
�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / ا ف ب 

تعود مظاه����ر احلياة الطبيعية 
ووه����ان  مدين����ة  اإىل  بح����ذر 
ال�ش����ينية التي كانت بوؤرة تف�شي فريو�س 
كورونا امل�شتجد بعد حجر �شحي عام دام 
ل�ش����هرين. لكن نقطة انت�شار الوباء العاملي 
تتاأه����ب حاليا ملواجهة تهديد جديد حمتمل 

هو الإ�شابات "امل�شتوردة".
م����ع  ال�ش����فر  عل����ى  القي����ود  تخفي����ف  ومت 
ا�ش����تئناف حمطة قطارات ووهان املكتظة 
ر�ش����ميا الرح����ات القادم����ة ال�ش����بت بينم����ا 
اأعيد فت����ح الطرقات ال�ش����ريعة برفع العزل 
الت����ام غري امل�ش����بوق ال����ذي اأبق����ى اأكرث من 
اأنح����اء مقاطع����ة  �ش����خ�س يف  ملي����ون   50

هوب����اي يف منازله����م. واأطل����ق ذل����ك موجة 
معاك�ش����ة م����ن التنقل من ال�ش����كان املحليني 
الذي����ن كانوا عالق����ني يف مناطق اأخرى يف 
ال�شني، حيث حتّدث كثريون عن تعّر�شهم 
لقي����ود عل����ى حركته����م، اإذ ب����داأوا بالع����ودة 
اإىل منازله����م بعدما منعوا م����ن ذلك لع�شرة 

اأ�شابيع على الأقل.
احت����واء  يف  جناحه����ا  ال�ش����ني  واأعلن����ت 
الفريو�����س، قب����ل م����دة، اإذ مل تع����د الأرق����ام 
الر�شمي����ة تظهر اأي اإ�شابات جديدة حملية 
امل�شدر. باملقابل تعي�س اأوروبا والوليات 
املتحدة اأوقاتًا ع�شيبة يف مواجهة جائحة 
كورون����ا، ويف غي����اب لق����اح اأو عاج مثبت 
للمر�س. واأوقع فريو�س كورونا امل�شتجّد 
اأك����رث م����ن 30 األف وف����اة حول الع����امل منذ 

ظهوره يف كان����ون الأول، بح�شب ح�شيلة 
اأعّدته����ا وكال����ة فران�س بر�����س ا�شتنادا اإىل 

م�شادر ر�شمية حتى يوم ال�شبت.
و�ُشّج����ل ثلثا الوفيات التي بلغت ح�شيلتها 

الإجمالية 30،003 حالت، يف اأوروبا.
وتخّل����ى الرئي�س الأمريك����ي دونالد ترامب 
ال�شب����ت ع����ن فك����رة فر�����س حج����ر �شّح����ي 
ونيوجري�ش����ي  نيوي����ورك  ولي����ات  عل����ى 
وكونيتيك����ت، بعدم����ا كان تط����ّرق يف وقت 
�شابق اإىل هذه الفر�شّية يف اإطار مواجهة 
فريو�����س كورونا. وق����ال ترام����ب اإّنه طلب 
من مراكز مكافح����ة الأمرا�س، وهي الهيئة 
ال�شّحي����ة الوطنّية، ا�شدار بي����ان "حازم" 
مينع حركة الدخ����ول اإىل هذه الوليات اأو 
اخل����روج منه����ا، دون اأن يعني ذل����ك اإغاقًا 

حلدوده����ا. وجت����اوز ع����دد الوفّي����ات جّراء 
فريو�����س كورون����ا يف الولي����ات املتح����دة 
الألف����ني ي����وم ال�شب����ت، بينم����ا ارتف����ع عدد 
الإ�شاب����ات اإىل اأكرث من 120 األفا، ا�شتنادا 

اىل اإح�شاء جلامعة جونز هوبكنز.
يف بريطانيا، حّذر رئي�س الوزراء بوري�س 
جون�ش����ون ال�شب����ت م����ن اأّن ب����اده �شّتتجه 
نحو الأ�ش����واأ بالن�شبة اىل انت�شار فريو�س 
كورون����ا، قب����ل اأن تب����داأ مرحل����ة النفراج، 
وذل����ك م����ع تخّطي ح�شيل����ة الوفّي����ات عتبة 
الأل����ف بع����د ت�شجي����ل 260 وف����اة يف ي����وم 
واحد. ويعي�س جون�شون حاليا يف العزل، 
لكّنه يق����ول اإّن عوار�شه خفيفة وهو ُيتابع 

جهود مواجهة الوباء.
م����ن جهته����ا، �شّجل����ت فرن�ش����ا 319 وف����اة 

جديدة جراء فريو�س كورونا يف ال�شاعات 
الأخ����رية، م����ا يرف����ع احل�شيل����ة الإجمالية 
للوفي����ات اإىل 2314 من����ذ ب����دء اجلائح����ة، 
وف����ق اأرق����ام ُن�ش����رت ال�شب����ت عل����ى املوقع 

الإلكرتوين للحكومة الفرن�شية.
كما �شّجل����ت اإ�شبانيا 832 وف����اة بفريو�س 
ح�شيل����ة  يف  �شاع����ة،   24 خ����ال  كورون����ا 
يومية قيا�شية، بينما اأ�شار م�شوؤولون اإىل 
اأن الوب����اء اق����رتب على ما يب����دو من بلوغ 

ذروته يف الباد.
اىل ذلك، تخّطت ح�شيلة الوفيات الناجمة 
ع����ن فريو�����س كورون����ا يف اإيطالي����ا ع�شرة 
اآلف حال����ة، م����ع ت�شجي����ل 889 وفاة خال 
ال�شاع����ات املا�شي����ة، وف����ق ما اأعل����ن الدفاع 

املدين.

ووه��ان تفت��ح بواباته��ا.. واأوروب��ا ووا�صنط��ن مت��ران باأي��ام ع�صيب��ة م��ع كورونا

القوات الأمنية يف مهمة �صعبة: تنفيذ حظر التجوال ومالحقة عنا�صر داع�ش
التنظيم ينفذ هجمات يف �صامراء وجنوب املو�صل 

 بغداد/ املدى

يوا�شل رئي�س جمل�س الوزراء املكلف 
عدن���ان ال���زريف مباحثاته م���ع القوى 
ال�شيا�شية متهيدا لتمري���ر كابينته الوزارية يف 
�شهر ني�شان املقبل رغم اعرتا�س كتلة الفتح التي 
يقودها هادي العامري.  واجرى املكلف لقاءات 
مو�شعة مع اط���راف �شيعية وكردية و�شنية قبل 

عدة اي���ام و�شفت بانها ايجابي���ة خ�شو�شا بعد 
عر�شه���ا ا�شماء مقرتحة لطاقم���ه الوزاري الذي 
ي�شم���ن ح�ش���ة كل كتل���ة ومكون وه���و امر يعد 
موؤ�ش���را لقب���ول حكومت���ه يف الربمل���ان. ويقول 
النائ���ب ال�شاب���ق كام���ل الدليم���ي يف ت�شري���ح 
ل�)امل���دى( ان "مباحثات الزريف ومفاو�شاته مع 
الكتل ال�شنية بداأت من���ذ عدة اأيام ب�شاأن ت�شكيل 
حكومته ومتريرها يف الربملان �شمن التوقيتات 

الد�شتورية املحددة".
ويف ال�شاد�س ع�شر م���ن �شهر اآذار اجلاري كلف 
رئي����س اجلمهوري���ة بره���م �شالح رئي����س كتلة 
ائت���اف الن�ش���ر الربملاني���ة عدنان عب���د خ�شري 
عبا�س الزريف بت�شكيل جمل�س الوزراء وتقدمي 
كابينت���ه احلكومي���ة خال م���دة اأق�شاها ثاثون 
يوم���ا. وي�ش���ف الدليم���ي، املفاو�ش���ات القائمة 
بني ال���زريف والأطراف ال�شني���ة ب�"اليجابية". 

ويق���ول انها "ت�شعى اىل ت�شكي���ل حكومة قادرة 
على جتاوز كل امل�شاكل والتداعيات القت�شادية 
والمني���ة وال�شحي���ة"،  معت���ربا ان "الو�شاع 
احلالي���ة ل ت�شم���ح لن���ا بالبح���ث عن ا�ش���م بديل 
جدي���د والنتظار خم�ش���ة ع�شر يوم���ا جديدة". 
امل�شتقي���ل  ويف ظ���ل جل���وء رئي����س احلكوم���ة 
الع���راق حتدي���ات  يواج���ه  التطوع���ي  وغياب���ه 
كب���رية وخطرية تقف يف مقدمته���ا اأزمة انت�شار 

وب���اء كورون���ا الذي تزامن مع���ه هبوط حاد يف 
اأ�شع���ار النف���ط يف الأ�ش���واق العاملي���ة ف�شا عن 
التحدي���ات المنية. ويكمل النائ���ب ال�شابق عن 
حمافظة النبار حديثه قائا ان "القوى ال�شنية 
ا�شرتطت على الزريف لتاأييد حكومته ومتريرها 
يف الربملان ان تكون هناك اأغلبية �شيعية داعمة 
ل���ه"، موؤكدا ان "اغلب الق���وى ال�شيعية �شتكون 

اإىل جانب الزريف".

ويف ال�شاد�س ع�شر من �شهر اآذار احلايل اجرى 
رئي����س احلكوم���ة املكل���ف زي���ارة اإىل حمافظ���ة 
يف  والداخلي���ة  الدف���اع  وزي���ر  برفق���ة  النب���ار 
حكومة امل�شتقيل عادل عبد املهدي التقى خالها 
برئي����س الربملان حممد احللبو�شي لاتفاق على 
اآلية ت�شكي���ل احلكومة واختيار طاقمه الوزاري 

قبل تقدميه للربملان.
 التفا�صيل �ص2

املع�صكر الداعم ي�صم الن�صر و�صائرون واحلكمة واأطرافا �صنية

اأ�ييصييبييوعيين غيي�ييصييون  يف  احلييكييوميية  عييلييى  الييتيي�ييصييويييت  جل�صة  عييقييد  يييرجييح  نييائييب   
رئي�ش الوزراء املكلف يعر�ش قائمة اأولية لطاقمه الوزاري على قيادات الكتل 

اجلي�ش يغلق اأ�سواق املناطق ال�سعبية بالقوة .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى

قط���ع البن���ك املرك���زي، الطريق امام خي���ار "طبع العمل���ة" الذي 
لوح���ت به احلكوم���ة للتغطية على العج���ز الكارثي يف املوازنة. 
وق���ال البنك املرك���زي يف وثيق���ة اطلعت عليه���ا )املدى(: نو�ش���ح ب�شاأن ما 
يتداول���ه البع�س من ت�شريحات لبع�س امل�شوؤولني ع���ن امكانية طبع ُعملة 

عراقية لتايف امل�شاكل القت�شادية، ونحو ذلك مبا يلي:
1 - اإن طب���ع الأوراق النقدي���ة العراقية اإجراء روتين���ي فني ميار�شه البنك 
املرك���زي وفق متطلبات التداول النق���دي، واإن طبع الأوراق النقدية عملية 

منف�شلة متاما عن عملية الإ�شدار النقدي. 
2 - ل ت�شتطيع اأية جهة �شحب الأوراق النقدية من البنك املركزي ما مل تكن 
يف ح�شاباتها اأر�ش���دة تغطي املبلغ املطلوب �شحبه. ولذلك، ل يعني القول 
بطبع الدين���ار اأي معنى �شوى تعزيز خزائن البن���ك املركزي وفقا ل�شيا�شة 
اإدارة النق���د، ولي����س لأي معن���ى اأو غر����س اآخ���ر.. فقانون البن���ك املركزي 
وال�شيا�شة النقدية ل ي�شمحان باإ�شدار النقد ل�شالح ح�شاب بدون ر�شيد.
 التفا�صيل �ص2

 بغداد / املدى

اأكد وزير ال�شحة والبيئة جعفر 
�ش���ادق ع���اوي، اأم����س الح���د، 
حت���ت  الع���راق  يف  الو�ش���ع  اأن 
ال�شيط���رة م���ن وب���اء كورون���ا. 
وق���ال ع���اوي يف بي���ان تابعته 
)املدى(، اإن "الو�شع يف العراق 
يعد حت���ت ال�شيط���رة، والرقام 
قريب���ة من الواق���ع وهي تخ�شع 
ملراقب���ة �شارمة م���ن قبل منظمة 

ال�شحة العاملية".
واأ�ش���اف اأن "املخ�ش�شات التي 
حتت ت�شرف خلية الزمة كافية 
�ش���يء  اىل  نحت���اج  ول  متام���ًا، 
حاليًا"، لفتا اىل اأن "العقبة هي 
دعم العوائل املتعففة، واجلهود 
املجتمعي���ة التي تب���ذل كبرية". 
واأ�ش���ار اىل اأن "العراق بامكانه 
اأن يتج���اوز الزمة خال مدة قد 
ل تزي���د على ال�شه���ر اذا ما �شهد 
التزام���ًا �شعبي���ًا تام���ا، وبخافه 
فان الب���اد من املمك���ن ان تكون 
ام���ام انهيار ت���ام واع���ان حالة 
ط���وارئ يف حال ا�ش���رار بع�س 
عل���ى  الجتماعي���ة  ال�شرائ���ح 

ع���دم اللت���زام بحظ���ر التجوال 
ان  ع���اوي  وتاب���ع  الوقائ���ي". 
مرة  ميدد  ق���د  التجوال  "حظ���ر 
اأث���ر  ذا  �شيك���ون  لكن���ه  اخ���رى، 
انت�ش���ار  تطوي���ق  يف  حا�ش���م 
م�ش���ريا  الوبائي���ة"،  الع���دوى 
اىل اأن "ال���وزارة اعتم���دت على 
اطب���اء عراقي���ني �شب���ق واأن مت 
وب���اء  م���ع  للتعاط���ي  تاأهيله���م 
انفلون���زا اخلنازير". ولفت اىل 
ان "جهود القطاع ال�شحي تلقت 
دعمًا كبريًا من املرجعية الدينية 
وال�شيع���ي،  ال�شن���ي  والوقف���ني 
ال�شيا�شي���ة،  وجمي���ع الح���زاب 
وجمي���ع ال���وزارات ف�ش���ا ع���ن 
الدعم الذي ل ين�شى من اجلانب 
ال�شيني بك���وادر طبية ومعدات 
�شحية".  واجهزة  وا�شت�شارات 
جه���زت  "ال�ش���ني  ان  اىل  لفت���ا 
ات�ش���الت  مبنظوم���ة  الع���راق 
فائق���ة التطور من ت�شنيع �شركة 
ه���واوي، �شرتب���ط املحافظ���ات 
وترب���ط  بالعا�شم���ة،  العراقي���ة 
غرف العمليات مع امل�شت�شفيات 

يف الغرب".
  تفا�صيل مو�صعة �ص4 

قال اإن قانونه ال يجيز ذلك

وزير ال�صحة: �صنمدد احلظر 
و�صنتجاوز كورونا خالل �صهر

 بغداد/ املدى 

م����ازال عنا�شر داع�����س ي�شنون 
هجم����ات ا�شبوعية على مناطق 
�شام����راء،  وغ����رب  املو�ش����ل  جن����وب  يف 
المني����ة  الق����وات  ان�شغ����ال  م�شتغل����ني 

مبواجهة فايرو�س كورونا.
وك�شفت )امل����دى( يف وقت �شابق من اآذار 

احل����ايل، ع����ن ا�شتم����رار فل����ول داع�س يف 
عملي����ات الت�شل����ل من واىل خ����ارج الباد، 
التح�شين����ات المني����ة  م����ن  الرغ����م  عل����ى 
واغ����اق اغلب ال����دول املحيط����ة بالعراق 
فايرو�����س  انت�ش����ار  ملحا�ش����رة  حدوده����ا 

كورونا.
ووف����ق م�شادر امنية، ف����ان بقايا التنظيم 
يف بع�����س مناط����ق �شمال بغ����داد، مازالت 

ت�شتخدم طريقا ان�شاأته جماعات ارهابية 
قب����ل �شن����وات – بعي����دا ع����ن ي����د الق����وات 
دول  يف  عوائله����م  لزي����ارة  المني����ة- 

جماورة، ثم العودة اىل العراق جمددًا.
ياأتي ذلك يف وقت ب����داأ فيه جهاز مكافحة 
النتائ����ج"  "ح�ش����د  بعملي����ات  الره����اب، 
بع����د  عليه����ا،  ح�ش����ل  الت����ي  للمعلوم����ات 
مهاجمة خمابئ التنظيم يف مناطق وعرة 

جغرافي����ا، والتي ك�شف����ت بع�س حتركات 
داع�س.

ومن����ذ اكرث م����ن عامني، يح����رتف ما تبقى 
م����ن تنظي����م داع�����س، لعب����ة الختب����اء يف 
املناطق الوع����رة، كما ي�شتم����ر )التنظيم( 
يف ا�شتغ����ال اخط����اء �شيا�شية وع�شكرية 
�شابق����ة )مل ت�شح����ح حت����ى الآن(، لك�ش����ب 

املزيد من الوقت.

ونف����ذت حكومت����ان، ال�شابق����ة واحلالي����ة 
)ت�شري����ف العم����ال( 9 حم����ات ع�شكرية 
�شخم����ة، بحث����ا ع����ن فل����ول التنظي����م، يف 
املناط����ق الت����ي كان����ت خا�شع����ة ل�شيط����رة 
الخ����ري، والتي غالبا م����ا تنتهي بح�شيلة 
من موج����ودات داع�����س، الت����ي تركها قبل 

ايام او �شاعات قليلة من الهجوم.
 التفا�صيل �ص3 
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ح�صن الهنداوي يكتب: 
اأزمة كورونا: هزمية االآيديولوجيا 

والعوملة اأمام احلياة

فالح احلمراين يكتب: 
لقاح فريو�ص كورونا �صيكون 

جاهزا خالل 11 �صهراً

ال�صيف وداع  يييكييتييب:  كييياوو�يييص  �ييصييتييار 
احلظ واحلكام وراء تراجع نتائج 

كرة الكهرباء!
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البنك املركزي يقطع الطريق 
اأمام خيار طبع العملة

 بغداد / املدى

اأعل���ن التحال���ف ال���دويل بقي���ادة الوليات 
املتح���دة، اإخاء قاعدة "ك���ي 1" الع�شكرية 
يف حمافظ���ة كرك���وك وت�شلي���م ممتلك���ات 
بقيمة مليون دولر اإىل احلكومة العراقية، 
لفت���ا اإىل اأن الأم���ر ل يتعل���ق بالهجم���ات 
الأخ���رية عل���ى مواقعه اأو تف�ش���ي فريو�س 
كورون���ا. واأكد التحالف الدويل، يف بيان، 
ن�شره عرب تويرت، ام�س الأحد "جرت اليوم 
29 اآذار مرا�شي���م ت�شلي���م املنطقة اخلا�شة 
بالتحال���ف ال���دويل �شم���ن قاع���دة كركوك 
اجلوي���ة من قوة امله���ام امل�شرتكة – عملية 
العراقي���ة".  الق���وات  اإىل  ال�شل���ب  الع���زم 
واأ�ش���اف "يق���وم التحالف باإع���ادة متركز 
مواق���ع قواته يف العراق.. واإن عملية نقل 
القواع���د الت���ي مت التخطي���ط له���ا م�شبقا، 
لي����س له���ا عاق���ة بالهجمات الأخ���رية �شد 
القواعد العراقية التي ت�شت�شيف التحالف 
اأو الو�ش���ع الراه���ن جلائح���ة كوفي���د 19 
بالع���راق". اىل ذل���ك ك�شف م�ش���در امني، 
ان الق���وات المريكي���ة ب�ش���دد الن�شحاب 
م���ن قواع���د التاج���ي وب�شماي���ة والق�شور 
الرئا�شي���ة باملو�ش���ل، فيم���ا ح���ذر م�شوؤول 
عراق���ي م���ن تل���ك الن�شحاب���ات الت���ي م���ن 

املحتمل ان تكون وراءها نية مبيتة.
 التفا�صيل �ص3 

التحالف ي�صتعد 
لرتك قواعد 

التاجي وب�صماية 



 بغداد/ املدى

يوا�صل رئي�س جمل�س 
الوزراء املكلف عدنان 

الزريف مباحثاته مع القوى 
ال�صيا�صية متهيدا لتمرير 
كابينته الوزارية يف �صهر 

ني�صان املقبل رغم اعرتا�س 
كتلة الفتح التي يقودها 

هادي العامري. 
واجرى املكلف لقاءات 

مو�صعة مع اطراف �صيعية 
وكردية و�صنية قبل عدة 
ايام و�صفت بانها ايجابية 

خ�صو�صا بعد عر�صها ا�صماء 
مقرتحة لطاقمه الوزاري 

الذي ي�صمن ح�صة كل كتلة 
ومكون وهو امر يعد موؤ�صرا 

لقبول حكومته يف الربملان.

ويقول النائب ال�سابق كامل الدليمي يف 
ت�سريـــح لـ)املدى( ان "مباحثات الزريف 
ومفاو�ساتـــه مـــع الكتـــل ال�سنيـــة بـــداأت 
منذ عـــدة اأيـــام ب�ســـاأن ت�ســـكيل حكومته 
ومتريرها يف الربملان �ســـمن التوقيتات 

الد�ستورية املحددة".
اآذار  �ســـهر  مـــن  ع�ســـر  ال�ســـاد�س  ويف 
اجلاري كلـــف رئي�ـــس اجلمهورية برهم 
الن�ســـر  ائتـــاف  كتلـــة  رئي�ـــس  �ســـالح 
الربملانيـــة عدنـــان عبـــد خ�ســـر عبا�ـــس 
الزريف بت�سكيل جمل�س الوزراء وتقدمي 
كابينتـــه احلكوميـــة خال مدة اأق�ســـاها 

ثاثون يوما.
وي�ســـف الدليمـــي، املفاو�ســـات القائمة 
ال�ســـنية  والأطـــراف  الـــزريف  بـــن 
"ت�ســـعى  انهـــا  ويقـــول  بـ"اليجابيـــة". 
اىل ت�ســـكيل حكومـــة قـــادرة على جتاوز 
القت�ســـادية  والتداعيـــات  امل�ســـاكل  كل 
ان  معتـــربا  وال�ســـحية"،   والمنيـــة 

"الو�ساع احلالية ل ت�سمح لنا بالبحث 
عن ا�ســـم بديل جديد والنتظار خم�ســـة 

ع�سر يوما جديدة".
احلكومـــة  رئي�ـــس  جلـــوء  ظـــل  ويف 
يواجـــه  التطوعـــي  وغيابـــه  امل�ســـتقيل 
العـــراق حتديـــات كبرة وخطـــرة تقف 
يف مقدمتهـــا اأزمة انت�ســـار وباء كورونا 

الـــذي تزامن معه هبوط حاد يف اأ�ســـعار 
النفـــط يف الأ�ســـواق العاملية ف�ســـا عن 

التحديات المنية.
ويكمـــل النائـــب ال�ســـابق عـــن حمافظـــة 
النبـــار حديثه قائا ان "القوى ال�ســـنية 
ا�ســـرطت على الزريف لتاأييـــد حكومته 
ومتريرهـــا يف الربملـــان ان تكـــون هناك 

اأغلبيـــة �ســـيعية داعمـــة لـــه"، موؤكـــدا ان 
اإىل  ال�ســـيعية �ســـتكون  القـــوى  "اغلـــب 

جانب الزريف".
اآذار  �ســـهر  مـــن  ع�ســـر  ال�ســـاد�س  ويف 
احلايل اجـــرى رئي�ـــس احلكومة املكلف 
زيـــارة اإىل حمافظة النبـــار برفقة وزير 
الدفـــاع والداخلية يف حكومة امل�ســـتقيل 

عادل عبـــد املهدي التقـــى خالها برئي�س 
الربملان حممد احللبو�ســـي لاتفاق على 
اآليـــة ت�ســـكيل احلكومة واختيـــار طاقمه 

الوزاري قبل تقدميه للربملان.
وي�ســـيف النائـــب ال�ســـابق ان "رئي�ـــس 
احلكومـــة املكلف لديه عدد من ال�ســـماء 
التـــي  احلكوميـــة  لكابينتـــه  املقرحـــة 

اختارها مع فريقه اخلا�س و�سيعر�ســـها 
علـــى قيـــادات وروؤ�ســـاء الكتـــل لاتفـــاق 

عليها".
وينتقل الدليمي يف حديثه اىل تقاطعات 
املكلـــف مـــع بع�ـــس القيـــادات ال�ســـيعية 
ال�ســـيعية  القـــوى  "غالبيـــة  ان  بالقـــول 
ت�ســـاند وتدعـــم تكليـــف الـــزريف لكنهـــا 
معر�ســـة علـــى اآلية تر�ســـيحه مـــن قبل 
رئي�س اجلمهوريـــة"، لفتا اإىل اأن "هذه 
القيـــادات )ال�ســـيعية( تتخـــوف مـــن ان 
يتحول تكليف الزريف اإىل عرف �سيا�سي 

تخ�سى تكراره".
تـــرى  ال�ســـيعية  "الكتـــل  ان  ويو�ســـح 
مـــن خـــارج اخليـــار  التكليـــف جـــاء  ان 
التقليـــدي مما اثار ردة فعـــل لدى بع�س 
القـــوى ال�ســـيعية التـــي ت�ســـعى اإىل ان 
تكـــون هـــي �ســـاحبة القرار يف تر�ســـيح 
ولي�ـــس  احلكومـــة  لرئا�ســـة  مر�ســـحها 
رئي�ـــس اجلمهوريـــة"، متوقعا ان "حتل 
هذه النقطـــة يف املفاو�ســـات واللقاءات 

املقبلة".
وي�ســـر الدليمي اإىل ان "من ابرز الكتل 
الداعمـــة للـــزريف هـــي كل مـــن ائتـــاف 
ام  كمـــا  واحلكمـــة  و�ســـائرون  الن�ســـر 
حمادثاتـــه مـــع ائتـــاف دولـــة القانـــون 
ان  اإىل  م�ســـرا  ومتقدمـــة"،  ايجابيـــة 
"حتالف الفتح مازال متحفظ على تويل 

الزريف احلكومة املقبلة".
وفـــور اعـــان تكليـــف الـــزريف مـــن قبل 
رئي�ـــس اجلمهورية برهم �ســـالح، رف�س 
حتالـــف الفتـــح التكليـــف واعتـــربه غر 
الـــزريف مل  د�ســـتوري علـــى اعتبـــار ان 
يكـــن مر�ســـحا للكتلة الكـــرب يف الربملان 
وطالبتـــه بالعتـــذار عـــن التكليف. كذلك 
هددت ع�سائب اهل احلق احد الطراف 
املن�ســـوية يف كتلـــة الفتـــح، يف حينهـــا، 

بقلب الطاولة.
وكان النائـــب عـــن ائتـــاف الن�ســـر طـــه 
الدفاعـــي ال�ســـبوع املا�ســـي قـــد ك�ســـف 

الـــوزراء  لـ)املـــدى( ان رئي�ـــس جمل�ـــس 
املكلف عدنان الزريف بداأ بالتفاو�س مع 
روؤ�ساء وقيادات الكتل ال�سيعية املتحفظة 
على تكليفـــه"، مبينا ان املباحثات تهدف 

لإنهاء حالة اخلافات والقطيعة .
واأو�ســـح الدفاعـــي ان "الـــزريف عر�س 
يف هذه املفاو�ســـات على قيـــادات الكتل 
ال�ســـيعية اآلية ت�ســـكيل احلكومة وكيفية 
اختيـــاره لكابينتـــه الوزاريـــة"، موؤكـــدا 
ان "هنـــاك جهـــودا كبـــرة تبـــذل لإنهـــاء 

اخلافات على تكليف الزريف".
باملقابـــل، ي�ســـف ع�ســـو ائتـــاف دولـــة 
الأجـــواء  املطلبـــي  �ســـعد  القانـــون 
رئي�ـــس  مـــع  اجلاريـــة  وامل�ســـاورات 
احلكومـــة املكلـــف بانها "مازالـــت ملبدة 
بالغيوم" ومل ت�ســـل اإىل "نتائج حقيقية 
قـــادرة على مترير احلكومـــة اجلديدة"، 
موؤكدا اأن "كتلة الفتـــح مازالت متحفظة 
وراف�ســـة بقوة لتكليف رئي�س احلكومة 

."
ويبن املطلبي يف ت�ســـريح لـ)املدى( ان 
لديه اعرا�س  القانـــون  دولة  "ائتـــاف 
على اآلية تر�ســـيح الزريف من قبل رئي�س 
اجلمهورية"، معتقدا ان "هذه اخلافات 
وغرها �ستحل يف اللقاءات واملباحثات 

اجلارية حاليا بن الكتل والزريف".
اىل ذلك، اكد النائب ناجي ادري�س، ام�س 
الحد، ان جمل�س النواب �سيعقد جل�سته 
يف ال�ســـبوعن املقبلن للت�ســـويت على 
احلكومـــة اجلديـــدة، مبينا انـــه ل توجد 
اذا  للت�سويت  جل�سة  عقد  يف  م�ســـاكل 

دعت رئا�سة الربملان لها.
�سحفـــي،  ت�سريـــح  يف  ادري�ـــس  وقـــال 
خال  يعقد  قد  النواب  "جمل�س  ان 
للت�سويت  جل�سة  املقبلـــن  ال�سبوعـــن 

على احلكومة اجلديدة".
وا�ساف، انه "خال ال�سبوعن املقبلن 
�ستعر�ـــس كابينة رئي�س الوزراء املكلف 
النواب"،  جمل�س  على  الزريف  عدنان 
عقد  يف  م�سكات  توجد  "ل  انه  مبينـــا 
رئا�سة  دعت  حال  يف  للت�سويت  جل�سة 

الربملان لها".
حتالف  عن  النائب  قال  جانبـــه،  مـــن   
"اخلاف  اإن  الربيعي،  عاء  �سائرون 
داخل البيت ال�سيعي يف تر�سيح عدنـــان 
الـــزريف يعـــود جزُء منـــه اىل ان القوى 
من  وتخ�سى  بقوته  ت�سعر  له  الراف�سة 
م�ساحلها  اأمام  يقف  حكومة  رئي�س 
وامتيازاتها"، موؤكدا اأنَّ "الزريف �سيعلن 
ال�سبوعـــن  يف  احلكوميَّة  كابينته 

املقبلن".
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 بغداد / المدى

قطــــع البنــــك المركزي، الطريــــق امام خيار 
الحكومة  بــــه  لوحت  العملة" الذي  "طبــــع 
للتغطية على العجز الكارثي في الموازنة. 
وقــــال البنــــك المركزي فــــي وثيقــــة اطلعت 
عليهــــا )المدى(: نو�سح ب�ســــاأن ما يتداوله 
البع�س من ت�سريحات لبع�س الم�سوؤولين 
عــــن امكانيــــة طبــــع ُعملــــة عراقيــــة لتافــــي 

الم�ساكل القت�سادية، ونحو ذلك بما يلي:
العراقيــــة  النقديــــة  الأوراق  طبــــع  اإن   -  1
اإجراء روتيني فني يمار�سه البنك المركزي 
وفــــق متطلبات التداول النقــــدي، واإن طبع 
الأوراق النقديــــة عمليــــة منف�سلة تماما عن 

عملية الإ�سدار النقدي. 
2 - ل ت�ستطيــــع اأيــــة جهة �سحــــب الأوراق 
النقديــــة مــــن البنك المركزي مــــا لم تكن في 
ح�ساباتها اأر�ســــدة تغطي المبلغ المطلوب 

�سحبه.
ولذلــــك، ل يعنــــي القــــول بطبــــع الدينار اأي 
معنى �ســــوى تعزيز خزائن البنك المركزي 
وفقا ل�سيا�سة اإدارة النقد، ولي�س لأي معنى 
اأو غر�ــــس اآخــــر.. فقانون البنــــك المركزي 
وال�سيا�ســــة النقديــــة ل ي�سمحــــان باإ�سدار 

النقد ل�سالح ح�ساب بدون ر�سيد. 
3 - عندمــــا ترغــــب وزارة الماليــــة تمويــــل 
الإنفــــاق علــــى وحــــدات الإنفــــاق المختلفة 
والرواتــــب، تطلــــب مــــن البنــــك المركــــزي 

تعزيــــز ح�سابهــــا لديــــه بالدينــــار العراقــــي 
مقابل ال�سحــــب من ح�سابهــــا بالدولر. فا 
يودع في ح�ســــاب المالية بالدينار اأي مبلغ 

مالم يقابله �سحب من ح�سابها الدولري.
4 - ان قانــــون البنك المركــــزي ل ي�سمح له 
باإقرا�ــــس الحكومة �سواء عــــن طريق طبع 
العملــــة اأو اأي طريــــق اآخــــر مبا�ســــر اأو غير 
مبا�سر، ويحق له خ�سم حوالت الخزينة، 
التــــداول  فــــي �ســــوق  اإذا كانــــت موجــــودة 
الثانويــــة، كونهــــا اإحــــدى ادوات ال�سيا�سة 
النقدية، اإذا ارتاأى ذلــــك بناًء على معطيات 
مو�سوعيــــة دقيقة تخدم اأهــــداف ال�سيا�سة 

النقدية.
وطــــوال اليام الما�سيــــة، تخبطت حكومة 
ت�سريــــف الأعمــــال التــــي يديرهــــا رئي�ــــس 
الــــوزراء الم�ستقيــــل عادل عبــــد المهدي في 
مواجهــــة تهــــاوي اأ�سعار النفــــط الناتج عن 

انت�سار وباء كورونا.
وطرحــــت الحكومة خيــــارات "كارثية" في 
مواجهــــة الأزمــــة المالية منها طبــــع العملة 
لتوفير رواتب الموظفين، بح�سب اأو�ساط 
عبــــد المهدي، الذين اأكدوا اأن الخيار مازال 

مجرد مقترح.
واأكد مظهر محمــــد �سالح، م�ست�سار رئي�س 
الوزراء، قبل يومين، اأن رواتب الموظفين 
مــــن اأولويات الحكومــــة ولديهــــا اإجراءات 

مالية لن توؤدي الى تعثرها.
مو�ســــوع  "الرواتــــب  اإن  �سالــــح  وقــــال 

ح�سا�س ومهــــم، ووظيفة الدولة هي توفير 
الرواتب للموظفين"، لفتًا اإلى اأن "الدولة 
اتخــــذت اإجراءات مالية ل تــــوؤدي اإلى تعثر 

الرواتب".
واأ�ساف �سالــــح، اأن "الخيــــارات لمواجهة 
الو�سع المالي تتجه �سوب �سغط النفقات 
العاليــــة". ولفــــت اإلى اأن هنــــاك فريقًا يعمل 
هيكلــــة  لإعــــادة  الــــوزاري،  المجل�ــــس  مــــع 
م�سروفات الدولة وتقليل النفقات وتعظيم 

الإيرادات وتحقيق الن�سباط المالي".
وتابــــع اأن "مو�ســــوع طبــــع العملــــة مجرد 
راأي �سخ�سي ومقترح ل ين�سجم مع قانون 
البنك المركزي"، مبينًا اأنه "ل يوجد توجه 
لدى الحكومة لطبع العملة محليًا". واأ�سار 
اإلــــى اأن "جدولة القرو�ــــس الداخلية �سهلة 
جدًا، لأنهــــا تتعلق بالم�ســــارف وال�سركات 

المحلية".
وي�سيــــر �سالح اإلــــى اأن "الديون الخارجية 

الموؤ�س�ســــات  مــــع  بالتفاو�ــــس  ترتبــــط 
الدوليــــة من اأجــــل تاأجيلها، وهــــو جزء من 

الدبلوما�سية العراقية".
قبل ذلــــك، اأكد م�سطفى جبــــار �سند، رئي�س 
خلية المتابعة في مكتب رئي�س الوزراء، اأن 
"جائحة" كورونا اأثرت على م�ستوى الطلب 
علــــى النفط الــــذي �سي�ستمــــر بالنخفا�س، 
فيمــــا تحدث عــــن ال�سيناريوهــــات المقبلة، 
�سدمــــة  لمواجهــــة  الحكوميــــة  والخطــــط 

اأ�سعــــار النفــــط. وقــــال �سنــــد فــــي ت�سريــــح 
�سحفي اإن "واردات العراق بعد انخفا�س 
اأ�سعار النفط �ستبلــــغ ملياري دولر �سهريًا 
فقــــط، يذهــــب منهــــا مليــــار دولر ل�سركات 
جولت التراخي�ــــس ويبقى لخزينة الدولة 
مليــــار دولر فقــــط، فيما تبلــــغ قيمة رواتب 

الموظفين 3 مليارات دولر ون�سف".
وقــــال �سند اإن "العــــراق يت�سلــــم مبالغ بيع 
النفــــط بعد حوالــــي ع�سرة اأيــــام اأو خم�سة 
ع�ســــر يومًا من انتهاء ال�سهــــر، واإن المبالغ 
التي بحوزة الدولة والتي �سرفت الرواتب 
فــــي اإثرهــــا كانــــت مبالــــغ ال�سهــــر الما�ســــي 
الم�ستلمــــة مــــن بيــــع النفط، ومــــن المرجح 
اأن تتاأثــــر عملية ت�سليم الرواتب خال �سهر 
ني�ســــان المقبــــل، رغــــم اأن الحكومــــة لديهــــا 
بدائل تتمثل ببيع ال�سندات على الم�سارف 
والقترا�ــــس الداخلــــي، ف�سًا عــــن �سروط 
للبنك الدولي لتقديــــم ثاثة مليارات دولر 
اإلى العراق، مالم يتم �سرفها على الموازنة 
الت�سغيلية". وقال �سند اإن "الحكومة ربما 
�ستلجاأ اإلى خيــــار طباعة العملة الذي ُطرح 
موؤخــــرًا كخيــــار اأخيــــر بعد قيــــام الوليات 
المتحدة بخرق اللتزام بمحددات الطباعة 
وال�ســــروع بهــــا"، م�سيــــرًا اإلــــى اأن "العراق 
ممكــــن اأن يقــــوم بطباعــــة العملــــة لتم�سيــــة 
اأمــــوره ل�سهر اأو �سهرين مثًا". وفي �سياق 
ذي �سلــــة، اكــــدت ع�ســــو لجنــــة القت�ســــاد 
وال�ستثمــــار النائــــب نــــدى �ساكــــر جودت، 

الحــــد، ان لجــــوء العــــراق ل�سحــــب امــــوال 
مــــن احتياطي البنك المركــــزي حق طبيعي 
وانــــه لن يوؤثــــر على �سعــــر �ســــرف الدينار 
العراقــــي لكونــــه معــــزز بغطــــاء جيــــد مــــن 
الذهــــب واحتياطي كبير مــــن النفط، نافية 
اقــــدام الحكومة على طبــــع العملة الورقية. 
وقالــــت جــــودت فــــي ت�سريــــح �سحفــــي اإن 
"كافــــة دول العالــــم تعاني مــــن ازمة مالية 
خا�سة بعد تف�سي وباء كورونا وانخفا�س 
ال�ستثمــــارات  وتوقــــف  النفــــط  ا�سعــــار 
والم�سانــــع والتجارة العالمية وان العراق 
هــــو اكبر المت�سررين بهــــذا ال�ساأن"، مبينة 
ان "اغلب دول العالم لجاأت الى القترا�س 

من احتياطاتها المالية".
وا�سافــــت ان "من حق الحكومــــة اقترا�س 
امــــوال مــــن احتياط البنــــك المركــــزي ل�سد 
عجزهــــا المالي ا�سوة بباقــــي دول العالم"، 
مو�سحــــة ان "الحكومــــة العراقيــــة �ستلجاأ 
الى القترا�س الخارجي والداخلي بما فيه 
القترا�س من الحتيــــاط النقدي في البنك 

المركزي العراقي".
واأ�ســــارت جــــودت الــــى ان "القترا�س من 
الحتياطــــي النقدي �ســــوف لــــن يوؤثر على 
�سعر �سرف الدينار العراقي لكونه مدعوما 
باحتياطــــي كبيــــر من الذهــــب والحتياطي 
النفطــــي"، نافيــــة "ال�ساعــــات التــــي تثــــار 
ب�ساأن قيــــام الحكومة بطبع العملة الورقية 

ل�سد الرواتب".

�لبن��ك �ملرك��زي يقط��ع �لطري��ق �أمام خي��ار "طب��ع �لعمل��ة" ويح��رج �حلكومة

اعلـــن رئي�ـــس الحكومـــة المكلف عدنـــان الزرفي، 
ام�ـــس الحـــد، اأنـــه �سيبـــداأ بلعـــب دور جـــدي في 
تخفيف حدة ال�سراع بين اميركا وايران، معتبرًا 

 اأن ال�سراع له انعكا�سات في العراق.
وقـــال الزرفي فـــي تغريدة لـــه على )تويتـــر(، اإن 
المنطقـــة  فـــي  الجيو�سيا�ســـي  التوتـــر  " ازديـــاد 

وخ�سو�ســـًا ال�ســـراع بيـــن الوليـــات المتحـــدة 
والجارة جمهورية اإيران الإ�سامية لُه انعكا�سات 
�سلبيـــة علـــى الو�ســـع ال�سيا�ســـي والقت�ســـادي 

والأمني في العراق".
واأ�ساف "لذلك �سنبداأ بلعب دور جدي في تخفيف 
حدة هذا ال�ســـراع واإبعاد العـــراق والمنطقة من 

تداعياتـــه الخطيرة".كمـــا دعـــا رئي�ـــس الـــوزراء 
المكلـــف، اإلـــى تقديـــم الم�ساعـــدة لإيـــران ورفـــع 

العقوبات عنها لمنع حدوث "كارثة اإن�سانية".
وقال الزرفي فـــي تغريدة اخرى على )تويتر( اإن 
"م�ساعـــدة ايـــران في مواجهـــة فيرو�س كورونا 
�ست�ساهم فـــي منع كارثة اإن�سانيـــة يعاني ال�سعب 

الإيرانـــي منها ب�سكـــل مخيف". واأ�ســـاف: "على 
المجتمـــع الدولـــي م�ساعدتهـــم برفـــع اأو تخفيف 
العقوبـــات وتوفيـــر العاجـــات الطبية لمـــا لذلك 
من تداعيـــات �سحيـــة واأمنية على العـــراق كونه 
الجـــار الأكثـــر امتـــدادًا وارتباطـــًا بالجمهوريـــة 

ال�سامية".

وط��ه��ر�ن و��شنطن  ب��ن  �ل�����ش��ر�ع  تخفيف  يف  ج��دي��ًا  دورً�  �شنلعب  �ل���زريف: 

ذل�����ك  ي����ج����ي����ز  ال  ق������ان������ون������ه  ان  ق����������ال 
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تتوا�شل الهجمات التي ت�شنها جماميع 
م�شلحة من تنظيم داع�ش يف العراق 

و�شوريا يف وقت �شهد العراق ان�شحابا 
لبع�ش قوات التحالف من البالد مع 

تف�شي وباء كورونا.
يف العراق تتوا�شل هجمات يف مناطق 
متنازع عليها �شمايل البالد. وا�شتنادا 

الحد م�شوؤويل املفو�شية العليا 
حلقوق االن�شان فان منطقة طوز 

خورماتو جنوب كركوك �شهدت خالل 
اال�شبوعني املا�شيني ثالث هجمات 

بقذائف هاون وعبوات نا�شفة .

وق���ال عل���ي البيات���ي، ع�ض���و املفو�ضي���ة العلي���ا حلقوق 
االن�ضان، يف ت�ضريح ملوقع ميديا الين االخباري "نحن 
نخ�ض���ى عودة داع�ض لهذه املناطق م���ن جديد وتعري�ض 
حياة �ضكان مدنيني خلطر حيث �ضيكونون هدفا لهجمات 

ارهابية ي�ضنها امل�ضلحون �ضدهم."
وتقع ط���وز خورماتو ق���رب منطقة جب���ال حمرين التي 
كانت وم���ا تزال تعترب م���اذا ملجاميع م�ض���لحة منذ قبل 
جم���يء داع�ض. الناط���ق با�ض���م وزارة الدف���اع العراقية 
العميد يحيى ر�ضول قال يف ت�ضريح له بتاريخ 22 اآذار 
احلايل ان القوة اجلوية العراقية قامت بق�ض���ف خمابئ 
لداع�ض يف املنطقة اجلبلية ت�ضببت مبقتل الع�ضرات من 

امل�ضلحني فيها.
وو�ض���ط ا�ضتمرار هجمات داع�ض يف املنطقة، بداأت عدد 
م���ن دول التحال���ف الدويل ب�ض���حب قواتها م���ن العراق 

ب�ضكل موؤقت ب�ضبب تف�ضي فايرو�ض كورونا .
وا�ض���ار البياتي اىل انه �ضيء متوقع ان حت�ضل هجمات 
ارهابية مثل تلك التي ح�ضلت يف طوز خورماتو موؤخرا 
وذلك ب�ض���بب �ض���عف احلكومة وما تواجهه من م�ض���اكل 

�ضيا�ضية م�ضاف لها تبعات انت�ضار فايرو�ض كورونا .
وا�ض���اف قائا "هناك �ض���عف يف بغداد ب�ض���بب الو�ضع 

ال�ضيا�ضي غري امل�ضتقر والكارثة اجلديدة املتمثلة بوباء 
كورونا ."

�ض���ون  العقي���د  البنتاغ���ون  با�ض���م  املتح���دث  وكان 
روبرت�ض���ون، قد قال اإن ق���وات التحالف الدويل ملحاربة 
داع����ض، �ضت�ض���تاأنف عملياتها ودعمها للق���وات العراقية 
الت���ي علقته���ا ملواجه���ة خط���ر تف�ض���ي فريو����ض كورونا 

امل�ضتجد، حاملا ت�ضمح الظروف بذلك.
وق���ال روبرت�ض���ون اإن���ه بع���د تعلي���ق الق���وات العراقية 
عملي���ات التدري���ب ملن���ع انت�ض���ار الوب���اء، تق���وم ق���وات 
التحال���ف يف االأي���ام واالأ�ض���ابيع املقبل���ة باإع���ادة بع�ض 
قواته���ا ب�ض���كل موؤقت اإىل بلدانه���ا، موؤك���دًا اأن التحالف 
الدويل ملتزم باإحلاق هزمي���ة دائمة بتنظيم داع�ض، من 
خال �ضراكته مع القوات العراقية، و�ضي�ضتاأنف عمليات 

التدريب حاملا ت�ضمح الظروف بذلك.
وفيم���ا امتن���ع روبرت�ض���ون ع���ن احلديث عن ان�ض���حاب 
الق���وات الفرن�ض���ية، حمي���ًا االأم���ر عل���ى وزارة الدف���اع 
الفرن�ض���ية للرد على الت�ض���اوؤالت املحيطة بقرار �ض���حب 
اجلنود الفرن�ض���يني، اأكد اأن القوات االأمريكية توا�ض���ل 
التن�ض���يق ب�ض���كل وثي���ق م���ع �ض���ركائها يف التحال���ف، 
واال�ض���تجابة للتحدي���ات املرتبط���ة بفريو����ض كورون���ا 
امل�ض���تجد يف الوقت نف�ضه. واأ�ض���اف اأن قوات التحالف 
توا�ض���ل دعم الق���وات العراقي���ة يف الن�ض���ح والتوجيه 
وتب���ادل املعلوم���ات اال�ض���تخبارية للتاأك���د م���ن هزمي���ة 

داع�ض.
ودع���ت الوالي���ات املتح���دة، قب���ل اي���ام، مواطنيه���ا اإىل 
مغادرة العراق باأ�ض���رع وقت، فيم���ا اأخلت املوظفني غري 
االأ�ضا�ض���يني يف �ض���فارتها ببغداد والقن�ضلية يف اأربيل، 

وذلك الأ�ضباب اأمنية، وانت�ضار فريو�ض كورونا.
وقالت ال�ض���فارة االأمريكية يف بغداد يف بيان اإنه "نظرًا 
ملجموعة من الظروف االأمنية واإجراءات ال�ض���فر املقيدة 
نتيجة لوباء )كورونا(، اأمرت وزارة اخلارجية مبغادرة 
موظفي احلكومة االأمريكية غري االأ�ضا�ضيني يف ال�ضفارة 
يف بغداد ومركز بغداد للدعم الدبلوما�ض���ي والقن�ض���لية 

االأمريكية العامة يف اأربيل". 
واأ�ض���اف البي���ان اأن "احلكوم���ة االأمريكي���ة لديه���ا قدرة 
حمدودة على تقدمي خدمات الطوارئ ملواطني الواليات 

املتحدة يف العراق".
وت�ض���من البي���ان جمموع���ة اإج���راءات عل���ى االأمريكيني 
القي���ام به���ا يف حال كانوا يف العراق م���ن بينها املغادرة 
باأ�ض���رع وقت ممكن،  التجاري���ة  الرح���ات  "م���ن خال 

ومراجعة اخلطط االأمنية اخلا�ضة بهم".
عن: موقع ميديا الين

 بغداد / المدى

الوالي���ات  بقي���ادة  الدول���ي  التحال���ف  اأعل���ن 
المتح���دة، اإخ���اء قاع���دة "كي 1" الع�ض���كرية 
في محافظة كركوك وت�ض���ليم ممتلكات بقيمة 
ملي���ون دوالر اإل���ى الحكومة العراقي���ة، الفتا 
اإلى اأن االأمر ال يتعلق بالهجمات االأخيرة على 

مواقعه اأو تف�ضي فيرو�ض كورونا.
واأك���د التحالف الدولي، في بيان، ن�ض���ره عبر 
تويت���ر، ام����ض االأحد "ج���رت الي���وم 29 اآذار 
مرا�ضيم ت�ض���ليم المنطقة الخا�ض���ة بالتحالف 
الدولي �ض���من قاعدة كركوك الجوية من قوة 
المهام الم�ض���تركة – عملية العزم ال�ضلب اإلى 

القوات العراقية".
واأ�ضاف "يقوم التحالف باإعادة تمركز مواقع 
قواته في الع���راق.. واإن عملي���ة نقل القواعد 
التي تم التخطيط لها م�ض���بقا، لي�ض لها عاقة 
بالهجم���ات االأخي���رة �ض���د القواع���د العراقية 
التي ت�ضت�ض���يف التحالف اأو الو�ض���ع الراهن 

لجائحة كوفيد 19 بالعراق".
"�ض���لمت ق���وات التحال���ف ممتل���كات  وتاب���ع 
بقيم���ة مليون دوالر عن���د خروجها من مجمع 
قوة المهام الم�ض���تركة - عملية العزم ال�ضلب 

."K1 القاعدة الجوية العراقية

ال���ى ذل���ك ك�ض���ف م�ض���در امن���ي، ان الق���وات 
قواع���د  م���ن  االن�ض���حاب  ب�ض���دد  االميركي���ة 
الرئا�ض���ية  والق�ض���ور  وب�ض���ماية  التاج���ي 
بالمو�ض���ل، فيم���ا ح���ذر م�ض���وؤول عراق���ي من 
تلك االن�ض���حابات التي من المحتمل ان تكون 

وراءها نية مبيتة.
وقال الم�ض���در ان "القوات االميركية ب�ض���دد 
االن�ض���حاب من قواعد التاج���ي )25 كيلومترًا 
كيلومت���رًا   18( وب�ض���ماية  بغ���داد(،  �ض���مالي 
جنوب���ي بغداد(، اإ�ض���افة اإلى موقع الق�ض���ور 
الرئا�ض���ية في المو�ض���ل، بينما تحب�ض بغداد 
اأنفا�ض���ها ف���ي م���ا يتعل���ق بو�ض���ع قاع���دة بلد 
الجوية في محافظة �ض���اح الدي���ن، اإذ توجد 
فيها قوة هند�ض���ية وفنية اأميركية �ض���من عقد 
 "16 "اأف  مقات���ات  �ض���رب  واإدارة  �ض���يانة 
العراقي���ة، والت���ي تعتب���ر عم���اد �ض���اح الجو 

العراقي".
والهند�ض���ية  الفني���ة  "الك���وادر  ان  وا�ض���اف 
العراقية مازالت غير قادرة على اإدارة ال�ضرب 
من حيث التجهيز القتالي اأو ال�ض���يانة ب�ضكل 
كامل"، م�ض���يرا ال���ى ان "جميع الق���وات التي 
ان�ض���حبت اأو التي �ضتن�ض���حب في االأ�ض���ابيع 
 75( حري���ر  قاعدت���ي  اإل���ى  تتج���ه  المقبل���ة 
كيلومترًا �ض���رقي اأربيل(، وعين االأ�ضد )110 

كيلومترات غرب الرمادي(".
وتاب���ع ان "خريط���ة االن�ض���حاب التدريج���ي 
ج���رى االتفاق عليها م�ض���بقًا وب�ض���كل �ض���ريع 
مع الجانب االأميركي، ب�ض���فته قائدًا للتحالف 
الدول���ي، اإذ ه���و الذي ح���دد القواع���د التي لم 
تعد هن���اك حاجة للبقاء فيها النتفاء ال�ض���بب، 
وهو المعارك والر�ض���د واالإ�ض���ناد المروحي 
والمدفعي"، م�ض���يرا ال���ى ان "قوات التحالف 
تركت تجهيزات وبن���ى تحتية بالمواقع التي 
تخلت عنها كهدي���ة للقوات العراقية، اإ�ض���افة 

اإلى معدات ع�ضكرية مختلفة".
واك���د ان "قاعدت���ي عي���ن االأ�ض���د وحري���ر في 
اأربي���ل، غي���ر مط���روح االن�ض���حاب منهما، بل 
عل���ى العك�ض هن���اك تطوير وتاأهي���ل لهما من 

قبل القوات االأميركية".
وحذر م�ض���وؤول عراقي من "اأن تخفي خطوة 
االن�ض���حابات المتتالي���ة نّي���ة مبيت���ة م���ن قبل 
الع���راق  داخ���ل  اأكب���ر  لت�ض���عيد  االأميركيي���ن 
�ض���د م���ن ت�ض���ميهم وا�ض���نطن وكاء اإيران"، 
الفت���ا ال���ى ان "خط���وة انتق���ال االأميركيي���ن 
م���ن القواع���د �ض���هلة اال�ض���تهداف، اأو الواقعة 
�ض���من مدى تر�ض���انة الف�ض���ائل الم�ضلحة، قد 
تعن���ي اأنهم يريدون تاأمين حياة جنودهم قبل 
تنفيذ �ضل�ض���لة عمليات �ض���د قيادات وزعامات 

االأ�ض���بوعين  وخ���ال  م�ض���لحة".  بف�ض���ائل 
الما�ض���يين �ض���هدت بغ���داد خم����ض هجم���ات 
التاج���ي  قاعدت���ي  ا�ض���تهدفت  �ض���اروخية 
وب�ض���ماية والمنطق���ة الخ�ض���راء حي���ث تق���ع 
ال�ض���فارة االأميركي���ة، وغرفة عملي���ات لقوات 

التحالف الدولي بقيادة وا�ضنطن.
قاع���دة  الت���ي طاول���ت  الهجم���ات،  واأ�ض���فرت 
التاجي، عن مقتل اأميركيين اثنين وبريطاني 
واح���د �ض���من وح���دة مه���ام ق���وات التحال���ف 
الدولي، ف�ض���ًا عن اإ�ضابة 13 جنديًا اآخرين، 

جميعهم اأميركيون.
وردت وا�ض���نطن، منت�ض���ف ال�ض���هر الحال���ي، 
عل���ى الق�ض���ف ب�ضل�ض���لة غ���ارات عنيف���ة على 
مواقع ومع�ضكرات لف�ض���ائل الح�ضد ال�ضعبي 
في بابل وكرب���اء واالأنب���ار، نفذتها مقاتات 
اأميركية، اأ�ضفرت عن مقتل 14 عن�ضرًا ونحو 

55 جريحًا، بح�ضب م�ضادر طبية.
ووجهت وزارة الدفاع االأميركية )البنتاغون( 
القادة الع�ضكريين بالتخطيط لت�ضعيد القتال 
االأميرك���ي في الع���راق، واأ�ض���درت توجيهات 
االأ�ضبوع الما�ضي باإعداد حملة لتدمير ف�ضائل 
م�ض���لحة مدعومة من اإيران ه���ّددت بمزيد من 

الهجمات �ضد القوات االأميركية.
لكن القائ���د االأعلى لق���وات الواليات المتحدة 
ف���ي العراق حّذر م���ن اأن مثل ه���ذه الحملة قد 
تكون دموية وتوؤدي اإلى نتائج عك�ضية وتهّدد 
بالح���رب م���ع اإي���ران. وف���ي مذكرة االأ�ض���بوع 
الما�ض���ي كت���ب القائ���د، الفري���ق روب���رت ب. 
وايت، اأن الحملة الع�ضكرية الجديدة �ضتتطلب 
اأي�ضًا اإر�ضال اآالف القوات االأميركية االأخرى 
اإلى العراق وتحوي���ل الموارد عما كانت عليه 
المهم���ة الع�ض���كرية االأميركية الرئي�ض���ة هناك 
والتي تتمح���ور على تدريب القوات العراقية 

على محاربة تنظيم داع�ض.
وقد و�ضف العديد من الم�ضوؤولين االأميركيين 
تفا�ضيل توجيه البنتاغون ورد فعل الجنرال 
وايت على اأنه ات�ضاالت ع�ضكرية داخلية �ضرية 

- ب�ضبب معرفتهم المبا�ضرة بمحتوياتهما.
ياأتي التبادل و�ض���ط قتال محتدم داخل اإدارة 
ترام���ب حول ال�ضيا�ض���ة تجاه اإيران وم�ض���ار 
الح���رب االأميركية في العراق، والذي بداأ قبل 

اأكثر من 17 عامًا.

 بغداد/ المدى 

مازال عنا�شر داع�ش ي�شنون 
هجمات ا�شبوعية على 

مناطق في جنوب المو�شل 
وغرب �شامراء، م�شتغلين 

ان�شغال القوات االمنية 
بمواجهة فايرو�ش كورونا.
وك�شفت )المدى( في وقت 

�شابق من اآذار الحالي، عن 
ا�شتمرار فلول داع�ش في 
عمليات الت�شلل من والى 

خارج البالد، على الرغم من 
التح�شينات االمنية واغالق 

اغلب الدول المحيطة 
بالعراق حدودها لمحا�شرة 

انت�شار فايرو�ش كورونا.

ووفق م�ض���ادر امنية، فان بقايا التنظيم 
ف���ي بع�ض مناطق �ض���مال بغداد، مازالت 
جماع���ات  ان�ض���اأته  طريق���ا  ت�ض���تخدم 
ارهابي���ة قب���ل �ض���نوات – بعي���دا عن يد 
الق���وات االمني���ة- لزي���ارة عوائله���م في 
دول مج���اورة، ث���م الع���ودة ال���ى العراق 
مج���ددًا. ياأتي ذلك في وقت بداأ فيه جهاز 
"ح�ض���د  بعملي���ات  االره���اب،  مكافح���ة 
النتائج" للمعلومات التي ح�ض���ل عليها، 
بع���د مهاجمة مخابئ التنظيم في مناطق 
وع���رة جغرافي���ا، والت���ي ك�ض���فت بع�ض 

تحركات داع�ض.
ومن���ذ اكثر من عامي���ن، يحترف ما تبقى 
م���ن تنظي���م داع�ض، لعب���ة االختب���اء في 
المناطق الوعرة، كما ي�ض���تمر )التنظيم( 
في ا�ض���تغال اخطاء �ضيا�ضية وع�ضكرية 
�ض���ابقة )لم ت�ض���حح حتى االآن(، لك�ض���ب 

المزيد من الوقت.
ونف���ذت حكومت���ان، ال�ض���ابقة والحالية 
)ت�ض���ريف االعمال( 9 حمات ع�ض���كرية 

�ض���خمة، بحث���ا عن فل���ول التنظي���م، في 
المناط���ق التي كانت خا�ض���عة ل�ض���يطرة 
االخير، والتي غالبا ما تنتهي بح�ض���يلة 
من موج���ودات داع�ض، الت���ي تركها قبل 

ايام او �ضاعات قليلة من الهجوم.
ومازالت فر�ضية "ت�ضريب المعلومات"، 
قبل بدء الحمات الع�ضكرية، مقبولة في 
بع����ض احادي���ث الم�ض���وؤولين االمنيين، 
وه���ي واح���دة م���ن االخط���اء، الت���ي ل���م 
ت�ضحح طوال �ض���نوات طويلة من ادارة 

الملف االمني.
موؤخرًا، قالت تقارير غربية، اإن التنظيم 
اأق���وى مم���ا كان عليه ف���ي 2014، ولديه 
حالي���ًا عدد من المقاتلي���ن اأكبر من العدد 
ال���ذي كان يمتلك���ه عندما اأعلن تاأ�ض���ي�ض 

دولته، باالإ�ض���افة اإلى مايين الدوالرات 
الموجودة تحت ت�ضرفه.

الما�ض���ي،  االول  ت�ض���رين  ف���ي  واعل���ن 
ترام���ب  دونال���د  االأميرك���ي  الرئي����ض 
هزيمة داع�ض بعد مقت���ل زعيمه اأبو بكر 

البغدادي في �ضوريا.
لك���ن م�ض���رور بارزان���ي، رئي����ض وزراء 
اقلي���م كرد�ض���تان، ق���ال اإن داع�ض ال يزال 
لدي���ه حوال���ي 20 األف مقات���ل في جميع 

اأنحاء العراق و�ضوريا.
وف���ي ال�ض���يف الما�ض���ي، قال���ت وزارة 
الدفاع االأميركية "البنتاغون" اإن داع�ض 
لدي���ه ما يقرب م���ن 12- 18 األف م�ض���لح 
اأعل���ن  ال�ض���رق االأو�ض���ط، وعندم���ا  ف���ي 
داع����ض في ع���ام 2014 تاأ�ض���ي�ض دولته، 

بعد اال�ض���تياء على مجموعة كبيرة من 
االأرا�ضي في اأنحاء من العراق و�ضوريا، 
كان ُيقدر عدد المقاتلين وقتها ب� 10 اآالف 

مقاتل فقط.
وذك���ر تقري���ر للمفت����ض الع���ام ب���وزارة 
الدف���اع االأميركية اأن مقت���ل البغدادي لم 
يوق���ف عمليات داع����ض االإرهابي���ة، ولم 
يوؤد اإلى تده���ور فوري لقدرات الجماعة 
االإرهابية، وبقي التنظيم متما�ض���كا، كما 
ك�ض���ف تقري���ر لاأمم المتح���دة اأن داع�ض 
ال ي���زال يمتلك 100 ملي���ون دوالر تحت 

ت�ضرفه.

في زمن كورونا
ويقول م�ضدر امني ل�)المدى( طلب عدم 

ذكر ا�ض���مه، انه و�ض���ط ان�ض���غال القوات 
االمني���ة والح�ض���د ال�ض���عبي "باإجراءات 
ال�ض���وارع  وتعقي���م  كورون���ا  مواجه���ة 
والموؤ�ض�ض���ات وتطبي���ق حظر التجوال، 
م���ن  متك���ررة  هجم���ات  نواج���ه  فانن���ا 

داع�ض".
ام�ض، اعلن الح�ض���د ال�ضعبي، انه ا�ضتبك 
بم�ض���اركة قوة امني���ة، في وق���ت متاأخر 
ليلة ال�ض���بت، م���ع تنظي���م داع�ض جنوب 
بوق���وع  اال�ض���تباك  وت�ض���بب  �ض���امراء، 

اأ�ضابات بين �ضفوفهم.
وذك���ر الح�ض���د في بي���ان، اأن���ه "اأحبطت 
ق���وة من اللواء 41 بالح�ض���د وال�ض���رطة 
االتحادية، عملية ت�ض���لل لعنا�ضر داع�ض 
لقاطع الم�ض���وؤولية جنوب �ضامراء، فيما 

ا�ضتبكت مع الدواع�ض واأوقعت اإ�ضابات 
بينهم". وت�ضهد المنطقة ال�ضحراوية في 
جنوب وغرب �ضامراء، التابعة لمحافظة 
م���ع مناط���ق  المت�ض���لة  الدي���ن،  �ض���اح 
معروفة بوجود "بقايا داع�ض"، هجمات 

متكررة ا�ضبوعية او اقل من ذلك.
وق���ال م���روان الجب���ارة، اح���د قي���ادات 
الح�ض���د في �ض���اح الدين ل�)المدى(، ان 
تل���ك المناط���ق تعتب���ر اح���دى الم�ض���الك 
الرئي�ضة لمرور "داع�ض" من العراق الى 

�ضوريا وتركيا.
واأ�ض���در تنظيم داع�ض في اآذار الجاري، 
عبر و�ضائل الدعاية التابعة له ما و�ضفها 
بتوجيهات �ض���رعية للتعامل مع االأوبئة 

بالن�ضبة لموؤيديه.

وت�ض���م ه���ذه التوجيه���ات، ع���دم زي���ارة 
مناط���ق انت�ض���ار الوب���اء ومن���ع خ���روج 
الم�ضابين منها، وغ�ضل اليدين، وتغطية 

الفم عند التثاوؤب والعط�ض.

خالفات على االأر�ش 
ورغ���م تل���ك التحذي���رات، ف���ان "داع�ض" 
ف���ي العراق، م���ازال يتحرك م���ن الحدود 

االيرانية �ضرقا الى ال�ضورية غربا.
ويق���ول الجب���ارة: م���رت �ض���نوات عل���ى 
اعان بغداد الق�ضاء على داع�ض، ومازلت 
الق���وات  مه���ام  توزي���ع  ف���ي  الخاف���ات 
االمنية بين المحافظات، خ�ضو�ض���ا بين 
ديال���ى و�ض���اح الدين وكركوك، ت�ض���ب 

في م�ضلحة داع�ض. 
اال�ض���تخبارات  مديري���ة  واأعلن���ت 
تفكي���ك خلي���ة  ع���ن  ام����ض،  الع�ض���كرية، 

م�ضلحة بين �ضاح الدين وديالى.
وقال���ت المديرية ف���ي بيان اإنه���ا "فككت 
خلي���ة اإرهابي���ة متخ�ض�ض���ة بالعب���وات 
بي���ن  الفا�ض���لة  الح���دود  ف���ي  النا�ض���فة 

المحافظتين".
كم���ا الي���زال تاأثي���ر داع����ض وا�ض���حًا في 
مناطق جنوب المو�ض���ل، حيث تقع تلك 
االرا�ض���ي اي�ض���ا �ض���من طريق التنظيم 

التي تو�ضله لعوائله خارج العراق.
ويق���ول م�ض���وؤول محل���ي ف���ي الح�ض���ر، 
جن���وب المو�ض���ل، ل�)الم���دى( طلب عدم 
ن�ضر ا�ضمه، ان "داع�ض ي�ضتمر بمهاجمة 
الق���رى النائي���ة ف���ي الق�ض���اء، بطريق���ة 

الع�ضابات".
وكان اكث���ر م���ن 100 قري���ة ق���د تركه���ا 
�ض���كانها في محي���ط الح�ض���ر، خوفا من 

م�ضلحي "داع�ض".
واعتقل���ت الق���وات االمني���ة، قب���ل ايام، 
ثماني���ة من عنا�ض���ر التنظيم في ق�ض���اء 

الح�ضر جنوب المو�ضل .
وق���ال بي���ان لل�ض���رطة ف���ي نين���وى، ان 
خ���ال  م���ن  تمكن���ت  االمني���ة  "الق���وات 
معلومات ا�ضتخبارية، من اعتقال ثمانية 
دواع�ض اثناء ت�ضللهم الى ق�ضاء الح�ضر 

عبر منطقة الجزيرة".
وا�ضاف ان "القوات االمنية طوقت مكان 
وج���ود العنا�ض���ر االرهابي���ة واعتقلتهم 
بالحال و�ض���ادرت اال�ض���لحة التي كانت 

بحوزتهم".
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 د.كاظم املقدادي

تناقل���ت و�ش���اءل اإع���ام عراقي���ة قب���ل 
عراقي���ني  اأطب���اء  "اكت�ش���اف  اأي���ام 
عاج���ا لفايرو����س كورونا"، ق���ال عنه 
م�شوؤول���ون يف ال�شح���ة العراقية بانه 
"ناجح"، واعلنت ادارة ال�شركة العامة 
ل�شناعة االأدوي���ة وامل�شتلزمات الطبية 
يف �شام���راء انه���ا "ب���ادرت وباالتف���اق 
مع �شرك���ة الناقو�س الف�ش���ي- الوكيل 
احل�شري لها- بتوفري كميات كبرية من 
الع���اج املقرتح لعاج فريو�س كورونا 
امل�شتجد بعد ا�شتح�شال موافقة وزارة 
ال�شحة من خال التعاون الكبري الذي 
اأب���داه حمافظ �ش���اح الدي���ن ورئي�س 
خلي���ة االأزم���ة يف املحافظ���ة". واأعل���ن 
م�شوؤولون  اآخرون اأن الدواء العراقي 
املكت�ش���ف �شيوزع قريبا عل���ى املر�شى 

جمانا..
بعي���دا ع���ن تثبي���ط عزمي���ة الباحث���ني 
العراقي���ني،اأود ان اط���رح الت�ش���اوؤالت 
التالي���ة، واآم���ل اأن يجي���ب عليه���ا ذوو 

العاقة:
يف  احلالي���ة  الع���راق  اإمكاني���ات  ه���ل 

جماالت البحث العلمي ب�شاأن فايرو�س 
اإمكاني���ات  م���ن  اأك���ر  ه���ي  كورون���ا 
منظم���ة ال�شح���ة العاملي���ة، اأو اأكر من 
اإمكانيات الواليات املتحدة االمريكية، 
وموؤ�ش�شاتهما، واأجهزتهما ومعداتهما؟ 
وخرائهم���ا،  علمائهم���ا  م���ن  واأ�شط���ر 
الذي���ن مل يتو�شلوا حلد االن الكت�شاف 

علمي جديد ب�شاأن كورونا؟
منظم���ة ال�شحة العاملية اأعلنت اأنه حلد 
الي���وم مل يتم اكت�ش���اف دواء جديد وال 

لقاح لفايرو�س كورونا..
"املكت�شف���ون"  ا�شتط���اع  وكي���ف 
العراقيون خال هذه الفرتة الوجيزة، 
وباية اإمكانيات علمية ان "يكت�شفوا"، 
و "يجرب���وا"، وليعلنوا ع���ن "جناح" 

اكت�شافهم ؟!!
فم���ا ه���ي املوا�شف���ات العلمي���ة العامة 

لاكت�شاف )دون تفا�شيل اأ�شراره(؟
ومتى مت االكت�شاف؟ 

ومتى بداأت التجارب عليه ؟
وكم مرحلة مرت على جتاربه ؟ 

وكم عدد مر�شى كورونا من العراقيني 
الذين مت �شفاوؤهم؟

وهل مت ت�شجيل الدواء ر�شميا؟

وه���ل به���ذه ال�شرع���ة �شيت���م اإنتاج���ه، 
و"جت���اوزت" ال�شرك���ة امل�شنعة للعقار 
الت�شني���ع،  وتعقي���دات  �شعوب���ات 
التفاع���ات  يف  االإخف���اق  واحتم���االت 

الكيمياوية، وما اإىل ذلك؟!!
وال�ش���وؤال االأخري:ه���ل يعن���ي ذل���ك ان 
االأدوي���ة  ل�شناع���ة  العام���ة  ال�شرك���ة 
�شام���راء  يف  الطبي���ة  وامل�شتلزم���ات 
دخل���ت ال�شباق املحت���دم بني خمترات 
االبح���اث و�شناعة االدوية الكرى يف 
خمتلف انحاء الع���امل لت�شنيع لقاحات 

واأدوية لفريو�س كورونا؟

كتب���ت قب���ل اأي���ام يف تعلي���ق يل عل���ى 
الفي�شب���وك، مع���را عن خم���اويف بكل 
�شراحة م���ن اأن وراء هذا "االكت�شاف" 
بتوزيع���ه  و"الوع���د"  و"ت�شنيع���ه" 
قريبا، ُت�ش���ُم رائحة مغ�شو�شة، وف�شاد، 
وال ا�شتبعد ان يكون للمافيا املع�شع�شة 
م�شتغل���ة  في���ه،  دور  ال�شح���ة،  يف 
يواجهه���ا  الت���ي  ال�شحي���ة  الكارث���ة 
املواطن���ون للمتاج���رة ب�-"اكت�شافات" 
ام���واال  عليه���ا  "جناح���ات" �شت���در  و 
طائل���ة، ع���دا املبال���غ الت���ي �شتخ�ش�س 
للمكت�شف���ني وامل�شنعني.. بينما وزارة 

ال�شحة بحاجة ما�ش���ة وعاجلة ملايني 
وحي���اة  �شح���ة  حلماي���ة  ال���دوالرات 
العراقي���ني، وا�شط���رت للدعوة للترع 

لها..
وهن���ا اذك���ر اجلمي���ع بجرمي���ة ب�شع���ة 
البعث���ي  النظ���ام  ظ���ل  يف  ح�شل���ت 
ال�شبعيني���ات  نهاي���ة  فب���ي  املقب���ور، 
طبل���وا  حينم���ا  املا�ش���ي،  الق���رن  م���ن 
ادع���وا  عراق���ي  لكيميائ���ي  وزم���روا 
ان���ه "اكت�ش���ف دواء لل�شرط���ان ا�شماه 
"�شدامني"، وجربوه يف  "بكري���ن" و 
مدين���ة الط���ب عل���ى مر�ش���ى ال�شرطان 
والنتيج���ة:  طويل���ة،  مل���دد  الفق���راء 
كان���ت تخرج كمع���دل 10 جث���ث يوميا 
للمتوف���ني نتيجة ال�شتخ���دام العقارين 
املذكوري���ن.. �شاهدتها باأم عيني، عقب 
ان لفت انتباهي طبيب باحث من مركز 
البح���وث الطبية.. وفيم���ا بعد، وعقب 
انك�ش���اف اجلرمي���ة ه���رب "املكت�شف" 
باملق�ش���وم، وقال���وا عن���ه فيم���ا بعد انه 

دجال..
ان بل����دا ال تدرك حكومات����ه، وال متتلك 
متطلب����ات اإدارة االأزم����ات، ومل تعال����ج 
اأي����ة اأزم����ة ح�شل����ت حل����د االآن ب����اإدارة 

علمية كفوءة، ومل تع����ر هذا املو�شوع 
اأي اهتمام طيلة االأعوام املن�شرمة

وف�شل����ت جهاته الر�شمي����ة املعنية حلد 
االن يف احل����د م����ن خطر انت�ش����ار وباء 
كورونا، وتكتف����ي "خلية االزمة" اياه 
باالإعان يوميا ع����ن ارتفاع االإ�شابات 
م����ن  وت�شك����و  وتتذم����ر  والوفي����ات، 
الت����زام املواطن����ني بتعليماته����ا،  ع����دم 
وال تتج����راأ اأن تنتق����د م����ن حث����وا  على 
امل�شاركة يف الزيارة الدينية االأخرية، 
وال دع����وات  ك�شر حظ����ر التجوال، مع 
اأنه����ا جرائم بحق املجتم����ع، و�شاعدت 
عل����ى ن�ش����ر الوب����اء في����ه.. ت�شه����د على 
ذل����ك االأ�شاب����ات والوفي����ات يف مدينة 

ال�شدر.. 
اأن  يعق����ل  ال  الواق����ع،  ه����ذا  مث����ل  يف 
ال�شرع����ة،  به����ذه  "يكت�ش����ف" اأطب����اوؤه 
وهم يفتق����رون اىل االأجهزة واملعدات 
واملخترات احلديث����ة، ال بل يفتقرون 
اىل و�شائل حماية اأنف�شهم من العدوى، 
و"ت�شتطيع" ال�شرك����ة العامة ل�شناعة 
االدوي����ة وامل�شتلزم����ات الطبي����ة اياها 
ان "ت�شن����ع" او "تنت����ج" عقارا جديدا 

كورونا.. فايرو�س  "ي�شفي" من 

 عامر موؤيد 

تواج���ه الك���وادر الطبي���ة م�ش���اكل كثرية مع 
فر����س حظ���ر التج���وال ووج���وب التحاقهم 
بامل�شت�شفي���ات م���ن اج���ل معاجل���ة امل�شابني 
بفايرو����س كورون���ا، ف�ش���ا ع���ن احل���االت 

املر�شية االأخرى.
ومع ا�شتمرار التعدي على االطباء من ذوي 
بع����س امل�شاب���ني بفايرو����س كورون���ا، فان 
ق�شما اآخر يعاين من عدم ال�شماح له بالتنقل 

ب�شبب حظر التجوال.
ح���االت عدي���دة الأطب���اء ن�شرت عل���ى مواقع 
التوا�شل االجتماع���ي الفي�شبوك حول عدم 
و�شوله���م اىل م�شت�شفياته���م ب�شب���ب رف�س 
بع����س الق���وات االمني���ة عبوره���م، فيما مت 
تغ���رمي البع����س النه���م ك�ش���روا احلظر رغم 

ال�شماح لهم بالعبور.

ويق���ول طبي���ب ف�ش���ل ع���دم ذك���ر ا�شم���ه يف 
حديث���ه ل�"امل���دى"  ان���ه "مت تغرمي���ي مببلغ 
100 ال���ف دين���ار رغ���م توجه���ي للم�شت�شفى 
اخلا����س ب���ي، حيث قل���ت لهم انن���ي احارب 
كورون���ا فل���م يجيبوا عل���ى ذل���ك وا�شتمرت 

الغرامة بحقي".
واأعلن���ت خلي���ة االأزم���ة )15 اآذار اجل���اري(  
ا�شتثناء االإعاميني واالأطباء من قرار حظر 

التجوال يف العا�شمة بغداد.
وذك���رت اخللية يف بيان منه، انه "مت فر�س 
حظر للتج���وال يف العا�شمة بغداد وتعطيل 
ال���دوام الر�شم���ي مل���دة اأ�شب���وع ابت���داًء من 
ال�شاعة 11 لي���ًا، واعتبارًا م���ن )17 لغاية 

اآذار(".  24
واأ�شافت اأنه "ي�شتثنى االإعاميون واالأطباء 

والب�شائع من قرار حظر التجوال".
اح���د االطب���اء يف  الغف���اري  ويق���ول غي���ث 

ت�شري���ح ل�"املدى" "تع���اين كوادرنا الطبية 
و ال�شحي���ة و االداري���ة يف ه���ذه االزمة من 

م�شاكل كثرية".
و  اال�شاب���ة  خط���ر  م���ع  نتعام���ل  "ال  وب���ني 
ت�شخي�س املُ�شابني ومعاجلتهم ، بل نتعامل 
م���ع مزاجي���ات بع����س املنت�شب���ني يف ق���وى 
االم���ن الداخل���ي بتطبيقه���م لق���رارات خلية 

االزمة وخ�شو�شا قرار حظر التجوال" .
وا�شار اىل انه قد يخفى على البع�س ان هذا 
احلظر هو حظر �شح���ي ولي�س امنيا، قرره 
وزي���ر ال�شحة وان ا�شبابه لتقليل اال�شابات 
بني النا�س و ت�شهيل حركة الكوادر ال�شحية 
�شم���ان  و  وعاجه���م  امل�شاب���ني  الإ�شع���ف 
ان�شيابية عمل املو�ش�شات ال�شحية ب�شورة 

طبيعية"0
وزاد ان الكثري من موظفي وزارتنا يعانون 
رغ���م ا�شتثنائهم من هذا احلظر ، فكما مكلف 

املنت�ش���ب بواجب���ه يف ال�ش���ارع ، مكل���ف انا 
وغ���ريي بالذه���اب اىل ال���دوام و ت�شخي�س 

احلاالت".
وختم حديثه قائا ان الكثريين "يعانون من 
عرقلة م�شارهم من قبل هذه القوات، ويجب 
ان اذك���ر )بع�شه���ا( حيث الحظ���ت �شخ�شيا 
مرون���ة وت�شهي���ل واحرتام كب���ري من الكثري 
م���ن ه���ذه الق���وات عن���د م���روري م���ن خال 

نقاطهم ".

طبيب اآخر 
لي����س ه���ذا فح�ش���ب م���ا يعاني���ه االطباء يف 
حمنتهم احلالية مبواجهة فايرو�س كورونا 
حيث يعترون املدافع االول يف هذه االزمة، 

اذ مازالت االعتداءات كثرية بحقهم.
وم���ع بداية ازمة كورونا وقرار خلية االزمة 
بحج���ر امل�شاب���ني او امل�شك���وك باإ�شابته���م، 

ف���ان احد االطباء ن�شر �شورة له وعليها اآثار 
�شرب من قبل احد ذوي امل�شابني.

وقال اننا قررنا حجر والدته لثبوت ا�شابتها 
بفايرو����س كورونا ولك���ن مت االعتداء علينا 

بعد رف�شهم اإبقاءها يف امل�شت�شفى.
ويف نف����س ال�شي���اق فق���د انت�ش���ر اول ام�س 
مقط���ع فيدي���و ملواطن يف حمافظ���ة الب�شرة 
يهدد الكادر الطبي باإطاق النار على �شيارة 
االإ�شعاف اخلا�شة بهم اذا قرروا اخذ والدته 

اىل احلجر ال�شحي.
مقط���ع الفيدي���و انت�ش���ر ب�شرع���ة كب���رية يف 
مواق���ع التوا�شل االجتماع���ي "الفي�شبوك" 
يف وق���ت طالب في���ه املواطن���ون بالق�شا�س 

منه حتى يكون در�شا لاآخرين.
ومل مت�ِس �شوى �شاع���ات قليلة حتى اأعلنت 
الق���وات االمني���ة يف الب�ش���رة القب����س عليه 

بتهمة تهديد الكوادر ال�شحية.

 متابعة املدى 

 41 ت�شجي���ل،  االأح���د،  ال�شح���ة،  اأعلن���ت وزارة 
اإ�شاب���ة جديدة بفريو����س كورون���ا امل�شتجد يف 

العراق.
وقال���ت ال���وزاة يف بيان تلقت امل���دى ن�شخة منه 
ام����س االح���د  اإن االإ�شاب���ات توزع���ت كاالآت���ي: 
7 – بغداد مدين���ة الطب: 1  الر�شاف���ة:  “بغ���داد 
8 – النجف: 5 – ال�شليمانية: 1 –  – الب�شرة: 

كرباء: 11 – اربيل: 8".
واأ�شاف���ت ال���وزارة، "�شجلت موؤ�ش�ش���ات وزارة 
ال�شح���ة 12 حالة �شف���اء تام م���ن املر�س موزعة 
كالتايل:- – حال���ة واحدة يف بغداد الر�شافة – 

ال�شليمانية: 7 – دهوك: 3 – الديوانية: 1".
ونف���ت يف الوقت ذات���ه "ت�شجي���ل اأي حالة وفاة 

جديدة".
و�شب���اح ام����س االح���د، اأعلن���ت مديري���ة �شح���ة 
حمافظ���ة دي���اىل، وف���اة م�ش���اب اآخ���ر بفريو�س 

كورونا.
وق���ال مدي���ر اإع���ام ال�شحة فار����س العزاوي يف 
بيان اإنه "تاأكدت وفاة امل�شاب بفايرو�س كورونا 

والبالغ من العمر 65 عاما".
واأ�ش���اف، اأن "املتوف���ى كان يعاين م���ن اأمرا�س 
واكت�شاف���ه  مبراجعت���ه  وتاأخ���ر  م�شتع�شي���ة 
باالإ�شاب���ة بوب���اء كورونا لذا نهي���ب باملواطنني 
ممن لديهم اعرا����س املر�س اإىل االت�شال بهاتف 

اال�شعاف 122 التخاذ ما يلزم".
فيم���ا  اأعلن���ت مدينة الطب،  ام����س االحد  خروج 
باإ�شابته���ا  امل�شتب���ه  م���ن احل���االت  258 حال���ة، 
بفايرو�س كورونا، يف مركز ال�شفاء التخ�ش�شي 
لاأزم���ات، حي���ث اأك���دت الفحو�ش���ات املخترية 

خلوهم من االإ�شابة.
ج���اء ذلك يف بيان ملدينة الط���ب، اأكدت من خاله  
"مدينة الطب ومن خال حمطة الفرز التنف�شي 
تق���وم باإج���راء الفحو�ش���ات ال�شريري���ة، وع���زل 
احل���االت امل�شتب���ه به���ا قب���ل دخوله���م للمجم���ع، 
ويت���م �شح���ب النم���اذج لغر����س الفح����س ويت���م 
ا�شت�شافة احل���االت امل�شتبه بها يف مركز ال�شفاء 
التخ�ش�ش���ي، وبع���د ظه���ور النتائ���ج �شالبة يتم 
ال�شماح له���م باخلروج ومغادرة املركز"، م�شرية 
اىل اأن "احلاالت ال� 258 كانت نتائجهم �شالبة".

بكاف���ة  م�شتنف���رة  "ماكاته���ا  اأن  واأك���دت 

تخ�ش�شاته���م، وان احل���االت امل�شتبه بها وخال 
فرتة اال�شت�شافة تلقى الرعاية الطبية والفندقية 

الازمة".
م���ن جهة اخرى ح���ذر مدير دائ���رة �شحة الكرخ، 
جا�ش���ب احلجام���ي، ع���دة مناط���ق يف العا�شمة 
بغ���داد من كوارث كب���رية يف حال ع���دم االلتزام 
بالتو�شي���ات ال�شحي���ة وق���رار حظ���ر التجوال، 
خماطًب���ا �شكان الكرخ اأن "اأكفانكم ن�شجت واأنتم 

ال ت�شعرون".
مدير �شح���ة الكرخ: املناط���ق املزدحمة بال�شكان 
مث���ل مدين���ة ال�شعل���ة اذا و�شله���ا الفريو�س فلن 

يكون لهم عا�شم من املوت اإال رحمة  الله
وذك���ر احلجامي يف تدوينة عل���ى تويرت اطلعت 

عليها "املدى": "كانت يل جولة يف اأغلب مناطق 
الك���رخ لا�شتطاع وتقييم الت���زام النا�س بحظر 
التج���وال، حت���ى ن�شتطي���ع اأن نح���دد م���ا اذا كنا 
�شوف نبلغ االأهداف املر�شومة اأم ال، وال اأخفيكم 
�شًرا فاأن هدفنا املر�شوم كان اإعان منطقة الكرخ 
خالي���ة من املر�س بعد اأ�شبوع من االآن، ولاأ�شف 
ف���اإن االآمال تا�شت والتف���اوؤل انحدر للح�شي�س 

بعد كل الذي راأيته باأم عيني".
اأ�ش���اف اأن "�ش���كان منطق���ة اأبو د�ش���ري يعي�شون 
وكاأنه���م معزول���ني ع���ن الع���امل ال يعرف���ون م���اذا 
يج���ري حوله���م وال يعرف���ون �شيئ���ا ا�شمه حظر 
والبي���اع  والغزالي���ة  ال�شعل���ة  و�ش���كان  جت���وال 
والعاوي و�شارع حيفا، اأطفالهم ماأوا ال�شوارع 

ورجاله���م كل جمموع���ة يجل�ش���ون اأو يتم�ش���ون 
يف الطرق���ات والت���زاور بينه���م �ش���يء اعتيادي 
والن�ش���اء كذل���ك"، م�ش���رًيا اإىل اأن "�شكان منطقة 
احلرية ومناطق حول نفق ال�شرطة اأف�شل بقليل 
واملنطقة الوحيدة التي ت�شعر فيها باأنك فعًا يف 

حظر جتوال هي املن�شور".
وبنينّ احلجامي اأن "املناط���ق املزدحمة بال�شكان 
مث���ل مدين���ة ال�شعل���ة اإذا و�شله���ا الفريو�س فلن 
يك���ون له���م عا�شم من املوت اإال رحم���ة  الله وهو 
اأرحم الراحمني، فا م�شت�شفيات �شوف تكفي وال 
دواء ينفع"، مو�شًحا اأن "ما يح�شل االآن �شيقلل 
م���ن �شرع���ة انت�ش���ار املر����س، ولكنه ل���ن يق�شي 
عليه، و�شتكون الدول���ة اأمام معادلة �شعبة جًدا، 

اأما اأن ت�شتمر يف متديد احلظر، وهذا يوؤدي اإىل 
جماعة لكث���ري من النا�س اأو ترفع احلظر ونكون 

مثل اأمريكا واإيطاليا واإ�شبانيا".
واختت���م مدير �شح���ة الكرخ، كام���ه "اتقوا الله 
وجنبوا اأنف�شكم واأهلكم الهاك والزموا بيوتكم 
فم���ا زال يف الوق���ت مت�ش���ع واجعلون���ا متفائلني 

حتى ن�شتمر يف خدمتكم".
وو�شط خماوف حتول العراق اإىل بوؤرة النت�شار 
فريو����س كورون���ا امل�شتج���د عل���ى غ���رار اإيطاليا 
واإي���ران وال�شني، بعد ارتفاع مع���دالت االإ�شابة 
وح���االت الوفاة يف الباد، يرى خمت�شون ثاثة 
حل���ول ال رابع لها للحد م���ن انت�شاره وال�شيطرة 

عليه.

يق���ول مدي���ر �شعب���ة املخت���رات يف م�شت�شف���ى 
الكرامة مبديرية �شحة الك���رخ، حيدر جواد، اإن 
"عدم التزام املواطنني بحظر التجوال، �شيوؤدي 
اإىل تفجر االأمور وخروجها عن ال�شيطرة"، الفًتا 
اإىل اأن "ال�شني �شيطرت على الفريو�س وانتقلت 
اإىل مرحل���ة ع���اج امل�شاب���ني م���ن خ���ال احلجر 

ال�شحي".
اأ�شاف اأن "امل�شاب الذي يتجول و�شط املواطنني 
قادر على نقل العدوى اإىل 10 اأ�شخا�س يف وقت 
واح���د، بالتايل م���ن املمك���ن اأن ن�شه���د االأ�شبوع 

املقبل ارتفاًعا كبرًيا بعدد االإ�شابات".
واأع���رب عن "خماوفه م���ن ت�شاعف االأعداد لعدم 
ة كافي���ة يف االإنعا����س الرئوي، يف  وج���ود اأ�ش���رنّ
حال و�شلت االإ�شاب���ات اإىل اأكرث من 10 اآالف"، 
مرجًح���ا "متديد حظ���ر التج���وال اإىل نهاية �شهر 

اآذار/مار�س احلايل".
باملقاب���ل يق���ول اأخ�شائ���ي االأمرا����س الوبائية، 
و�ش���ام ح�ش���ني، اإن "االلت���زام بحظ���ر التج���وال 
املفرو�س منذ اأ�شبوعني للحد من تف�شي فريو�س 
كورونا امل�شتجد، ومراجع���ة اأقرب مركز �شحي 
يف ح���ال ظه���رت االأعرا����س عل���ى اأي �شخ����س، 
باالإ�شافة اإىل االلت���زام بالتعليمات واالإر�شادات 
م���ن  �شتمك���ن  ال�شح���ة،  الت���ي ت�شدره���ا وزارة 

ال�شيطرة على الفريو�س".
وره���ن ح�شني تف�شي الفريو����س ب�"عدم االلتزام 
بالتو�شيات وخ���رق حظر التجوال م���ا �شيوؤدي 
اإىل ارتف���اع عدد احلاالت ب�شورة كبرية ال ميكن 

ال�شيطرة عليها".
واأكد اأخ�شائ���ي االأمرا�س الوبائي���ة، اأن "البقاء 
يف املن���ازل ال�شبيل الوحي���د للنجاة من كورونا، 
مع حم���ات التعفري الت���ي تقوم به���ا املوؤ�ش�شات 
ال�شيط���رة  م���ن  �شتمكنن���ا  العراقي���ة،  ال�شحي���ة 
احلج���ر  "فر����س  مرجًح���ا  الفريو����س"،  عل���ى 
ال�شحي االإجباري يف ح���ال عدم االلتزام بحظر 

التجوال".
وحت���ث وزارة ال�شحة، وخلية االأزمة احلكومية 
كورون���ا،  فريو����س  ملواجه���ة  موؤخ���ًرا  امل�شكل���ة 
املواطنني على االلتزام باحلظ���ر ال�شامل حلركة 
االأفراد ومن���ع التنقل والتجمع���ات، فيما فر�شت 
ال�شلطات العراقية عقوبات م�شددة على املخالفني 
لق���رار حظر التجوال، من بينها االعتقال وفر�س 

غرامات مالية.

ما هي اإمكانية ال�صيطرة على فايرو�س كورونا؟

وجبة العراق من كورونا ليوم الأحد "41" م�صابًا دون وفيات

 ترجمة: حامد احمد

 
�شاح���ة التحري���ر و�شط بغ���داد، التي كان���ت تغ�س 
باملتظاهري���ن �شد احلكومة على م���دى ا�شهر، بدت 
هادئ���ة واخليم التي ن�شبت م���ن قبل املحتجني كان 

اغلبها خاليا اال ق�شما قليا منها ما يزال م�شغوال .
خارج احدى اخليم القليلة التي مل يتم التخلي عنها 
يف �شاح���ة التحرير وقف، ح�شن عبا����س 25 عاما، 
مرتديا القف���ازات مع الكمامات وهو ينظف ويطهر 

خيمته التي حتمل ا�شم، العراقية.
ويكل���ي،  اأراب  ملوق���ع،  متحدث���ا  عبا����س  وق���ال 
الريط���اين "ان���ه وق���ت التنظيف، �شب���اح كل يوم 
اقوم مع ا�شدقائي بر����س اخليم واملنطقة املحيطة 
بها باملطهرات كاإج���راءات احرتازية �شد فايرو�س 
كورون���ا. نق���وم بتعري����س االغطي���ة والو�ش���ادات 
واالفر�ش���ة لل�شم�س، وه���ي طريقة جي���دة للتعقيم، 
ومن ثم ننظف مداخل اخليم باي نوع من املطهرات 

املتوفرة".
واأ�ش���اف عبا����س قائ���ا "فايرو�س كورون���ا ت�شبب 
باخ���اء ال�شاحة . كثري من املحتج���ني الذين كانوا 
ف�شل���وا  ال�شابي���ع  االعت�ش���ام  خي���م  يف  يقيم���ون 
الرج���وع للبيت خ�شي���ة العدوى. ولك���ن ق�شما اآخر 
م���ن املحتجني رف�ش���وا التخلي ع���ن ال�شاحة حلني 

حتقيق املطالب".
عبا�س وزم���اء اآخرين له م���ن املحتجني يحاولون 
االبق���اء على زخ���م وروح االحتج���اج وذلك برتديد 
�شع���ارات ثوري���ة تظه���ر تعهده���م باحي���اء حرك���ة 
االحتج���اج م���ن جدي���د ح���ال االنته���اء م���ن ازم���ة 

كورونا.
وق���ال عبا�س "نحن نوا�ش���ل اعت�شامنا على الرغم 
من الت�شحيات. يف الوقت الراهن نحن حري�شون 
ج���دا يف اج���راءات الوقاية م���ن الفايرو����س. قمنا 
بن�شب نقاط فح����س للداخلني اىل ال�شاحة ل�شمان 

االلتزام ب�شروط ال�شامة الواجبة على اجلميع".
وق���ال ان املحتجني يعتم���دون يف ذلك على ترعات 
ل�ش���راء م�شتلزمات ومعدات الوقاية والتطهري مثل 

الكمامات والقفازات وما �شابه ذلك.
 

 عن موقع اأراب ويكلي

كوفيد 19- يخلي 
�صاحات الحتجاج و�صط 

حظر التجوال

اأطباء يعانون في الو�صول لم�صت�صفياتهم برغم ا�صتثنائهم من الحظرموقع بريطاين: 

طبيب: ُغرمت بـ100 الف دينار واأنا اأحارب كورونا!

هل حقا مت "اكت�صاف" دواء عراقي "يعالج" فايرو�س كورونا؟
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�������س���ن���ا راب���ط���ة ج���دي���دة ل��ل��ح��ك��ام   م��ل��ف ط�����ارق ل���ن ي��خ�����س��ع ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق.. واأ����سّ

 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

 كّنا نظن اأّن ملفات الريا�شة العراقية ال�شاخنة �شتكون حتت 
وقت  يف  االأطراف  جميع  من  الذاتية  واملحا�شبة  املراجعة 
املوظفون  وهجر  اجلربية  االإقامة  كورونا  وباء  فيه  فر�ض 
املكاتب لت�شطّر منظومة االإدارة تنفيذ اعمالها عن ُبعد ومن 

خالل و�شائل التوا�شل االجتماعي.
نعم كان االعتقاد اأن اأجواء وخطورة ما ميّر به البلد �شيعيد 
املجهول  من  خ�شية  االأخطاء  وت�شحيح  الذات  ح�شابات 
وغريزة  احلياة  مكا�شب  نحو  التطّلع  رغبة  وت�شقط  القادم، 
على  النف�ض  �شيطنة  وهو�ض  جذوة  وتخفت  واالنتقام  الثاأر 
وهي  لكرونا  جتّنبا  العزلة  لتكون  االآخر  من  النيل  ح�شاب 
فر�شة للوئام وامل�شارحة والذهاب نحو اإنهاء امل�شاكل وطرح 
احلقيقية  النوايا  يك�شف  ومهني  ان�شاين  كموقف  احللول 

التي من املفرت�ض اأن تكون خارج مفهوم )االأنا(.
التوا�شل  مواقع  بها  ازدحمت  التي  تلك  ال�شادمة  احلقيقة 
البع�ض  ت�شابق عليها  التي  االجتماعي والكروبات اخلا�شة 
ات  من�شّ اىل  والتحاور  للمناق�شة  ملتقيات  من  حتويلها  يف 
االإ�شرار  عرب  املوؤّيدين  ال�شتقطاب  اأفكار  وت�شويق  ترويج 
على ارتداء ثوب الرباءة للت�شرّت على اخطاء وخطايا  طيلة 
فرتة اجللو�ض على كر�شي امل�شوؤولية، لتتحّول تلك املنابر اىل 
�شاحة للتنكيل والت�شقيط والت�شكيك وهي �شابقة غري ماألوفة 
توؤ�ّش�ض وتدار بفعل الطارئني ومن يحِمل بني جوانحه اآثام 

الف�شل وال يريد االعرتاف به!
اأي اإ�شرار على الفو�شى ك�شفتها ُعزلة كورونا.. واأي مت�ّشك 
اىل  فيه  الزائلة يف وقت نحتاج  ملغامن احلياة  التطّلع  بنهج 
وتهذيب  اخلري  مقا�شد  نحو  وتطويعها  النف�ض  مراجعة 
القول واملقا�شد وغ�شل القلوب مباء الت�شامح يف ظرف نحن 
نراقب هول ما يجري يف العامل وكيف اأن املوت مبخالبه بات 

ال يعرف حدود مقا�شده وال لون ومكانة �شحاياه.
املكتب  وهو  ملّفني  اأهم  اأن  ي�شمع  حني  البع�ض  ي�شتغرب  ال 
لقيادة  التطبيع  هيئة  وت�شكيل  االأوملبية  للجنة  التنفيذي 
للنقا�ض  املعنيون على طرحهما  القدم مل يحر�ض  احتاد كرة 
وا�شتغالل فرتة التوقف لتقريب وجهات النظر بروح م�شاملة 
واإيجاد احللول واخلروج من عنق الزجاجة، بل على العك�ض 
ت�شتهدف  باتت  اخلا�شة  والكروبات  التوا�شل  مواقع  فاإن 
جديدة  وجوه  تر�شيح  اأو  �شخ�شية  اأي  رف�ض  مبداأ  تر�شيخ 
العراقيل  النيل منها واتهامها وو�شع  لالنتخابات وحماولة 
على  غريب  اإ�شرار  يف  من�شب  اأي  اىل  و�شولها  طريق  يف 
مت�ّشكهم مبواقعهم الإثبات اأن الريا�شة العراقية عاجزة على 

اجناب غريهم.
اما االإعالم الريا�شي فمازال يغ�ّض الب�شر عن ك�شف ورف�ض 
تلك الو�شائل الهجينة التي متثل خطرًا على مبادئ الريا�شة 
تلك  وتع�شيد  م�شايرة  باجتاه  ذهب  من  وهناك  العراقية 
االأفعال بعلم واإدراك اأو بجهل ال يتح�ّش�ض فيه عمق �شرره، 
الناب�ض  القلب  متثل  التي  واملهنية  احليادية  فاإن  وبالتايل 
اأخذ  اأن  بعد  �شيق  م�شلك  على  حتبو  اأ�شبحت  لل�شحافة 
الت�شّلط والقّوة واالإغراء ل�شاغلي املنا�شب الريا�شية الكثري 

من هيبتها وثباتها.
الت�شّرف  نقاء  يف  تكمن  احلقيقية  االأفعال  اإن  باخت�شار، 
ونتقّرب  الذات  ن�شارح  فدعونا  املخفية،  النوايا  وبراءة 
كاًل من موقعه، ونكون اكرث حر�شًا على اجناز  اىل بع�شنا 
واجباتنا ب�شدق دون النظر اىل املكا�شب ال�شخ�شية، خا�شة 
يف هذا الظرف الع�شيب ليكون نقطة انطالق لروؤية جديدة 
ت�شتند اىل تفعيل هدف امل�شلحة العامة باأمانة ونكران ذات 

تكون خري اإرث نرتكه لالأجيال القادمة.
ال خوف من كورونا، فثقتنا كبرية اأننا �شننت�شر عليه اإن �شاء 

الله.

ُعزلة كورونا

اأي اإ�سرار على الفو�سى ك�سفتها ُعزلة كورونا.. 
واأي تم�ّسك بنهج التطّلع لمغانم الحياة الزائلة 

في وقت نحتاج فيه الى مراجعة النف�س 
وتطويعها نحو مقا�سد الخير وتهذيب القول 

والمقا�سد وغ�سل القلوب بماء الت�سامح في 
ظرف نحن نراقب هول ما يجري في العالم 

وكيف اأن الموت بمخالبه بات ال يعرف حدود 
مقا�سده وال لون ومكانة �سحاياه.

بغداد / اإياد ال�ساحلي

اأك���د رعد �شليم ع�شو اللجن���ة املكّلفة باإدارة 
�ش���وؤون احل���كام يف االحت���اد العراقي لكرة 
الق���دم اأن تهديد وباء كورون���ا لبلدنا اأوقف 
عديد املهام التي كانت �شتقوم بها اللجنة من 
اأجل تطوي���ر اأداء احلكام ومعاجلة امل�شاكل 
الت���ي خلفته���ا بع����ض املباري���ات ا�شتع���دادًا 
لت�شلي���م مل���ف احل���كام اىل هيئ���ة التطبي���ع 
املوؤّم���ل ت�شمية رئي�شه���ا واالأع�شاء االأربعة 
من قبل االحتاد الدويل للعبة قريبًا للم�شي 
بالكرة العراقية اىل �شفة اال�شتقرار واإعادة 

الثقة للحكم العراقي حمليًا ودوليًا.
وق���ال �شلي���م يف حدي���ث �شري���ح ل�)املدى(: 
"لالأ�شف مل نكن نتمّنى اأن نواجه املنّغ�شات 
اأثن���اء املدة املوؤقتة التي عمل���ْت فيها جلنتنا 
مثلما فّجرتها ق�شي���ة معاقبة احلكم الدويل 
عل���ي �شب���اح عل���ى خلفي���ة اإدارت���ه مب���اراة 
نف���ط الو�شط واأربيل الت���ي جرت يف ملعب 
ال�شع���ب ال���دويل ي���وم الثالث���اء العا�شر من 
اآذار اجل���اري، كما مل يت���م تو�شيح كثري من 
احلقائ���ق الت���ي �شاب���ت املو�ش���وع وترتبط 
بحيثي���ات العقوب���ة والط���رف امل�شوؤول عن 
ت�شري���ب خرب العقوبة ورّدة فعل احلكم قبل 
املوافقة على طلب ا�شتئناف عقوبته، ب�شبب 
تزامن اإيقاف العمل م���ع اإخالء مقّر االحتاد 
تنفي���ذًا لتوجي���ه خلي���ة االأزم���ة احلكومي���ة 
وبدء احلجر املن���زيل جلميع العراقيني منذ 

منت�شف �شهر اآذار اجلاري".

اعتقاد خاطئ
وا�ش���اف: "للتوثي���ق ال�شحي���ح، ورّدًا على 
م���ن  الت���ي واجهته���ا �شخ�شي���ًا  االتهام���ات 
احلكم ومن تعاطف معه دون بيان احلقائق 
وم���ا ج���رى قبل وبع���د توجي���ه العقوبة يف 
اأروق���ة االحت���اد، واأولها اأن احلك���م الدويل 
عل���ي �شباح عوقب بق���رار جماعي من جلنة 
احلكام ولي�ض مني �شخ�شيًا مثلما اأّدعى يف 
اأكرث من قن���اة تلفازية بعدم وج���ود م�شكلة 
بين���ه وبني اع�شاء جلنة احلكام واأنه متاأكد 
ب���اأين وراء معاقبت���ه، وهذا اعتق���اد خاطئ 
�شاأو�شح���ه بالدليل، فقد �شهدت مباراة نفط 
الو�شط واأربي���ل خطاأين، االأول يف الدقيقة 
39 عندم���ا احت�شب ركلة ج���زاء لفريق نفط 
الو�شط، ويف الدقيق���ة 73 مل يحت�شب ركلة 
جزاء �شحيحة لنادي اأربيل ما اأثر ذلك على 

نتيجة املباراة النهائية".
وتاب���ع: ات�ش���ل ب���ي اأحم���د عبا����ض املكل���ف 
باإدارة �شوؤون االحتاد بعد املباراة، و�شاألني 
عن االإج���راء املنا�شب، قلت له �شيكون لدينا 
غدًا اجتماع للجنة ونعِر�ض خالله احلاالت 
التحكيمي���ة ونتخ���ذ الق���رار االأ�ش���وب، ث���م 
�شاألن���ي اأري���د من���ك حتلي���اًل �شخ�شي���ًا ع���ن 
ال  االأوىل  احلال���ة  اأن  فاأجبت���ه  اخلطاأي���ن، 
ت�شتح���ق ركل���ة ج���زاء والالع���ب حتايل يف 
ال�شق���وط، واحلال���ة الثاني���ة ت�شتح���ق ركلة 
وزّودوين  غ���دًا  اجتمع���وا  فق���ال  ج���زاء، 
بالنتيج���ة لوجود موؤمت���ر �شحفي بال�شاعة 
الواح���دة ظه���رًا، فاأبلغ���ت زمالئ���ي مبوع���د 
االجتم���اع عند ال�شاعة الثاني���ة ع�شرة ظهرًا 
لتزوي���د عبا�ض بقرارنا قبل دخوله املوؤمتر، 
و�شادف م�شاء اليوم نف�شه ظهوري يف لقاء 

عرب القناة العراقية العامة بخ�شو�ض عمل 
جلنة احلكام ويف �شي���اق احللقة ُطلب مني 
التعليق على حالت���ي املباراة فقلت راأيي اأن 

احلكم اأخطاأ يف احلالتني.

تقييم الق�ساب
وعّم���ا دار يف اجتم���اع جلنة احل���كام، قال: 
"مت عر�ض حالتي خطاأ �شباح يف املباراة، 
وبرز راأي اآخر حي���ث اأكد اأربعة من اع�شاء 
اللجن���ة اأن احلك���م من���ح ركلة ج���زاء �شليمة 
يف احلال���ة االأوىل، بينم���ا كان راأيي خالف 
ذلك لوج���ود حتايل من الالع���ب، فيما اتفق 
اجلمي���ع عل���ى احلال���ة الثاني���ة با�شتحق���اق 
اأربي���ل لركلة اجلزاء، ويف خت���ام االجتماع 
كان �شوت���ي مع الق���رار اجلمعي باأن احلكم 
ا�شهم يف تغيري النتيجة، ولكي نعّزز قرارنا 
ب���راأي مقّيم املباراة، ات�شلن���ا بالزميل عادل 
الق�ش���اب وذكر اأن احلكم اأّث���ر على النتيجة 
واأن���ه منح���ه درج���ة تقيي���م )7.4( م���ا تعني 
وج���وب اإيقاف���ه، واتفقن���ا باالإجم���اع عل���ى 

اإيقافه ملباراتني".

�سهادة يا�سين
وذك���ر �شلي���م: "توّجه���ُت اىل اأحم���د عبا�ض 
ع���ن  من���ي  وا�شتف�ش���ر  التقري���ر  و�شّلمت���ه 
ا�شب���اب تباي���ن راأيي عن احلال���ة االأوىل مع 
م���ا مثبت يف تقرير اللجنة، فقلت له مل اأغرّي 
راأي���ي، لكن���ي مع الق���رار اجلمع���ي، واأكدت 
علي���ه قبل خروجي م���ن غرفت���ه اأن ال ين�شر 
العقوبة يف االإع���الم، وات�شح اأنه مل ي�شمع 
كلمات���ي االأخرية الت���ي ي�شهد عليه���ا رئي�ض 
اللجن���ة االأمني���ة خلي���ل يا�ش���ني حي���ث كان 
جال�ش���ًا يف غرفة عبا����ض، ويف اليوم التايل 
ح�ش���ل اعرتا�ض من احلكم ب���اأن رعد �شليم 
ن�ش���ر العقوب���ة، وه���ذا غري �شحي���ح، واإمنا 
املكتب االإعالم���ي لالحتاد ن�شرها يف املوقع 
الر�شم���ي ي���وم 11 اآذار 2020 ، وملّ���ا َعِل���م 
عبا����ض بذلك طل���ب ح�شور اع�ش���اء جلنتنا 
يف مكتب���ه، وقال لنا ملاذا مل تخربوين بعدم 
ن�شر العقوبة، فقل���ت له بالعك�ض طلبت منك 

ذلك ب�شهادة يا�شني".

طلب ا�ستئناف  
واأ�ش���ار �شليم اىل كيفي���ة حتّول العقوبة من 
االإيق���اف اىل االإن���ذار بقول���ه: "يف خ�ش���م 
مناق�شتن���ا عن املو�شوع، دخ���ل احلكم علي 
�شباح وق���ّدم طلب ا�شتئناف ق���رار عقوبته 
اىل احمد عبا�ض، وقال له )األتم�ُض تقديركم 
موقف���ي خارجيًا ك���وين اأدرُت نهائي دوري 
اأبط���ال اآ�شي���ا 2019 ، وجنح���ُت يف حتكيم 
مباريات املو�شم م���ن دون اأخطاء و�شمعتي 
جي���دة يف الق���ارة ودرجت���ي عالي���ة( فطلَب 
مّن���ا عبا����ض اأن ننظر يف طل���ب اال�شتئناف، 
وبالفع���ل اجتمعن���ا ثاني���ة وقّررن���ا حتويل 
العقوب���ة م���ن اإيق���اف دوري���ن اىل االإن���ذار، 
فالرجل يح�ش���ب ح�شاب تاأثري العقوبة لدى 
جلنة احلكام االآ�شيوية خا�شة اأن قناة كا�ض 
القطري���ة الناقل���ة الأغلب مباري���ات الدوري 
)�شبتايت���ل(  يف  اخل���رب  م���ّررت  العراق���ي 
ومعروف اأن قطر ممثلة بع�شوين يف جلنة 

احلكام االآ�شيوية".

 خرق فا�سح
واأك���د �شلي���م: "امل�شكل���ة الت���ي م���ّرت مرور 
الك���رام اأن حكم���ًا دولي���ًا مث���ل عل���ي �شباح 
يخ���رج يف اأرب���ع قن���وات ف�شائي���ة ع�شي���ة 
بال���كالم  ويتج���اوز  اال�شتئن���اف  تقدمي���ه 
بادع���اءات باطل���ة �ش���دي م���ع اأن اثن���ني من 
اأف�شل املقّيمني يف جلن���ة احلكام االآ�شيوية 
هما كاظ���م عودة ود.عالء عبد القادر اإ�شافة 
اىل راأي �شب���اح عبد اأدلوا بنف����ض راأيي اأن 
احلك���م اأخطاأ مّرتني يف املب���اراة، و�شراحة 
اأن جت���اوزه ُيعد خرق���ًا فا�شحًا للوائح عمل 
اللجن���ة، وكان يفرت����ض اأن ي�ش���دَر ق���رارًا 
بحق���ه كون���ه حكمًا معتم���دًا م���ن االحتادين 
ال���دويل واالآ�شيوي اللذي���ن مينعان احلكام 
من الت�شريح لالإعالم، وال تفوتني االإ�شارة 
�ض للنظر  اإىل اأن يوم 15 اآذار 2020 املخ�شّ
يف اال�شتئن���اف كان اآخر لقاء للجنة يف مقر 
االحت���اد ومل يت�ش���نَّ له���ا االجتم���اع التخاذ 

قراره���ا بخ�شو����ض جت���اوز احلك���م �شدي 
ك���ون االحت���اد غلق اأبواب���ه بعد ذل���ك اليوم 
ب�شب���ب خطورة وباء كورونا وتاأّجل النظر 

يف ذلك".

ن�سر عقوبة الحكم
وع���ن حقيقة عدم ن�ش���ر عقوبات احلكام يف 
االحت���ادات االأخ���رى، اأك���د: "يف املباري���ات 
الت���ي تث���ري اجل���دل ال ب���دَّ م���ن االإع���الن عن 
معاقبة احلك���م، وا�شت�شهدنا باأكرث من حالة 
�شب���ق اأن اأعلن عنه���ا االحت���ادان االأوروبي 
واالأفريقي وكذل���ك امل�شري وال�شعودي، ثم 
اإن ايق���اف احلك���م لي�ض عيبًا، ب���ل ملراجعته 
نف�شه وا�شالح االأخطاء م�شتقباًل، ولالأ�شف 
ف���اإن اأع�ش���اء جل���ان احل���كام ال�شابق���ني هم 
م���ن رّوجوا ع���ن حظر اإع���الن عقوبة احلكم 
من قب���ل االحتادين ال���دويل واالآ�شيوي يف 
و�شائل االإعالم وهي معلومة غري �شحيحة 

مثلما بّينت".
وي�شي���ف �شلي���م :"هن���اك عقوبة رف���ع ا�شم 
اأو حرمان���ه  احلك���م م���ن القائم���ة الدولي���ة 
مو�شم���ني اإذا كان حكم درجة اأوىل، وت�شمل 
التالعب بالنتائج اأو تلقي الر�شوة اأو اتفاق 
ب���ني احلكم وفريق اآخ���ر، اأو ل�شبب اأخالقي 
ويتوّج���ب هن���ا اإ�شع���ار االحتادي���ن الدويل 
واالآ�شيوي بالعقوب���ة و�شببها، اأما االإيقاف 
فه���و �ش���اأن داخل���ي ال ُيعَل���ْم ب���ه االحت���ادان 

املذك���وران، فق���ط يف حال���ة واح���دة عندما 
يتطّلب تر�شيح قائمة دولية للمو�شم اجلديد 
�شيع���ود علي �شباح للمرك���ز الثاين ويتقدم 
مهن���د قا�ش���م عليه خلل���و �شجّله م���ن عقوبة 
االإيق���اف ورمب���ا العك�ض ح�ش���ب املوؤ�ّشرات 

املثّبتة على كل حكم".

انتخاب طارق  
م���رور ق�شي���ة  �شب���ب  ع���ن  �شلي���م  وك�ش���ف 
انتخ���اب ط���ارق احمد لرابطة احل���كام دون 
حتقيق، بقوله: "ميكن ُع���د هذا امللف مغلقًا 
ولن يجري التحقيق في���ه م�شتقباًل، ويكفي 
اأن حمكم���ة كا����ض الدولي���ة دّون���ت �شهادتي 
فيها، اإذ كنت الوحي���د الذي �شّجل اعرتا�شًا 
عل���ى بط���الن انتخ���اب ط���ارق احم���د ممثل 
احل���كام يف انتخابات احتاد ك���رة القدم يف 
31 اأي���ار 2018 ، وقّدمت طعن���ًا اىل اللجنة 
االنتخابي���ة، ومت رف�شه بذريعة انتهاء املدة 
القانوني���ة لتق���دمي الطلب، ثم خ���رج ع�شو 
جلن���ة اال�شتئن���اف والطع���ون امل�شرفة على 
االنتخاب���ات رم�ش���ان الزبي���دي يف التلفاز 
وق���ال مّت رد طع���ن رع���د �شلي���م كون���ه م���ن 
اخت�شا����ض جلنة احلكام وه���و تربير خطاأ 
وتغطي���ة �شريحة على املخالف���ة، اإذ مل يجِر 
انتخاب ممّثل احلكام مثلما جرى لرابطتي 
�شن���دوق  بوج���ود  والالعب���ني  املدرب���ني 
وم�ش���رف وت�شويت، بل م�ش���َك علي �شباح 
ول���وؤي �شبحي حزم���ة م���ن االأوراق ووّقعا 
جمي���ع احل���كام عل���ى اختي���ار ط���ارق احمد 
ممثاًل لهم يف وق���ت كانوا يوؤدون االمتحان 
النظ���ري اخلا����ض بالقائمة الدولي���ة ووّقع 
معه���م اع�شاء يف دائ���رة التحكيم باالحتاد، 
وال يوج���د من يرف����ض التوقي���ع خوفًا على 
حرمانه���م م���ن الواجب���ات، وكان���ت خمالفة 
يف  االحت���ادات  كل  ت�شهده���ا  مل  فا�شح���ة 

العامل".
وا�شت���درك :"اخلطاأ االأك���رب اأن طارق احمد 
�شّرح لالإع���الم بح�ش���ر الت�شويت باحلكام 
بينم���ا  االحت���اد،  يف  العامل���ني  الدولي���ني 
ال�شحيح وجوب ح�شور 46 حكمًا متقاعدًا 
ا�شاف���ة اىل احل���كام الدولي���ني، واملخالف���ة 
االأخرى هي عدم وجود رابطة للحكام اأثناء 
اختيار ط���ارق، حيث اأن اآخر رابطة اأن�شِئْت 
د  بجه���ود �شبحي رحيم عام 2012 ومل جُتدَّ
�شنويًا ح�شب ال�شوابط فُعّدْت ملغية ما بعد 

ذلك التاريخ"!.

رابطة حكام جديدة
وختم رعد �شلي���م حديثه: "�شعى طارق عبد 
احلاف���ظ ما بع���د انتخاب االحت���اد امل�شتقبل 
م���ن  رابط���ة  ت�شكي���ل  اىل   2018 اأي���ار  يف 
اع�شاء جلن���ة احلكام برئا�ش���ة طارق احمد 
وعب���د احلاف���ظ نائبًا ول���وؤي �شبح���ي اأمينًا 
ماليًا وغريهم من خالل اجتماع وّدي ولي�ض 
بح�شور الهيئة العامة للرابطة التي تتكّون 
م���ن احل���كام املتقاعدين الذي���ن يبلغ عددهم 
الي���وم 48 حكمًا مع 16 حكمًا عاماًل، اأي 64 
ع�شو هيئ���ة عامة نعت���زم دعوتهم الجتماع 
تاأ�شي����ض رابطة جدي���دة در�شن���ا مناذج من 
روابط بع�ض االحت���ادات العربية بح�شور 
م�شاور قانوين وو�شعن���ا نظاما داخليا لها 

ال�شتح�شال املوافقة على ت�شكيلها".

رعد �سليم يك�سف عن حقيقة اإ�سهار الكارت االأ�سفر لعلي �سباح :

كورونا اأّجلت النظر في تجاوزه �ضدي عبر اأربع قنوات ف�ضائية  

رعد �سليم

 بغداد / حيدر مدلول  

يبق���ى فريق الكهرب���اء لكرة الق���دم احل�شان 
االأ�ش���ود يف دوري الك���رة املمت���از باملو�ش���م 
2019-2020 برغ���م املرك���ز الراب���ع ع�ش���ر 
ال���ذي يحتل���ه يف ترتي���ب الف���رق امل�شارك���ة 
بر�شي���د نقطت���ني فق���ط يف خت���ام مناف�شات 
اجلولة اخلام�شة م���ن خم�ض مباريات لعبها 
مل يتمّك���ن فيها م���ن حتقي���ق االنت�شار حيث 
تعّر����ض اىل الهزمية يف ث���الث منها وتعادل 

يف مباراتني فقط.
وقّدم العبو فريق الكهرباء م�شتويات متمّيزة 
خ���الل املباري���ات اخلم����ض الت���ي خا�شوها 
وخا�شة اأمام الف���رق اجلماهريية البغدادية 
وال���زوراء(  وال�شرط���ة  اجلوي���ة  )الق���وة 
ب�شه���ادة جميع النقاد واملحلل���ني واملتابعني 
للمو�ش���م الكروي احلايل برغ���م عدم تواجد 
الوطن���ي  املنتخ���ب  اأي الع���ب يف �شف���وف 
لكرة القدم الذي يت���وىّل تدريبه ال�شلوفيني 
�شريت�شك���و كاتانيت�ض والعق���ود املتوا�شعة 
التي يتقا�شونه���ا مقارنة بزمالئهم املحليني 
يف االأندي���ة االأربعة ع�ش���رة الباقية امل�شاركة 
يف دوري الك���رة املمتاز حي���ث لعبت القرعة 
الت���ي مت �شحبه���ا من قب���ل جلن���ة امل�شابقات 
املركزي���ة يف احتاد ك���رة الق���دم دورًا موؤثرًا 
يف اإجب���ار كتيب���ة عبا�ض عطي���ة على خو�ض 
مواجه���ات قوي���ة يف اجل���والت االأوىل م���ن 

دون رحمة.
وعان���د احل���ظ فري���ق الكهرب���اء لك���رة القدم 

بفري���ق  االأوىل  الهزمي���ة  اإحلاق���ه  ع���دم  يف 
ال�شرط���ة حام���ل اللق���ب يف املواجهة املثرية 
الت���ي �شّيفها ملعب التاجي بالعا�شمة بغداد 
�شمن مناف�ش���ات اجلولة الثانية التي انتهت 
بالتعادل االإيجابي حيث �شهدت تقدمه ثالث 
م���رات متتالي���ة ع���ن طري���ق الالعب���ني اأحمد 
حممود وعالء حمي�شن ومراد حممد قبل اأن 
ينقذ مهاجم املنتخ���ب الوطني ال�شابق لكرة 
القدم مروان ح�ش���ني فريقه من ال�شقوط يف 
فخ اخل�شارة بالهدف الثالث الذي �شجله يف 
الدقيق���ة الرابع���ة والثمانني حف���ظ ماء وجه 
امل���درب عبد الغني �شهد يف اأول مهّمة له بعد 
ت�شميت���ه من قب���ل جمل����ض اإدارة النادي بداًل 
من ال�شرب���ي الي�شكن���در اإليتي�ض الذي مّتت 
اإقالت���ه بالرتا�شي واأّجج غ�ش���ب االآالف من 
ان�ش���ار القيث���ارة اخل�ش���راء عل���ى اأ�شحاب 
العقود الد�شم���ة من جنوم منتخبنا الوطني 
لكرة القدم يف ظّل الرتاجع اخلطري باأدائهم 
عل���ى �شعيد امل�ش���اركات العربية واالآ�شيوية 
خ���الل الف���رتة االأخ���رية، يف املقاب���ل ح�شل 
امل���درب عبا����ض عطية عل���ى املدي���ح والثناء 
لالأ�شلوب الذي اتبعه طوال دقائق ال�شوطني 
االأول والث���اين م���ن تلك املوقع���ة وكان مادة 
د�شم���ة مّت تناوله���ا يف العدي���د م���ن الربامج 

الريا�شية يف القنوات الف�شائية املحلية.
ورف����ض احلكم حممد ط���ارق احت�شاب ركلة 
ج���زاء وا�شح���ة ل�شالح فري���ق الكهرباء يف 
الدقيق���ة االأوىل م���ن املب���اراة الت���ي جمعت���ه 
بفري���ق القوة اجلوي���ة الو�شيف على ملعب 

ال�شع���ب ال���دويل �شم���ن مناف�ش���ات اجلولة 
اخلام�ش���ة عندما م�ّش���ت الك���رة بو�شوح يد 
املداف���ع اأحمد اإبراهي���م داخل منطقة اجلزاء 
تناقلته���ا كامريات قناة العراقي���ة الريا�شية 
حي���ث كادت ت�شهم يف تغي���ري نتيجة املباراة 
الت���ي اآلت يف النهاي���ة اىل التع���ادل ال�شلبي 
ب�شكل جعل املالك التدريبي ُيطالب من جلنة 
احل���كام املركزية يف احتاد الك���رة ب�شرورة 
تطبيق تقني���ة الفيديو يف اجل���والت املقبلة 
يف ال���دوري املحل���ي م���ن اأجل اإنه���اء اجلدل 

الدائ���م ح���ول الق���رارات الت���ي توؤث���ر عل���ى 
النتائج كث���ريًا ال�شيما اأن الك���رة الكهربائية 
من اأك���رب املت�شّررين ال�شيم���ا عندما تواجه 
وكذل���ك  اجلماهريي���ة،  البغدادي���ة  الف���رق 
احلال مع ف���رق املحافظات عندما تلعب على 

مالعبها.
و�شاه���م ع���دم امتالك ع���دد كبري م���ن جنوم 
الكهرب���اء اخلربة يف مب���اراة فريق الزوراء 
التي ح�شمها مهاج���م املنتخب الوطني لكرة 
القدم مهند عبد الرحيم بالهدف الثمني الذي 

اأح���رزه يف الدقيق���ة اخلم�ش���ني برغ���م اأنه���م 
كان���وا اأن���دادًا ملناف�شيهم من العب���ي الفريق 
املناف����ض يف دقائق ال�شوطني االأول والثاين 
م���ا دف���ع امل���درب با�ش���م قا�ش���م اىل اإج���راء 
تبدي���الت م���ن اأج���ل احلف���اظ عل���ى النتيجة 
حتى اإعالن �شف���ارة احلكم هيثم حممد علي 
نهايته���ا الت���ي اأث���ارت ال�شع���ادة واالرتي���اح 
ل���دى اأن�ش���ار النوار����ض للم���رة الثاني���ة يف 
تاريخ املواجهات بينهما يف الفرتة االأخرية 
وه���ي نف�ض النتيجة الت���ي ح�شل فيها فريق 
ال���زوراء عل���ى لق���ب بطول���ة كاأ����ض الع���راق 
باملو�ش���م املا�ش���ي و�شجل���ه �شان���ع االألعاب 
�شفاء هادي يف املباراة النهائية التي اقيمت 
ي���وم ال�شاد����ض والع�شري���ن م���ن �شهر متوز 

املا�شي على ملعب ال�شعب الدويل.
الك���رة  دوري  مناف�ش���ات  لتعلي���ق  ونتيج���ة 
املمت���از حت���ى ا�شع���ار اآخ���ر ب�شب���ب تف�ّش���ي 
فريو�ض كورون���ا امل�شتجّد يف العراق قّررت 
اإدارة نادي الكهرب���اء الريا�شي باالتفاق مع 
امل���درب عبا����ض عطي���ة من���ح العب���ي الفريق 
الك���روي االجان���ب النيج���ريي باب���ا مو�شى 
والغاين من�ش���اه والعاجي اأب���و بكر من�شاه 
مفتوح���ة  اإج���ازة  موجن���ي  والكام���ريوين 
وال�شف���ر  اىل بلدانه���م قب���ل ق���رار احلكومة 
العراقي���ة باإغ���الق املط���ارات يف العا�شم���ة 
بغداد وحمافظات النجف اال�شرف والب�شرة 
واأربي���ل وال�شليماني���ة اىل جانب الطلب من 
الالعب���ني املحّلي���ني موا�شل���ة تدريباتهم يف 

منازلهم.

الحظ والحكام وراء تراجع نتائج كرة الكهرباء!

 بغداد / املدى

�شيبقى التا�شع ع�ش���ر من �شهر اآذار 
اجل���اري يوم���ًا حزين���ًا يف امل�شوار 
ال���دويل عماد  االح���رتايف للمهاجم 
حم�شن عندما كتب ختام رحلته مع 
فريق الهالل ال�ش���وداين لكرة القدم 
بف�شخ عق���ده بالرتا�شي مع جمل�ض 
اإدارة الن���ادي يف نهاي���ة املباحثات 
التي اأجراه���ا بتواجد وكيل اعماله 
امل�شري يف مقر االحتاد ال�شوداين 
لك���رة الق���دم بالعا�شم���ة اخلرطوم 
التي �شيح�شل مبوجبها على راتب 
مل���دة 4 اأ�شه���ر ُيعط���ى له بع���د عودة 

الن�شاط الريا�شي.
التهديفي���ة  احل�شيل���ة  وبلغ���ت 
للمهاج���م عم���اد حم�ش���ن م���ع فريق 
يتيم���ا  هدف���ا  ال�ش���وداين  اله���الل 
�شجل���ه من ركلة ج���زاء مرمى فريق 
االأهل���ي خ���الل مناف�ش���ات  عط���ربة 
ال���دوري  م���ن  الثالث���ة  اجلول���ة 
ال�ش���وداين املمت���از لك���رة القدم من 
ع�شرة مباريات خا�شه���ا بالقمي�ض 
االأرزق من���ذ انتقال���ه م���ن �شف���وف 
فري���ق ال���زوراء حامل لق���ب بطولة 
كاأ����ض العراق يوم الثام���ن من �شهر 
كانون الث���اين املا�ش���ي خالل فرتة 

االنتق���االت ال�شتوي���ة باملو�شم اليه 
ملدة عام واحد فقط.

وعا�ض عم���اد حم�شن ف���رتة واحدة 
و�شبع���ني يوم���ًا م���ع فري���ق اله���الل 
ال�ش���وداين التي و�شفه���ا باحلزينة 
لعدم اكمال���ه املباريات حتى النهاية 
اإال يف واح���دة نتيج���ة ع���دم اقتناع 
امل���درب الف���احت النق���ر باإمكانيات���ه 
حت���ى دف���ع االأخري اىل ع���دم و�شعه 
ال���دوري  �ش���واء يف  يف ح�شابات���ه 
ال�شوداين املمت���از اأو بطولة دوري 
اأبط���ال اأفريقيا لك���رة القدم مّما ولد 
امتعا�ش���ًا ل���دى عم���اد ال���ذي اأب���دى 
الرغب���ة اجلاحمة يف ف���ّك االرتباط 
اىل  ال�شريع���ة  والع���ودة  �شريع���ًا 
الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم 
اأم���اًل يف اإيج���اد فريق جدي���د يدافع 
عن األوانه خالل املريكاتو ال�شيفي 

املقبل.

هدف يتيم ينهي م�ضوار عماد 
مح�ضن في ال�ضودان 
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نافذة من موسكو

 د. فالح احلمراين

 جاك اأتايل *

 د. ح�سني الهنداوي

اليوم، لي�س ثّمة ما هو اأكثُر 
ا�ستعجااًل من ال�سيطرة على 

اأمواج الت�سونامي ال�سحّية 
واالقت�سادية التي ت�سرُب 

العالم. ولكن ال �سيء ي�سمُن 
نجاحنا في ذلك. وفي �سورة 

ف�سلنا في ال�سيطرة عليها، 
ف�سنواجُه، حينئٍذ، �سنوات 

قادمة مظلمة للغاية. بالمقابل، 
وقوُع الكارثة يظلُّ غير موؤكد، 
ولكي نتمكّن من الحيلولة دون 
وقوعها، علينا اأن ننظَر بعيًدا، 

اأمامنا وخلفنا، لكي نفهم ما 
يحدُث في العالم بال�سبط. 

فعل���ى مدى االألف �شنة املا�شية، اأّدى كل وباء 
كب���ر اإىل تغي���رات جوهرّي���ة داخ���ل اأنظمة 
االأمم ال�شيا�شّية، وداخل الثقافات التي تبنى 
عليها تل���ك االأنظم���ة. ولو اعتمدن���ا الطاعوُن 
الكب���ر الذي عرفته اأوروب���ا يف القرن الرابع 
ع�شر واأودى بثلث �شكانه���ا، كمثال على ذلك، 
ف�شيك���وُن بو�شعنا الق���ول، دون اأن ن�شقط يف 
فّخ جتاوز ما يف التاريخ من تعقيد، اإّنُه �شاهم 
يف قي���ام الق���ارة القدمي���ة مبراجع���ة جذرّي���ة 
ملكانة رجال الدي���ن ال�شيا�شية، ومن ثّمة اأّدى 
اإىل ن�شوء اأجهزة ال�شرطة، باعتبارها ال�شكل 
الوحيد الفّعال حلماية اأرواح الّنا�س. وهو ما 
اأّدى اإىل والدة الدول���ة احلديث���ة، ومعها روح 
البحث العلمي، كنتائج مبا�شرة، اأو كموجات 
�شادمة، لتلك املاأ�شاة ال�شحّية الكربى. وهذه 

ال���والدُة تعيدنا يف الواقع اإىل امل�شدر نف�شه: 
مراجعة �شلطة الكني�شة الدينية وال�شيا�شية، 
بع���د ثبوت عجزها عن اإنقاذ اأرواح النا�س اأو 
حّت���ى اإعطائه���ا معن���ى للموت. وم���ن ثّمة حّل 

ال�شرطّي مكان الكاهن.
واالأم���ُر نف�ش���ُه ح�شل مع نهاي���ة القرن الثامن 
ع�ش���ر، اإذ حّل الطبيُب حمّل ال�شرطّي، الأّنُه عّد 

اأف�شل و�شيلة ملواجهة املوت. 
وهكذا انتقلنا، خالل ب�شعة قروٍن، من �شلطة 
قائم���ة عل���ى االإمي���ان، اإىل �شلط���ٍة قائمة على 
اح���رام القّوة، قب���ل اأن ن�شل اإىل �شلطة اأكرث 

فاعلّية، تقوُم على احرام القانون. 
واإن نح���ُن اعتمدنا عل���ى اأمثلة اأخرى، �شرنى 
اأّن���ه كّلم���ا �شربت جائحة قاّرة م���ا، اإال وقامت 
عل���ى  القائم���ة  املنظوم���ات  زي���ف  باثب���ات 
املعتق���دات وال�شيطرة، لف�شله���ا يف احليلولة 
دون م���وت اأعداد ال حت�شى م���ن الب�شر، ومن 
ثّمة ينتق���م الناجون من اأ�شياده���م، مت�شّببني 
يف اخت���الل عالقته���م م���ع ال�شلط���ة. والي���وم 
���ا، اإن ثب���ت عج���ز ال�شلط���ات القائمة يف  اأي�شً
الغ���رب ع���ن التحك���م يف املاأ�شاة الت���ي اأطلت 
براأ�شه���ا، فاإّن كّل منظومات احلكم، ومعها كّل 
اأ�ش�س ال�شلطة االآيديولوجية �شتكون مو�شع 
مراجعة جذرية، ومن ثّم���ة �شيقُع ا�شتبدالها، 
ما اأن تنتهي الف���رة احلرجة، بنماذج جديدة 
قائمة على نوع اآخر من ال�شلطة، وقائمة على 

الثقة يف نوع اآخر من املنظومات القيمّية. 
وبعب���ارة اأخ���رى، ميكن لنظام احلك���م القائم 
عل���ى حماية احلقوق الفردي���ة اأن ينهار، جاّرا 
معُه، اآلّيتي���ه الرئي�شتني الت���ي يرتكُز عليهما، 
اأي اآليت���ي ال�ش���وق والدميقراطي���ة، وكالهما 
اعتم���د الإدارة عملّية ت�شارك امل���وارد النادرة، 

يف اإطار من احرام حلقوق االأفراد.
فاإذا �شقط���ت اأنظمة احلك���م الغربية، لن نرى 
اأنظم���ة رقابي���ة ا�شتبدادّي���ة تعتم���ُد كليا على 
ال���ذكاء اال�شطناع���ي حت���ّل حمّله���ا  تقني���ات 
فح�ش���ب، ب���ل �شن�شه���د ب���روز اأنظم���ة تق���وُم 
بتوزي���ع املوارد على نحٍو ا�شتب���دادّي )وهذا 
م���ا عايناُه يف ع���دد من البق���اع، وهي بقاع مل 
تك���ن مهّيئة ل���ربوز اأنظمة كتلك، ب���ل وال اأحد 
كان يعتق���ُد اأن تظهر فيها، على غرار مانهاتن، 
حي���ُث منع النا�ُس موؤخ���را من اقتناء اأكرث من 

عبوتي اأرز(.
وحل�ش���ن حظن���ا، ثّم���ة در�س نتعّلم���ه من هذه 

االأزم���ات وه���و اأّن رغب���ة النا����س يف احلي���اة 
تظّل ه���ي االأق���وى دوًم���ا، واأّنه���م يف النهاية 
يتج���اوزون كّل ما يعر�شهم يف طريقهم لكي 

ينعموا بلحظاتهم النادرة فوق االأر�س.
وبع���د فرة م���ن املراجع���ات العميق���ة ملفهوم 
االنح���دار  م���ن  مرحل���ة  ت�شبقه���ا  ال�شلط���ة، 
ال�شلط���وي، �شعيا اإىل املحافظ���ة على متا�شك 
�شال�ش���ل احلكم القائم���ة، والتنفي�س اجلبان، 
�شن�شه���ُد والدة �شلط���ة جدي���دة، حامل���ا تنزاُح 
اجلائح���ة، �شلط���ة لن تق���وم على االإمي���ان اأو 
ا، باعتباره  القوة اأو العقل )وال على املال اأي�شً
جت�شي���ًدا نهائيا ل�شلطة العق���ل(، بل �شتنتمي 
ال�شلط���ة ال�شيا�شية اإىل اأولئ���ك الذين اأظهروا 
تعاطفهم مع االآخرين، و �شتوؤول الهيمنة اإىل 
القطاعات االقت�شادية الت���ي اأظهرت تعاطفها 
م���ع النا����س، كقطاع���ات ال�شح���ة، وامل�شايف، 
والتغذي���ة والتعلي���م والبيئة، وه���ي قطاعات 
تعتم���ُد، بالطب���ع، على ك���ربى �شب���كات اإنتاج 
وتوزيع الطاقة واملعلوم���ات، الالزمة يف كّل 

االأحوال.
غ���ر  ال�شل���ع  �ش���راء  ع���ن  كذل���ك  �شنتوق���ُف 
اإىل  ونع���وُد  حمم���وم،  ب�ش���كٍل  ال�شروري���ة، 
اأ�شا�شيات حياتن���ا، اأي اال�شتفادة من مرورنا 
عل���ى ه���ذا الكوك���ب اإىل اأق�ش���ى ح���ّد، كوكٌب 
�شنك���وُن ق���د تعّلمن���ا اأن ن���درك ك���م ه���و نادٌر 
وثمني. وحينئٍذ، �شيتمّثل دورنا يف جعل هذا 
االنتقال �شل�ًشا ق���در االإمكان، بداًل من حتويل 

كوكبنا اإىل حقل من اخلرائب. 
واحل���ّق اأنن���ا كّلم���ا اأ�شرعن���ا يف تنفي���ذ ه���ذه 
ال�شراتيجية، كلما ابتعدنا عن هذه اجلائحة، 

وما �شيتبعها من اأزمات اقت�شادية رهيبة .

اجتم���اع  وع���امل  فرن�س���ي،  منظ���ر  اأت���ايل،  ج���اك   *
وم�ست�سار �سابق للرئي�س الفرن�سي الّراحل فران�سوا 
مي���ران، كت���ب ه���ذا املق���ال  يف مدونت���ه وب���ه يناق����س 
بح���دوث  في���ه  ويتنّب���اأ  كورون���ا،  فريو����س  تداعي���ات 
تغي���ريات عميقة �سي�س���هدها العامل باأ�س���ره، تغيريات 
�س���تطاُل بن���ى العومل���ة التقليدية وتعيُد ت�س���كيل ثوابت 
املجتمع���ات اال�س���تهالكية الك���رى. ويف ه���ذا املق���ال 
الذي عنونُه ب�"ما الذي �س���يولُد من���ه؟"، هذه الرجمة 

الكاملة للمقال. 

وم���ا زال���ت احلي���اة يف مو�شك���و ت�ش���ر 
ب�شورة عادية رغم اإغالق اأماكن احت�شاد 
املواطن���ني، وتعمل و�شائط النقل مبا يف 
ذلك م���رو االأنف���اق، وهناك القل���ة الذين 
القن���اع عل���ى الوج���ه. وقال���ت  يرت���دون 
رئي�ش���ة الوكالة الفيدرالي���ة البايولوجية 
اإن  �شكفورت�شوف���ا  الطبي���ة فروني���كا   /
لقاح فرو�س كورونا، الذي يتم تطويره 
م���ن قب���ل الوكال���ة الطبي���ة والبيولوجية 
االحتادي���ة، �شيك���ون جاه���ًزا خ���الل 11 
�شه���ًرا. ومت االإبالغ �شابًقا عن اأن الوكالة 
تق���وم بتطوير لقاح �شد فرو�س  كوفيد � 
19 ، وهن���اك بالفعل ثالث���ة مناذج اأولية، 

وقد بداأت بتجربتها على الفئران.
فالدمي���ر  الرو�ش���ي  الرئي����س  وخاط���ب 
بوتني االأمة. واأعلن العطلة عن العمل من 
30 اآذار اإىل 5 ني�ش���ان م���ع احلف���اظ على 
االأجور، م�شًرا اإىل اأن هذا االإجراء يجب 
اأن يحد م���ن انت�شار  كورونا فرو�س يف 
رو�شيا. وقد ذهب الطالب الرو�س بالفعل 
يف اإج���ازة حت���ى 12 ني�ش���ان ، وحتولت 
جامع���ات البالد اإىل التعلم ع���ن بعد. كما 
اعل���ن الرئي����س الرو�ش���ي يف خطابه عن 
ُحزم���ة م���ن االإج���راءات االقت�شادية، مبا 
يف ذلك دفع خم�شة اآالف روبل لكل طفل، 

واالإعف���اءات ال�شريبي���ة، ومتديد ت�شديد 
القرو����س الأ�شحاب امل�شاريع وال�شركات 

الفردية.
وتركت جائحة فرو�س الكورونا  ظاللها 
العميق���ة على  ال�شاحة الرو�شية، ال �شيما 
على برام���ج الرئي����س الرو�شي فالدمير 
الت���ي  ال�شيا�شي���ة واالقت�شادي���ة  بوت���ني 
اع���د لها ب�ش���كل دقيق. وبع���د اأ�شبوع من 
اإعالن الرئي�س بوتني اأن انت�شار فرو�س 
الكورون���ا يف رو�شيا "حتت ال�شيطرة" ، 
ا�شطر اىل تاأجيل اال�شتفتاء العام يف 22 
ني�ش���ان لتعديل الد�شت���ور. ووعد بوتني 
اأن التعديالت �شتدخ���ل حيز التنفيذ فقط 
بع���د موافقة �شع���ب رو�شيا عليه���ا. وقال 
الرئي����س بوت���ني اإن تاأجي���ل الت�شوي���ت 
خط���وة ج���ادة لكنه���ا �شروري���ة. "ن���رى 
م���دى حدة تطور الو�ش���ع  املتعلق بوباء 
كورون���ا فرو����س يف الع���امل. يف العديد 
من البلدان، وي�شتم���ر عدد االإ�شابات يف 
الت�شاع���د". وق���ال بوتني ي���وم االأربعاء 
يف خطاب متلفز: "لق���د ت�شرر االقت�شاد 
العامل���ي باأكمل���ه". موؤك���دا "ان االأولوي���ة 
املطلق���ة لن���ا هي �شح���ة وحي���اة و�شالمة 
النا����س. لذل���ك، اأعتق���د اأنه يج���ب تاأجيل 
الت�شوي���ت اإىل تاري���خ الح���ق". وتاب���ع 

بوت���ني  يف خطابه حم���ذرا "ككل، ما زلنا 
قادري���ن على كبح ... انت�ش���ار املر�س ... 
ولكن م���ن امل�شتحي���ل ب�ش���كل مو�شوعي 
من���ع دخول���ه بالكام���ل اإىل بلدن���ا". - ال 
تفكر، م���ن ف�شلك، لن اأتعر����س للمر�س: 
"ول���ن يوؤثر علي!" ميك���ن اأن يوؤثر على 
اجلمي���ع .... ال�ش���يء االأك���رث اأماًن���ا االآن 
ه���و اأن تكون يف املنزل". ع���ن ُحزمة من 
االإج���راءات االقت�شادية، مبا يف ذلك دفع 
خم�شة اآالف روبل لكل طفل، واالإعفاءات 
ال�شريبي���ة، ومتدي���د القرو�س الأ�شحاب 

امل�شاريع وال�شركات الفردية.
وكان الرئي����س ويف لفت���ة لدع���م املر�شى 
واالط���الع ع���ن كث���ب على �ش���ر املعاجلة 
م���ن املر����س وفعاليت���ه  ق���د زار الثالث���اء 
حي���ث  الرئي����س  الرو�ش���ي  للم�شت�شف���ى 
فرو����س  ع���دوى  م���ن  الع���الج  يج���ري 
بروت�شينك���و،  دني����س  وابل���غ  كورون���ا. 
رئي�س ه���ذا امل�شت�شفى، بوتني اأن رو�شيا 
لل�شيناري���و  "اال�شتع���داد  اإىل  بحاج���ة 
االإيط���ايل".  يف اإ�شارة اىل تف�شي موجة 
الوب���اء يف اإيطاليا، حيث مر�س ما يقرب 

من000 70،�شخ�س وتويف 6820
و�شرعت احلكومة الرو�شية يف جمموعة 
كامل���ة م���ن االإج���راءات ملكافح���ة انت�شار 

و�شيت���م   :COVID-19 فرو����س  
اإغ���الق املطاع���م واحلان���ات واملوتي���الت 
ومع�شكرات االأطف���ال ومنتجعات التزلج 
يف وقت مبك���ر من 28 اآذار، وقد ن�شحت 
�شلط���ات مكون���ات الفيدرالي���ة الرو�شي���ة 
بحظر جمي���ع الفعاليات العام���ة واإغالق 

دور ال�شينما.
وفًقا لتعليمات رئي����س الوزراء ميخائيل 
مي�شو�شتني ، حتت���اج املناطق اإىل تعليق 
عمل املطاع���م العامة )املقاه���ي واملطاعم 
واحلان���ات، وما اإىل ذل���ك( من 28 مار�س 
اإىل 5 ني�ش���ان، با�شتثن���اء اأولئ���ك الذي���ن 

يعدون لتو�شيل الطعام.
و�شيتوق���ف من 28 اآذار حتى 1 حزيران، 
واإقام���ة  وا�شتقب���ال  املوتي���الت  عم���ل 
يف  والفن���ادق  وال�شك���ن،  الوافدي���ن، 
املنتجعات وخميمات االأطفال الرفيهية. 
وتت���اح  فقط لالأ�شخا����س الذين يقومون  
يف مه���ام عم���ل ر�شمي���ة. ونقل���ت وكال���ة 
اأنب���اء انرفاك�س عن اخلدم���ة ال�شحفية 
بوزارة الربية والتعليم اأنه �شيتم اإلغاء 
تنقل االأطفال، مب���ا فى ذلك اإىل مع�شكري 
اأرتي���ك  الرئي�ش���ني  الرو����س  االأطف���ال 

واأورلينكا.
و�شيتع���ني على جمي���ع امل�شطافني الذين  

تزام���ن وجوده���م  يف امل�شح���ات ودور 
االإقام���ة وخميم���ات االأطفال م���ع جائحة 
فرو�س كورون���ا، اأن يعزلوا اأنف�شهم يف 
غ���رف قب���ل نهاي���ة اإقامته���م دون اإمكانية 
املراف���ق  اإدارة  عل���ى  متديده���ا. ويج���ب 
تنظي���م وجبات الطع���ام يف املباين حيث 
�شيتم عزلها ذاتيا ، واتخاذ تدابر �شحية 

ووبائية.
وب�شكل عام، ُيطلب م���ن �شلطات االأقاليم 
الرو�شية اأن تو�شي املواطنني باحلد من 
ال�شف���ر، مبا يف ذلك ال�شياح���ة والرفيه. 
احلكوم���ة  قدم���ت  ذل���ك،  اإىل  باالإ�شاف���ة 
ال�شلط���ات  اإىل  تو�شي���ات  الرو�شي���ة 
احلف���الت  اإقام���ة  لتعلي���ق  االإقليمي���ة 
واملباري���ات  والعرو����س  املو�شيقي���ة 
واملعار����س وغرها م���ن اأوق���ات الفراغ 
والرفي���ه والت�شلية والريا�شة واالإعالن 
م���ع  املماثل���ة  الفعالي���ات  م���ن  وغره���ا 
"الوج���ود املبا�ش���ر للمواطن���ني" موؤقًتا. 
وعل���ى وج���ه اخل�شو����س، لن يك���ون من 
املمك���ن تنفي���ذ مث���ل ه���ذه الفعالي���ات يف 
حدائ���ق الثقاف���ة والرفي���ه ويف مراك���ز 

الت�شوق والرفيه.
متت التو�شي���ة باإغالق الن���وادي الليلية 
واملراق�س ودور ال�شينما ودور ال�شينما 

وغ���رف األع���اب االأطفال. واأخ���ًرا، هناك 
حظ���ر على تدخ���ني ال�شي�ش���ة يف املطاعم 
واحلان���ات واملقاه���ي واالأماك���ن العام���ة 

االأخرى.
كاف���ة  عل���ى  ال�شح���ي  احلج���ر  وفر����س 
اىل  عدده���م  ي�ش���ل  الذي���ن  املواطن���ني 
100 األ���ف �شخ����س القادم���ني م���ن الدول 
االأجنبي���ة، ودف���ع كل م���ن يخال���ف تل���ك 
القواعد غرامة مالية، فيما ينظر الربملان 
يف عقوب���ة احلب����س على كل م���ن يت�شبب 

يف ن�شر الفرو�س ووفاة اآخرين.  
يف  قي���ودا  مو�شك���و  بلدي���ة  وفر�ش���ت   
العا�شم���ة الرو�شي���ة اأك���رث �شرام���ة م���ن 
القي���ود الفيدرالي���ة.  قد ب���داأت ال�شلطات 
االإقليمي���ة يف تنفيذ التو�شي���ات بالفعل، 
ويف حال���ة مو�شك���و و�شواحيه���ا، تكون 
الق���رارات االإقليمي���ة اأك���رث �شرام���ة م���ن 

القرارات الفيدرالية.
واأم���رت مدين���ة مو�شك���و، الت���ي اأخ���ذت 
انت�ش���ار كورون���ا فرو����س عل���ى حمم���ل 
اجل���د اأك���رث م���ن احلكوم���ة الفيدرالي���ة، 
باإغالق املطاعم واملقاه���ي هذا االأ�شبوع، 
وحظ���رت اأي فعالية جتم���ع اأكرث من 50 
���ا. ودع���ت املواطنني الذي���ن تزيد  �شخ�شً
اأعمارهم عن 65 عاًما للبقاء يف املنزل لذا 

اعتباًرا من 28 اآذار، لن يتم يف العا�شمة 
اإغ���الق  مو�شك���و،  �شواح���ي  ومناط���ق 
املطاع���م واملقاه���ي فح�ش���ب، ب���ل �شيت���م 
ا )با�شتثناء تلك التي  اإغ���الق املتاجر اأي�شً
تبيع املواد الغذائية وال�شلع االأ�شا�شية(، 
و�شالون���ات  ال�شع���ر  م�شفف���ي  وكذل���ك 
ومق�ش���ورة  واحلمام���ات  التجمي���ل 
تقت�ش���ر  ومل  اال�شطناع���ي.  الت�شم����س 
مو�شك���و عل���ى الفعالي���ات اجلماعي���ة يف 
ا اأكرب  احلدائ���ق فح�شب، بل اأغلق���ت اأي�شً
احلدائ���ق �شعبية، على وجه اخل�شو�س، 
حديقة الثقافة والراحة  التي حتمل ا�شم 
مك�شي���م غوركي  ومنت���زه و�شوكولنيكي 
وجمم���ع مرك���ز معار����س عم���وم رو�شيا  

منتزه �شتاريت�شنا وغرها.
وانطلقت فرق املتطوعني من ال�شباب يف 
العا�شمة الرو�شي���ة لدعم امل�شنني خا�شة 
يف  انف�شه���م  عزل���وا  ال���ذي  الوحيدي���ن 
منازلهم بتو�شية من اإدارة بلدية مو�شكو 
وحتى منت�شف ني�شان، وتو�شيل املواد 
الت���ي  الغذائي���ة واالأدوي���ة واحلاجي���ات 
ه���م بحاجة له���ا.  وقدمت بلدي���ة مو�شكو 
م�شاع���دات مالي���ة ب 4000 روب���ل اأي ما 
يق���ارب 51 دوالرا ب�شع���ر �ش���رف العملة 

االأمريكية خالل هذه االيام.

ام���ام ذلك تق���ف االآيديولوجي���ات مهزومة وعارية 
جميع���ا وكاأمن���ا اىل االبد م���ا دام اله���دف الوحيد 
لل���دول واحلكوم���ات والب�شري���ة، مل يع���د اال اإنقاذ 
حي���اة االإن�شان باأب�شط معانيه���ا اىل حد الت�شحية 
حت���ى مبكا�ش���ب املدني���ة احلديث���ة. وه���ي هزمية 
ب���ل ف�شيح���ة كربى ل���الأمم املتح���دة ول���كل الدول 
الكربى التي ا�شتعد بع�شها حلرب النجوم وف�شل 
يف توف���ر االم�ش���ال وامل�شت�شفي���ات، والتي تقف 
مرهل���ة و�شمط���اء دون ان ينفعها ب�ش���يء "حق" 
الفيت���و ال���ذي متلك���ه، م���ن دون ح���ق، يف جمل�س 
االمن ال���دويل، وللدول االإقليمي���ة كافة التي غدت 
جتر اذيال الهزمية بينما ال�شدام �شد الكورونا مل 

يح�شل بعد.
فالفيل�شوف الفرن�شي مي�شال اأونفراي ندد ب�انعدام 
كفاءة القادة االأوروبيني وا�شتهتارهم يف مواجهة 
التف�ش���ي اخلط���ر لكورون���ا؛ معت���ربًا اأن اأوروبا 
اأ�شح���ت مبثاب���ة "الع���امل الثال���ث اجلدي���د" متاما 
كم���ا ان �شقوط االحتاد ال�شوفياتي ك�شف بقوة اأن 
االإمرباطوري���ة ال�شيوعية ال�شابقة كانت قد دخلت 
يف الوه���م الأكرث من ن�شف قرن من الزمان قبل ان 
يكت�شف العامل بانها مل تكن اال منرا من ورق. منر 
من ورق اأي�ش���ا يف راأينا االإمرباطورية االمريكية 

والنم���وذج ال�شيوعي ال�شيني ومن���وذج االإ�شالم 
ال�شيا�ش���ي ب���كل ن�شخ���ه كما تك�شف ع���ن ذلك بقوة 
كورون���ا اليوم الت���ي تعلن اأي�شا انهي���ار ما يعرف 
ب�"احل�ش���ارة اليهودي���ة- امل�شيحي���ة" والثقاف���ات 
التوتاليتاري���ة والتيوقراطية الدينية وف�شلها اىل 

االبد جميعا.
اأي�ش���ا  درجات���ه  باأعل���ى  يكل���ل  البوؤ����س  ان  بي���د 
روؤو�س م���ن ن�شميهم ب� "طباخ���ي االآيديولوجيات 
ليف���ي  ه���رني  كربن���ارد  اجلدي���دة"  الراأ�شمالي���ة 
وفران�شي����س فوكويام���ا و�شموئي���ل هنتنغت���ون 
و�شواهم م���ن منّظري اخلرائب املب�شرين بالنظام 
النيولي���ربايل، وه���و نف����س �شن���ف الدع���اة الذي 
انتمى ل���ه يف املا�شي بال�ش���رورة كافة "منظري" 
الدكتاتوري���ات التوتاليتاري���ة وكل بطريقته ممن 
جع���ل العوام���ل العرقية والديني���ة والثقافية حتّل 
م���كان العوامل االقت�شادي���ة وال�شيا�شية كعنا�شر 

اأ�شا�شية يف هوّية ال�شعوب والب�شر..
ل�شن���ا مقبل���ني عل���ى حرب له���ا مقوم���ات ثقافية او 
ديني���ة او جغرافي���ة كما توق���ع هنتنغتون ومتنى 
معظ���م املتع�شبني من كافة االديان واالمم. ول�شنا 
مقبل���ني على انتظار قي���ام النظ���ام العاملي اجلديد 
ال���ذي دع���ا له ج���ورج بو����س وب�شر ب���ه فوكوياما 
ودفنوه يف ليلة ليالء، كما لن يكون هناك احراب 
ب���ني احل�ش���ارات الأن ه���ذه بطبيعته���ا اجلوهرية 
تت���وارث وتتكام���ل غ���ر اآبه���ة بالع���رق واجلن�س 
والل���ون واجلغرافي���ا وهلو�ش���ات االآيديولوجي���ا 
واالأ�شوليات العقيمة، دون اغفال ان هناك، داخل 
كل ح�شارة على حدة، وداخل كل احل�شارات معا، 
�ش���دام بني عقلي���ات ع�شابية ومتع�شب���ة واأخرى 
عقالني���ة متفتحة وهو ما ح���اول هنتنغتون ق�شرا 
منحه بع���دا مطلقا. واق�شد ب���ه ال�شدام التذابحي 
احيانا ب���ني العقلية االميانية ال�شلفية التي تنجب 
التط���رف وبالت���ايل الدكتاتوري���ة ونق���ع �شحيتها 
دائم���ا، وب���ني العقلي���ة املنطقي���ة الت���ي تطمح اىل 
الدميقراطي���ة والت�شام���ح وان بتجري���د واخط���اء 

كبرة.
لقد كان مب�شتط���اع االآيديولوجي���ني الزعم مبوت 
الفل�شفة او ح�شر اهتمامها بامل�شائل امليتافيزيقية 
العقيمة وحدها. لكننا نعتقد ان هذا الزعم تهاوى 
بع���د حمنة كورونا التي اقامت الدليل القاطع على 
حاجتن���ا املتزايدة للتفكر الفل�شفي اأي اىل �شوت 

احلكم���ة الكامن يف االإن�شان مبا ه���و كذلك ولي�س 
يف هذا او ذاك منه.

وتظ���ل النقطة االأهم التي يلتق���ي حولها املفكرون 
والفال�شف���ة االآن هي هزال نظام العوملة ال�شيا�شي 
واالقت�شادي الليربايل اأو النيوليربايل وانف�شاح 
اآفاته واخطاره. وه���و ما توقعه الكاتب الفرن�شي 
ج���اك اأتايل، واملق���رن بربوز نظ���م �شلطة جديدة 
قائم���ة على الرقابة وب�شكل اأكرث فعالية با�شتعمال 
تكنولوجي���ات ال���ذكاء اال�شطناع���ي، فيم���ا ي���رى 
غ���ره اأن كورون���ا غ���ر موج���ود ب�ش���كل م�شتق���ل 
عن االقت�ش���اد، ال �شيما يف اقت�ش���اد العوملة، التي 
جعلت الطريق���ة الليربالية يف الرب���ح االأفق الذي 
ال ميكن جتاوزه يف جمي���ع ال�شيا�شات. اما املفكر 
الفرن�شي ادغار موران ف���رى ان الدر�س الرئي�س 
ال���ذي ميكن ا�شتخال�شه من كورون���ا، هو ان هذه 
االأزمة تبني اأن "العوملة ه���ي االعتماد املتبادل من 
دون ت�شام���ن، وانه���ا اأنتج���ت بالتاأكي���د التوحيد 
التقن���ي واالقت�ش���ادي للكوكب االر�ش���ي، لكنها مل 
تع���زز التفاهم بني ال�شعوب. منذ بداية العوملة يف 
الت�شعينيات، ا�شتعلت احلروب واالأزمات املالية. 
وق���د خلقت خماط���ر الكواكب -البيئ���ة واالأ�شلحة 
النووية واالقت�ش���اد غر املنظم- م�شًرا م�شرًكا 
للب�ش���ر، لك���ن الب�شر مل يدرك���وا ذل���ك" م�شرا اىل 
اأن "فرو����س كورون���ا يخربنا بق���وة اأن الب�شرية 
كله���ا يج���ب اأن تبحث عن م�شار جدي���د يتخلى عن 
العقي���دة النيوليربالية م���ن اأجل �شيا�ش���ة م�شادة 

لالأزمة االجتماعية والبيئية.
مار�شي���ل غو�شي���ه يقول من جانب���ه: ال ميكن الأحد 
اأن يتنب���اأ بحج���م ح���دث كورون���ا، لك���ن ال�شدم���ة 
الفكرية واالآيديولوجية كبرة. فلقد ماتت العوملة 
الليربالي���ة القائم���ة عل���ى مب���داأ "التج���ارة املرنة" 
وعف���ا عليه���ا الزم���ن كح���ل جلمي���ع امل�ش���اكل فيما 
احلاج���ة اإىل التفكر ال�شراتيج���ي تفر�س نف�شها 
عل���ى نط���اق املجتمع���ات اجلدي���دة. نح���ن بحاجة 
اإىل من���وذج �شيا�ش���ي جديد وهو م���ا ينبغي ابراز 
اأهمي���ة ه���ذه التح���والت واإب���راز ان التاري���خ بنّي 
با�شتم���رار اأن انت�ش���ار االأوبئة الفتاك���ة والنكبات 
العاملية كان دائمًا متهي���دًا الندثار �شرعيات قدمية 
وقي���ام �شرعيات جديدة مقامها على اأ�شا�س القدرة 
على حماية الب�شر م���ن املوت بعد ان تكون القوى 

املهيمنة قد اثبتت عجزها يف ذلك.

رو�سيا  في مواجهة  كوفيد ـ 19 :
لقاح فيرو�س كورونا �شيكون جاهزا خالل 11 �شهرًا
بلغ عدد الحاالت الم�سجلة ر�سميًا لعدوى فيرو�س كورونا في رو�سيا حتى �سباح 
يوم 28 اآذار 1264. اإ�سابة ، وتوفي 6 اأ�سخا�س من الفيرو�س الفتاك ، وتعافى 45 

مري�سًا من الم�ست�سفيات. وا�ستنفرت رو�سيا كافة طاقاتها التكنولوجية / الطبية 
وكادرها من االأطباء الموؤهلين في مكافحة االأوبئة واأمرا�س الفيرو�سات وعلمائها 

ومختبراتها ال�ستحداث اأدوية فعالة لمعالجة مر�س كورونا الفيرو�سي والوقاية 
منه، ودخلت وزارة الدفاع في العملية وا�سعة النطاق فاأن�ساأت مراكز المكافحة 

والت�سدي النت�ساره  في العديد من اأنحاء البالد.

ما الذي �شيولُد منه؟ اأزمة كورونا: هزيمة الآيديولوجيا 
والعولمة اأمام الحياة

كثر خالل االأيام االأخيرة، في الغرب 
وال�سرق على حد �سواء، المفكرون 

وال�سحفيون الذين حاولوا ا�ستقراء 
م�ستقبل االإن�سانية على �سوء �سدمة وباء 

كورونا ومترتبات اخطاره، بين من راأى 
فيه 11 اأيلول من نوع اآخر او الغ�ستابو 

او داع�س داللة على القتل الجماعي 
المباغت للب�سر، وبين من اعتبره اعالنا 

عن حرب عالمية حقيقية، حرب على 
ال�سحة والحياة، ي�سنها عدو �سبحي مجهول 
وخطير نظرا لالإجراءات اال�ستثنائية غير 

الم�سبوقة التي اعتمدتها كبريات دول 
العالم لمحاربة الفيرو�س من حظر تجوال 
ومنع تجمع اكثر من اثنين من العائلة وفي 

اأوقات محددة وتاأجيل الدرا�سة وارتداء 
الكمامات واالقنعة وحتى نزول الجي�س 

الى ال�سوارع، بل تحدث البع�س حتى 
عن "حرب اأهلية" كما تخيلها الفيل�سوف 

االإيطالي جورجيو اغامبن الذي تحدث عن 
عدو من الداخل، ينفذ من بين ا�سابع اليد 

ولعاب الفم وبوؤبوؤ العين ولي�س من خارج 
الحدود.



ثقافة العدد )4635( ال�شنة ال�شابعة ع�شرة - االثنني )30( اآذار  2020
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

)اأنا الكات���ب والطبيب النف�شي َكي�س البان، 
اأَودُّ روؤيتك الأمر مهم، اإن �شمح وقتك بذلك( هكذا 
َم نف�شه من خالل الهاتف. اإنتظرته يف املر�شم  َقدَّ
ليح�شر بقامته املدي���دة وحليته ونظاراته التي 
حتجب عينني هادئتني، ويعل���و وجهه اإبت�شامة 
مريح���ة. لق���د اأعادتني هيئت���ه للعلم���اء، قبل اأن 
اأكت�ش���ف اأن���ه ع���امل بالفع���ل. حتدثنا ع���ن اأ�شياء 
كثرية يف املر�شم، لي�شاألني ان كانت عندي رغبة 
للتج���ول يف اخلارج بني احلدائ���ق التي حتيط 
باملر�ش���م، وهك���ذا خرجن���ا معًا ونح���ن نتحدث، 
وه���و ي�شاألني م���رة عن املو�شيق���ى املف�شلة لديَّ 
واأخ���رى عن نوعية الكتب الت���ي اأقراأها، ليحكي 
يل بعده���ا عن ولعه باأغ���اين البيتل���ز وي�شتعيد 
بع����س الذكري���ات اجلميل���ة حوله���ا، حت���ى قال 
يل يف النهاي���ة )�شاه���دت لوحت���ني م���ن لوحاتك 
عن���د ال�شي���دة األي����س دي ب���ور( فقل���ت ل���ه )نعم، 
لق���د در�شتني ال�شي���دة دي بور اللغ���ة الهولندية 
و�شاعدتن���ي كثريًا يف هذا املج���ال، كذلك اإقتنت 
لوحتني من اأح���د معار�شي( وهنا اإرتفعت نربة 
�شوت���ه قلي���اًل وه���و يق���ول مبت�شمًا )وه���ذا هو 
اخلي���ط االأحمر للحكاية( وه���ذه اجلملة يطلقها 
الهولنديون عند االإ�ش���ارة اىل جوهر املو�شوع 
اأو )رب���اط ال�شالفة(، ليكم���ل حديثه )لقد انتهيت 
من تاأليف كتاب جديد حول احلالة النف�شية عند 
الهولندي���ني ومقارنتها مع احلال���ة النف�شية لفئة 
من االأجانب الذين يعي�شون يف هولندا(، توقف 
قلياًل، ليكمل حديثه )وقد اخرتت العراقيني لهذا 
البح���ث لذا اأرجو اأن توافق عل�ى اختيار واحدة 
م���ن لوحات���ك الت���ي ر�شمتها يف هولن���دا كغالف 
للكت���اب، وتكت���ب يل �شيئ���ًا عنه���ا وع���ن ظروف 
ر�شمه���ا، ان كان���ت لديك الرغب���ة والوقت(. عدنا 
اىل املر�ش���م من جدي���د، ليقع ب�ش���ره على لوحة 
)وداع ال�شي���ف( فاأ�ش���ار اليها قائ���اًل )اأمتنى انك 
ت�شتطي���ع اأن تق���ول �شيئ���ًا ع���ن ه���ذه اللوح���ة(. 
فتحدث���ت ل���ه كيف كان���ت وحدت���ي ب���اردة، واأن 
الت���ي  اللوح���ة ي�ش���ري اىل بغ���داد  ال�شي���ف يف 
تركتها خلفي حيث اأ�شدقائي واأهلي ومعار�شي 

وذكرياتي وكل ما اأحببت. 
ُطِب���َع الكت���اب ب�ش���كل جمي���ل، وق���د اأهداين 
ن�شخة منه، بعد ان دفع يل النا�شر ثمن ا�شتخدام 
لوحت���ي، لي�شلني بع���د ب�شعة اأي���ام ات�شال من 
�شي���دة قالت يل ب���رتدد )اأن���ا كري�شتين���ا، زوجة 
كي�س الب���ان، واريد ان ان اتف���ق معك على لقاء، 
لك���ن اأرجو ان يبقى ذلك �ش���رًا بيننا، و�شاأخربك 
بالتفا�شيل يف املر�ش���م. يف اليوم التايل جاَءت 
كري�شتين���ا اىل املر�ش���م، وه���ي اأم���راأة تعي���دين 
م�شيته���ا وطريق���ة حمله���ا حلقيبته���ا وجلو�شها 
القه���وة،  بفنج���ان  اإم�شاكه���ا  وحت���ى  وكالمه���ا 
لن�ش���اء العائالت الربجوازي���ة يف القرن التا�شع 
ع�شر. وبع���د اأول ر�شفة من قهوتها، قالت يل )ال 
ت�شتغ���رب م���ن الطريق���ة التي ات�شل���ت بها، ففي 
اال�شب���وع القادم عي���د ميالد َكي����س، واأود �شراء 
اللوح���ة الت���ي اختاره���ا لغ���الف كتاب���ه االأخري، 
الأقدمه���ا ل���ه هدي���ة( احت�ش���ت ر�شفة اأخ���رى من 
القهوة لتكم���ل )لقد اأُعِجَب كي�س باأعمالك ب�شدة، 
وه���و يحدثني كل يوم عن ذلك، وقد امتدَّ حديثه 
اىل العيادة، حي���ث اأخرب زمالءه عن عاملك الذي 
�شنعته باألوانك وخطوطك، واالفكار التي تنبِع 
م���ن روؤيت���ك كفن���ان( ا�شع���دين حديثه���ا كثريًا، 
واإتفقنا على �شرائها اللوحة ذات احلجم الكبري، 
فحملتها يف �شيارته���ا البي�شاء قبل ان تقول يل 
)ارج���و ان ال تخ���رب كي����س اأو اأي �شخ����س اآخر 
بهذا املو�شوع قبل اأ�شب���وع من االآن( اأ�شرت لها 
مبت�شم���ًا باملوافق���ة، لتنطل���ق ب�شيارته���ا بعد ان 

اأوماأت باأ�شابعها قرب النافذة للتحية. 
يف اليوم التايل رن جر�س التلفون، وكانت 
عل���ى اجلانب االآخر م���ن اخلط ام���راأة فاجاأتني 
بقوله���ا )�شباح اخلري، اأنا زميلة كي�س البان يف 
العي���ادة، واأودُّ ان اقتني لوح���ة �شغرية الأقدمها 
ل���ه يف عيد مي���الده االأ�شب���وع القادم، ه���ل لديك 
لوحات �شغ���رية؟ ان وافقت عل���ى ذلك ارجو ان 
يبق���ى املو�شوع �شرًا بيننا( �شمعُت كلماتها واأنا 
ال افه���م م���ا يج���ري بال�شب���ط! وافق���ت بالتاأكيد 
عل���ى جميئها ومل اخربها ب���اأن كري�شتينا جاءت 
البارح���ة وا�شرتت لوح���ة ل���ذات الغر�س، الأين 
وعدته���ا ان يك���ون ذلك �شرًا بينن���ا. جاءت املراأة 
ال�شابة واإخت���ارت لوحة �شغ���رية وهي �شعيدة 

بانتظار عيد امليالد. 
م���ع  اأهي���ئ  كن���ت  وبينم���ا  االأي���ام،  ت  َم���رَّ
بع����س اال�شدق���اء اأم�شية جميلة بج���زء من ثمن 
اللوحت���ني اللتني �شيح�شل عليهما كي�س يف عيد 
مي���الده، رنَّ جر����س التلف���ون، لي�شلن���ي �شوت 
كي����س الذي تخيلته يداعب حليت���ه مبت�شمًا )لقد 
و�شلتن���ي وداع ال�شيف و�شتح�ش���ل على مكان 
الئ���ق يف البيت، اأما اللوحة ال�شغرية ف�شاأعلقها 
يف العي���ادة، وبهذا �شتك���ون اعمالك معي طوال 
الوق���ت، اعت���ز بذل���ك يا�شت���ار، �شرنف���ع نخب���ك 
الليل���ة(. �شكرته واأنا اأرفع كاأ�ش���ي لتهنئته بعيد 
ميالده، الأع���ود الأ�شدقائ���ي املن�شغلني بتح�شري 

املائدة.

وداع ال�صيف

في اليوم التالي رن جر�س 
التلفون، وكانت على 

الجانب الآخر من الخط 
امراأة فاجاأتني بقولها 

)�صباح الخير، اأنا زميلة 
كي�س لبان في العيادة

خالد خ�صري ال�صاحلي

 �صتار كاوو�س
باليت المدى

بح�شورملف���ت الأع�ش���اء و�شيوف ن���ادي املدى 
للقراءة يف اأربيل ونخبة من املثقفني ال�شوريني 
والعراقي���ني عربا وكردا احتف���ل النادي بامتامه 
خم����س  �شم���ن  كت���اب   100 ومناق�ش���ة  ق���راءة 
�شن���وات متتالية دون توقف ت�شمنت العديد من 
الن�شاطات الثقافية امل�شافة اىل مناق�شات الكتب، 
ج���رى هذا االحتفال يف يوم مناق�شة الكتاب رقم 
100 رواي���ة )مذلون مهان���ون( لدو�شتويف�شكي 
ترجم���ة �شامي الدروب���ي با�شت�شافة د. "جودت 
هو�شي���ار" كات���ب ومرتج���م خمت����س يف االأدب 
الرو�ش���ي برفق���ة اأع�ش���اء اللجن���ة الثقافي���ة يف 
الن���ادي )د. ب�ش���ام مرعي، هيفي امل���ال( وتواجد 
واهتمام ادارة موؤ�ش�ش���ة املدى لالعالم والثقافة 
والفن���ون متمثل���ة برئي����س املوؤ�ش�ش���ة اأ. فخري 
كرمي، ود. غادة العاملي مدير عام املوؤ�ش�شة، واأ. 
ايه���اب القي�شي  مدي���ر دار املدى للن�شر وم�شرف 
النادي، بعد مناق�شة الكتاب قدمت فقرات اأخرى 
ت�شمنت عر�س بع�س املعلومات حول ما اأجنزه 
الن���ادي طيل���ة اخلم����س �شن���وات م���ن ق���راءات 
ت���اله حدي���ث  واأم�شي���ات،  عام���ة  وحما�ش���رات 
اأع�شاء ادارة النادي عن جتربتهم التطوعية يف 
هذا العمل الثقايف معربين عن �شعادتهم بتتويج 
جهوده���م بالو�شول للكتاب مئ���ة، باال�شافة اىل 
فق���رة مو�شيقية غنائية مع الفنانني )جوان مراد 
واأحمد كرداغ( تاله تكرمي بع�س اأع�شاء النادي 
و�شيوفهم با�شم النادي من قبل موؤ�ش�شة املدى.  
 اأم���ا بالن�شب���ة ملناق�ش���ة رواي���ة مذل���ون مهانون 
الن���ادي  يناق�ش���ه  عم���ل  اأول  كان���ت  والت���ي 
لدو�شتويف�شكي  قدمت املناق�شة على مدار �شاعة 
كاملة ب���داأت فيها اأ. هيفي امل���ال بتقدمي نبذة عن 
املرتجم ال�ش���وري �شامي الدروبي الناقل االمني 
كما يو�ش���ف العمال دو�شتويف�شك���ي، وقد ا�شار 
املناق����س �شي���ف النادي د. ج���ودت هو�شيار اىل 
ال���دور الكبري ال���ذي لعبه الدروب���ي يف نقل هذه 
االعمال ال�شخمة وال�شعبة اىل العربية برتجمة 
اأنيقة اأثنى عليها د. جودت الذي قراأ اغلب اعمال 
دو�شتويف�شك���ي باللغ���ة الرو�شي���ة م���ع ترجمات 
عربية خمتلفة اال اأنه وبح�شب راأيه مل يبلغ اأحد 
الروحاني���ة الكامن���ة يف اعم���ال دو�شتويف�شكي 
كم���ا فعل الدروب���ي، على الرغم م���ن ترجمته عن 
لغة و�شيطة من الفرن�شية اىل العربية، وبدوره 
ق���دم ع�ش���و اللجن���ة الثقافية يف الن���ادي ومدير 
املناق�ش���ة د. ب�ش���ام مرعي تعري���ف عن د. جودت 
هو�شي���ار الكات���ب واملرتج���م الك���ردي العراق���ي 
املخت����س يف االأدب الرو�ش���ي الت���ي ترج���م عنها 
للعربي���ة كتاب���ي )درا�ش���ات معا�ش���رة وجي دي 
موبا�شان( باال�شافة اىل تاأليف العديد من الكتب 
القيمة منها )ماأ�شاة الكتاب الرو�س، الرواية بني 

اخلي���ال والواق���ع، ذخائ���ر ال���رتاث الك���ردي يف 
خزائن بطر�شربغ، وال�شلطة اخلام�شة( كما واأن 
د. جودت م���ازال يواظب على ال�شفر اىل رو�شيا 
كل �شنة وال�شيما يف فرتة معار�س الكتب، ويف 
�شفرت���ه االأخرية كم���ا روى للح�شور قام بزيارة 
من���زل اأغل���ب الكت���اب الرو����س الذي���ن حتول���ت 
منازله���م ملتاحف ت�شتقبل اآالف ال���زوار واأخ�س 
بالذكر و�شف منزل دو�شتويف�شكي الذي ال يزال 
يحاف���ظ عل���ى توا�شع���ه وكال�شيكيت���ه املعهودة 
م���ن حيث االث���اث وطريقة ترتيب الغ���رف، بهذا 
الطي���ف الدو�شتويف�شك���ي ب���داأ د. ج���ودت �شرب 
اأغ���وار رواي���ة مذل���ون مهان���ون باحلدي���ث اوال 
عن �شخ�شيت���ه الكاريزمي���ة يف االأدب  باعتباره 
فاح�س النف�س الب�شرية املتغلغل يف �شيميائيات 
الوج���ود الب�شري والذي تاأثر به العديد من كبار 
الكت���اب والفال�شف���ة يف العامل عدا الق���راء طبعا 
ومنهم رائد التحليل النف�شي فرويد والفيل�شوف 
االمل���اين نيت�شه الذي ق���ال "الوحيد الذي تعلمت 
منه هو دو�شتويف�شكي"، ا�شرت�شل د. جودت يف 
تفا�شي���ل الرواية و�شخ�شياتها واأب���رز اأفكارها 
م�ش���ريا اىل اأن ه���ذه الرواية مثل���ت بداية عودة 
جدي���دة لدو�شتويف�شكي عودة اأكرث قوة واذهاال 
حي���ث مل تل���ق اأعماله الت���ي تلت رائعت���ه الفقراء 

نف����س �شدى تل���ك الرواية بل تراجع���ت �شعبيته 
وقته���ا اىل ح���ني ن�ش���ر رواي���ة مذل���ون مهانون، 
لذل���ك ع���دت ه���ذه الرواي���ة م�شروع���ا النطالق���ة 
جديدة مدرو�شة من دو�شتوي�شفكي التي ن�شرها 
بداية �شنة 1861 يف جمل���ة )االأزمنة الرو�شية( 
وكانت با�شم اآخر عدله فيما بعد دو�شتويف�شكي، 
وبالفعل حققت الرواية االنت�شار والنجاح الذي 
�شع���ى الي���ه كاتبها، فكتب���ت عنها مئ���ات املقاالت 
فت���ح  اجلل�ش���ة  نهاي���ة  يف  والنقدي���ة،  االدبي���ة 
الدكت���ور ب�شام جماال للمداخ���الت واملناق�شة مع 

احل�شور.. 
و�ش���ط قاع���ة االحتف���ال به���ذه املناق�ش���ة و�شعنا 
كل الكت���ب الت���ي ناق�شه���ا الن���ادي ع���رب اخلم�س 
لي����س  اأم���ام احل�ش���ور  كت���اب   )100( �شن���وات 
للعر����س وح�ش���ب ب���ل للحدي���ث عن ق�ش���ة هذه 
الكت���ب الت���ي ب���داأت معه���ا فك���رة الن���ادي )نادي 
امل���دى للق���راءة اأربيل( كاأول ن���ادي حمرتف يف 
الع���راق اأ�ش�ش���ه �شن���ة 2014 نخبة م���ن ال�شباب 
ال�شوري���ني والعراقي���ني عرب���ا وك���ردا نازح���ني 
والجئ���ني برعاي���ة كامل���ة م���ن موؤ�ش�ش���ة امل���دى 
راعية الثقاف���ة وال�شباب ب���داأت امل�شرية باحلفر 
يف ال�شخر ب�شب���ب االو�شاع املعي�شية التي كان 
ه���وؤالء ال�شباب يعانون منه���ا اال انهم �شرعان ما  

جتاوزوها ب���كل ا�شرار خالق���ني م�شاحة ثقافية 
اجتماعية مل ي�شبق لها مثيل يف اقليم كرد�شتان، 
ات�شع النادي وانت�ش���رت فكرته مع مرور الوقت 
وقل���ب كل �شفح���ة كت���اب و�ش���م يف جمموعت���ه 
اأعدادا كبرية من الق���راء ذوي الثقافات املتعددة 
واجلن�شيات املختلفة حتى االجنبية منها، قراأنا 
معا ح�شرنا معا ناق�شنا و�شكحنا وتاأملنا معا يف 
100 جل�شة عناق للكتب التي اخرتنا من خاللها 
وبها مواجهة زمن احلروب والت�شتت وال�شياع  
العام���ة  املحا�ش���رات  ع�ش���رات  اىل  باال�شاف���ة 
الفكرية والنف�شي���ة والتنموية واأم�شيات ال�شعر 
وحفالت توقيع الكتب ومناق�شات كردية  كل ذلك 
احت�شنه الن���ادي الذي توج جه���وده بالو�شول 
اىل العا�شم���ة بغداد وفتح فرع للنادي هناك قبل 
�شن���ة ون�ش���ف يف مكتبة املدى ب�ش���ارع املتنبي، 
ا�شتط���اع الن���ادي يف اأربي���ل الدخ���ول اأي�شا اىل 
خميم���ات الالجئ���ني اأوال كفك���رة وثاني���ا كحدث 
واقع���ي ع���رب التع���اون م���ع معهد غوت���ه االملاين 
وامل�شاهم���ة يف ح�شور ال�شباب م���ن املخيم اىل 
الن���ادي وتوفريالكت���ب املق���ررة للمناق�ش���ة له���م 
حي���ث ا�شبح العديد منه���م االن اأع�شاء ر�شميني 
الت���ي نوق�ش���ت يف  الكت���ب  اأغل���ب  الن���ادي،  يف 
الن���ادي كانت م���ن ن�شي���ب االأدب، تقريبا ن�شف 

الكتب، والباقي وزعت بني الفل�شفة والدرا�شات 
النف�شية واالجتماعية وال�شيا�شية من ا�شدارات 
70 عم���ال  ق���راءة ح���وايل  ن�ش���ر خمتلف���ة،  دور 
مرتجما م���ن االعمال العاملية املهم���ة و 30 كتابا 
ملوؤلف���ني ع���رب با�شت�شافة ح���وايل 40 �شخ�شية 
مثقف���ة واكادميية يف العراق لتق���دمي اجلل�شات 
وامل�شارك���ة �شنوي���ا يف معر����س اأربي���ل الدويل 
للكت���اب يف خم����س منا�شب���ات متتالي���ة بتق���دمي 
جل�ش���ات مناق�شة م���ع �شي���وف وزوار املعر�س، 
ه���ذا عر�س �شريع مل�ش���رية النادي بلغ���ة االأرقام 
لكن االأهم هو الرج���وع اىل تلك املائة كتاب على 
الطاول���ة التي باتت  االآن ت�ش���كل نواة مكتبة يف 
اأغل���ب بي���وت كل ع�شو يف الن���ادي اأولئك الذين 
حرقت و�شيعت اأو مزقت كتبهم او تركت خلفهم 
عن���وة يف زمن احلرب جمعه���م النادي من جديد 
باجتماعن���ا كلنا ح���ول الكت���اب املخل�س الوحيد 
لل�شريورة االن�شاني���ة املعقدة الوجود، ي�شعدنا 
اأن نه���دي ه���ذا االجن���از ل���كل اأع�ش���اء ومتابعي 
الق���راءة  اىل  وندعوك���م  م���كان  كل  يف  الن���ادي 
واقتن���اء الكت���ب مهم���ا كان���ت الظ���روف، ن���ادي 
امل���دى للق���راءة باأربيل لي����س فقط ق�ش���ة ثقافية 
واجتماعي���ة ب���ل ان�شانية قب���ل كل �ش���يء، ق�شة 

مفتوحة ككتاب يروى اأبدا للجميع.. 

1
يع���رف متابع���و مكي���ة ال�شرمي انه���ا، ومنذ 
تخرجها، كانت دوؤوبة، يف بحثها عن جوهر 
بنية امل���ادة الطيني���ة عرب  منط م���ن الروؤية 
املجهري���ة، بحثا ع���ن: ال�ش���كل )اجلوهري( 
للم���ادة، واأي�شا طبيعته���ا )اجلوهرية(، ذلك 
اجلوهر ال���ذي ُيطم�س حت���ت �شلطة الروؤية 
ال�شطحي���ة الت���ي ال متيز الف���روق اخلبيئة، 
م���ن  الكيمي���اوي  اجلوه���ر  يت�ش���كل  حي���ث 
 ،atomes ذرات  متظاف���ر:   )مثن���وي( 
الط���ني  وكاأن   ،lamelles و�شفائ���ح  
عندها منط من النف�س يف جمعها: اليبو�شة 
واللني، وال�شخونة والربودة... وغري ذلك، 
وكاأن م�شعاها ياأتي يف باب توكيد التطابق 
الغري���ب وامللف���ت ب���ني: )البني���ة اجلزيئي���ة 
لعنا�شر الطبيعة الع�شوي���ة والالع�شوية( 
وبني م���ا تخلفه مكية ال�شرمي، بعد ان ترفع 
يدها م���ن القطعة اخلزفية من �شطوح، ومن 
جتريدات تنبق من اأعماق غائرة يف النف�س، 

وال ميكن ا�شتجالء تفا�شيلها.
ان رزوح الوعي اخلزافة حتت فكرة )اأوليِة( 
الط���نِي ال���ذي ت�شميه عامل���ة النف����س )اآنييال 
يايف( ب�)املادة االأولية( املكونة للحياة، عرب 
اميان ال�شرمي ان االن�شان قد ُخلق من )طني 
الزب(؛ ليتخ���ذ حي���وات جدي���دة وتنوع���ات 
ع���رب الكائن���ات املختلف���ة، وداخ���ل االن�شان 
االأ�ش���د رقي���ا ب���ني تل���ك الكائن���ات؛ فيتحول 
الرتكيب الطيني االويل اىل بناء معقد من: 
خاليا، وعروق، وكرويات بي�شاء وحمراء، 
و�شراي���ني، و�شوائل، وملك���ة عقلية، وبذلك 
ف���ان اعمالها ه���ي اإعادة ل�شياغ���ة اخللق من 
الطني ثانية، فهي لي�شت م�شتوحاة من النظر 
اىل اجل�ش���د االإن�شاين عرب الع���ني املجردة، 

التكنولوجي����ا؛  بو�شائ���ل  النظ���ر  وامن���ا 
وبا�شتعادة لعملية )ميثو/كيمياوية( جتمع 
الطني )امل���ادة االأولية(، وروحه���ا ال�شاخنة 
)الن���ار(، الت���ي ُتخ�شع الطني له���ا؛ ليتحول 
من تركيبته الطينية )املحايدة(، اىل تركيبة 
خزفي���ة مزججة بفع���ل النار الت���ي هي ا�شد 
عنا�ش���ر التكوين فاعلي���ة، وق�شوة، وهيمنة 
االنباذوقلي�شي���ة  التكوي���ن  عنا�ش���ر  عل���ى 
االأربع���ة كله���ا..  وبفع���ل الطاق���ة اخلالق���ة 
التي ا�شتنه�شته���ا اخلزافة، وهو ما نعتقده 
كان الداف���ع اىل اختي���ار عن���وان املعر����س: 
)فن اخل���زف والالمرئي(، حي���ث الت�شايف 
م���ا ب���ني: العلم���ي، وامليثو/فن���ي، وما بني: 
النقط���ة االأوىل للبحث ع���ن جوهر الفن، اأي 
)املادة االأولي���ة( ال�شرف، يف ع�شيانها على 
الت�شّكل، و)الفو�ش���ى ال�شكلية( لتت�شكل يف 
النهاية )كتلة خمتلط���ة( ال �شبيل اىل ف�شل، 

او حتى معرفة مكوناتها.

2
 لق���د كان ا�شرتاتي���ج االقت�ش���اد بالعنا�ش���ر 
الب�شري���ة، يف ه���ذا املعر����س، يتم من خالل 
ت���داول عدد حم���دود من املف���ردات ال�شكلّية، 
واملادية؛ فق���د كانت اخلزاف���ة حري�شة على 
)حماي���ة( خزفياتها من ت�شل���ل الزوائد التي 
ال حاج���ة للقطعة اخلزفية بها، فيغدو العمل 

)ب�شيطًا( يف كل �شيء.

3
ان االزاحة املنظم���ة لل�)منهجيات( ال�شائدة 
الت���ي انتج���ت ان�شاق���ا را�شخ���ة يف تقالي���د 
اخل���زف منذ ع�شور ما قب���ل التاريخ وحتى 
االن، كان���ت متار����س منط���ا م���ن ال�)عنف(، 
مبعنى الق�ش���ر الذي متار�ش���ه اخلزافة على 
عنا�ش���ر العمل: املادة، واللون، واخلطوط، 
والت�شميم، وكاأنه���ا متار�س حموا، وهدما، 
يج���ري تبنيه باعتباره فعال دفاعيا ميار�س، 
ب���ل ويت���درع ب���ه العم���ل اخل���زيف، وي�شكل 
تقوي�شا منظما وحم�شو�شا، واختزاال ملا مت 
االإق���رار به من قواع���د )را�شخة(، ويقينيات 

جمالية.

4
نعتق���د ان مكية ال�شرم���ي ال ت�شتغل �شطوحها 
ومقنن���ة،  م�شبق���ة،  اأولّي���ة  خمطط���ات  وف���ق 
ب���ل تعم���ل ب�ش���كل ياأخ���ذ م���ا تنتج���ه ال�شدفة 
ي���وؤدي  ان  تخ�ش���ى  الأنه���ا  ذل���ك  باعتباره���ا، 
التخطيط امل�شبق اىل اإطفاء ال�شعلة التي متالأ 
العم���ل توق���دا، لذل���ك ازعم انها كان���ت تواجه 
كتل���ة الطني برباءة، يف كل م���رة، وبذلك فهي 
متحّررة من امل�شبقات، واليقينيات كلها، وان 
ما تلقي به ال�شدفة، ويلقي به الالوعي �شدفًة، 
ودومن���ا تخطي���ط م�شب���ق، ووفق م���ا ي�شميه 
النحات )هان����س ارب( ب�)�قوانني امل�شادفة(، 
وه���و ما يعط���ي اعمالها حيوية وق���وة، لي�س 
بفع���ل ال�)مو�شوع���ات( الت���ي )تخلفه���ا( امنا 
بفعل �شيئية ال�شطوح واال�شكال التي تنتجها 
تلك ال�شطوح فتخلق متاهات تعبريية مفارقة 
املف�ش���ي  الهند�ش���ي  ال�ش���كل  ذات  للمتاه���ات 
اىل الالنهاي���ة، لذل���ك ميك���ن الق���ول ان مكي���ة 
ال�شرم���ي، حتر����س، ق���در ا�شتطاعته���ا، على 
ع���دم امل�شا�س ب�)ال�شم���ات التعبريية( الكامنة 
يف مادة الطني، وعلى م�شك حلظة اال�شتثارة 
املرئي���ات،  ت�شّو����سٍ  وحلظ���ة  العاطفي���ة، 
وا�شتع�شائها على االإم�ش���اك، فال يتبقى منها 
اال هذياناتها، وجلبته���ا التي ت�شتع�شي على 
ال�ش���رح، والتب���نّي، حي���ث اخلط���وط الت���ي ال 
قان���ون حلركتها، واملرئي���ات التي تختلط يف 

حلظ���ة م�شادف���ة، والبقع الت���ي تتناث���ر هنا، 
او هن���اك، دون قانون وا�شح له���ا، اال قانون 
احلد�س واالح�شا�س الداخلي.. ومبا يحافظ 
عل���ى بق���اء )العم���ل الفن���ي( عنده���ا )واقع���ًة 
معي�شًة( ه���ي ذاتها ما ن�شمي���ه )�شيئية العمل 
الفن���ي( الع�شية على ال�ش���رح، وعلى التحول 

اىل لغة. 

5
ان �شع���ي مكي���ة ال�شرم���ي اىل االإبق���اء عل���ى 
)ال���روح اخلام( للط���ني، هو ذاته م���ا ا�شميته 
مرة يف مقال يل ع���ن النحت العراقي ب�)روح 
املادة االأوىل(، وهي روح الطني او تعبرييته 
الكامنة بع���د ان تتخذ املنحوتة طبيعة اأخرى 
كالربونز مث���ال، بينما يتخذ الط���ني هنا، بعد 
معاجلت���ه، طبيع���ة اخل���زف، ودون ان تبعده 
حتوالت���ه ع���ن روح���ه االأوىل قب���ل ان ي�شري 

جلمودا قا�شيا..

6
لل�)��ش���يء(  تعريفن���ا  ن�شتع���ري  نح���ن 
ولل�)�شيئي���ة(، هنا،  م���ن تعريف هيدجر: 

اأوال، )ال�ش���يء( جوه���ر يحم���ل ال�شفات 
املمي���زة ل���ه، وثاني���ا، )ال�ش���يء( ه���و م���ا 
يدرك باحلوا�س، وثالث���ا، )ال�شيء( مادة 
ت�شكلت من خالل ال�شورة، اأي انه )املادة 
املت�شكل���ة( الت���ي حتمل )�ش���ورة معينة( 
وان م���ا يخل���ع عل���ى )ال�ش���يء( �شالبته، 
وكثافت���ه، ومتا�شك���ه اإمنا ه���و )ماديته(، 
ال�شرم���ي  ان  جن���د  لذل���ك  وا�شتن���ادا 
ا�شتطاع���ت ان تط���وع  امل���ادة )باملعن���ى 
والل���ون،  الط���ني،  للم���ادة(:  الوا�ش���ع 
واالكا�شيد امل�شافة، والتاأثريات التقنية، 
وغريه���ا، لتتخل���ف منها �ش���ورة ب�شرية 
تعرب ع���ن االأمل وت�شجبه، دومنا تدخالت 
لغوي���ة، وبدرجة ال�شف���ر ال�شردية، ومبا 
يحاف���ظ عل���ى )م�ش���دات( العم���ل الفن���ي 
دالالت  نع���ي  ونح���ن  دائم���ا،  متوت���رة 
ا�شتخدامن���ا لتعبري )امل�ش���دات( لالإيحاء 
ت�شتخدمه���ا  الت���ي  الداخلي���ة  بامل�ش���دات 
الن�شاء لتحافظ على تنا�شق �شكل اجل�شد 

االأنثوي. 

 7
ان �شر جناح ال�شرمي كان يف متكنها من 
حتويل املو�شوع اإىل: عالقات )�شك�/�ل�/
�ون�(�ي���ة جمالية، فلم يعد املو�شوع �شردا 

نرثيا قابال للتحول اإىل لغة حكائية..

8
ب���اأن ه���ذا املعر����س معر����س  الق���ول  ان 
للخ���زف، امر من ال�شعب ان���كاره، ولكن 
اجنا�شيت���ه لي�ش���ت نقي���ة اىل درجة قارة، 
فق���د كان���ت )اخلزاف���ة( ال�شرم���ي تعم���ل 
مادتها وكاأنها اعمال نحتية مادتها الطني 
وكاأنه���ا  �شطوحه���ا  وتعام���ل  املفخ���ور، 
لوحات ر�شم مادتها اأكا�شيد التزجيج، اأي 
انها لوح���ات بالوان اكا�شي���د التزجيج!، 
كل تلك االأمناط االجنا�شية تتحقق ولكن 
ب�شرط ان يفر�س اخلزف قانونه االأكرب: 

التحرر من كل رغبة بالتقليد.. 
لالجنا�شي���ات  عاب���ر  معر����س  اذن  ان���ه 

التقليدية.. 

الخزافة التون�صية مكية ال�صرمي في معر�صها )فن الخزف والالمرئي(:

خ����������زٌف.. ي���ن���اه�������ضُ ال���ي���ق���ي���ن���ي���اِت ال���ج���م���ال���ي���َة

نادي المدى للقراءة باأربيل يحتفي بقراءة ومناق�صة 100 كتاب
 اأربيل/ �صيار �صيخو
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العمود
الثامن

 ع���ن "دار امل���دى" �ص���در كت���اب "مو�صوليني وهتل���ر.. ق�صة 
ت�صكي���ل احللف الفا�ص���ي" الكتاب ي�صلط ال�ص���وء على اأوجه 
ال�صب���ه بني الزعي���م الفا�ص���ي الإيطايل مو�صولين���ي والزعيم 
النازي الأملاين هتلر، فكالهما من اأ�صول متوا�صعة، وكالهما 
ال�صيا�ص���ي،  العنف  من  مزيج  با�صتخدام  ال�صلطة  اىل  �صعد 
الرجولية  �صفاته  عل���ى  با�صتمرار  يركز  منهم���ا  ك���ل  وك���ان 
الع�صكرية. وكالهم���ا وعد بتوحيد اجلماه���ر من  ونزعته 
خلفهما، كالهما كان قا�صيًا، وكالهما تبنى �صيا�صات داخلية 
وخارجية موجهة نحو احلرب، تظاهر مو�صوليني باأنه رب 
العائلة يف اإيطاليا، يف ح���ني اأن هتلر �صور نف�صه �صخ�صًا 

مة الأملانية. �صديد الإخال�ص لالأ

اإذا كنت مثلي تقراأ وت�صمع 
اأخبار هذه البالد العجيبة، 

فاإن هناك جي�صًا قوامه الآف 
ال�صيا�صيني ت�صتطيع اأن ُتطلق 

عليهم واأنت مرتاح ال�صمر �صفة 
يتقا�صون  "الف�صائيني" فهم 

رواتب "ف�صائية" ويتقا�صمونها 
بالعدل والق�صطا�ص، واأنا مثلكم 
اأي�صا �صاهدت "احلاجة" عديلة 

حمود وزيرة ال�صحة ال�صابقة 
ذات يوم، وهي ترف�ص الإجابة 
على �صوؤال وجه لها حول نق�ص 

الأدوية واملعدات الطبية يف 
امل�صت�صفيات، لنكت�صف اأنها عينت  

اأحد اأ�صقائها وعددا من اأقاربها 
يف جلان فنية تتعلق بالعقود، 
فجاء الفرج بعد اأن ا�صتوردت 

اللجنة 26 األف نعال طبي بقيمة 
900 مليون دولر، هل انتهت 

املهازل عند هذا احلد؟.. ل يا�صادة 
فهذه اللجنة العائلية لفلفت 

ع�صرات املاليني من الدولرات 
لإن�صاء معامل  لالأوك�صجني، مت 

اإن�صاوؤها على الورق فقط.
وبدل من اأن تقدم الوزيرة 
الهمامة اإىل الق�صاء، قررت 

الوزارة اأن تنتج لها فيديو كليب 
تقول كلماته: "عديلة يا عديلة 

اجلرح �صديتي حيلة.. على 
الفقرة كلبهة ول باعت عربهة.. 

الوطن كله �صعبهة تلوكلهة 
الوزارة".  

�صتقولون ملاذا يا�صاحب العمود 
الثامن، ل تريد اأن تن�صى ال�صيدة 

عديلة وقد غادرت املن�صب من 
دون �صجة لأنها توؤمن بالتبادل 

ال�صلمي لل�صلطة، مثلها مثل ال�صيد 
عادل عبد املهدي الذي ل يزال 

ي�صر على اأن العراقيني خ�صروه 
و�صيع�صون اأ�صابعهم من الندم. 

هل ت�صاهدون ال�صور املوؤملة 
التي ت�صج بها مواقع التوا�صل 

الجتماعي حول اأو�صاع 
م�صت�صفياتنا التي تفتقر لأب�صط 

الأجهزة الطبية، يف الوقت 
الذي نهبت ع�صرات املليارات من 

موازنة وزارة ال�صحة يف زمن 
الأق�صى  الدعوة"؟،  حزب  "اأتقياء 
من كل ذلك اأننا من جديد نتجّرع 

احلقيقة مبذاقها املّر، وهي اأّن 
املواطن بال ثمن، ول اأهمية، 

جمّرد رقم ي�صاف اإىل �صجالت 
املوتى، ومن ثم فال ت�صاألوا عن 

املت�صّبب يف عدم توفر اأجهزة 
طبية متطورة  يف م�صت�صفيات 

بالد ت�صدر يوميا اأكرث من اأربعة 
ماليني برميل نفط، مثلما ل يحق 
لكم اأن ت�صاألوا ملاذا ت�صر اأحزاب 

ال�صلطة على اأن يبقى عادل 
عبد املهدي على كر�صي رئا�صة 
الوزراء، مثلما لي�ص من حقكم 

اأن ت�صاألوا هل متت حما�صبة 
الوزيرة ال�صابقة عديلة حمود؟ 

والتي حولت وزارة ال�صحة 
اآنذاك اإىل �صركة م�صاهمة يديرها 

زوجها وابن عمها واأ�صقاء زوجها 
واأزواج بناتها.

يف املا�صي، واجه العامل اأوبئة 
وكوارث اجتاحت الب�صرية، لعل 
اأ�صهرها وباء الطاعون الذي فتك 

بنحو ثلث �صكان العامل، ويف 
هذا كتب الفيل�صوف والأديب 

الفرن�صي ال�صهر ، األبر كامو، 
روايته اخلالدة "الطاعون"، 

والتي دارت اأحداثها يف مدينة 
وهران اجلزائرية يف القرن 

املا�صي.. وحني غاب الطاعون 
عن العامل املتح�صر ،  ، غرقنا 
نحن يف هذه البالد بطاعون 
من نوع اآخر ي�صرق الأخ�صر 

والياب�ص، ول ميكن مقارنته باأي 
وباء اآخر. 

"طاعون" 
عديلة!!

مو�سوليني وهتلر
كريستيان غوشيل

قصة تشكيل الحلف الفاشي
موسوليني وهتلر

من  فكالمها   التشابه.  أوجه  من  الكثري  يف  يشرتكان  الزعيمني  أن  يبدو   ، األوىل  للوهلة 

ما من مناطق نائية  نسبياً. وكالمها كانا يتمتعان بالكاريزما. وكالمها  أصول متواضعة وقدِ

قانونية   وسائل  يبدو  كان  وما  السيايس  العنف  من  مزيج  باستخدام  السلطة  إىل  صعد  

للسيطرة عىل السلطة يف بلدهيام  يف مناخ أشبه بحرب أهلية. وكان كل منهام يركز باستمرار 

خلفهام  من  اجلامهري  بتوحيد  وعد   وكالمها   . العسكرية  ونزعته  الرجولية  صفاته  عىل 

وحتويل بلدهيام إىل قوتني  عامليتني. حاول كالمها ، بدرجات متفاوتة ، احلفاظ عىل التوازن 

بني القمع وخلق إمجاع مجاهريي. كالمها كانا قاسيني وعازمني عىل إقامة ما يريانِه إنه نظام 

عاملي  جديد من خالل احلرب والغزو. كالمها تبنى سياسات داخلية وخارجية موجهة 

ألمتيهام  املتباين  االقتصادي  األداء  إىل  بالنظر   ، جوهرياً  خمتلفة  نتائج  مع   ، احلرب  نحو 

وثقافاهتا السياسية املتميزة. . ومع ذلك، فإن عالقتهام مل تكن حمفوفة بالتوترات فقط ، بل 

خالل  من  كِلت  شُ أيضاً  ولكنها  الشخيص،  والتنافس  يديولوجية  األ  التناقضات  ببعض 

سياقات قومية خمتلفة جداً كانا يعمالن من خالهلا. كان  هتلر يمتلك أيديولوجية  رصينة 

وأكثر وضوحاً ، ترتكز عىل معاداة السامية والتوسع حسب نظرية املجال احليوي نحو ضم 

أرايض أوروبا الرشقية ، مقارنة مع ما كان 
لد موسوليني .

كانت  السامية  معاداة  أن  الواضح  ومن   

موضوعاً   والنازيني  هتلر   لد تشكل 

جمازر  ارتكاب  إىل  وقادت  مركزياً  

أصبحت   ، إيطاليا  يف  ،بينام   اهلولوكوست 

حاالت  عىل  نِيت  بُ التي  املحلية  العنرصية 

يف  مورست  التي  العنرصي  الفصل 

املستعمرات اإليطالية أكثر وضوحاً فقط مع ترسخ العالقات الفاشية - النازية يف منتصف 
وأواخر الثالثينيات.

ويف الوقت نفسه ، أدت عالقتهام التي بدت  أمراً مستبعداً ألن الزعيمني كانا قد حاربا عىل 

املانيا ، إىل إخفاء حقيقة أن كال  التي خرسهتا  العاملية األوىل  املتقابلني يف احلرب  اجلانبني 

الرجلني مل يكونا ودودين  وال حمل ثقة  . تظاهر موسوليني بأنه رب العائلة  يف إيطاليا، يف 

ر نفسه شخصاً شديد اإلخالص لألمة األملانية..  حني أن هتلر صوّ

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقية حالة الطق�ص لهذا اليوم )الثنني( 
اأن درج���ات احلرارة حتافظ على معدلتها 
لي���وم اأم�ص، واأن اجلو �صيك���ون غائمًا مع 

ت�صاقط اأمطار يف بع�ص املناطق.   
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اخلّباز: "جنود الليل" يظهرون معدنهم الأ�سيل يف زمن "كورونا " تقريـــر ... 
باأنه���م  املغّردي���ن  بع����ص  ي�صفه���م 
اأن  اآخرون  اللي���ل"، ويعترب  "زائرو 
"الل�ص���ان يعج���ز عن و�ص���ف تراحم 
الع���راق(  )جمان���ني  العراقي���ني... 
تظه���ر اأ�صالتهم يف اأوق���ات ال�صدائد 
واملح���ن"، ويع���رّب مغّرد كب���ر ال�صن 
ع���ن �صكره لزائري اللي���ل، مبزيد من 
العاطف���ة "وح���ق احلق، لي����ص هناك 
�صعب ي�صبهكم... اأقبل اأياديكم، فاإنها 
تعم���ل اإكرامًا لالإن�صاني���ة". ويرف�ص 
�صاح���ب "املخبز اجل���ّوال" التعريف 
با�صم���ه، وَمن يك���ون، مكتفيًا بالقول 

اإنه عراقي، واإنه "اخلّباز".
م���ن  وجمموع���ة  "اخلّب���از"  يتهّي���اأ 
عن���د  مع���ه،  العامل���ني  املتطوع���ني 
�صاحنت���ه  باإع���داد  اللي���ل،  منت�ص���ف 
ال�صغ���رة "بي���ك اآب"، ويفح�ص���ون 
جاهزيته���ا وتّن���ور اخلب���ز املوج���ود 
فيه���ا م�صبقًا، ثم ينقل���ون اإليها اأوعية 
و�صحون العجني املعد للخبز، وبعد 
يتوّجه���ون  الأولي���ات،  ه���ذه  اإمت���ام 

بعجلته���م، يف ال�صاع���ة الثاني���ة بعد 
منت�صف اللي���ل اإىل الأحياء الفقرة، 
الط���ازج  اخلب���ز  ي�صنع���ون  وه���م 
العوائ���ل  عل���ى  جمان���ًا  لتوزيع���ه 

املحتاج���ة، فيم���ا تن�صغ���ل جمموع���ة 
اأخ���رى م���ن العامل���ني واملتطوع���ني، 
لتهيئ���ة  الرئي����ص،  املخب���ز  داخ���ل 
لنقله���ا وخبزه���ا  التالي���ة  الوجب���ات 

وتوزيعه���ا. وي�ص���ر اخلب���از اإىل اأن 
طاق���ة الف���رن اجل���وال "متوا�صعة"، 
وهي ل تزيد عل���ى 10 اأطنان يوميًا، 
ميكن م�صاعفتها بتوفر عجلة اأخرى، 

اأما الف���رن فهو متوفر، كم���ا اأن هناك 
ع�ص���رات املتطوعني الذي���ن يرغبون 
اإن  مب�صاركتن���ا يف العم���ل. ويق���ول 
ظ���روف كورون���ا وحظ���ر التجوال، 
حت���رم عائ���الت كث���رة م���ن اإمكانية 
احل�ص���ول عل���ى اخلب���ز، م���ا دفعن���ا 
اإىل ا�صتح�ص���ال املوافق���ات الأمني���ة 
وال�صحي���ة، ل�صتثنائن���ا من احلظر، 
ويف  التطوع���ي،  عملن���ا  واإجن���از 
بع����ص الأحي���ان يرافقن���ا متطوعون 
من الق���وات الأمني���ة لتوزيع اخلبز. 
ومن���ذ بداية �صريان حظ���ر التجوال، 
اخلب���ز  �صناع���ة  عملي���ات  تع���ددت 
م���ا  وتوزيع���ه،  اجلوال���ة  بالأف���ران 
اقت�صى التفاق بني اأ�صحاب الأفران 
اإىل تق�صيم مناط���ق العمل والتناوب 
فيم���ا بينه���م، م���ع وج���ود فائ�ص من 
املتطوع���ني له���ذا العم���ل. وي�صي���ف 
اخلّباز، اإن عمله وفريقه ي�صتمر حتى 
ال�صاعة اخلام�صة فج���رًا، ويروي اأن 
هناك العديد من املبادرات التطوعية 

املتنوعة، ومنها قيام مطاعم بتوزيع 
الوجب���ات اجلاه���زة، وقي���ام معامل 
ت�صني���ع مياه ال�ص���رب بالتجوال بني 
الأحي���اء لتوزيع العب���وات مبختلف 
توزي���ع  اإىل  اإ�صاف���ة  اأحجامه���ا، 
لالأطب���اء  وجب���ات غذائي���ة متكامل���ة 
واملوظفني ال�صحي���ني اخلافرين يف 

امل�صت�صفيات.
ويتحدث اخلباز عن متويل مثل هذه 
العمليات التي ت�صمل ع�صرات الآلف 
من العوائ���ل، مو�صحًا انه عندما بداأ 
به���ذا العمل التكافلي، ق���رر اأن يكون 
التمويل من قبل���ه فقط، وهذا ما كان 
يف الأي���ام الأوىل، اإل اأن "اخلّري���ن 
كثرون"، وهم يرغب���ون بامل�صاهمة 
اإىل  اإ�صاف���ة  الإن�ص���اين،  العم���ل  يف 
ك���رثة املتطوعني للعم���ل، ول ميكننا 
حج���ب فعل اخل���ر ع���ن الآخرين... 
وهك���ذا يظهر �صع���ب الع���راق معدنه 
يف  املوح���دة  ووقفت���ه  الأ�صي���ل، 

مواجهة ال�صدائد.

حول العالم

ك��اب��ور،  كانيكا  الهندية،  الغناء  جنمة  اأ�صيبت    
خالل   ،)19 )كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفرو�ص 
الآونة الأخرة، لكنها مل تتماثل لل�صفاء ب�صكل تام 

رغم خ�صوعها لعالج مكثف.
كابور  ف��اإن  اإينديا"،  اأوف  "تاميز  موقع  وبح�صب 
اأجرت اأربعة اختبارات على الفرو�ص منذ اإ�صابتها، 

وظلت النتيجة اإيجابية يف كل مرة.
ويخ�صى اأقارب النجمة الهندية، 41 �صنة، األ يكون 
ج�صمها م�صتجيبا للعالج �صد فرو�ص كورونا الذي 
اأ�صاب اأكرث من األف �صخ�ص يف الهند واأودى بحياة 
النجمة،  اأق��ارب  اأحد  املوقع عن  25 �صخ�صا. ونقل 
"اإننا قلقون اإزاء نتائج الختبار. يبدو اأن كانيتا ل 
ت�صتجيب للعالج. ومبا اأننا حتت اإجراءات اإغالق، 
تتلقى  حتى  اخل���ارج  اإىل  ج��وا  ننقلها  اأن  ميكن  ل 

رعاية اأف�صل".
ما  "كل  ا�صمه  ذك��ر  يجر  ال��ذي مل  القريب  واأ���ص��اف 

ن�صتطيع القيام به يف الوقت احلايل هو 
اأن ندعو لها بالتماثل لل�صفاء".

 " م�صت�صفى  ي��ق��ول  ذل���ك،  غ�����ص��ون  يف 
فيه  ت��رق��د  ال���ذي   "SGPGIMS
بالدي�ص،  اأوت���ار  ولي��ة  يف  النجمة 
و�صع  يف  كابور  اإن  البالد،  �صمايل 
وت��رق��ُد  الآن.  حتى  م�صتقر  �صحي 
الع�صرين  منذ  امل�صت�صفى  يف  كابور 

من اآذار/مار�ص اجلاري، ومت ت�صخي�ص 
عليها  وظ��ه��رت  ل��ن��دن،  م��ن  عودتها  عقب  اإ�صابتها 

اأعرا�ص ال�صعال وارتفاع درجة احلرارة.
النجمة  ت��ع��ر���ص��ت  الإ����ص���اب���ة،  ت�صخي�ص  وع��ق��ب 
لنتقادات كبرة، وعاتبها كثرون على ما و�صفوه 
احلفالت  ح�صور  يف  ا�صتمرت  لأن��ه��ا  ب�"التهور" 
اأن الفرو�ص كان قد  والتحرك ب�صكل طبيعي رغم 

بداأ يف النت�صار.

جنمة الغناء الهندية "ل ت�ستجيب" لعالج كورونا

رونالدو يتنازل عن 10 ماليني دولر ملواجهة  كورونا
تنازل جنم كرة القدم الربتغايل ومهاجم 
كري�صتيانو  الإي��ط��ايل  يوفنتو�ص  ن��ادي 
بعد  رات��ب��ه  م��ن  �صهور  ع��ن 4  رون���ال���دو، 
م��واف��ق��ة لع��ب��ي ن���ادي ي��وف��ن��ت��و���ص على 
ب�صبب  راتبهم،  من  �صهور   4 عن  التنازل 
الفريق  منها  يعاين  التي  املالية  الأزم���ة 
تف�صي  نتيجة  امل��ب��اري��ات  ت��وق��ف  ب�صبب 

فرو�ص كورونا امل�صتجد يف العامل.
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 
اأن الالعبني �صيتنازلون عن مرتبات �صهر 
اآذار وني�صان واأيار وحزيران، وقد ت�صل 
مليون   90 ن��ح��و  ال��ت��ن��ازلت  ه���ذه  قيمة 

يورو )100 مليون دولر (.
ال��ربت��غ��ايل  ال��ن��ج��م  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 
ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ���ص��ي��ك��ون اأك���رب 
اخلا�صرين بعد اأن وافق على التنازل عن 

4 �صهور من راتبه، ما يعني اأنه �صيتنازل 
راتبه  م��ن  دولر  م��الي��ني   10 نحو  ع��ن 

ال�صنوي البالغ نحو 34 مليون دولر .
اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�صحيفة  واأ���ص��اف��ت 
النادي الإيطايل وعد لعبيه بتعوي�صهم، 
ال���دوري  م��ب��اري��ات  ا�صتكمال  ح���ال  يف 

الإيطايل ودوري اأبطال اأوروبا.
لفح�ص  رون��ال��دو  كري�صتيانو  وخ�صع 
ثالث  ت��اأك��ي��د  بعد  كورونا"  "فرو�ص 
يوفنتو�ص  ف��ري��ق  يف  اإ���ص��اب��ة  ح����الت 

الإيطايل.
اأغلب  يف  القدم  كرة  م�صابقات  وتوقفت 
ف��رو���ص  ت��ف�����ص��ي  ب�����ص��ب��ب  ال���ع���امل  دول 
ك���ورون���ا و���ص��ط ���ص��ك��وك ح����ول م��وع��د 
ا�صتئناف الن�صاط خا�صة اأن اإيطاليا من 

اأكرث دول العامل ت�صررا بالوباء .

ق��ال��ت وك��ال��ة الأن���ب���اء ال��ب��ول��ن��دي��ة اإن 
اأ�صهر  اأح��د  بندريت�صكي،  كري�صتوف 
تويف  العامل،  يف  املو�صيقيني  املوؤلفني 

ام�ص الأحد عن 86 عامًا.
يف  البولندية  الثقافة  وزارة  وق��ال��ت 
ومر�ص  طويل  م�صوار  "بعد  تغريدة: 
بندريت�صكي،  كري�صتوف  تويف  األيم، 
البولنديني،  املو�صيقيني  اأع��ظ��م  اأح��د 
املو�صيقى  جم���ال  اأع����الم  م��ن  وواح����د 

الكال�صيكية يف العامل".
وا�صتهر بندريت�صكي بو�صع مو�صيقى 
"طارد  بينها  م��ن  الأف������الم،  ع�����ص��رات 
ول��ي��ام  للمخرج  ال�صريرة"  الأرواح 

�صتانلي  للمخرج  و)الربيق(  فريدكن، 
للمخرج  الربية"  و"احلياة  كوبريك، 
ق�صيدة  تلحني  وك��ذل��ك  لين�ص،  ديفيد 

رثاء �صحايا هرو�صيما.
عن  غرامي  جوائز  اأرب��ع  على  وح�صل 
وعمل   .2016 عام  اآخرها  مو�صيقاه، 
ب��ن��دري��ت�����ص��ك��ي م���ع ف����رق اأورك�������ص���را 
�صمفونية كثرة يف اأوروبا والوليات 
املتحدة خالل م�صرته الفنية الطويلة.

اأك��رب  م��ن  يعترب  بندريت�صكي  وك���ان 
امل��وؤل��ف��ني امل��و���ص��ي��ق��ي��ني امل��ع��ا���ص��ري��ن، 
الع�صرين،  القرن  يف  تاأثرًا  واأكرثهم 

مع متتعه بح�ّص ابتكاري وا�صع.

لالأزياء  �صانيل  جمموعة  اأعلنت 
ال���راق���ي���ة، الأح�����د، اأن���ه���ا ���ص��وف 
باإمدادات  فرن�صا  تزويد  يف  ت�صاعد 
من كمامات الوجه ملواجهة النق�ص التي 

تعانيه البالد من الكمامات.
تعكف  اإن��ه��ا  الراقية  الأزي���اء  �صركة  وق��ال��ت 
يف  و�صتبداأ  الأول��ي��ة  ال��ن��م��اذج  �صناعة  على 
اإنتاج الكمامات مبجرد احل�صول على موافقة 

ال�صلطات الفرن�صية.
واأ�صافت �صانيل يف بيان "نح�صد قوة العمل 
وقم�صان  كمامات  لإنتاج  اليوم  وال�صركاء 
واقية"، وفقا لرويرز. واأ�صارت ال�صركة 

موظفيها،  من  اأي��ا  ت�صّرح  لن  اأنها  اإىل  اأي�صا 
برغم  موؤقتا  م��وظ��ف،   4500 ع��دده��م  البالغ 
ال��راج��ع احل���اد يف ال��ن�����ص��اط الق��ت�����ص��ادي. 
الفرن�صي  ال�صحة  وزي��ر  اأن  بالذكر  اجلدير 
احلكومة  اإن  ال�صبت،  ق��ال،  ف��ران  اأوليفييه 
معظمها  كمامة،  مليار  من  اأكرث  توريد  طلبت 
من ال�صني، خالل الأ�صابيع وال�صهور املقبلة، 
اإىل  ي�صل  م��ا  ت�صتخدم  ب���الده  اأن  واأو���ص��ح 
ت�صريح  وياأتي  اأ�صبوعيا.  كمامة  مليون   40
الأط��ب��اء  ي�صتكي  ف��ي��م��ا  ال��ف��رن�����ص��ي  ال���وزي���ر 
والعاملون يف دور رعاية املر�صى وال�صرطة 

من نق�ص الكمامات.

ل وقت لالأزياء الراقية.. "�سانيل" 
تواجه كورونا باإنتاج كمامات

وفاة املو�سيقي البولندي 
بندريت�سكي الذي رثى هريو�سيما

اأطلقت املطربة التون�صية، لطيفة، يوم ال�صبت، مبادرة لت�صلية جمهورها، خالل فرة 
عرب  جمهورها  لطيفة  ودعت  "كورونا" امل�صتجد.  فرو�ص  ب�صبب  املنزيل،  احلجر 
ح�صابها الر�صمي على موقع "توير" للتغريدات، اإىل الغناء يف منازلهم، وحتديدا 

"اأقوى واحدة". واأ�صافت  الغنائية  األبوماتها  اأحدث  املف�صلة من  اأغنياتهم  اأداء 
والتي  امل�����ص��ورة،  مقاطعهم  وم�صاهدة  ال�صتماع  انتظار  يف  اأن��ه��ا  لطيفة 

�صي�صاركونها عرب ها�صتاغ "غّني يف البيت". ي�صار اإىل اأن لطيفة 
توهمت الإ�صابة بفرو�ص "كورونا" امل�صتجد، امل�صبب ملر�ص 

م�صور  مقطغ  يف  جلمهورها  خرجت  حتى  )ك��وف��ي��د-19(، 
توؤكد لهم فيه اأنها بخر ويف �صحة جيدة، واأن ما اأ�صابها 

هو نزلة برد عادية.

لطيفة تطلق مبادرة لتحدي امللل يف 
اأيام احلجر املنزيل  
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