
 بغداد / املدى

اأ�س���درت جلنة ال�س���حة وال�سالمة 
الوطني���ة، جمل���ة ق���رارات تتعل���ق 
مبواجه���ة وباء كورون���ا، ابرزها فر�ض حظر 
عل���ى التجوال مل���دة ا�سب���وع، خ���الل اجتماع 
عقدت���ه ام����ض. و�س���كر رئي����ض اللجن���ة وه���و 
يف  الكاظم���ي،  م�س���طفى  ال���وزراء  رئي����ض 
بي���ان تلقته )املدى(، "العائ���الت التي التزمت 
بتطبي���ق حظ���ر التج���وال، وقواع���د الوقاي���ة 
ال�س���حية"، التي و�سفها باأنها "عون اأ�سا�سي 
يف احلرب �سد اجلائحة". وخل�ض االجتماع 
اىل االتف���اق على ق���رارات منه���ا، فر�ض حظر 
التج���وال التام يف بغ���داد واملحافظ���ات كافة 
ملدة ا�س���بوع ابتداء من تاأريخ 31 اأيار 2020 
ولغاية 6 حزيران 2020، وت�سديد االإجراءات 
االمني���ة داخل املناطق ال�س���عبية ومنع جميع 
اأ�س���كال التجمع���ات التي ت�س���اهم يف انت�س���ار 
الفايرو�ض. كما قررت اإلزام جميع االأ�سخا�ض 
بارتداء الكّمامة خارج املنازل وعدم ال�س���ماح 
له���م بالتنق���ل بدونه���ا. وقي���ام مفارز �س���رطة 
امل���رور باحتجاز اأي �س���يارة حتم���ل اأكرث من 
الع���دد املق���رر 50% من �س���عتها وع���دم ارتداء 
الكمامات لالأ�س���خا�ض الذي���ن بداخلها وبدون 
ا�س���تثناء. كذلك قررت ال�س���ماح ملحال االأغذية 
والفواكه واخل�س���ر واالأفران بالعمل، ب�سرط 
عدم جواز وجود اأكرث من خم�س���ة اأ�س���خا�ض 
داخ���ل املح���ل وارت���داء الكّمام���ة، ويف حال���ة 
املخالف���ة يت���م اغالقه، فيم���ا ُي�س���مح للمطاعم 

بالعمل بنظام خدمة التو�سيل املنزيل.
وق���ررت اللجن���ة اي�س���ا تعطي���ل املوؤ�س�س���ات 
احلكومي���ة كاف���ة، وي�س���تثنى منه���ا ال�س���حة 
واجلهات االأمنية والدوائر اخلدمية وت�س���مل 
)الكهرب���اء، البلديات، اأمانة بغ���داد، الزراعة، 

املوارد املائية(.
ويف �س���ياق مت�س���ل، اأعلن���ت وزارة ال�س���حة 

بفايرو����ض  جدي���دة  ا�س���ابة   306 ت�س���جيل 
كورونا خالل 24 �ساعة فقط.

وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان اإن���ه "مت فح����ض 
)5644( منوذج يف كافة املختربات املخت�سة 
يف الع���راق لهذا اليوم، وبذلك يكون املجموع 
الكلي للنماذج املفحو�س���ة منذ بداية ت�سجيل 

املر�ض يف العراق )2223٧5(".
واو�س���حت ان خمترباته���ا "�س���جلت )306( 
إ�س���ابة، منها ٩٨ ا�س���ابة مت اكت�س���افها من 
الن�س���ط، موزع���ة كالت���ايل:  خ���الل التح���ري 
بغ���داد/ الر�س���افة: ٩6، بغ���داد/ الكرخ: 60، 
مدينة الطب: 12، النجف: 2، الب�س���رة: 2٩، 

ال�سليمانية: 6، اربيل: 5، دهوك: 1، كربالء: 
 ،16 باب���ل:   ،32 وا�س���ط:   ،4 دي���اىل:   ،20

مي�سان: 13، املثنى: ٩، نينوى: 1".
وا�س���ارت الوزارة اىل ان اال�سابات بالكوادر 
العاملة يف املوؤ�س�س���ات ال�س���حية �سجلت 12 
ا�س���ابة خالل ي���وم واحد، الفتة اىل ت�س���جيل 

66 حالة �سفاء.
و�س���جلت وزارة ال�سحة بح�س���ب البيان، 10 
وفيات، وبهذا يكون جمموع اال�سابات الكلي 
61٧٩، من �س���منه 3110 حالة �سفاء، و1٩5 
وفاة، فيما يرقد 2٨٧4 يف امل�ست�س���فيات منهم 

36 يف العناية املركزة.

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

 متابعة / املدى

�سمحت �سلطات مينيابولي�ض 
االأمريكي���ة، ام����ض ال�س���بت، 
بن�سر األف عن�سر من احلر�ض الوطني 
ملوؤازرة القوى االأمنية، وذلك بعد قيام 
تظاهرات احتجاجا على مقتل اأمريكي 
اأ�س���ود اأعزل خ���الل توقيفه يف املدينة، 
اإىل  وامت���دت  عن���ف  اأعم���ال  تخّللته���ا 

خمتلف اأنحاء الواليات املتحدة.
ومل يخف���ف توجي���ه تهم���ة القت���ل غري 
العمد اإىل ال�سرطي امل�ستبه به اجلمعة 
الغ�س���ب العارم يف البالد، وقد �سّجلت 

اأعم���ال �س���غب خ���الل تظاه���رات �س���د 
عن�سرية ال�سرطة امتدت من نيويورك 
اإىل لو����ض اأجنلو����ض يف اإحدى اأ�س���واأ 
يف  االأهلي���ة  اال�س���طرابات  لي���ايل 

الواليات املتحدة منذ �سنوات.
حظ���ر  خرق���وا  متظاه���رون  وا�س���تبك 
ال�س���رطة  م���ع  املفرو����ض،  التج���ول 
لليل���ة الرابعة على الت���وايل يف مدينة 
مينيابولي����ض حي���ث اأ�س���علت حرائ���ق 
و�س���جلت اأعمال نهب وعمليات كر وفر 

بني املتظاهرين وعنا�سر ال�سرطة.
يف  الوطن���ي  احلر����ض  قائ���د  وق���ال 
ج���ون  ج���رال  امليج���ور  ميني�س���وتا 

جن�س���ن يف موؤمت���ر �س���حفي اإن حاكم 
الوالية �سمح بن�سر األف جندي ملوؤازرة 

ال�سرطة يف ال�سيطرة على الو�سع.
وحتولت املدين���ة اىل بوؤرة للعنف منذ 
اأن ق�س���ى االأمريكي من اأ�سول اأفريقية 
ج���ورج فلوي���د خ���الل عملي���ة اعتقاله، 
اأر�س���ا  بطرح���ه  �س���رطي  ق���ام  بعدم���ا 
وتثبيته لعدة دقائق بينما كان ي�سغط 

بركبته على رقبته حتى لفظ اأنفا�سه.
ووجهت ال�سلطات اىل ال�سرطي ديريك 
�سوفني تهمة القتل من الدرجة الثالثة، 
اأي القت���ل غري العمد، اإ�س���افة اىل تهمة 

االهمال الذي ت�سبب باملوت.

وقال مدعي عام املقاطعة مايك فرميان 
"ه���ذه الق�س���ية جاه���زة االآن، وقم���ت 
بتوجيه التهم"، و�س���ط تزايد الغ�سب 
ب�س���بب مقت���ل جورج االأع���زل وهو يف 

عهدة ال�سرطة.
لك���ن توجي���ه االته���ام ف�س���ل يف تهدئة 
جمتمع ال�س���ود بع���د اأن اأع���ادت حادثة 
مقتل فلويد جرح العن�س���رية وانعدام 

امل�ساواة من جديد.
ويف اأتالنتا هاجم متظاهرون �سيارات 
لل�س���رطة واحرقوه���ا بع���د اأن خرج���ت 
وق���ال  ال�س���يطرة.  ع���ن  االحتجاج���ات 
الرئي����ض االأمريكي دونال���د ترامب اإنه 

تاب���ع "كل اخلط���وات" الت���ي اّتخذه���ا 
عنا�س���ر املخاب���رات موؤكدا اأنه ي�س���عر 

باالأمان التام.
وج���اء يف تغري���دة ل���ه "لق���د �س���محوا 
للمحتجني بال�س���راخ والت�س���ّدق بقدر 
ما كانوا يريدون، لك���ن عندما يتخطى 
اأحده���م احل���دود كان���وا يلجمونه بكل 

قوة".
االحتجاج���ات  ع���دوى  وا�س���ابت 
جمموع���ة كبرية م���ن امل���دن االأمريكية 
ودنف���ر  وداال����ض  بو�س���طن  بينه���ا 
ودميوي���ن وهيو�س���ن وال����ض فيغا�ض 

وممفي�ض وبورتالند.

 بغداد / املدى

بعد اأن منح الربملان، الثقة اىل احلكومة 
اجلدي���دة برئا�س���ة م�س���طفى الكاظمي، 
تعه���د االخ���ري بالعم���ل على حف���ظ �س���يادة العراق 
واأمنه وا�س���تقراره وازدهاره؛ كما تعهد باأن تكون 

حكومته حكومة حلول ال حكومة اأزمات. 
واأمام الكاظمي منذ توليته املن�سب اجلديد حتديات 
كثرية اأبرزها الو�سع االقت�سادي املرير واالنهيار 
الكب���ري للنف���ط، وحماول���ة التخل����ض م���ن خالي���ا 

تنظي���م داع�ض الذي عاد لل�س���رب بق���وة، وعالقات 
ومواجه���ة  م�س���توياتها،  اأدن���ى  يف  دبلوما�س���ية 
جائحة كورونا، وح�سر ال�سالح بيد الدولة، ف�سال 

عن ملف اتفاقية االطار ال�سرتاتيجي.
وق���ال رئي�ض جلن���ة العالقات اخلارجي���ة النيابية، 
�سريكو حممد، اأم�ض، اإن جلنته "اأر�سلت كتابا اىل 
وزارة اخلارجي���ة، ت�ستف�س���ر في���ه ع���ن الوفد الذي 
�سي�س���رتك ب�احلوار ال�س���رتاتيجي، م���ع الواليات 

املتحدة االأمريكية، ومل ي�سلها منها الرد".
ورجح اأن "ي�س���وت الربملان على وزير اخلارجية 

اأي���ام وان���ه �سي�س���كل الوف���د ويدي���ر  يف غ�س���ون 
املفاو�س���ات املق���رر اجراوؤها منت�س���ف حزيران"، 
فيم���ا ا�س���تبعد ان يدي���ر الكاظمي مل���ف التفاو�ض 
فوري���ن  جمل���ة  ن�س���رته  لتقري���ر  ووفًق���ا  بنف�س���ه. 
بولي�س���ي االأمريكي���ة ف���اإن جذور كل ه���ذه االأزمات 
م�س���وؤولون  ويعت���رب  �سيا�س���ية.  الواق���ع،  يف 
عراقي���ون، الكاظم���ي �سخ�س���ية مقبول���ة ل���دى كل 
م���ن الوالي���ات املتح���دة واإي���ران. ونقل���ت وكاالت 
االأنباء عن �سيا�س���ي مق���رب من الكاظم���ي قوله اإن 
رئي����ض الوزراء "�سخ�س���ية ال تعادي اأح���ًدا، وهو 

�س���احب عقلي���ة براغماتية، ولديه عالق���ات مع كل 
الالعبني االأ�سا�سيني على ال�ساحة العراقية: عالقة 
جي���دة مع االأمريكيني، وعالق���ة عادت اإىل جماريها 
موؤخ���را مع االإيرانيني"؛ وبع���د فوز الكاظمي بثقة 
الربمل���ان، رحبت كل من الوالي���ات املتحدة واإيران 
بت�س���كيل احلكوم���ة اجلديدة، وا�س���تقبل �س���فريي 
اإيران واأمريكا كال على حدة يف اليوم ذاته وبحث 
معهما �س���رورة التعاون والتن�سيق واإقامة اأف�سل 

العالقات بني العراق والبلدين املذكورين.
 التفا�صيل �ص3 

 ترجمة / حامد احمد

ا�ستنادا لتقديرات اخرية اجراها 
م�س���وؤولون امريكيون يف جمال 
مكافحة االرهاب، فان من بقي من م�س���لحي 
الع���راق  انهي���اره يف  بع���د  داع����ض  تنظي���م 
و�س���وريا، ب���داأوا ي���زدادون ق���وة وخطورة 
يف وقت ين�س���غل فيه الع���امل باعباء وخيمة 
من خ�س���ائر و�س���حايا يخلفها تف�س���ي وباء 
كورون���ا، م�س���ريين اىل ان التنظيم ي�س���عى 
للنهو�ض والتو�سع ا�ستنادا جلهد يف اعادة 
تنظيم �س���فوفه �س���رع به اخلريف املا�س���ي 

م�ستغال تف�سي وباء كورونا ل�ساحله .
التنظي���م  لزعي���م  �س���وتية  ر�س���الة  ويف 
االرهاب���ي اجلدي���د اب���و حم���زة القري�س���ي، 
اطلقها اخلمي�ض، جاء فيها ان "ما ت�سهدونه 
هذه االي���ام هي جم���رد موؤ�س���رات لتغريات 
كبرية يف املنطقة �ستوفر لنا فر�سا اكرب مما 

قد ح�سلنا عليها قبل ع�سرة اعوام ."
وقال م�س���وؤول امريكي يف مكافحة االرهاب 
يف حديث ملوقع �س���وت امريكا: "منذ فرتة 
وتنظيم داع�ض يعمل على اعادة بناء قدراته 

العملياتية. لقد ا�سافوا عرب اال�سهر املا�سية 
زخم���ا حمليا متزاي���دا لقدراته���م الهجومية 
ظه���رت بوادره���ا يف اجلان���ب ال�س���رقي من 

�سوريا ."
من جان���ب اآخ���ر ق���ال ليوتنان���ت كولونيل، 
�ستني غرونغ�ستاد، قائد القوات الرويجية 
يف الع���راق يف حدي���ث ملحط���ة اأن بي �س���ي 
نيوز االمريكية "ي�س���عى تنظيم داع�ض لنقل 
املعركة من �س���وريا اىل العراق، وانه يزداد 
ق���وة ماليا وع�س���كريا"، م�س���ريا اىل انه يف 
الوق���ت ال���ذي يعاين في���ه العامل م���ن تبعات 
فايرو����ض كورون���ا، فانه عل���ى النقي�ض من 

ذلك فان داع�ض يك�سب قوة اكرث .
ووفقا مل�سوؤولني اأمريكان فان اجلانب املايل 
ال يب���دو انه ي�س���كل عائقا بالن�س���بة لداع�ض. 
التنظي���م  ان  امل�س���وؤولون  ه���وؤالء  ويق���در 
االرهاب���ي ماي���زال ميتل���ك احتياطي���ات يف 
اماكن متعددة ت���رتاوح ما بني 50 اىل 300 
ملي���ون دوالر، بينما ي�س���تمر باال�س���تحواذ 
على منافع مالية اخرى عرب ابتزاز و�س���رقة 

وتهريب وفر�ض اتاوات .
 التفا�صيل �ص2

 بغداد / املدى

نح���و  الكاظم���ي  م�س���طفى  حكوم���ة  تتج���ه 
املرك���زي  البن���ك  م���ن احتياط���ي  االقرتا����ض 
لتاأمني رواتب املوظفني حتى نهاية ال�سنة احلالية، فيما 

يعار�ض نواب وخمت�سون يف االقت�ساد هذا التوجه.
اال�س���تعانة  اإىل  وفريق���ه  احلكوم���ة  رئي����ض  وا�س���طر 
باالحتياطي النقدي ب�سبب ال�سائقة املالية وقلة ال�سيولة 
جراء تدهور اأ�سعار النفط يف االأ�سواق العاملية من جهة 

وتف�سي وباء كورونا من جهة اخرى.

ويتح���دث حمم���د �س���احب الدراج���ي، النائب امل�س���تقل 
ل�)املدى( اأن "احلكومة ال ت�ستطيع ال�سحب من احتياطي 
العمل���ة ل�س���د عجز املوازن���ة اإال مبوافقة البن���ك املركزي 
العراق���ي ال���ذي يعد جه���ة م�س���تقلة"، مبين���ا اأن "رئي�ض 
جمل�ض الوزراء ال ميتلك حال غري اللجوء اإىل احتياطي 
البن���ك املركزي لتج���اوز االأزمة االقت�س���ادية". وتدر�ض 
احلكوم���ة عدة خيارات لتوفري وتاأمني رواتب املوظفني 
واملتقاعدي���ن والرعاي���ة االجتماعي���ة ل�س���هري حزيران 
ومتوز املقبلني من بينها خف�ض رواتب الدرجات العليا 
واالقرتا����ض الداخل���ي واخلارج���ي، وينتظ���ر جمل����ض 

الن���واب و�س���ول ه���ذه الق���رارات م���ن اج���ل مناق�س���تها 
واالط���الع عليها. ويعتقد الدراجي اأن "االقرتا�ض الذي 
�س���تقدم علي���ه احلكوم���ة خالل الف���رتة املقبل���ة حل غري 
ناجح"، مقرتحا "تغيري �س���عر �س���رف الدينار تدريجًيا 
واإيقاف مزاد العملة مع �سل�سلة اإجراءات ملنع الت�سخم". 
وتابع: "يجب التوجه نحو ا�س���ترياد مواد غذائية لرفد 
االأ�سواق وال�سيطرة على االحتكار، وتاأجيل م�ستحقات 
ال�س���ركات النفطي���ة اأو دفعها عينيا خارج ح�س���ة اأوبك، 
وتوجيه املوازنة للرواتب و�س���راء احل�س���ة التموينية 
واالأدوي���ة وتعقي���م املي���اه فقط، وبي���ع كوبون���ات نفط 

حملًيا مل�ستثمرين عراقيني بال�سعر ال�سائد و�سرائها بعد 
�سنة اأو اأكرث بال�سعر ال�سائد حينها، والتفاو�ض الإيقاف 
ت�س���ديد الديون اخلارجي���ة وفوائدها، وت�س���ليم حماية 
املناف���ذ احلدودي���ة جله���از مكافح���ة االإره���اب". ويرى 
الوزير ال�سابق اأن "الذهاب اإىل االحتياطي قد يعر�سنا 
خلطر م�س���تقبلي يتعل���ق بالعملة واإمكاني���ة تدهورها"، 
مو�س���حا اأن "احلكوم���ة �س���تقوم مبنح البن���ك املركزي 
�سندات خزينة مقابل ح�سولها على مبالغ من احتياطي 

العملة ال�سعبة".
 التفا�صيل �ص2 

خمت�صون دعوا لتاأجيل �صداد الديون وم�صتحقات �صركات النفط لتوفري ال�صيولة

جتمعات يف املحال تخالف اجراءات الوقاية من كورونا .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى 

�س���خر عراقيون من مطالب �سيا�س���يني يف الداخل، الواليات 
املتحدة ب�"ح�س���ر ال�س���الح" بيد الدولة وانتقاد العنف �س���د 
متظاهرين يف احتجاجات مبدينة يف غربي امريكا على خلفية جرمية 
عن�س���رية لل�س���رطة البي�ض �س���د مواطن اأ�س���ود، يف وقت ا�ستمرت فيه 
عمليات خطف نا�س���طي االحتجاجات يف البالد، وتهديد ذوي �س���حايا 
تظاهرات ت�سرين. فيما منح حمتجون يف جنوبي العراق، مهلة جديدة 
للحكوم���ة لتق���دمي امل�س���وؤولني عن قت���ل املتظاهري���ن اىل الق�س���اء قبل 
العودة لت�س���عيد االحتجاجات. ون�س���ر عراقيون ح�س���ابا على )توتري( 
من�سوبا للقيادي يف احل�سد ال�سعبي، ريان الكلداين النائب عن حتالف 
الفتح )املظلة ال�سيا�سية للح�س���د( يطالب فيه الرئي�ض االمريكي دونالد 
ترامب ب�"ح�س���ر ال�س���الح" بي���د الدولة. وق���ال الكلداين: عل���ى ترامب 
"احرتام ارادة ال�سعب االمريكي ومنع ملي�سياته من ا�ستهداف املدنيني 
االمريكيني". وخرجت تظاه���رات يف عدة مدن اأمريكية احتجاجا على 
وفاة جورج فلويد، وهو اأمريكي من اأ�س���ول اأفريقية، على يد �س���رطي 

ابي�ض يف مدينة مينيابولي�ض غربي الواليات املتحدة.
وقال���ت تقاري���ر امريكية اإن البيت االأبي�ض خ�س���ع الإج���راءات غلق بعد 
جتم���ع عدد م���ن املتظاهرين حول���ه. كذلك عل���ق مدونون عل���ى تغريدة 
ل�س���باح طلوبي، وهو نائب عن �س���ائرون ن�س���ر خالله���ا مقاطع العمال 
العن���ف يف الوالي���ات املتح���دة يف ح�س���ابه عل���ى "توتري" وعل���ق قائال 

باحلرية".  يطالب  "ال�سعب 
ودع���ا طلوبي يف تغري���دة اخرى، الرئي����ض االمريكي اىل "اال�س���تقالة 
ف���ورا باعتباره امل�س���وؤول عن اعمال العنف ا�س���وة بع���ادل عبد املهدي" 
رئي�ض الوزراء ال�س���ابق. وقررت مدين���ة مينيابولي�ض االمريكية فر�ض 
حظ���ر للتج���وال من املفرت�ض ان ي�س���تمر ليومني، عل���ى الرغم من القاء 
القب�ض على ال�سرطي القاتل بعد �ساعات من احلادث. و�سخر نا�سطون 
م���ن بي���ان النائ���ب عن حرك���ة �س���ادقون، اجلناح ال�سيا�س���ي لع�س���ائب 
اهل احلق، ح�س���ن ال�س���امل، الذي كان قبل ا�س���هر قد اتهم املحتجني يف 
العراق بانهم عمالء ل�"ا�س���رائيل". وقال يف مقاطع فيديو اآنذاك، بانهم 

)املتظاهرين( تدربوا يف تل ابيب!.
 التفا�صيل �ص3 

3

7

املتحدث با�صم القائد العام: 
داع�ص انك�صر ومعركتنا 

�صده ا�صتخبارية

ناجح املعموري يكتب: 
تق�صري  الأ�صطورة داخل 

مقربة ال�صرد بحثًا عن 
املعنى

مدرب دورمتوند 
يفتقد خدمات 
هالند يف لقاء 

بادربورن !

لهاي عبد احل�صني 
تكتب: "ي�صكن قلبي ..."

اثري ناظم اجلا�صور  
يكتب: مع�صالت 

العملية ال�صيا�صية
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ن�صخة اإلكترونية

نا�سطون ي�سخرون من 
تفاعل م�سوؤولني عراقيني 

مع تظاهرات اأمريكا 

غ�سب من العن�سرية ي�سعل ليل الواليات املتحدة بنريان املحتجني

�سرتاتيجيتان للكاظمي: ال يح�سر "احلوار االأمريكي" ويبتعد عن اإيران
5

ا توجه احلكومة لالقرتا�ض من االحتياطي النقدي يالقي رف�سً

م�سوؤولون اأمريكان: داع�ض ميلك 
300 مليون دوالر و18 األف م�سلح 

يف العراق و�سوريا

ال�صحة ت�صجل 306 اإ�صابات بفايرو�ص كورونا

اأ�سبوًع��ا  ال�سام��ل  املواطن��ني ومت��دد احلظ��ر  ت�سك��ر  ال�سالم��ة  جلن��ة 
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املدير العام
غادة العاملي 

رئي�س التحرير التنفيذي
علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

مخت�س�ن دع�ا لتاأجيل �سداد 
الدي�ن وم�ستحقات �سركات 
النفط لت�فير ال�سي�لة

توجـه احلكومـة لالقتـرا�ض من االحتيـاطـي 
ا النقدي يالقي رف�ضً

 بغداد / املدى

تتجه حك�مة م�سطفى 
الكاظمي نح� االقرتا�س 

من احتياطي البنك املركزي 
لتاأمني رواتب امل�ظفني حتى 

نهاية ال�سنة احلالية، فيما 
يعار�س ن�اب وخمت�س�ن يف 

االقت�ساد هذا الت�جه.
وا�سطر رئي�س احلك�مة 

وفريقه اإىل اال�ستعانة 
باالحتياطي النقدي 

ب�سبب ال�سائقة املالية وقلة 
ال�سي�لة جراء تده�ر اأ�سعار 

النفط يف االأ�س�اق العاملية من 
جهة وتف�سي وباء ك�رونا من 

جهة اخرى.

ويتح���دث حممد �شاح���ب �لدر�جي, �لنائب 
�مل�شتق���ل ل�)�ملدى( �أن "�حلكومة ل ت�شتطيع 
�ل�شح���ب م���ن �حتياط���ي �لعملة ل�ش���د عجز 
�ملو�زنة �إل مبو�فقة �لبنك �ملركزي �لعر�قي 
�لذي يعد جهة م�شتقل���ة", مبينا �أن "رئي�س 
جمل����س �لوزر�ء ل ميتلك ح���ال غري �للجوء 
�إىل �حتياطي �لبنك �ملركزي لتجاوز �لأزمة 
ع���دة  �حلكوم���ة  وتدر����س  �لقت�شادي���ة". 
خيار�ت لتوف���ري وتاأمني رو�ت���ب �ملوظفني 
و�ملتقاعدين و�لرعاي���ة �لجتماعية ل�شهري 
حزي���ر�ن ومت���وز �ملقبلني م���ن بينها خف�س 
و�لقرت�����س  �لعلي���ا  �لدرج���ات  رو�ت���ب 
جمل����س  وينتظ���ر  و�خلارج���ي,  �لد�خل���ي 
�لن���و�ب و�ش���ول ه���ذه �لق���ر�ر�ت م���ن �جل 
ويعتق���د  عليه���ا.  و�لط���الع  مناق�شته���ا 
�شتق���دم  �ل���ذي  "�لقرت�����س  �أن  �لدر�ج���ي 
علي���ه �حلكوم���ة خ���الل �لف���رتة �ملقبل���ة حل 
غري ناج���ح", مقرتحا "تغي���ري �شعر �شرف 
�لدين���ار تدريجًي���ا و�إيقاف م���ز�د �لعملة مع 
�شل�شل���ة �إج���ر�ء�ت ملنع �لت�شخ���م". وتابع: 
غذ�ئية  ��شتري�د مو�د  �لتوجه نحو  "يجب 
لرفد �لأ�ش���و�ق و�ل�شيطرة عل���ى �لحتكار, 
وتاأجيل م�شتحق���ات �ل�ش���ركات �لنفطية �أو 

دفعه���ا عينيا خ���ارج ح�شة �أوب���ك, وتوجيه 
�ملو�زنة للرو�تب و�شر�ء �حل�شة �لتموينية 
وبي���ع  فق���ط,  و�ملي���اه  وتعقي���م  و�لأدوي���ة 
كوبون���ات نفط حملًي���ا مل�شتثمرين عر�قيني 
بال�شعر �ل�شائد و�شر�ئه���ا بعد �شنة �أو �أكرث 
بال�شعر �ل�شائ���د حينها, و�لتفاو�س لإيقاف 
وفو�ئده���ا,  �خلارجي���ة  �لدي���ون  ت�شدي���د 
وت�شلي���م حماي���ة �ملناف���ذ �حلدودي���ة جلهاز 
مكافح���ة �لإرهاب". وي���رى �لوزير �ل�شابق 
�أن "�لذه���اب �إىل �لحتياط���ي ق���د يعر�شن���ا 
خلطر م�شتقبل���ي يتعلق بالعمل���ة و�إمكانية 
تدهوره���ا", مو�شحا �أن "�حلكومة �شتقوم 

مبنح �لبنك �ملركزي �شن���د�ت خزينة مقابل 
ح�شوله���ا عل���ى مبالغ من �حتياط���ي �لعملة 
�ل�شعب���ة". ويرجح �أن "�لعر�ق بحاجة �إىل 
12 ملي���ار دولر من غ���ري �إير�د�ته �لنفطية 
�لدول���ة  �لعامل���ني يف  رو�ت���ب  فق���ط  ل�ش���د 
�لعر�قية حتى نهاية �ل�شنة �ملالية �حلالية", 
مبين���ا �أن "�حلكومة �شتقوم بال�شتد�نة من 

�لبنك �ملركزي ل�شد عجزها �ل�شهري".
�أن  بغ���د�د  حمافظ���ة  ع���ن  �لنائ���ب  ويوؤك���د 
عل���ى  �شتقت�ش���ر  �لحتادي���ة  "�ملو�زن���ة 
�لت���ي  �لرو�ت���ب  ل�ش���د  �شهري���ة  ح�شاب���ات 
�شتكون موؤمنة حتى نهاية �ل�شنة �حلالية". 

و�أكد رئي����س �جلمهورية بره���م �شالح  يف 
كلم���ة ل���ه يف �جتم���اع �لقم���ة ب�ش���اأن متويل 
�لتنمية �مل�شتد�م���ة ملو�جهة جائحة كورونا 
�أَنّ و�رد�ت ميز�نيتن���ا ق���د �نخف�ش���ت ب�م���ا 
يزيد ع���ن 70% باملقارنة مب�شتويات ما قبل 
�لأزم���ة �حلالي���ة, �لأم���ر �ل���ذي يرغمنا على 
�تخ���اذ تد�ب���ري طارئ���ة لتغطي���ة �مل�شاريف 

�ل�شا�شية.
ويتاب���ع  �شالح "قد نحت���اج كنتيجة حتمية 
�لتقن���ني م���ن �إنفاقن���ا, ولك���ن حتى م���ع هذ� 
فقد نو�ج���ه �حتمالية عجز كب���ري باملو�زنة 
ه���ذ� �لعام؛ �لم���ر �لذي �شي�شتل���زم متويله 

�ل�شح���ب م���ن �لحتياط���ات وزي���ادة �لدين. 
يتقل����س  �أن  �ملتوق���ع  م���ن  ع���ام,  وب�ش���كل 
�قت�شادنا بح���و�يل 10% خالل عام 2020, 
مع �حتمالي���ة متوَقعة لالنتعا����س يف �لعام 
ناأم���ل  �أن  ميكنن���ا  "ل  و�أ�ش���اف   ."2021
بالنج���اح من دون تع���اون �ملجتمع �لدويل, 
مب���ا يف ذل���ك �ملوؤ�ش�ش���ات �ملالي���ة �لدولي���ة 
و�ل�شركاء", م�شري� �إىل �أن "�لأزمات �ملالية 
ب  و�أزم���ات �ل�شيول���ة �لت���ي نو�جهه���ا ت�شِعّ
م���ن حتقيق متويلنا �لأ�شا�ش���ي و�لتز�ماتنا 

جتاه �لديون".
وتاب���ع "ناأمل باأَنّ �ملجتم���ع �لدويل �شيدعم 

ه���ذه �جلهود, مبا يف ذلك م�شاعدتنا باإعادة 
�لهيكل���ة �لقت�شادي���ة ودعمن���ا يف حتقي���ق 
جه���ود  وه���ي  �ل�شتثماري���ة,  ميز�نيتن���ا 
مهم���ة لبن���اء �لبنية �لتحتي���ة و�حلفاظ على 
�خلدمات �لأ�شا�شية وخل���ق فر�س �لعمل", 
�لبن���ك  لتقدي���ر�ت  "وفًق���ا  �أن���ه  �إىل  منوه���ا 
�لدويل, فقد �رتفع عدد �لعر�قيني �لر�زحني 
حت���ت خط �لفقر من �أق���ل من 20% يف نهاية 

عام 2019 �إىل نحو %40".
م���ن جانبه يو�شح ماج���د �ل�شوري �خلبري 
�لقت�شادي �أن���ه "من �لناحي���ة �لقانونية ل 
يجوز ��شتخ���د�م �حتياطي �لبن���ك �ملركزي 

لتغطي���ة نفق���ات �ملو�زن���ة ب�ش���كل مبا�شر", 
م�شت���دركا "لك���ن ممك���ن �لتدخ���ل م���ن قب���ل 
�لبن���ك �ملركزي ب�شكل غري مبا�شر عن طريق 
�ل�شوق �لثانوي لل�شند�ت �حلكومية, فما مل 
ت�ش���در �حلكومة �شن���د�ت �قرت��س ل ميكن 

للبنك �ملركزي ��شتخد�م �لحتياطي".
ل�)�مل���دى(  ت�شري���ح  يف  �ل�ش���وري  ويب���ني 
�أن "�حتياط���ي �لبن���ك �ملرك���زي ل ي�شتخدم 
ب���اأي �ش���كل م���ن �لأ�ش���كال لتغطي���ة �لنفقات 
�أن  �إىل  لفت���ا  للمو�زن���ة",  �لت�شغيلي���ة 
�لتجارة  متويل  ي�شتطي���ع  �ملركزي  "�لبنك 
�ل���دولر  توف���ري  خ���الل  )م���ن  �خلارجي���ة 
للتجار( من �جل تلبية �حتياجات �ل�شعب". 
ويف �شهر �آذ�ر �ملا�ش���ي ك�شف مقرر �للجنة 
�ملالي���ة �لنيابية �أحمد �ل�شف���ار يف ت�شريح 
�شحف���ي �إن "�حتياط �لبن���ك �ملركزي و�شل 
�لنق���د  ي�ش���م  ول  دولر,  ملي���ار   87 �إىل 
و�لعمل���ة �لأجنبي���ة فقط �إمنا ي�ش���م �شبائك 
�لذه���ب", م�شيفا  �أن "زي���ادة يف �لحتياط 
تاأت���ي من خ���الل عملي���ة �ل�شح���ب و�لإيد�ع 
و�حل�ش���ول عل���ى �لفو�ئ���د �لت���ي توؤخذ من 
�لقرو�س �لت���ي مينحها �لبنك �إىل �حلكومة 

و�مل�شارف وموؤ�ش�شات �لدولة".
وي�شيف �خلبري �لقت�شادي �أنه "من �شمن 
�حلل���ول �ملفرت�س عل���ى �حلكوم���ة �تباعها 
ه���ي تقلي����س �لرو�تب �لكب���رية )ما ز�د عن 
مليون( كمخ�ش�شات و�متياز�ت �إىل درجة 
كب���رية", م�شيفا �أن "حجم �ملخ�ش�شات يف 
�ملو�زن���ة �لت�شغيلي���ة �ل�شنوي���ة يق���در ب�28 
تريلي���ون دينار عر�قي, و�لرو�تب �ل�شمية 

تبلغ 14 تريليون دينار".
)��شمي���ة  �لرو�ت���ب  "حج���م  �أن  ويو�ش���ح 
وخم�ش�ش���ات( يق���در ب�42 تريلي���ون دينار 
م���ن  تخفي����س %50  �ن  وبالت���ايل  عر�ق���ي 
�ملخ�ش�ش���ات �شيوفر لنا قر�بة 14 تريليون 
دين���ار �شنويا, �أي �أكرث م���ن تريليون دينار 
�شهريا", موؤك���د� �أن "تخفي�س �ملخ�ش�شات 
ل يحت���اج �إىل ت�شري���ع لن �أكرثه���ا �تخذت 

بقر�ر�ت حكومية".
ويف �شي���اق ذي �شلة, وج���ه رئي�س جمل�س 
باإج���ر�ء  مقت�ش���ب,  بي���ان  يف  �ل���وزر�ء, 
�لإ�شالح���ات �لالزم���ة وف���ق مب���د�أ حتقي���ق 
�لعد�ل���ة �لجتماعي���ة, م���ن خ���الل معاجل���ة 
�لتقاعدي���ة  و�لرو�ت���ب  �لرو�ت���ب,  �زدو�ج 
ملُحتجزي رفحاء, وفئ���ة من �ملقيمني خارج 

�لعر�ق �لذين يتقا�شون رو�تب �خرى.

جانب من 
اجتماع 
حكومي عقد 
ام�س

 ترجمة / حامد احمد

ا�ستنادا لتقديرات اخيرة اجراها 
م�س�ؤول�ن اميركي�ن في مجال 

مكافحة االرهاب، فان من بقي 
من م�سلحي تنظيم داع�س بعد 

انهياره في العراق و�س�ريا، بداأوا 
يزدادون ق�ة وخط�رة في وقت 

ين�سغل فيه العالم باعباء وخيمة 
من خ�سائر و�سحايا يخلفها تف�سي 

وباء ك�رونا، م�سيرين الى ان 
التنظيم ي�سعى للنه��س والت��سع 

ا�ستنادا لجهد في اعادة تنظيم 
�سف�فه �سرع به الخريف الما�سي 

م�ستغال تف�سي وباء ك�رونا 
ل�سالحه .

وف���ي ر�شالة �شوتي���ة لزعيم �لتنظي���م �لرهابي 
�لجدي���د �بو حمزة �لقري�ش���ي, �طلقها �لخمي�س, 
ج���اء فيه���ا �ن "م���ا ت�شهدون���ه ه���ذه �لي���ام ه���ي 
مج���رد موؤ�ش���ر�ت لتغي���ر�ت كبيرة ف���ي �لمنطقة 
�شتوف���ر لن���ا فر�ش���ا �كبر مم���ا قد ح�شلن���ا عليها 
قب���ل ع�ش���رة �ع���و�م ." وق���ال م�ش���وؤول �ميركي 
ف���ي مكافحة �لره���اب في حدي���ث لموقع �شوت 
�مي���ركا: "منذ فت���رة وتنظيم د�ع����س يعمل على 
�عادة بناء قدر�ت���ه �لعملياتية. لقد ��شافو� عبر 
�ل�شهر �لما�شي���ة زخما محليا متز�يد� لقدر�تهم 
�لهجومية ظه���رت بو�درها في �لجانب �ل�شرقي 
م���ن �شوري���ا ." م���ن جانب �آخ���ر ق���ال ليوتنانت 

كولوني���ل, �شتي���ن غرونغ�شت���اد, قائ���د �لق���و�ت 
�لنرويجي���ة ف���ي �لعر�ق ف���ي حدي���ث لمحطة �أن 
ب���ي �شي نيوز �لميركية "ي�شع���ى تنظيم د�ع�س 
لنقل �لمعركة من �شوريا �لى �لعر�ق, و�نه يزد�د 
قوة ماليا وع�شكريا", م�شير� �لى �نه في �لوقت 
�ل���ذي يعان���ي في���ه �لعالم م���ن تبع���ات فايرو�س 
كورون���ا, فانه على �لنقي�س م���ن ذلك فان د�ع�س 
يك�ش���ب قوة �كث���ر . ووفقا لم�شوؤولي���ن �أميركان 
ف���ان �لجان���ب �لمال���ي ل يب���دو �نه ي�ش���كل عائقا 
بالن�شب���ة لد�ع����س. ويق���در ه���وؤلء �لم�شوؤولون 

�ن �لتنظي���م �لرهابي مايز�ل يمتلك �حتياطيات 
ف���ي �ماكن متعددة تت���ر�وح ما بين 50 �لى 300 
ملي���ون دولر, بينم���ا ي�شتم���ر بال�شتحو�ذ على 
مناف���ع مالية �خرى عبر �بتز�ز و�شرقة وتهريب 
وفر����س �تاو�ت . ق���د تبدو تقدي���ر�ت م�شوؤولي 
مكافحة �لره���اب عن د�ع�س تختلف عن �لنظرة 
�لكثر تفاوؤلي���ة لم�شوؤولي �لتحالف �لع�شكريين 
�لذي���ن ي�شرون على �ن �لتنظيم حاليا هو مجرد 
�ش���ورة ظلي���ة لكيان���ه �ل�شاب���ق . وق���ال �لقائ���د 
�لعام لقو�ت �لتحالف ف���ي �لعر�ق �لجنر�ل بات 

و�يت, في ت�شريحات له هذ� �ل�شهر: "�لهجمات 
�لت���ي �شهدناها عبر �ل�شابي���ع �لما�شية ل ترقى 
لحج���م �لهجمات �لت���ي �عتاد عليه���ا �لتنظيم في 
�لما�ش���ي. �لتنظيم يعاني م���ن قلة �لتمويل ومن 
قل���ة �لم�شلحي���ن ويعان���ي �ي�ش���ا من قل���ة ��شناد 

�لمتعاطفين في �غلب �لمناطق".
ويقول محللون �ن تخمين���ات �لتحالف لقدر�ت 
�لتنظيم �لحالية �لتي تبعث على �لتفاوؤل ت�شتند 
ف���ي مقارنتها على م���ا كان يقوم ب���ه �لتنظيم من 

عمليات في �وج مر�حل قوته .

�لمحل���ل ماي���كل نايت����س, م���ن معه���د و��شنط���ن 
للدر��ش���ات يق���ول "نح���ن ل نتح���دث ع���ن عودة 
�لتنظي���م لم�شتوي���ات قوت���ه ع���ام 2014 عندم���ا 
كان ي�شيط���ر على م�شاح���ات و��شعة من �ر��شي 
�لع���ر�ق في �لن�شف �لثاني م���ن ذلك �لعام عندما 
كانت قوت���ه في �وجها خ���الل �لن�شف �لول من 
�لعام. نحن نتحدث عن رجوع �لتنظيم لمعدلت 
دون م�شتويات عام 2012 عندما كان في مر�حل 
ظه���ور تهديد�ت���ه �لول���ى في �لع���ر�ق ومحاولة 
بن���اء قوة له هن���اك. تهديد�ت���ه �لحالية مقت�شرة 
عل���ى �لمناطق �لريفي���ة و�ل�شحر�وية و�لجبلية 
�لت���ي تتخللها ت�شاري�س تخدمه مع وجود مئات 
�لكهوف و�لخن���ادق يتخذها كمخاب���ئ ي�شتغلها 

لالنطالق منها في �شن عمليات م�شتمرة ."
وهناك كثير من �لم�شلحين متو�جدين تحت �ليد 
لدى د�ع����س. وقدرت �حدث تخمين���ات �أميركية 
لقوة د�ع�س �لب�شرية �نه لديه ما بين 14 �لى 18 

�ألف م�شلح موزعين بين �لعر�ق و�شوريا. 
وبينم���ا ل يوجد هناك تدف���ق لمحاربين �جانب 
للتنظيم كما كان يح�شل في �ل�شنو�ت �لما�شية, 
ف���ان م�شوؤولين ف���ي مكافحة �لره���اب يحذرون 
م���ن �ن ماكن���ة �لتنظي���م �لدعائية ما ت���ز�ل تعمل 
عل���ى تجنيد �لمزي���د منهم . ح�ش���ن ح�شن, مدير 
برنامج �لجهات �لفاعلة غير �لحكومية من مركز 
�ل�شيا�ش���ة �لعالمي���ة غلوبال بولي�ش���ي, وموؤلف 
م�شاعد لكتاب, د�ع�س جي�س �لرهاب, يقول �نه 
عل���ى �لقادة �لعر�قيي���ن �لآن وقو�تهم �لم�شلحة, 
�ل�شيا�شيي���ن  �لمي���ركان  �لق���ادة  عل���ى  وكذل���ك 
و�لع�شكريي���ن و�لتحال���ف �لدول���ي �ل���ذي �شكل 
ي�شتم���رون  �ن  د�ع����س,  لمحارب���ة   2014 ف���ي 
ب�شغطه���م على ه���وؤلء �لم�شلحي���ن ومنعهم من 
��شتغ���الل �لظ���روف �لمتاح���ة ل�شالحه���م لكي ل 
يظه���ر تهديدهم من جدي���د . وقال �لباحث ح�شن 
"�ذ� ما ترك �لتنظيم بدون �شغط م�شتمر, فانه 

من �لممكن �ن يعود م���رة �خرى ويبد�أ بترهيب 
�لنا����س, ويمكن لذل���ك �ن يح���دث ب�شرعة عندما 
تكون �لظروف مالئمة". �حد�ث �لعنف �لخيرة 
تظهر مدى ��شتغالل �لتنظيم لحالة �لتر�خي في 
متابعته �لتي خلفها �لتركيز على �جر�ء�ت �لحد 
م���ن وباء كورون���ا فقط.  ت�شارل���ز لي�شتر, زميل 
ومدي���ر ق�ش���م مكافحة �لره���اب بمعه���د �ل�شرق 
�لو�شط, �أ�شار في تقرير له �لى �ن تنظيم د�ع�س 
ز�د من هجماته في منطقة كركوك بعد �لن�شغال 
بكورونا بمعدل يقارب من 200%, كما �نه ي�شن 

هجمات تكاد تكون يومية في ديالى .
و��ش���اف ل�شت���ر قائ���ال "يظه���ر �ن د�ع����س ب���د�أ 
يتبنى �لن تكتيكات ليلي���ة �كثر تعقيد� تتخللها 
تفجي���ر�ت �نتحارية وهجم���ات من�شقة متعددة 
�لمح���اور, وه���ذ� ي�ش���كل تح���ول ملحوظ���ا ع���ن 
هجم���ات �شابقة له تمثلت باطالق نار من �شيارة 
م�شرع���ة �و عمليات �ختطاف �و هجمات قذ�ئف 
هاون ." و�كد �نه بدون وجود مالحقة م�شتمرة 
�ش���ده من قب���ل �لق���و�ت �لمني���ة �لمحلي���ة, فان 
قدرة �لتنظيم قد ت���زد�د قوة �كثر تمكنه من �شن 

هجمات كما كان عليه عام 2013 .
�شام هيلير, محلل ��شت�ش���اري لمجموعة �لزمة 
�لدولية, يقول "يب���دو �ن �لعر�قيين لهم �لر�دة 
بمالحقة فلول تنظيم د�ع����س, ولكنهم يفتقرون 
�ل���ى بع�س �لمكاني���ات �لفنية �لت���ي ي�شاهم بها 
�لتحال���ف �لدول���ي و�لت���ي كان���ت ت�شاعده���م في 
قلب كفة �لمي���ز�ن ل�شالحهم �ش���د د�ع�س. ولكن 
ب���دون تل���ك �لمكانيات, فان���ه م���ن �لمحتمل �ن 
يوف���ر ذل���ك مج���ال �كث���ر لم�شلح���ي د�ع����س بان 
يجمعو� �شفوفهم وي�شنو� هجمات �كثر تعقيد� 
ويحاول���ون �خت���ر�ق مناط���ق ح�شري���ة عر�قية 

ذ�ت كثافة �شكانية  �كثر".
 NBC و  VOA :عن: م�قعي
االميركيين

م�ضوؤولون اأمريكان: داع�ض ميلك 300 مليون دوالر و18 األف م�ضلح يف العراق و�ضوريا
قال�ا اإن التنظيم ي�سعى للنه��س والت��سع



املتحدث با�سم القائد العام: داع�ش 
انك�سر ومعركتنا �سده ا�ستخبارية

 لندن / رمي�سة هناوي

ال��ى  ال��ث��ق��ة  ال��ب��رل��م��ان،  اأن م��ن��ح  ب��ع��د 
م�صطفى  برئا�صة  ال��ج��دي��دة  الحكومة 
على  بالعمل  االخ��ي��ر  تعهد  ال��ك��اظ��م��ي، 
وا�صتقراره  واأمنه  العراق  �صيادة  حفظ 
وازدهاره؛ كما تعهد باأن تكون حكومته 

حكومة حلول ال حكومة اأزمات. 
المن�صب  توليته  منذ  الكاظمي  واأم���ام 
الو�صع  اأبرزها  كثيرة  تحديات  الجديد 
الكبير  واالن��ه��ي��ار  المرير  االقت�صادي 
خاليا  م��ن  التخل�ص  ومحاولة  للنفط، 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������ص ال�����ذي ع����اد ل��ل�����ص��رب 
اأدن��ى  في  دبلوما�صية  وع��الق��ات  بقوة، 
م�صتوياتها، ومواجهة جائحة كورونا، 
عن  ف�صال  الدولة،  بيد  ال�صالح  وح�صر 
ال�صتراتيجي.  االط����ار  ات��ف��اق��ي��ة  م��ل��ف 
الخارجية  العالقات  لجنة  رئي�ص  وقال 
النيابية، �صيركو محمد، اأم�ص، اإن لجنته 
الخارجية،  وزارة  الى  كتابا  "اأر�صلت 
�صي�صترك  الذي  الوفد  عن  فيه  ت�صتف�صر 
الواليات  مع  ال�صتراتيجي،  الحوار  ب� 
منها  ي�صلها  ول��م  االأمريكية،  المتحدة 

الرد".
على  ال��ب��رل��م��ان  "ي�صوت  اأن  ورج����ح 
وانه  اأي��ام  غ�صون  في  الخارجية  وزي��ر 
ال��م��ف��او���ص��ات  وي��دي��ر  ال��وف��د  �صي�صكل 
حزيران"،  منت�صف  اج��راوؤه��ا  المقرر 
ملف  الكاظمي  ي��دي��ر  ان  ا�صتبعد  فيما 

التفاو�ص بنف�صه.
ف��وري��ن  مجلة  ن�صرته  لتقرير  ووف��ًق��ا 
هذه  كل  جذور  فاإن  االأميركية  بولي�صي 

االأزمات في الواقع، �صيا�صية.
الكاظمي  عراقيون،  م�صوؤولون  ويعتبر 
الواليات  من  كل  لدى  مقبولة  �صخ�صية 
المتحدة واإيران. ونقلت وكاالت االأنباء 
قوله  الكاظمي  من  مقرب  �صيا�صي  عن 
"�صخ�صية ال تعادي  ال��وزراء  اإن رئي�ص 
براغماتية،  عقلية  �صاحب  وهو  اأح��ًدا، 
ول����دي����ه ع����الق����ات م����ع ك����ل ال��الع��ب��ي��ن 

االأ�صا�صيين على ال�صاحة العراقية: عالقة 
جيدة مع االأميركيين، وعالقة عادت اإلى 
مجاريها موؤخرا مع االإيرانيين"؛ وبعد 
فوز الكاظمي بثقة البرلمان، رحبت كل 
بت�صكيل  واإي��ران  المتحدة  الواليات  من 
�صفيري  وا�صتقبل  الجديدة،  الحكومة 
اليوم  اإي��ران واأمريكا كال على حدة في 
التعاون  ���ص��رورة  معهما  وبحث  ذات��ه 
بين  العالقات  اأف�صل  واإقامة  والتن�صيق 

العراق والبلدين المذكورين.
وقبل توليه من�صبه، كان الكاظمي مديًرا 
لجهاز المخابرات، وهي موؤ�ص�صة لعبت 
الهزيمة  في  حا�صًما  دوًرا  قيادته  تحت 
في  االإره��اب��ي  داع�ص  لتنظيم  االإقليمية 
في  الخبير  كاظم  عبا�ص  وق��ال  العراق. 
�صوؤون العراق لدى المجل�ص االأطل�صي: 
جيد  ب�صكل  اأ�صلحها  "المخابرات، 
موؤ�ص�صة  اإل���ى  الجهاز  وح���ّول  للغاية، 
مع  ت��ع��اون��ت  و�صيا�صيا  فاعلية،  اأك��ث��ر 
الدول المناف�صة مثل ال�صعودية، واإيران 
والواليات المتحدة في م�صائل مكافحة 

االإرهاب".
تقديم  ف��ي  الف�صل  ل��ه  "كان  واأ���ص��اف: 
اأدت  المتحدة  للواليات  مهمة  معلومات 
بكر  اأب��و  داع�ص  تنظيم  زعيم  مقتل  اإل��ى 

البرلمان  ت�صويت  وم��ع  البغدادي". 
على حكومة الكاظمي �صارعت الواليات 
المتحدة الى منح العراق ا�صتثناء لمدة 
4 اأ���ص��ه��ر ال���ص��ت��ي��راد ال��غ��از وال��ك��ه��رب��اء 
عليها  تفر�ص  التي  اي��ران  من  بالدوالر 
قيوًدا. واأكد ال�صفير االإيراني لدى بغداد 
اإيرج م�صجدي، قبل ايام، اأن "الواليات 
حتى  كبير  ب�صكل  �صغطت  ال��م��ت��ح��دة 
الطاقة  م�����ص��ادر  ع��ن  ال��ع��راق  ي�صتغني 
التي تقدمها اإيران لكن هذه ال�صغوطات 
لم يكن لها اأي تاأثير"، موؤكدا عدم وجود 
تعيين  ب�صاأن  وا�صنطن  م��ع  ات��ف��اق  اأي 

م�صطفى الكاظمي رئي�صا للوزراء.
ال��ع��راق  ي�����ص��ه��د  اأن  م�����ص��ج��دي  ورج����ح 
الكبير  ال�صيا�صي  للدعم  نظرا  ا�صتقرارا 
ال�����وزراء الجديد  ت��ل��ق��اه رئ��ي�����ص  ال���ذي 
اأن  اإل��ى  الفتا  ال�صيا�صية،  الكتل  كل  من 
توطيد  على  البلدين  بين  توافقا  هناك 
العالقات الثنائية بمزيد من االتفاقيات، 
بحاجة  ح��ال��ي��ا  ال��ع��راق  اأن  خ�صو�صا 
تقدمهما  التي  والكهرباء  الطاقة  اإل��ى 
ال�صفير  واأ�صار  تناف�صي.  ب�صعر  اإي��ران 
االإيراني اإلى اأنه يتوقع اأن يكون تعامل 
اإي��ران  مع  الجديدة  العراقية  الحكومة 
باأنهما  والعراق  اإيران  اإيجابيا، وا�صفا 

ذلك،  مقابل  و�صقيقان.  �صديقان  بلدان 
الحكومة  في  لم�صوؤول  زي��ارة  اول  فان 
المالية علي عبد  الجديدة، كانت لوزير 
مبعوًثا  ال�صعودية  الى  ع��الوي،  االأمير 
العالقات  لمناق�صة  ال��وزراء  رئي�ص  من 
وح��ل  اال���ص��ت��ث��م��ار  وت�صجيع  الثنائية 

االأزمات االقت�صادية في العراق.
وحّدد الم�صت�صار المالي للحكومة مظهر 
طرحها  ال��ت��ي  الملفات  ���ص��ال��ح،  محمد 
المالية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�ص  مبعوث 

خالل زيارته اإلى ال�صعودية والكويت.
علي  ال��م��ال��ي��ة  "وزير  اإن  ���ص��ال��ح  وق���ال 
الم�صوؤولين  اأطلع  ع��الوي،  االأمير  عبد 
ال�صعودية  ال�صقيقتين،  الدولتين  ف��ي 
التي  المالية  الم�صاعب  على  والكويت 
جائحة  ب�صبب  حاليا  العراق  يواجهها 
العالمي  االق��ت�����ص��اد  وان��غ��الق  ك��ورون��ا 

وتدهور اأ�صواق النفط".
رئي�ص  م��ب��ع��وث  "زيارة  اأن  واأ����ص���اف 
الوزراء ت�صب في تمتين اأوا�صر ح�صن 
االإقليمي  المحيط  ب��ل��دان  م��ع  ال��ج��وار 
�صركاء  م��ن  البلدان  تلك  ال�صيما  ك��اف��ة، 
اأوج��ه  لبيان  اأوب���ك  ف��ي منظمة  ال��ع��راق 
التعاون االقت�صادي الم�صترك بما يخدم 

م�صالح البلدان ذات العالقة".

واأ�صار اإلى اأن "الوفد العراقي طرح خالل 
ملفات  والكويت  ال�صعودية  اإلى  زيارته 
والتعاون  الطاقة  مجاالت  في  التعاون 
المالي ومجاالت التجارة واال�صتثمار". 
االقت�صادية  "الدبلوما�صية  اأن  واأو�صح 
العراقية ت�صعى لبناء اأوا�صر الثقة ومد 
االزده���ار  يحقق  بما  ال��ت��ع��اون  ج�صور 
المنطقة  وبلدان  العراق  بين  الم�صتدام 

كافة".
اإل��ى  الكاظمي  ي��رم��ي  اأن  المحتمل  م��ن 

تحقيق اأحد الهدفين التاليين:
على  الزيارة  هذه  تدل  اأن  يمكن  االأول: 
اإق���ام���ة ع��الق��ات  ي��ح��اول  ال��ك��اظ��م��ي  اأن 
م���ت���وازن���ة ب���ي���ن ال����ع����راق وج���ارت���ي���ه 
اأمر في غاية  واإي��ران؛ وهذا  ال�صعودية 
المتدهورة  للعالقات  نظرا  ال�صعوبة 

بين ال�صعودية واإيران.
الثاني: من الممكن اأن تدل هذه الزيارة 
االبتعاد  اإل��ى  ي�صعى  الكاظمي  اأن  على 
اإي����ران واإق���ام���ة ع��الق��ات طيبة مع  ع��ن 
طيبة  ع��الق��ات  تمتلك  ال��ت��ي  ال�صعودية 
اإقليمي  مناف�ص  اأهم  وتعتبر  اأمريكا  مع 
الإي�����ران؛ وف���ي م��ث��ل ه���ذه ال���ظ���روف، ال 
م�صار  عرقلة  �صتحاول  طهران  اأن  �صك 
تعتبر  اأنها  اإذ  ال�صعودية،  على  االنفتاح 
ت�����ص��ح��ي��ح م�����ص��ار ع���الق���ات ال��ح��ك��وم��ة 
في  و�صروعها  ال�صعودية  مع  الجديدة 
لها  كبير  قلق  م�صدر  عليها،  االن��ف��ت��اح 
و�صتخ�صى  لم�صالحها.  م�صادة  ووجهة 
جارته  مثل  ال��ع��راق،  ينحاز  اأن  طهران 
ال�صعودية، اإلى اأمريكا وي�صعى لتكري�ص 
وجود القوات االأميركية على االأرا�صي 
العراقية بدل اإخراجها من هناك وفق ما 
الكاظمي،  نجد  فهل  االإيرانيون.  ياأمله 
طيلة اأيام توليه من�صب رئي�ص الوزراء، 
باأنه  البع�ص  و�صفه  ال��ذي  الرجل  ذل��ك 
اأو  للعدوين،  يكون �صديقا  كيف  يعرف 
اأحد العدوين لحفظ �صيادة  اإلى  �صيميل 
وازده���اره  وا�صتقراره  واأم��ن��ه  ال��ع��راق 

كما تعهد به؟

 بغداد / المدى 

ون�ص���ر عراقيون ح�ص���ابا على )توتير( 
من�ص���وبا للقيادي في الح�ص���د ال�صعبي، 
ريان الكلداني النائب عن تحالف الفتح 
للح�ص���د( يطال���ب  ال�صيا�ص���ية  )المظل���ة 
في���ه الرئي����ص االمريكي دونال���د ترامب 

ب�"ح�صر ال�صالح" بيد الدولة.
وقال الكلدان���ي: على ترام���ب "احترام 
ارادة ال�صعب االمريكي ومنع ملي�صياته 

من ا�صتهداف المدنيين االمريكيين".
وخرجت تظاهرات في عدة مدن اأمريكية 
احتجاجا على وفاة جورج فلويد، وهو 
اأمريك���ي م���ن اأ�ص���ول اأفريقي���ة، على يد 
�ص���رطي ابي�ص في مدينة مينيابولي�ص 

غربي الواليات المتحدة.
البي���ت  اإن  اميركي���ة  تقاري���ر  وقال���ت 
االأبي����ص خ�ص���ع الإج���راءات غل���ق بعد 

تجمع عدد من المتظاهرين حوله.
كذلك علق مدونون على تغريدة ل�صباح 
�ص���ائرون  ع���ن  نائ���ب  وه���و  طلوب���ي، 
ن�ص���ر خاللها مقاطع العم���ال العنف في 
الوالي���ات المتح���دة ف���ي ح�ص���ابه عل���ى 
يطالب  "ال�ص���عب  قائال  "توتير" وعلق 

بالحرية". 
اخ���رى،  تغري���دة  ف���ي  طلوب���ي  ودع���ا 
الرئي�ص االمريكي الى "اال�صتقالة فورا 
باعتباره الم�ص���وؤول عن اعم���ال العنف 
المه���دي" رئي����ص  ا�ص���وة بع���ادل عب���د 

الوزراء ال�صابق.
وقررت مدين���ة مينيابولي�ص االميركية 
فر����ص حظ���ر للتج���وال م���ن المفتر�ص 
ان ي�ص���تمر ليومي���ن، عل���ى الرغ���م م���ن 
القاء القب�ص على ال�ص���رطي القاتل بعد 

�صاعات من الحادث.
و�ص���خر نا�ص���طون من بي���ان النائب عن 
ال�صيا�ص���ي  الجن���اح  حرك���ة �ص���ادقون، 
لع�ص���ائب اه���ل الحق، ح�ص���ن ال�ص���الم، 
الذي كان قبل ا�ص���هر قد اتهم المحتجين 
في الع���راق بانهم عمالء ل�"ا�ص���رائيل". 
وق���ال ف���ي مقاطع فيدي���و اآن���ذاك، بانهم 

)المتظاهرين( تدربوا في تل ابيب!.
ع���دة  نقلت���ه  بي���ان  ف���ي  ال�ص���الم  وق���ال 
و�ص���ائل اعالم اإنه "عل���ى االمم المتحدة 

ومنظمة حقوق االن�صان التدخل لوقف 
ه���ذه المج���ازر الت���ي ترتكبه���ا القوات 
االميركية �ص���د المتظاهرين ال�ص���لميين 
المطالبي���ن بحقوقه���م م���ن خ���الل نب���ذ 
التمييز العن�صري �صد الجن�ص اال�صود 

في الواليات المتحدة االميركية".
كم���ا خاط���ب النائ���ب وزي���ر الخارجي���ة 
بالق���ول  بومبي���و،  ماي���كل  االمريك���ي 
"اي���ن حقوق االن�ص���ان يابومبيو وهل 
ديمقراطيتكم تتيح لكم ا�صتخدام القوة 

المميتة �صد المتظاهرين ال�صلميين؟".
وق���ارن مدونون على مواقع التوا�ص���ل 
االجتماعي، بين �صرعة اعتقال المت�صبب 
باالعت���داء عل���ى مواط���ن ف���ي الواليات 
المتح���دة، وم���ا يج���ري في الع���راق من 

مطالب���ات منذ 7 ا�ص���هر لمحا�ص���بة قتلة 
المحتجين.

اختطاف نا�سط 
كم���ا تح���دث نا�ص���طون ع���ن ع���دم قت���ل 
عملي���ات  رغ���م  للمتظاهري���ن  ال�ص���رطة 
العن���ف والحرائ���ق، فيم���ا قال النا�ص���ط 
مهن���د البغ���دادي ل�)الم���دى( ان���ه "من���ذ 
يومين اختفى محم���د موديل وهو احد 

الن�صاطين في التظاهرات".
واك���د البغ���دادي ان النا�ص���ط المختفي 
�ص���لمان، ال يع���رف عن���ه  وه���و محم���د 
اأي معلوم���ات حت���ى االن، فيم���ا يرج���ح 
وج���ود  حقوقي���ة  وجه���ات  نا�ص���طون 
60 اآخري���ن م���ن المتظاهري���ن في عداد 

المفقودين.
با�ص���م  الع�ص���كري  المتح���دث  وكان 
الحكوم���ة يحيى ر�ص���ول، ق���ال في وقت 
�ص���ابق ل�)الم���دى( ان لجنة الك�ص���ف عن 
اح���داث ت�ص���رين، �ص���تحتاج ال���ى وقت 

اطول.
وقرر رئي�ص الوزراء م�صطفى الكاظمي 
ت�صكيل لجنتين لتق�صي حقائق ماجرى 
في التظاهرات، والك�ص���ف عن ال�صجون 

ال�صرية.
وتدف���ق خ���الل عطل���ة العي���د، ع�ص���رات 
االهالي منذ ذوي �ص���حايا التظاهرات، 
وج���ددوا  النج���ف،  ف���ي  المقاب���ر  ال���ى 

مطالبهم بالك�صف عن الجناة.
"عيديتنا محا�صبة  "ها�صتاك"،  وت�صدر 

القتل���ة"، مواقع التوا�ص���ل االجتماعي. 
وا�ص���تذكر عراقيون ال�ص���حايا بال�صور 

ومقاطع الفيديو.
وت�ص���منت التغري���دات مقطًعا م�ص���وًرا 
لح�ص���ود تهت���ف باأهازي���ج حزينة تنعى 
ق���ال  حي���ث  االحتجاج���ات،  �ص���حايا 
نا�ص���طون اإنه���م م���ن اأ�ص���ر المتظاهرين 

الذين �صقطوا في مدينة النا�صرية.

تهديدات.. وعودة "ثاأر 
اهلل"

وا�صتمرت بالمقابل التهديدات �صد "ام 
مهن���د"، والدة اح���د �ص���حايا تظاهرات 
ت�صرين في النجف، بعد اتهامات طالتها 
باالإ�صاءة لزعيم التيار ال�صدري مقتدى 

ال�ص���در. وظهر رجال ون�صاء في مقاطع 
فيديو وهم يتوعدون والدة ال�ص���حية، 

بالقتل بينهم ن�صاء اخفين وجوههن.
وكانت "ام مهند" قد طالبت زعيم التيار 
بالك�ص���ف  ال�ص���در،  مقت���دى  ال�ص���دري 
عن الم�ص���وؤولين عن قتل���ه ابنها وباقي 

المتظاهرين.
ال���ى ذلك �ص���عر محتج���ون في الب�ص���رة 
باإحباط �ص���ديد، عقب عودة "ثاأر الله"، 
الحزب ال�صيا�ص���ي في الب�صرة والمتهم 
بقتل محتجي���ن، الى مقره ف���ي المدينة 

بعد ايام من اغالقه من قبل ال�صرطة.
واعل���ن االأمي���ن الع���ام لح���زب ث���اأر الله 
االإ�صالمي يو�صف المو�صوي، الخمي�ص 
الما�ص���ي، ا�ص���تعادة مق���ره الحزبي من 

القوات االأمنية.
وق���ال المو�ص���وي اإنه "يتوجه بال�ص���كر 
والتقدي���ر لرئي����ص ال���وزراء المحت���رم 
ال�ص���يد الكاظمي واإلى محافظ الب�ص���رة 
واإل���ى ال�ص���يدين قائد عمليات الب�ص���رة 
كاف���ة  واإل���ى  الب�ص���رة  �ص���رطة  ومدي���ر 
القوات االأمنية في المحافظة الذين كان 
لهم دور كبير في اإحقاق الحق وو�ص���ع 

االأمور في ن�صابها ال�صحيح".
واأ�صار اإلى اأن "حزب ثاأر الله االإ�صالمي 
كان وال يزال يوؤكد باأنه جزء من الدولة 
العراقي���ة ول���ن يخ���رج عن ه���ذا االإطار 
البع����ص  ح���اول  واإن  االأح���وال  ب���كل 
ج���ره اإلى ذل���ك اأو كما تريد اأن ت�ص���وره 
للع���راق  المعادي���ة  االإعالمي���ة  الماكن���ة 

والعراقيين".
وكان���ت الق���وات االأمني���ة العراقي���ة، قد 
اأعلنت، االثنين 11 اأيار الحالي، اعتقال 
خم�ص���ة م�ص���لحين عل���ى االأق���ل تابعي���ن 
���ا  لح���زب ث���اأر الل���ه، بعدما قتلوا �صخ�صً
وا�ص���ابوا 5 اآخرين باإط���الق النار على 
ف���ي مدين���ة  اأم���ام مقره���م  متظاهري���ن 

الب�صرة بجنوبي العراق.
وبعيد �صاعات، اقتحمت قوة اأمنية مقر 
الحرك���ة ال���ذي يقع عل���ى بع���د كيلومتر 
واحد من �صاحة االحتجاجات الرئي�صة 

في الب�صرة. 

الب�سرة ت�سعد 
ال���ى ذل���ك ق���ال احم���د المالكي، نا�ص���ط 
ب�ص���ري ل�)الم���دى( ان "محتجي���ن ف���ي 
المدينة علقوا �ص���ورا لثالثة م�صوؤولين 
ف���ي الب�ص���رة، مطالبي���ن باقالته���م على 

خلفية قتل المتظاهرين".
ودع���ا محتج���ون ف���ي الب�ص���رة الجمعة 
الما�ص���ية، رئي����ص الحكومة م�ص���طفى 
الكاظمي، الى اقالة قائد ال�ص���رطة ر�صيد 
ق���وات  قائ���د  الم�ص���اري  فلي���ح، وعل���ي 
ال�صدمة، باال�صافة الى المحافظ ا�صعد 

العيداني.
واكد المالك���ي ان "المتظاهرين منحوا 
الحكومة ا�ص���بوعين لك�صف التحقيقات 
ع���ن قتل���ة المحتجي���ن واال �ص���يقومون 

باإجراءات ت�صعيدية".
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الب�سرة تعود لقيادة 
االحتجاجات: اأ�سبوعان 
لك�سف القتلة قبل الت�سعيد 

جانب من تظاهرات 
ت�شرين يف بغداد.. 
ار�شيف

�سرتاتيجيتان للكاظمي تغازالن وا�سنطن وطهران: ال يح�سر 
اإيران عن  االأمريكي" ويبتعد  "احل�ار 

�سخر عراقيون من مطالب �سيا�سيني يف الداخل، الواليات املتحدة بـ"ح�سر ال�سالح" بيد الدولة وانتقاد العنف �سد متظاهرين يف احتجاجات 
مبدينــة يف غربي امريكا على خلفية جرمية عن�سرية لل�سرطة البي�ض �ســد مواطن اأ�سود، يف وقت ا�ستمرت فيه عمليات خطف نا�سطي 
االحتجاجــات يف البــالد، وتهديــد ذوي �سحايا تظاهرات ت�سرين. فيما منــح حمتجون يف جنوبي العراق، مهلة جديــدة للحكومة لتقدمي 

امل�سوؤولني عن قتل املتظاهرين اىل الق�ساء قبل العودة لت�سعيد االحتجاجات.

 بغداد / املدى

اأكد املتحدث با�صم القائد العام للقوات امل�صلحة 
العمي���د يحي���ى ر�ص���ول، اأم�ص ال�ص���بت، وجود 
انق�ص���امات داخ���ل تنظيم داع�ص بع���د االإطاحة 
بزعيمه���م اأبو بكر البغ���دادي وعدد من قيادات 

التنظيم واآخرهم "حجي تي�صري".
وقال ر�صول اإن "ا�صتهداف القيادات يف ال�صف 
االأول لتنظي���م داع�ص االإرهابي مه���م جًدا، كما 
اأن عملية قتل حجي تي�ص���ري هي مبثابة �صربة 

قوية للتنظيم ولها اأثر كبري عليه".
واأ�ص���اف ر�ص���ول: "كانت هناك حماوالت عدة 
ال�صتهداف حجي تي�صري لكن مل تتكلل بالنجاح 
الأن���ه كان ح���ذًرا ج���ًدا، ويتنق���ل وال يتواج���د 
يف م���كان ثاب���ت، وال ي�ص���تخدم اي جه���از ذكي 
���ا الهاتف النق���ال، وبع���د التاأكد من  وخ�صو�صً
معلوم���ات دقيق���ة عن���ه مّت اإعطائه���ا للتحال���ف 
ال���دويل ومت تنفيذ ال�ص���ربة من قب���ل التحالف 

وقتل على اأثرها يف دير الزور".
واأكد اأن "االنق�ص���امات موج���ودة داخل تنظيم 
���ا بع���د قت���ل زعيمه اب���و بكر  داع����ص خ�صو�صً
البغ���دادي، وان هناك فقدان ملو�ص���وع القيادة 
���ا  وال�ص���يطرة للتنظيم على اإثرها، وقبلها اأي�صً
مت القب�ص على عبد النا�صر قردا�ص وهو يعترب 
من قيادات ال�صف االأول يف التنظيم وكذلك من 
ي�ص���مى اأمري الت�صنيع وم�صوؤول عن ا�صتخدام 
���ا خطط لكثري من العمليات  غاز اخلردل واأي�صً

االرهابية، ويعترب بنكا للمعلومات".
واأ�ص���ار اىل اأن "معرك���ة اجلي����ص العراق���ي مع 
التنظي���م واالإره���اب ه���ي معركة ا�ص���تخبارات 
وهناك تطور ملحوظ يف العمليات الع�ص���كرية 
لكن هناك بقايا للتنظيم لذا على الدولة تكثيف 
قي���ادات  وا�ص���تهداف  متابع���ة  ع���رب  اجله���ود 
التنظي���م، حي���ث مت ّقتل اأربع���ة اإرهابيني منهم 
اأب���و �ص���هيب )مع���اون وايل  اإرهاب���ي يدع���ى 
الفلوجة الع�ص���كري( يف عملية مبنطقة العناز 
جن���وب غ���رب بغ���داد، ومت العث���ور معهم على 

وثائق مهمة".
وقال ر�ص���ول اإن "االإرهابي���ني كانوا يخططون 
لعملي���ات ارهابي���ة مت اإحباطها ع���رب العمليات 

اال�ص���تخباراتية وتقاط���ع املعلوم���ات حيث مت 
الق�ص���اء على ه���وؤالء االإرهابيني، م���ا قادنا اىل 
الق�ص���اء عل���ى املزي���د م���ن اخلاليا الت���ي كانت 

تخطط ملزيد من العمليات".
وعن خطاب اأبو حمزة القر�ص���ي، لفت ر�ص���ول  
اإىل اأن "اخلط���اب ي���دل على اأن هناك انك�ص���ارا 
بع���د ال�ص���فعات التي تلقاها التنظي���م، فداع�ص 
يعتم���د على االآل���ة االإعالمي���ة فمعظ���م عملياته 
اإعالمي���ة فقط للتغطي���ة على عملياته البائ�ص���ة 
دون  م���ن  الغفل���ة  طري���ق  ع���ن  ينفذه���ا  الت���ي 

مواجهة".
له���ذا  "لي�ص���ت هن���اك حا�ص���نة  اإن���ه  وا�ص���اف 
التنظي���م بعدم���ا مار�ص �ص���تى ان���واع االرهاب 
والتدمري واالغت�ص���اب وتدمري البنى التحتية 
واالآثار واالأ�ص���رحة. ومث���ال على ذلك ما حدث 

يف املو�صل".
داخ���ل  للتنظي���م  االأك���رب  "اخلط���ر  اأن  وتاب���ع 
االأرا�صي ال�ص���ورية لوجود اآالف من العنا�صر 
االإرهابي���ة، لذلك هن���اك تركي���ز لتاأمني احلدود 
مع �ص���وريا وتنفيذ عمليات نوعية ملنع ت�ص���لل 
اأي اإرهابي���ني باجت���اه االأرا�ص���ي العراقي���ة"، 
م�ص���رًيا اإىل اأن "معظ���م قي���ادات ال�ص���ف االأول 
يف التنظيم لي�ص���ت على االغل���ب داخل العراق 

بل خاليا فقط".



 بغداد / متابعة املدى - 
زيد �سامل

�سهدت عدة محافظات  اأم�س ال�سبت  
،   ت�سجيل عدد من الإ�سابات 
بفايرو�س كورونا الم�ستجد.

واأعلنت دائرة �سحة محافظة 
المثنى ت�سجيل 14 اإ�سابة 

جديدة، فيما تم ت�سجيل اإ�سابتين 
بالفايرو�س في محافظة النجف.
كما اأعلنت دائرة �سحة محافظة 

الديوانية، وفاة امراأة م�سابة 
بفايرو�س كورونا، في اأحد 

م�ست�سفيات المحافظة.

وقالت مدير عام دائرة �صحة الديوانية 
ملياء احل�ص���ناوي يف بيان تلقت �ص���بكة 
رووداو الإعالمية ن�صخة منه، اإن امراأة 
توفي���ت  كورون���ا  بفايرو����س  م�ص���ابة 
الي���وم، يف ق�ص���م احلّميات مب�صت�ص���فى 

الديوانية التعليمي .
واأ�صارت اىل اأن هذه املراأة �صبق اأن مت 
ت�صخي�س اإ�ص���ابتها بفايرو�س كورونا 
يف حمافظة كربالء، ومت اإر�ص���الها اإىل 

حمافظة الديوانية.
امل�ص���جلة  الإ�ص���ابات  ع���دد  اأن  يذك���ر 

حمافظ���ة  يف  كورون���ا   بفايرو����س 
الديوانية بلغ 13  اإ�صابة.

و�ص���جلت حمافظة بابل، اأم�س ال�ص���بت 
11 اإ�ص���ابة بفريو�س كورونا لوافدين 

قادمني من رو�صيا.
من جهته ك�ص���ف وزير ال�صحة العراقي 
ح�صن التميمي اأ�صباب زيادة الإ�صابات 
اإياه���ا  و�ص���فًا  كورون���ا،  بفايرو����س 

بال�"طبيعية".
وق���ال التميم���ي اإن "اأع���داد الإ�ص���ابات 
امل�ص���جلة يف الع���راق طبيعية والزيادة 
احلا�صلة نتيجة نزول الكوادر ال�صحية 

اإىل املناطق املتوقع الإ�صابات فيها".
واأو�صح اأن "ع���زل امل�صابني امل�صجلني 
يف املوق���ف الوبائي البال���غ 416 اأبعد 
اخلط���ر عن اأكرث من مئة األف مواطن"، 
لفت���ًا اإىل اأن "ك���وادر ال���وزارة تق���وم 
بالن���زول يف اأي منطقة يت���م ال�صك فيها 

واأخذ مناذج منها".
واأ�ص���اف التميم���ي اأن "الع���راق يعترب 
ثال���ث بلد بن�صب ال�صفاء"، لفتًا اإىل اأنه 
"�صيتم خروج قرابة 120 م�صابًا اليوم 

بعد اكت�صابهم ال�صفاء التام".
م���ن  احل���رارة  "درج���ات  اأن  وب���ني 
املفرت�س اأن تقلل م���ن اأعداد الإ�صابات 
لكن ل توجد هنالك درا�صة كافية، ويتم 
التعامل الآن مع الفايرو�س باأن درجات 

احلرارة لن تقلل من الإ�صابات".
واأعلن���ت وزارة ال�صحة والبيئة، اأم�س 
الأول اجلمع���ة، ت�صجي���ل 416 اإ�صاب���ة 
جديدة بفايرو�س كورونا و�صفاء 177 

يف العراق.

ومل تع����س بغ���داد بهج���ة لي���ايل �صه���ر 
رم�ص���ان املا�ص���ي؛ ب�صبب خط���ة العزل 
املناطقي الذي اتبعته���ا ال�صلطات ، كما 
اأن اأيام عيد الفطر �صهدت حظرًا �صاماًل، 
مل ترتاج���ع عن���ه احلكومة حت���ى الآن، 

اإل اأن ذل���ك مل ي�صاع���د عل���ى انخفا����س 
اأع���داد امل�صاب���ني ب���ل اإنه���ا ازدادت م���ا 
اأدى اإىل �صل���ل �صب���ه كام���ل يف اأكرث من 
ع�صر حمافظات، ولع���ل اأكرثها ت�صررًا 

العا�صمة.

وم�ص���ى على حظ���ر التج���ول املناطقي 
اأ�صب���وع كامل، وقد طاول اأكرب 6 اأحياء 
وزارة  اعتربته���ا  اأن  بع���د  بغ���داد،  يف 
ال�صحة العراقية مبثابة بوؤر لفايرو�س 
كورون���ا، وه���ي: ال�ص���در واحلبيبي���ة 

وال�صعل���ة  واحلري���ة  والكمالي���ة 
والعامرية.

وجتاوزت الإ�صابات بفريو�س كورونا 
يف الع���راق خم�ص���ة اآلف اإ�صاب���ة، بعد 
والبيئ���ة،  ال�صح���ة  وزارة  اأعلن���ت  اأن 
لي���ل اخلمي����س املا�صي، ت�صجي���ل اأعلى 
ح�صيل���ة منذ دخول الوب���اء اإىل البالد، 
وذك���رت اإنه���ا �صجلت 4 وفي���ات و322 
احل�صيل���ة  وبلغ���ت  جدي���دة،  اإ�صاب���ة 
الإجمالي���ة للم�صاب���ني 5457، اإ�صاف���ة 
�صجل���ت  كم���ا  وف���اة،  حال���ة   179 اإىل 
ارتفاع���ًا وا�صح���ًا باأع���داد املتعاف���ني اإذ 
بلغ 2971 حالة بع���د ت�صجيل 67 حالة 

تعاٍف جديدة.
ويف ال�صي���اق، ق���ال الطبي���ب املخت�س 
يف  التنف�صي���ة  الأجه���زة  باأمرا����س 
مدين���ة الطب ببغ���داد ط���ارق ال�صمري، 
اإن ا�صتم���رار ارتفاع مع���دلت الإ�صابة 
بكارث���ة  "ين���ذر  كورون���ا  بفايرو����س 
�صحية قد ت���وؤدي اإىل �صلل �صبه تام يف 
الب���الد"، مبين���ًا اأن "الف���رق الطبية يف 
كل امل�صت�صفي���ات، ومن خالل التوا�صل 
معهم، بلغوا مرحلة الإعياء والتعب ول 
�صيم���ا اأن كل الأدوات الطبي���ة متهالك���ة 
يف الع���راق، ول ح���ل له���ذه الأزمة غري 
الت���زام العراقي���ني بالتعليم���ات وحظر 

التجوال".
من جهته، اأ�صار مق���رر جلنة الأزمة يف 
الربملان العراقي ج���واد املو�صوي، اإىل 
اأن "بع����س اأحياء جان���ب الر�صافة من 
بغ���داد ل ت���زال ل توؤمن اأ�ص���اًل بوجود 
فايرو�س ووب���اء منت�صر يف كل العامل، 

وهن���اك من يتحدى الدول���ة والقرارات 
الر�صمي���ة القا�صي���ة بحظ���ر التج���وال، 
ونح���ن بحاجة حالي���ًا اإىل ت�صديد اأمني 

وحما�صبة املخالفني".
وراأى، اأّن "الع���زل املناطق���ي ل ب���د اأن 
ي�صم���ل بع����س م���دن اجلن���وب، وه���ي 
اإج���راءات وقائي���ة ولي�ص���ت حتجيمية 
يظ���ن  كم���ا  النا����س  حري���ة  ت�صته���دف 
بع�صهم"، حمذرًا من اأنه "اإذا ا�صتمرت 
يف  بالفايرو����س  امل�صاب���ني  اأع���داد 
الرتف���اع به���ذه الطريق���ة، فمعن���اه اأن 
العراق ق���د يفقد ال�صيط���رة على الوباء 

وحتدث كارثة �صحية".
وق���ال عبا����س اإبراهي���م، وه���و حم���اٍم 
انته���ت،  النا����س  "اقت�ص���ادات  اإن   ،"
اأن  حت���ى  كث���ريًا،  تعطل���ت  واأ�صغاله���م 
اأموالهم باتت تنق����س يومًا بعد يوم ل 
�صيما املواطن���ون الذين يعتمدون على 
الأج���ور اليومي���ة، ناهيك ع���ن امل�صاكل 
الجتماعي���ة الت���ي ت�صب���ب به���ا الوباء 

للعراقيني 
وكان���ت منظم���ة ال�صح���ة العاملي���ة ق���د 
اعت���ربت اأّن العزل املناطق���ي هو احلل 
وال���ذي  كورون���ا،  ملواجه���ة  الوحي���د 
تظه���ر نتائج���ه بع���د اأ�صبوع���ني ع���ادة، 
فيم���ا اأ�صارت اإىل اأنه���ا "تتفق متامًا مع 
اإجراءات وزارة ال�صحة، والتي تتعلق 
بوجود �ص���ت مناطق يف بغداد، اإل اأنها 
اأكدت اأن "الب�صرة ل بد من فر�س حظر 
التج���وال فيه���ا، بطبيعة اأ�ص���د واإجراء 
امل�ص���ح الن�صط والفع���ال لأنها اأ�صبحت 

بوؤرة لفايرو�س كورونا".
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 طالب عبد العزيز
قناطر

   لع���ل اأه���م م���ا ات�صم���ت ب���ه حقبة احلك���م يف عراق م���ا بعد 
2003 هو انف�صام عرى املواطنة بني الدولة واملواطن، مع 
يقينن���ا باأنها مل تنتظم عميقًا قبل ذل���ك بكثري، فقد اتى نظام 
�ص���دام ح�صني على ما بقي من العالقة )الطيبة( بني الثنني، 
لكنه���ا ظلت قائمة ب�صكله���ا التقليدي، خلف �صت���ار من القمع 
والوح�صي���ة، الت���ي عرف بها النظ���ام اآنذاك.  فيم���ا تاأ�ص�صت 
يف عهد الأحزاب الإ�صالمية التي حكمت العراق �صبعة ع�صر 
عام���ًا املا�صية قواعد هي ال�صواأ جلملة العالقات بني الدولة 
واملواط���ن من جهة، وبني املواط���ن واملواطن نف�صه من جهة 
اأخرى. هناك �صوء معلن وخفي يف العالقات، اودها النفعية 
وي�صوبه���ا اخلوف والريبة من الآخر، بنيت على اأ�صا�س من 
اخل���وف والنف���اق الجتماعي، فمف���ردة مثل )اإن �ص���اء الله( 
الت���ي ت�صمعه���ا من امل�ص���وؤول،  تعني لن اأفع���ل، وجملة )الله 
كرمي( اأ�صبحت تعن���ي اإنني غري م�صووؤل عنك، وجملة )بيد 
الل���ه(  تعني امليوؤو�س منه، وحني يق���ول الرجل ل�صّيده )انا 

بخدمتك( فهو يق�صد لن اأفعل ! وهكذا...
  يف كت���اب الثورة والثورة امل�ص���ادة كان هريبرت ماركوزة 
وه���و يتحدث عن �ص���وء ما تفعل���ه الراأ�صمالية ق���د اأ�صار اىل 
كتاب لو�صيو ماجري ) برملانات اأم جمال�س( واىل ال�صطرين 
هذي���ن: ... فاملطل���وب، الآن، بن���اء نظ���ام اجتماع���ي يك���ون 
ق���ادرًا ل على اأن ينتج اأك���رث، ويوزع اأف�صل، ب���ل اأي�صًا على 
اأن ينت���ج �صلع���ًا خمتلفة بطريق���ة خمتلفة، وعل���ى اأن يعطي 
العالق���ات بني الب�صر �صكاًل جدي���دًا. وهنا، لن نعطي النتاج 
الأك���رث والتوزي���ع الأف�ص���ل اأهمي���ة، لأننا يف دول���ة مل تنتج 
�صيئ���ًا بال�صا�س، اإمنا نويل العالقة بني الب�صر الأهمية، هذه 
العالق���ة التي تف�صخ���ت وخرجت من كونه���ا منظومة قادرة 

على �صناعة جمتمع اآمن ومتطور.
  رمب���ا يعتق���د اأحدنا بانَّ النظام الديني ق���ام بتاأمني حاجات 
م���ا يف النف����س الإن�صانية، وهذا م���ا يظنه البع����س تف�صياًل 
على النظام القائم على جملة احلاجات العملية بني الإن�صان 
وجمتمع���ه والنظام ال�صيا�صي، لكن���ه يف احلقيقة اإمنا �صّرع 
واأ�ص�س لقبح مرحلة حياتية، فقد جعل من النفاق الجتماعي 
منطًا حياتيًا، اإذ كل عالقة تقوم على مبداأ اخلوف والنتفاع 
اإمن���ا هي عالقة مريبة، ل تنتج مواطنًا �صليمًا، اإذ حتت قناع 
حتقي���ق الدول���ة املوع���ودة) العدل الإله���ي( ومر�ص���اة الله، 
واأويل الم���ر يتجل���ى واقع امل�صلح���ة ال�صخ�صية، والنانية 
املفرط���ة، ويتم حكم ال�صواد العظ���م من الفقراء وامل�صاكني، 
الذي���ن �صيذهب���ون باج�صاده���م واأكيا�س نقوده���م اىل حيث 
يجل����س الكاهن ويدبر اأمر رغائبه يف ال�صلطة وال�صتمرار . 
وبذلك يتحقق له – لها )الدولة( ما كان م�صتحياًل، بل �صتجد 

اإن�صانها الذي دمرته من الداخل اأكرث ا�صتجابة .
  كان���ت العب���ادُة وحتى وقت قريب م���وؤدًى داخليًا بني العبد 
وخالق���ه، ل تتج���اوز ح���دود العقل وال���روح، لكنه���ا وبفعل 
مدرو����س ومنظ���م، ول���ه غايات���ه البعي���دة، ا�صبح���ت حراكًا 
بن���اء امل�صج���د  اجتماعي���ًا و�صلطوي���ًا، يتوج���ب كمال���ه يف 
الفاخ���ر  وال�صج���اد  بالقا�ص���ان  ينته���ي  ول  الكبرياملطرم���ح 
والرثي���ات الكبرية، وامل���اآدب الباذخة، ثم انه ب���ات يتمظهر 
يف امكن���ة اخرى، له���ا ذات الدللت العبادي���ة والجتماعية 
مث���ل امل�صي���ف والديوان واملجل����س. يف المكنة هذه، حيث 
ل وج���ود للقوان���ني املنظم���ة للحي���اة، تتغل���ب ق���وة النف���اق 
واخل���وف م���ن املجهول، ويت���م عجن وتداول من���ط العالقة 

املريبة بني ال�صلطة واملواطن.

ما ال ُيرى في نظامنا االخالقي  

 ربما يعتقد اأحدنا بانَّ النظام الديني 
قام بتاأمين حاجات ما في النف�س 
الإن�سانية، وهذا ما يظنه البع�س 

تف�سياًل على النظام القائم على 
جملة الحاجات العملية بين الإن�سان 

ومجتمعه والنظام ال�سيا�سي،

 ذي قار / ح�سني العامل

اأعلن���ت دائرة �صح���ة ذي قار ي���وم اأم�س 
ال�صب���ت ) 30 اأي���ار 2020 ( ع���ن اتخ���اذ 
جمل���ة من الإج���راءات الوقائية يف مركز 
النا�صري���ة للقلب بعد ت�صجيل 5 اإ�صابات 
ب���ني منت�صب���ي املرك���ز املذك���ور ، وفيم���ا 
اأك���دت ارتفاع عدد الإ�صاب���ات باملحافظة 
اإث���ر ت�صجيل 24 اإ�صاب���ة يف ق�صاء �صوق 
املن�صرم���ني  اليوم���ني  خ���الل  ال�صي���وخ 
وهو م���ا ا�صتدعى ع���زل الق�صاء عن بقية 
الوح���دات الإداري���ة باملحافظ���ة ، حّم���ل 
الأطب���اء املقيمني والأقدم���ني يف ذي قار 
يف  الف�ص���ل  تبع���ات  املحلي���ة  احلكوم���ة 
تطبي���ق حظ���ر التج���وال حمذري���ن م���ن 

جتاهل الإجراءات الوقائية.
ويف حدي���ث للمدى ع���ن املوقف الوبائي 
لالإ�صاب���ات بالكورون���ا يف حمافظ���ة ذي 
قار قال مدير ع���ام دائرة �صحة املحافظة 
اإن  اجلاب���ري  احل�ص���ني  عب���د  الدكت���ور 
اإ�صابات  "ح�صيل���ة م���ا مت ت�صجيله م���ن 
بفايرو����س الكورون���ا مبحافظ���ة ذي قار 
خالل اليومني الأخريي���ن بلغ 31 اإ�صابة 
تت���وزع بواق���ع 27 اإ�صابة ي���وم اجلمعة 
واأرب���ع اإ�صاب���ات ي���وم اخلمي����س  وبهذا 
يبل���غ اإجمايل عدد الإ�صاب���ات 131 حالة 
من���ذ ت�صجي���ل اأول اإ�صاب���ة بالفايرو����س 
ع���دد   " اأن  واأ�ص���اف   ،" الآن  وحت���ى 
امل�صاب���ني الذي���ن اكت�صبوا ال�صف���اء التام 
بل���غ 75 �صخ�صًا فيما ل ي���زال 52 م�صابًا 
قيد العالج يف ردهات العزل ، اأما حالت 

الوفاة فقد بلغت 4 حالت فقط ".
واأ�ص���ار اجلابري اىل اإر�ص���ال 213 عينة 
اأخرى يوم ال�صب���ت اىل خمتربات بغداد 
بفايرو����س  اإ�صابته���ا  ي�صتب���ه  حل���الت 

كورونا.
وع���ن اأ�صب���اب  ارتف���اع ع���دد الإ�صاب���ات 
خ���الل الأي���ام الأخرية اأو�ص���ح مدير عام 
دائ���رة �صحة ذي ق���ار اأن "ع���دم اللتزام 
اأه���م  م���ن  يع���د  الوقائي���ة  بالإج���راءات 
ع���دد  ارتف���اع  اىل  اأدت  الت���ي  الأ�صب���اب 
الإ�صاب���ات ول�صيم���ا ع���دم التقيد بحظر 
التجوال وزحام الأ�ص���واق وعدم ارتداء 
الكمام���ات " ، مبين���ًا اأن " الزح���ام ما زال 
عل���ى اأ�ص���ده يف الأ�صواق وامل���ولت واإن 
املطاع���م واملقاه���ي والكافيه���ات مازالت 

مفتوحة ومل تتقيد باإجراءات احلظر".
واأو�صح اجلابري" اإْن  كان هناك �صخ�س 
واح���د م�ص���اب فباإمكان���ه اأن ينقل عدوى 
املر����س اىل اأكرث من 20 �صخ�صًا اآخر يف 
ظ���ل هذه الأو�ص���اع والزحامات وهذا ما 
ح�ص���ل واأكدت���ه  الإ�صاب���ات الأخرية يف 
ق�ص���اء �ص���وق ال�صي���وخ ) 29 ك���م جنوب 
النا�صري���ة ( حيث مت ت�صجيل 24 اإ�صابة 
" الإ�صاب���ات يف  اأن   "، مبين���ًا  موؤخ���رًا 
�صوق ال�صيوخ جاءت عرب �صخ�س واحد 
يعم���ل يف دائرة الكهرب���اء ونقل العدوى 
اىل اأف���راد عائلت���ه وع���دد م���ن املالم�صني 
وه���و ما رفع عدد الإ�صاب���ات يف الق�صاء 

خالل اليومني املن�صرمني".
وعن اأ�صباب زحف الإ�صابات بالكورونا 
اىل مركز القلب بالنا�صرية قال اجلابري 
اإن " ال�صاب���ات امل�صجل���ة ب���ني منت�صبي 
مرك���ز القل���ب بلغ���ت حت���ى الن خم����س 
اإ�صابات معظمهم من الإداريني وموظفي 
ال�صتعالم���ات "، مبينًا اأن " اأحد موظفي 
ال�صتعالمات يف املركز كان من املالم�صني 
لطبيب���ة م�صابة بالفايرو����س كانت تعمل 
يف م�صت�صف���ى احل�ص���ني التعليم���ي ومن 
خالل���ه مت انتقال املر����س ملنت�صبي املركز 

الذين التقاهم خالل العيد".
واأ�ص���ار مدي���ر عام دائ���رة ال�صحة اىل اأن 
" الإج���راءات الوقائية التي مت اتخاذها 
يف مرك���ز القلب متثل���ت بتقلي����س دوام 
بواق���ع  والتمري�صي���ة  الطبي���ة  الك���وادر 
25 باملئ���ة وا�صتقب���ال احل���الت الطارئة 
فقط ومنح اإج���ازات اإجبارية للمالم�صني 
و�صح���ب عينات منه���م لغر����س الفح�س 

والتاأكد من �صالمتهم من املر�س ".
ويف اخلت���ام دعا مدير عام �صحة ذي قار 
املواطن���ني اىل ع���دم ال�صتهان���ة باملر�س 
والتقيد بالتعليمات التي ت�صدرها وزارة 
ال�صح���ة يف جم���ال الوقاية م���ن املر�س، 
م�ص���ددًا عل���ى اأهمي���ة  ت�صدي���د اج���راءات 

حظر التجوال ومنع التجمعات .
الأطب���اء  اأ�ص���در  ال�صي���اق  ذات  ويف   
املقيم���ون والأقدمون وطلب���ة الدرا�صات 
يف حمافظ���ة ذي قار بيان���ًا تابعته املدى 

حول الو�صع املقل���ق واملتدهور جلائحة 
فايرو�س الكورون���ا يف املحافظة حملوا 
فيه احلكوم���ة املحلية تبع���ات الف�صل يف 
تطبي���ق احلظر احلقيق���ي واأو�صحوا اأن 
" املقاهي مفتوحة واحلظر �صعار بدون 
اتخ���اذ  " ع���دم  اأن  موؤكدي���ن   ،" تطبي���ق 
الج���راءات ال�صحيح���ة للحظ���ر يجع���ل 
عل���ى  ح���ربًا  والتعليم���ات  التو�صي���ات 

ورق".
ودعا البيان اىل " تهيئة م�صت�صفى خا�س 
للعزل الت���ام واىل قاعات حلجر احلالت 
امل�صاب���ة اأو املالم�صة التي مل تظهر عليها 
اأعرا����س املر����س ، وذل���ك للحيلولة دون 
انت�ص���ار املر����س"، م�صددًا عل���ى �صرورة 
" ا�صتح���داث وح���دة يف م�ص���رف ال���دم 
وب�صكل ط���ارئ جلمع عين���ات من بالزما 
احلالت امل�صاب���ة �صابق���ًا والتي متاثلت 
لل�صفاء وحفظ هذه العينات ل�صتخدامها 
عند احلاجة كع���الج لأي حالة من حالت 

الكورونا املتقدمة اأو املتدهورة ".
كم���ا دعا بيان الأطباء املقيمني والأقدمني 
اىل " �صغ���ط ج���داول الك���وادر الطبي���ة 
والتمري�صية لتقليل التما�س مع احلالت 
امل�صاب���ة وتقلي���ل الإ�صاب���ات يف ال���كادر 
يف  اإ�صاب���ة  كل   " اأن  مبين���ًا  الطب���ي"، 
كوادرن���ا هي خ�ص���ارة مقات���ل يف معركة 

حياة اأو موت".
وكان نقيب الأطب���اء يف ذي قار الدكتور 
عب���د احل�صن النيازي ذكر ي���وم ال�صبت ) 

18 ني�ص���ان 2020 ( اأن اأطب���اء املحافظة 
ظ���روف  ظ���ل  يف  يعمل���ون  زال���وا  م���ا 
ا�صتثنائي���ة ملواجه���ة الكورون���ا ل تتوفر 
فيه���ا امل�صتلزمات الكافية حلماية الأطباء 
واملمر�صني من انتقال املر�س ، وفيما اأكد 
تفاقم م�صكل���ة الزحام والنق�س احلاد يف 
الغط���اء ال�صري���ري يف امل�صت�صفيات بعد 
تخ�صي�س م�صت�صف���ى احل�صني التعليمي 
ملر�ص���ى الكورونا ، اأ�ص���ار اىل ا�صتخدام 
املن�صات اللكرتوني���ة لغر�س التوا�صل 
الإج���راءات  فر����س  بع���د  املر�ص���ى  م���ع 
الوقائي���ة على العيادات اخلا�صة وفر�س 

حظر التجوال من قبل خلية الأزمة.
وكان���ت دائرة �صحة ذي ق���ار ك�صفت يوم 
الثالث���اء ) 31 اآذار 2020 ( اأن م�صت���وى 
اللتزام بحظر التجوال املفرو�س لتفادي 
انت�صار الإ�صابة مبر�س الكورونا ي�صّكل 
80 باملئ���ة يف املحافظ���ة املذك���ورة الت���ي 
ت�صنف �صم���ن املحافظات العراقية الأقل 

اإ�صابات بالكورونا.
وكان���ت دائرة �صحة ذي ق���ار اأعلنت يوم 
الثن���ني )9 اآذار 2020( عن اتخاذ جملة 
م���ن الإج���راءات الوقائي���ة ملن���ع انت�ص���ار 
مر����س كورونا، وذلك بع���د ت�صجيل اأول 
حال���ة اإ�صابة باملر�س لرجل �صتيني عائد 
م���ن اإيران قب���ل 20 يوم���ًا، وفيم���ا اأكدت 
تخ�صي����س ثالثة مواق���ع للحجر والعزل 
ال�صحي، قررت منع دخول الأجانب اىل 

املحافظة املذكورة.

وكان���ت دائرة �صحة ذي ق���ار اأعلنت يوم 
الربعاء ) 29 ني�صان 2020 ( تعايف اأكرث 
م���ن ثلثي امل�صابني بفايرو����س الكورونا 
ومغادرتهم امل�صف���ى ، وفيما اأكدت تعايف 
47 م�صاب���ًا م���ن اأ�ص���ل 63 حال���ة اإ�صابة 
�صجلته���ا املحافظ���ة من���ذ ظه���ور الوب���اء 
حت���ى الآن ، اأ�ص���ارت اىل انخفا����س عدد 
الإ�صابات امل�صجلة ب���ني �صكان املحافظة 
واإن معظ���م م���ا مت ت�صجيل���ه موؤخ���رًا هو 

ملواطنني وافدين من م�صر .
كورون���ا  )فريو����س  اأو  والكورون���ا  
ووه���ان( وب���اء مهل���ك ُح���دد مبدئًي���ا يف 
منت�ص���ف كان���ون الأول 2019 يف مدينة 
ووهان و�صط ال�صني ، وتف�صت الإ�صابة 
ب���ه مطلع الع���ام احل���ايل 2020 م���ا اأدى 
اىل هالك اأكرث م���ن ثالثمائة األف م�صاب 
باملر����س حتى الآن ، وذل���ك بعد اأن انتقل 
اىل العدي���د من البلدان رغ���م التحوطات 

والتدابري الوقائية.
و فريو�ص���ات كورون���ا بح�ص���ب تعري���ف 
منظمة ال�صحة العاملية هي زمرة وا�صعة 
م���ن الفريو�صات ت�صم���ل فريو�صات ميكن 
اأن تت�صب���ب يف جمموعة م���ن العتاللت 
يف الب�ص���ر، ت���رتاوح م���ا بني نزل���ة الربد 
العادية وب���ني املتالزمة التنف�صية احلادة 

الوخيمة.
كم���ا اأن الفريو�ص���ات م���ن ه���ذه الزم���رة 
الأمرا����س  م���ن  ع���دد  يف  تت�صب���ب 

احليوانية.

كورونا تزحف على مركز القلب في النا�شرية وتعزل �شوق ال�شيوخ
الأطباء يحّملون الحكومة المحلية تبعات الف�سل في تطبيق الحظر

اإ�����س����اب����ات ووف�������اة ب���ف���اي���رو����س ك����ورون����ا ف����ي ع�����دة م��ح��اف��ظ��ات 

وزير ال�شحة يك�شف اأ�شباب زيادة االإ�شابات بكورونا: "طبيعية"
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 اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

تركت مب����ادرة رئي�����س �الحتاد �الآ�شي����وي لل�شحاف����ة �لريا�شية 
�شط����ام �ل�شهل����ي �أث����رً� بالغ����ًا يف �لو�ش����ط �ل�شحف����ي �لريا�ش����ي 
�لعر�قي بعد �ت�ش����اله بوزير �ل�ش����باب و�لريا�شة عدنان درجال 
ظهرية �الأربعاء 26 �أيار �جلاري، مهّنئًا له مبنا�ش����بة ��ش����تيز�ره 
�ش����ك حقيب����ة مهّمة متّثل  كاأول جن����م كروي يف تاريخ �لعر�ق يمُ
�ش����ريحة و��ش����عة وموؤثرة من �ملجتمع، ومن جهة �أخرى لتمتني 
�لعالق����ات �ملهني����ة بني �الحتاد �الآ�ش����يوي و�لعر�ق����ي عرب رعاية 
تف����ق عليها يف وقت  �لوز�رة �الأن�ش����طة و�لفعالي����ات �ملوؤّمل �أن يمُ

�آخر.
مل تك����ن تلك �أوىل مبادر�ت �الآ�ش����يوي مع �الحتاد�ت �ملن�ش����وية 
�لي����ه عل����ى �ش����عيد تع�ش����يق دور �جله����ة �لقطاعي����ة لدع����م جهود 
�ل�ش����حفيني �لريا�ش����يني، بل كانت �لنية �لطيبة و�لثقة �لكبرية 
�مل�شتمّدة من تاريخ �ل�شحافة �لريا�شية يف �لعر�ق حا�شرة يف 
ذ ت�ش����ّنمنا م�شوؤولية قيادة �الحتاد يف  ذ�كرة و�شمري �ل�شهلي ممُ
�ملوؤمتر �النتخابي �لذي �ش����ّيفته �لعا�ش����مة �لباك�شتانية �إ�شالم 
�آباد 6 ت�شرين �الأول 2017، حر�س على عودة �لعر�ق �ىل مقاعد 
�ملكتب �لتنفيذي بثقة عمومية �آ�شيا �ن�شجامًا مع تاأريخ �حلركة 
�ل�ش����حفية يف �لبل����د، وبروز نخبة طيبة ترك����ت ماآثر فاخرة يف 

�شفر �لعمل �ملهني �لعربي و�لقاري و�لدويل.
يف وق����ت متاأخر من م�ش����اء �لثالث����اء �ملا�ش����ي، 25 �أيار، جتاذب 
رئي�����س �الحت����اد �الآ�ش����يوي معن����ا �أط����ر�ف �حلديث �ل����وّدي عن 
م�ش����تقبل �الحتاد ما بعد �إنتهاء �أزمة جائحة كورونا، و�لتد�ول 
ب�ش����اأن بيان �ملقرتح �ملنا�ش����ب مل�ش����ري )كونغر�س �لكويت( �لذي 
كان موؤّم����اًل ل����ه �النعق����اد يف �ش����هر �آب �ملقبل، وفقًا مل����ا جاءت به 
تو�ش����يات موؤمت����ر �جلمعي����ة �لعمومي����ة )�لكونغر�����س 22( يف 
�لعا�شمة �ملاليزية كو�الملبور للفرتة من 26 لغاية 28 �آب 2019 
و�لذي �ش����ارك في����ه �لزميل د.عدنان لفتة ب�ش����فته ممثاًل لالحتاد 
�لعر�قي لل�ش����حافة �لريا�ش����ية، ومن �ملتوقع �أن يمُح�شم �ملوؤمتر 
�ملقبل يف �ش����وء قر�ر �ملكتب �لتنفيذي مبا يتنا�شب مع �للو�ئح 
�ملعتم����دة عند ح�ش����ول �أمر طارئ ما يح����ول دون تنفيذ �لرب�مج 

و�لتو�شيات �ملقّرة �شلفًا.
كانت ��ش���تجابة �لزميل �ل�ش���هلي �ش���ريعة حيال مقرتحنا بتوطيد 
�لعالقة �ملوؤ�ش�ش���اتية مع وز�رة �ل�ش���باب و�لريا�ش���ة �لعر�قية يف 
رف عن �لكابنت درجال متاهيه مع �الإعالم  ت�ش���كيلتها �جلديدة ملا عمُ
�مللتزم وتبّني كثري من �الأفكار �لتي تخدم ر�شالة �ل�شحافة �لنزيهة 
ودوره���ا �لق���وي يف تق���ومي �لوه���ن و�جلم���ود و�لرت�ج���ع �لذي 
مت���ّر به �لريا�ش���ة �لعر�قية يف جميع مفا�ش���لها - قبل ��ش���تيز�ره 
ب�ش���نو�ت طويلة - وهو ما جرى بالفعل بتن�ش���يق �الإجر�ء �لالزم 
معه متهيدً� الت�شال �لطرفني �لذي مت ظهرية �الأربعاء تناوال عديد 
�مل�ش���ائل ذ�ت �لعالقة بتنمية تفاعل �الحتاد �الآ�شيوي مع �الن�شطة 
زلة �لتي  يف �لعا�شمة بغد�د الأول مّرة بعد �شبعة ع�شر عامًا من �لعمُ
فر�شتها ظروف �لتغيري ما بعد عام 2003 و�مل�شاكل �لكثرية �لتي 
قّو�ش���ت �الأمن ودعت �حتاد�ت عربية وقارية ودولية عدة للتمّهل 
يف معاودة �ن�ش���طتها يف �لعر�ق ومن �شمنها �حتاد�ت �ل�شحافة 

�لريا�شية )�لعربي و�الآ�شيوي و�لدويل(.
ب���ادر �لوزي���ر درجال بخلقه وتو��ش���عه لالت�ش���ال بنا مع���رّبً� عن 
�رتياحه لالآر�ء �لقّيمة �لتي طرحها �لزميل �ل�شهلي، وقّدم �لدعوة 
ل���ه للح�ش���ور �ىل �لعا�ش���مة بغ���د�د حال حت�ّش���ن ظ���روف �لوباء 
�ل�شيني، موؤّكدً� دعمه �لالحمدود ملمثل �لعر�ق يف �ملكتب �لتنفيذي 
لالحتاد �الآ�شيوي لل�شحافة �لريا�شية، و��شتعد�ده لرعاية ور�شة 
�أو ندوة �أو موؤمتر �أو �أي ن�ش���اط يعّزز �شلة �لتعاون بني �لطرفني 
وي�شهم يف تطوير �الإمكانات �ملهنية لل�شحفي �لريا�شي �لعر�قي، 
وع���ّزز تعّهد�ته هذه ب�ش���ّم �لدكتور موفق عبد�لوهاب مدير ق�ش���م 
�الإعالم و�الت�ش���ال �حلكومي للمحادثة طالبًا منه �لتن�شيق �لالزم 
معنا لبلورة �أي مقرتح يكن �إ�شافته �ىل ما مت �التفاق عليه بينه 

وبني �ل�شهلي.
هكذ� تمُغّلب م�ش���لحة �لعر�ق فوق جميع �مل�ش���الح طاملا �أن �لهدف 
�الأ�ش���مى هو �ش���معة وري���ادة �لبل���د بعيدً� ع���ن �ل�ش���خو�س �لذين 
يوؤّدون �أدو�رهم بحكم م�ش���وؤولياتهم �ش���من فرتتهم �ل�شرعية يف 
�ملوق���ع، مثلم���ا د�أب �لزميل خالد جا�ش���م رئي�س �الحت���اد �لعر�قي 
لل�ش���حافة �لريا�شية على �إجناز ما ي�شتطيع �شو�ء �شمن عالقاته 
م���ع �ملوؤ�ّش�ش���ات �ملحلي���ة �أم �لعربي���ة �أم �لدولي���ة، دون �أن نن�ش���ى 
حر�ش���ه منذ مدة لي�ش���ت بالق�ش���رية على �غتنام فر�ش���ة ت�شييف 
فّعالي���ة مهنية بالتع���اون مع �الحتادين �لعربي و�الآ�ش���يوي �إال �أن 
�ملن���اخ �لعام لتوفري فر�س جناحها غري م�ش���ّجع حت���ى �الآن مثلما 

نعي�س �لو�قع.
�أمنيتن����ا كب����رية بال�ش����عي ال�ش����تثمار تالق����ح �لوزي����ر درجال مع 
�ل�ش����حافة �لريا�ش����ية ��ش����تعد�دً� لبناء جتربة منوذجية تكّر�س 
قي����م تربوية ت�ش����توعب منهج �لنقد �ملو�ش����وعي لثل����ة خرّية من 
�لعاملني يف �ملهنة باأخالقيات م�ش����تمّدة من ميثاق عمل ناأمل �أن 
جتتم����ع �لهيئة �لعامة للم�ش����ادقة عليه، فقد ب����ات وجود �مليثاق 
�لي����وم �أك����ر �أهمي����ة من كل �ل�ش����نني �ل�ش����ابقة لك�ش����ر �ل�ش����يوف 
�خل�ش����بية �لت����ي يرفعها بع�����س �لطارئني على �ملهن����ة مّمن ظنو� 
�أن �ل�ش����لطة �لر�بع����ة تعني �لت�ش����ّلط �لذي يبيح لهم نحر �ش����معة 
�لريا�شيني وزمالئهم بكلمات غري م�شوؤولة تعك�س نو�يا �شّرهم 

�لبغي�س.

مبادرة درجال وال�سهلي

هكذا ُتغّلب م�صلحة العراق فوق 
جميع الم�صالح طالما اأن الهدف 

الأ�صمى هو �صمعة وريادة البلد بعيداً 
عن ال�صخو�ص الذين يوؤّدون اأدوارهم 

بحكم م�صوؤولياتهم �صمن فترتهم 
ال�صرعية في الموقع، 

 بغداد / حيدر مدلول

فّن���د مدي���ر ع���ام ريا�ش���ة و�ش���باب �إقلي���م 
كرد�ش���تان د.�ش���اكر �أحم���د  �جل���دل عن ما 
مت ن�ش���ره يف ع���دد م���ن مو�قع �لتو��ش���ل 
�الجتماع���ي �لعر�قية �لريا�ش���ية وعدد من 
و�شائل �الإعالم �ملحلية ب�شاأن �إ�شابة وزير 
�ل�شباب و�لريا�شة عدنان درجال ورئي�س 
�لهيئ���ة �لتطبيعي���ة يف �حت���اد ك���رة �لقدم 
بجائحة كورون���ا �مل�ش���تجد )كوفيد 19-( 
خ���الل جولتهما �لتفقدية بزيارة �ملن�ش���اآت 
و�الأندي���ة �لريا�ش���ية و�ملالع���ب �ملوجودة 
يف حمافظ���ة �أربي���ل باالإقلي���م خ���الل �أيام 
عي���د �لفط���ر �ملبارك من خ���الل تاأكيده على 
�إث���ر �لفحو�ش���ات  �ش���المتهما �ل�شخ�ش���ية 
�لطبي���ة �لتي خ�ش���عا له���ا وظه���ور عّينات 

�لنتائج �ملختربية �شلبية .
و�أ�ش���اف يف بي���ان تلق���ت )�ملدى( ن�ش���خة 
منه: �إن وزير �ل�ش���باب و�لريا�ش���ة عدنان 
درج���ال �أج���رى فحو�ش���ات يف �لعا�ش���مة 
بغد�د قب���ل �لتوّج���ه �ىل جولت���ه يف �إقليم 
كرد�ش���تان، وكانت نتائجها �ش���لبية، ويوم 
�الأربع���اء �ملا�ش���ي خ�ش���ع �ىل فحو�ش���ات 
ثاني���ة يف �أربي���ل وظه���رت �لنتائ���ج باأنها 

�شلبية �أي�شًا .
وق���ال مدي���ر ع���ام ريا�ش���ة و�ش���باب �إقليم 
كرد�ش���تان: �إن كلَّ �لو�فدين و�حلا�ش���رين 
يوم �الأربعاء �ملا�شي مبن فيهم �مل�شوؤولون 
�لتطبيعي���ة  �لهيئ���ة  و�أع�ش���اء  �أربي���ل  يف 
برئا�ش���ة �إياد بنيان خ�شعو� للفحو�شات، 
وكان���ت �لنتائ���ج �ش���لبية وال  �أي���ة �إ�ش���ابة 

بالفايرو�س .
برنامج الوزير

ومن جهته ك�شف وزير �ل�شباب و�لريا�شة 
عدن���ان درجال �ش���بب ع���دم �إكم���ال زيارته 
يوم �خلمي�س �ملا�شي �ىل حمافظة نينوى 
�ل�ش���ديد عل���ى �ش���حة و�ش���المة  حلر�ش���ه 
�جلميع و�الإلتز�م بتوجيهات خلية �الأزمة 
م���ن جائح���ة  �لوقاي���ة  ب�ش���اأن  �حلكومي���ة 

كورونا �مل�شتجد .

وذك���ر �ملوق���ع �لر�ش���مي ل���وز�رة �ل�ش���باب 
و�لريا�شة عن �لوزير درجال قوله �إنه قّرر 
ومن مبد�أ �ل�شفافية و�حلفاظ على �ل�شالمة 
�لعامة عدم ��ش���تكمال برنامج �لزيارة �ىل 
حمافظة نينوى نظرً� لوجود عدد كبري من 
�لريا�شيني و�مل�شوؤولني يف مديرية �شباب 
وريا�ش���ة نينوى ف�ش���اًل عن و�شائل �إعالم 
خمتلف���ة �أحاطو� به خ���الل وجوده وتنقله 
يف �ملحافظ���ة مع م�ش���وؤوليها لالطالع على 
و�قع �ل�ش���باب و�لريا�ش���ة و�أبرز ما يكن 

تقديه لهذين �لقطاعني �حليويني .
وتاب���ع درج���ال :�إن ه���ذ� �الإجر�ء يو�ش���ح 
�ال�ش���تجابة �ل�ش���ريعة للوقاي���ة من �ملر�س 
�لقات���ل وللتقلي���ل م���ن �الآثار �لت���ي يرتكها 
على �ال�ش���خا�س �ملر�فق���ني، د�عيًا �جلميع 
�لظ���روف  ه���ذه  يف  �حل���ذر  توّخ���ي  �ىل 
�ل�ش���عبة �لتي يّر به���ا بلدنا جّر�ء جائحة 
كورون���ا وعدم �إثارة �لقل���ق وتوّخي �لدقة 
يف نقل �الأخبار ون�ش���رها، متمنيًا �ل�شالمة 

للجميع .
وختم وزير �ل�ش���باب و�لريا�ش���ة كالمه �أن 
�لفحو�ش���ات �الأولية �لتي مت �إجر�وؤها يف 
حمافظ���ة �أربيل بّينت �ال�ش���تباه باإ�ش���ابة 
�ثنني من �أفر�د �حلماية �خلا�شة باأعر��س 
مر�س كورونا �مل�شتجد، ومت �إعادتهما �ىل 
�لعا�ش���مة بغد�د، و�تخاذ �لتد�بري �لالزمة 
ب�ش���اأنهما ومل يكونا موجودي���ن مع �لوفد 

�لز�ئر �ىل حمافظة نينوى .
رد بنيان

ومن جهته رّد رئي�س �لهيئة �لتطبيعية يف 
�حتاد كرة �لقدم �إياد بنيان ب�شريط فيديو 
ق�ش���ري، عل���ى �أنب���اء ��ش���ابته بفايرو����س 
�ش���حي  حج���ر  يف  وو�ش���عه  كورون���ا 
مبحافظة �أربي���ل حيث تو�جد برفقة نائبه 
د.�ش���امل كامل وع�ش���و �لهيئ���ة �أحمد علي 
حممد كامل يف م�شيف �شقالوة حيث كان 
عّلق باأنه )�أحلى حجر( وجاء بعد �ش���اعات 
قليل���ة من قيامه���م بزيارة م�ش���روع �لهدف 
يف �ملحافظة ومناق�ش���ة �مل�شرف ليث خليل 
�لتميم���ي بتو�ج���د ع�ش���و �للجن���ة �لفني���ة 

و�لتطوي���ر د.�أكرم نعيم ع���ن �الحتياجات 
و�ملتطّلب���ات �ل�ش���رورية �لت���ي يحتاجه���ا 
م���ن �أج���ل توفريها ب�ش���ورة �ش���ريعة لكي 
يكون جاه���زً� لعودة �لوح���د�ت �لتدريبية 
للمنتخبات �لوطنية �لعر�قية خالل �لفرتة 
�ملقبلة يف �إطار ��ش���تعد�دها للم�شاركة يف 
�ال�ش���تحقاقات �لقادم���ة �لعاملي���ة و�لقارية 

�لتي تنتظرها .
اإ�صابة جديدة

�لك���رة  �أ�ش���بح جن���م  تط���ّور الح���ق  ويف 
�لعر�قي���ة �ل�ش���ابق غ�ش���ان روؤوف �ش���ابع 
ت�ش���اب  عر�قي���ة  ريا�ش���ية  �شخ�ش���ية 
بفايرو����س كورونا �مل�ش���تجّد بعد �ش���قيقه 
عل���ي روؤوف ومدرب فريق �ش���باب �لعر�ق 
لك���رة �لق���دم �أحم���د فع���ل وم���درب فري���ق 
�مليناء �ل�ش���ابق لكرة �لقدم وحار�س مرمى 
منتخب �ل�شباب �الأ�شبق لكرة �لقدم �شفاء 
�شالح و�حلكم �لدويل مهند قا�شم ومدرب 
فريق �ل�ش���رطة للنا�شئني لكرة �لقدم �أركان 
حمم���ود حيث ظهرت �لفحو�ش���ات �لطبية 
�لت���ي �أجر�ها يف �ل�ش���ويد باأنه���ا �إيجابية 
تطل���ب نقله �ىل �إحدى �مل�شت�ش���فيات هناك 
م���ن �أج���ل خ�ش���وعه �ىل �حلجر �ل�ش���حي 

و�أخذ �لدو�م �لالزم .
وذكر �لالعب �لدويل �ل�شابق ب�شام روؤوف 
عل���ى ح�ش���ابه �لر�ش���مي مبوقع �لتو��ش���ل 
�ش���قيقي  �إن  )�لفي�ش���بوك(:  �الجتماع���ي 
غ�ش���ان روؤوف �ملقيم يف �ل�ش���ويد �أ�ش���يب 
بفايرو�س كورونا �مل�شتجد )كوفيد - 19( 
و�أطل���ب �لدعاء م���ن �جلميع وال�ش���يما �أنه 
ي���ر مبرحل���ة حرج���ة يف �لوق���ت �حلايل 
و�لتمني���ات له بتجاوزها من �أجل �ل�ش���فاء 
�لتام و�لعودة �ل�ش���ريعة �ىل عائلته �ش���املًا 

م�شافًا من هذ� �ملر�س �لعاملي .
�صالمة الالعبين

ويف �ل�ش����اأن ذ�ت����ه �أك����د �أم����ني �ش����ّر ن����ادي 
�ل�ش����رطة �لريا�ش����ي عالء بح����ر �لعلوم �أن 
د.عدي �لربيعي �الأمني �ملايل �ش����يطلب من 
جلنة �مل�شابقات يف �الحتاد �الآ�شيوي لكرة 
�لق����دم خ����الل �الجتماع �ال�ش����تثنائي �لذي 

�شتعقده مع ممثلي �أندية غرب �لقارة يوم 
�الأربع����اء �ملقب����ل �ملو�فق �لثالث من �ش����هر 
حزير�ن �لقادم عرب �لفيديو )كونفر�ن�س( 
�حل�ش����ول عل����ى تعّهد خط����ي منها ب�ش����اأن 
�ش����المة العب����ي �لفري����ق �الأول يف �لنادي 
و�ملالك �لتدريب����ي و�الإد�ري يف �جلوالت 
�الأرب����ع �ملتبقي����ة م����ن دور �ملجموعات يف 
�لن�ش����خة �حلالي����ة من دوري �أبطال �آ�ش����يا 
لك����رة �لق����دم 2020 �لت����ي مت تاأجيله����ا �ىل 
�إ�شعار �آخر بداًل من �ملو�عيد �ل�شابقة �لتي 
كان من �ملقّرر خو�ش����ها �شمن �شهري �آذ�ر 
وني�شان �ملا�شيني ب�شبب �نت�شار فايرو�س 
كورونا �مل�شتجد )كوفيد - 19( يف �لكثري 
م����ن دول �لع����امل �لت����ي يتوّقع له����ا �أن تقام 
بنظ����ام �لتجّم����ع يف موعد �ش����يتم حتديده 

يف وقت الحق من �ل�شهر �ملقبل.
و�أ�ش���اف يف ت�ش���ريح خ�ّس به )�ملدى(: 
�إنه �شي�شارك يف هذ� �الجتماع �ىل جانب 
د.ع���دي �لربيع���ي �الأم���ني �مل���ايل لن���ادي 
�ل�ش���رطة �لريا�ش���ي كال من ممثلي �أندية 
�الأهل���ي و�له���الل و�لتعاون و�لن�ش���ر من 
�ل�ش���عودية و�لوح���دة و�ل�ش���ارقة و�لعني 
و�ش���باب �الأهلي دبي من �الإمار�ت و�ل�شد 
و�ش���اهر  طه���ر�ن  و��ش���تقالل  و�لدحي���ل 
و�ش���باهان  وبري�ش���بولي�س  خ���ودرو 
م���ن  وباختاك���ور  �إي���ر�ن  م���ن  ��ش���فهان 
�أوزبك�ش���تان �لت���ي ت�ش���ارك حاليًا �ش���من 
منطق���ة  �ش���من  �الأول  �ل���دور  مناف�ش���ات 
�لغ���رب بن���اًء على دع���وة ر�ش���مية وّجهت 
لها من قبل �الحتاد �الآ�ش���يوي لكرة �لقدم 
م���ن �أج���ل بح���ث �ملقرتح���ات �ملطروح���ة 
عل���ى ج���دول �العمال ب�ش���كل م�ش���تفي�س 
ومناق�ش���ة �ملقرتحات و�لت�ش���ّور�ت �لتي 
�ش���يتم تناولها من قبلهم بخ�ش���و�س �آخر 
�مل�شتجّد�ت بخ�ش���و�س وباء كورونا مع 
ط���رح �حتاد�ته���م �ملو�عي���د �الفرت��ش���ية 
لعودة مناف�ش���ات دورياتهم �ملحلية ومنها 
�لع���ر�ق �ل���ذي ح���ددت �لهيئ���ة �لتطبيعية 
يف �حتاد كرة �لقدم يوم �لثالث من �ش���هر 
مت���وز �ملقب���ل ال�ش���تكمال �ملباري���ات حتى 

ي���وم �خلام�س ع�ش���ر م���ن �ش���هر �آب �ملقبل 
موعد �إنتهاء دوري �لكرة �ملمتاز .

طلب �صهد
�ش���هد  �لغن���ي  عب���د  �مل���درب  �أن  وك�ش���ف 
طل���ب م���ن �إد�رة �لن���ادي �حل�ش���ول منها 
عل���ى كتاب ر�ش���مي ب�ش���المة العبي فريقه 
�لكروي من �الإ�شابة بهذ� �لفايرو�س قبل 
�لع���ودة �ىل مز�ول���ة متارينهم �العتيادية 
بالعا�ش���مة بغ���د�د وه���و ح���ق طبيعي له 
باعتباره �مل�شوؤول �الأول عن العبيه حيث 
ال يكن تنفي���ذه من قبل جميع �الأع�ش���اء 
يف نادي �ل�ش���رطة بحكم ��شتمر�ر تف�ّشي 
�ملر�س يف �لعر�ق بدون ��ش���تثناء يف ظّل 
تز�يد ع���دد �ال�ش���ابات �لتي و�ش���لت �ىل 
5873 �شخ�ش���ًا و�لوفيات �ىل 185 وعدم 
وجود �الأجو�ء �ل�ش���حية �لالزمة توفرها 
يف �ملالعب �لعر�قية خالل �أ�ش���هر �ل�شيف 
�لتي �شت�ش���ل درجة �حلر�رة فيها �ىل 50 
مئوي���ة كم���ا فعله �الحت���اد �لقط���ري لكرة 
�لقدم مع موؤ�ش�شة دوري �لنجوم و�للجنة 
�لعلي���ا ل���الإرث �لقطرية يف �لتو�ش���ل �ىل 
�تفاق بخ�شو�س خو�شها �لفرق وحد�تهم 
�لتدريبية على �ملالعب �ملكيفة ملدة �ش���اعة 
و�حدة فقط بدرجة حر�رة ت�ش���ل �ىل 22 
فق���ط على �أن تتو��ش���ل حتى ي���وم �لر�بع 
و�لع�شرين من �شهر متوز موعد ��شتكمال 
�جل���والت �ملتبقي���ة م���ن �ملو�ش���م �لكروي 

�حلايل .
�جلدي���ر بالذك���ر �إن فريق �ل�ش���رطة حامل 
لقب دوري �لكرة �ملمتاز باملو�ش���م �ملا�شي 
يحتل �ملركز �لر�بع و�الأخري بر�شيد نقطة 
و�ح���دة فق���ط يف ترتيب ف���رق �ملجموعة 
�الأوىل مبنطق���ة �لغ���رب يف ختام �جلولة 
�لن�ش���خة  يف  �الأول  �ل���دور  م���ن  �لثاني���ة 
�حلالي���ة م���ن دوري �أبط���ال �آ�ش���يا لك���رة 
�لق���دم متخلفًا بفارق ثالث نقاط عن فريق 
�ملت�ش���ّدر و�لوح���دة  �ل�ش���عودي  �الأهل���ي 
�الإمار�تي �لو�شيف وبفارق �الأهد�ف عن 
فريق ��ش���تقالل طهر�ن �الإير�ين �ش���احب 

�ملركز �لثالث .

كرد�صتان تنهي الجدل في اإ�صابة درجال وبنيان بـ)كوفيد19(

اإدارة نادي ال�سرطة تطالب الم�سابقات الآ�سيوية بتعّهد ال�سالمة

 بغداد / املدى

ياأم����ل جن����م �لك����رة �لعر�قي����ة ج�ش����نت م����ري�م �ملح����رتف يف 
�ش����فوف ريال �ش����الت ليك �الأمريكي �أن يكون فريقه �لبو�بة 
�جلديدة له يف �لعودة �ىل �ش����فوف �ملنتخب �لوطني لكرة 
�لقدم للم�ش����اركة يف �ملو�جهات �لث����الث �لتي تنتظرها �أمام 
منتخبات هونغ كونغ وكمبوديا و�إير�ن �ش����من �لت�شفيات 
�الآ�شيوية �مل�شرتكة لبطولة كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم 2022 
و�لن�ش����خة �لثامنة ع�ش����رة من بطولة كاأ�س �آ�ش����يا بال�ش����ني 

.  2023
ويحر�����س ج�ش����نت م����ري�م عل����ى خو�����س متارين����ه �لفردية 
للمحافظ����ة على معدل لياقته �لبدنية قبل �ملبا�ش����رة مع بقية 
زمالئه يف فريق ريال �شالت ليك �عتبارً� من يوم غد �الثنني 
يف �لتدريب �ش����من جمموعة �ش����غرية ال تزيد عن 6 العبني 
�لتز�م����ًا بقو�ع����د و�إجر�ء�ت �ش����ارمة مت �ش����دورها من قبل 
ر�بطة �ل����دوري �الأمريكي لك����رة �لقدم للفرق �مل�ش����اركة يف 
�ملو�ش����م �لكروي �حلايل �لذي مل يتح����ّدد بعد كيفية وموعد 
��شتئناف �ملناف�شات �لتي مت تاأجيلها بعد مرحلتني فقط من 
�نطالقها يف �شهر �آذ�ر �ملا�شي ب�شبب �أزمة تف�ّشي �الإ�شابات 
بفايرو�س كورونا �مل�شتجّد يف خمتلف �لواليات �المريكية 

وت�شاعد معدل �لوفيات.  
وي�شعى مري�م �ىل تقدمي م�شتويات رفيعة خالل �ملباريات 

�ملقبلة �لتي �ش���يلعبها يف �لدوري �الأمريكي من �أجل حتقيق 
نتائج متمّيزة لفريق ريال �شالت ليك ت�شعه يف ترتيب متقدم 
يف نهاية �مل�ش���ابقة من �أجل �أن يكون �شمن �لقائمة �جلديدة 
للمدرب �ل�شلوفيني �شريت�ش���كو كاتانيت�س نظرً� الأنه يعترب 
من �أبرز ��ش���لحته �لكال�ش���يكية يف �لف���وز باملباريات �لثالث 
�لت���ي يلعبه���ا �ملنتخب �لوطن���ي لكرة �لقدم من �أجل �ش���مان 
فر�ش���ة �لتاأهل �ىل �ل���دور �لثالث �حلا�ش���م �ملوؤهل لنهائيات 
مونديال قطر و�لتو�جد �شمن �ملنتخبات 24 �لتي �شت�شارك 

يف بطولة كاأ�س �آ�شيا �ملقبلة لكرة �لقدم .

 بغداد / املدى

�أ�ش���بح �لرنويج���ي �رفين���غ ب���ر�وت هاالن���د 
من �أب���رز �لغائبني ع���ن �ملو�جه���ة �ملقبلة �لتي 
دورمتون���د  بورو�ش���يا  فري���ق  فيه���ا  �ش���يحل 
�ش���يفًا ثقياًل يف �ل�شاعة �ل�ش���ابعة م�شاء �ليوم 
�الأح���د عل���ى م�ش���يفه فري���ق بادرب���ورن عل���ى 
ملعب بينتيلري �رينا �ش���من مناف�شات �جلولة 
�لتا�شعة و�لع�شرين من دوري �لدرجة �الأوىل 
�الملاين لكرة �لقدم بعد تعر�ش���ه �ىل �الإ�ش���ابة 
بالركب���ة يف �ملب���ار�ة �الأخ���رية �لتي خ�ش���رها 
بهدف نظيف �أمام غري���ه �للدود فريق بايرن 

ميونيخ �ملت�شدر.
و�شيعمل �ملدرب لو�شيان 

فاف���ر عل���ى �لبح���ث عن 
مهاج���م جدي���د يعو�س 
به عدم م�شاركة هاالند 
فري���ق  م�ش���يفه  �أم���ام 
متذي���ل  بادرب���ورن 
لق���اء  يف  �لرتتي���ب 
في���ه  ي�ش���تطيع  �ش���هل 
م���ن حتقيق �النت�ش���ار 

و�حل�ش���ول عل���ى ثالث 
نق���اط جدي���د ي�ش���هم فيها 

يف مو��ش���لة مطاردة �ملت�شدر بايرن ميونيخ 
برغم تو�ش���ع ف���ارق �لنق���اط بينهما �ىل �ش���بع 

نقاط يف ختام �جلولة �لثامنة و�لع�شرين .
و��شتطاع هاالند ت�ش���جيل ع�شرة �أهد�ف فقط 
يف 11 مب���ار�ة لعبه���ا م���ع فري���ق بورو�ش���يا 
دورمتون���د من���ذ �نتقال���ه �إليه قادم���ًا من فريق 
�شالزبورغ �لنم�ش���اوي خالل فرتة �النتقاالت 
�ل�ش���توية ب�ش���هر كانون �لثاين �ملا�ش���ي حيث 

يعد م���ن �أب���رز �ملهاجم���ني �لذين ت�ش���عى كبار 
�لف���رق يف �لدوري���ات �الأوروبي���ة �ىل �ش���مه 
خالل �ل�ش���يف �ملقبل ويقف فريق ريال مدريد 
�ال�ش���باين �لذي كلف �ملغربي �أ�ش���رف حكيمي 
باإقناع���ه يف �النتقال �ىل �مللكي باأ�ش���رع وقت 
يف ظل رغبته �جلاحمة يف نيل �الألقاب �ملحلية 
و�لقاري���ة ورفع ��ش���مه يف بور�ش���ة �لالعبني 

�لع���امل  يف  برغ���م �أن عم���ره ال �لنج���وم 
 20 عامًا.يتج���اوز 

مدرب دورتموند يفتقد خدمات 
هالند في لقاء بادربورن !

ريال �سالت ليك بوابة عودة مريام اإىل اأ�سود الرافدين

 بغداد / املدى

�أطل���ق �الحت���اد �لعرب���ي للري�ش���ة �لطائ���رة حمل���ة 
)بتباعدن���ا نحمي وطنن���ا( على ح�ش���اباته مبو�قع 
�لتو��شل �الجتماعي لتوعيه �لالعبني و�لريا�شيني 
باأهمي���ة �تخ���اذ �لتد�ب���ري �الحرت�زي���ة و�ل�ش���حية 
للوقاية من فايرو�س كورونا �مل�شتجد وحّثهم على 
�جللو�س يف �ملنزل و��ش���تثمار وقته���م يف مز�ولة 
�لن�ش���اط �لريا�ش���ي د�خ���ل �لبي���ت للمحافظ���ة على 

لياقتهم �لبدنية ومهار�تهم .
وقال���ت رئي�س �الحت���اد �لعرب���ي للري�ش���ة �لطائرة 
د.�شو�ش���ن تق���وي عل���ى ح�ش���ابها �لر�ش���مي مبوقع 
)�لفي�ش���بوك ( �إن ه���ذه �حلملة تاأت���ي يف �إطار دعم 
جهود �ل���دول �لعربية يف حماربة فريو�س كورونا 
و�لعم���ل عل���ى توعية �لريا�ش���يني وب�ش���كل خا�س 
العب���ي �لري�ش���ة �لطائ���رة على �تب���اع �الر�ش���اد�ت 
�ل�ش���حية و�اللت���ز�م بالتباع���د �الجتماع���ي حفاظًا 

على �شالمتهم .

و�أ�شارت �ىل �أن هذه �حلملة تعك�س �هتمام �الحتاد 
�لعربي باإط���الق �ملبادر�ت �الجتماعي���ة �لتي تعّزز 
من دوره باملجتمع �لعربي �نطالقًا من �لدور �لذي 
تلعب���ه �لريا�ش���ة يف حتقي���ق �لكثري م���ن �الأهد�ف 
د�خل �ملجتمعات وتعزيز �ل�ش���ّحة �لعامة وحتقيق 
�لتقارب و�ل�ش���الم و�لكث���ري من �لقي���م �الجتماعية 
�الخ���رى، كم���ا �أنه���ا جت�ّش���د حر����س �الحت���اد على 
�لت���ي  �حلالي���ة  �لف���رتة  و��ش���تغالل  دوره  تفعي���ل 
يتوقف خاللها �لن�شاط �لريا�شي يف تنظيم �شل�شلة 

من �لرب�مج و�الن�ش���طة �لتي تخدم �ملجتمع ب�شكل 
ع���ام و��ش���رة �لري�ش���ة �لطائرة يف �لوط���ن �لعربي 

ب�شكل خا�س .
وك�شفت تقوي باأن �الحتاد �لعربي �ختار جمموعة 
م���ن �لالعب���ني و�لالعب���ات للتوعي���ة ع���رب �شل�ش���لة 
م���ن مقاط���ع �لفيديو �لق�ش���رية �لتي �شتن�ش���ر عرب 
���ات مو�قع �لتو��ش���ل �الجتماع���ي معربة عن  من�شّ
�منياتها يف �أن يرفع عن �جلميع هذ� �لوباء وينعم 

�لوطن �لعربي باخلري و�ل�شّحة و�ل�شالم.

ك��ورون��ا وب���اء  ل��م��ح��ارب��ة  حملة  يطلق  ال��ط��ائ��رة  ال��ري�����س��ة  ع��رب��ي 



عندما اأرادت الواليات المتحدة 
اأن ت�صنع نموذجها الفريد من 

نوعه بهذه المنطقة الح�صا�صة 
والمعقدة كانت تركز على 
عاملين االأول هو تخلي�ص 
العراق من الدكتاتورية ، 

والثاني اإعادة اإعمار العراق 
الذي تم �صرف مبالغ كبيرة 

ور�صدها دون فائدة تذكر بعد 
الحجج غير القانونية التي 
�صاعدت على القيام بالغزو،

 

فف���ي 22 / كان���ون الثاين 2004 ن�ش���رت 
جمموعة الأزمات الدولية تقريرها حتت 
عنوان " ماذا باإمكان الوليات املتحدة اأن 
تفعل للعراق" و�شدد هذا التقرير على اأن 
الأخرية ركزت على اأن جتعل من العراق 
منوذج���ًا للمنطق���ة حكوم���ة دميقراطي���ة 
ذات توجه لل�ش���وق احل���ر ومتعاطفة مع 
وغ���ري  وم�شاحله���ا  املتح���دة  الولي���ات 
معادي���ة لإ�شرائي���ل، اإىل جان���ب القواعد 
الع�شكري���ة الطويل���ة الأج���ل، لك���ن ه���ذا 
التقرير وغريه من التقارير مل ي�شدد على 
م�شمون احلكومة التي تريدها الوليات 
املتح���دة على اعتب���ار اأن الأح���زاب التي 
ج���اءت م���ع الحت���ال ه���ي نف�شه���ا التي 
�شت�شكل تلك احلكومة، وهذا يعني وهو 
لي�س بجديد اأن الأحزاب احلالية �شاحبة 
ال�شّن���ي  ب�شقيه���ا  املتع���ددة  ال���ولءات 
وال�شيع���ي هي نتاج ذل���ك الحتال الذي 

مازلنا نعي�س جتلياته لغاية اللحظة.
ه���ذه  كل  �شب���ب  كان���ت  الت���ي  الكارث���ة 
الزم���ات ه���و ا�شمحال الدول���ة وغياب 
اأن  بع���د  مت  ه���ذا  كل  الوطني���ة  الهوي���ة 
اأ�شهم���ت الأح���زاب م���ن خ���ال �شلوكه���ا 
الدول���ة  دور  حتجي���م  م���ن  وتوجهاته���ا 
واإ�شع���اف موؤ�ش�شاته���ا والرتكي���ز عل���ى 
اإ�شعاف الهوية العراقية لإعاء الهويات 
الفرعي���ة الطائفي���ة والقومي���ة والديني���ة 
وت�شيده���ا امل�شاه���د العراقي���ة، ولتجعل 
املواطن العراقي فري�شة لهذه التوجهات 
غ���ري املنطقية ل�شيم���ا واإن هذه الهويات 

�شارت تتغذى على ال�شراعات املدعومة 
م���ن خ���ارج احل���دود برعاي���ة اأمريكي���ة، 
فالوليات املتحدة كانت على علم ودراية 
بال�ش���راع الإقليم���ي على اأر����س العراق 
الق���رار  عل���ى  الهيمن���ة  يف  والتناف����س 
ال�شيا�ش���ي العراق���ي من خ���ال فواعلهم 
يف الداخ���ل و�شه���دت عل���ى كل اخلط���ط 
املو�شوعة من قبل القوى الإقليمية التي 
اأرادت وب�شت���ى الط���رق اأن تهيم���ن لي�س 
على الق���رار ال�شيا�شي واإمنا القت�شادي 
والجتماع���ي وحت���ى الثق���ايف من خال  
حمارب���ة كل الأف���كار الت���ي تعار�شها يف 
الداخ���ل، بالت���ايل ف���اإن �ش���راع الهويات 
الطائفي���ة والدينية لعب دورًا يف حتطيم 
امل�ش���رتكات والتقالي���د والقيم ب���ن اأبناء 
ال�شعب الواحد بعد اأن مت حتديد ال�شراع 
ب���ن " نحن" و " ه���م" حتى بات ال�شوؤال 
املح���ري للمواطن العراقي يف ال�شارع من 

هم ال�) نحن( ومن هم ال�) هم( ؟.  
املع�شل���ة الأخرى هي الإره���اب الذي مت 
ال�شماح له اأن يتكاث���ر على اأر�س العراق 
بالرغم من حتذي���ر العديد من املخت�شن 
والع�شكري���ن والمني���ن فكانت احلدود 
العراقي���ة ت�شتقبل كل دقيق���ة اأفواجًا من 
الإرهابي���ن القادم���ن م���ن دول اجل���وار 
بعددهم وعدتهم حتى باتوا هم اأهل البلد 
بعد اأن اأ�شبح���ت لهم مع�شكرات وثكنات 
واأ�شبح���وا الآمري���ن الناه���ن من خال 
ا�شتح�شال املال من الأتاوات والرتهيب، 
ع���زز كل ه���ذا خط���اب الكراهي���ة املتبادل 
على منابر رج���ال الدين الذين مل ينفكوا 
اأن ي�شدروا كل م���ا هو قا�ٍس ومرعب من 
فتواه���م التي �شاع���دت على اإه���دار الدم 
العراق���ي ال���ذي اأ�شبح ملق���ى على قارعة 
الطري���ق، وكل ه���ذا والأح���زاب التزمت 
ال�شم���ت لأنه���ا ب���كل ب�شاط���ة كان���ت هي 
املغذي الأ�شا����س لهذه الفتاوى والداعمة 
لهذه اجلماعات من كل الأطراف، واخللل 
الذي نتحدث عنه كان وا�شحًا للجميع اإل 
اأن ما حدث يف الع���راق مل يكن يت�شوره 
العراقي ول حتى يف اأحامه، اإىل اأن جاء 

ي���وم الكارثة بعد اأن �شاعد ف�شاد حكومي 
وتناف�س حزبي عل���ى �شياع ثلث العراق 
بي���د ثلة م���ن الإرهابي���ن لنفت���ح �شفحة 
جديدة من الإرهاب لكن هذه املرة احتال 
مدن الذي �شكل �شدمة كربى لكل العامل، 
فق���د كان نت���اج ثماين �شن���وات من تبديد 
الأم���وال و�شي���اع موازن���ات انفجاري���ة 
وف�شاد والن�شغال ببناء دولة عميقة ، اأن 
يكون الع���راق حمتًا للم���رة الثانية لكن 
هذه املرة م���ن جماعة اإرهابية ا�شتباحت 
كل �شيء، وامل�شكلة اأي�شًا مل تتم حما�شبة 
املق�شري���ن على هذه اجلرمي���ة التي راح 
�شحيته���ا الآلف م���ن ال�شب���اب �شواء من 
�شب���اب مع�شك���ر �شبايك���ر اأو يف جبه���ات 

القتال.
وك�ش���يء بديه���ي كلم���ا كان���ت املقدم���ات 
�شحيحة ومن�شجمة مع الواقع ال�شيا�شي 
والجتماع���ي العراقي كلما كانت النتائج 
م�شتق���رة ومتوازن���ة لك���ن م���ا ح�شل يف 
الع���راق خطط له عك�س ذلك متامًا لبل مت 
التاأكي���د على اإ�شعاف العراق كي ل يكون 
ق���وة يهدد جريان���ه كم���ا كان يف ال�شابق، 
لكن املقدمات اخلاطئة اأدت حل�شد املئات 
ب���ل اآلف الرواح م���ن العراقين وتدمري 
البنية التحتية، وه���ذا يدل على الأخطاء 
ال�شرتاتيجي���ة الت���ي ارتكبته���ا الوليات 
املتح���دة يف العراق فهي اأرادت اأن حتقق 
م�شاحلها وت�ش���رع يف تطبيق م�شاريعها 
يف املنطق���ة لكنها بالنهاي���ة دّمرت الدولة 
العراقية واملواط���ن العراقي، ومن جراء 
ذلك وجد العراقي نف�شه بن ليلة و�شحاها 
يعي�س يف ظ���ل فو�شى عارم���ة اكت�شحت 
كل �ش���يء ول تزال هذه الفو�شى �شاحبة 
امل�شه���د م���ع اأي اأزم���ة عاملي���ة اأو اإقليمية، 
بالت���ايل فاإن ما يح���دث يف العراق مل يعد 
�شاأن���ًا داخلي���ًا حم�ش���ًا اإمن���ا جت���اوز اإىل 
املحي���ط الإقليمي والدويل بعد اأن اأ�شبح 
الع���راق بف�شل جملة م���ن امل�شاريع منتج 
لعدم ال�شتقرار يف املنطقة، وبات متاأثرًا 
ب���كل خمرجات البيئت���ن املذكورتن على 
اعتباره نقطة انطاق �شرتاتيجية ما بن 

ال�ش���رق والغرب، فكان���ت النتائج تدهور 
يف كل القطاع���ات الزراعي���ة وال�شناعية 
واخلدم���ات والهم اخلدم���ات الأ�شا�شية 
ت���دين  جان���ب  اإىل  وكهرب���اء  م���اء  م���ن 
م�شتوي���ات التعلي���م التي تخ���رج �شنويًا 
اآلف العاطل���ن من �شه���ادات اأولية وعليا 
والطاق���ة والتخطي���ط والقت�ش���اد ال���ذي 
ل يع���رف ل���ه مدر�ش���ة اأكان ا�شرتاكي���ًا ام 
راأ�شماليًا اأم م���اذا، اأي�شًا الواقع ال�شحي 
الف���رتات  ل���ه يف  اأ�ش����س  ال���ذي  املت���دين 
ال�شابقة وحجم الف�ش���اد الذي يرتكب يف 
ه���ذه املوؤ�ش�ش���ة احل�شا�ش���ة م���ن �شفقات 
م�شبوه���ة وح�ش�س وبي���ع اخت�شا�شات 
طبية و�شركات وهمية ور�شاوى وماين 
ال���دولرات مت �شرفه���ا على ال���ورق فقط 
لأن م���ا ن�شه���ده الي���وم م���ن تده���ور بعيد 
ع���ن املبالغ التي مت انفاقها يف تلك الفرتة 
والت���ي ندف���ع ثمنه���ا الي���وم، اإىل جان���ب 
احلروب التي ا�شعلتها الأحزاب بالتعاون 
مع �شركائهم اخلارجي���ن والتي بدورها 
والث���كاىل  واجلرح���ى  ال�شه���داء  خلف���ت 
والأيت���ام والأرامل وم�شريه���م املجهول 
بع���د اأن فقدوا معيلهم يف احلياة، والأهم 
م���ن ذلك اأزمة الثقة ب���ن ال�شعب والطبقة 
احلزبي���ة الت���ي من غري املمك���ن اإيجاد لها 
ح���ل دون وجود اإج���راءات ملمو�شة على 
اأر����س الواقع، فالطبق���ة احلاكمة هيمنت 
عل���ى كل مق���درات الدولة ل ب���ل اأ�شبحت 
امل���ال  عل���ى  وامل�شيط���ر  الناه���ي  الم���ر 
وال�شلطة وج���رت ال�شعب من حقوقه فقد 
للتذك���ري اإنه���ا تع���رتف بال�شع���ب م�شدرًا 
لل�شلطات يف مرحلة النتخابات فيما بعد 
ي�شبح ه���ذا ال�شع���ب م�شاري���ع ا�شت�شهاد 

على عتبة ف�شادهم.
اأم���ا الي���وم ونح���ن نعي����س اأزم���ة ه���ذه 
الع���امل  ته���دد كل دول  الت���ي  اجلائح���ة 
اىل  اإ�شاف���ة  مبف���رده  الع���راق  ولي����س 
اأزمات حادة اقت�شادي���ة بالدرجة الأول 
القت�شادي���ة  الأو�ش���اع  الي���ه  ال���ت  مل���ا 
العاملي���ة من تدين اأ�شع���ار النفط، ولكن 
ه���ذا ال�شعف يف هذا اجل���اين يدل على 
افتق���ار الطبق���ة احلزبية احلكم���ة طيلة 
هذه ال�شنوات على امتاكها اخلربة يف 
اإدارة الدول���ة بعد اأن عجزت اإن كان هذا 
العج���ز بق�شد اأم من غ���ري ق�شد اأن جتد 
احللول الناجع���ة للخا�س من الزمات 
الت���ي تهدد الدول���ة بالإفا�س بن احلن 
والأخ���ر، فالتعكز على م���ورد واحد هو 
الدول���ة  تاأم���ن احتياج���ات  النف���ط يف 
جع���ل من الأخ���رية معر�شة لاختالت 
يف اأي حلظ���ة �شواء تك���ون اأزمة عاملية 
اأو اأزم���ة داخلية تتعل���ق بعملية الإدارة 
ويف  الأخ���رى  امل�شال���ة  والتخطي���ط، 
ه���ذه اللحظ���ة احلرجة من عم���ر الدولة 

نح���ن نواج���ه اأزمة حتم���ل كل تراكمات 
احلكوم���ات ال�شابق���ة الت���ي مل يتم حلها 
مبنط���ق ال�شيا�ش���ة والعق���ل وه���ذا يدل 
اأن اخلط���وات الت���ي اتبعته���ا الأحزاب 
تنم عن ق�ش���ور يف الروؤية والوجهات، 
وعدم القدرة على اإيجاد الطرق املنطقية 
ملعاجل���ة الق�شايا الداخلي���ة املهمة التي 
تع���د يف �شمي���م اإدارة الدول���ة، فنق����س 
الأم���وال وغريها مل تكن م���ن جراء هذا 
الوب���اء ب���ل ب�شب���ب الف�ش���اد كم���ا ذكرنا 
وكما ه���و معروف لدى اجلميع الذي مل 
يعالج على م���دار هذه ال�شنوات، ف�شوء 
ا�شتخ���دام ال�شيا�شة النقدي���ة اأثر ب�شكل 
وا�ش���ح عل���ى خمتل���ف ال�شرائ���ح اي�شًا 
اخلط���ط  الع�شوائية الت���ي �شاهمت يف 
تدهور القت�شاد جعل الدولة تتعكز على 
�شيا�ش���ة الدخار الجب���اري امل�شتقطعة 
من مرتب���ات املوظفن واملتقاعدين على 
اعتباره���م احللقة الأ�شع���ف يف الدولة 
العراقي���ة، لكن ه���ذا الإج���راء بالتحديد 
قد يوؤزم املوقف عل���ى اعتبار اإنك اليوم 
حتارب املواطن يف قوته وقوت اأطفاله، 
وحت���ى تك���ون الإج���راءات احلكومي���ة 
�شحيح���ة يج���ب اأن حتم���ل اجلدية يف 
التطبي���ق فعلى �شبي���ل املث���ال اإذا ما مت 
قيا�س مرتبات املوظف���ن فاأنها ل تقا�س 
مبرتبات وخم�ش�ش���ات اأع�شاء جمل�س 
الن���واب وكذل���ك املبال���غ الت���ي ت�ش���رف 
لاأع�ش���اء كمبال���غ تقاعدي���ة عل���ى عمل 
اأرب���ع �شنوات يف ه���ذا املجل����س ال�شبه 
معطل، اإ�شافة اإىل اأن هنالك مبالغ مالية 
�شخم���ة ت�شرف على ق�شاي���ا ما هي اإل 
ل�شمان ا�شتمرار عملي���ة انتخابهم على 
الأق���ل م���ن عراقيي اخل���ارج التي ت�شل 
اإىل ملي���ارات م���ن الدنان���ري، ناهيك عن 
الأم���وال الكبرية التي يف جعبة قيادات 
و�شخ�شيات حزبية مل ت�شرتدها الدولة 
العراقي���ة ول���ن ت�شرتدها، بالت���ايل فاإن 
الإجراءات املتبعة اليوم تعزز كل الآراء 
الت���ي تتحدث ع���ن اأن مع�ش���ات كبرية 
تواج���ه العملية ال�شيا�شي���ة منذ ولدتها 
ولغاية اليوم، وهي عدم قدة احلكومات 
على جمابهة القرارات اخلاطئة التي مت 
اتخاذها يف توزيع ث���روات الدولة بن 
الأح���زاب وع���دم املطالب���ة با�شرتدادها 
ه���ي اأكرب الكوارث الت���ي كربت الفجوة 
بن املواطن والدول���ة، بالتايل فالعراق 
مقب���ل عل���ى اأزمات ح���ادة ق���د ت�شل عمل 
عل���ى  والقطاع���ات  املوؤ�ش�ش���ات  اأغل���ب 
اعتب���ار اأن املواط���ن ه���و امل�شتهدف من 
كل تلك الإج���راءات، والأهم من كل ذلك 
والأكي���د فقد و�شل املواطن لقناعة تامة 
اأن اأك���رب مع�شل���ة يعي�شه���ا الع���راق هي 

اإدارة هذه الأحزاب للدولة. 

 كانوا ي�شّمونه »اجلن�س ال�شعيف« اأو »اجلن�س اللطيف« اأو »اجلن�س 
الث���اين« اأو »اجلن����س الآخ���ر«... اأي امل�ش���اد، وغ���ري املرّح���ب ب���ه اإل 
بالإكراه. والذين كتبوا تاريخ الب�شرية جعلوا يف املراأة كل النقائ�س، 
�شة على ال�شر، وهي مبعث العار والعيب. و�شار  فهي املفتن���ة واملحرِّ
�ش���رف الرجل يتحق���ق بذبح ابنته اأو �شقيقته، غالب���ًا على عتبة املنزل 

الأبوي.
يف مواجهة الوباء الكا�ش���ر برزت ظاهرة »لطيفة«: معظم الدول التي 
اأح�شنت اإدارة ال�شراع حتكمها ن�شاء: اأملانيا، ونيوزيلندا، واآي�شلندا، 
والرنوي���ج، والدمنارك، وتايوان، وفنلندا، ويف �شمت ومن دون اأي 
جلب���ة. يف عامل الرج���ال اتهم دونال���د ترمب الدميقراطي���ن بت�شنيع 
الفريو����س �ش���ده، ث���م اته���م ال�شن. وق���ال رئي����س الربازي���ل جايري 
بول�شونارو اإن �شعبه لدي���ه مناعة �شد الوباء ولن ي�شاب، ثم حطمت 
الربازي���ل الرق���م القيا�ش���ي يف الإ�شاب���ة والوفيات. واأ�ش���ر بوري�س 
جون�شون على م�شافحة النا�س واحدًا واحدًا اأمام اأحد امل�شت�شفيات، 

ويف اليوم التايل كان يف العناية الفائقة.
امل���راأة خملوق ج���دي. رئي�ش���ة تايوان، ت�ش���اي اإنغ ون دق���ت ناقو�س 
اخلط���ر اأول يناي���ر )كان���ون الثاين( املا�ش���ي، ويف اآخ���ره كان بلدها 
ق���د �شنع ملي���وين كمامة. وقدم���ت رئي�ش���ة وزراء اآي�شلن���دا، كاترين 
جاكوب�شدوت���ري فح�ش���ًا جمانيًا ل���كل مواطن منذ الي���وم الأول، وُدفن 

الوباء يف مهده.
م���ن هي �شيدت���ي املف�شلة؟ �شوف يخّي���ل اإليك اأنها جا�شين���دا اأرديرن، 
بطل���ة »م�شج���دي كراي�شت�شري����س«. �شحي���ح. لك���ن هذه امل���رة، وملرة 
واح���دة فق���ط، تقدمته���ا اإرن���ا �شول���ربغ يف الرنوي���ج. حتي���ة طيب���ة، 
�شيدتي. عقدت �شولربغ موؤمت���رات �شحافية عّدة لكي ت�شرح ل�شعبها 
اأخطار الوباء واأ�شاليب املواجه���ة. وعقدت �شيدة الرنويج موؤمترين 

�شحافين لاأطفال: ل تخافوا كثريًا. لكن القليل من اخلوف يفيد.
وم���اذا عن العمي���دة اأجنيا م���ريكل؟ العمي���دة يا م���ولي دكتورة يف 
الكيمي���اء، ومل تكن يف حاجة ملن ي�شرح لها معن���ى هذا ال�شّفاح اللئيم 
وطرق���ه. لذل���ك، �شارع���ت اإىل و�ش���ع الأمل���ان يف حالة تاأهب ت���ام منذ 

اللحظة الأوىل. ومل يكونوا يف حاجة اإىل ذلك، فهم اأملان اأي�شًا.
الُبل���دان التي حتكمها هذه ال�شيدات مل تثبت جناحها و�شجاعتها فقط 
يف حمارب���ة الوب���اء؛ اإنها بن الأك���ر تقدمًا وا�شتق���رارًا و�شكينة يف 
العامل. لي�س يف الذاك���رة رجل تعامل مع ق�شية كما تعاملت جا�شيندا 
اأرديرن مع جم���زرة امل�شجدين يف نيوزيلندا: قّزمت القاتل وجرميته 
وع�شبيت���ه، وجيَّ�شت خلفها الباد، وحّولته اإىل جمرم با ق�شية وبا 

اأهمية ومعتٍد على جمتمع الباد وروابطه.
اأ�شب���ح من املكرر القول اإن »كورون���ا« �شاوى بن الأعراق والأجنا�س 
والطبق���ات. لكنن���ا ل نزال نخج���ل بالعرتاف باأن اجلن����س ال�شعيف 

اأ�شبح ي�شكل كتلة الأقوياء يف اأكرب املحن والمتحانات.
 عن ال�سرق الأو�سط
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تاب���ع حمبو الدراما العراقي���ة يف رم�شان املا�شي 
عل���ى م���دى م�ش���اءات ال�شه���ر الك���رمي ع���ددًا م���ن 
امل�شل�ش���ات العراقي���ة كان م���ن اأبرزه���ا م�شل�ش���ل 
كبرية  اإمكانات  ل���ه  الذي وظفت  قلبي"،  "ي�شك���ن 
مادي���ة وغري مادية واأعتمد فيه على عدد من جنوم 
ال�ش���ف الأول يف العراق والنج���وم ال�شباب. لعل 
الأم���ل يحدو ب���كل ه���وؤلء املتابعن الن�شط���ن اأْن 
ي�شاهدوا م�شل�شًا يحكي عنهم ويبث فيهم م�شاعر 
حميم���ة بالعودة اإىل جمد الف���ن التمثيلي العراقي 
الأ�شي���ل مما ي�شرتجع���ون بع�شًا من���ه رغم م�شي 
عق���ود من الزم���ن على اجن���ازه وتقدمي���ه يف ظل 
ظ���روف مادي���ة حم���دودة كم���ا يف "حت���ت مو�شى 
احل���اق"، "النخلة واجلريان"، و"ذئ���اب الليل"، 
اإل���خ. بي���د اأّن امل�شكل���ة الرئي�ش���ة الت���ي ظهرت يف 
م�شل�شل "ي�شكن قلبي"، اأّنه ا�شتند اإىل فكرة جزئية 
اأخذه���ا املوؤل���ف ال�شيد با�ش���ل ال�شبيب م���ن رواية 
الراحل  العراقي  للروائي  والأوجاع"،  "امل�شرات 
فوؤاد التكريل دون العرتاف بن�شبتها اإليه. متثلت 
الفك���رة املحورية املقتب�شة يف امل�شل�شل ب�شخ�شية 
الفنانة �شذى �شامل وولدها  اأدتها  التي  "ماجدة"، 
ال�شاب���ط "اأن�س"، التي اأداها الفنان با�شم الطيب. 
وكذل���ك احل���ال يف �شخ�شي���ة "ندمي"، الت���ي اأداها 
الفنان مازن حممد م�شطفى وكان ظهر يف الرواية 
باإ�شم "اأبو الأدب" وهو منوذج للمثقف املحبط من 
طريق���ة تط���ور الأو�شاع ال�شيا�شي���ة والجتماعية 
والثقافي���ة يف الع���راق. اأجريت حتوي���رات معينة 
يف الفك���رة لغر����س امل�شل�ش���ل ابتع���دت فيه���ا عما 
ج���اء يف الرواي���ة بطريق���ة �شلبته���ا مو�شوعيتها 
وم�شداقيته���ا وبالت���ايل اأفرغتها م���ن القدرة على 
ال�شتق���رار يف وع���ي املتابع وامل�شاه���د على نحو 
معق���ول. فق���د ت�شبب "ن���دمي"، الذي اآوت���ه ماجدة 
لثاث���ة اأي���ام يف بيته���ا خ���ال فرتة غي���اب زوجها 
ايران بطاقها  "ابراهي���م" يف جبهة احلرب �شد 
وحرمانه���ا م���ن ولدها وهو يف �ش���ن اخلام�شة من 

العمر وتعري�شها للفقر واملهانة.
تطرق التك���ريل يف روايته املذكورة اإىل �شخ�شية 

"غ�شان"، ال�شاب الذي و�شف نف�شه اأمام "توفيق"، 
بط���ل الرواية باأّن���ه "احلقري ذو احل���ظ احل�شن". 
وكان ذل���ك ب�شبب ه���روب "اأم غ�ش���ان" من زوجها 
الر�شام "عب���د الإله كمال"، واقرتانه���ا برجل اآخر 
فرط���ت من اأجله بحياته���ا العائلية. ف���كان اأْن وقع 
الأب الر�شام بالائمة عل���ى الطفل ال�شغري حممًا 
اإي���اه وزر م���ا فعلته اأم���ه. ح�ش���ب الرواية، ميوت 
زوج الأم ويخلف ثروة طائلة ترثها زوجته والتي 
تتوفى بعد حن لترتكها للوريث الوحيد "غ�شان"، 
مم���ا يوؤدي به اإىل الإنتق���ال من حالة الفقر والفاقة 
اإىل حال���ة الغنى الط���ارئ وامل�شتج���د. ل يتخل�س 
الطفل املوجوع من عذاب���ات الطفولة التي عاناها 
عل���ى ل�ش���ان وال���ده ويبقى اأ�ش���ري تل���ك الفرتة من 
حيات���ه التي ت�شليه مبوج���ات من ال�شعور بالذنب 
واملعان���اة التي مل يكن له دخل فيه���ا. ق�شايا مهمة 
حتدث على �شعيد احلياة اليومية للنا�س وتتطلب 
معاجل���ات علمية ت�شاهم بتطوي���ر الوعي وتعميق 
الإح�شا����س مبعاناة الأبرياء من ال�شحايا. مل يكن 
لينق�س من امل�شل�شل واجلهود التي بذلت لإجنازه 
الع���رتاف مب�شدر الفك���رة لي�شته���ل امل�شل�شل بها 
اعرتافًا واإ�شفاءًا للوجاهة عليه من حيث ارتباطها 
بروائي عراق���ي معروف ومقروء متامًا كما ذكرت 
اأ�شم���اء اآخرين منهم الإ�شراف الع���ام )جماهد اأبو 
الهي���ل( واملوؤل���ف واملخرج وكل الأ�شم���اء الأخرى 
املهم���ة الت���ي �شاهم���ت في���ه. احلقيق���ة، كان ميكن 
تف���ادي الكثري م���ن الهن���ات ونقاط ال�شع���ف التي 
اع���رتت امل�شل�ش���ل وقللت م���ن اأهميته ل���و عاد اإىل 

الرواية التي كتبت باإتقان. 
�ش���ّوه امل�شل�ش���ل الفك���رة كم���ا ج���اءت يف الرواية 
بطريق���ة جعلت م���ن "اأن����س" �شابًا معق���دًا اأ�شيب 
وظه���رت  حيات���ه.  علي���ه  ك���در  نف�ش���ي  مبر����س 
ت�شتج���دي  ت���كاد  معتل���ة  ب�شخ�شي���ة  "ماج���دة"، 
عط���ف الآخرين واحرتامهم له���ا من خال التطوع 
لتق���دمي امل�شاعدة ل���كل من ه���ّب ودب باإ�شم املحبة 
وتقدمي يد العون حت���ى ملن ل يطلبه منها ب�شورة 
مبا�شرة. هذا �شلوك ي���دل على �شعف بال�شخ�شية 

وخل���ل بالتكوين كان ميكن اأْن يقدم اإمّنا بتو�شيح 
العوامل التي اأدت اإليه كي ل تكون منوذجًا تقتدي 
به ال�شاذجات الب�شيط���ات، وما اأكرهن. يتعر�س 
الف���رد ال���ذي ل يتعلم اآليات حماية ال���ذات والدفاع 
عنه���ا اإىل الإنته���اك وهو دللة عل���ى العجز ولي�س 
ال�شحة وال�شامة وال�شخ�شية ال�شوية كما ت�شهد 
بذل���ك نتائج العدي���د م���ن الدرا�ش���ات العلمية ذات 
الأخت�شا�س. يبدو اأّن نظرة وا�شع الن�س اأو فلنقل 
مطوره���ا تقوم على فكرة ال� "خطية"، التي تطرق 
اإليه���ا الدكتور علي وال���وردي معتربًا اإياها احدى 
عام���ات النكو����س للم�شاع���دة على بن���اء جمتمع 
ي�ش���وده القانون ول تاأخذ بحماته والقائمن عليه 
لومة لئم. مّثل �شل���وك "ماجدة"، هذا الذي جتلى 
باإ�شت�شافة امل�ش���رد "ندمي"، اأو م�شاعدة هارب من 
وج���ه العدالة "رع���د"، اأو مطل���وب بجرمية "ثاأر" 
مثل "�شعد"، و�ش���وًل اإىل ارهابي حمرتف تعبري 
ع���ن حال���ة مر�شي���ة تعانيه���ا "ال�شخ�شي���ة". يهتم 
النا����س يف الع���ادة بحماي���ة اأنف�شه���م وو�ش���ع حد 
للتعام���ل مع الآخري���ن خ�شي���ة ا�شتباحتهم. فكيف 
ببطلة امل�شل�ش���ل تنتظر عودة عابر �شبيل "�شعد"، 
ح���دث اأْن �شاألها عن غرف���ة لاإيجار وتبقى تنتظره 
بالب���اب حت���ى يع���ود وت�شت�شيفه وتقدم ل���ه غرفة 

موؤثثة لاإيجار!
هذا جان���ب وهو الأ�شا�س. اأم���ا اجلوانب الأخرى 
فقد متثلت بطريقة اختي���ار الفنانن لأداء الأدوار 

املح���ددة. مل يكن اختي���ار الفنانة �شذى �شامل برغم 
كفاءته���ا الفني���ة املعروف���ة موفقًا من حي���ث العمر 
بالدرجة الأ�شا�شية. كان ميكن اأْن ي�شند هذا الدور 
لفنانة اأ�شغر �شنًا لتربي���ر تعلق كل هوؤلء الرجال 
بها مثل "عامر"، و"عا�شم"، و"هوبي". بالتاأكيد، 
هناك الكثري من الوجوه الن�شائية الفنية التي كان 
ميك���ن اأْن تقوم بالدور عل���ى اأح�شن ما يكون ومبا 
يع���زز الواقعية ويقدم ما يكفي من املربرات لزخم 
العواط���ف امل�شتعلة يف قلوب كل ه���وؤلء الرجال. 
كم���ا كان ميك���ن ا�شتب���دال �شخ�شية "عام���ر" التي 
اأداه���ا الفن���ان حمم���ود اأب���و العبا�س ب���� "عا�شم"، 
ال���ذي اأداه الفن���ان حممد طعمة التميم���ي لكونهما 
اأكر ان�شجامًا مع الدورين املحددين والذي متثل 
الأول باب���ن البا�شا عبد احلمي���د فيما متثل الثاين 
باأحد روؤو����س املافيات العراقية. فيما عدا ذلك فقد 
اأب���دع الفنان حمي���د غ���امن ب���اأداء دور التمري�شي 
الوله���ان "هوب���ي"، والفن���ان با�شم الطي���ب باأداء 
دور "اأن����س"، ال�شاب���ط ال�شاب املن�شغ���ل باأمر اأمه 
ومترده���ا عل���ى وال���ده "ابراهي���م"، ال���ذي ج�ش���د 
�شخ�شيت���ه الفن���ان منا�شل داود. وكذل���ك احلال ب� 

"ن���دمي"، الذي اأبكى متابعيه على ال�شعيد الفني 
فيم���ا ف�ش���ل امل�شل�ش���ل بال�شيغ���ة الت���ي اختاره���ا 
بت�شلي���ط ال�شوء من خ���ال ه���ذه ال�شخ�شية على 
ارها�ش���ات �شريح���ة من املثقف���ن العراقين الذين 
ينازع���ون بن هذا وذاك. وهن���ا اأي�شًا تربز اأهمية 
الدع���وة للع���ودة اإىل الرواي���ة الت���ي تن���اول فيه���ا 
التكريل م�شاألة املوقف من النظام. هل يتحتم على 
املثق���ف اأْن يندم���ج بالنظام ويتع���اون معه لغر�س 
اإ�شاحه اأم اأّن عليه املحافظة على ا�شتقاليته لكي 
ل يتحول اإىل اأداة من اأدواته ي�شرتزق منه ويحيا 

على عطاياه!
اأختت���م امل�شل�شل بحلقة طبخت على عجل و�شارت 
ال�شخ�شي���ات  عل���ى  اجلوائ���ز  لتوزي���ع  م�شرح���ًا 
املر�ش���ي عنها فيه. فهذه "ماج���دة"، التي يطحنها 
الفق���ر وحتت���ار يف ال�شاع���ة اآلف امل���رات لتاأم���ن 
لقم���ة العي����س له���ا ومل���ن يقي���م معها حت�ش���ل على 
ملكي���ة بي���ت البا�ش���ا مبنح���ة م���ن "عام���ر"، الذي 
يت�شالح مع زوجته �شليلة البا�شوات والتي كانت 
مبع���ث تذمره و�شجره منها عل���ى امتداد احللقات 
الت�شع���ة والع�شرين، هكذا بج���رة قلم. مما يوؤ�شف 
ل���ه اأّن امل�شل�ش���ل انته���ى بر�شالة تخديري���ة تقول: 
اأطماأنوا اأيها الفق���راء. ففي هذا العامل من الرجال 
من يعطي ويب���ذخ من اأمثال "عام���ر عبد احلميد" 
اب���ن البا�شا، وم���ن الن�ش���اء "ماج���دة"، من جتعل 
م���ن بيته���ا م���اذًا لل�شائع���ن امل�شردي���ن يف زوايا 
املدين���ة املنطوي���ة عل���ى نف�شه���ا. واأّن ه���ذا البي���ت 
قاب���ل للتو�شعة لي�شت�شيف الثنائ���ي املعدم "�شحر 
ون���ازك"، والل�س الذي ت���ورط يف اأكر من عملية 
�شطو م�شلح "فائق"، و�شينال املجرمون جزاءهم 
امل�شتحق لهم من اأمثال "اأجمد"، وحيد اأبويه ممن 
مل يخل�شه والده ال�شناعي من الإنحراف ووالدته 

املتفرغة له من اأْن ي�شبح ل�شًا حمرتفا!. 
كان ميك���ن للم�شل�ش���ل اأْن يط���ول اأك���ر لي�شتفي�س 
على كثري من الق�شايا التي تناولها لو اأّنه ا�شتعان 
مبخت�ش���ن ذوي خربة وجترب���ة ونظر اإىل جانب 
اإ�شراك الفنانن امل�شاهمن فيه بنحت �شخ�شياتهم. 
اإّن ه���ذا ج���زء م���ن اآلي���ات العم���ل الدميوقراط���ي 
عل���ى م�شت���وى الإنتاج الفني لياأت���ي العمل �شقيًا 
ومكتم���ًا ولتخلي�شه من عدد م���ن التحيزات التي 
اأنهكته. على �شبي���ل املثال، عزز امل�شل�شل ال�شورة 
النمطي���ة ال�شائدة عن زوجة الأب رغم اأّنها مل تكن 
كذل���ك يف الرواية من خال �شخ�شي���ة "�شند�س". 
كم���ا اأّنه مل يو�شح كيف انتقل���ت زوجة "ابراهيم" 
الثاني���ة م���ن زوج���ة اأب �شيئ���ة ونقناقي���ة اإىل اأْن 
تكون ماكًا بن حلظ���ة واأخرى. جتاهل امل�شل�شل 
الختناق���ات التي ت�ش���اب بها العاق���ات الزوجية 
وبخا�ش���ة بعد فرتات من ال���زواج كما يف "عامر" 
وزوجت���ه وجتاوزه���ا دون معاجل���ة. كان ميك���ن 
تف���ادي كل ه���ذه الإ�ش���كالت ل���و مت الإلت���زام مب���ا 
ج���اء يف الرواي���ة التي اأحكم���ت واقعيتها بطريقة 

ت�شتوجب الحرتام والعرتاف.
يبق���ى اأْن نع���رتف بف�شل امل�شل�ش���ل بتقدمي الوجه 
اجلديد ال�ش���اب "ريا�س" الذي ق���ام باأدائه الفنان 
مرت�ش���ى حبيب. وهذا بح���د ذاته �شه���ادة على اإّن 
دع���م ال�شب���اب ودفعه���م لتو�ش���م الأدوار املتنوع���ة 
�شي�شه���م بب���ث دورة احلي���اة يف الأعم���ال الفني���ة 
العراقي���ة خا�ش���ة واأّن هن���اك الكث���ري منه���م مم���ن 
يتطل���ع اإىل اأْن ياأخ���ذ فر�شته وف���ق اآليات املناف�شة 
امل�شروعة الت���ي ت�شمح باإختي���ار الأف�شل والأكر 
املعروفي���ة  ولي����س  وال�شخ�شي���ة  لل���دور  مائم���ة 
والعاقاتي���ة م���ع القائم���ن على العم���ل. كما تربز 
اأهمي���ة التفرغ للعم���ل وتوفري الوق���ت الكايف من 
حيث اإّن العمل الفن���ي التمثيلي وامل�شرحي عملية 
خل���ق وابداع وه���ذا ل ياأتي عن اله���وى واأمّنا من 
خ���ال التدريب على ال�شنعة وال���داأب عليها وعدم 
الته���اون يف اإعادة الكثري م���ن م�شاهدها املف�شلية 

بغية �شبطها ومتتينها.

"... قلبي  "ي�سكن 

م���ع�������س���ات ال���ع���م���ل���ي���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ةاجلن�س ال�سعيف... �سابقًا

ل يتخل����ص الطف���ل املوج���وع من عذاب���ات الطفولة التي عاناها عل���ى ل�سان والده 
ويبق���ى اأ�س���ر تلك الفرتة م���ن حياته التي ت�سلي���ه مبوجات من ال�سع���ور بالذنب 
واملعان���اة الت���ي مل يك���ن ل���ه دخل فيه���ا. ق�سايا مهمة حت���دث على �سعي���د احلياة 
اليومي���ة للنا����ص وتتطل���ب معاجل���ات علمي���ة ت�ساه���م بتطوي���ر الوع���ي وتعمي���ق 

الإح�سا�ص مبعاناة الأبرياء من ال�سحايا.
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ترجمة : عدوية الهاليل 

فا�صل ثامر 

 لطفية الدليمي
قناديل

   كت���ب �لكث���ر م���ن ُكّتاب �لع���امل عن قيم���ة �لعزلة ، كت���ب �ملنعزلون 
�ختي���ارً� يف مديح عزلتهم و�أفا�شو� و�أعلو� م���ن �شاأن �عتكافهم يف 
حّي���ٍز حممي من تد�عيات  و�نعكا�شات �أو�ش���اع �ملجتمع و�ل�شيا�شة 
وتقلباته���ا على حياتهم ، وكتب���ت �شخ�شيًا عن �أهمي���ة عزلة �لكاتبة 
كتجرب���ة حرة  ال �إرغام فيها ؛ فهي عزلة تت�شم بوحدة ممتعة منتجة 
تتحق���ق فيها �حلرية و�لوق���ت �ل�شا�شع للعم���ل : �أن ت�شتيقظ وتنام 
وتكت���ب وتق���ر�أ وقتما ت�ش���اء وتغنم زمن���ًا حقيقي���ًا يف وحدتك فتلك 
�إح���دى جتلي���ات �حلرية ، وعندها ت�شبح عزلت���ك فردو�شك �الأغلى ؛ 
فهي – و�الأمر كذلك – عزلة فعالة المو�شع فيها للتذمر �أو �لرت�خي 
و�الإن�شي���اع لرتف �لعطالة و�لك�شل ، عزلة مفتوحة بال قيود ؛ فاأنت 
تخرج �أنّى ت�شاء وت�شتقبل �أ�شدقاءك و�شيوفك يف فردو�شك �ل�شغر 

عندما تقرر ذلك ، وهذه �أجمل ِنَعم �حلرية يف �لعزلة �ملختارة .
      لكن ثمة باملقابل هذه �لعزلة �حلزينة �مل�شطربة �لتي �أرِغَم عليها 
�لنا����س ملو�جه���ة وباء كورون���ا ، وهي عزلة مفاجئ���ة مل تخطر على 
بال  خمرجي �أفالم �لكو�رث وال قاربها رو�ئيون كتبو� عن  �الأوبئة 
�لغام�ش���ة ؛ فلم ي�شب���ق �أبدً� �أن ُحِجَر 7 ملي���ار�ت ون�شف من �لب�شر 

و�أو�شدت  �أمامهم �شبل �حلياة بطريقة فانتازية غاية يف �لغر�بة .
     �أوج���ع �حلظ���ر �الإجب���اري �أجيااًل م���ن �لب�شر �أدمن���و� �لتجمعات 
و�لرحالت و�رتياد �ملقاهي و�مل�ش���ارح و�ل�شينمات ، وبغتة وجدو� 
�أنف�شهم  يف مو�جهة �أمرين ثقيلني : مو�جهة �لنف�س م�شلوبة �حلرية  
ومكابدة �لتهديد باملوت ، و�أطبقت عليهم كو�بي�س مهددة عندما فقد 
�ملاليني �أعمالهم، وبد�أت كربيات �ل�شركات يف �لعامل  ت�شتخدم عددً� 

�أقل من �لعاملني �ملاكثني يف  بيوتهم . 
    �إغتال���ت �جلائحة �حلريات وقلبت نظام �لعمل وحّطمت �لعالقات 
ب���ني �لب�ش���ر وغ���رت �أ�شالي���ب �لعي����س بعدم���ا فر�ش���ت �حلكومات 
م�شتوي���ات م�ش���ددة م���ن �لرقاب���ة بلغ���ت ح���د �ملتابع���ة �الألكرتونية  
للجم���وع و�الأف���ر�د ، و�نته���ى عه���د �لكائ���ن �الإجتماعي �ل���ذي �إعتاد 
�لعمل و�لتنقل مع �أمثاله منذ ع�شر �لكهوف حتى ع�شر �ملعلوماتية 
، وحت���ّول �إىل رهين���ة مكر�ش���ة للقطيع���ة �الإجتماعي���ة و�لتو��ش���ل 
�الإفرت��ش���ي ، وبتوق���ف �ل�شفر بني �لبلد�ن و�لق���ار�ت حتققت عزلة 
كوكبي���ة  و�شعت حدودً�  بني �ل�شعوب م���ن جانب  و�أوقفت �إىل �أمد 
غ���ر معلوم  موجات �لهج���رة و�للجوء و�لتنقل بني �لدول . من هنا  
�شيك���ون �أم���ام �لب�شر �ملعزول���ني  مو�جهة �أنف�شه���م �أواًل ، فال ينبغي 
�أن يكتف���و� بالتذمر و�الإ�شت�شالم �إىل خدر �لعطالة بل يتوّجُب عليهم 
م�شاءلة �أ�شاليب �لعي�س �ملعتادة وحتويل �لكارثة �إىل حافز للتغير 
؛ فقد ب���د�أت بع�س �ل�شع���وب بالعودة �إىل �الأعم���ال �ليدوية �لبيتية 
و�لتخف���ف م���ن من���ط �لعي����س �الإ�شتهالك���ي �جلامح و�لتح���ول �إىل 
من���ط عقالين يلتزم بال�شرور�ت �لتي ت�شم���ن لهم �لبقاء ليو�جهو� 
ما�شينت���ج عن �أزمة �الإقت�ش���اد وجماالت �لعم���ل �ملت�شائلة و�ل�شنك 

�ملادي �ملحتمل . 
     ناق�ش���ت رو�ي���ات كثرة فكرة �ليوتوبيات �لت���ي تن�شاأ يف �لعزلة 
بحك���م �ل�ش���رورة  ال نتيج���ة فك���رة فل�شفي���ة م�شبقة ، كم���ا فعلت يف 
رو�يتي  ) من يرث �لفردو�س ( حيث يت�شكل جمتمع ت�شاديف قو�مه 
معتزلون وهاربون من ع�شف �شلطٍة وعنِت جمتمِع يف ح�شن �أثري 
مهج���ور   يتقا�شم���ون  في���ه �الأعم���ال �لزر�عي���ة و�لن�شي���ج و�شناعة 
�لفخ���ار وممار�شة �لفنون ويقيمون يوتوبياه���م �له�شة ، ثم التلبث 
�شهوة �لت�شلط و�الإ�شتقطاب���ات �أن توؤجج �ل�شر�ع �لذي يف�شي �إىل 
�إنهيار �لتجربة . و�ليوم ، ومع �أزمة �جلائحة و�الإنهيار �الإقت�شادي 
وعزل���ة �لتجمع���ات �لب�شرية ، يتوقع  بع����س �ملفكرين عودة �شعوب 
فق���رة �ملو�رد �إىل تنظي���م حياتها ب�شكل جماع���ي و�تخاذ �إجر�ء�ت 
حازم���ة كتحديد �لن�ش���ل و�لتعليم عن بعد لتوف���ر تكاليف �ملد�ر�س 
تف���ي  زر�عي���ة  ت�شاركي���ات  و�إقام���ة  �لريف���ي  �الإقت�ش���اد  و�عتم���اد 
باحتياجات �لتجمعات �ل�شكاني���ة �ملعزولة مهتدية مبعطيات علمية 

جتنبها �إنهيار �لتجربة كما ح�شل ليوتوبيات �لرو�يات �ملتخيلة . 

العزلة اختيارًا والعزلة ا�ضطرارًا

اإغتالت الجائحة الحريات وقلبت نظام 
العمل وحّطمت العالقات بين الب�صر 

وغيرت اأ�صاليب العي�ش بعدما فر�صت 
الحكومات م�صتويات م�صددة من الرقابة 

بلغت حد المتابعة الألكترونية  
للجموع والأفراد ،

ناجح المعموري
تق�ضير  الأ�ضطورة داخل مقبرة ال�ضرد بحثًا عن المعنى

الناقد والباحث ناجح المعموري 
عالمة فارقة وم�صيئة في 

تاريخنا الثقافي.  فهو مع قلة 
من الباحثين العراقيين الجادين 

يمثل حلقة و�صل مهمة بين 
اإنجازات علماء الآثار العراقيين 

، والروؤيا الثقافية والنقدية 
التنويرية للمورث الثقافي 
والآثاري العراقي والعربي 

والإن�صاني.  فهو بو�صفه باحثًا 
في ال�صاطير والميثولوجيا 

الرافدينية ل ياأخذ موقف عالم 
الآثار والمنقب والم�صتك�صف  

في اركيولوجيا كنوز موروثاتنا 
القديمة والو�صيطة ، بل يتخذ 

لنف�صه مرقابًا اآخر، يعيد فيه 
فح�ش وتقويم وتاأويل وقراءة 
هذا المنجز، المادي والروحي 
للك�صف عن دللته ووظيفته 

ومعناه، وبالتالي لدراجه �صمن 
الم�صار الخ�صب للفكر العراقي 
عبر تراكمه المعرفي الو�صئ .

 وناج���ح �ملعم���وري  ال يكتفي بالوقوف 
�خلطاب���ات  �أو  �ملادي���ة  �ملظاه���ر  �أم���ام 
 ، و�الثاري���ة  �لرت�ثي���ة  و�ملروي���ات 
يعي���د  ب���ل   ، و�ملكتوب���ة  �ل�شفاهي���ة 
م���ن  وتاأويله���ا  وقر�ءته���ا  مو�شعته���ا 
منظ���ور�ت حد�ثية وفكري���ة تنتمي �إىل 
م���ا ي�شم���ى ب���� " �ملنه���ج �الأ�شط���وري " 
�ل���ذي �قرتح���ه �لناقد نورث���روب فر�ي 
يف �لنقد و�لبحث . فهو بو�شفه باحثًا ، 
يحفر عميقًا يف �لبنى �لثقافية �لثاوية، 
ويعيد تفكيك �لظو�ه���ر �لرت�ثية �ملادية 
ع���ن  ليك�ش���ف  و�خلطابي���ة  و�لروحي���ة 
�أن�شاقه���ا �حل�شارية و�لفكرية، وليميط 
�للثام ع���ن �ملهم�س و�ملغي���ب و�ملندر�س 
وطبقاته���ا  طرو�شه���ا  يف  و�ملطمو����س 
د�خ���ل  �ملنغر�ش���ة  تل���ك  �أو  �ملرت�كم���ة 
دهالي���ز �لالوع���ي �جلمع���ي و�ملرت�كمة 
منذ طفولة �ملجتم���ع �لب�شري �لبد�ئية . 
وهذ� �جلهد �لبحث���ي و�لنقدي لال�شتاذ 

ناج���ح �ملع���وري ، يف حفرياته �ملعرفية 
�جلريئ���ة يو�ج���ه ب�شاجاع���ة وم�شولية 
" �ملروي���ات  ق�شاي���ا خط���رة كر�شته���ا 
�لك���ربى " ع���رب �لتاري���خ منه���ا عالق���ة 
�ملقد����س بالع���ادي ، ومكان���ة �جل�شد يف 
ثقافتنا ، و�لدور �لكبر للجندر و�لتابو 
ولالأنوث���ة و�ل�شعي الكت�ش���اف �الأ�شول 
مظاه���ر  يف  و�ملعرفي���ة  �مليثولوجي���ة 
حياتن���ا �ملعا�شرة ، مثلما فع���ل �لناقد " 
روالن ب���ارت " عندما ��شتق�شى مظاهر 
�ملعا�ش���رة  حياتن���ا  يف  �مليثولوجي���ا 
�ىل  "�أ�شطوري���ات" وذه���ب  كتاب���ه  يف 
�لق���ول �إن �الأ�شطورة ال تع���رف مبادتها 
�الأ�شطوري���ة ،ب���ل بالطريق���ة �لتي تنقل 
به���ا ه���ذه �لر�شالة،ف���كل �ش���يء ،ح�شب 
روالن بارت ميك���ن �أن يكون �أ�شطورًة ، 
ومثلما فعل ع�ش���ر�ت �لدر��شني و�لنقاد 
وكارول���ني  ف���ر�ي  نورث���روب  �أمث���ال 
وجيم���ز  يون���غ  وكارول  �شبايرج���ني 
فريزر ومود بودك���ن و�رن�شت كا�شرر 
وموكاروف�شك���ي و�شرت�و����س وغرهم 
ب�شمت���ه  ي���رتك  �أن  �لناق���د   يح���اول 
�خلا�ش���ة يف ه���ذ� �مليد�ن .ه���ذ� وناجح 
�ملعم���وري ،بعمل���ه �لعلم���ي و�ملع���ريف، 
�أمن���ا ي�ش���د ٌ فج���وة منهجي���ة كبرة يف 
ثقافتنا طاملا عانين���ا منها .ومنهجه هذ� 
يدم���ج بني منج���ز�ت �لنق���د �الأ�شطوري 
و�ل�شو�شيولوجي���ا  و�النرثوبولوجي���ا 
و�لنق���د �لثقايف و�لنق���د �البي من خالل 
منظور معريف وتنويري يوظف خطابًا 
�أدبي���ًا ول�شانيًا رفيعًا ، يجعل �لكثر من 
 ، �إبد�عي���ة م�شرق���ة  كتابات���ه ن�شو�ش���ًا 
ف�ش���اًل ع���ن قيمته���ا �لعلمي���ة و�ملعرفية 

و�لبحثية .
ناج���ح �ملعموري ، جمته���د �شجاع، ميد 
�أ�شابعه وجم�شاته �لنقدية د�خل كثبان 
�ملا�ش���ي و�ملندثر لي�شتخ���رج لنا �لالآلئ 
�لثاوية يف �لقاع ، وليعيد �شياغة روؤيًا 

جديدة ، ون�شًا كتابيًا مغايرً� .
 " �ملعم���وري  ناج���ح  �لناق���د  وكت���اب 
�الأ�شطورة يف �ل�شرد �لعربي �حلديث" 
ه���ذ�، ين���درج �شم���ن م�شاهم���ات نقدية 
ج���ادة وعميق���ة يف ميد�ن �لنق���د �الدبي 
�لناق���د مبحاول���ة  بد�أه���ا  �الأ�شط���وري، 
�كت�ش���اف �الن�ش���اق �ملغيب���ة و�لو�شول 
�إىل �جل���ذور �الأ�شطورية �لثاوية  د�خل 
�لن�شو����س �الأدبية و�لثقافية و�لدينية. 
و�ش���رف �لناق���د جه���دً� كب���رً� لتعري���ة 
وف�ش���ح م���ا ت���روج ل���ه و�شائ���ل �الإعالم 
�اليديولوجية �ل�شهيونية عرب توظيف 
�لن����س �لتو�رتي، كا�شف���ًا ب�شكل خا�س 
و�لبابلي���ة  �ل�شومري���ة  �الأ�ش���ول  ع���ن 
لهد� �لفك���ر �الأ�شطوري؛ و�لت���ي �شرقها 
�لكهن���ة �ليه���ود �أثن���اء �أ�شره���م يف بابل 
و�أدرجوه���ا �شم���ن كتبه���م و��شفاره���م 
�لالهوتية بو�شفه���ا �أ�شيلة. وميكن �أن 
ن�ش���ر هنا �ىل م���ا قدمه �لناق���د يف هذ� 
�ملجال من خ���الل موؤلفات مثل: " تاأويل 
�لن�س �لتو�رثي " و"�لتور�ة �ل�شيا�شي 
“: �ل�شلطة �ليهودية: �أن�شاقهاووظائفها 
و"ملحم���ة  و"�الأ�شطورةو�لت���ور�ة" 
و"�أقنع���ة   " و�لت���ور�ة  جلجام����س 

�لت���ور�ة" و"�الأ�ش���ول �الأ�شطوري���ة يف 
ق�شة يو�شف �لتور�تي" وغرها.   

وق���د �أ�شار �لناق���د يف مقدم���ة "�لتور�ة 
لالأ�شف���ار  در��شت���ه  �أن  �ل�شيا�ش���ي" �ىل 
�لتور�تي���ة متث���ل بالن�شبة ل���ه م�شروعًا 
معرفي���ًا مهم���ًا، و�إن���ه ح���اول �لت�ش���دي 
للعمدية �لتور�تية يف �لتالعب بالرت�ث 
�مل�ش���ري / �ل�ش���وري /�لعر�قي و�إعادة 
�شياغت���ه، ومب���ا يوح���ي بانقطاع���ه مع 
�الأ�ش���ول يف �ل�شرق، ومن ثم ف�شح  كل  
�ل���ذي مار�ش���ه �لكه���ان من رج���ال �لدين 
و�لكتب���ة من حم���اوالت طم����س للمعامل 

و�الأ�شول .
كم���ا �ن�ش���رف �لناق���د �ىل ر�ش���د �لكثر 
م���ن �ملظاهر �لثقافية �لعر�قية و�لعربية 
توظيف���ات  عل���ى  �نط���وت  و�لت���ي 
ميثولوجية/ ��شطورية يف جمال �ل�شعر 
و�لف���ن �لت�شكيل���ي، و�لرو�ي���ة و�لنحت 
و�لفوتوغ���ر�ف. وميك���ن �أن ن�ش���ر هنا 
�ىل كتابة �مله���م "�الطر��س �الأ�شطورية 
 2019" �حلدي���ث  �لعرب���ي  �ل�شع���ر  يف 
و�لذي قال فيه �ىل �أن هذه �لدر��شات قد 
حاول���ت �لك�شف عن عالقة جوهرية بني 
�الأ�شطورة و�ل�شعر الأنهما �عتمد� �ملجاز 
و�النزي���اح.  وركز �لناق���د على مركزية 
�الأ�شط���ورة �خلا�شة بثنائي���ة �خل�شب 
و�مل���وت، الأن���ه يعتق���د �أن كل �لن�شو�س 
�لت���ي تناولتها در��شات���ه �لنقدية و�قعة 

حتت هيمنة هذه �لثنائية.
ومفهوم �لطر�س “�ل���ذي �عتمده �لناقد 
ناجح �ملعموري هو م���ن �خرت�ع �لناقد 
�لفرن�ش���ي ج���ر�ر جيني���ت، يف كتاب���ه 
PalimPsestes  " �الطر����س   "

�ل�ش���ادر ع���ام 1972   ، فالطر����س ه���و 
�لكت���اب �ل���ذي  يكتب وميح���ى ثم يكتب 
فوق���ه ثاني���ة ، ورمب���ا ثالث���ة  ، خمتزن���ا 
يف �الآن ذ�ته كل تل���ك �لكتابات �ملمحّوة 

"�ملعج���م  يف  ورد  وق���د   . و�ملكتوب���ة 
�لو�شي���ط " �ل�ش���ادر ع���ن جمم���ع �للغة 
�لعربي���ة بالقاه���رة �ن �لفع���ل " طر����س 
"  �لكت���اب طر�ش���ًا ، كتب���ه ،حماه . كما 
ي�ش���ر �ىل   �إع���ادة �لكتابة على �ملكتوب 
و�ملمح���و  ، وجتمع �لكلمة على طرو�س 
و�أطر�����س . وقد �شب���ق يل �شخ�شيًا  �أن 
توقفت عند مفهوم �لطر�س يف در��شتي 
�لنقدي���ة " رمزي���ة �لقد����س يف �لرو�ي���ة 
�لعر�قي���ة " عن���د �حلدي���ث ع���ن رو�ي���ة 
�لرو�ئي علي ب���در " م�شابيح �أور�شليم  
" حيث جند بطل �لرو�ية �إدو�رد �شعيد 
وه���و  يحاول  ق���ر�ءة �ملمح���و و�ملغيب 
�لر�هن���ة  �ل�ش���ورة  خل���ف  و�ملا�ش���ي 
لالأ�شياء و�ملرئيات �لتي �أ�ش�شتها �لدولة  
�ل�شهيوني���ة لطم����س �ملع���امل �الأ�شلي���ة 

ملدينة �لقد�س  .
�الأطر�����س   " يف  �لناق���د  وح���اول 
متظه���ر�ت  مالحق���ة   " �الأ�شطوري���ة 
�لوح���د�ت �مليثولوجية �ملت�شظية د�خل 
�خلط���اب �ل�شع���ري �لعرب���ي �حلدي���ث، 
وهي يف �الغلب مظاهر مموهة  ومقنعة  
وغر معلنة، لكنها تاأويه د�خل �لن�س ، 
ب�شكل جزئي �أو تلميحي عابر ، ي�شعب 
�أحيانًا �لتقاطها ، لكن غو��شًا عنودً� مثل 
ناج���ح �ملعموري كان ال يخ�شى �لغو�س 
د�خل �لن�شي���ج �ملعقد و�ملت�شابك لبنيات 
�لن����س  و�شفر�ته �ل�شري���ة ،ليلتقط هذه 
�خلي���وط �ملبع���رثة ويعي���د تنظيمه���ا ، 
�ل�شيميائي���ة   حموالته���ا  �ىل  للو�ش���ول 

و�لداللية و�لوظيفية . 
ي�شع���ى   �الدب���ي  �لناق���د   كان  م���ا  و�إذ� 
الإماط���ة �للث���ام ع���ن �شعري���ة �لن����س �أو 
�أدبيته ، كم���ا بني ذلك رومان جاكوب�شن 
يف وق���ت مبك���ر .و‘ذ� م���ا كان���ت وظيفة 
�الأن�ش���اق  مط���اردة  �لثق���ايف  �لناق���د 
�لثقافية �ل�شري���ة �ملبثوثة د�خل �لن�س،  

كما  يذهب �ىل ذلك دعاة �لنقد �لثقايف ،  
ومنهم �لناق���د د. عبد �لله �لغذ�مي ، فاإن 
وظيف���ة  �لناقد  �الأ�شطوري ، يف منحاه 
�حلد�ثي ، و�لتي �شبق للناقد نورثروب 
فر�ي و�ن و�شع �أ�ش�شها ، و�لتي متثلها 
جترب���ة �لناق���د ناجح �ملعم���وري ت�شعى 
�ىل �لو�شول �ىل �الن�شاق �مليثولوجية 
ثقافي���ة  �أن�ش���اق  وه���ي   ، �ملغيب���ة 
و�يديولوجية وح�شارية ترتبط بحياة  
�لفك���ري  ووعي���ه  وتاريخ���ه  �الإن�ش���ان 
ع���رب �لتاريخ ومت�شظي���ة د�خل ركامات 
وطبق���ات �ركيولوجية / معرفية قدمية  
، ي�شعب  �أحيانًا �لو�شول �ىل جذورها 
ومكونه���ا وحمركاته���ا وجينالوجيته���ا 

�ال�شلية .
�ملركب���ة  �لوظيف���ة  �إن  �لق���ول  وميك���ن 
للنق���د �الأ�شط���وري تتمث���ل يف �لك�ش���ف 
ع���ن �لنوي���ات �مليثولوجي���ة �ل�شغ���رى 
methemes باملثيم���ات  �مل�شم���اة 
و�لت���ي هي �أ�شغر وح���د�ت ميثولوجية 
ت�ش���كل   microstructure
مبجموعها �لبني���ة �مليثولوجيا �لكربى 
macrostructure ، و�لتي 
ه���ي ، كم���ا ذه���ب �ىل  ذل���ك كل���ود ليفي 
�شرت�و����س ،  جم���رتح  ه���ذ� �مل�شطلح ، 
 Phonemes �لفونيم���ات   تقاب���ل 
وه���ي �أ�شغر وح���د�ت �شوتي���ة يف علم 
و�ملورفيم���ات   ، �للغوي���ة   �الأ�ش���و�ت 
morPhemes ، ��شغ���ر  وح���د�ت 
�شب���ق  �إذ  مورفولوجي���ة.    / �شرفي���ة 
ل�شرت�و����س �أن ق���ال يف روؤيته �لبنيوية 

للميثيم :
�أن يوؤ�ش�س لعملية  �م���روؤ  �أر�د  م���ا  "�إذ� 
�لبنيوي���ة   �لل�شاني���ات  ب���ني  م���و�ز�رة 
 ، للميثالوجي���ا  �لبني���وي  و�لتحلي���ل 
ف���ان �لتعال���ق يج���ب �أن يتحق���ق لي����س 
بني  �مليثي���م و�لكلمة و�إمن���ا بني �مليثيم 

و�لفونيم ) ��شغر وحدة �شوتية (. 
كان  �ملعم���وري  ناج���ح  �أن  يل  ويخي���ل 
قريب���ًا من �لتقاط فكرة �مليثيم، بو�شفها 
�أ�شغ���ر وحدة �أ�شطوري���ة ، و�إن مل ي�شر 
�إليها باال�ش���م �ل�شريح . وذلك يف كتابه 
"تاوؤيل �لن�س �لتور�تي " عندما تو�شل 
�ىل �لتق���اط م���ا �أ�شم���اه ب  " وح���د�ت 
�لن����س �الأ�شطوري���ة " و�إع���ادة هيكلتها 
وت�شنيفها وتن�شيقها ال�شتنباط �ن�شاق 
ت�شكلها ودالالتها ، و�لتي كانت تتمركز، 
كم���ا الحظ ح���ول مو�شوع���ة �خل�شب ، 
وهيمنة �لن�شق �الأنثوي  على �لوحد�ت 

�لن�شية . 
�أن  جن���د  �لتطبيق���ي  �مل�شت���وى  وعل���ى 
ناج���ح �ملعم���وري يف كتاب���ه �ل�ش���ردي 
�لنق���د  وظيف���ة  عل���ى  يقت�ش���ر  مل  ه���ذ� 
�الأ�شطوري���ة، و�إمن���ا كان يحقق مو�زنة 
معقول���ة م���ع �ملقارب���ة �لنقدي���ة، ببحثها 
عن مقوم���ات �شعرية �لن����س، و�ملقاربة 
�لثقافي���ة بالتقاطه���ا لالن�ش���اق �لثقافي���ة 
�ملغيبة، كم���ا مل يكن بعيدً� عن �ملج�شات 
و�النرثوبولوجي���ة  �ل�شيكولوجي���ة 
و�الأيديولوجي���ة  و�ل�شو�شيولوجي���ة 
و�لتاأويالت �لهرمينوطيقية يف منهجه 

�لنقدي �ل�شامل هذ� .

�أختار �أحد �الأ�شدقاء �الأعز�ء قطعة مو�شيقية لي�شعها على �شفحته 
مونتي  فيّتوريو  �الإيطايل  �ملو�شيقي  عمل  هي  �لفي�شبوك،  يف 
 czardas )وكتبه  چ�ارد��س  �ملعنون   )1922  –  1868(
وهي �شيغة ت�شتعمل نظام �لكتابة يف �للغة �لبولونية(. مونتي 
باأي  ي�شتهر  �ملذكور، ومل  �لو�حد، هو عمله  �ملوؤلف  �أ�شحاب  من 
"چ�ارد��س"  �ل�  ذلك  لكن  باليهات،  �أو  �وبر�ت  كتبه من  �آخر  عمل 
كان كافيًا لتخليد ��شمه. يظهر يف �لت�شجيل عازف كمان ماهر من 
من  �شهر  غجري  كمان  عازف  مع  �لعمل  قدمت  �أورك�شرت�  فرقة 
بود�ب�شت مع فرقته يف �شبه مبار�ة ودية بني �لعازفني. ي�شتعمل 
�لكمان و�لفيوال و�لدبل بيز )كونرت�با�س( و�لكالرينيت  �لغجر 
و�ل�شنطور بالدرجة �الأوىل، لكنهم �ىل جانبها ي�شتعملون �أدو�ت 

�أخرى مثل �لغيتار ورمبا �الأكورديون وغرها.
جمرية  �شعبية  رق�شة  هي   )csárdás( چ�ارد��س  رق�شة 
ظهرت و�نت�شرت يف �لقرن �لثامن ع�شر كتطوير و�إ�شافة لرق�شة 
��شمها "ڤ�ربونك" وهي رق�شة يرق�شها �لرجال مبفردهم بحركات 
ماهرة ومعقدة، �رتبطت بالدعوة للتطوع يف �جلي�س بني �شفوف 
�لفالحني، ومن هنا جاء ��شمها، فالكلمة �أملانية تعني "دعاية" �أو 
"�إعالن" والتز�ل م�شتعملة يف �لدول �لناطقة باالأملانية. �أما كلمة 
�حلانة  ومعناها  چ�ارد�،  كلمة  من  ن�شبة  فهي  �ملجرية  چ�ارد��س 
�لرق�شة،  هذه  �ل�شباب  رق�س  حيث  �لقرى،  يف  �أو  �ملدن  خارج 
�لفار�شي  �تاق  چهار  تعبر  �إىل  �ملجريون  �لباحثون  ويرجعها 
ويعني �لغرف �الأربعة )وهناك كلمات فار�شية م�شتعارة يف �للغة 
�ملجرية، منها �أرقام مائة و�ألف مثال(. يتبادر �ىل �لذهن على �لفور 
ت�شابهها يف �ل�شوت ورمبا �لوظيفة مع كلمة �ل�چ�رد�غ �لعر�قية 
�أو  لتعليبها  �ملجنية  �لتمور  جتمع  حيث  �لب�شاتني  يف  �ملعروفة 

وقايتها من �ل�شم�س و�لعو�مل �جلوية قبل ت�شويقها.

�أو  ثنائي  �إيقاعها  و�شريعة،  بطيئة  �أجز�ء  من  �لرق�شة  تتاألف 
بالفال�س،  �أ�شبه  و�شع  يف  �لن�شاء  مع  �لرجال  يرق�شها  رباعي. 
فيتبارون  �لن�شوة  �لرجال  يرتك  �أن  قبل  ي�شرع  ثم  ببطء  يبد�أ 
يف  �لرق�شة  �نت�شرت  �ملنفردة.  مهار�تهم  ليظهرو�  بينهم 
وو�شلت  للمجريني،  �ملجاورة  �ل�شعوب  لدى  �أوروبا  و�شط 
عا�شمة  فيينا  �ىل  �ملهرة  �لغجريني  �ملجريني  �ملو�شيقيني  مع 
فبد�أ  وقتها.  �ملو�شيقى  وعا�شمة  هاب�شبورغ  �مرب�طورية 
بر�مز  مثل  مميز  مو�شيقي  ك�شكل  با�شتعمالها  �لكبار  �ملوؤلفون 
ويوهان �شرت�و�س �البن ثم عازف �لكمان �ال�شباين �ملاهر �ملوؤلف 
بابلو دي �شار��شاته �لذي دخلت �ملو��شيع �ال�شبانية �أعمال �أعظم 
�ملو�شيقيني �لفرن�شيني يف �لن�شف �لثاين من �لقرن �لتا�شع ع�شر 
وتاأليف  ��شتعمالها  �ل�شّباق يف  لي�شت  فر�ن�س  منه. وكان  باإلهام 
تكلمه  رغم  نعلم  كما  �الأ�شل  جمري  وهو  "جمرية"،  مو�شيقى 
�الأملانية. ��شتعملها ت�شايكوف�شكي كرق�شة يف �لف�شل �لثالث من 

عمل �لباليه �خلالد بحرة �لبجع.

بير�شف���ال �يفريت هو موؤل���ف �مريكي من 
�أ�ش���ل �أفريق���ي ، ل���ه ثالثي���ن كتاب���ًا ، وهو 
متخ�ش�س في �لنظرية �لنقدية في جامعة 
كاليفورنيا ..ي�شب���ه �يفريت فر�شان ع�شر 
�لنه�ش���ة فهو ر�شام ومو�شيقي وفيل�شوف 
ومعل���م �أبهر �الكاديمي���ن فاأ�ش�شو� جمعية 
بير�شف���ال �يفري���ت �لدولي���ة �لت���ي تحمل 
��شمه ، وهي منظمة ت�شم علماء وباحثين 

و�أكاديميين فرن�شيين و�أمريكيين ..
�أ�ش���در �يفري���ت موؤخرً� رو�يت���ه �لجديدة 
�لتي تحمل عن���و�ن ) كل هذه �لزرقة ( عن 
د�ر �آك���ت �ش���ود للن�شر ف���ي 334 �شفحة ، 
وه���ي رو�ية و�قعية ظاهري���ًا لكنها تحمل 
�لكثي���ر من عنا�شر �لحد�ث���ة ، ففي �لوقت 
�ل���ذي يغو����س في���ه �يفري���ت ف���ي �لخيال 
�لكتاب���ة  مد�ر����س  تاأثي���ر  تح���ت  �لغرب���ي 
�البد�عي���ة ، بو�قعي���ة ملتزم���ة وعاطفي���ة 
، فه���و يحاف���ظ عل���ى �إيمان���ه ف���ي �لرو�ية 
�لت���ي �شتب���دو حقيقي���ة بق���در ماتحت���وي 
عل���ى �لتجري���د ، وياأتي ذلك م���ن �هتمامه 
بالق�شاي���ا �لجمالية و�لفل�شفي���ة ، �إذ تدور 
�لر�ش���ام  ح���ول حي���اة  �لجدي���دة  رو�يت���ه 
�لتجري���دي ) كيف���ن بي�س ( �ل���ذي يبلغ من 
�لعم���ر 56 عامًا ، وهو ر�شام م�شهور ورب 

عائلة يع�ش���ق باري�س و�للغ���ة �لفرن�شية ، 
ولدي���ه �أف���كاره �لثابت���ة فيم���ا يخ�س نطق 
�للغة فه���و اليتخلى ع���ن لكنت���ه �الفريقية 

�لتي يعتز بها ..
تنق�ش���م رو�ي���ة ) كل ه���ذه �لزرق���ة ( �ل���ى 
ث���الث  تتن���اول  مت�شابك���ة  �أج���ز�ء  ثالث���ة 
فت���ر�ت منف�شل���ة م���ن حي���اة كيف���ن بي����س 
..يحمل �لج���زء �الأول عنو�ن ) في �لمنزل 
( وتج���ري �أحد�ثه في نيو �نغالند في عام 
2011 ، ويحم���ل �لج���زء �لثان���ي عنو�ن ) 

باري����س ( و�لذي تدور �أحد�ث���ه قبل ع�شر 
�شنو�ت ، �أما �لجزء �لثالث فيحمل عنو�ن 
) 1979( وت���دور �أحد�ث���ه ف���ي �ل�شلفادور 
..وتك�شف ه���ذه �لعناوين ع���ن �لمحتوى 
�لتجريدي للرو�ي���ة كما حدث مع رو�ياته 
 ( مث���ل  عناوي���ن  تحم���ل  �لت���ي  �ل�شابق���ة 
�ندث���ار( ، )�ل�ش���ورة �لرمزي���ة( ، ) �شعود 
�ل���ى �لجحي���م( و�أخيرً� )كل ه���ذه �لزرقة( 
�لتي يقول عنها �لر�وي �إن فيها �لكثير من 

ق�شوة �لتجريد ..
تتج�شد هذه �لق�شوة خ�شو�شًا في �شعور 
�لبطل بالوح�شية ف���ي �أفظع �شورها لدى 
�شف���ره �ل���ى �ل�شلف���ادور الأن �الأم���ر يتعلق 
برج���ل �أ�شود ي�شافر في قلب �لظالم ويجد 
نف�ش���ه ف���ي �لغاب���ة �ل�شلفادوري���ة  خ���الل 
�لحرب �الأهلي���ة بهدف �لعث���ور على رجل 

�أبي����س مفقود ...وعل���ى �لرغم من �لظلمة 
�لت���ي تكتنف �لرو�ي���ة فاأن �لل���ون �ل�شائد 
فيه���ا هو �لل���ون �الأزرق وه���و �للون �لذي 
يروق للموؤلف ��شتخد�مه في �أدق �الأ�شياء 
..�ل�شي���ارة �لزرق���اء �لت���ي ��شتاأجرها في 
�ل�شلفادور ، ومالب�س فيكتوريا – ع�شيقة 
كيفن �ل�شابة – �لمتكونة من معطف �أزرق 
تتخلل���ه غيوم بي����س ، و�أي�ش���ًا �لجو�رب 
�لزرق���اء للجن���دي ف�شاًل عن �لف���ر�غ �لذي 
يتاأمل���ه �لبط���ل من نافذت���ه ..يق���ول كيفن 
:" �نظ���ر م���ن خ���الل نافذت���ي فيطالعن���ي 
�المت���د�د �لف���ارغ �الأزرق " .ويمث���ل ه���ذ� 
�للون بالن�شبة لل���ر�وي و�لموؤلف بالتالي 
�لالنهاية و�لكمال و�لموت ، وعندما �ُشئل 
بير�شف���ال �يفري���ت عم���ا يعني���ه ل���ه �للون 

�الأزرق ، �أجاب باإيجاز :" �إنه �الأزرق !"
ل���دى  يحم���ل  �لل���ون  ه���ذ�  �أن  �إذن  يب���دو 
�لموؤلف معن���ى �شوفيًا لوج���وده �لجميل 
وقيمت���ه �لثابت���ة ف���ي �لرو�ي���ة لدرج���ة �أن 
�للوحة �لت���ي تر�شمها زوجة �لبطل تحمل 
عنو�ن ) كل هذه �لزرقة ( وتعك�س حدودً� 
المتناهي���ة ول���دى روؤيته���ا يهت���ف كيف���ن 
قائاًل :" �إنها مثالي���ة ..هذه �للوحة لي�شت 
تقلي���دً� والتمثي���اًل ..�إنها مثالي���ة بالفعل " 
ويق���ول �يفريت �أي�شًا عل���ى ل�شان بطله :" 
�لمطلق اليمك���ن و�شفه ، و�لل���ون �الأزرق 
ه���و �لمطل���ق الأنه مل���يء باالأ�ش���ر�ر ..تلك 
�الأ�شر�ر �لتي البد من وجودها في حياتنا 

الأنها تجعل منها حياة مهمة "...

رواية ) كل هذه الزرقة( 

رحلة �ضوفية في لمتناهية اللون الأزرق !
چـاردا�ش 
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�ص���در عن دار املدى كتاب "احلديث الأخري مع ناظم حكمت" 
تاألي���ف زوجته الرو�ص���ية فريي���ا توليا كوف���ا، وناظم حكمت 
يظل واحًدا من اأهم ال�صعراء يف القرن املا�صي، وعلى الرغم 
وت  مما تعر�ض له �صعره من م�صادرات ومنع اإّل اأّنه ظّل ال�صّ
ا تاأث���رًيا يف اإلهام ال�صع���وب للِنّ�صال  الأك���ر انت�ص���اًرا واأي�صً

عي اإىل التحّرر. ومقاومة امل�صتعمر وال�َصّ
وُيع���د ناظ���م حكمت واحًدا م���ن الأ�صماء الب���ارزة يف ال�ّصعر 
ا  الرتك���ي املعا�ص���ر، حي���ث كان يف �صعره قد عر����ض خمل�صً
امل�ص���اواة،  لع���دم  ���ا  ورف�صً الإن�صاني���ة،  الق�صاي���ا  جلمي���ع 
والأناني���ة، والرببرية الراأ�صمالية قدميها وحديثها، كما هو 

دعوة اإىل املحبة والأخوة ال�صافية.

ل اأعرف عدد املرات التي قراأت 
فيها رواية الفرن�صي هرني 
باربو�ض "اجلحيم"، قارًئا 

ومتمعًنا يف الدرو�ض والعرب 
التي تقدمها لنا هذه الرواية 

ال�صغرية احلجم، لكاتب كان  
ميّني النف�ض يف اأن ي�صبح ثائًرا 
على غرار لينني، فقرر اأن يذهب 

اإىل الحتاد ال�صوفيتي، وبدًل من 
اأن يعود ثائًرا، رجع اىل فرن�صا 

وهو يحمل مر�ض ال�صل الذي 
ق�صى على حياته عام 1935.

كنت يف كل مرة اأقراأ رواية 
باربو�ض اأ�صاأل نف�صي من هو 

هذا الكاتب ؟ : هل هو ال�صيوعي 
امللتزم ، اأم العدمي الذي اأوحت 

روايته " اجلحيم  لكولن 
ويل�صون باأن يكتب كتابه ال�صهري 

املنا�صل  اأم  "الالمنتمي" ، 
ال�صيا�صي الذي دافع ب�صرا�صة 

عن احلريات؟ .
يف روايته اجلحيم نحن اأمام 

بطل بال ا�صم ول هوية يدخل اإىل 
قاعة ا�صتقبال يف فندق ، يطلب 

غرفة لالإيجار. ي�صعد. ي�صع 
اأ�صياءه على ال�صرير. يرتبها. 

ول �صيء اآخر لديه ليفعله. لكن 
هناك اأ�صوات تاأتي من خلف 

اجلدار. هناك ب�صر اآخرون اإًذا. 
يوجد ثقب �صغري يف جدار 

غرفته ي�صتطيع من خالله مراقبة 
الآخرين. يدفعه الف�صول. يحيا 

يف الظالم. يريد املعرفة. ي�صبح 
تدريجًيا مهوو�ًصا مبعرفة ما 

يجري خارج غرفته . من اأولئك 
الب�صر؟ ما الذي اأتى بهم اإىل هنا؟ 

ما ظروفهم؟  .
تذكرت باربو�ض قبل اأيام 

واأنا اأقراأ كتاًبا �صدر حديًثا له 
بعنوان "الع�ض على ال�صكني.. 
اإىل املثقفني" يوجه فيه ر�صالة 

�صديدة الأهمية يقول فيها: 
املثقفون – اأحتدث عن اأولئك 

الذين يفكرون، ولي�ض عن 
مهرجني ودجالني وطفيليني 

ومنتفعني – عن املثقفني الذين 
هم املعربون عن الفكرة يف 

فو�صى احلياة، تكمن مهمتهم 
الأزلية يف تر�صيخ احلقيقة 

وتنظيمها، هم الذين ي�صمون 
الأ�صياء باأ�صمائها. ويف نظرهم 

احلقيقة تف�صح عن نف�صها، 
ونتظم نف�صها وتنمو" .

اأرجو من جنابك اأّل ت�صخر من 
�صذاجتي وتقول "يا رجل"، 

تتحدث عن الروايات يف الوقت 
الذي ينتظر العامل �صقوط اأمريكا 
حتت �صرخات املحتجني، ولكننا 
ياعزيزي يف هذه البالد، قتل منا 

اأكر من 800 متظاهر دون اأن 
يخرج علينا النائب ح�صن �صامل 

او اي نائب اآخر ، ليحتج اأو 
يطالب مبحا�صبة القتلة ، مثلما 

يطالب الأن مبحا�صبة ترامب 
لأنه كان وراء مقتل مواطن 

اأمريكي.. تخيل جنابك نائب 
عراقي  ي�صرخ: اأين الدميقراطية 

المريكية ؟ ، يف الوقت الذي 
يتعوذ بال�صيطان عندما تذكر 

الدميقراطية داخل جمل�ض 
النواب العراقي.   

حاول �صارتر ، اأن يعطي 
تعريًفا للمثقف قائال : املثقف 

هو ال�صخ�ض الذي يتدخل يف 
ما ل يعنيه، وميتلك القدرة 

على اجلهر باحلقيقة"،. وهو 
ما يدفعنا لل�صوؤال: ما هو 

دور املثقف يف جمتمعنا الذي 
ينزعج من املثقفني احلقيقيني؟  
لنهم ل يحفظون ق�صائد ح�صن 

ال�صنيد!!.

بني احتجاج 
واحتجاج !!

احلديث الأخري مع ناظم حكمت

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ض له���ذا اليوم 
)الحد( اأن درجات احلرارة �صتحافظ 
على  معدلتها ليوم ام�ض، وان اجلو 

�صيكون �صحوا 
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رحيل ح�سن ح�سني: م�سوار فني طويل لـ" اأيقونة الكوميديا "  تقريـــر ... 

م�سوار فني طويل ق�ساه 
الفنان امل�سري ح�سن 

ح�سني ما بني ال�سينما 
والتلفزيون وامل�سرح، 

مقدًما ع�سرات الأعمال 
التي كان لها �سدى لدى 

اجلمهور على الرغم من 
عدم تقلده البطولة 

املطلقة ولو ملرة واحدة، 
اإل اأنه كان دائًما بطًل يف 

العمل الذي يقدمه.

اأطلق عليه الكاتب ال�صحايف مو�صى �صربي 
لقب "الق�صا�ض" ب�صب���ب كرة الأعمال التي 
يقدمه���ا، وكان كثرًيا م���ا ميتدح ح�صني هذا 
اللق���ب. بينما �صماه املخ���رج خريي ب�صارة 
ب�"املن�ص���ار". اعترب عدد كبري م���ن الفنانني 
املتواجدي���ن عل���ى ال�صاح���ة الفني���ة حالًي���ا 
اأن ح�صن���ي ه���و متيمة حظه���م؛ حيث كانت 
حتقق الأعم���ال التي ي�صارك فيه���ا اإيرادات 
�صخمة للغاية مثلما ح�صل مع الفنان حممد 
�صعد يف فيلمه "اللمبي" وبعد ذلك ا�صتعان 
به �صعد يف الكثري م���ن اأفالمه الأخرى مثل 
"الل���ي بايل بالك"، و"ع���وكل"، و"بوحة" 
وغريه���ا. كما قدم م���ع الفن���ان اأحمد حلمي 
ع���دًدا م���ن الأف���الم وه���ي "ميدو م�ص���اكل"، 

و"زكي �صان" و"على جثتي". 
ورغ���م اأن ح�صن���ي حقق �صه���رة وا�صعة يف 
عمر كب���ري اإل اأن���ه �صارك من���ذ ال�صبعينيات 
يف اأعمال مهمة للغاية مثل "ليه يا بنف�صج" 
)1193( م���ع املخ���رج ر�ص���وان الكا�ص���ف، 
  " "  ، و"البدرون واأفالم "دماء على الأ�صفلت

و"ال���ربيء" ، و"�ص���واق الأتوبي����ض"   مع 
املخ���رج عاطف الطي���ب، و"�ص���ارق الفرح" 
للمخرج داود عبد ال�صيد. وقدم يف كل منها 

اأدواًرا بعي���دة ع���ن الكوميديا اإىل حد كبري، 
وكان���ت اآخ���ر م�صاركات���ه ال�صينمائي���ة ع���ام 
2019 م���ن خالل فيل���م "خيال ماآت���ة" الذي 
�ص���ارك يف بطولته مع الفن���ان اأحمد حلمي. 
وكانت بداي���ة ح�صن ح�صن���ي �صينمائًيا من 
خالل دور �صغ���ري للغاية يف فيلم "الكرنك" 
ال���ذي قدم���ه ن���ور ال�صريف و�صع���اد ح�صني 

واإخراج علي بدرخان، عام 1975.
على النط���اق التلفزيوين م���ن اأ�صهر اأعماله 
م�صل�ص���الت "مل���ك روحي"، و"اأي���ن قلبي"، 
مع الفنانة ي�صرا، و"اأبنائي الأعزاء �صكرا" 
و"املال والبن���ون" وغريها. ومتيز ح�صني 
يف معظ���م اأدواره التلفزيوني���ة ب�صخ�صي���ة 
م�صل�صالت���ه  اآخ���ر  وكان  ال�صري���ر.  الرج���ل 
عبد  غ���ادة  الفنان���ة  املع���ز" م���ع  "�صلطان���ة 
ال���رازق وال���ذي عر����ض يف �صه���ر رم�ص���ان 
املنق�صي. وم���ن قبله كان قد �صارك يف �صهر 
رم�ص���ان 2019 يف م�صل�صل "اأبو جبل" مع 

م�صطفى �صعبان.
اأم���ا م�صرحًي���ا ف���كان لوقوف���ه عل���ى خ�صب���ة 

امل�ص���رح ب�صمة خا�صة، وق���د �صبق و�صارك 
يف م�صرحي���ات "مل���ا باب���ا ين���ام" و"ج���وز 
ولوز" و"حزمني يا" و"عفروتو" و"ق�صطة 

وع�صل" وغريها.
م���رة  اأول  وحت���دث يف وق���ت �صاب���ق ع���ن 
وق���ف فيها على خ�صب���ة امل�ص���رح موؤكًدا يف 
ت�صريح���ات ل���ه اأن اأول عم���ل م�صرح���ي ل���ه 
كان يف فرن�صا من خالل م�صرحية "اإيزي�ض 
واأوزوري����ض"، للمخرج �صم���ري الأ�صواين، 
وق���د ح�صرت العر����ض امللكة فري���دة )ملكة 
م�ص���ر وقته���ا(. كان ح�صن���ي وقته���ا يق���دم 
�صخ�صية �صيخ البل���د، وبعد انتهاء العر�ض 
�صع���دت امللك���ة فري���دة لت�صل���م عل���ى فري���ق 
امل�صرحي���ة على خ�صبة امل�ص���رح، وطلبت اأن 
تت�ص���ور مع���ه، وق���د �صبق وح�ص���ل ح�صني 
على جوائز مهرجان الرواية عن فيلم "دماء 
على الأ�صفلت"، واأح�صن ممثل يف مهرجان 
الإ�صكندري���ة ال�صينمائ���ي عن فيل���م "فار�ض 
املدين���ة" ع���ام 1993، وخم����ض جوائز عن 

دوره يف فيلم "�صارق الفرح". 

حول العالم

من هو جورج فلويد الذي اأ�سعل مظاهرات مينيابولي�س؟
با�صم  اأ�صدقائه   لدى  معروفا  كان 
ك��ان  ال���ذي  اللطيف"  "العمالق 
يحاول تغيري حياته!.. اإنه جورج 
مات  ال��ذي  الأ�صمر  الرجل  فلويد، 
�صرطة  �صابط  و�صع  عندما  خنقا 
يف مدينة مينيابولي�ض، يف ولية 
على  ركبته  الأمريكية،  ميني�صوتا 

عنق فلويد.
ول���د ج����ورج ف��ل��وي��د ال����ذي ت��ويف 
ولية  يف  عاما   46 ناهز  عمر  عن 
ك���ارول���ي���ن���ا ال�����ص��م��ال��ي��ة، وع��ا���ض 
�صبابه يف مدينة هيو�صنت بولية 
تك�صا�ض، لكنه بعد اإطالق �صراحه 
من ال�صجن انتقل اإىل مينيابولي�ض 
قبل عدة �صنوات للعثور على عمل، 
كري�صتوفر  ع��م��ره  ل�صديق  وف��ق��ا 

هاري�ض.

وكان فلويد معروفا لدى اأ�صدقائه 
با�صم "بيغ فلويد" وكان اأبا لبنة 
تعي�ض  �صنوات،  العمر 6  تبلغ من 
والدتها،  مع  هيو�صنت  مدينة  يف 
روك�������ص���ي وا����ص���ن���ط���ن، وال��ت��ي 
"هيو�صنت  ل�صحيفة  حت��دث��ت 
كرونيكل" قائلة اإن جورج كان 

اأبا جيدا.

م����ن ج��ان��ب��ه��ا و����ص���ف���ت ���ص��دي��ق��ة 
كورتيني  اللطيف"،  "العمالق 
بالفاجعة،  ف��ل��وي��د  وف���اة  رو�����ض، 
وقالت ل�صحيفة "�صتار تريبيون" 
اإن "ال�صتيقاظ هذا ال�صباح لروؤية 
مينيابولي�ض حترتق �صيكون �صيئا 
من �صاأنه اأن يدمر فلويد، لقد اأحب 
املدينة. جاء اإىل هنا وظّل فيها من 

اأجل النا�ض والبحث عن فر�صة يف 
احلياة".

موهوبا  ريا�صيا  فلويد  كان  كذلك 
القدم  ك��رة  يف  خا�ض  ب�صكل  ب��رع 
وال�����ص��ل��ة يف امل���در����ص���ة، وف��ق��ا ملا 
نيوز"  "�صكاي  �صبكة  موقع  ذكره 
اأحد  عن  نقل  وال��ذي  الربيطاين، 
زم����الء ف��ل��وي��د ال�����ص��اب��ق��ني، وه��و 
لديه  كانت  اإنه  قوله  كوبر،  دونيل 

لطيفة". وروح  هادئة  "�صخ�صية 
ووفقا لأم ابنته روك�صي وا�صنطن، 
اإك��م��ال  م��ن  يتمكن  مل  فلويد  ف���اإن 
"هيب  فرقة  اإىل  وان�صم  درا�صته 
العثور  يف  ف�صله  وب��ع��د  هوب"، 
ع��ل��ى ع��م��ل يف ه��ي��و���ص��نت، غ���ادر 

املدينة اإىل مينيابولي�ض.
فلويد  ك���ان  مينيابولي�ض،  ويف 
ي��ع��م��ل يف وظ��ي��ف��ت��ني، اإح��داه��م��ا 
ك�صائق �صاحنة والأخرى كحار�ض 
يحظى  كان  حيث  مطعم،  يف  اأم��ن 

باإ�صادة الزبائن.

تايلور  ال�صهرية  البوب  مغنية  رّدت 
�صويفت بقوة على الرئي�ض الأمريكي 
دونالد ترمب، )اجلمعة(، بعدما كتب 
باإطالق  ي�صمح  باأنه  توحي  تغريدة 
غا�صبني  متظاهرين  ع��ل��ى  ال��ن��ار 
اأ�صود، يف  رجاًل  ال�صرطة  قتل  من 
ميني�صوتا  بولية  مينيابولي�ض 
ل�"وكالة  وف����ًق����ا  الأم����ريك����ي����ة، 
وكتبت  الفرن�صية".  ال�صحافة 
حيث  "تويرت"  ع��ل��ى  ���ص��وي��ف��ت 
م�صتخدم:  مليون   86 يتابعها 
تفوق  ن���ريان  اأ�صعلت  "بعدما 

فرتة  كل  خ��الل  والعن�صرية  البي�ض 
رئا�صتك... هل لديك اجلراأة للتظاهر 
ق الأخ���الق���ي ق��ب��ل ال��ت��ه��دي��د  ب��ال��ت��ف��وُّ
بتغريدة  وا�صت�صهدت  بالعنف؟". 
فيها:  قال  التي  للجدل  املثرية  ترمب 
اإط��الق  ي��ب��داأ  ال��ن��ه��ب،  ي��ب��داأ  "عندما 
"�صن�صوت  ت�صيف:  اأن  قبل  النار". 
)ت�����ص��ري��ن  ن���وف���م���رب  لإزاح�����ت�����ك يف 
اجل��دل  ت��رم��ب  اأث���ار  وق��د  الثاين(". 
متقّدم  وق��ت  يف  تغريدة  ن�صره  بعد 
م��ن ال��ل��ي��ل ع��ل��ى اح��ت��ج��اج��ات عنيفة 
مينيابولي�ض  يف  لل�صرطة  مناه�صة 

ب�"قطاع  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  فيها  و���ص��ف 
طرق"، وحّذر من تدخل ع�صكري.

وُن�����ص��ر م��ئ��ات اجل��ن��ود يف ���ص��وارع 
اأم�ض  ب��ول  و�صانت  مينيابولي�ض 
ال�صغب  اأعمال  من  ثالثة  ليلة  بعد 
بوح�صية  للتنديد  ب����داأت  ال��ت��ي 
ال�صرطة �صد الأمريكيني من اأ�صل 
اأفريقي. وانطلقت الحتجاجات 
ع��ق��ب ان��ت�����ص��ار م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و 

ُقِتل  ال��ذي  فلويد  ج��ورج  ي�صور 
على  اليدين  مكبل  ال�صرطة  يد  على 

الأر�ض، يوم الثنني املا�صي.

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اإغ�������الق امل��ق��اه��ي 
تف�صي  م���ع  اأمل���ان���ي���ا،  يف  وامل��ط��اع��م 
ازداد  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
كبري  ب�صكل  القهوة  ا�صتهالك  معدل 
وفق ما اأعلنه الحتاد الأملاين للقهوة. 
وزاد ا�صتهالك القهوة يف البالد خالل 
واأبريل/ني�صان  م��ار���ض/اآذار  �صهري 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة   %3 بنحو  املا�صيني 
نف�صها من عام 2019. واأو�صح الحتاد 
اأنه يف الوقت الذي تراجع فيه ا�صتهالك 
القهوة يف املقاهي واملطاعم بن�صبة %76، 
 ،%20 بن�صبة  املنازل  يف  ال�صتهالك  ازداد 
وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأملانية. وقال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ب��راي��ب��ي�����ض،  ه��وجل��ر 

ال��ق��ه��وة  اإن  ال��ق��ول  "ميكننا  ل���الحت���اد: 
ت�صاعد على مقاومة اأزمة كورونا، بعد 
زيادة ا�صتخدام ماكينات القهوة خالل 

 ."%10 بن�صبة  املا�صيني  ال�صهرين 
يف  القهوة  ا�صتهالك  معدل  وبلغ 
لرتا   166 نحو   2019 ع��ام  اأملانيا 

ا�صتهالك  لكل �صخ�ض، بزيادة لرتين عن 
عام 2018، وهي الزيادة التي تقدر بنحو 
مليار كوب. وكانت العديد من الدرا�صات 
قد ك�صفت عن العالقة بني القهوة واحلالة 
درا�صة  اأو�صحت  حيث  ملتناولها،  النف�صية 
يف 2013 اأن تناول القهوة يخف�ض النزعة 
النتحارية بن�صبة 45% ملا تلعبه من دور 

يف تعديل احلالة املزاجية.

 
معجبيها  بيون�صيه  المريكية  النجمة  حثت 
بعد  بالعدالة  تطالب  عري�صة  توقيع  على 
يد �صابط  على  املروعة  فلويد  ج��ورج  وف��اة 
�صرطة يف ولية ميني�صوتا يف وقت �صابق من 

هذا الأ�صبوع.
الق�صري  الفيديو  خ��الل  من  بيون�صيه  وقالت 
'نحن بحاجة  عرب ح�صابها مبوقع ان�صتغرام: 
للعدالة جلورج فلويد، لقد �صهدنا جميًعا مقتله 
ومثريون  مك�صورون  نحن  النهار،  و�صح  يف 

لال�صمئزاز ول ميكننا تطبيع هذا الأمل".
الأ�صخا�ض  م��ع  فقط  اأحت���دث  ل  "اأنا  واأ���ص��اف��ت: 
اأي  اأو  ب��ن��ي،  اأ���ص��ود،  اأب��ي�����ض،  كنت  اإذا  امل��ل��ون��ني، 
بالياأ�ض  ت�صعر  اأن��ك  من  متاأكدة  اأن��ا  بينهما،  �صيء 
من العن�صرية اجلارية يف اأمريكا الآن،  ل مزيد من 
روؤية  من  مزيد  ل  للب�صر،  امل��ربرة  غري  القتل  عمليات 
الأ�صخا�ض امللونني اأقل من الب�صر، مل يعد باإمكاننا النظر 
مرات  �صهدنا  "لقد  قائلة:  بيون�صيه،  بعيًدا".واختتمت 
عديدة عمليات القتل العنيفة هذه دون عواقب، نعم، مت اتهام 

�صخ�ض ما ولكن العدالة بعيدة عن التحقيق".
"رجاء  قائلة:  العري�صة،  على  التوقيع  جمهورها  من  وطالبت 
التوقيع على العري�صة وموا�صلة ال�صالة من اأجل ال�صالم والرحمة 

وال�صفاء من اأجل بلدنا. �صكرا جزيال لك".

اأن  اإىل  ال��ع��امل  ن���ّوه الأط���ب���اء ح���ول 
الغالبية العظمى من وفيات فريو�ض 
كورونا امل�صتجد لن تكون ناجتة عن 
الإ���ص��اب��ة ب��ه، ب��ل �صتنتج ع��ن الآث��ار 
على  تركها  التي  ال�صلبية  اجلانبية 

الأنظمة ال�صحية.
ال����دول  ت��رك��ي��ز  اأن  واأك�����د اخل�����رباء 
كورونا"  "فريو�ض  ع��ل��ى  امل��ك��ث��ف 
اإىل  اأدى  الوحيد  عدوهم  باعتباره 
الأخ��رى،  ال�صحية  امل�صكالت  تفاقم 
بح�صب ما ذكرت �صبكة "بي بي �صي" 
من  العديد  وحر�صت  الربيطانية. 
الفريو�ض،  تف�صي  بداية  منذ  ال��دول 
تعطي  اأن��ه��ا  ملواطنيها  التاأكيد  على 
تاأجيل  مت  لذلك  ونتيجة  له.  اأولوية 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ط��ع��ي��م��ات امل��رت��ب��ط��ة 
الكلى  وغ�صل  الأخ����رى  ب��الأم��را���ض 
وب��ع�����ض اجل����راح����ات وف��ح��و���ص��ات 
الروتينية  والفحو�صات  ال�صرطان، 
احلايل  ال��وب��اء  اأن  ويبدو  الأخ���رى. 

هو  كما  فقًرا  البلدان  اأ�صد  �صي�صرب 
الأزم�����ات، وح��ذر  احل���ال م��ع جميع 
متابعة بع�ض  اأن تعطيل  العلماء من 
الأمرا�ض، مثل فريو�ض نق�ض املناعة 
يوؤدي  قد  واملالريا  وال�صل  الب�صرية 
حجم  بنف�ض  ب�����ص��ري��ة  خ�����ص��ائ��ر  اإىل 
يخ�صى  وب��امل��ث��ل،  ك��ورون��ا.  خ�صائر 
الناجمة  ال��وف��ي��ات  اأن  م��ن  اخل���رباء 
اأن  ميكن  الكولريا  مثل  اأمرا�ض  عن 
عن  الناجمة  الوفيات  بكثري  تتجاوز 
وقد  نف�صه.   "19  – "كوفيد  مر�ض 

�صرحت منظمة ال�صحة العاملية باأن ما 
ل يقل عن 80 مليون طفل معر�صون 
الآن خلطر الإ�صابة بالدفرتيا و�صلل 
عطل  اأن  بعد  واحل�����ص��ب��ة،  الأط��ف��ال 
 68 يف  التح�صينات  برامج  ال��وب��اء 
من  كثري  ويعتقد  الأق���ل.  على  دول��ة 
العاملية  الإغالق  عمليات  اأن  اخلرباء 
الالحقة  القت�صادية  وال�صطرابات 
بوفيات  ي�صمى  م��ا  ت��زي��د  اأن  مي��ك��ن 
الياأ�ض، حيث يلجاأ بع�ض الأ�صخا�ض 

اإىل اإدمان الكحول اأو النتحار.

بيون�سيه تطالب 
بتوقيع عري�سة 

ملحاكمة قتلة 
جورج فلويد  

العلماء يوؤكدون اأن غالبية وفيات كورونا 
مل تكن ب�سبب الإ�سابة به 

الأملان يواجهون كورونا مبليار كوب قهوة 

تايلور �سويفت 
لرتمب: اأ�سعلَت 

نريان تفوق 
البي�س و�سن�سوت 

لإزاحتك
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