
 ترجمة / حامد احمد  

ركز رئي����س الوزراء م�صطفى 
برناجم���ه  يف  الكاظم���ي، 
اىل  قدم���ه  ال���ذي  الق�ص���ر  احلكوم���ي 
الربمل���ان عل���ى فر�س هيب���ة الدولة وذلك 
ل�صيط���رة  م�صلح���ة  ف�صائ���ل  باإخ�ص���اع 

احلكومة. 
بالن�صب���ة ملراقب���ن ف���ان الكاظم���ي يريد 
م���ن برناجم���ه تغي���ر �ص���ورة ع���راق ما 
بع���د 2003 وارج���اع هيب���ة الدولة التي 

ت�صررت .
هن���اك ف�صائل م�صلحة مقرب���ة من ايران 
�ص���من قوات احل�صد ال�ص���عبي تت�صرف 
خ���ارج نط���اق �ص���لطة الدول���ة العراقية، 
انهم جزء من موؤ�ص�ص���ة احل�ص���د ال�صعبي 
حت���ت  تك���ون  ان  املفرت����س  م���ن  الت���ي 

ت�صرف قيادة عراقية .
حكوم���ات عراقية �ص���ابقة حاولت تقييد 
ن�ص���اط ونف���وذ ه���ذه الف�ص���ائل ولكنه���ا 
ف�ص���لت. حيدر العب���ادي، رئي�س الوزراء 
�ص���عى   ،2018 اىل   2014 م���ن  للف���رتة 
اىل اخ�ص���اع جميع الف�ص���ائل امل�ص���لحة 
يف احل�ص���د ل�ص���يطرة الدول���ة وحتجيم 
تطلعاتهم ال�صيا�ص���ية. طال���ب بان تكون 
نفقاتهم تت�صم بال�صفافية وف�صل اجنحتم 
ال�صيا�ص���ية ع���ن الع�ص���كرية. ولك���ن يف 
النهاية ناورت اطراف �صيا�ص���ية �صيعية 
تطلعاته وجتاوزته ودعمت بديًل ودوًدا 
لهم وهو، عادل عبد املهدي، الذي ا�صبح 
رئي�ًص���ا لل���وزراء يف ت�ص���رين االول عام 
2018. عب���د امله���دي �ص���اعف ميزاني���ة 
احل�ص���د عام 2019 بن�ص���بة 20%، ومكن 
ف�ص���ائل م�ص���لحة من تو�ص���يع تواجدها 
يف مناطق �صرتاتيجية ب�صمنها املنطقة 
املمت���دة عل���ى ط���ول احل���دود العراقي���ة 
ال�ص���ورية، وكانوا يتنقلون عرب احلدود 

بحرية تامة تقريًبا.
 التفا�صيل �ص2 

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / المدى

اأكدت وزارة ال�صحة، اأم�س، ت�صجيل 
بفايرو����س  جدي���دة  ا�ص���ابة   287
ع���دد  تخط���ى  وبه���ذا  الع���راق،  ف���ي  كورون���ا 

اال�صابات في البلد حاجز ال� 5 اآالف ا�صابة.
وقال���ت الوزارة في بيان تلقته )المدى( انه "تم 
فح����س )7014( نم���وذج في كاف���ة المختبرات 
المخت�ص���ة في العراق وبذلك يك���ون المجموع 
الكلي للنماذج المفحو�ص���ة منذ بداية ت�ص���جيل 

المر�س في العراق )20٦381(".
وا�صافت ان "مختبرات وزارة ال�صحة والبيئة 
�ص���جلت )287( ا�ص���ابة ف���ي الع���راق منه���ا 7٦ 
ا�ص���ابة تم اكت�ص���افها من خلل التحري الن�صط 
موزعة كالتالي: بغداد/ الر�صافة: 81، بغداد/ 

الكرخ: 111، مدينة الطب: ٦5،
النجف: 5، الب�صرة: 3، ال�صليمانية: 1، اربيل: 
2، كرب���لء: 3، كرك���وك: 3، وا�ص���ط: 4، ديالى: 
4، الديوانية: 1، مي�صان: 1، ذي قار: 1، �صلح 

الدين: 2".

واكدت الوزارة ت�ص���جيل 52 حالة �صفاء، مقابل 
٦ وفيات جميعها في بغداد، 

وبهذا يك���ون مجم���وع اال�ص���ابات بالفايرو�س 
"2904" حالة ال�صفاء، و"41"  "5135"، منها 
في العناية المركزة، و175 وفاة، فيما مجموع 

الراقدين  الكلي بلغ "205٦".

وفي �صياق مت�صل، نفت وزارة ال�صحة، تف�صي 
الفيرو�س في العا�صمة بغداد ب�صكل يوؤدي لعدم 

ال�صيطرة عليه. 
وق���ال المتح���دث با�ص���م ال���وزارة �ص���يف البدر 
اإن "االنب���اء الت���ي تداولته���ا مواقع التوا�ص���ل 
االجتماعي ب�ص���اأن عدم �ص���يطرة وزارة ال�صحة 

لي�ص���ت  بغ���داد،  ف���ي  كورون���ا  فيرو����س  عل���ى 
�صحيحة".

وقب���ل �ص���اعات م���ن بي���ان وزارة ال�ص���حة، قال 
محاف���ظ بغ���داد محمد جابر العط���ا، اإن "الوباء 
اأ�ص���بح ف���ي جمي���ع مناط���ق بغ���داد، والمري�س 
الواحد له ملم�صون وربما يتحركون من مكان 
اإل���ى اآخ���ر"، موؤكًدا اأن���ه "ال توج���د االآن مناطق 
محددة ممكن اأن تكون خالية واأخرى موبوءة، 
مر�ص���حة  اأ�ص���بحت  بغ���داد  مناط���ق  وجمي���ع 

للإ�صابة وهذا ينذر بالخطر".
واأ�ص���اف العطا، اأن "اأعداد االإ�صابات بكورونا 
ف���ي تزاي���د في بغ���داد واأن الكثير م���ن المناطق 
فيها كثافة �ص���كانية، ولغاي���ة االآن هنالك تزاور 
وال�ص���حة  ال�ص���لمة  ب�ص���روط  الت���زام  وع���دم 
م���ن قب���ل المواطنين"، داعًي���ا المواطني���ن اإلى 
"االلتزام باإجراءات ال�صلمة ال�صحية وتجنب 
التجمعات وعدم الم�صافحة والعناق والتقبيل 
واالبتعاد م�ص���افة متر ون�ص���ف اإلى مترين بين 

�صخ�س واآخر".  
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

 بغداد / املدى

احل���زب  كتل���ة  با�ص���م  املتح���دث  اأك���د 
جمل����س  يف  الكرد�ص���تاين  الدميقراط���ي 
النواب اآرام بااليتي، �ص���غور اأكرث من 400 من�صب 
ك���ردي يف بغ���داد دون تعيين���ات. وق���ال بااليتي اإن 
"هن���اك اأك���رث م���ن 400 من�ص���ب ملقرري���ن ومدراء 
عامن، و�ص���فراء ومنا�ص���ب اأخرى من ح�صة الكرد، 

ما تزال �صاغرة حتى االآن". 
واأ�ص���ار بااليت���ي اإىل اأن "احل���وارات الت���ي اأجريت 
م���ع حكوم���ة ع���ادل عب���د امله���دي، كان���ت ق���د قطعت 
خط���وات جي���دة مل���لء تل���ك املنا�ص���ب الكردي���ة يف 
احلكوم���ة  وا�ص���تقالة  التظاه���رات  اأن  اإال  بغ���داد، 
اأوقف���ت تلك اخلط���وات". ومن املق���رر، بدء احلوار 
ب���ن االأط���راف، بع���د انته���اء عطل���ة العي���د، وعق���د 
جل�ص���ة برملاني���ة للبت يف م�ص���ر الوزارات ال�ص���بع 
ال�ص���اغرة يف حكوم���ة م�ص���طفى الكاظم���ي. ومن���ح 

الربمل���ان العراق���ي الثق���ة لت�ص���كيلة رئي����س الوزراء 
م�ص���طفى الكاظم���ي الت���ي ت�ص���كلت م���ن 15 وزيًرا، 
ومل تن���ل 5 وزارات اأخ���رى الثق���ة، كم���ا مل ير�ص���ح 
اأحد لوزارتي النف���ط واخلارجية. وقال النائب عن 
حتالف �ص���ائرون غاي���ب العمري، ام����س االربعاء، 
اإن ا�ص���تمرار اخللفات بن القوى ال�صيا�ص���ية �صبب 
تاأخر ح�ص���م م���ا تبقى م���ن حكومة الكاظم���ي. وقال 
العم���ري اإن "الوزارات املتبقي���ة كان من املفرت�س 
اأن مت���رر قبل عيد الفط���ر املب���ارك، اإال اأن االختلف 
على بع�س االأ�ص���ماء املطروحة ت�ص���بب بتاأخرها"، 
الفت���ا اىل اأن "امل�ص���اورات ال�صيا�ص���ية م�ص���تمرة من 
اأج���ل التوافق على اأ�ص���ماء حتظ���ى باملقبولية داخل 
جمل�س النواب". واأ�ص���اف اأن "ال���وزارات املتبقية 
�ص���تمرر بعد عيد الفطر املبارك"، مبينا اأن "اأ�ص���باب 
تاأخر ح�ص���م الوزارات هي عدم التو�ص���ل اإىل اتفاق 

ب�صاأن وزارتي النفط واخلارجية".
 التفا�صيل �ص2

ق��وة اأمني��ة تطي��ح ب�"اأب��و �صهي��ب" جن��وب بغ��داد بع��د ي��وم م��ن قت��ل "وايل العراق"

اإ�صابات كورونا تتخطى ال� 5 اآالف.. و�صجال ب�صاأن احتواء الفايرو�س

املتحدث با�صم القائد العام: داع�ص ل ي�صّكل خطًرا ولي�ص له مكان على الأر�ص

 بغداد/ املدى 

تكاد بو�ص���لة التظاهرات التي 
االول  ت�ص���رين  يف  انطلق���ت 
الإ�ص���لح النظام ال�صيا�ص���ي، ان تنحرف 
باجتاه احلف���اظ على روات���ب املوظفن 

دون احلديث عن بقية املطالب.
واطلق الع�ص���رات م���ن املدونن حملت 
على مواقع التوا�صل االجتماعي للتنديد 
باإج���راءات احلكوم���ة املتوقعة بتقلي�س 

الرواتب لعبور االزمة املالية.
ويه���دد موظف���و العراق الذين ي�ص���كلون 
ال�ص���كان  جمم���وع  م���ن   %10 نح���و 
واالنخ���راط  امل���دين"  ب�"الع�ص���يان 

امل�ص���ا�س  مت  ح���ال  يف  التظاه���رات  يف 
مبرتباتهم.

ويواج���ه الع���راق ازم���ة اقت�ص���ادية هي 
اال�ص���واأ يف تاريخ���ه، بح�ص���ب و�ص���ف 
الكاظم���ي،  م�ص���طفى  ال���وزراء  رئي����س 

ب�صبب انخفا�س ا�صعار النفط.
وتبلغ نفقات العراق ال�صهرية اكرث من ٦ 
تريليون دينار فيما ايرادات البلد ت�صل 
اىل اقل م���ن 2 تريليون، ما يعني وجود 

عجز مقادره 4 تريليون دينار �صهريا.
وبل���غ املع���دل اليومي الكلي لل�ص���ادرات 
وزارة  بح�ص���ب  الع���راق،  يف  النفطي���ة 
النفط، خلل �ص���هر ني�ص���ان املا�صي 3.4 
ملي���ون برميل يومًي���ا، فيما بلغ جمموع 

ال�ص���هر  ه���ذا  يف  املتحقق���ة  االإي���رادات 
)ني�صان( 1.4 مليار دوالر.

وباملقارن���ة م���ع �ص���هر اآذار، ف���اإن حج���م 
ال�ص���ادرات العراقي���ة م���ن النف���ط خلل 
م���ا   ،%48 بن�ص���بة  انخف�ص���ت  ني�ص���ان، 
يعادل ملياًرا و538 مليون دوالر. وبلغ 
معدل �ص���عر الربميل الواحد )13.801( 
دوالًرا"، بفارق ي�صل اإىل 49% باملقارنة 

مع ال�صعر يف �صهر اآذار. 
وكان الع���راق قد �ص���در خلل �ص���هر اآذار 
املا�ص���ي 105 ملي���ن و118 األًفا و523 
برمي���ل نف���ط مبع���دل يومي بل���غ 3.39 
مليون برمي���ل، فيما و�ص���لت االإيرادات 
خ���لل ذل���ك ال�ص���هر اإىل ملياري���ن و9٦2 

مبع���دل  دوالر،  األ���ف   429 و  مليوًن���ا 
28.182 دوالر لكل برميل.

ويف �صياق اآخر، تقول اللجنة املالية يف 
جمل����س النواب اإن احلكومة تدر�س عدة 
خيارات لتوفر وتاأمن رواتب املوظفن 
االجتماعي���ة  والرعاي���ة  واملتقاعدي���ن 
ل�ص���هري حزي���ران ومت���وز املقبل���ن من 
بينه���ا خف����س روات���ب الدرج���ات العليا 
واخلارج���ي،  الداخل���ي  واالقرتا����س 
ه���ذه  و�ص���ول  بانتظ���ار  انه���ا  م�ص���يفة 
القرارات اإىل جمل�س النواب ملناق�ص���تها 

واالطلع عليها بعد عطلة العيد.
ع�ص���و  م���رزا،  �ص���روان  ويتح���دث 
ت�ص���ريح  يف  النيابي���ة  املالي���ة  اللجن���ة 

ل�)امل���دى( باأن "جمل�س الن���واب بانتظار 
احلكوم���ة التخ���اذ االإج���راءات اللزم���ة 
ملعاجلة امل�ص���كلة االقت�صادية لبناء اآرائه 
واأف���كاره"، موؤكدا اأن "هن���اك العديد من 
اأم���ام احلكوم���ة  املقرتح���ات معرو�ص���ة 
لتج���اوز اأزم���ة هبوط اأ�ص���عار النفط يف 

االأ�صواق العاملية".
ويواج���ه العراق وهو ث���اين اأكرب منتج 
للخ���ام يف اأوب���ك اأزمة اقت�ص���ادية حادة 
نتيج���ة تراج���ع اأ�ص���عار النف���ط، واتفاق 
عل���ى خف����س االإنت���اج باأكرث م���ن مليون 
برمي���ل يومًيا، والذي يبداأ �ص���ريانه هذا 

ال�صهر، ف�صل عن جائحة وباء كورونا.
 تفا�صيل مو�صعة �ص3 

جمل�ص النواب ينتظر خيارات احلكومة ب�صاأن توفريها 

اإغالق الطرق بالكتل الكونكريتية مل يقلل حركة املدنيني  .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 متابعة / املدى

يب���دو اأن العراق يتج���ه اإىل اأزمة جديدة م���ع حترك حتالف 
�ص���ائرون بزعام���ة زعي���م التيار ال�ص���دري مقتدى ال�ص���در، 

جمددا، الإقالة رئي�س الربملان حممد احللبو�صي.
واأعلن حتالف "�ص���ائرون" اأنه واأطراف �صيا�صية اأخرى يتبنون اإقالة 
احللبو�ص���ي من من�ص���به، واأن ذلك يعود اإىل "االإ�صكاالت وامللحظات 
املوؤ�ص���رة على اأداء احللبو�صي، منها انحيازه ملكونات �صيا�صية معينة 
على ح�صاب كتل اأخرى، وعدم حما�صبته للفا�صدين ولقتلة املتظاهرين 
وتعطيل���ه جل�ص���ات جمل����س النواب"، بح�ص���ب م���ا �ص���رح النائب عن 

ايام. قبل  ل�)املدى(  اجلحي�صي  "�صائرون" ح�صن 
وج���اءت التحركات مبا�ص���رة بعدما اأعل���ن التحالف اأنه �ص���يقدم ورقة 
مطالب اإىل احللبو�ص���ي، وفيها �ص���قف زمني "لت�ص���حيح م�ص���اره يف 
رئا�صة جمل�س النواب وتقومي عمله الت�صريعي والرقابي"، متهما اإياه 
بالتق�ص���ر يف اجلل�ص���ات.  وكان احللبو�ص���ي قد جاء باتفاق �صيا�صي 
ب���ن حتالف "�ص���ائرون" وكتل���ة الفتح، "لكن ال يعني ذل���ك اأن الكتل ال 
ميكنها اأن تنقلب على ما اتفقت عليه �ص���ابقا من اأجل تاأمن م�ص���احلها 
اأو ارتفاع �صقف مطالبها"، بح�صب املحلل ال�صيا�صي العراقي الدكتور 
عل���ي املعم���وري.  وي�ص���يف المعم���وري، اأن "كتل���ة �ص���ائرون على وجه 
الخ�ص���و�س نموذج بارز له���ذا النوع من االبتزاز ال�صيا�ص���ي، حيث تتبع 
الكتل���ة الزعيم ال�ص���در، وهو ال���ذي تحالف م���ع رئي�س الوزراء االأ�ص���بق 
ن���وري المالك���ي ومن ثم انقلب علي���ه وتحالف مع رئي�س ال���وزارء التالي 
حيدر العبادي ومن ثم �ص���حب دعمه عنه ليف�ص���ل في الو�ص���ول اإلى دورة 
ثاني���ة، ومن ث���م دعم رئي�س الوزراء ال�ص���ابق ع���ادل عبد المه���دي قبل اأن 

ي�صحب دعمه لي�صطر اإلى اال�صتقالة".
 التفا�صيل �ص3 

فورن اأفريز: فر�س 
الكاظمي لتحقيق اإ�صالح 

اأف�صل من �صابقيه

 بغداد / املدى

اعلنت قي���ادة عملي���ات بغداد، 
اأم����س الثلث���اء، تنفي���ذ عملية 
نت���ج عنه���ا مقت���ل 4 ارهابين م���ن بينهم 
ابو �صهيب جنوب غرب العا�صمة بغداد 
بتوجي���ه م���ن رئي����س الوزراء م�ص���طفى 

الكاظم���ي. وذكر بي���ان للعملي���ات، تلقته 
)املدى( اأنه "بتوجيه ومتابعة م�ص���تمرة 
من قب���ل رئي�س جمل����س ال���وزراء القائد 
م�ص���طفى  امل�ص���لحة  للق���وات  الع���ام 
الكاظم���ي، مت تنفيذ واجب من قبل قيادة 
عملي���ات بغداد واالجهزة االأمنية �ص���من 
قاط���ع الفوج الرابع ل���واء 55 الفرقة 17 

يف منطقة العناز جنوب غرب العا�ص���مة 
بغ���داد، نتج عن���ه مقتل اأربع���ة اإرهابين 

بينهم املدعو )ابو �صهيب(".
وكان جه���از مكافح���ة االره���اب، قد اعلن 
الثلثاء، مقتل احد قيادات تنظيم داع�س، 

والذي ي�صغل من�صب "وايل العراق".
ويف �ص���ياق ذي �ص���لة، اأكد العميد يحيى 

ر�ص���ول، الناطق الع�ص���كري با�صم رئي�س 
القائ���د  الكاظم���ي،  م�ص���طفى  ال���وزراء 
االأعلى للقوات امل�ص���لحة، اأن "داع�س" مل 
يعد ي�ص���ّكل خط���ًرا على الع���راق كما كان 
يف ال�ص���ابق، واأن خلياه "�صبه منتهية" 
مدنن���ا  تهدي���د  عل���ى  ق���ادرة  تع���د  و"مل 

ومواطنينا".

واأو�صح ر�ص���ول، يف مقابلة مع �صحيفة 
هدفه���ا  احلم���لت  ه���ذه  اأن  عربي���ة، 
"ا�ص���تباقي" وتت���م بناء عل���ى معلومات 
ا�ص���تخباراتية. يف اإ�ص���ارة، كم���ا يب���دو، 
اإىل امت���لك االأجه���زة العراقية كًما هائًل 
"داع����س"  خلي���ا  ع���ن  املعلوم���ات  م���ن 
م���ع  اأجري���ت  الت���ي  التحقيق���ات  بفع���ل 

مئ���ات العنا�ص���ر والق���ادة مم���ن اعُتقلوا 
يف ال�ص���نوات االأخ���رة يف العراق ويف 
���ا حيث تقوم "قوات �صوريا  �صوريا اأي�صً
خلي���ا  �ص���د  بحم���لت  الدميقراطي���ة"، 
التنظيم بدعم من قوات التحالف الدويل 

�صد "داع�س".
 التفا�صيل �ص2 
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 الدميقراطي الكرد�صتاين: 400 من�صب للكرد 
يف بغداد �صاغرة

 بغداد / املدى

�أك����د �ملتح����دث با�ش����م كتل����ة �حل����زب 
يف  �لكرد�شت����اين  �لدميقر�ط����ي 
جمل�س �لنو�ب �آر�م بااليتي, �شغور 
�أك����ر م����ن 400 من�ش����ب ك����ردي يف 

بغد�د دون تعيينات.
وق����ال بااليت����ي �إن "هن����اك �أك����ر من 
وم����در�ء  ملقرري����ن  من�ش����ب   400
عام����ن, و�شف����ر�ء ومنا�ش����ب �أخرى 
م����ن ح�ش����ة �لكرد, م����ا ت����ز�ل �شاغرة 

حتى �الآن".
و�أ�شار بااليت����ي �إىل �أن "�حلو�ر�ت 
�لت����ي �أجريت مع حكوم����ة عادل عبد 
�مله����دي, كان����ت ق����د قطع����ت خطو�ت 
جيدة مللء تلك �ملنا�شب �لكردية يف 
بغ����د�د, �إال �أن �لتظاهر�ت و��شتقالة 

�حلكومة �أوقفت تلك �خلطو�ت".
ب����ن  �حل����و�ر  ب����دء  �ملق����رر,  وم����ن 
�الأط����ر�ف, بعد �نتهاء عطل����ة �لعيد, 
يف  للب����ت  برملاني����ة  جل�ش����ة  وعق����د 
م�ش����ري �ل����وز�ر�ت �ل�شب����ع �ل�شاغرة 

يف حكومة م�شطفى �لكاظمي.
�لثق����ة  �لعر�ق����ي  �لربمل����ان  ومن����ح 
لت�شكيل����ة رئي�س �ل����وزر�ء م�شطفى 
 15 م����ن  ت�شكل����ت  �لت����ي  �لكاظم����ي 
وزي����ًر�, ومل تن����ل 5 وز�ر�ت �أخ����رى 
�لثقة, كم����ا مل ير�شح �أح����د لوز�رتي 

�لنفط و�خلارجية.
وق����ال �لنائ����ب عن حتال����ف �شائرون 
غاي����ب �لعم����ريي, �م�����س �الربع����اء, 
�إن ��شتم����ر�ر �خلالفات ب����ن �لقوى 
�ل�شيا�شية �شبب تاأخر ح�شم ما تبقى 

من حكومة �لكاظمي.
وقال �لعمريي �إن "�لوز�ر�ت �ملتبقية 
كان من �ملفرت�����س �أن مترر قبل عيد 
�لفطر �ملبارك, �إال �أن �الختالف على 
بع�����س �الأ�شم����اء �ملطروح����ة ت�شبب 

بتاأخريها", الفتا �ىل �أن "�مل�شاور�ت 
�ل�شيا�شية م�شتمرة من �أجل �لتو�فق 
عل����ى �أ�شماء حتظى باملقبولية د�خل 

جمل�س �لنو�ب".

�ملتبقي����ة  "�ل����وز�ر�ت  �أن  و�أ�ش����اف 
�شتم����رر بع����د عي����د �لفطر �ملب����ارك", 
ح�ش����م  تاأخ����ر  "�أ�شب����اب  �أن  مبين����ا 
�لتو�ش����ل  ع����دم  ه����ي  �ل����وز�ر�ت 

�إىل �تف����اق ب�ش����اأن وز�رت����ي �لنف����ط 
و�خلارجية".

"وز�رة  �أن  �إىل  �لعم����ريي  و�أ�ش����ار 
يت����م  ومل  للب�ش����رة  منح����ت  �لنف����ط 

�التف����اق عل����ى مر�ش����ح بالرغ����م م����ن 
تقدمي ع����دد كبري من �الأ�شماء, ف�شال 
عن �إ�شر�ر �لكت����ل �لكردية على منح 

�خلارجية لفوؤ�د ح�شن".

�للجن����ة  يف  ع�ش����و  ر�أى  ذل����ك,  �ىل 
�لنيابي����ة, �م�����س �الربع����اء,  �ملالي����ة 
وج����ود "�أمري����ن ��شا�شي����ن" يج����ب 
تو�فرهما حلل �مل�ش����اكل �لعالقة بن 

بغ����د�د و�ربيل, حمذر� من �أن و�شع 
�لبلد "قابل لالنفجار" بحال مل تنزل 
�حلكوم����ات للمو�طن����ن وت�شتجيب 

لطلباتهم.
كوج����ر  جم����ال  �لنائ����ب  وق����ال 
�ملالي����ة  للم�ش����اكل  "�حلل����ول  �ن 
و�القت�شادي����ة ب����ن �قلي����م كرد�شتان 
�ملمك����ن  وم����ن  موج����ودة,  وبغ����د�د 
�لو�ش����ول فيه����ا �ىل نتائ����ج متقدمة, 
خا�ش����ة �ن جمي����ع �مللف����ات و��شحة 
للجمي����ع", مبين����ا �ن "م����ا نحتاج����ه 
ه����و �مرين ��شا�شي����ن �ولهما وجود 
�الر�دة للح����ل, و�لث����اين ه����و �بع����اد 
�ملل����ف �القت�ش����ادي ع����ن �ل�شيا�شي, 
�لذي كان �ل�شبب �ال�شا�س يف تعقيد 

�مل�شهد".
"�لد�شت����ور  �ن  كوج����ر,  و��ش����اف 
للمعاجل����ات  �لعام����ة  �الط����ر  �عط����ى 
جلمي����ع �لق�شاي����ا, لكنه����ا باملجمل ال 
ميك����ن تطبيقه����ا دون وج����ود �ر�دة 
�شيا�شي����ة للح����ل", الفت����ا �ىل �ن "ما 
نحتاج����ه �ليوم م����ن حكومتي بغد�د 
و�ربيل ه����و �بعاد قوت �ملو�طن عن 
�ل�شر�ع����ات �ل�شيا�شي����ة, وحماول����ة 
للم�ش����اكل  حل����ول  �ىل  �لو�ش����ول 

�لعالقة".
وتاب����ع , �ن "وزير �ملالية حدد �شقفا 
زمنيا للحل����ول, وهي خط����وة مهمة 
ونثني عليها عل����ى �عتبار �ن �لفرتة 
�ل�شابق����ة مل تت�شم����ن �شقوف����ا زمنية 
للحل م����ا ت�شبب بع����دم وجود نتائج 
�يجابية", م�شدد� على �ننا "جل�شنا 
مع وفد حكومة �قليم كرد�شتان عدة 
م����ر�ت يف بغ����د�د و�القلي����م ومل�شن����ا 
�حل����ل  يف  و��شح����ة  جدي����ة  لديه����م 
وجتاوز �الزمات ونتمنى �ن ت�شتمر 
تلك �لرغبة باحلل و�ن تقابلها رغبة 

مماثلة من بغد�د".

جل�سة منح 
الثقة حلكومة 
الكاظمي

 بغداد / المدى

�أم����س  بغ���د�د,  عملي���ات  قي���ادة  �علن���ت 
�لثالثاء, تنفيذ عملي���ة نتج عنها مقتل 4 
�رهابيين من بينه���م �بو �شهيب جنوب 
غرب �لعا�شمة بغد�د بتوجيه من رئي�س 

�لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي.
وذك���ر بي���ان للعملي���ات, تلقت���ه )�لمدى( 
�أن���ه "بتوجي���ه ومتابع���ة م�شتم���رة م���ن 
قب���ل رئي�س مجل�س �لوزر�ء �لقائد �لعام 
للق���و�ت �لم�شلح���ة م�شطف���ى �لكاظمي, 
تم تنفي���ذ و�جب من قبل قي���ادة عمليات 
بغ���د�د و�الجه���زة �الأمني���ة �شم���ن قاطع 
�لف���وج �لر�بع ل���و�ء 55 �لفرق���ة 17 في 
منطق���ة �لعن���از جن���وب غ���رب �لعا�شمة 
بغد�د, نت���ج عنه مقتل �أربع���ة �إرهابيين 

بينهم �لمدعو )�بو �شهيب(".
وكان جه���از مكافحة �الره���اب, قد �علن 
تنظي���م  قي���اد�ت  �ح���د  مقت���ل  �لثالث���اء, 
د�ع����س, و�ل���ذي ي�شغ���ل من�ش���ب "و�لي 

�لعر�ق".
وذكر بيان للجهاز, �أنه "ي�شتمر �بطالكم 
في جهاز مكافحة �الرهاب بمالحقة بقايا 
د�ع�س �الرهابي �ينما وجدو�, ولن نكل 
عن ح�ش���د روؤو�شهم �لعفن���ة و�حد� تلو 
�الخ���ر, بع���د �ن و�ش���ع �بطالن���ا خطًطا 
��شتخبارية دقيقة و��شتخدمو� �لتقنيات 
�لفنية �لحديثة �لتي يمتاز بها عمل جهاز 

مكافحة �الرهاب �ال�شتخباري".
و�أ�ش���اف �أن���ه "وبع���د �لمعلوم���ات �لتي 
قدمه���ا �لجه���از و�لت���ي �دت �ل���ى مقت���ل 
�الرهاب���ي �لمج���رم �ب���و بك���ر �لبغد�دي 
�ل���ى م���ا ق���ام ب���ه �بطالن���ا م���ن جه���د في 
متابعة و�عتقال �لمج���رم �الرهابي عبد 
�لنا�ش���ر قرد�����س نعلن ل�شعبن���ا �لعظيم 
ع���ن مقت���ل �الرهاب���ي معتز نوم���ان عبد 
ناي���ف نج���م �لجب���وري �لمكن���ى )حجي 
تي�شي���ر( و�لذي ي�شغل من�شب ما ي�شمى 
و�ل���ي �لع���ر�ق ومع���اون زعي���م تنظي���م 
د�ع����س �الرهابي ل�شوؤون �لواليات كافة 
وم�ش���وؤول ع���ن �لتخطي���ط و�لتن�شي���ق 
بع���د  �لخارجي���ة  �الرهابي���ة  للعملي���ات 

متابعة لفترة لي�شت بالق�شيرة لتحركات 
ه���ذ� �الرهاب���ي �لخطي���ر وتنقل���ه �لد�ئم 
د�خل وخارج �لعر�ق حيث تم ��شتهد�فه 
ب�شرب���ة جوية من قب���ل طير�ن �لتحالف 
�لدول���ي في منطقة دير �ل���زور �ل�شورية 
وف���ق معلوم���ات ��شتخباري���ة دقيقة من 
قب���ل جه���از مكافح���ة �الره���اب علم���ا �ن 
�لمج���رم �لمقب���ور لدي���ه �كثر م���ن جو�ز 
�شفر وهوية للتنقل وال ي�شتخدم �لهاتف 

نهائيا خوفا من �لمالحقة".
وفي �شياق ذي �شل���ة, �أكد �لعميد يحيى 
ر�شول, �لناط���ق �لع�شكري با�شم رئي�س 
�لقائ���د  �لكاظم���ي,  م�شطف���ى  �ل���وزر�ء 
�الأعل���ى للقو�ت �لم�شلح���ة, �أن "د�ع�س" 
ل���م يعد ي�ش���ّكل خط���ًر� على �لع���ر�ق كما 
كان ف���ي �ل�شاب���ق, و�أن خالي���اه "�شب���ه 
منتهي���ة" و"ل���م تعد ق���ادرة عل���ى تهديد 

مدننا ومو�طنينا".
و�أو�ش���ح ر�شول, في مقابلة مع �شحيفة 
هدفه���ا  �لحم���الت  ه���ذه  �أن  عربي���ة, 
معلومات  على  بن���اء  "��شتباق���ي" وتتم 
��شتخبار�تي���ة. ف���ي �إ�ش���ارة, كم���ا يبدو, 
�إلى �متالك �الأجه���زة �لعر�قية كًما هائاًل 
م���ن �لمعلوم���ات ع���ن خالي���ا "د�ع����س" 
م���ع  �أجري���ت  �لت���ي  �لتحقيق���ات  بفع���ل 

مئ���ات �لعنا�شر و�لق���ادة مم���ن �عُتقلو� 
�لع���ر�ق  ف���ي  �الأخي���رة  �ل�شن���و�ت  ف���ي 
ا حيث تق���وم "قو�ت  وف���ي �شوري���ا �أي�شً
�شوري���ا �لديمقر�طي���ة", بحم���الت �ش���د 
خالي���ا �لتنظيم بدعم من قو�ت �لتحالف 

�لدولي �شد "د�ع�س".
وتح���دث �لعمي���د ر�شول, ع���ن �لعمليات 
�لت���ي تقوم به���ا �لق���و�ت �لعر�قي���ة �شد 
خاليا "د�ع����س", مو�شًح���ا �أن "�لقو�ت 
�الأمني���ة �لعر�قية, وبعد دحر �لع�شابات 
�الإرهابية, كّثفت من جهدها �ال�شتخباري 
وب���د�أت بالعملي���ات �ال�شتباقي���ة و�ألقت 
�لقي���اد�ت  م���ن  �لعدي���د  عل���ى  �لقب����س 
و�لعنا�ش���ر �الإرهابية, ف�ش���اًل عن �لذين 
�لع�شاب���ات  ه���ذه  بتموي���ل  يقوم���ون 
ا في �لمناطق �لتي  �الإرهابي���ة, خ�شو�شً

كانت تحت �شيطرة ع�شابات د�ع�س".
�الإرهابيي���ن  "�أب���رز  �أح���د  �أن  وي�شي���ف 
�لذين تم �لقب�س عليهم هو مفتي د�ع�س 
�لذي تم توقيفه في 16 كانون �لثاني من 

هذه �ل�شنة".
وتاب���ع: "ه���ذ� �الإرهابي م�ش���وؤول فيما 
يع���رف بال�شرعي���ة )�للجن���ة �ل�شرعية(, 
وهو مفت���ي د�ع����س �لمع���روف ب�)�شفاء 
�لنعم���ة( و�لمكّن���ى �أب���و عب���د �لب���اري, 

وكان يعم���ل �إماًما وخطيًب���ا في عدد من 
جو�مع مدين���ة �لمو�شل وه���و معروف 
بخطب���ه �لمحّر�شة �شد �لق���و�ت �الأمنية 
ويعتبر من �لقياديين ف���ي �ل�شف �الأول 
لع�شاب���ات د�ع����س وهو �لم�ش���وؤول عن 
�إ�ش���د�ر �لفت���اوى �لخا�شة باإع���د�م عدد 
من �لعلماء ورجال �لدين �لذين �متنعو� 
ع���ن مبايعة د�ع����س, كما �أن���ه �لم�شوؤول 
عن �إ�ش���د�ر فتوى لتفجي���ر جامع �لنبي 
�ل���ذي فّج���ره  ف���ي �لمو�ش���ل",  يون����س 
عنا�ش���ر د�ع����س بع���د �شيطرته���م عل���ى 

�لمو�شل في 2014.
و�أ�شار �لناطق �لع�شكري �إلى �أن "�لقو�ت 
�الأمنية نّفذت بين �لحين و�الآخر �لعديد 
م���ن �لعملي���ات �لع�شكري���ة �لو��شعة من 
بينه���ا )�إر�دة �لن�ش���ر( بثمان���ي مر�ح���ل 
وعملي���ات )�أبط���ال �لع���ر�ق( وعملي���ات 
�لعملي���ات  وه���ذه  �لجزي���رة(,  )�أ�ش���ود 
تعتمد على �لجه���د �ال�شتخباري وتقييم 
�لقي���اد�ت �الأمنية لالأو�ش���اع ب�شكل عام 

في مناطق محددة".
ي�شيط���ر  ال  "د�ع����س  �أن  �ل���ى  ولف���ت 
عل���ى �أي مناط���ق ف���ي �لع���ر�ق, قائ���اًل, 
"ال م���كان لد�ع����س ف���ي �أر����س �لعر�ق, 
ع�شاب���ات ه���ذ� �لتنظي���م ال ت�شيطر على 

تق���وم  وقو�تن���ا  عر�قي���ة,  �أر�����س  �أي 
م�شتم���ر  ب�ش���كل  ��شتباقي���ة  بعملي���ات 
�ش���د �أوكار �الإرهابيي���ن ف���ي �ل�شال�ش���ل 
�لجبيل���ة و�لمناط���ق �ل�شحر�وي���ة لمنع 
�الإرهابيي���ن من �لو�ش���ول �إلى �لمناطق 
�الآهل���ة بال�ش���كان �أو �إع���ادة تنظي���م قوة 
حتى لو كان���ت م�شغرة, وهم يتحركون 
عل���ى �ش���كل عنا�ش���ر قليلة يت���م ر�شدهم 

ومعالجتهم بين �لحين و�الآخر".
و�شدد ر�ش���ول على �أن "ع�شابات د�ع�س 
�الإرهابي���ة �شب���ه منتهي���ة ول���ن ت�شتطيع 
�لع���ودة كما كان���ت في �ل�شاب���ق, ونوؤكد 
�أن ه���ذه �لع�شاب���ات ل���م تعد ق���ادرة على 
تهديد مدننا ومو�طنينا, كما �أن �لقو�ت 
�الأمني���ة �أ�شبحت لديه���ا �لخبرة �لكبيرة 
في �لتعامل مع �أي خرق قد يح�شل, �إننا 
على يقين �أنه حتى لو ح�شل خرق معين 

فلن تكون له قوة وتاأثير".
وع���ن �لح�ش���د �ل�شعب���ي, قال �إن���ه "جزء 
�لعر�قي���ة  �لع�شكري���ة  �لمنظوم���ة  م���ن 
ويعمل مع بقي���ة �لت�شكيالت من �لقو�ت 
�لع�شكرية و�الأمنية عل���ى تنفيذ عمليات 

مالحقة بقايا �الإرهاب". 
وتاب���ع: "قي���اد�ت �لعملي���ات �لم�شتركة 
هي �لم�شرفة على جميع �لقو�ت �الأمنية 
�ش���و�ء كانت �لح�شد �ل�شعب���ي �أو غيرها 

من �لمفا�شل �الأمنية �الأخرى".
و��ش���ار �لى �أن "د�ع����س يحاول �أن يبرز 
�إعالمًي���ا من خ���الل ن�شر مقاط���ع فيديو, 
�لم�شلح���ة  و�لق���و�ت  قدي���م,  معظمه���ا 
�لعر�قي���ة تو��شل, في �لمقابل, جهودها 
بقاي���ا  عل���ى  للق�ش���اء  �ال�شتخباري���ة 
�الإره���اب, وترد �لق���و�ت �الأمني���ة بقوة 
عل���ى �أي تعّر����س حتى ل���و كان ب�شيًطا, 
فعنا�ش���ر د�ع�س تلجاأ في بع�س �الأحيان 
�إل���ى �إطالق �لنار �لمبا�شر و�لفر�ر, وفي 
نف����س �لوقت تت���م مالحقته���م و�لق�شاء 
عليه���م �أو �إلق���اء �لقب����س عليه���م, ه���ذه 
�لعنا�ش���ر تق���وم )�أحياًن���ا( ب���زرع عبوة 
نا�شفة هنا �أو هناك, ولكن ال تترتب على 
ذل���ك خ�شائر ب�شرية قوي���ة, علما باأن كل 

قطرة دم ت�شقط تكون عزيزة علينا".

قوة اأمنية تطيح بـ"اأبو �صهيب" جنوب بغداد بعد يوم من قتل "وايل العراق"
 ترجمة / حامد احمد  

ركز رئي����س �لوزر�ء م�شطف���ى �لكاظمي, 
ف���ي برنامج���ه �لحكوم���ي �لق�شي���ر �ل���ذي 
قدمه �لى �لبرلمان على فر�س هيبة �لدولة 
وذل���ك باإخ�شاع ف�شائ���ل م�شلحة ل�شيطرة 

�لحكومة. 
بالن�شب���ة لمر�قبي���ن ف���ان �لكاظم���ي يري���د 
م���ن برنامجه تغيير �شورة ع���ر�ق ما بعد 
2003 و�رجاع هيبة �لدولة �لتي ت�شررت 

.
هن���اك ف�شائ���ل م�شلح���ة مقربة م���ن �ير�ن 
�شم���ن ق���و�ت �لح�ش���د �ل�شعب���ي تت�شرف 
خارج نطاق �شلط���ة �لدولة �لعر�قية, �نهم 
ج���زء من موؤ�ش�ش���ة �لح�ش���د �ل�شعبي �لتي 
م���ن �لمفتر����س �ن تك���ون تح���ت ت�ش���رف 

قيادة عر�قية .
حكوم���ات عر�قي���ة �شابق���ة حاول���ت تقييد 
ن�شاط ونفوذ هذه �لف�شائل ولكنها ف�شلت. 
حيدر �لعبادي, رئي�س �لوزر�ء للفترة من 
2014 �لى 2018, �شعى �لى �خ�شاع جميع 
�لف�شائ���ل �لم�شلح���ة في �لح�ش���د ل�شيطرة 
�لدول���ة وتحجي���م تطلعاته���م �ل�شيا�شي���ة. 
طالب ب���ان تكون نفقاتهم تت�شم بال�شفافية 
وف�شل �جنحتم �ل�شيا�شية عن �لع�شكرية. 
ولكن ف���ي �لنهاية ناورت �طر�ف �شيا�شية 
�شيعي���ة تطلعاته وتجاوزته ودعمت بدياًل 
ودودً� له���م وهو, عادل عبد �لمهدي, �لذي 
��شب���ح رئي�شا للوزر�ء ف���ي ت�شرين �الول 
عام 2018. عب���د �لمهدي �شاعف ميز�نية 
�لح�ش���د ع���ام 2019 بن�شب���ة 20%, ومكن 
ف�شائ���ل م�شلح���ة م���ن تو�شي���ع تو�جده���ا 
في مناطق �شتر�تيجي���ة ب�شمنها �لمنطقة 
�لممت���دة عل���ى ط���ول �لح���دود �لعر�قي���ة 
�ل�شوري���ة, وكانو� يتنقل���ون عبر �لحدود 

بحرية تامة تقريبا.
لق���د ��ش���ار �لكاظم���ي �ل���ى �ن لدي���ه خطط 
لو�ش���ع حد له���ذه �لحالة م���ن �لت�شرفات. 
تطور�ت �خي���رة حدثت ف���ي �لعر�ق وفي 
�لمنطق���ة عل���ى نط���اق �و�شع توح���ي بان 
رئي����س �ل���وزر�ء �لجديد ل���ه فر�شة �ف�شل 

م���ن ��شالفه في �ن يحقق ما لم ي�شتطيعو� 
في �لحد من نفوذ هذه �لف�شائل .

�حتجاج���ات �شعبي���ة كان���ت ق���د �جتاحت 
�لعر�ق منذ ت�شرين �الول 2019 �شد ف�شاد 
حكوم���ي وت���ردي خدم���ات وع���دم وجود 
فر�س عمل, وكذلك �شد تدخالت خارجية 
في �ش���وؤون �لبلد ال �شيم���ا تدخالت �ير�ن 
ف���ي �ل�ش���اأن �لعر�ق���ي. تل���ك �الحتجاجات 
�دت �لى ��شتقالة عبد �لمهدي, �لمحتجون 
طالب���و� بدول���ة ذ�ت �شي���ادة خالية من �ي 
تدخ���الت خارجي���ة كاأن تك���ون �ير�نية �و 
�ميركية, و�ن �لمرج���ع �لديني �العلى في 

�لبالد علي �ل�شي�شتاني, دعم مطالبهم.
جاء �لكاظمي ليتولى زمام �المور مبا�شرة 
بعد ه���ذه �الحد�ث, ولهذ� ق���د يجد رئي�س 
�ل���وزر�ء �لجدي���د طريقه �شالك���ة للحد من 

نفوذ �ير�ن في �لبلد .
رئي����س �لجمهوري���ة بره���م �شال���ح يمكن 
�ن يك���ون حليف���ا قوي���ا للكاظمي ف���ي هذ� 
�لم�شع���ى. دوره �ل�شيا�ش���ي �كث���ر فاعلي���ة 
ف���وؤ�د  بكثي���ر م���ن مم���ا كان علي���ه �شلف���ه 
مع�شوم عندما كان رئي�شا في وقت حاول 
في���ه �لعب���ادي و�ش���ع �لف�شائ���ل �لم�شلحة 

تحت �ل�شيطرة.
ولع���ب �شال���ح دور� كبي���ر� ف���ي �ختي���ار 
كت���ل  غ�ش���ب  �ث���ار  ق���د  وكان  �لكاظم���ي, 
�شيا�شية �شيعية في �و�خر �شهر �آذ�ر عندما 
رف�س تعيين مر�شح لهم لرئا�شة �لوزر�ء. 
قال �شالح �نه قد يقدم على �ال�شتقالة بدال 
من �ن يعين �شخ�ش���ا لهذ� �لمن�شب يكون 

مرفو�شا من قبل �لمحتجين .
من �ل�شذ�جة �ن يتوق���ع �لمرء زو�ل نفوذ 
�ي���ر�ن في �لع���ر�ق بي���ن ليل���ة و�شحاها. 
ولك���ن بالتاأكيد �ن �لظروف �لت���ي بد�أ من 
خالله���ا �لكاظمي مز�ول���ة مهامه وتطبيق 
برنامج���ه ق���د تك���ون �ف�شل م���ن �ي وقت 

م�شى لغر�س كبح ذلك �لنفوذ .
رئي����س �ل���وزر�ء �لجدي���د لديه ق���وة زخم 
خلف���ه, وم���ا علي���ه �ش���وى تطبي���ق خطته 

وبرنامجه �لحكومي .
عن: مجلة ف�رن اأفيرز االميركية

فورن اأفريز: فر�ص الكاظمي 
لتحقيق اإ�صالح اأف�صل من �صابقيه 
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 بغداد/المدى

مجل�س  في  المالية  اللجنة  تقول 
ت��در���س  ال��ح��ك��وم��ة  اإن  ال����ن����واب 
ع���دة خ���ي���ارات ل��ت��وف��ي��ر وت��اأم��ي��ن 
والمتقاعدين  الموظفين  روات��ب 
ل�شهري  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��رع��اي��ة 
حزيران وتموز المقبلين من بينها 
العليا  ال��درج��ات  روات���ب  خف�س 
والخارجي،  الداخلي  واالقترا�س 
بانتظار و�شول هذه  انها  م�شيفة 
ال��ن��واب  مجل�س  اإل����ى  ال���ق���رارات 
بعد  عليها  واالط���اع  لمناق�شتها 

عطلة العيد.
ع�شو  ميرزا،  �شيروان  ويتحدث 
ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ال��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة في 
"مجل�س  ب��اأن  ل�)المدى(  ت�شريح 
التخاذ  الحكومة  بانتظار  النواب 
لمعالجة  ال���ازم���ة  االإج��������راءات 
اآرائ��ه  لبناء  االقت�شادية  الم�شكلة 
"هناك  اأن  م���وؤك���دا  واأفكاره"، 
معرو�شة  المقترحات  من  العديد 
اأم�����ام ال��ح��ك��وم��ة ل��ت��ج��اوز اأزم����ة 
االأ�شواق  النفط في  اأ�شعار  هبوط 

العالمية".
وي����واج����ه ال����ع����راق وه�����و ث��ان��ي 
اأزم��ة  اأوب��ك  في  للخام  منتج  اأكبر 
تراجع  نتيجة  ح���ادة  اقت�شادية 
اأ�شعار النفط، واتفاق على خف�س 
برميل  مليون  من  باأكثر  االإن��ت��اج 
هذا  �شريانه  يبداأ  وال��ذي  يومًيا، 
وب��اء  جائحة  ع��ن  ف�شا  ال�شهر، 

كورونا.
�شيمر  "العراق  اأن  على  وي��وؤك��د 
ب���اأزم���ة اق��ت�����ش��ادي��ة ف���ي ���ش��ه��ري 
ح�����زي�����ران وت����م����وز ب���ع���د ت��دن��ي 
وتراجعها"،  ال���ن���ف���ط  اأ����ش���ع���ار 
المالية  "اللجنة  اأن  اإل����ى  الف��ت��ا 
القرارات  و�شول  تنتظر  النيابية 
بمعالجة  ال��خ��ا���ش��ة  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
الى  الحا�شلة  االقت�شادية  االزم��ة 

البرلمان". وتتجه خلية الطوارئ 
توفير  عن  الم�شوؤولة  الحكومية 
االقترا�س  اإل��ى  المالية  ال�شيولة 
موظفي  روات��ب  لت�شديد  الداخلي 
وال��رع��اي��ة  والمتقاعدين  ال��دول��ة 
المقبل  ل�شهر حزيران  االجتماعية 
النفطية  االإي������رادات  ق��ل��ة  ب�شبب 
وغير النفطية التي ال تتجاوز )2( 

تريليون دينار لل�شهر الواحد.
وو�شعت خلية الطوارئ لاإ�شاح 
ال��م��ال��ي خ��ط��ة ل��م��واج��ه��ة االأزم����ة 
الت�شدي  ف��ي  تتمثل  االقت�شادية 
ل���ل���روات���ب ال��ع��ل��ي��ا وال��ع��م��ل على 
تخفي�شها خال ال�شهرين المقبلين 
وطني  �شند  اإ�شدار  اإمكانية  كذلك 
)االقترا�س من المواطنين( بفائدة 

عالية مع امتيازات كثيرة.
االتحاد  كتلة  عن  النائب  وي�شير 
"ال  اأنه  اإلى  الكرد�شتاني  الوطني 
الموظفين  رواتب  تخفي�س  يمكن 

اأم���ا ما  م��ن دون غ��ط��اء ق��ان��ون��ي، 
ي��خ�����س ال��م��خ�����ش�����ش��ات م��م��ك��ن 
دون  ح��ك��وم��ي  ب��ق��رار  تخفي�شها 
م�شتبعدا  جهة"،  الأي���ة  ال��رج��وع 
ازم��ة  ل��ت��دارك  العملة  طبع  خ��ي��ار 
بها  تمر  ال��ت��ي  النقدية  ال�شيولة 

الدولة".
لرئي�س  المالي  الم�شت�شار  وك��ان 
�شالح،  محمد  مظهر  ال������وزراء، 
�شحفية  ت�شريحات  ف��ي  اأك���د  ق��د 
وهيكلية  ط��ارئ��ة  "اإ�شاحات  اأن 
����ش���ت���ت���خ���ذ ل���م���واج���ه���ة االأزم��������ة 
االقت�شادية الوقتية والتي �شتمتد 
اإل��ى  اأو  الحالي  ال��ع��ام  نهاية  اإل��ى 
المقبل"،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع 
اإج�����راءات  "هناك  اأن  اإل���ى  الف��ت��ا 
على  ال��ح��ك��وم��ة  �شتعمل  ط����وارئ 
اإ�شافة  جدا  �شعبة  وهي  اتخاذها 
اإل�����ى ع��م��ل��ي��ة اإ���ش��اح��ي��ة ط��وي��ل��ة 
االأج����ل ف��ي ال��ت��ع��اط��ي م��ع تحريك 

النائب  يتابع  الخا�س".  القطاع 
حديثه  ال�شليمانية  محافظة  ع��ن 
المقترحات  بين  "من  اإن��ه  بالقول 
التي تدر�شها الحكومة االقترا�س 
وتغيير  ال��خ��ارج��ي  اأو   ال��داخ��ل��ي 
���ش��ع��ر ���ش��رف ال��دي��ن��ار ال��ع��راق��ي 
وت��خ��ف��ي�����س روات������ب ال���درج���ات 
المخ�ش�شات  وتخفي�س  الخا�شة 
ان  م���وؤك���دا  ال�شندات"،  وب���ي���ع 
الحكومة  م��ن  ينتظر  "البرلمان 

اعتماد احد هذه الخيارات".
�شتتخذ  "الحكومة  اأن  ويعتقد 
قراراتها التق�شفية بعد عطلة العيد 
االقت�شادية"،  اأزم��ت��ه��ا  لمواجهة 
في  "م�شكلتنا  اأن  اإل�����ى  الف���ت���ا 
المقبلين  وتموز  حزيران  �شهري 
ف������ي دف��������ع روات������������ب م���وظ���ف���ي 
وال��رع��اي��ة  والمتقاعدين  ال��دول��ة 

االجتماعية".
بّتال  خالد  التخطيط،  وزير  وكان 

النجم، قد بحث اال�شبوع الما�شي 
مع بعثة البنك الدولي �شبل تعزيز 
الجهود الوطنية، لمواجهة جائحة 
فيرو�س كورونا، واالأزمة المالية، 
ال��راه��ن��ة ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا ال��ع��راق، 

جّراء انخفا�س اأ�شعار النفط.
ب����دوره ي��و���ش��ح ع�����ش��و اآخ����ر في 
ال��ن��ي��اب��ي��ة قائا  ال��م��ال��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
لي�شت  االق��ت�����ش��ادي��ة  "االأزمة  ان 
�شعب  اأزم��ة  بل هي  اأزم��ة حكومة 
النفطية  االإي������رادات  ق��ل��ة  ب�شبب 
عدة  لدرا�شة  الدولة  اأجبرت  التي 
بينها  م���ن  ل��ت��ج��اوزه��ا  خ���ي���ارات 
والخارجي  الداخلي  االق��ت��را���س 

وتعزيز الموارد الكمركية".
وي�����ش��ي��ف ال���ن���ائ���ب ع���ن ال��ل��ج��ن��ة 
ت�شريح  في  مظهر  احمد  النيابية 
"ترف�س  ل��ج��ن��ت��ه  ان  ل����)ال���م���دى( 
الموظفين"،  ب��روات��ب  الم�شا�س 
لديها  "الحكومة  اأن  اإل����ى  الف��ت��ا 
االزمة  هذه  لتجاوز  عدة  خيارات 
ال��درج��ات  روات���ب  تخفي�س  منها 

العليا من مدير عام فما فوق".
اإل��ى  ال��ل��ج��وء  "فكرة  اأن  وي���وؤك���د 
مطروحة  غير  االإجباري  االدخ��ار 
م�����ش��ي��را  الحالي"،  ال���وق���ت  ف���ي 
تنتظر   النيابية  "المالية  اأن  اإل��ى 
ق�������رارات ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ق�����ش��ف��ي��ة 
عليها  لاطاع  للبرلمان  واإر�شالها 

ومناق�شتها".
وك�����ان رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ال��ي��ة 
لمح  قد  الجبوري  هيثم  النيابية 
ف��ي ح��دي��ث متلفز اإل���ى ع��دم ق��درة 
ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ت��اأم��ي��ن روات����ب 

الموظفين خال االأ�شهر المقبلة.
اأن  م���ظ���ه���ر  ال����ن����ائ����ب  وي����ب����ي����ن 
تخفي�س  ب�����ش��اأن  "المقترحات 
رواتب الدرجات الخا�شة �شتكون 
"كل  اأن  مبينا  بالمئة"،  خم�شين 
في  �شتناق�س  ال��م��ق��ت��رح��ات  ه���ذه 
المالية النيابية بعد عطلة العيد".

 بغداد/ المدى 

ويهدد موظفو العراق الذين ي�شكلون نحو 
10% م���ن مجم���وع ال�ش���كان ب�"الع�شيان 
المدني" واالنخراط ف���ي التظاهرات في 

حال تم الم�شا�س بمرتباتهم.
ويواج���ه الع���راق ازم���ة اقت�شادي���ة ه���ي 
ف���ي تاريخ���ه، بح�ش���ب و�ش���ف  اال�ش���واأ 
الكاظم���ي،  م�شطف���ى  ال���وزراء  رئي����س 

ب�شبب انخفا�س ا�شعار النفط.
وتبل���غ نفقات العراق ال�شهرية اكثر من 6 
تريلي���ون دينار فيما ايرادات الباد ت�شل 
ال���ى اقل من 2 تريلي���ون، ما يعني وجود 
عج���ز مق���ادره 4 تريليون دين���ار �شهريا. 
وبل���غ المع���دل اليومي الكل���ي لل�شادرات 
النفطية في العراق، بح�شب وزارة النفط، 
خال �شه���ر ني�شان الما�ش���ي 3.4 مليون 
برميل يوميًا، فيما بلغ مجموع االإيرادات 
المتحقق���ة في ه���ذا ال�شه���ر )ني�شان( 1.4 
ملي���ار دوالر. وبالمقارنة م���ع �شهر اآذار، 
فاإن حجم ال�ش���ادرات العراقية من النفط 
خال ني�ش���ان، انخف�شت بن�شبة 48%، ما 
يعادل ملي���اًرا و538 مليون دوالر. وبلغ 
مع���دل �شعر البرمي���ل الواحد )13.801( 
دوالًرا"، بفارق ي�شل اإلى 49% بالمقارنة 
م���ع ال�شعر ف���ي �شه���ر اآذار.  وكان العراق 
ق���د �شدر خ���ال �شه���ر اآذار الما�شي 105 
مايي���ن و118 األًف���ا و523 برمي���ل نف���ط 
بمعدل يوم���ي بلغ 3.39 ملي���ون برميل، 
فيم���ا و�شلت االإيرادات خ���ال ذلك ال�شهر 
 429 و  مليوًن���ا  و962  ملياري���ن  اإل���ى 
األ���ف دوالر، بمع���دل 28.182 دوالر لكل 

برميل.
وت�ش���كل اي���رادات النف���ط اكث���ر من %90 
فيم���ا  للب���اد،  ال�شنوي���ة  الموازن���ة  م���ن 
تواجه االي���رادات االخرى مثل )الكمارك 
بالف�ش���اد  تتعل���ق  م�ش���اكل  وال�شرائ���ب( 
واج���راءات االغ���اق لمواجه���ة فايرو�س 

"كورونا".

تخفي�ض للمرة الثانية
قام���ت الحكوم���ة بتقلي����س  وف���ي ح���ال 

الروات���ب، ف�شتك���ون هذه الم���رة الثانية 
التي تلج���اأ فيها االخيرة اإلى ذلك الخيار، 
اذ ا�شتقط���ع خ���ال الع���ام 2015 ن�شب���ة 
3.8% لدعم الح�ش���د ال�شعبي والنازحين 
وا�شتم���رت حت���ى موازنة الع���ام 2017. 
ويق���ول رحي���م الدراج���ي، وه���و ع�ش���و 
�شابق في لجن���ة المالية بمجل�س النواب 
الت���ي  اال�شه���ر  "بع����س  ان  ل�)الم���دى( 
ا�شتقطع���ت م���ن الموظفي���ن ف���ي حكومة 
االدخ���ار  بن���د  تح���ت  العب���ادي  حي���در 

االجب���اري ل���م تت���م اعادتها حت���ى االن". 
ويبلغ ع���دد الموظفين على الماك الدائم 
في القطاع العام نحو 3 مايين �شخ�س، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى وج���ود اكثر م���ن مليون 
�شخ�س يعمل���ون ب�شفة العقود واالأجور 

اليومية، وفقا لم�شوؤولين.
وق���ال وزي���ر المالي���ة، عل���ي ع���اوي، ان 
الحكوم���ة �شتح���دد االأولوي���ات للطبق���ة 
الم�شحوق���ة والفقي���رة واأن اأي تخفي�س 
اأو  الموظفي���ن،  ي�شم���ل  ل���ن  بالروات���ب 

الذي���ن  الدني���ا  بالدرج���ات  المتقاعدي���ن 
يتقا�شون راتبا بمق���دار 500 األف دينار 

فما دون".
وا�ش���اف ف���ي ت�شريح���ات �شحفي���ة، ان 
ت�شتهلك  والتي  االأخ���رى  الفئات  "باق���ي 
العالي���ة  بالروات���ب  الموازن���ة  ن�ش���ف 
�شتكون م�شمولة بالمعالجة والتخفي�س 
ومن يتمث���ل ف���ي مخ�ش�ش���ات الدرجات 
بالتخفي����س  م�شم���وال  �شيك���ون  العلي���ا 

اي�شا".

وا�ش���ار عاوي الى ان "الفئة القريبة من 
الدرجة الخام�شة �شنحاول تقليل ال�شرر 
عليه���ا عن طري���ق تقلي���ل التخفي����س اأو 
�شحبه ادخاريا وربطه بتاأمين �شحي اأو 

اإ�شكاني او �شمان �شحي".

الرواتب "خط اأحمر"!
وعق���ب ه���ذا الت�شريح ث���ار غ�ش���ب عدد 
م���ن الموظفي���ن، الذين دعوا ف���ي مواقع 
التوا�ش���ل االجتماع���ي ال���ى "الع�شي���ان 

المدن���ي" وايق���اف العم���ل ف���ي الدوائ���ر 
ق���رار  عل���ى  احتجاج���ا  والموؤ�ش�ش���ات 

تخفي�س الرواتب.
وتوقع الم�شت�ش���ار االقت�شادي للحكومة 
مظه���ر محم���د �شال���ح، لج���وء الحكوم���ة 
اإل���ى االقترا����س المال���ي لتاأمي���ن رواتب 
الموظفي���ن والعاملين ف���ي القطاع العام 

ل�شهر حزيران المقبل.
وقال �شالح في ت�شريحات اإن "الحكومة 
اقتر�ش���ت ثاث���ة تريليون���ات دين���ار من 

الم�ش���ارف الحكومي���ة لتاأمي���ن روات���ب 
والرعاي���ة  والمتقاعدي���ن  الموظفي���ن 
االجتماعية ل�شهر اأيار الجاري". واأ�شاف 
اأن "االإي���رادات النفطي���ة ال تكفي لتاأمين 
الروات���ب وقد ت�شل اإل���ى اثنين تريليون 
دينار"، م�شيرا اإلى اأن "الحكومة تحتاج 
اإل���ى اأكثر من خم�ش���ة تريليون���ات دينار 

�شهريا لتاأمين رواتب الدولة".
وبين �شال���ح، اأن "الحكومة اتجهت اإلى 
تر�شي���ق النفقات غي���ر ال�شروري���ة، وقد 
تلج���اأ اإل���ى القرو����س لتاأمي���ن الروات���ب 

ل�شهر حزيران المقبل".
روات���ب  مث���ل  "ها�شت���اكات"  وتح���ت 
الموظفي���ن خ���ط احم���ر، كت���ب ع���دد من 
التوا�ش���ل  مواق���ع  عل���ى  المدوني���ن 
االجتماع���ي  اعترا�ش���ات عل���ى �شيا�ش���ة 

الحكومة المالية.
وق���ال احمد ابراهي���م "ال ن�شمح بالتقرب 
هن���اك  �شتك���ون  واال  الموظفي���ن  م���ن 
ثورة عارم���ة وع�شيان مدن���ي في جميع 

الموؤ�ش�شات والمحافظات".
تخفي����س  عل���ى  المحتج���ون  ويدع���و 
الروات���ب، ال���ى اإع���ادة النظر ف���ي نفقات 
الجئ���ي  وروات���ب  الثاث���ة  الرئا�ش���ات 

رفحاء.
بالمقاب���ل انتق���د نا�شط���ون م���ا و�شف���وه 
ف���ي  للموظفي���ن  المتاأخ���ر"  ب�"التح���رك 
االنخ���راط بالتظاه���رات، بع���د ان م�شت 

رواتبهم.
ويق���ول ر�ش���ا مو�ش���ى نا�شط ف���ي بغداد 
كان���وا  الموظفي���ن  "اكث���ر  ل�)الم���دى(: 
�ش���د المتظاهرين ف���ي �شاح���ة التحرير، 
قط���ع  بحج���ة  م���رات  ع���دة  وانتقدون���ا 
الطريق وع���دم قدرتهم على لو�شول الى 

دوائرهم".
تحركه���م  "يب���دو  النا�ش���ط:  وا�ش���اف 
االن منفع���ي واعلن���وا ان�شمامه���م ال���ى 
التظاهرات فقط النه���م �شعروا بالخطر، 
و�شيتركونن���ا في منت�ش���ف الطريق بعد 
"اي���ن  مت�شائ���ا:  رواتبه���م"،  تع���ود  ان 
كنت���م حي���ن كنا نذب���ح على ي���د االحزاب 

والملي�شيات؟".
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�سجال بني املتظاهرين واملوظفني على خلفية 
حت�سريات "تخفي�ض الرواتب"

العدد )4682( ال�شنة ال�شابعة ع�شرة - اخلمي�س )28( اأيار  2020

يهددون بالع�صيان 
ب�صبب االدخار: رواتبنا 
خط اأحمر  

حمتجون 
يف 
�ساحة 
التحرير

جمل�ض النواب ينتظر خيار احلكومة ملواجهة االأزمة االقت�سادية 

تكاد بو�ص��لة التظاهرات التي انطلقت يف ت�ص��رين االول الإ�صالح النظام ال�صيا�ص��ي، ان تنحرف باجتاه احلفاظ 
على رواتب املوظفني دون احلديث عن بقية املطالب. واطلق الع�صرات من املدونني حمالت على مواقع التوا�صل 

االجتماعي للتنديد باإجراءات احلكومة املتوقعة بتقلي�ض الرواتب لعبور االزمة املالية.

 متابعة / المدى

يبدو اأن العراق يتجه اإلى اأزمة جديدة مع تحرك تحالف 
�شائرون بزعامة زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر، 

مجددا، الإقالة رئي�س البرلمان محمد الحلبو�شي.
واأعلن تحالف "�شائرون" اأنه واأطراف �شيا�شية اأخرى 
يعود  ذلك  واأن  من�شبه،  من  الحلبو�شي  اإقالة  يتبنون 
اأداء  على  ال��م��وؤ���ش��رة  وال��م��اح��ظ��ات  "االإ�شكاالت  اإل���ى 
معينة  �شيا�شية  لمكونات  انحيازه  منها  الحلبو�شي، 
للفا�شدين  محا�شبته  وع��دم  اأخ���رى،  كتل  ح�شاب  على 
ولقتلة المتظاهرين وتعطيله جل�شات مجل�س النواب"، 
ح�شن  "�شائرون"  ع���ن  ال��ن��ائ��ب  ���ش��رح  م���ا  ب��ح�����ش��ب 

الجحي�شي ل�)المدى( قبل ايام.
اأنه  التحالف  اأعلن  بعدما  مبا�شرة  التحركات  وج��اءت 
�شيقدم ورقة مطالب اإلى الحلبو�شي، وفيها �شقف زمني 
وتقويم  النواب  مجل�س  رئا�شة  في  م�شاره  "لت�شحيح 
في  بالتق�شير  اإياه  متهما  والرقابي"،  الت�شريعي  عمله 

الجل�شات. 
تحالف  بين  �شيا�شي  باتفاق  جاء  قد  الحلبو�شي  وكان 
الكتل  اأن  ذلك  يعني  ال  "لكن  الفتح،  "�شائرون" وكتلة 
ال يمكنها اأن تنقلب على ما اتفقت عليه �شابقا من اأجل 
بح�شب  مطالبها،  �شقف  ارت��ف��اع  اأو  م�شالحها  تاأمين 

المحلل ال�شيا�شي العراقي الدكتور علي المعموري". 
وجه  على  ���ش��ائ��رون  "كتلة  اأن  المعموري،  وي�شيف 
االب��ت��زاز  م��ن  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  ب���ارز  ن��م��وذج  الخ�شو�س 
ال�شيا�شي، حيث تتبع الكتلة الزعيم ال�شدر، وهو الذي 
تحالف مع رئي�س الوزراء االأ�شبق نوري المالكي ومن 
ثم انقلب عليه وتحالف مع رئي�س الوزارء التالي حيدر 
العبادي ومن ثم �شحب دعمه عنه ليف�شل في الو�شول 
ال�شابق  ال��وزراء  ثم دعم رئي�س  ثانية، ومن  اإلى دورة 
اإلى  لي�شطر  دعمه  ي�شحب  اأن  قبل  المهدي  عبد  ع��ادل 

اال�شتقالة".
تحالف  تحرك  �شبب  اأن  اإلى  الجحي�شي  ي�شير  وبينما 
االأداء  �شعف  هو  الحلبو�شي  اإقالة  اأج��ل  من  �شائرون 
"هناك  اإن  المعموري  ي��ق��ول  وال��رق��اب��ي،  الت�شريعي 
اأ�شبابا اأخرى تعود اإلى الخافات ال�شيا�شية بين الكتل 
العراق  عليه  تعود  الذي  ال�شيا�شي  االبتزاز  و�شيا�شة 
مو�شوع  ذلك  راأ���س  وعلى  الما�شية،  ال�شنوات  خال 
تق�شيم الوزارات والمكاتب والمنا�شب الحكومية بين 

الكتل الرئي�شة الكبرى".
اأي�شا  الما�شي  ال��ع��ام  ف��ي  "�شائرون"  كتلة  وق��ام��ت 

واأ�شار  الحلبو�شي.  باإقالة  طالبت  حين  م�شابه  بعمل 
المعموري اإلى اأن "كتلة �شائرون عودتنا على ا�شتغال 
الخافات ال�شيا�شية من اأجل الو�شول اإلى م�شالحها". 
اإلى  الجحي�شي  "�شائرون"  كتلة  ع�شو  اأ�شار  وبينما 
القليل  العدد  هو  الحلبو�شي  الإقالة  تحركهم  �شبب  اأن 
لم تتعد تقريبا 60 ت�شريعا،  ال�شادرة والتي  للقوانين 
قال النائب البرلماني في كتلة البناء في تحالف الفتح، 
عبا�س الزاملي: "اأعتقد اأن رئي�س البرلمان كان محايدا 
لدرجة كبيرة ولم يف�شل في اإدارة الجل�شات والدليل اأن 

المجل�س كان منتجا لكثير من القوانين".
اإل��ى  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  مجل�س  رئي�س  اإق��ال��ة  وتحتاج 
موافقة 84 نائبا في حال تحقق الن�شاب بح�شور 165 

نائبا من 329 نائبا هم عدد اأع�شاء البرلمان.
ويعار�س تحالف الفتح واأطراف �شيا�شية اأخرى داخل 

البرلمان، اإقالة الحلبو�شي.
وقال عبا�س الزاملي ع�شو كتلة البناء في تحالف الفتح 
ل�"موقع الحرة": "بالوقت الحا�شر نحن ل�شنا مع اإثارة 
الم�شاكل وتاأزيم الو�شع ال�شيا�شي لما يمر به البلد من 

ظروف �شحية واقت�شادية".
"�شائرون"  المعموري نجاح م�شعى تحالف  وي�شتبعد 
ب�شبب اأن لديهم فقط 54 نائبا في المجل�س كما اأن الكتل 

االأخرى تعار�شهم في هذا المقترح.
الإقالة  توقيعا   130 جمعه  اأعلن  �شائرون  تحالف  لكن 
الجل�شة  في  الن�شاب  اكتمال  فقط  ويبقى  الحلبو�شي، 
لم  التحالف  لكن  الت�شويت،  اأج��ل  من  �شيحددها  التي 

يتقدم حتى االآن بطلب ر�شمي لذلك. 
واعتبر تحالف القوى العراقية، وهو تكتل �شني، تحرك 
تحالف "�شائرون" بمثابة "ا�شتهداف �شيا�شي لل�شنة"، 
رئا�شة  اأن  على   2003 بعد  فيما  العراق  تعارف  حيث 
المر�شح،  يقدمون  الذين  ال�شنة  ن�شيب  من  البرلمان 
ولكن على الكتل االأخرى اأن توافق عليه اأي�شا كي يمر 

في البرلمان.
ويرى المعموري اأن اإقالة الحلبو�شي "�شتدخل العراق 
في اأزمة �شيا�شية ثانية حيث من ال�شعب اأن تتفق الكتل 

على بديل في فترة ق�شيرة".
واأو�شح اأن "ال�شارع العراقي يواجه موجة جديدة من 
اأزم��ات  من  تعاني  الجديدة  والحكومة  االحتجاجات، 
االقت�شادي  والتدهور  ال�شحي  الو�شع  منها  متعددة، 
رئي�س  اإقالة  فاإن  وعليه  الم�شلحة،  الجماعات  وتحدي 
�شتدخل  له  بديل  على  الح�شول  �شعوبة  مع  البرلمان 

البلد في اأزمة م�شاعفة".

فيتو يبدد اآمال �سائرون بعزل رئي�ض 
الربملان: ندخل باأزمات م�ساعفة 

اأحد المقترحات يت�صمن ا�صتقطاع 50 % من الدرجات الخا�صة
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 خ��اف يف وجه��ات �لنظ��ر ب��ن �ملحافظ��ة و�ل��وز�رة: حظ��ر كل��ي �أم مناطق��ي؟

 عامر موؤيد 

بالرغم من عدم �ل�شماح للمو�طنني و�لعو�ئل �لعر�قية 
باخل���روج م���ن منازله���م ب�شب���ب فر����س حظ���ر �شامل 
للتج���و�ل عليهم ب�شبب تف�شي فايرو�س كورونا �ال �ن 
ذلك مل مينعهم من ممار�شة �لتقاليد �ل�شنوية �خلا�شة 
باالعي���اد. و��شبح���ت من�شات �لتو��ش���ل �الجتماعي 
�ملختلف���ة، من���ر� لن�شر �ش���ور �إعد�د "كليج���ة" �لعيد 
وكذل���ك لعب �ملحيب�س ب���ني �لعائلة �لو�ح���دة، ��شافة 

�ىل ن�شر �شور �الطفال مبالب�س �لعيد. 
�ىل  �طفاله���م  �خ���ذ  عل���ى  حر�ش���ت  �لعو�ئ���ل  �غل���ب 
�ملتنزه���ات �لقريبة من منازلهم، وهم يرتدون مالب�س 
�لعيد مع �الخ���ذ بنظر �العتبار �شب���ل �لوقاية �لكفيلة 

بحمياتهم من فايرو�س كورونا. 
كما �ن �لتجمعات ب���ني �بناء �ملنطقة �لو�حدة ماز�لت 
موج���ودة رغم �لتحذير منها، ف�ش���ور كثرية �نت�شرت 
ال�شدقاء يجتمعون يف منزل و�حد ويلهون مبختلف 

�اللعاب ويعدون �طباقا خمتلفة من �لطعام. 
�م حمم���د رب���ة بي���ت تق���ول يف حديثها ل�)�مل���دى(، �ن 
�لتجو�ل ب�شبب كورونا مل مينعنا من  "فر�س حظر 
�لقي���ام بتقاليدن���ا �ملعت���ادة يف عي���د �لفط���ر �ملبارك".  
و��شافت �ن "عمل "�لكليجة" ��شبح ب�شكل �كرث فنيًة 
ال�شيم���ا مع عدم وجود فعل يقوم ب���ه �ملرء يف �لوقت 
�حل���ايل، ل���ذ� قم���ت �ن���ا وبناتي باع���د�د كمي���ة كبرية 
وبا�ش���كال خمتلف���ة".  و��ش���ارت �ىل �ن���ه "بالرغم من 
فايرو�س كورونا �ال �ن هذ� �المر مل مينعنا من �ر�شال 
"�لكليجة" �ىل �جلري�ن، و�لعك�س ح�شل �ي�شا حيث 

و�شلتنا �نو�ع خمتلفة من �حللويات". 
وبين���ت �ن "�ي���ام �للي���ل تنق�شي من خ���الل م�شاهدة 
فيلم �شينمائي يلم �شم���ل �لعائلة جميعها، ويف�شل �ن 
تكون وجب���ة �لع�شاء من �مل�شويات �لتي نت�شاعد على 
�عد�ده���ا يف حديق���ة �ملن���زل".  �لبالغون ق���د يقدرون 
�همي���ة فر�شة حظر �لتج���و�ل و�ش���رورة �اللتز�م به 
ملن���ع زي���ادة �مل�شاب���ني بفايرو�س كورون���ا خا�شة مع 

ت�شجي���ل �عد�د كب���رية يف �اليام �لقليل���ة �ملا�شية، �ال 
�ن �الطف���ال ال يعون هذه �خلطوة.  ويقول �حمد عبد 
�لق���ادر – يف حديث���ه ل�)�مل���دى(، �ن "�طفاله �أجروه 
عل���ى �خر�جه���م م���ن �ملن���زل و�رت���د�ء مالب����س �لعيد 
�جلديدة و�لفرح بها ف�شال عن �شر�ء �اللعاب".  وبني 
�ن "�غل���ب �لعو�ئ���ل �قت���ادت �طفاله���ا �ىل �ملتنزهات 
�لقريب���ة و�حلد�ئ���ق �لعام���ة، ك���ي يلعب���و� ويرت���دو� 
مالب����س �لعيد الن �لبق���اء يف �ملنزل خالل هذه �لفرتة 
�م���ر مرفو����س متام���ا".  وز�د �ن "حم���الت �الزي���اء 
فتح���ت �بو�به���ا قب���ل ب���دء ف���رتة �حلظر �الخ���ري، لذ� 
قمنا ب�ش���ر�ء �ملالب�س لالطفال فقط، خا�شة مع �الزمة 
�القت�شادي���ة �لتي وقع بها �جلمي���ع موؤخر�".  و��شار 
�ىل �ن "��شحاب �لدخل �ملحدود ال ي�شتطيعون  �شر�ء 
�ملالب�س النف�شه���م وبع�شهم �قرت�س �ملال بغية �إفر�ح 
�طفال���ه يف ه���ذه �الزمة"، م�ش���ري� �ىل �ن "�غلبهم من 
��شح���اب �العمال �ليومية و�لت���ي �نقطعت يف �الونة 
�الخرية".  و�أعلن���ت قيادة عمليات بغد�د، �ول �م�س، 
��شتم���ر�ر �لعمل باال�شتثن���اء�ت �ملمنوحة بخ�شو�س 

�لعاملني بالقطاعني �ل�شحي و�العالمي.  
وقالت عملي���ات بغد�د يف بيان �إن���ه "يف �لوقت �لذي 
نثم���ن في���ه دور �لق���و�ت �المني���ة بتطبي���ق �جر�ء�ت 
حظ���ر �لتج���و�ل، ��شاف���ة �ىل دور �لك���و�در �ل�شحية 
و�العالميني يف تعزيز �لوعي �لوقائي �ز�ء فايرو�س 
كورون���ا و�ميان���ا مّنا بال���دور �لكبري �ل���ذي يقومون 
ب���ه يف ه���ذ� �جلان���ب، فاإنن���ا نوؤك���د ��شتم���ر�ر �لعم���ل 
باال�شتثن���اء�ت �ملمنوح���ة له���م م���ن قب���ل جلن���ة �المر 
�لدي���و�ين 55 و�للجن���ة �لعلي���ا لل�شح���ة و�ل�شالم���ة 
�لوطني���ة".   و �ش���دد �لبي���ان على "�ش���رورة �لتعاون 
م���ع �الطب���اء و�لعامل���ني يف �لقطاع �ل�شح���ي ��شافة 
�ىل �ل�شحافيني يف �لتنق���ل خالل مدة حظر �لتجو�ل 
لتاأدي���ة مهامه���م �لر�شمي���ة".  ودع���ت عملي���ات بغ���د�د 
�لفئ���ات �ملح���ددة �إىل "جتن���ب ��شتغ���الل �ال�شتثن���اء 
لالم���ور �ل�شخ�شي���ة، وحثهم على �لتع���اون �شويًة يف 

جتاوز �الزمة �حلالية".

ذي قار / ح�سن �لعامل

م���ن عي���د  �الي���ام �الوىل  �شه���دت 
�لفط���ر ع���ودة �لت�شعي���د �المن���ي 
يف حمافظ���ة ذي قار �لت���ي تتمتع 
با�شتق���ر�ر �من���ي ن�شب���ي  حي���ث 
�علن عن ��شتهد�ف حمال ومنازل 
ومو�جه���ة  متفج���رة  بعب���و�ت 
ب���ني �لق���و�ت �المني���ة وجمموعة 
م�شلحة ��شفرت عن مقتل و��شابة 
عن�شري���ن م���ن �ل�شرط���ة و�عتقال 
بالهجوم،  متهم���ا متورط���ني   11
وياأت���ي �لت�شعيد بع���د م�شي �قل 
م���ن ��شبوعني عل���ى تن�شيب قائد 
جديد ل�شرطة �ملحافظة من خارج 

منظومة �ملحا�ش�شة �حلزبية.
وقال �ملر�قب �العالمي رعد �شامل 
�لزه���ريي ل�)�مل���دى( �ن "حمافظة 
ذي قار �شهدت خ���الل يومي )24 
و 25 �ي���ار( ثالثة خ���روق �منية 
متثل���ت با�شته���د�ف من���زل �شقيق 
قائد عمليات كركوك �لفريق �شعد 
دون  نا�شف���ة  بعب���وة  �حلربي���ة، 
وقوع �أ�ش���ر�ر ب�شري���ة، و�نفجار 
حم���ال  ��شتهدف���ت  نا�شف���ة  عب���وة 
�لزيت���ون  �ش���ارع  يف  لالأ�شب���اغ 
 " و��ش���اف  �لنا�شري���ة"،  و�ش���ط 
م���ع  �ملو�جه���ات  ��شف���رت  فيم���ا 
م�ش���رع  ع���ن  م�شلح���ة  جمموع���ة 
�شرط���ي و��شاب���ة �آخ���ر يف ق�شاء 

�ل�شطرة".
و��شار �لزهريي �ىل �ن "�لت�شعيد 
�المني بالتز�من مع تن�شيب قائد 
جدي���د لل�شرط���ة  من خ���ارج �طار 
ويحظ���ى  �حلزبي���ة  �ملحا�ش�ش���ة 
بنوع من �لقبول لدى �ملتظاهرين 
يثري �ك���رث من عالمة ��شتفهام وال 
�شيم���ا �ن حمافظ���ة ذي قار تتمتع 
مقارن���ة  جي���د  �من���ي  با�شتق���ر�ر 
باملحافظ���ات �لعر�قي���ة �الخرى"، 
�ملل���ف  "��شتغ���الل  �ن  و�ردف 
�المن���ي خلل���ط �الور�ق �مر و�رد 
يف �للعب���ة �ل�شيا�شية وال�شيما �ن 
هناك �طر�فا مت�شررة من خروج 
من�ش���ب قائ���د �ل�شرط���ة م���ن �طار 

�ملحا�ش�شة �حلزبية ".
وم���ن جانبه ��شتبع���د مدير �عالم 
قيادة �شرطة ذي ق���ار �لعقيد فوؤ�د 

ك���رمي ت���ورط �ط���ر�ف �شيا�شي���ة 
بالت�شعي���د �المن���ي �الخ���ري وقال 
يف حديث ل�)�ملدى( �ن "ما ح�شل 
خ���الل �ليوم���ني �ملن�شرمني ميكن 
ت�شنيف���ه �شمن �لق�شايا �جلنائية 
وال يرتقي �ىل �لعنف �ل�شيا�شي"، 
و��شاف �نه "وبح�شب تقديري ال 
يوج���د رب���ط ب���ني م���ا ح�ش���ل من 
�حد�ث وب���ني تن�شيب قائد جديد 

ل�شرطة �ملحافظة".
"�لت�شعي���د  �ن  ك���رمي  و�و�ش���ح 
ال  �لر�هن���ة  �ملرحل���ة  يف  �المن���ي 
ي�ش���ب يف م�شلح���ة �ي طرف من 
�ط���ر�ف �لعملي���ة �ل�شيا�شي���ة، بل 
على �لعك�س هي متيل �ىل �لتهدئة 
وط���ي �شفحة �لعن���ف ومغادرتها 
�ىل مرحل���ة �خ���رى تك���ون �ك���رث 

مالءمة لعملها �ل�شيا�شي".
وكان م�ش���در �من���ي يف حمافظ���ة 
ذي ق���ار ك�شف ي���وم �الثنني )25 
��شته���د�ف  ع���ن   )2020 �ي���ار 
من���زل �شقيق قائد عمليات كركوك 
�لفري���ق �شع���د �حلربي���ة، بعب���وة 
نا�شفة دون وقوع �أ�شر�ر ب�شرية، 
مبين���ا �ن �النفج���ار �لناج���م ع���ن 
عب���وة حملي���ة �ل�شن���ع ��شف���ر عن 

��ش���ر�ر مادية ب�شيط���ة يف �ملنزل 
�لو�ق���ع يف ناحي���ة �لعكيكة )35 

كم جنوب �شرقي �ملحافظة(.
فيما �عل���ن م�شدر �مني  �آخر يوم 
ع���ن   )2020 �ي���ار   24( �الح���د 
�نفج���ار غام����س ��شتهدفت حمال 
�لزيت���ون  �ش���ارع  يف  لالأ�شب���اغ 
و�ش���ط �لنا�شري���ة، م�شري� �ىل �ن 
�النفج���ار ت�شبب ببع�س �ال�شر�ر 
�ملح���الت  م���ن  ع���دد  يف  �ملادي���ة 

�ملجاورة .
يف ح���ني لق���ي �شرط���ي م�شرع���ه 
ي���وم  بج���روح،  �آخ���ر  و��شي���ب 
�الثن���ني )25 �ي���ار 2020(  �ث���ر 
تب���ادل �طالق ن���ار ب���ني جمموعة 
يف  �المني���ة  و�لق���و�ت  م�شلح���ة 
ق�ش���اء �ل�شط���رة )45 ك���م �شم���ال 
�لنا�شرية(، فيم���ا متكنت �لقو�ت 
�المني���ة م���ن �عتق���ال 11 �شخ�شا 

ي�شتبه بتورطهم باحلادث.
تظاه���ر�ت  يف  نا�شط���ون  وكان 
�لنا�شري���ة �تهم���و� ي���وم �الثن���ني 
ملي�شي���ات   )2020 �ي���ار   11(
�ال�ش���و�ت  باغتي���ال  �الح���ز�ب 
�ملعتدل���ة يف �لتظاه���ر�ت لغر�س 
�ل�شيط���رة على �شاح���ات �لتظاهر 

و�لتحكم فيه���ا لتحقيق �جند�تهم 
�حلزبي���ة، وفيما �تهم���و� �لقو�ت 
�المنية بالرت�خي �أو �لتو�طوؤ مع 
قتل���ة �ملتظاهري���ن، �ش���ددو� خالل 
ت�شيي���ع �لنا�شط �ملدين �زهر علي 
�ل�شم���ري �ل���ذي �غتي���ل عل���ى ي���د 
جمهولني، على حماية �ملتظاهرين 

و�لتعجيل بالق�شا�س من �لقتلة.
وكان  مر�قب���ون ق���د توقعو� يوم 
�الح���د )10 �أي���ار 2020( عودة 
ال�شته���د�ف  �الغتي���االت  �شب���ح 
متظاه���ري �لنا�شري���ة وذل���ك يف 
�شيا�شي���ة  �أط���ر�ف  م���ن  حماول���ة 
م�شاعي  الإجها����س  وملي�شياوي���ة 
�لكاظمي للتهدئة مع �ملتظاهرين. 
وتاأتي ه���ذه �لتوقع���ات بالتز�من 
مع �غتي���ال �لنا�شط يف تظاهر�ت 

�لنا�شرية �أزهر �ل�شمري.
ي���وم  �عل���ن  �من���ي  وكان م�ش���در 
�ل�شب���ت )16 �ي���ار 2020( ع���ن 
ت�شلم �لعميد حازم حممد �لو�ئلي 
مهام عمله قائ���ًد� ل�شرطة حمافظة 
ذي قار وكالة خلًف���ا للعميد نا�شر 
لطي���ف �ال�ش���دي وذلك بن���اء على 
�م���ر وز�ري �شدر ي���وم �خلمي�س 
�ملن�ش���رم، فيم���ا رح���ب نا�شطون 

يف تظاه���ر�ت ذي ق���ار بتن�شي���ب 
�لو�ئل���ي �لذي �ع���رب مطلع �لعام 
�حل���ايل ع���ن تف�شي���ل �ال�شتقال���ة 
من من�شبه عل���ى �مل�شاركة بتنفيذ 
�و�مر قمع �لتظاه���ر�ت �ل�شلمية، 
د�ع���ني �ىل تنفي���ذ �و�م���ر �لقب�س 
�ملتورط���ني  ومالحق���ة  �ملعطل���ة 
بقت���ل رفاقه���م. وبتغي���ري �لعمي���د 
تك���ون  �ال�ش���دي  لطي���ف  نا�ش���ر 
ق���د �طاح���ت  ق���ار  تظاه���ر�ت ذي 
ب�شاد�س قائ���د �مني متورط بقمع 
وح���رق  �لنا�شري���ة  تظاه���ر�ت 
خي���ام �ملعت�شمني عل���ى ج�شر فهد 
على طريق �مل���رور �ل�شريع خالل 

�ال�شهر �لقليلة �ملن�شرمة.
 وكان���ت �لفعالي���ات �الحتجاجية 
يف حمافظة ذي قار �شهدت �شباح 
يوم �الثنني )10 �شباط 2020( 
مدين���ة  و�ش���ط  كب���ري�  ت�شعي���د� 
�لنا�شري���ة، وذلك لل�شغط باجتاه 
�قالة قائد �شرطة �ملحافظة �لعميد 
يتهم���ه  �ل���ذي  �ال�ش���دي،  نا�ش���ر 
�ملتظاه���رون بالتح���زب و�رتكاب 
جر�ئم قتل بح���ق �ملتظاهرين يف 
و�قعة ج�ش���ر فهد و�خلط �ل�شريع 

و�حلبوبي .

 متابعة/�ملدى 

تتباين وجهات �لنظر يف �لعا�شمة بغد�د، 
ب�ش���اأن فر�س �حلظر �ل�شام���ل �أو �جلزئي، 
�ملحافظ���ة،  و�إد�رة  �ل�شح���ة  وز�رة  ب���ني 
خا�ش���ة و�أن حمافظات �أخ���رى مثل �شالح 
�لدين ونينوى �أعلنتا �حلظر �ل�شامل، على 
وقع �لت�شاعد �حلا�شل يف عدد �الإ�شابات 

بفريو�س كورونا.   
يف هذ� �ل�شي���اق، قال حمافظ بغد�د حممد 
جابر �لعط���ا، �إن "�لوباء �أ�شبح يف جميع 
ل���ه  �لو�ح���د  و�ملري����س  بغ���د�د،  مناط���ق 
مالم�شون ورمبا يتحرك���ون من مكان �إىل 
�آخ���ر"، موؤك���ًد� �أنه "ال توج���د �الآن مناطق 
حم���ددة ممك���ن �أن تك���ون خالي���ة و�أخرى 
موب���وءة، وجميع مناطق بغ���د�د �أ�شبحت 

مر�شحة لالإ�شابة وهذ� ينذر باخلطر".  
�الإ�شاب���ات  "�أع���د�د  �أن  �لعط���ا،  و�أ�ش���اف 
بكورون���ا يف تز�يد يف بغ���د�د و�أن �لكثري 
من �ملناط���ق فيها كثاف���ة �شكاني���ة، ولغاية 
�الآن هنال���ك ت���ز�ور وعدم �لت���ز�م ب�شروط 
�ل�شالم���ة و�ل�شحة م���ن قب���ل �ملو�طنني"، 
د�عي���ا �ملو�طنني �إىل "�اللت���ز�م باإجر�ء�ت 
�لتجمع���ات  وجتن���ب  �ل�شحي���ة  �ل�شالم���ة 
و�لتقبي���ل  و�لعن���اق  �مل�شافح���ة  وع���دم 
و�البتعاد م�شافة م���رت ون�شف �إىل مرتين 

بني �شخ�س و�آخر".  
و�أ�ش���ار �إىل �أن "حمافظ���ة بغ���د�د طالب���ت 
خلي���ة �الأزمة، ب���اأن يكون هن���اك حجر تام 
قبل �لعي���د باأ�شب���وع، �إال �أن وزير �ل�شحة 
طل���ب �أن يك���ون �حلج���ر مناطقًي���ا ولي����س 
تاًما"، مبينا �أنه "من �ملمكن �ل�شيطرة على 
�لوباء م���ن خالل �ل�شيطرة على �ملنا�شبات 
و�لتجمع���ات  �لريا�شي���ة  و�لتجمع���ات 

�الأخرى".  
وتاب���ع �لعط���ا، �أن "هنالك نقا�ش���ا �شيكون 
يوم �ل�شبت �أو �جلمع���ة ب�شاأن �الإجر�ء�ت 
�لت���ي �شتتخ���ذ مل���ا بع���د �لعي���د"،  مرجح���ا 
"�لع���ودة �إىل �إج���ر�ء�ت �حلظ���ر �جلزئي 
ومنع �لتجمعات"، الفًتا �إىل �أن "مو�شوع 

حلظ���ر  �ملخالف���ني  عل���ى  غر�م���ات  فر����س 
ب�ش���روط  �مللتزم���ني  غ���ري  �أو  �لتج���و�ل 
�ل�شالمة يحت���اج �إىل قانون وهنالك �أنا�س 
ي�شكون �لفق���ر وم�شتو�ه���م �ملعا�شي قليل 
جًد�"، م�ش���ري� �إىل �أن "�حلكومات �ملحلية 
ت�شدر �لقو�ن���ني ولكن تنفيذها يكون على 
عات���ق  �لقو�ت �الأمنية وه���ي م�شوؤولة عن 

ت�شديد �الإجر�ء�ت".  
ويف �ل�شي���اق، �أعلن���ت حمافظت���ا �ش���الح 
�لدي���ن ونين���وى، �م����س �الأربع���اء، فر�س 
حظر �شامل للتجو�ل، �إثر ت�شجيل �إ�شابات 

متز�يدة بفريو�س كورونا. 
وبه���ذ� �خل�شو����س، ق���ال عم���ار �جل���ر، 
حماف���ظ �ش���الح �لدي���ن �إن���ه "يج���ب علينا 
�تخاذ �أعل���ى �إجر�ء�ت �حلذر ومنع �لتنقل 

بني �الأق�شية ود�خله���ا ومنع �لقادمني �إىل 
�ملحافظ���ة، وه���ي خط���و�ت غ���ري م�شبوقة 

يجب �أن تنفذ باأمر رئي�س �لوزر�ء".  
الأه���ايل  ر�شالت���ه  يف  �جل���ر  و�أ�ش���اف 
�ملحافظ���ة: "�شندخل �لي���وم �أعلى درجات 
يف  �ملو�طن���ني  جمي���ع  وحج���ر  �حلظ���ر 

منازلهم".  
من جهتها، �أعلنت خلية �الأزمة يف حمافظة 
نين���وى، فر����س حظر �شام���ل للتجو�ل يف 

�ملحافظة �الأربعاء.  
وق���ال �ملتح���دث با�ش���م خلي���ة �الأزمة عدي 
�لعب���ادي، يف بي���ان، �إن "حماف���ظ نينوى 
جن���م �جلبوري، وجه ب���اأن يكون �الأربعاء 
)لي���وم و�ح���د( حظ���ر� تام���ا للتج���و�ل يف 

عموم �ملحافظة".  

نظ���ر�  ج���اء  "�حلظ���ر  �أن  �لبي���ان  وعل���ل 
لتطور�ت �لو�شع �لوبائي يف �ملحافظة".  
ويوم �أم�س �الول �أعلن���ت وز�رة �ل�شحة، 
ت�شجي���ل 216 �إ�شابة جدي���دة بفايرو�س 
كورون���ا، م�ش���رية �إىل �أن �إجمايل �لنماذج 
�ملفحو�ش���ة منذ بد�ية �لوب���اء قارب 200 

�ألف فح�س.
يف �ل�شي���اق ذ�ته بد�أ حر�ك عاملي ن�شط يف 
�ل�48 �شاع���ة �الأخرية، �شد ع���الج �ملالريا 
هيدروك�ش���ي كلوروكني، و�ل���ذي ��شتخدم 
يف �لع���ر�ق م���ع مر�شى فريو����س كورونا 

منذ ظهور �لفريو�س يف �لبالد.
و�أوقف���ت منظمة �ل�شحة �لعاملية �لتجارب 
على ع���الج هيدروك�شي كلوروكني، ب�شكل 
موؤق���ت حلني �أ�ش���د�ر موقفه���ا �لنهائي من 

ه���ذ� �لعقار يف حزي���ر�ن/ يوني���و �لقادم، 
وذل���ك عل���ى خلفية تو�ش���ل �لتج���ارب �إىل 
وجود م�ش���ار تت�شب���ب بارتف���اع �لوفيات 

ملر�شى كورونا.
و�أو�شح �ملدي���ر �لعام للمنظم���ة تيدرو�س 
�دهانوم غيريي�شو�س يف موؤمتر �شحفي 
ع���ر �النرتن���ت، �ن ه���ذ� �لق���ر�ر ياأتي بعد 
الن�شي���ت"  "ذي  جمل���ة  يف  در��ش���ة  ن�ش���ر 
�لطبية �عترت �ن �للجوء �إىل �لكلوروكني 
�أو م�شتقات���ه مثل هيدروك�ش���ي كلوروكني 
للت�ش���دي لكوفي���د19- لي����س فاع���اًل وقد 
يكون �شاًر�، بح�ش���ب �لدر��شة �لتي بينت 
�ن ه���ذ� �لعقار ق���د يت�شب���ب بامر��س قلب 

خطرية ويوؤدي الرتفاع خطر �لوفاة.
وه���ي  �أوروبي���ة،  دول   4 و�أعلن���ت 

وبلجي���كا  وفرن�ش���ا  بريطاني���ا  م���ن  كل 
و�يطالي���ا، �إيقاف ��شتخ���د�م عالج �ملالريا 
مر�ش���ى  كلوروك���ني" م���ع  "هيدروك�ش���ي 
فريو�س كورونا، بعد �أ�شهر من ��شتخد�مه 

يف عدة دول.
وقال���ت وكالة �الأدوية �الإيطالية �إن "�الدلة 
�ل�شريري���ة �جلدي���دة �ملتعلق���ة با�شتخ���د�م 
هيدروك�ش���ي كلوروكوي���ن يف �الأ�شخا�س 
�مل�شاب���ني بفريو����س كورون���ا ت�ش���ري �إىل 
زيادة خط���ر �لتفاعالت �ل�ش���ارة مع فائدة 

�شئيلة �أو معدومة".
ويف �لوقت �لذي يو��شل �لعر�ق ��شتخد�م 
هذ� �لعقار �لذي �رتبط بكونه قد يزيد عدد 
�لوفي���ات، قد يطرح �شوؤ�ل حول ما �ذ� كان 
هو �أحد ��شباب �رتفاع �لوفيات يف �لعر�ق 

منذ بد�ية ظهور �لفريو�س.
من جانب���ه، ك�شف مدير �ل�شحة �لعامة يف 
وز�رة �ل�شحة ريا�س �حللفي، عن �جتماع 
ومتخ�ش�ش���ني  خ���ر�ء  للجن���ة  مرتق���ب 
م�شوؤول���ة عن �لروتوكوالت �لعالجية يف 
�لع���ر�ق، ب�شاأن مر�جع���ة ��شتخد�م �لعالج 

و�تخاذ قر�ر باإيقافه �أو �ال�شتمر�ر عليه.
و�أكد �حللفي �أن "�للجنة تتكون من �أطباء 
تخدي���ر ومتخ�ش�ش���ني و��شت�شاري���ني من 
مدين���ة �لطب وباق���ي �مل�شت�شفيات ودو�ئر 
�شتعق���د  "�للجن���ة  �ن  موؤك���ًد�  �ل�شح���ة"، 
�جتماًع���ا رمبا ي���وم غد من �ج���ل مر�جعة 
��شتخد�م عقار �لكلوروكني و�الطالع على 
�لنتائ���ج �ملتوف���رة، وم���ن ثم �أ�ش���د�ر قر�ر 

باإيقافه �أو �ال�شتمر�ر به".
وبنّي �حللفي �أن "�لروتوكوالت �لعالجية 
م���ن ��شتخد�مه���ا  و�لنتائ���ج �مل�شتح�شل���ة 
تختل���ف م���ن دول���ة الأخ���رى، �إال �أن هن���اك 
مر�جعة مرتقبة مل�ش���ري �لعقار و��شتمر�ر 

��شتخد�مه يف �لعر�ق من عدمه".
فيما �أعل���ن مدير عام �شحة بغد�د/ �لكرخ، 
جا�ش���ب �حلجام���ي، �الأربعاء، وف���اة �شاب 
بفريو����س كورونا بع���د �شاعات م���ن وفاة 
�شقيقه لذ�ت �ل�شبب، فيما قّدم ن�شيحة �إىل 

�أهايل �لعا�شمة.  

وقال �حلجامي يف تدوينة تابعتها )�ملدى( 
�م����س �الربع���اء ، �إن���ه "لال�ش���ف �ل�شدي���د 
تويف قبل قلي���ل �ل�شاب )فر�ت عبد �لكاظم 
�لفتالوي( �لبالغ من �لعمر ٤٤ �شنة، وهو 
�شقيق �ل�شاب )معن عبد �لكاظم �لفتالوي( 
�لبالغ من �لعم���ر ٣٧ �شنة �لذي تويف يوم 

�م�س بنف�س �ملر�س".  
و��شاف �حلجام���ي، "لقد قام �الطباء بكل 
�ملحاوالت ومنها �عط���اوؤه بالزما �لدم من 
�ملر�ش���ى �ملتعاف���ني م���ن �ملر����س ولكن كل 

�ملحاوالت ف�شلت لال�شف" .
وتابع قائ���اًل، "لقد فجعت عائلة باثنني من 
�شبابه���ا يف ٢٤ �شاعة وما زلن���ا ن�شمع من 
�رب���اب �جلهل و�لتخل���ف �ن ال وجود لهذ� 

�ملر�س".  
و�شدد �حلجامي، "��شمعو� ن�شيحتي و�أنا 
حم���ب لك���م، ال تنتظرو� �ن تفر����س عليكم 
�إج���ر�ء�ت �ل�شالمة ق�شرًيا، ولكن بامكانكم 
�ن حتم���و� �نف�شك���م و�أهلك���م و �أحباءك���م، 

وماز�ل يف �لوقت مت�شع".  
و��شتبعد حمافظ �ربي���ل، فر�شت �شويف، 
�م����س �الربعاء، فر�س �حلظر �ل�شامل مرة 
�خ���رى، متا�شي���ا م���ع م�شال���ح �ملو�طنني، 
حم���ذًر� م���ن تف�ش���ي كورون���ا يف مناط���ق 
�ملو�طن���ني  �لت���ز�م  ع���دم  ب�شب���ب  �الإقلي���م 

باالجر�ء�ت  �لوقائية.  
وق���ال �ش���ويف يف موؤمت���ر �شحف���ي، �إن���ه 
"لي�س هناك �حتمال لفر�س حظر �لتجو�ل 
�ل�شام���ل م���رة �أخ���رى الأن ع���ودة �لنا����س 
الأعمالها وك�ش���ب معي�شتها وفتح �الأ�شو�ق 

و�مل�شاجد �مر مهم".
و�أ�شاف �أن "�حلكومة حتاول خلق تو�زن 
بني عدم فر�س �حلظر �ل�شامل ويف �لوقت 
نف�شه توجي���ه تعليمات �شحي���ة و�اللتز�م 
به���ا".   و�أك���د �ش���ويف �أن "خط���ر فريو�س 
كورونا اليز�ل قائًما" م�شرًي� �إىل �أن "عدم 
�لت���ز�م �ملو�طن���ني بالتوجيه���ات �ل�شحية 
�شي���وؤدي �ىل حت���ول �لفريو����س �ىل وباء 
ينت�ش���ر ب���ني �ملو�طنني وعنده���ا لن تكون 

باالمكان �ل�شيطرة عليه".

قر�ر عر�قي مرتقب لتحديد م�سري ��ستخد�م عاج �ملاريا �سد كورونا

محاف��ظ بغ��داد يوؤك��د انت�ص��ار وب��اء كورونا ف��ي جمي��ع مناط��ق العا�صمة

العراقيون يحافظون على تقاليد 
العيد رغم حظر "كورونا" 

مر�قبون يتهمون �أطر�ًفا ت�سررت من خروج من�سب قيادة �ل�سرطة من قب�سة �لأحز�ب

عودة العبوات النا�صفة والت�صعيد الأمني يف ذي قار 
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يجم���ع جمي���ع �لعامل���ن يف �لو�شط �لريا�ش���ي �لعر�قي من 
موؤ�ش�ش���ات ريا�شي���ة ر�شمية وغ���ر ر�شمية عل���ى �ن �هم ما 
�و�شلن���ا �ىل حال���ة �ل�شعف و�لتخب���ط يف �لعمل بريا�شتي 
�الجن���از و�له���و�ة مع���ا و�د�رته���ا كلي���ا هو غي���اب �لقو�نن 
�لت���ي تنظم �لعمل وت�شع �الطر �ل�شحيحة للعمل، وي�شرتك 
خرب�ء �لريا�شة يف هذ� �لطرح ويزيدون عليه بان �لقو�نن 
�ل�شابقة �ملنقو�شة يف �مل�شمون و�ملبهمة يف جو�نب كثرة 
ه���ي من �رهق���ت �لريا�ش���ة �لعر�قية ومعها ك���رة من و�شع 
ت�شور�ته �لفل�شفية عليها بح�شب فهمه لتاأتي بعدها �للو�ئح 

�مل�شافة وتزيد �لطن بلة .
ومع و�شولنا �ليوم �ىل مرحلة متقدمة يف �شياغة �لقو�نن 
وو�شعها من �مل�شرع وطرحها للقر�ءة كما يف قو�نن �للجنة 
�الوملبية و�الحتاد�ت �لريا�شية و�الندية وتاأخرها يف هذه 
�ملر�جع���ات ي���رى �غل���ب �ملطلعن ومنهم ن���و�ب يف �لربملان 
�نها �شيغت على عجالة ومل تلب �لغر�س من �شياغتها الأنها 
�ما �خذت باال�شتن�شاخ من قو�نن دول �خرى �و �نها ركزت 
يف جانب منها الإنهاء م�شاكل عالقة تخ�س �الد�رة على ر�أ�س 
�الندي���ة و�الحتاد�ت و�د�رتها �و �النتخابات �لتي تخ�شها، 
من �جلهة �ملقابلة يرى ممثلو �الندية و�الحتاد�ت �لريا�شية 
�ن ثم���ة ثغر�ت و��شح���ة يف �ل�شياغات �جلدي���دة للقو�نن 
تتي���ح للحكومة �ملركزي���ة �لتدخل يف عمل ه���ذه �ملوؤ�ش�شات 
وه���ي ذريعة قدمية جدي���دة ��شتغلت باأب�ش���ع �شورة كورقة 
�شغط وق���وة ميار�شه���ا �ملتنفذون يف �الحت���اد�ت و�الندية 
و�للجن���ة �الوملبي���ة عل���ى ح���د �ش���و�ء، ومعه���ا يب���دون عدم 
تخوفه���م من مر�قب���ة �حلكومة الأمو�له���ا �مل�شروفة يف عامل 

�لريا�شة ودفع �شبهات �لف�شاد عنها.
ت�ش���ور �لبع����س م���ن �مل�شرع���ن ومعه���م �ع�ش���اء يف جلنة 
�ل�شب���اب و�لريا�ش���ة يف �لربمل���ان �ن �لك�ش���ف ع���ن دور مهم 
لالكادميي���ن و�خل���رب�ء �لعر�قين �ملعروف���ن �شينهي هذه 
�مل�شكل���ة م���ن جذورها ويبل���ور لنا �شياغة �من���وذج لقانون 
ريا�ش���ي مث���ايل، ولكن نتائ���ج رد�ت �لفعل �ت���ت �شريعة من 
ممثل���ي �ملوؤ�ش�ش���ات ب���ان �أي تعدي���ل �و ��شاف���ة �تت مبز�ج 
ه���وؤالء �لذي���ن مت �ختياره���م بعناي���ة ليكون���و� �د�ة عرقل���ة 
للقو�ن���ن ومرونتها ولي����س �لعك�س وج���اءو� باأمثلة كثرة 
�لبع����س منها ي�شتحق �لدر��شة و�الآخ���ر مبهم �ي�شا كما يف 
تف�شره���م لدور �مل���ر�أة ون�شبة متثيلها و�لغ���ن �لذي يلحق 

بالريا�شة �لن�شوية .
�حلقيق���ة �ن غياب �لبنية �لقانونية كاط���ار عام للموؤ�ش�شات 
�لريا�شي���ة هو �الهم يف �ملعادل���ة وي�شتوجب و�شع �شياغة 
عامة لقان���ون ريا�شي موحد ومن ثم تاأتي �دو�ر �لت�شعبات 
ح�ش���ب �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية كما ه���و �حلال يف معظم دول 
�لعامل، فحتى موؤ�ش�شاتنا �لريا�شية ما ز�لت هيكليتها حتبو 
يف �مل�ش���ار �لقان���وين، قان���ون يوؤط���ر �لعمل ب�ش���ورة عامة 
ويعط���ي �ل�شرعي���ة �لقانوني���ة و�ل�شفافي���ة و�لو�ش���وح وال 
يوؤجل �الح���رت�ف و�ال�شتثمار و�لريا�ش���ة �لن�شوية يف �أية 
موؤ�ش�شة و�ندية ولكل �الحتاد�ت �لريا�شية �ملن�شوية حتت 

لو�ء �الأوملبية.
�لتو�ف���ق �جلديد عل���ى �لروؤيا لقانون موح���د يحتوي �الأطر 
جلمي���ع �ملوؤ�ش�ش���ات ال يلغي �ب���د� �لقو�ن���ن �مل�شاغة ��شال 
و�ملوج���ودة يف �در�ج �لربمل���ان حالي���ا الن �لقان���ون �ملوحد 
تنظيم���ي بح���ت يف�شر بع�س �الج���ر�ء�ت ويكمل م���ا مل يتم 
فهم���ه و��شتيعابه ب�شورة عامة و�الجم���ل �ن جلنة �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة �لربملاني���ة ال تخالف���ه يف �ل���ر�أي ك���ون �ن �ح���د 
�ه���م �ملوؤ�ش�شات �حلكومي���ة �لعر�قية وه���ي وز�رة �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة نا�شدت ب���ه لتكون �حد �الج���ز�ء �ملكملة له، وما 
يتبقى ه���و �لتف�شر �لكامل للقانون �ملوحد وطرحه للنقا�س 
و�ال�شتف�ش���ار يف ف���رتة �لتوق���ف و�لرك���ود �حلالي���ة كونها 

�الن�شب و�الكر �شعة للوقت.  
ختاًم���ا فاإنن���ا مع كل م���ا طرح ي���رى �ننا مقبل���ون على فرتة 
مغاي���رة متاما للتي �شبقتها و�ن حزم���ة �لقو�نن �لتنظيمية 
و�لعملي���ة �شتجد طريقها قريبا وتنه���ي حقبة مظلمة جثمت 

على �شدر �لريا�شة يف �لعر�ق طويال ولن تعود �ليه.

القانون الريا�ضي الموحد  

ت�شور البع�ض من الم�شرعين ومعهم 
اع�شاء في لجنة ال�شباب والريا�شة 

في البرلمان ان الك�شف عن دور مهم 
لالكاديميين والخبراء العراقيين 

المعروفين �شينهي هذه الم�شكلة من 
جذورها ويبلور لنا �شياغة انموذج 

لقانون ريا�شي مثالي

 اإدارة الن��ادي: ل��م نع��ط ال�ش��وء الأخ�ش��ر لقا�ش��م.. وهيئ��ة التطبي��ع ارتكب��ت خط��اأ فادًحا!    
 بغداد / حيدر مدلول

بطولة  لقب  حامل  �ل���زور�ء  فريق  يناف�س 
�شمن  �ملا�شي  �ملو�شم  يف  �ل��ع��ر�ق  ك��اأ���س 
باال�شتفتاء  �ل��ع��امل  يف  ف��ري��ق��ا   40 ق��ائ��م��ة 
�ال�شبانية  )م��ارك��ا(  �شحيفة  تنظمه  �ل��ذي 
�لقدم  كرة  ب�شوؤون  �شة  �ملتخ�شّ �لريا�شية 
�لتي  �ل��دوري��ات  يف  �الف�شل  �لفريق  حول 
�الحت��اد  �ىل  �لوطنية  �حت��اد�ت��ه��ا  تنتمي 
�ل�����دويل ل��ك��رة �ل���ق���دم م���ن ح��ي��ث رو�ب����ط 
�لتي  �لهائلة  �جلماهرية  بحكم  �مل�شجعن 
تتمتع بها منذ حلظة تاأ�شي�شها و�لبطوالت 
و�ل��دول��ي��ة  و�ل��ق��اري��ة  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ملحلية 
)ماركا(  �شحيفة  وذك��رت   . �حرزتها  �لتي 
ب�شكة  �لر�شمي  موقعها  على  �ال�شبانية 
�لعامل  يف  فريقا   40 قائمة  �ن  �النرتنيت: 
�لتي �شّمت �ىل جانب فريق �لزور�ء لكرة 
وبر�شلونة  مدريد  ريال  فرق  من  كال  �لقدم 
بيتي�س  وريال  و��شبيلية  مدريد  و�تلتيكو 
��شبانيا  م��ن  ب��ل��ب��او  و�ت��ل��ت��ي��ك  وفالن�شيا 
وميالن ونابويل من �يطاليا وليفربول من 
�نكلرت� وبورو�شيا دورمتوند و�شالكه 04 
وغلطة  �ملانيا  من  فر�نكفورت  و�نرت�خت 
�شر�ي وفرن بخ�شة من تركيا وباري�س �شان 
فرن�شا و�شيلتيك دي غال�شكو  جرمان من 
�ليونان  من  كو�س  و�أوملبيا  ��شكتلند�  من 
وف��الم��ن��غ��و وب���امل���ر�����س وك��وري��ن��ث��ي��ان��ز 
جونيور  وب��وك��ا  �ل��رب�زي��ل  م��ن  وغرمييو 
وريفر بليت من �الرجنتن وكولوكولو من 
ت�شيلي وميلوناريو�س و�تلتيكو نا�شيونال 
م��ن ك��ول��وم��ب��ي��ا وت��اي��غ��رز �ون����ال وغ���و�د� 
�ملك�شيك  من  مك�شيكو  دي  و�أمركا  الخ��ار� 
�الوروغ��و�ي  من  ونا�شيونال  وبينيارول 
و�اله��ل��ي و�ل��زم��ال��ك م��ن م�شر و�ل��رتج��ي 
و�ل��ود�د  �لبي�شاوي  و�ل��رج��اء  تون�س  من 
�لبي�شاوي من �ملغرب وبر�شيبولي�س من 
�ير�ن ومازميبي من �لكونغو �لدميقر�طية 
�لفريق  �لقدم  لكرة  �ل��زور�ء  فريق  ويعترب 
ي�����ش��ارك حاليا  �ل����ذي  �ل��وح��ي��د  �ل��ع��ر�ق��ي 
�ال�شبانية  )م��ارك��ا(  �شحيفة  ��شتفتاء  يف 
�الأهلي  فرق  بعد  عربيا  �ل�شاد�س  و�لفريق 
�لبي�شاوي  و�لرجاء  �مل�شرين  و�لزمالك 
و�ل��رتج��ي  �ملغربن  �لبي�شاوي  و�ل����ود�د 
�ل��ت��ون�����ش��ي و�ل��ف��ري��ق �ل��ث��اين يف �ل��ق��ارة 
�الآ�شيوية بعد فريق بر�شبولي�س �الير�ين 
�لذي  �جلديد  �ال�شتفتاء  ه��ذ�  ح�شل  حيث 
ع�شاق  من  كبرة  متابعة  على  ��شد�ره  مت 
�لكرة �مل�شتديرة بحكم �نه ي�شعى للح�شول 
�الأف�شل  �لنادي  حول  �جلماهر  ر�أي  على 
�مل�شجعن  رو�ب����ط  ح��ي��ث  م��ن  �ل��ع��امل  يف 
�ال�شتفتاء�ت  ل�شل�شلة  ��شتمر�ر�  وي��اأت��ي 

�ملا�شية  �لفرتة  م��د�ر  على  بها  قامت  �لتي 
تعي�شها  �لتي  �ل�شعبة  �ل��ظ��روف  م�شتغلة 
�ملن�شوية  �الع�شاء  �لوطنية  �الحت���اد�ت 
نتيجة  �لكروية  وفرقها  �لفيفا  ل��و�ء  حتت 
)كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  فرو�س  لتف�شي 
�ل��دول  من  كبر�  ع��دد�  �شرب  �ل��ذي   )19-
و�أّدى �ىل توقف �لن�شاط �لكروي يف كربى 
�لدوريات �شو�ء كانت يف �وروبا و�مركا 
�جل��ن��وب��ي��ة و����ش��ي��ا و�ف��ري��ق��ي��ا و�م��رك��ا 

�لو�شطى و�ل�شمالية .

ح�شور قا�شم
ن��ادي  �إد�رة  ع�شو  �أك��د  �خ��رى  جهة  وم��ن 
�ن  ر�شيد  �لرحمن  عبد  �لريا�شي  �ل��زور�ء 
�ل�����ش��وء �الأخ�����ش��ر مل��درب  �د�رت����ه مل تعط 
قا�شم  ب��ا���ش��م  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �الول  �ل��ف��ري��ق 
هيئة  نظمته  �ل����ذي  �الج��ت��م��اع  حل�����ش��ور 
مقرها  يف  �ل��ق��دم  ك��رة  �حت��اد  يف  �لتطبيع 
�شهر  من  �لع�شرين  ي��وم  بغد�د  بالعا�شمة 
بتحديد  ق���ر�ره���ا  ملناق�شة  �جل����اري  �أي����ار 
كموعد  �ملقبل  مت��وز  �شهر  من  �لثالث  ي��وم 
�لكرة  دوري  مناف�شات  لعودة  �فرت��شي 

�ملمتاز باملو�شم 2020-2019 .

ا�شتف�شار
�إد�رة  به  �شتقوم  �إج��ر�ء  �ن هناك  و�أ�شاف 
للمدرب  وجهتها  �لتي  �لدعوة  بعد  �لنادي 

معه  �ج��ت��م��اع  عقد  ب�����ش��اأن 
خ����الل �الأي�������ام �ل��ق��ل��ي��ل��ة 

�ملقبلة من �أجل �ال�شتف�شار منه عن �ال�شباب 
�حلقيقية يف تو�جده �ىل جانب مدرب فريق 
نفط �لو�شط ر��شي �شني�شل ومدرب فريق 
�ملدربن  �حمد  ح�شن  �لقدم  لكرة  �لنجف 
 12 بغياب  �الجتماع  ذلك  يف  فقط  �لثالثة 
مدربًا يقودون �لفرق �مل�شاركة يف �ملو�شم؟ 
موظفًا  يعترب  قا�شم  با�شم  �أن  �ىل  م�شرً� 
بحكم  �لريا�شي  �ل���زور�ء  ن��ادي  يف  حاليًا 
مبوجبه  توىل  �لذي  �لر�شمي  �ملربم  �لعقد 
لكرة  �الأول  للفريق  �لتدريبي  رئا�شة �ملالك 
�ل�شابق  للمدرب  خلفًا  �ل��ن��ادي  يف  �ل��ق��دم 
حكيم �شاكر �لذي قّدم ��شتقالته من �لتدريب 

يف بد�ية �ملناف�شات .

خطاأ فادح
كرة  �حت��اد  يف  �لتطبيع  هيئة  �إن  وت��اب��ع: 
خطاأ  �رتكبت  بنيان  �إي���اد  برئا�شة  �ل��ق��دم 
يف  �لر�شمي  �لناطق  كّلفت  عندما  ف��ادح��ًا 
�الت�شاالت  ب��اإج��ر�ء  حممد  ه�شام  �الحت��اد 
لتبليغهم  م��ب��ا���ش��رة  ب�����ش��ورة  ب��امل��درب��ن 
�كت�شافه  مت  ما  وه��ذ�  �الجتماع،  بح�شور 
�الإد�ر�ت،  جم��ال�����س  م��ن  �ل��ع��دي��د  ق��ب��ل  م��ن 
�شوؤون  يف  �شافر  تدّخل  مبثابة  و�عتربته 
عام  منذ  م���ّرة  الأول  ي��ح��دث  وه���ذ�  عملها، 
2003 مّم��ا دع��ا �الأم��ر �الأم��ن �لعام حممد 
ك��ت��ب ر���ش��م��ي��ة �ىل  ت��وج��ي��ه  ف���رح���ان �ىل 
�ىل  عنها  ممثل  ح�شور  ب�شرورة  �الأندية 
�ل��ن��ادي  �الأول يف  �ل��ف��ري��ق  م���درب  ج��ان��ب 
ظهر  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة  يف  �الجتماع  �ىل 

�شهر  من  �لع�شرين  �ملو�فق  �الأرب��ع��اء  ي��وم 
�ملتعّلقة  �الأم��ور  يف  للتباحث  �جلاري  �أيار 
ب�شاأن �جلوالت �لت�شع �ملتبقية من م�شابقة 
�الأندية  �لرد من  �ملمتاز حيث كان  �ل��دوري 
يف  �حل�شور  عن  بامتناعها  ع�شر  �خلم�شة 
وبالفعل  �شابقًا،  �ملحّددين  و�لزمان  �ملكان 
من  �لعديد  تناقلها  �ل��ت��ي  �ل�شور  ك�شفت 
�لريا�شية  �الجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع 
فر�غ قاعة �الجتماعات يف مقر �الحتاد من 
�ملدربن  ح�شور  با�شتثناء  �الأندية  ممثلي 

�لثالثة �ملذكورين.

قرار خلية الأزمة
وجّدد ر�شيد رف�س �إد�رة �لزور�ء ��شتكمال 
�لقدم بحكم  لكرة  �ملمتاز  �لدوري  مباريات 
�مل�شتجد  ك��ورون��ا  جائحة  تف�ّشي  تو��شل 
�ال�شابات  من  �شحاياه  ع��دد  و�شل  �ل��ذي 
وعدم   169 و�لوفيات  �شخ�شا   4848 �ىل 
�حل��ال يف  كما هو  �ملالئمة  �الأج���و�ء  توفر 
دوري  فيها  عاد  �لتي  �الأوروبية  �لدوريات 
�لدرجة �الأوىل �الأملاين �ىل �إقامة �ملناف�شات 
بغياب �جلماهر وب�شو�بط �شحية �شارمة 
ووقائية مت �التفاق ب�شاأنها ما بن �الحتاد 
�ل�شحية  �جلهات  مع  �لقدم  لكرة  �الأمل��اين 
�لدوريات  �لعليا، وي�شر �حلال كذلك على 
�أمرها  منها  عدد  يح�شم  مل  �لتي  �خلليجية 
بانتظار تلقيها جو�با ر�شميا من قبل خلية 
مو�عيد  �إع���الن  ب��رغ��م  �حلكومية،  �الأزم���ة 
�شلطة  لها  �ن كل حمافظة  لها، حيث  �أولية 

بالعا�شمة  ما هو موجود  كليا عن  تختلف 
حمافظة  يف  �الأزم��ة  خلية  �أن  بدليل  بغد�د 
كربالء �ملقد�شة منعت �إجر�ء مبار�ة فريقي 
كربالء  ملعب  على  �لو�شط  ونفط  �أرب��ي��ل 
�أن  قبل  �خلام�شة  �جل��ول��ة  �شمن  �ل���دويل 
باإد�رة  �ملكلف  �إبر�هيم  عبا�س  �حمد  يقوم 
�شوؤون �حتاد كرة �لقدم �ل�شابق بخو�شها 
على ملعب �ل�شعب �لدويل بالعا�شمة بغد�د 
ق��ب��ل �أن ت��ت��وق��ف �مل��ن��اف�����ش��ات �ع��ت��ب��اًر� من 
�ملا�شي  �آذ�ر  �شهر  من  ع�شر  �حل��ادي  ي��وم 
�للجنة  قبل  من  �ل�شادرة  للقر�ر�ت  تنفيًذ� 
�لعليا لل�شحة و�ل�شالمة �لوطنية مبجل�س 
ب�شكل  �لريا�شية  �لن�شاطات  مبنع  �لوزر�ء 
عام و�لكروية ب�شكل خا�س وغلق �ملالعب 
لالأندية  �لتدريبية  �ل��وح��د�ت  �إقامة  وع��دم 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ش��ح��ة و���ش��الم��ة �ل��الع��ب��ن 
و�لطو�قم  و�الإد�ري��ة  �لتدريبية  و�ملالكات 

�لتحكيمية و�جلماهر .

حتذير انفانتينو
�لريا�شي  �لزور�ء  نادي  �إد�رة  و�أكد ع�شو 
�لتطبيع  هيئة  على  �ملفرو�س  من  كان  �أن��ه 
كتاب  ع��ل��ى  حت�شل  �ن  �ل��ك��رة  �حت���اد  يف 
ر�شمي �شادر من قبل �للجنة �لعليا لل�شحة 
�إقامة  �لقيود عن  رفع  �الإع��الن عن  فيه  يتم 
�ل��ت��ج��ّم��ع��ات �ل��ك��روي��ة و�ل�����ش��م��اح ل��الأن��دي��ة 
مب���ز�ول���ة ن�����ش��اط��ات��ه��ا ث���م ت��ق��وم ب��ع��د ذل��ك 
بتوجيه دعوة �شريحة �ىل ممثلي �الأندية 
�حللول  ومناق�شة  بها  �الجتماع  �أج��ل  من 
�ملمكنة ب�شاأن حتديد م�شر �ملو�شم �لكروي 
كتاب  ب���اأن  ك��الم��ه  يف  م�شتطرًد�  �حل���ايل، 
�أر�شل  �لذي  �لقدم  لكرة  �الآ�شيوي  �الحت��اد 
ي�شتف�شر  �لوطنية  �الحت���اد�ت  جميع  �ىل 
�أو  �ال�شتئناف  م��وع��د  �إج����ر�ء�ت  ع��ن  فيه 
�أ�شباب �الإلغاء ح�شب �مل�شتجّد�ت �خلا�شة 
�أن  �أ�شيف  �أن  �أح��ب  "ثم  �لعاملي،  بالوباء 
من  ح��ّذر  �لفيفا  رئي�س  �نفانتينو  جياين 
قبل  �ملحلية  للم�شابقات  �مل��ب��ّك��رة  �ل��ع��ودة 
�لنهائي على �ملر�س �خلطر و�أنه  �لق�شاء 
مقابل  و�حد  ب�شخ�س  ي�شّحي  �أن  ميكن  ال 
�للعبة �ل�شعبية �الأوىل بالعامل وهذ� ح�شب 
لكرة  �ل��دويل  �الحت��اد  �ر�شله  �ل��ذي  �لبيان 
يف   211 �لوطنية  �الحت����اد�ت  �ىل  �ل��ق��دم 
�أن فريق  بالذكر  �لقار�ت" . �جلدير  جميع 
 7 بر�شيد  �خلام�س  �ملركز  يحتل  �ل��زور�ء 
نقاط يف ترتيب �لفرق �مل�شاركة يف دوري 
مباريات  ث��الث  خو�شه  م��ن  �ملمتاز  �ل��ك��رة 
فقط حيث كان �النت�شار حليفه �أمام فريقي 
�لطلبة و�لكهرباء بنتيجة )1-0( و�شقوطه 
يف فخ �لتعادل �ل�شلبي �أمام م�شيفه فريق 

�مانة بغد�د .

     جمهور الزوراء يناف�س الريال وبر�ضلونة وليفربول على لقب الأف�ضل

 بغداد/ املدى

ك�شفت وز�رة �ل�شب���اب و�لريا�شة �مل�شرية 
�أنها تعكف حالًيا بالتعاون مع �ل�شحة على 
و�شع �ل�شو�بط و�الإج���ر�ء�ت �الحرت�زية 
ملجابهة فرو�س كورونا �مل�شتجد )كوفيد-
يف  �لريا�ش���ي  بالن�ش���اط  ���ة  و�ملخت�شّ  )19
�ش���وء ق���ر�ر�ت جمل����س �ل���وزر�ء بعودت���ه 
ب�ش���كل  �ملقب���ل  حزي���ر�ن  �شه���ر  منت�ش���ف 

تدريجي .
وذك���ر �ملوق���ع �لر�شم���ي ل���وز�رة �ل�شب���اب 
و�لريا�ش���ة �مل�شري���ة ع���ن �لوزي���ر �أ�ش���رف 
�شبح���ي قول���ه: �إن �ل���وز�رة تو��شل���ت مع 
م���ن �الحت���اد�ت  �الأوملبي���ة وع���دد  �للجن���ة 
مناق�ش���ة  ب�ش���اأن  و�الأندي���ة  �لريا�شي���ة 
�ل�شو�بط و�ملعاي���ر �خلا�شة باالإجر�ء�ت 
�الحرت�زي���ة و�لوقائي���ة للح���د م���ن �نت�شار 
وباء كورون���ا و�ال�شتعد�د لع���ودة �لن�شاط 

�لريا�ش���ي ب�ش���كل تدريج���ي �عتب���اًر� م���ن 
منت�شف �ل�شهر �ملقبل .

و�أ�ش���ار �ىل �أن �له���دف من �ملق���ام �الأول هو 
�حلف���اظ عل���ى �شّح���ة و�شالم���ة �لالعب���ن 
و�ملدرب���ن و�الإد�رين و�حل���كام و�لعاملن 
بالن�ش���اط �لريا�ش���ي حي���ث �شتك���ون تل���ك 
�ل�شو�ب���ط و�ملعاير ملزمة جلميع �جلهات 
�لريا�شي���ة بالدول���ة و�لت���ي ت�شم���ل �للجنة 
�لتابع���ة  �مل�شري���ة و�الحت���اد�ت  �الأوملبي���ة 

له���ا و�الأندي���ة �لريا�شية �لعام���ة و�خلا�شة 
وكذل���ك مر�كز �ل�شب���اب و�الأندي���ة �ل�شحية 

وغرها من �لهيئات �لتابعة لها .
�ل�شب���اب  وز�رة  �أن  بالذك���ر  �جلدي���ر 
و�لريا�ش���ة �مل�شرية ق���ّررت تعليق �لن�شاط 
�لريا�شي �عتباًر� م���ن يوم �لر�بع ع�شر من 
�شه���ر �آذ�ر �ملا�ش���ي �ىل �إ�شع���ار �آخر ب�شبب 
تف�ّشي فرو�س كورونا �مل�شتجد بالعا�شمة 

�لقاهرة وجميع �ملحافظات . 

 بغداد/ املدى

ي���وم  �لي���د  لك���رة  �الآ�شي���وي  �الحت���اد  ح���ّدد 
�خلام����س ع�شر م���ن حزي���ر�ن �ملقب���ل موعًد� 
�أخ���ًر� لتلق���ي طلب���ات �مل�شارك���ة يف �لن�شخة 
�ل�شابعة ع�شرة من بطولة كاأ�س �آ�شيا لل�شباب 
حتت 19 عاًم���ا لكرة �ليد �لتي ت�شيفها مدينة 
�ش���ر�ز �الإير�نية خالل �لفرتة م���ن �ل�شاد�س 
ولغاي���ة يوم �خلام�س ع�شر م���ن �شهر ت�شرين 
�الأول �ملقبل و�ملوؤهلة �ىل بطولة كاأ�س �لعامل 

2021 باملجر .
و�أر�شل �الحت���اد �الآ�شيوي لك���رة �ليد خطاًبا 
�لوطني���ة  �الحت���اد�ت  جمي���ع  �ىل  ر�شمًي���ا 
�لي���وم  في���ه  يذك���ر  �لي���ه  �ملنتمي���ة  �الع�ش���اء 
�الأخر لها من �أجل تاأكيد م�شاركة منتخباتها 
�ل�شبابي���ة يف تل���ك �لبطولة وتهيئ���ة �الأجو�ء 
�ملالئم���ة من ناحية توف���ر تاأ�شر�ت �لدخول 
�لفن���ادق  وحج���ز  �الإير�ني���ة  �الر��ش���ي  �ىل 
ومالع���ب �لتدريب للوف���ود �ىل جانب حتديد 
موع���د �إج���ر�ء �لقرعة بعد معرفة ع���دد �لفرق 

ب�شكل نهائي من �أجل و�شولها �ىل بّر �لنجاح 
ومعرف���ة ع���دد �ملنتخب���ات �لت���ي �شتد�فع عن 
�لقارة �ل�شف���ر�ء يف �ملونديال �ملقبل لل�شباب 
�ل���ذي حتت�شنه �ملجر �لعام �ملقبل حيث كانت 
هذه �لبطولة �لثانية �لتي يتم حتديد موعدها 
�جلديد ب�شبب جائحة كورونا �مل�شتجد �لذي 
�أدى �ىل عدم �قامتها يف �ملوعد �ل�شابق �لذي 
كان ي�ش���ادف ي���وم �لعا�ش���ر م���ن �شه���ر متوز 

�ملقبل يف مدينة �شر�ز �الإير�نية.
وينتظ���ر �حتاد ك���رة �ليد م���ن �للجن���ة �لعليا 

لل�شحة و�ل�شالمة �لوطنية مبجل�س �لوزر�ء 
�تخ���اذ قر�ره���ا بخ�شو����س �إمكاني���ة ع���ودة 
�لن�شاط���ات �لريا�شي���ة �ىل �للجن���ة �الأوملبية 
�ملركزي���ة  و�الحت���اد�ت  �لعر�قي���ة  �لوطني���ة 
�لتابع���ة لها من �ج���ل مناق�ش���ة �إمكانية عودة 
مناف�شاته���ا �ملحلية و�لبط���والت �لقارية �لتي 
تنتظ���ر منتخباته���ا وت�شمية �مل���الكات �لفنية 
و�الإد�رية لها قب���ل �إعد�د بر�مج لها ت�شهم يف 
حت�شر�ته���ا �لنهائية �أم���اًل يف حتقيق نتائج 

متمّيزة فيها .

 بغداد / املدى

�ق���رتب فري���ق بايرن ميونيخ م���ن �حلفاظ عل���ى لقب دوري 
�لدرج���ة �الأوىل �الأمل���اين لك���رة �لق���دم باملو�ش���م �حل���ايل بعد 

ف���وزه �ملثر عل���ى م�شيفه فري���ق بورو�شي���ا دورمتوند بهدف 
نظيف حمل توقي���ع جنمه غو�شو� كيميت�س يف كال�شيكو �لكرة 
�الأملانية �ل���ذي جرى بافتتاح �جلولة �لثامن���ة و�لع�شرين �لذي 
رف���ع فيها ر�شيد نقاط���ه �ىل 64 نقطة و�أد�ره���ا �حلكم �لدويل 
توبيا����س �شتيل���ر . ولعب �حلار����س �لدويل �الأمل���اين مانويل 
نوير دوًر� كب���ًر� يف �ملحافظة على نظافة �شباكه �أمام العبي 
فري���ق بورو�شيا دورمتوند وحتفي���ز زمالئه يف فريق بايرن 
ميونيخ يف �لقيام بالهجم���ات �ملرتدة �أماًل يف حتقيق هدف 
�النت�ش���ار �ل���ذي حتق���ق يف �لدقيق���ة �لثالث���ة و�الأربعن من 

�ل�ش���وط �الأول للكال�شيكو �ملثر �لذي جرى بغياب �جلماهر 
وفر�س �إج���ر�ء�ت �شّحية �شديدة من قبل �ل�شلطات �الأمنية يف 

ملع���ب �شيغن���ال �يدونا بارك يف مدينة دورمتون���د . وخا�س نوير 
ه���ذه �لقم���ة �ل�شاخنة برق���م حم���ل 400 يف دوري �لدرجة �الأوىل 
�الأمل���اين لكرة �لقدم وهو رقم مل ي�شتط���ع �أن ي�شله �أي العب �آخر 
غ���ره يلع���ب �شم���ن  فريق���ه �أو �لفرق �الأخ���رى حي���ث �شارك يف 
�أول مب���ار�ة ل���ه يف �جلول���ة �لثانية م���ن مرحلة �لذه���اب باملو�شم 
2006-2007 م���ع فري���ق �شالكه 04 قبل مغادرت���ه يف عام 2011 
�ىل �شفوف فريق بايرن ميونيخ �لذي ��شتطاعت �إد�رته �أن جتّدد 

بقائه حتى �شيف عام 2023 .

نوير ُيقّرب البايرن من 
لقب الدوري الألماني

ال�ضباب الم�ضرية تناق�س عودة الن�ضاط الريا�ضي

اآ�ضيوي اليد يحّدد موعًدا اأخيًرا للم�ضاركة في بطولة ال�ضباب

اإلى اأنظار وزارة الريا�ضة وال�ضباب واللجنة الأولمبية الوطنية
تن�ش���ر )�مل���دى( �لر�شالة �لت���ي وجهها �لزمي���ل �إياد 
�ل�شاحل���ي رئي�س �لق�ش���م �لريا�ش���ي يف �ل�شحيفة 
�إىل رئي����س �لتحري���ر و�لت���ي يعر����س م���ن خالله���ا 
م���ا تعر����س ل���ه م���ن �لتهدي���د بالقان���ون و�ل�شتائ���م 
م���ن قب���ل �ملدع���و )ح.  ع. ح( مدي���ر �إع���الم �للجن���ة 
�الأوملبي���ة �لوطنية �لعر�قية، �ل���ذي �أبدى �عرت��شه 
عل���ى ن�ش���ر حو�ر م���ع �شخ�شي���ة ريا�شي���ة الأن هذه 
�ل�شخ�شي���ة ال تعجب���ه، علم���ا �أن �ملو�ش���وع �ل���ذي 
ن�ش���ر ال ذكر فيه للمدع���و  )ح.  ع. ح(، ومل يتعر�س 
ل���ه �أحد، وال تع���رف �ل�شحيف���ة حتى ه���ذه �للحظة 
مل���اذ� �نزع���ج �ل�شي���د مدير �إع���الم �للجن���ة �الأوملبية 
�لوطنية �لعر�قية، وما �لذي دفعه الأن يتجاوز على 
�ل�شحيف���ة وحمرره���ا باألف���اظ م�شيئ���ة نتحفظ عن 
ن�شره���ا لكننا �شنقدمه���ا للق�شاء لكي ين���ال جز�ءه، 
و�أي�ش���ا �شتقدم �إىل �للجن���ة �الأوملبية �لتي ال يجوز 
�أن يعمل بها �أ�شخا�س يعتقدون �أنهم فوق �لقانون،  

ويت�شرف���ون وكاأنه���م ف���وق �ملجتم���ع و�لقان���ون.. 
نن�ش���ر ر�شالة �لزميل �ل�شاحل���ي وحتتفظ �جلريدة 
بحقه���ا �لقان���وين �شد �ملدع���و  )ح.  ع. ح(.   ن�شرت 
جري���دة �مل���دى بعدديه���ا �ملرقم���ن 4680 و 4681 
�ملوؤرخ���ن يف 26 و27 م���ن �شهر �أي���ار لعام 2020، 
حديًث���ا �شاماًل مع �خلبر �لريا�ش���ي �لدكتور با�شل 
عبد �ملهدي، تناولنا فيه �شوؤوًنا خمتلفة عن �لو�شع 
�لريا�ش���ي �لر�ه���ن، وجانًبا م���ن دور �الإعالم �لذي 
يطرح وجهات نظر تختلف عّما يطرحه �لدكتور يف 
�ملق���االت �أو �ملقاب���الت �لتقوميية مل�ش���رة �لريا�شة 
وموؤ�ش�شاته���ا، و�أج���اب �لرج���ل بُحك���م خربت���ه عن 

روؤيته لالإعالم ب�شورة عامة وتقييمه له.
  يف �ل�شاعة �لر�بعة من فجر �أم�س �الأربعاء �ل�شابع 
و�لع�شري���ن من �أي���ار 2020، وردتن���ي عرب تطبيق 
)و�ت�شاب( ر�شال���ة من �ل�شحفي �لريا�شي  )ح.  ع. 
ح( مدي���ر �إعالم �للجنة �الأوملبي���ة �لوطنية �لعر�قية 

ت�شمن���ت تهدي���ًد� و��شًح���ا وبعبار�ت م�شيئ���ة �أرباأ 
بنف�ش���ي ع���ن تناولها يف �ملذك���رة �حرت�ًما لكم ومن 

ذكر ��شمه يف �لر�شالة. 
  �جلدي���ر بالذك���ر �أن )ح.  ع. ح( مل ي���رد ��شم���ه يف 
�للجن���ة  ع���ن عمل���ه يف  �أو  با�ش���ل  دكت���ور  حدي���ث 
�الأوملبي���ة، وال �أعرف دو�ف���ع �إ�شاءته �لبالغة لرموز 
�شيا�شي���ة و�إعالمية وريا�شي���ة ول�شخ�شي والأهلي 
ولع�شرتي وتهدي���ده �ل�شريح و�ملبا�شر مثلما جاء 
يف خت���ام ر�شالته، علًما �أنه ال تربطني به �أية عالقة 

�شخ�شية با�شتثناء �النتماء لل�شحافة �لريا�شية.
 مل �أتوج���ه الأي���ة جه���ة ال�ش���رتد�د حق���ي �العتباري 
و�ملهن���ي، كتبُت لكم كوين �أعمل يف �ملوؤ�ّش�شة لبيان 

ما يتم �تخاذه من �إجر�ء منا�شب.
للتف�شل باالطالع مع �لتقدير.

اإياد ال�شاحلي 
رئي�ض الق�شم الريا�شي



ثاني���ًا- تق���وم الدول���ة الوطني���ة بوظائفها 
الأمني���ة الأ�سا�س���ية طبقًا ملهامه���ا الوطنية 
املتمثل���ة ب�سيان���ة المن الوطن���ي والدفاع 
عن �سيادة البالد الوطنية وتطور ت�سكيلتها 

القت�سادية –الجتماعية. 
ثالث���ا- بالعك�س من وظائف الدولة امل�س���ار 
ذات  امل�س���لحة  امللي�س���يات  تق���وم  اليه���ا 
ن�س���اطها  مبمار�س���ة  احلزبي���ة  املرجعي���ة 
ال�سيا�س���ي ا�س���تنادا اىل تعميم و�س���ايتها 
الطائفي���ة املرتك���زة على تعاليمه���ا الفقهية 

وتقاليدها الدينية املقد�سة.
رابع���ًا- انطالق���ا م���ن هيمنتها ال�سيا�س���ية 
والقانوني���ة عل���ى مواطنيه���ا يف حدوده���ا 
الدولي���ة تق���وم الدولة الوطني���ة بوظائفها 
الداري���ة – الأمنية العام���ة. بينما متار�س 
عملياته���ا  امل�س���لحة  الطائفي���ة  الف�س���ائل 
الرهابية - الغتيال ال�سيا�س���ي، ا�ستخدام 
العن���ف، العتقال الكيفي - �سد املعار�سني 
لنهجها الطائفي معتمدة بذلك على الإرهاب 

املرتابط مع توجهاتها ال�سيا�سية. 
ان تداخ���ل الوظائ���ف الأمني���ة ب���ني الدولة 
الوطني���ة وامللي�سي���ات امل�سلح���ة ودوره���ا 
)مبعاقب���ة( املواطن���ني املطالب���ني باإر�س���اء 
دولة العدال���ة الجتماعية و�سيادة القانون 
جتد انعكا�سها يف ا�سطراب الدور الأمني- 

ال�سيا�سي للدولة الوطنية.
ان الإ�سكالت الناجتة عن ت�سابك الوظائف 
المنية بني الدولة الوطنية وبني الف�سائل 
تاأكي���د  اىل  يحيلن���ا  امل�سلح���ة  الطائفي���ة 
مو�سوع���ة مفاده���ا ان -تداخ���ل الوظائف 
الأمنية بني الدولة الوطنية وبني الف�سائل 
الطائفي���ة امل�سلحة يحمل اأخط���ارًا ج�سيمة 
وا�ستق���رار  الوطني���ة  الدول���ة  دور  عل���ى 
ت�سكيلته���ا الجتماعي���ة - والت���ي اجده���ا 

بالعنوانني التالية: 
العن���وان الول- ته���دف الدول���ة الوطني���ة 
اىل بناء موؤ�س�ساته���ا الع�سكرية واأجهزتها 
الأمني���ة انطالق���ا م���ن هيمنته���ا ال�سيا�سية 
و�سيطرتها الفعلية على مواطني ت�سكيلتها 

الجتماعية. 
العنوان الثاين- ت�سعى الطائفية ال�سيا�سية 
اىل توزي���ع �سلط���ة الدول���ة الوطني���ة على 
اأقاليم متعددة تتحكم يف ادارتها معتقدات 
الطبق���ة  وم�سال���ح  متجاوب���ة  طائفي���ة 
الكمبورادورية وال�سرائح املالية املت�سيدة 
الأقالي���م  لت�سكيل���ة  الطائف���ي  البن���اء  يف 

ال�سيا�سية. 
العنوان الثالث- ته���دف الوظائف الأمنية 
للموؤ�س�سة الع�سكري���ة اىل �سيانة وتطوير 
الم���ن الوطن���ي وتطوي���ر امله���ام الدفاعية 
امللي�سي���ا  تعم���ل  بينم���ا  الوطني���ة  للدول���ة 
امل�سلح���ة عل���ى اإ�ساعة الإره���اب والعتقال 
ال�سيا�س���ي الكيف���ي املناه����س لأي���ة رقاب���ة 

قانونية.
ان املو�سوعات امل�سار اليها ت�سرتط حتديد 
نتائجها عل���ى الدولة الوطني���ة وتاأثرياتها 

على بناء ومتا�سك ت�سكيلتها الجتماعية.
 الطائفي���ة ال�سيا�سي���ة وخماط���ر النزاعات 

الهلية 
 ان تهمي����س الدول���ة الوطني���ة وت�سكيلتها 
الجتماعي���ة وحتويله���ا اىل اأقاليم طائفية 
 – �سيا�سي���ة  اأخط���ارا  طياته���ا  يف  حتم���ل 
املخاط���ر  م���ن  بك���رة  تتمث���ل  اجتماعي���ة 

ال�سيا�سية اهمها:–
ال�سيا�سي���ة  الدول���ة  وح���دة  تق�سي���م   1-
اىل اأقالي���م طائفي���ة تتحك���م يف م�ساراته���ا 
الفتاوي الفقهية واأحكام املذاهب الطائفية 
وم���ا يحمله ذل���ك من اأخطار انهي���ار الدولة 

الوطنية واندلع احلروب الطائفية. 
ال�سيا�سي���ة  الدول���ة  وح���دة  تق�سي���م   -  2
اىل اأقالي���م م�ستقل���ة يف�س���ي اىل حتوي���ل 
اىل  الطبقي���ة   - الجتماعي���ة  النزاع���ات 
نزاع���ات اأهلي���ة وما ينتجه ذل���ك من تفتيت 
الوحدة الوطنية والطبقية لت�سكيلة البالد 

الجتماعية. 
اأقاليم  -3 �سي���ادة الطائفية ال�سيا�سية يف 
الدولة الوطني���ة تقود اىل ا�سعال احلروب 
ب���ني  الجتماعي���ة  والنزاع���ات  الهلي���ة 

الأقاليم الطائفية وما ينتج عنها من:-
اأ – ا�ستبدال املوؤ�س�سة الع�سكرية الوطنية 

بف�سائ���ل طائفي���ة م�سلحة وم���ا يحمله ذلك 
من تفتيت وحدة البالد ال�سيا�سية وانهيار 

ت�سكيلتها الجتماعية.
ب- انهي���ار املوؤ�س�س���ة الع�سكري���ة و�سيادة 
الف�سائ���ل امل�سلحة على القي���ادة ال�سيا�سية 
يف�س���ي اىل ان���دلع الفو�س���ى ال�سيا�سي���ة 

ون�سوء ال�سراعات الهلية. 
ج - غي���اب املوؤ�س�س���ة الع�سكري���ة الوطنية 
يوؤدي اىل احلروب املذهبية وما ينتج عنه 
م���ن تعر�س الب���الد اىل التفت���ت والتق�سيم 

العرقي واملذهبي املتوا�سل. 
د –النزاع���ات الهلي���ة ب���ني الأقالي���م تقود 
اىل ربط �سيا�سة الب���الد الطائفية ب�سيا�سة 
الدول املجاورة وما يعنيه ذلك من تدخالت 

خارجية يف النزاعات الوطنية.
ان املخاط���ر امل�س���ار اليه���ا ترتاف���ق معه���ا 

اخطار كثرية اأهمها:- 
اأول - ا�ستداد الإرهاب ال�سيا�سي - الفكري 
- الطائفي يف البنية الطائفية املرتكز على 

�سيادة اللون الواحد الفكري - املذهبي. 
ثانيا - تزايد النزع���ات الع�سكرية والروح 
الهجومية وما جتره من حروب داخلية بني 

الف�سائل املتناحرة يف الأقاليم الطائفية.
ثالثا- تزايد التدخالت اخلارجية يف ال�ساأن 

الوطني وما يجره ذلك من ا�ستنزاف ملوارد 
الب���الد الوطنية وما ينتجه من فقر وبطالة 

و�سراعات اجتماعية.
الع���راق  مب�ستقب���ل  املحدق���ة  املخاط���ر  ان 
بتبن���ي  ال  جتنبه���ا  ميك���ن  ل  ال�سيا�س���ي 
م�سروع بديل مرتكز على م�سروع الوطنية 

الدميقراطية.
م�س���روع الوطني���ة الدميقراطي���ة والدولة 

العراقية
يعتم���د الفك���ر ال�سيا�س���ي الناظ���م مل�سروع 
الوطني���ة الدميقراطي���ة عل���ى املو�سوعات 

الفكرية – ال�سيا�سية التالية:-
- اإقامة دولة وطنية - دميقراطية م�ستقلة

-1 يرتكز البناء ال�سيا�سي للدولة الوطنية 
الدميقراطية على حتالفات القوى الطبقية 
الفاعلة يف الت�سكيل���ة الجتماعية و�سمان 

م�ساحلها الوطنية - الجتماعية.
الطبقية على  الق���وى  يعتم���د حتال���ف   2-
برام���ج وطني���ة - دميقراطي���ة هادف���ة اىل 
التق�سي���م  م���ن  الوطني���ة  الدول���ة  �سيان���ة 

والتبعية والتهمي�س.
-3 تعم���ل الدول���ة الوطني���ة عل���ى �سمان 
ن�س���اط الأح���زاب الوطني���ة املرتك���ز عل���ى 
ال�سلط���ة  لبن���اء  الدميقراطي���ة  ال�سرعي���ة 

ال�سيا�سية.
مناه�سة الو�ساية الدولية 

اأ- �سيان���ة ال�سي���ادة الوطني���ة وا�ستق���الل 
الدولة العراقية ع���ر اإقامة عالقات وطنية 
ت�ستن���د عل���ى اح���رتام امل�سال���ح امل�سرتكة 

وعدم التدخل يف ال�سوؤون الوطنية.
ب- اإقامة اقت�ساد وطن���ي يعمل على تلبية 
امل�سال���ح الأ�سا�سية للطبق���ات الجتماعية 
النا�سط���ة يف الدورة الإنتاجي���ة املناه�سة 

للتبعية والتهمي�س.
ج - اإقرار قوانني وت�سريعات وطنية عاملة 
على تكري�س ال�سمانات الجتماعية لغر�س 
تطوي���ر بن���اء الدول���ة الوطني���ة وا�ستقرار 

ت�سكيلتها الجتماعية.
د- بن���اء �س���وق اجتماعي يلب���ي احلاجات 
الأ�سا�سية للطبقات الجتماعية الفاعلة يف 

الت�سكيلة الجتماعية الوطنية.
- يعتم���د برنام���ج الوطني���ة الدميقراطي���ة 
على ركيزت���ني ا�سا�سيت���ني اأولهما �سيانة 
الدول���ة الوطني���ة م���ن التبعي���ة والتهمي�س 
التي يحملها راأ�س املال املعومل، وثانيتهما 
تكري����س التوازن���ات الطبقية الت���ي تكفلها 
�سوقه���ا  تطوي���ر  ع���ر  الوطني���ة  الدول���ة 

الجتماعي.
ان املو�سوع���ات ال�سيا�سي���ة – الجتماعية 
التي يحملها م�سروع الوطنية الدميقراطية 
كفيل���ة باإبعاد العراق ع���ن كوارث احلروب 
وو�س���ع  الدولي���ة  والنزاع���ات  الهلي���ة 
ت�سكيلت���ه الجتماعي���ة على طري���ق ال�سالم 
الجتماع���ي والتنمي���ة الوطني���ة واحرتام 
انتماء املواطن املذهبي وروؤيته ال�سيا�سية 
يف م�ستقبل دولته الوطنية الدميقراطية. 

�سيدخل الِعراق عامه الثامن ع�سر، بعد �سقوط النظام 
ال�سابق، ومعلوم اأن هذا الُعمر يتحمل فيه الإن�سان 

الم�سوؤولية، فمعظم المذاهب الفقهية والقوانين 
المدنية جعلته �سًنا مثالًيا للزواج، ومعظم الأحزاب ل 

تمنح ع�سويتها اإل بعد بلوغه. كذلك لي�س خطاأً اأن تلك 
ول، فالدولة العراقية  الفترة تكفي لبناء واإعمار الُدّ
بعد العثمانيين ن�سجت خالل ع�سرة اأعوام، خرجت 

من النتداب، و�سارت ا�سًما مهيًبا، تحكمت باقت�سادها، 
وانطلقت فيها المدنية، بينما اأ�سرع الخراب لدولة بعد 
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ان االإ�شكاالت الناجتة عن ت�شابك الوظائف االمنية بني 
الدولة الوطنية وبني الف�شائل الطائفية امل�شلحة يحيلنا 

اىل تاأكيد مو�شوعة مفادها ان -تداخل الوظائف االأمنية 
بني الدولة الوطنية وبني الف�شائل الطائفية امل�شلحة يحمل 

اأخطارًا ج�شيمة على دور الدولة الوطنية وا�شتقرار 
ت�شكيلتها االجتماعية

  لطفي حامت

   ر�سيد اخلّيون

ذه���ب "اإخ���وان ال�سفا"، قبل ابن خل���دون )808هجري���ة(، بخم�سمائة ع���ام اإىل "اأن كل دولة لها 
وقت منه تبتدئ، وغاية اإليها ترتقي، وحٌد اإليه تنتهي. فاإذا بلغت اأق�سى غاياتها ومدى نهاياتها، 
ت�سارع اإىل النحطاط والّنق�سان، رويدًا رويدًا يف اأهل ال�ّسوؤم واخلذلن" )امل�سدر نف�سه(، وهل 
جند مثاًل على حتقق الفكرة اأو�سح ِمن الدولة بعد 2003، ثروة هائلة وميزانية خاوية، عندما 
ا�سعة وبناياتها،  ولة تب���اع باأموالها لأهل اخلذلن. مَل ل وجامعة مب�ساحتها ال�َسّ اأخ���ذت اأمالك الَدّ
بيعت باأموال حمافظة بغداد ل�ساحب عمامة دعوية. قد ل تعني هذه اجلامعة �سيئًا مع موؤ�س�سات 

كرى ُنهبت نهبًا!
ج���اء م�سطف���ى الكاظمي على واق���ع دولة حتكم فيه���ا اأهل ال�س���وؤم واخلذلن، اِلّدم���اء م�ستباحة 
وال���ّروات منهوبة. حتولت اإىل ب�ستان لغري العراقيني، وهن���ا نعني الولء عراقيا ل اجلن�سية. 
فقدمي���ًا توه���م َمن توه���م اأن العراق جم���رد ب�ستان، ف���رز َمن رَدّ علي���ه: "قد اأتاكم يزع���م اأن هذا 
ال�س���واد ب�ست���ان لأغيلمة من قري����س وال�سواد م�ساق���ط روؤو�سكم ومراكز رماحك���م" )البالذري، 

فتوح البلدان(.
ر اأُبيحت خاللها الدولة حتت مرر "املال الذي ل مالك له"، وحتت مرر اأن  نعم، 17 عامًا ِمن ال�َسّ
ولة، التي كانت ُيحاربها الإ�سالميون، اأنها دولة �سّر و�سعبها، ل تكون اإل ب�ستاًنا )للموؤمنني(.  الَدّ
فتل���ك حقيقة غائ�سة يف اأعماق الأح���زاب الإ�سالمية. لذا �سار لكِلّ ح���زب دولته وجي�سه ومكتبه 
القت�س���ادي. ل يحب���ون وطن���ا ا�سم���ه الِع���راق، فم�سروعه���م عل���ى امت���داد ولئه���م العقائ���دي ل 

اجلغرايف.
ه���ذا ما اأراد قول���ه الكاظمي، وهو الآن يواج���ه ناهبي الب�ستان، وموجهة علي���ه ِحراب املدافعني 
عن نظام اأجنبي، بعذر الولء. يعرف اأنه قد ل يقدر على �سرت الف�سحية الكرى بخراب الدولة، 
لكن���ه واف���ق مبا ي�سبه املحاولة، فاإذا كان حيدر العبادي ا�ستل���م ثالثة مليارات، وثلث العراق بيد 
داع����س، فه���ا هو الكاظمي ي�ستلمه خزينة خاوي���ة مع دماء �سبعمائة ِمن ُحم���اة الب�ستان، واأربعة 

اأرباع العراق بيد ميلي�سيات عنواها "املقاومة" و"املمانعة".
ورد يف مق���ال الكاظم���ي )املدى  2020/5/18(: "ينبغي األ يغيب عن���ا جميعًا، اأننا جند اأنف�سنا 
بعد �سبعة ع�سر عامًا، يف و�سٍع ل ُنح�سد عليه، ف�سيادتنا ا�ستمرت منقو�سة اأو منتهكة اأو معر�سة 
لل�سك���وك، واأرا�سي بالدنا يراد اأن ت�سبح ميدانًا ل�س���راع الآخرين، واأمن مواطنينا مهدد، ل من 
ا�ستم���رار داع�س وخالياه���ا النائمة، بل واأي�سًا من ال�سالح املنفلت خ���ارج اإطار الدولة... ورغم 
اأن ال���روة الت���ي دخلت خزائ���ن العراق على مدار ال�سن���وات ال� 17 املا�سية، كان���ت تكفي لإعادة 
بناء البالد وتاأ�سي�س �سندوق امل�ستقبل، فاإن الف�ساد قد ا�ستنزفها، وُهّرب بع�سها علنًا اإىل خارج 

البالد، ومل اأجد واأنا اأ�ستلم امل�سوؤولية اإّل خزينة �سبه خاوية".
لي�س لدى الكاظمي حزٌب اأو ح�سٌد، ولي�س هو مدين لنظام بالولء؟ ول متورط مبا يجعله ينظر 
اإىل الع���راق عدوًا. فاإذا كان الآخرون لديه���م اأحزاب وميلي�سيات، فالكاظمي، ح�سب ما �سرح به، 
ل ح���زب يدعم���ه، ول كتلة نيابي���ة حتميه، حمله املتظاه���رون اإىل هذا املرك���ز باإ�سرارهم، ودماء 
املئ���ات ِمن زمالئه���م، وحتملهم للخطف والَتّنكي���ل، الق�سد هم الذين فر�س���وا التغيري اإىل خارج 

الإ�سالميني. فليكن هوؤلء حزبك يا كاظمي.
انظروا اإىل ن�سيحة جحدر العكلي )الدولة الأموية(، وهو يعد ِمن الل�سو�س الُفتاك: "اإذا �سئت 
اأن تقتا����س قبيلٍة/واأَخطارها فانظر اإىل َمن يرو�سها" )طريف���ي، ديوان الل�سو�س(. اإذا �سلحت 
رئا�س���ة ال���وزراء، �سيعل���ن العراقيون احل���رب معها، �سد َم���ن ل يرى العراق غ���ري ب�ستان حلزبه 

وانتمائه اإىل خارج احلدود! لأن جوهر اخلراب اأن العراق مازال ب�ستانًا لغري اأهله.

يا كاظمي حققها: العراق 
لي�س ب�ستاًنا لأحد

الملي�سيات الطائفية ومخاطر النزاعات الأهلية
تمر الدولة العراقية ومنظومتها ال�سيا�سية باأزمة وطنية تتج�سد 

بازدواجية وظائفها الأمنية ب�سبب هيمنة الملي�سيات الم�سلحة على 
�سير الحياة ال�سيا�سية وم�ساركتها الدولة العراقية في وظائفها الأمنية – 
الع�سكرية. التناق�س بين الدولة الوطنية والملي�سيات الم�سلحة يتبدى 

في مفا�سل كثيرة اأجدها في العناوين التالية:    اأول- ت�سعى الدولة 
الوطنية لتحقيق وظائفها الأمنية الداخلية والخارجية انطالقا من 

القوانين الوطنية و�سريانها في حدودها الجغرافية المعترف بها دوليًا. 
بينما تمار�س الطائفية ال�سيا�سية مهامها الأمنية ا�ستناداً الى روؤيتها 

المذهبية واطرها الأيديولوجية ذات التعاليم الفقهية.  

  هادي عزيز علي 

 يت����م هذا المر يف غي����اب الدور العراقي 
املفرو�����س ح�س����وره م����ن خ����الل تفعي����ل 
باتفاقي����ة  امللح����ق  الول  الروتوك����ول 
 .1947 الرتكي����ة  العراقي����ة  ال�سداق����ة 
وبال�ستناد لالتفاقي����ات الدولية املنظمة 
للح�س�س بني دول املنب����ع ودول امل�سب 
ذات  الدولي����ة  ال�سك����وك  م����ن  و�سواه����ا 
ال�ساأن املتعلقة بهذا املو�سوع. ان املوقف 
وزارة  يف  العراق����ي  الر�سم����ي  ال�سلب����ي 
امل����وارد املائي����ة  ي�سعرنا باحل����زن قيا�سا 
حلال����ة ال�ستب�سال التي تق����وم بها م�سر 
وال�سودان يف الدفاع عن مياه النيل �سد 

اثيوبيا و�سد النه�سة فيها.
ميل����ك  احلكوم����ي  التق�س����ريي  اجلان����ب 
ح�س����وره وعل����ى امت����داد حك����م الدول����ة 

العراقي����ة. فمنذ مغادرة الع����راق للهيمنة 
العثمانية – اثر احلرب العاملية الثانية -  
اىل يومن����ا هذا. مل نوقع مع تركيا �سوى 
بروتوك����ول واح����دا، ه����و الروتوك����ول 
الول امللحق باتفاقية ال�سداقة العراقية 
 1946  /  3/  29 بتاري����خ  الرتكي����ة 
املن�س����ور يف الوقائ����ع العراقي����ة بالع����دد 
 . املوؤرخ����ة يف 17 / 6 / 1947   2482
وهو الروتوكول املنظ����م جلريان دجلة 
والف����رات. ورغ����م ان ذل����ك الروتوك����ول 
و�س����ع ملواجه����ة  طغي����ان املي����اه وك����رة 
الفي�سانات وخطورتها حينئذ، ومل تكن 
من بينها �سحة املياه لكونها غري معروفة 
يف وقته وح�سبما يفهم من ن�سو�سه، ال 
ان ه����ذا الو�س����ع الت�سريع����ي ل مينع من 

ال�ستفادة من الحكام الخرى املحتفظة 
بفاعليتها وبريقها فيه وامكانية تطبيقها 
مب����ادئ  �س����كل  عل����ى  علي����ه  املن�سو�����س 

قانونية مهمة.
يف  الع����راق  م�سارك����ة   – الول  فاملب����داأ 
جلنة فني����ة مع اجلانب الرتك����ي لختيار 
تركي����ا لقام����ة  الت����ي تقرتحه����ا  املواق����ع 
من�ساآت عليها من خ����الل ار�سال وفد فني 
عراق����ي للم�سارك����ة يف امل�سوحات وجمع 
املدلولت املائي����ة واجليولوجية لغر�س 
اختي����ار واق����ع ال�س����دود، اي ان اجلان����ب 
الرتك����ي ل ي�ستطي����ع اختي����ار املواقع من 
دون امل�ساركة العراقية. اما املبداأ الثاين 
ان املوافق����ة الرتكي����ة عل����ى ان�س����اء ال�سد 
تت����م بناء عل����ى مقرتحات اللجن����ة الفنية 

الت����ي ي�سكل العراق طرفه����ا الآخر )املادة 
الرابعة م����ن التفاقية(. واملبداأ الثالث –  
ان تركيا ملزمة باطالع العراق على كافة 
م�ساريع الوقاية التي تقرر ان�ساءها على 
النهري����ن  وروافدهم����ا لغر�����س جعل تلك 
العمال تخدم  م�سلحة العراق كما تركيا 

. )املادة اخلام�سة من الروتوكول( .
ان �سدور التفاقي����ة تلك والرتوكولت 
امللحقة بها مت بال�ستناد اىل قرار جمعية 
القانون ال����دويل املرق����م  47 الذي ين�س 
عل����ى: )ل يجوز ا�ستخدام مب����داأ ال�سيادة 
عل����ى النه����ر ال����دويل للتاأث����ري عل����ى حقق 
ال����دول الخ����رى ا�سف����ل النه����ر، وتعت����ر 
الدولة م�سوؤولة ع����ن ال�سرر الذي يلحق 
بحقوق الدول الخرى. ومعلوم ان تركيا 

طبقت هذا الن�س الدويل عند ملء خزان 
كيب����ان وت�ساورت مع العراق بغية تاأمني 
حاجت����ه من املياه ويف �سوء الت�ساور مت 
يف حينه ملء خزان احلبانية وعلى وفق 
الروتوكول املوقع ب����ني تركيا والعراق 
املت�سم����ن التع����اون القت�س����ادي والفني 

املوؤرخ يف 17 / 1 /  1970 . 
ال ن املوق����ف الرتكي اختل����ف ب�سدة عند 
ملء خزان اتاتورك على الفرات. فبالرغم 
م����ن الن����ذار املوج����ه ل�سوري����ا والع����راق 
املت�سمن ان تدفق الفرات �سينخف�س من 
500 مرت مكعب يف الثانية اىل 120 مرت 
مكعب يف الثانية، ال انها با�سرت باخلزن 
حت����ى قبل بلوغ املهل����ة املبينة يف النذار 
وب����داأ اخلزن يف 13 / 1 / 1995 وكانت 

ال�سحة املعروفة يف مياه نهر الفرات يف 
الف����رتة تلك وم����ن دون الخ����ذ بالعتبار 
الح����كام ال����واردة يف اتفاقي����ة ال�سداقة 
وح�سن اجلوار القاعدة القانونية الآمرة 
التي ت�سمنته����ا والروتوكولت امللحقة 
بها مب����ا فيها الروتوك����ول الول بنهري 
دجلة والف����رات، ول لحكام قرار جمعية 
القان����ون الدويل املرق����م 47 امل�س����ار اليه 

اعاله.
وها ه����ي تركيا تعيد الك����رة – كما فعلت 
يف �س����د اتات����ورك -  م����ع غي����اب املوق����ف 
الر�سمي العراقي ويف الدوائر امل�سوؤولة 
عن هذا املل����ف الذي  يخلو من ال�سفافية. 
م����ع ا�سئل����ة م�سروع����ة يطرحه����ا ال�سارع 
العراق����ي منه����ا هل ان الع����راق ل يت�سرر 

م����ن عملي����ة امل����لء وان ح�ست����ه م����ن نهر 
دجلة ت�س����ل كاملة؟ هل بداي����ة امللء ل�سد 
اجلان����ب  م����ع  بالت�س����اور  مت����ت  الي�س����و 
العراق����ي و�سمن بروتوك����ول ا�سوة مبا 
مت عن����د ملء �سد كيب����ان؟ اأم هل ان تركيا 
تنمرت علينا ب�سبب عزوفها عن املوافقة 
لالن�سم����ام لالتفاقي����ة الدولي����ة الناظم����ة 
لال�ستخدام����ات غ����ري املالحي����ة للمجاري 
الدولي����ة لع����ام 1997 . ان الغال����ب م����ن 
العتق����اد ان تركي����ا فعلت ذل����ك بعيدا عن 
تلك ال�سئل����ة وانفردت مبوقفها ووجهت 
طعنته����ا اىل اجل�س����د العراق����ي وانطب����ق 

عليها قول املتنبي:
ف�س����رت اذا اأ�سابتن����ي �سه����ام      تك�سرت 

الن�سال على الن�سال

األ���ي�������س���و ي��ك�����س��ر ال���ن�������س���ال ع���ل���ى ال��ن�����س��ال
مثخن بالجراح ايها الوطن، لم يبق مكان في ج�سدك الكريم لم تطله ن�سال الهل 
والقارب والغرباء ومع هذه المحن الم�ستحكمة التي تحول دون التقاط انفا�سك، 
ياأتي الفعل التركي م�ستغال ان�سغالك  بالمحن والنكبات والزمات المتعاقبة ليتم 
ت�سغيل التوربين الول ل�سد الي�سو، ليعلن المبا�سرة بتحويل ماء نهر دجلة لملء 

ال�سد وعلى ح�ساب ح�سة العراق،  فكيف يكون الحال اذا تم ت�سغيل كافة التوربينات 
هل هذا يعني ان عبور دجلة يتم من دون ان تبتل القدام؟.



يحت���ل فيلم "الفتاة ذات ال�س���وار" 
ل���دى دميو�ست���ر  مكان���ة خا�س���ة 
ب�س���بب ال�سخ�سية التي جت�سدها، 
فهي تظه���ر يف الفيلم يف من�س���ب 
االدع���اء الع���ام �س���د فت���اة مراهقة 
متهم���ة بقت���ل اف�س���ل �سديق���ة لها 
وه���و دور مده����ش ككل ادوراه���ا 
الت���ي اذهلت به���ا جمهورها.. لدى 
�سوؤاله���ا عما يعني���ه لها متثيل اول 
فيل���م روائي طويل حت���ت ا�سراف 
�سقيقه���ا �ستيفان دميو�ستر قالت، 
له���ا  مكتوب���ا  يك���ن  مل  ال���دور  ان 
ا�س���ا ب���ل لرج���ل يبلغ م���ن العمر 
�ستني عام���ا، لكنها وبعد اختيارها 
لتج�سيده، داأب���ت على الرتدد على 
ان  واكت�سف���ت  بانتظ���ام  املحاك���م 
هنالك العديد م���ن الن�ساء اللواتي 
ي�سغل���ن وظيفة املدع���ي العام، لذا 
مت���ت اع���ادة �سياغ���ة ال�سخ�سي���ة 
بالكام���ل ومل ت���رتدد يف املوافق���ة 

على جت�سيدها.. 
* لكنك تقدمني دورا تقفني فيه �سد 
فتاة �سغرة متهمة بقتل �سديقتها 

املقرب���ة ويب���دو علي���ك الكث���ر من 
الق�سوة فيه؟

- بالفع���ل، ال�سخ�سية التي اقدمها 
قانوني���ة  مب�سطلح���ات  تتح���دث 
اىل حد م���ا وال توح���ي بالتعاطف 
االوىل،  للوهل���ة  ال�سخ�سي���ة  م���ع 

فه���ي كتل���ة م���ن الدق���ة وال�سرامة 
وال تن���وي م�ساعدة الفت���اة ال�سابة 
ب�سب���ب حماولتي التعاط���ف دائما 
وه���و  وفهمه���ا  �سخ�سيات���ي  م���ع 
بال�سب���ط ما حاول���ت فعله مع دور 

املدعي العام على اأقل تقدير..

* يف ال�سنوات االخرة، �ساهدناك 
يف افام كوميدية مثل )حالة حب، 
نزوة، غرة، يف دائرة الربيد( فهل 

هذا النوع الذي حتبينه اأكرث؟
عرفن���ي  البداي���ة،  يف  مطلق���ا،    -
اجلمه���ور كممثلة درام���ا، كنت قد 

ال�سينم���ا وان���ا  العم���ل يف  ب���داأت 
يف اخلام�س���ة ع�س���رة م���ن عم���ري 
عندم���ا عملت مع ماي���كل هانك يف 
فيل���م )ع�س���ر الذئب(، لكن���ي كنت 
حمظوظ���ة يف ال�سن���وات القليل���ة 
املا�سي���ة بدرجة كافي���ة الأمتكن من 
جت�سي���د ادوار كوميدية اأكرث فهي 
ممتعة ب�سكل خا�ش، وب�سكل عام، 
و�س���واء كن���ت ممثل���ة او م�ساهدة 
اح���ب  فاأن���ا  ب�سيط���ة  �سينمائي���ة 
اال�سياء املختلف���ة والكوميديا هي 

نوع من الرثاء الفني الباذخ..
ببع����ش  ارتباط���ك  ناح���ظ   *
املخرج���ني اأك���رث م���ن غره���م مثل 
روبر غوديجوي���ان وكري�ستوف 
هونوريه وكوينت���ني دوبيو، فهل 
تعتقدي���ن ان ال���والء ملخ���رج معني 
ه���و اأح���د التحديات الت���ي تخللت 

حياتك املهنية؟
- متام���ا، الن العم���ل م���ع خم���رج 
مي���زة،  ه���و  مع���روف  �سينمائ���ي 
فه���و يع���رف امكانياتن���ا ويتعامل 
معنا با�سل���وب مبا�سر وبالنظرات 

احيان���ا، وي�سعدن���ا قطع���ا العثور 
عل���ى خم���رج يوؤث���ر فين���ا ويحرك 
حوا�سن���ا.. لكن���ي م���ع ذل���ك اح���ب 
العم���ل يف امل�ستقب���ل م���ع �سانعي 
او  ف���ران  با�س���كال  مث���ل  اف���ام 

فران�سوا اوزون..
* مت تر�سيح���ك الأول م���رة جلائزة 
�سي���زار كاأف�س���ل ممثل���ة ع���ن فيلم 
)الي�ش والعمدة( لنيكوال�ش بريزيه 
وح�سل���ت عل���ى اجلائ���زة بف�سله، 
فه���ل مث���ل ه���ذا الفيلم ال���ذي حقق 
جناحا كب���را يف �ساالت ال�سينما 
700000م�ساه���د(   م���ن  )اأك���رث 

نقطة حتول يف حياتك املهنية؟
- نع���م، الأن���ه كان جناح���ا مفاجئا، 
فق���د ا�ستمتع���ت حق���ا بعم���ل ه���ذا 
اك���رث  م���ن  واح���دا  وكان  الفيل���م 
االف���ام املمتعة يف حياتي املهنية، 
وقد قدم���ت فيه �سخ�سية فيل�سوفة 
�سابة ح�سا�سة وقوي���ة ال�سخ�سية 
ول���ن اأت���ردد اذا ق���دم يل نيكوال�ش 
باريزي���ه دورا اآخ���ر فان���ا م�ستعدة 

للمغامرة..

ينحو المخرج محمد توفيق في 
اأفالمه الأخيرة منحًى تجريبًيا 

ينطوي على قدر كبير من جراأة 
الُمبدع الفّذ الذي يذهب في 

المغامرة اإلى اأق�صاها، ففي يونيو 
/حزيران عام 2019 اأنجز محمد 

توفيق فيلم "اأحمر واأخ�صر" 
الذي راهَن فيه على حا�صة 

ال�صمع وغياب ال�صورة لكنه نجح 
اأيما نجاح في اإي�صال م�صمون 

الر�صالة الب�صرية التي ا�صتفّزت 
مخّيلة المتّلقي الع�صوي الذي 

يتفاعل مع الق�صة ال�صينمائية 
مهما كان �صكلها اأو م�صمونها، 

مبناها اأو معناها، ويتماهى مع 
له  اأحداثها اإلى الدرجة التي توؤهِّ

لأن يراقب الفيلم من الداخل 
والخارج في اآٍن مًعا.

ويف هذا العام اأجن���ز حممد توفيق فيلًما 
جتريبًي���ا مكثًف���ا ال تتج���اوز مدت���ه الع�سر 
دقائق لكن ثيمة االنتظار قد تظل مفتوحة 
اإىل االأب���د اإذا ما اأتق���ن املخرج ا�سرتاطات 
اللعب���ة الفني���ة. فه���ذا النم���ط م���ن االأفام 
الروائي���ة الق�س���رة ي�سب���ه اإىل ح���ّد كبر 
ق�سائد الهايكو اليابانية التي تعتمد على 
الوم�سة اأو اللحظة التنويرية التي تربق 
يف ذه���ن املتلق���ي وال تغ���ادره ب�سهول���ة. 
واأفام حممد توفي���ق التجريبية االأخرة 
تعتم���د عل���ى ه���ذه التقني���ة املرّك���زة التي 
ُتراه���ن على الوخ���زة اأو ال�سرب���ة الفنية 
ال�سادم���ة الت���ي ته���ّز املُ�ساه���د وتام����ش 
م�ساع���ره الداخلي���ة املُرهف���ة، وتنقله اإىل 
ف�س���اء الل���ّذة االإبداعي���ة املن�س���ودة. ويف 
فيلم���ه اجلدي���د "انتظ���ار" بطول���ة الفنان 
فاروق داود، وت�سوي���ر وُمونتاج الفنانة 

واملخرج���ة راني���ا توفي���ق يْحِب���ك املخرج 
ق�ست���ه ال�سينمائي���ة ويرويه���ا ب���ا حوار 
تارًكا املج���ال اأمام ال�س���رد الب�سري الذي 
ل عل���ى الكلمة اأو احل���وار يف بناء  ال يع���وِّ
الهي���كل املعماري الأق�سو�س���ة الفيلم التي 
ميك���ن اإيجازها بال�سكل االآتي: "ثمة رجل 
يف َعق���ده ال�ساد����ش اأو اأكرب قلي���ًا ينتظر 
ق���دوم امراأة عزي���زة على القل���ب والروح 
ف لها كل اأرجاء البيت مبكن�سته  بحيث ينظِّ
م لها املائ���دة وال�سرير  الكهربائي���ة، وينظِّ
عل���ى وفق ذائقت���ه الراقية، ث���م يذهب اإىل 
حمل الزهور ليقتني لها باقة ورد جميلة، 
وينتظرها يف حمطة القطار لكنها مل تاأِت 
يف املوع���د املُتفق عليه، فرمي باقة الورد 
مبحاذاة الطريق ويعود اإىل �سّقته يائ�ًسا، 

خمذواًل، ُمنك�سر الفوؤاد". 
لق���د تاآزر املُخرج حمم���د توفيق مع املمثل 
ف���اروق داود عل���ى اإجن���اح عملي���ة ال�سرد 
ا  نوًّ الب�س���ري، فالتجري���ب يكاد يك���ون �سُ
ملحم���د، فهو �سغ���وف اإىل ح���ّد الولع بهذا 
عل���ى  ينط���وي  ال���ذي  االإبداع���ي  النم���ط 
حتدي���ات جدّي���ة ال تخل���و م���ن املجازف���ة 
غ���ر اأّن رهان���ه مل يذه���ب اأدراج الري���اح 
الأن���ه كان متّيقًنا اإىل ح���ٍد كبر باأن فاروق 
داود يع���رف اأ�س���رار اللعب���ة الفني���ة، فهو 
خُم���رج، ومونت���ر، وممثل، وق���د عرفناه 
ًدا  يف �سن���وات يفاعته و�سبابه ممثًا ُموِّ
لع���ب اأدواًرا مهم���ة يف م�سرحيات املخرج 
ج���وان" و  "دون  مث���ل  الق�س���ب  �س���اح 
القتلة"،  "م�سلو�ش يطارد  "املُحاكم���ة" و 
كم���ا اأّن خربت���ه االإخراجي���ة واملونتاجية 
�سّهل���ت علي���ه م���ا يري���ده املخ���رج حمم���د 

توفيق من جت�سي���د مراحل االنتظار التي 
تبداأ بتنظيف الطاولة وتغطيتها ب�سر�سف 
فق���ط،  نظي���ف، وو�س���ع �سحن���ّي طع���ام 
اإ�ساف���ة اإىل ال�سوك���ة وامللعقة، ث���م تبديل 
�سر�س���ف ال�سرير واإظه���اره باملظهر الذي 
يلي���ق بهذا اللق���اء العاطف���ي املفتوح على 
احتم���االت عدة ت���ارًكا ملخّيل���ة املُ�ساهدين 
اأن مت���اأ الفراغ���ات بالطريق���ة التي تراها 
منا�سب���ة طامل���ا اأّن الفيل���م يخلو م���ن اللغة 
املنطوق���ة واحل���وار. وعلى الرغ���م من اأّن 
الكثرين يعّدون البانتومامي لغة مفهومة 
وق���ادرة عل���ى اإي�س���ال م���ا تنقل���ه الكلمات 
يبل���غ  خمتلف���ة.  وم���ازات  مع���اين  م���ن 
ف���اروق داود ذروته التعبري���ة يف االأداء 
حينم���ا يقف على ر�سي���ف املحطة منتظًرا 
و�س���ول ال�سي���دة املُرَتقبة الت���ي مل نعرف 
�سّنه���ا اأو مظهرها اخلارج���ي لكنه حينما 
ي�سع���ر ببع����ش االإحباط اإثر م���رور ثاثة 
اأو اأربع���ة قط���ارات م���ن دون اأن ترتّج���ل 
منه���ا ه���ذه امل���راأة اأو ال�سي���دة اأو الفت���اة 
رمبا ن�سمع رّده���ا ال�سوتي امل�سّجل الذي 
يوحي بحيوية ون�ساط وا�سحني وكاأنها 
اأ�سغ���ر من التوّق���ع العمري الت���ي ر�سمته 
خُمي���ات املتلّق���ني. حينما يع���ود املُنتِظر 
م���ن موع���ده خم���ذواًل يلق���ي به���دوء باقة 
الورد على اأر�سي���ة حديقة عامة ومي�سي 
اإىل �سّقته ن�سم���ع قطرات املطر املت�ساقطة 
رنا بفيلم  عل���ى مظلته ال�س���وداء الت���ي ُتذكِّ
مانو�ش  الهولنديني  "املطر" للُمخرَج���ني 
فرانك���ن ويور����ش اإيفنز وهو م���ن االأفام 
املتفردة يف ال�سينما الوثائقية الهولندية. 
كما اأن فكرة "االنتظار" بحد ذاتها حُتيلنا 

اإىل م�سرحية "يف انتظار غودو" للروائي 
والكاتب امل�سرح���ي االآيرلندي �ساموئيل 
بيكي���ت التي تق���ول ثيمته���ا الرئي�سة: "ال 
�س���يء يحدث، ال اأحد ياأتي، ال اأحد يذهب، 
اإنه الأمر فظيع". وهذه االإحالة اأو التذكر 
ال�سابق ال يعنيان التاأثر والتاأثر وال حتى 
التاق���ح الن�سّي، واإمن���ا اختاف وجهات 
يف  الفني���ة  املقارب���ات  وتن���ّوع  النظ���ر، 
معاجلة فكرت���ّي "املطر" و "االنتظار" مع 
التاأكي���د على تفّرد معاجل���ة توفيق لهاتني 
توؤك���دان خ�سو�سيت���ه  اللت���ني  الفكرت���ني 
كُمخ���رج �ساع���ري مرهف احل����ّش ترتاكم 

خربته الب�سرية فيلًما اإثر فيلم.
ال ت�ستقيم االأفام برمتها من دون مونتر 
ورة  فهو الذي ُيعيد احلياة اإىل املواد املُ�سّ
بناًء  املخرج  مع  ويبنيه���ا   Rushes
حُمكًما، وهذا االأمر مل يتحقق بهذا النجاح 
املُبهر ل���وال اللم�س���ة املُونتاجي���ة املتميزة 
ا  للمونت���رة واملُ�س���ورة واملُخرج���ة اأي�سً
راني���ا توفيق، فهي م���ن اأ�س���رة �سينمائية 
حُمرتفة تزداد خ���ربة يوًما بعد يوم، وقد 
�سّورت ه���ذا الفيلم بطريقة ُمقت�سدة جًدا 
الأنه���ا ُت���درك �سلًفا م���ا حتتاج اإلي���ه الثيمة 
الرئي�سة واالأفكار امل���وؤازرة لها، وقد بَنت 
الق�س���ة الب�سرية على وفق ه���ذا املنظور 
ال���ذي ال ميي���ل اإىل الرتّه���ل  االح���رتايف 
والرثث���رة الب�سري���ة الت���ي ُتثق���ل كاه���ل 
الفيل���م ال�سينمائي الق�س���ر الذي يقت�سد 
بكل �سيء حتى ُي�سبح مثل ق�سيدة البيت 
ال�سعري الواحد الذي ُيوجز ممل الفكرة 
ال�سينمائية ب�س���ورة �سعرية واحدة تظل 

ت�سع مثل وم�سة �ساطعة يف ليل بهيم.

غ���اَب ال�سيناري���و املكتوب واحل���وار لكن 
ال�س���وت مل يغ���ب، ب���ل ح�سر عل���ى �سكل 
ثاث اأغاٍن معروفة للفنانة الكبرة فروز 
غّطت ق�سة الفيلم منذ اللحظة اال�ستهالية 
حت���ى اللحظ���ة اخلتامية. واأك���رث من ذلك 
فق���د اج���رتح حمم���د توفي���ق الكث���ر م���ن 
مع���امل ق�سته ال�سينمائية من هذه االأغاين 
الثاث وهي على التوايل: "�سايف البحر 
�سو كب���ر؟" و "اأّدي����ش كان يف نا�ش؟" و 
"اأم�ش انتهينا". ففي االأغنية االأوىل ثمة 
"انتظار" يتكرر غر مّرة يف �سياق هذه 
االأغني���ة العاطفي���ة، ويف االأغني���ة الثانية 
يتكرر ه���ذا االنتظار لك���ن ب�سيغة اجلمع 
"اأّدي�ش كان يف نا�ش عاملفرق تنطر نا�ش؟" 
ويف االأغني���ة الثالث���ة تطل���ب ال�ساردة من 
�ساح���ب الوع���د اأن يخّلي الوع���د ن�سيانا، 
االأم���ر ال���ذي ين�سجم م���ع البن���اء ال�سردي 
للفيلم. ب���ل اإن الراوية ت�س���ع البطل اأمام 
مفارق���ة كبرة فه���و ينتظر ق���دوم حبيبته 
يف اأيام ال�ستاء حتت مظلته املطرية وهذا 
اأمر طبيعي لكن العا�سقة يف االأغنية تتاأمل 
كث���ًرا الأن حبيبه���ا مل ينتظره���ا حتى يف 
اأي���ام ال�سحو الت���ي هي اأه���ون بكثر من 

اأيام ال�ستاء الباردة واملمطرة واملتقّلبة.
املط���اف  خامت���ة  يف  االإ�س���ارة  م���ن  الب���ّد 
اإىل اأّن حمم���د توفي���ق قد اأجن���ز اأكرث من 
ع�سري���ن فيلًم���ا وثائقًيا وروائًي���ا ق�سًرا 
نذك���ر منها )م�س���رة اال�ست�سام، يوميات 
مقات���ل، اأم علي، الطفل واللعبة، الناطور، 
�سائ���د االأ�سواء، �ساعر الق�سبة، الف�سول 
االأربع���ة واأن���ا، ن���ورا، اأحم���ر  واأخ�س���ر، 

وانتظار(، مدار هذه الدرا�سة النقدية.

دورا  اخللي���ج  يف  اليه���ودي  التعاي����ش  يلع���ب 
يف تكوي���ن ال�س���ورة احلقيقي���ة  اثن���اء احتال 
ا�سرائيل لارا�سي الفل�سطينية،  وبدء اختفائهم 
من البل���دان العربية عامة،  ومن اخلليج خا�سة 
يف م�سل�سل "اأم هارون"  وهو من بطولة الفنانة 
الكويتي���ة "حي���اة الفه���د" ومن اخ���راج "حممد 
الع���دل"  الذي خل���ق جدلية كربى ب���ني امل�ساهد 
يف الع�سر احلديث،  وب���ني املا�سي على خ�سبة 
الدرام���ا الرم�ساني���ة،  ولي�ش م���ن امل�ستغرب اأن 
ال�س���راع ب���ني اليه���ود والع���رب واال�سرائلي���ني 
والفل�سطيني���ني لي����ش درامي���ا فح�س���ب، بل دام  
وهو قبل اأي �س���يء  لقاء بني اأحياء املا�سي منذ 
عام 1950 كما و�سع التاريخ املخرج يف البداية 
وبني احياء احلا�سر.  لنت�سارك امل�ساحة نف�سها 
وه���ي امل�سل�س���ل ال���ذي اظه���ر لن���ا ب���دء انح�سار 

التعاي����ش الذي خطط���ت له ال���دول الكربى قبل 
ا�سرائي���ل نف�سها للتجمع اال�سرائيلي على ار�ش 
امليع���اد،  وه���م ال�سع���ب املتبعرث يف الع���امل كله 
�سابق���ا وال �سرعية له يف احلا�سر. فهل ميكن ان 
نعت���رب م�سل�س���ل "اأم هارون" ه���و خطاب عربي 
على ال�ساحة العربية الظهار التعاي�ش اليهودي 
يف املجتمع العربي جلي���ل يهودي جديد؟ اأم اأن 
املعاناة  التي لفظت   الذاكرة  "اأم ه���ارون" هي 
امل�سرتكة للتعاي�ش مع االأديان لتقول حياة الفهد 
يف احللق���ة االوىل، "يف زمان كان���ت املحبة لها 
�ساأن.. قبل ال يختفي كل اأثر لنا وتتحول حياتنا 
اإىل ذك���رى ون�سي���ع يف زحمة الزم���ن وين�سونا 
قبل ال نط���وى بني دفاتر ال�سن���ني بع�سا مو�سى 
الت���ي �سنع���ت املعجزات قررت اأكت���ب عن كل ما 
يخ�سن���ا، اكتب واوثق كل �س���يء عنا احنا يهود 
اخللي���ج، انولدن���ا على ار����ش اخللي���ج وكربنا 
عليه���ا و�س���ارت لنا عل���ى هذه االر����ش حكايات 
وق�س����ش ومواقف كثرة". فهل جروح املا�سي 

هي فق���دان التعاي�ش بني االأدي���ان؟ اأم اأن اليهود 
و�سع���وا انف�سه���م عل���ى ار����ش امليع���اد دون اي 
حنني الر�ش عربي���ة عا�سوا عليها قبل االحتال 

اال�سرائيلي لار�ش الفل�سطينية؟ 
�س���راع اجتماعي قب���ل ال�سيا�سي عل���ى ال�سا�سة 
ال�سغرة عرب ف�ساء درامي م�سرتك،  لنت�سارع 
مع الذاكرة واملعاناة امل�سرية التي �ساعدت يف 
اختفاء اليهود من ار�ش اخلليج، والذي يعك�ش 
ارادة ال�سعب الذي انتهك حقوق االآخرين برغم 
تاريخ���ه االجتماعي مع امل�سلم���ني وامل�سيحيني 
دون ن�سي���ان ا�ستخدام اللغ���ة العربية يف بع�ش 
املفردات، الظهار مت�سكه���م بالعربية على ار�ش 
عربي���ة.  مم���ا يك�س���ف البع���د املعي�س���ي له���وؤالء 
اثن���اء احتال ا�سرائيل لارا�س���ي الفل�سطينية.  
وتاأثره���م بذل���ك وهم ال�سعب ال���ذي اأراد العودة 
اىل ار����ش اأ�سافه بع���د قرون م�س���ت،  لين�سوا 
التعاي�ش على االر�ش العربية بحثا عن هويتهم 
ار����ش  عل���ى  ا�سرائي���ل،  هوي���ة  اي  الوهمي���ة، 

امليع���اد االفرتا�سي���ة الت���ي يحلم���ون به���ا عل���ى 
ار�ش فل�سطني.  ليبق���وا يف �سراعات دائمة مع 
انف�سه���م اوال قبل االآخرين.  وه���ذا هو ال�سراع 
ال���ذي يعك����ش واقًعا  يعي�سه  �سعب���ان يتناف�سان 
عل���ى نف����ش االأر����ش،  ويتخ���ذ اأ�س���كاال خمتلفة 
اعتم���اًدا على االأح���داث التاريخي���ة وال�سيا�سية 
التي ي�سوره���ا امل�سل�سل.  فهل ميك���ن التعاي�ش 
مع اليه���ود يف الع�سر احلديث وهم  املبعرثون 
الذي���ن  احتل���وا ار����ش فل�سط���ني وت�سبب���وا يف 
قت���ل وتهجر �سع���ب باأكمله؟ وه���ل ميكن ف�سل 
م�س���كات اليهود ع���ن ا�سرائيل الت���ي اغت�سبت 

وذبحت واالآن تبحث عن التعاي�ش؟ 
برغ���م كل اجلدلي���ات الت���ي اأثاره���ا امل�سل�سل اال 
ان���ه حاف���ظ عل���ى احل����ش الدرام���ي االجتماعي 
ال�سيا�س���ي والثق���ايف بجمالية املكون���ات الفنية 
وحركاته���م  ا�سواته���م  حي���ث  م���ن  للممثل���ني 
وامياءاته���م واجلوان���ب املرئي���ة االخ���رى. كما 
ان���ه درامي���ا ا�ستطاع خل���ق املا�سي امل���وؤدي اىل 

اب���راز ال�سراع الدين���ي وخطورت���ه وفتنته مع 
االحتف���اظ بعنا�س���ر الدرام���ا وجمالياته���ا م���ن 
املو�سيقى الت�سويرية وق���وة حماكاتها للم�سهد 
وهي م���ن تاألي���ف املو�سيق���ي "ط���ارق النا�سر" 
وجملته املو�سيقية املتناغمة مع القوة وال�سعف 
واخل���ر وال�سر وما اإىل ذلك. فهل تناغم كل ذلك 
م���ع �س���ارة البداي���ة ومميزاتها الب�سري���ة بعيًدا 
الت���ي  وخمططات���ه  االإ�سرائيل���ي  الواق���ع  ع���ن 
ت�سبب���ت يف اختف���اء اليهود من ار����ش اخلليج،  
وم���ن االرا�س���ي العربي���ة ليبح���ث امل�ساه���د مع 
الكات���ب ع���ن جذوره���ذا ال�سع���ب  بع���د التبعرث 
ال���ذي ام�ساه، والكت�ساب هوي���ة جديدة ال متت 
للدين اليهودي باأي �سلة خا�سة وان الد�سائ�ش 
الغربي���ة �ساع���دت كث���ًرا يف احت���ال ا�سرائيل 
الر�ش فل�سط���ني؟. فهل يح���اول امل�سل�سل اظهار 
جمالية التعاي�ش وم�سكاتها مع اليهود الحداث 
نقطة حتول يف التاريخ اليهودي حتديًدا بعيدا 

عن ا�سرائيل وحلمها؟ 

مت تر�صيحها جلائزة �صيزار 
ال�صينمائية كاأف�صل ممثلة لعام 2020 

عن دورها يف فيلم "األي�س والعمدة" 
وتاألقت موؤخرا يف فيلمها اجلديد 

"الفتاة ذات ال�صوار" مع املمثل فابريك 
لوت�صيني ومن اخراج �صقيقها �صتيفان 

دميو�صتري، فهي جت�صد فيه دور 
املدعي العام ال�صارم والقا�صي.. حتب 

املمثلة اآنييه دميو�صتري تنويع اأدوارها 
والنتقال من الدراما اىل الكوميديا، 
فهي تنتمي اىل فئة املمثالت الالئي 

يعك�صن �صورتهن احلقيقية على 
ال�صا�صة الكبرية، و�صبق وان عملت مع 

خمرجني متميزين مثل كري�صتوف 
هونريه واميانويل موريه وبا�صكال 

مريان..
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فيل���م اآخر ت�سهم ف���ي �سناعته الن�ساء، المخرج���ة وكاتبه ال�سيناريو، 
وهذه المرة ع���ن مو�سوع ان�ساني، وهو ما يعرف )الموت الرحيم(، 
فم���ازال الم���وت الرحيم يثي���ر جداًل متوا�س���ًا، وا�سكالي���ة بين العلم 
والدين اأو الحال والحرام، تاقفت ال�سينما هذه الظاهرة االن�سانية 
في افام كثيرة، وتحديدا منذ ان �سمح مايقارب ال� 20 بلدا بم�سروعية 
ممار�ستها، وا�ستغلت ال�سينما هذا المو�سوع با�ساليب مختلفة لكنها 
تتفق باب���راز جانبه االن�ساني، وغالبا بافام اجتماعية ورومان�سية، 
ا�ستط���اع البع�ش منه���ا ان ينتقل به���ذا المو�سوع –الم���وت الرحيم 
اآفاق او�سع تتعلق ا�سافة للجانب االن�ساني له، الى مناق�سة  – الى 
جدواه واآث���اره االجتماعية. فبينما يرى البع����ش ان االن�سان يمتلك 
الح���ق في انهاء حيات���ه اأو حياة ان�سان اآخ���ر اذا اكت�سف ان الجدوى 
من ا�ستم���رار هذه الحياة حيث يتفاقم المر����ش ويعطل اهم وظائف 
الج�س���د، بينما ي���رى البع�ش االآخر انه ال احد يمل���ك انهاء اأو توقيت 

انهائها اإال خالقها.. ومن هنا يبقى ح�سم هذه الم�ساألة معلًقا.
فيلمان دنماركيان تناوال المو�سوع المو�سم الما�سي بقوة باعتباره 
اح���د اه���م الق�ساي���ا الت���ي بحثته���ا ال�سينما ف���ي ال�سن���وات االخيرة 
و�سلط���ت عليها ال�س���وء، الفيلم االول للمخ���رج الدنماركي المعروف 
بي���ل اأوغ�ست  "قل���ب �سامت" الذي ع���رف جمه���ور ال�سينما موهبته  
ال�سينمائي���ة الكبي���رة نهاية الثمانينيات  بفيلم���ه "بيل الغازي" الذي 

انتزع فيه  اأو�سكار اأف�سل فيلم اأجنبي.
ث���م وا�س���ل م�س���واره بفيل���م "اأح�س���ن النواي���ا" ب�سيناري���و الإنغمار 
برجم���ان لتتوالى افامه "من���زل االأرواح" 1993 عن رواية الكاتبة 
الت�سيلي���ة اإيزابيل األليندي، بطولة ميريل �ستريب وجيريمي اأيرونز 

وغلن كلوز و"قطار منت�سف الليل اإلى لي�سبونة".
وفي )فيلم �سامت( تدعو اإي�ستر وزوجها بول افراد اال�سرة ابنتيهما 
وحفيدهم���ا وازواجهم���ا و�سديقته���ا لحفل���ة ف���ي بيته���ا، والت���ي في 
حقيقته���ا دعوة الطاعهما على قرارها الخطير باأن تنتحر في المنزل 
في تلك الحفلة بعد اخذ موافقتهما، ب�سبب ا�سابتها ب�سلل ال عاج له. 
و�ستتباين ردود افعال افراد هذه االأ�سرة. الفيلم الثاني )بين ذراعيك( 
وهو اأول فيلم روائي لمخرجه �سامانو �ساهل�ستروم ونال فيه جوائز 
ا في التخل�ش من حياته،  كثي���رة.. حيث ممر�سة ت�ساعد �ساًب���ا مري�سً
ورحل���ة تقوم بها الممر�سة، لمرافقة ه���ذا ال�ساب اإلى �سوي�سرا، التي 
ت�سم���ح بممار�س���ة القتل الرحي���م. الفيل���م الجديد الذي يتن���اول هذه 
الظاه���رة  "اأن���ا قبل���ك" وهو م���ن االأف���ام الدرامي���ة والغرامية، وهو 
اأول فيل���م للمخرجة البريطانية ثيا �س���اروك. وكتبت �سيناريو الفيلم 
الكاتب���ة البريطاني���ة جوجو موي�ش ا�ستن���ادا اإلى رواية م���ن تاأليفها 
تحم���ل عن���وان )اأنا امامك( �سع���دت اإلى قائمة الكت���ب االأكثر رواجا. 
وت���دور اأح���داث الفيل���م ح���ول �سابة جميلة تعم���ل في اأح���د المتاجر، 
تعي����ش حياًة رتيبة، مليئة بالروتين واالإحباط، اإلى اأن تتغير حياتها 
اإثر تعر�سه���ا للطرد من عملها. وخال محاوالته���ا احتواء التغيرات 
الطارئ���ة في حياتها، تلتق���ي ب�ساب يعي�ش ظروًف���ا م�سابهة لظروفها، 
بع���د اأن ُحِرم م���ن وظيفته، اإثر تعر�سه لحادث �سي���ر وي�ساب بال�سلل 

الرباعي.
يب���داأ الفيل���م ب�ساب ي�ستيق���ظ من الن���وم بينما تبدو جنب���ه خطيبته، 
يخ���رج الى ال�س���ارع ليده�ش بدارجة نارية م�سرع���ة..  وبقطع تنتقل 
الكاميرا الى لويزا التي تعمل في محل يقرر �ساحب المحل طردها.

ال�ساب���ة الجميل���ة لوي���زا كارك )الممثل���ة اإيميلي���ا كارك( وال�س���اب 
الث���ري الناج���ح وي���ل ترين���ور )الممث���ل �س���ام كافلي���ن( المع���روف 
بن�ساط���ه و�سف���ره المتوا�سل قب���ل اأن يتعر�ش لح���ادث دراجة نارية 
عنيف وي�ساب بال�سلل. وبع���د عدة محاوالت اليجاد فر�سة عمل يتم 
اختياره���ا  لرعاي���ة ال�ساب الم�سل���ول لتبداأ عاقتها به���ذا ال�ساب التي 
ي�سوده���ا ف���ي البداية �سوء الفه���م لكن �سرعان ما تن�س���اأ عاقة خا�سة 
ت���زداد بي���ن االثنين  لتنهي الفت���اة خطوبتها مع ال�س���اب الذي ترتبط 

به.
ينته���ي فيلم "اأنا قبلك" اإلى �سوي�سرا ليقدر عل���ى اإنهاء حياته ويترك 

لها في و�سية  ثروة تكمل بها درا�ستها وتعي�ش حياة رغيدة.

ثم وا�صل م�صواره بفيلم "اأح�صن 
النوايا" ب�صيناريو لإنغمار برجمان 

لتتوالى افالمه "منزل الأرواح" 1993 
عن رواية الكاتبة الت�صيلية اإيزابيل 

األليندي، بطولة ميريل �صتريب 
وجيريمي اأيرونز وغلن كلوز و"قطار 

منت�صف الليل اإلى لي�صبونة".

�نتظار. . فيلم تجريبي م�سّذب مثل وم�سة �سعرية
عدنان ح�صني اأحمد

�أح����������اول د�ئ����م����ا �ل���ت���ع���اط���ف م����ع ���س��خ�����س��ي��ات��ي 

�أم هارون وخم�سينيات �لو�قع �الجتماعي �ليهودي في �لخليج

املمثلة اآنيا�س دميو�صتري الفائزة بجائزة �صيزار لعام 2020:
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العمود
الثامن

ع���ن دار املدى �ص���درت الرتجم���ة العربي���ة ملذك���رات الكاتب 
الإنكلي���زي ال�ص���هري ج���ورج اأوروي���ل الت���ي حرره���ا بي���رت 
دافي�ص���ون.. ول ي���زال اأورويل دون �ص���ائر الكّتاب العظماء، 
يحظ���ى بكثري من احلف���اوة، لأنه ا�ص���تطاع قراءة امل�ص���تقبل 
برباعة، فنبوءاته انطبقت وما تزال على جمتمعات واأنظمة 
متعاقب���ة. كت���ب اأوروي���ل يف النقد الأدبي وال�ص���عر اخليايل 
وال�صحافة، واأكرث �صيء عرف به هو عمله  ال�صهري  1984، 
وروايته مزرعة احليوان، واللتان مت بيع ن�صخهما مًعا اأكرث 
من اأي كتاب اآخر لأي من كتاب القرن الواحد والع�ص���رون، 
وق���د  و�صعت���ه �صحيف���ة "التامي���ز" يف املرتب���ة الثانية يف 

قائمة  اأعظم 50 كاتًبا بريطانًيا. 

ظل املرتجمون العرب حائرين 
بني جان بول �صارتر وغرميه 
األبري كامو، واأم�صى الراحل 

عبد الرحمن بدوي ن�صف عمره 
يحل األغاز كتاب �صارتر ال�صهري 
اأن  اأجل  والعدم" من  "الوجود 

يقدمه للقارئ العربي.. فيما 
ان�صغل مرتجمون اآخرون 

برتجمة كل ما كان يكتبه اأو 
يقوله فيل�صوف الوجودية.. 

�صف طويل من املثقفني تاأثروا 
ب�صارتر، فيما قلة قليلة كانت 

تقرتب من اأعمال املتمرد األبري 
كامو، واأتذكر اأنني عندما بحثت 

عن رواية "الطاعون" لكامو 
وجدت ن�صخة طبعتها اإحدى 

دور الن�صر املتوا�صعة، فيما كان 
الغرمي �صارتر يحظى بعناية 
دور ن�صر كربى يف م�صر اأو 

لبنان.. قبل اأيام وقعت حتت 
يدي طبعة جديدة من رواية 

بعد  �صدرت  وقد  "الطاعون"، 
اأن اجتاح العامل وباء كورونا.. 

كثرية هي املرات التي قراأت 
فيها هذه الرواية، ويف كل 

مرة اأتوقف عند هذه اجلملة 
املثرية التي يقولها بطل الرواية 

الطبيب ريوك�س: "حني يعم 
الوباء تزحف املقابر اإىل قلب 
املدينة". يف قراءاتي املبكرة 

للرواية كنت اأتوقف عند املعنى 
الذي اأراد منا كامو اأن ندركه 
وهو العمل على اأن ل ي�صبح 

الوباء  قانوًنا يتحكم يف م�صائر 
النا�س.

يف واحدة من اأجمل حواراته 
يحاول كامو اأن يعلمنا معنى اأن 
يرتبى الظلم والطغيان والوباء 

يف اأح�صاننا "ين�صاأ ال�صر يف 
العامل عن اجلهل، ورمبا ت�صبب 

النوايا احل�صنة من ال�صرر 
بقدر ما ت�صبب النوايا ال�صيئة 

اإذا افتقرت اإىل الفهم، ولعل 
اأكرث الرذائل امل�صتع�صية على 

التقومي هي من قبيل جهل الذي 
يتوهم باأنه يعرف كل �صيء، 

ومن ثم يدعي لنف�صه احلق يف 
قتل الآخرين". ورًدا على �صارتر 

الذي كتب ينتقد الرواية على 
اأنها توؤ�ص�س لأخالق ت�صقط 

التاريخ ولجتاه نحو العزلة 
ال�صيا�صية، يوؤكد كامو يف ر�صالة 

اإىل �صديقه اللدود "ل اأرى 
مناق�صة جدلية للرد عليك �صوى 

ع�صق جارف للعدل وهو ما يبدو 
يل خارًجا عن املنطق.. اإنك 

بب�صاطة ترى الياأ�س مبنظارين، 
اأما اأنا فاأرى الياأ�س وقد 

توزع على اجلميع.. ول دواء 
للطاعون اإل باإعالء �صاأن العدل 
وحماربة اجلور الأبدي، واأن 

نخلق ال�صعادة بغية الحتجاج 
على عامل ت�صوده التعا�صة.. 

يف رف�صي للياأ�س ولذلك العامل 
املعذب، اإمنا اأطالب الب�صر باإعادة 
اكت�صاف ت�صامنهم لي�صنوا حرًبا 

على قدرهم البغي�س".
يعلمنا كامو اأن الأمم ل ي�صيبها 
الوباء اإل عندما ي�صتبيح الظلم 

النا�س.. يف مدن الطاعون 
نعي�س مع اأنا�س همهم الوحيد 

الإ�صاءة لالآخر، تراهم منذ اأيام 
ي�صخرون من فجيعة اأم بابنها 

الذي قتل يف تظاهرات النجف، 
وي�صتكرثون عليها اأن تطالب 

باحلق والعدل.. عندما جتد من 
يدعي املعرفة والثقافة ي�صخر من 
اآلم اأم ثكلى وي�صتح�صر حوادث 

تاريخية مرت عليها قرون 
وخمتلف عليها، فعلينا اإدراك اأن 

الوباء احلقيقي الذي يجتاحنا 
لي�س وباء كورونا واإمنا وباء 

غياب ال�صمري. 

الوباء احلقيقي

مذكر�ت  جورج �أورويل  

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )اخلمي����س( 
�صرتتف���ع ع���ن معدلتها لي���وم ام�س، 

وان اجلو �صيكون �صحًوا.    
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ع���م���ل���ك؟تقريــر ...  ج������������ودة  يف  �مل�������ن�������زيل  �ل�������ع�������زل  ي�������وؤث�������ر  ه�������ل 

حول العالم

ملاذ� حاولت �الأمرية ديانا �النتحار؟ 
الأمرية  حياة  واأ�صرار  ف�صول  مازالت 
ديانا مادة �صحفية د�صمة ت�صغل ماليني 
النا�س حول العامل، ورمبا ل يكون �صبب 
�صغف النا�س مبعرفة اأ�صرار جديدة عن 
حياتها هو حبهم الكبري لها فح�صب، بل 
ب�صن  الغام�س  موتها  �صببه  يكون  قد 
م��ب��ك��رة ج����ًدا وب�����ص��ورة ���ص��ادم��ة غري 

متوقعة من اأحد على الإطالق.
واأحدث �صر مت الك�صف عنه، حماولتها 
عندما  يائ�صة  ح��زن  بلحظة  الن��ت��ح��ار 
ك��ان��ت ح��ام��ل ب��اب��ن��ه��ا الأك�����رب الأم����ري 

ويليام. 
ت�صجيالت  اأث��ارت  عندما  الأم��ر  وك�صف 
�صوتية مت ت�صريبها، والتي ا�صُتخدمت 
الراحلة  الأم��رية  اأ�صرار  لكامت  كم�صدر 
الكاتب  الذاتية  �صريتها  وكاتب  ديانا، 
ال�صهري اأندرو مورتون، يف كتاب ن�صره 

احلقيقية"،  ق�صتها  "ديانا:  بعنوان: 
الإع��الم  و�صائل  واهتمام  كبرية  �صجة 

الربيطانية والعاملية.
م���ا ن�صرت  ال��ك��ت��اب ح�����ص��ب  وت�����ص��م��ن 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة 
،اأ����ص���راًرا خ��ط��رية، م��ن اأب��رزه��ا: اإلقاء 
ال��درج  على  م��ن  نف�صها  دي��ان��ا  الأم���رية 
يف حماولة منها لالنتحار، بينما كانت 

الأكرب  باإبنها  الرابع  �صهرها  يف  حاماًل 
الأمري ويليام. و�صبب حماولة الأمرية 
ديانا النتحار بهذه الطريقة، اأنها كانت 
متر بحالة نف�صية �صيئة ومرحلة �صعبة 
حماولتها  قبل  وح��اول��ت  حياتها،  يف 
الإقدام على حماولة النتحار الفا�صلة، 
م�صاركة زوجها الأمري ت�صارلز ما ت�صعر 
به، لكنه مل ياأخذ معاناتها التي حتدثت 
عنها ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د، وظ���ن اآن���ذاك 
قالته  ما  ولي�س  �صيء،  كل  تختلق  اأنها 
اأحد  يف  ديانا  الأم��رية  وقالت  حقيقًيا. 
الت�صجيالت: "لقد اأخربت ت�صارلز اأنني 
ب�صدة،  اأب��ك��ي  وك��ن��ت  بالياأ�س  �صعرت 
وحني  ال���درج،  على  بنف�صي  األقيت  ث��م 
اإليزابيث  وقعت، خرجت حماتها امللكة 

الثانية، خائفة وترجتف من الرعب".

الأقنعة  اأن  اإىل  حديث  كندي  بحث  اأ���ص��ار 
الواقية امل�صنوعة من القما�س ميكنها منع 
ما  حجب  طريق  عن   "19 "كوفيد  انت�صار 

ي�صل اإىل 99% من اجل�صيمات املعدية.
الأقنعة  اأُجريت على  وحلل علماء درا�صات 
اأن  اإىل  وخل�صوا  ق��رن،  م��دار  على  الواقية 
امل�صنوعة من عدة طبقات  الواقية  الأقنعة 
حتملها  التي  الفريو�صات  ت�صّد  القطن  من 

اجلزيئات املجهرية يف الهواء.
ميل"  "ديلي  �صحيفة  ن�صرته  مل��ا  ووف��ًق��ا 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف���اإن ط��ب��ق��ات ال��ق��م��ا���س تقلل 
انت�صار اجلزيئات املعدية، التي تنبعث من 
مرتديها خالل ال�صعال والعط�س، من ال�صفر 
الأ���ص��ط��ح.  ال��ه��واء وا���ص��ت��ق��راره��ا على  يف 
مبا�صر  دليل  وج��ود  ع��دم  من  الرغم  وعلى 
ي�صري اإىل اأن اأقنعة القما�س تقلل من انتقال 
اأنها تقلل من  اإىل  البحث  الفريو�س، ي�صري 

تلوث الهواء وال�صطوح.
القما�س،  تركيبات  بع�س  اأن  البحث  وذكر 
مثل قطن الفانيال، مينع اأكرث من 90% من 

املكون من  القناع  اأن  اجل�صيمات، يف حني 
ثالث طبقات ميكن اأن يقلل انتقال الكائنات 
احلية الدقيقة وتلوث ال�صطح بن�صبة ت�صل 

اإىل %99.
قام فريق البحث بفح�س درا�صات اأُجريت 

على م��دار ق��رن، ووج���دوا اأدل��ة قوية 
على  ال��ق��ائ��م��ة  الأ���ص��ي��اء  اأن  ُت��ظ��ه��ر 

ميكن  القما�س  واأق��ن��ع��ة  القما�س 
ال���ه���واء  ت���ل���وث  م����ن  ت��ق��ل��ل  اأن 

وال�صطوح.

قالت املمثلة الأمريكية، اأجنلينا جويل، اإن من "امل�صتحيل" اأن تكون اأًما مثالية. 
وكتبت جويل يف جملة "تامي" الأمريكية اأن بقاءها مع اأبنائها ال�صتة خالل اأزمة 
فريو�س كورونا جعلها تدرك اأن من امل�صتحيل "تلبية كل الحتياجات" يف وقت 
واحد. ي�صار اإىل اأن جويل )  44 عاًما( لديها �صتة اأبناء، ثالثة بيولوجيني وثالثة 

بالتبني، مع زوجها ال�صابق املمثل الأمريكي براد بيت.
الآب��اء  جميع  يف  اأفكر  ك��ورون��ا،  فريو�س  اأزم��ة  ظل  يف  "الآن  ج��ويل  وقالت 
والأمهات الذين لديهم اأطفال يف املنزل. جميعهم ياأملون يف اأن تكون لديهم 
الحتياجات،  كل  وتلبية  �صحيح،  نحو  على  �صيء  كل  اأداء  على  القدرة 
ذلك  تنفيذ  اأن  اإدراك  هو  �صاعدين  واحد  اأمر  واإيجابيني.  هادئني  والبقاء 
اآب��اوؤه��م  يكون  اأن  ي��ري��دون  ل  الأط��ف��ال  اأن  ج��ويل  واأ�صافت  م�صتحيل". 

�صادقني. يكونوا  اأن  يريدونهم  بل  "مثاليني"، 
وحول قرارها باأن ت�صبح اأًما عندما تبنت ابنها "مادوك�س" من كمبوديا 

عام 2002، قالت "مل يكن من ال�صعب تكري�س حياتي لإن�صان اآخر".

رولينغ،  كاي  جاي  الكاتبة،  اأعلنت 
يوم  بوتر"،  "هاري  �صل�صلة  ُموؤلفة 
اأم�س الثالثاء، اأنها �صتطلق ت�صل�صاًل 
جمانًيا على الإنرتنت لق�صة كتبتها 
وقالت  �صنوات.   10 قبل  لأطفالها 
اإنها  ال�صهرية  الربيطانية  الكاتبة 
اإيكاباغ"،  "ذي  ق�صة  ن�صر  ق��ررت 
البقاء  على  اأج��ربوا  الذين  لالأطفال 
يف املنزل اأثناء احلجر الذي فر�صه 
اأن��ح��اء  معظم  يف   19 كوفيد  وب���اء 

العامل. 
وق���ال���ت رول��ي��ن��غ يف ب���ي���ان، اإن��ه��ا 
�صتن�صر اأول ف�صلني من الق�صة على 
موقع "ذي اإيكاباغ.كوم" املخ�ص�س 
اإ�صافًيا  ف�صاًل   34 اإ���ص��دار  مع  لها، 
ك��ل ي���وم م��ن اأي����ام الأ���ص��ب��وع حتى 
رولينغ  وتنوي  متوز/يوليو.   10
يف  الإنكليزية  باللغة  الق�صة  ن�صر 

ول��غ��ات  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب،  ت�صرين 
اأخرى لحًقا. و�صُتمَنح كّل العائدات 
املجموعات  ت�صاعد  م�صاريع  اإىل 
املت�صّررة ب�صكٍل خا�س من الوباء. 
وتدور اأحداث هذه الق�صة يف مكان 
خ��ي��ايل، وه���ي م��وّج��ه��ة يف امل��ق��ام 

ت��رتاوح  الذين  الأط��ف��ال  اإىل  الأول 
والتا�صعة،  ال�صابعة  بني  اأعمارهم 
اأعمال  باأي  مرتبطة  لي�صت  اأنَّها  كما 
اإن  الكاتبة  وقالت  لرولينغ.  �صابقة 
احلقيقة  ع��ن  ق�صة  ه��ي  "اإيكاباغ 
واإ�صاءة ا�صتخدام ال�صلطة"، م�صيفة 

امل��ق�����ص��ود  م���ن  ي��ك��ن  "مل  اأن�����ه 
�صيء  اأي  على  ك��رد  اع��ت��ب��اره��ا 
يحدث يف العامل الآن". ولفتت 
اأن  ميكن  "املوا�صيع  اأن  اإىل 

اأي  ويف  ع�صر  اأي  على  تنطبق 
الفنانني  الكاتبة  دعت  كما  بلد". 

ال�صباب النا�صئني اإىل اأن ي�صتوحوا 
"ال�صخ�صيات امللونة" لت�صوير  من 
ال��ق�����ص��ة، وامل�������ص���ارك���ة ب��اأع��م��ال��ه��م 
يديرها  عاملية،  م�صابقة  يف  الفنية 
��ُع  ن��ا���ص��روه��ا، يف خ��ط��وة ت�����ص��جِّ
ق��ررت  "بعدما  وق��ال��ت:  الإب����داع. 
�صيكون  ك��م  ف��ك��رت  الق�صة،  ن�صر 
اإذا كان الأطفال حمجورين  رائًعا، 
يف املنازل، اأو يحتاجون اإىل بع�س 
الرتفيه خالل هذه املرحلة ال�صعبة 
اأن ي�����ص��وروا يل  ال��ت��ي من���ر ب��ه��ا، 

الق�صة بر�صومهم".

متابعة  بفر�صة  ال�صينما  ع�ّصاق  �صيحظى 
قيود  و�صط  منازلهم،  من  عاملي  مهرجان 
ف��ر���ص��ه��ا تف�صي  ال��ت��ي  ال�����ص��ح��ي  احل��ج��ر 
اإلغاء  بعد  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س 
الدويل"  ال�صينمائي  ك��اّن  "مهرجان 

وتاأجيل فعاليات اأخرى.
امل���ه���رج���ان  واح��������د:  "نحن  ي����ب����داأ 
عرب  اجلمعة  ي��وم  العاملي"  ال�صينمائي 
ملدة  وي�صتمر  جماًنا،  "يوتيوب"  من�صة 
جديدة  اأفالم  عر�س  �صيت�صمن  اأي��ام.   10
خم��رج��ني،  م��ع  وم��ق��اب��الت  وكال�صيكية، 
الأك��رث  ال�صينمائية  املهرجانات  برعاية 
والبندقية  وب��رل��ني  ك���اّن  بينها  ���ص��ه��رة، 

و�صاندان�س وتورنتو وتريبيكا.

لعر�س  الع�صرين  بالذكرى  �صيحتفي  كما 
فيلم "اأملو�صت فاميو�س".  

"مهرجان  يف  امل�صاركة  املوؤ�ص�صة  وقالت 
تريبيكا ال�صينمائي" جاين روزنتال التي 
الهدف  "يوتيوب" اإن  مع  احل��دث  نظمت 
من الفعالية لي�س الحتفاء بال�صينما فقط، 
الذين  اإىل الأ�صخا�س  ا  اأي�صً بل الو�صول 
مهرجان  حل�صور  لهم  الفر�صة  ت�صنح  مل 

�صينمائي.
اأن احلدث �صيبث جماًنا  الرغم من  وعلى 
امل�صاهدين  من  �صيطلب  "يوتيوب"،  عرب 
التربع ل�صالح ال�صندوق الذي خ�ص�صته 
لوباء  ت�صدًيا  العاملية"  ال�صحة  "منظمة 

كورونا.

ة جمانية للأطفال �ملحجورين مبنازلهم موؤّلفة "هاري بوتر" تن�سر ق�سّ

مهرجان �سينمائي عاملي يتحدى 
كورونا عرب "يوتيوب"

هل متنع �الأقنعة �لو�قية �لقما�سية �نت�سار فريو�س "كورونا"؟

لفريو����س  ال�صري���ع  النت�ص���ار  بع���د 
ب���ات ع�صرات  "كورون���ا" امل�صتج���د، 
الع���امل  ح���ول  الأ�صخا����س  مالي���ني 
م�صطري���ن للعمل من املن���زل كاإجراء 
تف�ص���ي  عل���ى  لل�صيط���رة  وقائ���ي 

الفريو�س.
ووف���ق درا�ص���ات علمي���ة ن�ص���رت بني 
عام���ي 2015 و2016. ف���اإن اإنتاجية 
م���ن  اإجن���از العم���ل  الف���رد يف ح���ال 
املن���زل، قد تزي���د بن�صبة م���ن 13 اإىل 
20 يف املائ���ة، واأرجع���ت الدرا�ص���ات 
هذه الفر�صيات اإىل انخفا�س فرتات 
الراح���ة الت���ي يحر����س املوظف على 
العم���ل  م���كان  يف  عليه���ا  احل�ص���ول 

التقليدي.
ويف ه���ذا ال�صياق، ذك���رت �صبكة "بي 
بي �صي" الربيطانية عددا من الفوائد 
التي قد تعود على الأفراد جراء عملهم 

اأثناء وجودهم يف العزل املنزيل.
وهذه الفوائد هي:

 -  تطوير قدرتك على حل امل�صكالت:
تقول العديد م���ن الدرا�صات النف�صية 

ب���اأن التوا�ص���ل ع���ن بع���د م���ع زمالء 
العمل ي�صاعد ال�صخ����س على تطوير 
قدرته عل���ى التفكري وح���ل امل�صكالت 
مبفرده، يف ح���ني اأن التوا�صل وجها 
لوجه يف مكان العمل يوؤدي اإىل احلد 
م���ن "الذكاء اجلماعي" )قدرة الفريق 

امل�صرتكة على حل امل�صكالت(.
-  القدرة على ال�صتنتاج:

لح���ظ عدد م���ن الباحثني م���ن جامعة 
بو�صطن الأمريكية اأن قدرة ال�صخ�س 
عل���ى ا�صتنتاج �صبب م�صكل���ة اأو اأزمة 
بعينه���ا وتوق���ع ح���دوث اأزم���ة يراها 
دون  مبف���رده  وج���وده  عن���د  تزي���د 

الختالط بباقي اأع�صاء فريقه.
واأج���رى الباحث���ون درا�ص���ة على 51 
�صخ�ص���ا، حيث طلب���وا منهم ممار�صة 
لعب���ة عل���ى الإنرتن���ت م�صتع���ارة من 
اأحد ف���رق البحث والتطوي���ر التابعة 
حي���ث  الأمريكي���ة،  الدف���اع  ل���وزارة 
يق���وم امل�صاركون يف اللعب���ة بالتنبوؤ 
بوقت وم���كان وقوع ح���ادث اإرهابي 
بالبح���ث اجلي���د وجم���ع  "خي���ايل"، 

الأدلة من الأحداث ال�صابقة امل�صابهة.
اإىل  امل�صارك���ني  تق�صي���م  ومت 
له���ا  �صم���ح  بع�صه���ا  جمموع���ات، 
مب�صارك���ة ا�صتنتاجاتها اأول باأول مع 
بع�صها البع�س عن طريق جمموعات 

درد�صة، والبع�س الآخر مل ي�صمح لهم 
مب�صاركة بياناتهم مع اأحد.

ووجد الباحثون اأن قدرة الأ�صخا�س 
على ال�صتنتاج ال�صحيح تزيد ب�صكل 

ملحوظ اأثناء تفكريهم مبفردهم.

-  الإبداع يف العمل:
ق���ال باحثو جامع���ة بو�صطن اإن قدرة 
الأ�صخا����س عل���ى الإب���داع يف عملهم 
واإيج���اد اأفكار ممي���زة ومبتكرة يزيد 
اأثن���اء وجوده���م مبفرده���م، يف حني 

اأن وجوده���م يف و�ص���ط جمموع���ات 
يجع���ل اأفكاره���م يف الأغل���ب �صعيفة 
زح���ام  يت�صب���ب  حي���ث  ومتوا�صع���ة 
مقرتحاته���م  ت�صتي���ت  يف  الأف���كار 

وطريقة تفكريهم.
-  خلق م�صاعر احلما�س:

قال���ت درا�ص���ة اأجراه���ا باحث���ون من 
جامع���ة كارنيغ���ي ميل���ون الأمريكية 
اإن الت�صال الق�صري مع زمالء العمل 
ي�صاع���د يف خل���ق م�صاع���ر احلما����س 
الف���رد،  يوؤديه���ا  الت���ي  امله���ام  جت���اه 

واإمتامها يف اأح�صن �صكل ممكن.
وتابعت الدرا�صة اأن تركيز ال�صخ�س 
يزي���د م���ع قل���ة املحادث���ات الت���ي تتم 
حول���ه، واأن���ه كلما ق���ل ت�صت���ت الفرد 
اأ�صب���ح اأقل توترا واأك���رث حما�صا يف 

اأداء مهامه.
م���ن  بالتقلي���ل  الدرا�ص���ة  ون�صح���ت 
املحادثات املبا�ص���رة واملقابالت التي 
يتم اإجراوؤها على تطبيق زووم كلما 
اأمك���ن ذل���ك، والعتم���اد عل���ى الربيد 

الإلكرتوين بدل منهما.

�أجنلينا جويل: 
كورونا �أثبتت �أنني ل�ست �أًما مثالية
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