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حتالف املحافظ ينقلب عليه لأ�سباب غري معروفة

ً 11
مر�شحا حلقيبة النفط
بيد الكاظمي ..واملناف�سة
ت�شطر نواب الب�صرة لفريقني

�أيار �شهر االنقالبات يف نينوى ..حتركات "�سرية"
للإطاحة بـ"اجلرنال" وتكليف حمافظ جديد
بغداد /املدى
ال تب ��دو االو�ض ��اع يف نين ��وى،
ثاين اكرب املدن يف البالد ،ت�سمح
ببق ��اء املحافظ اك�ث�ر من  6ا�شه ��ر� ،إذ بد�أت
حتركات "�سرية" ال�ستب ��دال اجلرنال جنم
اجلب ��وري .املدة التي �شغل فيها اجلبوري،
ال�ضاب ��ط الرفي ��ع ال�ساب ��ق يف اجلي� ��ش،
من�ص ��ب املحاف ��ظ ،هي نف�سها الت ��ي ق�ضاها
�سلف ��ه من�ص ��ور املرعيد ،ال ��ذي كان مدعوما
م ��ن ال�شيع ��ة .اختيار اجلب ��وري ،جرى يف

فورة االحتجاجات ال�شعبي ��ة ،وعلى الرغم
ان نين ��وى مل ت�شهد تظاهرات ،اال ان بغداد
كان ��ت م�شغول ��ة مب ��ا يج ��ري يف العا�صم ��ة
ومدن اجلنوب .مل يلحظ الكثريون كيف مر
اجلبوري وو�صل اىل من�صب املحافظ ،لكنه
كان قد جرى ذل ��ك بعد ان�شقاقني هما االكرب
ال�سنية بع ��د  ،2003بد�آ
يف تاري ��خ الق ��وى ُ
بحادثة "العبارة" .يق ��ول نائب عن نينوى
لـ(امل ��دى) ان "االم ��ر معق ��د يف املحافظ ��ة
م ��ع ت�شابك اخلريط ��ة ال�سيا�سي ��ة .جزء من
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة التي ج ��اءت باجلبوري

انقلبت عليه" .وي�ضي ��ف النائب الذي طلب
عدم ذكر ا�سمه ":املحافظ �أي�ضا كان قد وعد
بالت�ضييق عل ��ى اجلماعات امل�سلحة املتهمة
ببيع ارا�ضي وتهريب النفط".
ونين ��وى ه ��ي املحافظ ��ة االوىل والوحيدة
الت ��ي �شه ��دت عملية اطاح ��ة مبحافظني عن
طريق جمل�س النواب.
يف مثل ه ��ذا ال�شهر (�أيار) قب ��ل � 5سنوات،
�ص ��وت الربملان على اقال ��ة املحافظ اال�سبق
اثي ��ل النجيف ��ي م ��ن من�صبه ،بع ��د م�شادات
كالمي ��ة وع ��راك بالأيدي .النجيف ��ي كان قد

اته ��م احلكوم ��ة ال�سابق ��ة (حكوم ��ة ن ��وري
املالك ��ي) ،يف تل ��ك ال�سن ��ة مب�س�ؤوليتها عن
�سق ��وط املو�ص ��ل بي ��د داع� ��ش يف �صي ��ف
 .2014كان املحاف ��ظ اال�سب ��ق" ،مك ��روه"
من عدة اطراف �سيا�سي ��ة حتمله م�س�ؤولية
�سق ��وط املدينة بح�سب بع� ��ض النواب ،كما
كان هن ��اك طل ��ب م ��ن  23م�س� ��ؤوال حملي ��ا
باحالة االخري اىل التحقيق.
ويف �آذار � ،2019ص ��وت الربمل ��ان للم ��رة
الثاني ��ة على تنحية خليف ��ة النجيفي ،نوفل
العاكوب م ��ن من�صبه ،بعد ا�سبوع من غرق

عب ��ارة �سياحية يف املو�ص ��ل ،راح �ضحيتها
اكرث من � 100شخ�ص.
يف �أي ��ار اي�ض ��ا قب ��ل ع ��ام ،ا�ستط ��اع فال ��ح
الفيا� ��ض رئي�س هيئة احل�ش ��د ال�شعبي ،من
متري ��ر مر�شحه (النائب ع ��ن الفتح من�صور
املرعيد) ملن�صب املحافظ.
قبل ذلك كانت املو�صل قد مرت بازمة حادة،
ب�سبب تداعيات احداث "العبارة" ،وحاول
النجيفي (املقال) دعم مر�شحني ،فيما القوى
ال�سنية االخرى دعمت مر�شحني �آخرين.
 التفا�صيل �ص2

وزير املالية :مل نطلب
ً
قر�ضا �سعود ًيا بل
حتدثنا عن "حتريك"
اال�ستثمارات
 متابعة  /املدى
�أك ��د نائب رئي� ��س الوزراء،
وزي ��ر املالية عل ��ي عالوي،
ام� ��س الأح ��د� ،أن ت�ش ��جيع وتدف ��ق
اال�ستثمارات ال�س ��عودية اىل العراق
�را يف عملي ��ة �إعادة
ي� ��ؤدي دو ًرا كب�ي ً
�إعم ��ار البل ��د يف جم ��االت الطاق ��ة
والبرتوكيماوي ��ة
والكهرب ��اء
�را �إىل �أن النف ��ط
والزراع ��ة ،م�ش�ي ً
م�صدر ال بديل عن ��ه للعراقيني ،حيث
�أن النف ��ط ي�ش ��كل  92يف املئ ��ة م ��ن
�صادرات البالد.
ويف وقت دعا فيه �إىل �أهمية ا�ستفادة
ال�سعودي ��ة م ��ن الن�صي ��ب الأكرب يف
م�شروع ��ات قط ��اع الكهرب ��اء الواعد،
طالب عالوي ب�ضرورة التحرك نحو
رب ��ط كهربائي ثالثي ب�ي�ن ال�سعودية
والكويت والعراق ،ملا ميكن �أن ي�سهم
مف�صحا عن
فيه ذلك بعملي ��ة التنمية،
ً
�أن ميزاني ��ة العراق تواجه �صعوبات
حالي ��ة مع تراج ��ع �أ�سع ��ار النفط ،ما
يجعل احلكومة قلقة �إزاء بند رواتب
العاملني واملتقاعدين.
و�أو�ض ��ح ع�ل�اوي� ،أن ��ه عق ��د ع ��دة
لقاءات ،خالل و�صوله �إىل ال�سعودية
م ��ع الأم�ي�ر عب ��د العزي ��ز ب ��ن �سلمان
وزي ��ر الطاق ��ة ،والأم�ي�ر في�ص ��ل ب ��ن
فرح ��ان وزي ��ر اخلارجي ��ة ،وماج ��د
الق�صب ��ي وزي ��ر التج ��ارة وزي ��ر
الإع�ل�ام املكل ��ف ،وحمم ��د اجلدع ��ان
وزي ��ر املالية ،وعر� ��ض عليهم جميعًا
الأح ��داث ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة،
وت�شجي ��ع اال�ستثم ��ارات ال�سعودي ��ة
يف الع ��راق ،لإع ��ادة �إعمارها و�إعادة
التوازن داخل بالده.
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تتوا�صل ق�ضية اختفاء مئات الأطنان
من احلنطة يف خمازن مدينة النجف
بالتفاعل ،بع ��د �إعالن هيئة النزاهة فتح حتقيق
مع م�س�ؤولني ادعوا �أن الطيور هي من �أكلتها.
وقال ��ت الهيئة يف بي ��ان �إن التحقيقات �ست�شمل
�أربع ��ة م�س�ؤولني يعمل ��ون يف �سايلو (خمازن)
النج ��ف للحب ��وب ،م�ضيف ��ة �أن كمي ��ة احلنط ��ة
املفق ��ودة بلغ ��ت �أك�ث�ر م ��ن  750طن ��ا قيمته ��ا
تتج ��اوز  400ملي ��ون دينار عراق ��ي (� 330ألف
دوالر �أمريكي).
وذك ��رت دائ ��رة التحقيق ��ات يف الهيئ ��ة ،يف
بيان له ��ا ان "حمكمة حتقي ��ق النجف املخت�صة
بق�ضاي ��ا النزاه ��ة �أ�ص ��درت �أمر ا�ستق ��دام بحق
�أربعة م�س�ؤولني يف ال�سايلو الأفقي للمحافظة،

ت�سل ��م رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ا�سماء
خم�س ��ة مر�شحني حلقيبة وزارة النفط بعد اجتماعه مع �ستة
ع�ش ��ر نائبا ع ��ن حمافظة الب�ص ��رة وبد�أت جلنة حكومي ��ة املفا�ضلة بني
ه ��ذه اال�سماء و�ستة مر�شح�ي�ن �آخرين اختارهم الكاظم ��ي والتقى بهم
قبل عدة �أيام.
ويق ��ول �سالم املالكي النائب عن حمافظة الب�صرة يف ت�صريح لـ(املدى)
�إن "ن ��واب حمافظ ��ة الب�ص ��رة اختاروا خم� ��س �شخ�صي ��ات كمر�شحني
لوزارة النفط و�سلموا �إىل رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي"،
مبين ��ا �أن "عملية االختيار جاءت بعد ع ��دة اجتماعات عقدت بني نواب
حمافظة الب�صرة و�شخ�صيات ومنظمات املجتمع املدين".
و�ص ��وت جمل� ��س الن ��واب يف (� 6أي ��ار اجل ��اري) مبنح الثق ��ة حلكومة
م�صطف ��ى الكاظمي و 15وزي ًرا يف الكابين ��ة الوزارية ،فيما مل حت�صل
موافق ��ة الربملان عل ��ى خم�سة �آخرين ،وهم مر�شح ��و وزارات التجارة،
والزراع ��ة ،والثقاف ��ة ،والهج ��رة ،والع ��دل ،كم ��ا �أرج�أ جمل� ��س النواب
الت�صويت على مر�شحي وزارتي اخلارجية والنفط �إىل وقت �آخر لعدم
االتفاق على ت�سمية املر�شحني.
وي�ضي ��ف املالك ��ي �أن "ال�شخ�صي ��ات التي ر�شحت تعم ��ل �ضمن مالكات
وزارة النف ��ط ومتتلك خربة طويل ��ة يف جمال النفط ومن �أهل الب�صرة
وه ��م (عبد الكرمي جرب ،مهند�س نفط) ،و(حمم ��د هليل الكعبي ،رئي�س
جامع ��ة النف ��ط والغاز) ،و(حمم ��ود عبا�س ،مدير ع ��ام امل�شاريع وزارة
النف ��ط) ،و(احمد خزع ��ل الإمارة ،مدي ��ر عام ناقالت النف ��ط) ،و(وزير
النق ��ل الأ�سبق �سالم املالكي)" .وتعهد رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي ،ب�إ�سن ��اد حقيبة النف ��ط �إىل �شخ�صية من حمافظ ��ة الب�صرة،
واوكلت له مهمة اختيار ال�شخ�صية املنا�سبة ل�شغل الوزارة.
ويبني ع�ضو جلنة االقت�ص ��اد واال�ستثمار الربملانية ان "رئي�س جمل�س
الوزراء قابل ه ��و الآخر �ستة مر�شحني �آخرين ممن يعملون يف وزارة
النفط ،و�سيقوم باملفا�ضلة بينهم وبني مر�شحي نواب الب�صرة اخلم�سة
الختيار احدهم لوزارة النفط".
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الفنان �صادق �سعيد :مهارة
يدوية جت�سد حقبة من تاريخ
العراق عرب ت�صميم ال�سيارات

ليفاندوف�سكي
يوا�صل �إبداعه يف ّ
هز
�شباك اخل�صوم

طقو�س العيد ال�صباحية يف ظل تزايد اال�صابات بكورونا( ...عد�سة :حممود ر�ؤوف)

بدر و�سيد ال�شهداء ا�صطفوا مع الكاظمي ..والنجباء واخلرا�ساين معرت�ضان

موقع بريطاين� :إيران �أبلغت حلفاءها يف العراق عدم تدخلها بال�ش�أن ال�سيا�سي
 ترجمة  /حامد احمد
ك�ش ��ف موقع م ��دل اي�س ��ت �آي
الربيط ��اين ،ان ��ه قب ��ل �شه ��ر
تقريبا و�صلت ا�شارة مقت�ضبة اىل جميع
الف�صائ ��ل العراقية املقربة من ايران ورد
فيها ان اجلمهوري ��ة اال�سالمية االيرانية
ترك ��ت ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي العراق ��ي

للعراقيني انف�سهم .
وج ��اء يف املذك ��رة ان "االيراني�ي�ن
ل ��ن يتدخل ��وا يف اي تفا�صي ��ل متعلق ��ة
بالعملي ��ة ال�سيا�سية" ،م�ضيفة ان اختيار
رئي� ��س وزراء جديد هو �ش� ��أن داخلي لن
يذهب ��وا في ��ه عميق ��ا وان االم ��ر م�ت�روك
للق ��ادة العراقيني ان يق ��رروا من يجدوه
منا�سب ��ا له ��ذا املن�ص ��ب  .ه ��ذه الر�سال ��ة

"القب�ض على الطيور" ..موجة �سخرية
وغ�ضب بعد ف�ضيحة احلنطة يف النجف
 بغداد  /املدى

 بغداد  /املدى

ا�ستن ��ادًا لأح ��كام امل ��ادَّة ( )341م ��ن قان ��ون
العقوب ��ات العراق � ِّ�ي" ،مو�ضح ��ة ان ذل ��ك ي�أتي
"بعد اطالعها على حم�ضر ال�ضبط الذي نظمته
م�ل�اكات مكت ��ب حتقي ��ق النج ��ف التاب ��ع للهيئة
املت�ضمن م�ستندات الإدخال والإخراج املخزين
اخلا�ص ��ة مب ��ادة احلنطة املحلي ��ة – يف خمازن
ال�سايل ��و التابع لل�شركة العامة لتجارة احلبوب
للمدة م ��ن (  2019/5/4لغاي ��ة ،)2020/4/1
و�أقوال املمثل القانوين لل�شركة".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل ان "هيئ ��ة النزاه ��ة ويف
التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن �أيار اجل ��اري اعلن ��ت نتائج
حتريها ع ��ن وجود نق�ص يف م ��ادة احلنطة يف
خمازن �سايلو النجف الأفقي" ،مبينة �أن "كمية
النق�ص ت�ص ��ل �إىل �أكرث م ��ن ( )750ط ًنا ،بقيمة
تتجاوز ( )400,000,000مليون دينار".
 التفا�صيل �ص4

لي�س ��ت جدي ��دة ولكنه ��ا تعت�ب�ر ت�أكي ��دا
ال�ش ��ارة ومالحظ ��ة �سابق ��ة نقله ��ا خليفة
قا�س ��م �سليم ��اين اجل�ن�رال ا�سماعي ��ل
قا�آين ،ال ��ذي زار الع ��راق يف نهاية �شهر
�آذار  .عندم ��ا و�صل ق ��ا�آين اىل بغداد يف
� 30آذار ،كان الع ��راق يطب ��ق اج ��راءات
احلظ ��ر ال�صح ��ي يف مواجه ��ة انت�ش ��ار
وباء فايرو� ��س كورونا ،ف�ضال عن �سعيه

الختي ��ار رئي�س وزراء ميك ��ن ان يح�صل
على دعم الكت ��ل ال�سيا�سية الكايف ويقود
البالد بعد �ست ��ة ا�شهر من جمود �سيا�سي
 .التقى قا�آين يف اليوم التايل من زيارته
بع ��دد م ��ن ق ��ادة الكت ��ل ال�شيعي ��ة بينه ��م
عم ��ار احلكي ��م ،ونوري املالك ��ي ،وهادي
العام ��ري ،ورئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي
وم�ست�شار االم ��ن الوطني فالح الفيا�ض،

وي�ش�ي�ر املوق ��ع الربيط ��اين اىل ان م ��ا
يدع ��و لال�ستغراب هو ان ق ��ا�آين مل يلتق
ب ��اي �أحد م ��ن ق ��ادة الف�صائ ��ل امل�سلحة .
وا�ستنادا لقيادي �شيعي بارز ح�ضر هذه
اللقاءات ان "االجتماعات كانت �سيا�سية
ومل تناق�ش اي امور ع�سكرية او امنية".
وح�سب ما ك�شفه هذا القيادي لموقع مدل
اي�س ��ت �آي ،ه ��و ان الر�سال ��ة الت ��ي نقلها

قا�آن ��ي له� ��ؤالء القياديي ��ن االربعة هو ان
"االيرانيين �سوف لن يتدخلون بتفا�صيل
االم ��ور ال�سيا�سي ��ة ول ��ن يفر�ض ��وا ا�سما
مح ��ددا لتول ��ي من�صب رئا�س ��ة الوزراء.
م ��ع ذلك فانهم لن يدعم ��ون رئي�س وزراء
مع ��ادي الي ��ران او يب ��دي ع ��داء لحلف ��اء
ايران داخل العراق ".
 التفا�صيل �ص3

ت�سجيل � 197إ�صابة بكورونا ..وت�أخر الرواتب يزيد قلق العوائل

رئي�س الوزراء يوجه بت�شديد �إجراءات حظر التجوال وال�صحة تعلن متديده
 بغداد  /المدى
وجه رئي�س ال ��وزراء بت�شديد
اجراءات حظ ��ر التجوال بعد
ارتف ��اع اعداد اال�صاب ��ات بكورونا خالل
اليومي ��ن الما�ضيي ��ن  .وق ��ال المكت ��ب
الإعالم ��ي لرئي� ��س الحكوم ��ة م�صطف ��ى
الكاظمي في بيان مقت�ضب تلقت (المدى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن الأخير "وج ��ه الأجهزة
الأمني ��ة بت�شدي ��د اج ��راءات الحظ ��ر
ال�شامل" .وقب ��ل البيان ،اجرى الكاظمي
جول ��ة ف ��ي مدين ��ة الط ��ب وم�ست�شف ��ى
ال�شف ��اء ،برفق ��ة وزي ��ر ال�صح ��ة والبيئة
ح�سن التميمي ،لتفقد االجراءات وطرق
الوقاية م ��ن فيرو�س كورون ��ا .وناق�ش
رئي� ��س ال ��وزراء ،ال ��كادر الطب ��ي ف ��ي
"تط ��ورات جائحة كورونا والإجراءات
المتخ ��ذة لمكافحته ��ا وحثه ��م عل ��ى بذل
�أق�ص ��ى الجه ��ود لخدم ��ة المواطني ��ن"،

مق ّدم ��ا "التهان ��ي لجمي ��ع العاملي ��ن ف ��ي
الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة بمنا�سب ��ة حلول
عي ��د الفط ��ر" ،وم�شي ��دا بـ"الجه ��ود
الكبي ��رة الت ��ي تبذله ��ا الم�ل�اكات الطبية
والتمري�ضي ��ة والجهات ال�ساندة" .الى

ذلك� ،أعلن وزير ال�صحة ح�سن التميمي،
تمديد حظر التج ��وال لت�سعة �أيام .وقال
�إن "الإج ��راءات التي �سيتم اتخاذها بعد
عيد الفط ��ر المب ��ارك لمواجه ��ة فيرو�س
كورونا ،تت�ضم ��ن فر�ض الحظر الجزئي

وع ��دم رفع ��ه" ،مو�ضحً ��ا �أن "حظ ��ر
التج ��وال ال�شامل �سي�ستم ��ر لت�سعة ايام
خالل فترة العي ��د" .وا�ضاف �أن "وزارة
ال�صح ��ة �ستقي ��م الموق ��ف الوبائ ��ي بعد
العي ��د التخ ��اذ اج ��راءات تتنا�س ��ب م ��ع
الو�ض ��ع ال�صح ��ي" ،م�ضي ًف ��ا �أن "ارتفاع
ع ��دد اال�صابات بفيرو� ��س كورونا يعود
ال ��ى ع ��دم الت ��زام المواطني ��ن بالط ��رق
الوقائي ��ة واج ��راءات حظ ��ر التجوال".
الى ذل ��ك� ،أعلنت وزارة ال�صحة والبيئة،
ام�س االحد ،ت�سجيل  197ا�صابة جديدة
بفايرو� ��س كورون ��ا في الع ��راق .وقالت
الوزارة في بيان �إنه "تم فح�ص ()٦٥٠٣
نموذج في كاف ��ة المختب ��رات المخت�صة
في العراق ،وبذلك يكون المجموع الكلي
للنم ��اذج المفحو�صة من ��ذ بداية ت�سجيل
المر�ض في العراق (.")١٨٨٦٨٥
وا�شار البيان ال ��ى ان "مختبرات وزارة
ال�صح ��ة والبيئة �سجل ��ت ( )١٩٧ا�صابة
موزع ��ة كالتالي :بغ ��داد /الر�صافة،٧١ :

بغ ��داد /الك ��رخ ،٦٣ :مدين ��ة الط ��ب،٦ :
الب�صرة،٥ :
ال�سليماني ��ة ،٨ :اربي ��ل ،٨ :ده ��وك،٦ :
ديال ��ى ،١ :كرب�ل�اء ،١٨ :الديواني ��ة،٣ :
مي�س ��ان ،١ :باب ��ل ،١ :ذي قار� ،٤ :صالح
الدي ��ن ،"٢ :فيما ت ��م ت�سجيل  ١٥٣حالة
�شفاء ،مقابل  8وفيات.
وبه ��ذا ا�صب ��ح مجم ��وع اال�صاب ��ات
" ،"٤٤٦٩مجم ��وع ح ��االت ال�شف ��اء
" ،"٢٧٣٨فيما مجموع الراقدين الكلي
" ،"١٥٧١ومجموع الوفيات "."١٦٠
في ال�سي ��اق ذاته ،يقول �سالم حميد (49
عا ًم ��ا) �إن "اال�ستعداد للعيد يحتاج المال
للت�سوق و�شراء حاجيات للأ�سرة".
وا�ض ��اف "لكنني لم �أ�ستل ��م راتبي لغاية
الآن� ،إذن ال عي ��د لدي" يتاب ��ع �سالم" ،ال
يمكنن ��ي التفكي ��ر بالعي ��د و�أن ��ا قلق على
راتب ��ي ال ��ذي ق ��د ال �أ�ستلمه �أب� �دًا ب�سبب
�أزمة فيرو�س كورونا االقت�صادية".
 تفا�صيل مو�سعة �ص4
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�أيار �شهر االنقالبات يف نينوى ..حتركات "�سرية" للإطاحة
بـ"اجلرنال" وتكليف حمافظ جديد

 بغداد /املدى
ال تب ��دو االو�ضاع يف نينوى ،ثاين اكرب املدن يف
الب�ل�اد ،ت�سمح ببقاء املحافظ اكرث من  6ا�شهر� ،إذ
بد�أت حتركات "�سري ��ة" ال�ستبدال اجلرنال جنم
اجلبوري.
امل ��دة التي �شغل فيها اجلب ��وري ،ال�ضابط الرفيع
ال�سابق يف اجلي�ش ،من�صب املحافظ ،هي نف�سها
الت ��ي ق�ضاه ��ا �سلفه من�ص ��ور املرعي ��د ،الذي كان
مدعوما من ال�شيعة.
اختيار اجلبوري ،جرى يف ف ��ورة االحتجاجات
ال�شعبي ��ة ،وعل ��ى الرغ ��م ان نين ��وى مل ت�شه ��د
تظاه ��رات ،اال ان بغداد كانت م�شغولة مبا يجري
يف العا�صمة ومدن اجلنوب.
مل يلح ��ظ الكث�ي�رون كيف مر اجلب ��وري وو�صل
اىل من�ص ��ب املحافظ ،لكن ��ه كان قد جرى ذلك بعد
ان�شقاق�ي�ن هما االك�ب�ر يف تاريخ الق ��وى ال�سُ نية
بعد  ،2003بد�آ بحادثة "العبارة".
يق ��ول نائب عن نينوى لـ(امل ��دى) ان "االمر معقد
يف املحافظ ��ة م ��ع ت�شاب ��ك اخلريط ��ة ال�سيا�سية.
جزء من القوى ال�سيا�سية التي جاءت باجلبوري
انقلبت عليه".
وي�ضي ��ف النائ ��ب ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه
":املحاف ��ظ �أي�ض ��ا كان ق ��د وع ��د بالت�ضيي ��ق على
اجلماعات امل�سلحة املتهمة ببيع ارا�ضي وتهريب
النفط".
ونينوى ه ��ي املحافظ ��ة االوىل والوحي ��دة التي
�شهدت عملية اطاحة مبحافظني عن طريق جمل�س
النواب.
قبل � 5سنوات
يف مث ��ل ه ��ذا ال�شه ��ر (�أي ��ار) قب ��ل � 5سن ��وات،
�صوت الربمل ��ان على اقالة املحاف ��ظ اال�سبق اثيل
النجيفي من من�صبه ،بعد م�شادات كالمية وعراك
بالأيدي.
النجيفي كان ق ��د اتهم احلكومة ال�سابقة (حكومة
نوري املالك ��ي) ،يف تلك ال�سن ��ة مب�س�ؤوليتها عن
�سقوط املو�صل بيد داع�ش يف �صيف .2014
كان املحاف ��ظ اال�سبق" ،مك ��روه" من عدة اطراف
�سيا�سي ��ة حتمله م�س�ؤولية �سقوط املدينة بح�سب
بع�ض النواب ،كما كان هناك طلب من  23م�س�ؤوال
حمليا باحالة االخري اىل التحقيق.
ويف �آذار � ،2019ص ��وت الربمل ��ان للم ��رة الثانية
على تنحي ��ة خليفة النجيفي ،نوف ��ل العاكوب من
من�صبه ،بع ��د ا�سبوع من غرق عبارة �سياحية يف

املحاف ��ظ ال�سابق لبغ ��داد الذي مت ��ت تنحيته يف
ت�شرين االول املا�ضي.
يف نف�س ال�شه ��ر (ت�شرين االول) ا�ستطاع حتالف
اب ��و مازن ،مع فريق حممد احللبو�سي الت�صويت
على جن ��م اجلبوري بديال للمرعيد .ويقول خلف
احلدي ��دي ،ع�ض ��و يف جمل� ��س حمافظ ��ة نين ��وى
ال�ساب ��ق لـ(املدى) ان ه ��ذا التحالف "يعمل بال�سر
على ا�ستبدال اجلبوري".
احلدي ��دي ال يع ��رف على وج ��ه التحديد مل ��اذا بد�أ
التحال ��ف االن مبحاولة ا�ستبدال اجلبوري ،لكنه
يقول "رمبا مل يحقق املحافظ امل�شاريع ال�سيا�سية
التي كان يخطط له التحالف الداعم له".
واجلب ��وري ل ��واء �ساب ��ق يع ��رف بعالقت ��ه م ��ع
الوالي ��ات املتح ��دة ،كان قد ق ��اد ل�شهرين ما عرف
بـ"خلي ��ة االزمة" يف نين ��وى ،التي اعقبت جتميد
املحاف ��ظ ال�ساب ��ق نوف ��ل العاكوب ب�سب ��ب حادثة
العبارة.

م�ؤمتر �صحفي
ملحافظ نينوى
احلايل
املو�صل ،راح �ضحيتها اكرث من � 100شخ�ص.
يف �أي ��ار اي�ضا قبل ع ��ام ،ا�ستطاع فال ��ح الفيا�ض
رئي�س هيئة احل�ش ��د ال�شعبي ،من مترير مر�شحه
(النائ ��ب ع ��ن الفت ��ح من�ص ��ور املرعي ��د) ملن�ص ��ب
املحافظ.
قب ��ل ذل ��ك كان ��ت املو�ص ��ل قد م ��رت بازم ��ة حادة،
ب�سب ��ب تداعي ��ات اح ��داث "العب ��ارة" ،وح ��اول
النجيف ��ي (املق ��ال) دع ��م مر�شح�ي�ن ،فيم ��ا القوى
ال�سنية االخرى دعمت مر�شحني �آخرين.
ويق ��ول النائ ��ب عن نين ��وى ان "جن ��م اجلبوري
يف اال�سابي ��ع املا�ضية ب ��د�أ يه ��دد باال�ستقالة لأنه
يتعر� ��ض اىل �ضغ ��ط كب�ي�ر م ��ن بع� ��ض الق ��وى
ال�سُ نية".
ذهب اجلبوري وهو قائد عمليات نينوى ال�سابق،

وال ��ذي اختري عقب تن ��ازل املرعيد ع ��ن املن�صب،
لأ�سب ��اب غري مفهومة ،اىل بغ ��داد م�ؤخرا والتقى
عددا من القيادات ملناق�شة و�ضعه باملحافظة.
ال�سنة
ان�شقاق ُ
كان اختيار املرعيد ــ الذي وعد منذ توليه املن�صب
بفتح حور مع املعار�ضني ــ قد ت�سبب باول ان�شقاق
بني القوى ال�سنية.
�آن ��ذاك غ�ضب حممد احللبو�س ��ي ،رئي�س الربملان
م ��ن التف ��اف القيادي ��ان يف القوى ال�سني ��ة احمد
اجلبوري (ابو مازن) وخمي�س اخلنجر من خلف
ظه ��ره ،والذهاب مع (الفت ��ح) الذي يتزعمه هادي
العامري ،لتمرير املرعيد.
وظ ��ل حتالف اب ��و مازن – اخلنج ��ر متما�سكا يف

نين ��وى امام "حتالف القوى" ال ��ذي اعاد هيكلته
احللبو�س ��ي ،حت ��ى ق ��ررت وزارة الرتبية تعيني
ا�سيل العبادي ،مر�شح ��ة اخلنجر ،ملن�صب مديرة
تربي ��ة املحافظة – و�ألغى الوزي ��ر ال�سابق وكالة
ق�صي ال�سهيل امر تعيينها بعد ذلك بايام.
وبح�س ��ب اتف ��اق �ساب ��ق ج ��رى ت�سريب ��ه لتقا�سم
املنا�ص ��ب االداري ��ة يف نينوى ،يق�ض ��ي بح�صول
حتال ��ف اب ��و م ��ازن -اخلنج ��ر عل ��ى مديري ��ات
ال�صحة ،والرتبية ،واال�ستثمار.
لكن "اخلنجر ،ح�سب م�صادر ،قام بخرق االتفاق
وتقدمي مر�شحني خالف لرغبة "ابو مازن".
وعلى اث ��ر تلك اخلالفات اعلن يف ايلول املا�ضي،
يف منزل ابو م ��ازن يف �صالح الدين عن "عراقية
نين ��وى" ،مبعزل ع ��ن اخلنجر ،وت�ض ��م  23ا�سما

من ا�صل  39من اع�ض ��اء جمل�س حمافظة نينوى
ال�ساب ��ق ،وه ��و االن�شق ��اق الث ��اين داخ ��ل القوى
ال�سنية.
اال�ستقالة امل�سبقة !
كان املرعي ��د حينها قد وقع �ضحية "تكتيك" جديد
جربته الق ��وى ال�شيعية يف تن�صي ��ب املحافظني،
لت�ضم ��ن عدم خروجه ��م عليها وتنفي ��ذ اوامرهم،
بح�سب م�س�ؤولني ،وبعد تبدل خريطة التحالفات
اطي ��ح باملحاف ��ظ اجلديد بعد  6ا�شه ��ر من ت�سلمه
املن�صب.
املحاف ��ظ ال�سابق كان قد وق ��ع على اقالته يف يوم
تن�صيب ��ه ،ك�شرط للق ��وى ال�شيعية الت ��ي �ساعدته
للو�صول اىل من�صبه ،وكذلك فعل فالح اجلزائري

الف�صائل امل�سلحة
اجلبوري ك�سلفه املرعي ��د ،االثنني وعدا بتحجيم
دور ف�صائ ��ل م�سلح ��ة ،الت ��ي تق ��وم باعم ��ال غري
�شرعي ��ة يف نينوى ،باع�ت�راف رئي�س ��ي الوزراء
ال�سابقني حيدر العبادي وعادل عبد املهدي.
ام� ��س ،نف ��ى اجلب ��وري ب�ش ��كل قاط ��ع االنب ��اء
وال�شائع ��ات التي حتدثت ع ��ن تقدميه لال�ستقالة،
م�ؤك ��دا ان املن�ص ��ب هو تكلي ��ف وامان ��ة �أ�سا�سها
خدمة �أهايل املحافظة.
و�أ�ش ��ار اجلب ��وري اىل ان "اهتمام ��ه ين�ص ��ب
عل ��ى ا�ستئن ��اف امل�شاري ��ع وتوفري فر� ��ص العمل
لل�شب ��اب من خ�ل�ال تنفيذ �أكرث م ��ن  400م�شروع
عل ��ى الأر�ض بالإ�ضاف ��ة لتوا�صله م ��ع العديد من
املنظمات لغر�ض تفعيل عملها يف املحافظة".
وجرى ذلك بعد عودته من بغداد ،بح�سب م�صادر،
الت ��ي قالت بان ��ه قد ح�ص ��ل على "�ضمان ��ات" من
بع�ض االطراف ال�سيا�سية هناك.
�ش�ي�روان الدوب ��رداين ،النائب ع ��ن نينوي يقول
لـ(امل ��دى) ان اجلب ��وري "رج ��ل ع�سك ��ري لكن ��ه
يحاول ان يعمل م ��ا ي�ستطيع خلدمة نينوى ،لكن
بع� ��ض االط ��راف ال�سيا�سي ��ة – الت ��ي مل ي�سمها-
متنعه".
النائ ��ب يعتق ��د ان �أي حماول ��ة القال ��ة املحاف ��ظ
�ستك ��ون �صعبة النه ��ا حتت ��اج اىل ان يقدم نواب
طلب ��ا اىل رئي� ��س ال ��وزراء ،قب ��ل ان ي�ستطي ��ع
الربملان الت�صويت على تنحيته ،ويقول "�سيكون
من اال�سهل ال�ضغط على املحافظ لال�ستقالة".

�سيقدم مذكرة تف�صيلية �إلى الريا�ض عن الم�شاريع المراد تنفيذها

وزي��ر املالية :مل نطلب ً
قر�ضا �سعوديًا ب��ل حتدثنا عن "حتريك" اال�ستثمارات
 متابعة  /المدى
�أكد نائب رئي�س ال ��وزراء ،وزير المالية
عل ��ي عالوي ،ام� ��س الأح ��د� ،أن ت�شجيع
وتدف ��ق اال�ستثم ��ارات ال�سعودي ��ة ال ��ى
الع ��راق ي� ��ؤدي دو ًرا كبي� � ًرا ف ��ي عملي ��ة
�إع ��ادة �إعمار البل ��د في مج ��االت الطاقة
والكهرب ��اء والبتروكيماوي ��ة والزراعة،
م�شي� � ًرا �إلى �أن النفط م�صدر ال بديل عنه
للعراقيين ،حيث �أن النفط ي�شكل  92في
المئة من �صادرات البالد.
وف ��ي وقت دع ��ا فيه �إلى �أهمي ��ة ا�ستفادة
ال�سعودي ��ة م ��ن الن�صي ��ب الأكب ��ر ف ��ي
م�شروع ��ات قط ��اع الكهرب ��اء الواع ��د،
طالب ع�ل�اوي ب�ض ��رورة التح ��رك نحو
رب ��ط كهربائ ��ي ثالث ��ي بي ��ن ال�سعودية
والكوي ��ت والعراق ،لما يمك ��ن �أن ي�سهم
في ��ه ذل ��ك بعملي ��ة التنمي ��ة ،مف�صحً ا عن
�أن ميزاني ��ة الع ��راق تواج ��ه �صعوب ��ات
حالية مع تراجع �أ�سعار النفط ،ما يجعل
الحكوم ��ة قلقة �إزاء بند رواتب العاملين
والمتقاعدين .و�أو�ضح عالوي ،مبعوث
رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي ،لـ(ال�ش ��رق
الأو�س ��ط) ف ��ي مق ��ر �إقامت ��ه بالريا� ��ض،
ال�سب ��ت� ،أن ��ه عق ��د ع ��دة لق ��اءات ،خالل
و�صول ��ه �إل ��ى ال�سعودية م ��ع الأمير عبد
العزيز بن �سلمان وزير الطاقة ،والأمير
في�ص ��ل ب ��ن فرح ��ان وزي ��ر الخارجي ��ة،
وماج ��د الق�صبي وزي ��ر التج ��ارة وزير
الإع�ل�ام المكل ��ف ،ومحم ��د الجدع ��ان
وزي ��ر المالي ��ة ،وعر� ��ض عليه ��م جميعًا
الأح ��داث ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة،
وت�شجي ��ع اال�ستثم ��ارات ال�سعودية في
العراق ،لإعادة �إعمارها و�إعادة التوازن
داخ ��ل بالده .الح ��وار تط ��رق لكثير من

المو�ضوع ��ات المهمة في متن التفا�صيل
التالية:
النفط العراقي
و�أكد ع�ل�اوي ،وهو يدي ��ر من�صب وزير
النف ��ط وكال ��ة� ،أن المب ��ادرة ال�سعودي ��ة
 الرو�سي ��ة و�صل ��ت �إلى اتفاقي ��ة (�أوبك ،)+و�أن ب�ل�اده ملتزم ��ة بخف� ��ض ن�سب ��ة
الإنتاج .وقال" :نحن �ضمن �أكثر البلدان
المت�ض ��ررة م ��ن ق ��رار خف� ��ض ن�سب ��ة
الإنت ��اج ،ومعظم ال ��دول لديها �صمامات
�أمان من �صنادي ��ق ا�ستثمارية و�إمكانية
مالية كبيرة خارج النفط ،لكن العراق ال
توج ��د لديه �شبكة حماية في حال هبوط
�أ�سعار النفط ،فالنفط م�صدر ال بديل عنه
للعراقيين ،وال بد من �أخذ و�ضع العراق
بعين االعتبار في ه ��ذه المرحلة" .و�أكد
مبعوث رئي� ��س الحكومة العراقية �أنه ال
�سمح الله -بح�سب تعبيره� -إذا طال �أمد
�أزم ��ة النفط� ،ست�ضط ��ر البالد لأن تطلب
من �إخواننا ف ��ي دول الجوار النظر �إلى
و�ضع العراق ب�ص ��ورة خا�صة ،حيث �أن
 92ف ��ي المائ ��ة من م ��وارد الدول ��ة ت�أتي
م ��ن النف ��ط ،ومج ��االت المرون ��ة لي�ست
موج ��ودة ،وو�ضع ب�ل�اده ن�سبيًا �ضيق،
ونافذة الخيارات محدودة جدًا.
اال�ستثمارات بالعراق
وذك ��ر وزي ��ر المالي ��ة �أن �أح ��د �أه ��داف
الحكوم ��ة العراقي ��ة �إع ��ادة الت ��وازن
العراق ��ي مع دول المنطق ��ة ،من الناحية
االقت�صادي ��ة والتجاري ��ة ،و�أن ال ��دور
االقت�صادي ال�سعودي ف ��ي العراق نوعً ا
خ�صو�ص ��ا �أن حجم االقت�صاد
ما خجول
ً
ال�سع ��ودي يع ��ادل ن�صف حج ��م اقت�صاد

العراق والأزم ��ات ال�سيا�سية المتالحقة
منع ��ت نوعً ا ما من تفعيل ه ��ذا المحور،
وقال" :نريد تفعيل هذا المحور ،ون�سير
وف ��ق خطة جدي ��ة لتنفي ��ذ كل التزاماتنا
ووعودن ��ا للمملكة" .و�أ�ض ��اف" :اتفقت
خ�ل�ال لقاءات ��ي م ��ع الجان ��ب ال�سعودي
عل ��ى تقدي ��م مذك ��رة تف�صيلي ��ة خ�ل�ال
الأ�سب ��وع المقب ��ل ع ��ن كيفي ��ة تطوي ��ر
العالقة ،وماهي ��ة المعوقات والم�شاريع
الت ��ي يمكن تنفيذه ��ا على الم ��دى الآني
والمتو�س ��ط ،والت ��ي قد تك ��ون نموذجً ا
للعالقات االقت�صادية ،على �أن تبنى على
�أرقام و�أهداف وهيكلية".

العال ��م العربي ،ولك ��ن وجودها �ضعيف
ن�سب ًي ��ا مقارن ��ة بتركي ��ا و�إي ��ران اللتين
ي�ص ��ل حج ��م ا�ستثماراتهم ��ا �إل ��ى 12
ملي ��ار دوالر ف ��ي ال�سن ��ة ،مقاب ��ل حج ��م
ا�ستثم ��ارات ال�سعودية في العراق الذي
ي�صل �إلى مليار دوالر في ال�سنة.
و�أ�ض ��اف" :نري ��د �أن نغي ��ر الت ��وازن،
ون�سع ��ى �إل ��ى زي ��ادة ح�ص ��ة ال�سعودية
داخ ��ل الع ��راق ف ��ي مج ��االت مختلف ��ة،
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منها الكهرباء والنف ��ط والبتروكيماوية
والزراعة".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن تدف ��ق اال�ستثم ��ارات
ال�سعودي ��ة ف ��ي الع ��راق ،رغ ��م العراقيل
الموجودة �أم ��ام الم�ستثم ��ر ال�سعودي،
ت� ��ؤدي دو ًرا �أه ��م و�أكب ��ر ف ��ي عملي ��ة
�إع ��ادة �إعمار العراق ،معتر ًف ��ا ب�أن هناك
معوقات كبيرة داخل العراق ،من النظام
القانون ��ي �إل ��ى الترتيب ��ات الإدارية �إلى
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البيروقراطي ��ة الخانقة �إلى فقدان الدعم
المال ��ي الم�صرفي للبلد ،و�ضعف القطاع
الم�صرفي �أدى �إلى م�شكالت �أمنية ،وكل
هذه �أث ��رت على االقت�صاد العراقي خالل
الفت ��رة الما�ضي ��ة .و�أك ��د �أن المجل� ��س
التن�سيق ��ي ال�سع ��ودي  -العراق ��ي ال
ي ��زال قائ ًم ��ا ،ولكن ��ه يم ��ر ف ��ي مراح ��ل
ب�صورة عامة ،حي ��ث �أن اهتمام الجانب
عال جدًا ،لكن الظروف داخل
ال�سعودي ٍ
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طلب االقترا�ض
ونف ��ى علي ع�ل�اوي �صح ��ة الأنب ��اء عن
طل ��ب الع ��راق م ��ن ال�سعودي ��ة اقترا�ض
نح ��و  3ملي ��ارات دوالر ،وق ��ال �إن ه ��ذا
ال ��كالم ال �صح ��ة له ،لك ��ن �إذا تحدثنا عن
حج ��م الدع ��م ال ��ذي �سنح�ص ��ل عليه من
الم�شاريع ال�سعودية التي يمكن �أن تنفذ
ف ��ي الع ��راق ،وفي ح ��ال لو جم ��ع ر�أ�س
الم ��ال لهذه الم�شاري ��ع" :ربما ن�صل �إلى
ه ��ذا الرق ��م و�أكثر ،نحن نري ��د �أن نحرك
اال�ستثمار داخل العراق".
ولف ��ت ع�ل�اوي" :لدين ��ا ف ��ي الع ��راق
م�ش ��كالت مالي ��ة �آني ��ة فوري ��ة متعلق ��ة
بالعج ��ز وفق ��دان المرون ��ة ،والموازنة
العراقية مبنية على فر�ضيتين� :إحداهما
متذبذب ��ة ،وه ��ي �أ�سع ��ار النف ��ط وكمية
�إنتاج ��ه ،والثاني ��ة ثابتة ،وه ��ي رواتب
ومخ�ص�ص ��ات التقاعد والعاملين ،وهذه
المعادلة قلقة جدًا".
و�أ�ض ��اف" :التراج ��ع �أث ��ر كثي� � ًرا عل ��ى
ال�سيول ��ة النقدي ��ة للدول ��ة ،وال ب ��د م ��ن

تر�شي ��د الأم ��وال بق ��در الم�ستط ��اع
حت ��ى ن�ستطي ��ع �أن نخاط ��ب الأ�صدق ��اء
للم�ساع ��دة في دع ��م العجز عل ��ى المدى
الف ��وري� ،أم ��ا عل ��ى الم ��دى الق�صي ��ر
والمتو�سط فالم�شاريع التجارية تقريبًا
جاه ��زة ،ولم يتب � َ�ق �إال التنفيذ" .وطالب
ع�ل�اوي الموظفين الذين لديه ��م ارتفاع
في عوائدهم� ،أن يقبلوا بالت�ضحيات من
�أجل �إعادة التوازن و�إعمار العراق ()...
الفقراء قادرين على �ضمانهم.
الربط الكهربائي
وذكر الوزير ع�ل�اوي �أن قطاع الكهرباء
�أخ ��ذ بعي ��ن االعتب ��ار خ�ل�ال لقاءاته مع
الم�س�ؤولي ��ن ال�سعوديي ��ن بالريا� ��ض
�أول م ��ن �أم�س ،وو�ص ��ف م�شاريعه ب�أنها
م ��ن الم�شاريع المهمة ،ونري ��د �أن تكون
ال�سعودية هي م ��ن يح�صل على الح�صة
الأكبر من هذه الم�شاريع.
و�أ�ض ��اف" :م ��ن ال�ض ��روري �أن نرب ��ط
ال�شبك ��ة الكهربائي ��ة بالعراق م ��ع �شبكة
ال�سعودي ��ة والكوي ��ت ،وه ��ذا التن ��وع
مه ��م بالن�سبة للت ��وازن االقت�ص ��ادي في
العراق".
الهيمنة الخارجية
ذكر نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء �أن الحكومة
العراقي ��ة ترف� ��ض هيمن ��ة �أي دول ��ة
خارجي ��ة عليه ��ا ،واعت ��رف ب� ��أن هن ��اك
دول ��ة لديها م�صال ��ح في الع ��راق ،ولكن
يجب �أن تكون ه ��ذه الم�صالح تحت قبة
تفوق الدولة .و�أ�ض ��اف" :نريد �أن نبني
دول ��ة عنده ��ا �صرامة وق ��وة وم�صداقية
ومقبولة عند الجميع ،ولي�س فقط �أمنيًا
وع�سكريًا".
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سياسة

 11مر�شحً ا حلقيبة النفط بيد الكاظمي ..واملناف�سة ت�شطر
نواب الب�صرة �إىل فريقني
ت�سلم رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ا�سماء خم�سة مر�شحني حلقيبة وزارة النفط بعد اجتماعه مع
�ستة ع�شر نائبا عن حمافظة الب�صرة وبد�أت جلنة حكومية املفا�ضلة بني هذه اال�سماء و�ستة مر�شحني �آخرين
اختارهم الكاظمي والتقى بهم قبل عدة �أيام.
بغداد  /المدى
ويق ��ول �س�ل�ام المالك ��ي النائ ��ب ع ��ن
محافظة الب�صرة في ت�صريح لـ(المدى)
�إن "ن ��واب محافظة الب�ص ��رة اختاروا
خم� ��س �شخ�صيات كمر�شحي ��ن لوزارة
النف ��ط و�سلم ��وا �إل ��ى رئي� ��س مجل� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي" ،مبين ��ا
�أن "عملي ��ة االختي ��ار ج ��اءت بع ��د عدة
اجتماع ��ات عقدت بين ن ��واب محافظة
الب�ص ��رة و�شخ�صي ��ات ومنظم ��ات
المجتمع المدني".
و�ص ��وت مجل� ��س الن ��واب ف ��ي (� 6أيار
الجاري) بمنح الثقة لحكومة م�صطفى
الكاظم ��ي و 15وزي� � ًرا ف ��ي الكابين ��ة
الوزاري ��ة ،فيم ��ا ل ��م تح�ص ��ل موافق ��ة
البرلم ��ان عل ��ى خم�س ��ة �آخري ��ن ،وه ��م
مر�شحو وزارات التج ��ارة ،والزراعة،
والثقاف ��ة ،والهج ��رة ،والع ��دل ،كم ��ا
�أرج� ��أ مجل� ��س الن ��واب الت�صويت على
مر�شح ��ي وزارت ��ي الخارجي ��ة والنفط
�إلى وقت �آخر لعدم االتفاق على ت�سمية
المر�شحين.
وي�ضي ��ف المالك ��ي �أن "ال�شخ�صي ��ات
الت ��ي ر�شح ��ت تعم ��ل �ضم ��ن م�ل�اكات
وزارة النف ��ط وتمتل ��ك خب ��رة طويل ��ة
ف ��ي مج ��ال النف ��ط وم ��ن �أه ��ل الب�صرة
وهم (عب ��د الكريم جبر ،مهند�س نفط)،
و(محم ��د هليل الكعب ��ي ،رئي�س جامعة
النفط والغاز) ،و(محمود عبا�س ،مدير
عام الم�شاري ��ع وزارة النفط) ،و(احمد
خزع ��ل الإم ��ارة ،مدي ��ر ع ��ام ناق�ل�ات
النف ��ط) ،و(وزير النق ��ل الأ�سبق �سالم
المالكي)".
وتعهد رئي�س مجل�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي ،ب�إ�سن ��اد حقيب ��ة النف ��ط �إلى
�شخ�صي ��ة م ��ن محافظ ��ة الب�ص ��رة،

الكاظمي
واحللبو�سي مع
نواب الب�صرة
واوكل ��ت ل ��ه مهم ��ة
اختي ��ار ال�شخ�صي ��ة المنا�سب ��ة ل�شغ ��ل
الوزارة.
ويبي ��ن ع�ض ��و لجن ��ة االقت�ص ��اد
واال�ستثم ��ار البرلماني ��ة ان "رئي� ��س
مجل� ��س ال ��وزراء قابل ه ��و الآخر �ستة
مر�شحي ��ن �آخري ��ن مم ��ن يعمل ��ون ف ��ي

وزارة النفط ،و�سيقوم بالمفا�ضلة بينهم
وبي ��ن مر�شحي نواب الب�صرة الخم�سة
الختيار احدهم لوزارة النفط" .ويلفت
النائب الب�صري �إلى �أن نواب محافظته
"اخت ��اروا خم�س ��ة مر�شحي ��ن من بين
�ستي ��ن مر�شحا تقدم ��وا �إل ��ى التر�شيح

وتم ��ت المفا�ضل ��ة بينه ��م وف ��ق معاير
الكفاءة والخب ��رة واال�ستقاللية" ،الفتا
�إلى �أن "ن ��واب الب�ص ��رة التقوا رئي�س
الحكوم ��ة �أول �أم�س ال�سب ��ت و�سلموه
�أ�سم ��اء المر�شحي ��ن الخم�س ��ة ل�شغ ��ل
حقيبة النفط".

قبل �أكثر من �أربعة �أيام �أظهرت وثيقة،
موقع ��ة م ��ن ثمانية نواب ع ��ن محافظة
الب�صرة يخولون فيه ��ا رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي اختي ��ار �شخ�صية
كفوءة ونزيهة من العاملين في القطاع
النفطي ليكون وزي ًرا للنفط.

بدر و�سيد ال�شهداء ا�صطفوا مع الكاظمي ..والنجباء والخرا�ساني معتر�ضان

موقع بريطاين� :إيران �أبلغت حلفاءها يف العراق عدم تدخلها بال�ش�أن ال�سيا�سي
 ترجمة  /حامد احمد
ك �� �ش��ف م ��وق ��ع م � ��دل اي�����س��ت �آي
البريطاني ،ان��ه قبل �شهر تقريبا
و�صلت ا�شارة مقت�ضبة الى جميع
الف�صائل العراقية المقربة من ايران
ورد فيها ان الجمهورية اال�سالمية
االيرانية تركت ال�ش�أن ال�سيا�سي
العراقي للعراقيين انف�سهم .
وج��اء في المذكرة ان "االيرانيين
لن يتدخلوا في اي تفا�صيل متعلقة
بالعملية ال�سيا�سية" ،م�ضيفة ان
اخ�ت�ي��ار رئ�ي����س وزراء ج��دي��د هو
�ش�أن داخلي لن يذهبوا فيه عميقا
وان االمر متروك للقادة العراقيين
ان يقرروا من يجدوه منا�سبا لهذا
المن�صب .
هذه الر�سالة لي�ست جديدة ولكنها
تعتبر ت ��أك �ي��دا ال� �ش��ارة ومالحظة
�سابقة نقلها خليفة قا�سم �سليماني
الجنرال ا�سماعيل قا�آني ،الذي زار
العراق في نهاية �شهر �آذار .
عندما و�صل قا�آني الى بغداد في 30
�آذار ،كان العراق يطبق اج��راءات
الحظر ال�صحي في مواجهة انت�شار
وب��اء فايرو�س كورونا ،ف�ضال عن
�سعيه الختيار رئي�س وزراء يمكن
ان يح�صل على دعم الكتل ال�سيا�سية
الكافي ويقود البالد بعد �ستة ا�شهر
من جمود �سيا�سي .
التقى ق��ا�آن��ي في اليوم التالي من
زيارته بعدد من قادة الكتل ال�شيعية
ب �ي �ن �ه��م ع��م��ار ال �ح �ك �ي��م ،ون� ��وري
المالكي ،وهادي العامري ،ورئي�س
هيئة الح�شد ال�شعبي وم�ست�شار
االم� ��ن ال��وط �ن��ي ف��ال��ح ال �ف �ي��ا���ض،
وي�شير الموقع البريطاني الى ان
ما يدعو لال�ستغراب هو ان قا�آني
لم يلتق باي �أحد من قادة الف�صائل
الم�سلحة .
وا�ستنادا لقيادي �شيعي بارز ح�ضر
ه ��ذه ال �ل �ق��اءات ان "االجتماعات
كانت �سيا�سية ولم تناق�ش اي امور
ع�سكرية او امنية ".
وح�سب ما ك�شفه هذا القيادي لموقع
م��دل اي�ست �آي ،ه��و ان الر�سالة

التي نقلها قا�آني له�ؤالء القياديين
االربعة هو ان "االيرانيين �سوف
ل��ن ي �ت��دخ �ل��ون ب�ت�ف��ا��ص�ي��ل االم ��ور
ال�سيا�سية ولن يفر�ضوا ا�سما محددا
لتولي من�صب رئا�سة ال��وزراء .مع
ذلك فانهم لن يدعمون رئي�س وزراء
معادي اليران او يبدي عداء لحلفاء
ايران داخل العراق ".
ق ��ا�آن ��ي ل��م ي�ق����ض وق �ت��ا اك �ث��ر من
المطلوب ف��ي ب �غ��داد ،و��س��اف��ر في
ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ال��ى ال�ن�ج��ف ،حيث
ا��ش�ي��ع ان ��ه �سيلتقي رج ��ل ال��دي��ن
مقتدى ال�صدر هناك .
ولكن وفقا لعدة م�صادر مطلعة على
الزيارة نقلت للموقع البريطاني انه
بدال من ان يلتقي بال�صدر ،تحدث
قا�آني مع محمد ر�ضا ال�سي�ستاني،
النجل االكبر للمرجع الديني علي
ال�سي�ستاني ومدير مكتبه .
ا�سباب الغاء قا�آني لقائه بال�صدر
غير معروفة ،ولكنه بدال من ذلك نقل
الر�سالة عبر �أبو دعاء العي�ساوي،
احد الم�ساعدين البارزين لل�صدر.
وك���ش��ف ال�سيا�سي ال�شيعي ب��ان
اللقاء مع نجل ال�سي�ستاني ا�ستمر
الك�ث��ر م��ن �ساعتين .ون�ق��ل ق��ا�آن��ي
ر�سالة وا�ضحة من المر�شد االعلى

اليران علي خامنئي ،هي ان "قناعة
المرجع االعلى علي ال�سي�ساني هي
اولوية بالن�سبة لاليرانيين وانهم
م�ستعدون لمناق�شة اي ت�سوية
يقترحها هو".
مطالب ال�سي�ستاني كانت وا�ضحة،
وه��ي ان �أي ات�ف��اق�ي��ات �سيا�سية
او امنية �أو اقت�صادية بين ايران
وال �ع��راق يجب ان تتم مناق�شتها
ح�صرا عبر قنوات حكومية ر�سمية،
كطرفين نظيرين .
وط��ال��ب ال���س�ي���س�ت��ان��ي ب �� �ض��رورة
اي �ق��اف �أي دع��م لأي ق��وة عراقية
تتحدى الدولة ،م�ضيفا انه يجب ان
ال ي�سمح للحر�س الثوري االيراني
وج �ه��از ال�م�خ��اب��رات ان يتعاملوا
م��ع اي ق��وة �سيا�سية او ع�سكرية
ف��ي ال �ب�لاد اال ع��ن ط��ري��ق ق�ن��وات
الحكومة .
واكد م�صدر مقرب من ال�سي�ستاني
لقاء قا�آني مع محمد ر�ضا ،وك�شف
ب� ��ان م �ع �ظ��م ال �ن �ق��ا���ش ت��رك��ز على
"الممار�سات االيرانية في العراق
ال�ت��ي �أث ��ارت غ�ضب ال�سي�ستاني،
وك�ي��ف ال�سبيل الر� �ض��اء مرجعية
النجف ب�أي كلفة كانت ".
ت�شكيل حكومة وتن�صيب رئي�س

وزراء خلفا ل �ع��ادل عبد المهدي،
ال��ذي ا�ستقال ف��ي ت�شرين الثاني
و� �س��ط اح�ت�ج��اج��ات وا� �س �ع��ة ،يعد
االختبار االول لتعهد ايران .
قيادي �شيعي مقرب من فيلق القد�س
قال لموقع مدل اي�ست �آي ان الفراغ
ال��ذي خلفه غ�ي��اب ال�ج�ن��رال قا�سم
�سليماني ق��د ��س�ب��ب خ�لاف��ا داخ��ل
البيت ال�شيعي دام اكثر من ثمانية
ا�سابيع في اال�ستقرار على مر�شح
حيث اعتاد (�سليماني) على توحيد
ر�أي�ه��م وذل��ك بعد رف�ضهم لمكلفين
�سابقين هما عدنان الزرفي ومحمد
توفيق عالوي .
من ناحية اخ��رى فان رف�ض ايران
التدخل ارب��ك حليفها كتلة الفتح،
مما �سمح ذلك لكتلة عمار الحكيم،
ورئ�ي����س ال� ��وزراء ال���س��اب��ق حيدر
ال�ع�ب��ادي و�آخ��ري��ن ب��ان ي�ستغلوا
ذل��ك وي �ب��رم��ون ات�ف��اق��ا م��ع رئي�س
الجمهورية برهم �صالح والزعيم
ال�صدري مقتدى ال�صدر بتر�شيح
رئي�س جهاز المخابرات م�صطفى
الكاظمي الذي يتمتع بعالقات جيدة
م��ع ق��وى محلية ودول �ي��ة ب�ضمنها
ايران والواليات المتحدة .
ثالثة م�صادر على اط�لاع بلقاءات

قا�آني ذكروا لموقع مدل اي�ست �آي،
بانه لم يكن ي�سعى لتح�شيد دعم الي
مر�شح ،ولكنه نقل ،ب��دال من ذلك،
الر�سالة التي جاء من اجلها .
رئي�س كتلة �سيا�سية �شيعية رف�ض
الك�شف عن ا�سمه قال لمدل اي�ست
�آي "علمنا ب��أن��ه هناك ق��رار �صدر
عن المر�شد االعلى بانهاء اي تدخل
ايراني في الملف العراقي ،وايقاف
ال �ت��دخ��ل ف��ي اي تفا�صيل تتعلق
بال�ش�ؤون العراقية ،ما عدا الق�ضايا
ال�ستراتيجية".
وا�� �ض ��اف ق��ائ�ل�ا "لم ي �ت��دخ��ل اي
م���س��ؤول اي��ران��ي ف��ي مناق�شة اي
تفا�صيل تتعلق بت�شكيل الحكومة
ال� �ج ��دي ��دة او م �ن��ا� �ص��ب وزاري � ��ة
مقترحة واي ح�صة وزارية كما كان
الجنرال �سليماني يفعل ذلك �سابقا
 ".وم�ضى بقوله "ت�شكيلة حكومة
الكاظمي هي �أول ملف لم يتدخلوا
به مثل ما كان في ال�سابق .نحن ما
نزال ننتظر كيف �سيتولون ما بقي
من ملفات ".
ق�ي��ادي م��ن كتائب ف�صيل النجباء
قال لمدل اي�ست �آي� ،إن كتاب ث�أر
الله وكتائب الخرا�ساني وحركة
ال�ن�ج�ب��اء ف�ضال ع��ن ك�ت��ائ��ب ح��زب
الله رف�ضوا قبول تر�شيح الكاظمي
"وحملوا اي� ��ران م���س��ؤول�ي��ة ما
�سيترتب على ذل��ك ب�سبب ال�ق��رار
االيراني الجديد ".
وق��ال القيادي بان كتائب ع�صائب
اهل الحق ،وكتائب جند االم��ام قد
وافقوا على القرار ولكنهم مت�أ�سفين
ب�ش�أنه .
م��ن ج��ان��ب �آخ��ر ه�ن��اك ط��رف ثالث
ي�شتمل على منظمة ب��در وكتائب
� �س �ي��د ال� ��� �ش� �ه ��داء ،ف��ان �ه��م ق� ��رروا
اال�صطفاف بجانب الكاظمي .
وقال القيادي من النجباء" :ال�شيعة
فقدوا مبادرتهم .الكاظمي �شيعي
ولكنه ل��ن يعمل لنا وه��ذه �سابقة
خ�ط�ي��رة .ال�ك��اظ�م��ي ل��م يعطنا اي
� �ض �م��ان��ات .االي��ران��ي��ون �سمحوا
بالت�صويت له وذل��ك برفع ايديهم
عن كل ما يتعلق بهذا االمر ".

وج ��ددت الوثيقة حق رئي� ��س الوزراء
في اختي ��ار ت�شكيلت ��ه الحكومية بعيدًا
عن ال�ضغوطات ،فيم ��ا ا�شترط النواب
الموقع ��ون �أن يكون الوزي ��ر من �أبناء
الب�صرة.
وقبل موعد لقاء نواب الب�صرة برئي�س

الحكوم ��ة ،اك ��د النائ ��ب ع ��ن تحال ��ف
�سائ ��رون ب ��در الزي ��ادي� ،أن  16نائب ��ا
عن محافظة الب�ص ��رة �سيلتقون رئي�س
ال ��وزراء لبح ��ث ق�ضية مر�ش ��ح وزارة
النف ��ط وت�سليم ��ه ا�سم ��اء المر�شحين،
فيما عد ان�سح ��اب ثمانية نواب ال قيمة
له.
وق ��ال الزي ��ادي ف ��ي ت�صري ��ح �صحفي،
�إن �أع�ض ��اء مجل�س النواب عن الب�صرة
ال� �ـ ١٦المتبقي ��ن �سيلتق ��ون رئي� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي لبح ��ث
م�س�ألة مر�شح وزارة النفط.
و�أ�ض ��اف �أن عملي ��ة االن�سح ��اب ق ��رار
مت ��روك للنائ ��ب لك ��ن ال يح ��ق له ��م
االعترا� ��ض عل ��ى المر�شحي ��ن الخم�سة
الذي ��ن رفعت �أ�سما�ؤه ��م بتوافق جميع
النواب.
و�أ�ش ��ار الزي ��ادي �إل ��ى �أن عملي ��ة
االن�سح ��اب ومطالب ��ة تخوي ��ل رئي� ��س
ال ��وزراء باختي ��ار �شخ�صي ��ة ل ��وزارة
النفط ال قيمة لهما.
م ��ن جهت ��ه ،بي ��ن عام ��ر الفاي ��ز" :نحن
كنواب عن محافظ ��ة الب�صرة ا�شترطنا
من ��ذ البداي ��ة� ،أن يكون مر�ش ��ح وزارة
النف ��ط م ��ن �أهال ��ي الب�ص ��رة ح�ص� � ًرا،
وحا�ص�ل�ا عل ��ى �شه ��ادة عليا عل ��ى �أقل
تقدي ��ر ،ويج ��ب �أن يك ��ون م ��ن ذوي
االخت�صا� ��ص والكفاءة ،و�أن يكون غير
خا�ضع للأحزاب ال�سيا�سية".
و�أ�ض ��اف �أن "هن ��اك � 5أ�سم ��اء مر�شحة
للوزارة ،تم �إر�سالها الى الكاظمي ،ولم
ن�شت ��رك ف ��ي تر�شيحها �-أي ل ��م يحدث
عليها اجم ��اع من قبل ن ��واب الب�صرة-
بالتالي فان ملف مر�شحي وزارة النفط
مت ��روك للكاظم ��ي" .و�أ�ش ��ار ال ��ى �أن
"الخالفات ال تزال م�ستمرة بين الجهات
ال�سيا�سية ب�ش�أن حقيبة النفط".

�صور "ال�سيلفي" تالحق عنا�صر داع�ش
رغم احتجازهم

 بغداد  /المدى
ك�شفت ال�ق�ي��ادة المركزية للجي�ش الأم��ري�ك��ي ع��ن �أن
قوات التحالف الدولي قتلت اثنين من قادة التنظيم
في غارة ب�شرقي �سوريا هذا الأ�سبوع ،وهما المدعوان
�أح�م��د عي�سى �إ�سماعيل ال ��زاوي و�أح �م��د عبد محمد
ح�سن الجغيفي .ب���دوره ،ي�ق��ول الخبير الع�سكري
وال�ستراتيجي �أحمد ال�شريفي" :هناك رغبة في �إنهاء
ال��دور الوظيفي لداع�ش في العراق ،ولربما حتى في
�سوريا ،وذلك �ضمن �إطار التوازنات الدولية ،والغر�ض
منه �إ�سكات التوازنات المحلية ل�صالح �إيجاد حلول
ذات بعد دول��ي ،وت�أ�سي�سا لمرحلة قادمة ينتقل فيها
التنظيم �إلى �شمال وغرب �أفريقيا".
وت��اب��ع ال�شريفي ب��ال�ق��ول" ،نحن ال �ي��وم ف��ي مرحلة
الت�سوية ال�سيا�سية وان�ط�لاق م�شروع ذا بعد دولي
ف��ي تقا�سم مناطق النفوذ بين �سوريا وال �ع��راق ،ما
ي�ستوجب �إن�ه��اء التنظيمات و�إخ��راج�ه��ا م��ن معادلة
ال�صراع ،لذلك يجري في هذه الأيام ا�ستهداف منظومة
القيادة وال�سيطرة للتنظيم".
وف ��ي � �س �ي��اق م�ت���ص��ل ،ك���ش�ف��ت ��ص�ح�ي�ف��ة ال �غ��اردي��ان
البريطانية �أن االدعاء البريطاني �أعلن �أنه �سيتم اعتبار
�صور "ال�سيلفي" �أو غيرها من ال�صور التي التقطها
مقاتلو داع�ش الذين ع��ادوا �إل��ى بريطانيا ،وه��م في
�سوريا والعراق تهمة جديدة م�ستقلة عن التهم الأخرى
مثل االن�ضمام لجماعة �إرهابية وارتكاب جرائم حرب
والإبادة الجماعية.
وبح�سب ال�صحيفة ،فقد ن�شر عدد من مقاتلي داع�ش
الذين عادوا �إلى بريطانيا �صور �سيلفي وهم بجانب
الجثث �أو يحملون ر�ؤو��س��ا مقطوعة ،مما اعتبرها

االدعاء �أنها ت�صور "المعاملة الال�إن�سانية" للمتوفي.
وبالرغم �أنه قد عاد نحو � 400شخ�ص من �أفراد التنظيم
�شخ�صا فقط،
�إل��ى بريطانيا ،لم تتم مقا�ضاة �إال 40
ً
ويرجع ذلك جزئيًا �إلى التعقيدات في ا�سترداد الأدلة
من �ساحة المعركة.
و�أكد متحدث با�سم النيابة العامة �أن �صور ال�سيلفي
التي تم التقاطها في �سوريا والعراق يمكن �أن ت�شكل
تهمة منف�صلة �إذا دعمتها الأدلة.
و�أ�شار �إلى �أنه في ال�شهر الما�ضي ،تم القب�ض على عبد
المجيد عبد الباري الذي ظهر في �صورة وهو يحمل
ر�أ�سا تم ف�صله عن الجثة في �سوريا ،وهو المعروف
با�سم "جالد داع�ش جون" ،وتم اعتقاله في �إ�سبانيا بعد
خروجه من �سوريا.
وقال ناطق با�سم النيابة العامة �إنهم لم يحاكموا حتى
ً
مرتبطا بالإرهاب �أو جرائم الحرب "على
�شخ�صا
الآن
ً
�أ�سا�س ال�صورة فقط".
و�أف� ��اد ممثلو االدع� ��اء ف��ي االت �ح��اد الأوروب � ��ي �أن�ه��م
يطورون ب�شكل متزايد "اتهامات تراكمية" �ضد مقاتلي
داع�ش الذين ارتكبوا جرائم �إبادة جماعية وجرائم �ضد
الإن�سانية وجرائم حرب ،ثم عادوا �إلى �أوروبا.
وذكر بيان �صدر يوم ال�سبت عن وكالة "يوروجو�ست
لإنفاذ القانون" �أن �أكثر من  20حالة في �ألمانيا وفرن�سا
والمجر وفنلندا وهولندا �شهدت اتهامات �إ�ضافية
�أ�ضيفت �إلى "ع�ضوية منظمة �إرهابية" لزيادة �إمكانية
�إ�صدار �أحكام �أعلى.
و�صرحت نادية مراد ،الحائزة على جائزة نوبل لل�سالم
والنا�شطة في مجال حقوق الإن�سان للطائفة الإيزيدية
"�إن العي�ش دون الح�صول على العدالة هو نوع �آخر
من التعذيب".
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حظر تج ّول تام و�إجراءات م�شددة ..هكذا ا�ستقبل العراقيون عيد الفطر
 دعاء يو�سف

رغم �إعادة فتح الأ�سواق واملحالت
خالل �ساعات النهار ب�شكل جزئي
ك�إجراءات وقائية للحد من انت�شار
فريو�س كورونا يف البالد� ،إال �أن
وداد عالوي ( 46عام ًا) مل ت�ستعد
حللول عيد الفطر.
ّ
وف�ضلت وداد �أال ت�شرتي لنف�سها
"
و�أطفالها الثالثة ك�سوة العيد ،كما
اعتادت كل عام ،واكتفت ب�صنع
كعك "الكليجة".
تقول "ال ميكنني القيام بغري ذلك
الآن ،لأننا ال ن�شعر بقيمة العيد،
فال زيارات عائلية وال جتمعات �أو
�سفرات ترفيهية".
ومن ��ذ بداي ��ة انت�ش ��ار جائح ��ة كوفي ��د -19يف
الأرا�ضي العراقية ،تلت ��زم وداد بعدم االنخراط
يف �أي جتمّع �أو زحام ،خ�شية انتقال العدوى.
وت�شري �إىل �أن ما يقلقها هو احتمال عدم الق�ضاء
على كورونا ،تقول وداد "�سيكون �سيئ ًا حلياتنا
القادمة ،لأننا الآن نحاول �إقناع �أنف�سنا و�أطفالنا
ب�أن احلياة �ستعود طبيعي ��ة جمدد ًا ،و�سنعوّ �ض
كل ما حرموا منه يف عيد الأ�ضحى".
وكانت خلية �أزمة كورونا �أعلنت عن فر�ض حظر
جتوّ ل �شامل يف عموم البالد ملدة �أ�سبوع ،ي�شمل
عطل ��ة عي ��د الفط ��ر ،للح ��د م ��ن انت�ش ��ار العدوى ال�شامل ،وذلك لتواج ��د �أقاربهم ومعارفهم �ضمن وخالل الأ�سبوع املا�ض ��ي ،ذهبت منى مع زوجة
الوبائي ��ة .وقال ��ت يف بيانه ��ا �إن �أي ��ام عطلة عيد حدود املنطقة الواحدة.
�أخيه ��ا �إىل ال�س ��وق ل�ش ��راء ك�سوة العي ��د لأفراد
الفطر� ،ستبد�أ من الأحد �إىل اخلمي�س مع "فر�ض منه ��م من ��ى عثم ��ان (  56عام� � ًا) ،تق ��ول "حظ ��ر عائلتهما.
حظر التجوال ال�شامل".
التج ��وّ ل ال�شام ��ل ال يعي ��ق ا�ستعداداتن ��ا لعي ��د وت�ضي ��ف �أن "اخل ��وف م ��ن تف�شي الوب ��اء لي�س
وي�صب ��ح بذل ��ك الأ�سب ��وع املقبل يف الع ��راق قيد الفط ��ر ،و�سنقوم به ��ا مثل كل ع ��ام ،لأننا نعي�ش عذرا لعدم اال�ستعداد للعيد ،كما �أن اال�ستعداد له
حظ ��ر التج ��وال ال�شام ��ل� ،إذ �أن يوم ��ي اجلمعة مع ًا يف نف�س املنطقة".
�أو تركه لن مينع الوباء من االنت�شار".
وال�سب ��ت بحك ��م ق ��رار �ساب ��ق يخ�ضع ��ان حلظر وت�سك ��ن من ��ى م ��ع �أف ��راد عائلته ��ا يف منطق ��ة "�سنعي�ش �أج ��واء العيد يف منازلنا ولن نلتقي
كامل.
العامري ��ة ببغداد ،ويلتق ��ون مبعارفهم و�أقاربهم بغ�ي�ر معارفنا و�أقاربنا الذي ��ن جنتمع معهم منذ
يف موق ��ف �آخر ،يحر�ص البع� ��ض على التزامهم عرب جتمعات ومنا�سبات رغم احلظر و�إجراءات �سنوات طويلة" ،تقول منى.
با�ستع ��دادات عي ��د الفط ��ر رغ ��م حظ ��ر التج ��وّ ل التباعد.
وت�شري �إىل �أنها حتر�ص عند الت�سوق يف احلفاظ

"القب�ض على الطيور" ..موجة �سخرية
وغ�ضب بعد ف�ضيحة الحنطة في النجف

 متابعة /املدى
تتوا�ص ��ل ق�ضية اختفاء مئات الأطنان من احلنطة يف خمازن
مدينة النجف العراقية بالتفاعل ،بعد �إعالن هيئة النزاهة فتح
حتقيق مع م�س�ؤولني ادعوا �أن الطيور هي من �أكلتها.
وقالت الهيئة يف بيان �إن التحقيقات �ست�شمل �أربعة م�س�ؤولني
يعملون يف �سايلو (خمازن) النجف للحبوب ،م�ضيفة �أن كمية
احلنطة املفقودة بلغت �أكرث من  750طنا قيمتها تتجاوز 400
مليون دينار عراقي (� 330ألف دوالر �أمريكي).
وذكرت دائ ��رة التحقيقات يف الهيئة ،يف بيان لها ان "حمكمة
حتقيق النجف املخت�صة بق�ضايا النزاهة �أ�صدرت �أمر ا�ستقدام
بحق �أربعة م�س�ؤولني يف ال�سايلو الأفقي للمحافظة ،ا�ستناد ًا
العراقي" ،مو�ضحة
لأحكام املادَّة ( )341من قانون العقوبات
ِّ
ان ذل ��ك ي�أتي "بعد اطالعها على حم�ض ��ر ال�ضبط الذي نظمته
مالكات مكتب حتقيق النجف التابع للهيئة املت�ضمن م�ستندات
الإدخال والإخراج املخزين اخلا�صة مبادة احلنطة املحلية –
يف خم ��ازن ال�سايلو التاب ��ع لل�شركة العامة لتج ��ارة احلبوب
للم ��دة من (  2019/5/4لغاي ��ة  ،)2020/4/1و�أقوال املمثل
القانوين لل�شركة" .وا�شار البيان اىل ان "هيئة النزاهة ويف
التا�سع ع�شر من �أيار اجلاري اعلنت نتائج حتريها عن وجود
نق� ��ص يف مادة احلنطة يف خم ��ازن �سايلو النج ��ف الأفقي"،
مبينة �أن "كمية النق�ص ت�صل �إىل �أكرث من ( )750طن ًا ،بقيمة
تتجاوز ( )400,000,000مليون دينار".
و�أث ��ارت احلادث ��ة �سخري ��ة وا�سع ��ة عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي يف العراق التي �ضجت خ�ل�ال اليومني املا�ضيني
ب�ص ��ور وتعليق ��ات كله ��ا تتحدث ع ��ن طيور احلم ��ام ودورها
يف الق�ضي ��ة .ون�ش ��ر بع� ��ض امل�ستخدمني على توي�ت�ر �صورا
حلم ��ام بر�أ�س فيل �أو ماعز للتعبري عن ع ��دم اقتناعهم برواية
امل�س�ؤولني يف خمازن النجف.
م ��ن ابرزه ��ا "احلمام بريء م ��ن �سرقة احلنطة مث ��ل ما بريء
الذئ ��ب من دم نبي الله يو�س ��ف (عليه ال�سالم )" ،وكتب مدون
�آخر" :العثور على طيور نادرة يف النجف حريت العلماء .هذه
الطي ��ور بامكانها التهام  ٧٥٠طنا م ��ن احلنطة خالل �ساعات.

علم� � ًا ان علماء وجدوا "الدبة" ،التي بحث عنها �سكان العراق
طوي�ل ً�ا ،ت�سرح ومترح يف مكات ��ب امل�س�ؤولني بالنجف" .كما
ن�ش ��ر �آخرون �صورة حمامة وهي ترت ��دي عمامة وكتب عليها
عب ��ارة "حزبي ��ة" �أو ر�سم عليها علم �إي ��ران ،يف �إ�شارة �إىل �أن
الق�ضية مرتبطة بف�ساد ميار�سه م�س�ؤولون.
و�أج ��رى م�ستخدم عملية ح�سابية ب�سيطة �أظهرت �أنه يف حال
الت�صدي ��ق بالرواية الر�سمي ��ة فهذا يعني �أن هن ��اك نحو 1.5
مليون طري �شارك يف "�أكل احلنطة".
�آخ ��رون ن�ش ��روا مقطعا م�ص ��ورا يظهر قيام �شخ� ��ص ب�إدخال
جمموعة من طيور احلمام �إىل غرفة ،وكتبوا عليه "مت القب�ض
عل ��ى �سراق احلنطة" .من جهة اخرى تعر�ضت م�ساحة كبرية
مزروعة مبح�صول احلنطة يف حمافظة �صالح الدين ،االحد،
�إىل حري ��ق جمه ��ول امل�ص ��در ،ا�ستوج ��ب تدخل ف ��رق الدفاع
امل ��دين لإخماده .وقال ��ت مديرية الدفاع امل ��دين يف حمافظة
�ص�ل�اح الدي ��ن ،يف بيان له ��ا ام�س االح ��د� ،إن "فرقن ��ا انقذت
اكرث من الفي دومن من احلنطة ،واخمدت حادث حريق اندلع
يف م�ساح ��ة كبرية م ��ن املح�صول يف قرية ب�ي�ر الذهب التابع
لق�ضاء طوزخورماتو" .وتابع" ،فقد متكنت فرقنا يف مفرزة
�سليمان بي ��ك التابعة ملركز الطوز م ��ن ال�سيطرة على احلادث
و�إخم ��اد الن�ي�ران بع ��د تطويقها م ��ن عدة حم ��اور واحليلولة
دون تو�سعه ��ا �إىل احلقول املج ��اورة االخرى" .فيما ذكر احد
املزارعني يف حمافظة النج ��ف� ،إن �آالف الأطنان من الأ�سمدة
اختف ��ت بالتزام ��ن م ��ع اختف ��اء مئ ��ات الأطنان م ��ن احلنطة.
وعر� ��ض املزارع يف مقطع م�صور تداوله نا�شطون يف مواقع
التوا�صل االجتماعي تابعته امل ��دى ام�س االحد ،وثائق يقول
�إنها "تثبت اختفاء كميات كبرية من اال�سمدة".
ويع ��اين الع ��راق منذ �سنوات م ��ن ف�س ��اد �إداري ومايل و�ضع
البلد يف املرتبة الـ  12بني الدول الأكرث ف�سادا يف العامل ،وفقا
لتقرير منظمة ال�شفافية الدولية �صدر عام .2019
وبع ��د  17عام ��ا من احلكوم ��ات املتعاقبة ،ال ي ��زال البلد الذي
يطف ��و على بحور من النف ��ط ،يفتقر اىل اخلدم ��ات الأ�سا�سية
كالكهرب ��اء واملي ��اه النظيف ��ة ،يف م ��وازاة �شب ��ه انهي ��ار يف
النظامني ال�صحي والتعليمي.

على م�سافة �أمان بينها وبني الغرباء ،وا�ستخدام
الكمامة واملواد املعقمة كثري ًا.
�أزمة اقت�صادية
يف ذات ال�سي ��اق ،يقول �سالم حمي ��د ( 49عام ًا)
�إن "اال�ستع ��داد للعي ��د يحت ��اج امل ��ال للت�س ��وق
و�شراء حاجيات للأ�سرة".
"لكنن ��ي مل �أ�ستل ��م راتب ��ي لغاي ��ة الآن� ،إذن ال
عي ��د ل ��دي" يتابع �س�ل�ام ،مو�ضح� � ًا "ال ميكنني
التفك�ي�ر بالعي ��د و�أن ��ا قل ��ق على راتب ��ي الذي قد

ال �أ�ستلم ��ه �أب ��د ًا ب�سب ��ب �أزم ��ة فريو� ��س كورونا
االقت�صادية" .وي�ضيف �سالم الذي يعمل موظف ًا
حكومي ًا "معظمن ��ا الآن يعي�ش حالة غري مريحة
لأن الق ��ادم �أ�شبه باملجهول ،ومن ال�صعب تخمني
�ش ��كل حياتن ��ا الحق� � ًا ،لذا ف� ��إن اال�ستع ��داد للعيد
يجعلك ت�شعر �أنك مبعزل عما يحدث".
م ��ن جهته ��ا ،ال�سي ��دة ام مرت�ض ��ى تق ��ولّ � ،إن
"اجلمي ��ع ينتظ ��ر العي ��د كمنا�سب ��ة اجتماعي ��ة
وديني ��ة ،ففي خالله فر�ص ��ة للتقارب بني النا�س،
لك ��نّ ه ��ذا العي ��د يح � ّ�ل خمتلف� � ًا �إذ مُنعن ��ا ب�سبب

فريو� ��س كورونا من اال�ستمتاع بالعيد مثلما ك ّنا
نفعل يف الأعياد ال�سابقة".
ع ��ادل �سلمان ،يق ��ول � ّإن "هذا العي ��د خمتلف عن
ّ
كل الأعي ��اد .فقد مررنا بح ��روب و�أزمات كثرية،
لك ��نّ احلال ��ة اليوم جتع ��ل الأمور ثقيل ��ة .ف�أنا مل
�أ�س�ت�رزق �إال بالقلي ��ل ب�سبب الأزم ��ة املالية التي
زادت من معاناة النا�س".
�صاح ��ب حمل لبي ��ع املالب�س ي�شكو م ��ن تراجع
كبري يف ما يتعلق ب�شراء مالب�س جديدة للأطفال
وحت ��ى للكبار ب�سب ��ب ال�ضائقة املالي ��ة التي مي ّر
املواطنون بها.
وكانت حمافظات نينوى والب�صرة ووا�سط ،قد
اعلن ��ت اتخاذ �إجراءات م�شددة للحد من انت�شار
فريو� ��س كورونا خالل �أيام عي ��د الفطر ،تنوعت
بني فر� ��ض احلظ ��ر ال�شامل واال�ستنف ��ار الأمني
و�إغالق املداخل اخلارجية.
وعق ��دت خلية الأزم ��ة اجتماع� � ًا برئا�سة حمافظ
نين ��وى جن ��م اجلب ��وري ،تق ��رر في ��ه "التما�شي
م ��ع قرار خلية االزمة ال�صحي ��ة املركزية وفر�ض
حظر التجوال ال�شامل يف حمافظة نينوى طيلة
�أيام عيد الفطر املبارك با�ستثناء حركة الفالحني
و�آلياته ��م ومايتعل ��ق باحل�ص ��اد ونق ��ل احلبوب
وعجالت الوقود واحلاالت الطارئة".
ويف وا�س ��ط ،ق ��ال املحافظ حممد املياح ��ي� ،إنه
"من اجل �سالمة �أبناء املحافظة نعلن عن �إغالق
جميع مداخل وا�سط اخلارجية من يوم غد االحد
ال�ساعة  12ظهر ًا ومينع دخول �أي �شخ�ص حتى
�أبن ��اء املحافظ ��ة مين ��ع دخوله ��م ولديه ��م فر�صة
لغاي ��ة ظهر الغ ��د ،كما ُتلغى جمي ��ع اال�ستثناءات
و�سيت ��م التعام ��ل م ��ع �أي جتمع ��ات ب�شرية وفق
القان ��ون"� .إىل ذل ��ك� ،أكد قائد عملي ��ات الب�صرة،
قا�س ��م جا�سم نزال� ،أن "عيد الفطر املبارك يعترب
منا�سب ��ة وفرحة مهمة على قلوب جميع امل�سلمني
يف الع ��راق والنتمنى �أن تكون الق ��وات الأمنية
احلائ ��ل دون فرح ��ة اهلنا يف حمافظ ��ة الب�صرة
ولك ��ن علينا الأخ ��ذ بنظر االعتب ��ار خطر انت�شار
الفريو� ��س ال ��ذي �أ�صب ��ح وب ��اء عاملي ًا يه ��دد بني
الب�شر".
وتوقع ��ت جلنة ال�صح ��ة النيابية� ،إع ��ادة فر�ض
احلظر ال�شامل بعد العيد ،فيما حذرت من اﻧﻬﻴﺎر
املنظوم ��ة اﻟ�ﺼﺤﻴﺔ ،ﺧ�ﺼﻮ�ﺻﺎ يف بغ ��داد ﻲﻓ
ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰام املواطن�ي�ن ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ�ﺼﺤﻴﺔ
وازدﻳﺎد ﺣﺎﻻت ا�ﻹ �ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔيرو�س.

كورونا واالحتجاجات �سرقا �أحالم الطالب بفرحة التخرج
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�سلط تقرير ن�شرته وكالة
"فران�س بر�س" ام�س االحد،
ال�ضوء على م�ستقبل الطالب
يف العراق ،مبين ًا ان كورونا
واالحتجاجات �سرقا �أحالم
الطالب العراقيني بالتخرج
هذا العام.
كان من املفرت�ض �أن يكون
تخرج ب�سمة
هذا العام عام
ّ
هيثم ب�إجازة جامعية و�شهادة
لغة وماجي�ستري خارج البالد
رمبا ،لكن االحتجاجات
املطلبية وتف�شي وباء كوفيد-
 19العاملي يف العراق� ،سيرّ ا
الرياح عك�س م�سار �سفنها.

تقول ال�شابة ال�سمراء الطالبة يف اجلامعة
امل�ستن�صري ��ة بالعا�صمة بغداد "كنت �أحلم
بالتخ� � ّرج من ��ذ يوم ��ي الأول يف اجلامعة.
حتى �أنن ��ي ا�شرتيت ف�ستان� � ًا زهري ًا حلفل
التخرج ،رغ ��م �أنني ال �أرت ��دي الف�ساتني"،
م�ضيف ��ة لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س "الآن ال
�أعرف متى ميكنني ارتدا�ؤه".
وق ��د ال يتمكن نحو � 150ألف طالب عراقي
من التخ ��رج املفرت�ض هذا الربيع ،بح�سب
املتحدث با�سم وزارة التعليم العايل حيدر
العب ��ودي� ،إذ �أغلقت اجلامعات �أو ًال ب�سبب
االحتجاجات ال�شعبية املناه�ضة للحكومة،
وثم بانت�شار وباء كوفيد.19-
�سي� ��ؤدي ذل ��ك �إىل ت�أخري عملي ��ات البحث
عن وظائ ��ف يف بلد تبلغ في ��ه ن�سبة بطالة
ال�شباب  36يف املئة ،ومن املرجح �أن ترتفع
�أكرث مع مواجهة البالد لأزمة مالية.
كان ��ت ب�سمة هيث ��م ( 23عام� � ًا) قد خططت
بعناي ��ة لدرا�سته ��ا ،حت ��ى تتمك ��ن م ��ن
احل�ص ��ول عل ��ى وظيف ��ة ن ��ادرة بالقط ��اع
اخلا�ص يف العراق.
ومبج ��رد �أن تت�سل ��ح ب�شه ��ادة يف الأدب
االنكلي ��زي ،كانت ت�أم ��ل يف احل�صول على
�شهادتني باللغ ��ة ،ثم متابعة املاج�ستري يف
�إدارة الأعمال �أو الرتجمة الفورية.
لك ��ن االحتجاج ��ات كان ��ت �أ�س ��رع .وخرج
مئ ��ات الآالف �إىل ال�ش ��وارع يف الأول م ��ن
ت�شري ��ن الأول�/أكتوبر ،موع ��د بدء ال�سنة
اجلامعي ��ة ،مطالب�ي�ن مبحارب ��ة الف�س ��اد

وتغيري كامل الطبقة ال�سيا�سية التي كانوا جراء كوفيد.19-
يتهمونها بالوالء لإيران.
تقول رنني اخلليلي ( 25عام ًا) التي تدر�س
ولتوق ��ف الدرا�س ��ة ،ك ��ان للط�ل�اب دور هند�س ��ة االت�ص ��االت يف كلي ��ة امل�أمون يف
رائ ��د يف الإ�ضراب ��ات ون�ص ��ب اخلي ��م بغداد "لن نعي�ش جو احتفال التخرج".
االحتجاجية ب�أ�سم ��اء الأق�سام الأكادميية ،ويو�ض ��ح العب ��ودي �أن وزارة التعلي ��م
وتنظي ��م م�س�ي�رات لدع ��م احلرك ��ة عندم ��ا الع ��ايل �ستعل ��ن ع ��ن ج ��دول االمتحان ��ات
ّ
تخف احلما�سة.
النهائي ��ة "قريب ًا" ،مبا يف ذل ��ك الإر�شادات
تقول ب�سمة "يف بع�ض الأحيان كنت �أذهب اللوجي�ستية للحفاظ على �صحة الطالب.
دون علم والديّ ".
ولكن بالن�سبة مليادة حممد ( 23عام ًا) ،فقد
" نتفليك�س "
فات الأوان.
بح�ضور عدد قليل من الطالب �إىل الف�صول فيج ��ب عل ��ى طال ��ب الفن ��ون اجلميل ��ة يف
الدرا�سي ��ة ،قامت معظ ��م اجلامعات ب�إعادة جامع ��ة بغداد ك ��ي يتخرج �إكم ��ال م�شروع
جدولة امتحانات الف�ص ��ل الدرا�سي الأول النح ��ت النهائ ��ي يف ا�ستودي ��و اجلامع ��ة،
�إىل �أواخ ��ر �شب ��اط �أو �آذار ،وب ��د�أ تر�سيخ املغلق منذ �أكرث من �شهرين.
ا�ستخدام املناهج عرب االنرتنت.
تق ��ول حمم ��د لفران� ��س بر� ��س �إن "�آخر ما
لك ��ن م�شكل ��ة �أك�ب�ر كان ��ت تتبل ��ور يف ذلك �سمعن ��اه ه ��و �أننا �سنب ��د�أ امل�شاري ��ع العام
الوقت :جائحة فريو� ��س كورونا امل�ستجد املقب ��ل ،لذلك �سنتخرج مت�أخرين عام ًا .لكن
�شديد العدوى الذي اجتاح العامل.
البع�ض من ��ا ال ي�ستطيع حتم ��ل ذلك .نحن
ومع ا�ستع ��داد الطالب لإج ��راء امتحانات بحاجة �إىل بدء العمل".
�أعي ��دت جدولته ��ا� ،أغلق ��ت احلكوم ��ة كل ان�ضمت حممد �إىل االحتجاجات املناه�ضة
�أماك ��ن التجمع ��ات الرئي�س ��ة ،مب ��ا يف ذلك للحكوم ��ة الع ��ام املا�ض ��ي ،لكنه ��ا تق ��ر ب�أن
اجلامعات ،ملنع تف�شي الوباء.
الإقبال ال�ضعيف يف الآونة الأخرية يثنيها
وبالت ��ايل ،مت ت�أجي ��ل احتف ��االت التخ ��رج عن العودة �إىل ال�شارع.
التي طال انتظارها ،وكذلك املنح الدرا�سية تق ��ول م ��ن منزله ��ا يف بغ ��داد "ه ��ذا العام
الدولية.
انزل ��ق م ��ن ب�ي�ن �أيدين ��ا ( )...الآن نق�ضي
ووفق� � ًا لل�سف ��ارة الأمريكية يف بغ ��داد ،لن وقتن ��ا ب�أكمل ��ه يف م�شاه ��دة نتفليك� ��س"
يتمك ��ن ما ب�ي�ن  200و 250طالب� � ًا كان من من�صة الأفالم على االنرتنت.
املقرر �أن يدر�سوا يف الواليات املتحدة هذا " فقدت الأمل"
العام ،من ال�سفر ب�سب ��ب القيود املفرو�ضة �أك�ث�ر من  60باملئة من �سكان العراق البالغ

عددهم  40مليون ن�سمة ،هم دون اخلام�سة
والع�شرين ،ويقدر ب�أن يزيد عددهم ع�شرة
ماليني بحلول العام .2030
يعتم ��د معظ ��م الط�ل�اب الأك�ب�ر �سن� � ًا عل ��ى
برنام ��ج التوظي ��ف اجلماع ��ي للحكوم ��ة
من احلقب ��ة اال�شرتاكية ،حي ��ث يتم تعيني
اخلريج�ي�ن اجلدد يف وظائ ��ف يف القطاع
العام املت�ضخم يف البالد.
لكن احلكوم ��ة كافحت من �أج ��ل ا�ستيعاب
املوج ��ات اجلدي ��دة م ��ن اخلريج�ي�ن يف
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ،الأمر ال ��ذي �أثار قلق
�سجاد مطر ،طالب الطب البالغ  22عام ًا.
يق ��ول لفران�س بر�س "كان من املفرت�ض �أن
�أتخرج ه ��ذا العام ،لكن قلب ��ي يقول يل �إن
ذلك لن يحدث".
مل يتم بعد تعيني فئة خريجي العام 2019
من اجلامعة اخلا�صة التي يدر�س فيها ،يف
الوظائف احلكومية ،ما يجعل تعيينه قبل
نهاية العام � 2021أمر ًا غري مرجح.
وذل ��ك يعن ��ي �أن ��ه �سيبق ��ى يف املن ��زل م ��ع
والديه يف النا�صرية يف جنوب البالد ،من
دون راتب الـ� 700ألف دينار (حواىل 600
دوالر) الذي كان يتوقعه.
يق ��ول مط ��ر مبرارة "ع�ل�اوة عل ��ى ذلك ،ما
زال ��ت اجلامعة تري ��د منا �أن ندف ��ع مليون ًا
و� 750أل ��ف دين ��ار عراق ��ي ( 1500دوالر)
من الر�سوم الدرا�سي ��ة لف�صل الربيع .لكن
ال يوج ��د عم ��ل يف النا�صري ��ة ،لق ��د فقدت
الأمل".
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ال�صحي ال�شامل ّ
يهدد ا�ستئناف دوري الكرة املمتاز
الربوتوكول
ّ

 ت�شكيل اللجنة الطبية المحلية �ضرورة ..والإج���راءات القطرية وال�سعودية مف�صلية
 بغداد  /حيدر مدلول
ينتظر ال�شارع الريا�ضي
العراقي من هيئة التطبيع يف
احتاد كرة القدم برئا�سة �إياد
بنيان �ضرورة ت�شكيل اللجنة
الطبية ب�أ�سرع وقت ممكن ،يف
ظل تواجد عدد من اخلربات
العراقية العاملة مع املنتخبات
الوطنية ،التي ا�صبح وجودها
�ضروري ًا وال�سيما بعد قرار
العودة االفرتا�ضية ملناف�سات
دوري الكرة املمتاز باملو�سم
احلايل اعتباراً من يوم الثالث
ل�شهر متوز املقبل مب�شاركة
فرق النفط والقوة اجلوية
ونفط الو�سط والنجف
والزوراء والطلبة وامليناء
واحلدود و�أربيل وال�صناعات
الكهربائية وال�شرطة
ونفط اجلنوب و�أمانة بغداد
والكهرباء ونفط مي�سان.

اللجنة الطبية
وا�س ��تغرب العدي ��د م ��ن النق ��اد واملتابعني
واملهتم�ي�ن يف �ش� ��ؤون الك ��رة العراقية من
ع ��دم قي ��ام هيئ ��ة التطبيع يف احت ��اد الكرة
بت�ش ��كيل اللجنة الطبية� ،أ�س ��وة بنظرياتها
م ��ن جلن ��ة املراجع ��ة و�ص ��ياغة النظ ��ام
اال�سا�س ��ي لالحت ��اد العراق ��ي واالحتادات
الفرعي ��ة والرواب ��ط برئا�س ��ة �إي ��اد بنيان،
واللجنة الفنية والتطوير برئا�سة د�.شامل
كامل ،وجلنة امل�س ��ابقات املركزية برئا�س ��ة
د .حي ��در ع ��ويف ،وجلن ��ة القي ��م والأخالق
برئا�س ��ة د.ح�س�ي�ن عل ��ي ح�س ��ن ،واللجن ��ة
الن�س ��وية برئا�س ��ة اذه ��ان حمم ��د جا�س ��م،
وجلنة كرة ال�ص ��االت برئا�سة نعيم �صدام،
واللجن ��ة الأمنية برئا�س ��ة طه عب ��د حالته،
يف ظ ��ل توا�ص ��ل ّ
تف�ش ��ي فريو� ��س كورونا
امل�ستجد يف العراق الذي بلغ عدد �ضحاياه
 4272من امل�ص ��ابني و 152م ��ن الوفيات،
و�أج�ب�ر اللجن ��ة العليا لل�ص ��حة وال�س�ل�امة
الوطنية مبجل�س ال ��وزراء اىل اتخاذ قرار
مبن ��ع التجمّعات الريا�ض ��ية وغلق املالعب
يف العا�ص ��مة بغ ��داد واملحافظات ،و�إيقاف
التدريب ��ات يف الأندي ��ة اعتب ��ار ًا م ��ن ي ��وم
ال�س ��ابع ع�ش ��ر من �ش ��هر �آذار املا�ض ��ي اىل
�إ�ش ��عار �آخ ��ر� ،س ��عي ًا للحف ��اظ على �ص ��حة
و�س�ل�امة الالعب�ي�ن وامل�ل�اكات التدريبي ��ة
والإدارية واحلكام واجلماهري.

باالحت ��اد العرب ��ي لك ��رة القدم م ��ن �أجل �أن
يكون على رئا�س ��ة اللجن ��ة الطبية املحلية،
وت�س ��مية اىل جانبه كل من د.ماجد الهاليل
املقي ��م يف دول ��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
ود.عب ��د الكرمي ال�ص ��فار الطبيب ال�س ��ابق
للمنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم ود.غالب
املو�س ��وي طبي ��ب املنتخ ��ب الأوملب ��ي لكرة
القدم بحكم اخلربة الطويلة التي يتمتعون
به ��ا خ�ل�ال عملهم م ��ع املنتخب ��ات والأندية
اجلماهريي ��ة ،يف ظ ��ل الرغب ��ة اجلاحم ��ة
لدى هيئ ��ة التطبيع يف االحتاد با�س ��تثمار
الكفاءات وال�شخ�ص ��يات العراقي ��ة العاملة
يف الداخ ��ل واخل ��ارج حي ��ث �أن تواجدهم
يف تل ��ك اللجن ��ة �س ��يكون املفت ��اح نح ��و
التع ��اون مع مديري ��ة الطب الريا�ض ��ي يف
وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة ووزارة ال�صحة
وجلن ��ة ال�ص ��حة الربملانية من �أج ��ل �إعداد
بروتوكول �ص ��حّ ي �ش ��امل يتم عر�ضه على
الدكتور جور�ش ��اران �س ��ينغ رئي�س اللجنة
الطبية باالحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم ،من
�أجل ح�ص ��ول موافقة ر�س ��مية قبل ال�شروع
بالعمل به وواجب التنفيذ يف جميع بنوده
بالن�س ��بة للفرق اخلم�س ��ة ع�ش ��رة امل�شاركة
بدوري الك ��رة املمتاز �س ��واء يف الوحدات
التدريبية �أم املباريات الر�س ��مية ،مثلما هو
احل ��ال يف دوري الدرج ��ة الأوىل الأمل ��اين
لكرة القدم الذي عاود ا�س ��تكمال مناف�س ��اته
مفتاح التعاون
يوم ال�سبت املا�ضي املوافق ال�ساد�س ع�شر
ودع ��ا ه�ؤالء اىل ا�س ��تثمار تواجد د.قا�س ��م م ��ن �ش ��هر �أي ��ار اجل ��اري بغي ��اب اجلمهور
حمم ��د اجلنابي كع�ض ��و يف اللجنة الطبية وبفر�ض �ضوابط احرتازية �صارمة.

اال�ش ��خا�ص الذي ��ن هم على ات�ص ��ال بهم ثم
تقر�أ درجة حرارته با�ستخدام م�ست�شعرات
حراري ��ة بدون تالم�س ،حي ��ث انه يف حالة
عين ��ة ايجابي ��ة عند اي واح ��د منهم فيجب
اع ��ادة فح�ص ��ه يف احلج ��ر ال�ص ��حي حتى
يت ��م االنته ��اء م ��ن النتائ ��ج ،وال يقت�ص ��ر
ه ��ذا االجراء عل ��ى الالعب�ي�ن فق ��ط ،ولكنه
�سي�شمل اي�ض ��ا جميع امل�شاركني يف اللعبة
مث ��ل املدرب�ي�ن واالداريني والطاق ��م الطبي
وغريه ��م ،ويتوجب عل ��ى املدربني و�ض ��ع
خطة من �ش� ��أنها منع االت�ص ��ال املبا�شر بني
الالعبني والرتكيز على التدريب الفردي او
املرحل ��ي بعيد ًا عن مباري ��ات الفريق خالل
جل�س ��ات التدري ��ب وا�ش ��راك ع ��دد قليل من
الالعبني يف كل مرحلة تدريبية ،و�س ��يقوم
كل العب بخلع مالب�س ��ه بعد انتهاء الوحدة
التدريبية وارتداء مالب�س جديدة ،و�س ��يتم
تنظي ��ف جتهي ��زات كل الع ��ب عل ��ى ح ��دة
با�س ��تخدام التنظيف اجلاف وو�ض ��عها يف
غط ��اء اللتقاطه ��ا والقي ��ام بتعقي ��م املن ��زع
اخلا� ��ص بالالعب�ي�ن م ��رة اخ ��رى ،ومي ��ر
الالعب ��ون بع ��د مغ ��ادرة �س ��احة التدري ��ب
والتوجّ ��ه اىل احلاف�ل�ات م ��رة اخ ��رى عرب
بواب ��ات التعقي ��م ويدخ ��ل الالعب ��ون اىل
احلافلة دون مل�س بابها.

بنود الربوتوكول
ومت و�ض ��ع �سل�س ��لة م ��ن البن ��ود �ض ��من
الربوتوكول ال�صحي ال�شامل ،يف مقدمتها
�إج ��راء التحليالت الطبي ��ة جلميع الالعبني
واملدرب�ي�ن والإدارات يف امل�ست�ش ��فيات
بالن�سبة لفريو�س كورونا امل�ستجد ،والتي
ميك ��ن من خاللها العودة اىل ممار�س ��ة كرة
القدم مبختلف دول العامل ومنها الآ�سيوية
يف ظ ��ل الإجراءات الوقائي ��ة واالحرتازية
بجهود مكافحة جائحة كورونا التي يتوجب
العمل ال�س ��ريع بها التي تت�ض ��من �أن يرتك
الالعب ��ون منازلهم وهم يرت ��دون كماماتهم
وقفازاتهم وعاداتهم الريا�ض ��ية ويقومون
اي�ض ��ا بتغطية ر�ؤو�س ��هم واحذيته ��م �إذا مل
تكن هناك موانع وتعقيم احلافلة قبل وبعد
اخل ��روج ويجل�س الالعب ��ون فيها على بعد
م�ت�ر واحد على االقل من بع�ض ��هم البع�ض،
وعندم ��ا ينزل الالعبون م ��ن احلافلة وقبل
دخول �س ��احة التدري ��ب ميكنهم املرور عرب
بواب ��ات التعقيم التي يت ��م تعقيمها تلقائيا
كلم ��ا دخ ��ل الالعبون م ��ن خالله ��ا مبواد ال
ت�ض ��ر ب�ص ��حتهم وال بالبيئ ��ة ،حي ��ث عن ��د
و�ص ��ولهم اليها يزيلون االقنعة والقفازات
ثم يغ�سلون ايديهم بال�صابون واملاء ،بينما
يكون ��ون بعيدين ع ��ن الالعب�ي�ن الآخرين،
موارد الأندية
و�س ��يتم منعه ��م م ��ن امل�ص ��افحة ويج ��ب
ان تك ��ون الف ��رق الطبي ��ة عل ��ى ا�س ��تعداد وت ��رى �أغل ��ب �إدارات الأندي ��ة امل�ش ��اركة
ال�س ��تقبال كل الع ��ب حت ��ى ميلأ ا�س ��تمارة باملو�س ��م الك ��روي احل ��ايل �أن ��ه ال ميك ��ن
تعل ��ن ع ��ن اعرا� ��ض االنفلون ��زا وحتدي ��د تنفي ��ذ بن ��ود الربوتوك ��ول ال�ش ��امل عل ��ى

�أر� ��ض الواق ��ع يف ال ��دوري املمت ��از ،بحكم
�أن املالعب بالعا�ص ��مة بغ ��داد واملحافظات
الو�س ��طى واجلنوبي ��ة و�إقلي ��م كرد�س ��تان
تفتقر اىل التربيد �أ� ً
صال مثلما ّ
مت اتباعه من
قب ��ل االحتاد القط ��ري لكرة الق ��دم ودوري
جن ��وم قط ��ر ودوري الدرج ��ة الثاني ��ة من
خ�ل�ال اختياره ��م مالع ��ب حديث ��ة ومكيّفة
يجري التن�س ��يق ب�ش� ��أنها مع اللجنة العليا
للم�ش ��اريع والإرث حل�سم ت�سمية ق�سم منها
كي ت�ضيّف ثالث مباريات يومي ًا يف ملعبني
فقط ،حي ��ث تكون درجة احل ��رارة فيهما ال
جت ��اوز �أك�ث�ر م ��ن  24درجة مئوي ��ة ،وهي
�أق ��ل بكثري من درجات احلرارة يف اخلارج
التي تتج ��اوز  42على الأقل خالل �ش ��هري
مت ��وز و�آب املقبل�ي�ن اىل جان ��ب �أن الكث�ي�ر
م ��ن ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة
العراقي ��ة الراعي ��ة للأندي ��ة ت�أث ��رت حالتهم
املادية كثري ًا ج ّراء هذا الوباء العاملي حيث
�أ�صبحت غري قادرة على مدّها بالأموال من
�أج ��ل �إنقاذها يف ظ � ّ�ل حمدودي ��ة مواردها
خالل ه ��ذه الفرتة بالذات ،التي حتتاج اىل
الكثري لتغطية النفقات من �أجل الدخول يف
احلجر ال�صحي بالفنادق قبل فرتة قليلة من
الع ��ودة اىل ممار�س ��ة الوح ��دات التدريبية
التي �س ��تقيمها على املالعب لأكرث من �ش ��هر
كامل حتى ت�س ��تعيد و�ض ��عها الطبيعي قبل
امل�ش ��اركة من جديد باملباري ��ات املتبقية من
عمر امل�س ��ابقة يف املو�سم احلايل ،وكما هو
احلال يف �أندية دوري املحرتفني ال�سعودي
التي طلبت جميعها مبلغ  150مليون دوالر
لغر�ض تغطي ��ة تكاليف م�ش ��اركتها اعتبار ًا
م ��ن �ش ��هر مت ��وز املقب ��ل مل ��دة �أربعة �أ�ش ��هر
وروات ��ب الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن واملدرب�ي�ن
والعق ��ود الأخرى التي تلت ��زم منها الإقامة
الدائم ��ة يف الفنادق وعدم ع ��ودة الالعبني
اىل بيوتهم طيلة فرتة ا�ستكمال املناف�سات،
ف�ض�ل ً�ا عن خ ��وف الالعب�ي�ن م ��ن احتمالية
تع ّر�ض ��هم اىل الإ�ص ��ابة باملر� ��ض ال ��ذي
�س ��ي�ؤدّي اىل حجره ��م بالكام ��ل واملالكات
الفني ��ة والإداري ��ة بفرقهم ملدة �أربعة ع�ش ��ر
يوم ًا متتالي ��ة ،وكذلك الإ�ص ��ابة االعتيادية
نتيجة عدم و�ص ��ولهم اىل درجة اجلاهزية
الكامل ��ة م ��ن الناحيت�ي�ن البدني ��ة والفني ��ة
الت ��ي قد جتعله ��م خارج ح�س ��ابات �أنديتهم
يف املو�س ��م اجلدي ��د بحكم انته ��اء عقودهم
مع ا�سدال ال�س ��تار عن املناف�سات ،وخا�صة
�أن ع ��دد ًا منهم يعترب ممار�س ��ته لكرة القدم
هي امل�ص ��در الوحيد لتم�ش ��ية �أم ��ور حياته
اليومي ��ة ،ه ��ذه الإج ��راءات اال�س ��تباقية
املف�ص ��لية قبي ��ل بدء بطولت ��ي دوري الكرة
القط ��ري وال�س ��عودي متثل �أعل ��ى درجات
حر�ص القائمني على دميومة الن�شاط بعدم
�إهمال �أ�س�س جناح املناف�سة من خالل تهيئة
�سبل دعم الأندية مالي ًا ولوج�ستي ًا .
اجلدي ��ر بالذكر �أن هيئة التطبيع يف احتاد
كرة القدم حدّدت يف اجتماعها الأخري الذي
عقدته ب�أن يكون يوم الثالث من �شهر متوز
املقبل املوعد االفرتا�ض ��ي لعودة مناف�سات
دوري الك ��رة املمت ��از الت ��ي �س ��تنتهي ي ��وم
اخلام�س ع�شر من �شهر �آب املقبل.

ال�شارقة يحظى ب�أعلى الأ�صوات يف اال�ستفتاء القاري
 بغداد  /املدى
حظي ن ��ادي ال�ش ��ارقة ب�أعلى اال�ص ��وات
يف ا�س ��تفتاء �أك�ث�ر الأندي ��ة اجلماهريية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة وذلك
بعد نهاية االق�ت�راع الذي �أقيم على فرتة
ثمانية �أيام عرب املوقع الر�س ��مي لالحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم.
وذكر االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم عرب
موقع ��ه الر�س ��مي�إنه� :ش ��هد الت�ص ��ويت

�أك�ث�ر م ��ن  100الف م�ش ��جع م ��ن جميع
انح ��اء منطقة غ ��رب الق ��ارة حيث حظي
هذا اال�س ��تفتاء مب�ش ��اركة كبرية عك�ست
ال�شعبية التي حتظى بها �أندية الإمارات
داخ ��ل وخ ��ارج الب�ل�اد ،وم ��ن البداي ��ة
انح�ص ��رت املناف�س ��ة ب�ش ��كل كب�ي�ر ب�ي�ن
ناديي ال�ش ��ارقة والع�ي�ن ،وكان الفريقان
يحظي ��ان بن�س ��بة ت�ص ��ويت متقاربة قبل
�أن يح�س ��مه ال�ش ��ارقة يف الي ��وم الأخري
من الت�صويت ليح�صد ن�سبة  %51مقابل

ليفاندوف�سكي يوا�صل �إبداعه
يف ه ّز �شباك اخل�صوم
 بغداد /املدى
وا�صل البولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ االملاين �إبداعه يف ه ّز
�ش ��باك اخل�صوم عندما �س ��جل الهدف الثالث يف مرمى فريق اينرتاخت فرانكفورت بالدقيقة
 46م ��ن املباراة التي جرت �ض ��من اال�س ��بوع ال�س ��ابع والع�ش ��رين م ��ن دوري الدرجة االوىل
االملاين (البوند �س ��ليغا) وانتهت بنتيجة ( )2-5مل�صلحة البايرن التي حافظ فيها على مركز
ال�ص ��دارة رافعا ر�ص ��يده من النقاط اىل  .61وكانت هذه املباراة مبثابة اال�س ��تعداد االمثل
لليفاندوف�س ��كي وزمالئ ��ه قبل القم ��ة النارية االملانية التي �س ��تجمع فريق باي ��رن ميونيخ
وغرمي ��ه اللدود فريق برو�س ��يا دورمتوند �ص ��احب املركز الثاين غ ��د ًا الثالثاء على ملعب
�س ��يغنال ايدونا بارك �ض ��من اال�س ��بوع الثامن والع�شرين من املناف�س ��ات التي �ستحظى
مب�ش ��اهدة كبرية من قبل ان�ص ��ارهما من على �شا�ش ��ات التلفاز يف جمي ��ع انحاء العامل
بع ��د قرار ال�س ��طات االملانية مبن ��ع تواجد اجلماهري على مدرج ��ات املالعب للحد من
انت�ش ��ار فريو�س كورونا امل�س ��تجد واملحافظة على �ص ��حة و�س�ل�امة اجلميع �ض ��من
�سل�س ��لة االج ��راءات االحرتازية املتبعة من قبل االحتاد االمل ��اين لكرة القدم ورابطة
كرة القدم االملانية  .وحقق فريق بايرن ميونيخ االنت�ص ��ار يف  18مباراة من جمموع
 34جمعتهما مبختلف امل�سابقات املحلية �ضمن الع�شر �سنوات املا�ضية مقابل  13فوزا
لفريق برو�س ��يا دورمتوند فيما ح�سم التعادل  3مواجهات حيث جنح العبو االول يف
احراز  70هدفا مقابل  52هدفا احرزها العبو الثاين.

 %42للعني.
وتتوا�ص ��ل هذه ال�سل�سلة اخلا�صة ب�أكرث
الأندي ��ة �ش ��عبية يف دول منطق ��ة غ ��رب
�آ�س ��يا بح�ص ��د اهتمام كبري م ��ن جماهري
لعب ��ة ك ��رة الق ��دم يف املنطق ��ة ،وه ��و ما
ّ
تعط�ش هذه اجلماهري
ي�ؤ ك ��د
لعودة مناف�ستها
م ��ن جدي ��د
بع ��د التوق ��ف
اال�ض ��طراري

للدوري ��ات فيه ��ا منذ �ش ��هر �آذار املا�ض ��ي
ب�س ��بب فريو�س كورونا امل�س ��تجد الذي
�أدّى اىل تعلي ��ق الن�ش ��اطات الريا�ض ��ية
ب�ش ��كل ع ��ام والن�ش ��اط الك ��روي ب�ش ��كل
خا�ص.
وحر� ��ص االحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم
عل ��ى ا�س ��تثمار ف�ت�رة التوق ��ف من خالل
ن�شر هذه التقارير للإجابة على ت�سا�ؤالت
اجلماهري التي تطرح يف بع�ض الأحيان
�أ�س ��ئلة عند ن�شر �أي ا�س ��تفتاء حول �أبرز

الالعب�ي�ن و�أجم ��ل االه ��داف و�أف�ض ��ل
االجن ��ازات ويعت�ب�رون �أن النتيج ��ة
النهائية تكون غالب ًا مبنية على �أن الفائز
يف اال�س ��تفتاء يت�أث ��ر ب�ش ��عبية الن ��ادي،
ولهذا ق ّررنا طرح ال�س� ��ؤال ب�شكل مبا�شر
ح ��ول الأندي ��ة الت ��ي متتل ��ك �ش ��عبية يف
بلدانه ��ا .يذك ��ر �أن �أندية العني و�ش ��باب
الأهلي دبي وال�شارقة والن�صر والو�صل
والوحدة تناف�س ��ت يف ا�س ��تفتاء الأندية
الإماراتية الأكرث �شعبية.

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

البدري ..ووح�ش امل�شاعر!
م�ؤي ��د البدري ( 86عام ًا) ..ق�ص ��ة حياة مليئة بالعطاء ور�ص ��انة
الكلم ��ة و�أمانة امل�س� ��ؤولية التي حملها طوال م�ش ��واره الوظيفي،
ب�ص ��فة �أمني �ص ��ندوق االحت ��اد العراق ��ي لكرة الق ��دم ،ومدير عام
الريا�ض ��ة املدر�س ��ية  ،1984 - 1962ومدي ��ر الألعاب الريا�ض ��ية
يف وزارة ال�ش ��باب  ،1984 - 1962وا�س ��تاذ يف كلي ��ة الرتبي ��ة
الريا�ض ��ية جامعة بغداد ،و�س ��كرتري االحت ��اد العراقي لكرة القدم
 ،1977 -1970ورئي� ��س االحتاد العراقي لك ��رة القدم يف 1977
 1980 ،و  ،1988وكات ��ب يف عدي ��د ال�ص ��حف واملج�ل�ات ،مق ��دم
برنامج (الريا�ض ��ة يف ا�س ��بوع) منذ عام  1963لغاية  1993حني
ت�أل ��ق يف �إه ��داء العائلة العراقي ��ة �أجمل برامج الريا�ض ��ة يرتقبه
اجلميع عند ال�ساعة التا�سعة من م�ساء كل يوم ثالثاء لي�ستمتعوا
بعفوية التقدمي و�سال�سة الأداء ومتعة الأخبار واملقابالت.
جن ��اح الربنامج ارتبط ب�شخ�ص ��ية البدري املهني ��ة التي جت ّذرت
بعم ��ق يف �س ��احة الريا�ض ��ة بع ��د �أن جم ��ع ب�ي�ن العل ��م الأكادميي
والعم ��ل الإداري ال ��ذي و�ض ��ع ب�ص ��مته املم ّي ��زة خ�ل�ال ا�ش ��غاله
املنا�صب يف احتاد الكرة ا�ضافة اىل براعته يف اجلانب الإعالمي
من�ص ��ة املعلقني بال منازع ك�أول �شخ�ص ي�ؤدي تلك املهمة
واعتالء ّ
يف تاريخ املهنة.
ومع توقف بث برنامج (الريا�ض ��ة يف ا�س ��بوع) ع ��ام  1993غادر
البدري �أر�ض الوطن �أوا�س ��ط ت�سعينيات القرن املا�ضي ،وا�ستق ّر
ب ��ه احل ��ال يف دولة قطر ال�ش ��قيقة الت ��ي تدرك جي ��د ًا كنز اخلربة
الريا�ض ��ية والكفاءة العالية التي تتوافر يف �شخ�صيته ،لتت�سابق
الأندية على اال�س ��تعانة به يف و�ض ��ع اخلط ��ط الإدارية وكان من
ن�ص ��يب الن ��ادي العربي الذي ر�س ��م ل ��ه مالم ��ح الإدارة والتنظيم
وقدّم له خال�صة جهده ب�إتقان وحر�ص.
�أكاد �أج ��زم �أن الرج ��ل ا�ص ��بح ظاه ��رة ارتبطت مبح ّب ��ة النا�س له
الت ��ي �أدركت في�ض احلب ال ��ذي يكتنز دواخله للوطن وال�ش ��عب،
فبادلت ��ه املحبّة وحر�ص ��تْ على تت ّب ��ع كل �أخب ��اره ،و�إن كان بعيد ًا
عنه ��ا ..ويف املقابل كان البدري �أكرث حر�ص� � ًا على التوا�ص ��ل عرب
كل �أحاديثه ولقاءاته ،بل توا�صل مبقاالت ر�صينة هادفة اختار �أن
تكون (املدى) ال�ص ��حيفة الوحيدة من بني �ص ��حف الداخل ا�ضافة
اىل جملة (حوار �سبورت) ال�ش ��هرية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة املدى
التي وا�صل الكتابة فيهما منذ عام  2008لغاية .2014
ولأن للعمر �أحكام ،فقد َ
فر�ض على الفار�س �أن يرتجّ ل من �ص ��هوة
ج ��واده لي�س�ت�ريح من تعب ال�س ��نني وي ��داوي �آالم مر�ض ��ه الذي
�أخ ��ذ من ��ه الكثري ،فاعت ��زل العمل ومل يف ��ارق بيته وا�س ��رته التي
حر�ص ��ت على تقدمي الرعاية ال�ص ��حية له� ،إال �أن حمبيه وزمالءه
مل ينقطع ��وا عن زيارته با�س ��تمرار وتف ّقد احواله ،وهو ما �س� �بّب
الإح ��راج ح�س ��ب اعتقادنا لعائلته التي كانت تعاين بني �ض ��رورة
�أن تو ّفر له الأجواء الهادئة وبني �ص ��عوبة االعتذار عن ا�س ��تقبال
الزائرين له ،فيما ت�سبّبت �إحدى زيارات زميل قدمي له يف �إحداث
ردّة فع ��ل �س ��لبية عندم ��ا ن�ش ��ر على موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
�ص ��ورة غري منا�سبة وغري مقبولة للبدري وهو يظهر عليه التعب
ال�ش ��ديد مبالب� ��س البيت وال نع ��رف الغاية من ن�ش ��رها ،وهل هي
مق�صودة �أم جلهل نا�شرها ،وهل كان �سيقبل �أن يظهر �أمام النا�س
بال�صورة نف�سها؟!
بعد ق�س ��اوة ن�شر ال�ص ��ورة و�ضرورة �أن يوا�ص ��ل البدري عالجه
ال ��ذي يُك ّلف عائلت ��ه مبالغ كبرية يف قطر ،ارت�أت ا�س ��رته نقله اىل
لندن واال�س ��تقرار هناك ملوا�ص ��لة رعايته بعيد ًا ع ��ن �أي ت�أثريات
نف�س ��ية ،وهو ما �س� �بّب ندرة االخب ��ار عنه ،وعدم د ّق ��ة ما تتناوله
بع�ض و�س ��ائل الإعالم يف ظل عدم �إمكانية تف ّقد زمالئه مبا�ش ��رة،
با�س ��تثناء �صديق العمر الالعب الدويل ال�سابق ه�شام عطا عجاج
توا�ص ��ل معه يف جميع الظروف ومل ّ
يتخل عنه بعك�س �آخرين مل
يح�سنوا الوفاء لتاريخهم معه!
م ��ا يحزن يف الأمر� ،أن هن ��اك انفالتا فكريا هجين ��ا اجتاح بع�ض
عق ��ول من يتعمّد ن�ش ��ر �أخبار مز ّيف ��ة عن رحيل الب ��دري ،تك ّررت
�أكرث من م ّرة يف �إ�ص ��رار غريب يفقد نا�شره كل مفاهيم االن�سانية
وحتوّ ل ��ه اىل وح� ��ش يفرت� ��س م�ش ��اعر حمب ��ي الب ��دري وعائلته
الكرمية ،فاملوت �إن ح�ضر ال مف ّر للجميع منه �إن كان طف ًال �أم كه ًال،
لكن حتدّي القدر واال�ستهانة بن�شر الأكاذيب والتالعب بالعواطف
ال �أظنها �إال �إثم ًا وو�ض ��اعة �ستبقى و�س ��م ًا يُخزي وجوه من ي�ص ّر
على ارتكاب تلك الأفعال امل�شينة.
�س ��يظل البدري �س ��اطع ًا بتاريخه ،ورا�س ��خ ًا يف قل ��وب حمبيه ،ال
يحجبه �ض ��باب لندن مهما طال غيابه ،و�س ��تبقى الأعمار بيد الله،
و�س ��نبقى م�ؤمن�ي�ن بقدره ،ولي�س لنا �س ��وى الدع ��اء لأبي زيدون
بتمام ال�ص ��حة والعافية ..تلك هي الر�س ��الة الت ��ي ال ب ّد �أن يفهمها
املُ�سيئون!
َ
فر�ض
ولأن للعمر �أحكام ،فقد
يترجل من
على الفار�س �أن
ّ
�صهوة جواده لي�ستريح من تعب
ال�سنين ويداوي �آالم مر�ضه الذي
�أخذ منه الكثيذر

�صفاء هادي ين�ضم �إىل حملة الآ�سيوي ملكافحة كورونا
 بغداد  /املدى
�أعل ��ن االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم
ع ��ن ان�ضمام �صان ��ع �ألعاب املنتخب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم �صف ��اء هادي
الذي يلعب يف �صفوف فريق كريليا
�سوفيت ��وف الرو�س ��ي اىل حمل ��ة
�إيقاف �سل�سل ��ة املر�ض التي اطلقها
والهادفة لتحقيق الت�أثري الإيجابي
م ��ن خ�ل�ال ن�ش ��ر ر�س ��الة الأم ��ل
والوح ��دة �ض ��من جه ��ود التوعي ��ة
العام ��ة وت�ش ��جيع النا�س م ��ن جميع
�أرجاء الع ��امل على القي ��ام بدورهم يف
�إيقاف جائحة كورونا امل�ستجد (كوفيد
 .)19وكت ��ب االحتاد الآ�س ��يوي لكرةالق ��دم ع�ب�ر موقع ��ه الر�س ��مي :ين�ض ��م وكذل ��ك الرتوي ��ج لقواعد ال�ص ��حة العامة مع الآخري ��ن وكذلك احرتام قواعد العزل
الالعب العراقي �صفاء هادي اىل حملة التي و�ضعتها منظمة ال�صحة العاملية من ال�ص ��حي .ومن جهت ��ه قال �ص ��انع العاب
�إيق ��اف �سل�س ��لة املر� ��ض الت ��ي حتم ��ل خالل البقاء باملنازل وممار�س ��ة اجراءات املنتخب الوطني لكرة القدم �ص ��فاء هادي
ر�س ��الة الت�ض ��امن يف ه ��ذه الظ ��روف النظافة والتعقيم والت�أكد من ترك م�ساحة ع�ب�ر �ش ��ريط فيدي ��و ق�ص�ي�ر ان ��ه :خ�ل�ال

اال�شهر القليلة املا�ض ��ية �شكلت ت�ضحيات
العامل�ي�ن يف جم ��ال ال�ص ��حة والعامل�ي�ن
يف الوظائف اال�سا�س ��ية م�صدر الهام لكل
النا�س ،اعرب عن امتناين الكبري للعاملني
يف اخلط ��وط االمامية والذين يخاطرون
بحياتهم من اجل انقاذ الآخرين.
و�أ�ض ��اف :كما هو احلال بالن�سبة جلميع
الالعب�ي�ن ف�أنني افتق ��د زمالئي واالجواء
داخل امللعب وحما�سة اجلماهري واحداث
ك ��رة القدم ولكن يف ظل انت�ش ��ار فريو�س
كورونا ف�إن ال�شيء الأهم بالن�سبة لنا هو
ان نعتني ب�أنف�سنا وبكل من نحب.
و�أو�ض ��ح �ص ��فاء هادي يف ختام حديثه:
�أدع ��و اجلميع التباع ن�ص ��ائح ال�س ��لطات
املحلي ��ة واملحافظة على الروح الإيجابية
ك ��ي نوا�ص ��ل القي ��ام بدورن ��ا يف ك�س ��ر
�سل�س ��لة انت�ش ��ار املر� ��ض ودع ��م الطواقم
الطبي ��ة التي تكافح انت�ش ��ار ه ��ذا الوباء
العاملي.
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�أفكار في "جدلية المنظور االن�ساني" لمعالجة جائحة كورونا
من الطبيعي �أن تتنوع وتتعدد الآراء والت�سا�ؤالت حول فهم ومعالجة جائحة كورونا ولكنها وبرغم كل
الجهود العلمية العالمية مازالت متوا�ضعة في تقديم نتائج مقنعة للعقل الب�شري  .محورها جدلي بامتياز
يتركز حول طبيعة المنظور االن�ساني و�أين نحن منه من معالجة جائحة كورونا وما الم�ستقبل الم�أمول
للب�شرية؟؟ م�صادر� ،سياقات ومراحل التف�سير جدلية بحكم طبيعة المراحل الزمنية وبحكم منابع
االختالف االيديولوجي – ال�سيا�سي -الثقافي – الح�ضاري �أوالتن�شئة االجتماعية – الفل�سفية �أو بحكم
النظم ال�سيا�سية واالقت�صادية التي هي االخرى لها مرجعيات مهمة متنوعة تنتمي لعنا�صر �أو مكونات تقع
في المحيطين المادي – الطبيعي واالن�ساني – المعنوي – القيمي �أو �إلى االثنين معا .يوميا تح�صد كورونا
الآالف من �ضحايا الوباء العالمي (كوفيد  -19الم�ستحدث).
ل�ست بوارد تق�صي جميع جذور وم�صادر
الوباء املتنوعة املتعددة وال اقطع بوجود
�سبب واحد لظاهرة خطرية ومعقدة جدا
له ��ا �سياقات ذاتية علمية – طبية -بحثية
 ت�أريخية ناجمة عن ت�أثريات وتداعياتانت�شار انواع من االوبئة اخلطرية عامليا
وفرت لنا عربا ودرو�س �أوهكذا يفرت�ض.
ح�ص ��د بع�ضه ��ا املالي�ي�ن واملئ ��ات م ��ن
الب�ش ��ر (الطاعون ،االنفلون ��زا اال�سبانية
وال�س ��ارز �أو غريها) عرب م�س�ي�رة زمنية
طويل ��ة ن�سبي ��ا .علم ��ا ب�أنن ��ا ق ��د نتفق او
ال نتف ��ق م ��ع الت�شخي� ��ص الع ��ام لظاهرة
م�ستج ��دة (كوفي ��د  19-امل�ستح ��دث).
ظاه ��رة �صاغته ��ا عق ��ول طبي ��ة متابع ��ة
لأح ��دث ا�ساليب ومناه ��ج البحث العلمي
وله ��ا مرجعية عاملية معتم ��دة على ر�أ�سها
 منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة WorldHealth
Organization . WHOاالخ�ي�رة م ��ا زال ��ت تنتظ ��ر
التو�ص ��ل ع�ب�ر بح ��وث علمي ��ة م�ستم ��رة
تطوير �أو اال�ستثمار املايل الختيار اف�ضل
عالج ن�سب ��ي ولكنه نهائي ناجع للجائحة
املميتة .من هنا �أهمية �إيراد بع�ض االفكار
املبدع ��ة الت ��ي ت ��دور يف �أو�س ��اط طائفة
وا�سعة من الباحثني حمورها يدور حول
كيفي ��ة �إيجاد خي ��ارات و�سياق ��ات فكرية
منا�سبة جديدة ميكن من خاللها ا�ستثمار
العم ��ل اجل ��دي التناف�س ��ي املكل ��ف ماديا
وزمني ��ا للتو�صل حلل ��ول �شفائية ناجعة
تنف ��ع كل فئ ��ات املجتمع خا�ص ��ة الفقرية
منه � .إن عامل االجتم ��اع ال�سيا�سي �أيرفن
الزال ��و  Ervin Laszloل ��ه العدي ��د
م ��ن االبح ��اث والكتاب ��ات ح ��ول تف�س�ي�ر
الظواه ��ر الت ��ي تنح ��و نح ��و مايع ��رف
بنق ��اط النهاي ��ة Tipping points
يف ظ ��ل حمي ��ط ع ��ام يت�س ��م بحال ��ة م ��ن
الفو�ضى  chaosحيث تظهر اختالالت
معرفي ��ة وعلمي ��ة ميكنن ��ا ان نعرفه ��ا
بـ"ت�شخي�صي ��ة واقعي ��ةRealistic“ -
 Diagnosticت�أثرياته ��ا ق ��د ت� ��ؤدي
�إىل انهي ��ارات عنيفة �إما تعدل او ت�صحح
جزئي ��ا من طبيعة النظ ��ام ال�سائد �أورمبا
ت� ��ؤذن باالنهي ��ار الت ��ام ملنظوم ��ة نظ ��ام
معق ��د معتم ��د �أو رمبا غ�ي�ر متف ��ق عليه.
�آراء الزل ��وا ت ��دور يف حوم ��ة التغيريات
احلرج ��ة مت�أرجحة بني ما يع ��رف بحالة
الفو�ض ��ى " "Chaosومرحل ��ة االنتقال
حلال ��ة النظ ��ام "� ."Orderإن تقربن ��ا

م ��ن نقط ��ة الفو�ض ��ى يف النظ ��ام العاملي
ت�أت ��ي نتيج ��ة �إ�سه ��ام ون�شاط ��ات يق ��وم
به ��ا االف ��راد واجلماعات مهم ��ا بلغ �صغر
حجمه ��ا اف ��رادا وجماع ��ات يف اتخ ��اذ
قرارات حا�سمة �ستنعك� ��س على الب�شرية
�إن �سلب ��ا �أم ايجابا .من هنا جند �أنه كلما
تقربن ��ا م ��ن ظاه ��رة الكارث ��ة االن�ساني ��ة
(ب�ضمنها مانعي�شه حاليا من بالء جائحة
كرون ��ا) تت�صاعد احلاج ��ة �إىل �أن تتظافر
اجله ��ود اجلماعية لإيجاد حل ��ول ناجعة
وحيوي ��ة ا�ستثنائي ��ة لإنقاذن ��ا من منطقة
حاف ��ة الهاوية التي ت�أخ ��ذ �صورا متنوعة
مث ��ل :الهجرات اجلماعي ��ة ،تناق�ص وقلة
املوارد الطبيعية مع تنام وا�ضح لظاهرة
الفقر واجل ��وع العامليتني اللت ��ان و�صلتا
حلدود ج ��د �صعبة ذهب �ضحيتها املاليني
من فئات �ضعيفة معر�ضة للمخاطر الآنية
من جمتمعاتنا (�أطفاال – و�شبابا وكهوال
م ��ن اجلن�س�ي�ن) ترتافق م ��ع ت�صاعد حدة
ظاه ��رة االحتبا� ��س احل ��راري والتل ��وث
البيئ ��ي اخلطري ،وحاليا ت�س ��ارع انت�شار
ع ��دوى كورونا ب�صورة مل تعهد منذ مائة
عام عل ��ى االقل مع كل م ��ا ميكن ت�صوره
م ��ن كوارث �إن�ساني ��ة م�ستقبلية مميتة قد
تك ��ون متالزم ��ة م ��ع موجات �أخ ��رى من
االوبئ ��ة .املعادل ��ة ا�ضح ��ت �إذن وا�ضحة
ل ��كل ذي ل ��ب وب�ص�ي�رة :كلم ��ا تعمق ��ت
العالقات الت�ضامنية بني االمم وال�شعوب
كلما �أمكن �إح ��داث تغيري جوهري نوعي
�إيجاب ��ي يوقف حال ��ة التده ��ور ال�صحي
– البيئي من ��ذرا ب�إمكانية ح�صول تقدم
مثم ��ر على ال�صعيد الك ��وين – االن�ساين
� .ضم ��ن ه ��ذا الت�صور الع ��ام الذي اطلقه
امل�ؤل ��ف �إرف ��ن الزال ��وا يتب�ي�ن �أن امامن ��ا
حقيقت ��ان ت�سهم ��ان بت�ش ��كل اخل�ب�رة
االن�سانية املنتجة حلالة الوعي االن�ساين
Human Consciousness
تق ��دم لنا مايفرت�ض م ��ن تف�سريات مقنعة
ن�سبيا لالحداث وللوقائع تعتمد على:
اوال" :املنظ ��ور البايولوج ��ي للخل ��ق"
�أو"املحي ��ط البايولوج ��ي" ال ��ذي ي�شكل
�شبكة حياتنا الع�ضوية املعقدة.
ثاني ��ا" :املنظ ��ور القيمي" ملعن ��ى احلياة
الت ��ي نعي�شه ��ا (�أهميت ��ه متام ��ا كحيوي ��ة
االوك�سج�ي�ن وعنا�ص ��ر الن�ت�رات يف
اج�سادن ��ا) يتم من خ�ل�ال تفعيل منظومة
وا�سعة م ��ن القيم ،املعتق ��دات املعنوية -
الروحية – الدينية – الفل�سفية – املادية

وغريها.
امل�شكل ��ة التي نحن ب�صددها تتمثل حتى
االن بع ��دم �إمكاني ��ة التقري ��ب الكبري بني
املنظوري ��ن البايولوج ��ي والقيم ��ي –
املعنوي ما يعك� ��س عدم �إمكانية التو�صل
لعالقة متناغمة متجان�سة �إن�سانيا بينهما
ب ��ل ميك ��ن الق ��ول �إن �ش ��كال م ��ن ا�ش ��كال
احل ��رب رمبا ا�ضحى ام ��را واقعا بينهما.
ت�صور كه ��ذا يدخلنا يف مايعرف مبحيط
االزم ��ات crises environment
الت ��ي تعج ��ل بانهي ��ارات جزئي ��ة او كلية
يف النظ ��ام العامل ��ي .لع ��ل م ��ن اب ��رز م ��ا
نلحظ ��ه منذ م ��دة لي�ست بالق�ص�ي�رة عدم
وج ��ود ت ��وازن ن�سب ��ي او مو�ضوعي بني
متطلب ��ات� :أوال ،العي� ��ش امل�ست ��دام يف
كوكبن ��ا (الك ��رة االر�ضية) حيث يفرت�ض
�أن نحر� ��ص جميع ��ا عل ��ى احلف ��اظ علي ��ه
"بيئ ��ة خ�ضراء –زرق ��اء" م�ستدامة يتم
من خ�ل�ال تلبية متطلبات العي�ش النوعي
الرغي ��د  -ال�صحي  .علم ��ا �أنه ومع ازدياد
ف�ت�رات احلظ ��ر ا�ضح ��ى املن ��اخ العامل ��ي
اف�ض ��ل �صحي ��ا نتيج ��ة مل تك ��ن متوقع ��ة
قبل عام  .وثاني ��ا ،بني اندفاع يف املعاين
واملفاهيم التي نحمله ��ا لت�شكيل م�ستقبل
التح ��والت املتطلب ��ة الت ��ي تت�سابق االمم
وال ��دول لتحقيقه ��ا .ل ��ذا ط ��رح الباح ��ث
الزال ��و ت�س ��ا�ؤال منطقي ��ا ي ��دور ح ��ول
اال�سب ��اب الت ��ي جتعلن ��ا نقل ��ل م ��ن قيمة
حماي ��ة ورعاي ��ة الكوكب االر�ض ��ي بينما
يهتم �صناع القرار بخو�ض �سباق الت�سلح
مثال الذي يع ��د جزءا اليتج ��ز�أ من �سباق
يعل ��ي قيمة املادة �أواملنج ��ز الع�سكري او
املادي – التقني على ح�ساب معاين قيمية
ملفاهي ��م عميق ��ة �إن�ساني ��ا وبع�ضها يحمل

ازدواجي ��ة املعن ��ى ونحت ��اج لتو�ضيحها
وفهمها اكرث :اجلم ��ال ،ال�سعادة ،التنوع
احل�ض ��اري –الثقايف ،االهتمام باجلانب
القيمي احل ��ريف – املهني ،تباينات مهمة
لت�ضاري�س االر� ��ض واجلغرافيا ال بد من
فهمه ��ا واال�ستفادة العلمي ��ة منها ب�صورة
اعم ��ق وا�شم ��ل جيو�سيا�سي ��ا ،وظاه ��رة
تنوع االجنا�س الب�شرية غري املحدد عددا
والت ��ي ميك ��ن اال�ستف ��ادة م ��ن منجزاتها
احل�ضاري ��ة ،و�أخ�ي�را ظاه ��رة التده ��ور
امللح ��وظ للمن ��اخ خا�ص ��ة يف الغ�ل�اف
اجلوي املحيط باالر�ض ما قد ي�ؤثر �سلبا
يف احلفاظ على نوعي ��ة عالية من الهواء
النقي ،ومن البحر والرتبة النظيفة مع كل
ما تت�ضمنه من كائنات حية ،ما ي�ستوجب
تقليل درجات احلرارة  .من هنا و�أنطالقا
م ��ن تنام ��ي حال ��ة الوع ��ي االن�س ��اين
ب�ضرورة �إعمال وتفعيل حركات النه�ضة
ال�شامل ��ة الفكري ��ة واملادية مع ��ا "كونيا"
يف ظ ��ل ظاه ��رة مرحل ��ة م ��ن التح ��والت
االن�ساني ��ة Transformational
 Humanistic eraاحلا�سم ��ة
الت ��ي تتطل ��ب �أن تن�ض ��م جمي ��ع ال ��دول
القومي ��ة �إىل حرك ��ة الت�ضام ��ن العامل ��ي
االن�س ��اين لالعتن ��اء بكوكبن ��ا االخ�ض ��ر
وحمايته من كل املخاط ��ر املمكنة .م�س�ألة
حيوي ��ة مل تعد تقع فق ��ط يف �إطار حميط
العامل املث ��ايل  Idealist Worldبل
ميك ��ن �إرجاعه ��ا �إىل نظ ��رة اك�ث�ر واقعية
لالح ��داث وللوقائ ��ع م ��ع كل م ��ا يقت�ضي
م ��ن تقدمي تف�س�ي�رات منا�سب ��ة �أو مالئمة
لطبيع ��ة التط ��ورات �سريع ��ة االيق ��اع
يف ع ��امل مع ��ومل Globalization
� .Worldصحي ��ح �أن العومل ��ة مل متت

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

ولكنه ��ا �ست�أخذ ا�ش ��كاال و�سياقات جديدة
تنطل ��ق مثال من ظاه ��رة تبدو ب�سيطة يف
مظهرها العام ولكنها عميقة يف ت�أثرياتها
تع ��رف باالبتع ��اد االجتماع ��ي Social
 ، Distancingمايقت�ضي يف الغالب
االع ��م تطوي ��ر �آلي ��ات العم ��ل م ��ن خارج
م�ؤ�س�س ��ة العم ��ل او املواق ��ع الثابت ��ة اي
تت ��م ع�ب�ر و�سائ ��ل االت�ص ��ال االجتماعي
واخلا� ��ص مبواق ��ع االنرتن ��ت العاملي ��ة.
كل ذل ��ك يف مرحلة انتقالية ق ��د تطول او
تق�ص ��ر حماي ��ة لل�صحة العام ��ة للب�شر من
خماطر االوبئ ��ة وتلبية له ��دف م�ستدام:
"بق ��اء اجلن�س الب�ش ��ري –Human
 "survivalعام ��ل الوق ��ت واجله ��د
املب ��ذول من قب ��ل املواطن�ي�ن وم�ؤ�س�سات
الدول ��ة يف �إنعا� ��ش الو�ض ��ع ال�صح ��ي
خا�ص ��ة عق ��ب تو�صل الطب لع�ل�اج ناجع
لكورون ��ا �سيعد كفيال برف ��ع �سقف الآمال
والتوقع ��ات من �إرج ��اع تدريجي لطبيعة
احلي ��اة املجتمعي ��ة الت ��ي نعرفه ��ا �ضم ��ن
املحيط�ي�ن الداخل ��ي واخلارج ��ي ولك ��ن
وفقا ل�ضوابط �صحية .كل دولة من موقع
�شرنقته ��ا اوقوقعته ��ا املائي ��ة – الهوائية
العازل ��ة  bubbleيفرت� ��ض �أن يخطط
له ��ا �صناع الق ��رار الر�شي ��د �سرتاتيجيات
ممي ��زة للتنمي ��ة وللنم ��و االقت�ص ��ادي –
االجتماع ��ي – الرتب ��وي  -الثق ��ايف –
التعليم ��ي – العلم ��ي – املعريف والتقني
وغريه ��ا .عل ��ى �ضوئه ��ا ميك ��ن حتدي ��د
مقا�سات علمي ��ة  -زمنية للتو�صل حللول
�صحية –بيئية – جمتمعية فاعلة م�ؤثرة
متكنن ��ا م ��ن جت ��اوز مث ��ل ه ��ذه املرحل ��ة
اال�ستثنائي ��ة ع�ب�ر تاريخن ��ا ال�سيا�س ��ي
احلدي ��ث .لع ��ل م ��ن املنا�س ��ب الق ��ول �إن

امل�شكلة التي نحن ب�صددها تتمثل حتى االن بعدم �إمكانية التقريب
الكبري بني املنظورين البايولوجي والقيمي – املعنوي ما يعك�س عدم
�إمكانية التو�صل لعالقة متناغمة متجان�سة �إن�سانيا بينهما بل ميكن
القول �إن �شكال من ا�شكال احلرب رمبا ا�ضحى امرا واقعا بينهما.

مواجه ��ة التحديات املقبلة يف عامل مابعد
كورون ��ا ل ��ن تت ��م "مثالي ��ا"Idealist -
يف �سي ��اق خمط ��ط ميك ��ن التحك ��م ب ��كل
تف�صيالت ��ه قد يحتوي ق ��درا من الفو�ضى
�أو االختالالت وهو امر طبيعي او واقعي
بالنظر لطبيعة املرحل ��ة اال�ستثنائية غري
املتيق ��ن م ��ن م�ساره ��ا وم ��ن نتائجه ��ا .
الكاتب مت هارفورد Tim Harford
�أ�صدر كتابا عنوانه التكييف :ملاذا ينطلق
النج ��اح دائم ��ا م ��ن الف�ش ��ل Adapt:
why success always starts
 from failureباال�ضافة لكتاب اكرث
حداثة �صدر يف عام  2016عنوانه الالفت
لالنتب ��اه الفو�ض ��ى :ق ��وة ع ��دم االنتظام
الجن ��از التحول يف حياتن ��ا Messy :
The power of disorder to
 . transform our livesمنجزان
بحث ��ا يف ظاهرت�ي�ن هامت�ي�ن �أولهما ركز
على �ضرورة التكييف مع متغريات عاملنا
اخلارج ��ي او الداخل ��ي ال�سريعة االيقاع
برغم ق�ساوة املحيط البيئي هذا من جهة.
ومن جه ��ة �أخرى لي�س بال�ضرورة ان يتم
�إح ��كام برام ��ج التخطي ��ط ال�سرتاتيج ��ي
رغم اهميته ��ا وفقا لأحكام الدق ��ة املثالية
يف وق ��ت نعي� ��ش فيه اخت�ل�االت وا�ضحة
جمتمعي ��ة – اقت�صادية مادي ��ة ومعنوية
"نف�سي ��ة" حيث �أن حالة االختالالت لن
تنتج لنا نظاما ر�صينا ولكنها تبقى مهمة
لإج ��راء تغيريات و�إ�صالحات متطلبة يف
مرحل ��ة ا�ستثنائية نظ ��را لإهمية الرتكيز
على عامل ��ي االبداع واملرون ��ة امل�ستدامة
 Resiliencyيف مواجه ��ة املتغريات
والتغ�ي�رات اجلدي ��دة املقلقة لن ��ا جميعا.
�إن التفاع�ل�ات البيئي ��ة ال�سريع ��ة االيقاع
مقرتنة بتقنيات حديثة �إلكرتونيا ورقميا
توج ��ب اال�ستم ��رار بعملي ��ات التج ��ارب
العلمي ��ة و�ص ��وال حلل ��ول مر�ضي ��ة نافعة
تنق ��ذ الب�شرية من واقعه ��ا املرير .كل ذلك
يتطلب ان يت�ضام ��ن العامل كله يف طريق
النم ��و والتنمي ��ة و اله ��دف اال�سا�سي �أن
تعي� ��ش االن�ساني ��ة جميع ��ا بخ�ي�ر معافاة
من االمرا� ��ض واالوبئة .جترب ��ة العراق
ال�صحي ��ة متارجح ��ة ولكنه ��ا وبرغ ��م كل
التحدي ��ات اجل�س ��ام �إداري ��ا – �سيا�سيا-
جمتمعيا -ثقافي ��ا -اقت�صاديا (مت�أرجحة
ب�ي�ن وف ��رة �أو ن ��درة مالية -نفطي ��ة وفقا
لتقلب ا�سعار النفط) مكنت البالد والعباد
م ��ن ت�شكيل نخب ��ة طبي ��ة وعلمية اعرتف

ويع�ت�رف الع ��امل ب�أنه ��ا متمكن ��ة وتتمتع
بجدي ��ة ومهني ��ة عالي ��ة القيم ��ة ،ا�ضحت
مث ��ار اهتمام العامل ،م ��ا دعى ال�ستقطابها
خ ��ارج ح ��دوده .علم ��ا ب� ��أن الع ��راق ذاته
بق ��ي ي�صارع من �أجل �إقام ��ة "حكم ر�شيد
م�ست ��دام" Good Governance
من خ�ل�ال االبقاء عل ��ى كفاءات ��ه متوطنة
داخل ��ه ولك ��ن م ��ن دون ج ��دوى �إذ واجه
حتديات غاي ��ة يف االمل وال�صعوبة دفعت
يف العق ��ود الثالث ��ة او االربع ��ة االخرية
بابنائه م ��ن املتخ�ص�صني للهجرة للخارج
 .الق ��ادم م ��ن الزم ��ن يتطل ��ب ا�ستقطاب ��ا
�شام�ل�ا ل ��كل الكف ��اءات الطبي ��ة والعلمية
والبحثي ��ة مع رفع مه ��م يف ن�سبة االنفاق
على البحث العلمي والتنموي من الناجت
القوم ��ي االجم ��ايل بدرج ��ة ي�ستحقه ��ا
ابنا�ؤه �إذ "لي�س هناك �أغلى من االن�سان"
عم ��اد احل�ض ��ارة الب�شري ��ة � .أال يكف ��ي ما
جرى للعراق من م�آ�سي �إن�سانية ح�صدت
خرية ابنائ ��ه ب�ضمنها مايحدث يوميا من
م�أ�س ��اة كورونا؟  .حالي ��ا منظمة ال�صحة
العاملية و�صن ��دوق الغذاء العاملي ينذران
ب� ��أن ع�ش ��رة ماليني طف ��ل او مايقارب من
ذلك �سيعان ��ون تبعات كورونا من ظاهرة
�إنخفا� ��ض م�ست ��وى التغذي ��ة النوعي ��ة
ال�صحي ��ة الت ��ي حتتاج عل ��ى االقل) 300
ملي ��ون دوالر( لتجاوزه ��ا كل ذل ��ك
يجري م ��ع ا�ستمرار وه ��دة الفقر العاملي
( $1.90دوالرا يومي ��ا) للعمال ��ة م ��ن
االطف ��ال وال�شباب� .إن ال�شب ��اب ي�شكلون
اك�ث�ر م ��ن  60%م ��ن �شعبن ��ا العرب ��ي م ��ا
يعن ��ي ان �إنتاجية بالدنا لن تتح�سن دون
اهتم ��ام ورعاي ��ة بال�شب ��اب .ات�ساق ��ا م ��ع
�ضرورة رعاية كبار ال�سن ومن اجلن�سني
اي�ض ��ا .يف اخلتام �أمتن ��ى �أن تدرك االمم
وال�شعوب �أننا نعي�ش يف كوكب واحد ما
ينق ��ذ جزءا من ��ه يعني �إنق ��اذ كل الب�شرية
و�إعم ��ار جزء �آخ ��ر منه هو اعم ��ار وبناء
للجمي ��ع دون متييز م ��ا ي�ستدعي خططا
�سرتاتيجي ��ة �شامل ��ة وطني ��ة واقليمي ��ة
حت ��ت رعاي ��ة االمم املتح ��دة وال ��وكاالت
املتخ�ص�ص ��ة بعيدا ع ��ن ت�سيي�س املواقف
او االحت ��كارات االقت�صادية – ال�سيا�سية
�أو تل ��ك الت ��ي تت�ش ��كل لأغرا� ��ض فئوي ��ة
حما�ص�صي ��ة تن�شر الف�ساد ب ��دل �أن تن�شر
قي ��م الع ��دل االجتماع ��ي مقرتن ��ة باملحبة
والتعاي� ��ش امل�ش�ت�رك م ��ن �أج ��ل �إ�سع ��اد
الب�شرية كلها.
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اعرتاف
يف البداي ��ة اع�ت�رف ب� ��أين ل�س ��ت اخت�صا�صي ��ا
يف �ش� ��ؤون امل ��ال واالقت�ص ��اد ،و�إمن ��ا اكتب هنا
كمواطن عراقي له احلق ان يديل بر�أيه الب�سيط
واملتوا�ضع يف هذا املجال ،ومن الأمور اجلميلة
الت ��ي يت�صف به ��ا العق ��ل ال�سيا�س ��ي الغربي انه
ال ي�ستغن ��ي ع ��ن �آراء ال�ش ��ارع يف ح ��ل امل�ش ��اكل
ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة ،فم ��ا
م ��ن �أزمة حت ��ل يف كثري من املجتمع ��ات الغربية
خا�ص ��ة عل ��ى امل�ست ��وى الأمن ��ي واالقت�ص ��ادي
اال وجت ��د �آراء ال�ش ��ارع �سائ ��دة ومتداول ��ة يف
االعالم وحوارات امل�س�ؤولني على اكرب م�ستوى
يف الدول ��ة واحلي ��اة ال�سيا�سي ��ة ،ولذل ��ك� ،أرى
م ��ن املنا�س ��ب ج ��دا �أن ت�ش ��كل حكومتن ��ا جلان ��ا
ا�ستق�صائي ��ة تنزل اىل ال�شارع لت�س�أل النا�س عن
ر�ؤاهم وت�صوراتهم عن احللول والعالجات مما
يعانيه العراق من م�شاكل وا�شكاالت....
انطالق ��ا من هذه الفكرة اطرح هنا بع�ض الأفكار
املتوا�ضع ��ة� ،أي ب�صفت ��ي مواط ��ن عراقي ي�شعر
مبعاناة �شعبه وامته.
ال ميك ��ن تر�شي ��د امل ��ال الع ��ام ب ��دون فك ��رة �أو
بالأح ��رى ب ��دون خط ��ة �سرتاتيجي ��ة ي�ضعه ��ا
خرباء امل ��ال واالقت�صاد ،ومن ث ��م البد من �إرادة
تنفينذي ��ة قوية �شجاع ��ة ،ويف و�ضع مثل ما هو
يف الع ��راق ،نحت ��اج يف ذل ��ك اىل غط ��اء �شعب ��ي
متفاع ��ل ومتعا�ضد ،ولكل من هذه النقاط الثالث
كالم رمبا ي�أتي يف وقته.
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رواتب �سائبة ورمبا غري معقولة:
هن ��اك ر�أي عراقي عام بان رواتب (رفحا) ت�شكل
نقط ��ة هدر خميفة يف ر�صي ��د املال العام ،رواتب
ب�ل�ا �إنتاج ،تتخطى املعقول يف كثري من الأمثلة،

كثري من هذه الأموال تخرج اىل اوروبا وامريكا
و�أ�سرتالي ��ا ،ت� ��أكل من امل ��ال العام لآم ��اد زمنية
متقادم ��ة ،مم ��ا ي�ش ��كل عبئ ��ا مثقال عل ��ى الو�ضع
املعا�ش ��ي للنا�س ،يحرم كثريا م ��ن العراقيني من
فر�ص ��ة عمل �شريف ��ة ،و�إذا كان هذا هو احلال مع
رواتب رفحاء فهو ذاته مع رواتب:ـ
 : 1االنفال.
 : 2ال�سجناء ال�سيا�سيني.
 : 3الرواتب املزدوجة.
و�إذا ُ�ش ��رع كل ذل ��ك بقان ��ون يج ��ب �س ��ن قان ��ون
ملعاجل ��ة ه ��ذا اله ��در ،و�إذا كان وال ب ��د م ��ن هذه
الروات ��ب ب�ش ��كل و�آخ ��ر ل�سب ��ب و�آخ ��ر ،الب ��د
م ��ن ت�سويته ��ا مب�ست ��وى الروات ��ب التقاعدي ��ة،
ول�شخ� ��ص واح ��د م ��ن ا�شخا�ص العائل ��ة� ،سواء
كان رفحاويا او �سجينا �سيا�سيا �أو انفاليا ،فيما
الرات ��ب املزدوج يع ��د خروجا عل ��ى كل الأعراف
الت�شغيلية والوظيفية يف العامل.
ه ��ذا يقودن ��ا اىل الروات ��ب اخليالي ��ة الت ��ي
يتقا�ضاه ��ا كب ��ار رج ��ال الدول ��ة ،ه ��ذه الرواتب
ت�صل يف بع�ض الأحيان اىل ع�شرة ماليني دينار
عراقي ،ورمبا �سمعنا ون�سمع كثريا عن تقاعدية
�أع�ضاء جمل�س الن ��واب ،حتى قيل ان تقاعد احد
ر�ؤ�ساء الربملان ال�سابق�ي�ن �أربعني مليون دينار،
انه ال�سيد حمم ��ود امل�شهداين ،وكذلك ن�سمع عن
راتب الياور مبالي�ي�ن الدنانري ،فهل هذا اال هدر
عام يف املال العام؟
�إن الغ ��اء تقاع ��د الن ��واب وال ��وزراء بع ��د تركهم
الوزارة مطل ��ب جماهريي ،وهو مطلب طبيعي،
وي�ساهم ولو بن�سبة �ضئيلة جدا جدا يف معاجلة
البطال ��ة ،لأين اح�س ��ب هنا ،ان بع� ��ض املوظفني
او املتقاعدي ��ن ال يتجاوز م ��ا يتقا�ضونه راتبا او
تقاعدا  400الف دينار!
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 : 12اخ�ل�اء عق ��ارات الدول ��ة امل�شغول ��ة م ��ن
قبل �أح ��زاب ومنظم ��ات وجمعي ��ات ،وتوظيفها
خلدمة الأجه ��زة الإدارية الت ��ي تعاين من �ضيق
وا�ستهالك وتداعي.

 غالب ح�سن ال�شابندر

بع�ض اخلطوات العملية الب�سيطة
ويف هذا ال�سياق ميكن ان تتخذ الدولة اخلطوات
التالية:ــ
 : 1حذف املخ�ص�صات الباطلة للوزراء (املنافع
العام ��ة) التي داف ��ع عنها بائع الع ��راق عادل عبد
املهدي.
� : 2إلغ ��اء امل�ساع ��دات واملخ�ص�ص ��ات لأي
احتف ��االت ترفيهي ��ه وحت ��ى ديني ��ة ،وحت ��ى
احتف ��االت ابتهالي ��ة وتكرميي ��ة الي �شخ�صي ��ة
كانت ،والي م�ؤ�س�سة كانت.
 : 3قراءة جادة لل�سفارات العراقية يف اخلارج
على �صعيد �أهميته ��ا ودورها يف فائدة العراق،
و�إلغ ��اء بع�ضه ��ا مم ��ن ال تغن ��ي وال ت�سم ��ن ع ��ن
ج ��وع ،مث ��ل ال�سف ��ارة العراقي ��ة يف �أفغان�ستان
وال�صوم ��ال واريرتي ��ا وبع� ��ض دول �أمري ��كا
الالتيني ��ة ،ثم تخفي�ض موظفي بع�ض ال�سفارات
التي ال تعود بفائدة كبرية على البلد.
 : 5دم ��ج جه ��از االم ��ن الوطن ��ي م ��ع وزارة

الداخلي ��ة او الغا�ؤه،و�إناط ��ة م�س�ؤوليات ��ه اىل
جهاز املخابرات.
 : 6الغ ��اء م�ست�شاري ��ة االم ��ن الوطن ��ي ،فه ��ي
زائدة عن احلاجة.
 : 7دم ��ج مديري ��ات ووكاالت اال�ستخب ��ارات
واالم ��ن ،وهيئ ��ة االم ��ن واال�ستخب ��ارات
والإرهاب ...كلها بوكالة واحدة.
 : 8دم ��ج اك�ب�ر ع ��دد ممك ��ن م ��ن الدوائ ��ر ذات
االخت�صا�ص ��ات املتقاربة واال�ستف ��ادة من الكادر
الزائ ��د او املتبق ��ي يف جم ��االت �إداري ��ة تع ��اين
نق�صا يف الكادر الإداري.
 : 9حتجي ��م ح�ص ��ة احل�سيني ��ات واجلوام ��ع
والتكاي ��ا واملراق ��د املقد�س ��ة �سن ��ة و�شيع ��ة م ��ن
الطاق ��ة الكهربائية اىل الن�ص ��ف وتوفري الباقي
للمن�ش�آت الإنتاجية وال�صناعية وال�صحية.
 :10حذف م�شروع (االرتال) الع�سكرية حلماية
امل�س�ؤولني وا�ستبداله بحماية معقولة.
 : 11ا�شغال البنايات احلكومية الفارغة بديال
عن البنايات امل�ؤجرة ،وما اكرثها.

4
توطني رواتب القوات امل�سلحة
ا�صب ��ح احلديث ع ��ن الروات ��ب الف�ضائية حديث
ال�ش ��ارع ،بل وقب ��ل ذلك حدي ��ث امل�س�ؤولني علنا،
وطامل ��ا يرتك ��ز احلدي ��ث هن ��ا ع ��ن وزارة الدفاع
والداخلي ��ة واحل�ش ��د ال�شعب ��ي ،وكالم كث�ي�ر
ي�ؤك ��د ان الروات ��ب الف�ضائية ت�ش ��كل عبئا ثقيال
عل ��ى ميزاني ��ة الدول ��ة ،وت�ساه ��م مّاي ��ا م�ساهمة
يف حرم ��ان كثري م ��ن ال�شباب من م�ص ��در عي�ش
ت�شغيل ��ي ،فهل من عم ��ل للق�ضاء عل ��ى هذه الآفة
املميتة؟
يق ��ول اه ��ل اخل�ب�رة ّ
ان ذل ��ك لي� ��س �صعب ��ا ابدا،
والطريق هو توط�ي�ن رواتب املوظفني ،الب�صمة
ولي� ��س الرق ��م ،و�إن توط�ي�ن روات ��ب الق ��وات
امل�سلح ��ة كفي ��ل بالق�ض ��اء عل ��ى ه ��ذه الظاه ��رة
ال�سافل ��ة ،فم ��ا ه ��و املانع م ��ن اجراء ه ��ذا احلل؟
والعجي ��ب ان توط�ي�ن رواتب املوظف�ي�ن خا�صة
ذوي االنتم ��اء اىل القوات امل�سلح ��ة �صار مطلبا
جماهرييا ،لقد رفعت الفتات ويافطات يف �ساحة
التحري ��ر ،و�س ��وح التظاهرات الأخ ��رى تطالب
بذل ��ك ،ولكن لي� ��س من جميب ،مم ��ا ي�شكل نقطة
ت�سا�ؤل حمرجة هنا!
5
طرد العمالة الأجنبية:
لأنه ��ا تقل� ��ص فر�ص ح�ص ��ول كثري م ��ن ال�شباب
العاط ��ل عل ��ى فر�ص ��ة عم ��ل ،ولأنه ��ا ت�ساهم يف
ت�سري ��ب العملة ال�صعبة ،ولأنه ��ا تثري كثريا من
اجل ��دل عن م ��دى التزامه ��ا بالقوان�ي�ن الوطنية،
ولأنه ��ا رمب ��ا ب� ��ؤر جت�س�س وتخري ��ب وتهريب،

ولأ�سب ��اب �أخ ��رى ،وميك ��ن ان تت ��م العملية على
�شكل خطوات متتالية ،وهذه بع�ضها:
�أوال  :الت�سف�ي�ر الفوري مل ��ن ال ميلك ادلة ثبوتية
ت�سمح له بالتواجد والعمل يف البلد.
ثاني ��ا  :اال�ستغن ��اء عمن ميلك م�ؤه�ل�ات وظيفية
جيدة فيما كانت هناك م�ؤهالت عراقية متوفرة.
ثالث ��ا  :تقلي�ص �أعدادهم التي ت�شتغل يف املرافق
احلكومي ��ة فيم ��ا كان ��ت هن ��اك زي ��ادة يف م�ل�اك
ال�شغيلة منهم ،كما يف املطار وغريه.
رابع ��ا  :يج ��ب ان تق ��وم الدولة بحمل ��ة �إعالمية
لت�شجي ��ع ال�شب ��اب العراق ��ي العاطل ع ��ن العمل
لإ�شغال مواقع عمل ه�ؤالء ،يف حال مت اال�ستغناء
عنهم او ترحيلهم.
ال�شائع ��ات تق ��ول ان هناك اتفاق ��ات وم�ساومات
ب�ي�ن بع�ض اجلهات احلكومي ��ة يف وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية وب�ي�ن �شركات خم�ص�صة
جللب العمالة من اخلارج.
ال ��ذي اعرف ��ه ان الدول ��ة متتن ��ع ع ��ن توظي ��ف
�شخ� ��ص واحد فيما تع ��اين امليزانية من خلل او
نق� ��ص ،ما يعن ��ي ان احل�صول عل ��ى فر�صة عمل
واح ��دة يف القط ��اع اخلا�ص يغن ��ي اخلزينة من
م�ضاعف ��ات توظيف واحد على الأقل ،فكيف فيما
لو مت احل�صول على ع�شرات بل املئات من فر�ص
العمل �إذا مت ترحيل العمالة الأجنبية بعد درا�سة
احلال ��ة بدق ��ة ومو�ضوعي ��ة ،كما ان ذل ��ك يق�ضي
عل ��ى ما ميك ��ن ان ا�سميه جتاره الب�ش ��ر فيما �إذا
�صدق ��ت ال�شائع ��ة التي تق ��ول ان هن ��اك �صفقات
�سري ��ة بني بع� ��ض اجله ��ات احلكومي ��ة وبع�ض
�شركات ا�سترياد هذه العمالة.
هن ��اك كالم ان يف النج ��ف اال�ش ��رف م ��ا يق ��ارب
 16ال ��ف م ��ن ه� ��ؤالء ،ال نع ��رف م ��دى �شرعية
وجوده ��م ،وال م ��دى نظافة وب ��راءة م�ستقبليهم
وم�ستخدميهم!
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باليت المدى

الر�سام مهند العالق ..االنتهاء بال�صفر املو�ضوعاتي
خالد خ�ضري ال�صاحلي

كتبت مرة ان (ادامة ال�صلة
مع اجلمهور) كانت اهم
هواج�س الر�سم العراقي،
وظهرت احلاجة الأوىل لها
حينما بد�أ الر�سم العراقي
يخرج عن طاعة الواقع،
وم�شخ�صاته ،فوجد نف�سه
يف حاجة ما�سة اىل ابقاء
ال�صلة حية مع املتلقي
(اجلمهور) ،الذي وجد
نف�سه ،هو االخر ،بعيدا عن
املحاوالت الفنية التي ن�أت
بنف�سها عن اتخاذ ا�شكال
الواقع ،وم�شخ�صاته ،حقال
ال�شتغالها ،فلم يجد الر�سم
العراقي ،يف هذا امل�سعى ،اال
خيارين ال ثالث لهما:

االختي ��ار االول ،حينم ��ا مت دع ��م
جت ��ارب الف ��ن م ��ن داخ ��ل اللوح ��ة
باعتبارها (واقعة �شيئية) ،وهو ما
جعل اعدادا من الر�سامني يبالغون
يف التم�سك بـ(دعم) اللوحة ببع�ض
م�شخ�ص ��ات الواقع ،اىل درجة قيام
بع�ض (التجريديني) منهم ،ب�إ�ضافة
بع� ��ض العالم ��ات امل�شخ�صة للوحة
التجريدية بع ��د انتهائها!؛ باعتبار
ذل ��ك الفر�ص� � َة االخ�ي�ر َة للوح ��ة يف
ادام ��ة ال�صلة م ��ع الواقع ،وبالتايل
مع (اجلمهور) ،مما يجعل اللوحة،
ذاتها ،ولي�س اخلطاب املحايث فقط،
م�صابني ،بنمط من (ال�شيزوفرينيا
الثقافية) ،والتناق�ض البنيوي ،بني
طبيع ��ة البن ��اء التجري ��دي للوحة،
وب�ي�ن م ��ا ي�ض ��اف له ��ا الحق ��ا م ��ن
م�شخ�صات وا�شكال الواقع.
واالختي ��ار الث ��اين ،ان تت ��م ادام ��ة
ال�صل ��ة م ��ع املتلق�ي�ن بو�سائ ��ل م ��ن

خ ��ارج اللوح ��ة كواقع ��ة مادي ��ة
(م�ستقل ��ة) ،وكان ذل ��ك يج ��ري
عرب انت ��اج (جه ��از مفاهيم ��ي) من
الن�صو� ��ص اللغوي ��ة املكتوب ��ة ،اي
عرب جهاز مفاهيمي خارجي ي�سبق
العم ��ل الفني ،ويب�شر باعمال فنية،
او اجت ��اه ا�سلوب ��ي ،باعتبارهم ��ا
ناجت امتثال لذلك اجلهاز املفاهيمي،
ولق ��وة ا�سانيده (اخلارجية) ،وهو
م ��ا اتبع ��ه اثن ��ان م ��ن اه ��م �صن ��اع
اال�ساطري (املفاهيملغوية) يف الفن
الت�شكيل ��ي العراق ��ي� :شاك ��ر ح�سن
�آل �سعيد خ�ل�ال املرحلة التجريدية
التعبريي ��ة ،وال ��ذي ا�ص ��در العديد
من الكت ��ب التي كانت تعترب اعماله
(ناجت) خطابه املدون ،بد�أت بكتاب
(احلري ��ة يف الف ��ن) و(الر�ؤي ��ة
الت�أملية) و(البعد الواحد) وغريها،
وحمم ��ود �ص�ب�ري خ�ل�ال مرحلت ��ه
التجريدية الهند�سية التي اعتربها
تطبيق ��ا لـ(واقعي ��ة) ذري ��ة جدي ��دة
ه ��ي (واقعية الك ��م) او الكوانتوم،
وتطوي ��را للواقعي ��ة املارك�سي ��ة،
مبعنى انه كان وما يزال يف ميدان
(الواقعي ��ة) ،ولكنه ��ا واقعية تالئم
الع�صر ال ��ذري ،وا�صدر عنها كتابه
ال�شهري (واقعية الك ��م) ،باعتبارها
(واقعية) ع�صرنا احلا�ضر.
حينما قام �سيزان بخف�ض مو�ضوع
لوحات ��ه اىل اق ��ل من�س ��وب ممكن؛
انته ��ت اللوح ��ة وقته ��ا اىل حم�ض
تفاح ��ات ،وقته ��ا �شع ��ر املهتم ��ون
بالف ��ن الت�شكيل ��ي �إن اللوحة ميكن
ان تبقى حمتفظ ��ة ب�صفتها كلوحة،
ب�أق ��ل قدر من املو�ضوع ،وقد اكتفى
�سيزان بح ��دود ثورته تلك ،وكانت
مقرونة ب�أ�سل ��وب �شخ�صي اعتربه
معاجلات �شكلي ًة ادت فيما
عا ُمل الفن
ٍ
بع ��د اىل ظه ��ور الث ��ورة التكعيبية
ربه ��ا الث ��ورة ال�شكلي ��ة
الت ��ي �أعت ُ
التي اعقبت �سي ��زان ،ولكنها كذلك،
مل متتل ��ك اجل ��ر�أة الكافي ��ة ،وقتها،
�سوى اىل خف�ض (ال�شكل) لأقل قدر
ممكن ،وه ��و مامل ي � ْ
�رق لـ(كازميري
ماليفيت� ��ش) ال ��ذي كان ي�سع ��ى اىل
ق ��در اك�ب�ر م ��ن تخفي� ��ض من�سوب
ال�شكل يف اللوح ��ة ،فجاءت لوحته

ال�شهرية (مرب ��ع � ٌ
أبي�ض على خلفية
بي�ضاء) ،ليدخل ال�شكل يف اللوحة،
ويف الر�س ��م احلدي ��ث مرحل ��ة
(ال�صفر) ،وهو ما �سعى اليه (مهند
الع�ل�اق) يف اعمال ��ه االخ�ي�رة التي
اطلعت عليها.
ه ��ذا م ��ا خط ��ر يل وانا اعاي ��ن اخر
�صفحات جتربة الر�س ��ام العراقي،
املقي ��م يف هولندا (مهن ��د العالق)،
والت ��ي ب ��دت يل ،وه ��ي ال تغ ��ادر
م�شخ�ص ��ات الواق ��ع وحده ��ا،
ب ��ل وجت ��رب (�صفري ��ة) ال�ش ��كل
واملو�ض ��وع ،فبع ��د ان ق�ض ��ى زمنا
يج ��ري جتارب ��ه عل ��ى م�شخ�ص ��ات
الواقع� ،شعر ان حتقق �صفة العمل
الفن ��ي لي�س ��ت مرتبط ��ة بالواق ��ع،
وم�شخ�صات ��ه ،و�سردياته ،فابتد�أت
وجهَة �أخرى،
اعماله تتج ��ه بثباتْ ،
نح ��و اف ��اق م ��ن الر�س ��م اخلال�ص،

وك�أنه ��ا تب ��دو غري مكرتث ��ة لق�ضية
ال�صل ��ة باجلمه ��ور ،لي� ��س بفع ��ل
االعتق ��اد بع ��دم اهميته ��ا ،وامن ��ا
لالعتق ��اد ب� ��أن ه ��ذه التجرب ��ة ق ��د
جتاوزت ه ��ذا املو�ضوع من خالل:
ايج ��اد و�سائ ��ل حتقق تل ��ك ال�صلة،
لي�س عرب التطابق (امل�شخ�صاتي)،
او التماث ��ل ال�شكل ��ي مع موجودات
الواقع ،وامنا ،ع�ب�ر و�سائل اخرى
اهمها ،بالن�سبة للجمهور ،خلق اثر
بدي ��ل لتلك امل�شخ�صات ،واالهم هو
ان يتم ذلك ،عرب التحول من التجذر
امل ��كاين ،وه ��و الع ��ودة اىل اق ��ل
االبع ��اد ()Dimensions
يف اللوح ��ة ،وه ��و م ��ا مل يكن هدفا
ملهن ��د الع�ل�اق يوم ��ا ،ومل يك ��ن
يطم ��ح ،ان حتي ��ل ا�شكال ��ه ،اىل ما
مياثله ��ا م ��ن ا�شي ��اء الواق ��ع ..فهو
اذن ين�سج ��م داخليا مع فهم ماتي�س

الذي اعرت�ضت عليه �سيدة �شاهدت
عمال فنيا له �صوّ ر فيه امر�أة ب�ساعد
اعوج او �أق�صر من الالزم ،ف�أجابها
ب ��ان ما موج ��ود يف اللوح ��ة عالمة
م�ستقلة للمر�أة ،ولي�ست امر�أة.
تب ��دو اعمال مهن ��د الع�ل�اق وك�أنها
ناجتة عن مت�سك ��ه ،ب�إميان را�سخ،
ب� ��أن العم ��ل الفن ��ي لن يك ��ون عمال
ابداعيا ان مل يحقق �صفته باعتباره
(جت ��ذرا ماديا) ،ونعن ��ي بـ(املادي)
هن ��ا ،ان يتخط ��ى ح ��دود (التج ��ذر
املكاين) ،الذي ق ��ال به �شاكر ح�سن
�آل �سعي ��د ،ويعن ��ي ب ��ه :تال�ش ��ي،
او ت� ��آكل ،الوج ��ود (الأَبع ��ادي)،
والأبعادي تعني �أبعاد العمل الفني
او (ال�سط ��ح الت�صوي ��ري) للوحة،
وابعاده الوهمية كذلك.
ان (التج ��ذر امل ��ادي) ،وه ��و ت� ّأه ٌل،
او (بح � ٌ�ث تراجع � ٌّ�ي) نح ��و البني ��ة

� ستار كاوو�ش

التحتية للعم ��ل الفني ،ولي�س نحو
�أبع ��اده الهند�سي ��ة ،وان التج ��ذر
امل ��ادي ذا �صف ��ة (مكاني ��ة) حت ��ى
وان انته ��ت ابعاد العم ��ل الفني يف
(النقطة) ،من خالل (عامل الأبعاد(:
ثالث ��ة �أبع ��اد جم�سم ��ة :يف فن ��ون
النحت ،واخل ��زف ،وف ��ن العمارة،
والف ��ن املفاهيم ��ي ..ال ��خ وجذرها
البع ��دان (انتف ��اء العم ��ق) ..ث ��م
جذرهما ال ُبع ��د الواحد ،وحتوالته
اىل (احلروفي ��ة اخلال�ص ��ة او
املتخفية).
ان جتربة (الال�شكل) ،التي تدخلها
�أعم ��ال مهند العالق ،هي حماولة ال
ته ��دف اىل هدم ال�صل ��ة مع الواقع،
امن ��ا له ��دم الن�سق الفن ��ي امل�ؤ�س�س
لي� ��س فق ��ط عل ��ى اعتب ��ار الر�س ��م
�ش ��كال من ال�صل ��ة مع الواق ��ع ،امنا
باعتباره ��ا هيمنة عن�صري (ال�شكل
والل ��ون) ،والتح ��ول اىل مفه ��وم
املادة ،ال ��ذي عرفه �شاك ��ر ح�سن �آل
�سعي ��د ان ��ه ي�شتم ��ل الل ��ون واملواد
امل�ضافة اىل اللوحة ،وكل التقنيات
امل�ؤث ��رة عل ��ى �سط ��ح اللوح ��ة من:
ل�ص ��ق ،ح ��ك ،وترقي ��ع ،وجتمي ��ع،
وح ��رق ،وخ ��رق ،وهي م ��ا يجملها
بالتقني ��ات التي حتاكي (التفاعالت
املحيطي ��ة) :الكثاف ��ة ،وال�سيول ��ة،
والهبوب واالحرتاق...
ان ما اعتربناه (التجذر املادي) يف
فن الر�سم الت�شكيلي :و"العودة اىل
تعن عالقة �إنكارية بقدر
ال�صفر ،مل ِ
ماهي ع ��ودة اىل توا�ضع الأ�صول،
�أي الأ�صول الب�سيطة حيث التحرر
م ��ن زح ��ام الرتاكم ��ات الدخيلة...
حيث ال مدلول حمدد� ،إمنا يدل على
ذاته ووج ��وده فح�س ��ب ...ونهاية
الطري ��ق يف الف ��ن الالمو�ضوع ��ي،
حيث يقدم �أب�س ��ط �أ�شكال الإيجاز،
واالخت ��زال يف ال�ش ��كل واللون...
(والت ��ي ع ��اودت الظه ��ور يف)
الإجتاه ��ات الأمريكية والأوروبية
يف ال�ستيني ��ات وال�سبعيني ��ات من
القرن الع�شرين ،وعرفت بـ"املنيمال
�آرت (،)Minimal art
�أو الفن الإيجازي" ،ح�سب ما ت�ؤكد
د .اماين علي فهمي (م�صر).

الفنان �صادق �سعيد

مهارة يدوية جت�سد حقبة من تاريخ العراق عرب ت�صميم ال�سيارات
ما�سالقي�سي

�شغ ��ف وح ��ب ال�ت�راث وبالأخ� ��ص �صناع ��ة
ال�سيارات دفع ب�صادق ال�سعدي ،مواليد عام
 ،1977م ��ن مدينة كربالء واحلا�صل على
�شه ��ادة الدبل ��وم يف امليكاني ��ك ،اىل التفكري
بت�صمي ��م من ��اذج م�صغ ��رة م ��ن ال�سي ��ارات
القدمية الت ��ي كانت جتوب �ش ��وارع العراق
يف العقد املن�صرم ،اذ يقول" :حبي ل�صناعة
ال�سي ��ارات القدمي ��ة وع ��دم وج ��ود من ��اذج
م�صنعة �سابقا كان ال�سبب وراء انطالقي".
ابتدع �صادق فكرة �صناعة مناذج ال�سيارات
امل�صغرة يدوي ��ا مبف ��رده وب�إمكانات ب�سيط
منزلية يف حجرة جهزها خ�صي�صا كا�ستديو
للعم ��ل يف منزل ��ه يف باب ��ل .م�ستن ��دا اىل
الطرق واالدوات التي تدرب عليها يف جمال
درا�ست ��ه االكادميي ��ة بعل ��وم امليكاني ��ك يف
اجلامع ��ة ،وعن طريقة �صناعتها يو�ضح لنا:

"طرق �صناعة النماذج تعتمد ت�سل�سال معينا
م�شابها لطرق الت�صمي ��م بامل�صانع ،لكنه يتم
بطريقة يدوي ��ة ،اذ ابد�أ م ��ن اختيار املوديل
وعم ��ل الر�سوم ��ات واختي ��ار احلج ��م املراد
تنفيذه ،واختيار اخلام ��ات التي ن�ستخدمها
لتنفيذ النموذج االويل ،مثال ،الفوم والفلني
والطني لنحت النموذج ،وبعدها ن�صنع قالب

�سيلك ��ون ل�صن ��ع ن�سخة من الفاي�ب�ر كال�س،
واخريا مرحلة التلوي ��ن ب�أ�صباغ ال�سيارات
االعتيادي ��ة،بوا�سط ��ةجه ��ازااليرب� ��ش".
يف خ�ض ��م الت�ضخ ��م الهائ ��ل م ��ن ال�صناعات
التكنولوجي ��ة احلديثة والقطع واملنحوتات
الفني ��ة امل�صنع ��ة �آليا ،والتي له ��ا جمهور قد
يف�ض ��ل اقتن ��اء ما ه ��و جاهز و�سري ��ع! ،هل

تلقى تلك االعمال اليدوية رواجا يف جمتمع
ال�شب ��اب العراق ��ي؟ ،يجيب ال�سع ��دي قائال:
"االعمال التي انفذها هي للعر�ض فقط وقد
البي بع�ض طلبات البي ��ع لت�سديد التكاليف،
وهي تالق ��ي رواجا وا�سع ��ا يف العراق لكن
للأ�س ��ف ال ميكن تغطية الطل ��ب ب�سبب طول
الوق ��ت امل�ستغ ��رق لتنفيذ النم ��وذج الواحد
ال ��ذيق ��دي�ص ��لمل ��دة�شه ��راو�أك�ث�ر".
االعم ��ال الفني ��ة الفردي ��ة حتت ��اج لدع ��م
متوا�ص ��ل يف �سبي ��ل ا�ستمراره ��ا وبلوغه ��ا
الهدف املرجو يف تطوي ��ر الر�ؤى الب�صرية،
ومنها �صناعة وت�شكيل القطع والتحف التي
جت�سد حقبة تاريخية ومرحلة تراثية للمدن
واالوط ��ان ،م ��ا ي�ضفي توثيقا م ��ن نوع �آخر
مل�س�ي�رة التاريخ البد له ان يحظ ��ى باهتمام
ب ��ارز ال�سيم ��ا م ��ن قب ��ل ذوي االخت�صا�ص،
وعن هذا ال�ش� ��أن يعقب ال�سع ��دي قائال" :ما
انف ��ذه م ��ن من ��اذج �أق ��وم بعر�ض ��ه يف اح ��د
املتاح ��ف العراقي ��ة املهتم ��ة بال�ت�راث ،لأين
اطم ��ح لإن�ش ��اء متحف امل�صغ ��رات العراقي،

الذي ي�شمل مدنا م�صغ ��رة لعدة حقب زمنية
ليك ��ون وجهة �سياحية وفني ��ة وتثقيفية لكن
ي�ؤ�سفني الق ��ول اين مل اح�صل على دعم من
احلكومة العراقية او اجلهات املخت�صة بهذا
املجال".
بع ��د االنفت ��اح ال�سريع احلا�ص ��ل يف الآونة
الأخرية و�سرعة تناقل املعلومات والتجارب
الإن�ساني ��ة ع�ب�ر الع ��امل م ��ن خ�ل�ال ال�شبك ��ة
العنكبوتي ��ة ومن�ص ��ات التوا�ص ��ل ،يالق ��ي
بع� ��ض ال�شب ��اب �ضالته ��م يف التعب�ي�ر ع ��ن
اهتماماته ��م وبالأخ�ص التي متث ��ل الرتاكم
املع ��ريف واالدبي والفني ب ��كل اطيافه ،وكل
جتربة �س ��واء كانت م�سبوق ��ة او م�ستحدثة
قد ت�ت�رك اثرا ل ��دى اجليل املعا�ص ��ر ،وبهذا
ال�ص ��دد يق ��ول ال�سع ��دي م�ست�أنف ��ا" :يف
الفرتة الأخرية ب ��د�أت تظهر بع�ض املواهب
ال�شبابي ��ة املهتمة ب�صناعة امل�صغرات ولدينا
جتمع ��ات من خ�ل�ال كروب ��ات عل ��ى و�سائل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي لنتب ��ادل اخل�ب�رات
واملعلومات با�ستمرار".

ال�ساحر العجوز
بهدوء ورويَّة ،ت�صحبه
دخل مر�سمي بتمهل وهو ينقل خطاه
ٍ
اقرتب مني َع َلتْ وجهه ابت�سامة
امر�أتان جميلتان جدًا ،وحني
َ
متحفظة و َم َّد يل يده معر ًفا بنف�سه (�أنا ال�سيد جون كورديل)،
رحب ��تُ بالثالث ��ة ،و�أن ��ا �أنظ ��ر اىل ه ��ذا الرج ��ل ال ��ذي جتاوز
اخلام�س ��ة وال�سبعني من العمر كما �أنظ ��ر اىل ممثل �سينمائي
عجوز ب�شعره الالمع الذي يبدو ك�أنه �صففه تو ًا بـ(كرميربيل)
ومالب�س ��ه الكال�سيكية التي ذكرتن ��ي بالعبي الغولف الأثرياء
كب ��ار ال�س ��ن ،ت�ض � ُ
�اف اىل ذلك ن�ب�رة كالمه الت ��ي �أعادتني اىل
العوائ ��ل العريق ��ة يف مدين ��ة اله ��اي ،كل ذلك امت ��زج بطريقة
ت�أمله للوح ��ات وحديثه عنها� .أح�ض ��رت القهوة ،حيث م�ضت
ال�سيدت ��ان تتنق�ل�ان بغن ��ج مثل فرا�شت�ي�ن يف �أرج ��اء املر�سم،
أ�سهب كوردي ��ل يف النظر اىل لوحة �صغ�ي�رة مت�سائلاً
بينم ��ا � َ
(هل ر�سمت هذا اجلزء من اللوحة بجهاز االيربر�ش؟) ف�أجبته
بالنف ��ي و�أنا �أم�س ��ك بواحدة من فر�ش الر�س ��م ،مو�ضحً ا ب�أين
ق ��د ر�سمت اللوحة كلها بالفر�شاة .بع ��د حديث ق�صري �أعطاين
كارت ��ه ال�شخ�صي متمنيًا لقاءات قادم ��ة لر�ؤية لوحات جديدة
يل .و�أثناء خروجهم ،وبعد �أن اجتازت ال�سيدتان عتبة الباب،
ا�ست ��دار كوردي ��ل برويَّة ،وع ��اد ب�إجتاهي م�ش�ي ً�را الـى لوحة
تظهر فيها امر�أة �شاردة ،هام�سً ا (لوحة رائعة ،لكن ملاذا جعلت
�أ�صاب ��ع املر�أة بهذه النحافة ،الرجال يحبونها ممتلئة) قبل �أن
ترت�سم على وجهه ابت�سامة ماكرة.
حدث ذلك قبل ع�شرين �سن ��ة تقريبًا حني زار كورديل مر�سمي
�أول مرة ،لأعرف ب�أنه �صاحب غالريي (غرينويت�ش فيلج) يف
مدينة الغرا�س جنوبي فرن�سا ،كما كان �صاحب غالريي يحمل
ذات اال�سم يف نيويورك و�أم�سرتدام .رجل ق�صري القامة يحمل
ح�سا�سي ��ة خا�ص ��ة للتقرب من الن�س ��اء وكذل ��ك اللوحات التي
ميك ��ن �أن تباع .يح ��ب �أن ت�صاحبه ن�ساء جميالت تبدو عليهن
مظاه ��ر الغنى ،وف ��وق هذا يجيد الكالم املنم ��ق اجلميل ،لكنه
ال يخل ��و من مك ��ر ،ولديه خربة كبرية وط ��رق خا�صة للم�ضي
يف ا�ست ��دراج الزبائن لأجل �ش ��راء اللوحات ،فهو يعرف كيف
يلتق ��ط ال�شخ�ص املهت ��م بلوحة معين ��ة ،فيتظاه ��ر حينها ب�أن
هن ��اك �أكرث من زبون مهتم بها لأنها يف غاية اجلمال والتفرد،
وي�سهب يف احلديث عن تقنيتها وحياة ر�سامها الذي �سرتتفع
قيمة لوحاته يف االيام القادمة.
يف �أحي ��ان كثرية كن ��تُ �أغلق باب املر�سم و�أذه ��ب لزيارة هذا
املعر� ��ض �أو ذاك الغال�ي�ري يف مقاطع ��ة درينت ��ه الت ��ي ع�شت
فيه ��ا �أكرث م ��ن ع�شر �سنوات ،وهناك كن ��ت �أرى كورديل الذي
كان يحر�ص على احل�ضور قب ��ل االفتتاحات ،لي�أخذ مكانه يف
الباح ��ات اخلارجي ��ة يف حدائق الغالريه ��ات ،حتيط به ن�ساء
جمي�ل�ات� ،أحييه كالعادة ،و�أ�شرب ب�صحبته احيا ًنا قدح نبيذ،
ثم �أم�ضي مل�شاهدة املعر�ض و�أنا �أردد مع نف�سي (هكذا عرفتك،
و�ستبق ��ى حتى �آخر ي ��وم يف حياتك ،تهوى �أج ��واء الرفاهية
وتغويك الن�ساء املخمليات).
عا�ش كورديل �سنوات طويلة من حياته يف خم�سينيات القرن
املا�ضي بني نيويورك و�أم�سرتدام وباري�س وربطته �صداقات
كثرية مع ر�سامني م�شاهري �أمثال جاك�سون بولوك ووليم دي
كونن ��غ وغريهم من فن ��اين التجريدية التعبريي ��ة الأمريكية،
كذلك كانت له عالقات وا�سعة مع الكثري من املمثالث واملمثلني
املعروف�ي�ن ،وباعتباره � ً
أي�ضا عازف جاز حمرتف ق�ضى طوال
حيات ��ه يعزف على �آل ��ة الت�شيلو لذا ربطت ��ه عالقات كثرية مع
عازيف ومغني اجلاز الأمري ��كان مثل �أيرول غارنر ونات كنغ
كول وليونيل هامبتون والكثريين غريهم.
زارين يف املر�سم مرات عديدة ،وحتى بعد انتقايل اىل مدينة
هوخف�ي�ن تك ��ررت زيارات ��ه يل ،وق ��ام بعر� ��ض جمموع ��ة من
لوحات ��ي يف الغالريي الذي ميلكه مبدينة الغرا�س الفرن�سية،
ومل يكت ��ف ببيع بع� ��ض �أعمايل بل ا�شرتى ق�س ًم ��ا منها ً
اي�ضا.
احتف ��ل كورديل قبل �أي ��ام مبيالده ال�ساب ��ع والت�سعني �صحبة
الأه ��ل وبع� ��ض اال�صدقاء ،وهو م ��ازال متحم�سً ��ا للحياة وما
تخبئه من جمال ومفاج�آت .لكن تقدمه يف العمر مل مينعه بكل
الأحوال من االن�شغ ��ال بالفن والتفكري باللوحات واملو�سيقى
التي غمرت كل حياته ،وكذلك مل يقف عمره املديد حائلاً �أمامه
وه ��و ي�سرتق النظ ��ر خل�سة المر�أة جميلة تخط ��ر �أمامه ،لعله
ي�سرتد من خاللها �سح ��ر �أيامه اخلوايل وي�ستعيد معها ليايل
�أم�سرتدام اخلالدة.
في �أحيان كثيرة ُ
كنت �أغلق
باب المر�سم و�أذهب لزيارة هذا
المعر�ض �أو ذاك الغاليري في
مقاطعة درينته التي ع�شت فيها
�أكثر من ع�شر �سنوات

يف رث����������اء الأدي��������������ب ال��������روائ��������ي حم����م����د ج���ب��ر ع����ل����وان
مرثية وداع
نعيم عبد مهلهل

1
�س ��تبكي كل حيات ��ك ي ��ا هدهد �س ��ليمان،
لأنك يف �آخر م�ش ��اوير حياتك اتيت بنب�أ
موت روائي من اهل الثورة.
تلك �أ�ضحية جاءت يف رم�ضان على غري
موعد اعيادها.
�سم ��ى ب�أ�سم ��ك ي ��ا اب ��ن عل ��وان ،وذب ��ح
الدمع ��ة وغالف كت ��اب ال�سيد ميم ،ومثل

يتام ��ى �ساحة  . 55يتع�ث�ر خطو ال�سرد
ب�ي�ن الأخب ��ار ومراث ��ي الأدب ��اء وح ��زن
املتنبي وروما.
حممد علوان ،ما هذا اخلرب املزعج.
حتمل حقيبتك الدبلوما�سية وتت�أنق.
ال تذهب اىل ب�صرة مربد
بل تذهب لظلمة حلد
2
مل تك ��ن �صديق ��ي ،ب ��ل كن ��ت اخ الفط ��رة
والرومنطيقي ��ات و�شا�ش ��ات عرو� ��ض
االفالم احل�سية.
حتل ��م بطريق ��ة اخلا�ص ��ة ،وحت ��زن مثل
اللغة اجللفية ،وتبعرث �ضحكتك املمدودة
مثل خيط حرير من ناحية �شنغهاي حتى
ق�ضاء قلعة �صالح.
والآن بغيابك لن ن�شرب خمرا حلوا .
بل ن�شرب هذا املاء املالح.
�أبو دنيا ..

3

ال�شم�س �ست�شرق غدا..
نورك خمتبئ عنها يف ظلمة قدرك.
م ��ا زال جنود �سريتنا يف الرابية الأوىل
يف بنجوين .
يطربون بنخوتك.
ومقولتك ال�سحرية.
ال�شظاي ��ا حل ��وى حني تغن ��ي كوكب هذا
القلب وهذا ال�شرق.
الآن يا حممد علوان جرب
ال �أغدا القاك
وال لل�صرب حدود
وال يوما ا�سطوريا يف دائرة التقاعد
الأيام �شربتك
ونحن من يغ�ص الآن ب�سبب موتك.
4

غربتنا ،وغربتك .
عطرنا وعطرك
ا�سم الطني وا�سم الوردة
من يكت ��ب ثانية �شوق عمودك يف طريق
ال�شعب

امربتو ايكو �أم �سلمان املنكوب
الهي..
بغداد ت�أن..
لقد فقدت هذا املحبوب
5
الآن ،ايامن ��ا كله ��ا مراث ��ي ،ومث ��ل خت ��م
خمتار ختمتها �أنت بدمعة وقطرة ع�سل
ولو كنت هناك
اق�س ��م باخل�ض ��ر ح ��ي الداري ��ن �س�أجعل
ثوابك الف �صحن قيمر
لكنني بعيد عنك يا حلو املع�شر
فوبرت ��ال االملانية  /م�س ��اء  22 /ماي�س
2020
حممد علوان جرب
حيد عبد احل�سن
�أطوي يدي
�أب�سطها
اجلناح
و�أ�شاه ُد �سفين ًة من�شور َة
ِ
عينا "و�سام" تبحثان عن �أبيه يف يدي
جتدّان يف الر�ؤية �إىل ال�سماء

وت�سدران يف الر�ؤيا...
�ساعدوين يا �أ�صدقاء
كيف يل �أن �أع ّزي امللكة
وابن َة امللكة
 امللكة احلفيدة -والأم� ،أم دنيا؟
يا من �أ�سم َ
ْ
ّيك الأخَ
ال�صديق
احلبيب
َ
ْ
وال�ساق
يل
يا من كنت الذراعَ
يا �أيها ال�شه ُد امل�ص ّفى
يا �أيها ال�ضوعُ الذي ال يتب ّد ُد
البحر �أك ُ
�إن لونَ
رث وح�ش ًة،
ِ
�أ�ش ّد عَتم ًة
�آنَ خط � ٌ
هبهبات
�وط القل � ِ�ب ت�شتب � ُ�ك م ��ع
ِ
الرياح
ْ
�أطوي يدي
�أفتحها
و�أ�شاهد �سفينة من�شورة الأجنحة
مات �أبو دنيا!
أخيب امل�سعى �إذن!!!
ما � َ
* "و�سام" هو ابن حممد علوان جرب
و"امللكة" هي "دنيا" ابنته

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر

العمود
الثامن

Editor-in-Chief

Fakhri Karim

 علي ح�سني

General Political daily
25 May 2020

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ
الزناد

ﺷﻤﺮﺍﻥ

»ﺃﺑﻮﻛﺎﻃﻊ«





ﺍﻟﻴﺎﺳﺮﻱ »ﺃﺑﻮﻛﺎﻃﻊ«

ح

ﺷﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻴﺎﺳﺮﻱ

ﺭﻭﺍﻳﺔ

ﻟﻘــﺪ
ﺑﺤﺜــﺖ
ﹾ
رواﻳــﺔ أﺑﻮﮔﺎﻃــﻊ اﻟﺒﺎﻫــﺮة
)اﻟﺮﺑﺎﻋﻴــﺔ( ﻓــﻲ ﺟــﺬور اﻟ
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ
ﺘﻜﻮﻳــﻦ اﻷﺳــﺮي ﻟﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ
ﺮﻳــﻒ ،وﻛﻴــﻒ ﻳﺤﺘــﺪم
اﻟﺠــﺪل اﻟﺪاﺧﻠــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻘــﻮي اﻟﻐﺎﻟ
اﻟﻨﻔــﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ،ﺟــﺪل
ــﺐ ،وﺟــﺪل اﻟﻀﻌﻴــﻒ،
اﻟﺸـ
وﺟــﺪل اﻟﺜــﻮري اﻟﻤﺘﻤــﺮد
ﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘــﻲ ﹼ
ﺟﺴــﺪﺗﻬﺎ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﻘﺘــﺮب ﻣﻨـﺎﹼ ،وﻧﺘﻌــﺮف ﹼ واﻟﺨﺎﻧــﻊ اﻟﺠﺒــﺎن ..وﻛﺎﻧــﺖ
أو ﻧﺸــﻢ
ﹼ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﻧﺘﺴـ ﹼ
ـﻤﻊ وﺟﻴــﺐ ﻗﻠﻮﺑﻬﺎ،
ﻋﻄــﺮ اﻟﺒﺨــﻮر اﻟــﺬي ﻛﺎﻧــﺖ
اﻟﻌﺮاﺋــﺲ ﺗﻌﻄ ﹸ
أﻣــﺎ اﻟﺠــﺰء
ﹼــﺮ ﻣﺨﺎدﻋﻬــﺎ ﺑــﻪ..
اﻟﺨﺎﻣــﺲ ﻣــﻦ رواﻳﺘــﻪ ،واﻟـ
اﻟﺨﻠــﻒ( ﺑﻌــﺪ وﻓــﺎة اﻟﻜﺎﺗــﺐ ،ﻓﻘــﺪ ـﺬي ﺻــﺪر ﻋــﺎم  1982ﺗﺤـ
ﹺ
ـﺖ اﺳــﻢ )ﻗﻀﻴــﺔ ﺣﻤــﺰة
ﻣ
ـ
ـﺪﹼ
د
زﻣ
ـ
ـﻦ
إذ ﻋﺎﺛــﺖ
اﻟﺮواﻳــﺔ ﻟﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ زﻣ
ﻗــﻮ اﻟﻈــﻼم اﻟﺨــﺮاب ﻓ
ــﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ،
ــﻲ اﻟﻌــﺮاق ﺑﻌــﺪ ﺷــﺒﺎط/
)ﺣﻤــﺰة
اﻟﺨﻠــﻒ( ﻣــﻦ ﺷــﻖ ﺟــﺪول ﻳــﺮو أرﺿــﻪ اﻟــﻰ ﺷـ  ،1963وﻋﻨﺪﻫــﺎ ﺗﺒﺪﻟــﺖ ﻗﻀﻴــﺔ
ـﻖ
ﻟﻘــﺪ أﻛﻤــﻞ
ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺨــﻼص ﻟﻠﻌــﺮاق.
أﺑﻮﮔﺎﻃــﻊ ﻓــﻲ )ﻗﻀﻴــﺔ ﺣﻤــﺰة
اﻟﺨﻠــﻒ( ،اﻷﻫــﻢ ﻣﻨﻬــﺎ،
واﻟــﺬي رو ﻗﺼــﺔ اﻏﺘﻴــﺎل
اﻟﺠ
ﻤﻬﻮرﻳــﺔ
ا
ﻷوﻟــﻰ،
و
اﻟﻮﻃﻨﻴﻴــﻦ واﻷﺑﺮﻳــﺎء .ﻧﺸــﻮب ﻣﺨﺎﻟــﺐ اﻟﻘﺘﻠــﺔ ﻓــﻲ
أﻣــﺎ اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ
ﺻــﺪرت ﻋــﺎم  2005ﻗﻀﻴــﺔ ﺣﻤــﺰة اﻟﺨﻠــﻒ ﻓﻘــﺪ
ﻓــﻲ
ﺑﻐــﺪاد .وﻫﻜــﺬا أﺻﺒﺤــﺖ
رواﻳــﺔ )ﺣﻤــﺰة اﻟﺨﻠــﻒ(
ﺟــﺰ ﹰء ﺧﺎﻣﺴــ ﹰﺎ ﻟﻠﺮواﻳــﺔ.
ﻟﻘــﺪ ﺗﺎﺑــﻊ اﻟﻤﻬﺘﻤــﻮن ﺑـ
ـﺎﻷدب
اﻟﻌﺮاﻗ
ـ
ـﻲ
وأدب ﺷــﻤﺮان
اﻟﻴ
ﺎﺳــﺮي رواﻳﺘــﻪ ﻗﺒــﻞ ﻋــﺎم
 2003وﺑﻌﺪﻫــﺎ وﺑﺤﺜــﻮ
ﻋﻨﻬــﺎ ،وﻟﻬــﺬا ﺗﻮﺟﻬﻨــﺎ ﻹﻋـ
ـﺎدة ﻃﺒﻌﻬــﺎ ﻛﻌﻤــﻞ واﺣــﺪ..
وﻗــﺪ أﻣﻠﻴﻨــﺎ اﻟﻨﻈــﺮ ﻃﻮﻳــ ﹰ
ﻼﺑ
ﺎﻻﺳــﻢ
اﻟــﺬي
ﺳ
ــﺘﺄﺧﺬه
اﻟ
ﺮواﻳــﺔ ،ﻷﻧﻬــﺎ ﺻــﺪرت ﻛ
ﺨﻤــﺲ
ر
واﻳــﺎت
)
اﻟﺰﻧــﺎد،
ﺑﻼﺑــﻮش دﻧﻴــﺎ ،ﻏﻨــﻢ اﻟﺸـ
ـﻴﻮخ ،ﻓﻠــﻮس أﺣﻤ ﹼﻴــﺪ وﻗﻀﻴــﺔ
ﺣﻤــﺰة اﻟﺨﻠــﻒ( ،وﻛﺎن
اﻷﻛﺜــﺮ إﻏـ
ـﺮاءا ،ﻓﻬــﻮ ﻣﺸــﻌﻞ اﻟﺜــﻮرة اﻟــﺬي أوﻗــﺪه )ﺧﻠــﻒ ﻋﻨــﻮان )اﻟﺰﻧــﺎد( ﻟﻬــﺎ ﻫــﻮ
اﻟﻌﻴـ
ﺑﻮﺟــﻪ اﻟﺸـ
ـﺪان( ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻗــﺬف )اﻟﺰﻧــﺎد(
ـﻴﺦ ،ﻓﺄدﻣــﺎه ،ﺗﻌﺒﻴــﺮ ﹰا ﻋــﻦ
اﻟﺮﻓ
ـ
وﻫــﻮ ﺑﺎ
ـﺾ اﻟﻮاﺿــﺢ واﻟﻮاﻋــﻲ
ﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻻﻗﻄﺎﻋﻴﻴــﻦ،
ﻷﺻــﻞ ﻫﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻴﺦ
اﻷب ﻟﺸــﺮاء ذﻣــﺔ ﻫــﺬا اﻟ
ﺟﻌﻠﻨﺎﻫــﺎ )رواﻳــﺔ أﺑﻮﮔﺎﻃـ
ـﻊ(،
وﻛﺄﻧ
ـ
ﻌﺮاﻗــﻲ اﻷﺻﻴــﻞ .ﻏﻴــﺮ أﻧﻨــﺎ
ـﻪ
أدﻟ
ـ
ـﻰ
ﺑﻬ
ـ
ـﺎ
ﻛـ)ﺷــﻬﺎدة( ،ﻓﺼـ
ﺳــﺘﻜﻮن اﻟ
ـﺎرت )ﺷــﻬﺎدة أﺑﻮﮔﺎﻃــﻊ(.
ﺮواﻳــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻧﻌﺘﻘــﺪ ،أﻫــﻢ
ﻣــﻮرد ﻟﻠﻘﺎﻣــﻮس اﻟﺮﻳﻔــﻲ وا
ﺻﺮﻧــﺎ ﺑﺤــﻖ ﻗﻠﻘﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺿﻴﺎﻋــﻪ وﺳــﻂ ﻫــﺬهﹺ
ﻟﺸــﻌﺒﻲ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ،اﻟــﺬي
اﻟﺮﺛﺎﺛ
ـ
ـﺔ
ﻓ
ـ
ـﻲ
ﺗﻨﻮﻳــﻊ اﺳـ
اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻤ
ـﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔــﺮدات اﻟﻬﺎﺑﻄﺔ
ــﻲ ﻟﻠﻔﺼﺤــﻰ ،وﻻ ﻟﻠﺸـ
ـﻌﺒﻲ ..وﻧﺄﻣــﻞ ان ﺗﻘــﺮأ اﻷﺟﻴـ
ﻓــﻲ اﻟﺨﺮﻳﻄـ
ـﺎل ﺗﻠــﻚ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻟﺘﺘﻤﻠــﻰ
ـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ،وﺗﻘــﻒ ﻋﻠ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺪوﻟــﺔ!
ــﻰ اﻷﺳــﺲ اﻟﺘــﻲ ﻗﺎﻣــﺖ

�ص ��درت عن دار (املدى) طبعة جديدة م ��ن رباعية الكاتب
الراح ��ل الكب�ي�ر �ش ��مران اليا�س ��ري "ابو كاط ��ع" بعنوان
"الزن ��اد" ويتمي ��ز الراح ��ل الكبري بقدرت ��ه على توظيف
اً
مدلول
الأمثال ال�ش ��عبية ع�ب�ر حكاية عامة عادة م ��ا حتمل
�سيا�س� �يًا كب�ي ً�را ،وي�س ��تخدم فيها مف ��ردات عامي ��ة وحكم
م�أثورة ،وي�ضعها مبجملها يف قالب كتابي وا�ضح و�شيق،
ق ��ادر على �إثارة القارئ وت�شجيع ��ه على موا�صلة املتابعة،
كت ��ب �شم ��ران اليا�سري يف �صح ��ف عدة م ��ن بينها طريق
ال�شع ��ب والت�آخ ��ي والفكر اجلديد ،ويع ��د الكاتب ال�ساخر
االكرب يف الع ��راق وقد كان عموده "ب�صراحة" يعد االبرز
يف ال�صحافة العراقية.
ول العا

مع امنيات
عمنا املتنبي

ُﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ:
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لم

كيف ت�سبب �أزمة كورونا �أحالما غريبة ورع ًبا ليل ًيا؟
نتعامل جميعا مع جائحة فريو�س كورونا بعدد
ال يح�صى م��ن ال �ط��رق ،وه ��ذه ال�ت�غ�ي�يرات يف
الروتني اليومي ت�ؤثر علينا ب�شكل كبري.
ونظرا لأن حياتنا اليومية تغريت ،فقد تغريت
�أمناط نومنا .وبينما ي�ستمتع بع�ض الأ�شخا�ص
بالوقت الإ�ضايف يف ال�سرير ،عانى �آخرون من
قلة النوم و�أحالم غريبة .وقال الدكتور باتريك
م��اك�ن�م��ارا �إن ال�سبب ال��ذي يجعل الكثري منا
يعاين من �أحالم �أو كوابي�س خالل هذا الوقت،
يرجع �إىل الطريقة التي نعالج بها العواطف.
و�أو�ضح �أن الإبالغ عن عدد القتلى اليومي من
جميع �أنحاء العامل جعلنا نخ�شى الإعالن التايل،
و�أ�ضاف �أننا قادرون على دمج اخلوف ال�شديد
عندما يتم ترميز الذكريات املرتبطة باخلوف
يف الأح�لام .ويف الوقت احل��ايل ،التهديد غري

حيث تنتظر �أن يتم حتويلها �إىل ذكريات طويلة
املدى .ويعمل العديد من الأ�شخا�ص يف الوقت
احلا�ضر من املنزل ولي�ست لديهم �أية فكرة عن
موعد عودتهم �إىل العمل ،بينما خ�سر �آخ��رون
وظائفهم وال ي��درك��ون كيف �سينتهي و�ضعهم
املايل .كما يكافح الآخرون دون حياة اجتماعية
متنوعة .وه��ذه امل�شكالت جتعلنا �أك�ثر عر�ضة
ل�ل�أح�لام الغريبة والكوابي�س ب�سبب ال�ضغط
الذي نواجهه .وهناك �أنواع خمتلفة من الأحالم،
والأك�ث�ر �شيوعا �سي�شمل ع��ادة ع��ددا قليال من
الأ�شخا�ص الذين تعرفهم يف احلياة الواقعية ثم
بع�ض الغرباء .وميكن �أن تكون بع�ض الأحالم
�أكرث حدة ،ويقول الدكتور باتريك �إن الكوابي�س
معروف وغري عادي ،وهذا يعني ،وفقا للدكتور دم��ج ه��ذه امل�شاعر يف الذكريات طويلة امل��دى .ميكن عالجها با�ستخدام تقنيات �إع��ادة هيكلة
باتريك� ،أن الأمر ي�ستغرق وقتا �أطول حتى يتم ثم تكون ه��ذه الذكريات يف حالة من الن�سيان معرفية ب�سيطة.

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

كورونا ي�صيب الفنانة
رجاء اجلداوي

عر�ض رجل الأعمال الفرن�سي ،م�ؤ�س�س وكالة لالبتكارات� ،ستيفان ديتينغني،
على حكومة فرن�سا بيع لوحة مونا ليزا ،التي تعترب الأغلى يف العامل،
لتغطية اخل�سائر املالية ب�سبب اجلائحة .واق�ترح ديتينغني ،يف حديث
الح��دى امل�ج�لات ،بيع لوحة "مونا ليزا" للفنان الأ��س�ط��وري الإي�ط��ايل،
ليوناردو دا فين�شي .مببلغ  50مليار يورو ،كما ن�صح الفرن�سيني �أي�ضا
ببيع املجوهرات العائلية ملواجهة ال�ضغوط االقت�صادية الناجمة عن
الوباء .وقال" :على فرن�سا بيع هذا الإرث العائلي بـ 50مليار يورو على
الأقل .نتكبد خ�سائر مبليارات اليورو يوميا ...والأزم��ة ال تنتهي� .أنا
�أعرف باعتباري دافع �ضرائب ورجل �أعمال �أن هذه املليارات لي�ست
مبتكرة� ،سنكون جمربين على دفعها" .واعترب ديتينغني يف هذا
ال�سياق" :من املجدي بيع �أي �شيء غال ب�أعلى �سعر ممكن ،ويجب �أن
يكون ذلك �شيئا �ست�ؤثر خ�سارته على م�ستقبلنا ب�أقل درجة ممكنة".
وتابع" :يف العام  2020علينا اكت�ساب الأموال من �أي مكان ممكن،
ولذا عليكم بيع املجوهرات العائلية".

ك�شفت �أم�يرة خمتار ابنة الفنانة امل�صرية رجاء
اجلداوي خرب �إ�صابة والدتها بفريو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد  ،)19وق��ال��ت �إن�ه��ا الآن يف
احلجر ال�صحي ب�أحد م�ست�شفيات حمافظة
الإ�سماعيلية .و�صرحت خمتار ب�أنه ال �أحد
ا�ستطاع حتديد م�صدر العدوى ،مع وجود
اح �ت �م��ال ب� ��أن ت �ك��ون م���ش��رف��ة امل�لاب ����س يف
م�سل�سل "لعبة الن�سيان" ال��ذي ت�شارك فيه
اجلداوي م�صابة بالفريو�س دون �أن تعلم ،علمًا
ب��أن �أعرا�ضً ا مر�ضية ظهرت عليها م��ؤخ� ًرا ،وقالت
�إنها �إنفلونزا وتعافت منها .وتابعت �أن والدتها �أ�صيبت
بارتفاع �شديد يف درجة احلرارة ،ولدى الك�شف عليها تبينت
�إ�صابتها بالفريو�س .وهناك خماوف بني طاقم العمل يف م�سل�سل
"لعبة الن�سيان"� ،إذ �أن اجلداوي كانت حتى ثالثة �أيام م�ضت ت�صور
م�شاهدها ،وه��و م��ا يعني �أن�ه��ا ق��د تكون نقلت ال�ع��دوى �إىل بع�ض
امل�شاركني يف العمل .ورجاء اجلداوي هي ابنة �شقيقة الفنانة الراحلة
حتية كاريوكا ،وعرفت طريق الفن من �أواخ��ر اخلم�سينيات ،وفقا
ل�صحيفة "الوطن" امل�صرية .ويف بداية �سبعينيات القرن الع�شرين
تزوجت بالعب الكرة ح�سن خمتار و�أجنبت ابنة واح��دة ،و�شاركت
يف مو�سم رم�ضان  2020مب�سل�سل "لعبة الن�سيان".

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة
العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم (االثنني)
�أن درج ��ات احل ��رارة �ستنخف� ��ض ع ��ن
معدالته ��ا ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو �سيكون
م�شم�سً ا يف العديد من املناطق.

بغداد C° 18 - C° 32 /الب�صرة C° 19 -C° 35 /
�أربيل C° 17 - C° 29 /النجف C° 18 -C° 32 /
املو�صل C° 17 - C° 30 /الرمادي C° 18 -C° 32 /

�أعلنت حديقة حيوانات مو�سكو نفوق التم�ساح "�ساتورن"
�أو "زحل" ،الذي يعتقد �أنه كان يعود للزعيم النازي �أدولف
هتلر ،بعد جناته من جحيم الق�صف الذي طال برلني �إبان
احلرب العاملية الثانية.
و�أكدت حديقة حيوانات مو�سكو يف بيان نفوق التم�ساح
"الأ�سطورة" يوم اجلمعة املا�ضي عن  84عامًا ،وا�صفة �إياه
ب�أنه كان ميثل حقبة كاملة ،وم�شرية �إىل �أن هذه التما�سيح
يف العادة ال تعي�ش �إال ملا بني  30و 50عاما.
وو�صف البيان حياة التم�ساح العجوز ،ب�أنها كانت طويلة
ومليئة بالأحداث ،منذ والدته يف براري والية م�سي�سيبي
الأمريكية عام  ،1936ونقله �إىل حديقة حيوانات برلني
حيث ه��رب بعد الق�صف ال��ذي ط��ال احلديقة �إب��ان احلرب
العاملية الثانية يف  23ت�شرين الثاين/نوفمرب  1943والذي
�أدى لنفوق العديد من الزواحف يف هذه امل�ؤ�س�سة.
و�شكلت ح�ي��اة التم�ساح ال�ع�ج��وز ل�غ��زا حم�ي�را للجميع
منذ ه��روب��ه م��ن حديقة برلني وحتى ع��ام � 1946أي �إىل
حني اكت�شافه من قبل ق��وات بريطانية ونقله �إىل االحتاد
ال�سوفياتي.
وقال البيان الر�سمي للحديقة" :حظيت حديقة حيوانات
مو�سكو ب�شرف ا�ست�ضافة �ساتورن ملدة  74عاما وبذلت كل
ما يف و�سعها للعناية به ب�أف�ضل �شكل ممكن".

نيكول كيدمان تدعم الطواقم الطبية يف زمن الكورونا
ً
ن�شاطا على
م�شاهري �أم�يرك��ا لليوم يعتربون الأك�ث�ر
ال�صعيد الإن�ساين واخل�يري على اختالف جذورهم
و�أ�صولهم ،و�أب��رز ه ��ؤالء النجمة العاملية الأمريكية
الأ�سرتالية الأ�صل نيكول كيدمان " 52عامًا" التي �أبدت
دعمها الكبري لزوجها الفنان واملو�سيقي كيث �أوربان
عرب مرافقته �إىل املركز الطبي بجامعة فاندربيلت يوم
اجلمعة املا�ضي حيث �أقام زوجها كيث �أوربان بدعمها
وت�شجيعها احلما�سي اجلميل ل��ه حفلة مو�سيقية
مبهجة ورائعة للطاقم الطبي والعاملني فيه ل�شكرهم
وتقديرهم على جهودهم الطبية يف مكافحة فريو�س
كورونا .وبدا وا�ضحً ا من �صور نيكول كيدمان التي
ن�شرتها يف ح�ساباتها ال�شخ�صية مبواقع التوا�صل
االجتماعي تعر�ضها لإ��ص��اب��ة يف ك��اح��ل قدمها �أث�ن��اء

تقرير ....

الطقس

مو�سكو "تنعى" مت�ساح
هتلر

�إقامتها مبنزلها خالل احلجر املنزيل ،لكنها �أثبتت قوتها،
ومتكنت بالرغم من �إ�صابتها من مرافقة زوجها كيث ودعمه
يف حفله املو�سيقي ،و�شاركته دعمه للطواقم ال�صحية
الواقفة ب�شجاعة يف ال�صفوف الأمامية ،تواجه مبفردها
خطر جائحة فريو�س كورونا للحد من انت�شاره وتف�شيه
بني النا�س وفتكه بحياة الكثريين منهم .وقد تلقت نيكول
كيدمان مئات ر�سائل الإع�ج��اب من متابعيها يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،ي�شيدون فيها بقوتها و�شجاعتها،
فو�صفها �أحدهم بـ"�أح�سنت نيكول� ..أنت �صخرة" ،وقال
�أحدهم" :فخورة بزوجها كيث" ،وقال �آخر "نيكول �أنت
مذهلة ،لزواجك من رجل جيد" ،وقالت معجبة لها�" :أنتما
رائعان�..أحبكما" ،وقال �آخر�" :أنا فخور بك ..وت�ستحقني
جناحك وجمهورك".

كنت ،ومل �أزل ،جمرد كاتب يحاول
�أن يالحق الأحداث يف هذه البالد،
ويحا�سب نف�سه �أين �أخط�أ و�أين
�أ�صاب؟ وهل �أح�سن التعامل مع
الوقت؟ مثل هذه الأ�سئلة ت�ساعد
ال�صحفي الذي يبحر كل يوم مع
القارئ � اً
آمل �أن يحمل �إليه ما هو
�أف�ضل ،وبالت�أكيد الأف�ضل لي�س من
نوعية الأخبار التي يقول �أ�صحابها
�إن جماعة عراقية ت�صر على �أن
ت�شارك يف احلكومة ،لكنها يف
الليل تطلق ال�صواريخ على املنطقة
اخل�ضراء احتفاال بالعيد.
يف �أيام العيد نف�سها من حق
املواطن �أن ي�س�أل �إن كانت حكومته
جادة يف حتقيق اخلطط التي
وعدت بها وعن الطريقة التي
تتعامل بها مع الوقت واملال العام
وم�صالح املواطنني واال�ستعداد
للم�ستقبل يف ظل وباء كورونا .
ولأننا يف �أيام عيد� ،أمتنى �أن
�أ�ستيقظ ذات يوم ،فال �أجد يف
ن�شرات الأخبار خربًا يتعلق
باال�ستحقاق الطائفي ،لي�ست
عندي يا�سادة من مقرتحات غري
التمني ،وهي ب�ضاعة املفل�سني يف
ع�صر ظل ي�ستمد معارفه وعلومه
من مكتبة �إبراهيم اجلعفري
التي ال �أدري �أين ّ
حل بها الدهر،
بعد �أن عاد اجلعفري �إىل موطنه
الأول "بريطانيا" ،لذلك جتدين
�أحيا ًنا �أهرب �إىل الكتب ،و�أ�صدع
ر�ؤو�سكم بحكايات م�ؤلفيها،
و�أتغنى بخ�صال �أفالطون ورو�سو
وجنيب حمفوظ ،لأن واقعنا
يا�سادة �أ�صبح جمرد ا�ستعرا�ض
خلطب �سا�سة بال لون وال طعم.
حال عُدتَ يا
�سيقول البع�ض :ب�أيةِ ٍ
عيد ،لكنه يعود يا�سادة و�سيكون
فيه جتديد برغم و�ساو�س عمّنا
املتنبي وت�شا�ؤمه ،فمثلما يريد
البع�ض لهذا الوطن �أن يكون
�ضحية ملطاحمه وقربا ًنا لدول
اجلوار ،ف�إن هذا ال�شعب الميكن
�أن يوا�صل الر�ضوخ ليقدم كل عام
�أ�ضحية ،وت�سرق �آماله وم�ستقبله
و�أحالمه .فليوا�صل الكاذبون
كذبهم ،كما ي�شاءون ،وي�ستمر
امل�ضحوك عليهم يف ا�ستقبال
مزيد من احلكايات الكوميدية
عن الإ�صالح والنزاهة� ،أما نحن
ف�سنغ�سل �أحزاننا ونحوّ ل اخليبات
والأكاذيب �إىل انت�صارات ومباهج.
هناك دول تنه�ض من ركام العدم
لت�صبح �أغنى االقت�صاديات
وتتفوق يف الرفاهية والعدالة
االجتماعية ،ودول تتحول �إىل
خميمات لالجئني وامل�شردين،
و�أرقام �سعيدة لل�سالح الذي بيد
الدولة والذي ترى فيها احلكومة
�أنه يبهج ال�شعب الذي يعاين �أي�ضا
من �شعار"البطالة حتى املوت".
تقول �أرقامنا ال�سعيدة � ّإن ن�سبة
البطالة بني ال�شباب جتاوزت الـ
 40باملئة.
يبت�سم الأديب الياباين هوراكي
موراكامي حني ت�س�أله �صحيفة
نيويورك تاميز عن مغزى رواياته
وحكاياتها العجيبة اً
قائل �":أنا
�أح ّذر من جمتمع ال قيمة فيه للعمل
املخل�ص والنقي".
يف كل الأحوال ،وبرغم احلال
التي يعود فيها هذا العيد و�إبراهيم
اجلعفري ومكتبته "العامرة"
ولغته ال�سن�سكريتية ،غائبون عن
الأنظار واللأ�سماع ،ومع �شغفي
بعمّنا �أبي الطيب� ،أقول لكم :كل
عام و�أنتم على عتبة �أيام �أف�ضل
ال ت�سمعون فيها �صراخ عالية
ن�صيف.

�إل�������ه�������ام امل�����دف�����ع�����ي ي����ق����ي����م ح�����ف��ًل��اً ف����ن���� ًي����ا دون ج���م���ه���ور

 متابعة املدى
�أق ��ام الفنان �إلهام املدفع ��ي ليلة يوم
�أم�س االول ال�سبت ،اً
حفل يف املدرج
الروماين بالعا�صمة الأردنية عمّان،
م ��ن دون جمه ��ور ،مبنا�سب ��ة حلول
عي ��د الفط ��ر ،وبدع ��وة م ��ن امللتق ��ى
العراقي للثقافة والفنون.
وق ��دم �إله ��ام املدفع ��ي جمموعة من
�أغانيه ملدة ثالثني دقيقة ،مطب ًقا كافة
�شروط ال�سالم ��ة العامة للوقاية من
وباء كورونا امل�ستجد ،وبالتزام تام
ب�ش ��روط التباعد وتفادي االزدحام،
وعر� ��ض احلف ��ل يف قن ��اة الفن ��ان
الر�سمية على يوتيوب.
وح�ص ��ل املدفع ��ي عل ��ى جمي ��ع
املوافق ��ات الأمني ��ة واحلكومي ��ة،
وذل ��ك لوجود حظر جتول �شامل يف ومن بني ما قدمه املدفعي القى ن�شيد
الأردن ي�ستمر ملدة � 72ساعة ،مبا يف "موطن ��ي" �صدى طي ًب ��ا لدى رواد
ذلك �أول يوم من �أيام عيد الفطر.
مواقع التوا�صل االجتماعي.

حف�ل�ات رقمي ��ة ع�ب�ر الإنرتن ��ت،
للحف ��اظ عل ��ى عالقته ��م بجمهورهم
وتوا�صله ��م مع ��ه ،وحل ��ث النا� ��س
للبق ��اء يف املن ��ازل ،وع ��دم اخلروج
وتعري�ض حياتهم للخطر.
ونال ��ت مبادرات املغن�ي�ن العرب يف
ه ��ذا ال�سي ��اق �إعج ��اب م�ستخدم ��ي
مواق ��ع التوا�صل االجتماعي ،الذين
�أكدوا �إيجابي ��ة املبادرة ودورها يف
دعم الإج ��راءات التي �أعلن عنها يف
عدد كبري من الدول العربية ملواجهة
فريو�س كورونا.
وكان �آخر حفل اقامه الفنان املدفعي
يف �شهر كانون االول من عام 2019
على امل�سرح امللكي يف عمان ملنا�سبة
مرور  55عاما على م�سريته الغنائية
حي ��ث قدم خالل احلفل جمموعة من
وج ��اءت فك ��رة �إقام ��ة احلف ��ل دون و�أن احلي ��اة م�ستم ��رة ،رغ ��م تف�شي �أغاني ��ه املعروف ��ة ،وا�شتم ��ل احلفل
جمه ��ور لإر�س ��ال ر�سال ��ة �إىل العامل الوباء يف العامل.
على معر�ض خا� ��ص ي�صور م�سرية
والإن�سانية جمعاء� ،أن الفن م�ستمر ،ونظ ��م عدد م ��ن الفنان�ي�ن يف العامل اله ��ام املدفعي الفنية منذ عام 1963

كم ��ا مت تقدمي فيل ��م وثائقي ب�صوت
الفنان ج ��واد ال�شكرجي قبل احلفل
ال ��ذي متي ��ز مبجموع ��ة كب�ي�رة من
اخللفيات املتميزة للأغاين من خالل
العر�ض على ال�شا�شة الكربى؛ حيث
كان ل ��كل �أغني ��ة م ��ن الأغ ��اين منط
معني.
وكان بي ��ت امل ��دى للثقاف ��ة والفنون
اق ��ام قب ��ل ف�ت�رة حف�ل�ا تكرميي ��ا
للفن ��ان املدفع ��ي يف �ش ��ارع املتنبي
للتوا�ص ��ل م ��ع جمه ��وره خ�ل�ال
�أ�صبوحة مو�سيقية مميزة ت�ضمنت
الأ�صبوحة تقدمي العديد من �أغنيات
املدفع ��ي ب�صوته  .الفعالية التي قال
عنه ��ا املدفع ��ي �آن ��ذاك "�أن ��ا �سعي ��د
بوجودك ��م ف�أنتم الي ��وم تعيدون يل
ذكريات ُتع ّد االهم يف حياتي ،بع�ض
هذه الذكريات جاء �صدفة واالخرى
جاءت مبوعد مُ�سبق خالل م�سريتي
الطويلة� ،أنا �سعيد �أن نكون معًا".

