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م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

جريدة سياسية يومية

العدد ( )4699ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )17أيار 2020

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

اللجنة املالية تعتزم تعديل الت�شريع بعد مرور � 6أ�شهر على تنفيذه

كتلتان كبريتان ت�ستحوذان على  800من�صب مدير عام �أخالها قانون التقاعد
 بغداد  /املدى
يحاول جمل� ��س الن ��واب تعديل قانون
التقاع ��د الذي دخل حي ��ز التنفيذ مطلع
العام اجلاري ب�سبب م�شكالت طريقة تنفيذه.
وجنحت كتلتان كبريتان يف ال�سيطرة على 800
درج ��ة مدير ع ��ام يف احلكومة ا�صبح ��ت �شاغرة
بدخول قانون التقاعد اجلديد حيز التنفيذ.
وترن ��و عي ��ون احلزب�ي�ن اىل  200ال ��ف درج ��ة
اخرى �شاغرة ت�ضمنه ��ا القانون للتقليل من حدة
البطال ��ة .و�أح ��ال التعديل الأول لقان ��ون التقاعد
ال ��ذي �صوت علي ��ه الربملان ب�ضغط م ��ن �ساحات
االحتجاج مواليد ( )1957و( )1958و(،)1959
و( )1960على التقاعد.
وكان اله ��دف م ��ن التقلي ��ل ه ��و توف�ي�ر �أك�ث�ر من
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(� )200أل ��ف درج ��ة وظيفية للعاطل�ي�ن عن العمل
يف حماول ��ة م ��ن احلكوم ��ة لك�س ��ب ود موج ��ة
االحتجاج ��ات الت ��ي �ضرب ��ت ع ��ددا م ��ن امل ��دن
واملحافظات.
لكن ه ��ذه اخلطوة و�ضعت ال�سلط ��ة مب�أزق �آخر،
�إذ ان احلكوم ��ة اجلديدة تول ��ت مهامها مبيزانية
خاوي ��ة نتيجة تراجع ا�سع ��ار النفط ما حال دون
ت�سليم املحالني اجلدد عل ��ى التقاعد مكاف�أة نهاية
اخلدمة وال رواتبهم التقاعدية.
ورغ ��م م ��رور ا�شه ��ر اال ان بع� ��ض املحال�ي�ن على
التقاع ��د مل ي�ستلم ��وا روات ��ب كمتقاعدي ��ن وال
رواتب كموظفني.
ولتاليف امل�شكالت وافقت رئا�سة جمل�س النواب
على مقرتح من اللجنة املالية لتعديل القانون.
 التفا�صيل �ص2

رافع العي�ساوي ي�سلم نف�سه والق�ضاء
ي�ستعد لإعادة فتح ملفات �إدانته

جمال�س املحافظات تنتظر جل�سة حا�سمة
لإعادة �شرعيتها
 بغداد /املدى

ي�س ��تعد حمتج ��ون ملوج ��ة جدي ��دة م ��ن
التظاهرات مع ت�سرب انباء عن احتمال
ع ��ودة جمال� ��س املحافظ ��ات بع ��د  8ا�ش ��هر عل ��ى
جتميدها .وطالب احد م�س� ��ؤويل التن�سيقيات يف
اجلن ��وب ،بح�ض ��ور اع�ضاء املجال� ��س اىل مدينته
لـ"االحتف ��ال به ��م" عل ��ى طريق ��ة املتظاهري ��ن ،يف
رف� ��ض وا�ضح لعودته ��م .امل�ؤكد حت ��ى الآن ،انه ال
يوج ��د ق ��رار ق�ضائي حا�س ��م ب�ش�أن تل ��ك املجال�س،
وان عمله ��ا م ��ا زال معلقا حتى ال�شه ��ر القادم على
اق ��ل تقدير ،لك ��ن باملقاب ��ل هناك ثغ ��رة قانونية قد
تطعن بقرار جمل�س النواب.
وج ��اء ق ��رار الربمل ��ان يف ت�شري ��ن االول املا�ضي،
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جتميد جمال�س املحافظات غري املن�ضوية يف �إقليم
والبال ��غ عدده ��ا  15حمافظ ��ة ،بنح ��و  120ق�ضاء
�إدار ًي ��ا و�أك�ث�ر م ��ن  400ناحي ��ة ،وح ��ل جمال�سها
� ً
أي�ضا ،ك�أحد �شروط املتظاهرين.
وتنفق تلك املجال�س �سنويًا ما ال يقل عن  200مليار
دينار عراقي (�أي نحو  180مليون دوالر �أمريكي)
كمرتبات �شهرية ونفقات حمايات ،و�إقامة ،ونفقات
�أخرى حتت بند خم�ص�صات اخلطورة وال�ضيافة.
ودع ��ا املن�شق ع ��ن التيار ال�ص ��دري يف النا�صرية،
�أ�سع ��د النا�صري ،بع�ض َم ��ن ا�سماهم بـ"النكرات"
م ��ن �أع�ض ��اء جمال� ��س املحافظ ��ات بالق ��دوم �إىل
النا�صرية لالحتف ��ال "على طريقتنا" ،بعد حديثهم
عن عودة جمال�س املحافظات.
 التفا�صيل �ص3

تركيا تجدد ق�صفها لمواقع عراقية
تزام ًنا مع ت�سلم �سفيرها مذكرة احتجاج
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حرفيون يعودون ملحالهم بعد �أ�سابيع من الإغالق( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

محافظ ذي قار لـ  :حملة التغييرات الإدارية
�شملت  14قائممقامًا ومدير دائرة حتى الآن

كوري��ا ال�شمالي��ة تفج��ر مكت��ب االت�ص��ال م��ع جارته��ا اجلنوبي��ة
 متابعة  /املدى
قال ��ت وزارة الوح ��دة يف
حكوم ��ة كوري ��ا اجلنوبي ��ة،
�إن ال�سلط ��ات يف كوري ��ا ال�شمالي ��ة
فجرت مكتب "كاي�سونغ" لالت�صال بني
البلدين ،ب�سب ��ب التوترات التي ن�شبت
لعدة ا�سب ��اب كان �آخره ��ا �إعالن كوريا
ال�شمالي ��ة ن�ش ��ر ق ��وات ع�سكري ��ة عل ��ى
احلدود مع جارتها اجلنوبية.
وقال ��ت حكومة كوري ��ا اجلنوبي ��ة� ،إن

تفج�ي�ر املبن ��ى املك ��ون م ��ن  4طوابق،
واملخ�ص�ص لعقد االجتماعات مل�س�ؤويل
الكوريت�ي�ن ،وقع يف حوايل الثالثة من
م�س ��اء الثالثاء بالتوقي ��ت املحلي ،فيما
�أعل ��ن املتحدث با�س ��م الرئا�سة الكورية
اجلنوبي ��ة ،عقد اجتم ��اع جمل�س الأمن
القوم ��ي ،برئا�س ��ة م�ست�ش ��ار الأم ��ن
القومي ت�شونغ �إيوي يونغ ،وم�شاركة
الرئي� ��س الك ��وري اجلنوبي مون جاي
�إن.
وو�س ��ط تده ��ور العالقات ب�ي�ن كوريا

نائبة مو�صلية م�صابة بكورونا
تغادر احلجر قبل �شفائها
 بغداد  /املدى
اثار خروج نائبة عن حمافظ ��ة نينوى م�صابة بفايرو�س كورونا
من احد مراكز العزل يف املحافظة جدال كبريا يوم �أم�س.
ون�ش ��رت مواقع التوا�صل االجتماعي �ص ��ورا للنائبة حما�سن حمدون وهي
ترتدي الكمامة و�سط حرا�سها خارج مبنى احلجر.
ونفت النائبة حما�سن حمدون ،ام�س الثالثاء ،خروجها من احلجر ال�صحي
"عنوة" مب�ساعدة �أفراد حمايتها .وقالت النائبة يف تو�ضيح �صوتي" :كنت
يف بغ ��داد وح�ض ��رت اجتماع ��ات اللجن ��ة املالية وجمل�س الن ��واب وكنت قد
اخذت كامل احلذر ،وبعد عودتي للمو�صل وللت�أكد من عدم ا�صابتي بكورونا
وحفاظ ��ا على العائلة التج�أت اىل م�ست�شفى ال�شفاء الجراء الفح�ص االويل،
فكان ��ت النتيجة (�سلبية) ،وبعد عودت ��ي للمنزل ،مت �صدور قرار بحجر احد
اف ��راد حمايتي واح ��دى العام�ل�ات لدينا" .وا�ضاف ��ت" :قمنا بعم ��ل م�سحة
ثاني ��ة وبعد � 36ساعة ،خرجت النتائ ��ج (�سلبية) للجميع ،با�ستثنائي ،حيث
توجه ��ت للحج ��ر دون �أي اوامر او طلب من احد ،وذل ��ك خوفا على عائلتي،
ودخل ��ت احلج ��ر لكن كانت لدي �شكوك حول النتيج ��ة ،كون مل تكن لدي اي
اعرا� ��ض وجميع عائلت ��ي مل ي�صابوا ،وبعدها كنت انتظ ��ر ان ا�شعر ب�ضيق
تنف�س او حاجتي للعالج لكن ت�أكدت من �سالمتي دون اي اعرا�ض".
 التفا�صيل �ص2

ال�شمالي ��ة واجلنوبية� ،أ�صدرت كيم يو
جونغ� ،أخت زعيم كوريا ال�شمالية كيم
جونغ �أون ،والنائب الأول ملدير اللجنة
املركزية حلزب العمال الكوري ،حتذيرا
لكوريا اجلنوبية يوم ال�سبت املا�ضي.
التطورات الأخرية ،ج ��اءت بعد �إعالن
جي� ��ش كوري ��ا ال�شمالي ��ة� ،أن ��ه �سيعيد
ن�ش ��ر ق ��وات ع�سكرية عل ��ى احلدود مع
كوري ��ا اجلنوبي ��ة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن
االتفاق ��ات ال�سابقة ب�ي�ن البلدين والتي
مت مبقت�ضاه ��ا نزع ال�سالح يف احلدود

بني الكوريتني .وبح�س ��ب البيان الذي
نقلته وكال ��ة الأنباء احلكومية الكورية
ال�شمالي ��ة ،قال ��ت هيئ ��ة الأركان العامة
للجي� ��ش ال�شعب ��ي الك ��وري� ،إنها بد�أت
خط ��ة عم ��ل ع�سكري ��ة لتح�ص�ي�ن "خط
املواجهة وزيادة اليقظة الع�سكرية �ضد
اجلنوب".
ويف عام  ،2018هدمت كوريا ال�شمالية
 10مواقع حرا�س ��ة على طول احلدود،
وف ًقا لالتفاق الع�سكري مع اجلنوب.
وبح�س ��ب بي ��ان اجلي� ��ش الك ��وري

ال�شم ��ايل ،ف�إن ��ه �سيتم فت ��ح العديد من
املناط ��ق يف خ ��ط املواجه ��ة الربي ��ة
والبح ��ر اجلنوبي الغربي ،لـ "مواجهة
حملة املن�شورات وا�سعة النطاق ،التي
تقوم بها كوريا اجلنوبية" ،حيث تتهم
بيونغ يانغ� ،سيئول بتوزيع من�شورات
ودعم قوى �سيا�سية معار�ضة يف كوريا
ال�شمالية.
و�ش ��دد البيان عل ��ى �أن "جي�شنا م�ستعد
متام ��ا لدعم �أي �إج ��راء خارجي يتخذه
احلزب واحلكومة ع�سكريا".

جمل�س الأمن الوطني يوجه مبحا�سبة
م�ستهديف املطارات والبعثات
 بغداد  /املدى
تر�أ�س رئي� ��س جمل�س الوزراء ،القائد
الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة ،م�صطف ��ى
الكاظمي� ،أم�س الثالث ��اء ،اجتماعً ا طار ًئا ملجل�س
الأمن الوطنيُ ،خ�ص�ص ملناق�شة الأو�ضاع العامة
وم�ستجدات الأح ��داث الأمني ��ة يف البالد .وذكر
بيان ملكتب الكاظمي تلقت (املدى) ن�سخة منه �أنه
"متت خالل االجتماع مناق�شة اعتداءات �إطالق
ال�صواري ��خ املتك ��ررة عل ��ى املنطق ��ة اخل�ض ��راء
ومط ��ار بغداد الدويل ،حيث �أك ��د املجل�س �إدانته
الكامل ��ة لتلك الهجمات التي ته ��دد الأمن الوطني
وامل�صالح الوطنية للبل ��د ،وت�سيء ملكانة العراق

دوليا" .ووجه املجل�س بـ"قي ��ام الأجهزة الأمنية
بتكثيف جهدها اال�ستخباري ،واتخاذ الإجراءات
الالزمة ملحا�سبة ومالحقة مرتكبي هذه الأعمال"،
م�ؤك ��دا "حما�سب ��ة �أي ا�سته ��داف للمط ��ارات
واملع�سكرات واملواقع احلكومية ومقار البعثات
الدبلوما�سي ��ة الأجنبي ��ة ،ووجّ ��ه املجل� ��س كذلك
باتخاذ �إجراءات خا�صة م�ش ��ددة ملنع تكرار هذه
االعت ��داءات" .وتابع البي ��ان ان "املجل�س ناق�ش
�أي�ضا مو�ض ��وع حماية التظاه ��رات ال�سلمية يف
بغ ��داد واملحافظ ��ات ،والتعامل املهن ��ي للأجهزة
الأمني ��ة ،مب ��ا يحافظ عل ��ى �سلمي ��ة التظاهرات،
ويعزز م ��ن معنوي ��ات منت�سبي الق ��وات الأمنية
ورف�ض اي اعتداء عليها".

�إ�صابات كورونا تقرتب من  1400واحلكومة تتوا�صل مع مو�سكو ب�ش�أن العقار الرو�سي
 بغداد  /املدى
�أعلنت وزارة ال�صحة والبيئة،
الثالث ��اء ،ت�سجي ��ل اعلى معدل
ا�صابة بكورونا منذ ظهور الفايرو�س.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته (املدى) �إنه
"مت فح� ��ص ( )١٠٣٣٠منوذج ��ا يف كافة
املخت�ب�رات املخت�صة يف الع ��راق؛ وبذلك
يكون املجم ��وع الكلي للنماذج املفحو�صة
من ��ذ بداي ��ة ت�سجي ��ل املر� ��ض يف الع ��راق
(.")٣٩٠٣٣٥
وا�ض ��اف ان "خمت�ب�رات وزارة ال�صح ��ة
والبيئ ��ة �سجل ��ت (  )١٣٨٥ا�صابة موزعة
كالت ��ايل :بغ ��داد  /الر�صاف ��ة  ،٧١بغ ��داد
 /الك ��رخ ،٤٦٥مدين ��ة الط ��ب ،٧٢النجف
االٔ�ش ��رف  ،٣٥ال�سليماني ��ة ،١٣٢
أربي ��ل ،٣٢كرب�ل�اء  ،40كرك ��وك � ،٣٥شفاء .كما �سجل ��ت  ٦٠حالة وفاة ،وبهذا
دي ��اىل  ،٦٢وا�س ��ط  ،٥٦الديواني ��ة  ،١٩يكون جمموع الوفيات قد بلغ .٧١٢
الب�ص ��رة  ،٧٦مي�س ��ان  ،١٠٠بابل ،٦٠ذي وا�صب ��ح جمم ��وع اال�صاب ��ات ""٢٢٧٠٠
ق ��ار  ،١٠٩نينوى  ،١١االنب ��ار  ،٦دهوك منه ��ا  ٩٨٦٢حال ��ة �شف ��اء .وخ�ل�ال جل�سة
 ،٢املثن ��ى  ."٢و�أكدت ت�سجيل  ٥٩١حالة جمل� ��س ال ��وزراء ام� ��س� ،أثن ��ى رئي� ��س

جمل� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي وفقا
لبي ��ان حكوم ��ي ،على "امل�ل�اكات ال�صحية
التي تقود اليوم معركة كبرية �ضد جائحة
كورونا ،وقدّمت ت�ضحيات كبرية من �أجل
�إنقاذ حياة امل�صابني بالوباء".

و�أك ��د الكاظمي �أن "جائحة كورونا ت�ش ّكل
الي ��وم حتديًا عامل ًي ��ا ،وهي تتطل ��ب وعيًا
اجتماع ًي ��ا داخل ًي ��ا ملواجه ��ة ه ��ذا الوب ��اء
وتطويق ��ه واحل� � ّد م ��ن �إ�صاب ��ة املزيد من
املواطنني".
و�شدد رئي� ��س الوزراء عل ��ى "ت�سخري ّ
كل
جه ��ود و�إمكان ��ات الدول ��ة ،لدع ��م وزارة
ال�صح ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا ال�صحي ��ة يف
العا�صمة بغداد وعموم املحافظات".
اىل ذل ��ك ،ق� �دّم وزي ��ر ال�صح ��ة والبيئ ��ة
ً
"عر�ضا مف�صلاً عن م�ستجدات عمل جلنة
تعزيز الإج ��راءات احلكومي ��ة ،يف جمال
الوقاية وال�سيط ��رة ال�صحية والتوعوية
ب�ش�أن احل ّد من انت�شار فايرو�س كورونا".
كم ��ا ا�ست�ض ��اف جمل� ��س ال ��وزراء رئي�س
�شبك ��ة الإع�ل�ام ،ورئي�س جمل� ��س الأمناء
فيه ��ا" ،حيث مت ا�ستعرا�ض خطط ال�شبكة
فيما يتعلق بتوعي ��ة املواطنني ب�إجراءات
الوقاية ال�صحية ملواجهة جائحة كورونا،
وزي ��ادة الوع ��ي املجتمع ��ي بخطورته ��ا
و�شروط الوقاية منها".

اىل ذل ��ك ،ك�شف م�ست�ش ��ار رئي�س الوزراء
ه�ش ��ام داود ،عن توا�ص ��ل رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظمي مع اجلان ��ب الرو�سي
ب�ش�أن عالج فريو� ��س كورونا .وقال داود
خ�ل�ال م�ؤمتر �صحف ��ي ان "�أغل ��ب حاالت
الوف ��اة بكورونا ه ��ي لأ�شخا�ص م�صابني
ب�أمرا� ��ض مزمن ��ة" ،مبي ًن ��ا ان ��ه "ال ميكن
ال�سيطرة على الوب ��اء دون وعي املواطن
وتعاون ��ه ،كم ��ا ان الكاظم ��ي توا�ص ��ل مع
مو�سكو لتوفري عالج كورونا للعراق".
وكان وكيل وزارة ال�صحة حازم اجلميلي،
قد قال �إن "العقار الرو�سي لعالج كورونا
قيد املناق�شة من قبل اللجان اال�ست�شارية"،
م�ش�ي�را �إىل �أن ��ه "يف اليوم�ي�ن املقبل�ي�ن
�سي�صدر قرار ب�ش�أنه".
و�أ�ض ��اف �أن "العق ��ار م�ؤث ��ر يف النتائ ��ج
خا�صا
ملعاجل ��ة كورون ��ا ،ولي� ��س عالجً ��ا ً
لفريو� ��س كورون ��ا" ،مبي ًن ��ا �أن "اح ��دى
الطرق للع�ل�اج امل�ستخدمة من قبل الكثري
من الدول هي ا�ستخ ��دام بالزما املتعافني
من فريو�س كورونا".
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كتلتان كبريتان ت�ضعان اليد على  800من�صب
مدير عام �شاغر منذ كانون الأول

 بغداد  /املدى
جنح ��ت كتلت ��ان كبريت ��ان يف ال�س ��يطرة
عل ��ى  800درج ��ة مدير ع ��ام يف احلكومة
ا�ص ��بحت �ش ��اغرة بدخول قان ��ون التقاعد
اجلديد حيز التنفيذ.
وترنو عيون احلزبني اىل  200الف درجة
اخرى �شاغرة ت�ضمنها القانون للتقليل من
حدة البطالة.
و�أحال التعديل الأول لقانون التقاعد الذي
�صوت علي ��ه الربملان ب�ضغط م ��ن �ساحات
االحتج ��اج موالي ��د ( )1957و()1958
و( ،)1959و( )1960على التقاعد.
وكان اله ��دف م ��ن التقليل ه ��و توفري �أكرث
م ��ن (� )200أل ��ف درجة وظيفي ��ة للعاطلني
عن العمل يف حماولة من احلكومة لك�سب
ود موج ��ة االحتجاجات التي �ضربت عددا
من املدن واملحافظات.
لكن هذه اخلط ��وة و�ضعت ال�سلطة مب�أزق
�آخر� ،إذ ان احلكومة اجلديدة تولت مهامها
مبيزاني ��ة خاوي ��ة نتيج ��ة تراج ��ع ا�سعار
النفط ما ح ��ال دون ت�سليم املحالني اجلدد
عل ��ى التقاع ��د مكاف� ��أة نهاي ��ة اخلدم ��ة وال
رواتبهم التقاعدية.
ورغ ��م مرور ا�شه ��ر اال ان بع� ��ض املحالني
على التقاعد مل ي�ستلموا رواتب كمتقاعدين
وال رواتب كموظفني.
ولت�ل�ايف امل�شكالت وافق ��ت رئا�سة جمل�س
الن ��واب عل ��ى مق�ت�رح م ��ن اللجن ��ة املالية
لتعديل القانون.
وتق ��ول اللجن ��ة املالي ��ة �إن تعديالته ��ا
�ستعال ��ج ال�س ��ن القان ��وين للمحال�ي�ن على
التقاع ��د ،و�ستمن ��ح ا�ستثن ��اءات لبع� ��ض
االخت�صا�صات تعيدهم اىل منا�صبهم.
ويق ��ول النائ ��ب حمم ��د الدراج ��ي ،ع�ضو
اللجن ��ة املالية يف جمل�س النواب لـ(املدى)
�إن جلنت ��ه "مل تناق� ��ش حتى ه ��ذه اللحظة
ب�ش ��كل فعل ��ي التعدي ��ل الث ��اين لقان ��ون
التقاع ��د املوح ��د" ،م�ش ��ددا عل ��ى �ضرورة
"�إجراء تعديالت لبع� ��ض فقرات القانون

النافذ لأنها اثارت �إ�شكاالت".
و�ص ��وت جمل� ��س الن ��واب يف التا�س ��ع من
�شهر ت�شري ��ن الثاين املا�ضي على التعديل
الأول لقانون التقاعد املوحد رقم ( )9الذي
�أل ��زم ب�إحالة املوظف �إىل التقاعد يف مادته
العا�ش ��رة ب�إح ��دى احلالت�ي�ن الأوىل عن ��د
�إكمال ��ه �س ��ن ال�ستني (� )60سن ��ة من العمر
وهي ال�س ��ن القانونية للإحالة �إىل التقاعد
بغ� ��ض النظر ع ��ن م ��دة خدمت ��ه ،والثانية
�إذا ق ��ررت اللجن ��ة الطبي ��ة الر�سمي ��ة عدم

�صالحيته للخدمة.
ويعل ��ق النائ ��ب الدراج ��ي ،عل ��ى ت�أخ ��ر
�إحال ��ة بع�ض الفئ ��ات امل�شمول ��ة بالتعديل
الأول عل ��ى التقاعد و�ص ��رف مكاف�أة نهاية
اخلدم ��ة قائال �إن "هذا التلك�ؤ احلا�صل هو
ب�سب ��ب تطبي ��ق القانون ،ولي� ��س يف �أ�صل
القانون" ،مبين ��ا �أن "وزارة املالية وهيئة
التقاع ��د وافقتا على ت�شريع التعديل الأول
م ��ن قبل جمل� ��س النواب وف ��ق التغيريات
املوجودة حاليا".

رافع العي�ساوي ي�سلم نف�سه والق�ضاء
ي�ستعد لإعادة فتح ملفات �إدانته
 بغداد /املدى
�سلم وزي ��ر املالية اال�سبق راف ��ع العي�ساوي نف�سه اىل
الق�ض ��اء .وبذلك ت�سقط عنه ادانات غيابية على خلفية
تهم ف�ساد مايل.
وق ��ال جمل�س الق�ض ��اء االعلى يف بي ��ان تلقته (املدى)
ان "القا�ض ��ي املخت� ��ص بنظ ��ر ق�ضاي ��ا جه ��از مكافحة
االرهاب يف رئا�سة حمكم ��ة ا�ستئناف بغداد الر�صافة
قرر توقي ��ف املتهم رافع حياد العي�س ��اوي وفق احكام
قان ��ون مكافح ��ة االره ��اب الج ��راء التحقي ��ق معه عن
اجلرائ ��م املتهم به ��ا بعد ان قام املته ��م املذكور بت�سليم
نف�س ��ه اىل جه ��ات التحقي ��ق املخت�ص ��ة" .واو�ض ��ح
البيان ان ��ه "�سبق ان �صدرت بح ��ق العي�ساوي احكام
غيابي ��ة بال�سج ��ن عن جرائ ��م ف�س ��اد اداري عندما كان
ي�شغل من�صب وزي ��ر املالية وان هذه االحكام يف حال
االعرتا� ��ض عليه ��ا �سوف تع ��اد حماكمت ��ه عنها ح�سب املالي ��ة وتقري ��ر �شعب ��ة التدقي ��ق اخلارج ��ي يف هيئة
اح ��كام قانون ا�صول املحاكم ��ات اجلزائية التي جتيز النزاه ��ة املت�ضمـن قيمة ال�ض ��رر احلا�صل باملال العام،
للمحك ��وم غيابي ��ا بال�سج ��ن االعرتا� ��ض عل ��ى احلكم ف�ضال عن قرينة هروب املتهم".
وحماكمته جمددا ح�ضوريا وفق القانون".
ولفتت الهيئة اىل �أن "قرار احلكم ال�صادر بحق املدان
ويف حزي ��ران � ،2017أعلن ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة ،ع ��ن الهارب ،ت�ضمن �إ�صدار �أمر قب�ض وحتر بحقــه� ،إ�ضافة
�صدور حك ��م غيابي بال�سجن ملدة �سب ��ع �سنوات بحق �إىل ت�أييد احلجز عل ��ى �أمواله املنقولة وغري املنقولة،
العي�س ��اوي ،بتهمة "�إحداثه ال�ض ��رر ب�أموال وم�صالح واالحتف ��اظ للجهة امل�شتكي ��ة (وزارة املالية) باملطالبة
اجلهة التي كان يعمل بها".
بالتعوي� ��ض �أم ��ام املحاكم املدنية بع ��د اكت�ساب احلكم
وقال ��ت الهيئة ،يف بيان �إن "حكما غيابيا بال�سجن ملدة الدرجة القطعية".
�سبع �سن ��وات �صدر بح ��ق وزير املالي ��ة الأ�سبق رافع يذك ��ر �أن حمكم ��ة اجلنايات �أ�ص ��درت ،نهاي ��ة ،2015
حياد جي ��اد العي�س ��اوي ،وفقا لأحكام امل ��ادة  340من حك ًم ��ا بال�سج ��ن �سب ��ع �سن ��وات بح ��ق وزي ��ر املالي ��ة
قان ��ون العقوب ��ات ،لإحداثه ال�ضرر ب�أم ��وال وم�صالح ال�ساب ��ق راف ��ع العي�س ��اوي واملتهم�ي�ن مع ��ه بال�سجن
اجلهة التي كان يعمل بها".
�سب ��ع �سنوات على �إحدى الق�ضاي ��ا التي �أحالتها هيئة
وا�شارت النزاهة اىل �أن "دائرة التحقيقات يف الهيئة ،النزاه ��ة .و�شغ ��ل العي�ساوي من�صب وزي ��ر املالية يف
�أك ��دت �إ�ص ��دار حمكم ��ة اجلناي ��ات املخت�ص ��ة بق�ضايا حكومة نوري املالك ��ي الثانية ،كما �شغل من�صب نائب
النزاه ��ة يف بغداد حكما غيابي ��ا بال�سجن بحق املدان رئي�س ال ��وزراء يف حكومة املالكي الأوىل .وبعد ايام
اله ��ارب" ،م�ش�ي�رة �إىل ان امل ��دان "�أق ��دم عل ��ى �إحداث م ��ن بيان النزاهة ،ك�شف احتاد القوى ،ان الق�ضاء بد�أ
�ض ��رر مب�صلحة اجلهة التي يعمل فيه ��ا وزارة املالية ،مراجع ��ة ملفات عدد من ال�سا�س ��ة ال�س ّنة الذين �صدرت
من خالل موافقته على العقد املربم بني الإدارة العامة بحقهم �أحكام جنائية خالل ال�سنوات املا�ضية.
لم�ص ��رف الرافدين و�شركة هند�س ��ة البارع للمقاوالت وقالت اجلميلي لـ(املدى) حينها ان "الق�ضاء �أعاد فتح
على ا�ستثمار بناية م�صرف الرافدين /فرع العقبة" .ملف ��ات االتهام املوجه ��ة �إىل كل من راف ��ع العي�ساوي،
واكدت الهيئة �أن "املحكمة و�صلت �إىل القناعة الكافية واحم ��د العل ��واين ،وط ��ارق الها�شم ��ي يف الف�ت�رات
ب�إدان ��ة املتـه ��م ،بع ��د اطـالعه ��ا عل ��ى �أق ��وال املمثـل�ي�ن احلالي ��ة وم ��ا زال العمل جاريًا للتدقي ��ق بها" ،م�شددة
القانونيـني لوزارة املالية وم�صرف الرافدين وما جاء على ان "الق�ضاء هو من يدر�س هذه امللفات ،وال تتمكن
بالتحقيق الإداري يف مكت ��ب املفتـ�ش العام يف وزارة اي جهة �سيا�سية من التدخل يف ال�ش�أن الق�ضائي".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

وي�ضيف �أن "الكثري م ��ن الفئات امل�شمولة
بالإحالة على التقاع ��د وفق التعديل الأول
�أكمل ��ت �إجراءاتها وح�صل ��ت على رواتبها
التقاعدية" ،م�ست ��دركا "لكن امل�شكلة تكمن
يف ع ��دم ح�صوله ��م عل ��ى مكاف� ��أة نهاي ��ة
اخلدمة".
ويقدر النائب امل�ستق ��ل حجم مكاف�أة نهاية
اخلدمة ل� �ـ" 200الف موظف متت �إحالتهم
على التقاع ��د ولل�ستة �أ�شه ��ر وفق التعديل
الأول ت�ص ��ل �إىل قراب ��ة تريلي ��ون دينار"،

معتق ��دا �أن "الأزم ��ة املالي ��ة الت ��ي مير بها
البلد �أخرت �صرف املكاف�أة".
ويلف ��ت ع�ضو اللجنة املالي ��ة �إىل �أن "ابرز
النقاط التي تنوي اللجن ��ة املالية النيابية
تعديله ��ا ه ��ي زي ��ادة بع� ��ض اال�ستثناءات
الت ��ي يحتاجها البلد كالأ�ساتذة اجلامعيني
والأطب ��اء" .وي�ش�ي�ر الدراج ��ي �إىل �أن
"قانون التعديل الأول �أحال ( )800مدير
ع ��ام عل ��ى التقاع ��د ،وبدالءهم ج ��ا�ؤوا من
حزب �أو حزبني تابع�ي�ن لكتلتني رئي�ستني

هم ��ا من تقا�سمتا كل املنا�ص ��ب" ،الفتا �إىل
�أن "بع�ض �أع�ضاء اللجنة املالية يحاولون
�إجراء تعديالت على قانون التقاعد املوحد
لإرج ��اع امل ��دراء العام�ي�ن ال�سابق�ي�ن" يف
حماولة منهم لتقليل تدخل احلزبني.
وي ��رى الدراج ��ي ال ��ذي �شغ ��ل حقيبت ��ي
الإعم ��ار والإ�س ��كان ،وال�صناع ��ة يف
احلكومات ال�سابقة �أن "الإجراء ال�صحيح
ه ��و �إيقاف ه ��ذه التعيين ��ات اخلاطئة بدال
م ��ن تعديل القانون" ،م�ؤك ��دا �أن "التعديل

مل يك ��ن �ضم ��ن متبنيات اللجن ��ة املالية يف
جمل� ��س الن ��واب" .ودخل قان ��ون التعديل
الأول لقانون التقاعد املوحد رقم ( )9حيز
التنفي ��ذ يف الأول م ��ن �شه ��ر كانون الثاين
املا�ض ��ي .ب ��دوره ،ي�ؤك ��د جم ��ال كوج ��ر،
الع�ضو الآخ ��ر يف اللجنة املالية �أن "هناك
�أك�ث�ر م ��ن مئة نائ ��ب وقع ��وا عل ��ى تعديل
قان ��ون التقاعد املوحد رق ��م ( ،)9ووافقت
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب على ه ��ذا الطلب
و�سيتم عر�ض مقرتح التعديل يف اجلل�سة
املقبل ��ة" .وي�ضي ��ف كوج ��ر وه ��و رئي� ��س
كتل ��ة االحت ��اد الإ�سالم ��ي الكرد�ستاين يف
الربمل ��ان لـ(امل ��دى) �أن "الآالف م ��ن الذي ��ن
مت ��ت �إحالتهم عل ��ى التقاعد وف ��ق التعديل
الأول مل يت�سلم ��وا رواتبه ��م التقاعدية وال
رواتبه ��م ب�صفته ��م موظف�ي�ن" ،مبين ��ا �أن
"هناك �أع�ضاء من اللجنة املالية يف جمل�س
النواب هم من تبنى تعديل القانون".
ويبني كوج ��ر �أن "املالي ��ة النيابية �سرتكز
عل ��ى ثالث فق ��رات لتعديل قان ��ون التقاعد
املوحد؛ الأوىل معاجلة الذين مل يت�سلموا
رواتب تقاعدي ��ة ،والثانية معاجلة م�شكلة
ال�س ��ن التقاع ��دي ،والثالث ��ة مت ا�ستغ�ل�ال
الب ��دالء من قبل الأح ��زاب الكبرية وبع�ض
املافي ��ات" ،الفتا �إىل �أن "اله ��دف من وراء
تعدي ��ل ه ��ذا القان ��ون ه ��و قط ��ع الطري ��ق
�أم ��ام هذه الأح ��زاب من �إمكاني ��ة ا�ستغالل
الدرج ��ات الوظيفي ��ة" ،م ��ن دون ان يحدد
الطريق ��ة املنا�سبة .ووج ��ه رئي�س جمل�س
الن ��واب حممد احللبو�س ��ي اللجنة املالية،
با�ست�ضاف ��ة هيئ ��ة التقاع ��د وممثل�ي�ن ع ��ن
وزارة املالي ��ة لغر� ��ض تو�ضي ��ح �أ�سب ��اب
ت�أخ�ي�ر توزي ��ع رواتب املتقاعدي ��ن ،الذين
مت ��ت �إحالته ��م عل ��ى التقاع ��د يف الآون ��ة
الأخرية.
وي�ضي ��ف ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة �أن
"الكت ��ل والن ��واب �سيقدم ��ون مقرتحاتهم
ومالحظاته ��م عل ��ى القانون بع ��د االنتهاء
م ��ن القراءة الأوىل من اج ��ل ت�ضمينها يف
امل�سودة املقرتحة قبل الت�صويت عليه".

خروج نائبة مو�صلية م�صابة من احلجر ال�صحي بدون موافقات
ي�شعل اً
جدل وا�س ًعا
 بغداد  /المدى

اق ��وم بم�سح ��ة جديد ،وت ��م و�ضعها
داخ ��ل �صن ��دوق وار�سل ��ت ال ��ى
محافظ ��ة �أربي ��ل ،بم�ساع ��دة النائب
�شي ��روان دوبرداني ،بع ��د ا�ستقباله
الحد موظفي مكتب ��ي ،وذهابهم الى
مختبر ال�صح ��ة المركزي في اربيل،
حي ��ث انتظرنا النتيج ��ة حتى يومنا
ه ��ذا ،فج ��اءت (�سالب ��ة) ان ��ا وجميع
افراد حمايتي وكذلك ابني".
و�أكدت" :لدي ثق ��ة تامة بفحو�صات
�أربيل ..لكن ال ثقة لدي بالفحو�صات
التي تجريه ��ا محافظة نينوى ،كون
ه ��ذا االم ��ر ج ��رى م ��ع ا�شخا� ��ص
�آخري ��ن ،مما ا�ضطره ��م الى الذهاب
لبغداد والت�أكد هناك".
وقال ��ت" :ات�صلت بمدي ��ر عام �صحة
نينوى وبلغته به ��ذا االمر وات�صلت
بالمحافظ وقلت له انا ل�ست مري�ضة
وال اري ��د ان اتعر� ��ض للع ��دوى،

اث ��ار خ ��روج نائب ��ة ع ��ن محافظ ��ة
نين ��وى م�صاب ��ة بفايرو� ��س كورونا
من احد مراكز الع ��زل في المحافظة
جدال كبيرا يوم �أم�س.
ون�شرت مواقع التوا�صل االجتماعي
�صورا للنائبة محا�سن حمدون وهي
ترتدي الكمامة و�سط حرا�سها خارج
مبنى الحجر.
ونف ��ت النائب ��ة محا�س ��ن حم ��دون،
ام�س الثالث ��اء ،خروجها من الحجر
ال�صح ��ي "عن ��وة" بم�ساع ��دة �أفراد
حمايتها.
وقال ��ت النائب ��ة ف ��ي تو�ضي ��ح
�صوتي" :كنت في بغ ��داد وح�ضرت
اجتماعات اللجن ��ة المالية ومجل�س
النواب وكنت قد اخذت كامل الحذر،
وبع ��د عودتي للمو�ص ��ل وللت�أكد من
ع ��دم ا�صابت ��ي بكورون ��ا وحفاظ ��ا
عل ��ى العائلة التج�أت ال ��ى م�ست�شفى
ال�شف ��اء الج ��راء الفح� ��ص االول ��ي،
فكان ��ت النتيج ��ة (�سلبي ��ة) ،وبع ��د
عودت ��ي للمن ��زل ،ت ��م �ص ��دور ق ��رار
بحجر اح ��د افراد حمايت ��ي واحدى
العامالت لدينا".
وا�ضاف ��ت" :قمنا بعمل م�سحة ثانية
وبع ��د � 36ساع ��ة ،خرج ��ت النتائ ��ج
(�سلبية) للجميع ،با�ستثنائي ،حيث
توجه ��ت للحج ��ر دون �أي اوام ��ر
او طل ��ب م ��ن احد ،وذل ��ك خوفا على
عائلت ��ي ،ودخلت الحج ��ر لكن كانت
ل ��دي �شكوك حول النتيج ��ة ،كون لم
تكن لدي اي اعرا�ض وجميع عائلتي
لم ي�صابوا ،وبعده ��ا كنت انتظر ان
ا�شع ��ر ب�ضي ��ق تنف� ��س او حاجت ��ي
للع�ل�اج لكن ت�أكدت من �سالمتي دون
اي اعرا�ض".
وتابع ��ت" :ه ��ذه ال�شك ��وك جعلتني
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وبعدها خرجت من البوابة الرئي�سة
للم�ست�شف ��ى ،والكامي ��رات وثق ��ت
ه ��ذا الأم ��ر ،دون �أي تدخل من افراد
حمايت ��ي كونه ��م ل ��م يكون ��وا داخل
المحج ��ر نهائي ��ا ،حي ��ث و�صلت الى
البوابة الخارجية دون �أي قوة".
و�أك ��دت النائب ��ة ،عزمه ��ا "تقدي ��م
�شك ��وى م�ض ��ادة في حال ت ��م تثبيت
�شكوى �ضدها".
وق ��ال م�س� ��ؤول ف ��ي مديري ��ة �صحة
نين ��وى ان حمايات النائبة اقتحموا
مبن ��ى الحج ��ر واخرج ��وا النائبة..
كان ��وا يحمل ��ون وثائق تفي ��د بانهم
اج ��روا لها م�سح ��ة ف ��ي م�ست�شفيات
اربيل و�أظهرت انها �سليمة.
وت�س ��اءل" :النائبة ف ��ي الحجر كيف
اخ ��ذوا له ��ا م�سح ��ة وكي ��ف اج ��روا
الفح� ��ص؟" ،م�شيرا ال ��ى ان الكوادر
الطبي ��ة ف ��ي المحافظ ��ة اج ��رت له ��ا
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م�سحة قبل يوم من مغادرتها و�أكدت
الم�سحة ا�صابتها بالفايرو�س.
وق ��ال" :ه ��ي االن تعتب ��ر خط ��را
عل ��ى المدين ��ة ،وكورون ��ا ال تعترف
بالح�صان ��ة ،ونطال ��ب ب�إج ��راءات
عاجلة لمنع انت�شار المر�ض".
ب ��دوره ،ق ��ال مدي ��ر �صح ��ةنينوى،
ف�ل�اح الطائ ��ي� ،إنه يرف� ��ض ت�صرف
النائب ��ة محا�س ��ن حم ��دون ول ��وح
باللجوء الى الق�ضاء.
وق ��ال الطائ ��ي ،ف ��ي بي ��ان" ،نرف�ض
ت�ص ��رف النائب ��ة محا�س ��ن حم ��دون
ومغادرته ��ا الحج ��ر ال�صح ��ي
المخ�ص� ��ص له ��ا و�سنق ��وم باللجوء
�إل ��ى الق�ض ��اء" ،م�ؤك� �دًا ،التعامل مع
المواطني ��ن والم�س�ؤولي ��ن على حد
ال�س ��واء في تقدي ��م الخدمات الطبية
ونطل ��ب م ��ن الجمي ��ع ع ��دم ال�ضغط
على منت�سبينا.

وفيم ��ا يخ� ��ص �أنب ��اء ع ��دم دق ��ة
فحو�ص ��ات كورون ��ا ،ق ��ال الطائ ��ي،
�أنفي الإ�شاعات المتداولة في مواقع
التوا�صل االجتماعي والتي تتحدث
ع ��ن ع ��دم دق ��ة فحو�ص ��ات فيرو� ��س
كورون ��ا بنين ��وى و�أ�ؤك ��د �أنه ��ا م ��ن
�أدق الفحو�ص ��ات الت ��ي تج ��ري ف ��ي
العراق.
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه ال يمك ��ن اعتم ��اد
فحو�ص ��ات م ��ن مختب ��رات اخ ��رى
با�ستثن ��اء مختب ��رات �صح ��ة
المحافظ ��ة ،الف ًت ��ا� ،إل ��ى �أن هن ��اك
زيادة ف ��ي عدد اال�صاب ��ات بفيرو�س
كورون ��ا ب�سبب دخول اع ��داد كبيرة
من الوافدين الى المحافظة.
و�أردف� ،أن ��ه يت ��م ر�ص ��د اال�صاب ��ات
الواف ��دة بجهود من ك ��وادر ال�صحة
قب ��ل دخولها �إل ��ى المحافظة ،م�شي ًرا
�إلى ت�سجيل دخ ��ول  80عائلة وافدة
م ��ن خ ��ارج الع ��راق وت ��م حجره ��م
بمواقع �صحية تابعة ل�صحة نينوى
ومنعهم م ��ن التوا�صل مع ذويهم مع
اجراء الفحو�صات عليهم.
وطالب مدير �صحة نينوى ،الحكومة
االتحادي ��ة والمحلي ��ة بتوفير اماكن
مخ�ص�صة لحج ��ر الوافدين وت�أمين
الأغذية لهم وهذا خارج عن االمكانية
الذاتية لمديرية ال�صحة.
م ��ن جانب ��ه ،اع ��رب محاف ��ظ نينوى
نجم الجبوري "ع ��ن ا�سفه لما قامت
به حماي ��ة النائبة محا�س ��ن حمدون
ف ��ي م�شف ��ى الحج ��ر بع ��د �أن اق ��دم
حرا�سها على �إخراجها بالقوة".
واك ��د الجب ��وري ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه
(الم ��دى) �إن "ه ��ذا الفع ��ل معي ��ب
و�سيت ��م محا�سبته ��م وعل ��ى النائ ��ب
االمتثال للقان ��ون وعدم مالم�سة �أي
�شخ� ��ص لحي ��ن عودتها �إل ��ى الحجر
مرة �أخرى".
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سياسة

الق�ضاء يحدد جل�سة نهائية للنظر بطعون جتميد
جمال�س املحافظات

���� ص���دام���ات م��ت��وق��ع��ة وم���ل���ف���ات ث��ق��ي��ل��ة ���س��ت��ف��ت��ح ب���وج���ه امل��ح��اف��ظ�ين
 بغداد /المدى
ي�ستع ��د محتج ��ون لموج ��ة جديدة
من التظاهرات مع ت�سرب انباء عن
احتمال ع ��ودة مجال�س المحافظات
بعد  8ا�شهر على تجميدها.
وطالب اح ��د م�س�ؤولي التن�سيقيات
ف ��ي الجن ��وب ،بح�ض ��ور اع�ض ��اء
المجال� ��س الى مدينت ��ه لـ"االحتفال
بهم" على طريق ��ة المتظاهرين ،في
رف�ض وا�ضح لعودتهم.
الم�ؤكد حتى الآن ،انه ال يوجد قرار
ق�ضائي حا�سم ب�ش�أن تلك المجال�س،
وان عملها ما زال معلقا حتى ال�شهر
القادم على اقل تقدير ،لكن بالمقابل
هناك ثغرة قانونية قد تطعن بقرار
مجل�س النواب.
وج ��اء ق ��رار البرلم ��ان ف ��ي ت�شرين
االول الما�ض ��ي ،تجمي ��د مجال� ��س
المحافظ ��ات غي ��ر المن�ضوي ��ة ف ��ي
�إقلي ��م والبالغ عدده ��ا  15محافظة،
بنح ��و  120ق�ضاء �إداريًا و�أكثر من
 400ناحية ،وحل مجال�سها � ً
أي�ضا،
ك�أحد �شروط المتظاهرين.
وتنف ��ق تلك المجال� ��س �سنويًا ما ال
يق ��ل ع ��ن  200مليار دين ��ار عراقي
(�أي نح ��و  180ملي ��ون دوالر
�أميركي) كمرتب ��ات �شهرية ونفقات
حماي ��ات ،و�إقامة ،ونفق ��ات �أخرى
تحت بن ��د بمخ�ص�ص ��ات الخطورة
وال�ضيافة.
ودع ��ا المن�شق عن التي ��ار ال�صدري
ف ��ي النا�صري ��ة� ،أ�سع ��د النا�صري،
بع� ��ض َم ��ن ا�سماه ��م بـ"النك ��رات"
م ��ن �أع�ض ��اء مجال� ��س المحافظات
بالق ��دوم �إل ��ى النا�صري ��ة لالحتفال
"على طريقتن ��ا" ،بعد حديثهم عن
عودة مجال�س المحافظات.
وكتب النا�ص ��ري ،تغري ��دة ن�شرها
عب ��ر ح�ساب ��ه ف ��ي (تويت ��ر) قائ�ًل�اً :
"ب�أ�سلوب فج يتحدث بع�ض النكرات
م ��ن �أع�ض ��اء مجال� ��س المحافظات

ومن ��ذ ا�سبوعي ��ن ب ��د�أ المحافظون
باج ��راء زيارات ال ��ى زعماء القوى
ال�سيا�سي ��ة ف ��ي بغ ��داد ،ا�ستباق ��ا
لعودة مجال�س المحافظات.
ويخ�ش ��ى المحافظ ��ون ع ��ودة
المجال� ��س ،ب�سب ��ب امت�ل�اك بع�ض
اع�ض ��اء تل ��ك المجال� ��س "ملف ��ات
ف�ساد ق ��د تدين ر�ؤ�س ��اء الحكومات
المحلي ��ة" ،بح�س ��ب م ��ا يقول ��ه
م�س�ؤولون.

الفتات يف
�إحدى �ساحات
االجتجاج
عن عودة ه ��ذه المجال�س البائ�سة.
تعال ��وا لنحتف ��ل بكم عل ��ى طريقتنا
في النا�صرية �أيها الفا�شلون ،يا من
�أنهكتم البلد".
وتداول ��ت مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،مقط ��ع فيديو الع�ضاء
في مجال� ��س المحافظات من داخل
المحكم ��ة االتحادية ،وهم ي�ؤكدون
على تحديد موع ��د جديد للنظر في
قرار حل المجال�س.
وق ��ال طه عبد الغني ،ع�ضو مجل�س

محافظة االنبار المنحل ،في الفيديو
م ��ع ع�ضوتي ��ن �آخريتي ��ن" :الأمور
جي ��دة .نث ��ق بعدال ��ة المحكم ��ة.
يم�ض ��ون ونبق ��ى" ،في ا�ش ��ارة الى
قرار قريب ي�صدر ل�صالحهم.
ونفت �ضحى الق�صير ،ع�ضو مجل�س
محافظ ��ة الديوانية المنحل ،والتي
ظهرت ف ��ي الفيديو� ،صحة المقطع،
وقال ��ت ان ��ه يع ��ود لتاري ��خ قدي ��م.
وا�ضاف ��ت في ت�صريحات ان "اغلب
اع�ضاء المجل� ��س روجوا معامالت

تقاعدي ��ة و�آخرين روجوا معامالت
العودة لوظائفهم ال�سابقة".
نفقات تثير غ�ضب
المتظاهرين
وت�صدر "ها�شت ��اك" عودة مجال�س
المحافظ ��ات ،مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي .وق ��ال مو�س ��ى ر�ضا،
احد النا�شطين في بغداد لـ(المدى)
ان "هن ��اك مناق�ش ��ات بي ��ن �ساحات
االحتجاج حول هذه التطورات".

ولم ي�ستبع ��د النا�ش ��ط ان "ت�شتعل
الم ��دن العراقي ��ة باالحتجاج ��ات
في ح ��ال عادت ه ��ذه المجال�س الى
ممار�سة عملها".
ويعتب ��ر متظاه ��رون مجال� ��س
المحافظات "حلقة زائدة" ،حيث ان
المرتب ��ات ال�شهرية لـ( 447ع�ضوا)
يتقا�ض ��ون روات ��ب ومخ�ص�ص ��ات
مرتفع ��ة .ويبل ��غ ع ��دد الحماي ��ات
لتل ��ك المجال� ��س نح ��و � 9آالف
عن�ص ��ر (بمع ��دل نح ��و  20عن�صرا

ت�سببت ب�أكثر من  30هجو ًما منذ ت�شرين الأول

جماعات الكاتيو�شا ت�شاغل احلكومة يف مطار بغداد للمرة الثانية خالل �أ�سبوع
 بغداد  /المدى
�أعلن ��ت ق ��وات الأمن� ،صب ��اح �أم�س
الثالث ��اء� ،سق ��وط ثالث ��ة �صواريخ
خالل اللي ��ل قرب مط ��ار بغداد دون
الت�سب ��ب ب� ��أي �أ�ض ��رار ،ف ��ي راب ��ع
هج ��وم م ��ن نوعه في غ�ض ��ون نحو
�أ�سبوع.
و�أف ��اد بي ��ان للجي� ��ش ع ��ن "�سقوط
ثالثة �صواري ��خ نوع كاتيو�شا ،بعد
منت�ص ��ف ليل ��ة ام� ��س االثني ��ن ،في
محي ��ط مط ��ار بغ ��داد الدول ��ي دون
خ�سائر تذكر".
و�أ�ض ��اف �أنه ��ا �أطلق ��ت م ��ن ح ��ي
المكا�س ��ب (جن ��وب غرب ��ي بغ ��داد)
وا�ستخدم ��ت الجه ��ات الت ��ي نفذت
الهج ��وم "قواع ��د خ�شبي ��ة لإط�ل�اق
ال�صواري ��خ" عث ��رت ق ��وات الأم ��ن
عليها "ووجد فيها �صواريخ متبقية
تم �إبطالها" .وي�أتي الهجوم الأخير
بعد �سل�سلة حوادث م�شابهة بما فيها
هج ��وم �صاروخي ف ��ي  13حزيران
ا�ستهدف قاعدة التاجي �شمال بغداد
تتمرك ��ز فيها ق ��وات تابعة للتحالف

الذي تقوده الواليات المتحدة.
وف ��ي الثام ��ن م ��ن حزي ��ران� ،ضرب
�صاروخ ��ان �أرا�ض ��ي مج ّم ��ع مطار
بغ ��داد بينم ��ا �سق ��ط �ص ��اروخ غير
موجّ ه ق ��رب مقر ال�سفارة الأميركية
في المنطقة الخ�ضراء.
ون ��ادرا م ��ا تتبن ��ى �أي جه ��ة ه ��ذا
النوع من الهجم ��ات ،لكن وا�شنطن
تحمّل الف�صائ ��ل العراقية الم�س ّلحة
الموالية لإيران م�س�ؤوليتها.
وتته ��م "جماعات الكاتيو�شا"  -هي
ت�سمي ��ة لجه ��ات م�سلح ��ة مجهول ��ة
ت�ستخ ��دم هذا النوع من ال�صواريخ
لمهاجم ��ة مق ��ار التحال ��ف الدول ��ي
وال�سف ��ارة االميركي ��ة ف ��ي بغ ��داد،
بتنفيذ هذه الهجمات.
وقالت قيادة العمليات في بيان بعد
هجوم التاجي �إنه "رغم تحذيراتنا
ال�سابق ��ة للجهات التي تحاول خلط
االوراق م ��ن خ�ل�ال العب ��ث بالأم ��ن
وتهدي ��د قواتنا االمني ��ة البطلة من
خالل ا�سته ��داف مع�سكراتها ،اال ان
ه ��ذه الجهات �أقدمت م�س ��اء ال�سبت
على �إطالق �صاروخي كاتيو�شا من

ال�ش ��ارع الرئي� ��س المقاب ��ل لمن�ش�أة
الن�صر �شمالي بغداد".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن ال�صاروخي ��ن
"�سقط ��ا داخ ��ل مع�سك ��ر التاج ��ي
(مع�سك ��ر تاب ��ع للق ��وات االمني ��ة
العراقية) دون خ�سائر ،في ر�سالة ال
تريد الخير للع ��راق و�شعبه خا�صة
خالل هذه المرحلة".
وتاب ��ع" :وعلي ��ه ف� ��إن �أجهزتن ��ا
الأمني ��ة تلق ��ت توجيه ��ا عاج�ل�ا
للقي ��ام بجه ��د ا�ستخب ��اري نوع ��ي
للك�شف عن ه ��ذه الجهات التي رغم
تحذيراتن ��ا له ��ا ،ت�سع ��ى لإ�ضع ��اف
العراق" .واختتمت قيادة العمليات
الم�شتركة بيانها بالقول" :ليعلم من
�سولت له نف�سه العبث ب�أمن العراق
�أن ��ه �سيكون تح ��ت طائل ��ة القانون
عما قريب".
ومن ��ذ ت�شري ��ن الأول � 2019شه ��د
الع ��راق �أكث ��ر م ��ن  30هجو ًم ��ا
ا�ستهدف ��ت م�صال ��ح ع�سكري ��ة
ودبلوما�سية �أميركية.
وكان ق�ص ��ف �صاروخي وا�سع بـ18
ً
�صاروخا قد ا�ستهدف قاعدة التاجي

ي ��وم � 11آذار الما�ض ��ي ما �أ�سفر عن
مقت ��ل مواطني ��ن �أميركيين وطبيبة
ع�سكرية بريطاني ��ة ،وردًا على هذا
الهج ��وم نف ��ذت الوالي ��ات المتحدة
هجوما جوي ��ا على مواق ��ع لكتائب
حزب الله.
وبلغ التوتر ذروته في كانون الثاني
عندم ��ا قتل ��ت الوالي ��ات المتح ��دة
الجن ��رال الإيراني قا�س ��م �سليماني
ونائب رئي�س هيئة الح�شد ال�شعبي
العراقي �أبو مهدي المهند�س بغارة
ن ّفذتها طائرة م�سيّرة في بغداد.
وك ��رد عل ��ى العملي ��ة� ،ص ��وّ ت
مجل� ��س الن ��واب على �إنه ��اء وجود
الق ��وات الأجنبي ��ة في الب�ل�اد بينما
ه ��ددت وا�شنط ��ن بفر� ��ض عقوبات
م�ش ��ددة عل ��ى بغ ��داد .وف ��ي �أواخر
�آذار ،تراجع ��ت ح ��دة ال�سج ��ال
بينم ��ا تباط� ��أت وتي ��رة الهجم ��ات
ال�صاروخي ��ة ب�ش ��كل كبي ��ر ،لكنه ��ا
ت�سارعت مج ��ددا الأ�سبوع الما�ضي
و�س ��ط ا�ستعداد الوالي ��ات المتحدة
والعراق لعقد محادثات ثنائية.
وته ��دف المحادث ��ات الت ��ي انطلقت

ف ��ي  11حزي ��ران �إل ��ى و�ض ��ع �إطار
عمل لتواجد الق ��وات الأميركية في
البالد وتعزيز العالقات االقت�صادية
والثقافية.
وكجزء من الحوار "ال�ستراتيجي"
بي ��ن البلدي ��ن ،تع ّه ��دت وا�شنط ��ن
بموا�صل ��ة خف� ��ض عدي ��د جنوده ��ا
ف ��ي البالد والذين بل ��غ عددهم نحو
 5200العام الما�ضي.
في الأثناء ،تعهّد العراق ب�أن يحمي
على �أرا�ضيه الع�سكريين المن�ضوين
في التحالف ال ��ذي تقوده وا�شنطن
�ضد تنظيم داع�ش.
وفي �سياق �آخر ،اعلنت ا�ستخبارات
الداخلي ��ة� ،أم� ��س الثالث ��اء ،ف ��ي
بي ��ان ،تلقت ��ه (الم ��دى) �أن ��ه "بن ��ا ًء
عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة دقيقة
تمكنت مفارز �شعب ��ة اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة ف ��ي الفرق ��ة الثامن ��ة
وبالتع ��اون م ��ع ا�ستخب ��ارات لواء
الم�ش ��اة  ٣٠الفرقة ذاتها من القب�ض
عل ��ى ثالث ��ة ارهابيي ��ن ف ��ي مناطق
البي�ض ��ة والب ��و ح ��ردان والزل ��ة
بق�ضاء القائم باالنبار".
و�أ�ضافت� ،أنه ��م "من مقاتلي داع�ش
الذين هرب ��وا �أثناء معارك التحرير
وع ��ادوا م�ؤخ ��را لمناطقه ��م ،وم ��ن
المطلوبي ��ن للق�ض ��اء بموج ��ب
مذك ��رة قب�ض وفق �أح ��كام المادة ٤
�إرهاب".
وكان ��ت مديري ��ة اال�ستخب ��ارات
الع�سكري ��ة ق ��د �أعلن ��ت ف ��ي بي ��ان
ي ��وم االثني ��ن ،ان "مف ��ارز �شعب ��ة
اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة ف ��ي
الفرقة الثامن ��ة وبالتعاون مع لواء
الم�ش ��اة � ٣٠ألقت القب�ض على ثالثة
ارهابيين في منطقت ��ي الزلة والبو
ح ��ردان بالقائ ��م  -االنب ��ار ،بينه ��م
م�س� ��ؤول جباي ��ة داع� ��ش والآخران
عم�ل�ا كعنا�ص ��ر امني ��ة و�ساهم ��وا
بالقت ��ال �ض ��د قواتن ��ا االمني ��ة ابان
معارك التحرير".
و�أ�ضاف ��ت �أن "الإرهابيي ��ن م ��ن
المطلوبي ��ن للق�ض ��اء بموج ��ب
مذك ��رة قب�ض وفق �أح ��كام المادة ٤
�إرهاب".

ل ��كل ع�ض ��و) ،ورواتبه ��م ت�صل الى
نح ��و  10ملي ��ارات دين ��ار �شهري ��ا.
م ��ن جهت ��ه يقول ع�ض ��و مجل�س في
احد محافظات الو�س ��ط لـ(المدى)،
ان "الق ��وى ال�سيا�سي ��ة �ضح ��ت
بالمجال�س لإ�سكات ال�شارع".
وكان البرلم ��ان ال�ساب ��ق ،ق ��د وافق
على �سيا�سة رئي�س الوزراء ال�سابق
حيدر العب ��ادي اال�صالحي ��ة ،بعدة
قرارات تراجع عنها بعد ذلك.
وتمك ��ن ع ��دد م ��ن المبعدي ��ن م ��ن

الم�س�ؤولي ��ن وال ��وزراء ،بح�س ��ب
ما ع ��رف حينها بـ"ح ��زم اال�صالح"
بالع ��ودة مج ��ددا ال ��ى منا�صبه ��م
بقرارات ق�ضائية.
وا�ض ��اف الع�ض ��و ف ��ي مجل� ��س
المحافظ ��ة المنح ��ل ،وال ��ذي طلب
ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه" :تري ��د الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة تخل� ��ص م ��ن بع� ��ض
المعار�ضي ��ن في تل ��ك المحافظات،
وت ��رك المحافظ يتحكم ب ��كل �شيء
لوحده".

ثغرات قانونية
رعد جب ��ار ع�ضو مجل� ��س محافظة
بغداد ،ق ��ال بعد قرار البرلمان بحل
المجال�س ،انه ق ��رار "يتعار�ض مع
الد�ست ��ور الدائ ��م ،وكذل ��ك قان ��ون
المجال� ��س المحلي ��ة ال ��ذي �أق ��ره
البرلم ��ان" .واكد جبار انه ال توجد
"ال فق ��رة �أو �إ�شارة في الن�صو�ص
الد�ستوري ��ة وقان ��ون المجال� ��س
المحلي ��ة �إلى �صالحي ��ات ت�شريعية
�أو تنفيذي ��ة لتجميد عمل المجال�س
المحلي ��ة ،ب ��ل يوج ��د ن� ��ص �صريح
با�ستمرار عم ��ل المجال�س المحلية
لحين �إجراء انتخابات جديدة".
وكان م ��ن المقرر �إج ��راء انتخابات
المجال� ��س المحلية في �أيار ،2018
لكنه ��ا �أُرجئ ��ت �إل ��ى �أيل ��ول 2018
ومن ثم �إلى ت�شرين الأول من العام
نف�س ��ه� ،إال �أنها �أُرجئ ��ت مجددا �إلى
ني�س ��ان  ،2020قبل ق ��رار البرلمان
بتجميد المجال�س.
من جهته اكد ح�س ��ام العبار ،ع�ضو
مجل� ��س محافظ نينوى المنحل في
ات�ص ��ال مع (الم ��دى) ان "المحكمة
االتحادي ��ة ق ��ررت تحدي ��د جل�س ��ة
نهائي ��ة للنظ ��ر بالطع ��ن المق ��دم
من فري ��ق خا� ��ص �شكلت ��ه مجال�س
المحافظات".
وبي ��ن العب ��ار ان "موع ��د الجل�س ��ة
النهائي ��ة �سيكون ي ��وم  23حزيران
الحالي".

ال�سفير للم�س�ؤولين العراقيين� :سنوا�صل �ضرباتنا

تركيا جتدد ق�صفها ملواقع عراقية تزام ًنا مع
ت�سلم �سفريها مذكرة احتجاج
 متابعة  /المدى
حينم ��ا كان ال�سفير التركي فاتح يلدز جال�سا في وزارة
الخارجي ��ة لت�سل ��م مذك ��رة االحتج ��اج عل ��ى الق�ص ��ف،
عاودت المقات�ل�ات التركية اختراق االج ��واء العراقية
وق�صف مواقع في �شمالي البلد.
وكان ��ت نح ��و  20مقاتل ��ة تركي ��ة م ��ن ط ��راز "اف "16
دخل ��ت ليلة االحد  /االثنين بعم ��ق نحو  200كم داخل
االرا�ض ��ي العراقية ،واطلقت نح ��و � 23صاروخا �سقط
بع�ضها على مخيمات للنازحين.
وع ��ادت الطائ ��رات التركي ��ة �صب ��اح االربع ��اء لق�صف
مواق ��ع �ضمن حدود بل ��دة كاني ما�س ��ي التابعة لق�ضاء
العمادي ��ة ف ��ي دهوك .وق ��ال مدير ناحي ��ة كاني ما�سي
�سرب�س ��ت �صب ��ري� ،إن "الطائ ��رات الحربي ��ة التركي ��ة
ا�ستهدف ��ت قرية كي�ستي ��ان والحقت �أ�ض ��را ًرا مادية في
مناطق زراعية دون �أي �أ�ضرار ب�شرية تذكر".
وقال ��ت وزارة الخارجي ��ة ،ف ��ي بي ��ان� ،إنه ��ا "ا�ستدعت
ال�سفي ��ر الترك ��ي ف ��ي الع ��راق فاتح يل ��دز عل ��ى خلفية
الق�ص ��ف التركي الذي ط ��ال عددا م ��ن المناطق �شمالي
العراق ،وم ��ا ت�سبب به من ترويع لل�سكان ،وبث الذعر
بينهم".
والتق ��ى وكي ��ل ال ��وزارة الأق ��دم ال�سفي ��ر عب ��د الكريم
ها�ش ��م بيلدز و�سلم ��ه مذكرة االحتج ��اج ،بح�سب بيان
الخارجية.
و�أو�ضح البي ��ان� ،أن "المذكرة ت�ضمنت �إدانة الحكومة
العراقية النتهاكات حرمة و�سيادة الأرا�ضي والأجواء
العراقي ��ة ،واعتب ��رت �أنه مخال ��ف للمواثي ��ق الدولية،
وقواعد القانون الدولي ذات ال�صلة ،وعالقات ال�صداقة،
ومبادئ ح�سن الجوار ،واالحترام المتبادل".
و�أ�ض ��اف �أن "الوزارة ج ��ددت الت�أكيد في مذكرتها على
دعوته ��ا �إلى الج ��ارة تركيا لوقف العملي ��ات الع�سكرية
الأحادي ��ة" ،معرب ��ة عن "ا�ستع ��داد الحكوم ��ة العراقية
للتعاون الم�شت َرك في �ضبط الأمن على الحدود بال�شكل
الذي ي�ؤمن م�صالح الجانبين".
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن "المذك ��رة ُختمت بدع ��وة ال�سفارة
التركية لنق ��ل المذكرة �إلى الجه ��ات التركية المخت�صة
التخاذ الإجراءات الكفيلة بو�ضع حد لهذه االنتهاكات،
ومنع وقوعها م�ستقبال".
وق ��ال ال�سفي ��ر الترك ��ي فات ��ح يل ��دز ،في تغري ��دة عقب
خروج ��ه" ،قد دعي ��ت �إل ��ى وزارة الخارجي ��ة العراقية
ب�ش� ��أن عمليتنا �ضد حزب العم ��ال الكرد�ستاني ،وكانت
هذه الدعوة ،مث ��ل الدعوات ال�سابق ��ة ،منا�سبة جديدة

للت�أكي ��د عل ��ى �أنن ��ا �سنوا�ص ��ل محارب ��ة ح ��زب العمال
الكرد�ستان ��ي �أينم ��ا كان ،م ��ا لم يتخذ الع ��راق خطوات
لإنهاء وجوده".
و�أفادت و�سائل �إعالم ،ب�أن "المدفعية الإيرانية" ق�صفت
ع ��ددا م ��ن المناط ��ق الحدودية داخ ��ل �إقلي ��م كرد�ستان
تزامنا مع الق�صف التركي �أم�س االربعاء.
وذك ��رت قن ��اة "كرد�ست ��ان  "24الكردي ��ة� ،أن "طائرات
ا�ستطالع حلقت فوق المنطقة ،وبعد مغادرتها الأجواء
بقليل �أطلقت �إيران وابال من القذائف ال�صاروخية على
المناطق الحدودية".
وقال ��ت �إن الق�ص ��ف المدفع ��ي ترك ��ز عل ��ى المناط ��ق
الحدودي ��ة المتاخم ��ة لإي ��ران ،في ناحية ح ��اج عمران
التابعة لق�ضاء جومان �أق�صى ال�شمال ال�شرقي لأربيل،
م�شي ��رة �إل ��ى �أن المناطق الت ��ي تعر�ض ��ت للق�صف هي
�آالن وكيلي غزالي وب ��ردة �سوران ،ولم ترد �أي تقارير
بوقوع خ�سائر ب�شرية.
وكان الأمي ��ن الع ��ام لجامع ��ة ال ��دول العربي ��ة �أحم ��د
�أبو الغي ��ط ،قد دان االثني ��ن ،العملي ��ة الع�سكرية التي
�أطلقته ��ا تركيا عل ��ى مواقع لح ��زب العم ��ال ،م�ؤكدا �أن
"التدخل الع�سكري التركي يُمثل اعتداء على ال�سيادة
العراقية ،ويجري دون تن�سيق مع الحكومة في بغداد،
بما يعك�س ا�ستهانة �أنقرة بالقانون الدولي وبعالقاتها
بجيرانها العرب على حد �سواء".
من جهته �شج ��ب مجل�س النواب وكت ��ل �سيا�سية خرق
الطائ ��رات التركي ��ة �أج ��واء الع ��راق وق�صفه ��ا مخيم ��ا
للنازحين ،م�ؤكدين �أنه عدوان على �سيادة البالد.
وتت ��ذرع انقرة ب� ��أن الهجوم بحجة تحيي ��د عنا�صر من
ح ��زب العم ��ال الكرد�ستان ��ي (بي ك ��ي ك ��ي) المعار�ض
لتركيا.
مقابل ذلك ،قال نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث
الأمني ��ة وال�ستراتيجي ��ة عم ��اد عل ��و" :هن ��اك اتفاقي ��ة
مبرم ��ة بين تركي ��ا والع ��راق ،ي�سم ��ح بموجبها دخول
الق ��وات التركي ��ة بعل ��م الحكوم ��ة العراقي ��ة لم�سافة ال
تتجاوز الع�شرة كيلومترات� ،إال �أنه هناك قوات تركية
متمرك ��زة بعم ��ق  100كيلومت ��ر ف ��ي منطق ��ة بع�شيقة،
ناهي ��ك ع ��ن الق�ص ��ف التركي المتك ��رر ،وه ��ذا كله غير
مدرج في االتفاقية".
وتاب ��ع علو بالق ��ول�" ،إن عملية مخل ��ب الن�سر التركية
تدخ ��ل في �إطار انتهاك ال�سي ��ادة العراقية ،وقد تكررت
ه ��ذه الخروقات ،الت ��ي غالبا ما يق ��وم الجانب التركي
ب�إر�س ��ال م�س�ؤولي ��ن �إلى العراق ،عندم ��ا يحتج الأخير
على تلك االنتهاكات".

محليات
قناطر

 طالب عبد العزيز

الوطن في حانة الغرباء
يف امل ��دن التي تتلطف بخ�صورنا على ج�سورها دائم ًا،
يف الق ��رى النائي ��ات ،حي ��ث يتهج ��ى املهرب ��ون ا�سماء
املخاف ��ر عل ��ى �آمادها ،وحي ��ث ينغلق اللي ��ل على �شبكة
�صي ��اد غري ��ب ،وملا يئن للقم ��ر بعد م�صارح ��ة املوج..
يف امل ��دى املوقوف عل ��ى التذكر والن�سي ��ان وترديد ما
المنل ��ك ا�سماءه ،هناك� ،سنقف طوي�ل� ًا ،ننعم النظر يف
ق ��وارب الآتني ،ق ��وراب الذي ��ن ع�ب�روا ،وتركونا على
امت ��داد الق�صب والأبقار ال�صاخبات ،ال نعرف جهة يف
ال�صمت �سوى ما تر�سم ��ه املجاذيف على املاء .هناك ..
حي ��ث �أهملنا كل �شيء ،ه ��ل �سيت�سنى الوقت لنا لنقول
كلم ��ة ت�أخذه ��ا الريح التي ته ��ب من اجله ��ات كلها ،هل
مينحن ��ا العابر املتعجل فر�صة �أن جنل�س على اجلذوع
الرطب ��ة ذاتها ،من�سك مبا حتدثه االق ��دا ُم على الع�شب،
وقد غادر ُه الذين نحبهم ؟
ظل �صاحبي يهم�س ب ��ي يف اخلندق الذي حفرناه مع ًا
يف غاب ��ة النخ ��ل املقابل لعب ��ادان ،حيث كان ��ت القنابر
ت�ساق ��ط يف م ��ا بيننا  :ال اريد �أن �أم ��وت يف حرب على
احل ��دود ،ال �أري ��د �أن �أم ��وت ،امل ��وت ه ��و امل ��وت ذاته،
ب�أ�سمائ ��ه كلها� ،س ��واء �أكان على جب � ٍ�ل �أو يف م�ستنقع،
يف بري ��ة حفر الباطن �أو يف جوف الرمل  .حتى املوت
عل ��ى احلدود مل يعد م�شرف ًا كما كان من قبل ،هناك خلل
ما يف تركيب ��ة االنتماء ،يف مادة املواطنة ويف كيمياء
اللغة واجل�س ��د والرعدة بعد الفعل اجلن�سي ،هناك من
يعب ��ث بفيزي ��اء الروح� ،أن ��ا ال �أنتمي لأغني ��ة باردة يف
املذياع.
ويف حلظة �أزعم �أنني اخرتتها له ،كان �صاحبي ي�صيح
ب ��ي .. :وال اريد �أن �أقت ��ل يف نزاع ع�شائري /كل الذين
قتل ��وا هن ��اك كانوا م ��ن ع�شائر حمرتمة ،ه ��و مل يذهب
يف فل�سف ��ة االحرتام بعي ��د ًا ،لكنه قال ،وهم حمرتمون
مبوتهم بالتاكي ��د ،لكن ،ما�ش�أين بذلك؟ ف�أنا بال ع�شرية
�أ� ً
صال ،و�أنا رجل من عامة النا�س� ،أحب من النهار كل ما
ت�شرق ال�شم� ��س عليه ،مثلما �أحب من الليل ما يتع�صفر
يف الأف ��ق �ساع ��ة تغيب ،فال ي�شركني �أح� � ٌد يف ما خلف
ال�س ��دة من امل ��وت ،فقد ع�ب�رت القناطركله ��ا اىل بيتي
يف قط ��اع بالثورة �أو باملدين ��ة  ..خممور ًا ،وال �أريد �أن
يتخطفن ��ي �أحد افراد امللي�شيات �أنا ال انتمي لأي حزب،
ث ��م من قال لك ��م �إنني وطني� ،أب ��د ًا  ،و�أنني خرجت يف
تظاهرة؟ �أنا بال وطن منذ �سنوات.
ال �أري ��د �أن �أقت ��ل يف �شجار على جامو�سة �أو على كلب
حت ��ى ،من �أن ��ا كيما اقتل هكذا؟ خ ��ذوا اجلوامي�س كلها
وخذوا الكلب �أي�ض ًا ،هذه ب�ضاعتكم ،وال اريد �أن ينتزع
�أح ��د مني حقي يف احلياة �أنا �س�أهب ��ه ذلك طواعية .ثم
م ��ن قال لك ��م �إن يل ح ��ق يف حياتك ��م ه ��ذه؟ ال �أريد �أن
�أ�سج ��ن ب�سبب من ق�ضية �شريفة� ،أو غري �شريفة� .إذ كل
�سجني �سيتقا�ضى راتب ًا .وهذا ما ال �أريده� .أنا لن �أحرق
�إط ��ار ًا يف �شارع ،ولن �أقتحم م�صرف� � ًا ،كل الذين قاموا
بذلك ا�ستحقوا القتل و�صاروا �شهداء وتقا�ضوا الرتب
والرواتب ..لذا �أخ�شى �أن �أح�سب �سجين ًا �سيا�سي ًا .ال،
ال � ..أري ��د �أن �أموت يف ق�ضي ��ة �شريفة واحدة  ،مثل �أن
�أ�سق ��ط م ��ن نخلة� ،أو �أق ��ع يف نهر� ،أو يع�ث�ر علي ميت ًا،
خممور ًا يف حانة للغرباء.
في لحظة �أزعم �أنني اخترتها له،
كان �صاحبي ي�صيح بي .. :وال اريد
�أن �أقتل في نزاع ع�شائري /كل
الذين قتلوا هناك كانوا من ع�شائر
محترمة ،هو لم يذهب في فل�سفة
االحترام بعيداً،
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م�صابو كورونا ..بين التعافي و الو�صمة االجتماعية
 بغداد /عديلة �شاهني
و�ض ��ع فايرو� ��س كورون ��ا اجلمي ��ع حت ��ت
احتم ��ال الإ�صابة دون ا�ستثن ��اء بعد �أن انت�شر
�سريع� � ًا و �أ�صب ��ح جائحة عاملي ��ة �أثارت خوف
و رع ��ب املواطن�ي�ن مما دفعه ��م ملمار�سة بع�ض
ال�سلوكيات غري ال�سوية التي ظهرت على �شكل
و�صم و بح�سب موقع ويكيبيديا فان الو�صمة
االجتماعي ��ة "هي الرف� ��ض االجتماعي ال�شديد
ل�شخ� ��ص �أو ملجموع ��ة م ��ن النا� ��س لأ�سب ��اب
اجتماعية مميزة مقبولة ل ��دى الغالبية بحيث
�أن فاعل الأمر امل�سبب للو�صمة يكون مو�سوم ًا
به ��ا و ممي ��ز ًا عن باق ��ي �أفراد املجتم ��ع" .و قد
انت�ش ��رت هذه الظاهرة م�ؤخ ��ر ًا يف العراق مع
ارتفاع معدل الإ�صاب ��ات اليومية بالفايرو�س،
لذل ��ك كان من ال�ضروري ت�سلي ��ط ال�ضوء على
ه ��ذه الظاهرة من خالل احل ��وار مع د .ح�سني
الالمي _دكتوراه يف علم النف�س و الفل�سفة و
حتدث للمدى قائ ًال  :هناك �أمور كثرية رافقت
�إنت�ش ��ار اجلائح ��ة ( الوب ��اء ) عل ��ى م�ست ��وى
العامل  ،جعلت اخلوف والقلق يت�صاعدان لدى
النا�س  ،وهذا بدوره دمغ امل�صابني واملتعافني
بو�صمة �إجتماعية �أث ��ارت الهلع يف نفو�سهم ،
وهي :
.١عدم التو�صل لإيجاد لقاح �شايف لهذا الوباء
�أثار قلق ًا كبري ًا يف العامل ب�أ�سره .
 .٢تعاظ ��م دور ال�شائعات التي �أحاطت بالوباء
 ،مم ��ا �أعط ��ى �إيحا ًء مب ��دى خطورته  ،وجعل
النا� ��س ت�ص ��اب بالو�سوا� ��س متث ��ل بك�ث�رة
�إ�ستخدام املعقمات والغ�س ��ل وجتنب التما�س
مع الآخر .
� . ٣أ�صب ��ح الآخر حمط ريبة و�شك  ،لإحتمالية
حمله للوباء  ،وهذه امتدت على م�ساحة العامل
.
 . ٤غياب دور امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف التوعية
والإحاطة ب�أ�سباب املر�ض �أو يف كيفية الوقاية
وجتن ��ب الأمل  ،وم ��ن ث ��م تطويق ��ه وال�سيطرة
عليه لتعزيز املناعة النف�سية لدى النا�س .
 . ٥تع ��دد الو�صف ��ات الوقائي ��ة والعالجية يف
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي م ��ن الأطب ��اء
و�أ�صح ��اب الطب البدي ��ل � ،أ�ضفى على املر�ض
غمو�ض� � ًا كب�ي�ر ًا � ،أدى ل�شيوع حال ��ة القلق يف
املجتمع.
� .٦إنت�شار الرعب والهلع على م�ستوى العامل ،
م ��ع تزايد املخاوف من الوباء  .هذه العوامل
وغريه ��ا جعلت موق ��ف امل�صاب�ي�ن واملتعافني
من هذا الوب ��اء �ضبابي ًا يف املجتمع  ،فامل�صاب
�أ�ضحى مرعب ًا للآخرين  ،واملتعايف بقي مريب ًا
لهم �أي�ض ًا  ،ولذلك ف�إن النا�س تتجنب الإقرتاب
منه ��م  ،حتى �ضمن حدود التباع ��د الإجتماعي
املطلوب  ،الذي يوفر الإ�ستقرار النف�سي لديهم
م ��ن تداعيات ه ��ذا الوب ��اء  ،لأن كل م ��ا يحيط
بالفايرو� ��س جمهول لديه ��م  ،والنا�س بطبعها
تتجن ��ب خو�ض املجه ��ول واملتاه ��ات  ،وبذلك
تبتعد لتجنب الأمل واملفاج�آت غري املحمودة .
�شائعات تطال االطباء و املمر�ضني
و �أك ��د الدكتور الالمي للم ��دى تعر�ض الكوادر
ال�صحي ��ة اي�ضا للتنمر بقوله  :ن ��رى �أن تزايد

املخ ��اوف والإبتع ��اد عن امل�صاب�ي�ن واملتعافني
وجتن ��ب الإق�ت�راب منهم حتى �ضم ��ن احلدود
امل�سم ��وح به ��ا وقائي� � ًا  ،يع ��د �أم ��ر ًا خط�ي�ر ًا ،
وه ��و و�صم ��ة �إجتماعية غري م�ب�ررة  ،خا�صة
فيما يتعلق بدور الأطب ��اء واملمر�ضني والذين
�أن�سحب ��ت عليه ��م بدوره ��ا  ،فه ��ي ال تلي ��ق
بدوره ��م الكبري وتواجده ��م يف ال�صف الأول
ملواجه ��ة كورون ��ا  ،خا�صة بعد حت ��ول املر�ض
اىل جائح ��ة عاملي ��ة ،لذلك ف� ��إن املعلومات غري
الدقيق ��ة املتداولة عن حقيقة ه ��ذا الوباء  ،وما
رافقها من �شائعات  ،و�إنت�شار الأفكار النمطية
اخلاطئة يف املجتم ��ع عن امل�صابني �أو امل�شتبه
ب�أ�صابته ��م  ،ومنهم الأطباء واملمر�ضون � ،أدى
اىل عزلته ��م ع ��ن املجتم ��ع  ،وجتن ��ب النا� ��س
للإقرتاب منهم  ،كما �أن هذه الو�صمة �أن�سحبت
عل ��ى الأطب ��اء واملمر�ض�ي�ن غ�ي�ر املت�صدي ��ن
ملواجهة هذا الوب ��اء  ،خوف ًا من نقلهم للعدوى
 ،مم ��ا ول ��د لديه ��م �شع ��ور ًا بالغ�ض ��ب والأذى
النف�س ��ي و�أ�سه ��م يف �إحل ��اق ال�ض ��رر ب�صف ��اء
حياته ��م التي تعد من متطلب ��ات جناح عملهم،
لذل ��ك ف�إننا ن ��رى ب�ضرورة الت�ص ��دي للو�صمة
الإجتماعي ��ة م ��ن خ�ل�ال رف� ��ض ال�سلوكي ��ات
والت�صرفات الت ��ي تف�صل امل�صابني واملتعافني
والكوادر الطبية ع ��ن املجتمع  ،والق�ضاء على
الفج ��وة الإجتماعي ��ة احلا�صل ��ة  ،و�ض ��رورة
تغي�ي�ر الأف ��كار النمطي ��ة اخلاطئ ��ة لديه ��م ،
و�إظهار املر�ض بو�صف ��ه الطبيعي والبعيد عن
الت�ضخيم والتهويل  ،وينبغي لو�سائل الإعالم
مبختل ��ف �أ�شكاله ��ا العم ��ل مبقت�ض ��اه  ،لكي ال

ي�ت�رك �أث ��ر ًا نف�سي ًا لديه ��م يف املدي ��ات القريبة
�أو البعيدة ،وكم ��ا يتطلب الأمر كذلك مواجهة
الو�صم ��ة ال�شخ�صي ��ة ل ��دى الأف ��راد امل�صابني
واملتعاف�ي�ن والك ��وادر الطبي ��ة  ،م ��ن ح ��دوث
�إ�ضطراب ��ات نف�سية مري ��رة  ،نتيجة ال�ضغوط
النف�سي ��ة الهائل ��ة التي واجهته ��م خالل فرتات
الوب ��اء وما بعدها  ،مما قد ينعك�س �سلبي ًا على
مناعتهم النف�سي ��ة و�صحتهم اجل�سمية ،وعليه
ف� ��إن متطلبات احلي ��اة الطبيعية لديهم  ،ترتكز
ب�ض ��رورة عدم معاقبة النف� ��س �أو جلد الذات ،
ب ��ل تتطلب الت�صدي للوب ��اء �أو التعايف منه و
مواجهته بكل جدارة وثقة عالية بالنف�س  ،و�أن
ال يكون ما ح�صل نقطة �ضعف يف �شخ�صياتهم
�أو ال�شعور باخلج ��ل واحلرج منه  ،لكي تعود
احلياة اىل �سريتها الأوىل وت�ستمر.
الحالة النف�سية و �سرعة التعافي

و �أردف الدكت ��ور ح�س�ي�ن الالمي قائ ًال  :يوجد
تراب ��ط وثي ��ق بني احلال ��ة النف�سي ��ة وال�صحة
اجل�سمي ��ة  ،مم ��ا يعن ��ي �أن احلال ��ة النف�سي ��ة
واملزاجي ��ة العالي ��ة تعط ��ي مناع ��ة للج�سم من
الأمرا� ��ض ويف الوق ��ت ذات ��ه تدف ��ع ب�إجت ��اه
ال�شفاء ال�سريع منها  ،بينما �إنخفا�ضها يت�سبب
يف ت�أخ ��ر ال�شف ��اء �أو تعويق ��ه  ،وكذل ��ك يدف ��ع
ب�إجت ��اه الأمرا�ض اجل�سمية ولذلك ف�إن الأفراد
�ال م ��ن الأم ��ن
الذي ��ن يتمتع ��ون مب�ست ��وى ع � ٍ
النف�سي وال�صالبة النف�سية يكون �شفا�ؤهم من
الأمرا�ض مهما كانت كبرية مقارنة مبن هم �أقل
منهم  ،.فال�صالب ��ة النف�سية متثل اخل�صائ�ص

املواط ��ن و امل�ؤ�س�سات الطبي ��ة ،و قد �ساهمت
اجله ��ات الر�سمي ��ة الطبي ��ة يف زي ��ادة وترية
الو�صم ��ة م ��ن خالل اتخ ��اذ �سيا�س ��ات خاطئة
يف التعام ��ل م ��ع املري� ��ض م ��ن خ�ل�ال الع ��زل
الكل ��ي للمر�ض ��ى �س ��واء كانت حالته ��م خفيفة
�أو متو�سط ��ة ل ��ذا طالبن ��ا وزارة ال�صح ��ة ب�أن
تطب ��ق �سيا�سة الأولوية بالرغم من �إمكانياتها
املح ��دودة عل ��ى م�ست ��وى البن ��ى التحتي ��ة و
الإمكاني ��ات املادي ��ة و امل�ستلزم ��ات الطبي ��ة و
�سجلنا حاالت �إجب ��ار للمر�ضى لدخول �أماكن
احلجر حت ��ى لو مت الرف� ��ض  ،كل هذه الأمور
�أدت اىل رد فع ��ل عك�س ��ي ل ��دى املجتم ��ع و
التخ ��وف من املر�ض و �إخفاء الإ�صابة �أ�ضيف
اىل ذل ��ك االرتفاع الكب�ي�ر يف �أعداد الإ�صابات
م ��ع �شح ��ة وج ��ود �أ�س� � ّرة يف امل�ست�شفي ��ات
ال�ستقب ��ال املر�ض ��ى و الكث�ي�ر م ��ن احل ��االت
احلرجة ما زالت ترقد يف البيوت.

النف�سي ��ة كالتحدي والتحكم والتوازن  ،وهذه
م ��ن �ش�أنه ��ا املحافظ ��ة عل ��ى ال�صح ��ة النف�سية
واجل�سمية  ،وهي عامل حيوي يف ال�شخ�صية
 ،لأنها تعد من متطلبات �أوقات ال�شدة واخلطر
املح ��دق بالإن�س ��ان  ،وم�ص ��در ًا م ��ن م�ص ��ادر
ال�شخ�صية الذاتية يف مقاوم ��ة الآثار ال�سلبية
الت ��ي يواجهها الف ��رد يف احلي ��اة  ،خا�صة يف
ظل ه ��ذا الوباء اخلط�ي�ر والأم ��ن النف�سي من
احلاج ��ات الأ�سا�سية التي يع ��د �إ�شباعها مطلب ًا
رئي�س ًا لتوافق الفرد يف بيئته  ،ويف حالة عدم
�إ�شباعه ��ا ت�شكل م�ص ��در ًا لقلقه و�سوء توافقه .
والأم ��ن النف�س ��ي يعن ��ي �شعور الف ��رد بالأمان
يف و�سط ��ه الإجتماع ��ي  ،ويعن ��ي ب�أن ��ه بعي ��د
ع ��ن املخاط ��ر والقل ��ق والتهدي ��د  ،وه ��و كذلك
يعد من احلاج ��ات الأ�سا�سية لل�شخ�صية  ،فعن
طريقه نتجاوز الأزمات النف�سية والإجتماعية
وال�صحي ��ة  ،كم ��ا يح ��دث الي ��وم يف مواجه ��ة
وب ��اء كورون ��ا  ،يف ح�ي�ن �أن افتق ��اد الف ��رد
التنمر من وفيات كورونا
للأم ��ن النف�سي يجعل ��ه فري�سة �سهل ��ة للمر�ض
و �أو�ض ��ح الدكت ��ور البيات ��ي ق�ضي ��ة الو�صمة
والإ�ضطرابات ال�سلوكية
االجتماعي ��ة جت ��اه وفي ��ات كورون ��ا حي ��ث ال
�سيا�سات خاطئة �أدت الى الو�صمة
توجد �سيا�سات وا�ضحة للتعامل مع اجلثث و
قدم ��ت مفو�ضية حق ��وق الإن�س ��ان يف العراق ع ��دم وجود فريق جمهز للتعامل مع املو�ضوع
تقري ��ر ًا �شام�ل ً�ا ح ��ول الو�صم ��ة االجتماعي ��ة مما �أدى اىل وجود تنمر من الوفيات و ذويهم
اطلع ��ت علي ��ه امل ��دى يف مقابل ��ة (خا�صة) مع بالرغ ��م من ت�أكيد التقارير الطبية ب�أن املتويف
ع�ض ��و مفو�ضية حق ��وق الإن�س ��ان يف العراق يفقد الق ��درة عل ��ى انت�شار املر�ض ب ��ل نحتاج
الدكتور علي البيات ��ي الذي �صرح قائ ًال:كانت فق ��ط اىل �إج ��راءات احرتازي ��ة عن ��د مالم�سة
الو�صم ��ة االجتماعية م�ضاعف ��ة يف العراق و املت ��ويف �أو مالم�س ��ة امل ��اء الذي نطه ��ره به و
ذلك لقل ��ة الوعي ال�صحي و الثقة املفقودة بني اتباع الإجراءات الأخرى الوقائية املعروفة.

المتظاهرون :نطالب بتغييرات جوهرية وال نقبل بتدوير نفايات المحا�ص�صة الحزبية

محافظ ذي قار لـ
ذي قار  /ح�سني العامل
( 16

�أكد حماف ��ظ ذي قار �أم� ��س الثالثاء
حزيران � ) 2020أعفاء وتغيري �أربعة من
كبار م�س�ؤويل الوحدات الإدارية ومدراء
الدوائ ��ر احلكومي ��ة وذل ��ك �ضم ��ن حمل ��ة
تغي�ي�رات وا�سع ��ة �شملت حت ��ى الآن 14
قائممقام ًا ومدي ��ر دائرة ،وفيما �أ�شار اىل
توا�صل حمل ��ة التغي�ي�رات الإدارية وفق

حملة التغييرات الإدارية متوا�صلة و�شملت حتى الآن  14قائممقام ًا ومدير دائرة

مب ��د�أ الث ��واب والعقاب � ،ش� �دّد متظاهرو
حمافظ ��ة ذي ق ��ار على �أن تك ��ون التغيري
الإدارية اجلديدة جوهرية ولي�ست جمرد
تدوير لنفاي ��ات املحا�ص�صة احلزبية عرب
�إقالة مدير حزبي فا�سد وا�ستبداله مبدير
�آخر من احلزب ذاته.
و�أو�ض ��ح حماف ��ظ ذي ق ��ار ناظ ��م حمي ��د
الوائلي للمدى �أن " �إدارة املحافظة �أجرت
خالل اليوم�ي�ن املن�صرمني �أربع تغيريات

�إداري ��ة جدي ��دة �شملت ث�ل�اث قائممقامني
ومدي ��ر دائ ��رة " ،مبين� � ًا �أن التغي�ي�رات
الإداري ��ة الأخرية ت�أت ��ي ا�ستكما ًال حلملة
تغيريات �إدارية تبنته ��ا املحافظة م�ؤخر ًا
و�شملت حتى االن  14م�س�ؤو ًال من ر�ؤ�ساء
الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر".
وع ��ن الآلي ��ة الت ��ي تعتمده ��ا احلكوم ��ة
املحلية يف �إج ��راء التغيريات والإ�صالح
الإداري قال حماف ��ظ ذي قار �إن " نظرتنا

يف التغيري تعتمد على مكاف�أة الناجح من
امل�س�ؤولني و�إقال ��ة الفا�شل " ،م�ؤكد ًا �إن "
عملي ��ة التغيري ال تخ�ضع لأهواء ورغبات
امل�س�ؤول و�إمنا تخ�ض ��ع ملعايري امل�صلحة
العام ��ة وم ��ا يقدمه امل�س� ��ؤول من خدمات
للمواطنني".
و�أ�ص ��در حماف ��ظ ذي ق ��ار م�ؤخ ��ر ًا �أربعة
�أوام ��ر �إداري ��ة ت�ضمن ��ت �إعف ��اء قائممقام
ق�ض ��اء الغراف �ضيدان عب ��ود من من�صبه
وتكليف ح�سن كاظم لإدارة الق�ضاء وكالة
 ،و�إعفاء قائممقام ق�ضاء الفجر زهري كامل
وتكلي ��ف مه ��دي �شن ��اوة لإدارة املن�ص ��ب
وكال ��ة  ،وتكلي ��ف نعي ��م خمي� ��س ل�شغ ��ل
من�ص ��ب قائمّمق ��ام ق�ضاء الدواي ��ة وكالة
وال ��ذي ي�شغل من�صب مدير دائرة البلدية
حالي ًا حلني اختيار �أحد اال�سماء املر�شحة
م ��ن قبل جمل�س ال ��وزراء ،فيم ��ا ت�ضمنت
الأوام ��ر الإداري ��ة املوافق ��ة عل ��ى طل ��ب
�إعفاء مدير دائرة ال�شباب والريا�ضة عبد
احل�سن جابر لطيف من من�صبه وتكليف
رحيم باقر ب�إدارة �ش� ��ؤون املديرية وكال ًة
حلني تعيني مدير جديد.
ي�ش ��ار اىل �أن �سبع ��ة م ��دراء دوائر قدموا
ا�ستق ��االت �أو طلبات �إعف ��اء من منا�صبهم
خالل الأ�سب ��وع الأول من �شه ��ر حزيران
احلايل وذل ��ك نتيجة �ضغ ��ط التظاهرات
ال�شعبي ��ة الهادف ��ة لتطه�ي�ر امل�ؤ�س�س ��ات
احلكومي ��ة والإ�ص�ل�اح الإداري و�شمل ��ت
اال�ستق ��االت وطلب ��ات الإعف ��اء مدير عام
دائرة �صحة ذي قار الدكتور عبد احل�سني
اجلاب ��ري ومدي ��ر بلدي ��ة النا�صري ��ة
قحطان عدن ��ان  ،بينما تق ��دم مدير دائرة

الط ��رق واجل�س ��ور املهند� ��س ع ��ادل عبد
الأم�ي�ر بطل ��ب �إعفائه م ��ن من�صبه وكذلك
فعل ��ت مدي ��رة م�ست�شف ��ى �س ��وق ال�شيوخ
ال�صيدالني ��ة عاتق ��ة جياد كاظ ��م ورئي�س
هيئة ا�ستثمار ذي قار حممد تركي ومدير
ف ��رع ال�شركة العام ��ة لتجارة احلبوب يف
حمافظ ��ة ذي قار عبد الأمري �صربي ،فيما
ق ��رر حمافظ ذي قار ناظ ��م الوائلي �إعفاء
املهند� ��س ناظم نا�صر م ��ن من�صبه كمدير
لبلدية ال�شطرة بناء عل ��ى طلبه ،وتكليف
املهند� ��س حمم ��د ج ��واد ب�إدارته ��ا  ،حلني
اختيار مدير بديل.
كما وافق املحافظ يف وقت الحق من يوم
االح ��د (  7حزي ��ران  ) 2020عل ��ى �إعف ��اء
وتكليف خم�سة من القائممقامني ومدراء
دوائر � ،إذ قرر قبول طلب �إعفاء قائممقام
ق�ض ��اء البطح ��اء ع ��دي �سع ��ود ك ��زار من
من�صب ��ه واحالت ��ه على التقاع ��د بنا ًء على
طلب ��ه وتكلي ��ف عبد الل ��ه حامد عب ��د الله
بدي�ل ً�ا عنه وحل�ي�ن البت م ��ن قبل جمل�س
الوزراء يف اختيار �أحد الأ�سماء املر�شحة
لإ�شغ ��ال املن�ص ��ب .وتكلي ��ف �أحم ��د كامل
�صالح ب� ��إدارة قائممقامية ق�ضاء ال�شطرة
حلني اختي ��ار �أحد اال�سم ��اء املر�شحة من
قبل جمل�س الوزراء .كما �شملت القرارات
املوافقة على �إعفاء رئي�س هيئة اال�ستثمار
وكال ��ة حممد ترك ��ي الركاب ��ي وفتح باب
الرت�شيح ل�شغ ��ل من�صب رئي� ��س الهيئة ،
و�إعفاء مدير دائرة املاء �أكرم �سامل مدلول
م ��ن من�صب ��ه وتكلي ��ف حيدر ك ��رمي رزاق
بدي ًال عن ��ه لإدارة الدائرة وكالة  ،فيما مت
تكلي ��ف �أحمد حمم ��د عب ��د لإدارة مديرية

الط ��رق واجل�س ��ور وكال ��ة حل�ي�ن تكليف
مدير بالأ�صالة.
ويف ذات ال�سي ��اق طال ��ب متظاه ��رو
حمافظ ��ة ذي ق ��ار بتغي�ي�رات �إداري ��ة
جوهرية ولي�ست �شكلية  ،راف�ضني عملية
تدوي ��ر نفايات املحا�ص�ص ��ة احلزبية عرب
�إقالة مدير حزبي فا�سد وا�ستبداله مبدير
�آخر من احلزب ذاته .
وقال النا�شط املدين �أحمد التميمي للمدى
�إن " متظاه ��ري حمافظ ��ة ذي قار اعربوا
خ�ل�ال تظاهرة ي ��وم �أول �أم� ��س ( االثنني
) ع ��ن اعرتا�ضهم عل ��ى الأ�شخا�ص الذين
مت تعينه ��م م�ؤخر ًا كب ��دالء لبع�ض املدراء
املقال�ي�ن وال�سيم ��ا بدي ��ل مدي ��ر الرتبية "
 ،مبين� � ًا " �إدارة املحافظ ��ة مل تك ��ن موفقة
يف اختي ��ار بدالء امل ��دراء املقال�ي�ن كونها
ا�ستبدلته ��م ب�أ�شخا� ��ص البع� ��ض منه ��م
مع ��روف بوالءات ��ه احلزبي ��ة وه ��ذا ما ال
ين�سجم مع مطالب املتظاهرين".
و�أ�ش ��ار التميم ��ي اىل �أن "املتظاهري ��ن
يطالب ��ون بعملية تغي�ي�ر و�إ�صالح �إداري
جوهرية ولي�ست �شكلية و�أن يكون املدير
البدي ��ل م�ستق ًال وكف ��وء ًا ونزيه ًا ومقبو ًال
من اجلماهري".
فيم ��ا �أ�ش ��ار متظاه ��ر علي ح�س�ي�ن اىل �أن
" املتظاهري ��ن يرف�ض ��ون وب�ش ��كل قاطع
�أي حماول ��ة لتدوير نفاي ��ات املحا�ص�صة
احلزبية يف التغيريات الإدارية اجلديدة
" ،مو�ضح� � ًا �أن " ا�ستبدال مدير حزبي
فا�س ��د ب�آخر من احلزب نف�سه هو حماولة
لاللتف ��اف على مطال ��ب املتظاهرين ولهذا

نرف�ضه جملة وتف�صي ًال ".
و�ش� �دّد ح�سني على �أن " ت�شمل التغيريات
جمي ��ع امل�س�ؤول�ي�ن وامل ��دراء الذين جرى
تعيينهم ع�ب�ر �صفقات �سيا�سي ��ة اعتمدت
توزي ��ع مغ ��امن ال�سلط ��ة ب�ي�ن الأح ��زاب
والتيارات التي كانت تهيمن على جمل�س
املحافظة املنحل " ،م�شدد ًا على �أن " ت�شمل
التغيريات كل مدير �أو رئي�س ق�سم �أم�ضى
�أكرث من �أربع �سنوات يف من�صبه و�إحالة
جميع ملفات الف�ساد وامل�س�ؤولني املقالني
الذين حت ��وم حولهم �شبه ��ات الف�ساد اىل
الق�ضاء وعدم االكتفاء ب�إقالتهم".
وكان املئ ��ات م ��ن نا�شط ��ي ومتظاه ��ري
�ساح ��ة احلبوب ��ي تظاهروا �أم� ��س الأول
االثن�ي�ن (  15حزي ��ران � ) 2020أم ��ام
مبنى حمافظة ذي ق ��ار للمطالبة بتعجيل
�إج ��راءات تغي�ي�ر مدراء الدوائ ��ر و�إحالة
ملفات الف�س ��اد وهدر املال العام اىل هيئة
النزاهة  ،وفيما هددوا ب�إقالة املحافظ يف
حال تباط�أ ب�إقالتهم.
يذك ��ر �أن احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار
�أعلن ��ت ي ��وم االثنني (  8حزي ��ران 2020
) ال�ش ��روع بتنفيذ حمل ��ة تغيريات �إدارية
�شامل ��ة مل ��دراء الدوائ ��ر احلكومي ��ة ،
فيم ��ا �أع ��رب املتظاه ��رون ع ��ن ترحيبه ��م
ب�إج ��راءات احلكوم ��ة املحلي ��ة وق ��رروا
تعلي ��ق م�سرية جماهريي ��ة كان من املقرر
انطالقه ��ا ي ��وم ( االثن�ي�ن ) وذل ��ك لغر�ض
منح �إدارة املحافظ ��ة فر�صة للم�ضي قدما
بتنفي ��ذ حملته ��ا  ،حمذري ��ن يف الوق ��ت
ذات ��ه م ��ن التلك ��وء يف حتقي ��ق مطال ��ب
املتظاهرين.
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�أو�صى الأندية ببرنامج الت�أهيل الغذائي والنف�سي  ..عبداللطيف كاظم:

�صحة الالعبين محلي ًا ودولي ًا
تبعات كورونا �ستبقى خطيرة على ّ

 الأ����س���ود م��ط��ال��ب��ون ب��اال���س��ت��ع��داد ال��م��ب ّ
��ك��ر  ..وم��ح��م��د ���ص�لاح �أل��ت��زم بن�صيحتي
 72 ع�����ام����� ًا م�������ض���ى ع���ل���ى ع���م���ر ك���رت���ن���ا وم������ا ي�������زال ن���ظ���ام���ه���ا ب����دائ����ي���� ًا!
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد اخلبري الك ��روي والغذائي عبداللطيف
كاظ ��م �أن ّ
تف�ش ��ي فايرو� ��س كورون ��ا يف
الو�س ��ط الريا�ضي جاء مبثاب ��ة �إنقاذ لكثري
م ��ن االحت ��ادات والأندي ��ة للتغطي ��ة عل ��ى
تق�صريه ��ا مبتابعة واجباتها  ،مطالب ًا �إياها
�أن ت�أخذ دوره ��ا الآن بن�شاط �أكرب واهتمام
م�ضاع ��ف جلمي ��ع الريا�ضي�ي�ن للمحافظ ��ة
عل ��ى �صحّ ته ��م ب�ش ��كل ع ��ام  ،الفت� � ًا اىل �أن
حت�ض�ي�رات الأ�س ��ود للت�صفي ��ات املزدوجة
(موندي ��ال قطر  2022وك�أ� ��س �آ�سيا ال�صني
 )2023تكتنفه ��ا �صعوبات بالغة ما مل يُب ّكر
امل�ل�اك الفني امل�ساعد بالوح ��دات التدريبية
�أواخر حزيران اجلاري.
وق ��ال عب ��د اللطي ��ف يف حديث ��ه لـ(امل ��دى)
":عندم ��ا نتح ��دث ع ��ن م�ش ��اكل كورون ��ا
وتبعاته ��ا علين ��ا �أن نت�ساءل م ��ع �أنف�سنا كم
�أجنزن ��ا م ��ن �سرتاتيجي ��ة كل احت ��اد و�سط
الظ ��روف اال�ستثنائي ��ة هذه؟ بف�ض ��ل تقنية
االت�ص ��ال املرئ ��ي �أو ال�سمع ��ي ميك ��ن �أن
ّ
نخط ��ط ونن ّف ��ذ عدي ��د املوا�ضي ��ع ع ��ن بُعد
ال�سيم ��ا تل ��ك التي حتت ��اج اىل توافق �أغلب
الآراء  ،ولدينا �أهم مع�ضلة تواجه ريا�ضتنا
هي حت�ض�ي�ر منتخبنا الوطن ��ي لكرة القدم
للت�صفي ��ات املزدوج ��ة موندي ��ال 2022
و�آ�سيا  2023التي بقي منها ثالث مباريات
�أمام هون ��غ كونغ وكمبودي ��ا و�إيران ،ترى
متى يت ��م جتمي ��ع الالعب�ي�ن ويف �أي ملعب
�سيتدرب ��ون وه ��ل تتوفر الرعاي ��ة ال�صحية
الكامل ��ة ونظاف ��ة التجهي ��زات؟ وكذل ��ك من
ال�ض ��روري تواج ��د �أ�ست ��اذ عل ��م النف�س مع
املنتخ ��ب ولدين ��ا الدكتور عل ��ي يو�سف يف
كلي ��ة الرتبية الريا�ضية ميكنه �أن يعمل ملدة
ثالث ��ة �أي ��ام م ��ع الالعب�ي�ن وي�ساعدهم على
ا�ستع ��ادة الثق ��ة ب�أنف�سهم اىل ح�ي�ن التحاق
امل ��درب ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت�ش
وطاقمه امل�ساعد".

ال ت�صل ��ح يف الوق ��ت احل ��ايل لت ْن َ�ض� � ْم اىل
هك ��ذا تكوي ��ن ب�سب ��ب غي ��اب اال�ستثم ��ار
والت�سويق والنظام االحرتايف يف �إداراتها
وتفتق ��د املرك ��ز الطبي الريا�ض ��ي واملالعب
اخلا�ص ��ة بها  ،وملكيته ��ا ال تعود لأ�شخا�ص
م�ستثمرين  ،وال متتلك مركز ًا �إعالمي ًا يعمل
� 24ساعة مثلم ��ا �شاهدتُ يف نادي اجلزيرة
الإمارات ��ي الذي يُعد من بني الأندية املثالية
يف دوري الإمارات".

و�أ�ض ��اف �":أ ّث ��ر فايرو� ��س كورون ��ا عل ��ى
جمي ��ع الريا�ضي�ي�ن دون ا�ستثن ��اء  ،وو ّل ��د
لديه ��م �إحباط� � ًا نف�سي� � ًا كب�ي�ر ًا  ،وكذل ��ك
اخل ��وف م ��ن املجه ��ول  ،كل ذل ��ك يُعالج من
املخت�ص  ،م ��ع مراعاة القلق
قب ��ل ال�شخ�ص
ّ
ال ��ذي ينتابه ��م وحرمانهم من الن ��وم كونه
م�ؤث ��ر ًا �سلبي� � ًا خطري ًا عل ��ى �صحّ ة الالعبني
يف طري ��ق �إعداده ��م املرتقب وه ��م مقبلون
عل ��ى �أه ��م اختب ��ار دويل  ،ل ��ذا عل ��ى الهيئة
التطبيعي ��ة لكرة الق ��دم التن�سيق مع املدرب
امل�ساعد للمنتخب رحي ��م حميد للت�أكيد على
ث�ل�اث م�سائ ��ل مهمة يو�ص ��ي به ��ا الالعبني
وه ��ي (الن ��وم املب ّك ��ر والتغذي ��ة ال�صحيحة
والإع ��داد النف�سي) �أ�سا�س ت�أهيلهم خلو�ض
املباريات".

امل ��خ  ،وحتت ��وي عل ��ى ع�ش ��رة �آالف خلي ��ة
حت�س�سن ��ا بالعط� ��ش واجل ��وع والنعا� ��س
ّ ،
وتغيري الأوقات وال�ضوء والظالم وغريها
 ،ويب ��د�أ عملها من ال�ساع ��ة  9اىل  11م�ساء
حي ��ث تعمل عل ��ى طرد ال�سم ��وم من اجلهاز
اللمفاوي يف ج�س ��م الإن�سان  ،ومن ال�ساعة
 11م�ساء اىل � 1صباح ًا �أثناء النوم العميق
تطرد ال�سم ��وم من املرارة نتيج ��ة الأك�سدة
يف اجل�س ��م  ،ومن ال�ساع ��ة  1اىل � 3صباح ًا
تعمل ال�ساعة عل ��ى طرد ال�سموم من الكبد ،
ومن ال�ساعة  3اىل � 5صباح ًا تطرد ال�سموم
من الرئتني  ،ويُالحظ �أنه يف التوقيت يبد�أ
املري� ��ض بال�سعال اجلاف مع ه ��ذه العملية
 ،ويو�ص ��ي الأطب ��اء ب� ��أن الن ��وم املثايل من
ال�ساع ��ة  9م�س ��ا ًء اىل � 5صباح� � ًا ي ّ
ُن�ش ��ط
هرمون الك�سل واخلمول".

و�ش� �دّد عبداللطيف على �أن ":الن ��وم املب ّكر
حال ��ة �إيجابي ��ة ل ��كل النا� ��س حي ��ث يط ��رد
ال�سم ��وم يف التوقيت ��ات املق� � ّررة ح�س ��ب
نظ ��ام ال�ساع ��ة البيولوجي ��ة يف منت�ص ��ف

وتاب ��ع حديث ��ه ":بع ��د ذل ��ك تب ��د�أ توقيتات
التغذي ��ة  ،فوجب ��ة ال�صب ��اح ال تتع ��دى م ��ن
ال�ساع ��ة  7.30اىل  8.30تتزام ��ن هن ��ا م ��ع
عملية الأي� ��ض واال�ستق�ل�اب  ،واذا مل ي�أكل

الإحباط النف�سي

ّ
المبكر
النوم

لقاء محمد �صالح

قمة مان�ش�سرت �سيتي و�أر�سنال
ت�شعل الربميرليغ
 بغداد  /املدى
�سي�شه ��د الي ��وم الأربعاء املوافق ال�ساب ��ع ع�شر من �شه ��ر حزيران اجلاري
حدث� � ًا �سعيد ًا يف تاريخ كرة الق ��دم الإنكليزية من خالل ا�ستكمال اجلوالت
الع�شرة املتبقية من عمر املو�سم الكروي احلايل للدوري الإنكليزي املمتاز
بعد فرتة توقف طويلة دامت �أكرث من ثالثة �أ�شهر للم�سابقات املحلية ب�سبب
تداعيات فايرو� ��س كورونا امل�ستجد �أثر موافقة ال�سلطات الربيطانية على
تخفي ��ف قي ��ود احلظر الع ��ام وال�سم ��اح بع ��ودة الن�شاط ��ات الريا�ضية من
خ�ل�ال فر�ض �شروط احرتازية �صارمة تط ّلب ��ت عدم تواجد اجلماهري على
مدرجات املالعب للفرق الع�شرين امل�شاركة .
و�سيواج ��ه فري ��ق مان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي و�صيف املت�ص ��در بر�صي ��د  57نقطة
يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة والربع م�ساء الي ��وم االربعاء بتوقي ��ت بغداد �ضيفه
الثقي ��ل فريق �أر�سنال التا�سع بر�صي ��د  40نقطة على ملعب االحتاد مبدينة
مان�ش�سرت يف قمة �إنكليزية نارية م�ؤجّ لة من اجلولة الثامنة والع�شرين من
الربميرليغ وف ��ق قواعد �صحية �صعبة مت االتفاق ب�ش�أن مع وزارة ال�صحة
الربيطاني ��ة يف �إط ��ار حملة مكافحة وباء كورونا الذي م ��ازال ّ
متف�شي ًا منذ
منت�صف �شهر �آذار املا�ضي بالعا�صمة لندن ب�شكل خا�ص .
وتتط ّل ��ع كتيبة الإ�سباين بيب غواردي ��وال احل�صول على ثالث نقاط ثمينة
يف ه ��ذه املواجه ��ة من �أج ��ل املحافظة عل ��ى مركزه الثاين ال ��ذي ي�ضمن له
امل�شارك ��ة يف الن�سخ ��ة املقبلة م ��ن دوري �أبطال �أوروبا لك ��رة القدم بعد �أن
فق ��د الأم ��ل يف مناف�س ��ة فريق ليفرب ��ول املت�صدر على لق ��ب الربميرليغ يف
ظ ��ل فارق الكبري من النق ��اط بينهما الذي و�ص ��ل اىل م�صلحة الأخري ، 25
حيث �أ�صبح بحاجة اىل فوزين فقط من �أجل الظفر بالدرع والعودة به اىل
خزائن النادي بعد فرتة طويلة من الغياب و�صلت اىل  30عام ًا .
وتتج ��ه الأنظ ��ار يف ال�ساعة الثامن ��ة م�ساء اليوم االربع ��اء اىل ملعب فيال
ب ��ارك مبدينة برمنغهام حيث يحت�ضن مواجهة جتم ��ع فريقي �أ�ستون فيال
التا�سع ع�شر بر�صيد  25نقطة و�شيفيلد يونايتد ال�سابع بر�صيد  43نقطة
�ضمن اجلولة ذاتها .

الالع ��ب يف هذه الف�ت�رة يعن ��ي �أن اخلزين
ي�ستنف ��د م ��ن اجل�س ��م ويوثر علي ��ه ،وكذلك
ال�سه ��ر يدمّر الأع�صاب وي�ؤثر على املفا�صل
ومين ��ع الالعب من ت�أدية واجبه يف املباراة
ب�ص ��ورة �صحيحة  ،وم� � ّرة التقيت بالالعب
العرب ��ي العاملي حممد �ص�ل�اح جنم منتخب
م�ص ��ر ون ��ادي ليفرب ��ول الإنكلي ��زي قبي ��ل
مباراتهم الودية الر�سمية مع منتخب غينيا
يف ملعب برج الع ��رب الدويل بالإ�سكندرية
�إ�صابات التن�شيطية
ي ��وم الأحد  16حزيران  2019و�س�ألته متى
ُ
تنام؟ ر ّد �ساع ��ة  ،10قلت له كال �ساعة  9هو ويرى ":ال نفع للبطول ��ة التن�شيطية املزمع
التوقي ��ت الأف�ضل ،فقال ب ��كل �أدب �:إن �شاء �إقامته ��ا من قبل الهيئ ��ة التطبيعية يف �شهر
�آب املقب ��ل  ،كونه ��ا �ست�شهد �إث ��ارة تناف�سية
الله �س�ألتزم بن�صيحتك".
و�صايا الوزارة
عالي ��ة طمع� � ًا بلقب غ�ي�ر ُمه ��م  ،وت�صاحبها
وك�شف عبد اللطيف ":مل تزل �أنديتنا تعتمد �إ�صاب ��ات جمّة ب�ي�ن �صفوف العب ��ي الأندية
عل ��ى و�صاي ��ا وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ومنهم ممثل ��و املنتخب لعدم تكامل معدّالت
�أو خلي ��ة الأزم ��ة �أو الهيئ ��ة التطبيعي ��ة  ،اللياقة البدنية بعدم ��ا ا�ستنزفت الفرق مدة
يف اخل ��ارج �أندي ��ة حمرتف ��ة تق ��ود نف�سه ��ا ثالث ��ة �أ�شهر بتكا�سل وا�ضح  ،وللتغ ّلب على
 ،وهن ��ا مل ي ��زل نظامن ��ا الك ��روي بعيد عن كل ه ��ذه ال�سلبي ��ات ان�ص ��ح مدرب ��ي فرقه ��ا
االح�ت�راف ! ويفرت� ��ض برئي� ��س الن ��ادي املبا�شرة بالوحدات التدريبية اخلفيفة  ،ثم
يهيّئ مالعبه وي ّتخ ��ذ الإجراءات املنا�سبة  ،دخول الالعب�ي�ن يف امل�سب ��ح  ،ويخ�ضع كل
وينجز الالعبون ن�صف الربنامج الإعدادي الع ��ب اىل برنامج غذائي عل ��ى �ضوء وزنه
يف الأق ��ل كي يكون ��وا جاهزي ��ن على غرار وطول ��ه وعمره  ،وللعلم هناك �أغذية خا�صة
م ��ا يفعل ��ه املدرب ��ون الأجان ��ب م ��ع الأندية ل ��كل ف�صيل ��ة دم  ،فمث�ل ً�ا  Bيمُ ن ��ع تناول ��ه
الكب�ي�رة حي ��ث يوجّ هون كل الع ��ب ب�إجراء الدج ��اج بك�ث�رة  ،هك ��ذا �أم ��ور حتت ��اج اىل
التمري ��ن لوحده يف البيت  ،ومن ثم يلتحق حما�ضرات وور�ش عم ��ل للمدربني  ،ور�سم
بفريق ��ه ح ��ال انف ��راج الأزم ��ة  .ال نن�سى �أن �سرتاتيجية وا�ضحة و�إعادة النظر مبدربي
البناء الأ�سا�س يقع عل ��ى عاتق الأندية مثل منتخبات الفئات العمرية فال عالقة للمدرب
�أندي ��ة اخللي ��ج الت ��ي مل جت ��د �صعوب ��ة يف بتاريخ ��ه ال�ساب ��ق كنجم كب�ي�ر يف املنتخب
تطبي ��ق التمري ��ن على رم ��ل �شاط ��ئ البحر اعتزل قبل �أربع �سنوات و�أ�صبح مدرب ًا كي
�أو ملع ��ب كرة ال�صاالت لتوف ��ر �أماكن بديلة ن�ب ِّ�رر �إناطته م�س�ؤولية �إع ��داد جيل جديد ،
ومبوا�صفات عاملية".
هذا الأمر ال يجوز".

الفارق �أنها من�ضوية حتت خيمة االحرتاف
 ،بينم ��ا نح ��ن ال نع ��رف �أي نظ ��ام نتب ��ع .
واق ��ع حال دورين ��ا و�أ�سل ��وب �إدارته ي�أخذ
ب�أفكارن ��ا �ص ��وب جماميع الف ��رق ال�شعبية
التي تتبارى من �أجل الفوز وفق ًا لرتتيبات
بدائي ��ة  ،بينم ��ا عُمر كرتن ��ا من ��ذ ت�أ�سي�سها
ر�سمي� � ًا يبلغ الي ��وم  72عام ًا وه ��ي تراوح
يف نظ ��ام الهواي ��ة بدلي ��ل �أن م�س�ؤوليه ��ا
�س ��واء يف عهد عبداخلالق م�سع ��ود �أم �إياد
بني ��ان �أ�ص� � ّروا عل ��ى ا�ستئن ��اف ال ��دوري
بج ��دول م�ضغوط �أيام (اجلمع ��ة  -الأثنني
– اجلمع ��ة) وهو �أمر �صعب ال ي�ؤدّي �إىل
النج ��اح ويُع ّر� ��ض الالعب�ي�ن اىل �إ�صاب ��ات
خط�ي�رة لع ��دم خ�ضوعهم اىل �إع ��داد بدين
من ��ذ �آخر جول ��ة يف الدوري ي ��وم الثالثاء
� 10آذار  2020قب ��ل توقف ��ه نهائي ًا  ،بعك�س
الالع ��ب الأوروبي لن يجل� ��س يف بيته من
دون �إعداد ملدة يومني حتى يف الفرتة التي
تعقب انتهاء املو�سم  ،وتراه ميار�س ركوب
الدراج ��ة الهوائية الثابتة لبن ��اء الع�ضالت
وحرق الدهون  ،ويدخل حو�ض ال�سباحة ،
ومي�شي م�سافات طويلة  ،ويتم ّرن باحلديد
ح�سب برنامج املدرب اليومي"!
ّ
المبكر
التح�ضير

و�أق�ت�رح عبداللطي ��ف بخ�صو� ��ص تهيئ ��ة
املنتخ ��ب للت�صفي ��ات املزدوج ��ة ":مب ��ا �أن
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة ح� �دّدت ي ��وم � 10أيلول
املقب ��ل موع ��د ًا افرتا�ضي ًا النط�ل�اق الدوري
ملو�س ��م � ، 2021-2020أرى وجوب� � ًا
التح�ض�ي�ر املب ّك ��ر للمنتخب م ��ن تاريخ 25
حزيران احلايل حتى موعد مباراتنا املهمة
مع هونغ كون ��غ �ضمن اجلول ��ة الثامنة 13
ت�شرين الأول للمبا�ش ��رة بوحدات تدريبية
منتظم ��ة تتخ ّللها ث�ل�اث مباري ��ات ودية مع
فري ��ق خليط من العبي ال ��دوري املحرتفني
الذين ميك ��ن �أن يتجان�سوا حتت قيادة �أحد
املدربني الوطنيني من غري املرتبطني مبهمة
ناديوي ��ة لال�ستف ��ادة م ��ن االحت ��كاك وبيان
الأخط ��اء وتنفي ��ذ ّ
خط ��ة امل ��درب للمواجهة
تن�س ��ق الهيئ ��ة
القادم ��ة  ،وم ��ن املمك ��ن �أن ّ
التطبيعي ��ة م ��ع احت ��اد �آ�سي ��وي يتنا�س ��ب
منتخ ��ب ب�ل�اده م ��ع امل�ستوى ذات ��ه ملنتخب
هونغ كونغ كي نختت ��م معه ا�ستعدادنا قبل
لقاء الأخري".
الت�سوية المالية

واختت ��م عبداللطي ��ف كاظم حديث ��ه �":أدعو
جميع الالعبني واملدربني اىل قبول الت�سوية
املالية م ��ع �إدارات �أنديته ��م باحل�صول على
حقوقه ��م بن�سبة  50%م ��ن قيمة العقد عن
املو�س ��م  2020-2019ان�صاف� � ًا للطرف�ي�ن
باعتب ��ار �أن الالع ��ب وامل ��د ّرب �أدّى واجب ��ه
�ضمن خم�س جوالت فقط من املو�سم حفاظ ًا
عل ��ى �سمع ��ة ال ��دوري العراق ��ي ،وجت ّنب� � ًا
للم�شاكل التي ق ��د ُترفع اىل االحتاد الدويل
�أو حمكمة كا� ��س الدولية وت�ؤدي اىل نتائج
نظام الهواية
رابطة المحترفين
وخيم ��ة على كرتن ��ا  ،و�إذا ما �صادف وجود
ولف ��ت اىل �":أنن ��ا ت�أخرنا كث�ي�ر ًا يف �إطالق و�أ�ش ��ار �إىل �أن �":إج ��راءات الفح� ��ص التي مبل ��غ بذ ّم ��ة العب �أو م ��د ّرب يمُ ك ��ن ترحيل
"رابط ��ة دوري املحرتف�ي�ن" املفرت� ��ض �أن قامت به ��ا الأندية الأوروبي ��ة قبيل انطالق املو�ض ��وع اىل املو�سم الت ��ايل وخ�صمه من
ُت�ش� � ّكل من ��ذ �أرب ��ع �سن ��وات  ،لك ��ن �أنديتن ��ا دورياته ��ا يفرت�ض �أن نعم ��ل مبوجبها  ،مع قيمة العقد اجلديد املُتفق عليه".

تد�شين "المدينة التعليمية" المونديالية و�سط االحتراز الفيرو�سي
 الدوحة  /خا�ص باملدى
�أعلنت دولة قطر ر�سمي ًا عن جاهزية ملعب املدينة
التعليمية ،ثالث املالعب التي ت�ضيّف مناف�سات
بطولة ك��أ���س ال�ع��امل  FIFAقطر  ،2022وذل��ك
خ�لال تغطية رقمية خا�صة عرب ح�ساب اللجنة
العليا للم�شاريع والإرث.
و ُتوّ جت التغطية اخلا�صة بكلمة لأمري دولة قطر
متيم بن حمد بن خليفة �آل ثاين ،بهذه املنا�سبة.
وي�أتي هذا الإعالن ت�أكيد ًا على التزام اللجنة العليا
للم�شاريع والإرث بجدول �أعمالها رغم الظروف
ال��راه�ن��ة ،ال�ت��ي �أدّت �إىل تد�شني ملعب املدينة
التعليمة رقمي ًا مراعاة ل�ل�إج��راءات االحرتازية
امل� ّت�ب�ع��ة يف دول ��ة ق �ط��ر .ك�م��ا �شهد الإع �ل�ان عن
جاهزية امللعب توجيه حتية �شكر رمزية للعاملني
يف ال�صفوف الأمامية ملكافحة كوفيد.-19
وي�ق��ع امللعب اجل��دي��د �ضمن امل��دي�ن��ة التعليمية
ال�ت��اب�ع��ة مل��ؤ��س���س��ة ق �ط��ر ،و ُي �ع��رف ب �ـ "جوهرة
ال�صحراء" ،وتبلغ طاقته اال�ستيعابية � 40ألف
مقعد ،ويعد �أول مالعب بطولة قطر  2022الذي
يح�صل على �شهادة من فئة اخلم�س جن��وم يف
اال�ستدامة م��ن برنامج نظام تقييم اال�ستدامة
العاملي "جي �سا�س".
ويف ت���ص��ري��ح ل��ه ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ق ��ال ح�سن
ال ��ذوادي ،الأم�ين العام للجنة العليا للم�شاريع
والإرث" :يُعد الإعالن عن جاهزية ملعب املدينة
التعليمية حلظة فارقة وخطوة للأمام على طريق
رحلتنا نحو تنظيم �أول ن�سخة من بطولة ك�أ�س
ال�ع��امل  ™FIFAيف ال�شرق الأو� �س��ط وال�ع��امل
العربي".

و�أ�ضاف ال��ذوادي" :يف الوقت الذي يجابه فيه
العامل فايرو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد)-19
ت�أتي جاهزية ملعب املدينة التعليمية ليبعث الأمل
ب�أن العامل ينتظره م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا .ونفخر
بتكرمي العاملني يف اخلطوط الأمامية ملكافحة
انت�شار الفايرو�س ،ونتط ّلع �إىل التقريب بني
�شعوب العامل يف هذا امللعب وغ�يره من مالعب
البطولة يف العام � ،2022إذ ن�ؤمن بقدرة كرة
القدم على توحيد اجلميع".
من جانبه قال جياين �إنفانتينو ،رئي�س االحتاد
ال ��دويل ل�ك��رة ال�ق��دم (ف�ي�ف��ا)" :ي�ش ّرفنا يف هذه
الأم�سية الإ�شادة ب�أولئك الأف��راد الرائعني الذين
ق � ّدم��وا الكثري م��ن الت�ضحيات خ�لال جهودهم
اال�ستثنائية امل�ت��وا��ص�ل��ة يف م��واج�ه��ة انت�شار
فايرو�س ك��ورون��ا امل�ستجد .لقد ق �دّم لنا ه��ؤالء
الأبطال منوذج ًا مبهر ًا يُحتذى به يف ال�صمود
والتغ ّلب على �أ�صعب التحديات".
ّ
و�أ� �ض��اف �إنفانتينو" :ال ينبغي �أن نن�سى �أن
�صحّ ة اجلميع ت�أتي دائم ًا على ر�أ�س الأولويات.

ويف الوقت الذي ت�شهد فيه بع�ض مناطق العامل
ا�ست�شراف ًا مل�ستقبل �أف�ضل ،يتوجّ ب علينا ّ
توخي
احلذر ال�شديد يف �أماكن �أخرى من عاملنا ،والتح ّلي
بالقوة والوحدة يف �سبيل جتاوز الأزمة الراهنة.
ويف ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف ال�ت��ي ي�شهدها ال�ع��امل ،
يبعث لنا ملعب املدينة التعليمية بر�سالة ت�ؤكد ب�أن
كرة القدم �ستعود من جديد  ،وبقدر من ال�شغف
واحلما�س �أكرث من �أي وقت م�ضى".
فيما ق��ال ن��ا��ص��ر اخل��اط��ر ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
لبطولة ك�أ�س العامل فيفا قطر " : ™2022ال ّ
�شك
�أن الأج��واء �ستكون مفعمة باحلما�سة يف ملعب
امل��دي�ن��ة التعليمية خ�لال مناف�سات امل��ون��دي��ال.
و�سيحظى ه��ذا امللعب ب��إع�ج��اب م�شجعي كرة
القدم ،و�سيتط ّلع جمهور اللعبة من �أنحاء العامل
�إىل زيارته خالل بطولة قطر ."2022
و�أ�ضاف اخلاطر " :نفخر بالإعالن عن جاهزية
امللعب ،ونتطلع لالحتفال مبزيد من النجاحات
على الطريق نحو انطالق �صافرة املونديال يف
 21ت�شرين الثاين ."2022

معالي الكلمة
 عمــار �ســاطع

انبذوهم  ..فهم ي�سيئون
للمهنة!
من غري املعقول �أبد ًا �أن ي�س ��تمر هذا الهراء الذي نتابعه بني
احل�ي�ن واحلني عل ��ى ال�شا�شة ال�صغ�ي�رة �أو حتى يف مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ل�صحفي�ي�ن ينتمون ملهن ��ة املتاعب..
مثلما لي�س من املنطقي �أي�ض ًا �أن ت�ستمر الإ�ساءات وتتواىل
رادع للم�سيئني!
التجاوزات دون �أن يكون هناك ٌ
ومب ��ا �إننا اليوم ،ويف خ�ض ��م احتفاالت الأ�س ��رة ال�صحفية
بعيده ��ا الوطن ��ي ال� �ـ  151لت�أ�سي� ��س �أول �صحيف ��ة عراقية،
ب�ص ��دور �صحيفة الزوراء ،ف� ��أن الواجب املهن ��ي واملنطقي
وقت م�ضى� ،أن نخو�ض
يفر�ضان علين ��ا اليوم� ،أكرث من �أي ٍ
يف وقائ ��ع �أحدث ��ت ارب ��اك ًا يف �ساح ��ة املهني ��ة وامل�س�ؤولية
وحرية الر�أي!
الي ��وم ونحن نعي�ش يف ثورة التط ��ور التكنولوجي وعلم
االت�ص ��االت ويف ف�ت�رة االنفت ��اح غ�ي�ر امل�سب ��وق عل ��ى دُنيا
ال�صحافة االلكرتونية وهيمنة مواقع التوا�صل االجتماعي
وتطبيقات ��ه على م�سرح الأح ��داث ،تظهر لدين ��ا فئة ُتخالف
املنط ��ق بطريقة التح ��والت اال�ستثنائية الت ��ي تدق ناقو�س
�ادم مل� ��ؤه اال�س ��اءة و�صناع ��ة االبت ��زاز و�ضرب
اخلط ��ر لق � ٍ
امل�صالح!
�أيها ال�سادة ..البع�ض من امل�سيئني يربكون �صفاء الأجواء
وين�صب ��ون �أنف�سه ��م �أولياء عل ��ى �صحافتن ��ا ويجعلون من
�أنف�سه ��م �أو�صياء عل ��ى �صاحبة اجلاللة ويه ��ددون علن ًا بال
حياء من يخالفهم الر�أي �أو وجهات نظرهم ال�ضيقة �أو يريد
�أن ي�صحح م�سارهم بنقدٍ َبنا ّء!
جمامي ��ع تنت�ش ��ر عل ��ى الف�ضائي ��ات وتكت ��ب يف �صفح ��ات
التوا�صل االجتماعي �أو من يحركون �أ�صوات يف تطبيقات
الهواتف املحمولة عرب ت�أ�سي�س (كروبات) بع�ضها يهدف اىل
خل ��ق الأزمات واالحتقانات وت�شتي ��ت الأفكار والطروحات
ال�سليم ��ة والت�أ�سي�س ملرحلة تزيد م ��ن خاللها التوترات بني
الأطراف وبث الإ�شاعات والتفريق بني جهة و�أخرى!
منذ مدة طويلة و�صحافتنا الريا�ضية تواجه ازمات ب�سبب
االنته ��اكات ال�صارخ ��ة الت ��ي تعي�شه ��ا ،نتيج ��ة االفتقار اىل
املنط ��ق الذي يحكمن ��ا ويجعل بني املتواجدي ��ن حدود ًا بني
املنتم�ي�ن اىل هذا الع ��امل اجلميل املليء باال�سم ��اء املعروفة
من نقاد واكادمييني وكتاب واعالميني و�صحفيني!.
انن ��ا اليوم نقف امام حقيقة �ضرورة ايجاد عالجات جذرية
وواعي ��ة يفرت�ض ان تتخذ من اجله ��ات العليا امل�س�ؤولة عن
ال�صحاف ��ة العراقي ��ة بع ��د ان و�صل االم ��ر اىل مرحلة ال�سب
وال�شتم والتهدي ��د والوعيد والتنكي ��ل والت�شهري من اولئك
الذين يعي�شون يف اب ��راج عاجية وال ي�ؤمنون بلغة احلوار
واحرتام الراي والراي االخر!
االنف�ل�ات الذي يهيمن على ال�ساح ��ة ال�صحفية واالعالمية
يف العديد من اجلوانب واملواقع ،مل ياتي اعتباط ًا ،بل جاء
نتيجة االخطاء التي تراكم ��ت ومل ُتعالج ،وتفاقمت النها مل
جتد من يناق�شها بحرفية واعتدال ،وت�ضاعفت اىل ان و�صل
اىل ح ��دود ال�ل�ا معقول ,وبات ��ت ت�شكل الي ��وم اخلطر الذي
يه ��دد م�سرية ت�أريخية كبرية لقام ��ات ورموز كان لهم الدور
االك�ب�ر يف ت�أ�سي� ��س �صحافة ريا�ضية ر�صين ��ة عرفت املنهج
واال�سل ��وب االمث ��ل يف كيفية تن ��اول الق�ضاي ��ا واملوا�ضيع
باحرتافية ومهنية وحيادية!
لقد عك�س الواقع ال�صحفي واالعالمي الريا�ضي ،يف الكثري
من الأحي ��ان ،تد ّني ًا فا�ضح ًا نتيجة املهاترات والربامج التي
�أظه ��رت �إ�س ��اءات بالغة وتطرقها ملوا�ضي ��ع زادت الطني بلة
وكان هدف� � ًا هدام ًا ب�ش ��كل �أو ب�آخر ،فيما كانت طريقة عر�ض
الربام ��ج و�أ�سلوب �إي�صال املعلوم ��ة للمتلقي ،وحدها كفيلة
ب�إ�شعال فتيل �أزمات مل نكن بحاجة اليها يف الفرتة الراهنة،
مثلم ��ا كان الرتكي ��ز عل ��ى االنتقا�ض من هذه اجله ��ة �أو تلك
ديدن ًا لربامج عر�ضت وموا�ضيع ن�شرت!
�إنن ��ا اليوم ن�شاهد قنوات ف�ضائي ��ة غري توعوية ،و�إدارات
ُت�شج ��ع عل ��ى الإث ��ارة والت�شه�ي�ر جلل ��ب الأنظ ��ار ،وه ��و
م ��ا يدفعن ��ا اىل املطالب ��ة ب�ض ��رورة �إيج ��اد حل ��ول �سريع ��ة
ومعاجلات �أبرزها البح ��ث يف ورقة ميثاق ال�شرف للعملني
ال�صحف ��ي والإعالم ��ي الريا�ضي�ي�ن� ،شريط ��ة �أن يك ��ون فيه
حم ��ددات ،وخط ��وط حم ��ر ال ميك ��ن �أن نتجاوزه ��ا ،لإبعاد
املت�صيدي ��ن باملاء العكر من �أولئ ��ك الداعمني لبث الإ�شاعات
�أو الذي ��ن يهدفون اىل االبتزاز والرتويج للبع�ض و ّ
يل �أذرع
امل�س�ؤول�ي�ن الريا�ضي�ي�ن الذي ��ن ميلك ��ون ملف ��ات ويدعمون
برامج على ح�ساب �أخرى!
لقد اختفى النق ��د احلقيقي والن�صح ع ��ن قنواتنا الف�ضائية
و�صحفنا الريا�ضية ،ب�شكل كبري ،و�أ�ضحى الت�سقيط �شعار ًا
والتهجم عنوان ًا ،يف بع� ��ض من الربامج واملوا�ضيع؟! ..قد
متلق اىل
يكون اجل ��واب خمتلف ًا من �شخ�ص اىل �آخر ،ومن ٍ
�آخر ،ومن متابع اىل �آخر ،لكن احلقيقة تتمثل بذلك الهبوط
احل ��اد يف �أخالقي ��ات العم ��ل واملهن ��ة التي دخله ��ا الدخالء
والطارئ ��ون من الذين عم ��دوا اىل االنتماء جله ��ة ما وكتلة
م ��ا وطرف ما عل ��ى ح�ساب ق ��ول احلقيقة الت ��ي غابت وهي
حا�ضرة و�أغفل حقها وهي موجودة!
�إن تف�ش ��ي ظاه ��رة اال�س ��اءة ج ��اءت الفتقارن ��ا اىل اجله ��ة
الرقابي ��ة واالبتعاد عل ��ى ال�ضوابط التي يفرت� ��ض �أن ت�أخذ
دوره ��ا ب�أ�سرع وقت ممكن ،ل ��ردع امل�سيئ�ي�ن الذين جتاوزا
ح ��دود املهنية و�ص ��اروا يتجول ��ون بني هذه القن ��اة �أو تلك
ويكتبون يف �صفحاتهم موا�ضيع تقرتب من الن�شاز وتبتعد
أحيان كثرية،
ع ��ن �أخالقيات العمل ،حت ��ى �أن ن�صحه ��م يف � ٍ
ولد بطريقة ولدت قرف ًا وا�شمئزاز ًا لدى الكثريين!
دع ��وة لكل م ��ن يعنيه الأمر يف الب ��دء بت�أ�سي�س ورقة ميثاق
ال�ش ��رف ال�صحف ��ي ليكون �سند َا ر�سمي ًا يقط ��ع الطريق �أمام
املح�سوب�ي�ن عل ��ى ال�سلط ��ة الرابعة وينبذه ��م ويبعدهم عن
واجهة ا�سمها ال�صحافة والإعالم الريا�ضيني.
االنفالت الذي يهيمن على ال�ساحة
ال�صحفية واالعالمية في العديد من
الجوانب والمواقع ،لم ياتي اعتباط ًا،
بل جاء نتيجة االخطاء التي تراكمت
ولم ُتعالج ،وتفاقمت النها لم تجد من
يناق�شها بحرفية واعتدال ،وت�ضاعفت
الى ان و�صل الى حدود الال معقول
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حت ُّوله �إىل مركز للجائحة العاملية.
وتذك ��ر �آخر �إح�ص ��اءات «جامع ��ة جونز
هوبكن ��ز»� ،أن ع ��دد الإ�ص ��ابات العاملي ��ة
جت ��اوز  7مالي�ي�ن ،فيم ��ا يق�ت�رب ع ��دد
الوفيات حثيث ًا من ن�صف مليون ،وحتتل
الوالي ��ات املتحدة املرتب ��ة الأوىل ،حيث
جتاوز عدد الوفيات � 100ألف ،وبريطانيا
املرتبة الثاني ��ة (� 40ألف وفاة) ،وتتبعها
عل ��ى التوايل الربازي ��ل (� 36ألف وفاة)،
و�إيطالي ��ا (� 33ألف وفاة) ،وفرن�س ��ا (30
�أل ��ف وف ��اة) ،وه ��ذه الأرق ��ام حتدثنا عن
واقع �أو�ض ��اع ال�ص ��حة العاملية يف القرن
ال� �ـ ،21والت ��ي تفر� ��ض �إع ��ادة النظر يف
ال�سيا�س ��ات الدولي ��ة ،وكالم «جون�س ��ن»
يف القم ��ة االفرتا�ض ��ية ع ��ن احلاجة �إىل
حتالف �ص ��حي على غرار حلف «الناتو»،
يع�ّب�رّ ع ��ن �آثار جائح ��ة فكري ��ة وروحية
متنع ع ��ن ر�ؤية هذا احللف «امليت عقلي ًا»
ح�س ��ب الرئي�س الفرن�سي ماكرون ،وكما
يف �أف�ل�ام الرعب ،فقد �أثار «الناتو» امليت
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ماذا عن احتالل المو�صل وجريمة �سبايكر ؟

م�����رح �أي�������ام ال���وب���اء
�أج ��ل� ،إذا مل نبته ��ج يف ه ��ذه الأي ��ام
املفزعة ،فمت ��ى؟ ..ها هم النا�س يهزجون
ويرق�صون يف �شوارع الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرن�س ��ا و�إيطاليا و�إ�س ��بانيا
والربازي ��ل ،ه ��ذه مهرجان ��ات ث ��ورة
امل�ض � َ�طهدين ،ولي�س ��ت املعاناة هي التي
تدف ��ع النا� ��س ح ��ول الع ��امل للث ��ورة ،بل
الأمل يف عامل �أف�ضل ،وهو �أمل يف حجم
اجلائحة الت ��ي اجتاحت الع ��امل ،وندرك
حجمها عند قيا�سها بالأموال التي �أفلحت
بجمعه ��ا القم ��ة االفرتا�ض ��ية لـ«التحالف
العامل ��ي للق ��اح وحت�ص�ي�ن املناع ��ة» ،وقد
حقق ��ت القم ��ة ،الت ��ي ا�ست�ض ��افتها لن ��دن
اخلمي�س املا�ضي� ،أكرث من هدفها املبا�شر
يف جمع �س ��بعة مليارات دوالر� ،ص ��حيح
�أن املبل ��غ ل ��ن يذه ��ب ،ح�س ��ب الت�ص ��ور
ال�س ��ائد ،لتطوير م�صل مكافحة فايرو�س
ُخ�ص ���ص ق�س ��م كبري منه
كورونا ،بل �سي ّ
لدع ��م برامج لقاح ��ات �ض ��د �أوبئة قدمية
يُفرت�ض �أن الب�ش ��رية تخل�صت منها ،مثل
املالريا والك�س ��اح والدفترييا واحل�صبة
والكول�ي�را ..وجميعها تب ��دو ك�أنها تعود
ب�ض ��راوة ،وكل دوالر ينفق عليها يحقق
عائ ��د ًا يبل ��غ  21دوالر ًا ،يقف ��ز �إىل 54
دوالر ًا عند ح�س ��اب �أثره غري املبا�شر يف
زيادة �إنتاج النا�س املرفهني وال�سعداء.
وقد �أوقفت اجلائحة برامج التلقيح �ض ��د
هذه الأوبئة يف  68بلد ًا ،ح�س ��ب «منظمة
الأمم املتح ��دة للطفولة» ،وترا َفق ذلك مع
�أزمة �ضعف الثقة بربامج التلقيح ،ون�سبة
الثقة بالأم�ص ��ال ،خالف� � ًا للتوقعات ،تبلغ
�أدناه ��ا يف �أوروب ��ا (الغربية وال�ش ��رقية
عل ��ى ح ��د �س ��واء) ،و�أعاله ��ا يف املنطقة
العربي ��ة ،وف ��ق �إح�ص ��اءات م�ؤ�س�س ��ة
«ويلك ��وم» ،و�إذا كان اطمئن ��ان الغ ��رب
لأو�ض ��اعه ال�ص ��حية �ش � ّ�ج َع عل ��ى قي ��ام
ح ��ركات معادية للأم�ص ��ال ،فقد يغري ذلك
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حروب ًا مدمرة يف املنطقة العربية ،وم ّزق
وح ��دة �أوروب ��ا نف�س ��ها ،وحت ��ى وح ��دة
�أع�ضاء احللف �أنف�سهم.
كاف للبهج ��ة يف
�بب ٍ
وه ��ذه احلماق ��ة �س � ٌ
�أي ��ام الوب ��اء ،وكان املتوق ��ع �أن يتعام ��ل
معه ��ا الرئي� ��س الرو�س ��ي بوت�ي�ن مبرح،
ولي� ��س باجلدي ��ة الت ��ي جعلت ��ه يرف� ��ض
دعوة رئي� ��س وزراء بريطانيا حل�ض ��ور
القم ��ة االفرتا�ض ��ية ،واملرح اخت�ص ��ا�ص
الرئي�س الأمريكي الذي ان�س ��حب �أ�ص�ل ً�ا
م ��ن منظم ��ة ال�ص ��حة العاملي ��ة ،و�أوق ��ف
دف ��ع  400ملي ��ون دوالر املخ�ص�ص ��ة لها،
ومع ذلك خاطب القمة يف ر�سالة �صوتية
مرجتل ��ة ق ��ال فيها« :اجلائح ��ة ال تعرتف
باحل ��دود ،وال متي ��ز ،وي ��دل ه ��ذا عل ��ى
بذاءتها ،لكننا �س ��نواجهها �س ��وي ًة ب�شكل
ق ��وي وثقي ��ل»! �أما ال�ص�ي�ن ف�أك ��د رئي�س
وزرائها «يل كيغانغ» ،يف خطابه امل�سجل
�إىل القم ��ة االفرتا�ض ��ية ،على «ا�س ��تمرار
ال�ص�ي�ن يف دع ��م الدور اجلوه ��ري الذي
تلعبه منظمة ال�صحة العاملية ،وموا�صلة
�أبحاث تطوير اللقاح ،وجعله يف متناول
اجلمي ��ع ،خ�صو�ص� � ًا �س ��كان البل ��دان
النامية" .
وقد بلغ املرح العاملي ح ّد ًا �أن بيل غيت�س،
ال ��ذي ت�ب ّ�رع ب�أك�ب�ر مبل ��غ لدع ��م جه ��ود
تطوي ��ر اللق ��اح (نح ��و ملي ��اري دوالر)،
َتع ّر�ض حلملة عاملية تتهمه ب�أنه «م�شعوذ
م�ؤام ��رات الوب ��اء» ،كم ��ا ذك ��رت «بي بي
�س ��ي» ،وهك ��ذا اعتدنا على االعتق ��اد ب�أن
الث ��ورات �س ��بب التغي�ي�ر ،واحلقيق ��ة �أن
التغي�ي�رات هي �س ��بب الث ��ورات ،وتثري
ه ��ذه التغي�ي�رات البهجة الت ��ي ينفع يف
تعزيزه ��ا تن ��اول الفيتامين ��ات املتوفرة
يف اخل�ض ��راوات والفواكه� ،إ�ض ��افة �إىل
امل�ص� � ّنعة ،خ�صو�ص� � ًا فيتامين ��ي «دي»
و«�سي» النافعني يف كل الأحوال.

على �أهمية ا�ستذكار عدد من
ال�سيا�سيين وبع�ض و�سائل
الإعالم وابداء اهتمامهم
ب�صدور نداء (فتوى) المرجع
الديني الكبير ال�سيد علي
ال�سي�ستاني في  13حزيران –
يونيو  2014والتي يدعو فيها
المواطنين العراقيين القادرين
على حمل ال�سالح الى التطوع
في الجي�ش والقوات الم�سلحة
العراقية لمواجهة احتالل
تنظيم داع�ش االرهابي
واحتالله لمدينة المو�صل
ابتداء  ،ومن ثم ت�شكيل
ً
منظمة (الح�شد ال�شعبي) .

 عبد احلليم الرهيمي

 .غري �أن الأمر املهم الآخر الذي �صدرت
(الفتوى) ب�س ��ببه وهو احتالل املو�صل
وا�س ��تكمال ذل ��ك تالي� � ًا باحت�ل�ال ثل ��ث
الأرا�ض ��ي العراقي ��ة والو�ص ��ول اىل
�أطراف بغ ��داد وترافق كل ذلك ب�أرتكاب
جرمية �سبايكر التي راح �ضحيتها نحو
 1700عراقي من الع�سكريني ا ُ
جلدّد  ،مل
َ
يحظ كل ذلك باالهتمام واال�ستذكار من
اجله ��ات التي ا�س ��تذكرت الفتوى  ،رغم
ف�ضاعة وم�أ�ساوية احلدثني .

و�ص ��دم
وال�ش ��عب العراق ��ي الذي ُفجع ُ
بح ��دوث اجلرميت�ي�ن طالب  ،وم ��ا زال
يطالب بالك�ش ��ف عن �أ�س ��باب حدوثهما
وحتدي ��د م�س� ��ؤولية املق�ص ��رين
واملتخاذل�ي�ن ع ��ن منعه ��ا �أو �ص ��دها
و�إحالته ��م اىل الق�ض ��اء الع ��ادل �س ��واء
كان ��وا م ��ن القي ��ادات ال�سيا�س ��ية �أو
الع�سكرية لهدفني رئي�سني  :الأول تذكري
املجتم ��ع العراق ��ي والأجي ��ال القادم ��ة
مب�ص ��يبة �أو نك�س ��ة �أمل ��ت ب ��ه وتوجي ��ه
نظره نحو امل�س�ؤولني عنها وم�ساءلتهم
 ،والثاين ا�س ��تفادة اجله ��ات املعنية من
�سيا�س ��يني وع�س ��كريني و�أجه ��زة �أمنية
كي ال تتكرر مثل هذه الأحداث .
غري �أن مثل هذا اال�س ��تذكار او االهتمام
باحلدثني مل يح�صل رغم ا�ستمرار الر�أي
العام العراقي يطالب منذ �س ��ت �سنوات
بالتحقي ��ق بهذي ��ن احلدث�ي�ن الكارثيني
وحما�سبة امل�س� ��ؤولني عنهما  .مع ذلك ،
ينبغي االعرتاف ب�أنه وبف�ض ��ل ال�ضغط
ال�ش ��عبي امل�س ��تمر املطال ��ب بالك�ش ��ف
عن �أ�س ��باب احت�ل�ال املو�ص ��ل وجرمية
�سبايكر والتحقيق بهما وحتديد القادة
ال�سيا�س ��يني والع�س ��كريني عنها �أ�ضطر

الربمل ��ان اىل ت�ش ��كيل جلن ��ة برملاني ��ة
ت�ض ��م نحو �أكرث من ع�شرين ع�ضو ًا من
خمتل ��ف الكت ��ل والكيان ��ات ال�سيا�س ��ية
للقيام مبهمة التحقي ��ق املطلوب والذي
ا�ستمر عدة �أ�ش ��هر قدمت اللجنة املكلفة
نهاي ��ة عمله ��ا تقريره ��ا اىل رئي� ��س
الربملان �آنذاك ال�س ��يد �س ��ليم اجلبوري
ال ��ذي و�ض ��عه يف رفوف الإهم ��ال دون
الأخذ به وتفعيله و�إحالته اىل الق�ض ��اء
الذي مل يطالب االدع ��اء العام مبتابعته
وفتحه وو�ض ��عه على طريق االجراءات
القانوني ��ة الأ�ص ��ولية املتبعة  ،كما تابع
ق�ضية ال�صبي الفقري الذي (�سرق) علب
حم ��ارم لبيعها و�ش ��راء احلليب لأخوته
االطفال (انت�صار ًا للقانون والعدالة) !
�إن ا�س ��تذكار �أح ��داث مروع ��ة راح
�ض ��حيتها ع�ش ��رات �آالف املواطن�ي�ن
العراقيني و�س ��بي �آالف الن�س ��اء ال�سيما
من الأخ ��وات الإيزيدي ��ات وهدم البنى
التحتي ��ة وتدم�ي�ر الآث ��ار يف املناط ��ق
الت ��ي احتلت وخ�س ��ارة �أو فقدان نحو ،
 26مليار دوالر من الأ�س ��لحة والأعتدة
التي ا�س ��توىل عليه ��ا التنظيم االرهابي
و�ش ��ركا�ؤه م ��ن العراقي�ي�ن و�أم ��ام نظر

ال�ض ��باط امل�س� ��ؤولني عنه ��ا � ،أ�ص ��بح
مطلب ًا �ش ��عبي ًا متجدد ًا  .واذا كان رئي�س
احلكوم ��ة اجلدي ��د ال�س ��يد الكاظمي قد
ا�س ��تذكر جرمي ��ة االحت�ل�ال الداع�ش ��ي
برمزية زيارته املو�ص ��ل يف ذكرى يوم
حدوثها يف العا�شر من حزيران  ،ف�أن ذلك
يحمله م�س� ��ؤولية رد االعتبار للتحقيق
به ��ا وبجرمية �س ��بايكر و�إن ��زال تقرير
جلن ��ة التحقي ��ق النيابي ��ة م ��ن الأدراج
�أو الرف ��وف ال ��ذي و�ض ��عه فيها ال�س ��يد
�س ��ليم اجلبوري لإع ��ادة النظر يف هذا
التقرير وا�س ��تكماله ب�أخ ��ذ �إفادة بع�ض
القادة ال�سيا�س ��يني والع�س ��كريني الذين
رف�ضوا  ،يف حينها  ،االدالء ب�شهاداتهم
�أو حتديد م�س�ؤوليتهم عن تلك الأحداث
 ،فخ�ل�ال زيارت ��ه الأخرية اىل املو�ص ��ل
واجتماع ��ه م ��ع القي ��ادات الع�س ��كرية
والأمنية يف مق ��ر قيادة عمليات نينوى
�أك ��د الكاظمي ( على عدم تكرار ما حدث
ع ��ام  2014وم�ؤك ��د ًا عل ��ى �أن الف�س ��اد
و�س ��وء الإدارة كان ال�سبب يف ح�صول
الك ��وارث ال�س ��ابقة )  .والواق ��ع  ،لق ��د
�أح�س ��ن الكاظمي �صنع ًا وقو ًال بتحديده
امل�س�ؤولني عن جرميتي احتالل املو�صل
و�س ��بايكر من الفا�س ��دين وال�سيئني يف
�إدارة الدول ��ة  ،وم ��ا عليه  ،وهو يتحمل
م�س�ؤولية ال�سلطة التنفيذية يف العراق
�س ��وى �أن يعمل على فتح ملف املو�ص ��ل
وتفعيل ��ه بع ��د �أن عرب عن حر�ص ��ه على
ا�س ��تذكار اجلرميت�ي�ن و�أ�ش ��اد ب ��دور
فت ��وى املرجعي ��ة حل ��ث العراقيني على
التطوع ملواجه ��ة داع�ش  ،خالف ًا لأولئك
ال�سيا�س ��يني والإعالميني الذين اظهروا
اهتمام ًا كبري ًا يف ا�ستذكار تلك الفتوى
وت�أ�س ��ي�س احل�ش ��د ال�ش ��عبي ال �إميان� � ًا
و�إمن ��ا للتغطي ��ة عل ��ى تل ��ك الأح ��داث
وحماولة حرف االنظار عن امل�س� ��ؤولني
عن حدوثها

كورونا والبحث عن مجتمعات �أكثر عدالة
ت�صفه ال�صحافة ب�أنه �أقرب �إلى نجم من نجوم مو�سيقى الروك �أكثر من كونه عالم
اقت�صاد ،قال بعد �أن ح�صل على ال�شهرة والمال ":لدي الوقت الكافي لكي اعتاد
على و�ضعي الجديد .لكن في كل الأحوال مازلت نجم ًا �صغيراً" ،ال�شاب الذي ولد في
�إحدى �ضواحي باري�س يوم ال�سابع من �أيار عام  ، 1971ت�أثر بوالده الذي ينتمي �إلى
عائلة برجوازية غنية  ،لكنه تمرد عليها  ،وتزوج من فتاة عاملة  ،حيث �سين�ضم
تحرف "�أفكار
الأب وال ّأم الى منظمة تروت�سكية غادراها بعد مدة حين اكت�شفا �أنها"
ّ
كارل مارك�س الذي ع�شقته هذه العائلة ال�صغيرة  ،فكانت تعلق �صورته على جدار
غرفة الجلو�س  ،والمثير �أن توما�س بيكيتي عندما �أكمل كتابه " ر�أ�س المال في القرن
الع�شرين" � ،أعطى المخطوطة لوالدته لكي تعطي ر�أيها في الكتاب قبل طباعته ،
وبعد �أ�سابيع اكملت ال ّأم الكتاب و�أبدت �سعادتها به قال بيكيتي �إن � ّأمه :

" ال تق ��ر�أ الكت ��ب الأكادميية الكبرية ،
لكنه ��ا قر�أت كتاب ��ي  ،و�أعتقد �أنها فهمت
كل �ش ��يء  ...م ��ن غ�ي�ر ال�صحي ��ح �أن
ق�ض ��ايا الدخل والرثوة وعدم امل�ساواة
ور�أ�س امل ��ال تكون معقدة للغاية� .أعتقد
�أن االقت�صاديني يحاولون التظاهر ب�أنها
معق ��دة للغاي ��ة  ،وي�س ��تخدمون من ��اذج
ريا�ض ��ياتية معقدة للغاية ملجرد البحث
العلم ��ي وحماول ��ة �إقن ��اع الآخري ��ن " ،
وعن ا�س ��تقبل القراء لكتابه قال بيكيتي
� ":إن ��ه كتاب قابل للقراءة � ،ص ��حيح �إنه
ي�ستغرق وقت ًا للقراءة  ،لكنني �أعتقد �أنه
م ��ن املفيد قراءة الكتب  ،ال يوجد �ش ��يء
ميكنن ��ي القيام به للأ�ش ��خا�ص الذين ال
يق ��ر�أون الكت ��ب  ،وهذا يتج ��اوز قوتي
".
يع�ت�رف بيكيت ��ي بت�أث�ي�ر عائلت ��ه عليه ،
يتذكر يف �صباه كيف �أن �أباه كان ين�صحه
بق ��راءة الرواي ��ات الثوري ��ة  ،يتح ��دث
ع ��ن ذكريات ��ه مع رواي ��ة " م ��ا العمل ؟ "
لنيكوالي ت�شريني�شيف�سكي والتي كانت
مبثاب ��ة الكتاب املقد�س للرتوت�س ��كيني ،
وهي الرواية التي عنون لينني اول عمل
�سيا�س ��ي رائد له بـ " ما العمل؟ " ن�ش ��ره
عام  ، 1902وهناك بلزاك و�شخ�ص ��ياته
الت ��ي تبحث ع ��ن الرثوة حت ��ى و�إن كان
بط ��رق غري م�ش ��روعة  ،واليزال بيكيتي
يتذك ��ر ت�أثري رواي ��ة الكاتب املك�س ��يكي
كارلو� ��س فوينتي� ��س " ق ��در ورغب ��ة "
التي وجدها مليئة بالأفكار االقت�ص ��ادية
حول انتقال الرثوة � ،إ�ض ��افة اىل الكتب
يع�شق بيكيتي ال�سينما التي يذهب �إليها
�أك�ث�ر من مرة يف الأ�س ��بوع  .يالحظ �أن
ر�س ��خته فرن�س ��ا
العقد االجتماعي التي ّ
من ��ذ عقود مهدد ب�س ��بب معاناة الطبقات
الفق�ي�رة  ،ويعتق ��د �أن الع ��امل �س ��يواجه
الكث�ي�ر م ��ن ال�ص ��دمات التاريخي ��ة ،

لكن ��ه ي�ؤم ��ن �أن املناق�ش ��ة الدميقراطي ��ة
واال�ستفادة من التاريخ ميكن �أن جتعلنا
نفعل ما هو �أف�ضل .
عندما �أ�صدر كتابه " ر�أ�س املال يف القرن
الع�ش ��رين " ملأ ال�ص ��حافة بالتعليقات ،
وو�ض ��عته �ص ��حيفة "الغارديان" �ضمن
قائمة �أف�ضل مئة كتاب �صدرت يف القرن
احلادي والع�شرين  ،و�شغل النا�س حتى
الذي ��ن ال عالق ��ة ل ��ه به ��ذا العل ��م اجلاف
و�أعن ��ي االقت�ص ��اد  ،فاملو�ض ��وع ال ��ذي
طرح ��ه توما�س بيكيتي هو " امل�س ��اواة
ب�ي�ن الب�ش ��ر "  ،حيث يقدم لن ��ا يف كتابه
�إح�ص ��اءات ت ��دل عل ��ى �أن ��ه ط ��وال م ��دة
تزي ��د على �أك�ث�ر من  200عام ا�ص ��بحت
املجتمعات تبتعد �أكرث ف�أكرث عن حتقيق
امل�س ��اواة  ،وال�س ��بب يرجع ��ه بيكيت ��ي
�إىل � " :أن العائ ��د عل ��ى ر�أ� ��س املال بكل
م�ص ��ادره و�أنواع ��ه  -ميي ��ل تاريخي� � ًا
�إىل الزي ��ادة بن�س ��بة تفوق مع ��دل النمو
االقت�صادي يف �شكل عام "  .وهذا ي�ؤدي
�إىل ح�ص ��ر الرثوات بيد فئة قليلة حيث
ت�ص ��بح ه ��ذه ال�ث�روات �أعلى م ��ن معدل
من ��و الدخ ��ل القوم ��ي  ،والدخ ��ل ال ��ذي
حت�ص ��ل عليه الفئات الأخ ��رى.و�إن هذا
الف ��ارق الهائ ��ل �س ��ي�ؤدي بالنتيج ��ة �إىل
تو�سيع هوة الالم�س ��اواة بني املداخيل
والرثوة فينزلق العامل �إىل ب�ؤ�س وعنف
وحروب.
وي�س ��تمد بيكيت ��ي نظريته االقت�ص ��ادية
من مالحظته �أن من ��و الرثوة يف الدول
الر�أ�س ��مالية �أ�ص ��بح �أ�س ��رع م ��ن الناجت
االقت�ص ��ادي  ،وه ��و يدع ��و اىل تدخ ��ل
الدولة ملنع االقت�ص ��اد من العودة �إىل ما
ا�س ��ماه مارك�س "الر�أ�سمالية املوروثة"
 ،م ��ن خ�ل�ال تبني �ض ��ريبة عاملي ��ة على
ال�ث�روة  ،وي�ش�ي�ر بيكيت ��ي �إىل خطورة
النتائج ال�سيا�س ��ية لظاهرة الالم�ساواة

كما �ش ��رحها لأن َتركز ال�ث�روة يف �أيدي
فئ ��ة قليلة  ،قد ي� ��ؤدي �إىل تدم�ي�ر القيم
الدميوقراطية التي قامت على �أ�سا�س ��ها
الر�أ�س ��مالية ومن ثم العودة �إىل جمتمع
القل ��ة الذي ينق�س ��م في ��ه املواطنون �إىل
طبقت�ي�ن :طبق ��ة مالك ��ي ال�ث�روة وطبقة
العم ��ال  .ويح ��ذر بيكيت ��ي م ��ن �أن ذل ��ك
�سي�ؤدي باملجتمع الر�أ�سمايل �إىل العودة
�إىل املجتم ��ع " الريعي" وه ��و املجتمع
الذي رمبا تهدده عوام ��ل االحتجاجات
واال�ضطرابات .ويرى �أن احلل ملواجهة
هذا اخلطر يتمثل يف الأخذ ب�سيا�س ��ات
تقل ��ل م ��ن التف ��اوت يف توزي ��ع الدخ ��ل
وت�س ��اعد عل ��ى �إتاح ��ة الفر� ��ص جلميع
الأف ��راد يف جماالت التعلي ��م والتدريب
واكت�س ��اب امله ��ارات التكنولوجي ��ة
والعالج والت�أمني واملعا�شات والرعاية
االجتماعية.
بيكيت ��ي ال ��ذي يق ��ول ملرا�س ��ل جمل ��ة
نيوي ��ورك �إن ��ه يق�ض ��ي ف�ت�رة احلج ��ر
املنزيل يف �ش ��قته الوا�س ��عة يف باري�س
 ،وله ��ذا ف ��ان عائلت ��ه ال تعاين م ��ن �آثار
احلجر  ،وهو ي�شري اىل معاناة العوائل
الت ��ي ت�س ��كن �ش ��قق وبيوت �ص ��غرية ،
حيث ي�ص ��ف ما جرى يف العامل ب�س ��بب
فايرو� ��س كورونا بالأم ��ر الغريب � ":إن
�أول �أث ��ر وا�ض ��ح للأزم ��ة ه ��و �أننا نرى
عن ��ف عدم امل�س ��اواة االجتماعي ��ة .لذا ،
كما تعلمون  ،النا�س لي�س ��وا مت�س ��اوين
فيم ��ا يتعل ��ق بعملي ��ات الإغ�ل�اق .فه ��ي
لي�س ��ت مت�س ��اوية فيما يتعل ��ق بالبطالة
وفق ��دان الدخل .لذا  -كما تعلم  -ميكنك
ر�ؤي ��ة الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن لديه ��م منز ًال
�صغري ًا جدًا �أو الأ�ش ��خا�ص الذين لي�س
لديهم منزل  ،والذي ��ن ال م�أوى لهم  ،يف
و�ض ��ع خمتل ��ف متام ًا ع ��ن الأ�ش ��خا�ص
املحبو�س�ي�ن يف �ش ��قتهم اجلميل ��ة �أو
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منزلهم اجلميل "
بيكيت ��ي ي ��رى �أن فايرو� ��س كورون ��ا
ك�ش ��فت ع ��ن م�س ��اوئ ع ��دم امل�س ��اواة
الت ��ي ت�س ��ود الع ��امل  ..يكتب ل�ص ��حيفة
الغاردي ��ان �أنه رمب ��ا تنب� ��أ بالأزمة التي
�س ��تحدث يف دول �أوروب ��ا و�أمريكا يف
كتاب ��ه " ر�أ� ��س امل ��ال والأيديولوجي ��ا "
الذي �ص ��در يف ال�ش ��هر االخ�ي�ر من عام
 ، 2019فف ��ي ثناي ��ا الكت ��اب دق ناقو�س
اخلط ��ر با�س ��تحالة ا�س ��تمرار �أنظم ��ة
وجمتمعات الالم�س ��اواة لأن م�ص�ي�رها
ه ��و فن ��اء الكوك ��ب يكت ��ب يف الف�ص ��ل
االخري م ��ن ر�أ�س امل ��ال والأيديولوجيا
 ":البد من العم ��ل على �إحداث حتوالت
جذري ��ة وبنيوي ��ة للنظ ��ام االقت�ص ��ادي
الالم�س ��اواتي ال�س ��ائد واملوروث ق�سرا
يف اجت ��اه العدال ��ة احلقيقي ��ة للجمي ��ع
دون متيي ��ز .و�إال ف� ��إن البدي ��ل املتوق ��ع
ه ��و التدم�ي�ر الذات ��ي ..ف�ل�ا منا�ص من
�إقام ��ة املجتم ��ع الع ��ادل "  ،وم ��ن جديد
ي�س ��تعر�ض لنا بيكيتي تاريخ الب�ش ��رية
م ��ن زاوي ��ة الالم�س ��اواة والتوزيع غري
الع ��ادل لل�ث�روات والتربي ��رات الت ��ي
ت�ؤ�س ���س م ��ا اطلق علي ��ه ت�س ��مية الظلم
االجتماع ��ي  .يق ��ول �إن كتاب ��ه الأخ�ي�ر
�إع ��ادة لق ��راءة مارك� ��س م ��ن جدي ��د
وخ�صو�ص ��ا يف كتاب"الأيديولوجي ��ا
الأملاني ��ة" ال ��ذي كتب ��ه باال�ش�ت�راك م ��ع
اجنلز عام  ، 1846وفيه ي�شرح مارك�س
الو�س ��ائل االجتماعية وال�سيا�سية التي
حاف ��ظ بها الر�أ�س ��ماليون على ال�س ��لطة
 .يط ��رح بيكيت ��ي مفهوم جدي ��د للعدالة
االجتماعية ي�سميه " ا�شرتاكية ت�شاركية
" يقوم على �إ�ش ��اعة امل�س ��اواة وامللكية
املجتمعي ��ة والتعلي ��م وتقا�س ��م املعرف ��ة
وال�سلطة  ،ويبني �ص ��احب " ر�أ�س املال
يف القرن الع�ش ��رين " �إن عدم امل�س ��اواة
�أم ��ر غري م�ش ��روع ،و�أن توزي ��ع الدخل
وال�ث�روة والتعلي ��م عل ��ى نطاق �أو�س ��ع
يجع ��ل املجتمع ��ات �أكرث ازده ��ار ًا ،و�إن
الق�ض ��اء على الأيديولوجيات الرجعية
�شرط رئي�س للتقدم االقت�صادي.
وي�ش ��رح بيكيتي يف مق ��ال بعنوان " ما
العم ��ل ؟ " كيف ميكن �أن ي�ؤدي التفاوت
ال�ش ��ديد �إىل �إث ��ارة مث ��ل ال�ص ��دمات يف
املجتم ��ع وي�ض ��رب مث�ل� ًا بجائح ��ة عام

 1918عندم ��ا تف�ش ��ى وب ��اء االنفالونزا
اال�س ��بانية وكي ��ف امت ��د ت�أث�ي�ره عل ��ى
قطاع ��ات املجتمع الأكرث فق ��ر ًا  ،و�أعداد
الذي ��ن مات ��وا ب�س ��بب عدم و�ص ��ول �إىل
الرعاي ��ة ال�ص ��حية له ��م  ،وهو م ��ا ي�ؤكد
�أن العديد من املجتمعات مل تكن ت�س ��عى
للم�ساواة حتى يف مواجهة الأوبئة .
هل ميك ��ن لهذا الوب ��اء �أن يوجهنا نحو
ن ��وع جمتمع ت�ش ��اركي ؟ يجي ��ب  ":من
ال�س ��ابق لأوان ��ه الق ��ول  ،عل ��ى وج ��ه
التحدي ��د  ،لأن الأوبئ ��ة ميك ��ن �أن يكون
له ��ا مث ��ل ه ��ذه الآث ��ار املتناق�ض ��ة عل ��ى
التعبئة والتفكري ال�سيا�سي� .أعتقد على
الأق ��ل �أنه �س ��يعزز �ش ��رعية اال�س ��تثمار
العام يف جمال الرعاية ال�صحية .ولكن
ميكن �أن يكون لها �أي�ض� � ًا ت�أثري خمتلف
متام� � ًا .تاريخي� � ًا  ،عل ��ى �س ��بيل املثال ،
ت�س ��ببت الأوبئ ��ة يف كراهي ��ة الأجانب
وحت ��ول ال ��دول �إىل الداخ ��ل .الي ��وم
تقول الأح ��زاب اليمينية املتط ّرفة �أنه ال
يجب �أن نعود ب�س ��رعة كبرية �إىل حرية
احلركة يف االحتاد الأوروبي .خا�ص ��ة
�إذا كان الع ��دد النهائ ��ي للقتل ��ى مرتفع� � ًا
ج ��د ًا يف �أوروب ��ا  ،فهن ��اك خط ��ر من �أن
الرواي ��ة املعادي ��ة لالحت ��اد االوروب ��ي
ميكن �أن تكت�سب زخم ًا " .
ويحذر بيكيتي من العواقب االقت�صادية
الزم ��ة كورون ��ا � ":إذا كان ��ت اخل�س ��ائر
الب�ش ��رية الكارثي ��ة لوب ��اء كورونا هي
املوج ��ة الأوىل الت ��ي ت�ض ��رب الع ��امل
ه ��ذا الع ��ام  ،ف� ��إن عواقبها االقت�ص ��ادية
ال�ش ��ديدة  -مب ��ا يف ذل ��ك فق ��دان �س ��بل
العي�ش للفقراء عرب البلدان  ،مما ي�ؤدي
�إىل الن ��زوح الداخل ��ي الوا�س ��ع النطاق
واملجاعة يف كثري من احلاالت " .
كفيل�س ��وف اقت�ص ��ادي يرى بيكيتي �أن
عل ��ى احلكوم ��ات �أن ت ��درك �أن م ��ا بع ��د
كورونا عليها العمل على متكني كل قوة
للم�شاركة يف االقت�صاد .وهو يحذر من
�أن الع ��امل قب ��ل كورون ��ا كان يعي�ش من
دون تكاف� ��ؤ الفر� ��ص  ":نعي�ش يف عامل
حيث ال يح�ص ��ل  ٪ 50من ال�س ��كان على
�أي ثروة موروث ��ة من الدرجات العليا ،
بينم ��ا يتلقى البع�ض الآخ ��ر املاليني �أو
املليارات " .
وبر�أي بيكيتي  ،تكمن امل�ش ��كلة يف عدم

وج ��ود طموح �سيا�س ��ي لتغي�ي�ر النظام
االقت�صادي وو�ض ��ع نظام يقوم بالفعل
على العدالة االقت�صادية  ":نحن بحاجة
�إىل التفك�ي�ر م ��رة �أخ ��رى يف كيفي ��ة
التوفيق بني االزدهار وامل�ساواة" .
ويت�س ��اءل بيكيتي يف مقال �آخر ن�شرته
الغاردي ��ان بعن ��وان " ع�ص ��ر النق ��ود
اخل�ض ��راء  ":ه ��ل ميكن لأزم ��ة كورونا
�أن تعج ��ل باعتماد من ��وذج تنمية جديد
�أكرث �إن�صاف ًا وا�ستدامة؟  ،ويجيب بنعم
� ،شريطة �أن تعمل احلكومات ل�صالح
ل�ص ��الح االقت�ص ��اد احلقيقي وت�ستخدم
م ��وارد الدول ��ة خلدم ��ة الأه ��داف
االجتماعية والبيئية.
م ��ا ال ��ذي يج ��ب علين ��ا �إجنازه؟ ي�ش�ي�ر
توما�س بيكيتي �إىل الكثري من التفا�صيل
االقت�ص ��ادية ،الت ��ى يجب �أن يت�س ��م بها
العامل بعد كورونا  ،والتي تتعلق بنظم:
امللكية ،والدخل ،وال�ضرائب ،و�شفافية
م�سارات وم�آالت الرثوة فى املجتمعات،
والأجور العادلة والعمل على �إعادة بناء
املنظومة التعليمية حول قيمة حمورية
هي قيمة العدالة.
ي�س ��مي بيكيت ��ي موقف ��ه " العدال ��ة
االجتماعي ��ة " وي ��راه وك�أن ��ه وري ��ث
نظري ��ة مارك� ��س ولكن ��ه يختل ��ف عن ��ه
يف مفهوم الأ�ش ��كال النفعية لالقت�ص ��اد
ويكت ��ب �أن الع ��امل الي ��وم يق ��ف عن ��د
مفرتق ط ��رق ب�س ��بب ال�سيا�س ��ات التي
تتبناه ��ا الأحزاب اليميني ��ة يف �أوروبا
 ":خالل جزء كبري من القرن الع�ش ��رين
كان ��ت الدول الدميقراطية حتاول تقليل
الهوة ب�ي�ن الأغني ��اء والفق ��راء ،ولي�س
بال�ض ��رورة ردمه ��ا .لك ��ن ،يف الق ��رن
احلادي والع�ش ��رين ،زادت هوة �أخرى،
ب�ي�ن الوطني�ي�ن املتطرف�ي�ن والوطنيني
املعتدل�ي�ن .ب�ي�ن الذي ��ن يدع ��ون �إىل
االنغالق ،والذين يدع ��ون �إىل االنفتاح
 ،حت ��ى داخ ��ل الدول ��ة الواح ��دة ،زادت
اله ��وة بني الذين يرك ��زون على الوطن،
والذين يركزون على العرق " .
ويو�ض ��ح بيكيتي كيف ميكن لل�صدمات
مث ��ل احل ��روب والأوبئ ��ة �أن تدف ��ع اىل
ت�ص ��حيح م�س ��ارات الدول الت ��ي يعاين
املواطن فيها من التفاوت � ":أن احلربني
العامليت�ي�ن كانت ��ا �إىل ح ��د كب�ي�ر نتيجة

لع ��دم امل�س ��اواة ال�ش ��ديدة الت ��ي كان ��ت
موجودة يف املجتمعات الأوروبية مما
�س ��اعد على تف�ش ��ي الوباء على قطاعات
املجتمع الأكرث فقر ًا " .
ويف النهاي ��ة ه ��ل ميكن لوب ��اء كورونا
�أن يوجهن ��ا نح ��و جمتم ��ع �أكرث ع ��د ًال ؟
يقول توما�س بيكيتي ملرا�س ��ل �صحيفة
الغاردي ��ان � ":أعتق ��د �أن ��ه م ��ن ال�س ��ابق
لأوان ��ه �أن نقول ما هي العواقب الكاملة
طويل ��ة امل ��دى  ،م ��ن حي ��ث ال�سيا�س ��ة
االقت�ص ��ادية والأيديولوجية ال�سيا�سية
له ��ذه الأزمة .ه ��ذا در�س ع ��ام جديد من
التاري ��خ  ،وه ��و �أن م�س ��توى التف ��اوت
االجتماع ��ي عرب املجتمع ��ات يعتمد يف
املق ��ام الأول عل ��ى التعبئ ��ة ال�سيا�س ��ية
والتغي�ي�ر الأيديولوج ��ي  ،ب ��د ًال م ��ن
املحددات االقت�ص ��ادية �أو التكنولوجية
البحت ��ة .ل ��ذا  ،كم ��ا تعلم ��ون  ،ميكن �أن
تتغري الأ�ش ��ياء ب�شكل �أ�س ��رع بكثري من
اخلطاب ال�سيا�سي املهيمن الآن " .
وله ��ذا يج ��د بيكيت ��ي �أن اال�س ��تجابة
ال�صحيحة الزمة كورونا هي يف �إحياء
الدول ��ة االجتماعي ��ة وت�س ��ريع تطورها
� ":س ��تطالب ه ��ذه الدول ��ة االجتماعي ��ة
اجلديدة بنظام �ض ��ريبي عادل و�إن�ش ��اء
�س ��جل مايل دويل مي ّكنها من جلب �أكرب
و�أغنى ال�شركات �إىل هذا النظام .ي�شجع
النظ ��ام احل ��ايل للت ��داول احل ��ر لر�أ�س
املال  ،الذي مت �إن�ش ��ا�ؤه يف الثمانينيات
والت�س ��عينيات من القرن املا�ض ��ي حتت
ت�أث�ي�ر �أغن ��ى البل ��دان  -وخا�ص ��ة يف
�أوروب ��ا  -على تهرب ا�ص ��حاب املاليني
وال�ش ��ركات املتعددة اجلن�س ��يات ،مينع
الدول الفقرية من تطوير نظام �ضريبي
ع ��ادل  ،وال ��ذي يقو�ض ب ��دوره قدرتها
على بناء دولة اجتماعية " .
وي�ض ��يف �أن ��ه مل يع ��د �س ��ر ًا �أن معظ ��م
ال�ض ��حايا م ��ن الفق ��راء ،غ�ي�ر �أن وجود
�ض ��حايا �أغني ��اء وم�ش ��اهري ميك ��ن �أن
يكون واحد ًا من الدرو�س التي يدعو لها
هذا الكتاب ،وهو �أن العائلة الإن�س ��انية
ج�س ��م واحد� ،إن ا�شتكى ع�ضو ،ا�شتكت
معه �سائر الأع�ضاء  ،و�إن علينا �أن نفكر
يف الفر�ص الت ��ي قد يوفرها هذا الوباء
لبن ��اء جمتمع ��ات �أك�ث�ر عدال ��ة و�أك�ث�ر
م�ساواة.
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ثقافة

ريمون نجيب �ش ّكوري ..بروفي�سور الريا�ضيات العراقي عا�شق الفل�سفة واللغة العربية
لطفية الدليمي

الريا�ضيات لغة

ُي ��روى ع ��ن ع ��امل الفيزي ��اء الريا�ضياتي ��ة الأ�شهر
ج ��ون وي�ل�ارد غب� ��س (  ) 1903 – 1839ال ��ذي
كان �أ�ست ��اذ ًا يف جامع ��ة يي ��ل الأمريكي ��ة �أنه �سئل
ب�ش� ��أن اعت ��زام �إدارة اجلامعة تقلي ��ل عدد �ساعات
التدري� ��س املخ�ص�صة للريا�ضيات يف مقابل زيادة
ال�ساعات املخ�ص�صة لتدري�س اللغات  ،فماكان من
غب� ��س ( وهو املع ��روف مبيله للإقت�ض ��اب ) �إال �أن
يجيب �سائليه بالقول  :الريا�ضيات لغة ! .
هن ��اك خ�صائ� ��ص حم� �دّدة ت�شم ��ل ك ّل الأمم الت ��ي
ح ّقق ��ت م�ست ��وى ح�ضاري� � ًا متق ّدم� � ًا  ،وم ��ن تل ��ك
اخل�صائ� ��ص � ّأن كل �أمة خلقت له ��ا مدر�سة خا�صة
ذات ب�صم ��ة ممي ��زة يف كل م ��ن الريا�ضي ��ات
والفيزي ��اء  ،ول ��ك ّل مدر�س ��ة منهما �أعالمه ��ا الكبار
الذي ��ن �صاروا عالمات م�ش ّرف ��ة لتلك الأمم  .ميكن
للمرء �أن يتو ّقع م ��دى الأهمية ال�سرتاتيجية التي
يُنظ� � ُر بها ل ��كل من الريا�ضي ��ات والفيزياء يف تلك
الأمم منذ قرون عديدة ( منذ ع�صر النه�ضة العلمية
والتنوير الفل�سفي )  ،وثمة �أ�سماء فل�سفية عظيمة
كان له ��ا دور تنوي ��ري مثلم ��ا كان له ��ا ك�شوفاته ��ا
الريا�ضياتي ��ة الت�أ�سي�سية  ،ولع ّل ديكارت واليبنز
ميث�ل�ان منوذجني بارزين يف ه ��ذا ال�ش�أن � .إنتهت
هذه الأمم بفعل خربة تراكمية �ضخمة �إىل اعتبار
الريا�ضي ��ات مفتاح ًا �أ�سا�سي� � ًا يف حتقيق الثورات
العلمي ��ة والتقني ��ة اجلدي ��دة ،وكان له ��ذا الفه ��م
العميق �آثار كربى عل ��ى �صعيد تعليم الريا�ضيات
بطريق ��ة تك�شف عن فاعليتها احل�ضارية بعيد ًا عن
تلك الطريقة التقليدية ال�سائدة عندنا والتي جتعل
من الريا�ضي ��ات حم�ض عمليات تقنية ذات طبيعة
�إجرائية من جهة �أو حم�ض تعامل مع �إح�صائيات
ب�سيطة تخدم عين ��ات منتخبة يف مو�ضوع بحثي
م ��ا  .خال�صة القول �إن الريا�ضيات ميكن �أن تكون
مهن ��ة تدري�سية عظيمة مقرتنة بال�شغف ملن يرغب
؛ لكنها تبقى �أكرب من مهنة يف ك ّل الأحوال .
ٌ
�شذرات من
الدكتور ريمون �شكوري :
ال�سيرة الذاتية

عندم ��ا ُتذ َك� � ُر الريا�ضي ��ات �أو تعليمه ��ا يف العراق
ت�سط ��ع �أم ��ام املرء ب�ضع ��ة �أ�سم ��اء لأع�ل�ام كبار ؛
لك ��ن يبقى �إ�سم الدكت ��ور ( رميون جنيب �شكوري
) ماث�ل ً�ا كعالمة علي ��ا يف هذا ال�ش� ��أن لكونه �إقتنع
من ��ذ الب ��دء ّ � " :إن تعلي ��م الريا�ضي ��ات بالطريق ��ة
الت ��ي عهدناه ��ا حت ��ى الي ��وم جعله ��ا تب ��دو �أقرب

�إىل و�صف ��ات الطب ��خ منه ��ا �إىل �سل�سل ��ة حمبوكة
من الأن�س ��اق واملفاهيم والنظري ��ات التي جتعلها
�إح ��دى املنج ��زات احل�ضاري ��ة الرائع ��ة للإن�س ��ان
"  .عم ��ل الدكت ��ور ( رمي ��ون جني ��ب �شكوري )
�أ�ست ��اذ ًا مل ��ادة ( التوبولوجيا اجلربي ��ة ) يف ق�سم
الريا�ضي ��ات بكلي ��ة العل ��وم يف جامع ��ة بغ ��داد
لكن ��ه د ّر� ��س خ�ل�ال م�سريت ��ه اجلامعي ��ة الطويلة
الت ��ي �إمت� �دّت من ��ذ ح�صول ��ه عل ��ى الدكت ��وراه
ع ��ام  1963وحت ��ى تقاع ��ده ع ��ام  1996معظ ��م
املقررات الريا�ضياتي ��ة ( با�ستثناء مادة الإح�صاء
الريا�ضيات ��ي كما يعرتف يف �إح ��دى مقاالته ! ) ،
وق ��د �أ�ش ��رف الرجل على ت�ألي ��ف �سل�سلة كاملة من
كتب الريا�ضيات املعا�ص ��رة يف املرحلة الإعدادية
خ�ل�ال �سبعينيات الق ��رن الع�شرين ب ��دل الإعتماد
ٌ
معروف عن
عل ��ى م�ؤ ّلفات اليون�سك ��و ال�شائع ��ة .
الدكتور ( �شكوري ) كذلك �أنه ذو اهتمامات لغوية
وفل�سفية وت�أريخي ��ة وفكرية مع ولع خا�ص مميز
بت�أري ��خ العلوم وفل�سفتها ومن ب�ي�ن �أبرز م�ؤلفاته
كتاب ��ه اجلريء ( �صحوت ��ي الفكرية ) ،وكان على
الدوام ( منوذج ًا للعقلية الديناميّة ّ
الوهاجة التي
ت�سعى خللق رجّ ات كهربائية يف النظام التعليمي
الريا�ضيات ��ي املتك ّل� ��س و�إع ��ادة خلقه عل ��ى �أ�س�س
مفاهيمي ��ة تراع ��ي الت ��وازن ب�ي�ن فل�سف ��ة الأفكار
واملفاهي ��م من جه ��ة وامله ��ارات الإحت�سابية وح ّل
املع�ضالت من جهة �أخرى ) .
�أع ��ادين موق ��ع ( احلوار املتم� �دّن ) قبل �سنوات
قليل ��ة �إىل ذك ��رى الدكت ��ور �ش ّكوري عندم ��ا قر�أت
ل ��ه �سل�سلة ممتع ��ة من املق ��االت التي تن ��اول فيها
مو�ضوع ��ة دوغما الأن�ساق الفكرية ،ث ّم �شاهدت له
ت�سجي ًال فيديوي ًا م ��ن الواليات املتحدة الأمريكية
التي هاجر �إليها و�صار �أ�ستاذ ًا يف �إحدى جامعاتها
قبل �أن يتقاعد ،وكان كالمه م�شحون ًا بنو�ستاجليا
�شفافة حت ��دث فيها عن بواك�ي�ر حياته يف حملة (
عكد الن�ص ��ارى ) و�أه ّم ال�شخ�صي ��ات التي �سكنت
يف تلك املحلة ال�شهرية يف قلب بغداد .
نق ��ر�أ يف الف�ص ��ول التمهيدية لأحد كتب الدكتور
�شك ��وري املن�ش ��ورة بع�ض� � ًا م ��ن مالم ��ح �سريت ��ه
ال�شخ�صية يف جوانب ت�ش ّكله ��ا الفكري والثقايف
 ،وتب ��دو هذه الف�صول مبثابة �س�ي�رة فكرية لعقل
امل�ضي يف حالة التم ّرد الفكري على جممل
�إرت�أى
ّ
املوا�ضع ��ات ال�سائ ��دة يف جمتمع ��ه ؛ �إذ نق ��ر�أ عن
جوانب من مت ��رده �أثناء درا�ست ��ه يف كلية بغداد
– تل ��ك املدر�س ��ة الثانوي ��ة املعروف ��ة مب�ستواها
الأكادميي الراقي لكنها ماكانت لرتقى �إىل ماتط ّلع
�إلي ��ه ( رميون ) اليافع الذي منعه الأ�ستاذ امل�شرف
عل ��ى املكتبة من قراءة كتاب للفيل�سوف الإنكليزي
( برتران ��د ر�سل ) ل�سبب م ��ا ؛ لكنه �إ�ستطاع قراءة

كتابي ( �إريك
الكتاب بو�سائله اخلا�ص ��ة!! ،ث ّم قر�أ ْ
متب ��ل بل) املو�سوم�ي�ن ( رجال الريا�ضي ��ات ) و (
تطوّ ر الريا�ضيات ) فكان لهما دور عظيم يف تفجّ ر
�شغف ��ه بالريا�ضي ��ات والتفك�ي�ر يف جعله ��ا مهنته
امل�ستقبلية� .إلتح ��ق الدكتور �شكوري بعد تخرجه
م ��ن كلية بغداد بكلي ��ة الهند�سة ليتخ� � ّرج مهند�س ًا
مدني� � ًا ؛ لك � ّ�ن عقل ��ه الدينام ��ي وروح ��ه الثوري ��ة
الف ��وّ ارة نف ��رت م ��ن العم ��ل يف املهن ��ة الهند�سي ��ة
الت ��ي وجده ��ا غ�ي�ر متوائمة م ��ع عقل ��ه التحليلي
الريا�ضياتي فعاود الدرا�سة يف كلية العلوم بق�سم
�ون الين�سى م ��ن الدكتور ( حممد
الريا�ضي ��ات بع � ٍ
وا�ص ��ل الظاه ��ر ) رئي� ��س الق�س ��م �آنذاك ،ث ��م � ّأهله
تفوق ��ه للإلتحاق يف بعث ��ة لدرا�سة الدكتوراه يف
الريا�ضيات بجامعة (�آي ��وا) يف الواليات املتحدة
الأمريكية .
�إ�شكالية بنيوية في بيئتنا العربية

هناك يف ال�صفح ��ة الفي�سبوكية للدكتور �ش ّكوري
م ��ادة �سريي ��ة رائع ��ة  -ف�ض�ل ً�ا ع ��ن كونه ��ا كبرية
الأهمي ��ة  -جاءت بعن ��وان ( �شذراتٌ م ��ن ذكريات
م�س�ي�رة حي ��اة عا�ش ��ق للريا�ضي ��ات )  ،وهي مادة
ممتع ��ة متنيت ل ��و � ّأن الدكتور �ش ّك ��وري و�سّ عها
و�أ�ض ��اف له ��ا املزي ��د م ��ن التفا�صي ��ل ون�شرها يف
كت ��اب �أح�سب ��ه �سيكون مادة مرجعي ��ة يف ميدانها
وبخا�صة يف �ش�أن الأن�ساق التعليمية ( واجلامعية
عل ��ى وج ��ه التحدي ��د )  .نق ��ر�أ يف ه ��ذه ال�شذرات
املوجزة العبارات التالية :
" م ��ن املع ��روف �أن املجتم ��ع العراق ��ي ميار�س
عل ��ى خريج ��ي الدرا�س ��ة الثانوي ��ة م ��ن ذوي
املع ��دالت العالي ��ة  -يف �إمتحان ��ات البكلوري ��ا -
ال�ضغط ليقدم ��وا �إ َمّا �إىل الكلي ��ة الطبية و�إمّا اىل
كلي ��ة الهند�سة بن ��ا ًء على علو املكان ��ة الإجتماعية
ملهن َت ��ي الطب والهند�س ��ة  ،و�إذا كان الطالب راغب ًا
يف الريا�ضي ��ات ُي َر َّكـ ��ز ال�ضغط عل ��ى التقدمي اىل
�ورات مغلوطة عن
كلي ��ة الهند�س ��ة بنا ًء عل ��ى ت�ص � ٍ

ه����ل����و�����س����ات ال����ع����زل����ة

طبيعة الريا�ضي ��ات وماهيتها . " ...كان ( رميون
�شك ��وري ) �آنذاك دون ال�سابعة ع�شرة عمر�آً ؛ لكنه
�إ�ستط ��اع مقاوم ��ة ال�ضغ ��وط علي ��ه بالتق ��دمي اىل
الكلي ��ة الطبية ؛ غري �أن ��ه مل ي�ستطع ال�صمود �أمام
ال�ضغوط للتقدمي اىل كلية الهند�سة فا�ستجاب لها
رغ ��م �شغف ��ه بالريا�ضي ��ات ُ .قـ ِبل �سن ��ة  1948يف
كلي ��ة الهند�سة ؛ لكنه �إكت�شف خ�ل�ال �سنته الثانية
يف الكلي ��ة �أن ��ه �إرتك ��ب خط� ��أً بدخول ��ه �إليه ��ا ؛ �إذ
وجد عدم توا�ؤم الدرا�س ��ة فيها مع ميوله الفكرية
وقابلياته الذهنية " .....
ينطوي هذا املقطع على خال�صة جتربة �شخ�صية
جدي ��رة بالتفك ��ر واملناق�ش ��ة؛ دفعتن ��ي الب ��داء
مالحظت�ي�ن اثنت�ي�ن  :ه ��ل ُ�صمّمنا جميع� � ًا لتكون
ميولنا الطبيعية و�أوالعنا الأعظم يف هذه احلياة
لتجعلن ��ا �أطب ��اء ومهند�س�ي�ن فح�س ��ب ؟ �ألي�س هذا
دلي�ل ً�ا وا�ضح ًا على خلل خياراتن ��ا وتناق�ضها مع
التوزيع الطبيع ��ي املتوقع يف القدرات الب�شرية ؟
� ّإن مايح�ص ��ل غالبا هو �أنن ��ا نقتل �شغفنا الطبيعي
مدفوعني  -جه�ل ً�ا �أو بالإكراه  -للإعتقاد ب� ّأن املال
�أو الوظيفةاملرموق ��ة �أبقى �ش�أن� � ًا و�أرفع مقام ًا من
ذل ��ك ال�شغف ،ث ّم �سنكت�شف خطل ذلك الإعتقاد بعد
مرور ال�سن ��وات  ،لقد �أدرك الدكتور �شكوري ذلك
الفخ مبكر ًا فانحاز ل�شغفه الطبيعي ( الريا�ضيات
) وم ��ا ارت�ض ��ى امل�ساومة على ه ��ذا ال�شغف حتت
ك ّل الذرائ ��ع �أو امل�سوّ غات� .أم ��ا املو�ضوعة الثانية
فه ��ي � ّأن �أدبيات التنمية والتطور التقني والعلمي
لل�شع ��وب تقدّم لن ��ا دوم ًا �شواهد ب� ��أن التطورات
العلمي ��ة والتقني ��ة التي �ش ّكل ��ت �إنعطاف ��ات مهمة
يف حي ��اة الب�شرية �إمن ��ا نه�ض به ��ا ريا�ضياتيون

وفيزيائي ��ون المعون  ،و�سنك ��ون خمطئني متاما
ل ��و ت�صورنا �أننا �سنحقق منجزات مهمة يف العلم
والتقنية ب ��دون �أن تكون لنا مدر�سة فكرية مميزة
يف الفيزياء والريا�ضيات .
الريا�ضياتي عا�شق اللغة العربية

يتملك الدكتور �شك ��وري ٌ
ع�شق كبري للغة العربية
نلمح ��ه يف تدقيق ��ه ال�ص ��ارم ع�ب�ر نح ��ت العبارة
العربي ��ة بطريقته اخلا�صة الت ��ي تبدي �شغف ًا عاما
بالعربي ��ة ؛ فه ��و دقيق ح ��ازم مع اللغ ��ة اليتهاون
�أو يجع ��ل عبارته مرتهلة مائع ��ة  ،وقد �ساهم يف
نحت الكثري من املفردات الريا�ضياتية ذات البنية
الداللي ��ة والإيقاع املو�سيقي املمتع  -على �شاكلة :
ري�ضن ��ة الطبيعة ( �أي جعلها حمكوم ��ة بالأن�ساق
الريا�ضياتي ��ة )  ،حد�سي ��ة  ،بدهي ��ة � ،،،إل ��خ  ،وقد
كت ��ب �أحد طلبة الدكتور �شك ��وري يف الريا�ضيات
�أن ��ه اليزال يتذك ��ر ورقة الأ�سئل ��ة اخلا�صة مبادة
( فل�سف ��ة الريا�ضي ��ات ) والتي ت�صدرته ��ا العبارة
التالي ��ة � :أجب بطريقة دقيقة ّ
منظمة وبلغة عربية
متينة ومحُ كمة ! .
ريمون �شكوري م�ؤرخ ًا ريا�ضياتي ًا لريادة
الح�ضارة الرافدينية

ن�ش ��ر الدكت ��ور �شك ��وري قب ��ل �سن ��وات قليل ��ة
كتاب� � ًا ر�صين� � ًا باللغ ��ة الإنكليزي ��ة عنوان ��ه
(Mesopotamians : Pioneers of
 ، ) Mathematicsوبالعربي ��ة  (:الرافديني ��ون
 :روّ اد الريا�ضي ��ات )  .ميت ��از ه ��ذا العم ��ل الفريد
بخ�صي�صة رائعة وهي تناوله لت�أريخ الريا�ضيات

الرافديني ��ة يف �سي ��اق ن�سق ��ي ثق ��ايف تتب ��دى فيه
الريا�ضي ��ات  ،وب ��ك ّل و�ضوح  ،ق ��وة رمزية هائلة
يف نهو� ��ض احل�ضارة  ،وعامال م�ؤثرا يف ت�شكيل
الفك ��ر اجلمع ��ي واحلي ��اة املجتمعي ��ة ومل تك ��ن
حم� ��ض بناء ميكانيك ��ي فوقي منف�ص ��ل عن نب�ض
احلياة اليومية .
ي�ض� � ّم كت ��اب ( الرافديني ��ون  :روّ اد الريا�ضيات )
�أحد ع�شر ف� ً
صال  ،يقدّم الدكتور �شكوري يف �أوّ لها
فذلكة متهيدية عامة عن ال�شعوب ماقبل الت�أريخية
( �أي �شع ��وب ماقب ��ل ع�ص ��ر التدوين )  ،ث� � ّم ينتقل
للحديث ع ��ن بالد الرافدي ��ن فيتن ��اول جغرافيتها
وت�أريخه ��ا املوج ��ز  ،بعده ��ا يف � ِ�ر ُد ف�ص�ل ً�ا كام�ل ً�ا
ع ��ن الكتاب ��ة الرافديني ��ة و �أهميته ��ا الإجتماعية
و�أط ��وار تطوّ رها املختلف ��ة  ،وي�سهب يف احلديث
ع ��ن �إ�ستخ ��دام الكتاب ��ة امل�سماري ��ة يف التعلي ��م
املدر�سي  ،و عن ّ
فك النظام ال�شفري لهذه الكتابة .
وتن ��اول يف الف�صول الأخرى للكتاب مو�ضوعات
ريا�ضياتي ��ة رافديني ��ة خمتلفة اخت�ص ��ت بها تلك
احل�ضارة مثل ( نظ ��م الأعداد� ،أف�ضلية نظام الع ّد
ال�ص ْف ��ر يف الت�أريخ ،
ال�ستين ��ي ع ��ن �سواه ،رحلة ّ
احل�ساب ،اجلرب ،الهند�سة ،الفلك ) ،وثمة ملحقان
�إ�ضافيان مع م�صادر عديدة للكتاب .
حكايات تعليمية عن الريا�ضيات وحولها

�أح ��دث كتب الدكت ��ور �شك ��وري وال ��ذي ُن ِ�شر قبل
ب�ضع ��ة �شه ��ور باللغ ��ة الإنكليزي ��ة ه ��و ( حكايات
تعليمي ��ة ع ��ن الريا�ضي ��ات وحوله ��ا Tutorial
، ) Tales on and about Mathematics
وه ��و مادة تعليمي ��ة مكتوبة ب�أ�سل ��وب ممتع ترد
يف �أربع ��ة ف�صول � ،أراد الدكت ��ور �شكوري يف كل
ف�صل منها تناول مبحث ريا�ضياتي حمدّد بطريقة
حواري ��ة م ��ع �أحد �أحف ��اده �أو حفيدات ��ه ،والكتاب
حافل بت�أريخ الريا�ضيات و�أعالمها مثل الأمريكية
الالمع ��ة ( �إمي ��ي نوي�ث�ر ) والإيراني ��ة ( م ��رمي
مريزاخ ��اين ) الت ��ي تو ّفي ��ت  -للأ�س ��ف  -مت�أثرة
بال�سرط ��ان قبل ب�ضع �سنوات بع ��د ح�صولها على
جائزة فيلدز العاملية للريا�ضيات .
مقالت ��ي ه ��ذه ر�سالة عرفان للدكتور ( رميون
جنيب �شكوري ) الذي �ساهم بك ّل عزميته ال�صلبة
خ�ل�ال �سن ��ي تدري�س ��ه يف وطن ��ه الع ��راق وع�ب�ر
م�ؤلفاته املنهجية والفكرية والتاريخية يف تر�سيم
حل ��م لع ��راق �أراد له �أن يك ��ون ح�ضاري� � ًا ناه�ض ًا
ومثاب� � َة �إ�شعاع علمي وتقني وفك ��ري يف املنطقة
العربي ��ة على �أق� � ّل تقدير ؛ لكن �س ��وء حظ العراق
ممث�ل ً�ا يف الوقائ ��ع واحل�ساب ��ات الدولية و�سوء
التداب�ي�ر ال�سيا�سي ��ة املحلية وتغلي ��ب ال�صراعات
احلزبية البائ�سة حكم بغري ذلك .

رواية (مر�آة �آالمنا ) للفرن�سي بيري لوميرت:

جزء من ملحمة ثالثية ل�سنوات مابين الحربين العالميتين

عواد نا�صر

ترجمة  :عدوية الهاليل
أر�ض مري�ض ٌة هذه الأيام
ال ُ
والأحالم الناعمة
ال�صغرية
ُ
تت�ساقط من جيوبي املثقوبة
زرعت قلي ًال من اجلريانيوم
والعالج الوحي ُد هو �إنني ُ
ُ
منزوع العطر
َ
احتاج الألوان �أكرث من العطور
رمبا لأنني ّ
خداع �أنف�سهم
ميار�سون
زالوا
ما
العامل
مدمنو تغيري
َ َ
أغان بائتةٍ ن�سيتها يف حمطةِ قطار حملّي
حزم ُة � ٍ
املوت
ال � ُ
أخاف َ
أخاف �أ�صدقائي
� ُ
الوطن؟
ُ
م�سقط الر� ِأ�س
هو امل�ساف ُة املمتد ُة من ِ
حتى ُ
�سقوط ال�س�ؤالِ
حتب ال�سمكَ
امر�أ ٌة ُّ
وتقلي الباذجنان وهي عاري ٌة
حت لوكاالت الأنباء:
�شاعر ٌة �ص ّر ْ
َ
الرجل"
حب هذا
"�أُ ُّ
حب يدو ُم �أك َرث من �أربعةِ �أ�شهر (�سهري رمزي)
ال ّ
بعد �أن ا�ستحالت جدران عزلتي مرايا
�ضت احلديقةُ؟
�س�ألتني �إحداها :ما الذي تفعله وقد َبعِ ِ
"غني عن التعريف"
قالت املذيع ُة الكاذبةُّ :
قاطعتها :بل �أكرث النا�س بحاجةٍ �إىل التعريف
ترافقني �أوزا َر حياةٍ ملتب�سة من نهر البترياء �إىل نهر
التيمز
هل ثمة �شكوكٌ ؟
بلى ،وما �أكرثها
ال �أعرف ما دو ُر املثقف
ما �أعرفه هو �إن اللغة لي�ست و�سيل ًة للتفاهم
اللغة و�سيل ٌة للخالف
لكن ديزموند �ستيوارت �شارك يف تظاهرةٍ م�صريةٍ
�إث َر اغتيالِ غ�سان كنفاين
تظاهر ٌة �ض ّد اللغةِ املل�ساءِ
اعرتف املعتقل ال�سيا�سي واعتذر جلالديه
َ
باغت�صاب �أ ّمه
بعد �أن هددوه
ِ
قال :مل يثنني التعذيب الوح�شي

حقق الجزء الأخير من ثالثية
مابين حربين  ،والتي بد�أت مع
رواية (وداع ًا يامن في الأعالي)
للروائي الفرن�سي بيير لوميتر
نجاح ًا كبيراً لدى �صدوره
م�ؤخراً عن دار ن�شر البان مي�شيل
الفرن�سية في � 540صفحة ..

أكون خائن ًا � ُ
أ�سهل من بطلٍ �شاركَ يف جرميةِ
قررت �أن � َ
اغت�صاب �أمه
ِ
قلت لكم :ما �أكرث ال�شكوك!
ُ
 ...ولهذا ،يا هذا ،و�ضعوا كامريا خف ّية
قلب التمثال
يف ِ
متثال ال�شاعرِ ال�شهري
ملراقبةِ ال�شعراءِ غري امل�شاهري
ويف املياه العمياء غرقَ زورقٌ متقاعد
فنار نع�سان
مل ينقذه �سوى ٍ
نزل �إىل البحر وهو يتثاءب
بينما �أُ ّمي تع ّد �أيا َم ال�شهرِ على �أ�صابعها
تقب�ض راتب ًا وال �أنا
ال هي ُ
قالت� :أنا مزهرية ال معنى لها يف ب�ستان
وال �شيء لأ�ضيف
أجرا�س من ف�ضة
يت�ألف لوركا من زنابقَ و� ٍ
ح�صان �أ�شق ُر ُ
ي�صهل ع َرب التاللِ
ٌ
غرناط ُة
ُ
قرب جمهولٍ
ترجتف عند ٍ
احلرب الأهلية
الو�سيم الذي جنا من
مل�صارع الثريانِ
ِ
ِ
كلها

ن�سر � َ
أعزل
كتب مرثي َة نف�سه بغرورِ ٍ
َ
غراب
عا�شقُ بال امر�أةٍ اتك�أ على ِ
كتف ٍ
الطريق �إىل احلانة
يف
ِ
الغراب وتركه وحيد ًا
�سك َر
ُ
كان املط ُر غزير ًا يف اخلارج
أمطرت ي�شرتي مظلة
كلما � ْ
و�أنا ُ
عامل بناء
يت�سع لكلّ �أ�صدقائي
ُ
�شيدت بيت ًا ُ
ويدي اخل�شنتني
فاحتفلت :هي�أت الطاولة والنبي َذ َّ
ولمَ ي� ِأت � ّأي منهم
رغم هذا �أتوق ُّع �أنني �س�أح ّبك
ل ّأن لعينيكِ �صوت ًا
ول�شفتيك قلقَ العرو�س
لكنك ال تعرفني م�سعود العمارتلي:
"حطْ جا ْر �إل َّيه جاين و�شدهني هواي
وغر�ض مك�ضيت"
ميتات اد ّي ـ ــه حاج ْه
ْ
ْ
 ...و�أنّا �أن�سى ق�صائدي التي �أكتبها خالل النوم
و�.....إلخ �إلخ �إلخ.
لندن –  ١٦حزيران 2020

ويحم ��ل اجل ��زء الأخري عن ��وان ( م ��ر�آة �آالمنا
) وت ��دور �أحداث ��ه يف ع ��ام  1940حي ��ث كانت
فرن�س ��ا تعتا� ��ش عل ��ى �أف ��كار جاه ��زة وهي �أن
اجلي� ��ش الفرن�س ��ي ق ��وي و�إن خ ��ط ماجين ��و
الميك ��ن عب ��وره  ،بينما مل يكن امل�ل�ازم ال�شاب
را�ؤول داندري ��د يف جبه ��ة القت ��ال يعي�ش على
الأوهام وكان يدرك �أن الهزمية واقعة الحمالة
..يف غ�ض ��ون ذل ��ك  ،جل� ��أ امل�ل�ازم ال�ش ��اب اىل
تدب�ي�ر �أموره برباعة فجمع مبلغ ًا من املال عن
طري ��ق االحتيال ومل يعد هن ��اك ماميكنه عمله
�سوى االنتظ ��ار لأن �شيئ ًا مل يح ��دث وقتها بل
كان الأملان خائفون ..
يف باري�س  ،يتناول الروائي ق�صة ال�شابة لويز
بيلمونت التي �أده�شها عر�ض الطبيب العجوز
ال ��ذي كان ��ت تخدم ��ه يف حان ��ة ( البوهيمي ��ة
ال�صغ�ي�رة ) فقد كانت هيئة الرجل وقورة جد ًا
فلماذا يطلب منها �إذن �أن تتعرى له مقابل مبلغ
م ��ايل جيد ؟! وماهو املا�ضي الذي كان يالحقه
ليدفعه �أخ�ي�ر ًا اىل االنتحار باطالق النار على
ر�أ�سه يف حجرة الفندق حيث �ضرب لها موعد ًا
؟ ! لق ��د كان ��ت لوي ��ز م�صدومة من الأم ��ر لكنها
كان ��ت تتمت ��ع ب�شخ�صي ��ة قتالية ل ��ذا مل ترتدد
يف املغ ��ادرة للبحث عن �س ��ر الرجل ثم البحث
ع ��ن والدتها الت ��ي اختف ��ت �أي�ض� � ًا يف ظروف
غام�ضة..
لق ��د تع ��رف الق ��ارئ عل ��ى �شخ�صي ��ة لويز يف

اجل ��زء الأول من الثالثية الذي يحمل عنوان (
وداع ًا يام ��ن يف الأعايل ) والتي جرت �أحداثه
يف الف�ت�رة التي �شهدت �أح ��داث مذابح احلرب
ماب�ي�ن  1918-1914وكان عمرها �آنذاك ع�شر
�سن ��وات وتعي� ��ش م ��ع والدتها الت ��ي ا�ست�أجر
منه ��ا اثنني من �أبط ��ال الرواية حجرة متهالكة
وه ��م �إدوارد بريك ��ور ال ��ذي �شوّ هت ��ه احلرب
و�ألب�ي�ر مي�ل�ارد ،وق ��د ح ��از ه ��ذا اجل ��زء على
جائ ��زة غونكور ل�ل��أدب يف ع ��ام  2013وكان
ينتمي اىل جن�س الرواية ال�صعلوكية ويروي
ق�ص� ��ص جن ��ود �شارك ��وا يف احل ��رب العاملي ��ة
االوىل ثم ُ�س ّرحوا من اخلدمة..
كان ��ت لوي ��ز �آن ��ذاك طفل ��ة �صغ�ي�رة  ،حيوي ��ة
وتلقائي ��ة وكان ��ت ال�شخ� ��ص الوحي ��د ال ��ذي
اليخ�ش ��ى النظ ��ر اىل وج ��ه ادوارد امل�ش ��وّ ه
� ،أم ��ا يف اجل ��زء الث ��اين ال ��ذي تن ��اول ف�ت�رة
الثالثيني ��ات فقد غاب ��ت لويز ع ��ن الأحداث �أذ
رك ��ز في ��ه الروائي بي�ي�ر لوميرت عل ��ى مادلني
بريكور �شقيقة �إدوارد ..
يب ��د�أ اجلزء االخري من الثالثي ��ة مع ال�سخرية
م ��ن احل ��رب وينته ��ي بالنزوح م ��ن فرن�سا يف
ع ��ام  1940قب ��ل �أن يحدث االحت�ل�ال الأملاين
 ،فباال�ضاف ��ة اىل موهبت ��ه يف بن ��اء ال�س ��رد ،
جنح الروائي الب ��ارع يف ا�ستخدام ال�سخرية
والتهكم �ضمن الأحداث امل�أ�ساوية  ،م�ؤكد ًا على
�أن انهيار الع�صر ميكن �أن يكون م�ؤاتي ًا لربوز
�شخ�صي ��ات ا�ستثنائي ��ة و�إبداعي ��ة بطريقته ��ا
اخلا�صة ..
وي�صور لومي�ت�ر جلوء الدول ��ة اىل ا�ستخدام
الدعاي ��ات الكاذب ��ة فيق ��ول  ":يف زمن احلرب
 ،تك ��ون املعلوم ��ة ال�صحيح ��ة �أق ��ل �أهمية من
املعلوم ��ة املطمئن ��ة !" �إذ تتغلغ ��ل بالتدري ��ج

الأف ��كار الواقعي ��ة اىل �أذه ��ان النا�س ويحاول
�أغلبه ��م اال�ستف ��ادة م ��ن كل املواق ��ف لكنه ��م
�سينتهون �أخري ًا اىل النزوح من بلدهم ..
وميث ��ل ن ��زوح ع ��ام  1940بالن�سب ��ة للروائي
لومي�ت�ر ظاه ��رة فري ��دة يف التاري ��خ في�صور
الذع ��ر والهرب بال ه ��دف �أحيان� � ًا  ،يف الوقت
ال ��ذي يعرف لومي�ت�ر جيد ًا م ��اذا يفع ��ل و�أين
يذه ��ب يف ن�س ��ج حبك ��ة روايت ��ه احلاذقة على
الرغم من الفو�ضى الوا�ضحة فيها ..
رمب ��ا ميك ��ن اعتب ��ار اجل ��زء الأخ�ي�ر ( م ��ر�آة
�آالمنا) �أقل ميكافيللية م ��ن اجلز�أين ال�سابقني
فهو يق ��دم حبكة �أكرث كال�سيكي ��ة ويعتمد على
مراقب ��ة املجتم ��ع بع�ي�ن ثاقب ��ة لتق ��دمي ر�ؤي ��ة
مده�ش ��ة ومليئ ��ة بالتفا�صيل ..به ��ذه الطريقة
احت ��ل بي�ي�ر لومي�ت�ر املول ��ود يف ع ��ام 1951
مكانة مميزة جد ًا يف خارط ��ة الأدب الفرن�سي
بع ��د �أن بد�أ ككاتب �سيناريو وا�شتهر بروايات
اجلرمي ��ة الت ��ي تعر� ��ض ال�شخ�صي ��ة اخليالية
القائ ��د كامب ��ل فريهوفن..وق ��د ف ��ازت روايته
الأوىل ( �أليك� ��س ) ك�أف�ض ��ل رواي ��ة جرمي ��ة
مرتجم ��ة يف م�سابق ��ة ( )CWAالدولية لعام
 ، 2013وه ��و نف� ��س العام الذي ح ��از فيه على
جائزة غونكور للأدب عن رواية ( وداع ًا يامن
يف الأعايل ) ثم فازت روايته ( كاميل) بحائزة
عاملية �أخ ��رى يف ع ��ام  .. 2016ثم حتول اىل
كتاب ��ة الرواي ��ات الواقعي ��ة فغا� ��ص يف دائرة
الأدب ورواي ��ة التاري ��خ ليحق ��ق جناحات ��ه
احلقيقية ولي�صور مبهارة �شخ�صيات التن�سى
�إ�سوة بتلك ال�شخ�صيات الإيقونية يف روايات
عظيمة مثل ( احلرب وال�سالم ) ..
عن جريدة الكروا الفرن�سية

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
17 June 2020

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

اقــــرأ

�إ�ضاءة العتمة � -أفكار ور�ؤى
ع ��ن دار امل ��دى �صدر كت ��اب كتاب (�إ�ضاءة العتم ��ة � -أفكار
ور�ؤى) للروائي ��ة واملرتجم ��ة القدي ��رة لطفي ��ة الدليم ��ي.
والكت ��اب ي�ضم منتخبات من بع�ض مق ��االت الكاتبة لطفية
الدليمي والتي تنطوي على افكار ور�ؤى ومواقف وبع�ض
اخلال�صات م ��ن واقعنا تهم الق ��ارئ العراقي والعربي يف
حلظتن ��ا الراهنة ه ��ذه ورمبا الوقات قادم ��ة ..وقد عمدت
امل�ؤلف ��ة اىل تبوي ��ب املق ��االت ب�ص ��يغة حم ��اور رئي�س ��ة
حيث ق�س ��مت ف�ص ��ول الكتاب اىل ثمانية ف�ص ��ول ،احلب،
ال�س ��عادة ،االدب ،الفل�س ��فة ،العل ��م والتقني ��ة ،الثقاف ��ة،
التعليم ،الرتجمة ،والف�ص ��ل االخري خ�ص ���ص ال�س ��تذكار
�شخ�صيات ثقافية عراقية.

ح

ول العا

لم

الك�شف عن دواء ميكنه �إنقاذ حياة مر�ضى "كورونا"

ا�ستئناف ت�صوير اجلزء الثاين من "�أفاتار" يف ظل كورونا
ي�ست�أنف املخرج جيم�س كامريون
ت�صوير اجل ��زء ال �ث��اين م��ن فيلم
اخليال العلمي ال�شهري "�أفاتار"
يف نيوزيلندا ،بعد �أن متكنت من
الق�ضاء على فريو�س كورونا.
وح�صل ط��اق��م الفيلم ،مب��ن فيهم
خم��رج��ه ك��ام�يرون وامل�ن�ت��ج جون
الن ��داو ،على ت�صريح خا�ص قبل
�أ�سبوعني بال�سفر �إىل نيوزيلندا،
بالرغم من �أن حدودها مغلقة ملنع
دخول الوباء ،وهو ما �أثار بع�ض
التذمر �إزاء املعاملة غري العادلة.
�إال �أن الن ��داو �أ َّك ��د �أن نيوزيلندا
لديها الكثري لتحققه من وراء ذلك،
وقال لقناة "وان نيوز" الإخبارية و�أ�ضاف" :خالل الأ�شهر اخلم�سة
النيوزيلندية ،بعد خ��روج��ه من املقبلة فقط� ،سننفق ما يربو على
فندق يف ولنغتون ك��ان يقيم فيه  70مليو ًنا هنا".
م��ع زم�لائ��ه يف حجر �صحي منذ و�أوقف ت�صوير الفيلم يف
و�صولهم� ،إن "هذا الإنتاج مبفرده مار�س�/آذار ،قبيل فر�ض
�سيوفر  400وظيفة للنيوزيلنديني نيوزيلندا �إج���راءات
للعمل �ضمن فريقه".
ع � ��زل ع � ��ام � �ص��ارم��ة

وجن�ح��ت �إج� ��راءات ال �ع��زل العام
يف ك �ب��ح ت�ف���ش��ي ال ��وب ��اء ،ل�ترف��ع
نيوزيلندا خالل الأ�سبوع املا�ضي
ج �م �ي��ع ال��ق��ي��ود ال� �ت ��ي ت�ف��ر��ض�ه��ا
با�ستثناء القيود على احلدود بعد
�إعالنها �أنها خالية من الفريو�س،
لت�صبح بذلك واحدة من �أوائل دول
العامل التي عادت احلياة فيها �إىل
طبيعتها قبل انت�شار الوباء.
و� ُ��س� �م ��ح ل � �ك� ��ام �ي�رون والن � � ��داو
وال �ع �� �ش��رات م��ن ال�ع��ام�ل�ين �ضمن
طاقم الفيلم بالعودة �إىل نيوزيلندا
ب �ن��اء ع �ل��ى �أ� �س �ب��اب اق �ت �� �ص��ادي��ة،
و�صفها ال�ن�ق��اد ب��أن�ه��ا غ�ير ع��ادل��ة
مل���واج� �ه���ة ف�ي�رو� ��س يف وقت ال ت��زال عائالت منف�صلة
ك�� � � � ��ورون�� � � � ��ا عن بع�ضها البع�ض ،بينما تكافح
د و ن
امل�ستجد� � .ش��رك��ات للعمل من
ك� � � ��وادره� � � ��ا
الرئي�سة.

بيون�سيه تطالب بالعدالة ل�شابة �سوداء قتلتها ال�شرطة

نان�سي عجرم ترف�ض التعليم عن
بعد وتوجه ر�سالة للأمهات

�أر�� �س� �ل ��ت ال �ن �ج �م��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة
بيون�سيه ر�سالة �إىل املدعي
ال��ع��ام يف والي� ��ة ك�ن�ت��اك��ي،
تطالب فيها بتحقيق العدالة
لربيونا تايلور ،وهي امر�أة
�� �س ��وداء ق�ت�ل�ت�ه��ا ال���ش��رط��ة
يف �شقتها يف م ��ار� ��س�/آذار
امل��ا��ض��ي .وك��ان��ت ه��ذه امل�سعفة البالغة
م��ن العمر  26ع��ا ًم��ا يف امل�ن��زل م��ع �شريكها يف
لوي�سفيل (و� �س��ط) ،عندما اقتحم عنا�صر من
�شرطة املدينة بابها ،من دون �سابق �إن��ذار ،كما
�أو�ضح حمامي الأ�سرة .وكان ال�شرطيون الذين

�أ�سدت الفنانة اللبنانية ،نان�سي عجرم ،ن�صائح للأمهات
ب�ش�أن تقدمي ت�سلية �أكرث متعة وفائدة لأبنائهن خالل
فرتة احلظر املفرو�ض �ضمن الإجراءات الوقائية من
فريو�س "كورونا" امل�ستجد .وقالت عجرم
يف برنامج تلفزيوين �إن على الأمهات
عدم ترك �أوالده��ن لي�ضيعوا �أوقاتهم
على مواقع التوا�صل االجتماعي �أو
تطبيق "تيك توك" ،لأن�ه��ا ت��رى هذا
الأمر ت�ضييع للعقل والر�أ�س ،بح�سب
ت�ع�ب�يره��ا .وط��ال �ب��ت ن��ان���س��ي عجرم
ب��ال �ع��ودة �إىل ال �ك �ت��اب م ��رة �أخ ��رى،
ون�صحت الأم �ه��ات بجعل �أوالده ��ن
ي �ق��ر�ؤون .وت��رى نان�سي عجرم �أنها
غ�ي�ر م�ع�ج�ب��ة ع �ل��ى الإط� �ل��اق ب�ف�ك��رة
التعليم عن بُعد املعتمدة حاليا ب�سبب
انت�شار فريو�س "كورونا" امل�ستجد،
ولكن اجلميع م�ضطر لها حاليا بح�سب
ر�أي �ه��ا .و�أو��ض�ح��ت �أن بناتها لديهن كل
يوم در�س "�أونالين" ينتهني منه ال�ساعة
 5م�ساء ،ويف �أغلب الوقت ال يركزن �أثناء
الدرا�سة ل�شعورهن �أنهن باملنزل .وتابعت:
"وحياتك تالت �أرباع الأوقات ما يف تركيز لأن
التعليم �أونالين ولأن الأطفال جال�سني يف منازلهم
مرتاحني وميدوا �ساقيهم ومن املمكن �أال يركزوا مع
الدرو�س وكذلك �أال يلتفتوا �إىل ال�شا�شة".

 عائد خ�صباك
الكات ��ب والروائي �ص ��درت له م�ؤخرا
رواية بعنوان "معك وبدونك" ،وعائد
خ�ص ��باك واحد من كتاب ال�س ��تينيات
الذي ��ن عرفوا باتجاهه ��م الواقعي في
كتابة الق�صة والرواية� .صدرت له عدد
من المجموعات الق�ص�صية بد�أت عام
 1970بـ"الموقعة" �س ��يرة ذاتية ،كما القري�ش ��ي وم ��ازن محم ��د م�ص ��طفى
ا�صدر "درا�سات في الق�صة والرواية وكريم مح�سن.
العربية" ،و"الحبكة المنغمة" درا�سة
نقدية باال�شتراك مع الناقد الراحل د  .كاظم تركي جودة
ال�ش ��اعر واالدي ��ب نعت ��ه االو�س ��اط
علي جواد الطاهر.
االدبي ��ة حي ��ث توف ��ي ي ��وم االح ��د
الما�ضي ..وجودة من مواليد النجف
� سامي قفطان
الممث ��ل انتهى من ت�ص ��وير دوره في ع ��ام  1936در� ��س اللغ ��ة و�آدابه ��ا
الفيل ��م العراق ��ي الأميرك ��ي "رحل ��ة وب ��د�أت تجربت ��ه االدبية في اوا�س ��ط
الخلود" للمخرج فرانك جلبرت ،تدور الخم�سينيات متاثرا بمحيطه النجفي
اح ��داث الفيلم في حقب ��ة الثمانينيات الغن ��ي ب ��الآداب والعل ��وم ،انتقل الى
لمجموعة من العراقيين المعار�ض ��ين بغ ��داد ومار� ��س العم ��ل ال�ص ��حفي
لنظام الحك ��م ويتعر�ض ��ون للتعذيب محررا في عدة �صحف ،ون�شر الكثير
وال�سجن وبعدها ينتقلون بين تركيا م ��ن �ش ��عره ف ��ي ال�ص ��حف العراقي ��ة
وامي ��ركا ،ي�ش ��ارك في تمثيل ��ه كاظم والعربية.

�أظه ��رت نتائ ��ج اختبارات و�ص ��فت ب�أنها "اخرتاق
كبري" يف املعركة �ض ��د فريو�س كورونا امل�س ��تجد،
�أن دوا ًء رخي�صً ��ا ومتوف� �رًا عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع
ي�س ��مى "ديك�س ��اميثازون" ميكنه �إنق ��اذ حياة ثلث
احل ��االت ال�ش ��ديدة اخلط ��ورة .وح�س ��ب �ش ��بكة
"ب ��ي بي �س ��ي" الربيطانية ،فق ��د �أجرى باحثون
بريطاني ��ون تابع ��ون جلامع ��ة �أك�س ��فورد ،جتربة
قام ��وا فيه ��ا ب�إعط ��اء دواء ديك�س ��اميثازون لنحو
 2000مري� ��ض ،ومتت مقارنة ما حدث معهم مع ما
يقرب من � 4000شخ�ص مل ي�أخذوا الدواء .ووجد
الباحثون �أنه بالن�سبة للمر�ضى الذين ي�ستخدمون
�أجهزة التنف�س ال�ص ��ناعي فقد قلل الدواء من خطر
الوف ��اة من � %40إىل � .%28أما بالن�س ��بة للمر�ض ��ى �أظه ��ر اختب ��ار �أنه �أنقذ حي ��اة ثلث املر�ض ��ى الذين
الذي ��ن يعان ��ون م ��ن نق� ��ص الأوك�س ��جني ،فقد قلل يعانون من الأعرا�ض الأكرث خطورة .ويعد الدواء
خط ��ر الوف ��اة م ��ن � %25إىل  .%20وق ��ال كب�ي�ر جزءًا م ��ن �أكرب جتربة يف الع ��امل الختبار عدد من
الباحث�ي�ن الربوفي�س ��ور بي�ت�ر هورب ��ي" :هذا هو العالجات املوجودة بالفعل والتي ت�ستخدم لعالج
ال ��دواء الوحي ��د حتى الآن الذي ثب ��ت �أنه يقلل من �أمرا�ض �أخرى ،ومعرفة مدى فاعليتها يف مكافحة
عدد الوفيات ب�شكل كبري".
فريو� ��س "كورون ��ا" .ولأن ��ه رخي� ��ص الثم ��ن ،فقد
و�أعل ��ن وزي ��ر ال�ص ��حة الربيطاين م ��ات هانكوك ،تتمكن الدول الفقرية التي تعاين من ارتفاع ن�سبة
ام�س الثالث ��اء� ،أن بريطانيا �س ��تبد�أ فورا و�ص ��ف �إ�ص ��ابات "كورون ��ا" م ��ن اال�س ��تعانة ب ��ه ملواجهة
"ديك�س ��اميثازون" ملر�ض ��ى (كوفي ��د ،)19-بعدما الأزمة.

كانوا يحملون مذكرة تفتي�ش يت�صرفون وفق
�إ�شعار بحث خاطئ عن م�شتبه به مل يعد يعي�ش
يف املبنى ،وكان م�سجو ًنا � اً
أ�صل.
و�أط�ل�ق��وا على ال�شابة ثماين ر�صا�صات على
الأقل ،وفق املحامي.
وكتبت بيون�سيه يف الر�سالة ،التي ن�شرت على
موقعها الإلكرتوين الر�سمي يوم الأحد" :ثالثة
�أ�شهر م ّرت وال تزال �أ�سرة بريونا تايلور تنتظر
حتقيق العدالة" .و�أ�ضافت" :ثالثة �أ�شهر م ّرت
ومل يقب�ض على �أي �أح��د ،ومل ُيف�صل �أي من
العنا�صر ( )...ثالثة �أ�شهر م ّرت �أثارت حتقيقات
ال�شرطة فيها �أ�سئلة �أكرث من الأجوبة".

�سرا عن لقائه ب�شاكريا
بيكيه يك�شف للمرة الأوىل ً
ك �� �ش��ف م ��داف ��ع ن � ��ادي ب��ر� �ش �ل��ون��ة،
الإ� �س �ب��اين ج�ي��رارد ب�ي�ك�ي��ه للمرة
الأوىل �سرًا عن لقائه للمرة االوىل
ب��زوج��ت��ه امل �غ �ن �ي��ة ال �ك��ول��وم �ب �ي��ة
�شاكريا ،اً
قائل" :التقيت مع �شاكريا
قبل ك�أ�س العامل  ،2010وقلت لها
�إن�ن��ا ��س�نرى بع�ضنا البع�ض يف
امل �ب��اراة النهائية للم�سابقة� ،أن��ا
دائ�م��ا �شجاع ج��دا وط�م��وح ،وقد
حققت ما وعدتها به وتقابلنا يف
النهائي".
و�أ� �ض��اف بيكيه ردا على �شائعة

تقريـــر ...

ت��رددت حول �أنه قابل �شاكريا قبل يوم
واحد من النهائي�" :أنت تعرف ،العديد
من ال�شائعات تنت�شر عني ،ولكن هناك
�شيء واح��د م��ؤك��د ،يف جنوب �إفريقيا
حظيت بوقت ممتع".
وبت�صريحات ل�صحيفة "لإ�سبورتيفو"
الإ�سبانية ،وعندما ُ�سئل عن � 3أ�شياء
تغريت يف حياته بعد مونديال جنوب
�إف��ري �ق �ي��ا� ،أج� ��اب جن��م ب��ر��ش�ل��ون��ة :لقد
�أ�صبحت �أبا للمرة الأوىل ،وفزت بك�أ�س
ال�ع��امل ،ثم ك�أ�س الأمم الأوروب �ي��ة ،لقد
تغري كل �شيء للأف�ضل بعد هذا العام.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�صواريخ اخل�ضراء
تنت�صر على �أردوغان
�أُ ّ
ب�شركم ،هذه البالد ال تعاين من
انت�شار فايرو�س كورونا ،وال
تنق�صها الأموال ،وتعي�ش يف
بحبوحة و�سعادة ،واحلياة عند
العراقيني "مببي" ،كما غنت ذات
يوم الراحلة �سعاد ح�سني ،ما
ينق�ص هذا ال�شعب "البطران"،
الأخالق ،ففي لفتة نادرة� ،أو�صى
رئي�س ائتالف دولة القانون ،الذي
يلعب مبهارة دور "احلاكم العام"،
ب�أن نحافظ على قيمنا االجتماعية
!!  ..وماذا عن ال�سيادة ..يا�صاحب
ال�سعادة؟ ..م�ؤجلة حتى يتف�ضل
ال�سيد �أردوغان ويكف عن ق�صف
القرى العراقية ..هناك ب�شارة
�أُخرى ،اجلارة �إيران ان�ضمت
�إىل ف�صيل القا�صفني ،ف�أ�صدرت
الأوامر ملدفعيتها ب�أن تق�صف بع�ض
القرى احلدودية ..هل هناك ب�شارة
�أخرى؟ ..نعم جلنة الأمن والدفاع
النيابية تطالب احلكومة بالرد على
الق�صف الرتكي يف �أرا�ضينا ،والرد
بالت�أكيد جاهز ،بيان �أ�صدره ائتالف
الفتح حذر فيه �أنقرة ،مع توابل من
عينة "�سيادة العراق خط �أحمر".
منذ �سنوات ال مير يوم على املواطن
العراقي� ،إلاّ ويجد خربًا اً
عاجل
ي�ؤكد �أ�صحابه �أنهم منحوا �سلطان
�أنقرة � 24ساعة ل�سحب قواته من
العراق ،وع�شنا مع حتذيرات �أطلقها
�إبراهيم اجلعفري ،حتوّالت كربى
ابتد�أت بال�ساعات ثم حتولت �إىل
�أ�شهر ،وفوجئنا �أخريًا ب� ّأن وزير
خارجيّتنا يلتقط �صورة مع �سفري
تركيا يف العراق ،يف الوقت الذي
توا�صل الطائرات الرتكية الق�صف.
ويعذرين ال�سادة امل�س�ؤولني ،لأنني
�أح�سب عليهم خطواتهم ،وهو
ما يغي�ض بع�ض الق ّراء الأعزاء،
الذين يعتقدون � ّأن مهمة الكاتب
ال تتلخ�ص مبتابعة ال�سيا�سيني
وتقلباتهم ،و�إمنا يف احلديث عن
الثورة التي �أحدثتها عالية ن�صيف
يف مفاهيم العدالة والدميقراطية،
ولأنني كاتب على باب اللهُ ،
مازلت
�أ�شعر كعراقي باال�ستغراب من
الذين ي�ص ّرون على � ّأن حياتنا مل
ُت َ�صب باخلراب ،ب�سبب �أالعيب
زعاطيط ال�سيا�سة الذين يعتقدون
�أنهم فوق القانون ،مثلما فعلت
النائبة حما�سن حمدون التي طلبت
من حمايتها اقتحام امل�ست�شفى
و�إخراجها والتقاط �صورة للجميع،
النائبة واحلماية وهم يرفعون
�شارة الن�صر ،رغم ت�أكيد امل�ست�شفى
�أن النائبة "املنت�صرة" م�صابة
بفايرو�س كورونا ،طبعًا �إ�ضافة �إىل
فايرو�س اجلهل والتخلف .
و�أنا �أتابع ت�صريحات م�س�ؤولينا
حول ال�سيادة ،وما بينهما من
عنرتيات� ،أثار انتباهي �أن الذين
يتحدثون عن ال�سيادةهم انف�سهم
يطلقون ال�صواريخ داخل بغداد،
دون �أن يتجر�أ �أحد منهم على �إطالق
�صاروخ على طائرة تركية �أو مدفع
�إيراين .
�أٌثقلت �صفحات "الكوميديا" يف
العراق النقا�ش الذي يعلو كل
يوم يف جمال�س �سيا�سيينا حول،
"ال�سيادة و�أخواتها" ،وقطع �أنف
ترامب!! والله العظيم يا جماعة
"مهزلة" ،عليكم �أن تخجلوا،
تتناف�سون با�سم ال�سيادة على نهب
ثروات البالد والعبث ب�أمنها ،وك� ّأن
خراب مدن العراق ال مي�س ال�سيادة،
وال تق ّلب �سا�ستنا "الأ�شاو�س"،
�ساعة يقدمون الوالء لطهران،
ويف �أخرى يحاولون �أن ينالوا
بركة ال�سلطان �أردوغان ،ويف كل
االحوال " ال�سيادة حمفوظة "
حتمًا !

هند كامل� :إذا مل يدرك النا�س خطورة الوباء فال ميكن ال�سيطرة عليه

قحطان جا�سم جواد
الفنان ��ة املثقف ��ة التي جتي ��د اختيار
ادوارها بعناية (هن ��د كامل) قررت
هجر الغربة والعودة للوطن موطن
الذكري ��ات والطفول ��ة واجلم ��ال.
اخرتناه ��ا �ض ��يفة للحدي ��ث ع ��ن
كورون ��ا و�آثارها واحلج ��ر املنزيل
ومعاناته .قلت لها-:
* م ��ا الذي يجب �أن نتعلمه من �أزمة
كورونا؟
 نتعل ��م منه ��ا النظافة ال�شخ�ص ��يةلالن�س ��ان رغم ان الكثري منا اليدرك
معن ��ى النظاف ��ة ال�ص ��حيحة يف
حياته اليومية .كم ��ا نتعلم االلتزام
بالتعليمات ال�صحية واالمنية.
* م ��ا الربام ��ج الت ��ي ت�ص ��رين على

الطقس

متابعتها خالل احلجر املنزيل؟
 ان ��ت تع ��رف ان بيتن ��ا م�ت�روكلع�ش ��رين �س ��نة ب�س ��بب االقام ��ة يف
عم ��ان .والي ��وم حت ��ول اىل ور�ش ��ة
عمل لالدام ��ة والتنظيف والرتتيب
وان�ش ��غايل بذل ��ك من ال�ص ��باح اىل
امل�س ��اء مم ��ا يتع ��ذر عل ��ي متابع ��ة
الربامج.
* كيف تق�ضني يومك؟
 انا داخل الور�شة يف البيت ..وملار بغداد مب ��ا ينبغي ..ماعدا اجراء
بع�ض احلوارت مع الف�ضائيات.
* م ��اذا تقرئ�ي�ن خ�ل�ال احلج ��ر
املنزيل؟
 اقر�أ كثريا من خالل �س ��ماع الكتبك�صوت وكذلك امل�سرحيات يف النت
بالهاتف وهي ق ��راءات متنوعة بني

 ي�س ��اعد كث�ي�را م ��ن �ص ��د انت�ش ��ارالوباء ،وينبه على �ضرورة االلتزام
بالتعليمات ال�ص ��حية .ومن اليلتزم
�سيتعر�ض للخطر هو وعائلته.
*بني الكت ��اب والتلفزيون ومواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي �أيهم ��ا كان
اقرب �إليك يف فرتة احلجر؟
 اقرب �شيء يل من�صات التوا�صلاالجتماع ��ي واتوا�ص ��ل فيه ��ا م ��ع
النا�س واملعجبني من جمهوري.
*ما الذي تتمنى ان تفعله احلكومة
ملواجهة هذا الفايرو�س ؟
امتن ��ى عليهاوج ��ود مراك ��ز طبيةالثقافة واالدب والفن.
وم�ست�ش ��فيات وم�س ��تلزمات طبي ��ة
*ه ��ل تعتقدي ��ن ان احلج ��ر املنزيل للت�صدي للوباء.وتدعم النا�س ممن
�سي�س ��اعدنا يف تخط ��ي �أزم ��ة هم حتت خط الفقر.
فايرو�س كورونا؟
*هل متار�س�ي�ن الريا�ضة اثناء فرتة

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درجات احلرارة �س ��تنخف�ض قليال ع ��ن معدالتها ليوم ام�س،
وان اجلو �سيكون �صحوًا.

احلجر؟
 احلمدلل ��ه خ�ل�ال ال�س ��تة �ش ��هوراملا�ض ��ية وترتي ��ب اث ��اث البي ��ت
جعلتني امار�س كل انواع الريا�ضة
*اىل متى �سي�س ��تمر احلجر ح�س ��ب
اعتق ��ادك اذا و�ض ��عنا يف االعتب ��ار
ت�ضرر بع�ض ال�شرائح من احلجر؟
اذا مل ت ��درك النا� ��س وتعي خطورة
املر� ��ض الميك ��ن ال�س ��يطرة عل ��ى
الوب ��اء ،ب ��ل العك� ��س �س ��نتعر�ض
لكارثة الحتمد عقباها.
*كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
 ا�سا�سا العامل تغري يف كل �شيء..خ�س ��ارات االقت�صاد وهبوط ا�سعار
النف ��ط والوفي ��ات و�س ��تتغريخطط
االقت�صاد بطريقة مغايرة .
*ه ��ل ي�س ��بب احلج ��ر تذم ��را ل ��ك

ولعائلتك؟
 الاتذمر ابدا ...والبيت هو ال�سالمالآمن يل...وخلقت فيه نظاما جميال
حلياتي ولعائلتي وال اتذمر من ذلك
اب ��دا واطبق االوامر من دون رقيب
بل مببادرة من نف�س ��ي الين احرتم
القانون والتعليمات ال�صحية
*ه ��ل حاولت خ ��رق احلج ��ر وماذا
فعلت مثال؟
الاب ��دا ..الين كم ��ا قل ��ت اح�ت�رمالقانون.
*اكرث �ص ��ديق او �صديقة توا�صلت
معها باحلجر؟
 توا�ص ��لت معي ابني دي ��ار واميكث�ي�را ومن اال�ص ��دقاء انت ا�س ��تاذ
قحط ��ان م ��ن اكرثالذي ��ن توا�ص ��لت
معهم كثريا.
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