
 بغداد / املدى 

�ش���هدت حمافظت���ا النج���ف وذي ق���ار، ام�س 
ح���االت   3 ع���ن  الك�ش���ف  االأربع���اء،  االول 
"انتحار" لرجال �شنًقا وحرًقا. واأعلنت مديرية الدفاع 
امل���دين يف النجف، انتح���ار اأحد املواطنني، �ش���نًقا يف 
منطق���ة حي الع�ش���كري. وقال الناطق االإعالمي با�ش���م 
املديرية علي تويج يف بيان، اإن "اأحد املواطنني انتحر 
�ش���نًقا يف منزله يف حي الع�ش���كري �ش���مايل املحافظة، 
عرب تعلي���ق نف�شه بحبل".  واأ�ش���اف، اأن "فرق االإنقاذ 
تبا�شر باإنزاله وت�شليم���ه للجهات املخت�شة"، مو�شًحا 
اأن "املواط���ن يبل���غ م���ن العم���ر 45 عاًم���ا". وب���ني، اأن 
اإبالغ  "القوات االأمنية و�شلت اإىل مكان احلادث بعد 
اجلريان، واأن التحقيقات االأولية ت�شري اإىل اأن الرجل 
�شن���ق نف�ش���ه قبل 5 اأي���ام". من جانبه، ق���ال �شابط يف 
�شرط���ة حمافظة ذي قار اإن "رج���اًل يف العقد اخلام�س 
م���ن العمر، اأق���دم على اإ�ش���رام الن���ار يف نف�شه �شمايل 

حمافظ���ة ذي ق���ار، م���ا اأدى اإىل وفاته باحل���ال". وقال 
ال�شاب���ط الذي طلب عدم الك�ش���ف عن ا�شمه، 27 اأيار/
ماي���و، اإن "مركز �شرط���ة الفتاحية يف ق�ش���اء ال�شطرة 
تلقى بالًغ���ا باندالع حريق يف اأح���د املنازل �شمن حي 
الع�شك���ري، وعن���د و�ش���ول ق���وة م���ن ال�شرط���ة عرثت 
عل���ى رجل قد ف���ارق احلياة اإثر ح���روق بالغة". وبني، 
اأن "التحقيق���ات االأولي���ة ت�ش���ري اإىل اأن الرج���ل اأ�شرم 
الن���ار يف ج�ش���ده، اإث���ر اأزمة نف�شي���ة يع���اين منها منذ 
وف���اة زوجته قبل عامني"، فيما اأو�شح اأن ذات املنطقة 
�شه���دت "حالة انتحار" لرجل اآخ���ر حيث توا�شل فرق 
ال�شرط���ة التحقيق يف احلادثت���ني.    وتوؤكد تقارير ان 
ف���رة احلجر املن���زيل ب�شب���ب جائحة كورون���ا �شهدت 
العدي���د من حاالت االنتح���ار ف�شال عن ح���االت العنف 
املن���زيل الت���ي ازدادت بن�شب���ة 50% يف بع�س االماكن 
ح�شبما اوردته وكال���ة فران�س بر�س وعلى ل�شان مدير 

ال�شرطة املجتمعية العميد غالب العطية .
التفا�صيل �ص4 

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد/ املدى  

اأعلن����ت وزارة ال�شح����ة ت�شجيل 
322 ا�شاب����ة جدي����دة بفايرو�س 

كورونا خالل ال�24 �شاعة املا�شية.
وقال����ت ال����وزارة يف بي����ان اإن����ه "مت فح�س 
املخت����ربات  كاف����ة  يف  من����وذج   )5١04(
حال����ة   )322( منه����ا  �شجل����ت  املخت�ش����ة، 
موجب����ة منه����ا ٦7 ا�شاب����ة مت اكت�شافها من 
خ����الل التح����ري الن�ش����ط، موزع����ة كاالآتي: 
بغ����داد/ الر�شاف����ة: ١٩4، بغ����داد/ الكرخ: 
27، مدينة الطب: 3، النجف: 2، الب�شرة: 
3، ال�شليماني����ة: ١٦، اربي����ل: 2١، كربالء: 
22، كرك����وك: ١، وا�ش����ط: ٦، باب����ل: ١١، 
 ،4 ق����ار:  ذي   ،3 مي�ش����ان:   ،2 الديواني����ة: 
و�شجل����ت  الدي����ن2".  �ش����الح   ،5 املثن����ى: 
الوزارة 4 ح����االت وفاة جميعها يف بغداد، 

مقابل ٦7 حالة �شفاء.
وبه����ذا ا�شب����ح جمم����وع االإ�شاب����ات الكلي 

فيما  �شفاء،  "2٩7١" حالة  منها   ،"5457"
جمم����وع الراقدين الكلي بل����غ "2307" مع 

40 حالة يف العناية املركزة.
انت�ش����ار  من����ذ  الوفي����ات  جمم����وع  وبل����غ 

الفايرو�س يف العراق ١7٩ حالة.
اىل ذل����ك، ح����ذرت خلي����ة االزم����ة النيابي����ة، 
م����ن "كارث����ة انهي����ار يف النظ����ام ال�شح����ي 
يف البل����د"، فيم����ا دع����ت اىل اجتم����اع م����ع 
خلي����ة االزمة احلكومي����ة بح�ش����ور رئي�س 

الوزراء.  
ودع����ا رئي�س اللجنة النائ����ب االول لرئي�س 
جمل�����س الن����واب ح�ش����ن الكعب����ي يف بيان، 
تلق����ت )املدى( ن�شخة من����ه ام�س اخلمي�س، 
اىل "عق����د اجتماع عاجل بني خليتي االزمة 
النيابية واحلكومية بح�شور رئي�س اللجنة 
العليا لل�شحة وال�شالمة الوطنية م�شطفى 
ا�شب����اب  بي����ان  عل����ى  للوق����وف  الكاظم����ي، 
االرتفاع الكبري واخلطري باأعداد امل�شابني 
بوباء كورونا امل�شتجد، واال�شراع بو�شع 
احلل����ول الناجع����ة الحتواء ه����ذه اجلائحة 
ومن����ع تف�شيه����ا العداد ون�ش����ب اعلى بكثري 

مما عليها االآن".  
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

�صيناريو م�صابه ملحاوالت حرق مقربة احلكيم: غرباء يتحركون يف ظل كورونا

اأحدهم ظل "معلًقا" لـ 5 اأيام

 بغداد / املدى

م���ن املوؤم���ل ان ي�شتاأنف رئي�س 
م�شطف���ى  ال���وزراء  جمل����س 
الكاظم���ي مفاو�شات���ه م���ع روؤ�ش���اء الكتل 
ال�شيا�شي���ة يوم االأحد املقب���ل الكمال ملف 
واإمكاني���ة  ال�شاغ���رة  ال�شب���ع  ال���وزارات 

تقدميها اىل جمل�س النواب قريًبا.
ومتكن���ت املباحثات التي جرت بني جميع 
االأط���راف الربملاني���ة قبل عطل���ة العيد من 
ح�ش���م مر�شحي اأكرث م���ن خم�س وزارات، 
وابل���غ رئي����س احلكوم���ة روؤ�ش���اء الكت���ل 
ا�شتع���داده املج���يء للربمل���ان للت�شوي���ت 
عل���ى  اخلالف���ات  ب�شب���ب  لك���ن  عليه���م، 
واخلارجي���ة  الع���دل  حقيبت���ي  مر�شح���ي 

اأرجئ الت�شويت اإىل اإ�شعار اآخر.
ويقول خمت���ار املو�شوي، النائب عن كتلة 
الفتح الربملانية ل�)امل���دى( اإن "مفاو�شات 
ا�شتكم���ال الوزارات ال�شاغ���رة بني رئي�س 
جمل����س ال���وزراء والكت���ل ال�شيا�شية تبداأ 
من ي���وم االأحد املقبل بعد توقفها يف فرة 

عطلة العيد وتف�شي وباء كورونا".
وطيل���ة االي���ام املا�شي���ة ح���اول الكاظمي 
ع���رب مفاو�ش���ات مكثفة مع روؤ�ش���اء الكتل 
ال�شيا�شي���ة االنتهاء م���ن ت�شمية مر�شحني 
ه���ذه  لك���ن  ال�شاغ���رة،  لل���وزارات  ج���دد 

املح���اوالت ا�شطدم���ت بتم�ش���ك واإ�شرار 
الكتل ال�شيا�شية على تقدمي ذات املر�شحني 
الذين رف�س جمل����س النواب منحهم الثقة 

يف جل�شة الت�شويت على احلكومة.
اأي���ار   ٦( يف  الن���واب  جمل����س  و�ش���وت 
اجل���اري( مبن���ح الثقة حلكوم���ة م�شطفى 
الكابين���ة  يف  وزي���ًرا  و١5  الكاظم���ي 

الوزارية، فيما مل حت�شل موافقة الربملان 
على خم�شة اآخرين، وهم وزارء التجارة، 
والزراع���ة، والثقافة، والهج���رة، والعدل، 
كم���ا اأرجاأ جمل�س الن���واب الت�شويت على 
والنف���ط  اخلارجي���ة  وزارت���ي  مر�شح���ي 
اإىل وق���ت اآخ���ر لعدم االتفاق عل���ى ت�شمية 
املر�شحني.ويتحدث املو�شوي عن اأنه "مت 

تر�شي���ح اأ�شم���اء جديدة ل���وزارات النفط، 
والزراعة، والثقافة، والتجارة، والهجرة، 
فيم���ا بقيت وزارتي اخلارجي���ة والعدل"، 
موؤكدا اأن نواب حمافظة الب�شرة "فو�شوا 
رئي����س احلكومة باختي���ار احد املر�شحني 

اخلم�شة الذين قدموهم اليه".
وت�شل���م رئي�س جمل�س ال���وزراء م�شطفى 

الكاظمي اأ�شم���اء خم�شة مر�شحني حلقيبة 
وزارة النفط بع���د اجتماعه مع �شتة ع�شر 
نائبا ع���ن حمافظة الب�شرة وب���داأت جلنة 
حكومية املفا�شلة بني هذه االأ�شماء و�شتة 
الكاظم���ي  اختاره���م  اآخري���ن  مر�شح���ني 

والتقى بهم قبل عدة اأيام.
 التفا�صيل �ص2 

حاول اإكمال كابينته ب�صرعة 

 مفاو�شات الكاظمي مع الكتل: االتفاق على مر�شحي
 5 حقائب من اأ�شل 7 �شاغرة

اجراءات كورونا ُتخلي املتنزهات خالل العيد  . )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / رويرتز

يعك���ف دبلوما�شي���ان يف اخلف���اء عل���ى قي���ادة جه���ود اإي���ران للتاأث���ري 
بال�شيا�ش���ة يف الع���راق، يف حت���ول ع���ن اأ�شلوب فر����س االإرادة االأكرث 
�شرام���ة ال���ذي كان ينتهجه قائد فيلق القد�س االيراين قا�ش���م �شليماين الذي ُقتل 

يف �شربة جوية اأمريكية، بح�شب )رويرز(.
وكان ه���دف االأ�شالي���ب التوافقي���ة هو ك�شر اجلم���ود ال�شيا�ش���ي يف بغداد، حيث 
تت�ش���ارع اإي���ران مع الوالي���ات املتحدة على النف���وذ منذ نحو عقدي���ن من الزمن، 
واأي�ش���ا لت�شريع رحي���ل قرابة 5000 جن���دي اأمريكي من الع���راق، وفق ما ذكره 

ثالثة م�شوؤولني اإيرانيني بارزين ي�شاركون يف العملية.
وق���ال م�ش���وؤول اإي���راين رفيع امل�شت���وى طلب ع���دم الك�شف ع���ن ا�شم���ه "اأحيانا 
ينبغي ل���ك اأن تاأخذ خطوة اإىل اخللف، وتراقب وتخطط بناء على احلقائق على 
االأر����س". واأ�ش���اف "نح���ن نريد اأن يرح���ل االأمريكيون ع���ن املنطق���ة. اإذا كانت 

هناك فو�شى يف العراق... �شي�شتغلها االأمريكيون ذريعة لتمديد بقائهم".
وق���ال متح���دث با�ش���م وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة اإن وا�شنط���ن ال تتدخ���ل يف 
ال�شيا�ش���ة العراقية. اقربت وا�شنطن وطهران م���ن حافة احلرب يف وقت �شابق 
ه���ذا العام بعد هجمات �شاروخية على قواع���د عراقية ت�شت�شيف قوات اأمريكية 
و�شربات جوية اأمريكية على ف�شائل م�شلحة، منها �شربة جوية قتلت �شليماين 

يف كانون الثاين يف بغداد.
كان �شليم���اين قائد فيلق القد�س التابع للحر����س الثوري االإيراين يوجه احللفاء 
ال�شيا�شي���ني يف الع���راق ويخو����س اأربع ح���روب بالوكالة يف ال�ش���رق االأو�شط 

و�شعى لفر�س اإرادته على ال�شيا�شة يف بغداد.
ومنذ مقتله، اأجرى امل�شوؤولون االإيرانيون حمادثات جادة مع رئي�س اجلمهورية 
العراق���ي برهم �شالح للم���رة االأوىل منذ �شنوات بهدف بناء الثقة و�شغطوا على 
حلف���اء اإي���ران للتو�ش���ل اإىل حل و�ش���ط الإنهاء جم���ود ح���ال دون ت�شكيل حكومة 

م�شتقرة.
 التفا�صيل �ص3 

 بغداد / املدى

تلّق����ى رئي�����س جمل�س ال����وزراء م�شطفى الكاظم����ي، اخلمي�س، 
ات�ش����اال هاتفيا من امل�شت�ش����ارة االأملانية اأجني����ال مريكل. وقال 
املكت����ب االإعالم����ي للكاظم����ي يف بي����ان اإن  "امل�شت�ش����ارة االأملاني����ة هّناأت 
الكاظم����ي، مبنا�شبة ت�شنمه مهام من�ش����ب رئي�س جمل�س الوزراء، مبينة 

اأنها تقّدر ال�شعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل اجلديد".
واأ�شاف، "جرى خالل االت�شال االتفاق على تطوير التعاون االقت�شادي 

واملايل بني البلدين". 
واأب����دت امل�شت�ش����ارة االأملانية، بح�شب البي����ان "ا�شتعدادها لتقدمي الدعم 
املمك����ن يف هذه املجاالت، ف�شال عن امل�شاعدة يف اإ�شناد العراق ملواجهة 
اآث����ار وباء كورونا، وا�شتم����رار اأملانيا يف تدريب القوات العراقية �شمن 

اإطار التحالف الدويل".
واأ�ش����ار اإىل اأن "م����ريكل و�شفت الربنامج احلكوم����ي للكاظمي باملتميز، 

موجهة الدعوة له لزيارة اأملانيا يف اأقرب فر�شة ممكنة".
وبح�ش����ب البيان، فاإن الكاظم����ي، اأعرب "عن حر�س الع����راق على اإدامة 
اأف�ش����ل العالق����ات االإقليمية والدولي����ة، ومن �شمنها م����ع اأملانيا"، موؤكدا 
االأوروبي واأملانيا،  ال�شراكة مع االحتاد  "حر�س احلكومة على تعزيز 

وتفعيل اللجنة الوزارية امل�شركة بني البلدين".
كم����ا اأثن����ى الكاظمي على "اجلهود التي تبذله����ا اأملانيا يف جمال التعاون 

الع�شكري مع العراق، والوقوف معه يف حماربة االإرهاب".

 بغداد/ املدى 

م�ش���اء  م���ن  متاأخ���ر  وق���ت  يف 
م���ن  مق���رب  طال���ب  االربع���اء، 
زعي���م التي���ار ال�ش���دري مقت���دى ال�ش���در، 
ان�شار االخ���ري باالن�شحاب م���ن قرب والده 
يف النج���ف، رج���ل الدي���ن حمم���د ال�ش���در، 
بعد انب���اء عن اقتحام امل���كان. وجاءت تلك 
التط���ورات بع���د ت�شريب���ات ع���ن اختطاف 

يف  االحتجاج���ات  �شحاي���ا  اح���د  وال���دة 
النج���ف، والت���ي اتهم���ت موؤيدي���ن لل�ش���در 
باالإ�ش���اءة اىل االخ���ري، وجتم���ع ع���دد م���ن 

ان�شار "املختطفة" يف حميط املرقد.
وب���داأت الق�شة حينم���ا انت�شر فيدي���و ل�"اأم 
مهن���د" اأثن���اء زي���ارة ق���رب حمم���د �ش���ادق 
ال�ش���در، وهو وال���د زعيم التي���ار ال�شدري 
مقت���دى ال�ش���در، وتبكيه �شاكي���ة عن �شبب 
مقت���ل ابنه���ا ال���ذي كان���ت حتم���ل �شورت���ه 

بيده���ا: "اإبن���ك يقول ج���رة اأذن؟ ه���ل تقبل 
به���ذا؟...". ويف �شب���اط املا�ش���ي، قت���ل 8 
حمتج���ني يف ا�شتب���اكات ب�شاحة ال�شدرين 
يف مدين���ة النج���ف، عق���ب اجتي���اح اف���راد 
يدعون انتماءهم اىل اأن�شار مقتدى ال�شدر 
ع���ددا م���ن اخلي���م املن�شوب���ة هن���اك، بينهم 

ال�شاب مهند القي�شي.
وكان مهن���د طالبا يف ق�ش���م اللغات بجامعة 
الكوف���ة، واآخر ما كتبه يف مواقع التوا�شل 

كان "دم ال�شهداء هو فقط ما ميثلنا"، موؤكدا 
يف لق���اء تلفزي���وين مع���ه اأثن���اء م�شاركت���ه 
يف التظاه���رات اأن مطلب���ه "تغي���ري النظام 

ب�شورة جذرية الأن النظام كّله فا�شد".
وق���ال ال�ش���در يف ح���وار متلف���ز �شاب���ق اإن 
"املتظاهرين انحرفوا عن الطريق ال�شحيح 
وكانوا بحاجة اإىل جّرة اأذن". وقرر ال�شدر 
يف �شب���اط املا�ش���ي، بع���د اتهام���ات وجهت 
الن�ش���اره املعروف���ني ب�"القبع���ات ال���زرق" 

بقتل حمتجني حل املجموعة.
وكت���ب ال�ش���در يف تغري���دة ن�شره���ا عل���ى 
ح���ل  "اأعل���ن  حينه���ا:  توي���ر  يف  ح�شاب���ه 
القبع���ات الزرق وال اأر�ش���ى بتواجد التيار 
بعنوانه يف املظاهرات اإال اإذا اندمج و�شار 
منهم وبه���م ب���دون الت�شري���ح بانتمائهم"، 
وذلك بعد اأيام من مطالبة املرجعية ال�شيعية 

القوات االأمنية بحماية املتظاهرين.
 التفا�صيل �ص3 

القائد العام: لن تكون 3
هناك قوة خارج اإطار 

الدولة

فـي الذكرى الثالثني 
لوفاة �صامويل بيكيت
 كيف كان على حافة 

املوت ب�صبب طعنة 
�صكني!
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مفاو�شات الكاظمي مع الكتل: االتفاق على مر�شحي 
�شاغرة  7 اأ�شل  من  حقائب   5

 بغداد / املدى

م���ن �ملوؤمل �ن ي�شتاأنف رئي����س جمل�س �لوزر�ء 
روؤ�ش���اء  م���ع  مفاو�شات���ه  �لكاظم���ي  م�شطف���ى 
�لكت���ل �ل�شيا�شية يوم �الأح���د �ملقبل الكمال ملف 
�لوز�ر�ت �ل�شبع �ل�شاغرة و�إمكانية تقدميها �ىل 

جمل�س �لنو�ب قريًبا.
ومتكن���ت �ملباحث���ات �لت���ي ج���رت ب���ن جمي���ع 
�الأط���ر�ف �لربملاني���ة قبل عطلة �لعي���د من ح�شم 
مر�شحي �أكرث من خم�س وز�ر�ت, و�بلغ رئي�س 
�ملج���يء  ��شتع���د�ده  �لكت���ل  روؤ�ش���اء  �حلكوم���ة 
للربملان للت�شويت عليهم, لكن ب�شبب �خلالفات 
على مر�شحي حقيبتي �لعدل و�خلارجية �أرجئ 

�لت�شويت �إىل �إ�شعار �آخر.
ويق���ول خمتار �ملو�شوي, �لنائب عن كتلة �لفتح 
�لربملاني���ة ل�)�مل���دى( �إن "مفاو�ش���ات ��شتكم���ال 
�لوز�ر�ت �ل�شاغرة ب���ن رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
و�لكت���ل  �ل�شيا�شي���ة تب���د�أ من ي���وم �الأحد �ملقبل 
بع���د توقفها يف فرتة عطلة �لعي���د وتف�شي وباء 

كورونا".
وطيل���ة �الي���ام �ملا�شي���ة ح���اول �لكاظم���ي ع���رب 
مفاو�ش���ات مكثفة م���ع روؤ�شاء �لكت���ل �ل�شيا�شية 
�النته���اء م���ن ت�شمي���ة مر�شحن ج���دد للوز�ر�ت 
�ل�شاغرة, لكن هذه �ملحاوالت ��شطدمت بتم�شك 
و�إ�ش���ر�ر �لكت���ل �ل�شيا�شي���ة عل���ى تق���دمي ذ�ت 
�ملر�شح���ن �لذين رف�س جمل����س �لنو�ب منحهم 

�لثقة يف جل�شة �لت�شويت على �حلكومة.
و�ش���وت جمل�س �لن���و�ب يف )6 �أي���ار �جلاري( 
مبن���ح �لثق���ة حلكوم���ة م�شطف���ى �لكاظمي و15 
وزي���ًر� يف �لكابين���ة �لوز�رية, فيم���ا مل حت�شل 
مو�فق���ة �لربمل���ان عل���ى خم�ش���ة �آخري���ن, وه���م 
وز�رء �لتجارة, و�لزر�عة, و�لثقافة, و�لهجرة, 
و�لع���دل, كما �أرج���اأ جمل�س �لن���و�ب �لت�شويت 
عل���ى مر�شح���ي وز�رتي �خلارجي���ة و�لنفط �إىل 

وقت �آخر لعدم �التفاق على ت�شمية �ملر�شحن.
ويتح���دث �ملو�شوي عن �أن���ه "مت تر�شيح �أ�شماء 
جدي���دة لوز�ر�ت �لنف���ط, و�لزر�ع���ة, و�لثقافة, 
وز�رت���ي  بقي���ت  فيم���ا  و�لهج���رة,  و�لتج���ارة, 
�خلارجية و�لع���دل", موؤك���د� �أن نو�ب حمافظة 

�لب�شرة "فو�شو� رئي�س �حلكومة باختيار �حد 
�ملر�شحن �خلم�شة �لذين قدموهم �ليه".

وت�شلم رئي�س جمل�س �لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي 
�أ�شم���اء خم�ش���ة مر�شحن حلقيب���ة وز�رة �لنفط 
بع���د �جتماعه م���ع �شتة ع�شر نائب���ا عن حمافظة 

�لب�ش���رة وب���د�أت جلن���ة حكومي���ة �ملفا�شلة بن 
هذه �الأ�شماء و�شتة مر�شح���ن �آخرين �ختارهم 

�لكاظمي و�لتقى بهم قبل عدة �أيام.
ويلف���ت �لنائ���ب �لرتكم���اين �أن "رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء و�أثناء مفاو�شاته مع �ملكون �لرتكماين 

تعه���د مبنحه���م من�ش���ب وزي���ر �لدول���ة ل�شوؤون 
�ملحافظ���ات", م�شيف���ا �أن "��شتح���د�ث من�ش���ب 
نائ���ب رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء مل يط���رح يف 

�ملفاو�شات".
�جلمهوري���ة  رئي�ش���ا  �ش���دد  ذل���ك,  �ط���ار  ويف 

�ل�ش���الم,  ق�ش���ر  لقائهم���ا يف  خ���الل  و�ل���وزر�ء 
�م����س, على �ش���رورة �الإ�شر�ع باإكم���ال �لكابينة 
�لوز�ري���ة برت�شيح �شخ�شيات كف���وءة ونزيهة, 
ودعم �حلكومة يف تنفيذ برناجمها �لذي �شّوت 
علي���ه جمل�س �لن���و�ب من خالل �الإع���د�د الإجر�ء 

�نتخاب���ات مبك���رة, وتلبي���ة مطال���ب �لعر�قي���ن 
�مل�شروعة بتحقيق �الإ�شالح �ملن�شود.

�لع���ر�ق �شيا�ش���ة  �نته���اج  �أهمي���ة  عل���ى  و�ك���د� 
متو�زنة مع حميطه �الإقليمي و�لدويل م�شتندًة 
�إىل �ح���رت�م �ل�شي���ادة �لعر�قي���ة, موؤكدي���ن على 
وج���وب معاجل���ة �الأزم���ات �لتي متر به���ا �لبالد 
ومن���ح �الأولوية ملكافحة جائح���ة كورونا ودعم 
�جلهات �ل�شحي���ة الأد�ء عملها عل���ى �أكمل وجه, 
و�إيجاد �حللول للتحدي���ات �القت�شادية وتاأمن 

�الأو�شاع �ملعا�شية لكافة �ملو�طنن.
بدورها, �كدت �لنائبة ندى �شاكر جودت, ع�شو 
�ئتالف دولة �لقانون �أن "�لوز�ر�ت مق�شمة على 
�لكت���ل �ل�شيا�شي���ة, وبالت���ايل لكل كتل���ة �أو جهة 
�شيا�شية ��شتحقاق من �لوز�ر�ت �ملتبقية", الفتة 
�إىل �أن "مل���ف �لوز�ر�ت �ل�شاغرة كان خمطط له 

�ن يح�شم  يف �لربملان قبل عطلة �لعيد".
�ن  ل�)�مل���دى(  ت�شري���ح  يف  ج���ودت  وبين���ت 
�لكت���ل  ب���ن  م�شتم���رة  ز�ل���ت  م���ا  "�خلالف���ات 
�ل�شيا�شي���ة وهو م���ا �أخر ح�شم مل���ف �لوز�ر�ت 
�ل�شاغ���رة حت���ى ه���ذه �للحظ���ة", الفت���ة �إىل �أن 
"�خلالف يدور حول �ن �ملر�شح �شيا�شي �أو من 

�ل�شخ�شيات �مل�شتقلة".
وقرر رئي�س جمل�س �لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي 
تكليف عدد من �لوزر�ء باإد�رة �حلقائب �لوز�رية 
مفاو�ش���ات  �كم���ال  حل���ن  بالوكال���ة  �ل�شاغ���رة 
ت�شمي���ة مر�شحيه���ا, �ذ كلف وزي���ر �لرتبية علي 
حمي���د خمل���ف ب���اد�رة حقيب���ة �لتج���ارة وكالة, 
ووزير �لتعليم �لعايل نبيل كاظم عبد �ل�شاحب, 
ب���وز�رة �لعدل وكالة, وكل���ف وزير �لنقل نا�شر 
ح�شن بن���در وزير� للهج���رة و�ملهجرين وكالة, 
وكلف وزير �ملالية علي حيدر عبد �الأمري عبا�س 
مبه���ام وز�رة �لنفط وكالة, وكلف وزير �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة عدنان درجال مبه���ام وز�رة �لثقافة 

وكالة.
�شيخت���ار  �حلكوم���ة  "رئي����س  �أن  وت�شي���ف 
�شخ�شيات م�شتقلة وكفوءة تتمكن من �لنهو�س 
بالو�قع �القت�شادي �ملرتدي ويف تف�شي جائحة 
كورونا", موؤك���دة �أن "جمل�س �لنو�ب قادر على 
عقد جل�شة جديدة لتمرير �لوز�ر�ت �ل�شاغرة".

جانب من 
لقاء رئي�سي 
اجلمهورية  
والوزراء اأم�س 

 بغداد / المدى

ك�سف تقرير لم�قع اأويل 
براي�س المعني ب�س�ؤون 

الطاقة اأن رو�سيا ت�سعى 
لتعزيز نف�ذها النفطي في 

الب�سرة، بما يتما�سى مع 
ال�سيطرة التي تمتلكها في 

اإقليم كرد�ستان ومع م�ست�ى 
النف�ذ الذي اأقامته ال�سين 

في جن�بي البالد. وقال 
التقرير اإنه مع �سيطرة 
�سركة "رو�سنفت"، التي 
يراأ�سها اإيغ�ر �سيت�سين، 

المقرب جدا من الرئي�س 
الرو�سي فالديمير ب�تين، 

فعليا على قطاع النفط 
والغاز في اإقليم كرد�ستان 

�سمالي العراق من خالل 
ال�سفقة المبرمة في 2017، 

تتطلع رو�سيا اإلى اال�ستفادة 
من هذا ال�ج�د بم�قع ق�ي 

مماثل في جن�بي البالد.

وي�شيف �أنه ت���م تعليق هذه �لطموحات 
خالل �الأ�شهر �لما�شية الأن رو�شيا كانت 
تحاول �البتع���اد عن �لتوتر �لذي ح�شل 
بع���د مقتل قا�شم �شليمان���ي وما تبعه من 
م�شاعر مناه�ش���ة للواليات �لمتحدة في 
جنوب���ي �لع���ر�ق. وي�شي���ر �لتقري���ر �إلى 
�أن رو�شي���ا ع���ادت لنو�ياه���ا في جنوبي 
�لع���ر�ق بع���د �أن �أعلن �ل�شفي���ر �لرو�شي 
ف���ي بغ���د�د �الأ�شب���وع �لما�ش���ي مك�شيم 
�لرو�شي���ة  �ل�ش���ركات  �أن  ماك�شيم���وف 
م�شتعدة ال�شتثم���ار �أمو�ل طائلة بمجال 

�لطاق���ة ف���ي �لع���ر�ق. ويتاب���ع �لتقري���ر 
"كم���ا هو �لحال في �لطريقة �لرو�شية, 
ف���اإن ه���ذ� �لبي���ان �لب�شي���ط يتناق�س مع 
�لنو�يا �الأخرى لمو�شكو" و�لتي �شبهها 
ب�"ع�س �لدبابي���ر", وتهدف جميعها �إلى 
زيادة تو�جده���ا ب�شكل كبير في جنوبي 
بغ���د�د. وكانت وكالة رويت���رز قالت في 
تقري���ر لها في ني�شان 2018 �إن تحركات 
كرد�شتان تو�شح  �إقليم  "رو�شنفت" في 
رو�شنف���ت,  �لكرملي���ن  ي�شتغ���ل  كي���ف 
ورئي�شها �لتنفي���ذي, كاأد�ة في �ل�شيا�شة 
�لخارجية ف���ي �أنحاء �لعال���م, من �أربيل 

�إلى كر�كا�س ونيودلهي.
�لرو�شي���ة  �ل�شرك���ة  �أن  �لتقري���ر  وذك���ر 
تمكنت من �شر�ء خطوط �أنابيب ت�شدير 
�لنفط �إل���ى تركيا من حكوم���ة كرد�شتان 

مقابل 1.8 مليار دوالر.
ل���م يك���ن  و�أ�شاف���ت �أن ه���دف �ل�شفق���ة 

تجاريا فح�شب ب���ل لتعزيز نفوذ رو�شيا 
�ل�شيا�شي ف���ي �لعر�ق و�ل�شرق �الأو�شط 
بح�ش���ب م�شادر ف���ي رو�شنفت و�شناعة 

�لنفط وحكومتي بغد�د و�ربيل.
و�أو�شحت �لم�شادر, وفقا لرويترز, �أن 
�ل�شيطرة على خط���وط �الأنابيب منحت 
رو�شنفت دور� محوري���ا في �لمحادثات 
�لجارية بين حكوم���ة كرد�شتان وبغد�د 
�لنف���ط  �ش���ادر�ت  ال�شتئن���اف  �لر�مي���ة 
بالكامل و�لتي تعطلت ب�شبب �ال�شتفتاء 

و�شيطرة �لعر�ق على حقول.
وتدير �شركة "لوك �أويل" �لرو�شية حقل 
غرب �لقرنة-2 �ل�شخم, �لذي ينتج نحو 

400 �ألف برميل يوميا.
م�شطف���ى  �ل���وزر�ء  رئي����س  وكان 
�لكاظمي, ق���د تلقى م�شاء �الثنين, دعوة 
من �لرئي����س �لرو�ش���ي فالديمير بوتين 
لزيارة مو�شكو, فيم���ا �أعرب �الأخير عن 

ب���الده لم�شاعف���ة �ال�شتثم���ار�ت  تطل���ع 
�لرو�شي���ة ف���ي �لع���ر�ق. ج���اء ذل���ك ف���ي 
�ت�شال هاتفي بين �لجانبين, وفق بيان 

�شادر عن �لحكومة.
و�أف���اد �لبي���ان, ب���اأن بوتي���ن و�لكاظمي 
و�الأو�ش���اع  �لعالق���ات  "تعزي���ز  ناق�ش���ا 
ف���ي �لمنطق���ة و�نخفا�س �أ�شع���ار �لنفط 
وتاأثير�ته و�تفاق �أوبك بال�س وجائحة 
كورون���ا و�الأو�شاع �الأمني���ة في �لعر�ق 

و�شوريا".
وتعليق���ا عل���ى �لزيارة يق���ول �الأكاديمي 
و�الإعالم���ي فالح حاجم: "تكت�شب دعوة 
�ل���وزر�ء  لرئي����س  �لرو�ش���ي  �لرئي����س 
بالن�شب���ة  ��شتثنائي���ة  �أهمي���ة  �لعر�ق���ي 
للعر�ق, الأن �لعالقة مع رو�شيا لها طابع 
خا����س, كونه���ا موروث���ة ع���ن �التح���اد 
�ل�شوفيت���ي �ل�شابق, و�ل���ذي كانت لديه 

عالقات مميزة مع �لعر�ق."

وتابع حاجم بالقول, "ياأتي هذ� �الت�شال 
في ظ���ل م�شاكل د�خلية وخارجية كبيرة 
يعان���ي منها �لع���ر�ق, ولرو�شي���ا تجربة 
كبيرة ف���ي ه���ذ� �لم�شمار, فبع���د �نهيار 
�التحاد �ل�شوفيتي, كانت رو�شيا تو�جه 
نف�س م�شاكل �لعر�ق �الآن, وعلى �لعر�ق 

�أن ي�شتفيد من �لتجربة �لرو�شية".
و�أ�ش���اف حاج���م قائال, "ل���دى �ل�شركات 
�لرو�شي���ة �لخبرة و�لدر�ي���ة في �لو�شع 
و�لبن���ى �لتحتي���ة �لعر�قية, وق���د �أثبتت 
�لع���ر�ق,  د�خ���ل  �لعم���ل  ف���ي  كفاءته���ا 
فالم�شاريع �لتي قامت بها ما ز�لت تعمل 
لغاية �ليوم وبانتاجي���ة كاملة, وينبغي 
�أن تعود هذه �ل�شركات, لتعو�س �لف�شل 
�الأجنبي���ة  �ل�ش���ركات  ب���ه  ُمني���ت  �ل���ذي 
ف���ي �لع���ر�ق". مقاب���ل ذلك, دع���ت لجنة 
�لزر�عة و�لمياه �لنيابية, �لحكومة �إلى 
��شتخ���د�م �لمل���ف �القت�ش���ادي لل�شغط 
عل���ى دول مناب���ع �لمياه م���ن �أجل زيادة 
ح�شة �لعر�ق �لمائية. وقال نائب رئي�س 
�للجن���ة من�شور �لبعيج���ي في بيان, �إنه 
لل�شغط  �شريعا  �لتدخل  �لحكومة  "على 
عل���ى تركي���ا لزي���ادة ح�شتن���ا �لمائي���ة, 
خ�شو�شا �ن تركيا لديها ملف �قت�شادي 
كبير في �لع���ر�ق, ويجب على �لحكومة 
��شتخد�م���ه و�شيلة �شغط وع���دم �تخاذ 
موق���ف �لمتف���رج ج���ر�ء م���ا يح�شل من 
ح���رب مي���اه نتعر����س �ليه���ا من���ذ فت���رة 

طويلة من قبل دول �لمنبع".
�ن  "�ش���رورة  عل���ى  �لبعيج���ي  و�ش���دد 
تكون هن���اك زي���ادة بح�شة �لع���ر�ق من 
قب���ل دول �لمنب���ع؛ الن ح���رب �لمي���اه ال 
تقل خط���ورة عن �لحرب �ش���د ع�شابات 
د�ع�س �الرهابي���ة؛ الأنها �شتدمر �لزر�عة 
في بلدنا خ�شو�ش���ا وبعد هبوط ��شعار 
�لنف���ط ب�شب���ب جائح���ة كورون���ا يج���ب 
ع���دم �العتم���اد عل���ى �لنف���ط و�لتنوي���ع 
بم�شادر �ير�د�ت �لدول���ة ومنها �لقطاع 
�لزر�ع���ي". وطالب �لحكومة ب�"�لتحرك 
�شريع���ا على تركيا ل�شم���ان زيادة ح�شة 

�لعر�ق �لمائية".

�شركة نفط رو�شية تتطلع للح�شول على موطئ قدم يف الب�شرة
لجنة الزراعة تطالب الحك�مة با�ستخدام الملف االقت�سادي �سد تركيا 

 بغداد / المدى

يتح���دث مر�قب���ون عن مقت���رح لخف�س 
�شع���ر �لدين���ار �أم���ام �ل���دوالر م���ن �أجل 
توفي���ر رو�ت���ب �لموظفي���ن, ف���ي وقت 
�علن مر�قب���ون �ن "�لخزينة �لخاوية" 
�لت���ي ت�شلمته���ا �لحكوم���ة �لجدي���دة ال 
تق���وى على توفي���ر رو�ت���ب �لموظفين 

في �ل�شهرين �لمقبلين.
وتلج���اأ �لدول �إلى ق���ر�ر تخفي�س قيمة 
عمالته���ا �لوطني���ة ب�ش���كل �أ�شا�شي من 
�أج���ل �إعادة �لتو�زن �إلى مو�زينها �لتي 
تع���رف عج���ز� هام���ا وبنيوي���ا, �أو على 

�الأقل للتخفيف من حجم هذ� �لعجز.
ويوؤدي تخفي����س قيمة �لعملة �لوطنية 
�إل���ى جع���ل �أ�شع���ار �ل�شل���ع �لم�شتوردة 
�أغل���ى بالن�شبة للمقيمي���ن, مما ُيفتر�س 
�أنه �شيحد م���ن �شر�ء �ل�شلع �لقادمة من 
�لخارج وي�شجع �الإقبال على �لمنتجات 

�لوطنية.
و�إذ� ح�ش���ل ذل���ك, فنتيجت���ه �لطبيعي���ة 
ه���ي تر�ج���ع حج���م �ل���و�رد�ت ونق�س 
فاتورته���ا بالعمالت �الأجنبي���ة )ولي�س 
بال�ش���رورة نق�ش���ا لفات���ورة �لو�رد�ت 
�أث���ر  الأن  �لوطني���ة,  بالعمل���ة  مقوم���ة 
�نخفا����س قيمة �لعملة يمك���ن �أن يكون 

�أكبر من �أثر تر�جع حجم �لو�رد�ت(.
نبي���ل  �القت�ش���ادي  �لخبي���ر  ويتوق���ع 
�لمر�شوم���ي, جملة من �لنتائج في حال 
تطبي���ق مقت���رح خف����س �شع���ر �لدينار 
�لعر�قي �أمام �ل���دوالر لمو�جهة �الأزمة 

�لمالية.
وق���ال �لمر�شومي - وه���و �كاديمي في 
جامع���ة �لب�شرة - �إن���ه "لو تم تخفي�س 
�شع���ر �ش���رف �لدين���ار �لعر�ق���ي ب�شكل 
جوه���ري بن�شبة 25% مث���ال ف�شتت�شرر 
�ل���دول  بع����س  �قت�ش���اد�ت  كثي���ًر� 
�لمج���اورة للعر�ق �لت���ي ت�شدر له �أكثر 

م���ن 20 ملي���ار دوالر �شنوًي���ا, الأن كلف 
�شادر�تها �إلى �لعر�ق �شت�شبح مرتفعة 
و�شتنخف����س قدر�ته���ا �لتناف�شي���ة ف���ي 
�ل�ش���وق �لعر�قي���ة, وهو ما يع���د كابًحا 
التخاذ هذ� �لن���وع من �ل�شيا�شات نظًر� 
للنفوذ �لقوي �لذي تمتلكه دول �لجو�ر 

في �لعر�ق".
و�أ�ش���اف, "نظًر� لع���دم مرونة �لقاعدة 
�الإنتاجي���ة ومحدوديته���ا ف���ي �لع���ر�ق 
فاإن �أ�شع���ار �ل�شلع �لم�شتوردة �شترتفع 
ف���ي �لم���دى �لق�شي���ر خا�ش���ة ولكن في 
�لم���دى �لمتو�ش���ط و�لبعي���د ق���د ي�شكل 
ذلك حافزً� لتفعيل دور �لقطاع �لخا�س 
ف���ي �إن�شاء �لم�شروعات �لمنتجة لل�شلع 
�ال�شتهالكي���ة وخا�شة �لغذ�ئية لتغطية 
مم���ا  �لعر�قي���ة  �ل�ش���وق  �حتياج���ات 
�شيوؤدي �لى �نخفا�س �الأ�شعار الحقا".

وتاب���ع, "�شترتفع �الإير�د�ت �لحكومية 
مقوم���ة بالدينار �لعر�ق���ي بنف�س ن�شبة 
�نخفا�س �شعر �لدين���ار مما �شيزيد من 
قدرته���ا عل���ى تغطي���ة �لنفق���ات �لعامة, 
و�لمحافظة عل���ى �الحتياطيات �لنقدية 
م���ن  �لعر�ق���ي  �لمرك���زي  �لبن���ك  ل���دى 

�لتاآكل".
�أن  �خ���رى وه���ي  نقط���ة  �إل���ى  و��ش���ار 
"و�ش���ع حد لهروب ر�أ����س �لمال نظر� 
للقيم���ة �لمنخف�شة للدوالر في مو�جهة 
�لدينار, ف�شال عن تخفي�س ��شتثمار�ت 
�لعر�قيي���ن ف���ي �لخ���ارج وخا�ش���ة في 
�لعقار�ت وتخفي����س ود�ئع �لعر�قيين 
ف���ي �لم�ش���ارف �الأجنبي���ة, ف�ش���ال  عن 
�لتخفي����س �لن�شب���ي لعملي���ات غ�شي���ل 

�الأمو�ل في �لعر�ق".
وتوقع �لمر�شومي به���ذ� �ل�شدد "�لحد 
م���ن �لعمال���ة �الأجنبي���ة في �لع���ر�ق, �إذ 
ي�شب���ح �لعم���ل في���ه قليل �لج���دوى من 
جه���ة وت�شبح �لعمال���ة �الأجنبي���ة �أكثر 

كلفة مقارنة بالعمالة �لوطنية".

مراقبون يتحدثون عن خيار 
خف�ض �شعر الدينار لتوفري 

الرواتب



 بغداد / رويترز

الخفاء  ف��ي  دب��ل��وم��ا���س��ي��ان  يعكف 
للتاأثير  اإي����ران  ج��ه��ود  ق��ي��ادة  على 
تحول  في  ال��ع��راق،  في  بال�سيا�سة 
الأكثر  الإرادة  فر�ض  اأ�سلوب  عن 
�سرامة الذي كان ينتهجه قائد فيلق 
�سليماني  قا�سم  الي��ران��ي  القد�ض 
الذي ُقتل في �سربة جوية اأميركية، 

بح�سب )رويترز(.
التوافقية  الأ���س��ال��ي��ب  ه��دف  وك���ان 
في  ال�سيا�سي  ال��ج��م��ود  ك�سر  ه��و 
مع  اإي���ران  تت�سارع  حيث  ب��غ��داد، 
منذ  النفوذ  على  المتحدة  الوليات 
ن��ح��و ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن، واأي�����س��ا 
لت�سريع رحيل قرابة 5000 جندي 
ذكره  ما  وفق  العراق،  من  اأمريكي 
بارزين  اإيرانيين  م�سوؤولين  ثالثة 

ي�ساركون في العملية.
وق�����ال م�������س���وؤول اإي����ران����ي رف��ي��ع 
عن  الك�سف  ع��دم  طلب  الم�ستوى 
تاأخذ  اأن  لك  ينبغي  "اأحيانا  ا�سمه 
خ���ط���وة اإل�����ى ال���خ���ل���ف، وت���راق���ب 
على  الحقائق  على  بناء  وتخطط 

الأر�ض".
يرحل  اأن  ن��ري��د  "نحن  واأ����س���اف 
اإذا  ال��م��ن��ط��ق��ة.  ع���ن  الأم��ري��ك��ي��ون 
العراق...  في  فو�سى  هناك  كانت 
ذري��ع��ة  الأم��ري��ك��ي��ون  �سي�ستغلها 

لتمديد بقائهم".
وزارة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وق�������ال 
الخارجية الأمريكية اإن وا�سنطن ل 

تتدخل في ال�سيا�سة العراقية.
من  وط��ه��ران  وا�سنطن  واق��ت��رب��ت 
هذا  �سابق  وق��ت  في  الحرب  حافة 
على  �ساروخية  هجمات  بعد  العام 
ق��وات  ت�ست�سيف  ع��راق��ي��ة  ق��واع��د 
اأمريكية  جوية  و�سربات  اأمريكية 
�سربة  منها  م�سلحة،  ف�سائل  على 
كانون  ف��ي  �سليماني  قتلت  جوية 

الثاني في بغداد.

القد�ض  فيلق  ق��ائ��د  �سليماني  ك��ان 
الإي��ران��ي  ال��ث��وري  للحر�ض  التابع 
في  ال�سيا�سيين  ال��ح��ل��ف��اء  ي��وج��ه 
ال���ع���راق وي��خ��و���ض اأرب����ع ح��روب 
ب��ال��وك��ال��ة ف���ي ال�����س��رق الأو����س���ط 
و�سعى لفر�ض اإرادته على ال�سيا�سة 

في بغداد.
الم�سوؤولون  اأج��رى  مقتله،  ومنذ 
الإي���ران���ي���ون م��ح��ادث��ات ج���ادة مع 
برهم  العراقي  الجمهورية  رئي�ض 
�سنوات  منذ  الأول���ى  للمرة  �سالح 
على  و�سغطوا  الثقة  بناء  بهدف 
حل  اإل����ى  للتو�سل  اإي�����ران  ح��ل��ف��اء 
و���س��ط لإن���ه���اء ج��م��ود ح����ال دون 

ت�سكيل حكومة م�ستقرة.
العراقية  الم�سادر  بع�ض  اأن  غير 
الذين  الم�سوؤولين  اأن  من  ح��ذرت 
اأي�سا  تربطهم  العراق  اإل��ى  ياأتون 
�سالت بالحر�ض الثوري، ويمتلكون 
�سنوات من الخبرة في التعامل مع 
كبيرا  ون��ف��وذا  العراقية  ال�����س��وؤون 
ال�سيا�سية  الف�سائل  من  كثير  على 

والم�سلحة.
ولم يت�سن ل�)رويترز( الح�سول على 
تعليق من كل من وزارة الخارجية 
الإيرانية و�سفارة طهران في بغداد 
الم�سوؤولين  بين  الت�سالت  ب�ساأن 
العراقية  وال��ح��ك��وم��ة  الإي��ران��ي��ي��ن 
ولم  الم�سلحة.  الف�سائل  وزع��م��اء 
يت�سن اأي�سا الت�سال بمكتب رئي�ض 
الجمهورية للتعليق بخ�سو�ض دور 

اإيران في العراق.
الإطالق  على  الأبرز  النتيجة  كانت 
تعيين  الي��ران��ي  الن�ساط  لتراجع 
البرلمان هذا ال�سهر رئي�ض الوزراء 
مدير  الكاظمي،  م�سطفى  الجديد 
تنظر  ال���ذي  ال�سابق  ال��م��خ��اب��رات 
اإليه بع�ض الجماعات المتحالفة مع 
عالقاته  ب�سبب  الريبة  بعين  اإي��ران 

الودية مع الوليات المتحدة.
ولم يرد مكتب الكاظمي على طلبات 

للتعليق من اأجل هذا التقرير.
وع���ان���ى ال����ع����راق م���ن ا���س��ط��راب 
�سيا�سي �سديد بعدما ا�ستقال رئي�ض 

الوزراء ال�سابق عادل عبد المهدي، 
الذي كانت تدعمه اإيران، في ت�سرين 
احتجاجات  م��واج��ه��ة  ف��ي  ال��ث��ان��ي 
وا�سعة على الم�ساعب القت�سادية 

وف�ساد النخبة الحاكمة.
وق����ال م�����س��وؤول ع��راق��ي رف��ي��ع اإن 
�سالح  ب��ره��م  الجمهورية  رئي�ض 
المف�سلين  ال��م��ر���س��ح��ي��ن  ع��ار���ض 
ل���الأح���زاب ال��م��ت��ح��ال��ف��ة م���ع اإي����ران 
باعتبارهم  ال��م��ه��دي  ع��ب��د  ل��خ��الف��ة 
كبيرة  ب��درج��ة  ل��ل�����س��ق��اق  م��ث��ي��ري��ن 

بالن�سبة لل�سنة والكرد.
اأمين  �سمخاني  علي  قام  اآذار  وفي 
الإي��ران��ي  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  مجل�ض 
بزيارة ر�سمية تناول خاللها الطعام 

مع �سالح في الق�سر الرئا�سي.
"بعد زي���ارة  اآخ���ر  وق���ال م�����س��وؤول 
باأكثر  الأم����ور  ���س��ارت  �سمخاني، 
اإيران  "اأظهرت  واأ�ساف  �سال�سة". 
اأن���ه���ا م�����س��ت��ع��دة ل��ل��ع��م��ل م���ع اإب����داء 
العراقية،  لل�سيادة  الحترام  بع�ض 
يختار  ال���ع���راق  ل��ت��رك  وم�����س��ت��ع��دة 

حكومته".
ولم يت�سن الح�سول على تعليق من 
اأو المتحدث با�سم  مكتب �سمخاني 

مجل�ض الأمن القومي الإيراني.
وب����رز ا���س��م ال��ك��اظ��م��ي ب��اع��ت��ب��اره 
الأوفر حظا لمن�سب رئي�ض الوزراء 
الف�سائل  بع�ض  اأن  من  الرغم  على 
ل  اإي���ران  م��ن  المدعومة  الم�سلحة 

تزال تعار�سه.
ب��الإ���س��ارة  م�سلح  ف�سيل  وج��اه��ر 
مقتل  ف��ي  �سالع  الكاظمي  اأن  اإل��ى 
رئا�سة  توليه  �سوء  في  �سليماني 
ج��ه��از ال��م��خ��اب��رات ال��ع��راق��ي ال��ذي 
اأ�س�سه الأمريكيون بعد غزو العراق 
لالإطاحة  المتحدة  الوليات  بقيادة 

ب�سدام ح�سين.
وقال جهاز المخابرات في بيان اإن 

هذا التهام باطل.
وف����ي م���ن���زل ق���ي���ادي ���س��ي��ع��ي في 
���س��اع��ات م��ن ت�سويت  ق��ب��ل  ب��غ��داد 
الكاظمي،  حكومة  على  البرلمان 
الم�سوؤول  ف��ر  دان��ائ��ي  ح�سن  اأق��ن��ع 
ب�������وزارة ال���خ���ارج���ي���ة الإي���ران���ي���ة 
الإيراني  ال�سفير  م�سجدي  واإي��رج 
اأحزاب  روؤ�ساء  العراق  في  الحالي 
بدعم  ع�سكرية  �سبه  ف�سائل  وق��ادة 

الكاظمي، بح�سب روتيرز.
م�سلح  ب��ف�����س��ي��ل  م�������س���وؤول  وق����ال 
النفوذ  ذات  بدر  منظمة  من  مقرب 
ف��ي ال���ع���راق ت��ل��ق��ى اإح���اط���ة ب�����س��اأن 
الإيراني  الوفد  "ر�سالة  الجتماع 
ك��ان��ت وا���س��ح��ة - ال��ك��اظ��م��ي هو 
للمحافظة  المتبقي  الوحيد  الخيار 
العراق  في  ال�ستقرار  بع�ض  على 

وكذلك لحفظ ماء الوجه".
ق��ال نائب ع��ن ح��زب ال��دع��وة ال��ذي 
هيمن على الحكومة العراقية حتى 
الف�سائل  ب��ع�����ض  اإن   2018 ع���ام 
ل  العراق  في  اإي��ران  مع  المتحالفة 
ت�سورات  ب�سبب  بالكاظمي  تثق 
عن قربه من وا�سنطن عدو طهران 

اللدود.
فر  دان���ائ���ي  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ف��ع��ل��ى 
لك�سب  يكفي  م��ا  ف��ع��ال  وم�����س��ج��دي 
الأ������س�����وات ال����الزم����ة ل��ت��ن�����س��ي��ب 
ال��ك��اظ��م��ي ف����اإن ب��ع�����ض ال��ف�����س��ائ��ل 
ت�سعر  تزال  ل  اإنها  تقول  الم�سلحة 

بالمرارة وي�ساورها ال�سك.
وق���ال���ت ك��ت��ائ��ب ح����زب ال��ل��ه ال��ت��ي 
ت��دع��م��ه��ا اإي�����ران ووج��ه��ت الت��ه��ام 
الخا�ض بمقتل �سليماني اإن طهران 
�سبيل  ف��ي  ه��ائ��ال  �سغطا  م��ار���س��ت 

الموافقة على الكاظمي.
و���س��ب��ه ج����واد ال��ط��ل��ي��ب��اوي وه��و 
الحق  اأه���ل  ع�سائب  ف��ي  م�����س��وؤول 
على  الموافقة  اإيران  من  المدعومة 
تعيين الكاظمي باأنها "القبول على 
اأ�سبه  م�س�ض بخيارات مريرة هي 

باأكل لحم الميتة".
وي����ع����زو ب���ع�������ض ال���م�������س���وؤول���ي���ن 
ال��ع��راق��ي��ي��ن م��وق��ف اإي����ران الأك��ث��ر 
م���رون���ة اإل����ى ���س��غ��وط ال��ع��ق��وب��ات 
الأم���ري���ك���ي���ة وان���ت�������س���ار ف��ي��رو���ض 
كورونا على نحو مدمر فيها ومقتل 

�سليماني.
رئي�سا  الكاظمي  اأ���س��ب��ح  وع��ن��دم��ا 
المتحدة  الوليات  م��ددت  للوزراء 
اإع����ف����اء ال����ع����راق م���ن ال��ع��ق��وب��ات 
اأ�سهر  اأربعة  اإيران  المفرو�سة على 
موارد  با�ستيراد  لبغداد  ي�سمح  بما 
ال��ط��اق��ة الإي��ران��ي��ة وه���و م��ا يمثل 

�سريان حياة اقت�ساديا لطهران.
التنازل  ه��ذا  اإن  وا�سنطن  وق��ال��ت 

يهدف اإلى دعم الحكومة الجديدة.
طهران  اأن  غ��رب��ي  م�����س��وؤول  وذك���ر 
من  الحد  ف��ي  يبدو  م��ا  على  ترغب 
ال��ت��وت��ر ال��ع�����س��ك��ري م��ع ال��ولي��ات 
المتحدة "في الوقت الحالي"، لكن 
نزعتها التو�سعية في المنطقة حيث 
يوجد حلفاء لها في لبنان و�سوريا 
�ساملة  تهدئة  اإل��ى  ت�سير  ل  واليمن 

للتوتر.

 بغداد/ المدى 

وبداأت الق�س���ة حينما انت�س���ر فيديو ل�"اأم 
مهن���د" اأثن���اء زي���ارة قب���ر محم���د �س���ادق 
ال�س���در، وهو والد زعيم التيار ال�س���دري 
مقتدى ال�س���در، وتبكيه �س���اكية عن �سبب 
مقت���ل ابنه���ا ال���ذي كان���ت تحمل �س���ورته 
بيده���ا: "اأبنك يق���ول ج���رة اأذن؟ هل تقبل 
به���ذا؟...". وفي �س���باط الما�س���ي، قتل 8 
محتجين في ا�س���تباكات ب�ساحة ال�سدرين 
ف���ي مدين���ة النج���ف، عق���ب اجتي���اح افراد 
مقت���دى  اأن�س���ار  ال���ى  انتماءه���م  يدع���ون 
ال�س���در عددا من الخيم المن�س���وبة هناك، 

بينهم ال�ساب مهند القي�سي.
اللغ���ات  ق�س���م  ف���ي  طالب���ا  مهن���د  وكان 
بجامعة الكوفة، واآخر م���ا كتبه في مواقع 
التوا�س���ل كان "دم ال�س���هداء ه���و فق���ط ما 
يمثلن���ا"، موؤك���دا ف���ي لق���اء تلفزيوني معه 
اأثناء م�س���اركته في التظاه���رات اأن مطلبه 
"تغيير النظام ب�سورة جذرية لأن النظام 
كّله فا�س���د". وقال ال�س���در في حوار متلفز 
ع���ن  انحرف���وا  "المتظاهري���ن  اإن  �س���ابق 
الطريق ال�سحيح وكانوا بحاجة اإلى جّرة 
اأذن". وقرر ال�س���در في �س���باط الما�س���ي، 
بعد اتهامات وجهت لن�س���اره المعروفين 
ب�"القبع���ات ال���زرق" بقت���ل محتجي���ن حل 
المجموع���ة. وكت���ب ال�س���در ف���ي تغري���دة 
ن�س���رها عل���ى ح�س���ابه ف���ي تويت���ر حينها: 
اأر�س���ى  الزرق ول  القبع���ات  "اأعل���ن ح���ل 
بتواج���د التي���ار بعنوانه ف���ي المظاهرات 
اإل اإذا اندم���ج و�س���ار منه���م وبه���م ب���دون 
الت�س���ريح بانتمائهم"، وذل���ك بعد اأيام من 
مطالبة المرجعية ال�سيعية القوات الأمنية 

بحماية المتظاهرين.

 اإبني ال يحمل �سالًحا 
وقالت ال�س���يدة التي كان���ت ترتدي مالب�ض 
ح���داد �س���وداء، من داخ���ل خيمة "ال�س���هيد 
مهند" في �س���احة اعت�س���ام النجف "ولدي 
م�س���تقل، ولي�ض لديه اأي انتماء �سيا�سي". 
وتح���دت وال���دة مهند ف���ي ت�س���جيل فيديو 
اآخ���ر "اأي �س���خ�ض يثبت له���ا اأن ابنها كان 
يحمل �سالحا اأو تجاوز بكلمة". واأ�سافت 
ال�سيدة في الفيديو عند قبر محمد ال�سدر، 
ال���ذي تعاطف معه الكثيرون "ابني وحيد، 

وكان يحم���ل ورقة كتب فيه���ا اأريد وطن"، 
اأي���ة  "باإثب���ات  ال�س���در  مقت���دى  وطالب���ت 

جريمة متهم فيها مهند".
وتابعت "حينما تقول اإن ما حدث كان جرة 
اإذن، فه���ذه كبي���رة على عوائل ال�س���هداء"، 
موؤك���دة "اأري���د دم ابن���ي من���ك )ي���ا مقتدى 
ال�سدر(، ولن اأ�سكت واإن كنتم تريدون اأن 

تقومون بجر اأذني اأي�سا فقوموا بذلك".
وطالب���ت ام مهن���د، ال�س���در بت�س���ليم قتل���ة 

ابنها وقتلة باقي المتظاهرين.
ويطالب محتجون منذ ا�س���هر، بمحا�س���بة 
الم�س���وؤولين عن مقتل نح���و 700 متظاهر 
وا�س���ابة 25 ال���ف اآخري���ن من���ذ ت�س���رين 
الول الما�س���ي. وتعه���د رئي����ض الحكومة 
الجديد م�س���طفى الكاظمي بمحا�سبة قتلة 

المتظاهرين، وكّل���ف لجنة باإجراء تحقيق 
للو�سول اإلى الجناة، لكن نا�سطين حذروا 
من "تدخل �سيا�سي" قد يوؤجل هذا الملف.

وو�سل الها�ستاك الخا�ض بتاأييد ام مهند، 
قبل يومين، ال���ى اكثر من 60 الف تغريدة 
عل���ى )توتي���ر(، فيما �س���نت جه���ات اخرى 

المراأة. ت�سويه" �سد  "حملة 
واتهمت والدة �سحية الحتجاجات، بانها 
قد ت�س���لمت اأموال من قب���ل جهات مجهولة 
"ال�س���در"،  ا�س���تهداف  ف���ي  لال�س���تمرار 
واخ���رى قال���ت ب���ان ام مهن���د مدعومة من 

�سخ�سية �سيا�سية معروفة في النجف.
وه���و  النا�س���ري،  ا�س���عد  ق���ال  بالمقاب���ل 
�س���دري من�س���ق في ذي قار، ان "ع�سابات 
القتل وت�سقيط الأعرا�ض، لم يكتفوا بدماء 

الثوار الأبرياء". وا�ساف في تغريدة على 
)تويتر(: "لحقوا اأعرا�ض اأمهات ال�سهداء 
اللواتي ي�س���رفن كل ال�سيا�سيين الفا�سدين 
وقادتهم، وكل الل�س���و�ض والخونة الذين 

اأف�سدوا ودمروا البلد باأب�سع ال�سور".

ليلة االأربعاء 
الما�س���ين  اليومي���ن  خ���الل  الم���ر  ظ���ل 
مح�سوًرا في �سجال على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، حتى ليلة الربعاء، حيث تدفق 
الع�س���رات م���ن ان�س���ار الزعيم ال�س���دري، 
ال���ى محيط مقب���رة وال���ده محمد ال�س���در 
ف���ي النجف. وق���ال احمد مكي، نا�س���ط في 
النجف ل�)المدى(: "و�س���لت معلومات عن 
ان ام مهن���د ق���د اختطف���ت ف���ي تل���ك الليلة، 

و�س���اد العتقاد بانها موجودة قرب مقبرة 
ال�س���در". في تل���ك الثناء ن�س���رت تغريدة 
عل���ى ح�س���اب )توتير( من�س���وبة الى وزير 
الداخلية عثمان الغانمي، الذي كان حينها 
موجوًدا في النجف، �س���من زيارة مكوكية 
لع���دة محافظ���ات بع���د اي���ام م���ن ت�س���لمه 
المن�س���ب قال فيه���ا: "وجهنا قائد �س���رطة 
النجف وال�س���تخبارات وجمي���ع الجهزة 
المني���ة بالك�س���ف والتح���ري ع���ن الماكن 
القريب���ة م���ن مرق���د ال�س���يد محمد ال�س���در 
للك�س���ف ع���ن اماك���ن م�س���بوهة ت�س���تعمل 
للخطف". وا�س���اف الغانم���ي في تغريدته 
المزعوم���ة ان تل���ك الج���راءات تاأتي "بعد 
ورود معلوم���ات م���ن جه���از المخاب���رات" 
حول الحادث���ة. ووزير الداخلية مكلف من 

قبل رئي����ض الحكومة م�س���طفى الكاظمي، 
قب���ل ايام، برئا�س���ة لجنة خا�س���ة لتق�س���ي 
الحقائ���ق ع���ن "ال�س���جون ال�س���رية" التي 
يعتقد نا�سطون وجهات حقوقية انها ت�سم 
نحو 60 متظاهرا من احتجاجات ت�س���رين 

ما زلوا في عداد المفقودين.
بالمقابل قال احمد مكي، ان "الو�ساع في 
النج���ف ارتبكت بعد ذلك ب�س���بب انباء عن 
دخ���ول ا�س���خا�ض م���ن خ���ارج المدينة الى 
حرق مقبرة ال�سيد ال�سدر" في "�سيناريو" 
م�س���ابه لما جرى في مقب���رة الحكيم نهاية 
ت�س���رين الثان���ي الما�س���ي، واتهم���ت في���ه 

جهات �سيعية "متطرفة".
وق���ال بي���ان ل�س���رطة النج���ف، ل���م يت�س���ن 
ل�)المدى( التاأكد من �س���حته، ان المعتدين 

على قبر ال�سدر "جاءوا من خارج المدينة 
لزي���ارة مقبرة وادي ال�س���الم"، على الرغم 
من وج���ود اجراءات م�س���ددة ف���ي النجف 
تمنع دخول ال�سخا�ض ب�سبب تف�سي وباء 
كورونا. م�س���در ر�س���مي من اع���الم مكتب 
ال�سهيد ال�سدر، قال بح�سب ما نقلته بع�ض 
و�س���ائل الع���الم، ع���ن ح�س���ول محاولت 
ال�س���در  المرج���ع محم���د  مرق���د  لقتح���ام 
ونجلي���ه م���ن بع����ض العنا�س���ر الخارج���ة 
ع���ن القان���ون . لك���ن المكتب قال ف���ي بيان 
مقت�س���ب، ان "م���ا حدث م�س���اء )الربعاء( 
ف���ي النج���ف ال�س���رف م�س���اجرة ب�س���يطة 
م���ع الجه���زة المنية ف���ي القاط���ع المني 
عن���د مدخل حي الرحمة م���ن قبل مجموعة 
من ال�س���باب حاولوا ك�س���ر حظر التجوال 
ال�س���الم".  وادي  مقب���رة  ال���ى  والدخ���ول 
وا�س���اف "حيث تم اعتقال بع�سهم من قبل 
الق���وات الأمنية، وما ي�س���اع من معلومات 
ح���ول نية دخ���ول مرق���د ال�س���هيد ال�س���در 
ونجليه غير �س���حيحة". بالمقابل و�س���ف 
�س���الح محمد العراقي المقرب من ال�سدر، 
بان ماجرى هو "فتنة". وقال في من�س���ور 
على مواقع التوا�سل الجتماعي: "اخمدت 
الفتنة.. وارج���و ان ل تعود، وال فاننا لن 
ن�س���كت". وا�س���اف: "ق���د اوعز �س���ماحته 
ان يف���رج عنهم ولم ي�س���مح باقامة دعاوى 
�س���دهم، كم���ا واوعز ب���ان يتموا مرا�س���يم 
بان�س���يابية  ال�س���ريف  للمرق���د  زيارته���م 
وادب، ويوف���ر له���م اج���واء الرج���وع الى 
محافظاته���م". اإل���ى ذلك اعتب���ر النائب عن 
تحالف �سائرون �سباح الطلوبي العكيلي، 
اأن ما ح�س���ل ام����ض من اعت���داء على مرقد 
ال�س���يد ال�سهيد ال�س���در في النجف ليدخل 
ف���ي خان���ة ال�س���دفة، داعي���ًا ال���ى التعام���ل 

بجدية عالية مع المو�سوع.
وق���ال العكيل���ي   ان���ه "ل يخف���ى على احد 
ان م���ا حدث ليل���ة الربعاء م���ن اعتداء اثم 
ولعين على �سريح ولي هز عرو�ض الظلمة 
والطواغي���ت واثب���ت للعال���م ان ال�س���وت 
الواحد اذا عال و�سدح بالحق فانه �سيقلب 
الطاول���ة عل���ى كل ظال���م وطاغي���ة ومجرم 
و�س���ارق وانه ما زال م�س���در قلق لهم حتى 
بعد ا�ست�سهاده"، مبينا "اننا نقول يا �سادة 
المن والم���ان في بلدي )ان ال�س���در خط 

احمر( عند جميع ال�سرفاء".
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�سيناريو م�سابه ملحاوالت 
حرق مقربة احلكيم: غرباء 
يتحركون يف ظل كورونا

�ساحة 
االحتجاجات 
يف النجف

�ض��ًرا بغ��داد  م��ع  العالق��ة  ترطي��ب  يحاول��ون  اإيراني��ون  دبلوما�ض��يون 

يف وق��ت متاأخ��ر من م�ساء االربع��اء، طالب مقرب من زعيم التي��ار ال�سدري مقتدى ال�س��در، ان�سار االخري باالن�سح��اب من قرب والده يف 
النج��ف، رج��ل الدين حممد ال�سدر، بعد انباء ع��ن اقتحام املكان. وجاءت تلك التطورات بعد ت�سريبات ع��ن اختطاف والدة احد �سحايا 

االحتجاجات يف النجف، والتي اتهمت موؤيدين لل�سدر باالإ�ساءة اىل االخري، وجتمع عدد من ان�سار "املختطفة" يف حميط املرقد.

 بغداد / املدى

قال رئي�ض الوزراء م�سطفى الكاظمي، اإنه لن تكون هناك قوة 
خارج اإط���ار الدولة، م�س���را اإىل اأن جميع القوات الع�س���كرية 

والأمنية يف خدمة ال�سعب وتطلعاته.
ج���اء ذل���ك يف �سل�س���لة تدوينات ن�س���رتها ال�س���فحة الر�س���مية 
لرئا�س���ة جمل�ض الوزراء على من�سة )تويرت(، اأم�ض اخلمي�ض، 
اأ�سارت فيها اإىل اأن رئي�ض جمل�ض الوزراء القائد العام للقوات 
امل�س���لحة زار مق���ر قيادة العمليات امل�س���رتكة واطل���ع على اآخر 
م�س���تجدات العمليات اجلاري���ة، وفعاليات التطهر امل�س���تمرة 

�سد عنا�سر تنظيم داع�ض الإرهابي.
ه���ا اأن تك���ون خارج  وق���ال اي�س���ا ان���ه "ل جه���ة اأو ق���وة من حِقّ
اإط���ار الدول���ة، موؤكدا ا�س���تمرار العملي���ات الع�س���كرية وتاأمني 

احلدود".
واأكد الكاظمي اأن "تطوير املوؤ�س�س���ات الأمنية واإ�سالحها هما 
م���ن اأولوي���ات املنهاج ال���وزاري ال���ذي ين�ض على تعزي���ز اأداء 
الأجه���زة الأمنية املختلف���ة وحتقيق التكام���ل املطلوب بينها"، 
م�سرا اإىل "العمل مببداأ اأَن كل القوات الع�سكرية والأمنية يف 
خدمة ال�سعب وتطلعاته ووحدته واأمنه وحماية مقدراته، واأَن 

ل جهة اأو قوة من حِقها اأن تكون خارج اإطار الدولة".

الكاظمي: لن تكون 
هناك قوة خارج 

اإطار الدولة

وفد من طهران اأقنع كتاًل �سيعية بالت�سويت ل�سالح الكاظمي ل� "حفظ ما الوجه"



  متابعة/ املدى 

ال�صحاف����ة  وكال����ة  ن�صرت����ه  تقري����ر  �صل����ط 
التاأث����رات  عل����ى  ال�ص����وء  الفرن�صي����ة، 
الإيجابية للحظر يف دول اجلوار باإنعا�ش 
الوكال����ة  وذك����رت  العراق����ي.   القت�ص����اد 
الفرن�صي����ة ان احلظ����ر يف تركي����ا واي����ران 
والردن والت����ي اعت����اد ال�ص����وق العراق����ي 
بالعتماد عليها، بداأ يتغر وتنقلب املعادلة 
بالعتماد عل����ى النتاج املحلي.   وجاء يف 
التقري����ر اأن: "�صراء املنتج����ات الرتكية اأو 
الإيراني����ة اأو الأردني����ة اأم����ر اعتي����ادي يف 
الع����راق، بل����د النخيل ال����ذي ي�صتورد حتى 
التم����ر م����ن اخللي����ج. لك����ن احلظ����ر العاملي 
املفرو�����ش ج����راء تف�صي وب����اء كوفيد-19 
ب����داأ بتغير املعادلة عل����ى مهل.  يقول اأمني 
ال����ذي اأودى  قا�ص����م ب�صراح����ة اإن الوب����اء 
����ا يف الع����راق، نعم����ة.    بنح����و 170 �صخ�صً
ي�ص����ر الرجل الذي ميل����ك م�صنًع����ا لإنتاج 
مدين����ة  يف   2006 الع����ام  من����ذ  املثلج����ات 
الب�صرة اجلنوبية اإىل اأن "الأزمة �صمحت 
لنا اأن نثبت اأنف�صنا يف ال�صوق العراقية".   
ففي ال�صابق، واأمام املنتجات الأجنبية، مل 
يكن ل����دى "�صنع يف الع����راق" اأي فر�صة، 
ب�صب����ب ثمنها الباه����ظ وكمياتها ال�صغرة 
طوي����ً�.  وقًت����ا  يحت����اج  ال����ذي  وانتاجه����ا 
وبالت����ايل مل يك����ن ل����دى املنت����ج املحلي كل 
عوامل اجلذب يف مقابل �صل�صلة املنتجات 
امل�صت����وردة.   لكن باإغ�����ق تلك احلدود مع 
احلظ����ر العامل����ي، ف����اإن امل�صان����ع العراقية، 
التي انخف�ص����ت اأعدادها ب�صكل كبر خ�ل 
عقد من احل�ص����ار الدويل و�صنوات العنف 
واحل����روب املتكررة، متكنت م����ن الدخول 

اإىل اللعبة جمدًدا.  
يق����ول قا�ص����م لفران�����ش بر�ش، وه����و الذي 
معامل����ه  يف  موظ����ف  اآلف  ث�ث����ة  يدي����ر 
للمثلجات وامل����واد الغذائية التي ي�صدرها 
م����ن الب�ص����رة اإىل باقي حمافظ����ات العراق 
"لق����د متكن����ا من ا�صتع����ادة اأ�ص����واق كانت 
ال�ص����ادرات".   وي�صي����ف  فيه����ا  �صحقتن����ا 
"مل نع����د بحاجة اإىل خف�����ش الأ�صعار يف 
مواجه����ة الآي�ش كرمي الإي����راين الرخي�ش 
لتجنب اخل�ص����ارة".   والأرقام يف العراق 
م�صللة، ف����اإذا كان امليزان التجاري ل يزال 
����ا اإىل حد كب����ر، فذلك لأن����ه يت�صخم  فائ�صً
ب�ص����كل م�صطن����ع ج����راء النف����ط . يف العام 
2018، ووفًق����ا ملنظم����ة التج����ارة العاملية، 
�ص����ّدر العراق ما قيمت����ه 97،2 مليار دولر 

من ال�صلع واخلدم����ات، لكنها كانت بن�صبة 
98 يف املئة من النفط والغاز.  ويف الوقت 
نف�صه، ا�صتورد مببلغ 70 مليار دولر �صلًعا 
وخدمات متنوعة مثل الكهرباء والطماطم 

وال�صيارات والدجاج املجمد.  
لك����ن اليوم، وم����ع انخفا�ش اأ�صع����ار النفط 
بث�ثة اأ�صع����اف تقريًبا، ف����اإن العراق يقف 

على حافة هاوية مالية.  
ب����داأ بالفع����ل فر�����ش �صرائ����ب عل����ى  وق����د 
ال����واردات يطالب بها املنتج����ون املحليون 
املت�صررون منذ �صن����وات، وبالتايل ارتفع 
الدخ����ل اجلدي����د من 2،5 ملي����ون دولر يف 
الن�صف الأول من ني�صان/اأبريل، اإىل 7.3 
ملي����ون دولر يف اأيار/ماي����و.   ولتقلي�ش 
�صتنخف�����ش  اخل����ارج،  م����ن  م�صرتيات����ه 
ال����واردات العراقي����ة م����ن 92 ملي����ار دولر 
يف 2019 اإىل 81 ملي����ار دولر يف 2021، 

وفًقا ل�صندوق النقد الدويل.  
وبالفعل، فقد تراجعت الواردات ال�صينية 
يف ني�صان/اأبري����ل م����ن م����ا يق����ارب ملي����ار 
دولر قب����ل اأربعة اأ�صهر، بالكاد و�صلت اإىل 
775 ملي����ون دولر، وفًق����ا لأرق����ام ر�صمية 
م����ن بك����ني.   اأم����ا م����ن اجلان����ب الإي����راين، 
ملي����ون  م����ن 450  ال����واردات  فانخف�ص����ت 
دولر �صهرًيا اإىل 300 مليون دولر، ولكن 
فقط م����ع اإعادة فتح النق����اط احلدودية من 

جهة كرد�صتان العراق موؤخًرا.  
ويف ه����ذا ال�صياق، ف����اإن تنوي����ع القت�صاد 
وا�صتئن����اف عم����ل ال�صناع����ة الت����ي نهب����ت 
و�صرقت خ�ل احلروب، بات اأمًرا �صرورًيا 
الي����وم.   وباتت الدولة، التي مل تعد قادرة 
على التوظيف، تعتمد على القطاع اخلا�ش 

خللق الرثوات والوظائف.  
يعم����ل ه����ادي عب����ود يف اإنت����اج الأنابي����ب 
الب��صتيكية. واإ�صافة اإىل القطاع اخلا�ش 
املنعدم تقريًبا، والنظام امل�صريف املتذبذب، 
وال�صرائب الب�صيطة على الواردات، عليه 
ا اأن يواجه مناف�صني بعملة متدهورة  اأي�صً
مث����ل اإيران، واإنت����اج بتكاليف احلد الأدنى 
مثل ال�صني.   ولكن، يوؤكد الرجل ذو ال�صعر 
الأبي�ش امل�صفف بعناية، اأن النتعا�ش يف 

خ�صم اأزمة كوفيد-19، كان مذهً�.
ويقول لفران�ش بر�ش "الآن اأبيع الأنابيب 
وم����ع  ت�صنيعه����ا".   قب����ل  الب��صتيكي����ة 
الطلبات الكبرة للمواد املختومة ب�"�صنع 
يف الع����راق"، يوؤكد مدير امل�صنع اليوم اأن 
"الو�ص����ع تغر ب�صكل جيد".   واأكرث من 
مل�ش التغي����ر يف مدينة الب�صرة اجلنوبية 
ه����م  الب�����د،  يف  الوحي����دة  ال�صاحلي����ة 
ال�صي����ادون وجتار الأ�صم����اك.   يقول بائع 
ال�صمك حممد فا�صل، الذي ين�صب ب�صطته 
يف ال�ص����وق املركزية يومًيا، لفران�ش بر�ش 
الأ�صماك".    ع����دد  ازداد  �صه����ر،  "من����ذ نحو 
ويو�ص����ح اأن "الكويتي����ني والإيراني����ني ل 
يخرجون الآن"، وبالت����ايل فاإن ال�صيادين 
العراقي����ني بات����وا ي�صيط����رون عل����ى املياه 
واأ�صماكه����ا.   ونتيج����ة لذلك، يق����ول فا�صل 
اإن ال�صي����د ب����ات معج����زة لدرج����ة اأن �صعر 
كيلو �صم����ك الزبيدي "انخف�ش من 20 اإىل 
11 األ����ف دينار" اأي نح����و ت�صعة دولرات.   
ومل يتزايد ال����رزق يف البحر فقط، فلتلبية 
الطل����ب اجلديد، يخطط ه����اين عبود لفتح 
اأبواب التوظيف، ورفع عدد موظفيه قريًبا 

من مئة اإىل 150.  
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ال��ع��راق  يف  االن��ت��ح��ار  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  وراء  اأ�سا�سية  اأ���س��ب��اب   3 ي��ح��دد  الق�ساء   
بغداد/ املدى- عدوية الهاليل 

�صهدت حمافظتا النج���ف وذي قار، ام�ش 
الول الأربع���اء، الك�ص���ف ع���ن 3 ح���الت 

وحرًقا. �صنًقا  "انتحار" لرجال 
واأعلنت مديرية الدفاع املدين يف النجف، 
انتح���ار اأحد املواطن���ني، �صنًقا يف منطقة 
ح���ي الع�صك���ري. وقال الناط���ق الإع�مي 
با�ص���م املديري���ة عل���ي تويج يف بي���ان، اإن 
"اأح���د املواطنني انتح���ر �صنًقا يف منزله 
يف ح���ي الع�صكري �صمايل املحافظة، عرب 
تعليق نف�ص���ه بحبل".  واأ�صاف، اأن "فرق 
الإنق���اذ تبا�صر باإنزال���ه وت�صليمه للجهات 
املخت�صة"، مو�صًحا اأن "املواطن يبلغ من 
العم���ر 45 عاًم���ا". كما ب���ني، اأن "القوات 
الأمني���ة و�صل���ت اإىل م���كان احل���ادث بعد 
اإب����غ اجل���ران، واأن التحقيقات الأولية 
ت�ص���ر اإىل اأن الرج���ل �صن���ق نف�صه قبل 5 
اأيام".  من جانب���ه، قال �صابط يف �صرطة 
العق���د  "رج���ً� يف  اإن  ق���ار  حمافظ���ة ذي 
اخلام����ش م���ن العمر، اأق���دم عل���ى اإ�صرام 
الن���ار يف نف�صه �صم���ايل حمافظة ذي قار، 
ما اأدى اإىل وفاته باحلال". وقال ال�صابط 
ال���ذي طلب ع���دم الك�صف ع���ن ا�صمه، 27 
اأيار/مايو، اإن "مركز �صرطة الفتاحية يف 
ق�صاء ال�صطرة تلقى ب�ًغا باندلع حريق 
يف اأح���د املن���ازل �صم���ن ح���ي الع�صكري، 
وعند و�صول قوة من ال�صرطة عرثت على 

رجل قد فارق احلياة اإثر حروق بالغة".
ت�ص���ر  الأولي���ة  "التحقيق���ات  اأن  وب���ني، 
اإىل اأن الرج���ل اأ�ص���رم الن���ار يف ج�ص���ده، 
اإث���ر اأزم���ة نف�صية يع���اين منها من���ذ وفاة 
زوجته قب���ل عامني"، فيما اأو�صح اأن ذات 
املنطقة �صهدت "حالة انتحار" لرجل اآخر 
حيث توا�صل ف���رق ال�صرطة التحقيق يف 
احلادثت���ني.    وتوؤك���د تقاري���ر ان ف���رتة 
احلج���ر املنزيل ب�صب���ب جائح���ة كورونا 
�صهدت العديد من ح���الت النتحار ف�ص� 
ع���ن حالت العن���ف املنزيل الت���ي ازدادت 
بن�صب���ة %50 يف بع�ش الماكن ح�صبما 
اوردت���ه وكالة فران����ش بر�ش وعلى ل�صان 
مدي���ر ال�صرط���ة املجتمعي���ة العمي���د غالب 
حكاي���ة  م���ع  البداي���ة  كان���ت   .. العطي���ة 

النج���ف  حمافظ���ة  م���ن  الزبي���دي  م����ك 
الت���ي ا�صعل���ت الن���ار يف ج�صده���ا ب�صبب 
ماتعر�ص���ت له م���ن عنف من قب���ل زوجها 
واهل���ه والتي حتولت اىل ق�صية راأي عام 
ودفع���ت املنظمات الن�صائي���ة واملخت�صني 
اىل املطالب���ة بال�ص���راع يف اق���رار قانون 
العنف ال�صري، ث���م توالت بعدها حالت 
انتح���ار متنوع���ة ما ب���ني فت���اة بعمر 17 
عام���ا �صنق���ت نف�صها يف حمافظ���ة ذي قار 
با�صتخ���دام و�صاحه���ا واخ���رى يف ح���ي 
العامل يف بغداد وبنف�ش الطريقة، ف�ص� 
عن عدة حماولت ل�نتحار غرقا مت انقاذ 
بع�ش املقدمني عليها بينما تويف البع�ش 
الآخ���ر، كم���ا ا�صيع ع���ن انتح���ار رجل يف 
ال�صليمانية بع���د قتل زوجته ب�صبب الفقر 
يف ظل احلجر ال�صحي وانتحار �صاب يف 
حمافظة املثنى، وانتح���ار اآخر يف اربيل 

بع���د قتل ابنت���ه وزوجها م���ن دون معرفة 
ال�صباب، عدا احلالت التي مل يعلن عنها 
لأ�صب���اب اجتماعي���ة .. وت���رى الع�مي���ة 
الدكتورة راوية ها�صم تعليقا على انتحار 
ال�صاب���ة م����ك الزبي���دي والخري���ات ان 
عل���ى امل���راأة ان تفك���ر بتعقل قب���ل القدام 
عل���ى قرار كالنتحار، لأنه���ا �صتظل مذنبة 
يف ح���ق نف�صه���ا ويف نظر املجتم���ع، كما 
ان م���ن حق املعنف���ة ان ترف���ع ق�صية على 
زوجها وتطلب الط�ق ف� اأحد مبناأى من 
امل�صاكل عل���ى اخت�فها وقد عانت امهاتنا 
وجداتن���ا م���ن متاع���ب لح�ص���ر له���ا ومل 
يقدم���ن على النتحار ب���ل وا�صلن احلياة 
ب�صرب وحكمة .. يف الوقت الذي ترى فيه 
الع�مي���ة اميان حمي���د ان ل�ن�صان طاقة 
ملا يتحمله من الأمل والتعنيف، ومن ت�صل 
اىل حد احراق او �صنق نف�صها ف� بد انها 

عل���ى حافة النهي���ار الع�صب���ي وال�صباب 
كث���رة فقد يكون ال���زوج او الخ او الب 
�صكرا او يتعاط���ى املهدئات ويتعامل مع 
امل���راأة بطريق���ة ال�ص���رب امل���ربح، م�صرة 
ب�صرخ���ة  ا�صب���ه  ه���و  ح���دث  م���ا  ان  اىل 
ن�صوية للمطالب���ة بال�صراع باقرار قانون 
مناه�ص���ة العن���ف ال�صري .. م���ن جهتها، 
توؤك���د املحامية طيبة التميمي ان م�صروع 
قان���ون العن���ف ال�ص���ري مط���روح عل���ى 
طاول���ة جمل����ش الن���واب منذ ايل���ول عام 
2019 ومل ينظ���ر به حتى هذه اللحظة 
عل���ى الرغ���م م���ن ان���ه �صيعي���د الت���وازن 
ل��ص���رة العراقية ويحافظ عل���ى الن�صيج 
املجتمع���ي م���ن التفكك . وتوؤي���د النا�صطة 
ذكرى �صر�ص���م ان القانون ل يخ�ش املراأة 
وحده���ا بل جمي���ع افراد ال�ص���رة متمنية 
ان حتظ���ى ه���ذه القوان���ني باأولوي���ة لدى 

ال�صلط���ة الت�صريعي���ة يف الع���راق حفاظ���ا 
على كيان ال�ص���رة واملجتمع العراقي من 
ظواهر العنف ال�صري وبالتايل النتحار 
يف بع����ش احلالت .. م���ن اجلدير بالذكر 
ان وزارة الداخلي���ة اعلن���ت خ����ل ف���رتة 
ال�صاخ���ن  خطه���ا  ع���ن  ال�صح���ي  احلظ���ر 
)39( ل�صتقب���ال ال�صكاوى كاف���ة للتقليل 
من ح���الت العنف ال�ص���ري والتعامل مع 
الق�صاي���ا ال�صري���ة مبهنية عالي���ة .. واذا 
كان العن���ف ال�ص���ري والتقالي���د القبلي���ة 
انتح���ار  وراء  مايق���ف  ه���و  واحلرم���ان 
الن�ص���اء يف الع���راق، فما ه���و ال�صبب يف 
تزايد املنتحرين من الرجال اي�صا؟! ترى 
النا�صطة وفاء العزاوي ان احلجر املنزيل 
ال���ذي فر�صته ازمة فايرو�ش كورونا ادى 
اىل تزايد حالت النتحار لتزايد ال�صغط 
النف�ص���ي والع���وز والح�صا����ش بالياأ����ش 

خا�ص���ة وان احلكوم���ة مل تعم���ل على حل 
م�صكلة توقف العديد من ا�صحاب العمال 
احلرة عن العمل ب�صبب احلظر ما انعك�ش 

�صلبا على حياة ال�صر العراقية ..
م���ن اجلدير بالذك���ر ان مفو�صي���ة حقوق 
الن�ص���ان ق���د وثق���ت يف الع���ام املا�ص���ي 
انتحار يف جميع  725 حال���ة وحماولة 
املحافظ���ات العراقي���ة، وتوزع���ت حالت 
وحماولت النتحار بني الذكور والناث 
عل���ى الت���وايل: 346،379، كم���ا مثل���ت 
الفئ���ة العمري���ة )19-27( عام���ا الن�صبة 
الك���رب بني حالت وحم���اولت النتحار، 
تلته���ا الفئ���ة )33-40(، وق���د مت توثيق 
ه���ذه الرق���ام بالتع���اون ب���ني املفو�صي���ة 
ال�صح���ة  ووزارة  الداخلي���ة  ووزارة 

وجمل�ش الق�صاء. 
الق�ص���اء م���ن جانبه اب���دى راأي���ه يف هذه 
احل���وادث حي���ث قا�صي حمكم���ة جنايات 
الك���رخ حي���در جلي���ل الب���راوي ذك���ر اأن 
"ح���الت النتحار الواردة اغلبها ب�صبب 
الف���رتة  تفاق���م يف  ال���ذي  امل���ادي  الع���وز 
الأخ���رة ب�صب���ب الظ���روف القت�صادي���ة 
والأمنية وكذلك ب�صبب الرتكيب املجتمعي 
اله����ش".   ويلف���ت اإىل اأن "ال�صباب التي 
تدفع الن�صاء يف الغالب اإىل النتحار هي 
الت�صييق الأ�صري والعنف الذي تتعر�ش 
ل���ه الن�صاء �صواء م���ن ال���زوج اأو الأب اأو 
وال�صطه���اد  بال�ص���رب  فالعت���داء  الأخ، 
ي���وؤدي اإىل النتحار اأو يعترب من عوامله 

ولك� الطرفني ن�صاء او رجال".  
وي�صي���ف قا�صي حمكمة جناي���ات الكرخ 
اأن "الت�صيي���ق م���ن قبل ال���زوج اأو الأهل 
عل���ى الفتي���ات من اأه���م عوام���ل النتحار 
املر�ص���ودة حاليا وكذلك بع����ش الأعراف 
م���ن  الفتي���ات  حرم���ان  اأو  الجتماعي���ة 
التعلي���م اأو التوا�ص���ل املجتمع���ي وكذلك 
م���ع دخول مواق���ع التوا�ص���ل الجتماعي 
)ال�صو�صي���ال ميدي���ا( او متابع���ة برام���ج 
تلفزيوني���ة وكثر م���ن الأ�صباب احلياتية 
كانت واردة يف احل���الت املعرو�صة اأمام 
ق�ص���اة املحاكم".   ويلف���ت قا�صي حمكمة 
وعمره���م  "الأح���داث  اأن  اإىل  اجلناي���ات 
ال�صغر هم عر�ص���ه �صهلة اإىل التحري�ش 

او تنفي���ذ حالت النتحار خا�صة الفتيات 
القا�صرات ممن يتم تزويجهن باأ�صخا�ش 
غر اأكف���اء لهن بالعم���ر، اأو غر منا�صبني 
اجتماعيا فتكون هذه الزيجة من الأ�صباب 
املوؤدي���ة اإىل النتحار ناهي���ك عن التغرير 
به���ن وابتزازه���ن ع���رب مواق���ع التوا�صل 
ل�صتخ���دام  وم�صاومته���ن  الجتماع���ي 
التكنولوجي���ا ب�صكل غ���ر �صحيح ما اأدى 
اإىل وقوعه���ن فري�ص���ة البتزاز م���ا ي�صكل 
النتحار ردة فع���ل يف هذه الق�صايا وهو 

على هذا ال�صعيد اأحدث الأ�صباب".  
ويتفق معه بالقول القا�صي �صهيب اأديب 
مرج���ان قا�ص���ي حمكم���ة حتقي���ق الكرخ، 
م�صيف���ا اأن "العديد من ال�صكاوى ترد اإىل 
حماك���م التحقي���ق تظهر فيه���ا التحقيقات 
اأن جرمي���ة النتح���ار مت���ت بتحري�ش او 
تك���ون جرمية قت���ل عمد لك���ن التحقيقات 
تبني نوعيتها وبطبيعة ال�صياق القانوين 
حتال اإىل املحاكم املخت�صة ل�صيما حماكم 
اجلناي���ات".  م���ن جانب���ه ، ي���رى اخلبر 
ا�صالي���ب  ان  ري���كان  في�ص���ل  القان���وين 
العن���ف يف الرتبي���ة والتاأدي���ب والعق���اب 
اجل�ص���دي قد ت���وؤدي اىل نتائ���ج معكو�صة 
وتك���ون نتائجه���ا خمالف���ة ملا اري���د لها ان 
حتق���ق من اه���داف، ف���اذا ا�صتخدمت �صد 
التلمي���ذ فان الدرا�ص���ات اثبتت ان العقاب 
اجل�ص���دي امل�صتخدم �ص���د الت�ميذ يوؤدي 
واذا  الدرا�صي���ة  م�صتوياته���م  ت���دين  اىل 
ا�صتخدم���ت �ص���د الزوج���ات والبنات زاد 
العنف من متردهن عل���ى الب وقد يوؤدي 
يف ح���الت كثرة اىل النتح���ار، وينا�صد 
ريكان ال�صر العراقي���ة مبراجعة ا�صاليب 
الرتبي���ة م���ع مطالب���ة احلكوم���ة بت�صريع 
قوانني حتمي حقوق الن�صان وخ�صو�صا 
امل���راأة والطف���ل.. ويوؤكد طبي���ب من ق�صم 
الطوارئ رف�ش ذك���ر ا�صمه ان امل�صت�صفى 
ال���ذي يعمل في���ه ا�صتقبل ع���دة حماولت 
انتحار خ�ل فرتة احلجر املنزيل تنوعت 
ا�صبابها ما بني العن���ف ال�صري والبطالة 
والفق���ر، م�صرا اىل �صرورة معاجلة هذه 
الظاهرة عرب ت�صريع قوانني تكفل حماية 
ال�صرة من العنف وت�صمن العي�ش الكرمي 

للمواطن.

 متابعة/ املدى  

ح���ذرت خلية الزم���ة النيابي���ة، اخلمي�ش، 
النظ���ام  يف  "انهي���ار"  و  "كارث���ة"  م���ن 
ال�صح���ي بالب����د، فيما دع���ت اىل اجتماع 
مع خلية الزمة احلكومية بح�صور رئي�ش 

الوزراء.  
ودع���ا رئي�ش اللجنة النائ���ب الول لرئي�ش 
جمل����ش النواب ح�ص���ن الكعب���ي يف بيان، 
تلق���ت )املدى( ن�صخة من���ه ام�ش اخلمي�ش، 
خليت���ي  ب���ني  عاج���ل  اجتم���اع  "عق���د  اىل 
بح�ص���ور  واحلكومي���ة  النيابي���ة  الزم���ة 
رئي����ش اللجن���ة العلي���ا لل�صح���ة وال�ص�مة 
الوطني���ة م�صطفى الكاظمي، للوقوف على 
بي���ان ا�صب���اب الرتف���اع الكب���ر واخلطر 
باأعداد امل�صابني بوب���اء كورونا امل�صتجد، 
الناجع���ة  احلل���ول  بو�ص���ع  وال�ص���راع 
لحت���واء ه���ذه اجلائح���ة ومن���ع تف�صيه���ا 
لعداد ون�صب اعلى بكثر مما عليها الآن".   
وانتقد الكعبي "الجراءات البطيئة وغر 
اجلدي���ة الت���ي تتبعه���ا الدول���ة ب�ص���كل عام 
ب�ص���اأن مواجه���ة ه���ذا الوب���اء القات���ل، مما 
ا�صف���ر ع���ن ارتف���اع ال�صاب���ات يف اغل���ب 

مناطق بغداد �صيما جانب الر�صافة وحتى 
الكرخ خ�ل اليام الخرة املا�صية، ف�ص� 
ع���ن باق���ي املحافظ���ات بالرغم م���ن تطبيق 
احلظ���ر ال�صامل قبل عي���د الفطر بيومني"، 
م�ص���دًدا عل���ى ان "خلي���ة الزم���ة الربملانية 
كانت قد حذرت مراًرا وتكراًرا من خطورة 
الرتاخ���ي والتهاون يف فر����ش الجراءات 
الحرتازي���ة والوقائية عل���ى املناطق التي 

تعر�صت وت�صدرت موؤ�صر ال�صابات".  
وطال���ب الكعب���ي "بوج���وب و�ص���ع خط���ة 
واقعية وملمو�صة واتخ���اذ قرارات عاجلة 
وفق���ا للظروف واملعطي���ات الراهنة"، فيما 
ج���دد حتذيره من "ح���دوث كارث���ة �صحية 
وب�صري���ة كبرة واحتمالي���ة انهيار النظام 
ال�صح���ي يف كل م�صت�صفي���ات الب����د اذا مل 

يتم تغير كل ال�صاليب املتبعة احلالية".
م���ن جهة اخ���رى اعلنت حمافظ���ة النجف، 
اخلمي�ش، ع���ن ت�صجيل ا�صابتني جديدتني 

بفرو�ش كورونا.  
وق���ال املحافظ لوؤي اليا�صري يف بيان، انه 
للفرو�ش  حاملتني  اإ�صابتني  ت�صجيل  "مت 
يف املحافظ���ة ه���ذا اليوم، وكذل���ك ت�صجيل 
5 ا�صاب���ات ي���وم اأم����ش الربع���اء، ف�ص� 

ع���ن مغادرة 6 ح���الت مت متاثله���م لل�صفاء 
من م�صت�صف���ى العزل يف النج���ف الأ�صرف 
ا".   ودع���ا اليا�صري اأبناء  لي���وم اأم�ش اي�صً
النجف اىل "اللتزام بقرارات خلية الأزمة 
للحد من انت�صار الوباء وهي من م�صوؤولية 
بالتو�صي���ات  ���ا  اأي�صً واللت���زام  اجلمي���ع، 
ال�صادرة من قب���ل فرقنا ال�صحية للخ��ش 
نهائيا من اجلائحة".   وقدمت دائرة �صحة 
النج���ف، اخلمي����ش، ت�ص���ع تو�صي���ات لتتم 
مناق�صته���ا يف اجتم���اع خلي���ة الأزم���ة يف 

املحافظة املقرر انعقاده اليوم اخلمي�ش.  
وقال مدي���ر عام الدائ���رة الدكتور ر�صوان 
الكن���دي يف بيان، )28 اي���ار 2020(، اإن 
تف�صي  ملنع  تو�صي���ات   9 رفعت  "الدائ���رة 
فرو�ش كورون���ا و�صتت���م مناق�صتها خ�ل 
املنتظ���ر  املحافظ���ة  اأزم���ة  اجتم���اع خلي���ة 

انعقاده اليوم".    
"التو�صي���ات  اأن  اىل  الكن���دي  وا�ص���ار 
املرفوع���ة خللية اأزم���ة املحافظ���ة ت�صمنت 

ما يلي:    
-1 اإعادة العمل باإجراءات حظر التجوال 
 7 ال�صاع���ة  اإىل  م�ص���اء   8 ال�صاع���ة  م���ن 

�صباحا.

مع  كامل وفعلي  ب�صكل  املحافظة  غلق   2-
املحافظات املجاورة.    

�صوب���ات  والك���ويف  املقاه���ي  غل���ق   3-
وامل�ع���ب والقاع���ات الريا�صي���ة وقاع���ات 
عم���ل  واقت�ص���ار  وامل�صاب���ح  املنا�صب���ات 
املطاعم على خدم���ات التو�صيل )الدلفري( 
فيه���ا  العامل���ني  الت���زام  م���ع  وال�صف���ري 
الكف���وف  )ارت���داء  ال�صحي���ة  بال�صواب���ط 

والكمامات والتباعد الجتماعي(.    
-4 يك���ون ال���دوام بن�صبة 25 % لدوائر 
الدول���ة والعتب���ات املقد�ص���ة ع���دا الق���وات 
مراجع���ة  وتنظي���م  وال�صح���ة  الأمني���ة 
املواطن���ني للدوائ���ر مب���ا ي�صم���ن احلف���اظ 
على التباع���د الجتماع���ي وتفعيل قرارات 
خلي���ة اأزم���ة املحافظ���ة مبحا�صب���ة م���دراء 

الدوائر املخالفة.    
اإجباري���ة  اإج���ازة  من���ح  ق���رار  تفعي���ل   5-

للموظفات احلوامل.    
املرافق���ني  الأ�صخا����ش  ع���دد  حتدي���د   6-
بخم�ص���ة  للمحافظ���ة  الواف���دة  للجنائ���ز 
اأ�صخا����ش فق���ط. -7 تنظيم زي���ارات ذوي 
املوقوفني يف قيادة ال�صرطة ملنع الكتظاظ 

واحلفاظ على التباعد الجتماعي. 
50 األف دينار على من  -8 فر����ش غرامة 
يخال���ف التعليم���ات ال�صحي���ة يف الأماكن 
العام���ة وداخل الدوائر للح���ث على ارتداء 
الكمامات والكفوف والتباعد الجتماعي.   
اجلوام���ع  فت���ح  باإع���ادة  الرتي���ث   9-
بالق���رارات  العم���ل  وتفعي���ل  وامل�صاج���د 
ال�صابق���ة مبن���ع اإقام���ة الف���واحت وجمال�ش 
الع���زاء واملنا�صبات الديني���ة والجتماعية 
وتكليف املخاتر مبتابعتها والتبليغ عنها 

كل يف منطقته.
اإقلي���م  يف  ال�صح���ة  وزارة  اأعلن���ت  فيم���ا 
كرد�صت���ان ام����ش اخلمي����ش، ت�صجي���ل 12 
يف  كورون���ا  بفرو����ش  جدي���دة  اإ�صاب���ة 

اأربيل.
وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان تلق���ت )امل���دى( 
ن�صخ���ة من���ه اإن���ه "مت ت�صجي���ل 12 اإ�صابة 
اأربي���ل"،   يف  كورون���ا  بفرو����ش  جدي���دة 
واأ�صاف���ت اأن "ال�صاب���ات ه���ي بواق���ع 5 

رجال و5 ن�صاء و�صابتني". 

اأحدهم ظل "معلًقا" ل� 5 اأيام.. تفا�سيل 3 حاالت "انتحار" في النجف وذي قار

في فترة الحجر المنزلي: تزايد حوادث ومحاولت النتحار في الأ�سر العراقية

عودة االإ�سابات اإىل مدينة النجف 

خلية الأزمة النيابية تحذر من انهيار النظام ال�سحي: 
كارثة ب�سرية �ستحدث

توقف ال�ستيراد ب�سبب كورونا ينع�ش المنتوج المحلي
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ال���ن���ج���وم وم���ك���ت�������ش���ف  ال�����ب�����ط�����والت  �����ش����ائ����د  ي�������ش���ت���ذك���ر  االآ�������ش������ي������وي    

 ممتاز توما�س
رأيك وأنت حر

تعقيًبا على �حلو�ر �ل�شامل و�ملهم �لذي �أجر�ه �ل�شحفي �إياد �ل�شاحلي 
م���ع �خلب���ر �لدكتور با�ش���ل عبد �مله���دي بجز�أي���ه �لثالث���اء و�لأربعاء 
�ملا�شي���ن، �أرى من �لن�ش���اف �لقول �إن ما ج���اء يف �ملقابلة �ل�شريحة 
يع����رّ عن قر�ءة تفاوؤلية للمرحلة �ملقبلة للريا�شة �إذ� ما تعاون �جلميع 

مع نهج �لرجل �لإ�شالحي.
ل جنام���ل هن���ا، �أو نكيل �ملدي���ح يف �شخ�شية �لدكت���ور با�شل، فالرجل 
�ش���ات، و�شخ�شية  يبق���ى علًما ب���ن �أع���الم �لع���ر�ق يف جمي���ع �لتخ�شرّ
ريا�شي���ة �إد�ري���ة، �أكادميي���ة وتنظيمي���ة وقانوني���ة وعلمي���ة وعقالنية 
���ز طو�ل �ل�شنن �ملا�شية  موزون���ة، ي�شهد له �لقا�شي و�لد�ين، فقد متيرّ
ًز� �شو�ء من ناحية �لر�شاد  بر�شم خارطة �لريا�شة �لعر�قية، وكان مميرّ
و�لن�شح و�لتوجيهات و�ل�شالح �أو من خالل كفاءته وموقعه �لعلمي، 

�إن كان �شاحب من�شب ومكلرّف ر�شمًيا من �لدولة �أم ل.
�شهد �لدكت���ور �لكثر من �لنتهاكات و�ملمار�ش���ات �ل�شلبية و�ملخالفات 
و�لتحاي���ل عل���ى �لقو�ن���ن و�لقي���م و�ملب���ادئ �لريا�شي���ة، ولك���ن كان 
له ومل ي�ش���دح �شوته يف ف�ش���ح �ملتاآمرين و�ملتالعبن  بخي���اًل يف تدخرّ
ل �ل�شمت و�ل�شكوت عماًل باملثل  و�لف�شائين ومن على �شاكلتهم، وف�شرّ
)�أبعْد عن �ل�ش���ررّ وغنرّي له( وعذًر� ل�شر�حتي ور�أيي، لأنه كان ومل يزل 
�ل�شوت �مل�شموع و�مل�شتجيب ونقول له )كالمك �أو�مر( ملا تتمترّع به من 
�شف���ات ومميرّز�ت و�شخ�شية يفتقدها عاملنا �لريا�شي �لعر�قي �ل�شابق 

و�حلايل.
ميتلك دكتور با�شل كل ��شلحة �إ�شالح منظومتنا �لريا�شية، ول يحتاج 
لأمر ر�شمي للمبا�شرة بذلك ومعه �جتثاث �لف�شاد �مل�شت�شري يف مر�فق 
�لريا�شة، كما �أنرّ طول فرتة �بتعاده �لإعالمي ��شتغلرّه �لبع�ض للتمادي 
يف كل م���ا هو فا�شد وع�شو�ئي وتبذير و�شرقة �ملال �لعام )مال �ل�شعب 

و�لدولة( وغر �أخالقي �أمام مر�أى وم�شمع �جلميع.
مل ت�شه���د �لريا�شة �لعر�قية منذ تاأ�شي�شها مثل �لف�شاد و�شر�ء �ملنا�شب 
وبي���ع �لذمم وغرها �لتي طالت �جلميع لدرجة �لتالعب �لتي �نحرفت 
كز يف �نظمة عدمية �ملهنية، وغياب �لتعامل  ٣٦٠ درجة، و��شبابها ترترّ
مبب���د�أ �لث���و�ب و�لعق���اب، وع���دم مر�قب���ة �ملال �لع���ام، وع���دم �للتز�م 
مبب���ادئ �ملحا�شب���ة و�ملتابعة و�ملر�قبة و�ملجام���الت و��شرت�ك �جلميع 
ولو بدرج���ات متفاوتة يف زيادة وم�شاعفة �خلل���ل و�لنك�شة و�لكارثة 

حتى يومنا هذ� .
ن ي�شاندوه ويدعموه  ي�شتطيع �لدكتور با�شل مع �ملخل�شن �لآخرين ممرّ
عة و�ملوؤثرة لتحريك  ية و�مل�شدرّ على طول �خلط �أن يو�شل ر�شالته �ملدورّ
�ملوقف و�إحد�ث زلز�ل وث���ورة و�نتفا�شة على �لو�قع �ملرير و�ملخزي 
لريا�شتن���ا. للعل���م نحت���اج فقط تطبي���ق �لقو�نن و�للو�ئ���ح �لن�شانية 
���الت �لدخالء من  و�لأخالقي���ة بعيًد� ع���ن �ملحا�ش�شة و�لتكترّالت وتدخرّ

�ملدعومن ب�شترّى �لطرق .
ل يف جمتمعنا، ولكن وجود  ب ومتاأ�شرّ د ومت�شعرّ نعم �إن �خللل كبر ومعقرّ
���ك و�مل�شهود بكفاءت���ه ونز�هته و�ت�ش���اع ذهنيته  �لقائ���د و�لبط���ل �ملحنرّ
وعلميته وتقييمه �لأمور ووجود �شريحة كبرة من خ��ئنا و�بطالنا 
و�ل�ش���ارع �لريا�ش���ي ت�شع ثقتها ورهانها علي���ه بالإ�شالح و��شتئ�شال 

كل �لمر��ض �ملزمنة، وهذه �ل�شفات متو�فرة يف �لدكتور.
ه  نع���م ريا�شتن���ا ��شبح���ت فا�شدة بفعل فاع���ل م�شتبد وم�شتفي���د ل يهمرّ
عقاب �ملجتمع و�لدولة، ومت�شرترّ على م�شلحة ي�شكت بثمن، وم�شوؤول 
مالية ي�شارك يف �خلطر ويتمادى وي�شتمر فيه و�ل�شبب غياب �ملحا�شبة 

و�ملر�قبة.
�إن كل ذل���ك ممكن �ل�شيط���رة عليه �إذ� كانت هن���اك �شمائر وقيم وعد�لة 
فيات، ومع ذلك مل يتحقرّق �أي  و�شيط���رة على �ملال �لعام ومر�قب���ة �ل�شررّ
ر �أو غره، �ل���كل بعد �لف�ش���ل كان يت�شبرّث باملال  ���ز ول تطورّ �إجن���از مميرّ
و�لأع���ذ�ر و�لظ���روف، �إنه���ا ��شطو�ن���ة ��شبحت م�شروخ���ة ومعروفة 

للجميع .
و�لأمن���اء  و�ملخل�ش���ن  ي���ن  �خلررّ �ىل  وحتت���اج  ���دة  معقرّ �لعملي���ة  �إن 
و�ل�شرفاء لي�شاندو� �لدكتور ول يخذلوه، بل �شيدعمون كل ��شالحاته 
و�ر�شاد�ت���ه على طول �خلط، ونتمنرّى ل���ه �لتوفيق يف م�شعاه �لوطني 
و�لأخالق���ي و�لن�شاين و�لريا�شي، لقد طفح �لكيل وجاء وقت �لتغير 

و�ل�شالح .

رجل الإ�ضالح الريا�ضي

لم ت�شهد الريا�شة العراقية منذ 
تاأ�شي�شها مثل الف�شاد و�شراء المنا�شب 

وبيع الذمم وغيرها التي طالت الجميع 
لدرجة التالعب التي انحرفت ٣٦٠ 
درجة، وا�شبابها تتّركز في انظمة 

عديمة المهنية

 بغداد / حيدر مدلول

تعهد وزير �ل�شباب و�لريا�شة عدنان 
درج���ال بالتع���اون م���ع �أمان���ة بغد�د 
لتاأهيل ق� �ملرح���وم عمو بابا �شيخ 
�ملدربن ومتحفه ��شتذكاًر� بالذكرى 
�حلادية ع�شرة لرحيله �لذي �شادف 
يوم �ل�شابع و�لع�شرين من �شهر �أيار 

لعام 2٠٠9.
وذكر �ملوقع �لر�شمي لوز�رة �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة عن �لوزير درجال قوله: 
مت���ر علينا �لذك���رى �حلادي���ة ع�شرة 
لرحي���ل �شي���خ �ملدرب���ن عم���و باب���ا 
�لرج���ل �ل���ذي حفر ��شم���ه يف تاريخ 
زه بح���روف  �لك���رة �لعر�قي���ة وط���ررّ
م���ن ذهب، �أبدع وق���دم �لكثر حمققا 
�أف�شل �لجناز�ت لعب���ا ومدربا، �ذ 
مثل ه���ذ� �لتاري���خ �ملو�ف���ق �ل�شابع 
ع���ام  �أي���ار  �شه���ر  م���ن  و�لع�شري���ن 
2٠٠9 رحي���ل �شي���خ �ملدرب���ن ع���ن 
�لدني���ا وبقيت ذكر�ه عالقة يف قلوب 
�أح���د  جميع���ا،  و�لع���رب  �لعر�قي���ن 
ت ومازلنا جنني ثمار  ع�ش���ر عاما مررّ
مدر�شة �لعط���اء و�خلل���ق �لريا�شي 

�لذي قدمه لنا وننهل منه.
و�أ�شاف: عرفناه حمًبا لبلده غيوًر� 
علي���ه و��شت���اًذ� كب���ًر� لالأجيال �لتي 
يف  لم���ع  ��ش���م  فه���و  مع���ه  تدرب���ت 
�شم���اء �لريا�شة �لعر�قي���ة و�شاحب 
�أف�شل �لجن���از�ت يف مالعب �لكرة 
�دخ���ل  عر�قي���ا وعربي���ا و�آ�شيوي���ا، 
�لفرح���ة ور�شم �لبت�شامة على �شفاه 
�لعر�قي���ن، ك���رة �لقدم كان���ت حياته 
�أخل�ض لها و�عطاها فاأعطته �ل�شهرة 
وح���ب �لنا����ض، ويف ذك���ر�ه �لعطرة 
رد  به���ا  ��شتطي���ع  للحظ���ات  �ت���وق 
�لدي���ن �لذي يطوق عنق���ي وزمالئي 
�لالعب���ن لعمو بابا، لكن���ه رحل بعد 
�ن خ���دم بلده لعب���ا ومدربا ومربيا 
بتف���ان و�خال�ض رحل ج�ش���ًد�، لكن 
�جناز�ت���ه يف جم���ال �لك���رة �شتبقى 
خالدة يف قلوب و�شمائر �لعر�قين، 
رحل طاه���ًر� لأن���ه �أعط���ى لوطنه ما 
ي�شتحق���ه م���ن �جناز ريا�ش���ي نفخر 
ب���ه. وتاب���ع درج���ال يف كالم���ه: من 
��شا�شياتنا و�أخالقنا �أننا ل نن�شى رد 
�لدين مبا ي�شتح���ق، و�شنحاول قدر 
�مل�شتط���اع �لعمل عاى تنفيذ و�شيته 
�لت���ي نعهدها �أمان���ة وو�جب حتتمه 
�مل�شوؤولية و�شيتم �لتعاون مع �أمانة 
بغد�د لإعادة تاأهي���ل �لق� و�ملتحف 
مب���ا يلي���ق ب���ه، رح���م �لله عم���و بابا 
�ن�شانا ورم���ز� وطنيا وقامة �شاخمة 

لن يغيبها �ملوت طاملا تذكرناه.
ومن جهتها �أك���دت �لهيئة �لتطبيعية 
يف �حت���اد ك���رة �لقدم �شعيه���ا �جلاد 
و�حلثي���ث بالتع���اون و�لتن�شيق مع 
وز�رة �ل�شب���اب و�لريا�ش���ة و�أمان���ة 
بغ���د�د يف �ع���ادة تاأهي���ل ق���� �شيخ 
�ملدربن عموباب���ا ومتحفه مبا يليق 
ب���ه بحك���م كون���ه م���ن �ك���ر مدرب���ي 
و�لندي���ة  �لوطني���ة  �ملنتخب���ات 
�لعر�قية حتقيقا لالجناز�ت �لقارية 
و�لقليمي���ة و�لعربي���ة و�خلليجي���ة 

و�ملحلية .
وقالت يف بيان ت�شلمت �ملدى ن�شخة 
من���ه: �ن �لهيئة �لتطبيعية يف �حتاد 
كرة �لقدم تتقدم باأحر �لتعازي و��شد 
عالمات �حلزن لبناء �شعبنا ملنا�شبة 
�لذكرى �حلادية ع�ش���رة لوفاة �شيخ 
�ملدرب���ن عمو بابا �ح���د رموز �لكرة 
�لعر�قي���ة ومكت�ش���ف �لنج���وم وهي 
�لوطني���ة  �لريا�شي���ة  �ل�شخ�شي���ة 
�لتي ج�ش���دت وح���دة �لعر�قين فقد 
ترك رحيله غ�ش���ة يف قلوب �ملحبن 
لالإجن���از�ت �لعديدة �لت���ي ح�شدها 
�ملرح���وم �ثناء ��شر�ف���ه على تدريب 

�ملنتخب �لوطني لكرة �لقدم.
و�أ�شاف���ت: ن�شتذك���ر ه���ذه �لذك���رى 
�ملدرب���ن  �شي���خ  لرحي���ل  �لأليم���ة 
�لفر�ش���ة  تك���ون  �ن  منه���ا  ونتطل���ع 
�ملنا�شب���ة للعمل �جلاد �ملخل�ض لبناء 
�ل�ش����ض �لر�شين���ة لكرتن���ا لتحقيق 
�لتطلعات �لتي كان يحملها �ملرحوم 
و�ملتمثل���ة باعتالء من�ش���ات �لتفوق 
�لك���روي عل���ى �ل�شعيدي���ن �لعرب���ي 

و�لآ�شيوي.
يف  �لتطبيعي���ة  �لهيئ���ة  و�ختتم���ت 
بانه���ا  بيانه���ا  �لق���دم  ك���رة  �حت���اد 
وز�رة  م���ع  �لتع���اون  �ىل  ت�شع���ى 
�ل�شب���اب و�لريا�ش���ة و�مان���ة بغد�د 
لإع���ادة تاأهي���ل ق���� �ملرح���وم عم���و 
بتاريخ���ه  باب���ا و�ملتح���ف �خلا����ض 
ومقتنياته مبا يلي���ق لأجل رد �لدين 
قدمه���ا  �لت���ي  �جلليل���ة  للت�شحي���ات 
للك���رة �لعر�قي���ة منذ حلظ���ة �متهانه 

لعبة كرة �لقدم حتى يوم وفاته.
ويف �ل�ش���اأن ذ�ت���ه ��شتذك���ر �لحتاد 
باب���ا  �لق���دم عم���و  لك���رة  �لآ�شي���وي 
�يقون���ة تدريب كرة �لق���دم �لعر�قية 
ل ��شتعر�ض تاريخه  يف تقرير مف�شرّ
ون�شاأت���ه و�جناز�ته م���ع �ملنتخبات 

�لوطنية و�لندية �ملحلية.
وق���ال �لحتاد �لآ�شي���وي لكرة �لقدم 
عل���ى �ملوقع �لر�شمي �إنه عندما نذكر 

كرة �لقدم �لعر�قية فال ميكن �ن مير 
��ش���م عم���و بابا م���رور �لك���ر�م، ذلك 
�مل���درب �ل���ذي �شن���ع تاريخ���ا كرويا 
ز�هر� للعر�ق وق���دم ��شافة من نوع 
�آخر للعبة �لتي �رتبط بها منذ نعومة 

�أظفاره وحتى �نفا�شه �لخرة.
و�أ�ش���اف: �ن عم���و نويل باب���ا د�ود 
للم���درب  �حلقيق���ي  �ل�ش���م  وه���و 
�لعر�ق���ي �ل�شه���ر عم���و باب���ا، وهو 
م���ن ن�شل���ط علي���ه �ل�ش���وء يف ه���ذ� 
�شل�شل���ة  �شم���ن  �خلا����ض  �لتقري���ر 
�لتقاري���ر �خلا�شة �لت���ي ن�شلط فيها 
�ل�شوء على م�شرة �أبرز �لريا�شين 
يف منطق���ة غ���رب �لق���ارة بالحت���اد 

�لآ�شيوي لكرة �لقدم.
وتاب���ع: ولد عمو باب���ا يف �لعا�شمة 
ي���وم �ل�شاب���ع و�لع�شرين  �لعر�قي���ة 
م���ن �شهر ت�شرين �لث���اين عام 19٣4 
وبرغم �ن بد�يت���ه يف عامل �لريا�شة 
كانت من خ���الل �ألعاب �لق���وى �لتي 

ع���رف م���ن خالله���ا معن���ى حتقي���ق 
�للق���اب بتتويجه بط���ال للعر�ق يف 
�شب���اق 4٠٠ مرت لي�شاه���م ذلك كثر� 
يف �شناعة عقلي���ة ريا�شية ل تعرف 
�ش���وى �لبطولت طموح���ا لها وعلى 
�لكروي���ة  م�شرت���ه  �ن  م���ن  �لرغ���م 
كالعب مل حتظ بالجناز�ت �لكبرة 
�ل �ن���ه كت���ب �لتاري���خ عل���ى طريقته 
�خلا�ش���ة عندم���ا �شج���ل �أول �هد�ف 
عل���ى  �لعر�ق���ي  �لوطن���ي  �ملنتخ���ب 
�ل�شعي���د �لدويل وكان ذلك يف �شباك 
�ملنتخ���ب �ملغربي لك���رة �لقدم خالل 
�لعربي���ة  �لريا�شي���ة  �للع���اب  دورة 
�لتي جرت ع���ام 1957 يف �لعا�شمة 

�للبنانية بروت.
ولفت �لحتاد �ل�شي���وي لكرة �لقدم 
�ىل �ن���ه يح�ش���ب لعمو باب���ا كالعب 
�نه �ول م���ن ي�شجل هدف���ا للمنتخب 
يف  ذل���ك  وكان  �لعر�ق���ي  �لوملب���ي 
�شباك منتخب لبن���ان �لوملبي �شمن 

�لت�شفي���ات �ملوؤهل���ة ل���دورة �للعاب 
روم���ا  يف   19٦٠ ع���ام  �لوملبي���ة 
لتج����ه �ل�شابة على ت���رك ميادين 
ك���رة �لقدم ع���ام 19٦٦ بع���د �ن مثل 
خالل م�شرته �شفوف فريقي �لقوة 
�جلوية و�أمان���ة بغد�د وظل خمل�شا 
ملع�شوقت���ه كرة �لق���دم و�نتقل بعدها 
مبا�ش���رة �ىل ع���امل �لتدري���ب �ل���ذي 
�ش���ال وجال به من خ���الل �لكثر من 
�لجن���از�ت �لت���ي حققه���ا مث���ل لقب 
بطولة �لعامل مع �ملنتخب �لع�شكري 
عام 1979 وقيادته �ملنتخب �لوملبي 
�للع���اب  دورة  يف  �لق���دم  لك���رة 
�لوملبي���ة ثالث مر�ت �ع���و�م 198٠ 
مبو�شك���و و1984 بلو�ض �أجنلو�ض 
و1988 يف �شيئ���ول وفوزه بذهبية 
دورة �للع���اب �لآ�شيوية عام 1982 
�لهيمن���ة  �ن  و�أو�ش���ح   . بالهن���د 
�لكويتي���ة ظل���ت عل���ى �لق���اب بطولة 
كاأ����ض �خللي���ج �لعرب���ي لك���رة �لقدم 
من���ذ حلظ���ة تاأ�شي�شه���ا ع���ام 197٠ 
بالعا�شمة �لبحرينية �ملنامة ولأربع 
ن�ش���خ متتالي���ة حت���ى جاء عم���و بابا 
وقاد �ملنتخب �لوطني �لعر�قي لكرة 
�لقدم لك�شر �لحتكار �لكويتي حمرز� 
�للق���ب �لول يف �لن�شخ���ة �خلام�شة 
�لت���ي �شيفته���ا �لعا�شم���ة �لعر�قي���ة 
م�ش���رة  لتب���د�أ   1979 ع���ام  بغ���د�د 
نا�شع���ة للم���درب م���ع ذل���ك �حل���دث 
�لكروي يف �ملنطقة �خلليجية و�أعاد 
�ملنتخ���ب �لكويت���ي �شاح���ب �لرق���م 
�لقيا�ش���ي بع���د �للق���اب �لكاأ����ض �ىل 
خز�ئن���ه يف �لن�شخ���ة �ل�شاد�شة عام 
1982 لك���ن �شيخ �ملدربن �لعر�قين 
ق���اد كتيبة �أ�شود �لر�فدين للفوز مرة 
ثاني���ة يف �لن�شخ���ة �ل�شابع���ة �لت���ي 
ج���رت بالعا�شم���ة �لُعماني���ة م�شقط 
عام 1984 و��شتمرت لعبة �لكر��شي 
�ملو�شيقية بن �لكويت و�لعر�ق على 
لق���ب كاأ����ض �خللي���ج وجن���ح �لزرق 
بالف���وز يف �لن�شخ���ة �لثامن���ة ليقود 

عم���و باب���ا ب���الده �ىل �للق���ب �لثالث 
يف تاريخ���ه خالل �لن�شخ���ة �لتا�شعة 
�لت���ي �قيم���ت بالعا�شم���ة �ل�شعودية 
�لريا�ض ع���ام 1988 لينف���رد بالرقم 
�لقيا�ش���ي كاأك���ر �ملدرب���ن حتقيق���ا 
لالألقاب يف تاريخ �لبطولة حيث ظل 

رقمه �شامد� حتى �لآن.
و�أ�ش���ار �ىل �ن �شائ���د �لبطولت قاد 
�لوطن���ي  �ملنتخ���ب   1988 ع���ام  يف 
�لعر�قي للف���وز ببطولة كاأ�ض �لعرب 
�لت���ي ج���رت يف �لعا�شم���ة �لردنية 
عم���ان كم���ا جن���ح يف قي���ادة �لعديد 
�ل���دوري  يف  �لكب���ار  �لندي���ة  م���ن 
�لعر�ق���ي لتحقي���ق �جن���از�ت حملية 
�جلوي���ة  و�لق���وة  �ل���زور�ء  وه���ي 
و�لطلب���ة ويع���ود �لف�ش���ل �ىل عم���و 
بابا يف �كت�شاف �لكثر من �ملو�هب 
�لكروي���ة �لت���ي بات���ت ��شم���اء لمعة 
و�أ�شاط���ر للعب���ة ك���رة �لق���دم �مثال 
فالح ح�ش���ن وح�شن �شعي���د و�حمد 
ر��شي وعدنان درجال وناظم �شاكر 
ور��شي �شني�شل و�شعد قي�ض وليث 
ح�شن وحبيب جعف���ر وعماد ها�شم 
وغره���م �لعديد من �لنج���وم �لذين 
�شط���رو� ذكري���ات تاريخي���ة كروي���ة 
للع���ر�ق يف ف���رتة �لثمانينيات �لتي 
و�لخ���ر  �لول  �لتاأه���ل  �شه���دت 
للمنتخ���ب �لوطن���ي �ىل كاأ�ض �لعامل 
لك���رة �لق���دم ع���ام 198٦ باملك�شي���ك 
وكان���ت له مل�شة موؤقت���ة يف م�شو�ره 

بالت�شفيات.
وب���نرّ �لحتاد �لآ�شي���وي لكرة �لقدم 
يف نهاي���ة تقري���ره �ن �شم�ض �يقونة 
�لتدريب �لعر�قية غابت يوم �ل�شابع 
و�لع�شري���ن من �أيار ع���ام 2٠٠9 يف 
�ح���دى �مل�شت�شفي���ات �لعر�قية ودفن 
يف ق� �شم���م خ�شي�شا له بناء على 
و�شيت���ه بالق���رب من ملع���ب �ل�شعب 
�ل���دويل بالعا�شمة بغ���د�د �لذي كان 
�شاهد عيان على م�شرة مميزة لأبرز 

�ملدربن يف منطقة غرب �آ�شيا.

ال�ضباب وتطبيع الكرة تتعهدان بتنفيذ و�ضية المرحوم عمو بابا

 بغداد / املدى

يتطلرّع �لرجنتيني ليونيل مي�ش���ي قائد فريق بر�شلونة �ل�شباين 
لك���رة �لقدم �ىل حتقيق رق���م قيا�شي �شخ�شي جديد له باإحر�ز لقب 

هد�ف دوري �لدرجة �لأوىل �ل�شباين لكرة �لقدم للمرة �ل�شابعة 
مب�شرت���ه �لحرت�في���ة وجت���اوز رق���م �لنج���م تيلم���و ز�ر�. 

ر مي�ش���ي قائم���ة �لهد�ف���ن يف �لليغ���ا �ل�شبانية  ويت�ش���درّ
باملو�ش���م �حل���ايل وميلك يف جعبت���ه 19 هدفا يف ختام 
�جلول���ة �ل�شابعة و�لع�شرين من عم���ر �مل�شابقة متقدما 
بف���ارق خم�ش���ة �ه���د�ف ع���ن و�شيف���ه �لفرن�ش���ي كرمي 
بنزمي���ة مهاجم فريق ريال مدريد لكرة �لقدم قبل تعليق 
�ملناف�ش���ات يف �شهر �آذ�ر �ملا�شي ب�شبب جائحة كورونا 
�مل�شتج���د )كوفي���د -19( حيث ميني �لنف����ض يف عودة 
�ملباري���ات م���ن جديد �عتباًر� من ي���وم �لثامن من �شهر 
حزي���ر�ن �ملقبل ليمار�ض هو�يت���ه يف جني �ملزيد من 
�للق���اب �لقيا�شية حيث ميتلك حاليا لقب �لهد�ف يف 
�شت���ة ن�شخ �ع���و�م )2٠1٠ و2٠12 و2٠1٣ و2٠17 

�ل�شاب���ع  �لرق���م  �ىل  وي�شع���ى  و2٠18(  و2٠19 
ل���ه باملو�ش���م 2٠2٠ لي�شبح �لالع���ب �لوحيد يف 
تاريخ �مل�شابق���ات �ملحلية منذ حلظ���ة �نطالقها. 
ويرغب مي�شي يف �ر�شاء رغبات جماهر فريق 

بر�شلون���ة بالتتويج بطال ل���دوري �لدرجة �لوىل 
�ل�شب���اين لكرة �لقدم للم���رة 11 يف م�شرته لي�شب���ح على بعد لقب 
و�ح���د من معادلة رقم خينتو ��شطورة فريق ريال مدريد لكرة �لقدم 
�ك���ر لعب باح���ر�زه للقب بر�شي���د 12 ول�شيم���ا �ن فريقه يت�شدر 
�لرتتي���ب بر�شيد 58 نقطة متفوقا بفارق نقطتن عن غرميه �للدود 
فريق ري���ال مدريد �شاحب مركز �لو�شاف���ة. وبفارق �حدى ع�شرة 

نقطة عن فريق ��شبيلية �لذي يقع باملركز �لثالث.

 مي�ضي يتطّلع اإىل رقم
قيا�ضي جديد يف ا�ضبانيا

 بغداد/ املدى

دخ���ل جن���م �لك���رة �ل�شورية 
مي���د�ين  ز�ه���ر  حمم���د 
غيني����ض  مو�شوع���ة 
يف  �لقيا�شي���ة  لالأرق���ام 
�ملمت���از  �لك���رة  دوري 
�لأك���ر لعًبا مع �لندية 
�لبغد�دية  �جلماهرية 
�حلا�شل���ة عل���ى �لألقاب 
�ملحلي���ة و�خلارجي���ة منذ 
قادًم���ا   2٠12 ع���ام  �نتقال���ه 
م���ن فريق �ل�شرط���ة �ل�شوري �ىل 

�شفوف فريق �لزور�ء لكرة �لقدم.
ز�ه���ر  حمم���د  �نتق���الت  و�شه���دت 
مي���د�ين يف دوري �لك���رة �ملمت���از بن 
فريق���ن م���ن د�ئ���رة �لكب���ار حي���ث �شه���د 
ي���وم �ل�شاد����ض و�لع�شري���ن من �شه���ر �أيلول 
ع���ام 2٠12 �نتقاله �لول م���ن �شفوف فريق 
�ل�شرطة �ل�شوري �ىل �شفوف فريق �لزور�ء 
لكرة �لقدم للعب معه مل���دة مو�شمن متتالن 

قبل �ن ي�شد �لرحال �ىل �شفوف غرميه �للدود 
فري���ق �لق���وة �جلوي���ة ي���وم �لتا�شع م���ن �شهر 
�يلول عام 2٠14 للدفاع عن �لو�نه ملدة مو�شم 
و�ح���د فقط قبل �ن يعود �در�جه من جديد �ىل 
كتيبة �لنو�ر�ض من جديد يوم �لثامن من �شهر 
�آب ع���ام 2٠15 لرتد�ء �لفانيل���ة �لبي�شاء ملدة 
مو�ش���م و�ح���د فقط، ث���م �شهد ي���وم �لتا�شع من 

�شه���ر متوز من عام 2٠1٦ عودة جديدة له �ىل 
قلعة �ل�شقور للعب معها مرة �خرى حتى �لآن 
بحكم �لعالق���ة �لوثيقة �لتي تربط���ه مع �د�رة 
�لنادي وحمبة �جلماهر له بعد حتقيقه �لعديد 
م���ن �لبطولت وتقف يف مقدمتها ن�شختن من 
بطول���ة كاأ����ض �لحت���اد �لآ�شيوي لك���رة �لقدم 
ف�شاًل عن فوزه بلقب �لدوري �ملمتاز. و�عت� 

حممد ز�هر ميد�ين ث���اين �لالعبن �ملحرتفن 
�لجانب �لكر ��شتقر�ر� م���ع �لفرق �لعر�قية 
بعد �لنيج���ري رحيم �ولبي و�لول بالن�شبة 
للمحرتفن �ل�شوري���ن �لذين يلعبون باملو�شم 
�لك���روي �حل���ايل حي���ث �شاه���م يف �ن يك���ون 
عن�شر� فعال �شمن �شفوف �ملنتخب �ل�شوري 
لك���رة �لقدم �شم���ن �جليل �لذهب���ي �ىل جانب 
عمر �ل�شوم���ة وعمر خريبن و�حم���د �ل�شالح 
وح�ش���ن �جلوي���د �لذي���ن كان���و� قريب���ن م���ن 
�لتاأه���ل �ىل موندي���ال رو�شيا يف ع���ام 2٠18 
قب���ل �ل�شقوط يف فخ ��شرت�ليا يف دور �مللحق 
�لخ���ر للق���ارة �لآ�شيوي���ة. ورف����ض مي���د�ين 
�لعدي���د من �لعرو����ض �لحرت�في���ة �خلارجية 
�لت���ي قدم���ت �ليه م���ن قب���ل �ندي���ة �ملقدمة يف 
�لدوري �لكويتي لكرة �لقدم نتيجة لح�شا�شه 
بال�شتقر�ر يف �لبيت �جل���وي وع�شقه �لكبر 
لن�شاره �لذي���ن يطلبون منه مو��شلة حتقيق 
فريقه���م  �شف���وف  يف  �جلدي���دة  �لجن���از�ت 
�جلماهري وكونه من �ه���م �لور�ق �لر�بحة 
للمدرب���ن �لكب���ار �لذي���ن ��شرف���و� عل���ى قيادة 

فريق �لقوة �جلوية و�لزور�ء.

زاهر ميداين يدخل كتاب غيني�س لعًبا مع الأندية اجلماهريية البغدادية

 بغداد / املدى

رت �للجن���ة �ملوؤقتة لحتاد �مل�شارعة  قررّ
تنظي���م  ع���دم  ع���ن  �لعت���ذ�ر  �لأردين 
�ل�شب���اب  لفئ���ات  �لعربي���ة  �لبطول���ة 
ر �إقامته���ا  و�لنا�شئ���ن و�ل�شب���ال �ملق���ررّ
خ���الل  ���ان  عمرّ �لأردني���ة  بالعا�شم���ة 

�لفرتة م���ن �لع�شرين ولغاي���ة �ل�شاد�شة 
و�لع�شرين من �شهر متوز �ملقبل.

وج���اء �لعت���ذ�ر �لردين ع���ن ت�شييف 
جائح���ة  ��شتم���ر�ر  ب�شب���ب  �لبطول���ة 
كورون���ا �مل�شتج���د يف �ملنطق���ة �لعربية 
و�شعوب���ة  �ملا�ش���ي  �آذ�ر  �شه���ر  من���ذ 
�لتح�ش���ر�ت �لفني���ة للمنتخب���ات لهذه 

ف�ش���ال  �جل���اري  �لع���ام  يف  �لن�شخ���ة 
عل���ى عدم جتمي���ع وتدري���ب �ملنتخبات 
�لوطني���ة �لردني���ة حت���ى �لن حيث مت 
ت�شلم ر�شال���ة �لعتذ�رم���ن قبل �لحتاد 
�لعرب���ي للم�شارع���ة. و�أعرب���ت �للجنة 
�ملوؤقت���ة يف �لحتاد �لردين بامل�شارعة 
ع���ن رغبتها  خالل �لفرتة �ملقبلة بتقدمي 

�لعرب���ي  �لحت���اد  �ىل  ر�شم���ي  طل���ب 
ن�شخ���ة  تنظي���م  في���ه  باللعب���ة تو�ش���ح 
2٠21 من �لبطولة ذ�تها حيث �ن جميع 
�لبطولت يج���ب �ن تو�شع على �جندة 
�لحتادين �ل���دويل و�لآ�شيوي من �جل 
�عتماده���ا ب�شورة ر�شمي���ة �لتي �شيتم 
�لعم���ل مبوجبه���ا على تهيئ���ة �لظروف 

�ملثالي���ة م���ن ناحي���ة �إقام���ة �لبط���ولت 
ان ورغبة �للجنة  بالعا�شمة �لأردنية عمرّ
�ملوؤقت���ة يف حتقي���ق �جن���از�ت كب���رة 
على �شعي���د فئات �ملتقدم���ن و�ل�شباب 
و�لنا�شئ���ن و�ل�شب���ال بع���د �ل�شتعانة 
بامل���درب �لأمركي د�ن ر��شل ملدة ثالث 

�شنو�ت.

جائحة كورونا حترم الأردن من ت�ضييف البطولة العربية بامل�ضارعة



يجب اأن يتعامل العراق مع 
كوفيد- 19 دون �صّل االقت�صاد 

غري النفطي 
ب�سبب النق�ص يف معدات الفح�ص والكادر 
امل���درب قد تكون م�س���كلة كوفيد- 19 يف 
الع���راق اخطر بكثري مما مت االعالن عنه. 
باالإ�سافة اإىل ذلك، هناك نق�ص يف معدات 
احلماي���ة ال�سخ�سية )PPE( على �سعيد 
القط���ر مث���ل االأقنع���ة واملالب����ص اخلا�سة 
مم���ا يعر����ص العاملني يف املج���ال الطبي 

اىل خطر اال�سابة بالفايرو�ص.
- اإن حج���م اأزم���ة كوفي���د- 19 يتج���اوز 
القدرة احلالية لنظ���ام ال�سحة العامة يف 
العراق ويجب عل���ى احلكومة البحث عن 
�سركاء من القطاع اخلا�ص للم�ساعدة يف 

تقدمي رعاية جيدة جلميع امل�سابني.
19 للم�سي  • ا�ستخ���دام حتدي كوفيد- 
ال�سحي���ة  اخلدم���ات  اإ�س���الح  يف  قدم���ًا 
باال�ستخ���دام االأف�س���ل للم���وارد وتعزي���ز 
ال�سحي���ة  الرعاي���ة  اإىل  الو�س���ول  ق���درة 
وتاأم���ني معاي���ري رعاي���ة �سحي���ة عالي���ة 
اجل���ودة، وعل���ى وج���ه اخل�سو����ص منح 

االولوية الأنظمة �سحية مهنية.
• ايق���اف الرقاب���ة عل���ى تقاري���ر و�سائل 
االإع���الم املحلي���ة والدولي���ة مب���ا يخ����ص 

كوفيد- 19 .
املنتخب���ني  امل�سوؤول���ني  كب���ار  • اختب���ار 
والزعم���اء الدينيني علًنا للحد من اخلجل 
فيما يتعل���ق باحتمال االإ�ساب���ة بكوفيد- 

.19
الدعم  عل���ى  للح�سول  اجل���اد  • ال�سع���ي 
م���ن  ماه���ر  طب���ي  كادر  لتاأم���ني  ال���دويل 
املنظم���ات  وكذل���ك  الدولي���ة  املنظم���ات 

اخلريية اخلا�سة. 
الدار�س���ني  الط���الب  لتدري���ب  • التوج���ه 
يف كلي���ات ومعاه���د الط���ب والتمري����ص 
املدعوم���ة حكومي���ا ح���ول التعام���ل م���ع 
ح���االت كوفي���د- 19 وم���ن ث���م تكليفه���م 
للعمل يف العي���ادات وامل�ست�سفيات وفرق 

املتابعة.
• توفري حوافز مالية على الفور لالإنتاج 
ال�سخ�سي���ة  احلماي���ة  ملع���دات  املحل���ي 
واإن�س���اء "من�سة اآمن���ة" حلماية املنتجني 
املحلي���ني لهذه املعدات م���ن اأي م�سوؤولية 
قانوني���ة غ���ري مرتبط���ة مبا�س���رة بجودة 

املعدات املنتجة.
• مقاوم���ة ال�سغ���وط االإيراني���ة الإع���ادة 
فتح احلدود الن اإي���ران لديها اأعلى معدل 

لالإ�سابات يف املنطقة.
للعدوى،  املحدودة  البيانات  على  • بناًء 
ف���ان انت�س���ار ا�ساب���ات كوفي���د- 19 غري 
مت�س���اٍو عرب املحافظات. ل���ذا يجب و�سع 
اإج���راءات للح���د م���ن االإ�ساب���ات العابرة 
للح���دود بني املحافظات. وبع���د االختبار 
امل�ستوي���ات  ذات  للمحافظ���ات  ي�سم���ح 
 19 كوفي���د-  ح���االت  م���ن  املنخف�س���ة 
بتخفي���ف القيود عل���ى العمل والتجمعات 

العامة.

اإعطاء االأولوية خللق وظائف 
يف القطاع اخلا�ص للحد من 

االعتماد على النفط 
عل���ى الرغ���م م���ن احلاج���ة املا�س���ة لقطاع 
خا�ص ن�سط غري نفطي خللق فر�ص عمل 
ف���اإن موق���ف احلكوم���ات العراقي���ة جتاه 
ال�س���ركات ال�سغرية واملتو�سطة اخلا�سة 
ميكن و�سف���ه بالعدائي. وبح�سب درا�سة 
للبن���ك ال���دويل بعن���وان "م�س���ح �سهول���ة 
ممار�س���ة اأن�سط���ة االأعم���ال" فق���د احت���ل 
العراق املرتبة 171 من اأ�سل 190 دولة 
�سمله���ا امل�س���ح . ان �سواب���ط "احل�سول 
عل���ى االئتمان" �سيئة للغاي���ة يف العراق، 
حي���ث ميتلك العراق اأ�س���واأ ال�سوابط يف 
منطقة ال�سرق االأو�س���ط و�سمال اأفريقيا، 
و فيم���ا يخ�ص "حلول العج���ز عن الوفاء 
بااللتزام���ات املالي���ة" فان الع���راق ميتلك 
اأ�س���واأ ال�سوابط يف الع���امل. وباالإ�سافة 
اإىل ذل���ك ف���اإن �س���ركات القط���اع اخلا����ص 
مثقل���ة بتكالي���ف الف�ساد ال���ذي يعم جميع 

مفا�سل الدولة. 
ومم���ا يزي���د م���ن اأعب���اء القط���اع اخلا�ص 
اخلدم���ات  عل���ى  احل�س���ول  حمدودي���ة 
املالي���ة. حي���ث يع���اين العراق م���ن نق�ص 
كب���ري يف ع���دد امل�س���ارف حي���ث يوج���د 
ف���رع م�سريف و4.0 جهاز �سراف   4.5
يف  ال�س���كان  م���ن   100.000 ل���كل  اآيل 
الع���راق مقارنة مبتو�س���ط منطقة ال�سرق 
االأو�سط و�سمال اإفريقيا البالغ 14 و 36 
على الت���وايل. ولدى الع���راق اأي�سا اأدنى 
ن�سب���ة ائتمان حملي للقط���اع اخلا�ص من 

قبل امل�س���ارف وهو ٪9 فق���ط من الناجت 
املحل���ي االإجم���ايل بينم���ا يبل���غ متو�سط 
منطقة ال�س���رق االأو�سط و�سم���ال اإفريقيا 

 .    55%
 وال ي���زال م�س���ريف الرافدي���ن والر�سي���د 
يعاني���ان م���ن تركة العه���د البائ���د. وعلى 
الرغ���م م���ن ع���دم وج���ود اأي ت�سوي���ة بني 
هذين امل�سرفني والبنك املركزي العراقي 
كال  اأن  ُيعتق���د  لك���ن   ،2003 ع���ام  من���ذ 
امل�سرف���ني لديهما حالًي���ا قرو�ص متعرثة 

بن�سبة 35 % و�سايف قيمة �سلبي  .
ل���دى الع���راق بالفع���ل قط���اع خا�ص كبري 
الق���وى  م���ن   %  20 ح���وايل  يوظ���ف 
الوطني���ة العاملة لكنه يعمل يف االقت�ساد 
غ���ري الر�سم���ي اأو م���ا ي�سم���ى باالقت�ساد 
الق�س���ور  اأوج���ه  جمي���ع  "اخلف���ي" م���ع 
املرتبط���ة مبثل هذا الن���وع من االقت�ساد. 
واإن تقليل العداء التنظيمي جتاه القطاع 
اخلا����ص اإىل جان���ب احل���د م���ن الف�س���اد 
م���ن �ساأن���ه اأن ي�سمح له���ذه ال�سركات غري 
الر�سمية بالتحول اإىل االقت�ساد الر�سمي 
مما �سيمنح االقت�ساد كفاءة اكرب ويخلق 

فر�ص العمل وي�سهل جمع ال�سرائب.
• الرت�سي���د والتنظي���م ال�سريع للقوانني 
التجارية للبلد ول�سوابط العمل االأخرى 
للح���د من الع���داء جتاه القط���اع اخلا�ص، 
وم���ن املمك���ن اعتم���اد القان���ون التجاري 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.
- م���ن املمك���ن اإن�س���اء منطق���ة اقت�سادي���ة 
خا�س���ة لتجرب���ة لوائ���ح وقوان���ني غ���ري 

معقدة.
تقاعدي���ة  معا�س���ات  �سن���دوق  يوج���د   -
للقط���اع اخلا����ص م�سمون م���ن احلكومة 
ومدع���وم مب�ساهم���ات م���ن اأرب���اب العمل 
ولك���ن  القط���اع اخلا����ص  والعامل���ني يف 
التغطي���ة حم���دودة. ولتحفي���ز امل�سارك���ة 
يجب اأن حت�س���ل ال�سركات الت���ي ت�سّجل 
العامل���ني فيه���ا يف ه���ذا ال�سن���دوق عل���ى 

تخفي�ص �سريبي.
• �سم���ان ح�س���ول املوؤ�س�سات ال�سغرية 
عل���ى  واملتو�سط���ة  وال�سغ���رية  ج���دا 

اخلدمات املالية.
- يق���در اأن 50 ٪ م���ن العراقيني ميتلكون 
هاتًف���ا ذكًيا لذا يج���ب اأن ي�سمح بالتو�سع 
ع���رب  امل�سرفي���ة  اخلدم���ات  يف  ال�سري���ع 
ا با�سم  الهات���ف املحم���ول )املعروف���ة اأي�سً
اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف املحمول( 
والت���ي م���ن �ساأنه���ا اأن ت�سم���ح بتحوي���ل 
االأم���وال م���ن �سخ����ص الآخر. يج���ب على 
التنظيمي���ة العراقي���ة مقاومة  ال�سلط���ات 
اخلدم���ات  لتقيي���د  احلالي���ة  املح���اوالت 
امل�سرفي���ة عرب الهاتف املحم���ول من اأجل 

حماية امل�سارف املتواجدة على االر�ص.
- العم���ل يف نف����ص الوق���ت عل���ى ال�سماح 
باإن�س���اء �سج���ل ائتم���ان ع���ام و�سج���الت 
ائتمان مناف�سة للقط���اع اخلا�ص لل�سماح 
للم�سارف بتقييم خماطر القرو�ص ب�سكل 

اأكرث دقة.
- ت�سجيع االندماج بني امل�سارف اخلا�سة، 
واإن�س���اء موؤ�س�س���ات لتاأم���ني الودائع يف 
امل�س���ارف التجاري���ة واالإ�سالمية للقطاع 
يف  بامل�سارك���ة  له���ا  وال�سم���اح  اخلا����ص 
تعام���الت املوؤ�س�س���ات احلكومي���ة والزام 

امل�سارف التي لديه���ا اأكرث من فرع واحد 
للعمل بنظام م�سريف موحد.

"�سي���ئ" ال�ستيع���اب  م�س���رف  اإن�س���اء   -
االأ�س���ول ال�سيئ���ة يف م�س���ريف الرافدين 
الدولي���ة  املعاي���ري  وفر����ص  والر�سي���د 
الرافدي���ن  م�س���ريف  عل���ى  والتدري���ب 
والر�سيد وحتفيز مه���م على امل�ساركة يف 
تقدمي اخلدم���ات املالية للقط���اع اخلا�ص 

مبا يف ذلك القرو�ص العقارية.
امل�س���ارف  ع���ن  املالي���ة  وزارة  ف�س���ل   -
احلكومية واخلا�س���ة. ويجب اأن يتحمل 
البنك املركزي العراق���ي وحده م�سوؤولية 

تنظيم ال�سوابط ومراقبة امل�سارف.
اإن�س���اء م�س���رف  الع���راق  - يج���ب عل���ى 
لتوف���ري متوي���ل  اأو اال�ستثم���ار  للتنمي���ة 
امل�ساري���ع للقطاع اخلا����ص. ويجب اأن ال 
يقوم هذا امل�سرف با�ستثمارات "الدينار 
ب���ل  الف�س���اد  احتم���االت  ب�سب���ب  االأول" 
يج���ب اأن تكون القرو�ص ج���زءا من كلفة 

اال�ستثمارات اخلا�سة امل�سروعة.
الزراعي���ة  املنتج���ات  ا�ست���رياد  من���ع   •
واملن�سوجات. هاتان ال�سناعتان قابلتان 
نفق���ات  وتتطلب���ان  ب�سهول���ة  للتو�س���ع 
راأ�سمالي���ة �سغرية ن�سبًي���ا واحلد االأدنى 
م���ن ال���واردات وم���ن االآالت امل�ست���وردة 
االإ�سافية مما �سيوفر وظائف لالأ�سخا�ص 

ذوي التعليم املحدود.
- يج���ب اأن ت�ستم���ل �سالل نظ���ام التوزيع 
الغذائ���ي العام على املنتج���ات امل�سنوعة 

او املزروعة حمليا بن�سبة 100%. 
قائمة  الر�سوم اجلمركي���ة على  • زي���ادة 

حمدودة من ال�سلع الكمالية.
• التح���ول اإىل �س���راكات ب���ني القطاعني 
اأو خ�سخ�س���ة تق���دمي  الع���ام واخلا����ص 
اخلدم���ات البلدي���ة وبناء امل�ساك���ن وبناء 

الطرق و�سيانتها والتعليم.
القط���اع  عل���ى  الرئي�س���ة  القي���ود  • اح���د 
اخلا����ص ه���و انخفا�ص م�ست���وى التعليم 
وامله���ارات املح���دودة ل���دى العاطلني عن 

العمل.
- حت���اول وزارة الرتبي���ة والتعلي���م يف 
الوق���ت احلايل لي����ص فقط تنظي���م جودة 
ا  التعليم اال�سا�سي والثان���وي ولكن اأي�سً
بناء املدار�ص وتوظي���ف املعلمني و�سراء 
الكتب املدر�سية وت�سغيل املدار�ص. يجب 
اأن يقت�سر عم���ل وزارة الرتبية والتعليم 
التعلي���م  جه���ود  ومتوي���ل  تنظي���م  عل���ى 
يف املحافظ���ات واالق�سي���ة ويف القط���اع 

اخلا�ص.
ا�ستخ���دام  الع���راق  يرك���ز  اأن  يج���ب   -
م���وارده العامة واخلا�س���ة لتحقيق حمو 

االأمي���ة اأواًل وخا�سة بني ال�سباب، ثم على 
التعليم االبتدائي ال�سامل اجليد والتعليم 
الثان���وي مبا يف ذلك التدريب املهني. وال 
يجب اأن يكون التعليم نظريا فقط – وهو 
الق���وة التقليدية للتعليم العراقي – ولكن 
ا التطبيقات العملية  يجب ان ي�سم���ل اأي�سً

والعمل على ت�سجيع التفكري النقدي.
- يج���ب تن�سي���ق التدريب املهن���ي ب�سكل 
القط���اع  وظائ���ف  متطلب���ات  م���ع  وثي���ق 
اخلا�ص لزيادة امكانية التوظيف املنتج. 
وبعبارة اأخ���رى، يج���ب اأن تعك�ص املواد 
التي يتم تدري�سها يف موؤ�س�سات التدريب 
املهني حاج���ة القطاع اخلا�ص ولي�ص دفع 

املوؤ�س�سة التعليمية.
- با�ستثن���اء كلي���ات الط���ب واالأكادمييات 
تقل���ل  اأن  للحكوم���ة  ينبغ���ي  الع�سكري���ة، 
�سم���ان  حل���ني  الع���ايل  للتعلي���م  دعمه���ا 
ح�س���ول كل عراق���ي عل���ى تعلي���م ثانوي 

عايل النوعية.
- تخفيف القيود املفرو�سة على املنظمات 
الدولية واملنظمات غري احلكومية االأخرى 
الإدارة املدار�ص اخلا�سعة لتوجيه املناهج 
العامة. كما يجب تخفيف ال�سوابط التي 

تقيد التعلم عرب االإنرتنت.
من���ح  الع���ايل  التعلي���م  وزارة  عل���ى   -
ا�ستقاللي���ة اأك���رب للجامع���ات. ويج���ب اأن 
تنتق���ل ال���وزارة م���ن عمله���ا يف الرقاب���ة 
الت�سغيلي���ة اىل الرتكي���ز عل���ى التاأكد من 
�سم���ان ج���ودة التعلي���م ومن���ح االعتم���اد 

االكادميي املنا�سب.
• ب���دون امليزاني���ات احل�سابي���ة املدقق���ة 
وبيان���ات الدخ���ل الت���ي تلت���زم باملعاي���ري 
الدولية، �سيكون من ال�سعب حتقيق منو 
القط���اع اخلا����ص واإ�سالح القط���اع العام 
وال�س���راكات الناجح���ة بينهم���ا وت�سجيع 
اال�ستثمار الدويل املبا�سر وغري املبا�سر. 
باالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك ف���اإن زي���ادة ال�سفافية 
تق���دم م�ساهمة قيم���ة يف مكافحة الف�ساد. 
ويف الوقت احلا�سر فان امكانية و�سول 
�سركات املحا�سبة واال�ست�سارات الدولية 

اإىل العراق حمدودة للغاية.
- يجب عل���ى احلكومة مراجع���ة اللوائح 
املحا�سبية القدمية التي كان هدفها الرئي�ص 
ه���و من���ع املناف�س���ة الدولي���ة للمحا�سبني 
واملراجع���ني العراقي���ني، وينبغ���ي من���ح 
�سركات املحا�سبة واال�ست�سارات الدولية 
الك���ربى اإمكانية التعامل م���ع املوؤ�س�سات 

العراقية دون عوائق.
- ينبغ���ي الت���زام ال���وزارات وال���وكاالت 
واملوؤ�س�س���ات اململوك���ة للدول���ة باإخ�ساع 
ح�ساباتها للتدقيق من قبل احدى �سركات 

املحا�سب���ة االربع���ة الك���ربى يف الع���امل، 
ا�سوة بالبنك املركزي العراقي.

م���ن ال�سروري التعامل مع االأزمة احلادة 
النم���و  عل���ى  التاأث���ري  دون  املوازن���ة  يف 
االقت�س���ادي ودون تعري�ص فر�ص العمل 

للخطر
م���ن املتوقع اأن يقلل انهي���ار اأ�سعار النفط 
من عائ���دات ت�سدير النف���ط لعام 2020 
مبا يق���در بنحو 70 ملي���ار دوالر مقارنة 
بعام 2019. وق���د اأدى انخفا�ص اأ�سعار 
النف���ط وتكلف���ة التعامل م���ع كوفيد- 19 
و�سل���ل القط���اع اخلا�ص وتكالي���ف تاأمني 
اخلدم���ات العام���ة ال�سروري���ة اإىل خل���ق 
حال���ة اأزمة خط���رية يف املوازن���ة ي�سعب 
ايجاد احلل���ول ال�سهلة لها. لذا يجب على 
اأو خف����ص  االإي���رادات  زي���ادة  احلكوم���ة 
النفقات ب�سكل كبري للحد من العجز الذي 
يل���وح يف االأفق للف���رتة املتبقي���ة من عام 
2020 اأو �ستواجه انهياًرا كاماًل يف عام 

.2021
• م���ن ال�س���روري الب���دء ف���ورا بتجميد 
نفق���ات  واإجم���ايل  الروات���ب  قان���ون 
ميث���ل  وال���ذي   – التقاعدي���ة  املعا�س���ات 
 – اجل���زء االأك���رب م���ن االنف���اق احل���ايل 
ولك���ن ذل���ك بح���د ذات���ه غ���ري كايف حي���ث 
يج���ب اي�س���ا النظ���ر يف اإج���راء تخفي�ص 
اأكرث ا�ستهداًفا لرواتب وامتيازات النخبة 

من امل�سوؤولني احلكوميني.
• يجب جتنب تخفي�ص رواتب املوظفني 
الأن  املتدني���ة  االأج���ور  احلكومي���ني ذوي 
مث���ل ه���ذه التخفي�سات لي�س���ت فقط غري 
عادل���ة ب���ل �ستزي���د عل���ى االأرج���ح حوافز 
الف�ساد. ومع ذل���ك، ان توجب اإجراء مثل 
ا  هذه التخفي�س���ات فيجب اعتبارها قر�سً
اإلزامًي���ا بدون فائ���دة للحكومة وي�ستحق 

ال�سداد يف مدة ال تزيد عن 4 �سنوات.
• ب�سبب معار�سة الوزارات واملوؤ�س�سات 
التع���داد  ي���زال  ال  للدول���ة  اململوك���ة 
البيومرتي ملوظف���ي الدولة واملتقاعدين، 
وال���ذي يه���دف اىل تقلي���ل ع���دد متعددي 
الروات���ب واملوظف���ني الوهمي���ني وال���ذي 

اخذ عقًدا من الزمن، غري مكتمل.
- يج���ب على احلكوم���ة تخفي�ص االأموال 
واملوؤ�س�س���ات  ال���وزارات  اإىل  املحول���ة 
اململوك���ة للدول���ة كروات���ب ملوظفيها اإىل 
مبلغ ي�س���اوي رواتب املوظفني امل�سجلني 

فقط يف التعداد.
- هن���اك تقاري���ر وا�سع���ة االنت�س���ار ع���ن 
املوظفني "االأ�سب���اح" الذين يتلقون راتًبا 
���ا  حكومًي���ا لكنه���م ال يعمل���ون واأ�سخا�سً
ي�سغلون وظيفت���ني اأو اأكرث من الوظائف 

احلكومي���ة. بع���د االأول من مت���وز، يجب 
ا�ستبع���اد اأي �سخ�ص ي�سغ���ل وظيفتني اأو 
اأك���رث ب�سكل دائم م���ن اأي وظيفة حكومية 

بغ�ص النظر عن درجته الوظيفية. 
احلكومي الدعم  • تخفي�ص 

كب���رًيا  عبًئ���ا  الكهرب���اء  قط���اع  ي�س���كل   -
عل���ى امل���وارد العام���ة حي���ث ميث���ل الدعم 
املبا�س���ر وغ���ري املبا�س���ر للقط���اع 9.6 ٪ 
م���ن جمي���ع النفق���ات احلكومي���ة  وعل���ى 
الرغ���م من اأن التكلف���ة التقديرية للكهرباء 
تبل���غ ح���وايل 10 �سنت���ات / كيل���و واط 
�ساع���ة فاإن متو�سط تعرف���ة الكهرباء يبلغ 
ح���وايل �سن���ت واح���د / كيل���ووات �ساعة 
فقط، وقليل م���ن امل�ستهلكني يدفعون هذا 
املبل���غ، ونتيج���ة لذل���ك فهن���اك القليل من 
التموي���ل لتغطية تكالي���ف �سيانة ال�سبكة 
وتطويرها. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن تعرفة 
الكهرباء املنخف�سة ت�سجع على االإ�سراف 
يف اال�ستخ���دام لذل���ك يج���ب اأن يتحم���ل 
اإنت���اج  تكلف���ة  مع���دل  املن���زيل  امل�ستهل���ك 
الكهرباء الت���ي ي�ستهلكها ان جتاوز احلد 

االدنى من اال�ستهالك.
احلكومي���ة  ال���وكاالت  عل���ى  يج���ب   -
واملوؤ�س�س���ات اململوك���ة للدول���ة و�سركات 
القطاع اخلا�ص دفع متو�سط تكلفة اإنتاج 
الكهرب���اء بدًءا من ا�ستهالكه���م الأول كيلو 

واط �ساعة.
- يجب اإلغ���اء جميع اأ�س���كال دعم الوقود 
للكيان���ات اخلا�س���ة اأو العام���ة. ويج���ب 
حتديد اأ�سع���ار الوقود ب�سمنه���ا البنزين 
ذل���ك  اإىل  وم���ا  والدي���زل  والكريو�س���ني 

وح�سب ما يحدده ال�سوق.
- متي���ل ال�س���ركات اململوك���ة للدول���ة يف 
منتج���ة  تك���ون  اأن  اإىل  احل���ايل  الوق���ت 
لل�سلع واخلدمات ذات اجلودة املنخف�سة 
املبا�س���ر  دعمه���ا  واأن  عالي���ة،  وبتكلف���ة 
وغ���ري املبا�س���ر ي�س���كل ا�ستنزاًف���ا كب���رًيا 
للموازنة. لذا يجب على احلكومة توجيه 
موؤ�س�ساته���ا ذات التدف���ق النقدي ال�سلبي 
با�ستثناء املوؤ�س�سات االمنية - والتي هي 
يف معظمها �سركات مملوكة للدولة خارج 
�سناع���ة النف���ط - ب���اأن تفر����ص جتمي���ًدا 

فورًيا للتوظيف والرتفيع والعالوة.
الث���اين  ت�سري���ن  تعدي���الت  • ا�ستبدل���ت 
 /  9 الع���ام  التقاع���د  لقان���ون   2019
2014 النظ���ام ال�سي���ئ ال�ساب���ق بنظام 
ف���اإن  املعدل���ة  وب�سيغت���ه  اأ�س���واأ.  ح���ايل 
نظ���ام التقاع���د الع���ام غ���ري م�ست���دام م���ن 
الناحي���ة املالية ويزيد من ع���دم امل�ساواة 
ب���ني الروات���ب العامة واخلا�س���ة ويف�سل 
يف توف���ري املعا�سات التقاعدي���ة الكافية . 

و لتجن���ب العبء املتزاي���د لربنامج فا�سل 
على املوازنة، يج���ب على جمل�ص النواب 
عك�ص تعديالته لعام 2019 والت�سويت 
على م�س���روع قانون التقاع���د العام الذي 

اقره جمل�ص الوزراء يف عام 2016.
- نح���و ثلث���ي اإنت���اج الع���راق م���ن الغ���از 
الطبيعي يحرق دون اال�ستفادة منه، ويف 
نف����ص الوقت ي�ست���ورد الع���راق الكهرباء 
باأ�سع���ار ال�سوق من تركي���ا واإيران. على 
الع���راق اأن ي�ستثم���ر يف ان�س���اء خط���وط 
االأنابي���ب والبنى التحتي���ة االأخرى التي 
�ستمكن���ه م���ن ا�ستخ���دام الغ���از الطبيعي 
املح���روق ع���دمي الكلف���ة الإنت���اج الكهرباء 
ب���داًل من االإنفاق احلكوم���ي على ا�سترياد 

الكهرباء.
ووزارة  النف���ط  وزارة  دم���ج  يج���ب   -
الكهرب���اء يف وزارة واح���دة للطاقة للحد 
من النق�ص يف التن�سيق والهدر الذي زاد 

ب�سكل حاد من االإنفاق احلكومي.
- يج���ب اأن تك���ون االأولوي���ة لال�ستثم���ار 
الع���ام ال���ذي يدع���م ب�س���كل مبا�س���ر من���و 
القطاع اخلا�ص مثل زيادة توفري الكهرباء 
و�سيانة الطرق واجل�سور ونظام اإنرتنت 
ع���ايل ال�سرع���ة عل���ى م�ست���وى الدول���ة. 
ان وج���ود قط���اع خا�ص ناب����ص باحلياة 
�سي���وؤدي اإىل زيادة االإي���رادات ال�سريبية 

باالإ�سافة اإىل خلق فر�ص عمل جديدة.
• للم�ساع���دة يف متوي���ل العج���ز ميك���ن 
اإن�س���اء "�سن���دات نفطي���ة" للبي���ع لل�سعب 
العراق���ي. �سيتم بيع هذه ال�سندات ب�سعر 
مزيج برن���ت احلايل من النف���ط. وعندما 
ت�سل اأ�سعار مزي���ج برنت اإىل �سعر معني 
حم���دد م�سبًقا �سيت���م ا�س���رتداد ال�سندات 
تلقائًيا ب�سعر ال�سراء باالإ�سافة اإىل ن�سف 

مكا�سب ال�سعر .
- خي���ار اإ�س���ايف ه���و ان تق���وم البن���وك 
املحلية باإ�سدار �سن���دات مل�ساريع حمددة 

مثل م�ساريع االإ�سكان.
• للح���د من تدف���ق االحتياطيات الدولية 
م���ن البنك املركزي من خ���الل مزاد العملة 
اليوم���ي يج���ب عل���ى احلكوم���ة مراجعة 
البيان���ات  م���ع  ومطابقته���ا  الفوات���ري 
البن���وك  حظ���ر  ويج���ب  اجلمركي���ة. 
واملوؤ�س�سات االأخ���رى التي لديها اإمكانية 
الو�سول اإىل مزاد العملة والتي ثبت اأنها 
قدم���ت فوات���ري م���زورة م���ن امل�ساركة يف 

املزاد لفرتة زمنية حمددة.
لي�ص هناك �سبيل ملعرفة امل�ستقبل

تك���ون اأي خط���ة جي���دة ان بني���ت عل���ى 
وعل���ى  �سليم���ة.  وبيان���ات  افرتا�س���ات 
القيادات العراقية اأن تتوقع ظهور فر�ص 
وحتدي���ات غري متوقع���ة. لال�ستجابة اىل 
مثل هذه االأح���داث غري املتوقعة يجب اأن 
تكون احلكومة العراقي���ة م�ستعدة للعمل 
بحكم���ة وباأ�سالي���ب خالق���ة. ان م�ستقبل 
الع���راق االن يف اأي���دي العراقي���ني اأك���رث 
م���ن اأي وق���ت م�سى، وعلى م���دى االأ�سهر 
وال�سنوات القادم���ة �سيتخذ العراق – اأو 
�سيف�س���ل يف اتخ���اذ - ق���رارات حا�سمة ال 
رجع���ة فيها. ان البل���دان التي له���ا تاريخ 
طويل من اال�ستقرار احلكومي واالزدهار 
االقت�س���ادي ميكن ان تتجاه���ل الظروف 
املتغرية وتتخذ قرارات غري واقعية، لكن 

العراق ال ميكنه ذلك.

______
املجل����ص  اأع�س���اء  املق���ال  ه���ذا  كت���ب 
اال�ست�س���اري ملجل����ص االأعم���ال العراق���ي 
الربيط���اين )IBBC ( نيابة عن املنظمة. 
IBBC ه���ي �سرك���ة خريي���ة يف اململك���ة 
يف  حكومي���ة  غ���ري  ومنظم���ة  املتح���دة 
العراق. الغر����ص اجلوهري للمنظمة هو 
تنمي���ة القط���اع اخلا����ص يف الع���راق من 
خالل ت�سهيل التج���ارة واال�ستثمار ونقل 
املعرفة اإىل العراق ع���رب التعاون الوثيق 
م���ع احلكومت���ني العراقي���ة والربيطانية. 
للح�س���ول على معلوم���ات تف�سيلية حول 
يرج���ى  اال�ست�س���اري  واملجل����ص   IBBC
www. االلك���رتوين  الراب���ط  زي���ارة 

iraqbriatainbusiness.org
موؤلف���و هذا املقال هم كل من الربوفي�سور 
رئي�س���ي(  )موؤل���ف  جون���رت  ر.  فران���ك 
والربوفي�س���ور حمم���د االأزري والدكتور 
رين���اد من�س���ور وال�سي���د ه���اين ع���كاوي 
وال�سي���د ح�س���ني االأزري وال�سي���د �سوان 
عب���د العزي���ز اأحم���د وال�سي���د كري�ستوف 
 .)  IBBC ادارة  ع���ن  )ممث���ال  مي�سيل���ز 
االت�س���ال  يرج���ى  التعلي���ق  اأو  لل�س���وؤال 
London@ االلك���رتوين  الربي���د  عل���ى 

webuildiraq.org

على الرغم من احلاجة املا�شة لقطاع خا�ص ن�شط غري نفطي خللق فر�ص عمل فاإن موقف احلكومات العراقية جتاه 
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة اخلا�شة ميكن و�شفه بالعدائي. وبح�شب درا�شة للبنك الدويل بعنوان "م�شح �شهولة 

ممار�شة اأن�شطة الأعمال" فقد احتل العراق املرتبة 171 من اأ�شل 190 دولة �شملها امل�شح . ان �شوابط "احل�شول على 
الئتمان" �شيئة للغاية يف العراق، حيث ميتلك العراق اأ�شواأ ال�شوابط يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، و فيما 

يخ�ص "حلول العجز عن الوفاء باللتزامات املالية" فان العراق ميتلك اأ�شواأ ال�شوابط يف العامل.

ال��ط��رق م��ف��ت��رق  ع��ل��ى  ب��ل��د   :2020 ال����ع����راق 

كما هو معروف ان العراق يعاين حالًيا من �صدمات خارجية، مبا يف ذلك انهيار اأ�صعار النفط وكوفيد- 19 وظهور داع�ص من جديد، ويف 
ذات الوقت تواجه البالد حتديات داخلية مثل الف�صاد امل�صت�صري و�صعف اخلدمات االأ�صا�صية والبطالة والعمالة دون م�صتوى املوؤهالت 
والو�ص��ع ال�صيا�صي امل�صط��رب واالأزمة اخلطرية للموازنة. لكي يتجنب العراق االنهيار ال�صيا�ص��ي واالقت�صادي يف 2020 – 2021، يجب 
عل��ى احلكومة اأن تتعامل ب�صكل فاعل م��ع هذا املزيج املعقد من االزمات اخلارجية والداخلية. ان ه��ذا املقال يحدد اأخطر التحديات 

التي تواجه العراق مع تو�صيات ب�صيا�صات حمددة للتعامل معها. 
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نف�س���ه،  عل���ى  املتقوق���ع  الرج���ل  ه���ذا  لفه���م 
يج���ب اأن نركز على عب���ارة "تفكيك الذات"، 
م���ا  ل���كل حلظات���ه، وكل  ال�سع���ار ال�سمن���ي 
ين���درج حتتها من عزلة وحتف���ظ وعناد لهذا 
الكائ���ن االنطوائ���ي الذي ي�سعى ب���ا هوادة 
يف مثاب���رة النهائية. يف البوذي���ة، ُيقال عن 
احل���ذق الذي ي�سع���ى اىل التنوي���ر اإنه يجب 
اأن يك���ون عنيًدا مثل "فاأر ينخر يف تابوت"، 
فكل كات���ب حقيقي يبذل جه���ًدا م�سابًها، فهو 
املدمر ال���ذي ُي�سي���ف اإىل الوج���ود، وُيرثي 

بتقوي�سه.
االأر����ض  عل���ى  وق���ٍت  م���ن  منلك���ه  م���ا  "اإن 
لي����ض مدي���ًدا مبا يكف���ي ال�ستنزاف���ه على اأي 
�س���يء �س���وى ذواتن���ا"؛ ماحظ���ة ال�ساع���ر 
ه���ذه تنطب���ق على م���ن يرف����ض الاجوهري 
والعر�س���ي واالآخ���ر، وعلي���ه ف���اأن بيكيت اأو 
فنه االأدبي املتف���رد ي�سدد على اأن يكون املرء 
ذاته. زد على ذل���ك، لي�ض هناك  اأنفة ظاهرية 
اأو �سم���ة اأ�سا�سي���ة ت�س���م وعي���ه الفري���د م���ن 
نوعه، فلو مل تكن كلمة "الكيا�سة" قد ُوجدت 
م���ن قب���ل، لكان���ت اخُتع���ت الأجل���ه.  بالكاد 
ميك���ن ا�ستيعابه على اأنه مرع���ٌب بكل تاأكيد، 
ال ي�ستخف باأحد وال يدرك الوظيفة ال�سحية 
وميزته���ا  املفي���دة  وف�سائله���ا  لل�سغين���ة 
التنفيذي���ة. مل اأ�سمع���ه يتح���دث ب�س���وٍء ابًدا 
ع���ن �سديق اأو ع���دو، وهو �سكل م���ن اأ�سكال 
ال�سم���و ال���ذي اأ�سف���ق ب�سبب���ه علي���ه، والذي 
عانى منه دون وعي. لو اأنني ُحرمُت ف�سيلة 
االحتق���ار، فاأية م�ساعب ومتاعب وتعقيداٍت 
كنت �ساأواجه؟!  مل يكن يعي�ض يف زمننا هذا 
ب���ل يف زم���ٍن مواٍز، له���ذا مل يخطر على بايل 
اب���ًدا اأن ا�ساأله راأيه يف بع�ض االحداث، فهو 
اح���د تل���ك الكائنات الت���ي تدفع���ك اىل ادراك 
اأن التاري���خ جم���رد ُبعٍد كان ميك���ن للمرء ان 

يعي�ض من دونه. 
لو اأن���ه كان ي�سب���ه اأبطاله –بعب���ارة اأخرى، 
ل���و مل يكن قد ن���ال مقبولي���ة االآخرين- لبقي 
ذات ال�سخ�ض دون اأن تتغري خ�ساله. يعطي 
انطباع���ا ع���ن اأن���ه ال يرغ���ب اأب���دا يف فر�ض 
نف�س���ه واأنه ي�ستهجن فكرة النجاح كما فكرة 
الف�سل. "يا لل�سعوب���ة التي تكمن يف معرفة 
ما يج���ول يف باله واأي اأ�سل���وٍب يتبع!" هذا 
م���ا اقول���ه لنف�سي يف كل مرة اأفك���ر فيه، ولو 
حتق���ق امل�ستحي���ل ومل يخف ه���ذا الرجل اأي 
�س���ٍر داخل���ه، ال�ستمريت يف اعتب���اره ح�سًنا 

ي�ستحيل اختاقه.
لق���د اأتيت من ركٍن يف اوروب���ا حيث فورات 
وال�ستائ���م  الف�سفا����ض  وال���كام  اال�س���اءة 
واملجاه���رة االآني���ة بامل�س���اكل واخلالي���ة من 

اي ح���رٍج تعترب م���ن �س���رورات ذاك املكان، 
فتع���رف كل �س���يٍء عن اجلمي���ع حيث ت�سبح 
احلي���اة م�ستك���ًة ومتمو�سعًة عل���ى كر�سي 
اعتاٍف معرو�ٍض اأمام املاأ، وحيث ال ميكن 
تخيل معن���ى ال�سري���ة، اما الف�ساح���ة فتقيم 
على حدود الهذيان، هذا وحده كاٍف لتف�سري 

افتتاين برجل كتوٍم ب�سكل خارق للطبيعة.
اأن ال تت�سم���ن الكيا�س���ة  لي����ض بال�س���رورة 
الغ�س���ب، فعل���ى ماأدبة ع�ساء م���ع االأ�سدقاء، 
بع���د اأن ت�سايق م���ن اأ�سئلة �ساذج���ة �سخيفة 
عن نف�سه وعمله، جلاأ اإىل �سمت تام وانتهى 
ب���ه االأمر فعلًيا ب���اإدارة ظهره لن���ا تقريًبا. مل 
نكن ق���د فرغنا من الع�ساء بع���د عندما نه�ض 
وغادرن���ا �سامًت���ا متجهًما كم���ن يو�سك على 

اخل�سوع ال�ستجواب اأو لعملية جراحية. 
قبل حوايل خم�ض �سن���وات التقينا ببع�سنا 
البع����ض يف �سارع غوينم���ر، وعندما �ساألني 
اإن كن���ت اأعمل اأجبته باأنن���ي فقدت ا�ستهائي 
للعمل، واأنني ال اأرى حاجة الإظهار نف�سي اأو 
"لاإنتاج"، واأن الكتابة عذاٌب بالن�سبة يل... 
لقد ب���دا منده�ًسا من كام���ي، اإال اأين ُده�ست 
اأك���رث عندما حتدث ع���ن "البهجة" امل�ساحبة 
للكتاب���ة حتديًدا. ه���ل ا�ستخدم ه���ذه الكلمة 
بالفع���ل؟ نع���م، اأن���ا متاأكد من ذل���ك. يف نف�ض 
اللحظ���ة، تذك���رت اأن���ه يف لقائن���ا االأول قبل 
ع�س���ر �سن���وات، يف مطعم غل���وزر دي اليا، 
كان قد اعتف مبلله العظيم واإح�سا�سه باأنه 

مل يتبَق ما ميكن قوله بالكلمات.
الكلم���ات؛ وم���ن ذا ال���ذي اأحبها بق���دره؟ اإن 
الكلماَت رفيق���ات دربه و�سنده الوحيد، فهذا 
الرج���ل ال يعتمد على اأي م���ن اليقينيات، اإال 
اأنك ت�سعر بثبات راأيه فيما يخ�ض الكلمات. ال 
�س���ك اأن نوبات اإحباطه تتزامن مع اللحظات 
التي يتوقف فيها عن االإميان بالكلمات، حني 
يت�س���ور اأنه���ا تخون���ه وته���رب من���ه، وحني 

تهج���ره يظ���ل عاج���ًزا قابًع���ا يف الام���كان. 
ندمت عل���ى عدم ماحظتي واإدراجي جلميع 
االأماكن التي ي�س���ري فيها اإىل الكلمات، حيث 
ميي���ل نحوه���ا وي�سبهه���ا ب� "قط���رات �سمت 
ت�سق���ط يف ال�سمت" ، كما يف "الام�سمى"؛ 
وهك���ذا حتولت رم���وز اله�سا�س���ة اإىل اأ�س�ض 

غري قابلة للتدمري. 
كلم���ة  الفرن�سي���ة   SanS كلم���ة  ت���رادف 
والت���ي  االجنليزي���ة،   LeSSneSS
تعن���ي "بدون" او "حال���ة القلة"، وهي كلمة 
�ساغه���ا بيكي���ت كما �س���اغ امل���رادف االملاين 

.”LoSigkeit“
لقد �سحرتني كلمة “LeSSneSS” ،التي 
ال ميكن فهم الغمو�ض الذي يكتنفها كما حال 
كلمة بوهمه “Un-grUnd” مبعنى 
ل���ه"، حتى اخربت���ه ذات م�ساء  اأ�سا����ض  "ال 
اأنن���ي لن ان���ام اإال بعد اأن اج���د كلمة فرن�سية 
ترادفه���ا يف املعنى... بداأنا مًعا نتفح�ض كل 
 ”SanS“ الكلم���ات املمكنة التي ت���رادف
و “moindre”، اإال اأن اأًي���ا منه���ا مل 
 ”LeSSneSS“ �يقتب من معنى هذا ال
او ال���� "ب���دون" ال���ذي ال ين�س���ب؛ مزيٌج من 
التجريد والامتناهي، خواٌء يرادف التاأليه. 
اإفتقنا خائبني، وعندم���ا و�سلت اىل املنزل 
 ”SanS“ ����مل اأنف���ك ع���ن التفك���ري بتلك ال
البائ�س���ة. عندم���ا ا�سرفت عل���ى اال�ست�سام، 
خط���ر يف ب���ايل ان افت����ض يف جعب���ة اللغ���ة 
الاتيني���ة، ويف اليوم التايل را�سلته خمرًبا 
اإي���اه اأن كلم���ة “Sinéité” تب���دو يف 
الت���ي كن���ا نبح���ث  راأي���ي الكلم���ة املنا�سب���ة 
ا،  عنه���ا، فاأجابني اأنه فكر به���ذه الكلمة اأي�سً
ورمب���ا يف ذات اللحظ���ة الت���ي فك���رت فيها. 
م���ع ذل���ك، كان الب���د م���ن االع���تاف ب���اأن ما 
تو�سلن���ا اإليه م���ن كلم���ات مل ي�سبو لريادف 
الك���ف  عل���ى  فاتفقن���ا   ،”LeSSneSS“

عن البح���ث واأنه ال يوجد منع���وٌت يف اللغة 
الفرن�سي���ة قادر على التعب���ري عن الغياب يف 
حد ذاته ويف حالته النقية، واأنه يتعني علينا 
اأن ن�ست�سلم للفقر امليتافيزيقي حلرف اجلر.

عندم���ا جتل����ض م���ع كّت���اب لي����ض لديه���م م���ا 
يقولونه ويفتق���رون اإىل عامل خا�ض بهم، ما 
الذي ت�ستطيع احلديث عنه غري االدب؟ اإال اأن 
هذا مل يح�سل معه اإال نادًرا، وميكنني القول 
اإنه مل يح�س���ل اأبًدا. فاملو�سوع���ات اليومية 
كال�سعوبات املادية وامل�ساكل باأنواعها تثري 
اهتمامه اأكرث عن���د احلكي، وما ال يطيقه يف 
اأي ح���ال م���ن االحوال ه���و اأ�سئل���ة مثل "هل 
تعتق���د اأن �سي���ت االأعمال الفاني���ة �سيدوم؟ 
ه���ل ي�ستحق ف���ان املكانة الت���ي احتلها؟  اذا 
ما قارننا بني ف���ان وفلتان فكفة من �ستكون 
اأثقل؟ وم���ن االأعظم بينهما؟" دائما ما يثبطه 
ه���ذا النوع من التقييم���ات ويثري حنقه. قال 
يل بع���د اأم�سي���ٍة مزعجٍة حي���ث كان احلديث 
ح���ول مائ���دة الع�س���اء اأ�سب���ه بن�سخ���ة ب�سعة 
من لوح���ة احل�ساب االخ���ري "اأين املعنى يف 
كل ه���ذا؟". هو نف�سه يتجن���ب التعليق حول 
كتب���ه وم�سرحيات���ه، فم���ا يهمه حًق���ا ال يكمن 
يف العوائق التي جتاوزها، بل يف العوائق 
التي �سيتجاوزها؛ فهو يعّرف نف�سه كلًيا مبا 
يفعل���ه. اإن �ساألته عن اإح���دى م�سرحياته فلن 
يناق����ض املحت���وى وال املعنى، ب���ل �سيناق�ض 
التاأويل ال���ذي يت�س���ور اأدق تفا�سيله دقيقة 
بعد اأخ���رى، وثانية تلو االخ���رى. لن اأن�سى 
احليوية التي �س���رح بها املتطلبات التي كان 
ين�سدها يف اأي ممثلة تقدمت لتاأدية متثيلية 
اأن���ا"، حيث يهيم���ن �سوت الهث ال  "ل�س���ُت 
غري على الف�س���اء، وكم اأ�سرقت عيناه عندما 
وج���د ذلك ال�سوت الناع���م لكنه �سادح وكلي 
الوج���ود، كان االأم���ر بالن�سبة ل���ه كمن ي�سهد 

التحول النهائي اأو انهيار بيثيا العظيم. 

لطاملا كنت من هواة املقابر، كذلك كان بيكيت 
)فق�سة بيكيت الق�سرية "احلب االأول" تبداأ 
بو�سف مقربة، تلك التي تقع يف هامبورغ(. 
حتدث���ت اليه يف ال�ست���اء املا�س���ي يف اآفينو 
ب���ري  ملق���ربة  زيارت���ي  ح���ول  لوبزرفت���وار، 
ال�سيز موؤخ���ًرا اآنذاك، وعن م���ا اح�س�ست به 
م���ن ا�ستياء الأين مل اأج���د برو�ست يف الئحة 
اقول  ان  )يجب  هناك،  "االعيان" املدفونني 
ب�س���كل عاب���ر اأن امل���رة االأوىل الت���ي �سادفت 
فيه���ا ا�سم بيكي���ت كانت منذ ح���وايل ثاثني 
عاًم���ا، عندم���ا وج���دت كتاب���ه ال�سغ���ري ع���ن 
برو�س���ت يف املكتب���ة االأمريكي���ة(، ال اأع���رف 
كيف انتهى بن���ا االمر اىل ذكر ا�سم �سويفت، 
اإال اأنن���ي عندم���ا اأفكر باملو�س���وع ال اأرى اي 
�س���يء غريب يف ه���ذا االنتق���ال باملوا�سيع، 
خا�س���ة اذا اخ���ذت بنظ���ر االعتب���ار الطاب���ع 
اجلنائ���زي حل����ض فكاهته. اأخ���ربين بيكيت 
باأنه يعيد قراءة كتاب "رحات غوليفر" واأن 
لديه ولٌع ب�"دولة هويهنهنم�ض" وخ�سو�سا 
اجل���زء ال���ذي يتح���دث ع���ن م�ساع���ر الرعب 
واال�سمئ���زاز الت���ي راودت غوليف���ر عندم���ا 
اق���تب من اأنثى الياهو. قال يل، وتلك كانت 
مفاج���اأة كب���رية، بل خيب���ة اأمل كب���رية، باأن 
جوي����ض مل يحب �سويفت. ع���اوة على ذلك، 
اأ�س���اف اأن جوي�ض يفتق���ر اإىل نزعة الهجاء، 
عل���ى عك�ض ما قد يعتقد امل���رء. "مل يرث اأبًدا؛ 
كان متجرًدا، را�سًيا بكل �سيء، فبالن�سبة له، 
مل يكن هناك فرق بني �سقوط قنبلة و�سقوط 

ورقة �سجرة.." 
لق���د كان ُحكم���ا رائع���ا يذك���رين يف حدت���ه 
وكثافت���ه ب���رد اأرمان���د روب���ن عل���ى �س���وؤال 
طرحت���ه علي���ه ذات مرة مف���اده "بع���د كل ما 
َ مل تتج���م ق�سائد  ترجم���ت م���ن ق�سائ���د، ملمِ
ت�سوان���غ ت�سي الذي �ستجد يف جعبته �سعرا 
اك���رث م���ن االآخري���ن؟" فاأجابني "لق���د فكرت 

يف ه���ذا ملي���ا، لك���ن كي���ف تتج���م اأعماال ال 
ميك���ن مقارنته���ا اإال بالريف االج���دب ل�سمال 

ا�سكتلندا؟"
مذ عرفت بيكي���ت، كم من مرة ت�ساءلت )كمن 
ي�ستجوب نف�سه بهو�ض وحماقة( عن عاقته 
ب�سخ�سياته، م���ا امل�ستكات الت���ي تربطهم؟ 
م���ن ميكن���ه ان يفهم ه���ذا القدر م���ن التفاوت 
اجلوهري؟ اأحٌق اأن وجود هذه ال�سخ�سيات 
غارق مع وجوده يف ذلك "ال�سوء الرمادي" 
املو�س���وف يف "مال���ون مي���وت"؟ تب���دو يل 
اك���رث �سفحات���ه كنوع م���ن املونول���وج الذي 
يلي نهاية حقب���ة كونية... اح�سا�ض الدخول 
اىل عامل ما بعد املوت لتجد طبيعة جغرافية 
حلل���م �سيطان ما تنبعث م���ن كل �سيء، حتى 

من كلمات لعنته. 
كائن���ات ال تع���رف اإذا م���ا كان���ت حي���ة ام ال، 
خا�سعة لثقل اره���اٍق هائل، ارهاق لي�ض من 
ه���ذا العامل )وتلك لغة تناق����ض ذائقة بيكيت 
اللفظية( حممولة يف خيال رجٍل نظنه ه�ًسا، 
ب���داأ منذ زمٍن غ���ري بعيٍد يرتدي قن���اع القوة 
مراعاًة منه للياقة. لقد �ساهدت روؤيا مفاجئة 
و�سح���ت يل كل ال�س���ات الت���ي ترب���ط هذه 
الكائن���ات مبوؤلفه���ا و�سريكه���ا يف اجلرمية، 
وم���ا راأيت���ه، او االجدر قوال م���ا �سعرُت به ال 
ميك���ن ترجمته اىل تراكي���ب لفظية مفهومة، 
وم���ع هذا، فمن���ذ ذلك احلني جم���رد ذكر احد 
ابطاله يذكرين بنغمات �سوٍت معني... رغم 
هذا اأ�س���رع بالقول اإن البوح ب�سيٍء ما ميكن 
ان يكون ه�ًسا وقابًا للنق�ض كما النظريات.  
من���ذ لقائن���ا االول، اأدرك���ُت اأنه ق���د بلغ احلد 
االأق�س���ى واأنه رمبا قد ب���داأ رحلته هناك عند 
ذلك احل���د، يف امل�ستحي���ل واال�ستثنائي، او 
رمبا م���ن الطريق املغلق. واملث���ري لاإعجاب 
اأن���ه مل يتزح���زح م���ن مكان���ه قيد اأمنل���ة، فقد 
ب���داأ م�سريته جمابًها جداًرا اأ�سم اإال اأنه ثابر 
ب�سجاع���ة كما عادت���ه، فاتخذ احل���د االأق�سى 
نقط���ة انط���اق، والنهاي���ة بو�سفه���ا بداية! 
وه���ذا م���ا يف�س���ر ال�سعور ب���اأن عامل���ه، الذي 
لطامل���ا ترنح على حافة املوت، قد ي�ستمر اىل 

ما النهاية، اأما عاملنا ف�سيتا�سى قريًبا. 
اإىل فل�سف���ة  ل�س���ت منجذب���ا ب�س���كل خا����ض 
فيتجن�ستاي���ن، ولك���ن ل���دي �سغ���ف بالرج���ل 
نف�س���ه، فكل م���ا قراأته عن���ه ترك اأث���ره علّي. 
لق���د وجدت اأنه وبيكي���ت يت�ساركان اأكرث من 
مي���زة، �سبح���ان غام�سان وظاهرت���ان ي�سعد 
امل���رء ان ي�سفهم���ا بالعجيبت���ني واملبهمتني، 
فهم���ا ي�سع���ان نف����ض امل�ساف���ة بينهم���ا وبني 
بنف����ض  يتمتع���ان  واال�سي���اء،  املوج���ودات 
العن���اد والت�سلب، نف�ض االغراء اىل الركون 
يف ال�سمت والتن�س���ل النهائي من الكلمات، 
ونف����ض رغبة الت�سادم م���ع احلدود، وهو ما 
ال ميك���ن توقعه منهما، فف���ي ع�سور اخرى، 
كان���ت ال�سحراء املقفرة لتغ���ري كليهما على 

العي����ض فيه���ا. نع���رف االن اأن فيتجن�ستاين 
دي���ٍر يف مرحل���ة  نف�س���ه يعي����ض يف  تخي���ل 
م���ن مراح���ل حيات���ه. اأم���ا بالن�سب���ة لبيكيت 
ل���و كان يعي����ض قبل ع���دة قرون، فك���م ي�سهل 
تخيل���ه جال�ًس���ا يف حج���رة خاوي���ة ال تعك���ر 
�سف���و مزاج���ه اأي زخرفة، وال حت���ى �سليب 
�سغ���رٌي على اجلدار. اأت���راين اأ�ستطرد؟ فقط 
تذكروا تل���ك النظ���رة القا�سي���ة الغام�سة ال� 
تعلو ماحمه يف �سوٍر  "ال-اإن�سانية" التي 

معينة. 
من البديهي اأن بداياتنا مهمة، اإال اأننا ن�سرع 
يف اخلط���وات احلا�سمة جت���اه اأنف�سنا فقط 
عندما ن�سّيع ا�سولن���ا، عندما ال يكون لدينا 
�سرية ذاتي���ة نقدمها عن اأنف�سن���ا، متاما مثل 
االإل���ه. كون بيكي���ت ايرلندًيا مه���م وغري مهم 
بنف�ض الوقت، لكن اخلطاأ تّبني وجهة النظر 
الفرن�سية باأن���ه "اأجنلو�سك�سوين تقليدي"، 
فه���ذا يزعج���ه كثرًيا. ه���ل يع���ود ال�سبب اىل 
ذكريات���ه ال�سيئ���ة ع���ن اقامته يف لن���دن قبل 
اعتب���اره  ه���و  ال�سب���ب  اأن  اأعتق���د  احل���رب؟ 
الربيطانيني مبتذلني، وهذا الراأي مل يف�سح 
عن���ه بيكي���ت، وها اأن���ا االن اعلن���ه نيابة عنه 
وع���ن حتفظ���ه، ان مل يكن امتعا�س���ه. ميكن 
ان اتبنى هذا الراأي، خ�سو�سا الن بريطانيا 
وهًم���ا  يك���ون  ان  ميك���ن  )وه���ذا  راأي���ي  يف 
بلقانًي���ا( اأكرث اأمة واهن���ة ومهددة، وبالتايل 

فاإن �سعبها االأكرث تهذيًبا وحت�سًرا. 
بيكي���ت الذي ي�سعر بالراحة يف فرن�سا كاأنها 
وطن���ه، لي����ض لدي���ه يف احلقيق���ة اي قدٍر من 
الربود، وه���ي خ�سلٌة فرن�سي���ة متاأ�سلة، او 
على االأقل ميكن ت�سميته���ا خ�سلًة باري�سية. 
األي�ض مبهًرا كيف ح���ول كتابات ت�سامفورت 
اىل �سع���ر؟ لي����ض كل الكتاب���ات بالطب���ع ب���ل 
ب�س���ع اأقوال ماأثورة. اإن هذا امل�سروع، وهو 
مذهل بحد ذاته وبال���كاد ميكن ت�سوره )اذا 
ما فكرنا بانع���دام الدافع الغنائي الذي مييز 
الهيكل الن���رثي لاأخاقي���ني(، مبثابة بوٍح، 
فلطاملا تخون العقول الدفينة عمق طبيعتها، 
وعق���ل بيكي���ت م�سّب���ع بال�سعر حت���ى ا�سبح 

ف�سله عنه م�ستحيًا. 
اأجده عني���ًدا كاأي متع�سب، فحت���ى لو انهار 
الع���امل كل���ه، مل يك���ن ليتخلى عم���ا يوؤلفه من 
ا. ال  عم���ل، ومل يك���ن ليغ���ري مو�سوع���ه اي�سً
يتاأث���ر ابًدا فيما يخ����ض اال�سياء اجلوهرية، 
ام���ا اال�سياء االخرى، غري اجلوهرية، فيقف 
امامها اعزاًل و�سعيًفا مثلنا، اأ�سعف حتى من 
�سخ�سياته. قبل جمع ه���ذه املاحظات كنت 
انوي ان اعيد ق���راءة ما كتبه مي�ست اإكهرت 
ونيت�س���ه، م���ن وجهة نظرهم���ا اخلا�سة، عن 
مفهوم "الرجل النبي���ل". مل اأنفذ م�سروعي، 
اإال اأنن���ي مل اأن�َض للحظة واحدة فهمي ملاهية 
م�س���روع "الرج���ل النبيل" اأثن���اء عملي على 

هذه املاحظات. 

بيكيت يف ذلك الوقت يبلغ من العمر 31 
عاًما كان قد انتقل اإىل باري�ض لبناء  واقع  
اأدب���ي  مميز  له مما اك�سب���ه اإعجاًبا  حني 
اأ�س���در  جمموعت���ه االأوىل م���ن الق�س�ض 
الق�سرية، فحاز على العديد من اجلوائز،  
فاأر�سلت وكال���ة رويتز االخبارية اآنذاك 
خرب جن���اح بيكيت وق�سة ذل���ك االعتداء  

بربقية جلميع ال�سحف ذكرت فيها:
بع����ض  �سحب���ة  بيكي���ت  ال�سي���د  "كان 
االأ�سدق���اء متوجه���ني اإىل منازلهم عندما 
تعر����ض  ل�س���رب اأحد �سما�س���رة اجلن�ض 
امل�ست�سفي���ات  اإح���دى  اإىل  نقل���ه  فت���م 
اأ�سدق���اوؤه  احت�س���د   حي���ث  القريب���ة، 
لروؤيت���ه وقام جيم����ض جوي�ض بدفع ثمن 
اإقام���ة بيكي���ت فيها، فعلم���ت ماريا والدة 
بيكي���ت بالهجوم من اأح���د االأقارب الذي 
حدثه���ا بروؤيته لوح���ة اإعانات يف  دبلن 
تق���ول: ال�ساعر االأيرلن���دي  بيكيت ُطعن 
يف باري�ض، فعلق���ت قائلة: "هذه �سريبة 
ع�سق���ه له���ذه املدين���ة التي اأح���ب العي�ض 

فيها".
وعلى الرغم  من  اآمال والدته  يف  العودة  
اإىل  املن���زل ،  فق���د  كان  بيكي���ت �سام���ًدا 
ب�ساأن البقاء يف باري�ض ومت خروجه من 
امل�ست�سف���ى يف 23 يناير/ كانون الثاين 
1938، وح�سر بعد ذلك حماكمة املتهم 
باالعت���داء عليه وال���ذي واجهه يف داخل 
املحكم���ة قائ���ًا اإن���ه ياأ�س���ف ملا ح���دث له،  
فكتب بيكيت وقته���ا اإىل �سديقه توما�ض 
ماكجريف���ي ليق���ول اإن���ه وج���د مهاجم���ه 

"اأك���رث حزًن���ا".
قد  يك���ون بيكيت م�ستمتًع���ا برد مهاجمه 
فاخت���ار ع���دم توجي���ه االتهام���ات اإلي���ه،  
لك���ن  الق�س���اء الفرن�سي حك���م عليه بعدة 
اأ�سه���ر حليازته �ساًح���ا جارًحا، بعد هذه 

احلادثة علق بيكيت مازًحا:

�سعبي���ة  اأك���رث  يع���د هن���اك �سج���ني  " مل 
م���ن  الرغ���م  وعل���ى  من���ه"،  �سانت���ي  يف 
ممازحت���ه  له���ذه احلادث���ة، اإال اأنها تركت 
ندوًبا نف�سي���ة وعاطفية، و�سبغت خياله 
بالتاأكي���د يف  الذاك���رة وال�س���رد،  يجادل 
جيم�ض اأولن���ي، اأ�ستاذ اللغ���ة االإنكليزية 
بجامعة والي���ة لويزيانا، باأن الطعن كان 
بيكيت،  كتابة  مهم���ة" يف  حتول  "نقطة 
يف اأعم���ال مثل "انتظار غودو"  و"نهاية 
اللعبة"، يق���ول اأولني: "كان املوت الذي 
دن���ا منه بيكي���ت  هو الذي جع���ل من تلك 
التجربة ذات تاأثري قوي عليه"، والوقت 
ال���ذي ق�س���اه يف  امل�ست�سف���ى كان نقط���ة 
فف���ي  ال�سخ�سي���ة،   حيات���ه  يف  حت���ول 
االأ�سبوع���ني بعد الهجوم  واأثناء وجوده 
يف امل�ست�سف���ى، زارت���ه �س���وزان دي�سيفو 
دومني���ل املمر�سة واملو�سيقي���ة  ال�سابقة 
البالغة من العم���ر 38 عاًما والتي التقى 
به���ا الأول م���رة يف املدر�س���ة العلي���ا قب���ل 

�سن���وات، لقد اأ�سبح���وا اأ�سدقاء مقربني 
وي�سارك���ون األعاب التن�ض واأكرث من ذلك 
بكث���ري، فعندما ق���راأت عن طعن���ه هرعت 

اإىل امل�ست�سفى وعر�س���ت عليه م�ساعدته  
يف التع���ايف يف منزله���ا وال���ذي اأ�سب���ح 
�سريًكا لها فيم���ا بعد على مدار اخلم�سني 

عاًما القادمة. وخ���ال تلك ال�سنوات كان 
بيكي���ت يع���اين هاج�ض �سحت���ه املعلولة 
بعد تلك احلادثة  امل�سوؤومة، حيث خ�سع 

ل���دورة ع���اج نف�س���ي بعي���ادة يف لندن، 
وق���د ا�ستكى من "اأعرا�ض القلق احلادة" 
والتع���رق الليل���ي، االرجت���اج، ال�سع���ور 
بالهل���ع، و�سي���ق التنف����ض،  وعندما كان 
يف اأ�سواأ حاالت���ه تلك، قال اإنه يعاين من 
"�سل���ل تام"، ج���اء ذلك يف ر�سائل كتبها 
يف تل���ك الف���تة و�س���ف فيها نف�س���ه باأنه 
جمموع���ة من االأمرا�ض، من "اخلراجات 
الدهني���ة" واإىل "خفق���ان القل���ب". بق���ي 
بيكيت يعاين من تل���ك االأمرا�ض، لكنه ال 
يظهره���ا حتى كهولت���ه، فالطالب  ال�ساب 
ال���ذي كان جيًدا يف التن����ض والكريكيت، 
���ا �سيطاًن���ا يف لعب���ة البلياردو،  كان اأي�سً
وعندم���ا نظ���ر اإىل �سعره ال���ذي ا�سطبغ 
بالبيا����ض تفاقم���ت علي���ه االأمرا�ض مرة  
واح���دة، فقد اأخذ يعاين من انتفاخ الرئة 
ب�سب���ب �سن���وات من النف���خ يف ال�سجائر 
الرخي�سة يف مقاهي باري�ض، كذلك عانى 
���ا م���ن ال�سدفي���ة واالأكزمي���ا، ومثل   اأي�سً
�سخ�سي���ات م�سرحيات���ه،  كان يعاين من 
القدم���ني" و"م�سكل���ة  يف  "ا�سطراب���ات 
يف  املفا�س���ل". كت���ب  الدكت���ور  ج���ون 
واال����ض ع���ن �سح���ة بيكي���ت الفا�سلة يف 
عام 2010 مقال���ة لل�سحيفة  االأيرلندية  
الطبي���ة  تاميز حيث  روى  واال�ض  �سبب 
قي���ام الطبي���ب الفرن�س���ي  املعال���ج   ل���ه  
باإدخال���ه   يف  دار  رعاية  تديرها  الدولة 
تدع���ى Le tierS tempS، يف  
الدائ���رة  الرابعة  ع�س���رة  يف باري�ض : " 
كان���ت �سحته يف تده���ور خطري بحلول 
ع���ام 1986" ، "لق���د عان���ى بيكي���ت من 
�سي���ق التنف�ض لبع����ض  الوقت  وبداأ  يف 
ا�ستخدام االأوك�سجني ب�سكل متكرر اأكرث 
خ���ال هذا الوق���ت ،  كما عان���ى  من  عدد  
من ال�سقوط على االأر�ض  وبداأ اأ�سدقاوؤه 
يف ال�س���ك  يف  اأنه  مل  يك���ن  ياأكل  ب�سكل  

�سحيح  عندم���ا  كان  يف  املنزل"، وعلى  
الرغ���م  من  اأن  بع�ض الزوار ا�ستكوا من 
االإقام���ة املتوا�سع���ة يف دار لرعاي���ة  اأن 
امل�سن���ني كان���ت "غ���ري منا�سب���ة"، اإال اأن 
الطاب���ق  يف  ال�سغ���رية  بيكي���ت  غرف���ة 
االأر�س���ي املوؤثثة بالكاد، م���ع اإطالة على 
الفن���اء، كانت تتمتع بجو رهباين ب�سيط 
ي�ستهوي الكاتب، وال�سيء الوحيد الذي 
ا�ستكى منه هو ورق اجلدران،  لقد اأحب 
روت���ني املن���زل وق���ال مازًح���ا اإن زمائه 
ا  كا�سيكيني  ال�سي���وف كان���وا "اأ�سخا�سً
يذهب���ون طوي���ًا مل�ساه���دة التلفزيون"، 
بينما هو بقي  قارًئا  متعط�ًسا فكانت لديه 
�سرية حياة اأو�سكار وايلد وجوي�ض على 
رفوف���ه، اإىل جان���ب ن�سخة م���ن كوميديا 
دانتي، وعلى الرغم من ال�سعوبات التي 
يواجهها يف التنف�ض، ا�ستمر  يف  تدخينه  
ال�سيجار اأثن���اء  اال�ستماع ل�سوبرت على 

جهاز ا�ستيو �سغري.
يف 17 يولي���و / مت���وز  1989، وعن���د 
م�سارك���ة بيكي���ت جن���ازة اأح���د اأ�سدقائه 
�سع���ر بروحه ت���كاد تخ���رج م���ن ج�سده، 
فع���اد على الفور اإىل دار التمري�ض، ويف 
اكت�سف���ت  االأول  كان���ون   / دي�سم���رب    6
ممر�ست���ه فقدان���ه لوعي���ه فت���م نقل���ه اإىل 
امل�ست�سفى، وهن���اك وبعد حت�سن و�سعه 
ال�سح���ي األف بيكي���ت  ق�سيدته االأخرية 
"م���ا هي الكلم���ة"،  لكنه  بعد اأ�سبوعني 
غ���رق يف غيبوب���ة وت���ويف �سب���اح  يوم 
22  دي�سم���رب / كان���ون االأول  1989  
ب�سب���ب ف�س���ل يف اجله���از التنف�سي ومت 
دفنه يف  مق���ربة مونبارنا�ض يف باري�ض 
ومل يح�سر اجلنازة رجل دين وال خدمة 

دينية وال خطب.
عن / �صحيفة الإندبندنت 
الربيطانية
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فـي الذكرى الثالثني لوفاة �صامويل بيكيت

اإمي��ل �صي��وران  يكت��ب عن �صاموي��ل بيكي��ت: يا لها م��ن لقاءات
ترجمة: �صارة اأزهر اجلوهر

كيف كان على حافة املوت ب�صبب طعنة �صكني!
مل  يكن يعلم اأن عام 1938 �صيكون عاًما يحمل حدًثا واحًدا مهًما يف حياته، و�صي�صم جميع عنا�صر العبث والكوميديا ال�صوداء والقدرية التي  متيزت بها   اأرقى اأعماله،  مثل  
"يف انتظار غودو" اأو "�صريط  كراب الأخري"، حدث ذلك  يف اأحد �صوارع باري�ض، عندما خرج من اإحدى �صالت العر�ض ال�صينمائية   �صحبة �صديقيه اآلن وبيليندا دنكان 
ا اأ�صهر بوجوههم �صكينة  كان  يخبئها حتت  متوجهني �صوب منازلهم، عندما اعرت�صهم رجل خممور طالًبا  منهم مت�صية الوقت مع اإحدى بائعات الهوى، وملا وجد منهم رف�صً
ب اإل بجروح طفيفة، اخلرب �صرعان ما انت�صر حيث ذكرت  �صرتته  فاعرت�صه بيكيت   ليتلقى طعنة يف �صدره بالقرب من  قلبه، لكنه جنا بف�صل معطفه ال�صميك ومل  ُي�صَ

�صحيفة يل فيغارو  وقائع الهجوم الذي تعر�ض له بيكيت يف باري�ض، والذي ظل يعاين منه حتى وفاته يف 22  دي�صمرب /  كانون  الأول 1989 عن عمر يناهز 83 عاًما.
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العمود
الثامن

�ص���در حديث���ا ع���ن د�ر )�ملدى( كت���اب �آن فادميان م���ن كتبي: 
"�عرت�فات قارئة عادية"، و�لكتاب يتحدث عن �لكتب وهو 
يدعونا ال�صتك�ص���اف ذ�تنا �لعا�ص���قة للق���ر�ءة، تنتقل فادميان 
فيه باأناقة ومرح بني عاد�ت ع�صاق �لكتب �لغريبة، وطر�ئف 

�ملوؤلفني، و�إىل ذكريات عنها وعن عائلتها.
و�ملوؤلف���ة تعمل ناقدة �دبية ومر��ص���لة �أمريكي���ة نالت جائزة 
نقاد �لكتاب �لوطني���ة وجائزة لو�س �أجنلو�س تاميز للكتاب 

وجائزة �صالون �لكتاب.
كتب���ت يف �ملقدم���ة �ن ه���ذ� �لكت���اب الأولئ���ك �لذي���ن تدفعهم 
�ص���هيتهم للكلمة �ملكتوبة �إىل ق���ر�ءة كل ما تقع عليه �أعينهم، 
�أو �لذي���ن يدللون كتاًبا قدمًي���ا كما يد�عبون �أطفالهم، �أو من 

تفتنهم ر�ئحة �لورق و�حلرب.

كنت قد كتبت يف هذ� �ملكان عن 
�ل�صيدة "�صن وي" �لتي ��صتعانت 

بها �ل�صني يف �حلرب �صد فريو�س 
كورونا. �ل�صيدة �صن تعمل برتبة 

جرن�ل فى �جلي�س �ل�صيني 
وتلقب مبدمرة �لفايرو�صات، فقد 

��صتطاعت من قبل قهر وباء �إيبوال 
ومن بعده �صار�س. هذه �ملر�أة 

�لعجيبة �لتي تبلغ من �لعمر 54 
عاًما عا�صت �أكرث من ربع قرن من 
حياتها تعمل ب�صمت يف م�صروع 

�صّري تبناه �جلي�س �ل�صيني 
للق�صاء على مر�س ��صمه �إيبوال، 

وقدمت للعامل در�ًصا يف �ملثابرة 
ال مكان فيه جلمل و�صعار�ت عن 

عمالء �لبورجو�زية و�أ�صحاب 
�الأجند�ت �النحر�فية �الإمربيالية 

�لرجعية، وال مكان للمز�يد�ت 
�ل�صيا�صية �لتي جتعل من �صخ�س 

باأهمية �لدكتور جعفر �صادق 
عالوي، خارج �خلدمة، وال تريد 
�لبالد �ال�صتفادة من خرب�ته، بل 

�إن �لرجل تعر�س للمالحقة من 
�أحد عباقرة �لطب و�لذي يعمل 
رئي�ًصا للجنة �ل�صحة �لربملانية 

و�أعني به "�صائد �لفايرو�صات" 
�لنائب قتيبة �جلبوري �لذي 

�أخربنا قبل �أ�صابع �أن "كورونا" 
هو فايرو�س �صيا�صي، مهمته 

تخريب �قت�صاد �لعر�ق، وهو 
�القت�صاد �لذي يناف�س �قت�صاد 

�ل�صني و�ليابان جمتمعتني، 
و�أ�صاف "�صيادته" تو�بل لنكتته، 

�أن كورونا فايرو�س ��صتخبار�تي، 
ثم �أطلق لل�صعب و�صيته �لطبية: ال 
تقلقو� فاإن تاأثريكورونا �أقل بكثري 

من تاأثري �الإنفالونز�، وم�صاهد 
�ملوت جمرد فوتو�صوب!!، و�الآن 

قتيبة �جلبوري ب�صحمه وحلمه 
يخرج علينا قبل يومني حمذًر� من 

�لتهاون بفريو�س كورونا، د�عًيا 
�ملو�طنني �إىل �أخذ هذ� �الأمر على 

�أق�صى درجة من �جلدية، وعدم 
�خلروج من �ملنازل �إال لل�صرورة.

وبالنظر �إىل حالة �للعب على 
�حلبال �لتي تلب�صت �لنائب قتبية 

�جلبوري، فاإن ما يجري هو 
نوع من �الأالعيب " �حلو�ة " 

�لتي يحاول بها �لبع�س �رتد�ء 
قناع �لدفاع عن حقوق �ملو�طنني 

و�لتغني ب�صعار�ت م�صروخة، 
نا�صني �أن ب�صاعتهم غالًبا ما تكون 

رديئة ومتهرئة، ف�صال عن كونها 
ب�صاعة مزيفة. 

�لعامل يعي�س هاج�س �خلوف من 
وباء "كورونا"، بينما نحن نعي�س 

مع وباء �أخطر و��صد فتًكا وهو 
ت�صريح جهابذة �ل�صيا�صة �لذين 

ين�صرون كل يوم �أنو�ًعا جديدة من 
وباء �لكذب و�النتهازية و�لطائفية 

و�خلر�ب، �إن هناك �ليوم يف 
بالد �لر�فدين و�لتي �صت�صمى 

قو�مه  �لعجائب" جي�ًصا  "بالد 
�آالف �ل�صيا�صيني ت�صتطيع �أن 

ُتطلق عليهم و�أنت مرتاح �ل�صمري 
�صفة "�لف�صائيني" فهم يتقا�صون 

رو�تب "ف�صائية" ويتقا�صمونها 
بالعدل و�لق�صطا�س. 

ال يعرتف �مل�صوؤول "�لفا�صل" 
باخلطاأ، ويعتقد �أن "�خلطاأ 

و�ل�صو�ب" ال عالقة لهما باإد�رة 
�لدولة، حني حّول �ملالكي �أغنى 
دولة عربية مثل �لعر�ق �إىل بلد 

يحتار �ين ي�صع مر�صى كورونا ، 
فقد " لفلفت " �مو�ل �ل�صحة مثلها 
مثل �لكهرباء و�لتعليم ، فاالأمور ال 
تتعدى "جتارب تخطئ وت�صيب"، 

وحني ال ن�صدر قر�ر� بتكليف 
�لدكتور جعفر �صادق عالوي 

تويل رئا�صة �للجنة �لعليا لل�صحة 
و�ل�صالمة ، فاإن �الأمر يدخل يف 

قائمة "جتارب �لهو�ة".

 كورونا 
يف زمن الفو�ضى

من كتبي

 علي ح�سني

الطقس
�أعلن���ت �لهيئة �لعامة لالأنو�ء �جلوية 
�لعر�قي���ة حال���ة �لطق����س له���ذ� �ليوم 
�حل���ر�رة  درج���ات  �أن  )�جلمع���ة( 
�صتنخف�س ع���ن معدالتها ليوم �م�س، 

و�ن �جلو �صيكون �صحو� 
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مع تخفيف القيود.. كيف اأثر العزل على "نف�سيات" النا�س؟تقرير ... 
فر�س فريو�س كورونا منط حياة جديد� 
عل���ى �لب�ص���ر يف خمتل���ف �أنح���اء �لعامل، 
مت  �لت���ي  �الإغ���الق  �أو�م���ر  بع���د  خا�ص���ة 
تطبيقها يف كثري من �لدول، مما ترك �أثر� 

على �أفكار �لنا�س و�صحتهم �لنف�صية.
و��صتطلعت "رويرتز" �آر�ء �أ�صخا�س من 
خمتلف �أنح���اء �ل�صرق �الأو�صط، لتتعرف 
عل���ى �لتغيري�ت �لتي طر�أت عليهم نتيجة 

�لوباء �ملتف�صي.
و�صفت �لطالب���ة ندى ماجد فرتة �الإغالق 
ب�"�ل�صجن"، قائلة: "عندما �أتطلع للخارج 
�أرى نف����س �مل�صه���د لكن���ي �أح����س ب�صعور 
خمتل���ف. �ل�صو�رع �أك���رث حزنا وغمو�صا 

وال �أمل يف �خلروج قريبا".
�أما زينب حممد  فتعي�س بغرفة بها �لقليل 
م���ن �الأث���اث، ويب���دو جه���از �لتلفزي���ون 

�ملوجود فيها م�صدر �ل�صوء يف �لعتمة.
وقالت زينب �إنها تفتقد �لتو��صل �ملنتظم 
مع �أقاربه���ا و�أ�صدقائه���ا، م�صيفة: "�أريد 
م���ع  �حليو�ن���ات  حديق���ة  �إىل  �لذه���اب 

�أحفادي. و�أريد �أي�ص���ا �أن �أ�صافر بهم �إىل 
�لبحر، و�أحلم بذلك مر�ت كثرية".

م���ن جانبها، تتمتع ملى ن���ادر بفرتة �لعزل 
�لتي تق�صيها يف منزلها �ملطل على �لبحر 

يف مدينة �صور �للبنانية.
وقال���ت: "�أح���ب �له���دوء و�البتع���اد ع���ن 
�صو�ص���اء �لعا�صم���ة ب���ريوت"، مو�صحة 
�أنه���ا تريد �ل�صباحة م���ن جديد مبجرد �أن 

تتمكن من �خلروج و�لتنقل مرة �أخرى.
و�أعرب���ت ملى يف �لوق���ت نف�صه عن حزنها 
ب�صب���ب ق���رب �نته���اء ف���رت�ت �الإغالق يف 
�لكث���ري من �لدول، مما يعن���ي �أنه �حلجر 
�ل���ذي جمعهم يف بيت و�حد ل���ن ي�صتمر، 
ول���ن تتمك���ن م���ن روؤي���ة �أف���ر�د �أ�صرته���ا، 
قائل���ة: "�صقيق���ي �صيع���ود �إىل دب���ي و�أنا 
�إىل ب���ريوت. و�صاأنف�ص���ل ع���ن �أبي و�أمي 

�أي�صا".
يجل���ب  19" مل  "كوفي���د  وب���اء  �أن  غ���ري 
بالن�صبة لكثريي���ن تغيري� ملحوظا يذكر، 
خا�ص���ة �أولئ���ك �لذي���ن يعي�ص���ون ف���رت�ت 

ع�صيبة، حتى قبل كورونا.
و�أعرب �أبو غازي، �لذي يعي�س يف خيمة 
موؤقتة على �أطر�ف مقربة �صمايل �صوريا، 
ق���ال: "حجرن���ا عل���ى نف�صنا م���ع �ملوتى. 

فنحن ننام ون�صحو على روؤية �لقبور".
يف مدينة الغو����س �لنيجريية �ملزدحمة، 
ق���ال �إديتون���ا �أوموكاين، �مل�ص���ور �لبالغ 
م���ن �لعم���ر 29 عاما: "�الإغ���الق كان فرتة 
عظيم���ة لك���ي �أتنف�س فيه���ا و�أعي���د تقييم 
�لكيفية �لتي ع�صت به���ا حياتي، و�أحاول 
�لرتكي���ز بدرجة �أك���رب على �الأم���ور �لتي 

تهمني حقا".
كما نظ���ر �ألك�صندر كايافا�س، �لذي يعي�س 
يف �ملدينة ذ�تها، �إىل �جلانب �مل�صرق يف 

فرتة �نعز�له يف �لبيت ب�صبب كورونا.
�إال �أن رب���ة �لبي���ت زودي���دي دي�صي���ووال، 
يف جن���وب �إفريقي���ا، مل جت���د ر�حة تذكر 
يف �الأ�صابي���ع �لت���ي ق�صته���ا يف كوخه���ا 

�ل�صغري.
وقال���ت: "�أ�صبحن���ا �أنا وزوج���ي عالقني 
يف هذ� �لبي���ت �ملكون من غرف���ة و�حدة، 
عاجزي���ن عن �لذه���اب للعمل. كن���ا نكافح 
للح�ص���ول على �لطعام الأن���ه مل يكن لدينا 

م�صدر دخل".

حول العالم

هل تهددنا ذروة ثانية لـ"كورونا"... ومتى �ستحدث؟
�لعاملية،  �ل�صحة  منظمة  ح��ذرت 
فورية"  ثانية  "ذروة  ح��دوث  من 
يف  �مل�صتجد  "كورونا"  لفريو�س 
يف  ت��ر�ج��ًع��ا  ت�صهد  �ل��ت��ي  �ل����دول 
�الإ���ص��اب��ات ب��ال��ف��ريو���س، يف حال 
�أنها مل تتخذ �الإج��ر�ء�ت �خلا�صة 
ب�صكل  �مل���ر����س  ت��ف�����ص��ي  ب���وق���ف 

�صريع.
�إن"  �إن  "�صي  �صبكة  وب��ح�����ص��ب 
مايك  �لدكتور  قال  فقد  �الأمريكية، 
ر�يان، رئي�س حاالت �لطو�رئ يف 
منظمة �ل�صحة �لعاملية، �إن �الأوبئة 

على غ�����ال�����ًب�����ا م���ا  تاأتي 

م���وج���ات، وه���و ما 
موجات  �أن  يعني 
تعود  ق��د  �لتف�صي 

يف وق���ت الح���ق ه���ذ� �ل���ع���ام، يف 
�ملوجة  فيها  ه��د�أت  �لتي  �الأم��اك��ن 

�الأوىل.

�أن  ميكن  �ل�صحة،  خل��رب�ء  ووفًقا 
من  �أ���ص��و�أ  �لثانية  �ل���ذروة  تكون 
�الأوىل. ويعتمد ذلك على ما نقوم 
�ل����ذروة  ���ص��ي��ن��اري��و  يف  �الآن.  ب��ه 
�الإ�صابة  حاالت  �صرتتفع  �لثانية، 
بفريو�س "كورونا" ب�صكل مفاجئ 
وح���اد و���ص��ري��ع، بعد ف��رتة ه��دوء 
ت���ك���ون ف��ي��ه��ا م���ع���دالت �الإ���ص��اب��ة 
ي��ت��وق��ع عديد  م���ا.  �إىل ح��د  ث��اب��ت��ة 
كيلني،  بينهم  وم��ن  �خل���رب�ء،  م��ن 
خ��الل  �ل�������ذروة  ه����ذه  حت����دث  �أن 
�ل�صتاء،  �أو�خر  �أو  �خلريف  ف�صل 
�الإن��ف��ل��ون��ز�.  مو�صم  م��ع  لتتز�من 
حال  يف  �أن��ه  على  �صددو�  �أنهم  �إال 
فتح  �إع�������ادة  يف  �ل������دول  ت�����ص��رع 
�حلياة  �إىل  و�ل��ع��ودة  �قت�صادها 
�لذروة  هذه  حتدث  قد  �لطبيعية، 

يف �أو�خر حزير�ن  �لقادم.

مع  وه��ي  بيون�صيه  �لنجمة  ميل  �لديلي  موقع  ر�صد 
�صيارة  ��صتقال  حيث  هيلز،  بيفريل  يف  لها  �صديقة 
خمتلف  ب�صكل  بيون�صيه  وظهرت  مفتوحة،  مر�صيد�س 
�الأن��ظ��ار  لفت  ل��ع��دم  ر�أ���ص��ه��ا  وتغطي  �لكمامة  م��رت��دي��ة 
و�النتباه �أثناء جولتها يف �ل�صو�رع لال�صتمتاع بالهو�ء 

�لنقي.
و�أعلنت �لنجمة �لعاملية بيون�صيه �لتربع ب�6 ماليني 
فريو�س  تف�صى  خ��الل  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  لعدد  دوالر 
كورونا �مل�صتجد، وذلك بالتعاون مع �صندوق 
�الإغاثة �لتابع ملوؤ�ص�س تويرت جاك دور�صي، 
�لوطنى  للتحالف  �لتربع  تقدمي  يتم  حيث 
لو�س  كاليفورنيا  جامعة  �لعقلية،  لل�صحة 

�أجنلو�س، و�ملنظمات �ملجتمعية �ملحلية �لتى تعمل على 
حت�صني �ل�صحة �لعقلية.

وفى بيان على موقعها على �الإنرتنت قالت بيون�صيه �إن 
�الأعباء �لعقلية تت�صارع لالأ�صخا�س �لذين ال ي�صتطيعون 
�لو�صول �إىل �ل�صروريات �الأ�صا�صية خالل هذه �الأزمة، 
يف  �لعائالت  من  �لعديد  "تعي�س  قائلة:  بيانها  وب��د�أت 
جتعل  م��ن��ازل  يف  �خل��دم��ات  نق�س  م��ن  ت��ع��اين  مناطق 
وت��و�ج��ه  �الج��ت��م��اع��ي،  �لتباعد  ممار�صة  �ل�صعب  م��ن 
�الأم����و�ل  �إىل  بالفعل  تفتقر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ملجتمعات 
�إ�صابة  للتعليم و�ل�صحة و�الإ�صكان معدالت  �ملخ�ص�صة 
ووفيات خميفة، كما تفتقر هذه �ملجتمعات �إىل �إمكانية 
�لو�صول �إىل �الختبار�ت و�لرعاية �ل�صحية �ملن�صفة".

�ل��ب��اب��ار�ت��زي  ك��ام��ري�ت  ع��د���ص��ات  �لتقطت 
بيت  بر�د  �لو�صيم  �الأمريكي  للممثل  �صوًر� 
حيث  له،  ماألوفة  وغري  �صادمة  �إطاللة  يف 
�صعره  يق�س  ال  �أن��ه  �لطويل،  �صعره  ك�صف 
�لتام  و�الإغ��الق  �ملنزيل  �حلجر  فرتة  خالل 
�مل��ط��ب��ق يف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ريك��ي��ة 
ك��ورون��ا يف  ف��ريو���س  تف�صي جائحة  ج��ر�ء 
�لبابار�تزي  �لكبرية، و�أظهرت �صور  مدنها 
لرب�د بيت جذور �صعره �لد�كنة 
وك�صفت  �لباهتة،  �لرمادية 
ح���اج���ت���ه ال����ص���ت���ع���ادة 
�صعره  و�صبغة  مل�صة 
�ل�����ص��ق��ر�ء �مل��ع��روف 

بها.

ومي�صي بر�د بيت فرتة �حلجر �ملنزيل مع 
�أطفاله يف �أجنلو�س بالقرب من منزل زوجته 
ليوؤمن  ج���ويل،  �أجنلينا  �ملمثلة  �ل�صابقة 

الأطفاله: مادوك�س "18 عاًما"، وباك�س "16 
 13" و�صيلوه  عاًما"،   15" عاًما"،وزهرة 
 11" ونوك�س  فيفيان  و�ل��ت��و�أم��ني  عاًما"، 
عاًما"، �أجو�ء عائلية مريحة نف�صًيا و�صعيدة 
بالقرب من و�لديهما مًعا، ورغم حر�س بر�د 
�أطفاله  خ�صو�صية  على  �حلفاظ  على  بيت 
و�أ�صرته بعيًد� عن �الأ�صو�ء و�ل�صحافة، �إال 
�أنه يف �صباط/فرب�ير �ملا�صي خالل موؤمتره 
�الأو�صكار،  بجائزة  ف��وزه  ح��ول  �ل�صحفي 
�أح��د  رغ��ب��ة  ر�أي���ه يف  ع��ن  بيت  ب���ر�د  ك�صف 
�صن  يبلغون  "حني  فقال:  بالتمثيل،   �أبنائه 
�ل�18 من عمرهم، �أريدهم �أن يتبعو� �صغفهم، 
و�إن  ب��اإر�دت��ه��م،  ويختارونه  يحبونه  وم��ا 

�ختارو� �لتمثيل، مَل ال؟

�لديلي  مبوقع  �مل�صورين  عد�صات  ر�صدت 
مب�صاعدة  بريي  كاتي  �لنجمة  قيام  ميل 

�ملحتاجني يف �صور�ع لو�س �أجنلو�س 
و���ص��ط �جل��ائ��ح��ة �ل��ت��ي �ج��ت��اح��ت 

عدد  زي���ادة  يف  وت�صببت  �ل��ع��امل 
�لبطالة ورغم حملها �إال �أنها مل 
�مل�صاعدة.   تقدمي  عن  تتو�ن 
ب��ريي وهي  كاتي  وظ��ه��رت 
�جلالبية  ي�صبه  ما  ترتدي 
�حلماية  بكمامة  مم�صكة 

من �لعدوي بفريو�س كورونا. 
�أن  كاتي بريي  �لعاملية  �لنجمة  ��صتطاعت 

�أطلقت  �أن  مبجرد  كبري�  جناحا  حتقق 
" ، حيث   Daisies" �أغنيتها �جلديدة 
من  �لبالغة  كاتي  ت�صيطر  �أن  ��صتطاعت 
من  �الأول  �ليوم  يف  عاما(   35( �لعمر 
خمطط  ���ص��د�رة  على  �الأغنية  �إط���الق 
"  يف �لواليات   iTunes" مبيعات 
�ملتحدة �الأمريكية، وذلك ح�صب موقع 

بالنيت". "هيدالين 
وكانت كاتي بريي قد فاجاأت ع�صاقها 

�أن  ب��ع��د   "  Daisies  " ك��ل��ي��ب  يف 
�إثر�نتظار  �ملنتفخ  بطنها  عن  ك�صفت 

�لعاملي  �لنجم  �الأول من خطيبها  طفلها 
�لفرتة  لهذه  توثق  حتى  بلوم  �أورالن��دو 

�لهامة �لتي تعي�صها �لنجمة �ل�صهرية.

�أطلقت حديقة حيو�نات يف جزيرة 
"كورونا"  ��صم  �الإندوني�صية  بايل 
ع��ل��ى زر�ف����ة ���ص��غ��رية ُول����دت خ��الل 

�الأزمة �ل�صحية �لعاملية.
من  �لتا�صع  يف  "كورونا"  ُول���دت 
لزوجني  �ملا�صي،  ني�صان  �إب��ري��ل/ 
"�صويف"  ه��م��ا  �ل�����زر�ف�����ات،  م���ن 
حيو�نات  حديقة  يف  و"ماتادي"، 
ن�صرت  وقد  بارك".  �صافاري  "بايل 
عملية  يظهر  فيديو  مقطع  �حلديقة 

والدة �لزر�فة يف حظرية �صغرية.
وق�������ال �ل���ن���اط���ق ب���ا����ص���م ح��دي��ق��ة 
�حليو�نات �أناك �أغونغ نغور�ه �أليت 
�صوجانا: "ُولدت خالل تف�صي وباء 
)كوفيد �� 19(، لذلك قرر وزير �لبيئة 
�أن  و�أ�صاف  )كورونا(".  ت�صميتها 
"�لزر�فة �ل�صغرية بخري، وما ز�لت 
�صنبقيها  و�ل��دت��ه��ا.  حليب  تر�صع 

حتت �ملر�قبة لثالثة �أ�صهر".

"بايل  حيو�نات  حديقة  �أغلقت  وقد 
�صافاري بارك" منذ �أو�خر مار�س/ 
ج��ه��ود  ���ص��م��ن  خ���ط���وة  يف  �آذ�ر، 
و�ل��زر�ف��ة  �ل��وب��اء.  تف�صي  مكافحة 
بوحي  ُت�صمى  �لتي  �الأوىل  لي�صت 
م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا �جل��دي��د، �إذ 
ُولد �أ�صد� بوما يف حديقة حيو�نات 

�صرقي �ملك�صيك يف 20 مار�س/ �آذ�ر 
"باندمييا"  عليهما  و�أُطلق  �ملا�صي، 
�أيام من  و"كو�رنتينا"، بعد خم�صة 
��صم  عليه  �أُطلق  �صغري  منر  والدة 
�حل��ي��و�ن��ات  حديقة  يف  "كوفيد" 
والية  يف  قرطبة،  مدينة  يف  نف�صها 

فري�كروز.

كاتي بريي ت�ساعد 
املحتاجني يف �سوارع 

لو�س اأجنلو�س  

اإطالق ا�سم "كورونا" على زرافة يف اإندوني�سيا

كورونا يجرب براد بيت على الظهور باإطاللة �سادمة

 بيون�سيه: " للكورونا اأحكام"..
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