
 بغداد / املدى 

�أعل���ن �لبن���ك �ملرك���زي، �أم�س 
منح���ة  �ط���اق  �الربع���اء، 
للمو�طن���ن  �ملخ�ص�ص���ة  �لط���و�رئ 
�ملت�صرري���ن من حظر �لتجو�ل �لوقائي 
فريو����س  ملو�جه���ة  فر�ص���ه  مت  �ل���ذي 

كورونا.
وق���ال �لبن���ك �ملرك���زي، يف بي���ان تلقت 
)�مل���دى( ن�صخة منه، �إن���ه "��صتناد� �ىل 
وبالتن�صي���ق  �ل���وزر�ء  جمل����س  ق���ر�ر 
�لعم���ل  �لتخطي���ط ووز�رة  م���ع وز�رة 
و�ل�ص���وؤون �الجتماعي���ة، وبعد �النتهاء 
من �إعد�د قاعدة �لبيانات للم�ص���تفيدين 
من �ملنحة �ملخ�ص�ص���ة للمت�ص���ررين من 
فريو����س كورونا، ُيعل���ن �لبنك �ملركزي 
�لعر�ق���ي �ملبا�ص���رة باإطاق ه���ذه �ملنح 
من خال �صركات �لدفع �الإلكرتوين عن 

طريق �لهاتف �لنقال".
و��صار �لبيان �ىل �نه "قد بد�أت �صركات 
�لهاتف �لنقال بفتح �ملحافظ للمو�طنن 
�مل�ص���مولن مبنح���ة �لطو�رئ ل�ص���رفها 
م���ن خ���ال �إيد�عه���ا مبا�ص���رة يف تل���ك 
�ملحافظ"، مبينا �أنه "�صيتم �ل�صرف من 
منافذ تلك �ل�صركات �ملنت�صرة يف عموم 

�لباد".
"ل���ن يتحم���ل �مل�ص���تفيد م���ن  و��ص���اف 
�ملنح���ة �أي���ة كلف ع���ن �يد�ع �و �ص���حب 

�ملبالغ �ملخ�ص�صة له".
وقب���ل ذل���ك، �عل���ن وزي���ر �لعم���ل عادل 
�لط���و�رئ  منح���ة  �إط���اق  �لركاب���ي، 
للمت�صررين جر�ء حظر �لتجو�ل. وقال 
�لركاب���ي �إن "منحة �لطو�رئ �ص���تكون 
و�مل�ص���مولون  وجب���ات،  �ص���كل  عل���ى 
ية عرب �أرقام  �صت�صل �إليهم ر�ص���ائل ن�صِّ

هو�تفهم".
�مل�ص���مولن  "ع���دد  �أن  �لركاب���ي  و�ك���د 

باملنحة بلغ )11583731( م�صتفيًد�".

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12
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جريدة سياسية يومية 

 بغداد / المدى

�ل�ص���حة  وز�رة  �أعلن���ت 
و�لبيئ���ة، �م����س �الأربعاء، 
جدي���دة  ��ص���ابة   113 ت�ص���جيل 
بكورونا في �لعر�ق من �ص���من 106 
�آالف �إ�ص���ابة ح���ول �لعالم خال 24 

�صاعة.
تلق���ت  بي���ان  ف���ي  �ل���وز�رة  وقال���ت 
)�لمدى( ن�ص���خة منه، �إن مختبر�تها 
�لعر�ق  "�ص���جلت )113( ��صابة في 
موزع���ة كالتالي: بغد�د/ �لر�ص���افة: 
مدين���ة   ،17 �لك���رخ:  بغ���د�د/   ،32
�لط���ب: 12، �لب�ص���رة: 24، �لنجف: 
2، �ل�صليمانية: ٩، �ربيل: 8، كرباء: 
1، كركوك: 1، و��ص���ط: 2، بابل: 1، 

ذي قار: 3، �صاح �لدين: 1".  
و��صاف �لبيان �ن "72 حالة �كت�صبت 

�ل�صفاء �لتام، مقابل 3 حاالت وفاة". 
و��صار بيان �ل�صحة �لى �ن "مجموع 

�ال�ص���ابات بل���غ 3724، منها 2438  
حالة �ص���فاء، و134 وفاة، فيما ترقد 

في �لم�صت�صفيات 1152 حالة".
بالتز�م���ن م���ع ذل���ك، �أعلن���ت منظمة 
�كب���ر  ت�ص���جيل  �لعالمي���ة،  �ل�ص���حة 
�رتفاع يوم���ي لفيرو�س كورونا منذ 

بدء �لجائحة في �لعالم. 
وقالت �لمنظمة �إنه "تم ت�صجيل 106 
�آالف �إ�صابة جديدة بفيرو�س كورونا 
�لم�ص���تجد على م�صتوى �لعالم خال 
�ل�ص���اعات �ل�24 �لما�ص���ية، في �أكبر 

�رتفاع يومي منذ بدء �لجائحة".
وعب���رت �لمنظم���ة عن "قلقه���ا تجاه 
�لو�ص���ع في �ل���دول �لفقيرة في حين 
تو��ص���ل �لدول �لغني���ة �لخروج من 
�إجر�ء�ت �لعزل �لعام �لتي فر�ص���تها 

في ذروة تف�صي �لفيرو�س".
�ل���ى ذلك، �ص���تعي�س معظ���م �لمناطق 
�لعر�قي���ة، عيًد� مختلًفا في هذ� �لعام 
كورون���ا  فايرو����س  تف�ص���ي  ب�ص���بب 
و�إع���ان حظ���ر �ص���امل للتج���و�ل، ما 

يعني بقاء �لجميع في منازلهم. 
�لما�ص���ية  �لقليل���ة  �ل�ص���نو�ت  ف���ي 
�ل�ص���و�رع تع���ج بالمو�طنين  كان���ت 
�الأي���ام،  به���ذه  فرحي���ن  وعو�ئله���م، 
وكذلك فاإن �لمطاعم تجد �لكثير منها 

ممتلًئا في مثل هذه �الأيام. 
�لحظر �الإجباري للتجول، وّلد �فكاًر� 
عديدة لدى �لمو�طنين بغية تق�صية 
عطل���ة عي���د �لفط���ر �لمبارك ال�ص���يما 
و�أنه���ا �ص���تمتد م���ن ي���وم غ���د جمعة 

وحتى �ليوم �الأخير من �ل�صهر. 

 بغداد / املدى 

فر����س وباء كورون���ا )كوفيد-1٩( 
و�قًع���ا جدي���ًد� عل���ى �آالف �لطلب���ة 
بع���د �أن عان���ى قط���اع �لتعليم يف �لع���ر�ق من 
�ملتو��ص���لة  �النقطاع���ات  ب�ص���بب  ت���ام  �ص���لل 
ع���ن �ملد�ر�س منذ �نطاق �ملو�ص���م �لدر��ص���ي 

 .2020_201٩
يف  �ملبا�ص���رة  �أن  �لطلب���ة  معظ���م  وي���رى 
�المتحان���ات �لنهائي���ة �ص���يكون قا�ص���ًيا مهم���ا 
كان���و� مهيئن لع���دم تو��ص���لهم مع �ملدر�ص���ة 
و�عتماده���م عل���ى �ملعاه���د �الأهلي���ة و�لتعليم 
ع���ن بع���د ع���رب �ملن�ص���ات �الإلكرتوني���ة  فيم���ا 
�أعلن���ت وز�رة �لرتبية عن جدول �المتحانات 
�ملنتهي���ة  لل�ص���فوف  ومو�عيده���ا  �لنهائي���ة 
و�إطاق من�ص���ة نيوت���ن �الإلكرتوني���ة نتيجة 

�لظروف �ال�ص���تثنائية.  وغالًبا ما يقع �لطلبة 
بن �صغط �المتحان و�لرغبة يف جتاوز هذه 
�لفرتة الأنها من �لفرت�ت �حلرجة على �لطلبة 
وذويه���م فالوقت فيها ثم���ن وال يجوز هدره، 
و�إن �لوطاأة �لنف�صية لهذه �لظروف تثري قلًقا 
�ص���ديًد� خا�صة بعد حتديد جدول �المتحانات 
�لنهائي���ة �ل���ذي ز�د م���ن �لعبء �لنف�ص���ي على 
�لطلبة يف ظل جائحة كورونا. �إذ كيف ميكننا 
�لتغل���ب على �ل�ص���غوط �لنف�ص���ية �مل�ص���احبة 
للدر��ص���ة مع �أزمة كورونا؟ وما هي �إجر�ء�ت 
�ل�ص���امة �لو�ج���ب �تخاذه���ا حلماي���ة �لطلبة 
وجمي���ع �لعاملن يف قاع���ات �المتحان؟ وهل 
عو�صت �ملعاهد �الأهلية و�ملو�قع �اللكرتونية 
�لطالب عن �لدر��صة يف  �ملدر�صة؟ وت�صاوؤالت 

�أخرى.
 التفا�صيل �ص4  

�صي��ف 2020 يه��دد بلهي��ب احتجاج��ي نتيجة تراج��ع جتهي��ز الطاق��ة الكهربائية

كورونا: 113 حالة يف العراق من �صمن 106 اآالف يف العامل خالل يوم واحد

لل�صهر�صتاين  ت�صريحات  ا�صتح�صرت  تويرت  على  تغريدة  األف   20

 بغداد / املدى

خمتلف����ة  برملاني����ة  كت����ل  ب����د�أت 
�جر�ء�ت �إقال����ة رئي�س �لربملان 
حممد �حللبو�ص����ي متهمة �ي����اه باالنحياز 
وع����دم متكنه م����ن �د�رة جل�ص����ات جمل�س 
�لنو�ب ب�ص����كل يتنا�صب من �الزمات �لتي 

يتعر�س لها �لبلد.
وجمع����ت ه����ذه �لكت����ل تو�قي����ع �ك����ر من 
130 نائبا، وجتري كتل �ص����نية معار�ص����ة 
لرئي�����س �لربمل����ان مباحثات ومفاو�ص����ات 
د�خلية �فرزت عن تقدمي ثاثة مر�ص����حن 

خلافة �حللبو�صي.
�ن  �حللبو�ص����ي  فري����ق  باملقاب����ل و�ص����ف 

ه����ذ� �لتح����رك حماول����ة لك�ص����ب �ملزيد من 
�ملكا�صب �ل�صيا�صية.

�لنائ����ب  �جلحي�ص����ي،  ح�ص����ن  يتح����دث 
ع����ن كتل����ة حتالف �ص����ائرون يف ت�ص����ريح 
ل�)�مل����دى( قائ����ا �ن �الأ�ص����باب �لتي دفعت 
�إىل  �أخ����رى  �صيا�ص����ية  و�أطر�ف����ا  كتلت����ه 
�لربملان  رئي�����س  �إقالة  مو�ص����وع  "تبن����ي 
حممد �حللبو�ص����ي من من�ص����به تعود �إىل 
�الإ�ص����كاالت و�ملاحظ����ات �ملوؤ�ص����رة عل����ى 
�أد�ء �حللبو�ص����ي منه����ا �نحي����ازه ملكونات 
�صيا�ص����ية معينة على ح�ص����اب كتل �أخرى، 
ولقتل����ة  للفا�ص����دين  حما�ص����بته  وع����دم 
�ملتظاهري����ن وتعطيل����ه جل�ص����ات جمل�����س 

�لنو�ب".

ومنذ �أيام ك�ص����فت كتلة �صائرون �ملدعومة 
من زعيم �لتيار �ل�ص����دري مقتدى �ل�صدر، 
ع����ن تبنيه����ا �إقال����ة رئي�س �لربمل����ان حممد 
�حللبو�ص����ي من من�صبه بالتعاون مع كتل 
�صيا�صية متعددة ب�ص����بب تلكوؤه يف �إد�رة 
�جلل�صات وتعطيله ملف �ال�صتجو�بات .

"�حللبو�ص����ي مل  �أن  ويوؤك����د �جلحي�ص����ي 
يكن متعاون����ا مع �جلهات �ل�صيا�ص����ية يف 
تفعيل ملفات �ال�صت�صافة و�ال�صتجو�بات 
لع����دد من �لوزر�ء، ب����ل  عطل و�أخر جميع 
ه����ذه �مللف����ات"، الفت����ا �إىل �أن "�لتق�ص����ري 
يف �الأد�ء �ف����رز عن وج����ود توجه برملاين 

لاإطاحة باحللبو�صي".
و�ختار جمل�س �لنو�ب حممد �حللبو�صي 

رئي�ص����ا له يف �يلول من �لعام 2018 وهو 
مر�ص����ح حتال����ف �لبن����اء �ل����ذي �ص����م كتلة 
�لفتح و�ئتاف دولة �لقانون وكتل �صنية 
متعددة يف جل�صة مار�ثونية تناف�س معه 
فيها عدد من �ملر�صحن على �ملن�صب منهم 

�أ�صامة �لنجيفي وخالد �لعبيدي.
وي�ص����يف �لنائ����ب ع����ن حمافظ����ة �لنجف 
�أن "هناك كت����ا و�أطر�فا �صيا�ص����ية كثرية 
ت�ص����ارك كتل����ة حتال����ف �ص����ائرون مو�قفها 
با�ص����تبد�ل رئي�س �لربملان برئي�س �آخر"، 
مبينا �أن كتلته "كانت �أول �ملنتقدين الأد�ء 

�حللبو�صي منذ �نطاق �ملظاهر�ت ".
ويتاب����ع �أن "حتال����ف �ص����ائرون ق����دم يف 
وقت ما�س طلب جدولة �ن�صحاب �لقو�ت 

�المريكية وت�ص����ريع قانون �لنفط و�لغاز 
�إىل �حللبو�ص����ي �لذي مل يتفاعل معه ومل 
يعر�ص����ه على جدول �الأعمال الأي جل�ص����ة 

برملانية".
ويت�ص����اءل: "ملاذ� مل يعقد جمل�س �لنو�ب 
جل�صة ��صتثنائية ملناق�ص����ة تد�عيات وباء 
كورون����ا �لذي �جت����اح �لع����ر�ق؟، وملاذ� ال 
توجد جل�ص����ات طارئة ملناق�صة �لكثري من 
�لق�صايا �لتي تهم �ملو�طن؟"، موؤكد� على 
�أنه "يف جل�ص����ة �لت�ص����ويت عل����ى �إخر�ج 
�لق����و�ت �الأمريكي����ة كانت هن����اك خافات 
ب����ن �حللبو�ص����ي و�لنائ����ب �الأول ح�ص����ن 

�لكعبي )ع�صو �صائرون(".
 التفا�صيل �ص2 

حتالف احللبو�صي: الدعوات هدفها ال�صغط للح�صول على حقائب وزارية

ب�سطات ال�سورجة تنتع�ش يف ظل كورونا .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى

دعا ع�ص����و �للجنة �لقانونية �لنائب ح�صن �لعقابي، �أم�س 
�الربعاء، رئي�س �لوزر�ء م�ص����طفى �لكاظمي العادة �لنظر 
بالرو�تب �لعالية و�ملخ�ص�صات و�المتياز�ت �لكبرية وغري �ملربرة 
وفتح ملفات �التهام للحكومة �ل�صابقة �لتي تزعمها عادل عبد �ملهدي 

بالف�صاد وهدر �ملال �لعام.
وق����ال �لعقاب����ي يف بي����ان: "�طلعن����ا عل����ى خط����وة رئي�����س �ل����وزر�ء 
م�ص����طفى �لكاظمي باإحالة �حلكومة �ل�ص����ابقة عل����ى �لتقاعد، وننبه 
رئي�����س �لوزر�ء �إىل �ص����رورة فتح ملفات �التهام للحكومة �ل�ص����ابقة 
بالف�ص����اد وهدر �ملال �لعام، وحما�ص����بتها على �خلروقات �جل�ص����يمة 
�لتي �رتكبتها بحق �ل�ص����عب، فا ميك����ن �إغاق هذه �مللفات وحفظها 

على �لرفوف وطيها كما يحدث د�ئما".
و��ص����اف ع�ص����و �للجن����ة �لقانوني����ة: "مطال����ب �ل�ص����عب بالتغي����ري 
و�الإ�ص����اح و�نتهاج �صيا�ص����ة جديدة تقوم على �لعد�لة �الجتماعية 
وتقلي����ل �لف����و�رق �لطبقية ورعاية �ل�ص����ر�ئح �لفق����رية، تفر�س على 
�جلمي����ع �ل�ص����عي الإع����ادة �لنظ����ر بالرو�ت����ب �لعالية و�ملخ�ص�ص����ات 
و�المتي����از�ت �لكبرية وغري �مل����ربرة �لتي متنح للطبقة �ل�صيا�ص����ية 
وكبار �مل�صوؤولن يف �لدولة �لعر�قية من �لرئا�صات �لثاث و�لنو�ب 
و�ل����وزر�ء ووكاء �ل����وزر�ء و�مل����در�ء �لعام����ن، ��ص����افة �ىل �تخاذ 
�إجر�ء�ت حا�ص����مة و�ص����ريعة ملن����ع �زدو�ج �لرو�تب وعدم ت�ص����ويف 
�الأمر حتت �ي مربر كان، تر�ص����يد� لانفاق �لعام و�نعا�ص����ا لو�رد�ت 
�لدول����ة و�ص����د� للعج����ز يف �مليز�نية ج����ر�ء �نخفا�س �أ�ص����عار �لنفط 

وتف�صي فايرو�س كورونا".
 التفا�صيل �ص2

اإطالق منحة 
الطوارئ 

للمت�صررين من 
كورونا 

 بغداد/ املدى 

فجاأة عادت �صور وفيديوهات 
وزير �لكهرباء �ل�ص���ابق ح�صن 
�لتو��ص���ل  من�ص���ات  �ىل  �ل�صهر�ص���تاين 
م���ع  �جلمه���ور  وتفاع���ل  �الجتماع���ي، 
"ها�صتاك" �لعر�ق بدون كهرباء، للتذكري 
بوعد �الخري قبل 8 �صنو�ت، �لذي حتول 
�ىل مادة لل�ص���خرية بن �لعر�قين، حول 

ت�صدير �لطاقة.
ويرجح نا�ص���طون �ن تع���ود �لتظاهر�ت 
بقوة بعد عطلة �لعيد )�لتي تبد�أ �ال�صبوع 
�ملقبل وت�ص���تمر ل�8 �يام(، ب�ص���بب �نهيار 
جتهي���ز  وو�ص���ول  �لكهرب���اء،  منظوم���ة 
�ص���اعة  �ملناط���ق �ىل  �لطاق���ة يف بع����س 

و�حدة خال �ليوم.
وت�صدر �ل�"�لها�صتاك" �خلا�س بالكهرباء 
موقع )توي���رت( منذ يومن على �لتو�يل، 

فيما و�ص���ل عدد �لتغريد�ت �ىل نحو 20 
�ل���ف، فيم���ا عر�س نا�ص���طون �ص���ور� من 

�صاحة �لتحرير وهي تغط بالظام.
�ل���وز�رة بدوره���ا ع���زت �أ�ص���باب تر�جع 
جتهي���ز �لطاق���ة �لكهربائي���ة، �إىل �رتفاع 
بع����س  ودخ���ول  �حل���ر�رة  درج���ات 
�ملحطات لل�ص���يانة �لدوري���ة، على �لرغم 
م���ن �ن درجات �ملئوي���ة ماز�لت يف بد�ية 
�الربعينيات، فيم���ا ذروة �حلر يف �لباد 

ت�ص���جل درجات ح���ر�رة فوق �خلم�ص���ن 
مئوية.

و�مه���ل حمتج���ون غا�ص���بون يف باب���ل، 
مديري���ة �لكهرب���اء يف �ملحافظ���ة يومن، 
�لكهربائي���ة،  �لطاق���ة  جتهي���ز  لتح�ص���ن 
متوعدي���ن بالت�ص���عيد و�ل�ص���غط القال���ة 
مدي���ر �لكهرب���اء �ذ� مل تت���م �ال�ص���تجابة 

ملطالبهم.
ويق���ول �مري كامل متظاه���ر يف بابل يف 

�ت�صال مع )�ملدى(: "جتهيز �لطاقة �صيئ 
للغاية، و�حيانا نح�صل على �صاعة و�حدة 
يف �لي���وم"، مبين���ا �ن "�لتظاه���ر�ت ق���د 
تتحول �ىل بغد�د �ذ� مل يقم مدير كهرباء 

�ملحطة بتح�صن �صاعات �لتجهيز".
�لت���ي  �ل�ص���عبية  �لتظاه���ر�ت  وكان���ت 
 ،2015  ،2011 �ع���و�م،  يف  �نطلق���ت 
 ،2018 �ص���يف  يف  و�الك���رب   ،2016
�آم���ال حي���در  �جها����س  �دت �ىل  و�لت���ي 

�لعبادي بوالية حكومية ثانية، قد طالبت 
بتح�صن �خلدمات ويف �ولويتها �لطاقة 

�لكهربائية.
و�أعلن���ت �حلكومة، �م����س، فقد�ن 1500 
ميغ���او�ط م���ن �لطاقة من �أ�ص���ل 13500 
ميغ���او�ط تنتجه���ا حملي���ا، �إث���ر هج���وم 
تعر�ص���ت له �أب���ر�ج نق���ل �لطاقة �ص���رقي 

بغد�د.
 التفا�صيل �ص3 
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 بغداد / املدى

ب����د�أت كت����ل برملاني����ة خمتلف����ة �جر�ء�ت 
�إقالة رئي�س �لربمل����ان حممد �حللبو�شي 
متهم����ة �ياه باالنحياز وع����دم متكنه من 
�د�رة جل�ش����ات جمل�����س �لن����و�ب ب�ش����كل 
يتنا�ش����ب من �الزمات �لت����ي يتعر�س لها 

�لبد.
وجمع����ت ه����ذه �لكت����ل تو�قي����ع �كرث من 
130 نائبا, وجتري كتل �شنية معار�شة 
لرئي�����س �لربملان مباحث����ات ومفاو�شات 
د�خلية �فرزت عن تقدمي ثالثة مر�شحني 

خلالفة �حللبو�شي.
باملقاب����ل و�ش����ف فري����ق �حللبو�ش����ي �ن 
هذ� �لتح����رك حماولة لك�ش����ب �ملزيد من 

�ملكا�شب �ل�شيا�شية.
�لنائ����ب  �جلحي�ش����ي,  ح�ش����ن  يتح����دث 
ع����ن كتل����ة حتالف �شائ����رون يف ت�شريح 
ل�)�مل����دى( قائال �ن "�الأ�شباب �لتي دفعت 
�إىل  �أخ����رى  �شيا�شي����ة  و�أطر�ف����ا  كتلت����ه 
تبن����ي مو�ش����وع �إقال����ة رئي�����س �لربملان 
حمم����د �حللبو�شي من من�شبه تعود �إىل 
�الإ�ش����كاالت و�ملالحظ����ات �ملوؤ�ش����رة على 
�أد�ء �حللبو�شي منه����ا �نحيازه ملكونات 
�شيا�شية معينة على ح�شاب كتل �أخرى, 
ولقتل����ة  للفا�شدي����ن  حما�شبت����ه  وع����دم 
�ملتظاهري����ن وتعطيله جل�ش����ات جمل�س 

�لنو�ب".
ومنذ �أيام ك�شفت كتلة �شائرون �ملدعومة 
مقت����دى  �ل�ش����دري  �لتي����ار  زعي����م  م����ن 
�ل�ش����در, عن تبنيها �إقالة رئي�س �لربملان 
حمم����د �حللبو�شي من من�شبه بالتعاون 
م����ع كتل �شيا�شية متع����ددة ب�شبب تلكوؤه 
مل����ف  وتعطيل����ه  �جلل�ش����ات  �إد�رة  يف 

�ال�شتجو�بات .
ويوؤك����د �جلحي�ش����ي �أن "�حللبو�ش����ي مل 
يكن متعاونا م����ع �جلهات �ل�شيا�شية يف 
تفعيل ملفات �ال�شت�شافة و�ال�شتجو�بات 
لعدد من �لوزر�ء, بل  عطل و�أخر جميع 
ه����ذه �مللف����ات", الفت����ا �إىل �أن "�لتق�شري 
يف �الأد�ء �فرز عن وجود توجه برملاين 

لالإطاحة باحللبو�شي".
حمم����د  �لن����و�ب  جمل�����س  و�خت����ار 
�حللبو�شي رئي�شا له يف �يلول من �لعام 
2018 وهو مر�ش����ح حتالف �لبناء �لذي 

�شم كتلة �لفتح و�ئت����الف دولة �لقانون 
وكتل �شنية متعددة يف جل�شة مار�ثونية 
تناف�س معه فيها عدد من �ملر�شحني على 
�ملن�ش����ب منه����م �أ�شامة �لنجيف����ي وخالد 

�لعبيدي.
وي�شي����ف �لنائ����ب عن حمافظ����ة �لنجف 
�أن "هناك كت����ال و�أطر�فا �شيا�شية كثرية 
ت�شارك كتل����ة حتالف �شائ����رون مو�قفها 
با�شتبد�ل رئي�س �لربملان برئي�س �آخر", 
مبين����ا �أن كتلت����ه "كان����ت �أول �ملنتقدي����ن 
الأد�ء �حللبو�شي منذ �نطالق �ملظاهر�ت 

."
ويتاب����ع �أن "حتال����ف �شائ����رون قدم يف 
�ن�شح����اب  طل����ب جدول����ة  ما�����س  وق����ت 
قان����ون  وت�شري����ع  �المريكي����ة  �لق����و�ت 
�لنفط و�لغ����از �إىل �حللبو�ش����ي �لذي مل 
يتفاع����ل مع����ه ومل يعر�ش����ه عل����ى جدول 

�الأعمال الأي جل�شة برملانية".
ويت�شاءل: "ملاذ� مل يعقد جمل�س �لنو�ب 
جل�شة ��شتثنائية ملناق�شة تد�عيات وباء 
كورون����ا �لذي �جتاح �لع����ر�ق؟, وملاذ� ال 
توج����د جل�شات طارئ����ة ملناق�ش����ة �لكثري 

من �لق�شايا �لتي تهم �ملو�طن؟", موؤكد� 
عل����ى �أن����ه "يف جل�ش����ة �لت�شوي����ت عل����ى 
�إخ����ر�ج �لق����و�ت �الأمريكي����ة كانت هناك 
خالفات ب����ني �حللبو�شي و�لنائب �الأول 

ح�شن �لكعبي )ع�شو �شائرون(".
ب����ني رئي�����س  ه����ذه �خلالف����ات  وب����رزت 
�لربملان ونائب����ه �ي�شا �ثناء �لدعوة �إىل 
عق����د جل�شة من����ح �لثق����ة حلكومة حممد 
�لت�ش����ارب  �أن  حي����ث  ع����الوي  توفي����ق 
�حلا�ش����ل ب����ني دع����وة �لرئي�����س ونائب����ه 
يعك�س حجم �خلالف بينهما على �لكثري 

من �لق�شايا .
م����ن جهته, يوؤكد طالل �لزوبعي, �لنائب 
عن كتلة حتالف �مل����دن �ملحررة �لنيابية 
�أن "هن����اك ح����ر�كا و�جتماع����ات جت����ري 
بني جه����ات �شيا�شية متع����ددة ال�شتبد�ل 
�حللبو�شي ب�شخ�شية �خرى", كا�شفا �أن 
"هناك �كرث من 42 نائبا �شنيا يطالبون 
باقال����ة رئي�����س �لربملان م����ن جمموع 63 

نائبا �شنيا يف جمل�س �لنو�ب".
وب�شب����ب �خلالفات د�خل �لقوى �ل�شنية 
على ت�شكيل �حلكومة و�ملو�قع �لوز�رية 

�شكل خمي�س �خلنجر كتلة حتالف �ملدن 
�ملح����ررة و�ملكون����ة م����ن 20 نائب����ا �لذي 
��شب����ح هذ� �لتحال����ف مناف�شا ل�"حتالف 
�لقوى �لعر�قية" بزعامة رئي�س �لربملان 

�حلايل حممد �حللبو�شي.
ويب����ني �لزوبعي يف ت�شري����ح ل�)�ملدى( 
�ن "كتل����ة حتال����ف �ملدن �ملح����ررة تتبنى 
وباال�ش����ر�ك مع كت����ل برملاني����ة متعددة  
ق�شي����ة تغي����ري رئي�����س �لربمل����ان ب�شب����ب 
خروقات����ه, و�د�ئه جلل�ش����ات �لربملان", 
موؤكد� عل����ى �أن "�غلب �لق����وى �ل�شيعية 

)�شائرون �لفتح دولة �لقانون و�حلكمة(  
مع توجهنا ".

ويبني �لقيادي يف حتالف �ملدن �ملحررة 
�أن "�أك����رث من مئ����ة وثالثني )130( نائبا 
وقعو� عل����ى طلب �إقال����ة �حللبو�شي من 
من�شب����ه", موؤكد� �أن "�لطلب �شيقدم �إىل 
�لنائ����ب �الأول لرئي�����س جمل�����س �لنو�ب 
بع����د عطل����ة �لعي����د مبا�شرة لعق����د جل�شة 

��شتثنائية الإقالة �حللبو�شي".
�ملوجب����ة  "�الأ�شب����اب  �أن  �ىل  ويلف����ت 
الإقال����ة �حللبو�ش����ي و�ملذك����ورة يف هذ� 
�لطل����ب تت�شم����ن �أد�ء رئي�����س �لربمل����ان 
غ����ري �ملنا�ش����ب يف �الأزم����ة �حلا�شلة يف 
�لع����ر�ق وتعطيل جل����ان �لربمل����ان و�شل 
�حلر�ك د�خل �ل�شلطة �لت�شريعية ف�شال 
عن حتكم����ه يف ��شت�شاف����ة و��شتجو�ب 

�لوزر�ء".
ر�شح����ت  �ل�شني����ة  "�لق����وى  �أن  ويوؤك����د 
ثالث����ة مر�شح����ني ل�شغ����ل �ملن�ش����ب خلفا 

للحلبو�شي".
يق����وده  �ل����ذي  �لق����وى  حتال����ف  وعل����ق 
�حللبو�شي, على دع����و�ت �إقالة رئي�شه. 
ور�أى �ن �لهدف من ور�ء هذه �لدعو�ت 
هو �لتح����ركات �حل�شول عل����ى مكا�شب 

�شيا�شية.
وقال نائ����ب رئي�س كتل����ة حتالف �لقوى 
�لعر�قي����ة �لنيابي����ة رع����د �لدهلك����ي, �إن 
و�لتح����ركات  �لدع����و�ت  م����ن  "�لغاي����ة 
�لنيابي����ة الإقال����ة �حللبو�ش����ي, �أخذ �أكرث 
نح����ن  خ�شو�ش����ا  �شيا�شي����ة,  مكا�ش����ب 
عل����ى �أب����و�ب �كتمال �لكابين����ة �لوز�رية 
م�شطف����ى  �ل����وزر�ء  رئي�����س  حلكوم����ة 

�لكاظمي".
و�أ�ش����ار �لدهلك����ي �ىل �أن "�جلميع يعلم 
باأن �لربملان مل ي�شتاأنف جل�شاته ب�شبب 
تف�شي فريو�����س كورون����ا", مو�شحا �أن 
ذل����ك غ����ري �شحيحة  "�لدع����و�ت ب�ش����اأن 
وهي حج����ة غ����ري مقبولة و�لغاي����ة منها 
��شتخد�مها كورقة �شغط للح�شول على 
مكا�شب �شيا�شي����ة ومترير بع�س �أ�شماء 

�ملر�شحني و�إكمال �لكابينة �لوز�رية".
ولفت �لدهلكي, �إىل �أن "�ملكون �ل�شني مل 
يخرج يف مظاهر�ت بل على �لعك�س هو 
د�عم حلر�ك �ل�شباب وموؤيد للحلبو�شي 

ورئا�شته ملجل�س �لنو�ب".

احللبو�سي اثناء 
دخوله جمل�س 
النواب ... 
ار�سيف

 بغداد / المدى

دع���ا ع�ش���و �للجن���ة �لقانوني���ة �لنائ���ب 
ح�شي���ن �لعقابي, �أم����س �الربعاء, رئي�س 
الع���ادة  �لكاظم���ي  م�شطف���ى  �ل���وزر�ء 
�لنظر بالرو�تب �لعالي���ة و�لمخ�ش�شات 
�لمب���ررة  وغي���ر  �لكبي���رة  و�المتي���از�ت 
وفتح ملف���ات �التهام للحكوم���ة �ل�شابقة 
�لت���ي تزعمها عادل عب���د �لمهدي بالف�شاد 

وهدر �لمال �لعام.
وق���ال �لعقاب���ي ف���ي بي���ان: "�طلعنا على 
خطوة رئي�س �لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي 
باإحال���ة �لحكومة �ل�شابق���ة على �لتقاعد, 
وننب���ه رئي�س �ل���وزر�ء �إلى �شرورة فتح 
ملفات �التهام للحكومة �ل�شابقة بالف�شاد 
وه���در �لم���ال �لع���ام, ومحا�شبته���ا عل���ى 
�لخروقات �لج�شيمة �لتي �رتكبتها بحق 
�ل�شع���ب, فال يمك���ن �إغالق ه���ذه �لملفات 
وحفظه���ا على �لرفوف وطيها كما يحدث 

د�ئما".
�لقانوني���ة:  �للجن���ة  ع�ش���و  و��ش���اف 
و�الإ�شالح  بالتغيي���ر  �ل�شع���ب  "مطال���ب 
و�نتهاج �شيا�شة جديدة تقوم على �لعد�لة 
�الجتماعي���ة وتقلي���ل �لف���و�رق �لطبقي���ة 
ورعاي���ة �ل�شر�ئح �لفقي���رة, تفر�س على 
�لجميع �ل�شعي الإع���ادة �لنظر بالرو�تب 
و�المتي���از�ت  و�لمخ�ش�ش���ات  �لعالي���ة 
�لكبيرة وغير �لمبررة �لتي تمنح للطبقة 
�ل�شيا�شي���ة وكبار �لم�شوؤولين في �لدولة 
�لعر�قية من �لرئا�ش���ات �لثالث و�لنو�ب 
و�لم���در�ء  �ل���وزر�ء  ووكالء  و�ل���وزر�ء 
�لعامي���ن, ��شاف���ة �ل���ى �تخ���اذ �إجر�ء�ت 
حا�شمة و�شريع���ة لمنع �زدو�ج �لرو�تب 
وعدم ت�شويف �الأمر تحت �ي مبرر كان, 
تر�شي���د� لالنفاق �لعام و�نعا�شا لو�رد�ت 
�لدولة و�شد� للعج���ز في �لميز�نية جر�ء 
�نخفا�س �أ�شعار �لنفط وتف�شي فايرو�س 

كورونا".

و��ش���ار �لعقاب���ي �ل���ى �ن "و�ح���دة م���ن 
�أب���رز �شلبيات �لنظ���ام �ل�شيا�شي �لحالي 
�لت���ي �شبب���ت فجوة كبي���رة بي���ن �لطبقة 
�ل�شيا�شي���ة �لحاكم���ة و�ل�شع���ب, هو هذ� 
�لتباين و�لتباعد في �لم�شتوى �لمعا�شي 
بي���ن �لجانبين و�لذي لي�س ل���ه ما يبرره 
عل���ى �أر�س �لو�قع, فبين م�شوؤول ي�شتلم 
�لماليي���ن �شهري���ا ومو�ط���ن ل���م يح�شل 
عل���ى ر�تب �لرعاي���ة �الجتماعية, �شاعت 
��ش����س �لعد�لة وغابت معايير �الإن�شاف, 
و�ل���كل م�ش���وؤول عن معالجة ه���ذ� �لخلل 
�لفادح بتقليل �لفو�رق و�إن�شاف �لفقر�ء 
وتاأمي���ن �لرعاي���ة �الجتماعي���ة �لمنا�شبة 

لهم".
وكان رئي�س �لحكومة �لجديدة م�شطفى 
�لكاظمي قد قال في مقال ن�شرته )�لمدى( 

قبل �يام, "لقد ت�شديت لو�جبي و�عرف 
م�شبًق���ا �لم�شاع���ب �لت���ي تق���ف �مام���ي, 
و�لتركة �لثقيلة �لتي �شتو�جهني على كل 
�الأ�شعدة وفي جمي���ع �لميادين �لحيوية 
�لت���ي ترتبط بحي���اة �لمو�طني���ن, و�أمن 
�أن  و�شي���ادة و��شتق���الل �لب���الد. م���درًكا 
�الزم���ة �شاملة وتدخل ف���ي ن�شيج �لدولة 
وموؤ�ش�شاتها, وتعرقل قوتها �القت�شادية 
�لت���ي تعثرت خالل �لفت���رة �لما�شية, فلم 
يتحق���ق م���ا من �شاأن���ه �لنهو����س �ل�شامل 
باالم���ن �لغذ�ئ���ي للب���الد, وال �لنهو����س 
�لدول���ة,  و�رد�ت  وتنوي���ع  بال�شناع���ة 
�لبن���ى  وتاأهي���ل  �ال�شتثم���ار,  وتو�شي���ع 

�لتحتية �لمتاآكلة".
و��شاف �ن "م���ا ز�د من �ل�شعوبات عدم 
�إع���ادة �لنظ���ر بجدي���ة في هيكلي���ة �نتاج 

وت�شوي���ق �لنفط و�الهتم���ام بالم�شتقات 
�لنفطي���ة, فيم���ا �أعيد في �لمقاب���ل تدوير 
�أزم���ة �لف�ش���اد �الد�ري و�لمال���ي, وتفكك 
�لدول���ة  ��شتكم���ال  �جه���زة  م���ن  �لكثي���ر 
ت�شجي���ع  م���ن  وب���داًل  وموؤ�ش�شاته���ا. 
�ال�شتثم���ار�ت وقطاع���ات �لعم���ل و�عادة 
ت�شغي���ل �لم�شان���ع �لمتعث���رة بتاأمين ما 
�لعامل���ة  �الي���دي  ال�شتيع���اب  تحتاج���ه 
�لعاطل���ة, جرى رف���ع م�شت���وى �لت�شخم 
�لوظيفي في �أجه���زة �لدولة وما ينطوي 
علي���ه م���ن ��شتن���ز�ف للم���و�رد وبطال���ة 
مقنعة". و�أو�شح: "رغم �ن �لثروة �لتي 
دخلت خز�ئن �لعر�ق على مد�ر �ل�شنو�ت 
�ل� 17 �لما�شي���ة, كانت تكفي الإعادة بناء 
�لبالد وتاأ�شي�س �شندوق �لم�شتقبل, فان 
�لف�شاد قد ��شتنزفها, وُهّرب بع�شها علًنا 

�ل���ى خارج �لب���الد, ولم �أجد و�ن���ا �أ�شتلم 
�لم�شوؤولية �اّل خزينة �شبه خاوية!".

وقب���ل �ي���ام, قال���ت لجن���ة �لنز�ه���ة ف���ي 
�لبرلم���ان �إنه���ا تق���وم باإع���د�د طل���ب �إلى 
�الدع���اء �لعام لمنع �شف���ر �شتة وزر�ء في 
حكومة عب���د �لمهدي لحي���ن �النتهاء من 

تحقيقات ب�شبهة ف�شاد.
وقال ع�ش���و لجنة �لنز�هة ف���ي �لبرلمان 
يو�شف �لكالبي, �إن���ه "�شيتم تقديم طلب 
ر�شم���ي �إلى رئا�شة �الدع���اء �لعام وهيئة 
�لنز�هة لمنع �شفر م�شوؤولين ووزر�ء في 
حكوم���ة عادل عبد �لمه���دي", م�شيًر� �إلى 
�أن���ه تم تحويل �أكثر م���ن دعوى �إلى هيئة 
�لنز�ه���ة للتحقيق مع �ل���وزر�ء �لم�شتبه 

بهم. 
و�أ�ش���اف �أن "�لق���ر�ر�ت �لق�شائية لمنع 
�شف���ر �لم�شوؤولي���ن يج���ب �أن ت�شتند �إلى 
محا�ش���ر تحقي���ق �أو ق�شاي���ا قانوني���ة", 
"هيئ���ة �لنز�ه���ة ه���ي �لجه���ة  �أن  مبيًن���ا 
�لمعني���ة بتحري���ك ق�شاي���ا من���ع �ل�شف���ر 
بالتن�شي���ق مع �لق�ش���اء باعتبارها �لجهة 

�لتنفيذية بالتحقيق".
و�أو�ش���ح �أن �للجنة �شتطل���ب "منع �شتة 
وزر�ء وم�شوؤولي���ن م���ن �ل�شف���ر خ���ارج 
�لعر�ق لحين �نتهاء �لتحقيقات �لق�شائية 

�لمتعلقة بعملهم", دون �أن ي�شميهم.
و�شب���ق �ن ق���ال �لنائ���ب �ل�شاب���ق حاك���م 
�لز�ملي, �إن عدد� من �لوزر�ء في حكومة 
عب���د �لمهدي لديهم ملف���ات ف�شاد, وهناك 
دع���اوى �الآن بحقه���م في هيئ���ة �لنز�هة, 
م�شي���ًر� �إل���ى �أن �إجر�ء من���ع �شفرهم مهم 
بالوقت �لحالي, خا�شة و�أن هناك ملفات 

ف�شاد و��شحة في عدد من �لوز�ر�ت.
و�أو�ش���ح �أنه ياأم���ل باالإ�ش���ر�ع في ح�شم 
ملف���ات �لف�شاد تل���ك كي ال تك���ون بمثابة 
تقليد لكل حكومة تنتهي مدتها, �إذ ُي�شافر 
�لمتورط���ون بالف�ش���اد فيها �إل���ى �لخارج 

قبل م�شاءلتهم.
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�كدت وز�رة �لتخطيط, �أم�س �الربعاء, �شعيها �ال�شتعانة بالخبر�ت 
و�لكف���اء�ت �لوطنية في �لقطاعين �لع���ام و�لخا�س, للتمكن من دفع 

عجلة �لتنمية.
و��شار �لوزي���ر خالد بّتال �لنجم في بيان تلقت )�لمدى( ن�شخة منه, 
�لى "�أهمية �لدور �ال�شتثنائي لوز�رة �لتخطيط في �لمرحلة �لر�هنة 
في و�شع �لحلول و�لمعالجات لتد�عيات �الأزمة �القت�شادية و�إيجاد 

�لبد�ئل �لتنموية �لمنا�شبة المت�شا�س �ثر �لم�شكلة".
و�ل�شتر�تيجي���ات  بالخط���ط  �لنظ���ر  "�ع���ادة  �إل���ى  �لوزي���ر  ولف���ت 
�لناف���ذة وتوجيهه���ا وفقا لمتطلب���ات �لمرحلة عل���ى �لمديين �لقريب 

و�لمتو�شط".
و��ش���اف �لوزي���ر �ن "من بين مه���ام وز�رة �لتخطيط ر�شم م�شار�ت 
�ل�شيا�شتي���ن �لمالية و�لنقدي���ة للبالد, وتحديد �أولوي���ات �لم�شاريع 
�ال�شتثماري���ة, بما يتنا�شب و�لخريطة �لتنموي���ة للعر�ق", مبينا �ن 
"�لوز�رة �شت�شعى �إلى �ال�شتعانة بالخبر�ت و�لكفاء�ت �لوطنية, في 
�لقطاعي���ن �لعام و�لخا�س, وتو�شيع حج���م �لتعاون مع �لمنظمات, 
ووكاالت �لتنمي���ة �لدولي���ة, و�ال�شتفادة من تج���ارب �لدول �الأخرى 
�لت���ي مرت بظروف م�شابهة لظروف �لع���ر�ق, لنتمكن من دفع عجلة 
�لتنمية, بوتيرة تتنا�شب, وحاجة �لبلد �إلى �لخدمات, و�ال�شتثمار�ت 

في مختلف �لمجاالت".
ج���اء ذلك خ���الل �جتم���اع هيئ���ة �ل���ر�أي ف���ي وز�رة �لتخطي���ط �لتي 
تناق����س �لق�شايا �لمطروحة على جدول �العم���ال, و�تخاذ �لقر�ر�ت 

و�لتو�شيات �لالزمة ب�شاأنها.
و�أك���د بيان وز�رة �لتخطي���ط على "قيام �لجه���از �لمركزي للتقيي�س 
و�ل�شيط���رة �لنوعي���ة �لتاب���ع لل���وز�رة, باب���ر�م مذك���رة تفاه���م, مع 
موؤ�ش�ش���ة �لمقايي�س و�لمو��شفات �لفل�شطينية, وم�شروع برتوكول 
تع���اون مع مديري���ة حماية �لملكية �لتجاري���ة و�ل�شناعية �ل�شورية, 
وذل���ك ف���ي �ط���ار �لتع���اون �لعرب���ي �لم�شترك ف���ي هذ� �لمج���ال, كما 
تد�ر�ش���ت �لهيئة ع���دد� �آخر م���ن �لق�شاي���ا �لمتعلقة, باآلي���ات �لعمل, 

وتوفير �ف�شل �لظروف للعاملين في �لوز�رة".

التخطيط تعلن اإ�سراك 
من  "الكفاءات" للخروج 

الأزمة احلالية



 ترجمة حامد احمد  

الجديد  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ي��واج��ه 
م�����ص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي، وف����رة من 
مقدمتها  في  ال�صعبة،  التحديات 
ف�صائل  ان�صطة  م��ن  �صنوات  ه��ي 
ال��ق��ان��ون،  ع��ل��ى  خ��ارج��ة  م�صلحة 
وع���ودة ت��ه��دي��دات داع�����س، ف�صال 
عن �صغوطات من احزاب �صيا�صية 
واآخرها  البالد  عبر  واحتجاجات 
متدنية  اق��ت�����ص��ادي��ة  م�����ص��ت��وي��ات 

ناجمة عن هبوط ا�صعار النفط .
كوري  االميركي  الباحث  ويقول 
م��ي��ل��ز، ال�����ذي ع��م��ل ���ص��اب��ق��ا ل��دى 
انه  بغداد،  في  االميركية  ال�صفارة 
التحديات  ه��ذه  ع��ن  النظر  بغ�س 
ال���م���ذك���ورة اآن����ف����ا، ف����ان اه����م ما 
���ص��ت��واج��ه��ه ق��ي��ادة ال��ك��اظ��م��ي هو 
التحديات  هذه  مع  التعامل  كيفية 
عند  ان���ه  وي��ق��ول   . �صيغة  وب����اأي 
�صبب  وتقييم  االول��وي��ات  تحديد 
وتاأثير عدم ا�صتقرار دولة العراق 
على  ي��ت��وج��ب  ف��ان��ه  وه�صا�صتها، 
في  ح�����ذرا  ي���ك���ون  ان  ال��ك��اظ��م��ي 
هي  م��ا  بال�صبط  وت��ح��دي��د  تقييم 
العراق  ا�صتقرار  عدم  عوامل  اكثر 
الأ���ص��ع��ار  بالن�صبة   . وم�����ص��ب��ب��ات��ه 
الكاظمي،  بيد  لي�صت  فهي  النفط 
ولكن بدال من ترك هذا المو�صوع 
بدون م�صاعدة، فانه باإمكان رئي�س 
مع  المو�صوع  يبحث  ان  ال��وزراء 
اأوب��ك، ومع  النفط  منظمة ت�صدير 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة وال��والي��ات 
لل�صعي  وذل��ك  ورو�صيا،  المتحدة 
على  لل�صيطرة  م�صترك  ح��ل  ال��ى 
ع��ودة  وبالتالي  االن��ت��اج  م��ع��دالت 

ذات  م�صتويات  الى  النفط  ا�صعار 
فائدة .

من �صمن تلك الم�صاكل هي التدخل 
ال��خ��ارج��ي ب��ال�����ص��وؤون ال��ع��راق��ي��ة 
العراق  �صيادة  ذلك  من  يم�س  وما 
ا�صباب  واحد  وع�صكريا.  �صيا�صيا 
ال��ت��ظ��اه��رات ك��ان��ت ���ص��د ال��ن��ف��وذ 
على  وهيمنته  البلد  في  االي��ران��ي 

الو�صع ال�صيا�صي فيه .
الم�صلحة �صمن  للف�صائل  بالن�صبة 
ق�����وات ال��ح�����ص��د، ا����ص���در رئ��ي�����س 
العبادي،  حيدر  ال�صابق  ال���وزراء 
مر�صوما تنظيميا ي�صمح فيه بدمج 
ب�صفوف  الح�صد  ق���وات  ف�صائل 
المر�صوم  ه��ذا  االم��ن��ي��ة.  ال��ق��وات 

على  الح�صول  م��ن  الح�صد  مكن 
منت�صبي  وامتيازات  حقوق  نف�س 
المر�صوم  ك��ان  العراقي.  الجي�س 
الف�صائل  تلك  كانت  مطلوبا عندما 
تعمل مع الجي�س العراقي وقوات 
ال��ت��ح��ال��ف ووح�������دات ال�����ص��رط��ة 
ا���ص��ن��ادا  تتطلب  ال��ت��ي  االت��ح��ادي��ة 

جويا من طائرات التحالف .
ان  ميلز  االميركي  الباحث  ويقول 
الهدف الرئي�س من ت�صكيل الح�صد 
كان لمواجهة تهديدات داع�س وذلك 
الديني االعلى  المرجع  عبر فتوى 
ال�صي�صتاني.  ع��ل��ي  ال���ع���راق  ف��ي 
قوة  ليكون  بداأ  ما  انه  الى  وا�صار 
ل��ح��م��اي��ة ال��م��راق��د ال��م��ق��د���ص��ة من 

وافعاله  االرهابية  داع�س  هجمات 
غير االن�صانية فان ق�صما من ف�صائل 
ا�صبحت  ق���د  ال��م�����ص��ل��ح��ة  ال��ح�����ص��د 
االيراني  القد�س  لفيلق  ذراعا  االن 
ف�صائل  ك��ان��ت  بينما  ال��ب��ل��د.  ف��ي 
ملتزمة  الح�صد  في  اخرى  والوية 
الحاق  وه��ي  الرئي�صة  بق�صيتها 
ال��ه��زي��م��ة ب��داع�����س، و���ص��ق��ط منهم 
�صهداء �صجعان كانوا مقدمين على 
حماية  الج��ل  بانف�صهم  الت�صحية 
المراقد  وحماية  العراقي  ال�صعب 

المقد�صة في كربالء والنجف .
ويقول ميلز ان هناك اليوم ف�صائل 
�صغطا  ت�صتخدم  الح�صد  �صمن 
في  �صلطة  على  للح�صول  �صيا�صيا 

ي�صتخدمون  انهم  حتى  البرلمان. 
تهديدات للبقاء في ال�صلطة .

بعد الغارة االميركية التي ت�صببت 
االيراني  القد�س  فيلق  قائد  بمقتل 
ونائب  �صليماني  قا�صم  الجنرال 
المهند�س  مهدي  ابو  الح�صد  قائد 
ح��دث ه��ن��اك ف���راغ ق��ي��ادي للح�صد 
وم��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت ح��دث��ت هناك 
دفعت  الح�صد  داخ���ل  ان��ق�����ص��ام��ات 
ف�����ص��ائ��ل م��وال��ي��ة ل��ل��م��رج��ع��ي��ة في 
العراق الى االنف�صال عن الح�صد .

لرئي�س  بالن�صبة  الوقت  حان  االن 
ي��ع��ر���س  ان  ال��ك��اظ��م��ي  ال�������وزراء 
حماية  خالل  من  القيادية،  قدراته 
للعراقيين  الد�صتورية  الحقوق 
وف���ق ال���م���ادة 38 م���ن ال��د���ص��ت��ور 
اب��داء  م��ع  ل��ع��ام 2005،  ال��ع��راق��ي 

بع�س الكيا�صة الدبلوما�صية .
ق���د ي���ب���داأ م���ن خ����الل ا���ص��ت��ع��را���س 
ت�����ص��ح��ي��ات ال���ح�������ص���د ال�����ص��ع��ب��ي 
وتاأبينات ل�صهدائهم ونق�س مر�صوم 
العبادي الر�صمي. ويمكن للكاظمي 
كقوة  الح�صد  بحل  ينظر  ان  اي�صا 
م�صاوية للجي�س ويعيد دمج افراده 
ب��ال��ج��ي�����س وال�����ص��رط��ة االت��ح��ادي��ة 
بتدقيق  ي��ك��ون  ان  ي��ج��ب  وال����ذي 
توجه  هكذا  مثل  م�صدد.  وفح�س 
الح�صد  اف����راد  روات����ب  �صي�صمن 
ال�صابقين، وتتحقق من جانب اخر 
اف�صل مع  اميركية عراقية  عالقات 
�صيف�صح  مما  المتظاهرين،  حماية 
ذلك المجال للكاظمي بان يركز على 
اال�صالح والتقدم االقت�صادي وذلك 

قبيل االنتخابات القادمة .
عن: موقع نيوز ماك�س 
االميركي

 بغداد/ المدى 

الخا�����س  ال�"الها�صت����اك"  وت�ص����در 
بالكهرب����اء موق����ع )تويتر( من����ذ يومين 
على التوالي، فيما و�صل عدد التغريدات 
الى نحو 20 الف، فيما عر�س نا�صطون 
�صورا م����ن �صاحة التحري����ر وهي تغط 

بالظالم.
ال����وزارة بدورها عزت اأ�صب����اب تراجع 
تجهيز الطاقة الكهربائي����ة، اإلى ارتفاع 
بع�����س  ودخ����ول  الح����رارة  درج����ات 
عل����ى  الدوري����ة،  لل�صيان����ة  المحط����ات 
الرغم م����ن ان درج����ات المئوية مازالت 
في بداية االربعينيات، فيما ذروة الحر 
ف����ي البالد ت�صجل درج����ات حرارة فوق 

الخم�صين مئوية.
تهديد الم�صوؤولين 

وامه����ل محتج����ون غا�صبون ف����ي بابل، 
مديرية الكهرباء في المحافظة يومين، 
لتح�صي����ن تجهي����ز الطاق����ة الكهربائية، 
متوعدي����ن بالت�صعي����د وال�صغط القالة 
مدي����ر الكهرب����اء اذا لم تت����م اال�صتجابة 

لمطالبهم.
ويق����ول امير كامل متظاهر في بابل في 
ات�ص����ال م����ع )المدى(: "تجهي����ز الطاقة 
�صي����ئ للغاي����ة، واحيان����ا نح�ص����ل عل����ى 
�صاع����ة واح����دة ف����ي الي����وم"، مبين����ا ان 
"التظاه����رات قد تتحول الى بغداد اذا 
ل����م يقم مدير كهرب����اء المحطة بتح�صين 

�صاعات التجهيز".
الت����ي  ال�صعبي����ة  التظاه����رات  وكان����ت 
اع����وام، 2011، 2015،  ف����ي  انطلق����ت 
 ،2018 �صي����ف  ف����ي  واالكب����ر   ،2016
والت����ي ادت ال����ى اجها�����س اآم����ال حيدر 
العب����ادي بوالي����ة حكومي����ة ثاني����ة، ق����د 
وف����ي  الخدم����ات  بتح�صي����ن  طالب����ت 

اولويتها الطاقة الكهربائية.

واأعلنت الحكومة، ام�س، فقدان 1500 
ميغاواط م����ن الطاقة من اأ�صل 13500 
ميغ����اواط تنتجه����ا محليا، اإث����ر هجوم 
تعر�ص����ت له اأب����راج نقل الطاق����ة �صرقي 

بغداد.
وقال����ت وزارة الكهرب����اء ف����ي بي����ان اإنه 
"ف����ي وق����ت متاأخر م����ن ليل����ة الثالثاء، 
�صقط برج����ان لنقل الطاق����ة الكهربائية 

�صرقي بغ����داد اإثر هج����وم اإرهابي، مما 
ت�صبب بفقدان 1500 ميغاواط".

واأو�صحت ال����وزارة اأن "فقدان الطاقة 
الكهربائي����ة، �صيوؤثر �صلبا على التجهيز 
بغ����داد  و�صرق����ي  الك����رخ  مناط����ق  ف����ي 
الدي����ن  و�ص����الح  االأنب����ار  ومحافظ����ات 

وكركوك ونينوى".
الطاق����ة  م����ن  الع����راق  اإنت����اج  ويبل����غ 

الكهرب����اء  ل����وزارة  وفق����ا  الكهربائي����ة 
13500 ميغ����اواط، ويخط����ط الإ�صاف����ة 
3500 ميغ����اواط خالل الع����ام الحالي، 
عب����ر اإدخال وحدات تولي����د جديدة اإلى 

الخدمة.

�شكوى المحافظين 
ال���ى ذلك ه���دد محافظ كرب���الء ن�صيف 

الخطاب���ي، بم���ا و�صفه���ا ب�"اإج���راءات 
ت�صعيدي���ة" �ص���د وزارة الكهرب���اء في 
ح���ال عدم اعط���اء ح�ص���ة محافظته من 

الطاقة.
وكت���ب الخطاب���ي عل���ى ح�صاب���ه عل���ى 
)في�صب���وك( "اإن���ه ف���ي ح���ال ا�صتم���رار 
وزارة الكهرباء بعدم اعطاء المحافظة 
ح�صتها من الطاق���ة �صنقوم باإجراءات 

ت�صعيدية تحفظ حق اهالي كربالء من 
الطاقة".

وكان���ت اغل���ب �صاح���ات االحتجاج، قد 
ق���ررت تعلي���ق التظاهرات ال���ى ما بعد 
عطل���ة العيد، الإمه���ال حكومة الكاظمي 
الجدي���دة وقت���ا ا�صافيا لتلبي���ة مطالب 
منظوم���ة  انهي���ار  لك���ن  المتظاهري���ن، 

الكهرباء فجر ازمة جديدة.

ويقول احمد ع���الء النا�صط في بغداد، 
ف���ي ات�ص���ال م���ع )الم���دى(: "ق���د نعيد 
ب�صب���ب  التظاه���رات  اولوي���ة  ترتي���ب 
تعلي���ق  انه���اء  منه���ا  الكهرب���اء،  ازم���ة 

االحتجاجات".
بالمقاب���ل طال���ب محافظ النج���ف لوؤي 
اليا�ص���ري، وزارة الكهرباء ب�"ان�صاف 
المحافظة وااليفاء بالوعود والتعهدات 
التي قطعتها على نف�صها خالل الفترات 
ال�صابقة، واعادة تطبيق قرار اال�صتثناء 
للمدين���ة القديم���ة ومناط���ق الجديدات 
خالل االعوام ال�صابقة بتخ�صي�س 70 

ميغا واط ا�صافية لح�صة النجف".
وتم���ر النج���ف بازم���ة مركب���ة ب�صب���ب 
�ص���وء تجهيز الطاقة، ورف���ع المولدات 
م���ن المدينة القديم���ة، بناًء عل���ى قرار 

اال�صتثناء الوزاري.
وم���ددت الوالي���ات المتح���دة ف���ي �صهر 
اي���ار الحالي، اال�صتثن���اء الممنوح الى 
العراق با�صتيراد الطاق���ة والغاز الذي 
ي�صتخ���دم مبا�صرة في انت���اج الكهرباء 

في البالد.
للع���راق  االأميرك���ي  االإعف���اء  ويتي���ح 
 1400 حوال���ي  ا�صتي���راد  بموا�صل���ة 
ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر 
مكع���ب )988 ملي���ون ق���دم مكعب( من 

الغاز من اإيران.
ومن���ذ يومين يتظاهر �ص���كان ال�صماوة 
)مرك���ز محافظ���ة المثن���ى( �ص���د �صوء 
تجهي���ز �صاعات الطاق���ة الكهربائية في 

المحافظة.
وق���ال قتيبة من�صي، احد النا�صطين في 
المحافظة ل�)الم���دى( ان "المتظاهرين 
قطع���وا طري���ق ال�صم���اوة- النا�صري���ة 
باحراق اط���ارات ال�صيارات، احتجاجا 
عل���ى انقط���اع التي���ار الكهربائ���ي ف���ي 

المحافظة الغلب �صاعات اليوم".
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تويرت  على  تغريدة  األف   20
ا�شتح�شرت ت�شريحات 
لل�شهر�شتاين 

جانب من 
تظاهرات 
ت�شرين... 
ار�شيف

موقع اأمريكي: حتديات �صعبة تواجه الكاظمي اأبرزها ملف الف�صائل امل�صلحة 

النزاهة: اأمر ا�صتقدام بحق وزير ال�صناعة ال�صابق

فج��اأة عادت �شور وفيديوه��ات وزير الكهرباء ال�شابق ح�شني ال�شهر�شتاين اىل من�ش��ات التوا�شل االجتماعي، وتفاعل اجلمهور 
م��ع "ها�شتاك" العراق بدون كهرباء، للتذكري بوعد االخري قبل 8 �شنوات، الذي حتول اىل مادة لل�شخرية بني العراقيني، حول 
ت�شدي��ر الطاق��ة. ويرج��ح نا�شطون ان تعود التظاه��رات بقوة بعد عطلة العيد )الت��ي تبداأ اال�شبوع املقب��ل وت�شتمر ل�8 ايام(، 

ب�شبب انهيار منظومة الكهرباء، وو�شول جتهيز الطاقة يف بع�س املناطق اىل �شاعة واحدة خالل اليوم.

 بغداد / المدى

الكاظمي،  م�صطفى  ال��وزراء  رئي�س  تكليف  ت�صبب 
لمن�صب  منا�صبة  �صخ�صية  باختيار  الب�صرة  لنواب 
وزير النفط بانق�صامات حادة بين ممثلي المحافظة. 
 49 اختيار  ع��ن  تحدثوا  الب�صرة  ع��ن  ن��واب  وك��ان 
�صخ�صية ثم ارتفع العدد الى 58 لتقديمها الى رئي�س 

الحكومة الختيار احدهم.
عامر  الب�صرة  محافظة  عن  النائب  اعلن  بالمقابل 
الكفوءة  ال�صخ�صيات  جميع  ا�صتبعاد  عن  الفايز، 
المر�صحة لحقيبة النفط، فيما تم تر�صيح 5 �صخ�صيات 

جميعها لم تت�صنم منا�صب وزارية �صابقا.
قدمت  �صخ�صيات  خم�س  "هناك  ان  ال��ف��اي��ز  وق���ال 
مر�صحين  الكاظمي  م�صطفى  ال���وزراء  رئي�س  ال��ى 
لوزارة النفط ليختار احدها للمن�صب". وا�صاف ان 
"ال�صخ�صيات الخم�س جميعها لم تت�صنم اي من�صب 
ال�صيا�صي  بالو�صط  معروفين  وغير  �صابق  وزاري 
الب�صرة".  ن��واب  من  ع��دد  طريق  عن  اختيارهم  تم 
ن��واب  م��ن  النيابية  "اللجنة  ان  ال��ف��اي��ز  واأو���ص��ح 
الكفوءة  ال�صخ�صيات  من  العديد  ا�صتبعدت  الب�صرة 
المجال  في  خبرتهم  رغم  �صابقا  تر�صيحها  تم  التي 
النفطي مما دفع 7 نواب من الب�صرة لالن�صحاب من 
لجنة اختيار المر�صحين". وو�صلت مطلع اال�صبوع 
الجاري قائمة ل�)المدى( ت�صم 49 مر�صحا ثم ارتفع 
العدد الى 58. وبح�صب قائمة باالأ�صماء فاإن من اأبرز 
المر�صحين والذي يحتل المرتبة االأولى في القائمة 
وزير النفط في حكومة العبادي جبار اللعيبي، كذلك 
ت�صمنت القائمة ا�صم وزير النقل االأ�صبق عامر عبد 
عبد  با�صم  ا�صم  اي�صا  القائمة  وت�صمنت  الجبار. 
الكريم نا�صر ال�صحماني وهو رئي�س هيئة العمليات 
الجنوب. وفي�صل خلف وادي وهو  نفط  �صركة  في 

وت�صبب  الجنوب.  نفط  �صركة  في  وكالة  عام  مدير 
في  زمالئه  مع  ب�صجال  ب�صري  لبرلماني  ت�صريح 
النفط  وزي��ر  من�صب  �صراء  ب�صاأن  ال��ن��واب  مجل�س 
الق�صاء  ومطالبة  ب�"التاأديب"  المطالبة  الى  و�صل 
مظفر  �صائرون  تحالف  عن  النائب  وكرر  بالتدخل. 
بمحاولة  ال�صيا�صية  الكتل  لبع�س  اتهامه  الف�صل، 
تمرير اأ�صماء مر�صحة لوزارة النفط ال يمتلكون اي 
خبرة بالمجال النفطي.  وقال الف�صل في بيان نهاية 
اال�صبوع الما�صي، تلقت )المدى( ن�صخة منه، ان "ما 
الدفاع  هو  �صعبنا  الأبناء  الحقيقة  تبيان  اإل��ى  دفعنا 
الوطنية من  الثروة  الب�صرة وحماية  عن مكت�صبات 
خالل اختيار �صخ�صية وطنية كفوءة تتمتع بخبرة 
وزارة  اإدارة  على  ق��ادرة  النفطي  المجال  في  كبيرة 
مهمة كوزارة النفط". وا�صاف الف�صل ان "االجتماع 
الذي عقدته مجموعة من النواب الذين يتبعون كتال 
�صيا�صية، اقت�صر على عدد معين منهم دون غيرهم"، 
م�صيًرا الى انهم "ارادو فيه تمرير اأ�صماء معينة نجد 
توؤهله  التي  والكفاءة  بالخبرة  يتمتع  ال  بع�صها  اأن 
تحالف  ع��ن  النائب  ولفت  للنفط".  وزي���را  ليكون 
�صائرون الى اأن "هذا االجتماع يعد تهمي�صا للنواب 
االآخرين الذين لم يح�صروا االجتماع والذين يمثلون 
"ما  اأن  الب�صرة"، مو�صًحا  اأبناء  كبيرة من  �صريحة 
طرحناه يوم اأم�س هو من اجل عدم ا�صتغالل البع�س 
ال�صم نواب الب�صرة واختيارهم ل�صخ�صيات هي في 
الحقيقة بعيدة حتى عن العمل في المجال النفطي". 
وكان الف�صل قد اتهم، قبل 10 ايام، اأحزاًبا �صيا�صية 
لم ي�صمها بدفع 60 مليون دوالر ل�صراء من�صب وزير 
الب�صرة  محافظة  عن  النائب  رد  ذلك،  مقابل  النفط. 
الف�صل،  النائب  ت�صريحات  على  التميمي،  مزاحم 
مجل�س  رئا�صة  ودعا  قانونًيا،  بمقا�صاته  لوح  فيما 

النواب الى اتخاذ اجراءات "تاأديبية" بحقه.

جتدد اخلالف بني نواب الب�صرة ب�صاأن 
 بغداد / المدىحقيبة النفط

اأم�����س  ال��ن��زاه��ة االت��ح��ادي��ة،  اأع��ل��ن��ت هيئة 
ا�صتقدام بحق  اأم��ر  ���ص��دور  ع��ن  االأرب��ع��اء، 
مبينة  ال�صابق،  والمعادن  ال�صناعة  وزي��ر 
اأحكام  اإلى  ا�صتناًدا  جاء  اال�صتقدام  اأمر  اأن 

المادة )329( من قانون العقوبات.
في  الهيئة،  ف��ي  التحقيقات  دائ���رة  وق��ال��ت 

بيان تلقت )المدى( ن�صخة منه، اإن "محكمة 
تحقيق الر�صافة المخت�صة بق�صايا النزاهة 
ال�صناعة  ا�صتقدام بحق وزير  اأمر  اأ�صدرت 
المخالفات  خلفية  على  ال�صابق  والمعادن 
اأوامر  اإ�صدار  ب�صاأن  ال��وزارة  في  الحا�صلة 
المديرين  وت��دوي��ر  واإع��ف��اء  بنقل  وزاري���ة 
ل���ق���رار مجل�س  م��خ��ال��ف  ب�����ص��ك��ل  ال��ع��ام��ي��ن 

الوزراء المرقم )71 ل�صنة 2011(".

امتنعت  "الوزارة  اأن  اإلى  الدائرة  واأ�صارت 
العامة  االأمانة  كتاب  في  ورد  ما  تنفيذ  عن 
لمجل�س الوزراء ال�صادر في 2019/7/25، 
االإع��ف��اء  ق�����رارات  ب��اإل��غ��اء  يقت�صي  ال����ذي 
والتكليف والتدوير كافة للمديرين العامين 

وا�صحاب الدرجات الخا�صة".
العقوبات  قانون  من   329 ال��م��ادة  وتن�س 
او  وبالغرامة  بالحب�س  يعاقب  ان��ه:  على 

او  موظف  ك��ل  العقوبتين  هاتين  ب��اح��دى 
في  وظيفته  ا�صتغل  ع��ام��ة  ب��خ��دم��ة  مكلف 
وقف او تعطيل تنفيذ االوامر ال�صادرة من 
او  واالنظمة  القوانين  احكام  او  الحكومة 
المحاكم  اح��دى  من  �صادر  امر  او  حكم  اي 
تاأخير  في  او  مخت�صة  عامة  �صلطة  اية  او 
ونحوها  ال��ر���ص��وم  او  االم����وال  تح�صيل 

المقررة قانونا.
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 عامر م�ؤيد 

�شتعي�س معظ����م �ملناطق �لعر�قية، عي����دً� خمتلفًا 
يف ه����ذ� �لع����ام ب�شبب تف�ش����ي فايرو�����س كورونا 
و�إع����ان حظ����ر �شام����ل للتج����و�ل، ما يعن����ي بقاء 

�جلميع يف منازلهم. 
يف �ل�شن����و�ت �لقليل����ة �ملا�شي����ة كان����ت �ل�شو�رع 
تع����ج باملو�طنني وعو�ئله����م، فرحني بهذه �لأيام، 
وكذل����ك فاإن �ملطاعم جتد �لكث����ر منها ممتلئة يف 

مثل هذه �لأيام. 
�حلظر �لإجباري للتجول، وّلد �فكارً� عديدة لدى 
�ملو�طن����ني بغية تق�شية عطل����ة عيد �لفطر �ملبارك 
ل�شيم����ا و�إنه����ا �شتمتد من يوم غ����د جمعة وحتى 

�ليوم �لأخر من �ل�شهر. 
وبالرغم من �إع����ان �ل�شلطات حلظر �لتجو�ل �إل 
�أنها متاأكدة من ع����دم �لتز�م �لكثر من �ملو�طنني 
بهذ� �حلظر، خا�شة يف �ملناطق �ل�شعبية �ملكتظة 

باملو�طنني. 
�ملقاهي �ل�شعبية لن تغلق �بو�بها حتى مع �حلظر 
�ملناطق����ي، و�ملتنزه����ات �ملوج����ودة ب����ني �لحياء 
�شت�شقب����ل �لطفال به����ذه �ملنا�شبة، ما يعني خطر 

حمدق ب�شبب فايرو�س كورونا. 
ويق����ول �أحم����د �إبر�هي����م – مو�ط����ن يف حديث����ه 
ل�"�مل����دى"، �إن "حظر �لتجو�ل حتم عليه وعائلته 
�بت����كار �أ�شياء جدي����دة بغية عدم �ل�شع����ور بامللل 

و�ل�شجر �لكبرين". 
و�أك����د �أنه "�أع����ّد حديقت����ه ب�شكل ممي����ز ل�شتقبال 
�لأق����ارب و�لأ�شدق����اء و�لتمت����ع باأي����ام �لعي����د من 
خ����ال �شوي �للح����وم و�للع����ب باللكرتونيات"، 

مبينًا �أن �لوقت لن مير دون �لقيام بذلك". 
�ل�شينمائي����ة  �لأف����ام  م�شاه����دة  �أن  �ىل  و�أ�ش����ار 
و�مل�شل�شات �أخذ حيزً� كبرً� من وقت �لعر�قيني 
يف هذ� �لوق����ت ل�شيما مع حظر �لتجو�ل وفتحه 

باأوقات حمددة". 

وب����ني �أن "�للت����ز�م بحظر �لتج����و�ل متباين بني 
�ملو�طنني، فتجد منطق����ة تطبقه ب�شكل كبر على 
عك�س مناط����ق �خرى ل تع����رتف مب�شمى �حلظر 

وحتى بفايرو�س كورونا نف�شه". 
ومنذ �لعان ع����ن �أول �إ�شابة لفايرو�س كورونا 
يف �لع����ر�ق، ف����ان �لكثر من �ملناط����ق �ل�شعبية مل 
تلتزم بتطبيقه وكان����ت مقاهيها مفتوحة للزبائن 

باخلفاء، ما �أدى �ىل �رتفاع كبر يف كورونا. 
و�لي����وم وبع����د �إع����ان �حلج����ر "�ملناطق����ي" فاإن 
�لكث����ر م����ن مو�طن����ي ه����ذه �ملناط����ق �شيلتزمون 
جمربي����ن به����ذ� �حلظ����ر خا�شة م����ع ني����ة �لقو�ت 
يف  �لكونكريتي����ة  �ل�شاّب����ات  بو�ش����ع  �لأمني����ة 

�ل�شو�رع. 
ويق����ول علي �شعدون – �شاكن يف منطقة �حلرية 
و�لت����ي �أعِل����ن عنه����ا �شم����ن �حلج����ر �ملناطقي يف 
حديث����ه ل�"�مل����دى"، �إن "منطقت����ه مل تلت����زم طيل����ة 

�لأيام �ملا�شية بحظر �لتجو�ل". 
و�أ�شاف �أن "�ملقاهي تفتح �أبو�بها للزبائن وعلى 
م����د�ر �ل�شاع����ة ويجل�����س �لع�ش����ر�ت م����ن �ل�شباب 
يدخن����ون �لأركيل����ة دون �أي وقاية م����ن فايرو�س 

كورونا �خلطر". 
وب����ني �أن بع�س �ملنازل �أ�شبحت �أماكن لتجمعات 
�ل�شبان وتدخني �لأركيلة"، مبينًا �أن �لق�شاء على 
هذ� �لفايرو�س م�شوؤولية م�شرتكة بني �ملو�طنني 

و�ل�شلطات و�لفرق �ل�شحية". 
�شتك����ون  �لعي����د  �أي����ام  يف  منطقت����ه  �أن  وتاب����ع 
خمتلفة خا�شة م����ع تطبيق �حلجر عليه مع حظر 
�لتجو�ل"، م�شرً� �ىل �أن "�للجوء لهذه �خلطوة 

يوؤكد �خلطر �لكبر �لقادم". 
وطال����ب �شع����دون �أبن����اء منطقته وبقي����ة �ملناطق 
باأهمي����ة �للتز�م ب�شروط �ل�شامة وتطبيق حظر 
�لتج����و�ل للخا�����س من ه����ذ� �لفايرو�����س وكذلك 
عدم �لو�ش����ول �ىل �أرقام مرعبة  مثلما ح�شل يف 

مناطق �لعامل �ملختلفة". 

 ذي قار / ح�سني العامل

جت���ددت �لتظاه���ر�ت �ملطلبي���ة يف 
حمافظة ذي قار يف مو�قع متفرقة 
م���ن حمافظة ذي ق���ار ، ففي �لوقت 
�ل���ذي �نطلق���ت فيه تظاه���رة ليلية 
يف ق�ش���اء �ش���وق �ل�شيوخ جنوبي 
�لنا�شرية للمطالبة باإقالة قائممقام 
م�ش���ر  يف  و�لتحقي���ق  �لق�ش���اء 
موظف���و  دع���ا   ، دين���ار  ملي���ار   11
�لعق���ود يف �شركة نفط ذي قار �ىل 
�إ�شد�ر �أو�مر مبا�شرة لهم و�إدر�ج 
لرو�تبه���م  �ملالي���ة  �لتخ�شي�ش���ات 

�شمن قانون مو�زنة عام 2020.
ويف حدي���ث للمدى ع���ن �لتظاهرة 
�لليلي���ة �لت���ي �نطلق���ت يف مرك���ز 
ق�شاء �شوق �ل�شي���وخ ليل �لثاثاء 
ق���ال �أبو علي �ل�شعيدي �إن " �ملئات 
من �أه���ايل ق�ش���اء �ش���وق �ل�شيوخ 
 ) �لنا�شري���ة  جن���وب  ك���م   29  (
تظاهرو� للمطالبة باإقالة قائممقام 
�لق�ش���اء ح�شني ف���رج و�لك�شف عن 
م�ش���ر ١١ ملي���ار دين���ار كان���ت قد 
لتح�ش���ني  �ل�شاب���ق  يف  خ�ش�ش���ت 
�خلدم���ات يف �لق�ش���اء  �ملذكور "، 
مبينًا �أن " �أهايل �شوق �ل�شيوخ مل 
يلم�شو� �أي حت�شن باخلدمات رغم 

كل هذه �ملليار�ت ".
قائممق���ام   " �ل�شعي���دي  وحّم���ل 
�لق�شاء م�شوؤولية تردي �خلدمات 
قائًا �إن " �لقائممقام هو �مل�شوؤول 
ع���ن �خلدم���ات ب�ش���ورة مبا�ش���رة 
كونه �شبق و�أن �شغل من�شب مدير 
بلدي���ة �لق�شاء لع���دة �أعو�م قبل �أن 
يتع���ني مبن�ش���ب �لقائممق���ام قب���ل 
نح���و �شنة خلف���ًا ل�شت���ار �جلابري 
�ل���ذي �أ�شب���ح ع�ش���وً� يف جمل����س 
�لن���و�ب "، منوه���ًا �ىل �أن " �أهايل 
�شوق �ل�شي���وخ �شب���ق و�أن �أمهلو� 
�لقائممقام وطالبوه بالتنحي لكنه 

مل ي�شتجب ملطالب �لأهايل".
و�أك���د �ل�شعي���دي �أن " �لتظاه���ر�ت 
تنحي���ة  حل���ني  تتو��ش���ل  �ش���وف 
�لقائممق���ام و�لك�ش���ف ع���ن م�شر 
لتح�ش���ني  �ملخ�ش�ش���ة  �لأم���و�ل 

�خلدمات ".
ومن جه���ة �أخرى تظاه���ر خريجو 
و�لإد�رة  �لهند�ش���ة  كلي���ات 
�لتقني���ة  و�ملعاه���د  و�لقت�ش���اد 
يف حمافظ���ة ذي ق���ار �أم���ام مكت���ب 

�ملحاف���ظ للمطالبة باإ�ش���د�ر �أو�مر 
�ل�ش���ركات  يف  بال���دو�م  �ملبا�ش���رة 
�لنفطي���ة بعد �أن �ش���در �أمر وز�ري 
بتعيينه���م وف���ق نظام �لعق���ود قبل 

�أكرث من خم�شة �أ�شهر .
�أح���د �ملتظاهري���ن ويدع���ى  وق���ال 
 " �إن  للم���دى  �لنا�ش���ري  �أحم���د 
وز�رة �لنف���ط �شب���ق و�أن �أ�شدرت 

�أو�م���ر بتعيني نح���و 1000 خريج 
عل���ى م���اك �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار 
و�ملوؤ�ش�ش���ات �لنفطي���ة �لتابعة لها 
�إل �أن �أو�م���ر �ملبا�ش���رة بالدو�م مل 
ت�ش���در حتى �لآن رغ���م م�شي �أكرث 
من خم�شة �أ�شهر على �شدور �لأمر 
" �ش���دور  �أن  مبين���ًا   ،" �ل���وز�ري 
�لأمر �لوز�ري �خلا����س بتعيينهم 

جاء بعد عدة �أ�شه���ر من �لعت�شام 
�أمام �شركة نفط ذي قار".

�ملبا�ش���رة   " �أن  �لنا�ش���ري  و�أك���د 
بال���دو�م حق م�شروع مل���ن �شدرت 
 ،" بتعيينه���م  �لوز�ري���ة  �لأو�م���ر 
مبين���ًا �أن " �لدو�ئ���ر �ملعني���ة تعزو 
�ملبا�ش���رة  �أو�م���ر  �ش���دور  تاأخ���ر 
لتاأخ���ر �قر�ر �ملو�زن���ة يف حني �أن 

�ل�ش���ركات �لنفطي���ة ه���ي �ش���ركات 
متوي���ل ذ�تي وبحاجة �ىل خدمات 

�خلريجني ".
و�أ�ش���ار �لنا�ش���ري �ىل " �إمكاني���ة 
�شدور �أو�مر مببا�شرة �خلريجني 
و�لتعاقد معهم على ماك �ل�شركات 
تطوي���ر  عل���ى  �لعامل���ة  �لنفطي���ة 
�حلقول �لنفطية باملحافظة وحلني 
�إقر�ر �ملو�زنة "، د�عيًا"،  " رئا�شة 
�ق���ر�ر  عل���ى  �لعم���ل  �ل���وزر�ء �ىل 
�مل���ادة 174 �شم���ن مو�زن���ة 2020 
كونها ت�شمن �لتخ�شي�شات �ملالية 

�خلا�شة بالعقود".
وكانت عو�ئل �شه���د�ء �لتظاهر�ت 
و�ملعت�شم���ون م���ن �خلريجني يف 
ذي ق���ار �أقدمو� ي���وم �لثنني ) 24 
�شب���اط 2020 ( عل���ى غل���ق �شرك���ة 
نفط ذي ق���ار على خلفي���ة �لتاعب 
و�ملتاج���رة  �لتعيين���ات  بقو�ئ���م 
باأ�شم���اء �ل�شه���د�ء ، وفيم���ا �تهمو� 
�مل�شوؤولني و�لأحز�ب بال�شتحو�ذ 
عل���ى �لدرج���ات �لوظيفي���ة �لبال���غ 
وظيفي���ة  درج���ة   1000 عدده���ا 
و�ملتاجرة فيها ، لوحو� بالت�شعيد 
م���امل جت���ري حما�شب���ة �ملتورطني 
بالتاعب و�إع���ان �لتعيينات وفق 

نظام �لنافذة �للكرتونية .

 بغداد /عديلة �ساهني 

فر����س وب���اء كورون���ا )كوفي���د- 19( 
و�قع���ًا جديدً� على �آلف �لطلبة بعد �أن 
عانى قطاع �لتعليم يف �لعر�ق من �شلل 
تام ب�شب���ب �لنقطاعات �ملتو��شلة عن 
�ملد�ر�س منذ �نطاق �ملو�شم �لدر��شي 
٢٠١٩_٢٠٢٠ و ي���رى معظ���م �لطلب���ة 
�أن �ملبا�ش���رة يف �لمتحان���ات �لنهائية 
�شيكون قا�شيًا مهما كانو� مهيئني لعدم 
تو��شلهم مع �ملدر�شة و �عتمادهم على 
�ملعاه���د �لأهلية و �لتعليم عن بعد عرب 
�ملن�ش���ات �لألكرتوني���ة  فيم���ا �أعلن���ت 
وز�رة �لرتبي���ة عن جدول �لمتحانات 
�لنهائية و مو�عيدها لل�شفوف �ملنتهية 
و �إط���اق من�ش���ة نيوت���ن �لإلكرتونية  

نتيجة �لظروف �ل�شتثنائية. 
و غالب���ًا م���ا يق���ع �لطلب���ة ب���ني �شغ���ط 
�لمتح���ان و �لرغب���ة يف جت���اوز هذه 
�لف���رتة لأنها من �لفرت�ت �حلرجة على 
�لطلب���ة و ذويهم فالوق���ت فيها ثمني و 
ل يجوز ه���دره، و �إن �لوطاأة �لنف�شية 
لهذه �لظروف تثر قلقًا �شديدً� خا�شة 
�لمتحان���ات  ج���دول  حتدي���د  بع���د  
�لنهائي���ة �لذي ز�د م���ن �لعبء �لنف�شي 
على �لطلب���ة يف ظل جائح���ة كورونا. 
�إذ كيف ميكنن���ا �لتغلب على �ل�شغوط 
�لنف�شي���ة �مل�شاحب���ة للدر��شة مع �أزمة 
كورونا ؟ و ما ه���ي �إجر�ء�ت �ل�شامة 
�لو�ج���ب �تخاذه���ا حلماي���ة �لطلب���ة و 
جمي���ع �لعامل���ني يف قاع���ات �لمتحان 
؟ و ه���ل عو�ش���ت �ملعاه���د �لأهلي���ة و 
ع���ن  �لطال���ب  �للكرتوني���ة  �ملو�ق���ع 
�لدر��ش���ة يف  �ملدر�ش���ة ؟ و ت�ش���اوؤلت 
�أخرى �شنتعرف على �إجاباتها يف هذه 

�جلولة �ل�شحفية للمدى :
ت�تر و اإرهاق بدني و نف�سي 

�لف���رتة  ه���ذه  عل���ى  و�ل���د�ي  يعتم���د 
لتحقيق �آمالهم و طموحاتهم مما يثقل 
من كاهلي و يجعلني �أحمل عبئًا كبرً� 
لأحر�ز معدل يوؤهلني �ىل كلية مرموقة  
ل���ذ� �أعم���ل ق���در �لإم���كان  لا�شتغن���اء 
ع���ن �لنوم و مو��شل���ة �لدر��شة ليًا و 
نه���ارً�، هذ� ما �أ�شار �إليه �لطالب )�حلر 
حممد عبد �لفالح( و �أ�شاف يف حديثه 
للم���دى: �أنا مرهق ج���دً� و �أحاول قدر 
�لم���كان �لتغل���ب على حال���ة �لقلق من 
جائح���ة  ظ���ل  يف  �لمتحان���ات  ق���رب 
كورون���ا و حاول���ت كث���رً� �أن ��شتمتع 
بحيات���ي و �أمار�س هو�يات���ي �ملف�شلة 
بعي���دً� عن �شغط �ملن���زل و �لدر��شة و 
كنت عل���ى قناع���ة با�شتطاعتي حتقيق 
�إجب���اري  دون  بقدر�ت���ي  �أحام���ي  
عل���ى ت�شكي���ل �شخ�شيت���ي �مل�شتقبلي���ة 
و حتقي���ق طموح���ي و لكن���ي تفاجاأت 
�أ�شبح���ت  و  �شريع���ًا  �لوق���ت  مب���رور 
بحاج���ة لإع���ادة ح�شابات���ي و �لع���ودة 
�ىل �لنعز�ل �لت���ام و متابعة �لدر��شة 
مو�ق���ع  ع���رب  �أ�شاتذت���ي  م���ع  بجدي���ة 
�لتو��ش���ل �لجتماع���ي و لك���ن �أكرث ما 
يوؤرقن���ي ه���و كيفي���ة �أد�ء �لمتحانات 
يف ظ���ل جائحة كورونا و رمبا خويف 
من �لع���دوى �شينعك�س ب�ش���كل مبا�شر 
عل���ى �أد�ئ���ي يف �لمتحان���ات �لنهائية 
�إ�شاف���ة �ىل �لرباك �لكبر �لذي حدث 

منذ بد�ية هذ� �لعام �لدر��شي. 
بينما يحاول �لطالب )م�شطفى فر��س 
�أحم���د( �لتغل���ب عل���ى قل���ق �لدر��شة و 
�لمتحانات  بعد �أن عا�س حتت �شغط 
نف�ش���ي كب���ر قائ���ًا : �و�ج���ه �شعوبة  
يف حف���ظ �مل���و�د لأن���ه ل يوج���د ل���دي 
�أي ت�ش���ور علم���ي حول �مل���ادة ب�شبب 
�نقطاع���ي ع���ن �ملدر�ش���ة �لت���ي كان���ت 
و  �لتطبي���ق  و  �لفه���م  يف  ت�شاع���دين 

�لتقييم حي���ث يعترب تقييم �لطالب من 
�لأم���ور �ملهمة �لت���ي �فتقدناه���ا جر�ء 
�حلج���ر �ملنزيل ل���ذ� ل بد م���ن   توزيع 
�لوق���ت و �لبح���ث ع���ن حل���ول �شريعة 
لفه���م م���ا مت تفويت���ه و لكن���ي م���ا زلت 
�أعاين من �لتع���ب و �مللل و �عتقد هذه 
�لرتاب���ة طبيعية ب�شبب تك���ر�ر در��شة 
�مل���و�د �لت���ي حتم���ل طاب���ع �مل�شوؤولية 
�لكب���رة لذ� �أح���اول �لرتي���ث و �أقاوم 

كثرً� �جلزع من ر�شم مامح �مل�شتقبل 
من خال �لتو��شل م���ع �أ�شاتذتي عرب 
�ملن�شات �للكرتونية و متابعة من�شة 
نيوتن �لت���ي �أطلقتها وز�رة �لرتبية و 
لكنها يف حقيقة �لأمر مل تكن بديًا عن 
�ملدر�شة ب�شبب �شعف �شبكة �لنرتنت 

لدي و �نقطاعاتها �مل�شتمرة. 
المتعلم و التعليم الألكتروني 

حملنا �آر�ء �لطلبة للدكتور عبد �لزهرة 

�ملاج���د / مدير معهد �إعد�د �ملعلمني يف 
بغ���د�د _�لر�شاف���ة �لأوىل و �أو�ش���ح 
�لعو�م���ل �ملوؤثرة عل���ى نف�شية �لطالب 

قائًا :
 ت�شبب���ت جائح���ة كورون���ا يف خل���ق 
�أجو�ء غ���ر تقليدية للتعلي���م و �لتعلم 
�لعملي���ة  كان���ت  �لأم���ر  حقيق���ة  يف  و 
�لتعليمي���ة قب���ل تف�ش���ي �لوب���اء تت�شم 
بالكثر م���ن �ل�شلبي���ات و كان �لتعليم 

يرتن���ح لأ�شب���اب عدي���دة منه���ا غي���اب 
و  �لتعل���م  و  للتعلي���م  �ملعين���ة  �مل���و�د 
كثافة �ملناه���ج �لدر��شية م���ع تكر�رها 
�لدر��شي���ة و �شعوبته���ا  �ملر�ح���ل  يف 
و بعده���ا ع���ن �لو�ق���ع �ل���ذي يعي�ش���ه 
�ملعلم و �ملتعل���م �إ�شافة �ىل ذلك �فتقار 
�لكث���ر م���ن �ملد�ر����س �ىل خمت���رب�ت 
�ل�ش���وت و �ملخت���رب�ت �لعلمي���ة ، ل���ذ� 
�أ�شبحت �ملخرج���ات �لتعليمية تعاين 

من �ل�شع���ف و عدم �لكف���اءة و �لقدرة 
على �ل�شتيعاب و بذلك �شتتاأثر نف�شية 
�ملتعلم ب�شع���وره بعدم �لثق���ة لتذكر و 
فهم و تطبيق �ملعلومات �لدر��شية عند 
�أد�ء �لمتحان���ات �لنهائي���ة �أما يف ظل 
�لظ���روف �حلالية  فاأعتق���د �أن �لأرباك 
و فوبي���ا �لمتحان���ات موج���ودة لدى 
�ملتعل���م حتى يف �لظ���روف �لعتيادية 
و �ل�شليم���ة و لك���ن م���ا �أث���ر بطريق���ة 
مبا�ش���رة عل���ى نف�شيت���ه ه���و �لنقطاع 
ع���ن �ملدر�ش���ة و �لتعل���م ع���رب �ملن�شات 
�لإلكرتوني���ة و ه���ي تعد خط���وة على 
�لطريق �ل�شحي���ح لتعوي�س �ملتعلم و 
لكنه���ا خطوة متاأخرة يف �أجو�ء غياب 
�لبن���ى �لتحتي���ة للمجتم���ع �لعر�قي و 
كان م���ن �ملفرت����س تدري���ب و تعريف 
�ملتعلم���ني عل���ى �لتعلي���م �لإلك���رتوين 
يف �ل�شن���و�ت �ل�شابق���ة. وتاب���ع قوله 
فر����س  توف���ر  �أهمي���ة  عل���ى  موؤك���دً� 
�حل���و�ر �ملبا�شر ب���ني �ملعل���م و �ملتعلم 
عرب هذه �ملن�شات ك���ي يتم �لتعوي�س 
�حلقيقي ع���ن �ملدر�شة. بالرغم من ذلك 
ل �عتقد �أن هذه �ملن�شات �لألكرتونية 
�شتك���ون بديلة و تعو����س عن �حل�شة 
�لدر��شي���ة د�خل �ملدر�شة بل هي عامل 
م�شاع���د لتعوي����س �ملتعلم���ني عن عدم 
مبا�ش���رة �ل���دو�م يف �ملد�ر����س و رمبا 
تتاأثر �أجو�ء متك���ني �ملتعلم على قدرة 
��شرتجاع �ملعلوم���ة يف �لأمتحانات و 
�شيع���اين من �شي���اع �لكثر من �لوقت 
لفق���د�ن متابع���ة �ملعل���م �ملبا�ش���رة. لذ� 
و يف ظ���ل ه���ذه �ملعطي���ات و تز�منه���ا 
م���ع  �لمتحان���ات �لنهائي���ة ف���ا بد من 
�تخاذ �لإج���ر�ء�ت �لتي ت�شاعد �ملتعلم 
يف جت���اوز �لمتحان و منه���ا تقلي�س 
ع���دد �لأ�شئلة �لأمتحاني���ة و فرتة �أد�ء 

�لمتحانات. 

طلبة العراق.. بني حتقيق الطم�ح و ك�رونا! 

�ل�ساد�س �لإعد�دي.. �إرباك كبير و �سغوطات نف�سية و ج�سدية

�لعر�قيني  "كورونا" جترب 
على عي�س "عيد خمتلف" 

تجّدد التظاهرات الليلية  في ذي قار

�أهايل �سوق �ل�سيوخ يطالبون باإقالة �لقائممقام و�لك�سف 
عن �أمو�ل �أُهِدرت 
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���ا �أثرت جائح���ة كورونا عل���ى �لإعالم وم�ش���ادره ب�شورة  ربمّ
مبا�ش���رة �إ�شوة با ح�ش���ل يف جميع جمالت �حلي���اة �لأخرى 
حتى ن���درت م�شادر �خل���ر وتاأكيد �ملعلومة م���ا جعلت مقدمي 
ر�ت  �لر�م���ج �لريا�شي���ة لدينا يجنح���ون بخيلته���م �ىل ت�شومّ
غريب���ة هي �أبعد ما تكون عن �لو�قع، وبذلك يكونو� قد �شربو� 
ر�ت �جلماهري  �شو� �أفكار وت�شومّ مهنيتهم عر����س �حلائط و�شومّ

�لريا�شية.
لت مالحظاتي ثم���اين م�شاهد�ت ت�شتحق �لرد، ولكن لي�س  �شجمّ
يف مو�ق���ع �لتو��شل �لجتماعي ك���ي ل حت�شب باأنها نكاية بهم 
���د لل���زلت �لتي ل ب���دمّ �أن حت�شل هنا وهن���اك مهما كان  �أو ت�شيمّ
�لرنامج عل���ى درجة من �لتح�شري، فخ���الل مالحظة ومد�خلة 
ر �حل�شور وب�شمنه���م �ملقدم �أن وز�رة  م���ع �أحد �لر�م���ج ت�شومّ
�ل�شب���اب وحده���ا �مل�شوؤول���ة ع���ن تاأخ���ري �ش���رف م�شتحق���ات 
ئون  د �حل�شور �ل���كالم بقوة ويرمّ �لحتاد�ت �لريا�شي���ة ويوؤيمّ
�شاح���ة وز�رة �ملالي���ة ع���ن �أي �إرب���اك حا�شل، غ���ري �أن �حلقيقة 
تة �أن وز�رة �ملالي���ة هي من يغفل حقوق  ت�ش���ري وبالوقائع �ملثبمّ
�لحت���اد�ت باأط���ر روتيني���ة ل موج���ب له���ا، و�جلمي���ع يعلم �أن 
ي �لوحيد لالأحد�ث على �ل�شاحة حاليًا بفعل  �ملالية ه���ي �ملت�شدمّ
توق���ف �حلياة �لعملية �ىل حدود غ���ري م�شبوقة لظروف نعلمها 
وجميعن���ا يرتقب ب�شغ���ف بالغ حلظة �إطالق �لأم���و�ل للرو�تب 

وبقية �ل�شرفيات �مل�شتحقة.
عل���ى جانب �آخر، ويف برنامج �شبي���ه تقريبًا بالت�شمية وباأزياء 
�حل�شور، تت���م مناق�شة �آليات عمل نقاب���ة �لريا�شيني �لتي كرث 
�شجيجها هذه �لأيام دون �أن نلم�س منها ما يهم فئة �لريا�شيني 
�لت���ي تع���اين �لأمري���ن ول منقذ له���ا، ويذهب �ملتب���ارون ميينًا 
و�شم���اًل يف �لبحث عن �لنقاب���ة وولدتها �لع�ش���رية بني �أربعة 
ع���ي �لو�شل بليل���ى ويطرح �لأدلمّ���ة �لنقلية  �أط���ر�ف كلمّ منه���ا يدمّ
و�لعقلية على �أن���ه وجمموعته �لأقرب �ىل �لأ�شل يف �لنبثاق، 
عتم���ة جدي���دة وت�شابق يف كي���ل �لتهامات بني جن���وم ريا�شة 
�شابق���ني وق���د تنا�ش���و� �أن �له���دف منه���ا م�شلحة عام���ة ملنظمة 
جمتم���ع م���دين ترعى وتتاب���ع حقوق جمموعة م���ن �لريا�شيني 
بح�ش���ب ما يتيح لها ظرف �إ�شنادهم ، وهنا ينري �ملقدم ليكون 
حمامي���ًا ود�عمًا لأحد �لف���رق �لنقابية �ملتبارية ول نعلم من �أين 
ج���اء بكم �ملعلوم���ات �خلاطئة �لت���ي ل مت���ت �ىل �لو�قع ب�شلة 

و�شل. 
بر�م���ج �أخ���رى بحث���ت يف م�شتقب���ل �لكابنت عدن���ان درجال مع 
وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة و�إياد بنيان مع هيئة �لتطبيع لحتاد 
�لكرة وموعد دوري �لكرة �ملقرتح متوز �ملقبل و�أخرى و�شلت 
�ىل �ل���درك �لأ�شفل يف و�شع �ل�شرعية على �لحتاد�ت �ملنق�شمة 
على ذ�ته���ا، ومن له �حلق يف �ملخاطب���ات �لر�شمية مع �لوز�رة 
ر للجمهور تو�جد  �ل�شبابية بت�شكيلتها �جلدي���دة، �أحدهم ي�شومّ
حزمة من �لقو�نني �جلاهزة لالأوملبية و�لحتاد�ت و�لأندية ول 
هما  يعي �أبدً� ما �شدر حتى �لآن بعد �لقر�ءة �لأوىل لأحدها متومّ
�أن���ه �لوحيد �ل���ذي يعلم ما جرى ويجري وعلي���ه �أن يفي�س با 

لديه على �جلمهور �ملخاطب.
ت باأجز�ء م���ن �حلقائق وتركت  �حلقيق���ة �أن �أغلب �لر�م���ج عدمّ
كب���د �حلقيقة دون �إ�شابة ول���و �أن �ملعدمّ كلمّف نف�شه بال�شتق�شاء 
ي ليكون هدفه �شاميًا مل يقع بثل ه���ذ� �لت�شوي�س حدمّ  و�لتح���رمّ
�لتخبمّط بالأ�شماء و�ملنا�شب و�لتاريخ و�أحد�ثه، وهذه تعد من 
ك���و�رث �لعمل �لإعالمي �لذي غابت عن���ه �ملهنية و��شت�شلم �ىل 
ر�ت �أو �ل�شتماع �ل�شلبي من �أرباع �ملثقفني بالعمل  لغ���ة �لت�شومّ
�لريا�شي، و�مل�شيبة �لأكر هو �ل�شتمر�ر على �لنهج طاملا كان 
�له���دف �ش���رف �شاعة من �لزم���ن تكون عابرة �أي���ًا كان �حلديث 

فيها و�إن كان ل ميت �ىل �حلقيقة ب�شلة و�شل.
�شًا  �إن �حلدي���ث �لذي �أدرج���ه ل بدمّ �أن يكون حم�شو�ش���ًا وم�شخمّ
لعني وهو ل  من قبل �لكثري م���ن �لإعالميني �أو �لريا�شيني �ملطمّ
يلغي بطبيعة �حلال وجود بر�مج ر�شينة لها مكانتها وثقتها 
���دت �أن ل �أ�شري بالأ�شم���اء و�لقنو�ت  ل���دى �جلماه���ري، وتعممّ
لأن م���ردود ذل���ك �شيكون �شلبيًا بالتاأكي���د وينحو بنا من مبد�أ 
�لت�شحيح و�ملر�جعة �ىل �جلدل �لعبثي �لذي ي�شعنا يف حلقة 
د للرنامج  ر و�لتح�ش���ري �جليمّ مفرغة، كم���ا �أن �لتعلمّم و�لتطومّ

هو نهج �شحيح نتمنى �أن يتم �لعمل به ولي�س �لعك�س!

مطّبات �إعالمية

الحقيقة اأن اأغلب البرامج عّدت ب�أجزاء 
من الحق�ئق وتركت كبد الحقيقة 

دون اإ�س�بة ولو اأن المعّد كّلف نف�سه 
ب�ال�ستق�س�ء والتحّري ليكون هدفه 

�س�ميً� لم يقع بمثل هذا الت�سوي�ش حّد 
التخّبط ب�الأ�سم�ء والمن��سب والت�ريخ 

واأحداثه،
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يرتقب �ل�شلوفين����ي �شريت�شكو كاتانيت�س 
�لق����دم  لك����رة  �لوطن����ي  �ملنتخ����ب  م����درب 
�لعا�شم����ة لوبلي����ان  �ملتو�ج����د حالي����ًا يف 
ي جائح����ة �لكورونا �مل�شتجد  ب�شب����ب تف�شمّ
من هيئة �لتطبيع يف �حتاد كرة �لقدم دفع 
رو�تب����ه �خلم�ش����ة �ملتاأخ����رة لأ�شهر كانون 
�لث����اين و�شب����اط و�آذ�ر وني�شان و�أيار من 
�لع����ام �جلاري وفقًا للعق����د �لذي �أبرمه مع 
جمل�����س �إد�رة �لحت����اد �مل�شتقي����ل برئا�شة 
عب����د �خلالق م�شع����ود يف �شهر �آب �ملا�شي 
يف حمافظة �أربي����ل باإقليم كرد�شتان �لذي 
مت فيه جتدي����د بقائه لعام جدي����د �شينتهي 

يوم �لثالثني من �شهر �آب �ملقبل .
وق����ام �لإي����ر�ين به����روز دزهب����ود وكي����ل 
�أعم����ال �ملدرب كاتانيت�����س بتوجيه خطاب 
ر�شم����ي �ىل هيئة �لتطبي����ع يف �حتاد كرة 
�لق����دم ي�شتف�شر في����ه عن ماهي����ة �لأ�شباب 
�لت����ي �أدمّت �ىل ع����دم دف����ع رو�ت����ب �لأ�شهر 
للمنتخ����ب  �لتدريب����ي  للم����الك  �خلم�ش����ة 
�لوطن����ي لكرة �لقدم وفق����ًا ملو�عيدها �لتي 
مت �لتف����اق عليه����ا خالل �شه����ر �آب 2019 
ول�شيم����ا �لرئي�����س �إياد بني����ان و�لأع�شاء 
�ل����ذي  �لث����اين  �لجتم����اع  خ����الل  دو�  ج����دمّ
يف  �لإلكرتوني����ة  �لد�ئ����رة  ع����ر  عق����دوه 
�لعا�ش����ر م����ن �شهر ني�ش����ان �ملا�ش����ي �لدعم 
و�حلر�����س على توفري كل �ل�ُشبل �مل�شاندة 
لهم خ����الل �ملرحلة �ملقبل����ة ل�شمان حتقيق 
نتائ����ج �إيجابية من �أجل حتقيق طموحات 
�جلماه����ري �لريا�شية يف �أن يكون �لعر�ق 
مناف�شًا �شر�ش����ًا مُيكنه �لتو�جد يف بطولة 
فها  كاأ�����س �لع����امل لك����رة �لق����دم �لت����ي ت�شيمّ
�لعا�شم����ة �لقطرية �لدوحة خ����الل �لفرتة 
من �حل����ادي و�لع�شرين م����ن �شهر ت�شرين 
�لثاين ولغاية �لثامن ع�شر من �شهر كانون 
�لأول م����ن ع����ام 2022 و�لن�شخة �لثامنة 
ع�ش����رة من بطول����ة كاأ�س �آ�شي����ا لكرة �لقدم 

�لتي �شتجري عام 2023 يف �ل�شني .
عقد ال�سقة

وق����ام �أحمد حممد علي كام����ل ع�شو هيئة 
�لتطبي����ع يف �حتاد كرة �لق����دم باإلغاء عقد 
����ة عائل����ة �شرتي�شك����و كاتانيت�����س �لتي  �شقمّ
يتخذه����ا مقرً� ل�شكن����اه يف حمافظة �أربيل 
باإقلي����م كرد�شت����ان نتيج����ة ع����دم تو�ج����ده 
فيها خ����الل �لفرتة �حلالي����ة بعد �حل�شول 

على مو�فقة ر�شمية م����ن قبل �أحمد عبا�س 
�إبر�هي����م �ملُكلمّ����ف �ل�شابق ب����اإد�رة �شوؤون 
�حتاد �لك����رة بال�شف����ر �ىل �شلوفينيا لأخذ 
جائح����ة  ����ي  تف�شمّ ب�شب����ب  طارئ����ة  �إج����ازة 
كورون����ا �مل�شتجد هناك وقب����ل غلق حركة 
�لط����ري�ن �خلارج����ي م����ن قب����ل �ل�شلط����ات 
�لعر�قي����ة وفر�س حظر �لتج����و�ل �ل�شامل 
يف �لعا�شمة بغد�د و�ملحافظات �جلنوبية 
و�لو�شط����ى و�جلنوبي����ة و�إقليم كرد�شتان 
و�حلج����ز �ملن����زيل م����ن �أجل �حلف����اظ على 

ة و�شالمة �ملو�طنني . �شحمّ
اأزمت� كورون� والنفط

ر قر�ر �إلغاء عقد �شقة مدرب �ملنتخب  وُب����رمّ
�لوطن����ي لك����رة �لقدم ومالك����ه �مل�شاعد يف 
حمافظ����ة �أربي����ل ك����ي ل تثق����ل عل����ى هيئة 
�لتطبي����ع يف �لحتاد دف����ع مبالغ مالية هي 
باأم�����سمّ �حلاج����ة لها خالل �لف����رتة �حلالية 
يف ظ����لمّ �لأزم����ة �خلانق����ة �لت����ي مت����رمّ به����ا 
�ء �نخفا�س �أ�شعار  �حلكومية �لعر�قية جرمّ
����ي �نت�ش����ار  �لنف����ط عاملي����ًا وتو��ش����ل تف�شمّ
����دت �لأخرية  �لوب����اء �لعامل����ي، حي����ث تعهمّ
بتوفري م�شكن منا�شب جديد لهم يف حالة 

ن  ة �أخرى بعد حت�شمّ �لعودة �ىل �لعر�ق مرمّ
�لظروف �ل�شحيمّة وفتح خطوط �لطري�ن 
ب����ني �لدول يف �إطار �للت����ز�م �لتام لها يف 
تنفيذ متطلمّبات �لعقد �ملرم معه وحر�شها 
عل����ى توفري م����ا يحتاج����ه م����ن م�شتلزمات 
للج����ولت  حت�ش����ريً�  للمنتخ����ب  �لإع����د�د 
�لث����اين  �ل����دور  مناف�ش����ات  م����ن  �لأخ����رية 
حل�ش����اب �ملجموع����ة �لثالث����ة بالت�شفي����ات 
�لآ�شيوي����ة �مل�شرتك����ة للموندي����ال وكاأ�����س 
����ع �أن يك�شف  �آ�شي����ا لكرة �لق����دم �لتي يتوقمّ
�لنق����اب ع����ن �ملو�عي����د �جلدي����دة له����ا م����ن 
قب����ل �لحتاد �لدويل لكرة �لق����دم بالتفاق 
م����ع نظ����ريه �لحت����اد �لآ�شي����وي ب����دًل من 
�ملو�عي����د �ل�شابقة �لتي مت تاأجيلها وكانت 
خالل �أي����ام 26 و31 �آذ�ر �ملا�شي و4و9 
حزير�ن �ملقبل للجولت �ل�شابعة و�لثامنة 

و�لتا�شعة و�لعا�شرة و�لأخرية .
تخفي�ش الرواتب

وترغب هيئة �لتطبيع يف �حتاد كرة �لقدم 
����ل �ىل �شيغ����ة �تفاق مع �ملدرب  يف �لتو�شمّ
�شريت�شك����و كاتانيت�����س وزمالئه يف مالكه 
�مل�شاعد ب�شاأن تخفي�س رو�تبهم �ل�شهرية 

يف ظلمّ توق����ف �لن�شاط �لكروي يف جميع 
�أنح����اء �لعامل وعدم وجود مباريات دولية 
ر�شمية �أو ودية و�مل�شاهمة يف دعم �جلهود 
بكافحة كوفيد 19- كما هو �حلال �لذي 
قام به زمالئ����ه �لأوروبيني �لذين يقودون 
�ملنتخبات �خلليجي����ة �لأخرى حيث �أعلن 
م����درب �ملنتخ����ب �ل�شع����ودي لك����رة �لق����دم 
�لفرن�ش����ي ه����رييف رين����ار ع����ن تخفي�����س 
ر�تبه بن�شبة %50 ل�شهر ني�شان �ملا�شي 
�إيفانكوفيت�س  وكذلك �لكرو�ت����ي بر�نك����و 
م����درب �ملنتخ����ب �لُعماين لك����رة �لقدم عن 
تقلي�س ر�تبه ل�شه����ري ني�شان و�أيار فقط 
بن�شب����ة 39 % وع����دد �آخ����ر م����ن مدرب����ي 
�ملنتخب����ات �لعاملي����ة و�لأندي����ة �لكب����ار يف 

�لقارة �ل�شفر�ء و�لعجوز و�لأفريقية .
مواجه�ت م�سيرية

���ب على �أ�ش���ود �لر�فدي���ن �لظفر  ويتوجمّ
ب�شت نق���اط م���ن �ملو�جه���ات �مل�شريية 
ف���ه منتخب  �لث���الث �لقادم���ة �أمام م�شيمّ
هونغ كونغ لك���رة �لقدم �شمن �جلولة 
منتخ���ب  �شيف���ه  وي�شتقب���ل  �لثامن���ة 
كمبوديا حل�شاب �جلولة �لتا�شعة قبل 

�أن يح���لمّ �شيفًا ثقي���اًل على جاره منتخب 
�إي���ر�ن �شمن �جلولة �لعا�شرة و�لأخرية 
م���ن �لت�شفيات �ملزدوج���ة من �أجل حجز 
تذكرة �لعبور �ىل �لدور �لثالث �حلا�شم 
���ل  �ملوؤممّ  2022 �لع���امل  كاأ����س  لبطول���ة 
�نطالقه يف �شهر �آذ�ر 2021 و�مل�شاركة 
يف بطولة كاأ�س �آ�شيا لكرة �لقدم 2023 
بحك���م �أنه يق���ف على �ش���د�رة �ملجموعة 
خت���ام  يف  نقط���ة   11 بر�شي���د  �لثالث���ة 
م���ا  متقدمّ �ل�شاد�ش���ة  �جلول���ة  مناف�ش���ات 
بفارق نقطتني فقط ع���ن و�شيفه �لأحمر 
�لبحرين���ي وخم����س نقاط ع���ن �ملنتخب 
يف  �لثال���ث  �ملرك���ز  �شاح���ب  �لإي���ر�ين 
�لرتتي���ب وبفارق �شت نقاط عن منتخب 
هون���غ كونغ �ل���ذي يحتل �ملرك���ز �لر�بع 
وبفارق ع�شرة نقاط عن منتخب كمبوديا 

�شاحب �ملركز �خلام�س و�لأخري .
غي�ب هم�م

و�شيكون �شانع �ألعاب �ملنتخب �لوطني 
ل��ك��رة �ل��ق��دم ه��م��ام ط���ارق �مل��ح��رتف يف 
�شفوف فريق �لإ�شماعيلي �مل�شري من 
�أبرز �لالعبني �لغائبني عن لقاء منتخب 
ه��ون��غ ك��ون��غ ب��د�ع��ي �لإي���ق���اف نتيجة 
ح�شوله على �إنذ�ريني �شفر�وين �لأول 
يف �لدقيقة �لر�بعة و�ل�شبعني من مبار�ة 
هونغ كونغ �لتي جرت يوم �لعا�شر من 
ملعب  على   2019 �لأول  ت�شرين  �شهر 
يف  �لريا�شية  باملدينة  �لنخلة(  )ج��ذع 
�لثانية  �لب�شرة �شمن �جلولة  حمافظة 
من �لدور �لثاين وقادها �حلكم �لدويل 
�جلنيبي  جمعة  علي  عمار  �لإم��ار�ت��ي 
ونال  نظيفني،  بهدفني  عر�قية  و�نتهت 
من  �لت�شعني  بالدقيقة  �ل��ث��اين  �لإن���ذ�ر 
منتخب  مع  �مللتهب  �خلليجي  �لديربي 
�ل��ب��ح��ري��ن �ل����ذي ق����اده �حل��ك��م �ل���دويل 
�جلعفري  ت��ق��ي  حم��م��د  �ل�����ش��ن��غ��اف��وري 
بالعا�شمة  �لدويل  ُعمان  ملعب  و�شيمّفه 
من  ع�شر  �لتا�شع  ي��وم  عمان  �لأردن��ي��ة 
�ملا�شي  �لثاين  ت�شرين  �شهر 
����ش���م���ن �جل����ول����ة 
من  �ل�����ش��اد���ش��ة 
�ل���������دور ذ�ت�����ه 
و�ن�������ت�������ه�������ى 
ب����ال����ت����ع����ادل 

�ل�شلبي .

مدرب �لأ�شود يترقب رو�تبه �لخم�شة وهيئة �لتطبيع تلغي عقد �ل�شّقة

 الدوحة / خ��ش ب�ملدى

�أ�شط���ورة ك���رة �لق���دم �لعر�قي���ة، و�شف���ري 
�للجنة �لعلي���ا للم�شاريع و�لإرث �لقطرية، 
�لنج���م يون����س حمم���ود، ح���لمّ �شيف���ًا يف 
جل�شات �لب���ث �ملبا�ش���ر �لتفاعلية لرنامج 
�جلي���ل �ملبه���ر ع���ر �لإنرتن���ت قب���ل عطلة 
عيد �لفط���ر �ملبارك، وذل���ك يف �إطار جهود 
�للياق���ة  لتعزي���ز  �ملتو��شل���ة  �لرنام���ج 
�لبدني���ة و�ل�شحي���ة ل���دى �أف���ر�د �ملجتمع، 
و�لتو��ش���ل مع متابعي���ه و�مل�شتفيدين من 
مبادر�ته خالل فرتة �لبقاء يف �ملنزل للحد 

من �نت�شار فايرو�س كورونا �مل�شتجد.
فف���ي جل�ش���ة �لب���ث �ملبا�ش���ر عل���ى ح�شاب 
�لرنامج @GA4Good على �إن�شتغر�م 
�أم�س �لأربعاء ��شتعر����س �ملهاجم �لدويل 
مب���ار�ة   ١٤٨ يف  �ش���ارك  �ل���ذي  �ل�شاب���ق 
بقمي����س �أ�ش���ود �لر�فدين، �أب���رز �ملحطات 
يف م�شريت���ه �لكروي���ة، خا�ش���ة م���ع نادي 
�لطلبة، وم�شاركت���ه �شمن �شفوف خم�شة 

�أندية قطري���ة، با فيها نادي �لغر�فة �لذي 
ح�شد مع���ه �لعديد من �لألقاب طو�ل رحلة 

حافلة �متدت خلم�س �شنو�ت.
وعل���ى �شعي���د �ملناف�ش���ات �لدولي���ة، ف���از 
يون����س حممود بلق���ب بطولة كاأ����س �آ�شيا 
م���ع �ملنتخ���ب �لوطن���ي يف ٢٠٠٧، م�شجاًل 
هدف �لفوز يف �ملب���ار�ة �لنهائية، وح�شل 
عل���ى جائزتي �له���د�ف و�أف�ش���ل لعب يف 
�لبطولة. و�ن�شم يون�س �إىل �شفر�ء �للجنة 
�لعليا يف �لعام �ملا�شي، و�شارك يف ن�شاط 
للجي���ل �ملبهر مع تالمي���ذ �ملد�ر�س يف �أحد 
�ش���ة للمنتخبات  مو�ق���ع �لتدري���ب �ملخ�شمّ

�مل�شاركة يف مونديال قطر 2022.
ويف حديثه���ا عن م�شارك���ة يون�س حممود 
قال���ت  �لب���ث �ملبا�ش���ر للجي���ل �ملبه���ر،  يف 
م���وزة �ملهن���دي، مدي���رة �إد�رة �لت�شوي���ق 
"�شعدن���ا  �ملبه���ر:  �جلي���ل  يف  و�لت�ش���ال 
ب�شارك���ة �لنجم �لعر�ق���ي يون�س حممود 
يف جل�شتن���ا �لتفاعلي���ة �ملبا�شرة، فهو �أحد 
�أ�شاط���ري ك���رة �لق���دم �لعربي���ة و�لعر�قية 

�لت���ي متتلك �شج���اًل حاف���اًل بالإجن���از�ت، 
وهو �أي�شًا �أحد �لرموز �لبارزة يف بطولة 
كاأ����س �آ�شيا ودوري جن���وم قطر. وقد كان 
لنا �ش���رف ��شت�شافته خ���الل �إطالق بع�س 
مبادر�ت و�أن�شطة �جليل �ملبهر يف �لعديد 
ات  فن���ا على �أبرز حمطمّ م���ن �ملد�ر�س. وتعرمّ
�لنجم �لعر�قي م���ع كرة �لقدم، و�ل�شتماع 
�إىل بع����س �لق�ش�س �ملُلهمة خالل م�شريته 

�لكروية."
و�شه����دت جل�ش����ات �جليل �ملبه����ر م�شاركة 
نخب����ة م����ن �أ�شاط����ري ك����رة �لق����دم �شمل����ت 
ت�شايف هرينانديز، وكاف����و، وتيم كاهيل، 
كري�شب����و.  وهرين����ان  �إيت����و،  و�شاموي����ل 
عة  ن����ت �جلل�ش����ات جمموع����ة متنومّ وت�شممّ
م����ن �لأن�شطة منها تدريب����ات �حلفاظ على 
�للياق����ة �لبدني����ة وجتديد �لن�ش����اط بقيادة 
�أثن����ني من كب����ار مدربي �جلي����ل �ملبهر هما 
حمد حممد وماي����كل ريت�شارد�شون. ومن 
ر �أن تتوقف �جلل�ش����ات موؤقتًا خالل  �ملق����رمّ
عطلة عيد �لفطر �ملبارك، على �أن ُت�شتاأنف 

م����ن  �لأول  يف 
حزير�ن �ملقبل.

�أن  �إىل  ي�������ش���ار 
�جل��ي��ل �مل��ب��ه��ر، 
�لإرث  برنامج 
�لإن�����������ش�����اين 
و�لجتماعي 
لبطولة كاأ�س 
 FIFA لعامل�
قطر 2022™، 
جنح �إىل �لآن 
�ل���ت���اأث���ري  يف 

�إي���ج���اب���ي���ًا يف 
ح�����ي�����اة ن�����ش��ف 

م���ل���ي���ون م�����ش��ت��ف��ي��د 
�إط����الق����ه يف ع��ام  م��ن��ذ 

للو�شول  ويهدف   ،2010
حول  م�شتفيد  مليون  �إىل 
�ل����ع����امل ب���ح���ل���ول �ل���ع���ام 

.2022

يون�ض محمود ي�شتعر�ض ق�ش�شه �لُملهمة للجيل �لُمبهر

 بغداد / املدى

بارك رئي�س �لحتاد �لدويل لل�شباحة 
مالي����وين  خولي����و  �لأوروغوي����اين 
�نتخ����اب �ملجل�س �لتنفي����ذي لالحتاد 
خال����د  برئا�ش����ة  لل�شباح����ة  �لعر�ق����ي 
كبيان لإد�رة �للعبة لغاية �إنتهاء عام 

.2022
وج����اء يف ر�شال����ة رئي�����س �لحت����اد 
�ل����دويل لحت����اد �ل�شباح����ة �ملوؤرخ����ة 
يوم �لتا�شع ع�شر من �أيار 2020 "مت 
�إعالم����ي موؤخ����رً� ح����ول �لنتخابات 
�لت����ي �أجريت و�خلا�ش����ة باحتادكم، 
ونياب����ة عن �لحت����اد �ل����دويل )فينا( 
ي�شع����دين �أن �أب����ارك لك����م �نتخابك����م 
و�ملبارك����ة  �لحت����اد،  له����ذ�  رئي�ش����ًا 
مو�شول����ة �إىل كافة �أع�ش����اء �ملجل�س 
ه����ذه  و�نته����ز  لالحت����اد،  �لتنفي����ذي 
�ملنا�شب����ة لأر�شل لكم �أمنياتي بنجاح 

م�شاريعكم �مل�شتقبلية".
ون����ال خالد كبي����ان ثق����ة ثمانية ع�شر 
ع�ش����وً� م����ن �أ�ش����ل �شبع����ة وع�شرين 
لحت����اد  �لعام����ة  �لهيئ����ة  ميثل����ون 

�ل�شباح����ة ح�ش����رو� �لجتم����اع غ����ري 
�لع����ادي ي����وم 13 �أي����ار 2020 عل����ى 
قاع����ة م�شبح "�ل�شع����ب �لأوملبي" يف 
�لعا�شم����ة بغ����د�د، باإ�ش����ر�ف �ملمث����ل 
�لدويل �لُعماين طه �شليمان �لك�شري 
�لذي ر�قب �إج����ر�ء�ت �لجتماع عر 

�لت�شال �ملرئي.

و�أك����د كبي����ان يف ت�شري����ح مقت�ش����ب 
�لأربع����اء  �أم�����س  م�ش����اء  ل�)�مل����دى( 
�أن "�لحت����اد ي�شع����ى للعم����ل �جل����اد 
ل�شتثم����ار �ل�شتق����ر�ر �حلا�شل بعد 
�شدور قر�ر قا�ش����ي حمكمة �لكر�دة 
 13 ي����وم  موؤمترن����ا  �إج����ر�ء�ت  ب����اأن 
مت����وز 2019 كان����ت مطابق����ة لقانون 

16 �لنافذ، ثم منحتن����ا �لهيئة �لعامة 
ثقته����ا، ومت �عتمادنا من قبل �لحتاد 
�شفح����ة  �أغلقن����ا  وبذل����ك  �ل����دويل، 
هن����ا لتطوي����ر �للعبة  �ملا�ش����ي، وتوجمّ
ن����ًا �أن "�ملرحل����ة  و�لريا�شي����ني"، مبيمّ
�ملقبلة تتطلمّب تعاونًا كبريً� من جميع 
�أندي����ة  �لحت����اد  لأ�ش����رة  �ملن�شوي����ن 

و�حت����اد�ت فرعية ومدربني ولعبني 
و�إد�ري����ني ليكونو� يدً� و�حدة ت�شهم 
يف �نت�شال و�قع �ل�شباحة، حماولني 
دفع �أبطالها لحتالل �ملر�كز �ملتقدمة 
دَ�  م�ش����دمّ ودولي����ًا"،  وقاري����ًا  عربي����ًا 
عل����ى �أن "ه����ذه �لأم����اين ل����ن تتحقمّق 
بالأقو�ل، بل بالأفعال ووفقًا لرنامج 
حقيقي يعمل �حتادن����ا على �شياغته 
م �ش����وؤون �لفئات  ب�شرت�تيجي����ة تنظمّ
�لأول  �ملنتخ����ب  ����ز  وجتهمّ �لعمري����ة 
لال�شتحقاق����ات �ملرتقب����ة بع����د �نتهاء 
فرتة �حلجر �ل�شحي �لحرت�زي من 

وباء كورونا.
�شه����د  �ل�شباح����ة  �حت����اد  �أن  يذك����ر 
ة ب����ني �لرئي�س �ل�شابق  مناكفات حادمّ
�شرم����د عبد�لإله وخلف����ه خالد كبيان 
حول �أحقية كليهم����ا برئا�شة �لحتاد 
ع����ر موؤمت����ري جتدي����د �لثق����ة بهم����ا 
 ،2019 مت����وز  و13   12 يوم����ي 
مناظ����رة  م����ن  �أك����رث  يف  ودخولهم����ا 
عر �لتلفاز لتاأكي����د �شرعيتهما، حتى 
ف�شلت �لهيئة �لعامة بالأمر و�أ�شدلت 

�ل�شتار عن �أزمة �للعبة.

 مت�بعة : املدى

فوتب���ول  فر�ن����س  جمل���ة  �خت���ارت 
نا�شر �خلليفي رئي�س نادي باري�س 
�شان جريمان بني قائمة �ل�شخ�شيات 
�خلم�شني �لأكرث تاأثريً� يف عامل كرة 
�لقدم، وذلك يف ملف �إ�شد�ر خا�س.
فوتب���ول  فر�ن����س  �ختي���ار  وياأت���ي 
خلم�ش���ني ��شمًا من ب���ني �أهم روؤ�شاء 
�لكروي���ة  و�ملوؤ�ش�ش���ات  �لأندي���ة 
وبع�س م���ن �أ�شر����س وكالء �لأعمال 
و�لالعب���ني �لنج���وم �لأك���رث �شعبية 
ومتابعة وك���ذ� �ملدربني ذوي �لنفوذ 
و�لدر�ي���ة ثم رج���ال �لأعم���ال و�أهل 
�ل�شيا�ش���ة �لذين ما فتئ���ت �أ�شو�تهم 
�أك���رث  بادي���ًا  وح�شوره���م  تتع���اىل 

للعيان.
ر نا�شر �خلليفي �لقائمة بف�شل  ت�شدمّ
�مل���دى �لفريد لتاأث���ريه، كونه رئي�س 
ناٍد )باري�س �شان جريمان( ورئي�س 
 beIn شبكة تلفزيوني���ة )جمموعة�

ملي���ون   55 متل���ك  �لإعالمي���ة( 
م�ش���رتك ح���ول �لع���امل ووزي���ر 
بدون حقيبة يف دولة قطر �لتي 
�شتنظ���م كاأ�س �لعامل �ملقبلة عام 

.2022
�إلتح���ق �خلليفي بباري�س �شان 
جريم���ان قب���ل ت�شع���ة �أعو�م، 
ومتكن م���ن �لتاأقلم مع قو�نني 

�ملج���ال وطقو�ش���ه ليلتح���ق ب�شفوة 
م�شريي كرة �لق���دم �لدولية. ود�شن 
عملي���ة حتوي���ل �لن���ادي �إىل عالم���ة 
جتاري���ة دولي���ة ممي���زة، جت�شده���ا 
مبيع���ات  �رتف���اع  �إح�شائيت���ان، 
قم�ش���ان �لن���ادي م���ن 44 �ألف���ا ع���ام 
ع���ام  ملي���ون  م���ن  �أك���رث  �إىل   2011
2019، كما �نتق���ل عدد متابعيه على 
ات �لرقمية م���ن 500 �ألف �إىل  �ملن�شمّ

87 مليونًا حاليًا.
ويق���ف �ىل جان���ب نا�ش���ر �خلليفي 
ة تتوي���ج �ملوؤثرين: جياين  يف من�شمّ
�لالعب���ني  وكالء  و�أه���م  �إنفانتين���و، 

 ، ي����س ميند (
�أو ز�ه���ايف( و�ل�شيا�شي���ني  ر�ي���ول 
لعب���ني  وع���دة  جينبين���غ(  )ت�ش���ي 
)مي�ش���ي، نيم���ار، �شتريلينغ، �شالح 
)كل���وب،  ومدرب���ني  ر�بين���وه(  �أو 
غو�ردي���ول �أو زي���د�ن( لك���ن كذل���ك 
رج���ال �أعم���ال ون�ش���اء م���ن رو�شي���ا 

كوريا �جلنوبية �أو �لبحرين.
و�شتق���دم فر�ن����س فوتب���ول جائ���زة 
دولية هي �لكرة �لذهبية �لتي ي�شكل 
�لق���رت�ب منه���ا حلمًا ملعظ���م �أع�شاء 
هذه �ملجموعة �ش���و�ء ب�شكل مبا�شر 

�أو غري مبا�شر.

�لخليفي فوتبول" تختار  "فر�ن�ض 
 بين �ل�شخ�شيات �لموؤثرة عالميًا

�لدولي لل�شباحة يبارك �نتخاب كبيان للرئا�شة وينهي �لأزمة
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�ملثق����ف بطبيع����ة �حلال لي�����س �لعالمِ ، ع����المِ يف �لذرة �أو 
ع����ال باأمر��س �لقل����ب ، بل وال حتى ع����ال يف �الجتماع 
و�النرتبايلوجي ، بل وال حتى عال باالأل�شنية و�لن�س ، 

بل وال حتى عال بالفل�شفة وحتى  لو كان فيل�شوفًا !
نع����م ، �ملثق����ف �جلاد عل����ى �شل����ة  بدرجة و�أخ����رى بهذه 
�لعل����وم ، على �شكل معلومات �أو نظري����ات �أو ت�شور�ت 
، ولك����ن لي�����س بال�ش����رورة عامل����ًا يف �أحد جم����االت �لعلم 
�لطبيع����ي �أو  �الإن�شانيات ، �إمن����ا �ملثقف هو �لذي يتمتع 
بوع����ي ح����اد ، وع����ي باأح����و�ل جمتمع����ه و�شعب����ه و�أمته 
ووطنه ، حقًا من �ل�شذ�جة مبكان  من يرى �أن �ملثقف هو 
�مللحد باالأدي����ان �أو �الديولوجيات �أو ه����و �لكافر بالقيم 
�الأخالقي����ة و�الجتماعي����ة ، وهي ) �مل����ودة �جلديدة ( يف 
�أو�ش����اط �ملجتمع����ات �ملتخلفة �ملنغلقة ، كم����ا لي�س غريبًا 
عل����ى �لثقافة من هو موؤم����ن بالغيب ، و�شادق يف �إميانه  

بالقيم �الأخالقية عن علم ووعي وم�شوؤولية ...
�ملثق����ف �لعر�قي �جلاد �ليوم لي�س من �أتقن لعبة �الإعالم 
، وال �ملتق����ن لفن �لتملق و�لتزّلف للحكام و�لزعماء وهل 
�ل�شيا�ش����ة و�ل�شط����وة و�ل�شلط����ة و�المتي����از�ت ،ب����ل هو 
�لو�عي مبا يعانيه �لبلد من م�شاكل و�إ�شكاليات ، خا�شة 
�����س لهجم����ة عاملي����ة و�إقليمي����ة  و�إن �لع����ر�ق �لي����وم معرَّ
،وك����رت �ل�شكاكني �لطاعنة يف ظهرة وعقله و�شمريه ، 
وبالتايل ، �إين ه����ي �شرخة �ملثقف �لعر�قي ؟ �أين هيامه 
بالوطن ؟ �أين هي حرقته �لقلبية على ما يجري يف بلده 

وعلى �شعبه ؟
مثق����ف �أو يدع����ي �إنه كذل����ك يلتقي �ل�شي����د �ملالكي رئي�س 
وزر�ء �لعر�ق ملرتني ثم يخرج من لقائه به لي�شيد بثقافة 
�ل�شيد �ملالكي �ل�شينمائية وفن �ل�شينما ودور �ل�شينما !

�ملالك����ي عم����ره ل ي�شهد فيلم����ًا �شينمائيًا ، ولك����ن �لنفاق 
و�لتزّل����ف ، فاإن �ملثقف عندما يفقد �أو يبيع وعيه يقع يف 

مطبات ي�شتطيع حتى �الأُّمي �البجدي  يكت�شفها !
�ملثقف �لعر�قي غائب ...

تقريبًا ...
�أي����ن هو �شوت �ملثقف �شد ه����ذ� �ال�شتهتار باأرو�ح ثو�ر 
ت�شرين ؟ يقتلوهم بالر�شا�س �حلي ، و�ملثقف �شادر يف 

غيبوبة �الأمل �لز�ئف بال�شالم و�الأمان و�الطمئنان ...
�أين هي ن�شو�س �ملثقف �لتي حتلل هذه �لثورة ، �أ�شبابًا 
وم�شتقب����اًل وهوية ، �يجابياته����ا ، �شلبياتها ، �ملوؤ�مر�ت 

عليها ، َمن معها ، َمن �شدها ....؟
�ملثقف �لعر�قي مق�شر

ظه����ر �لن����ز�ع بال�ش����رق �الإ�شالمي 
ورج����ال  �لفال�شف����ة  ب����ني  مبك����رً� 
�لدين، وقر�ءة �لتهافتني: »تهافت 
�لفال�شفة« الأبي حامد �لغز�يل )ت 
550 هجري����ة( و»تهافت �لتهافت« 
الأب����ي �لوليد �بن ُر�شد �حلفيد )ت 
597 هجري����ة( يكفي الأخ����ذ فكرة 
ع����ن ذل����ك �لن����ز�ع �لعمي����ق. ��شتد 
عند حماوالت �الإن�شان، ثم متكنه 
����ن �ل�شع����ود �إىل �لقم����ر، وحتى  ممِ
ن �لقرن  نهاية عق����د �ل�شتينيات، ممِ
�ملا�شي، كان �خل����الف على �شكل 
�الأر�����س وحركته����ا، و�أي نقا�����س 
�أو جدل يف �لروؤى �لدينية يوؤدي 

ب�شاحبه �إىل تهلكة �لتكفري.
�لباح����ث  ل����ه  تعر�����س  م����ا  ه����ذ� 
و�الأكادميي �ش����ادق جالل �لعظم 

)ت 2016(، ب�شبب �شكه مبا �نت�شر 
بني �لو�شط �لديني، ودفعت قوى 
�شيا�شية به، وه����و ظهور �ل�شيدة 
1967، الإز�ل����ة  م����رمي يف ح����رب 
�لع����دو�ن �الإ�شر�ئيل����ي، و�إ�شارته 
تكبي����ل  يحاول����ون  �لذي����ن  �إىل 
�لقر�آن �لكرمي، وهو كتاب هد�ية، 
بنظري����ات علمي����ة، وكان يناق�����س 
كتاب يو�شف م����ْروة �أحد �ملتبنني 
لفكرة �الإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن 
»�الإ�ش����الم جتاه حتدي����ات �حلياة 
�ملعا�ش����رة«، �لذي مي����ز �آيات منه 
يف  و�أخ����رى  �لريا�شي����ات،  يف 
�لنظري����ة �لن�شبي����ة، ويف �ملن����اخ، 
ويف عل����م �جليولوجي����ا، و�عترب 
تع�شفي����ًا«  »توفيق����ًا  ذل����ك  �لعظ����م 

)مقدمة نقد �لفكر �لديني( .
كذل����ك ح�شل����ت �ملو�جه����ات ب����ني 

رج����ال �لدي����ن و�أه����ل �لف����ن، فهذ� 
 )1945 )ت  �ش����ايف  �لُرّ مع����روف 
تعر�س للتكف����ري، الأنه �ألقى �شعرً� 
يف م�ش����رح �لتمثي����ل ببغ����د�د يف 
�لع�شريني����ات، فق����ال يف مكف����ره: 
»ي����ا �أيها �ملفت����ي بتكفرين����ا/ مهاًل 
/ باأي جهٍل  فقد جئ����ت باأمٍر َنك����ريمِ
في����ك م�شتاأ�شٍل/ علم����َت يا جاهُل 
/ وذ�ك �أمٌر لي�س  م����ريمِ م����ا يف �ل�شَّ
تنتا�ش����ه )تطول����ه(/ �إال ي����ُد �لل����ه 

�لعليم �لقديرمِ )�لديو�ن 1959( .
ن في�س �الأزمنة  ما تقدم، غي�س ممِ
�لن����ز�ع، و�إْن ل  �أن  �إال  �لغاب����رة، 
يه����د�أ، �أ�شتد مع وب����اء »كورونا«، 
وحتدي����دً� م����ع �ملعرت�ش����ني عل����ى 
�إغ����الق دور �لعب����ادة، الأن �لفكرة 
عن����د �لغالبية من مرت����ادي �ملر�قد 
ن �ل�شوء  و�ملقامات، �أنها حتمي ممِ

وجتلب �خلري، ومتر�س �الإن�شان 
�لن����ذور  ُتق����دم  وله����ذ�  وت�شفي����ه، 
و�لهد�ي����ا �إليه����ا، ويت����م �لتو�ش����ل 
حتت قبابها، وبهذه �لثقافة يكون 
غل����ق �ملرقد �عت����د�ًء على �ملقد�س، 
وَم����ن ال يق����ف �ش����ده، الأي �شب����ب 
كان، �شتن����زل ب����ه �لبل����وى، فكيف 
تغل����ق �أبو�به����ا وتدخله����ا و�شائل 
�لتعقي����م؟! وم����ا ي����دور يف �أذهان 
�إج����ر�ء�ت  وعان����دو�  �لز�ئري����ن، 
كي����ف  ه����و  و�الإغ����الق،  �لتعقي����م 
تك����ون هذه �الأمكنة ق����ادرة �شافية 
�ل�ش����وء  و�إبع����اد  �الأمر������س  ����ن  ممِ
وُي�شتجاب فيها �لدعاء، و�ل�شالة 
فيها خ����ري من مئ����ة �أو �ألف �شالة 
ن  خارجه����ا، وَمن ق�شده����ا ُبرئ ممِ
علت����ه وُحل����ت م�شكلت����ه، كل ه����ذ� 
وتدخلها ف����رق �شحية ك����ي تقوم 

����ن �لفريو�ش����ات �لتي  بتعقيمه����ا ممِ
ت�شبب �لوباء �لفتاك؟!

فهل معنى هذ� �أنها غري قادرة على 
����ن دخولها؟!  من����ع �لفريو�ش����ات ممِ
هذ� �الأم����ر �لذي يوهم �لكثريون، 
لكن َمن يزور تل����ك �الأمكنة، وهو 
معتق����د �أنه����ا ال ت�ش����ر وال تنف����ع، 
و�إمن����ا ��شتح����ق �لر�ق����دون فيه����ا 
ن �إغالق  �لذكر �لطي����ب، ال يفزع ممِ
�أبو�به����ا، خ�شو�ش����ًا �إذ� ل تك����ن 
له م�شلحة عل����ى طريقة منت�شبي 
ينية �لذين ين�شطون  ّ �الأحز�ب �لدمِ
يار�ت �إذ� �قرتنت  ّ خالل مو��شم �لزمِ
باالنتخابات، يظهرون مو�شحني 
و�لثي����اب  �خل�ش����ر�ء  باخل����رق 
ود، يوزع����ون �لطعام، مقد�ر  �ل�ُشّ

وقت �لتقاط �ل�شور.
�أرى �أن عملي����ة �لتعقي����م �ل�شحي 

�لعب����ادة،  وبي����وت  لالأ�شرح����ة 
كنائ�س �أو م�شاجد، يوهمنا �أمرً�، 
�أال وه����و �أنه لو تاأمله����ا �ملوؤمنون 
بجلبه����ا للخ����ري و�ل�ش����ر، �شتعي����د 
و�لدي����ن،  �لعق����ل  ب����ني  �ل�شج����ال 
����ن  ����ا يلحقهم����ا ممِ وتخلي�شهم����ا ممِ
�لتدين �خل����ر�يف، ميار�س غر�شه 
رجال دي����ن خمت�ش����ون باإنتاجه. 
يتب����ع ذل����ك تده����ور يف جم����االت 
�حلي����اة، ويبقى �لوب����اء �حلقيقة 
تعقي����م  تاأم����ل  و�أن  �لوحي����دة، 
�الأ�شرح����ة منه قد يح����دث �نقالبًا 
تنويري����ًا، لفائ����دة �لدي����ن و�لعقل 
مع����ًا. لك����ن:»ذو �لَعق����لمِ َي�شَقى يف 
/ َو�أخو �جَلهاَلةمِ يف  همِ �لّنعي����ممِ بَعْقلمِ
�ل�ّشق����اَوةمِ َينَع����ُم« )�ملتنبي: لهوى 
�لنفو�س(، مع �أن �لتعر�س للوباء 

موت زوؤ�م ولي�س نعيمًا!

مثقفون عائمون !
اأين هم المثقفون 

العراقيون ؟

َتعقيم.. الأ�ضرحة والمقامات يوهمنا اأمرًا!
ي�ستد الخالف بين الو�سط الديني والو�سط العِلمي، منذ الِقدم اإلى يومنا 

هذا، تارة ويفتر اأُخرى، ح�سب الحوادث والم�سالح، ا�ستد باأوروبا في 
ع�سر النه�سة والتنوير )القرن الخام�س ع�سر الميالدي وما بعده(، وظهر 

قويًا اإثر اختراع ماكينة الطباعة، بالخ�سو�س ما يتعلق بطباعة الكتب 
المقد�سة، وا�ستد عند ظهور نظرية عدم مركزية الأر�س، وحركتها 

وكرويتها، ثم عن نظرية »اأ�سل الأنواع« لت�سارلز دارون )ت 1882(، هذا 
و�سحايا اأهل العلم كثيرون، وبينهم ِمن الو�سط الديني نف�سه.

�ل����ذي  �الأ�شا�����س  �لد�ف����ع  �إن 
يدعون����ا الق����رت�ح �لقي����ام بذل����ك 
�لنقدي����ة  و�ملر�جع����ة  �لتقيي����م 
بع����د م����رور نح����و ت�شع����ة �أ�شهر 
�أو  �لتظاه����ر�ت  �نط����الق  عل����ى 
حركة �الحتجاج����ات �إمنا يهدف 
و�أه����د�ف  خط����اب  تر�شي����د  �ىل 
و�شعار�ت تلك �حلركة و�ملو�قف 
�ل�شيا�شي����ة �ملعربة عنها لتمكنها 
م����ن مو��شل����ة فعاليته����ا و�أد�ئها 
ومبا ي�شمن �شالمة �لو�شول �ىل 
حتقيق �أهد�فها �لتي �نطلقت من 
�أجله����ا . و�إعادة �لتقييم و�إجر�ء 
ي�ش����كالن  ال  �لنقدي����ة  �ملر�جع����ة 
�نتقا�شًا م����ن �أهمية وم�شار تلك 
�حلرك����ة �الأحتجاجية ، �إمنا هما 
مب����د�أ �أ�شا�س لكل حرك����ة وهيئة 
وموؤ�ش�ش����ة وحت����ى �الأ�شخا�����س 
الأن ذلك ي�شاعد يف تفعيل حيوية 

�جله����ة �لتي تقوم بذلك ومتكنها 
من جتاوز وت�شحي����ح �الأخطاء 
�لت����ي حدث����ت ليمكنه����ا ذل����ك من 
�شيان����ة وتعزي����ز �مل�ش����ار نح����و 
حتقيق �الأهد�ف من جهة ، ومبا 
يجنب �حلركة تبديد �أو �إ�شعاف 
و�ملكا�ش����ب  �الجن����از�ت  �أهمي����ة 
و�لنجاح����ات �لت����ي حققته����ا يف 
�الأ�شه����ر �ملا�شية م����ن جهة ثانية 
. و�إذ� كانت حركة �الحتجاجات 
قد متكنت من �شد كل حماوالت 
له����ا  �ملنظ����م  و�لقم����ع  �لت�شوي����ه 
و�شد �خرت�قات �لقوى �ملعادية 
م����ن  �أو  �خلارجي����ة  �ش����و�ء  له����ا 
بع�س �أطر�ف �لطبقة �ل�شيا�شية 
حم����اوالت  ف����اأن   ، �حلاكم����ة 
�لت�شويه و�الخرت�قات مبختلف 
�ش����وف  و�لو�شائ����ل  �الأ�ش����كال 
ل����ن تتوق����ف ، ب����ل �شتتز�يد رغم 

�لو�ع����دة  �لكب����رية  �الحتم����االت 
مور�����س  �ل����ذي  �لقم����ع  لتوق����ف 
من قب����ل بع�س �أجه����زة �ل�شلطة 
وباأو�مر من �لقائد �لعام رئي�س 

�حلكومة �ل�شابق .
والأن تلك �الخرت�قات و�لت�شويه 
و�أ�شالي����ب �لقم����ع لالحتجاجات 
وم����ا  �أخ����رى  �أ�ش����كااًل  �شتتخ����ذ 
�شتق����وم به �جله����ات �ملعادية لها 
ال�شيما تلك �لتي �عتربت نف�شها 
�نه����ا �نهزم����ت بت�شن����م �لكاظمي 
رئا�ش����ة �حلكوم����ة و�لت����ي ياأتي 
يف مقدم����ة �أ�شب����اب ذل����ك �شغط 
�الحتجاج����ات �الأمر �لذي �عترب 
�لبع�س �أن �لكاظمي كان مر�شح 
�ملحتج����ني �أكر ما ه����و مر�شح 
�لكت����ل �لربملاني����ة �ملمثلة للطبقة 
�ملتنف����ذة و�ملتحكمة  �ل�شيا�شي����ة 
ب�ش����وؤون �لب����الد ، و�ل����ذي ع����رب 

�لبع�����س منه����ا ب����اأن ��شط����ر�ره 
لتاأيي����د �حلكوم����ة �جلدي����دة ك� ) 
�أ�شط����ر�ره الأكل �مليت����ة( و�إنن����ا 
عل����ى  �حلكوم����ة  به����ذه  )قبلن����ا 
م�ش�����س( مب����ا يعني����ه ذل����ك م����ن 
جت����اه  �شلبي����ة  مو�ق����ف  �تخ����اذ 
ه����ذه �حلكوم����ة وجت����اه حرك����ة 
�الحتجاج����ات يف �لوق����ت نف�شه 

يف �ملرحلة �ملقبلة !
من هنا تبدو �أهمية �إعادة �لتقييم 
خلط����اب  �لنقدي����ة  و�ملر�جع����ة 
ومو�ق����ف حرك����ة �الحتجاج����ات 
يف �ملرحل����ة �ملا�شية ، ملا يتطلبه 
�مل�ش����ار ث����م �النت�ش����ار �ل�شلم����ي 
له����ذه �حلرك����ة )�لث����ورة( �أواًل ، 
وثاني����ًا مل����ا تعنيه ه����ذه )�لثورة 
�لت�شريني����ة( �لتي تعت����رب �الأهم 
�لع����ر�ق  تاري����خ  و�الأ�شخ����م يف 
�حلديث و�ملعا�شر و�لتي �عترب 

م����ن  �الأول  �نطالقته����ا يف  ي����وم 
ت�شري����ن �الأول )�كتوب����ر( يوم����ًا 
فا�شاًل يف ذل����ك �لتاريخ ، �أي �أن 
�لع����ر�ق م����ا بع����د ذلك �لي����وم هو 
غري م����ا قبله ، �الأم����ر �لذي يوؤكد 
�الأهمية �لتاريخية لهذه �حلركة 
�الحتجاجي����ة – �لثورة و�أهمية 

قدرتها على حتقيق �النت�شار .
�ل����ذي  �مل�ش����ار  و�إز�ء   ، لذل����ك 
و�إز�ء  �حلرك����ة  ه����ذه  �تخذت����ه 
�الأو�شاع و�لتطور�ت �ل�شيا�شية 
و�القت�شادية و�الجتماعية ويف 
تع����د  ت�شكي����ل حكوم����ة  مقدمه����ا 
بالعمل عل����ى �ال�شرت�شاد بحركة 
�الحتجاج����ات وحتقيق �أهد�فها 
يتطل����ب  ذل����ك  ف����اأن   ، �لو�قعي����ة 
�لتن�شيقي����ات  بقي����ام  �الإ�ش����ر�ع 
مبحافظ����ات �لو�ش����ط و�جلنوب 
وبغ����د�د ، م����ع �إ�ش����ر�ك مثل����ني 

ع����ن �ملحافظات �لغربية �ملحررة 
وع����ن �إقلي����م كرد�شت����ان ، بعق����د 
موؤمت����ر ع����ام له����ا يخت����ار قي����ادة 
ومتحدث باإ�شمه����ا على �أن يقوم 

هذ� �ملوؤمتر ب� :-
�أه����د�ف  يف  �لتدقي����ق  �إع����ادة 
و�شع����ار�ت �حلرك����ة و�شياغتها 
بال�ش����كل �ملالئ����م م����ع تط����ور�ت 

�الأحد�ث ومتطلبات �ملرحلة .
م�شوؤولي����ة  ح�ش����ر  حتدي����د   -
�لتعب����ري ع����ن �ه����د�ف ومو�قف 
يف  تط����ور  �ي  �ز�ء  �حلرك����ة 
دون  �لقي����ادة  به����ذه  �الح����د�ث 
ذل����ك   �شيقط����ع  م����ا   ، غريه����ا 
�لطريق عل����ى �لعنا�شر �ملند�شة 
، �لت����ي تخرتق �ل�شاح����ات بدفع 
وتوجيه بع�س �ط����ر�ف �لطبقة 
�ل�شيا�شي����ة �ملتنف����ذة ، ف�شاًل عن 
عزل و�بع����اد �لعنا�شر �ملتطرفة 

و�ملت�شنج����ة �لتي ت�شيء للحركة 
.

-       �حلف����اظ عمليًا على �شلمية 
�حلركة بع����زل وك�شف �لعنا�شر 
�ملند�شة �لتي تريد جرها لل�شد�م 
مع �الأجهزة �الأمنية �ل�شديقة �و 
�فتعال خالفات ومعارك د�خلية 
ت�ش����وه �ل�شاحات وتقل�س �عد�د 

�مل�شاركني .
-       حتدي����د �ملطالي����ب �ملوحدة 
ل�شاح����ات �حلرك����ة �لت����ي تق����دم 
�ىل �حلكوم����ة ح�ش����ب �الولوية 
�لو�قعي����ة  �المكاني����ة  وح�ش����ب 
 ، �لنظري����ة  �و  �لتعجيزي����ة  ال   ،
لتحقيقها يف هذه �ملرحلة �أو يف 
�ملر�ح����ل �لتالي����ة . وبالطبع فاأن 
�أه����م �ملطاليب �لعاجل����ة تتمثل ب� 
دع����وة �حلكوم����ة لت�شكيل جلان 
حتقي����ق ملعرف����ة قتل����ه �ملحتجني 

�الجه����زة  منت�شب����ي  وبع�����س 
�المنية وت�شكيل حمكمة خا�شة 
ملحاكمته����م علني����ًا ، وتقدمي عدد 
م����ن )حيتان( �لف�ش����اد �ملعروفني 
ل����دى هيئ����ة �لنز�ه����ة ، �ل�شع����ي 
الأ�ش����رتد�د  �جل����اد  �حلكوم����ي 
�الم����و�ل �لت����ي نهب����ت و�شرق����ت 
و�ودعت يف خ����ارج �لعر�ق منذ 
�لنظ����ام �ل�شاب����ق وحت����ى �الن ، 
مطالب����ة �لربملان باحال����ة تقرير 
�حت����الل �ملو�ش����ل )�ملجم����د( �ىل 
عل����ى  �مل�شوؤول����ني  م����ع  �لق�ش����اء 
 ... �شبايك����ر  جرمي����ة  �رت����كاب 
وغري ذلك م����ن �ملطاليب �لعاجلة 
�ملرحل����ة  يف  �لتحقي����ق  مكن����ة 
�لر�هنة و�ال�شتمر�ر باالعت�شام 
الر�ش����اد  �ل�شعب����ي  و�حل����ر�ك 
لتحقي����ق  ودعمه����ا  �حلكوم����ة 

�هد�ف �الحتجاجات

 

كُثر الحديث في غير مكان 
حول الطريقة التي يقراأ من 

خاللها الناقد اأو الباحث اأو 
الموؤرخ العربي الظاهرات 

الثقافية اأو الن�سو�س 
الإبداعية اأو الواقعة 

التاريخية، وامتد هذا الجدل 
اإلى ال�سحافة الأدبية التي يرى 

بع�سهم اأنها ينبغي اأن تكون 
على �سلة مع النا�س الذين ل 

يحتاجون اإلى رطانة النظرية 
كي يتجاوبوا مع الن�س. في 

حين يرى اآخرون اأن من واجب 
الكاتب رفع م�ستوى القّراء، 

عبر ال�ستعانة بمفردة الن�س 
الغربي ومناهجه واأدواته في 

مقاربة كل الظاهرات.

ولع���ل �ملو�ش���وع �ل���ذي يتب���ادر �إىل 
ذهننا يف هذه �حلالة، يت�شل بجهود 
�لكات���ب يف �لتو�ش���ل �إىل �شيغة من 
�لعالق���ة �لناجح���ة مع قارئ���ه و�ملنرب 
�ل���ذي ين�شر فيه، وح���دود حريته يف 
فر����س قو�ن���ني �لتعاق���د بين���ه وبني 

قارئه �ملفرت�س.

بيد �أن �لكاتب �لعربي، مثل كل كّتاب 
�لعال �لثال���ث، مطالب بهوية خا�شة 
به يف كل �مليادين ومن �شمنها ميد�ن 
�إىل  يحتاج���ون  فالع���رب  �لبح���ث، 
�بت���كار �أنف�شهم على ح���د تعبري جان 
جيني���ه، و�لن����س �الأدب���ي و�لفك���ري 
�أح���د ميادي���ن �ختبار �لهوي���ة، ولكن 
�لت�شلي���م بتبعية �لكتاب���ة �إىل م�شدر 
يتف���ق �ملثقفون �أنف�شهم على �أهميته، 
كانت �أحد �أ�شباب �لت�شبث �لببغاوي 

بالتنظري�ت �لغربية.
لع���ل �لهو����س بالنظري���ة يف ق���ر�ءة 
�لظاه���ر�ت �لثقافي���ة ال يخت����س بها 
�لنّق���اد و�لباحثون �لع���رب، �أو كتاب 
�لعال �لتابع وحدهم، بل هي م�شكلة 
غربي���ة يف �الأ�شا����س م���ع �لفارق يف 

متثالتها عرب لغات خمتلفة.
�لثقافة �لغربية �ليوم، بعد �بتكارها 
و�شائ���ل �الت�ش���ال �حلديث���ة، وبينها 
عال �الإنرتن���ت، بد�أت يف نعي ع�شر 
�أو�ش���ك  �لتنظ���ري  �لنظري���ة. فع�ش���ر 
عل���ى �الأفول، كم���ا يوؤكد غ���ري باحث 
يف ميد�ن �لثقاف���ة، ويف كتاب تريي 
After Theory " �لذي  �يغلت���ون " مِ
�شدر ع���ن د�ر بنغوين قب���ل �شنو�ت 
قليل���ة، يق���ول �ملفك���ر �لربيط���اين �أن 
ع�شر �لنظري���ات �لثقافية قد �نتهى، 
الكان  ج���اك  �أمث���ال  م���ن  فال���رو�د 
وليف���ي �شرت�و�س ولوي����س �ألتو�شر 
وروالن ب���ارت ومي�شيل فوكو، بقو� 

م�شيطري���ن فرتة طويل���ة على حركة 
�الأف���كار يف �لع���ال. من ج���اء بعدهم 
م���ن �أمث���ال بي���ري بوردي���و وجولي���ا 
وهيل���ني  دري���د�  وج���اك  كري�شتيف���ا 
�شيكو�س وفرديرك جيم�شن و�إدو�رد 
�شعي���د و�شو�ه���م، �أ�شحو� ب���ال �آباء 
بع���د �لنهاي���ات �لرت�جيدي���ة للرو�د. 
روالن ب���ارت م���ات �شحي���ة �شي���ارة 
جمع �لغ�شي���ل يف باري�س، ومي�شيل 
فوكو ب�شب���ب مر�س �الإيدز، ولوي�س 
�لتو�ش���ر �نتهى يف م�ش���ح عقلي بعد 

�أن قتل زوجته.
�ل�شخري���ة �لت���ي ت�شيطر عل���ى كتاب 
�يغلتون ال تقلل من �أهمية ما يطرحه 
�تف���اق م���ع  �أف���كار تب���دو عل���ى  م���ن 
طبيع���ة �لثقافة �حلديث���ة �لتي تودع 
ع�ش���ر �ملثقف���ني �لنخبوي���ني وتدخل 
زم���ن �ل���رب�ءة �أي م���ا قب���ل �لتنظ���ري 

و�لتجريد، على حد تعبريه.
ب�شر ليوتار ومي�شي���ل فوكو بانتهاء 
ع�ش���ر �ل�شردي���ات �لك���ربى، و�نتهيا 
�خل�شو�شي���ات  �أخ���ذت  ب�شردي���ات 
بعني �العتبار، ولكنها جاءت بكليات 
ل تك���ن تخلو م���ن �أف���كار جتريدية. 
وهك���ذ� جن���د يف كل فك���رة جدي���دة 

��شتمر�رً� للما�شي وجتاوزً� له.
ما هي طبيعة �الأف���كار �لتي يتد�ولها 
�لنا����س �لي���وم؟ ملعرفة ه���ذ� �ل�شوؤ�ل 
عالق���ني  �أنف�شن���ا  ن���رى  �أن  ينبغ���ي 
بالبنيوي���ة �أو �ملارك�شي���ة �أو م���ا بعد 

�لبنيوي���ة، ولكن �لق���رن �جلديد غري 
ق���ر�ءة  �لنظري���ات يف  به���ذه  عاب���ئ 
�لو�قع، فيما ي�شكل مو�شوع �جل�شد 
و�لل���ّذة، قطب �جل���ذب يف �لقر�ء�ت 
�حلديث���ة. �جل�شد كمو�شوع للمتعة، 
وما تنتجه �ل�شينما من عو�ل متخيلة 
مثل م�شا�ش���ي �لدماء و�أفالم �لرعب 
و�لف�ش���اء و�لبورن���و، ه���ي �لثقاف���ة 
�لت���ي يتد�وله���ا �لنا�س ع���رب و�شائل 
�الت�ش���ال �ملعا�شرة. �ملتع���ة و�للعب 
وع���ال �ملودة و�ل�شرع���ات �حلديثة، 
ل تعد جزءً� من عال حت�شب �لثقافة 
�لرفيع���ة �أنه���ا عل���ى مبعدة من���ه، �أو 
ه���ي �أرف���ع مقام���ًا و�أعظ���م مكانة يف 
�خلو����س بتفا�شيله، فم���ا من حدود 
�لي���وم بني م���ا ي�شمى �لثقاف���ة �لعليا 

و�لدنيا، كما يقول �ملوؤلف.
�لثقاف���ة �حلديث���ة بع���د �أن �جت���ازت 
ع�شر �لنظري���ات �أ�شحت غري عابئة 
و�لقي���م  باالأخ���الق  وال  باحلقيق���ة، 
�لقدمية، فلم تعد �ل�شيا�شة مو�شوعًا 

م���ا  �حلقيق���ة  وال  �ل�شب���اب،  يج���ذب 
يبتغ���ون م���ن غاي���ات، ف���كل �الأف���كار 
تبدو متحركة وخا�شعة �إىل قر�ء�ت 
منّوع���ة وجريئة. ولكن م���ا من فكرة 
تنبث���ق م���ن �لع���دم، و�شنج���د كل م���ا 
تطرح���ه �لثقافة �جلدي���دة هو نق�س 
لفكرة متد�ول���ة �أو �الأخذ بالهو�م�س 
منها وترك �ملت���ون. معظم ما جاء به 
مثقفو ما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية 
كان يق���وم على نق�س �أطروحة ع�شر 
فك���رة  منه���ا  �ملق���دم  ويف  �لنه�ش���ة، 
تبجيل �لعق���ل �لذي كان حمور �لفكر 
�لثقاف���ة  مت�ش���ي  و�لي���وم  �لغرب���ي، 
حثيث���ًا نح���و �إح���الل �ملخيل���ة بدي���اًل 
لهيمن���ة �لو�قع، بيد �إنه���ا تنطلق يف 
خميلته���ا من حاجة �لو�قع �الإن�شاين 
�إىل تخفيف غلو�ء �لثو�بت يف حياة 

�لنا�س.
ع�ش���ر �النرتن���ت وتد�خ���ل �للغ���ات، 
�شّي���ق �لهوة بني ع���و�ل �ل�شباب يف 
�لع���ال، وبينه���م �ل�شب���اب �لعرب���ي، 

ولكن �أين يقف �ملثقف �لعربي من كل 
تلك �ملتغري�ت؟

ال �ش���ك �أن �لثقاف���ة �الأبوية يف �لعال 
�لعرب���ي حتتاج با�شتم���ر�ر �إىل ناظم 
باالأجي���ال  �الع���رت�ف  ع���دم  حّدي���ه 
�جلدي���دة، وتبجيل �لق���دمي، وعودة 
�حل���ركات �لرديكالية �لتي تدعو �ىل 
��شتع���ادة �ملا�ش���ي بو��شط���ة �لعنف 
هو جزء من تكوي���ن �لثقافة �لعربية 
�ملعا�شرة. وعل���ى قلة �لقر�ء�ت �لتي 
حت���اول در��ش���ة هذه �لظاه���رة، فكل 
م���ا كت���ب ي�شتعني بالتنظ���ري�ت �لتي 
�أو�ش���ك �لغ���رب عل���ى �لتخل���ي عنها. 
وهذ� �حلال يدفعن���ا �إىل �ل�شوؤ�ل عن 
م�ش���ري �لثقافة �لعربي���ة وهي تتمثل 
حقبًا تعترب منتهية يف حياة �لغرب، 
�شو�ء يف مي���د�ن �لنظرية �الأدبية �أو 

�لنظريات �لثقافية عمومًا.
�لبحث ع���ن �خل�شو�شية �أهم �شمات 
�لثقافة �حلديثة، و�لكاتب �جلديد يف 
مقارباته �لفنية و�الأدبية يعتمد على 
�لتجرب���ة �مل�شتمدة من �ملعي�س ال من 
�لتجري���د. �أنه ح�شي ، ورقيق وذ�تي 
بامتياز، وال مكان يف ثقافة �مل�شتقبل 
للمنّظ���ر �لتجري���دي. هذ� م���ا يوؤكده 
تريي �يغلت���ون، ولكنه يحاول، فيما 
يح���اول، خل���ق مو��شف���ات جاه���زة 
للكتاب���ة، وهكذ� �شنج���د �أنف�شنا �أمام 
نق�س �حلاجة  كان  "نظرية" جديدة 

�إليها من �أ�شباب تاأليف هذ� �لكتاب.

نحو تر�ضيد خطاب ومواقف حركة الحتجاجات
يتطلب ، بل ي�ستوجب ، واقع وم�سار حركة الحتجاجات وكذلك م�سوؤوليتها الوطنية ، اأن يبادر 

القائمون عليها اأو المتحدثون باأ�سمها الى القيام ، وبعد مرور نحو ت�سعة اأ�سهر على انطالقتها 
، باإعادة تقييم ودرا�سة لخطابها ومواقفها وم�سارها ، لمجمل التطورات المت�سارعة والمراحل 

التي مّرت بها والتطورات ال�سيا�سية والجتماعية والأقت�سادية والأزمات الناجمة عنها ، اإ�سافة 
للتبدلت المهمة التي وقعت منذ الإطاحة بالحكومة ال�سابقة واإرغامها على ال�ستقالة و�سوًل الى 

ت�سنم م�سطفى الكاظمي رئا�سة الحكومة الجديدة بدًل عنها والختالف الكبير بينهما في الأداء 
والبرنامج والممار�سات وخا�سة مواقف كل منهما تجاه حركة الحتجاجات .

الذي اأح�سبه بكل ب�ساطة اإن 
وظيفة المثقف هي الثورة ، الثورة 

الفكرية وال�سيا�سية والمناقبية 
والجتماعية من اأجل رقم واحد ل 

اأكثر ...
الإن�سان ...

نهاية ع�ضر النظريات
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قارب���ت �ل�شينم���ا �لعر�قي���ة على م���دى تاريخها، مو�شوع���ة �لمر�أة، 
مثلما ت�ش���ّدت �لن�شاء لهذ� �لمو�شوع، �لمخرج���ة خيرية �لمن�شور 
مث���ًا، �إال �أنها لم تخرج لنا فيلمًا مو�شوعه عن �لمر�أة، لكن �ل�شينما 
�لعر�قية ب�ش���كل عام تناولت هكذ� مو�ش���وع و�إن ب�ش���كل قليل.. في 
�لفترة �الأخيرة ومع بروز مخرجين �ش���باب نلم�س �ش���يوع مثل هذ� 

�لمو�شوع..، ونتناول هنا نموذجًا عن ذلك.
 مقارب���ة ذكية تلك �لتي �ش���نعها �لمخرج �ل�ش���اب م���اك عبد علي في 
فيلم���ه �الأخي���ر )�لر�ش���الة �الأخي���رة(، بي���ن ماأ�ش���اوية حي���اة �لكاتبة 
�النكليزي���ة فيرجينا وولف وحياة بطلة فيلم���ه �لممثلة �لتي تعي�س 
ف���ي مطحن���ة �لح���روب، ذلك �إنه �أ�ش���قط �ش���يرة وول���ف، وبالتحديد 

ق�شية �نتحارها، بم�شير هذه �لممثلة.
وماك عبد علي و�إن ��ش���تغل على مو�ش���وعات �لح���رب وتد�عياتها 
�ل�ش���لبية مّثل �أبن���اء جيله، �إال �إنه تميز عنه���م بقر�ءته �لمتاأّنية لهذه 
�لح���دث �لكبير �أعني �لحرب، من ز�وية �أن �لحرب لي�ش���ت مايحدث 
في ميد�ن �لقتال من �إزهاق �أرو�ح فح�شب، بل هي ما تتركه من �أثر 
ومن �ش���دى.. ففي �أكثر�أفام هذ� �لمخرج �لق�ش���يرة مثل: كا�شيت، 
و�أ�ش���مي مريم، و�شايد، اليتناول تفا�ش���يل �لحرب و�أثرها �لمدّمر 
ق���در ما يتناول، تد�عياتها و�أثارها عل���ى �لمدى �لبعيد.. ولم يعتمد 
كاأقر�ن���ه ق���ر�ءة �لن�ش���ر�ت �الخباري���ة للف�ش���ائيات وت�ش���مينها في 

�أفامهم لدرجة �لملل.
�لفيل���م يب���د�أ ب�شخ�ش���ية �لبطل���ة ذ�ت �لثاثين عامًا تقف على �ش���فة 
�لنه���ر، متزوجة ، تعم���ل ممثلة م�ش���رح وهي في �ال�ش���توديو لعمل 
�ختب���ار ) كا�ش���تنغ ( الأح���د �الأف���ام ، تحمل ف���ي يديها كتاب �ش���يرة 
حياة ) فرجينيا وولف (، ثم في م�ش���هد �آخر وهي و�قفة �أمام �ش���باك 
�ال�شتوديو تنظر �لى �ل�شارع وحركة �ل�شيار�ت .. و�لحزن باٍد على 
وجهها و�شوتها، ترّدد جمًا : �لحب مات ، �لحلم مات ، كل �شي بهذه 
�لمدينة بد�أ يتغير، حياتي �شارت �شعبة، �لحرب �أكلت كل �شيء.... 
لننتقل �لى �ال�ش���توديو حيث تقف �أمام �لمخرج و�لكامير�، لت�شجل 
�ختبارها بم�شهد لي�س �شوى ر�شالة �نتحار �لكاتبة فيرجينا وولف 

�لتي كتبتها قبل �نتحارها:
لق���د ع���دت �لى جنوني م���رة �أخرى ،وال �أظ���ن �إننا باأمكانن���ا �لنجاة 
مجددً� من تلك �الأوقات �ل�ش���يئة، �أنا لن �أتعافى هذه �لمرة ،�أ�شبحت 
�أ�ش���مع �أ�ش���و�تًا كثيرة د�خل ر�أ�ش���ي ، ول���م �أعد قادرًة عل���ى �لتركيز 
، لذلك �ش���اأفعل �الأف�ش���ل لكلينا ،ال �أظ���ن �إنه من �لمعق���ول الثنين �أن 
ي�ش���بحا �أكثر �ش���عادة منا ، حتى �أ�ش���ابني هذ� �لمر����س �للعين ، ال 
�أ�ش���تطيع �لقتال �أكثر ، �أعلم �إنني �أف�شد عليك حياتك �إنني �أخ�شر كل 
�ش���ي، ال �أ�شتطيع �ال�شتمر�ر في �إف�ش���اد حياتك ، هذ� يكفي ، اليمكن 

ل�شخ�شين �أن يكونا �أكثر �شعادة مما كنا عليه.
تقر�أه���ا �لممثلة وكاأنه���ا ُترثي نف�ش���ها، ويبدو �أنها �ختارت ر�ش���الة 
فيرجينا وولف �لتي كانت حياتها �شل�شلة من �الإنتكا�شات �لنف�شية، 
فق���د كانت تعاني م���ن �الكتئ���اب �لهو�ش���ي، فاختارتها الأنه���ا تعاني 
�لماأ�ش���اة نف�ش���ها فهي تعي�س ف���ي �أزمة نف�ش���ية و�نهي���ار�ت متتالية 
ب�ش���بب عقمه���ا، وكان �ختي���ار �لمخ���رج لوول���ف – لفت���ة ذكي���ة - ال 
تخرج عن �ل�ش���بب نف�ش���ه، ففرجينا وول���ف تفاقمت حالتها ب�ش���بب 
�ن���دالع �لحرب �لعالمية �لثانية، وتدمير منزلها في لندن، وهو حال 
بطلة فيلم �لر�ش���الة �الأخيرة )�ش���فا نجم(.. وهذه �لمقاربة تح�ش���ب 
للمخرج، فقد �أقنع �لم�شاهد بجدو�ها خا�شة مع �الد�ء �لجيد لبطلة 
�لفيلم.. حيث تماهت �شورتا وولف و�لبطلة في ذهن �لبطلة وربما 
في ذهن �لمخرج ب�ش���كل كبير، فقد كان م�ش���هد �نتحار )�ش���فا( وهي 
تدخ���ل �لى �لنه���ر بينما تترك خات���م زو�جها معلقًا في �ش���جرة قرب 
�لنهر. يماثل غرق وولف عندما توجهت �لى �لنهر تاركة )ع�ش���اها( 

على �شفة �لنهر.
ليختتم �لفيلم ب�" تايتل" يت�ش���من معلومة عن �لحروب �لتي مر بها 
�لع���ر�ق خال 35 عام���ًا وتاأثير�تها عل���ى �الإنجاب بالن�ش���بة للمر�أة 
�لعر�قية، و�شوؤ�ل كبير هو )من ي�شدق �أن �لحرب �نتهت(. �لمخرج 
كان مقت�ش���دً� في �أدو�ته وتعّمد �أن تنا�شب �الإ�شاءة �لحالة �لنف�شية 

للبطلة و�لتي يرتكز عليها مو�شوع �لفيلم.

الفيلم يبداأ ب�ضخ�ضية البطلة ذات 
الثالثين عامًا تقف على �ضفة النهر، 

متزوجة ، تعمل ممثلة م�ضرح وهي 
في اال�ضتوديو لعمل اختبار )كا�ضتنغ( 
الأحد االأفالم ، تحمل في يديها كتاب 

�ضيرة حياة )فرجينيا وولف(

لم يختلف المنظرون 
في تف�ضير معنى التمثيل 

باعتباره من المحاكاة منذ 
اأقدم الع�ضور وحتى اليوم واإن 

اختلفوا في كيفية التطبيق 
واأ�ضلوب التعبير وو�ضائله 

وكذلك اختلفوا في مقدار 
اأهمية الموهبة في تكوين 
الممثل واأهمية التدريب .

مث���ل  ق���د  )فان���ًا  �أن  �ىل  �ملنج���د  ُي�ش���ر 
�ل�ش���يء لف���ان متثي���ًا ( �أي ) �ش���ّوره ل���ه 
بالكتاب���ة ومنوها حتى كاأن���ه ينظر �ليه ( 
ويذكر �أي�ش���ًا م�ش���طلح ) ماثل���ه مماثلة ( 
�أي )�ش���ابهه( و) ماثله بفان( �أي ) �ش���بهه 
ب���ه( ويذك���ر �أي�ش���ًا )متاثل �ل�ش���يئان( �أي 
)ت�ش���ابها( . وكذل���ك )�ملمثل( �أي )�ل�ش���به( 
�أو )�لنظ���ر( �أو )�ملماث���ل( و )�ملثي���ل( �أي 
)�ل�شبيه( و )�لنظر( . ويف مكان �آخر من 
�ملنجد جاء م�ش���طلح )حاكي حماكاة( �أي 

)�شابه( . 
ُيعرف )�أر�ش���طو( لف���ن �لتمثي���ل بتعريفه 
للرت�جيدي���ا عندم���ا ذك���ر �أنه���ا " حم���اكاة 
لفعل �إن�شاين .. �لخ " ويعرفه )�شرجون 
متليغ���ود( باأنه "تقليد للحي���اة وهو قابل 
للتغي���ر م���ن ع�ش���ر �ىل ع�ش���ر ومن جيل 
�ىل جي���ل �آخ���ر" . ويذك���ر )ت���وين روزو 
مارتن بن�ش���ون( يف معر�س حديثهما عن 
�ملمثل���ة )نور� ه���رد( . " �إن �ملتفرجني مل 
ميتلكو� �أنف�ش���هم م���ن �لعجب و�ش���احو� 
م���ا هذ� �إنها ت�ش���به بال�ش���بط م���د�م ..." . 
ويذكر )زكي طليمات – �ملمثل �مل�ش���رحي 
�مل�ش���ري �ل�ش���هر ( : " �أّن �ملمث���ل ير�ش���م 
�ش���ورة عل���ى �أدمي نف�ش���ه ليعك�ش���ها على 
نفو����س �مل�ش���اهدين ، فاإذ� ه���م يطالعونها 

ويطالعون من خالها �أنف�شهم " . 
ومن هذه �مل�شطلحات نفهم �أن فن �لتمثيل 
���ُب على �مل�شابهة �و �ملحاكاة . �أي  فن ين�شّ
قيام �ش���خ�س بتقدمي �ملثيل ل�شخ�س �آخر 

�أو هو من حماكاة �شخ�س ل�شخ�س �آخر . 
 ويف �لتطبيق �جته بع�س �لفنانني خال 
�لع�ش���ور �ملا�ش���ية �ىل �أ�ش���لوب حم���اكاة 
�ملظهر �خلارجي لل�شخ�شية �لتي ميثلونها 
. ثم جاء بعد ذلك �آخرون ونادو� ب�شرورة 
حماكاة �لفعل �لد�خلي بتحريكه و�الإميان 
به . وتوفر عن�ش���ر �القن���اع بالفعل �لذي 
يوؤدون���ه لك���ي يقنعو� �مل�ش���اهدين . ور�ح 
�آخرون ينادون ب�شرورة جلوء �ملمثل �ىل 
�لتعبر بج�شمه �أكرث مما ب�شوته ، ونادى 
�آخرون ب�ش���رورة مو�جهة �ملمثل لنف�ش���ه 
وك�شفها �أمام نف�ش���ه و�أمام �مل�شاهدين يف 
�أثناء �لتدريب وخال �لعر�س  . وتو�شل 
�آخ���رون �ىل �ش���رورة �بتع���اد �ملمث���ل عن 
�لتقم����س حتى ال يح���دث �أي تعاطف بني 
�ل�شخ�ش���ية وب���ني �مل�ش���اهد و�للجوء �ىل 
�لرو�ي���ة ع���ن �ل�شخ�ش���ية .مقتب����س من ) 
جملة �لبحوث – ي�ش���درها �ملركز �لعربي 
لبحوث �مل�شتمعني و�مل�شاهدين يف �حتاد 
�إذ�عات �لدول �لعربية ، �لعدد 25، ني�شان 

1989 ، بغد�د ، �س 59 وما بعدها ( .  
ويف ه����ذ� �ل�ش����دد متي����ز �لف����ن �لعر�ق����ي 
مبختلف �أ�ش����كاله �ل�شينمائية و�مل�شرحية 
و�ملو�ش����يقية و�لت�ش����كيلية باأروع �شوره 
خال �لقرن �ملا�ش����ي و�إن تعر�س جلمود 
فرتة حمددة ، كما ظهرت �شركات لاإنتاج 
و�لثقاف����ة  للف����ن  كم�ش����ّوق  �ل�ش����ينمائي 
لاإنت����اج  باب����ل  �ش����ركة  �لعر�قي����ة ومنه����ا 
ر  �ل�شينمائي و�لتلفزيوين و�شركة �حل�شّ
لاإنتاج �لفني ومن �أ�ش����هر �الأعمال �لفنية 
على �ش����بيل �حل�ش����ر، �أفام ��شتعر��شية 
مثل فيل����م )حمد وحم����ود( �إنت����اج 1984 
مونتاج �ش����احب حد�د و�إخ����ر�ج �إبر�هيم 
ج����ال، بطول����ة �لفن����ان �لعر�ق����ي �لكب����ر 

)ح�ش����ني نعم����ة( و�لفنان����ة �ش����ذى �ش����امل، 
و�لفن����ان �لكب����ر �أحم����د نعمة باالإ�ش����افة 
�ىل �مللح����ن �لر�ئ����ع حممد ج����و�د �آموري 
�ل����ذي ق����ام بتلح����ني �أغ����اين �لفيل����م وقدم 
منه����ا ب�ش����وته مثل ي����ا "دف����ان" . و�لفيلم 
�ال�شتعر��ش����ي �لكب����ر )باب����ل حبيبت����ي( 
وهو �إنتاج م�ش����رتك بني �لقاهرة وبغد�د 
م����ن �إخ����ر�ج �ال�ش����تاذ في�ش����ل �ليا�ش����ري 
ومتثي����ل نخب����ة م����ن �لفنان����ني �لعر�قيني 
و�مل�ش����ريني، وفيل����م )بديعة( م����ن تاأليف 
معاذ يو�ش����ف و�إخر�ج عبد�لهادي مبارك 
ومتثي����ل فوزية ع����ارف وطعم����ة �لتميمي 
�مل����اك  وقا�ش����م  عبد�لرحم����ن  و�ش����ناء 
ور��شم �جلميلي وجا�ش����م �شرف. وكذلك 
�لفيل����م �لتلفزيوين )�لتحدي( �ش����يناريو 
ومتثي����ل  جا�ش����م  عب����د  جم����ال  و�إخ����ر�ج 
عبد�لغن����ي  ووجي����ه  �إبر�هي����م  عو�ط����ف 
وفوزية �ل�ش����ندي وحممود �بو �لعبا�س. 
�ش����يناريو  و�حل�ش����ان(  )�لعرب����ة  وفيل����م 
وحو�ر ثامر مه����دي و�إخر�ج حممد منر 
فرني ومتثيل �ش����ليم �لب�شري وحمودي 
�حلارث����ي وجال كامل و�خرين.. وبدعم 
م����ن مديري����ة �لتوجيه �ل�شيا�ش����ي لوز�رة 
�لدف����اع �لعر�قية )�ش����ابقًا( وبالتعاون مع 
د�ئ����رة �الإذ�ع����ة و�لتلفزي����ون ، مت �إنت����اج 
�الأف����ام �حلربي����ة و�لت����ي ج�ّش����دت و�ق����ع 
�حل����رب �لعر�قية - �الإير�نية وبالرغم من 
�أنه����ا متثل وجه����ة نظر �جلان����ب �لعر�قي 
�ملمث����ل  ج����ّد�رة  حقيق����ة  �أب����رزت  لكنه����ا 
�لعر�ق����ي �لذي يعمل مثل هك����ذ� �أفام يف 
ّظّل ظ����روف ُمعق����دة وحتت����اج �ىل حتمل 
�شاق ولياقة بدنية تقت�شي هكذ� نوع من 

�الأفام . 
باب����ل  �ش����ركة  �أن  بالذك����ر  وم����ن �جلدي����ر 

لاإنت����اج �ل�ش����ينمائي و�لتلفزي����وين �لتي 
تاأ�ش�ش����ت �أو�خ����ر �ل�ش����بعينيات من �لقرن 
�ملا�ش����ي و�لت����ي �ش����در قان����ون ت�ش����كيلها 
بالرقم )34( ل�ش����نة 1980 قد مت ت�ش����فية 
�أعماله����ا يف �لع����ام 2014، وعلى �جلانب 
بالتقني����ات  �ال�ش����تعانة  ير�فقه����ا  �الآخ����ر 
�الجنبية للعمل �ل�شينمائي و�لتلفزيوين 
- ه����و �أم����ر ال باأ�����س فيه من حي����ث �ملبد�أ ، 
لكن ت�شفية �شركة متخ�ش�شة تن�شر �لفن 
و�لثقاف����ة �لعر�قية ملاذ� ! ومل�ش����لحة من ؟ 

�جلو�ب ُيرّتك للقارئ!
وعلى �ش����عيد �آخر )�لدر�م����ا( وما تنتجُه 
�ملوؤ�ش�ش����ات و�الأف����ر�د من بر�م����ج موؤخرً� 
ق����د تختل����ف ب�ش����و�بطها �ملهني����ة ن�ش����بيًا 
وم����ا ُتقدم����ه للمتلق����ي �أو �مل�ش����اهد عمومًا 
وف����ق بيئ����ة زمكاني����ة ُمعين����ة وم����ا ُينجز 
منها حا�شرً� فهو �نعكا�س للو�قع �ل�شائد 
لفرتة م����ا وقد ال يوؤدي �ملهم����ات �ملطلوبة 
ويتعار�����س م����ع �ل����ذوق �لعام ل�ش����بب من 
هن����ا وهناك ، لكن �العرت��س �ملطلق وفق 
)�لثيوقر�طي����ة(  �ل�ش����مات  ذ�ت  �لنظ����رة 
ُمنطلقة م����ن �أخطاء �أو هف����و�ت ممكن �أن 
حت����دث يف هذ� �لعمل �أو ذ�ك ، ال يعني �أن 
تفر�س �أيدولوجيتها على جمتمع باأكمله 
متن����وع مثل �ملجتمع �لعر�ق����ي ولنا وقفة 
مع �ملثال �الآتي ، ونقًا عن ) جملة �لثقافة 
– جمل����ة �لفكر �لعلم����ي �لتقدمي ، �لعدد 
�ل�شابع ، �ل�ش����نة �خلام�شة ، متوز 1975 
، �س183:  م�ش����رحية " �جلّرة �ملُحّطمة "  
و�لتي ُقدمت على م�شرح �أكادميية �لفنون 
�جلميلة يف �شبعينيات �لقرن �ملا�شي من 
تاألي����ف �المل����اين هايري�س فون كاي�ش����ت 
، ترجم����ة : د. م�ش����طفى ماه����ر ، �إخر�ج : 
بدري ح�ش����ون فريد "رحمه �لله" ، تقول 

– �إن �لق�ش����اء يف ه����ذه �مل�ش����رحية ه����و 
�ملته����م و�لن�����س ُيعرّي زيف هذ� �لق�ش����اء 
�لذي تنك����ر للعد�لة  يف �لبد�ية .. فاجلرة 
مك�ش����ورة ، وهي عزيزة لدى �ش����احبها ، 
ويتهم �ش����اب بح����ب �بنة �ش����احب �جلرة 
بك�ش����رها .. لكننا نكت�ش����ف باإن �لقا�ش����ي 
قد ��شتغل من�شبه و�أوقع �لفتاة يف �شرك 
�مل�ش����اعدة الإنق����اذ حبيبه����ا م����ن �مل�ش����اركة 
يف �حل����رب بتح�ش����يل مو�فق����ة باإعفائ����ه 
.. ولق����اء ذل����ك يزوره����ا وي�ش����قط �جل����رة 
وين�ش����ى باروكت����ه هناك .. �لفت����اة تعريه 
.. ومل يك����ن �ل�ش����يطان هو �لذي ك�ش����رها 
كما يثار ، فخطى �لقا�ش����ي و�شكله ووقع 
قدميه ت�ش����ان بالنتيجة �ىل حقيقة كونه 
كا�ش����ر �جلرة ، وهو �إذ يعرف حقيقة ذ�ته 
يتنكر ويدعي باأنه �شوف يرى �ال�شدقاء 
�مل�شت�ش����ار  لك����ن   ، �شي�ش����اعدونه  �لذي����ن 
�لق�ش����ائي ياأم����ر باعتقال����ه وحماكمت����ه .. 
فيف����رح �أه����ايل �لقرية باكت�ش����اف �جلاين 
ويفرحهم �أن ينا�ش����لو� جميعًا �ش����د غز�ة 
باده����م ( �نته����ى �القتبا�����س . و�المث����ال 

ُت�شرب وال ُتقا�س . 
وَيحُق لنا �أن ن�ش����األ �أي����ن هي �لعد�لة ُمنذ 
�الحتال �المركي �لع����ام 2003 لوطننا 
�الإن�ش����انية  �ملج����االت  خمتل����ف  وعل����ى 
و�القت�ش����ادية و�ل�شيا�ش����ية وما حدث يف 
�نتفا�شة ت�شرين 2019 )�نتفا�شة �لطلبة 
و�ل�ش����باب(  م����ا ه����ي �إال نتيج����ة ل�ش����بب 
�ل�ش����يزوفرنية �لدينية �لتي حتكم با�ش����م 
�لدين مب�شمياتها �ملختلفة )حزب �أو تيار 
�أو كتلة �لخ ...( و�لتي ثارت ثائرتها على 

�الأعمال �لدر�مية ؟ 
و�أخ����رً� - حتية لكل �لفنان����ني �لعر�قيني 

�ملُخل�شني ورحم �لله من رحل منهم ..

فن �لتمثيل و�سركات �لفن و�لثيوقر�طية

م���ن ب���ني �لعدي���د م���ن �ش���ركات �لتوزي���ع 
�الأمركي���ة �أر�دت �ش���ر�ء فيلم "يل���د�" بعد 
م�ش���عود  لفيل���م  �لك���رى  �جلائ���زة  من���ح 
بخ�ش���ي يف فعالي���ات مهرجان �ش���اندن�س، 
�ىل �أن ��ش���رتت �ش���ركة موفمن���ت ومقرها 
نيويورك حقوق �لفيلم من موزعها �لعاملي 
 Pyramide "ينرتنا�شنال� "بر�ميد 

.international
�أم���ا فيم���ا يخ�س �ش���ركة "فيل���م موفمنت" 
�ش���ركة  ه���ي   Film movement
�أكرث �ل�ش���ركات �الأمركية �ملخت�ش���ة بالفن 
جناحًا، وتعر�س �أعمااًل من تاأليف "�إيريك 
"بي���ل   ،Éric rohmer روم���ر" 

�أغو�ش���ت" Bille august، "�أتوره 
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�ش���يكون متاحًا على �الإنرتن���ت �عتبارً� من 
�أيل���ول 2020 يف دور �ل�ش���ينما �الأمركي���ة 
�ل�ش���ينمائيني  م���ن  ملجموع���ة  �مل�ش���تقلة 
ث���م  �مل�ش���تقلني وجماهره���م  �الأمركي���ني 

.dvd بتن�شيق
وُيعر����س فيل���م يلد� �ل�ش���ينمائي من بد�ية 
�ش���هر �أيل���ول وبالتدريج يف كل م���ن �أملانيا 
وفرن�شا و�شوي�شر� وبلجيكا ولوك�شمبورغ 

و�إ�شبانيا ويف جميع �لبلد�ن �الأوروبية.
بع���د �أن ح�ش���د �لفيلم �الي���ر�ين "يلد�" يف 

�الآونة �الأخ���رة على جائزة جلنة �لتحكيم 
�لك���رى يف مهرج���ان �ش���اندن�س باأمركا، 
مت �لرتحي���ب بعر�س �لفيلم يف مهرجانات 
برلني �ل�شينمائي بن�ش���خته �ل�شبعني ويف 
جنيف و�ش���وفيا ولوك�ش���مبورغ و�شيدين 
وملب���ورن وبلغ���ر�د وكارل���و، وغرها من 
توق���ف  ولك���ن  �الأوروبي���ة،  �ملهرجان���ات 
عر����س �لفيل���م يف �لوق���ت �لر�هن ب�ش���بب 

تف�شي فايرو�س كورونا �مل�شتجد.
تدور ق�ش���ة �لفيلم حول �إمر�أة �شابة تدعى 
مرمي يحك���م عليها باالإع���د�م لقتل زوجها، 
ويت���م ��شت�ش���افة م���رمي �إىل �أح���د �لر�مج 
�لتلفزيونية يف نقل مبا�شر يف ليلة "يلد�" 
حتى يت�ش���نى الإبنة �ل�ش���حية �لوحيدة �أن 
ت�ش���فح عن جرميتها ولك���ن �الأحد�ث تاأخذ 

�أبعادً� �أخرى.

مت �إع���د�د "يل���د�"، وه���و �إنت���اج م�ش���رتك 
الإي���ر�ن م���ع فرن�ش���ا و�أملاني���ا و�شوي�ش���ر� 
ولوك�ش���مبورغ ولبنان، بدعم من موؤ�ش�شة 
�لفار�ب���ي لل�ش���ينما من قبل "علي م�ش���فا" 

ومب�شاركة �ملعهد �لفني �مل�شتقل "بن كاه" 
)م�ش���عود وحممود بخ�ش���ي(. و�شُيعر�س 
ه���ذ� �لعم���ل �ل�ش���ينمائي يف دور �ش���ينما 

�إير�ن قريبًا.

ناتالي وود  هي  اأيقونة  
�ضينمائية  من اأيقونات 
هوليوود ، تلقت ثالثة 

تر�ضيحات لجوائز االأو�ضكار 
وهي في �ضن 25 ،  عن اأفالمها 
"  عام  الغربي  الحي  " ق�ضة 

1952 ،  " تمرد بال �ضبب " عام 
1955 ،   " روعة في الع�ضب " 

عام  1961 ، ومنذ  غرقها  عام  
1981  وهي الحادثة  التي  لم 
تنته  ال�ضحافة  من  تداول  
اأ�ضرارها الغام�ضة ، واإعادة  

فتح  التحقيقات  ولعدة  
مّرات  من قبل ال�ضرطة 

حتى االآن  .

ومع ذلك ، مل يكن لدى �أي منا �ملعرفة 
�حلميمة باحلياة �ملنزلية لها ،

ناتا�ش���ا  �ملمثل���ة   �بنته���ا  لك���ن  
جريج�ش���ون و�غرن  تعيدن���ا  بفيلمها 
�لوثائقي حلياتها �الأ�ش���رية  : " نتايل 
وود : م���ا تبقى خلفه���ا " ، حيث تقول 
: عن �شبب ��شتعد�دها �أخرً� مل�شاركة 

ق�شة و�لدتها كما عرفتها :
" لقد  كانت  عملية  �إنتاج  هذ�  �لفيلم  
�شرورة   لنموي �ل�شخ�شي " ، وتقول 
�ل�ش���يدة  �لبالغة  م���ن �لعمر 49 عامًا ، 
�إنها كانت تن�ش���ح د�ئمًا هي  وعائلتها  
بع���دم  �حلفاظ  على  �الفرت��س  حول 
وف���اة و�لدتها من خ���ال  �لرد  عليها  ،  
حتى عندما  ت�شمنت �تهامات بتورط 
روب���رت و�غرن زوج وود �ملحبوب " ، 

وتعرتف �أي�شًا :
�أنها  طريقة  متكنني  من   " �ش���عرت  
�لبقاء على تو��ش���ل م���ع �أمي " ، كانت  
�حلادي���ة  يف   فاج���رن   جريج�ش���ون 
توف���ت  عندم���ا  عمره���ا  م���ن  ع�ش���رة 
و�لدتها ، و�أخذت  جريج�ش���ون فاجرن  
عنو�ن  كتابها "�أكرث من �حلب"  �لذي  
�أ�ش���درته يف 5 �أي���ار ه���ذ� �لع���ام ، من 
عب���ارة تبادله���ا و�لد�ها مع  بع�ش���هما 
�لبع����س : " �أنا �أحبك �أكرث من �حلب " 

حيث  تظهر هذه �لكلمات  على  �شاهدة  
قر  وود ، �إنها  ق�ش���ة حياة حميمة مع 
و�لدته���ا �ل�ش���هرة وكي���ف دّم���ر موت 

وود �لعائلة .
�أنتجت���ه   �ل���ذي   �لوثائق���ي   �لفيل���م  
جريج�ش���ون  و�أج���رت ع���دة  مقابات 
م���ع �لعديد  من  �ش���ديقات  و�أ�ش���دقاء 
و�لدتها وبع����س �ملقربني لها ، ويدور 
�لفيلم  كذلك  حول  �ملمثلة  �الأ�شطورية  
وم�ش���رتها  �ملهني���ة �أكرث م���ن �لعاقة  
ب���ني  �الأم  و�البن���ة ، لكنه يركز �أي�ش���ًا 
على �شخ�ش���يتها ، ولي�س على وفاتها ، 

كما تقول خمرجته بوزيرو:
فيل���م  عم���ل  يف  �أرغ���ب   �أك���ن   " مل  
 ، عائل���ة  ق�ش���ة  ه���ذه   ، ��شتق�ش���ائي 
كان���ت هذه ق�ش���ة ح���ب ، مل �أ�ش���عر قط 
ب�ش���غوط �أن �أكون مر��ش���ًا �أو حمققًا 
، مل يك���ن ه���ذ� ه���و ه���دف �لفيل���م على 

�الإطاق " .
م���ن �ملحتم���ل  �أال يكون  هن���اك وقائع 
نهائي���ة و�ح���دة الأي حياة معق���دة فيه  
، وق���د  يب���دو �أن  �لعدي���د  من  وجهات  
ب���ل  تتعار����س  �ل�ش���حيحة   �لنظ���ر  
حتاول حذف بع�س �لق�ش����س �ل�شيئة 
�ل�ش���معة �ملرتبط���ة باأ�ش���طورة وود - 
�ش���حيح �أم خطاأ ، مل  يت���م  تناول مثل 

هذه �حلكايات - وينق�شم �لعمل بقوة 
�أن وفاته���ا كان���ت حادًث���ا  �إىل جان���ب 

عر�شيًا .
�لفيل���م  تناول كذلك �لكث���ر مما كتبته 
جريج�ش���ون فاغ���رن  يف كتابه���ا ع���ن 
و�لدته���ا ، ذكريات  ح���ب وود وتعلقها  
وعندم���ا   ، �ل�ش���هرة  باأمه���ا  �ل�ش���ديد 
ر�جعت �لكاتبة كن���زً� من كتابات وود 
يف  متعلق���ة   وجدته���ا   ، �ل�شخ�ش���ية 
�شعيها لتعليم نف�شها ، وتريد �أن تكون 

�أعمق من جمرد جنمة �شينمائية
فق���د  كان���ت ترت���ب ج���د�ول �جلمي���ع 
 ، �الجتماعي���ة  و�لتق���اومي  �ليومي���ة 
كان���ت و�حدة  من  �أو�ئل  �ملمثات يف 
نظام �ال�ش���توديو �لذي  طالب بنجاح 
�ل�شيطرة  على  �ختيار �لفيلم ، و�الأجر 
�ملت�ش���اوي  مع �لذكور ، ويف �لنهاية ، 

م�شاركة �لربح .
عل���ى  �لرغ���م  م���ن �أن �لفيل���م و�لكتاب 
خم�ش�ش���ان للحدي���ث ع���ن  �شخ�ش���ية 
وود  ،  �إال �أنهما  مل ي�ش���تطيعا  جتاهل  
ظ���روف  وفاته���ا  ، وهذ� يعن���ي �إعادة 
�لنظر يف تل���ك �لليلة �مل�ش���وؤومة �لتي 

غرقت فيها  .
ع���ن هذ� �جلانب قال���ت خمرجة �لفيلم 

ناتا�شا بوزيرو :

 " �إذ�  مل  يك���ن  له �الأث���ر �لذي �عتقدنا 
�أنه يج���ب �أن يحدثه ، فل���ن تكون لهذ� 
�لفيلم �لوثائقي �أي���ة فائدة ُتذكر ،  لقد 
كان �كت�ش���افًا مده�ش���ًا ، �إىل �أي م���دى 
ميك���ن �أن يك���ون منفتح���ًا ب�ش���اأن هذه 

�مل�شاألة " .
�أما جريج�شون فاغرن فقد قالت معقبة 

:
�أن  ن�ش���عر وكاأن���ه  حمادثة   " �أردن���ا  
فاغ���رن  كان زوج و�لدت���ي   ، حميم���ة  
يتح���دث  ب���دون  تكل���ف  ، وكاأن���ه  ال 
يق���ف �أم���ام   �لكام���ر�ت  ح���ول   ليل���ة 
غ���رت  حياتن���ا  �إىل  �الأب���د ، ويب���دو 
هذ� �لفيل���م وكاأننا �أزحنا ب���ه عبئًا عن 
عائلتن���ا  مث���ل  بال���ون  على �ل�ش���اطئ 
�أو طائ���رة ورقي���ة  يرتفع �إىل �ل�ش���ماء 
ويختفي ، كلنا �أخف وزنًا ب�ش���بب ذلك 

�الآن .
ومنلك �أي�شًا حقيقة �أننا لن نعرف �أبدً� 
عل���ى وجه �ليقني ما حدث الأمي ، الأنها  
كان���ت  وحده���ا يف �لليلة �لت���ي ماتت 
فيه���ا ... لكنه���ا تريد منا �أن نو��ش���ل ، 

نحن ما تبقى ور�ئها  .

تامي���ز  اجنل����س  لو����س  �ص���حيفة   / ع���ن 
الأمريكية

حيدر زكي عبدالكرمي 

�أيقونة هوليوود نتالي وود.. في فيلم وثائقي وكتاب يعيد�ن �لنظر في حياتها وموتها

بدء عر�ض فيلم "يلد�" في �أمريكا و�أوروبا في �أيلول 2020

من فيلم بابل حبيبتي من فيلم العربة واحل�صان
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العمود
الثامن

�ص���درت ع���ن دار امل���دى الرتجم���ة العربي���ة لرواي���ة 
الك�ص���ندر هي���ل "امل���د الهائ���ل" وه���ي الرواي���ة التي 
ح�ص���دت �ص���هرة كب���رة بع���د حتويلها اىل م�صل�ص���ل 
كارتوين بعنوان "عدن���ان ولينا"، والرواية تندرج 
العلم���ي وه���ي حتك���ي ق�ص���ة  اأدب اخلي���ال  �صم���ن 
كون���ان، �صب���ي يعي����ش يف جزيرة �صغ���رة بعد اأن 
اأحالت احلرب العاملي���ة الثالثة، الأر�ش دماًرا بفعل 
الأ�صلح���ة املغناطي�صية، وقد وجد كونان نف�صه بعد 
اأن جنا من تلك الكارثة يف عامل جديد خمتلف متاًما 

عن العامل الذي كان يعي�ش فيه.

يف واحدة من حلقات امل�صل�صل 
ال�صاحك "حّمام الهنا" يظهر 

غّوار الطو�صي وهو يخرب اأحد 
زبائن احلّمام اأّن جناب املختار 

قال ل�صكان احلارة اإّن الل�صو�ش 
يخافون القرتاب من احلارة، 

لكّن املواطن امل�صكني ما اأن �صمع 
هذه الكلمات حتى مات من 

ال�صحك.
بالأم�ش تذكرت غوار وزميله 

ح�صني ، واأنا اأقراأ التقرير الذي 
يقول اإن النزاهة اكت�صفت وجود 

نق�ش يف مادة احلنطة يف خمازن 
�صايلو النجف ي�صل اإىل اأكرث من 
)750( طًنا، وليخربنا القائمون 

على ال�صايلو اأن النق�ش �صببه 
طيور ل ت�صبع اأكلت 750 طًنا من 

احلنطة. 
امل�صكلة الكربى يف هذه البالد 
اأّن اجلميع ي�صعر باملتعة وهو 

يطلق بالونات الكذب واخلديعة، 
ويف الدول العادّية يكون الق�صاء 

�صيًفا قاطًعا ملحاربة الل�صو�ش. 
اأما يف بالد "ماجد الن�صراوي" 
فاأكرث ما يخ�صاه م�صوؤول �صرق 

مئات املاليني من الدولرات هو 
اأن ُت�صحب يده، اأما املحاكمة 

وال�صجن والغرامة واإعادة 
ما نهب، فهذه اأ�صبحت من 

الكمالّيات!
يف كل عام يخربنا امل�صوؤول 
الأول اأّن احلرب على الف�صاد 

بداأت ولن تتوقف حتى �صقوط 
اآخر قلعة من قالع الف�صاد، ولأّن 
جنابي يطلق عليه لقب مواطن 
�صالح، فقد كنت اأ�صتمع خلطب 

ال�صادة امل�صوؤولني واأ�صاأل: هل يف 
العام القادم �صيحني قطف روؤو�ش 

الف�صاد؟ ومرت الأيام ودارت 
الأيام مابني ح�صني ال�صهر�صتاين 

ا،  الذي ليزال ينام اآمًنا مطمئنًّ
وخ�صر اخلزاعي الذي يتمتع 

باأموال املدار�ش احلديدية، 
ومثنى ال�صامرائي الذي بلع 

اأموال الكتب املدر�صية ومئات 
غرهم برعوا مبمار�صة النهب 

املنّظم بالعلن.
مرَّ زمن طويل مل اأقراأ روايات 

بولي�صية حمكمة مثل رواية 
النجف" فقد  �صايلو  "ع�صافر 

كنت يف �صبابي مغرًما بكتابات 
اأجاثا كري�صتي وجورج �صيمنون 

الذي كتب اأكرث من خم�صمئة 
رواية باعت ما يقارب اأربعمائة 

مليون ن�صخة، و�صحرين اآرثر 
كونان وبطله �صارلوك هوملز 

الذي  كان بارًعا يف الإثارة ويف 
الأ�صلوب ال�صاحر الذي ين�صيك 

اأن احلكاية من اأولها اإىل اآخرها 
جمرد خيال، والغريب اأن ال�صيد 

كونان ح�صل اأثناء حياته على 
اأعلى الأو�صمة، ومعها ثروة 

و�صعته يف م�صاف اأغنياء 
بريطانيا، اإل اأن اأمه ظلت ل 

ت�صدق اأن ابنها الذي ف�صل يف 
الطب ميكن اأن يحظى مبقابلة 

امللكة فكتوريا، ومات كونان وهو 
يح�صد ثمار ال�صهرة والنجاح، 

لكن النا�ش وا�صلت �صغفها 
باأ�صهر حمقق خيايل يف العامل 

وحكاياته .
منذ �صنوات ونحن نعي�ش 

يف اأجواء �صل�صلة مثرة من 
روايات اخليال الغام�صة، وكان 

العراقيون يظنون اأن التغير 
�صيجعلهم يعي�صون ع�صًرا جديًدا 
من الأمان والرخاء، ومل يكونوا 

يتوقعون اأن الدولة تخاف من 
امللي�صيات ، واأن النا�ش �صتقراأ عن 
الطيور التي �صرقت مئات الطنان 
من احلنطة ، وتفوقت على طيور 

املرحوم " هت�صكوك " .

 طيور هت�شكوك
 يف النجف !!

املد الهائل

 علي ح�سني

ح�سني الأعظمي.. الكورونا وحد جميع الب�سر قبل موعد اإلفطار
ن���ادي امل���دى للق���راءة يناق����ش  بب���ث 
مبا�ص���ر رواي���ة "بن���ت دجل���ة" ملح�صن 
الناق���د  يقدمه���ا  جل�ص���ة  يف  الرمل���ي 
الظف���ري  ح�ص���ني  احم���د  الدكت���ور 
م���ع ع���دد م���ن اع�ص���اء الن���ادي يف بث 
مبا�ص���ر،  وذل���ك يف ال�صاع���ة الواحدة 
م���ن ظهر اليوم اخلمي����ش. رواية بنت 
دجل���ة �ص���درت موؤخ���را ع���ن دار املدى 
وه���ي اجلزء الث���اين لرواي���ة )حدائق 
الرئي����ش( ولك���ن ميكن قراءته���ا اأي�صا 
كرواي���ة م�صتقل���ة. يكت���ب الرمل���ي يف 
تقدميه لروايت���ه ان بنت دجلة ينطبق 
عليها م���ا ن�صرت���ه �صحيف���ة الغارديان 
الربيطانية عن رواية الرملي ال�صابقة 

حدائ���ق الرئي����ش، فعل���ى الرغ���م م���ن 
جذوره���ا املحلي���ة، اإل ان موا�صيعه���ا 
عاملي���ة اي�ص���ا. اإنه���ا بح���ث عمي���ق عن 

احلب واملوت والظلم.

كرمي كل�ش  
ر�ص����ام الكاريكاتر افتت����ح معر�صه ال�صخ�صي الثالث لر�ص����وم الكاريكاتر على مواقع 
التوا�ص����ل الجتماعي وبعنوان "يوميات كاريكاتري����ة"، واملعر�ش يعد الثاين الذي 
يق����ام على مواق����ع التوا�صل الجتماعي وي�صم اكرث م����ن 40 لوحة كاريكاترية ناق�ش 
فيه����ا مو�صوع����ات معا�صرة ع����ن �صهر رم�صان وانقط����اع الكهرب����اء وفايرو�ش كورونا 

والزمة القت�صادية. 

حول العالم

 �سحيفة بريطانية تك�سف "انتكا�سة" لقاح اأك�سفورد �سد كورونا 
تتواىل النتكا�صات الطبية �صد فرو�ش 
كورونا امل�صتجد وامل�صبب ملر�ش كوفيد 
19، الذي اجتاح العامل خملفا اأكرث من 
األ��ف وف��اة وم��ا ي��ق��ارب 5 ماليني   323

اإ�صابة.
اإن  بريطانية،  اإع���الم  و���ص��ائ��ل  وق��ال��ت 
"لقاح اأك�صفورد" الذي علق عليه العامل 
احلكومة  دعمته  بعدما  ك��ب��رة،  اآم���ال 
مليون   100 ي��ق��ارب  مب��ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

دولر، اأثبت ف�صال ذريعا.
اآخر  اأن  "ديلي ميل"،  وك�صفت �صحيفة 
الري�صو�ش،  ق��رود  على  اللقاح  جت��ارب 
مت  التي  ال�صتة  القرود  جميع  اأ�صيبت 

اإعطاوؤها اللقاح بفرو�ش كورونا.
الأ�صبوع  اأ�صارت  اأولية  تقارير  وكانت 
مناعة  ق���دم  ال��ل��ق��اح  اأن  اإىل،  امل��ا���ص��ي 

التعمق  من  واأوقفه  الفرو�ش،  "�صد" 
يف الرئتني، واأن ي�صبح مميتا.

ر�صميا  املعروف  اللقاح  وبداأت جتارب 
يف   "19 كوفيد  وان  "�صادوك�ش  با�صم 
ما  ملعرفة  املن�صرم،  اأبريل/ني�صان   24
الأ�صخا�ش  يحمي  اأن  ميكن  ك��ان  اإذا 
ف��رو���ش  م��ن  ف��ع��ال  ب�صكل  الأ���ص��ح��اء 

كورونا.
لالأمال  طبية  انتكا�صة  اأحدث  تلك  وتعد 
امل��ع��ل��ق��ة ع��ل��ى ال�����ص��ف��اء م���ن ال��ف��رو���ش 
اأ�صتاذ  ح��ذر  ال�صدد  ه��ذا  ويف  القاتل، 
يف اإمربيال كوليدج لندن، حيث يدر�ش 
يف  حمتمال،  لقاحا  اأي�����ص��ا  ال��ب��اح��ث��ون 
وقت �صابق من يوم الثالثاء، من اأنه من 
غر املرجح اأن يكون لقاح فعال جاهزا 

هذا العام.

ب��الإع��دام  حكما  �صنغافورة  يف  قا�ش  اأ���ص��در 
عن  لالت�صال  زووم  من�صة  ع��رب  رج��ل  على 
له على دوره يف �صفقة  الفيديو عقابا  طريق 
خم��درات، وذل��ك يف واح��دة من بني ق�صيتني 
الإع��دام عن  اأحكام  اثنتني فقط �صدرت فيهما 

بعد.
وا���ص��ت��م��ع رج���ل م��ال��ي��زي، ُي���دع���ى ب��ون��ي��ت��ان 
اإىل  ع��ام��ا،   37 العمر  م��ن  ويبلغ  جينا�صان، 
ب��اإع��دام��ه �صنقا،  ال�����ص��ادر، اجل��م��ع��ة،  احل��ك��م 

ع����ام 2011،  ل��ل��ه��روي��ني  ���ص��ف��ق��ة  ل��ت��دب��ره 
تفر�ش  فيما  املحكمة،  وثائق  اأظهرت  ح�صبما 
تف�صي  لحتواء  العام  العزل  حالة  �صنغافورة 

فرو�ش كورونا.
وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
كل  �صالمة  اأج��ل  "من  ل��روي��رتز:  �صنغافورة 
امل�صاركني يف املداولت، انعقدت اجلل�صة عرب 
للحد  املفرو�صة  القيود  اإىل  واأ�صار  الفيديو". 

من انت�صار الفرو�ش.

جنائية  ق�صية  اأول  هي  هذه  اأن  واأ�صاف 
يف  بعد  عن  ب��الإع��دام  حكم  فيها  ي�صدر 

�صنغافورة. ووجهت جماعات حقوقية 
انتقادات ل�صتخدام ات�صالت الفيديو 

لإ���ص��دار اأح��ك��ام الإع���دام، مبا يف ذلك 
قالت  ال�صهر،  ه��ذا  نيجريا  يف  ق�صية 

ج��م��اع��ة )ف���ر ت��راي��ل��ز( مل��راق��ب��ة ال��ع��دال��ة 
اجلنائية اإنها كانت اأول ق�صية ي�صدر فيها 

حكم الإعدام عن بعد.

ت�صارك النجمة العاملية لينا هيدي، من حني لآخر ب�صور لها من داخل 
الإ�صابة  لعدم  منزلها  داخ��ل  ف��رتة  منذ  تعي�صه  ال��ذي  ال�صحي  العزل 
بفرو�ش كورونا امل�صتجد "كوفيد 19". وتن�صر هيدي �صورها ب�صكل 
لت�صارك  اإن�صتجرام،  ال�صور  مبوقع  ال�صخ�صي  ح�صابها  عرب  م�صتمر 
جمهورها ومتابعيها بفعاليتها املنزلية، و�صط الإجراءات الحرتازية 
كانت  التي  والدرامية  ال�صينمائية  العمال  من  الكثر  اأوقفت  التي 
وجهها  ا�صتخدمت  اأن  بعد  لها  �صورة  قليل  منذ  ون�صرت  فيها.  ت�صارك 
للر�صم وحتويله للوحة فنية بالألوان، وكتبت اإنه اليوم ال� 2484759، 
العزل  بداية تطبيق  الأي��ام مع بع�صهما منذ  ت�صابه  اإىل  اإ�صارة  يف 
العاملية  النجمة  حر�صت  اآخ��ر،  جانب  املنزيل.وعلى  ال�صحي 
تقوم  التى  اخلرية  املوؤ�ص�صات  بع�ش  دع��م  على  هيدي،  لينا 
بت�صنيع الكمامات الطبية التى ت�صتخدم للوقاية من الإ�صابة 
�صري  ون�صرت   ."19 "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفرو�ش 
لن�صرت مقطع فيديو عرب ح�صابها مبوقع اإن�صتجرام، من داخل 
الطبية،  امل�صتلزمات  فيه  ت�صنيع  يتم  ال��ذي  الكمامات  م�صنع 
لت�صكر القائمني على العمل وتطالب اجلميع بتقدمي الدعم لتلك 
املوؤ�ص�صة التى ترعى الكثر من الأطباء من خمتلف اأنحاء 

العامل.

تعي�ش  اأنها  ك��رم  جن��وى  اللبنانية  الفنانة  ك�صفت 
ن�صاطات  املنزيل من خالل ممار�صة  اأجواء احلجر 
تكمن  كورونا  فرو�ش  خطورة  اأن  معتربة  معينة 

يف �صرعة انت�صاره لكنها ل تعي�ش يف و�صوا�ش.
مع  الوقت  وتق�صي  الريا�صة  متار�ش  اإنها  وقالت، 
عائلتها باجللو�ش يف احلديقة للجوء اإىل الطبيعة 

التي تعتربها عالًجا و�صفاًء للروح واجل�صد.
واأكدت اأنها تواجه هذا الفرو�ش من خالل تناولها 
ظهور  ب��داي��ة  يف  طبيبها  بها  ن�صحها  فيتامينات 

اجلائحة.
يف املقابل اأكدت اأنها ل تعي�ش و�صوا�ش ول كابو�ش 

اإمنا  اأب��ًدا  اأن نخاف  "فال يجب  اأب��ًدا  هذا الفرو�ش 
الوقاية �صرورية".

وبلدان  لبنان  �صوارع  ت�صاهد  حني  اأنها  وا�صافت 
اخليالية  الأف��الم  ت�صدق  اأ�صبحت  مهجورة  اأخ��رى 
اأ���ص��ب��ح��ت حقيقية  ت�����ص��اه��ده��ا وق���د  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
الأر���ص��ي��ة  "الكرة  اأن  ��ا  اأي�����صً راأت  كما  وواق��ع��ي��ة. 
على  ليق�صي  الفرو�ش  ج��اء  ورمب��ا  متعَبة  باتت 
الوقت  لقد جاء  البع�ش،  الوح�صية عند  الت�صرفات 
النا�ش  اإىل  اأخ��ًرا  توجهت  ناقو�ش اخلطر".  لندق 
اإل  العامل  اأي فرو�ش يف  اإنه ل ميكن طرد  بالقول 

بال�صلوك والت�صرف ال�صحيحني جتاه الآخر.

الب�صل  من  �صاحنة  �صينية  �صابة  اأفرغت 
ال��ذي  ال�صابق  حبيبها  م��ن��زل  عتبة  على 
احل��ب  ع��ي��د  م��ن  اأي����ام  ق��ب��ل  عنها  انف�صل 
هدية  يف  بكائه،  يف  لتت�صبب  ال�صيني، 
ان��ت��ق��ام��ي��ة غ���ر ع���ادي���ة. وا����ص���رتت ه��ذه 
�صرقي  يف  �صاندونغ  مقاطعة  يف  ال�صابة 
الإن��رتن��ت  على  الب�صل  م��ن  ط��ًن��ا  ال�صني 
اإىل  اإىل خدمة تو�صيل لت�صليمها  وجلاأت 
حان  اإن���ه  قائلة  ال�صابق  �صديقها  م��ن��زل 
وكالة  نقلته  ما  ح�صب  للبكاء،  "دوره" 
رجال  من  وطلبت  الفرن�صية.  ال�صحافة 
ال��ت��و���ص��ي��ل ت��ك��دي�����ش ال��ب�����ص��ل احل��اد 
ال�صابق  �صديقها  م��ن��زل  عتبة  على 

واملغادرة من دون القرع على الباب، وفق 
وكالة  وه��ي  نت"  "�صاندونغ  اأوردت  ما 
يوم  املحلية،  للحكومة  تابعة  اإخ��ب��اري��ة 
الأحد املا�صي. واأرفقت مع الهدية املبكية 
اأيام،  ملدة ثالثة  "بكيت  فيها:  ر�صالة جاء 
والآن حان دورك!". وقالت ال�صابة ملوقع 
"�صاندونغ نت" اإن ال�صاب الذي ا�صتمرت 
قبل  عنها  وانف�صل  �صنة  نحو  به  عالقتها 
"�صّبب يل  اأيام من عيد احلب يف ال�صني 

الكثر من الأمل اإل اأنه رف�ش البكاء!".
واعترب �صديق �صاو ال�صابق، الذي رف�ش 
كانت  فعلها  ردة  اأن  ا�صمه،  ع��ن  الك�صف 

فيها". "مبالًغا 

جنوى كرم: 
ل اأعي�ش 

و�سوا�ش 
كورونا 

فتاة �سينية تر�سل طًنا من الب�سل 
هدية انتقام اإىل �سديقها ال�سابق

ي�ستمع حلكم اإعدامه �سنقا عرب "زووم"

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ش له���ذا اليوم 
)الربع���اء( اأن درج���ات احل���رارة �صتحافظ عل���ى معدلتها لي���وم ام�ش، وان 

اجلو �صيكون �صحًوا.   
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 قحطان جا�سم جواد

الفنان ح�صني العظمي �صف���ر املقام العراقي، 
والذي حمل على عاتقه ن�صر فن املقام العراقي 
يف ارج���اء املعمورة كان �صيفنا يف زاوية قبل 

موعد الفطار. قلنا له:-
* هل ميكن ان تخت�صر لنا �صهر رم�صان بجملة 

واحدة؟
- فر�ص���ة للم�صل���م ملراجع���ة نف�صه ل���كل اعماله 
املا�صي���ة، وفر�صة للموؤم���ن يف تر�صيخ اميانه 

اكرث من ال�صابق.
* م���ا ال���ذي تغ���ر يف رم�ص���ان ونح���ن نعي�ش 

اجواء فايرو�ش كورونا؟
- انها جترب���ة جديدة ان يكون الن�صان مرغما 
عل���ى البق���اء يف امل���كان الواح���د دون ممار�صة 

العادات والتقاليد املعتادة يف كل رم�صان.
*كي���ف تق�ص���ي يوم���ك يف رم�ص���ان يف زم���ن 

احلجر املنزيل؟
�َر حالة  - بالن�صب���ة يل فانني ا�صتطع���ت ان اجيِّ
احلجر الجباري ل�صاحلي..! وذلك با�صتغاليل 
للوقت الكثر بالكتابة والن�صر عرب الفي�صبوك. 
وكذلك اع���داد او تكملة بع�ش كتبي املخطوطة 

لتجهيزها للطبع ان �صاء الله.
* ايهم���ا تتابع���ه اك���رث يف رم�ص���ان، املواق���ع 

اللكرتونية ام التلفزيون؟
- اهتمام���ي الكرث هو عمل���ي يف الكومبيوتر، 
ويف وق���ت ال�صرتاح���ة اأجل���اأ اىل التلفزي���ون 
او الن���وم..! وهك���ذا ف���ان يوم���ي مق�ص���م اىل 
ثالث���ة اق�ص���ام. الن���وم والكتاب���ة اللكرتوني���ة 

والتلفزيون.
* م���ا ه���ي الوجب���ات املف�صل���ة ل���ك عل���ى مائدة 

الفطار؟
- كل الطع���ام رزق من عن���د الله تعاىل واحلمد 
لل���ه على كل ما نح�صل عليه، فكل طعام الفطار 

لذيذ وبركة.
* هل لديك ممثل مف�صل تتابعه يف رم�صان؟

- يف هذه املرحلة من عمري، ل ارى انني مهتم 
مبمثل او م�صل�صل تلفزيوين، ع�صى ان ميكنني 
العلي القدير ان اجنز ا�صياء كثرة ت�صغل بايل 

وباقية يف ذهني.

* ماهو امل�صل�صل الذي تتابعه يف رم�صان؟
-كم���ا قل���ت ل اتاب���ع م�صل�صال ب�ص���ورة دقيقة، 
وامن���ا بامل�صادفات او باوق���ات ا�صرتاحتي من 

الكتابة اللكرتونية.
* ماذا حتمل من ذكريات يف رم�صان؟

-– الكثر جدا، �صواء يف بلدي او يف اكرث من 
بلد اآخر عرب���ي او اجنبي �صادف ان اكون فيه 

خالل �صهر رم�صان املبارك.
تاأث���رت  رم�ص���ان  اج���واء  ان  تعتق���د  ه���ل   *

بالجراءات ال�صحية حول فايرو�ش كرونا؟
- اعتقد ان ظروف اج���واء وباء الكرونا اثرت 
على النا�ش كثرا، من خالل منعهم عن التحرك 
التقالي���د  وممار�ص���ة  العم���ال  يف  واحلري���ة 
والع���ادات الرم�صاني���ة املعتادة. ندع���و العلي 
القدي���ر ان مت���ر ه���ذه املحن���ة الوبائي���ة بخ���ر 
و�صالم على الن�صاني���ة جميًعا. ولعل اغرب ما 
يف الم���ر، ان هذا الوباء ا�صتط���اع بامتياز ان 

يوحد الب�صرية جميع���ا دون ا�صتثناء �صد عدو 
واح���د، فكل الع���امل وكل ال�صع���وب وكل الدول 
تق���ف اليوم يدا بي���د �صد هذا الوب���اء املخيف، 
والل���ه مولن���ا ونا�صرن���ا، نع���م امل���وىل ونع���م 

الن�صر.
* �صخ�صية تتمنى ان تكون معك على الفطور؟ 

- عائلتي واهلي. واحلمد لله.
* هل انت �صائم؟

- من���ذ ان وعيُت على هذه احلي���اة وانا ا�صوم 
رم�صان ومل اتخلف عن �صومه ول مرة واحدة 
واحلم���د لل���ه. واهل���ي وكل ابنائن���ا واحفادنا 
واطفالن���ا ل يتخلف���ون ع���ن ال�ص���وم وال�صالة 

بعون من العلي القدير.
* ماذا افطرت اليوم؟

- نعم الله كثرة ل تعد ول حت�صى، فكل �صيء 
هو نعمة من الله ع���ز وجل واحلمد وال�صكر له 

وحده.

بنت دجلة يف نادي املدى للقراءة 

ه���ي���دي ل���ي���ن���ا   
ت�ستخدم وجهها للر�سم فى 

العزل املنزيل 
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