
 بغداد / املدى

اأعلنت وزارة ال�صحة والبيئة، ام�س االثنني، 
بفايرو����س  جدي���دة  ا�ص���ابة   150 ت�ص���جيل 
كورون���ا. وذكر بي���ان للوزارة اأن���ه "مت فح�س )٣5٢0( 
منوذج���ا يف كاف���ة املختربات املخت�ص���ة يف العراق يوم 
االثنني، وبذلك يكون املجموع الكلي للنماذج املفحو�صة 
من���ذ بداي���ة ت�صجيل املر����س يف الع���راق )15٣٢٢1(". 
وا�صاف ان "خمت���ربات وزارة ال�صحة والبيئة �صجلت 
له���ذا الي���وم )150( اإ�صاب���ة موزع���ة كالت���ايل: بغ���داد/ 
الر�صاف���ة: ٤5، بغ���داد/ الك���رخ: ٤5، مدينة الطب: ٣0، 
الب�صرة: ٧، النجف: ٣، وا�صط: ٣، كربالء: ٢، املثنى: ٣، 
دياىل: ٢، نينوى: 1، ال�صليمانية: ٩".  فيما �صجلت ٩٢ 
حالة �ص���فاء و٤ وفيات. وبهذا يكون جمموع االإ�صابات 

الكل���ي "٣55٤"، م���ن �ص���منها "٢٣10" حال���ة متاثل���ت 
"111٧" مازال���و راقدي���ن يف امل�صت�ص���فيات،  لل�ص���فاء، 
و1٢٧ حال���ة وف���اة. ويف وق���ت �ص���ابق من ي���وم اأم�س، 
قررت وزارة ال�ص���حة، فر�س احلظ���ر املناطقي يف عدة 
مناطق داخل العا�ص���مة بغ���داد، بدءًا من ي���وم االأربعاء 
املقبل. واأعلن وزير ال�ص���حة ح�ص���ن التميمي يف موؤمتر 
�ص���حفي، "الب���دء بتطبي���ق احلظ���ر املناطق���ي للحد من 

فريو�س كورونا �صيكون يوم االربعاء املقبل".
وتاب���ع، اأن "احلظر املناطقي �صي�ص���تمر ملدة ا�ص���بوعني 
م���ن تاريخ تطبيقه". وا�ص���ار التميم���ي اإىل اأن "املناطق 
التي �ص���تكون م�ص���مولة باحلظر املناطقي يف العا�ص���مة 
بغداد هي مدينة ال�ص���در، احلبيبية، الكمالية، ال�ص���علة، 

العامرية، احلرية".
 تفا�سيل مو�سعة �ص4

�سفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / املدى

عزت وزارة الكهرباء، ا�ص���باب تراجع �ص���اعات 
جتهي���ز الطاقة الكهربائي���ة اإىل ارتفاع درجات 
احلرارة ودخول بع�س املحطات لل�صيانة الدورية. وقال 
املتحدث با�ص���م الوزارة اأحمد مو�صى اإن "تراجع �صاعات 
جتهيز الطاق���ة الكهربائية يف عدد م���ن املناطق يعود اإىل 
ارتفاع درجات احلرارة والدخول يف ذروة ال�صيف حيث 
و�ص���لت درجات احل���رارة اإىل اأكرث من ٤0 درجة، ف�ص���ال 
ع���ن دخ���ول عدد م���ن املحطات لل�ص���يانة الدورية ب�ص���بب 
زيادة اال�ص���تهالك وتعر�ص���ها خللل فني". وا�ص���ار اىل اأن 
"ال���وزارة لديه���ا اهتمام كبري بتفعيل الطاقة ال�صم�ص���ية 
خلم�س حمافظات اإال اأن االأمر مت تاأجيله ب�صبب الظروف 

ال�صحية التي متر بها البالد". وبني مو�صى اأن "الرتاجع 
ب�ص���اعات التجهيز لي����س بالكبري اإمنا هو تراجع ب�ص���يط 
�ص���تتم معاجلته بعد اإكمال �ص���يانة املحطات التوليدية"، 
كا�ص���فا "عن وج���ود م�ص���اع الإدخ���ال حمطتي النا�ص���رية 
وال�ص���ماوة �ص���من خ���ط االإنت���اج خ���الل ال�ص���هر املقبل". 
وكان رئي����س الوزراء م�ص���طفى الكاظمي، قد اأكد، االأحد، 
اأهمية و�ص���ع خط���ة م���ن وزارة الكهرباء لتوف���ري الطاقة 
خالل ف�ص���ل ال�ص���يف. وقال الكاظمي يف بيان �ص���در عن 
مكتب���ه اإننا "ام���ام حتديات حقيقية ميّر به���ا البلد، ومنها 
اأزمة الكهرباء التي هي نتيجة ل�ص���وء االإدارة يف العراق، 
ويج���ب اأن تك���ون ل���وزارة الكهرب���اء خط���ة �ص���رتاتيجية 
لتوفري الطاقة و�صيا�صة ت�صاعدية تتنا�صب مع احتياجات 

الدولة واملجتمع".

 ترجمة / حامد احمد   

لوكال���ة  التنفي���ذي  املدي���ر  ك�ص���ف 
الطاقة الدولية ف���احت بريول، بان 
الوكالة �ص���تزيد من دعمها للعراق، ثاين اكرب 
منتج للنفط يف اوبك، بينما يواجه تاأخريات 
متوقع���ة يف اجناز م�ص���اريع حيوية ب�ص���بب 

الهبوط  باأ�صعار النفط .
وق���ال بريول يف بيان ل���ه عقب اجرائه مكاملة 

هاتفي���ة م���ع رئي����س وزراء الع���راق اجلدي���د 
م�ص���طفى الكاظم���ي: "اتفق���ت اأن���ا ورئي����س 
ال���وزراء عل���ى ان ت�ص���اعف وكال���ة الطاق���ة 
الدولية من دعمها للعراق يف خمتلف ق�ص���ايا 
الكهرب���اء  جم���ال  يف  وباالخ����س  الطاق���ة، 

والغاز."
االم���ور  اه���م  ب���ني  "م���ن  بقول���ه:  وا�ص���اف 
اال�صا�ص���ية التي تواج���ه الع���راق املقيد ماليا 
براجم���ه  اأط���ر  ملراجع���ة  احلاج���ة  ه���ي  االن 

اال�ص���تثمارية ل�ص���مان عدم تعري�س م�صاريع 
بنى حتتي���ة حيوية للتوقف ب�ص���بب االفتقار 
الطاق���ة  وكال���ة  اىل  ." وا�ص���تنادا  للتموي���ل 
الدولي���ة، فان���ه من املتوق���ع ان تنه���ار عوائد 
الع���راق ال�ص���افية م���ن النفط ه���ذا العام اىل 
م���ا يق���ارب م���ن ٧0%، وذلك نتيج���ة الرتاجع 
تف�ص���ي وب���اء  النف���ط ج���راء  عل���ى  بالطل���ب 
كورونا، ف�ص���ال ع���ن تقيي���دات التجهيز التي 
فر�ص���تها اأوبك الجل اعادة التوازن ال�صواق 

النفط  . علي ال�صفار، حملل يف جمال الطاقة 
يف مق���ر الوكالة يف باري�س، قال يف مالحظة 
له "هناك موؤ�صرات متهيدية على ان التدهور 
احلايل با�ص���عار النفط قد اظه���ر تاأثريه على 
امليزاني���ة املالي���ة للب���الد. احلكوم���ة مل مترر 
ف���ان  وعلي���ه  بع���د،   ٢0٢0 ميزاني���ة  قان���ون 
انفاقه���ا تقل�س ملعدل مكافئ مل�ص���توى 1/ 1٢ 

من االنفاق املتحقق للعام املا�صي ."
 التفا�سيل �ص2 

�لكهرباء تعزو تر�جع �لتجهيز �إىل �صيانة حمطاتها
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5 كلوب متفائل بعودة لقب الربميرليغ 3
اإىل خزائن ليفربول

وتدمر  داع�ص  تنقل  طرق  اجلزيرة" تقطع  "اأ�سود 
مع�سكرات وم�سافات يف 4 حمافظات 

املبا�سرة بتطبيق احلظر املناطقي يف 6 اأحياء

اأثير حداد يكتب: 
العلم يعاود االنت�سار  

ناجح املعموري يكتب: 
كامل �سياع والفكر 
العربي واالإ�سالمي
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مع اقتراب الموعد الذي 
قطعته امام البرلمان ال�ستكمال 

الت�سكيلة الوزارية، البد من 
و�سع �سعبنا وقواه الوطنية، 

و�سبابنا المطالب بحقوقه، اأمام 
ما اأواجه من تحديات تتطلب 

من الجميع التكاتف لتذليلها، 
وما اقوم به من مداوالت 

وحوارات بناءة ومكثفة مع كل 
القوى ال�سيا�سية هدفه الو�سول 

الى ما ير�سي �سعبنا ويعيد 
الثقة بامكانية تجاوز العملية 

ال�سيا�سية لالزمة المتفاقمة 
التي تواجهها وت�سع عراقنا اأمام 

مفترق طرق.

م�ص���بًقا  واع���رف  لواجب���ي  ت�ص���ديت  لق���د 
والترك���ة  امام���ي،  تق���ف  الت���ي  الم�ص���اعب 
الثقيلة التي �ص���تواجهني على كل االأ�صعدة 
وفي جميع الميادي���ن الحيوية التي ترتبط 
بحياة المواطنين، واأمن و�صيادة وا�صتقالل 
الب���الد. م���درًكا اأن االزم���ة �ص���املة وتدخ���ل 
ف���ي ن�ص���يج الدول���ة وموؤ�ص�ص���اتها، وتعرقل 
خ���الل  تعث���رت  الت���ي  االقت�ص���ادية  قوته���ا 
الفترة الما�ص���ية، فل���م يتحقق ما من �ص���اأنه 
النهو����س ال�ص���امل باالمن الغذائ���ي للبالد، 
وال النهو����س بال�ص���ناعة وتنوي���ع واردات 

الدولة، وتو�صيع اال�صتثمار، وتاأهيل البنى 
التحتية المتاآكلة.

وم���ا زاد من ال�ص���عوبات عدم اإع���ادة النظر 
بجدي���ة في هيكلي���ة انتاج وت�ص���ويق النفط 
واالهتمام بالم�ص���تقات النفطي���ة، فيما اأعيد 
ف���ي المقاب���ل تدوير اأزم���ة الف�ص���اد االداري 
والمالي، وتفكك الكثير من اجهزة ا�صتكمال 
الدول���ة وموؤ�ص�ص���اتها. وب���داًل من ت�ص���جيع 
واع���ادة  العم���ل  وقطاع���ات  اال�ص���تثمارات 
م���ا  بتاأمي���ن  المتعث���رة  الم�ص���انع  ت�ص���غيل 
تحتاجه ال�صتيعاب االيدي العاملة العاطلة، 
ج���رى رف���ع م�ص���توى الت�ص���خم الوظيف���ي 
ف���ي اأجه���زة الدول���ة وم���ا ينط���وي عليه من 

ا�صتنزاف للموارد وبطالة مقنعة.
كل ذل���ك جع���ل التحدي���ات الت���ي تواجه اي 
حكوم���ة م�ص���اعفة. وم���ع معرف���ة كل ه���ذه 
ال�ص���عوبات ا�ص���تجبت لتحمل الم�ص���وؤولية 
والقي���ادات  الكت���ل  تفه���م  عل���ى  معتم���ًدا 
�ص���عبنا  جمه���ور  ذل���ك  وقب���ل  ال�صيا�ص���ية، 
المبتل���ى، والمظل���وم، والمطال���ب بحقوقه 
���ا  الطبيعية، ل�ص���رورات المرحلة، خ�صو�صً

واأن التدن���ي الخطي���ر في م���وارد البالد مع 
انهي���ار اأ�ص���عار النفط يحتم عل���ى الحكومة 
البح���ث ف���ي كل االتجاهات الإيجاد م�ص���ادر 
عاجلة لت�ص���ديد رواتب العاملين في الدولة، 
وتغطية النفقات ال�صرورية لت�صيير �صوؤون 
والتزامات الموؤ�ص�صات، وفي مقدمتها تاأمين 

�صالمة المواطنين من جائحة كورونا.
اإنن���ي اذ ا�ص���ع ه���ذه الوقائ���ع امام �ص���عبنا 
ان  مج���دًدا  اوؤك���د  ال�صيا�ص���ية،  والقي���ادات 
واالزم���ات  التحدي���ات  م���ن  اأكب���ر  الع���راق 
والم�ص���اكل مهما بلغ���ت، وانن���ا بحاجة الى 
التع���اون والتظاف���ر مع كل قوى �ص���عبنا من 
كت���ل برلمانية واحزاب �صيا�ص���ية وفعاليات 
اجتماعي���ة وثقافي���ة، وبتفه���م م���ن �ص���بابنا 
المتظاهري���ن، بم���ا يمّك���ن الحكوم���ة القيام 

بواجبها.
الكت���ل  م���ن  االآن  مطل���وب  الدع���م  وه���ذا 
ف���ي  للم�ص���اعدة  البرلماني���ة  ال�صيا�ص���ية 
ا�صتكمال الت�صكيلة الوزارية عبر الت�صويت 
على قائمة المر�ص���حين للوزارات ال�صاغرة، 
من اجل الم�ص���ي في و�صع الخطط العملية 
النج���از م���ا اأوكل ال���ى الحكوم���ة م���ن مهام 
المرحلة االنتقالية، واال�ص���تجابة للتطلعات 
الم�صروعة للمواطنين بتوفير الحد الممكن 
من الخدمات و�ص���بل العي�س الكريم وايقاف 
االنته���اكات والتجاوزات التي يتعر�ص���ون 
لها، واعادة ابنائهم الذين تعر�صوا لالعتقال 

والتغييب.
ينبغ���ي ان ال يغي���ب عن���ا جميًع���ا انن���ا نجد 
اأنف�ص���نا بعد �صبعة ع�ص���ر عاًما، في و�صٍع ال 
ُنح�ص���د عليه، ف�صيادتنا ا�ص���تمرت منقو�صة 
او منتهكة او معر�ص���ة لل�ص���كوك، واأرا�صي 
ل�ص���راع  ميداًن���ا  ت�ص���بح  ان  ي���راد  بالدن���ا 
االآخري���ن، واأم���ن مواطنين���ا مه���دد، ال م���ن 
ا�ص���تمرار داع����س وخالياه���ا النائم���ة، ب���ل 
���ا م���ن ال�ص���الح المنفلت خ���ارج اإطار  واي�صً
الدول���ة، وكل مظاه���ر الف�ص���اد ونه���ب المال 

الع���ام وتبدي���د الث���روات، والم�ص���توى غير 
عل���ى �ص���عيد  الع���راق  لت�ص���نيف  المقب���ول 
ل���م  فيم���ا  والخدم���ات.  وال�ص���حة  التعلي���م 
تع���د البطالة ظاه���رة يمك���ن احتواوؤها، بل 
���ا من بين  تجاوز ع���دد العاطلين وخ�صو�صً
الخريجين الى م�ص���تويات لم تبلغها في اي 
ظرف �ص���ابق. وبات خط الفقر، ي�صم امهات 
وعائالت ال�ص���هداء الذين ج���ادوا بارواحهم 

دفاًعا عن الوطن.
ورغم ان الثروة التي دخلت خزائن العراق 
على مدار ال�ص���نوات ال� 1٧ الما�ص���ية، كانت 
تكفي الإعادة بناء البالد وتاأ�ص���ي�س �صندوق 
الم�صتقبل، فان الف�صاد قد ا�صتنزفها، وُهّرب 
بع�صها علًنا الى خارج البالد، ولم اأجد وانا 

اأ�صتلم الم�صوؤولية ااّل خزينة �صبه خاوية!.
لقد وجدت من واجبي في ظل هذه الظروف 
ال�ص���عبة والمعقدة اأن اأ�صع �ص���عبنا اأمام ما 
نواج���ه من �ص���عوبات، من بينه���ا التناق�س 
بين الوعود العلنية التي اأكدت على حريتي 
في اختيار الت�ص���كيلة الوزاري���ة، وما يدور 
وراء الكوالي�س من مناورات و�ص���د من قبل 
البع����س. وهو ما يعرقل ويعطل ا�ص���تكمال 
بحيوي���ة  مهامه���ا  تبا�ص���ر  لك���ي  الحكوم���ة 
وتظاف���ر في الجهود و�ص���واًل ال���ى االهداف 

المعلنة.
ويب���دو احياًن���ا اأن م���ا نطلق���ه م���ن تاأكيدات 
العملي���ة  م�ص���ارات  ت�ص���حيح  ل�ص���رورة 
ال�صيا�صية وو�صع البالد على طريق المعافاة 
ال تج���د اآذاًن���ا �ص���اغية لدى البع����س هنا او 
هن���اك، دون االنتب���اه ال���ى ان الب���الد مهددة 
بما �صي�صعنا جميًعا اأمام خيارات لي�س فيها 
راب���ح واأف�ص���لها االنحدار الى الفو�ص���ى، ال 
�ص���مح الله، ما يدفع الى اع���ادة التاأكيد على 
�صرورة ان ي�صع الجميع الم�صالح الوطنية 
العليا فوق الم�ص���الح الثانوية، وان تتظافر 
جه���ود جمي���ع الكتل واالح���زاب وبتفهم من 

�صعبنا، لعبور هذه المرحلة.

لي�س اأمامنا �صوى خيار اال�صتجابة للمطالب 
ال�ص���عبية العادل���ة التي عب���رت عنها الحركة 
الت���ي  التظاه���ر،  و�ص���احات  االحتجاجي���ة 
جمعت خيرة بنات و�ص���باب �صعبنا، والعمل 
المخل����س عل���ى تحقي���ق مطالبه���م باع���ادة 
مج���د الع���راق وقوت���ه وكرامت���ه، وت�ص���فية 
ترك���ة المحا�ص�ص���ة المقيتة ب���كل تجلياتها، 

ومحاربة الف�صاد المالي واالإداري.
ولي����س باالإم���كان المبا�ص���رة باأي���ة خط���وة 
جادة دون ال�ص���روع بما يعيد للدولة هيبتها 
وب�صط �صيادتها، وهو ما يتطلب ان ال يكون 
اأي ط���رٍف مهما كان �ص���اأنه اأو م�ص���در قوته 
اأو مواالت���ه ف���وق ارادة الدولة والد�ص���تور 
والق���وة  ال�ص���الح  ي�ص���بح  واأن  والقان���ون، 
الناري���ة بي���د الدول���ة والق���وات الم�ص���لحة 

وباإمرة القائد العام للقوات الم�صلحة. 
اود التاأكي���د مرة اأخرى الإزال���ة اأي التبا�س، 
ب���ان المهم���ة الت���ي اأنيط���ت ب���ي ه���ي عبور 
المرحل���ة االنتقالي���ة باأ�ص���رع وق���ت ممك���ن، 
مبا�ص���رة،  ملح���ة  مه���ام  ال���ى  واال�ص���تجابة 

ابرزها :
-  اإنج���از قانون االنتخابات م���ع ما يتطلبه 
م���ن تدقيق���ات اأو تعدي���الت، واالنته���اء من 
ال�ص���يغة النهائية لقانون المفو�ص���ية العليا 
لالنتخاب���ات، وتاأمي���ن كل م���ا يل���زم الإجراء 
االنتخابات في اأقرب وقٍت ممكن، والتعاون 
المتح���دة والمراقبي���ن  م���ع ممثلي���ة االأم���م 
المحليي���ن والدوليي���ن، والتاأكد من و�ص���ع 
االنتخاب���ات  ال�ص���حيحة الج���راء  االأ�ص����س 
في ج���ٍو �صيا�ص���ٍي واأمن���ٍي ي�ص���من نزاهتها 

وعدالتها.
- اتخ���اذ كل االجراءات والتدابير بالتعاون 
االجه���زة  وجمي���ع  الداخلي���ة  وزارة  بي���ن 
االمنية لحماية المتظاهرين والحر�س على 
�صالمة �صاحاتهم، والتعبير عن ارادتهم بكل 

حرية، �صلمًيا.
- اأعلن بو�صوح كقائد عام للقوات الم�صلحة 

باط���الق  اأم���ر  اأي  اأ�ص���در  ول���ن  ل���م  باأنن���ي 
الر�ص���ا�س �ص���د اي متظاه���ر �ص���لمي، ومن 
يقوم بذلك �ص���يقدم الى العدالة. ومن واجب 
وزارة الداخلية واجهزة االمن منع اي طرٍف 

ثاٍن اأو ثالٍث التداخل مع المتظاهرين.
- اأعي���د التاأكي���د هن���ا ثاني���ة ب���اأن اأوام���ر قد 
�ص���درت ال���ى كل االجه���زة االمني���ة باطالق 
�ص���راح جمي���ع المعتقلين م���ن المتظاهرين، 
الإيج���اد  والتق�ص���ي  والتحقي���ق  والبح���ث 
قام���وا  الذي���ن  وت�ص���خي�س  المختطفي���ن 

باالغتياالت وو�صعهم اأمام القانون.
لمواجه���ة  العاجل���ة  التدابي���ر  اتخ���اذ كل   -
االزمة االقت�صادية والمالية وتر�صيد االنفاق 
باال�ص���الحات  والب���دء  الف�ص���اد  ومحارب���ة 
ال�ص���رورية، وحماي���ة �ص���عبنا م���ن جائح���ة 

كورونا.
- وقبل وخالل كل ذلك ا�صتعادة هيبة الدولة 
وتاأكيد ال�ص���يادة الوطنية وح�ص���ر ال�صالح 
بيد الموؤ�ص�ص���ات الر�صمية المعنية، و�صمان 
االرهابي���ة،  التهدي���دات  ام���ام  الب���الد  ام���ن 
وار�صاء �ص���يادة القانون وان يكون الجميع 

�صوا�صية امامه.
اإنن���ي اذ اأتعه���د بم���ا اأعلن���ه هن���ا، اج���د م���ن 
واجب���ي التعبير عن تقيي���م الكتل وقياداتها 
الت���ي تجاوب���ت مع���ي ف���ي الت�ص���ويت على 
الت�ص���كيلة الوزاري���ة المنقو�ص���ة، واأتطل���ع 
ال���ى الجمي���ع دعم جهودنا وم���ا نقوم به من 
الت�ص���كيلة  ال�ص���تكمال  وح���وارات  لق���اءات 
وت�ص���هيل مهامها في اإطار ما حددنا من مهام 

المرحلة االنتقالية.
واأخت���م برد عل���ى من نبهن���ي ال���ى اأنني بال 
حزٍب �صيا�صٍي وال كتلة نيابية تحميني فيما 
ان���ا ما����سٍ اليه م���ن تعهدات قطعته���ا خدمة 

ل�صعبي، بقوله تعالى: 
ْل َعَلى اللَِّه َفُهَو َح�ْص���ُبُه اإِنَّ اللََّه  َيَت���َوكَّ "َم���ْن 

َباِلُغ اأَْمِرِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ �َصْيٍء َقْدًرا"
�صدق الله العلي العظيم

�ل������ع������ر�ق �أك���������ر م�����ن �ل���ت���ح���دي���ات 

م�صطفى الكاظمي

م�سطفى الكاظمي 
 رئي�ص مجل�ص الوزراء

 بغداد/ املدى 

الأول م���رة من���ذ 6 �ص���نوات، يج���روؤ 
رئي����س وزراء للتح���دث عالنية عن 
ملف املختطف���ني واملغيبني ق�ص���ًرا، اإذ كان هذا 
امللف احل�ص���ا�س يناق����س يف اجتماعات مغلقة 
وت�ص���كل جلان بدون عر�س نتائج او ن�ص���رها 
عل���ى م�ص���توى �ص���يق. وال تع���رف حت���ى االآن 
االرقام الدقيقة عن عدد املختفني واملختطفني، 
من���ذ ع���ام ٢01٤ وحت���ى تظاه���رات ت�ص���رين. 
كم���ا لي�س هناك معلومات وا�ص���حة عن اماكن 

احتجازهم، اإذ ان ما يتم تداوله هي معلومات 
غري ر�صمية. وتت�ص���ارب االرقام املتداولة عن 
عدد املغيبني بني ع�ص���رات اآالف وب�صع مئات، 
فيما يواجه املعنيون مبتابعة حقوق االن�صان 
م�ص���ايقات كب���رية من ال�ص���لطة وم���ن اجلهات 
االمنية التي حتجب املعلومات. ووّجه رئي�س 
ي���وم االأح���د  الكاظم���ي،  احلكوم���ة م�ص���طفى 
املا�ص���ي، ب�ص���رورة االإ�ص���راع يف الك�صف عن 
م�ص���ري املخطوف���ني واملغيب���ني. وذك���ر بي���ان 
مقت�ص���ب ملكتب���ه: "زار الكاظم���ي مق���ر وزارة 
الداخلي���ة والتق���ى بوزيره���ا عثم���ان الغامني 

وامل�ص���وؤولني فيها، ووجه باالإ�صراع يف ك�صف 
يف  املختف���ون  ينق�ص���م  املُغيب���ني".   م�ص���ري 
العراق اىل جمموعتني بح�صب احلوادث التي 
م���رت يف الب���الد، املجموع���ة االوىل، هم الذي 
اختف���وا يف اعق���اب احتالل داع����س وعمليات 
التحري���ر الت���ي تلته���ا ب���ني اع���وام ٢01٤ اىل 
٢01٧، واملجموع���ة الثاني���ة ه���م املتظاهرون 
والنا�ص���طون الذين اختفوا اثناء احتجاجات 
ت�صرين. واثريت ق�ص���ية املختفني يف املناطق 
املحررة، �ص���مال بغ���داد، الأول مرة عام ٢016، 
حيث ك�صف عادل املحالوي النائب عن االنبار 

ل�)امل���دى( حينها، عن اجراء جولة مفاو�ص���ات 
"�ص���عبة" خا�ص���تها اط���راف م���ن املحافظ���ة، 
تخللته���ا و�ص���اطات، جنح���ت اخ���ريا باإط���الق 
�ص���راح نح���و 80 حمتج���ًزا من ا�ص���ل 1٢00، 

وهو عدد ت�صاعد بعد ذلك التاريخ.
مل يذك���ر النائ���ب حينه���ا هوي���ة اجله���ات التي 
مت التفاو����س معه���ا بعدم���ا اختطفته���م عن���د 
نقطة تفتي����س يف منطقة ال���رزازة بني االنبار 
وكربالء، لكنه اكد وقتها ان التفاهمات امتدت 

ل�٣ ا�صهر، واطلق �صراحهم على وجبات.
 التفا�سيل �ص2

 بغداد / املدى

اأكمل رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى 
الكاظم���ي مل���ف مر�ص���حي ال���وزارات 
ال�ص���بع ال�ص���اغرة، وابل���غ هيئ���ة رئا�ص���ة جمل�س 
الن���واب والكت���ل ال�صيا�ص���ية ا�ص���تعداده املجيء 
اىل الربمل���ان نهاي���ة االأ�ص���بوع اجل���اري لعر����س 
اأ�ص���ماء املر�ص���حني  اجلدد على الت�صويت. وبعد 
امت���ام امللف ال���وزاري �ص���يتجه رئي�س احلكومة 
بح�ص���ب ن���واب اإىل البدء مبفاو�ص���ات مع الكتل 
ال�صيا�ص���ية لت�ص���مية مر�ص���حي الهيئات امل�صتقلة 

والدرج���ات اخلا�ص���ة والعمل عل���ى االنتهاء من 
هذا امللف ب�ص���كل كامل بعد عطلة العيد. ويك�صف 
م�صر ال�ص���لمان، النائب عن حتالف �صائرون يف 
ت�ص���ريح ل�)امل���دى( اأن "رئي����س احلكوم���ة ابل���غ 
الكتل ال�صيا�ص���ية ب�ص���كل غري ر�صمي اإكماله ملف 
مر�صحي الوزارات ال�صاغرة"، مرجحا "عر�صهم 
على جمل�س النواب يومي االأربعاء اأو اخلمي�س 
املقبل���ني". ويوؤكد ال�ص���لمان اأن "جمل�س النواب 
�صي�ص���وت على ما تبق���ى من الكابين���ة الوزارية 
يف هذا االأ�ص���بوع"، الفتا على اأن "هيئة رئا�ص���ة 
جمل�س النواب مل حتدد مواعيد جل�صة الت�صويت 

عل���ى م���ا تبق���ى م���ن الكابين���ة احلكومي���ة حت���ى 
هذه اللحظة". ويف جل�ص���ة من���ح الثقة حلكومة 
اأي���ار احل���ايل مل  الت���ي عق���دت يف ٧  الكاظم���ي 
حت�ص���ل موافقة جمل�س النواب على كل من نوار 
ن�ص���يف جا�ص���م وزيرا للتجارة، وه�ص���ام �صالح 
داود وزي���ًرا للثقافة، وثناء حكمت نا�ص���ر وزيًرا 
للهجرة واملهجرين، اإ�صماعيل عبد الر�صا الالمي 
وزي���ًرا للزراعة، عب���د الرحمن م�ص���طفى وزيًرا 
للع���دل، مع اإرجاء مر�ص���حي النف���ط واخلارجية 

اإىل اإ�صعار اآخر.
 التفا�سيل �ص3 

نحو 60 متظاهًرا يف عداد املفقودين 

رئا�سة جمل�ص النواب: 145 نائًبا طلبوا ا�ستئناف اجلل�سات

( تك�صف ملف �ملغيبني: 8 زنازين ملختطفي �ملناطق �ملحررة و�ملحتجني (

رئي�س �حلكومة يحرج �لرملان لإكمال كابينته �لوز�رية قبل �لعيد

ت�صجيل 150 �إ�صابة بكورونا �أغلبها يف بغد�د

تر�جع �أ�صعار �لنفط ت�صبب بخ�صارة 70 % من �لإير�د�ت 

جنوم كرتنا 
يوا�سلون 

دعم 
احلملة 

االآ�سيوية 
ملكافحة 

كورونا



 بغداد/ املدى 

يج���ر�ؤ  �س���نوات،   6 من���ذ  م���رة  لأ�ل 
رئي����س �زراء للتح���دث عالنية عن ملف 
املختطف���ني �املغيبني ق�س���ًرا، اإذ كان هذا 
امللف احل�س���ا�س يناق����س يف اجتماعات 
مغلق���ة �ت�سكل جلان بد�ن عر�س نتائج 

ا� ن�سرها على م�ستوى �سيق.
�ل تع���رف حت���ى الآن الرق���ام الدقيق���ة 
عن عدد املختف���ني �املختطفني، منذ عام 
2014 �حت���ى تظاه���رات ت�سري���ن. كما 
لي�س هناك معلومات �ا�سحة عن اماكن 
احتجازه���م، اإذ ان م���ا يت���م تدا�ل���ه هي 

معلومات غري ر�سمية.
�تت�س���ارب الرق���ام املتدا�ل���ة ع���ن عدد 
املغيبني بني ع�سرات اآلف �ب�سع مئات، 
فيم���ا يواج���ه املعنيون مبتابع���ة حقوق 
الن�س���ان م�سايق���ات كبرية م���ن ال�سلطة 
الت���ي حتج���ب  المني���ة  �م���ن اجله���ات 

املعلومات.
م�سطف���ى  احلكوم���ة  رئي����س  ��ّج���ه 
الكاظمي، ي���وم الأحد املا�سي، ب�سر�رة 
م�س���ري  ع���ن  الك�س���ف  يف  الإ�س���راع 
بي���ان  �ذك���ر  �املغيب���ني.  املخطوف���ني 
مق���ر  الكاظم���ي  "زار  ملكتب���ه:  مقت�س���ب 
�زارة الداخلية �التقى بوزيرها عثمان 
��ج���ه  فيه���ا،  �امل�سوؤ�ل���ني  الغامن���ي 

بالإ�سراع يف ك�سف م�سري املُغيبني".

املغيبون فريقان  
اىل  الع���راق  يف  املختف���ون  ينق�س���م 
الت���ي  احل���وادث  بح�س���ب  جمموعت���ني 
م���رت يف الب���الد، املجموع���ة ال�ىل، هم 
ال���ذي اختفوا يف اعق���اب احتالل داع�س 
�عمليات التحرير التي تلتها بني اعوام 
2014 اىل 2017، �املجموع���ة الثاني���ة 
الذي���ن  �النا�سط���ون  املتظاه���ر�ن  ه���م 

اختفوا اثناء احتجاجات ت�سرين.
�اث���ريت ق�سي���ة املختف���ني يف املناط���ق 
املح���ررة، �سم���ال بغ���داد، لأ�ل م���رة عام 
2016، حي���ث ك�س���ف ع���ادل املح���ال�ي 
النائ���ب ع���ن النب���ار ل�)امل���دى( حينه���ا، 
عن اج���راء جول���ة مفا��س���ات "�سعبة" 
خا�ستها اطراف م���ن املحافظة، تخللتها 
��ساط���ات، جنحت اخريا باإطالق �سراح 
نحو 80 حمتجًزا من ا�سل 1200، �هو 

عدد ت�ساعد بعد ذلك التاريخ.
مل يذك���ر النائ���ب حينه���ا هوي���ة اجلهات 
التي مت التفا��س معها بعدما اختطفتهم 
عن���د نقط���ة تفتي����س يف منطق���ة الرزازة 
ب���ني النب���ار �كرب���الء، لكنه اك���د �قتها 
ان التفاهم���ات امتدت ل����3 ا�سهر، �اطلق 

�سراحهم على �جبات.
الوجب���ة الأ�ىل �الثاني���ة كان���ت ت�سم 5 

معتقلني يف كل مرحلة، �مت ت�سلمهم من 
حمافظتي بابل �كربالء - �هو امر عزز 
الظن بعد ذلك بوجود معتقالت "�سرية" 
يديره���ا ف�سيل م�سلح يف ج���رف الن�سر 
)ال�سخ���ر �سابق���ا(- �ه���و ام���ر مل تثبت 
�سحت���ه حت���ى الآن، فيما كان���ت الوجبة 
الثالث���ة ت�س���م 67 �اأف���رج عنه���م ق���رب 

�سامراء.
�يقول حامد املطل���ك، النائب عن النبار 
�ع�س���و جلن���ة الأمن الربملاني���ة ال�سابق 
ل�)امل���دى(، اإن امل�س���وؤ�ل ع���ن ال�سيط���رة 
املدني���ني،  م���ر�ر  طري���ق  يف  الوحي���دة 
الهارب���ني من داع�س، ه���ي "كتائب حزب 
الل���ه". �اأكد اأن النازح���ني كانوا مير�ن 
عرب �سيطرات اجلي�س قبل الو�سول اىل 

�سيطرة الكتائب.
لك���ن جعف���ر احل�سين���ي، املتح���دث با�سم 
كتائب حزب الله، نفى التهامات املوجهة 
ت�ستح���ق  "ل  اأنه���ا  �راأى  ملجموعت���ه، 
التعلي���ق"، �ا�سًف���ا اتهام جماعت���ه باأنه 

حمتواه". من  فارغ  "كالم 
نائب عن النبار ق���ال ل�)املدى(: "�سكتنا 
املغيب���ني  م���رات ح���ول مو�س���وع  ع���دة 
النزاع���ات  اث���ارة  ع���دم  حلر�سن���ا عل���ى 

الطائفية".
النائب الذي طلب عدم ن�سر ا�سمه ا�ساف: 
"متاأكد�ن ان هناك اآلف من املختطفني 
رمب���ا بع�سهم مازال حيا، موجود�ن يف 

زنازين �سرية تابعة لف�سائل م�سلحة".
الكاظمي ق���ال قبل ايام لع���دد من �سباط 
ال�سرطة �� حول اتهامات جلهات �سيا�سية 
�راء عملي���ات اخلط���ف: "ل تخ�سوا اأي 
جهة تدعي النتم���اء ال�سيا�سي، حتركوا 

�سد ع�سابات اخلطف...".
م�سع���ان اجلب���وري النائ���ب ال�سابق عن 
�سالح الدين قال العام املا�سي يف حوار 
متلف���ز: "كنا نرى بع�س خر�قات خطف 
ال�سكان يف عمليات التحرير لكننا �سكتنا 

لعدم ت�ستيت اجلهود �سد داع�س".
�مل تن�سر احلكوم���ة حتى الآن اأي ارقام 
ع���ن ع���دد املختف���ني يف الع���راق، بينم���ا 
يق���ول اآخر تقرير به���ذا ال�ساأن �سادر عن 
املفو�سية العليا حلقوق الن�سان، ان عدد 
املفقودين يف العراق بلغ "4168"، د�ن 

ذكر الفرتة الزمنية لتلك الح�سائية.

حتقيقات بال نتائج 
يف عطل���ة العيد املا�سي، ع���ر بال�سدفة 

رف���ات  ت�س���م  كرب���الء  مق���ربة يف  عل���ى 
ع�سرات من جمه���ويل الهوية قامت جهة 

تطوعية بدفنهم.
الق���وى  حتال���ف  ا�س���در  الف���ور  �عل���ى 
العراق���ي "ال�ُسن���ي"، �عدد م���ن النواب، 
بيانات ب�س���اأن العثور على "120 جثة"، 
�طالبوا احلكوم���ة باإ�سدار قرار باإعادة 
ل���ذ�ي  �ال�سم���اح  املقاب���ر،  ه���ذه  فت���ح 

املغد�رين بالتعرف على جثث اأبنائهم.
�ع���اد م�سع���ان اجلب���وري، ليق���ول مرة 
ب���ان  اخ���رى، عق���ب اكت�س���اف املق���ربة، 
رئي����س ال���وزراء )ال�ساب���ق( ع���ادل عب���د 
امله���دي "تعه���د مبتابع���ة مل���ف املغيبني 
�ح���ل ق�ساياهم". �ا�س���اف يف تغريدة 
عل���ى تويرت يف اآب املا�سي: "الن انتهى 
اللقاء ب���ني ا�سام���ة النجيفي م���ع رئي�س 
الوزراء عادل عبد املهدي حيث تكلم معه 
بتف�سي���ل عن مو�س���وع املغيبني ��سلمه 

طلبا بكل املعلومات املتوفرة".
يف ذل���ك الوقت ق���ال النائب ع���ن حتالف 
الفتح ثامر ذيب���ان، ان اغلب املغيبني من 
املكون ال�سني الذين يجري احلديث عن 
ك�س���ف م�سريهم "قتل���وا بع���د التحاقهم 
بداع�س خالل املعارك مع القوات الأمنية 

يف حمافظ���ة الأنب���ار �نين���وى �غريها 
م���ن املناطق"، لفتا اىل ان بع�سهم "قتل 
ال���وزراء  رئي����س  �كان  �سوري���ا".  يف 
ال�سبق حيدر العبادي، �سكل يف 2016، 
جلن���ة من ع���دة جهات من بينه���ا اطراف 
�ُسني���ة للك�سف عن ما ع���رف ب�"خمتطفي 
ال���رزازة"، الذين كانت اعدادهم ترتا�ح 

بني 1200 اىل 1700.
اك���د�ا  فيه���ا  اع�س���اء  بح�س���ب  اللجن���ة 
ل�)امل���دى( انها يف النهاية "مل ت�ستطع ان 
تنف���ي ا� توؤكد �ج���ود خمتطفني ب�سبب 
ا��س���اع احلرب م���ع داع�س الت���ي كانت 
م�ستم���رة حينه���ا �ت�س���ارب ال�سه���ادات 
حول تل���ك الح���داث"، فيما مل ت���ذع تلك 

النتائج حينها ب�سكل �ا�سع.
�من���ذ اع���الن التحري���ر، نهاي���ة 2017، 
��س���الح  النب���ار  يف  م�سوؤ�ل���ون  ق���دم 
الدي���ن �املو�س���ل �دي���اىل قوائ���م لع���دد 
م���ن املختف���ني يف ظر�ف غام�س���ة اثناء 
احلرب ���سلت اعدادهم اىل نحو ال�15 
الف �سخ�س، فيما ل يزال م�سريهم غري 

معلوم.
باملقاب���ل يقول املر�س���د العراقي حلقوق 
األ���ف   25" نح���و  هن���اك  ان  الإن�س���ان، 

�سخ����س" خمتط���ف ق�س���را اأ� مفقود يف 
��س���الح  �الأنب���ار  نين���وى  حمافظ���ات 

الدين.

احتجاجات ت�شرين 
يف ذر�ة تظاه���رات ت�سري���ن، بل���غ ع���دد 
املعتقل���ني يف مراك���ز ال�سرط���ة الر�سمية 
بح�س���ب  متظاه���ر،   3000 م���ن  اك���ر 
حقوقي���ني، اف���رج بع���د ذلك ع���ن اغلبهم، 
لك���ن ماي���زال هن���اك الع�س���رات يف حكم 

املختفني.
ان  ل�)امل���دى(  حقوقي���ة  جه���ات  �اك���دت 
�متظاه���را،  نا�سط���ا   60" نح���و  هن���اك 
بينه���م حمامون، مفق���ود�ن منذ انطالق 
ال�ل  ت�سري���ن  مطل���ع  التظاه���رات 
املا�س���ي". يقول اح���د املحامني العاملني 
يف تل���ك اجلهات، �ال���ذي طلب عدم ن�سر 
ا�سمه: "42 من املفقودين هم من بغداد، 
6 من دياىل، 3 من كربالء، �احد من ذي 

قار، ��احد من �ا�سط".
�كانت مفو�سية حقوق الن�سان قد قالت 
يف �قت �ساب���ق، ان 166 حالة اختطاف 
جرت يف حمي���ط �ساح���ة التحرير فقط. 
�اك���دت يف بيان���ات �سابقة نهاي���ة العام 

املا�س���ي، ان "56 خمتطفا جمهول حتى 
الن".

��ف���ق حقوقيني فان حكوم���ة عادل عبد 
امله���دي، ا�س���درت 130 مذك���رة اعتق���ال 
خ���الل اح���داث ت�سري���ن، �س���د نا�سط���ني 
جمل����س  اعل���ن  فيم���ا  �متظاهري���ن، 
لي����س  ان  املا�س���ي،  ال�سب���وع  الق�س���اء 
هن���اك حمكوم���ني ا� موقوف���ني ب�سب���ب 

التظاهرات.

اأين املختطفون؟
ان هن���اك معلوم���ات  يق���ول حقوقي���ون 
عن �ج���ود 8 "زنازي���ن �سري���ة"، اغلبها 
خمتطف���ي  ت�س���م  بغ���داد،  جن���وب  يف 
الفريقني )املفقودين من املناطق املحررة 
�املتظاهري���ن(، �ت���دار من قب���ل ف�سائل 

م�سلحة.
لالحتجاج���ات  ال�ىل  ال�سه���ر  �يف 
مل�سوؤ�ل���ني  �سه���ادات  )امل���دى(  عر�س���ت 
يف اجه���زة امني���ة ح�سا�س���ة، ع���ن كيفية 
اختطاف النا�سطني من �ساحة التحرير، 
حي���ث ا�س���ار�ا اىل �جود جه���ات "غري 
م�سلح���ة  لف�سائ���ل  تابع���ة  ر�سمي���ة" 
تق���وم بنقله���م اىل مناط���ق جمهولة بعد 

اختطافهم.
�قبل اعالن رئي�س الوزراء اجلديد فتح 
ملف املغيب���ني جمدًدا، نفى الناطق با�سم 
الخ���ري العميد يحيى ر�سول يف تغريدة 
على )توتري( ما ت�سرب من �ثيقة ا�سارت 
لتق�س���ي  جلن���ة  الكاظم���ي  ت�سكي���ل  اىل 

احلقائق حول ال�سجون ال�سرية.
لك���ن ر�س���ول �سرع���ان م���ا ق���ام بح���ذف 
التغري���دة بع���د دقائ���ق فقط م���ن ن�سرها 
د�ن اعط���اء تو�سي���ح ا� �س���د�ر تعليق 

من احلكومة. 
�كان���ت الوثيق���ة ال�س���ادرة يف 15 اأيار 
احل���ايل �موقع���ة م���ن الكاظم���ي، اكدت 
ت�سكيل جلن���ة برئا�سة عثم���ان الغامني، 
�زي���ر الداخلي���ة للبحث ع���ن "ال�سجون 
ال�سري���ة"، �اعطائه���م ال�س���وء الخ�سر 
لدخ���ول "اأي موؤ�س�س���ة امني���ة ا� مبنى" 

ي�ستبه فيه بوجود زنازين �سرية.
�يرج���ح حقوقي���ون �ج���ود مغيبني يف 
جن���وب غربي بغداد ��سم���ايل العا�سمة 
)داخل بغداد( ي�سم معتقلي التظاهرات، 
بال�ساف���ة اىل مع�سكر يف �سم���ال بغداد 
�اآخ���ر يف جنوبه���ا )خ���ارج العا�سم���ة( 

خم�س�س للمحتجني.
كم���ا ا�س���ار�ا اىل �ج���ود معلوم���ات عن 
�ج���ود 4 معتقالت �سري���ة اخرى خا�سة 
مبعتقل���ي املناط���ق املح���ررة، ثالثة منها 
العا�سم���ة(  )خ���ارج  بغ���داد  يف جن���وب 
��اح���د بالقرب من اح���د املنافذ الغربية 

للعا�سمة.
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رئي�س التحرير التنفيذي
علي ح�شني

�شكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

ال معلومات عن عدد مغيبي 
داع�س.. ونحو 60 متظاهًرا 
في عداد المفقودين 

( تك�شف ملف املغيبني: 8 زنازين ملختطفي  (
املناطق املحررة واملحتجني

متظاهرون يف 
�ساحة التحرير 

 ترجمة / حامد احمد   

ك�س����ف المدير التنفيذي لوكال����ة الطاقة الد�لية 
فات����ح بي����ر�ل، ب����ان الوكال����ة �ستزيد م����ن دعمها 
للعراق، ثاني اكبر منتج للنفط في ا�بك، بينما 
يواج����ه تاأخي����رات متوقعة في انج����از م�ساريع 

حيوية ب�سبب الهبوط  باأ�سعار النفط .
�ق����ال بير�ل في بي����ان له عقب اجرائ����ه مكالمة 
الجدي����د  الع����راق  �زراء  رئي�����س  م����ع  هاتفي����ة 
�رئي�����س  اأن����ا  "اتفق����ت  الكاظم����ي:  م�سطف����ى 
ال����وزراء على ان ت�ساعف �كالة الطاقة الد�لية 
م����ن دعمها للعراق ف����ي مختلف ق�ساي����ا الطاقة، 

�بالخ�س في مجال الكهرباء �الغاز ."
�ا�ساف بقوله: "من بين اهم المور ال�سا�سية 
الت����ي تواج����ه الع����راق المقي����د مالي����ا الن ه����ي 
الحاج����ة لمراجع����ة اأط����ر برامج����ه ال�ستثمارية 
ل�سم����ان ع����دم تعري�����س م�ساري����ع بن����ى تحتي����ة 

حيوية للتوقف ب�سبب الفتقار للتمويل ."
�ا�ستن����ادا ال����ى �كالة الطاقة الد�لي����ة، فانه من 
المتوق����ع ان تنه����ار عوائد الع����راق ال�سافية من 
النف����ط هذا العام الى ما يق����ارب من 70%، �ذلك 
نتيجة التراجع بالطلب على النفط جراء تف�سي 
�باء كور�نا، ف�سال عن تقييدات التجهيز التي 
فر�سته����ا اأ�ب����ك لجل اع����ادة الت����وازن ل�سواق 

النفط  .
عل����ي ال�سف����ار، محلل في مج����ال الطاقة في مقر 

الوكال����ة في باري�س، ق����ال في مالحظة له "هناك 
موؤ�س����رات تمهيدي����ة عل����ى ان التده����ور الحالي 
با�سعار النف����ط قد اظهر تاأثيره عل����ى الميزانية 
المالية للبالد. الحكومة لم تمرر قانون ميزانية 
2020 بع����د، �عليه ف����ان انفاقه����ا تقل�س لمعدل 
مكاف����ئ لم�ست����وى 1/ 12 من النف����اق المتحقق 

للعام الما�سي ."
�م�سى قائال "من الموؤكد ان جميع ال�ستثمارات 
الرئي�س����ة المخطط لها من قب����ل �زارة الكهرباء 

لهذا العام قد تم ارجا�ؤها ."
هذا من �ساأنه ان يعر�س ا�ستثمارا �سر�ريا جدا 
لخط����ر التوقف يتعل����ق باعادة تاأهي����ل محطات 

تولي����د مت�سررة في الب����الد، �التي تعد من بين 
اعلى المحطات انبعاثا للغاز في العالم �اكثرها 

فقدانا للطاقة في عملية التوزيع .
 التاأخير في ت�سكيل حكومة جديدة الذي ا�ستمر 
ل�ست����ة ا�سه����ر تقريبا قد اأثر عل����ى تنفيذ كثير من 

الم�ساريع المهمة .

�كان �زي����ر الكهرب����اء ال�سابق ل����وؤي الخطيب، 
ق����د ذكر في مقابلة اخيرة م����ع موقع ذي نا�سنال 
الخب����اري، ان �زارة الكهرب����اء خطط����ت لرف����ع 
ال�سعة الكلية للكهرباء في العراق بحلول �سيف 
2020 ال����ى 22 كي����كا �اط. �ان �سع����ة التولي����د 
الحالي����ة للطاقة الكهربائية ف����ي البالد تقف عند 

19.2 كيكا �اط .
�قال ال�سفار ان ازمة العراق الحالية توؤثر على 
تموي����ل �سر�ري مطلوب لخط����ة تو�سعة بطاقة 
توليد للكهرباء تقدر بحد�د 7000 ميغا �اط .

�قال����ت �كالة الطاقة الد�لي����ة انه لجل الم�سي 
قدم����ا فان اف�سل ره����ان للع����راق للتعافي هو ان 
يك����ون في ادخ����ال تعدي����الت في نظ����ام التعرفة 
للت�سعيرة بدل من التاأمل بتعافي ا�سعار النفط. 
�تكل����ف الطاق����ة الكهربائي����ة المدعوم����ة �سنويا 

للبالد بحد�د 12 مليار د�لر .
�ا�س����اف ال�سفار قائال "م����ا يعادل خم�سة ا�سهر 
م����ن �سافي عوائد النفط بهذه ال�سعار الحالية، 
فان هذا العبء �سيكون �سديدا جدا عندما يكون 
الو�س����ع المالي للب����الد مت�سررا كم����ا هو الحال 
الن. اج����راء ا�س����الح  بالتعرفة مدر��س �منفذ 
بعناي����ة يجب ان يكون ا�لوي����ة عاجلة لعدد من 

ال�سباب ."
م����ن ناحي����ة اخ����رى اك����د الخطي����ب اي�س����ا على 
الحاجة ل�سالحات عاجلة في الت�سعيرة، �ذلك 
خ����الل اجتم����اع نقا�سي عب����ر دائ����رة تلفزيونية 

نظمته����ا الجامعة الميركية ف����ي ال�سليمانية في 
�قت �سابق من هذا ال�سهر .

برنام����ج اع����ادة تاأهي����ل محط����ات التولي����د ف����ي 
الع����راق، �الذي يعتمد فيه على �سركات متعددة 
الجن�سي����ات لع����ادة اعم����ار من�س����اآت مت�س����ررة 
الغ����از  �معالج����ة  جدي����دة  محط����ات  �ان�س����اء 
الم�ساحب ال����ذي يتم حرقه كوق����ود للمحطات، 
ق����د تم �سحبه �ذلك عقب توت����رات جيو�سيا�سية 
ن�س����اأت ف����ي �ق����ت �ساب����ق م����ن ه����ذا الع����ام بين 
الوليات المتح����دة �ايران �كان العراق �ساحة 

لها .
�ق����ال ال�سف����ار "لي�����س هن����اك اكثر �ق����ت ملحا 
بالن�سب����ة للعراق من الن ف����ي ان ي�سعى لجراء 
ا�سالح����ات حيوي����ة ف����ي قطاع����ه للطاق����ة �ذل����ك 
ل�سم����ان ا�ستمرارية ال�ستثمار حت����ى مع تدني 
عوائ����د الحكوم����ة ب�سبب هبوط ا�سع����ار النفط. 
�م����ع الخذ بنظر العتبار م����دى �سر�رة الغاز 
الطبيعي �الطاقة الكهربائي����ة لرفاهية اقت�ساد 
العراق، فان مث����ل هكذا تاأخيرات في ال�ستثمار 

يجب ان يتم تالفيها باي كلفة كانت ."
م����ن المحتم����ل بالن�سب����ة للع����راق، ال����ذي ي�سعى 
اي�س����ا ل�ستيراد كهرباء من البل����د الجار الردن 
�كذلك من محطات اقليمية في د�ل الخليج، ان 
ي�ستم����ر باعتماده على الغاز اليراني على مدى 

الم�ستقبل المنظور .
عن: موقع ذي نا�شنال االخباري

الطاقة الدولية تقدم دعًما للعراق: تراجع الأ�شعار ت�شبب بخ�شارة 70 % من عوائد النفط 
برنامج اإعادة تاأهيل محطات التوليد توقف ب�شبب التوتر االأميركي االإيراني



 بغداد / املدى

اأكم���ل رئي�س جمل����س ال���وزراء م�صطفى 
الكاظمي ملف مر�ص���حي الوزارات ال�صبع 
ال�ص���اغرة، وابل���غ هيئ���ة رئا�ص���ة جمل�س 
ا�ص���تعداده  ال�صيا�ص���ية  الن���واب والكت���ل 
الأ�ص���بوع  نهاي���ة  الربمل���ان  اىل  املج���يء 
اجلاري لعر����س اأ�صماء املر�صحني  اجلدد 
املل���ف  امت���ام  وبع���د  الت�صوي���ت.  عل���ى 
الوزاري �صيتجه رئي�س احلكومة بح�صب 
ن���واب اإىل الب���دء مبفاو�ص���ات م���ع الكتل 
الهيئ���ات  لت�صمي���ة مر�صح���ي  ال�صيا�صي���ة 
امل�صتقل���ة والدرج���ات اخلا�ص���ة والعم���ل 
عل���ى النته���اء من هذا املل���ف ب�صكل كامل 
بعد عطلة العيد. ويك�صف م�صر ال�صلمان، 
النائب عن حتالف �صائ���رون يف ت�صريح 
ل�)املدى( اأن "رئي�س احلكومة ابلغ الكتل 
ال�صيا�صي���ة ب�صكل غري ر�صمي اإكماله ملف 
ال���وزارات ال�صاغ���رة"، مرجحا  مر�صحي 
"عر�صه���م عل���ى جمل����س الن���واب يومي 

الأربعاء اأو اخلمي�س املقبلني".
ويوؤك���د ال�صلمان على اأن "جمل�س النواب 
�صي�ص���وت عل���ى م���ا تبق���ى م���ن الكابين���ة 
الوزارية يف ه���ذا الأ�صب���وع"، لفتا على 
مل  الن���واب  جمل����س  رئا�ص���ة  "هيئ���ة  اأن 
حتدد مواعي���د جل�صة الت�صوي���ت على ما 
تبق���ى م���ن الكابينة احلكومي���ة حتى هذه 
اللحظة". ويف جل�صة منح الثقة حلكومة 
الكاظمي التي عقدت يف 7 اأيار احلايل مل 
حت�ص���ل موافقة جمل�س الن���واب على كل 
من ن���وار ن�صيف جا�صم وزي���را للتجارة، 

للثقاف���ة،  وزي���ًرا  داود  �صال���ح  وه�ص���ام 
للهج���رة  وزي���ًرا  نا�ص���ر  حكم���ت  وثن���اء 
واملهجري���ن، اإ�صماعيل عبد الر�صا الالمي 
وزي���ًرا للزراع���ة، عبد الرحم���ن م�صطفى 

وزي���ًرا للعدل، مع اإرج���اء مر�صحي النفط 
واخلارجي���ة اإىل اإ�صع���ار اآخ���ر. وي�صيف 
النائ���ب ع���ن حمافظة مي�ص���ان اأن "رئي�س 
جمل�س ال���وزراء ب�صدد اإر�ص���ال طلب اإىل 

رئا�ص���ة جمل�س النواب لتحديد موعد عقد 
اجلل�ص���ة املقبلة  للت�صوي���ت على الكابينة 
الوزارية"، موؤك���دا اأن "الوزارات ال�صبع 
وعل���ى  �صتح�ص���م".  جميعه���ا  ال�صاغ���رة 

م���دار الأيام املا�صية كث���ف رئي�س جمل�س 
ال���وزراء م�صطف���ى الكاظمي م���ن جولته 
التفاو�صي���ة مع روؤ�صاء الكت���ل ال�صيا�صية 
ل�صتكم���ال كابينت���ه احلكومي���ة اذ �صهدت 

املباحثات خالفات ب���ني الكتل واملكونات 
على اأ�صماء املر�صحني.

وق���رر رئي�س جمل����س ال���وزراء م�صطفى 
الكاظمي تكليف عدد م���ن الوزراء باإدارة 
احلقائ���ب الوزاري���ة ال�صاغ���رة بالوكال���ة 
حلني اكمال مفاو�صات ت�صمية مر�صحيها، 
اذ كل���ف وزير الرتبية عل���ي حميد خملف 
ب���ادارة حقيب���ة التج���ارة وكال���ة، ووزير 
التعلي���م العايل نبيل كاظم عبد ال�صاحب، 
وزي���ر  وكل���ف  وكال���ة،  الع���دل  ب���وزارة 
النق���ل نا�صر ح�صني بندر وزي���را للهجرة 
واملهجري���ن وكال���ة، وكل���ف وزي���ر املالية 
عل���ي حي���در عب���د الأم���ري عبا����س مبه���ام 
وزارة النفط وكالة، وكلف وزير ال�صباب 
والريا�ص���ة عدن���ان درجال مبه���ام وزارة 
الثقافة وكالة. ب���دوره، يوؤكد رئي�س كتلة 
ال�صن���د الوطن���ي احم���د ال�ص���دي قائ���ال: 
امل�صتقلني  الوزراء  عل���ى  �صن�صوت  "اإننا 
والكفوئني والنزيهني يف الوزارات ال�صبع 
القادمة"، مبينا اأنه "ح�صب املعطيات التي 
و�صلتني حتى الآن، جزء ل باأ�س به منهم 
م�صتقل���ني  وزراء  ميّثل���ون  )املر�صح���ني( 
وغ���ري خا�صعني جلهة �صيا�صي���ة معينة". 
وي�صي���ف ال�ص���دي يف بيان: "لق���د اأعلنا 
ب�ص���كل وا�صح يف ي���وم ت�صكيل احلكومة 
اأنن���ا غ���ري م�صارك���ني يف ه���ذه احلكومة، 
لكننا �صندعمها و�صن�صوت للوزراء الذين 
نعتق���د بكفاءته���م وا�صتقالليتهم، وهذا ما 
حدث؛ فقد �صوتنا ملن نعتقد با�صتقالليته 
مل���ن  ن�ص���وت  ومل  ونزاهت���ه،  وكفاءت���ه 
نعتق���د باأن���ه اأخ���ّل ب�ص���رٍط م���ن ال�صروط 

كال�صتقاللية اأو النزاهة اأو الكفاءة". من 
جهته، يوؤكد يحي���ى املحمدي، النائب عن 
كتلة احتاد الق���وى العراقية اأن "الربملان 
�صيمن���ح الثق���ة خ���الل الأ�صب���وع اجلاري 
لل���وزارات ال�صاغ���رة بع���د اإكم���ال  اأ�صماء 
احلكوم���ة  رئي����س  قب���ل  م���ن  املر�صح���ني 
والكتل ال�صيا�صية يف املفاو�صات  القائمة 

بني الأطراف".
وي�صيف املحم���دي يف ت�صريح ل�)املدى( 
اأنه "بع���د اإكمال الت�صوي���ت على ما تبقى 
م���ن الكابين���ة الوزاري���ة �صيتج���ه رئي�س 
احلكوم���ة م�صطفى الكاظم���ي  بالت�صاور 
مع الكتل ال�صيا�صي���ة حل�صم ملف الهيئات 
امل�صتقل���ة والدرجات اخلا�ص���ة  وتقدميها 

للربملان ملنحها الثقة".
وكان النائ���ب عن كتلة �صائرون الربملانية 
�صباح العكيلي قد اعلن قبل ثالثة ايام ان 
جمل�س الن���واب �صي�صوت الربعاء املقبل 
على مر�صحي الوزارات ال�صاغرة بحكومة 
الكاظم���ي، موؤك���دا ان "رئي����س احلكومة 
�صيق���دم كابينت���ه الوزاري���ة للربمل���ان قبل 

عطلة العيد".
وا�ص���اف ان "الكت���ل ال�صيا�صية متفقة مع 
الكاظمي عل���ى توزيع الوزارات ال�صاغرة 
على املكونات وبالت���ايل �صيقدم الكاظمي 
ا�صماء جدي���دة ل�صغل تلك ال���وزارات قبل 
عيد الفطر املبارك". واعلن ح�صن الكعبي، 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الن���واب، 
ام�س، ت�صلمه  طلًب���ا موقًعا من 145 نائًبا 
ل�صتئناف عقد جل�صات الربملان واللجان 

النيابية.
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رئا�سة جمل�س النواب: 
طلبوا  نائًبا   145
ا�ستئناف اجلل�سات

جل�صة الت�صويت 
على حكومة 
الكاظمي 

اإنتقل اىل رحمة اهلل تعاىل املرحوم طالل فرج   وذلك يوم الأربعاء 
امل�سادف ١٣-٥-٢٠٢٠ بعد معاناة و�سراع طويل مع مر�س ع�سال ..

عا�س املرحوم حياة قا�سية نتيجة احلروب العبثية التي كان النظام ال�سابق 
يزج فيها خرية ال�سباب ، ل�سيما احلرب العراقية اليرانية ، حيث ق�سى 

زهرة �سبابه يف الأ�سر ملدة ثمانية اأعوام .. عاد بعدها من ال�سر منهكًا 
ليواجه �سظف العي�س معانيًا من البطالة واجلوع واحلرمان ، مما اإ�سطره اىل 

التفكري بالهجرة لغر�س تاأمني حياة اأف�سل لعائلته ، ويف الغربة بداأ ف�سل 
جديد من املعاناة بظهور ا�سابته مبر�س ع�سال  ..

والراحل هو �سقيق كل من ب�سام ووليد واملرحوم ريا�س وخالد وخلود .

 الذكر الطيب للفقيد وال�سرب وال�سلوان لعائلته وحمبيه 

ب�سام فرج 

تتقدم موؤ�س�سة املدى 
لالإعالم والثقافة والفنون باأحرِّ التعازي 

للفنان الكبري ب�سام فرج لرحيل �سقيقه 

طالل فرج 
الذي تويف بعد مر�س ع�سال  

الذكر الطيب للفقيد وال�سرب وال�سلوان لعائلته وزمالئه وحمبيه

تع�زي�����ة  تع�زي�����ة 

فخري كرمي
رئي�س موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

  بغداد / المدى

اأعلن المتحدث با�صم القائد العام للقوات 
الم�صلحة يحي���ى ر�صول، قتل واعتقال 4 
م���ن م�صلح���ي داع����س خ���الل اول عملية 
ع�صكري���ة من���ذ ت�صن���م رئي����س الحكومة 

م�صطفى الكاظمي مهامه.
وق���ال ر�صول، في ت�صجي���ل �صوتي وزع 
عل���ى و�صائل اإعالم بينه���ا )المدى( اأم�س 
اإنه: "بعد زيارة رئي�س الوزراء م�صطفى 
الكاظم���ي لعدد م���ن مفا�ص���ل وت�صكيالت 
الأجه���زة الأمنية، والتي اأكد خاللها على 
مالحقة فلول ع�صابات داع�س الرهابية، 
وتجفيف منابع الإرهاب، انطلقت عملية 
اأ�ص���ود الجزي���رة ي���وم الأح���د 17 اأي���ار 
الجاري لتفتي�س �صحراء جزيرة �صمالي 
النب���ار، وجنوب���ي محافظ���ة  محافظ���ة 
نينوى، وغربي محافظ���ة �صالح الدين، 

وديالى".
وته���دف هذه العملية اإل���ى "تعزيز الأمن 
وال�صتقرار في هذه المناطق، ومالحقة 
العنا�صر الإرهابي���ة واإلقاء القب�س على 

المطلوبين".
واأ�ص���ار اإل���ى اأن���ه "ف���ي �ص���الح الدي���ن، 
تمكن���ت الق���وات المني���ة من قت���ل 3 من 
ع�صاب���ات داع�س الرهاب���ي، اأحدهم كان 

يرت���دي حزاًم���ا نا�صًف���ا فج���ر نف�ص���ه بعد 
محا�صرته، كما ت���م العثور على 7 اأوكار 
و12 عبوة نا�صفة، كما عثرت على نفقين 
وتدمي���ر عجلة مفخخة ن���وع بيك اآب من 
قبل طي���ران الجي����س، في حي���ن جرح 4 
منت�صبي���ن من ف���وج �ص���وات واإ�صابتهم 

بين متو�صطة وخفيفة".
وتابع، "في محافظة ديالى، عثرت قواتنا 
م���ن خالل تفتي�س ع�صر قرى على وكرين 
داخلهم���ا عب���وات نا�صفة والق���اء القب�س 
عل���ى 4 مطلوبين ف���ي المقدادية، واأي�صا 
نف���ذت �صرطة ديال���ى باإ�صناد م���ن طيران 
الجي����س عملي���ة ع�صكري���ة ف���ي ب�صاتي���ن 
الخي�صة بناحية اأبو �صيدة، وتم العثور 
على وكر لداع�س وتفجير عبوتين اأثناء 

البحث والتفتي�س".
ولف���ت اإل���ى اأن���ه "ف���ي مح���ور عملي���ات 
الجزي���رة، تمكن اأبطالن���ا من تفتي�س 17 
منطق���ة وا�صتطاع���وا تدمي���ر 14 عب���وة 
نا�صف���ة وخم�ص���ة اأوكار وخم�ص���ة انفاق 
لالرهابيي���ن، كم���ا ت���م العثور عل���ى مقر 

�صابق لعنا�صر داع�س الرهابية".
خ���الل  الأمني���ة،  الق���وات  وا�صتعان���ت 
العملي���ة، بق���وات التحال���ف الدول���ي في 
ت�صديد �صربات خا�صة ت�صتهدف داع�س، 
بح�ص���ب الناطق با�ص���م قي���ادة العمليات 

الم�صتركة اللواء تح�صين الخفاجي.
وكان التحال���ف الدول���ي، ال���ذي تتزعمه 
الوليات المتح���دة الأمريكي���ة، قد اأعلن 
في بي���ان مقت�ص���ب، الخمي����س، "ت�صديد 
�صربات موجعة لأماك���ن اختباء عنا�صر 
داع�س الإرهابي، من قبل طيران القوات 
الفرن�صي���ة، ف���ي قري���ة مزيري���ر التابع���ة 
لق�ص���اء الحويج���ة، في كرك���وك، �صمالي 

العراق".
وكانت قوات التحال���ف الدولي قد بداأت 
بتقلي����س قواعدها في الع���راق، بت�صليم 
اأول قاع���دة ع�صكري���ة له���ا، للجي�س، بعد 
ال�صابق���ة  العراقي���ة  الحكوم���ة  تقدي���م 
�صكوى دولية �صد النتهاكات الأمريكية 
التي ت�صبب���ت بمقت���ل 6 واإ�صابة 12 من 

اأفراد الأمن، بداية اآذار الفائت.
الى ذلك، اأفادت خلية الإعالم الأمني، في 
بيان بتطهير مع�صكر �صتراتيجي، غربي 
الأنب���ار الت���ي ت�صكل ثل���ث م�صاحة البالد 
غرًب���ا، وتفجي���ر 10 عب���وات نا�صف���ة من 

مخلفات داع�س الإرهابي.
واأو�صحت الخلية اأن مفرزة معالجة من 
�صرية هند�صة مي���دان عمليات الجزيرة، 
بتطهي���ر  ال�صتم���رار  لغر����س  خرج���ت 
مع�صك���ر "خالد بن الولي���د" من العبوات 
النا�صف���ة الت���ي زرعه���ا عنا�ص���ر داع����س 

الإرهاب���ي، الواق���ع ما بي���ن ق�صائي عنه 
وراوه، غربي الأنبار.

المف���رزة فج���رت  اأن  واأ�صاف���ت الخلي���ة 
10 عب���وات نا�صف���ة في المع�صك���ر، دون 
ح���ادث يذك���ر، لفت���ا اإل���ى اأن القطع���ات 
الأمنية ف���ي عمليات "اأ�ص���ود الجزيرة"، 
توا�صل عملياتها بالتزامن مع واجباتها 

الأخرى.
قي���ادة  مي���دان  هند�ص���ة  مف���ارز  وكان���ت 
عمليات الجزيرة، ق���د فجرت في التا�صع 
من ال�صه���ر الجاري، 45 عبوة نا�صفة من 
مخلفات داع����س الإرهابي، بع���د العثور 
عليه���ا ف���ي داخ���ل مع�صك���ر "خال���د ب���ن 

الوليد".
الى ذل���ك، اأعلن الح�ص���د ال�صعبي، تطهير 
غرب���ي  �صح���راء  ف���ي  �صا�صع���ة  مناط���ق 
�ص���الح الدين وتدمير عدد م���ن العبوات 

النا�صفة.
وذك���ر اإعالم الح�صد في بي���ان اأن "قوات 
الح�صد ال�صعبي تمكن���ت وخالل عمليات 
مناطق  تطهي���ر  الجزي���رة" من  "اأ�ص���ود 
�صا�صع���ة من �صحراء غربي �صالح الدين 
وتدمي���ر ع���دد م���ن الم�صاف���ات التي كان 

ي�صتخدمها العدو كمالجئ اآمنة له".
م���ن  الكثي���ر  معالج���ة  "تم���ت  واأ�ص���اف 
العب���وات النا�صفة، الت���ي كانت مزروعة 

على طرق �صحراوية، فيما تمت ال�صيطرة 
على كد�س لل�صواريخ والعتاد ومعالجته 

من قبل مفارز مكافحة المتفجرات".
ال���ى ذل���ك اأعلن���ت قي���ادة عملي���ات غربي 
نينوى، ام�س الثنين، ا�صتمرار مطاردة 
عنا�صر داع�س في عمق ال�صحراء، �صمن 
عملية "اأ�صود الجزيرة"، فيما اأكدت قطع 

طرق تنقل التنظيم ال�صحراوية.
وق���ال قائد عمليات غرب���ي نينوى اللواء 
الرك���ن جبار الطائ���ي اإن "عمليات اأ�صود 
الجزي���رة الت���ي انطلق���ت بم�صاركة ثالث 
قي���ادات �صمن���ت تفتي����س المناط���ق غير 
وقطع���ت  كاف���ة  بالقطع���ات  المم�صوك���ة 
ط���رق تنقل ع�صاب���ات داع����س الإرهابية 

ومطاردتهم في عمق ال�صحراء".
واأ�صاف، اأن "العملية حققت نتائج جيدة 
والقطعات الم�صارك���ة التقت في خطوط 
محددة م�صبقة"، موؤكدا "ا�صتمرار العمل 
التعر�ص���ي لمالحقة الإرهابيين في عمق 

ال�صحراء ومهاجمة اأوكارهم".
واأعل���ن العراق، في كانون الأول 2017، 
تحرير كام���ل اأرا�صيه م���ن قب�صة تنظيم 
داع����س بعد نحو 3 �صن���وات ون�صف من 
المواجهات مع التنظي���م الإرهابي الذي 
احت���ل نحو ثلث الب���الد، معلن���ا اإقامة ما 

اأ�صماها "الخالفة الإ�صالمية".

قتل واعتقال 7 دواع�س اأحدهم فجر نف�سه بعد حما�سرته

مع�سكرات  وتدمر  داع�ش  تنقل  طرق  اجلزيرة" تقطع  "اأ�سود 
وم�سافات يف 4 حمافظات

رئي�ش احلكومة يحرج الربملان لإكمال كابينته 
الوزارية قبل العيد

 بغداد / المدى

اأعلن رئي�س هيئ���ة الح�صد ال�صعبي فالح الفيا�س، عن هيكلية 
خا�صة للح�صد ال�صعب���ي تطبق في اليام المقبلة، فيما اأكد اأن 

اأبو فدك المحمداوي لم يثبت باأمر ديواني.
وق���ال الفيا�س في لق���اء متلف���ز اإن "المرجعي���ة الدينية لديها 
مالحظ���ات ونح���ن ن�صتمع له���ا، وهي اأحر����س الأطراف على 
الح�صد وهو بحمايتها"، م�صيًفا اأن "الوية العتبات لم تخرج 

من الهيئة اإنما اعد لها ترتيب خا�س".
وبي���ن اأن���ه "ل نقب���ل بم�صطل���ح اللوي���ة الولئي���ة، والح�صد 
ال�صعبي ي�صم جميع العراقيين"، مو�صًحا اأن "الح�صد له دور 

خا�س بمواجهة داع�س الرهابي".
واأ�ص���ار اإلى اأن "المرجعية الديني���ة تريد من الح�صد ان يكون 
من�صبًط���ا، فهو لي�س �صلطة متمردة على القانون والبرلمان"، 
لفًت���ا اإلى اأن "الح�صد بحاجة الى احت���واء ول يمكن ذلك عبر 

التهامات والتخوين".
واأعل���ن الفيا����س اأن���ه "اتفقن���ا عل���ى هيكلي���ة خا�ص���ة للح�صد 
ال�صعب���ي تطب���ق في الي���ام المقبل���ة، والرت���ب �صتعطى وفق 
القان���ون الع�صك���ري"، متابًعا اأن "من�صب نائ���ب رئي�س هيئة 
الح�ص���د ال�صعب���ي ل يوج���د بالهيكلي���ة الجدي���دة"، مبيًن���ا اأن 
"تعيين رئي�س اركان الح�صد من �صالحية القائد العام للقوات 

الم�صلحة".
واأو�ص���ح رئي�س هيئة الح�صد اأن���ه "لم يعين حتى الن رئي�س 
اركان للح�صد ال�صعبي، واأبو فدك المحمداوي يقوم بت�صريف 

العمال ولم يثبت بامر ديواني".

الفيا�ش يعلن هيكلة 
احل�سد: األوية املرجعية 

مل تخرج من الهيئة



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netمحليات
�لعدد )4675( �ل�شنة �ل�شابعة ع�شرة - �لثالثاء )19( �آيار 2020

 ذي قار / ح�سني العامل

دعا ذوو �سهداء 
التظاهرات يف حمافظة 

ذي قار م�ساء يوم االحد 
) 17 اأيار 2020 ( القائد 

العام للقوات امل�سلحة اىل 
التدخل لت�سليم الفريق 

جميل ال�سمري وال�سباط 
املتهمني بقتل اأبنائهم اىل 

الق�ساء وذلك لتورطهم 
بارتكاب جمزرة ج�سر 
الزيتون التي ا�ست�سهد 
واأ�سيب فيها اأكثـر من 

وفيما   ، متظاهراً   145
طالبوا بتغيري رئي�س 

حمكمة ا�ستئناف ذي قار 
، امهلوا احلكومة املحلية 

مدة اأ�سبوعني لتنفيذ 
مطالبهم. 

وج���اء يف بيان �أُ�شر �شه���د�ء تظاهر�ت 
ذي ق���ار �لذي ت���اله ممث���ل ر�بطة ذوي 
�شه���د�ء ث���ورة ت�شري���ن خ���الل �لوقف���ة 
�الحتجاجي���ة �لت���ي نظمته���ا �لر�بط���ة 
م�ش���اء يوم �الح���د يف موق���ع ��شت�شهاد 
�لزيت���ون  ج�ش���ر  جم���زرة  �شحاي���ا 
وح�شره���ا عدد كبري م���ن �أُ�شر �ل�شهد�ء 
و�ملتظاهري���ن �إن " �أ�ش���ر �ل�شهد�ء تقف 
ج�ش���ر  عل���ى  �ملب���ارك  �لي���وم  ه���ذ�  يف 
�ل�شهد�ء ) ج�ش���ر �لزيتون ( وقد م�شى 
على ��شت�شهاد �أبناءن���ا و�إخوتنا �شبعة 
�أ�شهر لن�شع �أمام �مل�شوؤولني باحلكومة 
�ل�شه���د�ء"،  ذوي  مطال���ب  �ملحلي���ة 
و�أ�ش���اف " ومنه���ل �حلكوم���ة �ملحلي���ة 
مدة �أ�شبوع���ني لتنفيذه���ا و�شتكون لنا 
وقف���ة وكالم �آخر بع���د عطلة عيد �لفطر 
�إن مل تتحق���ق �أو يف ح���ال مت ت�شويفها 
من قبل �جله���ات �ملعنية". ودعا �لبيان 

" �لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة  باالإيعاز 
�ىل وز�رة �لدفاع بت�شليم �ملتهم ) جميل 
�ل�شمري ( �مل�ش���وؤول عن جمزرة  ج�شر 
�لزيتون �لتي ر�ح �شحيتها 45 �شهيدً� 
يف يوم���ي 28 – 29 ت�شري���ن �لث���اين 
2019 و�أكرث من مئة جريح "، مطالبًا 
" مبفاحتة �ملحكمة �الحتادية بت�شكيل 
جلن���ة عليا تقوم بتكيي���ف و�شف �ملادة 
م���ن 406 م���ن قان���ون �لعقوب���ات �إىل 
�مل���ادة 4 من قان���ون مكافح���ة �الإرهاب 
لغر�ض حما�شبة كل مد�ن تلطخت يد�ه 

بدم �ملتظاهرين �ل�شلميني ".
وطال���ب بي���ان ذوي �ل�شه���د�ء " بتغيري 
ق���ار  ذي  ��شتئن���اف  حمكم���ة  رئي����ض 
وتكليف �أحد �لق�شاة من �أبناء حمافظة 
�أن  دون  م���ن  ليح���ل حمل���ه"،  ق���ار  ذي 
يذك���ر �لبي���ان �الأ�شباب �لت���ي دعت �أ�شر 
لك���ن   ، بتغي���ريه  للمطالب���ة  �ل�شه���د�ء 

على ما يب���دو �أنها تتعل���ق بتاأخر ح�شم 
ق�شايا قم���ع �لتظاهر�ت حيث تظاهرت 
�أ�ش���ر �ل�شهد�ء لعدة م���ر�ت �أمام حمكمة 
��شتئناف ذي ق���ار للمطالبة بالق�شا�ض 

من قتلة �أبنائهم.
ودع���ا �لبي���ان " قي���ادة �شرط���ة ذي ق���ار 
�ىل  �لو�جب���ات  �شج���الت  ت�شلي���م  �ىل 
بالنظ���ر  �ملكلف���ة  �لتحقيقي���ة  �للج���ان 
بق�شايا �ل�شهد�ء كونها تت�شمن ��شماء 
�لعنا�ش���ر �الأمني���ة و�أعد�ده���م و�أماكن 
�لو�ج���ب �ملكلف���ني ب���ه "، م�شددين على 
" ت�شلي���م جميع �الأدلة �لتي تدين قتلة 
�ملتظاهري���ن من قب���ل �لعنا�شر �ملو�لية 
�ملتورط���ني  لك�ش���ف  وذل���ك  لالأح���ز�ب 
باإط���الق �لن���ار ب�ش���ورة مبا�ش���رة على 

�شدور �ملتظاهرين �لعزل".
 ودعا بي���ان �أ�شر �شه���د�ء �لتظاهر�ت " 
موؤ�ش�ش���ة �ل�شه���د�ء �ىل تنفي���ذ �لفق���رة 

ثالثًا م���ن �الأمر �لنيابي رق���م 17 ل�شنة 
2019 �خلا�شة ب�شمول ذوي �ل�شهد�ء 
بحق���وق و�متي���از�ت قان���ون �ل�شه���د�ء 
"، م�ش���ريً� �ىل   2016 ل�شن���ة   2 رق���م 
�لظل���م و�الجح���اف �شم���ول  " م���ن  �أن 
ذوي �ل�شه���د�ء بقان���ون �ل�شه���د�ء رق���م 
باالأخطاء  �خلا�ض   2015 ل�شن���ة   57
�الإرهابي���ة".  و�الأعم���ال  �لع�شكري���ة 
كم���ا طالب �لبي���ان "با�شتح���د�ث �شعبة 
�إد�رية خا�شة ملتابع���ة ق�شايا و�شوؤون 
�شهد�ء �الحتج���اج �ل�شلمي يف �لدو�ئر 
�حلكومي���ة على �أن ترتب���ط تلك �للجنة 
�إد�ريًا مبحاف���ظ ذي قار "، و�أكد �لبيان 
على �شرورة تخليد �شهد�ء �لتظاهر�ت 
بن�ش���ب ت���ذكاري يكون يف م���كان بارز 
يف حمافظ���ة ذي قار و�أن تتوىل وز�رة 

�لثقافة �إعد�د �لت�شاميم لذلك ".
" فت���ح ج�ش���ر  �أن  �لبي���ان �ىل  و�أ�ش���ار 

�لزيت���ون �ل���ذي �أغل���ق من���ذ �ك���رث م���ن 
خم�شة �أ�شهر �إثر �رتكاب جمزرة  ج�شر 
�لزيت���ون �شيك���ون بعد �أن تلم����ض �أ�شر 
�ل�شه���د�ء من �حلكوم���ة �ملحلية �جلدية 

يف حتقيق مطالب �ملذكورة ".
ويبلغ �إجم���ايل �شحاي���ا تظاهر�ت ذي 
 2019 �الول  ت�شري���ن   1  ( م���ن  ق���ار 
وحت���ى �الن(  ، نح���و  ) 121 �شهي���دً� 
و�أك���رث م���ن  2700 جريح���ًا وما يزيد 
�أطل���ق  معتق���ل  متظاه���ر   600 عل���ى 
�شر�ح معظمه���م ، ف�شاًلً عن ت�شرر 68 

موؤ�ش�شة ومنزل وعجلة.
وكان���ت �أ�ش���ر �شه���د�ء �لتظاه���ر�ت يف 
حمافظ���ة ذي ق���ار �عربت ي���وم �الحد ) 
26 ني�ش���ان 2020 ( ع���ن �حتجاجها 
على �الإف���ر�ج عن �شباط كب���ار متهمني 
بقت���ل �أبنائهم، وفيم���ا �أ�ش���ارو� �ىل �أن 
�ل�شباط �ملتهم���ني كانو� موقوفني على 

ذم���ة �لتحقي���ق وف���ق �مل���ادة �لقانونية 
ومت  للكفال���ة  �لقابل���ة  غ���ري  )�أ(   406
تكيي���ف �لتهمة �ملوجهة لهم لتكون وفق 
م���ادة قانوني���ة �أخ���رى تتي���ح �الإف���ر�ج 
عنه���م، حذرو� م���ن �ل�شغ���ط �ل�شيا�شي 
ع���ن  �الإف���ر�ج  لغر����ض  �لق�ش���اء  عل���ى 
�شب���اط وعنا�شر �شرط���ة دمج )مو�لني 
لالأح���ز�ب( متهم���ني بقت���ل �ملتظاهرين 

وقمع �لتظاهر�ت.
ي�ش���ار �ىل �أن عو�ئل �شه���د�ء تظاهر�ت 
 28  ( �ل�شب���ت  ي���وم  وجه���ت  ق���ار  ذي 
كان���ون �الأول 2019 ( �أ�شابع �التهام 
�ىل �أحز�ب �ل�شلط���ة وعنا�شر �ل�شرطة 
بقت���ل  �الأح���ز�ب  �أتب���اع  م���ن  )�لدم���ج( 
�أبنائه���م خ���الل م�شاركته���م بتظاهر�ت 
�الأي���ام �ل�شابقة ، وذلك يف لقاء مع قائد 
�شرطة �ملحافظة  �الأ�شبق �لعميد ري�شان 
كا�شد �البر�هيم���ي ، وفيما ك�شفو� عن 

ت�شوي���ف �ل�شرطة و�لق�ش���اء يف تنفيذ 
�أو�م���ر �العتقال بحق �جلن���اة الأ�شباب 
�شيا�شي���ة، ق���رر قائ���د �ل�شرط���ة ت�شكيل 
جلن���ة ملتابع���ة تنفي���ذ مذك���ر�ت �لقب�ض 
�ل�ش���ادرة من �لق�ش���اء بحق �ملتورطني 
بقت���ل �ملتظاهري���ن. وكان م�شدر �أمني 
مطل���ع �ك���د ي���وم �الح���د ) 12 ني�ش���ان 
2020 ( حج���ز 15 �شابطًا وعن�شرً� 
�أمني���ًا م���ن منت�شب���ي قي���ادة �شرطة ذي 
ق���ار على خلفي���ة قمع �لتظاه���ر�ت �لتي 
�شهدته���ا مدينة �لنا�شرية خالل �الأ�شهر 
�ل�شت���ة �ملن�شرمة، وفيما �أ�ش���ار �ىل �أن 
�الحتج���از جاء بناء عل���ى قر�ر ق�شائي 
يتعل���ق بق�شايا مدنية طلب���ت فيها �أ�شر 
بالتظاه���ر�ت  �مل�شاب���ني  �أو  �ل�شحاي���ا 
�ل�شك���وى �شده���م، �أو�ش���ح �أن �لق���ر�ر 
�لق�شائ���ي �شمل �أي�شًا �أ�شخا�شًا �آخرين 

من موؤ�ش�شات �أخرى.

نظموا وقفة احتجاجية يف موقع جمزرة ج�سر الزيتون واأمهلوا احلكومة مدة اأ�سبوعني لتنفيذ مطالبهم

اأُ�ضر �ضهداء التظاهرات يطالبون الكاظمي بالتدخل لت�ضليم الفريق جميل ال�ضمري وال�ضباط 
المتهمين بقتل اأبنائهم اإلى الق�ضاء ويدعون اإلى تغيير رئي�س المحكمة

 عامر موؤيد

�ملر�ك���ز �ل�شحي���ة يف �شح���ة بغد�د 
�لكرخ كّثفت م���ن حمالتها �ل�شحية 
ح���ول  للمو�طن���ني  �لتوعوي���ة 

فايرو�ض كورونا
 كّثف���ت �ملر�ك���ز �ل�شحي���ة �لتابع���ة 
للرعاي���ة �ل�شحي���ة  �لك���رخ  لقط���اع 
�الولي���ة يف �شح���ة بغ���د�د �لك���رخ 
�لوقائي���ة  �ل�شحي���ة  حمالته���ا 
و�لتوعوي���ة �ل�شامل���ة ، ف�ش���اًل ع���ن 
�مل�شح �ملي���د�ين �مل�شتم���ر ت�شاندها 

وح���د�ت تعزي���ز �ل�شح���ة و�شح���ة 
�إع���الم  �لنف����ض �جتماعي���ة. وذك���ر 
�أن �حلمل���ة  ل���ه  بي���ان  �لد�ئ���رة يف 
�شمل���ت دو�ئر وموؤ�ش�شات حكومية 
و�حل���االت  للمالم�ش���ني  ومتابع���ة 
�ملكت�شبة لل�شف���اء وفح�ض �شريري 
للمو�طن���ني و�ملوظف���ني و�لعاملني 
وحمط���ات  �لك���رى  �الأ�ش���و�ق  يف 
تعبئ���ة �لوق���ود ومبر�فق���ة مالكات 
وحد�ت �شحة �لنف����ض �الجتماعية 
لدورها �لكبري يف �الرتقاء باحلالة 
�لنف�شي���ة وتق���دمي �لدع���م �لنف�ش���ي 

�الإيجاب���ي و�حل���ث عل���ى ممار�ش���ة 
�اللت���ز�م  م���ع  �لطبيعي���ة  �حلي���اة 

باالجر�ء�ت �لوقائية.
و�أ�شاف وكان من �برز �ملوؤ�ش�شات 
باحلمل���ة  �مل�شمول���ة  �حلكومي���ة 
حمافظ���ة بغ���د�د ، م�ش���رف �لر�شيد 
وج���و�ز�ت  جن�شي���ة  د�ئ���رة   ،
�لكاظمي���ة ، د�ئرة �لكهرباء ، ومول 

�ملن�شور�لتجاري.
يف  كب���ري  دور  �لنف�ش���ي  وللعام���ل 
�ل�شف���اء م���ن مر�ض كورون���ا ولذلك 
ق���ام  فريق من �لباحث���ني �لنف�شيني 

�لر�ش���اد  م�شت�شف���ى  يف  �لعامل���ني 
ببغد�د يقدم دعما نف�شيًا للمالم�شني 

و�مل�شابني بوباء كورونا
وبتوجي���ه م���ن مدي���ر ع���ام �شح���ة 
بغد�د �لر�شافة عبد �لغني �شعدون 
�ل�شاع���دي مت ت�شكي���ل فري���ق عم���ل 
لباحث���ني نف�شي���ني م���ن م�شت�شف���ى 
تق���دمي  و�جب���ات  لتنفي���ذ  �لر�ش���اد 
�لدع���م �لنف�ش���ي مل�شاب���ي فايرو�ض 

كورونا.
وق���ال علي ر�شي���د �لركاب���ي- مدير 
ت�شري���ح  يف  �لر�ش���اد  م�شت�شف���ى 

ل �مل���دى  �إن فريق���ه نظ���م زي���ار�ت 
م���ع �ملر�ش���ى �مل�شاب���ني  ولق���اء�ت 
�مل�شت�شفي���ات  يف  و�ملالم�ش���ني 
و�لفنادق �ملخ�ش�ش���ة ال�شت�شافتهم 
، م�شيفًا �أن فريق �لعمل مدرب على 
عمل �جلل�شات �لفردية و�جلماعية 
يف جمال تقدمي �لع���الج عن طريق 
�لكالم و�القن���اع. و�أو�شح �لركابي 
�أن �لفري���ق ق���ام بزي���ار�ت عدي���دة 
مل�شت�شفى �ب���ن �خلطيب و�بن زهر 
و�أج���رى  �لر�شاف���ة   - بغ���د�د  يف 
تعر�ش���و�  مر�ش���ى  م���ع  مقاب���الت 
ل�شدم���ات نف�شية نتيج���ة فايرو�ض 
كورون���ا م�شيف���ًا �ن �لغر����ض م���ن 
ت�شكي���ل فري���ق �لدع���م �لنف�ش���ي له 
�أهمية كبرية لال�شخا�ض �ملالم�شني 
و�مل�شاب���ني الإز�ل���ة �ث���ار �لو�شم���ة 
�لنف�ش���ي  و�ل�شي���ق  �الجتماعي���ة 

و�لتقليل من �لقلق و�الكتاآب.
من جانبها فان د�ئ���رة �شحة دياىل 
ع���ن ��شت���الم ق�ش���م �ل�شيدل���ة لديها 
 covid19 شرطة خا�شة بفح�ض��
ل�شركة بايوزيك �لرتكية و�خلا�شة 
�ل�شح���ة  وز�رة  قب���ل  م���ن  �ملجه���ز 

و�لبيئة.
وق���ال مدي���ر �إع���الم �شح���ة دي���اىل 
فار�ض �لع���ز�وي لو�شائل �إعالم من 
�شمنه���ا �مل���دى نقاًل ع���ن مدير ق�شم 
�ل�شيدل���ة �لدكت���ور عثم���ان عدن���ان 
�إبر�هي���م �إن �الدوي���ة و�مل�شتلزمات 
�ملجه���زة  كميته���ا  بلغ���ت  �لطبي���ة 
٤٥٠٠ و�شيتم جتهيزها �ىل خمتر 
�ل�شحة �لعام���ة وح�شب �ل�شو�بط 
�لع���ام وملو�جه���ة  لل�شال���ح  خدم���ة 

فايرو�ض كورونا

اطب��اء نف�ضي��ون لتحفي��ز الم�ضابي��ن بكورون��ا ف��ي الر�ض��اد 
اأجهزة فح�س جديدة للم�سابني يف دياىل واحلمالت التطوعية م�ستمرة 

 متابعة املدى 

�أعل���ن وزير �ل�شح���ة �لعر�قي ح�ش���ن �لتميمي �أم�ض 
�الثن���ني �أن �ل�شلط���ات تن���وي عزل 5 م���دن يف نطاق 
�لعا�شمة بغد�د ملدة �أ�شبوعني، نظًر� لزيادة �الإ�شابات 

�مل�شجلة فيها بفايرو�ض كورونا �مل�شتجد.
ومن �ملقرر �أن يدخل �لق���ر�ر حيز �لتنفيذ، �الأربعاء، 
ح�شب بيان للوزير ح�شلت )�ملدى( على ن�شخة منه. 
وي�شم���ل �حلظر م���دن �ل�شدر و�حلبيبي���ة و�لكمالية 

و�حلرية و�ل�شعلة و�لعامرية.
وق���ال �لتميم���ي �إن "ق���ر�ر �حلظ���ر �ملناطق���ي �لت���ام 
ياأت���ي ��شتمر�رً� جله���ود �لوز�رة وكاف���ة �ملوؤ�ش�شات 
مكافح���ة  يف  و�الجتماعي���ة  و�لديني���ة  �لر�شمي���ة 

فايرو�ض كورونا".
و�أ�شاف �أن من بني �أ�شباب �لقر�ر "�لزيادة يف �أعد�د 
�إ�شابات كورونا يف حمافظة بغد�د ب�شكل مت�شارع"، 
م�شريً� �إىل �أن "�لغاية من �الأمر ك�شر �شل�شلة �نت�شار 

�لفايرو�ض ملنع تد�عياته �لكارثية يف حال تف�شيه".
وج���اء �لقر�ر بع���د �نتقاد�ت طالت �الإج���ر�ء�ت �لتي 
�تبعته���ا �ل�شلط���ات �لعر�قية خ���الل �الأ�شهر �ملا�شية، 
�نت�ش���ار  م���ن  �إنه���ا مل حت���د  �لبع����ض  يق���ول  حي���ث 

�لفايرو�ض.
و�أ�ش���ار وزي���ر �ل�شحة �لعر�ق���ي �إىل �أن تنفيذ �لقر�ر 
�شيرت�ف���ق مع �أكر عملية للر�شد �لوبائي �لفعال يف 

�لقطاعات و�ملحال، �إىل جانب �لتوعية �ل�شحية.
ومل ي�شتبعد �لوزير �تخاذ �الإجر�ء�ت ذ�تها يف بقية 

مناط���ق بغد�د و�شائر �ملحافظ���ات �لعر�قية، يف حال 
حدوث زيادة يف �أعد�د �الإ�شابات.

وق���ال �لتميمي "نعم���ل �الآن باالإمكانات �لتي وفرتها 
وز�رة �ل�شح���ة، و�لي���وم مت �فتت���اح خمتر رقم 16 
يف �لع���ر�ق ومت توفري 500 �أل���ف فح�ض خمتري 
وزع���ت على كاف���ة حمافظات �لعر�ق، وه���ذه �الأرقام 

�شتعطينا �إ�شارة حقيقية عن ن�شبة �الإ�شابات".
و�أ�ش���ار �لتميم���ي �إىل �أن "�لو�ش���ع يف بغ���د�د �أك���رث 
تاأثرً� باالإ�شابات نتيجة لعدم �لتز�م �ملو�طنني وعدم 
تطبي���ق تعليم���ات وز�رة �ل�شح���ة وجلن���ة �ل�شالمة 
�لوطنية"، مبينًا �أنه "�شتكون لدينا خمتر�ت �أي�شًا 

يف �الأطر�ف".
ون���وه �لتميم���ي �إىل �أن���ه "�شتكون لن���ا �إجر�ء�ت يف 

�لعيد وبعده، للحد من �نت�شار �لفايرو�ض".
و�رتفع ع���دد �الإ�شابات بفايرو�ض كورونا يف عموم 
�لع���ر�ق �إىل 3404 منها �شفاء 2218 حالة، ووفاة 
123، بح�شب �آخر �إح�شائية ن�شرتها وز�رة �ل�شحة 

�لعر�قية.
م���ن جهة �خرى �أعلنت د�ئرة �شح���ة بغد�د - �لكرخ، 
�الثن���ني، متاث���ل 19 م�شابًا بفايرو����ض كورونا �إىل 

�ل�شفاء.  
وق���ال مدي���ر د�ئرة �شح���ة بغ���د�د – �لك���رخ جا�شب 
�حلجام���ي، يف تدوين���ة تابعتها "�مل���دى" )18 �أيار 
 ١٩ �الآن  د�ئرتن���ا  م�شت�شفي���ات  "يغ���ادر   ،)2020
م�شاب���ًا بع���د �كت�شابه���م �ل�شف���اء �لتام م���ن فايرو�ض 

كورونا".

عزل 5 مناطق في بغداد  والقرار قد 
ي�ضمل كل المحافظات

تتوا�سل جهود الكوادر ال�سحية مبختلف املناطق مع ا�ستمرار ت�سجيل اإ�سابات بفايرو�س كورونا امل�ستجد.
وزارة ال�سحة اأكدت اإنها �ستلجاأ اىل احلجر املناطقي ال�سيما يف املناطق التي �سجلت اإ�سابات كثرية بفايرو�س 
كورونــا. ومل يقت�سر عمل الكــوادر ال�سحية مع املوؤكــد اإ�سابتهم بكورونا، بل باحلمــالت التطوعية كذلك 

التي من �ساأنها اأن جتعل املواطنني ياأخذون املر�س على حممل اجلد.



لم يكن مثل هذا الطموح لنجم كبير 
لعبًا واإدارة غريبًا علّي ، ثم اإن من 
حقه اأن يعمل على التر�شيح واأال 

يدخر و�شيلة اإيجابية متاحة للو�شول 
من دون اأن يوظفها ، لكنني فاجاأت اأبا 

حيدر براأي غير متوقع ..

رياضة �لعدد )4675( �ل�شنة �ل�شابعة ع�شرة - �لثالثاء )19( �آيار  2020
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ال����دح����ي����ل اإل����������ى  م����ي����م����ي  ع����������ودة  ت����ع����ي����ق  ه����ي����غ����واي����ن  م�����ف�����او������ش�����ات    
 علي رياح

بعبارة أخرى

بوج���ود عدن���ان درجال عل���ى ر�أ�س �له���رم �لوز�ري �ل���ذي يقود 
قطاع���ي �ل�شب���اب و�لريا�شة ، �شيكون يف �لإم���كان �حلديث عن 
�أف���ق و��شع ينتظرن���ا على هذ� �ل�شعي���د .. �أقوله���ا لأ�شباب عدة 
�أوله���ا معرف���ة جنمن���ا �لكبري بهذ� �لقط���اع من �لناحي���ة �لفنية ، 
وقدرته على �ل�ش���ر و�ملطاولة ، و�لأهم �أنه يت�شل�ّم مع �حلقيبة 
�لوز�ري���ة دفقًا عاليًا من �لدع���م �حلكومي و�لرملاين ، ول يبقى 
هن���ا �شوى �أن تكون لدى درجال روؤية للعمل بعد �أن غاب طوياًل 
ع���ن �شاح���ة �لعم���ل �ملي���د�ين، ورمب���ا مل تكتم���ل لدي���ه �حلقيقة 
�لقائل���ة �إن )�لدنيا( هنا ومن عليها ق���د تغرّيت .. تبدلت �لأنف�س 
، و�ختلطت �ملعايري ، وت�شابكت �مل�شالح .. و�ت�شور �أن �لرجل 

�شريى ذلك قريبًا مبجرد �أن يدخل متامًا يف �لتفا�شيل!
عدنان درجال �شاحب م�شروع ، ولديه رغبة يف �لتغيري ، و�ملهم 
�لختيار �ل�شح يف �ل�شخو�س ويف �لأ�شبقيات يف عمر وز�ري 

�شرعان ما �شينتهي ولو بد� لنا �شهورً� من �لزمن!
يف �شب���اط من ع���ام 2018 ، َرنَّ هاتفي وَعَر�ش���ْت �ل�شا�شة رقمًا 
مل يك���ن حمفوظا ل���دي ، وحني �أجبت كان �لنج���م عدنان درجال 
عل���ى �خلط �لآخر ، يق���ول يل �إنه يف بغ���د�د وحتديدً� يف فندق  
باب���ل روتانا ، و�إن���ه يريد �أن نلتقي مع���ًا ، وهنالك �شخو�س يف 

�نتظاري �أرتاح لهم .. هكذ� قال يل!
حني �لو�شول وبعد �ل�شالم �لعامر باملودة ، كان عدنان - كعادته 
- يتح���دث بقلب���ه �ل�شري���ح �ملك�شوف قب���ل ل�شان���ه ، ويف خ�شم 
�حل���و�ر كان �ل�ش���وؤ�ل عن نيت���ه �لعمل على �لرت�ش���ح لنتخابات 
�حتاد �لكرة �لعر�قي حاماًل برناجمًا �إ�شالحيًا طموحًا وو�قعيًا 

و�شيغري �لكثري من �ملعامل ..
مل يكن مثل هذ� �لطموح لنجم كبري لعبًا و�إد�رة غريبًا علّي ، ثم 
�إن م���ن حقه �أن يعمل على �لرت�شي���ح و�أل يدخر و�شيلة �إيجابية 
متاح���ة للو�ش���ول من دون �أن يوظفها ، لكنن���ي فاجاأت �أبا حيدر 
ب���ر�أي غري متوقع .. قلت له : وفقا لقر�ءتي ملجريات �لأمور هنا 
ريا�شيًا وحزبيًا وحكوميًا ، فاإنني �أرى �أن تكون خطوتك �لأوىل 
�أن تعمل بكل جهد متاح على ت�شلم وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة �إذ� 
مل يت���م �لتجديد للوزير عبد �حل�شني عبط���ان ، ور�أيي �أن قر�ءة 
متاأنية للوقائع و�ملعطيات تفيد باأن �لو�شول �إىل �لوز�رة بدعم 
�شيا�ش���ي �أو حزبي مدف���وع بالرغبة يف ��شتي���ز�ر جنم ريا�شي 
)بعي���دً� ع���ن هيئة كروية عام���ة غري م�شمونة حت���ى ذلك �ليوم( 
�شيك���ون مهم���ًا �إذ� �شبق �لو�ش���ول �إىل رئا�شة �حت���اد �لكرة يف 
�نتخاب���ات مبنية د�ئمًا على رغب���ات وم�شالح و��شطفافات غري 

و��شحة �أو م�شمونة عندنا يف كثري من �لأحيان!
كان ه���ذ� ر�أيي �ل�شريح حتى قبل �أن يدخل درجال يف �إجر�ء�ت 
�لرت�شي���ح وتفا�شيل���ه وخطو�ت���ه وما حلق به من غ���ن ، �نتهى 
بانت�شاره و�نتز�عه حق���ه �ل�شريح يف �أروقة �لق�شاء .. فوجئ 
درج���ال مبا قلت ، وكان و��شح���ًا �أن هذ� �شعور معظم �أو كل من 
كان يقت�شم معنا �حلديث ، �شيوف درجال ، وهم �ل�شادة �لقطب 
�لك���روي �ملميز �أحمد عبا����س �إبر�هيم و�لزمي���ل �لدكتور عدنان 
لفت���ة و�لإد�ري �ملخ�شرم ومدرب �لك���رة �لطائرة �ل�شهري �شالح 

هادي..
�نط���وت �لأ�شابي���ع و�ل�شهور ، وحكم���ت �لتو�فق���ات �ل�شيا�شية 
باإ�شناد �لوز�رة �إىل درجال لينال ما ي�شتحقه ، وما يريده قطاع 
و��ش���ع ج���دً� من �لعر�قي���ني ، وفقًا لطري���ق كان ي���ر�ه م�شتحياًل 

وكنت �أر�ه ممكنًا بل كنت �قرتحه عليه!
و�لي���وم ، وبع���د �أن حتق���ق �ملاأم���ول يف ت�شليم قطاع���ي �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة �إىل جنم يع���ّول عليه كثريً� يف �ل�ش���روع بالإ�شالح 
تبعًا للزمن �ملتاح ، ينعقد �لأمل على درجال كوزير يف �أن ميار�س 
كل �شالحية �أو م�شوؤولية ممكنة يف مر�جعة �ملنظومة �لكروية 
�لعر�قي���ة �لتي تخبطت كثريً� .. مر�جعة ت�شتند �إىل �إيجاد نظام 
د�خل���ي متو�زن ومن�شف يلبي �لطموح وجمعية عمومية متثل 
�لوج���ه �حلقيقي للعب���ة وتفتح �لباب �أمام �لكف���اء�ت كي تعمل ، 
ومتهد �لطريق ملجل�س �إد�رة مقب���ل ي�شنع �لفارق وي�شع كرتنا 

على �شكة �لعمل �ملنتظم �لذي �شيحمل �إلينا غدً� �أف�شل.   

طريق درجال )الأ�سهل(!

نجوم كرتنا يوا�سلون دعم الحملة الآ�سيوية لمكافحة كورونا

 متابعة : اإياد ال�شاحلي

يف حديث �شريح للخبري �لكروي د.عبد�لقادر 
زينل، �أجر�ه �لزميل عدنان حم�شن �ملهد�وي 
ل�شه���ر  �شب���ورت(  )ح���و�ر  جمل���ة  مر��ش���ل 
موؤ�ش�ش���ة  �إ�ش���د�ر�ت  �إح���دى   - �آذ�ر2009 
�مل���دى لالإع���الم و�لثقاف���ة و�لفن���ون - تز�من 
ُبعي���د �نتكا�شة منتخبن���ا �لوطني يف خليجي 
م�شق���ط 19، �أك���د زين���ل �أن "�لقي���ادة �ملثالية 
ه���ي من تعمل على تهيئة �مل���الكات �لريا�شية 
�مل�شتقبلي���ة، و�شخ�شي���ًا عمل���ُت بج���د نح���و 
ه���ذ� �لجتاه �ش���و�ء من خ���الل عمل���ي لفرتة 
طويل���ة يف �حتاد كرة �لقدم �أو نادي �ل�شرطة 
�لريا�ش���ي" مبين���ًا "�أن �ملخل����س م���ن يعطي 
در�يت���ه وخرت���ه لالآخري���ن ل �أن يحتكره���ا، 
وه���ذ� ما عانى منه �لو�ش���ط �لريا�شي كثريً�، 
فهن���اك م���ن �أخف���ى �لكث���ري م���ا يخ���دم �لعمل 
�لريا�ش���ي ليبق���ى �ل�شلطان �لوحي���د" م�شّددً� 
ب�ش���رورة " �إعطاء �لفر�شة للغ���ري كي تتذكر 
�لأجي���ال ذل���ك، �أما �حت���كار �ملن�ش���ب فاإنه �آفة 
خطرة عل���ى �ل�شخ����س و�ملجتم���ع، هناك من 
�ش���ان م���ا تعّلم���ه م���ن �لآخري���ن، و�أ�شه���م يف 
�إتاح���ة �لفر�س لغ���ريه كما �أتيح���ت له، وبقي 
وفي���ًا ولي�س ناكرً� للجميل وم���ا يز�ل يحظى 
باعتز�زنا ونفتخر به دومًا وي�شتحق عالمات 
�لمتي���از، وهن���اك من ينطب���ق عليه���م �لقول 

فياأكلون" ! ونزرع  فاأكلنا  "زرعو� 

�شغ���ط  حت���ت  زين���ل  ت�شري���ح  ج���اء  رمب���ا 
و�إرها�ش���ات �لنك�ش���ة �لكروية �لت���ي تعّر�س 
له���ا �ملنتخ���ب �لوطن���ي يف مه���ازل �لبطول���ة 
�خلليجي���ة �لأق�شى عر تاري���خ كرتنا نتيجة 
 )3-1( خ�شارتن���ا  بع���د  �للعب���ة  �إد�رة  �ش���وء 
�أم���ام �لبحري���ن، وخروجنا بهزمي���ة موجعة 
�أم���ام ُعم���ان برباعي���ة نظيف���ة، وتعادلن���ا مع 
�لكوي���ت )1-1( يف �أ�ش���و�أ عر����س وّدعن���ا به 
م�شق���ط و�أ�شدلن���ا �ل�شت���ار عل���ى �لف�شيح���ة! 
لك���ن يف كلمات زين���ل در�س كبري مل���ن ل يفقه 
عل���م �إد�رة �لريا�ش���ة، هناك م���ن ير�ها )بقرة 

حلوب( ي�شتفيد منها �أكرث مّدة ممكنة دون �أن 
ي�شت�شعر باأ�شر�ر �ل�شتم���ر�ر بال نتائج على 
�شعيد �لعمل �ل�شرت�تيجي ملوقعه، ول ميتلك 
�لق���درة على و�شع برنام���ج تطوير �لكفاء�ت 
�ل�شابة كي تت�شّل���م �مل�شوؤولية من بعده، �ملهم 
�أن يتفاخر بالفوز بتجديد �لهيئة �لعامة �لثقة 
له كل �أربع �شنو�ت حتى لو خ�شرت �لريا�شة 

ثقتها به!
و�لحت���ادي  �لأوملب���ي  �لعم���ل  �شعي���د  عل���ى 
و�لنادي���وي، ل جن���د تف�شريً� منطقي���ًا لت�شّبث 
بع����س �لأ�شخا����س مبو�قعه���م من���ذ �أك���رث من 

ث���الث دور�ت �نتخابي���ة؟ ه���ل عق���رت �لألعاب 
�لريا�شية من دفع عديد �خلر�ء مثلما �شنعت 
ع�ش���ر�ت �لنجوم عر تاريخه���ا؟ هناك كفاء�ت 
مهم���ة لديها �لعط���اء �لرّث يف �أك���رث من جمال، 
تفّوقت يف دور�ت �أوروبية، وُجّربت يف مهام 
�إد�رية كبرية خارج �لبلد، وجنحت يف جتارب 
مل ت���زل بع�س �لدول وعلى وج���ه �خل�شو�س 
�خلليجي���ة تدي���ن لهم بالف�شل مل���ا بلغته بع�س 
�ألعابهم م���ن تطّور و�حرت�ف وتنظيم و�إجناز 
حملي ودويل نتيج���ة ذكاء هوؤلء �خلر�ء يف 
ر�شم مع���امل �لتف���ّوق وجتهيز �لبن���ى �لتحتية 

�ل�شلبة لأي م�شروع. 
ل���و �أمتلك �لع���ر�ق )هيئة �لريا�ش���ة للتخطيط 
عل���ى  �لياب���ان  تعم���ل  مثلم���ا  �ل�شرت�تيج���ي( 
حتدي���ث قو�عد �لعم���ل فيها من خ���الل جتديد 
�لثق���ة �أو �شحبها كل �شنتني خالل مدة ��شتغال 
رئي����س و�أع�شاء �للجن���ة �لأوملبي���ة �أو رئي�س 
و�أع�شاء �لحت���اد �أو رئي����س و�أع�شاء �لنادي 
يف �ل�شن���ني �لأربع من �لدورة �ملعتمدة ر�شميًا 
حمليًا ودولي���ًا لبيان مدى �ش���و�ب برناجمهم 
م���ن عدمه، ل���و ��شتحدثن���ا تلك �لهيئ���ة باأ�ش�س 
وهيكلي���ة ر�شينت���ني، ب���دًل من �نتق���اء ثّلة من 
خر�ء �أث���ارت نتائج تقييمهم لعمل �لحتاد�ت 
لغط���ًا كبريً� لدى بع�شه���ا ب�شبب رغبة �خلبري 
نف�شه يف معاودة ت�شّلم �ملن�شب، ملا بقيت �إد�رة 
�لريا�ش���ة ِحكرً� على �شالطينها يف �لعر�ق منذ 

عام 2003 �ىل موعد غري معلوم!

احتكار المن�سب داء �سالطين الريا�سة وناكري الجميل بالمرصاد

 بغداد / حيدر مدلول

دعمه���م   �لعر�قي���ة  �لك���رة  و��ش���ل جن���وم 
للحم���الت �لت���ي �أطلقها �لحتاد �لآ�ش���يوي 
لكرة �لقدم و�لحت���اد�ت �لإقليمية �لتابعة 
�أج���ل  ل���ه به���دف حتفي���ز �جلماه���ري م���ن 
�ملحافظة عل���ى لياقتها �لبدنية و�لت�ش���ديد 
عل���ى �أهمي���ة �لن�ش���اط �لبدين، و�ل�ش���حة 
�لنف�شي���ة �شم���ن �جله���ود �ملتو��شلة �لتي 
يق���وم به���ا يف �إط���ار جه���ود دع���م مكافحة 
�نت�شار فريو�س كورونا �مل�شتجد )كوفيد- 
19( �ل���ذي �شرب عدد كب���ري من �لدول يف 
�نح���اء �لع���امل وم�شاع���دة �ملجتمعات على 

مو�جهة �إجر�ء�ت �حلجر �ملنزيل بقوة.
و�أ�شب���ح �شان���ع �ألعاب �ملنتخ���ب �لوطني 
�ملح���رتف يف  ر�ش���ن  ب�ش���ار  �لق���دم  لك���رة 
�شفوف فريق بري�شبولي�س �لإير�ين ثاين 
لعب عر�قي ي�شتعني به �لحتاد �لآ�شيوي 
لك���رة �لق���دم للم�شاركة يف �حلم���الت �لتي 
يق���وم به���ا بالتعاون م���ع منظم���ة �ل�شحة 
�لعاملي���ة �إث���ر تف�ش���ي �لوب���اء �لعامل���ي بعد 
مهاج���م �ملنتخب �لوطني لك���رة �لقدم عالء 
عبا����س �ل���ذي يلع���ب يف �شف���وف فري���ق 
�لكويت �لكويت���ي �شمن قائمة �شمت �أكرث 
من 100 �شخ�شية كروية يف �لقارة �شمن 

منطقتي �لغرب و�ل�شرق.
و�أك���د �لالعب ب�شار ر�شن �إن هذه �جلائحة 
�أّث���رت على �ملاليني منذ �شه���ر �آذ�ر �ملا�شي 
وه���ي  تو��ش���ل �لتاأثري على حي���اة �لنا�س 
يف كافة  �أرجاء �لعامل، وبالتايل فاإن �شحة 
و�شالمة �جلميع بات���ت �أكرث �أهمية من �أي 
وقت م�شى ويجب �أن ن�شتغل هذه �لفر�شة 

لنعّزز �شحتنا �لبدنية و�لنف�شية.
ونق���ل �ملوق���ع �لر�شمي لالحت���اد �لآ�شيوي 
لك���رة �لق���دم ع���ن ب�شار ر�ش���ن قول���ه :�أخذ 
��شرت�حة م���ن �لروتني �ليومي و�ملحافظة 
على لياقتنا �لبدنية و�لن�شاط ي�شاعدنا على 
عي�س حياة �أجم���ل و�أكرث عافية و�لتدريب 
ي�شهم �أي�ش���ا يف �لتخل�س من �لتوتر وهو 
�أمر مهم يف مثل هذه �لظروف و�أمتنى من 
خ���الل �مل�شارك���ة يف هذه �حلمل���ة �أن �أوكد 
للجمي���ع �أنه���م لي�ش���و� لوحده���م يف ه���ذه 

�لظروف.
�جلدير بالذك���ر �إن �شانع �لع���اب �ملنتخب 
�لوطن���ي لكرة �لق���دم ب�شار ر�ش���ن يتو�جد 
حالي���ًا بالعا�شم���ة بغ���د�د بع���د عودته من 
�لعا�شم���ة �لإير�نية طهر�ن على �أثر توقف 
مناف�ش���ات �ل���دوري �لإي���ر�ين لك���رة �لقدم 
تف�ّش���ي  ب�شب���ب   2020-2019 باملو�ش���م 
جائح���ة كورونا �مل�شتجد هن���اك �لذي �أدى 
ووف���اة  �شخ�ش���ًا   120198 �إ�شاب���ة  �ىل 

.6988

فيديو العمدة
من جهت���ه �شارك مدرب منتخ���ب �لنا�شئني 

لك���رة �لقدم عماد حمم���د يف حملة �لتوعية 
للحد من تف�ّشي فايرو�س كورونا �مل�شتجد 
)كوفيد19-( حتت �شع���ار )خليك بالبيت( 
�لت���ي �أطلقها �حتاد غرب �آ�شي���ا لكرة �لقدم 
يف �إط���ار جه���ود مكافح���ة �لوب���اء �لعاملي 
و�لهادف���ة لتحفي���ز �جلماه���ري و�ملتابع���ني 

على �لبقاء يف �ملنازل.
و�ختار �حتاد غربي �آ�شيا لكرة �لقدم نخبة 
من �لنجوم �للعبة من �لالعبني و�لالعبات 
و�ملدرب���ني و�ملدربات �شمنهم �ملدرب عماد 
حممد لبث ر�شائل توعية من خالل �لفيديو 
حتت عن���و�ن - كوفيد-9متك���ن �أن يبعدنا 
ج�شدي���ًا، لكنه مل يتمكن مّن���ا �جتماعيًا من 
�حتاد�ت غرب �آ�شيا جميعًا ..خليك بالبيت 

لأن �لعودة �أقرتبت.
وجرى ن�ش���ر �لفيديو لنجم �لكرة �لعر�قية 
�ل�شابق لك���رة �لقدم للم�شارك���ة �ىل جانب 
زمالئ���ه م���ن جنوم ك���رة �لق���دم يف منطقة 
غ���رب �آ�شيا وه���م كال من �لالع���ب �لقطري 
�لأردني���ة  و�لالعب���ة  حمم���د  �إ�شماعي���ل 
�شتيفاين �ألبري و�لالعب���ة �لإمار�تية نورة 
�ملزروع���ي و�لالع���ب �ليمن���ي عبد�لو��شع 
�ملطري و�لالعب �لُعماين ز�هر بن �شليمان 
و�لالع���ب �ل�شع���ودي عب���د �لل���ه �حلم���د�ن 
و�حلكم���ة �للبناني���ة دموع  �لبق���ار ولعبة 
منتخ���ب �شوريا للنا�شئات ت���ال نور �لدين 
وخال���د �حلربان مدرب منتخ���ب �لبحرين 
لل�شي���د�ت ورم���اح حممود م���درب منتخب 
فل�شط���ني للنا�شئات ون���وره �ل�شباح نائب 
�لحت���اد  يف  �لن�شوي���ة  �للجن���ة  رئي����س 
�لكويت���ي لك���رة �لق���دم ون���ورة �ملزروعي 
لعب���ة منتخ���ب �لإم���ار�ت لل�شي���د�ت وهم 

ميار�ش���ون مز�ول���ة لعبة كرة �لق���دم د�خل 
منازلهم عل���ى ح�شابات �لحت���اد �لر�شمية 
مبو�قع �لتو��ش���ل �لجتماعي )�لفي�شبوك 
وتوي���رت و�أن�شتغ���ر�م وتيليغ���ر�م( بغي���ة 
ح���ّث �جلماه���ري عل���ى �لبق���اء يف منازلهم 
وممار�ش���ة �لتباع���د �جل�ش���دي �لجتماعي 
�لحرت�زي���ة  بالإج���ر�ء�ت  و�للت���ز�م 
�لو�جب���ة عليهم للتطبيق م���ن قبل �جلهات 

�ل�شحية �لعليا يف بلد�نهم.

م�شاعدة المتعففين
ويعت���ر م���درب منتخ���ب �لنا�شئ���ني لكرة 
�لق���دم عم���اد حمم���د م���ن �أك���رث �لنج���وم 
م���ن  بالعدي���د  قام���و�  �لذي���ن  �لعر�قي���ني 
�حلم���الت مل�شاع���دة �لك���و�در �ل�شحي���ة 
و�لعو�ئ���ل �ملتعّفف���ة يف حمافظة كربالء 
�ملقد�ش���ة �ىل جان���ب تخ�شي����س �لفندق 

�لذي ميلكه �ىل خلية �لأزمة �حلكومية يف 
�ملحافظة من �أج���ل حتويله �ىل م�شت�شفى 
ملعاجل���ة �مل�شاب���ني بالفايرو����س �ل�شيني 
ف�شاًل عن م�شاركته يف �لعديد من �لر�مج 
�لريا�شي���ة بالقنو�ت �لف�شائي���ة �لعر�قية 
�شم���ن �حلمل���ة �لتوعية �لت���ي مت �إطالقها 
من قبل �لعديد من �ل�شخ�شيات �لريا�شية 
ملحاربة هذ� �ملر����س �خلطري �لذي تف�شى 
ب�شرع���ة يف �لع���ر�ق منذ بد�ي���ة �شهر �آذ�ر 

�ملا�شي.

ح�شابات الدحيل
وم���ن ج��ه��ة ب���ات ي��ت��وّج��ب ع��ل��ى مهاجم 
�ل���ق���دم مهند  ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ن��ت��خ��ب 
فريق  �شفوف  يف  �مل��ح��رتف  ك��اظ��م  علي 

عن  �لبحث  �لرتغايل  بورتيمونين�شي 
�ملقبل  ب��امل��و���ش��م  ل��ه  يلعب  ج��دي��د  ف��ري��ق 
جمل�س  ح�شابات  خ��ارج  و�شعه  ظل  يف 
�إد�رة نادي �لدحيل �لقطري �شمن فريقها 
�ل�������ك�������روي �ل������ذي 
بطاقته  مي��ت��ل��ك 
�ل���دول���ي���ة مل��دة 
خم�شة مو��شم 
م����ت����ت����ال����ي����ة 
مب�������وج�������ب 
�ل��ع��ق��د �مل��رم 
�ل�������������������ذي 

�لريا�شي  �ل�شرطة  نادي  �إد�رة  مع  وقعه 
ب��ع��د �لأخ���ب���ار �ل�����ش��ري��ع��ة �ل��ت��ي ت���و�ردت 
برغبته  �ل��دوح��ة  �لقطرية  �لعا�شمة  من 
مع  �شريعة  مفاو�شات  يف  �ل��دخ��ول  يف 
مهاجم  هيغو�ين  غونز�لو  �لرجنتيني 
�لقدم  لكرة  �لإي��ط��ايل  يوفنتو�س  فريق 
�ملقبل  �ل�شيفية  �لن��ت��ق��الت  ف��رتة  خ��الل 
�لأمامي  �خل��ط  �شفوف  تعزيز  يف  �أم��اًل 
�ىل جانب �لكرو�تي ماريو ماندزوكيت�س 
هان  �شونغ  ك��و�ن��غ  �ل�شمايل  و�ل��ك��وري 
و�لقارية  �ملحلية  لال�شتحقاقات  حت�شريً� 

�لتي تنتظره.
ولزم �شوء �حلظ مليمي مع فريق �لدحيل 
�لقطري �ل���ذي مل ي�شجل معه �شوى هدف 
و�حد فق���ط طيل���ة م�ش���و�ره �لق�شري مّما 
�أدى �ىل و�شع���ه على لئحة �لنتقال بناًء 
عل���ى طل���ب �لرتغ���ايل روي فاري���ا خالل 
فرتة �لنتقالت �ل�شتوية باملو�شم 2019-
2020 نتيج���ة ع���دم قناعت���ه بالإمكانيات 
�لتي ميتلكها �ملهاج���م �لعر�قي وركنه يف 
�لكثري م���ن �ملباريات على دك���ة �لحتياط 
حيث دفع �لثمن غاليًا باإعالنه ترك رئا�شة 
�مل���الك �لتدريب���ي للفريق خللف���ه �ملغربي 
ولي���د �لركر�ك���ي �ل���ذي �أتفق م���ع جمل�س 
�لإد�رة يف عق���د ر�شمي ينتهي حتى نهاية 

�ملو�شم �جلاري.
ورف����س مهاج���م �ملنتخ���ب �لوطن���ي لكرة 
�لقدم مهند علي كاظم �لعديد من �لعرو�س 
�لحرت�فية �ملغرية �لت���ي و�شلته من قبل 
�ندي���ة قطري���ة تلع���ب يف دوري �لنج���وم 
ونادي �لكويت �لكويتي لرغبته �جلاحمة 
يف �ش���رورة طرق �أب���و�ب �لحرت�ف يف 
�أوروب���ا لي�شتق���ر يف �لنهاية عل���ى �للعب 
بورتيمونين�ش���ي  فري���ق  �شف���وف  يف 
�لرتغ���ايل على �شبيل �لإعارة حتى نهاية 
�ملو�ش���م �جلاري حيث ياأم���ل يف �أن يكون 
مو�طن���ه مال���ك في���وري �مل���درب �مل�شاع���د 
خ���ري عون له يف زيادة �ن�شجامه مع بقية 
زمالئه �لالعبني وت�شجيل �لأهد�ف �لتي 
�شت�شاع���د يف حتقي���ق �لنتائ���ج �جليدة 
خالل �جلولت �ملقبلة من عمر �مل�شابقة 
�لت���ي �شتع���اود �لنط���الق جم���ددً� يوم 
�لر�ب���ع من �شه���ر حزير�ن �ملقب���ل نظرً� 
حلا�ّشة �ل�شّم �لتهديفي���ة �لتي ميتاز بها 
بحكم كونه هّد�ف �أ�شود �لر�فدين حيث 
�شتع���ّزز م���ن فر�شة بق���اء فريق���ه ملو�شم 
�آخر وتعطي �لفر�ش���ة �أمام �إد�رة �لنادي 
يف جتدي���د �لإعارة ملو�شم جديد من نادي 
�لدحيل �لقطري �أو �شر�ء �لبطاقة �لدولية 

ب�شورة نهائية.
ويعت���ر �ملهاج���م مهن���د علي كاظ���م ثاين 
لعب عر�قي يلعب يف �لدوري �لرتغايل 
�ملمتاز لكرة �لقدم يف �ملو�شم �حلايل بعد 
زميل���ه �أ�شامة جب���ار �شفيق ر�شي���د �شانع 

�لعاب فريق �شانتا كالر�.

 بغداد / املدى

�أن�ش���م جن���م فريق ن���ادي �ل�شرط���ة �ل�شابق لك���رة �لقدم 
�أركان حممود �ىل قائمة �لريا�شيني �لعر�قيني �مل�شابني 
بجائحة كورون���ا �مل�شتجد )كوفيد19( بعد �لفحو�شات 
�لطبي���ة �لت���ي خ�شع �ليه���ا مب�شت�شفى �ل�شي���خ ز�يد يف 
�لعا�شمة بغد�د وظهرت �لعينة �إيجابية مّما تطّلب نقله 

�شة للحجر  �أم�س �لأثنني �ىل �إحدى �مل�شت�شفيات �ملتخ�شّ
�ل�شحي فيها ملدة �أ�شبوعني متتالني لتقلي �لعالج �لالزم 

وفق �لتعليمات �ل�شادرة من قبل وز�رة �ل�شحة.
وب���ات �لالعب �أركان حمم���ود �شاد����س �شخ�شية كروية 
عر�قي���ة ي�شاب بوب���اء كورونا منذ دخول���ه �ىل �لعر�ق 
بد�ية �شه���ر �آذ�ر �ملا�شي بعد مدرب فريق �شباب �لعر�ق 
لكرة �لقدم �أحمد فعل ومدرب فريق �مليناء �ل�شابق لكرة 

�لقدم ح�ش���ن موىل وجنم فريق �لق���وة �جلوية �ل�شابق 
لكرة �لقدم علي روؤوف وحار�س مرمى منتخب �ل�شباب 
�لأ�شب���ق لكرة �لق���دم فالح �شالح و�حلك���م �لدويل مهند 
قا�ش���م. ويحظ���ي �أركان حممود مبتابع���ة دقيقة من قبل 
�مل���الكات �لطبي���ة يف �مل�شت�شف���ى �لر�ق���د في���ه حاليًا �ىل 
جان���ب تلقي���ه �لعدي���د من �لت�ش���الت �لهاتفي���ة من قبل 
�ل�شخ�شي���ات �لريا�شي���ة �حلكومي���ة يف وز�رة �ل�شباب 

و�لريا�ش���ة وهيئ���ة �لتطبي���ع يف �حتاد �لك���رة وزمالئه 
�ملدرب���ني و�لالعب���ني لالطمئن���ان على �حلال���ة �ل�شحية 
باعتب���اره م���ن عائل���ة كروي���ة يق���ف عل���ى ر�أ�شه���ا �أخيه 
�لأك���ر �شاك���ر حممود جن���م جيل 1986 �ل���ذي د�فع عن 
�لك���رة �لعر�قية يف بطولة كاأ����س �لعامل لكرة �لقدم �لتي 
�شّيفتها �لعا�شم���ة �ملك�شيكية مك�شيكو �شيتي ف�شاًل عن 

�شقيقه �لآخر م�شطفى حممود.

ك��������ورون��������ا ت���������س����ي����ب اأرك���������������ان حم����م����ود

 بغداد / املدى

 جّدد �لأملاين يورغن كلوب مدرب 
فريق ليفرب����ول �لإنكلي����زي لكرة 
�لقدم تفاوؤله �لكبري بعودة �للقب 
م����ن خ����الل  �لن����ادي  �ىل خز�ئ����ن 
تتوي����ج �لريدز باللق����ب يف ختام 
�مل�شابقة يف �ملو�شم �حلايل �لتي 
من �ملوؤّم����ل �أن ت�شتكمل �ملباريات 
يف منت�ش����ف �شهر حزير�ن �ملقبل 

وبغي����اب  مغلق����ة  �أب����و�ب  خل����ف 
�لروتوك����ول  وف����ق  �جلماه����ري 
ل  �ل�شحي �ل�شامل �لذي مت �لتو�شّ
�ليه بني �لحت����اد �لإنكليزي لكرة 

�لقدم مع �جلهات �حلكومية.
و�أ�ش����اف �أن "فريق ليفربول بات 
بحاج����ة �ىل حتقي����ق �نت�شاري����ن 
فقط م����ن �أج����ل �ل�شتح����و�ذ على 
�ل����درع �ملفق����ود من����ذ ثالث����ة عقود 
بحك����م �لفارق �لكب����ري يف �لنقاط 

�ل����ذي ي�ش����ل �ىل 25 نقط����ة ع����ن 
فري����ق مان�ش�ش����رت �شيت����ي حام����ل 
�ملا�شي����ني  �ملو�شم����ني  �للق����ب يف 
حي����ث �شنح����اول �لتخفي����ف م����ن 
�ل�شغ����وط �لتي تو�ج����ه �لالعبني 
خالل �لف����رتة �حلالية �لتي �أر�هم 
متلهف����ون  وه����م  جي����دة  بحال����ة 
نح����و تعوي�����س �خل����روج �ملبّك����ر 
م����ن دوري �أبط����ال �أوروب����ا لكرة 
�أث����ر  �لق����دم يف �ملو�ش����م �حل����ايل 
�خل�ش����ارة �أم����ام فري����ق �أتلتيك����و 
مدري����د �لإ�شب����اين �شم����ن �ل����دور 

ثمن �لنهائي".
وتاب����ع كل����وب �إن "فريق����ه �شيبد�أ 
�لي����وم  م����ن  �عتب����ارً�  �لتدريب����ات 
ميل����وود  مق����ر  يف  �لثالث����اء 
مبجموعات �شغ����رية يف �لبد�ية 
وف����ق �لتعليم����ات �جلدي����دة �لتي 
�إط����ار  يف  �لن����ادي  �ىل  و�شل����ت 
�لإجر�ء�ت �لوقائية للحد من �آثار 
تف�شي فايرو�س كورونا �مل�شتجد 
�لذي �أدى �ىل تعلي����ق �لن�شاطات 
�حلكومي����ة  قب����ل  م����ن  �لكروي����ة 

�لريطانية".

كلوب متفائل بعودة لقب الربميرليغ 
اإىل خزائن ليفربول



لم تعد م�ساألة الوجود الإن�ساني 
مقت�سرة على ن�سو�ص الروائيين 

وق�سائد ال�سعراء وتنظيرات 
الفال�سفة واألغازهم في الوجود 

والعدم ، واإنما اأ�سبح الوجود 
الإن�ساني مو�سوعًا يناق�ص على 

المائدة في البيت و�سط حالة 
من الذعر اأ�سابت الب�سرية بعد 

انت�سار فايرو�ص كورونا . لقد اعتلى 
م�سطلح الوجود من�سة الجدال 
اليومي منذ اأ�سابيع ، فالمجتمع 
الإن�ساني الذي جعل من نف�سه 

حار�سًا للقنبلة الذرية ، يجد نف�سه 
اليوم م�سوؤوًل عن حياته وموته 
واأ�سبح عليه كما كتب جان بول 
�سارتر قبل اأكثر من ن�سف قرن 
اأن " يقرر موافقته على الحياة " 

، فلم يعد م�سير الإن�سان اأو م�سير 
مجموعة من النا�ص هو الذي ن�سعه 

في الميزان ، واإنما م�سير الإن�سانية 
جمعاء . ووجود الإن�سانية يتوقف 

على الفعل ال�سحيح الذي نتخذه في 
هذا ال�ساأن .

وعندما نتحدث عن وجودن���ا فاإننا نق�صد 
ب���ه وج���ود الب�صري���ة ، فالق�صي���ة مل تع���د 
م�ص���ر الإن�ص���ان الف���رد كم���ا يف رواي���ات 
د�صتويف�صك���ي ، فالإن�ص���ان اأ�صب���ح مثلم���ا 
كان ياأمل دي���كارت ، �صيدًا ومالكًا للطبيعة 
. لكن اىل احلد ال���ذي اأ�صبح فيه ي�صتطيع 
اأن ميح���و كل اأثر للحياة ، يكتب الفرن�صي 
غابري���ل مار�صي���ل :" الي���وم يج���د النا�س 
اأنف�صه���م يف مواجه���ة واقع���ة مل يك���ن يف 
و�صع اأح���د اأن يتخيلها ، اإنه���م يعلمون اأن 

يف ا�صتطاعتهم تدمر الكون " .
لق���د و�ص���ع التق���دم العلمي اأم���ام الإن�صان 
تل���ك امل�صكل���ة الت���ي اأوجدته���ا اإمكانيات���ه 

ذاتها ، وه���ي : اإن وج���ود الإن�صان يعتمد 
على القرار ال���ذي يتخذه هو . وقد جعلت 
كل فل�صف���ة حّية مهمته���ا اإلقاء ال�صوء على 
هذا القرار ، ووجد املفكر املعا�صر اأن هذه 
امل�صكلة متثل بالن�صبه له معيارًا يقي�س به 
قيم���ة الدور الذي يلعبه يف م�صكلة احلياة 
، يط���رح يوجني يون�صكو ه���ذا ال�صوؤال :" 
من���ذ اأية حلظ���ة ُتركن���ا مل�صرن���ا ومل نعد 
متفرجني وم�صارك���ني ؟ لقد ُتركنا لأنف�صنا 
، لعزلتن���ا ، خلوفن���ا فول���دت امل�صكل���ة : ما 

العامل ؟ ومن نحن ؟ .
اليوم يج���د الكائن امل�صت�صعف نف�صه اأمام 
عبث من لون جديد .. اإنه �صيزيف الع�صر 
احلديث ، ي�صارع امل�صتحيل ، ويحاول اأن 
يق���اوم الأوبئة التي م���ا تنفك عن التجديد 
. كان �صيزي���ف يف الأ�صط���ورة الغريقي���ة 
ي�صارع الآلهة . بيد اأن �صيزيف اليوم امام 
اآله���ة جدي���دة  يجد نف�ص���ه امامه���ا �صعيفا 
، خائف���ا ، لق���د كان �صيزي���ف الأ�صط���ورة 
نح���ن  اأم���ا   ، اجلاذبي���ة  قان���ون  ي�ص���ارع 

فن�صارع اليوم قانون القدر والفناء .
لع���ل �ص���وؤال " كي���ف يحي���ا الإن�ص���ان ؟ " 
ه���و ال�ص���وؤال الذي ظ���ل يط���رح على مدى 
الأزمن���ة املختلف���ة .. يف الفل�صفة القدمية 
كان ال�صوؤال الذي طرحه �صقراط هو كيف 
يحي���ا الإن�صان على طريق���ة معينة ملقاربة 
احلياة ، ما هو امل�صار الذي يجب اأن تاأخذه 
احلياة الإن�صانية ؟ ما هي اأف�صل امل�صاعي 
للكائن الإن�صاين لك���ي يتعاي�س مع الكون 
، ، وبحل���ول الق���رن الثام���ن ع�ص���ر ط���رح 
اإميانوي���ل كانط �صوؤاًل خمتلف���ًا . فلم يعد 
الهتمام من�صب���ًا على كيف يجب اأن يحيا 
الإن�صان ، واإمنا على ال�صكل الذي يجب اأن 
تاأخذه حياة الإن�صان ، و�صار ال�صوؤال هو 
: كي���ف يجب اأن يفعل الإن�صان ؟ لأن حياة 
الإن�صان لن تكون اأكرث من حم�صلة اأفعاله 
املج���ال  اأُف�ص���ح  الع�ص���ر احلدي���ث  ، ويف 
ل�ص���وؤال ثالث وهو : هل اإن نهاية الإن�صان 
بات���ت قريبة  ؟ ، اإنه ع�ص���ر نهاية الن�صان 
كم���ا كتب فرن�صي����س فوكوياما عام 2010 
يف كتاب���ه " نهاية الإن�ص���ان " ال�صادر عام 
2002 ، وه���و الكتاب الذي ب���داأ كم�صروع 
مق���ال كتب���ه ع���ام 1999 ملجل���ة نا�صيونال 

جغرافي���ك ا�صتعر�س في���ه الع�صر �صنوات 
الت���ي م�ص���ت من���ذ ظه���ور كتاب���ه  " نهاية 
التاريخ " ، ويبداأ فوكوياما كتابه  " نهاية 
الإن�صان " بالعب���ارة التالية التي يقتب�صها 
م���ن الروائ���ي الدو����س هك�صل���ي :" نهاية 
الإن�صان ه���ي املعرفة ، لكن �صيئًا واحدًا ل 
ميكنه اأن يعرفه : اإنه ل ي�صتطيع اأن يعرف 
م���ا اإذا كانت املعرف���ة �صتقتل���ه اأم �ُصيقتل ، 
نعم ، اأن���ه ل ي�صتطيع اأن يعرف ما اإذا كان 
ق���د ُقت���ل ب�صبب املعرف���ة الت���ي اكت�صبها اأم 
ب�صب���ب املعرفة الت���ي مل يكت�صبها ،  والتي 

كانت لتنقذه لو اأنه عرفها " .
ويوؤك���د فوكويام���ا اإنه اأثن���اء تفكره فيما 
ظه���ر من ردود عل���ى كتابه نهاي���ة التاريخ 
، ب���دا ل���ه اأن اجلدل الوحي���د الذي لميكن 
اإنكاره  ، هو اإن التاريخ ل ميكن اأن تكون 
ل���ه نهاي���ة اإل اإذا كانت للعلم نهاي���ة .. اإننا 
اليوم نعي�س يف بيئة جديدة متامًا مل تكن 
موج���ودة منذ ق���رن م�صى ، فه���ل علينا اأن 
نتح���ّور لنالئمه���ا .يف " نهاي���ة الإن�صان " 
ي�صر فوكويام���ا اأن العل���م والتكنولوجيا 
ميث���الن موط���ن اله�صا�ص���ة يف احل�ص���ارة 
الغربي���ة ، لأن كل رموز احل�صارة حتّولت 
اىل اأ�صلح���ة �صريرة ، مثل ظه���ور ال�صالح 
البيولوج���ي  ، ال���ذي يدعون���ا اىل حتك���م 

�صيا�صي اأكرب يف ا�صتخدامات العلم .
يف كان���ون الث���اين عام 1941 ، ب���داأ األبر 
كامو العمل على رواية عن فرو�س ينتقل  
م���ن احليوانات اإىل الب�ص���ر ، حيث ينتهي 
ب���ه الأمر اىل تدمر ن�صف �صكان  مدينة " 
وهران " عل���ى ال�صاحل اجلزائري . يقول 
الفيل�ص���وف الربيطاين اآلن دو بوتون اإن 
رواية  "الطاعون" التي ُن�صرت عام 1947 
كان���ت ول ت���زال اأعظ���م رواي���ة اأوروبي���ة 

و�صعتنا اأمام حقيقتنا .
لكتاب���ة رواي���ة الطاع���ون ق���راأ كام���و ع���ن 
امل���وت الأ�ص���ود ال���ذي قتل ما يق���در بنحو 
50 ملي���ون �صخ����س يف اأوروبا يف القرن 
الراب���ع ع�ص���ر ، والطاع���ون الإيطايل عام 
1630 ، والطاع���ون العظي���م يف لندن عام 
1665 وكذل���ك الأوبئ���ة الت���ي دّمرت املدن 
يف �صرق���ي ال�ص���ني خالل القرن���ني الثامن 

ع�صر والتا�صع ع�صر.
مل يك���ن كامو ين���وي الكتابة ع���ن طاعون 
واح���د ، ومل تكن الرواي���ة حكاية جمازية 
عن الحتالل النازي لفرن�صا ،  اإنها �صرخة 
تنبهنا اىل اأن جميع الب�صر عر�صة لالإبادة 
الع�صوائية يف اأي وقت ، ب�صبب فايرو�س 

، اأو ت�صرفات �صخ�س معتوه .
اأه���ل وه���ران  يف رواي���ة كام���و ل يري���د 
ت�صديق اأن الطاعون فتك مبدينتهم ، حتى 
عندم���ا مي���وت رب���ع �ص���كان املدين���ة تقول 
اإحدى �صخ�صيات الرواية : "من امل�صتحيل 
اأن يكون الطاعون ، واجلميع يعرفون اأنه 
اختف���ى من الغرب". ويكون اجلواب على 
ل�ص���ان �صخ�صي���ة اأخرى: " نع���م ، اجلميع 

عرف ذلك ، با�صتثناء القتلى" .
يكت���ب دو بوت���ون :" بالن�صب���ة لكام���و ، 
عندما يتعلق الأمر باملوت ، ل يوجد تقدم 
يف التاري���خ ، ول مفر م���ن �صعفنا. البقاء 
عل���ى قيد احلياة كان دائم���ًا و�صيظل دائمًا 
حال���ة طوارئ ، اإنها ) حالة كامنة (  ل مفر 

منها. الطاعون اأو ل يوجد طاعون " .
يف ذروة الطاع���ون ، عندم���ا مي���وت 500 
�صخ����س يوميًا  ، يلق���ي رجل الدين خطبة 
، يوؤك���د فيه���ا اأن الطاع���ون عق���اب من الله 
على الف�ص���اد. لكن الطبي���ب ي�صاهد اأطفاًل 
ميوت���ون ، وه���م مل يرتكب���وا اخلطاي���ا ، 

فاملعاناة موزعة ب�صكل ع�صوائي .
بع���د اأكرث م���ن عام ، �صينح�ص���ر الطاعون. 
يحتفل �صكان املدينة. لقد انتهت املعاناة ، 
و�صتع���ود احلياة اىل طبيعتها  ، لكن األبر 
كام���و يكت���ب :" اإن هذا ل ميك���ن اأن يكون 
ق�ص���ة انت�صار نهائي، ميكن اأن يكون فقط 
م���ا يجب القي���ام به م���رة اأخ���رى �صد هذا 
الإرهاب." ويوا�صل :" الطاعون ل ميوت 
اأب���دًا .. تنتظ���ر ب�ص���رب يف غ���رف الن���وم 
والأقبي���ة لليوم الذي �صتق���وم فيه احلياة 
مرة اأخ���رى باإح�ص���ار فئرانه���ا واإر�صالنا 

للموت " .
ظ���ل كامو يكتب اأن "كل �صخ�س يف داخله 
، ه���ذا الطاع���ون ، لأن���ه ل يوج���د اأحد يف 

العامل ، ل اأحد ، حم�صن".
يف مق���ال ن�ص���ره موؤخ���رًا يكت���ب اآلن دو 
بوت���ون  ع���ن فايرو�س كورون���ا :" عندما 
تعي����س يف الع���امل احلدي���ث ، فاأنت تعتقد 
، ب�ص���كل اأ�صا����س ، اأن العلم والتكنولوجيا 
قادران على التغلب على الطبيعة. هذا هو 
العتق���اد العمي���ق الذي يق���وم عليه ع�صر 
التنوي���ر ، ونح���ن ، الذي���ن نعي�س يف هذا 
الع���امل مقتنعون باأننا ق���د غزونا الطبيعة 
. باأنن���ا الأنواع ال�صائدة ، املفرت�س الأعلى 
و اأن البيئ���ة تخ�ص���ع ل�صلطتنا. يف الواقع 
نحن ن�صع���ر بال�صيطرة على بيئتنا لدرجة 
اأنن���ا ن�صم���ح لأنف�صن���ا بال�صع���ور بالأ�صف 

جتاهها ، حتى عندما ندّمرها " .
عندما كت���ب الفيل�صوف الروماين �صينيكا 
م���ن اأننا يج���ب اأن نبداأ كل ي���وم من خالل 
اأن  التفك���ر بعم���ق يف كل ع���ذاب ميك���ن 
تلحق���ه احلي���اة بنا، فاإنه طالبن���ا باأن نفكر  
يف كل �ص���يء ، ونتوق���ع كل �ص���يء. ولهذا 
يطالبن���ا دو بوت���ون باأن نتفح����س الوباء 

مثل �صني���كا ، فالوباء وه���و يطوق العامل 
، �صيجعلمن���ا ن���درك جي���دًا اأن العامل الذي 

بنيناه ينهار اأمام اأعيننا .
ويرد دو بوتون على �صوؤال : ماذا �صتفعل 
الفل�صف���ة اأمام الوب���اء ؟ علين���ا اأن نتم�صك 
بطري���ق مونت���اين الذي ق���ال اإن ال�صك هو 
الطري���ق اىل املعرف���ة: "يا لها م���ن و�صادة 
مت���وازن  لراأ����س  بالن�صب���ة  �ص���ك   ، جي���دة 
ب�ص���كل جيد." ه���ذا ما يتع���ني علينا القيام 
ب���ه. الن���وم عل���ى و�ص���ادة ال�صك. ه���ذا هو 
نوع الفل�صفة التي نحتاجها الآن. �صيقول 
البع����س حتم���ًا اإنه جم���رد فرو�س �صغر 
، واأن كل �ص���يء �صيك���ون عل���ى م���ا يرام ، 
يجي���ب دو بوتون : هذا �صحيح.. �صتبقى 
الب�صري���ة ، لك���ن عليه���ا اأن لتن�صى و�صية 
مونت���اين " النوم على و�ص���ادة ال�صك " .. 
ويت�ص���اءل دو بوتون : ماذا �صيحدث؟ اأين 
�صنك���ون يف العام الق���ادم ؟ يكتب :" نحن 
نوؤم���ن بال�صتمراري���ة  وع���دم ال�صتقرار. 
نح���ن ن���درك احلقيق���ة الت���ي تق���ول : غدًا 
�صيب���دو اليوم" وي�صي���ف :" �صن�صتمر يف 
العتق���اد باأنن���ا خال���دون ، ونتج���ول يف 
الع���امل ، وننخ���رط يف �صوؤوننا، ولكن يف 
الوق���ت نف�صه ، نحن بحاج���ة اإىل التم�صك 
بجانب اآخ���ر اأي�صًا: جانب م�صوؤول عن ما 

ينتظرنا " 
ويوؤك���د دو بوت���ون اأن الفل�صف���ة ميكن اأن 
ت�صاعدن���ا يف النظ���ر اإىل الع���امل  :" نح���ن 
الأنواع الوحي���دة القادرة على فهم الكون 
، حت���ى ول���و بطريق���ة حم���دودة ، واأعتقد 
اأننا �صنفع���ل جيدًا لاللت���زام بهذا املنظور 
،  اإذا متكن���ا من حترير اأنف�صنا من اأنف�صنا 
، ف�ص���وف نكون قادرين عل���ى تبني وجهة 

النظر هذه " .
فيم���ا يجي���ب فرن�صي����س فوكويام���ا وهو 
يق�ص���ي فرتة احلجر املن���زيل يف بيته يف 
�صان فران�صي�صكو عل���ى �صوؤال :" ما الذي 
ح���دث للدميقراطي���ات الليربالي���ة لتقاوم 
فايرو����س كورون���ا ب�ص���كل �صي���ئ ؟  :"  اإن 
للوب���اء جانبًا م�صرق���ًا لأنه اأخ���رج العديد 
م���ن ال���دول الدميقراطية من حال���ة الر�صا 
عن النف�س، وك�صف عن احلاجة اإىل املزيد 
م���ن الهتمام بال�صح���ة العامة واملزيد من 

ال�صتثمار يف اخلدمات الجتماعية. 
كيف ميك���ن اأن نحيا ؟ يحلين���ا دو بوتون 
ماتي����س  ه���ري  الفرن�ص���ي  الر�ص���ام  اىل 
املولود 1869 ، وال���ذي عا�س حياة مليئة 
باملعاناة ،لكنه اأ�صّر على اأن ير�صم الأمل :" 
لوحاته �صعيدة للغاية ، وال�صم�س م�صرقة 
، والأ�صج���ار تتفتح ، والنا�س يبت�صمون " 
. يتذّك���ر ماتي����س اأنه عا����س طفولة بائ�صة 
وفقرة ، لكن علبة الألوان التي اأهدتها له 
اأّم���ه بعد �صفائه م���ن املر�س غّرت قدره .. 
كانت العلبة ه���ي الأمل الذي كان يحتاجه 

يف ذلك الوقت .
هل نح���ن اليوم بحاج���ة اإىل الأمل ، ي�صر 
دو بوتون اإنن���ا بحاجة اىل ما ي�صمى اأمل 
امل�صنقة:"  نحن جميعًا نذهب اإىل امل�صنقة ، 
ولكن على طول الطريق توجد ثمار رائعة 
وهناك طفل لطيف ،  رمبا �صناأكل الرمان. 
رمبا �صننظر اإىل ال�صماء. كل هذه الأ�صياء 
ل ت���زال ممكن���ة. اأ�صي���اء جميل���ة ، مليئ���ة 
بالأمل. يجب علين���ا اأن نعتز بهم اأكرث من 
اأي وق���ت م�صى ، لأن هذا ما يجعل حياتنا 
ت�صتحق العي�س. ب���ذور الرمان. ابت�صامة 
طفل عمره 3 �صنوات. �صاطئ البحر. هذه 
هي الأ�صياء التي ت�صتحق التم�صك بها يف 

هذه الأوقات " .
يف اأي���ام احلج���ر املن���زيل يق�ص���ي وريث 
يورغ���ن  الأمل���اين  فرانكف���ورت   مدر�ص���ة 
هابرما�س وقته اأمام جهاز احلا�صب الآيل 
متاأماًل يف علوم وتاريخ الفكر يخفف وطاأة 
احلجر علي���ه. ، يوؤمن باأن العامل �صيعي�س 
يف ماأزق ما بعد الدميقراطية.وهو يتذكر 
اأن با�ص���كال كت���ب يف خم�صيني���ات الق���رن 
ال�صاد����س ع�ص���ر  اأن : " ال�صب���ب الوحي���د 
لع���دم ر�ص���ا الإن�ص���ان هو اأن���ه ل ي�صتطيع 

البقاء بهدوء يف غرفته."
اإن ال�صط���رار اإىل البقاء يف غرفة واحدة 
نوع م���ن التعذي���ب النف�ص���ي . كيف ميكن 
لل���روح الب�صرية اأن ت�صك���ن اأربعة جدران 
، يف الوق���ت ال���ذي هن���اك كوك���ب كام���ل 
  " اأن  بوت���ون  دو  يكت���ب   . ل�صتك�صاف���ه؟ 
ف���رتة من التفكر الهادئ يف غرفتنا تخلق 
منا�صبة ميك���ن للعقل اأن يفهم نف�صه ب�صكل 

�صحيح " .

قّدم العالم اليطالي غاليليو نقا�ساته حول مركزية 
الأر�ص واإن ال�سم�ص تدور حولها، مع بدايات ع�سر 

النه�سة. في تلك الأثناء دار �سراع بين غاليليو 
والكني�سة الكاثوليكية حول مركزية الر�ص. وفي 
عام 1633 قّدم لمحاكم التفتي�ص وحكم عليه بمنع 
مناق�سة نظرياته وُمنعت كتبه من التداول، و�ُسجن.

ورغ���م اأن غاليليو كاثوليكي متدين و�صدي���ق للبابا ، اإل اأنه 
داف���ع ع���ن نظري���ة مركزي���ة ال�صم����س واإن الأر�س ه���ي التي 
ت���دور . وبذل���ك دح�س العتقاد الذي كان �صائ���دًا منذ ما قبل 
امل�صيحي���ة، من قبل اأر�صط���و و بطليمو�س ب���اأن الأر�س هي 

مركز الكون.
ومنذ ذل���ك الزمن جرى تداول عب���ارة "ورغم ذلك فهي تدور 

." E pur si muove وباليطالية هي
وه���ذا ي�صبه اىل حد ما ما ج���رى لبن ر�صد املغربي حني كفر 

و احرقت كتبه .
ومن���ذ ع�صر النه�ص���ة اخ�صع الإن�ص���ان الطبيع���ة خلدمته و 
اأح���رز العل���م انت�صارات عدي���دة على اخلراف���ة وعلى �صرطة 
الل���ه على الأر�س. وم���ّر تاري���خ الب�صرية مباآ����سٍ عديدة من 
اأوبئ���ة وفي�صانات وبراكني ا�صتط���اع ال�صيطرة على العديد 
منه���ا ، اىل اأن دق فايرو�س كورونا الأب���واب والتهم ماليني 
الأج�ص���ام الب�صري���ة . لك���ن العق���ل الب�ص���ري مل ي�صت�صل���م بل 
حت���دى . ويتجلى الآن حم���وران علميان يت�صدي���ان بكفاءة 
له���ذه اجلائح���ة وهناك ثالث يح���اول الع���ودة بالإن�صان اىل 

ع�صر الأ�صطورة ،�صاأتناولهم باخت�صار.
الأول- اجلامع���ات العلمي���ة: هناك جامع���ات عاملية متار�س 
ن�صاطها بجهادية عالية من اأجل اكت�صاف عالج و لقاح لوباء 
كورون���ا، وحل���د الآن قطع���ت اأ�صواطًا واع���دة يف ذلك . واأنا 
�صخ�صيًا اأمتنى اأن تنجح اجلامعات قبل ال�صركات يف اإيجاد 
احللول، لأن ذلك �صيثبت مكانتها يف املجتمع و مكانة العلم، 
وه���و ما ل تتمتع به �ص���ركات اإنتاج الأدوي���ة اخلا�صة، لأنها 
ت�صعى كهدف وعرب اإنتاج الدواء اىل حتقيق اأعلى الأرباح ، 
مم���ا قد ي�صعف من النتائج املتح�صل عليها اإن كانت ال�صركة 
تعتق���د اأن تل���ك النتائ���ج لن جتلب لها م���ا يعرف بعل���م اإدارة 

الأعمال وتعظيم الربح. ومن اأبرز اجلامعات يف هذا املجال 
:

*معهد القيا�صات ال�صحية والتقييم � جامعة وا�صنطن
*جامعة اأك�صفورد � تاأمل بانتاج اللقاح قبل �صبتمرب 2020

*جامعة غوتنغن الملانية
*م�صت�صف���ى جامع���ة مدين���ة بالرم���و اليطالي���ة ي�صتخ���دم 

جتارب للقاح كول�صي�صني
* اأم���ا جامعة هارفرد العريقة فقد قررت ال�صتفادة من منحة 
احلكوم���ة الفيدرالي���ة والبالغ���ة -$-8.7 ملي���ون مل�صاع���دة 

الطلبة الذين يواجهون �صعوبات ب�صبب وباء كورونا .
ثاني���ًا� ال�صركات: تت�صابق الع�ص���رات من ال�صركات يف العامل 
لإنتاج العالج واللقاح . ومن الطبيعي اأن تتم م�صاندتها لأن 
النتائج �صتكون ل�صالح الب�صرية عمومًا ولكن هدفها يختلف 
ع���ن اجلامعات، حي���ث اإن ال�ص���ركات يف تناف�صها هذا ت�صعى 

نحو الربح . وهنا اأورد بع�صًا من تلك ال�صركات:
*جلياد �صاين�صز الأمركية

*�صركة فايز الأمركية
*�صانوزي الفرن�صية

* �صركة نوفارت�س ال�صوي�صرية
*�صركة فوجي اليابانية

*كورفاك الأملانية
*جال�صكو �صميث النكليزية

*جون�صن اند جون�صن الأمركية
*�صركة جريفوي�س ال�صبانية

*�صركة موديرنا الأمركية
*�صركة كان�صنيونيا ال�صينية

*�صركة �صنوفاك بيوتك ال�صينية .
ثالثا� مراكز العب���ادة: تعاود مركز العبادة حماولتها لإعادة 
�صيطرتها على عقل الإن�صان عرب خطني، الأول: تدعو النا�س 
اىل حت���دي القرارات احلكومية املركزي���ة املانعة للتجمعات 
وامللزم���ة للب�س الكمام���ات ، اىل درج���ة اأن احدهم �صخر من 
الرئي����س الفرن�ص���ي لرتدائ���ه الكمام���ة وكتب معلق���ًا منعت 

احلجاب ههههههه. "ل اأعلم ما عالقة احلجاب بالكمامة".
اأم���ا املحور الث���اين من �صعي رجال املعبد لإع���ادة �صيطرتهم 
عل���ى العق���ل فتمح���ور ح���ول الغيبي���ات ودع���وة النا�س اىل 
التخل���ي ع���ن اعتم���اد الأ�صاليب العلمي���ة والكتف���اء بالدعاء 

والتعبد.
م���ا اثبتت���ه جترب���ة الأ�صه���ر املا�صية م���ن وب���اء كورونا عدم 
حاج���ة الإن�ص���ان اىل مراكز العبادة، وحاجت���ه اىل املزيد من 
العلم وال�صتثم���ار يف جمال �صحة الإن�ص���ان واعتباره اأحد 

اأهم معاير قيا�س تطور الدول ولي�س فقط الدخل القومي
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هذا مو�سم الخوف الكبير على 
امتداد الخرائط والقارات. لم ي�سبق 
اأْن راأينا العالم منخوراً بالرعب على 

ه  هذا النحو. كان يقلق اأحيانًا لكنَّ
�سرعان ما ي�ستعيد ثقته بنف�سه 

وبالعلم وبالم�ستقبل. لم يذق 
العالم ذعراً �ساماًل وموازيًا. ل في 

اأزمة ال�سواريخ الكوبية ول في 
انهيار التحاد ال�سوفياتي. ل في 
حرب فيتنام ول في النفجارات 

الإقليمية ول في هجمات 11 
�سبتمبر )اأيلول( وما تبعها. وفي كل 

الأزمات ال�سابقة كان با�ستطاعة 
الفرد اأن يراهن على قوى من هذا 

المع�سكر اأو ذاك. في مو�سم الرعب 
الحالي ل تملك رقمًا للطماأنينة 

يمكنك الت�سال به. واإذا بالغت في 
القلق، وات�سلت بم�سوؤول اأو طبيب 
اأو عالم في مختبر �سيكتفي بالرد 

على �سوؤالك ب�سوؤال يعّمق حيرتك 
وي�ساعفها.

م���ن ح���ق الإن�ص���ان اأن يقل���ق ح���ني ي���رى 
دوًل عظم���ى تن���ام عل���ى تر�صان���ات هائلة 
وتعج���ز ع���ن �ص���د هج���وم الوب���اء عل���ى 
عوا�صمها ومدنه���ا. لي�س ب�صيطًا اأن يفتك 
الأمركي���ني،  اآلف  بع�ص���رات  »كورون���ا« 
واأن ل ي�صتطي���ع رئي����س الب���الد والعلماء 
التكهن مبوعد انتهاء هجوم اعُترب اأخطر 
م���ن هج���وم »ب���رل هارب���ر«. ميك���ن قول 
ال�ص���يء نف�صه ع���ن الرئي����س الرو�صي. ل 

»اجلي�س الأحم���ر« يج���دي ول القرا�صنة 
الذين هاجم���وا امل�صت�ص���ارة الأملانية، ول 
الوح���دات الت���ي تراب���ط يف حميميم عند 
املياه الدافئة. ل �صك اأن الرئي�س ال�صيني 
متك���ن من تفادي كارثة هائلة كانت حتدق 
بب���الده، ل���و مل يوظ���ف ما يتيح���ه النظام 
الوب���اء  لحت���واء  �صارم���ة  تداب���ر  م���ن 
وحما�صرت���ه، لك���ن ذلك ل يكف���ي لالإجابة 

عن كل الأ�صئلة.
لعلها ال�صدفة �صاءت اأن تتوافر يف اإطاللة 
هذا الوباء كلُّ عوامل اخلطورة والإثارة. 
لقد اأطل من الدول���ة الأكرب �صكانيًا والتي 
تقدمت بجدارة لحت���الل موقع القت�صاد 
الث���اين يف العامل. ولعله���ا ال�صدفة اأي�صًا 
�صاءت اأن يرتكب الوباء جمزرته الكربى 
عل���ى الأر����س الأمركية، اأي عل���ى اأر�س 
و�صاحب���ة  الع���امل  يف  الأق���وى  الدول���ة 
القت�ص���اد الأول. ل نري���د التقلي���ل اأب���دًا 
من اخل�صائ���ر الهائلة ب�صري���ًا واقت�صاديًا 
لك���ن  اأوروبي���ة.  بلدان���ًا  �صرب���ت  الت���ي 
انط���الق الوباء م���ن ال�ص���ني وانق�صا�صه 
على نيوي���ورك واأه���داف اأمركية اأخرى 
اأيقظ كل اأنواع املخ���اوف. ك�صف التطور 
اجلدي���د مق���دار التوج����س يف العالق���ات 
ب���ني وا�صنطن وبكني رغم حماولة دونالد 
ترمب و�صي جينبين���غ تغطية الكراهيات 

بالبت�صامات.
واحلقيق���ة اأنَّ م���ن يتابع م�ص���ار العالقات 
بني اأمركا وال�صني يالحظ اأنَّ ترمب كان 
يقّلب هذا امللف كمن يقّلب قنبلة ويحاول 
اإرج���اء موع���د انفجاره���ا. يعتق���د ترمب 
اأنَّ اأ�صالف���ه بالغ���وا يف ا�صرت�صاء ال�صني 
وتقدمي الهدايا لها ب�صبب اإ�صابتهم بعقدة 
اأنَّ  اأي�ص���ًا  يعتق���د  ال�صوفيات���ي.  الحت���اد 
ال�صني خدعت الوليات املتحدة يف العقود 
املا�صية، واأوحت باأنها تتجه نحو �صلوك 
يت�صم بامل�صوؤولية الدولية وال�صفافية، يف 
ح���ني كانت تتاب���ع م�ص���روع هيمنة كربى 

غّطته بت�صمي���ة »الطريق واحلزام« باعثة 
ذكريات »طريق احلرير«. مل يرتدد ترمب 
الذي فاجاأته م�صيبة »كورونا« وهو يقود 
مطمئن���ًا باجت���اه النتخاب���ات الرئا�صي���ة 
يف اإزال���ة امل�صاحي���ق ع���ن وج���ه العالق���ة 
الأمركية - ال�صينية. لهذا تعمد احلديث 
ع���ن »الفرو����س ال�صين���ي« والثغرات يف 
خمترب ووه���ان، وم�صوؤولية فرتة التكتم 
ال�صينية ع���ن �صق���وط اآلف ال�صحايا يف 

اأمركا واأنحاء اأخرى من العامل.
ب���دا املو�ص���وع مفهوم���ًا  للوهل���ة الأوىل 
���ر مبا حتقق  اأو متوقع���ًا. كان ترم���ب يذكِّ
لالقت�ص���اد يف عه���ده ليطال���ب الأمركيني 
الأبي����س.  البي���ت  يف  اإقامت���ه  بتجدي���د 
وكان لدي���ه م���ا يقول���ه واأ�صعفت���ه الأرقام 
يف بع����س امللف���ات. فجاأة اأط���ل الوباء ثم 
ب���داأ احلديث عن اخل�صائ���ر غر امل�صبوقة 
والنكما�س والك�صاد والرتفاع القيا�صي 
يف عدد العاطلني ع���ن العمل. لكن امل�صاألة 
ل تتعل���ق برتمب وح���ده، ب���ل بح�صابات 
داخ���ل املوؤ�ص�ص���ة الأمركي���ة، خ�صو�ص���ًا 
ال�صين���ي«  »ال�صع���ود  ع���ن  احلدي���ث  اأن 
و»الهدي���ر الآ�صي���وي« لي�س جدي���دًا. اأملح 
ترمب اإىل خيار قطع العالقات مع ال�صني 
بعدما طالبها مرات ع���دة بك�صف احلقيقة 
وق�صة التكتم و�صوًل اإىل املطالبة بلجنة 
حتقيق. ويف املقابل راحت ال�صني توّزع 
امل�صاع���دات يف الع���امل كاأّنه���ا تتطل���ع اإىل 
�صهادة ح�صن �صلوك، لأنها »قمعت« الوباء 

ومنعته من الإقامة طوياًل يف اأرا�صيها.
الق�صة �صعبة و�صائكة وخطرة ويختلط 
فيها التكتم بالت�صوي���ه والت�صليل. ويجد 
التحق���ق  الع���ادي �صعوب���ة يف  املواط���ن 
مي���ل«  »ديل���ي  �صحيفت���ا  والت�صدي���ق. 
و»لوفيغ���ارو« نقلت���ا بالأ�صم���اء وال�صور 
�صه���ادات لأ�صخا����س �صارك���وا يف األع���اب 
اأوملبي���ة حم�ص���ورة بعنا�ص���ر اجليو�س، 
قالوا اإنه���م اأ�صيب���وا يف اأكتوبر )ت�صرين 

الأول( املا�صي باأعرا�س م�صابهة لأعرا�س 
»كورون���ا«، واأن ال�صلط���ات املحلية كانت 
تطالبه���م بغ�صل الأيدي وتق���وم بعمليات 
تنظيف �صارم���ة لل�ص���وارع. اإذا تاأكد هذا 
الكالم فهذا يعن���ي اأن ال�صني تاأخرت فعاًل 
يف اإبالغ العامل، كم���ا اأفادت لحقًا �صهادة 
الطبيب يل وينليانغ الذي اأّنبته ال�صرطة، 

لأنه حّذر من املر�س الغام�س.
ك�ص���ف اخلوف من الوب���اء مقدار اخلوف 
عب���اءة  حت���ت  يختب���ئ  ال���ذي  املتب���ادل 
التناف�س القت�صادي اأو احلرب التجارية 
بني اأم���ركا وال�ص���ني. ت�صريحات ترمب 
ووزي���ر خارجيته عن احل���زب ال�صيوعي 
ال�صين���ي وخطورت���ه توؤك���د اأنن���ا ن�صه���د 
مقدم���ات حرب ب���اردة جدي���دة. فْتح ملف 
تنّمر ال�صني حي���ال الدول امل�صاطئة لبحر 
ال�صني اجلنوب���ي وثرواته، يك�صف اأي�صًا 
م���ن  املنطق���ة  ه���ذه  املخ���اوف يف  حج���م 

ال�صعود ال�صيني.
وا�ص���ح اأن اأم���ركا خائف���ة م���ن ال�صعود 
ال�صين���ي. واأن ال�ص���ني خائف���ة م���ن قدرة 
اأم���ركا على تقدميه���ا يف �صورة »اخلطر 
الكب���ر« عل���ى الع���امل. م�ص���روع مب���ارزة 
ب���ني اجل���رال الق���دمي للقري���ة الكوني���ة، 
وال�صرط���ي اجلدي���د ال���ذي يتق���دم فيه���ا. 
مبارزة خميفة لأنَّ اأثمانها �صتكون باهظة 
عل���ى القت�ص���اد العامل���ي، خ�صو�ص���ًا اأنها 
تنطلق فيم���ا العامل اخلائف من »كورونا« 
يحل���م بلقاح. وا�ص���ح اأن اأمركا وال�صني 
اأ�صيبت���ا باأعرا�س وباء احل���رب الباردة، 
للري���اح  ت�صتع���د  اأن  ال���دول  عل���ى  واأن 
اجلديدة. والأ�صئلة كثرة عن اأين �صتقف 
اأوروب���ا؟ وم���اذا ع���ن رو�صي���ا املن�صغل���ة 
باملل���ف ال�صوري؟ وهل ه���ذه فر�صة الهند 
لتتقا�ص���ى ثمن ال�صتع���داد لالنخراط يف 
م�ص���روع لحت���واء الهج���وم ال���ذي ينفذه 

ورثة ماو؟
عن ال�سرق الأو�سط 

من نهاية التاريخ اإلى نهاية الإن�سان 

ت����رم����ب و�����س����ي واأع������را�������ض ال����وب����اءالعلم يعاود النت�سار  



نت�أمل موج البحر حني يالم�س رمل 
ال�س�طئ، كيف ين�سحب، وكيف 

يخّلف الزبد ب�ن�سح�به! الزبد هو 
الال�سيء الذي يرتكه هذا البحر 

العمالق، ب�سخبه و بهدوئه. هذا 
الإعالن اخلفي املرهف اله�م�س هو 

اإعالن عن اخلواء! 

 مل تتقّبل حورية البحر طبيعتها! مبجرد لقائها 
بالكائن الب�شري املختلف �شعرت اأنها من اأجل اأن 
تناله عليها اأن متنح ما اأمكن من ج�شدها وروحها، 
الأ�شغر  احلورية  حلمها.  حتقق  �شرط  هو  ذلك 
�شّنا من بني �شت اأخوات، والأجمل بينهن �شتمّر 
ب�شل�شلة من الختبارات التي تنتهي مبجازفتها 
�شوقها  املغاير!  ال�شيء  هذا  اختيارها  بحياتها. 

امل�شني ومعاناتها كل ذلك الوقت كان بدافع تلك 
كما  وهو  املختلف،  مع  للتاأقلم  العميقة  الرغبة 

اأُثِبَت من امل�شتحيالت.   
انتظار  وبعد  الياب�شة  اإىل  لها  �شعود  اأول  يف 
مرير �شقي، يوؤ�شُرها ما تراه على الأر�ض حتى 
يهيج  والبحر  قادمة  بالعا�شفة  ت�شعر  ل  انها 

وميوُج من حتتها.
اأنقذته من الغرق بجنوح �شفينته!

اإليها،  يلتفت  مل  ولكنه  وبالياب�شة  بالأمري  ُفِتَنت 
َمن  هي  كانت  التي  واحلياة  املدينة  �شغلته 
خر�شاء  و�شارت  بل�شانها  �شّحت  اإليه.   اأعادتها 
مقابل ح�شولها على قدمني ت�شريان عليهما ككل 
ال�شري  كمثل  امل�شي  اأمل  كان  واإن  الياب�شة،  ن�شاء 

على ك�شر الزجاج!
غري  لميلكها  خالدة  روحًا  متلك  اأن  عليها  كان 
ما  على  تقت�شر  مل  اأجله  من  واملجازفة  الب�شر، 
اأي�شًا  تخّليها  ويف  حتولت،  من  ق�شرًا  اأجرته 
مل  واإن  حينها  الأمري  يحبها  مل  فاإن  اأهلها،  عن 
�شتنتهي  �شتموت.  ال�شم�ض  بطلوع  يتزوجها 

حياتها، تلك هي اللعنة التي حلقتها! 
الأمري  يقع  ومل  املهلة  انق�شت  املطاف  نهاية  يف 

يف حبها، ف�شقطت يف البحر!
عامت ولبد للحظات يف �شكينة وراحة، حتولت 

من بعدها اإىل فقاعة �شعدت اإىل ال�شماء
الأمري  بقتل  حياتها  تنقذ  اأن  فر�شة  لديها  كان 
بال�شكني  األقت  ذلك.  فعل  على  جتروؤ  مل  ولكنها 

اأمر احل�شول عليها لإبطال  التي تدّبر الأخوات 
تلك اللعنة.

ه.  و�شعها  التي  اخلارقة،  احلكاية  هذه   نهاية 
ُتقِنع  مل  اخلرافية  احلكايات  ملك  اأندر�شن  اأ. 
الأرواح  عامل  اإىل  احلورية  ارتفعت  الكثريين. 
الكاتب  مكّنها  احل�شنة  الأعمال  وبفعل  الأثريية 

من احل�شول على الروح اخلالدة. 
طابعها  اأخذت  مفربكة  نهايًة  البع�ض  وجَدها 
يف  كتابتها.  من  الأخرية  اللحظة  يف  الديني 
�شركة  تعجب  مل  احلزينة  النهاية  هذه  املقابل 
كذلك؛ حالة احلب من طرف  ديزين  اأفالم  انتاج 
واحد، احلب الذي مل يكن متبادًل، بالإ�شافة اإىل 
اأجل  من  احلورية  قّدمتها  التي  الت�شحيات  كل 
ديزين  اقرتحت  كّله  لهذا  قلبه.  تنل  ومل  الأمري 
النهايات  تلك  من  نهاية  الأطفال  على  كعادتها 

ال�شعيدة. 
ولكن اأمل يكن لأندر�شن من خيار غري اأن يحّولها 

اإىل فقاعة! 
املالئكة  اأنقذتها  الأفق  يف  ال�شم�ض  �شعدت  حني 
روحا  باملقابل  ومنحتها  الأمري  تقتل  مل  لأنها 
ا�شتمَع  الذي ي�شكنها! تراه  خالدة مكافاأة للخري 

اإىل دردمة البحر وتتّبع اإثر ان�شحابه؟ 
منها.  كبري  جزء  يف  حياته  ج�ّشدت  قد  الق�شة 
ت معاناته هو ذاته بعدم العرتاف به،  ا�شتعر�شَ
هذه  كتب  اأندر�شن  اإن  ُيذكر  امل�شتحيل.  وبحّبه 
اأحّبه،  الذي  احلكاية بعد �شماعه بزواج �شديِقه 

ُيقِدم  اأن  خمافة  زواجه  باأمر  يخربه  مل  والذي 
اأندر�شن على ت�شرف ما غري مقبول. 

كان النقا�ض ومازال حول ميول اأندر�شن 
عدة،  �شباب  مع  عالقته  عدا  اجلن�شية. 
فا�شلتني  حب  عالقتي  اأندر�شن  عا�ض 
الفقر  تزوجتا من غريه.  امراأتني  مع 
حماربته  وحلم  باملهانة  ي�شعر  جعله 
ال�شخ�شية   حياته  �شعيد  على  بقي 
كاتبًا  يكون  اأن  اأ�شا�شيًا؛  �شيئًا 

معروفًا وغنيًا!  
الفقاعة التي حرّرتها من عذاباتها 
عناق  حرية  ومَنحتها  اخلتام  يف 
دخلت  التي  الّلجة  اأمام  ال�شماء 
اأجل  من  عراكها  خ�شم  يف  فيها 
م�شهد  تر�شم  حبيبها  تنال  اأن 
اختارته  ُمده�ض،  اأّخاذ  فراق 
الذي  للماأزق  حال  ليكون  هي 
باإمكانها  كان  فيه.  َعت  ُو�شِ
اإىل  والعودة  احلّب  هذا  قتل 
حياتها، ولكنها مل تفعل ذلك. 
بني  ما  هو  �شيئًا  اختارت 

احلياة واملوت. 
للياب�شة من  الفراق املحزن 
قبل املوجة، هو ذاته ونحن 
البطيء  �شعودها  نتاأمل 

فقاعًة فوق الغيمة الوردية التي اأبحرت �شوب 

اأي�شا فراق مو�شى بالتخّفف من  ال�شماء! ولكنه 
عذاب ذلك احلب، تلك الرق�شة  الأ�شطورية التي 
خاللها  من  له  تثبت  اأن  تود  كانت 

وجودها الطبيعي يف حياته. 
وكل خطوة كان لها جرحها!

يف  هي  وحريتها  لها،  �شجنًا  الف�شيح  البحر  بدا 
اأ�شابها  تهداأ،  اأو  ت�شتكن  مل  روحها  الياب�شة. 
تاألف ما حولها واأن  اأن  الب�شري، ما بني  ال�شرخ 
كانا  واحلنني  ال�شتياق  نف�شها.  �شد  تنقلب 
كبريين اإىل املختلف، اإىل الالممكن، اأو امل�شتحيل 
الذي جعلها مت�شظية متناثرة، بني اأن تكون من 
الب�شر، يف الأعلى، وبني اأن تعود حورية تعي�ض 
مثل بنات جن�شها، حتت يف الأ�شفل، حورية كما 

كانت. 
مي�ّشان  يلتقيان،  والبحر،  الياب�شة  بني  ما 
املمتليء  اأيهما  ويفرتقان،  يلتحمان  بع�شهما، 
احتواًء  الأكرث  احل�شن  اأيهما  الفارغ،  واأيهما 

واأيهما الهاوية! 
قيَل �شجن مفتوح  الهائل مل ي�شعها،  البحر  هذا  
انه  اأو  لعنفوانها،  َلَفَظها  لعله  اأو  مقربة،  وقيَل 
كان ُمن�شتا فاأوَدَعها بحنان اإىل �شاطئ نزوًل عند 
رغبتها، يف اأن تنطلق لحمالة يف العامل الآخر. 

بغفلة  الال�شيء  اإىل  بينهما  الدردمة  تلك  انتهت 
كانت  بينما  اقتحاِمه،  ا�شتحالة  اأدركت  عنها. 

ت�شعر بج�شدها يذوب وي�شري رغوة. 

حورية البحر  ال�شغرية، كتاب "هان�ض كري�شتيان 
اأندر�شن – ق�ش�ض وحكايات خرافية". ت. دنى 

غايل. دار املدى 2006.
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 �س�مي عبد الحميد 
كواليس

اإحياء الفرق الم�سرحية 
الخا�سة �سرورة

ج����رت يف الأيام الأخرية حم����اولت جادة من قبل عدد 
م����ن اأع�ش����اء فرق����ة امل�شرح الفن����ي احلدي����ث يف �شبيل 
موا�شل����ة العمل بعد توق����ف دام �شن����وات منذ 2003. 
وكان الداف����ع وراء هذا التح����ّرك هو اأوًل �شعور اأولئك 
الأع�شاء باأن حركة امل�شرح العراقي قد تراجعت حيث 
ما يقدم من م�شرحيات هذه الأيام ل يرقى اىل امل�شتوى 
الفن����ي الرفيع كما كان خالل ال�شتينيات وال�شبعينيات 
والثمانينيات من القرن املا�شي. وثانيًا تناق�ض اأعداد 
اجلمه����ور املتذوق للف����ن امل�شرح����ي. وثالث����ًا الأعتزاز 

بالرتاث امل�شرحي واإحياءه. 
�شابق����ًا كان����ت هن����اك ف����رق م�شرحي����ة خا�ش����ة اإ�شاف����ة 
للم�شرح الفن����ي احلديث تتناف�ض فيم����ا بينها لتقدم ما 
ه����و ملتزم وجمي����ل من اأعم����ال م�شرحي����ة ومنها فرقة 
امل�ش����رح ال�شعب����ي وفرقة م�ش����رح الي����وم وفرقة احتاد 
الفنان����ني وكلها قدمت اأعماًل م�شرحي����ة تفوقت اأحيانًا 
عل����ى اأعمال فرقة الدول����ة )الفرقة القومي����ة للتمثيل( . 
وكان هناك اأ�شبه ما يك����ون بامل�شرح الدائم حيث تقدم 
العرو�ض امل�شرحي����ة اجلادة طوال اأيام ال�شنة وبدون 
توق����ف كم����ا يحدث ه����ذه الأي����ام وكان����ت هن����اك اأبنية 
متع����ددة للم�شارح اإ�شافة اىل م�شرح الر�شيد وامل�شرح 
الوطني وهناك م�ش����رح بغداد مقر فرقة امل�شرح الفني 
احلدي����ث العريق����ة وم�ش����رح النجاح وم�ش����رح ال�شالم 

وم�شرح ال�شتني كر�شي. 
لأحي����اء الف����رق امل�شرحي����ة اخلا�ش����ة دللت ! اأوله����ا، 
ات�ش����اع رقعة العمل امل�شرحي يف الب����الد والدليل على 
اأن وزارة   . الثق����ايف احل�ش����اري. وثانيهم����ا  التق����دم 
الثقافة مهتمة باأهمية الفن امل�شرحي ور�شالته الفاعلة 
يف التوجيه الرتبوي والجتماعي. وثالثها، ا�شتيعاب 
الأع����داد الكبرية من املتخرج����ني يف املعاهد والكليات 

الفنية وهي كثرية يف بلدنا هذه الأيام واحلمد لله.
ول ب����د اأن نذكر ب����اأن احلكوم����ات ال�شابقة ق����د �شرعت 
قانونًا خا�شًا بت�شكيل الف����رق امل�شرحية واأجرت عليه 
تعدي����الت كان اآخره����ا قان����ون رق����م )8( ل�شن����ة 2002 

والذي جاء يف اأ�شبابه املوجبة ما يلي: 
اأبناء ال�شعب  "بغية ن�شر الوعي الثقايف والفني بني 
ومواكب����ة  امل�شرح����ي  الف����ن  مب�شت����وى  والنهو�����ض 
التط����ور احلا�ش����ل يف العمل امل�شرحي ولك����ي ت�شاهم 
الف����رق امل�شرحي����ة يف اإغن����اء الف����ن امل�شرح����ي بتقدمي 
عرو�شها م����ن الأدب العربي والعامل����ي والنفتاح على 
والأداء  الع����ام  بال����ذوق  لرتتق����ي  الإن�ش����اين  ال����رتاث 
امل�شرح����ي الر�شني، ن�شًا ومتثي����اًل واإخراجًا وبتقنية 
عالي����ة ولكون قانون الف����رق الفني����ة والتمثيلية املرقم 
)166( ل�شن����ة 1964 ل يحقق الأهداف املذكورة �شرع 

هذا القانون.
ولأن القان����ون رق����م )8( ل�شن����ة 2002 ق����د مّت جتمي����ده 
بعد 2003 ولأن����ه بحاجة اىل تعدي����الت لكي يتنا�شب 
م�شمون����ه وتتنا�ش����ب م����واده م����ع املرحل����ة اجلدي����دة 
ولأهمية اإحياء الف����رق اخلا�شة فمن ال�شروري اأي�شًا 

اإجراء بع�ض التعديالت عليه. 

لأحي�ء الفرق الم�سرحية الخ��سة 
دللت ! اأوله�، ات�س�ع رقعة العمل 
الم�سرحي في البالد والدليل على 

التقدم الثق�في الح�س�ري. وث�نيهم� . 
اأن وزارة الثق�فة مهتمة ب�أهمية الفن 

الم�سرحي ور�س�لته الف�عل

توا�سل المدى ن�سر الأعمدة الثق�فية، والتي 
�سبق واأن اأر�سله� الفن�ن الرائد الراحل �س�مي 

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

الثق�في الف�عل الذي ك�ن يميز فن�نن� الكبير.   

 الختالف في الإعراب والت�سكيل:

ُقِرئ���ت »كّل« يف الآي���ة: » وكل �ش���يء اأح�شين���اه كتابًا« 
بال�شّم والفتح، ولل�شّراح فيها مذاهب.

يكتفي الزخم�ش���ري يف الك�ّشاف بالرف���ع على البتداء 
دون ال�ش���ارة اإىل حال���ة الفت���ح يف الق���راءات الأخرى 
كما يف رواية حف�ض لق���راءة عا�شم الكويف. و�شورة 
« مفتوح���ة يف »اجلامع لأحكام الق���راآن« للقرطبي،  »كلَّ
ويف »جممع البيان يف تف�شري القراآن« للطرب�شي، ويف 

خمت�شر تف�شري ابن كثري.
الخت���الف الآخر يف ت�شكيل لفظت���ي »ّرّب« و»الرحمن« 
يف اآي���ة »رّب ال�شماوات والر�ض وما بينهما الرحمن« 
فف���ي ك�ّشاف الزخم�شري هم���ا حُمركتان بالرفع ال انها 
يف بع�ض القراءات الأخرى مك�شورتان، ويف قراءات 
اأخ���رى، لفظ���ة َربِّ حُمّرك���ة بالك�ش���ر بينم���ا: الرحم���ن 
حُمّرك���ة بالرفع، النقا�ض ب���ني املف�ّشرين لغوي بحت ل 

مي�ضُّ جوهر ال�شورة بالغيًا، كما �شرنى
3- الختالفات يف معاين الكلمات وامل�شطلحات:

قبل كل �شيء، لن�شرد ما اختلف فيه املف�ّشرون:
1- النباأ العظيم

2- كاّل
3- مهادًا

4- اأزواجًا
5- �شباتًا
6- لبا�شًا

7- وفتحت ال�شماء
8- املع�شرات

9- �شرّيت اجلبال
10- اأحقابًا

11- ل يذوقون فيها بردًا
12- اإل حميمًا وغ�ّشاقًا

13- كواعب اأترابًا
14- وكاأ�شًا دهاقًا

15- ل ي�شمعون فيها لغوًا ول ِكّذابًا
16- يوم يقوم الروح

17- يا ليتني كنُت ترابًا
لول ق�شر ه���ذه املقالة ل�شتعر�شنا تل���ك الختالفات - 
اأع���اله -ولوازّن���ا بينها، وبّين���ا ملاذا اختلف���وا، مع ذلك 
ميكن القول عمومًا اإن املف�ّشرين - كما قلنا - مل يقراأوا 
ال�ش���ورة كوحدة ع�شوية متالزمة، تنم���و فيها الأفكار 
من���وًا طبيعيًا ومنطقي���ًا، بل ج���ّزاأوا الآي���ات وف�شلوا 
بع�شه���ا عن بع�ض، فبدت بع����ض التفا�شري - تبعًا لذلك 

- جمزاأة منف�شلة، وكاأن ل رابط بينها.
فمثاًل قيل يف تف�شري: »اأزواج���ًا« يف الآية: »وخلقناكم 
اأزواج���ًا«، باأنها تعني: ذكران���ًا واإناثًا وطواًل وق�شارًا 
اأو ذوي و�شامة ودمام���ة وجمال، كما ظّن الطربي. اأو 
تعني كم���ا ذكر الطرب�شي: »اأْي ا�ش���كاًل كل واحد �شكل 
لالآخ���ر. وقي���ل معناه ذكران���ًا واإناثًا حت���ى ي�شح منكم 
التنا�شل، ويتمتع بع�شكم ببع�ض، وقيل اأ�شنافًا اأ�شود 

واأبي�ض، و�شغريًا وكبريًا اإىل غري ذلك«.
وعلى هذا النحو تقريبًا ف�ّشر القرطبي: الأزواج.

لكْن من يقراأ ال�شورة كوح���دة ع�شوية واحدة، �شيجد 
اأن الآي���ات ال�شابق���ة لآية: »وجعلناك���م اأزواجًا« وكذلك 
الآي���ات الالحقة، مل يرد فيها ذك���ر للطول والق�شر، ول 

الدمام���ة واجلمال، ول لل�ش���واد والبيا�ض، ول لل�شغر 
والكرب.

اختل���ف املف�ّشرون كذلك يف معنى: »برد« يف الآية: » ل 
يذوق���ون فيها بردًا ول �شرابًا«. هل الربد هنا كما يقول 
الزخم�شري: »بردًا وروح ينّف�ض عنهم حّر النار« اأم انه 

»النوم« كما قال ال�شاعر:
فلو �شئ���ت حّرمُت الن�شاء �شواك���م/واإن �شئت مل اأطعم 

نقاخًا ول بردا
يذك���ر ابن كثري: »ل يجدون يف جهنم بردًا لقلوبهم ول 
�شراب���ًا طيبًا يتغذون ب���ه« اإن اختالف املف�شرين - وهم 
فطاح���ل حقًا - يف التفاق على معن���ى »بردًا« ناجم بال 
ري���ب عن عدم الربط بني هذه الآي���ة وما �شبقها، واإمنا 

قراأوها منف�شلة.
والآن لن�شرب بع�ض الأمثلة من امل�شطلحات التي رمبا 
مل ي�شتطيع���وا اأن يحددوها فجمح بهم اخليال جموحًا 
غريب���ًا، فاأ�شبح���وا «�شع���راء« اأك���رث منه���م ومف�ّشرين. 
ليته���م قالوا بتوا�شع ل ن���دري، اأو »علم ذلك عند رّبي« 

فكفونا �شّر ال�شطط.
م���ن ه���ذه امل�شطلح���ات: »اأحقاب���ًا« يف الآي���ة: »لبثني 
فيه���ا اأحقاب���ًا« و »الروح« يف الآية: »ي���وم يقوم الروح 
واملالئك���ة« و»ترابًا« يف الآية: »ويقول الكافر يا ليتني 

كنت ترابًا«.
نكتف���ي هن���ا مب���ا جمع���ه القرطب���ي م���ن رواي���ات ع���ن 

»اأحقابًا«:
»واحلقب ثمانون �شنة يف قول ابن عمر وابن حمي�شن 
واأب���ي هري���رة، وال�شن���ة ثالثمائة يوم و�شت���ون يومًا، 
والي���وم األ���ف �شنة من اأي���ام الدني���ا، قاله اب���ن عبا�ض، 
وروى ابن عمر هذا مرفوعًا اإىل النبي )�ض(. وقال ابو 
هريرة: وال�شن���ة ثالثمائة يوم و�شتون يومًا وكّل يوم 
مثل اأيام الدنيا. وعن ابن عمر اأي�شًا: احلقب: اربعون 
�شنة، ال�شدي: �شبعون �شنة. وقيل اإنه األف �شهر. رواه 
اأب���و امامة مرفوع���ًا. ب�شري ب���ن كعب: ثالثمائ���ة �شنة، 
احل�ش���ن: الأحقاب: ل يدري اأح���د كم هي، ولكن ذكروا 
اأنه���ا مائة حق���ب، واحلقب الواحد �شبع���ون األف �شنة، 

واليوم منها كاألف �شنة مما تعّدون... الخ... الخ. 
يعّل���ق القرطب���ي عل���ى ه���ذه اللتبا�شات بقول���ه: »هذه 
اأق���وال متعار�شة، والتحدي���د يف الآية للخلود، يحتاج 
اإىل توقي���ف يقطع العذر، ولي����ض ذلك بثابت عن النبي 
)����ض( واإمنا املعنى - والل���ه اعلم - ما ذكرناه اأوًل، اأي 
لبث���ني فيها اأزمان���ًا وده���ورًا، كلما م�شى زم���ن يعقبه 
زم���ن، وده���ر يعقبه ده���ر، هكذا اأب���د الآبدي���ن من غري 

انقطاع«.
عل���ى الرغم م���ن اأن القرطب���ي، مل يطمئ���ن اإىل ما رواه 
املف�شرون يف تف�شري »الأحقاب«، اإل اأنه هو نف�شه وقع 

يف نف�ض التخّر�ض واملطّب، كما �شرنى.
لول �شيق املجال ل�شردنا الختالفات الغريبة العجيبة 
يف حتدي���د معنى »الروح« يف الآية: »يوم يقوم الروح 
واملالئكة«. ولكن لنتمعن مبا قاله املف�ّشرون يف »ترابًا« 

يف الآية: »ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا«.
ق���ال الطربي: »ويقول الكاف���ر يومئٍذ متنيًا ملا يلقى من 
عذاب الل���ه الذي اأُعّد لأ�شحاب���ه بالكافرين به يا ليتني 
كن���ت كالبهائ���م التي ُجعل���ت ترابًا... حّدثن���ا حممد بن 
ب�ّش���ار قال ثنا حممد بن جعفر واب���ن اأبي عدي قال ثنا 
ع���وف ع���ن اأبي املغرية ع���ن عبد الله بن عم���رو قال اإذا 
كان ي���وم القيامة م���ّد الأدمي وح�شر ال���دواب والبهائم 
والوح����ض ث���م يح�ش���ل الق�شا�ض بني ال���دواب يقت�ّض 
لل�ش���اة اجلّماء من ال�شاة القرناء نطحتها، فاإذا فرغ من 
الق�شا����ض بني ال���دواب، قال لها ك���وين ترابًا، قال عند 

ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا... الخ«.
ينقل الطرب�شي ما قاله املقاتالن اإن الله يجمع الوحو�ض 
والهوام والط���ري وكل �شيء غري الثقل���ني، فيقول: َمْن 
رّبكم؟ فيقولون: الرحمن الرحيم. فيقول لهم الرّب بعد 
ما يق�ش���ي بينهم حتى يقت�ض للجماء م���ن القرناء: اإّنا 
خلقناك���م و�شخرناك���م لبن���ي اآدم، وكنت���م مطيعني اأيام 
حياتكم، فارجعوا اإىل الذي كنتم، كونوا ترابًا، فتكون 
تراب���ًا. ف���اإذا التفت الكافر اإىل �شيء �ش���ار ترابًا يتمنى 
فيق���ول: ي���ا ليتني كنُت يف الدنيا عل���ى �شورة خنزير، 
رزق���ي كرزقه، وكنت اليوم اأي يف الآخرة ترابًا. وقيل 
اإن امل���راد بالكاف���ر هن���ا ابلي�ض، عاب اآدم ب���اأن خلق من 
تراب، وافتخر بالنار، فيوم القيامة اإذا راأى كرامة اآدم 

وولده املوؤمنني، قال: يا ليتني كنُت ترابًا«.
يب���دو اأن الطرب�شي مل يربط بداية ال�ش���ورة بنهايتها، 
واإّل فكيف جاء باخلنزير وكيف متنى الكافر اأن يكون 

على �شورته ورزقه كرزقه؟
اأكرث من ذلك، كان���ت بداية ال�شورة تتحدث عن جمهرة 
من النا�ض يت�شاءلون عن النباأ العظيم، فكيف اأ�شبحوا 

»اإبلي�ض« يف تف�شري الطرب�شي؟
بع���د ان ا�شتعر�شن���ا ما تي�ّش���ر لنا م���ن تفا�شري، وكيف 
اختلف املف�ّشرون لأنهم قراأوا ال�شورة، اآيات منف�شالت 
بدرجات متفاوتة، نعود فنقراأ ال�شورة كوحدة ع�شوية 
متوا�شج���ة، نهايتها مرتبط���ة ببدايته���ا، اأو اأن بدايتها 

بذور، تنمو وتتطور اإىل اأفكار نا�شجة يف النهاية.

»ع�������مَّ ي���ت�������س���اءل���ون« 
�سالح ني�زي
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لف���ت انتباه���ي املفك���ر كام���ل �شي���اع مبا 
�ش���در له ع���ن دار املدى ، واأك���رث ما اأثار 
اهتمام���ي كتاب���ه " ق���راءات يف الفك���ر 
العرب���ي والإ�شالم���ي " ال�شادر عن دار 
امل���دى ، واأعتقد باأن ه���ذا الكتاب كاف 
للك�ش���ف ع���ن �شخ�شي���ة كام���ل �شي���اع 
بو�شف���ه مثقف���ًا م���ن ط���راز خا����ض ، 
ومفكرًا توفرت ل���ه عوامل مكوناتية 
مالم���ح  تكوي���ن  عل���ى  م�شاع���دة 
 . واملعرفي���ة  الثقافي���ة  �شخ�شيت���ه 
كاف  الكت���اب  ه���ذا  اىل  والع���ودة 
لت�شليط الأ�ش���واء على اهتماماته 
وتعدده���ا وات�شاعها ب�شكل مثري ، 

يف مما جعله اأحد اأهم الأ�شماء الثقافية قراءة  ومتابع���ة 

جمال الفك���ر العربي وال�شالم���ي ، ومثل 
هذا امل�ش���روع غري �شهل 
، مثلما يعتق���د البع�ض ، 
بل معق���د و�شع���ب ، لأنه 
غري مكتف مبا هو وا�شح 
م���ن العنوان ب���ل يجب اأن 
يتوفر على عوامل م�شاعدة 
و�شروري���ة لالط���الع عل���ى 
للفك���ر  فح�ش���ه  يف  الآخ���ر 
العرب���ي وال�شالم���ي ، مثلما 
املمت���از  التع���رف  جوهري���ة 
على الفك���ر واملعرفة عرب اأهم 
الع���رب  املفكري���ن والفال�شف���ة 
لعب���وا  الذي���ن   ، وامل�شلم���ني 
اأدوارًا بارزة ، ل ميكن جتاهلها 
اجله���ود  لك���ن   . انكاره���ا  اأو 
املعروفة يف هذا املجال حمدودة 
واحل�ش���ور  اجلامع���ات  يف 
الثقايف الت���داويل اليومي ومثال 
ذل���ك حممد اأرك���ون / حمم���د عابد 
اجلابري / ها�شم حفيظ / عبد الله 
بلقزيز / عبد الله العروي / جورج 
انتجت���ه ه���ذه  م���ا  طرابي�ش���ي / كل 

الأ�شماء البارزة والالمعة يف تاريخ الفكر 
العربي وال�شالم���ي وغريها من ال�شماء 
الغربية غري املعروفة لنا ، كلها اطلع عليها 
كامل �شياع ودر�شه���ا ب�شكل جيد وحتاور 
خا�ش���ة  طاق���ة  منح���ه  ه���ذا  وكل   ، معه���ا 
وا�شتثنائي���ة لتو�شيع اأفق احلوار وتبادل 
كث���رية  اأحي���ان  يف  وال�شتعان���ة  ال���راأي 
بالأ�شماء التي ق���راأ لها وت�شبع مبفاهيمها 
واأفكارها وزودته بقاعدة معرفية ر�شينة 
، مّكنت���ه من الدخ���ول كو�شيط حيوي يف 
الق���راءة والفح�ض وتاأوي���ل كل ما تعرف 
علي���ه . ول اأخفي حقيق���ة اهتمامي بكامل 
�شي���اع ، ل ب�شبب عالقتي الثقافية وظيفيًا 
ولفرتة طويلة ، بل ملعرفتي له عقاًل غزيرًا 
ونقديًا جوهريًا وفاعاًل ، لذا كان اهتمامي 
مب���ا �ش���در له ع���ن دار امل���دى وحتري�شي 
لالطالع عليها وح�شرًا "قراءات يف الفكر 
العربي والإ�شالمي " هذا اأحد اأهم م�شادر 
ثقافة كامل �شي���اع وله الف�شل الأول الذي 
و�شعني وجهًا لوجه م���ع الفيل�شوف ابن 
ر�شد وك�شوف���ه لآراء الفال�شف���ة الغربيني 
وجعلن���ي من�شغاًل به وم�شتعينًا ب�شديقي 
الباح���ث املثاب���ر د. علي ح�ش���ني ليوفر يل 

عددًا مهمًا من كتب بالعربية وما ترجم عن 
ابن ر�شد ول اأخفي ده�شتي على الرغم من 
معرفتي ملا قاله املفكر حممد عابد اجلابري 
عن املدر�ش���ة الر�شدية ، لكن التو�شع قلياًل 
و�شعن���ي اأمام عق���ل عرب���ي واإ�شالمي فذ 
وم���ن حقنا اأن نفخر به ، ه���ذا املفكر الذي 
الفل�شف���ة  اأ�ش���ول  يوؤ�ش����ض  اأن  ا�شتط���اع 
وعتبات احلداثة مثلما قال كبار الفال�شفة 
يف الغ���رب . وات�شح يل ب���اأن املفكر كامل 
�شياع معن���ي بهذا العقل املالحق واملطارد 
لهتمام���ه من قبل فال�شف���ة ال�شلطات مثل 
الغ���زايل ، لك���ن ما ي�ش���رف اب���ن ر�شد هو 
عقل���ه والثبات على احلقائ���ق والدفاع عن 
تو�شالت���ه م���ع معرفته مب���ا يه���ّدده ولأن 
كام���ل �شياع عقل علم���ي وتنويري حتول 
ابن ر�ش���د وابن �شينا اأحد اأه���م م�شاريعه 
، لأن���ه ومثلم���ا كان يك���رر دائم���ًا الع���ودة 
اأه���م  عل���ى  والتع���رف  املجي���د  للما�ش���ي 
مالحمه الفكري���ة يجعل من احلا�شر اأكرث 
حيوية و�شطوع���ًا وتاأثريًا . اأنا واثق باأن 
مهم���ة كامل �شي���اع الثقافية �شتظ���ل لالأبد 
ماثلة ، فاعل���ة ، وموؤثرة وت�شيء املناطق 

املعتمة . 

كامل �سياع والفكر العربي والإ�سالمي

ال�ساطئ! م��ع  ال��م��وج  دردم����ة  ال��ب��ح��ر..  ح��وري��ة 

ن�جح املعموري 

ُدنى غ�يل
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�س���در حديًث���ا عن دار امل���دى كتاب بعن���وان "هتلر وال�س���ينما" 
تاألي���ف بيل نيفن ترجمة هيثم مل���ع ويناق�ش الكتاب عادات هتلر 
ة مل�س���اهدة الأفالم، والت�ساوؤل اإىل اأي مدى  فى جل�ساته اخلا�سّ
و�س���ل تاأثري الأفالم فيه، ثم يدر�ش الآراء املختلفة حول "فيلمه 

ل". املف�سّ
ويتن���اول �سيا�س���ة هتل���ر يف اختيار الأف���الم، والأ�سب���اب التي 
كان���ت تدفعه اإىل حظ���ر اأفالم معّين���ة، اأو معار�سة منع اأخرى، 
وُيحّل���ل الق�سم الثاين من الف�س���ل حالتني تدّخل خاللهما هتلر 
تدّخ���اًل بارًزا، بطلبه اإنتاج فيلمني وثائقيني حول قطع تنا�سل 
ة بعنوان "�سحايا املا�سي"، وحول  ذوي الحتياجات اخلا�سّ

احلرب الأهلية الإ�سبانية.

يقولون لك اإّن على العراقيني 
اأن ل يفكروا باإ�سالح  النظام 
ال�سيا�سي اخلرب يف العراق، 

ويقولون لك اإن امل�سكلة لي�ست 
مع نهب اأكرث من تريليون دولر 

وقتل الآلف وت�سريد املاليني، 
ول مع الأحزاب التي حتولت اإىل 

حيتان تبتلع كل ثروات البالد، 
لكنها، اأي امل�سكلة، مع اإ�سرار 

العراقيني على "خلع" عادل عبد 
املهدي من كر�سي رئا�سة الوزراء، 

اإنها املوؤامرة، هكذا اأخربنا 
ال�سيد علي الكوراين قبل اأيام 
موؤكًدا اأن احلكومة اجلديدة، 

حكومة اأمريكية، وطالب بعدم 
ال�سماح لها بتنفيذ اأغرا�سها.. 

وال�سيد الكوراين نف�سه كان 
قبل اأ�سهر قد هاجم املتظاهرين 

بحجة اأنهم يريدون تقوي�ش 
احلكومة القائمة واأن اأهدافهم 

اإمربيالية.. وهو يعتقد حتى هذه 
اللحظة اأن هذا ال�سعب ل يجوز 
له العرتا�ش، وعليه اأن ي�سكر 

الله على نعمة الأحزاب "املوؤمنة" 
التي حتكمه. 

ال�سيد الكوراين، وهو رجل دين 
له مكانته يف لبنان، يعرف جيًدا 
اأن ل اأحد ميكن ان يعرت�ش على 

كالمه، واأن يقول له اإن هذا تدخاًل 
يف �سوؤون بالد اأخرى، واأن 

باإمكانه اأن يقدم هذه الن�سائح 
لبالده لبنان التي تعاين من 
اأزمات �سيا�سية واقت�سادية 

كبرية .
اأرجو من جنابك عزيزي القارئ  

اأن تالحظ اأّن البع�ش ل يرى 
اأّي غ�سا�سة يف اأن يعلن الولء 

الكامل لدول اجلوار وملا بعد 
ا، وكّل ما هو  دول اجلوار اأي�سً

خالف ذلك يف حاجة اإىل رخ�سة 
من اأ�سحاب ال�سيادة! �سبعة ع�سر 

عاًما والبع�ش ل يريد للعراق 
اأن ي�سبح دولة م�ستقلة، ومنذ 
اأ�سهر ظل هذا ال�سعب  ينتظر 

الإذن لت�سكيل احلكومة، وحوا�ش 
الكثري من ال�سا�سة متيقظة ملتابعة 

ما �ستقوله دول اجلوار عن 
�سكل احلكومة اجلديدة، ولكن 
املواطن العراقي مغيب يح�سر 

فقط يف اأخبار اخلطف، والطعن 
بال�سكاكني مثلما حدث اأم�ش 

للفتاة �سيماء حممد التي ارتكبت 
جرمية كبرية لأنها كانت ت�سعف 

املتظاهرين  .
ل اأتذّكر منذ �سبعة ع�سر عاًما اأّن 
م�سوؤوًل عراقًيا اعرت�ش على ما 

يقوله �سا�سة دول اجلوار عن 
العراق، وتتذكرون معي كيف 

اأن �سا�سة العراق ومعهم ال�سعب 
العراقي مل يتدخلوا عندما حدثت 

احتجاجات يف لبنان اأو ايران، 
لكنهم يف الوقت نف�سه ذرفوا 

الدموع على تظاهرات البحرين، 
يف الوقت الذي كانت فيه الأجهزة 

الأمنية تطلق الر�سا�ش احلي 
على املتظاهرين يف �ساحة 
التحرير و�ساحة احلبوبي 

والنجف وكربالء .
لي�ست امل�ساألة متوقفة على  

ال�سيد علي الكوراين  فقط، بل 
ت�سمل العديد من �سا�سة دول 

اجلوار والذين يعتقدون انهم 
ا�سحاب هذه البالد ، واأنهم 

�ساروا ال�سلطة ذاتها، ، لينهالوا 
بالتهامات باخليانة والعمالة 

والإحلاد على كل من تظاهر اأو 
احتج على اخلراب .

ل اأتذّكر اأّن بالًدا تعرثت كما 
نتعرث. ملاذا؟ لأنه ل يوجد 

م�سوؤول اأو �سيا�سي ي�ستطيع اأن 
يقول ، ملاذا تتدخلون يف �سوؤون 

العراق؟ 

ا�صحاب البالد

هتلر وال�سينما

 علي ح�سني

حول العالم

نتائج "اإيجابية" يف املرحلة الأوىل لتجارب لقاح �سد "كورونا"
"موديرنا"  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
عن  )الث��ن��ني(،  ام�ش  الأمريكية، 
يف  اإيجابية"  موقتة  "معطيات 
ال��ت��ج��ارب  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
ال�سريرية على م�سروع لقاح �سد 
فريو�ش "كورونا" امل�ستجّد، على 

عدد �سغري من املتطّوعني.
ب����ي����ان �����س����ادر ع��ن  وج�������اء يف 
املخترب، اأن اللقاح بداأ وكاأنه يثري 
ثمانية  ل���دى  مناعية  ا�ستجابة 
حجم  بنف�ش  ت��ل��ّق��وه،  اأ�سخا�ش 
روؤيتها  ميكن  ال��ت��ي  ال�ستجابة 
اأُ�سيبوا  الذين  الأ�سخا�ش  ل��دى 
ب��ال��ف��ريو���ش. واأ����س���اف ال��ب��ي��ان، 
التجارب  من  الثالثة  املرحلة  اأن 
عدد  مع  الأه���ّم  وه��ي  ال�سريرية، 
يف  �ستبداأ  املتطّوعني،  من  كبري 

يوليو )متوز(.
بني  النق�سامات  ه��وة  وتعمقت 
الدول الكربى مع تناف�ش اأمريكي 
م�ستقبلي  لقاح  حول  اأوروب��ي   -
الأم��ريك��ي  الرئي�ش  ب��ني  وت��وت��ر 

اإطار  يف  وال�سني  ترمب  دونالد 
 ."19 – "كوفيد  مكافحة  معركة 
ميكن  امل��ب��ذول��ة،  للجهود  ون��ظ��ًرا 
�سنة  بحلول  م��ت��واف��ًرا  يكون  اأن 
الأوروب��ي��ة  ال��وك��ال��ة  اأعلنت  كما 
مدير  لكن  اخلمي�ش،  ل���الأدوي���ة، 

ال�����س��رتات��ي��ج��ي��ة ل����دى ال��وك��ال��ة 
الأوروبية، ماركو كافالريي، قال 

اإنه احتمال ينم عن "تفاوؤل".
وه���ن���اك ح��ال��ًي��ا اأك����رث م���ن م��ائ��ة 
م�سروع يف العامل واأكرث من ع�سر 
ملحاولة  للقاح  �سريرية  جت��ارب 

ال��ذي ظهر  للمر�ش  اإي��ج��اد ع��الج 
لكن  ال�سينية،  مدينة ووهان  يف 
قالت،  العاملية  ال�سحة  منظمة 
يختفي  ل  قد  الفريو�ش  "هذا  اإن 
اأبًدا" حتى يف حال التو�سل اإىل 

لقاح.

اأنتجتها جنمة تلفزيون الواقع كيم  اأقنعة الوجه التي  نفذت كمية 
الأقنعة  وحظيت  ال�سوق.  يف  طرحها  من  �ساعة  بعد  كردا�سيان 
باإقبال غري م�سبوق من جانب معجبي كيم، بعد طرحها على املوقع 
اإنه غري  املنتوج  القائمون على  "�سكيمز". وقال  لبيعها  املخ�س�ش 
خم�س�ش للوقاية من فريو�ش كورونا، واإمنا لتقليل تعر�ش الوجه 
لإفرازات. وتتميز اأقنعة كاردا�سيان باأنها قابلة لإعادة ال�ستخدام، 
الب�سرة  األ����وان  م��ع  لتتنا�سب  م�سممة  حم��اي��دة  األ����وان   5 وفيها 
املختلفة. وتبلغ قيمة قناع الوجه 8 دولرات، وم�سنوعة من مزيج 

من النايلون وال�سباندك�ش. 

كارولني  الكندية  ال�سابة  تو�سلت 
طريقة  اإىل  اأن���درو  وزوج��ه��ا  اإلي�ش 
على  باأمان  والدتها  ملعانقة  مبتكرة 
خ��ل��ف��ي��ة ت��ف�����س��ي ف���ريو����ش ك��ورون��ا 

امل�ستجد يف اأنحاء البالد.
وهي  لها  �سورا  اإلي�ش  ون�سرت 
�ستارة  وبينهما  والدتها  تعانق 
اأكمام  باأربعة  مزودة  بال�ستيك 
ومعلقة على حبل غ�سيل، ما 
ي�سمح ل�سخ�سني مبعانقة 
بع�سهما بع�سا من دون 

ات�سال مبا�سر.
واأكدت اإلي�ش اأن العناق 
ال�سخ�سني  يقي  اجلديد 

بفريو�ش  الإ���س��اب��ة  م��ن  املتعانقني 
كورونا، يف حال كان اأحدهما حامال 

له، بح�سب ما ذكرت وكالة "فران�ش 
بر�ش" الفرن�سية.

�سخر الفنان امل�سري، عادل اإمام، من فر�ش �سيا�سة 
فريو�ش  انت�سار  من  للحد  الجتماعي"  "التباعد 
احتفاله  هام�ش  على  وذلك  امل�ستجد،  "كورونا" 

بعيد ميالده ال� 80، اأم�ش الأول الأحد.
برنامج   م��ع  هاتفية  مداخلة  يف  اإم���ام  ع���ادل  ق��ال 
اأبنائه  م��ع  م��ي��الده  بعيد  احتفل  اإن���ه  تلفزيوين، 

واأحفاده واأ�سدقائه املقربني.
�سيا�سة  راع���ى  الح��ت��ف��ال  ك��ان  اإن  �سئل  وع��ن��دم��ا 

"تباعد اإيه!  "التباعد الجتماعي"، رد عادل اإمام: 
وكمامات اإيه! يوم املحبة �ستجد اأ�سدقائي املحبني 
يل، ون�سحك وننب�سط". وتابع اإمام �ساحكا عندما 
اللتزام  مع  م��ي��الده،  بعيد  لحتفاله  تخّيل  ر�سم 
لو  "كما  الكمامات:  وو�سع  الجتماعي  بالتباعد 
تعبريه،  ح��د  على  احليوان"،  حديقة  يف  ك��ان��وا 

لي�سحك مقدم الربنامج وائل الإبرا�سي.
يلتزمون  واأ���س��رت��ه  اأن���ه  اإىل  اإم���ام  ع���ادل  واأ���س��ار 
الأخ���رى  والإج������راءات  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  بتطبيق 

املتعلقة للوقاية من فريو�ش "كورونا".
اأح�����دث  راأي��������ه يف  وع�����ن 

التلفزيونة  م�سل�سالته 
 ، " نتينو فال "
امل����ع����رو�����ش ح��ال��ي��ا 
رم�سان،  �سهر  خالل 

اإم������ام اإن  ق����ال ع�����ادل 
�سهادته فيه جمروحة، 
ول���ك���ن���ه ي������راه ع��م��ال 

جيدا.

ن�����س��رت ال��ف��ن��ان��ة ���س��ريي��ن 
على  لها  تغريدة  النور  عبد 

م��وق��ع ت��وي��رت م��وؤخ��ًرا كتبت 
زم��ن  يف  متعة  "ال�سمت  ف��ي��ه��ا: 

الرثثرة"، وهي التغريدة التي فاجاأت 
راأى عدد من  بها متابعيها عرب تويرت حيث 

متابعيها اأنها جمرد حكمة تن�سرها �سريين وبالتايل 
تفاعلوا معها بالرد من خالل تغريدات مماثلة من عينة 
"اإذا كان الكالم من ف�سة فال�سكوت من ذهب"،.. بينما 
راأى اآخرون اأن �سريين تلمح مبا كتبته من خالل تلك 
الأ�سخا�ش  اأحد  ت�سرفات  اأو  اأمر معني  اإىل  التغريدة 
مبثابة  ذل��ك  ب��اأن  متابعيها  من  واح��د  عليها  رد  حيث 

الهدوء الذى ي�سبق العا�سفة. 
عبد  �سريين  اللبنانية  النجمة  وجهت  قد  وكانت 
ولكن  ب��الأم�����ش،  اأخ���رى  غام�سة  ر���س��ال��ة  ال��ن��ور، 
مبوقع  الر�سمي  ح�سابها  ع��رب  �ساخرة  بطريقة 
تعر�ست  م�سكلة  على  ت��رد  وك��اأن��ه��ا  "تويرت"، 
اذاك  ح��دا  "اإذا  ال��ن��ور:  عبد  �سريين  وقالت  لها، 
طبًعا  املزهرية  مع  بالورود  فارميه  جارح  بكالم 
تعط  ومل   ، و�سكًرا"  ق�����درت...   اإذا  وال��ط��اول��ة 
تغريدتها  �سبب  اإىل  ا�سارة  اأي  اللبنانية  النجمة 

الأخرية اأو ال�سخ�ش املق�سود من كالمها.

 عادل اإمام ي�سخر من "التباعد الجتماعي" 
يف عيد ميالده

�سريين عبد النور: 
ال�سمت متعة يف 

زمن الرثثرة

اأحالم عرب.. انتظر اأبو طبيلة وطقو�س تبادل الأطعمة مع اجلريانقبل موعد اإلفطار
قحطان جا�سم جواد

يف  املقيم����ة  ع����رب  اح����الم  الفنان����ة 
توا�س����ل  مازال����ت  ال�سب����اب  مدين����ة 
العطاء وت�س����ارك يف اعمال �سينمائية 
العربي����ة  باللغت����ني  وم�سرحي����ة 
والنكليزية.اح����الم حل����ت �سيفة على 
زاويتن����ا قبل موعد الفط����ار فحدثتنا 
ع����ن حياتها م����ع رم�س����ان يف الغربة. 

قلت لها:-
*كي����ف تخت�سري����ن �سه����ر رم�سان يف 

جملة واحدة؟
- �سهر رم�س����ان فر�سة ملراجعة الذات 
وت�سفيته����ا مم����ا ق����د يعل����ق به����ا م����ن 
�سلبي����ات اثن����اء النغما�سات احلياتية 

وفر�س����ة للتوا�س����ل الجتماع����ي م����ع 
الهل والأ�سدقاء وممار�سة الطقو�ش 
بالنف�����ش  ت�سم����و  الت����ي  الروحاني����ة 

الب�سرية.
* م����ا الذي تغ����ري يف رم�س����ان ب�سبب 

وباء الكرونا؟
- تغ����ري الكث����ري فب�سب����ب فايرو�����ش ل 
ي����رى بالعني املج����ردة تعطلت مفا�سل 
حياتية كثرية وتوقفت، وهذه فر�سة 
ليتاأمل الن�سان ويفكر جديا بدوره يف 
رحلت����ه احلياتية وعالقت����ة  مبجريات 

الحداث والمور من حوله.
* كي����ف تق�س����ني اليوم اثن����اء احلجر 

ال�سحي؟
- اتاب����ع مايبث من اعم����ال عاملية عرب 

اليوتي����وب وه����ذه خط����وة اعتمدته����ا 
امل�س����ارح الكبرية ب�سب����ب الغلق ولكي  
تتوا�سل مع اجلمهور الذي لي�ستطيع 

اخلروج ب�سبب احلجر .
ام  التلف����از  اك����رث  تتابع����ني  ايهم����ا   *

املواقع اللكرتونية؟
الكرتونية. –املواقع 

ال����ذي  اللك����رتوين  املوق����ع  م����ا   *
تتابعيه؟.

- امل�س����رح الوطن����ي الربيط����اين الذي 
يعر�����ش م�سرحية عاملي����ة  كل خمي�ش 
ال�سك�سب����ريي.  الكل����وب  م�س����رح 
وم�سرحيات اندرو لويد ويرب الغنائية 
املو�سيقية كل جمعة. والباليه العاملي 

النكليزي ومواقع اخرى .
عل����ى  املف�سل����ة  الوجب����ات  *ماه����ي 

الفطار؟
- الوجب����ات اخلفيف����ة ويف مقدمته����ا 

التمر واللنب وال�سوربة 
* ماذا حتملني لرم�سان من ذكريات؟

- اح����ب طق�����ش تب����ادل الطعم����ة م����ع 
اجل����ريان واللمة حول املائدة وانتظر 

�سوت )ابو طبيلة(
* ماهو امل�سل�سل الذي تتابعيه؟

-اأرج����اأت م�ساهدات����ي املحلي����ة له����ذه 
ب�سب����ب  لحق����ا  و�ساأتابعه����ا  الف����رتة، 
احلر�����ش عل����ى متابع����ة امل�سرحي����ات 
والعم����ال العاملي����ة الت����ي تب����ث لفرتة 

معينة ثم حتجب.
*ه����ل تعتقدي����ن ان اج����واء رم�س����ان 

تاأثرت بكورونا؟
-اكي����د فهن����اك الكث����ري م����ن الن�ساطات 
احلج����ر  ب�سب����ب  توقف����ت  الطق�سي����ة 

ال�سحي او اخلوف من الختالط .
* ه����ل ان����ت م����ع احلج����ر ال�سح����ي ام 

رفعه؟
- انا مع اللتزام بالتعليمات ال�سحية 
ال�سخا�����ش  فكثريم����ن  وتطبيقه����ا 
ل�س����د  الكافي����ة  املناع����ة  لميلك����ون 
الفايرو�ش على عك�����ش البع�ش الذين 
ق����د يكون حام����ل للفريو�����ش وبالتايل 

ناقال له.
احلكوم����ة  عل����ى  تتمن����ني  *م����اذا 

اجلديدة؟
-امتن����ى ان تنظ����ر ل�سعبن����ا املظل����وم 
تعي����د  متوازن����ة  مو�سوعي����ة  نظ����رة 
ل����ه الح����رتام وحتق����ق ل����ه مبتغاه يف 

العي�ش الكرمي.

 اإلهام المدفعي 
المو�سيق���ار والمط���رب  يق���دم عل���ى 
الم�سرح الرومان���ي في الردن حفال 
ن�س���ف  لم���دة  اونالي���ن   مو�سيقي���ا 
�ساعة دون جمهور وذلك يوم ال�سبت 
الق���ادم الم�س���ادف 23 اي���ار في بث 
ف���ي  مبا�س���ر عل���ى قنات���ه الر�سمي���ة 
موق���ع يوتي���وب.. المدفع���ي قال ان 
الحفل ه���و ر�سالة محب���ة واطمئنان 
لكل ع�ساق اغنياته الذين يوا�سلون 

الحياة برغم الحجر المنزلي.

 ماجد درند�س 
الممث���ل والكات���ب الدرام���ي يج���ري 
التدريبات عل���ى م�سرحيته الجديدة 
"بالك بوك�ش" الم�سرحية التي تدور 
فكرتها عن مجموعة من الطفال يتم 
دفنهم ف���ي القب���ر وهم احي���اء لتكبر 
اعمارهم وهم في القبر.. الم�سرحية 
م���ن انتاج دائ���رة ال�سينما والم�سرح 
ويوؤدي ادوارها الرئي�سة الفنانون، 

�سع���د عزيز عب���د ال�ساح���ب ويحيى 
ابراهيم وط���ه الم�سهداني وكاترين 

ها�سم.

 جمال عبد جا�سم 
المخرج التلفزيوني ي�ستعد لخراج 
م�سل�س���ل جديد بعن���وان "فايرو�ش" 
تاأليف الكاتب احمد هاتف، ويتناول 
الزم���ة المعا�س���رة الت���ي يم���ر به���ا 
العراقيون، يذكر ان اآخر عمل درامي 
جمع المخ���رج عبد جا�س���م والكاتب 
احم���د هاتف كان م�سل�س���ل هي�ستريا 

الطقسالذي قدم قبل 22 عاما. 
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ش له���ذا اليوم 
)الثالثاء( اأن درجات احلرارة �ستحافظ على معدلتها ليوم ام�ش، وان اجلو 

�سيكون �سحًوا.   
C°  22 -C°  43  / النجف     C°  19 -    C° 38   /اأربيل

C°  23 -C°  45  / الب�سرة      C°  22 -    C° 43  /بغداد

C°   22 -C°  42  / الرمادي     C°  19 -    C° 39   /املو�سل

اأقنعة كاردا�سيان تنفذ بعد �ساعة من طرحها! 

الكنديون يتحدون الوباء ويبتكرون طريقة اآمنة للعناق.. 
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