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 بغداد / املدى

ال���وزراء،  عق���د جمل����س 
جل�س���ته  الأربعاء،  اأم�س 
عرب دائرة تلفزيونية مغلقة، برئا�سة 
نائب رئي����س جمل�س الوزراء وزير 
النف���ط ثامر الغ�سب���ان، فيما اأ�سدر 

عدة قرارات.
وذك���ر املكت���ب العالم���ي يف بي���ان 
ان  من���ه،  ن�سخ���ة  )امل���دى(  تلق���ت 
"املجل�س بحث جهود مكافحة وباء 
كورونا وجممل الأو�ساع ال�سحية 
والقت�سادية واخلدمية"، مبينًا اأن 
"املجل����س ق���رر اإ�س���دار نظام كلية 
الدف���اع الوطني ال���ذي دققه جمل�س 
الدول���ة، ا�ستن���ادا اىل اأح���كام البند 
ثالثًا من امل���ادة )80( من الد�ستور، 
وامل���ادة )14( م���ن قان���ون جامع���ة 

الدف���اع للدرا�س���ات الع�سكري���ة رقم 
)4( ل�سن���ة 2016، م���ع الأخذ بعني 
الهتمام ملحوظ���ات الأمانة العامة 

ملجل�س الوزراء".
واأ�س���اف اأن "املجل����س ق���رر قي���ام 
مر�س���ات  باإه���داء  الزراع���ة  وزارة 
ال�س���حة"  وزارة  اىل   )868( ع���دد 
فايرو����س  احت���واء  مل�س���اعدتها يف 

كورونا.
كم���ا اأقر جمل����س الوزراء تو�س���ية 
وزارة  يف  املخت�س���ة  اجله���ة 
ال�سناعة واملعادن / دائرة التطوير 
والتنظيم ال�س���ناعي ب�س���اأن حماية 
منتج الفطر الغذائي، ا�س���تنادًا اىل 
اأحكام املادة )14/ ثانيا( من قانون 
حماية املنتجات العراقية رقم)11( 
ل�س���نة 2010، وق���رر فر����س ر�س���م 
كمرك���ي اإ�س���ايف بن�س���بة 75٪ م���ن 

وح���دة قيا�س منت���ج الفطر الغذائي 
امل�ستورد. 

اأق���ر  "املجل����س  اأن  البي���ان  وتاب���ع 
تو�س���ية اجلهة املخت�سة يف وزارة 
ال�سناعة واملعادن/ دائرة التطوير 
والتنظيم ال�س���ناعي ب�س���اأن حماية 

منت���ج )اجلب����س/ منتج ان�س���ائي(، 
 14 امل���ادة)  اأح���كام  اىل  ا�س���تنادًا 
ثاني���ا( من قانون حماي���ة املنتجات 

العراقية رقم )11( ل�سنة 2010".
واأ�س���ار املكت���ب، اإىل "فر�س ر�س���م 
بن�س���بة )٪125(  اإ�س���ايف  كمرك���ي 

م���ن وحدة قيا�س منت���ج ) اجلب�س/ 
منتج ان�س���ائي(، ذي البند الكمركي 
م���ن   )25301010،25201020(
دون  �س���نتني  مل���دة  كاف���ة  املنا�س���ئ 
تخفي����س ومراقب���ة �س���وق املنت���ج 
خ���الل  علي���ه  امل�س���تكى  امل�س���تورد 
الكمركي���ة  الر�س���وم  تطبي���ق  م���دة 
"تق���رر  اأن���ه  وتاب���ع،  الإ�س���افية". 
قي���ام وزارة املالي���ة/ الهيئة العامة 
للكم���ارك بتطبيق الر�س���م الكمركي 
اآنف���ًا،  املذك���ور  للمنت���ج  الإ�س���ايف 
وقيامها باإ�س���عار وزارة ال�س���ناعة 
واملعادن / دائرة التطوير والتنظيم 
ال�س���ناعي ب�س���كل دوري ع���ن كمية 
ا�س���تريادات العراق من املنتج اآنفا، 
وقيمة الر�س���وم الكمركية الإ�سافية 
التي يتم جبايتها على امل�ستورد من 
املنت���ج الأجنبي، وقيمة امل�س���تورد 

واجله���ات  الت�س���دير  وبل���دان 
امل�ستوردة له".

وزارة  "قي���ام  اإىل  املكت���ب،  ولف���ت 
ال�سناعة واملعادن مبراعاة مايلي: 
ال�س���تريادات  يف  الزي���ادة  مق���دار 
مقارنة بال�س���نوات الثالث ال�سابقة 
للوق���وف على م���دى وج���ود زيادة 
غ���ري مربرة، وبي���ان قدرة ال�س���ركة 
ال�س���اكية عل���ى �س���د حاجة ال�س���وق 
بال�س���كل الذي ي�س���من عدم ت�سخم 
الأ�س���عار، وحتدي���د اأهمية احلماية 
لالقت�س���اد  بالن�س���بة  املطلوب���ة 
الوطني، ف�س���اًل عن ت���ويل اجلهات 
الرقابية تدقي���ق الآثار الناجمة عن 
فر�س حماية كمركية اإ�س���افية على 
املنتج امل�س���تورد"، مبينًا اأنه "ينفذ 
القرار بع���د) 120( يومًا من تاأريخ 

اإ�سداره".

جمل�س الوزراء يناق�س كمرك الفطر وجب�س البناء عرب دائرة مغلقة

 بغداد/ املدى 

عق���د جدي���د حت���اول طهران 
اإبرام���ه مع القوى ال�س���يعية 
يف الع���راق - بع���د نفاد العقد ال�س���ابق 
ال���ذي انف���رط م���ع مقت���ل قائ���د فيل���ق 
القد����س قا�س���م �س���ليماين – تزامنًا مع 
قرب انتهاء املهلة الد�ستورية اخلا�سة 

بت�سكيل حكومة جديدة.
الت�س���ريحات  يف  ت�س���اعد  يقابل���ه 
املتح���دة  الولي���ات  ب���ني  الكالمي���ة 
واإيران، عل���ى اإثر تلميح���ات باحتمال 
توجيه �س���ربة ع�س���كرية لأذرع طهران 
يف  م�س���لحة(،  )ف�س���ائل  الع���راق  يف 
وقت ت�س���ربت فيه���ا اأنباء عن و�س���ول 
�س���واريخ "الباتري���وت" اىل القواعد 

الأمريكية يف البالد.
ويق���ول م�س���در �سيا�س���ي عراق���ي، اإن 
ا�سماعيل قااآين، وهو خليفة �سليماين 

ال���ذي قتل مطل���ع العام احل���ايل بغارة 
اأمريكي���ة ق���رب مط���ار بغ���داد، و�س���ل 
موؤخرًا اىل البالد لإن�س���اء تفاهم جديد 
اجل���رال  مبقت���ل  انته���ى  ال���ذي  ب���دل 
ال�س���ابق. واأعلن املر�سد الإيراين علي 
خامنئي، تعي���ني قااآين يف نف�س اليوم 
الذي اأُعلن فيه مقتل قا�س���م �س���ليماين، 

بح�سب و�سائل اإعالم اإيرانية.
ويعترب ق���ااآين من اأبرز ق���ادة احلر�س 
الث���وري، يف ح���رب الثماين �س���نوات 

التي جرت بني العراق واإيران.
ويوؤك���د امل�س���در الذي طلب عدم ن�س���ر 
ا�سمه يف ت�سريح ل�)املدى( اأن "الكثري 
من القيادات ال�سيعية كانت تعمل حتت 
اإم���رة �س���ليماين، وقااآين ج���اء ليحمل 

خارطة عمل جديدة".
وطالب���ت ق���وى �سيا�س���ية، عق���ب مقتل 
�سليماين ونائب احل�س���د ال�سعبي ابو 
املتح���دة  الولي���ات  املهند����س،  مه���دي 

ب�س���حب قواتها م���ن الع���راق، وهددت 
با�ستخدام ال�سالح �سدها.

اىل ذل���ك، من املوؤم���ل اأن ينتهي رئي�س 
جمل�س ال���وزراء املكلف عدنان الزريف 
كابينت���ه  با�س���ماء  قائم���ة  اإع���داد  م���ن 
الوزاري���ة املقرتح���ة خ���الل الأ�س���بوع 
املقب���ل لعر�س���ها على جمل����س النواب، 
معتمدًا عل���ى الكفاءة والنزاهة كمعيار 

يف اختيار طاقمه احلكومي.
وعم���ل فري���ق خا�س م���ن م�ست�س���اري 

م���ع  والتفاه���م  وبالتع���اون  ال���زريف 
غالبي���ة الكت���ل واملكون���ات املوؤي���دة له 
عل���ى اختي���ار ه���ذه القائم���ة اجلدي���دة 
التي �س���رتى النور قريبًا، التي يتوقع 
عر�س���ها يف الربملان �س���من التوقيتات 

الد�ستورية املحددة.
ه���ادي  بقي���ادة  الفت���ح  حتال���ف  لك���ن 
العام���ري يرج���ح اأن ال���زريف بات غري 
ق���ادر على مترير حكومته يف الربملان، 
كا�س���فًا عن اأن الكتل ال�سيعية  تو�سلت 

اإىل اإيج���اد البدي���ل املنا�س���ب لل���زريف 
و�س���يقدم حال ف�س���ل مهم���ة املكلف يف 
الزامل���ي،  عبا����س  ويق���ول  الربمل���ان. 
النائ���ب عن كتل���ة الفت���ح الربملانية يف 
ت�سريح ل�)املدى( اإن كتلته "مل جتِر اأي 
ات�س���الت اأو اجتماع���ات اأو تفاهمات 
م���ع رئي����س جمل����س ال���وزراء املكل���ف 
عدن���ان الزريف ل من قريب اأو بعيد اأو 

طرف ثالث".
 التفا�صيل �ص2 و3 

اإيران توفد خليفة �شليماين لت�شكيل تكتل �شيعي راف�س للزريف
رئي�ص احلكومة املكّلف يقرتب من اإكمال فريقه الوزاري 

فرق طبية جوالة لفح�ص املدنيني يف مدينة ال�سدر... عد�سة: حممود روؤوف

 ترجمة / حامد اأحمد

الرئي����س  يب���ذل  بينم���ا 
عدن���ان  املكل���ف  ال���وزراء 
ال���زريف، جهودًا ل�س���مان ت�س���ويت 
برملاين كايف لرت�سيحه، فاإن اأحزابًا 
�سيا�س���ية ماتزال مل حت�س���م موقفها 
بعد م���ا بني دعمه، اأو اإيجاد مر�س���ح 
جدي���د اأو حت���ى الإبقاء عل���ى رئي�س 
وزراء ت�س���يري الأعم���ال ع���ادل عب���د 

املهدي يف من�سبه .
عل���ى النقي�س م���ن رئي�س ال���وزراء 
توفي���ق  حمم���د  ال�س���ابق  املكل���ف 
متري���ر  يف  ف�س���ل  ال���ذي  ع���الوي، 
كابينت���ه لفتقاره اىل دع���م برملاين، 
ف���اإن ال���زريف يرتاأ����س كتلة الن�س���ر 
الربملاني���ة بزعام���ة رئي����س الوزراء 
ال�س���ابق حيدر العبادي. مع ذلك فاإن 
هذه الكتلة �س���غرية وتتاألف من 27 
مقعدًا، الأمر الذي يعني باأنه يتوجب 

على ال���زريف التفاو�س م���ع اأحزاب 
�سيا�سية اأخرى ل�س���مان الأ�سوات، 
خ�سو�س���ًا اإذا اأخذن���ا بنظر العتبار 
العراقي���ة  ال�سيا�س���ية  الأح���زاب  اأن 
متي���ل اىل تغيري مواقفه���ا على نحو 

�سريع .
الزريف يعلم اإنه ل ميكنه �سمان دعم 
كردي و�س���ّني ما مل ي�سمن املع�سكر 
ال�س���يعي جلانب���ه. واإذا م���ا �س���حبت 
الأحزاب ال�س���يعية تاأييده���ا له، فاإن 

ذل���ك من املحتمل ج���دًا اأن يوؤدي اىل 
�سحب الدعم ال�سّني والكردي له .

م�س���ادر مقرب���ة من الزريف ك�س���فت 
يف ت�سريحات ملوقع اإخباري حملي 
يف 25 اآذار اأن���ه حظ���ي بتاأييد 100 
نائب �س���يعي يف الربملان. هذا يعني 
اأن حكومته قد حت�سل على م�سادقة 
برملانية بعدد �سغري فقط من اأع�ساء 

�سّنة وكرد.
على الرغم من ذلك فاإن هذا التخمني 

ق���د ل يب���دو �س���حيحًا. ف���اإن هن���اك 
كتلت���ني برملانيتني وهم���ا كتلة الفتح 
وكتل���ة دول���ة القان���ون الت���ي لديهما 
70 مقع���دًا جمتمعت���ني، م���ا ت���زالن 
معار�ستني للزريف. هاتان الكتلتان 
حت���اولن تعي���ني مر�س���ح جديد، يف 
ح���ني تتهم���ان رئي����س اجلمهوري���ة 
برهم �س���الح بتجاوزه للد�ستور يف 

تكليفه للزريف .
 التفا�صيل �ص3 

املونيتور: عبد املهدي يراهن على امتيازات منحها للكتل من اأجل البقاء مبن�شبه

 بغداد / املدى 

اأم�س با�سرت الفرق ال�سحية اجلوالة بفح�س املدنيني يف بغداد 
للمرة الأوىل منذ دخول العراق نطاق فايرو�س كورونا.

واأعل���ن وزير ال�س���حة جعفر عالوي، ع���ن "معركة �س���د كورونا" انطلقت 
اأم�س الأربعاء، وباإ�س���رافه ال�سخ�سي وح�س���وره اأثناء اإجراء فحو�سات 

الوبائي". "امل�سح 
وق���ال ع���الوي اإن "الو�س���ع خطري وبحاج���ة اإىل تعاون اجلمي���ع لتجاوز 
الوب���اء"، موؤك���دًا اأن���ه "ميكن ال�س���يطرة عل���ى الوباء يف ح���ال طبق حظر 

التجوال ب�سورة �سحيحة".
واأكد عالوي اأن "الوزارة �ستنتقل اإىل الو�سع الهجومي بدًل من الدفاعي، 

وذلك عرب دخول املدن واإجراء الفحو�سات ال�ساملة".
وبنّي اأن "هذه ال�س���رتاتيجية ت�سمى النتقال من الفح�س الوبائي الذاتي 
اإىل امل�سح الوبائي الفعال"، م�سريًا اإىل اأنه "لكون عدم القدرة على تعميم 
اأي �س���يء م�س���تحدث يف كل الع���راق، ل���ذا �س���تبداأ معركة مهاجم���ة الوباء 
يف مدين���ة ال�س���در والزعفرانية والكمالية، و�س���اأكون �سخ�س���يًا متواجًدا 

وم�سرًفا عليها، وانطلقت احلملة اأم�س الأربعاء ال�ساعة الواحدة ظهرًا".
واأ�سار عالوي اإىل اأن "�سرورة النتقال لهذه املرحلة جاء من خالل وجود 
بع�س الإ�س���ابات غري م�سحوبة بالأعرا�س، مما قد يت�سبب بنقل العدوى 

دون علم امل�ساب، لذلك انتقلنا لهذه املعركة".
م���ن جهة اأخ���رى طّور متطوعون يف مدينة الب�س���رة اأقنع���ة للوجه بنظام 
الطباع���ة ثالثي���ة الأبع���اد لتقدميه���ا جمانًا للك���وادر الطبية به���دف تغطية 
النق����س يف م���واد احلماية ببلدهم ال���ذي يواجه تف�س���يًا لفريو�س كورونا 

امل�ستجّد.
فقد ابتكر فريق ي�س���م 6 اأ�س���خا�س ت�س���ميمًا �سريعًا وب�س���يطًا لقناع وجه 
كبري من البال�س���تيك، ميكن ا�ستخدامه ب�سهولة يف اأي مكان بالعامل، وفقًا 

ملا ذكرته وكالة »رويرتز« لأنباء.
 التفا�صيل �ص4 

ال�شحة تنتقل اإىل مرحلة 
الهجوم ملواجهة كورونا 

فيتو من رئا�شة الربملان مينع 
نوابًا من اأداء اليمني الد�شتورية 

 بغداد / املدى

ذك���رت نوران عب���د الأم���ري، النائبة البديل���ة عن عمار ال�س���بلي، 
اأن هنال���ك نواب���ًا ف�س���ائيني بعل���م رئي�س جمل�س الن���واب حممد 
احللبو�س���ي.  عبد الأم���ري ونواب اآخرون منعتهم رئا�س���ة الربملان من اأداء 
اليمني الد�ستورية بعدما اأعلنت مفو�سية النتخابات املقالة اإنهم بدلء عن 

نواب داخل املجل�س �سعدوا نتيجة خطاأ باحت�ساب الأ�سوات.
وقال���ت عبد الأم���ري يف بيان تلق���ت )املدى( ن�س���خة من���ه، اإن "فائق زيدان 
اأ�س���در اجراءات قانونية رادعة م�س���تندًا على اأحكام املادة 368 من قانون 
العقوبات بحق املخالفني لأوامر خلية الأزمة"، مت�س���ائلة: "اأين زيدان من 
املتجاوزين على الد�س���تور والقان���ون؟ اأين هو من هدر املال العام املمنوح 
للن���واب الف�س���ائيني يف قب���ة الربمل���ان وبعلم احللبو�س���ي، بع���د اأن اأعلنت 
املفو�س���ية خطاأها بعر�س اأ�سماء نواب غري فائزين قبل نحو �سنتني اأمثال 

عمار ال�سبلي، واآل الطالباين وحممد الكربويل".
واأب���دت عب���د الأمري ا�س���تغرابها من "عدم اتخ���اذ اج���راءات رادعة مماثلة 
لإج���راءات كورون���ا، فكالهما م�س���طلحان خمتلفان، لك���ن يندجمان حتت 

م�سمى واحد هو الإهمال املتعمد والتجاوز على القانون والد�ستور".
كما ت�ساءلت: "اأين اأحكام املادة القانونية يف التعاطي مع هكذا انتهاكات، 
والت�س���رت عل���ى ه���در املال الع���ام حتت قب���ة الربملان م���ن قبل اأعلى �س���لطة 

ت�سريعية رقابية".
 التفا�صيل �ص3
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قي���ادة  با�س���م  املتح���دث  ك�س���ف 
العمليات امل�سرتكة اللواء حت�سني 
اخلفاج���ي، يف ت�س���ريح ل�)�س���بوتنيك( ع���ن 
ع�سكرية  جوية  قاعدة  ل�ستالم  "ال�ستعداد 

غربي البالد".
المني���ة  الق���وات  اأن  اخلفاج���ي،  واأو�س���ح 
�ست�س���تلم قاعدة احلبانية اجلوية "الواقعة 
ب���ني مدينة الفلوجة" م���ن القوات الأمريكية 
وبعث���ة التحال���ف الدويل، الأ�س���بوع املقبل، 

وفق جدول منظم.
ونّوه اخلفاجي، اإىل اأن قاعدة بلد اجلوية ل 
تتمركز بها قوات بعثة التحالف الدويل �سد 

الإرهاب، ب�سكل نهائي.
واأ�ساف اخلفاجي، اأن املواقع التي ت�سلمتها 
القوات العراقية من بعثة التحالف الدويل، 
م���ن اأجل بدء العمل باآلية جديدة بني العراق 
والولي���ات املتح���دة الأمريكية يف الق�س���اء 

على الإرهاب.
وعن ان�س���حاب القوات الأمريكية من قاعدة 
ع���ني الأ�س���د، الت���ي تعترب م���ن اأب���رز واأكرب 
املواقع الرئي�س���ة لبعثة التحالف يف الأنبار 
غرب���ي الب���الد، اأك���د اخلفاج���ي اأن ا�س���تالم 
املواق���ع م���ن التحالف يجري وف���ق اجلدول 

املحدد.
العملي���ات  قي���ادة  با�س���م  املتح���دث  ولف���ت 
امل�س���رتكة يف ختام حديث���ه، اإىل اأن القوات 
العراقية التي �ستت�س���لم املواقع الع�س���كرية 
م���ن بعث���ة التحال���ف ق���ادرة عل���ى مواجه���ة 

التنظيمات الإرهابية.
اجلدير بالذك���ر، اإن قاعدة احلبانية اجلوية 
تعت���رب واحدة من اأق���دم القوات يف العراق، 
والتي يعود تاريخ اإن�س���ائها من قبل �س���الح 
اجل���و امللك���ي الربيط���اين اإىل ع���ام 1936، 
وبع���د رحي���ل الإنكلي���ز انتقل���ت اإىل القوات 

اجلوية العراقية.
وتق���ع قاع���دة احلباني���ة يف مدين���ة بنف����س 
ا�س���مها، م���ا بني مدين���ة الفلوج���ة والرمادي 
مرك���ز حمافظة الأنبار، التي ت�س���كل وحدها 

ُثلث م�ساحة العراق غربًا.
واأكد اللواء حت�س���ني اخلفاجي، اأم�س الأول 
ف���ور  التحال���ف  بعث���ة  ق���وات  اأن  الثالث���اء، 
ا�س���تالم املواق���ع الع�س���كرية التي ت�س���غلها، 
منها يف املو�س���ل، وكركوك، غ���ادرت عائدة 

اإىل بلدانها.
وك�س���ف اخلفاج���ي، اأن جن�س���يات الق���وات 
الت���ي  ال���دويل  التحال���ف  يف  املن�س���وية 
الق���وات  ا�س���تالم  بع���د  الع���راق،  غ���ادرت 
العراقية مواقعها يف املع�س���كرات والقواعد 
اجلوية، هي بلجيكية، وكندية، وفرن�س���ية، 

واأمريكية.
 التفا�صيل �ص2 

بغداد تعلن ُقرب ت�شلم قاعدة 
احلبانية من التحالف الدويل
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لكن حتالف الفتح بقيادة هادي العامري 
يرج����ح اأن ال����زريف بات غري ق����ادر على 
مترير حكومته يف الربملان، كا�ش����فًا عن 
اأن الكتل ال�شيعي����ة  تو�شلت اإىل اإيجاد 
البديل املنا�ش����ب للزريف و�ش����يقدم حال 

ف�شل مهمة املكلف يف الربملان.
ويقول عبا�س الزاملي، النائب عن كتلة 
الفت����ح الربملانية يف ت�ش����ريح ل�)املدى( 
اأو  ات�ش����االت  اأي  جت����ِر  "مل  كتلت����ه  اإن 
رئي�����س  م����ع  تفاهم����ات  اأو  اجتماع����ات 
جمل�س الوزراء املكل����ف عدنان الزريف 

ال من قريب اأو بعيد اأو طرف ثالث".
واعرت�ش����ت كتل����ة الفتح الت����ي يقودها 
ه����ادي العام����ري عل����ى طريق����ة  تكليف 
رئي�����س اجلمهورية برهم �شالح رئي�س 
كتلة الن�ش����ر الربملانية عدن����ان الزريف 
غ����ري  واعتربته����ا  احلكوم����ة  بت�شكي����ل 
د�شتورية وطالبته بتقدمي اعتذاره عن 

هذه التكليف.
ويكم����ل الزامل����ي حديث����ه اأن "حتال����ف 
الفت����ح بكل كتله يرف�س تر�شيح الزريف 
رف�ش����ًا قاطعًا ولن ي�شم����ح بتمريره يف 
الربمل����ان"، موؤك����دًا عل����ى اأن "لقاءاته����م 
ترك����ز حالي����ًا على اإيجاد بدي����ل اأخر عن 
الزريف لت�شكيل احلكوم����ة املقبلة خلفًا 

للم�شتقيل عادل عبد املهدي".
وب����داأت الكتل ال�شيعي����ة املعرت�شة على 
تر�شي����ح ال����زريف باإج����راء �شل�شل����ة من 
الت�شاوري����ة  واللق����اءات  االجتماع����ات 
لتحدي����د ا�ش����م وهوية املر�ش����ح اجلديد 
ال����ذي �شيك����ون خلف عادل عب����د املهدي 
ال����ذي ا�شتق����ال م����ن من�شب����ه يف �شه����ر 

كانون االأول املا�شي.
ويتحدث النائب عن حمافظة القاد�شية 
اأن "بديلن����ا �شيكون حا�شرًا حال رف�س 
حكومة ال����زريف يف جمل�����س النواب"، 
الفتًا اإىل "اأننا نحرتم املدد الد�شتورية 
والقانوني����ة التي تل����زم جميع اجلهات 
بتق����دمي  املكل����ف لكابينت����ه اإىل جمل�����س 

النواب اأو اعتذاره".
وي�ش����ري اإىل اأن "املكلف طالب اأكرث من 

م����رة الدخ����ول م����ع الفت����ح مبفاو�شات 
حللحلة كل االعرتا�ش����ات والتحفظات 
لك����ن كت����ل الفت����ح رف�ش����ت وت�ش����ر على 
البح����ث ع����ن بدي����ل ل����ه"، الفت����ا اإىل اأن 
يدعم����ون  �شيع����ي  نائ����ب  مئ����ة  "هن����اك 

توجهات كتلة الفتح".
ويتطرق ع�شو جلنة الرتبية الربملانية 
اأن "ال�شخ�شية اجلدي����دة التي �شتكلف 
�شتكون �شيا�شية ومقبولة عراقيًا ومن 

قبل جميع االأطراف".
ب����دوره، ق����ال القي����ادي يف منظم����ة بدر 

وع�شو جمل�س الن����واب حممد الغبان، 
اإن املكل����ف "لن يرى كر�ش����ي الرئا�شة". 
كما ق����ال يف تغري����دة على )توي����رت( اإن 
حت����ت  �شيك����ون  اجلمهوري����ة  "رئي�����س 
طائلة امل�شاءل����ة القانوني����ة والربملانية 
خالل اليومن املقبل����ن، و�شينتج عنها 

بطالن مر�شوم التكليف".
م����ن جانب����ه، يو�ش����ح النائب ع����ن كتلة 
املر�ش����دي،  اأ�شع����د  النيابي����ة  احلكم����ة 
اأن "رئي�����س احلكوم����ة املكل����ف وفريقه 
اخلا�����س م�شتم����ر يف مفاو�شات����ه م����ع 

الكت����ل والق����وى ال�شيا�شي����ة"، متوقع����ًا 
خ����الل  الوزاري����ة  الكابين����ة  "ح�ش����م 

االأ�شبوع املقبل".
اللق����اءات وامل�شاورات التي  وت�شمنت 
اأجراه����ا الزريف مع قوى �شّنية وكردية 
احلدي����ث ع����ن اآلي����ة ت�شكي����ل احلكوم����ة 
طاقم����ه  اختي����ار  وكيفي����ة  املرتقب����ة، 
الوزاري، كما �شهدت املفاو�شات اأي�شًا 

عر�س ا�شماء الوزراء اجُلدد.
ويب����ن املر�شدي يف ت�شري����ح ل�)املدى( 
�شتعّج����ل  عدي����دة  دواف����ع  "هن����اك  اأن 

ح����ال  يف  ال����زريف  حكوم����ة  بتمري����ر 
عر�شه����ا يف الربمل����ان يف مقدمتها وباء 
كورن����ا واالأزمة االقت�شادية واالأمنية"، 
الوزاري����ة  "الكابين����ة  اأن  مو�شح����ًا 
اجلدي����دة تعتم����د على الكف����اءات وعلى 

امل�شتقلن".
ويعتق����د النائ����ب عن حمافظ����ة ذي قار: 
"حتى ولو كان املر�شحون مقربن من 
الكت����ل ال�شيا�شية ف����اإن املهم هو النزاهة 
والكفاءة بغ�س النظر عن اال�شتقاللية" 
م�شتبع����دًا "توزي����ر اأي وزير من وزراء 

حكوم����ة ع����ادل عبد امله����دي يف حكومة 
الزريف".

ويلف����ت اإىل اأن "اآلي����ة اختي����ار الوزراء 
كان����ت بالتع����اون والتفاه����م ب����ن مكتب 
ال����زريف والكتل ال�شيا�شي����ة واملكونات 

املختلفة".
وكان رئي�����س جمل�����س ال����وزراء املكلف 
عدنان الزريف قد ح����ّذر يف وقت �شابق 
من تعر�س الع����راق اإىل عقوبات دولية 
خ����الل الف����رتة املقبل����ة، موؤك����دًا على انه 
مل مي�����سِ اإال بتواف����ق جمي����ع االأطراف 

واملكونات.
اأم����ا ب�ش����اأن اخلالف����ات واالعرتا�ش����ات 
الت����ي تبديه����ا كتل����ة الفت����ح عل����ى تويل 
يو�ش����ح  احلكوم����ة  رئا�ش����ة  ال����زريف 
املر�شدي اأن الزريف يح����اول التوا�شل 
اإ�شكالي����ة  ه����ذه  الإنه����اء كل  الفت����ح  م����ع 
التقاطع����ات"، منوه����ًا اإىل اأن "املكل����ف 
يبحث عن تاأمن االأغلبية ل�شمان جناح 
حكومت����ه". ويرج����ح "متري����ر حكوم����ة 
ال����زريف وباالأغلبي����ة يف ح����ال عر�شه����ا 

على جمل�س النواب".
ويف �شي����اق ذي �شل����ة، التق����ى رئي�����س 
احلكوم����ة املكلف يف مقر اإقامته ببغداد 
كل من وزير الهج����رة واملهجرين نوفل 
به����اء مو�شى، ورئي�س �شن����دوق اإعمار 
العراق م�شطف����ى الهيتي وا�شتعر�شوا 
اآخر حتديثات خارطة التواجد املناطقي 
للمهجري����ن والنازح����ن داخ����ل العراق 
وخارج����ه، وخطط وبرام����ج ال�شندوق 
يف مل����ف اإعادة بناء املدن املدّمرة جراء 
احتالل تنظيم داع�س االإرهابي، وحجم 
امل�شاري����ع املنف����ذة يف حمافظات دياىل 

واالأنبار و�شالح الدين ونينوى.
واأك����د ال����زريف ع����زم حكومت����ه املرتقبة 
العمل بحر�س وم�شوؤولية الإغالق ملف 
معان����اة املهجري����ن والنازح����ن ب�ش����كل 
اإع����ادة اإعم����ار امل����دن  نهائ����ي مب����وازاة 
املهدم����ة وتاأمن متطلبات ال�شلم االأهلي 
والتعاي�����س امل�ش����رتك، معربًا ع����ن نيته 
اإط����الق حمل����ة وطنية ك����ربى للنهو�س 
وامل�شاري����ع  االأ�شا�شي����ة  باخلدم����ات 

احليوية يف عموم العراق.
واأ�ش����اف ال����زريف اأن����ه تلق����ى اإ�ش����ارات 
دائم����ة  ال����دول  �شف����راء  م����ن  م�شجع����ة 
الع�شوي����ة يف جمل�����س االأم����ن ال����دويل 
وجمموع����ة اأع�شاء االحت����اد االأوروبي 
للم�شاهم����ة يف دع����م ومتوي����ل �شندوق 
االإعم����ار لتو�شي����ع م�شاريع����ه االإمنائية 

واخلدمية.
يذك����ر اأن رئي�����س ال����وزراء املكل����ف كان 
قد التقى اأي�ش����ا كل من وزير التخطيط 
نوري الدليمي، ورئي�س الهيئة الوطنية 

لال�شتثمار وكالة �شاالر حممد اأمن.
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العملي����ات  قي����ادة  با�ش����م  المتح����دث  ك�ش����ف 
الم�شترك����ة الل����واء تح�شي����ن الخفاج����ي، في 
"اال�شتع����داد  ع����ن  ل�)�شبوتني����ك(  ت�شري����ح 
غرب����ي  ع�شكري����ة  جوي����ة  قاع����دة  ال�شت����الم 

البالد".
االمني����ة  الق����وات  اأن  الخفاج����ي،  واأو�ش����ح 
�شت�شتل����م قاعدة الحباني����ة الجوية "الواقعة 
بين مدينة الفلوجة" م����ن القوات االأميركية 
وبعث����ة التحالف الدول����ي، االأ�شبوع المقبل، 

وفق جدول منظم.
ونّوه الخفاجي، اإلى اأن قاعدة بلد الجوية ال 
تتمركز بها قوات بعثة التحالف الدولي �شد 

االإرهاب، ب�شكل نهائي.
واأ�شاف الخفاجي، اأن المواقع التي ت�شلمتها 
الق����وات العراقية من بعثة التحالف الدولي، 
من اأجل بدء العمل باآلية جديدة بين العراق 
والوالي����ات المتحدة االأميركي����ة في الق�شاء 

على االإرهاب.
وعن ان�شحاب الق����وات االأميركية من قاعدة 
عي����ن االأ�ش����د، الت����ي تعتبر م����ن اأب����رز واأكبر 
المواق����ع الرئي�شة لبعثة التحالف في االأنبار 
غرب����ي الب����الد، اأك����د الخفاج����ي اأن ا�شت����الم 
المواق����ع من التحالف يج����ري وفق الجدول 

المحدد.
العملي����ات  قي����ادة  با�ش����م  المتح����دث  ولف����ت 
الم�شترك����ة في ختام حديث����ه، اإلى اأن القوات 
العراقي����ة التي �شتت�شل����م المواقع الع�شكرية 
م����ن بعث����ة التحال����ف ق����ادرة عل����ى مواجه����ة 

التنظيمات االإرهابية.
الجدي����ر بالذكر، اإن قاع����دة الحبانية الجوية 
تعتب����ر واحدة من اأقدم الق����وات في العراق، 
والتي يع����ود تاريخ اإن�شائها م����ن قبل �شالح 
الج����و الملك����ي البريطاني اإلى ع����ام 1936، 
وبع����د رحي����ل االإنكلي����ز انتقلت اإل����ى القوات 

الجوية العراقية.

وتق����ع قاع����دة الحباني����ة ف����ي مدين����ة بنف�����س 
ا�شمها، م����ا بين مدين����ة الفلوج����ة والرمادي 
مرك����ز محافظة االأنبار، الت����ي ت�شكل وحدها 

ثلث م�شاحة العراق غربًا.
واأكد الل����واء تح�شين الخفاجي، اأم�س االأول 
ف����ور  التحال����ف  بعث����ة  ق����وات  اأن  الثالث����اء، 
ا�شت����الم المواق����ع الع�شكرية الت����ي ت�شغلها، 
منه����ا في المو�شل، وكرك����وك، غادرت عائدة 

اإلى بلدانها.
وك�ش����ف الخفاج����ي، اأن جن�شي����ات الق����وات 
الت����ي  الدول����ي  التحال����ف  ف����ي  المن�شوي����ة 
الق����وات  ا�شت����الم  بع����د  الع����راق،  غ����ادرت 
العراقية مواقعها في المع�شكرات والقواعد 
الجوية، هي بلجيكي����ة، وكندية، وفرن�شية، 

واأميركية.
وع����ن اأعدادها، قال متح����دث قيادة العمليات 
الم�شترك����ة اإن عدد ق����وات المغ����ادرة، قليلة، 
ولي�شت بالكبيرة، مهامها كانت تقت�شر على 
تقديم اال�شت�شارة والمعلومات اال�شتخبارية 
واالأمنية �ش����د التنظيمات االإرهابية والدعم 

اللوج�شتي للقوات العراقية.
واأعادت قوات بعثة التحالف الدولي، االأحد 
الما�ش����ي، الموق����ع الذي كان����ت ت�شغله بعثة 
التحال����ف داخ����ل مع�شكر K1  ف����ي محافظة 

كركوك، اإلى القوات العراقية.
كم����ا �شلم����ت بعث����ة التحال����ف الدول����ي، يوم 
الخمي�����س الما�ش����ي، الموق����ع ال����ذي كان����ت 
ت�شغله ف����ي قاعدة القي����ارة الجوية، جنوبي 
المو�شل، اإلى القوات العراقية، واالن�شحاب 
من����ه وفق التزام التحال����ف الدولي من اإعادة 
المواق����ع الت����ي كان ي�شغلها �شم����ن القواعد، 
كم����ا  العراقي����ة.  الع�شكري����ة  والمع�شك����رات 

�شلمت مواقعها في القائم وفي نينوى.
وبداأت قوات التحالف الدولي الذي تتراأ�شه 
الواليات المتح����دة االأميركية �شد االإرهاب، 
تقلي�����س قواعدها في الع����راق، بت�شليم اأول 
قاعدة ع�شكري����ة لها، للجي�����س العراقي، بعد 
تقديم الحكوم����ة العراقية �شكوى دولية �شد 
االنته����اكات االأمريكية التي ت�شببت بمقتل 6 
واإ�شابة 12 م����ن اأفراد االأمن، بدايات ال�شهر 

الفائت.
بالمقابل ن�شبت القوات االأميركية منظومات 
باتريوت ف����ي قاعدتي عين االأ�شد في االأنبار 

وحرير في اربيل.
وقال رئي�س مركز اأفق  للدرا�شات ال�شيا�شية، 
جمع����ة العطواني، اإن التح����ركات االأميركية 
االأخي����رة ف����ي الع����راق، تخف����ي وراءه����ا نية 
القيام بعمل ع�شك����ري، ي�شتهدف �شخ�شيات 

واأماكن دينية.
وك�ش����ف العطواني عن توف����ر معلومات لدى 
الف�شائل الم�شلح����ة، توؤكد هذا الكالم، وذلك 
بع����د اأن ذك����رت تقاري����ر اإعالمي����ة وم�ش����ادر 
ع�شكري����ة اأميركي����ة وعراقي����ة، اأن الوالي����ات 
المتح����دة ن�ش����رت منظوم����ة باتري����وت ف����ي 
قاع����دة عين االأ�شد بمحافظة االأنبار، وقاعدة 

الحرير في محافظة اأربيل. 
كم����ا اأو�شح اأن العراق يعي�����س حالة احتقان 
قب����ل  م����ن  المتوا�شل����ة  التعدي����ات  ب�شب����ب 

وا�شنطن �شد ال�شيادة العراقية.
وكان رئي�����س حكومة ت�شريف االأعمال عادل 

عب����د المهدي ق����د حّذر االثني����ن دون االإ�شارة 
اإل����ى مو�شع  باتريوت، م����ن "خطورة القيام 
ب����اأي عم����ل تعر�ش����ي دون موافق����ة الحكومة 

العراقية".
ال����ى ذلك، اأكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية 
كري����م عليوي، اأن خطوة الق����وات االميركية 
باالن�شحاب م����ن بع�س القواع����د في العراق 
ه����و من����اورة مك�شوفة الأمري����ن ال ثالث لهما، 
مح����ذرًا م����ن خط����ورة ه����ذه المن����اورة وم����ا 

تت�شمنه من نوايا مبيتة م�شتقبلية.
وقال عليوي اإن "النوايا االميركية مك�شوفة 
وال  لدين����ا  وا�شح����ة  اأ�شبح����ت  واأ�شاليبه����م 
تنطلي تلك الخدع على القوى الوطنية التي 
تعل����م جي����دًا اأن اأميركا ل����م ولن تري����د الخير 
للع����راق و�شعب����ه"، مبين����ًا اأن "هنال����ك ق����رار 
برلمان����ي وا�ش����ح يت�شم����ن خ����روج القوات 
االأجنبي����ة ب�ش����كل �شري����ح ول����م يتح����دث عن 
اإع����ادة انت�ش����ار اأو ت�شلي����م لبع�����س القواع����د 

الع�شكرية".
الق����وات  "ان�شح����اب  اأن  علي����وي،  واأ�ش����اف 
االأميركي����ة من بع�س القواعد الع�شكرية هي 
من����اورة مك�شوفة له����ا �شببي����ن ال ثالث لهما، 
االأول هي �شعيها لتح�شين نف�شها في قواعد 
محددة بغطاء دفاعي من �شواريخ باتريوت 
وكاف����ة االإمكاني����ات الدفاعي����ة ب����دل ت�شتي����ت 
تل����ك القوات ف����ي اأماك����ن عديدة"، الفت����ًا الى 
اأن "االأم����ر االآخر يرتبط برغب����ة تلك القوات 
تالف����ي اأي �شربات لقواعده����ا في حال ردت 
ف�شائ����ل المقاومة على اأي خروقات اأميركية 
محتملة بالفترة المقبل����ة، وهذا االأمر يعطي 
�شيئ����ة  نواي����ا  بوج����ود  وا�شح����ًا  انطباع����ًا 

وخطيرة تبيتها اأميركا للمرحلة المقبلة".
واأكد عليوي، اأن "القرار الوطني هو خروج 
الق����وات االأجنبية وال بديل ع����ن هذا القرار، 
بالتال����ي فعلى الحكومة والق����وى ال�شيا�شية 
ال�شغط به����ذا االتج����اه دون اأي م�شاومة اأو 

تنازل".

بغداد تعلن ُقرب ت�سلم قاعدة احلبانية من التحالف الدويل

م��ن امل�ؤم��ل اأن ينتهي رئي�س جمل�س ال�زراء املكلف عدن��ان الزريف من اإعداد قائمة با�س��ماء كابينته ال�زارية املقرتحة 
خالل االأ�سب�ع املقبل لعر�سها على جمل�س الن�اب، معتمداً على الكفاءة والنزاهة كمعيار يف اختيار طاقمه احلك�مي.

وعمل فريق خا�س من م�ست�س��اري ال��زريف وبالتعاون والتفاهم مع غالبية الكتل واملك�ن��ات امل�ؤيدة له على اختيار هذه 
القائمة اجلديدة التي �سرتى الن�ر قريبًا، التي يت�قع عر�سها يف الربملان �سمن الت�قيتات الد�ست�رية املحددة.

 بغداد / المدى

تمك����ن طيران الجي�����س، اأم�����س االأول الثالثاء،من قتل ثالث����ة عنا�شر من داع�س 
�شمال غرب مدينة تكريت، تزامنًا مع عملية ع�شكرية �شد التنظيم في ديالى.

وذك����رت قي����ادة عمليات �ش����الح الدين في بيان تلق����ت )المدى( ن�شخ����ة منه، اإنه 
"باإ�شراف ميداني من قبل قائد عمليات �شالح الدين اللواء الركن عبد المح�شن 
حاتم مو�شى با�شرت القطعات �شمن قيادة عمليات �شالح الدين بعملية ع�شكرية 
وا�شعة ومن �شبعة محاور لتفتي�س وتطهير �شرق وغرب وادي الثرثار )جزيرة 
الح�ش����ر( لفر�س االأمن واال�شتقرار في المنطق����ة ومالحقة بقايا عنا�شر داع�س 
االإرهابية". واأ�شافت اأن "العملية اأ�شفرت عن تدمير عجلة نوع بيك اآب عذاري 
كان����ت تحمل وق����ودًا وم����واد طبية، وقت����ل ثالث����ة اأ�شخا�س من عنا�ش����ر داع�س 

االرهابي اإثر �شربة جوية من قبل طيران الجي�س العراقي".
واأ�شارت القيادة، اإلى "تدمير ثالث م�شافات ل داع�س".

وف����ي �شي����اق مت�شل، عث����رت قوة م����ن الح�ش����د ال�شعب����ي، اأم�س االأربع����اء، على 
م�شافتي����ن لعنا�شر تنظي����م داع�س االإجرامي تحوي اأ�شلح����ة و�شواريخ �شمال 
المقدادي����ة في ديالى. وذك����ر بيان الإعالم الح�شد تلقت )الم����دى( ن�شخة منه، اإن 
"قوات الح�شد ال�شعبي توا�شل تقدمها وفق الخطط المر�شومة لتطهير مناطق 
�شم����ال المقدادية". واأ�ش����اف البيان اأن "القوات عثرت عل����ى م�شافتين لداع�س 
ف����ي منطقة دواليب �شمال المقدادية اإحداهم����ا تحتوي على اأ�شلحة كال�شنكوف 

و�شواريخ ومواد لوج�شتية والثانية تحتوي على عبوات نا�شفة".
ه����ذا و�ش����رع الح�شد ال�شعب����ي والق����وات االأمنية �شباح ي����وم اأم�����س) 1 ني�شان 
2020( بعملي����ة اأمنية في مناطق �شمال المقدادية في ديالى لتطهيرها من فلول 
داع�س. الى ذلك، اأعل����ن اآمر لواء ح�شد ق�شاء عامرية ال�شمود بمحافظة االأنبار 
العقي����د �ش����الح العي�شاوي، اأم�س االأول الثالثاء، تطوي����ق ثالث مناطق جنوبي 

مدينة الفلوجة بحثًا عن مطلوبين للقوات االأمنية .
وق����ال العي�ش����اوي اإن "القوات االأمني����ة �شرعت بحملة ده����م وتفتي�س ا�شتهدفت 
مناط����ق الفحيالت والبو �شالح والبو هوى في ق�شاء عامرية ال�شمود جنوبي 
مدين����ة الفلوج����ة، بحث����ًا عن مطلوبي����ن ومخلف����ات ع�شابات داع�����س االجرامية 

بالتزامن مع �شريان حظر التجوال ال�شحي".
واأ�ش����اف، اأن "القوات االأمنية داهمت المناطق ال�شحراوية التي كانت تعد في 
ال�شاب����ق من اأه����م معاقل داع�س االجرامي اإبان �شيطرت����ه على م�شاحات وا�شعة 

من مدن االأنبار".
وبّين اأن "القوة المقتحمة اأغلقت كافة الطرق الموؤدية الى المناطق الم�شتهدفة 

و�شرعت بحملة دهم وتفتي�س للمناطق الم�شتبه بها".

 عمليات ملالحقة داع�س 
يف 3 حمافظات



 بغداد / المدى

ذكرت نوران عبد الأمير، 
النائبة البديلة عن عمار 

ال�شبلي، اأن هنالك نوابًا 
ف�شائيين بعلم رئي�س مجل�س 

النواب محمد الحلبو�شي. 
عبد الأمير ونواب اآخرون 

منعتهم رئا�شة البرلمان 
من اأداء اليمين الد�شتورية 

بعدما اأعلنت مفو�شية 
النتخابات المقالة اإنهم 

بدلء عن نواب داخل 
المجل�س �شعدوا نتيجة خطاأ 

باحت�شاب الأ�شوات.

وقال���ت عب���د الأمي���ر في بي���ان تلق���ت )المدى( 
ن�صخ���ة منه، اإن "فائق زي���دان اأ�صدر اجراءات 
قانوني���ة رادع���ة م�صتن���دًا عل���ى اأح���كام المادة 
368 م���ن قان���ون العقوب���ات بح���ق المخالفين 
لأوامر خلي���ة الأزمة"، مت�صائل���ة: "اأين زيدان 
م���ن المتجاوزي���ن عل���ى الد�صت���ور والقانون؟ 
اأي���ن هو من هدر المال الع���ام الممنوح للنواب 
الف�صائيين في قبة البرلمان وبعلم الحلبو�صي، 
بعد اأن اأعلنت المفو�صية خطاأها بعر�ض اأ�صماء 
نواب غير فائزين قبل نحو �صنتين اأمثال عمار 

ال�صبلي، واآل الطالباني ومحمد الكربولي".
واأبدت عبد الأمير ا�ص���تغرابها من "عدم اتخاذ 
اج���راءات رادعة مماثل���ة لإج���راءات كورونا، 
فكالهما م�ص���طلحان مختلف���ان، لكن يندمجان 
تح���ت م�ص���مى واح���د ه���و الإهم���ال المتعم���د 

والتجاوز على القانون والد�صتور".

كم���ا ت�ص���اءلت: "اأين اأح���كام الم���ادة القانونية 
في التعاطي مع هكذا انتهاكات، والت�ص���تر على 
ه���در الم���ال العام تح���ت قبة البرلم���ان من قبل 

اأعلى �صلطة ت�صريعية رقابية".
اأعلن���ت  اأ�ص���هر،  ثالث���ة  نح���و  انتظ���ار  وبع���د 
مفو�ص���ية النتخاب���ات ف���ي �ص���هر اآب 2018، 
النتائ���ج النهائية لالنتخاب���ات البرلمانية التي 
اأجري���ت ف���ي 12 اأي���ار من الع���ام ذات���ه، بعد اأن 
ا�ص���طرت اإل���ى اإع���ادة ف���رز ي���دوي لالأ�ص���وات 
النتائ���ج  اأن  ك���ون  الع���راق وخارج���ه،  داخ���ل 
الأولية رافقتها حملة ت�ص���كيك وتخوين كبيرة 
قاده���ا بع����ض الخا�ص���رين ف���ي النتخابات من 
ن���واب وكت���ل �صيا�ص���ية، اإل���ى جان���ب تقريري 
اللجنتي���ن الوزارية والنيابية، اللتين اأ�ص���ارتا 
الى حدوث خروقات اأثناء الت�ص���ويت، ما دفع 
اإل���ى اعتماد الفرز اليدوي، م���ن اأجل التاأكد من 
�ص���حة النتائج، ف���ي حين كان م���ن المتوقع اأن 
تعلن النتائج بعد �ص���اعات، ا�صتنادًا اإلى اأجهزة 

الت�صويت الإلكترونية.
وكان النائ���ب الفائز با�ص���م خزعل خ�ص���ان بدًل 
م���ن النائب���ة رف���اه العار�ص���ي، ق���د اأعل���ن قب���ل 
اأ�ص���هر، ان�ص���حابه من تحالف �ص���ائرون، متهمًا 
اإياه ب�"م�ص���ادرة" حق���ه كنائب فائز واإ�ص���دار 

تعليمات تمنع دخوله الى مجل�ض النواب.
وق���ال خ�ص���ان اإن "تحال���ف �ص���ائرون يح���اول 
منعي من اأداء اليمين الد�ص���تورية كنائب فائز 
ب���دًل من النائب���ة رفاه العار�ص���ي كم���ا تم منع 
النائب���ة الفائزة و�ص���ن ال�ص���عيدي عن محافظة 
ذي ق���ار م���ن تاأدي���ة اليمن الد�ص���توري بدًل من 

النائب حمد لله الركابي".
واأ�صاف خ�ص���ان، اأن "�صائرون كتلة بعيدة عن 
الإ�ص���الح ومنعي م���ن دخول مجل����ض النواب 
جاء بعد منع النائبة و�صن ال�صعيدي هو خرق 
واإهانة وا�صحة للمجل�ض"، معتبرًا اأن "ما قام 
به مجل����ض النواب ومنعي من الدخول ينطبق 
�ص���من اأح���كام الم���ادة 226 الت���ي تع���د اإهان���ة 

وا�صحة لمجل�ض النواب".
وكان خ�ص���ان اتهم في ت�ص���ريح �صابق، تحالف 
�صائرون بتعطيل اإجراءات المحكمة التحادية 
لأداء اليمين الد�ص���توري كنائ���ب فائز بدًل من 
النائب رفاه العار�صي، مبينا اأن قرار المحكمة 

ملزم لجميع ال�صلطات. 

 ترجمة / حامد اأحمد

بينما يبذل الرئي�ض الوزراء المكلف 
ل�ص����مان  جه����ودًا  الزرف����ي،  عدن����ان 
ت�ص����ويت برلماني كافي لتر�ص����يحه، 
ف����اإن اأحزاب����ًا �صيا�ص����ية مات����زال ل����م 
تح�ص����م موقفها بعد ما بين دعمه، اأو 
اإيجاد مر�ص����ح جديد اأو حتى الإبقاء 
على رئي�����ض وزراء ت�ص����يير الأعمال 

عادل عبد المهدي في من�صبه .
عل����ى النقي�ض م����ن رئي�ض ال����وزراء 
توفي����ق  محم����د  ال�ص����ابق  المكل����ف 
تمري����ر  ف����ي  ف�ص����ل  ال����ذي  ع����الوي، 
كابينته لفتق����اره الى دعم برلماني، 
ف����اإن الزرف����ي يتراأ�����ض كتلة الن�ص����ر 
البرلماني����ة بزعامة رئي�����ض الوزراء 
ال�ص����ابق حيدر العبادي. مع ذلك فاإن 
هذه الكتلة �ص����غيرة وتتاألف من 27 
مقعدًا، الأمر الذي يعني باأنه يتوجب 
على الزرف����ي التفاو�ض م����ع اأحزاب 
�صيا�صية اأخرى ل�ص����مان الأ�صوات، 
خ�صو�ص����ًا اإذا اأخذن����ا بنظر العتبار 
العراقي����ة  ال�صيا�ص����ية  الأح����زاب  اأن 
تمي����ل الى تغيير مواقفه����ا على نحو 

�صريع .
الزرفي يعلم اإنه ل يمكنه �صمان دعم 
كردي و�ص����ّني ما لم ي�صمن المع�صكر 
ال�ص����يعي لجانب����ه. واإذا م����ا �ص����حبت 
الأحزاب ال�ص����يعية تاأييده����ا له، فاإن 
ذلك من المحتم����ل جدًا اأن يوؤدي الى 

�صحب الدعم ال�صّني والكردي له .
م�ص����ادر مقربة م����ن الزرفي ك�ص����فت 
اإخب����اري  لموق����ع  ت�ص����ريحات  ف����ي 
محلي ف����ي 25 اآذار اأنه حظي بتاأييد 
100 نائب �ص����يعي في البرلمان. هذا 
يعن����ي اأن حكومت����ه قد تح�ص����ل على 
م�ص����ادقة برلمانية بعدد �صغير فقط 

من اأع�صاء �صّنة وكرد.
على الرغم من ذلك فاإن هذا التخمين 
ق����د ل يب����دو �ص����حيحًا. ف����اإن هن����اك 

كتلتين برلمانيتين وهما كتلة الفتح 
وكتل����ة دول����ة القان����ون الت����ي لديهما 
70 مقع����دًا مجتمعتي����ن، م����ا ت����زالن 
معار�صتين للزرفي. هاتان الكتلتان 
تح����اولن تعيين مر�ص����ح جديد، في 
حي����ن تتهم����ان رئي�����ض الجمهوري����ة 
برهم �ص����الح بتجاوزه للد�صتور في 

تكليفه للزرفي .
مع ذلك ما يزال الأمر �صعبًا بالن�صبة 
لكتل����ة الفتح، المدعومة من الح�ص����د 
ال�ص����عبي وحلفائه����ا، اإيجاد مر�ص����ح 
اآخ����ر ليح����ل مح����ل الزرف����ي. تعيين 
بالن�ص����بة  مفاجئ����ًا  كان  الزرف����ي 
اأتب����اع  ولك����ن  ال�ص����عبي.  للح�ص����د 
الح�ص����د يعتقدون اأنهم قادرون على 
منع ح�ص����ول اأي م�ص����ادقة برلمانية 
لكابينته. لهذا ال�صبب فاإنهم يدعمون 
البقاء على عبد المهدي في المن�صب 

لحين اإقامة انتخابات المبكرة.
قي�ض الخزعلي، زعي����م حركة كتائب 
اأهل الحق، و�ص����ف الزرفي على اأنه 
مر�ص����ح "فا�صد". ودعا الخزعلي الى 

من����ح حكومة عبد المه����دي مزيد من 
ال�ص����الحيات واإعالن حال����ة طوارئ 
كاإجراء لتف�صي فايرو�ض كورونا في 

العراق .
المرك����ز  مدي����ر  ال�ص����مري،  اإح�ص����ان 
العراق����ي للفك����ر ال�صيا�ص����ي، يق����ول: 
م�ص����لحة  لديهم  لي�ض  اإيران  "حلفاء 
في روؤية عبد المهدي يغادر من�صبه. 
لأنه اإذا ح�صل ذلك ف�صيفقدون النفوذ 

الذي ح�صلوا عليه تحت حكمه ."
واأ�صاف ال�صمري قائاًل "مغادرة عبد 
المهدي لمن�ص����به �ص����ينجم ع����ن قيام 
الرئي�����ض �ص����الح ب����اإدارة الحكومة، 
مواق����ف �ص����الح تج����اه اإي����ران غي����ر 
الأح����زاب  �صيا�ص����ة  م����ع  متما�ص����ية 
الموالي����ة له����ا والت����ي تريد م����ن عبد 
المه����دي الإبق����اء عليه����ا. لذل����ك انهم 
يدفع����ون تج����اه الإبق����اء عل����ى عب����د 

المهدي بمن�صبه ."
وكان عبد المهدي ق����د لجاأ الى خيار 
"الغياب الطوعي" في ت�صرين الثاني 
عام 2019 ب�صغوط من المحتجين، 

مع ذلك فاإنه ي�ص����تمر بمن�ص����به لحين 
ت�صكيل حكومة جديدة .

قا�ص����م العبودي، محلل �صيا�ص����ي من 
مركز نباد للدرا�صات ال�صتراتيجية، 
قال: كان عبد المهدي يهدف بتنحيه 
بعث ر�ص����الة للطبقة ال�صيا�صية التي 
تخل����ت عن����ه عل����ى اعتب����ار اأن����ه لي�ض 

هناك بديل يحل محله .
وقال ال�صمري اإن عبد المهدي اختار 
الغياب الطوعي من من�صبه بدًل من 
ال�ص����تقالة لأن بق����اءه في المن�ص����ب 
�صخ�ص����ية  ح�ص����انة  ل����ه  �ص����يوفر 
و�صيا�صية. وهذا يف�ص����ر اأي�صًا لماذا 
برلماني����ة  م�ص����ادقة  تجدي����د  يري����د 

ليرجع للمن�صب .
�ص����عداء  اأنه����م  ال�ص����ّنة  عل����ى  يب����دو 
م����ع الزرف����ي، مع ذل����ك هن����اك بع�ض 
تح����ت  واقع����ة  ال�ص����ّنية  المجامي����ع 
النف����وذ الإيران����ي واإنه من ال�ص����عب 
ت�ص����ور تلك المجامي����ع تدعم رئي�ض 

وزراء يعار�ض اإيران .
م�ص����در مطل����ع مق����رب م����ن الأحزاب 

الحاكم����ة ق����ال للمونيت����ور "الزرفي 
�صيف�صل في جمع الأ�صوات المطلوبة 
ف����ي البرلمان لتمرير حكومته. وذلك 
تتمث����ل  اإي����ران  �ص����تراتيجية  لأن 
بالبق����اء عل����ى عب����د المه����دي لحي����ن 
النتخاب����ات البرلماني����ة القادمة في 
2022. وحت����ى الآن يتمت����ع الزرفي 

بدعم �صّني وكردي ."
هناك اأي�ص����ًا من بين ال�صّنة من يريد 
الإبقاء على عبد المهدي في من�ص����به 
لحين النتخاب����ات المبكرة القادمة. 
النتخابات العامة من المقرر لها اأن 
تعق����د في 2022، ولك����ن المحتجون 
يطالب����ون باإقام����ة انتخاب����ات مبكرة 

هذا العام .
محمد الها�ص����مي، �ص����كرتير مر�ص����د 
الإع����الم العراق����ي، ق����ال "يعتقد عبد 
المه����دي اإن����ه يتمت����ع بدع����م الق����وى 
ال�ص����ّنية بالإ�ص����افة ال����ى الك����رد، هذا 
دون ذكر الغالبية ال�صيعية"، م�صيرًا 
باأن����ه  يب����دو  المه����دي  عب����د  اأن  ال����ى 
ال�ص����خ�ض الوحي����د ال����ذي ي�ص����تطيع 
تلبية م�ص����الح جميع هذه المكونات 

الثالثة.
�صركوت لطيف �ص����م�ض الدين، نائب 
ك����ردي ع����ن كتل����ة الم�ص����تقبل، يقول 
يقوم  اإنه  براغماتي.  رجل  "الزرفي 
الآن ب�صل�ص����لة من اللق����اءات العلنية 
وال�ص����رية مع الأطراف ال�صيا�ص����ية. 
ف����اإن  الراه����ن،  للو�ص����ع  وبالن�ص����بة 
الزرفي لديه الآن م�صاندون اأكثر من 

المعار�صين ."
ل����م  "اإذا  قائ����اًل  �ص����م�ض  واأ�ص����اف 
تت�ص����اعد التوت����رات بي����ن الوليات 
المتح����دة واإي����ران اأكث����ر، فاإن����ه م����ن 
المتوق����ع اأن يقدم الزرف����ي حكومته 
خالل فترة �ص����هر، لأن انهيار اأ�ص����عار 
النفط  وتف�ص����ي فايرو�ض كورونا لم 
يت����رك اأي مجال لتقديم مر�ص����ح اآخر 

لت�صكيل حكومة جديدة".

 بغداد/ المدى 

عقد جديد تحاول طهران 
اإبرامه مع القوى ال�شيعية 

في العراق - بعد نفاد العقد 
ال�شابق الذي انفرط مع مقتل 

قائد فيلق القد�س قا�شم 
�شليماني – تزامننًا مع قرب 

انتهاء المهلة الد�شتورية 
الخا�شة بت�شكيل حكومة 

جديدة.
يقابله ت�شاعد في 

الت�شريحات الكالمية بين 
الوليات المتحدة واإيران، 

على اإثر تلميحات باحتمال 
توجيه �شربة ع�شكرية 
لأذرع طهران في العراق 

)ف�شائل م�شلحة(، في وقت 
ت�شربت فيها اأنباء عن و�شول 

�شواريخ "الباتريوت" الى 
القواعد الأميركية في 

البالد.

اإن  عراق���ي،  �صيا�ص���ي  م�ص���در  ويق���ول 
ا�ص���ماعيل قااآني، وهو خليفة �ص���ليماني 
ال���ذي قت���ل مطل���ع الع���ام الحال���ي بغارة 
اأميركية قرب مطار بغداد، و�صل موؤخرًا 
الى البالد لإن�صاء تفاهم جديد بدل الذي 

انتهى بمقتل الجنرال ال�صابق.
واأعلن المر�ص���د اليران���ي علي خامنئي، 
تعيي���ن قااآن���ي ف���ي نف����ض الي���وم ال���ذي 
اأُعلن فيه مقتل قا�ص���م �صليماني، بح�صب 

و�صائل اإعالم اإيرانية.
ويعتب���ر قااآن���ي من اأب���رز ق���ادة الحر�ض 
الثوري، في حرب الثماني �صنوات التي 

جرت بين العراق واإيران.
ويوؤك���د الم�ص���در ال���ذي طلب عدم ن�ص���ر 
ا�صمه في ت�ص���ريح ل�)المدى( اأن "الكثير 

من القيادات ال�ص���يعية كانت تعمل تحت 
اإم���رة �ص���ليماني، وقااآن���ي ج���اء ليحم���ل 

خارطة عمل جديدة".
وطالب���ت ق���وى �صيا�ص���ية، عق���ب مقت���ل 
�ص���ليماني ونائب الح�ص���د ال�ص���عبي ابو 
مه���دي المهند����ض، الولي���ات المتح���دة 
ب�ص���حب قواته���ا م���ن الع���راق، وه���ددت 

با�صتخدام ال�صالح �صدها.
وي�ص���ير الم�صدر ال�صيا�ص���ي القريب من 
اأج���واء مفاو�ص���ات ت�ص���كيل الحكوم���ة، 
اأن "الثقل الإيراني الموّجه �ص���د عدنان 

الزرفي غير م�صبوق هذه المّرة".
وغالب���ًا ما كانت تر�ص���ل طه���ران موفدها 
ال�ص���ابق، قا�ص���م �ص���ليماني، ال���ى بغ���داد 
كالمتعلق���ة  المف�ص���لية،  اللحظ���ات  ف���ي 

ف���ي اختي���ار رئي����ض وزراء، اأو حتى في 
اأوقات ال�صطرابات والحتجاجات.

اإيران تخ�شى خ�شارة العراق 
 كان الم�ص���در وه���و قي���ادي ف���ي اإحدى 
اإن  يق���ول  الكبي���رة،  ال�ص���يعية  الق���وى 
هن���اك  مختل���ف،  الم���ّرة  ه���ذه  "الوق���ت 
منعط���ف تاريخ���ي يح���دث ف���ي العراق، 
وتعتق���د اإي���ران اإنه���ا اإذا ل���م تتدخل هذه 
الم���ّرة بق���وة ف�صتخ�ص���ر العراق ب�ص���كل 
نهائي". وترى اأطراف �صيعية، وبع�صها 
ت�ص���رح ب�ص���كل علن���ي، اأن الزرف���ي ه���و 
جن���دي اميركي في العراق، ولن ت�ص���مح 

بتمريره.
اأه���ل  ع�ص���ائب  ف���ي  القي���ادي  وق���ال 

الح���ق، بزعام���ة قي�ض الخزعل���ي، جواد 
�ص���حفي،  ت�ص���ريح  ف���ي  الطليب���اوي، 
الي���وم  ي�ص���وقون  المعادي���ن  بع����ض  اإن 
الطريق  الأميرك���ي وتمهيد  "للم�ص���روع 

لجنّديهم البار عدنان الزرفي".
والزرف���ي )54 عام���ًا( كان ق���د هاجر الى 
الولي���ات المتحدة عام 1994، حتى عاد 
بعد ا�صقاط النظام ال�صابق، �صمن فريق 
"اإعادة اإعمار العراق" الذي �ص���كله بول 
بريمر رئي�ض �ص���لطة الئت���الف الموؤقتة 
الت���ي حكمت العراق من ع���ام 2003 اإلى 
عام 2004. ووفق و�ص���ائل اإعالم مقربة 
م���ن طهران، اأن قااآني و�ص���ل الى بغداد، 
اأول م���ن اأم����ض، والتقى بزعي���م تحالف 
الفت���ح هادي العام���ري، ورئي�ض ائتالف 

دول���ة القان���ون ن���وري المالك���ي، وعمار 
الحكيم زعي���م تيار الحكم���ة. وقد يلتقي 
زعي���م التيار ال�ص���دري مقتدى ال�ص���در، 

واآخرين، في مدينة النجف.
وبح�ص���ب تحلي���ل الم�ص���در، ف���اإن الثقل 
اليراني غير الم�صبوق هذه المرة، جاء 
لأن ملف العراق اأهم من "حزب الله" في 
لبن���ان، اأو �ص���وريا، اأو اليمن. م�ص���يفًا: 
"اإي���ران تعتب���ر الع���راق ورقة ال�ص���غط 
الأه���م �ص���د الولي���ات المتح���دة وغي���ر 

م�صتعدة لخ�صارتها".
وقبل يومين قالت و�ص���ائل اإعالم مقربة 
م���ن ح���زب الل���ه اللبنان���ي، اإن الق���وات 
الأميركية اتخذت قرارًا خالل ال�ص���اعات 
تابع���ة  مق���رات   10 ب�ص���رب  الما�ص���ية 

الح���ق،  اأه���ل  ع�ص���ائب  ب���در،  لمنظم���ة 
النجباء، وكتائب حزب الله.

بالمقابل قال وزي���ر الخارجية الميركي 
ماي���ك بومبي���و، اأم�ض، اإن بالده "�ص���ترد 
عل���ى اأي تهدي���د يط���ال الأمي���ركان كم���ا 

ح�صل في العراق".
وكان���ت ق���وات التحال���ف الت���ي تقودها 
الولي���ات المتحدة، قد اأخل���ت في الأيام 
الما�ص���ية، اأرب���ع قواع���د ع�ص���كرية ف���ي 
ل���م  فيدي���و-  ن�ص���ر  بالمقاب���ل  الع���راق. 
يت�ص���َن ل�)الم���دى( التاأك���د م���ن �ص���حته- 
يظهر جن���ودًا اأميركيين وهم ين�ص���بون 
منظومة باتريوت الم�صادة لل�صواريخ، 
ف���ي قاعدت���ي عي���ن الأ�ص���د والحرير في 

غربي و�صمالي البالد.

بالتزامن مع ذلك، اأعلنت حركة النجباء، 
اإن  ال�ص���عبي،  الح�ص���د  ف�ص���ائل  اإح���دى 
"المقاومة �صد الأميركيين لن تتوقف"، 
�ص���واء م���ع حكوم���ة �ص���ديقة اأو ع���دوة 

للوليات المتحدة.
لحرك���ة  الع���ام  الأمي���ن  مع���اون  وق���ال 
النجباء ن�ص���ر ال�ص���مري في ت�صريحات 
�صحفية، اأم�ض، اإن "المقاومة الإ�صالمية 
جاهزة ل�صحق كل قواعد ال�صر الأميركية 
ومنظوماته���ا الورقية"، في اإ�ص���ارة الى 

�صواريخ باتريوت.

اأغلبية ل�شالح الزرفي 
وفي خ�ص���م ذلك الت�ص���اعد، كان المكلف 
بت�ص���كيل الحكوم���ة عدن���ان الزرف���ي، قد 
ن�ص���ر تغري���دات ح���ول اإي���ران، وتحدث 
عن اأهمي���ة الموق���ع الجغراف���ي للبلدين 
)الع���راق واإي���ران(، وك�ص���ف اأي�ص���ًا عن 
اأنه قد يقوم بدور و�ص���يط بين وا�صنطن 
وطه���ران. ويق���ول الم�ص���در ال�صيا�ص���ي 
الذي �ص���هد عددًا من الح���وارات الأخيرة 
لدي���ه  "الزرف���ي  اإن  الحكوم���ة  لت�ص���كيل 
اأغلبية �ص���يعية توؤهله لتمرير حكومته"، 

رغم ال�صغوط الإيرانية.
وكان ت�صجيل �صوتي من�صوب لل�صيا�صي 
والنائب ال�ص���ابق عزة ال�ص���ابندر، ك�صف 
فيه اأنه مر�ص���ح مع اثنين اآخرين بدًل عن 
الزرفي، وه���م: وزير الداخلية ال�ص���ابق 
الريا�ص���ة  ووزي���ر  العرج���ي،  قا�ص���م 

ال�صابق عبد الح�صين عبطان.
ودعا ال�ص���ابندر، وف���ق الت�ص���جيل، باأنه 
يخو����ض ح���وارات الآن لإقن���اع الزرفي 
بالعتذار عن التكليف، اأو ت�صكيل اأغلبية 

�صيعة لرف�ض الأخير في البرلمان.
بالمقابل قال الم�صدر ال�صيا�صي ال�صيعي 
اإن "اكثر من 100 نائب �ص���يعي يدعمون 
الزرفي، وهم من كتل �ص���ائرون، الن�صر، 
الحكم���ة، الف�ص���يلة، واآخ���رون من قوى 

متفرقة".
كما قال اإن القوى الكردية موؤدية الزرفي 
اأي�ص���ًا، واأغل���ب ال�ص���ّنة كذل���ك، والباقين 

ينتظرون جل�صة طرح الثقة.
واأك���د الم�ص���در اأن بع����ض ن���واب الكتل 
ال�صيعية المعار�صة "تلقوا تهديدات في 
ح���ال تاأييد الزرفي اأو حت���ى الدلء باأي 

ت�صريح ي�صب في م�صلحة الأخير".

3 http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netسياسة

 اإيران توفد خليفة �شليماين لت�شكيل تكتل 
�شيعي راف�ض للزريف

العدد )4638( ال�صنة ال�صابعة ع�صرة - اخلمي�ض )2( ني�صان  2020

الفريق املوؤيد مطمئن.. 
والكتل املعار�شة حتّذر 
نوابها

ب�سبب اجراءات 
مكافحة كورونا  
�ساحة التحرير تخلو 
من املعت�سمني ... 
عد�سة: علي كاظم 

املونيتور: عبد املهدي يراهن على امتيازات منحها 
للكتل من اأجل البقاء مبن�شبه 

فيتو من رئا�شة الربملان مينع 
نوابًا من اأداء اليمني الد�شتورية 

تولي رئي�س الجمهورية ملف الحكومة ل ُير�شي وكالء اإيران
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 ���ص��ب��اب م��ن ال��ب�����ص��رة  ي���ط���ّورون اأق��ن��ع��ة ب��ال��ط��ب��اع��ة ث��اث��ي��ة الأب��ع��اد

 متابعة املدى 

اأعل���ن وزي���ر ال�سح���ة جعف���ر ع���اوي، ع���ن 
اأم����س  انطلق���ت  كورون���ا"  �س���د  "معرك���ة 
الأربع���اء، 1 ني�سان ، ال�ساعة الواحدة ظهرًا 
وباإ�سرافه ال�سخ�سي وح�سوره اأثناء اإجراء 

فحو�سات "امل�سح الوبائي".
 ، متلف���زة  ت�سريح���ات  يف  ع���اوي  وق���ال 
اإن "الو�س���ع خط���ر وبحاج���ة اإىل تع���اون 
اجلميع لتج���اوز الوباء"، موؤكدًا اأنه "ميكن 
ال�سيط���رة عل���ى الوباء يف ح���ال طبق حظر 

التجوال ب�سورة �سحيحة".
اإىل  �ستنتق���ل  "ال���وزارة  اأن  ع���اوي  واأك���د 
الو�س���ع الهجومي بدًل م���ن الدفاعي، وذلك 
الفحو�س���ات  واإج���راء  امل���دن  دخ���ول  ع���ر 

ال�ساملة".
وبينّ اأن "هذه ال�سرتاتيجية ت�سمى النتقال 
م���ن الفح����س الوبائ���ي الذات���ي اإىل امل�س���ح 
الوبائي الفعال"، م�سرًا اإىل اأنه "لكون عدم 
القدرة عل���ى تعميم اأي �س���يء م�ستحدث يف 
كل العراق، لذا �ستبداأ معركة مهاجمة الوباء 
يف مدين���ة ال�سدر والزعفراني���ة والكمالية، 
و�ساأكون �سخ�سيًا متواجًدا وم�سرًفا عليها، 
وانطلق���ت احلمل���ة اأم����س الأربع���اء ال�ساعة 

الواحدة ظهرًا".
واأ�س���ار ع���اوي اإىل اأن "�س���رورة النتقال 

له���ذه املرحل���ة جاء م���ن خال وج���ود بع�س 
الإ�ساب���ات غر م�سحوب���ة بالأعرا�س، مما 
قد يت�سبب بنق���ل العدوى دون علم امل�ساب، 

لذلك انتقلنا لهذه املعركة".
وحول امل���واد والأدوات القادمة من ال�سي، 
اأك���د ع���اوي اأن "الب�ساع���ة ال�سيني���ة تاأتي 
جماًن���ا ونح���ن ن�سع���ى لا�ستف���ادة م���ن اأي 
ترع���ات خ�سو�سًا اإذا كان���ت تعمل بطريقة 
جي���دة"، مبينًا اأن "منظم���ة ال�سحة الدولية 
رقي���ب علينا واأي ب�ساع���ة ن�ستلمها ترع اأو 
ا�ست���راد �ستك���ون مراقب���ة من قب���ل منظمة 

ال�سحة الدولية لفح�س جودتها".
ر عاوي اأنه "بنهاي���ة ال�سهر اخلام�س،  وق���دنّ
اأي���ار �ستب���داأ الأرق���ام تنخف����س ويف ن�سف 
حزيران ينته���ي املر�س يف العراق"، موؤكدًا 
اأن "هذا ال�سيء م�س���روط بالتعاون من قبل 

املواطني".
وبي اأن "خلي���ة الأزمة قررت متديد احلظر 
اإىل 19 ني�س���ان احل���ايل، و�ستعل���ن اخللي���ة 
قب���ل يوم 19 اأي م�ستج���دات اأخرى يف حال 

احتجنا للتمديد".
وكانت وزارة ال�سحة قد اأعلنت  اأم�س الأول 
الثاث���اء  ع���ن  ت�سجي���ل 65 اإ�ساب���ة جديدة 
بفرو����س كورون���ا يف خمتل���ف حمافظ���ات 

الباد.
وقال���ت الوزارة يف بيان تلقت املدى  ن�سخة 

منه، اإن "خمت���رات وزارة ال�سحة والبيئة 
�سجلت 65 اإ�ساب���ة جديدة موؤكدة بفرو�س 
كورون���ا امل�ستجد يف العراق، موزعة بواقع 
3 يف بغ���داد الر�ساف���ة، و1 يف بغداد مدينة 
الطب، و8 يف بغداد الكرخ، و4 يف الب�سرة، 
و22 يف النجف، و11 يف ال�سليمانية، و11 
يف كرباء، و2 يف دياىل، وحالة واحدة يف 

كل من اأربيل وكركوك وذي قار". 
وتاب���ع اأنه "�سجلت 4 ح���الت وفاة جديدة، 
بغ���داد  م���ن  كل  يف  واح���دة  حال���ة  بواق���ع 
الر�سافة والب�سرة والنجف ومي�سان، فيما 
مت ت�سجي���ل 18 حالة �سفاء تام، بواقع 3 يف 
بغ���داد الر�ساف���ة، و4 يف الب�س���رة، و6 يف 

النجف، و5 يف اأربيل".
واأ�ساف البي���ان اأن "جمموع الإ�سابات بلغ 
694، بينم���ا بلغ جمم���وع الوفيات 50، يف 

حي بلغ جمموع حالت ال�سفاء 170".
يذك���ر اأن جائحة فرو����س كورونا انت�سرت 
يف الع���راق ابت���داًء م���ن 24 �سب���اط 2020 
يف مدين���ة النج���ف، عندم���ا فح�س���ت عين���ة 
من طال���ب دين، اإي���راين اجلن�سي���ة، وكانت 

النتيجة ايجابية لإ�سابته.
ر متطوع���ون يف مدينة  من جه���ة اأخرى طونّ
الب�س���رة بجنوب���ي الع���راق اأقنع���ة للوج���ه 
بنظ���ام الطباع���ة ثاثي���ة الأبع���اد لتقدميه���ا 
جمانًا للكوادر الطبية بهدف تغطية النق�س 

يف مواد احلماية ببلدهم الذي يواجه تف�سيًا 
. لفرو�س »كورونا« امل�ستجدنّ

فق���د ابتكر فريق ي�س���م 6 اأ�سخا�س ت�سميمًا 
م���ن  كب���ر  لقن���اع وج���ه  �سريع���ًا وب�سيط���ًا 
البا�ستيك، ميكن ا�ستخدامه ب�سهولة يف اأي 
مكان بالعامل، وفقًا ملا ذكرته وكالة »رويرتز« 

لأنباء.
نعون اإن القناع املخت�س يعمل  ويق���ول املُ�سنّ
درع���ًا يق���ي مرتديه���ا م���ن �سع���ال اأو عط�س 
املري�س الذي يتطاير معه رذاذ، كما يفيد يف 

حماية العيني اأي�سًا.
ويق���ول ال�سيدلين نوري����س عارف، رئي�س 
الفريق الذي يعمل يف ور�سة ت�سنيع القناع 
بالب�س���رة، اإن ال�س���ركات امل�سنع���ة املحلي���ة 
قدمت املواد اخلام الازمة لطباعة الت�سميم. 
واأ�ساف: الأمر الرئي�س يف مو�سوع الوباء 
مو�س���وع الوقاي���ة... فاإحن���ا )نح���ن( ركزنا 
عل���ى الوقاي���ة، فكان هذا الت�سمي���م اللي هو 
���ل  �سه���ل وخفي���ف وموج���ود. قدرن���ا نح�سنّ
امل���واد الأولي���ة مب�ساع���دة م���ن ال�سناعي���ي 
املحليي عندنا بالب�سرة. رتبناه بطريقة ما 
)ل( يحتاج اإىل ل�سق اأو اأي تفا�سيل اأخرى. 
الت�سميم قابل للتكرار والن�سر، هاي )هذه( 
الفك���رة الرئي�س���ة مبو�س���وع الت�سميم ماله 

اخلا�س به  ( .
واأردف: " اإحن���ا جاي���ي نرك���ز كخ���ط اأول 
نوف���ره لاأطباء والك���وادر الطبي���ة اللي همَّ 
عل���ى التما�س م���ع مر�سى )كورون���ا( ب�سكل 
مبا�س���ر، لأنه يقي من الرذاذ اأكرث �سيء، لأن 
مو�سوع العي �سغل���ة )م�ساألة( خطرة؛ لأن 

الكمامة وحدها ل تكفي" .
ويدير عارف مركزًا لابتكار اأن�سئ بتمويل 
اأمرك���ي وهولندي واأملاين لتطوير مهارات 
جنوب���ي  تق���ع  الت���ي  املدين���ة  يف  ال�سب���اب 

العراق.
ومب�ساع���دة باحث���ي يف جامع���ة الب�س���رة 
وجمعي���ات اأخرى، متكن ع���ارف من توزيع 

اأقنعة الوجه جمانًا يف اأنحاء العراق.
وق���ال: "اإحنا �سرنا حت���ى الت�سميم ليمكن 
ا�ستخدامه يف م���دن اأخرى من العراق ويف 
الع���امل. راأينا اإقباًل على مث���ل هذه الأقنعة. 
ولدين���ا �سبك���ة كبرة ح���ول الع���امل ت�سارك 
املخرتعي الذين بداأوا يف ن�سر ت�سميماتهم 

حتى تنفد حمليًا" .
و�سج���ل العراق حتى الآن 547 حالة اإ�سابة 
موؤكدة بفرو�س »كورونا« و42 حالة وفاة؛ 

حدث معظمها يف الأ�سبوع املا�سي.
وينذر تردي حالة اأنظم���ة الرعاية ال�سحية 
يف العراق الذي مزقت���ه احلروب، باحتمال 

حدوث انت�سار وا�سع للوباء.

 عامر موؤيد 

با اأدنى �سك فاإن ال�سحافة تكاد تكون من املهن القائل 
واجباتهم  ممار�سة  عن  فيها  العاملون  يتوقف   ل  التي 

اليومية يف العطل واملنا�سبات وحظر التجوال.
ومثلما يوؤدي الطبيب مهامه الآن يف مواجهة فايرو�س 
للمواطني حتى ل يتعر�سوا  كورونا وتوفر احلماية 
و�سع  يحاول  اأي�سًا  ال�سحفي  فاإن  الفايرو�س،  لذلك 
بواقعية  الأحداث  نقل  خال  من  ال�سورة  يف  املواطن 

تامة.
ورغم ا�ستثنائهم من قرار حظر التجوال ال ان امل�ساعب 
للو�سول اىل اأماكن عملهم اأو اجلهة التي يق�سدونها ما 

زالت قائمة.
بع�س  بهويات  تعرتف  ل  الأمنية  ال�سيطرات  بع�س 
املوؤ�س�سات واأحيانًا ل ي�سمح لل�سحفيي بالعبور، فيما 

يرحب البع�س الآخر بهم.
الأمنية  ال�سيطرات  قبل  من  التعامل  يف  النقي�س  هذا 
وعدم وجود قرار موحد يف التعامل مع القوات الأمنية، 
مواقع  يف  من�ساتهم  عر  ال�سحفيي  من  الكثر  جعل 
لل�سحفيي  بال�سماح  تطالب  الجتماعي  التوا�سل 

بالعبور دون م�سايقات.
وتقول فاطمة نزار- مرا�سلة قناة زاكرو�س يف حديثها 
تعر�سنا   التجوال،   حظر  "بخ�سو�س  ل"املدى" 
واملرور  الحتادية  ال�سرطة  رجال  قبل  من  مل�سايقات 
وو�سل الأمر بفر�س الغرامة   ب�سبب عدم تعميم كتاب 
قائد عمليات بغداد با�ستثناء ال�سحفيي والإعاميي"0

واأ�سافت اأنه بالرغم  من تعميم الكتاب فاإن مناطق تلتزم 
بهذا الكتاب ومناطق  لتعرتف به وامل�سايقات م�ستمرة 
حيث ل يكتفي العن�سر الأمني  بهوية القناة وي�سرتط 
فيها  يتم  التي  للمنطقة  تخويل  كتاب  على    احل�سول 

الت�سوير ح�سرًا"0
التي  ال�سحفية  الواجبات  يف  الذهاب  كيفية  وحول 
ت�ستهدف اأحيانًا مناطق الإ�سابة بكورونا تقول نزار اإن 

لا�سابة"0 عر�سة  الأكرث  هم  "ال�سحفيي 
اأكرث  فاإننا   الوقائية  للطرق  "بالن�سبة  وتابعت 

الأ�سخا�س تعر�سًا للفايرو�س لأنه من املمكن اأن ينتقل 
من ال�سخ�س امل�ساب عن طريق الرذاذ   الذي قد ي�سقط 
الوقائية  احتياطاتنا  فاإن  "املايكروفون"   ولذلك  على 

م�ساعفة من ناحية  الكمامات والكفوف واملعقمات"0
يف  يرتكز  احلايل  الوقت  يف  عملنا  اأن  نزار  وتوؤكد 
اجلوانب ال�سلبية اأكرث من الإيجابية و نتابع حتركات 
الأقلية غر امللتزمة باحلظر ون�سرح لهم طرق التوعية 

من هذا الفايرو�س"0 
وبقية  بغداد  العا�سمة  يف  التجوال  حظر  وي�ستمر 
ني�سان  �سهر  من  والع�سرين  احلادي  حتى  املحافظات 

املقبل.
قناة  يف  مذيع  الغزايل-  الرحمن  عبد  يقول  جانبه  من 
قبل  من  بكتاب  وجهت  ال�سيطرات  بع�س  ان  الديوان 
يحمل  ملن  اإل  ال�سحفي  خروج  مبنع  الأمنية  اجلهات 

هوية نقابة ال�سحفيي العراقيي
واأ�ساف اأنه مت توجيه بكتاب اآخر بت�سهيل كل من يحمل 
دفع  اللب�س  هذا  اإعامية؛  موؤ�س�سة  لأية  �سحفية  هوية 
بع�س ال�سيطرات الأمنية اإىل تعطيل مرور ال�سحفيي 

يف بع�س الأحيان، ورمبا منع مرورهم ب�سكل تام.
وزاد اأن بع�س املناطق داأبت قواتها الأمنية على اإغاق 
الطرق الفرعية وجعل املرور منح�سرًا فقط بال�سيطرات 
ل عائقًا لل�سحفي للو�سول اإىل وجهته  الرئي�سة، ما �سكنّ

بال�سكل املطلوب.
اأغلقت  �سرقها،  يف  �سيما  العا�سمة  مناطق  بع�س  ويف 
مناطق كاملة منعًا خلروج اأهلها اأثناء احلظر لل�سيطرة 
و�سول  من  العقبات  بع�س  لحظنا  لذا  املوقف،  على 
ا�ستثناًء  واجه  واإن  حتى  املق�سود  للمكان  ال�سحفي 

اأثناء فرتة حظر الَتجوال.
الثني  كرباء،  حمافظة  يف  الزمة  خلية  واأعلنت 
ني�سان  من   11 اىل  التجوال  حظر  متديد  عن  املا�سي، 

املقبل يف املحافظة.
وقالت اخللية يف بيان،، اإنه "تقرر متديد حظر التجوال 

اىل 11 من ني�سان املقبل يف حمافظة كرباء".
واأ�سافت اأنه "مت توجيه قيادة �سرطة املحافظة بتعزيز 

مداخلها بقوات اإ�سافية ملنع دخول الزائرين".

 املدى / خا�ص 

كثرة هي خمرجات ث���ورة ت�سرين 
كم���ا باتت ت�سمى بالو�سط ال�سعبي، 
لكن رمزية الحتجاجات قد �سجلت 
با�س���م �ساح���ة التحري���ر، لي�س فقط 
كونها يف قل���ب العا�سمة بغداد، بل 
مل���ا انتجته م���ن متغ���رات يف واقع 

اجليل احلايل.
اجلي���ل ال���ذي مل ي�سه���د ق���ط حرك���ة 
احتجاجية على منوال التي �سهدها 
العراق منذ الأول من ت�سرين الأول، 
تاأ�سي����س  حرك���ة  يعا�س���ر  مل  جي���ل 
اجلماع���ات املنظمة والأح���زاب، ملا 
�سه���ده من احت���كار لل�سلطة من قبل 

الطبقة احلاكمة منذ عام 2003 .
لتع���ود حرك���ة الحتجاج���ات بخلق 

الوع���ي اجلمع���ي، واإع���ادة انبث���اق 
متع���ددة  اللج���ان  اإن�س���اء  فك���رة 
الأ�سناف وغرها م���ن التنظيمات، 
م���ن  كوكب���ة  التحري���ر  لتنت���ج 
التجمع���ات املهمة الت���ي باتت تقود 
عجل���ة الحتجاج���ات، والتاأ�سي����س 
للجاٍن �سيا�سية ُيرت���ب لها اأن تكون 
ممثلة عن ال�سع���ب يف قادم املرحلة 

ال�سيا�سية.
 

رهاٌن خا�صر!
 ج���اء ذل���ك بالعك����س مم���ا توقعت���ه 
احلكوم���ة، حيث عمل���ت على ح�سر 
اأماك���ن  يف  الحتجاج���ات  حرك���ة 
م�س���رح له���ا يف عم���وم املحافظ���ات 
املنتف�س���ة، واملراهنة عل���ى انتهائها 

مع الوقت بح�سب مراقبي.

لكن ا�ستم���رار الحتجاج���ات ل�ستة 
اأ�سهر وعلى الرغم من �سعف املوؤنة 
والزخ���م الب�سري والغتيالت التي 
طال���ت النا�سطي يف عدة حمافظات 
من قبل امللي�سي���ات واعتقال الكثر 
مم���ن ارتبط���وا بحرك���ة الحتجاج 
م���ن قبل ق���وات الأمن، اإل اأن���ه اأتاح 
للمحتجي تنظيم �سفوفهم، والعمل 
م���ن خ���ال حتويل خميماته���م التي 
�سكلوه���ا من���ذ ال����25 م���ن اأكتوبر/ 
ت�سرين الأول اإىل جلان وتنظيمات 

متخ�س�سة.
وم���ن اأبرز تل���ك التجمع���ات املوؤثرة 
وغره  ال���دكاوي"،  اأبناء  "خمي���م 
الطلب���ة،  كاحت���اد  التجمع���ات  م���ن 
اجلي���ل  جتم���ع  احلديق���ة،  خمي���م 
الإعام���ي احل���ر، وجتم���ع "لبوات 

العراق"الن�سائ���ي والكث���ر غرها، 
اإل اأن ا�س���م اأبناء الدكاوي قد طفى 
بكل �س���اردة وواردة داخل التحرير 
منذ اأوائل اأيام الحتجاجات، حتى 
تع���زز ن�ساطه���م يف ع���دة حمافظاٍت 

اأخرى.
اأوائ����ل حرك����ة  اأُن�س����ئ املخي����م من����ذ 
الحتج����اج، يف اجل����زء اخللفي من 
حديق����ة الأم����ة، م����ن قب����ل جمموع����ة 
اأك����ر  اإىل  ل  حت����ونّ حت����ى  اأ�سدق����اء، 
حي����ث  التحري����ر،  يف  املخيم����ات 
اأبن����اء  م����ن  خلي����ط  عل����ى  يحت����وي 
حمافظات الع����راق كافة، ومبختلف 
با�ستثن����اء  وقومياته����م،  اأديانه����م 

حمافظتي ال�سليمانية ودهوك.
اأو�س����اط  يف  املخي����م  ا�س����م  �س����اع 
الحتجاج����ات، ملا يقدم����ه من خدمة 
دع����م  م����ن  التحري����ر،  داخ����ل  عام����ة 
لوج�ست����ي وطب����ي، وخلي����ة منظم����ة 
تعم����ل عل����ى الت�سعيد بالتف����اق مع 
باقي ال�ساح����ات، حيث يهتم بتنظيم 
وممار�س����ة  املليوني����ة،  امل�س����رات 
ال�سغ����ط ال�سيا�سي الذي يعمل عليه 
جمموعة من اأبناء املخيم، الباحثي 

يف خمتلف الدرا�سات.
 

من هو الدكاوي؟
ال����ذي  ال�س����م  ال����دكاوي  اأبن����اء 
�سغ����ل الكثري����ن من داخ����ل ال�ساحة 
عن����ه  يف�س����ح  ل  كم����ا  وخارجه����ا، 
اأ�سحاب����ه، حيث يكتف����ون بالإ�سارة 
اإىل اأنه ا�سم �سومري يرتبط ارتباطًا 
وثيق����ًا بالث����ورة، موؤكدين عل����ى اأنه 
ا�سم يحمل معنًى كبرًا، يلتزم اأبناء 
املخي����م بعدم احلدي����ث عنه اإىل حي 
جناح انتفا�ستهم كمفاجئة، على حد 

قولهم.
ى ذل����ك ال�سم مفه����وم اأن يكون  تع����دنّ

خلم�����س  ن�ساط����ه  ليمت����د  خمي����م، 
حمافظات اأخرى حتت نف�س ال�سم، 
ح�س����ب ما يقول م�سطف����ى رائد اأحد 

اأبناء املخيم.
اإن:  ل�����)....(،  حديث����ِه  يف  لي�سي����ف 
اأ�س�����س مل�س����روع  اأول م����ن  "املخي����م 
)معت�سمو �ساحة التحرير(، التجمع 
ال����ذي ي�سم����ل اأك����رث م����ن %80 من 
خيام �ساح����ة التحري����ر، حيث يعمل 
على اإ�سدار املواقف الر�سمية ب�ساأن 
ال�ساح����ة، واتخاذ املواق����ف امل�سادة 
م����ن احلكومة، واإج����راء املفاو�سات 

ال�سيا�سية".
مل  املخي���م  "ن�ساط���ات  اأن  وتاب���ع 
تقت�س���ر عل���ى عم���ٍل مع���ي، لكن من 
ن�ساطاته املهمة هو ان�ساء اأول مكتبة 
ثقافية ب�سارع ال�سعدون، بالتعاون 
مع "جتم���ع لبوات الع���راق"، حيث 
يرك���ز اأبناء املخيم على خلق الوعي 
التفك���ر  مب�ست���وى  والنهو����س 

لل�سباب العراقي".
رائ���د ال���ذي مل يتم���م عق���ده الثاين، 
يق���ول اإن "اأه���داف املخي���م هي رفع 
ة، وخدمة  مطالب املتظاهري���ن احلقنّ
الع���راق، وبالرغ���م م���ن اأن غالبي���ة 
اأبن���اء املخيم ق���د تعر�س���وا للتهديد 
واملاحقة، اإل اأنن���ا ملتزمون باأن ل 
نخذل الثوار، موؤكدًا على اأن املخيم 
  قائ���م على اأبنائ���ه، ول يرتب���ط باأي 

م�سمى اأو توجه اآخر".
م���ن  الكث���ر  املخي���م  اأبن���اء  حتم���ل 
الأعب���اء، بعد اأن �سق���ط اأحد رفاقهم 
قتيًا اإثر ال�سدام���ات امل�ستمرة بي 
املحتجي وق���وات ال�سغب، كما بات 
البع����س منهم مف�سول���ي من اإكمال 
درا�سته���م، اإل اأنه���م عازم���ون عل���ى 
اإع���ادة التظاهرات اإىل رونقها الذي 

انطلقت به.

 متابعة املدى 

يب���دو اأن الأم���ر ال���ذي كان يراه���ن علي���ه الع���راق 
ملعاجلة م�ساألة "حرب النفط" التي تخو�سها اأوبك 
بقيادة ال�سعودية م���ع رو�سيا، مل يعد متاحًا، حيث 
ل اتفاقات تلوح يف الأفق بي دول "اأوبك" املنتجة 
للنف���ط، وب���داأت ب���وادر الت�سعيد من خ���ال حرب 
اأ�سع���ار النفط تت���اأزم، من���ذ اإع���ان ال�سعودية اأول 
اأم����س، عزمها زي���ادة الت�سدير ب����600 األف برميل 
يومي���ًا، الأم���ر ال���ذي يدف���ع العراق لتخ���اذ خطوة 

مماثلة.
�سادراته���ا  زي���ادة  عزمه���ا  ال�سعودي���ة،  واأعلن���ت 
النفطي���ة ب�600 األ���ف برميل يومي���ًا يف اأيار/مايو 
املقب���ل، لت�س���ل اإىل 10.6 ماي���ي برمي���ل، بعد اأن 
كان���ت ت�س���در نح���و �سبعة ماي���ي برمي���ل يوميًا، 
اأي اأنه���ا �ست�س���خ 3.6 ماي���ي برمي���ل اإ�سافية يف 
اأ�س���واق النفط امل�سبعة بفع���ل الرتاجع الكبر على 
الطل���ب بفع���ل انت�سار وب���اء كورونا، ال���ذي اأوقف 
احلرك���ة القت�سادي���ة وحرك���ة الط���ران والتبادل 

التجاري بي معظم البلدان.
وتنذر اخلط���وة الأخرة لل�سعودي���ة، بانتهاء اآخر 
الأوراق الت���ي كان يراهن عليه���ا العراق بالتو�سل 
اإىل "تهدئ���ة" تعيد الأم���ور اإىل ن�سابه���ا من خال 
الت���زام ال�سعودي���ة مب���ا تلت���زم ب���ه معظ���م اأع�ساء 
العراقية يف  النفط  اأك���دت وزارة  "اأوب���ك"، حيث 
وق���ت �سابق اإجراءه���ا ات�سالت م���ع اأع�ساء اأوبك 
ال�س���وق  ا�ستق���رار  ي�سم���ن  اتف���اق  اإىل  للتو�س���ل 

النفطية.
وق���ال املتح���دث با�س���م ال���وزارة عا�س���م جه���اد يف 
ت�سريحات �سحفية ر�سدتها "املدى"، اإن "العراق 
يجري ات�سالت حاليًا مع اجلهات املعنية للتو�سل 
اإىل اتفاق ي�سمن ا�ستقرار ال�سوق النفطية وي�سع 
ًح���دا لنهي���ار اأ�سع���ار النف���ط"، مبًين���ا اأن "اتف���اق 
خف����س الإنت���اج ال�ساب���ق ينته���ي يف اأواخ���ر �سهر 
اآذار ، والع���راق �سيعمل على ا�ستثم���ار هذا الوقت 
م���ن اأجل دعوة الدول الأع�ساء يف اأوبك وخارجها 
للتو�س���ل اإىل اتف���اق يعي���د الت���وازن اإىل ال�س���وق 

النفطية العاملية" .
واأ�ساف املتحدث با�سم الوزارة: "لي�س من احلكمة 
اأن يق���وم الع���راق حالي���ًا ب�س���خ املزي���د م���ن النفط 
اخلام اإىل الأ�سواق العاملية، وهذا يعني املزيد من 
النهيار يف الأ�سع���ار، والعراق يتعامل بحكمة مع 
املو�س���وع، فرتاجع اأ�سعار النف���ط �سرر كبر جدًا 

وخ�سو�سًا على الدول املنتجة للنفط".
واأكد جهاد اأنه "م���ن م�سلحة اجلميع التو�سل اإىل 
اتف���اق واإىل حتدي���د م�ستوي���ات الإنتاج م���ن اأجل 
امت�سا�س الفائ�س النفطي يف الأ�سواق العاملية".
وخط���وة  اآذار/مار����س،  �سه���ر  بانته���اء  اأن  اإل 
ال�سعودي���ة الأخرة بزيادة الإنتاج ب�سكل اإ�سايف، 
دف���ع بالعراق اإىل الورقة الأخرة التي كان يخ�سى 
خو�سه���ا، وه���ي الدخ���ول يف ح���رب الأ�سع���ار من 

خال زيادة الإنتاج.
ونقل موقع بلومب���رغ عن م�سدر مطلع، قوله، اإن 
ني�سان/اأبريل  اإنتاجه يف  لزيادة  "العراق يخطط 
بنح���و 200 األ���ف برمي���ل يومي���ًا، لي�س���ل اإىل 4.8 
ملي���ون برميل كمتو�س���ط اإنتاج"، لين�س���م العراق 
اإىل ال�سعودي���ة ورو�سي���ا ودول اأخ���رى يف اإ�سافة 
املزي���د م���ن النف���ط اإىل ال�س���وق "امل�سبع���ة" نتيجة 

حرب الأ�سعار بي الريا�س ومو�سكو.
وق���ال امل�س���در اإن "بغ���داد �ست�سح���ن 3.6 ملي���ون 
برميل يومي���ًا يف ني�سان/اأبريل با�ستخدام الطاقة 
الت�سديري���ة الق�سوى خلط���وط الأنابيب، مقارنة 
مبتو�سط �سادرات خال �سهر اآذار بلغ 3.4 مليون 
برميل يوميًا"، مبينًا اأن "العراق يرى اأنه ل توجد 
اأي قي���ود على �سحناته م���ن النفط ل�سه���ر ني�سان ، 
لكن���ه قد يواج���ه م�س���كات اإذا ا�ستمر الوب���اء واإذا 

امتاأت خزانات العماء". 
وو�سط ت�سبع ال�سوق وتراجع الطلب على النفط، 
ير�س���ل امل�سدر تطمينات ب���اأن "بع�س امل�سايف يف 
ال�س���ي بداأت تزيد من اإنتاجها بعدما عادت احلياة 
اإىل طبيعته���ا تدريجي���ًا يف بع����س امل���دن هن���اك، 
خ�سو�س���ًا واأن ال�س���ي تع���د اأك���ر م�س���رٍت للنف���ط 
العراق���ي، اإذ ت�ست���ورد م���ا بي 800 األ���ف اإىل 900 

األف برميل يوميًا كما اأظهرت �سادرات اآذار.

م�صاعب ب�صيطة تواجههم في حرية التنقل

ال�صحافة.. مهنة التتوقف عند حدود 
حظر التجوال 

وزير ال�صحة يعلن االنتقال اإلى "المرحلة 
الهجومية " لمواجهة »كورونا« 

بغداد تقرر االن�صمام لـ"حرب االأ�صعار" وعودة 
احلياة ال�صينية قد ُتنع�ش "نفط العراق"

من مخيمات اإلى لجان "اأبناء الدكالوي" عنواٌن لقادة في التظاهرات
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الم�ساعد! ُجلباب  م��ن  يخرجه  ل��م  واليمن   .. والأ���س��ود  البنف�سج  فرقتي  م��ع  اأ�ستب�سل   

المنتخبات حقوق  من  حرمته  النف�س  وع��ّزة   .. وال�سرطة  الجي�س  بين  كبيرة  اأزم��ة  اأ�سعل   

 حممد حمدي
كلمة صدق

يف  الأمريكي  العاملي  البطل  مع  متلفز  لقاء  يف 
در�سيل  كايل  العاملية  الرقام  و�ساحب  ال�سباحة 
ومنها  املقبلة  للبطولت  ا�ستعداداته  وب�ساأن 
حكومات  كانت  )اذا  غا�سبًا  رّد   ، املوؤجل  الأوملبياد 
كربى ولها ثقلها ل تعلم حتى الآن وجهتها وت�سرفها 
الفريو�س فكيف  اأزمة  لأ�سبوع مقبل و�سط احتدام 

يل اأن اأعرف وجهتي؟
حالة  يعك�س  در�سيل  عنه  اأجاب  الذي  ال�سوؤال 
العامل  يف  الريا�سيني  لأغلب  تاّمني  واإح�سا�س 
ب�سندات  تدار  التي  تلك  خا�سة  موؤ�س�ساتهم  مع 
يف  كما  افال�سها  ر�سميا  اأعلنت  وقد  ا�ستثمارية 
اأو جمعية  الأمريكيني  والبي�سبول  الركبي  احتادي 
يف  الريا�سية  الأموال  لروؤو�س  ال�ستثمار  احتاد 
ميتهن  الذي  الآخر  البع�س  يعرّب  فيما   ، الربازيل 
املالية  حوافزه  له  تدر  وحيدة  كحرفة  الريا�سة 
وعلى حد راأي جنم فريق ار�سنال م�سعود اأوزيل اإن 
الأمل معقود با�ستمرار احلفاظ على اللياقة البدنية 
كي نتمكن من العودة اىل التدريب والن�سجام وهو 
ما يجب اأن نفكر به يف الوقت الراهن ولندع الأمور 
ميكن  ل  حيث  ال�سليمة  وجهتها  اىل  ذاتيا  تتجه 

للفريو�س اأن ي�ستمر اىل ما ل نهاية .
نعم لن ي�ستمر الفايرو�س اىل ما ل نهاية ولكن ل اأحد 
يعلم ف�سول حلقته الأخرية حتى الآن وكم �ستطول 
، هل هي عام كامل ريثما يتم اكت�ساف لقاح ناجع له 
على حد و�سف الرئي�س الأمريكي اأم اق�سر من ذلك 
؟ ومن �سيحدد وجهة الألعاب الريا�سية والبطولت 
ب�سورة  بعودتها  اإيذانا  الأخ�سر  ال�سوء  ويوجه 
لحت�ساب  الفرتا�سي  الوقت  هو  وما  طبيعية؟ 
املوؤ�س�سات  معها  تتعافى  التي  التكميلية  الأوقات 
ال�ساندة؟ هذه الأ�سئلة وغريها طرحت من الحتاد 
الفرتا�سية  اإجاباتها  القدم وكانت  لكرة  الأوروبي 
وعدم  البطولت  اإلغاء  اىل  وتلمح  جدًا  خمّيبة 
�سرتاتيجيات  لو�سع  اأ�ساًل  التوجه  اأو  بها  التفكري 
العام  خالل  ويح�سل  ح�سل  ما  ل�ستيعاب  وخطط 

2020 واآلية العمل بطرق جديدة بعد ذلك .
رمبا يكون الطرح مثريًا للبوؤ�س ول يحمل يف طياته 
طاقة لالأمل ولكنه مع كل حال يبقى من الطروحات 
فريو�س  جلبه  فما  الواقع  تالم�س  التي  العملية 
تقبل مروره  اأو  العامل ل ميكن حتمله  كورونا اىل 
بطريقها  �سربت  عاملية  �سحية  كاأزمة  الكرام  مرور 
اأطناب القت�ساد و�سوق املال وال�سياحة وال�سيا�سة 
يف  ورقدت  وتوقفت  �سّلت  التي  بالريا�سة  مرورًا 
بعد  العمل  وي�ستلزم  خميفة  ب�سورة  �سريرها 
تعافيها تاأهيلها وعلى كل بلد كما يح�سل يف املانيا 
حاليًا اأن تعد العّدة والدرا�سات ملا بعد ذلك وينبغي 
اأن ت�سابق جميع البلدان العمل بهذا الجتاه ومنها 
ي�ستلزم  الرقاد  من  العودة  فطريق   ، اأي�سًا  العراق 
العامل  كما  لي�س  كورونا  بعد  العامل  واإن  الكثري 
قبلها اجلميع متفق على هذه العبارة ويعملون على 

اأ�سا�سها م�سطّرين فهل �سنكون مثلهم ؟
 ، وم�ستجدات  مبادرات  حت�سل  اأن  ننتظر  ول 
ي�ستحق  جليًا  بها  والتفكري  وحياة  اأمل  الريا�سة 
لبعث الأمل يف نفو�س ماليني اجلماهري الريا�سية 

التي تعي�س حالة ا�سطراب غري م�سبوقة.

الريا�ضة اإىل املجهول  

نعم لن ي�ستمر الفايرو�س الى 
ما ل نهاية ولكن ل اأحد يعلم 
ف�سول حلقته الأخيرة حتى 

الآن وكم �ستطول ، هل هي 
عام كامل ريثما يتم اكت�ساف 

لقاح ناجع له على حد و�سف 
الرئي�س الأميركي اأم اق�سر 

من ذلك ؟

رحيل با�ضل مهدي.. �ضريك �ضانع ذهب الكرة العراقية

 كتب : اإياد ال�ساحلي

وّدعت العا�سمة بغداد جنم املنتخب 
الوطن���ي ال�ستيني واملدرب املعروف 
با�سل مهدي )76 عام���ًا( حيث توّفاه 
الثالث���اء  اأم����س الأول  الأج���ل فج���ر 
املوافق 31 اآذار 2020 ، تاركًا وراءه 
�س���رية رائعة ع���ن م�س���واره الكروي 
كالع���ب وم���درب يف رحل���ة امت���ّدت 
لأكرث من 50 عام���ًا ك�سب وّد اجلميع 
، ونال الثناء على كفاءته يف العمل ، 

وكيا�سة خلقه  ، ونقاء قلبه.
كان با�س���ل اأح���د اأمي���ز لعب���ي كتيبة 
ال�س���كك مطل���ع العق���د ال�ستين���ي من 
القرن املا�سي بقيادة املدرب الرتبوي 
جرجي�س اليا�س الذي �سقل مهارات 
عديد الالعبني الذي���ن �سقوا طريقهم 
وعق���ب   ، لحق���ًا  ال���دويل  للتمثي���ل 
ث���الث �سنوات انتقل اىل فريق اآليات 
ال�سرطة الذي ميثل اأحد اأعرق الفرق 
العراقية يف تاريخ الكرة بعدما متّكن 
ملك التغطية عبد كاظم من اإقناعه يف 
الن�سم���ام للفريق ، وق�سى فيه وقتًا 
طوياًل عّزز من قوة ا�سحاب الفانيلة 
مناف�س���ني  وكان���وا   ، البنف�سجي���ة 
دوم���ًا على املراك���ز الأوىل يف دوري 
املوؤ�ّس�س���ات وت�سّي���دوه موا�سم 68-

67 و69-68 و69-70 ، 71-72.
الحتفاء بجمولي

ع���ام 1964 وق���ع علي���ه الختيار مع 
حمم���د ثام���ر وحمم���د جن���م وطارق 
الع���رب  منتخ���ب  لتمثي���ل  اإرزوق���ي 
اأمام فريق الفرق���ة الثالثة يف مباراة 
�س���ْت لعت���زال الكاب���ن جمي���ل  خ�سّ
عبا����س )جمويل( وانته���ت بالتعادل 
ال�سلبي ، واأحتفى الالعبون ب�)ال�سّد 
الع���ايل( مب���ا يلي���ق بخدمات���ه للكرة 

العراقية.
وتاألق���ه  الآلي���ات  لفري���ق  انتم���اوؤه   
مع���ه ، كان���ا وراء يف ول���وج با�س���ل 
مهدي املنتخ���ب الوطني مطلع العقد 
ال�ستين���ي حتى عام 1973 ، وتخّللت 
تل���ك ال�سن���ني م�س���اركات كث���رية ل���ه 
م���ع منتخب���ات الوطن���ي والأوملب���ي 
منا�سب���ة  ي���رتك  ومل   ، والع�سك���ري 
ر�سمي���ة وودي���ة اإل و�س���ارك فيه���ا ، 
وكانت ت�سفيات العامل الع�سكرية يف 
بغ���داد 1966 وكاأ�س الع���رب ببغداد 
الع���ام نف�س���ه ومباراة افتت���اح ملعب 
ال�سع���ب ب���ني منتخب بغ���داد ونادي 
بنفيكا الربتغ���ايل من اأبرز املباريات 

التي يعتز بها.
�سّر النجاح

اأع�س���اء  ب���ني  حمبوب���ًا  با�س���ل  كان 
املنتخب���ات الت���ي مثله���ا اىل ج���وار 
حمي���د  وقي����س  يو�س���ف  �س���دراك 
وغريهم���ا من لعب���ي الو�سط ح�سب 
املنتخب���ات الت���ي مثله���ا . هن���ا يقول 
عن���ه املدرب ج���الل عبدالرحمن "كان 

الراح���ل يعّزز الثقة فين���ا بابت�سامته 
ط���وال الوقت حتى ل���و كنا مهزومني 
، ويتعام���ل بهدوء وه���و �سر جناحه 
اأينما تواجد ، و�سّكل ا�ستب�سال با�سل 
يف الأداء جناح���ًا للك���رة البنف�سجية 
وملنتخب الأ�س���ود وثباتًا مل�ستواهما 
وَر�س���ي عن���ه جميع املدرب���ني الذين 

اختاروه لت�سكيالتهم".
ل�)امل���دى(  عبدالرحم���ن  وي�سي���ف 
"لالأ�سف عندما اأمتهَن با�سل التدريب 
غلب���ْت اأناني���ة املدرب���ني الذي���ن عمل 
م�ساع���دًا لهم على تعامله���م معه اإذ مل 
يعطوه ال���دور الكبري برغم اإنه حقق 
معه���م األقابًا عدة ، وه���ي واحدة من 
اأه���م عيوب امل���درب املحل���ي بخالف 
املدرب الأجنبي ال���ذي يعترب املدرب 

امل�ساعد تواأمه يف الفكر الفني". 
وي�ستذك���ر موقف���ًا له ، بقول���ه :"كان 
با�س���ل من�سج���م مع اجلمي���ع ، وهذه 
املع�سك���رات  يف  تتجّل���ى  ال�سف���ة 
اأنق���ذ  ي���وم  واأتذّك���ر   ، اخلارجي���ة 
بلغاري���ا  مع�سك���ر  خ���الل  املنتخ���ب 
منت�س���ف ال�سبعيني���ات م���ن هج���وم 
ُدب كب���ري ظه���ر فج���اأة اأثن���اء اإج���راء 
الإحم���اء حي���ث اأبتعد با�س���ل مل�سافة 
طويل���ة متفق���دًا امل���كان قّبال���ة الغابة 
، وفج���اأة اأخ���ذ ي�س���رخ )اأرجع���وا .. 
هناك ُدب ق���ادم باجتاهنا.. اأرجعوا( 
وه���و  ب�سرع���ة  وهربن���ا  فا�ستدرن���ا 
ي�سي���ح بامتعا�س )انتظ���روين .. ل 
ترتكوين( ومن خوفنا مل يلتفت اإليه 

اأحد".
م�سوار التدريب

با�س���ل مه���دي زام���ن جي���ل املدرب���ني 
الكبار اأمثال عمو بابا و�سوقي عبود 
وواثق ناجي وعبدالإله حممد ح�سن 

وعبدالإل���ه عبداحلميد واأنور ج�سام 
حيث د�ّسن مهمته الأوىل مع عبدالإله 
عبد احلمي���د يف تدريب فريق �سالح 
الدين بعدما ن���ال ال�سهادة التدريبية 
ع���ام 1974 وا�ستح�سل ل���ه عبدالإله 
التفّرغ من عمل���ه يف القوة اجلوية ، 
ث���م تنّقل بعدها مدرب���ًا لفرق اجلي�س 
وال�سرطة والتجارة ، قبل اأن ي�ستقّر 

مع ال�سباب.
يوؤكد ع�سو جلنة املنتخبات الوطنية 
عبد الإله عبد احلمي���د اإن "�سخ�سية 
با�سل املمّي���زة باحلكمة كانت ت�سفي 
م���الك  اأي  عل���ى  الن�سج���ام  اأج���واء 
تدريب���ي مثلم���ا �س���ّكل مع���ي وعم���و 
باب���ا ثالوث���ًا مهّم���ًا يف بطول���ة كاأ�س 
الع���امل بالكويت ع���ام 1979 وقدرته 
عل���ى تقري���ب وجه���ات النظ���ر اإذا ما 
تقاطعت ، وكان ميث���ل حلقة الو�سل 
التدريب���ي  وامل���الك  الالعب���ني  ب���ني 
وتكّللت جه���وده بفوزنا على النم�سا 
والبحرين والكويت واإيطاليا وعدنا 

بالكاأ�س اىل بغداد".

واأ�سار عبدالإل���ه ل�)املدى( :"مل ياأخذ 
با�سل حقوقه يف املهام مع املنتخبات 
وذل���ك  الآخري���ن  باملدرب���ني  اأ�س���وة 
ملحدودية عالقاته الريا�سية وقناعته 
اًل ع���ّزة النف�س على  بالن���زواء مف�سّ
التن�سي���ق م���ن اأج���ل ك�س���ب الفر�س 

وانتزاع احلقوق".
وتابع "كان اأحد العنا�سر الفنية يف 
احتاد الكرة ومدير منتخب النا�سئني 
مع الكابن موفق ح�سني الذي و�سل 
الإم���ارات  يف   2013 موندي���ال  اىل 
، وق���ّدم اأك���رث من مق���رتح يف تطوير 

منتخبات الفئات العمرية".
ولفت عبدالإله اإىل "اأن اختيار با�سل 
التدري���ب يف اليم���ن مل يك���ن موفقًا ، 
لكّنه كان يهدف اىل اإثبات قدرته على 
العمل كم���درب اأول لأنه تطّبع طوال 
م�سواره على م�ساعدت���ي وعمو بابا 
وحممد ثام���ر و�سوقي عبود ، ولذلك 
مل ينجح كم���درب اأول يف اليمن لأنه 
يفتق���د اجل���راأة يف فر����س �سخ�سية 
لع���ب  ملحا�سب���ة  ال�سارم���ة  امل���درب 

خمط���ئ اأو العرتا����س عل���ى �سلوك 
غ���ري من�سب���ط ، كون���ه ميتل���ك قلب���ًا 
طيب���ًا مل ت�سعفه اأجواء فريق �سنعاء 
ل العمل  على اأثب���ات ح�سوره ، وف�سّ

الإداري بعد عودته اىل العراق".
عند ا�ستعرا����س حمّطات عمل با�سل 
مه���دي ميك���ن ع���ّده �سري���كًا مهّمًا يف 
منجزات كروي���ة ل تن�سى ، فقد عمل 
مدربًا م�ساعدًا مع ال�سكتلندي داين 
ماكلنن وعم���و بابا )�سي���خ املدربني( 
يف ت�سفي���ات كاأ����س اآ�سي���ا ب�سياف���ة 
الع���راق عام 1976 ، ث���م توا�سل مع 
عم���و باب���ا يف بطولة كاأ����س اخلليج 
بغ���داد  يف  ج���رت  الت���ي  اخلام�س���ة 
ع���ام 1979 وح�س���ل عل���ى اأول لقب 
للعراق فيها ، و�سّجل يف العام نف�سه 
انت�س���ارًا كب���ريًا مع ال�سي���خ )�سانع 
الذهب( بتتوي���ج املنتخب الع�سكري 
بط���اًل للعامل يف الكوي���ت بعد اأن قهر 
اإيطاليا يف النهائي ، ثم رافق ال�سيخ 
 1978 ال���دورة الآ�سيوي���ة ع���ام  اإىل 
التح�س���ري  ف���رتة  ويف   ، ببانك���وك 
خلو����س ت�سفيات ك���رة القدم لدورة 
الألعاب الأوملبية مو�سكو عام 1980 
اأفرتق عن عمو بابا بقرار احتاد الكرة 
الذي اأعفى الأخري من قيادة املنتخب 
و�سّمى جلنة ت�سّمه اإىل مالك )�سوقي 
عب���ود وواث���ق ناج���ي وزي���ا ا�سحق 
وحمم���د ثامر( امل�سوؤول عن املنتخب 
الوطن���ي ، وج���ّدد با�س���ل ح�س���وره 
نيودله���ي   - الآ�سيوي���ة  ال���دورة  يف 
ع���ام 1982 التي تاأل���ق منتخبنا فيها 
وح�س���د ذهبه���ا ، واآخره���ا يف العام 
نف�سه تواجد برفقة عمو بابا وجالل 
عبدالرحمن يف بطولة كاأ�س اخلليج 
ال�ساد�سة - اأبوظبي ، والتي ان�سحب 

منها العراق ب�س���كل مفاجئ اأثر بيان 
�سيا�سي قبل مواجهة الكويت.

فتيل م�سكلة
بالرغم من فخ���رِه بانت�ساب���ه للنادي 
الأم )ال�سرط���ة( ال���ذي خدم���ه مدربًا 
اأي�سًا ي���وم عمل م�ساعدًا مع الدكتور 
عبدالق���ادر زين���ل ودكل����س عزيز يف 
قيادت���ه للظفر بلقب بطول���ة ال�سرطة 
العربي���ة ع���ام 1978 دم�س���ق ، اإل اأن 
با�سل ا�سعل فتي���ل م�سكلة كبرية بني 
ال�سرط���ة واجلي�س بح�س���ب ما ذكرُه 
زينل ل�)املدى( يوم 5 ت�سرين الثاين 
2011 يف �سي���اق تو�سيح موقفه من 
ادعاء الالعب زهراوي جابر باإبعاده 
عن الفريق بع���د م�ساجرته مع زميله 
ط���ارق عبد الأم���ري، يق���ول زينل )مل 
اأتعامل ط���وال تلك الفرتة بالأ�ساليب 
الق�سرية اأو اإ�سدار الأوامر التي تزيد 
الهّوة بني الالعبني واملالك التدريبي 
ملعرفت���ي اأن بناء الفري���ق على اأ�س�س 
�سليم���ة وعلمية ي���وؤّدي للنجاح ، مع 
الإ�سارة اإىل اأن الالعبني الع�سكريني 
ع���ن  ال�ستغن���اء  ال�سع���ب  م���ن  كان 
خدماتهم ، بدلي���ل اأن الالعب الدويل 
ال�سابق با�سل مهدي عندما اأنتقل اىل 
فريق القوة اجلوية اأ�سعل فتيل اأزمة 
كروية كب���رية بني اجلي�س وال�سرطة 
مل���دة مو�سم���ني اأّدْت اىل حرمان���ِه من 
متثي���ل املنتخ���ب الوطن���ي يومذاك ، 
برغ���م التدّخ���الت وحم���اولت اإنهاء 
امل�سكل���ة ، علم���ًا اأن با�س���ل مهدي كان 
من جنوم فريق ال�سرطة واملنتخبات 
الوطني���ة ومع ذلك اأخف���ق يف متثيل 

الفريق الآخر( .
الهتمام بالفئات

�س با�سل ُج���ّل وقته عام 1999  خ�سّ
لالهتمام بالفئات العمرية مع  زميله 
ريا�س نوري ، ثم احرتف يف الأردن 
م���ع ال�سلط و�سح���اب والرمثا ، ويف 
اليم���ن درب اأهلي �سنع���اء والوحدة 
جلن���ة  ع�س���و  اأ�سب���ح  ث���م  )ع���دن( 
ح�س���ني  برئا�س���ة   2010 املنتخب���ات 
�سعيد وناجح حم���ود )نائبًا( وحكيم 
�ساك���ر )مق���ررًا( وع�سوي���ة د.�سالح 
را�س���ي ود.كاظم الربيع���ي وريا�س 
عبدالعبا����س ، ثم اأ�س���رَف على فريق 
مواليد 1996 امل�سارك ببطولة العرب 
عام 2011 يف ال�سعودية ، وتوا�سل 
مع منتخب النا�سئ���ني ب�سفة م�سرف 
يف الت�سفي���ات الآ�سيوية للمجموعة 
الثالث���ة باأربي���ل ت�سري���ن الأول ع���ام 
جان���ب  اإىل  �سّم���ت  الت���ي   2013
وباك�ست���ان  بنغالدي����س  منتخبن���ا 
والكوي���ت ، و�س���ارك م���ع الفريق يف 
كاأ����س العامل للنا�سئ���ني يف الإمارات 
ال�سه���ر والعام ذاتهم���ا بقيادة املدرب 
موفق ح�س���ني ، وخ�سر اأمام ال�سويد 
برباعية واملك�سيك بثالثية ونيجرييا 

بخما�سية وودع البطولة.

 بغداد / حيدر مدلول 

النج���ف  فري���ق  مهاج���م  اأ�سب���ح 
لك���رة الق���دم عل���ي �سالل م���ن اأبرز 
املواه���ب اجلدي���دة الت���ي يحر�س 
امل���درب ح�سن اأحمد عل���ى الزج بها 
خ���الل مناف�س���ات ال���دوري املمتاز 
لكرة القدم م���ن اجل الدخول بقوة 
عل���ى املناف�س���ة عل���ى زعام���ة قائمة 
الهداف���ني الت���ي يوا�س���ل التم�ّس���ك 
بنجم املنتخب الوطني حممد داود 
يا�س���ني جنم فريق النف���ط للمو�سم 

اخلام�س على التوايل.
ومل يخ���ْب علي �سالل ال���ذي اأنتقل 
اىل �سف���وف فري���ق النج���ف لكرة 
الق���دم قادمًا من فري���ق الكرخ لكرة 
النتق���الت  ف���رتة  خ���الل  الق���دم 
 2020-2019 ال�سيفي���ة للمو�س���م 
ظّن ال�ساطر ح�سن يف اأن يكون من 
اأب���رز اأ�سلحت���ه ال�سبابية يف اخلط 
الر�سمي���ة  الت�سكيل���ة  الأمام���ي يف 
الت���ي اأعتمده���ا للمباري���ات الربع 
ع�س���رة يف الآلي���ة اجلدي���دة الت���ي 
���ل اليه���ا م���ن قب���ل جلنة  مت التو�سّ
امل�سابق���ات املركزية يف احتاد كرة 
القدم حيث كان جنم املباراة الأول 
يف املب���اراة الفتتاحية التي متكن 
فيه���ا غ���زلن البادي���ة م���ن حتقي���ق 
انت�س���ار كب���ري عل���ى �سيف���ه فريق 
بثالثي���ة  الكهربائي���ة  ال�سناع���ات 
ببي�س���اء ي���وم ال�ساد����س ع�سر من 

�سهر �سباط املا�سي التي جرت على 
ملع���ب الإدارة املحلية يف حمافظة 
النجف الأ�سرف من خالل ت�سجيله 
الأوىل  الدقيقت���ني  يف  هدف���ني 
والأربع���ني من ال�س���وط الأول اىل 
الثال���ث  اله���دف  �سناعت���ه  جان���ب 
ال���ذي اأحرزه زميله معني اأحمد يف 
الدقيق���ة ال�ساد�سة وال�ستني ليدخل 

الفرح���ة ل���دى املالك���ني التدريب���ي 
يف  الفري���ق  واأن�س���ار  والإداري 
ت�س���ّدره لرتتي���ب الف���رق اخلم�سة 
ع�سر امل�ساركة ويعل���ن اإنه املهاجم 
اجلدي���د ال���ذي ب���ات عل���ى مدرب���ي 
العراقي���ة  الوطني���ة  املنتخب���ات 
احل�س���ور املتوا�س���ل على املالعب 
من اأج���ل و�سع���ه �سم���ن اأجندتهم 

حت�س���ريات  اإط���ار  يف  املقبل���ة 
لال�ستحقاق���ات  منتخباته���م     
اخلارجي���ة الت���ي تنتظره���ا خ���الل 

العام اجلاري.
ونتيج���ة للرقاب���ة الل�سيق���ة الت���ي 
خ�س���ع له���ا عل���ي �س���الل م���ن قبل 
مدافعي فري���ق الطلبة لك���رة القدم 
بناء على طل���ب املدرب اأحمد خلف 
يف املواجهة املثرية التي جمعتهما 
ال���دويل  ال�سع���ب  ملع���ب  عل���ى 
احل���ادي  ي���وم  بغ���داد  بالعا�سم���ة 
والع�سرين من �سهر �سباط املا�سي 
�سمن اجلول���ة الثاني���ة مل ي�ستطع 
التخل�س منها بفعل قّلة خربته يف 
املالع���ب حي���ث ف�س���ل يف م�ساعفة 
زميل���ه  وجن���ح  التهديفي���ة  غلت���ه 
املهاج���م عل���ي �سع���د يف اقتنا����س 
نقطة ثمينة للنجف بالهدف الغايل 
الذي �سجل���ه يف الدقيق���ة التا�سعة 
والثمانني الت���ي اأ�سرت يف النهاية 
بالتع���ادل بنتيج���ة )1-1( ليحف���ظ 
للجول���ة  اليجاب���ي  �سجل���ه  عل���ى 
الثاني���ة عل���ى التوايل حت���ت قيادة 
ح�س���ن اأحم���د قب���ل اأن يح�سل على 
انتظار يف اجلولة الثالثة مبوجب 
القرعة الت���ي مت اجراوؤها يف قاعة 
املوؤمت���رات ال�سحفي���ة مبقر احتاد 

الكرة.
وعاد املهاجم علي �سالل من جديد 
ليك���ون الورقة الرابح���ة يف اللقاء 
امللته���ب ال���ذي جم���ع كتيب���ة ح�سن 

اأحمد م���ع تالميذ عبا�س عطية يوم 
الثال���ث من �سه���ر اآذار املا�سي على 
ملعب الإدارة املحلية يف املحافظة 
ويك���ون عن���د ح�س���ن اأن�س���اره من 
حمافظ���ة النج���ف الأ�س���رف حيث 
الف���وز  ه���دف  اإح���راز  يف  جن���ح 
الثم���ني بالدقيقة اخلام�س���ة ع�سرة 
م���ن ال�س���وط الأول ويرفع ر�سيده 
م���ن الأهداف اىل ثالث���ة ويزيد من 
غّل���ة نقاط النجف اىل �سبعة ليبقى 
�سم���ن دائرة ف���رق املقدم���ة ويعلن 
املهاج���م  اأ�سب���ح  ب���اأن  ع���ن نف�س���ه 
اجلدي���د ال���ذي ُيه���دد النج���وم من 
احلر�س القدمي يف املو�سم الكروي 
احل���ايل على مرك���ز ال�سدارة الذي 
يت�سّدره مهاجم النفط حممد داود 
بف���ارق ه���دف واح���د ع���ن و�سيفه 
مهاج���م القوة اجلوية اأمين ح�سني 
قبل اأن يق���ف احلظ اأمام �سالل من 
جديد �سمن اجلولة اخلام�سة اأمام 
فري���ق اأمانة بغداد ي���وم الثامن من 
ال�سه���ر ذاته ومينعه م���ن هّز �سباك  
احلار����س ع���الء كاط���ع يف املوقعة 
التي انتهت بالتعادل ال�سلبي حيث 
حّل فريق النجف يف املركز الرابع 
بر�سي���د ثم���اين نق���اط خل���ف فرق 
النف���ط املت�س���در والق���وة اجلوية 
الو�سي���ف ونف���ط الو�س���ط �سحب 
تتوق���ف  اأن  قب���ل  الثال���ث  املرك���ز 
املناف�سات اىل اإ�سع���ار اآخر ب�سبب 

تف�ّسي وباء الكورونا يف العراق.

علي �ضالل يهّدد الحر�س القديم لمملكة الهدافين
 بغداد / املدى

ق���ّرر احت���اد ك���رة الي���د ف���رتة متديد 
وم�سابقات���ه  ن�ساطات���ه  تعلي���ق 
اإلتزام���ًا  اآخ���ر  اإ�سع���ار  اىل  املحلي���ة 
م���ن  ال�س���ادرة  التعليم���ات  بتنفي���ذ 
قب���ل جلن���ة ال�سح���ة وال�سالم���ة يف 
جمل����س الوزراء الت���ي قامت بفر�س 
حظ���ر التج���ّول يف العا�سم���ة بغداد 
احل���ادي  ي���وم  حت���ى  واملحافظ���ات 
ع�س���ر من �سه���ر ني�س���ان اجلاري يف 
اإطار جهوده���ا الحرتازي���ة للتقليل 
من اآث���ار فريو�س كورون���ا امل�ستجد 
)كوفيد 19( الذي ت�سّبب يف حدوث 
الع�س���رات م���ن الوفي���ات واأك���رث من 
اآخ���ر  ح�س���ب  ال�ساب���ات  م���ن   500
التقديرات ال�س���ادرة من قبل وزارة 

ال�سحة.
ويعت���رب احت���اد اليد م���ن الحتادات 
املركزية التابعة اىل اللجنة الأوملبية 
قام���ت   الت���ي  العراقي���ة  الوطني���ة 
بتعلي���ق ن�ساط���ه وتاأجي���ل اجتماعه 
ال���ذي كان م���ن املق���رر اأن يعقده يف 
بداي���ة �سه���ر اآذار املا�س���ي ملناق�س���ة 
و�سع الآلية املنا�سبة لدوري النخبة 
املدر�س���ة  قاع���ة  �ستحت�سن���ه  ال���ذي 
التخ�س�سية التابعة لوزارة ال�سباب 
فل�سط���ني  �س���ارع  يف  والريا�س���ة 
بالعا�سمة بغداد الذي �ست�سارك فيه 
ف���رق ال�سرطة حام���ل اللقب والطلبة 
وال�سليماني���ة  واجلي����س  ودي���اىل 

وامل�سيب التي احتلت املراكز ال�ستة 
جولت���ي  مناف�س���ات  �سم���ن  الأوىل 
الي���د  م���ن دوري  الذه���اب والإي���اب 
املمتاز باملو�سم احلايل الذي اأقيم يف 

حمافظتي ال�سليمانية والب�سرة.
تاأث���ري  ي���زول  اأن  الحت���اد  وياأم���ل 
الوب���اء ال�سين���ي م���ن جمي���ع انحاء 
الع���راق خ���الل الف���رتة املقبل���ة حتى 
تتمّك���ن الف���رق امل�سارك���ة يف دوري 
النخب���ة م���ن الع���ودة اىل تدريباتها 
اأماًل يف انتظار م���ا �سيقرره الحتاد 
اإع���الن  بخ�سو����س  مق���ّررات  م���ن 
موع���د انطالق���ه وخا�سة ان���ه ي�سع 
�سالمة الالعبني واملالكات التدريبية 
والإداري���ة ف���وق م�سلحة ك���رة اليد 
بالدرج���ة الأوىل و�سيطّب���ق جمي���ع 
التعليم���ات ال���واردة الي���ه م���ن قب���ل 
اللجن���ة الأوملبية الوطني���ة العراقية 

باعتبارها اجله���ة التي ترعى جميع 
ن�ساطات الحتادات املركزية وتعمل 
عل���ى توفري م���ا حتتاج���ه املنتخبات 
الوطني���ة يف البط���ولت اخلارجي���ة 
�سواء كانت العربية اأو الإقليمية اأو 

القارية التي متثل العراق فيها.
وت�سل���م احتاد الي���د اإ�سع���ارًا ر�سميًا 
م���ن قب���ل الحت���اد الآ�سي���وي لك���رة 
الي���د بخ�سو�س تاأجيل بطولة كاأ�س 
اآ�سي���ا للنا�سئني حت���ت 16 عامًا لكرة 
اأيل���ول  �سه���ر  اىل  ال�ساطئي���ة  الي���د 
املقبل الت���ي �ستق���ام يف تايالند بدًل 
م���ن موعده���ا ال�سابق ال���ذي كان من 
املوؤمل اإقامتها بداية الأ�سبوع املقبل 
اىل جانب بطولة كاأ�س اآ�سيا لل�سباب 
حتت 19 عامًا التي مت اإرجاوؤها اىل 
اإ�سعار اآخر بدًل من �سهر متوز املقبل 

مبدينة �سرياز الإيرانية.

احتاد اليد ميّدد فرتة تعليق ن�ضاطاته اىل اإ�ضعار اآخر



يعترب الكثري من املهتمني 
واملتابعني اجليدين، واأنا 

منهم، لبيانات "خلية الأزمة" 
وت�سريحاتها اليومية لو�سائل 

الإعالم واأرقامها غري الدقيقة، 
بل وامل�سللة، باأنها تطمينات 

تخديرية وخادعة ، ومل ت�ستطع 
حجب حقيقة اإنت�سار وباء 

فايرو�س كورونا يف العراق على 
نحو خطري،حيث بلغ العراق  

معدل وفيات  كبري ملر�سى 
فايرو�س كورونا بالن�سبة لعدد 

امل�سابني .

التده�ر احلا�سل تتحمل م�س�ؤوليته الأ�سا�سية 
حك�مة ت�س���ريف الأعمال،لي����س فقط لإهمالها 
وتق�س���رها يف اإتخ���اذ الأج���راءات ال�قائي���ة 
العاجلة والفاعلة،يف وقتها، ويف مقدمتها غلق 
احلدود والأج�اء الربية واجل�ية والبحرية، 
مع ال���دول التي اإنت�س���ر فيها ال�باء، وخا�س���ة 
الت�سخي�س���ية  الفح��س���ات  اإيران،واإج���راء 
احلديثة املطل�بة للعائدين للعراق من اخلارج.
وكان يفرت�س ت�فر الك����ادر العلمية الكف�ءة 
واحلري�س���ة للتعامل مع الأزم���ات والك�ارث، 
والفني���ة  والتمري�سي���ة  والك�ادرالطبي���ة 
وامل�ساع���دة الأخرى للتعامل مع امل�سابني، اىل 
جانب ت�فر العدد الكايف من املحاجر ال�سحية 

املالئم���ة اخلا�سة بكل م���ن الرج���ال والن�ساء. 
وت�فر و�سائل اإنقاذ املر�سى يف امل�ست�سفيات 
م���ن اأجهزة ومع���دات لأزمة للط����ارئ، واأولها 
اأجهزة الأنعا����س الرئ�ي، وما اىل ذلك..واإمنا 
مل تق���دم احلك�م���ة الدعم ال���الزم خللية الأزمة 

ومل ت�ساعدها وت�سهل لها لنجاح يف مهمتها..
بع���د مرور نح���� �سهرين على اإنت�س���ار ال�باء، 
خلي���ة  ت�سكي���ل  عل���ى  ال�سه���ر  قراب���ة  وم���رور 
الأزم���ة برئا�س���ة وزي���ر ال�سح���ة، الت���ي اأثبتت 
عجزها، ومل تنجز �س����ى ن�سر ت�عية ب�سيطة 
وحم���دودة، والظه����ر اأم���ام و�سائ���ل الأع���الم 
وتق���دمي تقاري���ر ي�مية م�سك����ك يف �سحتها، 
وتك���رار ال�زي���ر واملتح���دث الر�سم���ي باإ�س���م 
وزارة ال�سحة "الق�انة امل�سروخة":" ال��سع 
حت���ت ال�سيط���رة" و " و�س���ع الع���راق اأف�س���ل 
من دول متقدم���ة كثرة"!!!..حت���ى اأن اأحدهم 
م���ن وزارة ال�سح���ة اأوح���ى م���ن عل���ى اأح���دى 
الف�سائي���ات  وكاأن���ه ينتظ���ر اأن مي����ت ي�مي���ًا 
املئات من العراقيني بفايرو�س ك�رونا، اإ�س�ة 
باإيطالي���ا، ليعرتف عندئذ ب���اأن ال��سع اأ�سبح 

خطرًا، واإل فاأنه " حتت ال�سيطرة" !! 
بينم���ا اأعل���ن العديد م���ن الأطب���اء العاملني يف 
اأي  ت�ج���د  ل  باأن���ه  احلك�مي���ة  امل�ست�سفي���ات 
اإمكاني���ات حقيقي���ة مل�اجه���ة ال�ب���اء، وحت���ى 
الك����ادر ال�سحي���ة والتمري�سي���ة يعان����ن من 

�ُسح ال��سائل ل�قاية اأنف�سهم من الأ�سابة..
عقب كل ه���ذا ال�قت،وكل التده����ر احلا�سل، 
عاد رئي�س حك�مة ت�سريف الأعمال من "غيابه 
الط�ع���ي" وكاأن���ه "ف���اق" من �سبات���ه العميق، 
و " ح����س " عل���ى نف�س���ه، و" �سع���ر" بتق�سره 
حي���ال م�سيب���ة �سعبه،فرتاأ����س جل�س���ة جمل�س 
ال����زراء الأعتيادية الثانية ع�سرة املنعقدة يف 
2020/3/26، التي قررت تعديل قرار جمل�س 
ال����زراء رق���م ) 64( ل�سن���ة 2020 بح�س���ب ما 

يلي)ن�سًا(:
لل�سح���ة وال�سالم���ة  علي���ا  تاألي���ف جلن���ة   -  1
ال�طني���ة به���دف مكافح���ة جائح���ة فايرو����س 
ك�رون���ا امل�ستج���د، تت����ىل و�س���ع ال�سيا�سات 
واخلط���ط العام���ة والأ�س���راف عل���ى تنفيذها، 
واأخذاالق���رارات الرئي�س���ة، وتعزي���ز التكام���ل 
والتن�سي���ق  كاف���ة،  التنفيذي���ة  اجله���ات  ب���ني 
والق�سائي���ة،  الت�سريعي���ة  ال�سلط���ات  م���ع 
مبكافح���ة  ال�سل���ة  ذات  الدولي���ة  واجله���ات 
اإنت�س���ار الفايرو�س.وتخ�ل اللجن���ة املذك�رة 
�سالحيات جمل�س ال�زراء، وتك�ن هي اجلهة 
العلي���ا املعني���ة مبكافحة الفايرو����س، وترتبط 
به���ا جمي���ع اخلالي���ا واللج���ان والت�سكي���الت 

الأخرى ذات ال�سلة.
2 - تك�ن اللجنة العليا برئا�سة رئي�س جمل�س 
ال����زراء وع�س�ي���ة وزراء:النف���ط، واملالي���ة، 
والتخطيط، واخلارجية، والداخلية، والتعليم 
العايل والبحث العلمي، والتجارة، وال�سحة، 
والزراع���ة، والعم���ل وال�س����ؤون الجتماعي���ة، 
والنق���ل، والت�سالت،والأم���ني الع���ام ملجل�س 
ال�زراء ومدير مكت���ب رئي�س جمل�س ال�زراء 
وم�ست�سارالأم���ن  املرك���زي  البن���ك  وحماف���ظ 
ال����زراء  رئي����س  وم�ست�ساري���ن  ال�طن���ي 
الذي���ن يحدده���م، ورئي����س هيئ���ة امل�ست�سارين 
ونائ���ب قائد العملي���ات امل�سرتك���ة وال�سكرتر 
امل�سلح���ة  للق����ات  الع���ام  للقائ���د  ال�سخ�س���ي 
ورئي����س �سكرتارية الهيئة العليا للتن�سيق بني 
املحافظ���ات ورئي����س هيئ���ة املناف���ذ احلدودية 
وممث���ل ع���ن اأقليم كرد�ست���ان ورئي����س اللجنة 
الأ�ست�سارية يف وزارة ال�سحة ورئي�س �سلطة 
الط���ران امل���دين ورئي����س اجله���از التنفي���ذي 
لهيئ���ة الأع���الم والأت�س���الت ورئي����س جلن���ة 
الأع���الم العراقي ورئي����س الدائ���رة القان�نية 
يف الأمان���ة العام���ة ملجل����س ال�زراء.ولرئي�س 
اأع�س���اء  اأو ح���ذف  اإ�ساف���ة  ال����زراء  جمل����س 

اللجنة بح�سب مقت�سيات امل�سلحة العامة.
اللجن���ة كل  املمثل���ة يف  تت����ىل اجله���ات   - 3
بح�سب تخ�س�سه���ا درا�سة الثار كافة املرتتبة 
الج���راءات  عل���ى  اأو  ال�ب���اء  انت�س���ار  عل���ى 
العالجية وال�قائي���ة ملكافحة الفايرو�س ورفع 

الت��سيات اىل اللجنة العليا للبت فيها.
4 - للجن���ة تاأليف خاليا اأو جلان فرعية تتكلف 

مبهمات حمددة وترتبط باللجنة العليا. 
5 - تت����ىل جلن���ة الأم���ر الدي�اين رق���م )55( 
ل�سن���ة 2020 م�س�ؤولي���ة اجل�ان���ب العالجي���ة 
وال�قائية املبا�سرة وتقدمي اخلدمات ال�سحية 
اىل  ت��سياته���ا  اللجن���ة  للم�اطنني.وترف���ع 

رئي�س جمل�س ال�زراء للم�سادقة عليها.
6 - مين���ح وزي���ر ال�سح���ة �سالحي���ة اج���راء 
املناقلة م���ن وحدة ال�س���رف اىل وحدة �سرف 
اخ���رى مب�افق���ة وزي���ر املالي���ة اإن�سجام���ا مع 

الق�انني املرعية...
ل���� متعنتم بالق���رار جي���دا، �سيلف���ت اإنتباهكم 
اأم�ر عديدة.. اأ�س���ر هنا وباإخت�سار اىل ق�سم 

منها:
اأولآ-هيمن���ة رئي����س جمل�س ال����زراء والقائد 
الع���ام للق����ات امل�سلح���ة وحا�سيته،م���ن مدير 
مكتبه و�سكرت���ره ال�سخ�سي اىل م�ست�ساريه، 
والأمانة العامة ملجل�س ال�زراء، على ع�س�ية 
اللجن���ة العلي���ا، بينم���ا ميكن الإكتف���اء برئي�س 

ووزي���ر  الدف���اع  ووزي���ر  ال����زراء  جمل����س 
ورئي����س  اجلي����س  اأركان  ورئي����س  الداخلي���ة 
الق����ات امل�سرتكة. وت�سم اللجنة ع���ددًا كبرًا 
من ال�سخ�سيات الت���ي ل عالقة لها ل من قريب 
ول م���ن بعي���د بالأوبئ���ة والفايرو�س���ات، ول 

باإدارة الأزمات والك�ارث..
ول ت�س���م  اللجن���ة علم���اء وخ���رباء وباحث���ني 
م���ن البيئ���ة والعل����م والتكن�ل�جي���ا ومراكز 
البح����ث  العلمي���ة املتخ�س�س���ة، واجلامع���ات 
ال�سح���ة  واأق�س���ام  والط���ب  العل����م  وكلي���ات 
العامة وطب املجتمع والباي�ل�جي والكيمياء 
والفارماك�ل�جي وعلم الأوبئة والفايرو�سات. 

وهذه املراكز وك�ادرها العلمية والفنية هي
 م�ؤ�س�سات هامة جدًا لعملها وملهماتها.

وق���د ت�سمن ق���رار ت�سكيل اللجن���ة العليا- كما 
ورد اأع���اله- باأنها �ستت�ىل و�س���ع ال�سيا�سات 
واخلط���ط العامة،ال���خ وه���ذا يعن���ي اأن���ه عمل 
للم�ستقبل..ومل يح���دد القرار م�عد قريب  كما 

تتطلب احلالة الراهنة..
واخلط���ط  ال�سيا�س���ات  اإق���رتاح  يت���م  فحت���ى 
ومناق�سته���ا واإقراره���ا وتنفيذه���ا ف���ان ال�باء 
�سيح�س���د املزيد من امل�اطنني، وجثث �سحايا 
ك�رونا متكد�سة يف ثالجات امل�ست�سفيات- كما 
اأعلن النائب ال�ساب���ق حاكم الزامل، وحتى يف 
البي�ت)كم���ا بينت و�سائل اأع���الم( لأن املدافن 
ترف�س دفنها بتاأثر جهلة ودجالني، وما اأعدته  
اجلهات احلك�مي���ة كمقربة مل يح�س مب�افقة 

ذوي امل�تى ل�ج�د خمالفات دينية فيه.. 
من جه���ة اأخرى، ما ه���� م�قف اللجن���ة العليا 
من الع�ائ���ل التي لي�س لها م����رد غر الك�سب 
اإنقط���ع رزقه���ا ب�سب���ب حظ���ر  الي�م���ي، وق���د 
فه���ل  ج�ع���ًا..  تت�س����ر  واأطفاله���ا  التج����ل، 

�سيبقى ال��سع على ما عليه ؟
وم���الكات ال�سح���ة م���ن الأطب���اء واملمر�س���ات 
وامل�سمدي���ن والفنيني واملعينني، املنهكني، ول 
تت�ف���ر لهم حت���ى و�سائل احلماي���ة ال�سخ�سية 
من الأ�ساب���ة، وقد اأ�سيب العدي���د منهم ب�باء 
الفايرو�س..م���ا الذي  تعده اللجن���ة العليا لهم 

؟.. 
اأ�س����اأ  الأم�ر�ست�سب���ح  ان  اخل���رباء  يت�ق���ع 
واإج���راءات  معاجل���ات  وت�ستل���زم  واأخط���ر.. 
ف�ري���ة ل ت�سريح���ات ول ق���رارات تطميني���ة 

تخديرية ..
على اللجن���ة العليا،التي ت�سكلت متاأخرة جدًا، 
اأن تعم���ل ليل نه���ار، وجتتمع ي�مي���ًا، ويف كل 
ي����م يتع���ني اأن تتخ���ذ ق���رارات َاني���ة وملحة، 

وتتابع تنفيذها..
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وكان   ،)1911( الع���ام  اإىل  نع����د 
اأن  م���ا  البل���دان،  وبقي���ة  الع���راق، 
يخ���رج ِم���ن وب���اء اإل يبتل���ى ب�ب���اء 
اآخ���ر، يف ذلك الزم���ان ا�سرتعى نقل 
اجلنائز اإىل النج���ف، التفات الفقيه 
هر�ستاين)ت1967(،  ال�سَّ الدين  هبة 
وعل���ى  البل���دان  �ست���ى  ِم���ن  تاأت���ي 
البل���دات  ِم���ن  اخل�س�����س  وج���ه 
���ة، فاأ�س���در �ساح���ب »جملة  الإيرانيَّ
ر�سال���ة  العل���م«)1912-1910( 
»حت���رمي نقل اجلنائ���ز«، وذلك ملا يف 
هذا النقل ِمن اأ�سرار على العراقيني، 
�سال���ة انتقادات  وواجه �ساح���ب الرِّ
الذي���ن  الفقه���اء  قب���ل  ِم���ن  �سدي���دة 
و�سفهم بالق�ل: »يح�سن�ن الهيمنة 
عل���ى �سع����ر الع����ام« )اخلاق���اين، 
�سع���راء الغ���ري(، ين�س���ط ه�ؤلء يف 
هذه الأي���ام لإعاقة قيام دولة قان�ن، 
الر�سمي���ة  الإج���راءات  واأخطره���ا 
ال�باء)ك�رونا(،  لتفادي م�ساعفات 
ين الراأي  اأم���ا الذين وافق�ا هب���ة الدِّ
غل�سًة، فلم يج���روؤوا على الإف�ساح، 
خ�سي���ة م���ن ت�س���رر م�ساحله���م بني 

الع�ام.
ي���ن اأ�سب���اب اإ�سداره  �سرح هب���ة الدِّ
اأ�سح���اب  اأث���ارت  الت���ي  �سال���ة،  الرِّ
امل�سال���ح بنق���ل اجلنائ���ز، يف جملة 
3و1911/5(،  »العلم«)الع���ددان 
نا�س���رًا الر�سائ���ل الت���ي حذرت���ه ِمن 
ي���ن  ُته���م الفقه���اء بخروج���ه م���ن الدِّ
واملذه���ب، اأج���اب ب���اأن ذل���ك التَّقليد 
بنم���اذج  واأت���ى  ي���ن،  الدِّ ِم���ن  لي����س 
مفزع���ة ملا ح���لَّ باجلنائ���ز املحم�لة، 

كتعر�سها حلرائق يف اخلانات على 
الطري���ق، مث���ل حري���ق ع���مَّ الع�سار 
بالب�س���رة لأربعمائة جنازة، هذا ِمن 
غر نقل الأمرا�س، وق�افل اجلنائز 
مت���ر عرب املدن والُقرى، ينقلها جُتار 
خمت�س����ن، وفقه���اء يبث����ن ف�س���ل 

الدفن يف تربة النَّجف.
مق���ربة  للدف���ن يف  اأق����ال  �سجع���ت 
النَّج���ف املرتامي���ة الأط���راف، منها: 
م���ن م�ؤم���ن مي����ت يف �س���رق  »م���ا 
لروح���ه  قي���ل  اإل  وغربه���ا  الأر����س 
���الم«، وه� ا�سم  احلقي ب����ادي ال�سَّ
مق���ربة النَّج���ف، وال�س���الم، ا�سم من 
وا�س���ح  واملق�س���د  اجلن���ة،  اأ�سم���اء 
عندم���ا يرتبط ه���ذا ال�س���م مبقربة! 
ففي ترب���ة النَّجف يعف���ى دفينها من 
الع���ذاب، لذا ُن�س���ب اإىل عليِّ بن اأبي 
طالب)اغتيل 40ه���ج( الق�ل: »اللهم 
اجع���ل ق���ربي به���ا، وم���ن خ�ا����س 
تربت���ه اإ�سقاط ع���ذاب الق���رب، وترك 
حما�سب���ة منك���ر ونك���ر« )حمب�بة، 
ما�س���ي النَّج���ف وحا�سره���ا(، كّذب 
ين تلك الأخب���ار، واعتربها  هب���ة الدِّ

اأخبار املنتفعني.
عل���ى م���ا يب���دو، ب���داأ تقلي���د الّدف���ن 
العه���د  م���ع  النَّج���ف  ترب���ة  يف 
الب�يهي)337-447ه���ج(، كان اأّول 
الط���ني وال�زراء  املدف�ن���ني من ال�سَّ
عن���د املرق���د العل����ّي، ال���ذي ُيعرف 
بامل�سهد، ع�س���د الّدولة)ت373هج(، 
قيل: »دف���ن عند رجلي الإمام، وكتب 
عل���ى ق���ربه ب��سّي���ة منه: ه���ذا قرب 
ع�سد الّدولة وتاج املّلة اأبي ال�سجاع 

ابن رك���ن الدولة، اأحّب جماورة هذا 
الإمام املع�س�م لطمعه يف اخلال�س 
ع���ن  نف����س جت���ادل  كّل  تاأت���ي  ي����م 
نف�سها«)ما�سي النَّجف وحا�سرها(، 
الم، طمعًا بالإعفاء  دفن يف وادي ال�سَّ
ولة  ِمن احل�س���اب اأي�سًا، �سري���ف الدَّ
اب���ن ع�س���د الّدول���ة )ت 379ه���ج(، 
وبه���اء الّدول���ة اب���ن ع�س���د الّدول���ة 
احلمدانّي����ن  وكان  403ه���ج(،  )ت 
»ينقل�ن م�تاهم من ال�سام، وحلب، 
ودي���ار بك���ر، وامل��س���ل، وفار����س، 
وع���راق العج���م اإىل الّنج���ف« )ع���ن 
احلا�س���ر  �سم���ر  الغط���اء،  كا�س���ف 

واأني�س امل�سافر(.
�س���ارت لنقل اجلنائ���ز ودفنها �سبكة 
مهن���ة  �س���ار  ف���ن  فالدَّ اقت�سادي���ة، 
للعدي���د ِم���ن الأُ�س���ر النجفي���ة، ازداد 
ن�ساطه���م خ���الل احل���روب وانفالت 
اأن  غ���ر  ِم���ن  بع���د)2003(،  القت���ل 
اأغلب العراقي���ني املتدينني باخلارج 
هن���اك،  للدف���ن  جثامينه���م  حتم���ل 
ناهي���ك ع���ن اأم����ات الداخ���ل كاف���ة، 
ُيذكر للجنازي���ن اأنهم كان�ا يق�م�ن 
بدور وكالت الأنباء، لكنَّ النَّجفّيني 
عل���ى  فيطلق����ن  به���ا،  يعت���دون  ل 
الأخب���ار الت���ي يحمل�نها ب���� »اأخبار 
جّنازين«)اخلليلي، هك���ذا عرفتهم(، 
�سلًة مبا تقدم، ميكن اعتبار احلملة 
ين، يف  الت���ي اأُطلق���ت �س���د هب���ة الدِّ
مكافحت���ه لفي�س اخلرافة، ما هي اإل 

»اأخبار اجلنازين«.
اجلنائ���ز  ت�ستقب���ل  النَّج���ف  لأن 
اع���ة، وطلب���ة الفق���ه  عل���ى م���دار ال�سَّ
اأي�س���ًا، اخت�سره���ا ابنه���ا  الإمام���ي 
»اإن  ���ايف)ت1977(:  ال�سَّ اأحم���د 
اأن/ت�سكنه���ا  تلي����ق  بل���دٌة  الغ���ري 
والعجائ�ُز/ف�س���ادرات  ي����خ  ال�سِّ
بلدت���ي م�ساي���خ/ وواردات بل�دت���ي 

جنائ�ُز)امل�سدر نف�سه( .
اأق�ل لالأ�سف يف زمن وباء ك�رونا: 
مل يظه���ر »ِهبة الدي���ن ال�سهر�ستاين« 
امل�ست����ى  ِم���ن  درج���ة  عل���ى  اآخ���ر، 
الفقه���ي، فاحلب���ل ُترك عل���ى الغارب 
ق���ال  مَم���ن  بالعق����ل،  للمتالعب���ني 
فيهم قبل )110اأع����ام(: »يح�سن�ن 
الهيمن���ة عل���ى �سع�ر الع����ام«، وها 
هم ورثتهم ينزون ف����ق املنابر، بال 

وازع �سمر ودين!
عن االحتاد االمارتية

 لب���د م���ن اإن�سمام العراق للحمل���ة العاملية 
ملكافح���ة احل���رب العاملية الثالث���ة لك�رونا 
ب���كل ما تت�فر من اإمكان���ات مادية وب�سرية 
حي�ي���ة لإن الع���راق يع���د البل���د الثاين يف 
وفي���ات الك�رون���ا بعد اإي���ران خا�سة عقب 
ت�فر اأجهزة متقدمة لإختبارات الت�سخي�س 
مايعن���ي مزيدًا من ال�سابات ل�سامح الله.  
علم���ًا باأن���ه قبل اأي���ام اأعلن رقم ع���ال ن�سبيًا 
لع���داد ال�ساب���ات بل���غ 65 �سخ�س���ًا اأم���ر 
غاي���ة يف الأمل وال�سع����ر بالأ�س���ى ال�سديد 
والتي يرجع الكثر منها خلرق او�ساع مع 
التج�ل مع مايتطلب اإعالن حالة الط�ؤارئ  

قبل  اأ ت�ستفحل الم�ر �س�ءًا. 
ا�سميته���ا حرب���ًا لأنه���ا �سامل���ة يف تكاليفها 
الب�سري���ة وت�ستخ���دم �سده���ا كل و�سائ���ل 
الدف���اع والهج����م امل���دين والع�سك���ري – 
الأمني . ل�ست يف معر�س ت�جيه نقد لذع 
غر م��س�عي للقط���اع ال�سحي فقط رغم 
بع����س الق�س����ر ال�ا�س���ح و�سم���ة الف�ساد 
اإعرتت���ه ع���رب  ال���ذي  – البيئ���ي  ال�سح���ي 

مراح���ل زمنية �سابقة وراهن���ة اأي�سًا فقدت 
معه���ا- باإ�ستثناء مراحل حم���ددة زمنيًا – 
تفعي���ل الإرادة احلازم���ة مل�اجه���ة خمتلف 
امل�س���كالت والزمات ال�سحية بامل�ازاة مع 
غي���اب وا�سح للخطي���ط والتنفي���ذ ال�سليم 
مل�سروعات �سحي���ة وبيئية متطلبة ملراحل 
ال�ستع���داد  تعتم���د  �سرتاتيجي���ة  زمني���ة 
اجلي���د واملعل�م���ات ال�سحيح���ة وت�سخر 
الإمكانات الطبية – ال�سحية ال�سرورية . 
مراح���ل زمنية تعتمد اأو يجب على �سفافية 
احل�س����ل عل���ى معل�م���ات مهم���ة حقيقية 
ولي�س���ت  ك�ني���ة"   – "عاملي���ة  م�سادره���ا 
حملي���ة – وطني���ة اأو رمبا اقليمي���ة فقط . 
م���ع اأهمية حما�سب���ة قان�نية م�س���ددة لكل 
اخلروقات المني���ة – ال�سحية . لعل وباء 
ك�رون���ا العامل���ي م���رة اخ���رى يذكرن���ا كما 
يف اأح���داث ماآ�ساوي���ة اإن�سانيًا �سابقة رمت 
باإجت���اه  مكافح���ة اأو تخفيف ح���دة انت�سار 
اأوبئة اأخرى خطرة )الطاع�ن ، الك�لرا 
، اإنفل�ن���زا وغره���ا(. م���ن هن���ا،  �سرورة 

اإحداث نقلة ن�عية �ساملة خمطط لها علميا 
وتقني���ا ت�اك���ب املدى املت�س���ع لحتياجات 
ال�س���كان لي�س فقط يف احلق���ل ال�سحي بل 
يف كل احلق�ل الن�سانية – التنم�ية على 
را�سه���ا حقل بن���اء الن�سان "عم���اد التنمية 

الن�سانية امل�ستدامة". 
بحاج���ة  اإنن���ا  يق����ل  املنطق���ي  التفك���ر 
لرعاية اإن�ساني���ة - �سمرية مكثفة وا�سعة 
وم�ستدام���ة لآجيالن���ا مبختل���ف مراحله���ا 
ب���ني  جن���دري  متيي���ز  اأي  دون  العمري���ة 
الرجال والن�ساء اأو اأي متييز اأمن اأي �سكل 
ون�ع اأخر)جمتمعي���ًا – طبقيًا - طائفيًا – 
عرقيًا – ايدول�جيًا وثقافيًا وغره(. نحن 
بحاجة لتفكر عقالين وعلمي يف اآن واحد 
يهدف لتغير اخلريط���ة الذهنية التقليدية 
التي تعتم���د روؤى ومناهج بعيدة كل البعد 
ع���ن ظاهرة التن�ير الن�ساين – العلمي – 

التقني يف مراميه ال�سا�سية . 
روؤى  مُيكنها التكييف مع متغرات الع�سر 
مل�اجهة الغيبيات والتقاليد غر املن�سجمة 
مع روح العلم او اأخرى تتجه نح� الدجلة 
الديني���ة – العقائدي���ة - ال�سيا�سية البعيدة 
ع���ن ا�ستله���ام ال���روح الفكري���ة – املتن�رة 
نه�س�ي���ا بحي���ث ت���درك مكام���ن الخط���ار 
والتهدي���دات التي يجب اأن تع���د لها عدتها 
م�سبق���ا م���ن  خ���الل ت�سميم اآلي���ات التعبئة 
والتحفي���ز املنا�سب���ني  للم�اجه���ة ال�ساملة 

امل�ستمرة ماديا ومعن�يا . 
هذا على امل�ست����ى العام لالإدراك واملناهج 
جل���ي  اهتم���ام  م���ع  ال�سرتاتيج���ي  العم���ل 
لطبيعة ت�فر ال�سل�ك الق�مي املنتظر دوما 
به���دف معاجل���ة وتخفي���ف ح���دة الزم���ات 
اخلط���رة وعل���ى را�سه���ا حالي���ا ماميك���ن 
ت��سيف���ة بحرب الك�رون���ا العاملية الثالثة 
التي �سكن���ت العامل اأو ي���كاد برمته منتهية 
اإن  �سحي���ح   . العاملي���ة  احلرك���ة   لإيق���اف 
�س����رة الأر����س م���ن اجل���� ق���د اأو�سحت 
(ث���اين  Co2ونفاذي���ة  لإنت�س���ار  تخفيف���ًا 
اإمكاني���ة  ت�ف���ر  اأي  الكارب����ن(  اوك�سي���د 

ا�ستن�س���اق ه����اء علي���اًل نظيف���ًا . ولكنه���ا 
ح���رب �سمته���ا تدمري���ة للجن����س الب�سري 
م���ا يتطلب ت�جيها ووعي���ًا عاليًا ب�سرورة 
الت�سامن اجلمع���ي حك�ميًا وعلى خمتلف 
امل�ست�ي���ات الهلية – غر احلك�مية . اأما 
على امل�ست�ى ال�سح���ي – البيئي ال�طني 
ف���رى اأن الع���راق ورغ���م ت�سكيل���ه خللي���ة 
الأزم���ة يف م�اجهة ك�رونا والتي حت�لت 
الفرو����س  اإىل جمل����س ملكافح���ة  م�ؤخ���رًا 
القاتل اإجراء مقرتح يرا�سه رئي�س ال�زراء  
بامل�ساركة مع وزير ال�سحة والهدف اإحداث  
نقل���ة ن�عي���ة حقيقي���ة يف مناه���ج التفكر 
اله���ادف  ال�سح���ي   – البيئ���ي  وال�سل����ك 
للتخل����س م���ن ال�ب���اء ب�س����رة جذرية اأو 
نهائية )اإن اأمكن باإذن الله تعاىل( ، مايعني 
�س���رورة ت�ف���ر كافة المكان���ات والقدرات 
العلمي���ة – التقني���ة الت���ي ت��سلن���ا لإبداع 
واأبت���كار حقيق���ي لعالج���ات ناجع���ة منه���ا 
اإيج���اد م�سل �س���اف يق�سي عل���ى ال�باء و 
مين���ع اإمكاني���ة جت���دده او اإ�ستن�ساخه يف 
مرحل���ة قادمة. العراق لي�س وحده يف هذه 
الأزمة اخلط���رة ما يعني �سرورة فتح كل 
قن�ات التفك���ر والنفتاح عل���ى العامل يف 
جم���ال الت�سام���ن ال�سح���ي – البيئ���ي من 
اأج���ل ت�حيد الأنظمة والل�ائ���ح القان�نية 
والإداري���ة بهدف ت�سهي���ل الت��سل حلل�ل 
عاملي���ة تكافح انت�سار ال�ب���اء مع ما يحمله 
م���ن تداعيات خطرة نقل���ت ال�باء ب�سرعة 
الع���امل  اأنح���اء  اإىل  ال�س���ني  م���ن  ال���ربق 
وب�سمنه���ا  اإىل منطق���ة ال�س���رق الو�س���ط 

وعراقنا من �سمنها. 
الأم���ن ال�سحي – البيئي ونظرًا للخط�رة 
البالغ���ة عل���ى بق���اء اجلن����س الب�س���ري نال 
احلظ����ة والأول�ية يف خط���ط و�سيا�سات 
الق����ى الكربى ومنها جمم�ع���ة الع�سرين 
، اإ�سافة لأدوار املنظمات الدولية املتن�عة 
الغرا����س ومنه���ا ب���ل عل���ى را�سه���ا المم 
املتحدة وامل�ؤ�س�سات املالية الرئي�سة خا�سة 
البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل حيث 

م���ن ال�سروري اأن يعم���دا ت�فر كل ان�اع 
امل�ساعدات ، املن���ح والت�سهيالت املالية من 
اأج���ل بناء قطاعات �سحية – بيئية ت�اكب 
ع�س���ر ال�سرعة تالحق املنظ����ر الفكري – 
العلم���ي واإنعكا����س كل ذل���ك مرتجم���ًا يف 
تطبيقات واقعية – علمية تنا�سب كل دولة 
وفقا لظروفها وطرق تفكرها وثقافتها من 
هن���ا اأهمي���ة  اأن يك����ن للعراق فيه���ا اأدوار 
ممي���زة تتالءم م���ع ظروفه وم���ع متغرات 
العامل الدولية والقليمية وفقا ملا ميتلك من 
م�ؤه���الت وخربات طبية علمية متخ�س�سة 
العامل على حي�يتها. من  – مهني���ا يجمع 
املنظ�ر املجتمعي فاأن التكافل الجتماعي 
يف تلبية الحتياجات الن�سانية للم�اطنني 
م���ن "فئت���ي  املحرومني والأ�س���ر املتعففة" 
يع���د اأم���رًا حي�ي���ًا ي�ستح���ق من���ا الإ�س���ادة 
والتكرمي ما يدعي ال�سلطات املعنية تقدمي 
كل امل�ساع���دات املجتمعي���ة ال�سريعة لإنقاذ 
�سعبن���ا من الفق���ر بل ومن املجاع���ة . بلدنا 
لي����س فق���رًا واإمنا لدي���ه اإمكان���ات �سخمة 
الكث���ر منه���ا كامن���ة واأخ���رى فاعل���ة مهمة 
ميكن ت�ظيفها ب�س����رة خمطط ومنفذ لها 
ن�عيًا وجي���دًا من اأجل رفع فئة املحرومني 
ب�سف���ة نهائي���ة م���ن خ���ط الفق���ر )2-1.90 
دولر ي�ميا( الذي ترزح فيه فئات وا�سعة 

من املحرومني ، املع�زين والفقراء . 
م���ن منظ�ر طبي لبد م���ن اإعتناء �سلطاتنا 
ب�س�رة اأكرب متّيزًا ع���ن اأية مرحلة �سابقة 
بفرقن���ا الطبي���ة املتع���ددة التخ�س�س )خط 
الدف���اع الول( التي تخاطر ي�ميًا بحياتها 
اإذ   ، وب���اء ك�رون���ا  يف معاجل���ة مر�س���ى 
ي�مي���ًا يت�فى اأعداد منهم ما يعني احلاجة 
ال�ستثنائي���ة امل�ستم���رة لأطب���اء ج���دد يف 

التخ�س�سات املتعددة املنا�سبة . 
�سم���ن هذا الت�س����ر لبد م���ن ت�جيه نداء 
ودع����ة اإن�ساني���ة لطبائن���ا ولأخ�سائين���ا 
ال�سحيني يف اخلارج لتقدمي الع�ن الطبي 
ب�سفة مبا�س���رة لبلدهم اأو من خالل ت�فر 
اأجه���زة للنقل – التقن���ي ترتبط بات�سالت 

القم���ار ال�سناعي���ة حي���ث ميكنه���م حينئذ 
لفرقن���ا  العاجل���ة  الطبي���ة  امل�س����رة  اإزداء 
امل�ج�دة داخل الع���راق. من منظ�رمكمل 
م���ن ال�س���روري اأن يتم ر�سمي���ًا – حك�ميًا 
تق���دمي كل اأن����اع الدع���م امل���ايل واملعن�ي 
لالجه���زة الطبي���ة املتخ�س�س���ة والأخ���رى 
 ، امل���دين  الدف���اع  اأجه���زة  م���ن  امل�سان���دة 
ال�سرط���ة واجلي����س وغره���ا خا�س���ة تلك 
التي جندت مل�اجه���ة وباء ك�رونا العاملي 
خا�س���ة يف اأح�ال اإغ���الق املناطق وفر�س 
لحق���ة  مرحل���ة  يف  اأو  ال�سح���ي  احلج���ر 
مت�قع���ة للط����ؤارئ  ب�س����رة متك���ن م���ن  
اإتخ���اذ الق���رارات ال�سيادي���ة - الن�ساني���ة 
مل�اجهة وباء ك�رونا العاملي. من املنا�سب 
للعراق التاأ�سي ومتثل ما تقدمه دول العامل 
من اإج���راءات مهم���ة هدفها حماي���ة �سعبها 
واملقيم���ني عل���ى اأر�سها ومنها عل���ى �سبيل 
املث���ال ل احل�س���ر مث���اًل ال�س���ر على خطى 
املبادرة الإن�سانية الكرمية يف ت�فر خدمة 
"ت�ا�سل ونحمي" لكبار ال�سن للم�اطنني 
العربي���ة  الم���ارات  دول���ة  يف  واملقيم���ني 
املتحدة تنفيذا لت�جيه���ات �ساحب ال�سم� 
ال�سي���خ حممد بن را�سد نائ���ب رئي�س دولة 
المارات رئي�س جمل�س وزرائها حاكم دبي 
رئي����س املجل����س التنفيذي. ه���دف اخلدمة 
اإعط���اء الول�ية له���ذه الفئات يف الت�سال 
القي���ادة  مرك���ز  يف  ال�سرطي���ة  بالجه���زة 
وال�سيط���رة – �سرطة دبي م���ن اأجل تقدمي 
كل اخلدم���ات املمكنة )ال�سحية – الغذائية 
وغره���ا( له���م بي�سر او�سه�ل���ة خا�سة يف  
ف���رتة "خل���ك بالبي���ت". اإن البع���د العامل���ي 
للح���رب جن���ده حا�س���رًا يف بع����س اأن�اع 
العالقات الثنائي���ة واجلماعية بني العراق 
ودول اأو منظم���ات اإن�ساني���ة دولية اأخرى 
قدمت ل���ه م�ساعدات عاجلة مهم���ة للحماية 
�سد ه���ذا ال�باء اخلط���ر والعمل احلثيث 
جدي���ًا للتخل�س من���ه ومن كاف���ة تداعياته. 
م���ن منظ�ر مكمل كلم���ا جنحت دول العامل 
والعراق من �سمها يف مكافحة الف�ساد بكل 

�س����ره ومكامن���ه مع العمل ال���دوؤوب على 
اإجتث���اث ج���ذوره كلما اأمكن به���دف التقدم 
بخط�ات اأكرث ثقة جت�ّسر فج�ات عدم الثقة 
من جهة وتتجه حلماية كل �سعبنا وخا�سة 
للفئات ال�سعيفة التي مل تلج ثانيا بعد حقل 
التمكيني Empowerment اإل بخط�ات 
حم���دودة  اأولية  . ميكن للع���راق اأي�سًا من 
خالل التعاون القليم���ي ال�ثيق اأن يحقق 
نتائ���ج اأف�سل يف جمال التع���اون وتن�سيق 
للجه����د العاملي���ة ملحارب���ة وب���اء ك�رون���ا 
العامل���ي. م���ع �سدي���د ال�سف حت���ى الآن مل 
تت�فر بعد روؤية �سرتاتيجية ترتجم عمليًا 
من خ���الل و�سع اآلي���ات عمل كافي���ة لتنفيذ 
اخلط�ات والج���راءات العملية والعلمية 
العامل���ي.  ك�رون���ا  فرو����س  حمارب���ة  يف 
م���ن املع�ق���ات القائم���ة يف تنفي���ذ اخلط���ة 
بن���ت  الع���امل  دول  اأن  اجلي��سرتاتيجي���ة 
جدران���ا حتج���ب الت�سال البين���ي حت�سبًا 
ل�سرع���ة النتق���ال ال�سري���ع لل�ب���اء العاملي 
من دولة اأخرى. برغ���م ذلك، فاإن الت�ا�سل 
تقني���ة حتف���ظ  العامل���ي �سي�ستم���ر بط���رق 
�سحة وعافي���ة الن�سان يف اإط���ار تاأ�سي�س 
جبه���ة عاملي���ة ملكافح���ة فرو����س ك�رون���ا 
العاملي م���ا يعني ت�فر املزي���د من عالجات 
ناجح���ة وناجع���ة للعراقي���ني وغره���م من 
�سكان املعم�رة اإجراءات و�سيا�سات لي�س 
م���ن املي�س�ر حتدي���د مرحلة زمني���ة دقيقة 
لتنفيذها اأي اإننا �سن�ستمر لفرتة �سه�ر اأو 
اأكرث يف اإطار ظاه���رة التجريب العلمي اأو 
التقني حتى ميك���ن الت��سل حلل�ل عملية 
ناجح���ة تعطينا مزايا اإيجابية على ح�ساب 
التكالي���ف الب�سري���ة عددي���ًا وه���ي م�سال���ة 
التعم���ق والتحلي���ل  م���ن  للمزي���د  بحاج���ة 
م�ستقبال. حربنا �سج فرو�س ك�رونا هي 
ال�ج���ه الثال���ث لعمل���ة احلرب �س���د كل من 
الره���اب والف�ساد معا م���ا ي�ستدعى مزيدًا 
من ال�عي  الهتمام والدعم العاملي ي�ساف 
حلالت الدع���م الأقليمي والأك���رث ال�طني 

الذي نحن باأم�س احلاجة اإليه .

حرب كورونا العاملية الثالثة. . اأين العراق منها ؟ 

النجف.. تفاديًا للأوبئة ُحرم نقل اجلنائز

 ر�سيد اخليون 

ملحظات حول اللجنة العليا  لل�سحة وال�سلمة الوطنية لمكافحة 
وباء كورونا.. 

  في الوقت الذي يعي�س فيه عالمنا الف�سيح من اأق�ساه 
اإلى اأق�ساه اأزمة �سحية - بيئية – مجتمعية – اإقت�سادية 

المقايي�س(  بكل  )جيو�ستراتيجية  – ح�سارية  – ثقافية 
خطيرة غير م�سبوقة منذ اأكثر من قرن على الأقل ، 

حالة يمكن و�سفها بحق على اأنها اأزمة بقاء الجن�س 
الب�سري متمثلة بحرب عالمية ثالثة في مواجهة وباء 

كارونا العالمي International Pandemic  )�سنف 
 World Health -كذلك من قبل منظمة ال�سحة العالمية

في  الأزمة  يعالج  العراق  نرى   )Organization- WHO
حدودها الدنيا من منطلق رد الفعل الحكومي التقليدي 
ال�سيق الأفق للقطاع ال�سحي رغم اأهميته دون اإعتماد 

روؤية جيوا�ستراتيجية �ساملة قابلة اأن ت�سرك القطاعين 
العام والخا�س في ظل م�سار لل�سراكة الحقيقية هدفه 

تلبية اإحتياجات ال�سكان �سحيًا –بيئيًا وتنمويًا ب�سورة 
تنقل العراق من واقعه الماأزوم حقًا اإلى واقع اأكثر تفاوؤًل 

بل و�سعادة .

 د. كاظم املقدادي 



بعد الكّم الهائل من الأفالم 
والم�شل�شالت الذي �شاهدناه في 
الخيال العلمي لم نعد ن�شتغرب 

اليوم اأحدث الأفكار والنظريات 
العلمية التي تتالءم مع تلك 

الم�شاهدات ونرى فيها اإنها 
احتمالت ممكنة التحقق . اإذ 
يبدو اأن ال�شدمة �شتكون اأقل 

وطاأًة على الب�شرية لكونها 
�شهدت كل اأنواع الطروحات 

في �شتى المجالت ولن ي�شعب 
عليها اأن تفهم الأفكار الرئي�شة 

لما يتوقعه العلماء عن العالم 
بعد عقود وعقود ، كمن �شاهد 

الم�شتقبل و كاأن الب�شرية اأخذت 
درو�شًا خ�شو�شية في التعامل 

مع الأوبئة والكوارث وبدايات 
ونهايات العالم... الخ وبالأخ�ص 

من الناحية النف�شية. 

�أغل���ب  ك���ون  �ىل  يع���ود  ب�لت�أكي���د  وه���ذ� 
تل���ك �لأف���ك�ر ت�س���تند عل���ى �أ�س����س علمية 
�ل�س��س���ة  تنب����أت  لط�مل����   . و�إن�س����نية 
م���ن �سن���ع  �أو  بح���دوث ك�رث���ة طبيعي���ة 
�لب�س���ر ت�سع �لك���رة �لأر�سي���ة على �ملحك 
ومتح���و �لب�سرية ، ك���و�رث بني مف�عالت 
�أو  حربي���ة  �أو  ب�يولوجي���ة  �أو  نووي���ة 
وه���ذه  مع���ني  �س���الح  �بت���ك�ر  ب�سب���ب 
ب�لطب���ع بع����س م���ن �سلبي����ت �ل�ستخد�م 
�ملنحرف للعل���م . متنحن� �لأعم����ل �لفنية 
�جلي���دة �خت�س����ر�ت لأط�ريح كربى عرب 
جت�سده� يف �ل�سخو�س و�لأحد�ث وبقية 
�لتف��سي���ل ، وه���ذه مي���زة ل تتو�ف���ر يف 
�أي م���ن �لفنون �لأخ���رى �إل ب�سكل جزئي 
. ول �أجم���ل ب�لن�سب���ة لن� من تل���ك �لأفالم 
و�مل�سل�س���الت �لتي حتم���ل ط�قة ع�لية يف 
�ل�ست�س���ر�ف وم���� ميك���ن �أن ت�سبح عليه 
وطبيع���ة  �لق�دم���ة  �لب�سري���ة  �ملجتمع����ت 
�حلي����ة �لجتم�عي���ة و�لثق�في���ة يف ظ���ل 
تط���ور علمي وتكنلوج���ي ول تكتفي بهذ� 
�لط���رح ، ب���ل تذه���ب �ىل �أبع���د م���ن ذلك ، 
وتعر�س للم�س�هد حتى �لظو�هر �ل�سلبية 
�ملمكنة وفق هذه �لتغيري�ت . �إذ �أ�سبح من 
�لبديه���ي �أن كل حقبة مهم� ك�نت متطورة 
فهي لن تخلو من ظو�هر حتت�ج �ىل �لنقد 
وهك���ذ� . من خ���الل �لأف���الم و�مل�سل�سالت 
لتل���ك  نق���دً�  �لنظري����ت ون�س�ه���د  تطّب���ق 
�لنظري����ت �أي�س���ً� ومب� �أن �أغل���ب م� كتب 
ك�ن ع���ن �لأف���الم �ستك���ون �لتطبيق�ت يف 
هذه �ملق�لة ع���ن �مل�سل�س���الت �لتي ينطبق 

عليه� حمور �حلديث . 
 walking dead مثال يف م�سل�سل

، يف �لبد�ي���ة و�جه بع����س �لأفر�د �خلطر 
�جلدي���د دون خربة ، وتعلم���و� ب�لتدريج 
كيفية مو�جهته ، عرب �لتع�ون فيم� بينهم 
، و�سهر �خلالف�ت ، لكنهم م� �ن ��ستقرو� 
�ىل جم�ع�ت وجتمع�ت متن�ثرة يف �أم�كن 
وّف���رت لهم �حلم�ي���ة ، حت���ى حتولو� �ىل 
�لقت����ل و�ل�سر�ع�ت و�لنه���ب بني جم�عة 
و�أخ���رى ، وحت���ول �ل�سي�ق �لع����م �ملتّوج 
ب�س���ر�ع �لإن�س�ن و " �لأم���و�ت �ل�س�ئرين 
" ، �ىل �سر�ع بني �لإن�س�ن و�لإن�س�ن على 
�ملو�رد ، حيث مل تعد هن�ك موؤ�س�س�ت ول 
حكوم����ت ول �سو�بط �جتم�عية وثق�فية 
�أو �أخالقية ، ونتيجة لذلك ظهرت فيم� بعد 
جم�ع���ة ، " �له�م�س���ون " ، وهذه �جلم�عة 
 " �ل�س�ئ���رون  �ملوت���ى"  وج���وه  ترت���دي 
ك�أقنع���ة ، وتتحرك مثل حركتهم يف �مل�سي 
و�ل�سل���وك ، ي�س���درون �أ�سو�ًت���� ه�م�س���ة 
فيم���� بينهم للتنبي���ه �أو لتغي���ري �لإجت�ه ، 
وهم يق���ودون قطع�ًن� من �ل�س�ئرين ، بعد 
�أن يندجمو� معهم وي�ستخدمونهم ك�سالح 
لإره����ب �جلم�ع�ت �لأخ���رى . ق�ئدة هذه 
" ، �سّن���ت قو�ن���ني ك�ن  " �ألف����  �جلم�ع���ة 
ب�سمنه���� ، حمو �لأ�سم����ء �ملتع�رف عليه� 
و��ستخد�م بديل عنه� ، ي�أكلون �حل�سر�ت 
، ويوؤمن���ون ب�أن �لأر����س و�لع�مل �جلديد 
هو ع����مل �ل�س�ئري���ن وعليه���م �أن يعي�سو� 
معه���م ويندجم���و� بطريقته���م م���ع قط���ع 
�ل�سالت �لع�طفية وتفكيك مف�هيم �لأبّوة 
و�لأمومة وبقية �ملنظوم�ت �لتي و�جهو� 
�سعوب���ة يف مف�رقته���� ، كل ذل���ك بع���د �أن 
حت���ول �لع����مل �لق���دمي �ىل خ���ر�ب . فيم� 
ك�نت حت�ول �لتجمع�ت �لخرى ، �سن�عة 
جمتمع����ت �إن�س�نية �سغ���رية بعد �أن جتد 
�مل���الذ ، وتوف���ر �لب���ذور و�أدو�ت �لزر�عة 
و�حل���رث ، ك���ي يتوقف���و� ع���ن �لرتح����ل 
�مل�ستم���ر يف حم�ولة لإع����دة �لإن�س�ن �ىل 
م���� ك�ن عليه . يف ه���ذه �ملرحلة �أ�سبح من 
�لبديه���ي قتل �أح���د �ل�س�ئرين �أو جمموعة 
منهم ، و�نخف�ست �سل�سلة �لرعب �ملهيمن 

عدة حلق�ت .
�أم���� يف م�سل�س���ل the 100 ، حي���ث يتم 

�إر�س����ل 100 �سخ�س م���ن �سفينة ف�س�ئية 
�لأر����س  �ىل  و�حلي����ة  لل�سك���ن  ة  مع���دَّ
�ملهج���ورة بع���د تعر�سه� لنفج����ر نووي 
�سريه���� غ���ري �س�حلة للعي����س ، فيكت�سف 
ه���وؤلء �ل 100 وج���ود حي����ة على كوكب 
�لأر�س بعد هبوطهم ، و�أن هن�ك ت�سوه�ت 
ح�سل���ت يف بع�س �ملن�ط���ق و�حليو�ن�ت 
م���ن  للعي����س  �أ�سل���ح  ع����م  لكنه���� ب�س���كل 
�لف�س����ء حيث بد�أت مو�رده���م ب�لنق�س�ن 
ول ت�س���د ح�جتهم �ىل �حل���د �لذي دع�هم 
�ىل �للج���وء �ىل �سي��سة ق�ست ب�لتخل�س 
م���ن بع����س �لأفر�د ب���ني م���دة و�أخرى من 
عل���ى  و�ملح�فظ���ة  �مل���و�رد  توف���ري  �أج���ل 
�جلن����س �لب�س���ري م���ن �لنقر�����س . بعد 
م���دة من هبوطهم عل���ى �لأر�س يكت�سفون 
وج���ود �أق���و�م غريه���م وكل جم�ع���ة منهم 
 ، وق����دة  ع����د�ت وتق�لي���د  وف���ق  تعي����س 
وبع���د �لكثري م���ن �ل�سر�ع�ت فيم���� بينهم 
م���ن  �لق�دم���ني  عل���ى  ، �س����رو� يطلق���ون 
�لف�س�ء ، قوم �ل�سم����ء ، فلكل قوم ت�سمية 
تخ�سه���م، ث���م يو�جههم خطر كب���ري يهدد 
�لأر����س ب�أكمله���� ب�سبب مف�ع���الت نووية 
غ���ري �خلط���ر �لأول �ل���ذي �أع���دم �حلي�ة ، 
مم���� ي�سطره���م �ىل �لتوح���د جم���ددً� �سد 
�خلط���ر �مل�سرتك . وبع���د �أن يزول �خلطر 
تع���ود �ل�سر�ع�ت من جديد وتبد�أ ق�س�س 
�أخرى يف �لبحث عن مك�ن للعي�س . بد�أت 
هذه �مل�سل�سل ، يف �سر�ع على �ملو�رد يف 
�ل�سفين���ة �لف�س�ئية ، ثم �أر�سلو� �ل 100 ، 
ت�س�منو� وت�س�رعو� يف ذ�ت �لوقت فيم� 
بينه���م ، وتك�تفو� بعدم���� �كت�سفو� وجود 
قب�ئ���ل �أخرى ، ون�سب���ت �سر�ع�ت د�مية ، 
ثم توحدو� كقب�ئل و�أقو�م بعد �أن هّددهم 
خطر م�سرتك ، وع�د �ل�سر�ع جمددً� ، �أنه� 

�أ�سبه بدورة حي�ة لل�سر�ع و�لت�س�من . 
 ، dr.stone ويف �لإمن���ي �لي�ب����ين
تتعر����س �لأر����س �ىل نوع م���ن �خلطر مل 
يكت�س���ف بعد ، يحي���ل �لن�����س جميع� �ىل 
�أحج�ر ، وبعد م���رور قرون من حتّجرهم 
يبدوؤون ب�لإف�قة من رقدتهم فر�دى ، ومن 
ثم يبد�أ " �سينكو " �ملعروف بحبه للعلوم 

و�لكت�س�ف����ت ب��ستخ���د�م �لعل���م يف تلك 
�ملرحلة �لبد�ئي���ة م� بعد نه�ية �لع�مل ، يف 
حم�ول���ة لإع����دة �لع�مل �ىل م���� ك�ن عليه ، 
ويت�س���ح �لت�س�من من خ���الل جمع بع�س 
رف�قه و�إغر�ء �آخري���ن لبن�ء مملكة �لعلم ، 
يف حتٍد م���ع �لزم���ن و�لأدو�ت �لب�سيطة ، 
ل�سن�ع���ة �لأدوية وتوليد �لط�قة و�سن�عة 
�لأ�سلحة �حلديثة ملو�جهة �خلطر �ملتمثل 
ببع����س �لأ�سخ�����س مم���ن ��ستيقظ���و� �إذ 
�أنه���م يف�سل���ون �لعي�س يف ع����مل �لبد�ئية 
بعيدً� عن مملك���ة �لعلم نتيجة للظلم �لذي 
�سهدوه يف �أي�مه���م �ل�س�بقة فين�س�أ �سر�ع 
ب���ني روؤيت���ني تت�س�رع����ن يف �إيج�بي����ت 

و�سلبي�ت كل من �جل�نبني .
هن����ك �أف���الم وم�سل�سالت عدي���دة تن�ولت 
مو�سوع���ة �حلي����ة م���� بعد �نته����ء �لع�مل 
وكيف تن�س�أ من جديد ، و�أنو�ع �ل�سر�ع�ت 
و�لعقب�ت و�ل�سلوكي�ت �ملتوقعة يف �سوء 
تل���ك �لأح���د�ث ، ب�لإ�س�ف���ة �ىل �لوج���ود 
�لقل���ق �لذي يع�ين لكون���ه يعي�س تن�ق�سً� 
بني م���� يعرفه عن �لع�مل من تطور وعلوم 
ومع�رف وبني و�قعه �جلديد �لذي ي�سطر 

�ىل �لتكّيف معه .
ويتجل���ى هذ�ن �ل�سر�ع����ن ب�سكل �سريح 
يف م�سل�س���ل �س���ر�ع �لعرو����س ، �س���ر�ع 
�خل���ري و�ل�س���ر ، و�ل�س���ر�ع عل���ى �لعر�س 
�حلدي���دي ، عندم���� ترتف���ع �ملط�ل���ب فيم� 
بعد لوقف �ل�سر�ع على �لت�ج ، و�سرورة 
توحي���د �لق���وى �لع�سكرية ل���كل �لأطر�ف 
�ملتن�حرة كي ي�ستطيعو� ردع "ملك �لليل"  
�لذي يتحكم ب�ملوت���ى وي�ستغلهم من �أجل 
�ل�سيط���رة و�حتالل �لع����مل وحتويله �ىل 
موت���ى �س�ئري���ن ، وم���� �أن ينت�سرو� على 
عدوهم �لأوحد يعودو� �ىل �ل�سر�ع �لذي 
بد�أت و�نتهت به �مل�سل�سل حول �لعر�س .

�إذ يب���دو من خالل ذل���ك �أن �لإن�س����ن ق�در 
عل���ى فع���ل �أي �س���يء م���� �أن يتعل���ق �لأمر 
�لأولوي���ة  ه���ي  لدي���ه  �لنج����ة   ، بنج�ت���ه 
وخالف�ت���ه وح�ج�ت���ه و�أف���ك�ره وفل�سفته 
كله���� ق�بل���ة للتذوي���ب و�لتغ��س���ي عنه� . 
وله���ذ� �ل�سب���ب ب�لتحديد ك�ن���ت �سي��س�ت 

�حلكوم�ت �لدكت�توري���ة ، ت�سب ط�ق�ته� 
عل���ى �إنه����ك �ل�سع���وب وجعله���� من�سغل���ة 
د�ئم���ً� بكيفي����ت �لعي����س ، حت���ى ل يكون 
عنده���� �لوقت �لك�يف للتخطي���ط و�لقت�ل 
و��ستب���د�ل �حلك���م ، فه���ذ� ج���زء كبري من 
و�جل�سع���ة  �لطموح���ة  �لإن�س����ن  طبيع���ة 
�أحي�نً� . هذه �لأعم�ل �لفنية مغ�مرة كبرية 
و�س�ئقة يف روؤية �لع�مل بينم� هو ين�سلخ 
من ح�ل �ىل ح����ل ، وب�لأخ�س حني يعود 
�ىل �ملنطق���ة �ل�سفري���ة ثق�فًي���� وح�س�ريً� 
، ذل���ك �أنه���� ت�س���ع �لإن�س�ن �أم����م خي�رين 
 ، �لنج����ة وحتقي���ق �حل�ج����ت   ، غ���ري  ل 

وكالهم� مرتبط ب�لآخر .
وهن�ك على �جل�نب �لآخر من �لحتم�لت 
، �لأف���الم و�مل�سل�سالت �لتي تن�ولت حي�ة 
م���� بع���د ه���ذ� �لع����مل ولك���ن م���ن �لن�حية 
�لأكرث تط���ور� للعلم ، حيث تكون �لهيمنة 
لالأرق�م و�لروبوت����ت و�لب�يوتكنولوجي 
وتقني�ت �لن�نو ، ويتغري �سكل �ملجتمع�ت 
وثق�ف�تهم وطبيعة عي�سهم و�سكل �لع�ئلة 
وم�س����در �لط�قة ، و�ملي���ول نحو �سن�عة 
�لإن�س����ن �ل�سوبر م�ن . حيث يظهر لن� �أن 
نه�ية �لع�مل وفق هذه �لأعم�ل تنق�سم �ىل 
ق�سم���ني ، نه�ية تعود بن���� �ىل �لبد�ئية مع 
وجود ذ�كرة عم���� ك�ن عليه �لع�مل تنه�س 
به م���ن جدي���د ، ونه�ية تقط���ع �ل�سلة �ىل 
حد م���� مع �لع�مل �لذي ي�سبقه� لتبد�أ رحلًة 
�أك���رث تط���ور� له���� �يج�بي�ته���� و�سلبي�ته� 
�سر�ع����ت  هن����ك  �لنه�يت���ني  كلت����  ويف 
وحم����ولت للهيمن���ة وهن����ك حم����ولت 
ل���درء  للتك�ت���ف و�لت�س�م���ن �لجتم�ع���ي 
�ملخ�ط���ر . ب�لت�أكي���د ل ميك���ن �لأخذ بهذه 
ولكّنه����  ؛  د�مغ���ة  كحق�ئ���ق  �لحتم����لت 
�حتم����لت ممكن���ة �حلدوث ت�سه���ل علين� 
�خلو����س يف معرفة �ل�س���ك�لت �ملرتتبة 
�إز�ء كل تغي���ري يح�س���ل . �سدم���ة �لع����مل 
�إز�ء كورون���� وعدم ��ستع���د�ده للمو�جهة 
م� ه���ي �إل دليل على غ���روره وتن��سيه �أن 
كل �خلي����ر�ت �لت���ي مهم���� ر�أت يف نف�سه� 
�ل�س���ح و�ل�س���و�ب ، ف�إنه���� حتم���ل ج�نب� 
�سلبًي���� ، �إل �إن هذ� �جل�ن���ب �أحي�ن� يكون 
ظ�ه���ر� وميك���ن تقدي���ره قبل �تخ����ذ قر�ر 
مع���ني ، ب�لعتم����د عل���ى ن�سب���ة �ل�سو�ب 
�لغ�لب���ة لن�سب���ة �ل�ّسل���ب ، وبع�سه���� تبدو 
خي����ر�ت نقية و�س�في���ة ول تع�ين من �أي 
خلل يف وقته� ، لكّنه� عرب �ل�سنو�ت ُتظهر 
م���� ك�ن خفي���� ع���رب تر�كم���ه ، وهك���ذ� . ل 
توجد هن�ك خي�ر�ت مث�لية م� دمن� نتكهن 
ب�مل�ستقبل غ���ري متيقننّي وم� د�مت �لكثري 
من �ملوؤث���ر�ت خ�رجة ع���ن �إر�دة �لإن�س�ن 
وحكمه . ويبدو �أن مر�س �لإن�س�ن �ملزمن 
ه���و طمع���ه يف �ل�سلط���ة و�مل����ل وهم� من 
�سيق���ود�ن �لكوك���ب يف �آخ���ر �ملط�ف �ىل 
حتف���ه ، �إذ تبدو �ل�سورة وفق هذ� �ملنظ�ر 
�أنه���� تن�ق�س����ت حتمية حتمله���� �لب�سرية 
معه���� تتج�س���د ع���رب ط�ئفت���ني رئي�سيتني 
وم���� بينهم���� �ملاليني م���ن �لذي���ن يطلبون 
�لعي����س فق���ط ، ط�ئف���ة تعم���ل م���ن �أج���ل 
�حلي�ة و�لأر�س و�لبيئة و�لإن�س�ن ممثلًة 
ب�لعلم�ء و�لتنويريني مبختلف جم�لتهم 
، وط�ئف���ة تعم���ل لأج���ل م�س�حله���� ل غري 
ممثل���ًة ب�حلكوم����ت و�لق����دة و�لأغني����ء 
�لذين يوؤثرون ب�لقر�ر �ل�سي��سي لدو�عي 
�قت�س�دية . ولول وج���ود �لط�ئفة �لأوىل 
�ملح�رب���ة لأج���ل وج���ود �ن�س����ين جم�عي 
�سد نزع�ت وجودي���ة فردية ، مل� ��ستمرت 

�حلي�ة .
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فيل���م فريد� �ل���ذي حمل توقيع �لمخرجة ه�ي���دن هير�ير، ينتمي 
�أي�س���ً� لأفالم �لمر�أة، لك���ن �لمر�أة هن� فن�ن���ة معروفة ��ستط�عت 
هيري���ر� �أن تع�لج �سيرته� ك�أم���ر�أة �أوًل، وكفن�نة ذ�ع �سيته� في 

�لم�سهد �لت�سكيلي ع�لميً�.
فنحن �أم�م و�حدة من �أهم �لحقب �لت�ريخية في ت�ريخ �لمك�سيك 
كخلفية لحي�ة �أهم �لفن�ن�ت في �لحركة �ل�سري�لية في ع�سريني�ت 

�لقرن �لمن�سرم.
و�إن ك�ن���ت �ل�سينم� �لمك�سيكية قد حقق���ت فيلمً� عن هذه �لفن�نة 
بتوقي���ع ب���ول ليروك ف���ي �لثم�نيني����ت، �إل �أن مع فيل���م ت�يمور 

ون�س هيرير�، نحن �أم�م حي�ة ت�ستحق �أن تروى..
ه���ذه �ل�سي���رة �لممتدة ب�لكثي���ر من �أ�س���ك�ل �ل�سر�ع م���ع �لذ�ت 
و�لآخ���ر، م���ع �لألم )ب�عتب����ر �أن �لأبط����ل �لحقيقيي���ن هم �لذين 
يمت����زون ب�لخ�س���وع �أم�م �لألم كم���� يرى �ستيف����ن زف�يج( هذه 
�ل�سي���رة هي م� ح�ولت ت�يمور �لوقوف عن���د محط�ته� .. ولكن 

هل وفقت؟
ك�لهو لم تكن معروف���ة �إل ب�رتب�طه� بحي�ة �أهم ر�س�م جد�ري�ت 
ف���ي �لع�لم على �لإطالق �لفن�ن �لمك�سيكي دييغو ريفير�.. �نتبه 
نق�د �لفن لأعم�له� ك�نت �لبد�ية �لأولى في �لتعرف على �سيرته�، 
ذل���ك �أن �أعم�له���� �لو�قعية مفعمة ب�لتوثي���ق، توثيق �سيرته� مع 
�لألم �لذي �أطر �سنو�ت عمره� �لتي لم تتج�وز �لعقود �لأربعة.. 
�لنتب����ه �ل���ى منجزه���� �لفن���ي ك�ن �ل�سب���ب �ل���ذي دف���ع �لبع�س 
للتع���رف عل���ى �سيرته����، وح����ل ك�له���و هن� كم���� هو ح����ل كوخ 
ومودلي�ن���ي وغيره���م من �لفن�نين �لذين غم���ر �لألم �إبد�عهم في 

حي�تهم، ثم �سلطت �لأ�سو�ء عليهم بعد رحيلهم.
وج���ود �سلم���ى ح�ي���ك و�أد�وؤه���� �لمذه���ل و�ل���ذي ل���و �كتفت به 
بقي���ة حي�ته����، لك�ن ك�في���ً� لبلوغه� �لمجد في �لتمثي���ل، �أقول �إن 
�لتقم����س �لمب���دع من قب���ل ح�يك ل�سخ�سي���ة ك�له���و، �سّهل مهمة 
�لمخرجة في �لعتن�ء ب�سخ�سية �لفن�نة لذ�ته� من دون �لعتب�ر 
لعالقته���� مع �ل�سخ�سي����ت �لأخرى بل ومع �أح���د�ث زمنه�.. لذ� 
ك�ن���ت �ل�سخ�سي����ت �لأخ���رى وعل���ى �أهميته���� ت�سبح ف���ي فلكه� 
ف�ق���دة �أهميته� �لت�ريخية، ول�سك �أن ذلك ك�ن نزوًل عند �سروط 
�لت�سويق �لهوليوودي.. بل �إن �لتركيز على موهبة ك�لهو و�لآلم 
�لتي ع�نته� �أفرغه� هي �لأخرى من �لكثير من �ل�سف�ت �لتي ربم� 
ك�ن���ت �لأهم في �سي�غة مجده� و�سهرته�، و�أعني هن� عق�ئديته� 
و�نخر�طه���� �لن�سط في �لحركة �ل�سيوعية.. بل �إن �لفيلم تع�مل 
م���ع دخول �لق�ئد �ل�سيوعي �لت�ريخي �لف���ذ )تروت�سكي( و�لذي 
ك�ن مط����ردً� من قب�سة رفيق���ه �ل�س�بق �ست�لي���ن، تع�مل معه من 
كون���ه مع�سوقً� لفريد� لي�س �إل، بل و�سيلة لإث�رة غيرة )ريفير�( 
زوجه� �ل���ذي عرف عنه عالق�ته �لن�س�ئي���ة �لمتعددة .. في وقت 
�إن عالق���ة تروت�سك���ي بفريد� وريفي���ر� هي �أكبر م���ن �أن ت�سجن 
بمث���ل هذ� �لت�سور �ل�سطحي، �إل �إذ� ك�ن ذلك �سببه �لتع�طي مع 
�لق�سية بم���� ين��سب وجهة نظر �سي��سية تق�س���ي �أن تروت�سكي  
لي�س �إل ذريعة لإبر�ز وح�سية �ست�لين )كذ�!(. �لأمر �لآخر �لمهم 
�ل���ذي تغ�فل���ه �لفيل���م و�سّن�عه، هو �ل���ذي ي�سكل ركن���ً� مهمً� في 
�سي���رة فريد� ك�لهو هو عالقته� ب�لحرك���ة �ل�سري�لية تلك �لحركة 

�لتي ك�نت في �أوج �سعوده� في �لفترة �لتي يتن�وله� �لفيلم.
ففري���د� ك�له���و ك�ن���ت ب�ل�س���د م���ن ر�أي �لرم���ز �لأول لل�سري�لية 
و�س�ح���ب بي�نه� �لأول )�ندريه بريتون( م���ن �أن �أعم�له� تنتمي 
لل�سري�لي���ة، ذل���ك �إن لوح�ته���� تت�سم ب�لو�قعية لم���� ت�سمنته من 
قدرة على ترجمة �لقه���ر و�لألم �لذي خّيم على حي�ته� على مدى 
ثالثي���ن ع�م���ً�.. ولم تك���ن قر�ءته� حتى عل���ى �لم�س�ه���د �لع�دي 
تكتنفه� �سعوبة م�، على عك�س م� �ت�سمت به �أعم�ل �ل�سري�ليين 
�لآخرين.. هذه �لعالقة على �أهميته� لم تجد �لم�س�حة �لمطلوبة 

في �لفيلم.. وهو يعتبر �أحد هفو�ته- �أي �لفيلم-.

فريدا كالهو كانت بال�شد من راأي 
الرمز الأول لل�شريالية و�شاحب 

بيانها الأول )اندريه بريتون( 
من اأن اأعمالها تنتمي لل�شريالية،

دع���� م�سجعو جيم����س بون���د �إىل ت�أجيل 
 no time to ����لإ�س���د�ر �لع�مل���ي ل�
ب�سب���ب   " للم���وت  وق���ت  ل   "  die
م���ن  وك�ن   ، كورون����  فريو����س  تف�س���ي 
�لع�مل���ي �لأول  �أن يت���م �لعر����س  �ملق���رر 
للفيل���م يف ق�ع���ة " �أل���ربت �مللكي���ة " يف 
31 م�ر����س / �آذ�ر قب���ل عر�س���ه �لع�مل���ي 

يف بد�ية �سه���ر �أبريل / ني�س�ن من �لع�م 
�حل����يل ، وق���د ق����م موؤ�س�س���و موقع���ني 
 m16  - �ملعجب���ني  مو�ق���ع  �أ�سه���ر  م���ن 
 the و   Confidential
 James Bond dossier
�إىل منتجي  – بكت�ب���ة خط����ب مفت���وح 
�لفيل���م يطلب���ون ت�أجيل���ه حت���ى �ل�سيف 

م�ست�سهدي���ن مبخ�وف �ل�سح���ة �لع�مة ، 
وتق���ول �لر�س�ل���ة �ملفتوح���ة �لتي وجهت 

�إىل �سركة يونيفر�س�ل :
ب�سبب  �لفيل���م  �إط���الق  ت�أجي���ل  " يج���ب 
�نت�س����ر ف�يرو�س كورون���� وت�أثريه على 
�ل�سح���ة �لع�م���ة �لت���ي هي �أثم���ن من �أي 

فيلم " .
وق���د مت ب�لفعل �إلغ�ء جولت �لدع�ية يف 
�ل�س���ني وكوري���� �جلنوبي���ة و�لي�ب����ن ، 
و�أخرت مدينة هونغ كونغ عر�س �لفيلم 
حت���ى 30 �أبري���ل / ني�س����ن ، لك���ن مئ�ت 
م���ن �مل�سجع���ني و�مل�س�ه���ري ج����ءو� م���ن 
جمي���ع �أنح�ء �لع�مل يف رحلة متجهة �إىل 
�ململك���ة �ملتحدة حل�سوره ، ه���ذ� م� ق�له 
�مل�س�رك���ون يف �لر�س�ل���ة جيم����س بيدج 
وديفي���د يل ، حيث تتج����وز �سعة ق�عة " 
�أل���ربت �مللكية " �حل���د �مل�سموح به وهو 
5 �آلف و�ل���ذي حتظره �لبل���د�ن �ملت�أثرة 
للتجمع����ت �لع�م���ة ، فقد يظه���ر �سخ�س 
و�ح���د فقط ح�م���ل للفريو�س ، ميكنه من 
�إ�س�ب���ة بقية �جلمه���ور ، ف�نتظ�ر ب�سعة 
�أ�سه���ر �أخرى لن ي�سر بج���ودة �لفيلم بل 
�سي�س�ع���د �سب����ك �لتذ�ك���ر بع���د ت�سريح 
بط���ل �لفيل���م د�نييل كري���ج �أن دوره هذ� 

هو �لأخري يف هذه �ل�سل�سلة �ملعروفة .

عن / �صحيفة الغارديان الربيطانية

�أعلنت موؤ�س�سة مهرج�ن �لبح���ر �لأحمر �ل�سينم�ئي عن 
�إط���الق �سندوق دعم �جتم�عي ع�جل ل�سّن�ع �لأفالم يف 

�ل�سعودية ي�سل �ىل 200 �ألف ري�ل �سعودي. 
ويه���دف �سن���دوق �لدع���م �لجتم�ع���ي مل�س�ع���دة �سّن�ع 
�لأف���الم يف �ل�سعودية مم���ن ت�أثر دخلهم ب�س���كل مب��سر 
وب�لغ �إثر �لإجر�ء�ت �لوق�ئية �لحرت�زية لكبح �نت�س�ر 
فريو����س كورون� �مل�ستجد. ي�سته���دف �ل�سندوق تقدمي 
معون���ة م�لي���ة مب��س���رة لأي م���ن �لع�مل���ني و�لع�م���الت 
يف �سن�ع���ة �ل�سينم���� �ملحلية، ممن تعطل���ت �أعم�لهم �أو 
ت�أث���ر دخلهم ب�س���كل ملح���وظ وب�تو� غ���ري ق�درين على 
��ستيف����ء �لتز�م�ته���م �ملعي�سية �لأ�س��سي���ة �و م� يرتتب 

من �لتز�م�ت �سحّية ط�رئة. 
�لإلك���رتوين  �ملوق���ع  ع���رب  �لدع���م  عل���ى  �لتق���دمي  يت���م 
للمهرج����ن، وي�س���ل �ىل خم�س���ة �آلف ري����ل لل�سخ����س 

�لو�حد. 
www.redseafilmfest.Com/ar/
Community-fund 
وت�س���دد �ملب�درة عل���ى �سّن�ع �لأف���الم ب�س���رورة �لتقّيد 
ب�لإج���ر�ء�ت �لحرت�زي���ة و�لوق�ئي���ة، و�للت���ز�م بعدم 
مز�ول���ة �ملهن���ة طيل���ة ف���رتة �لتعلي���ق �لر�سم���ي، ت�أييدً� 

جلهود كبح �نت�س�ر فريو�س كورون� �مل�ستجد. 
ت�أ�س�ست موؤ�س�سة مهرج�ن �لبحر �لأحمر �ل�سينم�ئي يف 
ع�م 2018، وهي تعنى بدعم قط�ع �لأفالم يف �ل�سعودية 
عرب �إثر�ء �ملحتوى �لفيلم���ي �ملحلي وتو�سيع �ل�سن�عة 
نح���و �آف�ق دولي���ة. وير�أ�س جمل�س �أمن�ئه���� �سمو وزير 

�لثق�فة، �لأمري بدر بن عبد�لله بن فرح�ن �آل �سعود.

تطبيقات در�مّية في �ل�سر�ع و�لت�سامن �الجتماعي 

مهرجان �لبحر �الأحمر �ل�سينمائي يخ�س�ص 
�سندوق دعم �جتماعي ل�سّناع �الأفالم 

تاأجيل فيلم جيم�ص بوند �لجديد و�ل�سبب فايرو�ص كورونا
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�ص���در عن دار املدى كتاب "احلديث الأخري مع ناظم حكمت" 
تاألي���ف زوجته الرو�ص���ية فريي���ا توليا كوف���ا، وناظم حكمت 
يظل واحدًا من اأهم ال�صعراء يف القرن املا�صي، وعلى الرغم 
وت  مما تعر�ض له �صعره من م�صادرات ومنع اإّل اأّنه ظّل ال�صّ
الأك���ر انت�ص���ارًا واأي�صا تاأث���ريًا يف اإلهام ال�صع���وب للِنّ�صال 

عي اإىل التحّرر. ومقاومة امل�صتعمر وال�َصّ
وُيع���د ناظم حكم���ت واحدًا م���ن الأ�صماء الب���ارزة يف ال�ّصعر 
الرتك���ي املعا�ص���ر، حي���ث كان يف �صع���ره قد عر����ض خمل�صًا 
جلميع الق�صايا الإن�صانية، ورف�صًا لعدم امل�صاواة، والأنانية، 
والرببري���ة الراأ�صمالية قدميها وحديثه���ا، كما هو دعوة  اإىل 

املحبة والأخوة ال�صافية.  

يف �صباح كل يوم اأجل�ض اأمام 
جهاز الكومبيوتر واأمتنى عليه 

اأن ي�صاعدين يف البحث عن 
مو�صوع ل ي�صيب القراء الأعزاء 

بال�صجر، ويف كل يوم اأحاول 
اأن ا�صتبدل حديث ال�صيا�صة 

باأحاديث عن الكتب ، وكنت اأنوي 
اليوم اأن اأكتب لكم عن الروائية 

اليطالية فران�صي�صكا ميالندري، 
ومقالها ال�صرخة  : "  اأكتب 

اإليكم من اإيطاليا: هذا ما نعرفه 
عن م�صتقبلكم " والذي ن�صرته 

�صحيفة الغارديان ، حيث ت�صف 
لنا هذه الروائية  م�صتقبلنا 

ونحن نتفرج على وح�صية الوباء 
بكلمات ت�صعرنا باخلجل ، ونحن 

نقراأ ملدعي ثقافة يعتقدون اأن 
�صاحة التحرير اأكر خطرًا على 

العراق من املنطقة اخل�صراء 
تقول فران�صي�صكا  : "املثقفون 

الذين مل تكن الأخبار تخلو 
منهم �صيختفون، وتفقد اآراوؤهم 

بغتة اأي قيمة، بع�صهم �صيلوذ 
مبنطق �صياأتي مفتقرًا متامًا اإىل 

الإح�صا�ض بالنا�ض، فيتوقف 
النا�ض عن الإن�صات اإليهم. 

والذين كنتم تتجاهلونهم هم 
الذين �صيتبّي اأنهم يبثون 

الطماأنينة وال�صماحة واأنهم 
اأهل للثقة، وعمليون، وقادرون 

على قراءة امل�صتقبل،  ، مقال 
فران�صي�صكا يجب قراءته مّرات 

ومّرات لنتعلم ما معنى الإن�صانية 
، وكيف نواجه امل�صاعب 

بالت�صامن الب�صري 
�صيقول قارئ عزيز مالك يا رجل 
ما لنا ومال ال�صيدة فران�صي�صكا  

؟ ماذا اأفعل يا �صادة، ل بد من 
العثور على مو�صوع بعيدًا عن 

جهابذة الدميقراطية العراقية 
التي مل ي�صرحها اأفالطون يف 

جمهوريته، واإمنا و�صعها 
حممود احل�صن الذي كان ي�صّر 
على اأّن الف�صاد و�صراء اأ�صوات 

الناخبي والتزوير، ل تعني 
اأننا نعي�ض يف دولة ل يحكمها 

القانون! .. رمبا �صي�صخر 
البع�ض مني ، لأنني ل اأريد اأن 

اأن�صى طلة حممود احل�صن ، 
ولكن ماذا اأفعل يا�صادة وهذا 

الخرتاع العجيب النرتنت   ل 
يريد جلنابي ان ين�صى  طلته ، 

فها هو يخرج علينا بت�صريح 
جديد يو�صينا فيه باحلفاظ على 
عادل عبد املهدي .. ماذا نفعل مع 

علماء الغرب " الكافر " ، الذين 
يريدون اأن يناف�صوننا حتى على 

هو  فهاهو   ، " �صا�صتنا   " تقوىل 
خمرتع النرتنت "  برينرز يل "  
يقول يف  حوارًا معه اإن ت�صميم 

ال�صبكة العنكبوتية بالن�صبة 
له كان اأ�صبه بنوع من اأنواع 

العبادة التي يبحث اأ�صحابها 
عن العدل والت�صامح وال�صالم 

:" �صعينا الروحي والجتماعي 
هو بحث عن جمموعة القواعد 
التي �صٌتمكن النا�ض من العمل 

معًا يف ان�صجام وتناغم "، ولأننا 
ن�صعى للتطور والن�صجام  فقد 
عقدت حكومتنا الر�صيدة جل�صة 

الكرتونية مغلقة  كان اأبرز 
القرارات فيها اإ�صافة ر�صوم 
كمركية على  منتج " الفطر 

الغذائي" ، وباقي القرارات 
الكوميدية ميكن ملحبي النكته 

والقف�صت  اأن يجدوها يف موقع 
رئا�صة الوزراء 

كنت اأت�صور اأن قرار" الفطر 
احلكومة   واأن  نكتة،  " جمرد 
ت�صعى اإىل ك�صر امللل، غري اأنه 

بات من الوا�صح اأن منطق الف�صل 
�صي�صتمر يحكمنا طوياًل.

حكومة 
الكرتونية !!

احلديث الأخري مع ناظم حكمت

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقية حالة الطق�ض لهذا اليوم )اخلمي�ض 
( اأن درج���ات احل���رارة �صتنخف����ض  قلياًل 
ع���ن معدلتها لالأي���ام املا�صي���ة، واإن اجلو 

�صيكون غائمًا   يف بع�ض املناطق.   
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"   مل�ساعدة الأ�سر الفقرية يف مواجهة كوروناتقريـــر ...  حملة املدى " # ا�سطب  _دين 
وقد اأك���دت  احلمل���ة اأن اأ�صحاب 
الأجر اليومي بدون م�صدر رزق 
حالي���ًا وقط���ع الط���رق �صي�صتمر 
اأ�صابي���ع اأخرى، ودف���رت ديونهم 

ينتظر من يتربع ب�صطبها.
جن���م الك���رة العراقي���ة احلار�ض 
وج���ه  �ص���ربي   ن���ور  ال���دويل 
م���ن خ���الل احلمل���ة  ر�صال���ة دعم 
اإن  وق���ال  الفق���رية  للعائ���الت 
ه���ذه احلمل���ة هدفه���ا امل�صاهم���ة 
يف التخفي���ف ع���ن كاه���ل الأ�صر 
الفقرية ، فيما ن�ص���رت الإعالمية 
عل���ى  عم���اد  �صيم���اء  العراقي���ة 
�صفحته���ا فديو للدع���وة اىل دعم 
حمل���ة  #ا�صطب_دي���ن  حي���ث 
وجهت ر�صالة  ت�صرح فيها طريقة 

امل�صاركة يف احلملة!
حم���د  عدن���ان  القدي���ر  امل���درب 
دع���ا اجلمي���ع م���ن خ���الل فدي���و 
�ص���ارك فيه اىل دع���م هذه احلملة 

الإن�صاني���ة للتخفيف ع���ن هموم 
الأ�صر املحتاجة 

الإعالم���ي  ق���ال   جانب���ه  م���ن   
اإن  ح�ص���ن   ح�ص���ام  الريا�ص���ي  
"امل���دى"  ان�صمام���ه اىل حمل���ة  
ه���و دعوة لأن  #ا�صطب_دي���ن 
نتكاتف يف وجه هذا الوباء واأن 
ُن�صع���ر الآخري���ن اإنن���ا معه���م يف 
حمنته���م ، لأننا جميع���ًا نتعر�ض 

لنف�ض الأزمة
اأح���د الداعمي للحملة   قال  : اإن 
احلملة هي عمل خريي يجب اأن 
يدعم���ه  املي�ص���ورون واأ�صح���اب 
" اإن  قائ���اًل  املتاج���ر،  واأ�ص���اف 
احلملة ت�صتهدف دعم  اأ�صر الدخل 
املحدود والعوائل املتعففة  ، كما  
تنم���ي التكات���ف الجتماعي بي 

العراقيي   .
واأ�ص���ار اإىل اأن  حملة  ا# ا�صطب  
_دي���ن  مهمة ج���دًا لأنه���ا ُت�صعر 

جميع العراقيي باأنهم يف مركب 
واأمنه���م  �صالمته���م  واإن  واح���د 

م�صوؤولية اجلميع   .
الأم���ر نف�ص���ه اأكده اأحم���د عزيز ، 
الذي  اأك���د اأن مثل هذه احلمالت 
ت�صاعد على تنمية روح املواطنة 
، كم���ا اإنها تنمي حال���ة الت�صامن 
 ، العراق���ي  ال�صع���ب  ابن���اء  ب���ي 
واأ�صاف حملة # ا�صطب  _دين 
ت�صاعد فئة معينة من املجتمع يف 
ظل وجود   عجز حكومي وا�صح 
ع���ن م�صاع���دة الأ�صر الفق���رية   ، 
مبين���ا اأن ه���ذه احلمل���ة يجب اأن 
تدعم من خمتل���ف فئات املجتمع 

ماليًا .
التوا�ص���ل  مواق���ع  وتداول���ت 
الجتماعي  الفدي���وات اخلا�صة  
# ا�صط���ب  _دي���ن يف  بحمل���ة 
حماولة منه���ا لدعم هذا امل�صروع 

الإن�صاين 

حول العالم

لأول مرة... طبيبات يت�سدرن ال�سفحات الأوىل لل�سحف العاملية بدًل 
من عار�سات الأزياء

اأزمة كورونا تطيح بكذبة ني�سان 

كورونا يجتاح عامل الفن.. وفيات وناجون و�سائعات

ا�صتطاع فايرو�ض كورونا اأن يبعد اأنظار 
العاملية،  ال�صحف  بع�ض  حترير  روؤ�صاء 
قلياًل، عن جمال عار�صات الأزياء، لي�صلط 
ال�صوء على جمال الطبيبات واملمر�صات، 
خ�صو�صًا يف ظل الظروف الراهنة التي 
العامل.  ح��ول  ال�صحي  القطاع  بها  مي��ر 
 "graziadaily" جم��ل��ة  وو���ص��ع��ت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ن�صختها  ع��ل��ى  ال�����ص��ه��رية 
ال�صحي،  امل��ج��ال  يف  للعامالت  ���ص��ورًا 
م��ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، ع��ل��ى ال��غ��الف 
الرئي�ض للمجلة، كمحاولة ل�صكر الكوادر 
يقّدموه  الذي  الكبري  ال��دور  على  الطبية 
اجل�صيمة  وت�صحياتهم  الأي��ام،  هذه  يف 
للخطر،  وعائالتهم  اأنف�صهم  بتعري�ض 
ون�صر   ."adweek" م��وق��ع  بح�صب 
"تويرت"  على  وال��ن��ا���ص��ط��ون  امل��غ��ردون 

املجلة  م��ن  اخل��ارج��ي  ل��ل��غ��الف  م�صاهد 
وممر�صات  لطبيبات  �صور  عليه  وتظهر 

ونّوه  لندن.  م�صت�صفيات  اأحد  يف  يعملن 
التقطوا  الذين  ال�صحفيي  اأن  اإىل  املوقع 

ال�����ص��ور ح���اول���وا ع����دم الق������رتاب من 
مت  حيث  اأنف�صهم،  على  خوفًا  الطبيبات، 
التقاط ال�صور يف كراج ال�صيارات اأ�صفل 
الأماكن  اإىل  الدخول  امل�صت�صفى، لتجنب 

اخلطرة يف الداخل.
من  الكثري  ح�صدت  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
ال�����ص��ور ال��ت��ي ن�����ص��رت��ه��ا ط��ب��ي��ب��ات على 
م��الي��ي  "اإن�صتغرام"  يف  ���ص��ف��ح��ات��ه��م 
الإع���ج���اب���ات وك��ل��م��ات ال���دع���م، ب��ع��د اأن 
اأظهرن تعر�ض وجوههن لأ�صرار كبرية 
ب�صبب ارتداء الأقنعة الطبية والنظارات 

لفرتات طويلة.

كورونا  لفريو�ض  الوا�صع  النت�صار  ب�صبب 
ووف��اة  اإ�صابة  يف  ت�صبب  ال��ذي  امل�صتجد، 
على  دع��وات  انت�صرت  العامل،  حول  الآلف 
م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي يف الأي���ام 
املا�صية لإلغاء »كذبة ني�صان «، التي يحتفل 
بها عامليًا يف هذا الوقت من العام مب�صاركة 

اخلداع والكذبات واملزاح.
اأبريل  كذبة  اإل��غ��اء  ح��ول  النقا�ض  واح��ت��دم 
من  الكثري  اأك��د  حيث  »ت��وي��رت«،  موقع  على 
رواد املوقع اأن الكارثة التي مير بها العامل 
اأك��ر  ال��ن��ا���ض  ي��ك��ون  اأن  ت�صتوجب  الآن، 
للحزن  م��راع��اة  واأك��ر  للم�صوؤولية  حتماًل 
خمتلف  يف  امل��واط��ن��ي  ع��ل��ى  يخيم  ال���ذي 

اأنحاء العامل، واأن يكفوا عن اإطالق املقالب 
واملزاح يف هذه الأوقات الع�صيبة.

وغرد اأحد م�صتخدمي »تويرت« قائال: »يجب 
اإلغاء كذبة اأبريل هذا العام احرتاًما جلميع 
�صحايا كورونا وت�صامًنا مع جميع املر�صى 
الذين يحاربونه اليوم. ل يزال من ال�صعب 
ت�صديق هذا الوباء والأحداث املحيطة به؛ 
اليوم لي�ض الوقت املنا�صب للمزاح والنكات 
م�صتخدم  كتب  جهته،  وم��ن  وال�����ص��ح��ك«. 
اآخر: »ما يحدث يف العامل الآن هو )املقلب 
لكذبة  بحاجة  ل�صنا  الإطالق،  على  الأ�صواأ( 
ني�صان  »كذبة   اآخ��ر:  غرد  اأبريل«، يف حي 
�صيء  ك��ل  ك��ان  اإذا  منطقية  �صتبدو  ك��ان��ت 

ي��رام، ولكن الآن كل ما منر به هو  على ما 
فقط  نحتاج  كبري  واح��د  مقلب  ع��ن  ع��ب��ارة 
اإىل اإنهائه«. وكان موقع »بيزن�ض اإن�صايدر« 
ق���د اأك����د اأن ���ص��رك��ة »غ���وغ���ل« ق����ررت ع��دم 
امل�صاركة يف »كذبة اأبريل« هذا العام، وذلك 
وعائالت  ب�»كورونا«  امل�صابي  مع  ت�صامنًا 
ال�����ص��ح��اي��ا. وق���د  ح���ذرت ال��ه��ن��د وت��اي��الن��د 
فريو�ض  ب�صاأن  النكات  اإط��الق  من  واأملانيا 
اأبريل«،  »كذبة  مبنا�صبة  امل�صتجد  كورونا 
واأكدت احلكومة التايالندية اأن هذا الأمر 
ت�صل  مل��دة  بال�صجن  قانون  عليه  يعاقب 

اإىل خم�صة اأعوام.

العامل،  دول  كورونا  فايرو�ض  اجتياح  منذ 
ط���اول امل��ر���ض ع����ددًا م��ن ال��ف��ن��ان��ي ال��ع��رب 
�صواء  ال�صائعات،  طاولتهم  كما  والأج��ان��ب، 
ح�صل  كما  ال�صتعرا�ض،  بتهمة  اأو  بالوفاة 
عز  اإينا�ض  امل�صرية  اأي��دول  اأراب  مغنية  مع 
يف  فناني  اأرواح  الفايرو�ض  ح�صد  الدين. 
الفنان  ت��ويف  فقد  وخ��ارج��ه.  العربي  العامل 
اجل���زائ���ري ن���ور ال��دي��ن زي����دوين، وع���ازف 
مانو  الكامريوين  ال�صاك�صوفون  مو�صيقى 
دي��ب��اجن��و. وت���ويف امل��غ��ن��ي الأم���ريك���ي جو 
دي��ف��ي، وامل��م��ث��ل ال��ك��وم��ي��دي ال��ي��اب��اين كي 

�صيمورا، واملمثل الأمريكي مارك بلوم.
ويف م���ا ي��خ�����ض الإ����ص���اب���ة ب��ال��ف��اي��رو���ض، 
حممود  رول  امل�صرية  الفنانة  ط���اول  فقد 
الله  عبد  الكويتي  والفنان  لندن،  املقيمة يف 
الأمريكي  واملخرج  املمثل  وع��اد  بو�صهري. 

توم هانك�ض وزوجته املغنية ريتا ويل�صون 
م��ن اأ���ص��رتال��ي��ا اإىل ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، بعد 
مغني  تعافى  كما  الفايرو�ض.  من  �صفائهما 
وخرج  دومينغو  بالثيدو  الإ�صباين  الأوب��را 
وك�صف  املك�صيك.  جنوبي  يف  م�صفاه  م��ن 
كيم  داي  دانييل  اجلنوبي  ال��ك��وري  املمثل 
عن اإ�صابته، بعدما جاءت نتائج الختبارات 
الأمريكي  املغني  اأي�صًا  واأ�صيب  اإيجابية، 
جون براين. اأما �صائعات الإ�صابة بالفريو�ض 
امل�صريي عادل  الفناني  كاًل من  فقد طاولت 
وحميي  حماقي،  وحم��م��د  وب�����ص��رى،  اإم���ام، 
�صيف  و�صريين  ر�صا،  و�صريين  اإ�صماعيل، 
واملغني  لطيفة،  التون�صية  واملغنية  الن�صر، 
وال�صائعة  �صويري.  جاد  اللبناين  واملخرج 
جنم  رادكليف،  دانيال  املمثل  طاولت  نف�صها 
جاكي  واملمثل  بوتر،  ه��اري  اأف��الم  �صل�صلة 

ونفى  حل��ام.  دري��د  ال�صوري  والفنان  �صان، 
عرب  اأو  بت�صريحات  ذل��ك  الفنانون  ه���وؤلء 
فيديوهات على مواقع التوا�صل الجتماعي. 
فقد  الإعالمي،  ال�صتعرا�ض  يخ�ض  ما  ويف 
على  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  انقلبت 
الثالث،  مو�صمه  يف  اأي����دول  اأراب  مغنية 
باأنها  واتهمتها  الدين،  عز  اإينا�ض  امل�صرية 
الكثريين  اأق��ل��ق��ت  ب��ع��دم��ا  لنف�صها  ت���روج 
بالفريو�ض،  اإ�صابتها  عن  اإعالنها  ب�صبب 
وحتدثت  الفيديوهات  من  عددًا  ون�صرت 
الإع���الن،  اأن  اإل  مر�صها.  ع��ن  بنف�صها 
الثالثاء، عن ظهور  الأول  اأم�ض  �صباح 

ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت 
ف�صدم  ب��ال��ف��ريو���ض  اإ���ص��اب��ت��ه��ا 

الكثري  ونالت  لها،  املتابعي 
من التعاطف.

ت���ويف امل��م��ث��ل اأن������درو ج���اك اأح���د 
"حرب  اأف���الم  �صل�صلة  جن��وم  اأه��م 
عن  اخلوامت"،  و"ملك  النجوم"، 
ع��م��ر ن��اه��ز ال���� 76 ع��ام��ًا، م��ت��اأث��رًا 
ب��اإ���ص��اب��ت��ه ب��ف��اي��رو���ض ك���ورون���ا 

امل�صتجد.
ماكولو  جيل  اأع��م��ال��ه  م��دي��ر  واأك���د 
اأن  الربيطانية،  "مرتو"  ل�صحيفة 
ج��ّراء  م�صاعفات  ل��ه  ح��دث��ت  ج��اك 
اإ���ص��اب��ت��ه ب��ال��ف��اي��رو���ض ال��ت��اج��ي 
وت���ويف  "كورونا"،  امل�����ص��ت��ج��د 
يف م�����ص��ت�����ص��ف��ى ���ص��ان��ت ب��ي��رت يف 

ت�صريت�صي.
مع  يكن  مل  اأن���درو  اأن  جيل  وذك��ر 
احلجر  يف  لأنها  غابرييل  زوجته 
باأ�صرتاليا ومل تتمكن من  ال�صحي 

التحّدث اإليه قبل وفاته.
واأ�صاف: "عا�ض اأندرو على واحد 
نهر  يف  العاملة  امل��راك��ب  اأق��دم  من 
التاميز، وكان م�صتقاًل ب�صكل كبري 
غابرييل  زوجته  يحب  كان  ولكنه 

روجرز بجنون".

ثم قال: "اإن ما حدث كان ماأ�صاويًا 
ف��ق��د ك���ان���ت غ��اب��ري��ي��ل ع��ال��ق��ة يف 
بعد  ا�صرتاليا  يف  ال�صحي  احلجر 
نيوزيلندا  م��ن  لتوها  و�صلت  اأن 
قادرة  تكن  ومل  املا�صي،  الأ�صبوع 
يف  اإل��ي��ه  التحدث  اأو  روؤي��ت��ه  على 
األ  املحتمل  وم���ن  ح��ي��ات��ه،  ن��ه��اي��ة 

تنعقد له جنازة".

"�صراع  م�صل�صل  وجن��م��ة  الربيطانية  املمثلة  اأطلقت   
العرو�ض" اإمييليا كالرك، حملة تربعات تهدف لتخفيف 
التناني"  "اأم  ووع��دت  اجلديد.  كورونا  فريو�ض  اآث��ار 
ع�صوائي  ب�صكل  منهم  �صخ�صًا   12 باختيار  املتربعي 
"دينريي�ض  وق��ال��ت  معها.  اف��رتا���ص��ي  ع�صاء  ل��ت��ن��اول 
التوا�صل  م��واق��ع  على  ح�صاباتها  ع��رب  تارغاريان" 
واملتربعي  اإن��ه��ا  ال��ث��الث��اء،  الأول  الج��ت��م��اع��ي،اأم�����ض 
ويتناولونه  معًا  الع�صاء  "يطبخون  �صوف  املختارين، 
عن  ���ص��يء،  ك��ل  يف  نتحدث  "�صوف  وتابعت:  معًا".  
طاهية  ل�صت  اأنا  امل�صحكة.  واملقاطع  واخلوف  العزلة 
ك��الرك  وت��اأم��ل  ممتعًا".  الأم���ر  �صيكون  ول���ذا  م��اه��رة 
اخلريية  جمعيتها  ل�صالح  دولر  اآلف   310 جمع  يف 
الدماغ  اإ���ص��اب��ات  م��ن  التعايف  على  النا�ض  ت�صاعد  التي 
م�صت�صفى  مع  ب�صراكة  املبادرة  هذه  وتاأتي  الدماغية.  وال�صكتات 
جامعة  وم�صت�صفى  ما�صات�صو�صت�ض  يف  التاأهيل  لإعادة  �صبولدينغ 
اإع��ادة  عيادة  اإن�صاء  ب�صدد  "نحن  ك��الرك:  وقالت  كوليدج.  لندن 
تاأهيل افرتا�صية، لذا فاإّن الناجي من اإ�صابات الدماغ لديهم مكان 
يذهبون اإليه ومكان ي�صعرون فيه بالأمان بدل الوحدة والعزلة، 
وهو ما اأعتقد اأنه اأمر جيد".  وتابعت: "نحن بحاجة اإىل بذل كل 
ما يف و�صعنا لتوفري اأكرب عدد ممكن من الأ�صّرة لتخفيف العبء 

عن خدمة ال�صحة الوطنية" يف بريطانيا.

 بطلة "�سراع العرو�ش" 
تعر�ش ع�ساء افرتا�سيًا معها 

مقابل الترّبع ملكافحة كورونا 

وفاة املمثل اأندرو جاك جنم اأفالم 
اخلوامت" بعد  النجوم" و"ملك  "حرب 

اإ�سابته بفايرو�ش كورونا

 متابعة املدى 

اأطلقت موؤ�س�سة املدى لالإعالم 
والثقافة والفنون حملة  # 

"   مل�ساعدة الأ�سر  ا�سطب  _دين 
الفقرية يف مواجهة كورونا ، 

مهمتها 
، تقدمي الدعم لالأ�سر الفقرية  

املت�سررة جراء حظر التجوال 
الذي يدخل اأ�سبوعه الثالث 

على التوايل يف البالد ملواجهة 
تف�سي فريو�ش كورونا  .احلملة 

التي �سرعان   ما  ا�ستجاب 
لها عراقيون �سعروا باأهمية 

الت�سامن مع من يعاين خالل 
حظر التجوال!
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