
 بغداد / املدى 

�سمى االحتاد الدويل 
لكرة الق���دم م�ست�سار 
امل�ستقي���ل  ال���وزراء  رئي����س 
اي���اد بنيان  ل�س���وؤون الريا�سة 
حمم���د الندواي رئي�س���ا للجنة 
التطبيع  يف احتاد  كرة القدم. 
وق���ال مدير الدائ���رة االعالمية 
يف احت���اد ك���رة الق���دم حمم���د 
خل���ف يف ت�سري���ح خ����س ب���ه 
ر�سمي���ة  ر�سال���ة  ان  امل���دى: 
م�ستعجلة ت�سلمها اأحمد عبا�س 
ابراهيم  املكلف بادارة �سوؤون 
احت���اد الك���رة  اأم����س اجلمع���ة 
من قب���ل االحتاد ال���دويل لكرة 
اأ�سم���اء  فيه���ا   �سم���ت  الق���دم 

اللجنة التطبيعية التي تتكون 
من الرئي����س والنائ���ب وثالثة 
�ستدي���ر  الت���ي  فق���ط  اع�س���اء 
العراق���ي  االحت���اد  يف  العم���ل 

للفرتة املقبلة. 
واأ�س���اف: ان م�ست�س���ار رئي�س 
ل�س���وؤون  امل�ستقي���ل  ال���وزراء 
الريا�س���ة اي���اد بني���ان حمم���د 
الندواي �سيكون رئي�سا للجنة 
ك���رة  احت���اد  يف  التطبيعي���ة 
الق���دم والدكت���ور �سام���ل كامل 
حمم���د اجلجاين نائبا للرئي�س 
اأ�سعد الزم  واالع�ساء الدكتور 
علي احلمداين والدكتور اأحمد 
حممدعلي كامل والدكتور رافد 
عبد االأمري ناجي مبارك على اأن 
يقدم االأخري ا�ستقالته الفورية 

الفرع���ي  لالحت���اد  كرئي����س 
مبحافظ���ة باب���ل وير�سلها اىل 
االحت���اد ال���دويل لك���رة الق���دم 

مبا�سرة.
وك�سف خل���ف ان اأع�ساء جلنة 
التطبي���ع يف احتاد ك���رة القدم 
�سيتول���ون مهامه���م على الفور 
و�سيتعني عليهم اجتياز فح�س 
االأهلية ال���ذي �ستقوم به جلنة 
مراجع���ة الفيفا وفق���ا للوائحه 
تاأكيدها  و�سيتوقف  باحلوكمة 
عل���ى نتيج���ة فح����س االأهلي���ة 
عالوة على ذل���ك حتتفظ اإدارة 
الفيفا بالغاء تفوي�س اأي ع�سو 
من اأع�س���اء جلن���ة التطبيع اأو 
تعي���ني املزيد م���ن االع�ساء يف 

اأي وقت.

 بغداد / املدى

املك����ون  م����ن  ن�س����اء  عكف����ت 
االيزيدي، يف داخل خميمات 
الن����زوح القابعات فيه����ا منذ 6 �سنوات، 
بعد جناتهن م����ن االإبادة على يد تنظيم 
داع�����س االإرهاب����ي يف �سم����ايل العراق، 
عل����ى اإجن����از عم����ل اإن�س����اين ي�سهم يف 
الق�ساء على فريو�س كورونا امل�ستجد، 

واإنقاذ اآالف النازحني.
و�سرح النا�سط، وال�سحفي االيزيدي، 
مي�س����ر االآداين، ملرا�سل����ة )�سبوتنيك(، 
اأن عددا من ن�س����اء �سنجار، النازحات، 
يف خمي����م "قادي����ا" الكائ����ن يف مدين����ة 
يف  ده����وك  ملحافظ����ة  التابع����ة  زاخ����و 
اإقليم كرد�ست����ان، قمن بخياطة اأكرث من 
2000 كمام����ة، بعد نف����اد الكمامات من 
ال�سيدليات احلكومي����ة، واخلا�سة يف 

اأغلب مدن البالد، واالإقليم.
واأو�سح االآداين، اأن الن�ساء النازحات، 
قمن بتوزيع الكمامات جمانا، للنازحني 
داخ����ل املخيم الذي ي�س����م نحو 16 األف 
نازح، وثالث����ة اآالف كرفان جميعهم من 

ق�ساء �سنجار.
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�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / املدى

ال�سح����ة  وزارة  اأعلن����ت 
والبيئ����ة، ام�����س اجلمعة، 
ت�سجي����ل 48 اإ�سابة جديدة بفريو�س 

كورونا يف عموم البالد.
تلق����ت  بي����ان  يف  ال����وزارة  وقال����ت 
)امل����دى( ن�سخة من����ه، ان "خمتربات 
وزارة ال�سح����ة والبيئ����ة �سّجلت 48 
بفريو�����س  موؤك����دة  جدي����دة  ا�ساب����ة 

كورونا امل�ستجد يف العراق".
موزع����ة  "االإ�ساب����ات  اأن  واأ�ساف����ت 
كالت����ايل:  بغداد كرخ 3، بغداد مدينة 
الطب 1،  بغداد الر�سافة 1، الب�سرة 

4،  النج����ف 9، ال�سليماني����ة 11،  ذي 
ق����ار 12،  اأربيل 3،  كركوك 1،  املثنى 

1،  االنبار 1،  بابل 1".
واأ�سارت اإىل اأن "جمموع االإ�سابات 
بلغ 820، فيما بلغ جمموع الوفيات: 
54، اأم����ا جمموع ح����االت ال�سفاء بلغ 
226". اىل ذلك، اأكد مدير عام �سحة 
بغداد الر�سافة عبد الغني ال�ساعدي، 
الت����زام  ا�ستم����رار  اجلمع����ة،  ام�����س 
املواطنني بحظر التج����وال واحلجر 
املن����زيل. وق����ال ال�ساع����دي يف بي����ان 
اإن "قل����ة ع����دد اال�ساب����ات بفريو�����س 
كورون����ا يف الر�سافة ب�س����كل خا�س 
والع����راق ب�سكل عام، يعن����ي دخولنا 

مرحلة انح�سار املر�س".
ا�ستم����رار  "املطل����وب  اأن  واأ�س����اف 
املواطنني بحظر التج����وال واحلجر 
املن����زيل لك�س����ر �سل�سل����ة الفريو�����س، 
والذي اأثب����ت جناح����ه"، مو�سحًا اأن 
"املطل����وب كموؤ�س�س����ات �سحية، هو 
االنتقال من مرحل����ة الدفاع، التي كنا 
فيها ننتظر قدوم املواطن الذي يحمل 
مرحل����ة  اإىل  وت�سخي�س����ه،  املر�����س 
الهج����وم لر�س����د احل����االت، من خالل 
خروج الفرق واملالكات ال�سحية اإىل 
املناطق الأخ����ذ عينات م����ن املواطنني 

بهدف ت�سخي�س اال�سابات".
 تفا�صيل مو�صعة �ص4

حظر التجوال يفر�ص ح�صاراً اقت�صاديًا على حمدودي الدخل

ال��ع��وائ��د ب��ن�����ص��ف  اآذار  ����ص���ادرات  ك��ام��ل  ت��ب��ي��ع  ال��ن��ف��ط 

ك��ورون��ا  ب��ف��اي��رو���س  ج���دي���دة  اإ����ص���اب���ة   48 ت�����ص��ج��ي��ل 

بنيان رئي�صًا للجنة التطبيع يف احتاد الكرة 

 وا�صنطن تن�صر ثاين منظومة دفاع جوي 
يف عني الأ�صد خالل 24 �صاعة

العراق يوؤيد دعوة لتاليف انهيار الأ�صعار

 بغداد/املدى

ك�س���ف حتال���ف الفت���ح بقي���ادة ه���ادي 
العام���ري ع���ن تو�سل���ه اإىل �سبه اتفاق 
مع ع���دد من الكت���ل ال�سيا�سي���ة اإىل اإيجاد مر�سح 
توافق���ي لرئا�سة احلكومة مقب���ول من قبل جميع 
االأط���راف، موؤك���دا انه �سيق���دم ا�س���م البديل حال 
الغ���اء تكلي���ف عدن���ان ال���زريف م���ن قب���ل رئي�س 

اجلمهورية او �سحب تر�سيحه .

 وعل���ى الرغم من هذا، يوا�س���ل رئي�س احلكومة 
املكل���ف عدن���ان ال���زريف م�ساورات���ه م���ع الكت���ل 
واالط���راف ال�سيا�سي���ة ل�سمان حتقي���ق االغلبية 
ومتري���ر حكومته يف جمل�س الن���واب، وياأمل اأن 
يتج���ه اإىل اإقليم كرد�ست���ان للتباحث مع القيادات 

الكردية ب�ساأن قائمته الوزارية. 
ويتح���دث حمم���د البل���داوي، النائ���ب ع���ن كتل���ة 
�سادقون الربملاني���ة يف ت�سريح ل�)املدى( عن اأن 
"غالبي���ة الكتل ال�سيا�سية مل تتنب تكليف املكلف 

عدنان الزريف وتقدميه لرئي�س اجلمهورية وهذا 
االم���ر �سيقل���ل من حظوظ���ه"، موؤك���دا ان "الكالم 
ي���دور يف االروق���ة ال�سيا�سي���ة على م���ن �سيكون 

املر�سح البديل".
وم���ا ان كل���ف رئي����س اجلمهوري���ة بره���م �سالح 
ال���زريف  ائت���الف الن�س���ر عدن���ان  رئي����س كتل���ة 
بت�سكي���ل احلكوم���ة يف ال�ساد����س ع�س���ر من �سهر 
�سب���اط املا�سي، حتى اعرت�س���ت كتلة الفتح التي 
يقوده���ا ه���ادي العام���ري واملكونة م���ن كتل بدر 

و�سادق���ون والعقد الوطني والنهج الوطني على 
اآلية التكليف وطالبت باإلغائه اأو �سحبه.

ويتاب���ع البلداوي اأن "الكت���ل املعرت�سة تو�سلت 
اإىل �سب���ه اتف���اق على ا�س���م املر�س���ح البديل الذي 
اإىل رئي����س اجلمهوري���ة ح���ال اعت���ذار  �سيق���دم 
اأن  مو�سح���ا  تر�سيح���ه"،  �سح���ب  اأو  ال���زريف 
"املر�س���ح املقبل �سيحظ���ى باتفاق ومقبولية من 

قبل جميع االأطراف".
وكثف���ت كتل���ة الفتح من اجتماعاته���ا خالل االأيام 

املا�سية مع القوى ال�سيعية االأخرى وهي تبحث 
ع���ن اإمكانية اإبعاد الزريف ع���ن ت�سكيل احلكومة، 
واإيج���اد البديل اجلدي���د واأجرت ع���دة ات�ساالت 
م���ع الكتل ال�سني���ة والكردية لقط���ع الطريق اأمام 
و�سول املكلف للربملان لعر�س كابينته احلكومية 

يف التوقيتات الد�ستورية.
ويرف����س النائ���ب عن حمافظة �س���الح الدين ذكر 
ا�س���م البدي���ل ال���ذي �سيعر����س ح���ال االنتهاء من 
م�سكل���ة التكلي���ف، الفت���ا اإىل "انن���ا نتخ���وف من 

املاكن���ة االإعالمي���ة امل�سلط���ة ان تعم���ل بال�سد من 
هذا املر�سح اجلديد والذي �سيقدم قريبا".

ورغ���م الفيت���و ال���ذي و�سعت���ه كتل���ة الفت���ح على 
تر�سيح الزريف اإال انه ي�سعى من خالل و�ساطات 
�سيا�سية الإنه���اء كل هذه االإ�سكالي���ة والتقاطعات 
م���ن اج���ل �سمان  متري���ر كابينت���ه احلكومية يف 
جمل�س النواب بالتوافق ال�سيا�سي داخل جمل�س 

النواب.
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و�صاطات �صيا�صية لإنهاء اخلالفات ومترير حكومة املكّلف  

فريق �صيعي يقود جهود الإطاحة بالزريف: البديل جاهز

فرق التعفري تنت�سر يف مناطق بغداد .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 ترجمة / حامد احمد

وزارة  اعلنته���ا  الأرق���ام  ا�ستن���ادا 
النف���ط ومعلوم���ات �سح���ن اطلع���ت 
عليه���ا وكال���ة بالت����س العاملي���ة للطاق���ة ف���ان 
العوائد امل�ستح�سلة من �سادرات النفط ل�سهر 
اآذار هبطت اىل الن�سف تقريبا مقارنة بعوائد 
�سهر �سب���اط وذلك النهيار ا�سع���ار النفط التي 

�سهدها �سهر اآذار .

�سح���ن  ومعلوم���ات  ر�سمي���ة  الأرق���ام  ووفق���ا 
اطلع���ت عليها وكال���ة بالت�س العاملي���ة للطاقة، 
فان املجموع الكلي ل�سادرات العراق النفطية 
ل�سهر اآذار، ب�سمنها �سادرات اقليم كرد�ستان، 
بلغ���ت 3،88 ملي���ون برميل بالي���وم، م�سجلة 
اختالفا طفيفا عن �سادرات �سهر �سباط والتي 

بلغت 3،874 مليون برميل باليوم .
وقال���ت وزارة النفط ان العوائ���د املرتتبة من 
�س���ادرات النف���ط ل�سهر اآذار بلغ���ت 2،9 مليار 

دوالر، حي���ث هبطت اىل ما يق���ارب من ن�سف 
عوائد �سهر �سباط الذي قبله .

وا�ستنادا للمتحدث با�سم وزارة النفط عا�سم 
جه���اد، فان النفط ق���د مت بيعه مبعدل �سعر 28 
دوالرا للربمي���ل الواح���د. عل���ى النقي����س من 
عوائ���د بي���ع النف���ط ل�سه���ر �سباط الت���ي بلغت 
بح���دود 5،05 ملي���ار دوالر حي���ث كان �سع���ر 

البيع مبعدل 51 دوالرا للربميل الواحد .
�س���ادرات احلكوم���ة الفيدرالي���ة م���ن من�سات 

بلغ���ت  اآذار  ل�سه���ر  الب�س���رة  يف  التحمي���ل 
3،39 ملي���ون برمي���ل بالي���وم، يف حني بلغت 
ال�سادرات م���ن منطقة اقليم كرد�ستان بحدود 
490،000 برمي���ل بالي���وم، مقارنة مبا يقارب 
م���ن 3،391 برمي���ل بالي���وم مت ت�سديرها من 
احلكومة الفيدرالية خالل �سباط و 482،000 
برميل باليوم من اقليم كرد�ستان خالل ال�سهر 

نف�سه.
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الآ�صيوي ي�صتذكر 5
اإنجاز القوة الجوية 
في الب�صرة

قا�صم ح�صين �صالح يكتب: في 
ني�صان..العراقيون ل يكذبون!

�صليم �صوزه يكتب: 
عالم كورونا الجديد 
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 بغداد / املدى

اأعلن���ت خلية االإعالم االأمني، ام�س اجلمعة، مقتل عن�سرين 
م���ن اجلي����س العراق���ي واإ�ساب���ة 3 اآخري���ن بانفج���ار عبوة 
نا�سف���ة يف نينوى �سمايل الب���الد . وقالت اخللية يف بيان: "ا�ست�سهاد 
مقاتل���ني اثن���ني وج���رح ثالثة اآخري���ن من الف���وج الثالث بالل���واء 51 
الفرق���ة 14 بانفجار عبوة نا�سفة عل���ى عجلة كانت تقلهم على الطريق 
الع���ام يف ناحية ق���راج التابع���ة لق�ساء خمم���ور خ���الل التحاقهم اإىل 
وحداته���م الع�سكري���ة". وكان الناط���ق با�سم وزارة الدف���اع العراقية، 
يحي���ى ر�س���ول، قد اأكد ي���وم االأربعاء املا�س���ي، عدم وج���ود اأي تاأثري 
الن�سحاب الق���وات االأمريكية من قواعد ع�سكرية يف البالد على االأمن 
و�س���ري العمليات الع�سكرية �س���د فلول تنظيم داع����س االإرهابي، فيما 
اأ�س���ار اإىل اأن فريو�س "كوفيد 19" املعروف با�سم )كورونا امل�ستجد( 
قلل م���ن خطر التنظيم". وق���ال ر�سول، ان "اجلي����س العراقي هو من 
مي�س���ك االأر�س وهو من قاتل تنظيم داع����س االإرهابي، وهو من حرر 
االأرا�سي العراقية. اليوم اأ�سبحت لدينا قدرة كبرية وجهوزية عالية 
ملالحق���ة ما تبق���ى من ع�سابات داع����س االإرهابية"، موؤك���دا اأنه "لي�س 
هن���اك اأي تاأثري له���ذا االن�سح���اب". واأردف: "كما ت���رون عملنا جدي 
يف كل االأوق���ات وحت���ى عندما قاتلن���ا ع�سابات داع�س م���ن قاتل ومن 
ح���رر االأر�س هي الق���وات امل�سرتكة العراقية". وكان���ت خلية االعالم 
االمن���ي، قد اعلنت، االربعاء، عن ا�سابة اآمر كتيبة ومقتل منت�سب يف 

ال�سرطة االحتادية بانفجار عبوة يف جبال مكحول. 
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عمليات ت�صتهدف القوات الأمنية 
يف املناطق املحررة بالتزامن مع 

ان�صحاب قوات التحالف

 متابعة / املدى

ك�سفت تقارير اأن الق���وات االأمريكية 
ب���داأت يف اختب���ار منظوم���ة دفاعي���ة 
جدي���دة يف الع���راق حلماية قواته���ا يف قاعدة 

عني االأ�سد باالأنبار. 
املركزي���ة  القي���ادة  اأن  اإىل  التقاري���ر  اأ�س���ارت 
للق���وات االأمريكية ب���داأت يف اختبار منظومة 
االأ�سد"  "عني  قاعدة  رام" الدفاعية يف  "�س���ي 
العراقي���ة، بع���د �ساع���ات م���ن ن�س���ر منظوم���ة 

بالقاعدة.  "باتريوت" االأمريكية 
ونقل���ت التقارير التي ن�سرته���ا و�سائل االعالم 

مت���ت  ان���ه  االجتماع���ي  التوا�س���ل  ومواق���ع 
مالحظ���ة حتلي���ق طائ���رات مروحي���ة اأمريكية 
من ط���راز "�سين���وك" يف اأج���واء بغ���داد لنقل 

املنظومات الدفاعية اجلديدة. 
وقال���ت م�س���ادر عراقية اإن الق���وات االأمريكية 
يف قاع���دة "ع���ني االأ�س���د" اأج���رت اختب���ارات 
ملنظوم���ة "�س���ي رام" الدفاعي���ة عل���ى طائ���رة 
م�س���رية مفرت�سة. اأت���ى ذلك بع���د �ساعات على 
ن�سر ه���ذه الق���وات منظومة باتري���وت للدفاع 
اجل���وي االأمريكي���ة يف اجلن���اح االأمريكي يف 

القاعدة الواقعة يف االأنبار غربي العراق.
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ك�شف حتالف الفتح 
بقيادة هادي العامري 

عن تو�شله اإىل �شبه 
اتفاق مع عدد من الكتل 

ال�شيا�شية اإىل اإيجاد 
مر�شح توافقي لرئا�شة 

احلكومة مقبول من قبل 
جميع الأطراف، موؤكدا 
انه �شيقدم ا�شم البديل 

حال الغاء تكليف عدنان 
الزريف من قبل رئي�س 

اجلمهورية او �شحب 
تر�شيحه .

 وعل���ى الرغم من ه���ذا، يوا�ص���ل رئي�س 
احلكومة املكلف عدنان الزريف م�صاوراته 
مع الكتل واالط���راف ال�صيا�صية ل�صمان 
حتقي���ق االغلبي���ة ومتري���ر حكومته يف 
جمل����س الن���واب، وياأم���ل اأن يتج���ه اإىل 
اإقلي���م كرد�صت���ان للتباحث م���ع القيادات 

الكردية ب�صاأن قائمته الوزارية. 
ويتح���دث حمم���د البل���داوي، النائب عن 
كتل���ة �صادق���ون الربملاني���ة يف ت�صري���ح 
ل�)املدى( عن اأن "غالبية الكتل ال�صيا�صية 
مل تت���ن تكلي���ف املكل���ف عدن���ان الزريف 
وتقدميه لرئي�س اجلمهورية وهذا االمر 
�صيقلل م���ن حظوظه"، موؤكدا ان "الكالم 
ي���دور يف االروق���ة ال�صيا�صي���ة عل���ى من 

�صيكون املر�صح البديل".
وم���ا ان كلف رئي����س اجلمهوري���ة برهم 

الن�ص���ر  ائت���الف  كتل���ة  رئي����س  �صال���ح 
عدن���ان ال���زريف بت�صكي���ل احلكوم���ة يف 
ال�صاد�س ع�صر من �صه���ر �صباط املا�صي، 
حتى اعرت�ص���ت كتلة الفتح التي يقودها 
ه���ادي العام���ري واملكون���ة م���ن كتل بدر 
والنه���ج  الوطن���ي  والعق���د  و�صادق���ون 
الوطن���ي عل���ى اآلي���ة التكلي���ف وطالب���ت 

باإلغائه اأو �صحبه.
ويتاب���ع البلداوي اأن "الكت���ل املعرت�صة 
ا�ص���م  عل���ى  اتف���اق  �صب���ه  اإىل  تو�صل���ت 
املر�ص���ح البديل ال���ذي �صيقدم اإىل رئي�س 
اأو  ال���زريف  اعت���ذار  ح���ال  اجلمهوري���ة 
�صحب تر�صيح���ه"، مو�صحا اأن "املر�صح 
املقب���ل �صيحظ���ى باتف���اق ومقبولية من 

قبل جميع االأطراف".
اجتماعاته���ا  م���ن  الفت���ح  كتل���ة  وكثف���ت 
خ���الل االأيام املا�صية مع القوى ال�صيعية 
االأخ���رى وهي تبحث ع���ن اإمكانية اإبعاد 
ال���زريف ع���ن ت�صكيل احلكوم���ة، واإيجاد 
البدي���ل اجلدي���د واأجرت ع���دة ات�صاالت 
لقط���ع  والكردي���ة  ال�صني���ة  الكت���ل  م���ع 
الطري���ق اأم���ام و�ص���ول املكل���ف للربملان 
لعر�س كابينته احلكومية يف التوقيتات 

الد�صتورية.
ويرف����س النائ���ب ع���ن حمافظ���ة �صالح 
الدي���ن ذك���ر ا�صم بدي���ل ال���ذي �صيعر�س 
ح���ال االنتهاء من م�صكل���ة التكليف، الفتا 
اإىل "انن���ا نتخوف م���ن املاكنة االإعالمية 

امل�صلطة ان تعمل بال�صد من هذا املر�صح 
اجلديد والذي �صيقدم قريبا".

ورغم الفيت���و الذي و�صعت���ه كتلة الفتح 
عل���ى تر�صي���ح الزريف اإال ان���ه ي�صعى من 
خالل و�صاط���ات �صيا�صية الإنهاء كل هذه 
االإ�صكالي���ة والتقاطعات م���ن اجل �صمان  
متري���ر كابينت���ه احلكومي���ة يف جمل����س 
داخ���ل  ال�صيا�ص���ي  بالتواف���ق  الن���واب 

جمل�س النواب.
وينوه البل���داوي اإىل اأن "دولة القانون 
واحلكم���ة والق���وى ال�صني���ة والكردي���ة 
رئا�ص���ة  ج���ديل  مر�ص���ح  ت���ويل  ترف����س 
جمل����س ال���وزراء املقبل���ة وت�ص���ر ه���ذه 
االأط���راف عل���ى اح���رتام مب���داأ االأغلبية 

النيابي���ة يف ت�صمي���ة مر�صحه���ا لرئا�ص���ة 
احلكومة".

ويف منت�ص���ف اال�صب���وع املا�صي و�صل 
ق���ااآين  ا�صماعي���ل  القد����س  فيل���ق  قائ���د 
العا�صم���ة بغ���داد واجرى ح���وارات مع 
قي���ادات �صيا�صية �صيعية من اجل توحيد 
وجه���ات  وتقري���ب  واالف���كار  ال���روؤى 
النظر الختي���ار �صخ�صية جديدة لرئا�صة 

احلكومة. 
ويق���ول ع�صو جلنة النزاهة النيابية يف 
الربمل���ان ط���ه الدفاع���ي، اإن "زي���ارة قائد 
فيل���ق القد����س التاب���ع للحر����س الثوري 
االإي���راين، اإ�صماعيل ق���ااآين للعراق، هي 
حماول���ة لتقري���ب وجه���ات النظ���ر ب���ن 

الكت���ل ال�صيعي���ة لت�صمية رئي����س وزراء 
بدي���ل لرئي����س ال���وزراء املكل���ف عدن���ان 

الزريف".
للع���راق،  ق���ااآين  "زي���ارة  اأن  وي�صي���ف 
تاأتي يف وقت مه���م جدا ي�صهد تعرثا يف 
ت�صكي���ل احلكومة اجلدي���دة وعدم اتفاق 
بن الكتل ال�صيا�صية على اختيار رئي�س 
ال���وزراء، كم���ا اأنه���ا تاأت���ي م���ن منطل���ق 
اأن اإي���ران �ص���د تكلي���ف ال���زريف لرئا�صة 

احلكومة العراقية".
ويو�صح اأن "قااآين قام مبحاولة تقريب 
ال�صيعي���ة  الكت���ل  ب���ن  النظ���ر  وجه���ات 
ال�صيا�صي���ة املختلفة عل���ى ت�صمية رئي�س 
وزراء بدي���ل لعدن���ان ال���زريف، كم���ا اأنه 
التق���ى بالكت���ل ال�صني���ة والكردي���ة له���ذا 

الغر�س".
"ت�صريح���ات  اأن  اإىل  الدفاع���ي  وي�ص���ر 
الإي���ران  ح���ول هج���وم و�صي���ك  ترام���ب 
اأمريكي���ة  اأه���داف  عل���ى  وكالئه���ا  اأو 
ال�ص���راع  اإط���ار  تاأت���ي يف  الع���راق،  يف 
االأمريك���ي االإيراين يف الع���راق، وكذلك 
املخ���اوف من �ص���رب الق���وات االأمريكية 
يف الع���راق، لذل���ك فقد ان�صح���ب اجلنود 
االأمريكان اإىل قواعد حممية يف احلرير 

ويف عن االأ�صد، على حد قوله".
هذا احلراك والتح�صيد مل يوقف الزريف 
ع���ن لقاءات���ه اليومي���ة الت���ي بداأه���ا بعد 
تكليف���ه حي���ث التق���ى بع���دد م���ن ممثلي 
البعث���ات الدبلوما�صي���ة وبع�س الوزراء 
م���ن حكومة امل�صتقيل ع���ادل عبد املهدي، 
اقامت���ه  مبق���ر  اجتماع���ه  اآخره���ا  وكان 
التخطي���ط  وزارة  بوكي���ل  بغ���داد،  يف 
ماه���ر حماد، ورئي�س امل�ص���رف العراقي 

للتجارة في�صل الهيم�س.
وج���رت خ���الل اللق���اء مناق�ص���ة الو�صع 
املايل واالقت�صادي، وتداعيات فايرو�س 
كورونا وانهيار ا�صعار النفط وتاأثراتها 
على جممل االو�ص���اع يف البلد كما �صهد 
الفق���ر،  مع���دالت  عل���ى  االط���الع  اللق���اء 
واعداد املوظفن واملتقاعدين والعاطلن 
بالرعاي���ة  وامل�صمول���ن  والك�صب���ة 

االجتماعية.
ومت التاأكيد على اهمي���ة تن�صيط القطاع 
النقدي���ة  الكتل���ة  وحتري���ك  امل�ص���ريف، 
املتداول���ة، واع���داد اخلط���ط والربام���ج 
املالي���ة واالقت�صادي���ة ملواجه���ة الرك���ود 

اخلا����س،  القط���اع  وتن�صي���ط  احل���ايل، 
وتطوي���ر الن�صاط اال�صتثماري، وخف�س 

وتر�صيد االنفاق وتقليل الهدر املايل.
باملقاب���ل ك�صفت النائب���ة عن كتلة احلزب 
اإخال����س  الكرد�صت���اين  الدميقراط���ي 
الدليم���ي، يف ت�صريح���ات �صحفي���ة عن 
وج���ود مرون���ة ل���دى اجلان���ب الك���ردي 
حول ت�صكيل احلكومة اجلديدة برئا�صة 
عدن���ان الزريف "اأكرث من املكلف ال�صابق 
حممد توفيق عالوي"، متوقعة ح�صول 
ال���زريف عل���ى االأغلبي���ة ال�صيا�صي���ة على 

عك�س عالوي.
وهذا وكان حممد توفيق عالوي املكلف 
ال�صابق قد ا�صطر اإىل �صحب تكليفه بعد 
رف����س غالبية الكت���ل ال�صيا�صي���ة عر�س 
كابينت���ه احلكومية التي ار�صلها للربملان 
حزبي���ن  وزراء  وج���ود  ع���دم  ب�صب���ب 

و�صيا�صين يف قائمته الوزارية.
جم���يء  "ع���دم  اأن  الدليم���ي  وت�صي���ف  
ال���زريف اإىل اربي���ل للق���اء م���ع القيادات 
الكردي���ة للت�ص���اور معه���م ح���ول ت�صكيل 
احلكومة يع���ود اإىل ازمة وب���اء كورونا 
والظ���روف الت���ي ميّر به���ا الع���راق مما 
ادى اإىل تاأجي���ل الزي���ارة اىل االأ�صب���وع 

املقبل".
م���ن جانبه يوؤك���د ع�صو ائت���الف الن�صر 
ب���در الفح���ل يف ت�صري���ح ل�)امل���دى( ان 
ال�صيعية على  الكتل  التوافق  بن  "عدم 
تويل ال���زريف رئا�ص���ة جمل����س الوزراء 
�صيعق���د ويقل���ل م���ن حظوظ���ه"، مبين���ا 
اأن "الفت���ح ودول���ة القان���ون م���ا ي���زاالن 

راف�صن للتكليف".
وكان رئي����س كتل���ة الرافدي���ن الربملانية 
النائ���ب يون���ادم كن���ا قد ك�ص���ف ل�)املدى( 
"الكت���ل ال�صني���ة  اال�صب���وع املا�ص���ي ان 
والكردية ابلغت الزريف انها ال تدعم اي 
مر�ص���ح جديل للحكوم���ة املقبلة"، موؤكدا 
ان "املفاو�ص���ات مازال���ت م�صتم���رة بن 

جميع اجلهات".
ال�صني���ة  "الق���وى  اأن  الفح���ل  وي�صي���ف 
والكردي���ة يريدون حتقيق مبداأ االإجماع 
وج���ود  تقدي���ر  اق���ل  عل���ى  اأو  ال�صيع���ي 
حكوم���ة  لتمري���ر  ال�صيعي���ة  الغالبي���ة 
اأن  اإىل  الربمل���ان"، منوه���ا  ال���زريف يف 
كل  �صتح�صم  الفرقاء  ب���ن  "االجتماعات 

هذه اخلالفات".
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 ترجمة / حامد احمد

ا�صتنادا الأرقام اعلنتها وزارة النفط ومعلومات 
�صح���ن اطلع���ت عليه���ا وكال���ة بالت����س العالمية 
للطاقة فان العوائ���د الم�صتح�صلة من �صادرات 
النف���ط ل�صه���ر اآذار هبطت الى الن�ص���ف تقريبا 
مقارنة بعوائد �صهر �صباط وذلك النهيار ا�صعار 

النفط التي �صهدها �صهر اآذار .
ووفق���ا الأرقام ر�صمية ومعلومات �صحن اطلعت 
عليه���ا وكال���ة بالت����س العالمي���ة للطاق���ة، ف���ان 
المجم���وع الكل���ي ل�ص���ادرات الع���راق النفطية 
ل�صهر اآذار، ب�صمنه���ا �صادرات اقليم كرد�صتان، 
بلغ���ت 3،88 ملي���ون برمي���ل بالي���وم، م�صجلة 
اختالف���ا طفيفا عن �صادرات �صهر �صباط والتي 

بلغت 3،874 مليون برميل باليوم .
وقال���ت وزارة النفط ان العوائ���د المترتبة من 
�ص���ادرات النف���ط ل�صه���ر اآذار بلغ���ت 2،9 مليار 
دوالر، حي���ث هبط���ت الى ما يق���ارب من ن�صف 

عوائد �صهر �صباط الذي قبله .
وا�صتنادا للمتح���دث با�صم وزارة النفط عا�صم 
جه���اد، فان النف���ط قد تم بيعه بمع���دل �صعر 28 
دوالرا للبرمي���ل الواح���د. عل���ى النقي����س م���ن 
عوائ���د بي���ع النف���ط ل�صه���ر �صب���اط الت���ي بلغت 
بحدود 5،05 مليار دوالر حيث كان �صعر البيع 

بمعدل 51 دوالرا للبرميل الواحد .
�ص���ادرات الحكوم���ة الفيدرالي���ة م���ن من�ص���ات 
بلغ���ت  اآذار  ل�صه���ر  الب�ص���رة  ف���ي  التحمي���ل 
3،39 ملي���ون برمي���ل بالي���وم، في حي���ن بلغت 

ال�ص���ادرات من منطقة اقلي���م كرد�صتان بحدود 
490،000 برمي���ل بالي���وم، مقارن���ة بما يقارب 
م���ن 3،391 برمي���ل بالي���وم ت���م ت�صديرها من 
الحكوم���ة الفيدرالية خالل �صباط و 482،000 
برميل باليوم م���ن اقليم كرد�صتان خالل ال�صهر 

نف�صه.
ويعتم���د الع���راق عل���ى عوائ���د النف���ط ل�ص���د ما 
يقارب من 90% من نفقات ميزانيته. واعتمدت 
ميزانية 2020 على �صعر بيع افترا�صي بحدود 
56 دوالرا للبرميل لتمويل نفقاتها الت�صغيلية.

وح���ذر خبراء من مغبة بقاء حالة انهيار عوائد 
النفط في العراق لفت���رة طويلة، حيث �صيكون 
البل���د عنده���ا غي���ر ق���ادر عل���ى ت�صدي���د رواتب 
موظف���ي القطاع العام، وهو تطور من �صاأنه ان 

يوؤدي لمزيد من اال�صطرابات وعدم اال�صتقرار 
.ولجاأت الحكوم���ة الى اتخاذ خطوات للحفاظ 
عل���ى احتياط���ات العمل���ة ال�صعبة م���ن الدوالر 

وتقلي�س بع�س النفقات.
وا�صتنادا لم�صوؤولين اثنين في قطاع ال�صناعة 
النفطي���ة، فان وزارة النفط طلب���ت من �صركات 
النف���ط العالمي���ة خ���الل ه���ذا ال�صه���ر ان تقل�س 
نفقاته���ا اال�صتثماري���ة بن�صبة 30% م���ع االبقاء 

على نف�س معدالت االنتاج .
وقال احد الم�صوؤولي���ن ان كثيرا من العطاءات 
والم�صاري���ع المقترحة من �ص���ركات �صتتوقف، 
وكذلك �صيتم ارجاء وتعطيل الخطط المر�صومة 

لزيادة االنتاج .
وياأت���ي ه���ذا التده���ور االقت�ص���ادي والو�ص���ع 
المالي المتراجع و�صط ازم���ة �صيا�صية وغياب 
�صلط���ة حاكم���ة فعالة يعي�صه���ا البل���د م�صافا له 
تف�ص���ي وباء فايرو�س كورون���ا الم�صتجد الذي 
اجت���اح العالم با�صره . الى ذل���ك، اأبدى العراق 
تاأييده لدع���وة ال�صعودية لعق���د اجتماع عاجل 
لدول "اأوب���ك +" ومجموعة من الدول االأخرى 

من اأجل ا�صتعادة اال�صتقرار لل�صوق النفطية.
ق���ال المتحدث با�صم وزارة النفط عا�صم جهاد، 
في بي���ان الخمي�س: "اإن نائ���ب رئي�س الوزراء 
ل�ص���وؤون الطاق���ة، وزي���ر النف���ط، ثام���ر عبا�س 
الغ�صب���ان، وج���ه ر�صالة لالأمين الع���ام لمنظمة 
الدول الم�صدرة للنفط اأوبك، محمد باركيندو، 
ه���ذا اليوم، اأكد فيها تاأييد العراق لعقد اجتماع 
عاج���ل لمنظم���ة ال���دول الم�صدرة للنف���ط اأوبك 
+ من اأج���ل تدار�س تداعيات ال�ص���وق النفطية، 
واتخ���اذ االإج���راءات ال�صريع���ة من اأج���ل اإعادة 
اال�صتق���رار لل�ص���وق النفطي���ة واإع���ادة التوازن 

بين العر�س والطلب".
واأَ�ص���اف جه���اد اأن "وزير النف���ط عبر عن ثقته 
ف���ي اإمكانية االتفاق خ���الل االجتم���اع المقبل، 
عل���ى �صيغة ت�صهم ف���ي تحقيق نتائ���ج اإيجابية 
ت�ص���ب في م�صلح���ة الجميع وتعي���د اال�صتقرار 

تدريجيًا لل�صوق العالمية".
 عن: وكالة بالت�س واأب

النفط تبيع كامل �شادرات اآذار بن�شف العوائد
العراق يوؤيد دعوة ال�شعودية لتالفي انهيار الأ�شعار

 متابعة / املدى

ك�شفت تقارير اأن القوات الأمريكية 
بداأت يف اختبار منظومة دفاعية 

جديدة يف العراق حلماية قواتها يف 
قاعدة عني الأ�شد بالأنبار. 

اأ�شارت التقارير اإىل اأن القيادة 
املركزية للقوات الأمريكية بداأت يف 
اختبار منظومة "�شي رام" الدفاعية 

يف قاعدة "عني الأ�شد" العراقية، 
بعد �شاعات من ن�شر منظومة 

بالقاعدة. "باتريوت" الأمريكية 
ونقلت التقارير التي ن�شرتها 

و�شائل العالم ومواقع التوا�شل 
الجتماعي انه متت مالحظة حتليق 

طائرات مروحية اأمريكية من طراز 
لنقل  بغداد  اأجواء  "�شينوك" يف 

املنظومات الدفاعية اجلديدة.

وقالت م�صادر عراقية اإن القوات االأمريكية يف قاعدة 
"ع���ن االأ�صد" اأجرت اختب���ارات ملنظومة "�صي رام" 

الدفاعية على طائرة م�صرة مفرت�صة.
اأت���ى ذلك بعد �صاعات على ن�صر ه���ذه القوات منظومة 
اجلن���اح  يف  االأمريكي���ة  اجل���وي  للدف���اع  باتري���وت 
القاع���دة الواقع���ة يف االأنب���ار غرب���ي  االأمريك���ي يف 

العراق.
واأعلن���ت وا�صنطن، اخلمي�س، نق���ل اأنظمة دفاعية اإىل 
الع���راق، حلماية قوات التحالف ال���دويل والتي ت�صم 
ق���وات اأمركي���ة يف الع���راق، وذل���ك يف ظ���ل هجمات 

ا�صتهدف���ت قواعد ع�صكرية ت�صم قوات تابعة للتحالف 
يف العراق.

وق���ال املتحدث با�صم القي���ادة املركزية االأمركية، بيل 
اأورب���ان، يف بي���ان: "الوالي���ات املتحدة تنق���ل اأنظمة 
دفاعية اإىل العراق حلماية العراقين وقوات التحالف 
ال���دويل والق���وات االأمركي���ة من التهدي���دات اجلوية 
املتنوعة الت���ي �صهدتها قواعد عراقي���ة ت�صت�صيف تلك 

القوات".
وق���ال م�صوؤول اأمريكي، اأم����س، مل تك�صف عن هويته، 
اإن معلوم���ات املخابرات االأمريكي���ة ت�صر اإىل هجوم 
حمتمل تدعمه اإيران على القوات واملن�صاآت االأمريكية 
يف الع���راق واأن���ه �صيك���ون هجوم���ا لي����س عل���ى غرار 
الهجوم ال�صاروخي الذي �صنته طهران يف العراق يف 

كانون الثاين الفائت.
واأ�ص���اف امل�ص���وؤول اأن املخاب���رات االأمركي���ة تتب���ع 
خيوطا من���ذ فرتة ب�صاأن هجوم حمتم���ل ت�صنه اإيران، 
اأو قوى تدعمها اإيران، ومل يك�صف امل�صدر عن توقيت 

الهجوم اأو اأهدافه على وجه الدقة.
وكان الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب قد قال اإن لديه 
معلوم���ات ت�صر اإىل اأن اإي���ران اأو وكالءها يخططون 
لتنفي���ذ هجمات على القوات واملمتلكات االأمريكية يف 
العراق، مهددا اأن طهران �صتدفع ثمنا باهظا اإن وقعت 

هذه الهجمات.
وكت���ب ترام���ب يف تغريدة على ح�صاب���ه عرب )تويرت( 
االأربعاء "بن���اء على معلومات، فاإن اإيران اأو وكالءها 
يخطط���ون لتنفي���ذ هجم���ات مت�صل�صل���ة عل���ى القوات 
واملمتل���كات االأمريكية يف العراق"، م�صيفا "اإذا حدث 

ذلك، اإيران �صتدفع ثمنا باهظا للغاية".
وت�صاع���د التوتر بن وا�صنطن وطه���ران، عقب اإعالن 
وزارة الدف���اع االأمريكي���ة )البنتاغ���ون(، تنفيذ �صربة 
جوي���ة بالقرب م���ن مطار بغداد ال���دويل، مطلع العام، 
اأ�صف���رت ع���ن مقت���ل قائ���د فيل���ق القد����س يف احلر����س 
الث���وري، اللواء قا�صم �صليم���اين، ونائب رئي�س هيئة 
احل�ص���د ال�صعب���ي يف الع���راق، اأب���و مه���دي املهند�س، 

واآخرين.
وردا عل���ى ه���ذا الهج���وم، ا�صتهدف���ت اإي���ران قواع���د 

ع�صكرية ت�صم قوات اأجنبية واأمريكية يف العراق.

وا�شنطن تن�شر ثاين منظومة دفاع جوي 
يف عني الأ�شد خالل 24 �شاعة



 بغداد / المدى

عكف���ت ن�س���اء من المكون االيزي���دي، في داخل مخيمات الن���زوح القابعات 
فيها منذ 6 �سنوات، بعد نجاتهن من االإبادة على يد تنظيم داع�ش االإرهابي 
في �سمالي العراق، على اإنجاز عمل اإن�ساني ي�سهم في الق�ساء على فيرو�ش 
كورون���ا الم�ستجد، واإنق���اذ اآالف النازحين. و�س���رح النا�سط، وال�سحفي 
االيزيدي، مي�سر االآداني، لمرا�سلة )�سبوتنيك(، اأن عددا من ن�ساء �سنجار، 
النازحات، في مخيم "قاديا" الكائن في مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك 
في اإقليم كرد�ستان، قمن بخياطة اأكثر من 2000 كمامة، بعد نفاد الكمامات 

من ال�سيدليات الحكومية، والخا�سة في اأغلب مدن البالد، واالإقليم.
واأو�س���ح االآدان���ي، اأن الن�ساء النازح���ات، قمن بتوزيع الكمام���ات مجانا، 
للنازحين داخل المخيم الذي ي�سم نحو 16 األف نازح، وثالثة اآالف كرفان 

جميعهم من ق�ساء �سنجار.
ون���وه النا�سط االيزي���دي، اإلى اأن تل���ك الن�ساء النازحات ق���د يكون تنظيم 
"داع����ش" االإرهاب���ي، ق���د قت���ل اأزواج واأبناء بع�سه���ن، وبينهن من لديه 
فتي���ات ناجيات، واأخريات مختطفات من اللوات���ي اقتادهن التنظيم �سبايا 

وجاريات للمتاجرة بهن في اأ�سواق النخا�سة، ما بين العراق، و�سوريا.
وح�سل���ت الن�س���اء االيزيدي���ات النازحات، عل���ى القما�ش لعم���ل الكمامات 
م���ن المنظمات االإن�ساني���ة، الأجل حماي���ة القابعين في المخي���م الذي ي�سم 
النازحين م���ن ق�ساء �سنجار، والمجمعات والق���رى التابعة له، في �سمالي 
الع���راق، من تف�سي فيرو�ش كورونا الذي اأ�ساب اأكثر من 100 �سخ�ش في 

مناطق متفرقة من اإقليم كرد�ستان.
يذكر اأنه في الثالث من اآب عام 2014 اجتاح تنظيم داع�ش االإرهابي، ق�ساء 
�سنج���ار، والنواحي والقرى التابعة له، ف���ي غرب المو�سل، مركز نينوى، 
�سمالي العراق، ونفذ اإب���ادة وجرائم �سنيعة بحق المكون االإيزيدي، بقتله 
االآباء واالأبناء والن�ساء، من كبار ال�سن وال�سباب واالأطفال بعمليات اإعدام 
جماعية ما بين الذبح والرمي بالر�سا�ش ودفنهم في مقابر جماعية مازالت 
تكت�سف، واقت���اد اآالف الن�ساء والفتيات �سباي���ا وجاريات لعنا�سره الذين 
ا�ستخدم���وا �ستى اأن���واع العنف والتعذيب ف���ي اغت�سابه���ن دون ا�ستثناء 

حتى ال�سغيرات باأعمار الثامنة والتا�سعة وحتى ال�سابعة وال�ساد�سة.
ال���ى ذلك اأعلنت جامعة الب�سرة نجاحها في اإنتاج مادة "الو�سائط الناقلة" 
الم�ستخدمة للك�سف عن فيرو�ش كورونا الم�سبب لمر�ش )كوفيد-19(، ما 

يعني اإمكانية اإنتاج تلك المادة محليا.
وكان الع���راق ي�ست���ورد م���ادة الو�سائ���ط الناقل���ة باأ�سعار مرتفع���ة بالعملة 
ال�سعب���ة قب���ل ان يت���م اإنتاجه���ا ف���ي الب�س���رة بدع���م م���ن منظم���ة ال�سح���ة 

العالمية.
وا�ستح���دث الفري���ق البحث���ي في كلي���ة ال�سيدل���ة باال�سافة اإل���ى الو�سائط 
الناقل���ة وفي غ�س���ون ع�سرة اأي���ام من�س���ة اإلكترونية عملت عل���ى م�ساعدة 

دوائر �سحة المحافظات في الك�سف المبكر عن الفيرو�ش.
في ال�سياق ذاته، اأعلنت ال�سلطات، ام�ش الجمعة، عن بدء مرحلة "احتواء 

وانح�سار" فيرو�ش كورونا في البالد.
وق���ال مدير دائرة �سح���ة الر�سافة في العا�سمة بغ���داد الدكتور عبد الغني 
�سع���دون ال�ساع���دي، اإن "مرحلة احتواء وانح�س���ار فيرو�ش كورونا بداأت 

في البالد".
واأعلن���ت وزارة ال�سحة، ارتف���اع اإجمالي �سحايا كورونا ف���ي العراق اإلى 

772 اإ�سابة منها 54 وفاة و202 حالة تعافي.
وتوقف���ت الدرا�س���ة ب�س���كل عام ف���ي العا�سمة بغ���داد ومحافظ���ات العراق، 
اإث���ر تعطي���ل ال���دوام الر�سم���ي وفر�ش حظ���ر �سام���ل للتج���وال ال�سيما في 
العا�سمة بغداد، على راأ�ش قرارات عدة للوقاية من تف�سي فيرو�ش كورونا 

الم�ستجد.
يذك���ر اأن مجل�ش الوزراء ق���د قرر في وقت �سابق، تمديد حظر التجوال في 

عموم البالد حتى 11 من ني�سان الجاري.

 بغداد / المدى

اأعلنت خلية الإعالم الأمني، 
ام�س الجمعة، مقتل عن�صرين 

من الجي�س العراقي واإ�صابة 
3 اآخرين بانفجار عبوة 

نا�صفة في نينوى �صمالي 
البالد . وقالت الخلية في 

بيان: "ا�صت�صهاد مقاتلين 
اثنين وجرح ثالثة اآخرين 

من الفوج الثالث باللواء 51 
الفرقة 14 بانفجار عبوة 

نا�صفة على عجلة كانت تقلهم 
على الطريق العام في ناحية 

قراج التابعة لق�صاء مخمور 
خالل التحاقهم اإلى وحداتهم 

الع�صكرية".

الدف���اع  با�س���م وزارة  الناط���ق  وكان 
العراقي���ة، يحيى ر�س���ول، قد اأكد يوم 
االأربع���اء الما�س���ي، ع���دم وج���ود اأي 
تاأثي���ر الن�سح���اب الق���وات االأمريكية 
م���ن قواع���د ع�سكري���ة في الب���الد على 
االأمن و�سير العمليات الع�سكرية �سد 
فل���ول تنظي���م داع�ش االإرهاب���ي، فيما 
اأ�س���ار اإل���ى اأن فيرو����ش "كوفيد 19" 
المعروف با�س���م )كورونا الم�ستجد( 
قلل من خطر التنظيم". وقال ر�سول، 
ان "الجي����ش العراقي ه���و من يم�سك 
االأر����ش وهو من قات���ل تنظيم داع�ش 
االإرهاب���ي، وه���و من ح���رر االأرا�سي 
العراقية. الي���وم اأ�سبحت لدينا قدرة 
كبي���رة وجهوزي���ة عالي���ة لمالحقة ما 
تبقى من ع�سابات داع�ش االإرهابية"، 
موؤكدا اأن���ه "لي�ش هناك اأي تاأثير لهذا 

االن�سحاب".
واأردف: "كما ترون عملنا جدي في كل 
االأوقات وحتى عندما قاتلنا ع�سابات 
داع�ش من قاتل ومن حرر االأر�ش هي 

القوات الم�ستركة العراقية".
وكان���ت خلي���ة االع���الم االمن���ي، ق���د 
اعلن���ت، االربع���اء، ع���ن ا�ساب���ة اآم���ر 
كتيب���ة ومقت���ل منت�س���ب ف���ي ال�سرطة 
االتحادي���ة بانفج���ار عبوة ف���ي جبال 

مكحول.
وقال���ت الخلية ف���ي بي���ان اإن "قواتنا 
االمنية توا�س���ل تطهير االأرا�سي من 

مخلف���ات ع�سابات داع����ش االإرهابية 
وم���ن بينه���ا �سل�سل���ة جب���ال مكحول، 
وخ���الل قيام ق���وة من كتيب���ة هند�سة 
ب ال�سرط���ة  الثالث���ة  الفرق���ة  مي���دان 
االتحادي���ة برفع عب���وة نا�سفة عبارة 
عن جليكان �سعة 5 لتر، انفجرت هذه 

العبوة".
واأ�ساف اأن العبوة "ادت الى ا�ست�سهاد 
منت�س���ب واإ�ساب���ة اآم���ر الكتيبة وهو 
�ساب���ط برتب���ة عمي���د و�ساب���ط اآخ���ر 

برتبة نقيب ومنت�سبين اثنين".
الى ذل���ك نفذت قي���ادة قاط���ع عمليات 
ديالى للح�سد ال�سعبي، ام�ش الجمعة، 
عملية دهم وتفتي�ش في منطقة النفط 

خانة �سرقي ديالى.
وق���ال الح�سد ال�سعب���ي في بيان تلقت 
)الم���دى( ن�سخة منه اإن، "قيادة قاطع 
عمليات ديالى للح�سد ال�سعبي متمثلة 
ف�س���ال  و23،  و20،  االأول  باالألوي���ة 
عن المديري���ات والمعاونيات التابعة 
العملي���ات،  م���ن  كل  وه���ي  للح�س���د 
المتفج���رات،  الهند�س���ة،  الطباب���ة، 
اللوج�ستي، مقاومة الدروع، االعالم، 
�ساركت بتنفيذ عملية �سباح اليوم في 
منطق���ة النف���ط خانة جن���وب خانقين 

�سرقي ديالى".
واأ�سافت الهيئة في بيانها اأن "العملية 
ته���دف للق�ساء على فل���ول داع�ش في 

تلك المنطقة وتاأمينها بالكامل".

وكانت قيادة عملي���ات ديالى للح�سد، 
الخمي����ش، قد انه���ت عملياتها جنوب 

غرب خانقين بتطهير13 كم.
وذكر بيان الإعالم الح�سد اأن "العملية 
التي نفذتها قيادة قاطع عمليات ديالى 
للح�س���د ال�سعبي جنوب غرب خانقين 
انته���ت بتطهي���ر13 ك���م م���ن �سيط���رة 
الم�سقفات باتجاه منطقة حلوالن من 

دون اأي خ�سائر تذكر".
ال���ى ذلك، اأك���د رئي����ش اأركان الجي�ش 
الفري���ق اأول الركن عثم���ان الغانمي، 
الخمي����ش، عدم ت�سجي���ل اإ�سابات في 
�سف���وف الجي�ش بفيرو����ش كورونا، 
فيم���ا �س���دد رئي����ش مجل�ش ال���وزراء 
المكل���ف عدن���ان الزرف���ي عل���ى اأهمية 
ا�ستكمال ت�سليح الجي�ش العراقي من 

قبل الدول الكبرى.
وذكر بيان لمكتب الزرفي، اأن "االأخير 
ا�ستقبل رئي�ش اأركان الجي�ش الفريق 
اول الرك���ن عثمان الغانم���ي، وجرى 
خالل اللق���اء بحث االو�س���اع االمنية 
الت���ي ي�سهده���ا البل���د"، مو�سح���ا اأن 
العمليات  ع���ن  قدم عر�سا  "الغانم���ي 
الت���ي تقوم به���ا القطع���ات الع�سكرية 
لمالحق���ة ما تبقى م���ن فلول ع�سابات 
داع����ش االرهابية والتن�سي���ق الكامل 

بين جميع القطعات".
واأكد الغانم���ي وفقا للبيان "ا�ستمرار 
للع�ساب���ات  للت�س���دي  العملي���ات 

والق�س���اء عليه���ا ا�سافة ال���ى تدريب 
ق���وات  الق���وات الم�سلح���ة م���ن قب���ل 

التحالف الدولي لتطوير قدراتها".
كم���ا اأكد رئي�ش اركان الجي�ش "اتخاذ 
لقواتن���ا  الوقائي���ة  التدابي���ر  كاف���ة 
الم�سلح���ة والتي ادت للحف���اظ عليها 
م���ن جائح���ة كورون���ا وع���دم وج���ود 

ا�سابات فيها".
م���ن جانبه �سدد الزرف���ي على "اأهمية 
ا�ستكم���ال ت�سلي���ح الجي����ش العراقي 
والعم���ل  الكب���رى  ال���دول  قب���ل  م���ن 
الج���دي لتطوير قدرات���ه وتدريبه بما 
يع���زز م���ن امكانياته ف���ي حماية البلد 
وابناء �سعبنا"، م�سيدا ب�"االجراءات 
المتخذة لحماية قواتنا الم�سلحة من 
جائحة كورون���ا واهمي���ة اال�ستمرار 
باتباع التعليم���ات والو�سايا من قبل 

الجهات المخت�سة".
وف���ي �سياق مت�سل، قال مكتب رئي�ش 
ال���وزراء المكل���ف ف���ي بي���ان اآخ���ر ان 
االخي���ر "ا�ستقب���ل بمق���ر اإقامت���ه ف���ي 
بغداد نائب قائ���د العمليات الم�ستركة 
الفريق الرك���ن عبد االأمير ي���ار الله"، 
خ���الل  اطل���ع  "الزرف���ي  ان  مبين���ا 
اللق���اء على تط���ورات المل���ف االأمني 
والع�سك���ري خ�سو�سا م���ع ان�سحاب 
جزء م���ن ق���وات التحال���ف الدولي"، 
موؤكدا "اأهمية اإكمال جهوزية القوات 
العراقية بكاف���ة �سنوفها واإيالء ملف 

االإره���اب االهتم���ام الم�س���دد واإدام���ة 
اليقظ���ة والحذر م���ن تهدي���دات بقايا 
تنظي���م داع����ش، ال���ى جان���ب الم�سي 
قدم���ا ف���ي اإخ���الء المدن م���ن التواجد 
الع�سكري وت�سليم المهام الى القوات 

االأمنية".
و�س���دد الزرف���ي عل���ى "�س���رورة دعم 
وتطوير القوات الم�سلحة بما يجعلها 
ق���ادرة على الدفاع ع���ن �سيادة الوطن 

وحماية ال�سعب".
من جهت���ه، قدم الفريق يار الله �سرحا 
مف�سال عن مجم���ل التحديات االأمنية 
في عموم البالد والدور الطارئ الذي 
ت�سطل���ع ب���ه الق���وات الم�سلح���ة ف���ي 

مواجهة اأزمة تف�سي وباء كورونا".
الى ذل���ك اأعل���ن �سكرتير القائ���د العام 
للقوات الم�سلحة الفريق الركن محمد 
البياتي، ام�ش الجمعة، عن تخ�سي�ش 
700 حافل���ة لنق���ل المنت�سبي���ن خالل 

تمتعهم باالجازة الدورية.
وق���ال البيات���ي ف���ي بي���ان اإن "وزارة 
النق���ل تخ�س����ش 700 حافل���ة )با�ش 
االأجه���زة  منت�سب���ي  لنق���ل  ركاب( 
الع�سكري���ة واالأمني���ة خ���الل تمتعه���م 

باالجازة الدورية".
وت�سه���د بغ���داد والمحافظ���ات حظرًا 
اإج���راءات  �سم���ن  للتج���وال  �سام���اًل 
فايرو����ش  مواجه���ة  ف���ي  الحكوم���ة 

كورونا.
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رئي�س الأركان: مل ن�صجل 
اإ�صابات يف �صفوف اجلي�س 
بفريو�س كورونا

تتقدم موؤ�ص�صة املدى 
لالإعالم والثقافة والفنون باأحرِّ التعازي 

لعائلة ال�صخ�صية الوطنية وع�صو جمل�س العمل العراقي الأ�صبق 

اين  ال�سيد عبد العزيز مو�سى علي اجل�سّ
 الذي توفـي يف لندن 

الذكر الطيب للفقيد الراحل الذي كان مثاًل لل�صخ�صية 
الوطنية  امللتزمة

وال�صرب وال�صلوان لعائلته وزمالئه وحمبيه

ًة  َيّ َيًة َمْر�صِ ِك َرا�صِ ُة اْرِجِعي اإَِل َرِبّ ْف�ُس امْلُْطَمِئَنّ ُتَها الَنّ )) َيا اأََيّ

 

ِتي(( َفاْدُخِلي يِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ
�صدق اهلل العلي العظيم 

))اإنا هلل واإنا اإليه راجعون((  

اين فقيدها املغفور له باإذن اهلل   تنعى عائلة اجل�صّ

اين  ال�سيد عبد العزيز مو�سى علي اجل�سّ
الذي وافته املنية �صباح يوم اجلمعة  املوافق 2020/4/3     

واملرحوم زوج ال�صيدة اأعيان حمدان اجلرناوي ووالد كل من �صعد  وي�صار واإيزي�س 
حممد  ال�صيد  واملرحوم  اين  اجل�صً علي  مو�صى  الرزاق  عبد  ال�صيد  من  كل  و�صقيق 

مو�صى علي اجل�صاين واملرحوم ال�صيد �صياء مو�صى علي اجل�صاين. 
�صائلني العلي القدير اأن يتغمده بوا�صع رحمته .

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
رحم اهلل من قراأ �صورة الفاحتة على روحه الطاهرة...

�صنوافيكم مبوعد الدفن لحقًا...
ونظًرا للظروف ال�صحية العامة احلالية تقبل التعازي عرب الهاتف. 

عائلة الفقيد

ي�����ة  تع�ز

فخري كرمي
رئي�س موؤ�ص�صة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

اإيزيديات ي�سنعن 
داخل  "الكمامات" من 

خميمات النزوح

جامعة الب�صرة تعلن نجاحها في 
اإنتاج و�صائط لك�صف كورونا

م اهلل الرحمن الرحيم ِب�صْ

مفارز لفح�ص اجلنود قبل التحاقهم ... عد�سة: حممود روؤوف
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 ذي قار / ح�سني العامل

ك�س���ف نا�سط���ون ومواطن���ون يف حمافظ���ة ذي 
ق���ار ي���وم االربع���اء )االول م���ن ني�س���ان 2020( 
ع���ن االو�س���اع املاأ�ساوي���ة الت���ي تعي�سه���ا اال�سر 
الفق���رة وحمدودة الدخل يف ظل حظر التجوال 
الذي فر�سته احلكوم���ة العراقية لتفادي خماطر 
انت�س���ار وب���اء الكورون���ا، وفيما بين���وا ان قرار 
حظر التج���وال بات يفر����ض ح�س���ارًا اقت�ساديًا 
قا�سي���ًا عل���ى ال�سرائ���ح املذكورة ويدف���ع بالكثر 
منه���ا اىل طلب املعون���ة واالغذية م���ن اجلران، 
دع���وا اىل توزي���ع منحة مالية طارئ���ة وح�س�ض 
متويني���ة ا�سافية لكل ا�سرة عراقي���ة ال تتقا�سى 

راتبا من الدولة.
وق���ال ع�سو اجلماعة املطلبي���ة عدنان عزيز دفار 
ال�سع���داوي ل�)امل���دى( ان "الق���رارات احلكومية 
يف ظل ازمة الكورونا هي قرارات ادارية فوقية 
مقطوعة ال�سلة بالواقع كونها مل تاأخذ باحل�سبان 
االو�ساع االقت�سادية للفقراء وحمدودي الدخل 
ومل توف���ر لهم حت���ى اب�سط مقوم���ات ومتطلبات 
احلياة عند فر����ض حظر التجوال وحرمانهم من 
م�س���در قوته���م اليومي"، مبين���ا ان "قرار فر�ض 
حظر التجوال وان كان اجراء حكومي �سروري 
وُملح���ا لتفادي انت�س���ار خماطر وب���اء الكورونا 
لكن���ه يبقى قرارا اع���رج ما مل يق���رن باإجراءات 
اخ���رى تن�س���ف ال�سرائ���ح املت�س���ررة وتوفر لها 
احلد االدنى م���ن احلاجات اال�سا�سي���ة واالغذية 
والنفقات اليومية التي ت�ساعدهم يف البقاء على 

قيد احلياة ".
وا�س���اف ال�سعداوي ان "ازم���ة الكورونا دخلت 
�سهره���ا الث���اين واحلكوم���ة مل تتخ���ذ اي اجراء 
طارئ للتخفيف من معاناة ال�سرائح االجتماعية 
الت���ي حرمتها االزمة م���ن م�سدر رزقه���ا الوحيد 
وفاقمت م���ن معاناتها"، مبين���ا ان "معظم اال�سر 
املح���دود  الدخ���ل  وذوي  واالج���راء  الفق���رة 
والعامل���ن يف القط���اع اخلا����ض مطل���وب منهم 
نفقات يومية وبدالت ايج���ار �سواء مل�ساكنهم اأو 
للمحال املوؤج���رة ف�سال عن املتطلب���ات احلياتية 

االخرى".
وا�سار ع�سو اجلماعة املطلبية اىل ان "احلكومة 
العراقي���ة و�سع���ت اال�س���ر الفق���رة يف مواجهة 

العوز واحلرمان من دون ان متد لها يد العون"،  
حالي���ا  مت���ر  الت���ي  ال���دول  "كل  ان  اىل  منوه���ا 
بازم���ة الكورون���ا اتخذت خط���وات عملية توؤمن 
املتطلب���ات احلياتي���ة ملواطنيه���ا وه���م يف داخل 
م�ساكنه���م وبذلك حتقق لها االلت���زام التام بقرار 
فر�ض حظ���ر التجوال وحتجي���م خماطر انت�سار 

وباء الكورونا".
وتاب���ع ال�سعداوي ان "هذه االزم���ة ك�سفت مدى 
�سعف وتخبط احلكومة العراقية يف ادارة البالد 
وعرته���ا متاما، ف���كل قراراته���ا م���ن دون درا�سة 
م�سبق���ة وهي عبارة عن ا�سق���اط فر�ض وحمالت 
اعالمية"، م�س���را اىل ان "البنى التحتية ملجمل 
املوؤ�س�س���ات احلكومية منهارة ومردية والطبقة 
ال�سيا�سية ال متتلك حتى قاعدة البيانات املطلوبة 

مل�ساعدتها يف اتخاذ القرار".
وع���ن دور امل�ساع���دات اخلري���ة الت���ي تقدمه���ا 
بع�ض املوؤ�س�سات اخلرية واملنظمات املجتمعية  
ق���ال ع�س���و اجلماع���ة املطلبي���ة ان "جمم���ل هذه 
حم���دودة  جمموع���ات  اىل  ت�س���ل  امل�ساع���دات 
م���ن املجتم���ع وال تغط���ي حاج���ة اجلمي���ع وهي 
غ���ر كافية وال توف���ر �سوى قوت ي���وم واحد اأو 
يومن مل���ن يح�سل عليها"، واردف ان "ما تقدمه 
املوؤ�س�س���ات واملنظم���ات هو جه���د م�سكورة عليه 
لكن���ه ال يعف���ي احلكوم���ة والدول���ة العراقية من 

واجباتها  اال�سا�سية يف الظروف الطارئة".

ب���وزارة  االج���در  "كان  ال�سع���داوي  وا�س���اف 
ا�سافي���ة  متويني���ة  ح�س���ة  ت���وزع  ان  التج���ارة 
وم���واد اغاثي���ة وارزاق جاف���ة وبقولي���ات ف�سال 
ع���ن املعقمات وم�ساحي���ق التنظي���ف متا�سيا مع 
متطلب���ات االزم���ة واج���راءات حظ���ر التجوال"، 
وا�ست���درك "لكن  ما يثر الغ�سب هو ان الوزارة 
مل ت���وزع �سوى ال���رز والطحن فق���ط  خالل هذا 

ال�سهر )اآذار (".
وا�سار ع�س���و اجلماعة املطلبية اىل ان "البع�ض 
م���ن افراد اال�سر الفقرة اخ���ذ يتجه اىل الت�سول 
اجل���ران"،  م���ن  واالغذي���ة  املعون���ة  طل���ب  اأو 
وت�ساءل "اي���ن خطط احلكومة للط���وارئ واين 

موازنة الطوارئ؟".  
وتاب���ع ال�سعداوي ان "كل ا�سرة يف حمافظة ذي 
ق���ار هي االن بحاج���ة اىل م�ساعدة  كون معدالت 
الفق���ر يف املحافظ���ة تتجاوز حاجز ال���� 40 باملئة 
وت�سكل اال�سر الت���ي تعي�ض حتت خط الفقر فيها 

اكرث من ربع ال�سكان".   
ح�س���ن  عل���ي  املواط���ن  ي���رى  جانب���ه  وم���ن 
االزيرجاوي ان "الكثر من اال�سر الفقرة وذوي 
الدخ���ل املح���دود مل يلتزم���وا كث���را باإج���راءات 
حظر التجوال، فهم غالبا م���ا يجازفون بحياتهم 
للح�سول على قوت يومه���م"، مبينا ان "الفقراء 
ح���ن ال ي���رون هن���اك فرق���ا ب���ن امل���وت بوب���اء 
الكورون���ا واملوت م���ن اجلوع فه���م �سيجازفون 
بحياته���م من اج���ل توفر لقمة العي����ض الأطفالهم 

."
م�س���را اىل ان���ه "ي�ساه���د يومي���ا ع���دة ح���االت 
لن�سوة ورجال فق���راء ي�ساألون عن اماكن توزيع 
ه���ذه  "ع���دد  ان  مبين���ا  اخلري���ة"،  امل�ساع���دات 
احل���االت اخذ يزداد كل ي���وم وان اال�سر الفقرة 
مت���ر حالي���ا يف حالة غ���ر م�سبوق���ة م���ن الياأ�ض 

القاتل".
ان  االزيرج���اوي  ق���ال  للح���ل  مقرحات���ه  وع���ن 
طارئة  منحة  توزي���ع  تتطلب  الراهنة  "املرحل���ة 
ل���كل ا�س���رة عراقية فق���رة وحم���دودة الدخل ال 
تتقا�س���ى راتبا من الدولة عل���ى ان ال تقل املنحة 
عن 300 الف دينار"، وا�ساف وان "تقوم وزارة 
التجارة بتوزيع ح�سة متوينية كاملة مع اإ�سافة 
البقولي���ات واملعجون والبي�ض وم���واد التعقيم 

املطلوبة للوقاية من وباء الكورونا ".

ويف حدي���ث �ساب���ق ل�)امل���دى( دع���ا مدي���ر ع���ام 
دائ���رة �سح���ة ذي ق���ار الدكت���ور عب���د احل�س���ن 
اجلاب���ري "اجلهات احلكومي���ة العليا اىل ايجاد 
بدائ���ل منا�سب���ة مل�ساع���دة ال�سرائ���ح الفقرة يف 
توف���ر قوته���ا اليوم���ي حت���ى ال تت�سب���ب بخرق 
حظ���ر التجوال وبالت���ايل تفاقم خماط���ر انت�سار 
الكورون���ا"، م�س���را اىل ان "دواف���ع خرق حظر 
التج���وال تع���ود مبعظمها اىل حاج���ة املواطنن 
وال�سيما العاملن يف القطاع اخلا�ض وا�سحاب 
الب�سطي���ات وامله���ن احلرة لتوف���ر م�سدر عي�ض 
لهم والأ�سرهم وه���ذه الدوافع لها اآثارها ال�سلبية 

على االلتزام باحلظر".
واردف اجلاب���ري ان "حظ���ر التج���وال وان كان 
يت�سب���ب باأ�س���رار مادية على ال�سرائ���ح والفئات 
االجتماعي���ة حم���دودة الدخ���ل والفق���رة اال ان 
فوائ���ده االيجابي���ة اك���ر بكث���ر كون���ه يحم���ي 

املجتمع من خماطر انت�سار الوباء".
وك�سف���ت دائرة �سحة ذي قار ي���وم الثالثاء )31 
اآذار 2020( ان م�ستوى االلتزام بحظر التجوال 
مبر����ض  اال�ساب���ة  انت�س���ار  لتف���ادي  املفرو����ض 
الكورونا ي�سكل 80 باملئة يف املحافظة املذكورة 
الت���ي ت�سنف �سم���ن املحافظ���ات العراقية االقل 

ا�سابات بالكورونا".
وفيما اكدت ت�سجيل خم�ض ا�سابات موؤكدة فقط 
من���ذ ظه���ور املر����ض حت���ى االن، ا�س���ارت اىل ان 
ارتف���اع الوعي مبخاطر الكورون���ا زاد من اقبال 

املراجعن ورفع اعداد احلاالت امل�ستبه بها.
وكان���ت دائرة �سحة ذي ق���ار اعلنت يوم االثنن 
)9 اآذار 2020( ع���ن اتخ���اذ جملة من االجراءات 
الوقائي���ة ملنع انت�سار مر����ض كورونا، وذلك بعد 
ت�سجي���ل اول حالة ا�سابة باملر�ض لرجل �ستيني 
عائ���د م���ن اي���ران قب���ل 20 يوم���ا، وفيم���ا اك���دت 
تخ�سي�ض ثالثة مواقع للحجر والعزل ال�سحي، 
املحافظ���ة  اىل  االجان���ب  دخ���ول  من���ع  ق���ررت 

املذكورة.
وكان���ت وزارة ال�سح���ة العراقي���ة، اعلن���ت ي���وم 
االثنن )30 اآذار 2020(، ارتفاع عدد االإ�سابات 
بفرو����ض كورون���ا يف عم���وم الع���راق اإىل 630 
حالة، والوفيات اإىل 46، اأما حاالت ال�سفاء 125، 
موؤك���دة ت�سجي���ل 83 اإ�ساب���ة جدي���دة بفرو����ض 

كورونا امل�ستجد خالل اليوم املذكور.

 متابعة املدى 

اأف���اد مدي���ر عام �سح���ة بغ���داد الر�ساف���ة عبد 
الغن���ي ال�ساع���دي، ام�ض اجلمع���ة، با�ستمرار 
الت���زام املواطنن بحظ���ر التج���وال واحلجر 

املنزيل.
وقال ال�ساع���دي يف بيان تلقت �سبكة رووداو 
االإعالمية ن�سخ���ة منه، اإن "قلة عدد اال�سابات 
بفرو����ض كورونا يف الر�ساف���ة ب�سكل خا�ض 
والع���راق ب�س���كل ع���ام، يعني دخولن���ا مرحلة 

انح�سار املر�ض".
 واأ�س���اف اأن "املطل���وب ا�ستم���رار املواطنن 
بحظر التجوال واحلجر املنزيل لك�سر �سل�سلة 
الفرو�ض، والذي اأثبت جناحه"، مو�سحًا اأن 
"املطل���وب كموؤ�س�سات �سحي���ة، هو االنتقال 
من مرحلة الدف���اع، التي كنا فيها ننتظر قدوم 
املواطن ال���ذي يحمل املر�ض وت�سخي�سه، اإىل 
مرحل���ة الهج���وم لر�س���د احلاالت، م���ن خالل 
خ���روج الفرق واملالكات ال�سحية اإىل املناطق 
الأخ���ذ عينات م���ن املواطنن به���دف ت�سخي�ض 

اال�سابات".
و�س���دد ال�ساع���دي عل���ى اأن "املرحل���ة املقبل���ة 
بحظ���ر  بااللت���زام  ا�ستمرين���ا  واذا  حا�سم���ة، 
التج���وال والر�س���د الوبائ���ي �سيك���ون هنالك 
انح�سار كبر للوباء"، مبينًا اأنه "وبعد انتهاء 
م���دة حظ���ر التج���وال، واذا ا�ستم���رت االرقام 
بالتناق����ض، �سيك���ون هنالك اع���ادة نظر ورفع 
جزئي حلظر التجوال، م���ع بع�ض التو�سيات 

ال�سحية الواجب االلتزام بها".
كب���ر  "ح���دوث انح�س���ار  ال�ساع���دي  وتوق���ع 
للمر����ض يف العراق، والذي يعتمد على التزام 
املواطنن باحلظر"، مرجحًا اأن "يكون ال�سهر 
املقبل مرحلة االنح�سار �سبه الكامل للفرو�ض، 
وبعدها با�سب���وع او ا�سبوعن النتهاء املر�ض 

من البالد نهائيًا".
من جه���ة اخرى علقت منظمة ال�سحة العاملية، 
اجلمع���ة، عل���ى تقرير لوكال���ة "رويرز" �سكك 
بح�سيل���ة امل�ساب���ن بفرو����ض "كورونا" يف 

العراق.
وقال ممثل املنظمة يف العراق اأدهم اإ�سماعيل 
يف ت�سري���ح تابعته )امل���دى( ام�ض اجلمعة  اإن 
العاملية متواج���د يف جميع  ال�سح���ة  "فري���ق 
املخت���رات التابعة لوزارة ال�سحة، وال يوجد 
اأي تزوير يف االأعداد ب�ساأن امل�سابن بفرو�ض 

كورونا".
واأ�س���اف اإ�سماعي���ل، اأن "احلكوم���ة العراقية 
التزم���ت بتو�سي���ات ال�سحة العاملي���ة ما جعل 
عدد االإ�سابات قلياًل مقارنة بالدول االأخرى".

و�سّكك���ت وكالة روي���رز لالأنب���اء، اخلمي�ض، 
باالأرق���ام املعلنة م���ن قبل احلكوم���ة العراقية 

ب�ساأن اإ�سابات كورونا.
وقال���ت الوكال���ة يف خ���ر اأوردت���ه وتابعت���ه 
"ثالث���ة  اإن  )امل���دى( ام����ض االول اخلمي����ض  
اأطب���اء م���ن امل�ساركن ب�سكل وثي���ق يف عملية 
اإجراء االختبارات لر�سد االإ�سابات بفرو�ض 
كورونا وم�سوؤول يف وزارة ال�سحة العراقية 
وم�س���وؤول �سيا�سي كبر، قالوا اإن عدد حاالت 
االإ�ساب���ة املوؤك���دة بكوفي���د19- يف���وق باآالف 

الرقم املعلن وهو 772".
واأ�ساف���ت، "طلبت امل�سادر عدم ذكر اأ�سمائها. 
واأم���رت ال�سلط���ات العراقية الطواق���م الطبية 
بعدم احلديث لو�سائ���ل االإعالم"، م�سرة اإىل 
اأن���ه "مل يت�سن الو�سول بعد ل���وزارة ال�سحة 
العراقية، امل�سدر الر�سمي الوحيد للمعلومات 

عن عدد امل�سابن والوفيات بفرو�ض كورونا، 
للتعليق على االأمر".

وبح�سب الوكالة فاإنه "اأر�سلت رويرز ر�سائل 
�سوتية ون�سية ت�ساأل املتحدث با�سم الوزارة 
عن الع���دد الفعل���ي للحاالت املوؤك���دة واإن كان 

اأعلى من املعلن واإذا كان كذلك فلماذا؟".
الذي���ن  الثالث���ة  االأطب���اء  "لك���ن  وتابع���ت: 
يعمل���ون يف ف���رق طبي���ة ت�ساع���د يف اختب���ار 
احل���االت امل�ستب���ه باإ�سابتها يف بغ���داد قالوا 
اإن ع���دد احل���االت املوؤكدة، ا�ستن���ادا لنقا�سات 
م���ع زمالئه���م الذين يتلق���ون نتائ���ج التحاليل 
اليومي���ة، ي���راوح ب���ن ثالث���ة اآالف وت�سع���ة 
اآالف لك���ن كل واحد منهم ذك���ر تقديرا خمتلفا 

للعدد".
�سح���ة  دائ���رة  اأعلن���ت  مت�س���ل  �سي���اق  ويف 
الب�س���رة، ام�ض اجلمعة، ت�سجي���ل 4 اإ�سابات 

جديدة بفايرو�ض كورونا.
وقال مدير الدائ���رة عبا�ض خلف يف ت�سريح،  
تابعته )امل���دى( اإن "الدائ���رة �سجلت اليوم 4 
ا�سابات جديدة بفايرو����ض كورونا، فيما بلغ 

عدد املتعافن من املر�ض 24 �سخ�سًا".
وا�س���اف ان "عدد الوفيات ج���راء الفايرو�ض 
"العدد الراكمي للحاالت  بلغ 10"، مبينًا ان 
اىل  و�س���ل  امل�ست�سفي���ات  يف  الراقدي���ن  م���ع 

113 حالة حتى �سباح ام�ض".
فيما اأعلنت دائرة �سحة النجف، ام�ض اجلمعة  
ت�سجيل 9 اإ�ساب���ات جديدة بفرو�ض كورونا 

يف املحافظة.
وقالت الدائرة يف بيان لها،  تلقت املدى ن�سخة 
من���ه  ن�سخة منه اإنه "مت ت�سجيل )9( اإ�سابات 
جدي���دة بفرو����ض كورون���ا لهذا الي���وم وذلك 
بع���د اإج���راء )124( فح�سًا خمتري���ًا حلاالت 

مالم�سة واأخرى م�ستبه بها".
واأ�ساف اأنه "توزعت احل���االت: ثمان حاالت 
مالم�س���ة حلالة موجب���ة م�سخ�س���ة �سابقًا يف 
امل�سخاب – احل�س���وة، وحالة واحدة م�ستبه 

بها يف النجف – اجلمعية".
وبهذا يرتفع عدد االإ�سابات بفرو�ض كورونا 
يف النج���ف اإىل 141 حال���ة، ومتاثل 41 حالة 
لل�سف���اء، اأم���ا الوفي���ات فه���ي 4 ح���االت، كم���ا 

غادرت حالتان اإىل بالدهما اإيران.
م���ن جانبه اأعلن مدير دائ���رة �سحة الكرخ يف 
العا�سم���ة بغ���داد جا�س���ب احلجام���ي، ام�ض، 

ت�سجيل اإ�سابة جديدة بفرو�ض كورونا.
وقال احلجامي يف من�سور له مبوقع في�سبوك 
اإن���ه "مت ت�سجي���ل اإ�ساب���ة موؤك���دة يف مدين���ة 

ال�سعلة، يف منطقة الدوامن".
ي�س���ار اإىل اأن وزارة ال�سحة يف حكومة اإقليم 

كرد�ستان، اعلنت ام�ض اجلمعة ت�سجيل ثالث 
اإ�سابات جديدة يف حمافظة اأربيل.

وكان���ت دائ���رة �سح���ة الديواني���ة، ق���د اعلنت 
ام����ض اجلمع���ة، موافق���ة وزارة ال�سح���ة على 
ت�سليمه���ا جه���از خا����ض الإج���راء فحو�س���ات 

فرو�ض "كورونا".
ملي���اء  املحافظ���ة،  �سح���ة  مدي���رة  وقال���ت 
احل�سن���اوي اإن "هناك اكتف���اء باأعداد االأطباء 
والك���وادر ال�سحية املوؤهل���ة ملواجهة كورونا 

واليوجد اأي نق�ض يف الكوادر ".
واأ�ساف���ت، اأن "وزارة ال�سح���ة وافق���ت عل���ى 
اخلا����ض   PCR بجه���از  املحافظ���ة  تزوي���د 
بالتحاليل املخترية مل�سابي كورونا، اإ�سافة 
اإىل اأربع���ة اأجه���زة اإنعا����ض رئ���وي ملعاجل���ة 

امل�سابن الراقدين يف امل�ست�سفى".
ي�س���ار اإىل اأن جمم���وع احل���االت امل�سخ�س���ة 
يف الديواني���ة بلغ���ت 7 ح���االت منها 3 حاالت 
اكت�سب���ت ال�سف���اء، فيما تخ�س���ع 3 اأخرى اإىل 

العناية الطبية.
كم���ا �سجلت املحافظة حالة وفاة واحدة لرجل 
كان يعاين م���ن �سرطان الرئة، ومت و�سع عدد 
من االأطب���اء واملمر�س���ن يف احلجر ال�سحي 

بعد مالم�ستهم لبع�ض امل�سابن.
م���ن جه���ة اخ���رى اأعلن���ت وزارة اخلارجي���ة 
العراقية، ارتفاع اأعداد العراقين يف اخلارج، 

امل�سابن بفرو�ض كورونا. 
وق���ال املتحدث با�س���م وزارة اخلارجية اأحمد 
ال�سح���اف، اإنه "مت ت�سجي���ل 37 حالة اإ�سابة 
يف الرنويج، و35 حال���ة يف لو�ض اأجنلو�ض، 
و22 حالة يف ال�سويد، وحالتن يف كندا، و4 
حاالت وفاة منها حالت���ان يف ال�سويد، وحالة 
يف اأملانيا، وحالة يف بريطانيا، الأبناء اجلالية 

العراقية بفرو�ض كورونا".
واأ�س���اف اأن "الع���دد الكل���ي يف عم���وم العامل 
يف   40 بواق���ع  موزع���ة  حال���ة   161 اأ�سب���ح 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة، ويف الرنويج 
37، وال�سوي���د 22، ويف بلجيكا 11، واالأردن 
11، ويف كندا 10، واإيطاليا 7، ويف بريطانيا 
5، ويف النم�س���ا 5، ولبنان 2، ويف هولندا 5، 
ويف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة 2، بينما يف 

االمارات حالة واحدة".
ولف���ت ال�سح���اف اإىل اأن "ح���االت الوف���اة يف 
عم���وم الع���امل بلغ���ت 7 حاالت موزع���ة بواقع 
اثنت���ن يف ال�سوي���د، ويف بريطاني���ا 3، ويف 
هولن���دا حالة واحدة، ومثلها يف اأملانيا، بينما 
بلغت حاالت ال�سفاء يف عموم العامل 4 حاالت 
بواق���ع 2 يف كندا، وواح���دة يف كل من ايران 

واالأردن".

 عامر م�ؤيد

تظه���ر ق�س����ض موؤث���رة كث���رة يف الف���رة احلالي���ة 
وباالخ����ض ملن يعم���ل يف القط���اع ال�سح���ي ال�سيما 

واأنهم يف اخلط االول ملحاربة فايرو�ض كورونا.
ووفقا للقرارات فان موظفي وزارة ال�سحة ي�ستثنون 
من ق���رار حظر التجوال لكن بع�سه���م الميلك و�سيلة 

نقل ت�سل به اىل مكان عمله يف الوقت املطلوب.
هذا االمر مل مينع املمر�سة �سرين نعيم من املواظبة 
على عملها رغم عدم امتالكها ل�سيارة، فقررت القدوم 

بالدراجة الهوائية. 
�سح���ة الك���رخ كتب���ت عنه���ا ان �سرين نعي���م منوذج 
للم���راأة العراقي���ة "ممر�س���ة تقط���ع يومي���ًا ع�س���رات 
م�ست�سف���ى  اإىل  �سكناه���ا  حم���ل  م���ن  الكيلوم���رات 

الرموك بوا�سطة دراجة هوائية". 
تقول املمر�سة الفنية )�سرين نعيم( العالم الوزارة 
اإنه���ا "تقط���ع يومي���ًا بالدراج���ة الهوائي���ة ع�س���رات 
الكيلوم���رات من حم���ل �سكناها يف منطق���ة ال�سعب 
بحان���ب الر�ساف���ة؛ اق�سى مناطق �سرق���ي بغداد اإىل 
م���كان عمله���ا يف م�ست�سف���ى الرم���وك التعليمي يف 

اجلانب اجلنوبي من منطقة الكرخ بالعا�سمة". 
وت�سيف املمر�سة، اإنها "وبعد فر�ض حظر التجوال 
وتقط���ع و�سائل النقل كان اخليار اأن ا�ستقل دراجتي 
الهوائي���ة يف �ساع���ة مبكرة من فج���ر كل يوم الأطوي 
االأزقة ال�سيقة والطرقات الرئي�سة يف جانبي الكرخ 
والر�ساف���ة من بغ���داد حتى ا�س���ل يف الوقت املحدد 
من ب���دء عملي بامل�ست�سفى و�س���ط ت�سجيع من االأهل 

والزمالء يف العمل".
وت�س���ر نعي���م اإىل اأنه���ا تعر�س���ت لكدم���ات وجروح 
يف الوج���ه واالأط���راف ب�سب���ب تعرثها خ���الل قيادة 
الدراجة الهوائية اأثناء رحلة امل�سر من البيت للعمل 
وبالعك����ض ولك���ن حب العم���ل يدفعه���ا لالإ�سرار على 

ا�ستخدام الدراجة الهوائية.
وفور االع���الن عن �سعوب���ة �سري���ن بالو�سول اىل 
اماكن العمل وكيفية حتملها م�سافة الطريق من اجل 
التواجد وامل�ساعدة يف حمارب���ة كورونا فان مواقع 
التوا�س���ل االجتماعي اعترتها من القدوات يف هذه 

املحنة.
وارتباط���ا بحظ���ر التجوال وم���ا ي�سببه م���ن معاناة 
للبع����ض يف الو�س���ول اىل اماك���ن عملهم ف���ان قرارا 
جدي���دا �س���در بتحديد عدد ال�سحفي���ن الذين ي�سمح 

لهم بالعبور.
وذكرت هيئة االعالم واالت�ساالت ان اخت�سار العمل 
والتنقل على االذاعات والقنوات الف�سائية املرخ�سة 
والعامل���ن فيه���ا، وع���دم اعتم���اد هوي���ات ال�سح���ف 
وال���وكاالت خ���الل م���دة احلظ���ر وح�س���ب متطلبات 

املرحلة احلالية فقط.
كم���ا �سيتم ال���زام االذاعات والتلفزيون���ات املرخ�سة 
بتقليل اعداد العامل���ن فيها اىل اقل حد ممكن، ومبا 
ال يوؤث���ر عل���ى اداء عملها يف الوق���ت الراهن، وان ال 

يزيد عن 50  %  يف احلاالت الق�سوى.
فيم���ا اعل���ن ع���ن ال���زام االعالمي���ن بارت���داء و�سائل 
الوقاي���ة ال�سحي���ة، حفاظ���ا عل���ى �سالمته���م، ومن���ع 
انت�س���ار فرو����ض كورون���ا ف�سال ع���ن تزوي���د قيادة 
العملي���ات امل�سرك���ة وقي���ادة عمليات بغ���داد بقائمة 
و�سائل االعالم )االذاع���ات والتلفزيونات( املرخ�سة 
م���ن هيئة االعالم واالت�ساالت، وبالتن�سيق مع نقابة 
ال�سحفي���ن العراقي���ن، و�سبك���ة االع���الم العراق���ي، 

واحتاد االذاعات والتلفزيونات العراقية.

منظمة ال�سحة العالمية  ت�سكك بتقرير رويترز ح�ل اأعداد الم�سابين بك�رونا في العراق
ال�شحة حتدد اأ�شباب انح�شار فريو�س كورونا: �شينجلي عن العراق بهذا التاريخ وال�شروط

دع�ا اإىل ت�زيع منحة مالية طارئة وم�اد غذائية �سمن البطاقة التم�ينية

حظر التجوال يفر�س ح�شارًا اقت�شاديًا على حمدودي الدخل والأ�شر 
الفقرية ويدفع الكثري منهم اإىل طلب املعونة والأغذية من اجلريان

ممر�شة حتارب حظر التجوال وتقطع ع�شرات 
الكيلو مرتات للو�شول اإىل م�شت�شفى الريموك 

تعليمات لتقليل عدد ال�سحفيني امل�ستثنني من قرار احلظر
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ال���م���درب���ي���ن ال���م���ت���م���ّي���ز ب���ي���ن  اأح����م����د خ���ل���ف ي�����ض��ت��ع��ي��د ح�������ض���وره  ال��م��ج��ت��ه��د    

 ح�ضني احلربي
رأيك وأنت حر

كان جلائحة فايرو�س كورونا )كوفيد- 19( التي اجتاحت العامل 
وعّطلت  بل   ، القطاعات  جميع  على  م�سبوق  غري  تاأثري   ، اأجمع 
تاأثري  نالها  التي  القّطاعات  ومن   ، احلياة  مفا�سل  من  الكثري 
فريو�س كورونا هو القّطاع الريا�سي حيث �سهدنا اإجراءات غري 
اإعالن  الدولية والقارية واآخرها  الريا�سية  م�سبوقة لالحتادات 
االحتاد االأوروبي لكرة القدم تاأجيل جميع بطوالته اىل اإ�سعار 
بطولة  األغى  الذي  للتن�س  الدويل  االحتاد  فعل  وكذلك   ، اآخر 
وميبلدون الدولية الأول مّرة منذ اإقامتها ويبدو اأن ن�سبة موؤثرة 
من العاملني يف الو�سط الريا�سي العراقي ما زالوا غري ُمدركني 
اأبعاد وتداعيات هذه اجلائحة ، فن�سمع ون�ساهد ونتابع اأخبارا 
مت�ساربة وبع�سها يخالف الواقع  واآخرها خرب اإحدى الوكاالت 
املحلية ي�سري فيه اىل ا�ست�سهاد االحتاد الدويل لكرة القدم باملادة 
بالعقود بني الالعبني واالأندية وقّرر  18 من لوائحه واخلا�سة 
ا�ستمرار عقود الالعبني حتى نهاية هذا املو�سم بعد اأن يتم و�سع 
اإال مع  اأي عقد جديد  تفعيل  قّرر عدم  املواعيد اجلديدة، وكذلك 
بداية املو�سم املقبل ، واأن تكون االأولوية للنادي ال�سابق لالعب 
الالعب  على   ، املوا�سم  تداخل  حالة  يف  الناديان  يتفق  مل  اإذا 

ا�ستكمال املو�سم مع فريقه احلايل حتى نهايته.
ولبيان احلقيقة ، فاإن اآخر بيان �سدر عن رئي�س االحتاد الدويل 
تداعيات  ب�ساأن  املا�سي  اآذار   17 يف  اإنفانتينو  جياين  )الفيفا( 
وتاأجيل  القدم  كرة  وتاأثريه على  انت�سار وباء فريو�س كورونا 
البطوالت اأكد وب�سكل �سريح اأنه �سيت�ساور مع اأ�سحاب امل�سلحة 
يف عامل كرة القدم ليتمّكنوا من االإعالن قريبًا عن اأية تعديالت 
�سرورية للوائح اأو�ساع وانتقاالت  الالعبني اأو اإعفاءات موؤقتة 
وبالفعل   ، واالأندية  الالعبني  من  لكل  العقود  حماية  �ساأنها  من 
 2020/3/13 يف   1712 بالرقم  تعميمه  الدويل  االحتاد  ا�سدر 
ذكر فيه اأنه مبا اأن الظروف ت�سّكل و�سعًا قاهرًا ، فقد حّدد مكتب 
اأن   FIFA RSTP من    27 للمادة  وفقًا  العمل  م�سار  املجل�س 
لفرق االحتاد  امل�سجلني  باإطالق العبيها  ُملزمة  لي�ست  )النوادي 
، واإذا وافق النادي على االإفراج عن العب ُم�سّجل لفريق االحتاد 
يجوز لالعب رف�س اال�ستدعاء ، وال تخ�سع مثل هذه القرارات 
الإجراءات تاأديبية ، واإذا كان الالعب غري قادر على ا�ستئناف عمله 
COVID-  مع ناديه بحلول املوعد النهائي ذي ال�سلة ب�سبب
اأو  م�ستقبلية  قيود  الأي  الالعب  اأو  و/  االحتاد  يخ�سع  فلن   19

اإجراءات تاأديبية(.
التي   18 للمادة  الفيفا  تعميم  يف  ذكر  الأي  وجود  ال  وبالتايل 
لها  ، وال عالقة  الروابط  ، والتي تخ�ّس ت�سكيل  الوكالة  ذكرتها 

من قريب اأو بعيد بعقود الالعبني.
احلقيقة اأن تعميم )فيفا( قد اأ�سار اىل املادة 27 من لوائح اأو�ساع 
الفيفا  اإدارة  ملجل�س  �سالحية  تعطي  التي  الالعبني  وانتقاالت 
باتخاذ اأي قرار ُمالِئم يف الظروف القاهرة كالتي ميّر بها العامل 

منذ مطلع �سباط 2020. 
وعلى غرار عدم الدقة يف اال�ستعارة بدور الفيفا يف امل�ساكل التي 
الهيئة  اعرتا�س  مفاده  خرب  ن�سر   ، واالحتادات  االأندية  تواجه 
العامة لالحتاد العراقي لكرة القدم على عدد من اال�سماء يف هيئة 
التطبيع املوؤمل االعالن عنها قريبًا من )الفيفا( ، ومع احرتامنا 
وتقديرنا العاليني جلميع �سخو�س الهيئة العامة الحتاد القدم ، 
له  لكن اخلرب يعك�س فقرًا مدقعًا لدى من رّوَجه وتناولُه ونّظر 
عرب و�سائل االإعالم املختلفة يف فهم االأطر القانونية التي مت على 

ا�سا�سها مقابلة املر�ّسحني لهيئة التطبيع املوؤقتة.
)اال�سعار  ر�سالة  على  جوابه  يف  اأكد  الدويل  االحتاد  اأن  معلوم 
الثاين  21 كانون  ال�سابق يف  اأر�سلها االحتاد  التي  باال�ستقالة( 
اأن  اجلواب  لهذا  وروؤيتنا   ، للتطبيع  هيئة  �سي�سّكل  اأنه   2020
الهيئة ت�سّكل ا�ستنادًا اىل املادة 8 من نظام فيفا اال�سا�س )طبعة 
الهيئات  يتم حل  اأن  2 والتي تن�س على )يجوز  الفقرة   )2018
 - ا�ستثنائية  ظروف  ظل  يف   - االع�ساء  لالحتادات  التنفيذية 
املخت�سة يف  مع اجلهة  بالت�ساور  املجل�س  قبل  من  من�سبها  من 
االحتاد القاري واال�ستعا�سة عنها بهيئة التطبيع لفرتة حمّددة 

من الوقت(.
)الهيئة  التطبيع  هيئة  ت�سكيل  اإجراءات  اأن  يتبنّي   ، تقّدم  مّما 
اال�سا�سي  للنظام  تخ�سع  القدم  لكرة  العراقي  لالحتاد  املوؤقتة( 
وال  واالآ�سيوي  الدويل  االحتادين  بني  بالت�ساور  وتتّم   ، للفيفا 

عالقة للهيئة العامة بهذا االأمر.

كورونا وعمومية الكرة

 ل وجود لأي ذكر في تعميم 
الفيفا للمادة 18 التي ذكرتها 

الوكالة ، والتي تخ�ّص ت�ضكيل 
الروابط ، ول عالقة لها من 

قريب اأو بعيد بعقود الالعبين.

 بغداد / حيدر مدلول

ا�ستع���اد م���درب فري���ق الطلبة لك���رة القدم 
اأحم���د خلف ح�س���وره املتمّيز ب���ني زمالئه 
مدربي ف���رق دوري الكرة املمت���از باملو�سم 
احلايل من خالل قيادته االأنيق اىل احتالل 
املرك���ز ال�ساد����س يف الرتتي���ب بر�سي���د 7 
نقاط يف ختام اجلولة اخلام�سة من مرحلة 
الذهاب قبل اأن يعّلق وباء كورونا امل�ستجد 
املناف�س���ات حت���ى اإ�سع���ار اآخ���ر م���ن اأج���ل 
احلف���اظ على �سالم���ة الالعب���ني واملدربني 
واالإداري���ني واجلماه���ري تنفي���ذًا للقرارات 
ال�سادرة من قبل اجلهات احلكومية العليا 
اعتب���ارًا من يوم الثاين ع�سر من �سهر اآذار 

املا�سي.
للن���داء  اأحم���د خل���ف  امل���درب  وا�ستج���اب 
الذي وّجهت���ه اإدارة نادي الطلبة الريا�سي 
اإلي���ه باعتب���اره من النجوم الذي���ن كان لهم 
م���ع  نتائ���ج متمّي���زة  الف�س���ل يف حتقي���ق 
املدير الفن���ي ثائر اأحمد ليكون على رئا�سة 
امل���الك التدريب���ي ي���وم اخلام����س ع�سر من 
�سه���ر ت�سري���ن االأول املا�سي بع���د ا�ستقالة 
امل���درب ال�ساب���ق ثائ���ر ج�سام يف ظ���ّل عدم 
انته���اء اأزمة النادي التي عا�سها نظرًا لعدم 
ت�سوي���ة الدي���ون لالعبني ال�سابق���ني الذين 
تقّدم���وا ب�سك���وى ر�سمي���ة عل���ى الرئي����س 
ع���الء كاظم ل���دى االحت���اد االآ�سي���وي لكرة 
الق���دم الت���ي انته���ت يف اليوم الت���ايل بعد 
اإغ���الق امللف نهائيًا على اإث���ر الر�سالة التي 
بعثها امل�سري ر�سا اأحم���د ممّثل امل�ستكني 
اىل جلن���ة املحرتفني القارية ليكون جاهزًا 
خلو����س مبارياته يف ال���دوري املمتاز من 
اجلولة اخلام�سة بعد تعليقها يف اجلوالت 
االأرب���ع املا�سية حي���ث مل يفتت���ح م�سواره 
على اإثر قرار احتاد الكرة بتاأجيل امل�سابقة 
اىل اإ�سع���ار اآخ���ر ت�سامنًا م���ع التظاهرات 
بغ���داد  العا�سم���ة  عّم���ْت  الت���ي  ال�سعبي���ة 

واملحافظات مطالبة باالإ�سالحات.
وقام���ت اإدارة ن���ادي الطلب���ة خ���الل ف���رتة 
-2019 باملو�س���م  ال�ستوي���ة  االنتق���االت 
2020 بتدعي���م ال�سفوف من خالل التعاقد 
م���ع اأربعة العبني حمليني ُجدد )علي ر�سيد 
وعل���ي مه���دي وفرا����س فنج���ان ومرجت���ى 
عادل( بن���اًء على رغبة اأحمد خلف من اأجل 
و�س���ع برنامج تدريبي له���م قبل االن�سمام 
اىل بقي���ة زمالئه���م الذي���ن مت التعاقد معهم 
ال�سيفي���ة قبي���ل  ف���رتة االنتق���االت  خ���الل 
الدخول يف املناف�سات احلقيقية للم�سابقة 
الت���ي القت ترحيب���ا كبريا من قب���ل االأخري 
لالآلي���ة اجلدي���دة بطريقة اإقام���ة من مرحلة 
واحدة على اإثر االتفاق الذي مّت بني ممثلي 

خم�س���ة ع�س���ر فريقًا م���ع جلن���ة امل�سابقات 
املركزي���ة يف احت���اد الك���رة امل�ستقيل حيث 
اأوقعته القرع���ة بديربي بغدادي مثري اأمام 
فري���ق ال���زوراء يف افتت���اح م�س���واره على 
ملع���ب ال�سعب الدويل ي���وم ال�ساد�س ع�سر 

من �سهر �سباط املا�سي.
وت�سّلح اأحم���د خلف بت�سكيل���ة �سبابية يف 
لقاء القمة اجلماهريية اأمام الزوراء يلعب 
معظمه���ا الأول م���رة عل���ى ملع���ب ال�سع���ب 
ال���دويل حي���ث جنحت يف تق���دمي م�ستوى 
متمّيز طيلة ال�سوطني االأول والثاين وقف 
احلار����س الدويل جالل ح�سن يف الت�سّدي 
للعديد من الكرات اخلطرة التي �سّددها اإليه 
عدد من الالعبني وحافظ على نظافة �سباكه 
وخا�سة عندما ت�سّدى للكرة التي انفرد بها 

املهاج���م حي���در ح�سني يف الدقيق���ة الثامنة 
والثمان���ني داخ���ل منطقة جزائ���ه وانق�س 
عليها و�سط ده�سة املالك التدريبي لالأنيق، 
يف املقاب���ل اأفل���ح قائد النوار����س مهند عبد 
الرحي���م يف ا�ستثمار الك���رة اجلميلة التي 
و�سلت���ه داخ���ل ج���زاء الطلب���ة يف الدقيقة 
االأخرية من الديرب���ي لي�سكنها يف ال�سباك 
ف�ساهم���ت يف خ���روج فريق���ه بث���الث نقاط 
غالية وليقتل طموحات خلف بتحقيق اأول 
انت�سار ولكنه ح�سل على اإ�سادة واإعجاب 
من قبل املتابعني والنقاد واملحّللني ل�سوؤون 
الك���رة العراقي���ة لل�سجاعة الت���ي حتّلى بها 
يف اأول مهّم���ة ل���ه بعد االبتع���اد الق�سري له 
عن املالك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة 
الق���دم نتيجة لكونه دفع ثمن اخلالفات بني 
ال�سلوفيني �سريت�سك���و كاتانيت�س واحتاد 
كرة القدم على اإثر نتائج العراق يف بطولة 

كاأ�س اآ�سيا لكرة القدم 2019.
ووق���ف النح�س اأمام اأحم���د خلف والعبيه 
النج���ف  فري���ق  عل���ى �سيفه���م  الف���وز  يف 
باملباراة الت���ي جمعت بينهما يوم احلادي 
والع�سري���ن من �سهر �سب���اط املا�سي حيث 
ح���رم املهاجم عل���ي �سعد فري���ق الطلبة من 
اأول ف���وز ل���ه عندما اأح���رز ه���دف التعادل 
الثم���ني يف الدقيق���ة ال�ساد�س���ة والثمان���ني 
م���ن كرة مرت���ّدة من احلار�س عل���ي يا�سني 
الذي ت�س���ّدى لركلة ج���زاء �سّدده���ا القائد 
�سالح �سدي���ر ليخرج الطالب ب���اأول نقطة 
ل���ه يف بداية الدوري املحل���ي قبل االنتقال 

اىل اجلول���ة الثالث���ة مواجه���ًا فريق القوة 
اجلوي���ة و�سي���ف حام���ل اللق���ب املدّج���ج 
واأ�سح���اب  الوطن���ي  املنتخ���ب  بنج���وم 
اخلربة يف قمة كروي���ة �ساخنة �سقط فيها 
بخ�سارة جدي���دة )1-2( نتيج���ة لالأخطاء 
الفادح���ة الت���ي مت ارتكابها م���ن قبل اخلط 
الدفاع���ي اقتن�سه���ا القائ���د حم���ادي اأحمد 
عبد الله واملهاجم اأمين ح�سني يف ت�سجيل 
الهدف���ني و�سعت���ا ال�سق���ور عل���ى زعام���ة 

الفرق.
و�سهد ي���وم اخلام�س من �سهر اآذار املا�سي 
والدة جدي���دة الأحم���د خل���ف يف م�سريت���ه 
خ���الل  م���ن  ا�ستط���اع  حي���ث  التدريبي���ة 
التبدي���الت الت���ي ق���ام به���ا خ���الل ال�سوط 
الثاين من املب���اراة الرابع���ة لفريق الطلبة 
اأم���ام �سيف���ه فري���ق نف���ط مي�سان م���ن قلب 
النتيجة ل�سالح فريقه حيث جنح الالعبان 
حمم���د زام���ل وحي���در ح�س���ني يف اإح���راز 
ولي�س���ع  )50و66(  بالدقيقت���ني  هدف���ني 
االأني���ق اأول انت�سار ط���رد به النح�س الذي 
مّر به يف اجلوالت الثالث املا�سية واأ�سبح 
ميل���ك اأرب���ع نقاط غ���ادر بها دائ���رة املراكز 
امل���درب  ولي�س���ع  الرتتي���ب  يف  املتاأخ���رة 
اأحم���د دحام يف ح���رج �سديد اأم���ام جمل�س 
اإدارت���ه وجماهريه من اخل�سارات املتتالية 
الت���ي ُمني بها يف بداية م�س���واره باملو�سم 
الك���روي احل���ايل وهو يتناق����س مع ما مت 
حتقيق���ه يف مناف�س���ات الن�سخ���ة املا�سي���ة 
م���ن امل�سابقة املحلية التي اأحتّل فيها املركز 

اخلام�س بالرتتيب يف النهاية.
واأهدى الالعبون علي كرمي وحممد جفال 
ومظهر اأحمد املدرب اأحمد خلف االنت�سار 
الثاين عندما �ساهموا يف احراز االأهداف 
الثالثة التي هّزت ال�سباك الكهربائية بقّوة 
يف اللقاء الذي جرى يوم التا�سع من �سهر 
اآذار املا�س����ي حل�س����اب اجلول����ة اخلام�سة 
ال����دويل،  ال�سع����ب  ملع����ب  �سّيفه����ا  الت����ي 
ورفع����وا ر�سيد فريق الطلب����ة اىل النقطة 
ال�سابع����ة يف املرك����ز ال�ساد�����س بالرتتي����ب 
خل����ف ف����رق النفط والق����وة اجلوية ونفط 
الو�س����ط والنج����ف والزوراء وه����و مركز 
�سيفت����ح الطريق نح����و التق����دم اىل االأمام 
والدخ����ول يف دائ����رة املثّل����ث الذهب����ي يف 
ظ����ل االن�سج����ام ال�سريع ال����ذي ي�سود بني 
النجوم ال�سباب الذين يتطّلعون اىل حجز 
مكان لهم يف �سف����وف املنتخبات الوطنية 
العراقي����ة خ����الل الف����رتة املقبل����ة يف حالة 
عودة املباريات من جديد بعد اختفاء اآثار 
وب����اء كوفيد 19 املتوّقع يف منت�سف �سهر 
حزيران املقبل يف ظل الربنامج التدريبي 
ال����ذي و�سعه لهم املالك التدريبي من اأجل 
تطبيق����ه يف منازلهم بظل احلجز ال�سحي 
الذي مت اللجوء اإلي����ه من قبلهم للمحافظة 

على لياقتهم البدنية.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن امل���درب اأحم���د خل���ف 
ا�ستع���ان مبالك م�ساعد ل���ه يتكّون من فريد 
حلرا����س  مدرب���ا  جب���ار  وو�سف���ي  جعف���ر 

املرمى.

كرة الطالب تتوّهج بال�سباب وت�ستغني عن محترفي الممتاز

 بغداد / املدى

اأكد االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم اأن تتويج 
فري���ق الق���وة اجلوي���ة باللق���ب الثال���ث له 
ببطولة كاأ�س االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
2018 ي���وم ال�ساب���ع والع�سري���ن من �سهر 
ت�سري���ن االأول مبحافظ���ة الب�س���رة يعت���رب 
من اأبرز اللحظ���ات ال�سحرية التي �ستبقى 
خالدة يف تاريخ الك���رة العراقية من خالل 
م�ساركة فرقها امل�ستمّرة �سمن هذه البطولة 

قبل اأن تتوقف يف ن�سخة عام 2019.
واأ�ساف االحتاد عل���ى موقعه الر�سمي: اإن 
ملع���ب جذع النخلة باملدين���ة الريا�سية يف 
حمافظة الب�سرة  �سه���د الأول مرة ت�سييف 
نهائ���ي بطول���ة اآ�سيوي���ة منذ ق���رار املكتب 

التنفيذي لالحتاد االآ�سيوي لكرة القدم رفع 
احلظر اجلزئي عن املالعب يف مدن )كربالء 
والب�س���رة واأربيل( وال�سم���اح للمنتخبات 
والف���رق العراقية مبواجهة الفرق املناف�سة 
لها على اأر�سها حيث مت اتخاذه خالل �سهر 
اآذار 2018 بناًء عل���ى موافقة الفيفا، حيث 
�سيف فري���ق القوة اجلوي���ة خ�سمه فريق 
األتني اأ�س���ري الرتكمان�ستاين يف قّمة مثرية 
�سهدت تواج���د 24 660 متفّرج على جميع 
مدّرج���ات امللعب م���ن اجلماه���ري العراقية 
القادم���ة م���ن العا�سمة بغ���داد واملحافظات 
الو�سط���ى واجلنوبي���ة واإقلي���م كرد�ست���ان 
حيث جن���ح القائد  حمادي اأحم���د عبد الله 
وزميله اإبراهيم باي����س يف ت�سجيل هديف 
الفوز الثمني يف الدقيقتني )22و57( وقاد 

املباراة احلكم القطري عبد الرحمن جا�سم 
ليحاف���ظ على �سجّله بخط���ف كاأ�س االحتاد 
االآ�سي���وي لك���رة الق���دم للم���رة الثالثة بعد 

ن�سختي 2016 و2017.
وتابع اأن م�س���رية فريق القوة اجلوية يف 
البطول���ة مل يتعّر�س فيه���ا اىل الهزمية يف 
جمي���ع االأدوار حي���ث ح���ّل باملرك���ز الثاين 
بر�سي���د  االأوىل  املجموع���ة  ترتي���ب  يف 
12 نقط���ة م���ن ف���وزه يف ث���الث مباري���ات 
وتعادل���ه يف ث���الث اأخ���رى لرياف���ق فريق 
ال���دور  اىل  املت�س���ّدر  االأردين  اجلزي���رة 
ن�س���ف نهائي غ���رب الق���ارة ليواجه فريق 
العه���د اللبناين مت�س���ّدر املجموعة الثانية 
وجن���ح يف اإزاحت���ه بالفوز علي���ه بنتيجة 
)3-1( يف املب���اراة الت���ي جرت على ملعب 

كرب���الء الدويل مبحافظة كرب���الء املقد�سة 
ي���وم الثامن من �سه���ر اأيار 2018 وي�سمن 
التاأه���ل اىل املباراة النهائي���ة ملالقاة فريق 
اجلزي���رة االأردين يف النهائي حيث جرت 
جولة الذه���اب يوم الثامن ع�س���ر من �سهر 
اأيلول على ملعب عّمان الدويل وجنح فيها 
القائ���د حمادي اأحمد يف خطف ثالث نقاط 

غالية.
فيم���ا �سّيف ي���وم الثاين من �سه���ر ت�سرين 
االأول جول���ة االإي���اب ب���ني الفريق���ني عل���ى 
ملع���ب كرب���الء ال���دويل مبحافظ���ة كربالء 
املقد�س���ة حي���ث ج���دد فيه���ا الف���وز بنتيجة 
)3-1( وليتوج بط���اًل لغرب القارة قبل اأن 
يقوم االحت���اد االآ�سيوي لك���رة القدم بنقل 
املب���اراة النهائي���ة لبطول���ة كاأ����س االحتاد 

االآ�سي���وي لك���رة الق���دم من ملع���ب كربالء 
ال���دويل اىل ملعب ج���ذع النخلة مبحافظة 
الب�س���رة بناًء على طل���ب ر�سمي تقّدمت به 
اإدارة الن���ادي الذي مل يخب���و فيها �سطوع 
اللق���ب  ني���ل  يف  اجلوي���ة  الق���وة  جن���وم 
للم���رة الثالثة بع���د ك�سبه نتيج���ة النهائي 
مل�سلحت���ه على ح�س���اب فريق األت���ني اأ�سري 
الرتكمان�ستاين بطل ال�سرق بهدفني مقابل 
ال �س���يء حي���ث ت�سّل���م قائد الق���وة اجلوية 
حم���ادي اأحم���د الكاأ����س من قب���ل االإيراين 
االحت���اد  رئي����س  نائ���ب  كفا�سي���ان  عل���ي 
االآ�سي���وي لك���رة القدم الذي مث���ل الرئي�س 
البحريني �سلمان بن اإبراهيم يف مهرجان 
نهائ���ي ن�سخة 2018 لبطولة كاأ�س االحتاد 

االآ�سيوي لكرة القدم.

الآ�سيوي ي�ستذكر اإنجاز القوة الجوية في الب�سرة

 بغداد / املدى

يعك���ف االحت���اد ال���دويل لك���رة الق���دم على 
تخ�سي����س مبلغ 2.7 ملي���ار دوالر من اأجل 
والوطني���ة  القاري���ة  لالحت���ادات  تقدمي���ه 
واملنتخبات واالأندية العاملية لدعم املتطّلبات 
املالية ومواجهة العجز احلايل الذي متّر به 
خالل الفرتة احلالية ب�سبب انت�سار فريو�س 
كورون���ا امل�ستجّد يف عدد كب���ري من البلدان 

يف العامل.
ويوا�س����ل ال�سوي�سري جي����اين انفانتينو 
الق����دم  لك����رة  ال����دويل  االحت����اد  رئي�����س 
اجتماعات����ه املتوا�سلة م����ع جلنة الطوارئ 
يف الفيف����ا الت����ي مت ت�سكيله����ا ع����رب تقني����ة 
الفيدي����و م����ع منت����دى الدوري����ات العاملي����ة 
واالحت����ادات القارية من اأج����ل اتخاذ قرار 
ر�سمي باأن ا�ستم����رار الدوريات من عدمها 
الت����ي مت تاأجيلها اىل اإ�سع����ار اآخر �سيكون 
م����ن خ����الل التن�سي����ق واالتفاق ب����ني الفيفا 
ظ����ّل  يف  املحلي����ة  القاري����ة  واالحت����ادات 
و�سع����ه ب����اأن �سّح����ة االن�سان اأه����م من كرة 
الق����دم وهو ما تو�س����ل اليه م����ع تيدرو�س 

اأدهان����وم رئي�����س منظمة ال�سح����ة العاملية 
خالل االجتم����اع االخري الذي جرى بينهما 

يف �سوي�سرا.
و�سيقّرر الفيفا متديد عقود الالعبني حتى 
املوع����د اجلدي����د لنهاي����ة املو�س����م الك����روي 
احلايل مع تاأجي����ل تفعيل العقود اجلديدة 
حلني معرفة موعد املو�سم املقبل بناًء على 

التو�سي����ات الت����ي مت رفعه����ا اىل جمل�����س 
اإدارت����ه من قبل جلنة قانوني����ة مت ت�سكيلها 
موؤخرًا ف�ساًل عن اإقرار ا�ستمرار الالعب مع 
ناديه القدمي يف حالة وجود نزاع عليه مع 
ناد جديد لي�ستم����ر مع ناديه االأ�سلي حلني 
انتهاء املو�س����م �سمانًا للنزاه����ة الريا�سية 

واملناف�سة ال�سريفة جلميع الفرق.

�ص 2.7 مليار لدعم لعبة كرة القدم الفيفا يخ�سّ
 بغداد / املدى

د�ّسن �سانع العاب املنتخب الوطني لكرة 
الق����دم �سفاء هادي م�س����واره االحرتايف 
بالدوري الرو�سي املمتاز عندما مت الزّج 

به كالعب بديل.
م����ن  والثمان����ني  اخلام�س����ة  الدقيق����ة  يف 
مباراة فريق كريليا �سوفيتوف وم�سيفه 
فري����ق تامب����وف �سم����ن اجلول����ة الثانية 
والع�سري����ن م����ن املو�س����م احل����ايل الت����ي 
اأقيمت يوم ال�ساد�����س ع�سر من �سهر اآذار 
املا�سي على ملع����ب االآخري واأ�سفرت عن 
ف����وز االأخري بثالثية بي�س����اء تناوب على 
ت�سجيله����ا جورجي ميلم����ادز وفالدميري 
اأوبوخ����وف واأنطون كيل����ني يف الدقائق 
الث����الث والثالث����ني واالأرب����ع واخلم�سني 

والثمانني.
وحظ����ي دخول الالعب �سف����اء هادي اىل 
امللع����ب الرئي�س ملدينة تامبوف بت�سفيق 
حار من قبل عدد من ان�ساره من اجلالية 
العراقي����ة املتواجدة يف رو�سيا التي كان 
بع�����س م����ن ممثليها يرفع العل����م العراقي 

حي����ث مل ت�سعف قّلة دقائ����ق م�ساركته يف 
املو�سم من اإنقاذ فريق كريليا �سوفيتوف 
ال����ذي كان خا�سرًا بنتيج����ة ثالثة اأهداف 
قب����ل م�ساركت����ه واأّدت اىل تراجع����ه اىل 
املرك����ز الرابع ع�سر بر�سيد 21 نقطة قبل 
اأن تتعّل����ق املناف�سات حت����ى يوم احلادي 
والثالث����ني من �سهر اأي����ار املقبل بناًء على 
ق����رارات حكومي����ة �س����ادرة م����ن الرئي�س 
الرو�س����ي بوتني للحّد من تف�ّسي فريو�س 

كورونا امل�ستجد.
ويعت����رب النج����م �سف����اء ه����ادي الالع����ب 
العرب����ي الث����اين الذي يلع����ب يف �سفوف 
فري����ق كريلي����ا �سوفيت����وف الرو�سي بعد 
التعاقد مع����ه ملدة مو�سمني ون�سف خالل 
فرتة االنتقاالت ال�ستوية قادمًا من فريق 
ال�سرط����ة حامل لق����ب دوري الكرة املمتاز 
بعد مدافع املنتخب اجلزائري لكرة القدم 
مهدي زفان مل����دة مو�سمني يف انتقال حر 
بع����د انته����اء م�س����واره م����ع فري����ق �ست����اد 
ري����ن الفرن�س����ي وكان من النج����وم الذين 
لعب����وا دورًا موؤث����رًا يف ح�س����ول ب����الده 
على كاأ�����س االأمم االأفريقية االأخرية التي 

ج����رت يف جمهورية م�سر العربية ، فيما 
كان �سفاء الالع����ب العراقي الثاين الذي 
يلع����ب يف �سفوف الدوري����ات االأوروبية  
بع����د زميله مهاجم املنتخب الوطني مهند 
علي كاظم الذي اأن�سم اىل �سفوف فريق 
بورتيمونين�س����ي الربتغايل لك����رة القدم 
مل����دة ن�س����ف مو�سم عل����ى �سبي����ل االإعارة 
يف �سفق����ة مت اإبرامها م����ع فريق الدحيل 
القط����ري ال����ذي ميل����ك البطاق����ة الدولي����ة 

مليمي ملدة خم�سة موا�سم.
وحر�س �سانع األع����اب املنتخب الوطني 
لك����رة الق����دم �سف����اء ه����ادي عل����ى توجيه 
ر�سال����ة توعية من مق����ر اإقامته يف مدينة 
�سامارا الرو�سية اىل جميع اأبناء ال�سعب 
العراق����ي طالب فيه����ا ب�س����رورة االلتزام 
لتف����ادي  الوقائي����ة  االإج����راءات  بجمي����ع 
التعّر�س اىل وباء الكورونا الذي اأ�سبح 
خط����ريًا بع����د ت�سنيف����ه م����ن قب����ل منظمة 
ال�سح����ة العاملية باأنه )جائحة( ما يوجب 
تنفيذ �سروط احلجر املنزيل الذي طلبته 
اللجنة العليا لل�سحة وال�سالمة الوطنية 
يف جمل�س ال����وزراء من جميع املواطنني 

يف العا�سم����ة بغداد وجمي����ع املحافظات 
من اأجل تقليل واحلّد من اآثار هذا الوباء 
العامل����ي ، متمنّي����ًا ل����ه ال�سح����ة والعافي����ة 
والدع����وة م����ن الل����ه ع����ز وج����ل اأن يرحم 
برحمت����ه وعطفه وميّن على اأبناء الوطن 

وكل اإن�سان يف بقاع االأر�س.
وقام����ت اإدارة ن����ادي كريلي����ا �سوفيتوف 
يف  العراق����ي  العل����م  بو�س����ع  الرو�س����ي 
مرك����ز التدريب����ات اخلا�س����ة بالنادي يف 
مدينة �سام����ارا اىل جانب اأعالم الالعبني 
املحرتف����ني الذي����ن يلعب����ون يف �سفوف����ه 
ان�سم����ام  بع����د   2020-2019 للمو�س����م 
�سف����اء ه����ادي اإليه وه����و اأمر ت����رك اآثارا 
اإيجابي����ة ل����دى اجلالية العراقي����ة املقيمة 
يف رو�سي����ا واأّدى اىل زيادة متابعيه من 
قبل ع�ّس����اق واأن�سار االأخ����ري على جميع 
ة به  مواق����ع التوا�سل االجتماعي اخلا�سّ
على �سبكة االنرتنت واأ�سبح ماّدة د�سمة 
جلميع و�سائل االإعالم العراقية مبختلف 
م�سّمياته����ا الت����ي حتر�����س عل����ى متابع����ة 
مباري����ات الن����ادي يف ال����دوري الرو�سي 

املمتاز لكرة القدم.

�سفاء هادي يفتتح مغامرته الرو�سية بخم�ص دقائق!
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ونتيجة تلك الظروف َن�ساأ ما ُيعرف 
يف الت�س���ريعات الدولية والداخلية 
بنظري���ة الظ���روف "اال�س���تثنائية" 
"ال�س���رورة"  اأو  "الطارئ���ة"  اأو 
وم�سمونه���ا ب�س���كل خمت�س���ر: عند 
تعر����ض اأّي���ة دول���ة خلط���ر ج�سي���م 
نتيجة غ���ر متوقع يه���دد كيانها او 
يهدد وجود �سعبه���ا، يكون التعامل 
باآلي���ة تنظمها الت�سريعات لتتنا�سب 
الظ���روف ودرئه���ا باق���ل  تل���ك  م���ع 
اإىل  ت�س���ل  وق���د  ممكن���ة،  خ�سائ���ر 
مرحلة الت�سحي���ة مببداأ امل�سروعية 
وه���ذه  ال�س���رر،  اجن���اء  لغاي���ة 
النظرية لي�ست حديثة فهي موجودة 
يف ال�سريع���ة اال�سامي���ة م���ن خال 
عدة مبادئ مثل: )ال�سرورات تبيح 
تقدر  واأن)ال�س���رورة  املحظورات( 

بقدرها(. 
كما تبنته���ا عدة دول يف ت�سريعاتها 
يف  م�سروع���ة  ت�سرفاته���ا  لتك���ون 
اال�ستثنائي���ة،  الظ���روف  مواجه���ة 
الد�ست���ور  م���ن   )١٦( امل���ادة  يف  اإذ 
الفرن�سي لع���ام ١٩٥٨ والتي متنح 
ال�سلطة التنفيذي���ة �ساحيات عامة 
متكنها م���ن مواجهة تل���ك الظروف 

رغ���م  اخل�سائ���ر،  باأق���ل  واخل���روج 
يف  املخت�س���ن  بع����ض  معار�س���ة 
القانون الد�ستوري للمادة املذكورة 
ونقده���م له���ا كونه���ا تتعار����ض مع 
العديد من املبادئ الد�ستورية ويف 
مقدمتها مبداأ الف�سل بن ال�سلطات، 
ونعتق���د اأن هذه االنتق���ادات ت�سبح 
غ���ر ذات قيم���ة اأمام احلف���اظ على 
الع���ام  والنظ���ام  ال�سع���وب  حي���اة 
للدولة، ف�سامة ال�سعب فوق جميع 

الت�سريعات. 
 وهناك م�سائل د�ستورية مل تنظمها 
ت�سريع���ات ال���دول خ���ال الظروف 
املت�سمن���ة  خا�س���ة  اال�ستثنائي���ة، 
توقيتات زمني���ة، اإال اأن تلك املدد قد 
ت�سب���ح م���ن امل�ستحيل االلت���زام اأو 
التقّيد بها، حيث مل ت�سع الدول يف 
ح�ساباته���ا التعر�ض لهك���ذا م�سائل 
خال تلك الظروف. فالعراق مثًا، مل 
ينظم حتى امل�سائل غر الد�ستورية 
الازمة للحفاظ على ارواح النا�ض، 
فقان���ون ال�سامة الوطني���ة منذ عام 
٢٠٠٤ مل يت�سم���ن اج���راءات فاعلة 
ملواجهة الكوارث الطبيعية كالوباء 
احل���ايل، وامنا ت�سم���ن االجراءات 

املتعلقة مبعاجل���ة م�ساكل االإرهاب: 
كالقب�ض والتفتي�ض وحظر التجوال 
وتقييد اج���ازات اال�سلح���ة، وحتى 
بعد نفاذ الد�ستور احلايل مل ي�سّرع 
قان���ون بحال���ة الط���وارئ رغم ن�ض 
الد�ست���ور يف املادة ٦١/تا�سعًا على 

اآلية اعان حالة الطوارئ. 
ت�سريع���ات  وج���ود  ع���دم  ونتيج���ة 
ملزم���ن  اجلمي���ع  يك���ون  فاعل���ة، 
بتطبي���ق الت�سريع���ات واالجراءات 
العادي���ة،  للظ���روف  امل�سّرع���ة 
وبالت���ايل �سيتعر����ض م���ن يخالفها 
جن���د  لذل���ك  القانوني���ة،  للم�ساءل���ة 
الكثر م���ن املحافظ���ات ال ت�ستطيع 
تدارك النق�ض يف االيرادات ل�سراء 
وم�ساع���دات  الطبي���ة  التجهي���زات 
ا�سح���اب الدخول املحدودة ل�سمان 
التزامه���م بحظر التج���وال وغرها 
م���ن امل�سائ���ل الت���ي حتت���اج مبال���غ 
مالي���ة، وكذل���ك يح���ول دون �س���راء 
وغره���ا  الطبي���ة  امل���واد  بع����ض 
املعق���دة  باالج���راءات  امل���رور  دون 

والبطيئة ال�سابقة. 
امل�سكلة االأخرى تتعلق بالتوقيتات 
املح���ددة مبوج���ب الد�ست���ور، فهي 

كذل���ك مل تتعر����ض للتنظي���م خ���ال 
الظروف اال�ستثنائية، فالعراق مير 
حالي���ًا بف���رات مليئ���ة باملخا�سات 
ت�س���ل  ق���د  رمب���ا  الت���ي  الع�س���رة 
ملرحلة االإجها����ض للنظام املفر�ض 
في���ه الدميقراطي���ة وكذل���ك ملطال���ب 
املتظاهرين الذين التزموا �ساحاتهم 
من���ذ ت�سري���ن االول للع���ام املا�س���ي 
ال�سه���داء  مئ���ات  خاله���ا  وقدم���وا 
واآالف اجلرحى واملعوقن، �سدحت 
فيها ا�سواته���م وبتاأييد وا�سح من 
مرجعية النج���ف االأ�سرف للمطالبة 
بحكوم���ة غ���ر جدلي���ة متث���ل اإرادة 
ال�سع���ب دون تدخ���ل خارجي يكون 
اإج���راء  �سم���ان  االأ�سا����ض  واجبه���ا 
اأح���زاب  اأن  اإال  انتخاب���ات مبك���رة، 
ال�سلطة مل تكرث بذلك كله، وذهبت 
نح���و االإبقاء عل���ى رئي�ض احلكومة 
امل�ستقي���ل اأط���ول ف���رة ممكنة رغم 
واجبات���ه  ع���ن  الطوع���ي  تغيب���ه 
الوظيفية واالأخاقية خال اأ�سعب 
فرة قد تكون مرت على جميع دول 
الع���امل، لكنه مل يتط���وع يف ا�ستام 
واملناف���ع  واالمتي���ازات  الروات���ب 

واحلمايات وغرها. 

ولاأ�سف ان الظرف الوبائي احلايل 
ي�ساع���د تل���ك االأح���زاب يف حتقي���ق 
ا�ستم���رار مطامعه���ا، نتيج���ة ع���دم 
وج���ود ت�سريع���ات لتنظيمه���ا خال 
الظروف الطارئة، كالتوقيتات التي 
منحها الد�ستور لرئي�ض اجلمهورية 
الختي���ار مر�سح لت�سكي���ل احلكومة 
وكذلك مدة تقدمي املر�سح حلكومته 
وفق���ًا للم���ادة )٧٦( م���ن الد�ست���ور، 
املر�س���ح  تق���دمي  ع���دم  ان  حي���ث 
ال�سي���د )عدنان ال���زريف( حلكومته 
امل���دة  خ���ال  الن���واب  اىل جمل����ض 
الد�ستورية )٣٠ يوم( قد يعد اإخفاقًا 
ي�ستدعي تكليف رئي�ض اجلمهورية 
ح���ال  يف  وكذل���ك  اآخ���ر،  ملر�س���ح 
تقدميه ل���وزراء حكومته وبرناجمه 
احلكومي اإىل جمل�ض النواب خال 
امل���دة الد�ستورية فم���ن املتوقع جدًا 
ع���دم عق���د جل�س���ة ملجل����ض النواب 
وتفويت الفر�س���ة على املر�سح، يف 
حن ان عدم االنعقاد قد يكون �سببه 
عدم قدرة النواب على احل�سور يف 
ظل الو�س���ع الراهن نتيج���ة الوباء 
املنت�س���ر وما ت�ساحبه من اجراءات 
تعيق و�سوله���م قبة الربملان كحظر 

التج���وال ووق���ف املط���ارات وقطع 
الطرق ب���ن املحافظ���ات، فهناك من 
ي���رى اأن ع���دم عقد جمل����ض النواب 
جلل�س���ة يف�سح خاله���ا النواب عن 
قب���ول حكوم���ة املر�س���ح او رف�سها 
يع���د بحك���م الرف����ض، وذل���ك نتيجة 
عدم متكن املر�سح من اإقناع النواب 
بحكومت���ه وبرناجمه���ا، االأمر الذي 
اأف�س���ى اىل ع���دم ح�سوره���م وعدم 

عقد اجلل�سة. 
وهن���اك فريق اآخر ي���رى اأن املر�سح 
قد اأنه���ى ماعليه بتقدمي���ه حكومته 
امل���دة  وبرناجمه���ا للربمل���ان خ���ال 
املح���ددة ل���ه، وبعده���ا ياأت���ي الدور 
عل���ى جمل����ض الن���واب ليف�س���ح عن 
قب���ول اع�سائ���ه بحكوم���ة املر�س���ح 
�سري���ح،  ب�س���كل  له���ا  رف�سه���م  او 
ونعتق���د اأن حج���ة الفري���ق الث���اين 
اأق���رب للمنط���ق والد�ست���ور يف ظل 
توجهات املحكم���ة االحتادية العليا 
تكلي���ف  باآلي���ة  اخلا�س���ة  االأخ���رة 
املر�سح من قب���ل رئي�ض اجلمهورية 
للكتلةالربملاني���ة  الرج���وع  دون 
االأكرب، وما ي�سند هذا الراأي ما جاء 
يف امل���ادة )٧٦( من الد�ستور، حيث 

اأ�سارت الفقرة )ثانيًا( منها اإىل مهام 
املر�س���ح بت�سمية وزرائه خال املدة 
املح���ددة، وا�سارت الفق���رة )رابعًا( 
من امل���ادة املذك���ورة اإىل عر�ض تلك 
م���ع برناجم���ه احلكومي  الت�سمي���ة 
عل���ى جمل����ض الن���واب لني���ل ثقتهم 

باالغلبية املطلقة للنواب. 
بالت���ايل تنته���ي م�سوؤولي���ة املر�سح 
بت�سليم الكابينة والربنامج لرئا�سة 
جمل����ض الن���واب لتت���وىل االأخ���رة 
املبا�س���رة باإج���راءات عق���د اجلل�سة 
ليع���رّب الن���واب خالها ع���ن قبولهم 
او رف�سهم للحكومة ب�سكل �سريح، 
حي���ث لي����ض للمر�س���ح التدخ���ل يف 
جل�س���ة  لعق���د  الدع���وة  اإج���راءات 

ملجل�ض النواب. 
يجع���ل  الواق���ع  ف���اإن  ذل���ك،  ورغ���م 
يف  حمتمل���ة  اخلي���ارات  جمي���ع 
املنظم���ة  الت�سريع���ات  غي���اب  ظ���ل 
للم���دد الد�ستوري���ة املذك���ورة خال 
الظ���روف الطارئ���ة احلالية، خا�سة 
اإذا م���ا حتقق���ت توافق���ات �سيا�سي���ة 
جدي���دة بن ق���ادة الكت���ل، ف�سًا عن 
ا�ستم���رار التدخ���ات اخلارجية يف 

هذا ال�ساأن.

اأ�سّر وباء كورونا باالقت�ساد االأمريكي كثرًا، اذ �سرحت 
ن�سبة  وزادت  موظفيها  االمريكية  ال�سركات  من  الكثر 
العاطلن  قبل  من  احلكومية  امل�ساعدات  على  التقدمي 
واملف�سولن من عملهم، حتى و�سلت ٣٢٪ ح�سب اآخر تقرير 
قراأته يوم اأم�ض. لو ت�ساأل اغلب املواطنن االمريكين عن 
الراأ�سمالية �ستجدهم غا�سبن من هذا النظام طاملا ي�سنع 
اإاّل  اأحيانًا  تظهر  ال  والفقراء  االغنياء  بن  كبرة  فجوة 
ذات  يف  لكنهم  الطبيعية.  والكوارث  الك�ساد  موا�سم  يف 
اال�سراكي  البديل  فكرة  ملناق�سة  م�ستعدين  غر  الوقت 
اطاقًا، على االقل عند جمهور وا�سع جدًا منهم، وال�سبب 
هنا انهم ال ينظرون للراأ�سمالية من زاوية االقت�ساد فقط، 
و�سيا�سي  وثقايف  اجتماعي  حياة  منط  يعتربونها  وامنا 
واالرادة  القوة  ال�سعب  ويعطي  الفردية  احلريات  ي�سون 
"دعه  للعمل والكام واملعار�سة والراأي احلر وفق قاعدة 
يعمل .. دعه يتكلم .. دعه ينتج .. دعه يعار�ض". حتى لو 
فاأنهم  اال�سراكية  ببع�ض مزايا  االمريكيون معجبن  كان 
غر م�ستعدين للقبول بفكرة و�سع ال�سلطتن االقت�سادية 
�سيا�سيًا  حياتهم  تدير  كي  احلكومة  بيد  وال�سيا�سية 

واقت�ساديًا.
يف  احلرية  ينفخ  مل  الراأ�سمالية  االنظمة  من  منط  هكذا 
ال�سوق فقط وامنا يف النا�ض اي�سًا ويف تفكرهم وارادتهم 
اخلا�ض  االجتماعي  حياتهم  �ستايل  اختيار  يف  وحقهم 
لي�ض  كامل"  "باكج  الراأ�سمالية  ا�سبحت  بالتايل،  بهم. 
بل  ي�سره،  ما  وترك  منها  يفيده  ما  اخذ  الفرد  با�ستطاعة 
عليه القبول بكامل ال�سلة وحمتوياتها. ال ينحاز التاريخ 
الأي من النظامن، لكنه يقول لنا بكل و�سوح ان احلريات 
الراأ�سمالية  االنظمة  يف  انتع�ست  وال�سيا�سية  املجتمعية 

الليربالية ولي�ض يف االنظمة اال�سراكية ال�سمولية.
قبل �ساعات فقط، دخل قرار حمافظ والية اريزونا حلظر 
التجوال حيز التطبيق بعد ان و�سلت اعداد اال�سابات اىل 
الفًا   ١٨٩ ]و  االآن  حتى  اريزونا  والية  يف  ا�سابة   ١٢٨٩
وبداعي  باأنني  قلت  ان  ابالغ  ال  طبعًا[.  امريكا  عموم  يف 
اعان  خرب  على  التعليقات  من  االآالف  قراأت  الف�سول 
تنتقد  التعليقات  تلك  من  ال�ساحقة  الن�سبة  كانت  القرار، 
املحافط وت�سفه بالدكتاتور الذي يريد �سلب حرية النا�ض 
واجا�سهم يف بيوتهم رغمًا عنهم. يقولون لي�ض الأحد ان 
باالحكام  فيدرايل  قرار  هناك  يكن  مل  ما  حريتنا  ي�سلبنا 
العرفية  Martial Law، وحتى مع هكذا قرار دكتاتوري 
�سمويل لن ي�ستجيب احد منا له، بل �ستح�سل حرب اهلية! 

تخيلوا!!
انهم كانوا يحجرون انف�سهم طوعًا، ولكن مبجرد ان �سدر 
�ساروا  الزامًا،  التجوال  بحظر  الوالية  حكومة  من  قرار 
"يعاندوها" ويتحدوها علنًا! تلك هي الربية التي ربتها 
تقول  حلكومة  بحاجة  لي�سوا  انهم  من  الراأ�سمالية  عليهم 

لهم اقعدوا يف بيوتكم، بل ان حرية الفرد يف عدم الرغبة 
باال�سابة باملر�ض هي التي يجب ان تفعل هذا. كل �سيء 

يبداأ من احلرية وينتهي اليها.
نعم هذا جنون بل �سخافة ال اأوؤيدها �سخ�سيًا الن الفرد هنا 
ال ي�سر نف�سه فقط وامنا �سي�سر االآخرين فيما لو مل يلتزم 
طبيعة  على  فقط  كمثال  اوردها  لكنني  احلظر.  بتعليمات 
تفكر النا�ض يف املجتمعات الراأ�سمالية وعمق جذور فكرة 
احلرية ومفهومها عند َمن يقيم يف هذه املجتمعات، وكذلك 
جوابا ملَن ي�ساأل ملاذا هذه الن�سبة العالية جدًا باال�سابات 
ذات  الدول  يف  حتى  لها  مثيل  يوجد  ال  والتي  امريكا  يف 
مثًا.  كرو�سيا  امريكا،  جغرافية  من  االكرب  اجلغرافيا 
لي�ض هناك  اذ  التي ذكرتها،  اال�سباب هي هذه  واحدة من 
ويخيف  النا�ض  يخيف  كي  امريكا  يف  بوتن  فادمير 
لدينا  الباد.  حدود  دخول  من  ومينعه  الفايرو�ض  معهم 
على  ويقراأون  الق�ساو�سة  بع�ض  به  يحيط  احمق  رئي�ض 
راأ�سه ادعية م�سيحية يف مكتبه البي�ساوي، لكنه ال يخيف 

اأحدًا هنا.
بفايرو�ض  امل�سابن  من  اأكرث  احلجر  ي�ستحق  َمن  ثمة 
الكروين  حجر  بل  فقط،  ج�سديًا  حجرًا  لي�ض  كورونا. 
وفايرباتنا  وات�ساباتنا  ميطرون  الذي  الأولئك  اأي�سًا 
يوميًا،  الفيديوية  املقاطع  من  بع�سرات  وما�سنجراتنا 
غر اآبهن بكل تلك الروؤى االأبوكاليبتية وال�سيناريوهات 
االأخر  احلياة  يوم  عن  مدة  من  ن�سمعها  التي  اخلا�سية 
على  ت�ستيقظ  ثم  �ساعات  لب�سع  تنام  الكوكب.  هذا  على 
"جمهورية  خمتلفة:  بعناوين  الفيديوهات  ع�سرات 
"�ساهد ماذا  لفايرو�ض كورونا"،  جيبوتي تكت�سف عاجًا 
احلجر  يف  "الريا�سة  الوباء"،  عن  فتحي  جناء  قالت 
"ماذا  احلجر"،  يف  وانت  املقلوبة  طبخ  "تعلم  ال�سحي"، 
املخابرات  �سنعته  الذي  كورونا  فايرو�ض  عن  تعرف 
االمريكية". وهكذا ناهيك عن النكات والقف�سات واملواقف 

امل�سحكة التي هجمت علينا دون رحمة.
اإن كنت ت�ستطيع جتاهل كل تلك الفيديوهات، فاإنك حتمًا 
�ستدخل يف حرب �سرو�ض مع "روحك اخل�سرة" لن مينعك 
فيها العمر والوقار واحلكمة من م�ساهدة فيديوهات غ�سل 
اليدين ل�سابات جميات ال يقوى "�سايب" اأربعيني مثلي 
على غ�ض النظر والتظاهر بالامباالة جتاهها. ت�سوروا! 
غ�سل  بطرق  جاهل  اأنني  اليوم  اكت�سف  عامًا،   ٤٦ بعد 
اأتعّلم من تلك اجلميات ذات االأكتاف  اليدين ال�سحيحة! 
العارية اإاّل من خيطن رفيعن اأ�سودين على جانبي الرقبة، 
ترق�سان من ثقل حملهما لاأثداء الكبرة، تلك التي تربك 

عليها االأبل وتبقى �ساخمة.
لي�ض ثمة حل مع اولئك الذين يثرون فينا جذوة املراهقة 
اجهزتهم  كل  و�سحب  االلكروين  احلجر  اإاّل  جديد  من 

االلكرونية فورًا.

يرى باحثون �أن �أ�سل 
)كذبة ني�سان( يعود �لى 
تقليد �أوروبي قائم على 

�لمز�ح باإطالق �ل�سائعات �أو 
�لأكاذيب،لأن ف�سل �لربيع 
يبد�أ في ني�سان ومع �لربيع 

يحلو للنا�س  �لمد�عبة 
و�لمرح.. فا�ستلطفوها 

و�سارت عادة �لمز�ح مع 
 �لأ�سدقاء وذوي �لقربى في 
ذلك �ليوم ر�ئجة في فرن�سا 

ومنها �نت�سرت �إلى �لبلد�ن 
�لأوروبية..

ه���ذا  يف  مباح���ًا  فيه���ا  الك���ذب  و�س���ار   
الي���وم ل���دى �سعوبها با�ستثن���اء ال�سعبن 
اال�سب���اين لكون���ه يوم���ًا مقد�س���ًا ديني���ًا، 
واالأملاين الأن���ه يوافق يوم مي���اد الزعيم 
بريطاني���ا،  ويف  )ب�سم���ارك(.  االأمل���اين 
و�سعبه���ا من ا�سهر �سعوب العامل كذبًا يف 
اول ني�س���ان، حم���ل  الربيد ع���ام )1860( 
بطاق���ات  لن���دن  �س���كان  م���ن  مئ���ات  اإىل 
خمتوم���ة باأختام مزّورة حتمل دعوة اإىل 
م�ساهدة احلفلة ال�سنوية "لغ�سل االأ�سود 
البي����ض" يف برج لندن، ف�س���ارع جمهور 

غفر  م���ن ال�سذج اإىل ب���رج لندن مل�ساهدة 
احلفلة املزعومة.

لل�سدي���ق  العربي���ة، وفق���ًا  الرواي���ة  ام���ا 
الدكتور ه���اين احلديث���ي، فتعزوها  اىل 
امل�سلم���ون  ف���ر  ح���ن  االأندل����ض  �سق���وط 
م���ن  به���ا  اأع���ايل اجلب���ال خمتبئ���ن  اىل 
جيو����ض االإ�سب���ان، فتم اإي�س���ال كذبة لهم 
اأن ال�سف���ن املغربية تر�س���و على �سواطئ 
البح���ر لنقله���م، و�س���ّدق ه���وؤالء فنزل���وا 
اىل ال�سواح���ل وهن���اك كان���ت اجليو����ض 
يف  جم���زرة  اك���رب  لتوق���ع  بانتظاره���م 

التاأريخ بحقهم يوم واحد ني�سان..
يف الع���راق، كنا ق���د تابعنا كذب���ة ني�سان 
يف ع���ام 2016 فوجدنا اأنها كانت تك�سف 
عن حاج���ات ودواف���ع �سيكولوجية تعرّب 
ع���ن �سخ�سي���ة الف���رد العراق���ي.. بع�سها 
اأ�سدق���اء  ب���ن  ال�سيم���ا  طريف���ة  مقال���ب 
�سب���اب )ين�سبون( عل���ى احدهم، غالبًا ما 
تك���ون عاطفي���ة، كاأن يقل���د اأحدهم �سوت 
فت���اة تبدي ل���ه اإعجابها ب���ه وولعها فيه.. 
في�سّدق، ويطلب منه���ا اللقاء، فياأتي اىل 
امل���كان ال���ذي فيه م���ن حاكوا ل���ه املقلب!. 
وتوزعت اأغلب )كذبات ني�سان( العراقية 
اأخب���ارًا  حتم���ل  مقال���ب  ب���ن  حين���ذاك، 
مفزع���ة )�س���ّد حيل���ك اخي..ت���رى الوال���د 
انطاك عم���ره، اأو..اخوك.. دعمته �سيارة 
واأخذوه للم�ست�سف���ى، اأو ا�سرع ميعود.. 
ترة �سار حري���ق مبنطقتكم...(، واأخرى 
�سيا�سي���ة حتم���ل اأي�س���ًا خ���رب م���وت م���ن 
يكره���ون، اأو مفارق���ات ال حت�س���ل مهم���ا 

يكون!.
)الر�سي���د  ذك���رت   )2018( الع���ام  يف 
ني���وز( اأن اأب���رز م���ا تداول���ه العراقي���ون 
يف ي���وم )1 ني�س���ان(: )خرب زي���ارة ويل 
العه���د ال�سع���ودي حمم���د بن �سلم���ان اإىل 
طهران،عق���ب تظاه���رات �سهدته���ا بغ���داد 
�سد زيارة بن �سلمان اإىل العا�سمة. بينما 
كتب االأ�ستاذ يف علم النف�ض قا�سم ح�سن 
 CNN سال���ح، يف هذا اليوم اأن حمطة�
العاملي���ة ن�س���رت خربًا عاج���ًا ين�ض على 
اإ�سدار الرئي����ض االأمركي دونالد ترامب 
اأم���رًا لل�سفارة االأمركي���ة يف بغداد برفع 

الكت���ل الكونكريتي���ة املحيط���ة باملنطق���ة 
اخل�سراء(.

ومل تخ���ل م�سارك���ة العراقي���ن يف )كذبة 
ني�سان( م���ن الطرفات، بينه���ا اأن �ساحب 
مكتب���ة ودار ن�سر املعقدين فار�ض الكامل، 
ن�سر عل���ى �سفحت���ه ال�سخ�سية يف موقع 
في�سب���وك، ر�سال���ة درامي���ة حمبوك���ة عن 
خ���رب اعتزاله مهن���ة الن�سر وبي���ع الكتب، 
ذّيله���ا باعت���ذار اإىل اأ�سدقائ���ه ممن قراأوا 

الر�سالة الأنها "كذبة ني�سان".
وم���ا ال ينتبه له كث���رون، اأن ني�سان كّذب 
على العراقين كثرًا، بدءًا من عام 2003 
)م�ستثنن مي���اد الرئي����ض القائد يف 28 
ني�سان(، فحن مت ت�سكيل جمل�ض احلكم، 
ظ���ن العراقي���ون اأن ه���وؤالء ال�سيا�سي���ن 
�سيعمل���ون خلدم���ة الع���راق، وانك�سف���ت 
الكذب���ة بعد �سنة يف كتاب برمير )عام يف 
العراق( بقوله اإن ال�سيعة جاءوا يطالبون 
بحقوقهم وك���ذا فعل ال�سّن���ة والكرد، ومل 

يطالب اأحد بحقوق العراقين.
ومن كذبات ني�سان يف ن�سختها العراقية، 
الع���راق  يف  االأح���زاب  اغلبي���ة  ق���ادة  اأن 
ي�سفون احزابهم باأنها �سيا�سية، فيما هي 
تنظيمات ديني���ة مذهبية واثنية ال متتلك 
برام���ج وطنية بق���در ما تهمه���ا م�ساحلها 
لدرجة اأن املحا�س�سة عندنا ك�سرت الرقم 
القيا�س���ي يف ع���دد ال���وزارات ب���ن بلدان 
الع���امل قيا�سًا بع���دد ال�س���كان، ليتقا�سموا 
فيما بينه���م ثروة البلد ع���رب حكومات ما 
�سه���د الع���راق يف تاأريخ���ه اأف�س���د واأف�سل 

منها.
ومن كذبات ني�سان العراقية تاأكيد النائب 
عل���ي العاق يف مداخلته بجل�سة الربملان 
"ال�سي���د  ب���اأن   )2016 اآذار   28 )االثن���ن 
العب���ادي م�ستع���د اأن يعل���ن غ���دًا حكومة 
تكنوق���راط م�ستقل���ة، اإن وافق���ت الكت���ل 
ال�سيا�سية"، وعلقنا يف حينه باأن ت�سكيل 
بتكنوق���راط.. مطّعم���ة  جدي���دة  كابين���ة 

املحا�س�س���ة  اأن  ُيق���ال  اأن  لك���ن  ممك���ن.. 
انته���ت يف الع���راق باأم���ان.. فتل���ك اأقوى 

كذبات االأول من ني�سان!
وم���ن كذب���ات ني�س���ان ع���ام )2019( رفع 

�سع���ار )االأغلبية ال�سيا�سي���ة للق�ساء على 
اثبت���ت  فيم���ا  والطائفي���ة(  املحا�س�س���ة 
االأح���داث باأن���ه ال ميكن لزعي���م طائفي اأن 
يكون دميقراطي���ًا، الأنه يوؤمن باأن طائفته 
فوق اجلميع واأن مرجعيته لها تعلو على 

مرجعيته للنا�ض والوطن.
 وم���ن كذب���ات ني�س���ان ع���ام )2020( اأن 
ال�سي���د ن���وري املالك���ي دع���ى اىل تلبي���ة 
)ث���ورة(  انتفا�س���ة  متظاه���ري  مطال���ب 
ت�سري���ن، ويع���رف ان اه���م مطالبه���م هو 
)حماكمة الفا�سدي���ن(، ويعرف ويعرفون 
ان���ه ه���و ال���ذي ت�س���ّر عل���ى الفا�سدي���ن 
بت�سريح���ه علنا: )لدّي ملف���ات للف�ساد لو 

ك�سفتها الأنقلب عاليها �سافلها(.
وتوي���ر  الفي�سب���وك  يف  وب�سفحتي���ه 
كان���ت ا�سبوح���ة الدكت���ور قا�س���م ح�سن 
�سالح يف )1 ني�سان 2020(: )الرئا�سات 
الث���اث يف العراق ومعه���ا رئي�ض وزراء 
�ساب���ق، تربع���وا باأربع���ة ماي���ن دوالر 
خللي���ة االأزم���ة دعم���ا لتاأم���ن اخلدم���ات 
الطبي���ة للعراقين(، فاكت�سف���ت انها كذبة 
وعلقوا قائلن: )بامل�سم�ض، اول كذبة من 
احلكومة يف���رح بيها ال�سع���ب، ما �سارت 
مثلهم بالتاري���خ كان ا�ستحوا، ما معقولة 

ب�ض ال كذبة ني�سان...(.
 وكان���ت ا�سه���ر كذب���ة اعامي���ة عراقي���ة 
حدثت قبل يوم من واحد ني�سان )2020( 
ان االأمام علي كان قد تنباأ ب�)كورونا( يف 
نه���ج الباغة، م�ست�سه���دا بابيات �سعرية، 
ف�سلق���ه العراقيون باأل�سن���ة غاظ وكاأنهم 
يف ني�س���ان اي�س���ا ال يكذب���ون!، وال كاأن 
رج���ل دين معمم ونائ���ب برملاين مل يكذب 
ح���ن اعلن يف خطبته )م���ن دخل االإميان 
قلب���ه لن ي�ساب بكورون���ا(!.. وال تقولوا 
)ان ه���ذا معتق���ده( الأن���ه كان يع���رف ان 
رج���ال دين كب���ار ا�سيب���وا بوكوفيد 19. 
وال ق���ول الدكتور ح�س���ن ال�سهر�ستاين، 
ان عامل���ا امريكي���ا اراد ان ي�سب���ح م�سلما 
بعد ان قراأ القراآن، وملا �ساألهم ماذا عندكم 
بعد.. اعطوه نه���ج الباغة، فلما فرغ منه 
قال اآ�سف، �ساأبقى على امل�سيحية الأن نهج 

الباغة اكرث تاأثرا من القراآن.

التوقيتات الد�ستورية في ظل الظروف اال�ستثنائية

 حممد جبار �لعبديل 

قد تو�جه �لدول ظروفًا معينة تتهدد خاللها حياة وم�سالح �سعوبها وكذلك 
نظامها �لعام، لذ� تعمد �إلى و�سع ت�سريعات خا�سة لمو�جهة �لظروف غير 

�لطبيعية، ويعد وجود وباء كما يح�سل حاليًا بانت�سار فيرو�س كورونا �أبرز 
�لأمثلة عما ت�سبب به من �سرورة �تخاذ خطو�ت و�جر�ء�ت �سريعة ل يمكن 

�عتمادها في �لظروف �لعتيادية. 

في ني�سان..العراقيون ال يكذبون!عالم كورونا الجديد  
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د. �سمري اخلليل

ن�سر القا�ص محمد خ�سير ق�سة 
جديدة بعنوان ال�سحفي في 

المدى". "ثقافية 
 في فترات متباعدة ، يتحفنا 

الكاتب محمد خ�سير بعمل رائع 
، فهو ينتج قليال ، لكنه ي�سع 

تجربته في �سياغة الكتابة ، 
كما لو اّنه يخيط اللوؤلوؤ بخيوط 

الذهب ، ي�سّكل خطوطها لير�سم 
لنا لوحة فنية ، ابتداء من 

ال�سحفي )العنوان(، باعتباره 
يمّثل العقل الجمعي ، ويمتلك 

موؤهالت الوعي ، في التعبير عن 
الروؤى االجتماعية في ابعادها 

، ال�سيا�سية وال�سايكولوجية 
، وهو)ال�سحفي( �سخ�سية 

واقعية ، ولعل اغتيال ال�سخ�سية 
االعالمية الب�سرية )احمد عبد 

ال�سمد( ، كان الجذر الرئي�ص، 
الذي نما منه برعم ال�سحفي، في 
�سمير الكاتب ، وعن�سرا دافعا الى 

علياء هذه الكتابة، 

1 - ال�سحفي ت�سكيل اللوحة باخلطوط :-
اخلط االول : ال�س���حفي الذي ا�ستعار ا�سم 
مل���ك الذب���اب والب�س���ه الكاتب قن���اع املمثل 
دور  يف  فينيك����س  خواك���ن  ال�س���ينمائي 

اجلوكر.
اخلط الثاين : مقر جريدة ال�سباب ، عبارة 

عن وكر لل�سحفين.
اخلط الثال���ث: دار رعاية امل�سنن بال�سوب 

الغربي.
اخل���ط العري����س : الطبق���ة العميق���ة ملدينة 

الذباب.
2 - ال�سحفي ت�سكيل اللوحة بااللوان:-

اأ- اط���اق ا�س���م ال�سب���اب عل���ى اجلري���دة ، 
للتموي���ه على اعتبار عدم و�س���وح الروؤية، 
وجع���ل مقره���ا وك���را ، للتعب���ر ع���ن غياب 

حرية التعبر عن الراأي.
 ب- تقاري���ر ال�سحف���ي ع���ن ال�س���رر ال���ذي 
يلحق اجلميع ، اخلبازين ، �سائدي ال�سمك 
، �سانعي املفاتي���ح ، ودار امل�سنن ، وعودة 
الب�سطاء اىل: حياكة ال�سجاد، �سف املهفّات 
اخلو�سي���ة ، يدوي���ا، للتعب���ر ع���ن توّق���ف 

ال�سناعة امليكانيكية.
 ت- ت�سخ����ر ثيم����ات دار امل�سن����ن ، م����راآب 
ال�سي����ارات قي����د االن�ساء ، اجل�س����ر ، النهر، 
القارب ، الفّزاعة ، دخان االطارات امل�ستعلة 
 ، لبي����ان عن�س����ري احلرك����ة يف االمكن����ة   ،

وا�سفاء طابع تعبري للف�ساءات.
 ث- تن����اول  امل�سن����ة )نبيه����ة( ، املتبقية من 
النظ����ام امللك����ي ، ك�ساه����د عل����ى التاري����خ ، 
وللتعبر على ان البلد مير مبرحلة انتقالية 

خما�سها ع�سر.
خا�سة القراءة :

لدى الكات����ب االأ�ستاذ حممد خ�سر م�سرة 
طويل����ة يف ال�ّس����رد، وخم����زون فاع����ل م����ن 
اخل����رة املرتاكم����ة ، توؤهله لتعبي����د طريقه 
�سردي����ة  مبكون����ات  واك�سائ����ه   ، اخلا�����س 
ت�سكي����ل  يف  امل�سهدي����ة  تعتم����د   ، خمتلف����ة 
االنطباع����ي  لونه����ا  واختي����ار   ، ال�س����ورة 
املنا�سب للحدث ، م����ع املحافظة على وحدة 

املو�سوع.
ة املحورية ، تدور  ال�سحفي �سخ�سية الق�سّ
بها وحولها االحداث التف�سيلية ، با�سلوب 
يبتعد عن املبا�سرة ، ليدع ل�)القارئ ال�سمني 
 ، ال����روؤى  )ادراك املقا�س����د ، وا�ست�س����راف 
وا�ستنب����اط الدالئ����ل ، للو�س����ول اىل م����راد 
الكات����ب ، ال�سحفي هو ل�س����ان حال الكاتب 
وادات����ه التي يحّركه����ا لت�سليط ال�سوء على 
الزواي����ا املظلم����ة،    وو�سف موؤّث����ر للحالة 
ال�سيا�سي����ة العراقي����ة ، واملخا�����س الع�سر 
ال����ذي تع����اين من����ه ، والقاع����دة الت����ي �سّنها 
ال�سحف����ي لنف�سه )ق����د يكم����ن ال�سيطان يف 
عباءة دروي�����س( ، و�سفت لنا بدقة ماتفعله 
حت����ى   ، الذب����اب  ملدين����ة  العميق����ة  الطبق����ة 
او�سلت البل����د اىل ف����راغ �سيا�سي، ودفعت 
ال�سباب للتظاهرات ، والتعّر�س للمخاطر، 

لتغير هذا الواقع املوؤمل .
واخر وبع����د ن�سر ال�سحف����ي مقابلة املراأة 
امل�سّنة ، ون�سر �سورة خمتل�سة لها، هوجم 
وكُر ال�سحفين يف مق����ر جريدة ال�سباب ، 
ة  واأُ�سِرم����ت الن����ار فيه. وهنا انته����ت الق�سّ
من حيث ال�ّسرد ، لكّن الواقع اليزال يزحف 

نحو املجهول.

كان عليك �أن مت�سك بيدّي
يف  �لدم  لون  يتظّلل  حتى 

�لأو�سال
لكتاب  حجة  �لأر�ض  تفتح  �أّل 

قدمي
و�أن يت�سع حلمك

�كرث مما �ردت ..
�أّل يتهّدج �سوتك قبل �أن ميوت

م�ستور� باخلوف،
ومن بعيد، تلم�ض وهجك يف عيونهم

مل يزل وهجك يف عيونهم
فتمّهل،

حني تغم�ض حد�سك عن ��سار�ت �لنار،
فالذي و�ءم بني �جلنتني، و�سعت له �لدنيا خطاأً

�يه.. �ّيها �ملقيم يف حمى حارة �سغرية
من تاأمتن على و�سوحك،

ومكانك من �لورق �ملح�ّسن؟
�أنت، هنا، لتنتظر موعد �سيء تغري

فانتظر
ول تقل: ما �أقرب ما ل ياأتي!

كم �سيعود �لعامل خاويا منك،
و�لدرب يعزل ورود �لأمنيات للطارقني 

يا �بن �لر�ض �ملتوّحد
�لنازل من كل بيت يف �حللم

لتك�سر بروؤو�ض ��سابعك دو�مة �لنهار

وحيد� 
ومهزول

و�آمنا من �إثرة �ل�سى على �ل�سى 
باليدين،

حتمل وجهك يف �لزمان �لأخري
ويتمادى �نتفاخ �لياأ�ض فيه

ت�سرق له �سور� حتميه من نق�ض �جلهات
�نت �جلرح �جلارح

وتعريفك ل يدوم
ترّب لك �لريح 

تكّرر حنانها ب�سمت وتطابق
وت�ساحب �ل�سقّي بال�سقّي

يف �أهو�ل �لنظر
قبل �لكالم..

�أنت �ملودع
يف �ساللة خر�ساء،

ل حدود يف ��سمائهم متنح �لنهاية،
وربيع �أنهارهم

طارئ يف �لعمر،
ين�سب عزلته �ىل ثقب يف روح �سبيهه

كّلما عاد خمتنقا بالفر�غ ..

على الرغم من اأن ال�ساعر قد 
عّرف بو�سفه ر�سول �سلطات 

�سرية، في كل الثقافات العالمية 
ومن �سمنها الثقافة العربية، 

فاإنه لم يكن يحمل –عادة- ر�سالة 
وا�سحة بال�سرورة، وال كان 

ظهوره يثير البهجة دائمًا. اإذ ربما 
ظهوره هذا نف�سه ر�سالته التي 

يقول فيها ما ال يفعله وبذلك 
ي�سلل الجمهور. عرف العرب منذ 
وقت بعيد اأن ال�ساعر و�سعره ولدا 

من "وادي عبقر"، غير اأن هذا 
الت�سور لم يولد الحما�ص ذاته 

الذي تولد اليوم. وي�سير "�سقراط" 
في محاورة "كراتيليو�ص") (، 

مثاًل اإلى اأن ال�ساعر، هو الر�سول 
االإلهي الذي خلق اللغة والكالم، 

والكلمات، كما يقول "�سقراط" 
لها القدرة على الك�سف مثلما لها 

القدرة على االإخفاء، ويمكن 
لل�سعر التعبير عن االأ�سياء جميعًا، 

كما يمكن اأن يحرف االأ�سياء عن 
طريق اآخر، وال�ساعر نف�سه هو 

ي�سمو فوق لعبة ال�سراع االإن�ساني، 
لذا كانت ر�سائله ال�سعرية، غالبًا، 

مبهمة وغام�سة. 

ه���ذا الكام ن�سوقه ونحن ب�س���دد قراءة ديوان 
)اأن���ا اأق���راأ ال���رق احتطاب���ًا(، لل�ساع���ر املثاب���ر 
"ح�سب ال�سيخ جعفر" رائد الق�سيدة املدوّرة، 
ال�ستيني، الروائي واملرتجم عن اللغة الرو�سية 
و�ساح���ب املوؤه���ات النادرة. ُيع���د ديوانه هذا 
امت���دادًا لدواوين���ه ال�سابق���ة وال�سيم���ا ديوانه 
)كران البور( من حيث اهتمامه الذي و�سل يف 
هذا الدي���وان اإىل حد الهو�س، بكتابة املقا�سر 
ال�سعري���ة املوزون���ة، والت���ي ال تتع���دى اجلمل 
ال�سعري���ة الث���اث، وو�س���ع �سع���ره احل���ر على 
�س���كل حكم مقت�سبة، وجت���ارب م�سغوطة على 
ل�س���ان االإن�س���ان واإيحاءات احلي���وان والنبات 
واجلم���اد عل���ى حد �س���واء، فه���و يوؤم���ن مببداأ 
وح���دة الوجود، ووحدة احلي���اة الفريدة. وقد 
و�سل عدد هذه املقا�سر اإىل اأكرث من )1350( 
مق�س���ورة مكتفي���ة بذاته���ا، لي�س���ت له���ا عاق���ة 
باملقا�س���ر الت���ي قبله���ا والتي ج���اءت بعدها. 
وكمق���رتح قراءة ح���ذرة ومتوج�س���ة مبقدورنا 

اأن نق���ارب ه���ذه الن�سو�س ال�سعري���ة ال�سذرية 
م���ن طرق ع���دة تن���درج فيها و�سمنه���ا جماميع 
خا�سة م���ن املقا�سر وقد �سنف���ت �سمن جامع 
ن����س �سامل و�ستكون هذه الط���رق على ال�سكل 

املقرتح االآتي: 
-  يف غي���اب ال�ساع���ر الرائ���ي )ال���ذي ي���رى   1
روؤى وتنب���وؤات( يحت���اج واقعن���ا احل���ايل اإىل 
النقدي���ة اجلذرية املتهمة، لتعنى، مبعنى حمدد 
ج���دًا، بالثقاف���ة، اأي بال���كام والكتاب���ة، وم���ن 
ث���م مبنهجية تاأوي���ل الن�سو����س واخلطابات. 
وملا كان���ت النقدية ت�سكل، عموم���ًا، حقًا ثاويًا 
)مطم���ورًا( من الاه���وت، فاإن "الكلم���ة" التي 
كان يتوجب تاأويلها وتوجيه النقد لها هي كلمة 
الكت���اب املقد�س، اإذ تنطوي عل���ى هجاء الكلمة 
ومعناه���ا ال���ذي مت التلف���ظ ب���ه، وا�ستدع���ى له 
�سامعي���ه عادًة. والأن مثل هذه النقدية ميكن اأن 
تفرت�س �سلفًا ا�ستدعاء املعنى وامت�سا�سه توًا، 
ميكن اأن ينظر اإليها عل���ى اأنها تفاوؤلية اأ�سا�سًا. 
وم���ع ذلك، يطال مثل ه���ذا التفاوؤل النق�س على 
نح���و ج���ذري متام���ًا ب�سب���ب ال�سك ال���ذي يعيد 
باأن الو�سوح ال�سطح���ي للفكر الواعي يحجب 
�سراعات خفية يف دوائ���ر الوعي االأكرث عمقًا، 
وهكذا ميكن ل�سعراء حمدثن من اأمثال "ح�سب 
ال�سي���خ جعف���ر" اأن ميثل���وا دليًا نا�سع���ًا على 
اإعادة اكت�ساف اجلانب ال�سيطاين من ال�ساعر، 
اأي اجلان���ب النق���دي، فق���د يعجل م���وت ال�سعر 
ب���زوغ فجر النق���د، وقد و�سح اأح���د اأقوى نقاد 
اليوم ثوري���ة، ونق�سد به "ريت�س���ارد رورتي" 
ذل���ك بقوله: ))اإنَّ اأحدث املجلدات الرقيقة تبدو 
�سفافة متامًا بف�سل االإ�سعاعات القوية امل�سلطة 
عليه���ا من األف م���اك نقدي(() ( يق���ول ح�سب: 
))�ساأنام كالغرقى الرق���ود على الرحال/ الطر 
ينع���ق كالنوائ���ح باختفاق وارحت���ال/ واالأفق 
كالقف���ل ال�س���دئ((. )����س13(. ))نبهت عكازي 
الطري���ح اإىل الرحي���ل/ وذك���رت اأيّن كالطي���ور 
ب���ا "وثيق���ة"/ واأن���ا الك�سي���ح، ف���اأي �سخري���ة 
�سفيق���ة!((. )����س15 وم���ا بعدها(. ))اأن���ا اأقراأ 
ال���رق احتطاب���ًا/ واأق���ول للمط���ر املراب���ي:/ 
يف الدل���و م���ا ير�س���ي ال�سنون���و والغراب���ا((. 
)�س37(. ))يا قلب ُتلقى "كالرتاث"/ طبًا اإىل 
غ���ر اكرتاث/ وقد انطوى احلف���ل ال�سفيق((. 

)�س50(. 
2 -  ي�ستن���د حتلي���ل ال���رتاث االإن�س���اين، الذي 
جع���ل م�س���روع كتاب���ة التاأري���خ يب���دو منطويًا 
عل���ى مفارق���ة، اإىل وه���م. اإذ اأن فك���رة املا�س���ي 
واحلا�سر بو�سفهم���ا مدارين مغرتبن مغلقن 
عل���ى بع�سهم���ا تع���د فك���رة م�سلل���ة. فالوع���ي 
التاأريخي باالختاف���ات بن املا�سي واحلا�سر 
يحت���وي، �سمن���ًا، االإدراك النقدي باأن احلا�سر 
م�س���روط باملا�سي ق���در م���ا كان احلا�سر ميثل 
تراث���ًا يحت���وي املا�س���ي. وال ينط���وي التاأريخ 
عل���ى مفارقة اإذا م���ا تذكر امل���رء اأن فهم التاريخ 
يعن���ي حماولة فهم احلا�سر املتجلي يف حقيقة 
اأن الن����س "�سع���ري". ولفه���م احلا�س���ر ينبغي 
عل���ى امل���رء فه���م االإ�سام ال���ذي يقدم���ه النتاج، 
واإ�سهام���ه ال���ذي يقدم���ه ه���و �سخ�سي���ًا للرتاث 
وتك���ون  ال�سع���ر(،  تاأريخي���ة  تت�س���كل  )وب���ذا 
حمايثة الن����س ال�سعري تاأريخية قدر ما يكون 
الن����س قادرًا على اأن يكون متعاليًا )مفارقًا( اأو 
م���ا وراء تاأريخ���ي، وال توح���ي ت�سمّي���ة الن�س 
بان���ه "م���ا وراء تاأريخ���ي" ب���اأن الن����س يج�سد 
معن���ى اأزليًا معين���ًا منفلتًا من قب�س���ة ال�سياق، 
ب���ل يوحي ب���اأن للن����س معنى فقط ح���ن يبدو 
ب�سف���ة اأدب جليل تاريخي مع���ن، اأي اأنه يوؤكد 

ا�ستح���واذه على ذلك اجليل، مبعنى 
اأنه يكون معا�سرًا لكل حا�سر قادم. 
ويتجلى هذا اال�ستحواذ على وجه 
الن����س  اأن  حقيق���ة  يف  التحدي���د، 
حماي���ث، فالعاق���ة هن���ا جدلي���ة- 
دائرية، لكي ينبغي اأن ال يثر هذا 
االأمر اأية ده�س���ة، اإذ هناك الكثر 
م���ن االأعمال الت���ي �سم���دت اأمام 
�س���راوة الزم���ن وبقي���ت عظيمة 
عل���ى مر الده���ور. وعل���ى الرغم 
"الكا�سي���ك" ال  اأن مكان���ة  م���ن 
ت�سمن مقاوم���ة الزمن، جندها 
قد تزيد من احتمالية مثل هذه 
املقارب���ة، واأن الزعم باملحايثة 
ميي���ل اإىل اأن يك���ون متحققًا، 
يقول ال�ساع���ر: ))اأقت�ّس مني 
باقت���اع ق�سائ���دي/ فج���ذرًا 
يف  اأرى،  فلق���د  جم���ذرًا/ 
املعّرى((.  قي�سرها  النب�س، 
كان���ا  ))اأ�س���دان  )����س12(. 
كن���ت  الب���اب،  يحر�س���ان 
اأزوره���ا/ كالطيف بينهما، 
يف  ت���زار/  ال  املتاح���ف 
حبل���ى،  اأنه���ا  اإال  اللي���ل، 
واإن ه���ي م���ن حج���ار!((. 

)�س27(. ))وحلمت اأين مرة/ طفل، 
و�سق���راط املبّج���ل يل حم���ار/ الّنا����س تعجب، 
والطي���ور تقول: مهًا يا �سغ���ار!((. )�س28(. 
))اأن���ا جئت "قرطب���ة" البت���ول/ وطرقت مقهى 
كان يل يوم���ًا، ومل ت���در الي���دان/ اأين كم���ا جاء 

امروؤ القي�س الطلول((. )�س34(. 
-  تب���دو كل عام���ة بح���د ذاته���ا ميت���ة، فم���ا   3
ال���ذي ينف���خ فيه���ا احلي���اة؟ اإذ اأنها تك���ون حّية 
عن���د اال�ستعمال، فهل تنف�س���ت احلياة فيها عند 
اال�ستعمال؟ وه���ل اال�ستعمال ميثل حياتها؟ اإنَّ 
مفهوم الوعي ال���ذي ينفث املعنى يف العامات 
الل�ساني���ة "امليتة" يع���د مفهومًا دخي���ًا ب�سبب 
ذل���ك. يظ���ل، اإذن املعن���ى كامن���ًا يف ا�ستعماله���ا 
ولي����س يف ارتباطها بال�س���يء اخلارجي، وبذا 
تك���ون خرة معنى الكلم���ة اأو ال�سعر اأو الوعي 
الذي مين���ح احلي���اة للعامات الل�ساني���ة امليتة 
موؤلف���ة م���ن بن���اءات نظرية عدمي���ة النفع. غر 
اأن لكلم���ة "معن���ى" مدل���واًل اآخر يرتك���ز، اإذا مت 
تطبيق���ه، على معنى الفعل ال���ذي اأراده ال�ساعر 
)بو�سفه مواطنًا وبو�سف���ه مبدعًا( هو ابتداع 
عمل �سع���ري اأدبي ميثل كًا تامًا يف ذاته، ومع 
ذل���ك ال يوؤثر هذا الق�س���د يف معنى كلماته- وال 
ينبغي اأن يقوم بذلك- ل�سرورة اأن يكون النتاج 
متمتع���ًا باال�ستقالي���ة بف�س���ل ق�س���ده املحدد، 
وعندئذ ميكن اأن يقال اأن النتاج ميتلك مقا�سده 
الذاتية. وعلى العك����س مما يعتقده البع�س، ال 
يحمل االأمر اأي معن���ى عندما نتحدث عن ق�سد 
الّن����س ال�سع���ري )اأو الن����س االأدب���ي عمومًا(، 
فلكي نتعلم كيف تتاءم اأجزاء �سورة ما، مثًا، 
مع���ًا، ينبغ���ي لن���ا اأن ننظ���ر يف �س���كل ال�سورة 
بو�سفه���ا كًا واح���دًا، ل���ذا فاإن ق�س���د )املوؤلف/ 
ال�ساعر( اأ�سبه ب�سكل ال�سورة، فمن غر املمكن 
لل�س���ورة اأن ت�س���ور �سكلها، ب���ل تعر�سه. لذا، 
يع���د الق�س���د �سيئ���ًا خمتلفًا ع���ن الق�سي���دة كما 
اأن���ه "ال ي�ساحب" الق�سي���دة. وهذا هو ال�سبب 
الكام���ن خلف تطلع القراء يف اأحيان كثرة اإىل 
م���ا وراء الن����س بحثًا عن ق�س���د ال�ساعر فهم مل 
ي�ساه���دوا ما مت عر�س���ه. اإنَّ احل���دث عن ق�سد 
الن����س فائ���دة نظرية كامنة تتمث���ل يف متا�سي 

املفردات التقليدية اخلا�سة بفل�سفة ال�سك ))اأنا 
اأفك���ر، اإذن اأن���ا موج���ود((. )ريني���ه دي���كارت(. 
وه���و بذلك يتحا�س���ى تناق�سات لغ���ة )الذات – 
املو�س���وع(. وتتمت���ع �سعري���ة "ح�س���ب ال�سيخ 
جعف���ر" به���ذه املزي���ة، ومع ذل���ك، فحامل���ا يلغى 
اللج���وء اإىل وعي املوؤلف، تبقى عندئذ االأ�سئلة 
االأخ���رى والتي من بينها ال�س���وؤال الدائر حول 
الكيفي���ة الت���ي يجدد به���ا املوؤول ق�س���د الن�س، 
ولاإجابة نق���ول: اإنَّ الن�س ي�سرتك يف احلوار 
التاأويل���ي، �س���اء املوؤل���ف ذلك اأم اأب���ى: وهذا ما 
ينطب���ق على ق���ول ح�س���ب: ))اأن���ا كن���ت �سفانًا 
�سان، ويزخران/ فلم  ودجلة والف���رات/ يتف�سّ
ا�سطناعي الق���ارب الورقي اأ�سغر كالفتات؟((. 

)����س7(. ))كالل�س من ثق���ب م�ساء/ يت�سلل 
م���ن  بقي���ا  ملتعق���ن  "ال�سع���راء" 
ح�س���اء/ فيما تط���ارد كاالأيائل، يف 
مطارحها، الق�سي���دة((. )�س14(. 
))هوذا االإوّز، ومل يعد/ يف الزرقة 
العلي���ا ا�سطفاق���ًا والتي���اع/ بل عاد 
اأعناق���ًا مدّجن���ة �ستقط���ع اأو تباع((. 
)����س31(. ))اأبراج قلب���ي يف اتقاد، 
يف اتئاد اأو خفوت/ طّيار اإن اأزمعت، 
يف اللي���ل، الهب���وط/ فاح���ذر جذوعًا 

ت�ستظل بها ال�سطوط((. )�س57(.
يوؤك���د  ال�سعري���ة  ن�سو�س���ه  يف    -  4
غر  من  جعف���ر" اأن  ال�سي���خ  "ح�س���ب 
املمك���ن وجود ات�س���ال اإن�ساين حقيقي 
من غر االنفت���اح على االآخر. اإنَّ انتماء 
اأحده���م اإىل االآخ���ر يعن���ي، يف الوق���ت 
نف�س���ه، القدرة على �سماع اأحدهما االآخر 
دائمًا وهذا ال يعن���ي بال�سرورة االعتقاد 
مب���ا يقوله ال�سخ����س االآخر اعتق���ادًا غر 
نق���دي، ب���ل ينبغي عل���ى امل���رء، وانطاقًا 
م���ن اح���رتام ال�سخ����س االآخ���ر، اأن يحمل 
التزام���ًا نح���و التفكر مب���ا يق���ال وباأعمق 
�سورة ممكنة. ويعد الفهم �سكًا من اأ�سكال 
احلوار: فه���و حدث اللغة ال���ذي يحدث فيه 
االت�س���ال، اأما الفهم التاأويل���ي- النقدي فهو 
ظاه���رة اللغة باملعنى االأو�س���ع الذي يح�سر 
فيه االأر�سيف الثق���ايف )االأدبي اأو ال�سيا�سي 
اأو الق�سائي.. الخ(، ذاته بو�سفه "لغة" باملعنى 
االأو�س���ع للم�سطلح. وكثرًا ما يح�سر بو�سفه 
ن�سو�س���ًا مكتوب���ة. اإنَّ تاأويل ه���ذه الن�سو�س 
يعن���ي الدخول يف حوار معه���ا، ويحدث الفهم 
عندئذ، بو�سيلة ه���ي اللغة، ويت�سف الفهم هنا 
مب���ا ي�سمّي���ه االأمل���اين "هانزغي���ورغ غادامر" 
)-1900 2002( ب�"التل�سن" ، )من الل�سانية(. 
وبذا تبتع���د �سعرية "ح�سب ال�سيخ جعفر" عن 
�سعري���ات جمايليه من خ���ال متا�سي �سرورة 
اإيج���اد "ردم" الفجوة ب���ن املا�سي واحلا�سر، 
هن���اك  تع���د  ومل  وامل���وؤول،  الن����س  ب���ن  اأي 
حاج���ة اإىل افرتا�س موقع اآخ���ر لغر�س تقدمي 
اآ�س���رة م�سرتكة ب���ن حقبتن زمنيت���ن اأو بن 
ذاتيت���ن – يف حالة ال�ساعر والقارئ- تكونان 
مغلقت���ن ل���وال وجود ه���ذه االآ�س���رة. فاملا�سي 
واحلا�س���ر، اأي الن�س والتاأويلي هما جزء من 
فعالية اللغة امل�ستمرة، وتتولد املعاين وت�سكل 
تاأريخًا لاآثار يرز فيه التاأويل الراهن وي�سهم 
ب���ه اأي�س���ًا، له���ذا يغدو تل�س���ن الفه���م جت�سيدًا 
للوعي ال�سعري، يق���ول ح�سب: ))اأنا واليمامة 
والثعال���ب منذ ح���ن/ ع�س���راء موؤتلفون زادا/ 
فذر التنطع وانقلع، يا مالك الن�سح احلزين((. 
)�س20(. ))لو كن���ت قارونًا الأفرغت املخابي/ 
ونرثته���ا �سف���رًا على خ�س���ر القب���اب/ واأقمت 
يل بيت���ًا كاأبي���ات ال�سنون���و((. )����س21(. ))يا 
طارق���ًا، يف الليل، �سباكًا علّي���ًا/ من اأنت؟ طر؟ 
اأم �سديق؟/ ق���ل اأي �سيء غر قهقهة ابتذال اأو 
نعي���ق!((. )����س32(. ))كنا ثاث���ة "مفل�سن"/ 
بوذا وبودلر "الغ�ساوة والدراري"/ واأنا ابن 

)�س42(.  "اآكلة" املرار((. 
-  يف هذه املقا�سر ال�سعرية يثبت ال�ساعر   5

واخلرة  الفه���م  جعف���ر" اأن  ال�سي���خ  "ح�س���ب 
�سن���وان ال يفرتق���ان، لكن���ه م���ن خ���ال اجلدل 
ه���ذه  ب���ه  حظ���ت  وق���د  امل�ساأل���ة  ه���ذه  ب�س���اأن 
املقا�س���ر، توج���ب علي���ه اأواًل جتري���د مفه���وم 
"اخل���رة" م���ن الت�سمين���ات امل�سلل���ة النابعة 
م���ن الرتاث الاهوت���ي. فاخل���رة املتكررة كما 

ي�ستعمله���ا ال�ساع���ر، لي�س���ت م�س���ادة ل���اإدراك 
عموم���ًا، ب���ل للتاأم���ل الوا�س���ح الواع���ي بذاته، 
وال�سيما للوقفات التاأملية والت�ساوؤالت الكثرة 
وورود املزيد من عام���ات التعجب يف نهايات 
املقا�س���ر. وبه���ذا املعن���ى يك���ون الفه���م نف�سه 
خ���رة. وبن���اء عليه يت�س���دى ال�ساع���ر بن�ساط 
لتاأوي���ل املا�سي بو�سف���ه "اخل���رة املكت�سبة" 
فهو يريد اأن يوح���ي اأنه يف التطبيقات الفعلية 
لتاأوي���ل الرتاث يتم جتريب ال���رتاث ال بو�سفه 
�سيئًا انتهى وفرغ منه، بل بو�سفه �سيئًا ما يزال 
مهم���ًا للحا�سر. مبعنى اأن املوؤول- ال�ساعر، يف 
كل ما يفكر به بخ�سو�س ن�ساطه حينما يتوقف 
عن التاأويل ويتاأم���ل طبيعة تاأويله وا�ستعماله 
ال�سعري، اأي املواجهة احلقيقية للن�س، يواجه 

معاين تكون حا�سرة ما دامت تعني له �سيئًا. 
ولتو�سي���ح م���دى مفه���وم "اخل���رة املتكررة" 
مل�سطل���ح  االعتي���ادي  يتخط���ى  )ال���ذي 
ExpEriEncE االإنكلي���زي( يق���دم ال�ساعر 
حتليًا مثرًا ال�ستعماالت "التعّلم من املعاناة"، 
حي���ث يرمي بذلك اإىل اأبعد من التعّلم من تكرار 
االإخفاق���ات واخل���رات ال�سلبي���ة الت���ي ت���وؤدي 
يف املح�سل���ة النهائي���ة اإىل اكت�س���اب احلكم���ة، 
واإىل م�س���ار الفع���ل ال�سحي���ح. وعل���ى الرغ���م 
م���ن اأن املاحظ���ة توحي به���ذه الر�سال���ة عادة، 
يق�س���د ال�ساعر تو�سي���ح اأ�سا����س حقيقة ك�سفه 
اجل���ديل- الدائ���ري: ما ينبغ���ي عل���ى االإن�سان 
تعّلم���ه من املعاناة لي�س ه���ذا اأو ذاك، بل تب�سر 
حدود الوج���ود االإن�س���اين، اأي روؤيا احلواجز 
التي ال تتخطى و�سواًل اإىل ما هو مقد�س. لهذا 
ال�سبب فاإن اخلرة املتكررة هي خرة التناهي 

الب�سري. 
ويق�س���د باخل���رة امل�ستح�سل���ة م���ن التجربة، 
ب���اأدق معن���ى للكلم���ة، اأن تعرف اأن امل���رء لي�س 
�سي���د الزم���ان وامل�ستقب���ل. واإن ه���ذه الروؤي���ة 
تق���ود االإن�س���ان احلكي���م اإىل االنفت���اح االأعظم 
على كل تقلب���ات احلياة وواق���ع موقعه الفعلي 
راأى  نف�س���ه: ))وكم���ا  ال�ساع���ر  يق���ول  كم���ا  اأو 
البح���ارة الغرقى الكن���وز/ اإين راأيت زجاجتي 
االأوىل هن���اك/ يف القاع م���ن حان، تلّم حطامها 
ام���راأة عجوز((. )����س106(. ))اأتعّلم االإ�سغاء 
كال�سخر ال�سقيل/ اأتعّل���م العزف ال�سّخي على 
اأ�سابعي ال�سح���اح/ يف اخلّفة الكيل الثقيل((. 
ط���ال  الب���وق،  يف  نافخ���ًا  ))ي���ا  )����س106(. 
عواوؤه/ ذئبًا هزيًا، اأدردا/ يف اجلرف يختبئ 
ك�س���رى  ))اأب�س���رت  )����س148(.  ال�س���دى((. 
مملق���ًا، ف�ساألته:/ اأين الق�سور؟ وما اعرتاها؟/ 
ق���ال: اإعطن���ي فل�س���ًا، وخ���ذ تل���ك الق�س���ور كما 

تراها((. )�س230(. 
ومل���ا كان ال�سع���ر ال يقب���ل اإال اأن ُيفه���م، تتمث���ل 
الازم���ة  ال�س���روط  بك�س���ف  االأوىل  اخلط���وة 
الإمكاني���ة فه���م االأعم���ال ال�سعري���ة بالتحكم يف 
فه���م الن�س بو�ساطة الفهم الذاتي واملو�سوعي 
للثقافة، ويعني ذلك اأن اجرتاح الطرق الازمة 
لتول���د الفه���م االأدب���ي هي حلظ���ة النق���د االأدبي 
احلا�سمة. وينبغ���ي للتاأمل الذاتي )احل�سا�سية 
)الرتاك���م  اجلل���ي  الذات���ي  والفه���م  النقدي���ة(، 
املع���ريف( اأن يكونا نقدين اإذا م���ا اأريد للعملية 

التاأويلية اأن حتقق اإمكاناتها االأ�سا�سية. 
ويف اخلتام ال ي�سعن���ا اإال اأن نقول: اإنَّ ال�ساعر 
"ح�سب ال�سيخ جعفر" من خال هذا الديوان، 
وبب�سالة، ا�ستطاع اأن يحافظ على بريق ال�سعر 
العرب���ي، وعلى قوة �سعريته التي توهجت منذ 
�ستيني���ات القرن املا�س���ي ومل تنطفئ حلد هذه 

اللحظة. 

تل�شين الفهم والوعي ال�شعري .. في ديوان )اأنا اأقراأ البرق احتطابا(

ا�شتدعاء الدالالت الرمزية في ق�شة "ال�شحفي" لـ محمد خ�شيرجذر للمنفّي

�ساالر �سليم

ا�سماعيل اآل رجب
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العمود
الثامن

ع���ن دار امل���دى، �ص���درت الرتجم���ة العربي���ة لرواي���ة الكاتب 
الأمريك���ي ال�ص���هري فيلي���ب روث "تزوجت �ص���يوعيًا"، التي 
ي�ص���ور فيه���ا دم���ار رج���ل ناج���ح بفع���ل تواط���وؤ زوجته مع 
املكارثي���ن الذين اأث���اروا مناخًا اإرهابيًا �ص���مح لهم مبطاردة 
الأدب���ي  الو�ص���طن  يف  معه���م  واملتعاطف���ن  ال�ص���يوعين 
وال�صينمائي. اأراد روث اأن يقول اإن اأمريكا غري املت�صاحمة، 
اأمريكا ال�صمولية، حتارب ال�صرَّ ب�صرٍّ مماثل. روث واحد من 
اأه���م الكّت���اب يف الوليات املتحدة يف جيله؛ ح�ص���ل مرتن 
عل���ى جائزة الكت���اب الوطن���ي، ومرتن على جائ���زة النقاد 
الوطني���ة للكت���اب، وثالث م���رات على جائ���زة فولكرن، كما 

ح�صل على جائزة بوليتزر للعام 1997.

اأعرتف اأّن الكتابة اليومية تتطلب 
من �صاحبها جهدًا كبريًا، ف�صاحب 

النافذة اليومية مطلوب منه اأن 
م �صيئًا يتجاوز ما اطلعت عليه  ُيقدِّ

النا�س يف الأخبار، و�صاهدته من 
خالل الف�صائيات، فالعبور اإىل 
ج�صر النا�س يتطلب من الكاتب 

اأن ي�صعى كل يوم اإىل الطمئنان 
على اأّن العالقة بينه وبن القارئ 

مل تدخل يف مرحلة "ال�صجر 
والالمبالة"، واأن الكلمات حا�صرة 

وموؤثرة.. واأن نافذته ل تزال حتمل 
طعم ومذاق مائدة عامرة بكل 

ال�صناف ، ولهذا جتدونني احيانا 
اتفل�صف يف الكتب .

يف اليومن املا�صين كتب اأحد 
القراء يوؤنب "جنابي" لأنني اأثري 

حالة من الكاآبة وال�صواداوية 
يف مقالتي، وهو يلومني لأنني 

اأ�صتغل هام�س احلرية واأ�صخر 
من ال�صيا�صين وامل�صوؤولن الذين 
و�صعوا العراق يف م�صاف الدول 

الكربى .
اأنا اآ�صف ياعزيزي القارئ الكرمي، 
فقد اكت�صف "جنابك" اأن ما اأكتبه 
جمرد اأوهام اأعتا�س عليها.. فهل 
من املعقول اأن ل اأرى املنجزات 
التي حققها اإبراهيم اجلعفري؟، 

وكيف ت�صنى ل�صخ�س مثلي فاقد 
الب�صر والب�صرية اأن ل يدرك حجم 
الإجنازات التي حتققت منذ �صبعة 

ع�صر عاما؟.
ميكن للقارئ العزيز ان يطلق عليه 

�صفة  "املت�صائل"على طريقة الكاتب 
الفل�صطيني الراحل اأميل حبيبي، 

ومثل بطل روايته اأبي �صعيد، الذي 
ظل ي�صري للخراب ، لكن النا�س 

كانت ت�صخر من �صكواه  .
منذ �صنوات واجلميع يتحدث عن 
م�صاريع التغيري والإ�صالح، لكّن 
املواطن يعرف جيدًا اأن ما يقال 

على الف�صائيات ل يعدو كونه 
جمرد كالم، الذي اأعرفه خالل �صبعة 

ع�صر عاما ع�صناها مع اخلراب، اأن 
الق�صية مل تعد جمرد تغيري رئي�س 

وزراء ، ول اجتماعات يقودها 
حممد احللبو�صيب ، وقد اأعطيت 

نف�صي اأكرث من فر�صة اأتفاءل فيها 
مبا �صيفعله �صا�صتنا ال�صاو�س 
، وكنُت مراهًنا نف�صي على اأّن 

م�صوؤولينا �صيخلعون   معطف" 
الروزخونية " ، ويرتدون ثياب 

رجال الدولة، ويبدو اأّن املت�صائم 
انت�صر يف النهاية وخ�صرت 

الرهان، مثل كّل مرة اأراهن فيها 
على م�صوؤول عراقي، ويف هذه 

الزاوية املتوا�صعة كنُت بن احلن 
والآخر اأُ�صّدع روؤو�س القّراء، 

بحديث عن رجال دولة تاريخين، 
ا�صتطاعوا اأن ي�صمدوا بوجه 

املغريات، فخّلدهم التاريخ باأن اأبعد 
عنهم غبار الن�صيان.

�صيء موؤ�صف اأن ل يكون لدى 
الكاتب ما يكتبه للقّراء �صوى 

الت�صاوؤم وال�صخرية من الأمل، 
ولكنني �صاأترك"املت�صائل" جانبًا 

واأمتنى على ال�صيد القارء العزيز 
اأن يخربنا  ملاذا ا�صتبدلنا نظام 

�صيا�صي يعتمد على الكفاءة 
والنزاهة ، بنظام ي�صّفق 

للمح�صوبية والنتهازية؟ .
اليوم النا�س تعي�س يف ظل 

موؤ�ص�صات واأحزاب و�صخ�صيات 
مل تتم�صك اإل بال�صداأ والتخلف 

وال�صبات. ويف ظل م�صوؤول 
ن �صد الفرح والنزاهة  حم�صّ

والكفاءة ، م�صتمتع بثقافة التخّلف، 
كاره حل�صارة الزدهار.

يف كل دول العامل ي�صبق امل�صوؤول 
م�صت�صاروه. فيما امل�صوؤول العراقي 

ي�صل من"احلزب والع�صرية"وهو 
يّدعي ختمه لعلوم الأر�س 

وال�صماء. 

جنابي 
"املت�شائل" 

تزوجت �شيوعيًا

 علي ح�شني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم )ال�صبت( 
اأن درج���ات احل���رارة �صتنخف����س  قلي���اًل 
ع���ن معدلتها لالأي���ام املا�صي���ة، واأن اجلو 

�صيكون غائمًا يف بع�س املناطق.   
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تقريـــر ... 
جورجيو اأرماين "خائف" من "كورونا" وي�شّخر م�شانعه لإنتاج بزات طبية

اأوبرا وينفري تتربع بـ10 ماليني دولر خالل اأزمة "كورونا"

قالت مقدمة الربامج التلفزيونية 
الأمريكية، اأوبرا وينفري، اأم�س 
)اخلمي�س(، اإنها �شتتربع بع�شرة 

ماليني دولر ل�شالح جهود تخفيف 
اآثار فريو�س "كورونا"، وي�شمل 

ذلك م�شروعًا جديداً ي�شاعد 
يف تقدمي الطعام لالأمريكيني 
املعر�شني للخطر اأثناء تف�شي 

الفريو�س، وفقًا لوكالة "رويرتز".

جاء الإع���الن عن هذه املب���ادرة لإحدى اأثرى 
ن�صاء الوليات املتحدة، واأكرثهن تاأثريًا عرب 
ح�صاباته���ا املختلف���ة على من�ص���ات التوا�صل 
الجتماع���ي. وقال���ت: "اأت���ربع مب���ا اإجماليه 
ع�ص���رة مالي���ن دولر مل�صاع���دة الأمريكي���ن 

خالل هذه اجلائحة يف امل���دن باأنحاء البالد، 
ويف املناطق التي ن�صاأت بها".

و�صيخ�ص�س جزء من التربع ل�صالح املبادرة 

اجلدي���دة التي حتمل ا�ص���م "�صندوق الطعام 
الأمريك���ي" ال���ذي اأطلق بالتع���اون مع �صركة 
"اأب���ل"، وموؤ�ص�صة "ف���ورد" و�صيدة الأعمال 

لوري���ن ب���اول جوب���ز واملمثل ليون���اردو دي 
كابريو.

من جهته اأكد م�صمم الأزياء الإيطايل ال�صهري 
جورجي���و اأرماين اأن لديه خوف من فريو�س 
"كورون���ا" امل�صتج���د، لكن���ه ق���رر املواجه���ة 
م���ن خ���الل اإنت���اج ب���زات طبي���ة يف م�صانعه 
املكر�ص���ة ع���ادة لل�صل���ع الفاخرة، وق���ال: "اأنا 
خائف كما اجلميع"، وفقًا ل�"وكالة ال�صحافة 

الفرن�صية".
وفر�س امل�صم���م البالغ 85 عامًا واملولود يف 
منطق���ة اإمييلي���ا رومانيا، يف و�ص���ط اإيطاليا 
ال�صم���ايل، نف�ص���ه كاأح���د اأب���رز الالعب���ن يف 
اأو�ص���اط املو�صة يف ميالن���و، عا�صمة منطقة 
لومبارديا. و�صجل يف هاتن املنطقتن اأكرب 
عدد من الوفيات جراء وباء "كوفيد – 19"، 
م���ع نحو ع�صرة اآلف وف���اة، اأي 70 يف املائة 
م���ن جمم���ل الوفي���ات امل�صجل���ة ر�صمي���ًا يف 
اإيطالي���ًا. وعندما اأعلن ر�صمي���ًا عن اأول حالة 
اأرم���اين  اإيطالي���ا، كان جورجي���و  وف���اة يف 

يف  اخلري���ف  ملو�ص���م  جمموعت���ه  يعر����س 
ميالنو، فقرر حينها اإعادة تنظيم عمل �صركته 

عازًل نف�صه، مع ال�صتمرار باإدارتها.
اإلكرتوني���ة  ر�صال���ة  يف  اأرم���اين  واأو�ص���ح 
ل�"وكال���ة ال�صحافة الفرن�صي���ة": "ما يح�صل 
الآن يوؤث���ر يّف كثريًا. ونظ���رًا اإىل اأن الن�صاط 
بوق���ف  ال�صلط���ات  اأم���رت  متوق���ف" بعدم���ا 
الن�صاط���ات غ���ري الأ�صا�صي���ة، "كان عل���ّي اأن 

اأحترك فورًا".
وقام بتربعات للنظام ال�صت�صفائي الإيطايل 
ق���ادر عل���ى ا�صتيع���اب كل  ب���ات غ���ري  ال���ذي 
املر�صى. اإل اأن مركزًا �صحيًا حمليًا ات�صل به 

واأعرب له عن حاجته للوازم وقاية.
وقال اإن���ه "اإنتاج يكاد يكون ي���دوي ال�صنع، 
لأن كل املع���دات يف ه���ذه امل�صان���ع ل ت�صل���ح 
ل�صنع���ه. ونحن ن�صتخ���دم ماكينات اخلياطة 

العادية".
واأكد اأن البزات التي يوفرها جمانًا "ح�صلت 

على �صهادة ا�صتخدام" يف املجال الطبي.

حول العالم

ظهرت  بيتها،  داخ���ل  ح��م��راء  كنبة  ع��ل��ى 
حتمل  وه��ي  لها،  جديد  فيديو  يف  ف��ريوز 
املقد�س  الكتاب  )من  املزامري  كتاب  بيدها 
وت��ق��راأ  ال��ق��دمي(  العهد  امل�صيحين،  عند 
فيها.  ت�صّلي  التي  املزامري  من  جمموعة 
الفيديو، ومّدته اقل من دقيقتن، ن�صر على 
يوتيوب على �صفحة "فريوز بروداك�صن"، 
كما ن�صرته رميا الرحباين ابنة فريوز على 

�صفحتها على "في�صبوك".
ال�صريط  يف  ت���رّن  ول  ف���ريوز  تغني  ل 
اجلديد، لكن تقراأ فقط. ورغم اأن ال�صنوات 
ال�����ص��اب��ق��ة ���ص��ه��دت ت�����ص��وي��ر ف��ي��دي��وه��ات 
الآلم  اأ���ص��ب��وع  ت����رّن يف  ل��ف��ريوز وه���ي 
العام  هذا  اأن �صالتها  اإل  امل�صيحين،  عند 
املزامري  وب��دت  الأ���ص��ب��وع.  ه��ذا  ا�صتبقت 
ال�صيق  م��ع  متنا�صبة  اخ��ت��ارت��ه��ا،  ال��ت��ي 

والأزمة الكونية ب�صبب فريو�س كورونا. 
 ، َرُبّ "َيا  تقراأ:  ن�صمعها  مزمور  اأول  ففي 
اأَْزِمَنِة  يِف  َتْخَتِفي  ملَ��اَذا  َبِعيًدا؟  َتِقُف  مِلَ��اَذا 

يِق؟". ّ ال�صِ
ف��ريوز  اأّن  الفيديو  يف  كذلك  وال��الف��ت 

مع  )متا�صيًا  البيت  يف  ت�صجيله  اختارت 
الأرج���ح(  امل��ن��زيل على  اإج����راءات احلجر 

كل  يف  ال��ع��ادة  ج��رت  كما  كني�صة  يف  ل 
الفيديوهات التي قّدمت فيها �صلوات 

اأعطى  ما  وه��و  �صابقة.  وترانيم 
�صغرية  ول��و  ملحة  امل�صاهدين 

م��ن بيت  اأو رك��ن  على ج��زء 
ف����ريوز، ه��ي ال��ت��ي حتيط 

منذ  تاّمة  ب�صرية  حياتها 
�صنوات طويلة. فن�صاهد 
القدمية  بع�س �صورها 
خلفها، كما اأنها جتل�س 
ق�����رب اأي���ق���ون���ة مل���رمي 

العذراء.

فريوز تت�شرع اإىل اهلل لتخلي�س "ال�شعب البائ�س" 

كورونا مع  معاناتها  حتكي  بريطانية  ممثلة  اأ�شتيقظ"..  األ  "دعوت 
قالت املمثلة الربيطانية ليندا لو�صاردي 
اإن اأع���را����س ف��ريو���س ك��ورون��ا ال��ذي 
اأنها  اأ�صابها كانت �صيئة للغاية لدرجة 
ق�صت  بعدما  وذلك  ت�صتيقظ،  األ  دعت 
10 اأيام يف امل�صت�صفى، وهي تعاين من 

حمى واآلم مزمنة يف ال�صدر وقيء.
وو�صفت لو�صاردي ل�صحيفة "ذا �صن" 
الأعرا�س التي اأ�صابتها، قائلة: "بداأت 
اأ�صبحت  والأع��را���س  باحلمى،  اأ�صعر 
دماغي  يوؤملني،  راأ�صي  واأ�صواأ.  اأ�صواأ 
ف��ي��ال يجل�س  اأ���ص��ع��ر وك����اأن  ي��وؤمل��ن��ي. 

علي".
نحو  اأزح���ف  واأن���ا  "اأتذكر  واأ���ص��اف��ت 
احل��م��ام. ك��م��ا ك��ن��ت اأت��ك��ئ ع��ل��ى حافة 
دلو.  يف  واأب�صق  اأ�صعل  واأنا  ال�صرير، 

تقيوؤ اأزرق".
البالغة من العمر 61  و�صعرت النجمة 

ع���ام���ا وزوج���ه���ا 
����������ص���������ام 

ك��ن ب��اأع��را���س امل��ر���س يف 
املنزل، قبل ت�صخي�س 

اأن كن  اإ�صابتهما بالفريو�س. وُيعتقد 
عمل  اجتماع  اأثناء  بالفريو�س  اأ�صيب 

له ثم التقطته لو�صاردي منه.
ظال  التي  الأي���ام  اإن  ل��و���ص��اردي  تقول 
فيها باملنزل قبل الذهاب اإىل امل�صت�صفى 
باأل  يدعو  ك��ان  "كالنا  الأ���ص��واأ:  كانت 
للغاية".  �صيئا  الو�صع  كان  ن�صتيقظ. 
"وكاأن  ي�صعر  ك��ان  اإن��ه  كن  ق��ال  بينما 

يدي ال�صيطان تخنقني".
على  املر�س  اأعرا�س  ا�صتدت  وعندما 
الزوجن، ات�صل طفالهما جاك ولو�صي 
بالطوارئ، ونقلتهما �صيارة الإ�صعاف 

اإىل م�صت�صفى نورث ميدل�صك�س.
وقالت لو�صاردي اإن التفكري يف طفليها 
حتى  مر�صها،  حماربة  على  �صاعدها 
وغ��ادرت  بالتح�صن،  تدريجيا  �صعرت 

امل�صت�صفى.

يف  الفقراء  غ�صب  وامل�صاهري  النجوم  من  الكثري  ت�صرفات  اأث��ارت 
الوليات املتحدة ب�صبب ت�صرفاتهم خالل اأزمة تف�صي كورونا التي 

ت�صرب البالد.
بيوتهم  يف  والفارهة  الباذخة  حياته  طريقة  عر�س  النجوم  فبع�س 
احل�صول  اأجل  من  الكثري  يعاين  بينما  ال�صحي  احلجر  فرتات  خالل 
على لقمة العي�س يف ظل ظروف �صعبة قد توؤدي اإىل اإ�صابتهم بفريو�س 
العمل  وزارة  اأعلنت  وقد   .19 كوفيد-  ملر�س  امل�صبب  امل�صتجد  كورونا 
الأمريكية، اخلمي�س، تقدم 6،65 مليون عامل اأمريكي اإ�صايف لال�صتفادة 
عدة  ا�صطرار  عقب  قيا�صي  رقم  يف  املا�صي،  الأ�صبوع  البطالة  منح  من 
قطاعات اقت�صادية لالغالق يف اأنحاء البالد. ويف هذه الأثناء، يتيح وباء 
للم�صاهري  وحميمية  �صخ�صية  جوانب  على  التعرف  للمعجبن  كورونا 
بطريقة غري م�صبوقة، لكن ل تلقى كل اجلوانب ال�صتح�صان. 
جيتندر  اأجنلو�س  لو�س  يف  امل�صاهري  �صوؤون  خبري  وق��ال 
بوقت  اأي�صا  امل�صاهري  "مير  "رويرتز":  لوكالة  �صيديف 
�صعب ويحاولون امل�صاهمة باأي طريقة يعرفونها...املزعج 
اأن الفريو�س جعل  هو عندما يتحدث الكثري منهم عن كيف 

اجلميع �صوا�صية". 
على  بالرتو  وجوينيث  وين�صلت  كيت  مثل  جنمات  وتظهر 
نومهن  وغرف  مطابخهن  من  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
كما  مثالية.  �صعر  وت�صريحات  مكياج  دون  م��ن  واأرائ��ك��ه��ن 
مينح البع�س اجلمهور ملحة عن الق�صور وحمامات ال�صباحة 
واملطابخ الفاخرة يف الوقت الذي يلتزمون فيه بقواعد العزل 
اأو  امللل  من  ال�صكاوى  لكن  الفريو�س.  لحتواء  تهدف  التي 
فيه  اأعلن  ع��امل  يف  �صاغية  اآذان��ا  تلق  مل  التعاطف  حم��اولت 
خالل  من  ب�صحتهم  للمخاطرة  ا�صطروا  اأو  بطالتهم  املالين 

العمل يف امل�صت�صفيات ومتاجر البقالة.

النجوم وامل�شاهري 
يثريون غ�شب ال�شعب 

الأمريكي ب�شبب كورونا

اإن" الأمريكية  اإن  "�صي  قناة  قالت 
يذهبون  ي��زال��ون  ل  اليابانين  اإن 
انت�صار  رغ���م  اأع��م��ال��ه��م  م��ق��ار  اإىل 
امل�����ص��ت��ج��د،  "كورونا"  ف���ريو����س 
يوريكو  ط��وك��ي��و،  حاكمة  ودع���وة 
املنزل حتى 12  من  للعمل  كويكي، 
ال�صركات  وكذلك  )ني�صان(،  اأبريل 
"هوندا" و"تويوتا"  مثل  الكربى، 
اأن  القناة  واأ���ص��اف��ت  و"ني�صان". 
املوظفن يف اليابان لن ي�صتجيبوا 
ي�صدرها  حينما  اإل  الدعوات،  لتلك 
�صينزو  الياباين،  ال���وزراء  رئي�س 
اآب����ي، ال���ذي رف�����س ه���ذا الأ���ص��ب��وع 
اإع�������الن ح���ال���ة ال�����ط�����وارئ، ال��ت��ي 
لفر�س  ال�����ص��رك��ات  على  �صت�صغط 

والتباعد  بعد  عن  العمل  اإج��راءات 
الآن ل  ول��ك��ن ح��ت��ى  الج��ت��م��اع��ي، 
يزال باإمكان ال�صركات العمل ب�صكل 
القناة  ولفتت  مكاتبها.  من  قانوين 
اأن اليابان م�صهورة مبا ُيعرف  اإىل 
بثقافة "كارو�صي" اأو "املوت ب�صبب 
درا���ص��ة  ووج���دت  الزائد"،  العمل 
اأن  حكومية اأجريت يف عام 2016 
واح��دًا من كل خم�صة موظفن كان 
امل��وت.  حتى  العمل  خلطر  عر�صة 
بها:  كلمتها اخلا�صة  للبلد  اأن  حتى 
"كارو�صي"، اأو املوت ب�صبب العمل 
ال��زائ��د، ال��ذي ُي��ع��َرف ب��اأن��ه موظف 
يعمل بجد لدرجة اأنه ميوت نتيجة 

للتوتر.

لنت�صار  مركزية  ب��وؤرة  اإىل  اأوروب���ا  فيه  حتّولت  وق��ت  يف 
البي�صاء  رو�صيا  دول��ة  اأن  يبدو  ل  امل�صتجد،  كورونا  وب��اء 
مراكز  ت��زال  ل  بل  خائفة.  اأو  ج��دًا  منزعجة  )بيالرو�صيا( 
القدم  ك��رة  م��ب��اري��ات  ت��زال  ول  مفتوحة،  والعمل  الرتفيه 
حظر  حالة  فر�صت  الأوروبية  ال��دول  اأغلب  اأن  ومع  قائمة. 
ال�صلطات  تقم  مل  كامل،   ب�صكل  مهجورة  �صوارعها  وباتت 
حقيقي  اأو  �صارم  اإج���راء  ب��اأي  ال�صاعة  حتى  البيالرو�صية 
للحد من انت�صار الفريو�س وفق ما تنقل �صحيفة "نيويورك 
 �� ب�"كوفيد  اإ�صابة  اأنها فعاًل �صجلت 152 حالة  تاميز"، رغم 
19". غياب اأي اإجراء فعلي للحد من انت�صار الوباء، باركه 
اإّن  ق��ال  ال��ذي  لوكا�صينكو  األك�صندر  البالد  رئي�س  ت�صريح 
املا�صي،  ال�صبت  ي��وم  ظهر  كما  عقلي".  "هو�س  الفريو�س 

يوجد  "ل  ق��ائ��اًل:  اجلليد  على  ه��وك��ي  م��ب��اراة  اف��ت��ت��اح  يف 
اأمر  الريا�صة  مع  والثلج  ثالجة،  يف  نحن  هنا.  فريو�صات 
قال  اآخ��ر،  ت�صريٌح  الت�صريح،  هذا  و�صبق  لل�صحة".  ممتاز 

ال�صاونا  وحمامات  "الفودكا  ل�صعبه:  متوجهًا  فيه 
تاأكيد  ويف  الفريو�س".  ل��ه��ذا  دواء  خ��ري 

على جتاهل خماطر كورونا، مل تطلب 
املطاعم،  اأو  املتاجر  غلق  ال�صلطات 
حتى اأن الدوري املحلي لكرة القدم، 
ح�صور  مع  طبيعي،  ب�صكل  م�صتمّر 

اأي  ات��خ��اذ  دون  وم��ن  ك��ب��ري،  جمهور 
تدبري وقائي، با�صتثناء دعوة احلا�صرين 

لرتداء كمامات على الوجه.

حتى يف زمن "كورونا"... اليابانيون 
يف مقار اأعمالهم "حتى املوت"

هذه الدولة الأوروبية تتجاهل كورونا: الفودكا وال�شاونا خري دواء
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