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قوات الأمن منعت املحتجني من دخول العا�صمة رغم دعمهم احلكومة

تظاهرات جديدة تندد بازدواجية تعامل
الق�ضاء مع املعتقلني

 بغداد /املدى
انطلق ��ت تظاه ��رات يف
بغ ��داد وحمافظ ��ات الو�سط
واجلن ��وب تنديدا بازدواجي ��ة الق�ضاء
يف التعامل مع املعتقلني.
و�أطل ��ق متظاهرون موجته ��م اجلديدة
من االحتجاجات ،بالتزامن مع اتهامات
وجه ��ت اىل الق�ض ��اء وف�صائ ��ل م�سلحة
بخ�صو� ��ص االف ��راج ع ��ن "ملي�شي ��ات"
و"ارهابي�ي�ن" م ��ع ا�ستم ��رار احتج ��از
نا�شطني.
ويه ��دف الت�صعي ��د اجلدي ��د ،بح�س ��ب
نا�شط�ي�ن ،اىل دع ��م ق ��رارات رئي� ��س
ال ��وزراء بخ�صو� ��ص ح�ص ��ر ال�س�ل�اح
بيد احلكومة ،والدف ��اع عن الدولة �ضد
اجله ��ات التي ت�شي ��ع مفاهي ��م الالدولة
مل�صالح دول اجلوار.
وقبل ا�سبوعني فقط ،هد�أت �آخر موجة
للتظاهرات كانت موجهة �ضد املحافظني
الت�سعة من باب ��ل اىل الب�صرة ،ت�سببت
مبقت ��ل وجرح ع ��دد م ��ن املحتجني ،كما
احرقت بع� ��ض دور امل�س�ؤولني واجزاء
من بنايات حكومية.
واعت�ب�ر املحتج ��ون ،املظاه ��رات �ض ��د
املحافظ�ي�ن ه ��ي خط ��وة اولي ��ة لتغيري
املعادل ��ة احلزبي ��ة واملحا�ص�ص ��ة الت ��ي
تتحك ��م يف املواق ��ع االداري ��ة ،بع ��د ان

ف�شل ��ت حم ��اوالت من ��ع االح ��زاب يف
بغداد من احتكار املنا�صب.
وت�سب ��ب تف�ش ��ي وب ��اء "كورون ��ا" منذ
�آذار املا�ض ��ي ،برتاجع حدة التظاهرات
التي انطلقت يف ت�شرين االول املا�ضي،
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والت ��ي �أدت الول مرة اىل اقالة حكومة
ع ��ادل عب ��د امله ��دي ،واختي ��ار حكومة
جديدة.
ويف االي ��ام االخرية م ��ن �شهر حزيران
الفائ ��ت ،ب ��د�أت �صفحات عل ��ى من�صات
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ر�شيد الخيّون يكتب:
مئة عام ..بين الخاتون وبريمر

التحالف اجلديد 41 ..نائ ًبا داعمون للحكومة
يف �إجراء الإ�صالحات االقت�صادية
 بغداد  /املدى

التوا�ص ��ل االجتماع ��ي التح�شي ��د اىل
تظاهرات كبرية قرب املنطقة اخل�ضراء،
يف االول م ��ن مت ��وز لدع ��م اج ��راءات
احلكومة ملنع فو�ضى ال�سالح.
 التفا�صيل �ص3

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

يق ��ول ن ��واب �ضم ��ن حتال ��ف
عراقيون الذي اعلن عن ت�ش ��كيله
الثالثاء ،ان ��ه �سيكون داعم ��ا للإ�صالحات
االقت�صادية التي تن ��وي حكومة م�صطفى
الكاظمي طرحها يف الفرتات املقبلة ،مبينا

انه م ��ع تعزي ��ز النظام ال�سيا�س ��ي وفر�ض
القانون وال�سيادة الوطنية.
وو�ض ��ع رئي�س جمل�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظمي خطة �إ�صالحي ��ة ت�ستهدف تغيري
� 6آالف من�ص ��ب وموق ��ع حكوم ��ي رفي ��ع
م ��ن بينه ��ا وكالء جميع ال ��وزراء واملدراء
العام ��ون والهيئ ��ات امل�ستقل ��ة ،ومنا�صب

طالب عبد العزيز يكتب:
تعالوا ننقذ �أرواحنا

�أمني ��ة ح�سا�سة .وي�أم ��ل الكاظمي عر�ضها
على جمل�س النواب قريبا.
ويقول فهد اجلبوري ،ع�ضو الهيئة العامة
لتي ��ار احلكم ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان
"اله ��دف م ��ن ت�شكي ��ل حتال ��ف عراقي ��ون
ه ��و لعب ��ور مرحل ��ة املحا�ص�ص ��ة ،والبدء
ب�إج ��راءات تعزي ��ز النظ ��ام وال�سي ��ادة
العراقي ��ة بعي ��دا عن املنا�ص ��ب واملواقع"،
م�ؤك ��دا عل ��ى �أن "التحال ��ف اجلدي ��د داعم
ل ��كل الإ�صالحات الت ��ي �ستقدمه ��ا حكومة
الكاظمي".
ويب�ي�ن �أن "فك ��رة ت�أ�سي� ��س ه ��ذا التحالف
�أت ��ت بع ��د ح�ص ��ول ت�صدع ��ات يف العملية
ال�سيا�سي ��ة يف الآونة الأخ�ي�رة ،وان�شقاق
بع� ��ض الن ��واب ع ��ن قادته ��م وكتله ��م
ال�سيا�سي ��ة ،ف�ضال عن التح ��رك �ضد �إرادة
الدول ��ة ال ��ذي يه ��دد ال�سي ��ادة الوطنية"،
معتق ��دا �أن "الع ��راق بحاج ��ة �إىل حتال ��ف
�سيا�س ��ي يدع ��م الدول ��ة ويقويه ��ا لتطبيق
النظام والقانون على اجلميع لإعادة الثقة
بالنظام ال�سيا�سي ودع ��م القوات امل�سلحة
بكل ت�صنيفاتها".
ويلف ��ت اجلب ��وري �إىل �أن "�أولوياتن ��ا يف
الف�ت�رة املقبل ��ة هي متكني منه ��ج االعتدال
لدعم اال�ستق ��رار ال�سيا�سي و�إبعاد العراق
عن التخندقات الإقليمية وال�صراعات".
 التفا�صيل �ص2

�صراع �سني �شر�س
على من�صب رئا�سة
الوقف ال�سني

بورتيمونين�سي
ينتزع فوزاً
ً
غاليا
بغياب
ميمي!

 ترجمة  /حامد �أحمد
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ك�ش ��ف موق ��ع �أراب ويكل ��ي
الربيط ��اين ان هن ��اك �صراع ��ا
�شر�س ��ا يدور على من�ص ��ب رئي�س ديوان
الوقف ال�سني ي�ؤل ��ب اجنحة متعددة من
احلزب اال�سالم ��ي العراقي �ض ��د احدهم
االلتزام بالإر�شادات ال�صحية للب�س الكمامة ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف) الآخر.
الديوان ،لي�س فق ��ط م�صدرا ماليا مهما،
بل هو بطاقة مهمة ملناورة �سيا�سية �ضمن
البي ��ت ال�سني و�ضم ��ن �سي ��اق العالقات
مع مكون ��ات طائفية اخرى م ��ن املجتمع
كرد�ست ��ان الع ��راق ارتفاعً ��ا يف ح ��االت "كوفي ��د –  ."19يف �شم ��ايل العا�صم ��ة ،يقول ع ��دد من الأطب ��اء املعاجلني العراقي والبل ��دان االقليمية املتكفلة بهم
�شيفان ك ��ردة ( 30عامًا) هو واحد من ه�ؤالء .ويقول هذا حل ��االت "كوفيد – � "19إنهم وزمالءه ��م باتوا على حافة
الطبيب الذي ميثل الأطباء املقيمني يف ال�سليمانية "نعمل الإره ��اق ،م ��ن دون �أي تعوي� ��ض ع ��ن العم ��ل الإ�ض ��ايف .ب�ضمنهم ايران وتركيا وقطر.
لنوب ��ات ع�ش ��ر �ساعات يوم ًي ��ا ،ولكن فقط لع�ل�اج مر�ضى ويلف ��ت الطبي ��ب عم ��ار ف�ل�اح ( 27عا ًم ��ا) �إىل �أن ��ه مل تكن م ��ن الناحي ��ة النظري ��ة ،من�ص ��ب رئي� ��س
(كوفي ��د –  .")19ل ��دى كردة �أجور ثالث ��ة �أ�شهر م�ستحقة هن ��اك مكاف�آت مادية خالل املظاهرات ال�شعبية يف �أكتوبر ديوان الوقف ال�سني يعادل مهنيا من�صب
من ��ذ عام  ،2019كما �أن ��ه مل يت�سلم راتبي (ني�سان) (�أيار) (ت�شري ��ن الأول) ،وال خ�ل�ال اال�ستنف ��ار يف احل ��رب �ض ��د وزير ،مع اخت�ل�اف هو ان كل من يجل�س
من العام احلايل .ود�أبت ال�سلطات ال�صحية يف كل �أنحاء تنظي ��م "داع� ��ش" .وي�ضيف "فه ��ل تتوقع ��ون �أن الراتب على كر�س ��ي رئا�سة الديوان ي�سيطر على
الع ��راق على انتقاد حال ��ة امل�ست�شفيات املتداعية منذ فرتة �سيزيد على عدد ال�ساعات الإ�ضافية التي نق�ضيها الآن؟" .ميزانية مالية �ضخمة .ولهذا كلما ي�صبح
طويل ��ة ،والتي �أنهكتها �سنوات احلرب ونق�ص اال�ستثمار يقول فالح� ،إن م�ست�شفى الكندي التمري�ضي ،حيث يعمل ،املن�ص ��ب �شاغ ��را ،تندل ��ع هن ��اك مناف�سة
والف�س ��اد ال ��ذي ا�ستن ��زف الأم ��وال املخ�ص�ص ��ة لت�أم�ي�ن ي ��وزع فقط خم� ��س كمامات من ن ��وع "�إن  "95لكل طبيب �ضرو� ��س �ضمن او�ساط �سنية يف العراق
معدات جدي ��دة .و�أكد رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي �شهر ًي ��ا .ولكن م ��ع التفاعل الكبري م ��ع املر�ضى امل�صابني ،مللئه.
لل�صحافي�ي�ن الأ�سب ��وع املا�ض ��ي� ،أن ��ه "لي�س لدين ��ا نظام يقول فالح �إنه يف حاجة �إىل تبديل الكمامة مرا ًرا ،وعليه رئي� ��س هذا الديوان ي�سيط ��ر على عوائد
�صح ��ي ،والنظام ال�صح ��ي منهار ،و�أب�س ��ط �شروطه غري بد�أ يف ا�ستخدام راتبه ال�شهري البالغ  750دوال ًرا ل�شراء يت ��م جمعها م ��ن �آالف اال�ضرح ��ة الدينية
متوفرة؛ وذلك لأن من تبو�أ املنا�صب يف بع�ض م�ؤ�س�سات معدات الوقاية ،وي ��ردف "�إذا زادت �ساعات العمل �أو
زاد املنت�ش ��رة يف انح ��اء الب�ل�اد ،التي يتربع
الدولة غري كفء ،وهذه تراكمات �سنوات" .ويعد العراق عبء العمل" .ويف م�ست�شفى �آخر يف بغداد ،يقر الطبيب
أي�ضا بيئة خطرية للأطباء ،حيث من املعروف �أن عائالت وائل ( 26عامًا) ب�أن حالته الذهنية كانت تتدهور .ويقول له ��ا زائرون مباليني ال ��دوالرات �سنويا،
� ً
املر�ض ��ى ته ��دد الطواق ��م الطبي ��ة� ،أحيا ًن ��ا بالقت ��ل� ،إذا ما �إن ��ه يف ال�ساب ��ق "كان التنفي� ��س ع ��ن �ضغ ��ط العم ��ل هو ف�ض�ل�ا ع ��ن ع ��دد �ضخ ��م م ��ن العق ��ارات
تدهورت حالة �أقربائهم .والأ�سبوع احلايل� ،أعلنت نقابة باخل ��روج ور�ؤي ��ة الأ�صدق ��اء والأهل يف �أوق ��ات العطل ،التجاري ��ة و�أرا�ض ��ي م�ؤج ��رة ومناف ��ع
الأطباء العراقيني �إ�ضرابًا يف حمافظة ذي قار اجلنوبية ،لكن �أ�صبح ��ت �أرجع من م�ست�شفى احلج ��ر لأحجر نف�سي ا�ستثمارية.
 التفا�صيل �ص2
يف غرفتي يف البيت".
بعد اعتداء طال طبيبة من قبل �أقرباء �أحد املر�ضى.

االقت�صاد الربملانية تدعو احلكومة لإيجاد �أطباء يحاربون على جبهتني" ..كورونا" وتهديدات �أقارب املر�ضى
 متابعة /املدى
بدائل عن النفط :غري مرغوب دوليًا
ًل اً
ً
 بغداد  /املدى
طالب ��ت جلن ��ة االقت�ص ��اد
واال�ستثم ��ار النيابي ��ة ،ام� ��س
االربع ��اء ،احلكوم ��ة بايج ��اد بدائ ��ل ع ��ن
النف ��ط ،خ�صو�ص ��ا ان االخ�ي�ر �أ�صبح �سلعة
غري مرغوب بها دوليا.
و�أف ��اد ع�ض ��و اللجن ��ة النائ ��ب عط ��وان
العط ��واين ،ب� ��أن "الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي
�ضاغ ��ط وب�ش ��كل كب�ي�ر على احلي ��اة العامة
ب�شقيها اال�ستثماري واملايل" ،مبي ًنا �أنه "مت
تعطيل الكث�ي�ر من امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجية
واملتو�سط ��ة ب�سبب ع ��دم �إق ��رار املوازنة".
و�أ�ض ��اف� ،أن "احلكوم ��ة مطالب ��ة ب�إيج ��اد
البدائل ع ��ن النفط بعد �أن �أ�صبح �سلعة غري

مرغوب بها دوليا ،ب�سبب ا�ستخدام الطاقات
البديلة املتجددة" .ودعا �إىل "�إعداد درا�سة
معمقة ع ��ن الو�ضع االقت�ص ��ادي يف العراق
لتنمي ��ة الإمكاني ��ات والق ��درات واال�ستفادة
م ��ن ال�ث�روات الطبيعية لتطوي ��ر القطاعات
الأخ ��رى" .و�أ�ش ��ار �إىل �أن "الكث�ي�ر م ��ن
امل�شاريع اال�ستثماري ��ة املتوقفة حتتاج �إىل
التمويل ،وا�ستم ��رار توقفها يعني االندثار
وحرم ��ان املواط ��ن م ��ن خدماته ��ا" ،م�ؤكدا
"�أهمي ��ة تخ�صي� ��ص م ��ن � 20إىل  %25من
القرو� ��ض التي تعتزم احلكوم ��ة اقرتا�ضها
وتوظيفه ��ا ب�ش ��كل �صحي ��ح وتوزيعها على
امل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة املهم ��ة ،ال�سيما �أن
تنمية قط ��اع اال�ستثم ��ار من �ش�أنه ��ا تكوين
رافد ثانوي بعد النفط".

مل يك ��ن الع ��راق �أب� �دًا مكان ��ا �سه� للأطب ��اء،
واليوم م ��ع ت�أخ�ي�ر يف دفع الروات ��ب ونق�ص
الإم ��دادات وعن ��ف �أقرب ��اء بع� ��ض املر�ضى ،ب ��ات النظام
ال�صح ��ي املنه ��ار �أ�صلاً يف البالد ،على حاف ��ة الكارثة ،يف
خ�ض ��م تف�شي وباء كورون ��ا .يقول الطبي ��ب حممد الذي
يعم ��ل يف �أحد م�ست�شفي ��ات بغداد ملعاجل ��ة م�صابي وباء
كورون ��ا امل�ستجد لـ"وكال ��ة ال�صحاف ��ة الفرن�سية"" ،نحن
حاليًا يف و�ضع االنهي ��ار" .وي�ضيف الطبيب الذي رف�ض
ا�ستخ ��دام ا�سم ��ه الكامل ك ��ي يتحدث بحري ��ة بعدما عمل
� 48ساع ��ة متتالي ��ة "ال �أ�ستطي ��ع العم ��ل �أكرث م ��ن ذلك .مل
�أع ��د قاد ًرا على الرتكيز على احل ��االت واملر�ضى" .و�أعلن
الآالف م ��ن العاملني املنهكني يف جم ��ال الرعاية ال�صحية
يف امل�ست�شفي ��ات احلكومي ��ة بداي ��ة ال�شهر احل ��ايل� ،أنهم
�سيتوقف ��ون عن معاجلة احلالة غ�ي�ر امل�صابة بالفايرو�س
امل�ستجد .ويق ��ول نقيب الأطب ��اء يف ال�سليمانية هاوزين
عثمان� ،إن "� 20ألف طبيب وممر�ض على الأقل ي�شاركون
به ��ذا الإ�ضراب اجلزئي يف الإقليم" من بينهم  800طبيب
ان�ضم ��وا خالل الأ�سبوعني املا�ضي�ي�ن ،تزام ًنا مع ت�سجيل

ال�صحة ت�سجل � 2415إ�صابة بكورونا و 1507حالة �شفاء

�أول م ��ؤ���س�����س��ة ر���س��م��ي��ة ت��ط��ل��ب ف��ت��ح احل������دود :الإغ���ل��اق م���ا ع����اد ينفع

 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س
الأربعاء ت�سجي ��ل � 2415إ�صابة
جديدة بفايرو�س كورونا يف البالد .وقالت
ال ��وزراة يف بي ��ان ،تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة
من ��ه �إنه "مت ت�سجي ��ل � 2415إ�صابة جديدة
بفايرو� ��س كورون ��ا يف الب�ل�اد موزع ��ة يف
بغداد/الر�صاف ��ة  ،341بغداد/الكرخ ،235
مدينة الط ��ب  ،42النجف  ،165ال�سليمانية
� ،181أربي ��ل  ،58ده ��وك  ،1كرب�ل�اء ،115
كرك ��وك  ،75دياىل  ،68وا�س ��ط  ،123بابل
 ،131الب�صرة  ،173مي�سان  ،93الديوانية

 ،185ذي ق ��ار  ،252الأنب ��ار  ،8نينوى ،20
�صالح الدين  ،38املثنى ."111
و�أ�ض ��اف �أن ح ��االت ال�شف ��اء بلغ ��ت 1507
موزع ��ة يف "بغداد/الر�صافة  ،195بغداد/
الك ��رخ  ،432مدينة الط ��ب  ،14النجف ،50
ال�سليماني ��ة � ،39أربي ��ل  ،49كرك ��وك ،23
كرب�ل�اء  ،21دياىل  ،17وا�سط  ،46الب�صرة
 ،68مي�س ��ان  ،131باب ��ل  ،57ذي قار ،288
الديواني ��ة  ،18الأنب ��ار � ،37ص�ل�اح الدي ��ن
 ،13نينوى ."9
و�أ�شار البيان �إىل �أن عدد الوفيات بلغ 107
موزع ��ة يف بغداد/الر�صاف ��ة  ،19بغ ��داد/
الك ��رخ  ،13مدين ��ة الط ��ب  ،4النج ��ف ،1
ال�سليماني ��ة  ،7كرب�ل�اء  ،3كركوك  ،4دياىل

 ،4وا�سط  ،7الب�صرة  ،9مي�سان  ،7بابل ،5
الديواني ��ة  ،2ذي ق ��ار  ،16املثنى � ،1صالح
الدين ."5
وبه ��ذا يرتف ��ع ع ��دد الإ�صاب ��ات بفايرو� ��س
كورون ��ا يف عم ��وم الع ��راق �إىل 51524
بينه ��ا �شف ��اء  26267حال ��ة ،ووف ��اة 2050
�شخ�ص ��ا .ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ق ��ال ع�ضو
ً
مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان عل ��ي البيات ��ي
يف بي ��ان" :تعاملوا مع الوب ��اء وفق �أ�س�س
علمي ��ة" ،مرد ًف ��ا �أن ��ه "عندم ��ا كان الع ��راق
خال ًي ��ا م ��ن املر�ض فتح ��ت احلكوم ��ة الباب
على م�صراعيه الدخ ��ال الوافدين من الدول
املوب ��وءة ،والي ��وم بع ��د �أن �أ�صب ��ح الوباء
جمتمعيًا وعدد الوفيات مبعدل  100يوميًا،

متن ��ع العائدين م ��ن دخول الع ��راق" .ي�شار
�إىل �أن عوائ ��ل عراقي ��ة عائ ��دة م ��ن تركي ��ا،
عالق ��ة يف �سيطرة نينوى منذ عدة �أيام ،بعد
رف� ��ض ال�سلطات الأمني ��ة دخولها .و�أ�ضاف
البيات ��ي �أن ��ه "عندم ��ا تك ��ون الإ�صاب ��ات
احلقيقي ��ة املتوقع ��ة مئ ��ات الآالف داخ ��ل
املجتمع ،فما ه ��ي الفائدة من منع الع�شرات
م ��ن دخ ��ول البل ��د" ،مبي ًن ��ا �أن "مرحلة منع
العائدين وغلق احلدود �أ�صبحت بال فائدة،
فالفايرو�س ينت�شر ب�سرع ��ة داخل املجتمع،
وم�ص ��در الوب ��اء �أ�صبح يف الداخ ��ل بعد �أن
كان م ��ن اخل ��ارج �ساب ًقا" .اىل ذل ��ك ،تر�أ�س
رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،اجتماعً ا
برئي� ��س و�أع�ض ��اء جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئة

النيابية.
وذك ��ر بي ��ان �ص ��در ع ��ن املكت ��ب الإعالم ��ي
لرئا�سة ال ��وزراء �إنه "يف بداي ��ة االجتماع،
�أك ��د الكاظم ��ي عل ��ى �أهمي ��ة تكام ��ل اجلهود
ب�ي�ن احلكومة والربملان يف مواجهة جائحة
كورون ��ا ،و�أن �س ��وء التخطي ��ط وتده ��ور
النظ ��ام ال�صح ��ي ،كنتيج ��ة مبا�ش ��رة ل�سوء
الإدارة املرتاك ��م ق ��د زاد م ��ن �أث ��ر اجلائح ��ة
ووط�أتها على املواطنني".
و�أ�ض ��اف البي ��ان" ،االجتم ��اع ناق� ��ش
الإج ��راءات املتخذة لتعزيز مواجهة جائحة
كورون ��ا ،كما ا�ستمع �سيادت ��ه اىل جملة من
املقرتح ��ات التي تق� �دّم بها ال�س ��ادة النواب
�أع�ض ��اء جلنة ال�صح ��ة النيابية" م�شريًا �إىل

�أنه "بينّ الكاظم ��ي �أن اللجنة العليا لل�صحة
وال�سالمة الوطنية �ست�شهد تعزي ًزا بخربات
الأطب ��اء و�أ�صح ��اب االخت�صا� ��ص لتق ��دمي
ر�ؤيتهم العلمية املع ّززة للجهود احلالية".
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن الكاظم ��ي ق ��ال خ�ل�ال
االجتم ��اع" ،نتاب ��ع يوم ًي ��ا ،وعل ��ى م ��دار
ال�ساع ��ة ،ك ّل تفا�صي ��ل املواجه ��ة واجله ��ود
الوطني ��ة للح ّد من �آثار اجلائح ��ة ،كما نعقد
االجتماع ��ات املتوا�صلة يف �سبيل تذليل �أي
عقب ��ة ق ��د تط ��ر�أ يف طريق ع�ل�اج امل�صابني،
ولأجل احل ّد من انت�شار املر�ض".
ولفت رئي�س جمل�س الوزراء اىل �أن "اجلهاز
احلكوم ��ي يعم ��ل ب ��ك ّل م ��ا لدي ��ه م ��ن جه ��د
وتن�سي ��ق متكامل�ي�ن ،لأجل دع ��م احتياجات

وزارة ال�صح ��ة ،ولأج ��ل متك�ي�ن امل�ل�اكات
ال�صحي ��ة والطبية من تق ��دمي خدماتها ،بعد
�أن �أب ��دت هذه امل�ل�اكات �أدا ًء ق� � ّل نظريه يف
التف ��اين لأداء الواجب ،رغ ��م ك ّل التحديات
وال�صعوب ��ات وق ّل ��ة الإم ��دادات" .و�أك ��د
الكاظم ��ي �أن "الأزم ��ة املالي ��ة واالقت�صادية
فر�ض ��ت حتد ًي ��ا جديدًا وم�ضا ًف ��ا على جهود
مواجه ��ة اجلائح ��ة� ،إلاّ �أنها فر�ص ��ة لتقوية
العزمية ال�صلبة التي يواجه بها العراقيون
�أزمته ��م ،مثلما هي �ساح ��ة حقيقية ملواجهة
�س ��وء الإدارة والف�س ��اد ،وعزل ��ه ومنعه من
اال�ستم ��رار يف هدر جهود املخل�صني ،الذين
عاه ��دوا �أنف�سه ��م و�شعبه ��م عل ��ى �أن يبذلوا
�أق�صى اجلهود املمكنة".
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حتالف عراقيون 41 ..نائ ًبا داعمون للحكومة يف �إجراء الإ�صالحات االقت�صادية
 بغداد  /املدى
�أكد حتال ��ف عراقيون الذي يقوده عمار
احلكيم انه �سيك ��ون داعما للإ�صالحات
االقت�صادي ��ة الت ��ي تن ��وي حكوم ��ة
م�صطفى الكاظم ��ي طرحها يف الفرتات
املقبل ��ة ،مبين ��ا ان ��ه م ��ع تعزي ��ز النظام
ال�سيا�س ��ي وفر� ��ض القان ��ون وال�سيادة
الوطنية.
وو�ضع رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي خط ��ة �إ�صالحي ��ة ت�سته ��دف
تغيري � 6آالف من�ص ��ب وموقع حكومي
رفيع م ��ن بينه ��ا وكالء جمي ��ع الوزراء
وامل ��دراء العامون والهيئ ��ات امل�ستقلة،
ومنا�ص ��ب �أمني ��ة ح�سا�س ��ة .وي�أم ��ل
الكاظم ��ي عر�ضها على جمل� ��س النواب
قريبا.
ويق ��ول فه ��د اجلب ��وري ،ع�ض ��و الهيئة
العام ��ة لتي ��ار احلكم ��ة يف ت�صري ��ح
لـ(املدى) ان "الهدف من ت�شكيل حتالف
عراقيون هو لعبور مرحلة املحا�ص�صة،
والب ��دء ب�إج ��راءات تعزي ��ز النظ ��ام
وال�سيادة العراقي ��ة بعيدا عن املنا�صب
واملواق ��ع" ،م�ؤك ��دا عل ��ى �أن "التحالف
اجلدي ��د داع ��م ل ��كل الإ�صالح ��ات الت ��ي
�ستقدمها حكومة الكاظمي".
ويبني �أن "فك ��رة ت�أ�سي�س هذا التحالف
�أتت بعد ح�ص ��ول ت�صدعات يف العملية
ال�سيا�سية يف الآونة الأخرية ،وان�شقاق
بع� ��ض الن ��واب ع ��ن قادته ��م وكتله ��م
ال�سيا�سية ،ف�ضال عن التحرك �ضد �إرادة
الدول ��ة الذي يهدد ال�سي ��ادة الوطنية"،
معتقدا �أن "الع ��راق بحاجة �إىل حتالف
�سيا�سي يدعم الدول ��ة ويقويها لتطبيق
النظ ��ام والقانون على اجلمي ��ع لإعادة
الثق ��ة بالنظام ال�سيا�س ��ي ودعم القوات
امل�سلحة بكل ت�صنيفاتها".
ويلف ��ت اجلب ��وري �إىل �أن "�أولوياتن ��ا

جانب من اعالن
التحالف اجلديد
قبل يومني
يف الف�ت�رة املقبل ��ة ه ��ي متك�ي�ن منه ��ج
االعت ��دال لدع ��م اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي
و�إبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية
وال�صراعات ،وكذلك الت�أكيد على اجراء
انتخابات برملانية مبكرة نزيهة وعادلة،
ودع ��م جه ��ود الإ�ص�ل�اح والتخل�ص من
الآث ��ار التوافقي ��ة غري املجدي ��ة املعطلة
مل�سار الإ�صالح والبناء".

وي�ضيف �أن "هناك �شخ�صيات �سيا�سية
و�أكادميي ��ة ومنظم ��ات جمتم ��ع م ��دين
�أخرى بادرت باالن�ضمام �إىل هذا التكتل
خ�ل�ال ال�ساعات القليلة املا�ضية" ،مبينا
�أن "حتال ��ف عراقي ��ون مك ��ون م ��ن 41
نائب ��ا موزع�ي�ن عل ��ى كتل تي ��ار احلكمة
والنهج الوطن ��ي و�إرادة ،بالإ�ضافة �إىل
نواب م�ستقلني و�آخري ��ن ان�سحبوا من

�أربيل تبلغ بغداد املوافقة على ت�سليم
النفط مقابل ق�ضيتني

كتله ��م" .ويتاب ��ع ع�ض ��و الهيئ ��ة العامة
لتي ��ار احلكم ��ة �أن "احل ��وارات مازالت
قائمة م ��ع ائتالف الن�صر لالن�ضمام �إىل
هذا التحالف الذي بد�أن ��ا التفاو�ض مع
الكتل ال�سيا�سي ��ة على ت�شكيله قبل �ستة
�أ�شه ��ر تقريبا" ،متوقع ��ا ان "ي�صل عدد
ن ��واب ه ��ذا التحالف اجلدي ��د �إىل اكرث
من �ست�ي�ن نائب ��ا" .واعلن رئي� ��س تيار

احلكمة ،عمار احلكيم ،الثالثاء ،ت�شكيل
حتال ��ف �سيا�س ��ي جديد با�س ��م "حتالف
عراقي ��ون" .وب�ي�ن احلكي ��م يف بيان له
ان التحدي ��ات "الكب�ي�رة واخلط�ي�رة"
الت ��ي مير بها العراق� ،إىل جانب الأزمة
االقت�صادي ��ة اخلانق ��ة ،وتراجع املوارد
املالي ��ة ،م ��ا ي�ؤث ��ر يف تقدي ��ر �أولوي ��ات
احلكومة ويف مقدمتها توفري الرواتب

وامليزانيات الت�شغيلية ال�ضرورية� ،إىل
جانب وجود التظاه ��رات ال�شبابية ،ما
�وات ج ��اد ًة و�سريع ًة على
يتطلب "خط � ٍ
جميع امل�ستوي ��ات �سيا�سيًا واقت�صاديًا،
ونيابيًا وحكوميًا".
وتاب ��ع" :يف ه ��ذا االط ��ار وانطال ًق ��ا
مم ��ا تق ��دم ،وم ��ن هاج� ��س امل�س�ؤولي ��ة
الوطني ��ة ،ويف الذك ��رى املئوية لثورة
الع�شري ��ن اخلال ��دة نعل ��نُ الي ��و َم ع ��ن
ت�شكي ��لِ حتال � ٍ�ف �سيا�س � ٍ�ي برمل ��اين
جماه�ي�ري كب�ي�ر ينطل ��ق م ��ن الدولة..
ويتح ��رك يف ف�ض ��اء الدول ��ة ..ويع ��ود
حا�صل جهده اىل الدولة ..يدعم الدول َة
املقتدر َة القو ّي َة ،ذاتَ ال�سيادةِ الوطنيةِ ،
والإرادة اجلماهريي ��ةِ اخلال�صة ،بعيدًا
ع ��ن املحا�ص�صات والأجن ��دات الفئوية
�ارج ال�صفق ��ات امل�شبوهة
ال�ضيقة ،وخ � َ
والتفاهمات امل�ؤقتة غري املجدية".
ب ��دوره ،ي�ؤكد مازن عب ��د املنعم الفيلي،
النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة النه ��ج الوطن ��ي يف
جمل�س الن ��واب انه يف "الأي ��ام القليلة
املقبلة �سيتم االنتهاء من اختيار رئي�س
الكتل ��ة الربملاني ��ة لتحال ��ف عراقي ��ون،
وو�ض ��ع الآلي ��ات ،وامله ��ام املناط ��ة ب ��ه
والنظام الداخلي".
ويف بداي ��ة �شه ��ر حزي ��ران املا�ض ��ي
ك�شف ��ت (امل ��دى) عن وج ��ود تقارب بني
كتل و�أحزاب �سيا�سية حت�ضريا العالن
ت�شكي ��ل حتال ��ف برملاين جدي ��د ي�سعى
لـ"جتهي ��ز" الت�شريع ��ات والقوان�ي�ن
املختل ��ف عليه ��ا �ضما ًن ��ا لطرحه ��ا على
الربملان والت�صويت عليها.
وقاد هذا احلراك يف حينها كل من تيار
احلكمة بقيادة عم ��ار احلكيم ،وائتالف
الن�صر بزعامة حيدر العبادي مب�شاركة
ثماني ��ة �أح ��زاب �أخرى متتل ��ك عددا من
املقاعد يف جمل�س النواب.
وي�ؤك ��د الفيل ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)

�أن "حتال ��ف عراقي ��ون �سيك ��ون داعم ��ا
للإ�صالح ��ات احلكومي ��ة الت ��ي تخ ��دم
م�صالح ال�شع ��ب واملتظاهرين" ،م�ؤكدا
ان "هن ��اك ح ��وارات م ��ع ن ��واب وكت ��ل
برملاني ��ة اخرى من اج ��ل االن�ضمام �إىل
حتالف عراقيون".
اىل ذل ��ك� ،أك ��د النائب عن كتل ��ة احلكمة
النيابية عل ��ي العبودي� ،أن "عراقيون"
يه ��دف �إىل حتقي ��ق اال�ستق ��رار
ال�سيا�سي.
وق ��ال العب ��ودي� ،إن "التحال ��ف ي�سعى
�إىل م�س ��ك خا�صرة الدولة حني تتعر�ض
بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سي ��ة لتقاطع ��ات
واخت�ل�اف يف وجهات النظ ��ر �سي�ؤدي
اىل �سب ��ات جمي ��ع االداءات يف احلياة
العام ��ة ومن هنا ي�ب�رز دوره باالعتدال
م ��ن خ�ل�ال التناغم م ��ع الق ��وى امل�ؤثرة
وتقري ��ب وجه ��ات النظر للخ ��روج من
االزمات وحتقيق اال�ستقرار".
و�أ�ض ��اف �أن "�أهم االهداف التي ي�سعى
له ��ا التحالف هو فر� ��ض �سيادة القانون
وارجاع هيب ��ة الدولة واحرتام القوات
االمني ��ة بجمي ��ع �صنوفه ��ا واحل�ش ��د
ال�شعبي والبي�شمركة".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات
امل�ستقل ��ة �ضم ��ن الكت ��ل ال�صغ�ي�رة
الت�ستطي ��ع ان تلب ��ي طموحه ��ا دون �أن
يك ��ون هنال ��ك حتالف ��ات والت�أث�ي�ر م ��ع
القوى الراكزة يف داخل جمل�س النواب
حتى ت�ستطيع مترير القوانني املهمة".
ولف ��ت �إىل "�إمكاني ��ة �أن تك ��ون هنال ��ك
فعاليات لهذا التحالف من خالل احلوار
مع الق ��وى الأخرى ب�ضرورة االن�ضمام
�إىل ه ��ذا التحال ��ف واالجن ��ذاب ل ��ه من
قبل بع� ��ض الق ��وى امل�ؤث ��رة بامتدادها
الوطن ��ي ،من �أج ��ل الو�صول اىل عملية
�إن�ض ��اج وبن ��اءات �سليم ��ة يف املرحل ��ة
القادمة".

النف��ط� :إي��رادات حزي��ران بلغ��ت  2.8ملي��ار دوالر
 بغداد  /املدى
اعلن ��ت وزارة النف ��ط� ،أم� ��س االربع ��اء ،عن
االح�صائي ��ة االولي ��ة للكمي ��ات امل�ص ��درة من
النف ��ط اخل ��ام واالي ��رادات املتحقق ��ة ل�شه ��ر
حزيران املا�ضي.
وذك ��ر املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م ال ��وزارة
عا�ص ��م جه ��اد يف بي ��ان ،ان ��ه "بح�س ��ب
االح�صائي ��ة االولي ��ة ال�ص ��ادرة ع ��ن �شرك ��ة

ت�سويق النف ��ط العراقية �سومو ،حيث بلغت
كمي ��ة ال�ص ��ادرات م ��ن النف ��ط اخل ��ام ()84
مليون ��ا ( )490الف ��ا و( )194برميال (اربعة
وثمانون مليون ��ا واربعمائ ��ة وت�سعون الفا
ومائة واربعة وت�سع ��ون برميلاً ) ،بايرادات
بلغ ��ت اك�ث�ر م ��ن ( )2ملي ��ار و( )861مليونا
و( )140ال ��ف دوالر (اثنان مليار وثمامنائة
وواحد و�ستون مليونا ومائة واربعون الف
دوالر)".

وا�ضاف جهاد ان "جمموع الكميات امل�صدرة
من النف ��ط اخلام ل�شهر حزي ��ران املا�ضي من
احلق ��ول النفطية يف و�سط وجنوبي العراق
بلغ ��ت ( )81مليون ��ا و( � ) 7آالف و()675
برمي�ل�ا ،اما م ��ن حق ��ول كركوك ع�ب�ر ميناء
جيهان بلغ ��ت الكميات امل�ص ��درة ( )3ماليني
و( )482الفا و( )519برميال".
وا�ش ��ار جه ��اد اىل ان "املع ��دل اليومي الكلي
لل�ص ��ادرات بل ��غ ( )2ملي ��ون و(  )816ال ��ف

برمي ��ل ،حي ��ث كان املعدل اليوم ��ي للت�صدير
م ��ن موان ��ئ الب�ص ��رة ( )2ملي ��ون و()700
الف برميل ،وم ��ن جيهان كان املعدل اليومي
( )116ال ��ف برميل" ،مبي ًن ��ا ان "معدل �سعر
الربميل الواحد بلغ ( )33.864دوالرا".
ولف ��ت اىل ان "ال ��وزارة ومن خ�ل�ال اميانها
باط�ل�اع ال�شع ��ب عل ��ى عملي ��ات الت�صدي ��ر
وااليرادات املتحققة منه اتخذت هذا االجراء
ال�شهري".

موقع بريطاين� :صراع �سني �شر�س لتويل من�صب رئا�سة الوقف ال�سني
 ترجمة  /حامد �أحمد

 بغداد  /المدى
�أعلنت حكومة �إقليم كرد�ستان� ،أم�س االربعاء،
�أنها �أبلغت الحكومة االتحادية ا�ستعدادها لت�سليم
�إي � ��رادات ب�ي��ع ال�ن�ف��ط ب���ش��رط االت �ف��اق �أولاً على
ق�ضيتين.
وقال المتحدث با�سم حكومة الإقليم جوتيار عادل
في م�ؤتمر �صحفي ب�أربيل� ،إن "حكومة الإقليم
�أبلغت ب�غ��داد ا�ستعدادها لت�سليم �إي� ��رادات بيع
النفط بعد االتفاق �أولاً على م�ستحقات ال�شركات
الم�ستثمرة لحقول النفط وكذلك نفقات الت�صدير".
و�أ��ض��اف ع��ادل �أن "وفد حكومة الإقليم �سيعود
ق��ري� ًب��ا �إل��ى ب�غ��داد ال�ستئناف المباحثات ب�ش�أن
الخالفات العالقة".
وت��اب��ع �أن "حكومة �إقليم كرد�ستان تعمل على
توحيد مديريات التقاعد في الإقليم" ،مو�ضحً ا
�أن "الهيئات واللجان المخت�صة تعمل على تنفيذ
اال�صالحات في الإقليم".
واك��د ع��ادل �أن "حكومة الإقليم م�ستمرة بعملية
الإ� �ص�لاح ،وتعمل على خف�ض روات��ب الدرجات
ال �ع �ل �ي��ا وال� �خ ��ا�� �ص ��ة ،ك� ��واح� ��دة م ��ن �إج � � ��راءات
الإ�صالح".
و�أث� �ن ��ى ع� ��ادل ع �ل��ى "جهود ال� �ك ��وادر ال�صحية
ومنت�سبي وزارة الداخلية في �إنجاح �إج��راءات

الوقاية من فيرو�س كورونا" ،م�شيدًا "بتحمل
�شعب �إقليم كرد�ستان قرار حظر التجوال والتزامه
بالتعليمات الخا�صة للوقاية من الوباء".
وكان رئي�س حكومة كرد�ستان م�سرور بارزاني،
قد �أكد الثالثاء� ،أن الإقليم �سيوا�صل المباحثات
م��ع ب �غ��داد للتو�صل الت �ف��اق ي�ضمن م�ستحقاته
الد�ستورية ،قائلاً �إن �إقليم كرد�ستان "لن يتنازل
عن حقوقه الم�شروعة".
وقال مكتب بارزاني في بيان �إن "رئي�س حكومة
�إقليم كرد�ستان م�سرور ب��ارزان��ي اجتمع بوفد
المباحثات مع الحكومة االتحادية ،وذلك عبر دائرة
تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفران�س)".
و�أ�ضاف البيان� ،أن "نائب رئي�س الحكومة قوباد
طالباني� ،سلط في م�ستهل االجتماع ،ال�ضوء على
الزيارة التي �أجراها وفد �إقليم كرد�ستان �إلى بغداد
الأ�سبوع الما�ضي ،ونتائج المباحثات مع الحكومة
االتحادية والمقترحات المطروحة في �سبيل ح�سم
الم�شاكل العالقة بين الجانبين".
ونقل البيان عن بارزاني قوله �إن "�إقليم كرد�ستان
�سيوا�صل مباحثاته مع بغداد بهدف التو�صل �إلى
اتفاق ي�ضمن حقوقه وم�ستحقاته الد�ستورية"،
م�شي ًرا �إلى �أن "�إقليم كرد�ستان م�صمم في الدفاع
عن حقوقه الم�شروعة في �إطار الد�ستور العراقي،
ولن يتنازل عنها على الإطالق".

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

ك�شف موقع �أراب ويكلي الربيطاين
ان هن ��اك �صراع ��ا �شر�س ��ا ي ��دور
على من�صب رئي� ��س ديوان الوقف
ال�سن ��ي ي�ؤلب اجنح ��ة متعددة من
احل ��زب اال�سالم ��ي العراق ��ي �ض ��د
احدهم الآخر.
الدي ��وان ،لي�س فق ��ط م�صدر مايل
مه ��م ،بل ه ��و بطاقة مهم ��ة ملناورة
�سيا�سي ��ة �ضم ��ن البي ��ت ال�سن ��ي
و�ضمن �سياق العالقات مع مكونات
طائفية اخرى من املجتمع العراقي
والبل ��دان االقليمي ��ة املتكفل ��ة به ��م
ب�ضمنهم ايران وتركيا وقطر.
من الناحية النظرية ،من�صب رئي�س
ديوان الوقف ال�سن ��ي يعادل مهنيا
من�ص ��ب وزير ،م ��ع اختالف هو ان
كل م ��ن يجل�س عل ��ى كر�سي رئا�سة
الديوان ي�سيطر على ميزانية مالية
�ضخمة .ولهذا كلما ي�صبح املن�صب
�شاغ ��را ،تندل ��ع هن ��اك مناف�س ��ة
�ضرو� ��س �ضمن او�س ��اط �سنية يف
العراق مللئه.
رئي� ��س ه ��ذا الدي ��وان ي�سيط ��ر
عل ��ى عوائد يت ��م جمعها م ��ن �آالف
اال�ضرح ��ة الديني ��ة املنت�ش ��رة يف
انح ��اء الب�ل�اد ،الت ��ي يت�ب�رع له ��ا
زائرون مباليني الدوالرات �سنويا،
ف�ضال عن ع ��دد �ضخم من العقارات
التجارية و�أرا�ضي م�ؤجرة ومنافع
ا�ستثمارية.
العوائ ��د املالي ��ة امل�ستخل�ص ��ة م ��ن
االوق ��اف ال�سني ��ة تقدر بح ��دود 6
ملي ��ارات دوالر �سنوي ��ا ،وه ��ي ما

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

تعادل اقل بقليل من ن�صف امليزانية
العامة لبلد مثل االردن.
الرئي�س ال�سابق للوقف ال�سني عبد
اللطي ��ف الهميم ،ت ��رك املن�صب يف
ظروف غام�ض ��ة ،الرئي� ��س امل�ؤقت
للوقف حاليا هو وكيل الوقف �سعد
كمب�ش.
وعلم موقع �أراب ويكلي� ،أن احلزب
اال�سالمي يتحرك يف اكرث من جهة
للح�صول على من�صب رئا�سة ديوان
الوق ��ف ال�سن ��ي ،و�س ��ط مناف�س ��ة
حادة �ضم ��ن اجنحة احلزب� .أحمد
ح�سن الطه ،ع�ضو الهيئة العليا يف
املجمع الفقهي العراقي ،يدعم احد

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

اقربائه لهذا املن�صب ال�شاغر وهو،
�ص�ل�اح الدي ��ن فليح ع�ض ��و احلزب
اال�سالم ��ي العراق ��ي ،ولك ��ن هناك
مر�شح ��ان �آخ ��ران لهم ��ا ارتباطات
بفروع خمتلفة م ��ن حزب االخوان
امل�سلمني يف العراق.
من املتناف�سني ال�شديدين اي�ضا على
ه ��ذا املن�صب ه ��و رئي� ��س الربملان
ال�ساب ��ق �سلي ��م اجلب ��وري ،ال ��ذي
ف�شل يف ت�أمني مقعد له يف الربملان
�أو احل�ص ��ول عل ��ى من�صب وزاري
يف حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظمي او
عادل عبد املهدي.
يتمتع احم ��د ح�سن الط ��ه ،ب�سمعة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

جي ��دة ك�أح ��د كب ��ار علم ��اء املجمع
الفقهي العراقي ولكن دعمه ل�صهره
ال�شغ ��ال من�ص ��ب رئا�س ��ة دي ��وان
الوق ��ف ال�سني ،اثار ج ��دال وا�سعا
مما دفع باملر�ش ��ح املفرت�ض �صالح
الدين فلي ��ح ،ان ي�سح ��ب تر�شيحه
بعد حملة �شر�سة ُ�ش ّنت �ضده.
م�صادر مقربة م ��ن املجل�س الفقهي
االعل ��ى �أ�ش ��ارت اىل ان رئي� ��س
املجل� ��س يعتقد بان رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي يواجه �ضغطا
كب�ي�را الختي ��ار رئي� ��س للوق ��ف،
وال�شخ� ��ص االب ��رز ه ��و رئي� ��س
الربملان ال�سابق �سليم اجلبوري.

اجلب ��وري ه ��و قي ��ادي يف احلزب
اال�سالم ��ي العراق ��ي� .سع ��ى
�سابق ��ا لال�ستح ��واذ عل ��ى من�ص ��ب
ال�سكرتاري ��ة العام ��ة للحزب ولكنه
كان من ح�صة �أياد ال�سامرائي.
وعق ��ب خ�سارته ،نح ��ى اجلبوري
نف�س ��ه جانب ��ا عن احلي ��اة احلزبية
م ��ع جمموع ��ة اخ ��رى م ��ن قياديي
احلزب اال�سالم ��ي ،ولكنه مل يقطع
عالقات ��ه املقرب ��ة كام�ل�ا م ��ن تي ��ار
االخوان امل�سلمني .وتقول امل�صادر
ان االم�ي�ن الع ��ام احل ��ايل للح ��زب
اال�سالم ��ي ر�شي ��د الع ��زاوي ،ه ��و
مر�شح ق ��وي اي�ض ��ا ملن�صب رئي�س
ديوان الوقف ال�سني ،م�شكال بذلك
ح ��دة م�ضاف ��ة يف التناف� ��س عل ��ى
املن�ص ��ب .الع ��زاوي يتمت ��ع بدع ��م
اح ��زاب �شيعي ��ة مقربة م ��ن ايران،
حي ��ث ق�ضى فرتة طويلة من حياته
هناك .وت�شري امل�ص ��ادر اىل ان كال
م ��ن ط ��ه واجلب ��وري والع ��زاوي
يتحركون يف عدة اجتاهات وعلى
خمتل ��ف اال�صعدة لي�ض ��ع كل منهم
ي ��ده عل ��ى كر�س ��ي دي ��وان الوق ��ف
ال�سني .وا�ستنادا مل�صادر �سيا�سية
ف ��ان اي م ��ن املر�شح�ي�ن للمن�ص ��ب
لي� ��س ل ��ه �أي امتي ��از �سيا�سي على
الآخ ��ر .ويعتق ��د مراقب ��ون ان
ديوان الوق ��ف ال�سني يعد الفر�صة
االخ�ي�رة للح ��زب اال�سالم ��ي ب ��ان
يعي ��د تنظي ��م �صفوف ��ه يف العراق،
و�سط توقعات من ان اجلناح الذي
�سينتهي برتبعه عل ��ى الديوان هو
اجلن ��اح الذي ميثل تي ��ار االخوان
امل�سلمني يف العراق.
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سياسة

موجة تظاهرات جديدة بالتزامن مع �أزمة "الكتائب"
والعي�ساوي :ندعم ح�صر ال�سالح بيد الدولة

 بغداد /المدى
�أطلق متظاه ��رون موجة جديدة من
االحتجاجات ،بالتزامن مع اتهامات
وجهت الى الق�ضاء وف�صائل م�سلحة
بخ�صو�ص االف ��راج عن "ملي�شيات"
و"ارهابيين" م ��ع ا�ستمرار احتجاز
نا�شطين.
ويه ��دف الت�صعيد الجدي ��د ،بح�سب
نا�شطي ��ن ،ال ��ى دعم ق ��رارات رئي�س
ال ��وزراء بخ�صو�ص ح�ص ��ر ال�سالح
بي ��د الحكوم ��ة ،والدفاع ع ��ن الدولة
�ض ��د الجه ��ات الت ��ي ت�شي ��ع مفاهي ��م
الالدولة لم�صالح دول الجوار.
وقب ��ل ا�سبوعين فق ��ط ،ه ��د�أت �آخر
موجة للتظاهرات كانت موجهة �ضد
المحافظي ��ن الت�سع ��ة م ��ن باب ��ل الى
الب�ص ��رة ،ت�سببت بمقتل وجرح عدد
م ��ن المحتجين ،كم ��ا احرقت بع�ض
دور الم�س�ؤولين واجزاء من بنايات
حكومية.
واعتبر المحتجون ،المظاهرات �ضد
المحافظين هي خطوة اولية لتغيير
المعادلة الحزبية والمحا�ص�صة التي
تتحك ��م في المواقع االدارية ،بعد ان
ف�شل ��ت مح ��اوالت منع االح ��زاب في
بغداد من احتكار المنا�صب.
وت�سب ��ب تف�ش ��ي وب ��اء "كورون ��ا"
من ��ذ �آذار الما�ضي ،ال ��ى تراجع حدة
التظاهرات التي انطلقت في ت�شرين
االول الما�ضي ،والتي �أدت الول مرة
ال ��ى اقالة حكومة عادل عبد المهدي،
واختيار حكومة جديدة.
وف ��ي االي ��ام االخي ��رة م ��ن �شه ��ر
حزي ��ران الفائ ��ت ،ب ��د�أت �صفح ��ات
عل ��ى من�صات التوا�ص ��ل االجتماعي
التح�شيد الى تظاه ��رات كبيرة قرب
المنطق ��ة الخ�ض ��راء ،ف ��ي االول من
تموز لدع ��م اجراءات الحكومة لمنع
فو�ض ��ى ال�سالح .وفي ليل ��ة الجمعة
الما�ضي ��ة ،خرج عدد م ��ن متظاهري
�ساح ��ة التحرير ،على قل ��ة اعدادهم،
في م�سي ��رة م�ؤيدة العتق ��ال عدد من
الم�سلحين المتهمين بمهاجمة مطار
بغ ��داد والمنطقة الخ�ض ��راء وبع�ض
المع�سكرات العراقية.

متظاهرون يف
�ساحة التحرير ..
ار�شيف
على �أ�سوار العا�صمة
ليل ��ة الثالث ��اء عل ��ى االربع ��اء ،ب ��د�أ
محتجون يتوافدون من المحافظات
الى بغ ��داد .ونقلت مقاطع فيديو من
�ساح ��ة التحري ��ر و�س ��ط العا�صم ��ة،
لقطات و�صول متظاهرين من وا�سط
وكربالء الى ال�ساح ��ة ،بالمقابل فقد
من ��ع �آخرون من الدخول من البوابة
الجنوبية لبغداد.
وقال ح�سي ��ن الفايز ،احد النا�شطين
في بغداد لـ(الم ��دى) ان "متظاهرين
م ��ن محافظ ��ة باب ��ل و�آخري ��ن م ��ن
محافظات اخرى منع ��وا من القدوم
الى بغ ��داد ،من قبل الق ��وات االمنية
على الطريق الدولي".

وكان نا�شط ��ون ف ��ي باب ��ل ،اك ��دوا
الثالث ��اء الما�ض ��ي ،عب ��ر ت�سجيالت
فيدي ��و عل ��ى �صفحاته ��م ال�شخ�صية
ف ��ي "في�سبوك" ع ��دم ت�أجي ��ل موعد
التظاه ��رات والذي حدد في  1تموز،
والموجه �ضد الجماعات التي تتمرد
على الحكومة وتحمل ال�سالح خارج
اطار الدولة.
وبح�سب الفايز ،فان "القوات االمنية
ف ��ي بل ��دة المحاويل� ،شمال ��ي مدينة
الحلة ،منع ��ت تقدم المتظاهرين الى
بغداد" ،م�شيرا الى ان "المتظاهرين
بات ��وا ليلته ��م ف ��ي اح ��دى محط ��ات
الوق ��ود" .ام� ��س ،ح�صل ��ت (المدى)
على مقاطع فيديو ،اظهرت ا�ستخدام

الق ��وات االمني ��ة عل ��ى الطري ��ق
الدول ��ي ،العن ��ف �ض ��د المتظاهرين
الذين يحاولون الو�صول الى بغداد،
فيما ردد ال�شب ��اب هتافات "�سلمية..
�سلمي ��ة" .ويق ��ول النا�شط ��ون ان
بع� ��ض االط ��راف ال�سيا�سية حاولت
ال�ضغط على وزارة ال�صحة العالنهم
"ملي�شي ��ات" .وي�ضي ��ف الفاي ��ز:
"الكاظمي وقف �ضد تلك المحاوالت
ومنع فر�ض حظر تام".
�ضد الملي�شيات
وثار غ�ضب المحتجين بعدما ت�سرب
من انب ��اء ع ��ن وج ��ود "�ضغوطات"
عل ��ى الق�ض ��اء ت�سببت باالف ��راج عن

المتهمين بق�ضية ا�ستهداف المن�ش�آت
العراقي ��ة واالجنبية ،ووزير المالية
ال�سابق راف ��ع العي�س ��اوي بـ"�صفقة
�سيا�سية".
وتزامنت التظاه ��رات مع مرور عام
عل ��ى ق ��رار حكوم ��ي مثي ��ر ،ا�صدره
رئي� ��س ال ��وزراء ال�سابق ع ��ادل عبد
المه ��دي لترتي ��ب او�ض ��اع الح�ش ��د
ال�شعب ��ي ،وهو ق ��رار رف�ضته بع�ض
الف�صائ ��ل .وواجه ��ت حكوم ��ة عب ��د
المه ��دي �صعوب ��ات تتعل ��ق بتنفي ��ذ
بنود "غير معلنة" كان من المفتر�ض
�أن تنفذها الف�صائ ��ل الم�سلحة نهاية
تموز الما�ضي.
ونجح رئي�س هيئ ��ة الح�شد ال�شعبي

العثور على "مزرعة جثث" يف احلميات
 بغداد  /المدى
عث ��رت الق ��وات االمني ��ة م�ؤخ ��را ،بع ��د �سنوات م ��ن تحرير
محافظ ��ة نينوى �شمالي البالد ،من �سطوة داع�ش الإرهابي،
على مقبرة جماعية جديدة ،بين رفاتها �أ�سرار كباقي المقابر،
في منطقة و�صفت بـ"مزرعة الجثث".
واحت ��وت المقب ��رة عل ��ى مئ ��ات الرف ��ات لمدنيي ��ن ل ��م تحدد
هوياته ��م ،كانوا قد قتلوا على يد تنظيم "داع�ش" الإرهابي،
�أثن ��اء اجتياح ��ه لنين ��وى ،منت�صف ع ��ام  ،2014مع مناطق
�أخرى من �شمالي وغربي البالد.
و�أعلن ��ت م�ؤ�س�س ��ة ال�شه ��داء العراقية اكت�ش ��اف المقبرة في

منطقة الك�س ��ك "الحميات" الواقعة ما بي ��ن المو�صل ،مركز
نينوى ،وق�ضاء تلعفر غرب ��ي المدينة ،مخمنة �أعداد الرفات
فيها بحوالي  600من المدنيين الذين قتلهم داع�ش.
و�ص ��رح رئي� ��س منظم ��ة (، )Luftbrücke Irak e. V
الت ��ي تعني بالعربية "الج�سر الج ��وي العراقي -الألماني"،
مي ��رزا ح�سن دنايي ،لمرا�سلة (�سبوتنيك)� ،أن الرفات لم يتم
تحدي ��د هويتهم ،لهذا ال ن�ستطي ��ع �أن نجزم حاليا� ،أنها تعود
لأبناء المكون الأيزيدي.
و�أ�ض ��اف دناي ��ي� ،أن البقاي ��ا والمالب� ��س ف ��ي المقب ��رة تدل
عل ��ى �أن ال�ضحايا من كال الجن�سي ��ن ،معربا عن اعتقاده ب�أن
ال�ضحاي ��ا هم من الذين كان ��وا معتقلين في �سجن "بادو�ش"

ف ��ي المحافظة� ،أو مدنيين من المكونين الأيزيدي وال�شيعي
الذي ��ن ق ��ام داع� ��ش بت�صفيتهم ب ��كل وح�شية ف ��ي �صيف عام
.2014
وعثرت القوات الأمنية على الكثير من المقابر الجماعية في
منطق ��ة "الحميات" التي باتت فيها المقابر �أكثر من الحقول
الزراعي ��ة ،في نينوى التي ا�ستذك ��رت في العا�شر من ال�شهر
الجاري ،الذكرى ال�ساد�سة ل�سطوة "داع�ش" عليها.
و�أعلن العراق ،في كانون الأول  ،2017تحرير كامل �أرا�ضيه
م ��ن قب�ضة تنظيم "داع�ش" بعد نح ��و � 3سنوات ون�صف من
المواجه ��ات م ��ع التنظي ��م الإرهاب ��ي الذي احت ��ل نحو ثلث
البالد ،معلنا �إقامة ما �أ�سماها "الخالفة الإ�سالمية".

العملي��ات امل�ش�تركة :مقات�لات  F-16م�س��تمرة بالعم��ل
 بغداد  /المدى
نف ��ى الناط ��ق الر�س ��مي لقي ��ادة
العملي ��ات الم�ش ��تركة� ،أن تك ��ون
طائ ��رات �أف 16-الت ��ي يمتلكه ��ا
الع ��راق ق ��د تعطل ��ت ،و�أعل ��ن
قيامه ��ا في الفت ��رة الأخيرة بعدة
عمليات.
وق ��ال الناط ��ق الر�س ��مي لقي ��ادة
العملي ��ات الم�ش ��تركة الل ��واء
تح�س ��ين الخفاج ��ي� ،إن طائرات
�أف 16-العراقي ��ة م�س ��تمرة ف ��ي
التحلي ��ق وتنفي ��ذ �ضربات جوية
ولم تتوقف عن العمل.
و�أ�ش ��ار الخفاج ��ي �إل ��ى �أن "لدى
الع ��راق عق ��ودًا لتعزي ��ز ق ��درات
قوته الجوية ،تلزم الطرف الآخر
بالتعاون معه عند الحاجة ،وهذا
التعاون م�ستمر وال تعتر�ضه �أية
عقبات".
وكانت مجلة (فورب�س) الأميركية
قد ذكرت ف ��ي وقت �سابق �أنه منذ
ان�سح ��اب الق ��وات الأميركي ��ة
والمتعاقدي ��ن الأميركيي ��ن م ��ن
قاع ��دة بلد الجوية ،ف� ��إن طائرات
�أف 16-العراقي ��ة جاثم ��ة عل ��ى
الأر� ��ض ال تحل ��ق ،نتيج ��ة ع ��دم
توفر الدع ��م التقني وعدم القدرة
على �إ�صالح الطائرات.
وكتبت المجلة الأميركية�" :أعلن
م�س�ؤول عراقي ب ��ارز م�ؤخ ًرا �أنه

لم يب ��ق الكثير ليق�ض ��ى على تلك
الطائ ��رات العراقي ��ة ،ول ��م يع ��د
العراق قاد ًرا على ا�ستخدامها في
طلع ��ات ا�ستطالعي ��ة وال ل�ض ��رب
م�سلحي داع�ش".
وك�ش ��ف الخفاجي ل ��رووداو� ،أن
كل المدربي ��ن التابعي ��ن للتحالف
الدول ��ي ان�سحبوا م ��ن قاعدة بلد
الجوية منذ ا�ستهداف �أبو مهدي
المهند�س وقا�سم �سليماني.
كما �أك ��د الناطق الر�سم ��ي لقيادة
العملي ��ات الم�شترك ��ة العراقي ��ة
�أن "طائ ��رات �أف 16-م�ستم ��رة
ف ��ي العم ��ل بق ��درات و�سواع ��د

العراقيين ونفذت عمليات ق�صف
جوي ،والخبر لي�س �صحيحً ا".
وان�سحب ��ت الق ��وات الأميركي ��ة
م ��ن قاعدة بل ��د الجوي ��ة وقواعد
ع�سكري ��ة �أخرى ف ��ي العراق بعد
مقتل قائد فيلق القد�س الإيراني،
قا�س ��م �سليمان ��ي ،ونائ ��ب رئي�س
هيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي� ،أب ��و
مهدي المهند�س ،في بغداد جراء
ا�ستهدافهم ��ا بطائ ��رة �أميركي ��ة
م�سيرة.
وقع العراق عق� �دًا مع �أميركا في
الع ��ام  2014ل�ش ��راء  36طائ ��رة
حربية من طراز �أف ،16-وت�سلم

الدفعة الأولى منها وكانت م�ؤلفة
من �أربع طائرات في تموز 2016
وا�ستخدم ��ت ف ��ي الح ��رب �ض ��د
داع�ش.
و�أعلن ��ت وزارة الدف ��اع ف ��ي
�أوا�سط  2019عن ت�سلمها الدفعة
الأخيرة من هذه الطائرات.
وتخ�ش ��ى الحكوم ��ة العراقية ان
ت�سته ��دف الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة
ه ��ذه المقات�ل�ات بحج ��ة ق�ص ��ف
االمري ��كان خ�صو�صا بعد تكليف
الكاظمي .ق ��ال الخبير الع�سكري
الل ��واء الرك ��ن ماج ��د القي�س ��ي
�إن "الخالف ��ات بي ��ن الف�صائ ��ل

الم�سلح ��ة والكاظم ��ي لي�س ��ت
ولي ��دة اليوم ،و�إنم ��ا قبل ت�شكيل
الحكوم ��ة ،فق ��د �سب ��ق و�أن ت ��م
اتهامه بعملية المطار التي �أودت
بحي ��اة �سليمان ��ي والمهند� ��س،
وعملية االعتقال الأخيرة (عملية
ال ��دورة) زادت من هوة الخالف،
وبنف� ��س الوق ��ت لقي ��ت ت�أيي ��دا
�شعبيا".
وتابع القي�سي بالقول "الكاظمي
تراج ��ع بع�ض ال�ش ��يء عن ق�ضية
المواجه ��ة م ��ع تل ��ك الف�صائ ��ل،
فعملي ��ة التغيي ��ر دفع ��ة واح ��دة
خط ��رة ج� �دًا ،ف ��ي ظ ��ل وج ��ود
�أزم ��ات كثي ��رة و�س�ل�اح منفل ��ت
وف�صائ ��ل عدي ��دة ،البع� ��ض منها
موجود داخل العملية ال�سيا�سية
والمنظوم ��ة الع�سكري ��ة ،وه ��و
وق ��ت غير منا�س ��ب للمواجهة� ،إذ
عليه ترتي ��ب �أو�ضاعه وا�ستغالل
م ��ا لدي ��ه م ��ن ت�أيي ��د �شعب ��ي
ودولي".
و�أ�ضاف القي�س ��ي �أن "المواجهة
بي ��ن الحكوم ��ة والف�صائ ��ل
الم�سلحة قادمة� ،شاء الكاظمي �أم
�أبى ،فتل ��ك الف�صائل ت�سيطر على
المناف ��ذ الحدودي ��ة ،ف ��ي الوق ��ت
الذي ت�سعى الحكوم ��ة لل�سيطرة
عل ��ى ه ��ذه المناف ��ذ ،وكذل ��ك �إذا
حاول �سحب ال�س�ل�اح منها �أي�ضا
�ستكون هناك مواجهة".

فال ��ح الفيا� ��ض باقناع عب ��د المهدي
بتمدي ��د �سق ��ف تنفي ��ذ الق ��رار �إل ��ى
بداي ��ة �شه ��ر ت�شري ��ن الأول المقبل،
حتى تتمكن قوى الح�شد من تطبيق
جميع البنود.
وتتعلق تلك البنود بتر�سانة الح�شد
ال�شعبي ومكان االعتدة والم�شاجب،
فيم ��ا �سُ رب ��ت �أنب ��اء ع ��ن �أن التمديد
كان ب�سب ��ب رف� ��ض بع� ��ض الف�صائل
الخ�ضوع لأوامر الحكومة.
ودعم تلك الأخبار ما جرى �آنذاك في
�سهل نين ��وى ،حيث ب ��دت الحكومة
وك�أنه ��ا تراجعت عن قرارها ال�سابق
ب�سحب لواء  ،30المعروف بـ"ح�شد
ال�شب ��ك" م ��ن �سه ��ل نين ��وى� ،شم ��ال

المو�صل ،وا�ستبداله كحل و�سط.
وج ��اء ف ��ي الأم ��ر الديوان ��ي ال ��ذي
ت�ضم ��ن  10نق ��اط "�ض ��رورة �إنه ��اء
المظاه ��ر الم�سلح ��ة وارتب ��اط
الح�شد ر�سم ًي ��ا بالقائد العام للقوات
الم�سلح ��ة و�إنهاء جمي ��ع الت�سميات
الت ��ي كان ��ت ت�ستعم ��ل خ�ل�ال فت ��رة
الح ��رب عل ��ى داع� ��ش ،وا�ستبداله ��ا
بـت�سمي ��ات ع�سكري ��ة (فرق ��ة ،ل ��واء،
فوج�..إلخ)".
وبموج ��ب المر�س ��وم ،فق ��د من ��ع
رئي�س ال ��وزراء الف�صائ ��ل الم�سلحة
الت ��ي تخت ��ار العم ��ل ال�سيا�س ��ي من
حم ��ل ال�سالح ،وكذلك �أم ��ر الأجنحة
الع�سكري ��ة للف�صائل بقطع �أي عالقة

بالأجنحة ال�سيا�سية.
ولم تعلق �أي جهة حينها على القرار،
با�ستثن ��اء كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه ،التي
المحت الى رف�ض خطة عبد المهدي،
وطالب ��ت في الوقت نف�س ��ه الحكومة
العراقي ��ة ب�إخ ��راج االمريكيي ��ن
وال�ش ��ركات االمريكي ��ة العامل ��ة في
البالد.
م ��ن جهت ��ه يق ��ول فه ��د �سع ��د ،اح ��د
المتظاهري ��ن من باب ��ل لـ(المدى) ان
"المتظاهري ��ن ي�سع ��دون ال ��ى دعم
حكوم ��ة الكاظم ��ي بالوق ��وف �ض ��د
االح ��زاب والملي�شيات التي تريد ان
تجر البالد الى الفو�ضى".
وكان المفاو� ��ض العراقي والمر�شح
ال�ساب ��ق ل ��وزارة الخارجي ��ة حارث
ح�س ��ن ،ق ��ال ف ��ي كالم مثي ��ر عق ��ب
االف ��راج ع ��ن المعتقلين ف ��ي "عملية
ال ��دورة" ،بان الحكوم ��ة لن ت�ستطع
مواجه ��ة "الع�صاب ��ات" ف ��ي ا�ش ��ارة
الى "الملي�شيات" اال بالح�صول على
"دعم مجتمعي وا�سع".
وا�ض ��اف النا�شط فه ��د �سعد ان "تلك
الملي�شي ��ات لديها اح ��زاب كبيرة في
البرلمان كما انه ��ا ت�ستطيع ال�ضغط
على الق�ض ��اء ،فيما الحكومة ال تملك
غير �صوتنا نحن المتظاهرون".
وتو�سعت بعد ظهر ام�س ،التظاهرات
في بغ ��داد الى �ساح ��ة الطيران ،وتم
اغ�ل�اق الط ��رق ف ��ي محي ��ط �ساح ��ة
التحرير.
وا�شار �سعد الذي ا�ستطاع الو�صول
بع ��د الظه ��ر ال ��ى بغ ��داد ،ال ��ى ان
"االح ��زاب اخرج ��ت الملي�شي ��ات
واطلق ��ت �س ��راح المته ��م باالره ��اب
رافع العي�س ��اوي ،بينما اخواننا من
المتظاهري ��ن ال نع ��رف حت ��ى اماكن
احتجازهم".
ووف ��ق نا�شطي ��ن ،هن ��اك نح ��و 60
متظاهرا ونا�شطا و�صحفيا وحقوقيا
مازالوا في عداد المفقودين ،حيث لم
تع ��رف اماكنهم منذ ا�شهر على الرغم
من اع�ل�ان رئي�س الحكوم ��ة ،ال�شهر
الما�ضي ،ت�شكيل لجنة برئا�سة وزير
الداخلي ��ة للك�ش ��ف ع ��ن "المعتقالت
ال�سرية".

تعـزيـــ��ة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ا�ض َي ًة
(( َيا �أَ َّي ُت َها ال َّن ْف ُ
�س المْ ُ ْط َم ِئ َّن ُة ْ
ار ِج ِعي ِ�إ ىَل َر ِّب ِك َر ِ
ادي َوادْ ُخ ِلي َج َّن ِتي))
َم ْر ِ�ض َّي ًة َفادْ ُخ ِلي يِف ِع َب ِ

�صدق اهلل العظيم

تتقدم عائلة
املرحوم �سالم حممد علي املظفر
أحر التعازي بوفاة
ب� ِّ

احلاج ماجد هادي �آل ناجي
الذي وافته املنية يوم الثالثاء
املوافق  30حزيران � 2020سائلني اهلل
للفقيد الرحمة واملغفرة وللأ�سرة
والأهل والأحباب ال�صرب وال�سلوان
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

محليات

ال�صحة حتدد بدائل لقرار اللجنة
العليا حول حظر التجوال
 متابعة املدى

قررت اللجنة العليا لل�صحة وال�سالمة
في العراق عدم فر�ض حظر �شامل
للتجوال ،في مخالفة لمقترحات وزارة
ال�صحة ونقابة الأطباء في البالد.
وذكر الفريق الإعالمي للجنة �إن
قررت عدم فر�ض حظر �شامل
اللجنة ّ
للتجوال في البالد ،خالل الأيام
المقبلة.

كما بني� ،أن حظر التجوال اجلزئي �سيكون من ال�ساعة
ال�سابعة م�سا ًء وحتى ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا.
وجاء الق ��رار خمالف ًا ملقرتح تقدمت ب ��ه وزارة ال�صحة
لفر�ض حظر �ش ��امل للتجوال ملدة �ش ��هر على الأقل ،بعد
ارتفاع معدل الإ�صابات وحاالت الوفاة ،خ�شية خروج
الأمور عن ال�سيطرة وانهيار النظام ال�صحي متام ًا.
وق ��ال مدي ��ر ال�ص ��حة العام ��ة يف ال ��وزارة ريا�ض عبد
الأم�ي�ر ،يف وقت �س ��ابق الأحد� ،إن "اتفاق� � ًا جرى على
�ض ��رورة تطبي ��ق حظر �ش ��امل و�ص ��ارم للتج ��وال ملدة
ال تق ��ل عن  30يوم� � ًا ،بعد ارتفاع الإ�ص ��ابات و�س ��رعة
انت�ش ��ار الفايرو�س وبعد درا�س ��ة الو�ض ��ع الوبائي من
قب ��ل جلنة اخل�ب�راء ،ال�س ��يما �أن الإج ��راءات الوقائية
واالعتماد عل ��ى وعي املواطن بالفرتة املا�ض ��ية مل ي�ؤد
�إىل النتائج املرجوة".
و�أ�شار عبد الأمري� ،إىل �ضرورة اتخاذ �إجراءات داعمة
للنظام ال�صحي يف حال عدم فر�ض حظر للتجوال ،من
خالل زيادة عدد الردهات والأ�سرة ،بحيث تكون كافية
لأع ��داد الإ�ص ��ابات ،مرجح ًا ت�س ��جيل �أكرث م ��ن � 5آالف
�إ�صابة جديدة مع مطلع الأ�سبوع املقبل.
كما بني� ،أن "جلنة عالجية فنية على توا�ص ��ل م�س ��تمر
م ��ع منظم ��ة ال�ص ��حة العاملي ��ة ودول الع ��امل لتحدي ��ث
برتوكوالت العالج ب�ش ��كل م�س ��تمر وح�س ��ب املعطيات
اليومي ��ة" ،داعي� � ًا جمي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات �إىل "ت�ش ��ديد

الإج ��راءات وتوعية املواطن و�ض ��بط حركته من جهة،
و�إ�س ��ناد وزارة ال�ص ��حة يف قدراتها العالجية من جهة
�أخرى".
ودع ��ا نقيب االطب ��اء عبدالأم�ي�ر ال�ش ��مري� ،إىل فر�ض
حظر �شامل للتجوال ملدة � 3أ�سابيع على الأقل.
وقال ال�ش ��مري "ب�س ��بب زي ��ادة اال�ص ��ابات بفايرو�س
كورونا ُ
و�شح امل�ستلزمات الطبية ونق�ص االوك�سجني،
ً
�أ�ص ��بح من ال�ض ��روري جدا فر�ض حظر وحجر �صحي
�ش ��امل وتطبي ��ق �إجراءات �ص ��حية حازمة مل ��دة ال تقل
عن ثالث ��ة �أ�س ��ابيع متوا�ص ��لة ،لتقليل عدد الإ�ص ��ابات
و�إمكانية ا�س ��تيعابها ،وبعك�س ذلك علينا تقبل ح�صول
خ�س ��ائر كبرية بالأرواح واحتمال انهيار يف اخلدمات
ال�صحية وما قد يتبعه من فو�ضى".
م ��ن جهة �أخرى �ش ��ادت بعث ��ة الأمم املتحدة يف العراق
(يونامي)�،أم� ��س االربعاء ،ب�ش ��جاعة الك ��وادر الطبية
العراقي ��ة والتزامهم بحماي ��ة املواطنني يف ظل جائحة
كورونا.
وقال ��ت البعث ��ة يف تدوين ��ة� ،أطل ��ت عليها امل ��دى �أم�س
االربع ��اء � ،إنه "ال ت ��زال الك ��وادر الطبية يف اخلطوط
الأمامي ��ة م ��ن �أجل احتواء و�ص ��د فايرو� ��س كورونا"،
مبين ��ة �أن "بعث ��ة الأمم املتح ��دة مل�س ��اعدة الع ��راق
(يونام ��ي) ت�ش ��يد ب�ش ��جاعتهم ال�شخ�ص ��ية والتزامه ��م
بحمايتنا جميع ًا".
ً
و�أ�ض ��افت "علين ��ا جميع� �ا القي ��ام بدورنا ،ف ��كل �إجراء
نتخ ��ذه له �أهمي� � ٌة يف احت ��واء الفايرو�س،.علينا اتباع
توجيهات ال�سلطات ال�صحية
فيم ��ا ا�س ��تغرب رئي�س خلي ��ة الأزم ��ة النيابي ��ة النائب
الأول لرئي�س الربملان ،ح�س ��ن الكعبي ،من تخ�ص ��ي�ص
املالي ��ة  50ملي ��ار دين ��ار لوزارة ال�ص ��حة ،م�ؤك ��د ًا �أنها
جاءت بعد فوات الآوان ووفاة مئات العراقيني ب�س ��بب
نق�ص الأوك�سجني.
واعت�ب�ر الكعب ��ي ،يف بي ��ان ملكتب ��ه االعالم ��ي ،ام� ��س
االربعاء ت�س ��ويف وزير املالية وعدم ا�ستجابته ملطلب
خلية االزمة النيابية بتمويل وزارة ال�ص ��حة كان �سبب
مبا�شر الرتفاع الوفيات بعموم البالد ،مبديا ا�ستغرابه
ال�ش ��ديد م ��ن قي ��ام وزارة املالية بتخ�ص ��ي�ص  50مليار
دينار اىل وزارة ال�ص ��حة ملواجهة فريو�س كورونا بعد
" فوات الأوان " ووفاة املئات جراء نق�ص االوك�سجني
وع ��دم توفر اال�س ��رة و امل�س ��تلزمات الدوائي ��ة والعدد
الطبية الالزمة يف م�ست�شفيات البالد .
و�أو�ضح ان "الت�سويف واملماطلة يف ت�أخري اال�ستجابة
للمطالبات املتكررة خللية االزمة النيابية من قبل وزير
املالية والكادر املتقدم يف الوزارة وعدم متويل وزارة
ال�ص ��حة باالموال الكافية ملواجهة وباء كورونا و�س ��د
النق� ��ص احلا� ��ص يف التجهيزات ال�ص ��حية والدوائية
والطبية ،كان احد اال�سباب املبا�شرة الرتفاع اال�صابات
والوفيات بهذا الفريو�س يف بغداد وعموم املحافظات
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هل � ّأثرت �أزمة كورونا على تجارة المخدرات في العراق
دعاء يو�سف
�أكد مكت ��ب الأمم املتحدة املعن ��ي باملخدرات
واجلرمية  ،عرب تقري ��ره العاملي للمخدرات
لع ��ام  2020عن �أن ت�أث�ي�ر جائحة كوفيد-19
على �أ�س ��واق املخ ��درات غري مع ��روف متام ًا
حت ��ى الآن� ،إ ّال �أن القي ��ود احلدودية والقيود
الأخ ��رى املرتبط ��ة بالت�ص ��دي له ��ا ،ت�س ��ببت
بنق�ص فعلي يف املخدرات يف ال�شوارع ،مما
�أدى �إىل زيادة الأ�سعار وانخفا�ض يف درجة
النقاء.
وجاء يف التقرير "نتيجة للتداعيات الناجتة
ع ��ن كوفي ��د ،-19قد ي�ض ��طر املتاج ��رون �إىل
�إيجاد طرق و�أ�ساليب جديدة ،وتزداد �أن�شطة
التهريب عرب ال�شبكة املظلمة وال�شحنات عرب
الربيد ،على الرغم من تعطل �سل�سلة التوريد
الربيدية الدولية".
و�أ�شار �إىل �أن الوباء "ت�سبب يف نق�ص املواد
الأفيونية مما قد ي�ؤدي �إىل بحث الأ�شخا�ص
عن املواد املتاحة ب�س ��هولة �أكرب مثل الكحول
�أو البنزوديازيبين ��ات �أو اخلل ��ط بالعقاق�ي�ر
اال�ص ��طناعية .وقد تظه ��ر �أمناط ا�س ��تخدام
�أكرث �ضرر ًا مع حتول بع�ض امل�ستخدمني �إىل وتعليق ًا على ذلك ،يقول حميد "هذه املعدالت
كانت قب ��ل تف�ش ��ي الوباء ،ولكنه ��ا يف تزايد
احلقن� ،أو احلقن ب�شكل متكرر".
�صناعة املخدرات وجتارتها
الآن ،لأن عملية �ص ��ناعة املخدرات وجتارتها
م ��ن جهت ��ه ،ح� � ّذر اخلب�ي�ر القان ��وين يا�س ��ر يف �أزمة كورونا حتتاج ملتعاطني جدد ،لتلقي
حمي ��د من �أن ارتفاع معدالت البطالة ب�س ��بب الأم ��وال التي تتف ��اوت عادة بح�س ��ب جودة
فايرو�س كورونا قد يدفع بالكثريين لتعاطي املخدرات".
قانوني ًا
املخدرات �أو العمل يف توزيعها.
يق ��ول "من �ش ��به امل�ؤك ��د �أن جت ��ار املخدرات وفق قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية رقم
الآن يعان ��ون ب�س ��بب �ص ��عوبة توزيعه ��ا )50( .ل�س ��نة " 2017يعاق ��ب باحلب� ��س م ��دة
وه ��ذا ق ��د يدفعهم للبح ��ث عن مناف ��ذ جديدة ال تق ��ل عن �س ��نة واحدة وال تزي ��د على ثالث
وموزع�ي�ن ،خا�ص ��ة �أن �ص ��ناعة املخ ��درات �س ��نوات .وبغرامة ال تقل عن خم�س ��ة ماليني
دين ��ار وال تزي ��د عل ��ى ع�ش ��رة مالي�ي�ن دينار
�شائعة يف البالد".
ّ
وكان الق�ض ��اء العراق ��ي �أكد يف وقت �س ��ابق كل من �أ�س ��تورد �أو �أنتج �أو�ص� �نع �أو حاز �أو
وج ��ود جت ��ار ي�س ��عون لنقل جتربة �ص ��ناعة �أح ��رز �أو ا�ش�ت�رى مواد خم ��درة �أو م�ؤثرات
مادة الكري�س ��تال وا�س ��تحداث م�ص ��انع لهذا عقلية �أو �س�ل�ائف كيميائي ��ة �أو زرع نبات ًا من
النبات ��ات الت ��ي ينت ��ج عنها مواد خم ��درة �أو
ال�ش�أن بع�ضها قيد الإن�شاء يف العراق.
ي�ض ��يف حمي ��د "عندم ��ا تنعدم فر� ��ص العمل م�ؤثرات عقلية �أو �أ�ش�ت�راها بق�ص ��د التعاطي
يبد�أ العاطل با�س ��تغالل الفر�صة واالنخراط واال�ستعمال ال�شخ�صي".
ب�س ��وق املخدرات للح�صول على بع�ض املال ،وكذلك عاقبت املادة ( )33من القانون نف�س ��ه
كما �سي�ض ��طر املدمن �إىل املقاي�ضة ب�أي �شيء باحلب�س مدة ال تقل عن �س ��تة �أ�شهر وال تزيد
�أو االقرتا�ض ودفع �ضعف الثمن مقابل منحه على �سنتني وبغرامة ال تقل عن ثالثة ماليني
دين ��ار وال تزي ��د عل ��ى خم�س ��ة مالي�ي�ن دينار
املخدرات".
و�أ�ص ��در الق�ض ��اء العراقي تقرير ًا �أ�ش ��ار فيه كل م ��ن �س ��مح للغري بتعاط ��ي املخ ��درات �أو
�إىل "تزاي ��د خط�ي�ر" يف ظاه ��رة تعاط ��ي امل�ؤث ��رات العقلي ��ة يف �أي م ��كان عائد له ولو
املخ ��درات ال�س ��يما الن ��وع الذي يطل ��ق عليه كان بدون مقابل
ا�سم الكري�س ��تال ،خا�صة يف �ص ��فوف �شبان كما ن�صت املادة ( )288من القانون نف�سه على
الأحي ��اء الفق�ي�رة� ،إذ بلغ ��ت املع ��دالت يف "عقوبة ال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت وبغرامة ال
الر�صافة وحدها نحو  50ق�ضية خالل اليوم تقل عن ع�ش ��رة مالي�ي�ن دين ��ار وال تزيد على
الواحد.
ثالثني مليون كل من �أدار �أو �أعد �أو هي�أ مكان ًا

لتعاطي املخ ��درات وامل�ؤث ��رات العقلية ومن
�أغ ��وى حدث ًا و�ش ��جع زوجه �أو �أح ��د �أقربائه
حتى الدرجة الرابع ��ة على تعاطي املخدرات
�أو امل�ؤث ��رات العقلي ��ة وللمحكمة ب ��د ًال من �أن
تفر� ��ض العقوب ��ة �أن تلزم من تعاط ��ى املواد
املخ ��درة مبراجعة عيادة نف�س ��ية تن�ش� ��أ لهذا
الغر� ��ض مل�س ��اعدته عل ��ى التخل�ص م ��ن عادة
تعاطي املخدرات".
يف هذا ال�س ��ياق ،يق ��ول املحامي ناظم كرمي
�إن "�صناعة املخدرات وجتارتها وا�سعة يف
البالد وخا�صة يف الو�سط واجلنوب.
وي�ض ��يف "ع�ص ��ابات املخ ��درات يف الب�ل�اد
لديه ��ا خربة وم�س ��لحة وربمّ ا تتلق ��ى الدعم
حت ��ى من �شخ�ص ��يات متنفذة ،ل ��ذا لي�س من
ال�سهولة ال�سيطرة عليها".
ويتاب ��ع ك ��رمي �أن "الف�س ��اد امل�ست�ش ��ري يف
الب�ل�اد كان ل ��ه الدور الكب�ي�ر يف تنامي هذه
�ص ��ناعة وجت ��ارة وتعاطي ،لأن الر�ش ��اوى
واملح�س ��وبية م ��ن �ض ��من �أن�ش ��طة ه ��ذه
الع�صابات".
"خ�شية الف�ضيحة"

ويع ��د خم ��در الكري�س ��تال م ��ن �أك�ث�ر �أنواع
املخ ��درات رواج� � ًا يف الب�ل�اد ،فبع ��د �أن كان
العراق ممر ًا للمخدرات �إىل الدول املجاورة
ب ��ات الآن م ��ن �أك�ث�ر دول املنطقة ا�س ��تهالكا
له ��ذا النوع من املخ ��درات ،ح�س ��ب مكافحة
املخدرات التابعة لوزارة الداخلية.
ون�ش ��رت �ص ��حيفة "الغارديان" الربيطانية
يف منت�ص ��ف �آب  ،2019تقرير ًا �أ�شارت فيه

�إىل �أن حمافظ ��ة الب�ص ��رة �أق�ص ��ى اجلنوب
العراقي �أ�صبحت مركز ًا ملرور املخدرات من
�إيران ال �سيما الكري�ستال ،و�أكدت �أن �سجون
املدين ��ة تكتظ باملدمن�ي�ن ومهربي املخدرات
من التجار ال�صغار و�أفراد الع�صابات.
تقول اخلب�ي�رة يف علم النف� ��س االجتماعي
الدكت ��ورة �ص ��بيحة ال�ص ��احلي �إن "تعاطي
املخدرات يبد�أ عادة بورطة �صغرية ال تقوى
ال�ضحية على مواجهتها خ�شية الف�ضيحة".
وت�ض ��يف "ل ��و كان املتعاطي من �أ�س ��رة غري
فقرية ملا ت ��ورط لدرجة تهديده با�س ��تهداف
�أفراد �أ�س ��رته فيما لو حاول االبتعاد عن هذا
الطريق".
وهن ��اك الكثريون ممن �أدمن ��وا على تعاطي
املخ ��درات وجنح ��وا يف الإق�ل�اع عنها .لكن
مب�س ��اعدة عوائله ��م يف ذل ��ك� ،أم ��ا العوائل
املفكك ��ة ف�س ��ينتهي احل ��ال باملتعاط ��ي �إىل
ال�سجن �أو االنتحار ،وفق ال�صاحلي.
وكانت مفو�ضية حقوق الإن�سان ك�شفت عام
 ،2019ع ��ن ت�س ��جيل �أك�ث�ر من �س ��بعة �آالف
حمكوم بق�ض ��ايا املخ ��درات منه ��م  125من
الإناث.
وقال ع�ضو مفو�ضية حقوق الإن�سان ،فا�ضل
الغ ��راوي� ،إن "�أغلب �أن ��واع املخدرات التي
يتعاطاه ��ا املدمن ��ون ه ��ي مادة الكري�س ��تال
بالدرج ��ة الأوىل تليه ��ا م ��اده الكبتاغون �أو
ما يع ��رف ( .)1-0والفئ ��ات العمرية الأكرث
تعاطيا (� )39-25سنة تليها (� )25-16سنة،
ما يعني �أنهم جميع ًا �شباب".

م�صدر م�س�ؤول يعزوها لبعد م�صدر التجهيز وتحكم مرافقي المر�ضى بالإ�سطوانات

�أزمة الأوك�سجين الطبي تتفاعل في ذي قار واالتهامات تطال م�س�ؤولين و�أحزاب با�ستغالل الأزمة

 ذي قار  /ح�سني العامل
�ش ��هدت حمافظة ذي ق ��ار والأيام القليلة
املا�ض ��ية املزيد م ��ن التداعي ��ات يف �أزمة
الأوك�س ��جني الطب ��ي الذي ا�ش ��تد الطلب
علي ��ه بع ��د ارتف ��اع مع ��دالت امل�ص ��ابني
بفايرو� ��س كورون ��ا  ،وفيم ��ا وجه ��ت
احلكومة املحلية �أ�صابع االتهام لعدد من
امل�س� ��ؤولني بالتق�ص�ي�ر وقررت �إحالتهم
اىل الق�ض ��اء بع ��د العث ��ور عل ��ى معملني
معطلني لإنتاج الأوك�سجني يف م�ست�شفى
بنت الهدى � ،أ�شار عدد من النا�شطني اىل
قيام بع� ��ض اجلهات احلزبية مبحاوالت
لتوظي ��ف الأزم ��ات الناجمة ع ��ن جائحة
كورونا لأغرا�ض �سيا�سية.
وقال النائب االول ملحافظ ذي قار حازم
جبار غ ��ايل الكناين يف ت�ص ��ريح للمدى
عقب الك�ش ��ف عن معملني معطلني لإنتاج
غاز الأوك�سجني الطبي يف م�ست�شفى بنت
اله ��دى �إنه " وجه الدائ ��رة القانونية يف
ديوان املحافظة مبفاحت ��ة هيئة النزاهة
لفت ��ح حتقي ��ق بت ��ورط � 3أ�ش ��خا�ص من

منت�س ��بي م�ست�ش ��فى بنت الهدى للوالدة
واالطف ��ال يف ق�ض ��ية تعطي ��ل معمل�ي�ن
للغاز الطبي مت الك�ش ��ف عنهما م�ؤخر ًا "،
مبينا �أن " �أحد املعامل �ص ��الح للعمل وال
ينق�صه �أي �شيء وطاقته االنتاجية 400
�إ�سطوانة يومي ًا".
و�أ�ش ��ار الكن ��اين اىل �أن " املعمل املذكور
مت ت�ش ��غيله ب�ص ��ورة جتريبي ��ة ي ��وم
�أم� ��س ( االثنني ) و�أنتج � 200إ�س ��طوانة
�أوك�س ��جني كمرحل ��ة �أولي ��ة" ،الفت� � ًا اىل
�أن " املعم ��ل الآخ ��ر با�ش ��رت امل�ل�اكات
الهند�س ��ية يف �ش ��ركة نف ��ط ذي ق ��ار
ب�صيانته متهيد ًا لت�ش ��غيله و�سد النق�ص
احلا�صل بالأوك�سجني الطبي".
و�أو�ض ��ح الكناين �أنه " عرث على معملني
معطل�ي�ن النت ��اج االوك�س ��جني الطب ��ي
خ�ل�ال جولة تفقدية ق ��ام بها يوم ( االحد
) املن�ص ��رم اىل م�ست�ش ��فى بن ��ت اله ��دى
" ،و�أ�ض ��اف �أن ��ه " عند اال�ستف�س ��ار من
امل�س� ��ؤولني يف امل�ست�ش ��فى ع ��ن �أ�س ��باب
توق ��ف املعملني املذكوري ��ن يف ظل �أزمة
الأوك�س ��جني التي ت�ش ��هدها املحافظة مل

تكن لديهم �إجابة مقنعة ومل يك�شفوا عن
الأ�س ��باب احلقيقية التي دفعتهم لإيقاف
االنت ��اج يف املعمل�ي�ن املذكورين وهو ما
ا�ستدعى مفاحتة هيئة النزاهة للتحقيق
معهم".
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر ت ��داول نا�ش ��طون
عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
معلومات ع ��ن قيام �أتباع �أح ��د الأحزاب
الديني ��ة باال�س ��تحواذ على �إ�س ��طوانات
االوك�س ��جني الطب ��ي العائدة مل�ست�ش ��فى
احل�س�ي�ن التعليمي وتخزينها يف �إحدى
احل�سينيات لأغرا�ض غري معروفة.
ويف غ�ض ��ون ذل ��ك ذك ��ر قائ ��د �ش ��رطة
حمافظة ذي قار العميد حازم الوائلي يف
ت�صريحات �ص ��حفية تابعتها املدى �إنه "
تلقى مكامل ��ة هاتفية من �أحد رجال الدين
يف مدينة النا�صرية يبلغه بوجود قرابة
الـ� 200إ�س ��طوانة اوك�س ��جني فارغة يف
قاعة ح�س ��ينية ال�س ��فراء الأربعة التابعة
ملكتب جماعة الف�ض�ل�اء يف النا�صرية "،
مبين ًا �أن " الغاية من جمع الإ�س ��طوانات
هو �إعادة تعبئتها وتوزيعها ملر�ضى

فايرو� ��س كورونا الذي ��ن يتلقون العالج
يف منازلهم".
و�أك ��د الوائل ��ي �أن ��ه �س ��يجري املبا�ش ��رة
بنقلها �صباح يوم ( الثالثاء) املا�ضي .
ويف ذات ال�س ��ياق �أ�ش ��ار نا�ش ��طون اىل
دور �أحد الربملانيني من حتالف �سائرون
يف توظيف �أزمة االوك�س ��جني وق�ض ��ايا
�أخرى تتعلق مبلف امل�ص ��ابني بفايرو�س
كورون ��ا لأغرا� ��ض �سيا�س ��ية �إذ كتب ��ت
النا�ش ��طة املعروفة يف جمال التظاهرات
املطلبي ��ة �إمي ��ان الأم�ي�ن عل ��ى �ص ��فحتها
يف موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي ( في�س
ب ��وك ) وتابعتها املدى �إن " النائب غائب
العمري من كتلة �س ��ائرون ،جرى تداول
ا�س ��مه كث�ي�ر ًا خ�ل�ال �أزم ��ة الأوك�س ��جني
يف املحافظ ��ة  ،وكذل ��ك يف ق�ض ��ية تغيري
مدي ��ر ع ��ام �ص ��حة ذي ق ��ار ( الدكت ��ور
عب ��د احل�س�ي�ن اجلاب ��ري ) " ،وبينت �أن
" الأطب ��اء واملتظاهري ��ن احلا�ض ��رين
اجتم ��اع املحافظ واحلكوم ��ة املحلية مع
مدير ال�ص ��حة  ،الحظ ��وا هيمنة العمري
عل ��ى االجتم ��اع فه ��و م ��ن يتكل ��م ويربر

وال يف�س ��ح املج ��ال حت ��ى ملدير ال�ص ��حة
باحلديث".
وتابع ��ت الأم�ي�ن �أن " العم ��ري كان
يرف� ��ض رف�ض� � ًا قاطع ًا ق ��رار �إقال ��ة مدير
ال�ص ��حة ويتكل ��م بال�ض ��د م ��ن املحاف ��ظ
ونائ ��ب املحاف ��ظ " ،وت�س ��اءلت الأمني "
مل ��اذا يتجاوز �ص�ل�احياته كنائب برملاين
 ،فواجب ��ه ت�ش ��ريعي وال يحق له التدخل
بعم ��ل احلكوم ��ة املحلي ��ة واجله ��ات
التنفيذية".
وا�ض ��افت النا�ش ��طة املدنية " ه ��ل هناك
�أمور خفية ومناف�س ��ات حزبية  ،يف هذه
الأزم ��ة ؟  ،وه ��ل هن ��اك �أط ��راف ال يهمها
موت �أعداد �إ�ضافية من �أهايل ذي قار؟"،
ودع ��ت " احلكوم ��ة املركزي ��ة واجلهات
الق�ض ��ائية اىل فت ��ح حتقيق يف �أ�س ��باب
�أزمة الأوك�س ��جني والك�ش ��ف ع ��ن دوافع
الأطراف التي تقف وراءها".
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال مدي ��ر ق�س ��م ال�ص ��حة
العام ��ة الدكت ��ور حي ��در عل ��ي حنتو� ��ش
للم ��دى ع ��ن الأزم ��ات الناجمة ع ��ن وباء
الكورون ��ا يف املحافظة وال �س ��يما تكرار

�أزم ��ة نق�ص غاز الأوك�س ��جني الطبي يف
م�ست�شفى احل�س�ي�ن التعليمي املخ�ص�ص
حلج ��ر امل�ص ��ابني بفايرو� ��س الكورون ��ا
�إن " �أزم ��ة نق�ص الأوك�س ��جني واردة يف
حمافظ ��ة ذي قار ك ��ون ال يوجد م�ص ��در
قري ��ب لتزوي ��د معام ��ل املحافظ ��ة بغ ��از
الأوك�س ��جني ال�س ��ائل و�إن �أقرب م�ص ��در
جتهي ��ز ه ��و يف العا�ص ��مة بغ ��داد "،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " �ش ��حنات الغاز ال�سائل
امل�س ��توردة من �إيران والقادمة من �إقليم
كرد�ستان تتطلب موافقات واجراءات قد
ت�ؤخر و�صولها للمحافظة".
منوه ًا اىل �أن " هناك م�ش ��اكل عند املنافذ
احلدودية عند نقل الغاز من خارج البالد
وكذل ��ك م ��ع ال�س ��يطرات الداخلي ��ة عن ��د
نقل طلبي ��ات الغاز م ��ن �إقليم كرد�س ��تان
اىل املحافظ ��ة حي ��ث احتج ��زت �إح ��دى
�ش ��احنات االوك�س ��جني القادم ��ة م ��ن
ال�س ��ليمانية م�ؤخر ًا يف حمافظة كركوك
ومل يفرج عنها �إال بعد تدخل حمافظ ذي
ق ��ار وقائد العملي ��ات يف املنطقة الفريق
�سعد احلربية".

و�أ�ش ��ار مدير ق�س ��م ال�ص ��حة العامة �أن "
ت�أخ ��ر و�ص ��ول �ش ��حنات الغاز يت�س ��بب
يف كث�ي�ر م ��ن الأحيان بتوق ��ف منظومة
الأوك�س ��جني يف م�ست�ش ��فى احل�س�ي�ن
التعليم ��ي ك ��ون امل�ست�ش ��فى يحت ��اج اىل
تزوي ��ده ب�ش ��حنة م ��ن الغ ��از املذكور كل
يومني" ،م�ؤكد ًا �أن تعقيد االجراءات يف
ظل فر�ض احلظر �أ�س ��هم ب�ص ��ورة كبرية
يف تفاقم �أزمة الأوك�سجني".
و�ش ��دد حنتو�ش "على �ض ��رورة �إن�ش ��اء
معم ��ل لإنت ��اج غ ��از الأوك�س ��جني الطبي
باملحافظة حلل م�ش ��كلة النق�ص يف املادة
املذكورة ب�صورة جذرية".
وا�س ��تدرك مدي ��ر ق�س ��م ال�ص ��حة العامة
�أن " �أزم ��ة الأوك�س ��جني و�إن كان ��ت
ناجم ��ة ع ��ن ت�أخ ��ر التجهي ��ز �إال �أن هناك
م�ش ��كلة تنظيمي ��ة �أخ ��رى ناجم ��ة ع ��ن
حتك ��م املرافقني للمر�ض ��ى با�س ��طوانات
الأوك�س ��جني �إذ ي�ستحوذ كل مرافق على
� 5إ�س ��طوانات اوك�س ��جني ويحجزه ��ا
ملري� ��ض واح ��د ويح ��رم بقي ��ة املر�ض ��ى
منه ��ا" ،مبين� � ًا �أن " دائ ��رة ال�ص ��حة
لديه ��ا حاليا اكرث م ��ن � 2000إ�س ��طوانة
�أوك�س ��جني و�إن �إجمايل عدد املر�ضى يف
م�ست�شفى احل�س�ي�ن بحدود  400مري�ض
لكن حال ��ة الهلع التي ت�س ��يطر على ذوي
املر�ض ��ى جتعله ��م يحاول ��ون ال�س ��يطرة
على تلك اال�سطوانات حتى قبل تفريغها
م ��ن ال�ش ��احنات وه ��ذا م ��ا يجع ��ل �إدارة
امل�ست�شفى تفقد ال�سيطرة".
و�ش ��دد حنتو�ش على " �ض ��رورة �ض ��بط
�س ��لوك املرافقني للمر�ضى وعدم ال�سماح
لهم بالتحكم با�سطوانات الأوك�سجني "،
م�ؤكد ًا �أن دائرة ال�صحة �سبق و�أن طلبت
من القوات االمنية التدخل ملعاجلة الأمر
وفر� ��ض ال�س ��يطرة �إال �أن امل�ش ��كلة ل�ل��آن
مازال ��ت قائم ��ة ودون ا�س ��تجابة فاعل ��ة
لأنهائه ��ا واحلد م ��ن تواجد املرافقني يف
م�ست�شفى العزل".
و�أو�ضح مدير ق�س ��م ال�صحة العامة �أن "
م�ش ��كلة املرافقني للمر�ض ��ى باتت م�شكلة
�أمنية ولي�س ��ت �إدارية فقط كون منت�سبو
امل�ست�ش ��فى باتوا عاجزي ��ن عن مواجهة
املرافقني وال�سيطرة عليهم ".
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�أكد �أن "التطبيعية" قطعت ن�صف الطريق بنجاح � ..شامل كامل:

النظام الأ�سا�س جاهز لتقويمه من الفيفا بـ  100ع�ضو وروابط جديدة ووالية دورتين
 ح��ي��ث��ي��ات ت���ج���دي���د ع���ق���د ك��ات��ان��ي��ت�����ش ل����م ت��ح�����س��م  ..وخ���ب���ي���ر ه���ول���ن���دي ���س��ي��ت��و ّل��ى ت���ط���وي���ر ك���رت���ن���ا ف��ن��ي � ًا
 م����راك����ز ال���م���وه���وب���ي���ن م�������ش���روع ���س��ت��رات��ي��ج��ي ل��ل��ع��ب��ة  ..وق���������رارات ه��ي��ئ��ت��ن��ا ال ت��خ�����ض��ع ل�����ض��غ��وط درج�����ال
 دوري الأول���������ى م��ث��ي��ر ف����ي ال���م���ن���اط���ق ال���خ���م�������س  ..وال زي��������ادة �أو ن���ق�������ص���ان ف����ي م���ن���اف�������س���ات ال��م��م��ت��از
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د د�.شام ��ل كام ��ل نائ ��ب رئي� ��س الهيئ ��ة
التطبيعية رئي�س اللجن ��ة الفنية والتطوير
�أن عم ��ل الهيئ ��ة مل يخرج عن امله ��ام الثالث
الت ��ي حدّده ��ا االحتاد ال ��دويل لك ��رة القدم
واملُح َك َم ��ة مبوعد ال يتج ��اوز مطلع ت�شرين
الأول املقب ��ل لإجنازها ،وه ��ي مت�شية �أمور
االحتاد التنظيمي ��ة للعمل الإداري اليومي،
و�إعادة ترتيب النظام الأ�سا�س لالحتاد مبا
ين�سجم مع املرحلة ،والإعداد لالنتخابات"،
وغري هذه املهام تربز بع�ض الأمور املرافقة
للعم ��ل ت�ضط ��ر الهيئ ��ة ملعاجلته ��ا واتخ ��اذ
القرار ال�صائب ب�ش�أنها.
وق ��ال كام ��ل لـ(امل ��دى) يف حدي ��ث �صري ��ح
عقب مبا�شرته العم ��ل يف الهيئة باجتماعها
الأول يف ال�ساد� ��س م ��ن ني�س ��ان 2020
":بالن�سب ��ة للمه ّم ��ة الأوىل� ،شرعن ��ا به منذ
البداي ��ة وان�سجام� � ًا مع امل�س�أل ��ة التنظيمية
عل ��ى ت�سهّيل جمرى العم ��ل جلميع اللجان،
و�سُ مّي الأخ حممد فرحان �أمين ًا ل�س ّر االحتاد
للمبا�شرة بالعمل التنظيمي الفعلي وتطبيق
اللوائح ودرا�سة الأهداف وتفعيل الأق�سام،
ومعاجل ��ة بع�ض الإ�شكالي ��ات على م�ستوى
ال ��كادر ،وبرغ ��م ع ��دم وج ��ود م�سابقات يف
امللع ��ب ،هن ��اك مرا�س�ل�ات وحت�ض�ي�رات
متوا�صلة للمنتخبات الوطنية.
و�أ�ضاف ":املهمة الثانية هي الأهم ،و�أعني
النظ ��ام الأ�سا�س ،كان ال ب� � ّد من حتديثه مع
املودي ��ل اجلدي ��د للفيف ��ا لع ��ام  2019الذي
ب ��رزت فيه �أم ��ور �أخرى تط ّلب ��ت مراجعتها
ك ��ي تن�سجم مع املوديل ال ��دويل ومع واقع
منظوم ��ة الكرة يف الع ��راق بخالف االحتاد
ال�ساب ��ق ال ��ذي عم ��ل نظامه ح�س ��ب موديل
."2017
وتاب ��ع  :بالن�سب ��ة لنا �ش ّكلن ��ا جلنة ملراجعة
النظام الأ�سا�س تت�ألف من الهيئة التطبيعية
وخ�ب�راء من خارجها ،وبد�أن ��ا العمل ب�شكل
يوم ��ي تقريب� � ًا ،و� ّأ�شرن ��ا عدة النق ��اط التي
يحتاجها النظام و�إعادة النظر يف املوجود،
وخ�ضعتْ اىل نقا�شات م�ستفي�ضة ،وعر�ضنا
م�س ��ودة التعديل عل ��ى الأندي ��ة الريا�ضية،
ويف اليوم�ي�ن املقبل�ي�ن ن�ستقب ��ل �آراء
�أع�ضاء الهيئة العام ��ة الذين ت�س ّلموا ن�سخ ًا
م ��ن امل�س ��ودة �أي�ض� � ًا  -كل خم�س ��ة �أع�ض ��اء
يف جمموع ��ة  -للتح ��اور وبي ��ان ال ��ر�أي
ع�ب�ر الدائ ��رة الإلكرتوني ��ة ب�سب ��ب جائحة
كورونا.
ات�صال الفيفا

وذكر كام ��ل ":للإعالم ر�أي �أي�ض� � ًا ،ال ب ّد �أن
ن�ستم ��ع ل ��ه بالطريق ��ة ذاته ��ا ،وو�صلنا اىل
و�ض ��ع اللم�س ��ات اجلديدة لن�سخ ��ة النظام،
وكان ل ��ديّ ات�ص ��ال �أم� ��س الأول الثالث ��اء
م ��ع الفيف ��ا حي ��ث كان يرتق ��ب �آخ ��ر �أخبار
النظ ��ام ،و�أعلمت� � ُه �أننا و�صلن ��ا اىل مرحلة
متقدّمة متثل ��ت بطبع م�سودة النظام باللغة
الإنكليزي ��ة ،ومت تبلي ��غ جلن ��ة مراجعته ��ا
بعقد اجتم ��اع مطلع الأ�سبوع املقبل لإعطاء
العمومي ��ة والإع�ل�ام �ص ��ورة وا�ضح ��ة عن
املرحلة الت ��ي و�صلتها امل�س ��ودة ،وبعد ذلك
نبعث الن�سخة اىل الفيفا اجلهة التي ك ّلفتنا
له ��ذا الغر�ض م ��ن �أجل تقومي ��ه وامل�صادقة
علي ��ه ،ث ��م نلتق ��ي العمومي ��ة لبي ��ان ر�أيه ��ا
بخ�صو�ص امل ��واد امل�ستحدثة يف النظام �أو
املواد التي ح�صل فيها تغيري".
�صالحية العمومية

و�أو�ض ��ح ":طلب م�س�ؤول ��و الفيفا �أن نبعث
لهم �أو ًال النظ ��ام الأ�سا�س ،بعدما ك ّنا نتوقع
�أن ن ّنج ��ز عملن ��ا ك ّل ��ه� ،أي نظام ��ي االحت ��اد
واالحت ��ادات الفرعي ��ة ،حي ��ث �أك ��دوا عل ��ى

الآن ،وك��ذل��ك لدينا ب��اب �آخ��ر ه��و مُنحة
الفيفا البالغة مليوين دوالر �أو من بقية
الأن�شطة اال�ستثمارية".
دوري الكرة

عام ��ة ،و�أ�صب ��ح متثي ��ل رواب ��ط الالعب�ي�ن
واملدرب�ي�ن واحل ��كام بثالث ��ة ممثل�ي�ن ل ��كل
رابط ��ة ح�س ��ب النظ ��ام اجلدي ��د ،و ّ
مت ��ت
�إ�ضافة رابطتي "الأكادمييات" و "اخلرباء
الأكادمييني" وهناك متثيل لروابط "الكرة
ال�شاطئي ��ة" و"ك ��رة ال�ص ��االت" و"الك ��رة
الن�سوي ��ة" �أي�ض� � ًا ،واملجال متاح �أم ��ام �أية
رابطة للدخول �ضمن الروابط املعتمدة يف
االحتاد �شريط ��ة �أن تكون نظامية ،والثالث
(االحت ��ادات الفرعي ��ة) ،و�أود الإ�ش ��ارة �إىل
�أن ��ه مت اتخ ��اذ ق ��رارات مه ّم ��ة مث ��ل حتديد
الدورة االنتخابية لأع�ضاء ونائبي الرئي�س
ورئي�س االحتاد بدورتني فقط".
لجان انتخابية

�ض ��رورة ت�س ّلمه ��م ن�سخة النظ ��ام ،ومن ثم
نتف� � ّرغ لإجن ��از نظ ��ام االحت ��ادات الفرعية
والالئح ��ة االنتخابي ��ة ،وثبّتوا لن ��ا موعد ًا
لإجنازه ��ا خ�ل�ال �أ�سب ��وع ،وبالن�سب ��ة لن ��ا
�سيك ��ون نظام االحتادات الفرعية �أ�سهل من
ناحيتي احلجم واملحتوى ،وميكن اجنازه
خ�ل�ال ثالث ��ة �أي ��ام ك ��ون النظ ��ام الأ�سا� ��س
لالحتاد هو الأ�صعب ،وهن ��ا �أود التو�ضيح
�أن م ��ا يُر�س ��ل اىل الفيفا م ��ن �أنظمة ال يعني
اكت�س ��اب ال�صيغة النهائي ��ة ،فالهيئة العامة
متتل ��ك �صالحية حتري ��ر الن�سخ ��ة النهائية
للنظام الأ�سا�س".
روابط جديدة

و�أ�ش ��ار كام ��ل� ،إىل �أن �":أه ��م متغ�ّي رّ ات
النظ ��ام الأ�سا�س اجلديد هو عدد املندوبني،
و�سيك ��ون عنوانه ��م م�ستقب�ل� ًا (�أع�ض ��اء
االحت ��اد) وعددهم جتاوز  90ع�ضو ًا ورمبا
ي�صل اىل  100ع�ضو حتت ثالثة م�سمّيات،
الأول (الأندي ��ة) وت�شمل النخب ��ة والدرجة
الأوىل ،والث ��اين (الرواب ��ط) وممك ��ن �أن
ت�ض ��اف روابط جدي ��دة بد�أت العم ��ل حالي ًا
وكتبن ��ا يف النظام الأ�سا� ��س مالحظة ب�أنها
متتلك ا�ستثنا ًء اىل حني ا�ستكمالها وخالف
ذل ��ك تحُ ذف م ��ن النظام ،و�أكدن ��ا على قبول
الرواب ��ط التي لديه ��ا نظام ًا داخلي� � ًا وهيئة

طري ��ق (�أونالي ��ن) و ُك ِّل ��ف امل ��درب امل�ساعد
رحي ��م حميد مبتابعة متارين الالعبني التي
�أعدّها كاتانيت�ش ،ومل يُ�سمح لنا بتجميعهم
برغم حتديد ملعب اجلادرية للتدريب ،ومت
تكليف رئي�س الهيئة التطبيعية با�ستح�صال
موافق ��ة اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالمة
الوطني ��ة ومت �إخب ��اره ب�صعوب ��ة املوافق ��ة
على ذلك".
مباريات ودية

وك�شف كام ��ل �":أتوا�صل ب�ش ��كل يومي مع
كاتانيت�ش واملدير الإداري با�سل كوركي�س،
ولدين ��ا مُع�ضل ��ة يف كيفي ��ة ت�أم�ي�ن و�صول
م ��درب اللياق ��ة ال�سلوفيني يف ه ��ذه الفرتة
 ،ووعدن ��ا الأخ�ي�ر ب�أن ��ه �سيحج ��ز لل�سف ��ر
عل ��ى �أول طائ ��رة تتج ��ه اىل �أربي ��ل للق ��اء
بن ��ا ،ومن ث ��م املبا�شرة م ��ع املنتخب ،وعلى
�صعي ��د املباريات التجريبي ��ة مت االتفاق مع
االحتاد الفيتنامي على خو�ض مباراة ودية
مع منتخبهم ،وعن ��د مفاحتتهم خلية الأزمة
يف بالده ��م رف�ض ��وا دخ ��ول الأجان ��ب م ��ن
بلدان ّ
تتف�شى فيها جائحة كورونا! وتلقينا
مفاحت ��ة من االحتاد العُماين للقاء منتخبهم
ودي� � ًا يف �شه ��ر �آب املقب ��ل ،وكذل ��ك فاحتن ��ا
احتادي �سوري ��ا والأردن لت�أم�ي�ن مباراتني
يف ال�شه ��ر نف�س ��ه ،ه ��ذه اخلي ��ارات متاحة
لن ��ا حتى الآن ،ومع ذل ��ك لدينا بدائل حملية
يف ح ��ال ع ��دم �إمكاني ��ة �إج ��راء �أي مب ��اراة
ملجهولي ��ة ظ ��روف اجلائح ��ة يف العامل بعد
�شهر �أو �شهرين ،وميك ��ن �أن نهيّئ مباريات
جي ��دة للمنتخ ��ب الوطن ��ي م ��ع الأندي ��ة �أو
املنتخب الرديف �أو ت�شكيل فريق من العبي
الأندية املحرتفني".

ولفت نائ ��ب رئي�س الهيئ ��ة التطبيعية ،اىل
�أنه ":حال ورود م�صادقة الفيفا على النظام
الأ�سا� ��س� ،سنبا�شر بو�ضع الئحة انتخابات
االحتاد ومعها الئح ��ة انتخابات االحتادات
الفرعي ��ة لغر� ��ض امل�صادقة عليه ��ا ،ثم نحدّد
مواعي ��د االنتخاب ��ات ،ون�ش� � ّكل  17جلن ��ة
انتخابية حمايدة لـ  17احتاد ًا فرعي ًا ،حتت
�إ�شراف اللجنة الرئي�سة النتخابات االحتاد،
وال نع ��اين من م�شكلة �س ��وى الوقت ،وهذا
م ��ا قلت ��ه يف �أول اجتم ��اع للتطبيعي ��ة م ��ع
الفيف ��ا ،كون جائح ��ة كورونا تعي ��ق التن ّقل
م ��ن حمافظة اىل �أخ ��رى لإكم ��ال انتخابات
الفروع خ�ل�ال فرتة �ست ��ة �أ�شهر من ��ذ بداية
عملنا ي ��وم  6ني�س ��ان  ،2020فقال ��وا لدينا
ت�ص ��وّ ر ًا وا�ضح ًا حول املو�ض ��وع ،ونتوقع
�أن مي� �دّدوا لن ��ا �ست ��ة �أ�شه ��ر �أخ ��رى مثلم ��ا
مدّدوا اىل االحتادين امل�صري والباك�ستاين
خالل الأيام القليلة املا�ضية ،مع العلم �إن ما
�إعداد ال�شباب
�أجنزن ��اه حت ��ى الآن خالل ن�ص ��ف الطريق
وف�ت�رة  87يوم� � ًا ميثل جناح� � ًا مبعدل جيد وع ��ن موق ��ف منتخ ��ب ال�شب ��اب  ،ق ��ال
كوننا مل جنتمع مع ًا على طاولة واحدة ،بل ":بالن�سب ��ة له ��ذا املنتخ ��ب التقين ��ا م ��ع
مدرب ��ه قحطان جثري ومالك ��ه امل�ساعد عرب
كل �أعمالنا جرت عن طريق (.")Online
برنامج كاتانيت�ش
(اونالي ��ن) وقدّموا لن ��ا برنامج حت�ضريه،
وب�ش�أن اال�ستحقاقات اخلارجية ملنتخباتنا ،وبدورن ��ا ن�سع ��ى لت�أمني مع�سك ��ر تدريبي
ق ��ال "مل ت ��زل ظ ��روف الوباء العامل ��ي ت�ؤثر ل ��ه يف قطر ،م ��ع مباري ��ات جتريبية
عل ��ى برنام ��ج حت�ض�ي�ر منتخب ��ي ال�شب ��اب قوي ��ة ،و ّ
متت املوافق ��ة على كل
والوطن ��ي ،الأول لدي ��ه ا�ستحق ��اق يف ما طلب ��وه م ��ن احتياجاتهم
نهائيات ك�أ�س �آ�سي ��ا بط�شقند ت�شرين الأول يف بغداد ،وب ��د�أوا بالفعل
املقب ��ل ،والث ��اين تنتظ ��ره ث�ل�اث مباري ��ات تهيئ ��ة الالعبني بدني ًا عرب
حا�سم ��ة يف الت�صفي ��ات املزدوج ��ة لك�أ� ��س الربنامج نف�سه ،ون�أمل �أن
الع ��امل  2022وك�أ�س �آ�سي ��ا  ،2023وكلجنة ننجح م ��ع حت�سّ ن ظروفنا
فنية تابعنا م ��ع الهيئة التطبيعية برناجمي العامة".
تفا�ؤل
املنتخب�ي�ن ،الوطن ��ي يتوا�ص ��ل م ��ع مديره
الفني �سريت�شكو كاتانيت�ش لإعداد الالعبني وب� � � � �ّي � � � ��نّ ك� � ��ام� � ��ل
من ��ذ  14حزيران املا�ضي ملدة �شهر كامل عن ب�خ���ص��و���ص جت��دي��د

العقد م��ع كاتانيت�ش �":إن ق��رار الهيئة
التطبيعية بتجديد عقد كاتانيت�ش بعد
� 30آب املقبل جاء التزام ًا م ّنا معه بالبقاء
م��ع امل�ن�ت�خ��ب ،ك��ون��ه م�ت���ص�دّر جمموعته
الآن ،ون�سعى لال�ستقرار الفني ،والرجل
متعاون معنا يف كل املجاالت ،وال توجد
فكرة تغيريه يف ه��ذا الوقت املهم ،نحن
م�ت�ف��ائ�ل��ون ب �ت ��أه��ل منتخبنا اىل ال ��دور
احلا�سم الذي يجري يف �آذار ،والوقت مي ّر
�سريع ًا  ،لهذا �أتخذنا قرار الإعالن بالإبقاء
ع�ل��ى كاتانيت�ش يف االجت� ��اه الإي�ج��اب��ي
بعيد ًا عن التنب�ؤ بنتائج املباريات الثالث
مع هونغ كونغ وكمبوديا و�إي��ران لثقتنا
العالية ب��ه وب��الأ��س��ود ب�أنهم �سينجزون
املهمّة وي�ت�� ّأه�ل��ون ،لكن حيثيات ال�ق��رار
وب �ن��ود ال�ت�ج��دي��د مل حت�سم ب�ع��د �إال عند
اللقاء به .و�شخ�صي ًا متوا�صل معه وطلبت
ح�ضوره اىل العراق حال تو ّفر الفر�صة،
ووع��دين خ�ير ًا ب��أن��ه �سيلتقي ب��ي ابتداء
يف �أربيل ،و�أكد �أنه يتوا�صل مع الالعبني
املغرتبني لالطمئنان على جاهزيتهم".
تخفي�ض الراتب

وب�ش�أن موافقته على تخفي�ض قيمة راتبه
ان�سجام ًا مع الظروف التي يعي�شها العامل
ب�سبب جائحة كورنا ،قال ":وافق الرجل
على التخفي�ض ،وطلب التباحث حول ن�سبة
التخفي�ض عند اللقاء يف �أربيل ،وبدوري
�أكدتُ له �أن جميع املدربني املحليني وحتى
يف املنطقة و�أغلب االحت��ادات يف العامل
تنازلوا عن جزء من رواتبهم ،ف�شدّد على
�أنه لي�ست لديه م�شكلة يف اجلانب املادي،
ويحتاج فقط اىل جل�سة معنا حل�سم ذلك،
علم ًا �إن كاتانيت�ش ا�ستلم الأثنني املا�ضي
حقوقه املادية عن ثالثة ا�شهر ،وبقي يف
ذمّتنا مبلغ عن حقوق ثالثة �أ�شهر فقط من
عقده لل�سنة الثانية ،ووعدناه حال و�صوله
اىل العراق يتم ت�سليمه �إياه  ،وال نواجه
�أي اح � ��راج ب�خ���ص��و���ص ت ��أم�ين
مبلغ ع �ق��ده لل�سنة الثالثة،
فهناك ق ��رار حكومي من
زم ��ن االحت� ��اد ال���س��اب��ق
ي �ق �� �ض��ي ب�ت�خ���ص�ي����ص
مليارين دينار للمدرب
الأج � �ن � �ب� ��ي ،ومل
ي���و ّف���ر ه��ذا
امل � �ب � �ل� ��غ
ح �ت��ى

وع� � ّرج كامل ع ��ن م�صري ال ��دوري وتبعات
�إلغائ ��ه يف املو�س ��م  2020-2019بالق ��ول
":الإلغاء ح ّتم على الهيئة التطبيعية اتخاذ
�أي ق ��رار ب�ش�أن امل�سابقة ا�ستن ��اد ًا �إىل �آخر
دوري ر�سم ��ي � ،2019-2018أي بقاء 20
فريق� � ًا يف مناف�س ��ات ال ��دوري املمتاز دون
زيادة �أو نق�صان� ،أما دوري الدرجة الأوىل
�سي�شهد تغيري ًا يف النظام الأ�سا�س اجلديد
بعدم ��ا ر�سم ��ت جلن ��ة امل�سابق ��ات خارط ��ة
مناف�ساته اعتبار ًا من مو�سم 2021-2020
ّ
ويرت�ش ��ح
تب ��د�أ م ��ن املحافظ ��ة الواح ��دة،
فريق ��ان منها يذهب ��ان للتناف�س يف املنطقة
الت ��ي تتكوّ ن م ��ن �أربع حمافظ ��ات� ،أي كل
منطق ��ة فيه ��ا ثمانية ف ��رق ،ومبا �أن ��ه لدينا
خم� ��س مناطق ي�صب ��ح العدد الكل ��ي لفرق
الدرج ��ة الأوىل  40فريق� � ًا� ،سيتم توزيعها
بنظ ��ام جغ ��رايف ّ
يرت�ش ��ح فريق ��ان من كل
جمموع ��ة ،و يف �ضوئه ��ا يتم اختي ��ار �آلية
احل�س ��م يف الأدوار الأخرية ،املهم �أن نظام
ال ��دوري اجلدي ��د مين ��ح ف ��رق املحافظات
فر�صة امل�شاركة على نطاق وا�سع ومثري".
اللجنة الطبية

وت�ساءلت (املدى) عن �أ�سباب غياب اللجنة
الطبية يف هيكلية جلان التطبيعية ،ف�أجاب
":ت�س ��ا�ؤل مه ��م و�سن�أخ ��ذ بنظ ��ر االعتبار
اجلانب ال�صحي قبل بداية الدوري تنفيذ ًا
لإجراءات الفيفا الذي �أ�صدر مودي ًال �صحي ًا
قب ��ل و�أثن ��اء وبع ��د �أي ��ة مب ��اراة ،وكهيئ ��ة
تطبيعي ��ة نع�ت�رف �أنن ��ا ت� ّأخرن ��ا بت�شكي ��ل
جل ��ان ال�شاطئي ��ة وال�ص ��االت والالعب�ي�ن
ب�سب ��ب النظ ��ام الداخل ��ي اخلا� ��ص به ��ا،
و�سيت ��م ت�شكيل اللجن ��ة الطبي ��ة الأ�سبوع
املقبل كونها جلنة مهمّة ،و�سيكون لها دور
يف امل�ستقب ��ل ،وال �صحّ ��ة بت�شكي ��ل رابطة
الإعالمي�ي�ن ل�ضمّها �ضم ��ن روابط االحتاد
ك ��ون االحت ��اد ال ��دويل ال يعتربه ��ا ج ��زء ًا
م ��ن املنظومة الكروي ��ة ،الإعالم عني ناقدة
للعم ��ل وميار� ��س دوره �ضم ��ن م�ؤ�سّ �ست ��ه
املهنية ولي�س يف احتاد الكرة".
التمثيل الآ�سيوي

":لأول م ��رة �أك�شف للإع�ل�ام �أنه �أثناء لقاء
الدوح ��ة اخلا�ص مبقابل ��ة مر�شحي الكرة
العراقي ��ة م ��ن جلن ��ة االحتادي ��ن ال ��دويل
والآ�سيوي ،مل يك ��ن عدنان درجال وزير ًا،
�رح �أن �أبا�ش ��ر ب�إعداد م�ش ��روع مراكز
�أق�ت َ
املوهوب�ي�ن للفئة العمري ��ة ( 14 - 9عاما)ً
وكان متفائل جد ًا بح�ص ��د نتائج امل�شروع
م�ستقب�ل ً�ا ،وجرى التوا�ص ��ل بيننا هاتفي ًا
�أكرث من م ّرة بخ�صو� ��ص ذلك مع دعم �إياد
بني ��ان رئي�س الهيئ ��ة التطبيعية والزمالء
الأع�ض ��اء حت ��ى �أجن ��زت امل�ش ��روع عل ��ى
ال ��ورق ،و�أ�صب ��ح حقيق ��ة ،وحت ��وّ ل اىل
م�س�ؤولي ��ات حدّدن ��ا فيه ��ا �أ�سم ��اء ُم ��دراء
املراك ��ز ال�ست ��ة من املحافظ ��ات ذاتها ،ففي
الب�ص ��رة د.ذوالفقار �صال ��ح عبداحل�سني،
ويف النج ��ف هات ��ف �شم ��ران ،ويف بغداد
(الك ��رخ والر�صافة) اخلب�ي�ر داود �سلمان
الع ��زاوي ومعه حي ��در عبدالقادر م�س�ؤول
اختبارات املوهوب�ي�ن ،ويف �أربيل د�.أكرم
عبدالواح ��د ،ويف املو�ص ��ل د.ط ��ارق
احلجية".
و�أ�ض ��اف �":أجنزن ��ا الهيكلي ��ة اخلا�ص ��ة
باملراك ��ز حت ��ت �إ�ش ��راف اع�ض ��اء اللجن ��ة
الفنية والتطوير �أنف�سهم ،وجُ ّلهم من حملة
الدكتوراه يف الريا�ضة ،ومت ت�سمية مالك
احل ��د الأدنى يف كل مرك ��ز ي�ضم مدير فني
وثالثة مدرب�ي�ن من املتفوّ ق�ي�ن يف دورات
�آ�سيوي ��ة عالية امل�ست ��وى ،وثالثة مدربني
م�ساعدي ��ن ومدرب�ي�ن �أثن�ي�ن للحرا� ��س
ومعاجل�ي�ن ،و�آم ��ل لق ��اء الوزي ��ر درج ��ال
قريب� � ًا كون ��ه �صاح ��ب الفك ��رة للتباح ��ث
ب�ش� ��أن متطلبات املراكز ال�سيم ��ا �أن جميع
امل�شرفني يتوقون العمل فيها ب�سرعة حال
حت�سن ظروفن ��ا ال�صحّ ية ،فمن دون �إعداد
ّ
جي ��ل جديد �ستبقى كرتن ��ا تدور يف و�ضع
متعب ومتخلف".
وع ��ن م�ص ��ادر متوي ��ل م�ش ��روع مراك ��ز
املوهوب�ي�ن� ،أك ��د ":مت و�ض ��ع �أك�ث�ر م ��ن
م�صدر �ضمن مالحظات م�سودّة امل�شروع،
�أو ًال االحت ��اد نف�س ��ه كون ��ه م�س� ��ؤول ع ��ن
امل�ش ��روع ال ب� � ّد �أن يجد التموي ��ل املنا�سب
ل ��ه ،وثاني ًا هن ��اك تغطي ��ة الرع ��اة ،وثالث ًا
�أتوق ��ع �أن وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
�ستب ��ادر بالدعم ،ورابع ًا االحتاد الآ�سيوي
لديه ب ��اب لدعم امل�شاري ��ع ،وخام�س ًا قدّمنا
طلب َا قب ��ل �أيام اىل الفيفا ك ��ون لديه نافذة
مل�ساع ��دة االحت ��ادات املُقبل ��ة عل ��ى تنمي ��ة
هكذا م�شاريع �سرتاتيجية".

وع ��ن ت�سمي ��ة ممثل ��ي الك ��رة العراقية يف
م�سابق ��ات االحت ��اد الآ�سي ��وي للمو�س ��م
اجلديد� ،أك ��د كامل ":مت �إ�شع ��ار الآ�سيوي
ب�إلغ ��اء دورين ��ا ملو�س ��م ، 2020-2019
المدير الفني لالتحاد
وبالت ��ايل مت االتف ��اق مع ��ه باعتم ��اد نف�س
الفرق التي م ّثلتنا مب�سابقة مو�سم  -2018وخت ��م الدكت ��ور �شام ��ل كام ��ل حديث ��ه
 2019وال توج ��د لدين ��ا �أي م�شكل ��ة يف �":أبدينا اهتمام ًا كبري ًا بت�سمية مدير فني
ذلك".
�أجنب ��ي يف احتاد الكرة يعم ��ل مع اللجنة
تدخل درجال
ويتخ�ص� ��ص بتطوي ��ر الالعب�ي�ن
الفني ��ة،
ّ
وع ّلق كامل بخ�صو� ��ص مدى �صحّ ة تدخل واملدرب�ي�ن �سواء يف املنتخب ��ات �أم مراكز
ال�سريات
وزير ال�شباب والريا�ضة عدنان درجال يف املوهوب�ي�ن ،وتلقين ��ا ع ��دد ًا م ��ن ِ
�ش�ؤون الهيئة التطبيعي ��ة وراء الكوالي�س الذاتية ،ووجدنا خ�ب�رة �أحدهم (هولندي
�":أ�ؤك ��د هن ��ا �أن ق ��رارات الهيئ ��ة ت ّتخ ��ذ اجلن�سية) هي الأف�ض ��ل والأن�سب لكرتنا،
بنقا�ش �شخو�صه ��ا اخلم�سة مع �أمني ال�س ّر والرج ��ل راغب للعمل يف العا�صمة بغداد،
يف اجتماع ��ات متوالي ��ة ع�ب�ر (اونالي ��ن) و�ستعقد اللجنة الفنية والتطوير اجتماع ًا
ومل �أ�شهد ّ
تدخل وزي ��ر ال�شباب والريا�ضة الي ��وم اخلمي�س ملناق�ش ��ة املو�ضوع ورفع
عدنان درج ��ال �أو ممار�ست ��ه ال�ضغوط يف تو�صي ��ة الجتم ��اع الهيئ ��ة التطبيعي ��ة
�ش� ��ؤون عم ��ل التطبيعية ب�ش ��كل مبا�شر �أو العتم ��اده ،وهن ��اك موق ��ع يف االحت ��اد
غ�ي�ر مبا�ش ��ر ،ومع ذل ��ك نتلقى من ��ه بع�ض الآ�سي ��وي لكرة القدم يتي ��ح للأخري �إبرام
املقرتحات ب�شكل �صري ��ح كونه ابن اللعبة عقد مع مدير فن ��ي لالحتاد العراقي مقابل
وحري�ص على تطويرها ،لك ّننا غري ملزمني � 100أل ��ف دوالر� ،أي ال عالق ��ة الحتادنا
بتنفيذه ��ا �إن كانت تتقاطع مع �سرتاتيجية بتفا�صي ��ل عقده ومرتب ��ه ،و�سبق �أن طلب
الهيئ ��ة ،وم ��ع ذل ��ك مل ّ
يتدخ ��ل الوزي ��ر يف م ّن ��ا الآ�سيوي حتدي ��د �أ�سم املدي ��ر الفني،
عملنا منذ ت�س ّلمنا امل�س�ؤولية".
و�أجّ لن ��ا الإجابة اىل ح�ي�ن درا�سة ال�سرية
مراكز الموهوبين
جيد ًا و�إ�ص ��دار القرار الر�سم ��ي امل�س�ؤول
وا�ستدرك رئي� ��س اللجنة الفنية والتطوير ب�ش�أنه".

بورتيمونين�سي ينتزع فوز ًا غالي ًا بغياب ميمي!

بغداد  /حيدر مدلول

جنح فريق بورتيمونين�سي يف انتزاع
فوز غالٍ م ��ن م�ض ّيف ��ه فاماليكاز بهدف
نظي ��ف يف املب ��اراة التي ج ��رت بينهما
�ضم ��ن اجلول ��ة التا�سع ��ة والع�شري ��ن
م ��ن ال ��دوري الربتغ ��ايل املمت ��از
باملو�س ��م احل ��ايل عل ��ى امللع ��ب البلدي
فاماليكاو بدون تواجد اجلماهري على
املدرجات تنفيذ ًا للإج ��راءات الوقائية
واالحرتازية التي �أتفق ب�ش�أنها االحتاد
الربتغ ��ايل لك ��رة الق ��دم م ��ع ال�سلطات
احلكومي ��ة العلي ��ا يف ظ ��ل مكافح ��ة
انت�ش ��ار فايرو�س كورونا امل�ستجد بعد
غي ��اب �أ�ستم� � ّر منذ منت�ص ��ف �شهر �آذار

املا�ضي .
وغ ��اب مهاج ��م املنتخب الوطن ��ي لكرة
الق ��دم مهن ��د عل ��ي كاظ ��م (ميم ��ي) عن
املب ��اراة الت ��ي كان ��ت للم ��رة الرابع ��ة
م ��ن ب�ي�ن خم� ��س مواجه ��ات لفري ��ق
بورتيمونين�سي منذ ع ��ودة املناف�سات
ي ��وم الثالث من �شهر حزي ��ران املا�ضي
نتيج ��ة ع ��دم �إدراج ��ه م ��ن قب ��ل املدرب
الربتغ ��ايل باول ��و �سريجي ��و �ضم ��ن
القائمتني اال�سا�سي ��ة واالحتياط برغم
جاهزيت ��ه الكامل ��ة حي ��ث �شوه ��د على
مدرج ��ات امللع ��ب البل ��دي فامالي ��كاو
وكان قد �شارك يف لقاء ماريتيمو الذي
جرى عل ��ى امللع ��ب البل ��دي بورتيماو
ي ��وم الث ��اين والع�شري ��ن م ��ن ال�شه ��ر

ذاته �ضمن اجلول ��ة الثامنة والع�شرين
الزج ب ��ه يف الدقيقة الأخرية
عندما مت ّ
ً
م ��ن الوق ��ت الأ�صل ��ي ب ��دال م ��ن زميله
ري ��كاردو فازت ��ي الذي �أنته ��ى مل�صلحة
فريقه بنتيجة (. )2-3
وح ّقق فريق بورتيمو نين�سي انت�صاره
ال�ث��اين على ال�ت��وايل يف �إط��ار مه ّمته
لالبتعاد عن �شبح الهبوط اىل دوري
ال��درج��ة الأوىل ال�برت �غ��ايل باملو�سم
�سجل هدف املباراة الثمني
املقبل حيث ّ
املهاجم املخ�ضرم ريكاردو يف الدقيقة
ال�سابعة ع�شرة مبرمى فريق فاماليكاز
ولي�سهم يف رف ��ع ر��ص�ي��د ف��ري�ق��ه من
ال�ن�ق��اط اىل  27ع�ن��د امل��رك��ز ال�سابع
ع�شر يف الرتتيب بفارق نقطتني عن

ف��ري��ق ت��ون��دي�لا �صاحب
املركز ال�ساد�س ع�شر وثالث
ن � �ق� ��اط ع � ��ن ف��ري��ق��ي
فيتوريا �سيتوبال
و بيلليني�سي�ش
ال�ل��ذي��ن يحتلاّ ن
املركزين الرابع
ع�شر واخلام�س
ع�شر .
وت�ن�ت�ظ��ر ميمي
زمال�ؤه الالعبني
يف ف � � ��ري � � ��ق

بورتيمونين�سي خم�س مواجهات
حا�سمة حت�دّد م�صريه يف البقاء
من عدمه يف ال��دوري الربتغايل
املمتاز لكرة القدم حيث �سيلعب
بعد غد ال�سبت �أم��ام فريق فيتوريا
غ�ي�م��اري����ش ��ض�م��ن اجل��ول��ة ال�ث�لاث�ين
وي�ح��ل �ضيف ًا ثقي ًال ي��وم التا�سع من
�شهر متوز اجلاري على فريق ريو يف
�ضمن اجلولة احلادية والثالثني قبل
�أن ي�ستقبل على ملعبه يوم الرابع ع�شر
فريق بوافي�ستا �ضمن اجلولة الثانية
والثالثني ويلعب مع م�ضيفه باكو�س
دي فرييرا يوم الع�شرين �ضمن اجلولة
الثالثة والثالثني ثم يلعب �آخر مبارياته
يف امل��و� �س��م احل� ��ايل ي���وم ال �� �س��اد���س

والع�شرين م��ن ال�شهر ذات��ه م��ع فريق
دي�سبورتيفو �أف�ي����س �ضمن اجل��ول��ة
الرابعة والثالثني والأخرية .
اجلدير بالذكر �إن املهاجم مهند علي كاظم
مل ي�سجل �أي هدف حتى الآن منذ انتقاله
اىل �صف ��وف فري ��ق بورتيمونين�س ��ي
الربتغ ��ايل خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق ��االت
ال�شتوية مقاب ��ل على �سبيل الإعارة حتى
نهاي ��ة املو�سم احلايل مرتدي ًا قمي�ص رقم
 13قادما من فريق الدحيل القطري الذي
ميتلك بطاقته الدولية ملدة خم�س �سنوات
و�أ�صبح الالعب العراقي الذي يلعب هناك
بعد زميله �صانع �ألعاب املنتخب الوطني
�أ�سامة ر�شيد املحرتف يف �صفوف �سانتا
كالرا للعام الثالث على التوايل.

آراء وأفكار
قناطر

تعالوا ننقذ �أرواحنا

طالب عبد العزيز

ّ
ُت�صور.
تعقدت الحياة بما ال ي َ
ٌ
هناك تل ّيف قبيح في جملة
العالقات االن�سانية ،ولم يعد
المرء على فطرته وبراءته،
ُ
وتدنت القيم الى حد مريع،
حتى �أنَّ �أحدهم و�صم البراءة
بالغباء ،وال � ُّ
أظن �أننا ،وبحكم
توغلنا في ال�سنين� ،أ�صبحنا
نرى الحياة على ال�ش�ؤم والقبح
هذين� ،أبداً� ،إنما هناك متغير
كوني طر�أ
وجودي ومنعطف
ٌّ
ّ
على الحياة في المعمورة بعامة،
�أو لنقل في �شرقنا العربي
الم�سلم ،وربما تت�ضح ال�صورة
�أكثر في العراق .في البقعة
هذه ،حيث ت�ستعر ال�شم�س �أكثر
ٌ
ٌ
مر�ض
ف�صول ال�سنة.
ع�ضال
أوا�صر النف�س االن�سانية،
�أ�صاب �
َ
ثمة غربة في الروح والج�سد
وال�ضمير واال�شياء كلها ،بات
ال�شفاء منها م�ستحي ً
ال.

ال �أري���د �أن احتدث عن غربة الإن�س���ان يف
�ص���راعه اليوم���ي داخ���ل الدوائ���ر املغلقة(
االقت�صاد ،ال�سيا�سة ،الدين ،الأمن )..فهذه
مما ال حلول لها ،لكن ،ما ي�شعرنا بالغربة
هذه ،وعلى �سبيل املثال� :أننا مل نعد ن�سمع
يف ما حولنا عن �أنا�س غرباء ،وحيدين ،ال
�أحد لهم ،ال ع�ش�ي�رة وال �أهل.. ،غالبية من
حولن���ا معروفون بان�س���ابهم و�أ�ص�ل�ابهم،
وجوه ت�ش���به بع�ض���ها ،وجماميع ب�ش���رية
يفاخ���رون بع�ض���هم بع���دد البن���ادق الت���ي
لديهم ،فهم يحملونها �ص���ائلني يف جوالت
احلق والباطل ،وهم م�ستعدون لكراهيتك
مت���ى �ش���اءوا ،يخرج���ون يف ال�ص���باحات

ملثم�ي�ن ،ويع���ودون يف امل�س���اء ملثم�ي�ن
�أي�ض ًا ،وال �أعني اللثام الي�شماغ وهي تلف
عل���ى الوجه� ،إمن���ا ،هناك طبيعة و�س���لوك
ملثم���ان ،ال يف�ص���حان كث ً
�ي�را ،هن���اك م���ن
يتوح�ش داخلك �أزاءهم ،من يحر�ضك على
مغادرة الطم�أنينة.
عفوي �آخ���ر خرج من حياتنا ،فقد
م�ش���ه ٌد
ٌّ
انق�صى زمن كنا نرى فيه امر�أة وحدانية،
���بي جميل ي�سارع
لديها بنت جميلة ،او �ص ٌّ
�أبن���اء املحلة مل�س���اعدتهم،هكذا لوجه الله،
واختفى زمن كنا نرى فيه �شخ�ص ًا خمتلف ًا
عنا ولي�س من دينن���ا وطائفتنا وقوميتنا،
لكنه فقري و�أمني و�ش���ريف ،ه ّمه ما يك�سبه
باحلالل ،ترتكه النا�س كما يحب �أن يعي�ش
حياته ،هن���اك ريبة من الإن�س���ان الوحيد،
ال���ذي ال يتنف����س م���ن رئة القطيع ،لي�س���ت
ريبة �إمنا �شكوك ،تطعنه يف �أع ِّز ما عنده،
بد�أت �أ�ست�شعر مثل هذه وتلك ،منذ اختفاء
�صورة الب�س���تان القريب ،املثقلة �أ�شجاره
بالرط���ب والعنب والرمان ،يحر�س���ه فالح
ب�سيط يكد وتعب ويغادره اىل بيته �ساعة
الظهرية ،فيما يرت�صده ال�صبية امل�شاغبون
ليدخلوه ،م�س���تمتعني بطع���م الفاكهة ،لقد
اختف���ى الرج���ل املت�س���امح ،مثلم���ا �أختفى
�س���ور الرجل
ال�ص���بية امل�شاك�س���ون ،فق���د ّ
ب�س���تانه ،وج���اء ببندقي���ة ،ولأن ال�ص���بية
كربوا على الأ�س���وار� ،ص���اروا �أطول منه،
فقد ظل ي�ست�شعر اخلوف منهم ،ويف غفلة
من الزمن �أخرى ،هجر ب�ستانه فت�صحرت
الغابة ،ماتت �أ�ش���جارها ،هن���اك من يعبث
مبنظومة ال�شغب والت�سامح �أي�ض ًا.
ً
خل�ل�ا جوهري��� ًا يف
�أحدث���ت احلي���اة
الرتكيب���ة االجتماعي���ة والفولكلورية ،فقد
�ص���ارت بن���ت اجل�ي�ران ال ت�ت�رك دراجتها
الهوائي���ة حت���ت �ش���جرة الن���ارجن يف
احلديقة ،وفقد ال�صبيان براءتهم� ،صاروا
ل�ص���و�ص دراج���ات حمرتف�ي�ن ،وم���ا عدنا
ن���رى امل���ر�أة الت���ي تن�س���رح عباءته���ا �أمام
املقهى ،فتنك�ش���ف عن ذراعني بي�ض���اوين،
عن عنق اتلع رقيق ،هناك خلل يف الإعالن
ع���ن مكام���ن اجلم���ال ،كذلك مل يعد م�ش���هد
الطلبة الذاهبني اىل املدر�س���ة ي�س��� ُّر �أحد ًا،
فق���د اختف���ت ال�ش���رائط امللون���ة ،وانته���ى
ع�ص���ر التنان�ي�ر الق�ص�ي�رة ،والقم�ص���ان
البي�ض ،باتت املدر�سة مطلوبة لع�شرية �آل
� ...أم���ا املعلم فلم يعد �أنيق ًا ،ظلت �أنا�ش���يد
ال�ص���باحات الباردة تخنفي �ش���يئ ًا ف�شيئ ًا،
منذ �أن �أل�صقوا �ص���ور الطواطم وامل�سوخ
على �أ�سيجة املدار�س
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مئة عام ..بني اخلاتون وبرمير

العراق يوم
مرت على ِ
َّ
( )2020/6/30الذكرى المائة
لل َّثورة على البريطانيين ،بما
ُعرف بـ «ثورة الع�شرين»� .إنه
ز َمن طويل ،بعد المائة �صارت
هذه البالد َ
بيت عنكبوت ،هُ دمت
ً
كاملة ،مع �أنها خالل
الدولة
َّ
ّ
َ
القرن �شيدت مقومات التقدم،
وغدت رقم ًا بين دول العالم،
�أر�ض زاهية بال َّثمرات قبل �أن
يقول فيها زهير بن �أبي ُ�سلمى
(609ميالدية):

« َفتغلِ��� ْل م���ا ال ُتغ���ل لأهلهاُ /ق َّرى بالعِ ���راق مِ ن
ال�س���بع) .يقول
رهم» (�ش���رح املعلقات َّ
قفي ٍ
���ز ودِ ِ
�ش���ارح البي���ت (ت486هجري���ة)�« :إن امل�ض���ار
املتول���دة مِ ن ه���ذه احلروب ُترب���ى على املنافع
املتولدة مِ ن هذه ال ُقرى» ،ومغزى اال�ست�ش���هاد
وا�ض���ح .فالبيت مِ ���ن معلقة قل مثيلها لإ�ش���اعة
ال�سالم ،و�أرخ خلريات العِ راق ،مع العِ لم
ثقافة َّ
�أن «القفي���ز» ُيع���ادل  16كيلو غرام��� ًا مِ ن �أوزان
اليوم!
�سيحتفل َمن يحتفل بثورة الع�شرين ،على �أنها
باك���ورة احلركة ال َّتحرري���ة العراقية احلديثة،
لكنْ م���ا املعن���ى مِ ن طل���ب ال َّتحرر ،ومي��� ّر قرن

 ر�شيد اخل ّيون

مِ ���ن ال َّزمان ليعود العراق في���ه �إىل �أرد�أ ما كان
قبل ( !)1920عاد م�ش���لول الإرادة وال�سيا�سة.
وظف���ت العدي���د مِ ���ن التنظيم���ات لهي���ب «ثورة
الع�ش���رين» ،لتن�ش���يط وجوده���ا ال�سيا�س���ي،
و�أجداد اجلميع �أ�ص���بحوا ثائرين طلب ًا للجاه،
مع �أن اجلميع يعرف لي�س �ش���يخ الع�شرية وال
رج���ل الدي���ن حترك بداف���ع بناء دول���ة حديثة،
على انقا�ض �أ�سو�أ احتالل وهو العثماين.
برزت بني االحتاللني ،الربيطاين والأمريكي،
�شخ�صيتان� ،سيدة و�ص���لت الب�صرة (،)1916
اعتربت �إعم���ار هذه البالد م�س����ؤوليتها ،امل�س
بي���ل (ت ،)1926التي عُرف���ت باخلاتون ،ويف
االحت�ل�ال الثاين ،بع���د نحو مائة عام ،و�ص���ل
بغ���داد رجل ُيدع���ى بول برمير� ،أخ���ذ هذا على
عاتقه م�س����ؤولية اخلراب وت�أ�س���ي�س الف�س���اد.
توف���ت اخلات���ون ببغ���داد ودفن���ت يف �إح���دى
كنائ�سها ،ومع �إ�سقاط متثال القائد الذي احتل

بغداد ( )1917اجلرنال مود �صبيحة  14متوز
� 1958إال �أن ق�ب�ر اخلات���ون ،وه���و مع���روف
للجميع مل ت�ص���له ف�ؤو�س ال َّنبا�ش�ي�ن ،مع العلِم
�أن ال َّن َ
���لب الأموات جرى كثري ًا داخل
ب�ش و�ص َ
العِ راق.
م���اذا فع���ل برمي���ر لتحقي���ق اخل���راب؟! اعتمد
ً
َّ
الطوائ���ف
بدي�ل�ا ع���ن ال َدّولة ،والبدء ب�إ�ش���اعة
ثقافة الف�س���اد ،واحلديث ل�شهود عيان ،وبينهم
وزراء و�أع�ض���اء جمل����س ُحك���م� ،أن برمير كان
جلدد �أمو ً
ُي�سلم قادة الأحزاب وامل�س�ؤولني ا ُ
اال
بالأكيا����س ،ويعطيهم �ص�ل�احية الت�ص���رف بها
ب�ل�ا قي���د و�س���جل .فت�ص���وروا َم���ن كان يعي�ش
عل���ى املعون���ة االجتماعية ببالد الغرب ،ت�س���لم
املن�ص���ب م���ع مائتي ملي���ون دوالر ،وبع�ض���هم
�أك�ث�ر بكثري ،كيف �سي�ش���عر بوج���ود دولة؟! مل
تك���ن الأموال هدي���ة �أمريكية� ،إمن���ا مما وجده
برمير يف بنوك بغداد ،كانت تلك ال َّلبنة الأوىل

للف�ساد الكبري.
كانت فكرة اخلاتون �أن �شيخ الع�شرية اخلا�ضع
للمرجع الديني ال ي�ساعد على بناء دولة حديثة،
وك�أنها تنبهت مبكر ًا ملمار�سة الويل الفقيه ،فال
ال�ش���يخ وال املجتهد قادران على ت�أ�سي�س دولة،
جاء ذل���ك يف ر�س���الة لأبيه���ا (.)1920/10/3
قال���ت« :امل�ش���كلة ه���ي امل�س���تقبل»! �أرادت بناء
دول���ة مدني���ة والثنائ���ي املذكور ال يري���دان �أن
يكونا جزء ًا مِ ن دولة (ر�س���التها ،)1920/9/5
لأن يف ذلك خ�سارة ل�س���طوتهما .بعد مائة عام
�أدركنا �أن اخلاتون كانت حم َّق ًة.
بينم���ا ق�ض���ى برمي���ر عامه بت�أ�س���ي�س ما ي�ش���ل
امل�س���تقبل ،ب�إنها����ض الطائفي���ة ،ت���ارك ًا الب�ل�اد
مفتوح���ة على اجلهات الأربع ،بال قيود ،فدخل
الكوا�س���ر والقوار�ض .اهتمت اخلاتون ب�آثار
العراق ،ف���كان �أول ُمتحف للآثار ،و�أول مكتبة
ت�أ�س�س���ت عل���ى يدها ،وب���د�أت ت�أخذ بي���د املر�أة
العراقي���ة .اهتم���ت بالزراعة ،وه���ا هو العراق
بف�ض���ل ت�أ�س���ي�س برمي���ر ي�س���تورد الطماط���م
والبق���ول! اعتمدت على �أبخل وزير مالية على
نف�س���ه و�أمهرهم لت�أ�س���ي�س نظام مايل ،عار�ض
ب���ه الإجنليز �أنف�س���هم� ،إنه �سا�س���ون ح�س���قيل
(ت ،)1932بينم���ا وزراء مالي���ة زم���ن برمي���ر
فمهارتهم بعناوين الطوائف.
�أمل تروا كم حجم اخلذالن� ،أن ت�ش���يد اخلاتون
ُمتحف��� ًا ،ليفت���ح جي�ش برمي���ر ،بعد مائ���ة عام،
بوابات���ه للناهب�ي�ن! وم���ن ذل���ك الي���وم وحتى
الآن �ص���ارت ال�سيا�س���ة ،مبا نط���ق به اخلطيب
حمم���د علي اليعقوب���ي (ت« :)1965م���ا القوم
���و�ص كلما ذهبت /عِ �ص���اب ٌة منهم جاءت
�إال ل�ص ٌ
ع�صابات» .ما بني ف�س���اد ت�أ�سي�س برمير وعفة
اخلاتون بون ًا �شا�س���ع ًا .كتبت لأبيها عن نفقات
معي�ش���تها�« :أال يلتم����س امل���رء احل�ص���ول على
املزي���د» ( .)1920/10/10لي�س���مع �أ�ص���حاب
هبات برمير مِ ن اخلزينة ،ولي�س���مع �أ�ص���حاب
االمتيازات ،مِ ن �أهل العمائم والأفندية!

مزابل و م�سا ِلخ ..وم�ست�شفيات
م����ن �أولوي����ات الربنام����ج احلكوم����ي
ن�ص���� ًا يف
لل�س����يد الكاظمي(كما وردتْ ّ
هذا الربنامج) "- :ت�س����خري �إمكانيات
الدول����ة ملحارب����ة جائح����ة كورون����ا،
وو�ض����ع �أ�س�����س نظ����ام �ص����حي حديث
بر�ؤية م�ستقبلية".
الأولوي����ة الآن �إذ ًا  ،ه����ي لي�س����ت
جيو�ش م����ن "امل�ست�ش����ارين"
لتعي��ي�ن
ٍ
و "الناطق��ي�ن" و " الإعالمي��ي�ن" و
��ي�ر املغ�ض����وب
"الفي�س����بوكيني"" ..غ ُ
عليهم " و "ال�ضا ّلني".
الأولوي���� ُة الآن ه����ي لوق����ف امل����وت
املجاين  ،والعبثي  ،للعراقيني .
ّ
الأولوي����ة الآن لي�س����ت ل����ـ "و�ض����ع
�أ�س�����س نظ����ام �ص����حي حدي����ث بر�ؤي����ة
م�ستقبلية".
الأولوي����ة الآن  ،ه����ي لت�أهي����ل
"م�ست�ش����فياتنا" املتهالكة � ،أو ت�أهيل
جزءٍ منها فقط  ،ملعاجلة امل�صابني.
لي�����س لدين����ا "م�ست�ش����فى" واح����د يف

الع����راق  ،تتوفر فيه املعاي��ي�ر الدولية
للم�ست�شفيات.
هذه مزابل  ..و م�سالِخ  ..بل ومقابر ،
ولي�ست "م�ست�شفيات".
ملاذا ال ت�أتي جلنة من منظمة ال�ص����حة
ش����فى
العاملي����ة  ،وتق����ول لنا � :أيّ م�ست�
 عماد عبد اللطيف �سامل
ي�صلح ملراجعة
من م�ست�شفياتنا هذه ،
ُ
املر�ض����ى فق����ط (ولي�����س ملعاجلته����م) ،
وم����ن منه����ا يطاب ُ
����ق احل���� ّد الأدنى من
املعايري؟.
الأولوي����ة الآن هي(كم����ا وردت يف
املنه����اج احلكوم����ي) " :ت�س����خري من يذهب �إىل"م�ست�ش����فياتنا" مُعافى ،يف ج�سده.
ً
�إمكاني����ات الدول����ة ملحارب����ة جائح����ة �أو ليتح ّقق من �إ�ص����ابةٍ محُ َت َملة ،يعو ُد ب����ل �أنّ كثريا من النا�����س يذهبون �إىل
كورونا".
ب�شكل م�ؤ ّكدٍ �إىل البيت.
مُ�صاب ًا
"م�ست�ش����فياتنا" لإج����راء الفح�����ص،
ٍ
ً
ّ
ُ
عندما ا�س����تلم ال�س����يد الكاظمي رئا�سة من يذهب �إىل "م�ست�ش����فياتنا" مُ�صابا �أو تلق����ي الع��ل�اج ،فتق����ول له����م
احلكومة(قبل �شهر)  ،كانت الإ�صابات  ..تتدهور �صح ّت ُه وميوتُ هناك ..وال "م�ست�ش����فياتنا" :مل����اذا �أتي ُتم �إىل هنا
بـ "كورونا" � ّ
أقل من الآن بكثري.
يعو ُد لبيتهِ �أبد ًا.
؟ع����ودوا من حي����ث جئت����م ،و� ْأحجروا
مل �أ�س����مع او �أقر�أ عن �أيّ �إجراءٍ جا ّد لـ من يذهب �إىل" م�ست�ش����فياتنا" مُ�صاب ًا �أنف�سكم يف البيوت.
"حماربة جائحة كورونا"� ..إىل هذه ب�
أعرا�����ض ب�س����يطة  ،يع����و ُد �إىل البيت ملاذا ال نطلب العون من الآخرين؟
ٍ
اللحظة.
وقد �إنهارت جميع امل�ؤ�ش ّرات احليوية ملاذا ال نقول  :نحنُ عاجزون  ،و�شعبنا

مي����وت  ،والق����درة لنا لل�س����يطرة على
س����بب و�سبب)  ،فتعالوا
الوباء(لألف � ٍ
 ..و�أغيثونا.
مل����اذا ال تت���� ّم م�ص����ارحة "الداخ����ل" و
ال�صحي املُزري
"اخلارج" بو�ض����عنا
ّ
هذا.
ملاذا الن�ؤ ّك ُد على عدم م�س�����ؤوليتنا عن
الو�ضع احلايل مل� ّؤ�س�ساتنا ال�صحيّة ،
ونقو ُل للنا�س  :هذا ما وجدناه  ،وهذا
����حي(من
ماورثن����اه يف قطاعن����ا ال�ص ّ
�أجهزة ومعدات ومُ�ستلزمات  ،و�أبنية
وكوادر)  ..بعد �س����بعة ع�ش����رعام ًا من
الهدر والف�ساد  ،و�سوء الإدارة ؟
����بحت �أولويّاتن����ا للعم����ل يف
ه����ل �أ�ص َ
����حي "البائ����د" وا�ض����ح ًة
قطاعن����ا ال�ص ّ
الآن � ...أ ْم �أ ّنن����ا بحاج����ةٍ جليو� ٍ����ش من
"امل�ست�ش����ارين" و "الفي�سبوكيني"..
ري املغ�ضوب عليهم" و "ال�ضا ّلني"
"غ ُ
 ..ليقول����وا لنا  ،ما ال����ذي علينا فعله ،
يف هذا الوقت الع�صيب.

ال����م����غ����ام����رة ال�������ش���ج���اع���ة ل��م�����ص��ط��ف��ى ال���ك���اظ���م���ي

في  2003طر�أ حدث �أربك
الثقافة ال�سيا�س ّية العرب ّية:
تحرير العراق واحتالله
في وقت واحد .الإرباك
م�صدره �أنّ تلك الثقافة
و�ضعت التحرير واالحتالل
في عالقة من الخ�صومة
المطلقةّ � :إما هذا �أو ذاك.
المفهومان ي�ستحيل �أن
يح�ضرا مع ًا .لم يكترث
�أحد بدرا�سة الحروب
النابوليون ّية التي احت ّلت
وامتهنت ،لك ّنها ،في الوقت
حررت وع ّلمت.
نف�سهّ ،

بالت�أكيد ح�صل هناك حترير لأنّ �أحد ال�شيع ّية بهدف تر�سيخ تلك الهيمنة
ّ
حمل �أمريكا .يف هذا،
�أعتى امل�ستب ّدين العرب قد �أطيح ،هو واحللول
الذي مل يتمكّن العراق ّيون من �إطاحته كان اخلبيث امل�ؤهّ ل ّ
يوظف ال�ساذج
و�إطاحة حزبه منذ  .1968وبالت�أكيد املحبط حل�سابه .اخلبث بلغ ذروته
�أي�ض ًا ح�صل احتالل؛ لأنّ من �أطاحه ،مع تو�سيع النطاق الإمرباطوري
بال�ض ّد من القانون الدو ّ
ّ
إيراين ،بينما ال�سذاجة غري امل�ؤهّ لة
يل ،كان دولة ال
قواتها الع�سكر ّية يف �ص ّبت يف "داع�ش" .
�أجنب ّية �أقامت ّ
العراق ث ّم �صاغت احلياة ال�سيا�س ّية النتيجة كانت �أنّ الفا�سدين الذين وقع
الالحقة للبالد.
روجوا وطن ّية فائ�ضة
البلد يف يدهم ّ
لكنّ الثقافة ال�سيا�س ّية العرب ّية وجدت حيال �أمريكا املن�سحبة ،ووطن ّية
املتو�سعة.
ما ُيريحها بعد حني :ال التحرير معدومة حيال �إيران
ّ
بقي منه الكثري ،وال االحتالل ال�صراخ الآيديولوجي يف الدفاع
الأمريكي الذي اتّبع نهج االن�سحاب عن العراق والإ�سالم واملنطقة و ّفر
التدريجي .لقد ّ
حل نظام من الف�ساد الغطاء لال�ست�سالم �أمام طهران بقدر
ّ
املع ّمم امل�صحوب مبحا�ص�صة وتوتّر ما ّ
غطى �سيا�سة نهب العراق من قبل
طائفيني .التوتّر �سبق �أن انفجر ،عام الطرفني مع ًا .يف الآن نف�سه م�ضى
 ،2006حرب ًا �أهل ّية .املحا�ص�صة ال�شرخ بني املذاهب والإثن ّيات يكرب
�أفقرت العراقيني.
ويتع ّمق بحيث بدا النظام العراقي
�إيران التي تواط�أت مع الواليات نظام ًا حلرب �أهل ّية قد تن�شب يف �أي
املتّحدة عام � ،2003صارت تر ّدد حلظة.
العربي� :إ ّنه احتالل ال
اخلطاب
تطوران كبريان هزّا هذا العفن :من
ّ
ّ
حترير .الفارق الكبري �أنّ املقاومة جهة ،ثورة العراقيني التي انطلقت
ال�س ّن ّية ر ّددته خلوفها من هيمنة يف � 2019ض ّد نظام ال�شراكة بني
�شيع ّية ظ ّنت �أنّ وا�شنطن تقف �إيران واملافيات املح ّلية الذي �أفقرهم.
وراءها ،بينما ر ّددته طهران واملقاومة ما زاد يف �أهم ّية هذا احلدث ،و�إن

 حازم �صاغية

ك�شف �ضعف الوطن ّية العراق ّية� ،أنّ
البيئة ال�شيع ّية ،املو�صوفة بالوالء
لإيران ،كانت هي التي انتف�ضت.
من جهة �أخرى ،ال�ضعف الذي نزل
ب�إيران يف ال�سنوات القليلة املا�ضية
ب�سبب ان�سحاب الواليات املتّحدة
النووي .العقوبات
من االتفاق
ّ
الأمريك ّية واكبتها ال�ضربات
الإ�سرائيل ّية للإيرانيني يف �سور ّيا،
وهذا قبل هبوط �سعر النفط� .أ�ضيف
التطورين عجز الطاقم
�إىل هذين
ّ
احلاكم يف بغداد عن الإجماع حول
ّ
مر�شح مقبول.
هكذا جيء �إىل رئا�سة احلكومة بوجه
من خارج النادي الإيراين والقوى
ال�شيع ّية الطائف ّية .هذا الوجه هو

م�صطفى الكاظمي الذي يجد نف�سه
مطا َلب ًا بت�صويب املعادالت التي
حكمت العراق يف مرحلة ما بعد
�ص ّدام� ،أي باحلفاظ على التحرير
واال�ستثمار فيه مقابل التخ ّل�ص من
االحتالل الذي هو اليوم �إيراين
بالدرجة الأوىل .واحلال �أنّ ت�صويب
امل�سار � مّإنا يرقى �إىل �إنهاء ال�ص ّدام ّية
املقلوبة� ،أي �إنهاء مبد�أ حتويل البلد
�ساحة لل�صراعات واحلروب التي
تتذ ّرع بالق�ضايا ،علم ًا ب�أنّ �ص ّدام
توهّ م �أنّ عائدات تلك ال�صراعات
�ستعود بالنفع عليه وعلى العراق كما
ت�صوره ،فيما هي اليوم تعود بالنفع
ّ
على �إيران� .إىل ذلك ،فاخلروج من
ال�ص ّدام ّية املقلوبة مي ّر يف تخفيف

االحتقانات الطائف ّية املرتاكمة والتي
لعبت طائف ّية ال�سلطة (ال�س ّن ّية مع
�ص ّدام ،وال�شيع ّية بعده) دور ًا بارز ًا
يف ت�أ�سي�سها .هنا ،لي�س تف�صي ًال
�أنّ العالقات التي تربط الكاظمي
بالقوى ال�سيا�س ّية ال�س ّن ّية والكرد ّية،
وخ�صو�ص ًا رئي�س اجلمهور ّية برهم
�صالح ،ممتازة .لي�س تف�صي ًال �أي�ض ًا
ا�صطدام رئي�س احلكومة اجلديد
بالقوى التي تناف�س الدولة على حمل
ال�سالح و�صناعة القرار ،كـ«احل�شد
ال�شعبي» ،وخ�صو�ص ًا «كتائب حزب
ّ
الله» .مفردات قامو�سه ،التي يفهمها
اللبنان ّيون ج ّيد ًا ب�سبب ت�شابه
امل�شكلتني ،هي� :سيادة الدولة ،ونزع
ال�شرعي ،ورف�ض حتويل
ال�سالح غري
ّ
الوطن �إىل �ساحة ،وال�سيطرة على
املنافذ احلدود ّية ،ووقف النهب العا ّم،
وتفكيك املحا�ص�صة يف الإدارة...
ودائم ًا يبقى اله ّم احلارق �إطعام
العراق املنهوب ،وهو طبع ًا ال يتح ّقق
من دون �إعادة االعتبار �إىل ال�سيادة
العراق ّية و�سيطرتها على مواردها.
فلي�س ب�سيط ًا ،واحلال هذه� ،أنّ ذاك
البلد الكبري والغني بات اليوم جائع ًا

وبال وزن يف احل�سابات الإقليم ّية
والدول ّية� .أموره ُتبتّ يف طهران.
ما يحاوله م�صطفى الكاظمي قرار
�شجاع وخطري .ففي � 2005شهدنا
حماولة لبنان ّية ال�ستخال�ص لبنان
من الو�صاية ال�سورية ،لك ّنها،
كما نعلم ج ّيد ًا�ُ ،صبغت بالدم� .أ ّما
ا�ستخال�ص العراق من الو�صاية
الإيران ّية فقد يكون �أ�صعب و�أ�ش ّد
ا�ستدعا ًء للحذر واليقظة ،خ�صو�ص ًا
�أن التوتّر الإيراين – الأمريكي يبلغ
يف املنطقة ك ّلها درجة غري م�سبوقة.
وبدوره ،فنظام طهران لي�س من
تلك الأنظمة العقالن ّية التي تعرتف
ب�ضعفها حني ت�ضعف وتفاو�ض
الآخرين انطالق ًا من توازن قوى
جديد� ،إ ّنها �أنظمة تكابر على �ضعفها،
فتُنكر ُه وتر�سم �صورة عن انت�صارات
تتالحق� .إال �أ ّنها ،يف الوقت نف�سه،
تلج�أ �إىل �أكرث الو�سائل جرم ّية ملنع
الواقع من �أن يتغيرّ .
�أغلب الظنّ �أنّ الكاظمي يعرف عن
هذه الأمور �أكرث مما نعرف.
عن ال�شرق االو�سط
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ثقافة
كالكيت

"ذهب مع الريح" ..م�سرحة االعتبارات المت�أخرة
مرت�ضى حممد

االفتتاحية كانت مو�سيقى
تتالعب بالم�شهد ،وال�صورة،
والكتابة لتهيئ الذهن
ال�ستقبال هالة ال�شعور التي
م ّهد لها �شخو�ص ُخلدوا بهذا
الأداء والذكرى .عبارات
افتتحت الم�شهد ال ّأخاذ
ال�ساعي لإعطاء دالالت
�شتى ت�ستدعي العملقة
الفنية للخو�ض في تجليات ما
�سي�ؤول �إليه الن�ص الذي ُكتب
 ،لينا�سب �أحد الروائع التي
ت�شدك اليها بكل ر�ؤية  ،ولو
بعد حين �أو �أحايين.

�دي لم�س�أل ��ة ا�ستفزاز
هل ال ��دوران الأب � ُّ
الموجودات بمادية العقل وروحية البوح
 ،للبحث عن الالوعي الذي يطرق �أبواب
العقل مبيحا ً مخرجات �أخرى تبحث عن
الالم�أل ��وف الق�ص�صي الذي يعود في كل
(زمكان) .هل هذا ما يفعله الدوران؟ هل
هو عبقرية الن� ��ص� ،أم عبقرية الأداء� ،أم

عبقرية ال�ص ��ورة� ،أم عبقرية الحبكة� ،أم
خرج
ب�شاع ��ة الح ��روب وم�آالتها الت ��ي ُت ُ
�ص ��ورا ً ت�ستدع ��ي كل البداه ��ة لتتعاطى
مع مكنون ��ات الم�شه ��د ال ��ذي ي�ضم هذه
العبقري ��ات مجتمعة ً .بعده ��ا كان الأذنُ
ال ��ذي اعُطي لكل تجلي ��ات العقل والقلب
حب �أزاحت
�أن تتهي�أ لما هو � ٍآت من ق�صة ٌ
كل الأترب ��ة عن هواج� ��س الحروب التي
�أعلن ��ت نظري ��ا ً عل ��ى ط ��اوالت االقط ��اع
المتغني ��ة ب�أعالم ن�صر كان مبالغ فيه حد
التخم ��ة واالزدراء .ق�ص ��ة ح ��ب ٌ حملتها
(�سكارلي ��ت اوهارا /فيفيان لي) بطريقة
بوهيمي ��ة م�ؤط ��رةٍ بخوال ��ج التحدي ��ات
االقطاعية الت ��ي ر�سمت ك ��دالالت لواقع
جنوب � ٍ�ي ملمو� ��س ،ومعا� ��ش! .الجنوب
ال ��ذي طالم ��ا كان قلب ��ا ً خ�صب ��ا ً ل ��كل ما
مت�شظ بالأل ��م ،والأر� ��ض ،والعمل،
ه ��و
ٍ
والحب ،والق�سوة ،والفقد!!.
�ادي ،ت�ش ّب ��ع
كان له ��ذا الح ��ب كي ��ان م � ٌ
بمعنوية (�سكارليت)؛ لنراه يخطو فوق
الحرب ،وف ��وق االزواج ،وفوق الجثث،
الحب ِ و�ألم الحب
وفوق ال�سمعة ،وفوق ُ
عندم ��ا يكون �صوري ��ا ًداخ ��ل النف�س ،ال
يتخطاها الى من تريده ،لتبقى ت�ست�شف
كل �صور الدمار؛ معللة ً للقاء ،ذاك االمل
الذي تترجى فيه قول (وانا �أحبكِ �أي�ض ًا)؛
لكن (�أ�شل ��ي ويلك�س/ليزلي ه ��اورد) لم
يفعله ��ا ق ��ط ! ؛لي�ستم ��ر الح ��ب متخ ��ذا ً
�صور ًا �شت ��ى ،تجافي ��ه -بق�سوتها -هذه
ال�ص ��ور مرات ،وت�أتيه بن�سم ��ة ما ،مر ًة.
ت�أ ّتى لهذا القلب الراحل في ثنايا الرغبة،
و�ألم اللقاء المبعد ج ّراء ت�شابك القلب مع
القلوب الغير عارفه اي مبهمات يحويها
ذلك القلب .حت ��ى ا�ستراح قبل الريح مع
قل ��ب بوهيم ��ي ٍ ،يعط ��ي الهاج� ��س حقه،
عارف ��ا ً �أي طرق �سل ��ك وي�سلك ذاك القلب
المتعب ب�أعاجي ��ب �شتى ،ليحتويه ب�أحد
الزينتين ،ثم يعود مرة �أخرى ليحتويها
بكلتيهم ��ا ،كان ه ��ذا البوهيم ��ي (كابت ��ن

بتلر/كالرك غيبل) يزين لها حياتها على
طريق ��ة (الملي ��ون زه ��رة قرمزي ��ة)  ،كل
حدائ ��ق المادة ،والمعن ��ى .المعنى الذي
انتحر فيه قلبه بعد وفاة ابنتهما/الطفلة
(بوني)؛ ليب ��د�أ �أول �صرير للريح قادما ً
بع ��د رياح ال�شمال العاتي ��ة التي �أطاحت
ب ��كل الأخ�ضر الذي تو�شح ��ت فيه (تارا)
وترك الجنوب –كما يبدو دائما ً -بم�شهد
كان ��ت ح�صري ��ة الإب ��داع في ��ه للمخ ��رج
(فيكت ��ور فليمن ��غ)  ،ب ّي ��ن في ��ه ب�شاع ��ة
الح ��رب  ،و�ص ��ور القتل ��ى ،بي ��ن ممزق،
ومدم ��ى ،وبين م ��ن يعزف بدموع ��ه �ألم

الأنباء القادمة من الجبهة ،ن�شيد الوطن
المبتور عل ��ى مقربة من �أر�ض الجنوب،
الت ��ي طالم ��ا حمل ��ت معه ��ا �أغان ��ي الماء
والدم  ،كان رحي ��ل (بوني) التراجيدي،
والم�أ�ساوي قد ذ ّك ��ر (�سكارليت) بم�شهد
الرحي ��ل الم�ؤل ��م لوالده ��ا (جيرال ��د
�أوهارا/توما� ��س ميت�شيل) ،عندما خرج
م�سرع ��ا ً على ظه ��ر ج ��واده ليدفع خطر
المادة  ،و�ش ��ره االقطاع -الذي عرف �أي
دم تح ��وي مخالب ُه بعد حي ��ن -عن �شراء
حب حياته  ،الأر�ض(/تارا).
(بون ��ي)  ،وعملق ��ة الحب القدي ��م داخل

 عالء املفرجي

قل ��ب (�سكارلي ��ت)  ،وردود �أفعال الرائع
(كابتن بتلر) الذي �أراد بكل ما �أوتي من
فو�ضى خالق ��ة ،ومال ،وفرو�سية ،وحب
�أن يم�ل��أ هذه الم�ساح ��ة القا�سية في قلب
ُز ِرع ��ت وروده خل ��ف �أ�سيجة من حديد ،
كونته ��ا حالة الج ��وع بعد ال�شب ��ع!! .كل
ه ��ذا توقف بع ��د الرحيل  ،عل ��ى درجات
ال�سلم الأحمر الذي �أفرز (�سكارليت) على
�شكل �ص ��ور  ،ن�ستدعيه ��ا الآن لنتكا�شف
من خاللها ،حول م ��ا الذي تعنيه تواقيع
االقطاع/ال ��دول عب ��ر الأزم ��ان ب�شرطية
التملك  ،على ح�ساب كل هواج�س الحياة
التي ت�ؤول الى التملك �أي�ضا ً �شريطة �أن
تك ��ون �أق�ل�ام التواقيع ت�ستخ ��دم �أحبار ًا
تملأ ،وتعجن ب�أغاني الأر�ض.
مدخ�ل�ات الفيل ��م ال ��ذي ا�صطحبن ��ا في ��ه
ن� ��ص مبدع ��ة ه ��ذه الرواي ��ة (مارغريت
فيت�شر) م ��ن خالل بوحه ��ا الكتابي التي
حملت ��ه �أدائي� � ًا (ميالن ��ي هاميلت ��ون/
اوليفي ��ا دي هافيلن ��د) ،كان ��ت غي ��ر
م�ألوف ��ة كم�شاه ��دة اولى ؛ فه ��ي (مقدمة
مو�سيقية ،)Overture/ثم (ا�ستراحة/
 ،)Intermissionث ��م (مو�سيق ��ى
الخ ��روج )Exit music/معلن ��ا ً به ��ذه
المدخ�ل�ات �آلي ��ة الم�سرح ��ة الت ��ي جالت
بكل الب ��وح ،والح ��ب  ،والأل ��م ،والفقد،
والن ��زوع الى مراح ��ل البوهيمي ��ة التي
رافق ��ت وب�ص ��ورة م�ستت ��رة كل �ص ��ور
الوق ��ت والكالم ،وافع ��ال الوجد  ،معلنة
اعتبارات كل ما عتق في الأيام والأبداع
 ،ليت ��رك ال�س� ��ؤال ه ��ل هن ��اك م ��ا ت�أت ��ي
ب ��ه الري ��ح ؟ �أم �أنن ��ا نعلن ��ه موت� � ًا ثاني ًا؛
لتك ��ون مقابل كل " 60مي�ل� ًا من الخراب
م ��ن اتالنت ��ا حت ��ى البح ��ر" �أن هناك من
تجل ��ى بالح ��ب حتى �آخ ��ر فر�ص ��ة معلنا
ً �أم ��ام العي ��ون الت ��ي ملئت ب ��كل لحظات
الم�سرحية الم�أ�س ��اة ،والملهاة  ،مخاطبا
ً �إياها عب ��ر تجليات فقده " ال يا عزيزتي
�أنا ال �آبه �إطالقا ً " .

مهرجان الجونة ال�سينمائي يعلن عن المواعيد الجديدة

مركز الجونة للم�ؤتمرات والثقافة �سيحت�ضن فعاليات المهرجان في دورة 2020
متابعة املدى

تح�سب� � ًا للظ ��روف ال�صعب ��ة التي
تواجهها المهرجانات ال�سينمائية
العالمي ��ة ،ولغر� ��ض �إقام ��ة دورة
�آمن ��ة وناجحة من �أج ��ل �ضيوفنا
وجماهيرنا الأعزاء ،قرر مهرجان
الجون ��ة ال�سينمائ ��ي �أن يع ��دل
مواعي ��د �إقام ��ة دورت ��ه الرابع ��ة،
لت�صب ��ح ف ��ي الفترة م ��ا بين - 23
� 31أكتوبر| ت�شرين الأول 2020
ف ��ي مدين ��ة الجون ��ة� ،أي بمثاب ��ة
�شه ��ر زائد ع ��ن المواعي ��د المُعلن
عنه ��ا �سابق� � ًا � ،سيت ��م الإعالن عن
برنامج الدورة الرابعة للمهرجان
في نهاية �أيلول .2020
"ت�أثرت العدي ��د من المهرجانات
ال�سينمائي ��ة بالأو�ض ��اع المتعلقة
بالجائح ��ة ،وعودتها �إلى الم�شهد
�ستبع ��ث بر�سال ��ة �إيجابي ��ة �إل ��ى
العالم بعودة الأمور �إلى طبيعتها،
نح ��ن نختار �أن نحي ��ا في ظل هذا

الأمل ،في جو من الإيجابية ،و�أن
ن�ستكم ��ل التزامن ��ا ال ��ذي بد�أن ��اه
م ��ن �أج ��ل الم�ساهمة في
تطوي ��ر ال�سينم ��ا دولي� � ًا
و�إقليمي� � ًا ،و�أن ن�ضم ��ن
ف ��ي الوقت ذات ��ه تجربة
�آمن ��ة وممتع ��ة ل ��كل
الم�شاركي ��ن" هك ��ذا علق
انت�ش ��ال التميم ��ي مدير

المهرجان.
يُفتت ��ح ف ��ي ال ��دورة الرابع ��ة

لمهرج ��ان الجون ��ة ال�سينمائ ��ي،
مركز الجونة للم�ؤتمرات والثقافة
( ،)GCCCال ��ذي
يتمي ��ز بت�صميم ��ه
المعم ��اري الف ��ذ
الممت ��د على م�ساحة
 8000مت ��ر مرب ��ع
م ��ن الف�ض ��اءات
المفتوحة الوا�سعة،

و ُيع ��د ه ��ذا االفتت ��اح واح ��د ًا من
�أه ��م الأح ��داث المنتظ ��رة في تلك
ال ��دورة ،حي ��ث �سيوف ��ر �أج ��واء
فريدة لتجربة ثقافية و�سينمائية
جديدة.
م ��ع مراع ��اة اللوائ ��ح الحكومية،
ي�ستك�ش ��ف المهرجان ف ��ي الوقت
ذات ��ه الإمكانيات المتاح ��ة لإقامة
الفعاليات �س ��واء كانت في �أماكن
مغلق ��ة �أو مفتوح ��ة �أو حت ��ى ف ��ي
الف�ض ��اء الإليكتروني (�أونالين)،
خا�ص ��ة تل ��ك الفعالي ��ات المتعلقة
بـمن�صة الجون ��ة ال�سينمائية ،من
�أج ��ل توفي ��ر تجرب ��ة مهرجاني ��ة
فعال ��ة ،لك ��ن تتمث ��ل الأولوي ��ة
الحرج ��ة للمهرجان في المحافظة
على �سالمة الجماهير وال�ضيوف
الم�شاركي ��ن ،وو�ض ��ع ذل ��ك ف ��ي
المق ��ام الأول ،ع ��ن طري ��ق توفير
كل المعايير الالزمة التي تحددها
الهيئات الطبية.
يعم ��ل فري ��ق البرمج ��ة ب�أق�ص ��ى
جهده من ��ذ بداية الع ��ام ،من �أجل
متابعة وت�صنيف واختيار الأفالم

لل ��دورة المقبل ��ة م ��ن المهرجان،
تق ��دم حت ��ى ه ��ذه اللحظ ��ة،
للم�شارك ��ة ف ��ي ال ��دورة الرابعة،
�أكثر من  800فيل ��م وم�شروع في
مرحلة التطوير وفيلم في مرحلة
ما بعد الإنتاج.
�صرح ��ت ب�ش ��رى رزة رئي� ��س
عمليات المهرج ��ان ،قائلة" :نحن
حالي� � ًا ف ��ي ح ��وار م�ستم ��ر م ��ع
العدي ��د م ��ن الأ�سم ��اء الهام ��ة في
�صناع ��ة ال�سينم ��ا والمهرجان ��ات
ال�سينمائية ،من �أجل درا�سة كيف
يمكن للمهرجان ��ات �أن تتكيف مع
الظروف الحالية وتوا�صل دورها
ف ��ي تطوي ��ر ال�صناع ��ة �إقليمي� � ًا
ودولي ًا .ي�ش ��ارك فريقنا في �سوق
مهرج ��ان كان االفترا�ض ��ي ،م ��ن
�أجل مقابلة المنتجين والموزعين
والح�ص ��ول على الأف�ل�ام� ،إ�ضافة
�إلى درا�سة التجرب ��ة الإلكترونية
ل�س ��وق الأف�ل�ام .كم ��ا �سيتواج ��د
فريقنا في مهرجانات الخريف من
�أجل الح�صول على �أحدث الأفالم
الممتازة من كل �أنحاء العالم".

بطولة الفيلم لروبوت
ابتكر طاقم فيلم خيال علمي مغامر طريقة بارعة لت�صوير فيلمهم،
�أثناء التحايل على مخاوف تف�ش ��ي فايرو�س «كورونا» ،من خالل
اختي ��ار روبوت يدع ��ى «�إيريكا» لتمثيل ال ��دور الرئي�س ،وتعتبر
ه ��ذه الخط ��وة الم ��رة الأول ��ى التي ي�ص ��ور فيها فيلم م ��ن بطولة
روبوت ،يعمل عبر تكنولوجيا الذكاء ال�صناعي،
ويقول �س ��ام خ ��وزي ،الم�ش ��رف عل ��ى الم�ؤث ��رات الب�ص ��رية�:إن
الروب ��وت يتب ��ع عالم� � ًا وج ��د خل�ل ً�ا ف ��ي بحث ��ه لتك ��رار الحم�ض
النووي ،وي�ساعد الروبوت الذي �صممه (�إيريكا) على الهروب.
وت ��م تطوير الروبوت كجزء من درا�س ��ة الروبوتات التي قام بها
عالمان يابانيان اللذان علماها ا�ستخدام الذكاء ال�صناعي لتطبيق
مبادئ التمثيل.
وبطبيع ��ة الحال ،لم يك ��ن تعليم «�إيريكا» الرم ��وز التعبيرية على
ال�شا�شة خالي ًا من الأخطاء .ويقول خوزي« :في �أ�ساليب التمثيل
الأخ ��رى ،ي�ش ��ارك الممثلون تجاربه ��م الحياتية ف ��ي الدور؛ لكن
(�إيريكا) لي�ست لديها تجارب حياتية».
ومن ��ذ �أن قادتنا خطواتنا الأولى الى ال�صاالت المعتمة لم�شاهدة
الأف�ل�ام في مراحل مبكرة من حياتن ��ا ،كانت متعتنا الوحيدة هي
تقليد ال�شخ�صيات التي نراها مج�سدة �أمامنا
تن�س ��ج �أح ��داث الفيل ��م بمواه ��ب ممثلين كب ��ار لي�ص ��ل الأمر حد
التماهي مع هذه ال�شخ�صيات ،و�إهمال باقي عنا�صر الفيلم المهمة
الأخرى ..فالذي بقي عالق ًا في الذاكرة �شخ�صية �سبارتكو�س ب�أداء
كيرك دوغال�س  ،ولي�س بالق ��درة الإخراجية العظيمة لكوبريك..
وهك ��ذا مع �شخ�صية زوربا ،والأمر نف�سه م ��ع مارلين مونرو في
(البع� ��ض يحبونها �ساخنة) و�شارل ��ي �شابلن ،والكثير الكثير من
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي كنا نراه ��ا بم ��ر�آة الموهبة الكبي ��رة لممثلين
عظ ��ام ..ومازلنا نتذكر فيلم ًا عربي� � ًا �شاهدناه قبل �أكثر من �أربعة
عق ��ود تجلت فيه هذه المتعة التي كن ��ا نعي�شها ،هو فيلم (عفريت
مرات ��ي) ال ��ذي تقوم بطلت ��ه �شادي ��ة بتقم�ص �شخ�صي ��ات الأفالم
الت ��ي تراها بداي ��ة كل �أ�سبوع (ابرما الدو�س)( ،غ ��ادة الكاميليا)
لتم�س ��خ بها �شخ�صيتها الحقيقية ،مما يتطلب عر�ضها على طبيب
نف�ساني وهكذا ف�إن المتعة الحقيقية عند م�شاهدة الفيلم كانت في
متابعة ق ��درة الممثلين على تج�سيد �شخ�صيات الق�صة الم�صورة
لتكون قريبة منا ومن تفا�صيل حياتنا نتذكر كل ذلك ،ونحن �أمام
التط ��ور التقن ��ي المت�سارع في �صناع ��ة الفيلم وال ��ذي لم يقت�صر
على ابتكارات �أحدثت ثورة كبيرة في كل تفا�صيل هذه ال�صناعة،
ب ��ل امتد ذلك الى �إع ��ادة ت�شكيل ذائقة المتلقي بم ��ا ين�سجم وهذا
التط ��ور ..ومتعة التماهي م ��ع �شخ�صيات الق�ص ��ة الفيلمية التي
كان ��ت في مرحلة من مراحل تطور ه ��ذه ال�صناعة المتعة الكبرى
بالن�سب ��ة للمتلق ��ي ه ��ي الأخ ��رى ت�أث ��رت بزح ��ف التكنولوجيا..
وابت ��دا ًء م ��ن نهاية ت�سعيني ��ات القرن الما�ضي ب ��د�أ بع�ض �صناع
الأف�ل�ام با�ستخ ��دام مجموع ��ة كاملة م ��ن ال�شخ�صي ��ات الب�شرية
الم�سي ��رة بوا�سطة الكومبيوتر ،وتد�شين مرحلة جديدة من الفن
ال�سابع ..و�أخير ًا ولي�س �آخر ًا ب�أفالم مثل �آفاتار ،دخل ه�ؤالء (�أي
�صناع الأفالم) مرحلة تجعل الممثلين يتوج�سون خيفة من اليوم
الذي ي�أخذ مكانهم في ��ه ممثلون ت�صنعهم الآلة ..ممثلون رقميون
يب ��دون م�سلوب ��ي الإرادة �أم ��ام رغب ��ات المنتجين ،ول ��م يقت�صر
الأم ��ر على اهتمام �ش ��ركات الإنتاج ب�إنتاج �أفالم م ��ن هذا النوع،
ب ��ل تعداه ال ��ى تخ�صي�ص جائ ��زة �أو�سكار لهذا المج ��ال .ف�صناع
هكذا �أف�ل�ام وكعادتهم في طرق �أ�ساليب جدي ��دة ،تكفل لهم �إيراد ًا
�أعل ��ى ،بو�صف �أن ذلك ه ��و الدافع الأ�سا�س لن�شاطه ��م ،لذا فلي�س
غريب� � ًا �أن يكون هناك متحم�سون لهذا الن ��وع من الأفالم ،خا�صة
�إنهم يرون في هذه ال�شخ�صيات دقة تفوق ال�شخ�صيات الحقيقية
ف ��ي تفا�صيله ��ا الواقعي ��ة ،كخ�ص�ل�ات ال�شع ��ر وتحري ��ك النظ ��ر،
ولكنهم يتنا�سون �أمر ًا مهم ًا في االداء ،ذلك هو قدرة التعبير الذي
ال يتواف ��ر ل�شخ�صيات م�صنعة .و�إن كانت ه ��ذه الأفالم قد �أثارت
ا�ستي ��اء ممثلين ومخرجين كبار �إال �إنها �أ�صبحت حقيقة واقعة..
مثلها مثل �أية ظاهرة �سينمائية �أخرى.
وكل ه ��ذه التط ��ورات تدخ ��ل في تح ��د م�ستمر �ض ��د كل من يقول
بموت ال�سينما .فما الذي يخبئه هذا ال�صندوق ال�سحري ّ
لع�شاقه
في الم�ستقبل ..فنحن على يقين من ذلك.
تن�سج �أحداث الفيلم بمواهب
ممثلين كبار لي�صل الأمر حد
التماهي مع هذه ال�شخ�صيات،
و�إهمال باقي عنا�صر الفيلم المهمة
الأخرى ..فالذي بقي عالق ًا في
الذاكرة �شخ�صية �سبارتكو�س ب�أداء

دي�����ف�����ي�����د ن����ي����ف����ي����ن ف��������ي ال����م����ق����ت����ط����ف م��������ن م�����ذك�����رات�����ه
ترجمة � /أحمد فا�ضل

طوال الأ�سب ��وع � ،أثبتت مذكرات النجم
الربيط ��اين الهولي ��ودي الأ�شه ��ر ديفيد
نيف�ي�ن  ،امل�سلي ��ة الرائع ��ة ترياق� � ًا رائع ًا
للتغل ��ب على م ��ا خلفت ��ه الكورونا  ،فمن
�ش� ��ؤون حب ��ه الت ��ي ال تع ��د وال حت�صى
� ،إىل ذكريات ��ه الآ�س ��رة ح ��ول عمل ��ه يف
هولي ��وود  ،ميك ��ن �أن يغفر ل ��ك التفكري
يف �أن ��ه �شاهد كل �شيء بالفعل  ،لكن يف
ه ��ذا املقتطف من �سريت ��ه الذاتية والتي
حتمل عنوان " �إح�ضار اخليول الفارغة
"  ،الت ��ي يفرد فيها �صفح ��ات طويلة ،
للحديث ع ��ن النجم الأ�سط ��وري �إيرول
فل�ي�ن � ،أو " روب ��ن هود " كم ��ا يحب �أن
يطل ��ق عليه  ،يتذك ��ر ذلك املمث ��ل البارع
حلظة �سترتك يف الذاكرة �آثارها .
يقول نيفني :
" ق ��د يخيب ظن اجلميع به بعد قراءة
م ��ا �س�أقول ��ه عن ��ه  ،لأنه ��ا احلقيق ��ة وال
�ش ��يء غريه ��ا  ،فق ��د كن ��ت ول�سن ��وات

عدي ��دة واح ��د ًا من �أع ��ز �أ�صدقائ ��ه  ،لقد
ا�ستمت ��ع بالت�سبب يف ا�ضط ��راب نف�سه
و�أ�صدقائ ��ه  ،التقي ��ت ب ��ه لأول م ��رة يف
فندق جنة الله �صيف عام � 1935صحبة
ليلي دميتا  ،كانت
ليل ��ي خملوقة جميل ��ة ( �ست�صبح زوجة
�إي ��رول الأوىل )  ،وه ��ي مث ��ال للفتي ��ات
الفرن�سيات املثريات  ،وقتها كان فلني قد
�أنهى عقده الأول مع وارنر بروز  ،لذلك
كان لدينا الكثري للإحتف ��ال وا�ست�أجرنا
مدبرة منزل لطيفة  ،كان فلني يجمع �أكرث
من عقد مع وارنر براذرز �أكرث مما كنت
�أتلقاه من �صموئيل غولدوين  ،لذلك قام
بت�أجري املزيد من املنازل و�أ�صر على �أنه
كان لديه مطالبة �سابقة ب�أكرب غرفة نوم
 ،وهي الغرفة الت ��ي حتتوي على �سرير
مزدوج  ،لقد كان �ضيق ًا �إىل حد ما ب�ش�أن
الأم ��ور املالية  ،لذلك عل ��ى الرغم من �أنه
�سم ��ح يل يف منا�سبات كتل ��ك با�ستعارة
غرفت ��ه � ،إال �أن ��ه كان فق ��ط يف االعتب ��ار
�إعادة تعديل �صغرية لرتتيبنا املايل .
يف تل ��ك الأيام التي �سبقت احلرب  ،كان
�إي ��رول مزيج ًا غريب� � ًا  :ريا�ض ��ي عظيم
يتمت ��ع ب�سح ��ر هائ ��ل وجم ��ال ج�س ��دي
وا�ض ��ح  ،لكنه عانى على م ��ا �أعتقد  ،من

جمم ��ع نق�ص قدمي وعمي ��ق  ،فقد �أحبته
الن�ساء ب�شغف  ،لكنه عاملهن مثل الدمى
الت ��ي يت ��م التخل� ��ص منه ��ا دون �ساب ��ق
�إنذار ل�صالح املوديالت اجلديدة  ،بينما
بالن�سب ��ة لأ�صدقائ ��ه م ��ن الرج ��ال  ،كان
يف�ضل حق ًا �أولئ ��ك الذين �سيعطونه �أقل
مناف�سة يف �أي ق�سم  ،مل يكن رج ًال طيب ًا
 ،ولك ��ن يف تلك الأي ��ام املتهورة كان من

املمتع �أن �أك ��ون معه  ،وكانت تلك الأيام
ه ��ي الأف�ض ��ل لفلني  ،وم ��ع �أن التوا�ضع
كان ��ت كلم ��ة غ�ي�ر معروف ��ة لإرول  ،فقد
�أ�صب ��ح جنم ًا كبري ًا بني ع�شية و�ضحاها
مع �أول �إنتاج ل ��ه يف هوليوود  ، ،ولكن
مل يخطر بباله �أبد ًا �أن الآخرين  -املنتج
واملخ ��رج وال ُكت ��اب والفني�ي�ن وقبل كل
�شيء ق�سم الدعاية  -قد يكون لهم يد يف

جناحه .
ق ��ال يل �إيرول وهو يتح ��دث عن فيلمنا
امل�شرتك :
ً
" لق ��د �أرهقني فعال فيلم " تهمة اللواء
اخلفي ��ف "  ،من الناحي ��ة اجل�سدية كان
�أ�صع ��ب �أدواري الت ��ي قم ��ت به ��ا عل ��ى
الإط�ل�اق "  ،فق ��د ق�ضين ��ا ع ��دة �أ�شه ��ر
يف بي�ش ��وب  ،كاليفورني ��ا  ،يف �سف ��وح

جب ��ل ويتن ��ي املرتب ��ة وو�س ��ط الرياح ،
حيث بد�أن ��ا العمل ب�سهول ��ة مع الطق�س
اللطيف يف �أواخر اخلريف  ،مما زودنا
ب�آخر �أم�سية دافئة وبعد ذلك يف اخليام
و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة البائ�سة الأخرى
البعي ��دة يف ال�صح ��راء يف العوا�ص ��ف
الرملي ��ة � ،أو و�س ��ط الري ��اح املتجم ��دة
الت ��ي تهب قبال ��ة ثلوج اجلب ��ل ارجتفنا
وتذمرنا يف زينا اال�ستوائي الرقيق .
كان ماي ��ك كورتز املخ ��رج امل�س�ؤول عن
الفيل ��م وال ��ذي كان ��ت لغت ��ه الإنكليزي ��ة
املجري ��ة م�صدر ًا للفرح لنا جميع ًا  ،وهو
يق ��ف عالي ًا على املن�صة  ،قرر �أن اللحظة
املنا�سب ��ة قد حانت لطل ��ب الو�صول �إىل
مائ ��ة ر�أ� ��س من اخلي ��ول ب ��دون ركاب ،
ف�صاح عرب مكرب ال�صوت :
" �أح�ضروا اخليول الفارغة ! "
فغرقنا �أنا وفلني بال�ضحك .
مت اتهام فل�ي�ن باالغت�صاب � ،أو ممار�سة
اجلن� ��س م ��ع فت ��اة �أق ��ل م ��ن  18عام� � ًا ،
وعلى الرغم من �أنه مل تثبت �إدانته  ،ف�إن
ال�سمع ��ة ظلت عالق ��ة ب ��ه  ،مل يكن رج ًال
�سعي ��د ًا عندما وجدته ل ��دى عودتي �إىل
هولي ��وود يف بداي ��ة ع ��ام  ، 1946وقد
ح ��اول �إيرول جاه ��د ًا االبتعاد عن �صنع

�ص ��ور رمز اجلن�س  ،وله ��ذا ال�سبب كان
ي�ش ��رب �أكرث و�أك�ث�ر حتى ب ��د�أ يفكر يف
االنتح ��ار  ،فف ��ي �إح ��دى امل� � ّرات جل� ��س
ط ��وال الليل وبيده زجاج ��ة من الفودكا
 ،ويف ي ��ده الأخ ��رى م�سد�س  ،ويف عام
 ، 1958قابلت ��ه بال�صدف ��ة يف لندن  ،لقد
م� � ّرت ع�شر �سن ��وات من ��ذ �أن ر�أيته �آخر
مرة ،
تناولنا طع ��ام الغداء يف بويلي فومي ،
يف م ��كان �صغري يف �سوهو وال ميكنني
التظاه ��ر ب�أنن ��ي مل �أ�ص ��دم م ��ن التغيري
اجل�س ��دي  ،كان الوجه منتفخ� � ًا  ،واليد
التي كان ��ت مت�سك بقو� ��س روبن هود ،
مل يك ��ن بو�سعها الإم�ساك ب ��ه مرة ثانية
 ،كان ��ت ترجت ��ف � ،أطلعن ��ي حينها على
م�شاكل ��ه مع زوجته وحت ��دث بحزن عن
مدى ا�ستحالة العي�ش معها .
بعد فرتة قلت :
" �أرى �أن ��ه ال ي ��زال لديك ق�ضية �أخرى
تتعلق بامل�شاكل ال�ضريبية " .
قال �إيرول :
"لق ��د اكت�شف ��ت كتاب� � ًا رائع� � ًا �إنه مليء
باحلل ��ول للم�ش ��اكل الت ��ي تعرت�ضنا يف
حياتن ��ا ".
عن � /صحيفة ديلي ميل الربيطانية
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اقــــرأ
مهب الريح
�أق�صاب يف ّ

�ص ��درت عن دار املدى� ،ضمن �سل�س ��لة مكتبة نوبل ،ترجمة
عربي ��ة لرواي ��ة "�أق�ص ��اب يف مه ��ب الري ��ح" م ��ن ت�ألي ��ف
غرات�س ��يا ديليدا ،ونقله ��ا �إىل اللغة العربي ��ة املرتجم نبيل
ر�ضا املهايني.
غرات�سيا ديليدا ( )1936 - 1871روائية و�شاعرة وم�ؤلفة
م�س ��رحية ا�شتهرت بخ�ص ��وبة �إنتاجها الأدبي ،ذاع �صيتها
يف �إيطاليا ويف �أنحاء العامل ،حتى �أنها �أ�ص ��بحت يف عام
 1926ث ��اين ام ��ر�أة يف العامل حت�ص ��ل على جائ ��زة نوبل
ل�ل��آداب ،وذلك تقدي ًرا لأدبها الذي �أبرز ب�ش ��كل متميز ُم اًثل
�س ��امية وقدرة على ت�صوير واقع احلياة والإن�سان بعمق
وحرارة.

ح

ول العا

لم

ملاذا يحتفل العراقيون يف الأول من متوز

�آي�س كرمي على �شكل فايرو�س كورونا
م ��ا �إن خ �ف �ف��ت م �� �ص��ر �إج� � ��راءات
العزل العام والقيود التي كانت قد
فر�ضتها للحد من تف�شي فايرو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد حتى ب��د�أ رواد
حمل �صغري للحلويات يف اجليزة
مب�صر يقبلون على تناول بوظة
(�آي�س ك��رمي) على �شكل فايرو�س
كورونا.
وبينما عاثت جائحة كورونا ف�سادا
يف ربوع املعمورة ،ي�أمل �صاحب
املحل �أن ي�سهم ابتكاره اخلا�ص
ببوظة كورونا يف تهدئة خماوف
النا�س ،وتعريفهم ب�أهمية اتخاذ
الإجراءات ال�صحية املنا�سبة.
ويو�ضح �صاحب املحل �أن��ه �أراد
ب��اب�ت�ك��اره �أن ي�سعد ال�ن��ا���س بعد
�أن ظ �ل��وا ��ش�ه��ورا حمتجزين يف �إج� � ��راءات ال �ع��زل ال �ع��ام ،ب�سبب ت�ل�ت��زم �إن ه��ي ق��اع��دة يف البيت،
مع فر�ض اجلائحة.
بيوتهم،
فبالتايل �إحنا حبينا نعمل حاجة
وق��ال ه��اين �إ��س�لام� ،صاحب حمل تخفف العبء بر�ضه عن النا�س،
احللويات الذي يبيع الآي�س كرمي ومنها بر�ضه تفهمهم �إن الكورونا
كورونا" :كورونا جعلت النا�س م�ش بُعبُع يعني".

و�أ�ضاف "الكورونا هو فايرو�س
زي �أي ف ��اي ��رو� ��س ع� � ��ادي ،زي
الإنفلونزا ،زي �أي فايرو�س .كل
الق�صة �إن �أن ��ت ل��و خ��دت ح��ذرك
منه بالكمامة وال�ق�ف��ازات بتاعتك
وال�ت��زم��ت ،م�ش هيجيلك كورونا
وحتبقى متام".
و ُت �ق��دم ال�ب��وظ��ة اجل��دي��دة ب�شكل
م�ستدير ومتعدد الألوان ،وتغر�س
ف�ي�ه��ا �أع� � ��واد � �ش��وك��والت��ة رق�ي�ق��ة
وقطع �سكرية على ال�سطح حتاكي
الأ��ش��واك التي ت�برز من الطبقات
اخل ��ارج� �ي ��ة ل �ل �ف��اي��رو���س ،وه��ي
�صورة جمهرية م�شهورة لفايرو�س
كورونا الذي يُ�سبب مر�ض كوفيد-
.19
ويقول حممود �إ�سالم ،وهو عامل
يف حم��ل احل �ل��وي��ات� ،إن بع�ض
الزبائن مل يرتاحوا ل�شكل املنتج
اجلديد يف البداية ،لكنهم �سرعان
ما غريوا ر�أيهم بعدما تذوقوه.

يف الأول من مت��وز حتتفل �أغلب
العائالت العراقية ب�أعياد ميالد
�آبائها و�أج��داده��ا ،ويحتفل رمبا
�أك�ثر من ن�صف العراقيني الذين
ول��دوا يف ه��ذا ال�ي��وم ،وه��و �أول
يوم من الن�صف الثاين لل�سنة.
ك ��ان ال�ب�ع����ض م��ن ال �ع��راق �ي�ين ال
يبادرون لت�سجيل �أبنائهم اجلدد
يف �سجالت دوائر النفو�س �إال بعد
وقت طويل ،خا�صة �أولئك الذين ال
ي�سكنون امل��دن ،فرتاهم يُخمنون
�أعمار �أبنائهم عند ت�سجيلهم يف
دوائ ��ر ال�ن�ف��و���س ل�غ��ر���ض �إخ ��راج
�شهادة ميالد (ت�سمى اجلن�سية)
�إذا ما �أرادوا الدخول �إىل املدار�س واح ��دة م��ن ط��رائ��ف ه��ذه الق�صة لأن جميع �أع�ضاء ال��وف��د ه��م من
.ويف عام  1957اختارت احلكومة ال�ت��ي ُت���س��رد يف ال �ع��راق ،ه��ي �أن م��وال�ي��د مت� ��وز!! ، .وب �ع��د تدخل
ال�ع��راق�ي��ة ح اً�ًل� و��س� ً�ط��ا لت�سجيل وف � �دًا ع��راق � ًي��ا ر��س�م� ًي��ا زار �أح��د ال�سفارة العراقية يف ذل��ك البلد
امل��وال�ي��د اجل ��دد ف��اخ�ت��ارت اليوم ال �ب �ل��دان يف ت�سعينيات ال �ق��رن وتوا�صلها مع ال�سلطات �أو�ضحت
الأول من الن�صف الثاين لل�سنة ،امل��ا� �ض��ي ،وع �ن��دم��ا و� �ص �ل��وا �إىل لهم ق�صة مواليد الأول من متوز/
ف��أ��ص�ب��ح امل�لاي�ين م��ن العراقيني املطار لتدقيق ج��وازات �سفرهم ،يوليو لتوافق �سلطات البلد على
ه��م م��ن م��وال�ي��د ه��ذا ال �ي��وم وفقًا رف�ضت ال�سلطات هناك �إدخالهم دخولهم.
ل�سجالت دوائر النفو�س.
بحجة "تزوير" جوازاتهم

دعوى ق�ضائية لت�ضرر القطتني نف�سيًا
يف حادثة غريبة وغري م�سبوقة
جل��أت �سيدة اردنية �إىل الق�ضاء
ب�سبب معاناة قطتيها من �ضرر
نف�سي .وقال حمامي ال�سيدة
�إن موكلته تركت قطتيها يف
م �ك��ان خم�ص�ص ل��رع��اي��ة
احليوانات يف حمافظة
�إرب� ��د ق�ب��ل �أن ت�سافر
يف رحلة �سياحية
اىل ت��رك�ي��ا مل��دة
���ش��ه��ر ،وح�ي�ن
ع��ادت فوجئت
ب� � ��أن ال�ق�ط�ت�ين �سوء املعاملة الذي تعر�ضتا له.
يف و�ضع نف�سي و�أ� �ض��اف �أن القطتني ترف�ضان
�سيئ وبائ�ستني نتيجة ال �ط �ع��ام مم��ا دف ��ع م��وك�ل�ت��ه ف ��ورًا

لفح�صهما �صحيًا ونف�سيًا ،و�إجراء
ال �ت �ح��ال �ي��ل امل �خ�ب�ري��ة وال�ط�ب�ي��ة
ال�لازم��ة .و�أو� �ض��ح املحامي �أن��ه

طالب بتعوي�ض عن ال�ضرر املادي
واملعنوي ملوكلته ،الف� ًت��ا �إىل �أن
القرار للمحكمة ،والأم��ر مرتبط
بلجان اخلربة التي تقدر الأ�ضرار.
وحول تفا�صيل الق�ضية املرتبطة
بالقطتني قال �إن الفحو�ص الطبية
تبني تعر�ض القطتني اىل �سوء
رع��اي��ة ،م��ا ت�سبب ب ��أث��ر نف�سي
على مالكتهما ،فقررت رفع دعوى
ق�ضائية بحق دار الرعاية خالل
�شهر فرباير�/شباط املا�ضي ،مبينًا
�أنه مت عقد �أربع جل�سات للنظر يف
الق�ضية املرفوعة حتى الآن يف
حمكمة �صلح �إربد بح�سب �أ�صول
املحاكمات املتبعة.

جينيفر �أني�ستون تنا�شد اجلمهور ارتداء الكمامة
نا�شدت النجمة العاملية جينفر �أني�ستون جمهورها ب�ضرورة ارتداء
الكمامة يف ظل تف�شي فايرو�س كورونا ،موجهة ر�سالة م�ؤثرة عن
ت�أثري ا�ستمرار الو�ضع احلايل على الكثري من الذين فقدوا وظائفهم
وت�أثروا ب�شكل مبا�شر من فايرو�س كورونا امل�ستجد.
ون�شرت �أني�ستون ��ص��ورة لها ت��رت��دي الكمامة القما�شية عرب
ح�سابها مبوقع "ان�ستغرام" ،معلقة عليها قائلة�" :أفهم �أن الأقنعة
غري مريحة لكن ال ت�شعر �أنه من الأ�سو�أ �أن ال�شركات تغلق �أبوابها
وت�ضيع الوظائف ..عمال الرعاية ال�صحية يعانون من الإرهاق
املطلق .وقد �أودى هذا الفايرو�س ب�أرواح كثرية لأننا ال نقوم مبا

في زمن الكورونا.....

� سامي عبد احلميد
الفن ��ان الراح ��ل الكب�ي�ر �س ��تعر�ض
م�س ��رحية تتناول جتربته امل�س ��رحية
بعنوان "�س ��اميكم هذا امل�ساء" ت�أليف
جب ��ار حميب�س واخ ��راج علي حمدان
ويج�س ��د �شخ�صيتها الرئي�س ��ة الفنان
�س ��امي قفطان الذي �س ��بق ان �ش ��ارك
الراحل يف عدد من االعمال الفنية.
امل�س ��رحية تعر� ��ض اال�س ��بوع املقبل
على م�سرح معهد الفنون اجلميلة.
 حممد م�صطفى جمال
الدين
ال�ش ��اعر ي�ست�ض ��يفه نادي ال�ش ��عر يف
احتاد االدباء والكت ��اب العراقيني يف
جل�س ��ة تفاعلية وذلك يف متام ال�ساعة
التا�سعة م�ساء اليوم اخلمي�س.
جم ��ال الدين� ،س ��يتحدث ع ��ن جتربته
ال�ش ��عرية ،وقراءة ن�صو�ص ��ه الأدبية،
يف ب ��ث مبا�ش ��ر ،ويذك ��ر ان حمم ��د
م�صطفى جمال الدين �صدرت له العديد
م ��ن املجامي ��ع ال�ش ��عرية منه ��ا "وكان
الرحيل" و"هم�سات النوفرة".

يكفي" .وتابعت�" :أنا �أ�ؤمن حقًا باخلري للنا�س ،لذا �أعلم �أنه ميكننا
جميعًا القيام بذلك  -ولكن ال يزال هناك الكثري من النا�س يف بلدنا
يرف�ضون اتخاذ اخلطوات الالزمة لت�سوية املنحنى واحلفاظ على
بع�ضهم البع�ض يف �أم ��ان ..يبدو �أن النا�س قلقون ب�ش�أن "انتزاع
حقوقهم" من خ�لال طلب ارت��داء قناع .يتم ت�سيي�س ه��ذه التو�صية
الب�سيطة والفعالة على ح�ساب حياة النا�س .وال يجب �أن يكون هذا
حقًا مناق�شة" .واختتمت كالمها قائلة�" :إذا كنت تهتم بحياة الب�شر..
من ف�ضلك فقط ارتدي القناع  ..و�شجع من حولك على القيام بنف�س
ال�شيء".

التقطت عد�سات امل�صورين ظهور النجم العاملي ب��راد بيت �أثناء
خروجه من منزل زوجته ال�سابقة النجمة العاملية �أجنلينا جويل ،فى
مدينة لو�س �أجنلو�س الأمريكية بعد زيارة ا�ستغرقت �ساعتني �أم�س
الثالثاء ،والتي تعد ال�صور الأوىل للقائهما �سويًا بعد انف�صالهما يف
 .2016ووفقًا ل�صحيفة الديلي ميل الربيطانية ف�إن النجم �صاحب الـ
 56عاما ،خرج م�سرعًا من منزل زوجته ال�سابقة يف لو�س �أجنلو�س،
وهو يقود دراجته النارية ،ويرتدي مالب�سه املعتادة من اجلينيز ذي
الأل��وان الفاحتة و�سرتة خفيفة وح��ذاء ريا�ضي .و�أك��دت ال�صحيفة
الربيطانية يف تقريرها �أن الثنائي ال�شهري يعي�شان حالة تقارب جيدة
من جديد ،حيث �إنهما ي�شاركان يف تربية �أوالدهما ،مادوك�س  18عاما،
وباك�س  16عاما ،وزهرة  15عاما ،و�شيلو  14عاما ،وتو�أمهما فيفيان
ونوك�س  11عاما .يف الفرتة التي �أعقبت االنف�صال الأويل يف عام
 2016اتفق الزوجان يف املحكمة ب�ش�أن احل�ضانة والرتتيبات املالية،
بعد مناو�شات كثرية بني جويل وبيت ،والتى انتهت بتمويل كبري من
ثروة بيت البالغة  300مليون دوالر.

 علي ح�سني

حتالف بطعم
التوازن!!
يريد حتالف "عراقيون" �أن يبد�أ
مرحلة جديدة لـ"قيادة البالد
وحفظ م�صالح العباد" .وهذا
كال ٌم من حقه دون جدال ،لكن على
التحالف اجلديد �أن ي�شرح للعامل،
من كان يقود البالد خالل ال�سبعة
ع�شر �سنة املا�ضية ،وب�أي طريقة
كانت تراعى م�صالح العباد؟ .
يف �أيام فائقة اخلطورة يتذكر
البع�ض �أنهم "منقذو البالد " بينما
املواطن يتذكر بح�سرة ما فقده:
الأمن والت�سامح وكيف �ضاع
ا�ستقرار العراق بني خطب ملوك
الطوائف الذين ال يتذكرون ال�شعب
�إال �أيام االنتخابات ،بعد �سبعة
ع�شرعامًا من التغيري يظل حلم
�سا�ستنا �إن�شاء برملان "متوازن"،
والإعالن عن ت�سوية تاريخية بني
الكتل ال�سيا�سية ،يتم مبوجبها
توزيع الكعكة العراقية بالرتا�ضي .
بدءًا من انتخابات  2005وانتها ًء
بانتخابات  2014التي جرى
تخطيطها وت�صميمها طائفيًا،
اكت�شف النا�س ولو مت�أخرين �أن
�سيا�سيّي الطوائف مل يقدموا
خالل هذه ال�سنوات املا�ضية �سوى
�أداء كاريكاترييًا م�ضحكًا ،و�أن
مر�شحيهم كانوا يُخبّئون دول
اجلوار حتت ثيابهم ،وظلوا حتى
هذه اللحظة �شركاء يف تدمري
الوطنية العراقية.
مل يعد للدولة وجود يف العراق،
فهي ممزقة بني كتل �سيا�سية تقود
معركة ك�سر العظم ،وجماعات
م�سلحة تريد ان تفر�ض ح�ضورها
حتى ولو بال�صواريخ .
على قادة االئتالف � اّأل يوا�صلوا
لعبة اال�ستمتاع مب�صطلحات
اجلعفري و�إعادة تزويقها
وت�سويقها للنا�س ،فمهمّتهم اليوم
هي �أن يقر�أوا الأحداث كما هي
مر�سومة بعيون جميع العراقيني
�س ّن ًة و�شيعة ،عربًا وكردًا ،م�سلمني
وم�سيحيني� ،صابئة و�إيزيديني،
على االئتالف �أن يدرك �أن
م�س�ؤوليته احلقيقية هي �أن يكون
ائتالفًا لكل العراقيني ولي�س ناطقًا
با�سم الزعيمة حنان الفتالوي
 ،وال�شجاعة تقت�ضي مواجهة
اجلميع باحلقائق ال التخ ّفي حتت
�أغطية عاطفيّة �أو مالب�س طائفية
�سرعان ما نكت�شف �أنها منتهية
ال�صالحية.
يقول امل�ؤرخ املارك�سي �أريك
هوبزباوم� ،إنه ال ميكن فهم
خراب الأُمم ،من غري �أن نفهم
�أوهام قادتها ،يق�صد طبعًا �أوهام
الزعامة والتف ّرد والت�س ّلط ،اليوم
العراقيون ال يحلمون ب�أكرث من
بديهيات العي�ش الآمن الكرمي،
حُ رموا � اً
أول و�أخريًا من ّ
حق
بناء دولة م�ؤ�س�سات .فماذا تنفع
الت�سوية التاريخية� ،إذا كنا ال
نحظى برجال ي�ستح ّقون �أن
يدخلوا التاريخ مرفوعي الهامات؟
يعي�ش �سا�ستنا �ضمن ما ي�سمّيه
علم النف�س ّ
"فن اقتنا�ص الفر�ص"،
ما هي الفر�صة؟ هي �أن تربح
دائمًا و�أبدًا و�أن َت�ستغل موقعك
ال�سيا�سي والوظيفي دائمًا ،و� اّأل
ترحم �أحدًا.
املواطن هو الأمن وامل�ستقبل يف
الدول الدميقراطية ..حيث ال يتعلم
ال�شعب الدميقراطية وال الوطنية
من جتمعات طائفية ،وخطب
و�أنا�شيد عن ن�صرة "املذهب"
وهتافات "�أخذنا وياك للموت".
�إذا مل يدرك قادة ائتالف عراقيون
يف هذه اللحظة �أن م�صلحة البالد
لي�ست يف التقاط �صورة يظهر فيها
جنم مزاد العملة حمد املو�سوي
� ،أو يف متكني �أ�شخا�ص معيّنني
من التح ّكم ب�ش�ؤون العباد ،ف�إن
"عراقيون" �سينتهي �إىل باب
م�سدود.
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 قحطان جا�سم جواد

 فوزية ح�سن
الفنان ��ة ،غ ��ادرت امل�ست�ش ��فى بع ��د
اكت�س ��ابها ال�ش ��فاء الكامل م ��ن مر�ض
كورون ��ا ،وكان ��ت م�ص ��ادر طبي ��ة ق ��د
اكدت قبل ا�سابيع ا�صابتها بفايرو�س
كورون ��ا وانها تتلق ��ى العالج يف احد
امل�ست�ش ��فيات ،وكتب عدد من الفنانني
يف �ص ��فحاتهم على مواقع التوا�ص ��ل
االجتماعي متمنني ال�شفاء العاجل لها
ولكل املر�ضى وامل�صابني.

هل يعود
احلب بني
براد بيت
و�أجنلينا
جويل؟

العمود
الثامن

املخرج نزار �شهيد الفدعم احد اهم خمرجي
التلفزيون وقدم في ��ه اعماال ناجحة كما قدم
يف ال�سينما غري فيلم جيد منها القطار .قلت
له-:
 م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلم ��ه م ��ن �أزم ��ة
كورونا؟
 ال�صرب واالميان بالله ب�شكل حقيقي. ما الربامج التي ت�صر على متابعتها خالل
احلظر املنزيل؟
 ال اتابع برامج... كيف تق�ضي يومك؟
 م�ش ��اهدة االفالم والت�صفح يف االنرتنيتوالقراءة.
 ماذا تقر�أ خالل احلظر املنزيل؟
 -كت ��اب دم اخللفاء النهايات الدامية خللفاء

الطقس

امل�س ��لمني للكات ��ب ولي ��د فك ��ري ،ومذك ��رات
ال�ش ��اعر اجلواه ��ري ،وكتاب حرا� ��س املياه
للم�ؤلف خالد �سليمان.
 هل تعتق ��د ان احلظر املنزيل �سي�س ��اعدنا
يف تخطي �أزمة كورونا؟

 احلظ ��ر املنزيل وح ��ده لن ي�س ��اعدنا علىتخط ��ي �أزمة كورنا مامل يك ��ن هناك برنامج
�ش ��امل للوقاي ��ة ي�ش ��مل الوقاي ��ة واملعاجلة
ويلزم به املواطنون وامل�ؤ�س�سات ال�صحية.
 الكت ��اب والتلفزي ��ون ومواقع التوا�ص ��ل
االجتماعي �أيهم كان اقرب �إليك يف احلظر؟
 اذا تق�ص ��د التلفزيون ك�شا�شة عر�ض التيهي �ص ��ارت م ��ن الو�س ��ائل احلديثة �س ��ينما
منزلية فال�س ��ينما يف املرتبة االوىل وبعدها
مواقع التوا�صل االجتماعي.
 م ��ا ال ��ذي تتمن ��ى على احلكوم ��ة ملواجهة
الفايرو�س؟
 ان تك ��ون اك�ث�ر �ش ��فافية والتزام ��امب�س� ��ؤولياتها وحر�ص ��ا على تطبيق �س ��بل
الوقاية وتوفري العالج للمواطن وف�ضح كل
امل�س ��تفيدين من االزمة ...وان تكون االزمة
خارطة طريق العادة هيكلة القطاع ال�صحي

جمددا بر�ؤيا م�ستقبلية حديثة.
 هل متار�س الريا�ضة اثناء احلظر؟
 يوميا وملدة ن�صف �ساعة. م ��ا ه ��ي الن�ص ��يحة ملواجه ��ة ه ��ذا
الفايرو�س؟
 خلي ��ك يف البي ��ت وتطبي ��ق �س ��بل الوقايةوااللتزام بار�شادات ون�صائح خلية االزمة.
� آخ ��ر كتاب قر�أت ��ه هذه االي ��ام و�آخر فيلم
�سينمائي �شاهدته؟
 كتاب البغاء او اجل�س ��د امل�س ��تباح للكاتبةفاطم ��ة الزه ��راء �أزوري ��ل وفلم ن ��ورة حتلم
متثيل هند �صربي واخراج هند جمعة.
 اىل متى �سي�س ��تمر احلظر اذا و�ضعنا يف
االعتبار ت�ضرر بع�ض ال�شرائح من احلظر؟
 ان ��ا ل�س ��ت مع احلظ ��ر وحده لذل ��ك اطالببرفع احلظر ب�شكل كامل.
 كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درج ��ات احلرارة �س ��تحافظ عل ��ى معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
اجلو �سيكون �صحوً ا.

 مثلم ��ا كان قب ��ل كورنا لكن ب�ش ��كل �أ�س ��و�أقليال.
 هل ي�سبب احلظر تذمرا لك ولعائلتك؟
 بع ��د ان طالت ف�ت�رة احلظر وبدون نتيجةحقيقي ��ة مع ازدياد معدالت اال�ص ��ابة نعم...
عائلتي قد تتقاطع مع فكرتي.
 هل تعتقد ان الكورونا �ستغري العامل؟
 �أظن ان العامل �سوف يغري كورونا و�سوفيحوره ��ا وتخرج علينا بع ��د فرتة غري قليلة
ب�شكل حمور.
 ه ��ل حاول ��ت خ ��رق احلظر وم ��اذا فعلت
مثال؟
 ال. اكرث �ص ��ديق او �ص ��ديقة توا�صلت معها
باحلظر؟
 �ص ��ديقاتي املنت�ش ��رات يف �أرج ��اءاملعمورة...
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