
 بغداد/ املدى 

�أ�س���لوب جدي���د ب���د�أت ت�س���تخدمه 
�س���مال  د�ع����ش يف مناط���ق  بقاي���ا 
بغد�د، ل�س���ن هجم���ات على �لق���و�ت �لأمنية، 
يتمثل باملر�قبة �لطويلة للثكنات �لع�س���كرية، 

و�نتظار حلظة "�لرت�خي".
�لتنظيم،  قدرة  تر�جع  عق���ب  "�لتكتيك" جاء 

يف �لعام���ن �لأخريي���ن عل���ى تنفي���ذ هجمات 
�لع���ر�ق  نف���وذه يف  بع���د خ�س���ارة  و��س���عة، 

وت�ستت �أفر�ده و�نعز�لهم.
وخ���ال �لأ�سه���ر �ملا�سي���ة، �ساع���د ع�سكريون 
�أمريكيون يف تن�سيق �لتحركات مع �لعر�قين 

�سد خايا تابعة لد�ع�ش.
لكن من���ذ مقت���ل �لقائ���د �لع�سك���ري �لإير�ين، 
قا�س���م �سليماين وحليف���ه �لعر�قي، �أبو مهدي 
�ملهند����ش، يف بد�ي���ة كانون �لث���اين �ملا�سي، 
�لأم���ريكان  وب���د�أ  �لعملي���ات،  تل���ك  توقف���ت 

يركزون على حماية �أمن قو�تهم �لذ�تية.
ومنذ تلك �للحظة، ب���د�أت �لعمليات تت�ساعد، 
�ل���دول �لأع�س���اء يف  م���ن  م���ع �سح���ب ع���دد 
�لتحال���ف، و�إيقاف بر�م���ج �لتدريب، و�إخاء 

�لقو�ت �لأمريكية قو�تها من 6 قو�عد.
وي���رى مر�قب���ون، �إن د�ع����ش �ل���ذي تر�ج���ع 
با�ستثم���ار  �لآن  يرغ���ب   ،2017 ع���ام  بع���د 
تل���ك �لفر����ش، خ�سو�س���ًا م���ع �نت�س���ار وباء 
"كورونا"، وت�سارع �لف�سائل �مل�سلحة د�خل 

�لعر�ق.
يق���ول م�سدر �أمني يف �سمال بغد�د، ل�)�ملدى( 
�إن "د�ع�ش ي�ستمر يف حماولت تاأكيد وجوده 
ب�ست���ى �لط���رق، وموؤخرً� بد�أ بتنفي���ذ �أ�سلوب 
جدي���د". ومن���ذ �أكرث م���ن عام���ن، يحرتف ما 
تبق���ى م���ن تنظيم د�ع����ش، لعب���ة �لختباء يف 
�ملناط���ق �لوع���رة، كما ي�ستم���ر )�لتنظيم( يف 
��ستغال �أخط���اء �سيا�سي���ة وع�سكرية �سابقة 
)مل ُت�سح���ح حت���ى �لآن(، لك�س���ب �ملزي���د م���ن 

�لوقت.
�مل�س���در �لذي طل���ب عدم ن�سر ��سم���ه، �أو�سح 
�أن "�لتكتي���ك �جلدي���د يق���وم على ن�س���ر �أعد�د 
قليل���ة من د�ع�ش )م���ن 3 �ىل 5 �أفر�د( �أمام كل 
ثكنة ع�سكرية، ومر�قبتها على مد�ر 24 �ساعة 

وطو�ل �لأ�سبوع".
يهدف د�ع�ش من تل���ك �ملر�قبة، �نتظار حلظة 
منا�سب���ة للهج���وم، مثل �لرت�خ���ي �لأمني، �أو 
�س���وء �لأح���و�ل �ملناخي���ة، �أو �ساع���ات تبديل 

�لو�جبات �لع�سكرية.
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  بغداد / اف اب 

�لوفي���ات  ع���دد  ��ستم���ر�ر  م���ع 
�لناجم���ة ع���ن فريو����ش كورونا 
يف �لرتف���اع، يب���دو �أن �لإغاق ب���د�أ يوؤتي 
ثم���اره عن طري���ق �حلد م���ن �ل�سغوط على 
�لأوك�سج���ن  نفح���ة  ولك���ن  �مل�ست�سفي���ات، 
ه���ذه �لتي يحتاجها �لطاق���م �لطبي ل تعني 
�لرت�خ���ي يف مكافح���ة �جلائح���ة، وف���ق ما 

يحذر �خلرب�ء.
لقد تبخرت �لآمال �خلجولة �لتي ُعقدت يف 
�لأي���ام �لأخرية �إث���ر �نخفا�ش عدد �لوفيات 
�لناجمة عن �لفايرو�ش يف �إيطاليا وفرن�سا 
و�إ�سباني���ا بعد �أن عادت لارتفاع �بتد�ء من 

�لثنن.
غ���ري �أن موؤ�س���رً� �آخ���ر ب���د� م�سجع���ًا وه���و 
��ستقر�ر عدد �حلالت �لتي يتم �إدخالها �إىل 
�لعناية �ملرك���زة يف هذه �لبلد�ن �لأوروبية 

�لثاث���ة �لأك���رث ت�سررً�، �لأم���ر �لذي يجعل 
�حتمال بلوغ ذروة �لوباء �أكرث م�سد�قية.

وتقول �لطبيب���ة ماريا خو�سي���ه �سيري� من 
مرك���ز �لإن���ذ�ر �ل�سح���ي �لإ�سب���اين: "على 
�لرغم من وتريته �لبطيئة، بد�أنا نلحظ قدرً� 

من �لرت�ج���ع يف �ل�سغ���ط يف �مل�ست�سفيات 
ووحد�ت �لعناية �ملركزة".

ويف �إيطالي���ا، و��سل عدد مر�س���ى �لعناية 
�لثاث���اء  �لأول  �لنخفا�ساأم����ش  �ملرك���زة 
لليوم �لر�بع على �لتو�يل، مع 106 مر�سى 

�أقل يف غ�سون 24 �ساعة.
ولوحظ���ت �لديناميكية نف�سه���ا يف فرن�سا، 
حي���ث ت�ستم���ر �لزي���ادة �ل�سافي���ة يف ع���دد 
مر�س���ى �لعناي���ة �ملرك���زة يف �لتباط���وؤ، مع 
زيادة م���ن 59 مري�سًا �أم�ش �لأول �لثاثاء، 
مقاب���ل �أكرث م���ن 500 خال �أي���ام �لأ�سبوع 

�ملا�سي. 
ويق���ول �أرنو بانو����ش، �لباح���ث يف �ملركز 
�لوطن���ي لاأبح���اث �لعلمي���ة و�ملتخ�س����ش 
�أن  "يب���دو  �حلا�سوبي���ة،  �لنمذج���ة  يف 
�لإغ���اق �إىل جانب �لتدبريي���ن �لأ�سا�سين 
�لآخري���ن وهما عدم �لخت���اط �لجتماعي 
و�سلوكيات �لوقاية �ل�سحية، له تاأثري على 

تف�سي �لوباء يف �لبلد�ن �لثاثة".
وتقول كاثرين هيل، عاملة �لأوبئة �ملتقاعدة 
�لت���ي تر�جع يوميًا منحني���ات �لوباء حول 
�لع���امل: "ه���ذ� يقلل م���ن ن�سب���ة �لأ�سخا�ش 
�مل�ساب���ن بالع���دوى ولكن �لأم���ر ي�ستغرق 

بع�ش �لوقت لرنى �آثاره".
لكنه���ا حتذر م���ن �أنه "م���ا ز�ل هن���اك �أنا�ش 
ي�ساب���ون بالع���دوى" لأن فايرو�ش �سار�ش 
كوف-2 م���ا ز�ل منت�سرً�، ومن هنا �حلاجة 
�ملا�س���ة لاإبق���اء عل���ى �إج���ر�ء�ت �لحت���و�ء 
ج���ان  ويق���ول  �خل���رب�ء.  وف���ق  �ل�س���ارم، 
فر�ن�سو� دلفري�س���ي رئي�ش �ملجل�ش �لعلمي 
�لفرن�س���ي، "لأننا بد�أنا عل���ى وجه �لتحديد 
نلم����ش �أوىل �لإ�س���ار�ت �لتي ت���دل على �أن 
�لحت���و�ء بد�أ ينج���ح يجدر بن���ا �أن ن�ستمر 
يف ذل���ك". ويقول �لربوف�س���ور فانيم�ش �إن 
ب���ن �ل�سكان بالفعل "ن�سبة، مل يتم تقديرها 
بدق���ة حتى �لآن من �مل�سابن �لذين ل ميكن 
�لك�سف عنهم. يف �لو�قع، هوؤلء قلما تظهر 
عليهم �لأعر��ش �أو بالأحرى ل تظهر عليهم 
�أعر�����ش ولك���ن م���ن �ملحتم���ل �أن ي�سيب���و� 
�لآخرين ومن �ملحتمل �أن يت�سببو� بحالت 

خطرية".

العزل املنزيل ُيجني ثماره: انخفا�ض ملحوظ باأعداد م�صابي كورونا 

 بغداد / املدى

�لكردي���ة  �لق���وى  رحب���ت 
رئي����ش  برت�سي���ح  و�ل�سّني���ة 
�لكاظم���ي  م�سطف���ى  �ملخاب���ر�ت  جه���از 
لرئا�س���ة �حلكوم���ة، فيم���ا تو��سل قوى 
�سيعي���ة ح���ر�كًا لإف�س���ال مهم���ة رئي����ش 

�حلكومة �ملكلف عدنان �لزريف.
و�أ�سدر رئي�ش �إقليم كرد�ستان نيجريفان 
بارز�ين، بيانًا تلقت )�ملدى( ن�سخة منه، 
�إن "بلدنا �لعزيز يو�جه ظروفًا وحتديات 
�سعبة، تتطلب من كل �لقوى و�لأطر�ف 
�ل�سيا�سية جت���اوز خافاته���ا و�لإ�سر�ع 
يف �لإتف���اق عل���ى �آلي���ة ت�سكي���ل حكومة 
�إحتادي���ة ح�س���ب �لأ�س���ول �لد�ستوري���ة 
وعل���ى �أ�سا����ش تو�ف���ق حقيق���ي ي�سمن 
��ستق���ر�ر �حلكومة وتنفي���ذ �إلتز�ماتها، 
و�أهمها يف ه���ذه �ملرحلة �لوق���وف �أمام  

�أخطار �لتحديات و�لأزمات �ملركبة �لتي 
يو�جهها �لعر�ق".

و�أ�ساف �أن "رئا�سة �إقليم كرد�ستان توؤكد 
على �إميانها با�ستقر�ر �لعر�ق �ل�سيا�سي 
و�لأمني و�لعمل �لدوؤوب من �أجله وهذ� 
يتطل���ب ت�سكي���ل حكومة جدي���دة وبدعم 
كافة �جلهات �لوطنية، ومن هذ� �ملنطلق 
�لكاظم���ي  م�سطف���ى  برت�سي���ح  نرح���ب 
ملن�س���ب رئي����ش �ل���وزر�ء يف �حلكوم���ة 
�لإحتادي���ة م���ن قب���ل �لق���وى �ل�سيا�سية 
للمك���ون �ل�سيع���ي، وندع���و �جلميع �ىل 
دعمه لاإنتهاء م���ن مهام تكليفه وت�سكيل 

�حلكومة وباأ�سرع وقت ممكن".
يف �سياق مت�س���ل، �أعلن حتالف �لقوى، 
�أم�ش �لأربع���اء، دعمه وتاأييده ل�"تو�فق 
�لكت���ل �ل�سيا�سية �ملعني���ة" على تر�سيح 
�لكاظم���ي. وقال �لتحالف يف بيان تلقت 
)�مل���دى( ن�سخة من���ه، �إنه يوؤك���د "موقفه 

�لع���ر�ق،  ل�ستق���ر�ر  و�لد�ع���م  �لثاب���ت 
و�مل�س���ي نح���و �خلي���ار�ت �لوطنية يف 
�ل�سياق���ات  �سم���ن  �حلكوم���ة  ت�سكي���ل 
مت�سك���ه  يج���دد  �إذ  وه���و  �لد�ستوري���ة، 
باأ�س�ش �لوحدة �لوطنية �أمام �لتحديات 
�لت���ي تو�ج���ه بلدن���ا و�سعبن���ا �لعر�قي؛ 
فاإن���ه يوؤك���د يف �لوق���ت نف�س���ه �لتز�م���ه 
بوح���دة �ل�س���ف �ل�سيا�س���ي؛ م���ن �أج���ل 

جتاوز �ملرحلة �ل�سعبة و�ملخاطر �جلمة 
�لتي يع���اين منها �لبلد عل���ى �مل�ستويات 
و�لقت�سادي���ة  و�لأمني���ة  �ل�سحي���ة 
�أن  �لبي���ان،  و�أ�س���اف  و�ل�سيا�سي���ة". 
�أن يكون  "�لتحال���ف ي�س���ع باهتماماته 
�ملر�س���ح لرئا�س���ة �حلكوم���ة، �ل���ذي م���ن 
�ساأن���ه �لت�سوي���ت ل�سال���ح حكومت���ه يف 
جمل�ش �لن���و�ب، يحظى بقب���وٍل وتاأييٍد 

من ق���وى �ملك���ون �ل�سيا�سي���ة �مل�سوؤولة 
عن �لرت�سيح، و�أن يتمت���ع بالقبول على 
�مل�ستوى �لوطن���ي، وعليه يوؤكد حتالف 
�لق���وى �لعر�قية دعم���ه وتاأييده لتو�فق 
�لكت���ل �ل�سيا�سي���ة �ملعنية عل���ى تر�سيح 
م�سطف���ى �لكاظم���ي لرئا�س���ة وت�سكي���ل 

�حلكومة �جلديدة".
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 بغداد / املدى 

�أعلن���ت وز�رة �ل�سحة و�لبيئة، 
 80 ت�سجي���ل  �لربع���اء،  �أم����ش 
 24 خ���ال  كورون���ا  بفايرو����ش  �إ�ساب���ة 

�ساعة.
وذك���ر بيان للوز�رة تلق���ت )�ملدى( ن�سخة 
من���ه �أن���ه "مت فح����ش 2083 منوذج���ًا يف 
كاف���ة �ملخت���رب�ت �ملخت�س���ة خ���ال �ل� 24 
�ساع���ة �ملا�سي���ة، ومن �سمنه���ا خمترب�ت 

�إقلي���م كرد�ست���ان، وبذلك يك���ون �ملجموع 
للنم���اذج �ملفحو�س���ة من���ذ بد�ي���ة  �لكل���ي 

�لأزمة )28414( منوذجًا".
و�أ�ساف �لبيان "�سجلت خمترب�ت وز�رة 
�ل�سحة و�لبيئة له���ذ� �ليوم )�أم�ش( )80( 
ثمانن �إ�سابة يف �لعر�ق موزعة كالتايل: 
�لط���ب3،  مدين���ة  بغد�د/�لر�ساف���ة12، 
�لنجف �لأ�س���رف24، �ل�سليمانية1، �أربيل 
ق���ار11،  20، كرب���اء 3، كرك���وك 1، ذي 
�لب�س���رة 5". و�أو�س���ح �لبي���ان �أن "ع���دد 

�لوفي���ات بل���غ �أرب���ع ح���الت؛ و�ح���دة يف 
بغ���د�د- �لر�ساف���ة، و�أخ���رى يف بغ���د�د-

�لكرخ، وحالت���ان يف �لب�سرة، فيما �سجل 
79 حالة �سفاء".

و�أ�س���ارت �ل�سحة يف بيانه���ا �أن "جمموع 
جمم���وع  فيم���ا   ،1202 بل���غ  �لإ�ساب���ات 
�لوفيات بلغ 69، وحالت �ل�سفاء �رتفعت 
�ىل 452". �ىل ذل���ك، ق���ررت �للجنة �لعليا 
لل�سحة و�ل�سام���ة �لوطنية، متديد حظر 
�جل���اري،  ني�س���ان   18 لغاي���ة  �لتج���و�ل 

دين���ار  ملي���ار   600 مبل���غ  وتخ�سي����ش 
لل�سهري���ن �ملقبل���ن كمنٍح ت�سم���ل نحو 10 
ماين مو�ط���ن، فيما �أعلن رئي�ش حكومة 
ت�سري���ف �لأعمال عادل عبد �ملهدي �لتربع 
مبرتبه �ل�سهري ل�سندوق �لتكافل �خلريي. 
وقال �ملكتب �لإعامي لعبد �ملهدي، رئي�ش 
�للجن���ة، يف بي���ان، تلقت )�مل���دى( ن�سخة 
منه  �إن "�للجن���ة �لعليا لل�سحة و�ل�سامة 
�لوطنية عقدت �جتماعها �لثالث وناق�ست 
�لو�سع �ل�سحي وجه���ود مكافحة جائحة 

�لقت�سادي���ة  �لآث���ار  ومعاجل���ة  كورون���ا 
حلظ���ر �لتج���و�ل عل���ى عم���وم �ملو�طن���ن 
و�لقط���اع �خلا�ش و�لك�َسبة، ولتخ�سي�ش 
مبال���غ مالي���ة لدعمه���م ول�سم���ان ��ستقر�ر 
�ل�س���وق و�أ�سعار �مل���و�د �لغذ�ئية و�ل�سلع 
�إع���ادة  مو�س���وع  وبح���ث  و�خلدم���ات، 
�ملو�طن���ن �لعر�قين �لعالقن يف �خلارج 
�لذي���ن يو�جه���ون ظروفًا �سعب���ة و�إيجاد 
�س���وء  لإ�ستقباله���م، يف  منا�سب���ة  �أماك���ن 

�ملقرتحات �ملقّدمة بهذ� �خل�سو�ش".

ك����ورون����ا ب����ف����اي����رو�����ض  ج�����دي�����دة  اإ�����ص����اب����ة   80 ال�������ص���ح���ة: 

 بغداد / املدى

�أف���اد �سحيفة �ملونيتور �لأمريكي���ة، باأن �ملرجع �لدين���ي �لأعلى علي 
�ل�سي�ست���اين رف����ش مقابل���ة قائد فيل���ق �لقد����ش �لإي���ر�ين �إ�سماعيل 
ق���ا�آين �لذي ز�ر �لعر�ق �لأ�سب���وع �ملا�سي، و�أثارت زيارته ج���دًل على �ل�ساحة 
�ل�سيا�سي���ة �ملحلي���ة. و�أو�سحت �ل�سحيف���ة �أن زيارته "كان���ت حماولة لتوحيد 
�لق���وى �ل�سيعي���ة يف تر�سيح رئي����ش وزر�ء جديد، تكون له عاق���ات وثيقة مع 
�إير�ن، و�سط جهود غري مثمرة للمكلف عدنان �لزريف، لت�سكيل حكومة"، مبينة 

�أن "�لزريف يو�جه حاليًا معار�سة من �لأغلبية �لربملانية �ل�سيعية".
وتابع���ت �ل�سحيفة يف تقريرها �أن "ق���ا�آين ف�سل يف توحيد �لف�سائل �ل�سيعية، 
على عك�ش �سلفه قا�سم �سليماين، �لذي جمع �لقو�ت �ل�سيعية معًا لتحقيق �أهد�ف 
�إي���ر�ن"، مو�سحًا �أن "قا�آين مل يف�سل يف توحي���د �لقادة �لعر�قين فح�سب، بل 
لق���ي �أي�سًا �إد�ن���ة و�نتقاد�ت". ونقل �لتقرير عن م�س���در ديني كبري يف �لنجف 
قول���ه �إن "مكتب علي �ل�سي�ستاين رف�ش طلب قا�آين لعقد �جتماع، وعاوة على 
ذل���ك �ألغى رجل �لدين �ل�سيع���ي مقتدى �ل�سدر �جتماعًا مق���ررً� �سلفًا مع قا�آين، 
وذكر يف ر�سالة مكتوبة �إىل قا�آين، �سّلمها �مل�ست�سار �لع�سكري لل�سدر �أبو دعاء 

�لعي�ساوي، �أنه يجب �أل يكون هناك تدخل �أجنبي يف �سوؤون �لعر�ق".
و�أ�س���ار �لتقرير �إىل �أن "�لقائ���د �لير�ين مل يلتق بال�سيا�سي���ن �ل�سّنة �أو �لكرد 
خال زيارته"، م�سريً� �إىل �أنه "بخاف �سليماين، لي�ست لديه عاقات �أو رو�بط 
�سخ�سية بن �ل�سيا�سين �لعر�قين خارج �لدو�ئر �ل�سيعية ويف �لو�قع، يفتقر 
ق���ا�آين �إىل �لعدي���د من �ل�سفات �حلا�سم���ة �لازمة لقيادة �لق���و�ت �لإير�نية يف 
�لع���امل �لعرب���ي، عل���ى عك����ش �سليماين، وه���و ل يتح���دث �لعربي���ة ويفتقر �إىل 
�لكاريزم���ا، وبغ�ش �لنظر عن ذلك، فاإن رحلة ق���ا�آين �لأخرية �إىل �لعر�ق ت�سري 

�إىل �أن قوة �لقد�ش ل تز�ل تاحق ملف �لعر�ق".
 التفا�صيل �ص3 

املونيتور: ال�صي�صتاين 
وال�صدر اأف�صال خطة 

قااآين يف العراق

اأمريكان: اأي ان�صحاب من العراق 
ي�صب يف م�صلحة اإيران

 ترجمة / حامد احمد     

�قرتحت �لوليات �ملتحدة �إجر�ء حو�ر �سرت�تيجي ملر�جعة دورها يف 
�لع����ر�ق �قت�ساديًا و�أمنيًا، وذلك بعد �أ�سه����ر من ت�سويت �لربملان على 
�ن�سحاب قو�ت �لتحالف، �لتي ��ستهدفت ب�سكل متكرر بهجمات �ساروخية تنفذها 
جماميع م�سلحة. وقال وزي����ر �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو، يف ت�سريحات 
�سحفي����ة �أم�ش �لأول �لثاثاء: "جمي����ع �لق�سايا �ل�سرت�تيجية بن بلدينا �ستكون 
مطروح����ة بجدول �لأعم����ال، ب�سمنها م�ستقبل تو�جد �لق����و�ت �لمريكية يف ذلك 
�لبل����د وم����ا هو �ل�سبيل �لأف�سل يف دعم عر�ق م�ستق����ل ذي �سيادة". وقال بومبيو 
�إن ثال����ث �أك����رب م�س����وؤول يف وز�رة �خلارجية وهو �لدبلوما�س����ي �ملخ�سرم ديفد 
هي����ل، �سيت����وىل زمام �ملباحث����ات �ل�سرت�تيجية يف �سهر حزي����ر�ن، م�سريً� �ىل �أن 
ه����ذ� �لأم����ر يهدف �ىل دعم �لعر�ق، �لذي يعاين من هب����وط �أ�سعار �لنفط وي�سعى 
�ىل كب����ح �أي ظه����ور جديد لتنظيم د�ع�ش وهزميته . و�أ�س����اف بومبيو قائًا "من 
�ملهم جدً� �أن تعمل بغد�د وو��سنطن �سوية ملنع ح�سول �أي تر�جع يف �ملكت�سبات 
�لت����ي حققناها يف جهودنا لإحلاق �لهزمي����ة بد�ع�ش وحتقيق �ل�ستقر�ر يف �لبلد 
." وج����اء �إعان بومبيو بعد ت�سري����ح �أدىل به �لأحد رئي�ش وزر�ء �لعر�ق �ملكلف 
عدن����ان �لزريف، ع����رب لقاء تلفزيوين قال فيه باأن �لولي����ات �ملتحدة قد تعهدت �أن 
ن�س����ف قو�تها �لبالغ عدده����ا 5،200 جندي �ستغادر �لباد قب����ل نهاية هذ� �لعام. 
و�دع����ى �ل����زريف �إنه حت����دث مع ممثلي �لتحال����ف �لدويل �سد د�ع�����ش، وطلب من 

�سفري �لوليات �ملتحدة يف �لعر�ق �أن "ي�سع جدوًل زمنيًا لان�سحاب ".
 التفا�صيل �ص2 

تكتيك جديد لداع�ض: مراقبة 
الثكنات الع�صكرية واقتنا�ض 

حلظة الرتاخي الأمني

القانونية الربملانية حتّذر من ثغرات 3
حمتملة مب�صروع العفو اخلا�ص

كورونا يوِقف تاأّلق محترفينا في 5
الدوري الكويتي

هادي عزيز علي يكتب: 
كورونا تعبث باأحكام 

العقود اأي�صًا

لوؤي خزعل جرب يكتب: 
كورونا واأزمة العقل 

الالِعلمي!
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قرارات اللجنة العليا لل�صحة: متديد للحظر وتخ�صي�ص منٍح لـ10 ماليني مواطن



 بغداد/ املدى 

�أ�س����لوب جديد ب����د�أت ت�س����تخدمه بقايا 
د�ع�����ش يف مناطق �س����مال بغد�د، ل�س����ن 
هجم����ات على �لق����و�ت �لأمني����ة، يتمثل 
باملر�قبة �لطويلة للثكنات �لع�س����كرية، 

و�نتظار حلظة "�لرت�خي".
"�لتكتي����ك" ج����اء عق����ب تر�ج����ع ق����درة 
�لتنظي����م، يف �لعام����ن �لأخريي����ن على 
تنفي����ذ هجم����ات و��س����عة، بعد خ�س����ارة 
�أف����ر�ده  وت�س����تت  �لع����ر�ق  يف  نف����وذه 
و�نعز�له����م. وخ����ال �لأ�سه����ر �ملا�سية، 
�ساعد ع�سكريون �أمريكيون يف تن�سيق 
�لتح����ركات م����ع �لعر�قي����ن �س����د خايا 

تابعة لد�ع�ش.
�لع�سك����ري  �لقائ����د  مقت����ل  من����ذ  لك����ن 
وحليف����ه  �سليم����اين  قا�س����م  �لإي����ر�ين، 
يف  �ملهند�����ش،  مه����دي  �أب����و  �لعر�ق����ي، 
بد�ي����ة كان����ون �لثاين �ملا�س����ي، توقفت 
تلك �لعمليات، وبد�أ �لأمريكان يركزون 

على حماية �أمن قو�تهم �لذ�تية.
ومن����ذ تل����ك �للحظ����ة، ب����د�أت �لعملي����ات 
تت�ساع����د، م����ع �سح����ب ع����دد م����ن �لدول 
�لأع�س����اء يف �لتحالف، و�إيقاف بر�مج 
�لتدري����ب، و�إخ����اء �لق����و�ت �لأمريكية 

قو�تها من 6 قو�عد.
ويرى مر�قبون، �إن د�ع�ش �لذي تر�جع 
بع����د عام 2017، يرغ����ب �لآن با�ستثمار 
تل����ك �لفر�����ش، خ�سو�س����ًا م����ع �نت�س����ار 
وب����اء "كورون����ا"، وت�س����ارع �لف�سائل 

�مل�سلحة د�خل �لعر�ق.
يق����ول م�سدر �أمن����ي يف �سم����ال بغد�د، 
يف  ي�ستم����ر  "د�ع�����ش  �إن  ل�)�مل����دى( 
حماولت تاأكيد وجوده ب�ستى �لطرق، 

وموؤخرً� بد�أ بتنفيذ �أ�سلوب جديد".
ومن����ذ �أكرث من عامن، يحرتف ما تبقى 
م����ن تنظيم د�ع�����ش، لعب����ة �لختباء يف 
�ملناطق �لوعرة، كما ي�ستمر )�لتنظيم( 
يف ��ستغال �أخطاء �سيا�سية وع�سكرية 

�سابق����ة )مل ُت�سحح حت����ى �لآن(، لك�سب 
�ملزي����د من �لوق����ت. �مل�س����در �لذي طلب 
ع����دم ن�سر ��سم����ه، �أو�س����ح �أن "�لتكتيك 
�جلدي����د يق����وم على ن�س����ر �أع����د�د قليلة 
م����ن د�ع�ش )من 3 �ىل 5 �أفر�د( �أمام كل 
ثكنة ع�سكرية، ومر�قبتها على مد�ر 24 
�ساعة وطو�ل �لأ�سبوع". يهدف د�ع�ش 
م����ن تلك �ملر�قبة، �نتظار حلظة منا�سبة 
للهجوم، مثل �لرت�خي �لأمني، �أو �سوء 

�لأح����و�ل �ملناخي����ة، �أو �ساع����ات تبديل 
�لو�جبات �لع�سكرية.

و�أم�����ش، �أعلن����ت جه����ات �أمني����ة كردية، 
ع����ن مقت����ل ع�سكري����ن �ثن����ن يف قو�ت 
�لبي�سمرك����ة، يف قري����ة كوجلو)منطقة 
كرمي����ان(، �سم����ال خانف����ن، وه����ي م����ن 
�ملناطق �لتي تعرف ب�"�ملتنازع عليها".

و�طلع����ت )�مل����دى( على مقط����ع فيديو، 
يو�س����ح حلظ����ة �لهج����وم، عل����ى �لقرية 

�لربع����اء،  فجر�أم�����ش  يف  نف����ذ  �ل����ذي 
حي����ث كان����ت ��ستب����اكات �سدي����دة ب����ن 
قالت  �لتي  "�لبي�سمرك����ة" و�ملهاجمن، 
�مل�س����ادر �لكردية باأنه����م تابعن لتنظيم 
د�ع�����ش. وبح�س����ب �مل�س����ادر، �أن قو�ت 
�أمني����ة كردية، ر�سدت حت����ركات د�ع�ش 
ع����ر كام����ري�ت �ملر�قب����ة ما دف����ع قو�ت 
�لتقدم  "�لأ�ساي�����ش و�لبي�سمرك����ة" �إىل 

و�لت�سدي لعنا�سر �لتنظيم.

لكن قب����ل و�سول �لقو�ت، ق����ام قنا�سو 
�لتنظيم، با�ستهد�ف مقاتلي �لبي�سمركة 
م����ا �أ�سف����ر ع����ن "��ست�سه����اد �ثن����ن م����ن 
بي�سمركة �للو�ء �خلام�ش من �سهرزور 

دون وجود جرحى".
وتقع "كوجلو" �سم����ن منطقة �ساخنة، 
حي����ث �س����ن تنظي����م "د�ع�����ش" يف تل����ك 
�لنو�حي ع�سرت �لهجمات يف �لعامين 

�ملا�سين.

هل انتهى داع�ش؟ 
يف �أو�خ����ر 2019، �س����ن د�ع�ش هجومًا 
على "كوجلو" �أي�س����ًا، و�أ�سفر �لهجوم 
عن مقت����ل 3 عنا�سر م����ن "�لبي�سمركة" 

وجرح �ثنن �آخرين.
وق����ال رئي�ش �إقليم كرد�ستان نيجريفان 
ب����ارز�ين، عق����ب �لهج����وم �ل����ذي حدث 
بالقرب من خانقن، �إن����ه "يثبت حقيقة 
�أن د�ع�ش مل ينتِه ول يز�ل ميثل تهديدً� 

لاأم����ن و�ل�ستق����ر�ر، و�أن �حل����رب يف 
�سبي����ل �لق�س����اء عل����ى ع����دو �لإن�ساني����ة 

�لعنيد هذ� ماز�لت م�ستمرة".
ويقدر وج����ود نحو 100 م�سلح تابعن 
للتنظي����م يف مناط����ق قريبة م����ن ق�ساء 

خانقن، �سرقي دياىل.
وي�ستثم����ر د�ع�����ش �لف����ر�غ �لأمن����ي يف 
بع�����ش �ملناطق �لذي ح�سل بعد �أحد�ث 
ت�سرين �لأول 2017، �لذي �عقب �إعان 
كرد�ست����ان قب����ل �أكرث من عام����ن عامن 

��ستفتاء تقرير �مل�سري.
 – خانق����ن  يف  �لأور�ق  وتختل����ط 
�لق�س����اء �ملتن����ازع علي����ه ب����ن كرد�ستان 
وبغ����د�د- ب����ن هجم����ات �لتنظيم وبن 
�أعم����ال �نتقامية و�سل ع����دد �سحاياها 
�ىل �ملئ����ات. وتقع خانقن قرب �حلدود 
بع�����ش  وتط����ل  �لإير�ني����ة  �لعر�قي����ة- 
�أجز�ئها على جبال حمرين ذ�ت �لطبيعة 
�جلغر�في����ة �ملتعّرج����ة و�لت����ي �ساعدت 
د�ع�ش عل����ى �لختب����اء. وبح�سب ز�هد 
�لدل����وي، �مل�سوؤول �ل�ساب����ق يف �سرقي 
ديايل،�لذي قال يف حديث ل�)�ملدى(، �إن 
�لبي�سمركة من خانقن ترك  "�ن�سحاب 
فر�غًا كب����ريً� ��ستغله د�ع�ش". و�أ�سارت 
ق����وى كردية �لعام �ملا�س����ي، �ىل وجود 
�لك����رد"  �ملو�طن����ن  بح����ق  "�نته����اكات 
يف �ملناط����ق �ملتن����ازع عليها، م����ن بينها 
خانق����ن. وذكرت تلك �لقوى يف موؤمتر 
�سحفي عقدت����ه يف �لرملان �آن����ذ�ك، �أن 
"�أق�سي����ة خانق����ن وجل����ولء ومن����ديل 
�ل����وزر�ء  رئا�س����ة  لتو�سي����ات  تخ�س����ع 
لتنفي����ذ �مل����ادة 140، لكن وبع����د �أحد�ث 
16 ت�سري����ن �لأول 2017 مت �لتعام����ل 
م����ع �أبناء تلك �ملناطق وفق مبد�أ �لغالب 
و�ملغل����وب". و�أكدت �لكت����ل يف �ملوؤمتر 
�ألفي عائلة كردية من  �أكرث من  "هجرة 
خانقن وجل����ولء و�ل�سعدية وقرة تبة 
ومن����ديل باجتاه �إقليم كرد�ستان ب�سبب 

تلقيهم تهديد�ت �أمنية".
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التنظيم ي�ستغل �سراع 
الف�سائل الم�سلحة 
واأزمة ك�رونا 

داع�ش ينفذ "تكتيكًا جديدًا": مراقبة الثكنات الع�سكرية 
واقتنا�ش حلظة الرتاخي الأمني

قوة من 
البي�شمركة 
يف جلوالء ... 
ار�شيف

 بغداد / المدى

�ل����وزر�ء  رئي�����ش  مهم����ة  �أن  يب����دو 
�لمكل����ف عدن����ان �لزرف����ي �أ�سبح����ت 
معق����دة ف����ي ظ����ل �لتحفظ����ات �لت����ي 
و�سعته����ا خم�����ش كت����ل �سيعية على 
تولي����ه رئا�سة �لحكوم����ة، �إذ ماز�لت 
ه����ذه  بي����ن  قائم����ة  �لمفاو�س����ات 
�لأط����ر�ف �لت����ي تح����اول �لتو�س����ل 
�إل����ى �تفاق يق�سي بتكليف م�سطفى 

�لكاظمي بت�سكيل �لحكومة.
لكن �أو�ساطًا برلمانية توقعت �أن كا 
�لمر�سحين �لمتناف�سين لن ُيمرر�ن 
ف����ي �لبرلم����ان، عازي����ة �سب����ب ذل����ك 
�إلى رغب����ة غالبية �لكت����ل و�لأحز�ب 
�لإبق����اء على رئي�ش مجل�ش �لوزر�ء 
�لم�ستقي����ل عادل عب����د �لمهدي حتى 

�نتهاء �لدورة �لبرلمانية �لحالية.
ويقول محمد �لعبد ربه، �لقيادي في 
�ئتاف �لن�سر ل�)�لمدى( �إن �لزرفي 
�أكم����ل ت�سكي����ل كابينت����ه �لحكومية، 
وبرنامج����ه �ل����وز�ري وينتظ����ر م����ا 
�لق����وى  �جتماع����ات  �إلي����ه  �ست����وؤول 
�ل�سيعي����ة �لجارية حالي����ًا للبت بين 

ف�سح �لمجال له �أو للكاظمي".
وف����ي تحرك مفاج����ئ �سّم����ت خم�ش 
كتل �سيعية رئي�ش جهاز �لمخابر�ت 
له����ا  مر�سح����ًا  �لكاظم����ي  م�سطف����ى 
رئي�����ش  �إل����ى  تر�سيح����ه  وقّدم����ت 
�لجمهوري����ة بره����م �سالح م����ن �أجل 
تكليفه ب����دًل عن �لزرف����ي �لذي كّلف 
ف����ي �ل�ساد�����ش ع�سر م����ن �سه����ر �آذ�ر 

�لما�سي.
وينّوه �لعبد ربه �أن "�لكاظمي لغاية 
هذه �للحظة لم يتمكن من �لح�سول 
�لق����وى  غالبي����ة  م����ن  �إجم����اع  عل����ى 
�ل�سيعية وكذل����ك �لحال ينطبق على 
�لزرفي"، موؤكدً� �أن "�لأمور ماز�لت 
مح�س����ورة بين �لزرف����ي و�لكاظمي 

�سيح�س����م  �لمو�س����وع  ه����ذ�  و�إن 
�لأ�سبوع �لقادم".

�أن  �ل�ساب����ق  �لنائ����ب  ويتاب����ع 
�ستب����ت  �لجاري����ة  "�لح����و�ر�ت 
خ����ال �لأي����ام �لمقبل����ة ف����ي �إمكانية 
تمري����ر حكوم����ة �لزرف����ي بالأغلبية 
�ل�سيا�سي����ة �أو تكلي����ف رئي�ش جهاز 
�لكاظم����ي  م�سطف����ى  �لمخاب����ر�ت 
بت�سكي����ل �لحكوم����ة"، لفت����ًا �إلى �أن 
"�لمفاو�سات مح�سورة بين �لقوى 
�ل�سيعي����ة )�لفت����ح، دول����ة �لقان����ون، 
�لحكمة، �لن�سر، �سائرون( ورئي�ش 

�لجمهورية".
و��ست����رط رئي�����ش �ل����وزر�ء �لمكلف 
عدنان �لزرفي عل����ى �لكتل �ل�سيعية 
�أن يوّق����ع زعماوؤه����ا وثيق����ة تر�سيح 
رئي�����ش جهاز �لمخاب����ر�ت م�سطفى 
�لكاظم����ي لت�سكي����ل �لحكوم����ة ب����دًل 
عن����ه، كي يتق����دم ه����و باعت����ذ�ر �إلى 
رئي�����ش �لجمهورية برهم �سالح عن 

�ل�ستمر�ر في مهامه.

وتج����ري كت����ٌل �سيعي����ة متنف����ذة في 
مقدمتها تحالف �لفتح �سغوطًا على 
رئي�����ش �لحكوم����ة �لمكل����ف ل�سحب 
كابينت����ه  تقدي����م  وع����دم  تر�سيح����ه 
�لوز�ري����ة �لمقترح����ة �ل����ى �لبرلمان 
بعدم����ا �أر�س����ل ف����ي بد�ي����ة �لأ�سبوع 
�لجاري برنامجه �لحكومي مطالبًا 
رئا�سة �لمجل�ش بتحديد موعد لعقد 
جل�س����ة �لنيابي����ة �لمخ�س�س����ة لمنح 

�لثقة لحكومته.
ويكمل �لنائب �ل�سابق عن محافظة 
نينوى حديث����ه بالق����ول �إن "رئي�ش 
�لجمهورية رف�ش �لتعامل مع ممثلي 
�لكتل �ل�سيا�سي����ة و��سترط م�ساركة 
�لجتماع����ات  ف����ي  �لكت����ل  روؤ�س����اء 
�لقائمة مع �ن�سحاب عدد من ممثلي 
�لكتل �ل�سيا�سي����ة �لذين وقعو� على 

تكليف �لزرفي".
ويتوقع �لعبد رب����ه �أن "تنتهي هذه 
�لمفاو�س����ات بالتفاق عل����ى تكليف 
�لعتر��س����ات  ب�سب����ب  �لكاظم����ي 

�ل�سيا�سية على تكليف �لزرفي �لتي 
ربما قد تخلق ج����وً� م�سحونًا د�خل 
�لبي����ت �ل�سيعي"، د�عي����ًا "�لكاظمي 
�إلى �أخذ �سمانات )�سمانات تم�ّسك( 
م����ن �لكتل لتمري����ر حكومته كون �أن 
�أغلب �لكتل �ل�سيا�سية غير م�سمونة 

في مو�قفها".
من جهته، يرى �لنائب با�سم خ�سان 
)لم ي����رّدد �ليمي����ن �لد�ستورية بعد( 
�إن "ورق����ة �لرزف����ي �نته����ت ولم يعد 
باإمكان����ه تمري����ر حكومت����ه ف����ي ظل 
�لتحفظ����ات و�لتقاطع����ات �لحا�سلة 
بي����ن �لقوى �ل�سيعي����ة، ف�سًا عن �أن 

�لكاظمي �أي�سًا لن يمر".
وكّل����ف رئي�����ش �لجمهوري����ة بره����م 
�سال����ح رئي�ش كتلة �ئت����اف �لن�سر 
عدن����ان �لزرف����ي بت�سكي����ل �لحكومة 
ف����ي �ل�ساد�����ش ع�سر م����ن �سه����ر �آذ�ر 
�لما�س����ي مما وّلد ردة فعل لدى كتل 
ف����ي تحالف �لبن����اء و�لت����ي �عتبرت 

�لتكليف غير د�ستوري.

ويتاب����ع خ�سان �لنائب ع����ن �لحركة 
م����ع  حديث����ه  �لوطني����ة  �لمدني����ة 
ل����دى  "هن����اك قناع����ة  �إن  )�لم����دى(  
غالبي����ة �لكت����ل �لأح����ز�ب �ل�سيا�سية 
�أن �لح����ل �لأ�سهل يكمن ف����ي �لبقاء 
عل����ى حكوم����ة ع����ادل عب����د �لمه����دي 
�لبرلماني����ة  �ل����دورة  �نته����اء  حت����ى 
�لحالية"، لفتًا �إلى �أن "�لنق�سامات 
على تكلي����ف �لزرفي �ستنعك�ش على 
تكلي����ف �لكاظم����ي و�ستتعام����ل معه 
بالمثل، �إ�سافة �إلى ذلك �لنق�سامات 
عل����ى توزي����ع �ل����وز�ر�ت �أ�سبح����ت 

معقدة بعد �ختاف  �لتو�زنات".
ويلفت خ�سان �إلى �أن "عقد �لجل�سة 
لتمري����ر �أية حكومة �أم����ر في منتهى 
ف����ي ظ����ل تف�س����ي وب����اء  �ل�سعوب����ة 
كورون����ا وحظ����ر �لتج����و�ل وتوقف 
حرك����ة �لطي����ر�ن �لمدني ف����ي جميع 
"هن����اك  �أن  م�سيف����ا  �لمط����ار�ت"، 
�لكثي����ر من �لنو�ب غي����رو� مو�قفهم 

وتر�جعو� عن دعم �لزرفي".

اأطراف برملانية نافذة تريد الإبقاء على رئي�ش 
احلكومة امل�ستقيل    ترجمة / حامد احمد     

اقترحت ال�اليات المتحدة اإجراء 
ح�ار �ستراتيجي لمراجعة دورها في 

العراق اقت�ساديًا واأمنيًا، وذلك بعد 
اأ�سهر من ت�س�يت البرلمان على ان�سحاب 

ق�ات التحالف، التي ا�ستهدفت ب�سكل 
متكرر بهجمات �ساروخية تنفذها 

مجاميع م�سلحة.

وق����ال وزي����ر �لخارجي����ة �لأميرك����ي ماي����ك بومبي����و، ف����ي 
ت�سريحات �سحفية �أم�ش �لأول �لثاثاء: "جميع �لق�سايا 
�ل�ستر�تيجي����ة بي����ن بلدين����ا �ستك����ون مطروح����ة بج����دول 
�لأعم����ال، ب�سمنه����ا م�ستقبل تو�جد �لق����و�ت �لميركية في 
ذل����ك �لبلد وما ه����و �ل�سبيل �لأف�سل في دع����م عر�ق م�ستقل 
ذي �سي����ادة". وق����ال بومبي����و �إن ثال����ث �أكب����ر م�س����وؤول في 
وز�رة �لخارجي����ة وهو �لدبلوما�سي �لمخ�سرم ديفد هيل، 
�سيتولى زمام �لمباحثات �ل�ستر�تيجية في �سهر حزير�ن، 
م�سي����رً� �ل����ى �أن ه����ذ� �لأمر يهدف �ل����ى دعم �لع����ر�ق، �لذي 
يعاني من هبوط �أ�سعار �لنفط وي�سعى �لى كبح �أي ظهور 

جديد لتنظيم د�ع�ش وهزيمته .
و�أ�س����اف بومبي����و قائ����ًا "من �لمهم ج����دً� �أن تعم����ل بغد�د 
وو��سنط����ن �سوية لمنع ح�سول �أي تر�جع في �لمكت�سبات 
�لت����ي حققناه����ا ف����ي جهودن����ا لإلح����اق �لهزيم����ة بد�ع�����ش 
وتحقي����ق �ل�ستق����ر�ر ف����ي �لبل����د ." وج����اء �إع����ان بومبيو 
بع����د ت�سريح �أدلى به �لأحد رئي�����ش وزر�ء �لعر�ق �لمكلف 
عدن����ان �لزرفي، عبر لقاء تلفزيوني ق����ال فيه باأن �لوليات 
�لمتحدة ق����د تعهدت �أن ن�سف قو�تها �لبالغ عددها 5،200 

جندي �ستغادر �لباد قبل نهاية هذ� �لعام .
و�دع����ى �لزرفي �إنه تحدث مع ممثلي �لتحالف �لدولي �سد 
د�ع�����ش، وطلب م����ن �سفير �لولي����ات �لمتحدة ف����ي �لعر�ق 
�أن "ي�س����ع جدوًل زمنيًا لان�سح����اب ."وقال �لزرفي خال 
�لمقابلة �لتلفزيونية "ل نريد جي�سًا �أجنبيًا في �لعر�ق ."

وف����ي رده عل����ى تعليق����ات �لزرف����ي ق����ال م�س����وؤول �أميركي 
للفاينن�س����ال تايمز "ذلك �سي�ستغرق وقتا بالن�سبة للطرفين 
في تهيئ����ة �ل�ستعد�د�ت للح����و�ر �ل�ستر�تيج����ي �لمقترح، 
ونح����ن ناأمل �أن يكون �لعر�ق قد �س����ّكل حكومة جديدة في 

حينها عند �ل�سروع بهذه �لمفاو�سات".
متح����دث عن �لتحالف �لدولي قال �إن �لتحالف ل يعلق على 
ق�ساي����ا تتعلق باأمور دبلوما�سي����ة. ولكن محللون يقولون 

�إن����ه م����ن �لمحتم����ل �أن ت�ستم����ل �لمفاو�سات عل����ى تقلي�ش 
�لق����و�ت . عبا�����ش كاظ����م، محلل ل����دى �لمجل�����ش �لأطل�سي 
للدر��س����ات يق����ول "�عتقد �أن �أي مفاو�س����ات من �لموؤكد �أن 
ت�ستم����ل بع�ش �إجر�ء�ت �سحب �لقو�ت، و�إل فاإن �لف�سائل 
�لم�سلح����ة �ست�ستمر با�ستخد�م �أ�سالي����ب �لعنف وتت�سرف 
كجهة مخربة ." وزير �لخارجية محمد علي �لحكيم، رحب 
يوم �لأحد بالخطوة �لميركية لإعادة �لتفاو�ش بالعاقات 
بي����ن �لبلدي����ن. نقلت �لولي����ات �لمتح����دة موؤخ����رً� للعر�ق 
منظوم����ات �سو�ري����خ �لدفاع �لج����وي باتري����وت، لتوفير 
دفاع����ات �أف�س����ل لقو�تها. وقامت �أي�س����ًا ب�سحب قو�تها من 
قو�عد �سغيرة في مناطق مختلفة من �لبلد خال هذ� �لعام 
وذل����ك في �أعقاب تعر�سها لع�س����ر�ت �لهجمات �ل�ساروخية 
م����ن قب����ل جماع����ات م�سلح����ة �أدت �إحد�ه����ا لمقت����ل جنديين 
�أميركيي����ن �ل�سه����ر �لما�سي. ف����ي حين عم����دت دول �أخرى 
ف����ي �لتحالف �لدول����ي، بينها فرن�س����ا و�لمملك����ة �لمتحدة، 
�ل����ى �إج����اء ق�سم كبير م����ن قو�ته����ا خوفًا م����ن تف�سي وباء 
كورون����ا. م�سوؤولون �أميركيون يرون في �لمكلف �لزرفي، 
�ل����ذي �أمامه �أقل من �أ�سبوعين فق����ط لت�سكيل حكومة، على 
�أن����ه يمثل خي����ارً� جيدً� للقيادة لأن لدي����ه تاريخًا طويًا مع 
و��سنط����ن. وكان ُينٌظر �إليه في �لبد�ية على �أنه قليل �لحظ 
بالح�سول على �لأ�سو�ت �لمطلوب����ة في �لبرلمان ل�سمان 
تمري����ر كابينت����ه، ولك����ن و��سنط����ن ت����رى �لآن �أن فر�س����ه 
بت�سكي����ل �لحكومة �أ�سبحت �أقوى من خال موقفه �لحازم 
تج����اه �لتو�ج����د �لأميرك����ي ف����ي �لع����ر�ق . مع ذل����ك، ترجح 
تقاري����ر محلية �أخرى م����ن �أن مناوئي �لزرفي من �لأحز�ب 
�ل�سيعي����ة ق����د �تفق����و� على مر�س����ح �آخر وه����و رئي�ش جهاز 
�لمخاب����ر�ت م�سطفى �لكاظمي . هذ� م����ن �ساأنه �أن يقو�ش 
جهود �لزرف����ي ب�سدة . وبينما ي����رى م�سوؤولون �إير�نيون 
في �لزرفي على �أنه خيار مقّرب من �لأميركان، فاإن �لزرفي 
ق����د دعا موؤخ����رً� لتقديم دعم �إن�ساني لطه����ر�ن وهي تو�جه 

تف�سي وباء كورونا �لذي طال ق�سمًا من �أع�ساء قيادتها .
وكان �لرئي�����ش �لأميركي دونال����د تر�مب قد تعهد في مّر�ت 
متكررة ب�سحب �لقو�ت �لأميركية �لمتو�جدة حول �لعالم، 
رغم �أن �لمت�سددين ف����ي �لإد�رة �لأميركية �سد �إير�ن لي�ش 

لديهم رغبة بترك �لنفوذ لطهر�ن في �لعر�ق.
بهن����ام بن طاليبلو، من موؤ�س�سة �لدفاع عن �لديمقر�طيات، 
وه����ي موؤ�س�س����ة بحثية ف����ي و��سنط����ن تريد م����ن �لوليات 
�لمتح����دة �أن تتخ����ذ نهج����ًا �سلب����ًا �سد �إي����ر�ن. يق����ول "�أي 
تقلي�س����ات �أخ����رى للق����و�ت �لأميركية في �لع����ر�ق ل تخدم 

�سوى �لم�سالح �لإير�نية في �لبلد. نقطة ر�أ�ش �ل�سطر."
عن: فاينن�سال تايمز البريطانية

اأمريكان: اأي ان�سحاب من العراق ي�سب 
يف م�سلحة اإيران

ق�ى �سيا�سية تطلب "�سمانات تم�ّسك" من مقترحي الكاظمي

لقاء الزريف مع وزير املالية فوؤاد ح�شني اأم�س



 بغداد / المدى

حّذر ع�ضو اللجنة القانونية 
ح�ضين العقابي، اأم�س االربعاء، 

من ثغرات محتملة في م�ضروع 
العفو الخا�س قد ت�ضمح باإطالق 

�ضراح بع�س االإرهابيين ورموز 
الف�ضاد. وقال العقابي في بيان 

تابعته )المدى( اإن "الحكومة 
العراقية اأعلنت عن تو�ضية 

لرئي�س الجمهورية برهم �ضالح 
الإ�ضدار عفو خا�س عن بع�س 

المحكومين بعدد من الجرائم، 
وقد حّددت في تلك التو�ضية 

فئات الم�ضمولين والم�ضتثنين من 
العفو".

وطالب العقابي "وزارة العدل باإر�س���ال ن�سخة 
من قوائم الم�س���مولين بالعفو لمجل�س النواب 
ولجنت���ه القانوني���ة لتدقيقه���ا و�سم���ان م���دى 
مطابقتها للد�ستور والقوانين النافذة وللتاأكد 
من ع���دم �سمول بع����س الم�ستثنين م���ن العفو 

فيها".
وتاب���ع البي���ان "ال نخفي خ�سيتن���ا من ح�سول 
ثغرات ف���ي عملي���ة العفو الخا����س تفرغها عن 
م�سمونه���ا االإن�سان���ي وته���دد االأم���ن وال�سل���م 
المجتمع���ي وت�س���ادر ت�سحي���ات االأبط���ال في 
قواتن���ا االأمني���ة عب���ر احتمالية �سم���ول بع�س 
االإرهابيي���ن ورم���وز الف�س���اد بالعف���و ب�سورة 

ملتوية كما ح�سل �سابقًا".

الجه���ات  القانوني���ة،  اللجن���ة  ع�س���و  وح���ّذر 
االإق���دام  "مغب���ة  م���ن  والتنفيذي���ة  ال�سيا�سي���ة 
عل���ى اأي خط���وة من ه���ذا القبيل، ول���ن ن�سمح 
بتمريرها اإذا ت�سمنت اأي مخالفة د�ستورية اأو 

قانونية مما نخ�ساه ونحذر منه".
بالمقابل، طال���ب المجل�س العربي في كركوك، 
اأم����س االأربع���اء، رئي�س���ي الجمهوري���ة بره���م 
�سال���ح، وحكومة ت�سريف االأعم���ال عادل عبد 
المه���دي، بال�سعي الإطالق �سراح المعتقلين في 

ال�سجون.
وقال المكت���ب ال�سيا�سي للمجل�س في بيان اإنه 
"ف���ي وق���ت ع�سيب يع�س���ف بعراقنا الجريح 
والعالم اأجمع، وظرف اأحوج ما نكون فيه اإلى 
التالحم والت���اآزر يحدونا االأمل باإخّوة و�سالم 
حقيقيي���ن بالعبور اإل���ى بر االأم���ن واالأمان من 
خط���ر مباغت ال يرحم اأح���دًا اأال وهو فايرو�س 
كورونا، اإننا ف���ي المجل�س العربي في كركوك 
واإنطالق���ًا م���ن و�سعن���ا الخا�س ف���ي محافظة 
كرك���وك نطالب رئي����س الجمهوري���ة باعتباره 
راع���ي الد�ستور والحامي لكاف���ة اأبناء ال�سعب 
العراق���ي ونطال���ب رئي����س مجل����س ال���وزراء 
الم�ستقي���ل باعتباره رئي����س حكومة ت�سريف 
االأعم���ال باإطالق مب���ادرة اإن�سانية حقيقة ترفع 
الغبن والظلم عن االأبرياء من اأبنائكم في اأزمة 

قا�سية ووباء فتاك".
كم���ا دع���ا المجل�س محاف���ظ كركوك اأي�س���ًا اإلى 
"التدخ���ل ومفاتح���ة كافة الجه���ات الحكومية 
الدولي���ة  والمنظم���ات  ال�سيا�سي���ة  والق���وى 
وال�سعي الإطالق �س���راح ال�سجناء والمعتقلين 
االأبرياء المظلومين"، موؤكدًا دعمه ل�"المبادرة 
الخا�س���ة بتفعي���ل وتعديل قان���ون العفو العام 
رقم 27 ل�سن���ة 2017، ومقترح العفو الخا�س 
ال���ذي تقدمت ب���ه رئا�سة ال���وزراء اإل���ى رئي�س 
الجمهوري���ة لي�سمل فئات اأكثر من المحكومين 
والموقوفي���ن االأبري���اء م���ع ت�سري���ع اإجراءات 
اإط���الق �سراح الموقوفين ف���ي مراكز التوقيف 

في عموم العراق".

 بغداد / المدى

اأف���اد �سحيفة المونيت���ور االأميركية، 
ب���اأن المرج���ع الدين���ي االأعل���ى عل���ي 
ال�سي�ستاني رف����س مقابلة قائد فيلق 
القد����س االإيران���ي اإ�سماعي���ل قااآن���ي 
ال���ذي زار العراق االأ�سبوع الما�سي، 
واأث���ارت زيارت���ه جداًل عل���ى ال�ساحة 

ال�سيا�سية المحلية.
زيارت���ه  اأن  ال�سحيف���ة  واأو�سح���ت 
الق���وى  لتوحي���د  محاول���ة  "كان���ت 
ال�سيعي���ة ف���ي تر�سيح رئي����س وزراء 
جدي���د، تكون ل���ه عالق���ات وثيقة مع 
اإي���ران، و�س���ط جه���ود غي���ر مثم���رة 
لت�سكي���ل  الزرف���ي،  عدن���ان  للمكل���ف 
"الزرف���ي  اأن  مبين���ة  حكوم���ة"، 
يواجه حالي���ًا معار�سة م���ن االأغلبية 

البرلمانية ال�سيعية".
وتابع���ت ال�سحيف���ة ف���ي تقريرها اأن 
"قااآن���ي ف�س���ل في توحي���د الف�سائل 
ال�سيعي���ة، عل���ى عك����س �سلف���ه قا�سم 
الق���وات  جم���ع  ال���ذي  �سليمان���ي، 
ال�سيعية معًا لتحقيق اأهداف اإيران"، 
مو�سح���ًا اأن "قااآن���ي ل���م يف�س���ل ف���ي 
توحيد القادة العراقيين فح�سب، بل 

لقي اأي�سًا اإدانة وانتقادات".
ونقل التقرير ع���ن م�سدر ديني كبير 
ف���ي النج���ف قول���ه اإن "مكت���ب عل���ي 
ال�سي�ستان���ي رف�س طل���ب قااآني لعقد 
اجتم���اع، وع���الوة عل���ى ذل���ك األغ���ى 
رج���ل الدين ال�سيعي مقت���دى ال�سدر 
اجتماع���ًا مق���ررًا �سلف���ا م���ع قااآن���ي، 
وذك���ر في ر�سالة مكتوب���ة اإلى قااآني، 
�سلمها الم�ست�س���ار الع�سكري لل�سدر 
اأب���و دع���اء العي�ساوي، اأن���ه يجب اأال 
يكون هناك تدخل اأجنبي في �سوؤون 

العراق".

"القائ���د  اأن  اإل���ى  التقري���ر  واأ�س���ار 
االيراني لم يلتق بال�سيا�سيين ال�سّنة 
اأو الك���رد خالل زيارت���ه"، م�سيرًا اإلى 
اأنه "بخ���الف �سليمان���ي، لي�ست لديه 
عالق���ات اأو رواب���ط �سخ�سي���ة بي���ن 
ال�سيا�سيين العراقيين خارج الدوائر 
ال�سيعية وف���ي الواقع، يفتق���ر قااآني 
اإل���ى العدي���د م���ن ال�سف���ات الحا�سمة 
الالزمة لقيادة الق���وات االإيرانية في 
العالم العربي، على عك�س �سليماني، 
وهو ال يتحدث العربي���ة ويفتقر اإلى 
الكاريزم���ا، وبغ����س النظ���ر عن ذلك، 
ف���اإن رحلة قااآني االأخيرة اإلى العراق 
ت�سي���ر اإل���ى اأن ق���وة القد����س ال تزال 

تالحق ملف العراق".
للنائ���ب  التقري���ر ت�سريح���ًا   ون�س���ر 
اأ�سع���د المر�س���دي، من تي���ار الحكمة 
الوطني���ة قول���ه اإن "توقي���ت زي���ارة 
اإ�سماعي���ل قااآن���ي ل بغ���داد غي���ر الئق 

ومحاول���ة تدخل وا�سحة في ت�سكيل 
الحكومة الجديدة".

 كم���ا طال���ب النائ���ب رع���د الدهلك���ي 
عن تحال���ف القوى وزي���ر الخارجية 
الحكي���م،  عل���ي  محم���د  العراق���ي 
ب�"ا�ستدع���اء ال�سفي���ر االإيراني اإيرج 
م�سج���دي ف���ي بغ���داد، ب�سب���ب تدخل 

قااآني في ال�ساأن العراقي".
 فيم���ا قال���ت البرلمانية ن���دى جودت 
ع���ن ائت���الف الن�سر: "نج���ح الزرفي 
ف���ي الح�سول على اأغلبي���ة برلمانية، 
وزي���ارة قااآن���ي ل���م تحب���ط حكوم���ة 
الزرف���ي، بل على العك�س زادت الدعم 

البرلماني لها".
ن�س���ر  البرلم���ان  ع�س���و  ق���ال  كم���ا 
العي�س���اوي اإن "العدي���د م���ن اأع�ساء 
الف�سائل ال�سيعية المختلفة يدعمون 
الزرف���ي عل���ى الرغم م���ن اعترا�سات 

قادتهم".

 بينم���ا و�س���ف تحال���ف الن�س���ر ف���ي 
البرلم���ان بزعام���ة رئي����س ال���وزراء 
"زي���ارة  العب���ادي،  حي���در  ال�ساب���ق 

قااآني باأنها مهمة فا�سلة".
من جهتها، قال���ت ع�سو ائتالف دولة 
المالك���ي  ن���وري  بزعام���ة  القان���ون 
النائب���ة عالي���ة ن�سي���ف اإن "حظوظ 
تمري���ر  ف���ي  اأكب���ر  كان���ت  الزرف���ي 
الحكوم���ة، لكنها تراجع���ت بعد قدوم 
قائد فيلق القد�س االإيراني اإ�سماعيل 

قااآني اإلى بغداد".
مقابل���ة  ف���ي  النائب���ة  واأو�سح���ت 
تلفزيوني���ة، اأن "اإيران م���ن االأ�سا�س 
كانت ت�س���ع فيتو على تمرير حكومة 
المكل���ف عدن���ان الزرف���ي"، م�سي���رة 
اإل���ى اأن���ه "م���ن المعي���ب عل���ى القادة 
ال�سيا�سيي���ن اأن يحتاج���وا اإلى والية 
وو�ساي���ة م���ن اأج���ل اتخاذ ق���رار في 

ملف مهم يخ�س بلدهم".

المحل���ل  راأى  ذات���ه،  ال�سي���اق  وف���ي 
ال�سيا�س���ي نج���م الق�س���اب اأن اإي���ران 
له���ا تاأثيرات عل���ى الق���رار ال�سيا�سي 
واالقت�سادي،  واالأمن���ي  وال�سي���ادي 
واإذا رف����س الزرف���ي فالع���راق مقبل 
عل���ى مزيد من الت�سعيد من الواليات 
واأخ���رى  الخلي���ج  ودول  المتح���دة 

اإقليمية".
وتابع الق�س���اب، قائ���اًل: اإن "العراق 
كان وال يزال البقرة الحلوب الإيران، 
العقوب���ات  عل���ى  يقف���ز  اأن  وتري���ده 
االأميركي���ة �سده���ا م���ن اأج���ل �سرق���ة 

موارده".
لكنه اأكد اأن "اإيران بعد مقتل الجنرال 
قا�سم �سليماني غير قادرة على فر�س 
�سطوتها على الن���واب �سواء ال�سيعة 

اأو ال�سّنة".
ف���ي  كان  "�سليمان���ي  اأن  واأو�س���ح 
ال�ساب���ق يغي���ر البو�سل���ة ال�سيا�سية 
ه���ذه  بتقدي���م  هاتف���ي،  بات�س���ال 
ال�سخ�سية و�سحب تلك، اأما االآن فاإن 
قااآني و�سمخاني وغيرهم لي�س لديهم 
ال�سطوة والتاأثير، الأن لب المو�سوع 
هو عدم �سيطرة قادة البيت ال�سيا�سي 

ال�سيعي على نوابهم".
وف���ي ال�سه���ر الما�س���ي، زار �سكرتير 
مجل�س االأم���ن القومي االإيراني علي 
�سمخان���ي، بغ���داد، والتق���ى برئي�س 
الجمهوري���ة بره���م �سال���ح ورئي����س 
البرلمان محم���د الحلبو�سي ورئي�س 
عب���د  ع���ادل  الم�ستقي���ل  ال���وزراء 

المهدي.
 ي�س���ار اإل���ى اأن العدي���د م���ن االأحزاب 
ال�سيعية، مازالت تعاني االنق�سامات 
ف���ي ق�سي���ة اختي���ار رئي�س ال���وزراء 
وهي عالمة وا�سحة على ف�سل قااآني 

في مهمته االأخيرة اإلى العراق.

 بغداد / المدى

رحبت القوى الكردية 
وال�ضّنية بتر�ضيح رئي�س 

جهاز المخابرات م�ضطفى 
الكاظمي لرئا�ضة الحكومة، 

فيما توا�ضل قوى �ضيعية 
حراكًا الإف�ضال مهمة رئي�س 

الحكومة المكلف عدنان 
الزرفي. واأ�ضدر رئي�س 

اإقليم كرد�ضتان نيجيرفان 
بارزاني، بيانًا تلقت )المدى( 
ن�ضخة منه، اإن "بلدنا العزيز 

يواجه ظروفًا وتحديات 
�ضعبة، تتطلب من كل القوى 

واالأطراف ال�ضيا�ضية تجاوز 
خالفاتها واالإ�ضراع في 

االإتفاق على اآلية ت�ضكيل 
حكومة اإتحادية ح�ضب 

االأ�ضول الد�ضتورية وعلى 
اأ�ضا�س توافق حقيقي ي�ضمن 

ا�ضتقرار الحكومة وتنفيذ 
اإلتزاماتها، واأهمها في هذه 

المرحلة الوقوف اأمام  
اأخطار التحديات واالأزمات 

المركبة التي يواجهها 
العراق".

واأ�س���اف اأن "رئا�س���ة اإقلي���م كرد�ست���ان 
توؤك���د عل���ى اإيمانه���ا با�ستق���رار العراق 
ال�سيا�س���ي واالأمن���ي والعم���ل ال���دوؤوب 
م���ن اأجله وه���ذا يتطل���ب ت�سكيل حكومة 
جدي���دة وبدع���م كافة الجه���ات الوطنية، 
وم���ن ه���ذا المنطل���ق نرح���ب بتر�سي���ح 
رئي����س  لمن�س���ب  الكاظم���ي  م�سطف���ى 
ال���وزراء ف���ي الحكوم���ة االإتحادي���ة م���ن 
قبل الق���وى ال�سيا�سية للمكون ال�سيعي، 
وندع���و الجمي���ع الى دعم���ه لالإنتهاء من 
مهام تكليفه وت�سكيل الحكومة وباأ�سرع 

وقت ممكن".
في �سياق مت�سل، اأعل���ن تحالف القوى، 
اأم�س االأربع���اء، دعمه وتاأييده ل�"توافق 
الكت���ل ال�سيا�سية المعني���ة" على تر�سيح 
الكاظمي. وق���ال التحالف في بيان تلقت 

)الم���دى( ن�سخة منه، اإن���ه يوؤكد "موقفه 
الع���راق،  ال�ستق���رار  والداع���م  الثاب���ت 
الوطني���ة  الخي���ارات  نح���و  والم�س���ي 
ف���ي ت�سكيل الحكوم���ة �سم���ن ال�سياقات 
تم�سك���ه  يج���دد  اإذ  وه���و  الد�ستوري���ة، 
باأ�س�س الوحدة الوطنية اأمام التحديات 
التي تواجه بلدنا و�سعبنا العراقي؛ فاإنه 
يوؤك���د ف���ي الوقت نف�س���ه التزامه بوحدة 
ال�س���ف ال�سيا�س���ي؛ م���ن اأج���ل تج���اوز 
الجم���ة  والمخاط���ر  ال�سعب���ة  المرحل���ة 
التي يعاني منها البل���د على الم�ستويات 
واالقت�سادي���ة  واالأمني���ة  ال�سحي���ة 

وال�سيا�سية".
واأ�س���اف البي���ان، اأن "التحال���ف ي�س���ع 
باهتمامات���ه اأن يك���ون المر�س���ح لرئا�سة 
الحكوم���ة، ال���ذي م���ن �ساأن���ه الت�سويت 
ل�سال���ح حكومت���ه ف���ي مجل����س النواب، 
يحظ���ى بقبوٍل وتاأييٍد م���ن قوى المكون 

ال�سيا�سية الم�سوؤولة عن التر�سيح، واأن 
يتمت���ع بالقبول على الم�ستوى الوطني، 
وعلي���ه يوؤك���د تحال���ف الق���وى العراقية 
دعمه وتاأييده لتواف���ق الكتل ال�سيا�سية 
المعنية عل���ى تر�سيح م�سطفى الكاظمي 

لرئا�سة وت�سكيل الحكومة الجديدة".
اإن  بالق���ول  التحال���ف  بي���ان  واختت���م 
"ق���وى تحالفنا تعتز ب���اأن يكون دورها 
عل���ى الدوام هو اإر�س���اء ال�سلم والحوار 
والتفاه���م بين اأبن���اء ال�سع���ب العراقي، 
والتقاطع���ات  والفت���ن  الفرق���ة  ورف����س 
�سعبن���ا،  لتطلع���ات  خدم���ًة  ال�سيا�سي���ة، 
وا�ستجاب���ًة لمطالب���ه الم�سروعة باالأمن 

وال�سلم واالإ�سالح".
واتف���ق كل م���ن تحال���ف الفت���ح، ودول���ة 
القان���ون، وتي���ار الحكمة، وكتل���ة النهج 
الوطن���ي، وكتلة الف�سيل���ة، على تر�سيح 
م�سطف���ى الكاظم���ي، بدياًل ع���ن المكلف 

عدنان الزرفي قبل اأيام.
ال���ى ذل���ك، اأكد رئي����س ال���وزراء المكلف 
عدنان الزرف���ي: ال اأ�ستطيع منع الحراك 

ال�سيا�سي ب�ساأن ا�ستبدالي.
وذك���ر الزرف���ي في لق���اء تلفزيون���ي، اأن 
بتكليف���ي  المطال���ب  النياب���ي  "الح���راك 
الجمهوري���ة  رئي����س  عل���ى  ي�سغ���ط  ل���م 
والتكلي���ف الر�سمي ما����سٍ وال اأ�ستطيع 
من���ع الح���راك ال�سيا�سي ب�س���اأن البديل، 
وم���ن المه���م اأن يك���ون الق���رار العراقي 

قرارًا داخليًا دون تدخل".
واأ�س���اف اأن���ه "اأتيت للمن�س���ب بتكليف 
واأغلبي���ة نيابي���ة، لن اأخال���ف اأي اإجماع 
ي�س���ل اإلي���ه الق���ادة ال�سيع���ة، وروؤيت���ي 
الإدارة الدولة تتطلب وجودي على راأ�س 
الحكومة، والع���راق بحاجة اإلى حكومة 
اإ�سكاليات���ه  اأ�سب���ه بال�سق���ور لمواجه���ة 

المعقدة".

واأو�س���ح "بقائي عل���ى راأ����س الحكومة 
لم���دة طويلة طموح م�س���روع اإذا نجحنا 
ف���ي االإدارة، و�ساأعمل مدة 14 �ساعة في 
اليوم خ���الل الفت���رة المقبل���ة، و�ساأكون 
حيادي���ًا و�ساأعمل عل���ى توظيف ال�سراع 

االإيراني االأميركي ل�سالح العراق".
وتاب���ع، اأن "االأمن واالقت�س���اد العراقي 
بح�س���ن  اإال  واآمن���ًا  ناجح���ًا  يك���ون  ل���ن 
ال�ستراتيجي���ة م���ع دول الجوار والقوى 
العظم���ى، واالأمي���ركان اأ�سدق���اء العراق 
و�سح���وا كثي���رًا م���ن اأجل���ه، ويج���ب اأن 
نطوي ملف العالقات المتذبذبة مع دول 
الج���وار، ومن المه���م اأن نب���دل عالقاتنا 
بالتحال���ف الدول���ي م���ن ع�سكري���ة اإل���ى 

اقت�سادية".
واأ�س���ار اإلى اأن "الكف���اءة والمهنية عامل 
رئي����س في كابينت���ي الوزاري���ة، واأغلب 
ال���وزراء هم م���ن داخل ال���وزارات ومن 

المبكر  االآن اإعالن اأ�سمائهم و�ساأ�ستبدل 
اأي وزير تعتر�س عليه القوى ال�سيا�سية 
واأري���د حكومتي اأن تكون بدعم �سيا�سي 

ومهنية بدقة عالية".
وق���ال اأي�سًا "توا�سلت م���ع جميع القادة 
ال�سيا�سيي���ن ول���م األج���اأ اإل���ى الو�سط���اء 
وانطباع القوى ال�سيا�سية عن برنامجي 
الحكومي كان اإيجابيًا والمرونة مطلوبة 

من الجميع واإال �سنغرق جميعًا".
وحول الحراك ال�سعبي، اأو�سح الزرفي 
ال�سعبي هو حراك  الح���راك  اأن  "اأوؤم���ن 
وقت���ل  بالخ���ارج  ل���ه  دخ���ل  داخل���ي وال 
المتظاهرين اأثناء الح���راك الجماهيري 
خطاأ ج�سي���م، والحراك انبث���ق من اأزمة 
داخلية، لكنه اأخفق في اإقناع الحكومة".
وكان الرئي����س العراقي برهم �سالح، قد 
كل���ف عدن���ان الزرفي، ال���ذي يتزعم كتلة 
"ائتالف الن�سر" في البرلمان، بت�سكيل 

الحكومة العراقية الموؤقتة.
ال�سيا�س���ي  المحل���ل  ق���ال  جانب���ه  وم���ن 
اأي���اد العن���از: "يبقى الم�سه���د ال�سيا�سي 
العراق���ي اأ�سي���ر ال�سراع���ات ال�سيا�سي���ة 
والمناكف���ات الحزبي���ة والحف���اظ عل���ى 
الم�سالح المالي���ة واالقت�سادية الفئوية 
ف���ي العملي���ة ال�سيا�سية...  للم�ساركي���ن 
وهذا بحد ذاته يوؤث���ر على طبيعة تطور 
يعي�سه���ا  الت���ي  ال�سيا�سي���ة  االأح���داث 
الع���راق وتبق���ى التوافق���ات ال�سيا�سي���ة 
والمحا�س�س���ة الطائفية ه���ي من تت�سيد 
الموقف في مواجهة التقلبات المرتبطة 

بطبيعة القرار ال�سيا�سي العراقي".
واأ�س���ار المحل���ل ال�سيا�س���ي، "اأمام هذه 
للكت���ل  المواق���ف   وتج���ّدد  المعطي���ات 
واالأح���زاب ال�سيعية باختي���ار �سخ�سية 
اأخ���رى خلفًا للزرفي، يبق���ى اأمام االأخير 
احتم���االت تمري���ر وزارت���ه اإذا تمكن من 
اإقن���اع العديد من اأع�ساء مجل�س النواب 
التابعي���ن لالأح���زاب الراف�س���ة ل���ه وعبر 
قناع���ات �سخ�سية ال توؤثر عليها قياداتها 
واالإبق���اء على طبيع���ة الموافق���ات التي 
ح�س���ل عليها من باقي الكتل التي اأعلنت 
موافقتها عليه، واإر�سال ر�سائل تطمينية 
اإل���ى االأح���زاب الكردية والق���وى ال�سّنية 
بالحفاظ على طبيعة م�ساركتها في اإدارة 
الوزارة والعمل عل���ى ا�ستمرار مطالبته 
بعق���د جل�س���ة للن���واب ح���ول البرنام���ج 

الحكومي الذي قدمه".
واأ�س���اف العناز اأن "العديد من االأحزاب 
ال�سيا�سي���ة والتكت���الت ال�سيعية ما�سية 
اإلى اإف�س���ال التكليف ال���وزاري".  ولفت 
"الم�سه���د  اأن  اإل���ى  ال�سيا�س���ي  المحل���ل 
العراق���ي يبقى قاب���اًل الأي تغيير ميداني 
و�سيا�س���ي لطبيعة التقلب���ات والمواقف 
المتباين���ة ل���دى االأح���زاب وعالقتها في 

االأو�ساط الدولية واالإقليمية".
ال�سعبي���ة  االحتجاج���ات  واندلع���ت 
بغ���داد،  العا�سم���ة  ف���ي  الوا�سع���ة 
ومحافظ���ات الو�س���ط، والجن���وب، منذ 
مطلع ت�سري���ن االأول الما�سي، وت�سببت 
ف���ي اإقال���ة رئي����س الحكوم���ة ع���ادل عبد 
المهدي، في اأكبر ث���ورة �سعبية ي�سهدها 

العراق منذ 2003.
وعل���ى الرغم من تمك���ن المتظاهرين في 
الع���راق، اإقال���ة رئي����س الحكوم���ة، عادل 
عب���د المه���دي، واعت���ذار محم���د توفيق 
ع���الوي عن ت�سكي���ل الحكوم���ة، اإال اأنهم 
ي�س���رون عل���ى ح���ل البرلم���ان، وتعديل 
الد�ستور، باإلغاء المحا�س�سة الطائفية، 
واإقامة انتخابات مبكرة الختيار مر�سح 

يقدم من ال�سعب ح�سرًا.
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رئي�س احلكومة املكلف: 
ال اأ�ضتطيع منع حراك 
ا�ضتبدايل

املونيتور: ال�ضي�ضتاين وال�ضدر اأف�ضال خطة قااآين يف العراق
القانونية الربملانية حتّذر من ثغرات 

حمتملة مب�ضروع العفو اخلا�ص
غادر محماًل باإدانات وانتقادات من اأطراف �ضيا�ضية
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 عالء ح�سن 
بالمكشوف 

يف التا�س���ع م���ن ني�سان عام 2003 تعر����س العراق اىل 
زل���زال م���ن ن���وع اآخ���ر ال ميكن قيا�س���ه مبقيا����س ريخرت 
ال�سه���ر ، فاالإطاح���ة بالنظ���ام ال�سابق بعملي���ة ع�سكرية 
نفذه���ا التحالف ال���دويل بقيادة الوالي���ات املتحدة كانت 
حدث���ًا ع���ده م�سوؤول���و االإدارة االأمركي���ة وقت���ذاك، بانه 
�سيك���ون بداية مرحلة االنتقال م���ن النظام ال�سمويل اىل 
ف�س���اء احلرية والدميقراطية واإر�س���اء قواعد بناء دولة 
مدنية حترتم حق���وق االإن�سان وحتقق التنمية ، وتعتمد 

مبداأ التداول ال�سلمي لل�سلطة عرب �سناديق االقرتاع.
جن���دي املارينز انتب���ه يف اللحظات االأخ���رة اىل و�سع 
العل���م العراق���ي ب���داًل م���ن االمرك���ي على متث���ال �سدام 
ب�ساح���ة الفردو����س قب���ل اإ�سقاطه بعجلة مدرع���ة ، و�سط 
ح�س���ور اأه���ايل االأحي���اء القريبة لالطالع عل���ى م�سهد مل 
ي���رد حت���ى يف اأحالمه���م ، و�سائل االإعالم م���ن ف�سائيات 
عربي���ة واأجنبي���ة كان مرا�سلوه���ا يقيم���ون يف فندق���ن 
قريب���ن م���ن ال�ساح���ة نقلوا احل���دث مبا�س���رة ، فتوفرت 
فر�س���ة للم�ساهدي���ن يف دول خارجي���ة مل�ساه���دة �سقوط 
التمث���ال  قبل العراقين الأ�سب���اب تتعلق بتدمر حمطات 
الطاق���ة الكهربائي���ة، ون���زوح اأغلبه���م اىل مناطق اخرى 

خارج العا�سمة.
زل���زال ت�سعة اأربع���ة بداأ ب�سق���وط التمثال ث���م ت�سارعت 
االأح���داث، فحرمت من كان حا�س���رًا يف �ساحة الفردو�س 
من تاأمل امل�سهد ور�س���م ت�سوراته اخلا�سة ملرحلة مقبلة 
، ارت�سم���ت على الوجوه مالمح ت�س���اوؤالت كبرة ، رمبا 
مل جت���د اأجوبتها حتى بعد مرور �سن���وات على احلدث ، 
الدباب���ات واملدرعات اأغلق���ت معظم �س���وارع العا�سمة ، 
وبع�سه���ا متركز بالق�سر اجلمه���وري ، غاب امل�سوؤولون 
واختف���ى رج���ال االجه���زة االأمنية مع عجالته���م، ووزير 

االإعالم حممد �سعيد ال�سحاف توارى عن االإنظار.
ارتفع���ت �سحب دخ���ان احلرائ���ق يف �سماء بغ���داد بيوم 
الزلزال، اأول مبنى تعر����س للحرق مقر اللجنة االوملبية 
، وامل�سه���د عل���ى االأر�س يك�س���ف عن انت�س���ار م�سلحن ، 
وبداي���ة �سفح���ة ال�سل���ب والنه���ب ، الكرا�س���ي املتحركة 
يف الدوائ���ر الر�سمي���ة، حمل���ت اجه���زة الكومبيوت���رات 
واملكيفات امل�سروقة ، مل ت�سلم دائرة حكومية من ال�سرقة 
، اأم���ام اأنظار قوات االحتالل االمركي، وبو�سول نزالء 
م�ست�سفى الر�ساد ال�سماعي���ة اىل �ساحة التحرير ، انتقل 
اجلنون اىل االآخري���ن ، فاندحر العقل ، وف�سل االنزواء 

اىل حن اختفاء اأ�سوات اطالق النار .
اإذاع���ة قوات التحالف كانت تبث اأخبارها ب�سوت مذيعة 
ال جتي���د نطق اللغ���ة العربي���ة تتبعها باقة م���ن االأغنيات 
العراقية القدمية ، تعود املذيعة لتقدمي ن�سائح وار�سادات 
للم�ستمعن باالبتعاد ع���ن مواقع العمليات الع�سكرية ثم 
زف���ت ب�سرى و�سول اجلرنال كارن���ر وم�ساعدته بربارة  
الإدارة �س���وؤون الب���الد، فيم���ا وا�سل���ت و�سائ���ل االإع���الم 
ت�سلي���ط ال�سوء عل���ى عمليات ال�سل���ب والنهب ،  و�سرقة 
مقتني���ات املتحف  وتوجه قوة ع�سكرية امركية حلماية 

وزارة النفط.
زل���زال ت�سعة اأربعة خّلف تداعي���ات يف ال�ساحة العراقية 
اأب���رز مظاهره���ا ان���دالع العن���ف الطائف���ي ، واالنق�س���ام 
الطائفي ، وهيمن���ة نخب �سيا�سية على امل�سهد ف�سلت يف 
اإدارة البالد ، وجعلته كع�سف ماأكول ، توّلت مهمة كتابة 
الد�ستور فجعلت العراقين يطبخون احلديدة منتظرين 

تناول املرق ، مع باقة من االأغنيات واللطميات  .

زلز�ل ت�سعة �أربعة

زلزال ت�سعة اأربعة بداأ ب�سقوط التمثال 
ثم ت�سارعت الأحداث، فحرمت من 
كان حا�سراً في �ساحة الفردو�س من 

تاأمل الم�سهد ور�سم ت�سوراته الخا�سة 
لمرحلة مقبلة ، ارت�سمت على الوجوه 

مالمح ت�ساوؤلت كبيرة ، 

 ذي قار / ح�سني العامل

توقعت دائرة �سحة ذي قار اأم�س االربعاء 
) 8 ني�س���ان 2020 ( بل���وغ ذروة ارتف���اع 
االإ�ساب���ات بالكورونا خ���الل مدة اأ�سبوع ، 
وفيما عزت اأ�سب���اب ارتفاع عدد االإ�سابات 
باملحافظ���ة خالل اليوم���ن املن�سرمن اىل 
زح���ام االأ�س���واق وع���دم الت���زام املواطنن 
بالتو�سي���ات واالإجراءات الوقائية ، اأكدت 
ت�سجي���ل 31 اإ�ساب���ة موؤك���دة من���ذ ظه���ور 

الوباء وحتى االآن .
ويف حدي���ث للم���دى ع���ن املوق���ف الوبائي 
ذي  حمافظ���ة  يف  بالكورون���ا  لالإ�ساب���ات 
قار ق���ال مدير ع���ام دائرة �سح���ة املحافظة 
الدكتور عبد احل�سن اأن " االإ�سابات بلغت 
حتى يوم )االربعاء( 31 اإ�سابة اثنتن من 
االإ�ساب���ات �سفي���ت متامًا وغ���ادرت امل�سفى 
واثنتن توفيت���ا اأما بقية امل�سابن والبالغ 
عدده���م 27 م�ساب���ًا ف���ال زال���وا راقدين يف 
رده���ات العزل لتلقي الع���الج "، واأ�ساف " 
كما اأن هناك عددًا اآخر من احلاالت امل�ستبه 
به���ا حي���ث اأر�سل���ت 58 عين���ة اىل املخترب 
املركزي لغر����س الفح�س ونح���ن بانتظار 

النتائج".
واأو�س���ح اجلاب���ري اأن " االإ�ساب���ات التي 
مت ت�سجيله���ا تت���وزع يف منطق���ة الث���ورة 
) اإح���دى �سواح���ي مدين���ة بالنا�سري���ة ( ، 
ومنطق���ة ال�سري���ف يف غ���رب النا�سري���ة ، 
ال�سط���رة والرفاع���ي ومنطق���ة  وق�س���اءي 
ال�سوف���ة يف �سم���ال النا�سري���ة ، وناحي���ة 

�سي���د دخيل يف �س���رق النا�سري���ة ومنطقة 
االإ�سكان ال�سناعي يف جنوب النا�سرية"، 
عازي���ًا �سبب ارتفاع االإ�سابات يف حمافظة 
ذي ق���ار اىل عدم االلتزام بالتو�سيات التي 
تعتمده���ا املوؤ�س�س���ات ال�سحية للوقاية من 

االإ�سابة بالوباء ".
واأ�س���ار مدير ع���ام �سحة ذي ق���ار اىل اأن " 

م�ساب���ًا واح���دًا يف منطقة الث���ورة ت�سبب 
باإ�سابة 19�سخ�سًا اآخر كانوا مالم�سن له 
فيما ت�سبب م�ساب اأخر يف منطقة ال�سوفة 
باإ�سابة 4 اأ�سخا����س اآخرين "، منوهًا اىل 
اأن الكث���ر م���ن االأهايل يف منطق���ة الثورة 
مل يتقي���دوا حت���ى االآن بالتو�سي���ات وم���ا 
زال���ت جتمعاته���م يف االأ�س���واق ال�سعبي���ة 

وعند باع���ة اخل�سار وغرها م���ن االأماكن 
مثلما ه���ي رغ���م ت�سجيل الع���دد االأكرب من 
االإ�سابات يف تلك املنطقة ورغم حتذيرات 

ون�سائح الفرق ال�سحية".
واأو�سح اجلابري اأن " االإ�سابات الوافدة 
اىل املحافظ���ة �س���واء كان���ت من اإي���ران اأو 
مم���ن كان���وا يف زي���ارة العتب���ات املقد�س���ة 
التالم����س  لك���ن  حم���دودة  اإ�ساب���ات  ه���ي 
واالخت���الط وع���دم االلت���زام باالإج���راءات 
الوقائي���ة ه���ي م���ا زاد يف ع���دد االإ�ساب���ات 
يف املناطق املذك���ورة"، متوقعًا  اأن "ي�سهد 
االأ�سب���وع احلايل ذروة ارتف���اع االإ�سابات 
بالوباء ك���ون االأعرا�س �ستظهر خالل مدة 
اأ�سبوع على املالم�سن للم�سابن الذين مت 
ت�سخي�سه���م موؤخرًا حي���ث مت ت�سجيل 25 

م�سابًا خالل االأيام ال�سبعة املن�سرمة".

وع���ن االإجراءات الوقائية يف املناطق التي 
�سجلت اأكرب عدد من االإ�سابات قال اجلابري 
اإن " الف���رق ال�سحي���ة والف���رق ال�ساندة لها 
با�س���رت ومنذ ظه���ور اأول اإ�ساب���ة باملر�س 
باإط���الق حم���الت توعوية وحم���الت تعفر 
ناهي���ك ع���ن اأخذ عين���ات ومن���اذج فح�س ) 
م�سحات ( من االأ�سخا�س املالم�سن لغر�س 

الفح�س والتاأكد من �سالمتهم ".
ورج���ح مدي���ر ع���ام �سح���ة ذي ق���ار اأن " 
ُت�سجل املحافظة انخفا�س���ًا ملحوظًا بعدد 
االإ�ساب���ات خالل مدة اأ�سب���وع يف حال مت 
االلت���زام باالإج���راءات الوقائي���ة الت���ي من 
�ساأنه���ا احلد م���ن انتقال وانت�س���ار املر�س 
" حمل���ة امل�سح امليداين  اأن  " منوه���ًا اىل 
الت���ي �ستق���وم به���ا املوؤ�س�س���ات ال�سحي���ة 
باملحافظ���ة قريب���ًا �ستك�سف ع���ن املزيد من 

االإ�ساب���ات كون هن���اك م�ساب���ن مل تظهر 
عليهم اأعرا����س املر�س ب�س���ورة وا�سحة 
وال ميكن ت�سخي�سها اإال من خالل الفح�س 

الدقيق".
واأ�سار اجلاب���ري اىل اأن " حملة امل�سح 
امليداين �ستنطلق حال توفر م�ستلزمات 
كافية من اأجهزة الو�سط الناقل اخلا�سة 
باأخ���ذ عين���ات وم�سحات م���ن امل�سابن 
ك���ون املوؤ�س�س���ات ال�سحي���ة باملحافظة 
تواج���ه نق�س���ًا يف تل���ك امل�ستلزمات "، 
منوهًا اىل اأن " املالكات ال�سحية قامت 
بت�سني���ع امل�ستلزمات املذك���ورة حمليًا 
وهي ب�سدد ا�ستح�سال موافقة املخترب 
املرك���زي واجله���ات املعني���ة بال���وزارة  

لتبا�سر با�ستخدامها".
وعن املخترب املزمع جتهيزه للمحافظة 
قال اجلابري اإن " املخترب لالآن مل يجهز 
للمحافظ���ة واإن االت�س���االت جارية مع 

الوزارة بهذا ال�سدد".  
وك�س���ف مدي���ر عام �سح���ة ذي قار وعن 
حلظ���ر  املواطن���ن  خ���رق  ا�ستم���رار 
االأ�س���واق  يف  وال�سيم���ا  التج���وال 
ال�سعبي���ة واالماك���ن العامة مبين���ًا اأن " 
االأيام االأخرة �سه���دت التزامًا باحلظر 
 ، الرئي�س���ة  والطرق���ات  ال�س���وارع  يف 
اإال اأن االأ�س���واق م���ا زالت غ���ر ملتزمة 
الت���ي  املناط���ق  باحلظ���ر وخا�س���ة يف 
�سجلت اأكرب عدد من االإ�سابات كمنطقة 
الث���ورة "، حم���ذرًا من �سع���ف االلتزام 
بحظر التج���وال يف املناط���ق املوبوءة 

الوب���اء  انت�س���ار  عل���ى  ت�ساع���د  كونه���ا 
ب�سورة اأكرب".

وكان���ت دائ���رة �سح���ة ذي قار ك�سف���ت اأول 
اأن   )  2020 اآذار   31  ( الثالث���اء  اأم����س 
م�ستوى االلتزام بحظر التجوال املفرو�س 
لتفادي انت�سار االإ�ساب���ة مبر�س الكورونا 
ي�سّكل 80 باملئة يف املحافظة املذكورة التي 
ت�سن���ف �سم���ن املحافظات العراقي���ة االأقل 

اإ�سابات بالكورونا،
اإ�ساب���ات  خم����س  ت�سجي���ل  اأك���دت  وفيم���ا 
موؤك���دة فقط منذ ظهور املر����س حتى االآن، 
اأ�س���ارت اىل اأن ارتف���اع الوع���ي مبخاط���ر 
الكورون���ا زاد م���ن اإقب���ال املراجعن ورفع 

اأعداد احلاالت امل�ستبه بها.
وكان م�س���در طبي يف حمافظ���ة ذي قار قد 
اأعل���ن يوم اأم�س الثالث���اء )31 اآذار 2020( 
ت�سج���ل اإ�سابة جدي���دة بفرو����س كورونا 
لرج���ل خم�سين���ي، وفيم���ا ب���ن اأن امل�ساب 
كان حمج���ورًا من���ذ اأربع���ة اأي���ام لال�ستباه 
باإ�سابت���ه، اأ�س���ار اىل اأن الف���رق ال�سحي���ة 
يف  امل�س���اب  من���زل  تعف���ر  عل���ى  تعم���ل 

النا�سرية وحجر عائلته منزليًا.
وكان���ت دائ���رة �سح���ة ذي ق���ار اأعلنت يوم 
االثن���ن )9 اآذار 2020( ع���ن اتخ���اذ جمل���ة 
من االجراءات الوقائية ملنع انت�سار مر�س 
كورونا، وذلك بعد ت�سجيل اأول حالة اإ�سابة 
باملر����س لرجل �ستيني عائ���د من اإيران قبل 
20 يوم���ًا، وفيم���ا اأك���دت تخ�سي����س ثالثة 
مواقع للحجر والعزل ال�سحي، قررت منع 

دخول االأجانب اىل املحافظة املذكورة.

 متابعة املدى 

ق���ررت اللجنة العليا لل�سحة وال�سالمة 
الوطنية،  متديد حظ���ر التجوال لغاية 
18 ني�س���ان اجلاري، وتخ�سي�س مبلغ 
600 ملي���ار دين���ار لل�سهري���ن املقبل���ن 
كمنح ت�سمل نح���و 10 مالين مواطن، 
فيم���ا اأعل���ن رئي����س حكوم���ة ت�سري���ف 
الت���ربع  امله���دي  عب���د  ع���ادل  االأعم���ال 
مبرتب���ه ال�سه���ري ل�سن���دوق التكاف���ل 

اخلري.
وق���ال املكت���ب االإعالم���ي لعب���د املهدي، 
رئي����س اللجنة، يف بي���ان،  تلقت املدى 
ن�سخة من���ه  اإن “اللجنة العليا لل�سحة 
وال�سالم���ة الوطني���ة عق���دت اجتماعها 
الثال���ث ، برئا�سة عبدامله���دي، ملناق�سة 
الق�سايا الهامة املعّدة جلدول االأعمال، 
ويف مقدمتها الو�سع ال�سحي وجهود 
مكافحة جائحة كورونا ومعاجلة االآثار 
االقت�سادية حلظر التجوال على عموم 
املواطنن والقطاع اخلا�س والك�َسبة، 
لدعمه���م  مالي���ة  مبال���غ  ولتخ�سي����س 
ول�سم���ان ا�ستق���رار ال�س���وق واأ�سع���ار 
امل���واد الغذائي���ة وال�سل���ع واخلدمات، 
املواطن���ن  اإع���ادة  مو�س���وع  وبح���ث 
العراقي���ن العالقن يف اخل���ارج الذين 
واإيج���اد  �سعب���ة  ظروف���ًا  يواجه���ون 
اأماك���ن منا�سبة الإ�ستقباله���م، يف �سوء 

املقرتحات املقّدمة بهذا اخل�سو�س”.
واأ�س���اد عب���د املهدي، خ���الل االجتماع، 
وف���ق البيان، ب�”اجله���ود واالجراءات 
ال�سحية وب���روح الت�سام���ن والتكافل 
ب���ن املواطن���ن، وكذلك جه���ود وزارة 
ال�سح���ة وجلن���ة االأمر الدي���واين ذات 
ال�سلة ومببادرات التكافل االجتماعي 
وبال���دور  االأعم���ال  رج���ال  وتربع���ات 
امل�س���وؤول لو�سائل االإع���الم العراقية”، 

ال�سه���ري  مرتب���ه  “و�س���ع  ق���رر  فيم���ا 
حت���ت ت�س���رف �سن���دوق دع���م التكافل 
االجتماعي اخلري”، داعيًا امل�سوؤولن 
ولدع���م اجله���د  للت���ربع  واملي�سوري���ن 

الوطني وال�سحي واالجتماعي.
وقررت اللجنة العليا “تخ�سي�س مبلغ 
600 ملي���ار دين���ار لل�سهري���ن املقبل���ن 
ت�سمل نح���و ع�سرة مالي���ن مواطن اأو 
ميل���وين رب اأ�سرة، وتلق���ي املعلومات 
م���ن امل�ستحق���ن عرب تطبي���ق الهواتف 
ال�سخ�سي���ة وبطريق���ة مي�ّس���رة”، كم���ا 
اىل  التج���وال  حظ���ر  “متدي���د  ق���ررت 
ي���وم ال�سب���ت 18-4 2020-، ومتابعة 
املعطي���ات ال�سحية اجلديدة خالل هذا 

االأ�سبوع”.
من جان���ب اآخر ح���ذر مدي���ر م�ست�سفى 

التميمي،اأم����س  الط���ب ح�س���ن  مدين���ة 
االأربعاء، من التبعات ال�سلبية الناجتة 

عن ك�سر حظر التجول.
�سحف���ي  حدي���ث  يف  التميم���ي  وق���ال 
“اأي ك�س���ر حلظ���ر  تابعت���ه امل���دى  اإن 
التج���وال يعن���ي متدي���ده الأ�سبوع���ن، 
واإن زي���ادة اأرق���ام االإ�ساب���ة بفرو�س 
كورون���ا متوقعة وم���ربرة، ففي جانب 
اأي  ت�سجي���ل  ع���ن  يعل���ن  مل  الر�ساف���ة 
اإ�ساب���ة جديدة ملدة 3 اأي���ام”، مو�سحًا 
اأن “فرو����س كورونا امل�ستجد )كوفيد 
اأو  عن���ه  معلوم���ات  توج���د  ال   )19  –
لي�س���ت  ت�سخي�س���ه  تقني���ات، وعملي���ة 

بال�سهلة يف العامل”.
واأ�س���اف، اإن “الع���راق �سج���ل يف 24 
اإ�ساب���ة،  حال���ة  اأول  املا�س���ي  �سب���اط 

وب���داأت وزارة ال�سح���ة بالتع���اون مع 
منظمة ال�سحة العاملية بتو�سيع عملية 
الت�سخي����س بعد اأْن كان���ت حتدث فقط 
يف خمتربات ال�سحة املركزية، و�سمن 
ا�ستح���داث  ال�سرتاتيجي���ة مت  اخلط���ة 
ال�سين���ي-  م���ع اجلان���ب  وبالتن�سي���ق 
خمت���رب مدين���ة الط���ب وال���ذي يعد من 
اأك���رب املخت���ربات املوج���ودة حاليًا يف 

العراق بواقع 1300 فح�س يوميًا”.
وتاب���ع التميم���ي: “كم���ا مت ا�ستحداث 
خمت���رب بدائرة �سح���ة الكرخ – بغداد، 
وكذل���ك يف الب�س���رة ودي���اىل والنجف 
وكرب���الء، وهن���اك خمت���ربات اأخ���رى 
�ستفت���ح يف باقي املحافظ���ات”، كا�سفًا 
ع���ن “اإج���راء 1800 فح����س يف مدينة 
املا�سي���ة،  اأي���ام  اأربع���ة  خ���الل  الط���ب 

وكان���ت النتائ���ج مر�سي���ة ج���دًا بتقييم 
الفريق ال�سيني وال�سحة العاملية”.

كان  االأع���داد  “ارتف���اع  اأن  واأك���د 
متوقع���ًا واإجراءاتن���ا اتخ���ذت ب�سرعة 
لقط���ع �سل�سل���ة العدوى للمر����س؛ لكن 
لن���ا  يح���دث  ق���د  باحلظ���ر  اال�ستهان���ة 
كارثة”، م�ست���دركًا اإنَّ “وزارة ال�سحة 
لديه���ا خط���ة متكامل���ة وقاع���دة بيانات 
كامل���ة ولدين���ا خرباء ب�سح���ة املجتمع 
ولدين���ا  واالنتقالي���ة  والوبائي���ات 
�سراكة م���ع ال�سحة العاملي���ة وتوا�سل 
مع خ���رباء �سيني���ن ولدين���ا درا�سات 

متوا�سلة ب�ساأن االإ�سابات”.
واأ�سار التميم���ي “بداأنا معركة عك�سيَّة 
يف  مهاجمت���ه  ع���رب  الفرو����س  �س���د 
���ة م���ن خالل  مناط���ق االإ�ساب���ة الوبائيَّ

عملية الر�س���د اال�ستباقي، واأتوقع اأنه 
يف االأ�سب���وع املقب���ل �ستب���داأ يف دائرة 
�سحة الك���رخ ومن ث���م املحافظات بعد 
توف���ر الع���دة واالإمكاني���ات للعم���ل”، 
الفتًا اىل اأنَّ “املناطق التي ظهرت فيها 
اإ�ساب���ات جديدة )اأم����س االأول االأحد( 
ه���ي م�ستهين���ة باالأم���ر وغ���ر مقتنع���ة 
بوجود الوباء، علمًا اأنَّ قانون ال�سحة 
العامة يعاقب امل�ستهن بالوباء والناقل 

له بال�سجن”.
فيما اق���رتح نقيب االأطب���اء عبد االأمر 
تع���ود  اأْن  االأربع���اء،  ال�سمري،اأم����س 
���ة اىل العمل يف ظل  الدوائ���ر احلكوميَّ
اإجراءات وقائية، بالنظر اإىل اأن االأزمة 

قد ت�ستغرق وقتًا طوياًل.
وقال ال�سمري ، اإن “الوباء يف العراق 
حاليًا حتت ال�سيط���رة، ومن املمكن اأْن 
���ة اىل العم���ل  تع���ود الدوائ���ر احلكوميَّ
���ة  وقائيَّ اإج���راءات  هن���اك  كان���ت  اإذا 
جيدة لت�سي���ر اأمور النا�س”، مبينًا اأنَّ 
“الكث���ر من االأعم���ال عطلت واالأمور 
اأْن  �س���ر  ال  لذل���ك  ال�سيط���رة،  حت���ت 
يك���ون احلظر جزئي���ًا والدوائر تخول 

موظفيها”.
واأ�س���اف ال�سمري، “لدين���ا اأمٌل اأنه مع 
ارتف���اع درجات احل���رارة واالإجراءات 
املتخ���ذة يخف الوب���اء، ولكنه باٍق وقد 
يعود يف اخلريف القادم”، م�سرًا اىل 
اأنَّ “احلرارة تقلل من ن�ساط الفرو�س 

ولكنه قد يعود”.
ونّوه نقي���ب االطباء ب���اأنَّ »م�سكلة هذا 
ق���د تك���ون طويل���ة االأم���د،  الفرو����س 
وعملي���ة اإيج���اد لق���اح تاأخ���ذ م���ن �سنة 
اىل �سنة ون�س���ف، وال ي�ستطيع العامل 
البق���اء طيل���ة ه���ذه الف���رتة باالأو�ساع 
ذاته���ا، لذلك ال ب���دَّ من اإج���راءات بحق 

املجتمع واتخاذ الوقاية منه”

ال�سحة تحّذر: هذا ما �سيحدث في حال ك�سر حظر التجوال!

قر�ر�ت �للجنة �لعليا لل�سحة: تمديد للحظر وتخ�سي�ص منٍح لـ10 ماليين مو�طن

 متابعة املدى 

للجان���ب  ق���ّدم  كورون���ا  فايرو����س  اأن  يب���دو 
ال�سناع���ي العراق���ي، فر�سة لل�سع���ور بجدوى 
م���ن االقت�س���ار عل���ى  وج���وده بع���د �سن���وات 
خط���ة  عل���ى  تعتم���د  ال  حم���دودة  �سناع���ات 
متطلب���ات ال�س���وق وامل�ستهل���ك، حي���ث ب���رزت 
موؤخ���رًا توجهات �سناعية ه���ي االأ�سد �سرورة 
م���ع ما تعي�سه الب���الد من اأزم���ة متمثلة بتف�سي 
فايرو����س كورون���ا، و�سط الطل���ب العايل على 

امل�ستلزمات الطبية عامليًا.
و�ساهم���ت جامع���ة الب�س���رة موؤخ���رًا باإنت���اج 
االأو�س���اط الناقل���ة للعّين���ات الب�سري���ة لفح�س 
كورونا، بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية، 
فيم���ا ن�س���رت منظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة عل���ى 
موقعها الر�سمي تقريرًا خا�سًا ب�ساأن االأو�ساط 

الناقلة امل�سنعة يف جامعة الب�سرة.
قال���ت املنظم���ة يف تقريرها اإن���ه "بالتعاون مع 
منظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة )WHO(، جنحت 

التابع���ة    COVID-19 االأزم���ات  خلي���ة 
جلامع���ة الب�سرة يف جنوبي العراق يف اإنتاج 
م�ستلزم���ات خمتربي���ة مطلوب���ة ب�س���كل عاجل 

لت�سريع اختبار احلاالت امل�ستبه فيها". 
عل���ى  العامل���ي  الطل���ب  "اأدى  اأن���ه  اأ�ساف���ت 
 COVID-19 االإم���دادات واملعدات ملكافح���ة
اإىل نق����س عامل���ي يف االإم���دادات، وعل���ى وجه 
اخل�سو�س  خمزونات و�س���ط نقل الفايرو�س 
)VTM( – وهي م���ادة ت�سبه الهالم ت�ستخدم 
للحف���اظ على عّينات م�سح���ة االأنف اأثناء نقلها 

اإىل املختربات". 
اأك���دت اأن "ه���ذا االإنت���اج اجلدي���د، اإىل جان���ب 
PRC )RT- -جمموع���ات الن�س���خ العك�س���ي

PCR( الت���ي قدمتها منظمة ال�سح���ة العاملية، 
�سّه���ل اختبار مئ���ات احل���االت امل�ستبه فيها يف 

جنوبي العراق". 
وعل���ى جان���ب ال�سناع���ات الدوائي���ة، ك�سف���ت 
�سركة �سناعة االأدوية وامل�ستلزمات الطبية يف 
طرح  عن  املا�س���ي،  االثنن   ،"SDI" سام���راء�

م�ستح�س���رات ع���الج مر�س فرو����س كورونا 
يف ال�سيدلي���ات االأ�سب���وع املقب���ل، م�سرة اىل 
تربعها باإنتاجها االأول من عالج الوباء لوزارة 

ال�سحة.
وق���ال مدي���ر ع���ام ال�سرك���ة ال�سي���دالين عب���د 
احلمي���د عبد الرحمن ال�س���امل يف بيان  له  ، اإن 
)ازثروماي�سن(  م�ستح�سر  �ستطرح  "ال�سركة 
اإىل املذاخ���ر وال�سيدلي���ات املحلي���ة االأ�سب���وع 
املقب���ل، واأن الوجب���ة االأوىل م���ن امل�ستح�س���ر 
�سيت���م ت�سليمه���ا ع���ن طري���ق خلي���ة االأزمة اىل 
وزارة ال�سحة � وبواقع 4050 عبوة تربعًا من 

ال�سركة لعالج مر�سى الفايرو�س".
الإنت���اج  تتهي���اأ  "ال�سرك���ة  اأن  ال�س���امل،  اأك���د 
امل�ستح�س���ر االآخ���ر )كلوركوين( بع���د اإكتمال 
و�س���ول امل���ادة الفعال���ة وم���واد التعبئ���ة اىل 
ال�سرك���ة للمبا�س���رة باالإنتاج"، مبيًن���ا اأن "هذا 
امل�ستح�س���ر اأثب���ت جناح���ه ومت اإنت���اج وجبة 
بحثي���ة اأثبتت الفحو�سات املختربية جناحها، 
و�سيت���م طرح املنتج قريبًا ج���دًا وبرتكيز 200 

ملغم"، ف�ساًل عن اأن "ال�سركة تعمل على اإنتاج 
)هايدروكلورو�س���ن("،  الثال���ث  امل�ستح�س���ر 
م�سرًا اإىل "و�س���ع الرتكيبة اخلا�سة باإنتاجه 
وبانتظ���ار و�سول امل���ادة الفعال���ة اإىل ال�سركة 

الإنتاجه وطرحه يف ال�سوق املحلية". 
اأو�س���ح اأن ال�سركة "ت�سع���ى اىل تنفيذ برنامج 
ال�سح���ة م���ن امل�س���ادات احليوي���ة واالأمرا�س 
املزمنة، حيث قامت باإنت���اج وت�سويق برنامج 
وزارة ال�سح���ة بالرغم من حظ���ر التجوال مع 
�سع���ي ال�سرك���ة لط���رح منتج���ات اإىل االأ�سواق 
الأول مرة جنب���ًا اإىل جنب مع االأدوية املعاجلة 
لفايرو����س كورون���ا، ولتك���ون يف متن���اول يد 
املواط���ن الب�سيط باأ�سع���ار منا�سب���ة وبفعالية 

واإنتاج وطني ر�سن". 
من جانبه���ا، اأعلن���ت وزارة ال�سناعة واملعادن 
مبا�سرتها  بت�سنيع "الكمامات النانوية"، فيما 
ك�سفت عن ق���رب طرح "مفاج���اآت" على �سعيد 

�سناعة االأجهزة الطبية والروبوتات.
وق���ال امل�ست�س���ار العلم���ي لل���وزارة عم���ار عبد 

لل���ه اجلناب���ي "، اإن "ال���وزارة ب�س���دد �سناعة 
كمام���ات نانوي���ة خ���الل االأ�سب���وع اجل���اري"، 
موؤكدًا اأن "خلية االأزمة العلمية �ستزف ب�سرى 

بت�سنيع اأجهزة طبية يف االأيام القادمة".
واأ�س���اف اأن "خلية االأزمة العلمية يف الوزارة 
تو�سل���ت اإىل نتائ���ج اإيجابي���ة يف ت�سنيع اأول 
جه���از تنف����س �سناع���ي وجه���از لتنقي���ة هواء 
الزف���ر اخلارج م���ن املري����س وروبوتات عدد 
اثنن جمهزة بكامرا وجهاز ال�سلكي مل�ساعدة 
الطواق���م الطبية والتمري�سي���ة الإدخال الدواء 
والغ���ذاء اإىل املري�س ونقل النفايات والتجول 
اأي  اإ�س���دار  دون  امل�ست�سف���ى  اأروق���ة  داخ���ل 

�سوت".
واأ�س���ار اإىل "�سناع���ة منوذج���ن م���ن اأجه���زة 
التعقي���م من قب���ل ال�سرك���ة العام���ة لل�سناعات 
ال���زوراء  الكهربائي���ة واالإلكرتوني���ة و�سرك���ة 
العامة لغر�س جتهيزه���ا للم�ست�سفيات والبدء 
باالإنت���اج الفعل���ي ف�س���الأ عن ت�سني���ع االأجهزة 

الطبية املهمة للحاالت احلرجة".

�سجلت 25 اأ�سابة خالل �سبعة اأيام

ذي قار تتوقع بلوغ ذروة �الإ�سابات بالكورونا خالل �أ�سبوع وتعزو �رتفاع عدد �الإ�سابات فيها �إىل زحام �الأ�سو�ق وعدم �اللتز�م بالتو�سيات

هل ي�سع كورونا   �ل�سناعة �لعر�قية" على �لطريق �ل�سحيح؟
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ك���اظ���م���ة ب������واب������ة  م������ن  الأ���������س��������ود  اإىل  ب������ال������ع������ودة  ي����ط����م����ح  ������س�����وك�����ان   
 حممد حمدي

كلمة صدق

مّر الي���وم العاملي للريا�س���ة والتنمية من اأجل ال�س���ام الذي حتييه 
املنظم���ة الدولي���ة يف ال�ساد����س م���ن ني�س���ان احلايل و�س���ط ظروف 
ا�ستثنائي���ة غري معهودة �سّنفْت بالأخطر والأ�سّد اإيامًا منذ احلرب 
العاملية الثانية ، وم�سدر اخلطر املُحّدق هو جائحة فريو�س كورونا 
التي هّزت العامل لأيام اأو �سهور عجاف ل يعلم اإل الله زمن اأفولها  

تابعت وغريي م���دى الأهمية التي اأعطيت للمنا�سبة على اعتبار اأن 
الريا�س���ة وال�سحة �سن���وان ل يفرتقان يف مي���دان التنمية وال�سلم 
العاملي���ن ، ومع توقف الأن�سط���ة الريا�سية باملجم���ل يف ال�ساحات 
واملاعب عامليًا اإل اأن بريق الريا�سين مل يتوقف اأبدًا كر�سالة مهّمة 
حمل���ت الأمل اىل العامل وباتت �س���وح التناف�س ت�سهد امناطًا اأخرى 
من احلراك والتناف�س عرب الترّبعات والأعمال اخلريية والتطوعية 

و�سوًل اىل مراجعة الذات والعمل لفرتات �سابقة.
 ومن يتابع اأغلب املواقع الريا�سية العاملية �سيجدها زاخرة باأخبار 
الريا�سي���ن اخلريية وا�سهاماتهم ، وبق���در تعّلق الأمر مبوؤ�ّس�ساتنا 
الريا�سي���ة والريا�سي���ن على اخت���اف م�ساربهم م���ن املمكن القول 
اأن ن�سب���ة امل�ساركات والعم���ل متفاوتة بن احتاد واآخ���ر وموؤ�ّس�سة 
واأخ���رى وريا�س���ي واآخ���ر ، لكن املوؤ�س���ف اأن يتح���ّدد البع�س منهم 
وع���رب اأ�سع���ف الإميان من خ���ال مواقع التوا�س���ل الجتماعي اىل 
العبث باأوراق املا�سي عرب اإثارة خافات وق�س�س اأكل عليها الدهر 
و�س���رب ولي�س من �سبب يذك���ر لتقليبها ومنها م���ا يخ�ّس �سخو�س 
ريا�سي���ة ننتظر منه���ا العمل والتغيري وحتدي���دًا يف اللجنة املوؤقتة 
لحت���اد الك���رة احلالي���ة ، كان الأع���م الأغل���ب م���ن املتابع���ن يتوّقع 
م���ن املنظوم���ة الريا�سي���ة كاعبن موؤثري���ن يف الو�س���ط الريا�سي 
والجتماع���ي اأن تك���ون لهم ب�سم���ات اإيجابية تع���ن اجلمهور على 

الت�سّدي للظرف ال�سعب وتبعث فيهم روح الأمل ولي�س العك�س.  
احلقيقة اإننا حن نتكّلم عن بع�س املظاهر التي نر�سدها يوميًا واإن 
كان بع�سه���ا موؤملًا فهذا ل يعن���ي اأبدًا اأّن هناك ما هو اإيجابي ومبهج 
ويج�س���د الريا�س���ة خلق���ًا وروحًا ع���رب مب���ادرات ان�ساني���ة ون�سح 
واإر�ساد ت�سج به املواقع الأخبارية ون�ساهده يوميًا يح�ّس املواطن 
البقاء يف البي���ت لتجّنب العدوى وانت�س���ار الفايرو�س فيما ن�سّجل 
لأبط���ال اآخرين وقوفهم م���ع العوائ���ل املتعّففة اأو الأطق���م ال�سحّية 

بالترّبع وال�سهامات الفاعلة.  
اإن اليوم العاملي للريا�سة يف ميدان العمل من اأجل التنمية وال�سام 
ي�سع الريا�سي يف املقام الأول مب�سرية طويلة من العمل الإن�ساين 
تبق���ى موؤث���رة اجتماعيًا حتى بع���د اعتزاله اللع���ب والتدريب وهذه 
املي���زة بح���ّد ذاتها تقييم عاملي لي�س له مثي���ل للريا�سي الرائد وعلى 
املوؤ�ّس�س���ات الريا�سي���ة الر�سمي���ة و�سب���ه الر�سمي���ة ا�ستثمارها كما 
يح�س���ل يف دول الع���امل من حولنا وع���دم التوقف اأب���دًا يف البحث 
ع���ن الريا�سين �س���وى من حالت ن�س���ري بها عن مر����س اأحدهم اأو 

ا�ستحقاق ملنحة الرائد الريا�سي فقط .
قد يحتاج جمتم���ع الريا�سة بالن�سبة للريا�سين املنجزين اأن تكون 
لهم هيئة ر�سمية اأو نقابة حتمل اأ�سمهم وتدير العمل النقابي اأين ما 
يكون التما�س حا�سرًا ل���ه على اأن تكت�سب النقابة �سخ�سية حقيقية 
تن���ال الدعم من اأع�سائه���ا ول يتم احلديث عنه���ا با�ستحياء وبتعّدد 
الوجوه ولي�س الأهداف والفكرة واآلية العمل ، واإن ُكتب للنقابة اأن 
ترى النور والعمل احلقيقي عنّدها فقط �ستنتهي اأو ت�سمحل الكثري 

من املطالبات وامل�ساكل وتاأخذ قالبها ال�سحيح.

اليوم العالمي للريا�ضة

الحقيقة اإننا حين نتكّلم عن 
بع�ض المظاهر التي نر�سدها 

يوميًا واإن كان بع�سها موؤلمًا فهذا ل 
يعني اأبداً اأّن هناك ما هو اإيجابي 

ومبهج ويج�سد الريا�سة خلقًا 
وروحًا عبر مبادرات ان�سانية

الكويت��ي ال��دوري  ف��ي  محترفين��ا  تاأّل��ق  يوِق��ف  كورون��ا 

 بغداد / حيدر مدلول

اأحلق وباء كورونا امل�ستجد )كوفيد 19( 
ال�س���رر بطموحات ثاثة من جنوم الكرة 
العراقية الذين انتقلوا للعب اإىل �سفوف 
ف���رتة  خ���ال  وكاظم���ة  الكوي���ت  فريق���ي 
النتق���الت ال�ستوي���ة باملو�س���م 2019-
ق���رار جمل����س وزراء دولة  2020 بع���د 
الكوي���ت باإيقاف الن�س���اط الريا�سي حتى 
اإ�سع���ار اآخ���ر ما اأج���رب الحت���اد الكويتي 
لك���رة القدم عل���ى تاأجي���ل املناف�سات حتى 
مطلع �سهر اأيلول املقبل ب�سورة ر�سمية.

وا�ستعانت اإدارة ن���ادي الكويت الكويتي 
باعب���ي منتخبن���ا الوطن���ي لك���رة الق���دم 
)اأجم���د عط���وان وع���اء عبا����س( لتدعيم 
يف  الن���ادي  يف  الأول  فريقه���ا  �سف���وف 
اإطار رحلته لتحقي���ق الألقاب بامل�سابقات 
املحلية واللعب �سم���ن مناف�سات الدوري 
التاأهيلي ل���دور املجموعات مبنطقة غرب 
الق���ارة يف الن�سخ���ة احلالي���ة م���ن دوري 
اأبط���ال اآ�سيا لكرة الق���دم 2020 على اأثر 
امل�ستوي���ات الرفيع���ة الت���ي قّدموها خال 
ت�سفيات كاأ����س العامل لكرة القدم 2022 

مع اأ�سود الرافدين.
و�سه���د يوم الرابع من �سهر كانون الثاين 
الكوي���ت  ن���ادي  اإدارة  تق���دمي  املا�س���ي 
الكويت���ي الاعب���ن اأجمد عط���وان وعاء 
الر�سمي���ة  الإع���ام  و�سائ���ل  اىل  عبا����س 
برئا�س���ة خال���د عل���ي الغ���امن يف موؤمت���ر 
�سحف���ي عق���ده يف مق���ر الن���ادي بعد يوم 
واح���د م���ن و�س���ول بطاقتهم���ا الدولي���ة 
قادم���ن م���ن فري���ق ال�سرط���ة حام���ل لقب 
ال���زوراء  وفري���ق  املمت���از  الك���رة  دوري 
بط���ل م�سابق���ة كاأ����س العراق لك���رة القدم 
ليكون���ا اأول ال�سفق���ات بالن�سب���ة لاعبن 
الأجانب خال فرتة "املريكاتو" ال�ستوي 
بالكوي���ت ومت ت�سجيلهم���ا يف الك�سوفات 
الر�سمي���ة للن���ادي ل���دى جلن���ة امل�سابقات 
بالحتاد الكويتي لك���رة القدم وامل�ساركة 

بامل�سابقات املحلية.
وحق���ق النجم���ان ع���اء عبا����س واأجم���د 
عطوان بعد ثاثة اأيام فقط اأول لقب حملي 
عندم���ا حقق فريق الكويت حلم جماهريه 
بني���ل لقب الن�سخ���ة ال�سابع���ة والع�سرين 
من كاأ�س ويل العه���د الكويتي لكرة القدم 
وللم���رة التا�سع���ة يف تاريخه بع���د فوزه 
على فريق العربي بفارق ركات الرتجيح 
)3-2( يف املب���اراة النهائية التي �سيفها 
جاب���ر الأحم���د ال�سب���اح ال���دويل وانتهى 
الوقت���ان الأ�سل���ي وال�س���ايف بالتع���ادل 
ال�سلبي حيث �ساركا كبدلء ، وجنح اأجمد 
عطوان يف ت�سجيل اأحد الهداف الثاثة 
وُغِمر مبحّب���ة اجلماهري له ليتزّود بالثقة 
يف اأول جترب���ة احرتافية خارج العراق ، 
وليتوّج���ه الفريق بعد ذل���ك اىل العا�سمة 
الأردني���ة عّم���ان ملواجه���ة م�سّيف���ه فريق 

الفي�سل���ي الأردين وينج���ح بتجاوزه يف 
يف   )1-2( بنتيج���ة  الإ�س���ايف  الوق���ت 
املب���اراة الت���ي ج���رت عل���ى ملع���ب عّم���ان 
الدويل �سمن اجلولة الأوىل من الدوري 
التاأهيلي لدوري ابط���ال اآ�سيا لكرة القدم 

.2020
ومتّك���ن املهاج���م ع���اء عبا�س م���ن اإحراز 
ه���دف الف���وز الأول يف الدقيق���ة ال�سابعة 
واخلم�س���ن من القّمة املث���رية التي متّكن 
فيه���ا م���ن جت���اوز م�سّيف���ه فري���ق كاظمة 
باجلول���ة العا�سرة من ال���دوري الكويتي 
للمحرتف���ن بهدف���ن نظيفن عل���ى ملعب 
"ال�سداقة وال�سام" قبل اأن ينتقل الفريق 
اىل العا�سم���ة الإيرانية طه���ران وي�سقط 
يف ف���ّخ اخل�س���ارة اأم���ام فري���ق ا�ستق���ال 
طه���ران الإي���راين بثاثية بي�س���اء �سمن 
اجلولة الثانية بالدور الثاين من البطولة 
الآ�سيوية وينتق���ل للعب اىل بطولة كاأ�س 
الق���دم �سم���ن  لك���رة  الآ�سي���وي  الحت���اد 
منطقة غ���رب الق���ارة باملجموع���ة الثانية 
اىل جان���ب الوثب���ة ال�س���وري والفي�سلي 

الأردين والن�سار اللبناين.
ووا�سل عاء عبا����س هّز �سباك اخل�سوم 
حي���ث متّك���ن م���ن ت�سجي���ل هدف���ه الثاين 
م���ع فري���ق الكوي���ت باملباراة الت���ي متّكن 
فيه���ا من اإحل���اق هزمي���ة ثقيل���ة مب�سّيفه 
فري���ق الت�سام���ن قوامه���ا ثاث���ة اأه���داف 
�سمن اجلولة الثاني���ة ع�سرة من الدوري 
الكويتي للدرج���ة املمتازة قبل اأن يتوقف 
موؤقت���ًا يف القم���ة الكروي���ة اجلماهريي���ة 
اأمام فريق القاد�سية التي انتهت بالتعادل 
ال�سلبي �سمن اجلولة الثالثة ع�سرة وقبل 
ا�ستقب���ال �سيفه فريق الن�س���ار اللبناين 

على ملعبه  �سم���ن اجلولة الفتتاحية من 
بطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم 
حيث ك�سبها فريق الكويت بهدف نظيف.

وجن���ح �سانع الألعاب اأجم���د عطوان يف 
تد�س���ن �سجّل���ه التهديفي �سم���ن الدوري 
الكويت���ي بالدرج���ة املمت���از لك���رة الق���دم 
واح���راز اله���دف الثال���ث لفري���ق الكويت 

بالدقيق���ة التا�سع���ة وال�ست���ن يف مرم���ى 
فري���ق ال�ساحل وخرج بالنهاي���ة منت�سرًا 
بنتيجة )3-1( يف اجلولة الرابعة ع�سرة 
ث���م واجه غرمي���ه فريق ال�سب���اب يف لقاء 
موؤّجل م���ن اجلولة التا�سع���ة التي انتهت 
بثاثي���ة بي�س���اء كويتي���ة ليق���ف مبرك���ز 
ال�س���دارة قب���ل املغ���ادرة اىل مدين���ة دبي 

الإماراتية ويحّل �سيفًا ثقيًا على م�سّيفه 
فري���ق الوثبة ال�س���وري يف ملعب زعبيل 
بنادي الو�سل ، وكانت ح�سيلتها بي�ساء 
وذل���ك �سم���ن اجلول���ة الثانية م���ن الدور 
الأول لبطول���ة كاأ����س الحت���اد الآ�سي���وي 

لكرة القدم.
وتوّقف���ت رحلة التاأل���ق والعطاء للنجمن 
اأجم���د عط���وان وع���اء عبا����س بع���د قرار 
تاأجيل املناف�سات من قبل الحتاد الكويتي 
لكرة القدم مل�سابقتي كاأ�س الأمري ودوري 
الكويت���ي للدرجة املمتازة اىل �سهر اأيلول 
املقبل احرتازًا من تف�ّسي فريو�س كورونا 
امل�ستج���ّد ، وق���ّررا الاعب���ان الع���ودة اىل 
العا�سم���ة بغ���داد قبل �ساع���ات من توقف 
رحات الطريان ب���ن البلدين وفق اتفاق 
مت اإبرام���ه مع جمل�س اإدارة نادي الكويت 
ي�سم���ن عودتهم���ا ال�سريع���ة اىل الفري���ق 
الأول لكرة القدم بعد ا�ستتباب الظروف.

نجاح �سوكان
وتعاقد مهاجم املنتخ���ب الوطني ال�سابق 
لكرة القدم حمم���د جبار �سوكان مع فريق 
كاظم���ة الكويتي لكرة القدم ي���وم التا�سع 
م���ن �سهر كانون الث���اين املا�سي قادما من 
فري���ق نف���ط الو�س���ط مل���دة ن�س���ف مو�سم 
خال ف���رتة النتق���الت ال�ستوي���ة ليكون 
ثالث لعب عراقي يلعب يف الكويت خال 
املو�سم احل���ايل وا�سه���م يف اليوم التايل 
بف���وز فريق���ه عل���ى �سيفه فري���ق ال�ساحل 
بنتيج���ة )3-0( �سم���ن اجلول���ة التا�سعة 
وح�س���ل على ثن���اء واإ�س���ادة م���ن املدرب 

بوري�س بونياك .
جن���ح حمم���د جب���ار �س���وكان يف افتت���اح 
�سجّله من الهداف باله���دف الثالث الذي 
اأحرزه يف �سباك فريق الريموك بالدقيقة 
التا�سع���ة ال�ستن الت���ي اأ�ّسرت يف النهاية 
بنتيج���ة )3-1( �سم���ن اجلول���ة احلادية 
ع�س���رة الت���ي جرت عل���ى ملعب عب���د الله 

اخلليفة الريا�سي.
و�ساهم حممد جبار دوكان يف تاأهل فريق 
كاظم���ة اىل دور الثماني���ة م���ن كاأ�س اأمري 
الكوي���ت للمو�س���م 2019-2020 بع���د 
هدف الف���وز الثاين الذي اأحرزه بالدقيقة 
الثامنة وال�سبعن يف �سباك فريق الن�سر 
باملباراة التي انتهت بنتيجة )2-1( على 
ملعب جابر الحم���د ال�سباح الدويل يوم 
الع�سرين من �سهر �سباط املا�سي ويواجه 
فري���ق القاد�سية يوم التا�س���ع والع�سرين 
من ال�سه���ر ذاتها قبل تاأجيله���ا اىل اإ�سعار 
اآخر من قب���ل الحتاد الكويتي لكرة القدم 
لي�س���ّد )�سوكان( حقيبته عائ���دًا اىل مطار 
بغداد الدويل برفقة زميليه اأجمد عطوان 
وع���اء عبا�س قبل النتق���ال اىل حمافظة 
الب�س���رة حيث مق���ر �سكناه بع���د ال�سماح 
ل���ه بال�سف���ر م���ن قب���ل اإدارة ن���ادي كاظمة 
مع بق���اء الت�سالت بينهم���ا حتى تنجلي 

حمنة كورونا. 

 بغداد / املدى 

ينتظر اأن حت�سم هيئة التطبيع يف احتاد 
الك���رة م�سارك���ة املنتخب الوطن���ي لكرة 
الق���دم يف الن�سخ���ة العا�سرة م���ن بطولة 
غ���رب اآ�سي���ا لك���رة الق���دم الت���ي ت�سّيفها 
دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة خال 
الفرتة من الث���اين ولغاية اخلام�س ع�سر 
من �سه���ر كانون الثاين املقب���ل بناًء على 
الكت���اب الر�سمي الذي بعث���ه احتاد غرب 
اآ�سيا لكرة القدم اىل الحتادات الوطنية 

املن�سوية حتت لوائه .
وق���ال مدير الدائ���رة الإعامية يف احتاد 
الك���رة حمم���د خل���ف يف ت�سري���ح خ�ّس 
م�سارك���ة منتخبن���ا  مل���ف  اإن   : )امل���دى( 
الوطني لك���رة الق���دم يف البطولة املقبلة 

اأتف���ق ب�ساأنه���ا ب���ن احت���اد غ���رب اآ�سي���ا 
الق���دم ومت  لك���رة  الإمارات���ي  والحت���اد 
حتدي���د ي���وم الثاثن م���ن �سه���ر ني�سان 
اجل���اري موعدَا نهائي���ًا للب���ت بالتواجد 
فيها حيث �سيك���ون مطروحًا على جدول 
اأعم���ال الجتماع املقبل الذي �سيعقد عرب 
الدائ���رة الألكرتوني���ة يف �سوء الت�سال 
ال���ذي اأج���راه املدي���ر الإداري للمنتخ���ب 
الوطن���ي لكرة القدم با�س���ل كوركي�س مع 
رئي����س هيئ���ة التطبي���ع يف احت���اد الكرة 

اإياد بنيان .
واأ�س���اف اأن موعد اإقام���ة البطولة ي�سهم 
لك���رة  الوطن���ي  املنتخ���ب  حت�س���ري  يف 
القدم لا�ستحقاقات املقبلة التي تنتظره 
خ���ال الع���ام املقبل بحك���م ال�ستفادة من 
املنتخب���ات الأخ���رى امل�سارك���ة فيه���ا من 
منطق���ة غرب اآ�سيا لكرة الق���دم برغم اأنها 

ل تق���ام يف اأي���ام )الفيف���ا دي( و�ستك���ون 
الفر�سة اأم���ام املاك التدريب���ي يف الزّج 
بعدد من الاعبن اجُلدد من اأجل الوقوف 
لختي���ار  احلقيقي���ة  م�ستوياته���م  عل���ى 
الأف�س���ل منه���م �سم���ن القائم���ة اجلديدة 
لأ�س���ود الرافدين كما ح���دث يف الن�سخة 
التا�سع���ة التي مت فيه اكت�س���اف عددًا من 
الاعب���ن الذين قّدم���وا م�ستويات رفيعة 
ومنهم اإبراهيم باي����س الذي ا�ستطاع اأن 
يك���ون واحدًا من اأب���رز الأوراق الرابحة 
كاأ����س  بطول���ة  يف  كاتانيت����س  للم���درب 
اخلليج العربي الثالث���ة والع�سرين لكرة 
الق���دم واجل���ولت ال�س���ت املا�سي���ة م���ن 

ت�سفيات كاأ�س العامل 2022 .
واأع���رتف خل���ف ب�سعوب���ة تق���دمي ملف 
م�س���رتك مع الحت���اد الأردين لكرة القدم 
لتنظي���م بطول���ة كاأ����س اآ�سيا لك���رة القدم 
الآ�سيوي  الحتاد  متدي���د  برغم   2027
ملّف���ات  ا�ستقب���ال  ف���رتة  الق���دم  لك���رة 
الحتادات الوطنية اىل يوم الثاثن من 
�سه���ر حزيران املقبل الراغبة يف التنظيم 
كما هو احلال يف الحتاد ال�سعودي لكرة 
الق���دم ال���ذي قّدم ملف���ه ح�س���ب ال�سروط 
التي مت اإباغها يف وقت �سابق من العام 

اجلاري.
الت���ي  الراهن���ة  الظ���روف  اأن  واأو�س���ح 
ميّر بها الع���راق ب�سبب جائح���ة كورونا 
م���ن  جتع���ل   )19 )كوفي���د  امل�ستج���د 
امل�ستحي���ل اأن تفّك���ر هيئ���ة التطبي���ع يف 
احت���اد الكرة يف تق���دمي ملف م�سرتك مع 
اأن  الحت���اد الأردين ال�سقي���ق ، خا�س���ة 
هناك ملّفات مهمة مطروحة على اأجندتها 
يتوّج���ب النتهاء منها خ���ال فرتة عملها 
يوم الثالث من �سهر ت�سرين الأول املقبل 
، ويق���ف عل���ى راأ�سه���ا النظ���ام الأ�سا����س 
لاحتاد الذي ميّه���د الطريق نحو اإجراء 
انتخابات جديدة لختيار جمل�س جديدة 

لولية اأمدها اأربع �سنوات مقبلة .

اآ�ضيا  غرب  بطولة  في  م�ضاركتنا  "التطبيع" تدر�س 
 بغداد / املدى 

اأع���اد حار����س مرم���ى املنتخ���ب الوطني 
لك���رة القدم جال ح�سن حاجم هيبته يف 
فري���ق الزوراء لكرة الق���دم يف اجلولت 
الث���اث املا�سية بدوري الكرة املمتاز يف 
املو�س���م احلايل من خ���ال املحافظة على 
نظاف���ة �سباك���ه الت���ي كانت بي�س���اء اأمام 
فرق الطلب���ة والكهرباء واأمانة بغداد يف 
املباري���ات الثاث التي ج���رت على ملعب 
ال�سع���ب الدويل ، وكذلك ملعب بغداد يف 
متن���زه الزوراء يف العا�سم���ة بغداد قبل 
تعلي���ق املناف�سات حتى ي���وم 18 ني�سان 
اجل���اري للح���ّد م���ن اآث���ار وب���اء كورونا 
امل�ستج���د ال���ذي اأدى اىل اإ�سابة 1122 

�سخ�سًا ووفاة 65 يف العراق .
دورًا  ح�س���ن  ج���ال  احلار����س  ولع���ب   
موؤثرًا يف الفوز القاتل الذي حققه فريق 
الزوراء على غرميه اللدود فريق الطلبة 
ب�) الديربي( البغدادي املثري الذي جرى 
ي���وم ال�ساد����س ع�س���ر م���ن �سه���ر �سب���اط 
املا�سي عندما ت�سّدى للعديد من الكرات 
اخلط���رة التي اأخطر بها ع���دد من لعبي 

الأني���ق مرم���اه حيث جن���ح يف الت�سّدي 
واأم�س���اك الكرت���ن اخلطرت���ن للمهاج���م 
حي���در ح�س���ن يف الدقيقت���ن ال�ساد�س���ة 
والثامن���ة والثمان���ن م���ن عل���ى منطق���ة 
اجلزاء ليعط���ي زمائه دفعة معنوية يف 
اإح���راز الهدف الثمن الذي اأحرزه القائد 
مهن���د عب���د الرحي���م بالدقيق���ة الت�سع���ن 
جعل���ت اأن�س���ار البي���ت الأبي����س �سعداء 
بعد خروجهم من ملع���ب ال�سعب الدويل 
، يثن���ون كث���ريًا على ج���ال يف اأن يكون 

�سمام الأمان يف مناف�سة فريقه على لقب 
املو�سم الك���روي احلايل ويت���م اختياره 

يف ت�سكيلة اجلولة الأوىل.
وج���ّدد ج���ال ح�س���ن تاألق���ه الكب���ري يف 
ال���ذود بب�سالة ع���ن مرماه ووق���ف عنيدًا 
اأم���ام الهجم���ات اخلط���رية الت���ي �سّنه���ا 
عليه���ا لعبو فريق الكهرب���اء طيلة دقائق 
ال�سوط���ن الول والث���اين م���ن املب���اراة 
الت���ي ج���رت ي���وم ال�ساد����س والع�سرين 
من �سباط املا�س���ي �سمن اجلولة الثالثة 

وليمن���ح الفر�س���ة م���ن جدي���د اىل القائد 
مهن���د عب���د الرحي���م يف اقتنا����س ه���دف 
النت�س���ار الثم���ن يف الدقيقة اخلم�سن 
لريف���ع من غّلة ال���زوراء م���ن النقاط اىل 
�س���ت وي�سعه يف املركز الرابع بالرتتيب 
وينه���ي �س���وء احل���ظ ال���ذي لزم الأخري 
باملوا�س���م ال�سابق���ة ام���ام كتيب���ة عبا����س 
عطي���ة قب���ل اأن يج���ّدد ح�س���وره املتمّيز 
اأم���ام فري���ق اأمانة بغ���داد يف اللقاء الذي 
جرى على ملع���ب الأخري يوم الثاين من 
�سهر اآذار املا�سي ومينح فريق النوار�س 
النقط���ة ال�سابع���ة ويبقي���ه �سم���ن دائرة 
الف���رق الأوىل �سمن اجلولة الرابعة قبل 
اأن يذعن اأحمد اإبراهيم عبا�س لتعليمات 
خلي���ة الأزم���ة احلكومية ويعل���ن تعليق 
املباري���ات اعتبارًا من احل���ادي ع�سر من 
ال�سه���ر ذاته اىل اإ�سعار اآخ���ر ويلغي قمة 
املين���اء وال���زوراء الت���ي كان م���ن املقّرر 
له���ا اأن جت���ري يف حمافظ���ة الب�سرة يف 
اليوم الت���ايل يف ختام اجلولة اخلام�سة 
ويرتاج���ع اىل املرك���ز اخلام�س بعد فرق 
النفط املت�سدر والو�سيف القوة اجلوية 

ونفط الو�سط الثالث والنجف الرابع .

جالل ح�ضن ُيعيد هيبته في البيت الأبي�س

 الدوحة / املدى

 ، القطري���ة  والإرث  للم�ساري���ع  العلي���ا  اللجن���ة  نف���ت 
امل�سوؤول���ة عن تنظي���م ا�ست�ساف���ة بطولة كاأ����س العامل 
لك���رة الق���دم 2022 ، ب�س���كل قاط���ع جمي���ع الدع���اءات 
التي وردت يف امللف���ات الق�سائية التي ن�سرها الدعاء 
الأمريك���ي يف 6 ني�سان 2020 ، والتي جاءت يف اإطار 
ق�سي���ة منف�سلة ومطّولة مل يك���ن فحواها عملية تقدمي 
ملف���ات الرت�سح لت�سييف بطولت���ي كاأ�س العامل 2018 

و2022.
وجاء يف بيان للجنة تلقت )املدى( ن�سخة منه "بالرغم 

من ال�ستم���رار يف توجيه اتهامات مزعومة مللف دولة 
قط���ر طوال ال�سنوات املا�سية ، مل يتم حتى الآن تقدمي 
اأي دلي���ل ُيثبت عدم نزاهة هذا امللف ل�ست�سافة بطولة 
كاأ�س العامل لكرة القدم 2022 ، اأو عدم توافقه مع كافة 
لوائح وقوان���ن الحتاد الدويل لك���رة القدم ال�سارمة 

واخلا�سة مبلفات الرت�سح ل�ست�سافة البطولة".
 واأ�س���اف "توؤّك���د اللجنة اأنه���ا التزمت وب�س���كل قاطع 
بجمي���ع القوان���ن والنظ���م واللوائ���ح اخلا�س���ة ذات 
ال�سل���ة بعملي���ة تق���دمي ملف���ات بطولت���ي كاأ����س العامل 
2018 و2022 ، و�ستتعام���ل مع اأية ادعاءات مزعومة 
وغري م�ستندة على دلي���ل باأعلى م�ستوى من ال�سرامة 

واحلزم."
ويف �سي���اق اآخ���ر اأك���دت اللجن���ة اأن جمي���ع امل�ساري���ع 
املرتبط���ة ببطول���ة كاأ�س العامل لكرة الق���دم قطر 2022 
ت�س���ري وف���ق اجل���دول الزمن���ي املق���ّرر ، واأن اخلط���ط 
الحرتازي���ة املو�سوع���ة يف حال ح���دوث اأي تطّورات 
اإ�سافي���ة متعّلقة بوب���اء كورونا ، ت�سم���ن النتهاء من 
تنفي���ذ كاف���ة امل�ساريع قب���ل بدء مناف�س���ات البطولة يف 
21 ت�سري���ن الث���اين 2022 ، موؤك���دة حر�سه���ا ال�سديد 
على �سامة جميع العاملن يف م�ساريع بطولة 2022 ، 
وكافة اأفراد املجتمع يف قطر ، وذلك يف ظل التطّورات 

الراهنة املرتبطة بفريو�س كورونا )كوفيد19-(

اللجنة المنظمة لمونديال 2022 تنفي الدعاءات الأميركية 



للعقد موقع متميز في الن�شاط 
الإن�شاني وفي حركة التطور 

ولكافة مراحلها ، اإذ اأن الدرا�شات 
النثروبولجية لوظيفة القانون 

ت�شير الى اأن العقود م�شاهمة في نقل 
الإن�شان من المرحلة الرعوية الى 

المرحلة الإقطاعية ومن ثم الى 
المرحلة الرا�شمالية وهكذا حتى 

وقتنا المعا�شر .  اإذ يقول   اأ�شتاذ 
القانون الفرن�شي ) اآلآن �شوبيو( في 

كتابه ) الإن�شان القانوني ( : ) لقد 
اأ�شبح الولوج الى ثقافة العقد �شرطًا 

للدخول الى الحداثة ، وي�شيف اأن 
البع�ض من الدول ال�شتراكية ال�شابقة 

تف�شر اأ�شباب انتكا�شاتها في اقت�شاد 
ال�شوق بعدم تجذر العقد في ثقافاتها 

، ومن ذلك يت�شح الأهمية التي تتربع 
بها العقود في الن�شاط الإن�شاني .

 

ولأهمية العق����د يف الدرا�ض����ات الفل�ضفية ف�ضاًل 
عن القانونية  نرى اأن )هيجل ( يوليه  اهتمامًا 
ملحوظ����ًا ويف����رد له مو�ضوعًا خا�ض����ًا يف كتابه  
: ) اأ�ض����ول فل�ضفة احلق ( م�ضت����اًل عن مو�ضوع 
امللكي����ة واأحكامه����ا وذل����ك بالق����ول : ) ... وعلى 
ذلك فمرحلة التعاقد هذه لي�ضت مرحلة عر�ضية 
لكنها عن�ضر جوهري يف تقدم العقل وتطوره ، 
وم����ن هنا كان للتعاقد اأ�ضا�س عقلي ، فالعقل هو 
الذي يجعل من ال�ضروري اأن يدخل النا�س يف 
عالقات تعاقدي����ة ... ( . وياأتي فايرو�س كرونا 
ليف�ضد هذا الن�ض����اط الإن�ضاين ولو كان ب�ضيغة 

و العقود .
ه����ذه  م����ع  العراق����ي  الت�ض����ريع  يتعام����ل  كي����ف 
اجلائح����ة العقدي����ة ؟ اإن الت�ض����ريع العراق����ي قد 
و�ض����ع الن�ضو�س الت�ض����ريعية الالزمة للتعامل 

مع املو�ضوع يف مو�ضوعني .
 الأول  -  يف حال����ة ح����دوث ظرف طارئ يجعل 
تنفي����ذ العق����د مرهق����ًا وه����و م����ا ي�ض����مى يف فقه 
القان����ون بنظرية الظروف الطارئ����ة التي ن�س 
عليها املادة 146 \ 2  من القانون املدين وهي : 
) اإذا طراأت  حوادث ا�ضتثنائية عامة مل يكن يف 
الو�ض����ع توقعها ، وترّتب على حدوثها اأن تنفيذ 
اللت����زام التعاقدي ، واإن مل ي�ض����بح م�ض����تحياًل 
�ض����ار مرهق����ًا للمدي����ن بحي����ث يهدده بخ�ض����ارة 
فادحة جاز للمحكمة بعد املوازنة بني م�ض����لحة 
الطرف����ني اأن تنق�����س اللت����زام املرهق اىل احلد 
املعقول اإذا اقت�ض����ت العدالة ذل����ك . ويقع باطاًل 

كل اتفاق على خالف ذلك (. 
ولغر�����س تطبيق اأحكام هذه املادة يجب حتقق 

ال�ض����روط الآتية : الأول – اأن يكون العقد ممن 
العق����ود امل�ض����تمرة التنفي����ذ ثاني����ًا – اأن يك����ون 
احل����ادث الط����ارئ ا�ض����تثنائيًا عامًا غ����ر متوقع 
ول ميك����ن دفع����ه ،  اأي ل يد للمدي����ن يف حدوثه 
.  الثال����ث – اإن الظ����رف الط����ارئ يجع����ل تنفيذ 
اللت����زام مرهقًا للمدي����ن . واإعماًل له����ذا الن�س 
القانوين فاإن اأحكام الق�ض����اء قد ا�ض����تقرت على 
احلكم بالتوازن يف تنفيذ العقد متى ما حتققت 
ال�ضروط تلك . ويف حكم ملحكمة التمييز ق�ضى 
الطارئ����ة  اأن يتم�ض����ك بالظ����روف  للمق����اول   (  :
الناجتة عن الأمطار والفي�ض����انات واإن ا�ضرتط 
يف عق����د املقاولة خ����الف ذلك ما دام����ت الأمطار 
قد هطلت ب�ض����ورة غ����ر اعتيادية ول متوقعة ( 
احلك����م املرقم 588 / مدني����ة ثانية / 1973 يف 
22 /4 / 1974 . وم����ا زال����ت اأح����كام حمكم����ة 
التميي����ز م�ض����تقرة على ه����ذا التطبي����ق واإعماًل 

للن�س املذكور  .
ولكن يف حالتنا اليوم الأمر ل يتعلق ب�ضرورة 
العقد مرهقًا للمدين واإمكانية التدخل ق�ض����ائيًا 
لإعادة الت����وازن لطريف العقد ، ب����ل اإن كورونا 
جعل����ت تنفي����ذ العق����ود م�ض����تحياًل ، اأي اإن عمق 
اجل����رح ال����ذي اأحدثت����ه كورونا جتعل الق�ض����اء 
غ����ر م����رئ للعلل اجل�ض����ام وهنا جند امل�ض����رع 
العراقي ي�ضع ن�ضًا ميكنه التعامل مع اجلوائح 
ومهما كان نوعها وق�ض����وتها ، وهو ما ت�ضمنته 
املادة 168 م����ن القانون املدين التي تن�س على 
: ) اإذا ا�ض����تحال عل����ى امللت����زم بالعق����د اأن ينف����ذ 
اللتزام عينًا حكم عليه بالتعوي�س لعدم الوفاء 
بالتزام����ه  ، ما مل يثبت اأن ا�ض����تحالة التنفيذ قد 

ن�ضاأت عن �ضبب اأجنبي ل يد له فيه ...( . 
اإن فقهاء القانون و�ضّراحه يقولون اإن ا�ضتحالة 
التنفيذ النا�ض����ئة عن �ض����بب اجنب����ي ل يد له فيه  

تعني :  )القوة القاهرة  (   اأو مرادفها ) احلادث 
الفجائي (  التي جتعل تنفيذ العقد م�ض����تحياًل ، 
وه����ي احلادث الذي ل ميكن ن�ض����ب حدوثه اىل 
املدين فهو م�ضتقٌل عن اإرادته  خارٌج عن اإرادته  
ول ميكن توقع ح�ض����وله وغ����ر ممكن دفعه اأو 
التغل����ب عليه . وما جائحة كرونا اإل قوة قاهرة  
التي ق�ض����دها فقهاء القاون عند تناولهم ال�ضبب 
الأجنب����ي . اإذ يك����ون املتعاق����د غ����ر ق����ادر عل����ى 
مقاومته����ا ولي�����س باإمكان����ه دفعه����ا واإن����ه عاجز 
اأمامها فيكون من امل�ضتحيل عليه تنفيذ التزامه 
بالعق����د  ، وهن����ا تختلف عن الظ����روف الطارئة 
التي ل جتعل العقد م�ض����تحياًل بل ميكن تنفيذه 
مع الإرهاق وهذا �ض����رط القوة القاهرة الأول . 
اأما �ض����رطها الثاين  فهو اإن طرف����ا العقد مل يكن 
يف و�ض����عهما توق����ع حدوثه����ا ، اإذ اإنهم����ا عندما 
اأبرم����ا العق����د وحت����ت اأحكام ح�ض����ن الني����ة كان 
التطل����ع  اىل النتائ����ج املتوخاة م����ن التعاقد يف 
ظروف����ه املعتادة  الطبيعي����ة، ولو افرت�س جدًل 
اإنهم����ا توقع����ا حدوثه ف����ال ي�ض����ار واحلالة هذه 
اىل تو�ض����يفه بالق����وة القاه����رة مطلق����ًا ، ولكان 
له حكم اآخر خمالف لأحكام ا�ض����تحالة التنفيذ . 
وال�ض����رط الثالث لها اأن ل يد للمدين يف حدوث 
الق����وة القاه����رة ، اأي اأنه����ا خارج����ة ع����ن اإرادته 

وم�ضتقلة عنه .
اإن كورون����ا بو�ض����فها ق����وة قاه����رة ت����وؤدي اىل 
انق�ض����اء ما التزم به يف العقود امللزمة للطرفني  
، اأي انق�ض����اء اللت����زام التعاقدي املف�ض����ي اىل 
انق�ض����اء اللتزام بالتعوي�س لأن ال�ضق الثاين 
م����ن امل����ادة 168 املن�ض����و�س في����ه على ال�ض����بب 

الجنبي الذي جعل التنفيذ م�ض����تحياًل واملعفي 
م����ن احلك����م بالتعوي�س خالفًا لل�ض����ق الأول من 
امل����ادة املذك����ورة ، اأي اأن املدي����ن واحلال����ة هذه 
يك����ون متحررًا من تنفيذ اللتزام اأوًل والإعفاء 

من التعوي�س كليًا  ثانيًا . 
على وفق ما تقدم ميكن ت�ض����ور حجم اخل�ضائر 
التي تواج����ه املتعاقدين والنتائج ال�ض����لبية عن 
عدم حتقيق الأهداف التي ان�ضرفت اإليها اإرادة 
املتعاقدين وحجم الأم����وال املهدورة جراء ذلك 
وانعكا�س ذلك بالإجمال على القت�ضاد الوطني 
، وعملي����ة اإ�ض����الح ما اأنك�ض����ر وكلفته بعد زوال 
الغمة والزمن املهدور املح�ض����وب على  التنمية 
وال�ضتثمار لي�س املق�ضود هنا العراق  فح�ضب 
ب����ل يف جمي����ع اأرج����اء الع����امل وما تراف����ق ذلك 
من تداعي����ات احلرمان  والع����وز التي تتحملها 

الفئات امل�ضحوقة واملعدمة .
اإ�ض����افة ملا تقدم فاإن هناك كوؤو�ضًا اأخرى مرتعة 
القانوني����ة  امل����ّدد  وه����ي  والإحب����اط  باخليب����ة 
امللزمة لرفع الدعوى وب�ض����قوط مّددها ي�ض����قط 
احل����ق يف املطالبة بها ق�ض����ائيًا جراء تطبيقات 
منع التج����ول  ، وتعطيل احلياة بال�ض����كل الذي 
ي�ضهده العامل يرجح �ض����قوط احلقوق وهدرها 
وحرمان اأ�ضحابها منها . ف�ضاًل عن مّدد الطعن 
القانوني����ة الت����ي ب�ض����قوطها تعر�س اأ�ض����حابها 
خل�ض����ائر ج�ض����يمة اإل اأن يف �ض����ق م����ّدد الطع����ن 
اأ�ض����در جمل�����س الق�ض����اء الأعلى – م�ض����كورًا - 
اإعمامًا يتم من خالله معاجلة مو�ض����وع الطعن 
بالإح����كام من خالل اإيقافها وعلى وفق ال�ض����كل 

املر�ضوم يف ذلك الإعمام والواجب التنفيذ .
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 هادي عزيز علي

ملاذا برئا�ضته بالذات وهو امل�ضتقيل ؟!!.. هل 
هو �ض���امن،اأي موعود من �ض���لة املتنفذين، 
باأن���ه �ضي�ض���تمر يف ال�ض���لطة ليرتاأ�س جلنة 

وطنية �ضي�ضتمر عملها لأ�ضهر قادمة ؟!!
واملفارق���ة اأن���ه يف 2020/3/29، تراأ�س 
اجلل�ض���ة الأوىل للجن���ة العلي���ا، واأعلن باأن 
ت�ض���كيلها " جاء نتيجة �ض���هرين م���ن العمل 
والتق���دم احلا�ض���ل، وجتاوز ال�ض���عوبات، 
وتق���دمي احلل���ول والت�ض���هيالت الالزم���ة"، 
واأ�ضاد بعمل " جلنة الأمر الأداري )55(") 
ولي�س " خلي���ة الأزمة"( التي " قامت بعمل 
كب���ر".. ومل يت�ض���ح مل���اذا  مل يذك���ر "خلية 
الأزمة" اأو بالأح���رى يتجاهلها. وما دامت 
ح�ض���يلة مكافح���ة كورون���ا " عم���ل كبر"، 
فلم���اذا اإذًا مت ت�ض���كيل اللجن���ة العليا ؟ وما 
الذي �ض���تتميز به عن خلية الأزمة برئا�ضته 

؟!!..
لقد �ض���در عن الأجتماع الأول للجنة العليا 
بيان مقت�ض���ب ج���اء فيه:"اإتخ���ذ الإجتماع 
الهام���ة والعاجل���ة  الق���رارات  م���ن  العدي���د 
والت���ي �ضت�ض���در لحقًا".. وم���ّرت اأيام ومل 
نطلع علي���ه..ويف الأجتماع الثاين لها، يف 
1/ 4 / 2020، حتدث رئي�ض���ها، معترًا اأن 
العراق جيد" واأن"  ال�ضحي يف  " الو�ضع 

اأرقام الإ�ضابات بكورونا معقولة"..
الو�ض���ع  اأن  ك���م  ملناق�ض���ته  هن���ا  جم���ال  ل 
ال�ض���حي يف العراق " جي���د"، واملواطنون 
التده���ور  ي���وم وكل حلظ���ة  كل  يعي�ض���ون 
الفظي���ع للخدمات الطبية وال�ض���حية الذي 
�ض���ببته املافي���ا املع�ضع�ض���ة يف املوؤ�ض�ض���ات 

ال�ضحية..
اأم���ا " معقولية" اأرق���ام اإ�ض���ابات  ووفيات 
كورون���ا، فاملوؤك���د اأن تقييم رئي����س اللجنة 
العلي���ا ه���ذا يتجاهل اأن الأرق���ام احلكومية 
هي مو�ضع �ضكوك وا�ضعة، وحتى اإ�ضتهزاء 
وتندر من قب���ل املواطنني،الذي���ن ل يثقون 
مب�ضداقيتها منذ اأول ظهور لأع�ضاء"خلية 
حينم���ا  املا�ض���ي،  �ض���باط  يف  الأزم���ة" 

�ض���اهدوهم  كي���ف  يتدافع���ون على ت�ض���در 
املن�ض���ة اأم���ام و�ض���ائل الأعالم..وتزاي���دت 
ال�ضكوك بعد ظهور تباين كبر بني اأرقامها 
وم���ا ت�ض���هده امل�ضت�ض���فيات، وبينه���ا وبني 

بيانات مفو�ضية حقوق الن�ضان..
يف  يعمل���ون  اأطب���اء  ع���ن  تقاري���ر  ونقل���ت 
الفحو�ض���ات  اإج���راء  ويف  امل�ضت�ض���فيات 
امليدانية خ�ضيتهم من تف�ٍس خفي لفايرو�س 
كورون���ا، موؤكدي���ن اأن اأع���داد امل�ض���ابني به 
اأكر بكث���ر من الأرق���ام الر�ض���مية املعلنة.

ونبهوا اىل اأن عدم الك�ض���ف عن ذلك ي�ض���كل 
خط���رًا �ض���حيًا كبرًا خالل الأ�ض���هر الثالثة 
وممث���ل  ال�ض���حة  وزارة  املقبلة.واأق���رت 
اأن  الع���راق  يف  العاملي���ة  ال�ض���حة  منظم���ة 
تو�ض���يع الفحو�ض���ات اأظهر زي���ادة متوقعة 
يف ع���دد ال�ض���ابات املوجبة املكت�ض���فة يف 

اأغلب حمافظات العراق.
اىل ه���ذا، ك�ض���فت اأزم���ة الأمتن���اع ع���ن دفن 
املوج���ودة  املداف���ن  يف  كورون���ا  �ض���حايا 
وتكد����س جثثهم يف ثالجات امل�ضت�ض���فيات، 
وبع�ض���ها يف البي���وت، كذب���ا �ض���ارخًا يف 

اأعداد املتوفني املعلنة ر�ضميًا.
واأكدت تقارير بان احلكومة منعت الأطباء  
م���ن اإعط���اء الأع���داد احلقيقي���ة للم�ض���ابني 

وللمتوفني بكورونا...
بالعودة اىل الأجتماع الثاين للجنة العليا، 
ن�ض���ر اىل م���ا اأعلنه رئي�ض���ها اأي�ض���ًا:" اإننا 
نعمل على توفر جميع متطلبات املواطنني 
يف ظل الأزمة الراهنة،وعلى اإتخاذ قرارات 
عملي���ة خلدم���ة ال�ض���عب يف ظ���ل الظ���روف 

ال�ضعبة". 
فلرن ما ال���ذي قررته اللجن���ة العليا يف هذا 

امل�ضمار:
اأ�ض���درت اللجنة العليا يف جل�ض���تها الثانية 
11 قرارًا،ودر�ض���ت " حتديد يوم للت�ضامن 
ولدع���م اجلهد الوطن���ي يف مواجه���ة وباء 
روح  ج�ض���دت  الت���ي  واملواق���ف  كورون���ا 
الوح���دة والتكافل، وتعبرًا عن الت�ض���امن 

مع عوائل امل�ضابني واملتوفني.." !!!..
اأول القرارات: " توفر اخلدمات ال�ض���حية 
مواجه���ة  يف  والوقائي���ة  والعالجي���ة 

الوباء"..
م���اذا يعن���ي ذل���ك ؟.. اأهو اإقرار م���ن اللجنة 
العلي���ا بع���دم وج���ود اخلدم���ات ال�ض���حية 
والعالجية والوقائية حت���ى تقرر توفرها 
؟!!.. وال�ض���يغة عمومي���ة، اأي بدون حتديد 
اخلدم���ات  يف  راهن���ًا  توف���ره  للمطل���وب 

املذكورة..
الق���رارات الأخ���رى: ثم���ة 8 منه���ا تتعل���ق 
بالإجازة ال�ضترادية لالأدوية وامل�ضتلزمات 
والأجه���زة الطبي���ة والُع���دد الت�ضخي�ض���ية 
واملختري���ة، وتاأجي���ل اإ�ض���تيفاء الر�ض���وم 
الكمركية للمواد املذكورة، وتخويل وزارة 
ال�ض���حة اإ�ض���دار املوافق���ات ال�ض���ترادية، 
واإج���راء املناقل���ة املالي���ة، واإ�ض���تثناء عقود 
جتهي���ز الأدوية وامل�ض���تلزمات الأخرى من 

ال�ضوابط واملوافقات.
وق���رار واح���د ين����س عل���ى حتوي���ل مبل���غ 
50 ملي���ون دولر حل�ض���اب ال�ض���ركة العامة 
الطبي���ة  وامل�ض���تلزمات  الأدوي���ة  لت�ض���ويق 

لل�ضراء املبا�ضر..
وثم���ة ق���رارات تتعل���ق بحاجة ال�ض���وق من 
امل���واد الغذائي���ة والطبي���ة والزراعي���ة، مع 
وت�ض���هيل  الوطن���ي،  باملنت���وج  الأهتم���ام 
عب���ور ال�ض���احنات ومركب���ات احلم���ل م���ن 
واىل املحافظ���ات واملدن،ومتابعة ومراقبة 
الأ�ض���عار، وت�ض���هيل مهمة تنقل احلا�ضدات 

الزراعية ونقل الأغنام واملوا�ضي..
وامللف���ت اأن اللجنة العليا مل تخرج عن نهج 
ت�ضكيل اللجان، التي �ضبع العراقيون منها، 
ومل يح�ض���دوا �ض���وى الوعود. فقد قررت: 
ت�ضكيل جلنة برئا�ضة امل�ضت�ضار القت�ضادي 
لرئي�س الوزراء لإعداد درا�ضة حاجة ال�ضوق 
من امل���واد الغذائية والطبي���ة والزراعية.و 
جلن���ة يف الأمان���ة العامة ملجل����س الوزراء 
لدرا�ض���ة دعم العامل���ني بالقط���اع اخلا�س.

وجلن���ة برئا�ض���ة وزي���ر التخطي���ط ملعاجلة 
اإنعكا�ض���ات الأزم���ة املالية وال�ض���حية على 
املواطن���ني، والنظ���ر بتوف���ر مبال���غ مالية 

للمواطنني املت�ضررين بالأزمة..
وتع���د،  اللج���ان،  ه���ذه  جتتم���ع  فمت���ى 
اىل  مقرتحاته���ا  وترف���ع  وتناق�س،وتق���ر، 
اللجن���ة العلي���ا، ومت���ى �ض���تقرها، والأزمة 

تتعمق يومًا بعد َاخر ؟!!.. 
العلي���ا  للجن���ة  الإجتماع���ني  هذي���ن  بع���د 
وللق���رارات التي �ض���درت عنه���ا واأُعترها 
اإعالمه���ا "هام���ة وعاجلة".. ثمة ت�ض���اوؤلت 

تطرح نف�ضها:
اأعل���ن رئي�س اللجن���ة العليا-كما اأ�ض���لفنا:" 
اإنن���ا نعم���ل عل���ى توف���ر جمي���ع متطلبات 
املواطن���ني يف ظ���ل الأزم���ة الراهنة،وعل���ى 
اإتخاذ قرارات عملية خلدمة ال�ضعب يف ظل 

الظروف ال�ضعبة"..
يف  حق���ًا  مهتم���ة  جلنت���ه  فه���ل 
وقراراتها،  اأعماله���ا،  اإجتماعاتها،وجداول 
مبحن���ة املاليني م���ن العراقي���ني املحرومني 

واملت�ضررين من الأزمة الراهنة ؟ 
ومل���اذا اإذًا  " النظ���ر بتوفر مبال���غ مالية"، 
الالزم���ة  املالي���ة  املبال���غ  توف���ر  ولي����س 

للمواطنني املت�ضررين ؟!!
األ تعلم بوجود ما ل يقل عن 10 ماليني من 
املواطن���ني الفقراء،اأغلبه���م يق���ع حتت خط 
الفقر، وهوؤلء هم عمال امل�ضاطر واأ�ضحاب 
الب�ض���طيات والباع���ة املتجول���ني و�ض���واق 
التاك�ض���يات وغره���م م���ن الك�ض���بة الذي���ن 
يكدح���ون يومي���ًا لتاأم���ني لقمة خب���ز وقوت 
اأ�ضرهم يف الأيام العادية..فهل فكرت بحال 
هوؤلء امل�ضحوقني، يف ظل حظر التجوال) 
الذي لبد من���ه ملواجهة وباء كورونا( وهم 
عاجزون متامًا عن اإطع���ام اأطفالهم اجلياع  
الذي���ن ينتظرونهم يف بيوتهم الع�ض���وائية 

؟!
ي���ا �ض���ادة اأع�ض���اء اللجن���ة العليا لل�ض���حة 
وال�ض���المة العامة: اإن ج���وع وبوؤ�س اأطفال 
ه���ذه املالي���ني م���ن املواطن���ني ل يحت���اج " 
النظر بتوفر مبالغ مالية"، واإمنا ي�ض���تلزم 
اإج���راءات عاجل���ة وفاعل���ة لتوف���ر املبال���غ 

املطلوبة..
   ل���و كنتم مهتمني وحري�ض���ني حق���ًا وفعالآ 
م���ن  املالي���ني  ه���ذه  وحي���اة  �ض���حة  عل���ى 

العراقيني لقررمت مثالآ:
اأن ُتطِلق���وا م���واد البطاق���ة التمويني���ة،   *
وزيادة وتنويع مفرداتها، وحت�ضني قيمتها 
الغذائي���ة.. اأو جته���زون العوائ���ل بوجب���ة 
متوينية كاملة ل�ض���هرين باملج���ان اأو مقابل 

مبلغ زهيد جدًا .
* اأن متنحوا م�ضتحقي الرعاية الأجتماعية 

راتبًا عاجالآ ل�ضهرين على الأقل .
الب�ض���طيات  اأ�ض���حاب  متنح���وا  اأن   *
والأك�ضاك، والعاملني باأجر يومي، وعمال 

املتوقف���ة،  احل���رف  واأ�ض���حاب  امل�ض���اطر، 
وذوي الإحتياجات اخلا�ضة، واخلريجني 
العاطلني عن العمل، مبلغًا قدره ربع مليون 

دينار �ضهريًا ملدة �ضهرين على الأقل .
* اأن تدعموا اأ�ض���عار قن���اين الغاز، وكذلك 
اأ�ض���عار النفط والطح���ني املجهزين لأفران 
الفق���رة  ال�ض���مون واخلب���ز يف املناط���ق 
ب�ض���كل خا�س كي يباع ال�ض���مون واخلبز 

باأ�ضعار منخف�ضة .
* اأن  ت�ض���دروا ق���رارًا باإعف���اء املواطن���ني 
من اأج���ور الكهرباء وامل���اء. واآَخر من دفع 
التجاري���ة  واملح���الت  البي���وت  اإيج���ارات 
والأق�ض���اط امل�ض���تحقة باأنواعها، ل�ضهرين 

على الأقل.
هل �ضعب توفر املبالغ املطلوبة ملثل هذه 

القرارات ؟
-ل ، لي�س �ضعبًا لو :

 ** حتركت���م عل���ى اأقطاب ال�ض���لطة، الذين 
يف  دولر  ملي���ار   700 نح���و  ميتلك���ون 
البن���وك الأجنبي���ة ومعظمها م�ض���روق من 
اأم���وال ال�ض���عب.. اأمل يق���ل رئي����س اللجنة 
العلي���ا:" نعمل على توفر جميع متطلبات 
املواطن���ني يف ظل الأزم���ة الراهنة"، فِلَم ل 
يطلب م���ن "ربعه" اأن يكف���روا عن ذنوبهم 
منه���م،  واح���د  ل���كل  دولر  مبلي���ار  ول���و 
وي�ض���اعدون حكومته يف تلبية  ما وعد به 

؟!!
   هل هوؤلء غر معنيني مببادرات التعا�ضد 

والتكافل الجتماعيني ؟!!
** طلبتم من جمل�س النواب اأن يتخذ فورًا  
قرارًا،ملزمًا بخف�س رواتب وخم�ض�ضات 
الث���الث، والوزراء، واأع�ض���اء  الرئا�ض���ات 
وذوي  العام���ني،  الرملان،وامل���دراء 
الدرج���ات اخلا�ض���ة، اىل 50 % ومل���دة 3 
اأ�ضهر. واإلغاء رواتب الرفحاويني،واأولهم 

الذين يعي�ضون يف اخلارج.. 
    لو حققتم ذلك �ضتوفرون- كما تعلمون- 
امللي���ارات لإنق���اذ مالي���ني العراقي���ني م���ن 

الكارثة املحدقة. 
وحتى يتحق ذلك، واأ�ضك اأنكم تريدون ذلك، 
فِلَم ل ت�ضتعينوا بالبنك املركزي واإ�ضتخدام 
جزء من املخ���زون الإحتياطي لالأموال يف 
معاجلة اأزمة الفقراء واملت�ضررين،اإ�ضافة 

اىل متطلبات درء وباء كورونا ؟ 
    اأم اأن الحتياطي النقدي قد تبخر ؟!!

عل���ى اللجن���ة العلي���ا لل�ض���حة وال�ض���المة 
العام���ة اأن ت���درك، اإن اجله���ود الوطني���ة، 
مهما ت�ض���افرت، ل���ن تنج���ح يف درء كارثة 
وب���اء كورونا ع���ن املجتم���ع العراقي، من 
دون اأن تن�ضب اأي�ضًا واأ�ضا�ضًا على  توفر 
لقم���ة العي����س واأبع���اد �ض���بح اجل���وع ع���ن 
اأطفال العوائل التي لي�ض���ت لها مورد رزق 
ثابت، وتعي�س على ما يك�ض���به رب العائلة 

من عمله اليومي !

���ُر اإنني اأوردُت يف من�ض���وٍر في�ض���بوكي فتوى  يف ي���وٍم م���ا اأتذكَّ
للمحقق اخلوئ���ي، نقلتها ِمن كتاٍب ملرِجٍع كب���ٍر اآخر هو تعليٌق 
على "منهج ال�ض���احلني"، لكوِن الر�ضالة الأ�ضلية مل تكن عندي، 
وِمن املعروف اإن التعليقة تذكر ن�س الر�ض���الة الأ�ض���ليَّة باأماَنة، 
فالإطمئناِن يكاد يكون قطعي ب�ض���حة النقل. ن�ضرتُه، وخرجت، 
وعندم���ا كنت يف اخل���اِرج خطر يف ذهني: "ماذا ل���و كان النقل 
غ���ر دقي���ق؟" لِح���ظ اإنن���ي اأحتدث  ع���ن من�ض���ور في�ض���بوكي، 
ومو�ض���وٍع لي�س باخلطر، وما نقلته من تعليق، وذلك التعليق 
فر! مل اأحتمل  ملرجٍع كبر، واحتمالت اخلطاأ فيه تقرتُب من ال�ضِ
الحتمال )1000000000/1(، فقطعت خروجي، ورجعُت اإىل 
البيت، وبحثُت عن الر�ضالة الأ�ضلية، واأنزلُت ن�ضخة، وراجعُت 
الن�س، فوجدت���ه كما هو، اآنذاك اطماأنن���ت، اطماأننُت لكوين مل 
اأخاِلف اأخالقياتي العلميَّة، والتزامي بتقدمي احلقيقي والدقيق 
والتنوي���ري، اطماأنن���ت اإىل احرتامي لعق���وِل الآخرين! فالعقُل 
الِعلم���ي – بخالف الالعلمي – عق���الين، نقدي، دقيق، اأخالقي، 
ب ح�ضابًا  يتحرى احلقيقة ب�ضغٍف ومو�ضوعيَّة ونزاَهة، ويح�ضِ
�ض���اِرمًا ملا ُيعِلُنُه، للمو�ض���وِع بذاِتِه، لزماِن���ِه ومكاِنِه، لتداعياتِه 

وُمعطياِتِه!
م���ا ن�ض���به اأحد الإعالمي���ني لالإمام عل���ي بن اأبي طاِل���ب ِمن ن�س 
تنبوؤي يتح���دَّث عن الأزمة الكورونية احلالي���ة، اأمنوذٌج للعقل 
الالِعلم���ي، وه���و لي����َس حال���ة ن���اِدَرة، بل �ض���اِئَعة، فهن���اك اآلف 
املن�ض���ورات التي تنقل عن �ضخ�ض���يَّات دينيَّة وتاريخيَّة واأدبيَّة 
وعلميَّة ن�ضو�ض���ًا ل متتُّ ب�ض���لٍة لتل���ك ال�ضخ�ض���يَّات. وما فعَله 
الإعالمي املذكور ب�ض���يط مقاي�ض���ة بغِره، فهو نقل ن�س وا�ضح 
الركاَك���ة، واأح���اَل اإىل نهِج البالغة وكتاٍب اآخ���ر )عظاِئم الدهور 
للدبي���زي(، ونهج البالغة مت���اٌح للتحقق، كما اأن الآخر ل وجوَد 
له، فم�ضاألتُه هينة، فكيَف بن�ضو�ٍس واردة – بالفعل – يف كتب 
معروف���ة، وكتب عالية، كتب �ض���كلت الثقافة الديني���ة النخبوية 

وال�ضعبيَّة، يف كل املذاِهب الإ�ضالميَّة؟
هل نكون انتقائيني، فرنف�س ما ن�ض���به هذا الإعالمي، ون�ض���كت 
عما ين�ض���به اآخرون اإىل �ضخ�ض���يات دينية وغر دينية؟ نرف�س 
ما ن�ض���به لأنه غر معق���ول اأم فقط لأنه مل ي���رد بالفعل يف كتاٍب 
ُمعت���ر، وبتعبر اآخر، لو كان بالفع���ل ورد يف نهج البالغة، اأو 
كان هن���اك كت���اٌب – بالفع���ل – ا�ض���مه عظائم الده���ور، ورد فيِه 
الن�س، هل نقبله بال متحي�ِس؟ فكتاب نهج البالغة – كما يعِرف 
املتخ�ض�ض���ون – كتاب اأدب���ي ولي�س ديني عقائدي، فال�ض���ريُف 
الر�ض���ي جم���ع فيه م���ا راآُه جمياًل م���ن عباراٍت بليغ���ة، ومل يكن 
غر�ض���ُه جم���ع كالم علي، ول تبيان عقائده، وم���ا ورد فيِه – يف 
الغال���ب – اإمن���ا هو مقاِط���ع خُمتارة من ن�ض���و�ٍس اأطَول واردة 
يف كتٍب اأخرى، وبالتايل األ ميكن اأن يكون للن�س معنى مغاير 
ل���و رجعنا اإىل �ض���ياقه الأ�ض���لي، األ ميكن اأن يكون ن�ض���ًا مزيفًا 
ن�ض���بُه كتاٌب ما اإىل علي ونقله الر�ض���ي لعتقاده ب�ضحته؟ فنهُج 
البالغة – بذاته – لي�َس ُمقد�ض���ًا، بل قابل للنقد بح�ضب املحكات 
العقالنيَّة والتاريخيَّة واللغويَّة! وكذلك كتاُب عظاِئم الدهوِر – 
ٌة للكذب  �ضًا، فكاتبه رجل ِمن الرجال، ُعر�ضَ اإن وجد – لي�َس ُمقدَّ

وللجهل وللتوهم، وكم لُه من نظر يف ثقافتنا الدينيَّة!!!
َم���ن ينتق���د الإعالم���ي املذكور، لب���د اأن ينظ���ر اإليِه �ض���من هذِه 
الروؤي���ة، قبل اأن ينتق���ده يجب اأن ُيراِجع معاي���ر نقَده، اإن كان 
معياره وجود الن����س يف كتاب معتر اأم ل، فكم نقبل ونتداول 
ن�ضو�ضًا ل اأ�ضَل لها؟ وكم نقَبل ونتداول ن�ضو�ضًا من كتٍب غر 
معت���رة؟ واإن كان معي���اره عقالنية الن�س، فك���م نقبل ونتداول 
ن�ضو�ض���ًا ل عقالنية؟ وكم يف ثقافتنا ِمن كتٍب – بع�ض���ها �ض���به 

ة – وهي مليئة بالالعقالنيات والالمعقولت؟!! مقد�ضَّ

قرارات بائ�سة ال ترتقي لم�ستوى المحنة الراهنة كورونا واأزمة العقل 
الالِعلمي!

بعد اجلرائم الب�شعة التي اأقرتفتها حكومته بحق �شبيبة العراق من اأبطال 
اإنتفا�شة ت�شرين البا�شلة، واإجباره على الأ�شتقالة، وغيابه " الطوعي" 

عن ت�شريف الأعمال يف اأوج اأزمة وباء كورونا، عاد يظهر من جديد على 
الف�شائيات،وي�شطر العراقيون مل�شاهدته و�شماع  خطبه الرنانة املوحية 

باأنه "املنقذ" للأمة من حمنتها الراهنة... 
ب�شاأن مهمة مكافحة وباء كورونا كانت قد اأناطتها حكومته بـ " خلية الأزمة 
" برئا�شة وزير ال�شحة الدكتور جعفر �شادق علوي، وعملت اخللية طيلة 

الفرتة املن�شرمة وحتى الآن.لكن رئي�ض حكومة ت�شريف الأعمال تراأ�ض 
جل�شة جمل�ض الوزراء الأعتيادية الثانية ع�شرة املنعقدة يف 2020/3/26، 

التي قررت تعديل قرار جمل�ض الوزراء رقم ) 64( ل�شنة 2020، وت�شكيل 
كورونا  فايرو�ض  جائحة  ملكافحة  العامة  وال�شلمة  لل�شحة  العليا  " اللجنة 

امل�شتجد" برئا�شته..

ك�����رون�����ا ت���ع���ب���ث ب�����اأح�����ك�����ام ال����ع����ق����ود اأي���������س����ًا
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 عالء املفرجي
كالكيت

هتلر وال�سينما.. هواية الفوهرر المجهولة
ع���رف عن هتل���ر اهتمامه الكب���ر بالفنون 
الكث���ر  ع���ام، فظه���رت  والثقاف���ة ب�س���كل 
من الدرا�س���ات ح���ول الكتب الت���ي قراأها، 
واهتمام���ه بالهند�س���ة املعماري���ة، وولعه 
املع���روف باملوؤلف���ات املو�سيقية، وخا�سة 
موؤلفت فاغ���ر االوبرالية.. ويبقى تدخله 
الكب���رة،  االملاني���ة  واملعر����س  بالر�س���م 
وا�س���ح ج���دا، ح���دا ظه���ور العدي���د م���ن 

اللوحات التي ر�سمها.
الكث���ر م���ن الذي���ن اأع���دوا درا�س���ات ع���ن 
اهتمامات���ه هذه مل يتطرق���وا اىل اهتمامه 
باالف���ام ال�سينمائية؛ وقد اأفرد الباحثون 
حيزًا مهمًا الإهتمامه باالأفام ال�سينمائية، 
والدور احلا�سم ال���ذي اأداه )وزير االأفام 
والدعاي���ة( جوزي���ف جوبل���ز يف توجي���ه 

م�سار �سناعة االأفام النازية.
فام يف الرايخ  الكتب املهتّمة ب�سناعة االأ
الثالث ال يوجد الكثر منه���ا  . كي نتعلمه 
هتلر  تدخ���ل  يف  قرب  عن  التفّح�س  عرب 
اأما يف كت���اب )هتلر وال�سينما( لبيل نيفن 
وال�سادر عن دار املدى برتجمة هيثم ملع، 
فيظهر بالعك�س اأنه ميكن يف الواقع لهذا 

التمّعن اأن يعلمنا الكثر.
فام  كان هتلر اأكرث من م�ستهلك حمايد لاأ
ال�سينمائية، والتي كان ي�ساهدها ليلة بعد 

ليلة يف مقر اإقامته اجلبلي، الربجهوف. 
وقام هتلر اأكرث من مرة يف خال �سنوات 
غر  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  الثالث،  الرايخ 
النازية  فام  االأ اإنتاج  بت�سجيع  مبا�سرة 
ال�سيا�سية.  وبراجمه  لروؤاه  روجت  التي 
اإقناع  على  فام  االأ قدرة  هتلر  اأدرك  لقد 
كفاحي(   ( كتابه  يف  وذكر  امل�ساهدين، 
يقول: "يف وقت اأقل بكثر، ودفعة واحدة 
براأيي، يفهم امل�ساهد ت�سويرا لفكرة ما قد 
يتطّلب ا�ستيعابها جمهودًا متعبًا وطويًا 

من القراءة".
من  اأنه  هتلر  اعترب  جوبلز،  من  واأكرث   
فام  االأ خمرجو  يع���طى  اأن  ال�سروري 
اأفام وثائقية،  خراج  الفر�سة الإ الروائية 
حداث  االأ ت�سوير  املطلوب  من  كان  اإذ 
من  ال�سحيح  بالقدر  لي�س  الواقعية 
اأي�سًا  بل  وح�سب،  ال�سيا�سية  الدعاية 
التي  والدرامية  اجلمالية  بالتقنيات 
الر�سالة  ت�سل  كي  الروائية  فام  االأ لدى 

ال�سيا�سية باأكرب وقع ممكن.
عادات  بتناول  االفتتاحي  الف�سل  يبداأ 
مل�ساهدة  اخلا�سة  جل�ساته  يف  هتلر 
و�سل  مدى  اأي  اإىل  والت�ساوؤل  فام،  االأ
راء  االآل يدر����س  ثم  فيه،  فام  االأ تاأثر 
وهنا  ل".  املف�سَ "فيلمه  حول  املختلفة 

ال�سعب  من  اإذ  نف�سه،  احلذر  يفر����س 
اأكيدة. وبينما تبدو  الو�سول اإىل حقيقة 
اإىل  اأقرب  املر�سحة  العناوين  بع�س 
الت�سديق من غرها بينما يتناول الف�سل 
يرّكز  فام،  لاأ كم�ستهلك  هتلر  ول  االأ
اختيار  يف  �سيا�سته  على  الثاين  الف�سل 
كانت  التي  �سباب  االأ ويدر����س  فام،  االأ
تدفعه اإىل حظر اأفام معينة، اأو معار�سة 
منع اأخرى. ويحل���ل يف جانب من الف�سل 
بارزًا  تدخًا  تدخّل خالهما هتلر  حالتني 
قطع  حول  وثائقيني  فيلمني  اإنتاج  :طلبه 
تنا�سل ذوي االحتياجات اخلا�سة بعنوان 
هلية  )�سحايا املا�سي(، وحول احلرب االأ
�سبانية بعنوان "يف املعركة  �سد عدو  االإ
اإعداد  مب�سروع  هتلر  اعتنى  لقد  العامل"، 
كي  املهمي���ن  النازيني   ، الفيلمني   هذين 
اإىل  ونظرته  �سا�سية  االأ فكاره  الأ يروج 
اأطماع   مناه�سة  واإىل  احلاجة  العامل: 
ملان من  البول�سفية يف العامل ، وحماية" االأ
املعوقني عقليًا وج�سديًا "، وي�سعى الفيلم 
اإىل "اإقناع امل�ساهد باأنه من �ساأن القانون 
لهي والقانون الطبيعي على ال�سواء اأال  االإ

ي�سمحا لل�سعفاء وراثيًا بالتنا�سل."
االنتباه  والرابع  الثالث  الف�سان  ويلفت 
اإىل جمموعة اأفام اأكرث �سهرة طلب هتلر 

اأخرجتهما  اللذان  الفيلمان  منها  اإنتاجها، 
احلزب  جتمعات  عن  ريفن�ستال   ليني 
النازي، "فوز العقيدة"1933.  و"انت�سار 
رادة" )1935(، وفيلمها عن دورة برلني  االإ
وملبية، "اأوملبيا" )1938(، بعد  لعاب االأ لاأ
ا�ستام النازيني ال�سلطة يف يناير 1933 
ملانية  االأ ال�سينما،  �سا�سات  اإىل  و�سلت 
ال�سيوعية،  انهزام  تتناول  عديدة  اأفام 
ملان  االأ يف   نورمربج  جتمعات  ودعت 
النازي  القائد  االحت�ساد حول  اإىل  حرفيًا 
يف العام���ني 1933 و1934 يف ت�سكيات 
ر�سالة  تنقل  اأن  هتلر  واأراد  منتظمة، 
اإىل  ال�سينما  �سا�سات  عرب  التجمعات 
الكتاب  ف�سول  تدل  وكما  الباد.  اأنحاء 
هتلر  تدبّر  ريفن�ستال،  عن  حتكي  التي 
اأن تنفذ  اأفامها، �سامنا بذلك  اأمر متويل 
اإجابات عديدة حمتملة  يريد. وتوجد  ما 
ليني  هتلر  تكليف  �سبب  عن  لل�سوؤال 
ريفن�ستال مبهم���ة ت�سوير التجمع .كانت 
ريفن�ستال  منتقدو   قدّمها  التي  جابة  االإ
ذكر  لقد  هتلر.  ع�سيقة  كانت  اأنه���ا  هي 
زوكماير  كارل  للنازية   املناه�س  الكاتب 
اأن   1942 العام  يف  مريكي  االأ منفاه  من 
ريفن�ستال كانت  معروفة يف اأملانيا با�سم 
ُي�سدّ���ق  ومل  اجلليدي".  الرايخ  "�سدع 

اأنها نامت مع هتلر:  زوكماير نف�سه 
"ميكننا االفرتا����س اأن االثنني كانا 

عاجزين".
يتعر����س الف�سل اخلام�س لزياراته 
ملانية. يف اأكرث  �ساالت ال�سينما االأ
ال�ساالت  يف  يظهر  كان  حيان،  االأ
التي تعر�س اأفامًا يهمه اأن يرتبط 
بر�سائلها  اأو  ب�سيا�ستها  ا�سمه 
يظهر  كم���ا  اخلبيئة.  ال�سيا�سية 
وظّفت  كيف  اخلام�س  الف�سل 
اجلماهر  تغمر  كي  ال�سينما 
ب�سورة هتلر و�سوته، يعر����س 
الف�سل ال�ساد����س الطريقة التي 
املمثلني،  هتلر  فيها  ا�ستثمر 

فاملمثلون، وخ�سو�سًا املمث���ات، غالبًا ما 
حًلّوا �سيوفًا على �سهرات هتلر اخلا�سة. 
فام املعرو�سة  عندما كان جوبلز يجد االأ

يف تلك ال�سهرات ثقيلة بليدة.
الف�سل  من  ق�سمني.  عن  عبارة  والكتاب 
ول اإىل ال�ساد����س، وبا�ستثناء التعرّ�س  االأ
قبل احلرب  ما  اثنني ملرحلة  اأو  يف مكان 
واحلرب،  . فالرتكيز على �سنوات ال�سلم 
يف عهد هتلر، اأي 1933-1939  وترك���ز 
�سنوات  على  الباقية  ربعة  االأ الف�سول 

احلرب.

خر  االأ الف�سل  ويعود 
هتلر  اإدراك  مع  املمثل���ني.  مو�سوع  اإىل 
فام كو�سيلة للرتفيه وللدعاية  اأهمي���ة االأ
حرب  ظل  يف  ال�سواء  على  ال�سيا�سية 
من  الكثرين  اإعفاء  على  حر����س  قا�سية، 
اخلدمة  من  البارزين  ملان  االأ املمثل���ني 
عن  هم  عبّروا  املقابل  ويف  الع�سكرية، 
امتنانهم للمزايا التي نالوها مب�ساهمتهم 
يف دعم حرب هتلر. هذا الكتاب لي�س عن 
من  العديد  فهناك  النازية،  فام  االأ اإنتاج 

الدرا�سات التي تناولت هذا املو�سوع.

 واأكثر من جوبلز، 
اعتبر هتلر اأنه 

من ال�سروري اأن 
يعطى مخرجو 

فالم الروائية  الأ
خراج  الفر�سة لإل

اأفالم وثائقية، اإلذ 
كان من المطلوب 
حداث  ت�سوير الأ

الواقعية لي�س بالقدر 
ال�سحيح من الدعاية 

ال�سيا�سية وح�سب، 
بل اأي�سًا بالتقنيات 

الجمالية والدرامية 
فالم  التي لدى الأ

الروائية كي ت�سل 
الر�سالة ال�سيا�سية 

باأكبر وقع ممكن

    تتخ���ذ البنى اجلمالية -يف الدرام���ا- اأ�سكااًل فاعلة 
يف تاأدي���ة القي���م الداللي���ة الت���ي ينتمي اإليه���ا الوعي 
االإبداع���ي، وال �سيم���ا ح���ني يك���ون القائ���م باالت�سال 
نظام���ًا جماعي���ًا ير�س���ل احلدث االت�س���ايل عرب الفعل 
الوقائع���ي كما نلحظ يف منط امل�سل�س���ات الدرامية، 
واإذ تق���وم الدرام���ا بالدرج���ة االأ�سا����س عل���ى الن�س���ق 
الديالكتيك���ي فاإن ال�سك بو�سفه حالة ذهان -تتناق�س 
عندها االفرتا�سات- ميثِّل حالة من ال�سراع الداخلي، 
الت���ي تنعك�س بنحو متازم على اأفع���ال ال�سخ�سيات 
الرئي�س���ة والثانوية التي تتح���رك على م�ساحة العمل 
الدرامي ككل، اأما الغرة فهي ناجت مو�سوعي متازم 
لل�سك ج���راء ال�سعور مبناف�س خارج���ي يهدد العاقة 
باالمت���اك، واخل���راب، وعطفًا على هذي���ن املتغرين 
ف���اإن ُم�ساهد الدراما الرتكية يلح���ظ اختافًا جوهريًا 
بائن���ًا، يف متابعته ملظاهر املنت احلكائي وال�سيناريو 
املرتبط به، ولي�س انتهاًء بال�سخ�سيات التي تقدمها، 
م���ع ما تق���رتح من م�ساح���ات توقع ت�س���ي بك�سر منط 
التلق���ي املعه���ود، م���ن خ���ال بن���اء العم���ل الدرام���ي، 
وال�سيم���ا "املنتخ���ب" -يف ه���ذه املقارب���ة- على وفق 
ثنائية ال�سك والغ���رة وبالتحديد عن طريق امل�ساهد 
الق�س�سي���ة وال�سخ�سيات الثانوي���ة املعقدة لاأحداث 

املت�ساعدة..
     اإن الروؤي���ة االآلنف���ة لتت�س���ح بنح���و اأكرث جاء، عرب 
االط���اع عل���ى امل�سل�س���ل الرتك���ي الرومان�س���ي الذي 
األف���ه ك���ل م���ن: "يل���دز تونك، وم���راد لطف���ي، وحممد 
"ق���درت  الرتك���ي:  واأخرج���ه  يكت���ا"،  واأثي���م  ب���ال، 
�ساباجن���ي"، واملو�سوم ب�: األف ليل���ة وليلة، املرتجم 
عربي���ًا باملحكية ال�سورية، ب�)ويبق���ى احلب(، والذي 
ُعِر����سَ يف ثاث���ة موا�س���م ومبع���دل ت�سع���ني حلق���ة، 
للمدة من "نوفم���رب2006 اإىل اأيار2009، اإذ حقق 
جائزة اأف�س���ل م�سل�س يف مهرج���ان الفرا�سة الذهبية 
ال�سينمائي للدورة"34"، عرب �سخ�سيتيه الرئي�ستني: 
خال���د اأرغن����س يف دور )اأنور اأك�س���ال(، وبرغوزار 

كوريل يف دور )�سه���رزاد اأوليا اأوغلو(، وال�سيما يف 
ثُّل منطية ال�سلوك االأنثوي عند �سهرزاد وال�سمات  مَتَ
الذكورية ال�سرقية عن���د �سهريار يف ق�سة: "األف ليلة 
وليلة"، اإذ يب���دو التمنع والغ���رة والو�سال املتقطع 
والع���رف و�س���راع االإرادات ال�سخ�سي���ة ذات الوجد 
واالأخ���رى ذات العقل، ناهيك عن ال�سك وال�سخ�سيات 
الدخيل���ة وامل�ساه���د املاأزومة التي تطغ���ى يف العمل، 
على نحو ال يجعل حبكة امل�سل�سل تنتمي لغر ال�سرق 

الذي ي�سكل هويتها..
     اأم���ا ق�س���ة العم���ل، فت���دور ح���ول االأرمل���ة ال�ساب���ة 
)�سه���رزاد( الت���ي فق���دت زوجه���ا يف ح���ادث �سي���ارة 
تارك���ا وراءه طف���ًا  راج���ب غول���ن )كن���ان( ي�س���اب 
مبر�س اللوكيمي���ا، ويتنكره جده متني ت�سكمز بدور 
)برهان(؛ لرف�س���ه زواج اأبنهم منها، وتعجز �سهرزاد 
ع���ن كلف���ة العملي���ة فتقرت����س م���ن �سديقته���ا جيداء 
دوفنج���ي بدور )منى( واأح���د اأ�سدقائها، ومع وجود 
متربعة اأذرية اأينب عرمان بدور )نارميان( لكن يبقى 
مبل���غ 150 األف دوالر، فتطلب امل���ال من )اأنور بيك( 
�ساح���ب �سركة االإن�ساءات التي تعمل فيها، وهو ناقم 
على الن�س���اء ب�سبب خيانة وال���ده الذي مات يف بيت 
ع�سيقت���ه، وع���دَّ طلبها ج���راأة غريب���ة، و�ساومه���ا باأن 
مت�س���ي معه ليلة، وا�سطرت �سه���رزاد للقبول )�سرط 
اأن يبقى ال�سر دفينا بينهما(، ومل تخربه بعملية ابنها 
الأن قان���ون ال�سركة ال يقبل باملهند�س���ات املتزوجات، 
فتجري العملية وتنجح، واأنور بيك يعاملها بق�ساوة 
على خ���اف �سخ�سي���ة تاردو فل���وردون ب���دور )كرم 
بي���ك( �سريكه و�سديق���ه احلميم ال���ذي يتعاطف معها 
ويحبه���ا، يف حني كانت منى �سديق���ة �سهرزاد مولعة 
ب���ه، ويكت�سفان الحق���ًا حقيق���ة مر�س كن���ان وتعي�س 
املتربع���ة نارمي���ان م���ع �سه���رزاد وكن���ان كمربي���ة له 

وكاأخت اأنقذت حياة اأبنها.
    وت���زور ج���دة كنان ال�سي���دة تومري�س اإجنر بدور 
)ناهدة خامن(( حفيدها خفية، يف حني كانت �سهرزاد 
ناقم���ة على ج���ده برهان بي���ك، الذي رف����س م�ساعدة 
حفي���ده، اإىل اأن ي�ساع���د بره���ان نارمي���ان ويخل�سها 
من ع�سابة لت�سغيل الن�س���اء بالدعارة فتتغر معاملة 
�سهرزاد له وت�سطلح االأمور بينها وبني اأهل زوجها.

    اإن امللح���وظ يف متث���ل ثيمتي ال�س���ك والغرة، وال 
�سيما يف مواطن ت�ساعد االأحداث وتاأزمها، اإن تازمًا 
معنوي���ًا يج���ري ب���ني وج���ود االأزم���ة وال�سخ�سي���ات 
الفاعل���ة الدخيل���ة الت���ي ت�سنعها، وهنا تغ���دو االأزمة 

�سلم���ًا فنيًا يفعل مو�سوعتي ال�س���ك والغرة وميدها 
بالتح���ول اجلم���ايل نحو م���اآلالت الق�س����س الق�سرة 
الذائب���ة داخ���ل منظومة ال�س���رد املقدم درامي���ًا ب�سكل 
ع���ام، فف���ي حفل زف���اف )�سه���رزاد( من )اأن���ور( تظهر 
�ساب���ة تدعي اأن اأنور �ساومه���ا وترتك �سهرزاد احلفل 
بثيابه���ا البي�ساء ي�ساعدها يف ذلك كرم، وهنا يتعاىل 
االرتي���اب الذرائعي عند الطرف���ني، اإذ ال �سك اأن ق�سة 
ثانوي���ة �سمن منظومة الق�س���ة الرئي�سة حتقق تاأزمًا 
للح���دث الرئي����س، م���ن خ���ال ت�سبيب ح���دوث ال�سك 
وتبلور الغرة، وه���ي –بدورها- ت�ساعد على تعقيد 
امل�سهد، وال �سيما حني يكون الفاعل امل�ساعد هو �سريك 
اأن���ور يف �سركته، متمثًا ب�)ك���رم( الذي ال يخفي حبه 
ل�سهرزاد، وهو املتهم �سلفًا بحبه ل�سهرزاد، مبا يخلق 
منط���ًا م���ن الف���راق امل�سرعن، ال���ذي تت�سب���ب بها هذه 
�سخ�سي���ة "ال�ساب���ة" الفاعلة الدخيل���ة، اإال اأن تعر�س 
الفت���اة اعرتافها اأم���ام التلفاز باأن اأن���ور بيك مل يق�س 
ليل���ة معه���ا واأن املو�سوع جمرد اإدع���اء، لكن �سهرزاد 
تبق���ى يف عدم اطمئنان، ج���راء خطيئة الليلة االأوىل، 
وتوات���ر ال�سواه���د الت���ي حت���رج العاق���ة التوافقي���ة 
بينهم���ا، وه���و م���ا يجع���ل �سخ�سي���ة ال�ساب���ة توازي 

�سخ�سيات املنت احلكائي يف العمل الدرامي..
    واإذ تدخ���ل اأب���رو عكا����س ب���دور )يا�سم���ني( حبيبة 
)اأن���ور( ال�سابقة �سريكة له، بعد اأن �سعى )كرم( لف�س 
ال�سراك���ة مع���ه يف العم���ل، يتزام���ن م���ع ذل���ك �سقوط 
طائ���رة يعتقد اأن )اأنور( كان على متنها، غر اأنه حني 
يظهر على قي���د احلياة، تبقى يا�سمني حائا من رغبة 
�سه���رزاد يف م�ساحلته وا�سرتجاع حبه، وبهذا تتبدد 
م�ساع���ر الو�س���ل ومت���وت الرغب���ة يف الرج���وع، مع 
وجود عائق م���ن ال�سخ�سيات الثانوية الفاعلة، الذي 
مين���ع ظهور احل���ب الدف���ني، اإذ اأن تل���ك ال�سخ�سيات 
ت�سه���م يف �سناع���ة امل�سه���د ال�س���ادم ال���ذي يتو�س���ط 
االنفراج���ة املتوقع���ة حل���ل امل�ساهد، مب���ا ي�ساعد على 
تعقيد احلبكة الكربى املتمث���ل بن�سيان خطيئة الليلة 
االأوىل وحتقيق احلب االأبدي عرب االقرتان، ونتيجة 
الق�س����س الق�سرة الت���ي توؤطر العم���ل باأكمله، تظل 
العوائ���ق الكومبار�سي���ة زيتًا ي�سعل ن���ار الغرة التي 

يت�سبب بها ال�سك جراء تلك ال�سخ�سيات.
     وق���د ي�سب���ح ه���ذا النمط م���ن الق�س����س الق�سرة 
-املتمثل���ة مب�ساه���د عر�سي���ة- �سرب���ًا م���ن التعزي���ز 
التقني؛ الإطالة اأمد الفعل املحوري يف امل�ساهد الكربى 
احلا�سم���ة، لتغ���دو ه���ذه االأمن���اط م���ن ال�سخ�سي���ات 

مركزي���ًة ال ثانوية كما يعهده���ا املخت�سون يف ال�سرد 
الدرام���ي، وهي ال تق���ل اأهمية ع���ن ال�سخ�سيات التي 
يق���وم عليه���ا العم���ل باأكمل���ه، الأنه���ا �سب���ب يف تاأزمي 
االأح���داث وت�ساعد احلبكات، نح���و ذروة العمل، من 
الناحي���ة التقنية اجلمالي���ة، ومن الناحي���ة التاأثرية 
يف املُ�ساِهدي���ن؛ الرتفاع م�ست���وى قلق االنتظار نحو 
ك�سر اأفق توق���ع ما �سيوؤول اإليه امل�ساهد يف نهاية كل 
مو�س���م من امل�سل�سل، وعلى �سبيل التقريب فاإن ظهور 
�سخ�سي���ة املهند�سة )هدى( مع اق���رتاب امل�سل�سل من 
نهايت���ه، اأ�سهم يف الرجوع اإىل امل�سهد ال�سفر يف بناء 
ال�سل�سلة الدرامية، فبعد اأن و�سل قرار اأنور و�سهرزاد 
اإىل �سرورة ن�سي���ان املا�سي وتف�سياته، والتخل�س 
م���ن كل االأزمات الت���ي رافقت ال�س���رة الغرامية التي 
مروا به���ا يف احلياة العامة والعم���ل، فاإنهما يعزمان 
عل���ى ال���زواج، ويح���دث ذلك، وم���ع حت�س���رات ذلك 
و�س���واًل اإىل حفل الزفاف، واق���رتاب مو�سم امل�سل�سل 
م���ن االنته���اء، ت�سع )ه���دى( ال�س���م يف كاأ����س �سراب 
الزه���ورات وحتت�سي���ه �سه���رزاد، وت�سق���ط جنينه���ا، 
ويتلط���خ ف�ستانه���ا بالدم���اء، يف م�سهد ينه���ي كل اأمل 
عند امللتقي وعند ال�سخ�سيات دخل العمل ذاته، ومن 
ث���م تنقل اإىل امل�سفى، ثم تقتل )هدى( �سديق �سهرزاد 
)ح�س���ان( الأن���ه �ساهدها وهي تقت���ل موظفًا يف �سركة 
االن�س���اءات، واإذ ت�سك )منى( بعاق���ة �سهرزاد وكرم،  
تق���وم بفعل ثمالتها بف�سيحة، يذه���ب كرم على اإثرها 
اإىل بي���ت هدى وحتت تاأثر ال�سكر يب���وح لها بالليلة 
التي ق�ستها �سهرزاد مع اأنور اأك�سال، وكيف اأنه دفع 
لها 150 األف دوالر، ويتاأزم املوقف اأمام اأنور ب�سكل 
ال جم���ال فيه الأي ح���ل لعقدتي الغ���رة وال�سك، ف�سًا 
عن كونه بالب���وح ب�سر تلك الليلة وا�سرتذاله �سهرزاد 
الأجله���ا، وهنا تنطف���ئ جذوة الغرة وتق���رر �سهرزاد 

مغادرة اجلميع..
     اإن و�س���ول �س���ر الليلة التي ق�سته���ا )�سهرزاد( مع 
)اأنور( اإىل املهند�سة )هدى( يجعل من الن�سق التقني 
لل�س���رد ي�سر بنح���و دائ���ري، يعود في���ه اإىل امللفوظ 
االأدائي الذي وعدها من خاله باأن ال�سر يبقى بينهما 
فق���ط، وهو م���ا جع���ل ال�س���ك يت�ساع���د بك���ون )اأنور 
اأك�س���ال( يب���وح بال�سر، ومتهم���ا باأنه ق�س���ى ليلة مع 
الفتاة ال�سابة، و�سريكًا يف العمل حلبيبة قدمية تدعى 
)يا�سمين���ة(، لتتاأزم االأحداث مع علم اأنور باأن له اأبنه 
م���ن ع�سيقته القدمية، ليتزامن كل ذلك مع �سك متبادل 
ل�)اأن���ور اأك�سال( باإزاء �سه���رزاد، ويتمثّل بغرته من 
ًا  �سريك���ه يف العم���ل )ك���رم( لك���ون االأخر يظه���ر حبَّ
ل�سه���رزاد، وكذلك �سك���ه ب�)ح�سان( �سدي���ق �سهرزاد، 
ف�س���ًا عن هاج�س تلك الليلة التي ق�ساها معها مقابل 

مبلغ من املال لتجري عملية لولدها )كنان(.. 
    وعل���ى الرغ���م م���ن انته���اء امل�سل�سل مبن���ع �سهرزاد 
م���ن ال���زواج ب�سخ����س تتع���رف علي���ه، ج���راء حبه���ا 
الدفني الأن���ور، وتعلق اأبنها )كنان( ب���ه، اإال اأن ثيمتي 
ال�س���ك والغرة ظلتا مهيمنتني عل���ى اجل�سد احلكائي 
واالأفع���ال الدرامي���ة املتحقق���ة م���ن خ���ال الق�س����س 

امل�ساعدة �سمن الق�سة الكربى.. 
اأم���ا امل�ستوى الثق���ايف الذي فع���ل التوا�سل العامي 
وحرر ال�سخ�سي���ات الدخيلة الثانوي���ة نحو بروزها 
بو�سفه���ا متن���ًا فيتمث���ل ع���ن طري���ق فاعلي���ة ال�سلوك 
ال�سرق���ي القائ���م على ح���ب ال�سرقي للم���راأة الغام�سة 
متمثل���ة يف �سه���رزاد، وه���و تنا����س تقن���ي مل يخرج 
ع���ن م�سام���ني م�سرحي���ة توفي���ق احلكي���م : ع�سفور 
م���ن ال�س���رق، والتي تق���وم ثيمتها على ح���ب ال�سرقي 
للغمو����س ال���ذي مل يجده عن���د مع�سوقت���ه الفرن�سية 
بعد م�سارحتها والتعرف على و�سوحها، وم�ساورته 
ال�سعور ذاته ال���ذي مر به اأنور اأك�سال باإزاء �سهرزاد 
، م���ع  له���ا  يف بع����س مراح���ل و�سالهم���ا وامتاك���ه 
ان�س���داده نحوها يف حالة اجلفاء وال�سعور بانفاتها 

كما نلحظ يف م�سل�سل ويبقى احلب..

ال�سك ومركزية ال�سخ�سيات الثانوية  في الم�سل�سل 
التركي: "ويبقى الحب" 

وفقًا ل�سحيفة نيويورك تاميز ، فاإن اأول فيلم حول وباء كوفيد 19 اأ�سبح جاهزًا 
 ) )كورونا  عنوان  ويحمل  دقيقة   63 مدته  الطول  متو�سط  فيلم  بب�ساطة  ..اإنه 
م�سطفى  اإيراين  اأ�سل  من  الكندي  ال�سينمائي  املخرج  انتهى  مثر  فيلم  وهو   ،

كي�سفاري من ت�سويره يف مدينة فانكوفر قبل انت�سار الوباء ..
وميار�س كي�سفاري ) 33 عامًا ( كتابة ال�سيناريو واالنتاج والر�سم اإ�سافة اىل 
امل�سعد  يف  يوم  ذات  �ساهد  عندما  اآلخر  فيلم  اإخراج  يف  يعمل  وكان   ، االإخراج 
فكرة  ذهنه  يف  وم�ست  وهنا   ، الوباء  عن  ال�سحف  يف  ال�سخمة  العناوين 
بعد  م�سعد  يف  حمتجزين  ا�سخا�س  ل�سبعة  مايحدث  ق�سة  يروي  فيلم  اإجناز 
ان يكت�سفوا باأن اأحدهم م�ساب بالفايرو�س ..وتثر الق�سة –ح�سب موؤلفها – 
ق�سية " اخلوف من االآلخر " و" اخليارات االأخاقية " التي منلكها يف جمتمع 

يواجه كل اأفراده اخلطر ذاته ..
بت�سكيله  قام  �سغر  وفريق  ب�سيطة  مبعدات  الفيلم  اإجناز  من  كي�سفاري  متكن 
وت�سوير الفيلم خال ع�سرة اأيام فقط بعد اأن كتب الن�س يف االأول من كانون 
الثاين ، وعلى الرغم من امليزانية ال�سئيلة ، متكن من ا�ستئجار م�ساحة منا�سبة 
وبناء م�سعد واإ�سراك �سبعة ممثلني قام بحب�سهم بق�سوة يف م�سعد واإدخالهم 
مبا�سرة يف قلب احلدث بعد اأن اأخربهم باأن اأحدهم م�ساب بالفايرو�س ملراقبة 
ردود اأفعالهم وال�سماح لهم باالرجتال خارج الن�س املكتوب ..ويرى كي�سفاري 
وتقنيًا  فنيًا  حتديًا  ليمثل  واقعي  ب�سكل  جتري  اأن  يجب  كان  الفيلم  اأحداث  اأن 
ت�ستخدم  التي  الواقع  �سينما  اىل  عودة   ) )كورونا  فيلم  ي�سكل  وبهذا   ، حقيقيًا 
اخليال لفهم الواقع ب�سكل اأف�سل اإ�سافة اىل الطبيعة احلقيقية للنا�س واالأ�سياء 

..
اختار كي�سفاري مدينة فانكوفر املعروفة بكونها هوليوود ال�سمال الأنها بوابة 
اىل ال�سني اأي�سًا ومركز اأزمة الوباء يف كندا ..ففي الوقت الذي كان الوباء فيه 
ي�سرب مدينة ووهان ال�سينية ، كان الكنديون ال�سينيون واالآل�سيويون �سحايا 
ح�سبما   70% بن�سبة  الكندية  ال�سينية  ال�سركات  اأعمال  تراجعت  اإذ   ، لهجمته 

ذكرت �سحيفة نيويورك تاميز ..
وكان كي�سفاري ينوي تقدمي فيلمه يف مهرجان �سينمائي لكن حما�سته ت�ساءلت 
اأن  ..ويذكر  الرقمي  البث  خيار  اإال  اأمامه  يعد  ومل  الفايرو�س  انت�سار  بعد 
كي�سفاري كان موظفًا �سابقًا يف اأحد امل�سارف ثم حتول اىل جمال ال�سينما بعد 
ح�سوله على منحة درا�سية يف مدر�سة ال�سينما يف فانكوفر ، ومل يكن معروفًا 
يف عامل ال�سينما عندما �سارك يف مهرجان كان ال�سينمائي ، لكن اختيار فيلمه 
) اأنا ران ( كاأف�سل فيلم ق�سر يف عام 2015 فتح له العديد من االأبواب دوليًا 
..كما حاز فيلمه الوثائقي االأول ) غر املنقبة ( الذي يروي ق�سة امراأة م�سلمة 
ت�سبح ممثلة ، على ثمانية وع�سرين جائزة دولية ، ويف عام 2017 ، مت عر�س 
فيلمه الق�سر للر�سوم املتحركة ) �سندوق املو�سيقى( يف مهرجان كان ، اأما يف 
العام املا�سي فقد عر�س له فيلم ق�سر اآلخر بعنوان ) العرو�س الطفلة ( ويتناول 
ق�سة حقيقية عن الزواج الق�سري لاأطفال وقد اأثار حينذاك جداًل كبرًا ..وقبل 
اأن ي�سور فيلمه )كورونا ( ، كان يعمل يف اإخراج فيلمه االأخر ) االإرادة واجلدار 
( الذي يروي ق�سة �سداقة بني �سبي مك�سيكي و�سرطي حدود يف مكان ما لي�س 
ببعيد عن اجلدار الذي يف�سل املك�سيك عن الواليات املتحدة ..ويعمد كي�سفاري 
اىل اختيار مثل هذه املوا�سيع لكونه على دراية جيدة منذ بداياته بق�سايا الظلم 
ق�سة  يتناول  اأنه  فرى   ) كورونا   ( اجلديد  فيلمه  اأما   ، املجتمع  يف  والتمييز 

الب�سرية جمعاء وال�سك اأنه �سيحظى بالرتحاب يف هوليوود ..
عن جملة لوبوا الفرن�سية 

فيلم ) كورونا (..

اإنجاز اأول اإنتاج �سينمائي 
يروي ق�سة الوباء في كندا
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�ش���درت ع���ن دار املدى ترجمة لرواية "الو�ش���مة الب�ش���رية" 
للكات���ب الأمريك���ي فيلي���ب روث احلائ���ز على جائ���زة فوكرن 
وهي من اأهم اجلوائ���ز الأدبية الأمريكية، وقامت برتجمتها 
فاطم���ة ناع���وت. ت���دور اأح���داث الرواي���ة حول بروفي�ش���ور 
كال�ش���يكيات اإغريقي���ة وعمي���د اإح���دى جامعات اأم���ريكا، يف 
احلادية وال�ش���بعني من عمره، م�ش���هود له بالكف���اءة العلمية 
والإداري���ة، يقي���م عالقة مع ام���راأة غري متعلمة يف منت�ش���ف 
الثالثينيات، ت���ورط يف ق�شية عن�شرية، وهي تهمة خطرية 
يف اأم���ريكا، رفعه���ا �شده طالب���ان من ال�ش���ود، فا�شتقال على 
اإثره���ا من عمله باجلامعة. والغريب اأن���ه ينتمي اإىل الزنوج 
الأمريكان، لكنه يخفي ذلك حمتميًا بلونه الأبي�ض، هربًا من 

زجنّيًا. يكون  "و�شمة" اأن 

لي�ض اأمامك عزيزي القارئ، 
�شوى اأن ت�شّدق رئي�ض ائتالف 

دولة القانون ال�شيد نوري 
املالكي، خ�شو�شًا عندما ي�شرف 

وقته الثمني يف زمن كورونا  
على تغريدات التويرت، يومًا 

ُيغّرد مدافعًا عن الحتجاجات  ، 
د من اأجل الإ�شراع  ويومًا ُيغِرّ

باإجناز " تبليط " اخلط ال�شريع 
لالإ�شالح والتغيري ، التغريدة 

الأخرية فاقت ما قبلها وما 
بعدها، فقد خاطب ال�شيد املالكي  
احلكومة باأن تنظر بعني العطف 

اىل :" العراقيني الذين يعانون 
اأ�شد املعاناة وهم داخل البالد 

يف هذا الظرف ال�شعب بعد 
توقف الأعمال " ويطالب ال�شيد 

املالكي م�شكورًا اأن تخ�ش�ض لهم 
معونات مالية متكنهم من �شد 

احتياجاتهم  .
كم هي ب�شيطة هموم العراقيني، 

اأن يعرفوا مثاًل، ملاذا نتو�ّشل 
الأُمم املتحدة اأن ترعى الالجئني 

العراقيني، وملاذا نفرح حني 
يوافق البنك الدويل على 

التفكري باإقرا�شنا ب�شعة ماليني، 
نرجو اإفادتنا. اأنا مل اأعد اأتابع 

التفا�شيل و�شاأكتفي مبتابعة 
اأخبار ال�شيد رئي�ض جلنة 

ال�شحة النائب قتيبة اجلبوري 
، والرجل احد عباقرة الطب ، 
حيث  اكت�شف ان " كورونا " 
هي فايرو�ض �شيا�شي ، مهمته 
تخريب اقت�شاد العراق ، وهو 
القت�شاد الذي يناف�ض اقت�شاد 

ال�شني واليابان جمتمعة ، 
وماذا بعد ياعزيزي النائب ؟ .. 

فايرو�ض ا�شتخبارتي ، ثم يطلق 
و�شيته الطبية : ل تقلقوا فان 

تاثريكورونا  اقل بكثري من تاثري 
النفالونزا ، وم�شاهد املوت 

جمرد فوتو�شوب !!
لالأ�شف يعاين ال�شيد املالكي من 
م�شكلة عميقة مع العراقيني، فهم 

رغم ما يبدون من اإخال�ض ورغبة 
يف متابعة تغريدات" فخامته"، 

ل يبدو اأنهم ي�شتطيعون حّل 
األغاز ما يقوله، لذلك نراه بعد 

كل تغريدة " طريفة " يخرج من 
على ال�شا�شة، لي�شرح مل�شتمعيه 

باإ�شارة من اإ�شبعه، عّلهم 
يفهمون، لكن يبدو من جمموعة 

التغريدات واخلطب ، اأنهم ل 
يريدون اأن يفهموا اأّن الرجل غري 
م�شوؤول عن �شياع اأكرث من 600 

مليار دولر نهبت خالل وليتيه 
 !" " ال�شعيدتني 

من يفتح �شجل ال�شنوات الثماين 
التي ق�شاها املالكي على راأ�ض 

ال�شلطة التنفيذية؟ َمن يحا�شبه 
على حتويل العراق اإىل دولٍة 

اأ�شابها الإفال�ض، وتربعت 
على عر�ض الدول الأكرث ف�شادًا 

وخرابًا؟ َمن يحا�شب نواب 
ي�شيعون اخلرافات واخلراب  

، وي�شعون اىل ال�شحك على 
عقول النا�ض بخطابات ل ت�شلح 

لال�شتخدام الب�شري  .
مل تفاجئني تغريدة املالكي 

هذه املّرة، فالرجل يتخلى عن 
املو�شوعية حني يكون احلديث 

عن ع�شره الذهبي، فهو يعتقد اأن 
غالبية ال�شعب يحبون ذلك الزمن 

ال�شعيد واإجنازاته العمالقة 
ويف�شلونها على حكومات بلدان 

." ورق  " زرق 
تتال�شى تغريدات املالكي ، 

ومثلها ت�شبح خطابات قتيبة 
اجلبوري جمرد نكات ، اأمام 
اأرقام الف�شاد واملوت و�شور 

الفقراء واملعوزين الذين �شاقت 
بهم �شبل احلياة .

تغريدة املالكي 
وتخريف اجلبوري  

الو�شمة الب�شرية

 علي ح�شني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
الي���وم  له���ذا  الطق����ض  حال���ة  العراقي���ة 
)اخلمي����ض( اأن درجات احلرارة �شتحافظ 
عل���ى  معدلتها لالأي���ام املا�شية، واأن اجلو 

�شيكون غائمًا يف  بع�ض املناطق.   

C°  19 -C°  32  / النجف     C°  18 -    C° 29   /اأربيل

C°  20 -C°  34  / الب�شرة      C°  19 -    C° 32  /بغداد

C°   19 -C°  32 °C    الرمادي /   18 -    C° 30   /املو�شل

الُطرفة تنت�شر يف ف�شاء التوا�شل االجتماعي مع ا�شتمرار حظر التجوال تقريـــر ... 
 عامر موؤيد 

اأغلب املن�شورات يف الفي�شبوك والن�شتغرام 
وبقي���ة مواقع التوا�شل، حتدثت عن امل�شاريع 
التي ينوون القيام بها بعد رفع حظر التجوال 
ب�شكل نهائي عن �شوارع املحافظات العراقية. 
البع����ض تذم���ر م���ن غل���ق املطاع���م والكتف���اء 
بطعام املنزل فقط، فيما افتقد اآخرون الذهاب 
اىل املقاه���ي و�ش���رب الركيلة م���ع اأ�شدقائهم، 
فيم���ا مل يخ���ِف البع�ض تكييفهم م���ع اإجراءات 

حظر التجوال. 
بع�ض املمثلني اله���واة ا�شتغلوا هذه التجربة 
لن�شر مقاطع فديوية م�شحكة عن فرتة احلجر 
ال�شح���ي، ورمب���ا اأك���رث م���ا �شوهد ه���و مقطع 
يتح���دث عن التع���ارف ب���ني العائل���ة الواحدة 
يف ه���ذه الأزمة ل�شيم���ا واإن الكثري من الأ�شر 

لجتتمع بهذا القدر يف الأيام العتيادية. 
ب�شيط���ة  فوائ���د  ال�شح���ي  للحج���ر  ومثلم���ا 
تتلخ����ض با�شتغ���الل وق���ت الف���راغ وم�شاهدة 
الأف���الم وامل�شل�شالت ف�شاًل ع���ن قراءة الكتب، 

لكن هناك م�شاكل  مثل ال�شمنة التي بداأ يعاين 
منها البع�ض. 

الطرف���ة مل تغ���ادر اأطباق الطع���ام التي تقدمها 
الأم اأو الأخ���ت اأو الزوج���ة وال�ش���كل امل�شه���ي 
لها و الإ�ش���رار على تن���وع الأطعمة ما ي�شبب 

ال�شمن���ة خا�ش���ة واإن ف���رتة احلظ���ر منذ فرتة 
لي�شت بالق�شرية. 

من�شورات م�شحكة ُكتبت حول هذا الأمر، مثل 
املطالب���ة بفتح حم���الت املالب����ض لأن قيا�شات 
الأج�ش���ام قد اختلفت ب�شب���ب ال�شمنة، اأو غلق 

حمال اخل�ش���ار والأغذية حت���ى ل ي�شطر رب 
الأ�شرة اىل جلب الطعام وغريها. 

التحدي���ات يف مواق���ع التوا�ش���ل الجتماعي 
اأي�ش���ًا ظاهرة ح�شل���ت،  فالتحديات اقت�شرت 
عل���ى الإيجابي���ة والأم���ور الريا�شي���ة وكذل���ك 
احلم���الت الن�شاني���ة التي يواك���ب الكثريون 

على القيام بها
حت���دي الأندي���ة والالع���ن املف�شل���ني انت�ش���ر 
ب�ش���ورة كبرية وكان هن���اك �شراع بني حمبي 
الأندي���ة املحلية اأو العاملي���ة، اإ�شافة اىل تقييم 
بع����ض الالعبني م���ن درجات حم���ددة وحتدي 

الأ�شئلة العامة.
لك���ن الأه���م من كل ه���ذا كان حت���دي احلمالت 
م���ن  املواطن���ون  ي�شتم���ر  حي���ث  الإن�شاني���ة، 
غذائي���ة  �ش���اّلت  بتاأم���ني  احل���ال  مي�ش���وري 

وتوزيعها على العوائل املتعففة. 
التح���دي �شاه���م بزي���ادة  انت�ش���ار مث���ل ه���ذا 
اأع���داد املتربعني املواد الغذائي���ة وكذلك زيادة 
املتطوع���ني بتو�شيل هذه امل���واد اىل املناطق 

املختلفة وبالأخ�ض الفقرية منها .

حول العالم

اأثرياء التكنولوجيا "يت�شابقون" لتخلي�ص الب�شرية من كورونا

جينيفر اأني�شتون تقدم 
هدية ثمينة ملمر�شة 

م�شابة بكورونا

ملكة جمال اإجنلرتا "تتخلى عن 
تاجها" ملكافحة كورونا

يت�شابق العديد من الأثرياء وخ�شو�شًا 
التكنولوجيا،  جم��ال  يف  يعملون  ممن 
للم�شاهمة يف تخلي�ض الب�شرية من وباء 
كورونا الذي ت�شبب بوفاة اأكرث من 82 

األف �شخ�ض حول العامل.
وبلغ اإجمايل املبالغ التي ر�شدها اأقطاب 
مليار   1.3 نحو  التكنولوجيا  �شناعة 
"ويلكوم  موؤ�ش�شة  دع��ت  فيما  دولر، 
للتربع  ال��ك��ربى  ال�����ش��رك��ات  ترا�شت" 
اأبحاث  لإج��راء  دولر  مليارات   8 مببلغ 
الت�شخي�شية  الخ��ت��ب��ارات  تطوير  يف 
وب��اء  ملعاجلة  وال��ل��ق��اح��ات  وال��ع��الج��ات 

"كوفيد-19".
واآخر املن�شّمني لركب مكافحة الأمرا�ض 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  هو  الب�شرية 
تويرت، الأم��ريك��ي ج��اك دور���ش��ي، الذي 
ت���ربع ب��رب��ع ث���روت���ه ل��ت��م��وي��ل اجل��ه��ود 
ال��رام��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ف��اي��رو���ض ك��ورون��ا 

اجلديد.

بالتربع  دور�شي  وتعهد 
دولر  مب������ل������ي������ار 

ل���ت���م���وي���ل اأب���ح���اث 
ح�����ول ف���اي���رو����ض 
اجلديد  ك��ورون��ا 

�شالح  "نزع  يف  للم�شاعدة 
بح�شب  الوباء"،  ه��ذا 
�شحيفة  ذك�����رت  م���ا 
ال��������غ��������اردي��������ان 

الربيطانية.

وقال دور�شي، الذي �شارك يف تاأ�شي�ض 
�شركة  واأ���ش�����ض   2006 ع��ام  يف  ت��وي��رت 
املحمول،  الهاتف  عرب  "�شكوير" للدفع 
مليار  مببلغ  ت��ربع  اإن��ه   ، له  تغريدة  يف 
ل�شندوق  "�شكوير"  اأ�شهم  م��ن  دولر 
من  �شمول"  "�شتارت  ي�شمى  خ���ريي 
اأجل "متويل ال�شندوق العاملي ملكافحة 

كوفيد-19".
واأعلن موؤ�ش�ض �شركة "اأمازون" واأغنى 
يف  بيزو�ض،  جيف  العامل،  يف  �شخ�ض 
 100 مببلغ  �شيتربع  اأن���ه  �شابق  وق��ت 
مليون دولر ملوؤ�ش�شة التغذية الأمريكية 
اخل��ريي��ة. وق���ال ب��ي��زو���ض، ال��ب��ال��غ من 
العمر 56 عامًا، يف من�شور على ح�شابه 
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  اإن�����ش��ت��غ��رام  مب��وق��ع 
انعدام  يعد  العادية،  الأوقات  "حتى يف 
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي يف الأ���ش��ر الأم��ريك��ي��ة 
ي�شاعف  احل��ظ  ول�شوء  مهمة،  م�شكلة 

كوفيد-19 هذا ال�شغط ب�شكل كبري"

 فاجاأت املمثلة جينيفر 
اأن��ي�����ش��ت��ون مب��ك��امل��ة ف��ي��دي��و خ���الل ب��رن��ام��ج 
كيمبل  للممر�شة  كيميل  جيمي  الإع��الم��ي 
كورونا  بفايرو�ض  اأ�شيبت  والتي  فريبانك�ض 
وق��ال��ت:  امل�شت�شفى  يف  عملها  خ��الل  امل�شتّجد 
اأن  اأود فقط  "مرحبًا عزيزتي من اجليد مقابلتك 
ب�شبب  الطبي  الطاقم  جميع  الله  ب��ارك  اأق��ول 
اأع��رّب  كيف  اأع���رف  ل  واأن���ا  تفعلونه،  م��ا 
ي��ارف��اق،  تفعلونه  م��ا  لكل  امتناين  ع��ن 
مم���ا ي��ع��ّر���ض ���ش��ح��ت��ك��م ل��ل��خ��ط��ر، اأن���ت 
جينيفر  قدمت  النهاية  ويف  ا�شتثناء". 
عبارة  وه��ي  لها  كتكرمي  للممر�شة  هدية 
عن بطاقة هدايا بقيمة 10000 دولر اأمريكي 
كما  الوباء،  خالل  الطعام  تو�شيل  على  لإنفاقها 
التمري�ض  لطاقم  اأخ���رى  ق�شائم  ب��اإر���ش��ال  �شتقوم 

وزمالئها يف امل�شت�شفى

ويجل�ض  جانبًا  برو�شت  نيل�ض  البلجيكي  الطاهي  يتنَح  مل 
ب�شبب  ال��ع��ام  ال��ع��زل  اإج�����راءات  ت�شببت  عندما  م�شرتخيًا، 
ذلك،  من  ب��دًل  مطعمه.  اإغ��الق  يف  اجلديد  ك��ورون��ا  فايرو�ض 
يقدمون  ط��اه��ي��ًا  اأه���م 30  م��ن  الآن واح����دًا  ب��رو���ش��ت  اأ���ش��ب��ح 
وجبات الطعام للعاملني يف القطاع ال�شحي يف اأنحاء البالد 
كافة. وقال برو�شت داخل مطعمه "بيتي كويت" يف بلدة لري 
يف  ال��ط��وارئ  غرفة  يف  ممر�شة  زوجتي  "اأخت  البلجيكية: 
ب�شبب  اأي�شًا  اأُغلق  العاملني  مطعم  اإن  لنا  وقالت  امل�شت�شفى، 

�� 19(. يف هذه اللحظة ملعت  التدابري اخلا�شة مبر�ض )كوفيد 
لديهم طعام  كان  اإذا  املوردين عما  اأذهاننا". و�شاأل  الفكرة يف 

يف  الآن  وي�شرتك  الطهاة.  بزمالئه  وات�شل  توفريه،  ميكنهم 
يعدون  طاهيًا   30 ح��وايل  املمر�شات"  "اأطعموا  مبادرته 
وجبات الطعام لأربعني م�شت�شفى، بالإ�شافة اإىل بع�ض دور 
اليوم  يف  وجبة   160 نحو  بنف�شه  برو�شت  ويعّد  الرعاية. 
مل�شت�شفى "هيليج هارت" القريب، ويو�شلها وقت الظهرية 
من الثالثاء اإىل اجلمعة. وت�شتمل قائمته هذا الأ�شبوع على 

اأطعمة من بينها الفطر )ع�ض الغراب( واملعكرونة مع الدجاج 
الوجبات  اأعد  ل  "اأنا  "رويرتز":  لوكالة  وقال،  احلار.  والفلفل 

نف�شها التي اأعدها يف املطعم، ف�شيكون ذلك �شربًا من اجلنون اإىل حد ما"، 
وا�شفًا الوجبات باأنها طعام مريح ومغٍذ.

مع خروجهم من اإغالقهم الطويل، الذي ا�شتمر 11 اأ�شبوعًا، �شارك �شكان ووهان 
الدرو�ض التي تعلموها من تف�شي الفريو�ض، وحثوا �شكان العامل على التعلم من 
الأخطاء التي ارتكبوها خالل تلك الفرتة، وذلك يف تقرير نقلته �شبكة »بي بي 
�شي« الربيطانية. وقالت فتاة �شغرية من �شكان املدينة ل�»بي بي �شي«: »اأمتنى 
اأن يتعلم العامل من ووهان، ول يرتكبوا الأخطاء نف�شها التي ارتكبناها، حتى 
اإىل تقدمي الت�شحيات التي قدمناها. ل تنتظروا حتى  ل ي�شطروا يف النهاية 
يتف�شى الوباء على نطاق وا�شع حتى تلزموا منازلكم. كلما بقيتم يف منازلكم من 
البداية كانت حماربة املر�ض اأف�شل" . واأكدت فتاة اأخرى على �شرورة البقاء 
يف املنزل، قائلة: "كل �شخ�ض يبقى يف منزله ي�شاهم يف حماربة هذا الوباء. 
العزل املنزيل لي�ض الهدف منه �شلب حريتك، بل هو اأ�شلوب علمي للق�شاء على 
كانت  املا�شية  "الأ�شهر  قال زوجان �شينيان:  معٍد" . ومن جهتهما،  اأي مر�ض 
الكثري  يعي�ض  والآن  مرعبة.  الفرتة  هذه  عن  ذكرياتنا  حياتنا،  فرتات  اأهم  من 
�شهري    ع�شناها يف  التي  نف�شها  التجربة  العامل  اأنحاء  ال�شكان يف خمتلف  من 
)كانون الثاين( و  )�شباط(. ولذلك فنحن نتفهم متامًا ما ي�شعرون به" . واأ�شاف 
اأن  ونود  الع�شيبة،  الفرتة  هذه  خالل  الأخطاء  بع�ض  ارتكبنا  »لقد  الزوجان: 
نخرب اجلميع بها حتى يتعلموا منها. اخلطاأ الأول هو عدم التحّدث اإىل عائالتنا 
ب�شكل م�شتمر، الأمر الذي كان ي�شيبهم بالرعب ال�شديد خا�شة لأننا نعي�ض بعيدًا 
عنهم وكانوا يريدون اأن يطمئنوا علينا با�شتمرار«. وتابعا: "اخلطاأ الثاين هو 
اأن  النادر جدًا  بيننا. من  تقع  كانت  التي  بقاوؤنا �شامتني بعد بع�ض اخلالفات 
�شت�شبح  اأ�شهر.  لب�شعة  البع�ض  بع�شهما  مع  يوميًا  �شاعة   24 زوجان  يق�شي 
عيوبهما �شديدة الو�شوح يف هذه الفرتة. فن�شيحة منا جلميع الأزواج: ل تظال 

�شامتني بعد اأي خالف، لأن ذلك �شيزيد من م�شاكلكما معًا" .

التخلي  اإجنلرتا  جمال  ملكة  ق��ررت 
م��زاول��ة  اإىل  ل��ق��ب��ه��ا وال���ع���ودة  ع���ن 
مهنتها من اأجل امل�شاهمة يف مكافحة 
ف��اي��رو���ض ك��ورون��ا اجل��دي��د. وقالت 
ح��ام��ل��ة ل��ق��ب م��ل��ك��ة ج��م��ال اإجن��ل��رتا 
ح��ال��ي��ًا، ب��ه��ا���ش��ا م��وخ��ريج��ي، اإن��ه��ا 
حتى  جانبًا  اجلمال"  "تاج  �شت�شع 
وظيفتها  اإىل  ال���ع���ودة  م��ن  تتمكن 
"كوفيد- وب��اء  اأزم��ة  اأث��ن��اء  كطبيبة 
19". واأو�شحت موخريجي قرارها 
و�شتكون  مدربة،  طبيبة  "اأنا  قائلة: 
خدماتي اأكرث فائدة يف امل�شت�شفى"، 
بح�شب ما ذكر موقع "�شكاي نيوز" 
قد  موخريجي  وكانت  الربيطاين. 
م�شاركتها  بعد  بريطانيا  اإىل  ع��ادت 

من  واح����دة  يف 
ال���ن�������ش���اط���ات اخل����ريي����ة ب��ال��ه��ن��د، 
لالن�شمام اإىل زمالئها يف م�شت�شفى 
لينكولن�شاير.  مبقاطعة  "بيلغرمي" 
اأن����ه يف حني  وب��ّي��ن��ت م��وخ��ريج��ي 
ب��ه يف  ت��ق��وم  ك��ان��ت  ال���ذي  العمل  اأن 
اأن وقتها  �شعرت  اأنها  اإل  مهم،  الهند 
اأكرب  فائدة  ذات  �شتكون  ومهاراتها 
الوطنية  ال�شحية  اخل��دم��ات  لهيئة 
فريو�ض  تف�شي  خ��الل  الربيطانية 
ك���ورون���ا اجل���دي���د. واأك�����دت اأن��ه��ا ل 
اخل��ريي  "العمل  بالعمل  ت�شتخف 
بطريقة  ولكن  ب��ه،  اأق��وم  كنت  ال��ذي 
به،  القيام  على  ت��درب��ت  م��ا  ه��ذا  م��ا، 

لذلك اأردت العودة والقيام بذلك" 

ر�شالة من �شكان ووهان للعامل: هذه 
اأخطاوؤنا فتعلموا منها

مل يعتد العراقيون على 
البقاء يف املنازل وفر�ص 

حظر التجوال عليهم ولكن 
هذا االأمر اأ�شبح حقيقة 

مع تف�شي فايرو�ص كورونا 
واملطالبة ببقاء املواطنني 

وعدم خروجهم اإال للحاالت 
ال�شرورية. 

مواقع التوا�شل االجتماعي 
كانت ممتلئة بالُطرف 

واملقالب التي حتدث بني اأفراد 
العائلة الواحدة، خا�شة 

واإن هذا احلظ فر�ص اأجواء 
عائلية على اجلميع دون 

ا�شتثناء. 

طهاة بلجيكا يحاربون كورونا 
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