
 بغداد / المدى

ط������������رح ال�������ن�������ائ�������ب ع���ن 
ت��ح��ال��ف ���س��ائ��رون ري��ا���ض 
مجل�ض  على  طريقتين  الم�سعودي، 
النواب للت�سويت على حكومة رئي�ض 
في  ال��زرف��ي  عدنان  المكلف  ال���وزراء 

ظل انت�سار فايرو�ض كورونا. 
ت�س���ريح  ف���ي  الم�س���عودي،  وق���ال 
�س���حفي اإن "الع���راق يعي�ض في حالة 
ال�س���حي،  الظ���رف  ب�س���بب  خا�س���ة، 
بع���د انت�س���ار وب���اء كورون���ا، وله���ذا 
فاأن عقد جل�س���ة البرلمان للت�س���ويت 
عل���ى حكومة عدنان الزرفي، يجب اأن 
تكون بطريقتين، الطريقة الأولى من 
خالل الت�س���ويت اللكتروني عن بعد 
عبر نظام خا�ض يكون الت�سويت عبر 

الهاتف اأو المواقع الألكترونية".
"الطريق���ة  اأن  الم�س���عودي  وبّي���ن 
الثاني���ة، الت�س���ويت داخ���ل مجل����ض 
النواب، ب�س���رط عدم ح�سور موظفي 
البرلمان، خ�سو�سًا اأن عددهم يقترب 
من 2000 موظف، وح�س���ر الح�سور 
بالن���واب، والعاملي���ن الذي���ن يتعل���ق 
عمله���م بق�س���ية الت�س���ويت تحت قبة 
البرلم���ان، كم���ا اأن "ح�س���ور النواب 
اأن  يج���ب  الت�س���ويت،  جل�س���ة  ال���ى 
يكون وفق اإجراءات �سحية م�سّددة، 
م���ن خ���الل تعقي���م النائب و�س���يارته 
وحمايت���ه وكذل���ك المبن���ى، وحر����ض 

البرلمان".
وختم النائب عن تحالف �سائرون اإن 
تاأثيره  ال�سحي، من حيث  "الو�س���ع 
عل���ى عق���د الجل�س���ة،يجب اأن ل يتخذ 
ذريعة اأو ع���ذرًا، فهات���ان الطريقتان، 
يجب العمل على اأحدهما، دون تعطيل 

عملية ت�سكيل الحكومة الجديدة".
 التفا�صيل �ص2 

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / ا ف ب 

بات احل�س���ول عل���ى قرب بالن�س���بة 
ل�س���عد مال���ك ال���ذي فقد وال���ده قبل 
اأ�س���بوع جراء فايرو�ض كورونا امل�س���تجد يف 
العراق، حلمًا ب�س���بب رف�ض املدافن الر�س���مية 
وال�س���كان ا�ستقبال �س���حايا الوباء لعتقادهم 
باأنهم م�س���در للعدوى، فباتت اجلثث مكد�س���ة 

يف ثالجات املوتى.
غ���ادر مال���ك وقريب���ه �س���امل ال�س���مري احلجر 
ال�س���حي قبل اأي���ام، لأنهم���ا خالطا ال�س���خ�ض 
املتويف. وم���ذ ذاك احلني، تب���وء حماولتهما 
بالف�س���ل لتاأم���ني حف���رة لدفن والد �س���عد الذي 
اأعي���دت جثت���ه اإىل ثالج���ة اأح���د م�ست�س���فيات 

بغداد.
يقول مالك لوكال���ة فران�ض بر�ض بنربة ملوؤها 
احل���زن على فق���د اأبي���ه "مل نق���م ماأمت���ًا لأبي، 
ول ن�س���تطيع دفن جثته، رغم م���رور اأكرث من 

اأ�س���بوع على وفاته". وي�س���يف "هل يعقل اأن 
هذا الع���راق الكبري لي�ض فيه ع���دة اأمتار لدفن 

جمموعة �سغرية من اجلثث؟".
واأودى فريو����ض كوفي���د-19 حت���ى الآن ب�42 

عراقيًا واأ�ساب اأكرث من 500 �سخ�ض، بح�سب 
وزارة ال�س���حة العراقية. لكن هذه الأرقام قد 
تكون اأقل من الإ�سابات املوجودة الفعلية، اإذ 
اأن نحو األفي �سخ�ض فقط من اأ�سل 40 مليون 

ن�سمة خ�سعوا للفح�ض يف اأنحاء العراق.
ياأت���ي الرف����ض الكبري م���ن الع�س���ائر العراقية 
�س���احبة الكلم���ة الف�س���ل يف بل���د تغل���ب في���ه 

العادات والتقاليد على �سلطة القانون.
فق���د منع���ت اإحدى كربى الع�س���ائر يف �س���مال 
�سرقي بغداد مثاًل، فريقًا تابعًا لوزارة ال�سحة 
كان ينقل اأربع جثث دفنها يف مقابر خ�س�ستها 

الدولة ل�سحايا كورونا.
وعندما ح���اول الفريق نف�س���ه دفن اجلثث يف 
منطق���ة النه���روان يف جن���وب �س���رقي بغداد، 
خرج الع�سرات من ال�س���كان بتظاهرة، ما دفع 
الفريق لإعادة اجلثث اإىل ثالجات امل�ست�سفى. 
يلفت ال�سمري لفران�ض بر�ض اإىل اأن "�سيارات 
امل�س���لحني الذي���ن ادع���وا اأنه���م ينتم���ون اإىل 
ع�س���رية، هددونا وقالوا لنا +نحرق �سيارتكم 
اإذا تدفنون هنا+ رغم وجود �سيارات ال�سرطة 

برفقتنا".
 التفا�صيل �ص4

 بغداد / املدى

الآلي���ات  توغل���ت  اأم����ض  ي���وم  �س���باح 
الع�س���كرية يف مناطق نائية قرب احلدود 
العراقي���ة ال�س���ورية حت�س���بًا لدخ���ول م�س���لحني من 
عنا�س���ر داع����ض هربوا من �س���جن داخل الأرا�س���ي 
ال�س���ورية. وقال بيان للجي�ض تابعته )املدى( اأم�ض 
الثن���ني، اإن���ه "بع���د ورود معلومات ا�س���تخباراتية 
دقيقة بدخول جماميع م�سلحة من احلدود ال�سورية 
م�س���تغلني ان�سغال البلد بفايرو�ض كورونا، انطلقت 
�س���باح الثن���ني عملي���ة ربي���ع النت�س���ار الك���ربى 
مب�ساركة قطعات اجلي�ض العراقي واحل�سد ال�سعبي 
م���ن قي���ادة عمليات نينوى و�س���الح الدي���ن لتطهري 

جزيرة نينوى وجزيرة �سالح الدين".
واأو�س���ح اأن "القطعات امل�س���اركة يف العمليات هي 
لواء44 اأن�س���ار املرجعية وعمليات نينوى للح�س���د 

ال�س���عبي والهند�س���ة الع�س���كرية وهند�س���ة املي���دان 
للح�س���د ال�س���عبي، اإىل جانب عمليات �س���الح الدين 
املتمثل���ة بالف���وج التكتيك���ي وفوج �س���وات والفوج 
الأول والث���اين ل���واء 91 اجلي����ض العراقي والفوج 
العا�سر طوارئ �سالح الدين ولواء51 ح�سد �سعبي 
مب�س���اندة طريان اجلي�ض ومقاومة الدروع للح�س���د 
ال�س���عبي". بدورها، اأعلن���ت قيادة عملي���ات الأنبار 
للح�س���د ال�سعبي، اأم�ض الثنني، �سد تعر�ض لتنظيم 

داع�ض على منطقة عكا�سات غربي املحافظة.
وقال نائب قائد عمليات الأنبار للح�س���د اأحمد ن�سر 
الله يف بيان تلقت )املدى( ن�س���خة من���ه، اإن "اللواء 
لقي���ادة عملي���ات  التاب���ع  ال�س���عبي  18 يف احل�س���د 
الأنبار، متكن من �س���د تعر����ض لعدد من الإرهابيني 
حاولوا التعر�ض على قطعات احل�س���د ال�سعبي لكن 

�سرعة الرد ح�سمت املوقف لأبطال احل�سد".
 التفا�صيل �ص3 

دف���ن امل���وت���ى.. ح��ل��م ال��ع��راق��ي��ن ف�����ي زم���ن ك��ورون��ا

رئي�س الوزراء امل�صتقيل يعّزز خماوف القوى ال�صيعية من �صيناريو الق�صف الأمريكي 
تتمنى تراجع التحالف عن قرار الن�صحاب: يخططون لأمر مريب 

 بغداد/ املدى

توقعت اللجنة املالية يف جمل�ض 
النواب اأن تلج���اأ احلكومة اإىل 
القرتا����ض الداخل���ي واخلارجي لتاأمني 
رواتب املوظفني وم�سروفاتها اليومية، 
لفتة اإىل اأن عودة انتعا�ض اأ�سعار النفط 

مرتبطة باأزمة كورونا.
يف مقابل ذلك ك�سفت اللجنة القت�سادية 
املوازن���ة  عج���ز  اأن  ع���ن  الربمل���ان  يف 
ب�س���كل  تفاق���م   2020 لع���ام  الحتادي���ة 

كب���ري لي�س���ل عن���د حاج���ز املئ���ة ملي���ار 
دولر،  موؤك���دة اأن "احلكومة بداأت تفكر 
بالقرتا����ض من احتياطي البنك املركزي 

.
ويقول �س���ريوان م���ريزا، ع�س���و اللجنة 
املالي���ة يف جمل����ض النواب يف ت�س���ريح 
ل�)امل���دى( اإن���ه "م���ن ب���ني الأزم���ات التي 
هب���وط  ه���ي  العراقي���ة  الدول���ة  تواج���ه 
اأ�سعار النفط وتداعياته على القت�ساد"، 
معتق���دًا اأن "ح���ل ه���ذه امل�س���كلة مرتبطة 
ب�س���كل كبري بتج���اوز الأزمة ال�سيا�س���ية 

واأزم���ة وب���اء كورون���ا ال���ذي اأث���ر عل���ى 
احلركة التجارية".

اأغل���ب القطاع���ات القت�س���ادية  وعلق���ت 
اأعماله���ا يف الع���راق متا�س���يًا م���ع حظ���ر 
التجوال الذي فر�سته احلكومة مع تزايد 
الإ�سابات بوباء كورونا يف جميع املدن 
واملحافظ���ات العراقي���ة، وبالتزام���ن مع 
هذه الأزمة هبطت ب�س���كل مفاجئ اأ�سعار 

النفط يف الأ�سواق العاملية.
ويعتق���د م���ريزا اأن "جتاوز ه���ذه الأزمة 
القت�س���ادية على امل���دى البعي���د يتطلب  

اإيج���اد م�س���ادر بديل���ة للنف���ط لتع�س���يد 
اإيرادات الدول���ة العراقية التي تعتمد ما 
ن�س���بته 93% على النف���ط، اأما على املدى 
الق�سري يفرت�ض تقليل النفقات والتوجه 
لالقرتا����ض الداخلي من امل�س���ارف ومن 

احتياطي البنك املركزي".
الحت���اد  كتل���ة  ع���ن  النائ���ب  ويو�س���ح 
"القرتا����ض  اأن  الكرد�س���تاين  الوطن���ي 
م���ن احتياطي البنك املرك���زي ياأتي وفق 
�س���روط ينظمه���ا قان���ون البن���ك املركزي 
العراق���ي والبنك الدويل"، منوهًا اإىل اأن 

"عدم النتظام بهذه ال�سروط �سيقلل من 
قيمة الدينار العراقي".

���ري حكوم���ة امل�س���تقيل ع���ادل عب���د  وجتجُ
املهدي �سل�سلة من اللقاءات والجتماعات 
وامل�ست�س���ارين  املعني���ة  ال���وزارات  م���ع 
القت�ساديني لإيجاد حلول اآنية للخروج 
من هذه الأزم���ة الراهنة التي تعر�ض لها 
القت�ساد العراقي، فيما ت�سببت ا�ستقالة 
احلكوم���ة بتاأخ���ر اإر�س���ال املوازن���ة اىل 

الربملان منذ اأ�سهر.
 التفا�صيل �ص2 

احلكومة توّفر ن�صف الرواتب وتبحث عن قرو�ص لإكمالها

موازنة 2020 املتاأخرة: العجز و�صل ل�100 مليار دولر! 

 بغدادي اعتاد على اإطعام الطيور يف ظل حظر التجوال .. )عد�سة: حممود روؤوف(

الأنبار تعلن �صّد هجوم لداع�ص ا�صتخدم خالله اأ�صلحة متو�صطة

 بغداد / املدى

ت�سلمت القوات العراقية، اأم�ض الثنني، موقعًا ع�سكريًا اآخر 
كانت ت�س���غله قوات التحالف الدويل الذي تتزعمه الوليات 

املتحدة الأمريكية يف حمافظة نينوى.
واأعلنت قيادة العمليات امل�س���رتكة، يف بي���ان تلقته )املدى(، اإنه "بناًء 
عل���ى نتائج احل���وارات املثمرة ب���ني احلكوم���ة العراقي���ة، والتحالف 
ال���دويل، جرى اإعادة املوقع الذي كانت ت�س���غله بعث���ة التحالف داخل 

مع�سكر يف قيادة عمليات نينوى، اإىل القوات العراقية".
واأ�س���افت القيادة اأن "ت�سليم املوقع مت بعد ان�سحاب التحالف الدويل 
من���ه وف���ق التزامه باإع���ادة املواقع التي كان ي�س���غلها �س���من القواعد، 

واملع�سكرات الع�سكرية العراقية.
وكانت قوات التحالف الدويل قد اأعادت، اأم�ض الأول الأحد، مع�س���كر 
اأن  بالذكر،  العراقية. اجلدير  القوات  اإىل  كركوك،  K1 يف حمافظة 
قاع���دة k1 تعر�س���ت لهجمات بع�س���رات ال�س���واريخ نوع كاتيو�س���ا، 

مّرات عدة خالل الأ�سهر املا�سية.
كما اأعادت بعثة التحالف الدويل، يوم اخلمي�ض املا�س���ي املوقع الذي 

كانت ت�سغله يف قاعدة القيارة اجلوية، جنوب املو�سل. 
وبداأت قوات التحالف الدويل بتقلي�ض قواعدها يف العراق، بت�س���ليم 
اأول قاعدة ع�سكرية اىل اجلي�ض العراقي، بعد اأيام من تقدمي احلكومة 
العراقية �سكوى دولية، �سد النتهاكات الأمريكي��ة التي ت�سببت مبقتل 

6 واإ�سابة 12 من اأفراد الأمن، بدايات ال�سهر اجلاري.
واأعلنت خلية الإعالم الأمني، يف بيان، اخلمي�ض املا�س���ي، اإن القوات 
الأمنية العراقية، ت�سلمت قاعدة القائم الع�سكرية يف حمافظة الأنبار، 
غربي البالد، بعد ان�سحاب قوات التحالف الدويل منها مع جتهيزاتها 

الع�سكرية كافة.
بدورها، اأعلن���ت اأملانيا عزمها اإبقاء عدد قليل من جنودها يف العراق، 
بعد �س���حب اأغلب الع�سكريني اإثر تعليق تدريب القوات العراقية حتى 

11 اأيار املقبل.
وقال اجلي�ض الأملاين يف بيان اإنه "مت نقل جزء من الع�سكريني الذين 

كانوا موجودين يف اأربيل اإىل اأملانيا موؤقتًا".
واأ�سار البيان اإىل اإبقاء عدد قليل من القوات خالل هذه الفرتة. 

وتاأت���ي هذه اخلطوة، بعد تاأكيد م�س���وؤول العمليات واملهام يف قوات 
التحالف الدويل، بات وايت،  اإيقاف عمليات تدريب القوات العراقية 

يف الفرتة من  16-3-2020 حتى 2020-5-11. 
 التفا�صيل �ص3 

التحالف الدويل ي�صلم 
رابع قاعدة ع�صكرية اإىل 

القوات العراقية 

ُمقرتح  للت�صويت 
على حكومة 
الرزيف عرب 

الهاتف 

 بغداد/ املدى 

اأع����اد البي����ان الأخ����ري لرئي�ض 
ال����وزراء امل�س����تقيل عادل عبد 
"ط����ريان غ����ري  امله����دي، ح����ول وج����ود 
مرخ�ض" يف �سمال بغداد، احلديث مرة 
اأخرى عن "�س����يناريو" هجوم اأمريكي 

على ف�سائل م�سلحة داخل العراق.

ياأتي ذلك يف وقت توا�س����ل فيه القوات 
الأمريكي����ة والتحال����ف ال����دويل، اإخالء 
قواعدها يف الع����راق، بينما يزداد معها 
�سكوك بع�ض القوى ال�سيعية من وجود 

النح�ساب. ذلك  مريب" وراء  "اأمر 
ويف ت�س����ريح غ����ري م�س����بوق لرئي�����ض 
وزراء حكومة "الغياب الطوعي" عادل 
عبد املهدي، بدا وكاأنه ي�سري اىل مواقع 

عراقي����ة قد تتعر�ض للق�س����ف من جهات 
مل يذكرها.

وق����ال عبد امله����دي يف بيان اأم�����ض ، اإنه 
يتاب����ع "بقلق املعلومات التي تر�س����دها 
قواتن����ا من وجود ط����ريان غري مرخ�ض 
ع�س����كرية  مناط����ق  م����ن  بالق����رب  ب����ه" 
يف  ال�س����هداء  ومع�س����كر  "�س����بايكر  يف 
الدوز ومطار حليوة ومع�س����كر اأ�س����رف 

واملن�سورية وغريها".
وحّذر رئي�ض الوزراء حكومة ت�سريف 
الأعم����ال، م����ن مغب����ة القي����ام "باأعم����ال 
حربي����ة م�س����ادة مدانة وغ����ري مرخ�ض 
به����ا"، معت����ربًا ذلك باأن����ه "تهدي����د لأمن 
املواطنني وانتهاك لل�س����يادة ومل�س����الح 

البالد العليا".
ق�س����فت طائ����رة  املا�س����ي،  ويف مت����وز 

جمهول����ة مع�س����كر ال�س����هداء يف ناحي����ة 
اآم����ريل، �س����مال �س����رقي �س����الح الدي����ن 
)وهو اأحد املع�سكرات التي ذكرها بيان 
عب����د املهدي الأخ����ري(، وت�س����بب بجرح 
ال�س����عبي،  للح�س����د  تابع����ني  عن�س����رين 

بح�سب الرواية احلكومية.
ونف����ت وا�س����نطن، اآن����ذاك م�س����وؤوليتها 
عن الهج����وم، فيم����ا ت�س����ربت معلومات 

حينه����ا، باأن الق�س����ف كان موجهًا �س����د 
م�ست�س����ارين اإيرانيني متواجدين داخل 

املع�سكر.
و�س����ّكل عبد املهدي، بع����د احلادث جلنة 
حتقيقي����ة، فيم����ا قالت جهات باحل�س����د، 
اإن طائرات اأمرييكية م�س����رّية، هاجمت 

اآمريل. الرتكمان" يف  "ح�سد 
 التفا�صيل �ص3 
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نيويورك تاميز: �صربات 
اأمنية واقت�صادية متتالية 
تواجه املواطن العراقي

منتخب ال�صّيدات يوا�صل 
غيابه عن الت�صنيف 
الدويل

القا�صي  �صامل رو�صان املو�صوي 
يكتب: املنطقة اخل�صراء اأم 

املنطقة ال�صوداء؟

د.لطفي حامت يكتب: 
الت�صكيلة الراأ�صمالية 

العاملية والنزعة الوطنية
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القطعات الع�صكرية تالزم احلدود ملنع 
ت�صلل �صجناء احل�صكة



 بغداد/ املدى

توقعت اللجنة املالية يف 
جمل�س النواب اأن تلجاأ 

احلكومة اإىل االقرتا�س 
الداخلي واخلارجي 

لتاأمني رواتب املوظفني 
وم�صروفاتها اليومية، 

الفتة اإىل اأن عودة انتعا�س 
اأ�صعار النفط مرتبطة 

باأزمة كورونا.
يف مقابل ذلك ك�صفت 

اللجنة االقت�صادية يف 
الربملان عن ان عجز 

املوازنة االحتادية لعام 
2020 تفاقم ب�صكل كبري 

لي�صل عند حاجز املئة 
مليار دوالر،  موؤكدة اأن 
تفكر  بداأت  "احلكومة 

باالقرتا�س من احتياطي 
البنك املركزي.

ع�ض���و  م���رزا،  �ض���روان  ويق���ول 
الن���واب  اللجن���ة املالي���ة يف جمل����س 
يف ت�ضري���ح ل�)امل���دى( اإن���ه "م���ن بني 
الأزم���ات التي تواجه الدولة العراقية 
هي هب���وط اأ�ضعار النف���ط وتداعياته 
عل���ى القت�ضاد"، معتقدًا اأن "حل هذه 
امل�ضكلة مرتبط���ة ب�ضكل كبر بتجاوز 
الأزمة ال�ضيا�ضية واأزمة وباء كورونا 

الذي اأثر على احلركة التجارية".
وعلق���ت اأغلب القطاع���ات القت�ضادية 
اأعماله���ا يف الع���راق متا�ضيًا مع حظر 

التج���وال الذي فر�ضت���ه احلكومة مع 
تزاي���د الإ�ضاب���ات بوب���اء كورونا يف 
جمي���ع امل���دن واملحافظ���ات العراقية، 
وبالتزام���ن م���ع ه���ذه الأزم���ة هبطت 
يف  النف���ط  اأ�ضع���ار  مفاج���ئ  ب�ض���كل 

الأ�ضواق العاملية.
ويعتقد مرزا اأن "جتاوز هذه الأزمة 
القت�ضادي���ة على املدى البعيد يتطلب  
اإيجاد م�ض���ادر بديلة للنف���ط لتع�ضيد 
اإيرادات الدول���ة العراقية التي تعتمد 
ما ن�ضبت���ه 93% على النف���ط، اأما على 

املدى الق�ضر يفرت�س تقليل النفقات 
والتوج���ه لالقرتا����س الداخل���ي م���ن 
البن���ك  احتياط���ي  وم���ن  امل�ض���ارف 

املركزي".
ويو�ض���ح النائ���ب ع���ن كتل���ة الحتاد 
الوطني الكرد�ضت���اين اأن "القرتا�س 
م���ن احتياط���ي البن���ك املرك���زي ياأتي 
وف���ق �ض���روط ينظمه���ا قان���ون البنك 
املرك���زي العراق���ي والبن���ك الدويل"، 
منوه���ًا اإىل اأن "ع���دم النتظ���ام بهذه 
ال�ض���روط �ضيقل���ل م���ن قيم���ة الدينار 

���ري حكومة امل�ضتقيل  العراقي". وجتجُ
ع���ادل عبد املهدي �ضل�ضلة من اللقاءات 
ال���وزارات املعنية  م���ع  والجتماعات 
وامل�ضت�ضاري���ن القت�ضادي���ني لإيج���اد 
حلول اآني���ة للخروج من ه���ذه الأزمة 
الراهن���ة الت���ي تعر�س له���ا القت�ضاد 
ا�ضتقال���ة  ت�ضبب���ت  فيم���ا  العراق���ي، 
احلكوم���ة بتاأخر اإر�ض���ال املوازنة اىل 

الربملان منذ اأ�ضهر.
وي�ضي���ف النائ���ب ع���ن ال�ضليمانية اأن 
البن���ك املرك���زي جت���اوز   "احتياط���ي 

اأن  موؤك���دًا  دولر"،  ملي���ار  ال�ضبع���ني 
"حاجة احلكومة العراقية اإىل ملياري 
دولر ت�ضاف اإىل اإيرادات النفط التي 
ت�ضل حوايل اإىل مليار ون�ضف املليار 
دولر �ضهري���ًا ل�ض���د روات���ب املوظفني 

واملوازنة الت�ضغيلية".
وكان م�ضت�ضار رئي�س جمل�س الوزراء 
لل�ض���وؤون املالي���ة مظهر حمم���د �ضالح 
اأك���د ل�)امل���دى( يف ت�ضري���ح �ضابق اأن 
احلكوم���ة العراقية حتت���اج بني ثالثة 
ملي���ارات اإىل اأربع���ة ملي���ارات �ضهريًا 

ل�ض���د رواتب املوظف���ني وم�ضروفاتها 
اليومية"، موؤكدًا اأن رواتب املوظفني 
و�ضتعم���ل  به���ا  امل�ضا����س  ميك���ن  ل 
احلكوم���ة عل���ى دفعه���ا يف توقيتاتها 

املحددة".
ويتوقع النائب الكردي "عودة احلياة 
الطبيعي���ة اإىل ال�ضني �ضينع�س اأ�ضعار  
النفط يف الأ�ضواق العاملية و�ضرتتفع 
الأ�ضع���ار ب�ض���كل تدريج���ي"، م�ض���ددًا 
عل���ى  اأن "و�ض���ول اأ�ضع���ار النفط اإىل 
ال�ضع���ار الطبيعية يعتمد على جتاوز 

اأزمة كورونا".
يف  املالي���ة  اللجن���ة  ع�ض���و  ويرج���ح 
جمل�س الن���واب اأن "الأزمة قد تنتهي 
يف ف���رتة ال�ضهري���ن املقبل���ني اأو اأكرث 

بقليل ".
م���ن جهته���ا، رجح���ت ع�ض���و اللجن���ة 
القت�ضادي���ة ن���دى �ضاك���ر اأن "تق���وم 
احلكوم���ة  بالقرتا�س م���ن احتياطي 
البنك املركزي وم���ن �ضندوق التقاعد 
وم���ن امل�ض���ارف احلكومي���ة الأخرى 
لتج���اوز اأزمة هب���وط اأ�ضعار النفط"، 
كا�ضفة اأن "عجز املوازنة تفاقم ب�ضكل 

كبر خالل هذه الأيام".
وتب���ني �ضاك���ر يف ت�ضري���ح ل�)امل���دى( 
اأن "اقت�ضادن���ا ريع���ي يتاأث���ر ب�ض���كل 
كب���ر  ب�ضبب انخفا����س اأ�ضعار النفط 
يف الأ�ض���واق وال���ذي �ضي���وازي �ضعر 
كل���ف اإنتاج برميل النف���ط  العراقي"، 
الداخل���ي  "القرتا����س  اأن  معتق���دة 

واخلارجي هما  الأقرب للحكومة".
وكان رئي�س احلكوم���ة املكلف عدنان 
ال���زريف اأ�ض���ار يف وق���ت �ضاب���ق اىل 
املخاط���ر التي خلفه���ا تراج���ع اأ�ضعار 
بق���درة  ثقت���ه  عل���ى  م�ض���ددًا  النف���ط، 
الع���راق  على تخط���ي الأزمة اجلديدة 
لمتالكه من ال���رثوات ما يعو�ضه من 

اخل�ضائر".
وت�ضيف النائبة اأن "تعايف القت�ضاد 
العراقي مرتبط بانتهاء وباء كورونا  
دّم���ر  "م���ن  اأن  الع���امل"، معتق���دة  يف 
القت�ضاد العراقي ه���و اإهمال القطاع 
ال�ضناع���ي والزراع���ي واآف���ة الف�ض���اد 
وع���دم ال�ضتفادة من اإي���رادات املنافذ 

احلدودية".
وقط���ع البنك املرك���زي الطري���ق اأمام 
خي���ار طب���ع العمل���ة ال���ذي لوح���ت به 
احلكومة للتغطية على عجز املوازنة. 
واأك���د البن���ك اأن قانون���ه ل ي�ضم���ح له 
باإقرا����س احلكومة �ض���واء عن طريق 
الطب���ع اأو اأي طري���ق اآخ���ر مبا�ضر اأو 

غر مبا�ضر.
وتتاب���ع ع�ض���و اللجن���ة القت�ضادي���ة 
اأن ي�ض���ل عج���ز  املحتم���ل  "م���ن  اأن���ه 
املوازنة احلالية اىل �ضقف املئة مليار 
دولر ب�ضب���ب ت���دين اأ�ضعار النفط يف 

الأ�ضواق العاملية".
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الحكومة توّفر ن�صف الرواتب 
موازنة 2020 املتاأخرة: العجز و�صل لـ100 مليار دوالر! وتبحث عن قرو�س الإكمالها

اللجنة القانونية 
يف اجتماع 
�شابق ملناق�شة 
املوازنة

 بغداد / المدى

ط����رح النائ����ب عن تحال����ف �ضائ����رون ريا�����س الم�ضعودي، 
طريقتي����ن عل����ى مجل�����س الن����واب للت�ضويت عل����ى حكومة 
رئي�����س ال����وزراء المكل����ف عدن����ان الزرفي في ظ����ل انت�ضار 

فايرو�س كورونا. 
وق����ال الم�ضعودي، في ت�ضريح �ضحفي اإن "العراق يعي�س 
ف����ي حال����ة خا�ض����ة، ب�ضبب الظ����رف ال�ضحي، بع����د انت�ضار 
وب����اء كورونا، وله����ذا فاأن عقد جل�ض����ة البرلمان للت�ضويت 
عل����ى حكومة عدنان الزرف����ي، يجب اأن تك����ون بطريقتين، 
الطريق����ة الأولى من خالل الت�ضوي����ت اللكتروني عن بعد 
عب����ر نظام خا�س يكون الت�ضويت عبر الهاتف اأو المواقع 

الألكترونية".
وبّي����ن الم�ضعودي اأن "الطريقة الثاني����ة، الت�ضويت داخل 
مجل�س الن����واب، ب�ضرط ع����دم ح�ضور موظف����ي البرلمان، 
خ�ضو�ض����ًا اأن عدده����م يقترب م����ن 2000 موظف، وح�ضر 
الح�ضور بالنواب، والعاملين الذين يتعلق عملهم بق�ضية 
الت�ضويت تحت قبة البرلمان، كما اأن "ح�ضور النواب الى 
جل�ضة الت�ضوي����ت، يجب اأن يكون وف����ق اإجراءات �ضحية 
م�ضّددة، من خالل تعقيم النائب و�ضيارته وحمايته وكذلك 

المبنى، وحر�س البرلمان".
وخت����م النائب عن تحالف �ضائ����رون اإن "الو�ضع ال�ضحي، 
من حيث تاأثيره على عقد الجل�ضة، يجب اأن ل يتخذ ذريعة 
اأو ع����ذرًا، فهات����ان الطريقت����ان، يجب العمل عل����ى اأحدهما، 

دون تعطيل عملية ت�ضكيل الحكومة الجديدة".
وفي �ضياق مت�ضل، اأكد النائب عن تحالف �ضائرون عبا�س 
علي����وي، اأن رئي�س الوزراء المكلف عدنان الزرفي يتحرك 
في الوقت الحالي لإقناع الكتل ال�ضيا�ضية لتمرير حكومته، 

فيما بّين اأن الكابينة الوزارية لم تكتمل حتى الآن.
وق����ال علي����وي اإن "الزرفي يدرك رف�س الق����وى ال�ضيا�ضية 
له ويتحرك ف����ي الوقت الحالي لإقناعها بحكومته لتحقيق 
تمريره����ا داخل مجل�����س الن����واب"، لفتًا ال����ى اأن "زيارته 

لالأنبار هي جزء من تحركاته ال�ضيا�ضية".
واأ�ض����اف اأن "رئي�����س ال����وزراء المكل����ف ل����م يكم����ل كابيته 
الوزارية حت����ى الآن ويحاول اإقناع الكت����ل ال�ضيا�ضية قبل 

اإر�ضاله����ا لمجل�����س الن����واب"، مبينًا اأن "رف�����س الزرفي اأو 
قبول����ه �ضينح�ض����ر بت�ضويت مجل�س الن����واب خالل جل�ضة 
من����ح الثق����ة". وكان رئي�����س الجمهوري����ة، بره����م �ضال����ح، 
ق����د كّل����ف الثالث����اء )17 اآذار 2020(، رئي�����س كتل����ة الن�ضر 
النيابية، عدنان الزرفي، بت�ضكيل الحكومة الجديدة، خلفًا 
للمكل����ف ال�ضابق محمد توفيق عالوي، والذي قدم اعتذارًا 

ر�ضميًا عن ت�ضكيل الحكومة.
بالمقاب����ل، اأكد النائب عن تحالف الفتح مختار المو�ضوي، 
اأم�����س الثني����ن، اأن �ض����ركاء الكت����ل ال�ضيعية ل����ن ي�ضمحوا 
بتمري����ر حكومة رئي�����س ال����وزراء المكلف عدن����ان الزرفي 

داخل مجل�س النواب.
واأ�ض����اف ع�ض����و كتلة الفت����ح المعار�ض����ة للزرف����ي، اأن "ما 
ح����دث م����ن عملية تكلي����ف لعدن����ان الزرفي من قب����ل رئي�س 
الجمهورية برهم �ضالح انق����الب على ال�ضراكة". واأو�ضح 
اأن "الطريق����ة الت����ي كلف به����ا الزرفي تعتبر خرق����ًا فا�ضحًا 

للد�ضتور وتجاهل للكتلة الأكبر".
وف����ي �ضي����اق مت�ضل، ق����ال النائب الآخر ف����ي تحالف الفتح 
هم����ام التميم����ي، اأن ق�ضي����ة تمرير حكوم����ة المكلف عدنان 
الزرف����ي و�ضل����ت الى طري����ق م�ضدود وم����ا علي����ه اإل تقديم 
اعت����ذاره حفاظ����ًا على م����اء الوج����ه، م�ضيرًا ال����ى اأن القوى 

ال�ضيا�ضية تو�ضلت الى مراحل متقدمة بت�ضمية البديل.
واأ�ض����ار التميم����ي ال����ى اأن "ق�ضي����ة رف�����س تمري����ر حكومة 
الزرفي و�ضلت الى مراحلها النهائية دون اأن يحقق الأخير 
اأي تق����دم في مفاو�ضته مع الكت����ل ال�ضيا�ضية ب�ضبب وجود 
فريقين الأول المعار�س والثاني القوى ال�ضّنية والكردية 
الت����ي اأعلنت �ضراحة باأنه����ا بانتظار توافق �ضيعي دون اأن 
تمنحه دعمًا ر�ضمي����ًا". واأ�ضاف اأن "الكتل ال�ضيا�ضية التي 
دعمت الزرفي ومنها �ضائرون بداأت ت�ضكك بنواياه ب�ضبب 
عر�ضه تنازلت ومنح بع�س الفئات ح�ضة في الوزارات"، 
مطالب����ا الزرف����ي ب�"تقديم اعت����ذاره كما فع����ل �ضلفه عالوي 
للحف����اظ على ماء الوجه والإبقاء عل����ى عالقاته الوّدية مع 

الجميع". 
واأ�ض����ار التميم����ي اإل����ى اأن "الق����وى ال�ضيعي����ة و�ضل����ت الى 
مراحل نهائية بت�ضمية البديل الجديد"، موؤكدًا اأن "حكومة 

عدنان الزرفي �ضوف لن تجُمرر".

 بغداد / المدى

قّدم رئي�س لجنة الأوقاف وال�ضوؤون 
الدينية في مجل�س النواب، ح�ضين 
الي�ضاري، اأم����س الإثنين، 4 طلبات 
اإل���ى رئي����س الحكوم���ة الم�ضتقيل���ة 
عادل عب���د المه���دي، لتج���اوز اأزمة 

فايرو�س كورونا.
تلق���ت  بي���ان  ف���ي  الي�ض���اري  وق���ال 
)الم���دى( ن�ضخ���ة منه: نظ���رًا لكثرة 
الطلب���ات الت���ي ت���رد اإلين���ا ف���ي ظل 
الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا 
العزيز، من ا�ضتمرار حظر التجوال 
كورون���ا  فايرو����س  تف�ض���ي  لمن���ع 
وال���ذي �ضّب���ب �ضل���اًل تام���ًا للحرك���ة 
الجتماعي���ة والقت�ضادية، مما بّين 
اأثره الوا�ضح عل���ى اأفراد المجتمع 
م���ن الك�ضب���ة والعاملي���ن بالأج���ور 
اليومي���ة، نقت���رح جملة م���ن النقاط 
المهمة الت���ي باتت من ال�ضروريات 
الملّح���ة ف���ي الوق���ت الحا�ضر وهي 

كالتالي:
1-  �ضرف منحة مالية للعوائل ذات 
الدخ���ل المحدود قدره���ا )100 األف 
دينار( لكل فرد وبال�ضرعة الممكنة.

الم�ضمولي���ن  روات���ب  �ض���رف    -2
ب�ضبكة الحماية الجتماعية �ضهريًا.

مف���ردات  توزي���ع  ا�ضتكم���ال    -3
البطاقة التموينية لالأ�ضهر الما�ضية 

وب�ضكل �ضريع.
 4- في حال عدم ا�ضتطاعة الحكومة 
تنفيذ النقطة رقم واحد عليها تزويد 
المواط���ن بح�ض���ة غذائي���ة اإ�ضافية 
كامل���ة ل���كل عائلة وح�ض���ب البطاقة 

التموينية.
وقبل �ضاعات من تقديم الطلب، اأكد 
رئي�س الوزراء الم�ضتقيل عادل عبد 
المه���دي، اأن العراق اتخ���ذ قرارات 

مبك���رة ب�ض���اأن كورونا، فيم���ا اأ�ضار 
بالفايرو����س  الإ�ضاب���ات  اأن  ال���ى 
قليل���ة على الرغم م���ن موقع العراق 

الجغرافي.
وق���ال مكت���ب عبد المه���دي في بيان 
تلقت )المدى( ن�ضخ���ة منه "اللجنة 
العلي���ا لل�ضحة وال�ضالم���ة الوطنية 
لمكافح���ة جائح���ة كورون���ا عق���دت 
رئي����س  برئا�ض���ة  الأول  اجتماعه���ا 
مجل�س الوزراء عادل عبدالمهدي"، 
مبين���ًا اأنه "في بداي���ة الجل�ضة تمت 
قراءة �ض���ورة الفاتحة عل���ى اأرواح 
ال�ضحاي���ا والدع���اء بال�ضفاء لجميع 
الم�ضابي���ن". واأثن���ى عب���د المهدي 
المالكات  وت�ضحيات  جه���ود  "على 
و�ضكره���م  والتمري�ضي���ة  الطبي���ة 
با�ض���م ال�ضع���ب العراق���ي"، م�ضي���دًا 
ب�"جهود التوعية وحمالت التطوع 

والتبرع والتكافل الجتماعي".
�ضك���ره  المه���دي  عب���د  وق���دم   

العلي���ا  الديني���ة  ل�"المرجعي���ة 
لتوجيهاتها ال�ضديدة، والدول التي 
وقف���ت م���ع الع���راق بمواجه���ة هذه 
الأزم���ة"، م�ضي���رًا ال���ى اأن "ت�ضكيل 
ه���ذه اللجن���ة ج���اء نتيج���ة تجرب���ة 
�ضهرين من العمل والتقدم الحا�ضل 
وتقدي���م  ال�ضعوب���ات  وتج���اوز 

الحلول والت�ضهيالت الالزمة".
واأ�ض���اد اأي�ض���ًا ب�"عم���ل لجن���ة الأمر 
الت���ي قام���ت بعم���ل  الديوان���ي 55 
كبي���ر"، مو�ضح���ًا اأن "العراق اتخذ 
منظم���ة  ب�ضه���ادة  مبك���رة  ق���رارات 
ال�ضح���ة العالمي���ة وتحقي���ق نتائج 
جيدة ف���ي ال�ضيط���رة عل���ى الو�ضع 
وقل���ة الإ�ضاب���ات عل���ى الرغ���م م���ن 
موقع���ه الجغراف���ي وقيا�ض���ًا ب���دول 

متقدمة وتمتلك قدرات هائلة".
ا�ضتمع���ت  فق���د  البي���ان  وبح�ض���ب   
اللجنة لعر�س قّدم���ه وزير ال�ضحة 
الو�ض���ع  تط���ورات  ع���ن  والبيئ���ة 

ال�ضحي وعدد الإ�ضابات والوفيات 
ف���ي  وال�ضتع���دادات  والإج���راءات 

عموم البالد.
 وج���رى بحث الو�ض���ع القت�ضادي 
ال�ض���وق  حاج���ات  وتوفي���ر 
دخ���ول  وت�ضهي���ل  والمواطني���ن 
الغذائي���ة  والم���واد  الب�ضائ���ع 
المتكد�ض���ة ف���ي المناف���ذ الحدودية، 
التمويني���ة  الح�ض���ة  وتوفي���ر 

والت�ضهيالت الأخرى الالزمة.
وتم خالل الجتماع، بح�ضب البيان، 
"بح���ث القرارات التي تدعم جهود 
ِح���د م���ن خط���ر  مكافح���ة الوب���اء وتجُ
انت�ضاره بين اأبناء ال�ضعب العراقي، 
بما في ذلك المتعلقة بتقييم الو�ضع 
ف���ي الإ�ضالحيات ودرا�ض���ة اإ�ضدار 
عفو ع���ن ال�ضجناء والموقوفين من 
غي���ر مرتكب���ي الجرائ���م الرهابي���ة 
والف�ض���اد، والعدي���د م���ن الق���رارات 
الهام���ة والعاجل���ة والت���ي �ضت�ضدر 

لحقًا".
ال���ى ذل���ك، ط���رح رئي����س ال���وزراء 
المكل���ف عدن���ان الزرف���ي، خطة من 
�ضب���ع نقاط لتجاوز اأزم���ة فايرو�س 

كورونا.
ف���ي  موقع���ه  عل���ى  الزرف���ي  وق���ال 
اإع���ادة  ه���ي  "الخط���ة  اإن  )تويت���ر( 
خت�ض���ة  المجُ الزم���ة  خلي���ة  ت�ضكي���ل 
بمواجهِة فايرو����س كورونا لتكون 
برئا�ض���ة رئي����س مجل����س ال���وزراء 
ال�ضل���ة،  ذي  ال���وزراء  وع�ضوي���ة 
عل���وم  مج���ال  ف���ي  ومخت�ضي���ن 

الفيرو�ضات والأوبئة".
تت�ضم���ن  "الخط���ة  اأن  واأ�ض���اف 
تخ�ضي�س موازن���ة منا�ضبة لتوفير 
الفايرو����س،  مواجه���ة  م�ضتلزم���ات 
وت�ضخير كاف���ة الإمكانيات الوطنية 
ف���ي القط���اع الحكوم���ي والخا�س، 
ودعم المنظم���ات الدولية لمواجهة 
احتم���الت تف�ض���ي الفايرو����س على 
نط���اق وا�ضع، بالإ�ضاف���ة اإلى اتخاذ 
والالزم���ة،  ال�ضارم���ة  الإج���راءات 
لتطويق انت�ض���ار الفايرو�س وبقوة 

القانون".
واأك���د الزرف���ي، اأن "الخطة تت�ضمن 
�ضاعدة من  اأي�ض���ًا طلب الع���ون والمجُ
الع���راق  لرف���د  الدول���ي،  جتم���ِع  المجُ
ال�ضحي���ة  والم���واد  بالخب���رات 
المطلوب���ة لمواجه���ة ه���ذا الوب���اء، 
اأم���ام  المج���ال  فت���ح  ع���ن  ف�ض���اًل 
ب���ادرات المجتمعية، لدعم جهود  المجُ
مكافحة الوباء وتاأمين الم�ضاعدات 
التي تقل���ل من اأ�ض���رار المر�س في 
النواح���ي المختلف���ة، بالإ�ضافة اإلى 
العم���ل على توفير الم���واد الغذائية 
الأ�ضا�ضية ف���ي الأ�ضواق، وتوزيعها 
�ضمن الح�ض���ة التموينية لم�ضاعدة 

ذوي الدخل المحدود".

�صائرون تقرتح الت�صويت على حكومة 
الرزيف عرب الهاتف 

الفتح تعول على "�صركاء" لالإطاحة بالمكلف  ملف الفايرو�س على طاولة رئي�صي الوزراء الم�صتقيل والمكلف 

مقرتح برملاين من 4 نقاط مل�صاعدة �صريحة مت�صررة من كورونا

قطعات اجلي�ش تتفقد املدنيني خالل حظر التجوال ... عد�شة : حممود روؤوف



 بغداد / المدى

�س���باح يوم اأم�س توغلت الآليات الع�سكرية 
ف���ي مناط���ق نائي���ة ق���رب الح���دود العراقية 
م���ن  ال�س���ورية تح�س���بًا لدخ���ول م�س���لحين 
عنا�س���ر داع����س هرب���وا م���ن �س���جن داخ���ل 

الأرا�سي ال�سورية.
)الم���دى(  تابعت���ه  للجي����س  بي���ان  وق���ال 
اأم����س الثني���ن، اإن���ه "بع���د ورود معلومات 
ا�ستخباراتية دقيقة بدخول مجاميع م�سلحة 
من الحدود ال�سورية م�ستغلين ان�سغال البلد 
بفايرو�س كورونا، انطلق���ت �سباح الثنين 
عملي���ة ربي���ع النت�س���ار الكب���رى بم�ساركة 
قطع���ات الجي�س العراق���ي والح�سد ال�سعبي 
م���ن قي���ادة عمليات نين���وى و�س���اح الدين 
لتطهي���ر جزي���رة نين���وى وجزي���رة �س���اح 

الدين".
ف���ي  الم�سارك���ة  "القطع���ات  اأن  واأو�س���ح 
العملي���ات ه���ي ل���واء44 اأن�س���ار المرجعية 
وعمليات نينوى للح�سد ال�سعبي والهند�سة 
للح�س���د  المي���دان  وهند�س���ة  الع�سكري���ة 
ال�سعب���ي، اإل���ى جانب عمليات �س���اح الدين 
المتمثل���ة بالف���وج التكتيك���ي وف���وج �سوات 
والف���وج الأول والثان���ي ل���واء 91 الجي����س 
العراق���ي والف���وج العا�س���ر ط���وارئ �ساح 
الدي���ن ول���واء51 ح�س���د �سعب���ي بم�سان���دة 
طي���ران الجي����س ومقاوم���ة ال���دروع للح�سد 

ال�سعبي".
الأنب���ار  عملي���ات  قي���ادة  اأعلن���ت  بدوره���ا، 
للح�سد ال�سعبي، اأم�س الثنين، �سد تعر�س 
لتنظي���م داع�س على منطق���ة عكا�سات غربي 

المحافظة.
وقال نائب قائد عمليات الأنبار للح�سد اأحمد 
ن�سر الله في بيان تلقت )المدى( ن�سخة منه، 
اإن "الل���واء 18 ف���ي الح�سد ال�سعب���ي التابع 
لقيادة عمليات الأنبار، تمكن من �سد تعر�س 
لع���دد من الإرهابيين حاول���وا التعر�س على 
قطع���ات الح�س���د ال�سعب���ي لك���ن �سرع���ة الرد 

ح�سمت الموقف لأبطال الح�سد".
واأ�ساف ن�س���ر الله، اأن "الهج���وم اأ�سفر عن 
ج���رح عن�سرين من حر�س الح���دود ومقاتل 
م���ن الح�س���د ال�سعب���ي تابع لل���واء 18 حيث 
ا�ستخ���دم الع���دو ع���ددًا م���ن قناب���ر اله���اون 

والأ�سلحة المتو�سطة والخفيفة لكنهم لذوا 
بالف���رار في عمق ال�سح���راء بعد الرد القوي 

من اأبطالنا في الح�سد ال�سعبي".
واأعل���ن العراق ع���ام 2017 تحقي���ق الن�سر 
اأرا�سي���ه،  كام���ل  با�ستع���ادة  داع����س  عل���ى 
الت���ي كانت تق���در بنحو ثل���ث م�ساحة الباد 
لك���ن   ،2014 �سي���ف  التنظي���م  اجتاحه���ا 
التنظي���م ل ي���زال يحتفظ بخاي���ا نائمة في 
مناط���ق وا�سعة بالعراق وي�سن هجمات بين 

فترات متباينة.
وزادت وتي���رة هجم���ات م�سلحي���ن ي�ستب���ه 
باأنهم من تنظيم داع�س، خال الأ�سهر القليلة 
الما�سي���ة، وب�سكل خا�س ف���ي المنطقة بين 
محافظ���ات كركوك و�س���اح الدي���ن وديالى 

المعروفة با�سم "مثلث الموت".
ي���وم  اندلع���ت  ق���د  �سغ���ب  اأعم���ال  وكان���ت 
الأح���د داخ���ل �سج���ن ُتدي���ره ق���ّوات �سوريا 
الديموقراطّية وُيحتجز فيه عنا�سر مّتهمون 

بالنتم���اء لتنظيم داع�س، في وقت اأقدم عدد 
م���ن ال�سجن���اء عل���ى الف���رار، وف���ق المر�سد 

ال�سوري لحقوق الإن�سان وم�سادر كردية.
واأّك���د حدوث التمرد م�س���در اأمني في قّوات 
�سوري���ا الديموقراطّي���ة الت���ي ُتدي���ر �سج���ن 
غويران ف���ي مدينة الح�سك���ة ب�سمال �سرقي 

�سوريا.
وقال لوكالة فران����س بر�س طالبًا عدم ك�سف 
ا�سم���ه اإّن �سجناء من تنظي���م داع�س تمّردوا 

داخل ال�سجن.
واأ�س���اف اأن بع�سه���م خرج���وا "اإل���ى �ساحة 
حال���ة  "هن���اك  اأّن  اإل���ى  م�سي���رًا  ال�سج���ن"، 

ا�ستنفار من قبل القّوات الأمنّية".
وتح���ّدث ع���ن "فرار ع���دد م���ن الدواع�س من 
ال�سج���ن"، موؤّكدًا اأّن "عملي���ات البحث عنهم 

م�ستمّرة".
ولف���ت الم�س���در الأمن���ي اإل���ى اأّن "طائ���رات 
ال�سج���ن  ف���وق  تج���ول  الدول���ي  التحال���ف 

والمنطقة".
م���ن جهت���ه، ق���ال المتح���ّدث با�س���م التحالف 
اإّن  كاغن���ز  مايل���ز  الكولوني���ل  الدول���ي 
"التحالف ُي�ساعد �سركاءنا في قّوات �سوريا 
الديموقراطّي���ة ف���ي المراقب���ة الجّوية خال 

قيامهم باإخماد التمّرد" في ال�سجن.
واأو�سح لفران�س بر�س اأّن "عنا�سر من رتب 
متدّني���ة ف���ي تنظيم داع����س" معتقلون داخل 

هذا ال�سجن.
لحق���وق  ال�س���وري  المر�س���د  ق���ال  ب���دوره، 
الإن�س���ان اإّن اأربعة اأفراد على الأقّل فّروا من 

ال�سجن.
واأ�س���اف اأن عنا�س���ر ف���ي التنظي���م ه���م من 
قام���وا بالتمّرد، لفت���ًا اإل���ى اأّن عملية البحث 

عنهم جارية.
�سوري���ا  ق���ّوات  با�س���م  المتح���ّدث  وكت���ب 
الديموقراطّية م�سطفى بالي على )تويتر(: 
"ق���ام ال�سجناء بتك�سي���ر الجدران الداخلية 

لل�سجن وخلعوا الأبواب الداخلية".
ال�سج���ن،  داخ���ل  متوّت���ر  "الو�س���ع  وتاب���ع 
وق���ّوات مكافحة الإرهاب تح���اول ال�سيطرة 
على الو�س���ع. اأر�سلنا المزيد من التعزيزات 

وقوات مكافحة الإرهاب اإلى ال�سجن".
وبح�سب المر�سد، ي�سّم ال�سجن "اأكثر من 5 
اآلف عن�سر م���ن جن�سّيات مختلفة" مّتهمين 

بالنتماء اإلى تنظيم داع�س.
المعرك���ة �س���د  قي���ادة  م���ن  وبع���د �سن���وات 
التنظيم في �سوريا، ل تزال القوات الكردية 
تحتج���ز نحو 12 األف اإرهابي داخل عدد من 
ال�سجون في �سمال �سرق���ي �سوريا، بح�سب 
اإح�ساءاته���م. وم���ن بي���ن ه���وؤلء �سوريون 
وعراقي���ون، ف�س���ًا عن م���ا بي���ن 2500 اإلى 

3000 اأجنبي من حوالى خم�سين دولة.
اإلى ذل���ك قال ط���ارق الب�سي�س���ي، الخبير في 
عملي���ة  اإن  الإرهابي���ة،  الجماع���ات  �س���وؤون 
تهري���ب ال�سجناء من الح�سكة تتم بالتن�سيق 
مع الأتراك اللذين يحتلون جزءًا من ال�سمال 

ال�سرقي لدولة �سوريا.
واأك���د الب�سي�سي اأنه ل يوجد فرق بين معظم 
اأو  داع����س  �س���واء  الإرهابي���ة،  التنظيم���ات 
جبه���ة الن�سرة اأو القاع���دة اأو الإخوان، لأن 
جميعه���م يفك���رون ف���ي طريقة اله���روب من 

جرائمهم با�ستغال الأزمات.
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وف���ي ت�سري���ح غي���ر م�سب���وق لرئي����س 
وزراء حكوم���ة "الغياب الطوعي" عادل 
عبد المهدي، بدا وكاأنه ي�سير الى مواقع 
عراقية قد تتعر�س للق�سف من جهات لم 

يذكرها.
وق���ال عبد المه���دي في بيان اأم����س ، اإنه 
يتاب���ع "بقلق المعلوم���ات التي تر�سدها 
قواتن���ا م���ن وجود طيران غي���ر مرخ�س 
ع�سكري���ة  مناط���ق  م���ن  بالق���رب  ب���ه" 
ف���ي "�سبايك���ر ومع�سك���ر ال�سه���داء ف���ي 
الدوز ومط���ار حليوة ومع�سك���ر اأ�سرف 

والمن�سورية وغيرها".
وحّذر رئي�س ال���وزراء حكومة ت�سريف 
"باأعم���ال  القي���ام  مغب���ة  م���ن  الأعم���ال، 
حربي���ة م�س���ادة مدان���ة وغي���ر مرخ�س 
به���ا"، معتب���رًا ذل���ك باأن���ه "تهدي���د لأمن 
المواطنين وانته���اك لل�سيادة ولم�سالح 

الباد العليا".
وف���ي تم���وز الما�س���ي، ق�سف���ت طائ���رة 
مجهول���ة مع�سك���ر ال�سه���داء ف���ي ناحي���ة 
الدي���ن  �س���اح  �سرق���ي  �سم���ال  اآمرل���ي، 
)وهو اأحد المع�سكرات التي ذكرها بيان 
عب���د المهدي الأخي���ر(، وت�سب���ب بجرح 
ال�سعب���ي،  للح�س���د  تابعي���ن  عن�سري���ن 

بح�سب الرواية الحكومية.
ونفت وا�سنطن، اآن���ذاك م�سوؤوليتها عن 
الهج���وم، فيما ت�سربت معلومات حينها، 
باأن الق�سف كان موجهًا �سد م�ست�سارين 

اإيرانيين متواجدين داخل المع�سكر.
و�س���ّكل عبد المهدي، بع���د الحادث لجنة 
تحقيقي���ة، فيم���ا قال���ت جه���ات بالح�سد، 
اإن طائ���رات اأميريكية م�سّي���رة، هاجمت 

اآمرلي. التركمان" في  "ح�سد 
"�سبايك���ر"،  ال�سهي���رة  القاع���دة  اأم���ا 
فمع���روف اإنه���ا ت�سم قوات م���ن الجي�س 
وال�سرط���ة، بال�سافة ف�سائل من الح�سد 
ال�سعب���ي، وكذل���ك الح���ال م���ع "مع�سكر 
يع���رف  كان  الجدي���د" وال���ذي  الع���راق 

بال�سابق ب�"مع�سكر اأ�سرف".
و"اأ�سرف"، �سمال بعقوبة، كان ي�سم في 
ال�ساب���ق قوات اإيراني���ة معار�سة للنظام 
ف���ي الجمهوري���ة ال�سامي���ة، المعروفة 
ب�"مجاه���دي خلق"، تحول فيما بعد الى 

مقر رئي�س لقوات الح�سد في ديالى.
اأم���ا مط���ار حليوة �سرق داق���وق )جنوب 
كركوك(، في�سم اأي�سًا ف�سائل من الح�سد 
ال�سعبي، وكذلك الحال في المن�سورية، 

�سمال �س���رق بعقوب���ة، وب�سماية جنوب 
�س���رق بغداد. واأعرب الجي�س الأميركي، 
موؤخ���رًا، عن مخاوفه حيال تهديدات قال 
اإنها "و�سيكة من قوات مدعومة من اإيران 
للق���وات الأميركية في الع���راق"، والتي 
اأ�سبح���ت الآن في حال���ة تاأهب ق�سوى. 
المتح���دة  الولي���ات  اإن  اإي���ران  وتق���ول 
ت�س���ن "حربًا نف�سي���ة". وق���ال قائد كبير 
ف���ي الحر�س الث���وري الإيراني اإن باده 

�سترد على اأي خطوات عدائية اأميركية. 
وقال المر�سد اليراني علي خامنئي يوم 
الثاث���اء الما�س���ي، اإن طه���ران ل ت�سعى 
للحرب مع الوليات المتحدة على الرغم 
م���ن التوت���ر المتزاي���د ب�س���اأن العقوبات 
الأميركية والق���درات النووية الإيرانية 

وبرنامجها ال�ساروخي.
وقبل اأيام قال الكابتن بيل اأوربان، وهو 
متحدث با�س���م القيادة المركزية للجي�س 

الأميرك���ي اإن التحال���ف الدول���ي زاد من 
"م�ستوى و�سع قواته"، وهو الم�سطلح 
ال���ذي ع���ادة م���ا ي�ستخ���دم لاإ�س���ارة اإلى 
م�ست���وى التاأهب الذي يهدف اإلى حماية 

القوات.
وقال اأوربان ")عملية العزم ال�سلب( عند 
اأعلى م�ستوى للتاأهب الآن بينما نوا�سل 
المراقبة عن كث���ب لأي تهديدات حقيقية 
اأو محتمل���ة و�سيك���ة للق���وات الأميركية 

في العراق". وكان ي�سي���ر بعملية العزم 
ال�سلب اإل���ى عملية التحالف �سد مقاتلي 

"داع�س".
واأر�سل���ت الولي���ات المتح���دة، موؤخرًا، 
ب���ي-52  وقاذف���ات  طائ���رات  حامل���ة 
و�سواريخ باتريوت اإلى ال�سرق الأو�سط 
في ا�ستعرا�س للقوة في مواجهة ما قال 
م�سوؤول���ون اأميركيون اإنه تهديد للقوات 

والم�سالح الأميركية في المنطقة.

فرح بطعم الخوف
ف���ي الط���رف الآخ���ر م���ن الح���دث، يبدو 
الم�سهد معق���دًا مع اإعان قوات التحالف 
المتح���دة  الولي���ات  تقوده���ا  الت���ي 
ف���ي  الراب���ع  الموق���ع  م���ن  الن�سح���اب 

العراق.
وقالت قيادة العمليات الم�ستركة، اأم�س، 
اإن ان�سح���اب التحال���ف الدول���ي من مقر 
له ف���ي قي���ادة عمليات نين���وى، جاء بعد 
"حوارات مثمرة" بين الطرفين )العراق 

والتحالف(.
الق���وات  ان�سح���اب  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
الق���وى  لأغل���ب  مطالب���ًا  كان  الجنبي���ة 
ال�سيعي���ة، اإل اأنه���ا ب���دت قلق���ة م���ن ذل���ك 

الإخاء وتتمنى التراجع عنه.
وق���ال نواب ع���ن تحالف الفت���ح )المظلة 
ال�سيا�سي���ة للح�س���د ال�سعب���ي(، اإن ذل���ك 
الن�سحاب "يعط���ي انطباعًا لأمر خطير 

تدّبره الوليات المتحدة".
واأ�ساروا الى ان القوات الميركة تركت 
واإنه���ا  مك�سوف���ة،  لأنه���ا  المواق���ع  تل���ك 
)الق���وات( تري���د حماي���ة نف�سه���ا خل���ف 
منظومة "باتري���وت ال�ساروخية" التي 
يتوق���ع اأن ُتن�س���ر ف���ي بع����س المواق���ع 

الع�سكرية في العراق.
 من جهته قال م�سدر اأمني في النبار في 
حديث م���ع )المدى( اأم����س، اإن "القوات 
الميركية المن�سحبة من القواعد الأربع 
عادت الى مع�سكر عي���ن الأ�سد في غربي 

الأنبار".
ومن المحتمل اأن ت�سلم القوات الميركية 
قواعد اأخ���رى، مثل ب�سماي���ة في جنوب 

�سرقي بغداد، ومواقع اأخرى.
ويق���ول الم�س���در ال���ذي طلب ع���دم ن�سر 
الكث���ر  ه���ي  الأ�س���د  "قاع���دة  ا�سم���ه: 
تح�سين���ا بي���ن القواعد الخ���رى – على 
الرغم م���ن اإنها تعر�ست لهج���وم اإيراني 
قبل �سهري���ن – و�ستن�سر فيها قريبًا جدًا 

منظومة باتريوت".
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تتمنى تراجع التحالف عن 
قرار االن�سحاب: يخططون 
الأمر مريب 

اأعاد البيان االأخييري لرئي�ص الوزراء امل�ستقيل عادل عبد املهدي، حول وجود "طريان غري مرخ�ص" يف 
�سمال بغداد، احلديث مرة اأخرى عن "�سيناريو" هجوم اأمريكي على ف�سائل م�سلحة داخل العراق. ياأتي 
ذلك يف وقت توا�سييل فيه القوات االأمريكية والتحالف الدويل، اإخالء قواعدها يف العراق، بينما يزداد 

معها �سكوك بع�ص القوى ال�سيعية من وجود "اأمر مريب" وراء ذلك االن�سحاب.

قوات التحالف 
خالل ت�سليم مقر 
نينوى اأم�س 

القطعات الع�سكرية تالزم احلدود ملنع ت�سلل �سجناء احل�سكة

 بغداد / املدى

واأ�ساف���ت القي���ادة اأن "ت�سلي���م املوقع مت بع���د ان�سحاب 
التحال���ف الدويل منه وفق التزام���ه باإعادة املواقع التي 
كان ي�سغله���ا �سم���ن القواع���د، واملع�سك���رات الع�سكرية 

العراقية.
وكان���ت قوات التحالف ال���دويل قد اأعادت، ي���وم الأحد، 
مع�سكر K1 يف حمافظة كركوك، اإىل القوات العراقية. 
اجلدير بالذكر، اأن قاعدة k1 تعر�ست لهجمات بع�سرات 
ال�سواري���خ ن���وع كاتيو�س���ا، م���ّرات عدة خ���ال الأ�سهر 

املا�سية.
كما اأعادت بعثة التحالف الدويل، يوم اخلمي�س املا�سي 
املوق���ع الذي كان���ت ت�سغل���ه يف قاعدة القي���ارة اجلوية، 

جنوب املو�سل. 
وب���داأت ق���وات التحال���ف ال���دويل بتقلي����س قواعده���ا 
يف الع���راق، بت�سلي���م اأول قاع���دة ع�سكري���ة اىل اجلي�س 
العراقي، بعد اأي���ام من تقدمي احلكومة العراقية �سكوى 
دولية، �سد النتهاكات الأمريكي��ة التي ت�سببت مبقتل 6 

واإ�سابة 12 من اأفراد الأمن، بدايات ال�سهر اجلاري.
واأعلن���ت خلية الإع���ام الأمني، يف بي���ان، اخلمي�س، اإن 
القوات الأمنية العراقية، ت�سلمت قاعدة القائم الع�سكرية 
يف حمافظ���ة الأنبار، غربي الباد، بع���د ان�سحاب قوات 

التحالف الدويل منها مع جتهيزاتها الع�سكرية كافة.
بدورها، اأعلنت اأملانيا عزمها اإبقاء عدد قليل من جنودها 
يف الع���راق، بع���د �سح���ب اأغل���ب الع�سكريني اإث���ر تعليق 

تدريب القوات العراقية حتى 11 اأيار املقبل.
وق���ال اجلي����س الأمل���اين يف بي���ان اإنه "مت نق���ل جزء من 
الع�سكري���ني الذين كانوا موجودين يف اأربيل اإىل اأملانيا 
موؤقت���ًا". واأ�س���ار البيان اإىل اإبقاء ع���دد قليل من القوات 

خال هذه الفرتة. 
وتاأت���ي ه���ذه اخلط���وة، بع���د تاأكي���د م�س���وؤول العمليات 
وامله���ام يف قوات التحالف الدويل، ب���ات وايت،  اإيقاف 

عملي���ات تدريب القوات العراقية يف الفرتة من  3-16-
2020 حتى 2020-5-11. 

وكان م�س���در اأمن���ي ق���د ك�سف قب���ل يوم���ني، اأن القوات 
الأمريكية ب�سدد الن�سحاب من قواعد التاجي وب�سماية 
والق�سور الرئا�سية باملو�سل، فيما حذر م�سوؤول عراقي 
م���ن تلك الن�سحابات التي من املحتمل اأن تكون وراءها 

نية مبيتة.
وقال امل�سدر اإن "القوات المريكية ب�سدد الن�سحاب من 
قواعد التاج���ي )25 كيلومرتًا �سمايل بغداد(، وب�سماية 
)18 كيلومرتًا جنوبي بغداد(، اإ�سافة اإىل موقع الق�سور 
الرئا�سي���ة يف املو�سل، بينما حتب����س بغداد اأنفا�سها يف 
م���ا يتعلق بو�سع قاعدة بل���د اجلوية يف حمافظة �ساح 
الدي���ن، اإذ توجد فيها قوة هند�سية وفنية اأمريكية �سمن 
عق���د �سيان���ة واإدارة �س���رب مقات���ات اأف 16 العراقية، 

والتي تعترب عماد �ساح اجلو العراقي".
واأ�ساف اأن "الكوادر الفنية والهند�سية العراقية مازالت 
غري قادرة عل���ى اإدارة ال�سرب من حيث التجهيز القتايل 
اأو ال�سيانة ب�سكل كامل"، م�سريًا اىل اأن "جميع القوات 
الت���ي ان�سحبت اأو التي �ستن�سح���ب يف الأ�سابيع املقبلة 
تتج���ه اإىل قاعدتي حرير )75 كيلوم���رتًا �سرقي اأربيل(، 

وعني الأ�سد )110 كيلومرتات غرب الرمادي(".
وتابع اأن "خريطة الن�سح���اب التدريجي جرى التفاق 
عليه���ا م�سبق���ًا وب�س���كل �سري���ع م���ع اجلان���ب الأمريكي، 
ب�سفته قائدًا للتحالف الدويل، اإذ هو الذي حّدد القواعد 
الت���ي مل تع���د هناك حاج���ة للبق���اء فيها لنتف���اء ال�سبب، 
وه���و املعارك والر�س���د والإ�سناد املروح���ي واملدفعي"، 
م�س���ريًا اىل اأن "قوات التحالف ترك���ت جتهيزات وبنى 
حتتية باملواقع التي تخلت عنها كهدية للقوات العراقية، 

اإ�سافة اإىل معدات ع�سكرية خمتلفة".
واأك���د اأن "قاعدت���ي عني الأ�س���د وحري���ر يف اأربيل، غري 
مطروح الن�سحاب منهما، بل على العك�س هناك تطوير 

وتاأهيل لهما من قبل القوات الأمريكية".

التحالف الدويل ي�سلم رابع قاعدة 
ع�سكرية اإىل القوات العراقية

االأنبار تعلن �سد هجوم لداع�ص ا�ستخدم خالله اأ�سلحة متو�سطةاأملانيا تعتزم اإبقاء عدد قليل من جنودها يف العراق

ت�سلمت القييوات العراقية، اأم�ص االثنني، موقعييًا ع�سكريًا اآخر كانت 
ت�سغلييه قييوات التحالف الييدويل الييذي تتزعمييه الواليييات املتحدة 
االأمريكييية يف حمافظة نينوى. واأعلنت قيييادة العمليات امل�سرتكة، 
يف بيييان تلقته )املييدى(، اإنه "بناًء على نتائج احلييوارات املثمرة بني 
احلكومة العراقية، والتحالف الييدويل، جرى اإعادة املوقع الذي كانت ت�سغله بعثة 

التحالف داخل مع�سكر يف قيادة عمليات نينوى، اإىل القوات العراقية".
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 عدوية الهاليل
مجرد كالم

     م���ع كل اأزم���ة جدي���دة تع�شف بالعراق ، يك���ون املواطن الفقري 
هو ال�شحية ، ومع اأن بلد الرثوات النفطية انحدر اىل خط الفقر 
ورمبا حتته بعد اأن انهكته الأزمات املتعاقبة ، فالميكن اأن نعتربه 
م���ن البلدان الفق���رية اإذ " ليوجد �شيء ا�شمه بلد فقري ، بل يوجد 
فقط نظام فا�شل يف اإدارة موارد البلد " كما يقول املفكر المريكي 
نعوم ت�شوم�شكي ..وهكذا نكت�شف بب�شاطة اأن بلدنا �شيظل ينتج 
مواطنني فقراء م���ادام الله قد ابتاله باأنظمة فا�شلة مل تف�شل فقط 

يف اإدارة موارد البلد بل جنحت بامتياز يف تبديدها ..
جميعن���ا يعلم اأن الأزمات حتتاج اىل قوة يف مواجهتها ، وعندما 
تك���ون الأزمة كارثية كاحلرب اأو احل�ش���ار القت�شادي اأو الوباء 
ال���ذي اجت���اح العامل موؤخ���رًا ، فالبد اأن تكون للبل���د قوة �شيا�شية 
واقت�شادي���ة واجتماعية ليتمكن م���ن مواجهة الأزمة .كيف يكون 
احل���ال اإذن ، اإذا كان���ت احلكوم���ة متهالك���ة وم�شتت���ة ولي����س له���ا 
مالم���ح وا�شحة والقت�شاد منهار اىل درج���ة اعتماد العراق على 
ال�شت���رياد ب�ش���دة بع���د اأن كان بل���دًا م�ش���درًا للعديد م���ن املوارد 
واملجتم���ع يحت���اج اىل جرع���ات كبرية م���ن الوع���ي ليتخل�س من 
اجلهل والتخل���ف والتبعية املطلقة وليحظى بحياة كرمية ، وهل 
�شنتوق���ع الكثري من ق���ادة �شعف���اء لميلكون الفطن���ة وال�شرامة 

واحلزم يف مواجهة الأزمات واملحن ب�شجاعة واإقدام ؟...
نع���ود اىل املواط���ن الفقري ال���ذي يظل �شحي���ة اأبدية ل���كل اأنواع 
الأزم���ات ، فهو ليريد اأن يعرتف مب���ا لوباء فايرو�س كورونا من 
خطورة على حياته وليفكر يف اقتناء كمامات وكفوف ومعقمات 
بق���در تفكريه يف و�شيلة يطع���م بها اأ�شرته ، وعندم���ا تعمل خلية 
اإدارة الأزم���ة عل���ى اإخ�شاعه حلظر جتوال كما يحدث يف خمتلف 
البل���دان حماي���ة حلياته ولأ�شرت���ه ، �شيظل يفك���ر يف كيفية اإدارة 
اأزمت���ه اخلا�ش���ة بعد اأن فق���د م�ش���در رزقه اليوم���ي وانزوى يف 
منزل���ه وحيدًا بال معني اإل من تربع���ات واإعانات من جهات تفعل 
اخل���ري �ش���رًا اأو علنًا وقد ت�شل اليه اأو لت�ش���ل فالفقراء يف بلدي 

اأكرث بكثريمما ميكن اأن تطاله اأيدي الكرماء ..
الأزم���ة اإذن حتت���اج اىل �شم���ود ال�شعب للتغلب عليه���ا ، و�شمود 
ال�شعب يحتاج اىل امتالكه اإمكانيات كافية ت�شاعده على املوا�شلة 
واإل ت�شب���ح مواجهة املر�س اأب�شط بكثري م���ن مواجهة الفقر لأن 
املري����س لبد واأن يجد �شري���رًا يف م�شت�شفى ملعاجلته لكن الفقري 
ل���ن يح�شل على رغيف خبزه اليومي اإذا ماطالت فرتة مكوثه يف 
املن���زل ..كان لبد للحكومة اأن تكون م�شتعدة اإذن ملواجهة اأزمات 
عاملي���ة مثل وباء كورون���ا بتوفري �شمان معي�ش���ي لأفراد ال�شعب 
لكنها وحت���ى هذه اللحظة لزالت تتناحر عل���ى املنا�شب وتكافح 
م���ن اأجل �شم���ان ح�ش�شه���ا الطائفية واحلزبية ، كم���ا اأن ال�شعب 
فق���د �شمانات���ه يف احل�شول على وظيفة اأو �شك���ن اأو فر�شة عمل 
من���ذ اأن و�شع ثقته يف حفنة م���ن ال�شيا�شيني الداعني اىل تطبيق 
الدميقراطية ، لكنه اكت�شف اأنه قدم لهم الكثري بانتخابه ووولئه 
له���م ومل يقدم���وا ل���ه �ش���وى احلرمان م���ن اأب�شط حقوق���ه ولزال 
ينتظر الفرج لي�س من اأزمة الكورونا فقط فهي كارثة عامة ولبد 
اأن يك���ون لها نهاية ، ولكن من اأزمة احلكومة العراقية التي تفتقر 

اىل و�شوح املالمح والذمم ..

الفقر ..في زمن الكورونا 

الأزمة اإذن تحتاج الى �شمود ال�شعب 
للتغلب عليها ، و�شمود ال�شعب يحتاج 
الى امتالكه اإمكانيات كافية ت�شاعده 

على الموا�شلة واإل ت�شبح مواجهة 
المر�ض اأب�شط بكثير من مواجهة 

الفقر

ذي قار / ح�شني العامل

اأعلن فريق الأيادي البي�ض التطوعي 
في ذي قار يوم الثنين )30 اآذار 

بتجهيز  المبا�شرة  عن    )2020
الموؤ�ش�شات ال�شحية وعمال النظافة 
والأ�شر الفقيرة بالكمامات الطبية ، 

وذلك �شمن حملة ) المليون كمامة ( 
التي اطلقها الفريق موؤخراً لمواجهة 
انت�شار وباء الكورونا في المحافظة 

المذكورة .

وقال م�ش���وؤول فري���ق الأيادي البي����س اأجمد ح�شني 
ناف���ع للمدى اإن " حملة املليون كمامة جاءت مببادرة 
من فريق اأ�شحاب الأيادي البي�س الذي يهتم برعاية 
احل���الت الإن�شاني���ة وذل���ك بع���د اأن مل�شنا ع���دم قدرة 
املوؤ�ش�ش���ات ال�شحي���ة يف املحافظ���ة والبل���د ب�شورة 
عام���ة على مواجهة خماطر انت�ش���ار مر�س الكورونا 
" احلمل���ة تهدف اىل جتهيز مليون  اأن  "، واأ�ش���اف 
وعم���ال  ال�شحي���ة  واملراك���ز  للم�شت�شفي���ات  كمام���ة 

النظافة والأ�شر الفقرية ذات الدخل املحدود ".
واأو�ش���ح ناف���ع اأن " الفري���ق جه���ز خ���الل اليوم���ني 
املن�شرم���ني خم�ش���ة اآلف كمام���ة لدائ���رة �شح���ة ذي 
ق���ار بح�شور مدي���ر ق�شم ال�شحة العام���ة يف الدائرة 
الدكتور حيدر حنتو�س ويوم اأم�س ) الثنني ( متكن 
م���ن جتهيز اأك���رث من ثالثة اآلف كمام���ة �شتوزع على 
عم���ال النظاف���ة والق���وات الأمني���ة "، لفت���ًا اىل اأن " 
اأعم���ال الفريق �شتتوا�شل حلني جتهيز مليون كمامة 

خالل الأ�شبوعني القادمني ".
واأ�ش���ار م�ش���وؤول فري���ق الأي���ادي البي����س اىل اأن " 
امل�شاركني بالفريق والداعمني له متكنوا قبل انطالق 
احلملة م���ن جتهيز 90 ماكنة خياطة خمتلفة الأنواع 
من بينها 40 ماكنة خياطة رجالية وهذه تعمل �شمن 

معم���ل خياط���ة متكام���ل "، واأ�شاف " اأم���ا اخلم�شني 
ماكنة الأخرى فتتوزع على املنازل والأ�شر املتطوعة 

وتديرها كوادر ن�شوية ".
وع���ن طبيع���ة عم���ل فري���ق الأي���ادي البي����س وكيفية 
متويل ن�شاطاته قال نافع اإن " فريق الأيادي البي�س 
ت�شكل عام 2016 من خالل 35 �شابًا و�شابة متطوعة 
للعم���ل يف جم���ال الدع���م الإن�ش���اين "، واأردف اأن " 
الفريق ومنذ تاأ�شي�شه اأطلق حملة تربعات حتت ا�شم 
حمل���ة ) اخلم�شة اآلف دينار ( وه���ذه احلملة جتري 
اإدارته���ا الكرتونيًا عرب مواق���ع التوا�شل الجتماعي 
وميداني���ًا عرب نا�شطني جلم���ع التربعات يف �شوبي 

اجلزيرة وال�شامية من مدينة النا�شرية ".
وتاب���ع م�شوؤول فري���ق الأيادي البي����س اأن " الفريق 
ومن خالل حملة التربعات متكن من تو�شيع ن�شاطاته 
الإن�شاني���ة الهادفة لدع���م الأ�شر الفق���رية وحمدودي 
الدخ���ل واملر�ش���ى "، مبين���ًا اأن " طبيع���ة الدعم التي 
يقدمه���ا الفري���ق لل�شرائ���ح املذك���ورة ل تقت�ش���ر على 
توف���ري الأموال لهم واإمنا ت�شمل بناء م�شاكن للفقراء 
والأيتام واإر�شال احل���الت املر�شية امل�شتع�شية اىل 

اخلارج ومتابعتها مع اأ�شرة املري�س".
وك�شف نافع اأن " الفريق ا�شتطاع حتى الآن من بناء 
وت�شيي���د 20 منزًل للفقراء واليتام واإر�شال ع�شرات 
احلالت املر�شي���ة اىل الهند واإيران ف�شاًل عن تقدمي 

مواد الإغاثة وال�شالل الغذائية لالأ�شر املحتاجة ".
وم���ن جانبه قال ع�شو اآخر يف فريق الأيادي البي�س 
ليث العامل اإن " فريق الأيادي البي�س يقوم بني اآونة 
واأخ���رى باإطالق مب���ادرات جمتمعي���ة داعمة وراعية 
لل�شرائح الجتماعي���ة اله�شة التي تكون اأكرث عر�شة 
لل�ش���رر من ت���ردي الأو�شاع القت�شادي���ة واخلدمية 
ول�شيما اخلدم���ات ال�شحية منها "، مبينًا اأن " مهام 
اأع�ش���اء الفريق الذين جلهم م���ن ال�شباب تتوزع بني 
كفال���ة الأيت���ام وتوف���ري الع���الج للمر�ش���ى ول�شيما 
مر�شى ال�شرط���ان والأمرا�س املزمنة وتوزيع املواد 
الإغاثية والأغذية وبناء املن���ازل لالأ�شر الفقرية جدًا 
ف�ش���اًل ع���ن جتهي���ز وتوزي���ع الكمام���ات الطبية على 
امل�شت�شفي���ات والدوائ���ر اخلدمي���ة والأ�ش���ر املتعففة 

خالل اأزمة الكورونا".
وع���ن م�شت���وى تن�شي���ق فري���ق الأي���ادي البي�س مع 
الفرق التطوعية الأخرى التي يتبناها املتظاهرون ، 
حي���ث اأعلن املتظاهرون موؤخرًا عن ت�شكيل 40 فريقًا 
تطوعيًا ملواجه���ة اأزمة وباء الكورونا قال العامل اإن 
" فري���ق الأيادي البي�س يعمل ب�شورة م�شتقلة عن 
بقي���ة الفرق التطوعية لكنه مع هذا يرحب ويدعم كل 
مب���ادرة ت�ش���ب يف خدمة املجتمع "، موؤك���دًا اأن " كل 
مب���ادرة تطوعية �شواء كانت �شغ���رية اأو كبرية هي 
مكمل���ة للجه���ود الإن�شاني���ة التي ن�شعى م���ع اجلميع 
ل�شتدامته���ا كي تلبي جزءًا م���ن احلاجات الأ�شا�شية 
للمجتمع الذي ما زال يع���اين من الكثري من الأزمات 

اخلطرية".
وكان رئي����س فريق "نك���در" التطوع���ي عبا�س كاظم 
ق���د اأعل���ن ي���وم ال�شب���ت ) 28 اآذار 2020 ( ع���ن قيام 
املتظاهري���ن يف حمافظ���ة ذي ق���ار بت�شكي���ل ون�ش���ر 
40 فري���ق اإغاثة غذائية و�شحي���ة وتوعوية ملواجهة 
خماط���ر انت�شار وب���اء الكورون���ا باملحافظ���ة ، مبينًا 
اأن  الف���رق الإغاثية ت�شم �شرائ���ح وفئات خمتلفة من 
املجتم���ع وتت�ش���كل بواق���ع 5 اىل 10 اأع�ش���اء يف كل 

فريق.
وكان���ت العدي���د من الف���رق التطوعية ق���د انبثقت من 
�شاح���ة التظاه���رات يف احلبوب���ي من���ذ ع���دة اأ�شه���ر 
لتتبنى برام���ج اإغاثية وفنية وتوعوي���ة وثقافية من 
بينه���ا حمالت لتنظي���ف وتزيني ال�ش���وارع والأماكن 
العام���ة من خ���الل م�شارك���ة الع�ش���رات م���ن الفنانني 
باأعمال الر�شم عل���ى اجلدران والقيام باأعمال �شيانة 
وتنظي���م  ال�ش���وارع  وتنظي���ف  الأر�شف���ة  وتاأهي���ل 
"ب���ازارات" خريية ون���دوات  توعوية يف املجالت 
ال�شحية والقانونية ول�شيما احلد من جرائم العنف 

وجرائم البتزاز اللكرتوين.
وكان احت���اد اخليام الطالبية يف �شاحة احلبوبي قد 
اأعل���ن يف بيان له �شدر يوم اجلمعة  )20 اآذار 2020 
( ع���ن تعليق ن�شاطات���ه الثورية والتف���رغ للن�شاطات 
لن���داء  ا�شتجاب���ة  التطوعي���ة  واحلم���الت  الإغاثي���ة 

امل�شوؤول.

 متابعة: املدى 

ب���ات احل�ش���ول على ق���رب بالن�شب���ة ل�شعد 
مال���ك الذي فق���د والده قب���ل اأ�شبوع جراء 
فايرو����س كورون���ا امل�شتج���د يف العراق، 
الر�شمي���ة  املداف���ن  رف����س  ب�شب���ب  حلم���ًا 
الوب���اء  �شحاي���ا  ا�شتقب���ال  وال�ش���كان 
لعتقاده���م باأنهم م�شدر للع���دوى، فباتت 

اجلثث مكد�شة يف ثالجات املوتى.
ال�شم���ري  �ش���امل  وقريب���ه  مال���ك  غ���ادر 
احلج���ر ال�شح���ي قبل اأي���ام، لأنهما خالطا 
ال�شخ�س املت���ويف. ومذ ذاك احلني، تبوء 
حماولتهم���ا بالف�ش���ل لتاأمني حف���رة لدفن 
والد �شع���د الذي اأعيدت جثت���ه اإىل ثالجة 

اأحد م�شت�شفيات بغداد.
يق���ول مال���ك لوكال���ة فران�س بر����س بنربة 
ملوؤها احل���زن على فقد اأبيه "مل نقم ماأمتًا 
لأبي، ول ن�شتطي���ع دفن جثته، رغم مرور 

اأكرث من اأ�شبوع على وفاته".
وي�شيف "هل يعقل اأن هذا العراق الكبري 
لي�س فيه عدة اأمتار لدفن جمموعة �شغرية 

من اجلثث؟".
حت���ى  كوفي���د19-  فايرو����س  واأودى 
م���ن  اأك���رث  واأ�ش���اب  عراقي���ًا  ب����42  الآن 
500 �شخ����س، بح�ش���ب وزارة ال�شح���ة 
العراقي���ة. لكن هذه الأرقام ق���د تكون اأقل 
م���ن الإ�شابات املوج���ودة الفعلي���ة، اإذ اأن 
نح���و األف���ي �شخ����س فق���ط م���ن اأ�شل 40 
مليون ن�شم���ة خ�شعوا للفح�س يف اأنحاء 

العراق.
ياأتي الرف�س الكبري من الع�شائر العراقية 
�شاحب���ة الكلمة الف�شل يف بل���د تغلب فيه 

العادات والتقاليد على �شلطة القانون.
فقد منعت اإحدى كربى الع�شائر يف �شمال 
�شرق���ي بغ���داد مث���اًل، فريقًا تابع���ًا لوزارة 
ال�شح���ة كان ينق���ل اأرب���ع جث���ث دفنها يف 
مقابر خ�ش�شتها الدولة ل�شحايا كورونا.

وعندم���ا حاول الفريق نف�ش���ه دفن اجلثث 
يف منطق���ة النه���روان يف جن���وب �شرق���ي 
ال�ش���كان  م���ن  الع�ش���رات  خ���رج  بغ���داد، 
بتظاه���رة، م���ا دفع الفريق لإع���ادة اجلثث 

اإىل ثالجات امل�شت�شفى.
اأن  اإىل  بر����س  لفران����س  ال�شم���ري  يلف���ت 
اأنهم  ادع���وا  الذين  امل�شلح���ني  "�شي���ارات 
ينتم���ون اإىل ع�شرية، هددون���ا وقالوا لنا 
+نح���رق �شيارتك���م اإذا تدفن���ون هنا+ رغم 

وجود �شيارات ال�شرطة برفقتنا".
- "�شاأدفنها يف بيتي" -

يق���ول اأحد ال�ش���كان الذين رف�ش���وا الدفن 
يف مقربة قريبة منهم "�شعرنا بالذعر على 
اأطفالن���ا واأ�شرن���ا )...( لذا قررن���ا منع اأي 

دفن يف مناطقنا".
جعف���ر  ال�شح���ة  وزي���ر  تاأكي���دات  ورغ���م 

ع���الوي اأن الأمور �شت�شري عل���ى ما يرام، 
هن���اك اعرتا�ش���ات قائمة اأج���ربت الوزير 
عل���ى منا�شدة املرجعي���ات الدينية للتدخل 

يف ت�شهيل عملية الدفن.
وطال���ت امل�شكل���ة الوفي���ات يف حمافظات 
ع���دة، بينه���ا مدين���ة النج���ف املقد�شة لدى 
ال�شيع���ة، حيث مق���ربة ال�ش���الم، التي تعد 

من بني الأكرب يف العامل.
وبح�ش���ب عائالت ملتوفني، ف���اإن ال�شلطات 
ف�شل���ت اأي�ش���ًا يف احل�شول عل���ى اأذونات 
للدف���ن يف مدين���ة كرب���الء، ب�شب���ب رف�س 
�شلطاتها املحلية، خ�شو�ش���ًا واأنها تعترب 

قبلة ملاليني الزائرين ال�شيعة.
�ش���كان الب�ش���رة يف الع���راق ي�شتخدم���ون 
خراطي���م املي���اه اخلا�ش���ة بق���وات مكافحة 
اآذار   25 يف  ال�ش���وارع  لتعقي���م  ال�شغ���ب 

.2020
يق���ول اأحد الأطب���اء الذي طلب ع���دم ك�شف 
هويت���ه، اإن ال�شلطات فاحتت �شلطة النجف 
ل�شتقب���ال جثة مت���وف بفايرو�س كورونا، 
لكنه���ا قوبل���ت بالرف����س، فبات���ت ال���وزارة 

عاجزة عن اإيجاد حلول.
الن�ش���اء  اإح���دى  ينق���ل الطبي���ب ع���ن زوج 

اللواتي توفني جراء املر�س قوله بعد ياأ�شه 
"�شلموين اجلثة واأنا �شاأدفنها يف بيتي".

ويو�شح الطبيب اأن "هذه هي احلال ونحن 
لدينا نحو 40 وفاة. ماذا لو تفاقم الو�شع؟ 

اأين �شن�شع اجلثث؟".
وهن���اك قلق كب���ري من فق���دان ال�شيطرة يف 
العراق، خ�شو�شًا واأنه جماور لإيران التي 
�شربها الفايرو�س ب�شدة واأودى حتى الآن 

باأكرث من 2500 �شخ�س.
ويواج���ه الع���راق الفايرو�س الي���وم، بعدد 
الت���ي  وامل�شت�شفي���ات  الأطب���اء  م���ن  قلي���ل 

اأنهكتها احلروب املتتالية.
فمن���ذ الغ���زو الأمريكي يف الع���ام 2003، 
اختط���ف ع�ش���رات الأطباء من قب���ل ف�شائل 
م�شلح���ة تطالب بفدي���ة، ما دف���ع العديد من 
زمالئه���م اإىل تف�شي���ل املنف���ى. اأم���ا من قرر 
البقاء، فعليه التعام���ل مع معدات ومن�شاآت 

متداعية.
- الياأ�س يتحّول "�شرير حياة" -

وبح�ش����ب منظم����ة ال�شح����ة العاملي����ة، يف 
الع����راق 14 �شري����رًا يف امل�شت�شف����ى ل����كل 
ع�ش����رة اآلف ن�شم����ة. ومن ب����اب املقارنة، 
فاإن فرن�شا الذي غل����ب الفايرو�س نظامها 

ال�شحي، متلك �شريرًا لكل 60 �شخ�شًا.
لذا ي�شع����ى العراقيون اإىل بدائل، ل�شمان 

حيواتهم و�شط هذه الكارثة ال�شحية.
اأن  الزبي����دي  مرت�ش����ى  ي�شع����ى  فمث����اًل، 
يف  كورون����ا  فريو�����س  م�شاب����ي  ي�شاع����د 
الع����راق، ب�"�شرير احلياة" ال����ذي ابتكره 
وه����و عبارة ع����ن كب�شول����ة �شفافة حتوي 
�شريرًا وعب����وة اأوك�شيجني ومكّيف هواء 

وتلفزيون، تكون مكانًا للحجر.
�شن����ع الزبيدي ه����ذه الكب�شول����ة يف فناء 
منزل����ه يف مدينة الزب����ري باأق�شى جنوبي 
الع����راق الغن����ي بالنف����ط لكن����ه املهم����ل من 
حي����ث اخلدمات العامة، بدعم من املوظف 

احلكومي عقيل التميمي.
يق����ول الزبي����دي )49 عام����ًا( املتخ�ش�س 
بالتقنية الطبية اإن "هذا اخرتاع اإن�شاين" 

من اأجل اأن يبعث "الأمن والطماأنينة".
ورغ����م اأن ه����ذا اجله����از كلف اأربع����ة اآلف 
اأو  للخ����رباء  اأي راأي  ف����ال يوج����د  دولر، 
اأو ي�شاع����د يف  ل����ه منفع����ة  الأطب����اء ب����اأن 

مواجهة الوباء.
وت�ش����دد ال�شلطات العراقية اإجراءاتها يف 
هذا ال�شدد، وفر�ش����ت حظرًا للتجول يف 

عموم البالد حتى 11 ني�شان.
لكنها واإن منع����ت التجمعات، لإقامة عزاء 
على �شبيل املثال، فاإن ذلك ل يلغي امل�شكلة 

الأكرب التي قد تنذر بكارثة.
ال�شح����ة  وزارة  با�ش����م  املتح����دث  يق����ول 
�شيف الب����در يف فيديو ن�شره على و�شائل 
الدف����ن  من����ع  اإن  الجتماع����ي  التوا�ش����ل 
"ق�شي����ة ل تن�شجم م����ع الأعراف الدينية 
والن�شاني����ة الت����ي ت�ش����دد عل����ى اأن اإكرام 

امليت دفنه".
واعت����رب اأن م�شاأل����ة انت�ش����ار املر�����س م����ن 
حقائ����ق  اإىل  م�شتن����دة  "غ����ري  الأم����وات 
علمي����ة"، واأن هن����اك اإج����راءات تتخذه����ا 
الدولة للحد من املخاط����ر "كالتعقيم ولف 

اجلثة باأكيا�س وتابوت خا�س".
وق����د اأفت����ت املرجعي����ة الديني����ة ال�شيعي����ة 
بوب����اء  املي����ت  تكف����ني  بوج����وب  العلي����ا 
كورونا بالأثواب الثالثة )الأكفان( وعلى 
ال�شلطات املعنية ت�شهي����ل دفنه يف املقابر 

العامة، ول يجوز حرق جثمانه.
وو�ش����ط ه����ذه املع�شل����ة، يق����ول ال�شمري 
بح�ش����رة "مل يعد يفجعنا امل����وت، بل بات 

حلمنا دفن موتانا".

 متابعة املدى 

عائدات  تراجع  بعد  تقريبًا،  كافة  الأ�شعدة  كل  على  العراق  يعاين 
النفط، م�شدر الدخل الرئي�س للحكومة، والف�شل يف ت�شكيل حكومة 
املا�شي،  الوزراء عادل عبد املهدي يف نوفمرب  ا�شتقالة رئي�س  منذ 
على  احل�شول  يف  احلكومة  وف�شل  كورونا  فريو�س  وتف�شي 
م�شاعدات مادية ملكافحة الفايرو�س، وفقًا لتقرير �شحيفة نيويورك 

تاميز الأمريكية.
تف�شي  مكافحة  ملحاولة  التجول  حظر  فر�س  اأن  التقرير  واأ�شاف 
اأغلب  وفقدان  التجارية،  املحالت  اإغالق  اإىل  اأدى  الفايرو�س، 

املوظفني غري احلكوميني لوظائفهم.
وعلى اجلانب الأمني، ل تزال الف�شائل امل�شلحة املدعومة من اإيران 
ت�شن هجمات منتظمة على القوات الأمريكية، اآخرها يوم اخلمي�س 
املنطقة  الأمريكية يف  ال�شفارة  بالقرب من  عندما �شقط �شاروخان 
اخل�شراء، مما يهدد بجر العراق ب�شورة اأكرب اإىل �شراع اأمريكي 

اإيراين، وفقًا لتقرير ال�شحيفة.
يف  متقاعد،  ع�شكري  �شنة(   56( ال�شيحان،  ريا�س  قال  جانبه،  من 
لقد  العراق،  يف  ع�شناها  اأيام  اأ�شواأ  “هذه  لل�شحيفة:  ت�شريحات 
لكن  ح�شني،  �شدام  النتفا�شة،  الإيرانية،  العراقية  احلرب  ع�شت 

هذه الأيام اأ�شواأ”.
 547 واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ال�شلطات العراقية اأعلنت ت�شجيل 
ولكنها  الأحد،  يوم  حتى  التاجي  بالفايرو�س  موؤكدة  اإ�شابة  حالة 
اأكرب  احلقيقي  الرقم  اأن  موؤكدة  للغاية،  حمدودة  باختبارات  تقوم 

بعدة مّرات.
الوزراء  رئي�س  م�شت�شار  اأنطوان،  با�شم  القت�شادي  اأكد  بدوره، 
العراق هو  قامتًا يف  الو�شع  ما يجعل  اإن  العبادي،  الأ�شبق حيدر 
باأكمله  التي يعاين منها قد ق�شى على القت�شاد  الأزمات  اأن مزيج 

تقريبًا.
وقال “اإن الو�شع القت�شادي احلايل اأ�شواأ مما راأيناه من قبل لأنه 
مت تعليق جميع القطاعات الإنتاجية، اإننا ن�شهد �شلاًلً �شبه كامل يف 
نقل  و�شائل  ول  �شياحة  ول  �شناعة  توجد  ل  القت�شادية،  احلياة 

وتتاأثر الزراعة اإىل حد ما”.
واأ�شار اأنطوان اإىل اإن احتياطيات العراق تبلغ 62 مليار دولر وهو 

ما يعتربه �شندوق النقد الدويل غري كاف.
بعد  العراقي  القت�شاد  معاناة  زادت  املا�شية  الأ�شابيع  وخالل 
الأ�شعار  حرب  ب�شبب  الن�شف  من  اأقل  اإىل  النفط  اأ�شعار  انخفا�س 
بني ال�شعودية ورو�شيا، فقد اأ�شبح �شعر الربميل نحو 30 دولرًا، 

بدًل من 60 دولرًا يف نهاية كانون الأول املا�شي.

واأكد فاحت بريول، املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ومقرها 
لالقت�شادات  قوية  �شربة  وجه  الأ�شعار  انخفا�س  اإن  باري�س، 
ب�شبب  للعراق  �شتكون  الأقوى  ال�شربة  لكن  النفط،  على  املعتمدة 

الأزمات التي يعانيها .
وقال: “العراق اأكرث الدول تاأثرًا، لأنه لي�س لديه احتياطيات مالية 
ولأن 90 يف املائة من عائداته تاأتي من النفط، وكل هذه ال�شغوط 

القت�شادية تاأتي يف بيئة �شيا�شية متوترة للغاية بالفعل”.
وهو  القومي،  الأمن  جمل�س  ع�شو  جيا�شي،  �شعيد  اأكد  بينما 
لرئي�س  التابعة  كورونا  فايرو�س  مكافحة  جلنة  يف  ع�شو  اأي�شا 
مل�شاعدتها خالل  للتربعات  اأن�شاأت �شندوقًا  اأن احلكومة  الوزراء، 
هذه الفرتة، واإنها جمعت اأقل من 50 مليون دولر، م�شريًا اإىل اأن 
فقط  دولر  مليار   2 عن  يزيد  �شهريًا  عجزًا  حاليًا  تعاين  احلكومة 

للنفقات اجلارية.
العراق  يف  اخلا�س  القطاع  اأن  اإىل  الأمريكية  ال�شحيفة  واأ�شارت 
حمدود، وقد تعر�س ل�شربة قوية ب�شبب فر�س حظر التجول على 
 11 24 �شاعة بعد تف�شي فريو�س كورونا، ومد احلظر حتى  مدار 

ني�شان القادم.
�شيارات  و�شائقي  املتجولني   والباعة  البناء  عمال  اأن  واأ�شافت 
اأدى  ب�شبب احلظر، مما  منازلهم،  البقاء يف  اإىل  ا�شطروا  الأجرة 
اإىل تفاقم معاناتهم، لأن معظمهم يعي�شون على ما يك�شبونه يوميًا، 
ولي�س لديهم مدخرات واأنهم قد ي�شبحون قريبًا على حافة اجلوع.

ميكن  متى  اإىل  القول  ال�شعب  من  اإنه  لل�شحيفة  عراقيون  وقال 
الهائل، لكنه �شعب ب�شكل خا�س  حتمل مثل هذا الأمل القت�شادي 

يف غياب القيادة ال�شيا�شية.
كان العراق يواجه بالفعل اأ�شواأ اأزمة �شيا�شية منذ �شنوات قبل اأن 
الآلف  النفط، فقد وخرج مئات  اأ�شعار  الفايرو�س وتهبط  يتف�شى 
من املتظاهرين اإىل ال�شوارع منذ ت�شرين الأول مطالبني بحكومة 

جديدة وعزل الطبقة ال�شيا�شية احلاكمة واإنهاء النفوذ الإيراين.
مرقد  بزيارة  يقوم  كان  عراقي  �شاب  �شنة،   20 علي،  ح�شن  وقال 
ديني يف بغداد على الرغم من حثه على البقاء يف املنزل، اإنه يرف�س 

حتذير احلكومة لأن العراق لي�س لديه حكومة.
واأ�شاف: ” احلكومة �شعيفة للغاية، اإنها متعبة للغاية، لي�س لديهم 
حل لالأزمات، ول حل لل�شباب الذين لي�س لديهم وظائف، ل ميكن 

لأحد العتماد على احلكومة “.
ال�شحة، جعفر �شادق  قال وزير  اآذار،  اأنه يف منت�شف �شهر  يذكر 
عالوي، اإنه �شيحتاج اإىل 150 مليون دولر �شهريًا ل�شراء املعدات 
جزءًا  �شوى  يجمع  مل  لكنه  الفايرو�س،  ملكافحة  يحتاجها  التي 
فايرو�س  اأزمة  تفاقم  اإىل  يوؤدي  قد  مما  املبلغ،  هذا  من  �شغريًا 

كورونا يف العراق يف الأ�شابيع القادمة.

مواطنون لم يعد يفجعنا الموت، بل بات حلمنا دفن موتانا

رحلة الح�صول على قبر في زمن الـ"كورونا" 

نيويورك تاميز: �صربات اأمنية واقت�صادية متتالية 
تواجه املواطن العراقي

اأطلق حملة ) الخم�شة اآلف دينار ( لدعم الأيتام والفقراء والمر�شى

فريق الأيادي البي�ض يطلق حملة )المليون كمامة( 
لمواجهة وباء الكورونا في ذي قار 
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 ال��ف��ي��ف��ا ���ص��ي��ح��ّل اأزم�������ة ع���ق���ود ال���اع���ب���ي���ن وال���م���درب���ي���ن ف����ي ال��ع��ال��م

 علي رياح
بعبارة أخرى

م���ا اأحوجنا اإىل ال�شرب .. اإنها الو�شف���ة البعيدة عن متناول كثري منا ، 
فال�شر احلقيقي لل�شرب اأن جتد �شيئًا تفعله خالل الوقت!

واحلي���اة ، بالن�شب���ة لكث���ري منا ، ثم���ن باه���ظ ولكنها ت�شتحق���ه ، لكنها 
كتل���ة م���ن الوهج قد تغي���ب يف بحر م���ن املجهول الذي نعي�ش���ه اليوم ، 
وه���و لي�ش �شوى م�شاف���ة بني عي�ش معلوم فيه ح���ذر وقلق وم�شري قد 
َيكت���ب لبع�ش اأو كث���ري منا االنطفاء يف اأية حلظة .. وهذه هي الفر�شة 
ال�شانح���ة ، واالإجباري���ة اأي�شًا ، والتي يجده���ا كل منا لكي يخو�ش يف 
مراجعات���ه .. يجري جردة احل�شاب الطويلة لعمر قد ال يتبق�ّى فيه بعد 

اليوم اأكرث مما م�شى!
ل�ش���ت هنا يف �ش���دد فل�شفة العزلة الت���ي نعي�شها حفاظًا عل���ى اأرواحنا 
واأرواح م���ن نح���ب ومعهم كل من يحيط بنا م���ن النا�ش ، لكنه اأمر جلل 
مل يع�ش���ه ه���ذا اجلي���ل اأو حتى اأجي���ال �شبقته .. كورونا ي���رك كل هذا 
االأث���ر فين���ا ، وقد �شبق بامت���داده وفداحة خط���ره كل االأخيلة اجلاحمة 
.. وم���ن عجب اأن خي���ارات املواجهة املحدودة مع���ه ، تتيح لنا خيارات 
مفتوح���ة ومديدة لتاأم���ل عجزنا املعلن الذي ال منل���ك اإزاءه اإال الت�شّبث 

برحمة الباري الذي ميلك بيده احلياة واملوت!
لكن���ي تنّبه���ت – وكان يج���ب اأن اتنبه – اإىل اأن ه���ذا العجز الذي نحن 
في���ه منحن���ي فر�ش���ة اخلو�ش يف م���ا يجول يف قل���وب اأنا����ش عرفتهم 
طوي���ال يف دروب احلي���اة واملهن���ة .. وحتدي���دا يف ف�شائن���ا الريا�شي 
.. لق���د عرفته���م طوي���ال ، اأو هكذا تخّي�ل���ت اأو اأوهمت نف�ش���ي ، لكني مل 
اأدرك مكامن ال�شعف يف النف�ش الب�شرية اإال بعد البوح بخبايا واأ�شرار 
واأخط���اء وخطايا دفينة انتزعتها ه���ذه الفا�شلة الزمنية من بئر عميقة 

مثل ال�شندوق االأ�شود!
قل���ت ه���ذه اأيام يهط���ل فيها املط���ر كث���ريًا ..  اأعني مط���ر االعرافات .. 
بع�شن���ا يرى يف وباء كورونا فر�شة للتجّرد من خطاأ اأو اأخطاء مزمنة 
الحقت���ه يف االأم����ش ، وقد عقد العزم على اأال يع���ود اإليها مرة اأخرى اإذا 
كتبت له النجاة هذه املرة .. هناك من رّدد على م�شمعي املثل االيرلندي 
: )ح���اول اأن تعي�ش حياتك باأق�شى م���ا ت�شتطيع من ال�شدق مع الذات ، 

لكي ال ياأتي يوم تخفي فيه دفر مذكراتك( !
�شمعتها من اأ�شدقاء وزمالء قريبني اإىل النف�ش .. ففي و�شطنا الريا�شي 
نخو����ش �شباقنا اليومي الذي جنري في���ه وراء اخلرب وال�شبق ورمبا 
)امل�شلح���ة( .. وق���د جّرنا ال�شب���اق الريا�شي هذا ، اإىل �شب���اق اآخر كنا 
نك�ّش���ر فيه جماذيفنا ، ومنعن يف ال�شرب حتت احلزام ، والنتيجة اأننا 
رمين���ا تقاليد املهنة حت���ت اأقدامنا ، متنا�ش���ني اأن ال�شباق يف ال�شحافة 
ي�شتوع���ب اجلميع وفق �شروط نبيلة ال تخد����ش �شورة املهنة لدى من 
نتعاطى معه وهو القارئ الذي ال يهمه يف اأول االأمر ويف خامتته كيف 
نن�ش���ج عالقتنا ونتكالب ونتدافع بعيدا ع���ن اأعمدة ال�شحف ، فما يهّمه 
بالدرج���ة االأ�شا�ش اأن يطالع �شحاف���ة نظيفة تنقد وال جترح .. �شحافة 

تنقل احلقيقة وال تنقل )وباء( �شراعات املهنة اإليه!
يف عزلت���ي البيتي���ة ، اأعي����ش )املراجع���ات( اليوم مع جان���ب من زمالء 
املهن���ة .. باملجمل نحن نع���رف يف مراجعاتنا بذلك امليزان الذي اختّل 
يف اأعماقن���ا .. ويف عجزن���ا احل���ايل ، واإذا اجنلت ه���ذه الغّمة مب�شيئة 
الب���اري عز وجل ، ال اأملك اإال اأن اتفاءل يف اأن نن�شلح من دواخلنا قبل 
اأن ن�شل���ح �شوان���ا ، واأح���اول الت�شّبث بحبال االأم���ل .. فاملتفائل مي�شك 
بقليل اأو كثري من الهمة حتى منت�شف الليل ليتاأكد من اأنه مي�شي قدمًا 
نحو يوم جديد ، بينما املت�شائم ي�شري حثيثًا نحو منت�شف الليل ليتاأكد 

من اأن يومًا كاماًل قد انق�شى من عمره! 

حالـة عـجـز ُمعـلـنة!

ل�صت هنا في �صدد فل�صفة العزلة التي 
نعي�صها حفاظًا على اأرواحنا واأرواح من 

نحب ومعهم كل من يحيط بنا من النا�س 
، لكنه اأمر جلل لم يع�صه هذا الجيل اأو 

حتى اأجيال �صبقته ..

 بغداد / حيدر مدلول  

اأك���د املدي���ر االإداري لفريق الق���وة اجلوية 
لكرة القدم مه���دي جا�شم ت�شامنه مع قرار 
احت���اد الكرة بتمديد ف���رة اإيقاف م�شابقة 
اآخ���ر  اإ�شع���ار  اىل  املمت���از  الك���رة  دوري 
للحف���اظ عل���ى �شالمة الالعب���ني واملالكات 
التدريبي���ة واالإداري���ة من تف�ّش���ي فريو�ش 
كورون���ا امل�شتج���د ال���ذي اأج���رب اجله���ات 
احلكومي���ة اىل فر����ش حظ���ر التجوال يف 
العا�شم���ة بغ���داد واملحافظ���ات حت���ى يوم 

احلادي ع�شر من �شهر ني�شان املقبل.
واأ�شاف مهدي يف حديث خ�ّش به )املدى( 
: اأن���ه يتوّق���ع ع���ودة املناف�شات م���ن جديد 
مب�شاركة اخلم�شة ع�شرة فريقًا يف املو�شم 
الكروي احلايل خالل �شهر حزيران املقبل 
عل���ى اأبع���د تقدير يف حال���ة انح�شار تاأثري 
الفريو����ش ال�شيني يف الع���راق من خالل 
الت���زام جمي���ع اأبن���اء �شعبن���ا بالتعليم���ات 
واالأوام���ر ال�ش���ادرة من قبل خلي���ة االأزمة 
االلت���زام  منه���م  طلب���ت  الت���ي  احلكومي���ة 
بحملة )خليك بالبي���ت( حيث مت اعتبارها 
احل���ل الوحي���د من اأجل اخلال����ش من هذا 
الوب���اء العاملي اخلطري ال���ذي مّت ت�شنيفه 
من قبل منظمة ال�شّحة العاملية باأنه اأ�شبح 
خطريًا وقات���اًل وهو االأمر الذي مت تنفيذه 
من قبل ال�شينيني يف مدينة ووهان املنبع 
، وجنح���وا يف نهاية االأم���ر بالتغلب عليه 
بع���د �شهري���ن م���ن خ�شوعه���م اىل احلجر 

ال�شحي الكامل.
الق���وة  ن���ادي  اإدارة  اإن  كالم���ه:  وتاب���ع 
اجلوية الريا�شي ال تتف���ق مع االآراء التي 
تط���رح يف ال�ش���ارع الريا�ش���ي ب�ش���رورة 
اإلغاء ال���دوري املمتاز لكرة القدم حيث اأنه 
�شيلحق ال�شرر كثريًا بالكرة العراقية وال 
ي�شهم يف م���ّد املنتخبات الوطنية العراقية 
بالعب���ني ُج���دد قّدم���وا م�شتوي���ات رفيع���ة 
وخا�شة املنتخب االأول الذي تنتظره ثالث 
مواجهات يف غاية االأهمية اأمام منتخبات 
هون���غ كون���غ وكمبودي���ا واإي���ران �شم���ن 
الت�شفي���ات االآ�شيوي���ة املزدوج���ة لبطولة 
كاأ�ش الع���امل لكرة الق���دم 2022 والن�شخة 
التا�شعة ع�شرة من بطولة كاأ�ش اآ�شيا لكرة 
الق���دم 2023 حل�ش���اب املجموع���ة الثالث���ة 
الت���ي يحت���ل فيها العراق املرك���ز االأول يف 

الرتيب بر�شيد 11 نقطة.
عودة الدرع

واأو�ش���ح مهدي اإن فريقه ع���ازم بقّوة على 
ع���ودة الدرع اىل خزين���ة النادي من جديد 
م���ن  متمّي���زة  جمموع���ة  وج���ود  ظ���ّل  يف 
الالعب���ني املحليني الذي���ن يتمّتع عدد كبري 
منه���م باخلربة بحك���م كونهم م���ن االأعمدة 
الرئي�ش���ة الأ�شود الرافدي���ن اىل جانب عدد 

اآخ���ر م���ن ال�شب���اب الذي���ن لفت���وا االأنظار 
خالل الفرة االأخ���رية �شواء يف املباريات 
التي خا�شه���ا الفريق يف ال���دوري املحلي 
اأو بطول���ة كاأ����ش حممد ال�شاد����ش لالأندية 
اأج���ل  م���ن   2020 الق���دم  لك���رة  االأبط���ال 
متثي���ل العراق ب�ش���رف يف الن�شخة املقبلة 
م���ن دوري اأبطال اآ�شيا لك���رة القدم 2021 
بع���د زي���ادة متثيلن���ا في���ه حي���ث �شن�شارك 
مبقع���د ون�شفي مقع���د ، كا�شف���ًا النقاب اأن 
فرق ال�شرطة حام���ل اللقب والزوراء بطل 
م�شابق���ة كاأ�ش العراق والنفط املت�شّدر هم 
فقط املناف�شني احلقيقيني لل�شقور من بني 

اخلم�شة ع�شرة امل�شاركة.
م�صري امل�صابقة

واأ�ش���ار اىل اأنه تبق���ى 10 جوالت من 
عم���ر امل�شابقة احلالية م���ن املمكن اأن 
تنتهي يف غ�شون �شهرين على اأبعد 
تقدي���ر يف حال���ة حت�ش���ن االأو�شاع 
ال�شحّي���ة يف جمي���ع اأنحاء العراق 
وزوال تاأث���ري الوباء نهائيًا ب�شرط 

اإع���داد ج���دول متكامل م���ن قبل جلنة 
امل�شابق���ات املركزية يف احت���اد كرة القدم 

يف ظّل تواجد مالعب جاهزة يف العا�شمة 
واأربي���ل  الب�ش���رة  وحمافظ���ات  بغ���داد 
وكرب���الء  االأ�ش���رف  والنج���ف  ومي�ش���ان 
املقد�شة له القدرة على احت�شان املباريات 
حت���ى لو جتري يف اللي���ل من اأجل ختامها 
ب�شرعة وثم اإن جميع الن�شخ ال�شابقة من 
البط���والت املحلي���ة التي اأقيم���ت بعد عام 

2003 مل تنت���ه اإال يف نهاي���ة �شه���ر مت���وز 
على اأق���ل موعد وهو ما ح���دث يف املو�شم 

املباراة ال�شاب���ق عندما جرت 
لبطولة  النهائية 

الع���راق  كاأ����ش 
الق���دم  لك���رة 
ي���وم ال�شاد�ش 
ي���ن  لع�شر ا و
منه بني فريقي 

ال���زوراء والكهرب���اء عل���ى ملع���ب ال�شعب 
الدويل.

تعديات اللوائح
الق���وة  لفري���ق  االإداري  املدي���ر  وتوق���ع 
اجلوية لك���رة الق���دم اأن يتو�ش���ل االحتاد 
الدويل لك���رة القدم خ���الل الف���رة القليلة 
املقبل���ة اىل العدي���د م���ن الق���رارات املهّم���ة 
بخ�شو����ش تعدي���الت اللوائ���ح اخلا�ش���ة 
باأو�شاع الالعب���ني والتعاق���دات الر�شمية 
بني االأندية واملدربني والالعبني واإمكانية 
تقلي�شه���ا بن�شب معينة يت���م حتديدها 
يف جمي���ع الدوري���ات العاملي���ة من 
اأج���ل امل�شاهم���ة جميع���ًا يف ر�شم 
�شيناريو خلريطة تقّلل التاأثريات 
يف  الدوري���ات  يف  احلا�شل���ة 
والقانوني���ة  املالي���ة  النواح���ي 
مواجهاته���ا  �شم���ن  والفني���ة 
امل�شتج���د  كورون���ا  لفريو����ش 
يف ظ���ل انه���ا اأ�شبح���ت املطل���ب 
االأول ال���ذي ي�شع���ى ال�شوي�شري 
تنفي���ذه  اىل  انفانتين���و  جي���اين 
يف ظ���ل توا�ش���ل اجتماعات���ه وجلنة 
الطوارئ الت���ي �شكلها ع���رب املوؤمترات 
الفيديوية م���ع جميع االحتادات القارية 
ومنتدى الدوري���ات العاملية التي قّدمت 
اليه مقرحات خالل اال�شبوع املا�شي 
بعد تاأجيالت البطوالت التي ي�شرف 

عليها حتى اإ�شعار اآخر.

دوري اأبطال اآ�صيا
وب�شاأن توا�ش���ع نتائج الفرق العراقية يف 
دوري اأبطال اآ�شيا لكرة القدم ، اأجاب مهدي 
بالق���ول: االإعداد غري املبّكر ، وقّلة خربتها 
، وع���دم التعاق���د مع العب���ني حمرفني من 
الطراز االأول كما تفعل���ه الفرق ال�شعودية 
واالإماراتية والقطرية نظرًا حل�شولها على 
ميزانيات �شخمة من حكوماتها لهم القدرة 
عل���ى حتقيق نتائج رفيعة واأكرب دليل على 
ذل���ك اإن االجان���ب كانوا ال�شب���ب االأول يف 
تتويج فريق الهالل بلقب الن�شخة املا�شية 
م���ن البطول���ة االآ�شيوية وال�شيم���ا اإنه عقد 
جومي���ز  بافيتيمب���ي  الفرن�ش���ي  املهاج���م 
يتج���اوز �شبع���ة مالي���ني يورو مل���دة ثالثة 
موا�ش���م وح�ش���ول فريق���ه ال�شاب���ق غلطة 
�ش���راي الرك���ي على ع�ش���رة ماليني يورو 
وهو ما يع���ادل عقود جمي���ع العبي الفرق 
االأربع���ة االأوىل يف دوري الك���رة املمت���از 
ف�ش���اًل ع���ن اإنها الف���رق ا�شبح���ت �شركات 
جتاري���ة ه���ي مت���ّول نف�شها حي���ث يتوىل 
اأع�ش���اء جمل�ش ال�شرف فيه���ا بتكّفل مبالغ 
عق���ود جن���وم الط���راز االأول وال�ش���ركات 
الرعاي���ة لها ومبالغ م���ن الت�شويق من قبل 
القن���وات الناقل���ة الر�شمي���ة لدوريه���ا يف 
ح���ني ميزاني���ة اأنديتها تك���ون فقط حمّددة 
ب�ش���كل مبال���غ معين���ة م���ن قبل ال���وزارات 
واملوؤ�ّش�ش���ات احلكومي���ة الراعي الر�شمي 
لها وهذا م���ا ح�شل موؤخرًا لفريق الزوراء 
الذي وعد املناف�شات من دوري امللحق اأثر 
هزميته اأمام فري���ق بونيودكور االأوزبكي 
بنتيج���ة )1-4( اىل جان���ب فريق ال�شرطة 
ال���ذي يحت���ل املرك���ز الراب���ع واالأخ���ري يف 
ترتيب املجموع���ة االأوىل بعد فرق االأهلي 
ال�شعودي والوح���دة االإماراتي وا�شتقالل 
طهران االإي���راين التي لها تواجد دائم منذ 

عام 2003.
رابطة الدوري

وخت���م مهدي جا�شم حديثه : ميكن التاأكيد 
با�شتحالة ت�شكيل رابطة للدوري العراقي 
لكرة القدم نظ���رًا للع�شوائية وعدم وجود 
�شراتيجي���ة طويلة االأمد ، وه���ذا ما عمل 
بها االأع�شاء املوؤثرين يف جمال�ش اإدارات 
االحت���ادات ال�شابق���ة مّم���ن اأحتل���وا مقعد 
الرئي�ش يف جلنة امل�شابق���ات املركزية من 
اأج���ل احلف���اظ عل���ى مراكزهم بحك���م اأنهم 
�شيح�شل���ون عل���ى اأ�ش���وات ممثل���ي فرق 
ت�شغ���ل  الت���ي  واالأوىل  املمت���ازة  الدرج���ة 
ن�شبة كبرية من اجلمعية العمومية الحتاد 
ك���رة الق���دم اىل جان���ب رف�شه���م القاط���ع 
�ش���م �شخ�شيات كروية له���ا باع طويل من 
العم���ل فيه���ا كما يح�شل يف ع���دد كبري من 
االحتادات الوطني���ة املن�شوية حتت لواء 

الفيفا.

الكرة العراقية �سحية توا�سع فرقنا في م�سابقة الأبطال

 بغداد / املدى

قال ع�شو جلنة املنتخبات الوطنية 
يف احت���اد كرة القدم عب���د االإله عبد 
احلمي���د اإن مبادرة )خلي���ك بالبيت( 
منحت���ه فر�ش���ة ا�شتع���ادة ذكريات���ه 
املن�شي���ة م���ع جنوم الك���رة العراقية 
ال�شابقني من خ���الل ت�شفح اأر�شيفه 
من���ذ  ي�شاه���ده   مل  ال���ذي  الق���دمي 

�شنوات.
وذك���ر عب���د االإل���ه عب���د احلميد عرب 
ح�شاب���ه الر�شمي مبوق���ع التوا�شل 
االجتماع���ي )الفي�شبوك(: اإن فوائد 
)خلي���ك بالبيت( اأع���اد  يل الذكريات 
املن�شي���ة ب�شوره���ا املبع���رثة ومنها 
م���ا ع���رثت عليه���ا والت���ي جمعتني 
باملرح���وم الكاب���ن عب���د كاظ���م يف 
ال���دورة التدريبية برو�شي���ا اأواخر 
الثمانيني���ات ومل���ن ال يعرف���ه ف���اإين 
اأ�شه���د اأنه مث���ااًل م�شّرف���ًا لل�شخ�شية 
العراقية ال�شجاعة والنبيلة واملثقفة 

والكرمية.
وتاب���ع اإن �شخ�شي���ة املرح���وم عبد 

كاظم مثار اإعجاب جميع امل�شاركني 
 ، عليه���ا  وامل�شرف���ني  بال���دورة 
و�شخ�شي���ًا زاد اإعجابي ب�شخ�شيته 
واإلتزام���ه  خلق���ه  ودماث���ة  املمّي���زة 
الع���ايل برغ���م معرفت���ي امل�شبقة به 
حيث لقب فنيًا مبلك التغطية كالعب 
وه���و ي�شتحقه متامًا فقد كان �شّمام 
و�شاه���م  ال�شرط���ة  بفريق���ه  االأم���ان 
كثريًا بنجاحاته املحلية واخلارجية 
الوطن���ي  باملنتخ���ب  ومثله���ا 
والع�شك���ري واأه���م موا�شفات���ه تلك 
البني���ة اجل�شماني���ة الن���ادرة الت���ي 
مّكنت���ه من قطع الهجم���ات االأر�شية 
والهوائي���ة اإ�شافة لل�شرع���ة الفائقة 
املرك���ز  له���ذا  �شروري���ة  وه���ي 

احليوي.
واأكد ع�شو جلنة املنتخبات الوطنية 
يف احت���اد الك���رة اإن عب���د كاظم كان 
ال�شرع���ة  �شب���اق  الأبط���ال  مناف�ش���ًا 
ويحدون���ا االأم���ل بق���وة اأن يتواجد 
العب مبثل موا�شفات املرحوم ابو 
فرا�ش من الناحي���ة البدنية والفنية 

ل�شاغلي متو�شط الدفاع يف فرقنا.

)خليك بالبيت( تعيد ذكريات 
عبد احلميد مع ملك التغطية

 بغداد / املدى

وا�ش���ل منتخبن���ا الوطن���ي لل�شي���دات بكرة 
الق���دم غياب���ه للف�ش���ل الثالث عل���ى التوايل 
ع���ن الت�شنيف اجلديد الذي اأ�شدره االحتاد 
ال���دويل لك���رة الق���دم للمنتخب���ات الن�شوية 
العاملية املن�شوية حت���و لوائه والذي مازال 
املنتخ���ب االأمريكي يتم�ّشك بزعامته وميتلك 

يف ر�شيده 2181 نقطة.
وج���اء ا�شتبعاد االحتاد ال���دويل لكرة القدم 
منتخبن���ا لل�شي���دات لكون���ه مل يخ����ش اأي���ة 
مب���اراة دولية ر�شمي���ة اأو ودية خالل الفرة 
من الثالث ع�شر من �شهر كانون االأول 2019 
ولغاي���ة ال�شاب���ع والع�شري���ن من �شه���ر اآذار 
اجل���اري نتيجة لالإهم���ال املتعّمد الذي القاه 
من قب���ل املكتب التنفيذي الحت���اد كرة القدم 
امل�شتقب���ل برئا�شة عبد اخلالق م�شعود برغم 
تخ�شي����ش مبلغ للك���رة الن�شوي���ة العراقية 

�شم���ن منحة �شنوية من قب���ل الفيفا من اأجل 
تطويرها.

وتابع منتخب ا�شراليا لل�شيدات لكرة القدم 
حافظ على املركز االأول يف ترتيب املنتخبات 

االآ�شيوية يليه منتخب كوريا ال�شمالية )10( 
والياب���ان )11( وجمهورية ال�شني ال�شعبية 

)15( وكوريا اجلنوبية )18( وفيتنام )35( 
وتايالند )39( وتايوان )40 ( واأوزبك�شتان 
)42( وميامن���ار )45( والهند )55( واالأردن 
)58( والفلب���ني )67( واإي���ران )70( وهونغ 
والبحري���ن   )82( وغ���وام   )74( كون���غ 
 )94( واندوني�شي���ا   )90( وماليزي���ا   )84(
واالإم���ارات )97( والنيب���ال )99( وفل�شطني 
ومنغولي���ا   )120( وقريغيز�شت���ان   )117(
)123( و�شنغاف���ورة )128( وطاجيك�شت���ان 
و�شريالن���كا   )134( وبنغالدي����ش   )132(
املالدي���ف  وج���زر   )141( ولبن���ان   )140(

)142( وبوتان )154( .
وحّل منتخ���ب االأردن لل�شي���دات لكرة القدم 
باملرك���ز )58( مت�شّدرًا ت�شني���ف املنتخبات 
العربي���ة ث���م منتخب تون����ش )78( واملغرب 
 )85( واجلزائ���ر   )84( والبحري���ن   )81(
واالإم���ارات )97( وفل�شط���ني )117( ولبنان 

 .)141(

منتخب ال�سّيدات يوا�سل غيابه عن الت�سنيف الدويل

 بغداد / املدى

دف���ع قائ���د املنتخ���ب الكو�شتاريك���ي لك���رة 
الق���دم كايل���ور نافا�ش ال���ذي يحر�ش مرمى 
فري���ق باري����ش �ش���ان جريم���ان الفرن�ش���ي 
مبلغ 200 األ���ف دوالر القيمة املالية لتاأجري 
طائرة خا�شة لنقله مع عائلته من العا�شمة 
باري����ش اىل العا�شم���ة اأ�شالن���ا بع���د تعليق 
مناف�شات الدوري الفرن�شي لكرة القدم اىل 
اإ�شعار اآخر ب�شبب تف�ّشي فايرو�ش كورونا 
امل�شتجد )كوفي���د19( يف القارة االأوروبية 
ب�ش���كل عام وفرن�ش���ا ب�شكل خا����ش ما اأّدى 
اىل وق���وع املئات من ال�شحاي���ا �شواء كان 

من امل�شابني اأو املتوفني.

وذكر نافا�ش على ح�شابه الر�شمي مبوقع 
الط����ريان  رح����الت  توق����ف  اإن  )توي����ر(: 
التجاري يف اأوروب����ا للحد من تف�شي هذا 
الوباء ال�شيني اأ�شطّره بناء على ن�شيحة 
تلقاه من زميله الربازيلي نيمار ب�شرورة 
اللجوء اىل ا�شتئجار طائرة خا�شة له مع 
عائلته املكّونة م����ن زوجته اأندريا �شاال�ش 
واأوالده الثالثة من اأجل ال�شفر من فرن�شا 

اىل كو�شتاريكا.
وتاب����ع يف كالم����ه: اإن����ه وفق����ًا للقانون يف 
بلده ق����ام باحلج����ز املن����زيل يف منزله يف 
ا�شالن����ا مل����دة 14 يوم����ًا بع����د عودت����ه �شاملًا 
م����ن العا�شم����ة الفرن�شية باري�����ش اإلتزامًا 
اجله����ات  م����ن  ال�ش����ادرة  بالتعليم����ات 

اأج����ل  م����ن  كو�شتاري����كا  يف  احلكومي����ة 
مواجه����ة فايرو�ش كوفيد 19 بكل �شجاعة 
واعتربه وقتًا معقدًا واأهيب بجميع اأبناء 
�شعبي م����ن اأجل االإلت����زام الت����ام باالأوامر 
والق����رارات ال�شادرة م����ن وزارة ال�شحة 
م�شوؤول����ني  نك����ون  حت����ى  خا�����ش  ب�ش����كل 

بالدرجة االأوىل.
واأو�ش����ح نافا�����ش: نح����ن ب�ش����ر واأحيان����ًا 
يت�شّل����ل اخل����وف الين����ا ، ولك����ن الل����ه ه����و 
مينحنا ال�شالم والطماأنين����ة وتف�شل الله 
علينا بامل����ال ونحن ن�شاعد ب����ه املحتاجني 
من خ����الل موؤ�ّش�شتي اخلريي����ة التي قمت 
باأن�شائه����ا منذ انتق����ايل اىل �شفوف فريق 

ريال مدريد االإ�شباين لكرة القدم.

نافا�س يوؤّجر طائرة لعائلته هربًا من كورونا!



اإن املنطق���ة اخل�ض���راء يف بغ���داد ه���ي املنطقة التي تق���ع على نهر 
دجلة، وت�ض���مى كرادة مرمي ومن �ضمنها حي الت�ضريع والقاد�ضية 
وبع����ض من احلارثية وق�ض���م من متنزه ال���زوراء. وكانت منطقة 
�ض���كنية لقي���ادات النظ���ام ال�ض���ابق وت�ض���م العديد من ال���وزارات 
وحت���وي عددًا م���ن ق�ضور رئي�ض النظ���ام ال�ضاب���ق واأوالده. كان 
الق�ض���ر اجلمهوري وق�ضر ال�ض���ام ومن اأكرب الق�ضور �ضمن هذه 
املنطق���ة، وبعد االحتال يف ع���ام 2003، وتذكر اإح���دى القنوات 
بع����ض  اخل�ض���راء" ابتدع���ه  "املنطق���ة  م�ضطل���ح  اإن  الف�ضائي���ة 
اأف���راد االأمن االأمريك���ي لت�ضنيفها مبثابة املنطق���ة االآمنة. و�ضبب 
الت�ضمي���ة هو لكرثة اخل�ضرة فيها ب�ضبب قربها من متنزه الزوراء 
وحدائق الق�ضر اجلمهوري و�ضائر املناطق االأخرى القريبة منها 
واملحيط���ة بها، وقد يكون االختيار من باب ال�ضدفة املح�ضة، لكن 
الق���در اأحيانًا يكون له دور يف داللة اال�ضم وامل�ضمى، الأن الت�ضمية 
ب�ضب���ب كرثة االأ�ضج���ار واخ�ضراره���ا، وهذه هي طبيع���ة العراق 
الأن���ه بلد زراعي خ�ضب، وكان العرب يطلقون عليه اأر�ض ال�ضواد 
خل�ضرت���ه بالزرع واالأ�ضجار، ويف ل�ضان العرب يقول ابن منظور 
َرته وا�ْضِوداِده؛ وقيل:  �ضْ اإن )ال�ضواد: جماعُة النخِل وال�ضجِر خِلُ
َرَة ُتق���اِرُب ال�ضواَد( وت�ض���ر اأ�ضتاذة التاريخ  اإِمنا ذل���ك الأَنَّ اخُل�ضْ
الدكت���ور ناجية عبدالله ابراهيم يف كتابها املو�ضوم )ريف بغداد � 
من�ضورات م�ضروع بغداد عا�ضمة الثقافة العربية � الطبعة الثانية 
ع���ام 2012( ب���اأن ريف بغ���داد هو )�ض���واد بغداد( ومنه���ا املنطقة 
احلالي���ة التي ت�ضمى باملنطق���ة اخل�ضراء الأنها م���ن نواحي حملة 

احلربي���ة وهي حملة م�ضهورة وكبرة عند باب حرب قرب منطقة 
ال�ضي���خ ب�ضر احلايف، وه���ذا ما ورد يف الكتاب اأعاه يف ال�ضفحة 
31، لذل���ك اعتق���د اأن الت�ضمي���ة واإن اأطلقها اأحده���م دون دراية يف 
التاري���خ اأو الداللة الرمزية لها ، اإال اإن كتاب )ريف بغداد( قد لفت 
انتباه���ي اإليها عند مطالعتي اإياه ، حيث ت�ضت�ضهد الكاتبة على اإن 
ال�ضواد هو ذات���ه اللون االأخ�ضر بالن�ضبة لل���زرع واالأ�ضجار ومن 
اأدلته���ا على ذل���ك بيت ال�ضع���ر الذي تغنى ب���ه ال�ضاع���ر الف�ضل بن 
العبا�ض ابن عتبة بن اأبي لهب بن عبد املطلب وكان اأ�ضود الب�ضرة 

و�ضديد االأدمة فان�ضد تفاخرًا بن�ضبه اإىل الر�ضول الكرمي بقوله 
واأنا االأخ�ضر من يعرفني .... اأخ�ضر اجللدة من بيت العرب
من ي�ضاجلني ي�ضاجل ماجدا ..... مياأ الدلو اإىل عقد الكرب

بر�ضول الله وابني عمه .......... وبعبا�ض بن عبد املطلب
لذلك ال �ضر اإن اأطلقنا عليها )املنطقة ال�ضوداء( الأن ما حل بالعراق 
من حمن وم�ضائب وموت ودمار وحروب وقتل كان م�ضدره هذه 
الرقع���ة اجلغرافي���ة، ففيها مق���ر كل احلكومات الت���ي تعاقبت على 
حك���م العراق منذ ع���ام 1921 ولغاية االآن وم���ا من خرب فيه حرب 
اأو قت���ل او موت اإال وه���ذه املنطقة لها ح�ضور في���ه، ويف فرتة ما 
بعد عام 2003 كانت وما زالت ت�ضبب الوجع اإىل ال�ضعب العراقي 
واإنها ت�ض���در املوت وت�ضتورد الق�ضف الذي ي�ضتهدفها بني احلني 
واالآخ���ر، واإن جل ما حلق بالعراق م���ن م�ضتقبل جمهول وحا�ضر 
معت���م وطغيان لون ال�ضواد على لبا�ض عام���ة النا�ض ب�ضبب القتل 
والتهجر من القاعدة وداع����ض وامللي�ضيات وغرها من املجاميع 
امل�ضلح���ة، كان له���ذه الرقع���ة اجلغرافية دور واأثر في���ه، لذلك اأرى 
اإن الق���در كان له ي���د يف الت�ضمية واإمنا ا�ضتعم���ل اأ�ضلوب التورية 
واملق�ض���ود بالتورية عند اأهل اللغ���ة واالأدب اأن يذكر املتكلم لفظا 
له معنيان ، اأحدهم قريب غر مق�ضود وداللة اللفظ عليه ظاهرة ، 
واالآخر بعيد مق�ض���ود، وداللة اللفظ عليه خفية ، فيتوهم ال�ضامع 
اإن���ه يريد املعن���ى القريب ، وه���و اإمنا يريد املعن���ى البعيد بقرينة 

ت�ضر اإليه وال تظهره .
ويف اخلت���ام البد من توجيه ال�ضك���ر اإىل الدكتورة ناجية عبدالله 
اإبراهي���م عل���ى تل���ك االلتفات���ة يف كتابه���ا املو�ضوم )ري���ف بغداد( 
ال���ذي �ض���م ب���ني ثناياه معلوم���ات عن نظ���ام تلك االأري���اف املدين 
والع�ضك���ري و�ضناعتها وطرقها ومزارعها، كم���ا بّينت بان )ريف 
بغ���داد( كانت ت�ضتهر بعدد من ال�ضناع���ات ومنها �ضناعة اخلمور 
ب�ضبب وفرة اأعنابها ومن ال�ضدف اإن م�ضنع اخلمور هذا يقع يف 
املنطقة التي تعتد م���ن نواحي املنطقة املنطقة اخل�ضراء، وتكون 
بني ج�ضر اجلمهورية وبني منطقة اجلادرية حاليًا واأ�ضار اإىل ذلك 
امل���وؤرخ ال�ضاب�ضت���ي يف كتابه املو�ضوم الدي���ارات مطبعة املعارف 
ع���ام 1951 يف ال�ضفح���ة 45، فه���ذه املنطق���ة الت���ي فيه���ا حتدي���د 
م�ضرنا الأنها حت���وي على كل املقرات الرئي�ضة لل�ضلطات الثاث، 
ف���اإذا كان اأ�ضله���ا م�ضنع للخمور ولونها ال�ض���واد، ماذا �ضتقدم لنا 
م���ن عطاء؟ والب���د من التذك���ر اإن تلك املادة للرتوي���ح عن النف�ض 
بطرائف احلكم الأن القلوب اإذا كلت ُعمِيت فروحوا عنها بطرائف 
احلكم واأخ�ضى على قلوبنا اأن تعمى ب�ضبب حالنا وما حّل بنا من 
كورون���ا ال�ضح���ة وكورنا الف�ضاد، لذلك بني احل���ني واحلني اأروُح 

عنها بهذه الطرائف التاريخية ذات الدالالت املعا�ضرة.   

���ه ملَّح قب���ل اأع���واٍم اإىل اأنَّ وباًء  غ���دًا �ضيزَع���ُم كاتٌب اأنَّ
�ضيده���ُم الكوك���ب، و�ضي���وزع �ضحاياه عل���ى القارات 
وال���دول. وال غراب���ة يف االأم���ر. �ضمعن���ا مث���َل ه���ذه 
االدع���اءات بعد انهيار جدار برل���ني وانتحار االحتاد 
ال�ضوفياتي. وغدًا يطلُّ ُمنّجٌم ليعيَد تذكَرنا مبا يزعم 
���ه ملَّح اإليه يف مو�ض���م �ضابق. وق���د يعاتبنا م�ضعوٌذ  اأنَّ
الأنَّنا مل ناأخذ حتذيراته من االأخطار املحدقة بكوكبنا 
على حممل اجلد. ولن يكون م�ضتغربًا اأن تطل جوقة 
باع���ة االأوه���ام الت���ي تتح���نيَّ اأي منعط���ف لتق���ول اإنَّ 
النهاي���ة اأو�ضكت، واإنَّ االإن�ضان احلامل املتمرد اجل�ضع 

ارتكب ما ي�ضتحق عقابًا موجعًا ومريرًا.
ال غرابة يف ذلك فقد دفع كورونا »القرية الكونية« اإىل 
منعط���ف �ضعب مل تتوقع���ه ومل حت�ضن اال�ضتعداد له. 
ت�ضبيه م���ا يجري بحرب عاملية ثالثة لي�ض دقيقًا. ففي 
احلرب العاملي���ة كان ميكن العثور عل���ى ماذات اآمنة 
وحلفاء وجهات ميكن���ك االت�ضال بها وتهبُّ لنجدتك. 
امل�ضاأل���ة خمتلف���ة م���ع ه���ذا الوب���اء. تواجه���ه وحيدًا 
وعاري���ًا من اأي �ضاح. لكن الت�ضبي���ه يجوز اإذا اأخذنا 
يف االعتب���ار اأن الفرو�ض �ضيغت���ال موؤ�ض�ضات كثرة 
ع���اوة عل���ى االأف���راد. �ضيزع���زع ا�ضتق���رار حكومات 
واأ�ض���ر وم���دن ح���ني يرم���ي مباي���ني االأ�ضخا����ض يف 

اأقفا�ض البطالة.
اأك���رث م���ن اأي ح���رب اأخ���رى، فتحت »ح���رب كورونا« 
دفاتر العزلة والوح�ض���ة واملوت. ويف عزلة االنتظار 
الثقي���ل تتنا�ض���ل االأ�ضئل���ة كالفرو�ض���ات. اأ�ضئل���ة عن 
امل�ض���ر االإن�ض���اين واحلي���اة وامل���وت ال تت�ض���ع اأيام 
الرجل الاهث وراء عمل���ه لطرحها. اأ�ضئلة عن املوت 
واخلا�ض وما بعد هذه االإقامة االأر�ضية واالإن�ضاف 
والظلم واإ�ضدار االأحكام. وكما �ضعر املواطن العادي 

يف احلروب الكربى اأنَّه كاَن لقمة �ضائغة الآالت كربى 
متوح�ض���ة، ي�ضعر القتيل يف »حرب كورونا« باأمل اأ�ضد 

الأنَّ خيار القتل وقع عليه.
يتاب���ع االإن�ض���ان نتائج جوالت اإع�ض���ار »كورونا« يف 
اأماكن اأخرى فتت�ضاعف اأ�ضئلته، ويت�ضاعف �ضعوره 
بوقوفه م�ضتف���ردًا اأمام م�ض���ره. ال ي�ضتطيع العثور 
على مظل���ة وال ي�ضتطي���ع االحتماَء بج���دار. لهذا يهزُّ 
االإع�ض���ار كلَّ �ضيء با ا�ضتثناء: املعادالت والقناعات 
وُتعقِل���ُن  القل���ق  ترّو����ض  الت���ي  العي����ض  واأ�ضالي���ب 

اخل�ضارة.
يراودين �ضع���ور اأنَّ اأ�ضياَء كث���رة انك�ضرت يف وقت 
واح���د، واأنَّ اأبراجًا م���ن الزجاج اأ�ضيب���ت ب�ضروخ ال 
ميكن اإ�ضاحها، لهذا اأ�ضاأل نف�ضي باإحلاح: هل بالغنا 
يف تقدير قيمة التقدم الذي حققته هذه املجتمعات يف 
العق���ود االأخرة؟ هل كان ه���ذا التقدم كاذبًا اأو ناق�ضًا 
اأو مفتق���رًا عل���ى االأق���ل اإىل البعد االإن�ض���اين الكايف؟ 
ه���ل ن�ض���ت احلكومات واالأح���زاب اأنَّ الغر����ض االأول 
م���ن التقدم ه���و االإن�ضان، وغرق���ت يف �ضباق حمموم 
حول امل�ضال���ح واالأرباح واالحت���كار والتفوق؟ وهل 
دت الدول ثرواتها وقدراته���ا يف حروب ال�ضيطرة  ب���دَّ
والتحك���م؟ وه���ل اأ�ضاعت املنظم���ات الدولي���ة اأياَمها 
وميزانياته���ا حتت عناوي���ن عامة وبراق���ة بعيدًا عن 

احلاجات احلقيقية؟
ي���راودين �ضع���ور اأنَّ العامل الذي ننتم���ي اإليه تعر�ض 
خل���راب هائ���ل يف حفن���ة اأ�ضابي���ع ك�ضف���ت ق�ض���وره 
ت قراءت���ي  و�ضال���ه وعج���زه. اأن���ا �ضخ�ضي���ًا تغ���رَّ
الأحج���ام واأدوار كب���ار الاعب���ني على امل�ض���رح. كنت 
اأعتق���د اأن �ضي���د البي���ت االأبي�ض هو رج���ل بالغ القوة 
ميل���ك حني يق���رر ردًا �ضارمًا اأو حا�ضم���ًا على اأي حتٍد 
يح���دق بالع���امل اأو تواجه���ه ب���اده. اأم���ركا بتقدمها 
وم�ضانعها وجامعاتها وحرياتها قوة تقدم يف العامل 
على رغم اأخطائها وانحيازاتها. بعد »كورونا« مل يعد 
ل���دي ال�ضعور نف�ض���ه. مل اأعد اأنظ���ر اإىل دونالد ترمب 
بو�ضف���ه كبَر املاكمني يف »القرية الكونية«. ال ميكن 
ن���ي راأيت���ه م�ضطربًا  ���ه ال ي���زال االأقوى، لكنَّ اإن���كاَر اأنَّ
ر فايرو�ض جمه���ول مهاجمة االأرا�ضي  حائ���رًا حني قرَّ

االأمركية.
ميكنني قول ال�ضيء نف�ضه عن فادمير بوتني. جنح 
من دفعوه اإىل امل�ضرح يف ر�ضم �ضورة ا�ضتثنائية له، 
برع �ضخ�ضيًا يف رعايتها وتعميقها. اإنَّه جيم�ض بوند 
الواف���د من مطب���خ ال�»كي ج���ي بي« واملرتب���ع �ضعيدًا 
عل���ى دميقراطية قي���د الرقابة وتر�ضان���ة تفوق �ضرعة 
ال�ض���وت. وفرح كثرون بوالدة ه���ذا الاعب القوي. 
اعتربوا قوت���ه �ضرطًا �ضروريًا لعقلن���ة �ضلوك املاكم 
االأمرك���ي ال���ذي يتفرد باأخط���اء قيا�ضية ح���ني يتفرد 

بامللع���ب. لكنَّ هذا الق���وي الذي يعاق���ب اجلوا�ضي�ض 
على اأرا�ضي االآخرين، ويتاع���ب باالنتخابات داخل 
احل���دود وخارجه���ا ظهر ب���ا اأ�ضلحة فتاك���ة حني قرر 
»اجلرنال كورونا« زيارة باد لينني يف �ضياق جولته 

القاتلة على الدول والقارات.
ق���درة الزعي���م ال�ضيني عل���ى اتخاذ ق���رارات �ضارمة 
ي�ضع���ب اتخ���اذ مثله���ا يف االأنظم���ة الدميقراطي���ة ال 
تكف���ي الإث���ارة الطماأنين���ة. �ضيا�ضة ورث���ة ماو هي يف 
النهاي���ة جزء من ه���ذا القامو����ض الدويل ال���ذي تهّدد 
اأزمة »كورونا« باإحالته على التقاعد. هذا من دون اأْن 
نن�ضى التوقف عند اأوروبا التي ا�ضتحقت مب�ضاهدها 
املاأ�ضاوي���ة لقب الق���ارة العج���وز فع���ًا. اإذا ا�ضتثنينا 
عب���ارات املجامل���ة التي ت�ضب���ه تلك العب���ارات املعلبة 
الت���ي تطل���ق يف اجلنازات ف���اإنَّ الع���امل مل ي�ضعر برد 
اأوروبي ق���وي وموحد على الفظاع���ات التي ارتكبها 
القات���ل املت�ضل�ض���ل، خ�ضو�ضًا يف اإ�ضباني���ا واإيطاليا. 
ب���دت اأوروبا يف ه���ذه االأزمة الوح�ضي���ة وامل�ضرية 
قارة م�ضنة تفتقر اإىل العمود الفقري وال�ضوت القادر 
عل���ى اال�ضتقط���اب واال�ضتنف���ار عل���ى رغ���م حماوالت 
امل�ضت�ض���ارة االأملانية، والرج���ل املقيم يف مكتب �ضارل 
���ة  ال���دول االأوروبي���ة �ضعيف���ة وه�ضَّ ب���دت  ديغ���ول. 
وموؤ�ض�ضاته���ا ركيك���ة، واأعطت االنطب���اع اأنَّها لي�ضت 
عاج���زة فقط عن الت�ضدي للقاتل، بل اأي�ضًا عن توفر 
نعو����ض �ضريع���ة ومقاب���ر ل�ضحاياه. مل تع���رب الروح 
االأوروبي���ة عن ح�ضوره���ا اأو قوته���ا اأو غلبتها. ظهر 
االحتاد االأوروبي يف �ض���ورة ناٍد مل ينجح يف اإقناع 
االأع�ضاء بخل���ع معاطف االأناني���ة القومية والوطنية 
وو�ضع ثقلهم واإمكاناتهم يف ت�ضرف مغامرة امل�ضر 
امل�ض���رتك. ب���دت كل دول���ة مرتوك���ة مل�ضره���ا القامت، 
وم���ن دون اأن ت�ضتطي���َع الره���ان عل���ى دع���م ياأتي من 
وراء احل���دود. اأيقظ���ت االأزمة تلك احل���دود القدمية 
الت���ي اعتقد كثر من االأوروبي���ني اأنَّها جمرد ذكريات 
م���ن املا�ض���ي، بعدم���ا تداخل���ت عل���ى اأر����ض الق���ارة 
امل�ضالح وامل�ضائر. ك�ضفت االأزمة �ضيخوخة قوامي�ض 

واأ�ضاليب وقناعات وعقاقر.
ت �ض���ورة العامل لدى الفرد اخلائ���ف من القاتل  تغ���رَّ
مت  الواق���ف على اأبواب امل���دن واأهداب الق���رى. ته�ضَّ
حق���وٌل كامل���ة من الزج���اج. املوت يقرع هن���ا واملوت 
يق���رع هناك. االأنه���ار مغ�ضو�ض���ة وم�ضمومة واجلبال 
تتف�ض���خ وتتاآكل. لي���ت املنعطف يتح���ول �ضدمة غر 
م�ضبوقة. طعنة هائلة توق���ظ. ي�ضتحق االإن�ضان عاملًا 
اأقل وح�ضة ووح�ضي���ة. ومن هذا املنطلق وحده نريد 
اأْن ن�ضدق اأنَّ ع���امل ما بعد »كورونا« لن ي�ضبه عامل ما 

قبله.
عن ال�سرق الأو�سط
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 غ�شان �شربل

 لطفي حامت 
 علي كرمي ال�شيد 

 القا�شي  �شامل رو�شان املو�شوي    

اأثارت التطورات الدولية التي 
اأحدثها انت�شار مر�ض كرونا 

العابر للحدود الوطنية الكثري من 
الق�شايا الفكرية التي خف رنينها 
بالفرتة الأخرية ب�شبب ال�شجيج 

الذي اأثاره )انت�شار( الراأ�شمالية 
العاملية واعتمادها اأ�شلوبًا وحيداً 

للتطور الن�شاين وبهذا الإطار 
نتوقف عند بع�ض الدالت 

ال�شيا�شية – الفكرية بعد اأن 
عجزت الدول الراأ�شمالية املت�شيدة 

باحلد من انت�شار مر�ض كرونا 
الذي حتول اىل جائحة عاملية.

 - اإذا ابعدن���ا مفاهي���م املوؤام���رة الت���ي اعتمدها 
بع�ض الكت���اب يف حتلياتهم ال�ضيا�ضية نتوقف 
عن���د حزمة من املو�ضوع���ات الهامة الناجتة عن 

االأزمة الدولية املعا�ضة يتقدمها  –
اأواًل- اأدى انت�ضار كرونا العابر للحدود الوطنية 

اىل تراج���ع التج���ارة العاملية وت���دين املبادالت 
التجارية الدولية ب�ضبب غلق احلدود وامل�ضانع 
وما نت���ج عنها م���ن ات�ضاع البطال���ة يف �ضفوف 
الطبقة العاملة وم���ا اأ�ّضره ذلك من دخول العامل 

يف اأزمة اقت�ضادية عامة.   
ثانيًا-اجلائح���ة العاملي���ة اأدت اىل تف���كك وحدة 
ال���دول الراأ�ضمالي���ة وتعاونه���ا ب�ضب���ب عجزها 

للت�ضدي لتلك املاأ�ضاة االإن�ضانية.
ثالث���ًا- تدين قدرة الوالي���ات املتحدة االمركية 
الدولي���ة  املر�ضي���ة  اجلائح���ة  مكافح���ة  عل���ى 
وحماولته���ا �ضرق���ة اجله���ود الطبي���ة م���ن دول 

اأوروبية اأخرى.
رابعًا-انع���دام الت�ضام���ن االأمم���ي يف مواجه���ة 
اجلائحة املر�ضية الدولية ف�ضًا عن مت�ضك دول 
املراك���ز الراأ�ضمالية بالعقوبات االقت�ضادية �ضد 

الدول )املتمردة( رغم طابعها املتوح�ض.
خام�ضًا-اأكدت االأزم���ة املر�ضية الدولية اأف�ضلية 
اال�ضرتاكي���ة كت�ضكيل���ة اجتماعي���ة – اقت�ضادية 
وم���ا نت���ج عنها م���ن حماي���ة ل�ضعوبها وه���ذا ما 
عك�ضت���ه ال�ض���ني من خ���ال تع���اون �ضعوبها مع 
قيادة الدولة يف الت�ضدي جلائحة كرونا العابر 

للحدود الوطنية. 
�ضاد�ضًا-الطاب���ع االأممي لا�ضرتاكي���ة كت�ضكيلة 
اقت�ضادي���ة- اجتماعية ا�ضتن���ادًا مل�ضاعدتها دول 
اأخ���رى به���دف الوقوف بوج���ه املحن���ة الدولية 
وه���ذا م���ا اأكدت���ه ال�ضيا�ض���ة ال�ضيني���ة بتعاونها 
امل�ضرتك مع الدول الوطنية للت�ضدي لاأمرا�ض 

العابرة للحدود الوطنية.
�ضابع���ًا- تع���زز الوطنية الرو�ضي���ة ودفاعها عن 
�ضعوبه���ا عرب �ضد مكوناته���ا الطبقية وا�ضتثمار 
الدولي���ة  املحن���ة  لتل���ك  الت�ض���دي  وحدته���ا يف 
الدول���ة  �ضع���وب  حلماي���ة  دولته���ا  وا�ضتع���داد 

االحتادية. 
ثامن���ًا- عج���ز ال���دول الوطني���ة ع���ن الت�ض���دي 
مبفرده���ا لفايرو�ض كرونا حيث ج���رى اإهمالها 
وع���دم م�ضاعدته���ا م���ن قب���ل ال���دول الراأ�ضمالية 

االأخرى ملواجهة املر�ض الوافد الأرا�ضيها. 
اإن املحن���ة الدولي���ة اجلدي���دة حت���ث دول العامل 

عل���ى بناء عاق���ات وطنية – دولي���ة مبنية على 
التعاون وامل�ضاعدة املتبادل���ة ملواجهة الكوارث 
الطبيعي���ة وتف�ض���ي االوبئ���ة يف دول الت�ضكيلة 

الدولية الراأ�ضمالية العاملية.
الع���امل  دول  تعي�ضه���ا  الت���ي  الدولي���ة  -املحن���ة 
االإن�ضاني���ة  امل�ضوؤولي���ة  م���ن  تزي���د  و�ضعوبه���ا 
والوطني���ة لدى ق���ادة هذه ال���دول اإزاء �ضعوبها 
وقواها املنتجة وجتربها على التعاون امل�ضرتك 

وعدم االعتماد على قواها الوطنية املنفردة.   
املو�ضوع���ات واملاحظات ال�ضريعة تدعونا اىل 
التوقف عن���د اأو�ضاع بادنا الت���ي متر مب�ضاكل 
كثرة يت�ضدرها عج���ز القوى الهام�ضية النافذة 
على ت�ضكي���ل حكومة وطني���ة دميقراطية قادرة 
عل���ى مواجهة الكارث���ة االإن�ضانية الت���ي نعي�ضها 
عليه البد م���ن االإ�ضارة اىل بع����ض املو�ضوعات 
الكابح���ة لتط���ور الو�ضع ال�ضيا�ض���ي يف الدولة 

العراقية ومنها:
املت�ض���م  ال�ضيا�ض���ي  الو�ض���ع  مراوح���ة   -1
باال�ضط���راب يف بادن���ا وعدم ت�ضكي���ل حكومة 
وطنية ي�ضر اىل عجز القوى الطائفية يف بناء 

دولة وطنية- دميقراطية.
الطائفي���ة  ال�ضيا�ضي���ة  الق���وى  2- مي���ل بع����ض 
اىل التغا�ض���ي ع���ن م�ض���ر الب���اد ال�ضيا�ض���ي- 
امليل�ضي���ا  با�ضتخ���دام  وتلويحه���ا  االجتماع���ي 

الع�ضكرية حلماية توجهاتها ال�ضيا�ضية.  
 – وطني���ة  حكوم���ة  ت�ضكي���ل  يف  العج���ز   -3
دميقراطي���ة يق���ود الدول���ة العراقي���ة اىل تفكيك 
دولته���ا ال�ضيا�ضية وتراجع مكون���ات ت�ضكيلتها 
االجتماعية وما ينتجه ذلك من ممهدات حلروب 

اأهلية. 
4- مواجهة االأوبئة الوافدة اىل الدولة العراقية 
ت�ضرتط بناء نظام �ضيا�ضي وطني - دميقراطي 
ي�ضتن���د عل���ى الوح���دة الوطني���ة والتخل���ي عن 

الروح الطائفية والو�ضاية االإقليمية.   
5-  ت�ضكيل حكومة وطنية دميقراطية قادرة على 
مواجه���ة امل�ضاعب الوطنية واجلائحة املر�ضية 
بعي���دًا ع���ن روح الهيمنة الطائفي���ة والتحالفات 

الدولية املناه�ضة مل�ضالح الباد الوطنية.

اإن املاحظ���ات امل�ض���ار اليه���ا ت�ضرتطه���ا امله���ام 
الوطني���ة الراهنة باعتباره���ا مهامًا اأ�ضا�ضية يف 
بن���اء الدولة الوطني���ة احلافظة مل�ضائ���ر النا�ض 
و�ضحته���م وم�ضتقبله���م وبه���ذا املنح���ى ت�ضبح 
للوح���دة  م�ض���درًا  اخلافي���ة  الفكري���ة  ال���روؤى 
الوطني���ة املبني���ة عل���ى الدميقراطي���ة وت���وازن 
امل�ضال���ح الطبقي���ة وع���دم الرك���ون اىل احلماية 

بالقوى اخلارجية.
اإن املحن���ة الدولية التي يعي�ضه���ا عاملنا املعا�ضر 
كفيلة بر�ض الوح���دة الوطنية ملواجهة امل�ضاكل 
ال�ضحي���ة لبادنا بعي���دًا عن املكا�ض���ب احلزبية 
والروح الفئوية واعتبار �ضيانة الباد والنا�ض 
اأ�ضا�ض���ًا لوحدة الباد الوطني���ة وما يتطلبه ذلك 

من-
العراقي���ة  بت�ضكي���ل احلكوم���ة  االإ�ض���راع  اأواًل- 
املوقت���ة بعيدًا ع���ن املوازنة الطائفي���ة والهادفة 

اىل �ضيانة الباد الوطنية.
ثانيًا - حل الف�ضائل ال�ضعبية امل�ضلحة وو�ضعها 

حتت قيادة املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية. 
ثالث���ًا –اعتماد ال�ضرعية الدميقراطية والربامج 
االقت�ضادي���ة - االجتماعي���ة لاأح���زاب الوطنية 
ال�ضيا�ضي���ة اأ�ضا�ض���ًا لبن���اء احلكوم���ة العراقي���ة 

املنتخبة.
رابع���ًا- ارت���كاز النظ���ام الوطن���ي الدميقراطي 
– الطبقي���ة  عل���ى موازن���ة امل�ضال���ح الوطني���ة 
وعدم الرك���ون اىل امل�ضالح الفئوية الهادفة اىل 

ال�ضيادة احلزبية. 
خام�ض���ًا- االهتم���ام بهم���وم النا����ض املعي�ضي���ة 
وال�ضحي���ة وتطمينهم عل���ى م�ضتقبلهم املعي�ضي 

وال�ضحي يف ظروف االأزمة ال�ضحية العاملية.
رابعًا-  بن���اء عاقات دولية مبني���ة على �ضيانة 
الب���اد  �ضي���ادة  واح���رتام  الوطني���ة  امل�ضال���ح 

الوطنية وعدم التدخل يف �ضوؤونها الداخلية. 
اإن املو�ضوع���ات الفكري���ة – ال�ضيا�ضي���ة املثارة 
كفيل���ة بح�ضد اجلهود الوطني���ة ملواجهة جائحة 
الع�ضر وو�ضع الباد على طريق التطور ال�ضلمي 
اله���ادف اىل بناء الدولة الوطني���ة الدميقراطية 

وتلبية حاجات ت�ضكيلتها االجتماعية

الت�سكيلة الراأ�سمالية العالمية والنزعة الوطنية

ميي����ز االأنرثوبولوجي االأمركي رالف لينتون 
بني منطني من ال�ضخ�ضية هما :

1 - ال�ضخ�ضي����ة اال�ضا�ضية: ف����كل جمتمع يبلور 
  Basic personality اأ�ضا�ضي����ة  �ضخ�ضي����ة 
ي�ض����رتك فيه����ا اأغلب اأفراد املجتم����ع وت�ضر اىل 
جمموع العنا�ضر امل�ضرتك����ة بينهم من املواقف 

وامناط التفكر والعمل وال�ضلوك.
2 - ال�ضخ�ضي����ة الوظيفية: وترتبط باالأو�ضاع 
والظروف والوظائ����ف التي يوؤديها كل فرد يف 
املجتمع، وكثرًا ما تذوب �ضخ�ضية االأفراد يف 
ال�ضخ�ضية اال�ضا�ضية داخ����ل املجتمع التقليدي 
املغل����ق، يف ح����ني يطغ����ى ال�ضلوك الف����ردي يف 

املجتمع الليربايل املفتوح.
وال�ض����وؤال ال����ذي نطرح����ه هن����ا، كي����ف تعاملت 
ال�ضخ�ضية العراقية االأ�ضا�ضية مع خطر الوباء 
وفر�ض حظر التجوال من قبل احلكومة وخلية 

االأزمة؟
وفقًا للماحظة الب�ضيط����ة والتقارير ال�ضحفية 
وبع�����ض الت�ضريح����ات الر�ضمي����ة ف����اأن ال�ضم����ة 
الغالبة كانت )الامباالة( و)التحدي( وكاهما 
وجه����ان لفك����رة واح����دة ه����ي الاعقاني����ة يف 
التعامل م����ع الوباء. حيث يتعام����ل البع�ض مع 
احلظ����ر وكاأن����ه عطل����ة ترفيهي����ة، ميار�����ض فيها  
زيارة االأ�ضدقاء واالأقارب مع وجود امل�ضافحة 
والتقبيل. وهي عادات ج�ضدية يعرب من خالها 
الف����رد ع����ن املحب����ة واالح����رتام �ضم����ن الرتاث 
الثق����ايف ملجتمعن����ا. ولكن هذه الع����ادات  اليوم 
�ضارت ت�ضكل خطرًا و�ضببًا لنقل الفايرو�ض اإن 
مل يكن هناك وعي جاد  لدى النا�ض يف االبتعاد 
عنه����ا عل����ى االأقل ه����ذه الفرتة، حي����ث اأن مقولة 
)االن�ض����ان كائ����ن اجتماع����ي( مل تع����د منا�ضب����ة 

اليوم!
حت����ى اأن ال�ضيد مدير عام دائ����رة �ضحة بغداد| 
الكرخ جا�ضب احلجامي ق����د عرّب عن خيبة اآمل 
وا�ضتياء �ضديد بع����د اأن قام بجولة ميدانية يف 
جانب الك����رخ من بغداد بتاري����خ 27\3\2020 
ون�ض����ر تغري����دة يف �ضفحت����ه ال�ضخ�ضي����ة على 

موقع في�ضبوك من �ضمنه����ا قوله " اإن مواطني 
جانب الكرخ وخ�ضو�ضًا املناطق ال�ضعبية مثل 
احلرية واأبو د�ضر والعامل والبياع ال يعرفون 
�ضيئًا ع����ن حظر التج����ول وميار�ض����ون حياتهم 
ب�ضكل طبيعي با�ضتثن����اء منطقة املن�ضور التي 

ت�ضعر فعًا اإنها ملتزمة باحلظر".
ويع����رب ه����ذا ال����ربود االنفع����ايل حي����ال خط����ر 
االإ�ضاب����ة م����ن وجهة نظر عل����م النف�ض عن نزعة 
اكتئاب جماعي �ضبب����ه "العجز املكت�ضب" الذي 
اأ�ضيبت به ال�ضخ�ضية. مما جعلها تفقد التحكم 
مب�ض����ار حياتها، اإ�ضافة اىل ع����دم وجود املعنى 
له����ذه احلي����اة. فقد يق����ول مواط����ن " واأذا متت 
�ضن����و يعن����ي؟ وق����د ي�ضخر اآخ����ر م����ن امللتزمني 
بالوقاي����ة ال�ضحي����ة وينعتهم "باجُل����ن" بينما 
يف�ض����ل البع�ض االحت����كام اىل حجج ومربرات 
غيبي����ة غر علمية خللق املربرات النف�ضية التي 

يواجهون بها املر�ض.
وق����د جاءت هذه ال�ضلوكيات نتيجة ملا تعر�ضت 
ل����ه ال�ضخ�ضية العراقية على ط����ول التاريخ من 
انتهاكات فظيعة وجتهيل م�ضتمر بخا�ضة حتت 
حك����م النظام البعث����ي ال�ضمويل، ث����م زاد الطني 
بل����ة بعد االحت����ال �ضنة 2003 حي����ث تعر�ضت 
اىل ه����ّزات عنيف����ة واأزم����ات م�ضتم����رة ومعاناة 
اقت�ضادية ونف�ضية �ضبب لها حالة من االنك�ضار 

والرتاجع الثقايف والت�ضظي.
وهنا تربز احلاج����ة اىل اإعادة االعتبار للعلماء 
واملفكري����ن ودع����م مراك����ز البح����ث العلم����ي يف 
كافة املجاالت الطبي����ة وال�ضحية ويف جماالت 
العل����وم االجتماعي����ة. و�ض����رورة بن����اء مراك����ز 
لتاأهي����ل  املع����ريف  النف�����ض  والع����اج  التوعي����ة 
امل�ضاب����ني باالكتئاب. واال�ضتف����ادة من خربات 
وجعله����ا  االيجاب����ي  النف�����ض  عل����م  ودرا�ض����ات 
مق����ررًا �ضمن ح�ض�����ض التدري�����ض يف املدار�ض 
وبن����اء  ترمي����م  ن�ضتطي����ع  لعلن����ا  واجلامع����ات 
�ضخ�ضي����ة اجليل القادم واإع����داده ب�ضكل نف�ضي 
وذهن����ي وعلم����ي ملواجهة كل اأن����واع التحديات 

الوجودية الراهنة.

ال�سخ�سية العراقية 
والوباء الكوروين

المنطقة الخ�سراء اأم المنطقة ال�سوداء؟الحالمون بعالم اأقل وح�سية
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د.فاتن ح�سني ناجي

علي �سرمد

�أحمد �سرجي

 �سامي عبد �لحميد 
كواليس

ال�سينوغرافيا كمفهوم وكحركة

ومعظم اأ�شالي����ب العر�ض امل�شرحي التقليدية يف ال�شرق والغرب 
ال توؤك����د كثريًا على اأهمية ال�شينوغرافيا ، اإذ ال ي�شتخدم الديكور 
امل�شرح����ي اإال ن����ادرًا يف العرو�����ض التقليدي����ة يف اأ�شي����ا وافريقيا 
وحتى يف ال�شرق االأو�شط. يف حني ان هناك انواعًا من العرو�ض 
يف امل�شرح ال�شيني وامل�شرح الياباين وامل�شرح الهندي ت�شتخدم 
اأ�شالي����ب منظري����ة مركبة ن�شبيًا. وال يت����م التاأكيد على املناظر يف 
تل����ك التقالي����د كم����ا يف امل�ش����رح االأوروبي حتى املرحل����ة احلديثة 
املبكرة با�شتثناء م�شرح كابوكي الياباين . وعلى �شبيل املثال فاأن 
م�ش����رح )نو( الياباين مثري ب�شريًا ولكنه ي�شتخدم م�شرحًا مزينًا 
متناث����رًا، فامل�ش����رح نف�شه عب����ارة عن من�ش����ة م�شنوعة من خ�شب 
ال�ش����رو امل�شق����ول بحجم �شت����ة اأمتار مربعة وترتف����ع عن االأر�ض 
مب����ر واح����د وذاك امل�ش����رح مفت����وح م����ن ثالثة جوان����ب ومغطى 
ب�شقف خ�شبي ت�شنده اأربعة اأعمدة، وتر�شم على اجلدار اخللفي 
�شج����رة �شنوبر وهناك ج�شر ميت����د اىل ي�شار امل�شرح ويقود اىل 
فتحة باب تغلقها �شرة.. ويقود اجل�شر اىل غرف تبديل املالب�ض 
وه����و مدخ����ل وخم����رج ال�شخ�شي����ات الرئي�شية. ويزي����ن اجل�شر 
بثالث اأ�شجار �شغرية. ويف بداية العر�ض امل�شرحي يدخل ثالثة 
مو�شيقي����ني عرب اجل�ش����ر ويجل�شون يف املوق����ع اخللفي للم�شرح 
ويكونون مك�شوفني للجمهور وت�شتخدم اك�ش�شوارات م�شرحية 
ب�شيطة مثل ع�ش����ي اخليزران والقما�ض املل����ون لتمثيل العربات 
والق����وارب واملنازل والعنا�شر املنظري����ة االأخرى وفيما عدا ذلك 

لي�ض هناك من ملحقات منظرية على االأطالق.
املنظ���ر يف م�ش���رح )كابوك���ي( يق���ف بال�ش���د م���ن م�ش���رح )ن���و( 
واإن كان العر����ض يت���م عل���ى خ�شبة م�شرح )ن���و( ولكن يف نهاية 
القرن ال�شاب���ع ع�شر مت تو�شيع اجل�ش���ر واأ�شيفت �شتارة تغطي 
منطق���ة التمثيل وت�شتخدم اأر�شي���ة للرق�ض اأحيان���ًا اما ما�شمي 
)املانايج���ي( فق���د مت ت�شميمه بني عام���ي 1724و1735 وهو 
مم���ر بعر����ض مر ون�ش���ف ويبداأ م���ن ميني امل�ش���رح وميتد عرب 
اجلمهور اىل خلفي���ة �شالة جلو�ض اجلمهور وا�شتخدم للدخول 
وللخروج كاإمتداد خل�شبة امل�شرح اال�شلية وقد ي�شتخدم القما�ض 
امللون الذي يغطي االأر�شية ليمثل مناظر حمدده ، فاللون االأزرق 
ميثل امل���اء، والرمادي ميث���ل االأر�ض، واالأبي����ض ميثلها ل�شقيع 
ويف اأوق���ات اأخ���رى اأ�شبحت املناظ���ر امل�شرحية اك���ر اإيهامية، 
فقد يحت���وي ن�شف امل�شرح منظرًا داخليًا ملن���زل باأبوابه واثاثه 
والن�شف الثاين يحتوي ما ميثل احلديقة اأو برية وفيها اأ�شجار 
او �شخور وهناك �شت���ارة خلفية متثل االأفق وحوايل �شتينيات 
الق���رن الثامن ع�ش���ر وا�شتجابة لتاأثريات ف���ن الر�شم الغربي بداأ 
ال�شينوغ���راف م�ش���رح الكابوكي الياباين ي�شم���م مناظر املنازل 
املر�شوم���ة ذات البعدي���ن والتي تدهم بالبع���د الثالث– العمق مل 
تك���ن تقنية تبديل املناظر ب�شرعة اأك���ر ب�شاطة واأكر تاأثريًا من 
ا�ش���دال ال�شت���ارة االمامية فج���اأة وخ�شو�شًا ال�شت���ارة ال�شوداء 

اللون. 
وي����وؤرخ )اأر�شط����و( اأ�ش����ل ال�شينوغرافي����ا مع ظه����ور م�شرحيات 
�شوفوكلي�ض ولكن هناك كتابات من القرن االأول قبل امليالد تذكر 
ب����اأن )اغاثا رغو�ض( من منطق����ة )�شامو�ض( كان اأول �شينوغراف 
يف تاري����خ امل�شرح واأدعى باأنه ر�شم مناظر ال�شخيلو�ض . وكانت 
تق����ع اح����داث معظ����م الراجيدي����ات يف موق����ع واحد وق����د يحدث 
تغ����ريرّ يف املواقع يف الكوميدي����ات . واإذا كان االأغريق قد طوروا 
ال�شينوغرافيا االإيهامية فاإنهم اي�شًا طوروا و�شائل لتغري املناظر 
اي�ش����ًا يف العر�����ض امل�شرح����ي . وث����م اإ�شتخ����دام وا�شطت����ني لذلك 
الغر�ض . االأوىل ما �شمي )بيناك�ض( وهي الواح مر�شومة )اأ�شبه 
بامل�شطحات احلديثة( والثانية ما �شمي )برياكتوي( وهي عبارة 

عن خمروط ثالثي ميكن دورانه لتغري املناظر .

�لمنظر في م�سرح )كابوكي( يقف 
بال�سد من م�سرح )نو( و�إن كان 

�لعر�ض يتم على خ�سبة م�سرح )نو( 
ولكن في نهاية �لقرن �ل�سابع ع�سر تم 

تو�سيع �لج�سر و�أ�سيفت �ستارة تغطي 
منطقة �لتمثيل وت�ستخدم �أر�سية 

للرق�ض �أحيانًا �ما ما�سمي )�لمانايجي( 

تو��سل �لمدى ن�سر �لأعمدة �لثقافية، و�لتي 
�سبق و�أن �أر�سلها �لفنان �لر�ئد �لر�حل �سامي 

عبد �لحميد �إلى �لمدى، بغية �لن�سر.
و�لمدى �إذ تن�سر هذه �لأعمدة توؤكد �لح�سور 

�لثقافي �لفاعل �لذي كان يميز فناننا �لكبير.   

هذ� �أنا
ومنُذ �ألِف عام

وما زلُت �أحمُل موتي على �صدري
و�أم�صي يف جنازتي كلَّ يوم

كطفٍل يبحُث عن قرب �أبيه
يف كومة رماد.

مل يتغيرّ �أيُّ �صيٍء
 �صوى �آلِة �لقتل

 ال فرق 
�أْن متوَت على حدِّ �ل�صيف

�أو ترُق�َص على م�صد�صاْت  
 �لكامت لل�صوت.

باالأم�ِص كنُت زنديقا

و�الآن وبف�صِل )�صربغة(
�جلينات �ل�صيا�صية
�أ�صبحُت جوكريا 

ال �أقتاُت �صوى �لقنابِل �مل�صيلة للر�أ�ص.
وحدي �أ�صرُخ يف �لرب�ري

ليعلو �صوُت �ملالئكِة �لهاربني من لعنة �لله
وحدي �أقارُن �صوؤ�َل �لوجود

 باأجوبِة �لر�صا�ص و�لعبو�ت �لال�صقة
ها �ملوُت  فيا �أيُّ

يا قريني يف �لوجود
�أنرّى تفتك بي كلرّما �ختلفُت معك.

هذ� �أنا ومنذ �ألف عام
وما زلُت �أت�صبُت بخيِط نحيٍل

الأ�صبَق �لعامَل مبا تن�صُجه يد�ي
من ذ�كرة �لرمل.

�صيم�صي زمٌن

ونقُف �أمام �ملر�يا جمه�صني بالبكاء
نقول )يا ليتنا ....... يا ليتنا  ....

يا ليتنا (   
ونحن ن�صمُر يف �أبجدياتنا 

بنادَق �ل�صلطة
وعورَة �جلاثمني على �صدورنا

نا خذلناكم �صيذكُر �لتاريُخ �أنرّ
وكلُّ من كان معي على مائدة �ل�صفينة

تفرت�ُص  �لقنابَل  تركنا  ثم  بايعناكم  من  ُل  �أورّ نا  و�أنرّ  
�لروؤو�َص

فِة �الأخرى. حني جند فيكم معرًب� �إىل �ل�صرّ
     كنَت مثَلنا يا �صفَي �لروح

خارجًا عن �أ�صو�ر مدينتنا
ومنتف�صًا على �لبحارة عند �رتفاع �ملوج

عتك �صدنُة �ملعابِد فجاأًة ثم �درّ
قتك �أ�صالًء. تر�صيخًا لدموعهم �لتي مزَّ

ينطوي �ل�ّستات على �سور 
متعددة، منها ذ�تية  ومنها  

مايطال �لمكون �لجمعي 
ليتحول �إلى �أجز�ء كل جزء 

يتكور حول ذ�ته لي�سكل 
تكور�ت م�ستتة بين �لو�حة 

و�لخرى، ظهر في �لدب 
مع ظهور تيار�ت مابعد 

�لكولينيالية ولو �ننا نظرنا 
�لى در��سة طوني بينيت  

ولور�ن�ض غرو�سبيرغ فانهم 
ي�سفون �ل�ستات بالجماعات 

�لتي لت�سعر �نها مقبولة قبوًل 
تامًا و�نها مغتربة عن �لثقافة 

�لمهيمنة لمجتمع �لكثرة حيث 
لي�سعرون �نهم في وطنهم، 

لي�سعرون باوطانهم تحت�سنهم 
�أو تحاول جذبها �ليهم،

 وهي ر�شى نف�شية يف جتربة التهمي�ض 
والتمييز  لي�����ض على م�شتوى املواطنة 
بل هي تلك التحدي����ات التي تخلق على 
اثره����ا �ش����ورة تعددي����ة م����ن االإنف�شال 
وب����ني  والف����رد  الوط����ن  ب����ني  الذات����ي 
ال����ذات وال����ذات ع����رب تهج����ني وحت����ول 
يف ظل ظروف االخت����الف نف�شها وهي 
 ، امل����رء  ج����ذور  اىل  الع����ودة  اإنف�ش����ال 
ويف املعن����ى مابعد احلديث لل�شتات مت 
ف�ش����م الرابطة الع�شوي����ة بني ال�شعوب 
االأوط����ان  حت����والت  ب����ني  واالأوط����ان 
والثقافي����ة  واالقت�شادي����ة  ال�شيا�شي����ة 
وب����ني انف�شالي����ة االف����راد ع����ن تطلعات 
اأوطانهم ال�شيما االأوطان العربية التي 

خلقت هوة عميقة بينه بني فرده .
املفه����وم  نخل����ط  ان  اليج����ب  وهن����ا   
)مفه����وم ال�شتات ( ب����ني املهجر واملنفى 
واالإغ����راب ب����ل ه����م مفه����وم منف�ش����ل 
يتج����اوز مفه����وم املنف����ى اأو اأدب املهجر 
بل ه����و الف�شم املتحقق بني الوطن االأم 
والف����رد . فالتوا�ش����ل والتعب����ري يحمل 
دالالت خمتلف����ة ومتع����ددة واإن حمل����ت 
تل����ك التوا�شلي����ة ج����زء م����ن االنف�ش����ام 
حتول����ت اىل ت�شظ����ي وذل����ك الت�شظ����ي 

اال  واح����دة  مركزي����ة  �ش����وى  اليحم����ل 
وه����ي ال�شتات فالدائ����رة مغلقة وال�شري 
يع����ود اىل ذات نقطة االإنط����الق فعندما 
نغ����رب عن الوط����ن نغرب ع����ن الذات 
وعندم����ا تت�شظ����ى ال����ذات حت����ول بينها 
وب����ني االإن�شان والتغدوا الهالة الكربى 
املحيطة �شوى �شتات عن الذات تقودها 
الدائ����رة املغلق����ة اىل االوط����ان الناكرة 

الفرادها .
لي�ش����ت فقط االدب  والف����ن الذي اأ�شابه 
ال�شتات فامل�شرح جعل منه تلك املغايرة  
الت����ي ينطل����ق منه����ا امل�شرحي م����ن ذاته 
اإىل الواقع فاملغاي����رة اإمتلكت  موؤثرات 
يف  ترتك����ز  وجذري����ة،  قوي����ة  ع�شري����ة 
الواقع ال�شيا�ش����ي املعا�شر، وهو واقع 
مل ي�شبق����ه مثي����ل يف  �شناع����ة ال�شت����ات 
الفك����ري وه����ذا اأثر ب�شكل ع����ام على كل 
امل�ش����رح وكتابه  فنجد ال�شت����ات اأ�شبح 
�ش����ورة فنية حتمل معه����ا تلك الفو�شى 
اجلمالي����ة التي حتيلنا اىل تنظيم تقني 
اخلط����اب  ح�ش����ر  يف  ي�شع����ى  حدي����ث 
امل�شرحي مع ما تعي�شه االوطان املحيطة 
م����ن حال����ة  ت�شظ����ي �شدي����دة، باالإ�شافة 
للتق�شيم الداخل����ي العميق للفرد اأ�شبح 

هنالك تق�شيم خارجي زحف ل�شمل حتى 
املكون الفني والثقايف جند يف امل�شرح 
العراق����ي اأغلب الن�شو�����ض والعرو�ض 
ال�شت����ات  ذل����ك  ع����ن  تع����رب  امل�شرحي����ة 
الداخل����ي واخلارج����ي لل�شخ�شية فهي 
اأم����ا اأن ترف�����ض واقعه����ا فتت�شت����ت ب����ني 
التعددية او ان يرف�شها واقعها فتبحث 
عن واق����ع اخر اليينتم����ي اليها فيتكون 
هنال����ك ت�شتت����ات خمتلف����ه جنده����ا يف 
مبا�ش����رة  ب�ش����ورة  العراق����ي  امل�ش����رح 
�شتات ال�شخ�شية تبح����ث فيه عن ذاتها 
وعن وطنه����ا يف ظل �ش����ورة اغرابية 
مغاي����رة ت����ارة ترف�����ض هويته����ا وتارة 
تبح����ث لها ع����ن وطن جن����ده يف م�شرح 
�شب����اب  الث����ورة  وم�ش����رح  االحتج����اج 
ت�ش����رخ ب )ماك����و وطن ( تل����ك ال�شباب 
قدمت لنا م�شرح يف قلب احلدث م�شرح 
يبح����ث عن هوي����ة ل�شخ�شياته ا�شوات 
ت�شرخ  اأين وطننا ويف ال�شفة االخرى 
اأ�ش����وات القمع التي تق����ول: وطنكم لنا 
ولي�����ض لكم تلك هي البوؤرة التي ينتمي 
اليه����ا ال�شت����ات عندما جن����د ان اوطاننا 
لغرين����ا البد لنا ان نت�شت����ت وان تبحث 

ذواتنا عن ذواتنا.

ح�سرت موؤخر�ً �أيام مهرجان 
�لم�سرح �لكاديمي في �لكويت  

بدعوة كريمة من �لناقد 
�لدكتور علي �لعنزي ،م�سرفًا 

لور�سة )�لممثل �لدر�ماتورج( 
و�لذي يقيمه �لمعهد �لعالي 
للفنون �لم�سرحية. �ل�سيء 

�لذي �أثار �نتباهي طيلة �أيام 
�لمهرجان وجعلني  �أت�ساءل 

مع نف�سي ماهي �لغاية من 
�إقامة مهرجانات �لم�سرح 

�لجامعي في بلد�ننا �لعربية؛ 
هل هي �إقامة ن�ساط وينتهي 

بعد �إعالن �لجو�ئز؟ �م هي 
�يام �إثر�ئية للطلبة وخلق 

�أجيال م�سرحية جديدة ، من 
خالل زج �لطلبة في خ�سم 

�لتجربة �لم�سرحية ممار�سة 
وتطبيقًا . وجاءت  �لجابة 

من �د�رة �لمعهد �لذكية 
ورئا�سة �لق�سام �لم�ساركة 

في �لمهرجان ، و�لتي كان 
هدفها �لطالب/ �لفنان �و 

م�سروع �لفنان، تاأهيله بعيد� 
عن �لدر�ض �لأكاديمي بل 
عبر �لممار�سة و�لتطبيق 

و�لم�ساهدة. 

اال�شتعان���ة  اإىل  املهرج���ان  ادارة  تلج���اأ  مل 
باإعالمي���ني حمرف���ني  لتغطي���ة وت�شجيل 
وت�شوي���ر فعاليات مهرجانه���ا، بل قام بكل 
ذل���ك طلبة ق�ش���م التلفزي���ون وباإ�شراف من 
رئي����ض ق�شمه���م الدكت���ور حمم���د الزنكي، 
يراقبهم ويوجههم عرب غرفة عمليات اإعالم 
املهرجان ، يوثقون كل �شغرية وكبرية يف 
املهرج���ان ، ادارة ح���وارات م���ع ال�شيوف 
وم���ع امل�شارك���ني ، وهذا در����ض كبري ومهم 
للطال���ب يف املمار�ش���ة والتطبي���ق، جتعله 
وال�ش���وت  ال�ش���ورة  م�شوؤولي���ة  يتحم���ل 
والتكوينات وحجم ال���كادر وكل ما يتعلق 
بال�ش���ورة التلفزيونية الذي در�شه نظريا. 
ولعل اخلطوة االكر جراءة بتقدمي الطلبة 
وحتملهم امل�شوؤولية ول���دت من ق�شم النقد 
ورئي�شت���ه الدكتور �شعداء الدعا�ض ، حيث 
كان طلبة الق�شم يف غاية الن�شاط واملتابعة 
ادارة  يف  الطلب���ة  م�شارك���ة  خ���الل  م���ن   ،
اجلل�ش���ات النقدية يف مهرج���ان يعد االهم 
على �شعيد امل�ش���رح اجلامعي واالكادميي 
يف منطق���ة اخلليج، حي���ث كان طلبة النقد 
يقدم���ون اأرائه���م ع���ن العرو����ض بطريق���ة 
واعية وبال قيود ، بع�شها ي�شيب وبع�شها 
يخط���اأ، لك���ن االه���م م�شاركته���م والتعب���ري 
ع���ن اأرائه���م النقدي���ة اأم���ام فري���ق العر�ض 

امل�شرح���ي وا�شاتذتهم و�شيوف املهرجان، 
ولعل اإدارته���م للجل�ش���ات النقدية وتقدمي 
املعقب���ني تعد اخلطوة االأه���م يف املمار�شة 
التطبيقي���ة داخل الن���دوات ، وح�شنا فعلت 
اإدارة املهرج���ان بتكلي���ف اأ�شت���اذ خمت����ض 
واكادميي بتقدمي ورقة نقدية عن العر�ض 
،وكاأن ادارة املهرج���ان متنح الطلبة در�شا 
نقديًا تطبيقًا، وفق اأ�ش�ض علمية واكادميية 
�شحيح���ة . وال�شيء االأك���ر اأهمية ح�شب 
راأي���ي ؛ الن�شرة اليومي���ة للمهرجان والتي 
تفا�شيله���ا،  ب���كل  النق���د  طلب���ة  يحرره���ا 
طباع���ة فاخرة، املده����ض يف الن�ش���رة، اأنه 
مل ي�ش���رف عليه���ا �ش���وى رئي�ش���ة ق�شمهم ، 
وبكل موادها يح���رره الطلبة ، وي�شهرون 
عل���ى اإخراجه���ا باأبه���ى �ش���ورة ، تغطيات 
�شاملة عن العرو�ض، مقاالت اكادميية ذات 
تخ�ش�ش���ات متنوعة يف عنا�ش���ر العر�ض 
امل�شرحي والتلقي، حوارات يقيمها الطلبة 
م���ع ال�شي���وف وامل�شارك���ني يف العرو�ض 
امل�شرحية ، وانطباعات ونقود طلبة النقد، 
وهنا قد ت�شيب او تخطاأ، وهذا لي�ض مهما، 
بل امله���م اأن تكون حا�شرًا وتعرب عن راأيك 

مبقالة نقدية، األي�ض انت طالب نقد؟ 
وتكفل ا�شاتذة التمثيل واالإخراج واالأزياء 
والديك���ور) د. فهد عبد املح�ش���ن، د.احالم 

ح�شن، د. امين خ�شاب، د. ابت�شام حمادي، 
د.خل���ود الر�شيدي( بتق���دمي حفل االأفتتاح 
واخلت���ام ، وم�شارك���ة طالبه���م يف عر�شهم 
امل�شرح���ي، وكاأنه احتف���اء ب�شباقهم الفني 
وتقدميه���م للجمه���ور، وم���ن ث���م توديعهم 
ومباركته���م بجوائزهم الت���ي �شيحملونها 
معه���م، والر�شال���ة االخ���رى؛ نح���ن معك���م 
ونراقبكم ونحتفي بكم. وهذا انعك�ض على 
الروحي���ة العالية الت���ي يتمتع به���ا الطلبة 
امل�شاركني وتعاونه���م فيما بينهم رغم انهم 
يناف�ش���ون بع�شه���م البع����ض عل���ى جوائز 

املهرجان .
تع���د جترب���ة اإدارة املعهد الع���ايل للفنون 
امل�شرحي���ة يف مهرجان���ه ال�شن���وي ثري���ة 
، رغ���م م���ا ميثل���ه املهرج���ان من ثق���ل فني 
واكادميي داخل الكويت وخارجها، هدف 
االدارة لي����ض البهرج���ة االعالمي���ة الت���ي 
تراف���ق املهرجان���ات وحت���ى االحرافي���ة 
منه���ا، وال ت�شع���ى الإر�شاء امل�ش���وؤول، بل 
ت�شع���ى اإىل خل���ق جي���ل م�شرح���ي جدي���د 
تزجه يف مع���رك الفن ممار�شة وتطبيقا، 
وهذا ما ت�شعى اليه ، بل يفر�ض ان يكون 
اله���دف الرئي����ض ل���كل مهرج���ان جامعي، 
الأن ق���وة واأهمي���ة املهرج���ان لي����ض بكرة 
و)ال�ش���و(  اال�شم���اء  وتك���رار  املدعوي���ن 

االعالم���ي ،وال ميزاني���ات �شخم���ة ، ب���ل 
غاية تطبيقي���ة وممار�ش���ة للطلبة وتبادل 
اخلربات  فيما بينهم،  ُت�شعر الطالب بانه 
مهرجان���ه وعليه ان يقدم نف�شه فيه ح�شب 
اخت�شا�شه. كم هائل من املهرجانات تكون 
حا�ش���رة اعالمي���ا ولكنه���ا ب���ال فاعلية وال 
اهداف حقيقية، ك���م هائل من املهرجانات  
متتل���ك ميزانية مالية هائل���ة ولكنها تعمل 
بعقلي���ة ) اإدعيني واأدع���وك(، كم هائل من 
املهرجانات يح�شرها ع�ش���رات ال�شيوف 
ولكنه���م �شي���وف �شياحي���ة ب���ال اي مهمة 
ووظيف���ة داخ���ل املهرج���ان، ومل يقدم���وا 

�شيئا للمهرجان واملهرجانيني.
وفق كل ذلك، ننحني امام اإدارة املهرجان 
عل���ى ه���ذه اخلط���وة الرائعة والت���ي فيها 
نكران ذات بع���د ت�شدر امل�شهد ، بل تقدمي 
طلبته���م لالآخرين واالحتف���اء بهم، وكذلك 
البد  اال�شتفادة م���ن هذه التجربة العلمية 
والعملي���ة الإدارات املهرجان���ات امل�شرحية 
االكادميية،الأنه���ا جتربة مهمة وفريدة يف 
املنطقة العربية، جترب���ة ت�شهم يف تطور 
الطال���ب وتنم���ي ح�ش���ه الفن���ي والنق���دي 
ع���رب زج���ه يف مع���رك املمار�ش���ة العملية 
والتطبيقي���ة ، وت�شع���ى اإىل خل���ق جي���ل 
م�شرح���ي وفن���ي وف���ق اأ�ش����ض �شحيح���ة 
وعلمي���ة ، وه���ذه خمرج���ات اي موؤ�ش����ض 
اكادميي���ة فني���ة، والهدف الرئي����ض الإقامة 

املهرجانات اجلامعية.
ه���ل نتملك ج���راأة اإدارة مهرج���ان امل�شرح 
االكادمي���ي الكويتي، ونعط���ي امل�شوؤولية 
كامل���ة للطلب���ة وباأ�شراف مبا�ش���ر منا؟ ام 
اأنن���ا نكتفي بالبهرج���ة االعالمية، ودعوة 
االأ�شح���اب واالأحب���اب، واالأه���م بالن�شبة 
اإر�ش���اء  املهرجان���ات  عل���ى  للم�شرف���ني 
امل�ش���وؤول وتكرمي���ه يف خت���ام املهرج���ان 
رغم اأنه مل يق���دم �شيئا، وال ي�شتحق حتى 
اأن ي�شع���د عل���ى خ�شبة امل�ش���رح املقد�شة، 
بل ه���ي الغاية الرئي�ش���ة الإقامة املهرجان، 
ومل تك���ن غاياتهم تطوير الق���درات الفنية 
م�شرحي���ة  اأجي���ال  �شناع���ة  وال  للطلب���ة 
جدي���دة، وال يهمه���م م�شت���وى العرو����ض 
املقدم���ة، وال �شكله���ا، وال نوعه���ا، بل املهم 

�شيح�شر امل�شوؤول.

جدوى �إقامة مهرجان  م�سرحي جامعي

تجربة مهرجان الم�سرح الأكاديمي في الكويت

ما زلُت اأحمُل موتي على �سدري 

���س��ت��ات ب��ي��ن ال������ذات وال�������ذات .. ق������راءة ف���ي م�����س��رح م���اك���و وط��ن
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ع���ن "دار امل���دى" �س���درت الرتجم���ة العربية لكتاب »�س���رة 
حي���اة فري���دا كاهل����«. وه���� باك����رة م�ؤلفات م�ؤرخ���ة الفن 
كتابة  املخت�سة يف  املك�سيك،  "هايدن هريرا" امل�ل�دة يف 
ال�س���ررَ الذاتية للفنانني، يف ع���ام 2019، وقد ت�ىل ترجمته 
علي عبد الأمر �س���الح. وبهذه الن�سخة ُمِنحرَ ع�ّساق الفن يف 
العامل العربي فر�س���ة ثمينة ملعرفة ج�انب خفية ومده�س���ة 
من حياة الر�سامة املك�سيكية فريدا كاهل� )1907- 1954(، 
التي عّدتها امل�ؤلفة من اأكرث ال�سخ�سيات حي�ية يف النه�سة 
املك�سيكية احلديثة، حتى اأن اأندريه بريت�ن كان قد و�سفها 
باأنها ر�س���امة �س���ريالية بعد اأن غلبت نزعة فانتازية فطرية 

على جميع ل�حاتها.

املفرو�ض اأن البالد  متر باأزمة 
بعد انت�سار وباء ك�رونا وما 

يتعر�ض له امل�اطن الب�سيط 
من اأزمات مالية و�سحية  . 

لكن العجيب اأن البع�ض يرى  
يف الأزمة فر�سة م�اتية 

يجب ا�ستثمارها بكل الطرق 
وال��سائل لرتويج ب�ساعة 

الأوهام  والأكاذيب عن 
الإ�سالح والتداول ال�سلمي 

لل�سلطة وخرافة الكتلة 
الأكرب،   ففي ظل هذا ال�باء 

الذي يح�سد باأرواح النا�ض ، 
حت�لت ال�سيا�سة يف العراق 
اإىل م��س�ٍع للفرجة، بكثر 
من الأ�سى وال�سحك، بحيث 

ل يجد اجلمه�ر اأمامه �س�ى 
مهرجانات من ال�سراخ، الكل 

يق�ل اأنا الأحق باملن�سب لأنني 
�ساحب مفتاح الكتلة الأكرب .

بعد مئة عام �س�ف يذكر 
التاريخ اأن بلدانًا  خا�ست 

مالحم اإن�سانية كربى لإنقاذ 
م�اطنيها من ال�باء ، ليق�ل�ا 

للعامل اأن لقيمة اأغلى واأهم 
من حياة الإن�سان ، من دون 

العتبار للدين والطائفة ، 
وليذكر الإن�سان العراقي اأن 

يف هذه البالد عا�ض مّدع� 
ال�سيا�سة والباحث�ن عن املنافع 

وامل�سالح ترك�ا ال�باء ، 
وان�سغل�ا بالدفاع عن م�سالح 

اإيران واأحقية احل�ثيني يف 
اإطالق ال�س�اريخ واأهمية 

م�ساندة ال�سلطان اردوغان يف 
مغامراته العبثية .

لالأ�سف هناك اأم�ر كثرة 
تنّغ�ض على حياة امل�اطن 

العراقي  ، بع�سها ميكن 
احتماله، اأماًل يف اأن يتكفل 

الزمن بحلها، وبع�سها اأ�سبه 
بالقدر الذي ل فكاك منه، مثل 

الظه�ر املت�ا�سل حلنان 
الفتالوي على الف�سائيات ،  و" 
ج�بي  اأحمد اجلب�ري ال�سهر 

باأب� مازن والظه�ر امل�ستمر 
لنجمة  " ال�سيا�سة " عالية 

ن�سيف ، ومق�لة �سالح املطلك 
التي ذهبت مثاًل : " اأنا اأف�سل 

�سيا�سي عراقي !! "
لكن من بني اأكرب املنّغ�سات 

التي ت�اجهني هي حالة ال�سيد 
جمال الكرب�يل  الذي يت�هم 
اأنه منذور ملهمة مقّد�سة ، فه� 

ل يرتك منا�سبة اإل ويخرج 
علينا بتغريدة ، وُيقِدم فيها 
على ا�ستعرا�ساٍت �سيا�سية 

يق�ل فيها للجماهر اإنه اأب� 
" القت�ساد  " و  " ال�سيا�سة 

يقفز  فرناه   ، " " و" الثقافة 
م�سرعًا اإىل " ت�يرت "  ع�سية 
كل اأزمة ، وكان اآخرها اأم�ض 

حني كتب مطالبًا بتطبيق نظام 
اجلمه�رية الفرن�سية يف بالد 

بني النهرين  ، وهي دع�ة 
م�سحكة يف هذا الزمن الذي 

يحا�سرنا وباء ك�رونا ، ووباء 
. " الغربية  " التدوينات 

واأنت تقراأ مثلي هذه الأخبار 
ماذا تفعل . . ت�سحك اأم تبكي 

؟ ، اإنه �سحك كالبكاء ، قالها 
عمنا املتنبي وه� يرّد على 

اخلراب الذي كان يحا�سره  ، 
فاحلمد لله ورغم ما يجري 

ح�لنا من مهازل فاأنا بني احلني 
والآخر اأعيد قراءة دي�ان 

ال�ساعر الكبر  ، مثلما اأعيد 
قراءة بيانات احلك�مات ، 

�ست�ساألني : ملاذا ؟ لأعرف كيف 
دب اخلراب يف مفا�سل الدولة 

وكيف انتع�ست النتهازية ، 
وماذا حققنا يف حقل اخلدع 

والأكاذيب .

الذين �سقطوا  يف 
امتحان "كورونا" 

كاهلو" فريدا  حياة  "�سرية 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن����اء اجل�ي���ة 
الي����م  له���ذا  الطق����ض  حال���ة  العراقي���ة 
)الثالث���اء( اأن درج���ات احلرارة �س���رتتفع  
قلياًل ع���ن معدلته���ا لالأيام املا�س���ية، واإن 
اجل� �سيك�ن غائمًا   يف بع�ض املناطق.   

C°  18 -C°  27  / النجف     C°  16 -    C° 23   /اأربيل

C°  19 -C°  30  / الب�سرة      C°  18 -    C° 27  /بغداد

C°   18 -C°  27  / الرمادي      C°  17 -    C° 2   /املو�سل

انتفا�س��ة ت�س��رين ف�ي زمن ال��� "كورونا" وم�س��تقبلها من بعده!تقريـــر ... 
 ما�س القي�سي 

يق����ل اأح���د متظاه���ري التحري���ر:" يف ي����م 
اإع���الن احلظر ان�س���حبنا اأنا ورفاقي و�س���لمنا 
خيمتن���ا اخلا�س���ة واملف���رزة الطبي���ة لآخرين، 
وتركنا ال�ساحة لأ�سباب متعددة منها النق�سام 
احلا�سل يف ال�ساحة بني خيم جمندة! واأخرى 
تابعة لأحزاب واأخرى مند�ّس���ة واآخرين مثلنا 
كان اله���دف ول ي���زال م���ن وج�دهم ا�س���رتداد 
ال�طن! وه�ؤلء اأ�س���حاب الن�سبة الأقل، منهم 
م���ن بق���ي بال�س���احة وهم اأ�س���دقاوؤنا بع�س���هم 
م���ن طلبة احت���اد بغ���داد، والبع����ض الآخر من 

حمافظات اأخرى"
اأما عن م�س���تقبل الث�رة من بع���د اأزمة ك�رونا 
يعقب قائاًل: "اأنا ورفاقي اتفقنا عند ان�سحابنا 
امل�ؤق���ت بان لن���ا ع����دة دون حتدي���د الت�قيت 
املنا�س���ب، ق���د يك����ن بع���د ك�رن���ا وق���د نتاأمل 
ببداي���ة اأكت�بر جديد!،   و ي�ؤك���د اأزهر كرمي ) 
متظاه���ر( على ثقافة الث�رة التي ت�س���تمد منها 
قائ���اًل:" م���ا  الظ���روف،  ا�س���تمراريتها يف كل 
اأظن���ه يف ال�ق���ت الراه���ن اأن جمي���ع املعطيات 

تق����ل اإن الأعداد �س���تزداد لأن الث����رة مل تنتِه 
ث�ريته���م  ميار�س����ن  الث����ار  زال  وم���ا  اأب���دًا 
بطريقتهم فالث�رة ت�س���حيح م�سار وتثقيف"، 
من�ه���ًا لتخ���اذ ال�س���بل الحرتازي���ة يف ظ���ل 
ال��س���ع احلرج الراهن، بق�ل���ه:" الث�ار الآن 
ميار�س����ن دوره���م التثقيف���ي بال�س���احات من 
خالل احلجر داخل اخليم، والتعفر امل�س���تمر، 
والتطهر، وهذه ر�س���الة مهمة ج���دًا مفادها اأن 
الثائ���ر يتحمل كامل امل�س����ؤولية اجتاه وطنه"   
وي�ؤك���د عل���ي عزي���ز )طال���ب كلية اإع���الم( على 
ع�دة احل���راك مع التخ�ف واحل���ذر بق�له: " 
الحتجاجات �س���تع�د اإن �ساء الله، لكن ح�سب 
اعتقادي لي�ض بق�تها ال�س���ابقة، الآن الو�ساع 
اأث���رت يف الكث���ر من الق�س���ايا ولي�ض فقط يف 

الث�رة".  
  بي���د اأن ريت���ا )متابعة( تعرب ع���ن م�قفها اإزاء 
ال��سع احلايل بق�لها: اأنا مع التظاهرات لكن 
�س���د ال��س����ل لدرجة الت�س���حية بالنف�ض لأن 
املقابل يع���ّده املتظاهر بخ�ض جدًا " وتعقب: " 
قد اأّثرت اأزمة ك�رونا على التجمهر، والتجمهر 
يف ال�قت احلايل خاطئ ملنع انت�سار ال�باء"

حول العالم

يف  املا�سية  الأي���ام  يف  امل�سهد  انقلب 
فباتت  الأم��رك��ي��ة،  املتحدة  ال���لي��ات 
اأمريكا يف املركز الأول من حيث اأعداد 
ك���رون��ا،  العاملي  ب��ال���ب��اء  الإ���س��اب��ات 
وان���ت���ق���د ال���ع���دي���د م���ن جن�����م ه���ل��ي���د 
وطريقة  وت�سريحاته  ت��رام��ب  ت�سرفات 
ك�رونا  فرو�ض  تف�سي  اأزم��ة  مع  تعامله 

امل�ستجد  
ال�سهرة  الأم��رك��ي��ة  املمثلة  جل��اأت  فقد 
ديربا مي�سينج اإىل �سن هج�م حاد على 
ترامب ب�سبب تعامله مع اأزمة فايرو�ض 
وتعري�ض  البالد  يف  امل�ستجد  ك���رون��ا 
���س��ع��ب��ه ل��ل��خ��ط��ر، وذل����ك ح�����س��ب��م��ا ذك��رت��ه 

و�سنت  الربيطانية،  ميل  ديلي  �سحيفة 
و�ساركت  "ت�يرت"،  عرب  هج�مها  النجمة 
ت��رام��ب  م��ق���لت  يت�سمن  ف��ي��دي���  مقطع 
من  ي�سكله  مما  وتقليله  الفايرو�ض  ب�ساأن 
بال�"خدعة"،  الأزم��ة  و�سفه  مميت  تهديد 

وبداأت هج�مها بالرئي�ض الكاذب.
انتقد جنم ه�لي�د كري�ض اإيفانز الرئي�ض 
مع  التعامل  طريقة  ب�سبب  ترامب  دونالد 
�سل�كه  وكذلك  امل�ستجد،  ك�رونا  فرو�ض 
عقده  �سحفي  م���ؤمت��ر  يف  وت�سريحاته 

ترامب م�ؤخرًا.
وغّرد جنم فيلم "كابنت اأمركا" على ح�سابه 
ان��ت��ق��ادات  م���ج��ه��ًا  "ت�يرت"،  ال�سخ�سي 

املتحدة  لل�ليات  احل��ايل  للرئي�ض  لذع��ة 
الأمركي  املمثل  عاود  ترامب.  الأمركية 
بالده  رئي�ض  مهاجمة  ن��رو،  دي  روب��رت 
دونالد ترامب ب�سدة، وا�سًفا اإياه باأنه طفل 
�سخيف.  وخم��ادع  واأح��م��ق  وغبي،  اأب��ل��ه، 
واتهم "دي نرو" ترامب، يف كلمة األقاها 
يف حفل ج�ائز املجل�ض ال�طني ملراجعة 
حرية  على  ق��ي���دًا  يفر�ض  ب��اأن��ه  الأف����الم، 
معل�مات  واإخ��ف��اء  الأم��رك��ي��ة  ال�سحافة 
الفرو�ض  من  ي�سخر  واأن��ه  ك���رون��ا،  عن 
ول ي��ب��ايل ب��ح��ي��اة م���اط��ن��ي��ه، وذل����ك من 
اإن"  اإن  "�سي  حمطة  نقلته  فيدي�  خ��الل 

الإخبارية، وتداولته وكالت اأنباء.

جن�������وم ه����ول����ي����ود ي����ه����اج����م����ون ت������رام������ب: اأن��������ت ال�����س��ب��ب  

4  اأخبار ومعلومات �سعيدة حول فايرو�س كورونا
واملقلقة  احل��زي��ن��ة  الأخ���ب���ار  ت��دّف��ق  ي�سّكل 
العامل،  ح���ل  ك���رون��ا  بفايرو�ض  املرتبطة 
ال�سغ�ط  اإىل  ي�ساف  لالكتئاب،  م�����س��درًا 
العامل  �سكان  لها  يتعّر�ض  ال��ت��ي  النف�سية 
واخل�ف  الإل��زام��ي،  املنزيل  احلجر  ب�سبب 

من املر�ض ومن املجه�ل...
ل��ك��ن و���س��ط ه���ذه الأخ���ب���ار امل��ح��زن��ة بع�ض 
الأخبار ال�سعيدة املرتبطة بالفايرو�ض. هذه 

عينة منها:
ك��ورون��ا  م��ن  ال�����س��ف��اء  ن�سب   -1

مرتفعة
عالج  عن  يبحث  ي��زال  ل  العامل  اأن  �سحيح 
ربع  نح�  اأن  اإل  ك�رونا،  لفايرو�ض  ولقاح 
بل واكت�سب�ا  املر�ض،  تعاف�ا من  امل�سابني 

ال���ف���اي���رو����ض، مناعة �سد اجليل ال�سابع من 
وف����������ق وك�����ال�����ة 

األف   465 من  اأكرث  بني  ومن  "الأنا�س�ل". 
األ��ف��ًا،   114 نح�  تعافى  ب��ك���رون��ا  م�ساب 

بع�سهم من دون اأن يزور الطبيب حتى. 
2- ن�سب الوفيات 1 يف املائة

تنقل "بي بي �سي" عن الباحثني اعتقادهم 
حاليًا اأن معدل ال�فيات ل يتجاوز نح� 
حالة  و40   5 بني  ما  اإذ  املائة.  يف   1
بفايرو�ض  اإ�سابة  حالة  األف  كل  من 
ب���ال����ف���اة، واأن  ت��ن��ت��ه��ي  ك����رون���ا 
ه�  ال���ف��اة  ملعدل  تخمني  اأف�سل 

األ���ف حالة  ك��ل  م��ن  اأ���س��خ��ا���ض  م���ت ت�سعة 
اإ�سابة.

3- عالجات ولقاحات وعقاقري 
لتط�ير  ال��ع��امل  ح���ل  امل��خ��ت��ربات  تت�سابق 
عقاقر تعالج فايرو�ض ك�رونا اأو حتمي من 
اأدوية  باختبار  العلماء  ويق�م  به.  الإ�سابة 
اإىل  ل  للت��سّ �سعيًا  بينها  واملزج  م�ج�دة، 

عالج يف اأ�سرع وقت.
وياأمل مثاًل باحثان دمناركيان من "م�ست�سفى 
جامعة اآره��ض" يف اأن يبا�سرا بعالج جديد 

ظه�ر  بعد  امل�ست�سفى  يف  ك�رونا  ملر�سى 
على  املخربّية  لتجاربهما  اإيجابية  نتائج 

العقار.
وجت���ري يف اأك���رث م��ن دول���ة جت���ارب على 
عقاري كل�روكني وهيدروك�سي كل�روكني 
اأخ��رى،  جزيئات  جانب  اإىل  منه،  امل�ستق 

ملعاجلة امل�سابني ب�"ك�فيد �� 19".
واأ���س��ارت ث��الث درا���س��ات، اإح��داه��ا �سينية 
اإيجابية  نتائج  اإىل  فرن�سيتان،  والأخريان 
للعقارين على امل�سابني. و�سملت التجارب 
م�ست�سفيات  يف  �سخ�سًا،   134 ال�سينية 
اأّن  ال����درا�����س����ة  وا���س��ت��ن��ت��ج��ت  خم��ت��ل��ف��ة، 

للكل�روكني مفع�ًل اإيجابيًا.
ال  الطريفة  كورونا  مقاطع   -  4

تنتهي 
يف  املناعة  نظام  تق�ية  على  ال�سحك  يعمل 
اإنتاج خاليا ت�سمى  اجل�سم من خالل زيادة 
العدوى  مقاومة  عن  امل�س�ؤولة   ،T-cells
من  ال�سريع  ال�سفاء  على  اجل�سم  وحتفيز 
الت�ا�سل  م���اق��ع  تت�قف  ومل  الأم���را����ض. 
امل�سحكة  ب��امل���اق��ف  امل��ح��ج���ري��ن  م��د  ع��ن 
يف  اأو  مقاطع  �سكل  يف  ���س���اء  والطريفة، 

�سكل نكات "ميم".

وجن�م  املغنني  من  ع�سرات  اجتمع 
منازلهم،  من  الأمركيني،  امل��سيقى 
وا�ستثنائي،  خا�ض  خري  حفل  يف 
ل�����س��ال��ح امل��ح��ارب��ني ���س��د ف��اي��رو���ض 

ك�رونا امل�ستجد.
الأري��ك��ة،  ع��ل��ى  اإي��ل��ي�����ض  غ��ن��ت بيلي 
من  امل��سيقى  ج���ن  اإل��ت���ن  وع��زف 
م��ن��زل��ه، وغ��ن��ى ف��ري��ق ب���اك �سرتيت 
اأف��راده  تناغم رغ��م وج���د  ب�يز يف 

يف خم�سة اأماكن خمتلفة.
وم���ن ب��ني م��ن ���س��ارك���ا اأي�����س��ًا يف 
احلفل ماريا كاري، وكاميال كابيل�، 
واألي�سيا كيز، و�س�ن مينديز، و�سام 

�سميث.
والعر�ض الذي ا�ستمر �ساعة واحدة 
التلفزي�نية  ف�ك�ض  حمطة  وبثته 
فني  اأك���رب جهد  ه���  اإع��الن��ات،  دون 
خالل  املعن�ية  ال��روح  لرفع  م�سرتك 
ف����رتة م��ك��اف��ح��ة ال�����ب����اء، وجل��م��ع 
املر�ض  ي�اجه�ن  ملن  دعمًا  الأم���ال 
ولتذكر  الأم��ام��ي��ة،  ال�����س��ف���ف  يف 
الأمركيني بغ�سل اأيديهم با�ستمرار، 

الجتماعي  التباعد  على  وباحلفاظ 
ملنع انت�سار الفايرو�ض.

وق��ال اإل��ت���ن ج���ن ال��ذي ���س��ارك يف 
اأط��ب��اء،  "هناك  مطبخه:  م��ن  احلفل 
ال�سف�ف  يف  وعلماء  وممر�س�ن، 
الأمامية... ناأمل اأن ينجح هذا القدر 
يغذي  اأن  يف  ال��رتف��ي��ه  م��ن  الي�سر 

وي�قد اأرواحكم".
ال��ت��ي  ال���ف���ق���رات  ت�����س���ي��ر ك���ل  ومت 
اأو  الذكية  باله�اتف  ت�سمنها احلفل 
من�سات  عرب  اأو  املنزلية  الكامرات 

على الإنرتنت.
الفقرات والأغنيات ر�سائل  وتخللت 
رواه��ا  �سخ�سية  وق�س�ض  ق�سرة، 
اأطباء وممر�س�ن و�سائق� �ساحنات، 
وعامل�ن يف متاجر بقالة، واآخرون 
من العمالة ال�سرورية الذين ينزل�ن 
لأع��م��ال��ه��م، ب��ي��ن��م��ا ي��خ�����س��ع م��الي��ني 

الأمركيني لأوامر البقاء يف املنزل.
"قلبي م��ع من  ل��ي��دي غ��اغ��ا:  وق��ال��ت 
ف���ق���دوا اأح���ب���اءه���م وم���ع م���ن ف��ق��دوا 

وظائفهم".

ع�سرات الفنانني يحيون حفاًل 
م�سرتكًا من منازلهم

وكاالت - اأبوظبي
"الكانرتي"  م��سيقى  مغني  ت���يف 
ج� ديفي احلائز على جائزة غرامي، 
ب�سبب فايرو�ض ك�رونا امل�ستجد عن 
الإعالن  وجرى   . عامًا   61 ناهز  عمر 
ع���ن وف����اة دي��ف��ي ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه يف 
باأنه  اأف��اد  من�س�ر  يف  "في�سب�ك" 
م�����س��اع��ف��ات  "جراء  الأح�����د  ت����يف 
ك�رونا".  ف��اي��رو���ض  ع���ن  ن��اجت��ة 
وج����اءت وف��ات��ه ب��ع��د ي���م��ني فقط 
بفايرو�ض  م�ساب  اأن��ه  اإعالنه  من 

طبية.  رع��اي��ة  يتلقى  واأن����ه  ك���رون��ا 
وعائلتي  "اأنا  وق��ت��ه��ا:  دي��ف��ي  وق���ال 
ن��ط��ل��ب اح������رتام اخل�����س������س��ي��ة يف 
اجلمه�ر  نذّكر  اأن  نريد  ال�قت.  هذا 
حذرين  يك�ن�ا  اأن  املحبني  وجميع 
اأطلق  وقد  ال�باء".  هذا  تف�سي  خالل 
ديفي عددًا كبرًا من الأغاين الناجحة 
"بيك  اأبرزها  من  الت�سعينيات  خالل 
اأب مان" و"بروب مي اأب بي�سايد ذي 
و"ج�ن  داي("  اآي  )اإف  ج�كب�ك�ض 

دير غرين".

وفاة جنم مو�سيقى "الريف" االأمريكي جو ديفي بكورونا

يف ظل االأزمة احلا�سلة املرتبطة 
باحتمالية تف�سي وباء فايرو�س 

كورونا امل�ستجد يف اأنحاء متفرقة 
من العامل الذي ا�ستطاع اأن ينفذ 
اىل االأرا�سي العراقية وما حمله 

من تاأثريات على جمريات االأحداث 
وال�سيما احلراك ال�سعبي املتمثل 

بانتفا�سة ت�سرين بعد اأن �سارفت 
على بلوغ �سهرها ال�ساد�س حتى حتتم 

عليها االن�سياع لتعليمات الوقاية 
ال�سحية املواتية للتمكن من مكافحة 

الوباء ومنعه من االنت�سار خ�سو�سًا 
يف �ساحات االعت�سام باعتبارها اأحد 
مراكز التجمعات التي من املحتمل اأن 
تكون بوؤرة حا�سنة للمر�س. ليبهت 

ومي�سها ب�سكل موؤقت مع اإمكانية 
العودة من بعد انتهاء اأزمة كورونا. 
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