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جنيه مليون   55

 بغداد / المدى

الجمهوري���ة  رئا�س���ة  اأر�س���لت 
ال���ى الحكومة لتزويدها ا�س���ماء 
الم�سمولي���ن بالعف���و الخا����ص ال���ذي طلبته 
الحكوم���ة، بح�س���ب وثيق���ة اطلع���ت عليه���ا 
)الم���دى(. وطلب���ت الحكوم���ة، االح���د، م���ن 
رئا�س���ة الجمهوري���ة الإ�س���دار عف���و خا����ص 
ومودعي���ن.  وموقوفي���ن  محكومي���ن  ع���ن 

والم�سمولون بالعفو الخا�ص هم كاالآتي:
� م���ن اأكم���ل ن�س���ف م���دة محكوميت���ه اأو َمن 
بق���ي م���ن مدة محكوميت���ه اأقل م���ن �سنة، اأو 

المحكوم عليه ب�سنة فاأقل.
وي�ستثنى من العفو: 

- م���ا يتعلق بالح���ق الخا����ص اإال بعد تنازل 
الم�ستكي اأو ذوي المجني عليه اأمام قا�سي 

التحقيق اأو المحكمة المخت�سة.
دولي���ة  جرائ���م  بارت���كاب  المحكوم���ون   -
الما�س���ة  والجرائ���م  االإرهابي���ة  والجرائ���م 
باأم���ن الدولة الخارج���ي والداخلي وجريمة 
االإتجار بالب�سر اأو جريمة حيازة وا�ستعمال 
والمفرقع���ات  لل�س���وت  الكاتم���ة  االأ�سلح���ة 
الخا����ص  الت�سني���ف  ذات  واالأ�سلح���ة 
والف�س���اد المال���ي واالإداري وجرائم تهريب 
الم�سجوني���ن وجرائم االغت�س���اب واللواط 

والزنا بالمحارم واالتجار بالمخدرات.
- جرائ���م غ�سي���ل االأموال وجرائ���م الخطف 
واالختال����ص و�سرقة اأم���وال الدولة واإهدار 
الم���ال الع���ام عم���دًا مال���م ُي�س���دد بذمت���ه من 

اأموال قبل اإطالق �سراحه.
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�سفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / المدى

اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة والبيئ���ة، 
اأم�ص االثني���ن، اأن حاالت االإ�سابة 
بفايرو�ص كورونا و�سل الى 1031 حالة في 

عموم العراق.
وذكر بي���ان لل���وزارة تلقت )الم���دى( ن�سخة 
من���ه اأن "مختب���رات وزارة ال�سح���ة والبيئة 
�سجل���ت ٧0 اإ�سابة جدي���دة موؤكدة بفيرو�ص 
كورونا الم�ستجد في العراق موزعة كالتالي 
بغداد/ ك���رخ: 1، مدينة الطب: 3، الب�سرة : 
٩، النج���ف: ٤، ال�سليماني���ة: 3، اأربيل: ٤1،  

كربالء: ٢، ذي قار : ٧".
واأ�ساف���ت ال���وزارة اأن "الوفي���ات بلغ���ت 3؛ 
حالتان في الب�سرة وحالة واحدة في بغداد/ 
الر�سافة، فيما  تم ت�سجيل ٦٥ حالة �سفاء تام 
موزع���ة كالتالي النجف:٢٦،  الر�سافة: 1٢، 

ب�سرة: 10، وا�سط: 3، ال�سليمانية: 11،
اأربيل: ٢،  دهوك: 1".

االإ�ساب���ات:  "مجم���وع  اأن  ال���ى  واأ�س���ارت 

1031، و مجم���وع الوفي���ات: ٦٤، مجم���وع 
حاالت ال�سفاء: 3٤٤".

وف���ي �سي���اق مت�س���ل، ق���ال المتح���دث با�سم 

وزارة ال�سح���ة �سي���ف الب���در ف���ي ت�سري���ح 
ل�)الم���دى( اإن "الم�س���ح الميداني الذي تقوم 
به وزارة ال�سحة يك���ون في المناطق االأكثر 

خطرًا".
واأ�ساف: "ف���ي منطق���ة الزعفرانية تم م�سح 
ميداني وبتواجد وزارة ال�سحة وم�ستمرين 
بذلك ولكن ال يمكننا فح�ص جميع المواطنين 

وال اأي دولة ت�ستطيع ذلك".
واأ�س���ار ال���ى اأن "ال���وزارة اكت�سف���ت حاالت 
رغ���م  بفايرو����ص كورون���ا  مخفي���ة م�ساب���ة 
الحال���ة ال�سحي���ة الجي���دة الت���ي يتمت���ع بها 
المري�ص لك���ن ذلك حدث ع���ن طريق الذهاب 

لمنطقة فيها اإ�سابات عدة".
وبي���ن اإن "الم�س���ح الميدان���ي اليقت�سر على 
اأماك���ن العم���ل اأحيان���ًا  المناط���ق فق���ط ب���ل 
وبالفعل �سّخ�سنا حاالت ع���دة"، م�سيرًا الى 

اأن "االلتزام �سروري من قبل الجميع".

 ترجمة / حامد اأحمد

االحم���ر  ال�سلي���ب  جمعي���ة  اأر�سل���ت 
ال�سينية فريق���ًا من الخب���راء ال�سينيين 
مج���ال  ف���ي  خبرته���م  لنق���ل  للع���راق  المتطوعي���ن 
الت�سخي����ص االإ�سعاع���ي لمر�ص فايرو����ص كورونا 
لنظرائه���م العراقيي���ن ف���ي كيفي���ة ا�ستخ���دام جهاز 
الت�سوي���ر اال�سعاعي الحا�سوب���ي )�سي تي م�سين( 
ف���ي الت�سخي�ص الدقيق لالإ�سابة بفايرو�ص كورونا 

عند فح�ص الم�ستبه بهم.
وقال �سين هواي، اأحد الخبراء المتطوعين ورئي�ص 
الفح����ص االإ�سعاعي في م�ست�سفى جامعة غوانزهو 
الطبي���ة ف���ي ال�سي���ن في حدي���ث ل�سحيف���ة غلوبال 
تايم���ز ال�سيني���ة االأح���د: "م�سوؤول���ون ف���ي وزارة 
ال�سحة وكادر طبي محلي ف���ي العراق راغبون في 
تعلم الخبرة ال�سيني���ة �سد فايرو�ص كوفيد – 1٩، 

واأبدوا ا�ستجابة �سريعة في تنفيذ ن�سائحنا.

ووفق���ًا لما اطلع عليه الخبير ال�سيني خالل زيارته 
االأول���ى للع���راق بتاري���خ 10 اآذار الما�س���ي، ف���ان 
م�ست�سف���ى بغداد التعليم���ي، وهي اأكب���ر م�ست�سفى 
ف���ي بغ���داد و تح���وي 11٥0 �سريرًا وث���الث اأجهزة 
ت�سوي���ر ا�سعاع���ي )�س���ي ت���ي م�سين( كان���ت تقوم 

باجراء فح�ص لخم�سة مر�سى باليوم فقط .
ويق���ول الخبي���ر ال�سين���ي �سي���ن، اإن االأخ�سائيين 
المحليي���ن بالت�سوي���ر االإ�سعاع���ي ال يعرفون مدى 
اأهمية جه���از الت�سوير اال�سعاعي الحا�سوبي )�سي 
ت���ي م�سي���ن( ف���ي الم�ساع���دة لت�سخي����ص االإ�ساب���ة 
بكورون���ا. واأ�س���ار بقوله "مع ذل���ك، اإذا تم االعتماد 
على اختبار الحم�ص النووي فقط في الت�سخي�ص، 
ف���اإن كثي���رًا م���ن مر�س���ى كورون���ا ال يمك���ن التاأك���د 
م���ن ت�سخي����ص المر����ص لديه���م ب�سبب قل���ة اأدوات 
الفح�ص"، موؤكدًا ب�سرورة االعتماد على الت�سوير 

االإ�سعاعي للرئة الإثبات االإ�سابة من عدمه .
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 بغداد / المدى

ق���ال المتنبئ الج���وي �سادق عطية، اأم����ص االثنين، اإن ارتفاع 
درجات الح���رارة �سي�ستمر في عموم الم���دن، مبينا اأن الرياح 
�ستك���ون ما بي���ن �ساكنة ال���ى جنوبية �سرقي���ة خفيفة.  وق���ال عطية، في 
من�س���ور ل���ه عل���ى �سفحت���ه ف���ي في�سب���وك، اإن "اأمط���ارًا �ستك���ون رعدية 
خفيف���ة الى معتدلة ب�سبب ارتفاع درج���ات الحرارة في الطبقات العليا"، 
م�سي���را الى اأن "مدن غربي وو�سط البالد و�سماليها �ست�سملها االأمطار". 
واأ�س���اف، اأن "مدن جنوبي البالد �ست�سملها االأمطار تباعًا"، الفتًا الى اأن 
"الحالة الجوية �ستنتهي في عموم المدن تقريبًا خالل �ساعات نهار اليوم 
الثالث���اء ولكنها ت�ستمر خفيفة في اأماكن من مدن الب�سرة ومي�سان وذي 
ق���ار وال�سليمانية و�سمال اأربيل ودهوك". ولفت عطية الى اأن "االرتفاع 
بدرجات الحرارة �سي�ستمر ه���ذا اليوم وغدًا في عموم المدن"، مبينا اأن 
"الرياح هذا اليوم �ستكون ما بين �ساكنة الى جنوبية �سرقية خفيفة".

ال�سحة: امل�سح امليداين يف املناطق الأكثـر خطراً

1000 ــــ  ال تتخطى  كـــورونـــا  ــفــايــرو�ــس  ب الإ�ـــصـــابـــات  عــتــبــة 

داع�س يهاجم قوة ع�صكرية غربي الأنبار بعد اأيام من ان�صحاب قوات التحالف
وثائق للتنظيم توؤكد قلة دعمه املادي وفقدان قدرته على التجنيد

 بغداد/ املدى

يف وق���ت مير فيه الع���راق باأ�سواأ 
االأزمات االقت�سادية منذ ٢003، 
ج���راء انخفا�ص اأ�سع���ار النفط اىل اأكرث من 
الن�س���ف، ت�سن جماع���ات جمهولة، هجمات 
�ساروخي���ة على �س���ركات النف���ط االأجنبية 
العاملة يف جنوبي البالد، مما يهدد بتوقف 
تلك ال�سناعة التي ت�سكل اإيراداتها اأكرث من 

٩0% من املوازنة ال�سنوية.
وتاأت���ي الهجم���ات بع���د يوم���ن م���ن تهديد 

الق���وات  با�سته���داف  م�سلح���ة،  ف�سائ���ل   8
االأمريكي���ة يف الع���راق، فيما ب���داأت مناطق 
يف اجلن���وب، حت���ذر م���ن ت�ساع���د امللوحة 
يف املي���اه امل�ستخدمة لل�س���رب، وهي اإحدى 
الق�ساي���ا الت���ي فج���رت قب���ل عام���ن اأك���ر 
احتجاجات يف البالد، وانتهت باأعمال عنف 

وحرق القن�سيلة االإيرانية يف الب�سرة.
يقول م�سوؤول اأمن���ي يف الب�سرة ل�)املدى(، 
اإن "3 �سواري���خ كاتيو�س���ا �سقط���ت �سباح 
غرب���ي  الرج�سي���ة،  منطق���ة  عل���ى  االح���د 

الب�سرة".

واأ�س���ار امل�س���در، ال���ذي طل���ب ع���دم ن�س���ر 
ا�سم���ه، اأن الهجمات �سقطت يف موقع ي�سم 
جمموع���ة مكات���ب تابع���ة ل�س���ركات اأجنبية 

عاملة يف جمال النفط.
باملقابل اأكدت خلية االإعالم االأمني، التابعة 
للحكومة، ا�ستهداف موقع �سركة هالرتون 
بثالث���ة  الب�س���رة  يف  االأمريكي���ة  النفطي���ة 
مبالحق���ة  متعه���دة  كاتيو�س���ا،  �سواري���خ 
املنفذي���ن الذين و�سفته���م ب�"اخلارجن عن 

القانون".
وقال���ت اخللية يف بيان اإن "القوات االأمنية 

يف حمافظة الب�سرة تالحق عنا�سر خارجة 
ع���ن القان���ون اأقدم���ت عل���ى اإط���الق ثالث���ة 
�سواريخ نوع كاتيو�سا �سقطت بالقرب من 
موقع �سركة هالرت���ون النفطية يف منطقة 

الرج�سية".
واأ�سافت اأنه "مت العثور على من�سة اإطالق 
ال�سواري���خ يف طري���ق الزب���ري - ال�سعيب���ة 
وبداخله���ا 11 �ساروخًا مل تطلق وقد جرى 

اإبطالها وتفكيكها".
واأ�سارت اخللية اإىل اأن اال�ستهداف مل ي�سفر 

عن ت�سجيل اأي خ�سائر تذكر .

اإن من�س���ة  االأمن���ي،  ق���ال امل�س���در  ب���دوره 
اإط���الق ال�سواري���خ  ُعرث عليه���ا بالقرب من 
م���زارع الزب���ري موجه���ة باجت���اه ال�سركات 
العاملة يف بئر ٢0 يف الرج�سية"، م�سيفًا 
اأن "ال�س���اروخ الواحد يبل���غ وزنه 18 كغم 

و�سناعته تعود لعام ٢01٦".
واأطلق���ت �ساف���رات اإن���ذار يف مق���ر �سرك���ة 
الإط���الق  حت�سب���ًا  االأمريكي���ة  هالرت���ون 
ماقال���ه  بح�س���ب  باجتاهه���ا،  �سواري���خ 

امل�سدر. 
 التفا�سيل �ص2 

جديد  من  الب�سريني  يحا�سران  "الكاتيو�سا" وامللح 

الهجمات ال�صاروخية على ال�صركات الأجنبية تهّدد بخ�صارة النفط 

�جلي�س ينفذ حملة تطهري يف ق�ساء �لطارمية �أم�س  .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى

اتفقت خم�ص كتل �سيعية على ت�سمية رئي�ص جهاز املخابرات 
م�سطف���ى الكاظمي كمر�سح لرئا�سة جمل�ص الوزراء بدياًل عن 
عدن���ان الزريف الذي ُكّلف يف �سهر اآذار املا�سي. واأر�سلت هذه االأطراف 

كتابًا اإىل رئي�ص اجلمهورية برهم �سالح يحمل تواقيعها.
وتغّي���ب عن االجتم���اع الذي ج���اء بالكاظمي كمر�س���ح لرئا�سة احلكومة 
كل م���ن كتلة ائتالف الن�سر الت���ي يقودها حيدر العبادي وكتلة �سائرون 

بقيادة مقتدى ال�سدر، امل�ساندتن للزريف يف ت�سكيل احلكومة.
ويقول خمت���ار املو�سوي النائب عن حتالف الفتح يف ت�سريح ل�)املدى( 
اإن  "كت���ل الفت���ح ودولة القان���ون واحلكمة والنهج الوطن���ي )الف�سيلة( 
وال�سن���د الوطن���ي تو�سل���ت اإىل اتف���اق لط���رح ا�سم م�سطف���ى الكاظمي 
ملن�سب رئا�سة احلكومة بدياًل عن الزريف"، الفتًا اإىل اأن "هذه االأطراف 
ناق�س���ت مو�س���وع الرت�سي���ح يف اجتماع مط���ول لها". وكان���ت عدد من 
قي���ادات الق���وى ال�سيعية قد عق���دت اجتماعًا م�س���اء اأول اأم�ص االأحد يف 
من���زل رئي����ص كتلة الفتح ه���ادي العام���ري واتفقت عل���ى ت�سمية رئي�ص 
جهاز املخابرات م�سطفى الكاظمي كمر�سح لها لرئا�سة احلكومة املقبلة، 
بع���د �سهور من رف�ص تكليفه. ويف وق���ت �سابق ُطِرح الكاظمي بقوة من 
قبل اللجنة ال�سباعي���ة ل�سغل من�سب رئا�سة جمل�ص الوزراء لكن اأطرافًا 
�سيعية رف�ست هذا الرت�سيح، وهّددت باإ�سعال العراق واإعالن احلرب اإذا 
ما مت تر�سيح رئي�ص جهاز املخابرات، اإذ اتهمته مب�ساعدة االأمريكين يف 
عملية اغتيال املهدي و�سليماين. ويتابع املو�سوي حديثه اأن "الرت�سيح 
ج���اء باالإجم���اع بن خم�ص كتل �سيعية متتلك ع���ددًا كبريًا من املقاعد يف 
جمل����ص الن���واب"، كا�سف���ًا اأن "القوى ال�سيعي���ة اخلم�ص اأر�سل���ت كتابًا 

يحمل تواقيعها اإىل رئي�ص اجلمهورية تطالب فيه بتكليف الكاظمي".
 التفا�سيل �ص3 

تر�صح  �صيعية  كتل   5
الكاظمي لقطع الطريق 

على رئي�س احلكومة املكّلف 

متنبئ جوي: ارتفاع درجات 
احلرارة �صي�صتمر يف عموم املدن

رئا�صة اجلمهورية 
تطلب حتديد ا�صماء 

امل�صمولني بالعفو

 بغداد / المدى

ع�سكري���ة  عملي���ة  انطلق���ت 
وتطهي���ر  لتفتي����ص  وا�سع���ة 
�سح���راء االأنب���ار الغربي���ة بع���د �ساعات 
م���ن هج���وم لداع�ص على نقط���ة ع�سكرية 
غ���رب الرم���ادي. وتزامن هج���وم داع�ص 
م���ع ان�سحاب قوات التحال���ف من قواعد 

التنظي���م  �سجن���اء  وه���روب  ع�سكري���ة 
م���ن �سجن ف���ي �سوري���ا وتوجه���وا نحو 

العراق. 
وق���ال م�س���در اأمن���ي اإن "عملي���ة وا�سعة 
لتفتي�ص وتطهير �سحراء االأنبار الغربية 
الممت���دة م���ع نين���وى �سمال���ي محافظ���ة 

االأنبار قد انطلقت يوم االثنين".
واأ�ساف الم�سدر الذي طلب عدم الك�سف 

ع���ن ا�سم���ه، اأن "العملي���ة بقي���ادة قائ���د 
عملي���ات الجزي���رة الل���واء الرك���ن قا�سم 
المحم���دي وبم�ساركة الجي�ص وال�سرطة 
والح�س���د الع�سائري وبم�سان���دة طيران 

الجي�ص وطيران التحالف الدولي".
وقب���ل �ساعات من العملي���ة، قتل جنديان 
من عنا�سر الجي����ص واأ�سيب 3 اآخرون، 
ف���ي  نف���ذه تنظي���م داع����ص  ف���ي هج���وم 

محافظة االأنبار.
واأف���ادت خلي���ة االإعالم االأمن���ي في بيان 
"بمقت���ل جنديي���ن اثني���ن وج���رح ثالثة 
اآخري���ن من الفوج الثال���ث باللواء االأول 
في الفرقة االأول���ى، بعد تعر�سها لقذائف 
الهاون والرمي المبا�سر من قبل عنا�سر 
ع�ساب���ات داع����ص االإرهابية ف���ي منطقة 
الكيل���و ٤٥ ف���ي الرطب���ة غرب���ي محافظة 

االأنبار".
وتابع البيان اأن "القوات االأمنية تجري 
عملي���ة تفتي����ص بحثًا ع���ن العنا�سر التي 

اأقدمت على هذا العمل االإرهابي".
ال���ى ذلك، ك�سف م�س���وؤول محور ال�سمال 
ف���ي الح�س���د ال�سعب���ي، عل���ي الح�سيني، 
اأم����ص االثنين، ع���ن العثور عل���ى وثائق 
تع���ود لداع����ص ت�سمن���ت انح�س���اره في 

بع����ص المناط���ق وك�سفت ع���ن الخ�سائر 
التي لحقت ب���ه، وفقدان عنا�سر التنظيم 

القدرة على التجنيد.
الح�س���د  "مف���ارز  اإن  الح�سين���ي،  وق���ال 
ال�سعب���ي تمكنت من العث���ور على وثائق 
تعود لعنا�سر داع�ص، بعد �سبطها م�سافة 

في قاطع �سرقي طوزخورماتو".
 التفا�سيل �ص3 
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 بغداد/ املدى

ب�أ�س���و�أ  �لع���ر�ق  في���ه  مي���ر  وق���ت  يف 
�الأزم�ت �القت�س�دية منذ 2003، جر�ء 
�نخف�����ض �أ�سع����ر �لنف���ط �ىل �أكرث من 
جمهول���ة،  جم�ع����ت  ت�س���ن  �لن�س���ف، 
هجم�ت �س�روخية على �سرك�ت �لنفط 
�الأجنبي���ة �لع�مل���ة يف جنوب���ي �لبالد، 
مم���� يهدد بتوق���ف تلك �ل�س���ن�عة �لتي 
ت�س���كل �إير�د�ته���� �أك���رث م���ن 90% م���ن 

�ملو�زنة �ل�سنوية.
وت�أتي �لهجم����ت بعد يومني من تهديد 
8 ف�س�ئل م�س���لحة، ب��ستهد�ف �لقو�ت 
ب���د�أت  فيم����  �لع���ر�ق،  يف  �الأمريكي���ة 
من�طق يف �جلنوب، حتذر من ت�س�عد 
�مللوحة يف �ملي�ه �مل�س���تخدمة لل�سرب، 
وهي �إحدى �لق�س����ي� �لتي فجرت قبل 
ع�م���ني �أك���ر �حتج�ج����ت يف �لب���الد، 
و�نتهت ب�أعم�ل عنف وحرق �لقن�سيلة 

�الإير�نية يف �لب�سرة.
�لب�س���رة  يف  �أمن���ي  م�س���وؤول  يق���ول 
ل�)�مل���دى(، �إن "3 �س���و�ريخ ك�تيو�س���� 
عل���ى منطق���ة  �الح���د  �س���قطت �س���ب�ح 

�لرج�سية، غربي �لب�سرة".
و�أ�س����ر �مل�س���در، �لذي طلب عدم ن�س���ر 
��س���مه، �أن �لهجم�ت �س���قطت يف موقع 
ي�س���م جمموعة مك�تب ت�بعة ل�س���رك�ت 

�أجنبية ع�ملة يف جم�ل �لنفط.
ب�ملق�ب���ل �أك���دت خلية �الإع���الم �الأمني، 
�لت�بع���ة للحكوم���ة، ��س���تهد�ف موق���ع 
�س���ركة ه�لرت���ون �لنفطي���ة �الأمريكية 
يف �لب�سرة بثالثة �سو�ريخ ك�تيو�س�، 
�لذي���ن  �ملنفذي���ن  مبالحق���ة  متعه���دة 

و�سفتهم ب�"�خل�رجني عن �لق�نون".
وق�ل���ت �خللي���ة يف بي����ن �إن "�لق���و�ت 
�الأمني���ة يف حم�فظ���ة �لب�س���رة تالحق 
عن��س���ر خ�رج���ة ع���ن �لق�ن���ون �أقدمت 
ن���وع  �س���و�ريخ  ثالث���ة  �إط���الق  عل���ى 
ك�تيو�س���� �س���قطت ب�لق���رب م���ن موقع 
�س���ركة ه�لرت���ون �لنفطي���ة يف منطقة 

�لرج�سية".
و�أ�س����فت �أنه "مت �لعثور على من�س���ة 
�إط���الق �ل�س���و�ريخ يف طري���ق �لزبري 
- �ل�س���عيبة وبد�خله� 11 �س����روخً� مل 

تطلق وقد جرى �إبط�له� وتفكيكه�".
و�أ�س����رت �خللية �إىل �أن �ال�ستهد�ف مل 

ي�سفر عن ت�سجيل �أي خ�س�ئر تذكر .

عمالقة النفط 
بدوره ق�ل �مل�س���در �الأمني، �إن من�س���ة 
�إطالق �ل�س���و�ريخ  ُعرث عليه���� ب�لقرب 
ب�جت����ه  موجه���ة  �لزب���ري  م���ز�رع  م���ن 
يف   20 بئ���ر  يف  �لع�مل���ة  �ل�س���رك�ت 
"�ل�س����روخ  �أن  م�س���يفً�  �لرج�س���ية"، 
�لو�حد يبل���غ وزنه 18 كغم و�س���ن�عته 

تعود لع�م 2016".
و�أطلقت �س����فر�ت �إنذ�ر يف مقر �سركة 
ه�ليرت���ون �الأمريكية حت�س���بً� الإطالق 
�س���و�ريخ ب�جت�هه����، بح�س���ب م�ق�ل���ه 

�مل�سدر.
ويف حزي���ر�ن �مل��س���ي، �أك���دت �س���ركة 

موبي���ل"  "�إك�س���ون  �الأمريكي���ة  �لنف���ط 
للم���رة  �لع���ر�ق  م���ن  موظفيه����  �إج���الء 
�لث�ني���ة يف �أقل من �س���هر، بعد �س���قوط 
�س�روخ "ك�تيو�س�" ب�لقرب من مكتبه� 

يف �لب�سرة.
موق���ع  حينه����،  �لهج���وم  و��س���تهدف 
�لرج�س���ية، غربي �لب�سرة، �لذي ي�سم 
ع���ددً� م���ن �ملك�ت���ب �الإد�ري���ة ل�"عمالقة 
�لنفط" �الأجنبية، �أ�س�ب ثالثة موظفني 
حملي���ني على �الأقل �س���من �س���ركة حفر 
�الآب����ر �لنفطي���ة، وهم من �س���كنة مدينة 

�لديو�نية، بح�سب بع�ض �مل�س�در.
�إع����دة  موبي���ل"  "�إك�س���ون  وق���ررت 

�مل��س���ي  حزي���ر�ن  �آو�خ���ر  موظفيه���� 
�ىل �لب�س���رة، �لذي���ن مت �إجالوؤه���م ملدة 
�أ�س���بوعني. وج�ء �الإجالء بعد �أن طلبت 
�حلكومي���ني  موظفيه����  م���ن  و��س���نطن 
"غري �ل�سروريني"، �لع�ملني ب�سف�رته� 
يف بغ���د�د وقن�س���ليته� ب�أربيل، مغ�درة 

�لعر�ق فورً�.
ذل���ك  يف  �لت�س���ريب�ت  بع����ض  وذك���رت 
�لوق���ت، �أن �ل�س���ركة ��س���رطت تكثيف 
�أم�ك���ن عم���ل  �الأمني���ة ح���ول  �حلم�ي���ة 
موظفيه����، و�إق�مته���م، وهو م���� و�فقت 

عليه �حلكومة �لعر�قية.
و"�إك�سون موبيل" هي �ملق�ول �لرئي�ض 

يف �تف����ق طويل �الأجل مع �س���ركة نفط 
�جلنوب �لعر�قية لتطوير و�إع�دة ت�أهيل 

�حلقول �لنفطية وزي�دة �الإنت�ج.
موبي���ل(  )�إك�س���ون  �ن�س���ح�به�  وك�ن 
�ل�س����بق ق���د ت�س���بب بغ�س���ب �حلكومة 
�لعر�قي���ة. وعل���ق وزي���ر �لنف���ط ث�م���ر 
�لغ�س���ب�ن عل���ى �الإج���الء �الأول ملوظفي 
�ل�س���ركة �الأمريكي���ة، ب�أنه "غ���ري مقبول 
�أو م���رر وق���د ي���وؤدي �ىل ب���ث ر�س����ئل 
خ�طئة عن �الأو�س����ع يف �لعر�ق، وهذ� 

م� ال نقبله بت�تً�".
وبح�س���ب بع����ض �مل�س����در �ملحلي���ة يف 
�لب�سرة، ق�لت حينه� ل�)�ملدى( �إن "�أكرث 

م���ن 20 موظفً� قد مت �س���حبهم فورً� من 
�إك�سون موبيل �ىل خ�رج �لعر�ق".

م���ن جهت���ه يق���ول عل���ي �لف�ر����ض، وهو 
�لط�ق���ة  جم����ل  يف  �س����بق  م�س���وؤول 
ب�لب�س���رة، ل�)�مل���دى( �إن "تلك �لهجم�ت 
ت�س���بب يف تخري���ب �قت�س����د �لع���ر�ق، 
�لب���الد  و�جه���ة  ه���ي  �لب�س���رة  الأن 

�القت�س�دية".
وق�ل���ت �س���ركة نف���ط �لب�س���رة، �إن �أي���ة 
خ�س����ئر مل تقع جر�ء �ل�س���و�ريخ �لتي 
�س���قطت قرب �حلقول �لنفطي���ة، موؤكدة 

�إح�لة �مللف لالأجهزة �الأمنية.
وق�ل مدير �س���ركة نفط �لب�سرة �إح�س�ن 

عب���د �جلب�ر، يف ت�س���ريح �س���حفي، �إن 
"عملي����ت �الإنت�ج و�لت�س���دير مل تت�أثر 
نتيجة ��س���تهد�ف �س����رع �ل�س���رك�ت يف 

موقع �لرج�سية".

تهديدات وملح !
"جم�ع����ت  م���ن  تهدي���د�ت  وك�ن���ت 
�لك�تيو�س����" - ه���ي ت�س���مية تطلق على 
جم�ميع غري معروفة حتى �الآن ت�ستهدف 
�سرب �ملو�قع �لع�سكرية و�لدبلوم��سية 
يف �لعر�ق- قد ت�س���ببت �أو�خر 2018، 
ب�إغالق �لقن�س���لية �المريكة يف �لب�سرة 

�أول مرة منذ 2003.
وق�ل���ت بغ���د�د، �أم����ض، �إنه���� تقرب من 
فتح "حو�ر �س���ر�تيجي" مع و��سنطن 
يف �س���تى �ملج����الت، عق���ب لق����ء جم���ع 
�ل�سفري �المريكي يف بغد�د م�ثيو تولر 
مع رئي�ض �لوزر�ء �مل�س���تقيل ع�دل عبد 

�ملهدي.
وتعر�ست مو�قع ع�سكرية ودبلوم��سية 
�أ�س���هر  �لثالث���ة  خ���الل  �لع���ر�ق،  يف 
�مل��س���ية، �ىل نحو 30 هجومً�، ��سفرت 
عن مقتل وجرح عدد من �الأج�نب بينهم 

�أمريك�ن.
وق�ل بي�ن م�س���رك ل�8 ف�س����ئل م�سلحة 
يف �لعر�ق، قبل يومني، ب�أنه� �ستتع�مل 
مع �لقو�ت �المريكية يف �لعر�ق ب�"لغة 

�لقوة".
ي�أتي ذلك فيم� حّذر �س���ك�ن يف �لب�سرة، 
ب����أن خم�ط���ر �ملي����ه �مل�حل���ة ق���د ب���د�أت 
تت�س����عد، مع عدم �يج����د حلول جذرية 
مل�س���كلة �ملي�ه �لعذب���ة يف �ملدينة �لغنية 

ب�لنفط.
وتعر����ض نح���و 100 �أل���ف ب�س���ري يف 
�س���يف 2018 �ىل �لت�س���مم ب�سبب �سدة 
ملوح���ة �ملي����ه، يف و�ح���دة م���ن �أ�س���و�أ 
�الأزم����ت �لبيئي���ة �لت���ي تعر�س���ت له���� 

�ملدينة �ملطلة على �لبحر.
وق����ل �س���ك�ن يف �س���م�يل �لب�س���رة، يف 
من�س����د�ت �أر�س���لوه� �ىل ع���دة جه����ت 
م���ن بينه� )�ملدى(، �إنهم "�سيتعر�س���ون 
للموت ب�س���بب زي�دة �مللوح���ة يف مي�ه 
�ل�س���رب �ل���ذي تغ���ري طعم���ه، ور�ئحته 

�أ�سبحت كريهة".
�س���م�يل  يف  حملي���ة  جه����ت  وك�ن���ت 
�لب�سرة، قد حّذرت قبل �أي�م، من "ك�رثة 
بيئية" ب�س���بب �س���وء �إد�رة مل���ف �ملي�ه 

وت�س�عد �مللح.
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يحا�سران  "الكاتي��سا" والملح 
الهجمات ال�ساروخية على ال�سركات الأجنبية تهّدد بخ�سارة النفط الب�سريين من جديد 

�صواريخ قرب 
من�صة االطالق 
بيد اجلي�ش

 بغداد / المدى

�أر�س����لت رئ��سة �لجمهورية �لى �لحكومة لتزويده� ��سم�ء 
�لم�سمولين ب�لعفو �لخ��ض �لذي طلبته �لحكومة، بح�سب 

وثيقة �طلعت عليه� )�لمدى(.
وطلبت �لحكومة، �الحد، من رئ��س����ة �لجمهورية الإ�س����د�ر 
ومودعي����ن.  وموقوفي����ن  محكومي����ن  ع����ن  خ������ض  عف����و 

و�لم�سمولون ب�لعفو �لخ��ض هم ك�الآتي:
� م����ن �أكم����ل ن�س����ف م����دة محكوميت����ه �أو َمن بق����ي من مدة 

محكوميته �أقل من �سنة، �أو �لمحكوم عليه ب�سنة ف�أقل.
وي�ستثنى من �لعفو: 

- م����� يتعلق ب�لح����ق �لخ��ض �إال بع����د تن�زل �لم�س����تكي �أو 
ذوي �لمجن����ي علي����ه �أم�����م ق��س����ي �لتحقي����ق �أو �لمحكمة 

�لمخت�سة.
- �لمحكومون ب�رتك�ب جر�ئم دولية و�لجر�ئم �الإره�بية 
و�لجر�ئ����م �لم��س����ة ب�أم����ن �لدول����ة �لخ�رج����ي و�لد�خل����ي 
وجريم����ة �الإتج�����ر ب�لب�س����ر �أو جريمة حي�زة و��س����تعم�ل 
�الأ�س����لحة �لك�تم����ة لل�س����وت و�لمفرقع�ت و�الأ�س����لحة ذ�ت 
�لت�س����نيف �لخ������ض و�لف�س�����د �لم�ل����ي و�الإد�ري وجر�ئم 
تهريب �لم�س����جونين وجر�ئم �الغت�س�����ب و�للو�ط و�لزن� 

ب�لمح�رم و�التج�ر ب�لمخدر�ت.
- جر�ئ����م غ�س����يل �الأم����و�ل وجر�ئم �لخط����ف و�الختال�ض 
و�س����رقة �أمو�ل �لدولة و�إهد�ر �لم�ل �لع�م عمدً� م�لم ُي�سدد 

بذمته من �أمو�ل قبل �إطالق �سر�حه.
- جر�ئ����م تهريب �الآث�����ر وتزييف �لعمل����ة وجريمة تزوير 
�لمحرر�ت �لر�س����مية �لت����ي �أدت �إلى ح�س����ول �لمزور على 

درجة وظيفية في مالك �لدولة مدير ع�م فم� فوق.
- من �سمل بق�نون �لعفو لع�م 2008 و 2016.

و�س����مل �أي�س����ً� �الأج�نب �لمحكومين ب�سبب مخ�لفة ق�نون 
�الإق�مة ب�لعفو �لخ��ض �أي�سً�.

ف����ي �س����ي�ق مت�س����ل، ق�ل����ت وز�رة �لع����دل ف����ي بي�����ن، �إن����ه 
�أمين  �لعدل ف�روق  "بن�����ًء على توجيه�ت ومت�بعة وزير 
�ل�س����و�ني عقدت د�ئرة �الإ�س����الح �لعر�قية برئ��سة �لمدير 
�لع�م �لعمي����د �لحقوقي علي نعمة جو�د �جتم�عً� مو�س����عً� 

مع مدر�ء ق�سمي �لنزالء و�لموقوفين و�ل�سوؤون �لق�نونية 
ب�س�أن و�س����ع �إليه عمل لغر�ض �لتهيئة لتنفيذ ق�نون �لعفو 

�لخ��ض لع�م 2020".
وق�ل مدير ع�م د�ئرة �الإ�س����الح �لعر�قية �لعميد �لحقوقي 
عل����ي نعم����ه جو�د �إنه "نظ����رً� للظروف �لتي يم����ر به� �لبلد 
ب�س����بب �نت�س�����ر وب�����ء ف�يرو�����ض كورون����� ف����ي ف����ي �لبل����د 
وحر�س����ً� من����� على مت�بع����ة �أح����و�ل �لنزالء في �ل�س����جون 
�لعر�قي����ة �لت�بعة ل����وز�رة �لعدل ووف����ق �لمع�يير �لدولية 
�لخ��س����ة بحق����وق �الإن�س�����ن تم و�س����ع �آلية عمل وح�س����ب 
�الأو�مر �لق�س�����ئية �ل�س�����درة من ق�س�����ة �لتحقيق ب�إطالق 

�لعفو �لع�م ل�سنة 2020".
و�أ�س�ر جو�د، �إلى �أن "هذه �لمب�درة ت�أتي ب�إطالق �ل�سر�ح 
�لموقوفي����ن  ب�س����بب �نت�س�����ر مر�����ض كورون����� وللتخفيف 
�كتظ�ظ �ل�س����جون وتعزيز �الج����ر�ء�ت �لوق�ئية للحد من 

�نت�س�ر ف�يرو�ض كورون� �لم�ستجد".
�ل����ى ذل����ك، حّذرت كتل����ة �لنهج �لوطن����ي �لبرلم�ني����ة، �أم�ض 
ع����ن  �لخ������ض  "ثغ����ر�ت خطي����رة" للعف����و  م����ن  �الثني����ن، 

�ل�سجن�ء.
وق�����ل رئي�ض �لكتل����ة عم�ر طعمة، في بي�����ن تلقته )�لمدى( 
�إنن� "نحذر من �تخ�ذ قر�ر�ت غير مدرو�س����ة �أو مت�س����رعة 
تفتح ثغر�ت خطيرة للعفو �لخ��ض عن مجرمين ت�س����ببو� 
بتهديد �الأمن و�لنظ�م �لع�م ونهب و�س����رقة �أمو�ل �ل�سعب 

وم� �س�بهه� من جر�ئم ذ�ت �آث�ر ع�مة وو��سعة".
و�أ�س�����ف، �أن "عل����ى �لجمي����ع �أن يتذك����ر حج����م �لجه����ود 
و�لت�سحي�ت �لكبيرة �لتي بذلته� �لقو�ت �الأمنية بمختلف 
�أ�سن�فه� لتقديم �لمجرمين للق�س�ء و�إنه�ء خطرهم �ل�سديد، 
ولعل �لنت�ئج و�الآث�����ر �الأمنية و�الجتم�عية �لمترتبة على 
�أية ثغرة تت�سمنه� قر�ر�ت �لعفو �لخ��ض �ستكون و��سعة 

وي�سعب �حتو�وؤه� �أو تد�رك م�س�عف�ته�".
و�لمح����دد�ت  �ل�س����و�بط  تل����ك  يتج�����وز  "م����ن  وح����ّذر: 
�لد�س����تورية و�لق�نونية ويعر�ض �أم����ن �لمجتمع �لعر�قي 
لالإرب�����ك �أو يق����دم و�س����يلة نج�ة لف��س����د و�س�����رق لالأمو�ل 
�لع�م����ة ف�إن����ه �س����يقع تح����ت ط�ئلة �لم�س�����ءلة و�لمح��س����بة 

�لق�نونية و�لت�ريخية و�لمجتمعية".

 ترجمة/ حامد احمد

�أر�س���لت جمعي���ة �ل�س���ليب �الحم���ر 
�لخب���ر�ء  م���ن  فريق���ً�  �ل�س���ينية 
للع���ر�ق  �لمتطوعي���ن  �ل�س���ينيين 
لنقل خبرتهم في مج�ل �لت�س���خي�ض 
ف�يرو����ض  لمر����ض  �الإ�س���ع�عي 
كورون���� لنظر�ئه���م �لعر�قيي���ن في 
كيفي���ة ��س���تخد�م جه����ز �لت�س���وير 
�ال�س���ع�عي �لح��س���وبي )�س���ي ت���ي 
�لدقي���ق  �لت�س���خي�ض  ف���ي  م�س���ين( 
لالإ�س����بة بف�يرو����ض كورون���� عند 

فح�ض �لم�ستبه بهم.
وق����ل �س���ين ه���و�ي، �أح���د �لخبر�ء 
�لفح����ض  ورئي����ض  �لمتطوعي���ن 
�الإ�س���ع�عي ف���ي م�ست�س���فى ج�مع���ة 
غو�نزه���و �لطبي���ة في �ل�س���ين في 
ت�يم���ز  غلوب����ل  ل�س���حيفة  حدي���ث 
�ل�س���ينية �الأح���د: "م�س���وؤولون في 
وز�رة �ل�س���حة وك�در طب���ي محلي 
في �لعر�ق ر�غبون في تعلم �لخبرة 
�ل�س���ينية �س���د ف�يرو����ض كوفيد – 
19، و�أبدو� ��س���تج�بة �س���ريعة في 

تنفيذ ن�س�ئحن�.
�لخبي���ر  علي���ه  �طل���ع  لم����  ووفق���ً� 
�الأول���ى  زي�رت���ه  خ���الل  �ل�س���يني 
للع���ر�ق بت�ريخ 10 �آذ�ر �لم��س���ي، 
ف����ن م�ست�س���فى بغ���د�د �لتعليم���ي، 
وه���ي �أكبر م�ست�س���فى ف���ي بغد�د و 
تحوي 1150 �سريرً� وثالث �أجهزة 
ت�سوير ��س���ع�عي )�سي تي م�سين( 
ك�نت تقوم ب�جر�ء فح�ض لخم�س���ة 

مر�سى ب�ليوم فقط .

ويقول �لخبير �ل�س���يني �س���ين، �إن 
�الأخ�س����ئيين �لمحليين ب�لت�سوير 
م���دى  يعرف���ون  ال  �الإ�س���ع�عي 
�أهمية جه�ز �لت�س���وير �ال�س���ع�عي 
�لح��س���وبي )�س���ي تي م�س���ين( في 
�الإ�س����بة  لت�س���خي�ض  �لم�س����عدة 

بكورون�.
�إذ� ت���م  "م���ع ذل���ك،  و�أ�س����ر بقول���ه 
�لحم����ض  �ختب����ر  عل���ى  �العتم����د 
�لن���ووي فقط في �لت�س���خي�ض، ف�إن 
كثي���رً� من مر�س���ى كورون� ال يمكن 
�لت�أكد من ت�س���خي�ض �لمر�ض لديهم 
ب�سبب قلة �أدو�ت �لفح�ض"، موؤكدً� 
ب�س���رورة �العتم�د على �لت�س���وير 
�الإ�س���ع�عي للرئ���ة الإثب�ت �الإ�س����بة 

من عدمه .

�إن���ه عن���د زي�رت���ه لبغ���د�د  ويق���ول 
م���رة ث�ني���ة ف���ي 1 ني�س����ن �لح�لي، 
و�فقت م�ست�س���فى بغ���د�د �لتعليمي 
على ن�س���يحته و�أجرت فحو�س����ت 
�لت�س���وير �الإ�س���ع�عي �لح��س���وبي 
عل���ى م���� يق����رب م���ن 35 مري�س���ً� 

ب�ليوم .
وي�سيف �لخبير �ل�سيني ق�ئاًل "�إنه 
عم���ل لي����ض ب�ل�س���هل وحق���ق �أطب�ء 
�لفح�ض �الإ�س���ع�عي �لعر�قي تقدمً� 

في هذ� �لمج�ل ."
وق����م �لخبي���ر �ل�س���يني �أي�س���ً� في 
�لعر�ق���ي  �لطب���ي  �ل���ك�در  تدري���ب 
ف���ي كيفي���ة �لك�س���ف ع���ن �الإ�س����بة 
بف�يرو�ض كورون� من خالل �ل�سور 
�ال�س���ع�عية للرئ���ة، و�لت���ي تو�س���ل 

�إليه���� �الأطب�ء �ل�س���ينيون من خالل 
خبرته���م بفح����ض �الآالف م���ن هذه 

�لح�الت في �ل�سين .
و�قت���رح فري���ق �لخب���ر�ء �ل�س���يني 
م���ن �لمتطوعي���ن �أن يك���ون لدى كل 
م�ست�س���فى محل���ي يع�ل���ج مر�س���ى 
كورون���� �أن يك���ون مجه���زً� بجه����ز 
له���ذه  خ�����ض  ��س���ع�عي  فح����ض 
�لح����الت وال ي�س���تخدم لغيره� و�ن 
ب�لكح���ول  وتعقيم���ه  تعفي���ره  يت���م 
بع���د كل ��س���تخد�م وتعفير �لطبيب 
مالم�س���ة  بع���د  لنف�س���ه  �لمع�ل���ج 

�لم�ستبه ب�الإ�س�بة .
"نح���ن  �س���ين،  �لخبي���ر  ويق���ول 
�الأطب����ء  �س���المة  عل���ى  حري�س���ون 
�لعر�قيين م���ن �لعدوى خ�سو�س���ً� 

�لفح����ض  جه����ز  عل���ى  �لع�ملي���ن 
�ال�س���ع�عي ونقترح �أن يكون عملهم 
و�أن  �س���فت�ت  دفع����ت  �س���كل  عل���ى 
يحر�س���و� عل���ى ع���زل �أنف�س���هم بعد 
مالم�سة مري�ض ب�إ�س�بة موؤكدة ."

ويق���ول �س���ين �إن���ه �أعج���ب ب�لثق���ة 
م�س���وؤولي  ل���دى  و�الإ�س���ر�ر 
�لموؤ�س�س����ت �لطبي���ة �لمحلي���ة ف���ي 
�لع���ر�ق . ويق���ول �إن رئي����ض مكتب 
د�ئرة �ل�سحة في �لب�سرة وقع �أمرً� 
�إد�ريً� طل���ب فيه من �لم�ست�س���في�ت 
�لمحلي���ة �تب����ع ن�س����ئح �لخب���ر�ء 

�ل�سينيين بعد �لت�س�ور معهم .
و�أ�س����ف �س���ين، �أن فري���ق �لخبر�ء 
قدم���و�  �لمتطوعي���ن  �ل�س���ينيين 
�لم�س����عدة ف���ي �إع����دة �إعم����ر ق�عة 
ت�سوير �إ�سع�عي في مركز �ل�سرط�ن 
في بغ���د�د، وهو ثالث م�ست�س���في�ت 
خ�س�ست لمع�لجة مر�سى ف�يرو�ض 
كوفي���د -19 في بغد�د. م�س���يرً� �لى 
�أن جه����ز ت�س���وير ��س���ع�عي جديد 
)�س���ي تي م�سين( تبرعت به �ل�سين 
�سي�س���ل بغ���د�د قريب���ً� وب�لتحدي���د 
ف���ي 8 ني�س����ن و�س���يتم ن�س���به ف���ي 
ق�عة �لت�س���وير �الإ�س���ع�عي في هذ� 
�لمرك���ز. يذكر �إنه بطلب من جمعية 
�له���الل �الأحم���ر �لعر�قية، �أر�س���لت 
جمعية �ل�س���ليب �الأحمر �ل�س���ينية 
فري���ق طب���ي م���ن �س���بعة متطوعين 
�س���ينيين و�س���لو� بغد�د بت�ريخ 8 

�آذ�ر برفقة تجهيز�ت طبية .
عن: �سحيفة غل�بال 
تايمز ال�سينية

رئا�سة اجلمهورية تطلب حتديد ا�سماء 
امل�سمولني بالعفو 

اأجهزة ت�س�ير اإ�سعاعي �ست�سل البلد قريبًا

غلوبال تاميز: ا�ست�سارة �سينية مكنت العراقيني من �سرعة 
تطويق فايرو�س كورونا 



 بغداد / املدى

اأكد م�سوؤولو البنك الدويل 
و�سندوق النقد الدويل 

ا�ستعدادهم لال�ستجابة ال�سريعة 
لتقدمي امل�ساعدة اىل حكومة 

العراق لتلبية احتياجات 
مكافحة كورونا، فيما اأبدى نائب 

رئي�س حكومة العراق ترحيبه 
باأي دعم مايل قد يقدم من قبل 

الدول الأخرى يف هذا الإطار.

وق���ال املكتب الإعالمي لنائ���ب رئي�س الوزراء 
لل�سوؤون القت�سادية وزير املالية فوؤاد ح�سني 
يف بيان تلقت )املدى(، ن�سخة منه، اإن الأخري 
�س���ارك يف "اجتم���اع ع���ر دائ���رة تلفزيوني���ة 
مغلق���ة ملناق�س���ة الو�س���ع امل���ايل والقت�سادي 

و�سبل ال�ستمرار يف دعم القطاع ال�سحي".
يف  ح�س���ني،  م�سارك���ة  اأن  البي���ان  واأو�س���ح 
الدع���م  لتق���دمي  "ج���اء  التن�سيق���ي  الجتم���اع 
املطل���وب للقط���اع ال�سحي ملكافح���ة فايرو�س 
كورون���ا"، مبين���ا اأن "هذا الجتم���اع عقد عر 
دائ���رة تلفزيونية مغلقة �س���ارك بها ال�سفريين 
الريطاين والمريكي وحازم اجلميلي وكيل 
وزارة ال�سحة كما �سارك يف الجتماع م�سوؤول 
البنك ال���دويل ل�سوؤون ال�س���رق الأو�سط ومن 
عمان ممثل �سن���دوق النقد الدويل وامل�سوؤول 
م���ن  ع���دد  الجتم���اع  وح�س���ر  الع���راق  ع���ن 
امل�سوؤولني املالي���ني يف املوؤ�س�ستني الدوليتني 

وممثل ال�سحة العاملية".
وعل���ى هام����س الجتم���اع األق���ى وزي���ر املالية 
ف���وؤاد ح�سني ال�س���وء على عم���ل وزارة املالية 

املالي���ة  املتطلب���ات  توف���ري  يف  وجهوده���ا 
والحتياجات العاجلة لدع���م القطاع ال�سحي 
يف الع���راق من���ذ بداي���ة الأزم���ة حي���ث قام���ت 
ال���وزارة باإتخ���اذ الإج���راءات ال�سرورية يف 
�سبي���ل جم���ع الأم���وال ع���ر امل�س���ارف اأو من 
خ���الل جمع الترعات �س���واء من بع�س الدول 
املانحة اأو ع���ر امل�سارف احلكومية والأهلية 

والقطاع اخلا�س اأي�سًا.
ويف حم���ور اآخ���ر م���ن حم���اور الجتم���اع مت 
التطّرق اىل الو�سع القت�سادي واملايل العام 
وتاأث���ري الأزمة الدولية عل���ى الو�سع العراقي 
والتحدي���ات املربك���ة الت���ي يواجهه���ا العراق 
�سواء من ناحية مكافحة املر�س اأو النخفا�س 
احل���اد يف اأ�سعار النف���ط بالإ�سافة اىل الأزمة 

ال�سيا�سية املتعلقة بت�سكيل احلكومة.
البن���ك  م���ع  "العالق���ات  التط���رق اىل  كم���ا مت 
ال���دويل وال�سن���دوق ال���دويل". واأك���د نائ���ب 
رئي�س الوزراء عل���ى "اأهمية تعميق العالقات 
بح���ث  ومت   . املاليت���ني  املوؤ�س�ست���ني  كال  م���ع 
كيفي���ة �سب���ل الدع���م امل���ايل للع���راق ب�س���ورة 
عام���ة والقطاع ال�سحي ب�س���ورة خا�سة . اأما 
فيم���ا يخ�س مو�س���وع القرتا����س اخلارجي 
فالأم���ر يتطلب موافق���ات قانونية من اجلهات 
اأن  اىل  م�س���ريًا  والت�سريعي���ة"،  التنفيذي���ة 
"ال���وزارة الآن ب�سدد اإعداد ر�سالة اىل البنك 
مالي���ة  م�ساع���دات  عل���ى  للح�س���ول  ال���دويل 

اإ�سافية للقطاع ال�سحي".
من جانبه اأك���د م�سوؤول البنك و�سندوق النقد 
الدولي���ني "ا�ستعدادهم���ا لال�ستجابة ال�سريعة 
لتق���دمي امل�ساعدة اىل حكومة الع���راق واإعادة 
هيكل���ة بع�س الرامج املخ�س�س���ة يف القطاع 

ال�سحي لتلبي احتياجات مكافحة كورونا".
وعر ح�سني عن �سكره ل�سفري الوليات املتحدة 
الأمريكية على الدعم املايل واللوج�ستي الذي 
قدمته ب���الده للقطاع ال�سحي يف العراق ويف 
جمال مكافحة مر�س كورونا، مرحبًا باأي دعم 
م���ايل قد يقدم من قبل ال���دول الأخرى يف هذا 

الإطار، بح�سب البيان.

 بغداد / المدى

انطلقت عملية ع�سكرية وا�سعة لتفتي�س 
وتطهير �سح���راء الأنب���ار الغربية بعد 
�ساع���ات م���ن هجوم لداع����س على نقطة 
ع�سكرية غرب الرمادي. وتزامن هجوم 
داع����س م���ع ان�سح���اب ق���وات التحالف 
من قواع���د ع�سكري���ة وه���روب �سجناء 
التنظيم من �سجن في �سوريا وتوجهوا 

نحو العراق. 
وق���ال م�س���در اأمني اإن "عملي���ة وا�سعة 
الأنب���ار  �سح���راء  وتطهي���ر  لتفتي����س 
الغربي���ة الممت���دة م���ع نين���وى �سمالي 
ي���وم  انطلق���ت  ق���د  الأنب���ار  محافظ���ة 

الثنين".
واأ�ساف الم�سدر الذي طلب عدم الك�سف 
ع���ن ا�سم���ه، اأن "العملي���ة بقي���ادة قائ���د 
عملي���ات الجزي���رة اللواء الرك���ن قا�سم 
المحمدي وبم�ساركة الجي�س وال�سرطة 
والح�سد الع�سائ���ري وبم�ساندة طيران 

الجي�س وطيران التحالف الدولي".
وقب���ل �ساعات من العملية، قتل جنديان 
من عنا�سر الجي�س واأ�سيب 3 اآخرون، 
ف���ي هج���وم نف���ذه تنظي���م داع����س ف���ي 

محافظة الأنبار.
واأف���ادت خلية الإع���الم الأمني في بيان 
"بمقت���ل جنديي���ن اثني���ن وجرح ثالثة 
اآخرين م���ن الفوج الثالث باللواء الأول 
في الفرقة الأولى، بعد تعر�سها لقذائف 
الهاون والرمي المبا�سر من قبل عنا�سر 
ع�ساب���ات داع�س الإرهابي���ة في منطقة 
الكيل���و 45 ف���ي الرطبة غرب���ي محافظة 
الأنب���ار". وتاب���ع البي���ان اأن "الق���وات 
الأمنية تجري عملي���ة تفتي�س بحثًا عن 
العنا�س���ر التي اأقدمت عل���ى هذا العمل 
الإرهاب���ي". ال���ى ذلك، ك�س���ف م�سوؤول 
محور ال�سمال في الح�سد ال�سعبي، علي 
الح�سين���ي، اأم�س الثنين، ع���ن العثور 
عل���ى وثائ���ق تع���ود لداع����س ت�سمن���ت 
انح�س���اره في بع����س المناطق وك�سفت 
ع���ن الخ�سائ���ر التي لحقت ب���ه، وفقدان 

عنا�سر التنظيم القدرة على التجنيد.
وق���ال الح�سين���ي، اإن "مف���ارز الح�س���د 
ال�سعب���ي تمكنت من العثور على وثائق 
تع���ود لعنا�س���ر داع����س، بع���د �سبطه���ا 
م�سافة في قاطع �سرقي طوزخورماتو". 
واأ�ساف، اأن "الوثائق ت�سمنت �سيفرات 

الروات���ب والت�س���الت، فيم���ا ت�سمنت 
قل���ة الدع���م الم���ادي المتوف���ر للتنظي���م 
وفق���دان قدرته على التجني���د بالإ�سافة 
اإل���ى م�ساح���ة حركت���ه، الت���ي اأ�سبح���ت 
محدودة ب�سب���ب الأطواق الأمنية حول 
المناطق المح���ررة". واأو�سح م�سوؤول 
مح���ور ال�سمال، اأن "داع����س فقد قدرته 
القتالي���ة واعتماده الراه���ن على خاليا 

نائمة مبعثرة في الوديان والبراري".
وكانت مديرية ال�ستخبارات الع�سكرية 
ق���د اأعلن���ت الأح���د، العثور عل���ى مقبرة 
جماعية في محافظة الأنبار ت�سم رفات 
عنا�س���ر في الق���وات الأمني���ة ومدنيين 
اأعدمه���م تنظي���م داع����س الإرهابي وقت 

احتالله للمحافظة.
وقال���ت المديرية، في بي���ان، "بناًء على 
معلوم���ات ا�ستخباري���ة دقيق���ة داهم���ت 
ق���وة م���ن مف���ارز �سعب���ة ال�ستخبارات 
ال�سابع���ة  الفرق���ة  ف���ي  الع�سكري���ة 
ا�ستط���الع  ف�سي���ل  م���ع  وبال�ست���راك 
ل���واء الم�س���اة 29 وك���رًا للدواع����س في 
منطق���ة الخو�سة بق�س���اء هيت بالأنبار 
و�سبط���ت بداخله دراج���ة نارية ومواد 
اأخرى". واأ�سافت "وبعد تفتي�س الوكر 
بدق���ة ت���م العثور عل���ى مقب���رة جماعية 
ت�س���م منت�سبي���ن ومدنيين ت���م اإعدامهم 
م���ن قب���ل ع�ساب���ات تنظيم داع����س قبل 

التحرير".
وف���ي وقت �سابق من ي���وم اأم�س اأعلنت 

قي���ادة عملي���ات بغ���داد، انط���الق عملية 
اأمنية وا�سع���ة �سمال���ي العا�سمة بغداد 

لمالحقة العنا�سر الإرهابية.
قي���ادة عملي���ات بغ���داد ف���ي بي���ان قالت 
والقطاع���ات  ال�ساد�س���ة  "الفرق���ة  اإن 
الملحق���ة به���ا انطلق���ت بعملي���ة اأمني���ة 
ف���ي �سم���ال بغ���داد". تزام���ن ذل���ك م���ن 
ان�سح���اب الق���وات الأميركي���ة واإع���الن 
التحالف الدولي ت�سليم قاعدة الحبانية 
الع�سكرية بمحافظ���ة الأنبار اإلى قوات 
الأم���ن، وه���ي خام����س قاع���دة يخليه���ا 
التحال���ف الدول���ي في الع���راق. وكانت 
قوات التحالف الدولي قد ان�سحبت من 
قاعدة الحبانية وذكرت قيادة العمليات 
الم�سترك���ة، ف���ي بي���ان، اأنه "بن���اًء على 
نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة 
ج���رى  الدول���ي،  والتحال���ف  العراقي���ة 
ال�سب���ت الما�س���ي )الرابع م���ن ني�سان( 
اإع���ادة الموقع الذي كان���ت ت�سغله بعثة 
التحال���ف الدولي داخل قاعدة الحبانية 
في محافظة الأنبار الى القوات العراقية 
بع���د ان�سح���اب التحال���ف الدول���ي منه، 
وفق التزامه باإع���ادة المواقع التي كان 
ي�سغله���ا �سم���ن القواع���د والمع�سكرات 
الع�سكري���ة العراقي���ة". وكان���ت ق���وات 
التحال���ف الدول���ي، ق���د اأع���ادت الموقع 
ال���ذي كانت ت�سغله بعثة التحالف داخل 
كرك���وك،  محافظ���ة  ف���ي   K1 مع�سك���ر 
�سلم���ت  كم���ا  العراقي���ة.  الق���وات  اإل���ى 

بعث���ة التحالف الدولي، ي���وم الخمي�س 
الما�س���ي، الموق���ع الذي كان���ت ت�سغله 
ف���ي قاع���دة القي���ارة الجوي���ة، جنوبي 
العراقي���ة،  الق���وات  اإل���ى  المو�س���ل، 
والن�سح���اب منه وفق الت���زام التحالف 
كان  الت���ي  المواق���ع  باإع���ادة  الدول���ي 
ي�سغله���ا �سمن القواع���د، والمع�سكرات 
الع�سكرية العراقية. كما �سلمت موقعين 
ت�سغلهما في القائم وفي نينوى. وبداأت 
ق���وات التحال���ف الدولي ال���ذي تتراأ�سه 
�س���د  الأميركي���ة  المتح���دة  الولي���ات 
الإرهاب، تقلي����س قواعدها في العراق 
بع���د تقدي���م الحكوم���ة العراقية �سكوى 
دولية �س���د النته���اكات الأميركية التي 
ت�سببت بمقت���ل 6 واإ�سابة 12 من اأفراد 

الأمن، بدايات ال�سهر الفائت.
كذل���ك تزام���ن هجوم داع����س مع هروب 

دواع�س من �سجن في �سوريا.
ومنذ اأ�سبوع توغلت الآليات الع�سكرية 
ف���ي مناطق نائية قرب الحدود العراقية 
ال�سورية تح�سبًا لدخ���ول م�سلحين من 
عنا�س���ر داع�س هربوا م���ن �سجن داخل 

الأرا�سي ال�سورية.
وقال بيان للجي�س حينها اإنه "بعد ورود 
معلومات ا�ستخباراتي���ة دقيقة بدخول 
مجاميع م�سلحة من الح���دود ال�سورية 
بفايرو����س  البل���د  ان�سغ���ال  م�ستغلي���ن 
كورونا، انطلقت عملية ربيع النت�سار 
الجي����س  قطع���ات  بم�سارك���ة  الكب���رى 

العراق���ي والح�س���د ال�سعبي م���ن قيادة 
عمليات نينوى و�س���الح الدين لتطهير 
جزيرة نينوى وجزيرة �سالح الدين". 
واأو�س���ح اأن "القطع���ات الم�سارك���ة في 
العمليات هي لواء44 اأن�سار المرجعية 
ال�سعب���ي  للح�س���د  نين���وى  وعملي���ات 
والهند�س���ة الع�سكرية وهند�سة الميدان 
للح�س���د ال�سعب���ي، اإل���ى جان���ب عمليات 
�سالح الدين المتمثلة بالفوج التكتيكي 
وفوج �س���وات والف���وج الأول والثاني 
والف���وج  العراق���ي  الجي����س   91 ل���واء 
العا�س���ر طوارئ �سالح الدين ولواء51 
ح�س���د �سعبي بم�ساندة طي���ران الجي�س 

ومقاومة الدروع للح�سد ال�سعبي".
وزادت وتيرة هجمات م�سلحين ي�ستبه 
باأنه���م من تنظيم داع����س، خالل الأ�سهر 
خا����س  وب�س���كل  الما�سي���ة،  القليل���ة 
ف���ي المنطق���ة بي���ن محافظ���ات كركوك 
و�سالح الدي���ن وديالى المعروفة با�سم 
"مثلث الموت". وكانت اأعمال �سغب قد 
اندلع���ت يوم الأحد داخ���ل �سجن ُتديره 
قّوات �سوري���ا الديموقراطّية وُيحتجز 
في���ه عنا�سر مّتهم���ون بالنتماء لتنظيم 
داع�س، في وقت اأقدم عدد من ال�سجناء 
عل���ى الف���رار، وف���ق المر�س���د ال�سوري 

لحقوق الإن�سان وم�سادر كردية.
واأّك���د حدوث التم���رد م�س���در اأمني في 
الت���ي  الديموقراطّي���ة  �سوري���ا  ق���ّوات 
ُتدي���ر �سجن غويران في مدينة الح�سكة 
ب�سم���ال �سرق���ي �سوري���ا. وق���ال لوكالة 
فران�س بر�س طالبًا عدم ك�سف ا�سمه اإّن 
�سجناء من تنظيم داع�س تمّردوا داخل 
ال�سج���ن. واأ�س���اف اأن بع�سهم خرجوا 
اأّن  "اإل���ى �ساحة ال�سج���ن"، م�سيرًا اإلى 
القّوات  قبل  من  ا�ستنف���ار  حالة  "هناك 

الأمنّية". 
وتح���ّدث ع���ن "فرار عدد م���ن الدواع�س 
"عملي���ات  اأّن  موؤّك���دًا  ال�سج���ن"،  م���ن 

البحث عنهم م�ستمّرة".
ولفت الم�سدر الأمني اإلى اأّن "طائرات 
التحال���ف الدول���ي تجول ف���وق ال�سجن 
والمنطق���ة". م���ن جهته، ق���ال المتحّدث 
با�سم التحالف الدولي الكولونيل مايلز 
كاغن���ز اإّن "التحال���ف ُي�ساع���د �سركاءنا 
ف���ي ق���ّوات �سوري���ا الديموقراطّي���ة في 
المراقبة الجّوية خ���الل قيامهم باإخماد 

التمّرد" في ال�سجن.

 بغداد / المدى

ج���اء  ال���ذي  الجتم���اع  ع���ن  وتغّي���ب 
بالكاظمي كمر�س���ح لرئا�سة الحكومة كل 
م���ن كتل���ة ائت���الف الن�سر الت���ي يقودها 
حي���در العب���ادي وكتلة �سائ���رون بقيادة 
مقتدى ال�س���در، الم�ساندتين للزرفي في 

ت�سكيل الحكومة.
ويق���ول مخت���ار المو�س���وي النائ���ب عن 
تحالف الفتح في ت�سري���ح ل�)المدى( اإن  
"كت���ل الفت���ح ودولة القان���ون والحكمة 
والنه���ج الوطن���ي )الف�سيل���ة( وال�سن���د 
الوطن���ي تو�سلت اإلى اتف���اق لطرح ا�سم 
رئا�س���ة  لمن�س���ب  الكاظم���ي  م�سطف���ى 
الحكوم���ة بدياًل عن الزرف���ي"، لفتًا اإلى 
اأن "ه���ذه الأط���راف ناق�س���ت مو�س���وع 

التر�سيح في اجتماع مطول لها".
وكانت عدد من قي���ادات القوى ال�سيعية 
ق���د عق���دت اجتماع���ًا م�س���اء اأول اأم����س 
الأح���د في منزل رئي�س كتلة الفتح هادي 
العام���ري واتفق���ت عل���ى ت�سمي���ة رئي�س 
جه���از المخاب���رات م�سطف���ى الكاظم���ي 
كمر�س���ح له���ا لرئا�سة الحكوم���ة المقبلة، 

بعد �سهور من رف�س تكليفه.
وف���ي وقت �ساب���ق طرح الكاظم���ي بقوة 
من قبل اللجن���ة ال�سباعية ل�سغل من�سب 
رئا�س���ة مجل����س ال���وزراء لك���ن اأطراف���ًا 
�سيعية رف�س���ت هذا التر�سي���ح، وهّددت 
باإ�سع���ال الع���راق واإعالن الح���رب اإذا ما 
ت���م تر�سيح رئي�س جه���از المخابرات، اإذ 
اتهمته بم�ساع���دة الأميركيين في عملية 

اغتيال المهدي و�سليماني.
ويتابع المو�س���وي حديثه اأن "التر�سيح 
ج���اء بالإجم���اع بين خم�س كت���ل �سيعية 
تمتلك عددًا كبيرًا من المقاعد في مجل�س 
الن���واب"، كا�سف���ًا اأن "الق���وى ال�سيعية 
الخم�س اأر�سل���ت كتابًا يحم���ل تواقيعها 

في���ه  تطال���ب  الجمهوري���ة  رئي����س  اإل���ى 
بتكليف الكاظمي".

وكّلف رئي����س الجمهوري���ة برهم �سالح 
في ال�ساد�س ع�سر من �سهر اآذار الما�سي 
رئي�س كتلة ائتالف الن�سر عدنان الزرفي 
بت�سكي���ل الحكوم���ة بع���د ف�س���ل المكلف 

ال�ساب���ق محمد توفيق عالوي واعتذاره 
عن التكلي���ف مما وّلد رد فعل غا�سب من 

كتلة الفتح على هذا التر�سيح.
وطالب���ت ع���دد م���ن الق���وى ال�سيعية في 
مقدمته���ا كتل���ة الفت���ح، الزرف���ي باإلغ���اء 
اأو �سح���ب تر�سيح���ه م���ن ه���ذه المهم���ة 

متحجج���ة ب���ان اآلي���ة التر�سي���ح ج���اءت 
مخالف���ة للد�ستور واإ�ساف���ة اإلى اأن كونه 
ل���م يقدم من قبل غالبي���ة القوى ال�سيعية 

لرئي�س الجمهورية.
واأكم���ل رئي�س مجل�س ال���وزراء المكلف 
عدن���ان الزرفي اإعداد كابينت���ه الوزارية 

وب���ات ينتظ���ر رئا�س���ة مجل����س الن���واب 
لتحدي���د موع���د لعق���د جل�سة من���ح الثقة 
لإر�س���ال ال�سير الذاتية لقائمته الوزارية 

المقترحة.
وي�سي���ف النائ���ب ع���ن محافظ���ة نينوى 
ل���دى  بات���ت  والحل���ول  "الخي���ارات  اأن 

رئي����س الجمهوري���ة م���ن اأج���ل تج���اوز 
اإبع���اد  ف���ي  �س���واء  الإ�سكالي���ات  ه���ذه 
الزرف���ي و�سحب تر�سيح���ه اأو غيرها من 

الأمور".
وي�ست���رط الد�ست���ور ح�س���ول الحكومة 
الن���واب بت�سوي���ت  عل���ى ثق���ة مجل����س 

الأع�س���اء  لع���دد  واح���د  زائ���د  الن�س���ف 
الحا�سري���ن ولي����س الع���دد الكل���ي لمنح 

الثقة .
بالمقاب���ل توؤك���د كتل���ة النه���ج الوطن���ي 
)الف�سيل���ة( اأن "هن���اك اأجماع���ًا ح�س���ل 
عل���ى تر�سي���ح الكاظمي لمن�س���ب رئا�سة 
الحكومة الجدي���دة"، موؤكدة اأنها "كانت 
متواج���دة ف���ي ه���ذا الجتم���اع واإحدى 
الكت���ل ال�سيعي���ة الخم����س الموقعة على 
التكليف". ويعتقد  مازن الفيلي، النائب 
ع���ن كتل���ة النه���ج الوطن���ي ف���ي ت�سريح 
ل�)الم���دى( اأن "هن���اك عدة ط���رق يمكنها 
تج���اوز الإ�س���كال الحا�س���ل ف���ي وجود 
مر�سحين اثنين الأولى ان�سحاب الزرفي 
من التر�سيح اأو عدم دعمه داخل البرلمان 
في ح���ال ُعر�س���ت كابينت���ه الحكومية"، 
موؤك���دا اأن "هن���اك اإجماع���ا �سيعي���ًا يقف 

وراء تكليف الكاظمي".
وترّددت اأنباء تناقلتها بع�س من مواقع 
التوا�س���ل الجتماعي، وعدد من و�سائل 
الإع���الم، لم يت����َس ل�)الم���دى( التاأكد من 
�سحتها، تتحدث عن رف�س الكاظمي هذا 

التر�سيح .
وي�سي���ر الفيل���ي، وه���و ع�س���و اللجن���ة 
اأن  الن���واب  مجل����س  ف���ي  القت�سادي���ة 
خيار  م���ع  والكردي���ة  ال�سّني���ة  "الق���وى 
�سخ�سي���ة  تر�سي���ح  ال�سيعي���ة  الق���وى 
محددة لرئا�س���ة الحكومة"، لفتًا اإلى اأن 
"ال�س���ركاء ل يرغب���ون ف���ي �سق ال�سف 

ال�سيعي اإلى طرفين".
وكان رئي����س الحكوم���ة المكل���ف اأكد في 
ت�سريح���ات �سابق���ة عل���ى اأن���ه �سي�س���كل 
حكوم���ة وطني���ة ت�ستم���د �سرعيته���ا م���ن 
مجل����س النواب بعد الت�س���اور مع الكتل  
النيابي���ة وبما يلب���ي ال�س���ارع العراقي، 
راف�س���ًا العت���ذار ع���ن ا�ستكم���ال مهمته 

بت�سكيل الحكومة.
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تراهن على اإقناع الزريف 
بالعتذار اأو الإطاحة 
بحكومته 

اتفق��ت خم�س كتل �سيعية على ت�سمية رئي�س جهاز املخابرات م�سطفى الكاظمي كمر�سح 
لرئا�س��ة جمل���س الوزراء بدياًل عن عدنان الزريف الذي ُكّلف يف �سه��ر اآذار املا�سي. واأر�سلت 

هذه الأطراف كتابًا اإىل رئي�س اجلمهورية برهم �سالح يحمل تواقيعها.

حمالت امل�سح امليداين 
متوا�سلة يف املناطق 
 ال�سعبية.
 عد�سة : حممود 
روؤوف

داع�س يهاجم قوة ع�شكرية غربي االنبار بعد اأيام من ان�شحاب قوات التحالف
البنك الدويل و�شندوق النقد 

ُيبديان ا�شتعدادهما لدعم 
العراق يف مواجهة كورونا

 املالية ب�سدد اإعداد الر�سالة للح�سول 
على امل�ساعدات 

وثائق للتنظيم توؤكد قلة دعمه املادي وفقدان قدرته على التجنيد
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 عدوية الهاليل
مجرد كالم

ماذا ميكن للكات���ب اأن يكتب عندما يكون حمتجزًا ، وكيف ؟..هل 
ميكن���ه اأن مينح قلم���ه اإجازة ، رمبا ، لكن عقل���ه �سيظل مطاًل على 
الع���امل ..ميكنه اإعادة اكت�ساف ذاته والقي���ام برحلة خا�سة داخل 
حجرت���ه ..لك���ن زم���ن انت�س���ار الوباء لي����س وقتًا لالب���داع اإذ البد 
يف الب���دء االطمئنان على م�سري االأحب���ة والتفكري يف االآخرين ، 
ففي مثل ه���ذه االأوقات اجلحيمية ، الميكن اإال اأن نرتبط بالوعي 

اجلماعي الذي يحركه اخلوف الالاإرادي من االوبئة ..
نح���ن من جيل ن�ساأ يف ظل احلروب ، وعل���ى الرغم من خماطرها 
، كان بع����س الكتاب ين�سج���ون كلماتهم يف املالجئ وكنا – كتاب 
امل���دن – جني���د الكتابة بع���د �سقوط �س���اروخ اأو انفج���ار �سيارة 
مفخخ���ة ..مل نحل���م يوم���ًا بال�سع���ادة الت���ي �سورته���ا لن���ا الكتب 

اخليالية بل كنا ننتزع �سعادتنا املوؤقتة من بني فكي احلرب ..
ولكن ..ويف زمن الفايرو�س���ات ، ي�سبح امل�سهد اأكرث قتامة وكاأن 
األوانه جامدة و�سخ�سياته تتحرك مو�سعيًا بال هدف ..رمبا عبرّ 
اآراغ���ون عن هذا اجلمود عندما قال يف اح���دى ق�سائده:" عندما 
تتعل���م العي�س ، يكون الوقت قد ف���ات بالفعل " ، فعندما ننظر اىل 
التق���ومي ، نكت�سف اأن هنالك موعدًا مت الغاوؤه ، واحداث حميمية 
مرت م���رور الكرام ..وعندما ننظر اىل ال�س���ارع يطالعنا ال�سمت 
الق�سري املحفوف بالقلق ال���ذي احتوى مدننا وجعل الربيع مير 

وحيدًا وهو يت�سلل اإلينا حذرًا على اأطراف اأ�سابعه ..
هن���ا ، الب���د لن���ا اأن نفك���ر يف الكارث���ة ، ومانتج عن غ���رور الب�سر 
وغطر�ست���ه واهماله لكوكبه اجلمي���ل ، ففيه وحده يوجد التنف�س 
واالوك�سج���ني ، وله���ذا ميك���ن اأن نحد����س اخلط���اأ الرهي���ب الذي 
ا�س���اب برجمي���ات العامل وخلق طالق���ا بني االن�س���ان والطبيعة ، 
فاالأر����س كما يبدو تتنف�س ب�سكل اأف�س���ل بينما يهاجم الفايرو�س 
تنف�س االن�سان ويوقف اأن�سطته !!وهو مايرهب االن�سان ويحيل 
الع���امل اىل ماي�سب���ه فيلما م���ن اأفالم اخليال العلم���ي ، تلك االأفالم 

التي يقرر فيها االإن�سان اأن يدمر االأر�س وي�سيع املوت ..
الب���د لن���ا اأن نعرتف اأي�س���ًا اأن اأولئ���ك الذين يخاط���رون بحياتهم 
النقاذ حي���اة االآخرين من اأطباء ومنقذي���ن وم�سعفني وممر�سات 
ه���م اأبطال هذه احل���رب ، فال�سيء اآخ���ر يهم عندم���ا يرتبط االأمر 
بانق���اذ اإن�سان ..اإنهم يعملون بنبل اإن�ساين و�سجاعة ويطالبوننا 
بعزل���ة حتمينا من اخلط���ر والت�ستحق دعوته���م اال�ستخفاف بها 
وجتاهله���ا ..اإذ رمبا تك�س���ف االأزمات حقيقتن���ا ، ويختب الوباء 
انظمتنا ال�سحية وروحنا املدنية ووحدتنا الوطنية ، لكن العزلة 
الق�سرية �ستك�سف حتما حقيقة جديتنا يف ممار�سة دورنا الذاتي 
والوطن���ي واالن�ساين يف حماي���ة اأنف�سنا واالآخري���ن والت�سامن 

معهم ..ع�سى اأن نتعلم كيف نعي�س ، قبل اأن يفوتنا الوقت ..  

عزلة ق�سرية

البد لنا اأن نفكر في الكارثة ، ومانتج 
عن غرور الب�سر وغطر�سته واهماله 
لكوكبه الجميل ، ففيه وحده يوجد 
التنف�س واالوك�سجين ، ولهذا يمكن 

اأن نحد�س الخطاأ الرهيب الذي ا�ساب 
برمجيات العالم وخلق طالقا بين 

االن�سان والطبيعة..

  ذي قار / ح�سني العامل

حّمل متظاهرو محافظة ذي قار يوم 
اأم�س االثنين   قائد �سرطة المحافظة  

م�سوؤولية اغتيال النا�سطة الن�سوية 
اأنوار جا�سم مهو�س واأعمال العنف 

االأخرى التي ت�ستهدف المتظاهرين ، 
وفيما اأكدوا موا�سلة تظاهراتهم ب�سورة 

اأقوى بعد الخال�س من وباء الكورونا 
، �سّددوا على التزامهم بحظر التجوال 

تفاديًا لمخاطر انت�سار والوباء .

وذك���ر بيان �س���در ع���ن �س���احة تظاه���رات ال�س���طرة 
مبنا�س���بة مرور ن�س���ف عام على انطالق التظاهرات 
نهي���ب  ال���ذي  الوق���ت  يف    " اإن���ه  امل���دى  وتابعت���ه 
باملواطن���ني ونحثهم عل���ى املكوث يف املن���زل حفاظًا 
على �س���حتهم و�س���حة اجلميع من جائحة الكورونا 
نكرر مطالبتنا بتوفري املواد الغذائية وامل�س���تلزمات 
احلياتي���ة االأخ���رى للعوائ���ل العراقي���ة"، واأ�ساف " 
د عل���ى موا�سل���ة التظاه���رات  بع���د اخلال�س  ون�س���درّ
من وب���اء الكورونا و�ستنطل���ق تظاهراتنا اأقوى من 

انطالقتها االوىل".
وتاب���ع البي���ان اأن " ث���ورة ت�سري���ن اأعطتن���ا درو�س���ًا 
عظيم���ة من واقعنا الذي نعي�سه يف هذا البلد واأهمها 
اإن���ك عندم���ا تريد اأن تكون حرًا فاأن���ت �سهيد ال حمالة 
�سلطة  ال�سائد يف ظل  القانون  " هذا هو  "، واأردف 

هزيلة".
واأع���رب البي���ان ع���ن اإدان���ة وا�ستن���كار املتظاهري���ن 
جلرمي���ة اغتي���ال النا�سط���ة الن�سوي���ة اأن���وار جا�سم 
مهو����س الت���ي اغتيل���ت فج���ر االأح���د على ي���د ملثمني 
داهم���وا منزلها يف حي �سومر بالنا�سرية كما اأدانوا 

اأعمال العنف االأخرى التي ت�ستهدف املتظاهرين .
���ل املتظاه���رون قائ���د �سرطة ذي ق���ار م�سوؤولية  وحمرّ
اخلروق االأمنية واأو�سح���وا يف بيانهم " وعليه فاإن 
قائد �سرطة املحافظة هو امل�سوؤول االأول واالأخري عن 
ه���ذه الدماء الزكي���ة التي �سالت من اأج���ل كلمة احلق 

و�سريًا على نهج اإمامنا احل�سني عليه ال�سالم".
وم���ن جانبهم تداول نا�سطو التظاهرات يف حمافظة 

ذي قار اآخر ر�سالة ن�سرها �سهيد التظاهرات االأخرية 
) عب���د �سالح ( عل���ى  �سفحته ال�سخ�سي���ة املعنونة ) 
زي���ودي الفقري ( والت���ي يطالب فيه���ا بتوفري القوت 
اليومي للفقراء وعم���ال االأجور بالتزامن مع تطبيق 
اإج���راءات حظ���ر التج���وال وج���اء يف الر�سال���ة التي 
اأطلقها ال�سهيد كنداء حتذي���ري لل�سلطة املحلية قبيل 
ا�ست�سه���اده بب�سع���ة اأي���ام اإن " ك�س���ر احلظ���ر قريب 
و�ستحدث فو�سى ال حمالة "، واأ�ساف " كلنا داعمون 
الإجراءات احلظ���ر للوقاية من مر�س الكورونا ، لكن 
اأي���ام احلظ���ر طويل���ة والنا����س على و�س���ك جماعة ال 

حمال".
وت�س���اءل زي���ودي الفق���ري "  كي���ف نحظ���ر العامل���ني 
باأج���ر يوم���ي من عم���ال وباع���ة و�سائق���ي ال�سيارات 
وال�ستوت���ات والكث���ري الكث���ري م���ن اأ�سح���اب امله���ن 
ونحرمه���م من مورد رزقهم وقوت عيالهم من دون اأن 
نوفر البديل"، واأ�ساف " اعطوا املواطن منحة مالية 
دوا حظر  وم���واد غذائي���ة وم�ستلزم���ات �سحية وم���درّ

التجوال اىل اأي وقت ت�ساوؤون".
وتابع زيودي الفقري " اتقوا الله بالنا�س فاإنهم جياع 
، و�سيموت���ون من اجلوع قبل املوت بوباء الكورونا 
" اأ�سح���اب ال�سلط���ة ال ي�سعرون  اأن  "، م�س���ريًا اىل 
كونه���م  املح���دود  الدخ���ل  وذوي  الفق���راء  مبعان���اة 

م�سغولني بال�سفقات وال�سرقات .
" جمي���ع امل�سوؤول���ني واأع�س���اء البمل���ان  اأن  مبين���ا 
يرت���دون اأفخ���ر املالب����س وربطات العن���ق وتخدمهم 
جوق���ات من اخل���دم واحل�س���م وال يعلم���ون اأن هناك 
اآالف العوائ���ل �ستموت من اجلوع اإذا ا�ستمر احلظر 

والتجاهل احلكومي ملعاناة الفقراء ".
وكان م�س���در اأمني يف قي���ادة �سرطة ذي قار اأكد يوم 
االحد )5 ني�س���ان 2020( اغتي���ال النا�سطة الن�سوية 
مهو����س  جا�س���م  اأن���وار  النا�سري���ة  تظاه���رات  يف 
واإ�سابة ولدها بجروح على يد جمموعة من امللثمني 
داهم���وا منزله���ا الواقع يف ح���ي �سوم���ر بالنا�سرية 
فجر االحد، فيما دعا متظاهرو النا�سرية اىل ت�سييع 
جن���ازة ال�سحية من اأمام خيمتها الن�سوية يف ميدان 

احلبوبي.         
دوا   وكان املحتج���ون يف حمافظ���ة ذي ق���ار، ق���د ن���درّ
با�ستمرار عملي���ات االغتيال للنا�سطني يف تظاهرات 
�ساحة احلبوب���ي، و�سط النا�سرية، مطالبني باإيقاف 
االأمني���ة  االأجه���زة  االغتي���االت وحممل���ني  م�سل�س���ل 
م�سوؤولية تلك احلوادث، خا�سة بعد اغتيال النا�سطة 
اأن���وار جا�سم مهو�س واإ�سابة ولدها بجروح على يد 

جمموعة م�سلحة .

 عامر موؤيد

�سجل الع���راق اأول اأم�س رقم���ًا كبريًا يف عدد 
االإ�ساب���ات بفايرو����س كورون���ا حيث و�سلت 

اىل 83 اإ�سابة، يف مناطق خمتلفة.
و�سجل���ت الر�ساف���ة وحده���ا 21 اإ�ساب���ة، م���ا 
جع���ل الف���رق ال�سحي���ة تذه���ب اىل املناط���ق 
الت���ي ر�سدت فيه���ا االإ�سابات لعم���ل الفح�س 

للمجاورين.
وزارة ال�سح���ة اأك���دت اأنه���ا ال ت�ستطيع م�سح 

جميع املناطق الأ�سباب تتعلق باملوارد  
وق���ال املتح���دث با�س���م وزارة ال�سح���ة �سيف 
البدر يف ت�سريح ل�"املدى" اإن امل�سح امليداين 
يك���ون يف  ال�سح���ة  ب���ه وزارة  تق���وم  ال���ذي 

املناطق االأكرث خطرًا"٠
وا�س���اف انه يف منطق���ة الزعفرانية مت م�سح 
مي���داين وبتواجد وزارة ال�سحة وم�ستمرين 
بذل���ك ولكن الميكننا فح����س جميع املواطنني 

وال اي دولة ت�ستطيع ذلك"٠
ح���االت  اكت�سف���ت  ال���وزارة  اأن  اىل  واأ�س���ار 
خمفية م�سابة بفايرو�س كورونا رغم احلالة 
ال�سحي���ة اجليدة التي يتمتع بها املري�س لكن 
ذل���ك  ح���دث عن طري���ق الذه���اب ملنطق���ة فيها 

اإ�سابات عدة"٠
وبني اإن امل�سح امليداين اليقت�سر على املناطق 
�سنا  فقط بل اأماكن العمل اأحيانًا وبالفعل �سخرّ
حاالت عدة"، م�سريًا اىل اأن االلتزام �سروري 

من قبل اجلميع"٠
ال�سحي���ة  الف���رق  اآلي���ة  انتق���دوا  مواطن���ون 
بالفح����س، موؤكدي���ن ع���دم االهتم���ام بفح�س 

جميع املجاورين للحالة امل�سابة.
وترك���زت االإ�سابات يف جان���ب الر�سافة بني 
مناطق الزعفرانية والكرادة وبغداد اجلديدة 
ف�س���اًل عن حاالت مالم�س���ة ملري�س يف ال�سيخ 

زايد.
وتروي اإحدى املواطنات ف�سلت عدم الك�سف 
ع���ن نف�سها ما حدث بع���د الك�سف ع���ن اإ�سابة 
جاره���ا بفايرو����س كورون���ا يف ت�سريحها ل 
امل���دى حي���ث اأك���دت اأن وزارة ال�سح���ة زارت 

املنطقة"٠
واأ�ساف���ت اأت���ت يف �سب���اح اليوم ال���ذي اأعلن 
عن اإ�سابة جارنا جمموعة من وزارة ال�سحة 
الأخذ م�سحات لل�سارع لكن  مع االأ�سف �ساهدنا 

تهاوننًا كبريًا
وبينت اأن املالكات ال�سحية مل تطرق االأبواب 
الإجبار اجلميع على اأخذ امل�سحات واقت�سروا 
على املطالبة بال�سماعات والغالبية مل يفهموا 

�سوى كلمة نرجو التعاون

واأ�س���ارت اىل اأن املواطن���ني بعدم���ا علم���وا 
باإ�سابة اأحد 

املواطنني طالبوا بفح�سهم لكنهم وجدوا اأن 
الفرق ال�سحية قد غادرت املكان"٠

وذكرت اأن التعامل مع الوباء يجب اأن يكون 
جدي���ًا من قب���ل اجلميع دون ا�ستثن���اء �سواء 

املواطن اأو مالكات وزارة ال�سحة"٠
من جانبها  اأفادت جندة بغداد، بالقاء القب�س 
على ٥٣١ �سخ�س���ًا خالفوا حظر التجوال يف 
مناط���ق متفرق���ة م���ن العا�سم���ة من���ذ فر�س 

احلظر قبل 20 يومًا .
وقال���ت يف بي���ان مقت�سب، اإن مف���ارز جندة 
�سخ�س���ًا   531 عل���ى  القب����س  األق���ت  بغ���داد 
خمالف���ًا حلظ���ر التج���وال من تاري���خ 3/17 
اىل  "ت�سليمه���م  اىل  م�س���رية  لغاي���ة6/6"، 

مراكز ال�سرطة".
م���ن جهتها اأعلن���ت قيادة عملي���ات بغداد، يف 
وق���ت �سابق، عن اإلق���اء القب�س على اأكرث من 
12 األ���ف خمال���ف حلظ���ر التجوال من���ذ بدء 

تطبيقه.
من جه���ة اأخرى خ�س�س���ت حكومات بلجيكا 
وهولن���دا وال�سوي���د، 5 مالي���ني دوالر لدعم 
العراق يف مواجهة فريو�س “كورونا”، فيما 
ك�سفت االأمم املتحدة عن �سعيها لتح�سيد دعم 

دويل لبغداد بقيمة 19 مليون دوالر.

وق���ال برنام���ج االأمم املتح���دة االإمنائي يف 
بي���ان، تلقت املدى ن�سخ���ة منه اأم�س االثنني  
اإن “حكوم���ات بلجيكا وهولن���دا وال�سويد 
جمتمعة تعهدت بتقدمي خم�سة ماليني دوالر 
اأمريكي لدعم جه���ود احلكومة العراقية يف 
مواجه���ة اأزمة فريو�س كورون���ا، بال�سراكة 
االإمنائ���ي يف  املتح���دة  االأمم  برنام���ج  م���ع 

العراق”.
واأ�ساف اأن “هذا املبلغ كان قد مت تخ�سي�سه 
م�سبق���ًا الإعادة اإعمار املناطق املحررة �سمن 
���ذ من قبل  م�س���روع اإع���ادة اال�ستق���رار املنفرّ
برنامج االأمم املتح���دة االإمنائي، لكن �سيتم 
حتويل���ه االآن ب�س���كل م�ساهم���ة عاجلة لدعم 
احلزم���ة االأولي���ة ملواجه���ة وب���اء كورون���ا 
والبالغة 24 ملي���ون دوالر واملنفرّذة من قبل 

البنامج”.
واأو�س���ح اأن “اإج���راءات مكافحة الفريو�س 
ت�سم���ل مبوجب هذه احلزمة زيادة القدرات 
املحلي���ة للفح����س يف املخت���بات، وتوفري 
املع���دات الطبي���ة الالزم���ة ملعاجل���ة املر�سى 
للعامل���ني  ال�سخ�سي���ة  احلماي���ة  ومع���دات 
يف القط���اع ال�سح���ي، وزيادة ع���دد الغرف 
املخ�س�سة لعزل املر�سى، وعمليات التقييم 

لو�سع �سرتاتيجيات التعايف من االأزمة”.
واأ�س���ار اإىل اأن “تنفي���ذ الن�ساط���ات �سيت���م 

بالتن�سي���ق م���ع وزارة ال�سح���ة وال�سلطات 
املحلي���ة ومنظمة ال�سحة العاملية لت�ستهدف 
الفئ���ات االأكرث فقرًا يف الع���راق، يف ثمانية 
م�ست�سفيات اأ�سا�سية يف حمافظات االأنبار، 
وكرب���الء،  والب�س���رة،  وده���وك،  ودي���اىل، 

والنجف، ونينوى، و�سالح الدين”.
االأمم  “برنام���ج  اأن  اإىل  البي���ان،  ولف���ت 
املتح���دة االإمنائ���ي يف الع���راق يبح���ث االآن 
م���ع �س���ركاء دوليني اآخري���ن اإمكاني���ة ح�سد 
امل���وارد الالزم���ة لتوف���ري 19ملي���ون دوالر 
اإ�سايف ملواجهة االزمة”، موؤكدًا “مت اتخاذ 
خط���وات ت�سم���ن اال�ستجاب���ة الفورية فور 

احل�سول على التمويل
ويف �سي���اق مت�س���ل اأعلن���ت وزارة �سح���ة 
اإقليم كرد�ستان، اأم�س  ، ت�سجيل 41 اإ�سابة 
حمافظ���ة  يف  كورون���ا  بفريو����س  جدي���دة 

اأربيل.
وقال���ت وزارة ال�سح���ة يف بي���ان له���ا  اإن���ه 
للك�سف  وامل�س���ح  الفح�س  ا�ستم���رار  “م���ع 
عن اإ�ساب���ات فريو�س كورونا، مت ر�سد 41 
حالة اإ�سابة جديدة بالفريو�س يف حمافظة 

اأربيل”.
وتابع���ت، اأن “اال�ساب���ات كان���ت م���ن بينها 
17 ام���راأة، و15 رج���اًل، و9 اأطف���ال باأعمار 
خمتلف���ة، اثن���ان منهم م���ن ق�ساء �س���وران، 

و3 من ناحية �سيدكان، والباقي من مناطق 
خمتلفة اأخرى”.

واأ�ساف���ت ال���وزارة، اأن “جمي���ع امل�ساب���ني 
اجلدد هم من احلا�سرين ملجال�س عزاء ثبت 
فيها وج���ود اإ�ساب���ة بالفايرو�س يف منطقة 

كاريزان يف حمافظة اأربيل”.
فيم���ا �سجل���ت دائ���رة �سح���ة النجف،اأم����س 
بفايرو����س  جدي���دة  اإ�ساب���ات   4 االإثن���ني، 

املحافظة. “كورونا” يف 
وق���ال مدير ع���ام الدائ���رة ر�س���وان الكندي  
اأم�س االثنني  اإن دائرته �سجلت “4 اإ�سابات 
جدي���دة بفايرو�س كورونا له���ذا اليوم، بعد 
قي���ام خمت���ب ال�سح���ة العام���ة يف النج���ف 
باإج���راء )87(  فح�س���ًا خمتبي���ًا”، مبين���ًا 
اأن طبيع���ة احل���االت اجلدي���دة ه���ي “حال���ة 
مالم�سة حلالة موجب���ة م�سخ�سة �سابقًا يف 
امل�سخ���اب، وث���الث ح���االت مالم�س���ة حلالة 

موجبة م�سخ�سة �سابقًا يف حي مي�سان”.
واأ�س���اف “به���ذا يكون املجم���وع الرتاكمي 
للحاالت امل�سجل���ة يف حمافظة النجف على 
النحو التايل، 185 حالة اإ�سابة موؤكدة، 58 

حالة �سفاء، 5 حاالت وفاة”.
واأكد الكندي، اتخاذ دائرته “كافة االإجراءات 
العالجية للم�سابني واالإج���راءات الوقائية 
بح���ق املالم�سني له���م وا�ستمراره���ا وبكافة 
مالكته���ا وعل���ى م���دار ال�ساع���ة يف فح����س 
وت�سخي����س احل���االت  املر�سي���ة، وتق���دمي 

جميع اخلدمات للم�سابني واملالم�سني”.
ودع���ا مدي���ر دائ���رة �سح���ة النج���ف، جميع 
بالتعليم���ات  “االلت���زام  اإىل  املواطن���ني 
ال�س���ادرة من خلية االأزم���ة  حلماية اأنف�سهم 
وعوائله���م واملجتم���ع م���ن انتق���ال العدوى 
وع���دم اخلروج  وجتن���ب التجمع���ات مهما 
كان���ت، وااللت���زام بالنظاف���ة العام���ة ومنها 
غ�سل اليدي���ن باإ�ستمرار  بامل���اء وال�سابون  
عن���د  �سحي���ة  موؤ�س�س���ة  اأق���رب  ومراجع���ة 

ال�سعور باأعرا�س املر�س”.
واأعلنت دائرة �سحة الب�سرة، اأم�س االثنني  
ت�سجيل حالتي وف���اة بفريو�س كورونا يف 

املحافظة.
وقالت ال���وزارة يف بيان له���ا، اإن "احلاالت 
املوؤكدة اإ�سابته���ا بفايرو�س كورونا هي 9، 
واحلاالت التي متاثلت لل�سفاء اجلديدة هي 

10، اأما الوفيات فهي حالتان".
امل�ساب���ة  احل���االت  ع���دد  يرتف���ع  وبه���ذا 
بفايرو����س كورون���ا يف املحافظ���ة اإىل 141 
، ومتاث���ل 48 حالة لل�سف���اء، و80 حالة قيد 

العالج، اأما الوفيات فهي 13 حالة.

تح�سيد عالمي لم�ساندة العراق في مواجهة كورونا.. خم�سة ماليين دوالر ح�سيلة اأولى!

ال�سحة: ل ن�ستطيع  اإجراء م�سح �سامل  ونحاول اأن نحّدد المناطق الأكثر خطرًا 

 رحمة حجة

ال�سور ومقاطع الفيديو للمبادرات التطوعية 
يف م�ساع���دة العائ���الت الفقرية، مت���الأ مواقع 
التوا�س���ل االجتماعي، من جه���ة متنح االأمل، 
وجه���ة اأخ���رى تط���رح ال�س���وؤال "ه���ل يكف���ي 

ذلك؟".
و�سب���اب تظاه���رات  ت�سري���ن ، ب���ني م���ن ترك 
ال�ساح���ات حفاظ���ًا عل���ى ال�سح���ة العامة ومن 
بق���ي فيها حفاظ���ًا على روح الث���ورة، ما زالوا 
يف مقدم���ة املتطوعني لدعم الفقراء، واأكرثهم 
ال االأجر اليومي الذين فقدوا عملهم ب�سبب  عمرّ

ل. حظر التجورّ
ل يف عم���وم البالد  ومن���ذ بداي���ة حظر التج���ورّ
اأوائ���ل اآذار  املا�سي، ب���رزت حمالت تطوعية 
ومب���ادرات  اأهلي���ة  موؤ�س�س���ات  م���ن  عدي���دة 
�سبابي���ة، اأما الغائب الوحيد ع���ن هذا كلرّه كان 

احلكومة.
م�ساهمات اخلريين الي���وم كانت نوعية، �سلرّة 
غذائية-وقائية عاجلة عدد ١٠٠ والرائع باالأمر 
اأنه���م يفك���رون بتقوي���ة #مناع���ة املحتاج���ني 
ودعمهم اأي�س���ًا، فكانت املواد: ليمون، كيوي، 
ب�سل، معجون، طحني، زيت، رز، طبقة بي�س 
.#اإح�سان_مو�سلي#خلوه���ا_ وحل���م 

يرجى  اأجمل#م�ستمرين_بدعمكم#للتبع: 
مرا�سلتي.

قبل اأيام ن�سط مواطنون  اأغلبهم من امل�ساركني 
يف تظاهرات ت�سرين ، ع���ب مواقع التوا�سل 
االجتماع���ي، يف حمل���ة دام���ت اأيام���ًا تطال���ب 
احلكوم���ة ب�س���رف منح���ة ط���وارئ للفق���راء 

ل. والذين فقدوا اأعمالهم ب�سبب حظر التجورّ
ومن احلم���الت التطوعية يف بغداد وجنوبها 

لدعم الفقراء واملحتاجني، نتحدث عن اآخرها، 
م���ن  "اكف���ل فق���ري"، وب���رزت العدي���د  با�س���م 

ع. املن�سورات ت�سجع وتدعو للتبرّ
يق���ول النا�س���ط يف اإح���دى احلم���الت  خال���د 
القي�سي "بع�س القائمني على احلملة ميدانيًا 
ا ك�سبن���ا ثقة النا�س يف  من �سب���اب الثورة، كنرّ
تل���ك املرحل���ة بدع���م املتظاهري���ن يف �ساح���ة 
التحري���ر وغريها من �ساح���ات االعت�سام يف 
م���دن اأخرى، لنكم���ل امل�سرية الي���وم يف اأزمة 

الكورونا".
ال  ويو�س���ح "ت�ستهدف حملتن���ا باالأ�سا�س عمرّ
االأج���ر اليوم���ي الذي���ن يفقدون ق���وت يومهم 
مبج���رد توقفه���م ع���ن العم���ل، ون�سرن���ا اأرقام 
هواتف الأفراد يتولون جمع التبعات و�سراء 

امل�ستلزمات الغذائية لهم".
وينظ���م الن�سط���اء التوا�سل بينه���م من خالل 
خمتل���ف  م���ن   200 نح���و  ت�س���م  جمموع���ة 
املحافظ���ات، على تطبيق "تلغ���رام"، جميعهم 
واآلي���ات  واخلط���ط  االأف���كار  يف  ن�سط���ون 

التنفيذ. 

وب�سبب اجلدل الذي اأثارته �سور وفيديوهات 
بع����س املتبع���ني، يق���ول القي�س���ي اإن فريق���ه 
د املتبعني  ال ين�س���ر �س���ور احلمل���ة ب���ل ي���زورّ

اأنف�سهم بها من اأجل امل�سداقية بني الطرفني.
عل���ي القا�س���ي، مواط���ن بغ���دادي ا�ستج���اب 
حلمل���ة "اكفل فق���ري" بقوله "لن اأكف���ل واحدًا 

فقط بل مئة". 
وع���ن ذل���ك يقول"ل�ست وحدي م���ن ا�ستجاب، 
تقريبًا كل �سكان احل���ي الذي اأقطنه واالأحياء 
املج���اورة ويعتبون م���ن مي�س���وري احلال، 

وقمت بذلك مع اثنني من اأقاربي".
كي���ف و�سل���ت اإىل اأ�سح���اب احلاج���ة؟ يق���ول 
القا�س���ي "لي�س من ال�سعب اإيجادهم، فهم اإما 
ل���ون على الطرق���ات اأو من �سكان بيوت  مت�سورّ
ال�سفيح والبيوت الطينيرّة، يف قلب العا�سمة 

بغداد".
يف  بعينه���م  ن�سط���اء  م���ع  تتوا�س���ل  مل  مل���اذا 
ه���ذه احلمل���ة؟ يق���ول القا�سي "اأعل���م بوجود 
عدي���د الن�سطاء اأ�سح���اب الثق���ة، لكنرّي قررت 

اال�ستعجال والذهاب مع اأقربائي بنف�سي".

وب�سب���ب وجود م���ا يكفي من الطع���ام، ح�سب 
قوله، ركز القا�سي عل���ى اإمداد العائالت التي 

و�سل اإليها، باالأدوية التي تنق�سهم. 
وم���ن �ساح���ة التحري���ر، نهات���ف النا�سط منذ 
بداية ت�سرين االأول 2019 يف دعم املتظاهرين 
ر الزاخويل، وكان حتدث لنا يف  بالطعام، معمرّ

ه.  تقرير �سابق عن مهامرّ
املتظاهري���ن  ع�س���رات  اإن  الزاخ���ويل  يق���ول 
انتقل���وا ملرحل���ة اأخ���رى من التغي���ري يف اأزمة 
كورونا، حي���ث �سكلرّوا جمموع���ة "ذو الكفل" 
التي تتوىلرّ متابعة جمع التبعات وتوزيعها 
على الفقراء )ال�سالت الغذائية( ومنهم يتوىلرّ 

تعقيم وتعفري مبان رئي�سة يف بغداد. 
على الرغم من انت�سار كورونا، ملاذا البقاء يف 
التحري���ر؟ يقول الزاخويل "يج���ب اأن ت�ستمر 
الث���ورة وحتق���ق اأهدافه���ا، اإن خل���ت ال�ساحة 

ماتت الثورة".
ويو�سح االآلية التي اتف���ق عليها املتظاهرون 
م���ن خ���الل التظي���م ب���ني التن�سيقي���ات داخ���ل 
ال�ساحة وغريها م���ن ال�ساحات يف النا�سرية 

وكربالء.
يقول الزاخويل ": "اتفقنا على تقلي�س العدد 
يف اخلي���م بحي���ث ال يتجاوز ثالث���ة اأ�سخا�س 
فق���ط، ويومي���ًا تق���وم فرق���ة خا�س���ة بتعقي���م 
وتعف���ري اخلي���م، باالإ�ساف���ة اإىل ن�س���ر الوعي 
ب���ني املتبقرّني على �س���رورة االهتمام بالنظافة 

ال�سخ�سية وغ�سل اليدين".
وب�سب���ب �سح الدع���م اليوم ل�ساح���ة التحرير، 
يقول الزاخ���ويل "ننفق من مالن���ا ال�سخ�سي 
عل���ى اأنف�سن���ا، دافعنا الوحي���د اإبق���اء الثورة 
عل���ى قي���د احلي���اة، والتخلرّ����س م���ن االأحزاب 

الفا�سدة".

يوؤكدون التزامهم بحظر التجوال  
متظاهرو ذي قار يحّملون قائد ال�سرطة 

م�سوؤولية اغتيال وا�ستهداف المتظاهرين

حمالت �سبابية لدعم الأ�سر الفقيرة في مواجهة " كورونا " 
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 علي رياح
بعبارة أخرى

احل���ل دوم���ًا يكمن يف الف���رد . ال اأحتدث هن���ا مبنطق الفكر 
اال�سرتاك���ي اأو نقي�س���ه الراأ�سم���ايل ، واإمنا ع���ن الريا�سي 
وكي���ف ميك���ن اأن يق�سي يومه يف ظل غمام���ة وباء كورونا 
والت���ي تغط���ي م�ساح���ة �سا�سع���ة م���ن احلي���اة عل���ى وج���ه 

االأر�ض!
الريا�س���ي ، بطبعه ، ال ُيطيل اجللو�ض يف البيت ، وال يركن 
دوم���ًا اإىل احل���ال القائ���م يف حركت���ه اأو معي�ست���ه واإمنا هو 
مث���ل الطائر املُحل�ّق الذي ي�سعى دومًا لالنطالق ويتنق�ّل يف 
االأرجاء من دون حمددات .. ولهذا جاءت اأزمة كورونا لكي 
ت�س���ع حي���اة الريا�سي يف العراق ويف الع���امل اأجمع �سمن 
حدود مل يعهدها م���ن قبل .. وكان على كثري من الريا�سيني 
اأن يلجاأوا اإىل احللول املُب�ّس�طة املعتادة اأو املبتكرة وبينها 
االعتم���اد عل���ى ال���ذات يف موا�سلة التدريب وذل���ك لتحقيق 

ثالثة اأهداف رئي�سة..
اأول االأه���داف : اخلروج م���ن الروتني الت���ي يفر�سه البقاء 
يف املن���زل بكل م���ا يعنيه ذلك من عزل���ة وانقطاع عن النا�ض 
وكذل���ك التخّلي عن كثري م���ن املمار�س���ات اليومية املعهودة 

التي تعني احلركة على مدار اليوم.
ثاين االأه���داف : التم�ّس�ك بالقدر املمكن املتاح من التوا�سل 
البدين الذي ُيعّد هنا مبثابة التعوي�ض عن املنهاج التدريبي 
اأو التناف�سي اليومي ال���ذي ُب�نيت عليه حياة الريا�سي قبل 

القدوم الكارثي للفايرو�ض امل�ستجد!
وثالث���ا االأه���داف : الرتويح ع���ن النف�ض وَمّده���ا بكثري من 
التم�س���ك باالأم���ل يف اأن هذه الغّم���ة �ستن���زوي و�ستتال�سى 
بال�س���ر والق���درة عل���ى اإبعاد ال���ذات والعائلة ع���ن الدائرة 
االجتماعي���ة والعملي���ة املحيط���ة وحتّمل نتائج ه���ذا نف�سيًا 
ومعنويًا .. فالريا�سة )املنزلي���ة( هنا تطرح البديل الوقتي 
ال���ذي ُيبق���ي كل ريا�سي عل���ى توا�سل مع ن�ساط���ه ، وكذلك 
االحتفاظ بطموحه يف اأن يعود ذات يوم قريب اأن �ساء الله 
اإىل املالعب التي عرفها باأ�سوائها وجمهورها و�سخبها كي 

ي�ستعيد هناك اإيقاع احلياة الريا�سية املعتاد .
هذه اأه���داف رئي�سة ، ولي�ست كل االأه���داف ، اأجدها متاحة 
وممكنة وقابل���ة التنفيذ للريا�سي ال���ذي يحا�سره الوباء ، 
وُي�سط���ر اإىل حما�سرة نف�سه بني اجل���دران ، وال ميكنه اأن 
يتنازل يف الوقت عينه عن �سخ�سيته الريا�سية التي عرفها 

هو وعرفها االآخرون ..
وق���د �سعدت متامًا الأن اأجد الكثري من العبينا وهم ي�سعون 
يف ح�ساباتهم على و�سائل التوا�سل االجتماعي فيديوهات 
ت�ُظه���ر مت�ّسكهم مبمار�س���ة الريا�سة كواج���ب ولي�ض ملجّرد 
الهواي���ة ومت�سية الوق���ت وحتل�ّيهم بال�س���ر والقدرة على 
خل���ق اأج���واء منزلي���ة حتقق له���م ق���درًا م���ن اال�ستمرار يف 

احلركة دومنا ا�ستهانة بالقليل املتاح لهم االآن!
واملب���ادرة التي اأعنيها على هذا ال�سعي���د ، اأم�سَك بها بع�ض 
االأ�سدق���اء املدربني �سواء يف كرة القدم اأو يف األعاب اأخرى 
، حينم���ا ا�ست�سع���روا يف وقت مبّك���ر اأن االإقام���ة يف البيت 
رمب���ا �ستط���ول ، واإن االبتع���اد ع���ن املالعب �سيت�ّخ���ذ وعاًء 
زمنيًا يفوق التوقعات واحل�سابات ، فبادروا اإىل التوا�سل 
مع العبيهم وتداولوا يف برامج موؤقتة تعطي مردودًا لي�ض 

هّينا على االأ�سعدة الفنية والبدنية واملعنوية ..
اأح���د املدرب���ني ق���ال يل اإن �سغل���ه ال�ساغ���ل االآن لي����ض اإطالة 
النظ���ر اإىل اجلدران التي حتيط به ، واإمن���ا �سّد اأزر العبيه 
وحث�ّهم عل���ى بع�ض املمار�سات التي حتفظ للريا�سي جانبًا 
م���ن جاهزيته بداًل من الرك���ون اإىل الك�سل واالنتظار دومنا 
طائل .. واأخرين املدرب اأنه وجد لدى العبيه الهمة العالية 
، فكّلهم مل يخرج عن �سي���اق الريا�سة واحلفاظ على اللياقة 
وامل�ستوى حتى من دون اإيعاز من املدرب ، وهذا ما اأ�سميته 
اأن���ا يف عنوان املقال )املبادرة الفردي���ة( التي تخلق تعاي�سًا 
دائم���ًا بني الريا�س���ي وريا�سته بانتظار ف���رج �سياأتي باإذن 

الله.

المبادرة الفردية.. هي الحل!

وقد �صعدت تمامًا لأن اأجد الكثير من 
لعبينا وهم ي�صعون في ح�صاباتهم 

على و�صائل التوا�صل الجتماعي 
فيديوهات ت�ُظهر تم�ّصكهم بممار�صة 

الريا�صة كواجب ولي�س لمجّرد 
الهواية وتم�صية الوقت

 بغداد / حيدر مدلول  

يوا�س���ل جنوم الريا�س���ة العراقية �سباقهم 
يف دع���م احلمل���ة الوطني���ة التي تق���وم بها 
خلي���ة االأزم���ة احلكومي���ة امل�سّكل���ة من قبل 
جمل�ض ال���وزراء بالتع���اون مع ال���وزارات 
واملوؤ�س�س���ات الر�سمية وغ���ري الر�سمية يف 
الو�سط���ى  بغ���داد واملحافظ���ات  العا�سم���ة 
واجلنوبي���ة والغربي���ة واإقلي���م كرد�ست���ان 
م���ن اأجل حماربة جائح���ة كورونا امل�ستجد 
)كوفي���د 19( وتوعية املواطن���ني لاللتزام 
بحظ���ر التج���وال ال�سام���ل ال���ذي مّت فر�سه 
اعتب���ارًا م���ن ي���وم 17 اآذار املا�سي ولغاية 
الر�سائل  خ���الل  اجل���اري من  ني�س���ان   11
التوعي���ة االإر�سادي���ة عل���ى جمي���ع مواق���ع 
التوا�سل االجتماع���ي على �سبكة االنرتنت 
يف  والبق���اء  ال�سّح���ي  باحلج���ر  والتقّي���د 

منازلهم للحفاظ على �سحتهم و�سالمتهم.
ودعا جن���م الك���رة العراقية ال�ساب���ق اأحمد 
را�س���ي جمي���ع املواطن���ني اىل البق���اء يف 
كورون���ا  فايرو����ض  انت�س���ار  ملن���ع  البي���ت 
اخلط���ري الذي ب���ات يوؤرق اجلمي���ع ، ف�ساًل 
ع���ن اأن اال�ست�سفاء منه يتطّلب وجود جهاز 
التنّف����ض ال���ذي هو غ���ري متوف���ر يف جميع 

امل�ست�سفيات العراقية ب�سكل كاٍف.
واأ�س���اف اإن ه���ذا اجله���از غ���ري متوف���ر يف 
م�ست�سفي���ات اإيطاليا وا�سباني���ا ما اأدى اىل 
حدوث حاالت وفاء كث���رية ح�سب التقارير 
الت���ي تن�سرها منظم���ة ال�سّحة العاملية على 
موقعه���ا الر�سم���ي ب�س���كل يوم���ي ونتابعها 
م���ن خ���الل القن���وات التلفازي���ة الف�سائية ، 
لذل���ك اأوّجه ندائ���ي اىل جمي���ع اأخوتي من 
ال�سع���ب العراقي ب�س���رورة االلتزام تنفيذًا 
ملتطّلب���ات احلجر ال�سّح���ي من خالل البقاء 
يف املنزل يقّلل من اآثار هذا املر�ض اخلطري 
حلني زوال الوباء العاملي ، متمنّيًا ال�سحة 

وال�سالمة للجميع.
مرم���ى  حرا����ض  م���دّرب  طال���ب  وب���دوره 
املنتخب الوطني االأ�سب���ق لكرة القدم عماد 
ها�س���م م���ن اأبناء ال�سع���ب العراق���ي جميعًا 
عدم اال�ستخف���اف بوباء كورون���ا امل�ستجّد 
ال���ذي اأ�سبح مُميتًا بع���د اأن مّت ت�سنيفه من 
قبل منظم���ة ال�سّح���ة العاملية باأن���ه جائحة 
للب�سري���ة يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل ال���ذي 

يهاجم من ُهم �سعيفي املناعة.
وكت���ب ها�سم على ح�ساب���ه الر�سمي مبوقع 
)الفي�سب���وك (:"اإن الريا�سة يحّبها اجلميع 
وتتابعه���ا كل �سرائ���ح املجتم���ع خ�سو�س���ًا 
كرة القدم ، ولك���ن هناك خ�سم مميت يجب 
علينا اإيقافه م���ن خالل توعية النا�ض وعدم 
اال�ستهان���ة ب���ه الأنه غري منظ���ور وياأتي يف 

غفلة".

وتاب���ع :"نتمن���ى منك���م احليط���ة واحل���ذر 
وااللتزام بكل تعليم���ات الوقاية وال�سالمة 
م���ن ه���ذا الفريو����ض العاملي اجلدي���د الذي 
اأ�سف���ر عن وق���وع االآالف م���ن �سحاياه يف 
جمي���ع اأرجاء العامل ورب���ي يحفظ اجلميع 

من كل مكروه".
واأن�سّم مدافع املنتخب الوطني لكرة القدم 
�سرغ���ام اأ�سماعي���ل وقائ���د فري���ق ال�سرطة 
لك���رة القدم اىل جان���ب زمالئه الالعبني يف 
مبادراتهم من خالل تخ�سي�ض �سّلة غذائية 
لكل عائلة من العوائ���ل املتعّففة واملحتاجة 
يف جانب���ي الك���رخ والر�ساف���ة بالعا�سم���ة 
بغ���داد يف ظ���ّل توا�س���ل حظر التج���ّول من 
اأج���ل احلد من اآث���ار الوب���اء ال�سيني الذي 
اأّدى اىل اإ�ساب���ة اأك���ر م���ن 961 �سخ�س���ًا 

ووفاة 61.
وذك���ر �سرغام عل���ى موقعه الر�سم���ي قائاًل 
:"اجلميع يعرف اأن حظر التجوال اأّدى اىل 
قّل���ة اأرزاق النا�ض الت���ي يعتمد الكثري منهم 
على العم���ل اليومي من اأجل توفري مبلغ له 
، واأطالب من العوائ���ل املعتمدة على االأجر 
اليومي والنا����ض املتعّففة داخ���ل العا�سمة 
بغ���داد التوا�سل مع���ي من اأج���ل تزويدهم 
بامل���واد الغذائية وكل م���ا يلزمهم من اأ�سياء 

اأخرى لتجاوز هذا الظ���رف الع�سيب الذي 
ميّر به بلدنا".

وتاب���ع :"اأرج���و م�سارك���ة املن�س���ور لي�سل 
اإىل كل املحتاج���ني ، واأوّد اأن اأطال���ب م���ن 
جمي���ع االأخ���وة املتمّكن���ني مادي���ًا تقدمي يد 
املحتاج���ني  الأخوته���م  وامل�ساع���دة  الع���ون 
�سواء بالترعات النقدية اأو العينية لزيادة 
الرواب���ط والرحم���ة والتكاف���ل ب���ني جميع 

اأبناء وطننا".
و�س���ار مهاج���م فريق ال���زوراء لك���رة القدم 
مهن���د عبدالرحي���م على نف����ض خطى جنوم 
الك���رة العراقي���ة يف توجي���ه ر�سائل توعية 
اىل جمي���ع اأبناء ال�سع���ب العراقي ملواجهة 
الفريو�ض ال�سين���ي ، واأو�سح  اأنه يتوّجب 
على اجلمي���ع اإتب���اع �سبل الوقاي���ة وتنفيذ 
���ني يف �س���وؤون ال�سّح���ة  تعليم���ات املخت�سّ
م���ن عدم اخلروج من املنزل خا�سة يف هذه 
الفرتة ال�سعبة واحلرجة التي يتطّلب فيها 

االلتزام التام بها ب�سكل مطلق.
نع���ر  اأن  :"ناأم���ل  حديث���ه  يف  واأ�ستط���رد 
ه���ذه االأزمة على خري ويخ���رج منها جميع 
املواطنني بال�سالم وال�سحة التي اأ�سبحت 
يف الوق���ت احلا�س���ر اأغل���ى من ك���رة القدم 
، وتع���ود احلي���اة اىل طبيعته���ا كم���ا كانت 

يف ال�ساب���ق ، وكذل���ك ي�س���ري احل���ال على 
جميع الن�ساطات االأخرى ومنها الريا�سية 
بغ���داد  العا�سم���ة  يف  املالع���ب  وت�ستقب���ل 
واملحافظات االأخرى جميع املباريات �سواء 

كانت لالأندية اأو املنتخبات الوطنية.
ترقب م�صاورات

ومن جهة اأخ���رى ترتّقب جلنة التطبيع يف 
احتاد ك���رة القدم امل�س���اورات التي جتريها 
جمموع���ة عمل فريو����ض كورون���ا امل�ستجد 
)كوفي���د 19( الت���ي مت ت�سكيله���ا م���ن قب���ل 
االحت���اد ال���دويل لك���رة الق���دم م���ع االحتاد 
االآ�سي���وي لكرة القدم ح���ول ت�سفيات كاأ�ض 
الع���امل 2022 بقط���ر م���ن اأج���ل ا�ستكم���ال 
اإع���داد جدول مع���ّدل للمباري���ات باجلوالت 
االأرب���ع املتبقية من مرحل���ة الذهاب بالدور 
الث���اين للمجموعات الثم���اين التي ت�سارك 
فيها 40 منتخبًا م���ن �سرقي وغربي القارة 
باالعتماد عل���ى تطّورات ال�سحة وال�سالمة 
الت���ي مت تاأجيله���ا اىل اإ�سعار اآخ���ر بداًل من 
مواعيده���ا ال�سابق���ة الت���ي كان م���ن املق���ّرر 
اإجراوؤه���ا اأي���ام 26 و31 اآذار املا�سي و4 

و9 حزيران املقبل.
وق���ال املدي���ر االإداري للمنتخ���ب الوطن���ي 
لك���رة القدم با�س���ل كوركي�ض يف ات�سال مع 

)امل���دى( من مدينة تورينو الكندية :"هناك 
ث���الث مباري���ات موؤجل���ة  م���ن الت�سفي���ات 
االآ�سيوية املزدوجة للمنتخب الوطني لكرة 
الق���دم ، االأوىل �ستكون اأمام منتخب هونغ 
كون���غ لك���رة الق���دم ، والثانية م���ع منتخب 
كمبوديا ، والثالثة واالأخرية نلتقي منتخب 
اإيران لكرة القدم حيث اأن خطف �ست نقاط 
منه���ا �ست�سعن���ا �سم���ن املنتخب���ات املتاأهلة 
اىل الدور الثال���ث احلا�سم املوؤهل ملونديال 
قط���ر اىل جانب خطف بطاق���ة امل�ساركة يف 
الن�سخ���ة الثامن���ة ع�س���رة من بطول���ة كاأ�ض 

اآ�سيا لكرة القدم 2023 بال�سني.
وك�س���ف كوركي�ض اأن االحتاد القطري لكرة 
الق���دم عّر عن رغبته ال�سدي���دة يف اإمكانية 
اإقامة اجلوالت االأربع املتبقية للمجموعات 
الثماين بال���دور الثاين بنظام التجّمع على 
مالعب���ه يف االجتم���اع الطارئ ال���ذي عقده 
االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم يوم ال�ساد�ض 
م���ن �سه���ر اآذار املا�سي بفن���دق ال�سرياتون 
كممث���ل  بح�س���وري  الدوح���ة  بالعا�سم���ة 
لالحت���اد العراق���ي لك���رة الق���دم وح�س���ور 
ممثلني ع���ن االحت���اد االإيراين لك���رة القدم 
وممثل���ني عن االحت���اد القطري لك���رة القدم 
الت���ي تتواجد �سمن احت���ادات غرب القارة 
مت  القط���ري  املق���رتح  اأن  اىل  م�س���ريًا   ،
طرحه بناًء عل���ى تواجد الكثري من املالعب 
واملن�س���اآت احلديثة الت���ي يريدها اأن تكون 
مبثاب���ة بروف���ة قوي���ة الحت�س���ان الن�سخة 
املقبل���ة من بطولة كاأ�ض الع���امل املقبلة لكرة 
القدم التي �ستجري خالل املدة من احلادي 
والع�سرين م���ن �سهر ت�سرين الثاين ولغاية 
الثام���ن ع�سر من �سهر كانون االأول 2022 

مب�ساركة 32 منتخبًا.
واأ�س���ار املدي���ر االإداري للمنتخ���ب الوطني 
لك���رة الق���دم اىل اأن���ه متوا�س���ل حالي���ًا مع 
املتواج���د  كاتانيت����ض  �سريت�سك���و  امل���درب 
حاليًا يف �سلوفينيا ب�سبب فريو�ض كورونا 
امل�ستج���ّد ال���ذي اأّدى اىل تعلي���ق مناف�سات 
-2019 باملو�س���م  املمت���از  الك���رة  دوري 
2020 اىل اإ�سعار اآخر وينطبق االأمر على 
مباري���ات املنتخب الوطني لك���رة القدم يف 
ت�سفيات موندي���ال 2022 واإلغاء االحتاد 
ال���دويل لك���رة الق���دم للمباري���ات الدولي���ة 
الودي���ة خالل �سه���ري اآذار وحزي���ران التي 
تق���ام جلميع املنتخب���ات العاملية اىل جانب 
متابع���ة اآخ���ر اأخبار العبين���ا املحرتفني يف 
الدوريات العربي���ة واالآ�سيوية واالأفريقية 
واالأوروبي���ة واالأمريكي���ة باعتب���ار العراق 
م���ن اأك���ر املنتخب���ات القاري���ة الت���ي ت�سم 
جنومًا يلعبون باخلارج مقارنة ببقية فرق 
املجموع���ة الثالث���ة الت���ي ت�س���م اىل جانبنا 
البحرين واإيران وهونغ كونغ وكمبوديا. 

ت�ضابق نجوم الريا�ضة في التوعية لمحاربة كورونا

 متابعة : املدى

يف الوقت ال���ذي داهم وباء كورونا 
جمتمعن���ا عل���ى ح���ني ُغ���ّرة ، وراح 
ُيه���ّدد حياتن���ا وياأ�ُسرن���ا يف منازلنا 
جُمري���ن لالح���رتاز م���ن االإ�ساب���ة 
ومنع زي���ادة االأع���داد الت���ي �سّجلها 
يق���ف  مل   ، انت�س���اره  بداي���ات  يف 
الريا�سي���ون مكتويف االأيدي حالهم 
حال بقية �سرائح املجتمع ، واإن كان 
ذلك من حّقهم جتّنبًا مع عوائلهم �سّر 
املر�ض ، بل �سرعوا للقيام مببادرات 
عظيم���ة ليكونوا قريب���ني من النا�ض 
ُملّب���ني احتياجاته���م ق���در امل�ستطاع 

للتخفيف عن معاناتهم.
لكن ماذا ع���ن ر�سالة ح�سار كورونا 
بح���ّد ذاته���ا الت���ي اأوقف���ت ان�سط���ة 
الريا�سيني وقطعْت ج�سور التوا�سل 
بينه���م ب�سكل عملي؟ كان���ت الر�سالة 
حزين���ة وقلق���ة وتث���ري االإحباط مع 
جمهولي���ة نهاية الظرف اال�ستثنائي 
، فالو�س���ط الريا�س���ي مع���روف عن 
تفاعل���ه وان�سجام���ه وتعاون���ه م���ن 

اأجل تنفيذ عديد االأه���داف ال�سامية 
املنبثق���ة من مبادئ العم���ل االأوملبي 
، والتب���اري حت���ت �سع���ار التناف�ض 
الت���ي  االخالقي���ات  م���ن  النظي���ف 
تعّم���ق العالقات االإن�ساني���ة دون اأن 
توؤث���ر نتائجه عل���ى التوا�سل خارج 
مي���دان املناف�سة ، وهكذا هي احلياة 
تواج���ه اأحيان���ًا منّغ�س���ات كبرية ال 
ب���ّد اأن تواج���ه باإرادة كب���رية اإميانًا 
بقدرت���ك عل���ى الن�س���ر ، فما ق���اَم به 
واجب���ات  م���ن  الريا�سي���ني  بع����ض 

�س���واء  املتعفف���ة  العوائ���ل  جت���اه 
بجه���ود فردية اأم جماعية هو اإجناز 
باه���ر كان حم���ل ترحي���ب واإ�س���ادة 
حتى من خ�س���وم اأولئك الريا�سيني 
مم���ن كان���ت عالقاته���م مقطوع���ة اأو 
فرتْت يف مرحلة من الزمن ، فالدافع 
االإن�ساين الإنقاذ النا�ض وّحدت قلوب 
اخل�سم���اء والتق���ت بوئ���ام �سيكتب 
عنه ال�سفحات تل���و االأخرى ما بعد 

زوال حمنة كورونا وتبعاتها.
ال خا�س���ر يف ملعب كورونا �سوى 

من تاأّخر يف الدفاع امل�ستميت عن 
خط الفقراء الذين جتّرعوا مرارة 
العي����ض قب���ل هج���وم الفايرو�ض ، 
ووج���دوا اأنف�سه���م و�س���ط ح�سار 
اجل���وع واخل���وف ، ومل يكن اأمام 
الع���راق  ابن���اء  و�سهام���ة  اأ�سال���ة 
�س���وى الت�سحي���ة مب���ا جت���ود به 
اأنف�سهم للم�ساهمة يف فك احل�سار 
، وهك���ذا ه���م الريا�سي���ون ال���ذي 
عرفناهم يف مالعب الكرة وقاعات 
األع���اب القوى  ال�سل���ة وم�سام���ري 

وامل�ساب���ح وغريها ، وحتى ابطال 
االألع���اب الباراملبي���ة م���ن متحّدي 
ظروفه���م  متنعه���م  مل  االعاق���ة 
ال�سحي���ة القاه���رة م���ن ال�سع���ور 
مبحن���ة البوؤ�س���اء فكان���وا �سركاء 

معهم باخلبز واملاء والدواء.
وباء كورونا جم���ع الفرقاء واأعاد 
خط���وط االت�س���ال بينه���م واأ�ساع 
اأجواء االطمئن���ان باأن الرتاحم مل 
ي���زل دي���دن العراقي���ني ، وت�ستمّر 
حم���الت التاآخ���ي والتنا�س���ر م���ن 
املحتاجني  الأخوته���م  الريا�سي���ني 
يف جميع امل���دن ، وتوا�سل املدى 
توثيق تلك املبادرات مع زميالتها 
مثلم���ا تعر����ض الي���وم جانب���ًا من 
م���ع  الق���دم  ك���رة  جن���وم  متاه���ي 
ب���ه  مي���ّر  ال���ذي  احل���رج  الظ���رف 
بلدن���ا �سمن �سل�سل���ة من احلمالت 
الداعي���ة لتخفيف �سغ���وط الُعزلة 
املعي�س���ي  املدخ���ول  ع���ن �سعف���اء 
الغذائي���ة  بال�س���الل  وا�سناده���م 
بكرام���ة  احلي���اة  ليوا�سل���وا 

واإطمنان . 

 بغداد / املدى

55 ملي����ون جني����ه اأ�سرتلين����ي القيم����ة املالي����ة 
ليفرب����ول  الت����ي �سيتكّبده����ا فري����ق  للخ�سائ����ر 
اىل  الريطاني����ة  احلكوم����ة  جل����وء  حال����ة  يف 
اإلغ����اء مناف�س����ات ال����دوري االإنكلي����زي املمتاز 
باملو�سم احل����ايل باعتباره املت�س����ّدر واالأقرب 
اىل الف����وز به����ا بع����د ف����رتة جت����اوزت 30 عامًا 
ب�سبب ا�ست�سراء فريو�ض كورونا امل�ستجّد يف 

العا�سمة لندن وبقية املقاطعات.

وذك����رت �سحيف����ة )daily mail( الريطانية 
ليفرب����ول  فري����ق  اإن  الر�سم����ي  موقعه����ا  عل����ى 
جني����ه  ملي����ون   123 مبل����غ  عل����ى  �سيح�س����ل 
اأ�سرتلين����ي ب����داًل من املتوق����ع ال����ذي كان 178 
ملي����ون جني����ه اأ�سرتلين����ي وه����ي القيم����ة التي 
ي�ستحقه����ا من حقوق البث التلف����ازي ملبارياته 
قبل اإيق����اف البطولة التي �س����ار موعد عودتها 
بي����د احلكوم����ة الريطانية التي تواج����ه حاليًا 
�سعوب����ات بالغ����ة يف ظ����ّل تراج����ع االأو�س����اع 
ال�سحي����ة وتزايد اأعداد ال�سحايا من امل�سابني 

به����ذا الوباء العاملي الذي �س����رب بعنف معظم 
البلدان االأوروبي����ة خالل الفرتة احلالية حيث 
االإ�ساب����ات وحده����ا يف بريطاني����ا  ع����دد  بل����غ 

47806 �سخ�سًا و4934 وفاة.
اجلدي����ر بالذك����ر اأن فري����ق ليفرب����ول يت�س����ّدر 
الرتتيب بر�سيد 82 نقطة يف اجلولة التا�سعة 
والع�سرين من الدوري االإنكليزي املمتاز بكرة 
الق����دم ويتق����ّدم بف����ارق 25 نقطة ع����ن و�سيفه 
فري����ق مان�س�س����رت �سيت����ي حامل لق����ب الن�سخة 

املا�سية. 

اإلغاء البريمرليغ يكّلف ليفربول خ�ضارة 55 مليون جنيه

 بالمرصاد

ملعب كورونا وّحد قلوب الُخ�ضماء دفاعًا عن خط الفقراء  بغداد / املدى

اأ�سب���ح املهاج���م اأعل���ي ال�سي���خ في���الين اآخ���ر الالعبني 
املحرتف���ني املوريتانيني ال���ذي ين�سّم���ون اىل �سفوف 
فرق الدوري العراقي املمت���از للمو�سم احلايل 2019-

2020 بع���د و�سول���ه اىل مط���ار الب�س���رة ال���دويل يوم 
ال�ساد����ض والع�سري���ن من �سه���ر �سباط املا�س���ي ليدافع 
ع���ن األ���وان فري���ق املين���اء الب�س���ري اأثر توقيع���ه على 
العق���د الر�سم���ي اإلكرتونيًا ، ومت ت�سجيل���ه �سمن فرتة 
االنتقاالت ال�ستوية قادمًا من فريق نواذيبو املوريتاين 

لكرة القدم.
وبات اأعل���ي ال�سيخ فيالين الالع���ب املوريتاين الثاين 
الذي يلعب يف �سفوف فريق امليناء الب�سري بعد زميله 
عبد املجيد بوبكر والالعب الثالث �سمن �سفوف اأندية 

الدوري املمتاز بعد املداف���ع احل�سن ال�سامل احلو�سيب 
الذي تعاق���دت معه اإدارة نادي الزوراء الريا�سي للعب 
يف �سفوف فريقها الكروي بداية �سهر اآب املا�سي قادمًا 
من فريق احلر�ض املوريتاين حيث �سارك يف مناف�سات 
ال���دوري التاأهيلي للدور االأول م���ن بطولة كاأ�ض حممد 
ال�ساد����ض لالأندية االبطال لكرة القدم 2020 التي جرت 

مبدينة الدار البي�ساء املغربية.
واأعتم���د املدرب الروم���اين تيتا فالريي���و الالعب اأعلي 
ال�سيخ في���الين �سمن القائمة االأ�سا�سي���ة لفريق امليناء 
لكرة القدم منذ البداي���ة يف القّمة الكروية اأمام م�سيفه 
فريق ال�سرط���ة �سمن اجلولة الرابع���ة التي جرت على 
ملعب ال�سعب الدويل بالعا�سمة بغداد يوم ال�سابع من 
�سه���ر اآذار املا�س���ي بعد االأه���داف الثالثة الت���ي �سّجلها 
يف ودية فري���ق �سفوان التي انته���ت بخما�سية بي�ساء 
لفريقه حي���ث اأربك بتحّركاته اخل���ط الدفاعي للقيثارة 
اخل�س���راء و�سمح لزميله عبد املجيد بوبكر يف الدقيقة 
التا�سعة وال�ستني با�ستثمار كرة ركنية و�سلته ليهّز بها 
�سب���اك احلار�ض حممد حميد و�س���ط ا�ستغراب وده�سة 
امل���درب عب���د الغني �سهد م���ن عدم مراقبت���ه وهو داخل 
منطق���ة اجلزاء ب�سورة ل�سيقة وجن���ح املخ�سرم �سعد 
عب���د االأمري يف اإحراز هدف التعادل بالدقيقة اخلام�سة 
وال�سبع���ني ليع���ود فري���ق ال�سفان���ة بنقط���ة ثمين���ة اىل 
حمافظ���ة الب�س���رة ويزي���د من غّل���ة النق���اط اىل �سبع ، 
وتبق���ى حظوظه قائم���ة يف االقرتاب من دائ���رة املثلث 
الذهب���ي يف اجل���والت املقبل���ة من املو�س���م الكروي يف 

حالة ا�ستئناف مناف�ساته من جديد.

غزو موريتاني لدوري الكرة الممتاز

اأحمد را�ضي

با�ضل كوركي�س



املجتمع  يف  امل�ؤامرة"  "ثقافة  جتذرت  باعتقادي، 
عدة  نتيجة  اآخر  جمتمع  اأي  من  اأكرث  الأمرييكي 
الأفالم  من  املئات  هي  بنظري  اأهمها  اأ�سباب، 
نهاية  عن  تتحدث  التي  اله�لي�ودية  وامل�سل�سالت 
يخرج  خمتربي  فايرو�س  خمتلفة:  بطرق  العامل 
مدع�م  اأمريكي  اأبحاث  خمترب  يف  ال�سيطرة  عن 
الأ�سلحة  �سناعة  جمال  �سمن  الدفاع  وزارة  من 
الباي�ل�جية ويح�لنا كلنا اىل زومبي )اآكلي حل�م 
الب�سر(؛ بركان اأو زلزال او ت�س�نامي يدمر الأر�س 
زاحف  ع�سكرية؛  جي�ل�جية  جتربة  نتيجة  كلها 
يتح�ل اىل غ�دزيال عمالق نتيجة خلل يف جتربة 
المريكية؛  املخابرات  عليها  ا�سرفت  علمية  جينية 
اأن  بعد  الب�سرية  على  يق�سي  ك�مبي�تري  روب�ط 
فاق ذكاوؤه ال�سناعي ذكاء �سانعيه؛ انهيار جمرتنا 
فا�سلة  ع�سكرية  اأمريكية  جتربة  ب�سبب  ال�سم�سية 
الثيمات  من  العديد  وهكذا  الف�ساء،  على  لل�سيطرة 

التي متتلئ بها ذاكرة املتابعني لالأفالم.
لي�س هذا فح�سب، بل ثمة اجتاه جديد يف الدرا�سات 
 Game بال  ي�سمى  المريكية  الأكادميية 
Theory "نظرية اللعبة"، وه� اجتاه يف العل�م 
من  اأول  حيث  الريا�سيات  الأول  عماده  ال�سيا�سية 

نّظر لها عامل الريا�سيات المريكي ج�ن ني�مان.
"امل�ؤامرة"  "املعريف" ل يعمد  واإن كان هذا احلقل 
حماولة  كاأنها  متامًا.  ي�سبهها  انه  اإّل  اأدبياته،  يف 
جذابة  وبطريقة  اأكادمييًا  امل�ؤامرة  نظرية  لتاأثيث 
الأفراد  �سل�كيات  املتخ�س�س  ُيرِجع  عندما  وحل�ة 
وثقافية  اجتماعية  ظ�اهر  ويف�سر  واملجتمعات 
مرتبطة  ريا�سياتية  ع�امل  مبجم�عة  و�سيا�سية 
من  �سيء  لكل  يخطط�ن  كبار،  دوليني  بالعبني 
الأعلى. بب�ساطة، العامل لعبة ولكن لي�س على طريقة 
امل�ؤامرة، وامنا عرب زحمة امل�سالح وال�سرتاتيجيات 
فت�سنع  الكبرية  الدول  ت�سعها  التي  واخلطط 
اأحداثًا اجتماعية/�سيا�سية/اقت�سادية غري مت�قعة 
ذلك،  مع  اأحيانًا.  بها  مرغ�ب  وغري  بال�سرورة 
هناك  بالنهاية.  الدول  تلك  ح�سابات  �سمن  من  هي 
ال�سرتاتيجيات  ي�سع�ن  املنطقة  يف  كبار  لعب�ن 
الكربى، فيما يغ��س الالعب�ن الهام�سي�ن ال�سغار 
اأن  "�س"  الالعب  قرر  ال�سغرى.  التكتيكات  يف 
خط�ة  فجاءت  املنطقة،  يف  اخلط�ة  هذه  يخط� 
الالعب "�س" كرد فعل لها. ماذا ل� مل يخُط الالعب 
"�س" خط�ته تلك؟ لن تك�ن هناك خط�ة مقابلة من 
"�س"! وهكذا جمم�عة احتمالت ريا�سية  الالعب 
مبقاربة ميكانيكية تربط حدثًا �سيا�سيًا او اجتماعيًا 

معينًا بحدث اآخر لي�س بال�سرورة من جن�سه.
فمثاًل، عادل عبداملهدي وقع عق�دًا ا�ستثمارية كبرية 
مع ال�سني؛ غ�سبت ال�ليات املتحدة المريكية منه؛ 

عبداملهدي  �سد  وا�سعة  عراقية  تظاهرات  اأخرجت 
هل  لل�سني؟  عبداملهدي  يذهب  مل  ل�  ماذا  لت�سقطه. 
�ستخرج تظاهرات عراقية �سده اأم ل؟ واإن خرجت، 
يف  املتخ�س�س  الباحث  على  �سيك�ن  �سببها؟  فما 
بني  اأخرى  ميكانيكية  عالقة  اإيجاد  اللعبة  نظرية 
فاعلني دوليني كبار لي�سقط تاأثريها على اإخراج تلك 

التظاهرات.
هكذا تفكر هذه النظرية بب�ساطة. ل تفكر بالف�اعل 
الإن�سانية  بالتجربة  ول  العراقية  الداخلية 
داخل  والجتماعية  الآيدي�ل�جية  وحمركاتها 
ككائن  الإن�سان  اىل  تنظر  ل  بل  ال�احد،  املجتمع 
ذي �سع�ر واعي يقرر حركة م�ستقبله. الأمر جمرد 
�سيناري�هاته  ي�سع  ط�يل  م�سل�سل  �سمن  حلقة 
لعب�ن كبار باملنطقة، و�سق�ط عبداملهدي اأو غريه 
�سيء عار�س يف هذه اللعبة الدولية الكربى لأنه مل 
هذه  من  امل�ستهدف  ه�  يكن  ومل  بنف�سه  مهمًا  يكن 
"اللعبة" ا�ساًل، واإمنا الأمر كان يف �سياق م�اجهة 

لعب دويل كبري اآخر وه� ال�سني.
هذا مثال فقط على اإمكانية ا�ستخدام هذه النظرية، 
العراق  يف  جرى  ما  تف�سري  يف  اللعبة،  نظرية 

م�ؤخرًا.
دع�ين اأرجع لثقافة الأفالم وتاأثريها على املجتمع 
الأمريكي. يف بدايات عام ٢٠١٢، قالت يل زميلة يف 
اجلامعة "دخلنا عام ٢٠١٢ واأنا خائفة ان يك�ن هذا 
العام نهاية الب�سر". قلت لها "ماذا يعني هذا؟" قالت: 
اأمل ت�ساهد فيلم "٢٠١٢" الذي اأُنِتج عام ٢٠٠٩ كيف 
قلت  والفي�سانات!  الزلزل  �ستدمرها  الأر�س  اأن 
وملاذا  قالت  يتحقق؟  اأن  يجب  ملاذا  فيلم،  جمرد  ه� 
اأقبل  اأنا م�ؤمنة بالله ول  اأن يتحقق؟ قالت  ل يجب 
ال�سدفة. اإن الله ير�سل لنا حتذيراته بطرق خمتلفة 
هي  اأفالم  بانتاج  واملخرجني  الكتاب  الهام  اإحداها 
بعدها  ثم  نتعظ!  كي  م�ستقبلية  نب�ءات  باحلقيقة 
واتعرف  فيها  ت�سلي  التي  كني�ستها  لزور  دعتني 
اأنني  الق�س والنا�س هناك. امل�سكينة ل تعرف  على 

هارب من املخابيل اأ�ساًل.
مخ  يحفظها  �سعبية  ثقافة  اىل  تتح�ل  الأفالم  تلك 
الإن�سان وتتح�ل اىل مادة مقه�رة داخل لوعيه، ل 
تظهر اإّل عندما تت�فر الظروف املنا�سبة. فهي مثل 
ق�سة ال�سعل�ة والطنطل الذي يحذرك منها اأحدهم 
الظالم  تختلي  عندما  لكنك  منه.  فت�سخر  النهار  يف 
تقفز  ل�حدك،  ظلماء  مقربة  يف  ت�سري  اأو  مبفردك، 
اىل ذهنك تلك الق�سة وترتعد خ�فًا من خرقة ملقاة 
اىل جانبك اأو من �س�ت قطة م�سكينة يحا�سرها هر 

هائج.
 Paranormal Activity فيلم  �ساهد  منكم  من 
لي�س  طبعًا.  مب�ساهدته  اأن�سح  ل  الثالثة؟  باأجزائه 
يف هذا الفيلم اإّل عدد حمدود من املمثلني، يق�م�ن 
نائم�ن  وهم  بكامريا  اأنف�سهم  ت�س�ير  بتجربة 
�سريط  ي�ساهدون  �سباح  كل  يف  غرفهم.  يف  لياًل 
واأ�سراره  الليل  هدوء  على  ليتعرف�ا  الت�سجيل 
يحيط  الذي  الظالم  خبايا  وكل  الغريبة  واأ�س�اته 
�ستائر  حركة  الت�سجيل  يف  �ساهدوا  كلما  بهم. 
حتى  اأو  الرواق  عمق  من  ب�سيط  �س�ت  او  الغرفة 
حترك طفيف لطرف اأغطيتهم، كان�ا ي�عزونها اىل 
اأ�سباح الليل. ل يتاأثر من ي�ساهد هذا الفيلم نهارًا، 
ولكن عندما يحني الليل وينام على �سريره، يتذكر 
اأج�اء ذلك الفيلم املرعب ويتح�ل الأمر اىل كاب��س 
مدمر باحلقيقة. يتمنى ل� انه قد نام يف ح�سن اأّمه 

تلك الليلة.
نظرية امل�ؤامرة هكذا. مهما �سخر منها اأحدنا ومهما 
نفاها، تبقى تالحقه عند ت�فر الظروف املنا�سبة. ل 
نفيها  اأي�سًا  يعني  ول  وج�دها،  بال�سرورة  يعني 
متامًا من ال�ج�د. مبعنى اآخر، هي فكرة م�ج�دة 
الإن�سان  يختزنها  فكرة  حقيقية.  تكن  مل  ل�  حتى 
بع�س  لتف�سري  يحتاجها  عندما  يظهرها  عقله،  يف 
الأم�ر الع�سية على الفهم، والتي يف الغالب ترهق 
مخ الإن�سان بالتفكري، في�سطر الهروب نح� اأ�سهل 

ال�سيناري�هات واأكرثها راحة للعقل.
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تفا�سيل كا�سفة لما اأ�سميه التعبير 
المزدوج للوباء: اليوم، وقف 

الق�ساء على �سار�س 2 في ووهان، 
ولكن هناك العديد من الحاالت 

في �سنغهاي، ويرجع ذلك اأ�سا�سًا اإلى 
اأنا�س، �سينيين ب�سكل عام، قادمين 

من الخارج. وبالتالي، فاإن ال�سين 
هي مكان نالحظ فيه الغزل، ل�سبب 

قديم واآخر حديث، في تقاطع 
بين الطبيعة والمجتمع في اأ�سواق 

�سيئة ال�سيانة، ال�سكل القديم، وهو 
�سبب اأ�سا�س لظهور العدوى، و انت�سار 
كوكبي لنقطة المن�ساأ هذه، حملتها، 

ال�سوق الراأ�سمالية العالمية وتن�سرها 
ب�سرعة م�ستمرة.

بعد ذل���ك، ندخل املرحلة الت���ي حتاول فيها 
ال���دول، حمليًا ، كبح هذا النت�س���ار. لحظ 
ب�س���كل عابر اأن هذا الت�سميم ل يزال حمليًا 
ب�س���كل اأ�س���ا�س، عل���ى الرغم م���ن اأن ال�باء 
منت�س���ر عامليًا. على الرغم من وج�د بع�س 
ال�س���لطات عرب - وطنية، فمن ال�ا�س���ح اأن 
ال���دول الربج�ازي���ة املحلية ه���ي التي يف 

احللقة.
هن���ا ناأت���ي اإىل تناق����س كب���ري يف الع���امل 
املعا�س���ر: القت�س���اد، مب���ا يف ذل���ك عملي���ة 
الإنت���اج ال�س���خم لالأ�س���ياء امل�س���نعة، جزء 
من ال�س�ق العاملية. نحن نعلم اأن الت�سنيع 
الب�س���يط للهات���ف املحم����ل يح�س���د العمل 

وامل����ارد، مبا يف ذل���ك الأعم���ال املنجمّية، 
يف �س���بع دول خمتلفة على الأقل. ولكن من 
ناحي���ة اأخرى، تظل ال�س���لطات ال�سيا�س���ية 
وطنية ب�س���كل اأ�سا�س. ومينع التناف�ُس بني 
الإمربياليات القدمي���ة )اأوروبا وال�ليات 
املتح���دة( واجلديدة )ال�س���ني واليابان...( 
راأ�س���مالية  دول���ة  اإىل  يه���دف  م�س���ار  اأي 
عاملي���ة. ال�باء ه� اأي�س���ًا وقت يت�س���ح فيه 
ه���ذا التناق�س بني القت�س���اد وال�سيا�س���ة. 
حت���ى ال���دول الأوروبية تف�س���ل يف تعديل 
ال�ق���ت  يف  الفايرو����س  م���ع  �سيا�س���اتها 

املنا�سب.
يف قب�س���ة ه���ذا التناق����س، حت���اول الدول 
ال�طني���ة التعامل مع ال��س���ع ال�بائي مع 
اح���رتام اآليات راأ�س املال قدر الإمكان، على 
الرغ���م من اأن طبيع���ة املخاطر جتربها على 

تعديل اأ�سل�ب ال�سلطة واأفعالها.
لق���د عرفنا من���ذ ف���رتة ط�يلة اأن���ه يف حالة 
احلرب ب���ني ال���دول، يجب عل���ى الدولة اأن 
تفر����س لي�س فقط عل���ى اجلماهري بالطبع، 
ولكن عل���ى الربج�ازي���ني اأنف�س���هم، قي�دًا 
كب���رية، وذلك م���ن اأجل اإنق���اذ الراأ�س���مالية 
املحلية. مت تقريبًا تاأميم ال�سناعات ل�سالح 
اإنتاج الأ�سلحة دون قي�د ولكن هذا ل ي�ؤدي 
اإىل اأي مك�س���ب مايل ميكن حتقيقه يف ذلك 
ال�قت. مّت تعبئ���ة العديد من الربج�ازيني 
ك�سباط وتعر�س����ا للم�ت. يبحث العلماء 
لي���اًل نه���ارًا ع���ن اخ���رتاع اأ�س���لحة جديدة. 
ُيطل���ب من عدي���د املثقف���ني والفنانني تغذية 

الدعاية ال�طنية، اإلخ.
يف م�اجهة ال�باء، هذا الن�ع من رد الفعل 
احلك�م���ي اأم���ر ل مفر من���ه. لهذا ال�س���بب، 
خالف���ًا مل���ا قي���ل، ت�س���ريحات ماك���رون اأو 
فيليب فيم���ا يتعلق بالدولة التي اأ�س���بحت 
فج���اأة "راعية" ، اأو نفق���ة دعم للعاطلني عن 
العمل، اأو العاملني حل�سابهم اخلا�س الذين 
اأغلقت متاجرهم، وا�سعة املليارات من مال 
الدول���ة، وحتى الإعالن ع���ن "التاأميم": كل 

ه���ذا لي����س مفاجئ���ًا اأو متناق�س���ًا. ويرتتب 
على ذلك اأن ا�س���تعارة ماك���رون: "نحن يف 
حالة حرب"، �س���حيحة: احلرب اأو ال�باء، 
ت�س���طر الدولة، يف بع�س الأحيان تتجاوز 
العم���ل العادي لطبيعته���ا الطبقية، لتطبيق 
ممار�سات اأكرث ا�ستبدادية واأكرث �سم�لية، 
لتجن���ب كارثة ا�س���رتاتيجية. ومن ثم، فاإنه 
���ا العبارة الباهتة ل� "الأمة"،  ا�س���تخدم اأي�سً
يف ن����ع م���ن الديغ�لي���ة الكاريكات�ري���ة، 
وه���� اأمر خطري الي�م، لأن الق�مية يف كل 
مكان هي الأ�س���ا�س املت���ني لليمني املتطرف 

الّناقم.
كل ه���ذه اخلطاب���ات ه���ي نتيج���ة منطقي���ة 
متامًا لل��سع، والتي تهدف اإىل كبح ال�باء 
- لك�س���ب احل���رب، وا�س���تخدام ا�س���تعارة 
ماكرون - بالتاأكي���د قدر الإمكان، مع البقاء 
يف النظام الجتماعي الرا�س���خ . هذا لي�س 
ك�ميديا باأي حال من الأح�ال، اإنه �سرورة 
مفرو�س���ة عرب ن�سر عملية قاتلة تتقاطع مع 
الطبيعة )ومن هنا الدور البارز للعلماء يف 
هذه امل�ساألة( والنظام الجتماعي )ومن ثم 
التدخل ال�س���لط�ي، ول ميكن اأن يك�ن اأي 

�سيء اآخر ، غري الدولة( .
ظه����ر اأوجه ق�س����ر كب���رية يف هذا اجلهد 
اأم���ر ل مف���ر من���ه. مثل ع���دم وج����د اأقنعة 
واقي���ة، اأو ع���دم ال�س���تعداد مل���دى احلج���م 
يف امل�ست�س���فيات. ولك���ن من ي�س���تطيع حًقا 
الأ�س���ياء  ه���ذه  مث���ل  ب�ج����د  يتباه���ى  اأن 
"املخططة"؟ يف بع�س الن�احي، مل تت�قع 
الدولة ال��سع احلايل، هذا �سحيح. ميكن 
للمرء اأن يق�ل اإنه من خالل اإ�سعاف اجلهاز 
ال�س���حي ال�طن���ي لعق����د، ويف احلقيق���ة 
جميع قطاعات الدولة التي كانت يف خدمة 
امل�سلحة العامة، فقد ت�سرفت وكاأّن ل �سيء 
مث���ل وباء مدمر  ميك���ن ي�ؤثر على بلدنا. ما 
يجعل���ه خمطئًا للغاية، لي�س فقط يف �س���كل 
ماكرون، ولكن يف كل اأولئك الذين �س���بق�ه 
ملدة ثالث���ني عامًا عل���ى الأقل. وم���ن املمكن 

اأن تتجدد، عند الراأي العام، م�س���األة تفكيك 
وخ�سخ�سة اخلدمات العامة - وهي اأي�سًا 
م�ساألة امللكية اخلا�سة، وبالتايل ال�سي�عية 

- ب�سبب الأزمة ال�بائية.
ولكن يف هذه الأثناء ، ل يزال من الإن�ساف 
اأن نق����ل هنا اإنه مل يكن اأح���د قد ت�قع، بل 
ت�س����ر، تط����ر جائحة من ه���ذا الن�ع يف 
فرن�سا، رمبا با�ستثناء عدد قليل من العلماء 
املعزول���ني. رمب���ا يعتقد الكث���ريون اأن هذا 
الن����ع م���ن الق�س����س كان جي���دًا لأفريقي���ا 
املظلمة اأو ال�س���ني ال�س���م�لية ، ولكن لي�س 
لي����س  لأوروب���ا الدميقراطي���ة. وبالتاأكي���د 
اأو  ال�س���فر،  ال�س���رتات  اأو   - الي�س���اري�ن 
حتى النقابيني - ه���م الذين ميكن اأن يك�ن 
له���م حق معني للتغا�س���ي عن ه���ذه النقطة، 
وال�س���تمرار يف اإح���داث �س��س���اء ح����ل 
ماك���رون، هدفه���م ال�س���خيف من���ذ زمن. هم 
اأي�س���ًا مل يكن لديهم عل���ى الإطالق مثل هذه 
اخلطط. بل على العك����س متامًا: مل يكّف�ا، 
وال�ب���اء منت�س���ر يف ال�س���ني، حت���ى وق���ت 
قريب ج���ًدا، ع���ن م�س���اعفة التجمعات غري 
املن�س���بطة واملظاهرات ال�س���اخبة، والتي 
من �س���اأنها اأن متنعهم الي����م، مهما كان�ا ، 
من ال�ستعرا�س يف معار�سة التاأخري الذي 
ت�س���ببت فيه ال�س���لطات لتقييم ما يجري. ل 
ت�جد ق�ة �سيا�سية، يف ال�اقع، يف فرن�سا، 

اتخ���ذت ه���ذا الإجراء حق���ًا قبل قي���ام دولة 
ماكرون واأمرها باحلجر ال�سامل.

من جان���ب ه���ذه الدولة، ف���اإن ال��س���ع ه� 
الربج�ازي���ة،  الدول���ة  عل���ى  يج���ب  حي���ث 
ب�س���كل �س���ريح وعلني، اأن جتعل امل�سالح 
العم�مي���ة ت�س����د بطريق���ة م���ا اأك���رث م���ن 
م�س���الح الربج�ازية وحده���ا، مع احلفاظ 
ب�س���كل ا�س���رتاتيجي على اأول�ية امل�سالح 
الطبقي���ة الت���ي متث���ل ه���ذه الدولة �س���كلها 
الع���ام. اأو مبعن���ى اآخ���ر، تل���زم الظ���روُف 
الدولة باأن تك�ن قادرة على اإدارة ال��س���ع 
اإّل م���ن خ���الل دمج م�س���الح الطبق���ة، التي 
ه���ي املمثل املفّ�����س لها، يف م�س���الح اأكرث 
عم�مي���ة، وذلك ب�س���بب ال�ج����د الداخلي 
"لعدو" يّت�سف اأي�سًاعبالعم�مية ميكن اأن 
يك�ن الغ���ازي الغريب زم���ن احلرب، وه� 

يف ع�سرنا فريو�س �سار�س 2.
ه���ذا الن����ع من امل�اق���ف )احل���رب العاملية 
اأو ال�ب���اء العامل���ي( ه� "حمايد" �سيا�س���يا 
ب�سكل خا�س. مل ترث حروب املا�سي اأثارت 
الث����رة يف حالتني فق، اإذا كان ميكن للمرء 
اأن يق�ل غريبتي الأط�ار مقارنة مبا كانت 
عليه الق�ى الإمربيالية: رو�س���يا وال�سني. 
ب�س���بب  ذل���ك  كان  الرو�س���ية،  احلال���ة  يف 
اأن ال�س���لطة القي�س���رية كان���ت، م���ن جميع 
الن�اح���ي، ولفرتة ط�يلة، متخلفة، مبا يف 

ذلك كقّ�ة ميكن تعديلها لتالئم 
ولدة الراأ�س���مالية احلقيقي���ة يف ه���ذا البلد 
الهائ���ل. وكان هن���اك، م���ن ناحي���ة اأخ���رى، 
م���ع البال�س���فة، طليعة �سيا�س���ية حديثة، مت 
تنظيمه���ا بق����ة من قب���ل ق���ادة بارزين. يف 
احلالة ال�س���ينية، �س���بقت احل���رب الث�رية 
الداخلي���ة احل���رب العاملي���ة، وكان احل���زب 
ع���ام  يف  بالفع���ل،  ال�س���يني  ال�س���ي�عي 
1937، اأثن���اء الغزو الياباين، على راأ�س 
جي�س �س���عبي مثبت. من ناحي���ة اأخرى، مل 
ترث احلرب يف اأي من الق�ى الغربية ث�رة 
منت�س���رة. حتى يف الب���الد التي ُهزمت يف 
ع���ام 1918 باأملاني���ا، مت �س���حق النتفاظة 
ال�س���بارتاكية ب�س���رعة كبرية. اإنه���ا خيالية 
اأن  نتخي���ل  اأن  وخط���رية  متنا�س���قة  غ���ري 
الراأ�سمالية املعا�س���رة، التي تتمتع بانهيار 
الفر�س���ية ال�س���ي�عية يف كل مكان ، والتي 
ميك���ن اأن تق���دم نف�س���ها عل���ى اأنه���ا ال�س���كل 
للمجتمع���ات  املمك���ن  ال�حي���د  التاريخ���ي 
الطبقية املعا�س���رة، ميك���ن اأن تك�ن مهددة 

جّديًا مبا يحدث الي�م.
اإن الدر����س امل�س���تفاد م���ن كل هذا وا�س���ح: 
اإن ال�ب���اء احل���ايل، كم���ا ه����، ل���ن يك����ن 
ل���ه ع�اق���ب �سيا�س���ية كب���رية يف بل���د مث���ل 
فرن�سا. حتى اإذا افرت�س���نا اأن برج�ازيتنا 
تعتق���د، بالنظ���ر اإىل �س���ع�د الهمهمات غري 
امله�س����مة وال�سعارات غري املت�سقة ولكنها 
منت�س���رة، اأن ال�ق���ت قد ح���ان للتخل�س من 
ماك���رون، فاإن هذا لن ميث���ل اأي تغيري كبري 
على الإطالق. واملر�س���ح�ن "ال�س���حيح�ن 
�سيا�س���يًا" ه���م بالفع���ل خل���ف الك�الي����س، 
وكذل���ك م�ؤي���دو الأ�س���كال الأك���رث تعفنًا من 

والبغي�سة. "الق�مية" البالية 
اأم���ا بالن�س���بة اإلينا، الذين يري���دون تغيريًا 
حقيقي���ًا يف البيان���ات ال�سيا�س���ية يف ه���ذا 
البل���د، فيج���ب علينا ال�س���تفادة من فا�س���ل 
ال�باء، وحتى – عند ال�س���رورة الق�س�ى 
بالكتابة  للعمل، فكريًا كما  – م���ن احلجر، 

واملرا�س���لة، عل���ى اأ�س���كال �سيا�س���ة جديدة، 
ٍم  وم�س���روع اأماكن �سيا�س���ية جديدة، وتقدُّ
ع���رب - وطني ملرحلة ثالثة من ال�س���ي�عية، 
بع���د املرحل���ة الرائع���ة لخرتاعه���ا، وتل���ك 
الق�ي���ة واملعقدة، لكنه���ا املهزومة يف نهاية 

املطاف، من جتربة الدولة.
كم���ا �س���يتطلب نق���دًا دقيق���ًا لأي فك���رة اأن 
ظ�اه���ر مث���ل ال�ب���اء تنفتح يف ح���د ذاتها 
على اأي �س���يء مبتكر �سيا�س���ًيا. بالإ�س���افة 
اإىل النق���ل الع���ام للبيان���ات العلمي���ة ح����ل 
ال�باء، �س���تبقى الق�ة ال�سيا�سية ال�حيدة 
التي �ستبقى التاأكيدات والإدانات اجلديدة 
املتعلق���ة بامل�ست�س���فيات وال�س���حة العام���ة 
واملدار����س والتعلي���م عل���ى ق���دم امل�س���اواة 
ورعاية امل�س���نني وغريها اأ�س���ئلة م�سابهة. 
هذه ه���ي ال�حيدة التي ميكن التعبري عنها 
مبيزانية عم�مية لنقاط ال�سعف اخلطرية 
للدول���ة الربج�ازي���ة التي اأبرزها ال��س���ع 

احلايل.
باملنا�سبة، �ساأق�ل ب�سجاعة وعالنية، اإن ما 
ت�س���مى "ال�س���بكات الجتماعية" ُتظهر مرة 
اأخ���رى اأنه���ا اأوًل - اإىل جانب اأنها تزيد يف 
ث���راء اأكرب امللياردي���رات يف ال�قت احلايل 
- م���كان انت�س���ار �س���لل ال�س���جاعة العقلي���ة 
املن�س���بطة  واكت�س���اف  غ���ري  وال�س���ائعات 
ل  عندما  الط�ف���ان  قبل  "م�س���تجدات" م���ا 

تك�ن ظالمية مبهرة.
دع�نا نن�س���ب الف�س���ل، قبل كل �سيء، فقط 
اإىل احلقائ���ق العلمي���ة التي ميك���ن التحقق 
منها واملنظ�رات القائمة ل�سيا�س���ة جديدة، 
وجتاربه���ا املحلية - مبا يف ذل���ك ما يتعلق 
بتنظيم الطبقات الأكرث عر�س���ة، وخا�س���ة 
الربوليتاري���ني الرح���ل القادمي���ن من مكان 

اآخر - اعتبارًا من هدفها ال�سرتاتيجي. 

اأ�سهر فال�سفة  •فيل�س����ف فرن�سي يعد من 
الع�سر احلديث 

ترجم املقال  جمال اجلال�سي
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 اأالن باديو *

 �سليم �سوزه

 اأ.د. حممد الربيعي

ع������ن ف������اي������رو�������س ك�������ورون�������ا وال����ع����ال����م

ال�اقع اإن���ه مل يثبت اأي طعام فردي اأو عالج 
طبيعي اأنه يعزز جهاز املناعة لدى ال�سخ�س 
اأو يق���ي م���ن مر����س الك�رون���ا. لك���ن هذا مل 
مين���ع البع�س من تق���دمي ادع���اءات خادعة. 
على �س���بيل املثال، هناك و�سفة تتداول على 
و�سائل الت�ا�سل الجتماعي تدعي اأن الث�م 
امل�سل�ق ي�س���اعد. الأطعمة ال�سائعة الأخرى 
التي ت��س���ف بخ�سائ�س���ها املعززة للمناعة 
هي الزجنبيل واحلم�س���يات والكركم وزيت 
الأوريجان���� وم���رق العظام والزن���ك. هناك 
درا�س���ات �س���غرية ت�س���ري اإىل فائ���دة لبع�س 
ه���ذه الأطعم���ة، ولك���ن ل ت�ج���د اأدل���ة ق�ية 
باأنه���ا تع���زز جه���از املناع���ة جت���اه الإ�س���ابة 
بالفريو�س���ات. لرمبا من املالئم ال�ست�س���هاد 
عامل���ة  وودز،  كري�س���تينا  الدكت����رة  بق����ل 
الأوبئ���ة واملدير الطب���ي لل�قاية من العدوى 
يف م�ست�س���فى جبل �س���يناء وي�س���ت: "هناك 
الكثري من املنتجات التي تروج خل�س���ائ�س 
تعزي���ز املناع���ة، لكنن���ي ل اأعتق���د اأن اأي���ًا من 
ه���ذه الأدوية اأثبت���ت فعاليت���ه الطبية. هناك 
اأ�س���خا�س يذكرون ق�س�س���ًا ح�ل �س���ع�رهم 
بالر�س���ا بعد اأخذ دواء اأو مكم���ل غذائي. قد 
يك�ن ذلك �سحيحًا، ولكن ل ي�جد علم يدعم 

ذلك".
فهل هن���اك اأغذية تعزز اجلهاز املناعي؟ وهل 

ت�ساعد الفيتامينات يف تق�ية املناعة؟
اإلي���ك ما ت��س���لت اليه مما ينج���ح من خالل 
والطبي���ة  العلمي���ة  الدبي���ات  يف  بحث���ي 

والعامة. 

ما هو جهاز المناعة؟
ه���� عب���ارة ع���ن �س���بكة معق���دة م���ن اخلاليا 
والأن�س���جة والأع�س���اء تعمل جنبًا اإىل جنب 
حلماي���ة اجل�س���م م���ن الع���دوى �س���من نظام 
حي����ي للمناع���ة. ويح���دد نظ���ام املناعة هذا 
ع�ام���ل غ���ري م�روث���ة اإىل ح���د كب���ري، بينما 
تلع���ب اجلراثيم التي نتعر����س لها على مدى 
احلي���اة، بالإ�س���افة اإىل ع�ام���ل منط احلياة 
الغذائ���ي  والنظ���ام  والن����م  الإجه���اد  مث���ل 
وممار�س���ة الريا�س���ة دورًا يف حتدي���د ق����ة 

ا�ستجابتنا املناعية يف مكافحة الأمرا�س. 
خال�سة الق�ل هي اأنه ل ت�جد اأدوية �سحرية 

اأو طعام حمدد م�سم�ن لتق�ية جهاز املناعة 
الك�رون���ا  فايرو����س  م���ن  وحمايت���ك  لدي���ك 
امل�س���تجد. ولكن هناك طرق حقيقية لالعتناء 
بنف�س���ك ومنح جهازك املناعي اأف�س���ل فر�سة 
للقيام بعمله �س���د اأمرا�س اجلهاز التنف�سي. 

وهي كالتايل:
االإجهاد والتوتر

يق�م ج�س���مك بعمل اأف�سل ملحاربة المرا�س 
و�س���فاء اجل���روح عندم���ا ل يك����ن جمهدا او 
حتت ال�سغط. اأ�ساليب التخل�س من الإجهاد 
او حتجيم���ه، مث���ل التاأم���ل والتنف�س العميق 
والتمارين الريا�سية وال�سرتخاء والتحدث 
عن م�س���اكلك واله�اي���ات هي اأف�س���ل الطرق 

مل�ساعدة جهازك املناعي على البقاء ق�يًا.
الن�م

يعد الرتكيز على عادات الن�م الأف�سل طريقة 
جيدة لتق�ية جهاز املناعة لديك. اأف�سل فرتة 
للن�م هي من �ست اإىل �سبع �ساعات يف الليلة. 
التزم ب�قت الن�م وال�ستيقاظ. جتنب الأكل 

وممار�سة الريا�سة قبل الن�م مبا�سرة. 
فيتامين د 

اإذا كن���ت قلق���ًا ب�س���اأن مناع���ة ج�س���مك، فم���ن 
امله���م فح�س م�س���ت�ى فيتام���ني د والتحدث 
م���ع طبيبك ح�ل ما اإذا كان �س���روريًا تناول 
الفيتامني كمكمل غذائي. من املهم معرفة اأنه 
ل ت�ج���د ت��س���يات طبية لتن���اول فيتامني د 
من اأجل حت�س���ني �س���حة املناعة، على الرغم 
من اأن الت��سية القيا�سية ل�سحة العظام هي 
م���ن 6٠٠ اإىل 8٠٠ وح���دة دولي���ة يف الي�م. 
يف درا�س���ة لأمرا����س اجله���از التنف�س���ي، مت 
اق���رتاح جرع���ة تعادل ح����ايل 333٠ وحدة 
دولي���ة ي�مي���ًا. ميكن العث�ر عل���ى فيتامني د 
يف الأ�س���ماك الدهنية، مثل �س���مك ال�سلم�ن، 
ويف احللي���ب اأو الأطعم���ة املدعمة بفيتامني 
د. ب�س���كل ع���ام. متي���ل م�س���ت�يات فيتامني د 
اإىل التاأثر بدرجة التعر�س لل�س���م�س وبل�ن 

الب�سرة. 
اأما ب�س���اأن فيتامني �سي فبالرغم من الرتويج 
له لأول مرة يف نزلت الربد يف ال�سبعينيات 
وعلى الرغم من ا�ستخدامه على نطاق وا�سع، 
يق�ل اخلرباء اأنه ل ي�جد دليل يذكر على اأن 
ل���ه اأي تاأثري على نزلت ال���ربد. هذا علمًا اإنه 

ل ي�جد اأي اثبات علمي لعالقة فيتامني �سي 
بتعزيز جهاز املناعة. 

االإفراط في �سرب الكحوليات
جتنب الإفراط يف ال�س���رب. وج���دت العديد 
من الدرا�س���ات وج�د �س���لة بني ال�س���تهالك 
املف���رط للكح����ل وال�ظيفة املناعي���ة. تظهر 
الأبحاث اأن الأ�سخا�س الذين ي�سرب�ن اأكرث 
م���ن الالزم هم اأكرث عر�س���ة لأمرا�س اجلهاز 
التنف�س���ي واللتهاب الرئ����ي ويتعاف�ن من 
الع���دوى واجل���روح ب�س���كل اأبط���اأ. ميكن اأن 
ي����ؤدي الكح����ل املف���رط اإىل تل���ف الرئتني، 
واإ�س���عاف جهاز املناعة املخاط���ي، وه� اأمر 
�سروري مل�س���اعدة اجل�سم على التعرف على 

م�سببات الأمرا�س وحماربة العدوى. 
التدخين

للتدخ���ني اآث���ار وخيم���ة على ال�س���حة وعلى 
جه���از املناع���ة باخل�س�����س تت�س���من زيادة 
باأمرا����س  للع���دوى  اجل�س���م  ا�س���تعداد  يف 
مثل اللته���اب الرئ�ي والنفل�نزا. وي�س���ر 
التدخ���ني بت����ازن اجلهاز املناع���ي مما يزيد 
م���ن خط���ر العدي���د م���ن ا�س���طرابات املناعة 
واملناعة الذاتية )احلالت التي حتدث عندما 
يهاج���م اجله���از املناع���ي ع���ن طري���ق اخلطاأ 
خاليا واأن�س���جة اجل�سم ال�س���حية(. وجدت 
اأدل���ة جدي���دة اأن التدخ���ني ه� �س���بب التهاب 
املفا�س���ل الروماتزم���ي، وه���� مر�س مناعي 
ذات���ي يهاج���م في���ه جه���از املناع���ة املفا�س���ل 

وي�سبب الت�رم والأمل. 
الغذاء المتوازن وممار�سة الريا�سة 

والتماري���ن  ال�س���حي  الغذائ���ي  النظ���ام 
الريا�س���ية مهمان للحفاظ عل���ى نظام مناعة 
ق����ي. ومع ذل���ك، مل يثب���ت اأي طع���ام فردي 
اأو عالج طبيعي اأن���ه يعزز جهاز املناعة لدى 
ال�سخ�س اأو يقي من املر�س. من جانب اآخر، 
اإذا كنت ت�ستمتع بالأطعمة التي ت��سف باأنها 
معززات مناعية، فال �سرر يف تناولها كجزء 
من نظام غذائي مت�ازن. تاأكد فقط من اأنك ل 
تهمل الن�س���ائح ال�سحية الثابتة- مثل غ�سل 
يديك وعدم مل�س وجهك - عندما يتعلق الأمر 
بحماية نف�سك من الأمرا�س الفريو�سية. كما 
ل تن�سى اأن تبقى يف البيت ول تخرج اإل يف 

ال�سرورة الق�س�ى. 

هل من دور لجهاز المناعة في مكافحة 
فايرو�س كورونا؟

عامل كورونا اجلديد ونظرية املوؤامرة 

دفعت املخاوف من االإ�سابة بفريو�س الكورونا 
الكثري منا اىل البحث من خالل مواقع التوا�سل 

االجتماعي عن و�سائل الوقاية من املر�س 
وانت�سرت لذلك الكثري من املعلومات اخلاطئة 

خ�سو�سًا حول كيفية تقوية وتعزيز جهاز 
املناعة. 

 لي�ست "نظرية الموؤامرة" فكرة �سائعة في مجتمعاتنا ال�سرقية والعربية فقط. واإنما اأي�سًا في 
مجتمعات الغرب كلها. بل لعل الواليات المتحدة االأميركية واحدة من اأكثر االأماكن خ�سوبة 

النت�سار مثل هذه النظرية.
منذ اأيام واأنا اأتداخل مع اأ�سدقاء اأميركان مهوو�سين بفكرة اأن ال�سين قد �سنعت فايرو�س 
كورونا ك�سالح بايولوجي ون�سرته داخل الواليات المتحدة االميركية لتدمير اقت�سادها، 
واإن ثمة دالئل عديدة على هذا االأمر، وعندما ت�ساألهم عن تلك الدالئل، تتفتق العقلية 

الموؤامراتية على �سيناريوهات فنطازية وخيال علمي خبرناه من كثرة متابعة ال�سينما 
االأميركية.
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الــتــلــــّقي  و�سـتـــــراتيجية  المـــ�سـرح 

الخالف على �أن جهود 
�لباحثين و�لد�ر�سين قد 

تاأخرت فترة طويلة في تناول 
م�ساألة بغاية �الأهمية في 

�لتجربة �لم�سرحية و�لمتعلقة 
بتلقي �لعر�ض �لم�سرحي، 

وما يدعو �لى �لت�ساوؤل فعاًل 
حول �أ�سباب غياب هذ�  �لجهد 

رغم ماح�سل من تطور كبير 
خا�سة خالل �لقرن �لع�سرين 

في �إطار �لدر��سات �لنظرية 
و�لنقدية ومانتج عن ذلك من 

مناهج ومد�ر�ض مختلفة تناولت 
�ستى حقول �لنتاج �الإبد�عي 
�الأدبي �إال �أن مو�سوعة تلقي 

�لعر�ض �لم�سرحي لم تلق من 
�الهتمام مات�ستحقه،مع �أن 

�لظاهرة �لم�سرحية كانت قد 
�كتملت عنا�سرها �لرئي�سة عند 

�الإغريق قبل �أكثر 500 عام 
)ق.م(. 

ناق���دًا  علي،باعتب���اره  ع���واد  الكات���ب 
م�س���رحيًا قب���ل اأن يك���ون روائيًا،ح���اول 
اأن يتق�س���ى العالقة الت���ي جتمع العر�ض 
ال���ذي  كتاب���ه  باملتلقي،ع���ر  امل�سرح���ي 
واملو�سوم"امل�س���رح  الع���ام  ه���ذا  �س���در 
و�سرتاتيجي���ة التلقي"ال�س���ادر ع���ن دار 
ن�س���ر نوربوبل�سنك،وال���ذي ت���وزع على 
ثالثة ف�س���ول وبالعناوين الآتية:الف�سل 

الأول:الإر�سال والتلقي.
والتلق���ي– الثاين:الإر�س���ال  الف�س���ل 
التاأويلي���ة وال�سيميائية.الف�سل  املقاربة 
املقارب���ة   – والتلق���ي  الثالث:النت���اج 

ال�سو�سيولوجية . 
م�سغل���ه  تفا�سي���ل  يف  يدخ���ل  اأن  قب���ل 
البحث���ي اأ�ساراملوؤل���ف يف كلم���ة التمهيد 
ب���ان التوجه اجل���اد اإىل تق���دمي نظريات 
يف  التلق���ي  جمالي���ة  ح���ول  متط���ورة 
امل�س���رح مل ي���رز اإّل يف الن�س���ف الأول 
م���ن �سبعيني���ات الق���رن املا�سي،حينم���ا 
ب���وؤرة الهتمام،ب�سكل لفت،اإىل  انتقلت 
ب���ات  وج���وده  اأن  م���ن  املتلقي،اإنطالق���ًا 
العر����ض  اإنت���اج  �س���رورة  يف  حيوي���ًا 
ه���و حي���وي  امل�سرح���ي وتاأويله،مثلم���ا 
وجود املوؤلف واملمث���ل واملخرج.ولأجل 
ذل���ك ي�ستعر����ض عناوي���ن جمموع���ة من 
الكت���ب والدرا�سات الت���ي اهتمت بعملية 
التلقي،وي���رى ب���اأن جمالي���ة التلق���ي يف 
اأن حتت���ل املوق���ع  له���ا  امل�س���رح م���ا كان 

ال���ذي بات���ت حتتل���ه الآن يف حق���ل النقد 
والأبح���اث الأكادميية حول امل�سرح،لول 
النقالب اجل���ذري ال���ذي اأحدثته نظرية 
التلقي يف حقل النقد والدرا�سات الأدبية 
خا�س���ة يف اأملانيا .ث���م يذكرجمموعة من  
الدواف���ع التي جعلت م���ن املتلقي يحظى 

بهذه الأهمية. 
الكت���اب  م���ن  الأول  الف�س���ل  بن���ا  يع���ود 
الدرام���ا  اأ�س���كال  الوراء،حي���ث  اىل 
الأوىل،فيعر����ض لن���ا روؤية الناق���د دافيد 
املو�سوم"املمثل���ون  كتاب���ه  يف  ب���ن 
واجلمهور"الذي يف�سر ح�سور الأحاديث 
اجلانبي���ة على خ�سبة امل�سرح يف الدراما 
العق���د  م���ن  اليونانية،باعتباره���ا نوع���ًا 
الر�سم���ي امل���رم ب���ن املوؤل���ف امل�سرحي 
واجلمهور،اإ�ساف���ة اإىل اأن ظهور الدراما 
كج���زء من الحتف���الت الديني���ة الأثينية 
كان مبثاب���ة حلق���ة الو�س���ل بينه���ا وبن 
التجرب���ة الديني���ة للمتلقي،بينم���ا ي���رى 
الناقد بي���رت والك���وت،يف كتابه"الدراما 
امل�سرح���ي  �سياقه���ا  يف  الإغريقي���ة 
والجتماعي" وجود الكور�ض الإغريقي 
يعك����ض غي���اب اأي حاج���ز م���ادي يف�سل 
امل���وؤدي واجلمهور،بذلك �سكل���ت كاًل من 
وقاع���ة  والأورك�س���رتا  امل�س���رح  خ�سب���ة 
امل�ساهدة وح���د ًة واحد ًة.بينما ت�ستنتج 
اليون���اين  امل�س���رح  بيني���ت،اأن  �س���وزان 
مل يك���ن منف�س���اًل ع���ن جمموع���ة البن���ى 
الجتماعي���ة والقت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة 

املتواجدة يف اأثينا اآنذاك. 
ث���م يتج���ه بن���ا الكت���اب �سع���ودا ناحي���ة 
الع�س���ور الو�سط���ى وماتالها من فرتات 
زمني���ة يف اورب���ا ليخرج بنتيج���ة ت�سي 
عل���ى  حتاف���ظ  مل  املتلق���ن  منزل���ة  ب���اأن 
الع�س���ور  م�س���رح  م�ستواها،فجمه���ور 
ع�س���ر،مل  ال�ساد����ض  الو�سطى،والق���رن 
يتمت���ع بالق���وة ذاته���ا الت���ي متّت���ع به���ا 
جمه���ور امل�س���رح اليوناين،وم���ع بداي���ة 
تاأ�سي����ض امل�س���ارح اخلا�س���ة يف الق���رن 
ب���ن ع���امل  ب���داأ الف�س���ل  ال�ساب���ع ع�س���ر 
اخل�سبة املتخي���ل واجلمهور.كما ظهرت 
غريبًة،فجمه���ور  �سلوكي���ة  موا�سع���ات 
امل�س���رح الإجنليزي اأ�سبح اأك���ر �سلبية 
واأك���ر برجوازية. اأما يف الأربعن عامًا 
الأوىل من القرن التا�سع ع�سركان جمهور 
الطبق���ة العاملة ُيحِدث �سو�ساء و�سغبًا.
ة ه���ذا ال�سلوك بعد ذلك  ومم���ا زاد من حدَّ
ا�ستخ���دام ك�ساف���ات الإ�س���اءة الأر�سي���ة 
ل  الت���ي كان���ت مبثابة حاج���ز فعل���ي َف�سَ
اجلمه���ور ع���ن خ�سب���ة امل�سرح،فقوبل���ت 
بالكث���ر م���ن التحدي من جان���ب تيارات 
م�سرحي���ة خمتلفة،الأم���ر ال���ذي اأدى اإىل 

اإفراز متلٍق متحرر . 
وي�س���ر املوؤل���ف اىل اأن���ه مثلم���ا تغرت  
طبيع���ة اجلمه���ور فق���د تغ���رت املنزل���ة 
اأي�سًا،كم���ا  الثقافي���ة للح���دث امل�سرح���ي 
اعرتفت معظم ردود الأفعال جتاه امل�سرح 
الطبيع���ي ب���اأن اجلمه���ور ميث���ل جانب���ًا 
خالقًا يف التجربة امل�سرحية،وتبّدى هذا 
الهتم���ام يف الأف���كار املجنون���ة لفيليبو 
مارينيتي" 1876 - 1944"فقد �سعى 
اإىل اإثارة ده�س���ة اجلمهورومفاجاأته من 
خ���الل ا�ستخ���دام مث���رات غريب���ة، مثل 
و�س���ع م�سح���وق عل���ى مقاع���د املتلق���ن 
به���دف اإثارة امل�ساجرات ب���ن اجلمهور.
وكان مارينيت���ي ي�سع���ى بذلك اإىل ازاحة 
ما ي�سمى باحلائط الرابع الوهمي،وتلته 
قدم���ه  م���ا  اأكراأهميًة،منه���ا  حم���اولت 
املخ���رج الرو�س���ي مايرهولد،ثم بريخت 
ال���ذي جع���ل التلقي عملي���ًة واعية ولي�ض 

انفعاًل جمردًا.
اإىل جانب ذل���ك ا�ستعر�ض الكتاب ماجاء 

به���ا  خرج���ت  مهم���ة  ا�ستنتاج���ات  م���ن 
البح���اث املَ�سحي���ة الت���ي اجنزها خالل 
الن�س���ف الث���اين م���ن الق���رن الع�سري���ن 
عدد م���ن الباحث���ن ،ثم يقدم لن���ا موجزا 
ح���ول نظري���ات التلق���ي،اإذ رك���ز بع�سها 
عل���ى احلاج���ة اإىل تق���دمي نظري���ة حول 
الآخ���ر  امل�سرح،وبع�سه���ا  "املتلق���ي"يف 
اقرتح ق���راءات متع���ددة امل�س���ارب متتح 
م���ن اأطر مرجعي���ة فل�سفي���ة،اأو علمية،اأو 
اأ�سحابه���ا  اعتم���د  م���ن  جمالية،ومنه���ا 
عل���ى معطي���ات التحلي���ل النف�س���ي، مثل 
اآن اوبر�سفيلد،ومنه���ا م���ن تبن���ى اأ�س�ض 
م���ن  بافي�ض،ومنه���ا  جمالي���ة كباتري����ض 
قارب العالقة من منظور فينومينولوجي 
ظاهرات���ي مث���ل اأندري���ه اإيلبو،ومنها من 
در�سه���ا يف �سوء عل���م الجتماع النف�سي 
كريت�سارد �سي�سرن،ومنها من اعتمد على 
نتائج علم النف�ض املعريف مثل ماركو دي 
مارينيز،ومنه���ا م���ن ا�ستند عل���ى اأبحاث 
�سو�سيولوجية و�سايكولوجية و�سيمياء 
الفن،اإ�سافة اإىل مفاهيم ل�سانية،ونظرية 

التلقي كري�سار دو مار�سي. 
الف�سل الثاين م���ن الكتاب ينتقل بنا اىل 
مرحل���ة متقدمة حيث يق���دم ثالثة ا�سماء 
يف  التنظ���ري  جهده���ا  ان�س���ب  كب���رة 
ايجاد مقاربات تاأويلية و�سيميائية،وهم 
بافي����ض،اآن  من:بياتري����ض  كل 
اأوبر�سفليد،كر اإيالم.واإذا ما توقفنا عند 
قراءته لبياتري�ض بافي�ض ف�سنعرف بانه 
قد در����ض العالق���ة اجلدلية ب���ن عمليتي 
الإر�سال والتلقي،موؤكدًاعلى اأن الإر�سال 
لن يكون فعاًل من دون الأخذ يف العتبار 
دوراملتلقي،كم���ا اأن فع���ل التلقي ل ميكن 
ا�ستيعاب���ه م���ن دون الرج���وع اإىل عملية 
الإر�سال،وياأخ���ذ بافي�ض،على ما ي�سميها 
املبكرة،الت���ي  ال�سيميائي���ة  باملمار�س���ات 
اعتم���دت عل���ى اأطروح���ات ال�سكالني���ن 
الرو�ض،كما جتلت يف نظرتها اإىل العمل 
الفن���ي بو�سف���ه عملي���ة اإر�س���ال مكتمل���ًة 
ونهائيًة،لكن بافي�ض وح�سب وجهة نظر 
عواد علي جتنى على �سيمياء حلقة براغ  
ح���ن ي�سفها باأنها غر قادرة على تف�سر 
ديناميكي���ة العالمات يف امل�سرح،ثم يقدم 

عدد من الثباتات لتاأكيد هذا التجني . 
اوبر�سفيلد،فق���د  اآن  بخ�سو����ض  اأم���ا 
اعتم���د املوؤلف على ق���راءة ما طرحته من 
اف���كار يف الف�سل���ن الأخرين من كتابها 
اآلية  يف  البحث  "حول  املتفرج  "مدر�سة 
عم���ل املتلقي يف امل�س���رح،والأدوار التي 
يق���وم بها،واأن���واع الل���ذة الت���ي يح�سل 
عليها من ممار�سته لتلك الأدوار،فيك�سف 
لن���ا يف مقاربته���ا ع���ن ح�س���ور وا�س���ح 
وب���ارت  بريخ���ت  ملوجه���ات  لتخفي���ه 
وفرويد عليها،اأما يف مايتعلق بتمهيدها 
لعم���ل ومكانة  املتلقي فهي تقرر باأن هذه 
املكانة ل تتحقق لكل �سخ�ض بل ملن يوؤدي 
عماًل ذهنيًا اأثن���اء امل�ساهدة،ويتمثل ذلك 

بتن�سيق املتفرج لإح�سا�سه،وتذكره،واأن 
اجلهد الذهني ال���ذي يبذله املتفرج،وهو 
يتلق���ى التج���ارب الإخراجي���ة  احلديث���ة 
اأك���ر بكث���ر مم���ا يبذل���ه م���ع التج���ارب 
التقليدية،لكونه���ا متي���ل اإىل التعقيد يف 
فيه���ا  الأ�سي���اء  الفني،وتتبع���ر  بنائه���ا 
بطريق���ة �ساذة،في�سط���ر اإىل ال�ستعان���ة 
ببناء اأنظمة �سغرة متما�سكة،لها وحدة 
يف املعن���ى،ل ت�س���كل ح���وارًا منظمًا،ب���ل 
ي�ستطي���ع  معن���ى،ول  ذات  كوكب���ات 
احل���الت،اأن  م���ن  كث���ر  املتف���رج،يف 
ي�سكل،بو�ساطة املونتاج،تلك املجموعات 
ذات املعنى،بل يكتفي بالل�سق،ويف هذه 
احلال �سيك���ون التنافر له معنى بالن�سبة 

له. 
الثال���ث  الف�س���ل  ث���م يعاي���ن ماج���اء يف 
م���ن كتاب ك���ر اإي���الم "�سيمي���اء امل�سرح 
والدرام���ا" ويج���د ب���اأن الق���راءة املتاأنية 
املو�سوم"الت�س���ال  الف�س���ل  له���ذا 
امل�سرحي"ق���د غط���ى يف ج���زء كبر منه 
مو�سوع���ة اجلمه���ور.اإذ ي���رى اإي���الم اأن 
يف اأي �س���كل حي���وي للم�س���رح ل تك���ون 
يف  اأ�سا�سي���ًا  احل�سوراإ�سهام���ًا  ر�سائ���ل 
فح�سب،ب���ل  وتلقي���ه  العر����ض  ت�سكي���ل 
احلقيقي���ة  رعايت���ه  املتلقي،وبف�س���ل  اإن 
دائ���رة  يف  املب���ادرة  للعر�ض،ياأخ���ذ 
وا�ستع���داده  قدوم���ه  الت�سال،ويك���ون 
املوؤدي���ن  ت�ستح���ث  متهيدي���ة  ر�سائ���ل 
م���ن  الكلم���ة  م���ايف  ب���كل  الفع���ل  عل���ى 
معن���ى.ول تقت�س���ر مبادرت���ه يف تفكي���ك 
الن����ض. ت�سف���ر  ال�سفرات،واع���ادة 
الأهم م���ن ذلك اأنه يكر����ض عمل الت�سال 
امل�سرحي عر متتالية من الأفعال العملية 
والرمزية،والت���ي تبداأ بفعل �سراء بطاقة 
يق���وم  للعر����ض  رعايت���ه  الدخ���ول.ويف 
املتلقي بتوجيه املوؤدين كجماعة،فيعلمهم 
باأن���ه يتوج���ب عليه���م اأن يوف���روا مقابل 
رعايته اإنتاجًا اأ�سليًا،اأو اإخراجًا من نوع 
ما.ويعق���دون اتفاق���ًا مينح���ون مبوجبه 
املمثلن ن�سبًة مرتفعًة من النطق.وميلك 
املتلق���ن ح���ق الن�سح���اب م���ن التف���اق 
حلظ���ة يكت�سف���ون اأن املمثل���ن ي�سيوؤون 
ا�ستعم���ال املب���ادرة املوكل���ة اليهم،وه���ذا 
اأوبر�سفيلد،الت���ي  راي  م���ع  يتف���ق 
ت�سميه���ا ب"العق���د الفرتا�س���ي "املوقع 
له���ذا  وامل�ستقِبل.ويح���دد  ���ل  املر�سِ ب���ن 
الت�سال،بو�سفه عام���اًل �سيميائيًا،ثالثة 
تاأثرات رئي�سة)الإثارة،التثبت،التوحد(
وي���رى اإي���الم اأن الت�سورالأ�سم���ل لعمل 
ملم���ًا  املتلق���ي  يك���ون  اأن  الت�سال،ه���و 
ل لكي ي�سبح قادرًا على فك  ب�سفرة املر�سِ

�سفرة الر�سالة.
بعنوان"الإنت���اج  ج���اء  الثال���ث  الف�س���ل 
والتلقي:املقارب���ة ال�سو�سيولوجية"وقد 
خ�س����ض ملناق�سة �س���وزان  بيني���ت التي  
بان���ه ظاه���رة  امل�س���رح  ت�س���ف جمه���ور 
ثقافيًة،وتقت�س���ر ق���راءة ع���واد علي فقط 

عل���ى الف�سل الثالث م���ن كتابها املو�سوم 
الإنت���اج  نظري���ة  امل�س���رح:  "جمه���ور 
والتلقي"بع���د ان وج���د في���ه �سالته،لأنه 
ق���د احت���وى عل���ى تنظراته���ا اخلا�س���ة 
اجلمه���ور  لتجرب���ة  منوذج���ًا  تق���دم  اإذ 
عل���ى  يعتم���د  من���وذج  امل�سرحي،وه���و 
بامل�س���رح  ويهت���م  خارج���ي  اإطاري���ن: 
بو�سفه بن���اًء ثقافيًا،وداخل���ي لنه يركز 
عل���ى احل���دث امل�سرح���ي ذاته،وخا�س���ة 
جترب���ة املتفرج م���ع الع���امل املتخّيل على 
خ�سب���ة امل�س���رح .اأي�س���ًا ير�س���د الكت���اب 
حماول���ة �س���وزان بين���ت اب���راز العالق���ة 
تفح����ض  لأنه���ا  وامل�س���رح  الثقاف���ة  ب���ن 
نظ���رة الغرب وافتتان���ه خا�سة يف القرن 
الع�سري���ن بامل�س���رح اخلا����ض بالثقافات 
املغاي���رة للغرب وت�س���ر يف هذا ال�سياق 
اىل تطلع كل من بر�س���ت وانتونان اآرتو 
اىل ال�سرق بحثا ع���ن مناذج تكون بديلة 

ل�سيادة  املمار�سة امل�سرحية الغربية .
النقدي���ة  املقارب���ات  مل�س���ار  وا�ستكم���اًل 
ن�سل عن���د دني�ض كالن���درا وهو يحاول 
لدرا�س���اٍت  اقرتاح���ات  ب�سع���ة  تق���دمي 
مبدئيًة للتلقي،عندم���ا يربط بن امل�سرح 
وفن امل�ساه���دة والروؤية،توكيدًا لفاعلية 
املتف���رج يف الظاه���رة امل�سرحية،فيع���ود 
م�س���رح  لكلم���ة  اليون���اين  الأ�س���ل  اإىل 
امل�ستق���ة من فعل مبعن���ى يرى.ويرى اأن 
ال�سم���ة اجلوهرية للف���ن امل�سرحي تكمن 
يف الديناميكي���ة الت���ي ت�سم���ل امل�ساركن 
يف اأي ح���دث م�سرحي،ويعتقد اأن كل من 
كتبوا عن نظرية التلقي،يجمعهم اهتمام 
واح���د ه���و الدورال���ذي يوؤدي���ه املتلق���ي 
يف الن�سي���ج املعق���د للفن،بو�سف���ه عالمًة 
توا�سلي���ة ح�س���ب ياكوب�س���ن،واأن اأك���ر 
الجتاهات حمافظًة داخل نظرية التلقي 

تلك التي ترى املتلقي عن�سرًا هام�سيًا. 
م���ع  تك���ون  البح���ث  رحل���ة  خت���ام 
الف�س���ل  هلت���ون،يف  جولي���ان 
العر����ض  كتابه"نظري���ة  م���ن  ال�ساد����ض 
العالق���ة  يتن���اول  امل�سرحي"حي���ث 
املوؤدي"املر�سل"باملتلق���ي  ترب���ط  الت���ي 
اإىل  بتق�سيمه���ا  "امل�ستقِبل"،ويعم���د 
ن�سقن:ن�سق جمايل،ون�سق مايل،انطالقًا 
م���ن اأن املتلق���ي ح���ن ي�س���رتي التذك���رة 
يتوقع قدرًا من الرتفيه،واملتعة اجلمالية.
ويبح���ث هلت���ون يف الن�سق اجلمايل من 
العالق���ة بن امل���وؤدي واملتلقي يف نوعن 
من اأن���واع الإلق���اء امل�سرح���ي:الأول هو 
اإىل اجلمهور،والثاين  احلديث املبا�س���ر 
هو املونولوج،اأو مناجاة النف�ض،ويرى 
هلت���ون اأن مناجاة النف�ض تتميز بطبيعة 
مزدوجة،فه���ي جتمع ب���ن �سمة احلديث 
املبا�س���ر اإىل اجلمهورم���ن ناحي���ة، وبن 
اأم���ام النف����ض م���ن  الع���رتاف ال�س���ادق 
ناحي���ة اإخرى،لك���ن �سبغته���ا العرتافية 
ت�س���ي بخ�سو�سي���ة جتعلن���ا نت�سكك يف 
حقن���ا يف ال�ستم���اع اإىل م���ا تك�سف���ه من 
مناج���اة  ال�سخ�سية.وجت�س���د  اأ�س���رار 
هامل���ت "اأك���ون اأو ل اأك���ون " الطبيع���ة 
هلت���ون  للمناجاة.وي�سي���ف  الإ�سكالي���ة 
تقنية ثالثة تدفع املتلقي اإىل تبني موقف 
وجه���ة  ال�سخ�سيات،واعتن���اق  اح���دى 
نظرها،وه���ي توجي���ه روؤيت���ه اإىل زاوية 
معينة،،وي�سرب مثاًل على ذلك بتكري�ض 
ياغ���و جه���ده ط���وال م�سرحي���ة "عطيل" 
ليجع���ل ال�سخ�سي���ات الأخرى،وخا�س���ة 
عطيل،ت���رى الأ�سياء عل���ى ال�سورة التي 

يريدها هو. 
التلقي:ع���واد  و�سرتاتيجي���ة  *امل�س���رح 

علي 
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ال�سينوغرافيا كمفهوم وكحركة

يف بداية القرن الرابع قبل امليالد مت ا�ستخدام اآلتن يف امل�سرح : الأوىل ، 
عبارةعن رافعة ت�ستخدم بالدرجة الأوىل لإظهار ال�سخ�سيات وهي تطر 
يف اله����واء وهي جتل�����ض يف عربة اأو على ظهر حي����وان وتو�سع الرابعة 
خل����ف )ال�سكينا( وعند اأح����د جوانبها، الثاني����ة، )الكيكليما( وهي من�سة 
له����ا عجالت كانت ت�ستخ����دم للك�سف عن بع�ض الو�سعي����ات التي يتخذها 
املمثل����ون وتتحرك من اأحد جوانب ال�سكين����ا ويف الرتاجيديا ا�ستخدمت 

لإظهار اأحداث ال�سخ�سيات الذين يتم قتلهم خارج امل�سرح. 
اأن  اإل  الأغريق����ي  امل�س����رح  بتطبيق����ات  الروم����اين  امل�س����رح  تاأث����ر  رغ����م 
ال�سينوغرافي����ا الروماني����ة طّورت اأ�سلوبًا حمددًا خمتلف����ًا وذلك يف بداية 
الق����رن الأول قبل امليالد وذلك حينما �سمحت املن�سة اخل�سبية يف امل�سرح 
الروم����اين باأن يكون هن����اك مكان خا�ض ل����الأداء اأمام الواجه����ة املعمارية 
الوا�سعة كانت تلك الواجهة مكونة من ثالثة طوابق ولها ثالثة اأو خم�سة 
اأب����واب والعديد من الكّواة والزخ����ارف والتماثيل ويف الرتاجيديا كانت 
ال�سكين����ا متثل املعهد اأو الق�سر امللك����ي ، ويف الكوميديا متثل تاريخًا يف 
املدينة ، ووفقًا للفيرتوفيو�ض ، فقد مت ا�ستخدام )البريا كنتوي( اأي�سًا. 
بع����د انهيار امل�س����رح الروماين بداية الق����رن ال�ساد�ض بقيت فن����ون الأداء 
الأوروبي����ة توا�سل احلياة عر الت�سليات ال�سعبية وا�ستعرا�سات الدولة 
والطقو�����ض الدينية للكني�س����ة . ويف اأوروبا الغربية خ����الل القرن الثاين 
ع�سر كان����ت تقدم الكني�سة الدراما الطق�سي����ة وكانت امل�ساطب واملن�سات 
الواطئ����ة والبيوتات ال�سغرة هي التي متث����ل املتطلبات املنظرية اإ�سافة 
اىل خ�سب����ة امل�سرح املرتفعة عن الأر�ض واملوؤثث����ة ، وا�ستمل منظر البيت 
عن�سرين : البيوتات ومنطقة متثيل مفتوحة . وتوظف البيوتات كمواقع 
للم�ساه����د وتخزين امللحق����ات املطلوبة وغالبًا ما يك����ون لها �ستائر وتفتح 
عل����ى اأرب����ع جهات . وغالب����ًا ما كان منظ����ر البيوتات يح����وي منظر اجلنة 
واجلحي����م . على ط����ريف منطقة التمثي����ل . وا�ستحدثت موؤث����رات ب�سرية 
خمتلفة مث����ل الفم املفت����وح باأ�سنان نتيج����ة والنار والدخ����ان وال�سياطن 
الطائ����رة والأ�سرار الزاعقن . وباب اجلحيم هو الذي ميثل املدى الكامل 

للموؤثرات .
تق����دم معظم العرو�ض امل�سرحي����ة الأوروبية على م�س����ارح ثابتة ، بيد اأن 
عرب����ات املواكب ا�ستخدمت للم�سرحيات الدينية يف اإ�سبانيا ويف اإنكلرتا 
ويف الق����رن ال�سابع ع�سر تاأ�س�ست فرق م�سرحية دائمية وبتقاليد متميزة 
يف اأملاني����ا ويف هولن����دا ويف اإنكلرتا . ولكن اأكر البت����كارات اأهمية يف 
ال�سينوغرافي����ا قد ج����اءت من اإيطاليا عندما ت����وىل الفنانون العظام مهمة 
الت�سمي����م امل�سرح����ي . وما ج����اء يف م�سروع )فيرتوفيو�����ض( عن العمارة 
الرومانية )اأعيد اكت�سافه عام 1414 ون�سر عام 1486( اأ�سبح عام 1500 
ال�سلطة املركزية للعمارة امل�سرحية وال�سينوغرافيا . ويف الثالثينيات من 
الق����رن ال�ساد�ض ع�سر ظهر املنظ����ور الهند�سي يف مناظر امل�سرح الإيطايل 
وبنقطة التال�سي املركزية الواحدة . وقد قام )�سيلربو( بتنظيم ابتكارات 
احلق����ب ال�سابقة يف )الكت����اب الثاين للعمارة( ع����ام 1545 وهو اأول عمل 
حديث يحت����وي على ف�سل خم�س�ض للم�سرح م�ستلهم����ًا املنظور )الأبعاد 
الثالثة( يف �سل�سلة من الر�سومات املوؤثرة ملناظر الرتاجيديا والكوميديا 
وال�ساتر التي تر�س����م بالألوان على �ستارة خلفية وعلى ثالثة اأزواج من 
الجنحة وت�س����كل متاثاًل بزوايا قائمة مع واجه����ة امل�سرح وتكون خ�سبة 

امل�سرح منحدرة من اأعلى امل�سرح اىل اأ�سفله .
من جمل����ة البتكارات كانت الأجنحة امل�سطحة الت����ي �سادت م�سرح ع�سر 
النه�س����ة . ويف احلقبة الأوىل من القرن ال�سابع ع�سر كانت املناظر تر�سم 
عل����ى الأجنحة وبعد خم�سن �سنة بقيت الأجنح����ة امل�سطحة هي ال�سائدة 
يف امل�س����رح الإيط����ايل وح����وايل ع����ام 1560 ظه����ر اط����ار فتح����ة امل�س����رح 
املقو�����ض ال����ذي يف�س����ل امل�سرح نف�سه عل����ى �سالة املتفرج����ن . ورافق ذلك 
ابتكارات اآليات تبديل املناظر مثل و�سائط الرافعات والتعليق والفخاخ 
واملن�سات ال����دوارة والأمواج الزائفة واجلدران املنهارة . وعززت فتحة 

امل�سرح املقو�سة ظهور مفهوم العر�ض ك�سورة متحركة . 

تقدم معظم �لعرو�ض �لم�سرحية 
�الأوروبية على م�سارح ثابتة ، بيد �أن 

عربات �لمو�كب ��ستخدمت للم�سرحيات 
�لدينية في �إ�سبانيا وفي �إنكلتر� وفي 

�لقرن �ل�سابع ع�سر تاأ�س�ست فرق م�سرحية 
د�ئمية وبتقاليد متميزة في �ألمانيا وفي 

هولند� وفي �إنكلتر� . 

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

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

�لثقافي �لفاعل �لذي كان يميز فناننا �لكبير.    مرو�ن يا�سني �لدليمي 

ِكسر المرايا 

ناجح �ملعموري 

ــــة ــــدري ــــن ــــك ــــس ــــق الإ� ــــس ــــا� ـــــي ع ـــــاف ـــــاف ك

ال�ساع����ر  ترجم����ة  من����ذ  كاف����ايف  عرف����ت 
�سع����دي يو�سف ل����ه ، واأث����ارت ن�سو�سه 
م����ا ي�سب����ه فتح����ًا وتعريف����ًا عل����ى جتربة 
فري����دة يف ال�سعر العامل����ي وتاأثر املكان 
عل����ى حيات����ه اخلا�س����ة والأدبي����ة مثلما 
كان له����ا ���� ال�سكندرية �������� دور بارز على 
عدي����د م����ن املبدع����ن الذي����ن اختاروه����ا 
موطن����ًا لهم ، ب�سبب كونه����ا اإحدى املدن 
الكوزموبولني����ة وكذل����ك عالقته����ا ببالد 
الغريق وتاأثرها املع����روف بالهلن�ستية 
ولعل من اأهم الأ�سماء الإبداعية املعروفة 
على نطاق عاملي والذين اختاروها هم : 
كاف����ايف / جوزيف اأوجناريتي / فيليب 

مابينيتي .

مع����روف باأن كافايف اأكرهم �سيوعًا يف 
الأو�س����اط الثقافي����ة العراقي����ة والعربية 
.وظ����ل اهتمام����ي ب����ه من����ذ ال�سبعين����ات 
العم����ال  عل����ى  باحل�س����ول  وجنح����ت 
ال�سعرية الكاملة لق�سطنطيني كافايف / 
ترجمة وتقدمي رفعت �سالم ، وهي �سمن 
من�سورات الهيئة العامة لق�سور الثقافة 
عام 2011 / مع ثالث قراءات مهمة جدًا 
ع����ن جتربة كاف����ايف ال�سعري����ة وهي كل 
م����ن اإ.م فور�سرت / �سع����ر ق.ب.كفافي�ض 
�������� والثاني����ة مقدم����ة كتبه����ا و.ه. اودن 
والثالث����ة ق�سائ����د كفافي�ض غ����ر مكتملة 
������� ج.باور�سوك . واملجموع����ة ال�سعرية 
الكاملة ] 29 ابري����ل 1863 ����� 29 ابريل 
1933 [ و�س����درت باللغ����ة العربية لأول 
مرة ، ويعتر كافايف اأول �ساعر يوناين 
و�س����ع عتبة احلداثة بالتجربة ال�سعرية 
اليوناني����ة ، مثلم����ا ميك����ن التعام����ل معه 
باعتب����اره اأح����د رواد احلداث����ة ال�سعرية 
يف كل لغ����ات الع����امل ، كم����ا ق����ال رفع����ت 

�سالم .
جمموع����ات  خم�����ض  الرتجم����ات  ت�س����م 

�سعري����ة ، هي كل ما اأجن����زه هذا العظيم 
، واأك����د رفع����ت �سالم باأن م����ا ترجم منها 
للعربية هي املجموع����ة الوىل : ق�سائد 
من�س����ورة ، وق�سائ����د غ����ر من�س����ورة ، 
مكتمل����ة  غ����ر  ق�سائ����د   ، اأوىل  ق�سائ����د 
، ق�سائ����د ن����ر وتاأمالت����ه ح����ول ال�سع����ر 

والأخالق .
ف�س����اًل ع����ن الن�سو�ض ال�سعري����ة ، ي�سم 
الكت����اب ث����الث مقدمات م����ع مقدمة مهمة 
لل�ساع����ر رفع����ت �سالم ، م����ع " اإ�ساءات" 
الن�سو�ض ال�سعرية مبئات " املالحظات 
بالن�سو�����ض  لالإحاط����ة   " ال�سروري����ة 
والرتجم����ة . اأما املرتجم ، فه����و ال�ساعر 
رفعت �سالم ، الفائ����ز بجائزة " كفافي�ض 
الدولي����ة لل�سع����ر " 1993 ول����ه ترجمات 
عدي����دة وم����ن بينه����ا الأعم����ال ال�سعري����ة 
الكامل����ة لرامب����و وغرها م����ن ترجمات 
ولرمونت����وف  وبو�سك����ن  ريد�سو�����ض 

ومايكوف�سكي ...
الكامل����ة  ال�سعري����ة  الأعم����ال  ت�سمن����ت 
ملحق����ًا لوج����وه كافايف ر�سمه����ا عدد من 
اأ�سهر الفنانن يف العامل ، وعدد الوجود 

لأف����راد عائلت����ه  بالإ�ساف����ة  ومرتوكات����ه 
بلع����ت ثمانية ع�س����ر تخطيط����ًا و�سورة 
. و�ساأح����اول ن�سره����ا لحق����ًا لأنه����ا غر 

معروفة من قبل . 
ق����ال ج باور�س����وك : كفافي�����ض اجلديد / 
الق�سائد غ����ر املكتمل����ة 1918 - 1932 
ون�س����رت هذه الرتجمة يف جملة الثقافة 
العاملي����ة الكويت / الع����دد 79 / نوفمر 
1996 وحاف����ظ ال�ساع����ر رفع����ت �س����الم 
املحافظة عل����ى التباين ب����ن الرتجمتن 
، ليك�سف����ا ع����ن فهم����ن للرتجم����ة مثلم����ا 
و�سحتا مه����ارة كل منهما بالرتجمة عن 
اليونانية قال ج.باور�سوك : حن اقرتب 
امل����وت من ق�سطنطن كفافي�ض الذي كان 
ق����د اأ�سب����ح معرتفًا به كواح����د من اأعظم 
ال�سع����راء اليوناني����ن يف ذل����ك الع�سر ، 
اأقنعه اأ�سدقاوؤه يف ال�سكندرية بال�سفر 
اىل اثين����ا للعالج م����ن �سرطان احلنجرة 
..... وعاد ثانية لال�سكندرية يف اأكتوبر 
1932 وت����ويف هن����اك يف اإبري����ل التايل 
ومل مير وقت طويل قبل اأن يدرك العامل 
اأن ال�ساع����ر ق����د ت����رك وراءه ع����ددًا م����ن 

الق�سائد غر املكتمل����ة وتك�سف ق�سيدة 
ال�س����ورة الفوتوغرافي����ة غ����ر املكتمل����ة 
مالحظ����ة معروف����ة : تل����ك ه����ي الكيفي����ة 
التي تظل عليه����ا بالن�سبة يل /والكيفية 

الت����ي يتحدث بها �سعري عنك / احلمقى 
وحده����م م����ن ي�ستخدمون كلم����ات مثل ) 

فا�سق ( وداعر .
م����ازال كاف����ايف حي����ًا يف ذاك����رة النا�����ض 
وخال����دًا يف التج����ارب ال�سعري����ة الت����ي 
كر�س����ت احلداث����ة يف التح����ولت الفنية 
ال����ذي  التجدي����د  كل  و�س����ط  والبنائي����ة 
عرفت����ه التج����ارب ال�سعرية . اإن����ه �ساعر 
عظيم وا�ستحق كل هذا املجد الذي حاز 
علي����ه .وق����ال ال�ساع����ر الكب����ر " جورج 
�سيفرن�����ض " ال����ذي ق����ال ع����ن كاف����ايف : 

خارج �سعره ، ل وجود لكافايف .
وانف����ردت  الفني����ة  جتربت����ه  متي����زت 
بخ�سائ�����ض ق����ال هو عنها باأن����ه �ساعر " 
تاريخي " و " �ساعر روائي " ومعروف 
ب����اأن �سفته كتاريخي لأن����ه ذهب باجتاه 
التاري����خ والوقائ����ع ال�سه����رة يف ب����الد 
الغري����ق والعودة للما�س����ي الذي ميثل 
خزان����ًا للمروي����ات يقت�س����ي بال�سرورة 
عل����ى  املتهيكل����ة  الن�سو�����ض  تك����ون  اأن 
الوقائ����ع التاريخي����ة ، تتمظهر �سعريتها 
�سردًا ������� حيث ح�سور ال�س����رد و�سيادته 

بالع����ودة  التاريخ����ي  املج����ال  ات�س����ح   .
حلياة وتفا�سيل الباطرة ، وال�سوفين 
م����ن  ل����ه  م����ا  كل  ويتن����اول  وال�سه����داء 
تفا�سي����ل ومعروفات �سردي����ة / حمكية 
م����رات  ومتي����ز  ال�سعري����ة  بن�سو�س����ه 
عديدة بتوظي����ف الأماكن ذات احل�سور 
احل�س����اري وال�سطوري مثل " ايثاكان 
اأن يبدو  " الم����ر لي�ض جم����رد م�سادفة 
ال�س����وت ال�سعري لكافايف هو نف�سه يف 
الرتجم����ات اىل الفرن�سية على يد غريت 

بور�سناير .
قال الأ�ستاذ عبا�����ض املفرجي يف ترجمة 
ل����ه عن كافايف .كان من ع����ادة كافايف اأن 
يدون على ورقة ب�سعة اأبيات ثم ي�سعها 
يف مظروف للمعاينة يف امل�ستقبل . كان 
يخزن ه����ذا املظروف يف �سقت����ه ، فاحتًا 
اإي����اه عندما ي�سعر اأنه ق����ادر على البلوغ 
بالق�سائ����د الناق�س����ة الت����ي حتويها اىل 
نهاي����ة مر�سي����ة .كان ه����ذا نهج����ه طوال 
حيات����ه متى م����ا ت�سب����ح الق�سي����دة تامة 
.كان يعر�سه����ا عل����ى �سدي����ق حكي����م ، ل 

حمرر ول نا�سر .
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�س���در حديثًا ع���ن دار املدى كتاب بعنوان "هتلر وال�س���ينما" 
تاألي���ف بيل نيف���ن ترجمة هيثم مل���ع ويناق�ش الكت���اب عادات 
ة مل�س���اهدة الأفالم، والت�ساوؤل اإىل  هتلر فى جل�س���اته اخلا�سّ
اأي مدى و�س���ل تاأثري الأفالم فيه، ث���م يدر�ش الآراء املختلفة 

ل". حول "فيلمه املف�سّ
ويتناول �سيا�س���ة هتلر يف اختيار الأف���الم، والأ�سباب التي 
كان���ت تدفعه اإىل حظر اأفالم معّينة، اأو معار�سة منع اأخرى، 
وُيحّل���ل الق�س���م الث���اين من الف�س���ل حالتني تدّخ���ل خاللهما 
هتل���ر تدّخ���اًل ب���ارزًا،  طلب���ه اإنت���اج فيلم���ني وثائقيني حول 
���ة بعنوان "�سحايا  قطع تنا�س���ل ذوي الحتياجات اخلا�سّ

املا�سي"، وحول احلرب الأهلية الإ�سبانية.

مثل اأي متفرج اأتابع  
امل�سل�سالت التلفزيونية ، 

وكنت �سغوفًا باأعمال الراحل 
اأ�سامة اأنور عكا�سة ، وما زلت 

اتذكر م�سل�سله الكوميدي " 
يف امل�سم�ش " وهي العبارة 

املاأخوذة من مثل �سعبي 
، فنحن يف العراق نقول 

ملن يعطي مواعيد كاذبة " 
بامل�سم�ش " ، ومن متابعاتي 

اليومية ، للدراما ال�سيا�سية يف 
العراق والتي ي�سر اأ�سحابها 

اأن تبقى كوميدية طوال الوقت 
، لحظت اأن معظم اأبطال هذه 

الدراما يرفعون �سعار كالم 
الليل ميحوه النهار ، فبعد 

اأن طالبنا ال�سيد نائب رئي�ش 
الربملان ح�سن الكعبي بان 

نلتزم بقرار حظر التجوال 
وطلب من اجلهات املخت�سة 

حما�سبة  الذين ي�ستخفون 
باحلظر ، ن�ساهده وهو يحط 

الرحال يف مدينة النجف 
ليح�سر جمل�ش فاحتة اأقامه 
املحافظ لأحد اأقاربه ..  اإذن 

ك�سر احلظر على امل�سوؤول 
ياأتي �سمن �سعار " بامل�سم�ش 

وباء  من  �سا�ستنا  يعرف  ل   . "
اإ�سدار  " �سوى  " كورونا 

الأوامر والتوجيهات والتكتيم 
والتعتيم على ما يجري من 

خراب ، تخيل جنابك اأن قادة 
الكتل ل يجتمعون من اأجل دعم 
البالد وهي تواجه وباًء كارثيًا 
، لكنهم ي�سهرون حتى ال�سبح 

من اأجل اأن ليجل�ش على 
كر�سي رئا�سة الوزراء �سخ�ش 
ل يتلقى الأوامر منهم ، وكاأنهم 

وجدوا يف " كورونا " فر�سة 
مل�سادرة حق النا�ش  يف ان 

تقول كلمتها. 
 ل يزال امل�ساهد ي�سحك ل�بع�ش 

امل�سل�سالت الكوميدية  حتى 
اليوم؟ ول تزال " خالتي 

قما�سة " تثري �سخريتنا حتى 
قبل اأن تنطق املمثلة الكويتية 

حياة الفهد بجملتها العن�سرية 
التي طالبت فيها  طرد املقيمني 

من بلدها، ورميهم يف 
ال�سحراء .

 خالتي قما�سة التي ا�سحكتنا 
يف بداية الثمانينيات عندما  

زرعت كات تتج�س�ش بال�سوت 
وال�سورة على زوجات اأبنائها 

، جندها اليوم  تعترب كل غريب 
م�سدرا ال�سرور ، رمبا يقول 

البع�ش يارجل ! ، ملاذا لتتحدث 
عن �سلوك م�سوؤولينا الذين 

يعتربون ال�سعب باكمله غريبا ، 
ولي�ش من حقه التدخل يف اختيار 

�سكل احلكومة التي تقود البالد .
كنت يا�سادة ات�سور ان 

الوباء  �سيجعل من م�سوؤولينا 
و�سا�ستنا اأكرث اإن�سانية، غري 
اأن الكثري منهم على ا�ستعداد  
حلرق البالد ، من اجل تقا�سم 

الكعكة  . من حيث املبداأ، ل 
م�سادرة على حق اأي تيار 
�سيا�سي يف اأن ي�سعى اإىل 
حتقيق مكا�سب  �سيا�سية  

ولي�ست ماليه او انتهازية ، 
ولكن لي�ش من حقه اأن ي�ستثمر 

ان�سغال العراقيني مب�سيبة 
عليهم  " فيفر�ش  " كورونا 
قرارات منت�سف الليل ، لن 
مثل هذا المر يثبت بالدليل 

القاطع  اإن روؤ�ساء بع�ش الكتل 
ال�سيا�سية يخو�سون معركتهم 
على طريقة " خالتي قما�سة "  

، بحيث ي�سبح جل همهم اأن 
يقولوا للعامل نحن هنا ، �سواء 

باخلطابات او بال�سواريخ  .

 اجتماع 
قما�شة"  "خالتي 

هتلر وال�سينما 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقية حالة الطق�ش لهذا اليوم )الثالثاء 
قلي���اًل  �سرتتف���ع  احل���رارة  درج���ات  اأن   )
ع���ن معدلتها لالأي���ام املا�سي���ة، واأن اجلو 

�سيكون غائمًا يف  بع�ش املناطق.   
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ع����م����اد حم���م���د ي���وا����س���ل م����ب����ادرات����ه مل���ك���اف���ح���ة ك����ورون����اتقريـــر ... 
 علي اإ�سماعيل

وكان النج���م العراق���ي ال�ساب���ق عماد 
مار����ش/ �سه���ر  يف  ق���دم  ق���د  حمم���د 

اآذار ، الفن���دق اخلا����ش ال���ذي ميتلكه 
ال�سلط���ات  اإىل  يف حمافظ���ة كرب���الء 
احلكومية، بعد حتويله اإىل م�ست�سفى 
مي���داين ملعاجلة امل�ساب���ني بفريو�ش 

كورونا اجلديد.
الع���راق  م���درب منتخ���ب  ومل يكت���ِف 
للنا�سئ���ني مببادرت���ه ال�سابقة، بل زاد 
عليها قيام���ه بتوزيع امل���واد الغذائية 
عل���ى العوائ���ل الفق���رية الت���ي تاأثرت 
بق���رار حظر التجول يف عموم البالد، 
ال���ذي فر�سته احلكوم���ة املحلية للحد 

من انت�سار فريو�ش كورونا.
وجل���اأ جنم منتخ���ب اأ�س���ود الرافدين 
الأ�سب���ق اإىل افتت���اح معم���ل خلياط���ة 
الكمام���ات، حيث يقوم املعمل بتجهيز 
3000 كمام���ة يومي���ًا، وتوزيعها على 
املواطن���ني يف كرب���الء وكذل���ك عل���ى 

الأمني���ة  والق���وات  ال�سح���ة  وزارة 
وعلى ح�سابه اخلا�ش.

ي�س���ار اإىل اأن العديد م���ن الريا�سيني 

العراقي���ني وجن���وم املنتخ���ب بادروا 
اإىل م�ساع���دة املحتاجني م���ن العوائل 
يف عموم البالد، وذل���ك ملواجهة اأزمة 

كوورن���ا وحث النا����ش على البقاء يف 
بيوتهم وعدم ك�سر حظر التجول.

وق���ال عماد حمم���د، ، يف ت�سريح عرب 
�سفحت���ه الر�سمي���ة عل���ى )في�سبوك(: 
"لقد مت ت�سليم الفندق اإىل خلية الأزمة 
يف كربالء وبح�سور ممثل عن وزارة 
ال�سحة يف املحافظ���ة، وذلك من اأجل 
ا�ستخدامه به���ذا الوقت ال�سعب الذي 
يتطلب من���ا التكاتف ملعاجلة فريو�ش 
كورون���ا". وبدوره���ا، ثمنت اجلهات 
ال�سحية واحلكومية، املوقف الوطني 
امل�سّرف لالعب ال���دويل ال�سابق، على 
و�سع الفندق حت���ت ت�سرفهم ملحاربة 

فريو�ش كورونا اجلديد.
وكان جن���م  منتخب الع���راق ال�سابق 
باللت���زام  العراقي���ني  طال���ب   ، ق���د 
م���ن  للح���د  ال�سحي���ة  بالتعليم���ات 
انت�س���ار فريو�ش كورون���ا، يف ر�سالة 
يف  الر�سم���ي  ح�ساب���ه  عل���ى  ن�سره���ا 

"اإن�ستغرام".
وق���ال: "اأمتن���ى من اجلمي���ع اأن يعوا 

اأن ه���ذا الفايرو�ش خطري للغاية، لأنه 
ق���د يت�سب���ب باإنه���اء حي���اة الكثري من 
الأ�سخا����ش املقرب���ني لنا، لذل���ك علينا 
التقيد بتعليمات الإر�سادات ال�سحية، 

للحد من هذا الوباء العاملي".
فيم���ا ثّم���ن رئي����ش اللجن���ة الأوملبي���ة 
العراقي���ة رع���د حمودي جه���ود جميع 
خ���الل  م���ن  الريا�سي���ة  املوؤ�س�س���ات 
التزامه���ا بقرارات خلي���ة الأزمة للحد 
م���ن انت�س���ار الوب���اء العامل���ي، ال���ذي 

اجتاح العامل باأ�سره.
وق���ال حم���ودي خ���الل حمل���ة التعقيم 
التي �سهدته���ا مكاتب اللجنة الأوملبية 
اأبنائن���ا  �سالم���ة  عل���ى  "احلف���اظ 
وجتنبه���م الإ�سابة بهذا الوباء القاتل 
هو م���ن اأولوياتنا. داع���ني الله العلي 
القدير اأن يحفظ هذا البلد و�سعبه من 
هذا الفريو����ش اخلطري"، ُم�سددًا على 
�سرورة اللت���زام بجميع التوجيهات 
والتعليم���ات، الت���ي ت�سدر م���ن خلية 
الأزمة حلني الق�ساء على هذا الوباء.

حول العالم

 بعد نحو عام من طالقها 
مليون   140 ك��ّل��ف  ال���ذي 
اأ�سدرت  اإ�سرتلينيًا،  جنيهًا 
باإبقاء  اأم��رًا  اأمريكية  حمكمة 
املغنية  طالق  ت�سوية  تفا�سيل 
"�سرية".  اأدي����ل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
وانف�سلت اأديل )31 عاما( عن 
زوجها �ساميون كونيكي )45 
عامًا( يف ني�سان املا�سي، بعد 
ا�ستمرت 8 �سنوات، من  عالقة 
�سنوات،   3 ا�ستمر  زواج  بينها 
"�سفقة  على  يوقعا  مل  الزوجني  اأن  اإل 
يقبل  م��ا  ع���ادة  ال��ت��ي  الزواج"،  قبل  م��ا 
عليها امل�ساهري حلماية اأموالهم يف حالة 

الطالق.
وواف���ق���ت حم��ك��م��ة يف م��دي��ن��ة ل��و���ش 

اأدي��ل،  تقيم  حيث  الأمريكية،  اأجنلو�ش 
تفا�سيل  ب���اإب���ق���اء  امل��غ��ن��ي��ة  ط��ل��ب  ع��ل��ى 
اأن  ه��ذا  ويعني  �سرية.  الطالق  ت�سوية 
"التفا�سيل املالية اأو اخلا�سة باملبيعات 
ال��ت��ج��اري��ة  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن  اأو غ��ريه��ا 
اأما  للعامة".  متاحة  تكون  لن  اخلا�سة، 
لهم من  بد  الذين ل  لالأ�سخا�ش  بالن�سبة 
ك�سركاء  املعلومات،  ه��ذه  على  الإط��الع 
املثال،  �سبيل  على  املحامني  اأو  العمل 
على  للحفاظ  اتفاقية  على  ف�سيوقعون 
�سرية املعلومات، وفق ما ذكر موقع "ذي 

�سن" الربيطاين.
ت�ستمر  "قد  لل�سحيفة:  م�سدر  وق��ال��ت 
اإجراءات الطالق يف هوليوود ل�سنوات 
اأن  ال��وا���س��ح  م��ن  ج���دًا.  ب�سعة  وت�سبح 

اأديل و�ساميون ل يريدان ذلك".

�سركة  ومالك  موؤ�س�ش  غيت�ش  بيل  قال 
»مايكرو�سوفت«  العمالقة  الربجميات 
اإن احلياة ل ميكن اأن تعود اإىل و�سعها 
الطبيعي بالكامل اإل عندما يتوفر لقاح 
على  امل�ستجد  كورونا  فريو�ش  ملكافحة 
م�ستوى العامل. وقال غيت�ش يف مقابلة 
الإذاع���ي���ة  ن��ي��وز«  »ف��وك�����ش  �سبكة  م��ع 
العمل  اإىل  اإن هناك حاجة   ، الأمريكية  
لإنتاج  جديد  لقاح  تطوير  على  ب�سرعة 
»م��ل��ي��ارات اجل��رع��ات« يف اأ���س��رع وقت 
ممكن. واأ�ساف اأن الدول املتقدمة، مثل 
على  ق��ادرة  �ستكون  املتحدة،  الوليات 

مكافحة الفايرو�ش عاجاًل اأم اآجاًل، لكن 
وتابع  عامليًا.  هزميته  يجب  الفريو�ش 
غيت�ش: »اأن الأمور لن تعود اإىل طبيعتها 
يف  ي�سل،  لقاح  لدينا  يكون  حتى  حقًا 

العامل«،  اأنحاء  جميع  اإىل  الأ�سا�ش، 
ح�����س��ب��م��ا ن��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن���ب���اء 

غيت�ش  اأن  اإىل  ي�سار  الأملانية. 
يوم  الأم��ريك��ي��ة  احلكومة  دع��ا 
البدء  اإىل  امل��ا���س��ي  اخلمي�ش 

يف ب��ن��اء امل�����س��ان��ع لأح���دث 
الواعدة  املتطورة  اللقاحات 

ملكافحة الفايرو�ش.

عرّب حمرك البحث "غوغل" اأم�ش الثنني ، عن �سكره وامتنانه للعاملني يف املجال ال�سحي من 
"كورونا" امل�ستجد  املتوا�سلة يف مكافحة فريو�ش  اأطباء وعلماء وممر�سني، عن جهودهم 
ورعاية وعالج مر�ساه من خمتلف بقاع العامل. وغرّي "غوغل" �سعاره ال�سهري، ليتحول اإىل 
ر�سومات يقوم فيها حرف "G" باإر�سال قلب اإىل حرف "E" الذي يرمز للعاملني يف املجال 
بحث  نتائج  ت�سم  �سفحة  اإىل  امل�ستخدم  ينتقل  اجلديد،  ال�سعار  على  النقر  وعند  ال�سحي. 
عن اأخبار وموا�سيع تتناول �سكر "غوغل" ملكافحي "كورونا". كما كتب "غوغل" يف بيان 

الأ�سخا�ش  يجتمع  العامل،  حول  املجتمعات  على  التاأثري  كورونا   مر�ش  يوا�سل  "بينما  له: 
�سنطلق  القادمة،  الأ�سابيع  مدار  اأي وقت م�سى، وعلى  من  اأكرث  الآن  البع�ش  بع�سهم  مل�ساعدة 

�سل�سلة ر�سومات مبتكرة ل�سعارنا من اأجل التعرف على العديد من هوؤلء الذين يف ال�سفوف الأمامية 
ملواجهة الفايرو�ش وتكرميهم اليوم، نود اأن نقول: �سكرًا جلميع العاملني يف جمال ال�سحة العامة والباحثني 

يف املجتمع العلمي".

بحكم املحكمة.. اأديل تبقي 
تفا�سيل طالقها املليوين "�سرية"

دور الأزياء وكورونا... من �سناعة املو�سة اإىل اإنتاج املعّدات الطبية

ب��ع��د ه��ي��م��ن��ة اأزم������ة ف��اي��رو���ش 
احلياة،  مناحي  كّل  على  كورونا 
كثري  يف  العامة  احلياة  واإغ��الق 
على  ال��ط��ل��ب  ازداد  ال����دول،  م��ن 
اأنَّ دوره���ا يف  ال��ك��م��ام��ات، رغ��م 
ي��زاُل  ل  الفايرو�ش  م��ن  الوقاية 
حمّل خالف ونقا�ش بني الأطباء. 
وا�ستجابًة للحاجة العامة، قّررت 

ت�سخري  ع���ّدة  عامليَّة  اأزي���اء  دور 
البّزات  اإنتاج  اأجل  من  م�سانعها 

الطبية والكمامات. 
الإي��ط��ايل  الأزي����اء  وق���ال م�سمم 
ال�������س���ه���ري ج���ورج���ي���و اأرم������اين 
من  اجلميع"  ك��م��ا  "خائف  اإن���ه 
لكنه  امل�ستجد،  كورونا  فايرو�ش 
ق���ّرر امل��واج��ه��ة م��ن خ��الل اإن��ت��اج 

بزات طبية يف م�سانعه املكر�سة 
ذات  ويف  الفاخرة.  لل�سلع  ع��ادة 
"كري�ستيان  دار  قالت  ال�سياق، 
ال�����س��ه��رية  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ديور" 
ل����الأزي����اء ال���راق���ي���ة، الأ����س���ب���وع 
وح��دات��ه��ا  اإح����دى  اإّن  امل��ا���س��ي، 
للعاملني  كمامات  باإنتاج  ب���داأت 
م���ارك���ت  ال�������س���وب���ر  م���ت���اج���ر  يف 

وغ��ريه��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ل 
تف�سي فريو�ش  اأثناء  تعمل  تزال 
ك���ورون���ا اجل���دي���د. يف امل��ق��اب��ل، 
"�سانيل" لالأزياء  جمموعة  قالت 
اإن���ه���ا ���س��ت��ب��داأ اإن���ت���اج ك��م��ام��ات، 
الإم�����دادات  ت��ع��زي��ز  يف  لت�ساعد 
فايرو�ش  انت�سار  مع  فرن�سا  يف 
ال���ب���الد.  اأرج��������اء  ك����ورون����ا يف 

"نح�سد  بيان:  يف  �سانيل  وقالت 
ال��ي��وم...  وال�سركاء  العمل  ق��وة 
لإنتاج كمامات وقم�سان واقية". 
وكذلك �ست�ستخدم عالمتا الأزياء 
لوران"  �سان  "اإيف  ال�سهريتان، 
يف  ور�ستيهما  و"بيالن�سياغا"، 
وفق  الطبية،  الأق��ن��ع��ة  ت�سنيع 
"ذا  الأم  ���س��رك��ت��ه��م��ا  اأع��ل��ن��ت  م���ا 
اأي�سًا  متعهدة  غروب"،  كريينغ 
ب�سراء ثالثة ماليني قناع للخدمة 

ال�سحية الفرن�سية.
الإيطالية  الأزي���اء  عالمة  وقالت 
األ��ف   80 �ستنتج  اإن��ه��ا  "برادا" 
للوجه،  ق��ن��اع  اآلف  و110  ب��زة 
اإيطاليا. ويف  الطبية يف  لالأطقم 
اأند  "اإت�ش  اأفادت �سركة  ال�سويد، 
اإم" باأنها �ست�سّنع اأقنعة ومعدات 
ال�سركة  وقالت  اأخرى،  �سرورية 
الإ�سبانية  الأزي����اء  لعالمة  الأّم 
مالب�ش  �ستنتج  اإن��ه��ا  "زارا" 

واأقنعة للم�ست�سفيات. 

ال��زوج��ان  ك���ان  قليلة  اأ���س��اب��ي��ع  ق��ب��ل 
يعي�سان  بيكر  واأدري�����ان  ���س��ت��ي��وارت 
حياة هادئة يف �سحة جيدة، لكن كل 
بفايرو�ش  اإ�سابتهما  بعد  تبدل  �سيء 
اجلميلة  الق�سة  انتهت  ث��م  ك��ورون��ا، 
ق���رن ب�سكل  ن�����س��ف  ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي 

ماأ�ساوي ل ي�سدق، وخالل 6 دقائق.
اأب��دًا  واأدري���ان  �ستيوارت  ينف�سل  مل 
عا�سا  وقد  عامًا،   51 قبل  تزوجا  منذ 
بولية  بيت�ش  بوينتون  يف  م��وؤخ��رًا 
بلوغهما  ورغ��م  الأم��ريك��ي��ة،  فلوريدا 
�سن التقاعد قبل �سنوات، مل 
من  يعاين  منهما  اأي  يكن 
م�سكالت �سحية خطرية، 
منت�سف  يف  لكنهما، 
ب��ات��ا  امل���ا����س���ي،  اآذار 
حيث  باملر�ش  ي�سعران 

كورونا  فريو�ش  اأعرا�ش  اأ�سابتهما 
جنلهما  ك�����س��ف  والأح������د،  اخل���ط���ري. 
واأدري��ان  �ستيوارت  اإن  بيكر،  ب��ودي 
 6 بفارق  الآخ���ر،  تلو  ال��واح��د  توفيا، 
م�ساعفات  ج���راء  م��ن  وذل���ك  دق��ائ��ق، 
ك��وف��ي��د- 19، وك����ان ���س��ت��ي��وارت يف 
بينما  العمر،  من  وال�سبعني  الرابعة 

ت�سغره اأدريان بعامني فح�سب.
البن، املتما�سك رغم الفاجعة، اأكد يف 
اإن"  اإن  "�سي  موقع  نقلها  ت�سريحات 
خطورة اجلائحة التي و�سفتها منظمة 
الب�سرية"،  ب�"عدو  العاملية  ال�سحة 
وذلك يف مقطع فيديو متت م�ساركته 
"تويرت".كما  على  وا�سع  نطاق  على 
النا�ش على الهتمام بال�سوابط  حث 
يف  ال��ب��ق��اء  وتو�سيات  الح���رتازي���ة، 

املنزل للوقاية من الفايرو�ش.

تزوجا 50 عامًا.. واأنهى كورونا 
حياتهما يف 6 دقائق

وا�سل لعب  منتخب 
العراق ال�سابق ومدرب 

الرافدين"  "اأ�سود 
للنا�سئني احلايل، 

عماد حممد، مواقفه 
الإن�سانية ملواجهة 

ومكافحة تف�سي 
انت�سار فايرو�س كورونا 

اجلديد، الذي ي�سرب 
بالده بقوة، عقب 

ارتفاع عدد امل�سابني 
وازدياد حالت الوفاة.

بيل غيت�س: احلياة لن تعود لطبيعتها قبل توفر لقاح ل�"كورونا "

غوغل" حتتفي بالأطباء والعلماء الذين 
يكافحون كورونا 
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