
 بغداد / املدى 

الع���راق  يف  املتح���دة  الأمم  بعث���ة  ن�ش���رت 
ا مف�شلاً حول  "يونام���ي"، ام�س ال�شبت، تقريراً
مل���ف املختطفني م���ن املتظاهرين يف الع���راق، فيما قدمت 5 
تو�شي���ات اإىل حكوم���ة رئي�س ال���وزراء م�شطف���ى الكاظمي 

حول "املحنة".  
ووّثَق مكتب حقوق الإن�شان يف بعثة الأمم املتحدة مل�شاعدة 
الع���راق "يونام���ي"، يف تقري���ره الراب���ع ح���ول التظاهرات 
ال���ذي تابعته )املدى( ام�س ال�شب���ت اأيار 2020، "123 حالة 
لأ�شخا����سٍ اختف���وا يف الف���رة م���ا ب���ني 1 ت�شري���ن الأول/ 
اأكتوبر 2019 و21 اآذار/ مار�س 2020. من بني ذلك العدد، 
���ا  ���ا، بينم���ا ل ي���زال 25 �شخ�شاً مت العث���ور عل���ى 98 �شخ�شاً
يف ع���داد املفقودي���ن".   واأ�ش���اف التقري���ر اأن���ه "منذ اندلع 
التظاه���رات يف اأوائل �شه���ر ت�شري���ن الأول/ اأكتوبر، اأّكدت 

���ا واإ�شابة 7،783. وغالبية  الأمم املتح���دة وفاة 490 نا�شطاً
املتظاهري���ن هم م���ن ال�شب���اب العاطلني عن العم���ل، وكانوا 
يطالب���ون باحرام حقوقهم القت�شادي���ة والجتماعية. هذا 
وقد ا�شتمرت التظاه���رات حتى بعد تف�ّشي فريو�س كوفيد-

19 يف الب���لد".   وخل����س التقري���ر اإىل اأن "ا�شتمرار غياب 
امل�شاءل���ة حول هذه الأفعال ل ي���زال ي�شهم يف تف�ّشي ظاهرة 
الإفلت من العقاب فيما يخ����س التقارير ب�شاأن بالنتهاكات 
والتجاوزات".   وقالت املمثل���ة اخلا�شة للأمني العام للأمم 
املتح���دة يف الع���راق جينني هيني�س- بل�شخ���ارت "اإن قيام 
احلكوم���ة اجلدي���دة بت�شكي���ل جلن���ةاً ُعليا لتق�ش���ي احلقائق 
للتحقي���ق يف اخل�شائر الب�شرية والأ�ش���رار ذات ال�شلة هي 
خطوة حا�شمة نحو العدالة وامل�شاءلة، واإن التزام احلكومة 
بتوفري العلج الطبي للمتظاهرين امل�شابني وتعوي�س اأ�شر 

ال�شحايا هو اأمر م�شجع".  
 التفا�صيل �ص4 
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جريدة سياسية يومية 

 بغداد / املدى

اعلن���ت وزارة ال�شح���ة والبيئة، 
ام�س ال�شبت، ع���ن ت�شجيل اعلى 
ن�شبة ا�شاب���ة بفريو�س كورونا منذ انت�شار 
الوب���اء يف الع���راق بع���دد و�ش���ل اىل 308 

ا�شابة، اغلبها يف العا�شمة بغداد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت )املدى( ن�شخة 
منه، ان "خمت���رات وزارة ال�شحة والبيئة 
�شجل���ت لهذا الي���وم )308( اإ�شاب���ة موزعة 
كالتايل: بغداد/ الر�شافة 179 )بينها 103 
يف مدين���ة ال�ش���در(، بغ���داد/ الك���رخ: 94، 
مدين���ة الط���ب: 1، الب�ش���رة: ٦، النجف: 1، 
ال�شليمانية: 7، اربيل: 1، دهوك: 1، دياىل: 
3، كرب���لء: 3، املثنى: 5، وا�شط: ٦، �شلح 
الدي���ن: 1"، فيما بلغت اع���داد املت�شافني 53 

حالة.
واو�شح���ت ال���وزارة ان الوفي���ات اجلديدة 
5 ح���الت موزع���ة )3( ح���الت يف بغ���داد/ 

الر�شافة، وحالتني يف مدينة الطب. ولفتت 
اىل ان "جمموع الإ�شابات 4272، وجمموع 
حالت ال�شفاء 2585، وعدد الراقدين الكلي 

1535، فيما بلغ جمموع الوفيات 152".

اأك���د وزي���ر ال�شح���ة  ويف �شي���اق مت�ش���ل، 
والبيئ���ة ح�ش���ن التميمي، ع���دم اإج���راء اأي 
تغيري على �شوابط دوام املوظفني واحلظر 

اجلزئي بعد عيد الفطر.

للوكال���ة  ت�شري���ح  يف  التميم���ي  وق���ال 
الر�شمي���ة، اإن "ال���دوام بالن�شب���ة للموظفني 
ا اىل  بعد عيد الفطر يبقى 25 باملئة"، م�شرياً
اأن "حظ���ر التجوال اجلزئي هو ال�شائد بعد 

العيد".
واأ�ش���اف التميم���ي اأن "ع���ودة ال���دوام يف 
اجلامعات هو جمرد درا�شة مت عر�شها على 
اللجن���ة العلي���ا لل�شح���ة وال�شلمة وهي من 
ا اأن "وزارة  ا بهذا ال�شاأن" مبيناً �شتتخذ قراراً
ا  التعليم الع���ايل والبحث العلمي قدمت طلباً
ب�ش���اأن ا�شتئناف ال���دوام لطلب���ة الدرا�شات 

العليا".
وتابع اأن "وزارة ال�شحة و�شعت جمموعة 
اإج���راء  ب�ش���اأن  والآلي���ات  ال�شواب���ط  م���ن 
���ا اىل اأن "هذه ال�شروط  المتحان���ات"، لفتاً
ه���ي ارت���داء الكمامات وفح����س الطلبة قبل 
يك���ون  واأن  القاع���ات  وتعف���ري  المتح���ان 

المتحان كل يوم ملرحلة لتجنب الزخم".  
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

الريا�ص تقرر عودة �صفريها اإىل بغداد ملزاولة عمله

متظاهرون ي�صتذكرون حمالت القمع: "مانعوفكم"

 بغداد / املدى

تتجه خلية الطوارئ احلكومية 
امل�شوؤول���ة عن توف���ري ال�شيولة 
املالي���ة اإىل القرا����س الداخل���ي لت�شديد 
واملتقاعدي���ن  الدول���ة  موظف���ي  روات���ب 
حزي���ران  ل�شه���ر  الجتماعي���ة  والرعاي���ة 
املقبل ب�شب قل���ة الإيرادات النفطية وغري 
النفطية التي ل تتجاوز عن )2( تريليون 

دينار لل�شهر الواحد.
وو�شع���ت خلية الطوارئ للإ�شلح املايل 
خطة ملواجهة الزم���ة  القت�شادية تتمثل 
يف الت�ش���دي للرواتب العليا والعمل على 
تخفي�شها خ���لل ال�شهري���ن املقبلني كذلك 
امكاني���ة ا�شدار �شند وطن���ي )القرا�س 
من املواطنني( بفائدة عالية مع امتيازات 
كثرية". و�شتعج���ل الزمة املالية الراهنة 
يف ت�شري���ع قان���ون املوازن���ة الحتادي���ة 
لع���ام 2020 ب�شبب العج���ز املايل الكبري، 
اإمكاني���ة  يف  تفك���ر  احلكوم���ة  ب���داأت  اذ 
اإ�شدار ح�شابات ختامي���ة يف نهاية العام 
اجلاري بقانون حتت ا�شم "واقع احلال" 
لتو�شي���ح الإي���رادات وامل�شروفات للعام 
احل���ايل و"اإر�شاله اىل الرملان للم�شادقة 

عليه".
ويق���ول مظه���ر حمم���د �شال���ح، امل�شت�شار 

املايل لرئي�س جمل����س الوزراء يف مقابلة 
مع )امل���دى( اإن "خلية الطوارئ للإ�شلح 
ال���وزراء  جمل����س  �شكله���ا   الت���ي  امل���ايل 
تعم���ل يف اجتاه���ني؛ الأول تدوي���ر امل���ال 
لتدبري التمويل ال�شه���ري، والثاين الدفع 
نح���و الإ�ش���لح القت�ش���ادي"، مبين���ا ان 
دفع  اولوياتها  م���ن  ال�شهرية  "اجل���داول 

روات���ب املوظفني واملتقاعدي���ن والرعاية 
الجتماعية".

وكان جمل�س الوزراء قد قرر ت�شكيل خلية 
الطوارئ للإ�شلح املايل، برئا�شة رئي�س 
جمل�س الوزراء م�شطفى الكاظمي وله اأن 
يخ���ّول وزير املالي���ة لإدارة اجلل�شات يف 
حال غيابه وع�شوية كل من وزير املالية، 

التخطي���ط،  وزي���ر  اخلارجي���ة،  ووزي���ر 
حمافظ البنك املركزي، م�شت�شاري رئي�س 
الوزراء، والأم���ني العام ملجل�س الوزراء، 
ملجل����س  العام���ة  الأمان���ة  ع���ن  وممث���ل 

الوزراء.
توف���ري  �شم���ان  امله���ام  خلي���ة  وتت���وىل 
ال�شيولة املالية واتخاذ القرارات اخلا�شة 

بالإ�شلح املايل من خلل تر�شيد الإنفاق 
وتعظي���م امل���وارد واإ�ش���لح املوؤ�ش�ش���ات 
املالي���ة، وو�ش���ع خط���ط متوي���ل مل�شاريع 
الإعم���ار والتنمي���ة وال�شتثم���ار، مبا يف 
ذل���ك م���وارد واآلي���ات التمويل م���ن خارج 

الإنفاق احلكومي. 
 التفا�صيل �ص2 

اخلطة التق�صفية تت�صمن االقرتا�ص من املواطنني بفوائد عالية 

�حلكومة تقرت�ض �أغلب رو�تب �أيار وتكافح لتوفري 
رو�تب �ل�شهر �ملقبل

اختناقات عند نقاط التفتي�ش يف ظل حظر التجوال . )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد/ املدى 

ق���درت جهات فلحية خ�شائر حرائق امل���زارع يف البلد بنحو 5 مليار 
دين���ار، خلل �شه���ر واحد، اىل جان���ب تلف ع�شرات الآلي���ات واملكائن 

الزراعية.
واح�شت تلك اجلهات م�شاحات زراعية حمرقة تزيد عن ارقام وزارة الداخلية 

بنحو 2000 دومن )الدومن يعادل 2500 مر مربع(.
وتل���ك الرقام قابلة للزي���ادة اىل 3 ا�شعافها، ب�شبب التلف الذي حتدثه احلرائق 

بامل�شاحات املحيطة باملنطقة املحرقة.
ا، عن قرب ت�شدير  وجاءت تلك احلوادث مع اعلن البلد ولأول مرة منذ 50 عاماً

حوايل 850 األف طن من احلنطة اإىل اخلارج بعد حتقيق الكتفاء الذاتي.
ويقول حيدر الع�شاد، رئي�س احتاد اجلمعيات الفلحية يف العراق ل�)املدى( ان 
"احلرائق طالت حم�شويل احلنطة وال�شعري فقط"، دون اأي حما�شيل اخرى، 
يف ا�شارة اىل احتمال وجود "خمطط" لعودة العراق اىل ا�شترياد املحا�شيل.

ويف ه���ذا الع���ام فقد مت تو�شيع اخلط���ة الزراعية، ملح�ش���ويل احلنطة وال�شعري 
بح�ش���ب وزارة الزراع���ة، لتبل���غ بح���دود ملي���ون طن يف ح���ني كان اإنت���اج العام 

املا�شي 27 األف طن، بينما تبلغ احلاجة املحلية ن�شف مليون طن.
ع�ش���اد يوؤك���د ان احلرائق اتلفت "7207 دومنا" خلل ف���رة �شهر، كما ادت اىل 
"دم���ار يف ع�ش���رات املكائ���ن الزراعية واجلرارات الت���ي ا�شتخدمت يف اطفاء 
احلرائ���ق". وقالت مديرية الدفاع امل���دين، التابعة ل���وزارة الداخلية، ان جممل 
احلرائ���ق الت���ي �شهدته���ا الرا�شي خ���لل املو�شم احل���ايل طالت اك���ر من 100 
ال���ف دومن، فيما حج���م الرا�شي الزراعية املحرقة بل���غ "5359 دومن" يف 11 
حمافظ���ة. باملقابل يقدر رئي�س اجلمعيات الفلحية، حج���م اخل�شائر ب�"4 مليار 

دولر"، ما يعادل نحو 5 مليار دينار عراقي.
واأعلن���ت وزارة التجارة ال�شبوع املا�شي، عن ت�شويق نحو 1.5 مليون طن من 

حم�شول احلنطة املحلية.
 التفا�صيل �ص3 

 بغداد / املدى

اأعلنت خلية الإعلم الأمني، اأم�س ال�شبت، �شن عنا�شر من تنظيم داع�س 
هجومني على قوات اأمنية يف حمافظتي �شلح الدين والأنبار.

وقال���ت اخللية يف بيان تلقت )املدى( ن�شخة منه، اإنه حدث اإطلق نار مبا�شر من 
قبل عنا�شر من تنظيم داع�س على نقطة تابعة اىل اللواء 17 بال�شرطة الحتادية 
يف منطق���ة البو خدو/ جلم �شامراء. واأ�شاف البيان اأن احلادث اأ�شفر عن جرح 
ا اإىل ا�شتهداف عنا�شر من داع�س نقط���ة تابعة اإىل فرقة  منت�شب���ني اإثنني، م�ش���رياً

امل�شاة الأوىل يف تقاطع عكا�شات، ما اأدى اإىل جرح �شابط.
ا يف حمافظات دياىل وكركوك و�شلح الدين  ون�شط عنا�شر تنظيم داع�س موؤخراً
والأنب���ار، بعمليات هجومية تطال املدنيني والق���وات الأمنية واحل�شد ال�شعبي، 
خلف���ت العديد م���ن ال�شحايا. ج���اء ن�شاط داع����س عقب اإعلن احلكوم���ة القب�س 
عل���ى عب���د النا�شر قردا�س املقرب من اأبو بكر البغدادي، بعد اأيام قلئل من عودة 
التحالف الدويل للعمل يف املنطقة. وقال حممد كرمي اخلاقاين الباحث ال�شيا�شي 
اإن "القب����س على قردا�س هو اإجناز يح�شب جله���از املخابرات الوطني العراقي، 
حي���ث مت الإعلن عن عملية نوعية و�شيد ثم���ني متثل يف اإلقاء القب�س على اأبرز 
املر�شح���ني خللفة الإرهابي اأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داع�س الذي مت قتله 
بن���اء على معلومات جهاز املخابرات الوطني العراقي يف عملية اأمر بها الرئي�س 
الأمريك���ي دونالد ترامب، ونفذتها ق���وات اأمريكية خا�شة يف قرية باري�شا بريف 

حمافظة اإدلب ال�شورية يف 27 ت�شرين الأول 2019".
 التفا�صيل �ص3 

 بغداد / املدى

اأعل���ن وزي���ر املالي���ة عل���ي عبد 
الأمري علوي، ام����س ال�شبت، 
عن اأول اتفاق مع وزير الطاقة ال�شعودي 
عب���د العزي���ز ب���ن �شلم���ان، خ���لل زيارته 

ال�شعودية. 
وق���ال ع���لوي يف تغري���دة عل���ى موق���ع 

عب���د  الأم���ري  لقائ���ي  "خ���لل  )توي���ر(: 
عل���ى  التف���اق  مت  �شلم���ان  ب���ن  العزي���ز 
تفعي���ل الرب���ط الكهربائ���ي ب���ني الع���راق 
الطاق���ة  �ش���وق  وتطوي���ر  وال�شعودي���ة، 
بال�شاف���ة اىل ال�شتثم���ار وامل�شاركة يف 
متويل م�شروعات تولي���د ونقل وتوزيع 
الطاقة الكهربائية )املتجددة والتقليدية( 

يف العراق".

بدوره، قال مظهر حممد �شالح، امل�شت�شار 
املايل لرئي����س احلكوم���ة العراقية معلقا 
على ا�شباب زي���ارة وزير املالية: "الهدف 
م���ن الزي���ارة للقرا����س والتموي���ل من 
املوازن���ة  يف  العج���ز  ل�ش���د  ال�شعودي���ة 
الت�شغيلي���ة". ورج���ح خ���لل حدي���ث مع 
القت�ش���ادي  املجل����س  "اإع���ادة  )امل���دى( 

امل�شرك بني العراق وال�شعودية".

وكان وزي���ر املالية وزي���ر النفط وكالة قد 
زار الريا�س مبعوثا من رئي�س الوزراء، 
واتف���ق م���ع اجلانب ال�شع���ودي على فتح 

معر عرعر بني البلدين.
ويف وق���ت �شاب���ق اأك���د ع���لوي اأن "لدى 
حتقي���ق  نح���و  للتوج���ه  خط���ة  الع���راق 
الت���وازن القت�ش���ادي وامل���ايل م���ع دول 
اجل���وار، واأن تك���ون ال�ش���وق العراقي���ة 

ا ع���ن الإ�ش���رار  مفتوح���ة للجمي���ع بعي���داً
"احلكوم���ة  اأن  ���ا  مبيناً مع���ني"،  بط���رف 
ت�شع���ى حل���ث ال�ش���ركات ال�شعودية على 
ا  امل�شاهم���ة يف اإعادة اإعمار البلد"، م�شدداً
عل���ى اأن "الع���راق بحاج���ة اإىل دعم مايل 
ف���وري حتى ت�شتطي���ع احلكوم���ة الوفاء 

بتعهداتها جتاه املوظفني".
 التفا�صيل �ص2
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 100 �حلنطة" تلتهم  "نري�ن 
�ألف دومن و�خل�شائر ت�شل لـ5 

مليار دينار 

�ل�شحة ت�شجل 308 �إ�شابة بفايرو�ض كورونا خالل 24 �شاعة يونامي: 123 �ختطفو� منذ بد�ية 
�حتجاجات ت�شرين 25 منهم مفقودون

ن�صخة اإلكترونية

5

ثلث االإ�صابات يف مدينة ال�صدر 

�صواريز 
ُيعّزز اآمال 

بر�صلونة يف 
خطف درع 

الليغا
 د�ع�ض يهاجم قو�ت �أمنية 
فـي �شالح �لدين و�لأنبار 

�لوفد �لعر�قي يف �ل�شعودية يبحث �شوق �لنفط وملف �ل�شتثمار 

تتقدم جريدة  باأزكى التهاين اإىل �صعبنا 
العراقي مبنا�صبة حلول عيد الفطر املبارك،  
ربوع  يف  واال�صتقرار  احلب  دوام  متمنية 
البالد. كل عام وكل عيد واأنتم باألف خري. 
بن�صختها  ال�صدور  �صتوا�صل  املنا�صبة  وبهذه 

االإلكرتونية. 
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الخطة التق�سفية تت�سمن 
االقترا�س من الم�اطنين 
بف�ائد عالية 

�حلكومة تقرت�ض �أغلب رو�تب �أيار وتكافح لتوفري 
رو�تب �ل�شهر �ملقبل

 بغداد / املدى

تتج����ه خلية �لط����و�رئ �حلكومية �مل�شوؤولة 
ع����ن توف����ري �ل�شيولة �ملالي����ة �إىل �لقرت��س 
�لد�خل����ي لت�شدي����د رو�ت����ب موظف����ي �لدولة 
و�ملتقاعدي����ن و�لرعاي����ة �لجتماعي����ة ل�شهر 
حزير�ن �ملقبل ب�شب قلة �لإير�د�ت �لنفطية 
وغ����ري �لنفطي����ة �لت����ي ل تتج����اوز ع����ن )2( 

تريليون دينار لل�شهر �لو�حد.
وو�شعت خلي����ة �لط����و�رئ لالإ�شالح �ملايل 
خط����ة ملو�جهة �لزم����ة  �لقت�شادي����ة تتمثل 
يف �لت�ش����دي للرو�ت����ب �لعلي����ا و�لعمل على 
تخفي�شه����ا خ����الل �ل�شهري����ن �ملقبل����ن كذلك 
�مكاني����ة ��ش����د�ر �شن����د وطن����ي )�لقرت��س 
من �ملو�طن����ن( بفائدة عالية م����ع �متياز�ت 

كثرية".
و�شتعج����ل �لزمة �ملالية �لر�هنة يف ت�شريع 
قانون �ملو�زنة �لحتادية لعام 2020 ب�شبب 
�لعج����ز �مل����ايل �لكب����ري, �ذ ب����د�أت �حلكوم����ة 
تفك����ر يف �إمكانية �إ�ش����د�ر ح�شابات ختامية 
�لع����ام �جل����اري بقان����ون حت����ت  يف نهاي����ة 
��ش����م "و�ق����ع �حل����ال" لتو�شي����ح �لإير�د�ت 
و�مل�شروف����ات للعام �حل����ايل و"�إر�شاله �ىل 

�لربملان للم�شادقة عليه".
ويق����ول مظه����ر حمم����د �شال����ح, �مل�شت�ش����ار 
�مل����ايل لرئي�س جمل�����س �ل����وزر�ء يف مقابلة 
م����ع )�مل����دى( �إن "خلية �لط����و�رئ لالإ�شالح 
�مل����ايل �لتي �شكله����ا  جمل�س �ل����وزر�ء تعمل 
يف �جتاه����ن؛ �لأول تدوي����ر �مل����ال لتدب����ري 
�لتموي����ل �ل�شه����ري, و�لث����اين �لدف����ع نح����و 
�لإ�شالح �لقت�شادي", مبينا �ن "�جلد�ول 
�ل�شهرية من �ولوياتها دفع رو�تب �ملوظفن 

و�ملتقاعدين و�لرعاية �لجتماعية".
وكان جمل�س �لوزر�ء ق����د قرر ت�شكيل خلية 
�لط����و�رئ لالإ�شالح �مل����ايل, برئا�شة رئي�س 
جمل�����س �لوزر�ء م�شطف����ى �لكاظمي وله �أن 
يخ����ّول وزي����ر �ملالي����ة لإد�رة �جلل�ش����ات يف 
حال غياب����ه وع�شوية كل م����ن وزير �ملالية, 
ووزير �خلارجية, وزير �لتخطيط, حمافظ 
�لبنك �ملركزي, م�شت�شاري رئي�س �لوزر�ء, 
و�لأمن �لعام ملجل�����س �لوزر�ء, وممثل عن 

�لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء.
وتتوىل خلي����ة �ملهام �شمان توفري �ل�شيولة 
�ملالية و�تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�شة بالإ�شالح 
�مل����ايل من خ����الل تر�شي����د �لإنف����اق وتعظيم 
�ملو�رد و�إ�شالح �ملوؤ�ش�شات �ملالية, وو�شع 

خط����ط متوي����ل مل�شاري����ع �لإعم����ار و�لتنمية 
و�ل�شتثم����ار, مب����ا يف ذل����ك م����و�رد و�آليات 

�لتمويل من خارج �لإنفاق �حلكومي. 
وي�شي����ف �مل�شت�ش����ار �مل����ايل لثال����ث رئي�����س 
حكومة على �لت����و�يل �أن "هناك م�شروفات 
حاكمة يف �لعر�ق �شهرية حجمها �شبعة )7( 
تريلي����ون دين����ار كحد �دنى منه����ا م�شاريف 
و�جب����ة �لدف����ع لأك����ر م����ن �شت����ة و�أربع����ن 
)46( فق����رة يف مقدمته����ا رو�ت����ب �ملوظفن 
�لجتماعي����ة",  و�لرعاي����ة  و�ملتقاعدي����ن 
مو�شحا �ن "حجم �لرو�تب من �مل�شروفات 
�حلاكمة تقدر5,7  تريلي����ون دينار )خم�شة 

تريليون و�شبعمائة مليار دينار(".
ويتاب����ع �أن "ح�شيل����ة مبيعاتن����ا م����ن �لنفط 
ت����رت�وح ب����ن )24 �إىل 25( دولر للربمي����ل 
�لو�حد �أي �ن �لإير�د�ت �ل�شهرية ت�شل �إىل 
تريلي����ون ون�شف �لرتيلي����ون دينار ت�شاف 
له����ا �إي����ر�د�ت �أخرى )�إي����ر�د�ت غري نفطية( 
كال�شر�ئ����ب و�لكمارك ح����و�يل مئاتي مليار 
دينار عر�ق����ي", مبينا �ن �ير�د�تنا �ل�شهرية 
)�لنفطية وغ����ري �لنفطية( ت�شل �إىل �قل من 
)2( تريلي����ون دين����ار عر�ق����ي �ز�ء متطلبات 

�شبعة تريليون �شهريا".
م����ن  �قرت�ش����ت  "�حلكوم����ة  �أن  وي�شي����ف 

�لر�فدي����ن و�لر�شي����د و�مل�ش����رف  م�ش����ارف 
�لعر�قي للتجارة حو�يل )3( تريليون دينار 
لت�شديد �لرو�تب ل�شهر �أيار �جلاري", موؤكد� 
�أن "هن����اك عج����ز� يف �ملو�زن����ة �لت�شغيلي����ة 
كت�شدي����د �لديون وم�شروف����ات �ملحا�شرين 
و�حلر������س �لليلين وم�شتحق����ات �ملقاولن 
وغريه����ا". ومنذ بد�ية �لزم����ة �لقت�شادية 
و�شع����ت �حلكوم����ة �أمامه����ا ع����دة خي����ار�ت  
ل�شد عج����ز �ملو�زن����ة �لت�شغيلي����ة �لتق�شفية, 
�خلارج����ي  �لقرت������س  �إىل  �للج����وء  منه����ا 
و�لد�خلي, و�لدخ����ار �لإجباري, وتر�شيق 

دو�ئر �لدولة �و �لتوجه نحو طبع �لعملة.

�أي����ار  �شه����ر  يف  "�حلكوم����ة  �أن  ويب����ن 
متكنت م����ن تغطي����ة فقط رو�ت����ب �ملوظفن 
و�ملتقاعدي����ن و�لرعاي����ة �لجتماعية ب�شبب 
قلة �لي����ر�د�ت", لفتا �إىل �أن "هناك توجها 
نح����و �لقرت������س �لد�خلي لت�شدي����د رو�تب 

�لعاملن يف �لدولة ل�شهر حزير�ن �ملقبل".
ويو�جه �لعر�ق وهو ثاين �أكرب منتج للخام 
يف �أوب����ك �أزم����ة �قت�شادي����ة نتيج����ة تر�جع 
�أ�شع����ار �لنف����ط و�تفاق على خف�����س �لإنتاج 
باأك����ر من مليون برميل يومًيا, و�لذي يبد�أ 

�شريانه هذ� �ل�شهر.
ويوؤك����د �شال����ح عل����ى �أن "هن����اك مفاو�شات 

م����ع بن����وك وم�ش����ارف دولي����ة لالقرت������س 
منه����ا لت�شديد �لعجز �حلا�ش����ل يف �ملو�زنة 
�لت�شغيلي����ة لكن هذه �ملفاو�شات حتتاج �إىل 
وقت" مبينا �أن على "�ملدى �لبعيد و�لأ�شهر 
�لقادم����ة توج����د ني����ة لإ�ش����د�ر �شن����د وطني 
)�لقرت��س من �ملو�طنن( بفائدة عالية مع 

�متياز�ت كثرية".
�لط����و�رئ تدر�����س  "جلن����ة  �أن  �إىل  ويلف����ت 
�إمكاني����ة ت�شريع قان����ون �ملو�زنة �لحتادية 
مل����ا تبقى من �ل�شن����ة �ملالية لكن يف حال عدم 
ت�شري����ع هذه �ملو�زن����ة �شتقوم �حلكومة يف 
نهاي����ة �ل�شن����ة �ملالي����ة باإ�ش����د�ر �حل�شاب����ات 
�خلتامية بقانون ��شمه و�قع �حلال لتو�شيح 
�لإير�د�ت و�مل�شروفات لعام 2020 وير�شل 

�إىل جمل�س �لنو�ب للم�شادقة عليه".
وب����ن �أن "تخفي�س �لرو�ت����ب �لعليا يعتمد 
حزي����ر�ن  �شه����ر  يف  �مل����ايل  �لو�ش����ع  عل����ى 
�ملقب����ل", مو�شحا �ن "جلنة �لإ�شالح �ملايل 
�شتت�ش����دى للرو�ت����ب �لكب����رية يف �لدول����ة 
�لعر�قية ب�شب����ب قلة �لإير�د�ت وهي فر�شة 

�إ�شالحية".
وكان وزي����ر �ملالية علي عب����د �لأمري عالوي 
حت����دث ع����ن �لفئ����ات �مل�شمول����ة بتخفي�����س 
�لرو�ت����ب, وح����ّدد �آلي����ة �ل�شتقط����اع وطرق 

تقلي�شه �أو �شحبه �دخارًيا.
وقال ع����الوي يف لقاء متلف����ز �إن "�حلكومة 
�مل�شحوق����ة  للطبق����ة  �لأولوي����ات  �شتح����دد 
و�لفق����رية و�أن �أي تخفي�����س بالرو�ت����ب لن 
ي�شم����ل �ملوظف����ن, �أو �ملتقاعدين بالدرجات 
�لدني����ا �لذين يتقا�شون ر�تب����ا مبقد�ر 500 
�أل����ف دينار فم����ا دون", منوها �ىل �أن "باقي 
�لفئ����ات �لأخ����رى و�لت����ي ت�شتهل����ك ن�ش����ف 
�ملو�زنة بالرو�تب �لعالية �شتكون م�شمولة 

باملعاجلة و�لتخفي�س".
و�أ�ش����اف �أن "�لفئ����ة �لقريب����ة م����ن �لدرج����ة 
�خلام�شة �شنح����اول تقليل �ل�شرر عليها عن 
طري����ق تقليل �لتخفي�����س �أو �شحبه �دخاريا 
وربطه بتاأمن �شحي �أو �إ�شكاين �أو �شمان 

�شحي".
)خارجي����ة  دي����ون  "هن����اك  �أن  �إىل  وين����وه 
تق����در  و�لت����ي  �لدف����ع  و�جب����ة  ود�خلي����ة( 
قميته����ا ب�����)12( تريليون دين����ار", مبينا �أن 
"بالإم����كان تاأجي����ل �لدي����ون �لد�خلي����ة بن 
�ملوؤ�ش�ش����ات �حلكومية )م�ش����ارف �لر�فدين 
�لر�شي����د م�شرف �لع����ر�ق للتج����ارة و�لبنك 

�ملركزي(".

جل�سة جمل�س 
الوزراء االخرية

 بغداد / المدى

اأعلن وزير المالية علي عبد 
االأمير عالوي، ام�س ال�سبت، 

عن اأول اتفاق مع وزير الطاقة 
ال�سع�دي عبد العزيز بن �سلمان، 

خالل زيارته ال�سع�دية. 
وقال عالوي في تغريدة على 
م�قع )ت�يتر(: "خالل لقائي 
االأمير عبد العزيز بن �سلمان 

تم االتفاق على تفعيل الربط 
الكهربائي بين العراق وال�سع�دية، 

وتط�ير �س�ق الطاقة باال�سافة 
الى اال�ستثمار والم�ساركة في 

تم�يل م�سروعات ت�ليد ونقل 
وت�زيع الطاقة الكهربائية 

)المتجددة والتقليدية( في 
العراق".

ب���دوره, ق���ال مظه���ر محم���د �شال���ح, �لم�شت�شار 
�لمال���ي لرئي����س �لحكوم���ة �لعر�قي���ة معلقا على 
��شباب زيارة وزير �لمالية: "�لهدف من �لزيارة 
لالقتر�����س و�لتمويل من �ل�شعودية ل�شد �لعجز 
ف���ي �لمو�زنة �لت�شغيلي���ة". ورجح خالل حديث 
�لقت�ش���ادي  �لمجل����س  "�إع���ادة  )�لم���دى(  م���ع 

�لم�شترك بين �لعر�ق و�ل�شعودية".
وكان وزي���ر �لمالي���ة وزير �لنفط وكال���ة قد ز�ر 

�لريا����س مبعوث���ا من رئي����س �ل���وزر�ء, و�تفق 
م���ع �لجانب �ل�شعودي على فتح معبر عرعر بين 

�لبلدين.
وف���ي وقت �شاب���ق �أكد عالوي �أن "ل���دى �لعر�ق 
خطة للتوجه نح���و تحقيق �لتو�زن �لقت�شادي 
و�لمال���ي م���ع دول �لج���و�ر, و�أن تك���ون �ل�شوق 
�لعر�قي���ة مفتوح���ة للجميع بعيًد� ع���ن �لإ�شر�ر 
بطرف معين", مبيًنا �أن "�لحكومة ت�شعى لحث 
�ل�ش���ركات �ل�شعودية على �لم�شاهم���ة في �إعادة 
�إعم���ار �لبل���د", م�شدًد� عل���ى �أن "�لعر�ق بحاجة 
�إل���ى دعم مالي ف���وري حتى ت�شتطي���ع �لحكومة 

�لوفاء بتعهد�تها تجاه �لموظفين".

ب���دوره, ق���ال �لنائب مثن���ى �أمين, ع�ش���و لجنة 
�لعالق���ات �لخارجية ف���ي �لبرلم���ان, �إن �لمملكة 
�لعربي���ة �ل�شعودي���ة دولة ذ�ت ثق���ل و�أهمية في 
�لمنطق���ة وه���ي دولة كبيرة وغني���ة ت�شتطيع �أن 

تقدم �لكثير للعر�ق.
�أو�ش���ح �أن زي���ارة وزي���ر �لمالي���ة عل���ي عالوي 
للمملكة �لعربية �ل�شعودية جزء من ملف تقوية 

عالقات �لعر�ق مع دول �لجو�ر.
وتاب���ع �أمين: "هن���اك �لعديد م���ن �لأزمات �لتي 
يم���ر بها �لع���ر�ق على كاف���ة �لأ�شع���دة, كالأزمة 
كورون���ا,  ووب���اء  �لنف���ط  و�أزم���ة  �لقت�شادي���ة 
�إ�شافة �إل���ى تجدد هجمات بع����س خاليا د�ع�س 

�لإرهابي���ة, ناهيك عن �لأزم���ات �ل�شيا�شية �لتي 
ع�شفت بالبلد وجعلته ف���ي فر�غ �إد�ري", مبينا 
�أن "�لحكومة بد�أت تتعافى �شيئا ف�شيئا, ويعتبر 
مل���ف تقوية �لعالقات مع جير�ن �لعر�ق هو �أمر 

مهم و�شروري في هذه �لمرحلة".
و�أ�ش���اف �أمين, �أن "�ل�شعودية لها �شلة مبا�شرة 
بق�شية �نخفا�س �أ�شع���ار �لنفط عالميا, بالتالي 
فاإن �لتحرك عليها لمناق�شة ملف �لنفط هو �شيء 
�ش���روري", لفتا �إل���ى �أن "هناك ملف���ات �أخرى 
عدي���دة ومهم���ة ول نعل���م ه���ل �شيت���م طرحها �أم 
ل, خ���الل زي���ارة وزي���ر �لمالية �إل���ى �ل�شعودية, 
كق�شي���ة �إم���د�د�ت �لغ���از و�لكهرب���اء كبديل عن 

�لإم���د�د�ت �لقادم���ة من �إير�ن نتيج���ة لل�شغوط 
�لأمريكي���ة وم���ن �لممك���ن �أن تق���دم لن���ا �أ�شعار� 

�أف�شل في ق�شية ��شتير�د �لغاز و�لكهرباء".
�ل���ى ذلك ق���ال �لخبير �لقت�شادي هم���ام �ل�شماع 
�إن "�ل�شعودي���ة ه���ي �لأخ���رى تعان���ي م���ن �أزمة 
�قت�شادي���ة حاله���ا حال بقي���ة دول �لعالم, ناهيك 
ع���ن �للتز�م���ات �لكبيرة �لتي تقع عل���ى عاتقها, 
ل���ذ� لي�س من �لمتوق���ع �أن ت�شتطيع تقديم �لدعم 

�لمن�شود للعر�ق في هذه �لظروف."
وتابع �ل�شماع بالقول, "يج���ب �أن يتفق �لعر�ق 
مع �لمملكة في بع�س �لجو�نب, في ظل �ل�شغط 
�لذي يتعر�س له �لعر�ق د�خليا من قبل �لمجاميع 
�لتي تو�ل���ي �إير�ن, لذ� من م�شلح���ة �ل�شعودية 
م�شاع���دة �لع���ر�ق, خ�شو�شا ف���ي مو�شوع عدم 
�لم�شا����س بح�شة �لع���ر�ق �لت�شويقية من �لنفط 

في �شرق �آ�شيا."
و�أ�شاف �ل�شماع قائاًل, "�إن نجاح �لحكومة �لتي 
يتر�أ�شها �لكاظمي يعتم���د ب�شكل كبير على مدى 
قدرته���ا في توفي���ر �لم�شتلزمات �لت���ي يحتاجها 
�ل�شع���ب �لعر�قي, ومن م�شلح���ة �لمملكة تقديم 
�لدعم للعر�ق و�أن ل تناف�شه, و�إل �شين�شب ذلك 

في م�شلحة �إير�ن".
كذل���ك ق���ال �لكات���ب و�لمحل���ل �ل�شيا�ش���ي با�شم 
�أب���و طبيخ, �إن �لعالقة بي���ن �لعر�ق و�ل�شعودية 

تاريخية ومتذبذبة.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن �لعالق���ات �لعر�قي���ة �ل�شعودية 
ق���د �شابتها توت���ر�ت, خا�شة مع بد�ي���ة �لعملية 
�ل�شيا�شية في �لعر�ق, ومنذ �لحتالل �لأمريكي, 

في �لعام 2003 .
ج���ذب  تري���د  بغ���د�د  �أن  طبي���خ  �أب���و  و�أ�ش���اف 
�ل�شتثم���ار�ت �ل�شعودية للع���ر�ق, كونها تعاني 
م���ن �أزم���ة �قت�شادية, وب���اأن �لريا�س ل���م تنفتح 

على �لعر�ق ب�شكل كامل بعد.
في غ�شون ذلك, قررت �ل�شعودية عودة �شفيرها 

�إلى �لعر�ق لمز�ولة عمله في �أقرب وقت, بهدف 
ترجم���ة رغب���ة �لمملكة في تعزي���ز �لعالقات بين 

�لبلدين.
و�أفادت �شحيفة )ع���كاظ( �ل�شعودية, باأن نائب 
رئي����س مجل����س �ل���وزر�ء وزير �لمالي���ة ووزير 
�لنف���ط بالوكالة, علي عب���د �لأمير عالوي, حمل 
ر�شال���ة �ل���ى �لمل���ك �شلم���ان بن عب���د �لعزي���ز �آل 
�شع���ود, من رئي�س �ل���وزر�ء �لعر�ق���ي م�شطفى 
�لكاظمي, لبحث �لعالقات �لأخوية و�لقت�شادية 

بين �لجانبين.
و�جتم���ع ع���الوي مع وزي���ر �لطاق���ة �ل�شعودي, 
�لأمي���ر عبد �لعزيز ب���ن �شلمان بن عب���د �لعزيز, 
�ل�ش���وق  ��شتق���ر�ر  �لجانب���ان  ناق����س  حي���ث 
�لهتم���ام  ذ�ت  و�لمو�شوع���ات  �لبترولي���ة, 
�لم�شت���رك بين �لبلدي���ن �ل�شقيقين ف���ي مجالت 

�لطاقة.
وعب���ر �لجانبان عن �رتياحهما لتح�شن �لعو�مل 
�لأ�شا�شي���ة ف���ي �ل�ش���وق �لبترولي���ة, م���ع بد�ية 
�شريان �تفاقي���ة "�أوبك +", و�تفقا على �شرورة 
مو��شل���ة �لعم���ل مع جمي���ع �لمنتجي���ن لت�شريع 
��شتعادة �لتو�زن لالأ�شو�ق, موؤكدين بذلك �لتز�م 

بلديهما �لر��شخ بتطبيق �تفاقية "�أوبك+".
و�أ�ش���ارت �ل�شحيف���ة �إل���ى �أن ع���الوي ق���د �لتقى 
بوزي���ر �لخارجي���ة �لأمي���ر في�ش���ل ب���ن فرح���ان 
ب���ن عب���د �لل���ه, حي���ث هن���اأه بت�شكي���ل �لحكومة 
�لعر�قي���ة برئا�ش���ة م�شطف���ى �لكاظم���ي ونيله���ا 
�لثقة من �لبرلم���ان �لعر�قي, و�أكد حر�س �لملك 
�شلم���ان ب���ن عب���د �لعزيز, وول���ي عه���ده, �لأمير 
محمد بن �شلم���ان, وحكومة �لمملكة على وحدة 
�ل�شع���ب �لعر�قي �ل�شقي���ق, و�أهمية �لتعاون مع 
�لحكوم���ة �لعر�قية �لجدي���دة لتحقيق �لم�شالح 
بي���ن  �لثنائي���ة  �لعالق���ات  وتعزي���ز  �لم�شترك���ة 
�لبلدي���ن �ل�شقيقين بما ي�شب ف���ي تحقيق �لأمن 

و�ل�شتقر�ر للمنطقة.

�لوف��د �لعر�ق��ي ف���ي �ل�ش��عودية يبحث �ش��وق �لنف��ط وملف و�ال�ش��تثمار 
الريا�س تقرر ع�دة �سفيرها اإلى بغداد لمزاولة عمله



 بغداد / المدى

اأم�س ال�سبت،  اأعلنت خلية الإعالم الأمني، 
هجومين  داع�����س  تنظيم  م��ن  عنا�سر  �سن 
على قوات اأمنية في محافظتي �سالح الدين 

والأنبار.
)ال��م��دى(  تلقت  ب��ي��ان  ف��ي  الخلية  وق��ال��ت 
ن�سخة منه، اإنه حدث اإطالق نار مبا�سر من 
نقطة  على  داع�س  تنظيم  من  عنا�سر  قبل 
تابعة الى اللواء 17 بال�سرطة التحادية في 
منطقة البو خدو/ جالم �سامراء. واأ�ساف 
البيان اأن الحادث اأ�سفر عن جرح منت�سبين 
من  عنا�سر  ا�ستهداف  اإل��ى  م�سيًرا  اإثنين، 
داع�س نقطة تابعة اإلى فرقة الم�ساة الأولى 
ف��ي ت��ق��اط��ع ع��ك��ا���س��ات، م��ا اأدى اإل���ى ج��رح 

�سابط.
في  م��وؤخ��ًرا  داع�س  تنظيم  عنا�سر  ون�سط 
الدين  و�سالح  وكركوك  ديالى  محافظات 
والأنبار، بعمليات هجومية تطال المدنيين 
خلفت  ال�سعبي،  والح�سد  الأمنية  والقوات 

العديد من ال�سحايا.
الحكومة  اإع���الن  عقب  داع�����س  ن�ساط  ج��اء 

المقرب  قردا�س  النا�سر  عبد  على  القب�س 
اأي��ام قالئل من  بعد  البغدادي،  بكر  اأبو  من 

عودة التحالف الدولي للعمل في المنطقة.
وق�����ال م��ح��م��د ك���ري���م ال��خ��اق��ان��ي ال��ب��اح��ث 
هو  ق��ردا���س  على  "القب�س  اإن  ال�سيا�سي 
الوطني  المخابرات  لجهاز  يح�سب  اإنجاز 
العراقي، حيث تم الإعالن عن عملية نوعية 
على  القب�س  اإل��ق��اء  في  تمثل  ثمين  و�سيد 
بكر  اأبو  الإرهابي  المر�سحين لخالفة  اأبرز 
ال���ذي تم  ال��ب��غ��دادي، زع��ي��م تنظيم داع�����س 
المخابرات  جهاز  معلومات  على  بناء  قتله 
الوطني العراقي في عملية اأمر بها الرئي�س 
قوات  ونفذتها  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأمريكي 
بريف  باري�سا  ق��ري��ة  ف��ي  خا�سة  اأمريكية 
ت�سرين   27 ف��ي  ال�سورية  اإدل���ب  محافظة 
ال�سيا�سي  الباحث  الأول 2019". وا�ساف 
لتولي  المر�سحين  م��ن  ك���ان  ق���ردا����س  اأن 
بعد  الإرهابي  داع�س  تنظيم  زعيم  من�سب 
قبل  ال��ب��غ��دادي  بكر  اأب��و  قبل  م��ن  تر�سيحه 
بلدة  من  ينحدر  الذي  قردا�س  مقتله، وولد 
 ،1967 ع���ام  ن��ي��ن��وى  محافظة  ف��ي  تلعفر 
بتنظيم  التحاقه  منذ  عدة  منا�سب  وتولى 

القاعدة الإرهابي في عام 2007 وتم تكليفه 
بالعديد من العمليات التي ا�ستهدفت قوات 

الأمن العراقية والمواطنين.
بكر  اأب��و  ق��ردا���س  "بايع  الخاقاني  وت��اب��ع 
البغدادي وكان يعد كاتم اأ�سراره و�سارك في 
معظم المعارك في كوباني وال�سيطرة على 
في  والباغوز  والباب  وحلب  تدمر  مدينة 
المواد  ت�سنيع  على  ي�سرف  وكان  �سوريا، 
ومتابعة  �سناعة  عن  وم�سوؤول  المتفجرة 
ا�ستخدامه  الخردل والذي تم  وتطوير غاز 
القوات  داع�س �سد  تنظيم  عنا�سر  قبل  من 
التفخيخ في  العراقية، وكان ي�سمى بوزير 
تنظيم داع�س الإرهابي، وكان لقردا�س دور 
مع  المفاو�سات  عمليات  اأغ��ل��ب  ف��ي  م��وؤث��ر 

الف�سائل الإرهابية الخرى".
اأن  "يمكن  ال�سيا�سي،  الباحث  واأو���س��ح 
ن�ستدل على اأبرز معطيات العملية الناجحة 
حيث  العراقي  الوطني  المخابرات  لجهاز 
القب�س على  اإلقاء  الإع��الن عن عملية  ياأتي 
قردا�س في ظل عودة ن�سبية لن�ساط تنظيم 
المناطق  م��ن  ع���دد  ف��ي  الإره���اب���ي  داع�����س 
والمدن العراقية، في �سالح الدين وكركوك 

مثلث  منطقة  وه���ي  ���س��رق��ا  دي��ال��ى  ���س��م��ال 
الحين  بين  التنظيم  ي�ستغلها  التي  الموت، 
والآخر ل�سن هجماته على القوات العراقية 
اإلى  الخاقاني  واأ���س��ار  هناك".  المتمركزة 
الإرهابي  "تجدد هجمات تنظيم داع�س  اأن 
في الآونة الأخيرة يعك�س قدراته على �سن 
بع�س  على  الع��ت��داءات  وتنفيذ  الهجمات 
وهذا  وغربها،  بغداد  �سمال  في  المناطق 
التي  تهديدا  الأك��ث��ر  المناطق  م��ن  يجعلها 
التنظيم  وكان  العراقية،  القوات  ت�ستهدف 
بداية  في  الدين  �سالح  محافظة  ا�ستهدف 
�سهر اأيار الحالي في هجوم دموي اأ�سفر عن 
ا�ست�سهاد 10 من عنا�سر الح�سد ال�سعبي".

عن  تك�سف  العملية  "هذه  بقوله  وم�سى 
العراقي  الوطني  المخابرات  جهاز  ق��درة 
ع��ل��ى ت��ت��ب��ع ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م الإره��اب��ي��ة 
بناء  المنا�سبة  اللحظة  في  عليهم  والقب�س 
وبالتالي  دقيقة  ا�ستخبارية  معلومات  على 
ي��ع��د اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ق���ردا����س مقدمة 
مهمة  �ستكون  معلومات  على  للح�سول 
القياديين  على  القب�س  موا�سلة  اأج��ل  من 

الهاربين من تنظيم داع�س".
اأمين  الجميلي  ال�ستار  عبد  قال  جانبه  من 
"في  العراقي:  النا�سري  الطليعي  الحزب 
ظني اأن هذا الرجل هو اأحد قيادات داع�س 
لأنه  المفتر�س،  الخليفة  ولي�س  الإره��اب��ي 
اأعلن عما �سماه  اأن  الإرهابي  لداع�س  �سبق 
وا�سمه  القر�سي،  اإب��راه��ي��م  اأب���و  بمبايعة 
المولى،  الرحمن  اأمير محمد عبد  الحقيقي 
الرجل  ه��ذا  يكون  اأن  نفت  اأمريكا  اأن  كما 
الجميلي:  واأ�ساف  البغدادي".  خليفة  هو 
وم��ن  متعار�سة  م��ع��ل��وم��ات  الآن  "تدور 
ال��ق��ردا���س  ح���ول حقيقة  م��ت��ع��ددة  م�����س��ادر 
هناك  اأن  خ�سو�سا  اعتقل،  وكيف  ومتى 
معلومات باأنه معتقل �سابق لدى ما ي�سمى 
بقوات �سورية الديمقراطية، لكن الأمر فيما 
اإيجابي  م��ردود  ذات  معنوية  م�ساألة  يبدو 
على جهود مكافحة اإرهاب داع�س الذي بداأ 
تزامن  م�ستغال  العراق،  في  موؤخرا  ين�سط 
وال�سحية  والأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية  الأزم���ات 

والقت�سادية".
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اع���الن  م���ع  الح���وادث  تل���ك  وج���اءت 
الب���الد ولأول م���رة من���ذ 50 عاًم���ا، ع���ن 
ق���رب ت�سدي���ر حوال���ي 850 األ���ف ط���ن 
م���ن الحنط���ة اإلى الخ���ارج بع���د تحقيق 
الكتفاء الذات���ي. ويقول حيدر الع�ساد، 
رئي����س اتح���اد الجمعي���ات الفالحية في 
الع���راق ل�)الم���دى( ان "الحرائ���ق طالت 
مح�سول���ي الحنط���ة وال�سعي���ر فق���ط"، 
دون اأي محا�سيل اخرى، في ا�سارة الى 
احتمال وج���ود "مخطط" لعودة العراق 
ال���ى ا�ستي���راد المحا�سي���ل. وف���ي ه���ذا 
العام فقد ت���م تو�سيع الخط���ة الزراعية، 
لمح�سول���ي الحنط���ة وال�سعي���ر بح�سب 
وزارة الزراعة، لتبلغ بحدود مليون طن 
ف���ي حي���ن كان اإنتاج الع���ام الما�سي 27 
األف ط���ن، بينم���ا تبلغ الحاج���ة المحلية 

ن�سف مليون طن.

خ�سائر بالمليارات 
ع�ساد يوؤك���د ان الحرائق اتلفت "7207 
دونم���ا" خالل فت���رة �سهر، كم���ا ادت الى 
الزراعية  المكائ���ن  ع�س���رات  في  "دم���ار 
والج���رارات التي ا�ستخدم���ت في اطفاء 
الدف���اع  مديري���ة  وقال���ت  الحرائ���ق". 
المدن���ي، التابع���ة ل���وزارة الداخلية، ان 
مجمل الحرائق الت���ي �سهدتها الرا�سي 
خ���الل المو�س���م الحال���ي طال���ت اكثر من 
100 ال���ف دون���م، فيم���ا حج���م الرا�سي 
الزراعي���ة المحترقة بل���غ "5359 دونم" 
ف���ي 11 محافظة. بالمقاب���ل يقدر رئي�س 
الجمعي���ات الفالحي���ة، حج���م الخ�سائ���ر 
ب�"4 مليار دولر"، ما يعادل نحو 5 مليار 
دينار عراق���ي. واأعلن���ت وزارة التجارة 
ال�سب���وع الما�س���ي، ع���ن ت�سوي���ق نحو 
1.5 ملي���ون ط���ن من مح�س���ول الحنطة 
المحلي���ة. وقال���ت ال���وزارة في بي���ان اإن 
الم�سوق���ة  المحلي���ة  الحنط���ة  "كمي���ات 
لمخازن و�سايل���وات وزارة التجارة في 
13 محافظ���ة وبع���د مرور �سه���ر �سارفت 

على 1.5 مليون طن من الحنطة".
واأ�س���اف البي���ان ان الحنط���ة الم�سوق���ة 
لهذا الع���ام "متميزة جدا" بح�سب تقرير 
للجن���ة الفني���ة الم�سترك���ة م���ن �سركت���ي 
الحب���وب،  وت�سني���ع  الحب���وب  تج���ارة 
مبين���ا ان هذا النت���اج المتميز "يح�سل 

لثاني مرة في العراق منذ 50 عاما".

من الفاعل؟ 
حت���ى الن ل يعرف من الجهة التي تقف 
وراء عمليات الح���رق التي تكررت 164 

مرة، بح�سب بيانات الدفاع المدني.

يق���ول حي���در الع�س���اد "ل���و نظرن���ا الى 
المناطق الت���ي تقع فيها عمليات الحرق، 
�سنعرف ان هناك موؤامرة �سيا�سية وراء 
تلك الحوادث"، دون الك�سف عن تفا�سيل 
تلك الموؤامرة. ووفق الدفاع المدني، ان 
محافظ���ة �س���الح الدي���ن اكث���ر المناطق 
المت�س���ررة بتلك الح���وادث، حيث ن�سب 
فيه���ا 48 حريقا خالل �سه���ر واحد، طال 
نحو 10 اآلف دونم، بينها اكثر من 400 

دونم احترق ب�سكل كامل.
تنظي���ف  "عملي���ة  ان  ع�س���اد  وي�سي���ف 
المنطق���ة المحترقة لعادة زرعها تحتاج 

ال���ى ازالة 20 مت���را في محي���ط الر�س 
دون���م   1000 كل  يعن���ي  المت�س���ررة، 
محت���رق يجب ات���الف 3000 اآلف دونم 
اآخ���ر بمحيط���ه".  وعل���ى ه���ذا ال�سا�س 
ف���ان حج���م الرا�سي التي دم���رت ب�سكل 
كام���ل في �سهر واح���د، قد تج���اوز ال�20 
الف دون���م، ا�ستن���ادا لرق���ام الجمعيات 
الفالحي���ة لالرا�س���ي المحترق���ة ب�س���كل 

فعلي.

طرق حرق الأرا�سي 
الجمعي���ات الفالحي���ة توؤك���د ان عمليات 

الحرق تتم بو�سائل متعددة، منها "اطالق 
النار من بنادق ذات ر�سا�س حارق"، او 
لت�سليط �سوء  "و�س���ع عد�سات مكب���رة 

ال�سم�س على المحا�سيل".
وبح�س���ب بيان���ات الدف���اع المدن���ي، ان 
المرتب���ة  ف���ي  تاأت���ي  نين���وى  محافظ���ة 
الثاني���ة بعد �سالح الدي���ن من حيث عدد 
الحرائ���ق، حي���ث ن�سب فيه���ا 25 حريقا، 

تليها محافظة ديالى ب�20 حريقا.
وتق���ول تقارير الدف���اع المدن���ي، ان 56 
م���ن حوادث الحرائق الخيرة )من ا�سل 
164 حريق(، ناجم���ة عن "عطب اأ�سالك 

الكهرب���اء" و"27 ج���راء �س���رارة نار من 
مكائ���ن ح�ساد القم���ح وال�سعير"، و"18 
م�سدر ن���ار خارج���ي" و"13 ناجمة عن 
اأعق���اب ال�سجائر" و9 حرائ���ق متعمدة، 
و"8 ناجم���ة ع���ن عم���ل اإرهاب���ي" و"34 

حادث حريق ل يزال قيد التحقيق".
الما�س���ي،  ال�سب���وع  داع����س  واعت���رف 
بم�سوؤوليته عن حرق مزارع الحنطة في 
جل���ولء، �سرقي ديالى، في ا�سدار جديد 
للتنظي���م تحت ا�سم "ف�س���رب العناق"، 
وه���ي الم���رة الول���ى الت���ي يعل���ن فيه���ا 

التنظيم عن تبنيه مثل هكذا عمليات.

المن���ي  الع���الم  اعلن���ت خلي���ة  ام����س، 
الت�سدي لمجموع���ة "اإرهابية داع�سية" 
ت�سلل���ت اإلى اإح���دى القرى ف���ي محافظة 

كركوك ل�ستهداف مزارع الحنطة.
وقال���ت الخلي���ة في بي���ان، اإن "مجموعة 
قري���ة  اإل���ى  ت�سلل���ت  داع�سي���ة  اإرهابي���ة 
الدب����س  لق�س���اء  التابع���ة  قو�سقاي���ة 
م���زارع  بمحافظ���ة كرك���وك ل�سته���داف 
الحنط���ة". واأ�سافت الخلي���ة في بيانها، 
اأن "اأهال���ي القري���ة م���ع الق���وات الأمنية 
واأدى  الإرهابي���ة،  للمجموع���ة  ت�س���دوا 

الحادث الى ا�ست�سهاد مواطن".
وكان نائ���ب رئي�س لجن���ة المن والدفاع 
البرلمانية ناي���ف ال�سمري، دعا في وقت 
�سابق رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي 
م���ع  م�سترك���ة  تحقي���ق  لجن���ة  لت�سكي���ل 
مجل�س النواب بح���وادث الحرائق التي 

طالت الحقول الزراعية.
ول تمل���ك لجن���ة الدف���اع ف���ي البرلم���ان، 
تل���ك  وراء  ال�سب���ب  ع���ن  تف�سي���رات 
الهجمات، لكنها تعتقد ان بع�سها "مدبر 
م���ن قبل مافي���ات" ل�سته���داف القت�ساد 
العراقي و�سم���ان الهيمنة عل���ى ال�سوق 

من قبل تلك الجهات.

خطط جديدة لمواجهة 
الحرائق 

الفالحي���ة  للجمعي���ات  الع���ام  التح���اد 
التعاوني���ة في العراق كان ق���د دعا نهاية 
كاف���ة  الفالحي���ن  الما�س���ي،  ال�سب���وع 
اإل���ى الب���دء بعملي���ات الح�س���اد الخا�سة 
باأرا�سيه���م باأقرب وق���ت ممكن لحمايتها 

من الحرائق.
ويق���ول رئي����س التح���اد حي���در الع�ساد 
ان "م���ن ال�سعوبة حماي���ة الرا�سي من 
الح���رق خ�سو�سا ف���ي المناطق الغربية 

لت�ساع الم�ساحات الخ�سراء".
وا�س���اف: "لكننا بداأن���ا بتجربة جديدة 
في كركوك بت�سيير دوريات م�ستركة بين 
ال�سرطة والمزارعين، و�ستعمم في باقي 

المناطق وقد تحد من تلك الحوادث".
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واخل�سائر  دومن  األف   100 احلنطة" تلتهم  "نريان 
ت�سل لـ5 مليار دينار 

العدد )4678( ال�سنة ال�سابعة ع�سرة - الأحد )24( اأيار  2020

داع�ش نفذ 8 عمليات 
والداخلية حتقق بـ34 
حريًقا اآخر من اأ�سل 164 

داع�ــش يهاجــم قــوات اأمنيــة يف �ســاح الديــن والأنبــار 

قــدرت جهات فالحيــة خ�سائر حرائق املزارع يف البــالد بنحو 5 مليار دينار، خــالل �سهر واحد، اىل جانب تلف ع�ســرات الآليات واملكائن 
الزراعيــة. واح�ســت تلك اجلهات م�ساحات زراعية حمرتقة تزيــد عن ارقام وزارة الداخلية بنحــو 2000 دومن )الدومن يعادل 2500 مرت 

مربع(. وتلك الرقام قابلة للزيادة اىل 3 ا�سعافها، ب�سبب التلف الذي حتدثه احلرائق بامل�ساحات املحيطة باملنطقة املحرتقة.

 بغداد / املدى

بع���ث وزير املالية عل���ي عبد الأمري ع���الوي، ر�سالة اإىل 
رئي�س وزراء اإقليم كرد�ستان م�سرور بارزاين، ت�سمنت 

اأربع خطوات للت�سوية املالية بني بغداد واأربيل.
وبح�سب وثيقة فاإن اخلطوات املقرتحة ت�سمل دفع 400 
مليار دين���ار عراقي ل�سهر ني�سان من قبل الوزارة لإقليم 
كرد�ست���ان، اإىل جان���ب الدخول باجتماع���ات مكثفة بني 
ممثل���ي احلكومتني لغر�س التفاق عل���ى ت�سوية نهائية 
خالل م���دة ل تزيد على 30 يوًما، وتعتمد قانون الإدارة 

املالية الحتادي اأ�سا�ًسا لها.
كما يقوم ديوان الرقاب���ة املالية الحتادي بالتن�سيق مع 
وزارة املالية الحتادية وديوان الرقابة املالية يف الإقليم 

باحت�ساب الإيرادات غري النفطية لالإقليم وتدقيقها.
واأ�سارت الوثيق���ة املوؤرخة بتاريخ 19 اأيار اجلاري اإىل 
اأن متوي���ل الدفع���ات الالحق���ة ل�سهر ني�س���ان يجري بعد 

تنفيذ التفاق الذي �سينتج عن الجتماعات.
وكان رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان م�سرور بارزاين، قد 
ق���ال اجلمعة، اإن الإقليم مدين ب� 27 مليار دولر، م�سرًيا 

اإىل اأن "جزًءا م���ن هذه الديون يقع على عاتق احلكومة 
الحتادية لعدم اإر�سالها ح�سة الإقليم من املوازنة خالل 
ال�سن���وات املا�سي���ة". وقال بارزاين يف خط���اب متلفز: 
"اتخذنا خطوات جدية حلل امل�ساكل مع بغداد وتخفيف 
العبء عن املواطن���ني"، م�سيًفا: "�سنوا�سل املفاو�سات 
م���ع احلكوم���ة العراقية اجلديدة حل���ني التو�سل حللول 

مر�سية على اأ�سا�س الد�ستور".
اإقلي���م كرد�ست���ان يف جمل����س الن���واب  "ممثل���ي  ودع���ا 
اإىل و�س���ع امل�سالح احلزبي���ة ال�سيقة جانًب���ا". وتابع: 
"عازم���ون على امل�سي يف طريق الإ�سالح ووقف هدر 
املال الع���ام ولن نرتاجع ع���ن الإ�س���الح ال�سامل الذي ل 
ي�ستثني اأح���ًدا"، مبيًنا: "كر�سن���ا كل اإمكانياتنا ل�سمان 
توفري معي�سة املواطنني وو�سعنا خطًطا لتجاوز الأزمة 

الراهنة". 
واأ�سار اإىل اأن "80% من اإيرادات اإقليم كرد�ستان ت�سرف 
لدفع الرواتب فيما ي�سكل املوظفون ن�سبة 20% فقط من 
املواطنني"، موؤكًدا: "نعتمد خطة ل�سمان الأمن الغذائي 
والدوائ���ي ونطمئن بع���دم ح�سول م�س���اكل بهذا املجال 

حتى نهاية العام على اأقل تقدير".

بغداد تطرح على اأربيل 4 خطوات 
للت�سوية املالية

رئي�ش حكومة الإقليم: مدينون بـ27 مليار دولر بعد يوم من اإعالن اعتقال "كاتم اأ�سرار" البغدادي
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 متابعة املدى 

ح�ش���ن  و�لبيئ���ة  �ل�شح���ة  وزي���ر  �أك���د 
�إج���ر�ء  ع���دم  �ل�شب���ت،  �لتميمي،�م����س  
�أي تغي���ر عل���ى �شو�ب���ط دو�م �ملوظفني 

و�حلظر �جلزئي بعد عيد �لفطر. 
للوكال���ة  ت�شري���ح  يف  �لتميم���ي  وق���ال 
�لر�شمية، �إن "�ل���دو�م بالن�شبة للموظفني 
بع���د عيد �لفطر يبق���ى 25 باملئة"، م�شًر� 
�ىل �أن"حظر �لتجو�ل �جلزئي هو �ل�شائد 

بعد �لعيد".  
و�أ�ش���اف �لتميم���ي �أن "ع���ودة �لدو�م يف 
�جلامع���ات هو جم���رد در��ش���ة مت عر�شها 
على �للجنة �لعليا لل�شحة و�ل�شالمة وهي 
م���ن �شتتخذ ق���ر�ًر� بهذ� �ل�ش���اأن" مبيًنا �أن 
�لعلمي  و�لبحث  �لع���ايل  �لتعليم  "وز�رة 
قدمت طلًبا ب�ش���اأن ��شتئناف �لدو�م لطلبة 

�لدر��شات �لعليا".  
و�شع���ت  �ل�شح���ة  "وز�رة  �أن  وتاب���ع 
جمموعة م���ن �ل�شو�بط و�الآلي���ات ب�شاأن 
�إج���ر�ء �المتحان���ات"، الفًت���ا �ىل �أن "هذه 
�ل�ش���روط ه���ي �رتد�ء �لكمام���ات وفح�س 
�لطلب���ة قب���ل �المتح���ان وتعف���ر �لقاعات 
ملرحل���ة  ي���وم  كل  �المتح���ان  يك���ون  و�أن 

لتجنب �لزخم".  
و�أرجع �لتميمي، �لزيادة يف عدد �حلاالت 
ك���رة  �ىل  كورون���ا  بفرو����س  �مل�شاب���ة 
�لفحو�ش���ات �لوبائي���ة، مو�شًحا �أنه "يف 
�ل�شاب���ق كان عدد �لفحو�ش���ات ال يتجاوز 
�ملئت���ني فح����س يومي���ا و�الآن �أ�شبح �شتة 

�آالف فح�س يومي وقابل للزيادة".
م���ن جهت���ه حّذر مدي���ر عام �شح���ة بغد�د/

�لك���رخ، جا�ش���ب �حلجام���ي، �ل�شبت، من 
فرو����س  �نت�ش���ار  بع���د  �شعب���ة"،  "�أي���ام 
وقر�ه���ا  �لك���رخ  م���دن  كل  يف  كورون���ا 

و�ريافها بال ��شتثناء.  
و��شتهل �حلجامي تدوين���ة �طلعت عليها 
ْن  يِّ )�ملدى( �م�س �ل�شبت  باآية قر�آنية "َوَكاأَ
وَن  رُّ َم���اَو�ِت َو�اْلأَْر����سِ َيُ ِم���ْن �آَيٍة يِف �ل�شَّ

وَن".   َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِر�شُ
وق���ال �حلجامي "��شمح���و� يل �ن �أعلمكم 
من �ليوم و�شاعًد� �شوف ال �ن�شر عناوين 
�الإ�شابات �مل�شجل���ة يف جانب �لكرخ �واًل 

لكرته���ا وثانًيا لع���دم وجود ج���دوى من 
�نت�ش���رت يف  لك���ون �الإ�شاب���ات  �لن�ش���ر؛ 
كل م���دن �لك���رخ وقر�ه���ا و�أريافه���ا بدون 

��شتثناء".  
و�أ�ش���اف �حلجام���ي �أن "�لتقاري���ر �لت���ي 
ع���دد  �ن  توؤك���د  تباًع���ا  �لي���وم  ت�شلن���ي 
�الإ�شابات �مل�شجلة �ليوم قد تتجاوز �ملائة 
بينها ع���دد كبر من كبار �ل�ش���ن و�الأطباء 

و�ملمر�شني و�الإد�ريني".  
وتاب���ع بالق���ول "لق���د �تبعن���ا كل �لط���رق 
و�لو�شائ���ل �ملمكن���ة  يف �لن�ش���ح وحذرنا 

وحذرنا وحذرنا وال من جميب".  
و��ش���ار �حلجامي "لق���د منحنا �لله فر�شة 
�أخ���رى غ���ر  عظيم���ة مل ينحه���ا لدول���ة 

�لعر�ق فل���م يكن مّن���ا �اّل �ن �عر�شنا عنها 
م���ا �خ�ش���اه �ن تك���ون ه���ذه  �ك���ر  و�ين 
�لفر�ش���ة ق���د �نته���ت وعلينا م���ن �ليوم �ن 

نتوقع �ياما �شعبة".
م���ن جه���ة �خرى قدم���ت مفو�شي���ة حقوق 
�الإن�شان �لعر�قي���ة مقرتحا �إىل �حلكومة، 
يخ����س توزي���ع �لكمام���ات �لطبي���ة عل���ى 
�ملو�طن���ني، م���ن �أج���ل �حل���د م���ن �نت�شار 

فرو�س كورونا.
و�قرتح ع�شو �ملفو�شية علي �لبياتي، �أن 
"يت���م توزيع �لكمام���ات للطبقات �لفقرة 
و�ملناط���ق �ل�شعبي���ة ع���ن طري���ق �لبطاقة 
�لتمويني���ة، وحتديد �شعرها يف �الأ�شو�ق 
ودع���م �شناعتها وطنيا، ث���م معاقبة من ال 

يلتزم بلب�شها يف �الأماكن �لعامة".
و�ش���دد �لبياتي، على "�ش���رورة �أن يكون 
�شرت�تيجي���ة  م���ن  ج���زء�  �الإج���ر�ء  ه���ذ� 
�ل�شيط���رة عل���ى �لوب���اء، كما فعل���ت �أغلب 

�لدول �لتي جنحت يف ذلك".
فيما �أعربت قيادة عمليات بغد�د، �ل�شبت، 
ع���ن ��شتيائه���ا وغ�شبها ب�شب���ب ��شتغالل 
�لبع����س م���ن �لفئ���ات �مل�شتثن���اة من حظر 

�لتجو�ل للزيار�ت �الجتماعية . 
وذك���ر بي���ان لقي���ادة عمليات بغ���د�د  تلقت 
)�ملدى( ن�شخة منه �م�س �ل�شبت، �ن "جميع 
�ال�شتثن���اء�ت �لت���ي منحت وف���ق قر�ر�ت 
جلنة �المر �لدي���و�ين 55 و�للجنة �لعليا 
لل�شحة و�ل�شالمة �لوطنية جلميع �لفئات 

�مل�شمولة هي ِمن �جل �العمال �ل�شرورية 
�ملهمة لكل م���ن )�ل�شحة، �العالم، �جلهات 
�لر�شمية �الخ���رى( ولي�س ِمن �جل  �د�مة 
�لعالقات �الجتماعية  و�لتز�ور و�لتجول 
مع �لعو�ئل �و ��شتغاللها الأمور �شخ�شية 

�أخرى".   
وعليه  تهيب قيادة عمليات بغد�د "بجميع 
�جله���ات و�ال�شخا����س �لذي���ن يتحرك���ون 
وف���ق �ال�شتثناء�ت �ملمنوح���ة �ن يتقيدو� 
مبهامه���م �لر�شمي���ة فق���ط و�البتع���اد ع���ن 
��شتخ���د�م �ال�شتثن���اء  للحرك���ة بعيد� ّعن 
�لق���و�ت  و�شتتخ���ذ  �لر�شمي���ة،  مهامه���م 
�الأمنية �الج���ر�ء�ت �لر�شمية بهم و�حاطة 
جهاته���م �لر�شمية بكل حال���ة توؤ�شر خارج 

�ملهام �لر�شمي���ة" . و�رتفع عدد �الإ�شابات 
بفرو����س كورون���ا يف عم���وم �لعر�ق �إىل 
 ،2532 �شف���اء  منه���ا  �إ�شاب���ة،   3964

ووفاة 147 حالة.
فيم���ا �أعل���ن حمافظ باب���ل ح�ش���ن منديل، 
و�إج���ر�ء�ت  خط���ة  تفا�شي���ل  �ل�شب���ت، 

�ملحافظة خالل �أيام عيد �لفطر.   
وق���ال مندي���ل  �م����س �ل�شب���ت، �إن "خط���ة 
�لعي���د ت�شم���ل جو�ن���ب �شحي���ة وتتعل���ق 
ب�شروط �ل�شالم���ة و�لوقاية من كورونا"، 
الفًت���ا �ىل �أن "�لو�ش���ع يف �ملحافظ���ة �آمن 
وم�شتقر ولكن ما يقلق هو وجود �إ�شابات 
كثرة يف بغ���د�د".   و�أ�شار منديل �ىل �أن 
"حمافظة بابل با�شرت باإغالق �حلدود مع 
حمافظ���ة �لنج���ف ومنع دخ���ول �لو�فدين 
من بغ���د�د �ىل حمافظ���ة باب���ل �أو �لنجف 
�أو �ىل كرب���الء وع���دم �ل�شم���اح بالدخول 
�إال مل���ن يحم���ل بطاق���ة �شك���ن �ملحافظ���ة"، 
موؤك���ًد� "منح بع����س �ال�شتثن���اء�ت خالل 
�أي���ام �لعي���د، منها فت���ح �ملح���ال �لتجارية 
�لت���ي  �لب�شيط���ة  �ل�شغ���رة  و�لتجمع���ات 
تتمث���ل باملالعب و�ملحالت �لعامة من دون 
�أن تك���ون هن���اك جتمعات وكثاف���ة عددية 
وكذل���ك فتح �ملحال �لتجاري���ة �لتي تتعلق 
ببيع �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�شلع �ليومية �لتي 

من �ملمكن �أن ي�شتهلكها �ملو�طن".  
و�أ�ش���اف �أن "�الإج���ر�ء�ت ت�شمنت �أي�شا 
�إقام���ة �ل�شل���و�ت  غل���ق �مل���ز�ر�ت ومن���ع 
لي���وم �لعي���د وكذل���ك من���ع كل جتم���ع م���ن 
�شاأن���ه �أن يجلب �لنا����س كاملقاهي �لكبرة 
�أو �مل���والت".   و�أعلن���ت مديري���ة �شرط���ة 
حمافظ���ة �لنج���ف، �ل�شب���ت، �إع���د�د خطة 
�أمني���ة متكامل���ة خالل �أيام عي���د �لفطر يف 

عموم مناطق �ملحافظة.  
مديري���ة  يف  �الإع���الم  م�ش���وؤول  وق���ال 
�شرط���ة �لنج���ف �ملق���دم مق���د�د �ملو�ش���وي 
يف ت�شريح���ات �م�س �ل�شب���ت، �إن "قيادة 
�ل�شرط���ة و�شعت خطة �شخرت فيها كل ما 
متل���ك من مو�د و�إمكاني���ات"، الفًتا �ىل �أن 
�الأجه���زة �الأمنية �أدخل���ت بكاملها باالنذ�ر 

بدرجة مئة باملئة".    
و�أ�ش���اف �أن "ما ييز ه���ذ� �لعام هو غلق 
مدين���ة �لنجف من �خلارج وعدم ��شتقبال 

�أي �أحد من �ملحافظات و�أي�شا غلق مقربة 
و�دي �ل�ش���الم كاإجر�ء �حرت�زي خوًفا من 
تف�ش���ي فرو�س كورونا"، م�ش���ًر� �ىل �أن 
"هناك بع�س �ملرونة يف �إجر�ء�ت �خلطة 
و�أن �ملحافظ���ة ل���ن ت�شه���د حظ���ًر� �شام���اًل 
للتج���و�ل و�إمن���ا �رت���اأت خلي���ة �الأزمة يف 
�ملحافظ���ة �أن ي�شتمر و�شع �حلياة طبيعًيا 
ع���د� بع�س �ملحظور�ت و�ملمنوعات لغاية 
�ل�شاع���ة �لعا�ش���رة م�ش���اء طيلة �أي���ام عيد 
�لفط���ر ما مل تكن هن���اك م�شتجد�ت �أخرى 

�أو قر�ر�ت خللية �الأزمة".
وك�شف حمافظ كربالء، ن�شيف �خلطابي، 
ملو�جه���ة  جدي���دة  �إج���ر�ء�ت  ع���ن  �م����س 
�لفايرو����س �تخذتها �ملحافظ���ة بعد زيارة 

وزير �ل�شحة ح�شن �لتميمي �إليها. 
وقال �خلطابي يف بيان �إن "وزير �ل�شحة 
ح�شن �لتميمي ز�ر حماف���ظ كربالء وعقد 
معه �جتماًعا لبحث �أهم �لق�شايا �ل�شحية 

يف �ملحافظة".
و�أ�ش���اف �أن���ه "مت �إق���ر�ر جمموع���ة م���ن 
�ملق���ر�ر�ت �أهمه���ا فت���ح م�شت�شف���ى �الإمام 
�حل�شن )�مل�شت�شفى �لرتكي( بعد منت�شف 
�ل�شه���ر �ملقب���ل، و�ملو�فق���ة عل���ى �عتم���اده 
للدر��ش���ات  تعليمي���ا ومرك���ًز�  م�شت�شف���ى 
�لعليا )�لبورد �لعربي(، ف�شال عن �ملو�فقة 
على تن�شيب �أطباء من �الخت�شا�شات كافة 
�ىل �مل�شت�شف���ى ل�ش���د �لنق����س يف �لكو�در 

�لطبية" .
وتاب���ع "مت���ت �ملو�فق���ة عل���ى فت���ح جناح 
خا����س يف �مل�شت�شف���ى �ملذك���ور ال�شتقبال 
مر�ش���ى كورون���ا، ورفده���ا باأطب���اء عل���ى 
م�شتوى عاملي ��شافة �ىل �لكو�در �لطبية 

وفق �آلية تعدها وز�رة �ل�شحة".
ا على �فتتاح  وبني �أنه "متت �ملو�فقة �أي�شً
مرك���ز �جله���از �له�شمي يف مدين���ة �الإمام 
�حل�ش���ني، وكذل���ك �ملو�فق���ة عل���ى �فتت���اح 
مر�ك���ز �لديل���زة �خلا�ش���ة بغ�ش���ل �لكل���ى 
وم�شت�شف���ى  �حل�شيني���ة  م�شت�شف���ى  يف 

�لهندية".
وب���ني �لبي���ان �أن���ه "مت���ت �ملو�فق���ة عل���ى 
��شتح�ش���ال دعم مايل مببل���غ مليار دينار 
�ىل د�ئرة �شحة كربالء وفق �آليات �شرف 

حمددة".

 متابعة املدى 
 

ن�ش���رت بعث���ة �الأمم �ملتح���دة يف �لع���ر�ق 
مف�ش���اًل  تقري���ًر�  �ل�شب���ت،  "يونام���ي"، 
ح���ول مل���ف �ملختطف���ني م���ن �ملتظاهرين 
يف �لع���ر�ق، فيما قدم���ت 5 تو�شيات �إىل 
حكومة رئي�س �لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي 

حول "�ملحنة".  
ووّث���َق مكت���ب حق���وق �الإن�ش���ان يف بعثة 
�الأمم �ملتحدة مل�شاعدة �لعر�ق "يونامي"، 
يف تقريره �لر�بع حول �لتظاهر�ت �لذي 
تابعته )�ملدى( �م�س �ل�شبت  �أيار 2020، 
يف  �ختف���و�  الأ�شخا����سٍ  حال���ة   123"
�لف���رتة ما بني 1 ت�شري���ن �الأول/ �أكتوبر 
 .2020 مار����س  �آذ�ر/  و21   2019
من ب���ني ذلك �لع���دد، مت �لعث���ور على 98 
ا يف  ���ا، بينم���ا ال ي���ز�ل 25 �شخ�شً �شخ�شً

عد�د �ملفقودين".  
�ن���دالع  "من���ذ  �أن���ه  �لتقري���ر  و�أ�ش���اف 
ت�شري���ن  �شه���ر  �أو�ئ���ل  يف  �لتظاه���ر�ت 
�الأول/ �أكتوبر، �أّكدت �الأمم �ملتحدة وفاة 
490 نا�شًطا و�إ�شابة 7،783. وغالبية 
�ملتظاهري���ن ه���م م���ن �ل�شب���اب �لعاطلني 

ع���ن �لعم���ل، وكان���و� يطالب���ون باحرت�م 
حقوقه���م �القت�شادي���ة و�الجتماعية. هذ� 
وقد ��شتمرت �لتظاهر�ت حتى بعد تف�ّشي 

فرو�س كوفيد19- يف �لبالد".  
وخل�س �لتقري���ر �إىل �أن "��شتمر�ر غياب 
�مل�شاءل���ة حول هذه �الأفعال ال يز�ل ي�شهم 
يف تف�ّش���ي ظاه���رة �الإف���الت م���ن �لعقاب 
فيما يخ����س �لتقارير ب�ش���اأن باالنتهاكات 

و�لتجاوز�ت".  
وقالت �ملمثلة �خلا�شة لالأمني �لعام لالأمم 
هيني����س-  �لع���ر�ق جين���ني  �ملتح���دة يف 
بال�شخ���ارت "�إن قي���ام �حلكومة �جلديدة 
بت�شكي���ل جلن���ًة ُعلي���ا لتق�ش���ي �حلقائ���ق 
للتحقيق يف �خل�شائر �لب�شرية و�الأ�شر�ر 
ذ�ت �ل�شل���ة ه���ي خط���وة حا�شم���ة نح���و 
�لعد�لة و�مل�شاءل���ة، و�إن �لتز�م �حلكومة 
للمتظاهري���ن  �لطب���ي  �لع���الج  بتوف���ر 
�مل�شاب���ني وتعوي����س �أ�ش���ر �ل�شحايا هو 

�أمر م�شجع".  
"عملي���ات  �أن  �إىل  �لتقري���ر  وي�ش���ر 
�الختط���اف و�الختف���اء وقع���ت يف خ�شم 
�لعدي���د من �حل���و�دث �لت���ي تنطوي على 
�إ�شافية ��شتهدفت  �نتهاكات وجت���اوز�ت 

�لنا�شط���ني و�ملتظاهري���ن، مب���ا يف ذل���ك 
عملي���ات �لقت���ل �ملتعم���د، و�إط���الق �لن���ار 
وهجمات با�شتخد�م �ل�شكاكني، و�لتهديد 
و�لرتهي���ب، و�ال�شتخ���د�م �ملف���رط وغر 

�لقانوين للقوة يف مو�قع �ملظاهر�ت".  
مت���ت  �لذي���ن  م���ن  �أّي  يك���ن  "مل  وتاب���ع 
مقابلته���م عل���ى معرفة بهوي���ة �مل�شوؤولني 
�أن  م���ن  �لرغ���م  عل���ى  �ختطافه���م،  ع���ن 
معظمه���م تكهن بت���ورط ميلي�شي���ات، كما 
و�أ�شاف���و� باأنه���م ال يعتق���دون �أن ق���و�ت 
�الأم���ن �لعر�قي���ة كان���ت م�شوؤول���ة ب�شكل 
مبا�شر، وال �لع�شابات �الإجر�مية �لعادية 
ه���ي �ملالم���ة".   وال يتكه���ن �لتقرير حول 
م���ن قد يك���ون ور�ء عملي���ات �الختطاف، 
وي�ش���ر �إىل "تورط جه���ات م�شلحة ذ�ت 
م�شتوي���ات عالية م���ن �لتنظي���م و�ملو�رد 

و�الإمكانيات".  
ويقدم �لتقرير تو�شيات حمددة للحكومة 

�لعر�قية، من بينها:  
بذل جه���ود فوري���ة لالمتث���ال اللتز�ماتها 
ذل���ك  يف  مب���ا  �ل���دويل،  للقان���ون  وفًق���ا 
ب���ذل كاف���ة �جله���ود للعث���ور عل���ى �أولئك 
�ملتظاهري���ن و�لنا�شط���ني �لذي���ن ماز�لو� 

يف عد�د �ملفقودين.  
�تخاذ �إجر�ء�ت فورية حلماية �ملتظاهرين 

و�لنا�شطني من �الختطاف.  
�تخاذ �إجر�ء�ت فورية للتحقيق يف جميع 
و�الختف���اء  �الختط���اف  ح���االت  مز�ع���م 
و�لتعذي���ب/ �ش���وء �ملعامل���ة، وحماكم���ة 

�مل�شوؤولني عنها.  
�الإع���الن ع���ن هوي���ة م���ا ي�شم���ى بالق���وة 
�أو  �مل�شلح���ة  �ملجامي���ع  �أو  �ملجهول���ة 
ح���االت  ع���ن  �مل�شوؤول���ة  "�مللي�شي���ات" 

�الختطاف.   
تو�شيح �لهيكل �لقي���ادي و�طار �مل�شاءلة 
يف منظوم���ة �الأم���ن �لعر�ق���ني ووالي���ات 
كل �الجه���زة و�لكيانات و�جلهات �الأمنية 
�ملعنية مبا يف ذلك قو�ت �حل�شد �ل�شعبي 
و�الجه���زة �المنية �لتي لها �شلطة ر�شمية 

للقيام باالعتقال و�الحتجاز.
نا�شط���ون  �أطل���ق  �أخ���رى،  جه���ة  م���ن 
ومدّونون عر�قيون على مو�قع �لتو��شل 
"#مانعوفك���م"،  و�ش���م  �الجتماع���ي 
للتذك���ر بقتلى �الحتجاج���ات و�مل�شابني 
و�ملغيبني، موجه���ني �التهامات �إىل قوى 
يف  تورط���ت  �لت���ي  و�مللي�شي���ات  �الأم���ن 
�العتد�ء عل���ى �ملتظاهرين خ���الل �الأ�شهر 
مقاط���ع  نا�شط���ون  وت���د�ول  �ملا�شي���ة. 
�مل�شاب���ني  �أظه���رت  و�ش���وًر�،  م�ش���ورة 
وحمالت �لدع���م �لطبي لهم م���ن قبل فرق 
طبي���ة م���ن �أطب���اء وم�شعف���ني، ومنهم من 
ي���الزم �مل�شت�شفي���ات �إىل �الآن، و�آخ���رون 
تعر�ش���و� �إىل حروق وت�شوه���ات ب�شبب 
بن���ادق �ل�شيد �لت���ي ��شتخدمتها وحد�ت 

قو�ت ف�ّس �ل�شغب يف بغد�د.
بغ���د�د،  م���ن  �ملدني���ة  �لنا�شط���ة  وقال���ت 
زم���ن عل���ي، �إن "�لنا�شط���ني �لفاعلني عرب 
مو�قع �لتو��ش���ل �الجتماعي �تفقو� على 
مو��شل���ة �حلر�ك �الإعالمي، لف�شح �لقمع 
�حلكوم���ي �ل���ذي تعر�س ل���ه �ملتظاهرون 
يف  ��شت���د�ًد�  �شه���دت  �لت���ي  �الأ�شه���ر  يف 
�حلر�ك �ل�شعبي"، مبينة  �أن "�لتظاهر�ت 
متوقفة حالًيا ب�شبب �الإجر�ء�ت �لوقائية 
م���ن فرو�س كورونا، لك���ن �حلمالت على 
�شتبق���ى  �الجتماع���ي  �لتو��ش���ل  مو�ق���ع 
)#مانعوفك���م(  حمل���ة  و�أن  متو��شل���ة، 
حماول���ة للفت �لنظ���ر �إىل �جلر�ئ���م �لتي 

وقعت".

حقوق الإن�سان تقدم مقترًحا لل�سيطرة على كورونا عبر البطاقة التموينية

ال�سحة تك�سف موقفها من عودة الدوام في الجامعات وموعد ا�ستئناف الحظر الجزئي

متظاهرون ي�ستذكرون حمالت القمع ويطلقون و�سم  "#مانعوفكم"

 بعثة الأمم المتحدة تك�سف عن عدد المتظاهرين 
المختطفين و"الجهات المنفذة"!

توؤدي �ملنظمات غ���ر �حلكومية و�لفعالي���ات �ملجتمعية �الخرى 
بتن���وع وظائفه���ا، دورً� ب���ارزً� يف رعاي���ة �ملحتاج���ني وتق���دمي 
�مل�شاع���د�ت �الغاثية و�لتوعية �ل�شعبي���ة و�لو�شول �ىل �ملناطق 
�لتي غالبا ما تع���اين من �شح �ملو�رد و�شعوبة و�شول �خلدمات 
�إليه���ا، خ�شو�ش���ا يف �لظ���روف �لقاه���رة وعند ح���دوث �الزمات 
و�لك���و�رث، وتنعك�س عقيدة �لقطاع �ملجتمع���ي من خالل بلورة 
�الأه���د�ف �ملر�شوم���ة للمنظم���ات مبختل���ف �شنوفه���ا ووظائفه���ا 
�ملجتمعي���ة حني تتفق على جن���دة �ملجتمعات �ملتاأث���رة و��شعاف 
حاجاتها كما يف �لظرف �لر�هن �لذي ت�شببت به جائحة كورونا،  
وكان ل���ربوز ن�شاط �ملنظمات غر �حلكومي���ة و�لفرق �لتطوعية 
يف �لع���ر�ق يف ظل �الأزمة �لر�هنة و�لت���ي تعززت جر�ء �لتعاون 
�ال�شتثنائ���ي م���ع �جلهات �لقطاعي���ة و�حلكوم���ات �ملحلية وفيما 
بينها عل���ى نحو �لتن�شيق و�مل�شاركة �لتفاعلية،  للحد من �نت�شار 
�لوباء وحماول���ة �لتخفيف من �آثاره، فقد �شاهمت �ملنظمات غر 
�حلكومي���ة �لعر�قية و�لف���رق �لتطوعية يف �لع���ر�ق بدعم جهود 
�جله���ات �لقطاعي���ة و�الإد�ر�ت �ملحلي���ة يف �ملحافظ���ات من خالل 
�حلملة �لوطنية للمنظمات غر �حلكومية ملو�جهة �آثار فايرو�س 
كورون���ا �لتي �طلقته���ا د�ئرة �ملنظم���ات غر �حلكومي���ة بتاريخ 
2020/3/22 �نطالق���ًا م���ن �ل�شع���ور بامل�شوؤولي���ة و��شتثم���ارً� 
مل���و�رد �ملنظمات غ���ر �حلكومي���ة وخرب�تها �ملرت�كم���ة مل�شاعدة 
�ملو�طن���ني يف جمابهة �الأزمة �لت���ي ت�شبب بها فايرو�س كورونا، 
��شتن���ادً� لتعليمات خلية �الأزمة �حلكومية �مل�شكلة مبوجب �الأمر 
�لدي���و�ين رقم 55 ل�شنة 2020 و�للجنة �لعليا لل�شحة و�ل�شالمة 
�لوطني���ة ولتحقي���ق عملية �لتوثيق �أن�شاأت د�ئ���رة �ملنظمات غر 
�حلكومي���ة من�شة �لكرتونية من خ���الل google form تتيح 
للمنظم���ات �إمكاني���ة توثيق حمالته���ا �لكرتونيًا حي���ث مت �عد�د 
ف���ورم �لكرتوين متعدد �لبيانات يتيح يف �مل�شتقبل حتديد نتائج 
�حلمل���ة وخارط���ة �الحتجاج �مل�شتقبلي وكثاف���ة �لتوزيع �ملكاين 
و�لنوع���ي وبغي���ة �لتحقق م���ن �ملعلومات �لو�ردة م���ن �ملنظمات 
وجه���ت د�ئ���رة �ملنظم���ات غ���ر �حلكومي���ة �شبك���ة من�شقيه���ا يف 
�ملحافظات للتق�شي و�لتو��شل ملعرفة حقيقة �حلمالت وذلك عرب 
تقاري���ر �أ�شبوعية )تر�كمية( يتم تقديه���ا �ىل �لفريق �لفني ليتم 
تثبيت �لبيانات �ملقدم���ة �و حذفها بناء على �لتقارير �لو�ردة من 
�ملن�شقني ومن خالل ربط ه���ذه �ملعطيات مع بع�شها بد�أت قاعدة 
�ملعلوم���ات بالنم���و ووف���رت موؤ�ش���ر�ت مهم���ة �شتك���ون م�شتقباًل 
م�ش���درً� مهم���ًا لتحديد خارطة �حلاج���ات ، ويوؤ�شر ه���ذ� �لتقرير 
لن�شاط �ملنظمات غر �حلكومية �لعر�قية �مل�شتجيبة لند�ء د�ئرة 
�ملنظم���ات غ���ر �حلكومية باالن�شم���ام للحملة �لوطني���ة، كما �ن 
�لنتائ���ج ال تع���رب عن �لن�ش���اط �ملجتمعي �لذي تق���وم به منظمات 
غ���ر حكومية �أخ���رى مل تبا�شر بعد بتوثي���ق ن�شاطاتها �و �لفرق 
�لتطوعية �ملنت�شرة يف عموم �ملحافظات، �ن �لعر�قيني قد �ثبتو� 
ر�شوخ مبد�أ �لتعاون و�لتكافل يف جمال �لغطاء �الإن�شاين، ونحن 

�ليوم �كر �شعورً� بالفخر بتجربة �ملجتمع �لعر�قي �ملعطاء. 
نتائج �الأ�شبوع �ل�شابع من �حلملة :

1- �لنتائج �لرت�كمية
ومتث���ل جمموع كل �ملعطي���ات منذ تاأريخ بدء �حلملة يف 22 �ذ�ر 

و لغاية تاريخ �لتقرير �ل�شابع يف 12 �يار
عدد �ملنظمات �مل�شاركة 764 :منظمة

عدد �حلمالت �لكلي:  7190
عدد �مل�شتفيدين:  2825320

عدد �ملحافظات: 18 حمافظة
عدد �الق�شية:  92

عدد �لنو�حي و�الحياء �ل�شكنية : 2016
حتليل �لنتائج: 

تو��شل �ملنظمات غر �حلكومية �ملحلية �لعر�قية تقدمي خدماتها 
للمو�طن���ني يف �ملحافظ���ات �لعر�قي���ة كافة لالأ�شب���وع �ل�شابع من 
�حلملة �لوطنية للمنظمات غر �حلكومية ملو�جهة �آثار فايرو�س 
كورون���ا للف���رتة م���ن )5 �ىل 12 �أي���ار( ومتكن���ت خ���الل �لف���رتة 
�ملذكورة �لو�شول �ىل 2016 ناحية وحملة وحي �شكني، لتقدمي 
�مل�شاع���د�ت �ىل 2.824.936 م�شتفي���د م���ن خ���الل 7190 حمل���ة 
نفذته���ا 764 منظم���ة غ���ر حكومي���ة ، وت�شجي���ل م�شاركة 3233 
متطوع���ًا يف �الأ�شب���وع �ل�شابع لتق���دمي �خلدمات ل���� )329300( 
م�شتفي���دً�، ويوؤ�شر يف هذ� �الأ�شب���وع �نخفا�شًا يف عدد �ملنظمات 
�مل�شاركة 158 منظمة مقارنة باال�شبوع �ل�شاد�س )من 26 ني�شان 
ولغاية 4 �أيار( 258 منظم���ة، كما تظهر �إح�شاء�ت �حلملة خالل 
ق���ر�ءة بيانات �الأ�شابيع �ملا�شي���ة، م�شاهمة 769 منظمة م�شاركة 
��شتطاع���ت 33 منظم���ة منه���ا تنفي���ذ �حلم���الت خ���الل �الأ�شابيع 
�ل�شبعة بينما �قت�شرت م�شاركة 255 منظمة من حمالت ال�شبوع 
و�ح���د فقط ويعزو عدد م���ن �لقائمني على تل���ك �ملنظمات �ملحلية 
�أ�شب���اب ذل���ك �ىل �عتمادهم يف �لتمويل عل���ى مو�ردهم �لد�خلية 
�لب�شيطة وتربعات من موؤ�ش�ش���ات و�شركات وبع�س �ملي�شورين 
د�خل �لع���ر�ق، وفيما يخ�س م�شاهمة ف���روع �ملنظمات �الأجنبية 
و�لت�ش���دي للحاج���ات �الإن�شاني���ة خ���الل ه���ذه �الزمة فق���د كانت 
خجول���ة ج���دً� ومل يتم توثيق �ي���ة جهود و��شحة خ���الل جائحة 
كورونا �إال من خالل عدد ب�شيط جدً� من تلك �ملنظمات �لتي �أبدت 
�لتز�م���ا بتوثيق ن�شاطها ع���رب �ملن�شة �اللكرتوني���ة للحملة، مما 
يع���زز توجهات د�ئ���رة �ملنظمات غر �حلكومي���ة مطالبة وكاالت 
�الأمم �ملتح���دة بتوفر �لدعم للمنظمات �لعر�قي���ة، خ�شو�شًا مع 
�نطالق���ة �لتخ�شي�شات �ملالية ل�شندوق متويل �لعر�ق �الإن�شاين 
لال�شتجاب���ة   )Allocation Strategy  2020  IHF(
�الإن�شاني���ة جلائح���ة كورون���ا 2020 م���ن �ملبالغ �لت���ي �شيوفرها 
�ل�شندوق عن طريق �لتموي���ل �ملبا�شر وغر �ملبا�شر النها �القدر 
و�ال�ش���رع يف �لو�شول �ىل �مل�شتهدف���ني وخ�شو�شًا يف �ملناطق 

�شعبة �لو�شول. 
لق���د �ثبتت �ملنظمات �لعر�قية �أهميتها و�مكانيتها يف �ال�شتجابة 
�الإن�شاني���ة يف حال���ة �لط���و�رئ و�لك���و�رث ، وب�ش���كل الف���ت يف 
�ال�شتجاب���ة �الإن�شانية جلائحة كوفيد 19 حيث �شاهمت يف �حلد 
من �نت�ش���ار �لوباء و�لتخفيف من �ثاره وجت���در �الإ�شارة �ىل �ن 
ع���دد �مل�شاركني يف �حلمل���ة �لوطنية منذ �نطالقه���ا يف �آذ�ر يبلغ 
24.435 م�ش���اركًا من �أع�شاء �ملنظمات غر �حلكومية �لعر�قية، 
�بدو� خالل عملهم �لتز�م���ًا عاليًا بتعليمات �للجنة �لعليا لل�شحة 
و�ل�شالمة �لوطنية وخلية �الأزمة �مل�شكلة مبوجب �المر �لديو�ين 
رق���م 55 ل�شن���ة 2020 وحتلو� باأعل���ى درجات �لعط���اء و�ل�شرب 
و�لرغب���ة مب�شاع���دة �ملو�طن���ني، ومل يتاأ�شر خ���رق �أو خلل خالل 
عمله���م و�لذي يغط���ي جميع �ملحافظ���ات وي�شته���دف �ملحتاجني 
يف مناط���ق خمتلفة من �لريف و�ملدينة و�ملناطق �لنائية و�حيانًا 
يف مناط���ق �لعزل، وت�شدرت حمافظة �لب�شرة يف عدد �حلمالت 
خ���الل �الأ�شبوع �ل�شابع ب� 113 حملة تلتها حمافظة �شالح �لدين 
ب� 64 حملة، وت�شدر ق�شاء �شامر�ء يف عدد �حلمالت ب� 64 حملة 

تاله ق�شاء �لزبر ب� 50 حملة. 

احلملة الوطنية للمنظمات غري احلكومية 
والفرق التطوعية ملواجهة اآثار فايرو�س كورونا
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ال���ن���خ���ب���ة ف����ي ك���واالل���م���ب���ور ي�����وؤّج�����ل اخ����ت����ب����ارات ح����ّك����ام    وب�������اء ك�����ورون�����ا 

  اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

مل َي���ُدر يف �أَخ���اد متابع���ي �ش���وؤون �حتاد ك���رة �لقدم �أن يك���ون موعد 
��شتئن���اف ن�ش���اط �ل���دوري �ملمت���از ي���وم 3 مت���وز �ملقب���ل �أول �شر�رة 
�خِل���اف حل���رق حبل �لود بني �الأندي���ة �مل�شاركة وهيئ���ة تطبيع �للعبة 
�لت���ي متت ت�شمية رئي�شها و�أع�شائها الأغر��ض حمّددة من قبل �الحتاد 
�ل���دويل، وال ميك���ن �أن تو�ّش���ع د�ئرة م�شاغله���ا و�شاحياته���ا بذريعة 
ت�شطي���ب روزنام���ة �ملو�شم، فعم���ل �لهيئة بحذر وفًق���ا لتو�شيف �ملهّمة 
���رر، ويدف���ع بو�جباتها لاإجن���از قبل �لثالث م���ن ت�شرين  ُيجّنبه���ا �ل�شَ

�الأول �لعام �حلايل من دون م�شاكل.
هيئ���ة بنيان، ومن���ذ مبا�شرتها ر�شمًي���ا يوم 6 ني�ش���ان 2020، تو�جه 
حربني �شر�شتني، �الأوىل �نتقاد�ت مغر�شة ت�شتهدف رئي�شها وت�شتهجن 
�نتد�ب���ه بدع���م حمل���ي ودويل مل�شوؤولي���ة �إد�رة كرة �لق���دم يف حني �أن 
ك بع����ض �ملهّم�شني  ك وَيتحرَّ �ش���ه �لريا�ش���ي �ألعاب ق���وى، وُيحرِّ تخ�شّ
م���ن �الحتاد �ل�شابق �شمن هذه �حللقة لتحري�ض منا�شريهم من بع�ض 
�الإعاميني وجمهولني يف مو�قع �ل�شو�شيال ميديا على �شرب �أي قر�ر 
�ش���ادر عن �لهيئة تعبرًي� عن �شخطهم بتو�جد بنيان، و�لثانية مفاجاآت 
وباء كورونا بتز�يد �أعد�د �شحاياه يف �الآونة �الأخرية مّما قّو�ض �آمال 
�لتطبي���ع باإنهاء م�شابقة �ل���دوري يف موعد قريب، و�أبق���ى باب �لفتنة 
مفتوًح���ا وقاب���ًا لدخول مزي���د من عب���و�ت �لزيت الإبقاء ن���ار �ل�شر�ع 

م�شتعلة بني �الأندية و�لهيئة.
�حلرب �الأوىل "�ل�شخ�شية" ميكن �إيقافها مبزيد من �لقر�ر�ت �حلا�شمة 
و�الإج���ر�ء�ت �لو�قعي���ة �لتي توؤكد على �أن �لعم���ل فيها خما�شي ولي�ض 
فردًي���ا، م���ع �شرورة �إع���ادة �لنظ���ر يف ت�شّخم �للجان �ل���ذي ال ين�شجم 
م���ع �ملهمة �لطارئة �ملكلفة بها �لهيئة، وكذل���ك �إلز�م �الأندية يف �جتماع 
ر�شم���ي )ولي�ض ع���ر ت�شريحات تلفازي���ة ��شتفز�زي���ة( بالتوقيع على 
ت�شيري �ل���دوري �أم �إلغائه كي تتحّمل نتائج هذ� �لقر�ر �أمام �الحتاد�ت 
"�لدويل و�الآ�شيوي و�لعربي" وما يتمّخ�ض عنه من قر�ر ت�شمية ممّثل 
�لع���ر�ق يف بط���والت )�بطال �آ�شي���ا وكاأ�ض �الآ�شي���وي و�بطال �لعرب( 

��شتناًد� للرتتيب �لنهائي مل�شابقة �ملو�شم �الأخري 2019-2018.
ا �أن بني���ان مطال���ب بتكري����ض �ال�شتقالية يف عمل  و�الأم���ر �مله���م �أي�شً
�لهيئ���ة وعدم �ل�شماح الأية جهة بالتدّخ���ل يف �شلب مهماتها، فما عاقة 
وزي���ر �ل�شباب و�لريا�شة عدنان درجال بح�شور �جتماع جلنة �حلكام 
ملناق�ش���ة م�شوّدة ر�بطتهم �جلديدة يوم 15 �أي���ار �جلاري �أو �الت�شال 
بعدد من �الأندية حللحلة �ملوقف يف ق�شية �لدوري وهو يعلم �أن �شفته 
قبل 6 �أيار لي�شت مثلما هي �ليوم؟ و�الأخطر يف هذ� �لتدخل �ملرفو�ض 
�أن رئي����ض ن���ادي �لكرخ �شر�ر حي���در �أدىل بت�شريح تلف���ازي يوؤكد فيه 
�أن )�لوزي���ر درج���ال موؤّثر جًد� يف ق���ر�ر�ت هيئة �لتطبي���ع( وكّرر ذلك 
ث���اث مّر�ت!! وهو دليل يكفي الإد�نة �ل���وز�رة بالتدّخل يف حال ُقّدمْت 
�أدل���ة كافي���ة من �أي ع�شو هيئة عامة �أو جمموع���ة منها ��شافة �ىل هذه 
�لوثيقة �ملرئي���ة �ىل �الحتاد �لدويل، ف�شتكون �لعو�قب وخيمة ولي�ض 
�أقّله���ا حتذي���ر �حلكومة م���ن �لتدّخل يف عم���ل �حتاد كرة �لق���دم �ملمثل 

بهيئة �لتطبيع.
�حل���رب �لثاني���ة، م���ا يتعّل���ق بفريو����ض كورون���ا، �ل���ذي عّط���ل جمي���ع 
�مل�شابقات يف �لعامل ال�شيما تلك �لتي حتظى باأعلى مو��شفات �لتنظيم 
و�لنق���ل و�ملاع���ب وجاهزي���ة �لف���رق، كان �لفيف���ا مرًن���ا يف مو�شوعة 
��شتئن���اف �لدوري م���ن عدمه، �شريطة �أن تتم ت�شوي���ة حقوق �لاعبني 
و�ملدرب���ني م���ن دون م�شاكل، فاملهم عن���ده �شّحة رّو�د �ملاع���ب، موؤّكًد� 
من���ع ح�شورهم تفادًيا مل�شائ���ب جديدة، �أما دورين���ا باالإمكان تنظيمه 
يف ح���ال و�فقت �الأندية على �مل�شاركة، بتنفيذ �ملقرتح ذ�ته �لذي وثقته 
ه���ذه �لز�وي���ة يف �لع���دد 4568 يوم �الأحد 15 كان���ون �الأول 2019 
حت���ت عنو�ن )دوري �لط���و�رئ( مع تغيري �مل���كان �ىل �لعا�شمة بغد�د 
ب���داًل من �إقلي���م كرد�شتان، حيث تق�ّشم �الأندي���ة �خلم�شة ع�شر �ىل ثاث 
جمامي���ع تلعب يف ثاث���ة ماعب )�ل�شعب و�لك���رخ و�أمانة بغد�د( مثًا 
ولي����ض ح�شًر�، وتتناف�ض بنظام �لدوري م���ن دور و�حد يتاأهل �أبطال 
�ملجامي���ع م���ع �أف�ش���ل ث���اٍن �ىل �ملربع �لذهب���ي ومنه يرت�ّش���ح �لفائز�ن 
�إىل �ملب���ار�ة �لنهائي���ة دون �حلاجة ملب���ار�ة �ملركزين �لثال���ث و�لر�بع، 
وت�شتثم���ر �ملبالغ �ملتوفرة ل���دى �لهيئة يف ت�شييف كل جمموعة ب�شكل 
م�شتق���ّل لتنهي �لتز�مها مبوعد حمّدد بعدما تلع���ب مبار�تني يف �ليوم 
وتوؤّم���ن تلفازًي���ا، وهكذ� يت���م ت�شيي���ف �ملجموعتني �لثاني���ة و�لثالثة 
بالطريقة ذ�تها، و�شينتهي �لدور �الأول ومن ثم �ملربع �لذهبي ومبار�ة 
�لنهائ���ي يف توقي���ت مثايل، مع فر����ض �إجر�ء�ت �لوقاي���ة �لازمة على 

جميع �لفرق �حرت�ًز� من �لوباء.
لندعم م�شرية �لتطبيع بالنظر �ىل م�شلحة �لكرة �لعر�قية �لتي ماز�لت 
مه���ّددة باالإيقاف يف حالة ف�ش���ل �لعمل باإد�رة �شوؤونه���ا �أو بروز خرق 
فا�ش���ح �أو مت���ادي �ل���وز�رة يف �لتح���ّرك �خلف���ي للتاع���ب بالقر�ر�ت 
و�شياغته���ا مثلما يرغب �ملُعاِر�ض ل�شيا�شة �الحت���اد �ل�شابق و�مل�شاهم 
يف ��شتقالت���ه �لذي يتوّج���ب عليه �النهماك بحقيبت���ه �ملثقلة مبلفات مل 

حت�شم بعد من ِحقب �شلفه.

حربان �أمام بنيان

الحرب الثانية، ما يتعّلق بفيرو�س 
كورونا، الذي عّطل جميع الم�صابقات 

في العالم ال�صيما تلك التي تحظى 
باأعلى موا�صفات التنظيم والنقل 

والمالعب وجاهزية الفرق، كان الفيفا 
مرًنا في مو�صوعة ا�صتئناف الدوري من 

عدمه

 بغداد / حيدر مدلول

�شيكون يوم �خلام�ض ع�شر من �شهر حزير�ن 
�الجتم����اع  النعق����اد  �جلدي����د  �ملوع����د  �ملقب����ل 
لاحت����اد  �لعمومي����ة  للجمعي����ة  �لثاث����ني 
�الآ�شيوي لك����رة �لقدم، �لذي �شيق����ام بطريقة 
�الت�شال �ملرئي عن ُبع����د، برئا�شة �لبحريني 
�شلم����ان ب����ن �إبر�هي����م، ملناق�ش����ة �لعدي����د م����ن 
�ملو��شي����ع �ملطروح����ة عل����ى ج����دول �عمال����ه، 
بداًل م����ن �ملوعد �ل�شابق �ل����ذي كان من �ملقّرر 
ي����وم �ل�شاد�ض ع�شر من �شه����ر ني�شان �ملا�شي 
يف �لعا�شم����ة �ملاليزي����ة كو�الملب����ور، نتيج����ة 
�ملخاوف �ل�شحية وقيود �ل�شفر �لتي فر�شت 
ب�شب����ب تف�ّش����ي فريو�����ض كورون����ا �مل�شتج����د 
)كوفي����د -19( �ل����ذي �ش����رب عدًد� كب����رًي� من 
�لدول يف �لع����امل ومنها يف �لق����ارة �ل�شفر�ء 

و�أّدى �ىل تاأجيل و�إلغاء عدد من �ملباريات.

دعوة ر�صمية
ومن �ملوؤّم����ل �أن ت�شارك �الحت����اد�ت �لوطنية 
�الحت����اد  ل����و�ء  حت����ت  �ملن�شوي����ة  �الع�ش����اء 
�الآ�شي����وي لك����رة �لقدم يف �ملناط����ق �الإقليمية 
�خلم�ض �لتي تتك����ّون من �أ�شرت�ليا وبروناي 
د�ر �ل�ش����ام وكمبودي����ا و�ندوني�شيا والو�ض 
وماليزي����ا وميامن����ار و�لفلب����ني و�شنغاف����ورة 
وتاياند وتيم����ور �ل�شرقية وفيتنام و�ل�شني 
وتاي����و�ن وكوري����ا �ل�شمالية وغ����و�م وهونغ 
كون����غ و�لياب����ان وكوريا �جلنوبي����ة وماكاو 
ومنغوليا وجزر �شم����ال ماريانا و�أفغان�شتان 

وطاجيك�شتان و�إي����ر�ن وقريغيز�شتان 
وتركمان�شت����ان 

و�أوزبك�شت����ان و�لبحرين و�لع����ر�ق و�الأردن 
و�لكوي����ت ولبن����ان وُعم����ان وفل�شطني وقطر 
و�ل�شعودي����ة و�شوري����ا و�الإم����ار�ت و�ليم����ن 
و�ملالدي����ف  و�لهن����د  وبوت����ان  وبنغادي�����ض 
و�لنيب����ال وباك�شت����ان و�شريان����كا، بناًء على 
دع����وة ر�شمية تلقته����ا من �الأمان����ة �لعامة يف 

�الحتاد �لقاري.

5 اأع�صاء جدد
م����ن  �لثاث����ني  �الجتم����اع  خ����ال  و�شيت����م 
�لكونغر�����ض �الآ�شي����وي لك����رة �لق����دم �نتخاب 
خم�ش����ة �ع�شاء ُجدد كممثل����ني عن �الحتاد�ت 
�لت����ي ت�ش����ّكل �لتوزي����ع  �الإقليمي����ة �خلم�ش����ة 
و�لو�ش����ط  )�آ�شي����ان  لاحت����اد  �جلغ����ر�يف 
و�ل�ش����رق و�جلن����وب و�لغ����رب( للدخ����ول يف 
�ملكت����ب �لتنفي����ذي �لقاري لوالي����ة متتد حتى 
ني�ش����ان 2022 بناًء على ما مت �التفاق ب�شاأنه 
يف �الجتماع غ����ري �لعادي �لذي ُعقد يف �شهر 
حزير�ن من عام 2019 بالعا�شمة �لفرن�شية 
باري�ض، �ىل جانب مناق�شة �لعديد 
من �لبط����والت �لقاري����ة وتقف 
عل����ى ر�أ�شه����ا دوري �بط����ال 
�آ�شي����ا لكرة �لق����دم وبطولة 
كاأ�ض �الحت����اد �الآ�شيوي 
لك����رة �لق����دم م����ن �أجل 
ت����ام  ب�ش����كل  ح�شمه����ا 
بعد �أن مت تاأجيل ق�شم 
�آذ�ر  منه����ا من����ذ �شه����ر 
�ملا�ش����ي حت����ى �إ�شع����ار 
للمو�ش����م 2019- �آخ����ر 

ب�شب����ب �حلفاظ   2020
و�شام����ة  �شح����ة  عل����ى 
و�مل����اكات  �لاعب����ني 
�لفني����ة و�الإد�ري����ة و�جلماه����ري 
ح�ش����ب  �لتحكيمي����ة  و�لطو�ق����م 
�لتعليمات و�لق����ر�ر�ت �ل�شادرة 

من �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم على �إثر �تفاقه 
مع منظمة �ل�شح����ة �لعاملية يف �إطار �جلهود 

ملحاربة وباء كورونا.

ثالثة مقرتحات
�شيت����م طرح ثاثة مقرتح����ات خال �الجتماع 
تتم در��شتها من �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم 
بع����د ح�شم �ملفاو�شات �لتي يق����وم بها �الأمني 
�لع����ام مع �الحت����اد �لدويل لكرة �لق����دم ب�شاأن 
موعد موؤجات ت�شفيات كاأ�ض �لعامل 2022، 
ويطالب فيه����ا �الأول باأن جتري خال �شهري 
ت�شرين �الأول وت�شرين �لثاين �ملقبل للجوالت 
�الأرب����ع �ملتبقية م����ن مناف�شات �ل����دور �لثاين 
للمجموع����ات �لثماني����ة بخ�شو�����ض �لن�شخة 
�حلالي����ة م����ن دوري �بط����ال �آ�شيا لك����رة �لقدم 
2020 �لتي �شتك����ون �ل�شبيل �لوحيد لاإلغاء 
�ل����ذي رمّب����ا �شي����وؤدي �ىل مطالب����ة �ل�شركات 
�لر�عية و�لناقلة للبطول����ة بتعوي�شات مالية 

تتجاوز 300 مليون دوالر فقط.
�شيك����ون �الق����رت�ح �الأول ه����و �للع����ب بنظام 
�لبطول����ة �ملُجّمعة لدور �ملجموع����ات و�لدور 
ثم����ن �لنهائي خ����ال �لن�ش����ف �الأول من �شهر 
�آب �ملقب����ل ولعب �لدور رب����ع �لنهائي كبطولة 
جُمّمع����ة، وكذلك �الأمر بالن�شب����ة للدور ن�شف 
�لنهائ����ي بني �شه����ري �أيلول وت�شري����ن �الأول 
�ملقبل����ني. و�أم����ا �ملق����رتح �لث����اين فه����و تغيري 
مو�عي����د �لبطول����ة مب����ا ي�شم����ح بع����دم �شغط 
مبارياته����ا ب�ش����كل كبري، وي�شاع����د �لدوريات 
ا  �ملحلي����ة عل����ى �أن ت�شتكم����ل موؤّجاته����ا �أي�شً
ويق����ام �ل����دور رب����ع �لنهائ����ي و�ل����دور ن�شف 
�لنهائي بنظام �لذهاب و�الإياب خال �شهري 
ت�شرين �لث����اين وكان����ون �الأول �ملقبلني، مّما 
يعن����ي ترحي����ل �لنهائي �ىل موع����د جديد بداًل 
م����ن �ملوع����د �ملعت����اد يف �الأ�شب����وع �الأخري من 

�شهر ت�شرين �لثاين.
 و�شيك����ون �ملقرتح �لثال����ث و�الأخري يف حالة 

مو�فقة �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم على مقرتح 
�الحت����اد �الآ�شيوي لكرة �لقدم بلعب موؤّجات 
ت�شفي����ات مونديال قطر خال �شهري ت�شرين 
�الأول وت�شرين �لثاين �ملقبلني، حيث �شيوؤّدي 
ذل����ك �ىل تقلي�ض عدد مباري����ات دوري �بطال 
�آ�شي����ا لك����رة �لق����دم منًع����ا ل�شغ����ط �لروزنامة 
وخو�ض �ملوؤّجات لدور �ملجموعات مبنطقة 
�لغرب و�ل�شرق و�لدور ثمن �لنهائي يف �أول 
�شهر �آب �ملقبل بطريقة �لدور �لو�حد من دون 
نظام �لذهاب و�الإي����اب ونف�ض �الأمر �شيطّبق 
يف �لدوري����ن رب����ع �لنهائي ون�ش����ف �لنهائي 
للبطول����ة، وذل����ك ال�شتخد�م �أقل ف����رتة زمنية 
يف لع����ب �ملوؤّج����ات �لن�شخ����ة �حلالي����ة كافة، 
وعدم �إرهاق �لدوريات �ملحلية �لتي �شتكون 
م�شغوطة للغاي����ة وال�شيما يف منطقة �لغرب 
�لت����ي �شت�شتكم����ل كما هو �حل����ال يف �لدوري 
�الإي����ر�ين �ملمت����از �ل����ذي �شينطل����ق �عتب����اًر� 
م����ن �شه����ر حزي����ر�ن �ملقب����ل ب�ش����روط �شحية 

�شارمة.

�صحة املواطنني
ويف �لنهاية ُيح�ش����م مبقرتح و�حد بناء على 
�لتط����ّور�ت �حلا�شلة بخ�شو�����ض �لفريو�ض 
�ل�شين����ي بعد و�ش����ول �آخر �لنتائ����ج من قبل 
منظمة �ل�شحة �لعاملية �لتي يو��شل �الحتاد 
�ل����دويل لك����رة �لق����دم و�الحت����اد�ت �لقاري����ة 
�لتابع����ة ل����ه ومنه����ا �الحت����اد �الآ�شي����وي لكرة 
�لق����دم �شم����ن جهود �جلمي����ع يف �إطار بر�مج 
حمارب����ة ه����ذ� �ملر�����ض �خلطري، حي����ث و�شع 
�ل�شوي�ش����ري جياين �نفانتين����و رئي�ض �لفيفا 
�لع����امل  يف  �ملو�طن����ني  ل�شّح����ة  خ�شو�شي����ة 
و�حِلف����اظ عليه����ا ف����وق كل �ش����يء ومنها كرة 
�لق����دم �شاحب����ة �ل�شعبي����ة �الأوىل، و�أن����ه غري 
م�شتعد خل�شارة �شخ�ض و�حد مقابل �لعودة 
�ملبّكرة للبطوالت �لتي ي�شرف عليها وخا�شة 

ت�شفيات �ملونديال.

املمثل الوحيد
وي�ش����ارك فري����ق �ل�شرط����ة حامل لق����ب دوري 
�لك����رة �ملمتاز باملو�شم �ملا�ش����ي كممثل وحيد 
للكرة �لعر�قي����ة يف دوري �بط����ال �آ�شيا لكرة 
�لقدم 2020 �شمن �ملجموعة �الأوىل مبنطقة 
غ����رب �لقارة يف �ل����دور �الأول �ىل جانب فرق 
�أهلي ج����دة �ل�شع����ودي و�لوح����دة �الإمار�تي 
و��شتق����ال طه����ر�ن �الإي����ر�ين حي����ث يحت����ل 
�ملرك����ز �لر�بع و�الأخ����ري يف �لرتتيب بر�شيد 
نقطة و�حدة فقط يف ختام مناف�شات �جلولة 

�لثانية من مرحلة �لذهاب.

اختبار احلكام
م����ن جه����ة �أخ����رى ق����ّررت جلن����ة �حل����كام يف 
�الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لق����دم تاأجيل �ختبار 
حكام �لنخبة يف �لق����ارة �ىل �إ�شعار �آخر بداًل 
م����ن �ل����ذي كان مق����ّرًر� يف �شهر مت����وز �ملقبل 
بالعا�شم����ة �ملاليزية كو�الملب����ور ب�شبب �أزمة 
جائحة كورونا �مل�شتج����د )كوفيد-19( �لذي 
�أحل����ق خ�شائر كب����رية باالحت����اد�ت �لوطنية 

�الأع�شاء �ملنتمية �ىل �لفيفا.
ويبل����غ ع����دد ح����كام �لنخبة �لعر�قي����ني ع�شرة 
فق����ط �شم����ن قائم����ة �لقاري����ة 300 للمو�ش����م 
2019-2020 بع����د �عتمادهم م����ن قبل جلنة 
�حل����كام يف �الحتاد �لقاري حيث يتو��شلون 
حالًيا مع �لدور�ت �لتي ي�شرف عليها �الأردين 
ع����وين ح�شون����ة مر�ق����ب �حل����كام يف منطقة 
�لغ����رب �لت����ي يقيمه����ا عن ُبع����د، فيم����ا يتعّلق 
بقان����ون لعبة كرة �لقدم ومتابع����ة �لتدريبات 
و�الختب����ار�ت �لنظري����ة �لت����ي يو�كبون على 
تنفيذه����ا تاأهًبا للبق����اء يف �أمّت �جلاهزية قبل 
�لعودة للم�شاركة يف �إد�رة مناف�شات �ملو�شم 
�لك����روي �ملحلي �ملوؤّم����ل عودته ي����وم �لثالث 
من �شهر متوز �ملقب����ل و�لبطوالت �خلارجية 

�لقارية و�الإقليمية و�لعربية.

عمومي��ة �الآ�صي��وي تجتم��ع عن ُبع��د لح�ص��م م�صي��ر �لبطوالت

 بغداد / املدى

تر�أ����ض ح�شن ك���رمي �لكعب���ي �لنائب �الول 
لرئي�ض جمل�ض �لن���و�ب �الجتماع �مل�شرتك 
�ل�شب���اب و�لريا�ش���ة  �ل���ذي عقدت���ه جلن���ة 
بح�شور �لنائب عبا�ض عليوي رئي�ض جلنة 
�ل�شباب و�لريا�شة مع رئي�ض هيئة �لتطبيع 
الحتاد كرة �لقدم �إياد بنيان وممثلي �الندية 

�ملمتازة لكرة �لقدم .
وذك���رت �لد�ئرة �العامي���ة ملجل�ض �لنو�ب 
عل���ى موقعه���ا �لر�شم���ي �ن �لنائ���ب عليوي 
�ك���د خ���ال �الجتم���اع �لذي عق���د يف مكتب 
�لنائ���ب �الول مبجل�ض �لن���و�ب وبح�شور 

�لنائب���ة بي���د�ء خ�شر ع�شو جلن���ة �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة و�لنائ���ب ع���اء �لربيعي ع�شو 
جمل����ض �لن���و�ب �ن �الجتم���اع �ش���ّدد عل���ى 
�ش���رورة �طاق حو�ر مو�شع بني �الطر�ف 
�لريا�شي���ة ف�شًا ع���ن مناق�شة منهاج �لعمل 
�ملق���دم من قب���ل هيئة �لتطبي���ع وخ�شو�شا 
م�شاألة ��شتئناف دوري �لكرة، م�شري� �ىل �ن 
�الجتماع تناول قانون �الندية و�الحتاد�ت 
و�لتاأكيد عل���ى �شرورة �لتعاطي مع ممثلي 
�الندي���ة و�الأخذ مبقرتحاته���م، مو�شحا �أن 
دول �لعامل بد�أ �لتعاي�ض مع جائحة كورونا 
ويلج���اأ �ىل �عتماد �لعديد من طرق �لوقاية 
يف �شبي���ل ع���ودة �لن�شاطات عل���ى خمتلف 

�ال�شعدة ومنها �لفعاليات �لريا�شية.
بال���روح  علي���وي  عبا����ض  �لنائ���ب  و�أ�ش���اد 
�لريا�شي���ة �لت���ي �ش���ادت �الجتم���اع �ل���ذي 
عر�شت فيه جميع �الآر�ء من قبل �ملجتمعني 
ب���كل �شفافية ومن جهت���ه �أطلع رئي�ض هيئة 
�لتطبي���ع يف �حت���اد ك���رة �لقدم �ي���اد بنيان 
عل���ى �ملجتمعني �آخر م�شتج���د�ت �لتو��شل 
م���ع �الحت���اد �ل���دويل لك���رة �لق���دم و�آليات 
�إباغه���م باالإجر�ء�ت و�العم���ال �لتي تقوم 
به���ا �لهيئ���ة، وبدوره���م ��شتعر����ض ممثلو 

�الندي���ة خال �الجتم���اع بع�ض 
�ملعوقات �لت���ي تو�جه �لعمل 

و�شرورة تذليلها.

�ل��ك��ع��ب��ي ي��ن��اق�����ش �أزم�������ة �ل��ت��ط��ب��ي��ع م����ع م��م��ث��ل��ي ك�����رة �ل��م��م��ت��از

 بغداد / املدى

�شادت �الأجو�ء �اليجابي���ة يف فريق بر�شلونة مت�شدر 
بع���د  �لق���دم  لك���رة  �ال�شب���اين  �الوىل  �لدرج���ة  دوري 
م�شارك���ة �الورغو�ي���اين لوي����ض �شو�ري���ز �لوح���د�ت 
�لتدريبي���ة �لت���ي جتري عل���ى ملعب �لن���ادي يف مدينة 
بر�شلون���ة حت�ش���ري� ال�شتكم���ال �ملناف�شات م���ن جديد 
�لت���ي من �ملوؤم���ل �ن تنطلق يوم �لث���اين ع�شر من �شهر 
حزي���ر�ن �ملقب���ل بع���د ف���رتة �اليق���اف �الجب���اري �لتي 
توق���ف فيها �لن�ش���اط �لكروي من���ذ �شه���ر �آذ�ر �ملا�شي 
ب�شبب فريو����ض كورونا �مل�شتج���د. و��شتعاد �شو�ريز 
لياقت���ه �لبدني���ة ب�ش���كل كام���ل، عل���ى �ث���ر تعافي���ه م���ن 
�ال�شاب���ة �لتي تعر�ض له���ا، حيث جنح يف ت�شجيل 14 
هدف���ا يف 23 مب���ار�ة خا�شه���ا مع فري���ق بر�شلونة يف 
جميع �مل�شابق���ات �ملحلية و�لقارية، حي���ث من �ملتوقع 
�ن ي�شب���ح �لنج���م رق���م 2 يف خط �المام���ي �ىل جو�ر 
زميله ليوني���ل مي�شي، �شمن �جن���دة �ملدرب �ال�شباين 
كيك���ي �شيتي���ني بحكم �خل���رة �لطويلة �لت���ي ميتلكها 
وحا�ش���ة �ل�شم �ل�شريعة �لتي يتميز بها يف طرقه �شباك 
مرم���ى �خل�شوم م���ن �ن�شاف �لفر�ض �لت���ي تتوفر له، 
�أم���ا يف مو��شل���ة حتقي���ق �النت�ش���ار�ت باملباري���ات 

�لقادم���ة طمعا يف نيل لقب �لليغا للمو�شم �لثالث على 
�لت���و�يل لتحقي���ق طموح���ات �جلماه���ري �لتي ال 

ي�شمح لها بالتو�ج���د على مدرجات �ملاعب 
يف �جل���والت �ملقبل���ة �الإح���دى ع�ش���رة 

من عم���ر �مل�شابقة تنفي���ًذ� للتعليمات 
�ل�شادرة من قب���ل �جلهات �ل�شحية 
�لعلي���ا يف �حلكوم���ة �ال�شبانية يف 

�طار جهوده���ا ملكافحة �لفايرو�ض 
بر�شلون���ة  كّب���د  �ل���ذي  �ل�شين���ي 
خ�شائر مالي���ة قدرها 154 مليون 

من ملعب يورو ب�شبب غياب مبيعات �لتذ�كر 
�لكام���ب نو و�غاق �ملتاجر �لر�شمية و�ملتحف وتوقف 
ن�ش���اط �كادميي���ات �لن���ادي ح���ول �لع���امل. و�شيلع���ب 
��شتئن���اف دوري �الوىل �ال�شب���اين لك���رة �لقدم خال 

�شه���ر حزي���ر�ن �ملقب���ل يف �نعا�ض خزين���ة بر�شلونة 
م���ن عائد�ت �لبث �لتلفازي مببل���غ يرت�وح بني 20 

ولغاي���ة 25 مليون ي���ورو  و�مل�شاهم���ة يف تعزيز 
�لطموح���ات يف �شر�ء مهاجم فري���ق �نرت ميان 
�اليطايل �مارو خال فرتة �النتقاالت �ل�شيفية 
�ملقبل���ة لتعزي���ز �ل�شف���وف يف �ال�شتحقاق���ات 

�ملحلية و�خلارجية باملو�شم 2021-2020 . 

�صو�ريز ُيعّزز �آمال بر�صلونة يف خطف درع �لليغا
 بغداد / املدى

�عتمد �الحتاد �لدويل للكرة 
�لعربية  �لبطول���ة  �لطائ���رة 
للرج���ال و�لن�شاء لل�شو�طئ 
كبطولة ر�شمية دولية �شمن 
�مل�شت���وى �الول وت�شجي���ل 
فيه���ا  �مل�شارك���ني  �لاعب���ني 
�ل���دويل  �لت�شني���ف  �شم���ن 

لاعبي �لكرة �ل�شاطئية.
وق���ال �لبحريني عل���ي بن حممد 
رئي����ض �الحت���اد �لعرب���ي للك���رة 
�لر�شم���ي  �ملوق���ع  ع���ر  �لطائ���رة 
لاحت���اد �نه وج���ه خال����ض �شكره 
د.�ري  �لر�زيل���ي  �ىل  وتقدي���ره 
�ل���دويل  �الحت���اد  رئي����ض  غر��ش���ا 
للعبة على مو�فقت���ه على �لطلب �لذي 
تق���دم ب���ه �الحت���اد �لعرب���ي العتم���اد 
�لبطول���ة �ل�شاطئية �شم���ن �لت�شنيف 

�ل���دويل وه���و ما ي�ش���كل نقل���ة نوعية 
يف م�ش���رية �الحتاد و�لك���رة �لطائرة 
�لعربية ب�ش���كل عام و�لكرة �ل�شاطئية 
ب�ش���كل خا�ض.و�أ�ش���اف �ن �لبطول���ة 

�ل�شاطئي���ة للرجال من���ذ �نطاقها عام 
1991 و�لن�شاء منذ عام 2001 ت�شكل 
و�ح���دة من �هم �لبط���والت �ل�شاطئية 
على م�شت���وى �ملنطقة وتعتمد خالها 

�ملاع���ب و�لفنادق وكاف���ة �ملر�فق من 
قب���ل جلن���ة تفتي����ض خا�ش���ة و�لتاأك���د 
م���ن مطابقتها للمو��شف���ات و�ملعايري 
��شح���اب  فيه���ا  ويح�ش���ل  �ملعتم���دة 
�ملر�ك���ز �لثاث���ة �الوىل عل���ى جو�ئ���ز 
مالي���ة باالإ�شاف���ة �ىل ق���وة �ملناف�ش���ة 
فيه���ا، وه���و م���ا يجعله���ا بطول���ة ذ�ت 
م�شت���وى عال ويوؤهلها للح�شول على 
�العتم���اد �لدويل، وه���و �جناز جديد 
يوؤك���د مبا ال يدع جم���اال لل�شك حر�ض 
نه���ج  �تب���اع  عل���ى  �لعرب���ي  �الحت���اد 
�لتطوير و�الرتقاء باللعبة و�الهتمام 
حج���ر  باعتب���اره  �لعرب���ي  بالاع���ب 
�لزو�ي���ة يف عملي���ة �لتطوي���ر، حي���ث 
�ن ه���ذ� �الع���رت�ف �شيمن���ح �لاعبني 
�لعرب فر�شة �لدخ���ول يف �لت�شنيف 
�لدويل وتطوير م�شتوياتهم و�شيفتح 
�أمامه���م �آفاقا جدي���دة للتاألق و�لتطور 

و�الحرت�ف.

دويل �لطائرة يعرتف ب�صرعية �لبطولة �لعربية �ل�صاطئية



مراجع���ة  له���م  تك���ون  وان  ب���د  ب���وال 
الأي دائ���رة من دوائ���ر الدول���ة ولديهم 
طلبات �ش���واء في المرور اأو ال�ش���رطة 
او ال�شريب���ة او التج���ارة او المحاك���م 
او غيره���ا من الدوائ���ر فان اأي �شخ�ص 
يتق���دم بطل���ب �ش���وف ي�شتوف���ى من���ه 
ر�ش���م طابع عن الحمل���ة الوطنية لبناء 
المدار�ص، ومنذ تاريخ نفاذ القانون في 
2019/10/21 ما هو حجم الواردات 
الت���ي تح�شل���ت من ه���ذا الر�ش���م الذي 
يدف���ع من ام���وال المواط���ن ولي�ص من 
موازن���ة الدولة، وه���ذه االأموال يجب 
ان ال تخ�ش�ص الأي ب���اب اآخر غير باب 
بن���اء المدار����ص، ولغر����ص التو�شيح 
�شاأ�شت�شه���د باإح�شائية مجل�ص الق�شاء 
موقع���ه  عل���ى  ن�شره���ا  الت���ي  االأعل���ى 
الر�شم���ي وي���كاد يك���ون الوحي���د الذي 
ين�شر ح�شاباته الختامية منذ تاأ�شي�شه 
في ع���ام 2003 ولغاية االآن، فان معدل 
ر�ش���م الطاب���ع ل�شن���ة واح���دة يتجاوز 
ثالث���ة مليارات وه���ذه ت�شتوفى اغلبها 
ب�شب���ب تقدي���م طلب���ات اإل���ى المحاكم، 
�شواء تقديم دعوى اأو عري�شة �شكوى 
اأو اأي طلب اآخ���ر، ومثل هذا المبلغ اأو 
اأكثر يك���ون اأمام الدوائر االأخرى، فاإذا 
اأخذنا على �شبيل الفر�ص اأن الوزارات 
ذات التما�ص المبا�شر بالمواطن تكون 
ع�شرين وزارة عل���ى االأقل، ولنفتر�ص 
واردات  تماث���ل  وارداته���ا  ان  اأي�ش���ا 
مجل����ص الق�ش���اء االأعلى ف���ي ا�شتيفاء 
الر�شم اع���اله، فان المجم���وع �شيكون 
�شتي���ن مليار دين���ار عراقي خالل العام 
الواح���د، لذلك ال بد وان يعلم المواطن 
مق���دار االأم���وال الت���ي ا�شتقطع���ت من 
دخله واأمواله الخا�ش���ة لبناء الدار�ص 

وان يعل���م حجم االأم���وال المنفقة على 
البن���اء وماهي���ة المواق���ع الت���ي تم���ت 
المبا�شرة فيها، الن المواطن لم ير على 
ار�ص الواقع اأي بناء في اأي مدر�شة اأو 
الأي مدر�ش���ة اأو ريا����ص لالأطفال خالل 
ه���ذه الفترة، وهذا واج���ب على وزارة 
المالية التي تعنى با�شتيفاء هذا الر�شم 
الن جمي���ع االأم���وال المتح�شلة �شواء 
عن طري���ق مجل�ص الق�ش���اء االأعلى او 
غي���ره من الوزارات ت���وؤول اإلى خزينة 
الدول���ة الت���ي تتواله���ا وزارة المالية، 
ويعتبر ه���ذا واجب���ا واإلزام���ا قانونيا 
عل���ى الدول���ة ومنها ما جاء ف���ي المادة 
)3/ثالًث���ا( من قان���ون دي���وان الرقابة 
المالي���ة رق���م 6 ل�شن���ة 1990 المع���دل 

الت���ي جاء فيه���ا االتي )يعل���ن الديوان 
النتائ���ج  وا�ش���ع  نح���و  عل���ى  وين�ش���ر 
النهائي���ة لنتائج عمل���ه، ب�شمن ذلك كل 
تقييم���ات االأداء والتدقي���ق والخط���ط 
او  االأق���ل،  عل���ى  ف�شلي���ا  والتقاري���ر. 
ين�شر الديوان قائم���ة التقارير المدققة 
االأخي���رة وت���وزع القائم���ة عل���ى نح���و 
وبا�شتخ���دام  االإم���كان،  بق���در  وا�ش���ع 
االنترن���ت ان توفر. توف���ر كل التقارير 
اإل���ى ال�شحاف���ة واأي �شخ����ص مهتم من 
خالل تقديم طلب مكت���وب. هذا الق�شم 
ال ينطبق عل���ى المعلومات المحظورة 
م���ن قبل ال���وكاالت المخول���ة الإغرا�ص 
االأم���ن القوم���ي( ف�شاًل ع���ن كونه حق 
من حقوق المواط���ن التي ن�شت عليها 

بحق���ه  المتعلق���ة  الدولي���ة  المواثي���ق 
ف���ي الح�ش���ول على المعلوم���ة، وكذلك 
الن�شو����ص الد�شتوري���ة الناف���ذة التي 
منحت���ه ه���ذا الح���ق، وكن���ا نتو�شم في 
مجل�ص النواب باعتباره ممثاًل لل�شعب 
اأن يبادر من تلقاء نف�شه لتق�شي اأيلولة 
االأموال �شواء التي تاأتي من ريع النفط 
اأو من ال�شرائ���ب والر�شوم، لي�ص الأنه 
م���ن اأه���م واجباته الرقابي���ة التي ن�ص 
عليه���ا الد�شت���ور فق���ط، واإنم���ا الت���زام 
اأخالق���ي م���ن خ���الل الق�شم ال���ذي اأداه 
عن���د توليه مهام���ه ومنها الق�ش���م بالله 
ب���ان يرعى م�شالح �شعبه، وي�شهر على 
�شالمة اأر�شه و�شمائه ومياهه وثرواته 

ونظامه الديمقراطي االتحادي.

اأعلنت هيئة النزاهة، يف بيان 
مثري لها، عن توجيه التهم اىل نحو 

األف طري من خمتلف االجتاهات 
ال�سيا�سية، بالتهام اكثـر من 700 

طن من احلنطة من احد �سايلوات 
احلبوب يف حمافظة النجف. 

وا�ساف بيان للهيئة، ان االدلة 
وال�سواهد قادت اىل ك�سف تلك 

املوؤامرة الدنيئة التي تقف وراءها 
االمربيالية وال�سهيونية من 

اجل اجها�ض العملية ال�سيا�سية 
الدميقراطية يف البالد، واكد البيان 

ان امللف امام الق�ساء العادل ليقول 
كلمته بالق�سا�ض من اعداء الوطن 

وال�سعب !

ياطيور الكم الله !!
هك���ذا علق قائد الطي���ور املتهمة بقيادة ه���ذه املوؤامرة، 
وال���ذي مازال���ت الق���وات االمني���ة تبح���ث عن���ه يف كل 
اع�شا����ص الطي���ور املنفلت���ة والوقح���ة واخلارج���ة ع���ن 
القانون . وقالت  بيانات احلكومة تعليًقا على اكت�شاف 
هيئة النزاهة لهذه املوؤامرة، بعد ان عجزت االمربيالية 
العاملي���ة ومن خلفه���ا ربيبتها ال�شهيوني���ة عن اجها�ص 
العملي���ة الدميقراطية يف الب���الد، ا�شتعانت مبجموعة 
�شالة من الطيور التي افتقدت لروح الوطنية، فخططت 
القتح���ام احد �شايلوات حفظ قوت ال�شعب يف حمافظة 
النج���ف اال�ش���رف، ومت الته���ام 752 طًنا م���ن احلنطة 

اجلاهزة للطحني والتطحني".
واأك���د البي���ان ان العي���ون ال�شاهرة الق���ت القب�ص على 
نحو ن�شف املجموعة املتاآمرة والبالغ عددها خم�شمائة 
ط���ًرا �شتتم احالتهم اىل الق�ش���اء العادل بعد ان انتهت 

التحقيقات التي قامت بها هيئة  النزاهة !
واو�شح البيان الذي تاله الناطق  الر�شمي للحكومة يف 
موؤمت���ر �شحفي، مت التاأكد لدينا من ان هذه الطيور من 

ف�شائل متعددة يف اجتاهاتها ال�شيا�شية وانتمائها وقد 
نا�شب���ت الع���داء للعملية ال�شيا�شي���ة وحاولت تدمرها 
وخل���ق الفتنة بني ال�شع���ب واحلكوم���ة، ون�شتطيع ان 
نق���ول بكل ثقة انها "الطرف الثال���ث" الذي طاملا ا�شعل 

�شاحات االحتجاج!
واأف���ادت معلوم���ات موؤك���دة م���ن م�ش���ادر مقرب���ة م���ن 
احلكوم���ة، ان حم���الت وا�شع���ة تنفذه���ا ق���وات خا�شة 
���ا، للبح���ث ع���ن قائ���د املجموعة  متدرب���ة تدريًب���ا خا�شً
املجرمة يف كافة االع�شا����ص، وا�شتخدمت هذه القوات 
معقرات الكورونا اجلدي���د حتوًطا من احتمال ارتباط 

الكورونا العاملي مع فعلة الطيور اخل�شي�شة.
وقال حمللون ج���ًدا، ان االدلة ت�شر اىل ارتباط عملية 
التهام احلنطة بتوجه���ات ودعم دول خارجية من اجل 
ا�شق���اط حكومة الكاظم���ي يف بداي���ة انطالقتها والتي 
تواج���ه الكث���ر م���ن امل�شاع���ب وم���ن بينه���ا ا�شتم���رار 
الط���رف الثال���ث، ال���ذي مت ت�شخي�شه بدق���ة بالف طر 
ابابي���ل، باالعتداء عل���ى املتظاهرين رغ���م تاأكيد ال�شيد 

الكاظمي بحماية املتظاهرين ال�شلميني . 
وقال �شه���ود عيان ان �شوارع النجف امتالأت باأع�شا�ص 
الطي���ور الت���ي اأ�شقطتها القوات اخلا�ش���ة من اال�شجار 
بحًثا عن الطر  قائد املجموعة االألفية، يف الوقت الذي 
اأعلن���ت احلكومة ع���ن تخ�شي�ص جائ���زة قيمتها 100 
كيلو طحني �شفر زيادة يف  ح�شته التموينية ملن يديل 
مبعلومات ت�شاعد القوة اخلا�شة  يف القاء القب�ص على 
الط���ر � املجرم الفار من وج���ه العدالة  التي �شتنال منه 

قريًبا بعد ا�شتكمال الكابينة الوزارية !
من جه���ة اخرى نفى املتح���دث الر�شمي با�ش���م الطيور 
املتهمة بالتهام ق���وت ال�شعب، ان تكون ملجموعة االألف 
ط���ر اأي عالق���ة باملو�شوع، موؤكًدا ان ه���ذا الفعل لي�ص 
م���ن اخالقيتن���ا وانن���ا نكتف���ي ب���رزق الله وه���و القائل 
االتهام  توع���دون"، موجًها  وم���ا  ال�شماء  "رزقك���م يف 
يف نف����ص الوق���ت اىل م���ن ا�شماه���م "حيت���ان الف�شاد" 
يف الب���الد بالقيام بهذه ال�شرق���ة املك�شوفة خامتا بيانه 
بن�شيح���ة اىل القوات اخلا�شة بالبح���ث عن املجرمني 
احلقيقيني خل���ف االبواب املو�ش���دة حلكومتي الف�شاد 
املحلية واالحتادي���ة يف البالد، الفًتا نظر احلكومة اىل 
�ش���رورة اطالق �شراح اخلم�شمائ���ة طر املوجودة يف 

ال�شجون ال�شّرية!! 

العدد )4678( ال�شنة ال�شابعة ع�شرة - االحد )24( اآيار  2020آراء وأفكار
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

توفري كل التقارير اإىل ال�شحافة واأي �شخ�ص مهتم من خالل تقدمي طلب مكتوب. هذا 
الق�شم ل ينطبق على املعلومات املحظورة من قبل الوكالت املخولة لإغرا�ص الأمن القومي( 
ف�شالاً عن كونه حق من حقوق املواطن التي ن�شت عليها املواثيق الدولية املتعلقة بحقه يف 

احل�شول على املعلومة، وكذلك الن�شو�ص الد�شتورية النافذة التي منحته هذا احلق

   عامرالقي�سي
القا�سي �سامل رو�سان املو�سوي

حق المواطن في معرفة م�صير اأمواله
اإنموذجًا" المدار�ض  بناء  ر�سم  "قانون 

منذ العام 2003 ولغاية 
اللحظة والعراق يعي�ض 

حاالت من الوالدات 
المتع�سرة ت�سكيل حكومي 

او قرار م�سيري ب�سبب 
االختالفات واالنق�سامات 

التي تعي�سها الكتل الحزبية، 
واختالفات اليوم لي�ست 

بجديدة على هذه الطبقة 
التي كانت ال�سبب الرئي�ض 
في تدهور الحال وو�سوله 
اإلى ما هو عليه فخالفاتها 

جعلت العراق يمر بمراحل 
وانعطافات خطيرة تحمل 

في طياتها بوادر اأزمات 
جديدة وق�سايا عالقة 

�سعبة الحل، قد يكون ال�سيد 
الكاظمي قد حالفه الحظ 

في ت�سكيل حكومته غير 
المكتملة بعد االعترا�ض 

والقبول والتحفظ لكن 
بالمقابل يواجه و�سيواجه 

�سعوبات جمة تجعل 
من مهمته هذه محفوفة 

بالمخاطر واالعترا�سات التي 
�ستعطل قراراته التي يعدها 

هو مهمة،

 فهن���اك جمموع���ة م���ن الق�شاي���ا التي 
ي�شعب حلها اذا ما تعار�شت مع نظام 
املحا�ش�ش���ة وه���ددت الفا�شدي���ن، هذا 
اإىل جان���ب انه يحمل على عاتقه تنفيذ 
جمموعة من االإجراءات واتخاذ جملة 
م���ن الق���رارات الت���ي يعده���ا البع����ص 
معقدة وغر قابل���ة للتنفيذ �شيما وانه 
يواجه مزاًج���ا حزبًيا غر قابل للتغر 
يعمل وف���ق منظومة منغلقة ال تعرتف 
باخلط���اأ وال متته���ن ال�شيا�شة، وتعمل 
عل���ى اال�شتمرار بنهج غ���ر موفق بعد 
ان متت جتربت���ه طيلة هذه ال�شنوات، 
ا يواج���ه ترقًبا وغ�شًب���ا �شعبًيا  واي�شً
�شئ���م م���ن �شيا�ش���ة غر جمدي���ة بددت 
اآمال���ه باحلري���ة والرفاهي���ة والعي����ص 

الكرمي.
ام���ا بالن�شب���ة املرحل���ة احلرج���ة التي 
يخو�شه���ا ال�شي���د الكاظم���ي ال جم���ال 
تق���دمي  او  الرتاخ���ي  او  للرتاج���ع 
التنازالت والنزول عند رغبة االخرين 
فكل احلاالت مكلفة والت�شورات التي 
حتمله���ا الكت���ل احلزبي���ة ملا بع���د هذه 
املرحل���ة منقو�ش���ة وخالية من حتقيق 
مطالب ال�شع���ب، املوقف ال�شعبي خاٍل 
م���ن م�شاألة الثق���ة بالطبق���ة التي كانت 
وم���ا زالت �شبب ازمات���ه وبوؤ�شه حتى 
بات ي�شعر ان كل ما تفرزه هذه الطبقة 
ي�شب يف النهاي���ة ب�شندوق مكا�شبهم 
وا�شتمراره���م يف التم�ش���ك بال�شلطة، 
عليه ان امل�شهد احلايل ال يزال يحيطه 
ال�شك والتعقي���د اخلايل من املعاجلات 
احلقيقي���ة للق�شاي���ا الرئي�شة املالم�شة 
لرغب���ة و�شعور املواط���ن، بالتايل فان 
االمر لي�ص باله���ني بالتاأكيد، �شيا�شًيا، 
انق�ش���ام كبر �شيخل���ق ازمة جديدة ملا 
�شيتم التواف���ق عليه يف االأيام القادمة 
���ا ق�شي���ة ال���وزرات الت���ي مت  خ�شو�شً
االعرتا����ص عل���ى وزرائه���ا واالأخرى 
عليه���ا  الت�شوي���ت  تاأجي���ل  مت  الت���ي 
والت���ي م���ن املحتم���ل اأن تك���ون حجر 
احلكوم���ة،  ه���ذه  طري���ق  يف  الع���رة 
اقت�شادًيا، تدين اأ�شعار النفط امل�شدر 
االأ�شا�ص لالقت�ش���اد العراقي يهدد بني 
احل���ني واالآخر الدول���ة باالإفال�ص، مما 

�شيوؤث���ر ب�ش���كل مبا�ش���ر عل���ى م�شادر 
العي����ص للمواط���ن املتعلق���ة باملرتبات 
واالعمال اليومية و�شعف االإجراءات 
املتبع���ة �شتجعل اجلميع يرتقب حلظة 
مرتق���ب  كل  اجتماعًي���ا،  االنفج���ار، 
فيم���ا  اتخاذه���ا  املزم���ع  االإج���راءات 
يخ�ص ملفات عديدة اأهمها االنتخابات 
وحما�شب���ة الفا�شدي���ن واملل���ف االأه���م 
واملت�شبب���ني  املتظاهري���ن  مل���ف  ه���و 
با�شت�شه���اد 600 متظاهر وجرح 25 
الف منهم، الخ.... من الق�شايا املهمة.

الكاظم���ي  ال�شي���د  ر�شال���ة  تك���ون  ق���د 
االأخرة هي اإعطاء ت�شور عن الو�شع 
احلايل وحجم ال�شغ���وط والتحديات 
التي يواجهها من قبل الكتل واالأحزاب 

املتنفذة فهو �شخ�ص جملة من الق�شايا 
ق���د مت ت�شخي�شه���ا من���ذ �شن���وات دون 
و�ش���ع حلول منطقية له���ا، وهذا واقع 
ح���ال اإذا ما اأردنا روؤي���ة احلقيقة التي 
نعي�شها يف العراق بعد ان تربعت هذه 
االأح���زاب وخيم���ت عل���ى كل امل�شاه���د 
واعطت لنف�شها كل �شالحيات التحكم 
مب�شائر املواطن���ني ومقدرات الدولة، 
لك���ن هذا ال مينع من اأن القرارات التي 
�شيت���م اتخاذها �شتعمل على اقل تقدير 
عل���ى االأق���ل يف تهدئ���ة ال�ش���ارع عل���ى 
اعتبار ان ال�شعب هو م�شدر ال�شلطات 
وال�شرعي���ة الأي حكوم���ة او برملان يتم 
اختياره���ا، وان ت���دار جمي���ع الق�شايا 
بحكم���ة واإرادة يف �شبي���ل احل�ش���ول 

عل���ى ر�ش���ا ه���ذا ال�شعب ال���ذي ال يهداأ 
اذا م���ا مت���ت املراهن���ة على اإج���راءات 
ترقيعي���ة ال جت���دي وت�شويف كل ما له 
عالقة مب�شره،  ان املهمة �شعبة بهذه 
االأجواء الداخلية واالإقليمية والدولية 
التي ب���كل املقايي�ص معرقل���ة لكل تقدم 
الن احلكوم���ة احلالي���ة عليها واجبات 
الرتاكم���ات  كل  معاجل���ة  و�شتتحم���ل 
الت���ي �شببته���ا احلكوم���ات ال�شابق���ة. 
الع���راق  يف  ال�شيا�ش���ي  النظ���ام  ان 
ا  يع���اين من جملة تناق�ش���ات خ�شو�شً
يف  توجهات���ه  عل���ى  الرتكي���ز  مت  اإذا 
عملية االإدارة والتخطي���ط والو�شائل 
واالأدوات ناهي���ك ع���ن اخلطاب االأكر 
جنبات���ه  يف  يحم���ل  وال���ذي  ���ا  تناق�شً
عوامل ال�ش���راع والنزاع، بالتايل فان 
الق�ش���اء على ه���ذه التناق�ش���ات يكون 
من خالل بل���ورة روؤية علمية ومنظمة 
تخلق حالة من الت���وازن مع االأو�شاع 
الداخلية واالإقليمية والدولية، وتغير 
الكثر من االأفكار وال�شيا�شات امل�شتند 

عليها النظام احلايل. 
���ا حجم  ان ه���ذه الر�شال���ة تب���ني اي�شً
اخلط���ر والتعقيد اللذي���ن �شاحبا كل 
ت�شكي���ل حكوم���ي لكن الظ���رف اليوم 
اأخطر وا�شعب، ت�شمنت هذه الر�شالة 
جمموع���ة م���ن النق���اط الت���ي تبني ان 
مهمته معقدة قيا�ًشا ب�شابقيه خ�شو�شا 
وانه ختمه���ا بتعهد �شيت���م التذكر به 

فيما بعد على حتقيق نقاطه ال�شتة من 
عدمه���ا التي مت ت�شمينه���ا يف ر�شالته 
اإ�شافة اإىل امل�شائ���ل العالقة االخرى، 
وهنا ي�ش���ع كل ما ميلك ام���ام اختبار 
فاال�شتجاب���ة  وم�ش���ري  تاريخ���ي 
حمارب���ة  تعن���ي  ال�شعبي���ة  للمطال���ب 
بف�شاده���ا  الطبق���ة احلزبي���ة برمته���ا 
وتخريبها ونظامه���ا املحا�ش�شي، اإن 
ار�ش���اء املتظاهرين ال ياأتي من خالل 
تعوي����ص عوائلهم مببال���غ مالية فقط 
واغ���الق الق�شي���ة وكاأنه���ا حدثت يف 
زم���ان وم���كان بعيدي���ن ب���ل حمايتهم 
تك���ون من خالل من���ع كل من يتعر�ص 
له���م واتهامه���م باأب�شع الته���م وتقدمي 
املت�شبب���ني بقتلهم وتغييبه���م للعدالة 
وحم�شبته���م، الن م���ن خ���رج للتظاهر 
والقت���ل  االأذى  ه���ذا  كل  وحتم���ل 
وال�شرب وا�شتن�شاق الغازات ال�شامة 
مل يخ���رج من اجل امل���ال بل لت�شحيح 
م�شار العمل ال�شيا�شي واخلال�ص من 
طغمة فا�ش���دة اهلكت البالد، خرج من 
اجل حياة كرمية وا�شرتجاع ال�شعور 
باالإن�شان واالن�شانية، ومن ال�شروري 
ان تكون الدولة جادة بح�شر ال�شالح 
بيده���ا وااللتزام ب���كل التعهدات التي 
قطعتها عل���ى نف�شها امام ال�شعب فيما 
يخ����ص ه���ذا اجلان���ب، وحما�شبة كل 
من يحم���ل ال�شالح خارج اطار الدولة 
والقانون، و�شيادة الدولة التي كانت 
وما زالت م�شمحلة ال قيمة لها ب�شبب 
التدخ���الت التي �شببت م���ا �شببت من 
خ���راب، واحلف���اظ على ال�شي���ادة هو 
الطريق لبن���اء دولة موؤ�ش�شات حتفظ 
م���ن خالل من���ع التدخ���الت اخلارجية 
ال�شيا�ش���ي  الق���رار  عل���ى  والتاأث���ر 
الداخلي واخلارجي، اما فيما يخ�ص 
االنتخابات يج���ب ان ت�شع احلكومة 
يف ح�شاباته���ا ث���الث ق�شاي���ا مهمة قد 
تك���ون م�شتحيلة �شمن ه���ذه االأجواء 

لكن اتخاذها مهم وهي:
ال  منطق���ي  انتخاب���ات  قان���ون  اأواًل: 
يحاب���ي الكبر عل���ى م�شلحة ال�شغر 
وال الطال���ح عل���ى ال�شال���ح، قان���ون ال 
يعي���د تكرار ذات االح���زاب والوجوه، 

االخت�شا����ص  ذوي  عل���ى  واالعتم���اد 
واخل���ربة يف ه���ذا املج���ال واخلروج 

بحلول علمية منطقية.
ثانًي���ا: االيف���اء بالوعود الت���ي قطعتها 
احلكوم���ة من خالل اج���راء انتخابات 

مبكرة. 
ثالًثا: ابعاد القوات االمنية والقوات 
امل�شلح���ة ع���ن ال�شاح���ة االنتخابية 
ال لالنتخ���اب وال للرت�ش���ح، ابت���داًء 
م���ن رئي����ص اركان اجلي����ص ن���زواًل 
للجندي على اعتبارهما موؤ�ش�شتني 
وطنيت���ني لكل العراقي���ني. ال عالقة 
لهم بهذا احلزب او تلك الكتلة، وهذه 
ق�شية مهمة على اجلميع ان يرتقي 
وابعاده���ا  الع�شكري���ة  باملوؤ�ش�ش���ة 
عن املناكف���ات ال�شيا�شية واحلزبية 
وابعادها ع���ن التخندقات الطائفية 
والديني���ة.  والقومي���ة  واملذهبي���ة 
ان االعتم���اد على االأح���زاب والكتل 
كمن يح���اول ان مي�شك امل���اء بيديه 
الأنه���م غ���ر معنيني مب���ا �شيواجهه 
الع���راق فهم م�ش���رون على حتقيق 
اأك���رب املكا�شب غ���ر مبالني مبا مير 
به العراق وال الظروف التي حتيط 
برئي����ص ال���وزراء اجلدي���د، الأنه���م 
وبكل ب�شاطة يعتربون كل م�شوؤول 
يف الدولة العراقية هو ورقة ممكن 
برملاني���ة  �شاع���ة  يف  حت���رتق  ان 
واحدة دون عناء البحث عن حلول 
ق���د ته���دد مكانتهم، عندم���ا نقول ان 
االم���ر لي�ص بالهني فه���ي بديهية الن 
كل املوؤ�ش���رات تعط���ي نتائ���ج غ���ر 
حممودة العواق���ب فاجلميع يعرف 
واوله���م رئي����ص ال���وزراء الكاظمي 
ان االأح���زاب والكتل ال تتناف�ص من 
اج���ل اظه���ار االأف�شل ال���ذي بدوره 
يو�ش���ل الب���الد اإىل ب���ر االأم���ان ب���ل 
ه���م يت�شارع���ون م���ن اج���ل الكعكة 
الت���ي ج���اءوا م���ن اج���ل اقت�شامها، 
بالتايل م���ن االجدر ان يكون العمل 
الداخل���ي  الو�ش���ع  ترتي���ب  عل���ى 
وتفكيك وتفتيت عنا�شره التي هي 
باالأ�شا�ص وا�شح���ة بالن�شبة لل�شيد 

الكاظمي. 

�صرقة الع�صر في النجف !

ر�����ص����ال����ة ت����ق����ول ل���ي�������س ب�����الأم�����ر ال��ه��ي��ن 

د. اأثري ناظم اجلا�سور

تاريــخ 2019/10/21 �ســدر قانون )ر�ســم طابع الحملــة الوطنية 
لبناء المدار�ــض وريا�ض االأطفال( رقــم 19 ل�سنة 2019 وفي هذا 
القانون تم فر�ــض ر�سم طابع مقــداره )1000( األف دينار يدفعه 
المواطن عن كل معاملة يتقدم بها اإلى اأي دائرة من دوائر الدولة، 
واإذا افتر�سنــا اأن عدد االأ�سخا�ض البالغين الذين لهم حق تقديم 
الطلبــات يناهــز الع�سرين مليون مواطن على وفــق االإح�سائيات 
المعلنــة حيث اأ�سارت اإلى اأن عدد غيــر البالغين ممن هم اقل من 
ثمانية ع�سر يقارب �ستــة ع�سر مليون وما تبقى عددهم يتجاوز 

الع�سرين مليون، 

ا حجم اخلطر والتعقيد اللذين �شاحبا كل ت�شكيل حكومي لكن  ان هذه الر�شالة تبني اي�شاً
الظرف اليوم اأخطر وا�شعب، ت�شمنت هذه الر�شالة جمموعة من النقاط التي تبني ان مهمته 

ا ب�شابقيه خ�شو�شا وانه ختمها بتعهد �شيتم التذكري به فيما بعد على حتقيق  معقدة قيا�شاً
نقاطه ال�شتة من عدمها التي مت ت�شمينها يف ر�شالته اإ�شافة اإىل امل�شائل العالقة الخرى، 

وهنا ي�شع كل ما ميلك امام اختبار تاريخي وم�شريي فال�شتجابة للمطالب ال�شعبية تعني 
حماربة الطبقة احلزبية برمتها بف�شادها وتخريبها ونظامها املحا�ش�شي



اىل روح املبدع العراقي الراحل علي ال�شوك
م����ن  الكثريي����ن  اىل  املقال����ة  ه����ذه  اه����دي  ان  اردت 
املعجبني بال�شاعرة الرو�ش����ية اآّنا اأخماتوفا، ولكني 
قررت ان اهديها اىل علي ال�شوك بالذات، الين اتذكر 
جملت����ه يف مقالت����ه ع����ن اأخماتوفا بعن����وان – )كنت 
اأمتلك كل �ش����يء / منوذج ادي����ب زمن الدكتاتورية(، 
واجلملة تقول -  ) كانت تثري ف�شويل كثريا با�شمها 
اال�شالم����ي.... فهي م����ن �شاللة جنكيز خ����ان... وقد 
اخت����ارت ا�شمها الت����ري من جهة امه����ا...( . ومقالة 
عل����ي ال�شوك املذكورة رائعة م����ن وجهة نظري، وقد 
�شب����ق يل ان كتبت حوله����ا مقالة خا�ش����ة بعنوان – 
)عل����ي ال�ش����وك واالدب الرو�شي(، ولكن����ي اريد هنا 
ان احتدث عن مو�شوع اآخر متاما، مو�شوع يرتبط 
ب�)ا�شمه����ا اال�شالم����ي!( كم����ا يق����ول ال�ش����وك، وه����ذا 
املو�ش����وع، كما ي�شري عنوان مقالتنا، عن اأخماتوفا، 

التي هي )لي�شت اأخماتوفا !!!(.
قب����ل كل �ش����يء، يج����ب ان نتوق����ف قلي����ال عن����د لق����ب 
ح اأ�شله. ا�شل  اأخماتوف����ا باللغة الرو�شية، كي نو�شّ
ه����ذا اللقب ه����و اال�شم العربي املع����روف – )اأحمد(، 
ولك����ن ال يوج����د ح����رف احل����اء بالرو�شي����ة، وهك����ذا 
يتحول احل����اء تلقائيا اىل خاء، املوجود بالرو�شية، 
ام����ا ح����رف ال����دال، فان����ه )وح�ش����ب قواع����د التلف����ظ 
الرو�شية( ي�شبح خمففا الن����ه جاء يف نهاية الكلمة، 
وهك����ذا يتح����ول اىل تاء، وي�شاف ح����رف االلف بعد 
املي����م اىل ه����ذا اال�ش����م تعوي�ش����ا ع����ن الفتح����ة، لعدم 

وجود )احلركات( بالرو�شية، وهكذا يتحّول )اأحمد( 
بالعربية اىل )اأخمات( بالرو�شية، وعندما يكون هذا 
اال�شم لقبا لل�شخ�ص، فانه وح�شب القواعد الرو�شية 
اي�ش����ا ي�شب����ح )اأخمات����وف( للمذك����ر، و)اأخماتوفا( 
للموؤن����ث، مث����ل ايفان����وف وايفانوف����ا وبي����روف و 
بيروفا...الخ االلقاب الرو�شي����ة املعروفة للجميع. 
وعليه، فان لقب ال�شاعرة الرو�شية اآّنا اأخماتوفا هو 
عرب����ي اال�شل ولي�����ص تريا، ولكنه خ�ش����ع للقواعد 
الرو�شية لي�ص اال وا�شبح هكذا. علي ال�شوك يقول، 
ان ا�شمه����ا )وهو يق�ش����د هنا - لقبها( اأث����ار ف�شوله، 
الن����ه )ا�ش����م ا�شالم����ي(، وما ذه����ب اليه عل����ي ال�شوك 

بخ�شو�ص لقبها �شحيح جزئيا، ولكن ال توجد )لغة 
ا�شالمي����ة!(، واللغة العربية هي لغ����ة اال�شالم طبعا، 
وله����ذا اق����ول )�شحي����ح جزئيا( ح����ول ما كت����ب علي 
ال�ش����وك. هذا اال�ش����م عربي بحت، ودخ����ل اىل لغات 
كثرية اخرى )مبا فيه����ا الترية( عن طريق اال�شالم 
طبعا، وعليه، اكرر، انه ميكن لنا ان نقول وبكل ثقة، 
ان لقب هذه ال�شاع����رة الرو�شية عربي اال�شل، وهو 
)اأحمد(، وعندما دخل هذا اال�شم العربي البحت اىل 
اللغة الرو�شية، فانه خ�ش����ع طبعا للقواعد الرو�شية 

و�شياغتها، وهكذا حتول اىل اأخماتوفا. 
النقط����ة الثانية، الت����ي نريد ان نتوق����ف عندها قليال 
اي�ش����ا، وترتبط  مبا اأ�شرنا الي����ه اأعاله حول ا�شول 
لقبه����ا، هي ان ال�شاعرة اآّنا اأخماتوفا نف�شها مل تذكر، 
ان ا�ش����ل اللق����ب ال����ذي اختارت����ه لنف�شها ه����و عربي 
اال�شل، وامنا قالت، انه ت����ري، ويرتبط با�شم احد 
اجداده����ا البعيدي����ن م����ن ناحي����ة االم، وكل امل�شادر 
الرو�شي����ة طبعا توؤك����د وتكرر هذا ال�ش����يء، اي تعيد 
ما قالت����ه وكتبته ال�شاع����رة نف�شها ح����ول ذلك اللقب، 
ومل اأج����د اي ا�ش����ارة يف امل�ش����ادر الرو�شية كافة اىل 
ان ا�ش����ول لقبه����ا عربي����ة، ب����ل ان اجلمي����ع يقول����ون 
ان����ه تري، وعل����ى االغلب، ف����ان ال�شاع����رة نف�شها مل 
تك����ن تت�ش����ّور ذلك اي�شا، وهي ا�ش����ال مل تفّكر بعمق 
وروّي����ة بخ�شو�����ص ذلك اللقب، اذ انه����ا كانت �شبية 
يف مقتبل عمرها، وهن����اك جملة طريفة كتبتها ليديا 
جوكوف�شكاي����ا يف مذكراتها عن اخماتوفا توؤكد هذه 
احلقيق����ة،  واجلمل����ة ج����اءت عل����ى ل�ش����ان اخماتوفا 
نف�شه����ا، والت����ي تق����ول فيه����ا، ان����ه )... فق����ط الفت����اة 
املجنون����ة كان ميكن لها ان تختار هذا اللقب التري 

ل�شاعرة رو�شية...(، اي ان اخماتوفا اختارت اللقب 
وه����ي فتاة مراهقة يف ذلك العم����ر اليافع دون تفكري 

وتاأمّل كما يجب. 
اللق����ب ال����ذي اختارت����ه ال�شاع����رة الرو�شي����ة ال�شابة 
كان الح����دى جداتها م����ن امها، والت����ي اكت�شبته )اي 
اللق����ب( عن����د زواجها م����ن اخماتوف الت����ري، وهو 
ت����ري مرّو�����ص، وكان اختيار ال�شاع����رة لهذا اللقب 
الن والده����ا ق����د منعها منع����ا باتا من ا�شتخ����دام لقب 
عائلته����م عندم����ا بداأت بن�ش����ر ق�شائده����ا، واعترب ان 
ذلك ي�ش����يء اىل ا�ش����م العائلة، وهك����ذا ا�شطرت اىل 
اختي����ار ا�ش����م م�شتع����ار لن�ش����ر ق�شائده����ا، ووجدت 
ا�ش����م زوج ام جدته����ا المه����ا به����ذا اللق����ب، واعجبت 
ب����ه واختارته )وهي فت����اة مراهقة( نتيج����ة لرغبتها 
بالتفّرد، ا�شاف����ة اىل جمالية اال�شم وجر�شه ان �شح 
التعبري، والنه يتناغم مع روحية االجواء الغرائبية 
التي كانت �شائ����دة يف رو�شيا بداية القرن الع�شرين 
بني ال�شعراء، والنه يذّكر بلقب اخلان اأخمات، الذي 
ترج����ع ا�شوله - ح�ش����ب االق����وال واال�شاطري - اىل 

جنكيز خان نف�شه يف تلك القرون البعيدة. 
اآّن����ا اأخماتوفا لي�ش����ت اأخماتوف����ا يف الواقع، بل هي 
اآّن����ا  اأندريفن����ا غورينك����و، التي ولدت ع����ام 1889 
يف اودي�شا باوكراين����ا يف االمرباطورية الرو�شية، 
وتوفيت ع����ام 1966 يف االحت����اد ال�شوفيتي، ومت 
دفنها يف �شواح����ي لينينغراد، وعند قربها ينت�شب 
ال�شليب مثل قب����ور كل امل�شيحيني االرثذوك�ص، وال 
عالق����ة الآن����ا اأندريفن����ا غورينك����و ب����اأي ت����ري ا�شمه 
احم����د او اخم����ات او اخمات����وف، وه����ي لي�ش����ت من 

احفاد جنكيز خان باي حال من االحوال... 

الواقعية ال�صحرية �صورة من 
�صور الواقعية تقوم على ا�صتيحاء 

الأحالم والأوهام والغرائب 
والعجائب واقًعا ق�ص�صًيا، فيه 

يغو�ص القا�ص فكرًيا يف الوجود 
وتفا�صيله جامًعا الب�صاطة 

والألفة باللتبا�ص والإيهام، 
ليالقي بني عمليتني ذهنيتني 
هما التخييل والتفكري موغاًل 

يف الأوىل ومرتفًعا بالثانية اإىل 
مرتبة الحتدام الذي �صتتجلى 

وتريته ل حمالة يف ا�صطدام 
املاألوف/ املحتمل بالغريب /

املده�ص.

وه���ذا التالق���ي ب���ني التخيي���ل والتفك���ري 
ال�شحري���ة  الواقعي���ة  مي���زات  اأه���م  ه���و 
الت���ي فيه���ا يح���اول ال�ش���كل التخييلي فك 
ا�شتباك املحتوى املو�شوعي.  وللواقعية 
ال�شحرية وظائف كثرية، فاأما اآخرها فهو 
االإمت���اع واأم���ا اأولها فهو االإيح���اء تعبرًيا 
عن فكرة فل�شفية اأو جمموعة اأفكار تراود 
الكاتب لتجتمع يف ذهنه ق�شًة ي�شور فيها 
عاملنا وما يعج به م���ن غرائب ومفارقات، 
واعتي���ادي  ماأل���وف  ه���و  مب���ا  مرتفًع���ا 
اإىل مرتب���ة العجي���ب والغري���ب، جاع���اًل 
ال�شح���ري ماألوًف���ا اإىل درج���ة الت�شدي���ق. 
وم���ن وظائفها اأي�شا جعل القارئ م�شارًكا 
بالفك���ر حتى ال جم���ال الأن ينفلت من هذه 
ا يف قراءة الق�شة،  امل�شاركة ما دام خائ�شً
�شائًحا يف اأجوائها ال�شاحرة والغرائبية، 
مواجًه���ا االألغاز الت���ي ت�شتف���زه بعالئقها 
من���ه  م�شتوجب���ة  يفهمه���ا  اأن  وتدع���وه 
التاأوي���ل والتف�ش���ري. االأم���ر ال���ذي يْحمله 
عل���ى تطوي���ع قابلياته الذهني���ة وت�شخري 
مرجعيات���ه القرائي���ة �شعًيا لف���ك ال�شفرات 
ومللم���ة املتف���رق واملتقاطع م���ن الراكيب 

والتعابري واالأو�شاف.    
ويبدو اأن التالقي بني التخييل والفكر هو 
الذي يجعل االنقالب على التاريخ - الذي 
ه���و ثيمة مهم���ة يف الواقعي���ة ال�شحرية- 
انقالًب���ا ما بعد حداثي، فالتاريخ لي�ص هو 
املا�ش���ي ح�شب بل هو املا�ش���ي املمتد يف 
الواقع احلا�شر واملتجاوز اإىل امل�شتقبل.

وعراقًي���ا عرفت الواقعية ال�شحرية ب�شكل 
مق�ش���ود يف ثمانيني���ات الق���رن الع�شرين 
تاأث���ًرا بق�ش����ص ماركي���ز وبورخ����ص وما 
فيها م���ن الواقعي���ة ال�شحرية الت���ي اأثرت 
يف كّت���اب اأمري���كا الالتينية مث���ل ماركيز 
واو�شريا����ص  وكورتث���ار  وفوينت����ص 
وكاربنتي���ه وخ���وان رولف���و، عائدين اإىل 
ا�شتلهام احلكايات القدمية وما ي�شيع فيها 
من اأجواء ال�شحر مع ا�شتثمار ال�شريالية 
اإيغ���ااًل يف االحالم واخلي���ال والالمعقول 
واإف���ادة اأي�ش���ا م���ن خ�شائ�شه���ا يف ع���امل 
التوظي���ف  ال�شيم���ا  والت�شكي���ل  الر�ش���م 
الغرائب���ي الذي يح���ّول الع���امل اإىل رموز 
الواقعي���ة  احل���دود  تخ���رق  واإيقون���ات 
ولع���ل  واالأ�شي���اء.  واالأ�ش���كال  لالأحج���ام 
بع����ص الق�شا�ش���ني العراقي���ني والع���رب 
كان���وا قد ق���راأوا اأعمال بورخ����ص قبل اأن 
ترج���م اإىل اللغ���ة العربية، لكن م���ا بالنا 
بقا����ص اهت���دى اإىل الواقعي���ة ال�شحري���ة 
بالفط���رة ومار�ص الكتاب���ة فيها يف مفتتح 
�شبعيني���ات القرن املا�ش���ي بوعي �شردي 
وهو يف مقتبل جتربته الق�ش�شية لتكون 
باك���ورة جتريبي���ة �شتهديه الحًق���ا اإىل اأن 
ي�ش���ع قدمه عل���ى مفرق طري���ق جتريبي 
اإلي���ه  اإلي���ه وعي���ه وهدت���ه  اأر�ش���ده  اآخ���ر 
ملكت���ه، بانًي���ا معماره ال�ش���ردي اخلا�ص.  
فاأم���ا القا�ص فهو حممود جن���داري، واأما 
اخل���ط اخلا�ص الذي �شر�ش���ده الواقعية 

ال�شحرية اإليه فهو امليتاتاريخية. 
وبالطبع ال ينف�شل التجريب الذي انتهجه 
جن���داري يف عموم���ه ع���ن التجريب الذي 
�شاع عن���د ق�شا�شي اخلم�شيني���ات الذين 
ال���ذي  ال�شتيني���ات  وق�شا�ش���ي  �شبق���وه 
جايلوه، جمربني خمتلف اأ�شكال الواقعية 
التي عرفها ال�شرد الغربي؛ بيد اأّن واقعية 
جنداري كانت جديدة على �شردنا العربي 
مثلم���ا كانت الواقعي���ة ال�شحري���ة جديدة 
ال�شتيني���ات  يف  العامل���ي  ال�ش���رد  عل���ى 

وظه���رت يف اأعمال كالفينو وغنر غرا�ص 
وج���ون فاول���ز و�شلمان ر�ش���دي الذي نال 
اهتم���ام نق���اد م���ا بع���د احلداث���ة الذين ما 
اأثارته���م الواقعي���ة ال�شحري���ة اإال ل�شمتها 
جتم���ع  وه���ي  امليتاتاريخي���ة  الت�شادي���ة 
�شردًي���ا املاأل���وف بالغرائب���ي. اأم���ا ت�شمية 
)الواقعية ال�شحري���ة( فكانت معروفة يف 
اخلم�شيني���ات، ويع���د الناق���د الت�شكيل���ي 
اأطلقه���ا  م���ن  اأول  روه  فران���ك  االأمل���اين 
كم�شطل���ح عل���ى جمموع���ة م���ن االأعم���ال 
الت�شكيلية التي جت���اوزت فنيتها املدر�شة 
التعبريي���ة.  وما كان جلن���داري ان ينتهج 
الواقعي���ة ال�شحري���ة اعتباًط���ا، واإمنا هي 
رغبت���ه يف مماحك���ة الواقعي���ة والتخالف 
معه���ا بال�شحرية. االأمر ال���ذي اأوقعه على 
ه���ذا ال�شكل املبتكر من الواقعية التي فيها 
النهاي���ة لي�ش���ت ماأ�شاوية متام���ا واحلبكة 
تنفرج لكن بال �شببية، وامل�شاهد الدرامية 
فيها ما ه���و واقعي غام�ص وما هو حلمي 
عجي���ب؛ علًما اأّن ال�ش���رد الغرائبي مل يكن 
معروًف���ا عراقًيا ورمبا عربًي���ا وقت كتابة 
بواكري جنداري الق�ش�شية كما عرف نوع 
من اأدب الالمعق���ول يف بع�ص املمار�شات 

الق�ش�شية العربية.
يف  القا����ص  يوظف���ه  ال���ذي  والتخيي���ل 
الواقعي���ة ال�شحري���ة ه���و حمف���ز اإبداعي 
على التفك���ري يف الوجود وحقيقة احلياة 
واملوت واالإن�شان واخلري وال�شر، متاأماًل 
الوج���ود بع���ني ميتافيزيقي���ة، ومب���دارك 
ح�شية واعية ت�شفي على هذا التاأمل جًوا 

تخييلًيا ممي���ًزا ي�شي بالتماهي بني املكان 
والزمان والكون واالإن�شان. وما قد ي�شفر 
عن ذل���ك التماهي م���ن تدبري اإله���ي ير�شم 
لالإن�شان م�شريه. وعلى الرغم من اأّن هذا 
امل�شري يظل جمه���واًل؛ فان االإن�شان �شائر 
اإليه باإرادته، عارف حقيقة ما تريده نف�شه 

وما تبتغيه وما قد تنتهي اإليه.  
ولي����ص متي�شًرا التعبري ع���ن هذه املفارقة 
فل�شفًي���ا لك���ن م���ن املمك���ن التعب���ري عنه���ا 
�ش���رًدا وه���و ما ق���ام به حمم���ود جنداري 
يف ق�شت���ه )احلري���ق( املن�شورة يف العدد 
اخلام�ص من جمل���ة االقالم يف اأيار/مايو 
ع���ام 1977 وفيه���ا جم���ع جن���داري بني 
العن�شري���ن الطبيع���ي املتحقق والعجيب 
ال�شاح���ر، حم���رًيا ال�شخ�شي���ة يف واقعها 
وه���و ير�شم له���ا عاملً���ا خارًقا ه���و واقعي 
وفوق واقعي، فيه تتعاي�ص ال�شخ�شية مع 
الوج���ود الأهميت���ه ويف االآن نف�شه تعتزله 

لتفاهته. 
كدالل���ة  دوراني���ة  بداي���ة  الق�ش���ة  وتب���داأ 
اأوىل عل���ى احل���رية الفكري���ة الت���ي مت���ر 
به���ا ال�شخ�شي���ة املهموم���ة بفك���رة واحدة 
املظلم���ة  الطيني���ة  احلج���رة  حموره���ا 
فارق���ت  م���ا  الت���ي  والعفن���ة  واملوح�ش���ة 
ب���ال ال�شخ�شي���ة حت���ى اتخ���ذ التفكري يف 
تغيريها �شكل دميومة تنتهي لتبداأ وتبداأ 
لتنته���ي، معي���دة ال�شخ�شي���ة اإىل املرب���ع 
نف�شه. وت���زداد احلرية ويق���وى ال�شعور 
بالتيه���ان حني يعمد ال�ش���ارد اإىل معاك�شة 
م�شع���ًدا  منطقي���ة  بطريق���ة  ال�شخ�شي���ة 
تاأزمها، وا�شًعا عراقيل واقعية يف طريق 
اإثب���ات فكرتها ح���ول �شعاع ال�ش���وء واأن 
با�شتطاع���ة الن���ور اأن يط���رد الظ���الم عرب 
انعكا�ش���ه عل���ى املراي���ا اأ�ش���واًء وظ���الاًل. 
لتكون نهاي���ة الق�شة �شاح���رة وماأ�شاوية 
فقد حلقت ال�شخ�شي���ة فنتازًيا مع الدخان 
الذي وّلده ا�شتعال ع���ود الق�شب الياب�ص 
و ط���ارت م���ع غمام���ات الدخ���ان االأبي�ص 
املت�شاعد. والكائنات اخلرافية تنبعث مع 
لهي���ب الق�شب ) مل يكن ليفط���ن اإىل �شيء 
غ���ري ه���ذا االإح�شا����ص املريب باأن���ه يب�شر 
وجه���ا بريًئ���ا يطل م���ن بني ه���ذه الوجوه 
امل�شوه���ة وجًها نقًي���ا مل يكن وا�شًحا لكنه 
كان يبت�ش���م ( يف اإ�شارة رمزي���ة اإىل اأن ال 
معرفة بال ت�شحية، واأن ال�شبي ما �شحى 

بنف�ش���ه وكر�ص جهده اإال الأن���ه عرف اأن ال 
خ�ش���ارة مع املعرف���ة وال رهب���ة يف �شبيل 
اإدراكه���ا، فاملعرف���ة ه���ي اجلم���ال.  وبهذه 
اجل���دة يف توظي���ف الواقعي���ة ال�شحري���ة 
يكون حممود جنداري هو ال�شارد املبتكر 
والفيل�شوف احلامل الذي وجد يف ال�شحر 
اأ�شلوًب���ا به يك�ش���ف جدلية الزم���ان املكان 
وحقيق���ة الواق���ع وجوًدا وتاريًخ���ا باحًثا 
ع���ن يوتوبيا فيها يج���د لت�شاوؤالته جواًبا 
املراي���ا  كان���ت  واإذا  يقيًن���ا.   ول�شكوك���ه 
حا�ش���رة يف ه���ذه الق�ش���ة؛ فاإنه���ا لي�شت 
اللعب���ة الوحي���دة الت���ي �شي���داوم القا�ص 
عليه���ا بل �شيبتكر غريها بعك�ص بورخ�ص 
ال���ذي ظل���ت املراي���ا و�شيلت���ه ال�شحري���ة 
اأغل���ب ق�ش�ش���ه  يف جت�شي���د الواق���ع يف 
الق�ش���رية، جمتذًبا قارئه بب�شاطة لي�شوح 
معه يف ع���امل الكلمات وفلك اجلغرافيات، 
م�شتعيًدا الغابر م���ن االزمان.  واالكتواء 
واالفتت���ان هم���ا القان���ون الطبيع���ي الذي 
�ش���ريورة  ال�شحري���ة  للواقعي���ة  يعط���ي 
ومنطلقه���ا  واالأم���ل،  الرغب���ة  اأ�شا�شه���ا 
االإح�شا�ص بامل�شوؤولية االأخالقية يف اإزالة 
الت�شوي�ص عن الواق���ع. وال �شري وقتذاك 
اأن تك���ون ه���ذه االإزال���ة ب���اإرادة اإن�شاني���ة 
اأو تك���ون بتدبري اإله���ي.  ومل يكن اهتداء 
القا����ص حمم���ود جن���داري اإىل الواقعي���ة 
ال�شحري���ة حم����ص �شدفة عاب���رة اأو نتاج 
تاأث���ر �شري���ع واإمن���ا هو نزوع فط���ري، به 
امتل���ك جن���داري القابلية عل���ى التجريب 
�شكلًيا والتجديد مو�شوعًيا.. بيد اأن هذه 
الواقعي���ة اأو�شلته اإىل مزيد من اال�شتباك 
الواعي الذي ا�شتغ���رق منه جهًدا وتطلب 
عناء كانت نتيجته مهمة وهي اأّن ال�شرد ال 
يعرف ح���دوًدا، واأّن االأ�شطورة واخلرافة 
والتاري���خ �ش���يء واحد. ف���راح يجرب يف 
االأ�شط���ورة والتاري���خ مبخيل���ة متح���ررة 
خمزوناته���ا  الذاك���رة  يف  ت�شتنه����ص 
اجلمعي���ة الالواعي���ة، مفيدة م���ن مهمالت 
انته���اك  يف  رغب���ة  وهوام�ش���ه،  التاري���خ 
حدوده وتقوي�ص حقائقه وك�شف خفاياه 
وم�شكوتاته، مناه�شة يف التاريخ جانبه 
الق���وي والفاع���ل غ���ري عابئ���ة ببطوالت���ه 
واأجماده م�شكك���ة يف انت�شاراته ورايات 
اقتداره مهتم���ة بالعموم الب�شري ال�شائع 

واملهزوم واملقموع. 

ُر �أُفكِّ
ِبكفاِف يوِمنا 

ى يف �خِلز�نة  مبا تبقَّ
ِمن دقيق
 وُقبالت.

ُر بالأمل   �أُفكِّ
بعد �أن عّلقتُه مع �لثياب   

ب�شو�طئ 
ومد�ر�س

و�زدحاماٍت تخلُع عزلتي عن �لزهار.
ُر �أُفكِّ

مبا �حفظُه من �غاين 
عن �فالٍك  

ورماٍل 
ة   بلوِن �لف�شّ

ر ِمن �خطائها  قبَل �أن َتَتعطَر �ملدينُة مبا تاأخَّ
وقبَل �أْن يخُذَلني �حَلنني 

�إىل ظالٍل  
قاي�شُت ملكوَت مل�شاِتها 

بربكٍة 
ت�شجُّ بها 

�لتما�شيح .

ُر �أُفكِّ
باّيام غام�شٍة مثل زوبعة 

�خذها معي 
�يَنما �كون 

َما �إْن ينتهي حظر �لتجو�ل.
ُر   �أُفكِّ

بقناعِة �لز�هديَن يف هذه �لدنيا 
خو� باحالِمهم  كيف لُهم �أْن يوؤرِّ

هو�َء ُمدٍن 
م�شكونِة 

بغياِب �لف�شول.
ُر �أُفكِّ

بال�شَعار �لتي مْل �قر�أها بعد 
ُدها زوجتي  باحِلكمِة �لتي تردِّ

" �لله لين�شى عبادُه �لُفقر�ء و�ل�شاحلني " . باأنَّ
ُر بولدي ماذ� �شيفعُل من َبعدي؟  �أُفكِّ

كا ب�شوؤ�لِه عن ��شر�ر �حلنني  هل �شيبقى ُمتم�شِّ
ِه  �شِ وتكدُّ

يف حمفظة �لآباء 
�أْم 

�شيخ�شُع مثل �لباقني ل�شرور �لّفاقني؟ .
ة  ُر كثريَ� مبعنى �لِعفَّ �أُفكِّ

رب يف د�خلي  بحطام �ل�شَّ
بق�شيدِة نرٍث مْل �نتِه من كتابِتها 

عن لزوجِة �لَهو�ء بعد جفاِف �حلب.
ُر يومًيا: �أُفكِّ

كم �شت�شمُد هذه �ل�شياء �مام �جلائحة؟ 
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 لطفية الدليمي
قناديل

يخربن���ا الروائ���ي اإج. جي. ويل���ز يف روايته ال�شه���رية )اآلة الزمن( 
ع���ن يوم �شينده����ص فيه الب�شر امل�شتقبليون الُبَله���اء من روؤية الكتب  
ويح���ارون يف معن���ى ه���ذه االأ�شي���اء املفتت���ة املكد�ش���ة يف القاع���ات 
الكبرية املهجورة، �شيعبثون به���ا وينرثونها وي�شحقونها باأقدامهم 
احلافي���ة وت���ربز بع�ص عناوي���ن الكتب اخلال���دة بني النث���ار املهان. 
اإن���ه مل�شهد حزين ي�شدل �شت���اًرا من الظلمات عل���ى تاأريخ نتاج الفكر 
الب�ش���ري وابداعات���ه، قد يحدث ه���ذا بوجود بقايا الب�ش���ر؛ ولكن ما 
ال���ذي �شيحدث عندم���ا يختفي الب�ش���ر اأنف�شهم مع كام���ل ح�شارتهم؟  
يت�شمن هذا ال�شوؤال فر�شية �شادمة عن كوكب االأر�ص بعد انقرا�ص 
الب�ش���ر وعندم���ا التتبق���ى �ش���وى اأنقا����ص احل�شارة اجلاحم���ة التي 

ت�شببت بفنائهم.
قب���ل ثالثة اأعوام ن�ش���رت �شحيفة التامي�ص اللندني���ة تقريًرا يحاول 
االإجابة على هذا ال�شوؤال باأرقام افر�شها علماء وباحثون يف البيئة 
وعل���م امل�شتقبليات. نعل���م اأن جميع ما وجد عل���ى االأر�ص من غابات 
وكائن���ات باهرة اجلم���ال وجبال وودي���ان و�ش���الالت وكل الكائنات 
احلي���ة  يف املحيطات والرباري كانت موج���ودة قبل الب�شر مباليني 
االأعوام؛  فهي مل تنوجد الأجلنا كما يتوهم البع�ص اأو تخربنا بع�ص 
االأ�شاط���ري، وقد اجتهد االإن�ش���ان مذ ُوِجَد  ليطور حياته ويي�شر �شبل 
العي����ص باخراعات وابت���كارات توالت طوال الع�ش���ور، وا�شتطاع 
االإن�ش���ان االأول العاق���ل باكت�شاف���ه الن���ار اأن ي�شخ���ر كث���رًيا من قوى 
الطبيع���ة حلاجاته البدائية، وعل���ى مدى الع�ش���ور احل�شارية التي 
ب���داأت قبل 12 األف �شنة تقريًبا باكت�شاف الزراعة واخراع العجلة، 
تراكمت املعطيات احل�شارية وظهرت مواثل ومباٍن ومعابد وهياكل 
عظم���ى، وطور االإن�شان اأ�شاليب ال���ري وو�شائط النقل فعرف ال�شفر 
والتجارة وتبادل ال�شلع  و�شواًل اإىل ع�شر الثورة ال�شناعية وع�شر 
املعلوماتية وع�شر الذكاء اال�شطناعي الذي نعي�ص تبا�شريه اليوم.

ظهرت فكرة انقرا����ص الب�شر والروؤى القيامية يف بع�ص الن�شو�ص 
االأ�شطوري���ة والدينية كعق���اب خلطايا اقرفها بع����ص الب�شر، مثلما 
ظهرت يف بع����ص املدونات املنذرة بالفناء النووي؛ غري اأن االن�شان 
مل يخل���د اإىل ال�شكينة والقنوط ومل يتوقف ع���ن االبتكار وموا�شلة 
االخراعات العظيمة واإبداع الفنون وتي�شري حياته بو�شائل طبعت 
ع�شرنا الراهن وا�شتطاع اأن يحّول اخلوف من النهايات املهددة اإىل 
اإجنازات يف العمارة والفنون مثلما حاول  طرح اأ�شئلة الوجود عرب 
موؤلف���ات فل�شفي���ة ون�شو�ص ملحمية ليخلد �شنائ���ع فكره وفنه على 

وجه الكوكب.
رًدا عل���ى ت�ش���اوؤل �شحيفة التامي����ص عن انقرا����ص الب�شرية يخربنا 
املخت�ش���ون ب���اأن االأر����ص �شتكون بخ���ري عندم���ا يختف���ي االإن�شان،  
وي�شيف���ون اأن االأر����ص �شت�شتعيد عافيتها؛ ولك���ن ماجدوى  كوكب 

معافى بدون �شهود من الب�شر؟
   بع���د فنائن���ا املفر����ص �شتع���ود الكائن���ات امله���ددة باالإنقرا�ص اإىل 
م�شتوياته���ا الطبيعي���ة، وبع���د 24 اإىل 48 �شاعة �شينته���ي التلوث 
ال�شوئ���ي،  وبع���د ثالث���ة �شهور ينخف����ص تلوث اله���واء يف الكوكب 
اخل���اوي، وبعد ع�شرين �شن���ة من اختفاء جن�شن���ا �شتزحف الغابات 
والنبات���ات عل���ى القرى والط���رق وتخفيها، وبع���د 50 عاًما �شيعود 
خم���زون االأ�شم���اك اإىل و�شعه الطبيعي يف املحيط���ات، ويف الفرة 
م���ا ب���ني 50 اإىل 100 �شن���ة م���ن اختفاء الب�ش���ر �شتزح���ف الغابات 
والنبات���ات الربية عل���ى املدن الك���ربى والطرق ال�شريع���ة وتدمرها 
و�شتنه���ار املب���اين اخل�شبية، وخالل الفرة ما ب���ني 100 اإىل 200 
�شن���ة �شتنهار اجل�شور، وبعد 200 �شن���ة �شتنهار املباين الزجاجية 
واملعدني���ة وال�ش���دود، وبع���د األ���ف �شن���ة �شتنه���ار مب���اين االإ�شمنت 
واحلج���ارة و�شتع���ود ن�شبة الكربون يف اجل���و اإىل معدالتها،  وبعد 

خم�شني األف �شنة �شتختفي كل اآثار الب�شر.
    اإّن ما اأتخيله ومل تذكره االإح�شائيات ال�شماء اأن املكتبات �شتختفي 
بكنوزها من الكت���ب و�شتنخر االأر�شة والرطوب���ة االآالت املو�شيقية 
واللوح���ات الفنية و�شتتاآكل التماثي���ل اخل�شبية يف املعابد و�شتتلف 
احل���رارة احلوا�شيب واالآالت االألكرونية، ولنا اأن نتخيل اأي هدوء 
خميف �شيحيق باالأر�ص التي �شت�شتاق خلطوة طفل وترنيمة �شجية 

وحلن موزارتي  ينع�ص  زمنها املوح�ص.

ْن عليها َ الأر�ض بمِ

الأم���������ي���������رة وال���������دب

قبل ثالثة اأعوام ن�صرت �صحيفة 
التايم�ص اللندنية تقريًرا يحاول 
الإجابة على هذا ال�صوؤال باأرقام 

افتر�صها علماء وباحثون في 
البيئة وعلم الم�صتقبليات.

كان���ت االأم���رية ترق����ص فرح���ة يف الغاب���ة، 
فج���اأة راأت دًبا يقلد رق�شتها فارتاعت. لكنها 
اطماأن���ت وه���داأت بعدما تيقن���ت اأن الدب ال 
ينوي بها �شًرا بل ي���ود التقرب من االأمرية. 
راق���ت له���ا رق�شة ال���دب، فراق�شت���ه واإذا به 
يتحول اىل اأمري �شاب وو�شيم. هذا ما �شاع 
عن "برنامج" عم���ل املوؤلف االأملاين ري�شارد 
�شراو�ص )1864 – 1949( كون�شرتينو 
ثنائ���ي يف فا الكب���ري للكالرينيت والبا�شون 
مع اأورك�شرا وتري���ة وهارب الذي األفه يف 
الثمانني  اأن جت���اوز  بع���د   1947/1946
من عم���ره. لكن االأم���ر لي�ص به���ذه الب�شاطة 
اأو باالأح���رى التب�شيط، فق���د كتب يف ر�شالة 
ل�شديقه هوغو بورغهاوزر عازف البا�شون 
يف فرق���ة فيين���ا الفيلهارمونية ال���ذي هاجر 
اىل الواليات املتح���دة عن مو�شوع االأمرية 
وال���دب مازًحا بالفع���ل. لك���ن الكون�شرتينو 

بع����ص  يحم���ل  بالتاأكي���د  ذل���ك،  م���ن  اأعق���د 
العنا�شر م���ن ق�شة احل�شناء والوح�ص )من 
تاألي���ف الكاتب���ة الفرن�شي���ة غابريل-�شوزان 
بارب���و دو فيلن���وف 1740(. فالكالرينيت 
ال���ذي يرم���ز لالأم���رية يرق����ص باالأنغ���ام يف 
اجل���زء االأول من العمل ب���كل ر�شاقة واأناقة 
لكنه يرتاع بالفعل لدخول البا�شون. مل يكن 
الرق����ص من�شجًما يف البداي���ة ب�شبب اإيقاع 
البا�شون الذي اختلف عن االإيقاع الذي �شار 
عليه الكالريني���ت يف ت�شوير لثقل خطوات 
ال���دب ال���ذي تنق�ش���ه احلذاقة وكاأن���ه يف�شل 
يف االن�شج���ام م���ع رق����ص االأم���رية واإيقاع 
الكالريني���ت، لذا بق���ي االأمر بح���دود الفعل 
ورد الفع���ل. احلرك���ة البطيئة تب���داأ بعبارة 
جميل���ة منف���ردة وطويلة للبا�ش���ون، مبثابة 
دع���وة لل�شداق���ة تتقبلها الكالريني���ت فيبداأ 
بعده���ا االأداء امل�شرك لالأداتني. اأما احلركة 
الثالث���ة الطويل���ة فه���ي مهرج���ان مو�شيق���ي 
للرق�ص امل�شرك، بحي���ث تبادل الكالرينيت 

منه���ا  ل���كل  املمي���زة  االأحل���ان  والبا�ش���ون 
)اليتموتي���ف بح�ش���ب التعب���ري الفاغ���ري، 
وه���و اللح���ن املميز ال���دال على ح���دث ما اأو 

�شخ�شية من �شخو�ص اأعماله الدرامية( يف 
داللة رمزية.

البعد االآخر الذي تخفى وراء الق�شة والذي 
ي���راه يف هذا العمل بع����ص الباحثني يتعلق 
بتاريخ �شراو�ص وعالقته العابرة بالنازية 
وا�شتخال����ص الع���رب م���ن احل���رب العاملي���ة 
الثانية التي انتهت للت���و. فقد تعاون ب�شكل 
حم���دود معه���م ب���ني 1933 – 1935 عرب 
االمرباطوري���ة،  مو�شيق���ى  ملعه���د  رئا�شت���ه 
وب�شب���ب ذلك تعر����ص للم�شاءلة بعد احلرب 
دون اأن تثبت علي���ه مثلبة يف اخلتام. وكان 
�شراو�ص قد كت���ب اىل �شتيفان ت�شفايغ يف 
"املانيتي" هي من  اأن  تعتقد  "هل   :1935
ح���ددت كل اأعم���ايل؟ وه���ل كان موت�ش���ارت 
اآرًي���ا عن���د كتابت���ه املو�شيق���ى؟ بالن�شب���ة يل 
هناك نوعان من النا�ص، من ميتلك املوهبة، 
وم���ن ال ميتلكه���ا". وقد وقع���ت الر�شالة بيد 
الغ�شتابو واأو�شله���ا لهتلر الذي اأمر بطرده 
م���ن رئا�شة املعهد الذي اخ���ذ على عاتقه دعم 

املو�شيقى االأملانية اجليدة التي يوؤلفها االأملان 
االآريون. هناك تكهنات ب�شدد رمزية الق�شة 
والدع���وة لنب���ذ االح���كام امل�شبق���ة ولقب���ول 
االآخر التي عرب عنه���ا بالتقارب بني االأمرية 
وال���دب واعتبارها قيا�ًش���ا على التعاون بني 
املجتمع���ات املختلف���ة والقب���ول باالختالف 
بداًل عن بث الكراهية يف مواجهة االختالف، 
مما ي���وؤدي اىل احلروب واملاآ�ش���ي. اعتكف 
�شراو�ص خالل �شنوات احلرب الثانية بعد 
تقدمي اوبرا كابري�شيو يف 1941 واأم�شى 
وقته يف ق���راءة غوته وكتابات فاغر، ويف 
"التح���والت"  ال�شه���ري  ق���دم عمل���ه   1945
يع���د  ال���ذي   )Metamorphosen(
اأح���د اأك���رث االأعم���ال املو�شيقي���ة حزًنا وهو 
انعكا����ص حلال���ة الكاآب���ة الت���ي عاناها خالل 
�شن���وات احلرب، الكاآب���ة الت���ي فاقمها دمار 
دري�ش���دن الهائل وغ���ري املربر ال���ذي �شببته 
الطائرات الربيطانية واالأمريكية يف �شباط 

.1945

واق��ع��ي��ة م��ح��م��ود ج���ن���داري ال�����س��ح��ري��ة

اأخ���م���ات���وف���ا ل��ي�����س��ت اأخ��م��ات��وف��ا �������������ُر اأُف�������������كِّ
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اقــــرأ

العمود
الثامن

�ص���درت ع���ن دار امل���دى الرتجم���ة العربي���ة لرواي���ة الكاتبة 
ال�ص���ويدية �ص���لمى الغرل���وف احلائزة على جائ���زة نوبل يف 
االأدب �ص���نة 1909،  والرواي���ة  الت���ي �ص���درت �ص���نة 1906 
هي االأ�ص���هر واالأبرز من ب���ن اأعمالها، وكتبته���ا، بعد تكليف 
م���ن االحتاد الوطن���ي للمدّر�ص���ن يف ال�ص���ويد بتاأليف كتاب 
ترب���وي للأطفال يثري اهتمامهم بجغرافية بلدهم، حتّم�ص���ت 
للفك���رة. واأم�صت ثلث �صن���وات يف الق���راءة والرتحال يف 
اأنحاء ال�صويد، لكي يولد كتابه���ا مت�صمًنا جغرافية للمكان، 
من خلل البلدات واملدن التي زارتها، ومن خلل ثقافة هذه 
االأماك���ن، واحلكاي���ات ال�صعبية الت���ي ا�صتمتع���ت ب�صماعها 
وه���ي �صغ���رية معّرجة عل���ى الع���ادات والتقالي���د والفنون 

ال�صعبية ليكون كتابها �صامًل.

كان الفرن�صي روالن بارت مولًعا 
بال�صور وعلقتها بال�صيا�صة، 

وجنده يكتب "هذه ال�صور ما هي 
اإال جمموعة من االإعلنات التي ال 

حتظى باحرتام اجلمهور".
واأعتذر لكم عن العودة اإىل عامل 

الكتب والفل�صفة، لكن ماذا اأفعل 
فقد تعلمت من اأ�صاتذة اأجلء اأن 
اأف�صل �صيء يقوم به الكاتب هو 

البحث يف الكتب عن حكايات 
التاريخ وعربه، وتذكري النا�س 
مرة ومرتن وثلًثا مبا يجري 
حولهم، ولهذا جتدين م�صطًرا 

الأكرر االأ�صئلة نف�صها بن احلن 
واالآخر، وال �صيء يتغري �صوى 

اإجابات اأ�صحاب الفخامة 
واملعايل.

باالأم�س امتلأت مواقع التوا�صل 
االجتماعي ومعها بع�س الوكاالت 

والف�صائيات ب�صور ل�صا�صة 
وم�صوؤولن من اإيران واليمن 
وفل�صطن  ولبنان امتلأت بها 

�صاحات حمافظة دياىل، حيث اأكد 
اأ�صحاب ال�صور اأن طريق القد�س 

مير عرب دياىل. 
يف كل عام يرتدي جهابذة 

ال�صيا�صة يف العراق، الكوفية 
الفل�صطينية ويطالبون با�صرتداد 

القد�س من مغت�صبيها، ونتذكر 
االحتفالية ال�صاخبة التي رفع 

فيها �صعار "حترير القد�س ميّر 
عرب املالكي"، يف ذلك الوقت كانت 

حكومة حزب الدعوة قد اأ�صدرت 
قراًرا غري اإن�صاين بتجريد 

الفل�صطينين املقيمن يف العراق 
من احلقوق واالمتيازات كافة 
املمنوحة لهم منذ عام 1948.

�صيقول البع�س حتًما : يارجل، 
ال تزال القد�س الق�صية املركزية 
للعرب، ونقول واليزال املواطن 
العراقي الب�صيط يحلم باحلرية 

واحلياة الكرمية للمواطن 
الفل�صطيني ، مثلما يحلم لنف�صه 

باالمان من وباء ال�صيا�صة ووباء 
كورونا الذي يحا�صره  ،  يف 

الوقت الذي نهبت فيه احلاجة 
عديلة حمود اأموال وزارة ال�صحة 
، وبدال من ان نقدمها اىل الق�صاء 
، غنينا لها ن�صيد "عديلة يا عديلة 

اجلرح �صديتي حيلة.. على الفقرة 
كلبهة وال باعت عربهة.. الوطن 
كلة �صعبهة تلوكلهة الوزارة".. 

فيما اليوم جتد الذين �صفقوا 
خلراب عديلة حمود يطالبون 

املواطن بالتق�صف واحتمال كارثة 
الوباء ، يف الوقت الذي اأ�صبح 
بع�س النواب حيتان لل�صفقات 

واملقاوالت والعموالت، وال نزال 
يف حرية من اأمرنا بعد اأن متكن 

ح�صن ال�صهر�صتاين ب�صطارته من 
اأن ي�صع العراق يف م�صاف الدول 

التي تقرر �صد حزام التق�صف. 
عا�س املواطن العربي يف ظل 
اال�صتعمار الذي ترك لنا اأكرب 
ماأ�صاة، عندما تاآمر ال�صتبدال 
الكيان ال�صهيوين بفل�صطن. 

ا انقلبات  غري اأنه ترك لنا اأي�صً
ع�صكرية كانت ذريعتها الوحيدة 

ال�صطهاد ال�صعوب هي ق�صية 
فل�صطن التي يرفع �صعارها الثوار 
الكذبة الذين و�صفهم مظفر النواب 

اأ�صدق و�صف 
يا �صادتي  ا�صاحب الفخامة ومعكم 

اأ�صحاب املعايل، مل يعد ممكًنا 
خداع العراقين ب�صور ثورية 
، فالع�صر اليوم ع�صر �صورة 

الواقع، ال �صور اخليال ومل يعد 
ممكًنا حتويل هذا ال�صعب اإىل 

جمرد هتافن ومرددي �صعارات.
امل�صكلة مل تكن يف ال�صور، وال يف 

ال�صعارات التي يطلقها البع�س، 
بل يف اخلداع، خداع النف�س 

اأواًل، وخداع النا�س مرة ومرتن 
وع�صًرا.

�صورة.. �صورة

مغامرات نيلز العجيبة

 علي ح�سني

رحيل الروائي والقا�ص حممد علوان جربقبل موعد اإلفطار
متابعة املدى 

اث���ر نوب���ة قلبي���ة رح���ل الروائ���ي والقا����س 
العراق���ي حممد عل���وان جرب)مواليد 1952 ( 
يوم اجلمعة 22 اأيار 2020، بعد حياة حافلة 
بالنت���اج الق�ص�صي والروائ���ي، كان قد بداأها 
يف مطل���ع ثمانيني���ات القرن املا�ص���ي، ويكاد 
ان يتف���ق معظم الذين عرفوه عن قرب خا�صة 
بعد ان توىل م�صوؤولية نادي ال�صرد يف احتاد 
االدب���اء باأن �صخ�صيته ق���د غلبت عليها �صمات 
التف���اوؤل والتفاعل مع زملئ���ه وا�صدقائه من 

االدباء وال�صعراء.
وقد نع���اه االحتاد العام للأدب���اء والكّتاب يف 
العراق بكلمة جاء فيها "فارقنا اليوم اجلمعة 
الروائ���ي والقا����س حمم���د  اأّي���ار 2020   22
عل���وان ج���رب ت���ارًكا يف القل���وب تراتي���ل من 
احلزن والدمع. وداًعا )اأبا دنيا(.. وداًعا اأيها 
الودي���ع االإن�ص���ان.. وداًعا اأيها اجل���ّد العتيق 

ال���ذي يق����سُّ علين���ا حكاي���ا الك���ون.. ي�صّيعك 
بارئ���ك  اإىل  ويزّفون���ك  بالنحي���ب،  اخوت���ك 
الرحيم.. الع���زاء للأدب واالأدباء، وكل القّراء 

واملحبن".
يف م���ا يتعل���ق مب���ا قدم���ه لل�ص���رد العربي من 
الق�ص�صي���ة  العمال���ه  فاملتاب���ع  ا�ص���درات، 
للواق���ع  ا�صتلهام���ه  عل���ى  مطل���ع  والروائي���ة 
العراق���ي، خا�ص���ة وانه ق���د توغ���ل عميقا يف 
ا�صتعادة جتربة احل���رب التي عا�س حلظاتها 
وتفا�صيله���ا كجندي يف جبه���ات القتال خلل 
احلرب العراقية االيرانية )1980 – 1988 ( 
وبذلك ميكن الق���ول بان اعماله كانت منفتحة 
على التاريخ العراق���ي املعا�صر وما �صابه من 
كب���ت وقم���ع للحري���ات، تورطت فيه���ا معظم 

االنظمة التي تعاقبت على حكم البلد.
اخر الكلمات التي كتبه���ا الراحل يف �صفحته 
مبوق���ع الفي����س ب���وك، قب���ل ي���وم م���ن وفاته 

وذل���ك بتاري���خ 20 اي���ار، وجاءت عل���ى �صكل 
ح���وار ذات���ي م���ا بين���ه وب���ن بغ���داد، املدينة 
الت���ي اليرت���اب يف ع�صقه���ا، مهم���ا انتظم���ت 
عل���ى بواباتها النوائ���ب وتكد�صت يف دروبها 
اخلرائ���ب: "اأي���ن ..اأنِت ؟، اأين اأن���ا يابغداد! ، 
وانا يف ال�صيارة املتجهة اىل الباب ال�صرقي.. 
ا�صم���ع "فريوز" وه���ي حتدثني عن���ِك، ياكرم 
العليل عنقودك لنا، ياحلو ياغايل �صوبحبك 
انا، واطلعلي البكي.. هكذا باخت�صار يا بغداد 

احن اليك. وانا ات�صكع و�صط خرائبك".
يف م�صريته االبداعية ا�صدر علوان العناوين 
تع���ود"  مت�صي..متاثي���ل  "متاثي���ل  االتي���ة: 
�صق���راط"  "تفاح���ة   ،2000 -ع���ام  ق�ص����س 
ق�ص�س-ع���ن دار ال�ص���وؤون الثقافي���ة 2005، 
ال�صوؤون  دار  ع���ن  بعي���د" ق�ص����س-  "�ص���رق 
الثقافي���ة 2009 ، "ذاك���رة اأراجن���ا" رواي���ة-

ع���ن دار ف�ص���اءات يف عم���ان 2013، "تراتيل 

الع���كاز االخ���ري" ق�ص����س -ع���ن دار ومكتب���ة 
"�صي���دة   ،  2015 والن�ص���ر  للطباع���ة  عدن���ان 
االث���ر" رواي���ة -ن�ص���رت بع����س ف�صوله���ا يف 

جملة الثقافة اجلديدة.
الو�صط االدبي العراقي تلقى خرب رحيله باأمل 
�صديد، فكتب الروائي حميد الربيعي رثاء قال 
في���ه "ملاذا ترحل؟!، باأول ه���ذه االأم�صية تهزنا 
بعنف، ملاذا ي���ا حممد علوان؟ نحن اأ�صدقاوؤك 
ونحبك، ملاذا فكرت بالرحيل؟ وانا اعلم يقينا 
مق���دار املحب���ة يف قلب���ك ل���كل االآخري���ن"، اما 
الروائ���ي عبد اخلال���ق الركاب���ي فكانت كلمته 
الت���ي ن�صره���ا يف �صفحت���ه مبوق���ع الفي����س 
ب���وك تعبريا عن عميق �صدمت���ه بهذا الغياب: 
"م���ات اأب���و دنيا… مات الروائ���ي والقا�س 
حممد عل���وان جرب، م���ات اأرق اإن�صان عرفته، 
ومبوته مات جانب من روحي وتهدمت بقايا 

فرحي".

 مالك جميل 
الفنان���ة الت�صكيلي���ة ورئي�ص���ة جمعيَّة 
���ا  معر�صً اقام���ت  للفن���ون  كهرمان���ة 
افرتا�صًي���ا عل���ى االنرتن���ت، املعر�س  
لوح���ة  وع�صري���ن  �صًت���ا  ت�صم���ن 
ا�صتوحته���ا الفنانة جميل م���ن اأجواء 
احلظ���ر املفرو����س للح���د م���ن انت�صار 
جائح���ة "كورونا". واك���دت جميل ان 
املعر����س م�صتمر لغاي���ة �صهر حزيران 

املقبل. 
 

 عالء قحطان
ي�صاع���د  ال�ص���اب  امل�صرح���ي  املخ���رج 
م�صرحيت���ه  عل���ى  متاري���ن  الج���راء 
 "1979" اجلدي���دة والت���ي  بعن���وان 
وهي معدة ع���ن م�صرحية "خم�صون" 
للفنان���ة والكاتب���ة التون�صي���ة جليل���ة 
ب���كاء. العر����س ال���ذي �صيق���دم �صمن 
للتمثي���ل  القومي���ة  الفرق���ة  نتاج���ات 
م���ن املوؤمل ان ي�ص���ارك في���ه الفنانون 
�ص���ذى �ص���امل وحمم���ود اب���و العبا�س 
ورائ���د حم�ص���ن.. ويذك���ر ان الفن���ان 
ع���لء قحطان يعد م���ن ابرز املخرجن 

ال�صب���اب و�صب���ق ان نال���ت م�صرحياته 
التي قدمها اعجاب النقاد واجلمهور. 

 ميثم اخلزرجي
�صم���ن  �ص���ارك  والروائ���ي  القا����س 
الت���ي  بيت���ك(  )احت���ادك يف  جل�ص���ات 
ينّظمها االحتاد العام للدباء والكتاب 
العراقين اأق���ام جل�صة عرب بث مبا�صر 
وذل���ك يف ال�صاع���ة العا�ص���رة لي���ل من 
حت���دث  حي���ث  ال�صب���ت،  ام����س  ي���وم 
كتاب���ة  يف  جتربت���ه  ع���ن  اخلزرج���ي 

الق�صة الق�صرية.

حول العالم

الكمامات ممنوعة.. متاجر تغامر بزبائنها "با�سم احلرية" 
منع عدد من املتاجر ومنافذ البيع 
من  الزبائن  املتحدة  الواليات  يف 
ارت����داء ال��ك��م��ام��ات ال��ت��ي تقي من 
امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  تف�صي 
الإ�صباع رغبتهم يف جتربة ت�صوق 
من  ال��ك��ث��ري  اأث�����ار  مم���ا  "حرة"، 
اجلدل يف و�صائل االإعلم ومواقع 

التوا�صل االجتماعي.
ف��ف��ي االأي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة، 
ت�����ص��درت ���ص��ل�����ص��ل��ة م���ن امل��ت��اج��ر 
االأم���ريك���ي���ة ع���ن���اوي���ن ال�����ص��ح��ف 
اأن و�صعت  بعد  االإعلم،  وو�صائل 
الدخول  من  الزبائن  متنع  الفتات 
اإ���ص��راره��م على ارت���داء  يف ح��ال 

الكمامات الواقية.
وي��ع��ت��رب امل��ن��اه�����ص��ون الإج����راءت 
تفر�صها  التي  والوقاية  االإغ���لق 
االأم��ريك��ي��ة،  ال��والي��ات  م��ن  الكثري 
ت��ع��دي��ا ع��ل��ى احل���ري���ات ال��ف��ردي��ة 

وان���ت���ه���اك���ا 

للحقوق ال�صخ�صية.
وي����ق����ول اأح������د م���وظ���ف���ي ���ص��رك��ة 
"كو�صتكو"، يف ت�صريحات نقلتها 
الربيطانية:  "غارديان"  �صحيفة 
وطلبت  كو�صتكو  ل���دى  "اأعمل 
احرتاما  كمامة  ارت��داء  زب��ون  من 
الرجل  ليجيب  ال�صركة"،  ل�صيا�صة 

"لن  الذي يظهر يف مقطع فيديو: 
اأف��ع��ل ذل���ك الأن��ن��ي ول���دت يف بلد 

حر".
وانت�صرت مقاطع فيديو ملت�صوقن 
ي�����ص��ع��ل��ون يف وج����وه ال��ب��ائ��ع��ن 
"با�صم احلرية"، اعرتا�صا على ما 
يرونه تقييدا للحقوق الفردية يف 

ظل اأزمة "كوفيد 19".
والإ�صباع هذه الرغبة اجلاحمة يف 
"التحرر"، و�صعت �صل�صلة متاجر 
للتجزئة يف والية كنتاكي الفتات 
كتب عليها "الكمامات غري م�صموح 
بها يف متاجرنا، انزعها عن وجهك 
توفقوا  اآخ��ر،  اإىل مكان  اذه��ب  اأو 
ع���ن اال���ص��ت��م��اع ل��ن�����ص��ائ��ح ح��اك��م 

الوالية. اإنه �صخ�س غبي".
اي��ار،  �صهر  م��ن  �صابق  وق��ت  ويف 
كاليفورنيا  يف  اآخ��ر  متجر  و�صع 
الفتة اأخرى ت�صجع على العناق، ال 

على ارتداء االأقعنة.
ويف والية اإلينوي، دافعت �صل�صلة 
متاجر جتزئة يف حمطات الوقود 
ع���ن و���ص��ع��ه��ا ل��لف��ت��ات مم��اث��ل��ة، 
يجعل  الكمامة  ارت���داء  اإن  قائلة 
البالغن  بن  التمييز  ال�صعب  من 
واالأط���ف���ال ع��ن��د ب��ي��ع امل�����ص��روب��ات 

الكحولية وال�صجائر.

�صعادتها  عن  عجرم  نان�صي  الفنانة  اأع��رب��ت 
"�صكر  ال��رم�����ص��اين  امل�صل�صل  ���ص��ارة  ب�����اأداء 
باملميزة  و���ص��ف��ت��ه��ا  جت��رب��ة  وه���ي  زيادة"، 
بالنجمتن  جمعتها  واأنها  خا�صًة  واجلميلة 

نبيلة عبيد ونادية اجلندي.
واأ�صافت عجرم اأنها كانت �صعيدة جًدا بغناء 
وت�صوير فيديو كليب ل�صارة امل�صل�صل، كا�صفًة 
اأنه كان مقرًرا اأن توؤدي دورا ب�صيطا يف هذا 
فر�صه  ال��ذي  االإغ��لق  لكن  الرم�صاين  العمل 

فريو�س كورونا حال دون حتقيق ذلك.
وعائلتها  اأن��ه��ا  اأك����دت  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  ويف 

�صلمة  على  للحفاظ  املنزيل  احلجر  تلتزمان 
اأفراد االأ�صرة و�صلمة االآخرين، وهي ت�صتغل 
بن�صاطات  للقيام  امل��ن��زل  يف  وج��وده��ا  ف��رتة 
خمتلفة لتم�صية الوقت. و�صددت عجرم على 
اأنها تلتزم بكل اإجراءات احلماية من كورونا 
الأنها تخاف على نف�صها وعلى عائلتها من هذا 
ولي�س  معروف  وغري  جديد  "الأنه  الفريو�س 
له دواء وال لقاح حتى االآن، ووجوده ي�صكل 
خطًرا وتهديًدا على احلياة"، ح�صب تعبريها، 
لذلك فهي تقوم بكل االإجراءات "للحوؤول دون 

التقاط العدوى بعون الله".

يف  كلينتون  بيل  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ي�صدر 
بعنوان  جديدة  بولي�صية  رواي��ة   ،2021 عام 
"ذي بريزيدنت دوتر" )ابنة الرئي�س(، كتبها 
�صبق  ال���ذي  ب��ات��ر���ص��ون  جيم�س  امل��وؤل��ف  م��ع 
اإز  بريزيدنت  "ذي  كتاب  يف  معه  تعاون  اأن 
مي�صينغ" )الرئي�س مفقود( يف عام 2018. 
ن�صخة من  اأكرث من 3 ملين  وبيعت 
ال��ت��ي  االأوىل  ال����رواي����ة 
ت����ت����م����ح����ور ح����ول 
الهجمات  خماطر 

االإلكرتونية.
وق������������������ال ب����ي����ل 
"مل  ك���ل���ي���ن���ت���ون: 
اأين  الأت�������ص���ور  اأك�����ن 
����ص���اأ����ص���ع ك���ت���اًب���ا م��ع 
اأح����د اأرب�����اب ال��رواي��ة 
ال��ب��ول��ي�����ص��ي��ة م��ث��ل ج��ي��م، 

�صي�صتمتعون  ال��ق��راء  اأن  اأظ���ن  بكتابن؟  فكيف 
بقراءة الرواية، كما ا�صتمتعت اأنا بالعمل عليها".

كلينتون  بيل  مع  "العمل  معلًقا:  باتر�صون  وغرد 
كان من اأجمل اإجنازات م�صريتي، واأنا �صعيد جًدا 
الكتاب  ي�صدر  اأن  ويتوقع  جمدًدا".  معه  بالعمل 
رئي�س  يتمحور حول  )ح��زي��ران2021، وهو  يف 
خ�صارته  بعد  االأ�صواء  عن  االبتعاد  يريد  �صابق 
يواجه  اأن��ه  اإال  ثانية،  لوالية  االنتخابية  املعركة 
على  يرغمه  ما  بابنته،  يتعلق  و�صيًكا"  "تهديًدا 
كلينتون  بيل  واأل��ف  املعرتك جم��دًدا.  اإىل  العودة 
اليف"  "ماي  مذكراته  بينها  من  الكتب،  من  عدًدا 
كلينتون  ت�صيل�صي  وابنته   .2004 يف  )حياتي( 
وباتر�صون  ل��لأط��ف��ال.  موجهة  كتب  ع��دة  األ��ف��ت 
العامل  كتاب  اأك��رث  وهو  الغزير،  باإنتاجه  ي�صتهر 
حتقيًقا للإيرادات، مع 94 مليون دوالر، بح�صب 
جملة "فورب�س" االأمريكية، ومن اأعماله ال�صهرية 

�صبيدر". اإيه  كامي  غريلز" و"األونغ  ذي  "كي�س 

بالرغم من اأن ال�صلطات واجلهات ال�صحية واملنظمات الدولية تن�صح ب�صدة للبقاء 
يف املنزل، على اعتباره االإجراء االأكرث فاعلية حتى االآن لل�صيطرة على فريو�س 
كورونا امل�صتجد، اإال اأن الكثري من النا�س ال يزالون يخرجون الأ�صباب خمتلفة.  
لذا يربز هنا الت�صاوؤل حول امللب�س التي يخرج بها النا�س من املنزل. فهل ميكنها 
اأن تت�صبب يف نقل العدوى اإىل داخل البيوت؟  ت�صرح جملة "تامي" اأن اجلواب 
اإذا كان  اإليه كل �صخ�س، وما  الذي �صيذهب  املكان  ال�صوؤال يعتمد على  على هذا 
"كوفيد  على ات�صال باأ�صخا�س اآخرين. ووجدت الدرا�صات احلديثة اأن فريو�س 
اأنواع خمتلفة من االأ�صطح ملدة ترتاوح  اأن يعي�س يف الهواء وعلى  � 19" ميكن 
بن اأربع و72 �صاعة.  واأظهرت درا�صة اأجريت يف 2 اإبريل/ني�صان اأن الفريو�س 
ميكن اأن يعي�س على ن�صيج القما�س ملدة ت�صل اإىل يومن، وميكن اأن ُيكت�صف على 
االأ�صطح مثل الفوالذ اأو البل�صتيك ملدة ت�صل اإىل �صبعة اأيام. لكن من غري املحتمل 
املنزل  اإىل  العودة  بعد  قمي�صه  تغيري  عدم  ب�صبب  باملر�س  ال�صخ�س  ي�صاب  اأن 
ملجلة  حافظ  عرفان  املعدية  االأمرا�س  اخت�صا�صي  يقول  كما  البقالة،  متجر  من 
قطرات  طريق  عن  بالعدوى  للإ�صابة  عر�صة  اأكرث  االإن�صان  اأن  وي�صرح  "تامي". 
اجلهاز التنف�صي من �صخ�س اآخر، مقارنة مع االإ�صابة من �صطح. لكن عند االعتناء 
مع  التعامل  اأثناء  النف�س  وحماية  احلذر  توخي  االأف�صل  فمن  م�صاب،  ب�صخ�س 
"قد تكون بيئته ال�صخ�صية اأكرث تلوًثا. لكن ال باأ�س يف  متعلقاته. يقول حافظ: 
خلط ملب�صه مع الغ�صيل املت�صخ قبل غ�صلها، فقط يجب التاأكد من ارتداء القفازات 

اأثناء القيام بالعملية، اأو غ�صل اليدين بعد غ�صل امللب�س".

وج��ه��ت ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ن���وال 
جلمهورها  غام�صة  ر�صالة  الزغبي، 
ي�صببه  وما  امل��وت  عن  فيها  تتحدث 
ه��ذا امل���وت م��ن ف���راق ب��ن االأح��ب��ة، 
ح�صابها  عرب  الزغبي  نوال  وغردت 
بكلمات  "تويرت"،  مبوقع  الر�صمي 
"ا�صبعوا من بع�صكم  قائلة:  موؤثرة 
اإ�صاألوا عن  اإن��ذار،  فاملوت ال يعطي 
بع�صكم فل اأحدا يعلم متى �صتكون 
اأو لقاء حتملوا بع�صكم  اآخر مكاملة 
ال��ذي  يعيد  ال  ال��ن��دم  الن  ال��ب��ع�����س 
الفنانة  ن�صرت  ق��د  وك��ان��ت  رحل". 
���ص��ورة  ال��زغ��ب��ي،  ن���وال  اللبنانية 
اال�صتمتاع  عليها  ويبدو  لها،  قدمية 
"االأيام  ق��ائ��ل��ة:  وع��ل��ق��ت  ب��وق��ت��ه��ا، 
لروتيني  اأ�صتاق  الذهبية،  القدمية 

الطبيعي".
النجمة  ن�صرت  �صابق،  وق��ت  ويف 
ن���وال ال��زغ��ب��ي اأح����دث ���ص��ورة لها 

عرب ح�صابها على موقع اإن�صتجرام، 
وع��ل��ق��ت ع��ل��ى ال�������ص���ورة ب��ك��ت��اب��ة 
بجملة:  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا  ل��ك��ل  ن�صيحة 
منها  اإ�صارة  وهذا  بالبيت"،  "خليك 
االإج��راءات  كل  اتخاذ  �صرورة  اإىل 

االحرتازية ملقاومة فريو�س كورونا 
يف  العامل  ح��ول  رعًبا  ي�صبب  ال��ذي 
للمرة  انت�صاره  منذ  االأخرية  الفرتة 
ج��اب  وح��ت��ى  ال�����ص��ن  م���ن  االأوىل 

معظم دول العامل.

هل تنقل املالب�ص فريو�ص كورونا اإىل املنزل؟

نوال الزغبي يف ر�سالة غام�سة: "اإ�سبعوا 
من بع�سكم فاملوت ال يعطي اإنذاًرا"

2021 يف  كلينتون  بيل  ي�سدرها  بولي�سية  رواية  الرئي�ص"..  "ابنة 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة للأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االأربع���اء( اأن درج���ات احل���رارة �صتحافظ عل���ى معدالتها لي���وم ام�س، وان 

اجلو �صيكون �صحًوا.    
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نان�سي عجرم : 
كورونا منعني 
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