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جماعة م�سلحة تفرج عن متظاهر بعد �ساعات على اختطافه ببغداد

القانونية الربملانية :عطلة
كورونا � ّأخرت �إكمال قانون
االنتخابات

�إغالق مقر حزبي واعتقال �أفراده بعد مهاجمتهم
املتظاهرين فـي الب�صرة
 بغداد /املدى
يف الليلة االوىل من موجة
االحتجاجات الثالثة عادت
االتهام ��ات تالح ��ق �أح ��زاب �سيا�سية
با�ستخدام العنف وقتل املتظاهرين.
وخالل الـيومني املا�ضيني ،قتل اثنان
م ��ن املتظاهرين يف اجلنوب ،وجرح
� 5آخرون ،كم ��ا مت اختطاف متظاهر
م ��ن و�س ��ط بغ ��داد ،قب ��ل ان يف ��رج
عنه الحق ��ا .وق ��ال رئي� ��س احلكومة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي يف تغريدة على
(تويرت) :وجّ ُ
هت مبالحقة املتورطني
مبهاجم ��ة املتظاهري ��ن يف الب�صرة.
كذل ��ك قال ان "الق ��وات االمنية نفذت
عملية اعتقالهم بع ��د �صدور مذكرات

ق�ضائي ��ة� ،شك ��را للق�ض ��اء الع ��ادل
واالجهزة االمنية البطلة" .وا�ضاف:
"وعدنا ب�أن املتورطني بدم العراقيني
ل ��ن يناموا ليلهم ،نح ��ن نفي بالوعد.
�سلمية االحتج ��اج واجب ي�شرتك به
اجلمي ��ع" .وعاد �صب ��اح ام�س ،تدفق
املتظاهري ��ن اىل ج�س ��ر اجلمهورية،
ال ��ذي �سيط ��ر علي ��ه املحتج ��ون يوم
االح ��د املا�ض ��ي ،بع ��د ازال ��ة �سات ��ر
مكافحة ال�شغب.
باملقاب ��ل توا�صلت م�ساع ��ي نا�شطني
وتن�سيقي ��ات يف العا�صم ��ة ،للتهدئة
واعط ��اء الفر�صة حلكوم ��ة الكاظمي
يف ك�شف قتلة املتظاهرين.
ويف الب�ص ��رة اعلنت قي ��ادة ال�شرطة
باملحافظ ��ة ع ��ن �إغالقه ��ا مق ��ر ح ��زب

"ث�أر الله الإ�سالمي" و�إلقاء القب�ض
عل ��ى من فيه �إثر �إط�ل�اق نار �أدى �إىل
�إ�صاب ��ة ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن ليل ��ة
�أم�س .وقال بيان للقي ��ادة ،ام�س� ،إن
قوة م ��ن ال�شرطة توجهت على الفور
�إىل مقر مكتب احلزب و�ألقت القب�ض
عل ��ى م ��ن في ��ه و�أغلقت ��ه للتحقق من
مالب�سات �إطالق النار .و�أ�شار البيان

�إىل �أن ذل ��ك الإج ��راء ي�أت ��ي نتيج ��ة
�إطالق عيارات نارية خالل ا�شتباكات
ح�صل ��ت م ��ع متظاهرين ق ��رب مبنى
ح ��زب ث�أر الل ��ه يف الب�ص ��رة ،ما �أدى
�إىل �إ�صابة عدد من املتظاهرين.
ون ��وه البي ��ان �إىل �أن الق ��وة �ضبطت
�أ�سلح ��ة و�أعت ��دة خمتلف ��ة يف مق ��ر
احل ��زب .احم ��د املالك ��ي ،املتظاه ��ر

م ��ن الب�ص ��رة ،اك ��د يف ات�ص ��ال م ��ع
(امل ��دى) ام� ��س ان "ث� ��أر الل ��ه اطل ��ق
الر�صا� ��ص عل ��ى املحتج�ي�ن وقت ��ل
متظاهرا واحدا" وا�صاب � 5آخرين.
وكان متظاه ��رون عائ ��دون ليل ��ة
االح ��د م ��ن احتجاج ��ات ام ��ام مبنى
املحافظ ��ة ،وم ��روا مرددي ��ن هتافات
ق ��رب "ث� ��أر الل ��ه" يف منطق ��ة املعقل

 بغداد/املدى

و�س ��ط الب�ص ��رة ،قب ��ل ان يتعر�ضوا
اىل اط�ل�اق ن ��ار م ��ن داخ ��ل املق ��ر.
واك ��د نا�شط ��ون ،ان املتظاهر القتيل
وامل�صابني الآخرين يف اطالق النار،
اغلبه ��م م ��ن موالي ��د (الت�سعيني ��ات
والألفيني ��ات) وي�سكن ��ون مناط ��ق
فقرية يف الب�صرة.
 التفا�صيل �ص3

قال ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابي ��ة� ،إن ا�ستكم ��ال
الإج ��راءات املتعلق ��ة بقان ��ون
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب متوقفة
على ا�ستئن ��اف الدوام ،م�ؤك ��دة �أنها
�ستثب ��ت نظ ��ام الدوائ ��ر االنتخابي ��ة
املتع ��ددة ،واالح�صائي ��ة ال�سكاني ��ة،
وكوتا الن�س ��اء يف اجتماعها املرتقب

ترامب للكاظمي :العراق بلد قوي
ميتلك دورًا مركز ًيا يف املنطقة
 بغداد  /املدى

�أكد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،ام�س االثنني� ،أن العراق بلد
قوي ومهم وميتلك دورًا مركزيًا يف املنطقة ،جاء ذلك خالل ات�صاله
برئي� ��س الوزراء م�صطفى الكاظمي .وذكر بيان ملكتب الكاظمي تلقت (املدى)
اً
ات�صال هاتفيًا من ترامب ،هن� ��أه فيه مبنا�سبة
ن�سخ ��ة منه� ،أن "االخري تلق ��ى
تولي ��ه رئا�سة احلكوم ��ة العراقية" .و�أكد ترامب بح�س ��ب البيان� ،أن "العراق
بل ��د ق ��وي ومه ��م وميتل ��ك دورًا مركزيًا يف املنطق ��ة ويف حتقي ��ق اال�ستقرار
الإقليم ��ي والدويل" ،م�شددًا عل ��ى "حر�ص الواليات املتح ��دة الأمريكية على
تعزي ��ز العالقات بني البلدين ،وا�ستعداد بالده لتقدمي امل�ساعدات االقت�صادية
ال�ضروري ��ة لدع ��م االقت�ص ��اد العراق ��ي" .م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د الكاظم ��ي حر�ص
الع ��راق على �إقامة �أف�ضل العالقات مع الواليات املتحدة .و�أو�ضح البيان� ،أن
"اجلانبني اتفقا على تو�سيع التعاون يف جمال مكافحة جائحة كورونا ،اىل
جان ��ب تطوير جهود اال�ستثمار االقت�صادي مبا يخدم م�صالح البلدين" .ويف
�سي ��اق مت�ص ��ل� ،أكد رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي ،ام� ��س االثنني ،عزمه
تعزي ��ز التن�سيق �ضمن �إط ��ار التحالف الثالثي بني الع ��راق وم�صر واالردن.
وذكر املكتب االعالمي لرئا�سة الوزراء يف بيان ،تلقت (املدى) ن�سخة منه ،ان
اً
ات�صال هاتفيًا من الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ،قدّم
"الكاظمي تلقى،
خالل ��ه التهنئة بتويل الكاظم ��ي رئا�سة احلكومة اكد فيها على تعزيز التعاون
بني البلدين ال�شقيقني يف املجاالت االقت�صادية والأمنية وال�سيا�سية ،وتفعيل
اللجان العليا امل�شرتكة بني البلدين".
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تخطت داع�ش والهول وكورونا..
عيدو الأيزيدية ت�صل عائلتها

علي رياح
يكتب:
النجم
الأف�ضل ..
والنجم
املف�ضل!
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ل�ؤي �صبحي� :أعت ّز ب�إدارة 200
مباراة دولية ّ
وثقها كتاب غيني�س

القائد العام
يعفي عبد الكريم خلف

 بغداد  /حيدر مدلول

العمليات امل�شرتكة :زيادة حتركات داع�ش ال تعني تنفيذه "غزوة رم�ضان"

زاد تنظيم داع�ش من ن�شاطاته مع حلول
�شه ��ر رم�ض ��ان ،كذل ��ك و�س ��ط ان�شغ ��ال
الق ��وات االمني ��ة �ضم ��ن واجب ��ات اخ ��رى بت�أم�ي�ن
اجراءات احلظر �ضد تف�شي وباء كورونا .
وذكرت وكالة  Efeاالخبارية اال�سبانية يف تقرير
له ��ا م�ست�شه ��دة ببي ��ان خلي ��ة االع�ل�ام االمن ��ي بان
القوات االمنية �سجلت �سبع هجمات خالل رم�ضان،

م�شرية اىل ان م�صادر اخرى رفعت العدد اىل اكرث
م ��ن  30هجوم ��ا  .املتح ��دث با�سم قي ��ادة العمليات
امل�شرتكة الل ��واء حت�سني اخلفاجي ،قال يف حديث
لوكالة  Efeال�سبت � 8أيار بان تنظيم داع�ش هاجم
قوات امنية وبنى حتتي ��ة ،نافيا حدوث اي هجوم
كبري او غزوة.
وا�ض ��اف اخلفاج ��ي بقول ��ه "ميك ��ن و�ص ��ف ه ��ذا
الن�ش ��اط با�سل ��وب ح ��رب ع�صابات ولي� ��س هجوم
غزوة رم�ضان �أو اعادة جتميع �صفوف ".

وكان وزير الدفاع ال�سابق جناح ال�شمري ،قد ذكر
يف ت�صريح له بتاريخ  23ني�سان املا�ضي بانه كانت
هناك م�ؤخرا "زيادة بالعمليات االرهابية لداع�ش".
وقال ان هناك زيادة يف العمليات االرهابية م�ؤخرا
وعملي ��ات الت�سل ��ل و�ض ��رورة معرف ��ة اال�سب ��اب
الت ��ي �أدت اىل ذل ��ك مع و�ضع التقيي ��م الكامل لكافة
احل ��وادث يف قواطع العمليات ،م�ؤك ��دا "على عدم
ال�سماح لعنا�صر داع� ��ش با�ستغالل الظرف احلايل
الذي مير به البلد يف مكافحة وباء كورونا".

مراقبون :الكاظمي قادر على �سحب �سالح الف�صائل
 متابعة  /املدى
يق ��ول مراقب ��ون ،ان رئي� ��س احلكوم ��ة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي قادر عل ��ى مالحقة قتلة
املتظاهرين الذين بلغوا نحو � 700شهيد بالإ�ضافة اىل
 23الفا م ��ن اجلرحى .ورجحوا ان ي�ش ��ارك الكاظمي
بت�سويات بني وا�شنطن وطهران �ستلقي بظاللها على
امل�شهد العراقي ما يجرب الف�صائل امل�سلحة على ت�سليم
�سالحها.
ق ��ال عبد ال�ستار اجلميلي� ،أم�ي�ن عام احلزب الطليعي
النا�صري بالعراق� ،إن مهمة حما�سبة قتلة املتظاهرين
لي�س ��ت �أم ��را �سهال نظ ��را ملراك ��ز القوى الت ��ي حتتلها
الأط ��راف املتورط ��ة يف ه ��رم ومفا�ص ��ل ال�سلط ��ة،
ومنظومتها العميقة.
و�أ�ض ��اف �أم�ي�ن احل ��زب الطليع ��ي ل� �ـ (�سبوتني ��ك):
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�أ�صحاب املهن يلتزمون ب�إجراءات الوقاية وال�سالمة ال�صحية ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

التحالف الدويل :التنظيم �صعد هجماته ردًا على العمليات الع�سكرية
 ترجمة  /حامد احمد

متهي ��دا لإر�سال القان ��ون �إىل رئا�سة
اجلمهورية للم�صادقة عليه.
وكان رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي قد طلب من جمل�س النواب
ا�ستكم ��ال الت�صوي ��ت عل ��ى قان ��ون
اانتخابات الربملان اجلديد وار�ساله
اىل رئا�سة اجلمهورية لغر�ض ادخاله
حيز التنفيذ بع ��د ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية .ويقول حممد الغزي ،نائب
رئي�س اللجن ��ة القانونية يف جمل�س
الن ��واب لـ(امل ��دى) �إن جلنته "تنتظر
�إع ��ادة ال ��دوام يف جمل� ��س الن ��واب
ال�ستكمال اجراءات قانون انتخابات
جمل�س الن ��واب واملتعلق ��ة بالدوائر
املتع ��ددة وامل�صادق ��ة عليه ��ا من قبل
هيئة رئا�سة املجل�س متهيدا لإر�ساله
�إىل رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة للم�صادق ��ة
علي ��ه" .وكان جمل�س النواب قد مرر
قان ��ون انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب
يف الراب ��ع والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر
كان ��ون االول املا�ضي ،اال �أن "رئا�سة
املجل�س مل تر�سل القانون �إىل رئا�سة
اجلمهورية للم�صادق ��ة عليه ون�شره
يف جريدة الوقائع الر�سمية".
وي�ؤك ��د الغ ��زي �أن "�إجاب ��ات م ��ن
وزارة التخطي ��ط و�صل ��ت �إىل
اللجن ��ة القانوني ��ة النيابي ��ة ب�ش� ��أن
القان ��ون وان اللجنة ب ��د�أت بدرا�سة
كل امل�ش ��اكل املوج ��ودة يف قان ��ون
انتخابات جمل�س النواب".
 التفا�صيل �ص2

"بالتايل ف�إن الكاظمي �إذا ما قرر اتخاذ هذه اخلطوة،
فل ��ن يتخذها مبا�شرة� ،إال بعد �أن يثبت �أركان حكومته
وجتميع م�صادر قوته والتخل�ص على الأقل من مراكز
الق ��وة الأك�ث�ر ت�أث�ي�را يف منظوم ��ة الدول ��ة الأمني ��ة،
وبع� ��ض امليلي�شيات امل�سلحة الت ��ي ال ميكن اال�ستهانة
بقوته ��ا" .وتابع اجلميل ��ي "ف�ضال ع ��ن حاجته للدعم
املحل ��ي والعربي والدويل املطل ��وب ،وحتى ي�ستطيع
�أن يبل ��ور ذلك كله ف�إن الأمر يحت ��اج �سيا�سة تدريجية
حتقق ب�ي�ن مرحلة و�أخرى ( )...مواقع �صادة للقوى،
التي مازالت متتلك رمبا الأوراق الأ�صعب يف املوازنة
ال�سيا�سية احلالية ،ولن تقف مكتوفة الأيدي".
ولف ��ت اجلميلي �إىل �أن مهمة الكاظمي لن تكون �سهلة،
لكنها لي�ست م�ستحيلة� ،إذا ما قرر اتخاذ اخلطوة وبد�أ
يف تنفيذها على مراحل.
 التفا�صيل �ص3

و�ش ��دد عل ��ى "اتخ ��اذ كاف ��ة االج ��راءات الطبي ��ة
والوقائي ��ة واالج ��راءات االمنية ملقاتل ��ة االرهاب،
ف�ضال عن حماربة الف�ساد".
و�أك ��د ال�شم ��ري "عل ��ى �ض ��رورة تكثي ��ف اجله ��د
اال�ستخبارات ��ي وجمع املعلوم ��ة الدقيقة وحتليلها
م ��ع وجوب ا�ستخ ��دام كافة اجله ��ود الع�سكرية من
القوة اجلوية وطريان اجلي�ش وال�صنوف االخرى
للق�ضاء على ماتبقى من فلول داع�ش االرهابي".
التفا�صيل �ص2

�أك ��د ل� ��ؤي �صبح ��ي ،احلك ��م
ال ��دويل امل�ساع ��د ال�ساب ��ق،
ان ع ��دم وج ��ود عالق ��ات عل ��ى ال�صعيد
القاري لعب دور ًا م�ؤثر ًا يف عدم تواجد
ال�ص ّف ��ارة العراقية �ضم ��ن قائمة احلكام
الذين �سيتولون �إدارة مباريات الن�سخة
املقبلة من بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم
التي ت�ض ّيفها العا�صمة القطرية الدوحة
خ�ل�ال الفرتة من احلادي والع�شرين من
�شهر ت�شرين الثاين ولغاية الثامن ع�شر
م ��ن �شهر كان ��ون الأول  .2022و�أ�ضاف
�صبحي يف حديث خ�ص به (املدى) �":إن

احلكام الدولي�ي�ن العراقيني يت�ألقون يف
الواجب ��ات القارية التي ت�سند لهم �ضمن
مناف�سات جميع البط ��والت التي يقيمها
االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم ،وهم من
�ضمن ح ��كام النخبة حي ��ث جنح الطاقم
العراقي بقيادة عل ��ي �صباح بامتياز يف
�إدارة مب ��اراة ذه ��اب الن�سخ ��ة الأخ�ي�رة
م ��ن دوري �أبط ��ال �آ�سيا لك ��رة القدم بني
فريقي الهالل ال�سعودي و�ضيفه اوراوا
ريد دياموندز الياب ��اين التي جرت يوم
التا�سع من �شه ��ر ت�شرين الثاين املا�ضي
على ملعب جامعة امللك �سعود بالعا�صمة
ال�سعودية الريا�ض".
 التفا�صيل �ص5

ال�ص��حة ت�س��جل � 51إ�ص��ابة بكورونا وتدر�س خيار "احلظر ال�شامل"
بغداد  /املدى
وف ��اة واح ��دة يف بغ ��داد /الكرخ.
ولفت ��ت ال ��وزارة اىل ان "جمموع
اعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة اال�صاب ��ات بل ��غ  ،٢٨١٨وجمموع
والبيئ ��ة� ،أم�س االثنني ،الوفي ��ات  ،١١٠اما جمموع حاالت
ت�سجي ��ل  51ا�صاب ��ة جدي ��دة ال�شف ��اء  ،"١٧٩٠مبين ��ة ان "ع ��دد
بفريو� ��س كورون ��ا يف عم ��وم
العراق .وقالت ال ��وزارة يف بيان،
تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ،ان
"خمتربات وزارة ال�صحة والبيئة
�سجلت (� )٥١إ�صابة جديدة موزعة
كالت ��ايل :بغ ��داد /الر�صاف ��ة،٣٤ :
بغ ��داد /الك ��رخ ،٨ :مدين ��ة الطب:
 ،٨الب�ص ��رة ."١ :يف حني بلغ عدد
امل�شافني  ٥٦حالة.
وك�شفت الوزارة عن ت�سجيل حالة

الراقدين الكلي ."٩١٨
اىل ذل ��ك� ،أعل ��ن وزي ��ر ال�صح ��ة
والبيئ ��ة ،ح�س ��ن حمم ��د التميمي،
عن درا�س ��ة لإع ��ادة تطبيق احلظر
ال�شام ��ل �أو احلظ ��ر املناطقي للحد

من انت�شار فايرو�س كورونا.
ق ��ال وزي ��ر ال�صح ��ة يف �أول بي ��ان
ي�ص ��در عن ��ه بعد ت�سمن ��ه املن�صب:
"احي ��ي م�ل�اكات وزارة ال�صح ��ة
والبيئة على اختالف تخ�ص�صاتهم،
مل ��ا قدم ��ه اجلي� ��ش االبي� ��ض م ��ن
بط ��والت عظيم ��ة من ��ذ ا�شه ��ر وما
زال ��وا م�ستمري ��ن ،يف مواجه ��ة
جائح ��ة كورون ��ا من خ�ل�ال تقدمي
خمتل ��ف اخلدم ��ات ،الت�شخي�صي ��ة
والعالجي ��ة والوقائي ��ة ،ف�ضلاً عن
واجباته ��م االخ ��رى يف تق ��دمي
الرعاي ��ة ال�صحي ��ة مبختل ��ف
م�ستوياتها".
�أ�ضاف �أنه "قبل ثالثة �أ�شهر تقريبًا

متكنت مؤ�س�ساتن ��ا ال�صحية من
اكت�ش ��اف الإ�صاب ��ة الأوىل لوب ��اء
كورون ��ا امل�ستجد يف العراق ،ويف
 11م ��ن �آذار املا�ضي �أعلنت منظمة
ال�صحة العاملية عن جائحة كورونا
كوب ��اء عامل ��ي منت�ش ��ر وخطري يف
�أغل ��ب بلدان العامل ،وم ��ا خلفه من
تداعي ��ات �صحي ��ة خط�ي�رة انهكت
�أنظم ��ة �صحي ��ة عريق ��ة ومتقدمة،
وما زالت ن�سب الإ�صابة والوفيات
الناجت ��ة ع ��ن الوب ��اء يف ت�صاعد،
وبلغ عدد الإ�صابات املكت�شفة حتى
الآن يف دول العامل املختلفة �أربعة
مالي�ي�ن �إ�صاب ��ة ومئت�ي�ن وثمانني
�ألف وفاة".
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القانونية الربملانية :عطلة كورونا � ّأخرت �إكمال
قانون االنتخابات

 بغداد/املدى
قال ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة النيابي ��ة� ،إن
ا�س ��تكمال الإج ��راءات املتعلق ��ة بقانون
انتخاب ��ات جمل�س الن ��واب متوقفة على
ا�س ��تئناف ال ��دوام ،م�ؤكدة �أنها �س ��تثبت
نظ ��ام الدوائ ��ر االنتخابي ��ة املتع ��ددة،
واالح�صائي ��ة ال�سكاني ��ة ،وكوتا الن�ساء
يف اجتماعه ��ا املرتق ��ب متهي ��دا لإر�سال
القان ��ون �إىل رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة
للم�صادقة عليه.
وكان رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي ق ��د طلب م ��ن جمل� ��س النواب
ا�ستكم ��ال الت�صوي ��ت عل ��ى قان ��ون
اانتخاب ��ات الربمل ��ان اجلدي ��د وار�سال ��ه
اىل رئا�س ��ة اجلمهورية لغر� ��ض ادخاله
حي ��ز التنفي ��ذ بع ��د ن�ش ��ره يف اجلريدة
الر�س ��مية .ويق ��ول حممد الغ ��زي ،نائب
رئي� ��س اللجن ��ة القانوني ��ة يف جمل� ��س
النواب لـ(املدى) �إن جلنته "تنتظر �إعادة
ال ��دوام يف جمل� ��س الن ��واب ال�س ��تكمال
اج ��راءات قان ��ون انتخاب ��ات جمل� ��س
الن ��واب واملتعلق ��ة بالدوائ ��ر املتع ��ددة
وامل�ص ��ادقة عليه ��ا من قبل هيئة رئا�س ��ة
املجل� ��س متهي ��دا لإر�س ��اله �إىل رئا�س ��ة
اجلمهورية للم�صادقة عليه".
وكان جمل� ��س الن ��واب ق ��د م ��رر قان ��ون
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب يف الراب ��ع
والع�ش ��رين م ��ن �ش ��هر كان ��ون االول
املا�ض ��ي ،اال �أن رئا�س ��ة املجل� ��س مل
تر�س ��ل القانون �إىل رئا�س ��ة اجلمهورية
للم�ص ��ادقة علي ��ه ون�ش ��ره يف جري ��دة
الوقائع الر�سمية".
وي�ؤك ��د الغ ��زي �أن "�إجابات م ��ن وزارة
التخطيط و�ص ��لت �إىل اللجنة القانونية
النيابية ب�ش�أن القانون وان اللجنة بد�أت
بدرا�سة كل امل�شاكل املوجودة يف قانون
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب" ،مبينا ان
"هناك اقرتاحات �ستناق�ش ��ها القانونية
النيابية مب ��ا يتعلق بالدوائر االنتخابية

�أحد موظفي
مفوظية
االنتخابات
خالل عملية
العد والفرز ..
ار�شيف
التي �س ��تكون �إما على م�ستوى االق�ضية
والنواح ��ي ،او تك ��ون لكل نائ ��ب دائرة
انتخابي ��ة واح ��دة وه ��ذا يعتم ��د عل ��ى
املراكز االنتخابية امل�سجلة يف مفو�ضية
االنتخاب ��ات" .وكان القان ��ون ب�ص ��يغته
اجلدي ��دة �أحد �أبرز مطال ��ب املتظاهرين
الذي ��ن جنح ��وا يف �إرغ ��ام الأح ��زاب
والق ��وى ال�سيا�س ��ية عل ��ى متري ��ره يف
الربملان .ويلفت النائب عن كتلة حتالف
�س ��ائرون �إىل ان جلنت ��ه "�س ��تناق�ش كل

القائد العام يعفي
عبد الكرمي خلف

ه ��ذه املقرتح ��ات يف اجتماعه ��ا املرتقب
حال ا�ستئناف الدوام يف جمل�س النواب
و�س ��تبت يف نظ ��ام الدوائ ��ر املتع ��ددة
وهل �س ��يكون على م�س ��توى الق�ضاء �أم
عل ��ى م�س ��توى النائ ��ب لكل نائ ��ب دائرة
انتخابي ��ة" .اما ما يخ�ص كوتا الن�س ��اء
يو�ض ��ح النائب عن حمافظ ��ة الديوانية
ان "هن ��اك طريق ��ة مقرتح ��ة الحت�س ��اب
كوت ��ا الن�س ��اء م ��ن خ�ل�ال ان تك ��ون لكل
ث�ل�اث دوائ ��ر انتخابية تك ��ون فيها كوتا

للن�س ��اء" ،مبين ��ا �أنه "يف ح ��ال اعتمدنا
ل ��كل نائ ��ب دائ ��رة انتخابي ��ة �س ��وف ال
نحتاج �إىل اح�ص ��ائية �سكانية اما اذا مت
اعتماد االق�ضية والنواحي �سنعتمد على
اح�صائية العام ."2010
ب ��دوره ،يق ��ول �ش ��روان دوب ��رداين،
النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة احل ��زب الدميقراطي
الكرد�س ��تاين يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى)
�إن "هن ��اك �أم ��ورا فني ��ة هي م ��ن �أعاقت
�إر�سال م�شروع قانون انتخابات جمل�س

الن ��واب م ��ن قب ��ل هيئ ��ة الرئا�س ��ة �إىل
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة للم�ص ��ادقة علي ��ه"،
م�ض ��يفا ان "الربمل ��ان يح ��اول معاجل ��ة
هذه الإ�ش ��كاليات بالتعاون مع مفو�ضية
االنتخاب ��ات ووزارة التخطي ��ط قب ��ل
ار�س ��اله" .ويو�ض ��ح دوب ��رداين �أن
"الإ�شكاليات الفنية التي تواجه القانون
تتعلق مب�س� ��ألة وجود ( )41ق�ض ��اء غري
م�س ��جلة يف وزارة التخطيط ،ف�ضال عن
م�ش ��كلة الإح�ص ��اء ال�س ��كاين ،هل نعتمد

�إح�ص ��ائية الع ��ام  2014كم ��ا مثب ��ت يف
القان ��ون اما اح�ص ��ائية الع ��ام ،"2019
مبين ��ا ان "الف ��رق ب�ي�ن الإح�ص ��ائية
الأوىل والثاني ��ة وج ��ود �س ��تة مالي�ي�ن
عراقي �أ�ص ��بحوا م�ؤهلني للم�ش ��اركة يف
االنتخابات الربملانية املقبلة".
وي�ض ��يف �أن "رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
�أر�س ��لت كل ه ��ذه امل�ش ��اكل واملتعلق ��ات
�إىل وزارة التخطي ��ط لتو�ض ��يح املوقف
القان ��وين م ��ن ه ��ذه امل�ش ��كلة" ،م�ؤك ��دا

�أن "التخطي ��ط اجاب ��ت عل ��ى بع� ��ض
اال�ستف�سارات وننتظر و�صول الإجابات
الأخرى".
ويلفت �إىل �أنه "من �ض ��من امل�شاكل التي
عرقلت �إر�سال قانون االنتخابات لرئا�سة
اجلمهوري ��ة ه ��ي كوت ��ا الن�س ��اء التي ال
ميكن احت�س ��اب الأ�صوات على م�ستوى
الق�ض ��اء الذي عدد �س ��كانه مئة �ألف ،هل
�س ��يكون مل ��ر�أة �أو لرج ��ل؟" ،معتق ��دا �أن
"هذا القانون بحاجة �إىل �إجراء تعديل
يك ��ون الت�ص ��ويت للمر�أة على م�س ��توى
املحافظ ��ة (دائ ��رة واحدة ولي� ��س دوائر
متعددة) ولي�س الق�ضاء".
وق�س ��م القانون اجلدي ��د املحافظات �إىل
دوائ ��ر انتخابية على �أ�س ��ا�س الأق�ض ��ية
وامل ��دن ،ول ��كل � 100ألف ن�س ��مة يف تلك
امل ��دن مقعد برمل ��اين ،ويف ح ��ال قل عدد
�س ��كان الق�ض ��اء عن � 100أل ��ف يدمج مع
ق�ضاء جماور لتاليف تلك امل�شكلة.
ويتابع ع�ضو جلنة الأقاليم واملحافظات
الربملانية �أن "وزارة التخطيط مل ت�سجل
حلبجة حمافظة حتى هذه اللحظة وهذه
م�ش ��كلة �أي�ض ��ا وكذلك وجود م�شكلة يف
�أق�ض ��ية نينوى ،وتداخالت بني املناطق
امل�ش ��مولة باملادة ( ،)140و�أي�ض ��ا هناك
تداخ�ل�ات ب�ي�ن �أق�ض ��ية بغ ��داد ودياىل،
وكرب�ل�اء واالنب ��ار وحت ��ى املحافظ ��ات
اجلنوبي ��ة فيه ��ا تداخ�ل�ات بني ع ��دد من
االق�ض ��ية واملناط ��ق" .وب�ي�ن �أن "الأم ��ر
يحت ��اج �إىل حتديد الدوائ ��ر االنتخابية
لهذه املناطق واالق�ضية من قبل الربملان
واالتفاق على الإح�صائية ال�سكانية قبل
�إر�س ��ال القانون �إىل رئا�س ��ة اجلمهورية
للم�ص ��ادقة علي ��ه ون�ش ��ره يف جري ��دة
الوقائ ��ع الر�س ��مية" .وكان جمل� ��س
ال ��وزراء ق ��د بح ��ث يف اول اجتم ��اع له،
�إجراء انتخابات مبكرة ،وتعديل قانون
الأح ��زاب ،م�ؤك ��دا يف بي ��ان �أن "م ��ن
�أولويات ��ه ت�أمني ظ ��روف �آمنة و�س ��ليمة
لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".

التحالف الدولي :التنظيم �صعد هجماته ردًا على العمليات الع�سكرية

العمليات امل�شرتكة :زيادة حتركات داع�ش ال تعني تنفيذه "غزوة رم�ضان"

 ترجمة  /حامد احمد

 بغداد  /املدى
�أعفى رئي�س الوزراء اجلديد م�ص ��طفى الكاظمي ،عبد الكرمي خلف
من من�صب املتحدث الر�سمي با�سم القائد العام وكلف العميد يحيى
ر�سول اً
بدل عنه ،بح�سب وثيقة اطلعت عليها (املدى).
وعبد الكرمي هو الناطق الع�س ��كري با�سم رئي�س الوزراء امل�ستقيل
ع ��ادل عب ��د امله ��دي ال ��ذي ُيته ��م بقبول ��ه قت ��ل اجلماعات امل�س ��لحة
للمتظاهرين.
وعك ��ف عبد الكرمي على الدفاع عن ال�س ��لطة ونفى وقائع �ص ��ورت
بالفيدي ��و عن قتل املحتجني ،االمر الذي عر�ض ��ه ل�س ��خرية من قبل
العراقيني حتى بعد اعفائه.
ووا�ص ��ل عراقيون حمالت ال�س ��خرية من عبد الك ��رمي ،الذي عرف
ب�أ�س ��لوبه اال�س ��تفزازي من خ�ل�ال �إطالق التهم غري الواقعية �ض ��د
املحتجني.
و�أطل ��ق عراقي ��ون و�س ��م "#غرد_مثل_خل ��ف" عل ��ى مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،داع�ي�ن لإطالق تغريدات حتم ��ل معلومات
غريبة وخيالية ،يف �إ�شارة �إىل ت�صريحات خلف.
وكتب ��ت �س ��خريات بحق ��ه خ�ل�ال ذروة االحتجاج ��ات ،مث ��ل م ��ا
ن�ش ��ره النا�ش ��ط ح�س ��ام الغزي من �ص ��ور لأطفال على �صفحته يف
(في�سبوك) ،قائلاً " :ه�ؤالء الأطفال مند�سون يقتلون وي�ستخدمون
القنا�ص وي�س ��فكون الدماء ويحاربون احلياة" وهو بذلك يحاكي
ت�صريحا لعبد الكرمي خلف قاله على احدى و�سائل االعالم.
والق ��ى العراقيون اعفاء عبد الكرمي ب�ش ��يء من ال�س ��خرية اي�ض ��ا،
وقال احد املدونني" :خلف راح ..منو يغرد مثل خلف؟".

زاد تنظي ��م داع� ��ش من ن�ش ��اطاته م ��ع حلول
�ش ��هر رم�ضان ،كذلك و�س ��ط ان�شغال القوات
االمني ��ة �ض ��من واجب ��ات اخ ��رى بت�أمي ��ن
اجراءات الحظر �ضد تف�شي وباء كورونا .
وذك ��رت وكال ��ة  Efeاالخباري ��ة اال�س ��بانية
في تقرير لها م�ست�ش ��هدة ببيان خلية االعالم
االمن ��ي بان الق ��وات االمنية �س ��جلت �س ��بع
هجم ��ات خ�ل�ال رم�ض ��ان ،م�ش ��يرة ال ��ى ان
م�ص ��ادر اخرى رفعت العدد الى اكثر من 30
هجوم ��ا  .المتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العمليات
الم�شتركة اللواء تح�سين الخفاجي ،قال في
حديث لوكالة  Efeال�سبت � 8أيار بان تنظيم
داع�ش هاجم قوات امنية وبنى تحتية ،نافيا
حدوث اي هجوم كبير او غزوة .
وا�ض ��اف الخفاجي بقوله "يمكن و�صف هذا
الن�ش ��اط با�س ��لوب ح ��رب ع�ص ��ابات ولي�س
هج ��وم غ ��زوة رم�ض ��ان �أو اع ��ادة تجمي ��ع
�صفوف  ".وكان وزير الدفاع ال�سابق نجاح
ال�ش ��مري ،قد ذكر في ت�صريح له بتاريخ 23
ني�س ��ان الما�ض ��ي بان ��ه كانت هن ��اك م�ؤخرا
"زيادة بالعمليات االرهابية لداع�ش".
وق ��ال ان هناك زيادة في العمليات االرهابية
م�ؤخرا وعمليات الت�س ��لل و�ض ��رورة معرفة
اال�سباب التي �أدت الى ذلك مع و�ضع التقييم
الكامل لكافة الحوادث في قواطع العمليات،
م�ؤك ��دا "على عدم ال�س ��ماح لعنا�ص ��ر داع�ش
با�س ��تغالل الظرف الحالي الذي يمر به البلد
في مكافحة وباء كورونا".
و�ش ��دد على "اتخاذ كافة االج ��راءات الطبية
والوقائي ��ة واالج ��راءات االمني ��ة لمقاتل ��ة
االرهاب ،ف�ضال عن محاربة الف�ساد".
و�أكد ال�ش ��مري "على �ضرورة تكثيف الجهد
اال�س ��تخباراتي وجم ��ع المعلوم ��ة الدقيق ��ة
وتحليلها مع وجوب ا�ستخدام كافة الجهود
الع�سكرية من القوة الجوية وطيران الجي�ش
وال�صنوف االخرى للق�ضاء على ماتبقى من
فلول داع�ش االرهابي".
وي�أتي هذ الت�ص ��عيد في وق ��ت تحول تركيز

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

ق ��وات الجي�ش واالمن على اجراءات الحظر
الخا�ص ��ة بفايرو� ��س كورون ��ا .وتزامن ذلك
اي�ض ��ا مع ان�س ��حاب قوات التحالف الدولي
بقي ��ادة الوالي ��ات المتح ��دة �ض ��د داع� ��ش
وايقاف ان�ش ��طة التدريب كاجراء احترازي
�ض ��د فايرو�س كورونا وكذلك و�س ��ط ازدياد
التوت ��ر بين ف�ص ��ائل م�س ��لحة واميركا عقب
مقتل الجنرال االيراني قا�س ��م �س ��ليماني في
غ ��ارة لطائ ��رة م�س ��يرة اميركية ق ��رب مطار
بغداد في  3كان ��ون الثاني وما عقب ذلك من
�سل�س ��لة هجم ��ات بقذائ ��ف �ص ��اروخية على
قواعد ت�ض ��م قوات اميركي ��ة وقوات تحالف
اخ ��رى  .وم�ض ��ى المتحدث با�س ��م العمليات
الم�ش ��تركة الل ��واء الخفاجي بقول ��ه "تنظيم
داع�ش �ض ��عيف جدا وانه يحاول اال�س ��تفادة
من اي و�ض ��ع من اج ��ل الت�أثير عل ��ى الحالة
االمني ��ة وارباكه ��ا" ،م�ش ��يرا ال ��ى ان "زعيم
التنظيم الجديد عبد الله قردا�ش ،يعمل على
تعزيز معنويات التنظيم االرهابي".

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
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وق ��ال الخفاج ��ي "قردا� ��ش يح ��اول اثب ��ات
وج ��وده من خالل �ش ��ن كثير م ��ن العمليات،
مع ��ززا بذل ��ك الجان ��ب المعن ��وي للتنظي ��م
ومثبت ��ا والءه لتنظي ��م ارهابي وهذا �س ��بب
�آخ ��ر نوهن ��ا ل ��ه كتبري ��ر لع ��ودة العملي ��ات
االرهابية  ".وا�ض ��اف الخفاجي بان القوات
االمنية هاجمت مخابئ للتنظيم "في مناطق
�ص ��حراوية ووديان ومناطق جبلية واخرى
قرب �ضفاف نهر دجلة ".
وكانت �آخر العمليات الع�سكرية االمنية التي
نفذتها القوات االمنية �ض ��د داع�ش هي التي
اعقبت هجومين منف�ص ��لين من قبل م�سلحي
داع� ��ش على اح ��د وحدات قوات الح�ش ��د في
محافظة �صالح الدين بتاريخ � 2أيار الحالي
 .وا�ستنادا الى العميد ،عمار قا�سم ،من قيادة
عملي ��ات �ص�ل�اح الدي ��ن ف ��ان هج ��وم داع�ش
ا�سفر عن مقتل  11منت�سبا من قوات الح�شد
ال�ش ��عبي  .اما المتحدث با�س ��م قي ��ادة قوات
التحالف الكولوني ��ل مايلز كاجينز ،فقد ذكر

بان الت�صاعد الملحوظ بهجمات داع�ش جاء
كرد عل ��ى العمليات الع�س ��كرية االمنية التي
نفذتها القوات الم�سلحة العراقية .
وق ��ال كاجين ��ز ف ��ي حدي ��ث لوكال ��ة Efe
االخباري ��ة "تبن ��ى تنظي ��م داع� ��ش خ�ل�ال
اال�س ��ابيع االخي ��رة عددا اكبر م ��ن الهجمات
االرهابي ��ة ،ق�س ��م م ��ن ذل ��ك يع ��زى ل�ش ��ن
الق ��وات االمني ��ة العراقية عمليات مبا�ش ��رة
�ض ��د مخابئ ��ه ف ��ي مناط ��ق جبلي ��ة وقروي ��ة
ف ��ي �ش ��مالي وو�س ��ط العراق وف ��ي محافظة
االنبار اي�ضا  ".وا�ضاف الكولونيل كاجينز
بقول ��ه "ت�ش ��كيلة كامل ��ة من الق ��وات االمنية
العراقية تخللتها ال�ش ��رطة االتحادية وجهاز
مكافحة االره ��اب والجي�ش العراقي وقوات
البي�شمركة ي�سندها طيران الجي�ش العراقي
وطي ��ران التحال ��ف الدول ��ي تق ��وم بتوجيه
�ضربات قوية لداع�ش اينما يظهر".
ب ��دوره ،ق ��ال المتحدث با�س ��م كتل ��ة تحالف
الق ��وى البرلمانية فال ��ح العي�س ��اوي ،ام�س
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االثني ��ن� ،إن "تغري ��دة ال�سيا�س ��ي محم ��د
الغبان تعبر عن ت�ص ��ريح �ش ��خ�ص م�س� ��ؤول
وتثبت ان هذا الرجل هو رجل دولة وي�شعر
بالم�س�ؤولية والتحديات التي تواجه العراق
عل ��ى الم�س ��تويات االقت�ص ��ادية واالمني ��ة
وال�ص ��حية" .وكان الغبان المح�س ��وب على
كتل ��ة تحال ��ف الفت ��ح ،ق ��د طال ��ب الوالي ��ات
المتح ��دة بدعم العراق وع ��دم اعتبار تمرير
الحكومة انت�ص ��ا ًرا لها وخ�س ��ارة لخ�صومها
في الب�ل�اد والمنطقة .و�أ�ض ��اف العي�س ��اوي
�أن "ه ��ذا ه ��و تع�ض ��يد لكالم تحال ��ف القوى
العراقي ��ة الت ��ي طالب ��ت م ��ن ال�ش ��ركاء
ال�سيا�س ��يين ال�ش ��يعة والكرد ب�ضرورة بقاء
ق ��وات التحال ��ف الدولي وم�س ��اعدة العراق
خا�ص ��ة ف ��ي مج ��االت التدري ��ب والجان ��ب
اال�ستخباري وال�ضربات الجوية".
و�أو�ضح العي�س ��اوي ،ان "داع�ش هو ارهاب
عالمي ،وم�س ��اعدة التحال ��ف الدولي لنا هو
واجب عليهم الن العراق يقاتل نيابة عنهم"،
م�ش ��ددا على ان "ت�ص ��ريح الغبان هو موقف
م�س� ��ؤول ويح�س ��ب له ويح�س ��ب للعراقيين
جمي ًع ��ا" .وا�ش ��ار ال ��ى ،اننا "نقولها ب�ش ��كل
علن ��ي بانن ��ا بحاجة ال ��ى التحال ��ف الدولي،
وبحاج ��ة ال ��ى الوالي ��ات المتح ��دة عل ��ى
الم�س ��توى االقت�ص ��ادي وال�ص ��حي واالمني
ب�ش ��كل كبي ��ر" ،الفتا ال ��ى ان "وج ��ود قوات
اجنبي ��ة هو مرفو� ��ض من ال�ش ��عب العراقي
ال ��ى حد كبير لك ��ن تواجدهم ج ��اء بنا ًء على
طلب الحكومة العراقية ونحن نحتاج قوات
التحال ��ف ل�س ��نوات اخرى من اجل الق�ض ��اء
على زمر داع�ش االرهابية ب�شكل كامل".
و�أكد العي�ساوي ،ان "قرار البرلمان العراقي
باخراج القوات االجنبية رغم انه كان قرا ًرا
�شرعيًا ،لكنه جاء بناء على �ضغوط خارجية
عل ��ى الع ��راق وعل ��ى كت ��ل �سيا�س ��ية معينة،
وكان ق ��را ًرا مت�س ��رعً ا ويحت ��اج الى درا�س ��ة
ف�أمري ��كا ال تحت ��اج العراق لكنن ��ا بحاجة لها
وللتحال ��ف الدول ��ي و�س ��تكون هنال ��ك لجان
م�ش ��تركة بغية �إعادة عم ��ل التحالف الدولي
وم�ساعدته للعراق".
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سياسة

�إغالق مقر حزبي واعتقال �أفراده بعد مهاجمتهم
املتظاهرين يف الب�صرة

 ن���ا����ش���ط���ون ي���ط���ال���ب���ون ب����الإ�����س����راع يف ك�����ش��ف امل����ت����ورط��ي�ن ب��ق��ت��ل امل��ت��ظ��اه��ري��ن
 بغداد /المدى
ف ��ي الليل ��ة االول ��ى م ��ن موج ��ة
االحتجاجاتالثالثةعادتاالتهامات
تالحق �أح ��زاب �سيا�سية با�ستخدام
العنف وقت ��ل المتظاهرين .وخالل
الـيومي ��ن الما�ضيين ،قتل اثنان من
المتظاهرين في الجنوب ،وجرح 5
�آخ ��رون ،كما تم اختط ��اف متظاهر
من و�سط بغ ��داد ،قبل ان يفرج عنه
الحقا.
وق ��ال رئي� ��س الحكوم ��ة م�صطف ��ى
الكاظمي في تغريدة على (تويتر):
وجّ ه ��تُ بمالحق ��ة المتورطي ��ن
بمهاجمة المتظاهرين في الب�صرة.
كذل ��ك ق ��ال ان "الق ��وات االمني ��ة
نفذت عملي ��ة اعتقالهم بع ��د �صدور
مذك ��رات ق�ضائي ��ة� ،شك ��را للق�ضاء
العادل واالجه ��زة االمنية البطلة".
وا�ضاف" :وعدنا ب� ��أن المتورطين
ب ��دم العراقيي ��ن ل ��ن ينام ��وا ليلهم،
نحن نفي بالوعد� .سلمية االحتجاج
واج ��ب ي�شترك ب ��ه الجميع" .وعاد
�صب ��اح ام� ��س ،تدف ��ق المتظاهرين
ال ��ى ج�س ��ر الجمهوري ��ة ،ال ��ذي
�سيطر علي ��ه المحتجون يوم االحد
الما�ض ��ي ،بعد ازال ��ة �ساتر مكافحة
ال�شغب.
بالمقابل توا�صلت م�ساعي نا�شطين
وتن�سيقيات ف ��ي العا�صمة ،للتهدئة
واعط ��اء الفر�صة لحكومة الكاظمي
في ك�شف قتلة المتظاهرين.
غلق "ث�أر اهلل"
وفي الب�صرة اعلنت قيادة ال�شرطة
بالمحافظ ��ة عن �إغالقه ��ا مقر حزب
"ث�أر الله الإ�سالمي" و�إلقاء القب�ض
عل ��ى من في ��ه �إث ��ر �إطالق ن ��ار �أدى
�إل ��ى �إ�صابة ع ��دد م ��ن المتظاهرين
ليل ��ة �أم� ��س .وق ��ال بي ��ان للقي ��ادة،
ام� ��س� ،إن قوة من ال�شرطة توجهت
على الف ��ور �إلى مق ��ر مكتب الحزب

جانب من
تظاهرات �ساحة
التحرير �أم�س..
عد�سة  :حممود
ر�ؤوف
و�ألقت القب�ض على من فيه و�أغلقته
للتحق ��ق من مالب�سات �إطالق النار.
و�أ�ش ��ار البيان �إل ��ى �أن ذلك الإجراء
ي�أت ��ي نتيجة �إطالق عي ��ارات نارية
خ�ل�ال ا�شتب ��اكات ح�صل ��ت م ��ع
متظاهري ��ن ق ��رب مبنى ح ��زب ث�أر
الله في الب�صرة ،ما �أدى �إلى �إ�صابة
عدد من المتظاهرين.
ونوه البيان �إل ��ى �أن القوة �ضبطت
�أ�سلح ��ة و�أعت ��دة مختلف ��ة ف ��ي مقر
الح ��زب .احمد المالك ��ي ،المتظاهر
م ��ن الب�ص ��رة ،اك ��د في ات�ص ��ال مع

(الم ��دى) ام� ��س ان "ث� ��أر الله اطلق
الر�صا� ��ص عل ��ى المحتجي ��ن وقتل
متظاه ��را واح ��دا" وا�ص ��اب 5
�آخري ��ن .وكان متظاهرون عائدون
ليل ��ة االح ��د م ��ن احتجاج ��ات امام
مبن ��ى المحافظ ��ة ،وم ��روا مرددين
هتافات قرب "ث� ��أر الله" في منطقة
المعق ��ل و�س ��ط الب�ص ��رة ،قب ��ل ان
يتعر�ض ��وا الى اطالق نار من داخل
المقر .واكد نا�شطون ،ان المتظاهر
القتي ��ل والم�صابي ��ن الآخري ��ن في
اط�ل�اق الن ��ار ،اغلبه ��م م ��ن مواليد

والألفيني ��ات)
(الت�سعيني ��ات
وي�سكن ��ون مناط ��ق فقي ��رة ف ��ي
الب�صرة.
وف ��ق نا�شطي ��ن ،ف ��ان الم�صابي ��ن
ه ��م ،احم ��د علي كاظ ��م تولد ١٩٩٦
ي�سكن ق�ضاء �ش ��ط العرب الجزيرة
م�ص ��اب بطلق ن ��اري ف ��ي منطقتي
الر�أ�س وال�ص ��در ،وكاظم وعد �سعد
عبي ��د تولد  ١٩٩٥ي�سكن في منطقة
التج ��اوز القي ��ادة البحري ��ة م�صاب
بطلق ناري في منطقة البطن.
بالإ�ضاف ��ة ال ��ى عل ��ي كاظ ��م �سلمان

ن�ص ��ار تول ��د  ١٩٩٤م�ص ��اب بطلق
ن ��اري بالكت ��ف االي�س ��ر ي�سكن دور
التج ��اوز ،وحي ��در احم ��د كاظ ��م
مع ��ارج ي�سكن منطقة المعقل اربعة
�شوارع م�صاب بطلق ناري.
كذل ��ك ا�صي ��ب ح�سين ماج ��د ح�سن
تول ��د  ٢٠٠٢ي�سك ��ن المعق ��ل ق ��رب
ال�ساع ��ة بطلق ن ��اري بالذراع ،فيما
المتظاه ��ر ال ��ذي قتل ،وه ��و م�ؤمل
ا�سام ��ة خل ��ف تول ��د  ١٩٩٠ي�سك ��ن
ق�ضاء �شط الع ��رب منطقة الجزيرة
الرابع ��ة .وكان مدي ��ر �إعالم �شرطة

محافظ ��ة الب�صرة ،با�س ��م المالكي،
نف ��ى �سق ��وط �أي قتي ��ل ج ��راء
التظاه ��رات الأخيرة الت ��ي �شهدتها
المحافظة ليلة االحد الما�ضي.
وقال المالكي ،في ت�صريح �صحفي،
ام�س� ،إنه "ح�صل �س ��وء فهم ب�ش�أن
حظر التجوال المفرو�ض وان دائرة
ال�صحة فقط له ��م الحق في الحركة
وان هن ��اك ا�ستثن ��اءات لموظف ��ي
دوائ ��ر الدول ��ة واالعالميي ��ن".
و�أ�ض ��اف �أن ��ه م ��ن جهة ثاني ��ة فانه
"بح�سب االح�صائيات والمعلومات

�إحب��اط ث��اين هج��وم لداع���ش عل��ى جرف الن�ص��ر
 بغداد  /المدى
�أحبطت قوات الح�ش ��د ثاني خرق امني ي�شنه
داع�ش م�ستهدفا منطقة جرف الن�صر (ال�صخر
�سابق ��ا) خالل اي ��ام .واعلن الح�ش ��د الع�شبي،
ام� ��س االثنين ،احباط محاول ��ة ت�سلل لداع�ش

ف ��ي ناحي ��ة ج ��رف الن�ص ��ر �شمال ��ي محافظ ��ة
بابل.
وقال موقع الح�شد ال�شعبي في بيان �إن "قيادة
عملي ��ات الجزي ��رة للح�شد ال�شعب ��ي ،احبطت
محاول ��ة ت�سلل لعنا�ص ��ر فلول تنظي ��م داع�ش
الإرهاب ��ي ف ��ي ناحي ��ة ج ��رف الن�ص ��ر �شمالي

محافظة بابل".
وا�ض ��اف� ،أن "قوة من قيادة عمليات الجزيرة
للح�ش ��د ال�شعبي تمكنت ،م ��ن احباط محاولة
ت�سل ��ل لعنا�صر فلول تنظي ��م داع�ش الإرهابي
ف ��ي منطق ��ة الرويعي ��ة التابع ��ة لناحية جرف
الن�صر خالل عمليات بحث وتفتي�ش".

وتاب ��ع� ،أن "العملي ��ة ا�سف ��رت ع ��ن ا�ست�شهاد
المقات ��ل البط ��ل عب ��د الل ��ه مح�س ��ن محمد من
اهالي محافظ ��ة الب�صرة والمن�سوب الى لواء
 47بالح�شد ال�شعبي اثناء �أداء الواجب".
وكانت ق ��وات الح�شد قد احبطت هجوما على
جرف الن�صر قبل ايام.

مراقبون :الكاظمي قادر على مالحقة قتلة املتظاهرين و�سحب �سالح الف�صائل
 متابعة  /المدى
يق ��ول مراقب ��ون ،ان رئي� ��س الحكومة
م�صطف ��ى الكاظمي ق ��ادر على مالحقة
قتل ��ة المتظاهري ��ن الذين بلغ ��وا نحو
� 700شهي ��د بالإ�ضافة ال ��ى  23الفا من
الجرحى.
ورجح ��وا ان ي�ش ��ارك الكاظم ��ي
بت�سوي ��ات بي ��ن وا�شنط ��ن وطه ��ران
�ستلقي بظاللها عل ��ى الم�شهد العراقي
م ��ا يجب ��ر الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة عل ��ى
ت�سليم �سالحها.
ق ��ال عبد ال�ست ��ار الجميل ��ي� ،أمين عام
الح ��زب الطليعي النا�ص ��ري بالعراق،
�إن مهم ��ة محا�سب ��ة قتل ��ة المتظاهرين
لي�ست �أمرا �سهال نظ ��را لمراكز القوى
التي تحتله ��ا الأط ��راف المتورطة في
ه ��رم ومفا�ص ��ل ال�سلط ��ة ،ومنظومتها
العميقة.
و�أ�ض ��اف �أمي ��ن الح ��زب الطليع ��ي ل� �ـ
(�سبوتني ��ك)" :بالتال ��ي ف� ��إن الكاظمي
�إذا م ��ا قرر اتخ ��اذ هذه الخط ��وة ،فلن
يتخذه ��ا مبا�ش ��رة� ،إال بع ��د �أن يثب ��ت
�أركان حكومت ��ه وتجميع م�صادر قوته
والتخل� ��ص على الأقل من مراكز القوة
الأكث ��ر ت�أثي ��را ف ��ي منظوم ��ة الدول ��ة
الأمنية ،وبع�ض الميلي�شيات الم�سلحة
التي ال يمكن اال�ستهانة بقوتها".
وتاب ��ع الجميل ��ي "ف�ض�ل�ا ع ��ن حاجته
للدع ��م المحل ��ي والعرب ��ي والدول ��ي
المطل ��وب ،وحتى ي�ستطي ��ع �أن يبلور
ذل ��ك كل ��ه ف� ��إن الأم ��ر يحت ��اج �سيا�س ��ة
تدريجي ��ة تحقق بين مرحل ��ة و�أخرى
( )...مواق ��ع �ص ��ادة للق ��وى ،الت ��ي
مازالت تمتلك ربم ��ا الأوراق الأ�صعب
في الموازنة ال�سيا�سي ��ة الحالية ،ولن
تقف مكتوفة الأيدي".

ولفت الجميلي �إل ��ى �أن مهمة الكاظمي
لن تكون �سهلة ،لكنها لي�ست م�ستحيلة،
�إذا م ��ا ق ��رر اتخ ��اذ الخطوة وب ��د�أ في
تنفيذها على مراحل.
وق ��ال عل ��ي عزي ��ز ،النا�ش ��ط ف ��ي
التظاه ��رات" :م ��ن الناحي ��ة الفعلي ��ة،
يمل ��ك الكاظم ��ي �سلطة محا�سب ��ة قتلة
المتظاهرين لأن ��ه اليوم رئي�س وزراء
وه ��ذا ال�ش ��يء �أ�صب ��ح �أم ��را واقعا في
العراق".
الى ذلك ق ��ال �أحمد ال�شريف ��ي ،الخبير
ال�ستراتيج ��ي� ،إن ��ه م ��ن المبك ��ر ج ��دا
�أن نحك ��م عل ��ى الأدوات الت ��ي �س ��وف
ي�ستخدمها الكاظمي لمعالجة الأزمات
التي تنتظره ومنها ق�ضية المتظاهرين
واالعتداء عليهم ،وكما ات�ضح من �سير
الأح ��داث ف� ��إن حكوم ��ة الكاظم ��ي هي
جزء من ت�سوية �إقليمية".

و�أ�ش ��ار ال�شريف ��ي �إل ��ى �أن "المعطيات
ت�شير �إل ��ى �أن �إيران داخل ��ة �إلى م�سار
التفاو� ��ض لتحدي ��د م�س ��ار العالق ��ة
بي ��ن وا�شنط ��ن وطهران ف ��ي المراحل
القادم ��ة ،وهن ��اك الكثير م ��ن الأحداث
ت�ؤك ��د هذا الأمر عن طري ��ق فتح حوار
مبا�ش ��ر �أو عبر �أط ��راف عراقية لح�سم
مل ��ف ال�صراع على الع ��راق" ،م�ضيفا:
"حكوم ��ة الكاظمي ه ��ي جزء من هذا
الطريق".
ولف ��ت الخبي ��ر ال�ستراتيجي ال ��ى �أنه
"لي� ��س بعيدا ع ��ن تل ��ك الترتيبات ما
قامت به الوالي ��ات المتحدة الأمريكية
في المنطقة وبالتحديد في ال�سعودية،
وقيامها ب�سحب  4بطاريات �صواريخ
باتري ��وت ،وهو ما يعطي انطباعا ب�أن
الواليات المتحدة و�صلت �إليها ر�سائل
تطمي ��ن ب�أنه ل ��ن تكون هن ��اك �ضربات

�أخرى لل�سعودي ��ة مثل �ضربة �أرامكو،
ولن يكون هناك ت�صعيد ع�سكري ،لذلك
وجدت �أمريكا �أن هناك انتفاء ل�ضرورة
وجود مثل هذه ال�صواريخ".
و�أكد ال�شريفي" :ه ��ذه الر�سائل ت�شير
�إل ��ى �أن قابلي ��ة التفاو� ��ض بي ��ن �إيران
والواليات المتحدة الأمريكية و�صلت
�إل ��ى مراح ��ل متقدمة ،و�أكب ��ر دليل هو
ت�شكيل حكوم ��ة الكاظم ��ي والأ�سلوب
ال ��ذي تعم ��ل عل ��ى �أ�سا�س ��ه ،وبالتالي
دخل ��ت الف�صائ ��ل المقاتل ��ة والموالية
لإي ��ران ف ��ي الع ��راق به ��ذا الإط ��ار،
وب ��د�أت بالفعل �سح ��ب الألوية التابعة
للمرجعي ��ة وجعله ��ا �ضم ��ن م�ؤ�س�سات
الدولة ،ويدلل �أي�ضا على هذا التوافق،
اله ��دوء ال ��ذي راف ��ق عملي ��ة تر�شي ��ح
الكاظم ��ي و�صمت الف�صائ ��ل التي كان
مرفو�ضا في ال�سابق من قبلها".

و�أو�ضح ال�شريفي �أن المرحلة القادمة
ق ��د ت�شه ��د العدي ��د م ��ن الت�سوي ��ات
والتوازن ��ات و�إلق ��اء الف�صائل لل�سالح
واالنخ ��راط ف ��ي العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة
وترتي ��ب الأوراق والدخ ��ول ف ��ي
تفاو� ��ض ربما بين الوالي ��ات المتحدة
الأمريكي ��ة و�إي ��ران ،و�سبقتها عمليات
تمهيد لحوار بين ال�سعودية و�إيران.
وتاب ��ع" :المعطي ��ات تتح ��رك في هذا
االتج ��اه ،وم ��ن المبكر ج ��دا �أن نحكم
عل ��ى الكيفي ��ة الت ��ي �ستحك ��م الم�س ��ار
لكيفي ��ة تلبية مطال ��ب المتظاهرين من
جان ��ب الكاظمي ،لأنه ل ��ن يخ�ضع فقط
لال�ستجاب ��ة لمطالب المتظاهرين دون
�أن ي ��زج بم�س�أل ��ة الت�سوي ��ة الإقليمي ��ة
بي ��ن �إي ��ران وال�سعودية وبي ��ن �إيران
و�أمري ��كا �ضم ��ن �إط ��ار الآلي ��ات ،التي
�سيت ��م تبنيها والخي ��ارات التي �سيرى
�أن تنفيذه ��ا �سيك ��ون �صعب ��ا� ،أي �أن
الت�سوي ��ة الدولي ��ة �ألق ��ت بظاللها على
ت�سوية �إقليمية دفع ��ت باتجاه ت�سوية
محلية بالع ��راق ولربم ��ا ت�سويات في
عم ��وم المنطق ��ة م ��ن اليمن �إل ��ى لبنان
و�سوريا.
ومن ��ح البرلمان ثقت ��ه لحكومة رئي�س
ال ��وزراء المكلف م�صطف ��ى الكاظمي،
بع ��د الت�صوي ��ت على  15م ��ن الوزراء
المر�شحي ��ن للحقائ ��ب الوزارية ،فيما
ت ��م ت�أجي ��ل الت�صوي ��ت عل ��ى وزارتي
الخارجي ��ة والنف ��ط ورف� ��ض 5
مر�شحين.
يذك ��ر �أن م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ثال ��ث
�شخ�صي ��ة يت ��م تكليفه ��ا ،م ��ن جان ��ب
الرئي� ��س بره ��م �صال ��ح ،بت�شكي ��ل
الحكوم ��ة خالل  30يوم ��ا ،بعد �إخفاق
�سلفي ��ه عدنان الزرف ��ي ومحمد توفيق
عالوي ،في ح�شد ت�أييد لهما.

المتوف ��رة ل ��دى الأجه ��زة الأمنية،
هن ��اك جرحى اثنين م�صابين خالل
التظاه ��رات وال يوج ��د �أي �شهي ��د
حتى اللحظة".
و"ث� ��أر الل ��ه" المتهم ب�إط�ل�اق النار
عل ��ى المتظاهري ��ن ف ��ي الب�ص ��رة،
لديه تاريخ طويل من الخالفات مع
المحتجين تعود الى �صيف .2018
في ذل ��ك التاريخ رف ��ع الحزب الذي
�شارك ف ��ي االنتخاب ��ات الت�شريعية
االخي ��رة ،دع ��اوى ق�ضائي ��ة �ض ��د
 16متظاه� � ًرا 3 ،منه ��م م ��ن قياديي
االحتجاج ��ات ،يتهمهم بحرق مقره
في الب�ص ��رة .وقال نا�شطون حينها
لـ(الم ��دى) �إن "ث� ��أر الل ��ه" لي� ��س
لدي ��ه دليل عل ��ى ذلك ،و�إن ��ه يحاول
�إقناع �أحزاب �أخ ��رى لتحذو حذوه
ف ��ي �إ�ص ��دار �أوام ��ر اعتق ��ال �ض ��د
المتظاهرين.
ول ��م يح�صل "ث� ��أر الل ��ه" الذي نزل
منف ��ردا ف ��ي انتخاب ��ات مجل� ��س
الن ��واب في �أي ��ار الما�ضي ،على اي
مقعد .كما كان قد ف�شل في الدورات
االنتخابية ال�سابقة اي�ضا .وير�أ�س
الح ��زب يو�س ��ف ال�سن ��اوي ،ال ��ذي
يزع ��م بان ��ه ا�س� ��س الح ��زب ع ��ام
 ،1995و�أن ��ه قام بتنفيذ عملية �ضد
رئي� ��س الوزراء ف ��ي حكومة �صدام
ح�سي ��ن ،ثم محاف ��ظ الب�صرة �آنذاك
محم ��د حم ��زة الزبي ��دي  .ودارت
ت�سريبات ح ��ول ال�سناوي باعتقاله
في �صول ��ة الفر�سان عام  ،2008ثم
هروبه بعد ذلك ال ��ى �إيران ،فيما لم
يت�س � ّ�ن لـ(المدى) الت�أك ��د من �صحة
تلك المعلومات.
الى ذلك توف ��ي ام�س الأول النا�شط
�أزه ��ر ال�شم ��ري مت�أث� � ًرا بجروح ��ه
البليغ ��ة الت ��ي ا�صي ��ب به ��ا ج ��راء
هج ��وم م�سل ��ح ا�ستهدف ��ه م�س ��اء
ال�سبت في مدينة النا�صرية.
وا�ستن ��ادا لنا�شطي ��ن ،ف ��ان ا�صابع
االته ��ام ت�شير الى اح ��زاب مرتبطة

باي ��ران .وكان ال�شم ��ري ،ق ��د انتقد
قب ��ل �ساع ��ات م ��ن اغتيال ��ه ،عل ��ى
�صفحته على في�سبوك تدخل طهران
في قمع االحتجاجات في العراق.
زنازين �سرية
الى ذلك اكد النا�شط مهند البغدادي،
ف ��ي ات�ص ��ال ام�س مع (الم ��دى) انه
ت ��م اط�ل�اق �س ��راح اح ��د النا�شطين
المعروفي ��ن في بغ ��داد بعد يوم من
اختطافه.
وق ��ال البغ ��دادي ،ان "ال�شي ��خ علي
مذكور الالمي ،الم�س�ؤول عن خيمة
اعت�ص ��ام قبيل ��ة بن ��ي الم ،كان ق ��د
خطف ع�شية ا�ستئناف االحتجاجات
اثناء توجهه الى �ساحة التحرير".
وا�شار البغ ��دادي الى ان "جماعات
م�سلح ��ة – تحفظ على ذكر ا�سمها-
ه ��ي الم�س�ؤول ��ة ع ��ن اختطاف ��ه،
واطالق �سراح ��ه جاء بعد تهديدات
من قبيلت ��ه بت�صعيد االم ��ر" .وكان
رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي
ق ��ال بع ��د �أول اجتم ��اع لحكومت ��ه،
االح ��د الما�ض ��ي� :ست�ش ��كل لجن ��ة
تق�ص ��ي حقائق لمعرفة مالب�سات ما
جرى من ��ذ انط�ل�اق التظاهرات في
مطلع ت�شرين االول الما�ضي.
بالمقابل قالت ت�سريبات ،من جهات
حقوقي ��ة ف ��ي الع ��راق ،و�صلت الى
(الم ��دى) ،انه م ��ازال هناك عدد من
المتظاهرين المعتقلين في "زنازين
�سرية" في �شمالي بغداد.
ووفق الت�سريبات ان "احد الق�صور
الرئا�سي ��ة ف ��ي �شمال ��ي العا�صم ��ة،
يوج ��د فيه �سجن �س ��ري ي�ضم عددا
من المتظاهرين المعتقلين".
وطال ��ب الكاظم ��ي ،ف ��ي اجتم ��اع
حكومت ��ه م ��ع االجه ��زة االمني ��ة
االح ��د الما�ضي ،الى ع ��دم التهاون
ف ��ي عملي ��ات االختط ��اف ،كم ��ا دعا
ال ��ى اط�ل�اق �س ��راح المتظاهري ��ن
المعتقلين.

تخطت داع�ش والهول وكورونا..
عيدو الأيزيدية ت�صل عائلتها
 بغداد  /ا ف ب
تحدث ��ت مع �أهلي ،طلبوا مني العودة �إلى البيت
وقال ��وا ل ��ي �إنهم بانتظ ��اري ،لكن �أت ��ى فيرو�س
و�صل ��ت �إل ��ى الع ��راق ،م�س ��اء الأح ��د ،ال�شاب ��ة كورون ��ا و�أُغلق الطريق" ،في �إ�شارة �إلى المعبر
الأيزيدي ��ة ليل ��ى عيدو ،م ��ع ناجية �أخ ��رى ،بعد الح ��دودي مع الع ��راق الذي �أُقفل م ��ن الجانبين
�سن ��وات من خطفها على يد تنظيم داع�ش ،وبعد في �إطار تدابير الت�صدي للوباء.
ت� ّأخ ��ر لقائه ��ا م ��ع عائلتها ج ��راء وب ��اء كورونا ،وق ��ال نا�ش ��ط �أيزي ��دي لفران�س بر� ��س الأحد �إن
بح�سب ما �أكد نا�شط من الأقلية لوكالة (فران�س "ليل ��ى و�صل ��ت الي ��وم �إل ��ى معب ��ر في�شخابور
بر�س) .وعلى غ ��رار �أيزيديات كثيرات ،خرجت العراقي مع ناجية �أيزيدي ��ة �أخرى تدعى رونيا
ليل ��ى ( 17عامًا) العام الما�ضي من بلدة الباغوز في�صل" .و�أ�ضاف �أن الفتاتين دخلتا �إلى العراق
ف ��ي �شرق ��ي �سوريا حيث خا�ضت ق ��وات �سوريا "بعد التن�سيق بين ح ��زب العمال الكرد�ستاني
الديموقراطي ��ة �آخر معاركه ��ا �ضد تنظيم داع�ش والأ�ساي�ش ،وكلتاهما ب�صحة جيدة".
و�أعلنت دحره في �آذار .2019
وكان ��ت عيدو تقي ��م لدى عائل ��ة �أح ��د م�س�ؤولي
وبقيت من ��ذ ذاك الحين داخل مخيم الهول الذي "البي ��ت الأيزي ��دي" ف ��ي قري ��ة كم ��ر ف ��ي ريف
ي� ��ؤوي ع�ش ��رات الآالف م ��ن النازحي ��ن و�أفراد الح�سك ��ة ال�شمالي .وقال الم�س� ��ؤول في "البيت
عائالت مقاتلي التنظيم المتطرف.
االيزي ��دي" محم ��د ر�ش ��و لـ(فران� ��س بر� ��س) �إن
وتم ّكن ��ت ال�شابة التي كانت ف ��ي الحادية ع�شرة "الفتاتين الأيزيديتين دخلتا معبر زملكا (ا�سم
من عمرها حين خطفها التنظيم مع �شقيقتها عام في�شخاب ��ور من الجه ��ة ال�سوري ��ة) بعدما طلبنا
 2014والآالف من الأقلية الأيزيدية من �شمالي م ��ن االدارة الذاتي ��ة وحكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان
الع ��راق ،من التوا�صل تدريج ًي ��ا مع �أهلها بعيدًا �إدخالهم ��ا ،وقد و�صلتا �إل ��ى عائلتيهما" .وكانت
عن �أعين الن�ساء المت�شددات في المخيم.
(فران� ��س بر� ��س) حاول ��ت م ��را ًرا التوا�ص ��ل مع
ومطل ��ع ني�س ��ان� ،أي بع ��د عام م ��ن وجودها في عائلة عيدو ،لكنها رف�ضت الحديث للإعالم.
الهول ،علمت القوات الكردية في المخيم بهوية وعي ��دو واح ��دة م ��ن �آالف الفتي ��ات والن�س ��اء
ليلى الأيزيدية ،ف�س ّلمتها �إلى "البيت الأيزيدي" ،الأيزيدي ��ات اللواتي خطفه ��ن تنظيم داع�ش في
وه ��ي منظم ��ة ف ��ي �شمال �شرق ��ي �سوري ��ا ُتعنى الع ��ام  2014خ�ل�ال هج ��وم �ش ّن ��ه عل ��ى منطقة
ب�إعادة المخطوفات الأيزيديات �إلى عائالتهن� .سنجار .ووقعت الأيزيدي ��ات �ضحايا انتهاكات
وكانت ليلى قالت لفران�س بر�س قبل �أيام "حين ج�سيمة كاالغت�صاب والخطف وال�سبي.

ال�شركة العامة ل�صناعة الأ�سمدة
(تنويه)
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إع�لان املناقص��ة ( )T / Sof / 2020 / 5حي��ث مت
تعديل الفقرة السادس��ة م��ن اإلعالن لتصبح
(األس��عار النهائي��ة تكون  DDPواص��ل مخازن
الشركة العامة لصناعة األسمدة – خور الزبير)
بدال ً من ( .)CIPلذا اقتضى التنويه

محليات
مجرد كالم
 عدوية الهاليل

فرة عرو�س
م ��ن خ�ل�ال معرفتي ب ��ه بعد �أن عمل ��ت معه ملدة ث�ل�اث �سنوات يف
جمل ��ة الأ�سبوعية ومع فري ��ق املجلة الذي عا� ��ش تفا�صيل جعلته
كالأ�س ��رة ال�صغرية � ،أكاد �أوق ��ن ب�أن اال�ست ��اذ م�صطفى الكاظمي
ال ��ذي عرفت ��ه �صحفي� � ًا و�أ�صب ��ح الآن رئي�س جمل�س ال ��وزراء لن
يزعل مني لو �صادف وقر�أ مقايل هذا  ،ف�أنا لن �أكتب عنه كرئي�س
م�ؤ�س�س ��ة عرفت ��ه جاد ًا ومثاب ��ر ًا ومتعاون ًا ب ��ل كرئي�س وزراء يف
الع ��راق ال ��ذي ينتظر من ��ذ �أ�شهر طويل ��ة ت�شكيل حكوم ��ة عراقية
مقبول ��ة ومه�ضومة من الداخل واخلارج  ،فقد تعبنا كثري ًا ونحن
نراق ��ب تعاقب املر�شحني عل ��ى هذا املن�صب الذي ب ��دا منحو�س ًا ،
لأن كل م ��ن بلغ ��ه ب�شق الأنف�س وج ��د نف�سه مدان ًا كم ��ا ح�صل مع
ع ��ادل عبد امله ��دي �أو عاجز ًا كما ح�صل مع حمم ��د توفيق عالوي
�أو غري مرغوب فيه كما ح�صل مع عدنان الزريف ..وهذا يعني �أن
املن�ص ��ب غدا حتدي ًا كبري ًا ملن ي�صل �إليه وفر�صة جديدة للمواطن
العراقي ليحلم من جديد بحكومة �أقل خيبة وف�ساد ًا وب�أيام مقبلة
�أف�ضل ..
�أق ��ول هذا لأن اال�ستاذ الكاظمي الذي مل يكد ي�صبح رئي�س وزراء
حتى ان�ب�رت الأقالم تكتب عن ��ه مابني م�ؤي ��دة وم�ستب�شرة خري ًا
�أومنتق ��دة ل ��كل �سل ��وك من ��ه �إنْ كان يف املا�ض ��ي �أو احلا�ضر البد
له ��ا �أن تنتظر ما�سي�صدر من ��ه وكيف �سيواجه كل التحديات التي
واجهت م ��ن �سبقه وهل �سيخ�ضع لت�أث�ي�رات الأحزاب و�أ�سلحتها
الفتاك ��ة �أم �سي�ب�رز �أ�سلحت ��ه اخلا�ص ��ة ويتغل ��ب عليه ��م وي�صدر
ق ��رارات ت�ص ��ب يف �صالح ال�شع ��ب ومتنحه الثق ��ة بحكامه  ،تلك
الثق ��ة الت ��ي مل َ
يحظ به ��ا يوم ًا م ��ع كل احلكوم ��ات ال�سابقة بدء ًا
مب ��ن كان ي�ض ��ع ابناءه يف التيزاب �أو يدفنه ��م يف مقابر جماعية
وانته ��ا ًء مبن ت ��رك �شبابه عر�ض ��ة للر�صا�ص احل ��ي واالعتقاالت
واالختط ��اف يف �ساح ��ات التظاه ��ر �أو جنوده عر�ض ��ة لر�صا�ص
داع�ش وم�ؤامرات احلوا�ضن ..
يف واقعن ��ا  ،وعندم ��ا تدخ ��ل عرو�س اىل منزل جدي ��د حتاول �أن
تك�س ��ب كل �أفراده فتطيع الكبار وتخ ��دم الزوج وتداعب ال�صغار
 ،وهك ��ذا يبد�أ اجلميع بامتداح كل فعل تقوم به وك�أنها مالك هبط
م ��ن ال�سماء ليح ��ول واقعه ��م اىل الأف�ضل ..ذات م ��رة  ،امتدحت
امر�أة كنتها اجلديدة فقيل لها  :انتظريها لفرتة وقد تغريين ر�أيك
� :إنها ( فرة عرو�س( ..
ولأنن ��ا �صرنا نخ�شى �أن ي�صب ��ح واقعنا عر�ضة لتجارب قد تنجح
�أو تف�ش ��ل  ،و�صرن ��ا نخ�شى �أن يكون كل فع ��ل �إيجابي ي�صدر من
رئي� ��س الوزراء اجلدي ��د هو ( فرة عرو� ��س ) وكل فعل �سلبي هو
بداية لتال�شي حكومة جديدة  ،ف�إن علينا �أال ن�سبق الأحداث ون�ؤيد
�أو نعار� ��ض بل لنتلزم جانب التف ��ا�ؤل وننتظر اخلري كعادتنا مع
كل �أزم ��ة منر بها  ،فنحن �شعب يهوى احلياة ويع�شق الأمل لكننا
مل جند َمن يعبد لنا طريقه لذا علينا �أن ننتظر ..وننتظر فقط ..
ف��ي واقعنا  ،وعندما تدخل عرو�س
ال��ى منزل جديد تحاول �أن تك�س��ب
كل �أف��راده فتطي��ع الكب��ار وتخدم
الزوج وتداعب ال�صغار
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�أكد �أن هناك مناطق ت�شكل ب�ؤراً وبائية قابلة لالمتداد واالنت�شار �إىل مناطق �أخرى

وزير ال�صحة :الو�ضع الراهن يدفعنا �إلى درا�سة خيارات
منها �إعادة الحظر ال�شامل!
 متابعة املدى
ق ��ال وزي ��ر ال�صح ��ة يف �أول بي ��ان ي�صدر
عن ��ه ،تلق ��ت امل ��دى ن�سخ ��ة من ��ه�" ،أحيي
م�ل�اكات وزارة ال�صح ��ة والبيئ ��ة عل ��ى
اخت�ل�اف تخ�ص�صاته ��م ،ملا قدم ��ه اجلي�ش
الأبي� ��ض من بط ��والت عظيمة من ��ذ �أ�شهر
وم ��ا زالوا م�ستمرين ،يف مواجهة جائحة
كورونا من خالل تقدمي خمتلف اخلدمات،
الت�شخي�صية والعالجية والوقائية ،ف�ضلاً
عن واجباتهم الأخ ��رى يف تقدمي الرعاية
ال�صحية مبختلف م�ستوياتها".
�أ�ض ��اف �أن ��ه "قب ��ل ثالث ��ة �أ�شه ��ر تقريب� � ًا
متكنت م�ؤ�س�ساتن ��ا ال�صحية من اكت�شاف
الإ�صاب ��ة الأوىل لوباء كورون ��ا امل�ستجد
يف الع ��راق ،ويف  11م ��ن �آذار املا�ض ��ي
�أعلن ��ت منظمة ال�صحة العاملية عن جائحة
كورون ��ا كوباء عامل ��ي منت�شر وخطري يف
�أغلب بلدان العامل ،وما خلفه من تداعيات
�صحي ��ة خط�ي�رة انهك ��ت �أنظم ��ة �صحي ��ة
عريقة و متقدمة ،وما زالت ن�سب الإ�صابة
والوفيات الناجتة عن الوباء يف ت�صاعد،
و بلغ ع ��دد الإ�صابات املكت�شف ��ة حلد الآن
يف دول الع ��امل املختلف ��ة �أربع ��ة مالي�ي�ن
�إ�صابة ومئتني وثمانني �ألف وفاة".
و�أ�شار �إىل " �سعي وزارة ال�صحة والبيئة
خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي ��ة وب�ش ��كل مبك ��ر
وا�ستباق ��ي و�إدراك ًا منه ��ا خلطورة تف�شي
الوب ��اء يف بلدن ��ا العزي ��ز بالتع ��اون م ��ع
الوزارات واجله ��ات الر�سمية واملنظمات
الدولي ��ة والإقليمي ��ة وال ��دول ال�صديق ��ة
التخ ��اذ �إج ��راءات احرتازي ��ة وحازم ��ة
وم�ؤملة لدفع تلك املخاطر الكبرية عن بلدنا
و�شعبن ��ا ،يرافقها جهود متوا�صلة و�سعي
حثي ��ث م ��ن قب ��ل م�ل�اكات وزارة ال�صحة
والبيئة لإيقاف �سل�سلة انتقال الوباء".
�أ�ض ��اف التميم ��ي" :وحر�ص� � ًا م ��ن وزارة
ال�صح ��ة والبيئ ��ة عل ��ى ا�ستم ��رار نه ��ج
ال�شفافي ��ة الكاملة والتوا�ص ��ل املبا�شر مع
ال ��ر�أي الع ��ام يف الع ��راق كما عه ��دمت عنا
طيل ��ة الف�ت�رة املا�ضي ��ة ،ل ��ذا ن�ؤ�ش ��ر بدقة
ونح ��ذر من خطورة بق ��اء الو�ضع احلايل
لن�س ��ب الإ�صاب ��ة يف ع ��دة مناط ��ق يف
الع ��راق ،والتي باتت ت�شكل ب� ��ؤر ًا وبائية
قابل ��ة لالمت ��داد واالنت�ش ��ار �إىل مناط ��ق

�أخرى ناجتة عن ع ��دم التزام �أغلب �سكان
تل ��ك املناط ��ق بتعليمات احلظ ��ر اجلزئي
والت ��ي متن ��ع التجمعات كاف ��ة ،والتهاون
يف توف�ي�ر متطلب ��ات التعقي ��م ولب� ��س
الكمام ��ات يف �أماك ��ن العم ��ل ،وجتن ��ب
مراجعة املراك ��ز وامل�ست�شفيات عند ظهور
�أعرا� ��ض وب ��اء كورونا امل�ستج ��د لأ�سباب
اجتماعية ونف�سية".
لفت التميمي �إىل �أن "ا�ستمرار الإ�صابات
باملعدالت احلالي ��ة يدفعنا �إىل درا�سة عدة
خيارات منها �إعادة تطبيق احلظر ال�شامل
�أو احلظ ��ر ال�صح ��ي املناطق ��ي حلماي ��ة
املواطن�ي�ن م ��ن خماط ��ر تف�ش ��ي الوباء و
تقليل الآث ��ار الكارثية عل ��ى �صحة وحياة
�أهلنا يف العراق".
�ّي� �أن "خط ��ورة املرحل ��ة احلالي ��ة
وب� نّ
وا�ستم ��رار ت�صاعد مع ��دالت الإ�صابة يف
دول اجل ��وار يتطل ��ب الت ��زام املواطن�ي�ن
كاف ��ة بتعليمات احلظ ��ر ال�صحي اجلزئي

وخا�ص ��ة لب� ��س الكمامات ب�ش ��كل دائم يف
ال�شارع و�أماكن العم ��ل ،واالمتناع ب�شكل
كام ��ل عن ح�ضور التجمع ��ات االجتماعية
والديني ��ة والثقافي ��ة ،وع ��دم اخل ��روج
م ��ن املن ��زل �إال لالحتياج ��ات ال�ضروري ��ة
لأهميته ��ا يف ك�سر �سل�سلة انتق ��ال الوباء
ب�ي�ن الأف ��راد و تقلي ��ل ن�س ��ب الإ�صابة يف
الع ��راق وم ��ا يرافقه ��ا من تقلي ��ل الوفيات
الناجتة عن الوباء".
وتاب ��ع �أن "وزارتن ��ا ت�ؤك ��د عل ��ى �أهمي ��ة
ا�ستم ��رار التع ��اون والتكام ��ل والتن�سيق
امل�ستم ��ر بينه ��ا وب�ي�ن بقي ��ة ال ��وزارات
وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة والقط ��اع اخلا� ��ص
واالحت ��ادات والنقاب ��ات واملنظم ��ات
واملجاميع التطوعية للعمل بروح الفريق
الواح ��د للو�صول �إىل ال�سيط ��رة ال�شاملة
عل ��ى انت�ش ��ار وب ��اء كورون ��ا امل�ستج ��د
وحماي ��ة حي ��اة املواطنني وتق ��دمي �أف�ضل
اخلدمات ال�صحية يف امل�ؤ�س�سات كافة".

من جه ��ة �أخرى ك�شف مدير دائرة ال�صحة
العام ��ة يف وزارة ال�صح ��ة ريا� ��ض عب ��د
الأم�ي�ر� ،أم�س الإثنني ،ع ��ن �أ�سباب ارتفاع
معدل الإ�صاب ��ات بفايرو�س كورونا ،فيما
�أ�ش ��ار اىل �إج ��راءات م�شدّدة ملن ��ع ارتفاع
معدل الإ�صابات.
وق ��ال عبد الأم�ي�ر �إن "الو�ض ��ع الوبائي
م ��ا زال غ�ي�ر م�ستق ��ر ،حي ��ث �أن ارتف ��اع
الإ�صاب ��ات بفايرو� ��س كورون ��ا يعود �إىل
�سبب�ي�ن ،الأول زي ��ادة الفحو�ص ��ات فيم ��ا
يرجع الث ��اين �إىل اال�ستهانة بالإجراءات
الوقائية".
و�أ�ض ��اف �أن "الكثري من املطاعم واملوالت
والأ�سواق فتحت �أبوابها �أمام املواطنني،
ف�ض ًال عن زيادة �أعداد الركاب يف املركبات
حيث �إن جميع تلك املظاهر خطرة النت�شار
فايرو� ��س كورون ��ا" ،مبين ��ا �أن "ال�صح ��ة
�أمام خيارين الأول فر�ض احلظر ال�شامل،
�أو املناطقي� ،أي الت ��ي تخالف الإجراءات

منا�شدة

ّ
�شددوا من حماية املتظاهرين والتعجيل بالق�صا�ص من القتلة

متظاهرو النا�صرية يتهمون ملي�شيات الأحزاب باغتيال الأ�صوات المعتدلة لل�سيطرة على �ساحات التظاهر
 ذي قار  /ح�سني العامل
اته ��م نا�شط ��ون يف تظاه ��رات النا�صري ��ة
�أم� ��س االثنني (  11ايار  ) 2020ملي�شيات
الأح ��زاب باغتي ��ال الأ�ص ��وات املعتدلة يف
التظاهرات لغر�ض ال�سيطرة على �ساحات
التظاهر والتحكم فيه ��ا لتحقيق �أجنداتهم
احلزبي ��ة  ،وفيما اتهموا الق ��وات الأمنية
بالرتاخي �أو التواط�ؤ مع قتلة املتظاهرين
� ،شدّدوا خالل ت�شييع النا�شط املدين �أزهر
علي ال�شمري الذي اغتيل على يد جمهولني
 ،عل ��ى حماي ��ة املتظاهري ��ن والتعجي ��ل
بالق�صا�ص من القتلة.
و�شه ��دت مدين ��ة النا�صري ��ة لي ��ل االح ��د
م�شاركة �آالف املتظاهرين بت�شييع النا�شط
املدين �أزهر علي الذي تويف يف م�ست�شفى
احلبوب ��ي بالنا�صرية بعد ي ��وم واحد من
تعر�ض ��ه ملحاولة اغتيال عل ��ى يد م�سلحني
جمهول�ي�ن �أ�صي ��ب عل ��ى �إثره ��ا بع ��دد من
االطالقات النارية يف منطقة البطن.
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين �أحم ��د التميم ��ي
للم ��دى �إن " مطال ��ب املتظاهري ��ن كان ��ت
ومازال ��ت مطالب حق ��ة وم�شروعة ودفعنا
من �أجله ��ا خرية �شبابنا ولهذا نحن نتطلع
لتحقيقه ��ا ون�شدّد على ك�شف اجلهات التي
تق ��ف وراء قتل ��ة املتظاهري ��ن وحما�سب ��ة
القتل ��ة واالقت�صا� ��ص منه ��م " ،و�أ�ض ��اف
�أن خفافي� ��ش الظ�ل�ام من �أتب ��اع الأحزاب
وامللي�شيات مازال ��ت تقتل وتغتال نا�شطي
التظاهرات من دون �أن جتد من يردعها �أو
يحد من ن�شاطها الإجرامي".
و�أو�ض ��ح التميم ��ي ال ��ذي فقد �شقيق ��ه �إثر
قم ��ع التظاه ��رات ال�سلمي ��ة �إن " الع�شرات
م ��ن نا�شطي تظاه ��رات ذي ق ��ار تعر�ضوا
لالغتيال والقتل على مدى الأ�شهر ال�سبعة
م ��ن التظاهرات لك ��ن للآن مل يت ��م الك�شف
ع ��ن �أي قات ��ل �أو ع ��ن اجله ��ات الت ��ي تقف
وراء القتل ��ة وحتميه ��م " ،الفت� � ًا اىل �أن
�أ�س ��ر �شهداء التظاه ��رات قدمت الكثري من
الأدل ��ة وال�ص ��ور ومقاط ��ع الفيدي ��و الت ��ي
تك�شف وتدين القتل ��ة لكن للآن مل يلم�سوا
�أي توجه ج ��دي ملحا�سبتهم وهذا ما �شجع
امل�سلح�ي�ن و�أتباع الأحزاب عل ��ى التمادي

واال�ستمرار يف قتل املتظاهرين واغتيالهم
�أمام امللأ ويف الأماكن العامة".
مبين� � ًا �أن " عملي ��ات االغتي ��ال بات ��ت تتم
ب�صورة علني ��ة و�أمام النا�س ويف املناطق
املزروع ��ة بالكام�ي�رات الأمني ��ة ويف ظ ��ل
انت�ش ��ار �أمن ��ي وا�س ��ع وك�أن القات ��ل �أراد
بفعل ��ه العلني �أن يُو�ص ��ل ر�سالة ب�أنه فوق
القان ��ون " ،م�ؤك ��د ًا �أن " جرمي ��ة اغتي ��ال
النا�ش ��ط �أزهر عل ��ي ال�شمري متت من قبل
م�سلحني ي�ستقل ��ون مركبات معروفة ويف
ظل حظر لتجوال املركبات وو�سط انت�شار
�أمن ��ي وا�سع و�إن عملية االغتيال جرت يف
مكان عام و�أمام �أنظار النا�س ".
و�أ�ش ��ار النا�ش ��ط امل ��دين اىل �أن " جرائ ��م
االغتي ��ال الت ��ي حت�ص ��ل بهك ��ذا ظ ��روف
تدعونا للت�سا�ؤل ع ��ن دور القوات الأمنية
يف احل ��د منه ��ا " ،و�أ�ض ��اف �أن " الق ��وات
الأمني ��ة يف هك ��ذا موق ��ف �أم ��ا �أن تك ��ون
مرتاخي ��ة يف واجبه ��ا �أو متواطئ ��ة م ��ع
القتل ��ة �أو �إنها ت�سمح له ��م بذلك وال تف�سري
�آخر جلرائم القتل واالغتيال العلني".
وتاب ��ع التميم ��ي �أن " جرائ ��م االغتي ��ال
الأخ�ي�رة ال تخل ��و م ��ن دور للأح ��زاب
وامللي�شيات امل�سلح ��ة التي مل حت�صل على
مغامنها من حكومة الكاظمي وهذه حتاول
�أن تغت ��ال ال�ص ��وت املعت ��دل يف �ساح ��ات
التظاهر لغر� ��ض ال�سيطرة عليها والتحكم
به ��ا والقي ��ام بالت�صعي ��د متى م ��ا اقت�ضت

م�صاحلها ال�ضغط على احلكومة اجلديدة"
 ،و�أردف �أن " الكث�ي�ر م ��ن املتظاهرين يف
النا�صرية اخذوا يتحفظون على الت�صعيد
يف ظ ��ل تهاف ��ت الأجن ��دات احلزبي ��ة التي
حت ��اول �أن ت�ستغ ��ل التظاه ��رات لتحقي ��ق
غاياتها ال�سيا�سية ".
وح� � ّذر النا�ش ��ط امل ��دين " م ��ن حم ��اوالت
الأح ��زاب وامللي�شي ��ات الهادف ��ة لت�صفي ��ة
وتغيي ��ب ال�صوت املعت ��دل يف التظاهرات
ع�ب�ر االختط ��اف واالغتي ��ال " ،م�ؤك ��د ًا "
م�ساع حثيثة من قب ��ل تلك اجلهات
وج ��ود ٍ
للهيمن ��ة عل ��ى �ساح ��ات التظاه ��ر لغر� ��ض
ال�سيط ��رة عليه ��ا والتحك ��م بالفعالي ��ات
االحتجاجي ��ة وتوظيفه ��ا وفق� � ًا للأجندات
احلزبية".
�اع
و�أ�ش ��ار التميم ��ي اىل " وج ��ود م�س � ٍ
حزبي ��ة للدف ��ع باجت ��اه الت�صعي ��د يف
الفعالي ��ات االحتجاجي ��ة لغر� ��ض دف ��ع
الق ��وات الأمني ��ة ال�ستخ ��دام املزي ��د م ��ن
العنف �ض ��د املتظاهرين وبالت ��ايل �إحراج
حكومة الكاظمي ".
وم ��ن جانب �آخ ��ر �أ�صدر متظاه ��رو ق�ضاء
ال�شطرة بيان ًا طالبوا فيه حكومة الكاظمي
بالتعجي ��ل بك�ش ��ف قتل ��ة املتظاهري ��ن
وحما�سبته ��م وج ��اء يف البي ��ان الذي تاله
�أح ��د املتظاهري ��ن يف �ساح ��ة االحتج ��اج
يف الق�ض ��اء املذك ��ور وتابعته امل ��دى �إن "

احلكومة احلالي ��ة ال تكت�سب �شرعيتها وال
حتظ ��ى بدع ��م املتظاهري ��ن م ��ا مل تقت� ��ص
مم ��ن قتل ��وا املتظاهرين و�أراق ��وا دماءهم
الطاهرة " ،و�أ�ضاف �أن " الأحزاب احلاكمة
و�أتباعه ��ا هي املتهم الأول بارتكاب جرائم
القتل �ضد املتظاهرين ".
و�أك ��د البي ��ان " عل ��ى مت�س ��ك متظاه ��ري
ال�شطرة مبطال ��ب التظاه ��رات وموا�صلة
التظاه ��ر ال�سلم ��ي حل�ي�ن حتقي ��ق جمي ��ع
املطالب واالقت�صا�ص من قتلة املتظاهرين
"  ،و�أ�ض ��اف �أن " املتظاهري ��ن يعلن ��ون
براءته ��م من �أعمال احلرق وغلق الطرقات
الت ��ي تقوم به ��ا جه ��ات حت ��اول ا�ستغالل
التظاهرات ".
و�أك ��د بي ��ان متظاه ��ري ال�شط ��رة " مت�سك
املتظاهري ��ن ب�سلميته ��م " ،م�ش� �دّد ًا على "
�ض ��رورة تفعي ��ل دور الق ��وات الأمنية يف
احل ��د م ��ن جرائم الأح ��زاب القمعي ��ة التي
ت�سته ��دف املتظاهري ��ن بالقت ��ل واالغتيال
واالختطاف".
و�شهد مركز مدينة النا�صرية �صباح �أم�س
االثن�ي�ن ( � 11أي ��ار � ) 2020أعم ��ال ح ��رق
يف تقاط ��ع البهو قام بها ع ��دد حمدود من
املتظاهري ��ن خالف� � ًا لرغب ��ة قط ��اع وا�س ��ع
م ��ن متظاه ��ري �ساح ��ة احلبوب ��ي الذي ��ن
يتحفظون عل ��ى الت�صعيد وقطع الطرقات
يف املرحلة الراهن ��ة خ�شية من ا�ستغاللها
م ��ن قب ��ل الأح ��زاب  ،ناهي ��ك ع ��ن خماطر

الوقائي ��ة وتزداد فيه ��ا الإ�صاب ��ات ،تغلق
وحتظ ��ر متام� � ًا لإتاح ��ة الفر�ص ��ة لكوادر
ال�صح ��ة �أن تعمل امل�سوح ��ات وال�سيطرة
على الوباء".
وتاب ��ع� ،أن "االجتماع ��ات م�ستمرة للجنة
العليا لل�صحة وال�سالمة مع كوادر ال�صحة
ووزير ال�صح ��ة والوكيل الفن ��ي للوزارة
ملناق�شة الإج ��راءات املقبل ��ة التي �ستكون
م�ش ��ددة ملن ��ع ارتف ��اع مع ��دل الإ�صابات"،
مو�ضح� � ًا �أن "العراق �سيبق ��ى مغلقا �أمام
حركة الطريان وامل�سافرين".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "املناط ��ق الأك�ث�ر ت�سجي ًال
للإ�صابات هي مدينة ال�صدر والزعفرانية
والر�شاد يف بغداد �أما الب�صرة فهي الهارثة
حي ��ث �أن هذه املناطق ت ��زداد فيها الكثافة
تراع االلت ��زام بالإجراءات
ال�سكاني ��ة ومل ِ
الوقائي ��ة" ،داعي� � ًا جمي ��ع املواطن�ي�ن اىل
"مراع ��اة الإج ��راءات الوقائي ��ة للحد من
ارتفاع معدل الإ�صابات".

انت�شار الكورونا.
وكانت التظاهرات و�سط مدينة النا�صرية
ق ��د جتدّدت يوم االح ��د ( � 10أيار ) 2020
وذل ��ك ا�ستجاب ��ة ملهلة الك ��وت واحتجاج ًا
عل ��ى حماول ��ة اغتي ��ال النا�ش ��ط �أزه ��ر
ال�شم ��ري  ،فيم ��ا  ،يرى مراقب ��ون بعودة
�شب ��ح االغتي ��االت ال�سته ��داف متظاهري
النا�صري ��ة حماول ��ة من �أط ��راف �سيا�سية
وملي�شياوية لإجها� ��ض م�ساعي الكاظمي
للتهدئة مع املتظاهرين.
وكان املحتج ��ون يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار،
ق ��د ن� �دّدوا با�ستم ��رار عملي ��ات االغتي ��ال
للنا�شطني يف تظاهرات �ساحة احلبوبي،
و�س ��ط النا�صري ��ة ،مطالب�ي�ن ب�إيق ��اف
م�سل�س ��ل االغتي ��االت وحممل�ي�ن الأجهزة
الأمنية م�س�ؤولية تلك احلوادث.
وكان متظاه ��رو حمافظ ��ة ذي ق ��ار حمّلوا
ي ��وم االثن�ي�ن (  6ني�س ��ان  ) 2020قائ ��د
�شرط ��ة املحافظ ��ة م�س�ؤولي ��ة اغتي ��ال
النا�شط ��ة الن�سوي ��ة �أن ��وار جا�سم مهو�س
و�أعم ��ال العنف الأخ ��رى الت ��ي ت�ستهدف
املتظاهري ��ن  ،وفيم ��ا �أك ��دوا موا�صل ��ة
تظاهراته ��م ب�صورة �أق ��وى بعد اخلال�ص
م ��ن وباء الكورونا � ،شدّدوا على التزامهم
بحظ ��ر التج ��وال تفادي� � ًا ملخاط ��ر انت�شار
والوباء .
ويواج ��ه املتظاهرون يف �ساحة احلبوبي
بالنا�صري ��ة جمل ��ة م ��ن اخل ��روق الأمنية

املتك ��ررة حيث تعر�ض ��ت �ساحة احلبوبي
لعدة هجمات دامية وتفجري عبوات نا�سفة
راح �ضحيته ��ا الع�ش ��رات م ��ن املتظاهرين
يف خي ��م االعت�ص ��ام بال�ساح ��ة املذك ��ورة
فيما تعر� ��ض ع�شرات النا�شطني يف جمال
التظاه ��رات ملح ��اوالت اغتي ��ال على مدى
الأ�شه ��ر القليلة املا�ضية من بينهم ال�شهيد
ح�س ��ن ه ��ادي مهله ��ل ال ��ذي اغتي ��ل ي ��وم
االثن�ي�ن (  13كان ��ون الث ��اين  ) 2020يف
جنوب النا�صرية وال�شهيد النا�شط املدين
علي حممد مكطوف الع�صمي الذي اغتيل
يف ي ��وم اجلمعة (  20كانون الأول 2019
) قرب متثال ال�شيب ��اين وال�شهيد النا�شط
علي خال ��د اخلفاجي ال ��ذي اغتيل على يد
جمهولني ي ��وم الثالثاء (  31كانون الأول
 ، ) 2019والنا�شطة الن�سوية �أنوار جا�سم
مهو�س التي اغتيلت يوم االحد ( 5ني�سان
 ، )2020والنا�ش ��ط �أزه ��ر عل ��ي ال�شمري
ال ��ذي اغتيل ي ��وم ال�سب ��ت ( � 9أيار 2020
)  ،يف ح�ي�ن تعر� ��ض كل م ��ن عل ��ي الغزي
وط ��ارق اجلحي�شي ملحاولت ��ي اغتيال يف
ق�ض ��اء الغراف يوم اخلمي� ��س  19كانون
الأول � 2019أ�صيبا على �أثرهما ب�إطالقات
ناري ��ة غ�ي�ر قاتل ��ة  ،فيم ��ا جن ��ا النا�ش ��ط
مرت�ض ��ى ال�شيخ علي م ��ن حماولة اغتيال
تعر�ض لها م�ساء يوم االربعاء ( الأول من
كانون الثاين  ) 2020يف ناحية الف�ضلية
(  15كم جن ��وب النا�صرية ) .فيما ا�صيب
املحام ��ي املدافع ع ��ن ق�ضاي ��ا املتظاهرين
عل ��ي معارج االزيرجاوي ي ��وم االربعاء (
� 12شب ��اط  ) 2020بج ��روح خمتلف ��ة �إثر
حماولة اغتياله م ��ن قبل جمهولني وكذلك
�أ�صي ��ب املتظاه ��ر حمم ��د �سع ��د بج ��روح
خمتلف ��ة �إث ��ر حماول ��ة اختط ��اف فا�شل ��ة
بع ��د خروجه م ��ن �ساح ��ة احلبوب ��ي يوم
اخلمي� ��س ( � 20شب ��اط  .) 2020يف ح�ي�ن
تعر�ض ��ت منازل عدد �آخ ��ر من املتظاهرين
لال�ستهداف بالعب ��وات النا�سفة من بينهم
و�سام الذهبي وعدي اجلابري و�آخرون.
وتبل ��غ ح�صيل ��ة �ضحاي ��ا التظاه ��رات يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار � 121شهيد ًا من ��ذ الأول
من ت�شرين الأول  2019لغاية العا�شر من
�أيار 2020

نحن �أبنا�ؤكم من خريجي
العل ��وم ال�سيا�سي ��ة نعاني
التهمي� ��ش والإق�ص ��اء في
جمي ��ع م�ؤ�س�س ��ات الدولة
وال ��كل يعل ��م �أن تخ�ص�ص
ال�سيا�سي ��ة
العل ��وم
كان وم ��ا ي ��زال م ��ن �أه ��م
االخت�صا�ص ��ات الحيوي ��ة
التي يُعتمد عليها في بناء
الدول ��ة فه ��ذه ال�شريح ��ة
ت�ستقطبها عدة م�ؤ�س�سات
منها:
 -١رئا�سة الوزراء
 - ٢رئا�سة الجمهورية
 - ٣مجل�س النواب
 - ٤الأمانة العامة
لمجل�س الوزراء
 - ٥وزارة الخارجية
 - ٦م�ست�شارية الأمن
الوطني
 - ٧جهاز المخابرات
 - ٨وزارة الداخلية
 - ٩وزارة الدفاع
 - ١٠وزارة الموارد
المائية
 - ١١وزارة الثقافة
 -١٢مفو�ضية
االنتخابات.
� -١٣شبكة الإعالم
العراقي
-١٤هيئة الم�ساءلة
والعدالة
 - ١٥هيئة النزاهة
 -١٦مراكز الأبحاث
ال�سيا�سية والأمنية
كل هذه الم�ؤ�س�سات ونحن
نعان ��ي الإق�ص ��اء والي ��وم
ننا�شدك ��م با�سم الإن�سانية
�أن تن�صف ��وا ه ��ذه الفئ ��ة
المهم ��ة المظلوم ��ة وانتم
�أهل لذلك
خريجو العلوم
ال�سيا�سية في العراق
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ل�ؤي �صبحي� :أعت ّز ب�إدارة  200مباراة دولية ّ
وثقها كتاب غيني�س

 ت���ب���دي���ل خ���م�������س���ة الع���ب���ي���ن ����س���ي���ط���ب���ق ف�����ي ال���م���و����س���م ال����ح����ال����ي ح�������ص���راً
 بغداد  /حيدر مدلول

ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب وواحدة نهائي
ك�أ�س �آ�سي ��ا للنا�شئني ومت تكرميي
م ��ن املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد
القاري بدرع الآ�سيوي .

�أكد ل� ��ؤي �صبحي ،احلك ��م الدويل
امل�ساع ��د ال�ساب ��ق� ،إن ع ��دم وجود
عالق ��ات عل ��ى ال�صعي ��د الق ��اري
لع ��ب دور ًا م�ؤثر ًا يف ع ��دم تواجد
ال�ص ّف ��ارة العراقي ��ة �ضم ��ن قائم ��ة
احل ��كام الذي ��ن �سيتول ��ون �إدارة
مباري ��ات الن�سخ ��ة املقبل ��ة م ��ن
بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل لك ��رة القدم
الت ��ي ت�ضيّفه ��ا العا�صم ��ة القطرية
الدوح ��ة خالل الف�ت�رة من احلادي
والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين
ولغاي ��ة الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر
كانون الأول .2022
و�أ�ض ��اف �صبحي يف حديث خ�ص
به (املدى) �":إن احل ��كام الدوليني
العراقيني يت�ألق ��ون يف الواجبات
القاري ��ة الت ��ي ت�سن ��د له ��م �ضم ��ن
مناف�س ��ات جمي ��ع البط ��والت التي
يقيمه ��ا االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
القدم ،وهم من �ضمن حكام النخبة
حيث جنح الطاقم العراقي بقيادة
عل ��ي �صب ��اح بامتي ��از يف �إدارة
مباراة ذهاب الن�سخة الأخرية من
دوري �أبط ��ال �آ�سيا لكرة القدم بني
فريق ��ي الهالل ال�سع ��ودي و�ضيفه
اوراوا ري ��د ديامون ��دز الياب ��اين
الت ��ي جرت ي ��وم التا�س ��ع من �شهر
ت�شرين الث ��اين املا�ضي على ملعب
جامع ��ة املل ��ك �سع ��ود بالعا�صم ��ة
ال�سعودية الريا�ض".
وذك ��ر ":ي�س ��ري احل ��ال كذلك على
الطاق ��م ال ��دويل برئا�س ��ة مهن ��د
قا�س ��م يف حتكي ��م �إي ��اب نهائ ��ي
غرب �آ�سي ��ا لبطول ��ة ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي لك ��رة القدم ب�ي�ن فريقي
العهد اللبناين واجلزيرة الأردين
الت ��ي �أقيم ��ت عل ��ى ملع ��ب املدينة
الريا�ضي ��ة بالعا�صمة بريوت يوم
الأول م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
املا�ضي حيث ن�ستغ ��رب ب�شدة من
ع ��دم م�شاركتهم ��ا �ضم ��ن الطواقم
التحكيمي ��ة للموندي ��ال املقب ��ل
نتيج ��ة عدم وج ��ود عالقات ممكن
له ��ا �أن تلع ��ب دوره ��ا عل ��ى �صعيد
اخلارط ��ة القاري ��ة حي ��ث �أن جلنة
احلكام يف االحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم ال ت�ضم �أية �شخ�صية عراقية
منذ ت�أ�سي�سها".

اللجنة العليا لل�صحة

�إع�ل�اء ا�سمه ��ا كما هو احل ��ال مع
احلكم ال ��دويل الإماراتي ال�سابق
عل ��ي حم ��د ال ��ذي ي�شغ ��ل من�صب
ع�ض ��و جلن ��ة احل ��كام يف االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم.
عقوبة �صباح

عبد اخلال ��ق م�سعود بحك ��م �شغله
من�صب ع�ضوية املكت ��ب التنفيذي
لالحتاد الآ�سيوي لك ��رة القدم� ،أن
يق ��وم مبه ّم ��ة نائ ��ب رئي� ��س جلنة
امل�سابق ��ات ،عليه �أن يو ّل ��د �ضغط ًا
كب�ي� ً
را على جلنة احلكام يف �سبيل
�أن يكون لل�ص ّف ��ارة العراقية مقع ٌد
�ضم ��ن الطواقم التحكيمية القارية
يف بطولة ك�أ� ��س العامل لكرة القدم
املقبل ��ة حتى ل ��و احتي ��اط حيث ال
منتلك عالقات قو ّي ��ة على ال�صعيد
اخلارجي م ��ن �أج ��ل تفعيل احلكم
العراقي كي ي�أخذ الفر�صة الكاملة
ملا ميتلك من درجة عالية ت�صل اىل
ن�سبة  8.5يف تقييم املقيّمني �ضمن
ال�سج�ل ّ�ات حي ��ث �أعت�ب�ر ُه ال�سبب
مهمة م�سعود
الكايف يف منحهِ اال�ستحقاق الذي
ّ
ّ
وتابع �":إنه كان من املفرو�ض على ي�ستحقه ب�شكل طبيعي" .
رئي� ��س احتاد كرة الق ��دم امل�ستقيل

االختفاء الق�سري!

وك�ش ��ف ل� ��ؤي �":إن �آخ ��ر ث�ل�اث
م�ش ��اركات عراقي ��ة يف البطوالت
العاملي ��ة كان ��ت للحك ��م ال ��دويل
ال�ساب ��ق حازم ح�س�ي�ن يف بطولة
ك�أ�س الع ��امل للنا�شئني لكرة القدم
� ،2001إ�ضاف ��ة �إىل م�شاركتي يف
�أوملبياد بكني عام  ،2008واملباراة
النهائية مب�سابقة كرة القدم بدورة
الألع ��اب الآ�سيوية لكرة القدم بني
منتخبي كوريا اجلنوبية وكوريا
ال�شمالي ��ة ع ��ام ،2014وبعده ��ا
�شهدت ظاهرة االختف ��اء الق�سري
لل�ص ّف ��ارة العراقي ��ة الت ��ي ح ّل ��ت
حم ّله ��ا �ص ّف ��ارات خليجي ��ة يف
اال�ستحقاق ��ات الالحق ��ة ،نتيج ��ة
للعناي ��ة به ��ا م ��ن قب ��ل حكوماتها
واحتاداته ��ا الوطنية ،و�إ�صرارها
�زج بها م ��ن �أجل
عل ��ى �ضرورة ال � ّ

و�أ�ش ��ار اىل �أن ":العقوب ��ة
االن�ضباطي ��ة الت ��ي �ص ��درت بحق
احلك ��م ال ��دويل عل ��ي �صب ��اح
كان ��ت مت�س ّرع ��ة يف ن�شره ��ا �إىل
و�سائل الإع�ل�ام من خالل التقرير
الأ�سبوع ��ي بدليل �أن �أحمد عبا�س
�إبراهي ��م املكل ��ف ال�سابق ب� ��إدارة
�ش� ��ؤون احت ��اد الك ��رة �أك ��د يف
ت�صريح ��ات له �أنه مل يكن لديه �أي
معلومات بخ�صو�ص عدم الن�شر،
وكان م ��ن واج ��ب جلن ��ة احل ��كام
املركزي ��ة �أخب ��اره بالأم ��ر حت ��ى
يتج ّن ��ب ذل ��ك ،ومت �إ�صالح ��ه بعد
ذلك م ��ن خ�ل�ال رف ��ع العقوبة عن
�صب ��اح ،ما يدعونن ��ي اىل توجيه
يتوجب عدم
ر�سال ��ة �صريحة �أن ��ه ّ
�إط�ل�اع ال�صحفي�ي�ن خ�ل�ال الفرتة
املقبل ��ة عل ��ى �أي عقوب ��ة وخا�صة
للدولي�ي�ن كونه ��م �سف ��راء العراق
يف اخل ��ارج ،وه ��م يحظ ��ون
مبتابع ��ة دقيق ��ة م ��ن قب ��ل جلن ��ة
احل ��كام القاري ��ة ويبدع ��ون يف
واجباته ��م اخلارجي ��ة ويحققون
م�ستويات رفيعة تعوّ �ض �إخفاقات
املنتخبات الوطنية يف البطوالت
اخلارجية".

دورة فوتورو

ولف ��ت النظر اىل �أنه من ال�صعوبة
�أن ت�ست�أن ��ف مناف�س ��ات دوري
الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م احل ��ايل
وفق ًا للمعطيات الأخرية للقرارات
ال�ص ��ادرة م ��ن قب ��ل اللجن ��ة العليا
لل�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة يف
جمل� ��س ال ��وزراء بزي ��ادة �ساعات
احلظ ��ر اجلزئ ��ي خ�ل�ال �شه ��ر
رم�ضان الف�ضي ��ل ،وفر�ض احلظر
ال�شامل يف �أيام عيد الفطر املبارك،
خا�ص ��ة �أن االمكاني ��ات املوج ��ودة
لدين ��ا فق�ي�رة ملحارب ��ة فايرو� ��س
كورون ��ا امل�ستج ��د وال ترتق ��ي كما
الحظتها ل ��دى ال�سلط ��ات الكورية
اجلنوبي ��ة مث ًال التي قامت بتوفري
�إج ��راءات �صحي ��ة �صارم ��ة قبي ��ل
انطالق املباراة االفتتاحية لدوري
املحرتف�ي�ن يف ملع ��ب م ��ن دون
جمه ��ور ،ل ��ذا يتوجّ ��ب عل ��ى هيئة
التطبي ��ع يف احت ��اد ك ��رة القدم �أن
تبقى على توا�صل دائم مع اجلهات
احلكومية مع االلتزام التام بكل ما
ي�صدر عنها م ��ن �أجل احلفاظ على
�صحة و�سالمة الالعبني واملالكات
التدريبي ��ة والإداري ��ة يف الف ��رق
اخلم�سة ع�ش ��ر امل�شارك ��ة ،ال�سيما
�أن ال�سوي�سري جي ��اين انفانتينو
رئي�س االحت ��اد الدويل لكرة القدم
ح� � ّذر جمي ��ع االحت ��ادات الوطنية
االع�ض ��اء  211م ��ن اال�ستئن ��اف
املب ّك ��ر للن�شاط الك ��روي قبل زوال
الوباء كلي ًا عن بلدانها".

و�أو�ض ��ح احلك ��م ال ��دويل امل�ساعد
�سابق� � ًا� ،إن ��ه يتط ّل ��ع خ�ل�ال الفرتة
املقبل ��ة �أن يك ��ون حما�ض ��ر ًا دولي ًا
و�آ�سيوي ًا بعد �إعالنه اال�ستقالة من
العم ��ل يف جلنة احل ��كام املركزية
يف احت ��اد كرة القدم حي ��ث �شارك
يف دورة "فوت ��ورو  "3الت ��ي
�أقيمت يف دول ��ة الإمارات العربية
املتح ��دة اىل جان ��ب جن ��اح رح ��م
و�أحمد عبد احل�سني ،وهناك دورة
ثانية �ست�ضيّفها العا�صمة العُمانية
م�سق ��ط يف �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
املقبل ،وثالثة يف حالة اجتيازهما
يف ال ��دورة النهائي ��ة الت ��ي �ستقام
مبقر االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
قرار الفيفا
بالعا�صم ��ة املاليزي ��ة كواالملب ��ور
وه ��ي م�ؤهل ��ة للعم ��ل والإ�ش ��راف وختم ل� ��ؤي �صبحي حديث ��ه �":إن
عل ��ى �إقام ��ة ال ��دورات الدولي ��ة ق ��رار جمل� ��س االحت ��اد ال ��دويل
لك ��رة القدم بتطبي ��ق مقرتح الفيفا
للحكام العراقيني م�ستقب ًال .
اخلا� ��ص بالقان ��ون  3و�إج ��راء 5
رقم قيا�سي
وقال �":إنن ��ي �أعتز كث�ي� ً
را بكوين تغي�ي�رات لالعب�ي�ن يف امل�سابق ��ات
�أكرث احل ��كام الدولي�ي�ن العراقيني املحلية �سيكون يف املو�سم الكروي
قيادة للمباري ��ات التي و�صلت اىل احل ��ايل فق ��ط يف ظ ��ل الإجه ��اد
 200مباراة يف �سجلي بالبطوالت الب ��دين ال ��ذي يعانون من ��ه خالل
العاملي ��ة والقاري ��ة والإقليمي ��ة دقائ ��ق ال�شوط�ي�ن الأول والثاين،
والعربي ��ة حي ��ث و ّثق ��تْ يف كتاب و�شدّد كذلك عل ��ى قرار �إلغاء تقنية
غيني� ��س للأرق ��ام القيا�سي ��ة ومل حك ��م الفيديو امل�ساع ��د ()VAR
ي�ستطع �أي من زمالئي ال�سابقني �أو حلدوث ح ��االت تالم�س يف الغرفة
احلاليني ك�سر الرقم حيث �شاركت اخلا�ص ��ة به ��م م ��ن عل ��ى مدرجات
يف  18بطول ��ة بالت�صفيات و�أربع امللع ��ب الت ��ي يت ��م تخ�صي�صها من
نهائيات قارية �أثنني منها نهائيات االحتادات الوطنية” .

الأهلي الم�صري ي�ؤكد "ال تفاو�ض مع مهاوي"!
 بغداد  /املدى
جدّدت �إدارة ن ��ادي الأهلي امل�صري
نفيه ��ا القاط ��ع بدخ ��ول جلن ��ة
التعاق ��دات يف مفاو�ضات مع مدافع
املنتخ ��ب الوطني ون ��ادي ال�شرطة
لك ��رة الق ��دم ع�ل�اء عل ��ي مه ��اوي
للح�ص ��ول على توقيع ��ه خالل فرتة
االنتق ��االت ال�صيفي ��ة للع ��ب يف

�صف ��وف فريقه ��ا الك ��روي باملو�سم
املقبل .
وج ��اء رد �إدارة الأهل ��ي امل�ص ��ري
بع ��د � 4أي ��ام م ��ن ت�أكي ��د ع�ل�اء علي
مهاوي لإحدى القن ��وات الريا�ضية
امل�صري ��ة ع ��ن توا�ص ��ل الن ��ادي عن
طري ��ق وكي ��ل �أعماله معه م ��ن �أجل
تدعي ��م اخل ��ط الدفاع ��ي يف املو�سم
 ،2021-2020وذك ��رت الإدارة

�أنه ��ا مل تفاو�ض ��ه ب�ش ��كل ر�سم ��ي،
تعجب �شديد من ت�صريحاته
وهناك ّ
خا�ص ��ة �إن ��ه مل يك ��ن �ضم ��ن �أجندة
امل ��درب ال�سوي�س ��ري ريني ��ه فايل ��ر
يف التعاقد مع العب حمرتف جديد
يعوّ � ��ض الف ��راغ الذي ترك ��ه رحيل
�أحم ��د فتح ��ي اىل بريامي ��دز (نادي
الأ�سيوطي �سبورت �سابق ًا) على �أثر
انتهاء عقده نهاية املو�سم اجلاري .

"را�س �أبو عبود" املونديايل منوذج فريد لال�ستدامة
 الدوحة  /خا�ص باملدى
للم�شاري ��ع والإرث القطري ��ة ":كان ��ت مادة
الأ�سب�ستو� ��س ت�ستخ ��دم يف ت�شييد املباين
توا�ص ��ل اللجن ��ة املحلي ��ة ،املكلف ��ة ب�إجناز يف املا�ض ��ي ،وق ��د ا�ستعن ��ا بخ�ب�راء لإزالة
م�شاري ��ع موندي ��ال  2020يف قط ��ر ،بن ��اء تلك املادة ،م ��ع اتخاذ احتياطات ا�ستثنائية
ملعب "را�س �أبو عبود" الذي �ستبلغ طاقته خ�ل�ال عملي ��ات اله ��دم ،وجتهي ��ز املوق ��ع،
مم ��ا يزي ��د عن 65
م�شجع ،من حاويات وجنحن ��ا يف التخ ّل� ��ص ّ
اال�ستيعابية � 40أل ��ف ّ
ال�شح ��ن البح ��ري ،ويعترب منوذج� � ًا فريد ًا طن� � ًا م ��ن املخ ّلفات التي حتت ��وي على مادة
يف جت�سي ��د اال�ستدام ��ة خ�ل�ال التح�ض�ي�ر الأ�سب�ستو�س بطريقة �آمنة".
و�أ�ضاف ��ت امل�ي�ر" :تعقبن ��ا م�ستوي ��ات م ��ن
لت�ضييف الأحداث الريا�ضية الكربى.
وقال ��ت املهند�س ��ة ب ��دور امل�ي�ر ،مدي ��ر �أول التل ��وث يف الرتب ��ة واملي ��اه اجلوفي ��ة يف
اال�ستدام ��ة والبيئ ��ة يف اللجن ��ة العلي ��ا بع� ��ض املواق ��ع .وقمن ��ا برف ��ع املي ��اه بع ��د

متخ�ص�ص ��ة،
معاجلته ��ا وف ��ق تقني ��ات
ّ
وا�ستخدمناه ��ا يف تهدئة الغب ��ار املت�صاعد
من املوقع ،ثم �صرف الزائد منها يف البحر،
مع االلت ��زام التام بال�شروط البيئية املتبعة
يف دولة قطر".
و�شهد موقع بناء ملع ��ب "را�س �أبو عبود"
القري ��ب م ��ن مين ��اء الدوح ��ة ،العدي ��د م ��ن
الإج ��راءات قب ��ل ب ��دء �أعمال الإن�ش ��اء ،فقد
جرى تطهري الأر� ��ض بالكامل بعد �أن كانت
ول�سن ��وات ع ��دة موقع� � ًا �صناعي� � ًا ،لت�ش ّكل
بذلك �أوىل خطوات حتقيق الإرث امل�ستدام
للملعب قبل االنتهاء من ت�شييده.
وكان ��ت اللجن ��ة العلي ��ا للم�شاري ��ع والإرث
القطري ��ة ق ��د بذل ��ت جه ��ود ًا هائل ��ة لإزال ��ة
املب ��اين واملعام ��ل والور� ��ش وخزان ��ات
الوق ��ود باملوق ��ع ،م ��ع احلفاظ عل ��ى بع�ض
املب ��اين القدمي ��ة ،نظ ��ر ًا لقيمته ��ا الثقافي ��ة
واملعمارية ،واال�ستفادة منها بعد تطويرها
بد ًال من ت�شييد من�ش�آت جديدة.
يذكر �إن ملعب "را�س �أبو عبود" ي�ست�ضيف
ع ��دد ًا م ��ن مباري ��ات املونديال �ضم ��ن دور
املجموع ��ات حت ��ى ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي
وامل�ؤم ��ل انطالق ��ه يف الف�ت�رة م ��ا ب�ي�ن 21
ت�شرين الثاين و 18كانون الأول .2022

بعبارة أخرى
 علي رياح

النجم الأف�ضل ..
والنجم المف�ضل!
افتقدتُ على مدى طويل لغ ��ة التحاور بني النجوم يف براجمنا
الريا�ضي ��ة  ،حتى ظهر النجمان �أحم ��د را�ضي و�أكرم عمانوئيل
مع الزميل طه �أبو رغيف يف �أم�سيته الرم�ضانية وفر�ضا منطق ًا
للغ ��ة التخاطب بني (الكب ��ار) يف كرة القدم  ..لغ ��ة ت�شبه العملة
اجلي ��دة الت ��ي تط ��رد  ،ويجب �أن تط ��رد العملة الرديئ ��ة التي ال
�شغل لها �سوى النب�ش يف م�ساوئ الآخرين  ،وت�سقـّط �أخطائهم
 ،وهو م ��ا �أظهر و�سطنا الكروي لعامة النا� ��س ب�أنه و�سط تكرث
في ��ه املحاور واخلنادق  ،وتعلو فيه لهجة الرتبّ�ص بني م�شاهري
اللعبة!
�أعجبن ��ي احلوار بني را�ضي وعمانوئيل لأ�سباب عدة جتلت ملن
كان يتاب ��ع وي�شاه ��د  ،غري �أن املي ��زة الأهم الت ��ي مل تكن غريبة
عل � َّ�ي �شخ�صي ًا بحكم �صداقتي الوطيدة للنجمني � ،أنهما احتفظا
بالود كل هذا الزمن برغم هذه الندية ال�شديدة التي تتجلى فيها
لق ��اءات القطبني الزوراء والقوة اجلوي ��ة  ،وللحق ف�إن احلقبة
الت�سعيني ��ة من امل�سابقات املحلية مثل ��تْ الذروة يف هذه الندية
ر�س � َ�خ بالتايل ظاه ��رة ثنائي ��ة النوار� ��س  -ال�صقور ،
وه ��و ما ّ
لك ��ن الفريق�ي�ن ويف ذروة تلك احلقب ��ة التناف�سي ��ة مل ي�صال �إىل
لهج ��ة متدني ��ة يف احل ��وار  ..تناف�س نعم  ..حر� ��ص على الفوز
ب ��كل ال�سبل امل�شروعة املتاح ��ة � ،صحيح  ..لك ��ن ال جتريح �أبد ًا
عندم ��ا يُطل ��ق الالعبون �أل�سنته ��م للحديث عن �أج ��واء املناف�سة
وخ�صو�ص ��ا قبل �أو بع ��د املواجه ��ات املثرية الت ��ي كانت تر�سم
�أروع ما يف املو�سم!
قب ��ل خم�س �سنوات  ،التقيت ال�صقر اجلوي �أكرم عمانوئيل يف
العا�صمة اال�سرتالية �سيدين حيث يقيم  ،وكان يطرح كثري ًا من
الأ�سئلة عن اجلو الكروي يف العراق  ،كانت كلماته تقطر حنين ًا
وحب ًا  ،ولكنه �أي�ض ًا كان من�صف ًا للزوراء وال�شرطة والطلبة حني
كان يتح ��دث عن مع�شوقه (الق ��وة اجلوية)  ..ولهذا مل ا�ستغرب
�أبد ًا �أن يحمل اللقاء الأخري ود ًا ظل �صامد ًا ورا�سخ ًا بني جنوم
تلك الفرتة وغريها من الفرتات!
ويف منا�سب ��ة احلدي ��ث ع ��ن النجومي ��ة يف كرة الق ��دم  ،اتوقف
عن ��د ال�س� ��ؤال الذي يحا�ص ��رين بني ح�ي�ن و�آخر � ..س� ��ؤال يرد
من الأ�صدق ��اء عن النجم الذي �أراه (الأف�ض ��ل) يف تاريخ الكرة
العراقية  ،و�س�ؤال �آخر عن جنمي (املف�ضل) !
ولي� ��س يف ال�س�ؤالني غرابة  ،بل �إن الغريب �أال يكون لديك جنم
يف كرة القدم حتبه � ،أو تع�شق �أداءه � ،أو ال ترى نظري ًا له بعني
املحب � ،أو جتده الأف�ضل حني تتم املقارنة بني من جايله �أو من
لع ��ب يف موقعه  ..ولكن ال�س� ��ؤال الذي طرحه �صديق عزيز قبل
يومني عمّن هو الأف�ضل بني ه�ؤالء ( ..عبد كاظم – رعد حمودي
– ليث ح�سني – �إبراهيم علي – يون�س حممود)  ..هذا ال�س�ؤال
يحم ��ل غرابة لأنه ميزج ب�ي�ن �أ�سماء و�أجي ��ال واخت�صا�صات ال
ميك ��ن اخلو�ض فيها خالل ن�صف دقيقة لكي تعطي �إجابة مقنعة
بالن�سبة لك قبل �أن تكون للآخرين!
اعت�ب�رت ه ��ذا ال�س�ؤال بال ��ذات غريب� � ًا و�أن �صاحبه لي� ��س جاد ًا
 ،فاملزح ��ة م ��ن وجهة نظ ��ري �أن ت�ض ��ع عنرتة وط ��ارق بن زياد
ومونتغمري يف زاوية واحدة وتطلب الإجابة عمّن هو الأف�ضل
بينهم يف احلروب الع�سكرية!
لكنن ��ي  ،ويف منته ��ى ال�صراحة والو�ض ��وح اخت�صرت الإجابة
بالق ��ول �إن �أحم ��د را�ض ��ي هو النج ��م الأف�ض ��ل يف تاريخ الكرة
العراقي ��ة وفق� � ًا مل ��ا ر�أي ��ت ب� ��أم العني  ،وق ��د منحت ��ه �صوتي يف
ا�ستفت ��اء العب القرن عام  ، 2000كما �صوتت له الن�سبة الغالبة
م ��ن الزم�ل�اء يف اجتماع جلنة املحرري ��ن الريا�ضي�ي�ن  ،قبل �أن
ي�أت ��ي (قرار) بق�سمة لقب العب القرن بني �أحمد را�ضي وح�سني
�سعيد!
�أما العبي املف�ضل �شخ�صي ًا  ،ف�أقـُ�س ُم �أنهم العبون كثريون  ،و�إذا
كان ال ب� � ّد من اختي ��ار العب واحد  ،فهو النج ��م الكبري دوكل�ص
عزي ��ز ال ��ذي ع�شق ��ت �أداءه و�أنا �صغري  ،ومل �أج ��د له نظري ًا يف
موا�صفاته حتى يومنا هذا  ..ومعذرة ملن مل ي�ستمتع يوم ًا ب�أداء
ه ��ذا الالعب من �أجيال �أعقبت اعتزاله  ،وقد يجد يف ر�أيي قلي ًال
�أو كثري ًا من الغرابة!
التقيت ال�صقر الجوي �أكرم عمانوئيل في
العا�صمة اال�سترالية �سيدني حيث يقيم
 ،وكان يطرح كثيراً من الأ�سئلة عن الجو
الكروي في العراق  ،كانت كلماته تقطر
حنين ًا وحب ًا  ،ولكنه �أي�ض ًا كان من�صف ًا
للزوراء وال�شرطة والطلبة حين كان
يتحدث عن مع�شوقه (القوة الجوية) ..

بالمرصاد

النزاعات ال�شخ�صية معاول هدم الم�شاريع الريا�ضية
 متابعة � :إياد ال�صاحلي
ي�شه ��د الو�س ��ط الريا�ض ��ي من ��ذ زمن
طويل ،م�شاكل م�ستدمية ،ك ّلما حاول
املُ�ص ِلح ��ون و�أده ��ا ع ��اودت ت� ��أزمي
امل�شهد بفعل فاعل �أو جماعة ال ه ّم لها
�س ��وى �إبق ��اء حالة التوت ��ر والإرباك
و�س ��وء النواي ��ا يف مفا�ص ��ل العمل،
لقط ��ع ِ�صل ��ة التع ��اون ،واال�ستف ��راد
ب�ش� ��ؤون املوق ��ع ،دون �أي ��ة �ضغ ��وط
من جه ��ة عليا لل�شع ��ور بالأمان و�إن
كان وهمي ًا �سرعان ما ت ّت�ضح حقيقته
عن ��د �أول مجُ ادلة حول خرق مايل �أو
�سل ��وك �إداري مُ�ش�ي�ن �أو �إخف ��اق يف
بطولة يهدر فيها ماليني الدنانري.
للأ�س ��ف ،يظ ��نّ البع� ��ض �أن حمارب ��ة
ال ُك ��فء بذريع ��ة ع ��دم احلاج ��ة ل ��ه،
وحج ��ب املوق ��ع املنا�س ��ب ع ّم ��ن
ي�ستح ��ق خ�شية �أن يكون �أف�ضل منه،
والتظاه ��ر ب�سالم ��ة عمل ��ه ونزاهت ��ه
يف �إدارة العم ��ل بت�صريحات وردية

ال ت�ستن ��د اىل حقائ ��ق ووثائ ��ق
داح�ض ��ة للأقاوي ��ل الت ��ي ت�ستهدف ��ه،
يظ ��نُ كل ذلك �أنها مت� � ّر على املتابعني
واملح ّلل�ي�ن ل�ش� ��ؤون موقع ��ه دون
تعقي ��ب �أو مراجع ��ة ،ال�صحي ��ح �إن
�أ�سل ��وب املواربة ين� � ُّم عن �ضعف يف
�شخ�صية امل�س�ؤول ،واهتزاز كر�سيّه،
وانع ��دام الثقة بالعامل�ي�ن معه ،الأمر
ال ��ذي ينعك� ��س عل ��ى اعت�ل�ال الأداء
وتراجع االنتاجية وف�شل التخطيط،
ويُع ّر� ��ض موقع ��ه اىل ه� � ّزة عنيف ��ة
بخروج �أق ��رب املق ّربني من ��ه فا�ضح ًا
كل اخلباي ��ا امل�سك ��وت عنها يف فرتة
رئا�سته للموقع ذاته.
مم ��ن ت�ض� � ّررت
ه ��ل ينف ��ي البع� ��ض ّ
م�صلحت ��ه بق ��رار حكوم ��ي �أو دويل
�أو م ��ن الهيئ ��ة العام ��ة� ،أن ��ه يح ��ارب
�شخو�ص� � ًا ال دخل له ��م بتلك القرارات
�إال من باب التنفيذ؟ ملاذا ّ
يظل يالحقهم
حتى لو عملوا يف موقع �آخر ،يُ�سيء
�إليه ��م ب�ي�ن الإعالمي�ي�ن مبعلوم ��ات

كاذب ��ة ،ويعلم بيقني �أن تلك القرارات
�او من �أية
�ض ��رورة لإ�ص�ل�اح �ش� ٍأن خ � ٍ
م� ّؤ�ش ��رات التط ��وّ ر و�ضي ��اع م�ستمر
تخ�ص�صه ��ا
للأم ��وال الكب�ي�رة الت ��ي ّ
احلكومة يف م�شاريع بانت خا�سرة؟
�إن العمل الطوعي يف الريا�ضة ينتهي
بزوال التكليف �ضم ��ن املدّة املحدّدة،
وال �ش � ّ�ك يف ه ��ذا الأم ��ر ل ��دى جمي ��ع
امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضية يف العامل التي
يحكمه ��ا ميث ��اق �أوملب ��ي واح ��د ،هذا
العمل احلر وامل� ّؤط ��ر مببادئ دولية،
ال ي�شرع ��ن ل�صاحب ��ه ت�أ�سي� ��س مملكة
خا�ص ��ة ب ��ه وب�أع�ض ��اء جمل�س ��ه �أو
مكتبه التنفيذي ك�أنها حقوق �أزلية له
باعتباره بطل �سابق �أو �إداري حم ّنك
ال ي�سم ��ح �أن يناف�سه �أحد عليها ،وكل
من يت ��و ّرط بتهديد موقعه يتلقى منه
عَدا ًء �شر�س ًا ي�ستخدم فيها كل �أ�ساليب
املواجهة غري النظيفة للث�أر من موقف
�ساب ��ق �أو انت ��زاع ح ��ق م�ض ��ت عليه
�سن ��وات طوال �أو ت�صفي ��ة ح�ساب مل

يُغلق بع ��د ولن يغلق طامل ��ا �أن احلقد
�أعمى �أحيان ًا ويقود اىل التهلكة!
عجب ًا مل ��ن ي�ش ��وّ ه �سمعت ��ه الريا�ضية
بتم�سك ��ه بكر�سي �سلط ��ة القرار مهما
ّ
را �أم كب�ي� ً
كان �صغ�ي� ً
را ،مقاوم� � ًا حتى
حجة باطِ لة يوهِ ��م نف�سه بها �أن
�آخ ��ر ّ
ا�ستقالت ��ه م�ستحيل ��ة ،مُراهن� � ًا عل ��ى
تغيرّ بو�صلة العالق ��ات ،ومتكِ ئ ًا على
�أق�ل�ام ملوّ نة تب ِّي� ��ض وت�سوِّ د وحتمِّر
بكلم ��ات متع ّرجة احل ��روف ومته ّرئة
املع ��اين نتيج ��ة تر ّنحه ��ا ب�ي�ن خطي
العر�ض والطلب!
للتاري ��خ وج ��ه واح ��د يك�ش ��ف عن ��ه
يف كل الأزمن ��ة ،هن ��اك م ��ن يو ّث ��ق
�سريت ��ه الريا�ضية بذكريات جتلب له
اللعن ��ات بعدما ق�ض ��ى اخلدمة حتت
م�ش ��ورة �إ ّمع ��ة �أو خم ��ادع �أو فا�سد،
و�آخري ��ن حتن ��و له ��م الر�ؤو� ��س يف
غيابه ��م احرتام� � ًا ل�سريته ��م امل�ص ّفاة
من الذميمة ونزاهة �أعمالهم وفخامة
عقولهم.

آراء وأفكار

العدد ( )4670ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )12آيار 2020

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

العـالقـات الـدولـيـة والـنـزعـة الكـ�سـمـوبـولـوتـيـة

 لطفي حامت

العالق ��ات غ�ي�ر املت�ساوي ��ة وروح اال�شرتاكي ��ة حرك ��ة التح ��رر الوطني
الهيمنة يف عالقاتها الدولية.
العاملية وال ��دول الوطني ��ة املناه�ضة
 الط ��ور املعا�ص ��ر م ��ن العومل ��ة للر�أ�سمالية العاملية.الر�أ�سمالي ��ة �أ�ضف ��ى �سم ��ات جدي ��دة ثالث� � ًا� --أ�صبح ��ت النزع ��ات
على العالق ��ات الدولية تتمثل بن�شوء الك�سموبولوتية الراف�ضة للم�س�ألتني
تكت�ل�ات دولية اقت�صادي ��ة � -سيا�سية القومي ��ة والوطني ��ة الغط ��اء
تتميز العالقات الدولية
بني ال ��دول الر�أ�سمالية املتقدمة وبني الأيديولوج ��ي للر�أ�سمالية الأمريكية
ال�سمات
الراهنة بكثرة من
ال ��دول الوطني ��ة على �أ�سا� ��س توازن املعوملة.
أهمها
�
وال�سيا�سية
االقت�صادية
امل�صالح الوطنية.
رابع� � ًا --جت ��اوز الك�سموبوليتي ��ة
المتحدة
الواليات
محاولة
 -فر�ضي ��ة ن�ش ��وء تكت�ل�ات �سيا�سية الأمريكي ��ة لل�شرعي ��ة الدولي ��ة م ��نجديدة
دولية
�شرعية
بناء
اقت�صادي ��ة دولي ��ة ناجتة ع ��ن تنامي خ�ل�ال تدخالته ��ا يف �ش� ��ؤون ال ��دول
والهيمنة
التبعية
على
ترتكز
النزع ��ات الوطني ��ة املناه�ض ��ة الر�أ�سمالي ��ة الك�ب�رى ف�ض�ل� ًا ع ��ن
والتهمي�ش وبهذا الم�سار
للتدخ�ل�ات الع�سكرية وب�ي�ن الهيمنة تدخالتها يف نزاعات الدول الوطنية
تنه�ض امام دول العالم
الك�سموبولوتي ��ة املرتابط ��ة والروح وت�شكيالتها االجتماعية الوطنية.
تناق�ضات جديدة �أفرزتها
ال�سيا�سة الأميركية في الطور الأمريكية الع�سكرية ت�شرتط ال�سعي خام�س� � ًا --متي ��زت الك�سموبولوتية
المعولم من التو�سع الر�أ�سمالي لبناء �شرعية دولية جديدة ت�شرتطها الأمريكي ��ة بالتدخ�ل�ات الع�سكري ��ة
وحدانية التطور الر�أ�سمايل مناه�ضة يف �ش� ��ؤون ال ��دول الوطني ��ة به ��دف
للنزع ��ة الك�سموبولوتي ��ة االمريكي ��ة �إ�سقاط الأنظمة ال�سيا�سية ناهيك عن
الهادف ��ة اىل و�ض ��ع دول العامل حتت م�ساندتها للأنظمة اال�ستبدادية.
هيمنتها العاملية.
�ساد�س� � ًا --رف ��ع الك�سوبولوتي ��ة
 --انتق ��ال الع ��امل م ��ن ازدواجي ��ة الأمريكي ��ة قوانينه ��ا الوطني ��ة اىلخي ��ار التطور االجتماع ��ي ا�شرتاكي م�ص ��اف القوان�ي�ن الدولي ��ة مطالب ��ة
قبل اخلو� ��ض يف بع�ض املو�ضوعات  -ر�أ�سم ��ايل اىل وحداني ��ة التط ��ور باعتمادها يف العالقات الدولية.
ال�سيا�سية ال�شائكة الب ��د من الإ�شارة الر�أ�سمايل حمل الكثري من التغريات �سابع ًا --نزوع العوملة الأمريكية اىل
اىل �أن العالق ��ات الدولي ��ة الراهن ��ة ال�سيا�سي ��ة والفكرية على �صعيد بناء بناء �شرعية دولية جديدة ترتكز على
ت�ستن ��د اىل عاملي ��ة �أ�سل ��وب الإنت ��اج العالقات الوطنية والعالقات الدولية القوة الع�سكرية والتبعية والتهمي�ش
الر�أ�سم ��ايل وم ��ا ينتج ��ه م ��ن حتك ��م نحاول التعر�ض اىل �أهمها-
والتدخل يف ال�ش�ؤون الوطنية.
قوان�ي�ن املناف�س ��ة االقت�صادي ��ة – �أو ًال� --أف�ض ��ى انهيار خي ��ار التطور �إن املالحظ ��ات امل�ش ��ار �إليه ��ا ت�شرتط
والهيمن ��ة ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن ال ��دول اال�شرتاك ��ي اىل �سي ��ادة منط االنتاج الرتكيز على �سمات التغريات الدولية
الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة وطوابقه ��ا الر�أ�سم ��ايل ف�ض ًال ع ��ن اعتماده نهج ًا يف الظ ��روف التاريخي ��ة املعا�ص ��رة
الثالثة.
لتطور ال ��دول الوطني ��ة وت�شكيالتها والتي �أجدها يف الر�ؤى التالية –
 -تتمث ��ل الطواب ��ق الثالث ��ة ب ��دول االجتماعية. -اعتم ��اد الر�أ�سمالي ��ة االمريكي ��ةالر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة �أو ًال وال ��دول ثاني� � ًا� -أدى انهي ��ار النم ��وذج املعومل ��ة نه ��ج التدخ�ل�ات الع�سكري ��ة
املتط ��ورة ر�أ�سمالي� � ًا ثاني� � ًا و�آخرهم اال�شرتاك ��ي اىل تفكك وح ��دة الكفاح والعقوب ��ات االقت�صادي ��ة والع ��زل
الدول الوطنية .وبهذا املعنى تتحكم العاملي ��ة مبكوناته ��ا الثالث ��ة ال ��دول ال�سيا�س ��ي يف عالقاته ��ا الدولي ��ة

التكافل االجتماعي
م�شرفة
ظاهرة عراقية ِّ

م ��ع حلفائه ��ا يف التحال ��ف الأطل�سي
والدول الوطنية الأخرى.
 تهمي� ��ش الت�شكي�ل�ات الطبقي ��ةيف ال ��دول الوطني ��ة ع�ب�ر اعتم ��اد
 الر�أ�سمالي ��ة الأمريكي ��ة -عل ��ىالطبق ��ات الفرعي ��ة  --الر�أ�سمالي ��ة
الكمبورادوري ��ة وبع� ��ض �شرائ ��ح
الر�أ�سمالية املالية.
 -مناه�ضة الروح الوطنية وذلك منخالل ت�شجيعها واحت�ضانها الأنظمة
الديكتاتوري ��ة لغر� ��ض موا�صلة قمع
املعار�ض ��ة الوطنية الداخلية املطالبة
بحقوقها الدميقراطية.
 ربط الدول اال�ستبدادية بتحالفاتع�سكري ��ة به ��دف مناه�ض ��ة احلركات
الثوري ��ة وعرقل ��ة توجهاته ��ا الهادفة
اىل بن ��اء �أنظم ��ة �سيا�سي ��ة تعتم ��د
ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة �أ�سا�س� � ًا
د�ستوري ًا للحكم.
�إن التغ�ي�رات الدولي ��ة الت ��ي حتملها
الر�أ�سمالي ��ة الأمريكي ��ة املعوملة تلقي
بظاللها على عالقاتها مع حلفائها يف
ال ��دول الأوروبي ��ة وال ��دول الوطنية
الأخ ��رى والت ��ي نح ��اول ر�صدها يف
املو�ضوعات التالية --
 -مبارك ��ة انح�س ��ار ال�شرعي ��ةالدميقراطي ��ة للحك ��م يف ال ��دول
الر�أ�سمالي ��ة الك�ب�رى والرتكي ��ز على
الق ��وى اليمينية املتط ّرفة وحما�صرة
النزع ��ة الوطني ��ة املرتك ��زة عل ��ى
اال�ستقالل وال�سيادة الوطنية.
� -إ�ضع ��اف مبد�أ ال�سي ��ادة الوطنيةمن خالل م�صادرة القرارات الوطنية
وت�أكي ��د الهيمن ��ة االمريكي ��ة يف
ال�سيا�سة الدولية.

 -مبارك ��ة قرارات حل ��ف الأطل�سيالتدخلية الهادفة اىل حما�صرة الدول
الوطني ��ة الراف�ض ��ة ملي ��ول الهيمن ��ة
االمريكية.
 -رب ��ط بع� ��ض دول النم ��وذجاال�شرتاكي ال�سابق بالبنية الأطل�سية
لغر� ��ض منعها من التطور الر�أ�سمايل
امل�ستقل وعرقلة عالقاته الدبلوما�سية
مع الدولة الرو�سية.
 -مناه�ض ��ة الوطني ��ة الرو�سي ��ةباعتبارها اخل�صم ال ��دويل لل�سيا�سة
الأمريكي ��ة ومنعها من القيام بدورها
الدويل اله ��ادف اىل حماربة الهيمنة
الأمريكي ��ة والتي ��ارات ال�سلفي ��ة
الإرهابية.
 -رب ��ط بع� ��ض ال ��دول الوطنية �أوتلك املن�سلخ ��ة من االحتاد ال�سوفيتي
ال�ساب ��ق بحل ��ف النات ��و واحت�ضانها
للق ��وى اليميني ��ة وال�سلفي ��ة به ��دف
ت�شديد التبعية واالحلاق.
ا�ستناد ًا على م ��ا حمله البحث املكثف
من �أف ��كار ت�شري اىل هيمن ��ة العوامل
اخلارجي ��ة �أرى بناء جبه ��ات وطنية
– دولية ت�سعى اىل --
 -1بن ��اء �أنظم ��ة حك ��م وطني ��ة على
�أ�سا� ��س ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة
املرتك ��زة عل ��ى موازن ��ة امل�صال ��ح
الطبقي ��ة يف الت�شكي�ل�ات االجتماعية
الوطني ��ة والرتكي ��ز عل ��ى ا�ستبع ��اد
العوامل اخلارجية يف �صياغة القرار
الوطني.
� -2إقامة عالق ��ات وطنية  -خارجية
ترتكز على امل�ساواة و�صيانة امل�صالح
البالد الوطنية.
 –3رف� ��ض التدخ ��ل يف ال�سيا�س ��ات

الداخلية الوطني ��ة ومناه�ضة القوى
اليمينية ال�سان ��دة للهيمنة االمريكية
وهيمنتها الدولية.
 –4بن ��اء �شرعية دولي ��ة دميقراطية
ترتك ��ز عل ��ى امل�س ��اواة والتع ��اون
ال ��دويل يف مكافح ��ة نه ��وج الإرهاب
والتط ّرف.
 –5رف�ض �سيا�سة التبعية والتهمي�ش
اخلارجي ��ة وا�ستبداله ��ا بالتع ��اون
الدويل امل�ستن ��د اىل احرتام امل�صالح
الوطنية.
 --6التن�سي ��ق بني ال ��دول الراف�ضة
ل�سيا�س ��ة التبعي ��ة والتهمي�ش ي�ستمد
�شرعيته من خماط ��ر هيمنة العوامل
اخلارجي ��ة عل ��ى التط ��ور الوطن ��ي
الناجت عن النزعات الك�سموبولوتية
يف نهج الهيمنة الأمريكية.
انطالق� � ًا م ��ن مو�ضوع ��ات البح ��ث
الفكري ��ة وال�سيا�سي ��ة نتو�ص ��ل اىل
بع� ��ض اال�ستنتاج ��ات العامة املتمثلة
ب--
اال�ستنت ��اج الأول — �أ�صبح ��ت
العوامل اخلارجية يف الطور املعومل
من التو�سع الر�أ�سمايل عوامل مقررة
يف حتدي ��د طبيع ��ة و�ش ��كل الأنظم ��ة
ال�سيا�سي ��ة وتوجه ��ات تنميته ��ا
االقت�صادية.
اال�ستنتاج الثاين  --الدول الوطنية
باعتباره ��ا الط ��رف الأ�ضع ��ف يف
الت�شكيل ��ة الر�أ�سمالية العاملية �أم�ست
مو�ضوع� � ًا للتدخالت اخلارجية الأمر
الذي يتطلب ت�أكي ��د القوانني الدولية
ال�ضامنة للعالقات الدولية املت�ساوية
وما ي�شرتطه ذلك من تفعيل القوانني
الدولية.

اال�ستنتاج الثالث  --يكمن التناق�ض
الأ�سا�س ��ي يف الف�ت�رة الراهن ��ة
ب�ي�ن الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة املت�شح ��ة
بااليدلوجي ��ة الك�سموبولوتية وبني
النزعات الوطنية والقومية ال�ضامنة
لتط ��ور ال ��دول الوطني ��ة بعي ��د ًا ع ��ن
الهيمنة والتبعية التهمي�ش.
اال�ستنت ��اج الراب ��ع --التناق� ��ض
الرئي�س يف الت�شكي�ل�ات االجتماعية
الوطنية يج ��د تعبريه ب�ي�ن الطبقات
املنتجة الراف�ض ��ة للهيمنة اخلارجية
وبني الطبقات الفرعية  -الربجوازية
الكمبورادوري ��ة والفئ ��ات املالي ��ة
الربوي ��ة  -املتحالف ��ة والر�أ�سمالي ��ة
الك�سموبولوتية.
اال�ستنتاج اخلام�س --رف�ض التدخل
اخلارج ��ي يف ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة
الهادفة اىل ت�سعري النزاعات الطبقية
واحل ��روب الأهلي ��ة مب ��ا يف�ضي اىل
التبعية والتهمي�ش.
اال�ستنت ��اج ال�ساد� ��س � --صيان ��ة
الدول الوطني ��ة وم�صالح ت�شكيالتها
االجتماعية ترتك ��ز على الرتابط بني
ال�شرعيت�ي�ن الوطني ��ة والدولي ��ة وما
يف ��رزه ذل ��ك م ��ن بن ��اء ع ��امل ي�سوده
الأمن وال�سالم الدوليني.
�إن اال�ستنتاج ��ات امل�ش ��ار �إليها ت�شري
اىل �أن دول الع ��امل الك�سموبولوتي ��ة
ت�سع ��ى اىل �إع ��ادة بن ��اء العالق ��ات
الدولي ��ة ا�ستناد ًا اىل مب ��ادئ الهيمنة
والتهمي�ش وبهذا امل�سار يتوجب على
الق ��وى الوطني ��ة الدميقراطية �إعارة
اهتمام متزايدٍ اىل التغريات الدولية
ٍ
وما يرافقه ��ا من تغريات مت�س م�سار
الدميقراطية والتنمية الوطنية

ب����ل����اد م�������ا ب�����ي�����ن ال�������س���ف���ي���ري���ن

 غ�سان �شربل
 غالب ح�سن ال�شابندر
ع�ش ��رات ب ��ل مئات م ��ن �ش ��باب الع ��راق الطيب�ي�ن يتجول ��ون ب�س ��ياراتهم
وعرباته ��م يف الأزقة ال�ضيق ��ة واملناطق املزدحمة بق ّرائه ��ا وم�ست�ضعفيها
وحمروميه ��ا � ،أكيا� ��س الرز وقن ��اين الزيت وقوالب ال�صاب ��ون وال�شامبو
واللح ��وم واخل�ض ��راوات والفاكه ��ة والبقولي ��ات  ،كل ه ��ذه اخل�ي�رات
يعبئوه ��ا ب�أكيا� ��س معتم ��ة ك ��ي ال تتح ��ول اىل دعاي ��ة  ،وال تك ��ون م�صدر
�إحراج للم�ستحق العفيف � ،أكيا�س بع�ضها قد توجها ه�ؤالء ال�شباب بوردة
طبيعي ��ة جميل ��ة  ،مع ق�صا�صة ورق نظيف كتبوا عليها ( :هذا منكم و�إليكم
 ،ن�سالكم الدعاء)...
�إنه ��ا �أخالق العراقيني منذ �أن كان العراق واىل اليوم  ،التكافل االجتماعي
ال ��ذي ع� � ّززه ور�سخه علي ب ��ن ابي طال ��ب عندما حل يف الكوف ��ة احلمراء
 ،كذل ��ك كان لأخ�ل�اق �إم ��ام ال�ساجدين عل ��ي بن احل�سني علي ��ه ال�سالم دور
رائ ��ع يف بناء ال�شخ�صي ��ة العراقية على هذا ا ُ
خللق الكرمي ،ف�إن �أكرث �أبناء
ه ��ذا البل ��د يدينون له بالإمامة والإ�سوة والقدوة  ،فقد كان �سالم الله عليه
يخ ��رج منت�صف الليل وقد �سدل احلجاب عل ��ى ن�صف وجهه  ،كي ال يعرفه
الآخ ��رون فيف�س ��د عطا�ؤه  ،وتتحجم عظمة كرم ��ه و�شهامة �ضمريه  ،ي�ضع
احلاج ��ة على اعتاب بيت املحتاج ويطرق الباب ثم يويل وجهه �شطر جهة
جمهولة كي ال يعرفه �صاحب احلاجة !
التكافل االجتماعي الذي ن�شهده هذه الأيام يف مثل هذه الظروف ال�صعبة
الع�س�ي�رة �ش ��رف عراق ��ي �سام  ،من حقه ��م �أن يفتخروا به  ،وم ��ن حقهم �أن
يكون ��وا ب�سببه قدوة ال�شعوب والأمم � ،إنها ال�صيغة العملية للإ�سالم  ،هو
الإ�س�ل�ام العملي ولي�س الإ�سالم ال�سيا�سي ال ��ذي مل ي�ستفد منه العراقيون
�سوى الدم واخلراب والدمار .
هذه الظاهرة اخلرية املعطاء كم �ساهمت يف �سرت �أعرا�ض  ،وحماية �أج�ساد
م ��ن النخ ��ر والأمرا�ض والهزال  ،وك ��م �ساهمت بحق وحقيق ��ة يف ت�أ�صيل
الت�آل ��ف االجتماع ��ي والأ�سري بل وحتى املناطقي �.شبيب ��ة بعمر الورود ،
ع�ضالت ُ�سمر  ،ووجوه يعلوها نور الله عز وجل  ،و�شعور متدفق بالفرح
واحلزن  ،فرح العطاء وحزن على حال العوائل املتعففة امل�ستحقة .
هذه الظاهرة احليّة دليل على �أن هذا البلد ما زال بخري  ،و�إنه قابل للتطور
احل�ض ��اري والأخالقي وحتى العلمي  ،ف�إن املجتم ��ع الذي ي�ضم من �أمثال
ه ��ذه الفئات ال�شبابية املتحم�سة للخري تكتنز طاقة روحية خالقة تهي�ؤها
للعب دور ح�ضاري عمالق .
�إنها �أخالق العراقيني وكفى

َيعرف م�صطفى الكاظمي �أنَّ
رئا�سة الوزراء جاءته في
ح�سا�س .و�أنَّ العالم
توقيت َّ
ي َّتجه نحو مرحلة كئيبة
وبالغة ال�صعوبة .وهذا لي�س
من باب الإغراق في الت�شا�ؤم،
بل من باب احترام ما يقوله
�أهل الأختام والأرقام.

مرحلة كئيب ��ة لأننا ن�سمع دعوات متزايدة
�إىل التعاي� ��ش م ��ع الوباء ال ب� � َّد خاللها من
خ�س ��ارات ب�شري ��ة جدي ��دة .انتظ ��ار م�ؤمل
خل�ب�ر م ��ن قما�ش ��ة العث ��ور عل ��ى دواء �أو
لق ��اح .وبانتظ ��ار ذل ��ك اخل�ب�ر �ست�ش َّي� � ُع
جن ��ازات جدي ��دة هن ��ا وهن ��اك و�سي ��زداد
�شعور الع ��امل به�شا�شته .وه ��و �أمر فظيع
فع�ل ً�ا �أن ينج ��ح وب ��اء غام� ��ض يف تذك�ي�ر
ع ��امل الرت�سان ��ات واملركب ��ات الف�ضائي ��ة
والروبوت ��ات به�شا�شت ��ه ،وبق ��درة وح�ش
جمهول على حتويل العامل الرحب معتق ًال
�شا�سع ًا وفخ ًا مقلق ًا.

ومرحلة �صعبة لأنَّ �أهل الأرقام يتحدَّثون
ع ��ن ك�س ��اد غ�ي�ر م�سب ��وق .و�سل�سل ��ة م ��ن
الك ��وارث .ووالدة «�شع ��وب» من العاطلني
عن العم ��ل .وموجة هائلة م ��ن الإفال�سات
و�أم ��واج م ��ن القل ��ق م ��ع ارتف ��اع معدالت
الفقر واجل ��وع .وكان ميكن التعويل على
م�ساع ��دات الدول الغني ��ة �أو املقتدرة ،لكن
ا�ستهداف الوباء لهذه ال ��دول �أي�ض ًا ق ّل�ص
�آم ��ال ال ��دول الفق�ي�رة ب�سخ ��اء الآخرين.
وي�ض ��اف �إىل ذلك �أنَّ الوب ��اء فتح جروح ًا
يف بع� ��ض العالق ��ات الدولي ��ة ،وحتدي ��د ًا
ب�ي�ن �أمريكا وال�صني ،عالوة على الأوجاع
الأوروبي ��ة املنجب ��ة مل�شاع ��ر القل ��ق وعدم
اليق�ي�ن .و�إذا كان ��ت املرحل ��ة املقبل ��ة تبدو
�صعب ��ة حت ��ى يف البل ��دان الت ��ي متتل ��ك
م�ؤ�س�س ��ات ع�صري ��ة م�ستقرة ق ��ادرة على
املب ��ادرة والتك ّي ��ف والتط ��ور واملحا�سبة،
فكي ��ف يكون احلال يف البلدان التي تفتقر
�إىل مثل هذه امل�ؤ�س�سات؟
ال يحت ��اج الكاظمي �إىل من يذكره بويالت
نظام �صدام ح�سني .فهو مل ي�ستطع احتمال
العي�ش يف ظله ،ولهذا غادر وراح يح�صي
ارتكاب ��ات النظام .وحني ع ��اد بعد �سقوط
نظ ��ام �صدام انهم ��ك الكاظم ��ي يف توثيق
جرائم النظ ��ام ال�سابق .وقام مبهمته هذه
ب�صفته مواطن ًا يحلم بعراق �آخر وب�صفته
�إعالمي� � ًا م ��ن حقه ت�سجي ��ل املرحل ��ة .لكن
ال ��كالم ع ��ن ارتكاب ��ات عه ��د �ص ��دام �صار
قدمي� � ًا و�إن كان �صحيح ًا .يعرف الكاظمي
ما هو �أقرب و�أخط ��ر .يعرف ما جرى بعد
اقت�ل�اع نظام �ص ��دام وت�ضاعف ��ت التقارير
عل ��ى مكتبه حني اختري قب ��ل �أربعة �أعوام
رئي�س ًا لال�ستخبارات يف البالد.

واحلقيقة �أنَّ �أخطر ملف على طاولة رئي�س
الوزراء اجلديد هو مل ��ف الف�شل العراقي
الوا�ض ��ح يف مرحل ��ة ما بعد �ص ��دام .ف�شل
يف بناء م�ؤ�س�سات د�ستورية �صلبة حتفظ
حق ��وق املواط ��ن وهيبة الدولة مع� � ًا ،رغم
التوج ��ه املتك ��رر �إىل �صنادي ��ق االقرتاع.
وق ��د �أظه ��رت العملي ��ات االنتخابي ��ة
واملخا�ض ��ات الع�سرية لت�شكيل احلكومات
حج ��م الت�ص ��دع ال ��ذي �ض ��رب العالق ��ات
ال�شيعية  -ال�س ّنية والذي ترجم احتكاكات
دامي ��ة كان ��ت ب�ي�ن الثغ ��رات الت ��ي �سهلت
�إطاللة «داع�ش» بع ��د «القاعدة» .واحلقيقة
هي �أن معظم القوى ال�سيا�سية مل تنخرط
يف معرك ��ة بناء الدولة وف�ضلت االنخراط
يف معركة تقا�سمه ��ا وا�ستباحة مواردها.
كانت فكرة الدولة الالعب الأ�ضعف يف كل
اختبارات القوة.
ويع ��رف الكاظم ��ي �أنَّ «ال�شرعي ��ة» الت ��ي
حازته ��ا امليلي�شي ��ات بفع ��ل م�شاركتها يف
حماربة «داع�ش» حتولت عبئ ًا قات ًال ب�سبب
الإ�ص ��رار عل ��ى �إح�ل�ال منط ��ق الف�صائ ��ل
والتلويح بالقوة م ��كان منطق امل�ؤ�س�سات
ودول ��ة القان ��ون .كم ��ا يع ��رف �أنَّ الع ��راق
تعر� ��ض لعملية نهب غ�ي�ر م�سبوقة جعلت
دول ��ة تن ��ام عل ��ى النف ��ط تخ�شى م ��ن عدم
قدرته ��ا على ت�سدي ��د روات ��ب املتقاعدين.
واحلقيق ��ة �أن ح ��زب الف�س ��اد كان �أك�ب�ر
الأح ��زاب العراقي ��ة بع ��د �سق ��وط �صدام،
وه ��و ح ��زب عاب ��ر للطوائ ��ف واملذاه ��ب
والقوميات.
يع ��رف م�صطف ��ى الكاظم ��ي �أنَّ مرحل ��ة ما
بع ��د �ص ��دام هي مرحل ��ة تب ��ادل ال�ضربات
عل ��ى امللعب العراقي بني �أم�ي�ركا و�إيران،

خ�صو�ص ًا بعد ان�سحاب القوات الأمريكية.
وم ��ن رافق ما عا�شته بغ ��داد يف ال�سنوات
املا�ضي ��ة ي ��درك متام� � ًا �أن �إي ��ران انتزعت
لنف�سها ما ي�شبه حق �إدارة ال�ش�أن العراقي
مع �أخ ��ذ املمانعة الأمريكي ��ة يف االعتبار.
وم ��ن يع ��رف ق�ص ��ة والدة احلكوم ��ات
يف بغ ��داد يع ��رف �أنه ��ا حملت دائم� � ًا مل�سة
قا�س ��م �سليماين بعد ف�صول م ��ن التجاذب
الإيراين  -الأمريكي.
كان �سليماين يلع ��ب دور ًا يكاد يقرتب من
دور مر�ش ��د مرحلة م ��ا بعد �ص ��دام .وكان
ه ��ذا ال ��دور ي�صط ��دم �أحيان� � ًا ب�ضواب ��ط
ير�سمها املرج ��ع ال�شيعي علي ال�سي�ستاين
م ��ن دون الرغبة يف �ص ��دام مبا�شر وعلني
م ��ع �إيران .وكان ي�صط ��دم �أي�ض ًا مبحاولة
وا�شنط ��ن االعرتا�ض عل ��ى انزالق العراق
بالكامل �إىل الف�ضاء الإيراين.
جاءت االنتفا�ض ��ة العراقية �أ�شبه ب�صرخة
احتج ��اج عل ��ى ف�شل احلكوم ��ات املتعاقبة
يف مواجه ��ة وح� ��ش الف�س ��اد ،وكذل ��ك
عل ��ى ف�ش ��ل ه ��ذه احلكوم ��ات يف ترمي ��م
العالق ��ات ب�ي�ن املكون ��ات يف رح ��اب دولة
ي�صن ��ع قرارها الوطني داخ ��ل م�ؤ�س�ساتها
ال�شرعي ��ة .و�أظه ��رت االنتفا�ض ��ة �أي�ض ًا �أنَّ
العراقيني تعبوا من تكري�س بالدهم ملعب ًا
الختب ��ارات القوة الأمريكي ��ة  -الإيرانية،
وم ��ن تب ��ادل الر�سائل ال�صاخب ��ة على هذا
امللعب ،خ�صو�ص� � ًا بعدما ان�سحبت �أمريكا
ترمب م ��ن االتفاق النووي و�أعادت فر�ض
�أق�ص ��ى العقوبات .و�أظهرت عمليات القتل
الت ��ي تعر�ضت له ��ا االنتفا�ض ��ة وبقيت بال
عق ��اب غلب ��ة منط ��ق الف�صائل عل ��ى منطق
الدولة.

كان ��ت ا�ستقال ��ة رئي�س ال ��وزراء عادل عبد
امله ��دي يف بداية دي�سم�ب�ر (كانون الأول)
املا�ضي ،دلي ًال �إ�ضافي� � ًا على تردي الو�ضع
الداخلي �سيا�سي ًا واقت�صادي� � ًا واجتماعي ًا
ودلي�ل ً�ا جدي ��د ًا عل ��ى ت�صاع ��د التج ��اذب
الأمريكي  -الإي ��راين .وبلغ هذا التجاذب
ذروت ��ه ح�ي�ن اتخ ��ذ ترمب ق ��رار ًا تف ��اداه
�أ�سالفه� ،أ�سفر عن مقتل قائد «فيلق القد�س»
اجلرنال قا�س ��م �سليماين وهو الأقرب �إىل
قلب خامنئي وعقله.
يف ع ��امل «كورونا» ال�صع ��ب منح الربملان
العراق ��ي ثقت ��ه حلكوم ��ة الكاظم ��ي .مهمة
الرج ��ل �صعبة و�شائكة .ال ب َّد من الإن�صات
�إىل ر�سائل املحتجني والتعامل� ،إذا �أمكن،
م ��ع ملف من تفننوا يف اغتيالهم .ال ب َّد من
خطة ملواجهة ال�ت�ردي االقت�صادي ووقف
عقلي ��ة النه ��ب وترميم العالقات م ��ع �إقليم
كرد�ست ��ان .ال ب َّد �أي�ض ًا من ال�سهر على عدم
ال�سماح لـ«داع�ش» بت�سجيل �إطاللة جديدة
على ال�ساحة العراقية.
تبقى املهمة الأ�صعب وهي كيفية اخلروج
م ��ن الو�ضع ال ��ذي ك َّر�س الع ��راق خمت ً
ربا
للعالق ��ات الأمريكي ��ة  -الإيراني ��ة وتبادل
اللكم ��ات والر�سائ ��ل .رمب ��ا له ��ذا ال�سب ��ب
افتت ��ح الكاظم ��ي ن�شاطات ��ه با�ستقب ��ال كل
م ��ن ال�سفريي ��ن الأمريك ��ي والإي ��راين.
ق ��ال �إنَّ الع ��راق «ال يقبل �أن يك ��ون �ساحة
لت�صفي ��ة احل�سابات� ،أو منطلق� � ًا لالعتداء
عل ��ى �أي دول ��ة ج ��ارة �أو �صديق ��ة» .لي� ��س
�سه�ل ً�ا �أنْ تك ��ون رئي�س� � ًا لل ��وزراء يف بالد
م ��ا ب�ي�ن النهرين وه ��ي �أي�ض ًا ب�ل�اد ما بني
ال�سفريين.
عن ال�شرق الأو�سط
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"عن الخ�صال عن عكرمة عن ابن
عبا�س قال �أبو بكر :يا ر�سول اهلل
ا�سرع �إليك ال�شيب ،قال �ش ّيبتني
«وعم
هود ،والواقعة ،والمر�سالت،
َّ
يت�ساءلون»

�أدن ��اه حماولة جتريبي ��ة لدرا�سة بع�ض ال�س ��ور امل ّكية
ب ��دء ًا ب�سورة «ع� � َّم يت�ساءلون» .لكنْ مِ َل ه ��ذه املحاولة،
وثم ��ة تفا�سري وافية كافي ��ة من قب ��ل؟ التفا�سري نظري ًا
وكذل ��ك عملي� � ًا ،مهم ��ا �أفا�ض ��ت ،والتفا�سري مهم ��ا د ّقت
وعمق ��ت ،ال تلغ ��ي بال�ض ��رورة نهج� � ًا جدي ��د ًا يف فه ��م
الن� �ّ�ص ،ا�ستجابة ملا ا�س ُت ْحدِ َث من نظريات نقدية ،وما
ج� � ّد من معارف وعلوم تعني الباحث على ا�ستنباطات،
رمبا مل تتي�سر لل�سابقني ،ليتو�صلوا اليها باملثل.
املف�سرون القدامى  -ولهم ال ِقدْح املع ّلى  -بذلوا جهود ًا
ّ
تدع ��و �إىل ّ
كل �إكب ��ار .مل يرتك ��وا �ش ��اردة �أو واردة،
وال كب�ي�رة �أو �صغ�ي�رة ،اال وقتلوها بحث� � ًا ومتحي�ص ًا
واجته ��اد ًا .لكنَّ طريقتهم  -مع ذلك  -يف تف�سري الآيات

�شابها بع� ��ض الغمو�ض واالرتباك مع ًا ،م ��ر ّد ذلك �أنهم
مل ينظ ��روا �إىل ال�س ��ورة كوحدة ع�ضوي ��ة متوا�شجة،
يف�سرونها ك ًال على
و�إمن ��ا ج ّز�أوها �إىل �آيات ،فراح ��وا ّ
حدة.
معظ ��م تفا�سريه ��م قامو�سي ��ة لغوي ��ة �أو ا�ستنج ��دوا
بالقامو� ��س وال�شع ��ر الق ��دمي لإيج ��اد املعن ��ى .به ��ذه
الطريق ��ة مل ينظ ��روا �إىل ال�س ��ورة كبن ��اء معم ��اري
تدريج ��ي واحد يكمّل بع�ضه بع�ض� � ًا ،وال للكلمات على
�أنه ��ا ب ��ذور تنمو وتتط ��ور� ،آية بع ��د �آي ��ة ،فتبتعد عن
قامو�سيتها ،لتتخذ موا�ضعات جديدة نف�سية وبالغية،
متفردة ،اال�ستعانة بالقامو� ��س �ضرورية ،ولكنه خطر
�إن جُ عِ ل َح َكما ف�ص ًال.

النظرة �إىل ال�سورة � -أية �سورة  -كجمل مقطوعة عن
بع�ضها ،يقتل �أول ما يقتل ،احلركة املتنامية املتدافعة،
وه ��ي من �أه ّم مي ��زات �أ�سلوب الت�ألي ��ف القر�آين .وهو
نف�س ما عانيناه من تفا�س�ي�ر ال�شعر القدمي ،بيت ًا بيت ًا،
�أي انهم مل ينظروا �إىل الق�صيدة كعمل متداخل.
اذن يف هذه املحاولة التجريبية ،منحى لقراءة ال�سورة
كن�سي ��ج واحد ،و�س�ن�رى كيف �أنَّ الآي ��ات الأخرية يف
�سورة «ع َّم يت�ساءلون» مث�ل ً�ا ،مل تكن �إال بذور ًا ُغر�ستْ
يف بداية ال�سورة ،فنمت وتطورت.
�أول ما يلفت االنتب ��اه يف اختالف القراءات هو قراءة
«ع َّم».
ه ��ل هي «عمّا» كما يف قراءة عكرم ��ة وعي�سى بن عمر،
وق ��د اعتربه ��ا الطرب�سي يف ال�ش ��واذ؟ �أم « َع َّم ��ه» بهاء
ال�سك ��ت كم ��ا يف قراءة اب ��ن عامر .ذك ��ر الزخم�شري :
«وعن ابن كثري �أنه قر�أ بهاء ال�سكت».
االخت�ل�اف الآخ ��ر يواجهنا يف الآي ��ة« :ك ّال �سيعلمون،
ث ��م ك ّال �سيعلم ��ون» .ه ��ل ه ��ي «ك ّال �ستعلم ��ون ،ثم ك ّال
�ستعلمون»؟
ق ��ال الطو�سي :وقر�أ ابن عامر « :ك ّال �ستعلمون» بالتاء
على اخلطاب فيهما �أيْ ق ْل لهم �ستعلمون عاقبة �أمركم -
بالياء على الغيب ��ة وهو الأقوى لقوله «ع َّم يت�ساءلون»
وقول ��ه «الذين هم فيه خمتلفون» ومل يق ��ل �أنتم ،وهذا
م ��ا ذهب اليه الطرب�سي على مذهب العامّة فيهما بالياء
على اخلرب»
وه ��ل الآية ه ��ي « :و�أنزلنا من املع�ص ��رات ما ًء ثجاج ًا»
�أم �أنها «باملع�صرات».قال الط�ب�ري« :حدثنا ابن حميد
ق ��ال ثنا يحيى ب ��ن وا�ضح ق ��ال ثنا احل�س�ي�ن عن يزيد
ع ��ن عكرمة �إن ��ه كان يق ��ر�أ و�أنزلنا املع�ص ��رات» .وذكر
الطربي كذلك �شيئ� � ًا م�شابه ًا عن جماهد ثم قال :حدّثنا
ب�ش ��ر ق ��ال ثنا يزيد ق ��ال �سعيد ع ��ن قتادة ق ��ال هي يف
بع�ض القراءات و�أنزلن ��ا باملع�صرات» :الرياح .ويذكر
القرطب ��ي« :ويف قراءة ابن عبا� ��س وعكرمة« :و�أنزلنا

توا�صل المدى ن�شر الأعمدة الثقافية ،والتي
�سبق و�أن �أر�سلها الفنان الرائد الراحل �سامي
عبد الحميد �إلى المدى ،بغية الن�شر.
والمدى �إذ تن�شر هذه الأعمدة ت�ؤكد الح�ضور
الثقافي الفاعل الذي كان يميز فناننا الكبير.

املع�صرات».
وم ��ن االختالف ��ات يف القراءات ،كم ��ا ذكرنا اعاله يف:
البثني فهل هي «لبثني»؟
يق ��ول الطربي« :واختلفت الق ��راءات يف قوله البثني.
فق ��ر�أ ذلك عامة ق ��راء املدين ��ة والب�صرة وبع� ��ض قر ّاء
الكوفة البثني بالألف وقر�أ ذلك عامة ق ّراء الكوفة لبثني
بغري �ألف».
يع ّل ��ق الط�ب�ري عل ��ى القراءت�ي�ن بالق ��ول :و�أف�ص ��ح
القراءت�ي�ن و�أ�صلحهما خمرج� � ًا يف العربية ،قراءة َمنْ
ق ��ر�أ ذلك بالأل ��ف ،وذلك �أن العرب ال ت ��كاد توقع ال�صفة
اذا ج ��اءت عل ��ى فعل فتعملها يف �ش ��يء وتن�صبه بها ال
يكادون �أن يقولوا هذا رجل بَخِ ل مباله وال َع�سِ ر علينا
وال خ�صِ ��م لن ��ا لأن َفعِ ل ال ي�أتي �صف ��ة �إ ّال مدح ًا �أو ذم ًا.
فال يعم ��ل والذ ّم يف غ�ي�ره .واذا �أرادوا �إعمال ذلك يف
اال�س ��م �أو غريه جعل ��وه فاع ًال فقالوا ه ��ذا باخل مباله
وه ��و طام ��ع فيما عندن ��ا ،فلذلك قل ��ت �إن البث�ي�ن �أ�صحّ
خمرج� � ًا يف العربية و�أف�ص ��ح ومل �أُحِ ّل ق ��راءة َمنْ قر�أ
لبث�ي�ن .ال �شك �أن الطربي فا�ضل بني البثني ولبثني من
حيث الف�صاحة ،ومل يفا�ض ْل بينهما من حيث موقعهما
النف�س ��ي والبالغ ��ي يف الآي ��ة (�سنعالج الف ��رق بينهما
الحق ًا).
القرطبي يف تف�سريه «اجلامع لأحكام القر�آن» ال يختلف
عن الطربي ،من حيث االعتماد على املعنى اللغوي يف
التفري ��ق بني البث�ي�ن ولبث�ي�ن .اذ يقول« :البث�ي�ن ا�سم
فاعل من لبث ،ويق ��ول �إن امل�صدر منه ال ّل ْبث بالإ�سكان
كال�ش� � ْرب .وق ��ر�أ حم ��زة والك�سائي «لبث�ي�ن» بغري �ألف
وه ��و اختي ��ار �أب ��ي ح ��امت و�أبي عبي ��د ،وهم ��ا لغتان.
يق ��ال رجل َطمِ ع وطامع ،و َف ِره وفاره ،ويقال :هو َل ِب ٌث
مب ��كان كذا :اي �صار اللبث �ش�أن ��ه ،ف�شبه مبا هو خلقه
يف االن�س ��ان نحو حذِ ر وف � ِ�رق ،لأن باب َفعِ ��ل �إمنا هو
ملا يك ��ون هو خلقة يف ال�شيء يف الأغلب ،ولي�س كذلك
ا�سم الفاعل من البث».

كواليس

� سامي عبد الحميد

ال�سينوغرافيا كمفهوم وكحركة
وكان (منهر) ي�ستخدم �أية وا�سطة تالئم الغر�ض الدرامي مثل
ال�صور املنعك�سة على ال�شا�شة وال�شعارات واملناظر املر�سومة
واملن�صات وال�ستائر وال�شا�شات املطوية والعربات وت�ضاء
جميعها ب�إ�ضاءة من�ضبطة تتحا�شى م�ؤثرات اجلو و�إبعاد
االنتباه املبا�شر للمتفرج نحو �أي جزء من �أجزاء امل�سرح .
وكان لتلك الت�صاميم ت�أثريها القوي على العديد من املخرجني
وامل�صممني املعا�صرين والفرق امل�سرحية .
يف اجلزء الأول من القرن الع�شرين مت تعريف ال�سينوغرافيا
يف �أمريكا بوا�سطة (بيال�سكو) الذي ا�ستخدم �أ�سلوب ًا خا�ص ًا
به �سمي (واقعية بيال�سكو) وكان التحدي الأول قد �صدر من
امل�صمم (روبرت ادموند جونز) الذي راح ي�صمم انتاج املخرج
(غرانفيل بيكر) مل�سرحية (اناتول فران�س) امل�سماة (الرجل
الذي تزوج امر�أة خر�ساء) يف نيويورك عام  1915بعدما
زار �أوروبا  .وكانت تلك والدة احلرفية امل�سرحية اجلديدة
الأمريكية بالأ�سلوب التجريدي والذي يرجع اىل (جونز)
و (�سيمون�سن) و(بيل غيدي�س) والذي تطور بعدئ ٍذ من قبل
(اوين�سكالغ�سر) و(�أرون�سون) و(ميلزنر)  .و�أ�صبح (ميلرننر)
امل�صمم الرئي�س يف �أ�سلوبه امل�سمى (الواقعية ال�شعرية) وهو
الأ�سلوب الذي كان مالئم ًا مل�سرحية (تن�سي وليامز) امل�سماة
(احليوانات الزجاجية) وم�سرحيته (عربة ا�سمها الرغبة)
وم�سرحية (�أرثر ميللر) امل�سماة (موت بائع متجول) و(�صمم
ميلرننر مناظر جميع تلك امل�سرحيات من عام  1945اىل 1949
 .وكان (ميلرننر) ي�ؤكد يف ت�صاميمه على ال�صفة احللمية للواقع
خالق ًا �أجواء نف�سية ذاتية عن طريق توظيف الإ�ضاءة ال�ضبابية
واملفردات الديكورية التفكيكية  .وكان م�ساعد (ميلرننر)
ال�سابق (مينغ جو يل) م�س�ؤو ًال عن العديد من التطورات يف
ال�سينوغرافيا منذ �ستينيات القرن الع�شرين  .وكان مت�أثر ًا
بتقنيات الفرقة الأملانية (برليرن ان�سامبل) وكان ت�صاميمه تنبذ
الأ�سلوب الت�صويري للحرفة امل�سرحية اجلديدة وا�ستبدالها
باملكان امل�سرحي النحتي .
كان (جوزيف زفوبودا) اجليكي �أكرث ال�سينوغرافيني امل�ؤثرين
يف �أواخر القرن الع�شرين وكان قد ت�أثر بكل من (مريهولد)
و(بي�سكاتور) وكانت جتاربه يف ا�ستخدام الو�سائط املتعددة
والتي ا�شتهر بها ال�ستخدامه التكنولوجيا املبتكرة وخ�صو�ص ًا
مبا يخ�ص الفيلم ال�سينمائي وال�شرائح  .وقد ا�ستفاد (زفوربودا)
من الواقعية اال�شرتاكية الرو�سية �أواخر ال�ستينيات فقد ابتكر
هو واملخرج (رادوك) ما �سمي (الفانو�س ال�سحري) وهي تقنية
جتمع بني ال�صور املنعك�سة على ال�شا�شة واملمثلني االحياء
والراق�صني واملغنني واملو�سيقيني وا�ستخدم (زفوبودا) تلك
التقنية مع �أ�شكال فنية �أخرى كم�سرح �شامل �أو ت�صاميم امل�سرح
التقليدي كا�سر ًا احلواجز بني الفنون متحدي ًا التفريق بني الفن
العايل والتلفزيون.
تفرعت �أ�ساليب ال�سينوغرافيا املعا�صرة اىل درجة كبرية بحيث
�سمحت للعمومية .وبني ال�ستينيات وال�سبعينيات ت�أثر العديد
من املخرجني وامل�صممني بامل�سرح البيئي الذي يدعو اىل
توحيد املنظر واملتفرج والتط ّرف الطليعي بالهجوم على م�سرح
الإطار  .وعلى �أية حال ا�ستمرت االبتكارات حتى يف امل�سارح
التقليدية وا�ستمر م�صممون �أمثال (فريغرييو وغونكلني
وهريمان) وفرق م�سرحية �أمثال (�سو�شيفا�س رافائمليو
�سافزيد) و(رو�سرتغورب) و�أخرى يف تو�سيع �إمكانات مكان
امل�سرح الداخلي  ،وكان املخرج – امل�صمم (تاميور) هو الأكرث
�إثارة لالهتمام وذلك لإثباته �أن الإمكانات الفنية للتجريب يف
ال�سينوغرافيا ات�سعت جاذبيتها وذلك ب�إخراجه لفيلم (دزين)
امل�سمى (امللك الأ�سد) . 1997
مالحظة  :من كل ذلك يالحظ القارئ الكرمي ب�أن جميع تف�سريات
ال�سينوغرافيا قد اكدت على (املنظر امل�سرحي م�ضاف ًا له الإ�ضاءة
امل�سرحية) .

قدا�سة الطين في الأ�سطورة والدين
ناجح املعموري

على الرغم من توفر الأفران
الغازية والكهربائية ،
ومغادرة تلك التنانير
الفخارية لبيوتنا واعتمادنا
على ما تنتجه المخابز
الأهلية من خبز و�صمون  ،ف�إن
�أهالي الزقاق الذي ت�سكنه
في حي القاهرة " �أم مهند "
اعتادوا على م�شاهدة النيران
المتوهجة التي تنطلق يومي ًا
مع �شروق ال�شم�س من تنورها
الطيني الذي يحتل زاوية من
الطابق الثاني لمنزلها .

ه�ؤالء اجلريان من ت�ستهويهم تلك الرائحة
الزكي ��ة املمي ��زة الت ��ي يبعثه ��ا رغيف خبز
نا�ضج التي متلأ �أجواء زقاقهم ال�صباحية
الندي ��ة  ،وي�ستذوق ��ون �أرغفة التي ت�صلهم
هدية من امل ��ر�أة ال�ستينية الت ��ي ت�ؤكد �أنها
و�أف ��راد �أ�سرته ��ا تعودوا عل ��ى تناول خبز
التن ��ور الطيني من ��ذ ال�صغر  ،فه ��ي الأكلة
املف�ضل ��ة لديهم مع كل وجب ��ة �إفطار وطاملا
تناولوه لوحده لطعم ��ه اللذيذ وقت يكون
ح ��ار ًا ل�سعته النار م�ستبقي ��ة بع�ض �أثارها
على وجهه .
ه ��ذه التنان�ي�ر عندما ان�سحب ��ت من منازل
املدين ��ة  ،وجدناه ��ا بقي ��ت ت�سك ��ن الق ��رى
الريفي ��ة  .كما ر�أيناها ت�ستق ��ر يف عدد من
املخابز واملطاعم الأهلية  ،فغادرتها احلياة

 ،و�ص ��ار لها مري ��دون  ،فا�ستمرت الور�ش
عل ��ى �إنتاجه ��ا وظ ��ل البع� ��ض ي�ستوردها
من النجف الأ�ش ��رف ليبيعها يف العا�صمة
ومدن العراق الأخرى  .غري �أن خلف ح�سن
�صاح ��ب معم ��ل �صناعة تنان�ي�ر الطني يف
املنطقة املحاذي ��ة ل�ساحة عدن الذي �أم�ضى
حيات ��ه يف ه ��ذه احلرف ��ة و�أتق ��ن �إنتاجه ��ا
مبختل ��ف القوال ��ب واملقايي� ��س ي�ست ��درك
م ��ا ذهبنا الي ��ه فيق ��ول � :إن ه ��ذه املهنة مل
تتوقف يوم ًا  ،لكنه ��ا قد تواجه الركود يف
بع�ض الأحيان ال�سيم ��ا يف موا�سم ال�شتاء
�إذ يحت ��اج التن ��ور الواح ��د اىل ع�شري ��ن
يوم ًا لين�شف بعد �صناعته ون�ضطر �أحيان ًا
اىل �إيق ��اد الن ��ار داخله للإ�س ��راع ب�إي�صاله
اىل حال ��ة التيبّ�س بينما ينج ��ز التنور يف
ال�صيف خالل �أ�سبوع .
وع ��ن امل ��واد الأولي ��ة يو�ضح �إنه ��م ي�أتون
بال�ت�راب م ��ن حمافظ ��ة النج ��ف وبال ��ذات
من منطقة بح ��ر النجف الحت ��واء الأر�ض
عل ��ى م ��ادة ( ط�ي�ن اخل ��اوة ) الت ��ي تك�سب
الق ��وة للتنور ويخلط ال�ت�راب مبادة التنب
والنفا� ��ش اللذي ��ن ي�ؤخ ��ذان م ��ن الق�ص ��ب
وال�ب�ردي لتتما�س ��ك العجين ��ة بع ��د و�ضع
الرتاب يف حو�ض كبري من املاء ويرتك .
الرتاب واملاء يف اللغ ��ة االندنو�سية يعني
البي ��ت  /بندك ��ت اندر� ��س  /اجلماع ��ات
املتخيل ��ة  /ت  :حمم ��د ال�شرق ��اوي /
� ��ص  /147وداللت ��ه معروف ��ة ويب ��دو ب�أن
الت�سمي ��ة لها ارتباطات رمزية � .إنه الوطن
 /الرح ��م  /العم ��ل اجلمع ��ي  /البن ��اء ،
وينطوي ــ �أي�ض ًا ـ� �ـ على ثنائية تقوم عليها
احلياة  .هما عن�ص ��ران من عنا�صر نظرية
اخلي ��ال البا�شالرية وكذلك نظرية الأمناط
الرمزية للعامل يونغ  .وال ميكن لواحد من
االثن�ي�ن  ،ال�ت�راب �أو امل ��اء �أن مين ��ح حياة
وح ��ده  .ملا تب ��دو قيمت ��ه وداللت ��ه ب�سيطة
للغاية �إذا نظرنا له وحده  .ال قيمة للرتاب
بدون م ��اء  ،وماذا يعني املاء بغري الأر�ض
 .وجتاوره ��ا يف�ض ��ي بهم ��ا نح ��و نظ ��ام
اخل�صوب ��ة والتن ��وع االنبعاثي احليواين

والب�ش ��ري  .ويف الأ�ساط�ي�ر امل�صري ��ة ،
قامت �إيزي�س مبزج لع ��اب الإله رع برتاب
الأر� ��ض  ،و�صنع ��ت حيّة من ط�ي�ن  ،نفخت
فيها احلياة و�أر�سلتها يف طريقه .
طني اخللق و�أي�ض ًا للخ�صب  .كيف تخ�صب
الأر�ض الياب�سة ك ��ي ت�صري طين ًا �أو منداة
 .و�سيلته ��ا الوحي ��دة االنبع ��اث  .فالط�ي�ن
حت�ض�ي�ر لفع ��ل �إع�ل�ان ع ��ن احلي ��اة ع�ب�ر
انبعاث ربيعي  .الطني يهب وال يتناق�ص ،
يعطي جزء ًا منه لينتج عم ًال  .ويف كل ذلك
يظل مكتم ًال وغريه ناق�ص وك�أنه حاز �صفة
الألوه ��ة  ،ل�سبب ب�سيط لأن ��ه خملق الآلهة
من ف�ضلة الطني التي خلقت النخلة وكذلك
�آدم  .ه ��و خملق الآلهة املذكرة وامل�ؤنثة �أي
يف مكونات ��ه �أنوث ��ة وذك ��ورة  ،وحتم ًا هو
موج ��ود خنث ��ى  ،و�إله ال يحت ��اج مكم ًال له
� ،إن ��ه مكتف بوجوده  ،يقيم رمزي ًا ات�صاله
مع اجلزء امل�ؤقت وينتج امتداد ًا له  ،وهذا

ما عرفته احل�ض ��ارات يف عتباتها الأوىل .
وي�ؤيد الط�ي�ن �أولويته املبد�أ الأنثوي على
الأنث ��وي  ،م ��ع كون ��ه مف ��ردة مذك ��رة لكنه
م�ؤقت بتبدياته وتخليقاته .
نتذكر دائم ًا الطريقة التي خلقت بها الآلهة
الأم ~الأكدي ��ة �أنكيدو  ،بعدم ��ا طلب منها
الإل ��ه �آنو ذل ��ك  ،خملوق م ��ن الطني  .ويف
مرثية جلجام�ش بعد وفاة �صديقه ح�ضور
للطني �أي�ض ًا :
على الطرق البعيدة �أجوب الربية ،
وق�صة �أنكيدو " �صديقي خميمة على "
" على الط ��رق البعيدة " �أجوب " الربية
"
" فكي ��ف ا�ستطي ��ع �أن ا�سك ��ت " كي ��ف
ا�ستطيع �أن �أهد�أ ؟
" �صديق ��ي ال ��ذي احب ��ه ا�صب ��ح " مث ��ل
الطني
�أنكي ��دو � ،صديق ��ي الذي احب ��ه " �أ�صبح "

مث ��ل الط�ي�ن "  /د .نائ ��ل حن ��ون  /ملحمة
جلجام� ��ش  /دار اخلري ��ف  /دم�ش ��ق /
� /2006ص //2004
ومن �أ�سطورة �أفريقية  ،خلق الإله الإن�سان
مبعونة القمر � ،إذ عجن ج�سمه من �صل�صال
( طني ) ث ��م ك�ساه جليد ًا و�صب فيه دم ًا يف
نهاي ��ة الأم ��ر  .ودع ��اه ب�أن�سي  .ث ��م هم�س
يف �أذن ��ه ي�أم ��ره �أن ينجب �أطف ��ا ًال كثريين
وجعلهم يطيعون ذل ��ك الأمر  ،وعندما كرب
ع ��اد اىل ال�سم ��اء  /اال�ساط�ي�ر االفريقي ��ة
� /أ�ص ��ل احلي ��اة وامل ��وت  /ت  :كاظم �سعد
الدين  /املو�سوعة ال�صغرية ــ 3ــ
ويف الأ�ساط�ي�ر ال�سومرية خلق الإله �أنكي
م ��ا ال يقل ع ��ن خم�سة ع�شر �إله� � ًا من الطني
يف �أ�سط ��ورة  :حينما خلق �آنو ال�سماوات
" وقام ��ت الآله ��ة " مامي  /ننتو  /بخلق
الإن�س ��ان من الطني ال ��ذي مزجته بدم الإله
الذبيح .

كان (جوزيف زفوبودا) الجيكي
�أكثر ال�سينوغرافيين الم�ؤثرين في
�أواخر القرن الع�شرين وكان قد ت�أثر
بكل من (ميرهولد) و(بي�سكاتور)
وكانت تجاربه في ا�ستخدام الو�سائط
المتعددة والتي ا�شتهر بها ال�ستخدامه
التكنولوجيا المبتكرة

م��������ن��������زل ال������ث���ل��اث������ة
عبد اخلالق كيطان

الرجل النائم في �سريره على الدوام

نه�ضت المر�أة مبكرة وتناولت هاتفها

الحياة �ضيقة جد ًا

الرجل الذي ي�شاهد �أخبار ال�ساد�سة وهو جال�س على

�أما الرجل �صاحب الكر�سي فهو بحاجة �إلى الم�ساعدة

خلتها �إنتهت

الكر�سي في غرفته

الرجل الأول ظل في �سريره يفكر كالعادة في طريقة

ولكنها تلعب معنا بق�سوة

وال�سيدة ال�ستينية التي ت�شاهد التلفزيون في ال�صالة

ما لك�سر النمط.

****

با�سمة وبيدها مغزلها

الوباء خارج المنزل لم يعد مثيرا لالهتمام.

�أنا محبو�س على هذا الكر�سي

يعرفون جيد ًا �أن الوباء خارج المنزل �أخذ بالخفوت

*****

�أنا حبي�س ال�سرير

طلبوا من ال�شابة الآ�سيوية �أن تع ّد لهم الع�شاء

ثالثة �أ�شخا�ص بال �أمل

و�أنا حبي�سة الهاتف.

وناموا بعدها.

يمر بهم عاملون من �أجل �إ�سعادهم
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اقــــرأ
موت عذب ً
جدا

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى الرتجم ��ة العربية لكت ��اب "موت عذب
ج� �دًا" للكاتب ��ة الفرن�س ��ية ال�ش ��هرية �س ��يمون دي بوف ��وار،
الرفيقة ال�ش ��هرية للمفكر الفرن�س ��ي جان بول �سارتر .والكتاب
مبثابة �س ��رد ق�ص�ص ��ي ل�س�ي�رة الكاتبة الفرن�س ��ية �س ��يمون دي
بوفوار ت�ص ��ف في ��ه �آخ ��ر اللحظات التى عا�ش ��تها م ��ع والدتها
عن ��د احت�ضاره ��ا ،هذا الكتاب ،وف ًق ��ا ل�سارتر� ،أف�ض ��ل ما كتبته
"�سيم ��ون" على الإط�ل�اق .والكتاب يروي اللحظات االخرية
من حي ��اة والدة �سيم ��ون دي بوفوار التي اكت�شف ��ت �إ�صابتها
ب�سرط ��ان الأمعاء الدقيق ��ة وانت�شاره فيه ��ا ،فتم�ضي �سيمون
و�أختها بوبيت مدة ثالثة �أ�شهر تتناوبان �إىل جانب والدتهما
وت�شهدان حلظاتها الأخرية .

ح

ول العا

لم

امللكة �إليزابيث قد تظل يف عزلة حتى العثور على
لقاح لـ"كورونا"

قال تقرير �صحايف �إن ملكة بريطانيا� ،إليزابيث
الثانية ،قد تظل يف عزلة ذاتية "لأ�شهر" وال تعود
�أبدًا ملمار�سة واجباتها امللكية املعتادة حتى العثور
على لقاح لفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وذل��ك يف
الوقت الذي تتطلع فيه احلكومة �إىل تخفيف قيود
الإغالق املتعلقة بالفريو�س خالل الأ�سابيع املقبلة.
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن
امللكة التي تبلغ من العمر  94عامًا ،علقت جميع

ارتباطاتها العامة لأجل غري م�سمى منذ انتقالها
مع زوجها الأمري فيليب �إىل قلعة وند�سور غرب
لندن ،يف  19مار�س (�آذار) يف �إج��راء احرتازي
و�سط تف�شي "كورونا" .وقال كاتب ال�سرية امللكي
�أن��درو مورتون ( 66عامًا) ،ل�صحيفة "ذا �صن"
الربيطانية �إنه يخ�شى من �أن امللكة ،التي ال يتوقع
ا�ستئناف جدولها الزمني حتى اخل��ري��ف ،قد ال
تتمكن �أبدًا من العودة �إىل واجباتها املعتادة ،ومن
املرجح �أن تتم ر�ؤيتها على التلفزيون �أو روابط
الفيديو بدلاً من ر�ؤيتها عل ًنا .و�أ�ضاف مورتون:
"�إنه لأمر حمزن للغاية ولكنني ال �أ�ستطيع �أن
�أرى كيف ميكن للملكة ا�ستئناف عملها املعتاد.
فريو�س كورونا لن يختفي قريبًا و�سيبقى معنا
ل�شهور �إن مل يكن ل�سنوات� .سيكون من اخلطر
للغاية بالن�سبة للملكة �أن تبد�أ مقابلة النا�س ب�شكل
منتظم كاملعتاد" .و�أ�ضاف الكاتب ،الذي كتب �سرية
الأمرية الراحلة ديانا� ،أنه "رغم �أن امللكة ت�ستمتع
بلقاء اجلمهور ،ف�إن مثل هذه التجمعات �ست�شكل
خط ًرا عليها وعلى الأمري فيليب الذي �سيتم عامه
التا�سع والت�سعني ال�شهر املقبل".

منظمة ال�صحة العاملية 4 :ن�صائح للياقة داخل املنزل
وج��د م �ئ��ات امل�لاي�ين م��ن النا�س
�أنف�سهم م�ق� ّي��دي احل��رك��ة ،خ�لال
احل �ج��ر ال �� �ص �ح��ي ال� ��ذي ف��ر��ض��ه
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد .لكن
منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ت��ؤك��د
�أه �م �ي��ة �أن ي �ظ��ل ج�م�ي��ع ال�ن��ا���س
بجميع فئات �أعمارهم وقدراتهم
ن�شطني قدر الإمكان.
وتقرتح املنظمة قائمة من الن�صائح
ال� �ت ��ي ت �� �س��اع��د ع �ل��ى ا� �س�ترخ��اء
ال �ع �� �ض�لات امل �ج �ه��دة ،وتخفيف
التوتر ،وحت�سني ن�شاط ال��دورة
ال��دم��وي��ة ،وتن�شيط الع�ضالت،
وتقليل ال��روت�ي�ن ،وال �ب �ق��اء على
ات�صال مع الأهل والأ�صدقاء:
تقليل فرتات اجللو�س
يجب التقليل من فرتات اجللو�س
الطويلة�� ،س��واء التي تق�ضونها
يف العمل �أو الدرا�سة �أو م�شاهدة
التلفزيون� ،أو القراءة �أو ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو
اللعب �أمام ال�شا�شات

بعد العط�س وال�سعال والتنف�س..
�أينقل دمع العني كورونا؟
فيما يوا�صل العامل حماربة تف�شي جائحة كورونا،
ي�ح��اول العلم ك�شف خفايا ه��ذا ال�ف�يرو���س ،ال��ذي
ح�صد �أرواح �أك�ث�ر م��ن � 280أل��ف �شخ�ص حول
العامل .ويف �أحدث هذه الدرا�سات ،اكت�شف العلماء
طريقة مفاجئة جديدة ميكن لفريو�س كورونا �أن
ينقل عدواه بوا�سطتها ،تتمثل بالعدوى عن طريق
ال�سائل ال��دم�ع��ي .ومت ن�شر نتائج ه��ذه الدرا�سة
على ب��واب��ة  MedRxivالطبية املتخ�ص�صة.
واكت�شف املتخ�ص�صون يف كلية الطب بجامعة
"جونز هوبكنز" الأمريكية� ،أن بروتني 2-ACE
امل��وج��ود يف خاليا �سطح العني لي�س وح��ده فقط
ال��ذي يعترب نقطة دخ��ول ع��دوى الفريو�س ،ولكن
�إنزمي � TMPRSS2أي�ضا ي�ساعد الفريو�س على
اخ�تراق اجل�سم ،بعد الت�صاق الفريو�س بربوتني

 .2-ACEكما الحظ العلماء �أن وجود 2-ACE
و  TMPRSS2يف نف�س اخللية لي�س فقط
�شرطا كافيا للفريو�س للتكاثر ب�شكل فعال ،و�إمنا
�أي�ضا لنقل ال�ع��دوى ون�شر الفريو�س بكفاءة
وب �ك�ثرة .وت ��أك��د اخل�ب�راء املخت�صون من
�أن خاليا �سطح العني لي�ست معر�ضة فقط
لعدوى ال�سار�س  ،2 -CoVولكن ميكن
�أن تكون مبثابة "خزان" للفريو�س� .إىل
ذلك ،خل�ص العلماء �إىل �أن "�إ�صابة خاليا
�سطح العني ميكن �أن ت�ؤدي �إىل حقيقة �أن
العني ت�صبح حامال للفريو�س ،وي�صبح
ال�سائل امل�سيل للدموع الذي يحتوي على
جزيئات الفريو�س �آلية مهمة النتقاله �إىل
�أ�شخا�ص �آخرين".

ك�شفت النجمة العاملية نيكول كيدمان عن مهارة
ج��دي��دة اكت�سبتها خ�ل�ال ال �ع��زل امل��ن��زيل ،ال��ذي
تق�ضيه بق�صرها يف مدينة نا�شفيل بوالية تيني�سي
الأم��ري �ك �ي��ة ،خ��وف��ا م��ن تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�ستجد .وق��ال��ت ك�ي��دم��ان ع�بر ح�سابها مبوقع
"�إن�ستجرام" �إنها ت�ستغل هذا الوقت لتعلم اللغة
الإي�ط��ال�ي��ة ،حيث ن�شرت ��ص��ورة لها وه��ي تذاكر
ب�أحد الكتب الإيطالية ،معلقة" :خالل هذا الوقت
�أثناء �إقامتي يف املنزل ،كنت �أدر�س اللغة الإيطالية

التي �أعطتني الأمل والعزاء والت�شتيت" .وعلى
�صعيد خمتلف ،اختارت نيكول كيدمان االنتقال
للعي�ش يف الواليات املتحدة خالل فرتة انت�شار
وب��اء ف��اي��رو���س ك��ورون��ا� ،إذ �أن�ه��ا ُتقيم حاليًا
بق�صرها الواقع يف مدينة نا�شفيل الواقعة يف
والية تيني�سي برفقة زوجها املغني الريفي
"كيث �أوربان" ،وبناتهما "�صانداي روز"
ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر  11ع��ا ًم��ا ،و "فيث
مارغريت" البالغة من العمر � 9أعوام.

جنوم �أ ّمنوا على �أع�ضائهم ..ماريا كاري
�ساقاها بـ 100مليون وقدم كري�ستيانو بـ 144
يت�سابق العديد من النجوم العاملني للت�أمني على حياتهم و�أنف�سهم مببالغ خيالية،
ولكن الغرابة ه��ذه امل��رة �أن يتم الت�أمني على �أع�ضاء ج�سدية لديهم ولي�س على
للنجو م
�أرواح�ه��م وحياتهم .وق��د ج��اء يف مقدمة الأعلى ت�أمي ًنا
العامليني الذين �أمنوا على �أع�ضائهم الب�شرية
ال�ن�ج�م��ات ك�ي��م ك��ارد� �ش �ي��ان وجينيفر
ل ��وب� �ي ��ز ،ح� �ي ��ث �أ ّم�� �ن� ��ت ك�ي��م
كارد�شيان على م�ؤخرتها
ب�ـ 21مليون دوالر ،بينما
�أ ّم� �ن���ت ج�ي�ن�ي�ف��ر ل��وب�ي��ز
ع�ل��ى ُم �� ِّؤخ��رت �ه��ا ب��ـ300
مليون دوالر� ،أما النجمة
ال �ع��امل �ي��ة ج��ول �ي��ا روب��رت ����س
فقد �أ ّمنت على ابت�سامتها بـ30
مليون دوالر .ثم ت�أتي تباعً ا يف القائمة
النجمة ري�ه��ان��ا ال�ت��ي �أ ّم �ن��ت على �ساقيها
مبليون دوالر ،وهايدي كلوم مببلغ و�صل
�إىل مليون ومائتي �أل��ف دوالر ،وكذلك تينا
ترينر مببلغ  2.3مليون دوالر ،يف وق��ت قامت
مايلي �ساير�س بالت�أمني على ل�سانها مبليون دوالر،
�أما املبلغ الأعلى فكان من ن�صيب ماريا كاري التي
�أمنت على �ساقيها بـ 100مليون دوالر� .أما العب
كرة القدم املعتزل ديفيد بيكهام فقد �أ ّمن على
�ساقيه مببلغ  70مليون دوالر ،كما فعل
متامًا الالعب كري�ستيانو رون��ال��دو الذي
�أمن على �ساقيه بـ  144مليون دوالر.

نيكول كيدمان :احلجر املنزيل كان � ً
إنقاذا يل

علي عبود
الباح ��ث وا�ستاذ الفل�سف ��ة �صدر له
م�ؤخرا من ا�شرافه وتحريره كتاب
بعن ��وان  ":الفل�سف ��ة والن�سوي ��ة:
ف ��ي ف�ض ��ح �إزدراء الح ��ق الأُنثوي
ونق�ضه".
ف ��ي مقدمة الكت ��اب يكت ��ب" :بينما
راح ��ت الن�سوي ��ة تتمث ��ل بحرك ��ة
كفاح ون�ضال ومطالبة بحق المر�أة
على وج ��ه الإجم ��ال ،ف�إنن ��ا نم�سك الم�ص ��ور الزم ا�ستطاع ف ��ي لقطته
بالمقاب ��ل معنى للفل�سف ��ة بو�صفها "الت ��ي حملت عنوان "ع�صفوري"
تل ��ك الفاعلية النقدي ��ة – العقالنية توظي ��ف الإ�ض ��اءة وعم ��ق المجال
المرئي ،ليكونا عن�صرين فاعلين".
للذات والآخر والعالم".
�أحمد الزم
الم�ص ��ور الفوتوغراف ��ي ح�ص ��د
المرك ��ز االول في م�سابق ��ة "�صور
من المنزل" التي ينظمها المهرجان
الدول ��ي للت�صوي ��ر "�أك�سبوغ ��ر"
ف ��ي ال�شارق ��ة بم�شارك ��ة مئ ��ات
الم�صوري ��ن م ��ن مختل ��ف �أنح ��اء
العال ��م .لجن ��ة الجائ ��زة اك ��دت ان

جمعة العربي
المط ��رب والملح ��ن انته ��ى م ��ن
ت�سجي ��ل اغني ��ة بعن ��وان "�إ�شلون
جن ��ا �ساكتي ��ن" الت ��ي �أخرجه ��ا
تلفزيوني ��ا رحي ��م الحل ��ي ،االغنية
تتغزل بالعراق ..عاطفيا وجماليا،
وت�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى ارتب ��اط
العراقي بوطنه.

قبل موعد اإلفطار
قحطان جا�سم جواد
الدكت ��ور كاظ ��م املق ��دادي رج ��ل �صاح ��ب
مواهب متع ��ددة بني التدري� ��س اجلامعي
وال�صحاف ��ة وكتاب ��ة املق ��االت واالن�شط ��ة
االجتماعي ��ة االخرى.الدكت ��ور املق ��دادي
ح ��ل �ضيف ��ا علين ��ا يف زاوي ��ة قب ��ل موعد
االفطار .قلت له-:
*ه ��ل ميك ��ن ان تلخ�ص لنا �شه ��ر رم�ضان
بجملة؟
 رم�ضان � ..شهر التغيري  /والتغيري �سنةاحلياة .
*م ��ا الذي تغ�ي�ر يف رم�ض ��ان بظل وجود
وباء الكورونا؟
 وب ��اء كورون ��ا ..اغلق بي ��وت الله ،وملتعد هناك �ص�ل�اة اجلماعة ..وهذا لوحده
ح ��دث كب�ي�ر يف تاري ��خ امل�سلم�ي�ن عل ��ى
االطالق .

الطقس

الإلكرتونية.
خذوا فرتات راحة ق�صرية ترتاوح
ب�ين  3و 5دق��ائ��ق ك��ل � 20إىل 30
دقيقة .قفوا وم��ددوا ع�ضالتكم.
والأف�ضل من ذلك �أن تتم�شوا يف
�أرجاء املنزل �أو ت�صعدوا وتنزلوا
ال ��درج �أو تتم�شوا يف احلديقة

وال�سطوح.
روتني منتظم للن�شاط اليومي
�ضعوا ب��رن��اجمً ��ا ملمار�سة ن�شاط
ب��دين �أو �أخ��ذ ا��س�تراح��ة مل��زاول��ة
التمارين �إما لوحدكم �أو مبتابعة
درو�� ��س م�ت��اح��ة ع�ل��ى الإن�ت�رن��ت،
�أو بتحديد وق��ت للقيام بن�شاط

ع�بر الإن�ترن��ت م��ع �أ�صدقائكم �أو
زمالئكم.
ن�شاط مع الأ�سرة والأ�صدقاء
مي�ك��ن �أن ي�ساعد ال�ت��وا��ص��ل مع
الآخ��ري��ن يف امل �ن��زل ع�ل��ى ق�ضاء
الوقت معًا وعلى البقاء ن�شيطني.
�إن ال�ت�خ�ط�ي��ط لأوق� � ��ات حم��ددة
ملمار�سة �أن�شطة مع �أطفالكم ،مثل
الألعاب التي حت ّفز على الن�شاط
يف املنزل �أو امل�شي يف املتنزهات
العامة �أو ركوب الدراجات.
و�ضع �أهداف حمددة
حددوا لأنف�سكم ولأ�سرتكم �أهدا ًفا
للحفاظ على الن�شاط عن طريق
اخ�ت�ي��ار ن��وع معني منه وحتديد
ال��وق��ت املنا�سب ملمار�سته و�/أو
عدد الدقائق التي �سيما َر�س خاللها
هذا الن�شاط يوميًا .واطلبوا من
كل فرد من �أفراد الأ�سرة �أن يحدد
لنف�سه هد ًفا ينطوي على �شيء من
ال�صعوبة ،ول�ك��ن ميكن حتقيقه
مب�ساعدة الأهل �أو الأ�صدقاء.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

باي باي
�أيها امل�ضحك
هل انتهت حقبة عبد الكرمي خلف
يف ف�ضاء الكوميديا العراقية،
ب�إعفائه من من�صبه ،و�إغالق
فمه الذي كان يثري اال�ضطرابات
والكراهية �ضد املتظاهرين؟
وال�س�ؤال الأهم هل �صورة عبد
الكرمي خلف �أمام الق�ضاء بتهمة
التحري�ض على قتل �شباب
التظاهرات� ،ستكون م�شهد
النهاية يف م�سرية هذا الرجل
الذي �صقل موهبته يف االنتهازية
دون تعب ،وا�ستفاد برباعة من
مدر�سة الكوميديا ال�سيا�سية
التي تزعمها عادل عبد املهدي؟
 ،وكان وا�ضحً ا مدى ت�أثره مبن
�سبقه من الناطقني من الذين كان
يكفي �أن يفتح الواحد منهم فمه
حتى يثري �سخرية امل�شاهدين،
و�أرجوك ،تذ ّكر �أن كثريًا من
املقوالت التي ردّدها الناطق عبد
الكرمي خلف  ،هي نف�سها التي
ظلت النا�س تعي�ش معها �سنوات
عجاف  ،كانت حكومة عبد املهدي
م�صرة ان تعيد علينا م�شاهد
قدمية تخدع بها اجلمهور حني
تقول لهم �إن ما �سي�شاهدونه يف
الإعادة �إنتاج جديد ،فال تغيري
يف ال�سيناريو وال احلوار ،كما
�أن �أماكن الت�صوير هي ذاتها يف
كل العرو�ض ال�سابقة ،ف�ضال عن
�أن جهة الإنتاج واحدة ،واملخرج
نف�سه ،والببغاء نف�سه !! .
عبد الكرمي خلف كان مثل هذا
النوع من الالعبني على احلبال
ال يرتك لك اخليار� ،شخ�صية
مر َّكبة ومكوّ نة من جميع �أدوات
الو�صولية ال�سيا�سية التي
انت�شرت يف بالد ما بني النهرين،
و�سواء وقف على املن�صة ي�سطر
الأكاذيب �ضد �ساحات التظاهر،
�أو جل�س يف التلفزيون يروي
ق�ص�ص خيالية عن امل�ؤامرة التي
يقودها �شباب �ساحة التحرير
و�ساحة احلبوبي ،ظل عبد
الكرمي خلف يج�سد مفهومًا
جديدًا عن احلكومة يقوم على
�أن �أعداء العراق هم املتظاهرون
�ضد الف�ساد ،يف مقابل اجلماعات
امل�سلحة التي وجدت يف عادل
عبد املهدي �صدي ًقا وحلي ًفا وداعمًا
وراعيًا لها.
يف هذا املكان كنت قد تنب�أت
بهذه النهاية لعبد الكرمي خلف
وكتبت �أنه �سيختفي من امل�شهد،
ويجل�س يف البيت ي�شاهد
التلفزيون ويتذكر �أيام ما كان
يدور على الف�ضائيات ي�شتم
احلكومة ويطالب بالع�صيان
املدين ودخول املنطقة اخل�ضراء
و"�سحل" ال�سيا�سيني جميعا..
تلك التغريدات التي كان يكتبها
قبل �أن ي�صبح "ببغاء" عادل
عبد املهدي ويحر�ض فيها على
العنف ..لكن الرجل ظل م�ص ًرا
على �أن يقدم م�شاهد مبتذلة من
عينة �أن املعت�صمني من الطلبة
�سيتم اعتقالهم مبوجب قانون
مكافحة الإرهاب .
ال �أعرف عدد� ،أو ن�سبة العراقيني
الذين �سوف يت�ساءلون :ماذا
تنتظر احلكومة لتقدم عبد الكرمي
خلف ومعه قتلة املتظاهرين
�إىل الق�ضاء؟ ،فيا �سادة لي�س
من املعقول �أن نظل نعي�ش مثل
�أبطال رواية الكولومبي ال�ساحر
غابريل غار�سيا ماركيز "ق�صة
موت معلن" يف مدينة تعرف
�أ�سماء القتلة واملحر�ضني وكيف
يقتل النا�س ،ومع هذا ال �أحد
يريد �أن يك�شف تفا�صيل هذه
اجلرائم.

ً
فراغا يف احلجر املنزيل
كاظم املقدادي :ال �أ�شكو

*ماذا تتابع من برامج يف رم�ضان؟
متابعة الدراما يف رم�ضان ..تعتمد علىوج ��ود برام ��ج وم�سل�س�ل�ات ا�ستثنائية..
وه ��ذا ما مل اج ��ده يف �شهر رم�ض ��ان لهذا
الع ��ام ..رمب ��ا م�سل�س ��ل (ي�سك ��ن قلب ��ي)
ه ��و االق ��رب متثيال واخراج ��ا  /حتياتي
ل�صديق ��ي حممود اب ��و العبا� ��س ..لدوره
اجلميل يف امل�سل�سل .
*كيف تق�ضي وقتك يف رم�ضان؟
 انا ال ا�شكو من فراغ يف احلجرال�صحيوال يف غ�ي�ره وال�سب ��ب ..هوامتالك ��ي
مكتبة غنية بامهات الكتب .
*ه ��ل تتاب ��ع الف�ضائيات اك�ث�ر ام املواقع
االلكرتونية؟
 الف�ضائيات ما زالت تقدم لنا م�سل�سالتوم�سرحي ��ات واف�ل�ام جي ��دة ..ام ��ا
الفي�سب ��وك ..فقد ا�صبح �ساح ��ة يت�صارع

عليه ��ا اجلهل ��ة ،وان�ص ��اف املثقف�ي�ن م ��ن
الذين اغرقتهم الرنج�سي ��ة وحب الظهور
والتجاوز على الآخرين بلغة ال�شوارع .
*مافطورك اليوم؟

 ل�س ��ت مغرما مبوائد الطع ��ام التي جندفوقه ��ا مالذ وطاب ..عادة اتناول ما تي�سر
م ��ن طعام �صحي ..ال يتحم ��ل جهدا كبريا
لتح�ضريه .
*ممثل تتابع اعماله؟
 اتاب ��ع املمثل�ي�ن م ��ن ال�شب ��اب الذي ��نب ��رزوا يف الآونة االخ�ي�رة  /اياد را�ضي
و�آالء ح�س�ي�ن وغريهم ��ا ..لكن ��ي اخ�ش ��ى
ان ت�صيبه ��م عدوى املبالغ ��ة يف التقييم..
وكما �سمعت الي ��وم من ف�ضائية تقدم �آالء
ح�سني على انها النجم ��ة الكبرية ..واظن
انها مازالت يف بداية م�شوارها الطويل..
ث ��م ماذا تبقى لفاطمة الربيعي ،وعواطف
نعي ��م ،و�سناء عبد الرحمن ..ان كانت �آالء
هي النجمة الكبرية!؟
*م�سل�سل حتر�ص على متابعته؟
 -اتاب ��ع الآن  /ي�سكن قلب ��ي ..ومن املبكر

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة �ستحافظ على معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو
�سيكون �صحوً ا.

ج ��دا احلكم عليه ..لكن يبدو انه ي�ستحق
املتابعة وهذا ما افعله.
*ذكرياتك عن رم�ضان؟
 ذكريات رم�ضان كثرية ..لكن اتذكر اين�صمت ��ه يف �شهر متوز ال�ساخ ��ن وكنت ما
زلت يف املتو�سطة .
*ه ��ل ت�أثر رم�ضان باالج ��راءات ال�صحية
واالمنية؟
 وب ��اء كورون ��ا اث ��ر ب�ش ��كل ق ��وي عل ��ى�شه ��ر رم�ضان ..يكفي ان اج ��واء رم�ضان
تال�ش ��ت من امل�ساج ��د وال�شوارع ..وحتى
م ��ن البي ��وت ..ول ��وال بع� ��ض الربام ��ج
التلفزيونية التي ت�ش�ي�ر اىل رم�ضان ..ملا
تذكره اجلميع.
*�شخ�صي ��ة تتمن ��ى ان تك ��ون مع ��ك عل ��ى
مائدة االفطار؟
 -ال�شخ�صي ��ة الت ��ي اف�ض ��ل ان تكون معي

يف رم�ض ��ان ..ه ��ي ال�شخ�صي ��ة الوطني ��ة
التي مل اعرث عليها بعد ..لال�سف .
*هل تف�ض ��ل االبقاء عل ��ى احلجر املنزيل
ام رفعه؟
رفع احلظ ��ر اجلزئي هو احلل ..وو�ضعاحلج ��ر ال�شام ��ل عل ��ى بع� ��ض االحي ��اء
واملناط ��ق الت ��ي ال تلت ��زم باالوام ��ر ..هو
احل ��ل االمث ��ل ..م ��ن دون اع ��ادة احلظ ��ر
على اجلميع ب�سب ��ب خمالفة نفر �ضال من
املت�سكعني .
*ماذا تريد من احلكومة اجلديدة؟
اري ��د من احلكومة اجلدي ��دة ..ان تكونجدي ��دة يف �سلوكه ��ا وتطبيقه ��ا للقوانني
التي تخدم ال�شعب ..وتطبق ما اعلنته يف
برناجمها ال�سيا�سي ..م ��ن ح�صر ال�سالح
بيد الدولة ..وتثبيت هيبتها ..واعادة ثقة
ال�شعب بها  /ونحن باالنتظار .
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