
 متابعة / املدى

اأك���د نائب رئي����س الوزراء، 
وزي���ر املالية عل���ي عالوي، 
وتدف���ق  ت�ش���جيع  اأن  الأح���د،  ام����س 
ال�شتثمارات ال�ش���عودية اىل العراق 
ي���وؤدي دوًرا كب���ًرا يف عملي���ة اإعادة 
الطاق���ة  جم���الت  يف  البل���د  اإعم���ار 
والبرتوكيماوي���ة  والكهرب���اء 
النف���ط  اأن  اإىل  م�ش���ًرا  والزراع���ة، 
م�شدر ل بديل عن���ه للعراقيني، حيث 
اأن النف���ط ي�ش���كل 92 يف املئ���ة م���ن 

�شادرات البالد.
ويف وقت دعا فيه اإىل اأهمية ا�شتفادة 
ال�شعودي���ة م���ن الن�شي���ب الأكرب يف 
م�شروع���ات قط���اع الكهرب���اء الواعد، 
طالب عالوي ب�شرورة التحرك نحو 
رب���ط كهربائي ثالثي ب���ني ال�شعودية 
والكويت والعراق، ملا ميكن اأن ي�شهم 
فيه ذلك بعملي���ة التنمية، مف�شًحا عن 
اأن ميزاني���ة العراق تواجه �شعوبات 
حالي���ة مع تراج���ع اأ�شع���ار النفط، ما 
يجعل احلكومة قلقة اإزاء بند رواتب 

العاملني واملتقاعدين.
ع���دة  عق���د  اأن���ه  ع���الوي،  واأو�ش���ح 
لقاءات، خالل و�شوله اإىل ال�شعودية 
م���ع الأم���ر عب���د العزي���ز ب���ن �شلمان 
وزي���ر الطاق���ة، والأم���ر في�ش���ل ب���ن 
وماج���د  اخلارجي���ة،  وزي���ر  فرح���ان 
وزي���ر  التج���ارة  وزي���ر  الق�شب���ي 
الإع���الم املكل���ف، وحمم���د اجلدع���ان 
وزي���ر املالية، وعر����س عليهم جميًعا 
الأح���داث ال�شيا�شي���ة والقت�شادي���ة، 
وت�شجي���ع ال�شتثم���ارات ال�شعودي���ة 
يف الع���راق، لإع���ادة اإعمارها واإعادة 

التوازن داخل بالده.
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�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12
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جريدة سياسية يومية 

 بغداد / المدى

وجه رئي�س ال���وزراء بت�شديد 
اجراءات حظ���ر التجوال بعد 
ارتف���اع اعداد ال�شاب���ات بكورونا خالل 
المكت���ب  وق���ال   . الما�شيي���ن  اليومي���ن 
الإعالم���ي لرئي����س الحكوم���ة م�شطف���ى 
الكاظمي في بيان مقت�شب تلقت )المدى( 
ن�شخ���ة من���ه، اإن الأخير "وج���ه الأجهزة 
الحظ���ر  اج���راءات  بت�شدي���د  الأمني���ة 
ال�شامل". وقب���ل البيان، اجرى الكاظمي 
وم�شت�شف���ى  الط���ب  مدين���ة  ف���ي  جول���ة 
ال�شف���اء، برفق���ة وزي���ر ال�شح���ة والبيئة 
ح�شن التميمي، لتفقد الجراءات وطرق 
الوقاية م���ن فيرو�س كورون���ا.   وناق�س 
ف���ي  الطب���ي  ال���كادر  ال���وزراء،  رئي����س 
"تط���ورات جائحة كورونا والإجراءات 
المتخ���ذة لمكافحته���ا وحثه���م عل���ى بذل 
المواطني���ن"،  اأق�ش���ى الجه���ود لخدم���ة 

مقّدم���ا "التهان���ي لجمي���ع العاملي���ن ف���ي 
الموؤ�ش�ش���ات ال�شحي���ة بمنا�شب���ة حلول 
ب�"الجه���ود  وم�شي���دا  الفط���ر"،  عي���د 
الكبي���رة الت���ي تبذله���ا الم���الكات الطبية 
والتمري�شي���ة والجهات ال�شاندة".    الى 

ذلك، اأعلن وزير ال�شحة ح�شن التميمي، 
تمديد حظر التج���وال لت�شعة اأيام. وقال 
اإن "الإج���راءات التي �شيتم اتخاذها بعد 
عيد الفط���ر المب���ارك لمواجه���ة فيرو�س 
كورونا، تت�شم���ن فر�س الحظر الجزئي 

"حظ���ر  اأن  مو�شًح���ا  رفع���ه"،  وع���دم 
التج���وال ال�شامل �شي�شتم���ر لت�شعة ايام 
خالل فترة العي���د". وا�شاف اأن "وزارة 
ال�شح���ة �شتقي���م الموق���ف الوبائ���ي بعد 
العي���د لتخ���اذ اج���راءات تتنا�ش���ب م���ع 
الو�ش���ع ال�شح���ي"، م�شيًف���ا اأن "ارتفاع 
ع���دد ال�شابات بفيرو����س كورونا يعود 
ال���ى ع���دم الت���زام المواطني���ن بالط���رق 
الوقائي���ة واج���راءات حظ���ر التجوال". 
الى ذل���ك، اأعلنت وزارة ال�شحة والبيئة، 
ام�س الحد، ت�شجيل 197 ا�شابة جديدة 
بفايرو����س كورون���ا في الع���راق. وقالت 
الوزارة في بيان اإنه "تم فح�س )٦٥٠٣( 
نموذج في كاف���ة المختب���رات المخت�شة 
في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي 
للنم���اذج المفحو�شة من���ذ بداية ت�شجيل 

المر�س في العراق )1٨٨٦٨٥(".
وا�شار البيان ال���ى ان "مختبرات وزارة 
ال�شح���ة والبيئة �شجل���ت )197( ا�شابة 
موزع���ة كالتالي: بغ���داد/ الر�شافة: 71، 

بغ���داد/ الك���رخ: ٦٣، مدين���ة الط���ب: ٦، 
الب�شرة: ٥، 

ال�شليماني���ة: ٨، اربي���ل: ٨، ده���وك: ٦، 
ديال���ى: 1، كرب���الء: 1٨، الديواني���ة: ٣، 
مي�ش���ان: 1، باب���ل: 1، ذي قار: ٤، �شالح 
الدي���ن: 2"، فيما  ت���م ت�شجيل 1٥٣ حالة 

�شفاء، مقابل ٨ وفيات.
ال�شاب���ات   مجم���وع  ا�شب���ح  وبه���ذا 
ال�شف���اء  ح���الت  مجم���وع   ،"٤٤٦9"
الكلي  الراقدين  مجموع  فيما   ،"27٣٨"
  ."1٦٠" الوفيات  ومجموع   ،"1٥71"

في ال�شي���اق ذاته، يقول �شالم حميد )٤9 
عاًم���ا( اإن "ال�شتعداد للعيد يحتاج المال 

للت�شوق و�شراء حاجيات لالأ�شرة".
وا�ش���اف "لكنني لم اأ�شتل���م راتبي لغاية 
الآن، اإذن ل عي���د لدي" يتاب���ع �شالم، "ل 
يمكنن���ي التفكي���ر بالعي���د واأن���ا قلق على 
راتب���ي ال���ذي ق���د ل اأ�شتلمه اأب���ًدا ب�شبب 

اأزمة فيرو�س كورونا القت�شادية".
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

  بغداد / املدى 

تتوا�شل ق�شية اختفاء مئات الأطنان 
من احلنطة يف خمازن مدينة النجف 
بالتفاعل، بع���د اإعالن هيئة النزاهة فتح حتقيق 

مع م�شوؤولني ادعوا اأن الطيور هي من اأكلتها.
وقال���ت الهيئة يف بي���ان اإن التحقيقات �شت�شمل 
اأربع���ة م�شوؤولني يعمل���ون يف �شايلو )خمازن( 
النج���ف للحب���وب، م�شيف���ة اأن كمي���ة احلنط���ة 
اأك���ر م���ن 7٥٠ طن���ا قيمته���ا  املفق���ودة بلغ���ت 
تتج���اوز ٤٠٠ ملي���ون دينار عراق���ي )٣٣٠ األف 

دولر اأمركي(.
يف  الهيئ���ة،  يف  التحقيق���ات  دائ���رة  وذك���رت 
بيان له���ا ان "حمكمة حتقي���ق النجف املخت�شة 
بق�شاي���ا النزاه���ة اأ�ش���درت اأمر ا�شتق���دام بحق 
اأربعة م�شوؤولني يف ال�شايلو الأفقي للمحافظة، 

قان���ون  م���ن   )٣٤1( ة  امل���ادَّ لأح���كام  ا�شتن���اًدا 
"، مو�شح���ة ان ذل���ك ياأتي  العقوب���ات العراق���يِّ
"بعد اطالعها على حم�شر ال�شبط الذي نظمته 
م���الكات مكت���ب حتقي���ق النج���ف التاب���ع للهيئة 
املت�شمن م�شتندات الإدخال والإخراج املخزين 
اخلا�ش���ة مب���ادة احلنطة املحلي���ة – يف خمازن 
ال�شايل���و التابع لل�شركة العامة لتجارة احلبوب 
للمدة م���ن ) 2٠19/٥/٤ لغاي���ة 1/2٠2٠/٤(، 

واأقوال املمثل القانوين لل�شركة".  
ويف  النزاه���ة  "هيئ���ة  ان  اىل  البي���ان  وا�ش���ار 
التا�ش���ع ع�ش���ر م���ن اأيار اجل���اري اعلن���ت نتائج 
حتريها ع���ن وجود نق�س يف م���ادة احلنطة يف 
خمازن �شايلو النجف الأفقي"، مبينة اأن "كمية 
النق�س ت�ش���ل اإىل اأكر م���ن )7٥٠( طًنا، بقيمة 

تتجاوز )٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠( مليون دينار".   
  التفا�صيل �ص4

موقع بريطاين: اإيران اأبلغت حلفاءها يف العراق عدم تدخلها بال�ساأن ال�سيا�سي
بدر و�صيد ال�صهداء ا�صطفوا مع الكاظمي.. والنجباء واخلرا�صاين معرت�صان

 بغداد/ املدى 

ل تب���دو الو�ش���اع يف نين���وى، 
ثاين اكرب املدن يف البالد، ت�شمح 
ببق���اء املحافظ اك���ر من ٦ ا�شه���ر، اإذ بداأت 
حتركات "�شرية" ل�شتب���دال اجلرنال جنم 
اجلب���وري. املدة التي �شغل فيها اجلبوري، 
اجلي����س،  يف  ال�شاب���ق  الرفي���ع  ال�شاب���ط 
من�ش���ب املحاف���ظ، هي نف�شها الت���ي ق�شاها 
�شلف���ه من�ش���ور املرعيد، ال���ذي كان مدعوما 
م���ن ال�شيع���ة. اختيار اجلب���وري، جرى يف 

فورة الحتجاجات ال�شعبي���ة، وعلى الرغم 
ان نين���وى مل ت�شهد تظاهرات، ال ان بغداد 
كان���ت م�شغول���ة مب���ا يج���ري يف العا�شم���ة 
ومدن اجلنوب. مل يلحظ الكثرون كيف مر 
اجلبوري وو�شل اىل من�شب املحافظ، لكنه 
كان قد جرى ذل���ك بعد ان�شقاقني هما الكرب 
يف تاري���خ الق���وى ال�ُشنية بع���د 2٠٠٣، بداآ 
بحادثة "العبارة". يق���ول نائب عن نينوى 
املحافظ���ة  معق���د يف  "الم���ر  ان  ل�)امل���دى( 
م���ع ت�شابك اخلريط���ة ال�شيا�شي���ة. جزء من 
الق���وى ال�شيا�شي���ة التي ج���اءت باجلبوري 

انقلبت عليه". وي�شي���ف النائب الذي طلب 
عدم ذكر ا�شمه :"املحافظ اأي�شا كان قد وعد 
بالت�شييق عل���ى اجلماعات امل�شلحة املتهمة 

ببيع ارا�شي وتهريب النفط".
ونين���وى ه���ي املحافظ���ة الوىل والوحيدة 
الت���ي �شه���دت عملية اطاح���ة مبحافظني عن 

طريق جمل�س النواب.
يف مثل ه���ذا ال�شهر )اأيار( قب���ل ٥ �شنوات، 
�ش���وت الربملان على اقال���ة املحافظ ال�شبق 
اثي���ل النجيف���ي م���ن من�شبه، بع���د م�شادات 
كالمي���ة وع���راك بالأيدي. النجيف���ي كان قد 

اته���م احلكوم���ة ال�شابق���ة )حكوم���ة ن���وري 
املالك���ي(، يف تل���ك ال�شن���ة مب�شوؤوليتها عن 
بي���د داع����س يف �شي���ف  �شق���وط املو�ش���ل 
"مك���روه"  2٠1٤. كان املحاف���ظ ال�شب���ق، 
من عدة اطراف �شيا�شي���ة حتمله م�شوؤولية 
�شق���وط املدينة بح�شب بع����س النواب، كما 
كان هن���اك طل���ب م���ن 2٣ م�ش���وؤول حملي���ا 

باحالة الخر اىل التحقيق.
للم���رة  الربمل���ان  اآذار 2٠19، �ش���وت  ويف 
الثاني���ة على تنحية خليف���ة النجيفي، نوفل 
العاكوب م���ن من�شبه، بعد ا�شبوع من غرق 

عب���ارة �شياحية يف املو�ش���ل، راح �شحيتها 
اكر من 1٠٠ �شخ�س.

يف اأي���ار اي�ش���ا قب���ل ع���ام، ا�شتط���اع فال���ح 
الفيا����س رئي�س هيئة احل�ش���د ال�شعبي، من 
متري���ر مر�شحه )النائب ع���ن الفتح من�شور 

املرعيد( ملن�شب املحافظ.
قبل ذلك كانت املو�شل قد مرت بازمة حادة، 
ب�شبب تداعيات احداث "العبارة"، وحاول 
النجيفي )املقال( دعم مر�شحني، فيما القوى 

ال�شنية الخرى دعمت مر�شحني اآخرين.
 التفا�صيل �ص2

حتالف املحافظ ينقلب عليه لأ�صباب غري معروفة 

طقو�س العيد ال�سباحية يف ظل تزايد اال�سابات بكورونا... )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى

ت�شل���م رئي����س جمل����س ال���وزراء م�شطف���ى الكاظم���ي ا�شماء 
خم�ش���ة مر�شحني حلقيبة وزارة النفط بعد اجتماعه مع �شتة 
ع�ش���ر نائبا ع���ن حمافظة الب�ش���رة وبداأت جلنة حكومي���ة املفا�شلة بني 
ه���ذه ال�شماء و�شتة مر�شح���ني اآخرين اختارهم الكاظم���ي والتقى بهم 

قبل عدة اأيام.
ويق���ول �شالم املالكي النائب عن حمافظة الب�شرة يف ت�شريح ل�)املدى( 
اإن "ن���واب حمافظ���ة الب�ش���رة اختاروا خم����س �شخ�شي���ات كمر�شحني 
لوزارة النفط و�شلموا اإىل رئي�س جمل�س الوزراء م�شطفى الكاظمي"، 
مبين���ا اأن "عملية الختيار جاءت بعد ع���دة اجتماعات عقدت بني نواب 

حمافظة الب�شرة و�شخ�شيات ومنظمات املجتمع املدين".
و�ش���وت جمل����س الن���واب يف )٦ اأي���ار اجل���اري( مبنح الثق���ة حلكومة 
م�شطف���ى الكاظمي و1٥ وزيًرا يف الكابين���ة الوزارية، فيما مل حت�شل 
موافق���ة الربملان عل���ى خم�شة اآخرين، وهم مر�شح���و وزارات التجارة، 
والزراع���ة، والثقاف���ة، والهج���رة، والع���دل، كم���ا اأرجاأ جمل����س النواب 
الت�شويت على مر�شحي وزارتي اخلارجية والنفط اإىل وقت اآخر لعدم 

التفاق على ت�شمية املر�شحني.
وي�شي���ف املالك���ي اأن "ال�شخ�شي���ات التي ر�شحت تعم���ل �شمن مالكات 
وزارة النف���ط ومتتلك خربة طويل���ة يف جمال النفط ومن اأهل الب�شرة 
وه���م )عبد الكرمي جرب، مهند�س نفط(، و)حمم���د هليل الكعبي، رئي�س 
جامع���ة النف���ط والغاز(، و)حمم���ود عبا�س، مدير ع���ام امل�شاريع وزارة 
النف���ط(، و)احمد خزع���ل الإمارة، مدي���ر عام ناقالت النف���ط(، و)وزير 
النق���ل الأ�شبق �شالم املالكي(". وتعهد رئي�س جمل�س الوزراء م�شطفى 
الكاظم���ي، باإ�شن���اد حقيبة النف���ط اإىل �شخ�شية من حمافظ���ة الب�شرة، 

واوكلت له مهمة اختيار ال�شخ�شية املنا�شبة ل�شغل الوزارة.
ويبني ع�شو جلنة القت�ش���اد وال�شتثمار الربملانية ان "رئي�س جمل�س 
الوزراء قابل ه���و الآخر �شتة مر�شحني اآخرين ممن يعملون يف وزارة 
النفط، و�شيقوم باملفا�شلة بينهم وبني مر�شحي نواب الب�شرة اخلم�شة 

لختيار احدهم لوزارة النفط".
 التفا�صيل �ص3 

وزير املالية: مل نطلب 
ا �سعودًيا بل  قر�سً

حتدثنا عن "حتريك" 
اال�ستثمارات 

 ترجمة / حامد احمد

ك�ش���ف موقع م���دل اي�ش���ت اآي 
�شه���ر  قب���ل  ان���ه  الربيط���اين، 
تقريبا و�شلت ا�شارة مقت�شبة اىل جميع 
الف�شائ���ل العراقية املقربة من ايران ورد 
فيها ان اجلمهوري���ة ال�شالمية اليرانية 
العراق���ي  ال�شيا�ش���ي  ال�ش���اأن  ترك���ت 

للعراقيني انف�شهم .
"اليراني���ني  ان  املذك���رة  يف  وج���اء 
متعلق���ة  تفا�شي���ل  اي  يتدخل���وا يف  ل���ن 
بالعملي���ة ال�شيا�شية"، م�شيفة ان اختيار 
رئي����س وزراء جديد هو �ش���اأن داخلي لن 
يذهب���وا في���ه عميق���ا وان الم���ر م���رتوك 
للق���ادة العراقيني ان يق���رروا من يجدوه 
منا�شب���ا له���ذا املن�ش���ب . ه���ذه الر�شال���ة 

تاأكي���دا  تعت���رب  ولكنه���ا  جدي���دة  لي�ش���ت 
ل�ش���ارة ومالحظ���ة �شابق���ة نقله���ا خليفة 
ا�شماعي���ل  اجل���رنال  �شليم���اين  قا�ش���م 
قااآين، ال���ذي زار الع���راق يف نهاية �شهر 
اآذار . عندم���ا و�شل ق���ااآين اىل بغداد يف 
٣٠ اآذار، كان الع���راق يطب���ق اج���راءات 
احلظ���ر ال�شح���ي يف مواجه���ة انت�ش���ار 
وباء فايرو����س كورونا، ف�شال عن �شعيه 

لختي���ار رئي�س وزراء ميك���ن ان يح�شل 
على دعم الكت���ل ال�شيا�شية الكايف ويقود 
البالد بعد �شت���ة ا�شهر من جمود �شيا�شي 
. التقى قااآين يف اليوم التايل من زيارته 
بع���دد م���ن ق���ادة الكت���ل ال�شيعي���ة بينه���م 
عم���ار احلكي���م، ونوري املالك���ي، وهادي 
العام���ري، ورئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي 
وم�شت�شار الم���ن الوطني فالح الفيا�س، 

م���ا  ان  املوق���ع الربيط���اين اىل  وي�ش���ر 
يدع���و لال�شتغراب هو ان ق���ااآين مل يلتق 
ب���اي اأحد م���ن ق���ادة الف�شائ���ل امل�شلحة . 
وا�شتنادا لقيادي �شيعي بارز ح�شر هذه 
اللقاءات ان "الجتماعات كانت �شيا�شية 
ومل تناق�س اي امور ع�شكرية او امنية." 
وح�شب ما ك�شفه هذا القيادي لموقع مدل 
اي�ش���ت اآي، ه���و ان الر�شال���ة الت���ي نقلها 

قااآن���ي له���وؤلء القياديي���ن الربعة هو ان 
"اليرانيين �شوف لن يتدخلون بتفا�شيل 
الم���ور ال�شيا�شي���ة ول���ن يفر�ش���وا ا�شما 
مح���ددا لتول���ي من�شب رئا�ش���ة الوزراء. 
م���ع ذلك فانهم لن يدعم���ون رئي�س وزراء 
مع���ادي لي���ران او يب���دي ع���داء لحلف���اء 

ايران داخل العراق ." 
 التفا�صيل �ص3 

الفنان �صادق �صعيد:  مهارة 7
يدوية جت�صد حقبة من تاريخ 

العراق عرب ت�صميم ال�صيارات

اأحمد عبد الرزاق �صكارة  
يكتب:اأفكار يف "جدلية املنظور 

الن�صاين"  ملعاجلة جائحة كورونا 

غالب ح�صن ال�صابندر 
يكتب: حول تر�صيد المال 

العام... اأفكار عملية
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وغ�سب بعد ف�سيحة احلنطة يف النجف 

ن�صخة اإلكترونية

النفط  حلقيبة  مر�سًحا   11
بيد الكاظمي.. واملناف�سة 

ت�سطر نواب الب�سرة لفريقني

رئي�ض الوزراء يوجه بت�سديد اإجراءات حظر التجوال وال�سحة تعلن متديده 

ليفاندوف�صكي 5
يوا�صل اإبداعه يف هّز 

�صباك اخل�صوم
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ت�صجيل 197 اإ�صابة بكورونا.. وتاأخر الرواتب يزيد قلق العوائل 
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اأيار �سهر االنقلبات يف نينوى.. حتركات "�سرية" للإطاحة 
بـ"اجلرنال" وتكليف حمافظ جديد

 بغداد/ املدى 

ال تب���دو �الو�شاع يف نينوى, ثاين �كرب �ملدن يف 
�لب���الد, ت�شمح ببقاء �ملحافظ �كرث من 6 ��شهر, �إذ 
بد�أت حتركات "�شري���ة" ال�شتبد�ل �جلرن�ل جنم 

�جلبوري.
�مل���دة �لتي �شغل فيها �جلب���وري, �ل�شابط �لرفيع 
�ل�شابق يف �جلي�س, من�شب �ملحافظ, هي نف�شها 
�لت���ي ق�شاه���ا �شلفه من�ش���ور �ملرعي���د, �لذي كان 

مدعوما من �ل�شيعة.
�ختيار �جلبوري, جرى يف ف���ورة �الحتجاجات 
ت�شه���د  مل  نين���وى  �ن  �لرغ���م  وعل���ى  �ل�شعبي���ة, 
تظاه���ر�ت, �ال �ن بغد�د كانت م�شغولة مبا يجري 

يف �لعا�شمة ومدن �جلنوب.
مل يلح���ظ �لكث���ريون كيف مر �جلب���وري وو�شل 
�ىل من�ش���ب �ملحافظ, لكن���ه كان قد جرى ذلك بعد 
�ن�شقاق���ني هما �الك���رب يف تاريخ �لق���وى �ل�ُشنية 

بعد 2003, بد�آ بحادثة "�لعبارة".
يق���ول نائب عن نينوى ل�)�مل���دى( �ن "�المر معقد 
يف �ملحافظ���ة م���ع ت�شاب���ك �خلريط���ة �ل�شيا�شية. 
جزء من �لقوى �ل�شيا�شية �لتي جاءت باجلبوري 

�نقلبت عليه".
وي�شي���ف �لنائ���ب �ل���ذي طل���ب ع���دم ذك���ر ��شم���ه 
:"�ملحاف���ظ �أي�ش���ا كان ق���د وع���د بالت�شيي���ق على 
�جلماعات �مل�شلحة �ملتهمة ببيع �ر��شي وتهريب 

�لنفط".
ونينوى ه���ي �ملحافظ���ة �الوىل و�لوحي���دة �لتي 
�شهدت عملية �طاحة مبحافظني عن طريق جمل�س 

�لنو�ب.

قبل 5 �سن�ات 
قب���ل 5 �شن���و�ت,  )�أي���ار(  �ل�شه���ر  يف مث���ل ه���ذ� 
�شوت �لربمل���ان على �قالة �ملحاف���ظ �ال�شبق �ثيل 
�لنجيفي من من�شبه, بعد م�شاد�ت كالمية وعر�ك 

باالأيدي.
�لنجيفي كان ق���د �تهم �حلكومة �ل�شابقة )حكومة 
نوري �ملالك���ي(, يف تلك �ل�شن���ة مب�شوؤوليتها عن 

�شقوط �ملو�شل بيد د�ع�س يف �شيف 2014.
كان �ملحاف���ظ �ال�شبق, "مك���روه" من عدة �طر�ف 
�شيا�شي���ة حتمله م�شوؤولية �شقوط �ملدينة بح�شب 
بع�س �لنو�ب, كما كان هناك طلب من 23 م�شوؤوال 

حمليا باحالة �الخري �ىل �لتحقيق.
ويف �آذ�ر 2019, �ش���وت �لربمل���ان للم���رة �لثانية 
على تنحي���ة خليفة �لنجيفي, نوف���ل �لعاكوب من 
من�شبه, بع���د ��شبوع من غرق عبارة �شياحية يف 

�ملو�شل, ر�ح �شحيتها �كرث من 100 �شخ�س.
يف �أي���ار �ي�شا قبل ع���ام, ��شتطاع فال���ح �لفيا�س 
رئي�س هيئة �حل�ش���د �ل�شعبي, من مترير مر�شحه 
)�لنائ���ب ع���ن �لفت���ح من�ش���ور �ملرعي���د( ملن�ش���ب 

�ملحافظ.
قب���ل ذل���ك كان���ت �ملو�ش���ل قد م���رت بازم���ة حادة, 
"�لعب���ارة", وح���اول  �ح���د�ث  ب�شب���ب تد�عي���ات 
�لنجيف���ي )�ملق���ال( دع���م مر�شح���ني, فيم���ا �لقوى 

�ل�شنية �الخرى دعمت مر�شحني �آخرين.
ويق���ول �لنائ���ب عن نين���وى �ن "جن���م �جلبوري 
يف �ال�شابي���ع �ملا�شية ب���د�أ يه���دد باال�شتقالة الأنه 
يتعر����س �ىل �شغ���ط كب���ري م���ن بع����س �لق���وى 

�ل�ُشنية".
ذهب �جلبوري وهو قائد عمليات نينوى �ل�شابق, 

و�ل���ذي �ختري عقب تن���ازل �ملرعيد ع���ن �ملن�شب, 
الأ�شب���اب غري مفهومة, �ىل بغ���د�د موؤخر� و�لتقى 

عدد� من �لقياد�ت ملناق�شة و�شعه باملحافظة.

نة ان�سقاق ال�سُ
كان �ختيار �ملرعيد �� �لذي وعد منذ توليه �ملن�شب 
بفتح حور مع �ملعار�شني �� قد ت�شبب باول �ن�شقاق 

بني �لقوى �ل�شنية.
�آن���ذ�ك غ�شب حممد �حللبو�ش���ي, رئي�س �لربملان 
م���ن �لتف���اف �لقيادي���ان يف �لقوى �ل�شني���ة �حمد 
�جلبوري )�بو مازن( وخمي�س �خلنجر من خلف 
ظه���ره, و�لذهاب مع )�لفت���ح( �لذي يتزعمه هادي 

�لعامري, لتمرير �ملرعيد.
وظ���ل حتالف �ب���و مازن – �خلنج���ر متما�شكا يف 

نين���وى �مام "حتالف �لقوى" �ل���ذي �عاد هيكلته 
�حللبو�ش���ي, حت���ى ق���ررت وز�رة �لرتبية تعيني 
��شيل �لعبادي, مر�شح���ة �خلنجر, ملن�شب مديرة 
تربي���ة �ملحافظة – و�ألغى �لوزي���ر �ل�شابق وكالة 

ق�شي �ل�شهيل �مر تعيينها بعد ذلك بايام.
وبح�ش���ب �تف���اق �شاب���ق ج���رى ت�شريب���ه لتقا�شم 
�ملنا�ش���ب �الد�ري���ة يف نينوى, يق�ش���ي بح�شول 
مديري���ات  عل���ى  م���ازن- �خلنج���ر  �ب���و  حتال���ف 

�ل�شحة, و�لرتبية, و�ال�شتثمار.
 لكن "�خلنجر, ح�شب م�شادر, قام بخرق �التفاق 

وتقدمي مر�شحني خالف لرغبة "�بو مازن".
وعلى �ث���ر تلك �خلالفات �علن يف �يلول �ملا�شي, 
يف منزل �بو م���ازن يف �شالح �لدين عن "عر�قية 
نين���وى", مبعزل ع���ن �خلنجر, وت�ش���م 23 ��شما 

من ��شل 39 من �ع�ش���اء جمل�س حمافظة نينوى 
�ل�شاب���ق, وه���و �الن�شق���اق �لث���اين د�خ���ل �لقوى 

�ل�شنية. 

اال�ستقالة امل�سبقة !
كان �ملرعي���د حينها قد وقع �شحية "تكتيك" جديد 
جربته �لق���وى �ل�شيعية يف تن�شي���ب �ملحافظني, 
لت�شم���ن عدم خروجه���م عليها وتنفي���ذ �و�مرهم, 
بح�شب م�شوؤولني, وبعد تبدل خريطة �لتحالفات 
�طي���ح باملحاف���ظ �جلديد بعد 6 ��شه���ر من ت�شلمه 

�ملن�شب.
�ملحاف���ظ �ل�شابق كان قد وق���ع على �قالته يف يوم 
تن�شيب���ه, ك�شرط للق���وى �ل�شيعية �لت���ي �شاعدته 
للو�شول �ىل من�شبه, وكذلك فعل فالح �جلز�ئري 

�ملحاف���ظ �ل�شابق لبغ���د�د �لذي مت���ت تنحيته يف 
ت�شرين �الول �ملا�شي.

يف نف�س �ل�شه���ر )ت�شرين �الول( ��شتطاع حتالف 
�ب���و مازن, مع فريق حممد �حللبو�شي �لت�شويت 
على جن���م �جلبوري بديال للمرعيد. ويقول خلف 
�حلدي���دي, ع�ش���و يف جمل����س حمافظ���ة نين���وى 
�ل�شاب���ق ل�)�ملدى( �ن ه���ذ� �لتحالف "يعمل بال�شر 

على ��شتبد�ل �جلبوري".
�حلدي���دي ال يع���رف على وج���ه �لتحديد مل���اذ� بد�أ 
�لتحال���ف �الن مبحاولة ��شتبد�ل �جلبوري, لكنه 
يقول "رمبا مل يحقق �ملحافظ �مل�شاريع �ل�شيا�شية 

�لتي كان يخطط له �لتحالف �لد�عم له".
م���ع  يع���رف بعالقت���ه  �شاب���ق  ل���و�ء  و�جلب���وري 
�لوالي���ات �ملتح���دة, كان قد ق���اد ل�شهرين ما عرف 
ب�"خلي���ة �الزمة" يف نين���وى, �لتي �عقبت جتميد 
�ملحاف���ظ �ل�شاب���ق نوف���ل �لعاكوب ب�شب���ب حادثة 

�لعبارة.

الف�سائل امل�سلحة 
�جلبوري ك�شلفه �ملرعي���د, �الثنني وعد� بتحجيم 
دور ف�شائ���ل م�شلح���ة, �لت���ي تق���وم باعم���ال غري 
�شرعي���ة يف نينوى, باع���رت�ف رئي�ش���ي �لوزر�ء 

�ل�شابقني حيدر �لعبادي وعادل عبد �ملهدي.
�النب���اء  قاط���ع  ب�ش���كل  �جلب���وري  نف���ى  �م����س, 
و�ل�شائع���ات �لتي حتدثت ع���ن تقدميه لال�شتقالة, 
موؤك���د� �ن �ملن�ش���ب هو تكلي���ف و�مان���ة �أ�شا�شها 

خدمة �أهايل �ملحافظة.
ين�ش���ب  "�هتمام���ه  �ن  �ىل  �جلب���وري  و�أ�ش���ار 
عل���ى ��شتئن���اف �مل�شاري���ع وتوفري فر����س �لعمل 
لل�شب���اب من خ���الل تنفيذ �أكرث م���ن 400 م�شروع 
عل���ى �الأر�س باالإ�شاف���ة لتو��شله م���ع �لعديد من 

�ملنظمات لغر�س تفعيل عملها يف �ملحافظة".
وجرى ذلك بعد عودته من بغد�د, بح�شب م�شادر, 
�لت���ي قالت بان���ه قد ح�ش���ل على "�شمان���ات" من 

بع�س �الطر�ف �ل�شيا�شية هناك.
�ش���ريو�ن �لدوب���رد�ين, �لنائب ع���ن نينوي يقول 
لكن���ه  "رج���ل ع�شك���ري  ل�)�مل���دى( �ن �جلب���وري 
يحاول �ن يعمل م���ا ي�شتطيع خلدمة نينوى, لكن 
بع����س �الط���ر�ف �ل�شيا�شي���ة – �لت���ي مل ي�شمها- 

متنعه".
�لنائ���ب يعتق���د �ن �أي حماول���ة القال���ة �ملحاف���ظ 
�شتك���ون �شعبة النه���ا حتت���اج �ىل �ن يقدم نو�ب 
ي�شتطي���ع  �ن  قب���ل  �ل���وزر�ء,  رئي����س  �ىل  طلب���ا 
�لربملان �لت�شويت على تنحيته, ويقول "�شيكون 

من �ال�شهل �ل�شغط على �ملحافظ لال�شتقالة".

م�ؤمتر �صحفي 
ملحافظ نين�ى 
احلايل 

 متابعة / المدى

�أكد نائب رئي�س �ل���وزر�ء, وزير �لمالية 
عل���ي عالوي, �م����س �الأح���د, �أن ت�شجيع 
وتدف���ق �ال�شتثم���ار�ت �ل�شعودي���ة �ل���ى 
�لع���ر�ق ي���وؤدي دوًر� كبي���ًر� ف���ي عملي���ة 
�إع���ادة �إعمار �لبل���د في مج���االت �لطاقة 
و�لكهرب���اء و�لبتروكيماوي���ة و�لزر�عة, 
م�شي���ًر� �إلى �أن �لنفط م�شدر ال بديل عنه 
للعر�قيين, حيث �أن �لنفط ي�شكل 92 في 

�لمئة من �شادر�ت �لبالد.
وف���ي وقت دع���ا فيه �إلى �أهمي���ة ��شتفادة 
ف���ي  �الأكب���ر  �لن�شي���ب  م���ن  �ل�شعودي���ة 
�لو�ع���د,  �لكهرب���اء  قط���اع  م�شروع���ات 
طالب ع���الوي ب�ش���رورة �لتح���رك نحو 
رب���ط كهربائ���ي ثالث���ي بي���ن �ل�شعودية 
و�لكوي���ت و�لعر�ق, لما يمك���ن �أن ي�شهم 
في���ه ذل���ك بعملي���ة �لتنمي���ة, مف�شًحا عن 
�أن ميز�ني���ة �لع���ر�ق تو�ج���ه �شعوب���ات 
حالية مع تر�جع �أ�شعار �لنفط, ما يجعل 
�لحكوم���ة قلقة �إز�ء بند رو�تب �لعاملين 
و�لمتقاعدين. و�أو�شح عالوي, مبعوث 
ل�)�ل�ش���رق  �لعر�ق���ي,  �ل���وزر�ء  رئي����س 
�الأو�ش���ط( ف���ي مق���ر �إقامت���ه بالريا����س, 
�ل�شب���ت, �أن���ه عق���د ع���دة لق���اء�ت, خالل 
و�شول���ه �إل���ى �ل�شعودية م���ع �الأمير عبد 
�لعزيز بن �شلمان وزير �لطاقة, و�الأمير 
في�ش���ل ب���ن فرح���ان وزي���ر �لخارجي���ة, 
وماج���د �لق�شبي وزي���ر �لتج���ارة وزير 
�لجدع���ان  ومحم���د  �لمكل���ف,  �الإع���الم 
وزي���ر �لمالي���ة, وعر����س عليه���م جميًعا 
و�القت�شادي���ة,  �ل�شيا�شي���ة  �الأح���د�ث 
وت�شجي���ع �ال�شتثم���ار�ت �ل�شعودية في 
�لعر�ق, الإعادة �إعمارها و�إعادة �لتو�زن 
د�خ���ل بالده. �لح���و�ر تط���رق لكثير من 

�لمو�شوع���ات �لمهمة في متن �لتفا�شيل 
�لتالية:

النفط العراقي
و�أكد ع���الوي, وهو يدي���ر من�شب وزير 
�لنف���ط وكال���ة, �أن �لمب���ادرة �ل�شعودي���ة 
- �لرو�شي���ة و�شل���ت �إلى �تفاقي���ة )�أوبك 
+(, و�أن ب���الده ملتزم���ة بخف����س ن�شب���ة 
�الإنتاج. وقال: "نحن �شمن �أكثر �لبلد�ن 
ن�شب���ة  خف����س  ق���ر�ر  م���ن  �لمت�ش���ررة 
�الإنت���اج, ومعظم �ل���دول لديها �شمامات 
�أمان من �شنادي���ق ��شتثمارية و�إمكانية 
مالية كبيرة خارج �لنفط, لكن �لعر�ق ال 
توج���د لديه �شبكة حماية في حال هبوط 
�أ�شعار �لنفط, فالنفط م�شدر ال بديل عنه 
للعر�قيين, وال بد من �أخذ و�شع �لعر�ق 
بعين �العتبار في ه���ذه �لمرحلة". و�أكد 
مبعوث رئي����س �لحكومة �لعر�قية �أنه ال 
�شمح �لله -بح�شب تعبيره- �إذ� طال �أمد 
�أزم���ة �لنفط, �شت�شط���ر �لبالد الأن تطلب 
من �إخو�ننا ف���ي دول �لجو�ر �لنظر �إلى 
و�شع �لعر�ق ب�ش���ورة خا�شة, حيث �أن 
92 ف���ي �لمائ���ة من م���و�رد �لدول���ة تاأتي 
م���ن �لنف���ط, ومج���االت �لمرون���ة لي�شت 
موج���ودة, وو�شع ب���الده ن�شبًيا �شيق, 

ونافذة �لخيار�ت محدودة جًد�.

اال�ستثمارات بالعراق
�أه���د�ف  وذك���ر وزي���ر �لمالي���ة �أن �أح���د 
�لت���و�زن  �إع���ادة  �لعر�قي���ة  �لحكوم���ة 
�لعر�ق���ي مع دول �لمنطق���ة, من �لناحية 
�ل���دور  و�أن  و�لتجاري���ة,  �القت�شادي���ة 
�القت�شادي �ل�شعودي ف���ي �لعر�ق نوًعا 
���ا �أن حجم �القت�شاد  ما خجول خ�شو�شً
�ل�شع���ودي يع���ادل ن�شف حج���م �قت�شاد 

�لعال���م �لعربي, ولك���ن وجودها �شعيف 
ن�شبًي���ا مقارن���ة بتركي���ا و�إي���ر�ن �للتين 
 12 �إل���ى  ��شتثمار�تهم���ا  حج���م  ي�ش���ل 
ملي���ار دوالر ف���ي �ل�شن���ة, مقاب���ل حج���م 
��شتثم���ار�ت �ل�شعودية في �لعر�ق �لذي 

ي�شل �إلى مليار دوالر في �ل�شنة.
�لت���و�زن,  نغي���ر  �أن  "نري���د  و�أ�ش���اف: 
ون�شع���ى �إل���ى زي���ادة ح�ش���ة �ل�شعودية 
د�خ���ل �لع���ر�ق ف���ي مج���االت مختلف���ة, 

منها �لكهرباء و�لنف���ط و�لبتروكيماوية 
و�لزر�عة".

�ال�شتثم���ار�ت  تدف���ق  �أن  �إل���ى  و�أ�ش���ار 
�ل�شعودي���ة ف���ي �لع���ر�ق, رغ���م �لعر�قيل 
�أم���ام �لم�شتثم���ر �ل�شعودي,  �لموجودة 
عملي���ة  ف���ي  و�أكب���ر  �أه���م  دوًر�  ت���وؤدي 
�إع���ادة �إعمار �لعر�ق, معترًف���ا باأن هناك 
معوقات كبيرة د�خل �لعر�ق, من �لنظام 
�لقانون���ي �إل���ى �لترتيب���ات �الإد�رية �إلى 

�لبيروقر�طي���ة �لخانقة �إلى فقد�ن �لدعم 
�لمال���ي �لم�شرفي للبلد, و�شعف �لقطاع 
�لم�شرفي �أدى �إلى م�شكالت �أمنية, وكل 
هذه �أث���رت على �القت�شاد �لعر�قي خالل 
�لمجل����س  �أن  و�أك���د  �لما�شي���ة.  �لفت���رة 
ال  �لعر�ق���ي   - �ل�شع���ودي  �لتن�شيق���ي 
ي���ز�ل قائًم���ا, ولكن���ه يم���ر ف���ي مر�ح���ل 
ب�شورة عامة, حي���ث �أن �هتمام �لجانب 
�ل�شعودي عاٍل جًد�, لكن �لظروف د�خل 

�لعر�ق و�الأزم���ات �ل�شيا�شية �لمتالحقة 
منع���ت نوًعا ما من تفعيل ه���ذ� �لمحور, 
وقال: "نريد تفعيل هذ� �لمحور, ون�شير 
وف���ق خطة جدي���ة لتنفي���ذ كل �لتز�ماتنا 
ووعودن���ا للمملكة". و�أ�ش���اف: "�تفقت 
خ���الل لقاء�ت���ي م���ع �لجان���ب �ل�شعودي 
خ���الل  تف�شيلي���ة  مذك���رة  تقدي���م  عل���ى 
تطوي���ر  كيفي���ة  ع���ن  �لمقب���ل  �الأ�شب���وع 
�لعالقة, وماهي���ة �لمعوقات و�لم�شاريع 
�لت���ي يمكن تنفيذه���ا على �لم���دى �الآني 
و�لمتو�ش���ط, و�لت���ي قد تك���ون نموذًجا 
للعالقات �القت�شادية, على �أن تبنى على 

�أرقام و�أهد�ف وهيكلية".

طلب االقترا�س
ونف���ى علي ع���الوي �شح���ة �الأنب���اء عن 
طل���ب �لع���ر�ق م���ن �ل�شعودي���ة �قتر��س 
نح���و 3 ملي���ار�ت دوالر, وق���ال �إن ه���ذ� 
�ل���كالم ال �شح���ة له, لك���ن �إذ� تحدثنا عن 
حج���م �لدع���م �ل���ذي �شنح�ش���ل عليه من 
�لم�شاريع �ل�شعودية �لتي يمكن �أن تنفذ 
ف���ي �لع���ر�ق, وفي ح���ال لو جم���ع ر�أ�س 
�لم���ال لهذه �لم�شاري���ع: "ربما ن�شل �إلى 
ه���ذ� �لرق���م و�أكثر, نحن نري���د �أن نحرك 

�ال�شتثمار د�خل �لعر�ق".
�لع���ر�ق  ف���ي  "لدين���ا  ع���الوي:  ولف���ت 
متعلق���ة  فوري���ة  �آني���ة  مالي���ة  م�ش���كالت 
بالعج���ز وفق���د�ن �لمرون���ة, و�لمو�زنة 
�لعر�قية مبنية على فر�شيتين: �إحد�هما 
متذبذب���ة, وه���ي �أ�شع���ار �لنف���ط وكمية 
�إنتاج���ه, و�لثاني���ة ثابتة, وه���ي رو�تب 
ومخ�ش�ش���ات �لتقاعد و�لعاملين, وهذه 

�لمعادلة قلقة جًد�".
و�أ�ش���اف: "�لتر�ج���ع �أث���ر كثي���ًر� عل���ى 
�ل�شيول���ة �لنقدي���ة للدول���ة, وال ب���د م���ن 

�لم�شتط���اع  بق���در  �الأم���و�ل  تر�شي���د 
حت���ى ن�شتطي���ع �أن نخاط���ب �الأ�شدق���اء 
للم�شاع���دة في دع���م �لعجز عل���ى �لمدى 
�لق�شي���ر  �لم���دى  عل���ى  �أم���ا  �لف���وري, 
و�لمتو�شط فالم�شاريع �لتجارية تقريًبا 
جاه���زة, ولم يتب���َق �إال �لتنفيذ". وطالب 
ع���الوي �لموظفين �لذين لديه���م �رتفاع 
في عو�ئدهم, �أن يقبلو� بالت�شحيات من 
�أجل �إعادة �لتو�زن و�إعمار �لعر�ق )...( 

�لفقر�ء قادرين على �شمانهم.

الربط الكهربائي
وذكر �لوزير ع���الوي �أن قطاع �لكهرباء 
�أخ���ذ بعي���ن �العتب���ار خ���الل لقاء�ته مع 
بالريا����س  �ل�شعوديي���ن  �لم�شوؤولي���ن 
�أول م���ن �أم�س, وو�ش���ف م�شاريعه باأنها 
م���ن �لم�شاريع �لمهمة, ونري���د �أن تكون 
�ل�شعودية هي م���ن يح�شل على �لح�شة 

�الأكبر من هذه �لم�شاريع.
نرب���ط  �أن  �ل�ش���روري  "م���ن  و�أ�ش���اف: 
�ل�شبك���ة �لكهربائي���ة بالعر�ق م���ع �شبكة 
�لتن���وع  وه���ذ�  و�لكوي���ت,  �ل�شعودي���ة 
مه���م بالن�شبة للت���و�زن �القت�ش���ادي في 

�لعر�ق".

الهيمنة الخارجية
ذكر نائ���ب رئي�س �ل���وزر�ء �أن �لحكومة 
دول���ة  �أي  هيمن���ة  ترف����س  �لعر�قي���ة 
خارجي���ة عليه���ا, و�عت���رف ب���اأن هن���اك 
دول���ة لديها م�شال���ح في �لع���ر�ق, ولكن 
يجب �أن تكون ه���ذه �لم�شالح تحت قبة 
تفوق �لدولة. و�أ�ش���اف: "نريد �أن نبني 
دول���ة عنده���ا �شر�مة وق���وة وم�شد�قية 
ومقبولة عند �لجميع, ولي�س فقط �أمنًيا 

وع�شكرًيا".

ا �سعودًيا بــل حتدثنا عن "حتريك" اال�ستثمارات  وزيــر املالية: مل نطلب قر�سً
�سيقدم مذكرة تف�سيلية اإلى الريا�س عن الم�ساريع المراد تنفيذها 
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ك�����س��ف م���وق���ع م�����دل �ي�������س���ت �آي 
تقريبا  �سهر  قبل  �ن��ه  �لبريطاني، 
جميع  �لى  مقت�سبة  ��سارة  و�سلت 
�لف�سائل �لعر�قية �لمقربة من �ير�ن 
�ال�سالمية  �لجمهورية  �ن  فيها  ورد 
�ل�سيا�سي  �ل�ساأن  تركت  �الير�نية 

�لعر�قي للعر�قيين �نف�سهم .
"�الير�نيين  �ن  �لمذكرة  في  وج��اء 
لن يتدخلو� في �ي تفا�سيل متعلقة 
�ن  م�سيفة  �ل�سيا�سية"،  بالعملية 
هو  ج��دي��د  وزر�ء  رئ��ي�����س  �خ��ت��ي��ار 
عميقا  فيه  يذهبو�  لن  د�خلي  �ساأن 
�لعر�قيين  للقادة  و�ن �المر متروك 
لهذ�  �ن يقررو� من يجدوه منا�سبا 

�لمن�سب .
ولكنها  جديدة  لي�ست  �لر�سالة  هذه 
ومالحظة  ال���س��ارة  ت��اأك��ي��د�  تعتبر 
�سليماني  قا�سم  خليفة  نقلها  �سابقة 
�لجنر�ل ��سماعيل قا�آني، �لذي ز�ر 

�لعر�ق في نهاية �سهر �آذ�ر .
عندما و�سل قا�آني �لى بغد�د في 30 
�ج��ر�ء�ت  يطبق  �لعر�ق  كان  �آذ�ر، 
�لحظر �ل�سحي في مو�جهة �نت�سار 
عن  ف�سال  كورونا،  فايرو�س  وب��اء 
يمكن  وزر�ء  رئي�س  الختيار  �سعيه 
�ن يح�سل على دعم �لكتل �ل�سيا�سية 
�لكافي ويقود �لبالد بعد �ستة ��سهر 

من جمود �سيا�سي .
من  �لتالي  �ليوم  في  ق��ا�آن��ي  �لتقى 
زيارته بعدد من قادة �لكتل �ل�سيعية 
ب��ي��ن��ه��م ع���م���ار �ل��ح��ك��ي��م، ون����وري 
�لمالكي، وهادي �لعامري، ورئي�س 
وم�ست�سار  �ل�سعبي  �لح�سد  هيئة 
�الم�����ن �ل��وط��ن��ي ف���ال���ح �ل��ف��ي��ا���س، 
�ن  �لى  �لبريطاني  �لموقع  وي�سير 
قا�آني  �ن  هو  لال�ستغر�ب  يدعو  ما 
لم يلتق باي �أحد من قادة �لف�سائل 

�لم�سلحة .
و��ستناد� لقيادي �سيعي بارز ح�سر 
"�الجتماعات  �ن  �ل��ل��ق��اء�ت  ه���ذه 
كانت �سيا�سية ولم تناق�س �ي �مور 

ع�سكرية �و �منية ."
وح�سب ما ك�سفه هذ� �لقيادي لموقع 
�لر�سالة  �ن  ه��و  �آي،  �ي�ست  م��دل 

�لقياديين  لهوؤالء  قا�آني  نقلها  �لتي 
�سوف  "�الير�نيين  �ن  هو  �الربعة 
ل���ن ي��ت��دخ��ل��ون ب��ت��ف��ا���س��ي��ل �الم���ور 
�ل�سيا�سية ولن يفر�سو� ��سما محدد� 
�ل��وزر�ء. مع  لتولي من�سب رئا�سة 
ذلك فانهم لن يدعمون رئي�س وزر�ء 
معادي الير�ن �و يبدي عد�ء لحلفاء 

�ير�ن د�خل �لعر�ق ."
ق���ا�آن���ي ل���م ي��ق�����س وق��ت��ا �ك��ث��ر من 
في  و���س��اف��ر  ب��غ��د�د،  ف��ي  �لمطلوب 
�ل��ي��وم �ل��ت��ال��ي �ل���ى �ل��ن��ج��ف، حيث 
�ل��دي��ن  رج���ل  �سيلتقي  �ن���ه  ����س��ي��ع 

مقتدى �ل�سدر هناك .
ولكن وفقا لعدة م�سادر مطلعة على 
�لزيارة نقلت للموقع �لبريطاني �نه 
تحدث  بال�سدر،  يلتقي  �ن  من  بدال 
�ل�سي�ستاني،  ر�سا  محمد  مع  قا�آني 
علي  �لديني  للمرجع  �الكبر  �لنجل 

�ل�سي�ستاني ومدير مكتبه .
بال�سدر  لقائه  قا�آني  �لغاء  ��سباب 
غير معروفة، ولكنه بدال من ذلك نقل 
�لعي�ساوي،  دعاء  �أبو  عبر  �لر�سالة 

�حد �لم�ساعدين �لبارزين لل�سدر. 
ب��ان  �ل�سيعي  �ل�سيا�سي  وك�����س��ف 
��ستمر  �ل�سي�ستاني  نجل  مع  �للقاء 
ق��ا�آن��ي  ون��ق��ل  �ساعتين.  م��ن  الك��ث��ر 
�العلى  �لمر�سد  من  و��سحة  ر�سالة 

الير�ن علي خامنئي، هي �ن "قناعة 
�لمرجع �العلى علي �ل�سي�ساني هي 
و�نهم  لالير�نيين  بالن�سبة  �ولوية 
ت�سوية  �ي  لمناق�سة  م�ستعدون 

يقترحها هو".
مطالب �ل�سي�ستاني كانت و��سحة، 
�سيا�سية  �ت��ف��اق��ي��ات  �أي  �ن  وه���ي 
�ير�ن  بين  �قت�سادية  �أو  �منية  �و 
مناق�ستها  تتم  �ن  يجب  و�ل��ع��ر�ق 
ح�سر� عبر قنو�ت حكومية ر�سمية، 

كطرفين نظيرين .
وط���ال���ب �ل�����س��ي�����س��ت��ان��ي ب�����س��رورة 
عر�قية  ق���وة  الأي  دع���م  �أي  �ي��ق��اف 
تتحدى �لدولة، م�سيفا �نه يجب �ن 
ال ي�سمح للحر�س �لثوري �الير�ني 
يتعاملو�  �ن  �ل��م��خ��اب��ر�ت  وج��ه��از 
ع�سكرية  �و  �سيا�سية  ق��وة  �ي  م��ع 
ف��ي �ل��ب��الد �ال ع��ن ط��ري��ق ق��ن��و�ت 

�لحكومة .
�ل�سي�ستاني  و�كد م�سدر مقرب من 
قا�آني مع محمد ر�سا، وك�سف  لقاء 
ب����ان م��ع��ظ��م �ل��ن��ق��ا���س ت���رك���ز على 
�لعر�ق  في  �الير�نية  "�لممار�سات 
�ل�سي�ستاني،  غ�سب  �أث���ارت  �ل��ت��ي 
مرجعية  الر���س��اء  �ل�سبيل  وك��ي��ف 

�لنجف باأي كلفة كانت ."
رئي�س  وتن�سيب  حكومة  ت�سكيل 

�لمهدي،  عبد  ل��ع��ادل  خلفا  وزر�ء 
�لثاني  ت�سرين  ف��ي  ��ستقال  �ل���ذي 
و���س��ط �ح��ت��ج��اج��ات و����س��ع��ة، يعد 

�الختبار �الول لتعهد �ير�ن .
قيادي �سيعي مقرب من فيلق �لقد�س 
قال لموقع مدل �ي�ست �آي �ن �لفر�غ 
قا�سم  �ل��ج��ن��ر�ل  غ��ي��اب  خلفه  �ل���ذي 
د�خ��ل  خ��الف��ا  ���س��ب��ب  ق��د  �سليماني 
ثمانية  �كثر من  د�م  �ل�سيعي  �لبيت 
مر�سح  على  �ال�ستقر�ر  في  ��سابيع 
حيث �عتاد )�سليماني( على توحيد 
لمكلفين  رف�سهم  بعد  وذل��ك  ر�أي��ه��م 
�سابقين هما عدنان �لزرفي ومحمد 

توفيق عالوي .
�ير�ن  رف�س  فان  �خ��رى  ناحية  من 
�لفتح،  كتلة  حليفها  �رب��ك  �لتدخل 
�لحكيم،  عمار  لكتلة  ذلك  �سمح  مما 
ورئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل�����س��اب��ق حيدر 
ي�ستغلو�  ب���ان  و�آخ���ري���ن  �ل��ع��ب��ادي 
ذل���ك وي��ب��رم��ون �ت��ف��اق��ا م��ع رئي�س 
و�لزعيم  �سالح  برهم  �لجمهورية 
بتر�سيح  �ل�سدر  مقتدى  �ل�سدري 
م�سطفى  �لمخابر�ت  جهاز  رئي�س 
�لكاظمي �لذي يتمتع بعالقات جيدة 
ب�سمنها  ودول��ي��ة  محلية  ق��وى  م��ع 

�ير�ن و�لواليات �لمتحدة .
بلقاء�ت  �ط��الع  على  م�سادر  ثالثة 

قا�آني ذكرو� لموقع مدل �ي�ست �آي، 
بانه لم يكن ي�سعى لتح�سيد دعم الي 
ذلك،  من  ب��دال  نقل،  ولكنه  مر�سح، 

�لر�سالة �لتي جاء من �جلها .
رف�س  �سيعية  �سيا�سية  كتلة  رئي�س 
�ي�ست  لمدل  قال  ��سمه  عن  �لك�سف 
�سدر  ق��ر�ر  هناك  ب��اأن��ه  "علمنا  �آي 
عن �لمر�سد �العلى بانهاء �ي تدخل 
�ير�ني في �لملف �لعر�قي، و�يقاف 
تتعلق  تفا�سيل  �ي  ف��ي  �ل��ت��دخ��ل 
بال�سوؤون �لعر�قية، ما عد� �لق�سايا 

�ل�ستر�تيجية."
�ي  ي��ت��دخ��ل  "لم  ق���ائ���ال  و������س����اف 
�ي  مناق�سة  ف��ي  �ي��ر�ن��ي  م�����س��وؤول 
�لحكومة  بت�سكيل  تتعلق  تفا�سيل 
وز�ري�����ة  م��ن��ا���س��ب  �و  �ل���ج���دي���دة 
مقترحة و�ي ح�سة وز�رية كما كان 
�سابقا  ذلك  يفعل  �سليماني  �لجنر�ل 
حكومة  "ت�سكيلة  بقوله  ." وم�سى 
�أول ملف لم يتدخلو�  �لكاظمي هي 
به مثل ما كان في �ل�سابق. نحن ما 
نز�ل ننتظر كيف �سيتولون ما بقي 

من ملفات ."
�لنجباء  ف�سيل  كتائب  م��ن  ق��ي��ادي 
ثاأر  كتاب  �إن  �آي،  �ي�ست  لمدل  قال 
وحركة  �لخر��ساني  وكتائب  �لله 
ك��ت��ائ��ب ح��زب  ع��ن  �ل��ن��ج��ب��اء ف�سال 
�لله رف�سو� قبول تر�سيح �لكاظمي 
ما  م�����س��وؤول��ي��ة  �ي����ر�ن  "وحملو� 
�ل��ق��ر�ر  ب�سبب  ذل��ك  على  �سيترتب 

�الير�ني �لجديد ."
ع�سائب  كتائب  بان  �لقيادي  وق��ال 
قد  �الم��ام  �لحق، وكتائب جند  �هل 
و�فقو� على �لقر�ر ولكنهم متاأ�سفين 

ب�ساأنه .
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ه��ن��اك ط��رف ثالث 
وكتائب  ب��در  منظمة  على  ي�ستمل 
���س��ي��د �ل�������س���ه���د�ء، ف���ان���ه���م ق�����ررو� 

�ال�سطفاف بجانب �لكاظمي .
وقال �لقيادي من �لنجباء: "�ل�سيعة 
�سيعي  �لكاظمي  مبادرتهم.  فقدو� 
�سابقة  وه���ذه  لنا  يعمل  ل��ن  ولكنه 
�ي  يعطنا  ل��م  �ل��ك��اظ��م��ي  خ��ط��ي��رة. 
�سمحو�  �الي���ر�ن���ي���ون  ���س��م��ان��ات. 
�يديهم  برفع  وذل��ك  له  بالت�سويت 

عن كل ما يتعلق بهذ� �المر ."

بغداد / المدى

ع����ن  �لنائ����ب  �لمالك����ي  �س����الم  ويق����ول 
محافظة �لب�سرة في ت�سريح ل�)�لمدى( 
�إن "ن����و�ب محافظة �لب�س����رة �ختارو� 
خم�����س �سخ�سيات كمر�سحي����ن لوز�رة 
�لنف����ط و�سلم����و� �إل����ى رئي�����س مجل�����س 
�ل����وزر�ء م�سطف����ى �لكاظم����ي"، مبين����ا 
�أن "عملي����ة �الختي����ار ج����اءت بع����د عدة 
�جتماع����ات عقدت بين ن����و�ب محافظة 
ومنظم����ات  و�سخ�سي����ات  �لب�س����رة 

�لمجتمع �لمدني".
و�س����وت مجل�����س �لن����و�ب ف����ي )6 �أيار 
�لجاري( بمنح �لثقة لحكومة م�سطفى 
�لكابين����ة  ف����ي  وزي����ًر�  و15  �لكاظم����ي 
�لوز�ري����ة، فيم����ا ل����م تح�س����ل مو�فق����ة 
�لبرلم����ان عل����ى خم�س����ة �آخري����ن، وه����م 
مر�سحو وز�ر�ت �لتج����ارة، و�لزر�عة، 
كم����ا  و�لع����دل،  و�لهج����رة،  و�لثقاف����ة، 
�أرج����اأ مجل�����س �لن����و�ب �لت�سويت على 
مر�سح����ي وز�رت����ي �لخارجي����ة و�لنفط 
�إلى وقت �آخر لعدم �التفاق على ت�سمية 

�لمر�سحين.
"�ل�سخ�سي����ات  �أن  �لمالك����ي  وي�سي����ف 
�لت����ي ر�سح����ت تعم����ل �سم����ن م����الكات 
وز�رة �لنف����ط وتمتل����ك خب����رة طويل����ة 
ف����ي مج����ال �لنف����ط وم����ن �أه����ل �لب�سرة 
وهم )عب����د �لكريم جبر، مهند�س نفط(، 
و)محم����د هليل �لكعب����ي، رئي�س جامعة 
�لنفط و�لغاز(، و)محمود عبا�س، مدير 
عام �لم�ساري����ع وز�رة �لنفط(، و)�حمد 
ناق����الت  ع����ام  مدي����ر  �الإم����ارة،  خزع����ل 
�لنف����ط(، و)وزير �لنق����ل �الأ�سبق �سالم 

�لمالكي(".
وتعهد رئي�س مجل�س �لوزر�ء م�سطفى 
�لكاظم����ي، باإ�سن����اد حقيب����ة �لنف����ط �إلى 
�لب�س����رة،  محافظ����ة  م����ن  �سخ�سي����ة 

و�وكل����ت ل����ه مهم����ة 
�ختي����ار �ل�سخ�سي����ة �لمنا�سب����ة ل�سغ����ل 

�لوز�رة.
�القت�س����اد  لجن����ة  ع�س����و  ويبي����ن 
"رئي�����س  �ن  �لبرلماني����ة  و�ال�ستثم����ار 
مجل�����س �ل����وزر�ء قابل ه����و �الآخر �ستة 
مر�سحي����ن �آخري����ن مم����ن يعمل����ون ف����ي 

وز�رة �لنفط، و�سيقوم بالمفا�سلة بينهم 
وبي����ن مر�سحي نو�ب �لب�سرة �لخم�سة 
الختيار �حدهم لوز�رة �لنفط". ويلفت 
�لنائب �لب�سري �إلى �أن نو�ب محافظته 
"�خت����ارو� خم�س����ة مر�سحي����ن من بين 
�ستي����ن مر�سحا تقدم����و� �إل����ى �لتر�سيح 

وتم����ت �لمفا�سل����ة بينه����م وف����ق معاير 
�لكفاءة و�لخب����رة و�ال�ستقاللية"، الفتا 
�إلى �أن "ن����و�ب �لب�س����رة �لتقو� رئي�س 
�لحكوم����ة �أول �أم�س �ل�سب����ت و�سلموه 
ل�سغ����ل  �لخم�س����ة  �لمر�سحي����ن  �أ�سم����اء 

حقيبة �لنفط".

قبل �أكثر من �أربعة �أيام �أظهرت وثيقة، 
موقع����ة م����ن ثمانية نو�ب ع����ن محافظة 
�لب�سرة يخولون فيه����ا رئي�س �لوزر�ء 
م�سطف����ى �لكاظم����ي �ختي����ار �سخ�سية 
كفوءة ونزيهة من �لعاملين في �لقطاع 

�لنفطي ليكون وزيًر� للنفط.

وج����ددت �لوثيقة حق رئي�����س �لوزر�ء 
في �ختي����ار ت�سكيلت����ه �لحكومية بعيًد� 
عن �ل�سغوطات، فيم����ا ��سترط �لنو�ب 
�لموقع����ون �أن يكون �لوزي����ر من �أبناء 

�لب�سرة.
وقبل موعد لقاء نو�ب �لب�سرة برئي�س 

تحال����ف  ع����ن  �لنائ����ب  �ك����د  �لحكوم����ة، 
�سائ����رون ب����در �لزي����ادي، �أن 16 نائب����ا 
عن محافظة �لب�س����رة �سيلتقون رئي�س 
�ل����وزر�ء لبح����ث ق�سية مر�س����ح وز�رة 
�لنف����ط وت�سليم����ه ��سم����اء �لمر�سحين، 
فيما عد �ن�سح����اب ثمانية نو�ب ال قيمة 

له.
وق����ال �لزي����ادي ف����ي ت�سري����ح �سحفي، 
�إن �أع�س����اء مجل�س �لنو�ب عن �لب�سرة 
رئي�����س  �سيلتق����ون  �لمتبقي����ن  �ل�����16 
لبح����ث  �لكاظم����ي  م�سطف����ى  �ل����وزر�ء 

م�ساألة مر�سح وز�رة �لنفط.
و�أ�س����اف �أن عملي����ة �الن�سح����اب ق����ر�ر 
له����م  يح����ق  ال  لك����ن  للنائ����ب  مت����روك 
�العتر������س عل����ى �لمر�سحي����ن �لخم�سة 
�لذي����ن رفعت �أ�سماوؤه����م بتو�فق جميع 

�لنو�ب.
عملي����ة  �أن  �إل����ى  �لزي����ادي  و�أ�س����ار 
�الن�سح����اب ومطالب����ة تخوي����ل رئي�����س 
ل����وز�رة  �ل����وزر�ء باختي����ار �سخ�سي����ة 

�لنفط ال قيمة لهما.
م����ن جهت����ه، بي����ن عام����ر �لفاي����ز: "نحن 
كنو�ب عن محافظ����ة �لب�سرة ��سترطنا 
من����ذ �لبد�ي����ة، �أن يكون مر�س����ح وز�رة 
�لنف����ط م����ن �أهال����ي �لب�س����رة ح�س����ًر�، 
وحا�س����ال عل����ى �سه����ادة عليا عل����ى �أقل 
ذوي  م����ن  يك����ون  �أن  ويج����ب  تقدي����ر، 
�الخت�سا�����س و�لكفاءة، و�أن يكون غير 

خا�سع لالأحز�ب �ل�سيا�سية".
و�أ�س����اف �أن "هن����اك 5 �أ�سم����اء مر�سحة 
للوز�رة، تم �إر�سالها �لى �لكاظمي، ولم 
ن�ست����رك ف����ي تر�سيحها -�أي ل����م يحدث 
عليها �جم����اع من قبل ن����و�ب �لب�سرة- 
بالتالي فان ملف مر�سحي وز�رة �لنفط 
�أن  �ل����ى  و�أ�س����ار  للكاظم����ي".  مت����روك 
"�لخالفات ال تز�ل م�ستمرة بين �لجهات 

�ل�سيا�سية ب�ساأن حقيبة �لنفط".
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الكاظمي 
واحللبو�سي مع 
نواب الب�سرة

موقع بريطاين: اإيران اأبلغت حلفاءها يف العراق عدم تدخلها بال�شاأن ال�شيا�شي

ت�شلم رئي�س جمل�س الوزراء م�شطفى الكاظمي ا�شماء خم�شة مر�شحني حلقيبة وزارة النفط بعد اجتماعه مع 
�شتة ع�شر نائبا عن حمافظة الب�شرة وبداأت جلنة حكومية املفا�شلة بني هذه اال�شماء و�شتة مر�شحني اآخرين 

اختارهم الكاظمي والتقى بهم قبل عدة اأيام.

بدر و�شيد ال�شهداء ا�شطفوا مع الكاظمي.. والنجباء والخرا�شاني معتر�شان

 بغداد / المدى

�أن  ع��ن  �الأم��ري��ك��ي  للجي�س  �لمركزية  �ل��ق��ي��ادة  ك�سفت 
�لتنظيم  قادة  من  �ثنين  قتلت  �لدولي  �لتحالف  قو�ت 
في غارة ب�سرقي �سوريا هذ� �الأ�سبوع، وهما �لمدعو�ن 
محمد  عبد  و�أح��م��د  �ل���ز�وي  �إ�سماعيل  عي�سى  �أح��م��د 
�لع�سكري  �لخبير  ي��ق��ول  ب����دوره،  �لجغيفي.  ح�سن 
�إنهاء  "هناك رغبة في  �ل�سريفي:  �أحمد  و�ل�ستر�تيجي 
في  حتى  ولربما  �لعر�ق،  في  لد�ع�س  �لوظيفي  �ل��دور 
�سوريا، وذلك �سمن �إطار �لتو�زنات �لدولية، و�لغر�س 
حلول  �إيجاد  ل�سالح  �لمحلية  �لتو�زنات  �إ�سكات  منه 
فيها  ينتقل  قادمة  لمرحلة  وتاأ�سي�سا  دول��ي،  بعد  ذ�ت 

�لتنظيم �إلى �سمال وغرب �أفريقيا."
مرحلة  ف��ي  �ل��ي��وم  "نحن  ب��ال��ق��ول،  �ل�سريفي  وت��اب��ع 
دولي  بعد  ذ�  م�سروع  و�ن��ط��الق  �ل�سيا�سية  �لت�سوية 
ما  و�ل��ع��ر�ق،  �سوريا  بين  �لنفوذ  مناطق  تقا�سم  ف��ي 
معادلة  م��ن  و�إخ��ر�ج��ه��ا  �لتنظيمات  �إن��ه��اء  ي�ستوجب 
�ل�سر�ع، لذلك يجري في هذه �الأيام ��ستهد�ف منظومة 

�لقيادة و�ل�سيطرة للتنظيم".
وف���ي ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ك�����س��ف��ت ���س��ح��ي��ف��ة �ل��غ��اردي��ان 
�لبريطانية �أن �الدعاء �لبريطاني �أعلن �أنه �سيتم �عتبار 
�لتقطها  �لتي  �ل�سور  من  غيرها  "�ل�سيلفي" �أو  �سور 
في  وه��م  بريطانيا،  �إل��ى  ع��ادو�  �لذين  د�ع�س  مقاتلو 
�سوريا و�لعر�ق تهمة جديدة م�ستقلة عن �لتهم �الأخرى 
�إرهابية و�رتكاب جر�ئم حرب  مثل �الن�سمام لجماعة 

و�الإبادة �لجماعية.
د�ع�س  مقاتلي  من  عدد  ن�سر  فقد  �ل�سحيفة،  وبح�سب 
بجانب  وهم  �سيلفي  �سور  بريطانيا  �إلى  عادو�  �لذين 
�عتبرها  مما  مقطوعة،  روؤو���س��ا  يحملون  �أو  �لجثث 

�الدعاء �أنها ت�سور "�لمعاملة �لال�إن�سانية" للمتوفي.
وبالرغم �أنه قد عاد نحو 400 �سخ�س من �أفر�د �لتنظيم 
فقط،  ا  �سخ�سً  40 �إال  مقا�ساة  تتم  لم  بريطانيا،  �إل��ى 
�الأدلة  ��سترد�د  في  �لتعقيد�ت  �إلى  جزئًيا  ذلك  ويرجع 

من �ساحة �لمعركة.
�ل�سيلفي  �سور  �أن  �لعامة  �لنيابة  با�سم  متحدث  و�أكد 
ت�سكل  �أن  يمكن  و�لعر�ق  �سوريا  في  �لتقاطها  تم  �لتي 

تهمة منف�سلة �إذ� دعمتها �الأدلة.
و�أ�سار �إلى �أنه في �ل�سهر �لما�سي، تم �لقب�س على عبد 
في �سورة وهو يحمل  �لذي ظهر  �لباري  عبد  �لمجيد 
�لمعروف  وهو  �سوريا،  في  �لجثة  عن  ف�سله  تم  ر�أ�سا 
با�سم "جالد د�ع�س جون"، وتم �عتقاله في �إ�سبانيا بعد 

خروجه من �سوريا.
وقال ناطق با�سم �لنيابة �لعامة �إنهم لم يحاكمو� حتى 
ا مرتبًطا باالإرهاب �أو جر�ئم �لحرب "على  �الآن �سخ�سً

�أ�سا�س �ل�سورة فقط".
و�أف����اد ممثلو �الدع����اء ف��ي �الت��ح��اد �الأوروب�����ي �أن��ه��م 
يطورون ب�سكل متز�يد "�تهامات تر�كمية" �سد مقاتلي 
د�ع�س �لذين �رتكبو� جر�ئم �إبادة جماعية وجر�ئم �سد 

�الإن�سانية وجر�ئم حرب، ثم عادو� �إلى �أوروبا.
وذكر بيان �سدر يوم �ل�سبت عن وكالة "يوروجو�ست 
الإنفاذ �لقانون" �أن �أكثر من 20 حالة في �ألمانيا وفرن�سا 
�إ�سافية  �تهامات  �سهدت  وهولند�  وفنلند�  و�لمجر 
�أ�سيفت �إلى "ع�سوية منظمة �إرهابية" لزيادة �إمكانية 

�إ�سد�ر �أحكام �أعلى.
و�سرحت نادية مر�د، �لحائزة على جائزة نوبل لل�سالم 
و�لنا�سطة في مجال حقوق �الإن�سان للطائفة �الإيزيدية 
�آخر  نوع  هو  �لعد�لة  على  �لح�سول  دون  �لعي�س  "�إن 

من �لتعذيب".

�شور "ال�شيلفي" تالحق عنا�شر داع�ش 
رغم احتجازهم 
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 دعاء يو�سف  

رغم اإعادة فتح الأ�سواق واملحالت 
خالل �ساعات النهار ب�سكل جزئي 

كاإجراءات وقائية للحد من انت�سار 
فريو�س كورونا يف البالد، اإل اأن 

وداد عالوي )46 عامًا( مل ت�ستعد 
حللول عيد الفطر.

لنف�سها  ت�سرتي  األ  وداد  لت  " وف�سّ
واأطفالها الثالثة ك�سوة العيد، كما 

اعتادت كل عام، واكتفت ب�سنع 
كعك "الكليجة".

تقول "ل ميكنني القيام بغري ذلك 
الآن، لأننا ل ن�سعر بقيمة العيد، 
فال زيارات عائلية ول جتمعات اأو 

�سفرات ترفيهية".

ومن���ذ بد�ي���ة �نت�ش���ار جائح���ة كوفي���د19- يف 
�الأر��شي �لعر�قية، تلت���زم ود�د بعدم �النخر�ط 

يف �أي جتّمع �أو زحام، خ�شية �نتقال �لعدوى.
وت�شري �إىل �أن ما يقلقها هو �حتمال عدم �لق�شاء 
على كورونا، تقول ود�د "�شيكون �شيئًا حلياتنا 
�لقادمة، الأننا �الآن نحاول �إقناع �أنف�شنا و�أطفالنا 
باأن �حلياة �شتعود طبيعي���ة جمددً�، و�شنعّو�ض 

كل ما حرمو� منه يف عيد �الأ�شحى". 
وكانت خلية �أزمة كورونا �أعلنت عن فر�ض حظر 
جتّول �شامل يف عموم �لبالد ملدة �أ�شبوع، ي�شمل 
عطل���ة عي���د �لفط���ر، للح���د م���ن �نت�ش���ار �لعدوى 
�لوبائي���ة. وقال���ت يف بيانه���ا �إن �أي���ام عطلة عيد 
�لفطر، �شتبد�أ من �الأحد �إىل �خلمي�ض مع "فر�ض 

حظر �لتجو�ل �ل�شامل".
وي�شب���ح بذل���ك �الأ�شب���وع �ملقبل يف �لع���ر�ق قيد 
حظ���ر �لتج���و�ل �ل�شام���ل، �إذ �أن يوم���ي �جلمعة 
و�ل�شب���ت بحك���م ق���ر�ر �شاب���ق يخ�شع���ان حلظر 

كامل.
يف موق���ف �آخر، يحر�ض �لبع����ض على �لتز�مهم 
با�شتع���د�د�ت عي���د �لفط���ر رغ���م حظ���ر �لتج���ّول 

�ل�شامل، وذلك لتو�ج���د �أقاربهم ومعارفهم �شمن 
حدود �ملنطقة �لو�حدة.

منه���م من���ى عثم���ان ) 56 عام���ًا(، تق���ول "حظ���ر 
�لتج���ّول �ل�شام���ل ال يعي���ق ��شتعد�د�تن���ا لعي���د 
�لفط���ر، و�شنقوم به���ا مثل كل ع���ام، الأننا نعي�ض 

معًا يف نف�ض �ملنطقة".
�أف���ر�د عائلته���ا يف منطق���ة  م���ع  وت�شك���ن من���ى 
�لعامري���ة ببغد�د، ويلتق���ون مبعارفهم و�أقاربهم 
عرب جتمعات ومنا�شبات رغم �حلظر و�إجر�ء�ت 

�لتباعد.

وخالل �الأ�شبوع �ملا�ش���ي، ذهبت منى مع زوجة 
�أخيه���ا �إىل �ل�ش���وق ل�ش���ر�ء ك�شوة �لعي���د الأفر�د 

عائلتهما.
وت�شي���ف �أن "�خل���وف م���ن تف�شي �لوب���اء لي�ض 
عذر� لعدم �ال�شتعد�د للعيد، كما �أن �ال�شتعد�د له 

�أو تركه لن مينع �لوباء من �النت�شار".
نلتقي  منازلنا ولن  �لعيد يف  �أج���و�ء  "�شنعي�ض 
بغ���ري معارفنا و�أقاربنا �لذي���ن جنتمع معهم منذ 

�شنو�ت طويلة"، تقول منى.
وت�شري �إىل �أنها حتر�ض عند �لت�شوق يف �حلفاظ 

على م�شافة �أمان بينها وبني �لغرباء، و��شتخد�م 
�لكمامة و�ملو�د �ملعقمة كثريً�. 

اأزمة اقت�سادية
يف ذ�ت �ل�شي���اق، يقول �شالم حمي���د )49 عامًا(  
للت�ش���وق  �مل���ال  للعي���د يحت���اج  "�ال�شتع���د�د  �إن 

و�شر�ء حاجيات لالأ�شرة".
ال  �إذن  �الآن،  لغاي���ة  ر�تب���ي  �أ�شتل���م  مل  "لكنن���ي 
عي���د ل���دي" يتابع �ش���الم، مو�شح���ًا  "ال ميكنني 
�لتفك���ري بالعي���د و�أن���ا قل���ق على ر�تب���ي �لذي قد 

ال �أ�شتلم���ه �أب���دً� ب�شب���ب �أزم���ة فريو����ض كورونا 
�القت�شادية". وي�شيف �شالم �لذي يعمل موظفًا 
حكوميًا "معظمن���ا �الآن يعي�ض حالة غري مريحة 
الأن �لق���ادم �أ�شبه باملجهول، ومن �ل�شعب تخمني 
�ش���كل حياتن���ا الحق���ًا، لذ� ف���اإن �ال�شتع���د�د للعيد 

يجعلك ت�شعر �أنك مبعزل عما يحدث". 
�إّن  تق���ول،   مرت�ش���ى  �م  �ل�شي���دة  جهته���ا،  م���ن 
�جتماعي���ة  كمنا�شب���ة  �لعي���د  ينتظ���ر  "�جلمي���ع 
وديني���ة، ففي خالله فر�ش���ة للتقارب بني �لنا�ض، 
لك���ّن ه���ذ� �لعي���د يح���ّل خمتلف���ًا �إذ ُمنعن���ا ب�شبب 

فريو����ض كورونا من �ال�شتمتاع بالعيد مثلما كّنا 
نفعل يف �الأعياد �ل�شابقة". 

ع���ادل �شلمان، يق���ول �إّن "هذ� �لعي���د خمتلف عن 
كّل �الأعي���اد. فقد مررنا بح���روب و�أزمات كثرية، 
لك���ّن �حلال���ة �ليوم جتع���ل �الأمور ثقيل���ة. فاأنا مل 
�أ�ش���رزق �إال بالقلي���ل ب�شبب �الأزم���ة �ملالية �لتي 

ز�دت من معاناة �لنا�ض". 
�شاح���ب حمل لبي���ع �ملالب�ض ي�شكو م���ن  تر�جع 
كبري يف ما يتعلق ب�شر�ء مالب�ض جديدة لالأطفال 
وحت���ى للكبار ب�شب���ب �ل�شائقة �ملالي���ة �لتي ميّر 

�ملو�طنون بها. 
وكانت حمافظات نينوى و�لب�شرة وو��شط، قد 
�علن���ت  �تخاذ �إجر�ء�ت م�شددة للحد من �نت�شار 
فريو����ض كورونا خالل �أيام عي���د �لفطر، تنوعت 
بني فر����ض �حلظ���ر �ل�شامل و�ال�شتنف���ار �الأمني 

و�إغالق �ملد�خل �خلارجية.
وعق���دت خلية �الأزم���ة �جتماع���ًا برئا�شة حمافظ 
نين���وى جن���م �جلب���وري، تق���رر في���ه "�لتما�شي 
م���ع قر�ر خلية �الزمة �ل�شحي���ة �ملركزية وفر�ض 
حظر �لتجو�ل �ل�شامل يف حمافظة نينوى طيلة 
�أيام عيد �لفطر �ملبارك با�شتثناء حركة �لفالحني 
و�آلياته���م ومايتعل���ق باحل�ش���اد ونق���ل �حلبوب 

وعجالت �لوقود و�حلاالت �لطارئة".
ويف و��ش���ط، ق���ال �ملحافظ حممد �ملياح���ي، �إنه 
"من �جل �شالمة �أبناء �ملحافظة نعلن عن �إغالق 
جميع مد�خل و��شط �خلارجية من يوم غد �الحد 
�ل�شاعة 12 ظهرً� ومينع دخول �أي �شخ�ض حتى 
�أبن���اء �ملحافظ���ة مين���ع دخوله���م ولديه���م فر�شة 
لغاي���ة ظهر �لغ���د، كما ُتلغى جمي���ع �ال�شتثناء�ت 
و�شيت���م �لتعام���ل م���ع �أي جتمع���ات ب�شرية وفق 
�لقان���ون". �إىل ذل���ك، �أكد قائد عملي���ات �لب�شرة، 
قا�ش���م جا�شم نز�ل، �أن "عيد �لفطر �ملبارك يعترب 
منا�شب���ة وفرحة مهمة على قلوب جميع �مل�شلمني 
يف �لع���ر�ق والنتمنى �أن تكون �لق���و�ت �الأمنية 
�حلائ���ل دون فرح���ة �هلنا يف حمافظ���ة �لب�شرة 
ولك���ن علينا �الأخ���ذ بنظر �العتب���ار خطر �نت�شار 
�لفريو����ض �ل���ذي �أ�شب���ح وب���اء عامليًا يه���دد بني 

�لب�شر".
وتوقع���ت جلنة �ل�شح���ة �لنيابية، �إع���ادة فر�ض 
�حلظر �ل�شامل بعد �لعيد، فيما حذرت من �نهيار 
يف  بغ���د�د  يف  خ�شو�شا  �ل�شحية،  �ملنظوم���ة 
حال عدم �لتز�م �ملو�طن���ني بالتعليمات �ل�شحية 

�شابة بالفيرو�ض. و�زدياد حاالت �الإ

حظر تجّول تام واإجراءات م�سددة.. هكذا ا�ستقبل العراقيون عيد الفطر  

  متابعة/ املدى 

تتو��ش���ل ق�شية �ختفاء مئات �الأطنان من �حلنطة يف خمازن 
مدينة �لنجف �لعر�قية بالتفاعل، بعد �إعالن هيئة �لنز�هة فتح 

حتقيق مع م�شوؤولني �دعو� �أن �لطيور هي من �أكلتها.
وقالت �لهيئة يف بيان �إن �لتحقيقات �شت�شمل �أربعة م�شوؤولني 
يعملون يف �شايلو )خمازن( �لنجف للحبوب، م�شيفة �أن كمية 
�حلنطة �ملفقودة بلغت �أكرث من 750 طنا قيمتها تتجاوز 400 

مليون دينار عر�قي )330 �ألف دوالر �أمريكي(.
وذكرت د�ئ���رة �لتحقيقات يف �لهيئة، يف بيان لها �ن "حمكمة 
حتقيق �لنجف �ملخت�شة بق�شايا �لنز�هة �أ�شدرت �أمر ��شتقد�م 
بحق �أربعة م�شوؤولني يف �ل�شايلو �الأفقي للمحافظة، ��شتنادً� 
"، مو�شحة  ة )341( من قانون �لعقوبات �لعر�قيِّ الأحكام �ملادَّ
�ن ذل���ك ياأتي "بعد �طالعها على حم�ش���ر �ل�شبط �لذي نظمته 
مالكات مكتب حتقيق �لنجف �لتابع للهيئة �ملت�شمن م�شتند�ت 
�الإدخال و�الإخر�ج �ملخزين �خلا�شة مبادة �حلنطة �ملحلية – 
يف خم���ازن �ل�شايلو �لتاب���ع لل�شركة �لعامة لتج���ارة �حلبوب 
للم���دة من ) 2019/5/4 لغاي���ة 2020/4/1(، و�أقو�ل �ملمثل 
�لقانوين لل�شركة".   و��شار �لبيان �ىل �ن "هيئة �لنز�هة ويف 
�لتا�شع ع�شر من �أيار �جلاري �علنت نتائج حتريها عن وجود 
نق����ض يف مادة �حلنطة يف خم���ازن �شايلو �لنج���ف �الأفقي"، 
مبينة �أن "كمية �لنق�ض ت�شل �إىل �أكرث من )750( طنًا، بقيمة 

تتجاوز )400،000،000( مليون دينار".   
و�أث���ارت �حلادث���ة �شخري���ة و��شع���ة عل���ى مو�ق���ع �لتو��ش���ل 
�الجتماع���ي يف �لعر�ق �لتي �شجت خ���الل �ليومني �ملا�شيني 
ب�ش���ور وتعليق���ات كله���ا تتحدث ع���ن طيور �حلم���ام ودورها 
يف �لق�شي���ة. ون�ش���ر بع����ض �مل�شتخدمني على توي���ر �شور� 
حلم���ام بر�أ�ض فيل �أو ماعز للتعبري عن ع���دم �قتناعهم برو�ية 

�مل�شوؤولني يف خمازن �لنجف.
م���ن �برزه���ا "�حلمام بريء م���ن �شرقة �حلنطة مث���ل ما بريء 
�لذئ���ب من دم نبي �لله يو�ش���ف )عليه �ل�شالم ("، وكتب مدون 
�آخر: "�لعثور على طيور نادرة يف �لنجف حريت �لعلماء. هذه 
�لطي���ور بامكانها �لتهام 750 طنا م���ن �حلنطة خالل �شاعات. 

علم���ًا �ن علماء وجدو� "�لدبة"، �لتي بحث عنها �شكان �لعر�ق 
طوي���اًل، ت�شرح ومترح يف مكات���ب �مل�شوؤولني بالنجف".  كما 
ن�ش���ر �آخرون �شورة حمامة وهي ترت���دي عمامة وكتب عليها 
عب���ارة "حزبي���ة" �أو ر�شم عليها علم �إي���ر�ن، يف �إ�شارة �إىل �أن 

�لق�شية مرتبطة بف�شاد ميار�شه م�شوؤولون.
و�أج���رى م�شتخدم عملية ح�شابية ب�شيطة �أظهرت �أنه يف حال 
�لت�شدي���ق بالرو�ية �لر�شمي���ة فهذ� يعني �أن هن���اك نحو 1.5 

مليون طري �شارك يف "�أكل �حلنطة".
�آخ���رون ن�ش���رو� مقطعا م�ش���ور� يظهر قيام �شخ����ض باإدخال 
جمموعة من طيور �حلمام �إىل غرفة، وكتبو� عليه "مت �لقب�ض 
عل���ى �شر�ق �حلنطة". من جهة �خرى تعر�شت م�شاحة كبرية 
مزروعة مبح�شول �حلنطة يف حمافظة �شالح �لدين، �الحد، 
�إىل حري���ق جمه���ول �مل�ش���در، ��شتوج���ب تدخل ف���رق �لدفاع 
�مل���دين الإخماده.   وقال���ت مديرية �لدفاع �مل���دين يف حمافظة 
�ش���الح �لدي���ن، يف بيان  له���ا �م�ض �الح���د، �إن "فرقن���ا �نقذت 
�كرث من �لفي دومن من �حلنطة، و�خمدت حادث حريق �ندلع 
يف م�شاح���ة كبرية م���ن �ملح�شول يف قرية ب���ري �لذهب �لتابع 
لق�شاء طوزخورماتو".   وتابع، "فقد متكنت فرقنا يف مفرزة 
�شليمان بي���ك �لتابعة ملركز �لطوز م���ن �ل�شيطرة على �حلادث 
و�إخم���اد �لن���ري�ن بع���د تطويقها م���ن عدة حم���اور و�حليلولة 
دون تو�شعه���ا �إىل �حلقول �ملج���اورة �الخرى". فيما ذكر �حد 
�ملز�رعني يف حمافظة �لنج���ف، �إن �آالف �الأطنان من �الأ�شمدة 
�ختف���ت بالتز�م���ن م���ع �ختف���اء مئ���ات �الأطنان م���ن �حلنطة.   
وعر����ض �ملز�رع يف مقطع م�شور تد�وله نا�شطون يف مو�قع 
�لتو��شل �الجتماعي تابعته �مل���دى �م�ض �الحد، وثائق يقول 

�إنها "تثبت �ختفاء كميات كبرية من �ال�شمدة".  
ويع���اين �لع���ر�ق منذ �شنو�ت م���ن ف�ش���اد �إد�ري ومايل و�شع 
�لبلد يف �ملرتبة �ل� 12 بني �لدول �الأكرث ف�شاد� يف �لعامل، وفقا 

لتقرير منظمة �ل�شفافية �لدولية �شدر عام 2019.
وبع���د 17 عام���ا من �حلكوم���ات �ملتعاقبة، ال ي���ز�ل �لبلد �لذي 
يطف���و على بحور من �لنف���ط، يفتقر �ىل �خلدم���ات �الأ�شا�شية 
�نهي���ار يف  م���و�ز�ة �شب���ه  �لنظيف���ة، يف  كالكهرب���اء و�ملي���اه 

�لنظامني �ل�شحي و�لتعليمي.

�سخرية  موجة  الطيور"..  على  "القب�ض 
 متابعة املدى وغ�سب بعد ف�سيحة الحنطة في النجف 

�سلط تقرير ن�سرته وكالة 
الحد،  بر�س" ام�س  "فران�س 
ال�سوء على م�ستقبل الطالب 

يف العراق، مبينًا ان كورونا 
والحتجاجات �سرقا اأحالم 
الطالب العراقيني بالتخرج 

هذا العام. 
كان من املفرت�س اأن يكون 

هذا العام عام تخّرج ب�سمة 
هيثم باإجازة جامعية و�سهادة 
لغة وماجي�ستري خارج البالد 

رمبا، لكن الحتجاجات 
املطلبية وتف�سي وباء كوفيد-

19 العاملي يف العراق، �سرّيا 
الرياح عك�س م�سار �سفنها.

تقول �ل�شابة �ل�شمر�ء �لطالبة يف �جلامعة 
�مل�شتن�شري���ة بالعا�شمة بغد�د "كنت �أحلم 
بالتخ���ّرج من���ذ يوم���ي �الأول يف �جلامعة. 
حتى �أنن���ي ��شريت ف�شتان���ًا زهريًا حلفل 
�لتخرج، رغ���م �أنني ال �أرت���دي �لف�شاتني"، 
ال  "�الآن  بر����ض  فر�ن����ض  لوكال���ة  م�شيف���ة 

�أعرف متى ميكنني �رتد�وؤه".
وق���د ال يتمكن نحو 150 �ألف طالب عر�قي 
من �لتخ���رج �ملفر�ض هذ� �لربيع، بح�شب 
�ملتحدث با�شم وز�رة �لتعليم �لعايل حيدر 
�لعب���ودي، �إذ �أغلقت �جلامعات �أواًل ب�شبب 
�الحتجاجات �ل�شعبية �ملناه�شة للحكومة، 

وثم بانت�شار وباء كوفيد-19.
�شي���وؤدي ذل���ك �إىل تاأخري عملي���ات �لبحث 
عن وظائ���ف يف بلد تبلغ في���ه ن�شبة بطالة 
�ل�شباب 36 يف �ملئة، ومن �ملرجح �أن ترتفع 

�أكرث مع مو�جهة �لبالد الأزمة مالية.
كان���ت ب�شمة هيث���م )23 عام���ًا( قد خططت 
م���ن  تتمك���ن  حت���ى  لدر��شته���ا،  بعناي���ة 
�حل�ش���ول عل���ى وظيف���ة ن���ادرة بالقط���اع 

�خلا�ض يف �لعر�ق.
�الأدب  يف  ب�شه���ادة  تت�شل���ح  �أن  ومبج���رد 
�النكلي���زي، كانت تاأم���ل يف �حل�شول على 
�شهادتني باللغ���ة، ثم متابعة �ملاج�شتري يف 

�إد�رة �الأعمال �أو �لرجمة �لفورية.
لك���ن �الحتجاج���ات كان���ت �أ�ش���رع. وخرج 
مئ���ات �الآالف �إىل �ل�ش���و�رع يف �الأول م���ن 
ت�شري���ن �الأول/�أكتوبر، موع���د بدء �ل�شنة 
�لف�ش���اد  مبحارب���ة  مطالب���ني  �جلامعي���ة، 

وتغيري كامل �لطبقة �ل�شيا�شية �لتي كانو� 
يتهمونها بالوالء الإير�ن.

دور  للط���الب  ك���ان  �لدر��ش���ة،  ولتوق���ف 
�خلي���م  ون�ش���ب  �الإ�شر�ب���ات  يف  ر�ئ���د 
�الحتجاجية باأ�شم���اء �الأق�شام �الأكادميية، 
وتنظي���م م�ش���ري�ت لدع���م �حلرك���ة عندم���ا 

تخّف �حلما�شة.
تقول ب�شمة "يف بع�ض �الأحيان كنت �أذهب 

دون علم و�لدّي".
" " نتفليك�ض 

بح�شور عدد قليل من �لطالب �إىل �لف�شول 
�لدر��شي���ة، قامت معظ���م �جلامعات باإعادة 
جدولة �متحانات �لف�ش���ل �لدر��شي �الأول 
�إىل �أو�خ���ر �شب���اط �أو �آذ�ر، وب���د�أ تر�شيخ 

��شتخد�م �ملناهج عرب �النرنت.
لك���ن م�شكل���ة �أك���رب كان���ت تتبل���ور يف ذلك 
�لوقت: جائحة فريو����ض كورونا �مل�شتجد 

�شديد �لعدوى �لذي �جتاح �لعامل.
ومع ��شتع���د�د �لطالب الإج���ر�ء �متحانات 
كل  �حلكوم���ة  �أغلق���ت  جدولته���ا،  �أعي���دت 
�أماك���ن �لتجمع���ات �لرئي�ش���ة، مب���ا يف ذلك 

�جلامعات، ملنع تف�شي �لوباء.
وبالت���ايل، مت تاأجي���ل �حتف���االت �لتخ���رج 
�لتي طال �نتظارها، وكذلك �ملنح �لدر��شية 

�لدولية.
ووفق���ًا لل�شف���ارة �الأمريكية يف بغ���د�د، لن 
يتمك���ن ما ب���ني 200 و250 طالب���ًا كان من 
�ملقرر �أن يدر�شو� يف �لواليات �ملتحدة هذ� 
�لعام، من �ل�شفر ب�شب���ب �لقيود �ملفرو�شة 

جر�ء كوفيد-19.
تقول رنني �خلليلي )25 عامًا( �لتي تدر�ض 
هند�ش���ة �الت�ش���االت يف كلي���ة �ملاأمون يف 

بغد�د "لن نعي�ض جو �حتفال �لتخرج".
�لتعلي���م  وز�رة  �أن  �لعب���ودي  ويو�ش���ح 
�لع���ايل �شتعل���ن ع���ن ج���دول �المتحان���ات 
�لنهائي���ة "قريبًا"، مبا يف ذل���ك �الإر�شاد�ت 

�للوجي�شتية للحفاظ على �شحة �لطالب.
ولكن بالن�شبة مليادة حممد )23 عامًا(، فقد 

فات �الأو�ن.
فيج���ب عل���ى طال���ب �لفن���ون �جلميل���ة يف 
جامع���ة بغد�د ك���ي يتخرج �إكم���ال م�شروع 
�لنح���ت �لنهائ���ي يف ��شتودي���و �جلامع���ة، 

�ملغلق منذ �أكرث من �شهرين.
تق���ول حمم���د لفر�ن����ض بر����ض �إن "�آخر ما 
�شمعن���اه ه���و �أننا �شنب���د�أ �مل�شاري���ع �لعام 
�ملقب���ل، لذلك �شنتخرج متاأخرين عامًا. لكن 
�لبع�ض من���ا ال ي�شتطيع حتم���ل ذلك. نحن 

بحاجة �إىل بدء �لعمل".
�ن�شمت حممد �إىل �الحتجاجات �ملناه�شة 
للحكوم���ة �لع���ام �ملا�ش���ي، لكنه���ا تق���ر باأن 
�الإقبال �ل�شعيف يف �الآونة �الأخرية يثنيها 

عن �لعودة �إىل �ل�شارع.
تق���ول م���ن منزله���ا يف بغ���د�د "ه���ذ� �لعام 
�نزل���ق م���ن ب���ني �أيدين���ا )...( �الآن نق�شي 
نتفليك����ض"  م�شاه���دة  يف  باأكمل���ه  وقتن���ا 

من�شة �الأفالم على �النرنت.
�الأمل" " فقدت 

�أك���رث من 60 باملئة من �شكان �لعر�ق �لبالغ 

عددهم 40 مليون ن�شمة، هم دون �خلام�شة 
و�لع�شرين، ويقدر باأن يزيد عددهم ع�شرة 

ماليني بحلول �لعام 2030.
يعتم���د معظ���م �لط���الب �الأك���رب �شن���ًا عل���ى 
للحكوم���ة  �جلماع���ي  �لتوظي���ف  برنام���ج 
من �حلقب���ة �ال�شر�كية، حي���ث يتم تعيني 
�خلريج���ني �جلدد يف وظائ���ف يف �لقطاع 

�لعام �ملت�شخم يف �لبالد.
لكن �حلكوم���ة كافحت من �أج���ل ��شتيعاب 
يف  �خلريج���ني  م���ن  �جلدي���دة  �ملوج���ات 
�ل�شن���و�ت �الأخ���رية، �الأمر �ل���ذي �أثار قلق 

�شجاد مطر، طالب �لطب �لبالغ 22 عامًا.
يق���ول لفر�ن�ض بر�ض "كان من �ملفر�ض �أن 
�أتخرج ه���ذ� �لعام، لكن قلب���ي يقول يل �إن 

ذلك لن يحدث".
مل يتم بعد تعيني فئة خريجي �لعام 2019 
من �جلامعة �خلا�شة �لتي يدر�ض فيها، يف 
�لوظائف �حلكومية، ما يجعل تعيينه قبل 

نهاية �لعام 2021 �أمرً� غري مرجح.
وذل���ك يعن���ي �أن���ه �شيبق���ى يف �ملن���زل م���ع 
و�لديه يف �لنا�شرية يف جنوب �لبالد، من 
دون ر�تب �ل�700 �ألف دينار )حو�ىل 600 

دوالر( �لذي كان يتوقعه.
يق���ول مط���ر مبر�رة "ع���الوة عل���ى ذلك، ما 
ز�ل���ت �جلامعة تري���د منا �أن ندف���ع مليونًا 
و750 �أل���ف دين���ار عر�ق���ي )1500 دوالر( 
من �لر�شوم �لدر��شي���ة لف�شل �لربيع. لكن 
ال يوج���د عم���ل يف �لنا�شري���ة، لق���د فقدت 

�الأمل".

كورونا واالحتجاجات �سرقا اأحالم الطالب بفرحة التخرج 



 بغداد / املدى

اأعل���ن الحتاد الآ�س���يوي لكرة القدم 
ع���ن ان�سمام �سان���ع األعاب املنتخب 
الوطن���ي لك���رة الق���دم �سف���اء هادي 
الذي يلعب يف �سفوف فريق كريليا 
حمل���ة  اىل  الرو�س���ي  �سوفيت���وف 
اإيقاف �سل�سل���ة املر�ض التي اطلقها 
والهادفة لتحقيق التاأثري الإيجابي 
الأم���ل  ر�س���الة  ن�س���ر  خ���ال  م���ن 
والوح���دة �س���من جه���ود التوعي���ة 
العام���ة وت�س���جيع النا�ض م���ن جميع 
اأرجاء الع���امل على القي���ام بدورهم يف 
اإيقاف جائحة كورونا امل�ستجد )كوفيد 
-19(. وكت���ب الحتاد الآ�س���يوي لكرة 
الق���دم ع���ر موقع���ه الر�س���مي: ين�س���م 
الاعب العراقي �سفاء هادي اىل حملة 
اإيق���اف �سل�س���لة املر����ض الت���ي حتم���ل 
ر�س���الة الت�س���امن يف ه���ذه الظ���روف 

وكذل���ك الرتوي���ج لقواعد ال�س���حة العامة 
التي و�سعتها منظمة ال�سحة العاملية من 
خال البقاء باملنازل وممار�س���ة اجراءات 
النظافة والتعقيم والتاأكد من ترك م�ساحة 

مع الآخري���ن وكذلك احرتام قواعد العزل 
ال�س���حي. ومن جهت���ه قال �س���انع العاب 
املنتخب الوطني لكرة القدم �س���فاء هادي 
ع���ر �س���ريط فيدي���و ق�س���ري ان���ه: خ���ال 

ال�سهر القليلة املا�س���ية �سكلت ت�سحيات 
العامل���ن يف جم���ال ال�س���حة والعامل���ن 
يف الوظائف ال�سا�س���ية م�سدر الهام لكل 
النا�ض، اعر عن امتناين الكبري للعاملن 
يف اخلط���وط المامية والذين يخاطرون 

بحياتهم من اجل انقاذ الآخرين.
واأ�س���اف: كما هو احلال بالن�سبة جلميع 
الاعب���ن فاأنني افتق���د زمائي والجواء 
داخل امللعب وحما�سة اجلماهري واحداث 
ك���رة القدم ولكن يف ظل انت�س���ار فريو�ض 
كورونا فاإن ال�سيء الأهم بالن�سبة لنا هو 

ان نعتني باأنف�سنا وبكل من نحب.
واأو�س���ح �س���فاء هادي يف ختام حديثه: 
اأدع���و اجلميع لتباع ن�س���ائح ال�س���لطات 
املحلي���ة واملحافظة على الروح الإيجابية 
ك�س���ر  القي���ام بدورن���ا يف  ك���ي نوا�س���ل 
�سل�س���لة انت�س���ار املر����ض ودع���م الطواقم 
الطبي���ة التي تكافح انت�س���ار ه���ذا الوباء 

العاملي.
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 رعد العراقي

باختصار ديمقراطي

 موؤي���د البدري )86 عامًا(.. ق�س���ة حياة مليئة بالعطاء ور�س���انة 
الكلم���ة واأمانة امل�س���وؤولية التي حملها طوال م�س���واره الوظيفي، 
ب�س���فة اأمن �س���ندوق الحت���اد العراق���ي لكرة الق���دم، ومدير عام 
الريا�س���ة املدر�س���ية 1962 - 1984، ومدي���ر الألعاب الريا�س���ية 
يف وزارة ال�س���باب 1962 - 1984، وا�س���تاذ يف كلي���ة الرتبي���ة 
الريا�س���ية جامعة بغداد، و�س���كرتري الحت���اد العراقي لكرة القدم 
1970- 1977، ورئي����ض الحتاد العراقي لك���رة القدم يف 1977 
، 1980 و 1988، وكات���ب يف عدي���د ال�س���حف واملج���ات، مق���دم 
برنامج )الريا�س���ة يف ا�س���بوع( منذ عام 1963 لغاية 1993 حن 
تاأل���ق يف اإه���داء العائلة العراقي���ة اأجمل برامج الريا�س���ة يرتقبه 
اجلميع عند ال�ساعة التا�سعة من م�ساء كل يوم ثاثاء لي�ستمتعوا 

بعفوية التقدمي و�سا�سة الأداء ومتعة الأخبار واملقابات.
جن���اح الرنامج ارتبط ب�سخ�س���ية البدري املهني���ة التي جتّذرت 
بعم���ق يف �س���احة الريا�س���ة بع���د اأن جم���ع ب���ن العل���م الأكادميي 
والعم���ل الإداري ال���ذي و�س���ع ب�س���مته املمّي���زة خ���ال ا�س���غاله 
املنا�سب يف احتاد الكرة ا�سافة اىل براعته يف اجلانب الإعامي 
���ة املعلقن با منازع كاأول �سخ�ض يوؤدي تلك املهمة  واعتاء من�سّ

يف تاريخ املهنة.
ومع توقف بث برنامج )الريا�س���ة يف ا�س���بوع( ع���ام 1993 غادر 
البدري اأر�ض الوطن اأوا�س���ط ت�سعينيات القرن املا�سي، وا�ستقّر 
ب���ه احل���ال يف دولة قطر ال�س���قيقة الت���ي تدرك جي���دًا كنز اخلرة 
الريا�س���ية والكفاءة العالية التي تتوافر يف �سخ�سيته، لتت�سابق 
الأندية على ال�س���تعانة به يف و�س���ع اخلط���ط الإدارية وكان من 
ن�س���يب الن���ادي العربي الذي ر�س���م ل���ه مام���ح الإدارة والتنظيم 

وقّدم له خا�سة جهده باإتقان وحر�ض.
اأكاد اأج���زم اأن الرج���ل ا�س���بح ظاه���رة ارتبطت مبحّب���ة النا�ض له 
الت���ي اأدركت في�ض احلب ال���ذي يكتنز دواخله للوطن وال�س���عب، 
فبادلت���ه املحّبة وحر�س���ْت على تتّب���ع كل اأخب���اره، واإن كان بعيدًا 
عنه���ا.. ويف املقابل كان البدري اأكرث حر�س���ًا على التوا�س���ل عر 
كل اأحاديثه ولقاءاته، بل توا�سل مبقالت ر�سينة هادفة اختار اأن 
تكون )املدى( ال�س���حيفة الوحيدة من بن �س���حف الداخل ا�سافة 
اىل جملة )حوار �سبورت( ال�س���هرية ال�سادرة عن موؤ�س�سة املدى 

التي وا�سل الكتابة فيهما منذ عام 2008 لغاية 2014.
ولأن للعمر اأحكام، فقد فر�َض على الفار�ض اأن يرتّجل من �س���هوة 
ج���واده لي�س���رتيح من تعب ال�س���نن وي���داوي اآلم مر�س���ه الذي 
اأخ���ذ من���ه الكثري، فاعت���زل العمل ومل يف���ارق بيته وا�س���رته التي 
حر�س���ت على تقدمي الرعاية ال�س���حية له، اإل اأن حمبيه وزماءه 
مل ينقطع���وا عن زيارته با�س���تمرار وتفّقد احواله، وهو ما �س���ّبب 
الإح���راج ح�س���ب اعتقادنا لعائلته التي كانت تعاين بن �س���رورة 
اأن توّفر له الأجواء الهادئة وبن �س���عوبة العتذار عن ا�س���تقبال 
الزائرين له، فيما ت�سّببت اإحدى زيارات زميل قدمي له يف اإحداث 
رّدة فع���ل �س���لبية عندم���ا ن�س���ر على موق���ع التوا�س���ل الجتماعي 
�س���ورة غري منا�سبة وغري مقبولة للبدري وهو يظهر عليه التعب 
ال�س���ديد مباب����ض البيت ول نع���رف الغاية من ن�س���رها، وهل هي 
مق�سودة اأم جلهل نا�سرها، وهل كان �سيقبل اأن يظهر اأمام النا�ض 

بال�سورة نف�سها؟!
بعد ق�س���اوة ن�سر ال�س���ورة و�سرورة اأن يوا�س���ل البدري عاجه 
ال���ذي ُيكّلف عائلت���ه مبالغ كبرية يف قطر، ارتاأت ا�س���رته نقله اىل 
لندن وال�س���تقرار هناك ملوا�س���لة رعايته بعيدًا ع���ن اأي تاأثريات 
نف�س���ية، وهو ما �س���ّبب ندرة الخب���ار عنه، وعدم دّق���ة ما تتناوله 
بع�ض و�س���ائل الإعام يف ظل عدم اإمكانية تفّقد زمائه مبا�س���رة، 
با�س���تثناء �سديق العمر الاعب الدويل ال�سابق ه�سام عطا عجاج 
توا�س���ل معه يف جميع الظروف ومل يتخّل عنه بعك�ض اآخرين مل 

يح�سنوا الوفاء لتاريخهم معه!
م���ا يحزن يف الأمر، اأن هن���اك انفاتا فكريا هجين���ا اجتاح بع�ض 
عق���ول من يتعّمد ن�س���ر اأخبار مزّيف���ة عن رحيل الب���دري، تكّررت 
اأكرث من مّرة يف اإ�س���رار غريب يفقد نا�سره كل مفاهيم الن�سانية 
وحتّول���ه اىل وح����ض يفرت����ض م�س���اعر حمب���ي الب���دري وعائلته 
الكرمية، فاملوت اإن ح�سر ل مفّر للجميع منه اإن كان طفًا اأم كهًا، 
لكن حتّدي القدر وال�ستهانة بن�سر الأكاذيب والتاعب بالعواطف 
ل اأظنها اإل اإثمًا وو�س���اعة �ستبقى و�س���مًا ُيخزي وجوه من ي�سّر 

على ارتكاب تلك الأفعال امل�سينة.
�س���يظل البدري �س���اطعًا بتاريخه، ورا�س���خًا يف قل���وب حمبيه، ل 
يحجبه �س���باب لندن مهما طال غيابه، و�س���تبقى الأعمار بيد الله، 
و�س���نبقى موؤمن���ن بقدره، ولي�ض لنا �س���وى الدع���اء لأبي زيدون 
بتمام ال�س���حة والعافية.. تلك هي الر�س���الة الت���ي ل بّد اأن يفهمها 

املُ�سيئون!

البدري.. ووح�ش امل�شاعر!

ولأن للعمر اأحكام، فقد فر�َض 
على الفار�ض اأن يترّجل من 

�صهوة جواده لي�صتريح من تعب 
ال�صنين ويداوي اآلم مر�صه الذي 

اأخذ منه الكثيذر

 بغداد / حيدر مدلول

ينتظر ال�صارع الريا�صي 
العراقي من هيئة التطبيع يف 
احتاد كرة القدم برئا�صة اإياد 
بنيان �صرورة ت�صكيل اللجنة 

الطبية باأ�صرع وقت ممكن، يف 
ظل تواجد عدد من اخلربات 

العراقية العاملة مع املنتخبات 
الوطنية، التي ا�صبح وجودها 

�صروريًا ول�صيما بعد قرار 
العودة الفرتا�صية ملناف�صات 

دوري الكرة املمتاز باملو�صم 
احلايل اعتباراً من يوم الثالث 

ل�صهر متوز املقبل مب�صاركة 
فرق النفط والقوة اجلوية 

ونفط الو�صط والنجف 
والزوراء والطلبة وامليناء 

واحلدود واأربيل وال�صناعات 
الكهربائية وال�صرطة 

ونفط اجلنوب واأمانة بغداد 
والكهرباء ونفط مي�صان.

اللجنة الطبية
وا�س���تغرب العدي���د م���ن النق���اد واملتابعن 
واملهتم���ن يف �س���وؤون الك���رة العراقية من 
ع���دم قي���ام هيئ���ة التطبيع يف احت���اد الكرة 
بت�س���كيل اللجنة الطبية، اأ�س���وة بنظرياتها 
النظ���ام  و�س���ياغة  املراجع���ة  جلن���ة  م���ن 
ال�سا�س���ي لاحت���اد العراق���ي والحتادات 
الفرعي���ة والرواب���ط برئا�س���ة اإي���اد بنيان، 
واللجنة الفنية والتطوير برئا�سة د.�سامل 
كامل، وجلنة امل�س���ابقات املركزية برئا�س���ة 
د. حي���در ع���ويف، وجلن���ة القي���م والأخاق 
برئا�س���ة د.ح�س���ن عل���ي ح�س���ن، واللجن���ة 
الن�س���وية برئا�س���ة اذه���ان حمم���د جا�س���م، 
وجلنة كرة ال�س���الت برئا�سة نعيم �سدام، 
واللجن���ة الأمنية برئا�س���ة طه عب���د حاته، 
يف ظ���ل توا�س���ل تف�ّس���ي فريو����ض كورونا 
امل�ستجد يف العراق الذي بلغ عدد �سحاياه 
4272 من امل�س���ابن و152  م���ن الوفيات، 
واأج���ر اللجن���ة العليا لل�س���حة وال�س���امة 
الوطنية مبجل�ض ال���وزراء اىل اتخاذ قرار 
مبن���ع التجّمعات الريا�س���ية وغلق املاعب 
يف العا�س���مة بغ���داد واملحافظات، واإيقاف 
التدريب���ات يف الأندي���ة اعتب���ارًا م���ن ي���وم 
ال�س���ابع ع�س���ر من �س���هر اآذار املا�س���ي اىل 
اإ�س���عار اآخ���ر، �س���عيًا للحف���اظ على �س���حة 
التدريبي���ة  وامل���اكات  الاعب���ن  و�س���امة 

والإدارية واحلكام واجلماهري.

مفتاح التعاون
ودع���ا هوؤلء اىل ا�س���تثمار تواجد د.قا�س���م 
حمم���د اجلنابي كع�س���و يف اللجنة الطبية 

بالحت���اد العرب���ي لك���رة القدم م���ن اأجل اأن 
يكون على رئا�س���ة اللجن���ة الطبية املحلية، 
وت�س���مية اىل جانبه كل من د.ماجد الهايل 
املقي���م يف دول���ة الإم���ارات العربية املتحدة 
ود.عب���د الكرمي ال�س���فار الطبيب ال�س���ابق 
للمنتخ���ب الوطن���ي لك���رة الق���دم ود.غالب 
املو�س���وي طبي���ب املنتخ���ب الأوملب���ي لكرة 
القدم بحكم اخلرة الطويلة التي يتمتعون 
به���ا خ���ال عملهم م���ع املنتخب���ات والأندية 
الرغب���ة اجلاحم���ة  ظ���ل  اجلماهريي���ة، يف 
لدى هيئ���ة التطبيع يف الحتاد با�س���تثمار 
الكفاءات وال�سخ�س���يات العراقي���ة العاملة 
يف الداخ���ل واخل���ارج حي���ث اأن تواجدهم 
نح���و  املفت���اح  �س���يكون  اللجن���ة  تل���ك  يف 
التع���اون مع مديري���ة الطب الريا�س���ي يف 
وزارة ال�س���باب والريا�سة ووزارة ال�سحة 
وجلن���ة ال�س���حة الرملانية من اأج���ل اإعداد 
بروتوكول �س���ّحي �س���امل يتم عر�سه على 
الدكتور جور�س���اران �س���ينغ رئي�ض اللجنة 
الطبية بالحتاد الآ�س���يوي لكرة القدم، من 
اأجل ح�س���ول موافقة ر�س���مية قبل ال�سروع 
بالعمل به وواجب التنفيذ يف جميع بنوده 
بالن�س���بة للفرق اخلم�س���ة ع�س���رة امل�ساركة 
بدوري الك���رة املمتاز �س���واء يف الوحدات 
التدريبية اأم املباريات الر�س���مية، مثلما هو 
احل���ال يف دوري الدرج���ة الأوىل الأمل���اين 
لكرة القدم الذي عاود ا�س���تكمال مناف�س���اته 
يوم ال�سبت املا�سي املوافق ال�ساد�ض ع�سر 
م���ن �س���هر اأي���ار اجل���اري بغي���اب اجلمهور 

وبفر�ض �سوابط احرتازية �سارمة.

بنود الربوتوكول
�س���من  البن���ود  م���ن  �سل�س���لة  و�س���ع  ومت 
الروتوكول ال�سحي ال�سامل، يف مقدمتها 
اإج���راء التحليات الطبي���ة جلميع الاعبن 
امل�ست�س���فيات  يف  والإدارات  واملدرب���ن 
بالن�سبة لفريو�ض كورونا امل�ستجد، والتي 
ميك���ن من خالها العودة اىل ممار�س���ة كرة 
القدم مبختلف دول العامل ومنها الآ�سيوية 
يف ظ���ل الإجراءات الوقائي���ة والحرتازية 
بجهود مكافحة جائحة كورونا التي يتوجب 
العمل ال�س���ريع بها التي تت�س���من اأن يرتك 
الاعب���ون منازلهم وهم يرت���دون كماماتهم 
وقفازاتهم وعاداتهم الريا�س���ية ويقومون 
اي�س���ا بتغطية روؤو�س���هم واحذيته���م اإذا مل 
تكن هناك موانع وتعقيم احلافلة قبل وبعد 
اخل���روج ويجل�ض الاعب���ون فيها على بعد 
م���رت واحد على القل من بع�س���هم البع�ض، 
وعندم���ا ينزل الاعبون م���ن احلافلة وقبل 
دخول �س���احة التدري���ب ميكنهم املرور عر 
بواب���ات التعقيم التي يت���م تعقيمها تلقائيا 
كلم���ا دخ���ل الاعبون م���ن خاله���ا مبواد ل 
ت�س���ر ب�س���حتهم ول بالبيئ���ة، حي���ث عن���د 
و�س���ولهم اليها يزيلون القنعة والقفازات 
ثم يغ�سلون ايديهم بال�سابون واملاء، بينما 
يكون���ون بعيدين ع���ن الاعب���ن الآخرين، 
ويج���ب  امل�س���افحة  م���ن  منعه���م  و�س���يتم 
ا�س���تعداد  الف���رق الطبي���ة عل���ى  ان تك���ون 
ل�س���تقبال كل لع���ب حت���ى مياأ ا�س���تمارة 
تعل���ن ع���ن اعرا����ض النفلون���زا وحتدي���د 

ال�س���خا�ض الذي���ن هم على ات�س���ال بهم ثم 
تقراأ درجة حرارته با�ستخدام م�ست�سعرات 
حراري���ة بدون تام�ض، حي���ث انه يف حالة 
عين���ة ايجابي���ة عند اي واح���د منهم فيجب 
اع���ادة فح�س���ه يف احلج���ر ال�س���حي حتى 
يقت�س���ر  ول  النتائ���ج،  م���ن  النته���اء  يت���م 
ه���ذا الجراء عل���ى الاعب���ن فق���ط، ولكنه 
�سي�سمل اي�س���ا جميع امل�ساركن يف اللعبة 
مث���ل املدرب���ن والدارين والطاق���م الطبي 
وغريه���م، ويتوجب عل���ى املدربن و�س���ع 
خطة من �س���اأنها منع الت�س���ال املبا�سر بن 
الاعبن والرتكيز على التدريب الفردي او 
املرحل���ي بعيدًا عن مباري���ات الفريق خال 
جل�س���ات التدري���ب وا�س���راك ع���دد قليل من 
الاعبن يف كل مرحلة تدريبية، و�س���يقوم 
كل لعب بخلع ماب�س���ه بعد انتهاء الوحدة 
التدريبية وارتداء ماب�ض جديدة، و�س���يتم 
تنظي���ف جتهي���زات كل لع���ب عل���ى ح���دة 
با�س���تخدام التنظيف اجلاف وو�س���عها يف 
غط���اء للتقاطه���ا والقي���ام بتعقي���م املن���زع 
اخ���رى، ومي���ر  م���رة  بالاعب���ن  اخلا����ض 
الاعب���ون بع���د مغ���ادرة �س���احة التدري���ب 
والتوّج���ه اىل احلاف���ات م���رة اخ���رى عر 
الاعب���ون اىل  التعقي���م ويدخ���ل  بواب���ات 

احلافلة دون مل�ض بابها.

 موارد الأندية
امل�س���اركة  الأندي���ة  اإدارات  اأغل���ب  وت���رى 
اأن���ه ل ميك���ن  الك���روي احل���ايل  باملو�س���م 
تنفي���ذ بن���ود الروتوك���ول ال�س���امل عل���ى 

اأر����ض الواق���ع يف ال���دوري املمت���از، بحكم 
اأن املاعب بالعا�س���مة بغ���داد واملحافظات 
الو�س���طى واجلنوبي���ة واإقلي���م كرد�س���تان 
تفتقر اىل التريد اأ�سًا مثلما مّت اتباعه من 
قب���ل الحتاد القط���ري لكرة الق���دم ودوري 
جن���وم قط���ر ودوري الدرج���ة الثاني���ة من 
خ���ال اختياره���م ماع���ب حديث���ة ومكّيفة 
يجري التن�س���يق ب�س���اأنها مع اللجنة العليا 
للم�س���اريع والإرث حل�سم ت�سمية ق�سم منها 
كي ت�سّيف ثاث مباريات يوميًا يف ملعبن 
فقط، حي���ث تكون درجة احل���رارة فيهما ل 
جت���اوز اأك���رث م���ن 24 درجة مئوي���ة، وهي 
اأق���ل بكثري من درجات احلرارة يف اخلارج 
التي تتج���اوز 42 على الأقل خال �س���هري 
مت���وز واآب املقبل���ن اىل جان���ب اأن الكث���ري 
احلكومي���ة  واملوؤ�س�س���ات  ال���وزارات  م���ن 
العراقي���ة الراعي���ة لاأندي���ة تاأث���رت حالتهم 
املادية كثريًا جّراء هذا الوباء العاملي حيث 
اأ�سبحت غري قادرة على مّدها بالأموال من 
اأج���ل اإنقاذها يف ظ���ّل حمدودي���ة مواردها 
خال ه���ذه الفرتة بالذات، التي حتتاج اىل 
الكثري لتغطية النفقات من اأجل الدخول يف 
احلجر ال�سحي بالفنادق قبل فرتة قليلة من 
الع���ودة اىل ممار�س���ة الوح���دات التدريبية 
التي �س���تقيمها على املاعب لأكرث من �س���هر 
كامل حتى ت�س���تعيد و�س���عها الطبيعي قبل 
امل�س���اركة من جديد باملباري���ات املتبقية من 
عمر امل�س���ابقة يف املو�سم احلايل، وكما هو 
احلال يف اأندية دوري املحرتفن ال�سعودي 
التي طلبت جميعها مبلغ 150 مليون دولر 
لغر�ض تغطي���ة تكاليف م�س���اركتها اعتبارًا 
م���ن �س���هر مت���وز املقب���ل مل���دة اأربعة اأ�س���هر 
وروات���ب الاعب���ن املحرتف���ن واملدرب���ن 
والعق���ود الأخرى التي تلت���زم منها الإقامة 
الدائم���ة يف الفنادق وعدم ع���ودة الاعبن 
اىل بيوتهم طيلة فرتة ا�ستكمال املناف�سات، 
ف�س���ًا عن خ���وف الاعب���ن م���ن احتمالية 
ال���ذي  باملر����ض  الإ�س���ابة  اىل  تعّر�س���هم 
�س���يوؤّدي اىل حجره���م بالكام���ل واملاكات 
الفني���ة والإداري���ة بفرقهم ملدة اأربعة ع�س���ر 
يومًا متتالي���ة، وكذلك الإ�س���ابة العتيادية 
نتيجة عدم و�س���ولهم اىل درجة اجلاهزية 
الكامل���ة م���ن الناحيت���ن البدني���ة والفني���ة 
الت���ي قد جتعله���م خارج ح�س���ابات اأنديتهم 
يف املو�س���م اجلدي���د بحكم انته���اء عقودهم 
مع ا�سدال ال�س���تار عن املناف�سات، وخا�سة 
اأن ع���ددًا منهم يعتر ممار�س���ته لكرة القدم 
هي امل�س���در الوحيد لتم�س���ية اأم���ور حياته 
ال�س���تباقية  الإج���راءات  ه���ذه  اليومي���ة، 
املف�س���لية قبي���ل بدء بطولت���ي دوري الكرة 
القط���ري وال�س���عودي متثل اأعل���ى درجات 
حر�ض القائمن على دميومة الن�ساط بعدم 
اإهمال اأ�س�ض جناح املناف�سة من خال تهيئة 

�سبل دعم الأندية ماليًا ولوج�ستيًا .
 اجلدي���ر بالذكر اأن هيئة التطبيع يف احتاد 
كرة القدم حّددت يف اجتماعها الأخري الذي 
عقدته باأن يكون يوم الثالث من �سهر متوز 
املقبل املوعد الفرتا�س���ي لعودة مناف�سات 
دوري الك���رة املمت���از الت���ي �س���تنتهي ي���وم 

اخلام�ض ع�سر من �سهر اآب املقبل.

الربوتوكول ال�شّحي ال�شامل يهّدد ا�شتئناف دوري الكرة املمتاز

 بغداد / املدى

حظي ن���ادي ال�س���ارقة باأعلى ال�س���وات 
يف ا�س���تفتاء اأك���رث الأندي���ة اجلماهريية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة وذلك 
بعد نهاية الق���رتاع الذي اأقيم على فرتة 
ثمانية اأيام عر املوقع الر�س���مي لاحتاد 

الآ�سيوي لكرة القدم.
وذكر الحتاد الآ�س���يوي لكرة القدم عر 
الت�س���ويت  �س���هد  الر�س���مياإنه:  موقع���ه 

اأك���رث م���ن 100 الف م�س���جع م���ن جميع 
انح���اء منطقة غ���رب الق���ارة حيث حظي 
هذا ال�س���تفتاء مب�س���اركة كبرية عك�ست 
ال�سعبية التي حتظى بها اأندية الإمارات 
البداي���ة  وم���ن  الب���اد،  وخ���ارج  داخ���ل 
انح�س���رت املناف�س���ة ب�س���كل كب���ري ب���ن 
ناديي ال�س���ارقة والع���ن، وكان الفريقان 
يحظي���ان بن�س���بة ت�س���ويت متقاربة قبل 
اأن يح�س���مه ال�س���ارقة يف الي���وم الأخري 
من الت�سويت ليح�سد ن�سبة 51% مقابل 

42% للعن.
وتتوا�س���ل هذه ال�سل�سلة اخلا�سة باأكرث 
الأندي���ة �س���عبية يف دول منطق���ة غ���رب 
اآ�س���يا بح�س���د اهتمام كبري م���ن جماهري 
لعب���ة ك���رة الق���دم يف املنطق���ة، وه���و ما 

ك���د  تعّط�ض هذه اجلماهري يوؤ
مناف�ستها  لعودة 
جدي���د  م���ن 
التوق���ف  بع���د 
ال�س���طراري 

للدوري���ات فيه���ا منذ �س���هر اآذار املا�س���ي 
ب�س���بب فريو�ض كورونا امل�س���تجد الذي 
الن�س���اطات الريا�س���ية  اأّدى اىل تعلي���ق 
ب�س���كل ع���ام والن�س���اط الك���روي ب�س���كل 

خا�ض.
وحر����ض الحتاد الآ�س���يوي لك���رة القدم 
عل���ى ا�س���تثمار ف���رتة التوق���ف من خال 
ن�سر هذه التقارير لاإجابة على ت�ساوؤلت 
اجلماهري التي تطرح يف بع�ض الأحيان 
اأ�س���ئلة عند ن�سر اأي ا�س���تفتاء حول اأبرز 

واأف�س���ل  اله���داف  واأجم���ل  الاعب���ن 
النتيج���ة  اأن  ويعت���رون  الجن���ازات 
النهائية تكون غالبًا مبنية على اأن الفائز 
يف ال�س���تفتاء يتاأث���ر ب�س���عبية الن���ادي، 
ولهذا قّررنا طرح ال�س���وؤال ب�سكل مبا�سر 
ح���ول الأندي���ة الت���ي متتل���ك �س���عبية يف 
بلدانه���ا. يذك���ر اأن اأندية العن و�س���باب 
الأهلي دبي وال�سارقة والن�سر والو�سل 
والوحدة تناف�س���ت يف ا�س���تفتاء الأندية 

الإماراتية الأكرث �سعبية.

ال�شارقة يحظى باأعلى االأ�شوات يف اال�شتفتاء القاري

�شفاء هادي ين�شم اإىل حملة االآ�شيوي ملكافحة كورونا

 بغداد /املدى

وا�سل البولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الملاين اإبداعه يف هّز 
�س���باك اخل�سوم عندما �س���جل الهدف الثالث يف مرمى فريق اينرتاخت فرانكفورت بالدقيقة 
46 م���ن املباراة التي جرت �س���من ال�س���بوع ال�س���ابع والع�س���رين م���ن دوري الدرجة الوىل 
الملاين )البوند �س���ليغا( وانتهت بنتيجة )5-2( مل�سلحة البايرن التي حافظ فيها على مركز 
ال�س���دارة رافعا ر�س���يده من النقاط اىل 61. وكانت هذه املباراة مبثابة ال�س���تعداد المثل 
لليفاندوف�س���كي وزمائ���ه قبل القم���ة النارية الملانية التي �س���تجمع فريق باي���رن ميونيخ 
وغرمي���ه اللدود فريق برو�س���يا دورمتوند �س���احب املركز الثاين غ���دًا الثاثاء على ملعب 
�س���يغنال ايدونا بارك �س���من ال�س���بوع الثامن والع�سرين من املناف�س���ات التي �ستحظى 

مب�س���اهدة كبرية من قبل ان�س���ارهما من على �سا�س���ات التلفاز يف جمي���ع انحاء العامل 
بع���د قرار ال�س���طات الملانية مبن���ع تواجد اجلماهري على مدرج���ات املاعب للحد من 
انت�س���ار فريو�ض كورونا امل�س���تجد واملحافظة على �س���حة و�س���امة اجلميع �س���من 
�سل�س���لة الج���راءات الحرتازية املتبعة من قبل الحتاد المل���اين لكرة القدم ورابطة 

كرة القدم الملانية . وحقق فريق بايرن ميونيخ  النت�س���ار يف 18 مباراة من جمموع 
34 جمعتهما مبختلف امل�سابقات املحلية �سمن الع�سر �سنوات املا�سية مقابل 13 فوزا 
لفريق برو�س���يا دورمتوند فيما ح�سم التعادل 3 مواجهات حيث جنح لعبو الول يف 

احراز 70 هدفا مقابل 52 هدفا احرزها لعبو الثاين.

ليفاندوف�شكي يوا�شل اإبداعه 
يف هّز �شباك اخل�شوم



1
اعرتاف 

يف البداي���ة اع���رف ب���اأين ل�ص���ت اخت�صا�صي���ا 
يف �ص����ؤون امل���ال واالقت�ص���اد، واإمن���ا اكتب هنا 
كم�اطن عراقي له احلق ان يديل براأيه الب�صيط 
واملت�ا�صع يف هذا املجال، ومن االأم�ر اجلميلة 
الت���ي يت�صف به���ا العق���ل ال�صيا�ص���ي الغربي انه 
ال ي�صتغن���ي ع���ن اآراء ال�ص���ارع يف ح���ل امل�ص���اكل 
فم���ا  واالقت�صادي���ة،  واالجتماعي���ة  ال�صيا�صي���ة 
م���ن اأزمة حت���ل يف كثري من املجتمع���ات الغربية 
االأمن���ي واالقت�ص���ادي  امل�صت����ى  عل���ى  خا�ص���ة 
اال وجت���د اآراء ال�ص���ارع �صائ���دة ومتداول���ة يف 
االعالم وح�ارات امل�ص�ؤولني على اكرب م�صت�ى 
يف الدول���ة واحلي���اة ال�صيا�صي���ة، ولذل���ك، اأرى 
م���ن املنا�ص���ب ج���دا اأن ت�ص���كل حك�متن���ا جلان���ا 
ا�صتق�صائي���ة تنزل اىل ال�صارع لت�صاأل النا�س عن 
روؤاهم وت�ص�راتهم عن احلل�ل والعالجات مما 

يعانيه العراق من م�صاكل وا�صكاالت....
انطالق���ا من هذه الفكرة اطرح هنا بع�س االأفكار 
املت�ا�صع���ة، اأي ب�صفت���ي م�اط���ن عراقي ي�صعر 

مبعاناة �صعبه وامته.
ال ميك���ن تر�صي���د امل���ال الع���ام ب���دون فك���رة اأو 
ي�صعه���ا  �صراتيجي���ة  خط���ة  ب���دون  باالأح���رى 
خرباء امل���ال واالقت�صاد، ومن ث���م البد من اإرادة 
تنفينذي���ة ق�ية �صجاع���ة، ويف و�صع مثل ما ه� 
يف الع���راق، نحت���اج يف ذل���ك اىل غط���اء �صعب���ي 
متفاع���ل ومتعا�صد، ولكل من هذه النقاط الثالث 

كالم رمبا ياأتي يف وقته.

2
رواتب  �سائبة ورمبا غري معقولة:

هن���اك راأي عراقي عام بان رواتب )رفحا( ت�صكل 
نقط���ة هدر خميفة يف ر�صي���د املال العام، رواتب 
ب���ال اإنتاج، تتخطى املعق�ل يف كثري من االأمثلة، 

كثري من هذه االأم�ال تخرج اىل اوروبا وامريكا 
واأ�صرالي���ا،  ت���اأكل من امل���ال العام الآم���اد زمنية 
متقادم���ة، مم���ا ي�ص���كل عبئ���ا مثقال عل���ى ال��صع 
املعا�ص���ي للنا�س، يحرم كثريا م���ن العراقيني من 
فر�ص���ة عمل �صريف���ة، واإذا كان هذا ه� احلال مع 

رواتب رفحاء فه� ذاته مع رواتب:�
االنفال.  :  1

ال�صيا�صيني. ال�صجناء   :  2
املزدوجة. الرواتب   :  3

واإذا �ُص���رع كل ذل���ك بقان����ن يج���ب �ص���ن قان����ن 
ملعاجل���ة ه���ذا اله���در، واإذا كان وال ب���د م���ن هذه 
الب���د  واآخ���ر،  ل�صب���ب  واآخ���ر  ب�ص���كل  الروات���ب 
م���ن ت�ص�يته���ا مب�صت����ى الروات���ب التقاعدي���ة، 
ول�صخ����س واح���د م���ن ا�صخا�س العائل���ة، �ص�اء 
كان رفحاويا او  �صجينا �صيا�صيا اأو انفاليا، فيما 
الرات���ب املزدوج يع���د خروجا عل���ى كل االأعراف 

الت�صغيلية وال�ظيفية يف العامل.
الت���ي  اخليالي���ة  الروات���ب  اىل  يق�دن���ا  ه���ذا 
يتقا�صاه���ا كب���ار رج���ال الدول���ة، ه���ذه الرواتب 
ت�صل يف بع�س االأحيان اىل ع�صرة ماليني دينار 
عراقي، ورمبا �صمعنا ون�صمع كثريا عن تقاعدية 
اأع�صاء جمل�س الن����اب، حتى قيل ان تقاعد احد 
روؤ�صاء الربملان ال�صابق���ني اأربعني ملي�ن دينار، 
انه ال�صيد حمم����د امل�صهداين، وكذلك ن�صمع عن 
راتب الياور مبالي���ني الدنانري، فهل هذا اال هدر 

عام يف املال العام؟ 
اإن الغ���اء تقاع���د الن����اب وال����زراء بع���د تركهم 
ال�زارة مطل���ب جماهريي، وه� مطلب طبيعي، 
وي�صاهم ول� بن�صبة �صئيلة جدا جدا يف معاجلة 
البطال���ة، الأين اح�ص���ب هنا، ان بع����س امل�ظفني  
او املتقاعدي���ن ال يتجاوز م���ا يتقا�ص�نه راتبا او 

تقاعدا  400 الف دينار!

3

بع�ض اخلطوات العملية الب�سيطة 
ويف هذا ال�صياق ميكن ان تتخذ الدولة اخلط�ات 

التالية:��
1 : حذف املخ�ص�صات الباطلة لل�زراء )املنافع 
العام���ة( التي داف���ع عنها بائع الع���راق عادل عبد 

املهدي.
الأي  واملخ�ص�ص���ات  امل�صاع���دات  اإلغ���اء   :  2
وحت���ى  ديني���ة،  وحت���ى  ترفيهي���ه  احتف���االت 
�صخ�صي���ة  الي  وتكرميي���ة  ابتهالي���ة  احتف���االت 

كانت، والي م�ؤ�ص�صة كانت.
3 : قراءة جادة لل�صفارات العراقية يف اخلارج 
على �صعيد  اأهميته���ا ودورها يف فائدة العراق، 
واإلغ���اء بع�صه���ا مم���ن ال تغن���ي وال ت�صم���ن ع���ن 
ج����ع، مث���ل ال�صف���ارة العراقي���ة يف اأفغان�صتان 
اأمري���كا   دول  وبع����س  واريري���ا  وال�ص�م���ال 
الالتيني���ة، ثم تخفي�س م�ظفي بع�س ال�صفارات 

التي ال تع�د بفائدة كبرية على البلد.
وزارة  م���ع  ال�طن���ي  االم���ن  جه���از  دم���ج   :  5

الداخلي���ة  او الغاوؤه،واإناط���ة م�ص�ؤوليات���ه اىل 
جهاز املخابرات.

فه���ي  ال�طن���ي،  االم���ن  م�صت�صاري���ة  الغ���اء   :  6
زائدة عن احلاجة.

اال�صتخب���ارات  ووكاالت  مديري���ات  دم���ج   :  7
واال�صتخب���ارات  االم���ن  وهيئ���ة  واالم���ن، 

واالإرهاب... كلها ب�كالة واحدة.
8 : دم���ج اك���رب ع���دد ممك���ن م���ن الدوائ���ر ذات 
االخت�صا�ص���ات املتقاربة واال�صتف���ادة من الكادر 
الزائ���د او املتبق���ي يف جم���االت اإداري���ة تع���اين 

نق�صا يف الكادر االإداري.
واجل�ام���ع  احل�صيني���ات  ح�ص���ة  حتجي���م   :  9
والتكاي���ا واملراق���د املقد�ص���ة �صن���ة و�صيع���ة م���ن 
الطاق���ة الكهربائية اىل الن�ص���ف وت�فري الباقي 

للمن�صاآت االإنتاجية وال�صناعية وال�صحية.
10: حذف م�صروع )االرتال( الع�صكرية حلماية 

امل�ص�ؤولني  وا�صتبداله بحماية معق�لة.
الفارغة بديال  البنايات احلك�مية  ا�صغال   :  11

عن البنايات  امل�ؤجرة، وما اكرثها.

م���ن  امل�صغ�ل���ة  الدول���ة  عق���ارات  اخ���الء   :  12
قبل اأح���زاب ومنظم���ات وجمعي���ات، وت�ظيفها 
خلدمة االأجه���زة االإدارية الت���ي تعاين من �صيق 

وا�صتهالك وتداعي.

4
توطني رواتب القوات امل�سلحة 

ا�صب���ح احلديث ع���ن الروات���ب الف�صائية حديث 
ال�ص���ارع، بل وقب���ل ذلك حدي���ث امل�ص�ؤولني علنا، 
وطامل���ا يرك���ز احلدي���ث هن���ا ع���ن وزارة الدفاع 
كث���ري  وكالم  ال�صعب���ي،  واحل�ص���د  والداخلي���ة 
ي�ؤك���د ان الروات���ب الف�صائية ت�ص���كل عبئا ثقيال 
���ا م�صاهمة  عل���ى ميزاني���ة الدول���ة، وت�صاه���م اميمّ
يف حرم���ان كثري م���ن ال�صباب من م�ص���در عي�س 
ت�صغيل���ي، فهل من عم���ل للق�صاء عل���ى هذه االآفة 

املميتة؟
يق����ل اه���ل اخل���ربة انمّ ذل���ك لي����س �صعب���ا ابدا، 
والطريق ه� ت�ط���ني رواتب امل�ظفني، الب�صمة 
الق����ات  روات���ب  ت�ط���ني  واإن  الرق���م،  ولي����س 
امل�صلح���ة كفي���ل بالق�ص���اء عل���ى ه���ذه الظاه���رة 
ال�صافل���ة، فم���ا ه���� املانع م���ن اجراء ه���ذا احلل؟ 
والعجي���ب ان ت�ط���ني رواتب امل�ظف���ني خا�صة 
ذوي االنتم���اء اىل الق�ات امل�صلح���ة �صار مطلبا 
جماهرييا، لقد رفعت الفتات ويافطات يف �صاحة 
التحري���ر، و�ص����ح التظاهرات االأخ���رى تطالب 
بذل���ك، ولكن لي����س من جميب، مم���ا ي�صكل نقطة 

ت�صاوؤل حمرجة هنا!
5

طرد العمالة الأجنبية:  
الأنه���ا تقل����س فر�س ح�ص����ل كثري م���ن ال�صباب 
العاط���ل عل���ى فر�ص���ة عم���ل، والأنه���ا ت�صاهم يف 
ت�صري���ب العملة ال�صعبة، والأنه���ا تثري كثريا من 
اجل���دل عن م���دى التزامه���ا بالق�ان���ني ال�طنية، 
والأنه���ا رمب���ا ب����ؤر جت�ص�س وتخري���ب وتهريب، 

والأ�صب���اب اأخ���رى، وميك���ن ان تت���م العملية على 
�صكل خط�ات متتالية، وهذه بع�صها:

اأوال : الت�صف���ري الف�ري مل���ن ال ميلك ادلة ثب�تية 
ت�صمح له بالت�اجد والعمل يف البلد.

ثاني���ا : اال�صتغن���اء عمن ميلك م�ؤه���الت وظيفية 
جيدة فيما كانت هناك م�ؤهالت عراقية مت�فرة.

ثالث���ا : تقلي�س اأعدادهم التي ت�صتغل يف املرافق 
احلك�مي���ة فيم���ا كان���ت هن���اك زي���ادة يف م���الك 

ال�صغيلة منهم، كما يف املطار وغريه.
رابع���ا : يج���ب ان تق����م الدولة بحمل���ة اإعالمية 
لت�صجي���ع ال�صب���اب العراق���ي العاطل ع���ن العمل 
الإ�صغال م�اقع عمل ه�ؤالء، يف حال مت اال�صتغناء 

عنهم او ترحيلهم.
ال�صائع���ات تق����ل ان هناك اتفاق���ات وم�صاومات 
ب���ني بع�س اجلهات احلك�مي���ة يف وزارة العمل 
وال�ص�ؤون االجتماعية وب���ني �صركات خم�ص�صة 

جللب العمالة من اخلارج.
ال���ذي اعرف���ه ان الدول���ة متتن���ع ع���ن ت�ظي���ف 
�صخ����س واحد فيما تع���اين امليزانية من خلل او 
نق����س، ما يعن���ي ان احل�ص�ل عل���ى فر�صة عمل 
واح���دة يف القط���اع اخلا�س يغن���ي اخلزينة من 
م�صاعف���ات ت�ظيف واحد على االأقل، فكيف فيما 
ل� مت احل�ص�ل على ع�صرات بل املئات من فر�س 
العمل اإذا مت ترحيل العمالة االأجنبية بعد درا�صة 
احلال���ة بدق���ة وم��ص�عي���ة، كما ان ذل���ك يق�صي 
عل���ى ما ميك���ن ان ا�صميه جتاره الب�ص���ر فيما اإذا 
�صدق���ت ال�صائع���ة التي تق����ل ان هن���اك �صفقات 
�صري���ة بني بع����س اجله���ات احلك�مي���ة وبع�س 

�صركات ا�صترياد هذه العمالة.
هن���اك كالم ان يف النج���ف اال�ص���رف م���ا يق���ارب 
16 ال���ف م���ن ه����ؤالء، ال نع���رف م���دى �صرعية 
وج�ده���م، وال م���دى نظافة وب���راءة م�صتقبليهم 

وم�صتخدميهم!
يتبع

 ل�صت ب�ارد تق�صي جميع جذور وم�صادر 
ال�باء املتن�عة املتعددة وال اقطع ب�ج�د 
�صبب واحد لظاهرة خطرية ومعقدة جدا 
له���ا �صياقات ذاتية علمية – طبية- بحثية 
- تاأريخية ناجمة عن تاأثريات وتداعيات 
انت�صار ان�اع من االوبئة اخلطرية عامليا 
وفرت لنا عربا ودرو�س اأوهكذا يفر�س. 
م���ن  واملئ���ات  املالي���ني  بع�صه���ا  ح�ص���د 
الب�ص���ر )الطاع�ن، االنفل�ن���زا اال�صبانية 
وال�ص���ارز اأو غريها( عرب م�ص���رية زمنية 
ط�يل���ة ن�صبي���ا. علم���ا باأنن���ا ق���د نتفق او 
ال نتف���ق م���ع الت�صخي����س الع���ام لظاهرة 
امل�صتح���دث(.   19- )ك�في���د  م�صتج���دة 
ظاه���رة �صاغته���ا عق����ل طبي���ة متابع���ة 
الأح���دث ا�صاليب ومناه���ج البحث العلمي 
وله���ا مرجعية عاملية معتم���دة على راأ�صها 
 World العاملي���ة  ال�صح���ة  منظم���ة   -
Health Organization-
تنتظ���ر  زال���ت  م���ا  االخ���رية   .  WHO
الت��ص���ل ع���رب بح����ث علمي���ة م�صتم���رة 
تط�ير اأو اال�صتثمار املايل الختيار اف�صل 
عالج ن�صب���ي ولكنه نهائي ناجع للجائحة 
املميتة.  من هنا اأهمية اإيراد بع�س االفكار 
املبدع���ة الت���ي  ت���دور يف اأو�ص���اط طائفة 
وا�صعة من الباحثني حم�رها يدور ح�ل 
كيفي���ة اإيجاد خي���ارات و�صياق���ات فكرية 
منا�صبة جديدة ميكن من خاللها ا�صتثمار 
العم���ل اجل���دي التناف�ص���ي املكل���ف ماديا 
وزمني���ا للت��صل حلل����ل �صفائية ناجعة 
تنف���ع كل فئ���ات املجتمع خا�ص���ة الفقرية 
منه . اإن عامل االجتم���اع ال�صيا�صي اأيرفن 
العدي���د  ل���ه   Ervin Laszlo الزال����  
م���ن االبح���اث والكتاب���ات ح����ل تف�ص���ري 
مايع���رف  نح����  تنح����  الت���ي  الظ�اه���ر 
  Tipping points النهاي���ة  بنق���اط 
يف ظ���ل حمي���ط ع���ام يت�ص���م بحال���ة م���ن 
الف��صى chaos  حيث تظهر اختالالت 
نعرفه���ا  ان  ميكنن���ا  وعلمي���ة  معرفي���ة 
 Realistic“  -ب�"ت�صخي�صي���ة واقعي���ة
ت����ؤدي  ق���د  تاأثرياته���ا    Diagnostic
اإىل انهي���ارات عنيفة اإما تعدل او ت�صحح 
جزئي���ا من طبيعة النظ���ام ال�صائد اأورمبا 
ت����ؤذن باالنهي���ار الت���ام  ملنظ�م���ة نظ���ام 
معق���د معتم���د اأو رمبا غ���ري متف���ق عليه.  
اآراء الزل����ا ت���دور يف ح�م���ة التغيريات 
احلرج���ة متاأرجحة بني ما يع���رف بحالة 
الف��ص���ى "Chaos" ومرحل���ة االنتقال 
تقربن���ا  اإن   ."Order" النظ���ام  حلال���ة 

م���ن نقط���ة الف��ص���ى يف النظ���ام العاملي 
تاأت���ي نتيج���ة اإ�صه���ام ون�صاط���ات يق����م 
به���ا االف���راد واجلماعات مهم���ا بلغ �صغر 
اتخ���اذ  يف  وجماع���ات  اف���رادا  حجمه���ا 
قرارات حا�صمة �صتنعك����س على الب�صرية 
اإن �صلب���ا اأم ايجابا. من هنا جند اأنه كلما 
تقربن���ا م���ن ظاه���رة الكارث���ة االن�صاني���ة 
)ب�صمنها مانعي�صه حاليا من بالء جائحة 
كرون���ا( تت�صاعد احلاج���ة اإىل اأن تتظافر 
اجله����د اجلماعية الإيجاد حل����ل ناجعة 
وحي�ي���ة ا�صتثنائي���ة الإنقاذن���ا من منطقة 
حاف���ة الهاوية التي تاأخ���ذ �ص�را متن�عة 
مث���ل: الهجرات اجلماعي���ة، تناق�س وقلة 
امل�ارد الطبيعية مع تنام وا�صح لظاهرة 
الفقر واجل����ع العامليتني اللت���ان و�صلتا 
حلدود ج���د �صعبة ذهب �صحيتها املاليني 
من فئات �صعيفة معر�صة للمخاطر االآنية 
من جمتمعاتنا )اأطفاال – و�صبابا وكه�ال 
م���ن اجلن�ص���ني( ترافق م���ع ت�صاعد حدة 
ظاه���رة االحتبا����س احل���راري والتل����ث 
البيئ���ي اخلطري، وحاليا ت�ص���ارع انت�صار 
ع���دوى ك�رونا ب�ص�رة مل تعهد منذ مائة 
عام عل���ى االقل  مع كل م���ا ميكن ت�ص�ره 
م���ن ك�ارث اإن�صاني���ة م�صتقبلية مميتة قد 
تك����ن متالزم���ة م���ع م�جات اأخ���رى من 
االوبئ���ة.  املعادل���ة ا�صح���ت اإذن وا�صحة 
تعمق���ت  كلم���ا  وب�ص���رية:  ل���ب  ذي  ل���كل 
العالقات الت�صامنية بني االمم وال�صع�ب 
كلما اأمكن اإح���داث تغيري ج�هري ن�عي 
اإيجاب���ي ي�قف حال���ة التده����ر ال�صحي 
تقدم  باإمكانية ح�ص�ل  من���ذرا  – البيئي 
مثم���ر على ال�صعيد الك����ين – االن�صاين 
.  �صم���ن ه���ذا الت�ص�ر الع���ام الذي اطلقه 
امل�ؤل���ف اإرف���ن الزال����ا يتب���ني اأن امامن���ا 
اخل���ربة  بت�ص���كل  ت�صهم���ان  حقيقت���ان 
االن�صانية املنتجة حلالة ال�عي االن�صاين 
  Human Consciousness
تق���دم لنا مايفر�س م���ن تف�صريات مقنعة 

ن�صبيا لالحداث ولل�قائع  تعتمد على: 
للخل���ق"   الباي�ل�ج���ي  "املنظ����ر  اوال: 
اأو"املحي���ط الباي�ل�ج���ي" ال���ذي ي�صكل 

�صبكة حياتنا الع�ص�ية املعقدة. 
ثاني���ا: "املنظ����ر القيمي" ملعن���ى احلياة 
الت���ي نعي�صه���ا )اأهميت���ه متام���ا كحي�ي���ة 
يف  الن���رات  وعنا�ص���ر  االوك�صج���ني 
اج�صادن���ا( يتم من خ���الل تفعيل منظ�مة 
وا�صعة م���ن القيم، املعتق���دات املعن�ية - 
الروحية – الدينية – الفل�صفية – املادية 

وغريها. 
  امل�صكل���ة التي نحن ب�صددها تتمثل حتى 
االن بع���دم اإمكاني���ة التقري���ب الكبري بني 
 – والقيم���ي  الباي�ل�ج���ي  املنظ�ري���ن 
املعن�ي ما يعك����س عدم اإمكانية الت��صل 
لعالقة متناغمة متجان�صة اإن�صانيا بينهما 
ب���ل ميك���ن الق����ل اإن �ص���كال م���ن ا�ص���كال 
احل���رب رمبا ا�صحى ام���را واقعا بينهما. 
ت�ص�ر كه���ذا يدخلنا يف مايعرف مبحيط 
 crises environment االزم���ات 
الت���ي تعج���ل بانهي���ارات جزئي���ة او كلية 
يف النظ���ام العامل���ي. لع���ل م���ن اب���رز م���ا 
نلحظ���ه منذ م���دة لي�صت بالق�ص���رية عدم 
وج����د ت����ازن ن�صب���ي او م��ص�عي بني 
يف  امل�صت���دام  العي����س  اأوال،  متطلب���ات: 
ك�كبن���ا  )الك���رة االر�صية( حيث يفر�س 
اأن نحر����س جميع���ا عل���ى احلف���اظ علي���ه 
يتم  –زرق���اء" م�صتدامة  خ�صراء  "بيئ���ة 
من خ���الل تلبية متطلبات العي�س الن�عي 
الرغي���د - ال�صحي . علم���ا اأنه ومع ازدياد 
ف���رات احلظ���ر ا�صح���ى املن���اخ العامل���ي 
اف�ص���ل �صحي���ا نتيج���ة مل تك���ن مت�قع���ة 
قبل عام . وثاني���ا، بني اندفاع يف املعاين 
واملفاهيم التي نحمله���ا لت�صكيل م�صتقبل 
التح����الت املتطلب���ة الت���ي تت�صابق االمم 
وال���دول لتحقيقه���ا. ل���ذا ط���رح الباح���ث 
ح����ل  ي���دور  منطقي���ا  ت�ص���اوؤال  الزال���� 
اال�صب���اب الت���ي جتعلن���ا نقل���ل م���ن قيمة 
حماي���ة ورعاي���ة الك�كب االر�ص���ي بينما 
يهتم �صناع القرار بخ��س �صباق الت�صلح 
مثال الذي يع���د جزءا اليتج���زاأ من �صباق 
يعل���ي قيمة املادة اأواملنج���ز الع�صكري او 
املادي – التقني على ح�صاب معاين قيمية 
ملفاهي���م عميق���ة اإن�صاني���ا وبع�صها يحمل 

ازدواجي���ة املعن���ى ونحت���اج لت��صيحها 
وفهمها اكرث: اجلم���ال، ال�صعادة، التن�ع 
احل�ص���اري –الثقايف، االهتمام باجلانب 
القيمي احل���ريف – املهني، تباينات مهمة 
لت�صاري�س االر����س واجلغرافيا ال بد من 
فهمه���ا واال�صتفادة العلمي���ة منها ب�ص�رة 
اعم���ق وا�صم���ل جي��صيا�صي���ا، وظاه���رة 
تن�ع االجنا�س الب�صرية غري املحدد عددا 
والت���ي ميك���ن اال�صتف���ادة م���ن منجزاتها 
احل�صاري���ة، واأخ���ريا ظاه���رة التده����ر 
الغ���الف  يف  خا�ص���ة  للمن���اخ  امللح����ظ 
اجل�ي املحيط باالر�س ما قد ي�ؤثر �صلبا 
يف احلفاظ على ن�عي���ة عالية من اله�اء 
النقي، ومن البحر والربة النظيفة مع كل 
ما تت�صمنه من كائنات حية، ما ي�صت�جب 
تقليل درجات احلرارة . من هنا واأنطالقا 
االن�ص���اين  ال�ع���ي  حال���ة  تنام���ي  م���ن 
ب�صرورة اإعمال وتفعيل حركات النه�صة 
ال�صامل���ة الفكري���ة واملادية مع���ا "ك�نيا" 
يف ظ���ل ظاه���رة مرحل���ة م���ن التح����الت 
 Transformational االن�صاني���ة 
احلا�صم���ة    Humanistic era
الت���ي تتطل���ب اأن تن�ص���م جمي���ع ال���دول 
العامل���ي  الت�صام���ن  حرك���ة  اإىل  الق�مي���ة 
االخ�ص���ر  بك�كبن���ا  لالعتن���اء  االن�ص���اين 
وحمايته من كل املخاط���ر املمكنة. م�صاألة 
حي�ي���ة مل تعد تقع فق���ط يف اإطار حميط 
العامل املث���ايل Idealist World  بل 
ميك���ن اإرجاعه���ا اإىل نظ���رة اك���رث واقعية 
لالح���داث ولل�قائ���ع م���ع كل م���ا يقت�صي 
م���ن تقدمي تف�ص���ريات منا�صب���ة اأو مالئمة 
االيق���اع  �صريع���ة  التط����رات  لطبيع���ة 
 Globalization مع����مل  ع���امل  يف 
World. �صحي���ح اأن الع�مل���ة مل متت 

ولكنه���ا �صتاأخذ ا�ص���كاال و�صياقات جديدة 
تنطل���ق مثال من ظاه���رة تبدو ب�صيطة يف 
مظهرها العام ولكنها عميقة يف تاأثرياتها 
 Social تع���رف باالبتع���اد االجتماع���ي 
Distancing ، مايقت�صي يف الغالب 
االع���م تط�ي���ر اآلي���ات العم���ل م���ن خارج 
م�ؤ�ص�ص���ة العم���ل او امل�اق���ع الثابت���ة اي 
تت���م ع���رب و�صائ���ل االت�ص���ال االجتماعي 
واخلا����س مب�اق���ع االنرن���ت العاملي���ة. 
كل ذل���ك يف مرحلة انتقالية ق���د تط�ل او 
تق�ص���ر حماي���ة لل�صحة العام���ة للب�صر من 
خماطر االوبئ���ة وتلبية له���دف م�صتدام:  
 Human– الب�ص���ري  اجلن�س  "بق���اء 
واجله���د  ال�ق���ت  عام���ل    "survival
املب���ذول من قب���ل امل�اطن���ني وم�ؤ�ص�صات 
ال�صح���ي  ال��ص���ع  اإنعا����س  يف  الدول���ة 
خا�ص���ة عق���ب ت��صل الطب لع���الج ناجع 
لك�رون���ا �صيعد كفيال برف���ع �صقف االآمال 
والت�قع���ات من اإرج���اع تدريجي لطبيعة 
احلي���اة املجتمعي���ة الت���ي نعرفه���ا �صم���ن 
الداخل���ي واخلارج���ي ولك���ن  املحيط���ني 
وفقا ل�ص�ابط �صحية. كل دولة من م�قع 
�صرنقته���ا اوق�قعته���ا املائي���ة – اله�ائية 
العازل���ة bubble  يفر����س اأن يخطط 
له���ا �صناع الق���رار الر�صي���د �صراتيجيات 
ممي���زة للتنمي���ة وللنم���� االقت�ص���ادي – 
 – الثق���ايف   - – الرب����ي  االجتماع���ي 
التعليم���ي – العلم���ي – املعريف والتقني 
عل���ى �ص�ئه���ا ميك���ن حتدي���د  وغريه���ا. 
مقا�صات علمي���ة - زمنية للت��صل حلل�ل 
�صحية –بيئية – جمتمعية فاعلة م�ؤثرة 
متكنن���ا م���ن جت���اوز مث���ل ه���ذه املرحل���ة 
ال�صيا�ص���ي  تاريخن���ا  ع���رب  اال�صتثنائي���ة 
احلدي���ث. لع���ل م���ن املنا�ص���ب الق����ل اإن 

م�اجه���ة التحديات املقبلة يف عامل مابعد 
 "Idealist -ك�رون���ا ل���ن تت���م "مثالي���ا
يف �صي���اق خمط���ط ميك���ن التحك���م ب���كل 
تف�صيالت���ه قد يحت�ي ق���درا من الف��صى 
اأو االختالالت وه� امر طبيعي او واقعي 
بالنظر لطبيعة املرحل���ة اال�صتثنائية غري 
 . نتائجه���ا  م���ن م�صاره���ا وم���ن  املتيق���ن 
  Tim Harford  الكاتب مت هارف�رد
اأ�صدر كتابا عن�انه التكييف: ملاذا ينطلق 
 Adapt:  الف�ص���ل م���ن  النج���اح دائم���ا 
 why success always starts
from failure  باال�صافة لكتاب اكرث 
حداثة �صدر يف عام 2016 عن�انه الالفت 
لالنتب���اه الف��ص���ى: ق����ة ع���دم االنتظام 
 Messy :  الجن���از التح�ل يف حياتن���ا
 The power of disorder to
transform our lives  . منجزان 
بحث���ا يف ظاهرت���ني هامت���ني  اأولهما ركز 
على �صرورة التكييف مع متغريات عاملنا 
اخلارج���ي او الداخل���ي ال�صريعة االيقاع  
برغم ق�صاوة املحيط البيئي هذا من جهة. 
ومن جه���ة اأخرى لي�س بال�صرورة ان يتم 
اإح���كام برام���ج التخطي���ط ال�صراتيج���ي 
رغم اهميته���ا وفقا الأحكام الدق���ة املثالية 
يف وق���ت نعي����س فيه اخت���الالت وا�صحة 
جمتمعي���ة – اقت�صادية مادي���ة ومعن�ية 
اأن حالة االختالالت  لن  "نف�صي���ة" حيث 
تنتج لنا نظاما ر�صينا ولكنها تبقى مهمة 
الإج���راء تغيريات واإ�صالحات متطلبة يف 
مرحل���ة ا�صتثنائية نظ���را الإهمية الركيز 
على عامل���ي االبداع واملرون���ة امل�صتدامة 
Resiliency  يف م�اجه���ة املتغريات 
والتغ���ريات اجلدي���دة املقلقة لن���ا جميعا. 
اإن التفاع���الت البيئي���ة ال�صريع���ة االيقاع 
مقرنة بتقنيات حديثة اإلكرونيا ورقميا 
ت�ج���ب اال�صتم���رار بعملي���ات التج���ارب 
العلمي���ة و�ص����ال حلل����ل مر�صي���ة نافعة 
تنق���ذ الب�صرية من واقعه���ا املرير. كل ذلك 
يتطلب ان يت�صام���ن العامل كله يف طريق 
النم���� والتنمي���ة و اله���دف اال�صا�صي اأن 
تعي����س االن�صاني���ة جميع���ا بخ���ري معافاة 
من االمرا����س واالوبئة. جترب���ة العراق 
ال�صحي���ة متارجح���ة ولكنه���ا وبرغ���م  كل 
التحدي���ات اجل�ص���ام اإداري���ا – �صيا�صيا- 
جمتمعيا- ثقافي���ا- اقت�صاديا )متاأرجحة 
ب���ني وف���رة اأو ن���درة مالية- نفطي���ة وفقا 
لتقلب ا�صعار النفط( مكنت البالد والعباد 
م���ن ت�صكيل نخب���ة طبي���ة وعلمية اعرف 

ويع���رف الع���امل باأنه���ا متمكن���ة وتتمتع 
بجدي���ة ومهني���ة عالي���ة القيم���ة، ا�صحت 
مث���ار اهتمام العامل، م���ا دعى ال�صتقطابها 
خ���ارج ح���دوده. علم���ا ب���اأن الع���راق ذاته 
بق���ي ي�صارع من اأجل اإقام���ة "حكم ر�صيد 
  Good Governance م�صت���دام" 
من خ���الل االبقاء عل���ى كفاءات���ه مت�طنة 
داخل���ه ولك���ن م���ن دون ج���دوى اإذ واجه 
حتديات غاي���ة يف االمل وال�صع�بة دفعت 
يف العق����د الثالث���ة او االربع���ة االخرية  
بابنائه م���ن املتخ�ص�صني للهجرة للخارج 
. الق���ادم م���ن الزم���ن يتطل���ب ا�صتقطاب���ا 
�صام���ال ل���كل الكف���اءات الطبي���ة والعلمية 
والبحثي���ة مع رفع مه���م يف ن�صبة االنفاق 
على البحث العلمي والتنم�ي من الناجت 
ي�صتحقه���ا  بدرج���ة  االجم���ايل  الق�م���ي 
ابناوؤه اإذ "لي�س هناك اأغلى من االن�صان" 
عم���اد احل�ص���ارة الب�صري���ة . اأال يكف���ي ما 
جرى للعراق من ماآ�صي اإن�صانية ح�صدت 
خرية ابنائ���ه ب�صمنها مايحدث ي�ميا من 
ماأ�ص���اة ك�رونا؟ . حالي���ا منظمة ال�صحة 
العاملية و�صن���دوق الغذاء العاملي ينذران  
ب���اأن ع�ص���رة ماليني طف���ل او مايقارب من 
ذلك �صيعان����ن تبعات ك�رونا من ظاهرة 
الن�عي���ة  التغذي���ة  م�صت����ى  اإنخفا����س 
ال�صحي���ة الت���ي حتتاج عل���ى االقل( 300  
ذل���ك  كل  لتجاوزه���ا    دوالر)  ملي����ن 
يجري م���ع ا�صتمرار وه���دة الفقر العاملي 
م���ن  للعمال���ة  ي�مي���ا(  دوالرا   $1.90(
االطف���ال وال�صباب. اإن ال�صب���اب ي�صكل�ن 
اك���رث م���ن %60 م���ن �صعبن���ا العرب���ي م���ا 
يعن���ي ان اإنتاجية بالدنا لن تتح�صن دون 
اهتم���ام ورعاي���ة بال�صب���اب. ات�صاق���ا م���ع 
�صرورة رعاية كبار ال�صن ومن اجلن�صني 
اي�ص���ا. يف اخلتام اأمتن���ى اأن تدرك االمم 
وال�صع�ب اأننا نعي�س يف ك�كب واحد ما 
ينق���ذ جزءا من���ه يعني اإنق���اذ كل الب�صرية 
واإعم���ار جزء اآخ���ر منه ه� اعم���ار وبناء 
للجمي���ع دون متييز  م���ا ي�صتدعي خططا 
واقليمي���ة  وطني���ة  �صامل���ة  �صراتيجي���ة 
حت���ت رعاي���ة االمم املتح���دة وال����كاالت 
املتخ�ص�ص���ة بعيدا ع���ن ت�صيي�س امل�اقف 
او االحت���كارات االقت�صادية – ال�صيا�صية 
اأو تل���ك الت���ي تت�ص���كل الأغرا����س فئ�ي���ة 
حما�ص�صي���ة تن�صر الف�صاد ب���دل اأن تن�صر 
قي���م الع���دل االجتماع���ي مقرن���ة باملحبة 
اإ�صع���اد  اأج���ل  م���ن  امل�ص���رك  والتعاي����س 

الب�صرية كلها.  
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امل�صكلة التي نحن ب�صددها تتمثل حتى االن بعدم اإمكانية التقريب 
الكبري بني املنظورين البايولوجي والقيمي – املعنوي ما يعك�س عدم 
اإمكانية التو�صل لعالقة متناغمة متجان�صة اإن�صانيا بينهما بل ميكن 
القول اإن �صكال من ا�صكال احلرب رمبا ا�صحى امرا واقعا بينهما.

 غالب ح�سن ال�سابندر

 د. اأحمد عبد الرزاق �سكارة

اأفكار في "جدلية المنظور االن�ساني"  لمعالجة جائحة كورونا 
من الطبيعي اأن تتنوع وتتعدد الآراء والت�ساوؤلت حول فهم ومعالجة جائحة كورونا ولكنها وبرغم كل 

الجهود العلمية العالمية مازالت متوا�سعة في تقديم نتائج مقنعة للعقل الب�سري .  محورها جدلي بامتياز 
يتركز حول طبيعة المنظور الن�ساني واأين نحن منه من معالجة جائحة كورونا وما الم�ستقبل الماأمول 

للب�سرية؟؟ م�سادر، �سياقات ومراحل التف�سير جدلية بحكم طبيعة المراحل الزمنية وبحكم منابع 
الختالف اليديولوجي – ال�سيا�سي- الثقافي – الح�ساري اأوالتن�سئة الجتماعية – الفل�سفية اأو بحكم 

النظم ال�سيا�سية والقت�سادية التي هي الخرى لها مرجعيات مهمة متنوعة  تنتمي لعنا�سر اأو مكونات تقع 
في المحيطين المادي – الطبيعي والن�ساني – المعنوي – القيمي اأو اإلى الثنين معا. يوميا تح�سد كورونا 

الآلف من �سحايا الوباء العالمي )كوفيد 19- الم�ستحدث(.

عملية اأف���ك���ار  ال����ع����ام...  امل����ال  ت��ر���س��ي��د  ح���ول 



مرثية وداع

1
�س���تبكي كل حيات���ك ي���ا هدهد �س���ليمان، 
لأنك يف اآخر م�س���اوير حياتك اتيت بنباأ 

موت روائي من اهل الثورة.
تلك اأ�سحية جاءت يف رم�سان على غري 

موعد اعيادها.
�سم���ى باأ�سم���ك ي���ا اب���ن عل���وان، وذب���ح 
الدمع���ة وغالف كت���اب ال�سيد ميم، ومثل 

يتام���ى �ساحة 55 . يتع���ر خطو ال�سرد 
ب���ن الأخب���ار ومراث���ي الأدب���اء وح���زن 

املتنبي وروما.
حممد علوان، ما هذا اخلرب املزعج.

حتمل حقيبتك الدبلوما�سية وتتاأنق.
ل تذهب اىل ب�سرة مربد

بل تذهب لظلمة حلد

2
مل تك���ن �سديق���ي، ب���ل كن���ت اخ الفط���رة 
عرو����ض  و�سا�س���ات  والرومنطيقي���ات 

الفالم احل�سية.
حتل���م بطريق���ة اخلا�س���ة، وحت���زن مثل 
اللغة اجللفية، وتبعر �سحكتك املمدودة 
مثل خيط حرير من ناحية �سنغهاي حتى 

ق�ساء قلعة �سالح.
والآن بغيابك لن ن�سرب خمرا حلوا .

بل ن�سرب هذا املاء املالح.

3
اأبو دنيا ..

ال�سم�ض �ست�سرق غدا..
نورك خمتبئ عنها يف ظلمة قدرك.

م���ا زال جنود �سريتنا يف الرابية الأوىل 
يف بنجوين .

يطربون بنخوتك.
ومقولتك ال�سحرية.

ال�سظاي���ا حل���وى حن تغن���ي كوكب هذا 
القلب وهذا ال�سرق.

الآن يا حممد علوان جرب
ل اأغدا القاك

ول لل�سرب حدود
ول يوما ا�سطوريا يف دائرة التقاعد

الأيام �سربتك
ونحن من يغ�ض الآن ب�سبب موتك.

4
غربتنا، وغربتك .

عطرنا وعطرك
ا�سم الطن وا�سم الوردة

من يكت���ب ثانية �سوق عمودك يف طريق 
ال�سعب

امربتو ايكو اأم �سلمان املنكوب
الهي..

بغداد تاأن..
لقد فقدت هذا املحبوب

5
الآن، ايامن���ا كله���ا مراث���ي، ومث���ل خت���م 

خمتار ختمتها اأنت بدمعة وقطرة ع�سل
ولو كنت هناك

اق�س���م باخل�س���ر ح���ي الداري���ن �ساأجعل 
ثوابك الف �سحن قيمر

لكنني بعيد عنك يا حلو املع�سر
فوبرت���ال الملانية / م�س���اء / 22 ماي�ض 

2020
حممد علوان جرب

حيد عبد احل�سن
اأطوي يدي

اأب�سطها
واأ�ساهُد �سفينًة من�سورَة اجلناِح 

عينا "و�سام" تبحثان عن اأبيه يف يدي
جتّدان يف الروؤية اإىل ال�سماء

وت�سدران يف الروؤيا...
�ساعدوين يا اأ�سدقاء

كيف يل اأن اأعّزي امللكة 
وابنَة امللكة

- امللكة احلفيدة -
والأم، اأم دنيا؟

يا من اأ�سّميَك الأَخ احلبيَب ال�سديْق
يا من كنت يل الذراَع وال�ساْق

يا اأيها ال�سهُد امل�سّفى
يا اأيها ال�سوُع الذي ل يتبّدُد

اإن لوَن البحِر اأكُر وح�سًة،
اأ�سّد َعتمًة

اآَن خط���وٌط القل���ِب ت�ستب���ُك م���ع هبهباِت 
الرياْح

اأطوي يدي
اأفتحها

واأ�ساهد �سفينة من�سورة الأجنحة
مات اأبو دنيا!

ما اأخيَب امل�سعى اإذن!!!
* "و�سام" هو ابن حممد علوان جرب

و"امللكة" هي "دنيا" ابنته

كتبت مرة ان )ادامة ال�صلة 
مع اجلمهور( كانت اهم 

هواج�س الر�صم العراقي، 
وظهرت احلاجة الأوىل لها 
حينما بداأ الر�صم العراقي 

يخرج عن طاعة الواقع، 
وم�صخ�صاته، فوجد نف�صه 

يف حاجة ما�صة اىل ابقاء 
ال�صلة حية مع املتلقي 

)اجلمهور(، الذي وجد 
نف�صه، هو الخر، بعيدا عن 

املحاولت الفنية التي ناأت 
بنف�صها عن اتخاذ ا�صكال 

الواقع، وم�صخ�صاته، حقال 
ل�صتغالها، فلم يجد الر�صم 

العراقي، يف هذا امل�صعى، ال 
خيارين ل ثالث لهما:

دع���م  مت  حينم���ا  الول،  الختي���ار 
جت���ارب الف���ن م���ن داخ���ل اللوح���ة 
باعتبارها )واقعة �سيئية(، وهو ما 
جعل اعدادا من الر�سامن يبالغون 
يف التم�سك ب�)دعم( اللوحة ببع�ض 
م�سخ�س���ات الواقع، اىل درجة قيام 
بع�ض )التجريدين( منهم، باإ�سافة 
بع����ض العالم���ات امل�سخ�سة للوحة 
التجريدية بع���د انتهائها!؛ باعتبار 
ذل���ك الفر�س���َة الخ���ريَة للوح���ة يف 
ادام���ة ال�سلة م���ع الواقع، وبالتايل 
مع )اجلمهور(، مما يجعل اللوحة، 
ذاتها، ولي�ض اخلطاب املحايث فقط، 
م�سابن، بنمط من )ال�سيزوفرينيا 
الثقافية(، والتناق�ض البنيوي، بن 
طبيع���ة البن���اء التجري���دي للوحة، 
وب���ن م���ا ي�س���اف له���ا لحق���ا م���ن 

م�سخ�سات وا�سكال الواقع.
والختي���ار الث���اين، ان تت���م ادام���ة 
ال�سل���ة م���ع املتلق���ن بو�سائ���ل م���ن 

مادي���ة  كواقع���ة  اللوح���ة  خ���ارج 
يج���ري  ذل���ك  وكان  )م�ستقل���ة(، 
عرب انت���اج )جه���از مفاهيم���ي( من 
الن�سو����ض اللغوي���ة املكتوب���ة، اي 
عرب جهاز مفاهيمي خارجي ي�سبق 
العم���ل الفني، ويب�سر باعمال فنية، 
باعتبارهم���ا  ا�سلوب���ي،  اجت���اه  او 
ناجت امتثال لذلك اجلهاز املفاهيمي، 
ولق���وة ا�سانيده )اخلارجية(، وهو 
م���ا اتبع���ه اثن���ان م���ن اه���م �سن���اع 
ال�ساطري )املفاهيملغوية( يف الفن 
الت�سكيل���ي العراق���ي: �ساك���ر ح�سن 
اآل �سعيد خ���الل املرحلة التجريدية 
التعبريي���ة، وال���ذي ا�س���در العديد 
من الكت���ب التي كانت تعترب اعماله 
)ناجت( خطابه املدون، بداأت بكتاب 
و)الروؤي���ة  الف���ن(  يف  )احلري���ة 
التاأملية( و)البعد الواحد( وغريها، 
وحمم���ود �س���ربي خ���الل مرحلت���ه 
التجريدية الهند�سية التي اعتربها 
تطبيق���ا ل�)واقعي���ة( ذري���ة جدي���دة 
ه���ي )واقعية الك���م( او الكوانتوم، 
املارك�سي���ة،  للواقعي���ة  وتطوي���را 
مبعنى انه كان وما يزال يف ميدان 
)الواقعي���ة(، ولكنه���ا واقعية تالئم 
الع�سر ال���ذري، وا�سدر عنها كتابه 
ال�سهري )واقعية الك���م(، باعتبارها 

)واقعية( ع�سرنا احلا�سر.
حينما قام �سيزان بخف�ض مو�سوع 
لوحات���ه اىل اق���ل من�س���وب ممكن؛ 
انته���ت اللوح���ة وقته���ا اىل حم�ض 
املهتم���ون  �سع���ر  وقته���ا  تفاح���ات، 
بالف���ن الت�سكيل���ي اإن اللوحة ميكن 
ان تبقى حمتفظ���ة ب�سفتها كلوحة، 
باأق���ل قدر من املو�سوع، وقد اكتفى 
�سيزان بح���دود ثورته تلك، وكانت 
مقرونة باأ�سل���وب �سخ�سي اعتربه 
عامُل الفن معاجلاٍت �سكليًة ادت فيما 
بع���د اىل ظه���ور الث���ورة التكعيبية 
ال�سكلي���ة  الث���ورة  اأعترُبه���ا  الت���ي 
التي اعقبت �سي���زان، ولكنها كذلك، 
مل متتل���ك اجل���راأة الكافي���ة، وقتها، 
�سوى اىل خف�ض )ال�سكل( لأقل قدر 
ممكن، وه���و مامل ي���رْق ل�)كازميري 
ماليفيت����ض( ال���ذي كان ي�سع���ى اىل 
ق���در اك���رب م���ن تخفي����ض من�سوب 
ال�سكل يف اللوح���ة، فجاءت لوحته 

ال�سهرية )مرب���ع اأبي�ٌض على خلفية 
بي�ساء(، ليدخل ال�سكل يف اللوحة، 
مرحل���ة  احلدي���ث  الر�س���م  ويف 
)ال�سفر(، وهو ما �سعى اليه )مهند 
الع���الق( يف اعمال���ه الخ���رية التي 

اطلعت عليها.  
ه���ذا م���ا خط���ر يل وانا اعاي���ن اخر 
الر�س���ام العراقي،  �سفحات جتربة 
املقي���م يف هولندا )مهن���د العالق(، 
تغ���ادر  ب���دت يل، وه���ي ل  والت���ي 
وحده���ا،  الواق���ع  م�سخ�س���ات 
ال�س���كل  )�سفري���ة(  وجت���رب  ب���ل 
واملو�س���وع، فبع���د ان ق�س���ى زمنا 
يج���ري جتارب���ه عل���ى م�سخ�س���ات 
الواقع، �سعر ان حتقق �سفة العمل 
بالواق���ع،  مرتبط���ة  لي�س���ت  الفن���ي 
وم�سخ�سات���ه، و�سردياته، فابتداأت 
اعماله تتج���ه بثبات، وْجَهة اأخرى، 
نح���و اف���اق م���ن الر�س���م اخلال�ض، 

وكاأنه���ا تب���دو غري مكرتث���ة لق�سية 
بفع���ل  لي����ض  باجلمه���ور،  ال�سل���ة 
وامن���ا  اهميته���ا،  بع���دم  العتق���اد 
ق���د  ب���اأن ه���ذه التجرب���ة  لالعتق���اد 
جتاوزت ه���ذا املو�سوع من خالل: 
ايج���اد و�سائ���ل حتقق تل���ك ال�سلة، 
لي�ض عرب التطابق )امل�سخ�ساتي(، 
او التماث���ل ال�سكل���ي مع موجودات 
الواقع، وامنا، ع���رب و�سائل اخرى 
اهمها، بالن�سبة للجمهور، خلق اثر 
بدي���ل لتلك امل�سخ�سات، والهم هو 
ان يتم ذلك، عرب التحول من التجذر 
اق���ل  اىل  الع���ودة  وه���و  امل���كاين، 
 )Dimensions( البع���اد
يف اللوح���ة، وه���و م���ا مل يكن هدفا 
يك���ن  ومل  يوم���ا،  الع���الق  ملهن���د 
يطم���ح، ان حتي���ل ا�سكال���ه، اىل ما 
مياثله���ا م���ن ا�سي���اء الواق���ع.. فهو 
اذن ين�سج���م داخليا مع فهم ماتي�ض 

الذي اعرت�ست عليه �سيدة �ساهدت 
عمال فنيا له �سّور فيه امراأة ب�ساعد 
اعوج او اأق�سر من الالزم، فاأجابها 
ب���ان ما موج���ود يف اللوح���ة عالمة 

م�ستقلة للمراأة، ولي�ست امراأة.
تب���دو اعمال مهن���د الع���الق وكاأنها 
ناجتة عن مت�سك���ه، باإميان را�سخ، 
ب���اأن العم���ل الفن���ي لن يك���ون عمال 
ابداعيا ان مل يحقق �سفته باعتباره 
)جت���ذرا ماديا(، ونعن���ي ب�)املادي( 
هن���ا، ان يتخط���ى ح���دود )التج���ذر 
املكاين(، الذي ق���ال به �ساكر ح�سن 
تال�س���ي،  ب���ه:  ويعن���ي  �سعي���د،  اآل 
)الأَبع���ادي(،  الوج���ود  ت���اآكل،  او 
والأبعادي تعني اأبعاد العمل الفني 
او )ال�سط���ح الت�سوي���ري( للوحة، 

وابعاده الوهمية كذلك.
ان )التج���ذر امل���ادي(، وه���و تاأّهٌل، 
( نح���و البني���ة  او )بح���ٌث تراجع���يٌّ

التحتية للعم���ل الفني، ولي�ض نحو 
التج���ذر  وان  الهند�سي���ة،  اأبع���اده 
حت���ى  )مكاني���ة(  �سف���ة  ذا  امل���ادي 
وان انته���ت ابعاد العم���ل الفني يف 
)النقطة(، من خالل )عامل الأبعاد): 
ثالث���ة اأبع���اد جم�سم���ة: يف فن���ون 
النحت، واخل���زف، وف���ن العمارة، 
والف���ن املفاهيم���ي.. ال���خ وجذرها 
ث���م  العم���ق(..  )انتف���اء  البع���دان 
جذرهما الُبع���د الواحد، وحتولته 
او  اخلال�س���ة  )احلروفي���ة  اىل 

املتخفية(. 
ان جتربة )الال�سكل(، التي تدخلها 
اأعم���ال مهند العالق، هي حماولة ل 
ته���دف اىل هدم ال�سل���ة مع الواقع، 
امن���ا له���دم الن�سق الفن���ي املوؤ�س�ض 
الر�س���م  اعتب���ار  عل���ى  فق���ط  لي����ض 
�س���كال من ال�سل���ة مع الواق���ع، امنا 
باعتباره���ا هيمنة عن�سري )ال�سكل 
مفه���وم  اىل  والتح���ول  والل���ون(، 
املادة، ال���ذي عرفه �ساك���ر ح�سن اآل 
�سعي���د ان���ه ي�ستم���ل الل���ون واملواد 
امل�سافة اىل اللوحة، وكل التقنيات 
املوؤث���رة عل���ى �سط���ح اللوح���ة من: 
ل�س���ق، ح���ك، وترقي���ع، وجتمي���ع، 
وح���رق، وخ���رق، وهي م���ا يجملها 
بالتقني���ات التي حتاكي )التفاعالت 
وال�سيول���ة،  الكثاف���ة،  املحيطي���ة(: 

والهبوب والحرتاق... 
ان ما اعتربناه )التجذر املادي( يف 
فن الر�سم الت�سكيلي: و"العودة اىل 
ال�سفر، مل تعِن عالقة اإنكارية بقدر 
ماهي ع���ودة اىل توا�سع الأ�سول، 
اأي الأ�سول الب�سيطة حيث التحرر 
م���ن زح���ام الرتاكم���ات الدخيلة... 
حيث ل مدلول حمدد، اإمنا يدل على 
ذاته ووج���وده فح�س���ب... ونهاية 
الطري���ق يف الف���ن الالمو�سوع���ي، 
حيث يقدم اأب�س���ط اأ�سكال الإيجاز، 
ال�س���كل واللون...   والخت���زال يف 
يف(  الظه���ور  ع���اودت  )والت���ي 
الإجتاه���ات الأمريكية والأوروبية 
يف ال�ستيني���ات وال�سبعيني���ات من 
القرن الع�سرين، وعرفت ب�"املنيمال 
 ،)minimal art( اآرت 
اأو الفن الإيجازي"، ح�سب ما توؤكد 

د. اماين علي فهمي )م�سر(.
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نعيم  عبد  مهلهل

ما�س القي�صي

خالد خ�صري ال�صاحلي

 �صتار كاوو�س

باليت المدى

دخل مر�سمي بتمهل وهو ينقل خطاه بهدوٍء ورويَّة، ت�سحبه 
امراأتان جميلتان جًدا، وحن اقرتَب مني َعَلْت وجهه ابت�سامة 
متحفظة وَمدَّ يل يده معرًفا بنف�سه )اأنا ال�سيد جون كورديل(، 
رحب���ُت بالثالث���ة، واأن���ا اأنظ���ر اىل ه���ذا الرج���ل ال���ذي جتاوز 
اخلام�س���ة وال�سبعن من العمر كما اأنظ���ر اىل ممثل �سينمائي 
عجوز ب�سعره الالمع الذي يبدو كاأنه �سففه توًا ب�)كرميربيل( 
ومالب�س���ه الكال�سيكية التي ذكرتن���ي بالعبي الغولف الأثرياء 
كب���ار ال�س���ن، ت�س���اُف اىل ذلك ن���ربة كالمه الت���ي اأعادتني اىل 
العوائ���ل العريق���ة يف مدين���ة له���اي، كل ذلك امت���زج بطريقة 
تاأمله للوح���ات وحديثه عنها. اأح�س���رت القهوة، حيث م�ست 
ال�سيدت���ان تتنق���الن بغن���ج مثل فرا�ست���ن يف اأرج���اء املر�سم، 
بينم���ا اأ�سهَب كوردي���ل يف النظر اىل لوحة �سغ���رية مت�سائاًل 
)هل ر�سمت هذا اجلزء من اللوحة بجهاز اليربر�ض؟( فاأجبته 
بالنف���ي واأنا اأم�س���ك بواحدة من فر�ض الر�س���م، مو�سًحا باأين 
ق���د ر�سمت اللوحة كلها بالفر�ساة. بع���د حديث ق�سري اأعطاين 
كارت���ه ال�سخ�سي متمنًيا لقاءات قادم���ة لروؤية لوحات جديدة 
يل. واأثناء خروجهم، وبعد اأن اجتازت ال�سيدتان عتبة الباب، 
ا�ست���دار كوردي���ل برويَّة، وع���اد باإجتاهي م�س���رًيا ال�ى لوحة 
تظهر فيها امراأة �ساردة، هام�ًسا )لوحة رائعة، لكن ملاذا جعلت 
اأ�ساب���ع املراأة بهذه النحافة، الرجال يحبونها ممتلئة( قبل اأن 

ترت�سم على وجهه ابت�سامة ماكرة. 
حدث ذلك قبل ع�سرين �سن���ة تقريًبا حن زار كورديل مر�سمي 
اأول مرة، لأعرف باأنه �ساحب غالريي )غرينويت�ض فيلج( يف 
مدينة لغرا�ض جنوبي فرن�سا، كما كان �ساحب غالريي يحمل 
ذات ال�سم يف نيويورك واأم�سرتدام. رجل ق�سري القامة يحمل 
ح�سا�سي���ة خا�س���ة للتقرب من الن�س���اء وكذل���ك اللوحات التي 
ميك���ن اأن تباع. يح���ب اأن ت�ساحبه ن�ساء جميالت تبدو عليهن 
مظاه���ر الغنى، وف���وق هذا يجيد الكالم املنم���ق اجلميل، لكنه 
ل يخل���و من مك���ر، ولديه خربة كبرية وط���رق خا�سة للم�سي 
يف ا�ست���دراج الزبائن لأجل �س���راء اللوحات، فهو يعرف كيف 
يلتق���ط ال�سخ�ض املهت���م بلوحة معين���ة، فيتظاه���ر حينها باأن 
هن���اك اأكر من زبون مهتم بها لأنها يف غاية اجلمال والتفرد، 
وي�سهب يف احلديث عن تقنيتها وحياة ر�سامها الذي �سرتتفع 

قيمة لوحاته يف اليام القادمة.  
يف اأحي���ان كثرية كن���ُت اأغلق باب املر�سم واأذه���ب لزيارة هذا 
املعر����ض اأو ذاك الغال���ريي يف مقاطع���ة درينت���ه الت���ي ع�ست 
فيه���ا اأكر م���ن ع�سر �سنوات، وهناك كن���ت اأرى كورديل الذي 
كان يحر�ض على احل�سور قب���ل الفتتاحات، لياأخذ مكانه يف 
الباح���ات اخلارجي���ة يف حدائق الغالريه���ات، حتيط به ن�ساء 
جمي���الت، اأحييه كالعادة، واأ�سرب ب�سحبته احياًنا قدح نبيذ، 
ثم اأم�سي مل�ساهدة املعر�ض واأنا اأردد مع نف�سي )هكذا عرفتك، 
و�ستبق���ى حتى اآخر ي���وم يف حياتك، تهوى اأج���واء الرفاهية 

وتغويك الن�ساء املخمليات(. 
عا�ض كورديل �سنوات طويلة من حياته يف خم�سينيات القرن 
املا�سي بن نيويورك واأم�سرتدام وباري�ض وربطته �سداقات 
كثرية مع ر�سامن م�ساهري اأمثال جاك�سون بولوك ووليم دي 
كونن���غ وغريهم من فن���اين التجريدية التعبريي���ة الأمريكية، 
كذلك كانت له عالقات وا�سعة مع الكثري من املمثالث واملمثلن 
ا عازف جاز حمرتف ق�سى طوال  املعروف���ن، وباعتباره اأي�سً
حيات���ه يعزف على اآل���ة الت�سيلو لذا ربطت���ه عالقات كثرية مع 
عازيف ومغني اجلاز الأمري���كان مثل اأيرول غارنر ونات كنغ 

كول وليونيل هامبتون والكثريين غريهم. 
زارين يف املر�سم مرات عديدة، وحتى بعد انتقايل اىل مدينة 
هوخف���ن تك���ررت زيارات���ه يل، وق���ام بعر����ض جمموع���ة من 
لوحات���ي يف الغالريي الذي ميلكه مبدينة لغرا�ض الفرن�سية، 
ا.  ومل يكت���ف ببيع بع����ض اأعمايل بل ا�سرتى ق�سًم���ا منها اي�سً
احتف���ل كورديل قبل اأي���ام مبيالده ال�ساب���ع والت�سعن �سحبة 
الأه���ل وبع����ض ال�سدقاء، وهو م���ازال متحم�ًس���ا للحياة وما 
تخبئه من جمال ومفاجاآت. لكن تقدمه يف العمر مل مينعه بكل 
الأحوال من الن�سغ���ال بالفن والتفكري باللوحات واملو�سيقى 
التي غمرت كل حياته، وكذلك مل يقف عمره املديد حائاًل اأمامه 
وه���و ي�سرتق النظ���ر خل�سة لمراأة جميلة تخط���ر اأمامه، لعله 
ي�سرتد من خاللها �سح���ر اأيامه اخلوايل وي�ستعيد معها ليايل 

اأم�سرتدام اخلالدة.         

ال�ساحر العجوز 

في اأحيان كثيرة كنُت اأغلق 
باب المر�صم واأذهب لزيارة هذا 

المعر�س اأو ذاك الغاليري في 
مقاطعة درينته التي ع�صت فيها 

اأكثر من ع�صر �صنوات

الر�سام مهند العالق.. االنتهاء بال�سفر املو�سوعاتي

ع����ل����وان ج������ر  حم����م����د  ال��������روائ��������ي  االأدي��������������ب  رث����������اء  يف 

�سغ����ف وح����ب ال����رتاث وبالأخ�����ض �سناع����ة 
ال�سيارات دفع ب�سادق ال�سعدي، مواليد عام 
م����ن مدينة كربالء واحلا�سل على   ،1977
�سه����ادة الدبل����وم يف امليكاني����ك، اىل التفكري 
بت�سمي����م من����اذج م�سغ����رة م����ن ال�سي����ارات 
القدمية الت����ي كانت جتوب �س����وارع العراق 
يف العقد املن�سرم، اذ يقول: "حبي ل�سناعة 
ال�سي����ارات القدمي����ة وع����دم وج����ود من����اذج 

م�سنعة �سابقا كان ال�سبب وراء انطالقي".
ابتدع �سادق فكرة �سناعة مناذج ال�سيارات 
امل�سغرة يدوي����ا مبف����رده وباإمكانات ب�سيط 
منزلية يف حجرة جهزها خ�سي�سا كا�ستديو 
اىل  م�ستن����دا  باب����ل.  يف  منزل����ه  يف  للعم����ل 
الطرق والدوات التي تدرب عليها يف جمال 
يف  امليكاني����ك  بعل����وم  الكادميي����ة  درا�ست����ه 
اجلامع����ة، وعن طريقة �سناعتها يو�سح لنا: 

"طرق �سناعة النماذج تعتمد ت�سل�سال معينا 
م�سابها لطرق الت�سمي����م بامل�سانع، لكنه يتم 
بطريقة يدوي����ة، اذ ابداأ م����ن اختيار املوديل 
وعم����ل الر�سوم����ات واختي����ار احلج����م املراد 
تنفيذه، واختيار اخلام����ات التي ن�ستخدمها 
لتنفيذ النموذج الويل، مثال، الفوم والفلن 
والطن لنحت النموذج، وبعدها ن�سنع قالب 

�سيلك����ون ل�سن����ع ن�سخة من الفاي����رب كال�ض، 
واخريا مرحلة التلوي����ن باأ�سباغ ال�سيارات 

العتيادي����ة، بوا�سط����ة جه����از اليرب�����ض".
يف خ�س����م الت�سخ����م الهائ����ل م����ن ال�سناعات 
التكنولوجي����ة احلديثة والقطع واملنحوتات 
الفني����ة امل�سنع����ة اآليا، والتي له����ا جمهور قد 
يف�س����ل اقتن����اء ما ه����و جاهز و�سري����ع!، هل 

تلقى تلك العمال اليدوية رواجا يف جمتمع 
ال�سب����اب العراق����ي؟، يجيب ال�سع����دي قائال: 
"العمال التي انفذها هي للعر�ض فقط وقد 
البي بع�ض طلبات البي����ع لت�سديد التكاليف، 
وهي تالق����ي رواجا وا�سع����ا يف العراق لكن 
لالأ�س����ف ل ميكن تغطية الطل����ب ب�سبب طول 
الوق����ت امل�ستغ����رق لتنفيذ النم����وذج الواحد 

ال����ذي ق����د ي�س����ل مل����دة �سه����ر او اأك����ر".
لدع����م  حتت����اج  الفردي����ة  الفني����ة  العم����ال 
متوا�س����ل يف �سبي����ل ا�ستمراره����ا وبلوغه����ا 
الهدف املرجو يف تطوي����ر الروؤى الب�سرية، 
ومنها �سناعة وت�سكيل القطع والتحف التي 
جت�سد حقبة تاريخية ومرحلة تراثية للمدن 
والوط����ان، م����ا ي�سفي توثيقا م����ن نوع اآخر 
مل�س����رية التاريخ لبد له ان يحظ����ى باهتمام 
ب����ارز ل�سيم����ا م����ن قب����ل ذوي الخت�سا�ض، 
وعن هذا ال�س����اأن يعقب ال�سع����دي قائال: "ما 
انف����ذه م����ن من����اذج اأق����وم بعر�س����ه يف اح����د 
املتاح����ف العراقي����ة املهتم����ة بال����رتاث، لأين 
اطم����ح لإن�س����اء متحف امل�سغ����رات العراقي، 

الذي ي�سمل مدنا م�سغ����رة لعدة حقب زمنية 
ليك����ون وجهة �سياحية وفني����ة وتثقيفية لكن 
يوؤ�سفني الق����ول اين مل اح�سل على دعم من 
احلكومة العراقية او اجلهات املخت�سة بهذا 

املجال".
بع����د النفت����اح ال�سريع احلا�س����ل يف الآونة 
الأخرية و�سرعة تناقل املعلومات والتجارب 
الإن�ساني����ة ع����رب الع����امل م����ن خ����الل ال�سبك����ة 
يالق����ي  التوا�س����ل،  ومن�س����ات  العنكبوتي����ة 
بع�����ض ال�سب����اب �سالته����م يف التعب����ري ع����ن 
اهتماماته����م وبالأخ�ض التي متث����ل الرتاكم 
املع����ريف والدبي والفني ب����كل اطيافه، وكل 
جتربة �س����واء كانت م�سبوق����ة او م�ستحدثة 
قد ت����رتك اثرا ل����دى اجليل املعا�س����ر، وبهذا 
"يف  م�ستاأنف����ا:  ال�سع����دي  يق����ول  ال�س����دد 
الفرتة الأخرية  ب����داأت تظهر بع�ض املواهب 
ال�سبابي����ة املهتمة ب�سناعة امل�سغرات ولدينا 
جتمع����ات من خ����الل كروب����ات عل����ى و�سائل 
اخل����ربات  لنتب����ادل  الجتماع����ي  التوا�س����ل 

واملعلومات با�ستمرار".

الفنان �صادق �صعيد
مهارة يدوية جت�سد حقبة من تاريخ العراق عر ت�سميم ال�سيارات
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�ص���درت عن دار )املدى( طبعة جديدة م���ن رباعية  الكاتب 
الراح���ل الكب���ر �ص���مران اليا�ص���ري  "ابو كاط���ع" بعنوان 
"الزن���اد" ويتمي���ز الراح���ل الكبر بقدرت���ه على توظيف 
الأمثال ال�ص���عبية ع���ر حكاية عامة عادة م���ا حتمل مدلولاً 
ا، وي�ص���تخدم فيها مف���ردات عامي���ة وحكم  ا كب���راً �صيا�ص���ياً
ماأثورة، وي�صعها مبجملها يف قالب كتابي وا�صح و�صيق، 
ق���ادر على اإثارة القارئ وت�صجيع���ه على موا�صلة املتابعة، 
كت���ب �صم���ران اليا�صري يف �صح���ف عدة م���ن بينها طريق 
ال�صع���ب والتاآخ���ي والفكر اجلديد، ويع���د الكاتب ال�صاخر 
الكر يف الع���راق وقد كان عموده "ب�صراحة" يعد البرز 

يف ال�صحافة العراقية. 

كنت، ومل اأزل، جمرد كاتب يحاول 
اأن يالحق الأحداث يف هذه البالد، 

ويحا�صب نف�صه اأين اأخطاأ واأين 
اأ�صاب؟ وهل اأح�صن التعامل مع 

الوقت؟  مثل هذه الأ�صئلة ت�صاعد 
ال�صحفي الذي يبحر كل يوم مع 
القارئ اآمالاً اأن يحمل اإليه ما هو 

اأف�صل، وبالتاأكيد الأف�صل لي�س من 
نوعية الأخبار التي يقول اأ�صحابها 

اإن جماعة عراقية ت�صر على اأن 
ت�صارك يف احلكومة، لكنها يف 

الليل تطلق ال�صواريخ على املنطقة 
اخل�صراء احتفال بالعيد.  

يف اأيام  العيد نف�صها من حق 
املواطن اأن ي�صاأل اإن كانت حكومته 

جادة يف  حتقيق اخلطط التي 
وعدت بها وعن الطريقة التي 

تتعامل بها مع الوقت واملال العام 
وم�صالح املواطنني وال�صتعداد 
للم�صتقبل يف ظل وباء كورونا .

 ولأننا يف اأيام عيد، اأمتنى اأن 
اأ�صتيقظ ذات يوم، فال اأجد يف 

ا يتعلق  ن�صرات الأخبار خراً
بال�صتحقاق الطائفي، لي�صت 

عندي يا�صادة من مقرتحات غر 
التمني، وهي ب�صاعة املفل�صني يف 
ع�صر ظل ي�صتمد معارفه وعلومه 

من مكتبة اإبراهيم اجلعفري 
التي ل اأدري اأين حّل بها الدهر، 
بعد اأن عاد اجلعفري اإىل موطنه 
الأول "بريطانيا"، لذلك جتدين 

ا اأهرب اإىل الكتب، واأ�صدع  اأحياناً
روؤو�صكم بحكايات موؤلفيها، 

واأتغنى بخ�صال اأفالطون ورو�صو 
وجنيب حمفوظ، لأن واقعنا 

يا�صادة اأ�صبح جمرد ا�صتعرا�س 
خلطب �صا�صة بال لون ول طعم. 

�صيقول البع�س: باأيِة حاٍل ُعدَت يا 
عيد، لكنه يعود يا�صادة و�صيكون 

فيه جتديد برغم و�صاو�س عّمنا 
املتنبي وت�صاوؤمه، فمثلما يريد 

البع�س لهذا الوطن اأن يكون 
ا لدول  �صحية ملطاحمه وقرباناً

اجلوار، فاإن هذا ال�صعب لميكن 
اأن يوا�صل الر�صوخ ليقدم كل عام 
اأ�صحية، وت�صرق اآماله وم�صتقبله 

واأحالمه. فليوا�صل الكاذبون 
كذبهم، كما ي�صاءون، وي�صتمر 
امل�صحوك عليهم يف ا�صتقبال 

مزيد من احلكايات الكوميدية 
عن الإ�صالح والنزاهة، اأما نحن 

ف�صنغ�صل اأحزاننا ونحّول اخليبات 
والأكاذيب اإىل انت�صارات ومباهج. 

هناك دول تنه�س من ركام العدم 
لت�صبح اأغنى القت�صاديات 

وتتفوق يف الرفاهية والعدالة 
الجتماعية، ودول تتحول اإىل 
خميمات لالجئني وامل�صردين، 

واأرقام �صعيدة لل�صالح الذي بيد 
الدولة والذي ترى فيها احلكومة 

اأنه يبهج ال�صعب الذي يعاين اأي�صا 
من �صعار"البطالة حتى املوت". 
تقول اأرقامنا ال�صعيدة اإّن ن�صبة 
البطالة بني ال�صباب جتاوزت ال� 

40 باملئة.
يبت�صم الأديب الياباين هوراكي 

موراكامي حني ت�صاأله �صحيفة 
نيويورك تاميز عن مغزى رواياته 

وحكاياتها العجيبة قائالاً :"اأنا 
اأحّذر من جمتمع ل قيمة فيه للعمل 

املخل�س والنقي".
يف كل الأحوال، وبرغم احلال 

التي يعود فيها هذا العيد واإبراهيم 
اجلعفري ومكتبته "العامرة" 

ولغته ال�صن�صكريتية، غائبون عن 
الأنظار والالأ�صماع، ومع �صغفي 
بعّمنا اأبي الطيب، اأقول لكم: كل 
عام واأنتم على عتبة اأيام اأف�صل 

ل ت�صمعون فيها �صراخ عالية 
ن�صيف.

 مع امنيات
 عمنا املتنبي 

الزناد
شمران الياسري
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ــة  ــري للعائل ــن األس ــذور التكوي ــي ج ــة) ف ــرة (الرباعي ــع الباه ــة أبوگاط ــتْ رواي ــد بحث لق

ــدل  ــة، ج ــس العراقي ــي النف ــي ف ــدل الداخل ــدم الج ــف يحت ــف، وكي ــي الري ــة ف العراقي

د والخانــع الجبــان.. وكانــت  القــوي الغالــب، وجــدل الضعيــف، وجــدل الثــوري المتمــرّ

ع وجيــب قلوبها،  ف عليهــا، ونتســمّ ــدتها الروايــة تقتــرب منــاّ، ونتعــرّ الشــخصيات التــي جسّ

ــه.. ــا ب ــرُ مخادعه ــس تعطّ ــت العرائ ــذي كان ــور ال ــر البخ ــم عط أو نش

ــة حمــزة  ــه، والــذي صــدر عــام 1982 تحــت اســم (قضي أمــا الجــزء الخامــس مــن روايت

ِمــا بعــد زمــن الجمهوريــة األولــى،  د زمــن الروايــة ل الخلــف) بعــد وفــاة الكاتــب، فقــد مــدّ

إذ عاثــت قــو الظــالم الخــراب فــي العــراق بعــد شــباط/ 1963، وعندهــا تبدلــت قضيــة 

(حمــزة الخلــف) مــن شــق جــدول يــرو أرضــه الــى شــق طريــق الخــالص للعــراق. 

لقــد أكمــل أبوگاطــع فــي (قضيــة حمــزة الخلــف)، األهــم منهــا، والــذي رو قصــة اغتيــال 

ــي  ــة ف ــب القتل ــوب مخال ــى، ونش ــة األول الجمهوري
ــاء.  ــن واألبري الوطنيي

ــد  ــف فق ــزة الخل ــة حم ــن قضي ــة م ــة الثاني ــا الطبع أم

ــت  ــذا أصبح ــداد. وهك ــي بغ ــام 2005 ف ــدرت ع ص

ــة. ــاً للرواي ــزءً خامس ــف) ج ــزة الخل ــة (حم رواي

لقــد تابــع المهتمــون بــاألدب العراقــي وأدب شــمران 

ــو  ــا وبحث ــام 2003 وبعده ــل ع ــه قب ــري روايت الياس

عنهــا، ولهــذا توجهنــا إلعــادة طبعهــا كعمــل واحــد.. 

ــتأخذه  ــذي س ــم ال ــالً باالس ــر طوي ــا النظ ــد أملين وق

ــاد،  ــات (الزن ــس رواي ــدرت كخم ــا ص ــة، ألنه الرواي

ــد وقضيــة  بالبــوش دنيــا، غنــم الشــيوخ، فلــوس أحميّ

حمــزة الخلــف)، وكان عنــوان (الزنــاد) لهــا هــو 

األكثــر إغــراءا، فهــو مشــعل الثــورة الــذي أوقــده (خلــف العيــدان) عندمــا قــذف (الزنــاد) 

ــن،  ــات االقطاعيي ــي لممارس ــح والواع ــض الواض ــن الرف ــراً ع ــاه، تعبي ــيخ، فأدم ــه الش بوج

ــا  ــر أنن ــل. غي ــي األصي ــذا العراق ــة ه ــراء ذم ــيخ األب لش ــن الش ــة م ــل هدي ــو باألص وه

ــه أدلــى بهــا كـ(شــهادة)، فصــارت (شــهادة أبوگاطــع). ــة أبوگاطــع)، وكأن جعلناهــا (رواي

ــذي  ــي، ال ــعبي العراق ــي والش ــوس الريف ــورد للقام ــم م ــد، أه ــا نعتق ــة، كم ــتكون الرواي س

صرنــا بحــق قلقيــن مــن ضياعــه وســط هــذهِ الرثاثــة فــي تنويــع اســتخدام المفــردات الهابطة 

ــى  ــة لتتمل ــك الرواي ــال تل ــرأ األجي ــل ان تق ــعبي.. ونأم ــى، وال للش ــي للفصح ــي ال تنتم الت

فــي الخريطــة االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة العراقيــة، وتقــف علــى األســس التــي قامــت 
عليهــا الدولــة!

«أبوكاطع»

 علي ح�سني

حول العالم

كيف ت�سبب اأزمة كورونا اأحالما غريبة ورعًبا ليلًيا؟

نيكول كيدمان تدعم الطواقم الطبية يف زمن الكورونا

نتعامل جميعا مع جائحة فرو�س كورونا بعدد 
ال��ت��غ��ي��رات يف  ال��ط��رق، وه���ذه  م��ن  ل يح�صى 

الروتني اليومي توؤثر علينا ب�صكل كبر.
تغرت  فقد  تغرت،  اليومية  حياتنا  لأن  ونظرا 
اأمناط نومنا. وبينما ي�صتمتع بع�س الأ�صخا�س 
بالوقت الإ�صايف يف ال�صرير، عانى اآخرون من 
قلة النوم واأحالم غريبة. وقال الدكتور باتريك 
منا  الكثر  يجعل  ال���ذي  ال�صبب  اإن  م��اك��ن��م��ارا 
يعاين من اأحالم اأو كوابي�س خالل هذا الوقت، 
العواطف.  بها  نعالج  التي  الطريقة  اإىل  يرجع 
اليومي من  القتلى  الإبالغ عن عدد  اأن  واأو�صح 
جميع اأنحاء العامل جعلنا نخ�صى الإعالن التايل، 
ال�صديد  قادرون على دمج اخلوف  اأننا  واأ�صاف 
باخلوف  املرتبطة  الذكريات  ترميز  يتم  عندما 
التهديد غر  الوقت احل��ايل،  الأح��الم. ويف  يف 

معروف وغر عادي، وهذا يعني، وفقا للدكتور 
باتريك، اأن الأمر ي�صتغرق وقتا اأطول حتى يتم 

امل��دى.  طويلة  الذكريات  يف  امل�صاعر  ه��ذه  دم��ج 
الن�صيان  من  حالة  يف  الذكريات  ه��ذه  تكون  ثم 

حيث تنتظر اأن يتم حتويلها اإىل ذكريات طويلة 
الوقت  الأ�صخا�س يف  العديد من  املدى. ويعمل 
عن  فكرة  اأية  لديهم  ولي�صت  املنزل  من  احلا�صر 
اآخ��رون  خ�صر  بينما  العمل،  اإىل  عودتهم  موعد 
و�صعهم  �صينتهي  كيف  ي��درك��ون  ول  وظائفهم 
املايل. كما يكافح الآخرون دون حياة اجتماعية 
عر�صة  اأك��ر  جتعلنا  امل�صكالت  وه��ذه  متنوعة. 
ال�صغط  ب�صبب  والكوابي�س  الغريبة  ل��الأح��الم 
الذي نواجهه. وهناك اأنواع خمتلفة من الأحالم، 
من  قليال  ع��ددا  ع��ادة  �صي�صمل  �صيوعا  والأك���ر 
الأ�صخا�س الذين تعرفهم يف احلياة الواقعية ثم 
اأن تكون بع�س الأحالم  الغرباء. وميكن  بع�س 
اأكر حدة، ويقول الدكتور باتريك اإن الكوابي�س 
هيكلة  اإع��ادة  تقنيات  با�صتخدام  عالجها  ميكن 

معرفية ب�صيطة.

رجاء  امل�صرية  الفنانة  ابنة  خمتار  اأم��رة  ك�صفت 
كورونا  بفرو�س  والدتها  اإ�صابة  اجلداوي خر 

يف  الآن  اإن��ه��ا  وق��ال��ت   ،)19 )كوفيد  امل�صتجد 
حمافظة  م�صت�صفيات  باأحد  ال�صحي  احلجر 
اأحد  ل  باأنه  خمتار  و�صرحت  الإ�صماعيلية. 
وجود  مع  العدوى،  م�صدر  حتديد  ا�صتطاع 
اح��ت��م��ال ب����اأن ت��ك��ون م�����ص��رف��ة امل��الب�����س يف 

فيه  ت�صارك  ال��ذي  الن�صيان"  "لعبة  م�صل�صل 
ا  اجلداوي م�صابة بالفرو�س دون اأن تعلم، علماً

وقالت  ا،  م��وؤخ��راً عليها  ظهرت  مر�صية  ا  اأعرا�صاً ب��اأن 
اأ�صيبت  اأن والدتها  اإنفلونزا وتعافت منها. وتابعت  اإنها 

بارتفاع �صديد يف درجة احلرارة، ولدى الك�صف عليها تبينت 
اإ�صابتها بالفرو�س. وهناك خماوف بني طاقم العمل يف م�صل�صل 

اأيام م�صت ت�صور  اإذ اأن اجلداوي كانت حتى ثالثة  "لعبة الن�صيان"، 
بع�س  اإىل  ال��ع��دوى  نقلت  تكون  ق��د  اأن��ه��ا  يعني  م��ا  وه��و  م�صاهدها، 
امل�صاركني يف العمل. ورجاء اجلداوي هي ابنة �صقيقة الفنانة الراحلة 
وفقا  اخلم�صينيات،  اأواخ��ر  من  الفن  طريق  وعرفت  كاريوكا،  حتية 
الع�صرين  القرن  �صبعينيات  بداية  ويف  امل�صرية.  "الوطن"  ل�صحيفة 
و�صاركت  واح��دة،  ابنة  واأجنبت  خمتار  ح�صن  الكرة  بالعب  تزوجت 

يف مو�صم رم�صان 2020 مب�صل�صل "لعبة الن�صيان".

اأعلنت حديقة حيوانات مو�صكو نفوق التم�صاح "�صاتورن" 
اأو "زحل"، الذي يعتقد اأنه كان يعود للزعيم النازي اأدولف 
اإبان  الق�صف الذي طال برلني  هتلر، بعد جناته من جحيم 

احلرب العاملية الثانية.
التم�صاح  نفوق  بيان  يف  مو�صكو  حيوانات  حديقة  واأكدت 
ا، وا�صفة اإياه  "الأ�صطورة" يوم اجلمعة املا�صي عن 84 عاماً
باأنه كان ميثل حقبة كاملة، وم�صرة اإىل اأن هذه التما�صيح 

يف العادة ل تعي�س اإل ملا بني 30 و50 عاما.
وو�صف البيان حياة التم�صاح العجوز، باأنها كانت طويلة 
ومليئة بالأحداث، منذ ولدته يف براري ولية م�صي�صيبي 
برلني  حيوانات  حديقة  اإىل  ونقله   ،1936 عام  الأمركية 
اإب��ان احلرب  ط��ال احلديقة  ال��ذي  الق�صف  بعد  ه��رب  حيث 
العاملية الثانية يف 23 ت�صرين الثاين/نوفمر 1943 والذي 

اأدى لنفوق العديد من الزواحف يف هذه املوؤ�ص�صة.
للجميع  حم���را  ل��غ��زا  ال��ع��ج��وز  التم�صاح  ح��ي��اة  و�صكلت 
اإىل  اأي   1946 ع��ام  وحتى  برلني  حديقة  م��ن  ه��روب��ه  منذ 
الحتاد  اإىل  ونقله  بريطانية  ق��وات  قبل  من  اكت�صافه  حني 

ال�صوفياتي.
حيوانات  حديقة  "حظيت  للحديقة:  الر�صمي  البيان  وقال 
مو�صكو ب�صرف ا�صت�صافة �صاتورن ملدة 74 عاما وبذلت كل 

ما يف و�صعها للعناية به باأف�صل �صكل ممكن".

عر�س رجل الأعمال الفرن�صي، موؤ�ص�س وكالة  لالبتكارات، �صتيفان ديتينغني، 
العامل،  يف  الأغلى  تعتر  التي  ليزا،  مونا  لوحة  بيع  فرن�صا  حكومة  على 
حديث  يف  ديتينغني،  واق��رتح  اجلائحة.  ب�صبب  املالية  اخل�صائر  لتغطية 
الإي��ط��ايل،  الأ���ص��ط��وري  ليزا" للفنان  "مونا  لوحة  بيع  امل��ج��الت،  لح��دى 
اأي�صا  الفرن�صيني  ن�صح  كما  يورو،  مليار   50 مببلغ  فين�صي.  دا  ليوناردو 
عن  الناجمة  القت�صادية  ال�صغوط  ملواجهة  العائلية  املجوهرات  ببيع 
الوباء. وقال: "على فرن�صا بيع هذا الإرث العائلي ب�50 مليار يورو على 
اأنا  تنتهي.  ل  والأزم��ة  يوميا...  اليورو  نتكبد خ�صائر مبليارات  الأقل. 
اأعرف باعتباري دافع �صرائب ورجل اأعمال اأن هذه املليارات لي�صت 
هذا  يف  ديتينغني  واعتر  دفعها".  على  جمرين  �صنكون  مبتكرة، 
ال�صياق: "من املجدي بيع اأي �صيء غال باأعلى �صعر ممكن، ويجب اأن 
يكون ذلك �صيئا �صتوؤثر خ�صارته على م�صتقبلنا باأقل درجة ممكنة". 
وتابع: "يف العام 2020 علينا اكت�صاب الأموال من اأي مكان ممكن، 

ولذا عليكم بيع املجوهرات العائلية". 

مو�سكو "تنعى" مت�ساح 
هتلر 

رجل اأعمال فرن�سي يقرتح بيع لوحة 
"جمنون" ليزا" مببلغ  "مونا 

ج���م���ه���ورتقرير ....  دون  ف����ن����ًي����ا  ح�����ف�����اًل  ي����ق����ي����م  امل�����دف�����ع�����ي  اإل�������ه�������ام 
 متابعة املدى 

اأق���ام الفنان اإلهام املدفع���ي ليلة يوم 
اأم�س الول ال�صبت، حفالاً يف املدرج 
الروماين بالعا�صمة الأردنية عّمان، 
م���ن دون جمه���ور، مبنا�صب���ة حلول 
عي���د الفط���ر، وبدع���وة م���ن امللتق���ى 

العراقي للثقافة والفنون.
 وق���دم اإله���ام املدفع���ي جمموعة من 
ا كافة  اأغانيه ملدة ثالثني دقيقة، مطبقاً
�صروط ال�صالم���ة العامة للوقاية من 
وباء كورونا امل�صتجد، وبالتزام تام 
ب�ص���روط التباعد وتفادي الزدحام، 
الفن���ان  قن���اة  يف  احلف���ل  وعر����س 

الر�صمية على يوتيوب.
جمي���ع  عل���ى  املدفع���ي  وح�ص���ل 
واحلكومي���ة،  الأمني���ة  املوافق���ات 
وذل���ك لوجود حظر جتول �صامل يف 
الأردن ي�صتمر ملدة 72 �صاعة، مبا يف 

ذلك اأول يوم من اأيام عيد الفطر.

ومن بني ما قدمه املدفعي لقى ن�صيد 
رواد  لدى  ���ا  طيباً "موطن���ي" �صدى 

مواقع التوا�صل الجتماعي.

وج���اءت فك���رة اإقام���ة احلف���ل دون 
جمه���ور لإر�ص���ال ر�صال���ة اإىل العامل 
والإن�صانية جمعاء، اأن الفن م�صتمر، 

واأن احلي���اة م�صتم���رة، رغ���م تف�صي 
الوباء يف العامل.

ونظ���م عدد م���ن الفنان���ني يف العامل 

الإنرتن���ت،  ع���ر  رقمي���ة  حف���الت 
للحف���اظ عل���ى عالقته���م بجمهورهم 
النا����س  وحل���ث  مع���ه،  وتوا�صله���م 
للبق���اء يف املن���ازل، وع���دم اخلروج 

وتعري�س حياتهم للخطر.
ونال���ت مبادرات املغن���ني العرب يف 
ه���ذا ال�صي���اق اإعج���اب م�صتخدم���ي 
مواق���ع التوا�صل الجتماعي، الذين 
اأكدوا اإيجابي���ة املبادرة ودورها يف 
دعم الإج���راءات التي اأعلن عنها يف 
عدد كبر من الدول العربية ملواجهة 

فرو�س كورونا.
وكان اآخر حفل اقامه الفنان املدفعي  
يف �صهر كانون الول من عام 2019 
على امل�صرح امللكي يف عمان  ملنا�صبة 
مرور 55 عاما على م�صرته الغنائية 
حي���ث قدم خالل احلفل جمموعة من 
اأغاني���ه املعروف���ة، وا�صتم���ل احلفل 
على معر�س خا����س ي�صور م�صرة 
اله���ام املدفعي الفنية منذ عام 1963  

كم���ا مت تقدمي فيل���م وثائقي ب�صوت 
الفنان ج���واد ال�صكرجي قبل احلفل 
ال���ذي متي���ز مبجموع���ة كب���رة من 
اخللفيات املتميزة لالأغاين من خالل 
العر�س على ال�صا�صة الكرى؛ حيث 
كان ل���كل اأغني���ة م���ن الأغ���اين منط 

معني.
وكان بي���ت امل���دى للثقاف���ة والفنون 
تكرميي���ا  حف���ال  ف���رتة  قب���ل  اق���ام 
للفن���ان املدفع���ي يف �ص���ارع املتنبي 
خ���الل  جمه���وره  م���ع  للتوا�ص���ل 
اأ�صبوحة مو�صيقية مميزة ت�صمنت 
الأ�صبوحة تقدمي العديد من اأغنيات 
املدفع���ي ب�صوته . الفعالية التي قال 
"اأن���ا �صعي���د  اآن���ذاك  عنه���ا املدفع���ي 
بوجودك���م فاأنتم الي���وم تعيدون يل 
ذكريات ُتعّد الهم يف حياتي، بع�س 
هذه الذكريات جاء �صدفة والخرى 
جاءت مبوعد ُم�صبق خالل م�صرتي 

ا". الطويلة، اأنا �صعيد اأن نكون معاً

كورونا ي�سيب الفنانة 
رجاء اجلداوي 

على  ا  ن�صاطاً الأك���ر  يعترون  لليوم  اأم��رك��ا  م�صاهر 
جذورهم  اختالف  على  واخل��ري  الإن�صاين  ال�صعيد 
الأمركية  العاملية  النجمة  ه��وؤلء  واأب��رز  واأ�صولهم، 
ا" التي اأبدت  الأ�صرتالية الأ�صل نيكول كيدمان "52 عاماً
دعمها الكبر لزوجها الفنان واملو�صيقي كيث اأوربان 
عر مرافقته اإىل املركز الطبي بجامعة فاندربيلت يوم 
اجلمعة املا�صي حيث اأقام زوجها كيث اأوربان بدعمها 
مو�صيقية  حفلة  ل��ه  اجلميل  احلما�صي  وت�صجيعها 
مبهجة ورائعة للطاقم الطبي والعاملني فيه ل�صكرهم 
وتقديرهم على جهودهم الطبية يف مكافحة فرو�س 
ا من �صور نيكول كيدمان التي  كورونا. وبدا وا�صحاً
التوا�صل  مبواقع  ال�صخ�صية  ح�صاباتها  يف  ن�صرتها 
اأث��ن��اء  قدمها  ك��اح��ل  يف  لإ���ص��اب��ة  تعر�صها  الجتماعي 

قوتها،  اأثبتت  لكنها  املنزيل،  اإقامتها مبنزلها خالل احلجر 
ومتكنت بالرغم من اإ�صابتها من مرافقة زوجها كيث ودعمه 
ال�صحية  للطواقم  دعمه  و�صاركته  املو�صيقي،  حفله  يف 
مبفردها  تواجه  الأمامية،  ال�صفوف  يف  ب�صجاعة  الواقفة 
وتف�صيه  انت�صاره  من  للحد  كورونا  فرو�س  جائحة  خطر 
بني النا�س وفتكه بحياة الكثرين منهم. وقد تلقت نيكول 
و�صائل  يف  متابعيها  من  الإع��ج��اب  ر�صائل  مئات  كيدمان 
و�صجاعتها،  بقوتها  فيها  ي�صيدون  الجتماعي،  التوا�صل 
وقال  �صخرة"،  اأنت  نيكول..  ب�"اأح�صنت  اأحدهم  فو�صفها 
اأنت  "نيكول  اآخر  وقال  كيث"،  بزوجها  "فخورة  اأحدهم: 
مذهلة، لزواجك من رجل جيد"، وقالت معجبة لها: "اأنتما 
رائعان..اأحبكما"، وقال اآخر: "اأنا فخور بك.. وت�صتحقني 

جناحك وجمهورك".

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم )الثنني( 
ع���ن  �صتنخف����س  احل���رارة   درج���ات  اأن 
معدلته���ا  ليوم اأم����س، واأن اجلو �صيكون 

ا يف العديد من  املناطق.   م�صم�صاً
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