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 بغداد / املدى

اعلن���ت وزارة ال�سحة، 
ت�سجيل  اأم�س اجلمعة، 
واح���دة  ووف���اة  ا�ساب���ة   47
 24 خ���ال  كورون���ا  بفايرو����س 
�ساعة. واأك���دت ت�سجيل 54 حالة 

�سفاء.
وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان تلقت���ه 
)امل���دى( ان "الإ�ساب���ات موزع���ة 
 ،11 بغداد/الر�ساف���ة  كالت���ايل 
النج���ف الأ�س���رف 3، ال�سليمانية 
4، اأربي���ل ٩، كرب���اء 3، الب�سرة 
الدي���ن  �س���اح   ،1٠ وا�س���ط   ،5
1، املثن���ى 1"، م�سيف���ة ان���ه "مت 
ت�سجي���ل حال���ة وف���اة واحدة يف 

بغداد/الر�سافة".
 واك���دت ان "ح���الت ال�سف���اء من 

حال���ة"،   54 بلغ���ت  الفايرو����س 
م�سرية اىل ان "جمموع الأ�سابات 
يف  ظه���وره  من���ذ  بالفايرو����س 

الع���راق 127٩ حال���ة، والوفيات 
7٠، وال�سفاء 55٠ حالة".

يف �سي���اق مت�س���ل، جت���اوز ع���دد 

وفيات فريو�س كورونا 1٠٠ األف 
�سخ����س ح���ول الع���امل، اجلمعة، 
فيم���ا ف���اق ع���دد الإ�ساب���ات 1.6 

ملي���ون �سخ����س يف 1٩3 دول���ة. 
وفيما يلي اأب���رز التطورات حول 

العامل:
اإ�ساب���ات كورون���ا ح���ول الع���امل 
األ���ف،  و6٠٠  امللي���ون  تتج���اوز 
ح�س���ب معطي���ات حديث���ة ملوق���ع 

ميرت" املتخ�س�س. "ورلد 
م�سادر رو�سية تقول اإن احلكومة 
اإ�ساب���ة   1٩ �سجل���ت  ال�سوري���ة 

بفريو�س كورونا يف الباد.
املج���ر تعل���ن ت�سجيل اأك���ر زيادة 
بفريو����س  الإ�ساب���ة  يف  يومي���ة 
اأظه���رت بيانات  كورون���ا، حي���ث 
الإ�ساب���ة  ح���الت  اأن  حكومي���ة 
 21٠ بواق���ع  زادت  بالفريو����س 
اإ�ساب���ات لت�سل اإىل 11٩٠، وهي 
اأك���ر ن�سب���ة زي���ادة يومي���ة من���ذ 

ظهور الفريو�س.

�سركة الأدوية الفرن�سية العماقة 
�سان���ويف تت���رع لنح���و 5٠ دولة 
مبئ���ة ملي���ون جرع���ة م���ن عق���ار 
وه���و  كلوروك���ن،  هيدروك�س���ي 
عق���ار ي�ستخدم يف ع���اج املاريا 
ويروج له البع�س ك�ساح حمتمل 

يف مكافحة كورونا.
تاي���وان تعلن �ساد����س وفاة جراء 
كورون���ا، وارتفاع عدد الإ�سابات 
عم���وم  يف   382 اإىل  بالوب���اء 
الب���اد، بح�س���ب بيانات ل���وزارة 

ال�سحة التايوانية.
املتح���دة  ل���اأمم  الع���ام  الأم���ن 
اأنطونيو غوتريي�س يحذر من اأن 
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد 
ت�سكل تهديدا كبريا لل�سلم والأمن 

الدولين.
تفا�صيل مو�صعة �ص4

���ش��ف��اء ح��ال��ة  و54  ك���ورون���ا  ب��ف��اي��رو���س  �إ����ش���اب���ة   47 ت�����ش��ج��ي��ل 

 بغداد/املدى

اأك���د رئي�س جمل����س ال���وزراء املكلف 
�سيق���دم  ان���ه  الكاظم���ي  م�سطف���ى 
اإىل  الوزاري���ة  وكابينت���ه  احلكوم���ي  برناجم���ه 
جمل����س النواب يف اأ�سرع وق���ت ممكن، لفتا اإىل 
اأن حكومت���ه �ستك���ون حكوم���ة خدم���ات وخادمة 

لل�سعب، بالأفعال ولي�س بالأقوال.
وبخاف ما جرى م���ع املكلفن ال�سابقن، باركت 
اأغل���ب الكت���ل ال�سيا�سي���ة تكلي���ف الكاظم���ي ومن 
املوؤمل ان يقدم ت�سكيلت���ه احلكومية اىل الرملان 

قريب���ًا. وبغ�س النظر عن جتربتي �سابقيه حممد 
ع���اوي وعدنان الزريف، اأو رمبا ب�سبب ال�سغط 
يتوق���ع  التجربت���ان،  �سببت���ه  ال���ذي  ال�سيا�س���ي 
خمت�سون اأن تك���ون حظوظ الكاظمي يف مترير 
كابينت���ه الوزارية اأكر. واعتر حتالف �سائرون 
ال���ذي يقوده مقت���دى ال�س���در اأن ت�سمي���ة رئي�س 
ال���وزراء املكلف م�سطف���ى الكاظمي خطوة مهمة 
لإنه���اء هذا امللف واللتف���ات مللفات اأخرى تنتظر 

احلل.
وق���ال رئي����س جمل�س ال���وزراء املكل���ف م�سطفى 
كت���اَب  "ت�سَلّم���ُت  متلف���زة:  كلم���ة  يف  الكاظم���ي 

تكليف���ي بت�سكي���ِل احلكومِة العراقية م���ن رئي�ِس 
ال�سياق���اِت  ح�س���َب  �سال���ح،  بره���م  اجلمهوري���ة 
الد�ستوري���ة". وقال اإن "ه���ذه امل�سوؤوليَة اختبار 
وطن���ي ع�سري وكب���ري، واأن النجاح فيها، و�سول 
اىل النتخابات العادلة النزيهة، لي�ست مهمَة فرٍد 
واح���د بل هي واجٌب على عاتِق اجلميع"، منوها 
اإىل "اأننا �َسِهدنا اخفاقاٍت على م�ستوياٍت متعددٍة 
يتحمُل م�سوؤوليَتها اجلميُع، واليوم علينا واجب 
املراجعِة وامل�سارحِة واحلواِر املبا�سِر مع �سعِبنا 

نا". ومع انف�سِ
م���ع هذا، ل���ن تكون مهم���ة الكاظمي �سهل���ة، يقول 

موؤ�س�س���ة  يف  الع���راق  م�ستقب���ل  مب���ادرة  مدي���ر 
املجل�س الطل�سي عبا����س كاظم يف مقال من�سور 
على موق���ع املوؤ�س�سة، و"بالإ�ساف���ة اإىل التعامل 
م���ع التح���دي القت�س���ادي ووب���اء  كورون���ا م���ن 
املتوق���ع اأن ي�سع���ى الكاظم���ي اإىل تنفي���ذ اأجن���دة 
اإ�ساحي���ة قوي���ة وال�ستع���داد لنتخاب���ات ذات 
م�سداقي���ة، و�سي�سم���ل ذل���ك التخطي���ط للتع���داد 
ال�سكاين القادم، وو�س���ع اللم�سات الأخرية على 
قان���ون النتخاب���ات، واإ�ساح املفو�سي���ة العليا 

لانتخابات".
حكومت���ه  ت�ستعي���د  اأن  املتوق���ع  "م���ن  واأ�س���اف 

الت���وازن املفق���ود ب���ن �سيا�سة الع���راق الإقليمية 
والدولي���ة، ول�سيم���ا التحدي املتمث���ل يف كونها 
يف مرم���ى الن���ريان يف ن���زاع اأمريكي-اإي���راين 
مت�ساع���د". لكن ه���ذه التوقع���ات متفائلة اإىل حد 
م���ا، فالتحديات التي ذكره���ا الكاظمي، مع اأخرى 
غريه���ا، ق���د تك���ون معقدة ب�س���كل اأكر م���ن قدرة 

رئي�س الوزراء املكلف على حلها.
م���ع النخفا�س الكبري يف اأ�سع���ار النفط، يواجه 
الع���راق م�سكل���ة كبرية قد متنعه م���ن دفع رواتب 
موظفيه ومتقاعديه الذين يبلغ عددهم نحو 6.5 
ماين موظف ومتقاعد بح�سب ت�سريحات اأدىل 

بها وزير املالية منت�سف عام 2٠1٩.
ويف وق���ت متاأخ���ر م���ن ي���وم اأم����س، ق���ال رئي�س 
جمل�س الق�ساء العلى فائق زيدان، يف بيان تلقت 
)املدى(، ن�سخة منه انه "بتاريخ ٩ ني�سان 2٠2٠ 
ا�س���در رئي����س اجلمهورية املر�س���وم اجلمهوري 
رق���م )12( ال���ذي )كل���ف( مبوجب���ه )املر�س���ح من 
الكت���ل النيابي���ة( م�سطف���ى الكاظم���ي بت�سكي���ل 
جمل����س الوزراء ا�ستنادًا لح���كام املادة )76( من 
د�ستور جمهورية العراق ل�سنة 2٠٠5"، مبينا ان 

الد�ستور". احكام  مع  متوافق  )التكليف(  "هذا 
 التفا�صيل �ص3 

�ل��ك��اظ��م��ي ي��ت��ع��ه��د ب��ح�����ش��ر �ل�����ش��اح و�إج�������ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات ن��زي��ه��ة
كورونا والقت�صاد والتوتر الأمريكي الإيراين اأبرز التحديات اأمامه

 اأفران توزع اخلبز على املحتاجني جمانًا ... عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ املدى 

من���ذ اي���ام وتنظيم داع����س ين�سط يف 
املثل���ث املرتب���ك امني���ًا من���ذ �سن���وات 
)�سم���ال بغ���داد( �سم���ن تكتي���ك جدي���د ملهاجمة 

القوات المنية.
و�سه���دت الباد خ���ال الف���رتة احلالية هجمات 
يف مناط���ق، كرك���وك، �س���اح الدي���ن، ودياىل، 
ا�سف���رت على مقتل 3 ع�سكري���ن بينهم �سابط، 

وجرح 5 اآخرين.

باملقابل ن�سرت مواقع تابعة للتنظيم، اح�سائية 
عن عدد الهجمات التي نفذت يف عدد من الدول 

من بينها العراق خال اآذار املا�سي.
وج���اء الع���راق باملرتب���ة الوىل م���ن حيث عدد 
الهجم���ات وال�سحاي���ا، م���ن ب���ن 7 دول عربية 

وافريقية واآ�سيوية.
و�سجل���ت اح�سائي���ة التنظيم املتط���رف، مقتل 
66 �سخ�س���ا يف الع���راق - مل يح���دد هوياته���م 
اذا كان���وا ع�سكري���ن او مدني���ن او م���ن قوات 

التحالف- يف 2٩ هجوما.

و�سمل���ت الح�سائية نحو 1٠٠ هجوم يف دول 
مثل الهند، ال�سومال، اليم���ن، و�سوريا، ودول 

افريقية اخرى.
يق���ول م�س���وؤول امن���ي يف كرك���وك، ل�)املدى(: 
الق���وات  ب���ن  تن�سي���ق  يوج���د  ل  الن  "حت���ى 
�سم���ال  مناط���ق  يف  والبي�سمرك���ة،  الحتادي���ة 
بغ���داد، وه���ي اح���دى الثغ���رات الت���ي ي�ستغلها 

داع�س".
التابع���ة  الأمن���ي،  الإع���ام  خلي���ة  واأعلن���ت   
للحكوم���ة، نهاي���ة الأ�سبوع املا�س���ي، �سقوط 3 

ع�سكري���ن بن قت���ل وجري���ح يف هجومن يف 
مدينة كركوك.

ومن���ذ ازم���ة "ا�ستفت���اء كرد�ست���ان" يف خريف 
2٠17، وق���وات "البي�سمرك���ة" ابع���دت ب�س���كل 

كامل عن امللف المني يف كركوك.
وقال���ت اخللي���ة اإن "مف���رزة م���ن هند�س���ة لواء 
2٠ بالفرق���ة اخلام�سة �سرط���ة احتادية �سرعت 
�سم���ن املقر املتق���دم ل قيادة العملي���ات امل�سرتكة 
يف كركوك، حيث لحظت ج�سمًا غريبًا، وخال 
ترج���ل عنا�سر الهند�س���ة للتاأكد من���ه، انفجرت 

عب���وة نا�سف���ة، مم���ا ادى اىل ا�ساب���ة اثنن من 
عنا�سر ال�سرطة".

كما ذك���رت اخللي���ة، اأن "قوة من الف���وج الأول 
لواء املغاوير الرابع للفرق���ة ال�ساد�سة لل�سرطة 
الحتادية خرجت لتفتي����س �سل�سلة جبال كاين 
دوبان، وخ���ال عملية التفتي����س عرثت القوة 
عل���ى نف���ق، حيث قام اآم���ر الق���وة بالدخول اإىل 
النفق، وقد انهار النفق اثر انفجار عبوة نا�سفة 

ومت اخاء جثمان ال�سهيد ال�سابط".
 التفا�صيل �ص2 

بقاي��ا د�ع���س ت�ش��تمر مبهاجم��ة "�ملثل��ث �ملرتب��ك" وعملي��ات ماحق��ة يف �ش��حر�ء �لأنبار 

 بغداد / رويرتز

ق���ال م�ساع���د وزي���ر اخلارجي���ة الأمريك���ي ل�س���وؤون ال�س���رق الأدن���ى 
ديفي���د �سينكر ي���وم اخلمي�س اإن تهدي���د الف�سائل املدعوم���ة من اإيران 
للق���وات الأمريكي���ة يف العراق م���ا زال كبريا، وذلك بعد نح���و اأ�سبوع من حتذير 
الرئي����س الأمريكي دونال���د ترامب من هجوم لإي���ران اأو وكائها. وخال حديثه 
لل�سحفي���ن يف موؤمت���ر ع���ر الهاتف، مل يق���دم �سينكر تفا�سيل ع���ن التهديد لكنه 
ق���ال "اإنه م���ا زال كبريا". كانت اجلماع���ات امل�سلحة املدعومة م���ن اإيران تق�سف 
بانتظ���ام قواعد ت�ست�سيف الق���وات الأمريكية يف العراق وكذلك املنطقة املحيطة 
بال�سف���ارة الأمريكية يف بغ���داد. و�سقطت ثاثة �سواري���خ كاتيو�سا يوم الثنن 
ق���رب منطق���ة يف جنوبي العراق ت�س���م عمال ل�سركات نف���ط اأجنبية، مبا يف ذلك 
�سرك���ة خدمات النفط الأمريكية هاليرتون. ومل ترد اأنباء عن �سقوط �سحايا اأو 
حدوث اأ�سرار. ويف الأ�سبوع املا�سي، قال ترامب اإن اإيران اأو وكاءها خططوا 
لهج���وم عل���ى اأهداف اأمريكية يف العراق وحذر من اأنه���م �سيدفعون "ثمنا باهظا 
للغاي���ة" لكنه مل يذك���ر تفا�سيل. وي�سوب العداء العاق���ات الأمريكية / الإيرانية 
من���ذ اأن اأطاحت الثورة الإ�سامية ب�ساه اإي���ران املدعوم من الوليات املتحدة يف 

عام 1٩7٩ ودخلت اإيران حقبة من احلكم الديني.
ويف ح���ن كان���ت هناك انفراج���ة بالتفاق الن���ووي الإيراين امل���رم عام 2٠15، 
تده���ورت العاقات بقرار ترامب التخلي عن هذا التفاق متعدد الأطراف واإعادة 

فر�س العقوبات الأمريكية التي اأ�سابت القت�ساد الإيراين بال�سلل.
 التفا�صيل �ص2 

م�شوؤول �أمريكي: و��شنطن 
"حمبطة ب�شدة" من �أد�ء �لعر�ق 

ب�شاأن حماية قو�ت �لتحالف 

منتخبنا يتم�ّصك بالمركز ال�صبعين 5
في ت�صنيف الفيفا

كتابان يعيدان الكاتب الراحل اآرثر 7
اآداموف اإلى الواجهة 

قا�صم ح�صين �صالح يكتب: 
9  ني�صان 2003 العراقيون.. 

في المختبر ال�صيكولوجي

نادية هناوي تكتب: هل 
ينهي فيرو�ص  "كورونا" 

العولمة؟

6

6

حمافظات   3 يف  بهجمات  يومني  خالل  �صابط  بينهم  �صحايا   8

ن�صخة اإلكترونية

 ترجمة / حامد احمد

الحتجاج���ات �س���د احلكومة التي ب���داأت يف ت�سري���ن الول وعمت 
حمافظ���ات عراقية عديدة على مدى ا�سهر ق���د مت تعليقها ر�سميا يف 
اأواخ���ر �سهر اآذار كجزء من جهود لحتواء انت�س���ار فايرو�س كورونا، مع ذلك 
بقيت �ساحات رئي�سة من �ساحات الحتجاج م�سغولة . نزار، نا�سط من �ساحة 
التحري���ر يف بغداد قال يف حوار مع املونيرت عر تطبيق وات�س اآب، ال�سبوع 
املا�سي متحدثا عن الذين بقوا يف �ساحة التحرير "فايرو�س كورونا لن يردع 
املحتجن حلن حتقيق مطالبهم". وار�سل �سريط فيديو لنف�سه وهو يقوم مع 
زمائ���ه بحمل���ة تطهري يف ال�ساحة، وه���ذا الن�ساط ا�ستمر معه���م منذ منت�سف 
�سه���ر اآذار. وكان الع���راق قد اعلن عن اول حالة ع���دوى بفايرو�س كورونا يف 
اأواخر �سهر �سباط، وكان املحتجون يف حينها قد فقدوا كثريا من الزخم الذي 
كان���وا يتمتعون ب���ه يف بداي���ة التظاهرات. التوت���رات بن الولي���ات املتحدة 
واي���ران وكذل���ك ال�سراعات ال�سيا�سية لل�سلطة قللت م���ن زخم التظاهرات عر 
ال�سهرين املا�سين . تقول مرا�سلة املونيرت الكاتبة المريكية �سيلي كيتل�سون، 
ان���ه عندما زارت �ساحة التحرير يف 26 �سب���اط وذهبت اىل ايقونة الحتجاج 
يف ال�ساح���ة وه���و املطعم الرتكي ال���ذي كان يعج باملحتجن عل���ى مدى ا�سهر، 

وجدته خاليا، كان هناك قليل من ال�سباب يف اخليم املجاورة .
 التفا�صيل �ص2 

النا�صرية احتجاج  �صاحة  يف  متواجدون  متظاهر   200

�ملونيرت: حظر �لتجو�ل وكورونا 
ف�شا يف �إخاء �شاحات �لحتجاج 

 بغداد / املدى

يق�سي جواد مظهر )54 عامًا( 
معظ���م يومه متج���وًل مبفرده 
ب���ن الأزقة القريبة م���ن منزله، هربًا من 
م�ساكل و�سج���ارات حتدث ب�سبب البقاء 

وجهًا لوجه مع عائلته.
يعرتف "كرهنا كل �سيء، كورونا اأرحم 

من البقاء يف البيت".  
ويقول مظهر "الفريو�س كارثة بالن�سبة 
اإىل رج���ل اعت���اد اخل���روج م���ن  بيته كل 
�سب���اح والع���ودة يف �ساع���ة متاأخرة من 

الليل".
هناك من يحتمل البقاء يف البيت ب�سبب 
حظر التجّول الذي تقرر متديده اإىل 18 
ني�س���ان يف العراق، واأي�س���ًا هناك من ل 

يحتمل.
يقول جواد  "اأنا ل اأحتمل، لأنني اأ�سبح 
جمبورًا عل���ى ال�سك���وت والتغا�سي يف 

امل�سائل العائلية".
يف اأحي���اء اأخرى داخل العا�سمة بغداد، 
تب���دو ال�سوارع عام���رة بامل���اّرة، وعديد 

املتب�سعن يف املتاجر املفتوحة. 
يقول جّبار م�سعود )48 عامًا( اإنه يخرج 
رغ���م حظ���ر التج���ّول "ب�سب���ب ال�سع���ور 

بامللل".
وي�سيف "ما زلت األتقي مبعاريف وجهًا 
لوجه، لأنن���ا ل جند حًا لكاآبة البقاء يف 

البيت غري ذلك".
ويقوم جّبار بدع���وة بع�س املقربن من 
جريان���ه مل�ساركت���ه يف تن���اول الع�س���اء 
بحديقة بيته، ي�سيف "نحاول ا�ستغال 
العم���ل  م�سوؤولي���ة  ع���ن  بعي���دًا  الوق���ت 

والتزاماته".
 التفا�صيل �ص4 

مو�طنون 
يخالفون حظر 

�لتجّول: كورونا 
�أرحم من �حلجر



 بغداد/ املدى 

من����ذ اي����ام وتنظي����م داع�ش ين�ش����ط يف 
املثلث املرتبك امنيًا منذ �شنوات )�شمال 
بغ����داد( �شم����ن تكتي����ك جدي����د ملهاجم����ة 

القوات االمنية.
و�شه����دت الباد خ����ال الف����رة احلالية 
هجم����ات يف مناط����ق، كرك����وك، �شاح 
الدي����ن، ودي����اىل، ا�شف����رت عل����ى مقت����ل 
3 ع�شكري����ن بينه����م �شاب����ط، وجرح 5 

اآخرين.
باملقابل ن�شرت مواق����ع تابعة للتنظيم، 
اح�شائية عن عدد الهجمات التي نفذت 
يف ع����دد م����ن الدول م����ن بينه����ا العراق 

خال اآذار املا�شي.
وج����اء العراق باملرتبة االوىل من حيث 
ع����دد الهجم����ات وال�شحايا، م����ن بن 7 

دول عربية وافريقية واآ�شيوية.
و�شجلت اح�شائي����ة التنظيم املتطرف، 
مل   - الع����راق  يف  �شخ�ش����ا   66 مقت����ل 
يحدد هوياته����م اذا كانوا ع�شكرين او 
مدنين او م����ن قوات التحالف- يف 29 

هجوما.
و�شملت االح�شائي����ة نحو 100 هجوم 
يف دول مث����ل الهن����د، ال�شومال، اليمن، 

و�شوريا، ودول افريقية اخرى.
كرك����وك،  يف  امن����ي  م�ش����وؤول  يق����ول 
ل�)املدى(: "حت����ى االن ال يوجد تن�شيق 
ب����ن الق����وات االحتادي����ة والبي�شمركة، 
يف مناط����ق �شمال بغ����داد، وهي احدى 

الثغرات التي ي�شتغلها داع�ش".
 واأعلنت خلي����ة االإعام االأمني، التابعة 
للحكوم����ة، نهاي����ة االأ�شب����وع املا�ش����ي، 
�شق����وط 3 ع�شكري����ن بن قت����ل وجريح 

يف هجومن يف مدينة كركوك.
ومن����ذ ازم����ة "ا�شتفت����اء كرد�شتان" يف 
خري����ف 2017، وق����وات "البي�شمركة" 
ابع����دت ب�ش����كل كامل عن املل����ف االمني 

يف كركوك.
وقالت اخللي����ة اإن "مفرزة م����ن هند�شة 
�شرط����ة  اخلام�ش����ة  بالفرق����ة   20 ل����واء 
احتادي����ة �شرع����ت �شم����ن املق����ر املتقدم 
ل قيادة العملي����ات امل�شركة يف كركوك، 
حي����ث الحظ����ت ج�شم����ًا غريب����ًا، وخال 
ترج����ل عنا�ش����ر الهند�ش����ة للتاأك����د منه، 
انفج����رت عب����وة نا�شف����ة، مم����ا ادى اىل 

ا�شابة اثنن من عنا�شر ال�شرطة".
كم����ا ذكرت اخللي����ة، اأن "قوة من الفوج 
للفرق����ة  الراب����ع  املغاوي����ر  ل����واء  االأول 
ال�شاد�ش����ة لل�شرط����ة االحتادي����ة خرجت 
لتفتي�����ش �شل�شل����ة جب����ال كاين دوبان، 
وخ����ال عملي����ة التفتي�ش ع����رت القوة 
على نفق، حيث قام اآمر القوة بالدخول 
اإىل النفق، وقد انهار النفق اثر انفجار 
عبوة نا�شفة ومت اخاء جثمان ال�شهيد 

ال�شابط".
وموؤخ����را، ك�شف����ت )امل����دى(، ا�شتن����ادا 
جلهات امني����ة، ان بقاي����ا داع�ش د�شنت 
ا�شلوب����ا جدي����دا يف ن�شر ف����رق �شغرية 
يف مناطق �شمال بغ����داد، ل�شن هجمات 

على الق����وات االمنية، يتمث����ل باملراقبة 
الطويلة للثكن����ات الع�شكرية، وانتظار 
حلظة تراخي امن����ي، او �شوء االحوال 

اجلوية.
ومتكن����ت فل����ول التنظي����م قب����ل يومن، 
ق����وات  يف  اثن����ن  جندي����ن  قت����ل  م����ن 
"البي�شمرك����ة" يف قري����ة كردية جنوب 

خانقن )�شرق دياىل(.
الدميقراط����ي  احل����زب  زعي����م  وق����ال 
الكرد�شت����اين م�شعود ب����ارزاين، تعليقا 
عل����ى احل����ادث االخ����ري: "ه����ذا الن����وع 
عل����ى  �ش����ارخ  دلي����ل  االعت����داءات  م����ن 
تنظي����م  اأع����ادوا  داع�����ش  اإرهابي����ي  اأن 
تهدي����دًا  ي�شكل����ون  واأنه����م  اأنف�شه����م 

دائم����ًا عل����ى اأم����ن و�شام����ة املواطنن، 
وله����ذا ال بد م����ن الق�شاء عل����ى االإرهاب 
رئي�ش����ة  اأولوي����ة  باعتب����اره  واقتاع����ه 
الإقليم كرد�شت����ان واحلكوم����ة العراقية 

والتحالف الدويل".

 مراقبة داع�ش
ويف �شم����ال القري����ة الكردية التي جرى 
فيه����ا احلادث االخ����ري، هاجم م�شلحون 
يعتقد انهم تابعون ل�داع�ش، اخلمي�ش، 

قرية تركمانية غرب �شاح الدين.
ووفق م�شادر )املدى( يف �شاح الدين، 
فان الهج����وم �شن يف �شاعة متاأخرة من 
الليل، ا�شتمر لنحو �شاعة، حيث ا�شتبك 

احل�شد ال�شعبي مع املهاجمن.
لكن خلية االعام االمن����ي قالت، ام�ش، 
ان هج����وم الطوز حدث ح����ن انفجرت 
عب����وة نا�شفة على عجل����ة تابعة للح�شد 
ال�شعب����ي، وا�شفرت عن مقتل 3 عنا�شر 
من احل�شد. وتق����ع طوز خرماتو �شمن 
الطريق الذي ان�شاأه داع�ش منذ �شنوات 
�شيطرته على بع�ش امل����دن، للتنقل بن 

العراق ودول جماورة.
ويق����ول م����روان اجلب����ارة، وه����و اح����د 
احل�ش����د  �شم����ن  الع�شائري����ة  القي����ادات 
ال�شعبي يف �شمال بغ����داد، ل�)املدى( ان 
فيها  يتواجد  التي  امل�شاح����ات  "ات�شاع 
بقايا داع�����ش حتتاج اىل عمليات كبرية 

مب�شاعدة التحالف الدويل".
�شاع����د  املا�شي����ة،  االأ�شه����ر  وخ����ال 
تن�شي����ق  يف  اأم����ريكان  ع�شكري����ون 
التح����ركات م����ع العراقي����ن �ش����د خايا 

تابعة لداع�ش.
لكن منذ مقتل القائد الع�شكري االإيراين 
العراق����ي،  وحليف����ه  �شليم����اين  قا�ش����م 
اأبو مه����دي املهند�����ش، يف بداية كانون 
الثاين املا�شي، توقف����ت تلك العمليات، 
وبداأ االأمريكي����ون يركزون على حماية 

اأمن قواتهم الذاتية.
ومن����ذ تل����ك اللحظ����ة، ب����داأت العملي����ات 
تت�شاع����د، م����ع �شح����ب ع����دد م����ن الدول 
االأع�ش����اء يف التحالف، واإيقاف برامج 

التدري����ب، واخ����اء الق����وات االمريكية 
قواتها من 6 قواعد.

ويخ�ش����ى م�ش����در امن����ي يف االنبار يف 
ات�ش����ال م����ع )امل����دى(، ام�����ش، م����ن ان 
يت�شب����ب تخفي�ش عدد ق����وات التحالف 
يف العراق ب�"�شي����اع" مكت�شبات امنية 

حتققت ب�شعوبة.
وي�ش����ري امل�شدر ال����ذي طلب ع����دم ن�شر 
ا�شم����ه، اىل ان "غرب����ي العراق يت�شمن 
وديانا متتد ملئات الكيلومرات وتدخل 
�شمن ارا�ش����ي دول جماورة، ونحن ال 
ن�شتطيع ال�شيطرة عليها بدون م�شاعدة 

قوات التحالف والطريان االمريكي".

حملة ع�سكرية 
ام�ش ق����ال احل�شد ال�شعب����ي، انه اعتقل 
انرنت"  "ارهابي����ا بحوزت����ه منظومة 
يف ال�شري����ط احل����دودي ب����ن الع����راق 
جت����ري  حي����ث  وال�شعودي����ة،  واالردن 

هناك عمليات ع�شكرية منذ ايام.
االنب����ار  عملي����ات  قي����ادة  و�شرع����ت 
اخلمي�����ش، بعملي����ة ع�شكري����ة وا�شع����ة 
ا�شتهدف����ت ال�شح����راء الغربية ملحافظة 

االنبار جنوب الطريق الدويل.
وق����ال قائ����د العمليات قا�ش����م م�شلح يف 
بي����ان، ان����ه "يف ال�شاع����ة 600 انطلقت 
الوية احل�شد ال�شعب����ي )17-19-18-

13( وفوج ح�شد الرطبة واربعة الوية 
من اجلي�ش وباإ�شناد من طريان اجلي�ش 
العراق����ي ومديري����ات احل�ش����د ال�شعبي 
الطبابة والهند�شة الع�شكرية ومكافحة 
واالم����ن  واال�شتخب����ارات  املتفج����رات 
ومقاتل����ة الدروع واالع����ام، ومعاونية 
الدع����م اللوج�شتي بعملي����ة ع�شكرية". 
وا�ش����اف م�شل����ح، ان "العملية انطلقت 
حم����ور  كل  رئي�ش����ة  حم����اور  باأربع����ة 
ي�شرك فيه لواء من اجلي�ش ولواء من 
احل�ش����د ال�شعبي وهذا يعك�ش التن�شيق 

العايل بينهما".
وا�شار قائد العملي����ات اىل ان "العملية 
حت����ركات  ت�شه����د  مناط����ق  ت�شته����دف 
م����ن الع����دو يف االي����ام املا�شي����ة ونحن 
ما�ش����ون يف تاأمن مناطق غرب االنبار 
وف����ق تو�شيات قيادة احل�ش����د ال�شعبي 
العملي����ات  قي����ادة  م����ع  وبالتن�شي����ق 

امل�شركة".
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رئي�ش التحرير التنفيذي
علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

�سابط  بينهم  �سحايا   8
خالل ي�مين بهجمات 
في 3 محافظات 

بقايا داع�ش ت�ستمر مبهاجمة "املثلث املرتبك" وعمليات 
مالحقة يف �سحراء الأنبار

قوة ع�سكرية 
�سمال 
�سامراء.. 
ار�سيف

 ترجمة/ حامد احمد

االحتجاجات �ش���د الحكومة التي بداأت في 
ت�شري���ن االول وعم���ت محافظ���ات عراقي���ة 
عديدة على مدى ا�شهر قد تم تعليقها ر�شميا 
ف���ي اأواخ���ر �شه���ر اآذار كج���زء م���ن جه���ود 
الحتواء انت�ش���ار فايرو�ش كورونا، مع ذلك 
بقيت �شاحات رئي�شة من �شاحات االحتجاج 

م�شغولة .
ن���زار، نا�شط من �شاح���ة التحرير في بغداد 
ق���ال ف���ي ح���وار م���ع المونيتر عب���ر تطبيق 
وات����ش اآب، اال�شبوع الما�ش���ي متحدثا عن 
الذين بقوا ف���ي �شاحة التحري���ر "فايرو�ش 
كورون���ا لن ي���ردع المحتجين لحين تحقيق 
مطالبه���م". وار�ش���ل �شري���ط فيدي���و لنف�شه 
وه���و يقوم م���ع زمائ���ه بحمل���ة تطهير في 
ال�شاح���ة، وه���ذا الن�شاط ا�شتم���ر معهم منذ 

منت�شف �شهر اآذار.
وكان العراق قد اعل���ن عن اول حالة عدوى 
بفايرو����ش كورونا في اأواخ���ر �شهر �شباط، 
وكان المحتج���ون في حينها قد فقدوا كثيرا 
م���ن الزخ���م ال���ذي كان���وا يتمتع���ون به في 
بداية التظاه���رات. التوترات بين الواليات 
ال�شراع���ات  وكذل���ك  واي���ران  المتح���دة 
ال�شيا�شية لل�شلطة قللت من زخم التظاهرات 

عبر ال�شهرين الما�شيين .
تق���ول مرا�شلة المونيت���ر الكاتبة االميركية 
�شيل���ي كيتل�شون، ان���ه عندم���ا زارت �شاحة 
التحرير في 26 �شب���اط وذهبت الى ايقونة 
االحتجاج في ال�شاحة وهو المطعم التركي 
الذي كان يعج بالمحتجين على مدى ا�شهر، 
وجدت���ه خاليا، كان هناك قلي���ل من ال�شباب 

في الخيم المجاورة .
المحتج���ون  كان  اأ�شه���ر  م���دى  عل���ى 
ي�شيط���رون على ثاث���ة ج�ش���ور رئي�شة مع 
ال�شاح���ات القريب���ة منه���ا، لك���ن م���ا لبث ان 

اأنح�ش���ر تواجده���م  ب�شاح���ة التحرير فقط 
ومقترباته���ا، وكذل���ك نفق التحري���ر المليء 
بالجداري���ات الثوري���ة الت���ي كان���ت مح���ط 
ا�شتقطاب مرا�شلي ال�شحف العالمية وكان 
هذا ال�ش���ارع الذي يرب���ط �شاحتين غالبا ما 
ي�شه���د م�شي���رات يومي���ة لمحتجين وطاب 
باالأع���ام  ويلوح���ون  �شع���ارات  ي���رددون 

العراقية .
ف���ي �شباط الما�ش���ي، كان النا�ش���ط نزار قد 
وجه المحتجين بع���دم محاولة اال�شتحواذ 
عل���ى �شاح���ة الخان���ي م���رة اخ���رى وع���دم 
ا�شتخ���دام اي و�شائ���ل عنف لتحقي���ق ذلك. 
وقال انه كان هناك "ك�شخ�ش موؤثر" عليهم 

ب�شكل جيد وحال اقناعهم بالتراجع .
وخ���ال المقابل���ة التي اأجريت م���ع النا�شط 
ن���زار ف���ي 1 ني�ش���ان عب���ر وات����ش اآب، نفى 

اأو  المنطق���ة  ف���ي  اي���ة �شدام���ات  ح�ش���ول 
تعر�ش المحتجين لهجمات خال اال�شابيع 
االخيرة . في النا�شرية، المدينة المعروفة 
بانتفا�شاته���ا عل���ى م���دى عقود م���ن الزمن 
وحيث قت���ل الع�شرات م���ن المحتجين فيها 
خ���ال ي���وم واح���د م���ن اج���راءات قمعي���ة 
ج���رت بحقهم ف���ي ت�شرين الثان���ي، ما يزال 
المحتجون يتواجدون في �شاحة الحبوبي، 

ايقونة االحتجاج هناك .
يذك���ر ان �شدامات وقعت بي���ن قوات امنية 
ومحتجي���ن هن���اك في النا�شري���ة بتاريخ 3 

ني�شان الحالي .
عل���ي، نا�ش���ط وم�ش���وؤول ترب���وي، التق���ت 
ب���ه )المونيت���ر( في م���رة �شابقة ف���ي مدينة 
النا�شرية، قال في حديث عبر تطبيق وات�ش 
اآب اال�شب���وع الما�شي انه م���ا يزال يتواجد 

حوال���ي 200 �شخ����ش م���ن المحتجي���ن في 
المنطقة ولكن حرك���ة االحتجاجات ارجئت 

ال�شباب تتعلق بال�شحة العامة .
بالن�شبة لو�شع المحتجي���ن االآن في �شاحة 
الحبوب���ي ف���ي النا�شري���ة، يق���ول النا�ش���ط 
علي "�شكلن���ا فرق لتنظي���ف وتطهير الخيم 
وال�شاح���ة ب�ش���كل دوري"، م�شي���را ال���ى ان 
الف���رق قامت اي�ش���ا بحملة توفي���ر كمامات 

وقفازات .
وتقول المونيتر انه حتى في زيارات �شابقة 
لها في �شاحات االحتج���اج قبل تف�شي وباء 
كورون���ا، كان المحتجون وف���رق التنظيف 
م���ن المتطوعي���ن اي�ش���ا يرت���دون واقي���ات 
الوج���ه والقفازات ب�شكل دوري عند قيامهم 

بهذه االعمال .
 عن: الم�نيتر

املونيرت: حظر التجوال وكورونا ف�سال يف اإخالء �ساحات الأحتجاج

 بغداد / رويترز

ق���ال م�شاعد وزي���ر الخارجية االأميركي ل�ش���وؤون ال�شرق 
االأدن���ى ديفيد �شينكر ي���وم الخمي����ش اإن تهديد الف�شائل 
المدعوم���ة من اإي���ران للق���وات االأمريكية ف���ي العراق ما 
زال كبي���را، وذلك بع���د نحو اأ�شبوع م���ن تحذير الرئي�ش 

االأميركي دونالد ترامب من هجوم الإيران اأو وكائها.
وخ���ال حديث���ه لل�شحفيين ف���ي موؤتمر عب���ر الهاتف، لم 
يق���دم �شينك���ر تفا�شيل عن التهديد لكنه ق���ال "اإنه ما زال 

كبيرا".
كان���ت الجماعات الم�شلحة المدعومة م���ن اإيران تق�شف 
بانتظام قواع���د ت�شت�شيف القوات االأمريكية في العراق 
وكذلك المنطقة المحيطة بال�شفارة االأمريكية في بغداد.

و�شقط���ت ثاث���ة �شواريخ كاتيو�ش���ا ي���وم االثنين قرب 
منطق���ة ف���ي جنوبي الع���راق ت�ش���م عماال ل�ش���ركات نفط 
اأجنبي���ة، بم���ا في ذل���ك �شركة خدم���ات النف���ط االأمريكية 
هاليبرت���ون. ولم ترد اأنباء عن �شقوط �شحايا اأو حدوث 

اأ�شرار.
وفي االأ�شبوع الما�شي، قال ترامب اإن اإيران اأو وكاءها 
خطط���وا لهجوم على اأه���داف اأمريكية في العراق وحذر 
م���ن اأنه���م �شيدفعون "ثمن���ا باهظا للغاية" لكن���ه لم يذكر 

تفا�شيل.
وي�ش���وب الع���داء العاق���ات االأمريكي���ة / االإيراني���ة منذ 
اأن اأطاح���ت الثورة االإ�شامية ب�شاه اإي���ران المدعوم من 
الواليات المتحدة في عام 1979 ودخلت اإيران حقبة من 

الحكم الديني.
وف���ي حي���ن كان���ت هن���اك انفراج���ة باالتف���اق الن���ووي 
االإيران���ي المبرم ع���ام 2015، تده���ورت العاقات بقرار 
ترام���ب التخلي عن هذا االتف���اق متعدد االأطراف واإعادة 

فر����ش العقوب���ات االأمريكي���ة الت���ي اأ�شاب���ت االقت�ش���اد 
االإيراني بال�شلل.

وتفاق���م التوت���ر بعدم���ا اأ�شفرت غ���ارة اأميركي���ة بطائرة 
م�شي���رة ف���ي الثالث م���ن كانون الثان���ي عن مقت���ل قا�شم 
�شليمان���ي قائ���د فيل���ق القد����ش االإيران���ي واأب���و مه���دي 
المهند�ش الذي اأ�ش�ش جماعة كتائب حزب الله بعد الغزو 

الذي قادته الواليات المتحدة للعراق عام 2003.
وفي وق���ت �شابق من هذا االأ�شبوع، قال وزير الخارجية 
االأمريك���ي مايك بومبيو اإن الوالي���ات المتحدة اقترحت 
اإجراء حوار �شتراتيجي مع العراق في حزيران المقبل، 

في محاولة لتح�شين العاقات الثنائية المتوترة.
واأك���د �شينك���ر اأن بغ���داد بحاج���ة التخ���اذ خط���وات اإذا 
كانت تقي���م �شراكة وا�شنطن. و�شب���ق اأن قال في اآذار اإن 
وا�شنط���ن "محبط���ة ب�شدة" م���ن اأداء الع���راق في حماية 

قوات التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة.
وق���ال "على العراقيي���ن، اإذا كانوا يق���درون تلك العاقة، 
اأن يتخ���ذوا خطوات معينة وه���ذا ي�شمل توفير الحماية 
لقوات التحالف الموجودة في العراق، اإذا كانوا يريدون 

بقاء تلك القوات".
وكل���ف رئي����ش الجمهورية بره���م �شالح ي���وم الخمي�ش 
رئي�ش المخابرات م�شطفى الكاظم���ي برئا�شة الوزراء، 
لي�شب���ح ثال���ث �شخ����ش يتم اختي���اره ليق���ود العراق في 
ع�ش���رة اأ�شابيع في الوقت الذي يجد فيه العراق �شعوبة 
في ت�شكي���ل حكومة جديدة بعد انهيار الحكومة ال�شابقة 

تحت وطاأة االحتجاجات التي ا�شتمرت ل�شهور.
وق���ال �شينك���ر عن اختي���ار الكاظم���ي: "اإذا كان الكاظمي 
قوميا عراقي���ا ملتزما بتحقيق ال�شيادة للعراق ومحاربة 
الف�ش���اد ف�شيكون ذل���ك اأمرا عظيم���ا للع���راق ونعتقد اأنه 

�شيكون رائعا لعاقتنا الثنائية".

النا�سرية قال اإن تهديد الف�سائل الم�سلحة مازال كبيراً احتجاج  �ساحة  في  مت�اجدون  متظاهر   200

م�سوؤول اأمريكي: وا�سنطن "حمبطة 
ب�سدة" من اأداء العراق ب�ساأن حماية 

قوات التحالف 
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اأو "ياأخ���ذ المبادرة وي�ش���كل الوزارة 
ويعي���ن الوزراء على اأ�ش���ا�س الكفاءة 
ه���ذه  وف���ي  والإخال����س  والنزاه���ة 
كم���ا  �شعوب���ات  يواج���ه  ق���د  الحال���ة 
واجهتها اأنا نف�شي، ولكن �شيكون في 

و�شع اأف�شل".
لك���ن عل���ى عك����س الزرف���ي وع���الوي 
اللذي���ن ج���رى تكلي���ف كل منهم���ا في 
غ���رف �شغيرة ف���ي الق�ش���ر الرئا�شي، 
وبح�ش���ور �شيا�شيي���ن غي���ر بارزين، 
ح�شر تكلي���ف الكاظمي ال���ذي اأجري 
ف���ي قاع���ة رئي�شة ف���ي ق�ش���ر ال�شالم، 
قادة كت���ل مثل حيدر العب���ادي وعمار 
الحكي���م وه���ادي العام���ري وخمي�س 
الخنجر واآخرون، ما يعني اأن تكليفه 

حظي بتاأييد �شيا�شي وا�شح.
الكاظم���ي  م�شطف���ى  تكلي���ف  خ���الل 
رئي����س  ق���ال  الحكوم���ة  بت�شكي���ل 
الجمهورية برهم �شالح: اليوم بف�شل 
الل���ه وبجه���ود المخل�شي���ن توافق���ت 
القوى ال�شيا�شية الأ�شا�شية وتوافقت 
الق���وى الوطني���ة والجتماعي���ة على 
اختي���ار الأخ م�شطف���ى الكاظمي لهذا 

الموقف.
م���ع ه���ذا، ل���ن تك���ون مهم���ة الكاظمي 

�شهل���ة، يقول مدي���ر مب���ادرة م�شتقبل 
العراق في موؤ�ش�شة المجل�س الطل�شي 
عبا����س كاظ���م في مق���ال من�ش���ور على 
موق���ع الموؤ�ش�ش���ة، و"بالإ�شاف���ة اإلى 
القت�ش���ادي  التح���دي  م���ع  التعام���ل 
ووباء  كورونا من المتوقع اأن ي�شعى 
الكاظمي اإلى تنفي���ذ اأجندة اإ�شالحية 
ذات  لنتخاب���ات  وال�شتع���داد  قوي���ة 
م�شداقي���ة، و�شي�شمل ذل���ك التخطيط 
وو�ش���ع  الق���ادم،  ال�شكان���ي  للتع���داد 
قان���ون  عل���ى  الأخي���رة  اللم�ش���ات 
المفو�شي���ة  واإ�ش���الح  النتخاب���ات، 
العلي���ا لالنتخاب���ات". واأ�ش���اف "من 
المتوقع اأن ت�شتعيد حكومته التوازن 
المفقود بين �شيا�شة العراق الإقليمية 
والدولية، ول�شيم���ا التحدي المتمثل 
في كونها ف���ي مرمى النيران في نزاع 
لك���ن  مت�شاع���د".  اأميركي-اإيران���ي 
ه���ذه التوقع���ات متفائل���ة اإل���ى حد ما، 
فالتحديات الت���ي ذكرها الكاظمي، مع 
اأخرى غيره���ا، قد تكون معقدة ب�شكل 
اأكبر من قدرة رئي�س الوزراء المكلف 

على حلها.

االقت�صاد
مع النخفا�س الكبير في اأ�شعار النفط، 
يواجه العراق م�شكلة كبيرة قد تمنعه 

من دف���ع رواتب موظفي���ه ومتقاعديه 
الذي���ن يبلغ عددهم نح���و 6.5 ماليين 
موظف ومتقاعد بح�ش���ب ت�شريحات 
اأدلى به���ا وزير المالي���ة منت�شف عام 
النف���ط  اأ�شع���ار  وانخف�ش���ت   .2019
العالمي���ة اإل���ى اأدنى م�شت���وى منذ 18 
الطل���ب عل���ى  عام���ا، بع���د انخفا����س 
المنتج ب�شبب وب���اء كورونا، واأي�شا 
ب�شبب "حرب اأ�شعار" بين ال�شعودية 

ورو�شيا اأدت اإلى اإغراق الأ�شواق.
وبدون الرواتب، يمكن اأن ت�شل حركة 
ال�ش���وق في العراق. لك���ن الم�شكلة قد 
تك���ون اأعم���ق من ذل���ك بكثي���ر، ح�شب 

اقت�شاديين.
عبء الم�شاريف الحكومية كان ثقيال 
ج���دا على الع���راق حت���ى قب���ل الأزمة 
النفطي���ة، وكان الحل هو تقليلها، لكن 
النظام المالي العراقي الريعي يحول 
دون ذلك، فكان الحل الآخر هو تعويم 

الدينار، بح�شب هوؤلء الخبراء.
تعويم الدينار يعني اإلغاء الدعم الذي 
تقدم���ه الدولة للعملة م���ن خالل بيعها 
باأ�شع���ار مدعومة في �شوق ال�شيرفة، 

وهو ما لم يح�شل.
وبح�ش���ب ه���وؤلء القت�شاديي���ن ف���اإن 
ما  اأهم  �شتكون  القت�شادي���ة  "الأزمة 
المكل���ف"،  ال���وزراء  رئي����س  يواج���ه 

تواج���ه  ال���ذي  الوق���ت  ف���ي  خا�ش���ة 
في���ه الب���الد احتم���الت رك���ود كبي���رة 
ب�شبب تعطيل اإج���راءات منع انت�شار 

كورونا.

ال�صراع بين الواليات 
المتحدة واإيران

قبل نهاي���ة العام الما�شي ب���داأ التوتر 
ع���ن  يخ���رج  الإيران���ي  الأميرك���ي 
اإل���ى  الت�شعي���د  وو�ش���ل  ال�شيط���رة، 
ح���دود خط���رة بع���د مقت���ل القائ���د في 
قا�ش���م  الإيران���ي  الث���وري  الحر����س 
�شليمان���ي ب�شرب���ة اأميركية في اأوائل 
ق�ش���ف  عل���ى  ردا  الثان���ي،  كان���ون 
مع�شك���رات اأميركي���ة من قب���ل ف�شائل 
عراقي���ة موالي���ة لإي���ران. ردت اإيران 
بق�ش���ف قاع���دة اأميركي���ة ف���ي العراق 
ب�شواريخ بال�شتي���ة، وا�شتمر ق�شف 
القواع���د الأميركية في الع���راق حتى 
فت���رة قريبة، قب���ل اأن تنق���ل الوليات 
قاعدتي���ن  اإل���ى  جنوده���ا  المتح���دة 
رئي�شتي���ن غرب���ي البالد. وقال���ت اإنها 
�شتن�ش���ر �شواريخ باتري���وت لحماية 

هذه القواعد. 

�صالح الف�صائل الم�صلحة
تعه���د الكاظم���ي بح�شر ال�ش���الح بيد 

الدولة. وفي العراق، تمتلك الف�شائل 
وغيره���ا،  الل���ه  ح���زب  كتائ���ب  مث���ل 
ت�شليحا ي�شل اإل���ى م�شتوى الدبابات 
والمداف���ع الثقيل���ة و�شواري���خ اأر�س 
اأر����س. وتتحكم الف�شائ���ل بجزء مهم 
م���ن خ���الل  العراق���ي  م���ن القت�ش���اد 
�شيطرته���ا عل���ى مفا�ش���ل الق���رار ف���ي 
وزارات عراقي���ة مهم���ة، واأي�ش���ا م���ن 
خالل م�شاريعها ال�شتثمارية واأذرعها 
القت�شادي���ة. وبالإ�شافة اإلى كل هذا، 
هن���اك �شكوك كبيرة في قدرة الأجهزة 
الأمني���ة العراقي���ة، المخترق���ة ب�شكل 
كبي���ر م���ن قب���ل الأح���زاب ال�شيا�شية، 
عل���ى فر����س اأي قي���ود عل���ى اأ�شلح���ة 
الف�شائ���ل الم�شلحة اأو عل���ى نفوذها، 
مم���ا يهدد بحرب طويل���ة في حال اأراد 
الكاظم���ي، رئي�س جه���از المخابرات، 
فر����س وعده بالق���وة. م�ش���در مقرب 
م���ن الكاظم���ي ق���ال لموق���ع )الح���رة( 
اإن "رئي����س الوزراء وب�شفت���ه القائد 
العام للقوات الم�شلحة �شي�شع جميع 
تح���ت  ه���ي  الت���ي  الأمني���ة  الأجه���زة 
اإمرت���ه، م���ن جي����س و�شرط���ة وح�شد 
�شعب���ي وبي�شمركة اأم���ام م�شوؤوليتها 
القانوني���ة". واأ�ش���اف الم�شدر الذي 
طلب ع���دم ذكر ا�شم���ه "�شتكون هناك 
متابعة لالأ�شلحة المنفلتة والمت�شربة، 
والجهات الت���ي تحوزها، ولن ي�شمح 
لأية جه���ة غي���ر خا�شعة للقائ���د العام 

للقوات الم�شلحة بحيازة ال�شالح".
وتق���ول كير�شتن فونتين���روز، مديرة 
مب���ادرة الأم���ن ف���ي ال�ش���رق الأو�شط 
لمرك���ز �شكوكروف���ت لالأمن ف���ي مقال 
من�ش���ور على موقع موؤ�ش�شة المجل�س 
المحتم���ل  "المف�ش���د  الطل�ش���ي: 
)لحكومة الكاظمي( هنا هو الف�شائل 
الم�شلح���ة الت���ي ق���د ل ت���رى الح���وار 
الأميركي - العراقي المقترح في 10-

11 جزيران عل���ى اأنه في م�شلحتها"، 
ه���ذه  "المجموع���ات  اأن  م�شيف���ة 
ت�شتخ���دم الوج���ود الأميرك���ي لح�شد 
اأو لتبري���ر  الع���ام ل�شالحه���ا،  ال���راأي 
التموي���ل الم�شتمر من اإيران، اأو التي 
تتطل���ع اإل���ى العق���ود الت���ي �شتناف����س 

ال�شركات الأميركية".
 

كورونا
الإ�شافة اإلى التاأثي���ر ال�شحي المدمر 
تاأثي���را  كورون���ا  يمتل���ك  للفيرو����س، 
والحي���اة  القت�ش���اد  عل���ى  م�شابه���ا 
العامة. فقد خ�شرت الوليات المتحدة 
واأوروب���ا اأكث���ر م���ن تريلي���ون دولر 
حت���ى الآن ب�شبب الفيرو����س، وهناك 

توقعات بت�شاعف هذه الخ�شارة.
وفي العراق، تعي����س البالد اإجراءات 
لمحاول���ة  م�ش���ددة  تج���وال  حظ���ر 
المر����س.  انت�ش���ار  عل���ى  ال�شيط���رة 
وبح�ش���ب وزارة ال�شح���ة �شجلت في 
الب���الد حتى الآن اأكثر من 1200 حالة 

اإ�شابة و69 وفاة.
وفي ظل اأزم���ة النفط، وال�شربة التي 
تعر����س لها القط���اع الخا�س العراقي 
ال�شعي���ف اأ�ش���ال، ونق����س المع���دات 
واأجه���زة  والم�شت�شفي���ات  الطبي���ة 
التنف����س، �شيواج���ه رئي����س ال���وزراء 

القادم تحديا �شحيا �شعبا.
الم�شدر المقرب م���ن الكاظمي قال اإن 
"رئي�س الوزراء �شيعمل على ا�شتنفار 
لمواجه���ة  المتاح���ة  الجه���ود  جمي���ع 
ال�شحي���ة،  الك���وادر  جه���ود  الوب���اء، 
الك���وادر الأمنية، منظم���ات المجتمع 
المدني والجه���ات التطوعية، و�شيتم 
دعم اأي مبادرة قيمة ت�شهم في محاربة 
الوب���اء تقدمه���ا جه���ة اأو موؤ�ش�ش���ة اأو 
�شخ�س، و�شتكون هناك تخ�شي�شات 
مالي���ة لتطوير عمل الك���وادر الطبية، 

وتعوي����س المت�شررين من اإجراءات 
حظر التجوال".

لك���ن مدي���ر المعه���د الوطن���ي لتطوير 
يق���ول  الب���دران  رم�ش���ان  الجن���وب 
اإن "تح���دي كورون���ا ه���و عب���ارة عن 
المختلط���ة،  التحدي���ات  م���ن  توليف���ة 
�شحية ومجتمعي���ة، واقت�شادية معا، 
والم�شكل���ة تكم���ن في كيفي���ة مواجهة 
اقت�شادي���ة  اأزم���ة  ظ���ل  ف���ي  الوب���اء 

خانقة".
ويتاب���ع قول���ه اإن "الكاظم���ي يحت���اج 
اإلى ق���رارات كبيرة وحازمة وقرارات 
يحتاج فيها اإلى عقول كثيرة، قرارات 
وتح�ش���ل  وحكيم���ة  مو�شوعي���ة 
عل���ى اإجم���اع م���ن النواح���ي العلمي���ة 

وال�شيا�شية".

التوافق ال�صيا�صي
اأنتج التوافق ال�شيا�شي حكومة عادل 
عبد المهدي، وقبلها حكومة العبادي، 
والثن���ان مث���ل الكاظم���ي، ل���م يوؤهال 
القت���راع،  عب���ر �شنادي���ق  للمن�ش���ب 

واإنما باإرادة �شيا�شية.
وف���ي حين كان ظ���رف وزارة العبادي 
ا�شتثنائي���ا ب�شب���ب تح���دي داع�س، لم 
تدعم الق���وى ال�شيا�شي���ة عبد المهدي 
تعر�ش���ت  حينم���ا  �شري���ح  ب�ش���كل 
حكومت���ه لتحدي التظاه���رات، بل اإن 
اأح���د الذي���ن ج���اوؤوا ب���ه اإل���ى الحكم، 
وه���و زعي���م تحالف �شائ���رون مقتدى 
ال�ش���در، انقل���ب علي���ه ب�ش���كل �شريح 
حينم���ا ا�شت���رك تي���اره ال�شعب���ي ف���ي 
التظاهرات، و�شرع في تر�شيح اأ�شماء 

بديلة عن عبد المهدي.
وب���دون كتل���ة �شيا�شي���ة، �شيكون من 
ال�شعب على الكاظمي فر�س القرارات 
ال�شعب���ة على البرلم���ان اأو على الأقل 

الم�شاومة على تحقيقها.

 بغداد/المدى

اأكد رئي�س مجل�س الوزراء 
المكلف م�صطفى الكاظمي 

انه �صيقدم برنامجه 
الحكومي وكابينته 

الوزارية اإلى مجل�س النواب 
في اأ�صرع وقت ممكن، 
الفتا اإلى اأن حكومته 

�صتكون حكومة خدمات 
وخادمة لل�صعب، باالأفعال 
ولي�س باالأقوال. وبخالف 

ما جرى مع المكلفين 
ال�صابقين، باركت اأغلب 
الكتل ال�صيا�صية تكليف 

الكاظمي ومن الموؤمل ان 
يقدم ت�صكيلته الحكومية 

الى البرلمان قريبًا. وبغ�س 
النظر عن تجربتي �صابقيه 

محمد عالوي وعدنان 
الزرفي، اأو ربما ب�صبب 
ال�صغط ال�صيا�صي الذي 

�صببته التجربتان، يتوقع 
مخت�صون اأن تكون حظوظ 

الكاظمي في تمرير كابينته 
الوزارية اأكبر.

واعتبر تحال���ف �شائرون الذي يقوده 
رئي����س  ت�شمي���ة  اأن  ال�ش���در  مقت���دى 
ال���وزراء المكلف م�شطف���ى الكاظمي 
المل���ف  ه���ذا  لإنه���اء  مهم���ة  خط���وة 
تنتظ���ر  اأخ���رى  لملف���ات  واللتف���ات 

الحل.
وقال رئي�س مجل����س الوزراء المكلف 
م�شطف���ى الكاظمي في كلم���ة متلفزة: 
بت�شكي���ِل  تكليف���ي  كت���اَب  "ت�شَلّم���ُت 
رئي����سِ  م���ن  العراقي���ة  الحكوم���ِة 
ح�ش���َب  �شال���ح،  بره���م  الجمهوري���ة 
اإن  وق���ال  الد�شتوري���ة".  ال�شياق���اِت 
"هذه الم�شوؤوليَة اختبار وطني ع�شير 

وكبير، واأن النجاح فيها، و�شول الى 
النتخاب���ات العادل���ة النزيه���ة، لي�شت 
مهم���َة ف���رٍد واحد بل ه���ي واجٌب على 
عات���ِق الجمي���ع"، منوه���ا اإل���ى "اأنن���ا 
م�شتوي���اٍت  عل���ى  اخفاق���اٍت  �َشِهدن���ا 
متعددٍة يتحم���ُل م�شوؤوليَتها الجميُع، 
المراجع���ِة  واج���ب  علين���ا  والي���وم 
والم�شارح���ِة والح���واِر المبا�ش���ِر مع 

نا". �شعِبنا ومع انف�شِ
ولف���ت الرئي����س المكل���ف ف���ي كلمت���ه 
اإل���ى ان "  الكابين���ة الوزارية �شنقدمها 
ف���ي اأ�شرع وق���ٍت الى مجل����س النواب 
الحكوم���ي،  البرنام���ج  م���ع  الموق���ر 
لل�شع���ب،  خادم���ة  حكوم���ة  �شتك���ون 
وحكوم���ة خدم���ات بالأفع���ال ولي����س 

بالأقوال".
و ي���رى الكاظم���ي اأن "الجمي���ع، م���ن 
دون ا�شتثن���اء يتحم���ل م�شوؤوليَة دعِم 
ه���ذه الحكوم���ة، واإنج���اِح خطواتها، 
والم�شاركِة في خدمة ال�شعب"، موؤكدا 
اأن "الحكوم���ًة لن تكون معزولة، ولن 

تكوَن حكومَة غرٍف مغلقٍة واأ�شرار".
وتعهد الكاظمي ان حكومته "�شتكون 

لحماي���ة  الأول،  الدف���اع  خ���ط  ف���ي 
العراقيين من خطر فايرو�ْس ُكورونا، 
و�شنبُذُل ق�شارى الجهود، وت�شتخدم 

كل العالق���ات الداخلي���ة والخارجي���ة، 
لحماية العراق في مواجهة هذا الوباء 
العالم���ي"، م�شيرا اإل���ى انها "�شترعى 

التج���وال،  حظ���ر  م���ن  المت�شرري���َن 
وتدع���م الك���وادر ال�شحي���ة والطبي���ة 
والجه���زة المني���ة، الآن وم�شتقباًل، 

ونوف���ر الميزاني���ات الالزم���ة لحماية 
ال�شحة العامة".

وا�ش���ار اإل���ى اأن "ال�شيادة خ���ٌط اأحمر 
ح�ش���اِب  عل���ى  المجامل���َة  يمك���ن  ول 
�شيادِة الع���راق ول تنازَل على ح�شاب 
كرامِة العراق والعراقيين"، لفتا اإلى 
اأن "الع���راق بل���د عريق يمتل���ُك قراره 
ال�شيادي، والحكومُة �شتكوُن �شاهرًة 
وم�شال���ح  الوطني���ة  ال�شي���ادِة  عل���ى 

العراقيين".
الثقي���ل  "ال�ش���الح  اأن  اإل���ى   وا�ش���ار 
والمتو�شط والخفيف هو اخت�شا�ُس 
الدولِة فقط. ال�شالح لي�س اخت�شا�َس 
الف���راِد ول المجموع���ات"، مو�شحا 
ان "الموؤ�ش�ش���اُت الع�شكريُة والأمنيُة 
الجي����س  م���ن  �شنوفه���ا،  بمختل���ِف 
ال�شعب���ي  والح�ش���د  وال�شرط���ة 
والبي�شمرك���ة، �شتق���وم بواجبها لمنع 
انفالت ال�ش���الح و�شنعمل على ح�شر 

ال�شالح باإجراءات حا�شمة".
ف���ي �شياق مت�شل، ق���ال ع�شو مجل�س 
الن���واب ع���ن تحال���ف �شائ���رون �شالم 
ال�شم���ري ف���ي بي���ان تابعت���ه )المدى( 

ان "ت�شمي���ة رئي����س ال���وزراء المكلف 
م�شطفى الكاظمي خطوة مهمة لإنهاء 
هذا المل���ف واللتف���ات لملفات اأخرى 
تنتظر الحل"، منوها اإلى اأن "تحالفه 
ل���م يعتر�س عل���ى ت�شميت���ه و�شنكون 
داعمي���ن ل���ه م���ادام متم�ش���كا ومنف���ذا 
لتعهدات���ه ودون المي���ل لل�شغوط���ات 

ال�شيا�شية من هنا وهناك".
"مايهمن���ا  اأن  ال�شم���ري  وي�شي���ف 
كتحال���ف الم�ش���ي بت�شكي���ل حكوم���ة 
جديدة وفق الموا�شفات التي يطالب 
به���ا ال�شارع بعيدا ع���ن اي امالءات ل 
تخدم الواقع الداخل���ي"، م�شددا على 
الق���وى والكت���ل  تع���ي  ان  "�ش���رورة 
بت�شكي���ل  تاأخي���ر  اي  ان  ال�شيا�شي���ة 
الحكوم���ة ل ي�ش���ب ف���ي م�شلحة احد 
وخا�شة بما يتعلق بالد�شتور ومواده 

المتعلقة بهذا الملف".
الن�ش���ر،  ائت���الف  اب���دى  ب���دوره، 
حر�ش���ه للتو�شل لتفاهم���ات لت�شكيل 
حكومة جديدة بعي���دًا عن اأي و�شاية 

خارجية.
تلق���ت  بي���ان  ف���ي  الئت���الف  وق���ال 
)الم���دى(، ن�شخ���ة منه "نوؤك���د مجددا 
الحر����س ف���ي التو�شل اإل���ى تفاهمات 
وتوافق���ات وطنية لت�شهي���ل م�شارات 
ت�شكي���ل حكومة جدي���دة بعيدًا عن اأي 
و�شاي���ة خارجية لتحقي���ق طموحات 
"كل  المواط���ن العراق���ي"، مبين���ا ان 
م�ش���اركات الئتالف بالحوارات تاأتي 
للتاأكي���د عل���ى الم�ش���ارات ال�شحيحة 
لح���ل الزم���ة وايج���اد �شب���ل ت�شكي���ل 
حكومة ناجحة تحظ���ى بدعم ال�شعب 
العراق���ي ف���ي ظ���ل الظ���روف ال�شعبة 

المحلية والدولية الحالية".
وا�ش���اف "لق���د التزم ائت���الف الن�شر 
بال�شياق���ات القانوني���ة والد�شتوري���ة 
و�ش���ارك ف���ي اآلي���ات ان�ش���اج الحوار 
والتفاه���م واإبداء ال���راأي والن�شيحة 
والم�ش���ورة للمكلفي���ن وفق���ا لال�ش�س 

الد�شتورية والقواعد الوطنية".
واع���رب الئت���الف عن امل���ه "للمكلف 
الجدي���د م�شطفى الكاظم���ي بالنجاح 
والم�ش���ي قدم���ًا ف���ي اإكم���ال منهاج���ه 
الوزاري���ة  وت�شكيلت���ه  الحكوم���ي 
البرلم���ان  ف���ي  عليه���ا  للت�شوي���ت 
العراق���ي"، مو�شح���ا "انن���ا واثق���ون 
ان الكاظم���ي �شيخطو باتج���اه العمل 
للتخفي���ف م���ن واقع الزم���ات المالية 
واج���راء  والجماهيري���ة  وال�شحي���ة 

انتخابات حرة ونزيهة".

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

الكاظمي يتعهد بح�سر ال�سالح واإجراء 
انتخابات نزيهة

العدد )4645( ال�شنة ال�شابعة ع�شرة - ال�شبت )11( ني�شان  2020

حظي مبوافقة القوى 
ال�صيا�صة خالفًا للمكلفني 
ال�صابقني 

جانب من 
تكليف 
الكاظمي

كورونا و�سالح الف�سائل والتوتر الأمريكي الإيراين اأبرز التحديات اأمام الكاظمي
م�صطف��ى الكاظمي ه��و المكلف الثالث بت�صكي��ل الحكومة، بعد ف�صل المكل��ف االأول محمد توفيق 
عالوي بتمرير حكومت��ه في البرلمان، واعتذار المكلف الثاني عدنان الزرفي، حتى قبل و�صوله  
اإل��ى البرلمان. وقال المكل��ف ال�صابق بت�صكيل الحكومة محمد توفيق ع��الوي في ر�صالة للكاظمي 
اإن��ه "على مفترق طرق اإما اأن يم�صي على طريق المحا�ص�صة ا�صتمرارا على نهج ال�صبعة ع�صر عاما 
الما�صي��ة فيت��م توزيع ال��وزارات على مختلف االأح��زاب ال�صيا�صية م��ع لجانه��ا االقت�صادية، فيتم 

تقا�صم موارد البلد على الطبقة ال�صيا�صية وال يتحقق انجاز ملمو�س على االأر�س".

مقرب من املُكلف: �صنتابع اال�صلحة املنفلتة واملت�صربة وحائزيها 
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 متابعة املدى 

تجاوز عدد وفيات فيرو�س 
كورونا 95 األف �شخ�س حول 

العالم، الجمعة، فيما فاق 
عدد الإ�شابات 1.6 مليون 

�شخ�س في 193 دولة.
في العراق، اأعلن ت�شجيل 22 

حالة جديدة توزعت بين 
اأربيل والب�شرة ومحافظة 

وا�شط، وفق بيانات ر�شمية  
تابعتها المدى ام�س الجمعة 

   2020/4/10
وفيما يلي اأبرز التطورات 

حول العالم:

اإ�ساب���ات كورون���ا ح���ول الع���امل تتجاوز 
معطي���ات  ح�س���ب  األ���ف،  و600  امللي���ون 

حديثة ملوقع "ورلد ميرت" املتخ�س�ص.
احلكوم���ة  اإن  تق���ول  رو�سي���ة  م�س���ادر 
ال�سوري���ة �سجل���ت 19 اإ�ساب���ة بفريو����ص 

كورونا يف البالد.
املج���ر تعلن ت�سجيل اأكرب زيادة يومية يف 
الإ�ساب���ة بفريو�ص كورونا، حيث اأظهرت 
الإ�ساب���ة  ح���الت  اأن  حكومي���ة  بيان���ات 

بالفريو����ص زادت بواق���ع 210 اإ�ساب���ات 
لت�س���ل اإىل 1190، وهي اأكرب ن�سبة زيادة 

يومية منذ ظهور الفريو�ص.
�سركة الأدوية الفرن�سية العمالقة �سانويف 
تتربع لنحو 50 دول���ة مبئة مليون جرعة 
م���ن عق���ار هيدروك�سي كلوروك���ن، وهو 
عق���ار ي�ستخدم يف ع���الج املالريا ويروج 
ل���ه البع����ص ك�س���الح حمتم���ل يف مكافحة 

كورونا.
تايوان تعل���ن �ساد�ص وفاة جراء كورونا، 
وارتف���اع عدد الإ�سابات بالوباء اإىل 382 
يف عم���وم البالد، بح�س���ب بيانات لوزارة 

ال�سحة التايوانية.
الأم���ن الع���ام ل���الأمم املتح���دة اأنطوني���و 
غوتريي����ص يحذر م���ن اأن جائحة فريو�ص 
كورون���ا امل�ستج���د ت�س���كل تهدي���دا كب���ريا 

لل�سلم والأمن الدولين.
ال�سلطات الأ�سرتالية تعلن اأنها �ست�ستعن 
بطائرات مروحية، وتفر�ص نقاط تفتي�ص 
وغرام���ات قا�سي���ة عل���ى كل م���ن يخال���ف 
ق���رارات حظ���ر ال�سف���ر خ���الل عطل���ة عيد 

الف�سح.
اإ�ساب���ة  حال���ة  اأول  ي�سج���ل  اليم���ن 
موؤك���دة بفريو����ص كورون���ا يف حمافظ���ة 

ح�سرموت.
تايلن���د تعل���ن ت�سجيل 50 اإ�ساب���ة جديدة 
بالفريو�ص ووفاة واحدة خالل 24 �ساعة، 
لريتف���ع بذلك اإجمايل الإ�سابات يف البالد 

اإىل 2473 و33 وفاة.
كوريا اجلنوبية تعلن اإ�سابة 27 �سخ�سا 
اإ�سافيا بفريو����ص كورونا امل�ستجد خالل 
ال�24 �ساعة املا�سي���ة، م�سجلة بذلك تا�سع 
يوم على التوايل يق���ل فيه عدد الإ�سابات 
ع���ن حاجز املئة اإ�ساب���ة، وبهذه احل�سيلة 
اليومي���ة يرتفع عدد الإ�ساب���ات الإجمايل 
يف الب���الد اإىل 10،450، فيم���ا تويف 208 

اأ�سخا�ص جراء الفريو�ص.
بيانات ر�سمية تظه���ر فقدان 16.8 مليون 
اأمريكي عملهم خالل ثالث���ة اأ�سابيع فقط، 

ب�سب���ب التداعي���ات ال�سلبي���ة لتف�سي وباء 
كورونا.

كوربوراي�س���ن"  غل���وف  "ت���وب  �سرك���ة 
املاليزي���ة -وهي اأكرب منت���ج قفازات طبية 
يف الع���امل- تعل���ن التح���ول ب�س���كل كامل 
اإىل اإنت���اج الكمام���ات ان�سجاما مع الطلب 
املتزاي���د عليه���ا ب�سبب فريو����ص كورونا، 
وتعل���ن ع���ن اإن�ساء وح���دة اإنت���اج جديدة 
بطاق���ة  �سهري���ن،  غ�س���ون  يف  �ستفتت���ح 
يف  كمام���ة  مالي���ن   110 تبل���غ  اإنتاجي���ة 

العام.
اإيطالي���ا تعل���ن جت���اوز وفي���ات الأطب���اء 
-ل���دى  كورون���ا  بفريو����ص  امل�ساب���ن 

مزاولته���م مهامه���م- املئ���ة، وف���ق بيانات 
جلنة ال�سحة الإيطالية.

املك�سي���ك تعلن عن وف���اة امراأتن حاملن 
ج���راء الإ�سابة بالفريو�ص، مما يرفع عدد 
الوفي���ات امل�سجل���ة حت���ى الآن يف الب���الد 
اإىل 194، وذك���رت ال�سلط���ات ال�سحية اأن 
اإح���دى ال�سيدت���ن اأجنب���ت طفله���ا قبل اأن 
تتوف���ى، واأن الر�سيع يع���اين من م�ساكل 

تنف�سية.
اأك���رب �سجون مدين���ة �سيكاغ���و الأمريكية 
ي�سج���ل ح���وايل 450 اإ�ساب���ة بفريو����ص 
كورونا يف �سفوف ال�سجناء واملوظفن، 

وفق ما ذكر م�سوؤولون يف اإدارة ال�سجون 
الأمريكي���ة، ويعد هذا الرق���م اأكرب عدد من 
امل�سابن ي�سجل يف موؤ�س�سة واحدة حتى 

الآن بالوليات املتحدة.
جدي���دة  وف���اة   14 ت�سج���ل  الأرجنت���ن 
�ساع���ة  ال����24  بفريو����ص كورون���ا خ���الل 
املنق�سية، واأو�سح بيان �سادر عن وزارة 
ال�سحة اأنه بعد ت�سجيل احلالت اجلديدة 
ارتف���ع اإجم���ايل الوفي���ات بالفريو�ص يف 
عموم الب���الد اإىل 79 حالة، بينما ارتفعت 
الإ�ساب���ات اإىل 1894 بع���د ت�سجي���ل 99 

اإ�سابة.
الوليات املتحدة ت�سجل 1783 حالة وفاة 

جراء فريو����ص كورونا خ���الل 24 �ساعة، 
يف ح�سيلة تقل قليال عن تلك امل�سجلة يف 
الي���وم ال�سابق والتي بلغ���ت 1973 وفاة، 
بح�س���ب بيان���ات ن�سرته���ا جامع���ة جونز 

هوبكنز.
ال���رب الرئي�سي ال�سيني ي�سج���ل 42 حالة 
اإ�ساب���ة جدي���دة بفريو�ص كورون���ا، بينها 
38 حال���ة ت�سم���ل م�سافري���ن م���ن اخلارج 

مقارنة ب�63 حالة قبل يوم.
من جانب اآخر اأكد م�سوؤول �سعبة الطوارئ 
يف منظمة ال�سحة العاملية، وائل حتاحت، 
اأن 85 % م���ن ح���الت الإ�سابة بفريو�ص 

بكورونا لي�ست خطرية.

وق���ال حتاح���ت اإن "عملية تقيي���م الو�سع 
الع���ام م���ن حي���ث م���دى انت�س���ار فريو�ص 
كورونا يعتم���د على عامل���ن، الأول وهو 
تعق���ب ن�سب���ة الوفي���ات بالن�سب���ة لن�س���ب 
الإ�ساب���ة، وثانيًا احت�ساب عدد الإ�سابات 
ب�سكل مطلق وعدد الوفي���ات"، م�سيفًا اأن 
3 وفيات مقارنة  �سج���ل  كرد�ستان  "اإقليم 
بن�سب���ة الإ�ساب���ة الت���ي جت���اوزت ال�300 

وهذا يعن���ي اأن هذه الن�سبة تقدر بنحو 1 
ت�سجل  التي  بالن�سب  مقارنة  اأق���ل  اأو   %

يف اإيطاليا وغريها".
واأ�س���ار اإىل اأن "ن�سب���ة الوفي���ات جي���دة، 
م���ا ي���دل عل���ى انن���ا ا�ستطعن���ا الو�س���ول 
اإىل حتدي���د احل���الت امل�ساب���ة والتي يتم 
اكت�سافه���ا اأقرب ما يك���ون للواقع، ولي�ص 
كم���ا يف بع�ص ال���دول ت�سخي�ص احلالت 
يكون فقط للذي���ن يكون و�سعهم ال�سحي 

�سيئًا".
واأو�سح حتاحت اأن "85 % من امل�سابن 
بكورون���ا ه���ي ح���الت لي�س���ت خط���رية 
اأعرا�ص  اأي  % منهم ل يعانون من  و50 
اأن  "اإمكاني���ة  اإىل  لفت���ًا  للفريو����ص"، 
نح�سر احل���الت قبل اأن تنتق���ل الإ�سابة 

اأو العدوى لغريها من احلالت".
و�س���دد على اأن���ه "عامليًا هناك ح���ذر �سديد 
م���ن اأي دول���ة تق���ول اإنن���ا �سيطرن���ا عل���ى 
فريو����ص كورون���ا ب�سكل مطل���ق، لأنه من 
املحتم���ل يف اأي حلظة خروج الو�سع عن 
ال�سيطرة، كم���ا اأن منظمة ال�سحة العاملية 
ل تن�سح باإنه���اء حالة احلظر ب�سكل كامل 
من املمكن ان يكون هناك نوع من تخفيف 

الإجراءات".
ون���وه حتاح���ت اإىل اأن���ه "ل توج���د دولة 
بالع���امل لي����ص باإمكانه���ا ال�سيط���رة عل���ى 
الفريو����ص ب�سكل كام���ل، لكنن���ا نف�سل اأن 
يك���ون هناك ن���وع م���ن اإج���راءات ت�سديد 
احلظر يف الوقت احل���ايل، خ�سو�سًا مبا 
يتعل���ق بالتجمعات الكب���رية، �سواء كانت 

اجتماعية اأو ريا�سية اأو دينية".

 متابعة املدى 

حج���م الأ�سرار حت���ى الآن، اإتالف ن�سف 
كمية املح�س���ول ال�سنوي من احلنطة يف 
تل���ك املناطق، وتهديد الن�سف املتبقي يف 
حال ع���دم مكافحة ذلك الهج���وم، بح�سب 
تل���ك  يف  املزارع���ن  م���ن  ع���دد  رواي���ات 

املحافظات.
حج���م  م���ن  قّلل���ت  الزراع���ة  وزارة  لك���ن 

الأ�سرار.
امل���زارع عبد الزه���رة احلاج، م���ن منطقة 
زرع  النجف،  حمافظة  "اجلريوي���ة" يف 
هذا الع���ام 1000 دومن من احلنطة، لكنه 
خ�سر معظم حم�سوله ب�سبب القوار�ص.

يقول "مل نتاأثر باجل���راد، لكن القوار�ص 
اأكلت زرعنا، اأم���ا دوائر الزراعة فمتوقفة 

عن العمل حاليا".

ويف النجف اأي�س���ا، وحتديدا يف منطقة 
بالتعاون  املزارع���ون  "احل���رية"، جن���ح 
م���ع دائ���رة الزراع���ة يف مكافح���ة هجوم 

اجلراد.
ي���روي املزارع واملوظف يف دائرة زراعة 
احل���رية رع���د جب���ار، اأن عملي���ة املكافحة 
جنح���ت يف "ط���رد اجل���راد، لك���ن ح�سل 
هج���وم اآخر من قوار�ص، ول متلك دائرة 
الزراع���ة ول املزارع���ون اأدوي���ة مكافحة 

للقوار�ص ما ت�سبب بكارثة اأخرى".
خ�سر جب���ار ن�سف حم�سوله من احلنطة 
م���ن م�ساح���ة مزرعت���ه املمت���دة عل���ى 25 
دومن���ا، ول ي�ستطي���ع اإخف���اء خوفه على 
م���ا تبقى من حم�سوله، عل���ى حد و�سفه. 
يقول "مو�سوع القوار�ص معقد، حاولنا 
املعاجلة مبا منتل���ك من مبيدات لكن دون 

فائدة".

وي�سيف "من املحتمل ان ينتهي حم�سول 
احلنط���ة ب�س���كل كام���ل يف مناطقن���ا قبل 

ال�سيف".
هذه الأحداث تتزامن مع هجوم لأ�سراب 

كبرية من اجلراد على تلك املناطق.
ووفق���ا للمزارع���ن، فاإن اجل���راد جاء من 
�سح���راء ال�سعودي���ة، والآن توج���ه نحو 
مق���ربة النجف، وه���ذا ما تظه���ره مقاطع 

فيديو اأر�سلها بع�ص املزارعن.
لكن وزارة الزراع���ة و�سفت احلديث عن 

تلف حم�سول احلنطة ب�"املبالغ".
يقول امل�ست�سار الأقدم يف الوزارة مهدي 
�سم���د القي�س���ي، "بالدق���ة، مل يك���ن �سرر 
اجل���راد باحلج���م الذي هّول، ب���اأن ن�سف 
امل�ساح���ة انتهت من احلنط���ة، لأن اجلراد 
دخل اإىل املحافظات املجاورة للدول التي 
ق���دم منه���ا وحتدي���دا ال�سم���اوة اأواملثنى 
والديوانية والب�س���رة والنجف وكربالء 
والكوي���ت  لل�سعودي���ة  حماذي���ة  لأنه���ا 
واإيران"، م�سيفا ب���اأن املناطق التي دخل 
اإليها اجل���راد "مل تكن مزروعة باحلنطة، 
احلنط���ة  لزراع���ة  الكب���رية  فامل�ساح���ات 
ترتكز يف وا�سط و�سالح الدين ونينوى 

والأنبار".
اأم���ا يف الديواني���ة "بالفع���ل دخ���ل اإليه���ا 
جراد وفيها حما�سي���ل حنطة، لكن كفاءة 
مدي���ر الزراع���ة يف املحافظ���ة ال���ذي جند 
وقاي���ة  دائ���رة  واإمكاني���ات  طاقات���ه  كل 
املزروع���ات ق�س���وا حت���ى عل���ى بيو����ص 
اجلراد الت���ي تركها، قاموا بنب�ص الأر�ص 
ور�سها باملبي���دات للتهي���وؤ لعملية الفق�ص 

باملكافحة"، بح�سب القي�سي.
اله���واء  اجل���راد  م���ع  "تزام���ن  ويتاب���ع 
بالجت���اه املعاك����ص كانت تدخ���ل وتغادر 
�سريعا باجتاه الكويت وهذه موثقة لدى 

الوزارة".
ويف الأيام الأخرية ملوجة اجلراد حتول 
العراق���ي  الداخ���ل  اإىل  الري���اح  اجت���اه 

ودخلت كميات من اجلراد لكن "بالتعاون 
مع طريان اجلي�ص، مت حتوير املروحيات 
الع�سكري���ة وتثبي���ت خزان���ات املبي���دات 
واأجه���زة الر�ص عليه���ا، وا�ستخدامها يف 
املكافح���ة، الو�س���ع كان م�سيط���را علي���ه، 
دخ���ل اجل���راد لكن لي����ص بالكمي���ات التي 
دخل���ت دول اخللي���ج"، يق���ول امل�ست�س���ار 

الأقدم لوزارة الزراعة.
�شبهات ف�شاد

يف ه���ذه الأثن���اء، يث���ري مدي���ر دائرة يف 
وزارة الزراعة ملف���ًا اآخر يتعلق ب�سبهات 
ف�س���اد تق���ف وراء مو�س���وع القوار����ص 

واجلراد.
يق���ول املدير الذي طلب ع���دم الك�سف عن 
هويته اإن "املبيدات التي ا�ستخدمت كانت 
منتهي���ة ال�سالحي���ة"، م�سيف���ا يف حديث 
ملوقعن���ا اأن���ه "مكت���وب على املنت���ج املبيد 
�سال���ح لال�ستخ���دام مل���دة ث���الث �سنوات، 
تاري���خ الإنتاج ل يوجد عل���ى العلبة التي 
مت ا�سترياده���ا، فيج���ب اأن يكون مكتوب 

عليها تاريخ ال�سنع".
ويتاب���ع "تاري���خ الإنتاج عل���ى اأقل تقدير 
2015، لأن���ه دخل الع���راق يف هذا العام، 
قب���ل  ال�سالحي���ة  منته���ي  اأ�سب���ح  فاإن���ه 

عامن".
اأر�س���ل املدي���ر املتح���دث �س���ورة لغ���الف 
املنت���ج، واأكد اأن كميات كب���رية موجودة 
مبنطق���ة  ال���وزارة  خم���ازن  يف  من���ه 

ال�سويرة.
وتاب���ع بقول���ه "اّدعت اجله���ة امل�ستوردة 
م���ن  تاأك���دت  اأنه���ا  ال���وزارة  داخ���ل 
اجله���ات املخت�س���ة ب���اأن املنت���ج واإن كان 
منته���ي ال�سالحي���ة لكن���ه يبق���ى �ساحل���ا 
لال�ستخ���دام لث���الث �سنوات اأخ���رى، لكن 
القاع���دة املعروفة وخ�سو�س���ا يف املواد 
الكيمياوي���ة، اأنها بعد تاري���خ ال�سالحية 

ت�سبح �سارة".
مل ين���ِف م�ست�س���ار ال���وزارة املو�سوع اأو 

يوؤكده لعدم "و�سول تقارير اإىل الوزارة 
تفيد بوج���ود مواد منتهي���ة ال�سالحية"، 
لكن���ه ا�ستبعد ه���ذا الأم���ر، خ�سو�سا بعد 
عملية  حققتها  التي  الإيجابي���ة  "النتائج 

مكافحة اجلراد".
املبيدات هي ال�شبب

مل ينتِه امل�سه���د حتى الآن، بل ظهر مر�ص 
جدي���د يف املحا�سيل وه���و مر�ص "�سدا 

احلنطة"، وفقا للمزارع جبار.
ويقول: "حاولنا املكافحة لكن اإمكانياتنا 

لوحدها ل تكفي".
فيم���ا ي�سي���ف امل���زارع عب���د الزه���رة باأن 
"املزارع���ن يف منطقت���ه ل ي�ستطيع���ون 
معاجلة هجوم القوار����ص على مزارعهم 
ب�سب���ب "قطع الط���رق والأ�س���واق مغلقة 

ونحن ل منتلك مواد املكافحة".
ونا�س���د امل���زارع وزارة الزراعة بالتدخل 
ال�سريع، ويحذر م���ن كارثة اقت�سادية قد 
حت���ل مبزارع جنوبي وو�سط العراق يف 

حال اإهمال املو�سوع.
املتح���دث  الدائ���رة  يلف���ت مدي���ر  ب���دوره 
اىل اأن "انته���اء �سالحي���ة تل���ك املواد هو 
م���ا يق���ف وراء الآف���ات الت���ي �سربت تلك 

املزروعات".
ا�ستثناء

يف  املفرو����ص  التج���وال  حظ���ر  ورغ���م 
الع���راق "مثل معظ���م دول الع���امل لكن مل 
نغفل عن هذا ال�سيء، فقد طالبت يف كتاب 
ر�سمي من قيادة العمليات ومكتب رئي�ص 
الزراعي���ة  للمكات���ب  بال�سم���اح  ال���وزراء 
لتق���دم  تفت���ح  اأن  الأهلي���ة  والبيطري���ة 
خدماته���ا للمزارع���ن"، يق���ول امل�ست�سار 

الأقدم للوزارة.
للمو�س���وع  و�سف���ه  القي�س���ي  ويك���رر 
ب�"املبال���غ"، مو�سحا "لدينا مدراء زراعة 
متمكنن ون�سط���ن، مل يتطرقوا للوزارة 
بوج���ود كارثة �سببه���ا القوار�ص يف تلك 

املحافظات".

خطيرة لي�شت  كورونا  بفيرو�س  الإ�شابة  حالت  من  ال�شحة العالمية: 85 % 
من العراق اإىل العامل.. اأبرز التطورات والأحداث املتعلقة بالفريو�س القاتل

في محافظات الجنوب.. جراد وقوار�س وحديث عن مبيدات منتهية ال�صالحية

حتية تقدير واحرتام 

مليون���ا ام���راأة اأرملة ومطلقة واأك���ر من اأربعة 
مالين من الأطفال اليتامى يف العراق، يعي�سون 
اليوم ظروف���ًا �سعبة وخط���رية، جتعل حياتهم 
مهددة باملوت ب�سب���ب اجلوع املدقع واإجراءات 

احلظر الذي يحول حياتهم اإىل جحيم.
اإنه���ن ن�س���اء الع���راق مم���ن دفع���ن الثم���ن غاليًا 
الطائفي���ة  املعي���ل ب�سب���ب احل���روب  وخ�س���رن 

ومع���ارك داع����ص الإرهاب���ي وغي���اب احلماي���ة 
القانوني���ة والرعاي���ة الجتماعي���ة، ُه���َنّ اليوم 
باأم����ص احلاج���ة لتاأمن العي�ص الك���رمي لهن من 
خالل تقدمي )املعونة الغذائية واملادية( وو�سع 
تعليم���ات عاجل���ة حتميهن م���ن ال�ستغ���الل من 
اأهمه���ا تخفي�ص ب���دلت الإيج���ار وحتديد �سعر 
الأمبري للمولدات الأهلية، كذلك تاأمن و�سولهن 

اإىل املعونات والعناية العاجلة والطارئة.
�سيخل���ق  ال�ستجاب���ة  يف  وتاأخرن���ا  �سكوتن���ا 

م���ن الوب���اء وب���اًء اآخ���ر، ل���ذا نطال���ب فخامتكم 
بالإ�س���راع يف تق���دمي امل�ساع���دات العاجل���ة من 
)امل���واد الغذائي���ة وال�سحي���ة( وت�سهي���ل مهم���ة 
اإي�ساله���ا من قب���ل اجلهات املعني���ة وبالتن�سيق 
والتع���اون م���ع منظم���ات املجتمع امل���دين كافة 
مع مراع���اة ا�ستهداف العوائ���ل املت�سررة فعاًل 
من الوباء ومنه���م العمال والك�سب���ة واأ�سحاب 
الأجر اليومي، كذلك ندعو مكاتب الأمم املتحدة 
والحت���اد الأوروب���ي واملنظم���ات املانح���ة اإىل 

توظي���ف املن���ح لتوف���ري الحتياج���ات اخلا�سة 
للعوائ���ل املتاأث���رة ب�سبب فايرو����ص كوفيد 19، 
متمنن اأن يكون �سعبنا وعراقنا باأمان و�سالم.

وجائح���ة  اأزم���ة  ملواجه���ة  #نتكافل_نتكام���ل 
كورونا.

اللجنة التنفيذية لرابطة املراأة العراقية 
عنهم �شكرترية الرابطة

 �شمريان مروكل اأودي�شو 

اإلى فخامة رئي�س جمهورية العراق الدكتور برهم �شالح المحترم

م / منا�صدة عاجلة لدعم الن�صاء والأ�صر المت�صررة من فايرو�س كورونا

 دعاء يو�شف
 

يق�س���ي ج���واد مظه���ر )54 عام���ًا( معظم 
يومه متجوًل مبفرده بن الأزقة القريبة 
م���ن منزله، هربًا من م�س���اكل و�سجارات 
حت���دث ب�سب���ب البق���اء وجه���ًا لوجه مع 

عائلته.
يع���رتف "كرهنا كل �سيء، كورونا اأرحم 

من البقاء يف البيت".  
ويق���ول جواد "الفريو�ص كارثة بالن�سبة 
اإىل رج���ل اعت���اد اخل���روج م���ن  بيته كل 
�سب���اح والع���ودة يف �ساع���ة متاأخرة من 

الليل".
هناك من يحتمل البقاء يف البيت ب�سبب 
حظر التجّول الذي تقرر متديده اإىل 18 
ني�سان/اأبري���ل يف العراق، واأي�سًا هناك 

من ل يحتمل.
يقول جواد  "اأنا ل اأحتمل، لأنني اأ�سبح 
جمب���ورًا عل���ى ال�سك���وت والتغا�سي يف 

امل�سائل العائلية".
يف اأحياء اأخ���رى داخل العا�سمة بغداد، 
تب���دو ال�سوارع عام���رة بامل���اّرة، وعديد 

املتب�سعن يف املتاجر املفتوحة. 
يقول جّبار م�سعود )48 عامًا( اإنه يخرج 
رغ���م حظ���ر التج���ّول "ب�سب���ب ال�سع���ور 

بامللل".
وي�سي���ف "ما زلت األتقي مبعاريف وجهًا 
لوجه، لأننا ل جند ح���اًل لكاآبة البقاء يف 

البيت غري ذلك".
ويق���وم جّبار بدعوة بع����ص املقربن من 
الع�س���اء  تن���اول  مل�ساركت���ه يف  جريان���ه 
بحديق���ة بيته، ي�سيف "نحاول ا�ستغالل 
العم���ل  م�سوؤولي���ة  ع���ن  بعي���دًا  الوق���ت 

والتزاماته".
وكانت وزارة ال�سح���ة العراقية، اأعلنت 
اإ�ساب���ة   )91( ت�سجي���ل  ع���ن  الثالث���اء، 
جدي���دة، وحال���ة وفاة يف مدين���ة الطب، 
و29 حال���ة �سفاء، لريتفع عدد الإ�سابات 
حال���ة،   65 والوفي���ات   ،1122 اإىل 

وجمموع حالت ال�سفاء 373.
مل تت���وان اإمي���ان ف���اروق، ع���ن جتمي���ع 
اأقربائه���ا لإقام���ة حفل عيد مي���الد ابنتها 
)13 عام���ًا(، تق���ول "هذه فر�س���ة جميلة 
للتجم���ع مع الأقرباء بع���د اأن كان الكثري 
منه���م ل ميكن���ه احل�س���ور يف مث���ل هذا 

الوقت من كل �سنة".
وت�سي���ف: "العمل والوق���ت املزدحم يف 
التزام���ات مهم���ة كان مينعه���م م���ن تلبية 
دع���وة لأي منا�سبة اإّل ما ن���در، ولكن كل 

ذلك مل يعد موجودًا مع حظر التجّول".

اأم���ا م�ساهد باعة اأنابيب الغاز املتجّولن 
بعرباته���م ب���ن الأحي���اء ال�سكني���ة، دون 
اللت���زام باأية تعليم���ات للوقاية كارتداء 
كمام���ات اأو قف���ازات، فهي تتك���رر يوميًا 

منذ اإعالن احلظر .
حي���در )23 عام���ًا(، م���ن اأح���د البائع���ن، 
يق���ول �ساخ���رًا "ل اأ�سع���ر بوج���ود ه���ذا 

الوباء اأبدًا".
وي�سي���ف حي���در وهو يح���اول ا�ستبدال 
اأنابي���ب الغاز من عربت���ه ال�سغرية اأمام 
بيت يهم �ساحبه ب�س���راء واحدة جديدة 
"�سحتي بخري ول �سيء يدعو اإىل اتخاذ 

اإجراءات وقاية، والعمر بيد الله".
وكان���ت قي���ادة عملي���ات بغ���داد، فر�ست 
تدابري م�سددة لحتواء جائحة كورونا، 
حيث القت القب�ص على 14832 خمالفًا، 
كما حج���زت 1001 عجلة ودراجة نارية 
خمتلف���ة وبل���غ ع���دد الغرام���ات 39612 
غرام���ة، و�سهل���ت دخ���ول 10389 عجلة 

حتمل مواد غذائية اإىل بغداد.
اأداء ال�سالة

يف  )�سل���وا  امل�سج���د  م���وؤذن  من���اداة 
بيوتك���م( عقب كل وقت ل���الأذان للحد من 
تف�سي الوباء، مل متن���ع احلاج خليل من 
اأداء ال�س���الة يف اأوقاتها اخلم�سة داخل 

امل�سجد.
يق���ول ح�س���ام خلي���ل )28 عام���ًا(، وه���و 
اأ�سغ���ر اأبنائه "رف�ص اأبي ال�ستغناء عن 
اأية ع���ادة كان يتبعها قبل تف�سي فريو�ص 

كورونا خا�سة ال�سالة يف امل�سجد".
ي�سي���ف وه���و متاأث���ر بو�سع اأبي���ه الذي 
عجز عن تغيريه اأو تقليله "ل اأعلم فعليًا 
م���اذا اأفع���ل معه وكي���ف ميكنن���ي اإقناعه 
بخط���ورة الو�سع، واأن���ه حتمًا �سي�ساب 
بع���دوى الوباء وينقله اإلينا كلنا اإذا بقي 

على هذا احلال".
وي�س���ري ح�س���ام اإىل اأن امل�ساجد ل متنع 
ال�س���الة داخله���ا رغ���م ن���داءات امل���وؤذن 
املتكررة، وتقريبًا ل اأحد يلتزم بها، لأنهم 
يعتربون ال�سالة يف امل�سجد �سمن هذه 

املرحلة مهمًا.
يف املقاب���ل، يرى ع�س���و منظمة ال�سحة 
اأن  ن���وار،  الع���راق عدن���ان  العاملي���ة يف 
بفريو����ص  الإ�ساب���ات  ارتف���اع  "�سب���ب 
كورونا يف البالد، عدم التزام املواطنن 
بحظر التجّول، والإجراءات الوقائية".

ويقول اإن "الو�سع الوبائي حتى ال�ساعة 
يف الع���راق حتت ال�سيطرة، لكن ل ميكن 
التاأكيد على مرور املرحلة اخلطرة، لأنها 

ل تزال قائمة".

على الرغم من اأهمّيته وخطورة 
خمالفته.. مواطنون يخالفون 

حظر التجّول



رياضة العدد )4645( ال�سنة ال�سابعة ع�سرة - ال�سبت )11( ني�سان  2020

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

اللعبة لدعم  مليون  و400  مليار  ونحتاج  ال����دوري..  عقوبات  الئحة  ج��ّم��دت  ك��ورون��ا   

 حممد هادي
رأيك وأنت حر

مل ت����اأت االجنازات التي حققته����ا الريا�سة البابلية اعتباطًا، بل نتيجة 
جله����ود ُم�سنية وعمل متوا�س����ل، فم�ساركة فرق نادي����ي بابل واحللة 
يف مناف�س����ات ال����دوري املمتاز يف �سبعينيات الق����رن املا�سي حني كان 
ع����دد الف����رق امل�ساركة 12 فريق����ًا فقط  يوؤكد ح�سور ك����رة القدم اآنذاك،  
وال نن�س����ى ف����وز نادي احللة بجمي����ع بطوالت كرة ال�سل����ة ملوا�سم عدة 
م����ع ح�س����ور فاعل وممي����ز الألعاب القوى لفئ����ات اال�سب����ال والنا�سئني 

وال�سباب ل�سبعة موا�سم متتالية.
تفتخ����ر الريا�سة البابلية باأجيال ال����رواد الذين �سجلوا ح�سورهم مع 
املنتخب����ات الوطني����ة، ومنهم على �سبي����ل املثال النج����وم اح�سان بهية 
ويا�س����ني يا�����س وكاظم نا�سر وق�س����ي قا�سم وه����ادي اجلنابي ورزاق 
فرح����ان، ويف كرة اليد و�س����ام فا�سل ورهيف من�س����ور وغامن منذور 
واحم����د مالك، وجنوم كرة ال�سلة ريا�س بدري وحمزة نوري وحمزة 
م����ردان وعبد االأمري حبيب وهادي جراد وم����ازن �سامي وعلي �سماكة 
ون�س����ال غامن و�سجاد ح�سني وم�سطف����ى جا�سم وايهاب ح�سن وكرار 
جا�س����م، مع جنم����ات الريا�سة الن�سوي����ة �ساجدة توفي����ق وناهدة عبد 
زي����د وكف����اح مهدي وزينب عل����ي الكرميي، ف�ساًل ع����ن ع�سرات احلكام 

الدوليني واملدربني واالإداريني.
لقد اخ����ذت الريا�سة املدر�سية يف مدينة احللة ومنذ اأربعينيات القرن 
املن�س����رم دوره����ا الريادي م����ن خالل املناف�س����ات الريا�سي����ة املدر�سية 
واإقام����ة املهرجان����ات وتنظي����م املناف�س����ات للف����رق املدر�سي����ة، ب�سب����ب 
ع����دم وجود موؤ�س�س����ات وفرق ع�سكري����ة يف احللة اأ�س����وة مبحافظات 
الب�س����رة والديوانية وكركوك واملو�سل ودياىل، ويعود الف�سل اأي�سًا 
اىل تخ����رج اأول دفع����ة م����ن املعلم����ني املتخ�س�س����ني يف جم����ال الرتبية 
الريا�سي����ة يف اأربعينيات القرن املن�سرم ومنهم مهدي �سالح وفا�سل 
جمعة كم����ا تخرج عبا�س ال�سراف و�سن����اوي الوزير من معهد معلمي 
الرتبية الريا�سية، ومثل االأخ����ري العمود الفقري واملوؤ�س�س للريا�سة 
يف مدين����ة احلل����ة كونه اأ�سه����م يف تنظيم ال�سباق����ات املدر�سية ملدار�س 
احللة واختيار مالكات الن�ساط الريا�سي والك�سفي وقام باإعداد خطة 

�سنوية �ساملة للن�ساطات وتق�سيم لواء احللة اىل قطاعات.
ونتيج����ة للمعاناة امل�ستمرة من عدم وج����ود �ساحة اأو ملعب يعود اىل 
الرتبي����ة فق����د قدم طلب����ًا اىل مت�سرف الل����واء اآنذاك الل����واء احمد زكي 
املدر�����س ب�س����رورة بن����اء ملعب حي����ث مت تخ�سي�س مبل����غ ثالثة اآالف 
دين����ار لبناء ملع����ب الرتبية وهو كلفة �سياج م����ع غرفتني وخمزن ومت 

افتتاح امللعب يف العام 1953.
�سه����د هذا امللع����ب معظم الن�ساط����ات الريا�سي����ة واملهرجان����ات وكذلك 
كان����ت اجلماهري تتابع اأهم مباريات الفرق البابلية ومنها فرق االأندية 
والفرق ال�سعبية، كما �سهد الع����ام ذاته املوافقة الر�سمية على تاأ�سي�س 
ن����ادي الفيح����اء الريا�سي برئا�سة العقيد م�سطفى ع����رمي والذي اأغلق 
يف ي����وم افتتاح����ه وبقيت املدين����ة دون ناٍد ريا�سي حت����ى العام 1960 
حني متت املوافقة على طلب طه عناد العلي بتاأ�سي�س نادي بابل الذي 
ار�س����ى قواع����د الريا�س����ة يف املدينة ومن بع����ده اأ�س�س����ت اندية اخرى 
مث����ل الفيحاء والبل����دي والتحرير وكلها �سارك����ت يف اإدامة الن�ساطات 

والفعاليات.
 لق���د مت تق���دمي طل���ب لبن���اء ملعب جدي���د وح�سل���ت املوافق���ة يف زمن 
املت�س���رف خريي احلاف���ظ على تخ�سي����س مبلغ ق���دره 25 الف دينار 
وافتت���ح امللعب عام 1963 بلقاء جمع فري���ق بابل ب�سيفه نادي اجلهاد 
اللبناين والذي فاز به بابل ب�ستة اهداف وقد �سمي امللعب با�سم ملعب 

االإدارة املحلية قبل اأن يتحول اىل ا�سم ملعب بابل.  
بع���د كل ذلك وعلى الرغ���م من مرور كل هذه العقود م���ن ال�سنني مل يتم 
اإن�س���اء ملع���ب ريا�س���ي باملوا�سفات احلقيقي���ة ملالعب ك���رة القدم، بل 
�سهدنا حماوالت ترقيعية وهي ترميم مالعب قدمية تارة ببناء �سياجها 

واأخرى باإجراء عملية زرع االر�سيات والتي كانت فا�سلة يف اأغلبها.
يف حمافظ����ة بابل اليوم 15 ناديًا تت����وزع يف مركز املحافظة و�سمالها 
وجنوبه����ا، ون�ساه����د تراجع����ًا رهيبًا ج����راء ع����دم وجود اأي����ة من�ساآت 
ريا�سي����ة وانعدام الن�ساطات ب�سبب قلة الدعم احلكومي وعدم �سرف 
املن����ح لالأندي����ة وقلة التمويل الذات����ي وحتول الوزارة م����ن داعمة اىل 
موؤج����رة وم�سجع����ة لال�ستثمار على ح�س����اب الريا�سة، لذل����ك ال بَد من 

اإيجاد ال�ُسبل الكفيلة بعودة الريا�سة البابلية للتاألق من جديد .

معاناة الريا�ضة البابلية 

لقد اخذت الريا�سة المدر�سية 
في مدينة الحلة ومنذ اأربعينيات 

القرن المن�سرم دورها الريادي 
من خالل المناف�سات الريا�سية 
المدر�سية واإقامة المهرجانات 

وتنظيم المناف�سات للفرق 
المدر�سية

عنا في الماأزق الآ�ضيوي.. وحاتم اأخّل بعقده مع �ضلة الوطني الغرافة َو�ضَ

 بغداد / اإياد ال�ساحلي

اأك���د د.خال���د جن���م اأم���ني �س���ر احت���اد ك���رة 
ال�سل���ة اأن اأزم���ة فريو����س كورون���ا اأجربت 
اإدارة االحت���اد للتوا�سل مع روؤ�ساء االأندية 
ومدرب���ي الفرق ع���رب الدائ���رة االلكرتونية 
للتاأكي���د عل���ى �س���رورة مزاول���ة الالعب���ني 
واالح�سا����س  الب���دين  االإع���داد  متاري���ن 
بالك���رة للمحافظة على اجلاهزي���ة والتهيوؤ 
ال�ستئن���اف مناف�سات ال���دوري املمتاز حال 
م���ن  البل���د  يف  ال�سح���ي  الو�س���ع  حت�ّس���ن 
فريو����س كورون���ا، موؤك���دًا الت���زام االحتاد 
بتعليم���ات وزارة ال�سح���ة وتاأجيل مناق�سة 
االأمور الفنية املُعّلقة �سواء كانت داخلية اأم 

خارجية ملا بعد اجنالء اأزمة اجلائحة.
وا�س���اف جن���م يف حدي���ث ل�)امل���دى( :"مل 
يف�س���ل ع���ن نهاية املو�س���م ال�سل���وي �سوى 
7-10 اأي���ام ، وح���ال احلج���ر املن���زيل دون 
البط���ل،  وتتوي���ج  علي���ه  ال�ست���ار  ا�س���دال 
فال�سرط���ة والنف���ط ح�سم���ا جولتيهم���ا يف 
بغ���داد م���ع املين���اء ونف���ط اجلن���وب عل���ى 
الت���وايل، و�سيذهب���ان اىل الب�سرة خلو�س 
مبارات���ي االإي���اب، و�سننتظ���ر نهاي���ة �سه���ر 
الق���رار  نتخ���ذ  وبع���ده  اجل���اري  ني�س���ان 
املنا�سب يف �سوء ما ي�سدر عن خلية االأزمة 
احلكومي���ة م���ن تعليمات، ك���ون ان�سطتنا ال 
تقت�سر على املمتاز فح�سب، بل هناك اأندية 
الدرجة االأوىل والفئ���ات العمرية للنا�سئني 
والنا�سئات وال�سب���اب و3×3 والن�ساء، كل 
تلك البط���والت حتتاج اىل تغيري مواعيدها 
اىل ف�س���ل ال�سي���ف لالإيف���اء با�ستحقاقاتها 

ال�سنوية".
واأو�س���ح: "قب���ل فر����س حظ���ر التج���وال، 
اجتمعن���ا بعدد كبري م���ن روؤ�ساء االحتادات 
الفرعي���ة لال�ستف���ادة من افكاره���م يف كيفية 
مت�سي���ة امل�سابق���ات �سمن املناط���ق القريبة 
منه���م مبا ُي�سهم يف تقلي�س النفقات ال�سيما 
اأن اأغل���ب االحتادات الفرعية يف املحافظات 
تع���اين من الُع�سر املادي ب�سبب �سّحة الدعم 
اأو انعدامه، وخرجنا مبقرتحات مهمة اأقّرْت 
َب���ْت يف منه���ج متكام���ل وفق���ًا  معظمه���ا وبِوّ
لتوقيتات حم���ّددة تنتهي مطل���ع اأيار املقبل 

قبل اأن توقف اأزمة الفريو�س التنفيذ".
عالقة نموذجية

وع���ن عالق���ة االحت���اد بالهيئ���ة العام���ة بعد 
م�س���ي ع���ام من اإع���ادة الثق���ة به، اأك���د: "اإن 
العالقة منوذجية وخمتلفة عن بقية الهيئات 
العام���ة لالحت���ادات بثقافته���ا وداأبه���ا عل���ى 
التفاعل باملقرتحات وانتقادنا ب�سكل مهني، 
وابواب االحتاد مفتوحة اأمام اجلميع مبن 
فيهم مناف�سينا يف اآخر انتخابات جرت يوم 
التا�سع من ت�سرين الثاين 2018 وهو لي�َس 
ِحك���رًا باأ�سماء ح�سني العمي���دي ومهند عبد 
ال�ست���ار وخال���د جنم وو�سن حن���ون وكاوة 
في�س���ل وعل���ي عبد االئم���ة وحمم���د �سلمان 
وعلي طال���ب، فاأغلب اع�س���اء الهيئة العامة 
باخل���ربة  ميت���ازون   124 عدده���م  البال���غ 
واللغة واملوؤّه���ل العلمي، وميكن اأن يكملوا 
امل�سرية بتفاوؤل كبري على خطى ما اأجنزناه 

قدر ما توّفر لنا من اأموال".
قفزات نوعية

االإداري  "االجن���از  اأن:  اإىل  جن���م  وي�س���ري 
يف احت���اد ك���رة ال�سل���ة اختلف م���ا بعد عام 
2003، و�سخ�سي���ًا اأعم���ل ب�سف���ة اأمني �سر 

االحت���اد منذ ع���ام 1997 حت���ى يومنا هذا، 
�سهدُت جت���ارب اإيجابية و�سلبي���ة، وافتخر 
اأن ي�سّج���ل االحت���اد قفزات نوعي���ة يف ن�سر 
القاع���دة خ���الل االأعوام اخلم�س���ة االأخرية، 
60 فريق���ًا للنا�سئ���ني و47 لل�سب���اب  لدين���ا 
ع���ة قاع���دة الن�ساء  و107 للكب���ار، ومت تو�سِ
يف بغ���داد واإقلي���م كرد�ستان م���ن خالل فتح 
ال���دورات بالتعاون م���ع منظم���ات املجتمع 
م���ع  جتربتن���ا  وتكّلل���ت  الدولي���ة،  امل���دين 
النا�سئ���ات بنج���اح الف���ت، ومت تعزي���ز كل 
هذه االعمال بافتتاح مدار�س �سلوية للبنني 
والبن���ات بعيدًا عن مدار����س وزارة ال�سباب 
لتنهل منها املنتخبات العنا�سر املوؤهلة، ومت 
تطوير الدوري املمتاز من مرحلتي الذهاب 
واالإي���اب اإىل التناف�س بني االأوائل الثمانية 
ث���م ال�ستة ثم املربع الذهبي و)البالي اأوف( 
من اأج���ل زيادة ع���دد املباري���ات، وبالن�سبة 
ملنتخبن���ا فاإن مع�سكرات���ه ا�سبحت تقام يف 
تركي���ا بعدم���ا كانت داخلية، اأم���ا عن طريقة 
تعاملن���ا م���ع االحت���اد ال���دويل فه���ي حُتدَّث 
اال�ستم���ارات  ادخ���ال  خ���الل  م���ن  مبا�س���ر 
)اأونالي���ن(، واأخ���ريًا �سع���داء بتجربة �سّم 
العب���ني حمرتف���ني الأندي���ة ال���دوري نظ���رًا 
لتاأثريهم الثقايف والفني يف او�ساط اللعبة 

وحت�سني مهارة العبينا".
الئحة العقوبات

وبخ�سو����س ا�سب���اب ع���دم تطبي���ق الئحة 
م���ن  املن�سحب���ة  االندي���ة  �س���د  العقوب���ات 
ال���دوري، قال: "اأواًل يوؤم���ن احتادنا باأنه ال 
اجته���اد يف لوائ���ح العقوب���ات املعتمدة يف 
حال���ة ان�سح���اب اأي ناٍد م���ن بطولة الدوري 
املمت���از اأو االأوىل، وثانيًا الظروف القا�سية 
الت���ي م���ّرت بها االحت���ادات واالأندي���ة بعدم 
ا�ست���الم ا�ستحقاقاته���ا املادية م���ن �سهر اآب 
2019 اىل �سه���ر �سب���اط 2020 دفعتن���ا اىل 
جتميد العقوبة – ا�ستثن���اًء - بحق االأندية 
لل�سب���ب  املمت���از  ال���دوري  م���ن  املن�سحب���ة 
املذكور، مث���ل اأندية االأعظمية واحللة وغاز 
ال�سم���ال واخلطوط اجلوي���ة، وقبل ذلك مت 
االجتماع مبمثلي االأندية كافة وطلبنا منهم 
بيان موقفه���م قبل بدء ال���دوري، َمْن يرغب 

بتاأجيل م�ساركته اىل املو�سم املقبل يحتفظ 
مبقع���ده يف املمتاز، وكذلك نق���ّدر الظروف 
املالي���ة لالأندية ال�ساعدة م���ن االأوىل، وقبل 
خت���ام االجتم���اع حّذرن���ا يف حال���ة انطالق 
ال���دوري وُيعل���ن الن���ادي االن�سح���اب ُيع���د 
هابط���ًا اىل الدرج���ة االأوىل، فوافق اجلميع 

على قرار االحتاد".
تطوير المدربين

وك�سف اأمني �س���ر احتاد كرة ال�سلة اأنه: "مل 
ت���زل املعان���اة م�ستمرة م���ن �سعوبة تطوير 
املدرب���ني الوطنيني ال���ذي يحت���اج اىل دعم 
مادي ومعنوي، ودائمًا ما ن�ست�سهد بخطوة 
احتاد كرة القدم عندم���ا بعث املدرب القدير 
عدن���ان حمد لتطوي���ر اإمكانات���ه يف اإيطاليا 
عام���ي 2002 و2003 مع نادي اإنرت ميالن، 
نح���ن بحاجة اىل تاأهيل مدربينا املوهوبني 
االأم���ور  وتق���ف  اأوروبي���ة،  دورات  يف 
املادي���ة حائ���اًل لالإق���دام على ه���ذه اخلطوة، 
فميزانيتن���ا ال�سنوي���ة ثابت���ة ومقارب���ة م���ع 
احت���ادي كرة الي���د والكرة الطائ���رة اإذ تبلغ 
695 ملي���ون دين���ار، وعندما ننف���ذ برنامج 
االحت���اد بامل�ساركة يف البطوالت اخلارجية 
مع نفقاتنا الداخلي���ة وفقًا ل�سوابط اللجنة 
االأوملبية �سابقًا ووزارة ال�سباب والريا�سة 
حالي���ًا بخ�سو�س ال�سرف جند اأننا بحاجة 
اىل ملي���ار و400 ملي���ون دين���ار، وبذل���ك ال 
ميكننا النهو����س باللعبة يف ظّل عدم كفاية 

امليزانية".

تنظيم بطولة اآ�سيا
وا�ست���درك جن���م: "قب���ل فرتة عر����سَ علينا 
اآ�سي���ا  بطول���ة  تنظي���م  االآ�سي���وي  االحت���اد 
لل�سب���اب م���ع تق���دمي مبل���غ 90 ال���ف دوالر 
لدع���م ا�ست�ساف���ة 16 فريق���ًا، كتبن���ا لوزارة 
ال���رد  فج���اء  ذل���ك،  بخ�سو����س  الريا�س���ة 
اأدفعوا من ميزانيتكم ! وعندما متت درا�سة 
تكاليف البطولة مع تخفي�س اأجور الفنادق 
وتهيئة االأم���ور اللوج�ستية ات�سح حاجتنا 
اىل 250 ملي���ون دين���ار، واالآ�سي���وي يوؤّمن 
الن�سف 120 مليون دين���ار تقريبًا، من اأين 
ُنكمل املبلغ؟ لذل���ك ا�سطررنا لالعتذار لعدم 
ا�ستعدادن���ا للت�سحي���ة بن�س���ف ميزانيتن���ا 
خالل ع�سرة اأيام مقابل مردود مادي �سعيف 
م���ن الرع���اة واالإعالم، ك���ون ثل���ث امليزانية 
تذهب اىل املدار����س واملدربني واالحتادات 
الفرعي���ة وثل���ث لتنظيم البط���والت واأجور 
احل���كام وتنقالته���م وم�س���اركات املنتخ���ب 
الوطن���ي، هذه امل�ساأل���ة حتتاج اىل وقفة من 
الربملان وال���وزارة واالأوملبي���ة لتذليلها كي 
ال تفقد االحت���ادات الدولي���ة والقارية ثقتها 

باإمكانيات العراق واحتاداته الريا�سية".
مجل�س اأعلى للريا�سة

"وعن اأجنع احللول لتذليل هكذا م�سكالت 
مادي���ة ، ق���ال جن���م: "ب���ات م���ن ال�سروري 
ت�سكي���ل جمل����س اأعل���ى للريا�س���ة وال�سباب 
يرتب���ط مبا�س���رة برئي�س ال���وزراء، وي�سم 
الدولي���ة  االحت���ادات  ممثل���ي  م���ن  نخب���ة 
والقاري���ة، لتذلي���ل املعّوق���ات الت���ي تواجه 
الريا�س���ة العراقي���ة، فم���ن غ���ري املمك���ن اأن 
تظ���ّل ال�سراع���ات ب���ني ال���وزارة واالأوملبية 
تعرق���ل ان�سطتنا، يف حال���ة ت�سكيل املجل�س 
�سُيبت باحلقوق ب�سرع���ة بطلب منه يوافق 
عليه رئي�س الوزراء مبا�سرة الإيفاد )جّذاف 
اأو م�س���ارع اأو رّب���اع اأو مالك���م( على �سبيل 
املث���ال لديه���م م�ساركة مهّمة ليت���م زّجهم يف 
مع�سكر خارجي نوعي، اأو تنظيم اأي احتاد 
بطولة كبرية طامل���ا الطلب موؤّطر بامل�سلحة 
الوطنية، و�سراح���ة ا�ستمرار الو�سع هكذا 
يدعون���ا للمقارن���ة ب���اأمل، �سابق���ًا كان وزي���ر 
الريا�س���ة كرمي املال يقول )هاتوا بطوالتكم 

يف بغ���داد ونحن ن�سرف لكم( واليوم ناأتي 
بالبطوالت ويطالبوننا ب�سرف االأموال من 

ميزانيتنا".
الموقف القطري

خ�سارت���ي  وراء  فني���ة  ا�سب���اب  "هن���اك 
اأم���ام لبن���ان )87-68(  منتخبن���ا الوطن���ي 
والهن���د )94-75( يف ت�سفي���ات املجموع���ة 
الرابعة لكاأ�س اآ�سيا بكرة ال�سلة 2021 ، وال 
يتحّمله���ا املدرب امل�ساع���د الُكفء واخللوق 
خال���د يحي���ى ال���ذي ق���ّدم ا�ستقالته بع���د اأن 
عمل ف���وق طاقت���ه، و�سنعمل عل���ى رف�سها، 
ما ح�س���ل اأن القطري���ني و�سعونا يف ماأزق 
مل نتوقع���ه! فبع���د االتف���اق م���ع اإدارة نادي 
الغراف���ة بخ�سو����س ا�سراف امل���درب ق�سي 
ح���امت عل���ى منتخبن���ا مبوجب عق���د ر�سمي 
معه جرت االأمور ب�سكل طبيعي منذ املو�سم 
املا�س���ي، وق�س���ي نف�س���ه اأكد اأن���ه ال يحتاج 
العبونا قبل املب���اراة �سوى 15 يومًا كونهم 
يوا�سل���ون اللع���ب يف ال���دوري، وقبل مدة 
ق�س���رية من مباراة لبن���ان ات�سلت �سخ�سيًا 
مب�س���وؤول يف نادي الغراف���ة لتنفيذ االتفاق 
فاعت���ذر وق���ال اإن فريقن���ا يرتق���ب مناف�س���ة 
مهم���ة يف املرب���ع الذهب���ي ون�سع���ى لتاأمني 
حظوظن���ا، وحاولن���ا بكل الط���رق الر�سمية 
وغريه���ا اأن نثني االإدارة ع���ن موقفها حتى 
اأن االأخوين عدنان درجال ويون�س حممود 
حاوال بعالقاتهما ال�سخ�سية دون جدوى".

م�سير حاتم
"�سنجتم���ع يف نهاي���ة  واأك���د خال���د جن���م: 
ال���دوري التخاذ الق���رار ال�سحيح مب�ستقبل 
املنتخب من ناحيتني، ناحية تخ�ّس املدرب 
ق�سي حامت ال���ذي اأخّل باالتفاق معه ب�سبب 
ظ���رف اأقوى من���ه برغ���م العقد املُ���ربم بينه 
ال�سب���اب والريا�س���ة  بعل���م وزي���ر  وبينن���ا 
واملودع���ة ن�سخ���ة منه ل���دى ال���وزارة، علمًا 
اإذا ما اأردن���ا النجاح للمنتخب بقيادة ق�سي 
يج���ب اأن نوّفر له مثلما يوّف���ره القطريون، 
ونح���ن ال نق���در عل���ى ذل���ك، وتتج���ه نّيتن���ا 
لال�ستعان���ة مب���درب اأجنب���ي ميتل���ك خ���ربة 
كبرية من ب���ني اأربعة قّدموا �سريهم الذاتية 
لالحت���اد، وناحي���ة اخرى تخ����س الالعبني 
حيث ُيعد املنتخب بحك���م املنحل حاليًا بعد 
خ�سارتيه خا�سة اأمام الهند الذي عزا مدربه 
الف���وز اىل �سماح املنتخ���ب العراقي لفريقه 
اأن مُي�س���ك بفر����س التف���ّوق من���ذ اللحظ���ة 
االأوىل برغ���م تخّوف���ه املُ�سب���ق م���ن العب���ي 
منتخبنا كما �سارحن���ي قبل املباراة، وهذه 
اخل�س���ارة يتحّملها االحتاد اأ�س���وة باملدرب 
عفاء ومل يرتقوا  والالعبني الذين كان���وا �سُ
حتى مل�ستواهم يف ال���دوري، واملفارقة اأننا 
نه���زم البحري���ن يف بطول���ة االأردن الدولية 
)76-75( والبحري���ن تخ�سر اأمام لبنان 40 
نقطة، ونحن نخ�سر اأم���ام االأخري 19 نقطة 

وكذلك اأمام الهند بالنقاط نف�سها!"
حظوظنا كبيرة 

وختم خال���د جنم حديث���ه: "مل تزل حظوظ 
لعبن���ا  فق���د  كب���رية،  ال�سل���وي  منتخبن���ا 
مبارات���ني مع لبن���ان والبحري���ن وتبقى لنا 
�ست مباريات، �ستلعب لبنان والبحرين يف 
العراق، ثم نذهب ملواجهة البحرين والهند، 
ويف حال���ة الف���وز عليهم���ا نتاأّه���ل ثانيًا عن 
املجموع���ة اأو ثالثًا، امله���م اأن تتوّفر الدعائم 
املالي���ة واملعنوية الإنق���اذ الوطني من كبوته 

يف الت�سفيات االآ�سيوية".

اأعلن عن حّل المنتخب واختيار مدرب اأجنبي.. خالد نجم ل�)المدى(:

خالد جنم

 بغداد / حيدر مدلول 

قررت هيئة التطبيع يف احتاد كرة القدم حل جميع 
ال�سوابط  وو�سع  االحتاد  يف  العاملة  اللجان 
واملعايري اجلديدة التي يتم من خاللها ت�سكيل اللجان 

املوؤقتة خالل الفرتة املقبلة.
الكرة حممد  الدائرة االإعالمية يف احتاد  وقال مدير 
القرار  هذا  اتخاذ  "مت  ل�)املدى(:  ت�سريح  يف  خلف 
يف  التطبيع  هيئة  عقدته  الذي  الثاين  االجتماع  يف 
اإياد بنيان وبح�سور االع�ساء كافة  االحتاد برئا�سة 
االأيام  واأن  االإلكرتونية،  الدائرة  عرب  العام  واالأمني 
عدة  ق�سايا  التداول بخ�سو�س  �سيتم خاللها  املقبلة 
ال�سيما بعد اأن وافق االحتاد الدويل لكرة القدم عرب 

�سر  اأمني  فرحان  حممد  ت�سمية  على  جديدة  ر�سالة 
للهيئة".

واأ�ساف: "مت التاأكيد خالل االجتماع على دعم املالك 
وتوفري  القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  التدريبي 
جميع ال�سبل امل�ساندة له خالل املرحلة املقبلة ل�سمان 
ت�سفيات  يف  م�سريته  خالل  اإيجابية  نتائج  حتقيق 
ال�سابعة  والن�سخة   2022 القدم  لكرة  العامل  كاأ�س 

ع�سرة من بطولة كاأ�س اآ�سيا لكرة القدم".
"مت االإقرار ب�سرورة ا�ستمرار اجتماعات  واأو�سح: 
االإلكرتونية  الدائرة  عرب  الفرتة  هذه  خالل  الهيئة 
املطروحة  االأمور  جميع  ومناق�سة  عملها  ال�ستكمال 
بانتظار ما ت�سفر عنه االأيام املقبلة من انح�سار وباء 

كورونا امل�ستجد وزواله عن بلدنا العزيز".

هيئة التطبيع حتّل جلان الكرة وتدعم منتخب الأ�ضود
 بغداد / املدى

حافظ املنتخ����ب الوطني لك����رة القدم 
عل����ى مرك����زه ال�سبعني العامل����ي للمرة 
الثاني����ة عل����ى الت����وايل خ����الل الع����ام 
يف  نقط����ة   1344 بر�سي����د  اجل����اري 
م����ن  ال�س����ادر  اجلدي����د  الت�سني����ف 
الق����دم  لك����رة  ال����دويل  االحت����اد  قب����ل 
للمنتخب����ات املن�سوي����ة حت����ت لوائ����ِه 
الذي مازال املنتخب البلجيكي يرتبع 

على �سدارته بر�سيد 1765 نقطة.
وذك����ر االحت����اد ال����دويل لك����رة الق����دم 
عل����ى موقع����ه الر�سم����ي اإن: منتخبن����ا 

الوطن����ي لك����رة الق����دم مل يتمّك����ن من 
النق����اط خ����الل  م����ن  زي����ادة ر�سي����ده 
الفرتة م����ن الع�سرين �سب����اط املا�سي 
ولغاي����ة التا�سع من ني�س����ان اجلاري، 
ب�سبب عدم خو�سه اأي مباراة واحدة 
خالل ه����ذه الفرتة، ال�سيم����ا بعد قرار 
االحت����اد الدويل لكرة الق����دم باالتفاق 
م����ع االحت����اد االآ�سي����وي لك����رة الق����دم 
بتاأجي����ل مناف�س����ات اجل����والت االأربع 
املتبقية من الدور الث����اين للت�سفيات 
القارية املزدوجة لبطولة كاأ�س العامل 
لك����رة القدم 2022 وكاأ�����س اآ�سيا لكرة 
الق����دم 2023 اىل اإ�سعار اآخر، واإلغاء 

خ����الل  الودي����ة  الدولي����ة  املباري����ات 
�سه����ر اآذار املا�س����ي، حي����ث مت اإلغ����اء 
جتريبي����ة االأردن التي كان من املوؤّمل 
اإجراوؤها يوم 25 بالعا�سمة القطرية 
الدوحة، ف�ساًل عن املب����اراة الر�سمية 
اأم����ام منتخ����ب هون����غ كونغ ي����وم 31 
م����ن ال�سهر ذاته على امللع����ب الرئي�س 
بالعا�سم����ة فكتوري����ا ب�سب����ب تف�ّس����ي 
وب����اء كورون����ا امل�ستجد ال����ذي �سرب 

عددا كبريا من البلدان العاملية.
وللم����رة الثاني����ة عل����ى الت����وايل ح����ّل 
الق����دم  لك����رة  الوطن����ي  املنتخ����ب 
�سعي����د  عل����ى  ال�ساب����ع  بالرتتي����ب 

املنتخب����ات االآ�سيوي����ة خل����ف اليابان 
)28( واإيران )33( وكوريا اجلنوبية 
)40( وا�سرتالي����ا )42( وقط����ر )55( 
وال�سعودية )67( فيما جاء يف املركز 
ال�ساب����ع عربيًا بع����د منتخبات تون�س 
)29( واجلزائ����ر )35( واملغرب )43( 
وم�سر )51( وقطر )55( وال�سعودية 

.)67(
باملرك����ز  بلجي����كا  منتخ����ب  واحتف����ظ 
ع�س����رة  اأف�س����ل  قائم����ة  يف  االأول 
منتخب����ات عاملي����ة ول����ه 1765 نقطة، 
منتخ����ب  الو�سي����ف  مرك����ز  يف  يلي����ه 
فرن�سا بر�سيد 1733 نقطة ومنتخب 

الربازيل باملركز الثالث وميلك 1712 
ة املركز الرابع  نقطة، فيما كانت ح�سّ
ملنتخب انكل����رتا بر�سيد 1661 نقطة 
واملرك����ز اخلام�س ملنتخ����ب اورغواي 
ومنتخ����ب  نقط����ة   1645 بر�سي����د 
كرواتي����ا باملرك����ز ال�ساد�����س وميتل����ك 
الربتغ����ال  ومنتخ����ب  نقط����ة   1642
باملرك����ز ال�ساب����ع ول����ه 1639 نقط����ة، 
وحّل منتخ����ب ا�سبانيا باملركز الثامن 
بر�سيد 1636 نقط����ة واملركز التا�سع 
من ن�سيب منتخب االأرجنتني 1623 
نقط����ة وكولومبي����ا باملرك����ز العا�س����ر 

بر�سيد 1622نقطة.

منتخبنا يتم�ّضك بالمركز ال�ضبعين في ت�ضنيف الفيفا

 بغداد / املدى

تفاع���ل ال�سارع الريا�س���ي يف ايطاليا ون�سي 
هموم���ه يف معركت���ه الطاحن���ة ملقاوم���ة وباء 
الكورون���ا امل�ستجد مع ت�سريح���ات ما�سيمو 
موراتي رئي�س نادي انرت ميالن ال�سابق لكرة 
القدم باأن توقي���ع االرجنتيني ليونيل مي�سي 
قائ���د فري���ق بر�سلون���ة اال�سباين عل���ى اللعب 
يف �سف���وف الفريق االأول بالدوري االإيطايل 
لك���رة القدم لي�س م�ستحياًل على اأر�س الواقع 

يف ظّل االنتقادات العنيفة التي اطلقها االأخري 
عل���ى جمل�س اإدارة ناديه على واقعة تخفي�س 
االأج���ور ال�سهري���ة اىل ن�سب���ة %70 التي مت 
االتف���اق ب�ساأنها مع الرئي����س جو�سيب ماريا 

بارتوميو.
وبرغ���م ت�سريح���ات مي�س���ي ال�سابق���ة باأنه ال 
يفّك���ر مطلق���ًا يف الرحي���ل ع���ن قلع���ة الرب�س���ا 
بحكم العقد الر�سمي الذي يربطه حتى �سيف 
2021 اإال اأن وجود بند يتيح له املغادرة قبل 
ع���ام م���ن نهاية عق���ده وفق ال�س���رط اجلزائي 

�سيفت���ح االأب���واب على م�سراعيه���ا بعد نهاية 
املو�سم اجلاري اأمام اإدارة انرت ميالن باإجراء 
مفاو�سات م���ع والد مي�سي والوكيل الر�سمي 
احلايل البنه بعد االخبار ال�سريعة التي جاءت 
من و�سائل االإعالم االرجنتينية بعدم ارتياح 
الالع���ب م���ن التعامل مع م�س���وؤويل بر�سلونة 
بالوق���ت الراه���ن واملناو�س���ات الكالمية التي 
حدث���ت م���ع املدي���ر الريا�س���ي للن���ادي اري���ك 
ابي���دال الفرن�س���ي بعد ت�سري���ح االأخري حول 
ظروف اإقالة امل���درب ارن�ستو فالفريدي التي 

اأزعجت اأف�سل العب يف العامل.
وتعت���رب جماهري االنرت ب���اأن وجود العب من 
طراز مي�سي يف �سف���وف فريقها ي�سهم كثريًا 
يف املناف�سة بق���ّوة على عودة االألقاب املحلية 
باملو�س���م  الن���ادي  خزين���ة  اىل  واالأوروبي���ة 
اجلدي���د ُيعيد فيه ذكري���ات االأع���وام املا�سية 
الزاهي���ة الت���ي كانت فيه���ا االأندي���ة االإيطالية 
الكلم���ة العلي���ا يف الظف���ر بالكوؤو����س القارية 
بحك���م �سّمه���ا ع���ددا م���ن اأب���رز جن���وم الكرة 

العاملية يف �سفوفها.

تفاوؤل اإيطالي بحلم الأنتر في �ضرقة "البرغوث"



  يعتم���د علم���اء النف�س على الفئ���ران والكالب 
يف  )القا�س���ية(  التج���ارب  باج���راء  والق���ردة  
املخت���رات ليخرج���وا بنتائ���ج يعممونها على 
الطبيع���ة الب�سرية. والذي ح�سل يف) 9 / 4 / 
2003 ( اأن  العراق  �سار بكامل ار�سه  خمترا 
الج���راء جتارب ميدانية فريدة  من نوعها على 
ثالث���ن  مليون  من  الب�سر لو انها اجريت على 

تلك احليوانات النهارت او جنت او ماتت.
 يف االآتي حتليل  �سيكوبولتك ملا ح�سل  يوثق 
للتاري���خ ويق���دم العرة للق���ادم م���ن االأجيال، 
ف�س���ال عن انه يقدم اإ�سافة عراقية لعلم النف�س 

العربي والعاملي.
نظرية اوىل يف الطبيعة الب�سرية

كنت تابعت ما ح�سل للمجتمع العراقي  بعد) 9 
ني�س���ان 2003 ( فوجدت انه يقدم لنا )نظرية( 
نف�سية عن الطبيعة الب�سري���ة ن�سوغها باالآتي 

:
" اذا انهارت الدولة وتعّطل القانون و�سارت 

احلياة فو�سى.. �ساع اخلوف
ب���ن النا����س وتفرق���وا اىل جمامي���ع اأو اأف���راد 

تتحكم يف �سلوكهم احلاجة اىل
البق���اء.. فيلجوؤون اىل م�س���در قوة اأو جماعة 

حتميهم ، ويح�سل بينهما ما
ي�سبه العقد، يق���وم على مبداأ احلماية املتبادلة 

."
كان ه���ذا ه���و التح���ّول ال�سيكولوج���ي االأول 
الذي ح�س���ل للعراقين بعيد مزاج الفرح الذي 
�ساع بن معظمه���م باخلال�س من الدكتاتورية 
. وكان فرحه���م ذاك معجون���ا بده�س���ة اأن م���ا 
ح�س���ل ي�سع���ب ت�سديق���ه. فللم���رة االأوىل يف 
تاريخه���م يفرح العراقيون بالق�ساء على حاكم 
دّم���ر وطنهم واأذّلهم وقت���ل اأبناءهم يف حروب 
حمق���اء ويف �سج���ون مظلم���ة ويف ال�س���وارع 
بو�س���ح النه���ار. وكان ه���و احلاك���م العراق���ي 
الوحي���د يف تاري���خ العراق ال���ذي �سجل اأعلى 
االأرق���ام يف ترمي���ل الن�س���اء وتيتي���م االأطفال، 
اجلامع���ات  خريج���ي  املهند�س���ن  جع���ل  ويف 
يبيع���ون )اللبلبي( يف ال�ست���اء و)املوطه ( يف 
ال�سي���ف يف �سنع���اء وعمان وه���م اأبناء اأغنى 

بلد يف العامل!.
   مل يعل���م العراقي���ون حينه���ا ان ال���ذي �سق���ط 
لي����س نظام �سدام ح�سن فق���ط امنا )الفو�سى 
اخلاّلق���ة( ا�سقط���ت الدولة بكامله���ا، ويف هذا 
در����س �سيكولوجي خال�ست���ه اأن خيمة الدولة 
اذا �سقط���ت )حت���ى اذا كان نظ���ام احلك���م فيها 
دكتاتوريا ( وال توجد خيمة اخرى جتمع اأهل 
الوط���ن، فان النا�س ي�سابون بالذعر مدفوعن 
ب����" احلاج���ة اىل البق���اء " فيتفّرق���ون بن من 

يلجاأ اىل ع�س���رة اأو مرجعية دينية، اأو جتمع 
مدين���ي اأو �سكن���ي، اأو ت�سكي���الت �سيا�سية اأو 

كتل باأية �سفة كانت.
وال���ذي زاد يف م�ساع���ر اخلوف ب���ن النا�س، 
وتوزعه���م على مرجعي���ات اجتماعية وقومية 
ودينية ، اأن مزاج الفرح ب�سقوط الدكتاتورية 
امت���زج مب�ساع���ر االأمل وامل���رارة الت���ي تدم���ي 
القل���ب بتعر����س بغ���داد اىل النه���ب وال�سل���ب 
وح���رق موؤ�س�س���ات الدولة ب�س���كل مل ت�سهد له 
مثي���ال يف اأحداث تاري���خ نهبها التي زادت عن 
الع�سري���ن. وكان اأن ات�سع���ت الكارث���ة ب�س���كل 
جن���وين لدرجة اأن الوط���ن كّله �سار ينهب من 

قبل اأهله!.
  وللتاري���خ ف���اأن موؤ�س�س���ات الدول���ة تعر�ست 
يف  ولي����س   2003  / ني�س���ان   /8 يف  للنه���ب 
التا�س���ع من���ه. فف���ي �سباح ذل���ك الي���وم كانت 
اأربع دباب���ات اأمريكية ترب����س يف ال�ساحلية 
بج���وار متثال امللك في�سل االأول، وجرى نهب 
ممتلكات وزارة العدل التي ال يف�سلها عن هذه 
الدباب���ات �سوى ر�سيف ال�سارع. . على مراأى 
و " ت�سجيع" من اجلنود االأمريكان، فيما بداأت 
احلرائق يف بغداد يف ) 12 ني�سان 2003(، اإذ 
�سه���دت ا�ستعال النار يف الطاب���ق العلوي من 
بناي���ة البن���ك املرك���زي العراق���ي، ويف الركن 

االأي�س���ر االأر�سي م���ن مبن���ى وزارة العدل يف 
�س���ارع حيفا، ويف مبنى االإذاع���ة والتلفزيون 
ومبن���ى وزارة االإع���الم. وكن���ت اأرى من على 
�سطح العمارة الت���ي ا�سكنها، احلرائق حيثما 

اأدرت وجهي يف �سماء بغداد.
عل���ى  �سّه���ل  ال���ذي  ال�سيكولوج���ي  والعام���ل 
العراقي���ن التخلي ع���ن انتمائه���م اىل العراق 
ونه���ب وطنهم، هو اأن النظ���ام ال�سابق �ساوى 
يف االنتم���اء ب���ن العراق ����� الوط���ن، ورئي�س 
النظام ب�سعاره: ) �سدام ح�سن هو العراق (. 
وثّقف النا�س على م���دى ربع قرن عر قنواته 
االإعالمي���ة وموؤ�س�سات���ه الرتبوي���ة والك���وادر 
احلزبي���ة به���ذه املعادل���ة الت���ي تخت���زل وطنا 
بح�سارات عريقة و�سعبا بقوميات وتنوعات 
خمتلفة يف �سخ����س رجل واحد.. وانه عندما 
�سقط رئي����س النظام واختب���اأ يف حفرة حتت 
االأر�س، وعر�س مب�سهد ذّلة كان فيه ال�سابط 

االأمريك���ي يفّلي �سعره ع���ن القّمل،انهارت تلك 
املعادل���ة نف�سي���ا"، فت���وزع ال����� " 30 " ملي���ون 

عراقي اىل ما قد يزيد على املليون انتماء.
 - االجتماع���ي  ال�سيكولوج���ي-  والدر����س 
ال�سيا�س���ي البلي���غ هن���ا ه���و اأن الدكتات���ور اأو 
الطاغي���ة اذا اأطاح���ت ب���ه ق���وة خارجي���ة ومل 
يط���ح به اأهله، ف���ان النا�س يفتق���دون " البطل 
" الوطني الذي تطمئن اليه قلوبهم ومينحهم 
ال�سع���ور  يتملكه���م  فيم���ا  باالأم���ان،  ال�سع���ور 
باخل���وف وتزاي���د القل���ق بع���د �سحوته���م من 
فرحة اخلال����س من جالدهم ال���ذي جادت بها 
عليه���م القوة االأجنبية ، فيتفرقون وي�سرون 
اأم���ام واق���ع نف�سي جدي���د، ه���و: اإن الوالءات 
املتع���ددة يف املجتمع الواحد ، الذي ينهار فيه 
انتماوؤه الذي يوّح���ده طوعا "اأو ق�سرا" ال بد 
اأن تت�س���ارع فيما بينها عل���ى ال�سلطة، حن مل 

يعد هناك دولة اأو نظام.
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 علي كرمي ال�صيد

العومل���ة  �سُتنه���ي  الكوروني���ة  اأّن  ويب���دو 
كمرحلة عاملية �سعت نحو حتقيق االندماج 
والتداخل واالنفت���اح فكانت النتيجة �سكاًل 
م�ستجدًا من فرو�س يهدد العموم الب�سري 
جاع���اًل الع���امل عبارة ع���ن جماع���ة تربطها 
قراب���ة متخيل���ة بو�س���ف بندك���ت اأندر�سن. 
ومل يع���د العامل قرية �سغ���رة كما كان زمن 
العومل���ة. اإن���ه االآن بي���ت �سغ���ر واأف���راده 
مت�سايفون فر�س���ًا ال اختيارًا، وواجب كل 
واح���د التكاتف ملواجه���ة اخلطر ال���ذي اإذا 
وقع على الواحد �سم���ل املجموع ال حمالة، 
وكاأن بن���ي الب�س���ر ارتدوا كم���ا يف بدايتهم 

االأوىل اإىل الكهوف.
وه���ا قد غ���دا م���ا األقت���ه العوملة عل���ى كاهل 
الب�سري���ة م���ن م�سائ���ل واأزم���ات يف كف���ة، 
وم���ا �سبب���ه فرو�س كورونا عل���ى طارئيته 
وحداث���ة ح�سوره يف الكفة االأخرى و�سار 
الف���رد يح�س���ب لنف�س���ه وللجماع���ة ح�ساب���ًا 

ج�سديًا تباعدا وتقاربا.
وبدت الكرة االأر�سية مبحيطاتها وقاراتها 
و�سعوبه���ا  واأممه���ا  وبلدانه���ا  واأقاليمه���ا 
ومنظماتها يف مواجهة عدو هو اأ�سغر من 
ال�سغر ال يعرف اجلهات ب�سرقيها وغربيها 
وال يعنيه التفوق التكنولوجي وال�سناعي 
والفق���راء وال  االأغني���اء  ب���ن  ق  مف���رِّ غ���ر 
ناطح���ات ال�سح���اب وامل�ساك���ن الع�سوائية 
ولي����س مهتم���ًا اأن يك���ون م�سيفه �ساب���ًا اأو 
كهاًل، متعلم���ًا اأو جاهاًل، اأ�س���ود اأو اأبي�س، 

موؤمنًا اأو غر موؤمن.
والأن العوملة مل تعط االأج�ساد اأهمية وجدت 
الب�سرية نف�سه���ا فجاأة وب�سكل طارئ وغر 
حم�س���وب اأم���ام ع���دو يرت�سده���ا بالتهلكة 
ويهدده���ا بالعدوى متف�سيًا يف كل ميادينها 
الت�سل���ح  برام���ج  بظه���وره  توقف���ت  وق���د 
وم�ساري���ع غ���زو الف�ساء واأرجئ���ت م�ساكل 
وتناق����س  احل���راري  كاالحتبا����س  البيئ���ة 
م���وارد املي���اه وتاأجل���ت اأزم���ات اقت�سادية 
بدءًا من ن�سوب الطاقة اإىل كوارث املجاعة 
والبطال���ة والهجرة وغ���دا االهتمام موجها 
لالأج�س���اد التي �سارت لها االأولوية، و�سار 
الهم كله حمددا يف كيفية احلفاظ على هذه 

االأج�ساد �سليمة ومعافاة.
لق���د ف�سل���ت العومل���ة يف �سن���ع جمتم���ع ما 
معطي���ة  كو�سوموبولت���ي  اأن���واري  بع���د 
الدليل عل���ى باله���ة �سرتاتيجياتها التي مل 
جتل���ب للب�سرية �س���وى الدم���ار ومل حتقق 
له���ا الرفاهي���ة؛ ب���ل خ�سخ�ستها ب���ال طائل 
نفع���ي وهك���ذا ا�ست�سلمت ورفع���ت راياتها 
ظه���ر  الت���ي  االأوىل  الوهل���ة  م���ن  البي����س 
فيه���ا الفرو����س امل�ستج���د، لتب���داأ مرحل���ة 
جديدة ه���ي ج�سدية فيها اجل�س���م الب�سري 
يتعاىل على كل مفاهي���م اال�ستقطاب داجمًا 
ليراليها براديكاليه���ا وموؤمركها برو�سيها 
وتاأ�سرك���ت  اال�سرتاكي���ة  تر�سمل���ت  وق���د 
الراأ�سمالية و�سار املهيمن بال تابع والتابع 
بال مهيمن وامل�ستقطب غر اأحادي وما من 

�سراع هوي���ات وال ح�س���ارات لكنه �سراع 
�سحة واأمرا�س.

ولي�س غريب���ًا اأن تك���ون الكورونية مرحلة 
غر مرجم���ة وهي تواجهن���ا باال�ستحواذ 
وت�س���ن علين���ا حرب���ًا من ن���وع جدي���د فيها 
الفرو�سات جاه���زة الأن جتتاحنا باالأوبئة 
يف كل اآن وم���كان، والع���امل بي���ت عنكبوت 
ته���زه ه���ذه الكائن���ات الالمرئي���ة وته���دده 
بالنكو����س ورمب���ا الع���ودة لل���وراء اأجياال 
واأجي���اال. ه���ذا اإن مل ت�ستع���د له���ا الب�سرية 
املرحل���ة  ه���ذه  ا�ستع���دادًا ي�ساه���ي حج���م 

الكورونية.
فال�سي���ادة كامن���ة يف اجل�س���د ال���ذي ينبغي 
اأن يحت���اط له االإن�سان مب���ا حوله وباأب�سط 
اأفعال���ه وممار�ساته���ا متعاي�س���ا م���ع العامل 
بو�سف���ه بيت���ا ميك���ن الأح���د قاطني���ه � اإذا ما 
ن�س���ي �سيادة ج�سده اأو تركها ل�سيادة �سيء 
اآخ���ر � اأن يكون �سره م�ستط���رًا على البيت 

مبجموع اأهله.
ولق���د عرف���ت العومل���ة خط���ر الفرو�س���ات 
االإلكرتونية التي به���ا ميكن اأن ينهار نظام 
م�سريف اأو تفل�س �سركات وتخ�سر اأموالها 
ال���ذي نواجه���ه يف زم���ن  بي���د اأن اخلط���ر 
الكورونية اأعتى واأ�س���د، كون الفرو�سات 
واإمن���ا  االأنظم���ة وال�س���ركات  ت�سته���دف  ال 
اأ�سحابه���ا  واأرواح  اأج�س���اد  ت�سته���دف 

ومنت�سبيها واملنتفعن منها.
ويف ع�سرنا الكوروين اأ�سبحت امل�ساحات 

واملخاط���ر  متج���اورة  واملع���امل  متقل�س���ة 
والتهديدات واحدة وحتولت اأزمنة العوملة 
ال�سائل���ة والاليقيني���ة اإىل اأزمن���ة هوائي���ة 

مزمنة حدودها ال�سهيق والزفر.
وبهذه امل�سافة التنف�سية تتقارب التوقعات 
وتلغى احل���دود وتتاآكل االأع���راف وتتهالك 
احل���دود  وتت�س���رذم  الطبقي���ة  الفوا�س���ل 
الرواب���ط  اأوا�س���ر  وتغ���دو  اال�سطناعي���ة 
التزام���ًا جت���اه  متمح���ورة ح���ول اجل�س���د 
املجم���وع وت�ساركًا يف االأزم���ة مع �سرورة 
اللحم���ة  توكي���د  يف  الني���ة  ح�س���ن  توف���ر 

املجتمعية.
واالأف���راد يف املجتم���ع الب�س���ري ال يعانون 
الوح���دة؛ واإمن���ا يخافونه���ا وكل ف���رد يف 
املجتمع راأ�سماله غره الذي خوفه منه هو 
تر�سان���ة اطمئنانه اإليه. ه���ذا اخلوف الذي 
ال تقي���ه م���ن ال�سعور ب���ه كام���رات مراقبة 
وال �س���ركات احلرا�س���ة ونظ���م التاأمن؛ بل 
يقي���ه اهتمامه بج�سده الذي هو غر م�سّور 
وال مف�س���ول عن اأج�س���اد االآخرين اأ�سحاء 

ومر�سى واأغنياء وفقراء.
وال ي�سعن���ا الي���وم اأن ننظر للب�س���ر فل�سفيًا 
عل���ى اأنهم على اأعت���اب نهاي���ة تاريخية كما 
ذه���ب فرن�سي����س فوكوياما وال ه���م نفايات 
وال  باوم���ان،  ريغمون���ت  و�سفه���م  كم���ا 
حياته���م عارية كما ق���ال اغامبن، بل الب�سر 
اليوم جم�س���دون بدميقراطية ه���ي �سعبية 
واإيديولوجي���ة  وع�سكري���ة  مدني���ة  وه���ي 

وبيولوجي���ة. ودرج���ة اخل���وف يف كل ذلك 
مت�ساع���دة وبوت���رة متاأهب���ة، ودميوم���ة 

حياتية تتعاي�س ج�سديا.
ول���ن ت�سب���ح الكوروني���ة ع�س���را اعتياديا 
وم�ستقبله���ا متكهن���ا به ما مل تك���ن االأج�ساد 
مركزي���ة فل�سفي���ا ومعرفيا وق���د تاأن�سن كل 
�س���يء حت���ى التكنولوجي���ا الت���ي �ست�س���ع 
وجمالي���ا  عملي���ا  اعتباره���ا  يف  االإن�س���ان 

وتوا�سليا.
و�سيكون م���ن متطلبات االهتم���ام باجل�سد 
التجري���ب فيه ب�س���ورة ال منطية والتنظر 
ل���ه معرفيا والتفك���ر يف م�ستقبله حيث كل 
جزيئ���ة فيه له���ا دورها اخلا����س واملركزي 
وباختي���ار  االأخ���رى  باالأج���زاء  ات�س���اال 

اأخالقي.
وب�سب���ب ه���ذه االأهمي���ة مل يغ���ب اجل�س���د 
ككينون���ة معرفي���ة ع���ن اهتم���ام الفال�سف���ة 
ن���ال  االإغري���ق كاأفالط���ون واأر�سط���و كم���ا 
اهتمام فال�سف���ة العقل مث���ل رينيه ديكارت 
وكان���ط و�س���ار ل���ه وج���ود يف كل ميادي���ن 
املعرف���ة م���ن الفل�سفة والدي���ن وعلم النف�س 
واالأنرثوبولوج���ي  املع���ريف  العل���م  اإىل 
والل�ساين والتاريخي والنقدي وكل اأنواع 
الفنون. واحتل اجل�سد يف فل�سفة موري�س 
ق�سديت���ه  مال���كا  املركزي���ة  مرلوبونت���ي 
اخلا�س���ة ول���كل ف���رد ج�سمه اخلا����س فهو 
الرائ���ي واملرئ���ي وه���و الو�سيل���ة المت���الك 
الع���امل وكل اإن�سان عبارة عن ج�سم حي هو 

املو�سوع كما هو الذات.
بي���د اأن هذه االأهمية وتل���ك املعرفية �سارت 
معززة اليوم باملرحل���ة الكورونية كمرحلة 
عب���ور ح�ساري وحوار )ب���ن ثقايف(، فيها 
اجل�سد الب�سري هو املركز بناء على حقيقة 
كون���ه ه���و امل���ارد الكبر ح���ن ال ين���ال تلك 
املركزية وتكون ل���ه االأولوية يف الرت�سانة 

املعرفية املعا�سرة.
واإذا كان العق���ل يف مرحل���ة احلداث���ة ه���و 
بع���د  م���ا  مرحل���ة  يف  الفك���ر  وكان  املرك���ز 
احلداثة هو املركز؛ فاإن اجل�سد يف مرحلتنا 
الكوروني���ة هو املركز وتر�سانته ت�سوراته 
واإمكانيات���ه احلقيقي���ة الكامنة يف كل خلية 
حيوي���ة حتو�س���ب اأهميتها حو�سب���ة دقيقة 
عل���ى وفق �سرورات ومتواليات لي�س فيها 
تف���وق لع�سو على اآخ���ر اأو ا�ستحواذ جلزء 
اأو ا�ستهانة باأجزاء اأخرى. لتغدو معطيات 
اجل�سد كلها باعتياديها وغر اعتياديها هي 

اأ�سا�س وجودنا.
تتو�س���ح  للج�س���م  الكلي���ة  النظ���رة  به���ذه 
خطورة املرحل���ة الكوروني���ة التي تختلف 
ع���ن املراح���ل الت���ي �سبقته���ا يف اأن املعرفة 
فيه���ا جم�سدن���ة. واإذا كن���ا ق���د عرفن���ا كيف 
اأتاح���ت  الب�س���ري  بال���ذكاء  النمذج���ة  اأن 
جماال معرفيا لرجميات ال���ذكاء ال�سناعي 
وبرام���ج احلا�سوب االآيل؛ ف���اإن يف خارطة 
اجل�س���د الب�س���ري مناطق بح���ث معرفية ما 
زال���ت بك���را واأهميتها تتع���دى كل اأجندات 

التكنولوجي���ا النووي���ة والهند�سة اجلينية 
وحم���ل  بال�سواري���خ  التحك���م  واأنظم���ة 
الروؤو�س النووية، التي ما ا�ستطاعت اإنقاذ 
الب�سري���ة من خطر ما بعد جمه���ري داهمها 

على حن غفلة.
ويف ه���ذا در����س تتعلم���ه الب�سري���ة وه���ي 
تواج���ه الكائنات الفرو�سي���ة كعدوة اأزلية 
للب�س���ر تتحداهم، والب�سر يتحدون اأنف�سهم 
يف مواجهتها كاأمن���وذج توا�سلي به يثبت 
الب�سر ذكاءه���م ويدللون على تقدم علومهم 
وم�ستواه���م الدماغي والرمزي وال�سلوكي 

والذاكراتي والتعلمي والب�سري.
ومثلما قالوا قدميا العقل ال�سليم يف اجل�سم 
ال�سليم �سار اجل�سد هو ال�سمة املتعالية يف 
الك���ون، ومل يعد العقل مبفرده هو اجلوهر 
وال�سبب �سلته الوثيقة باالأجزاء اجل�سمية 
اأفع���اال  اإنكاره���ا  ميك���ن  ال  الت���ي  االأخ���رى 
وا�ستجاب���ات مادية وجتريدي���ة. واجل�سم 
ال يتط���ور اإال وه���و مت�س���كل بالعق���ل ال���ذي 
هو متطور با�ستمرار مب���ا ي�سبه التطورية 
م�ساعي���ة  بحي���اة  ومتح���رر  الداروني���ة 
واعتيادي���ة وروح م�سرتك���ة نعي����س فيه���ا 

�سمن ن�سق ت�سوري كلي.
والأن االإن�س���ان بكليته ه���و الكيان املج�سدن 
ال���ذي فيه يكمن ما يهدده �س���ار فر�سًا عليه 
وواجب���ًا اأن يعي���د التفك���ر يف حقيق���ة هذا 
اجل�س���د واأهمية معرفة األغ���از كينونته: مم 

يكون؟ وكيف يكون؟ وملاذا يكون؟

حلت الدعوة للبقاء في المنزل تحت 
�صعار "خليك في البيت" محل الدعوة 

للتوا�صل والعمل ومحل ال�صوؤال عن 
الأحوال وال�صحة، ولأول مرة في تاريخ 

الب�صرية ي�صبح البقاء في المنزل 
م�صوؤولية اجتماعية كما كتب المفكر 
عزمي ب�صارة، بعد اأن كان دليل ك�صل 

وبطالة وفعاًل مذمومًا ل يليق �صوى 
بالن�صاء في مجتمعنا، فالمراأة "هي الي 
تكعد بالبيت" وعيب على الرجل ذلك، 

كجزء من روا�صب الثقافة البدوية 
المتر�صخة في العقل الجمعي الالواعي. 

لكن عن اأي بيت نتحدث؟ تختلف البيوت ح�سب اختالف 
فال  املادي.  والرثاء  واملن�سب  ال�سيا�سي  والنفوذ  املكانة 
ميكن اأن ن�ساوي بن ق�سور امل�سوؤولن املحمية واملعفرة 

باملعقمات وبن بيوت التجاوز واالإيجار واجلينكو! 
عن  الراقية  احل�سرية  املناطق  يف  البيوت  تختلف  كما 
املناطق ال�سعبية من ناحية توفر املواد االأولية الرتفيهية 
التي ت�ساعد الفرد يف حتمل فرتة البقاء يف املنزل، لذلك 
بن  التجول  بحظر  بااللتزام  الفرق  نالحظ  اأن  ميكن 
مثل  ال�سعبية  املناطق  عن  والقاد�سية  املن�سور  مناطق 
منطقة )الزعفرانية/الر�سافة()واحلرية/ الكرخ( اإ�سافة 
وال�سعادة  والتفاوؤل  احلياة  حب  درجة  يف  الفارق  اىل 

وهي اأمور ت�سجع الفرد على الوقاية ال�سحية. 

 الوباء من منظور جندري 
اليوم  جعلهم  فقد  وامراأة  رجل  بن  الوباء  يفرق  ال 
يعي�سون �سوية لوقت اطول، لذلك جاء بيان االأمم االأمم 
املتحدة يو�سي الرجل بالعناية بحواء! فهل �سار الرجل 
ير�سى  وهل  املنزلية؟  االأدوار  نف�س  ميار�سان  واملراأة 

الرجل اأن يكون حبي�س قيود املنزل كما املراأة؟ 
اأ�سا�س  على  االأدوار  توزيع  بعملية  عادة  املجتمع  يقوم 
على  اجلندري  التق�سيم  هذا  يعمل  و  اجلن�سي،  النوع 
ال�سائدة يف كل جمتمع،  القيم  الت�سورات ونظم  اأ�سا�س 
ي�سميه  ما  اأو  التن�سئة.  اأو  التطبيع  عملية  عن  والناجتة 
عامل االجتماع اأرفنج كوفمان "البناء االجتماعي للهوية 

اجلن�سية". 
وي�ستد هذا التق�سيم يف املجتمعات العربية حيث يعرتف 
للمراأة بدورها االأ�سري فقط اأي كزوجة واأم وربة بيت، 
اأنها اليوم اثبتت جدارة كبرة وبطولة عظيمة يف  رغم 

دورها كطبيبة وممر�سة. 
مل  حيث  الوظيفي،  االختالل  من  بحالة  الوباء  ت�سبب 
ان  دون  طويلة  ملدة  البيت  يف  يتواجد  اأن  الرجل  يتعلم 

يخرج للعمل اأو املقهى اأو لزيارة االأ�سدقاء. 
وال�سكوى  وال�سجر  التململ  من  حالة  نرى  بداأنا  لذلك 
اليومي  القوت  اأ�سحاب  منهم  ون�ستثني  الرجال،  عند 
الذين  اأما  اآ�سرهم.  يعيلوا  لكي  العمل  يحتاجون  الذين 
لديهم نوعًا من االأمان االقت�سادي اأو اأ�سحاب ال�سخ�سية 
اللقاءات  حتب  اجتماعية  �سخ�سية  "االنب�ساطية" وهي 
والتجمعات،  فقد عملوا على ما ميكن ت�سميته " املقاومة 

باحليلة" لهذا احلجر املنزيل. 
الدراجة  اأو  بال�سيارة  لل�سارع  للخروج  البع�س  عمد  اإذ 
للتجول اأو التحجج بجلب احتياجات املنزل، وهناك من 
ذهب ملمار�سة الريا�سة ولعب كرة القدم الرجولية، بينما 
�سارك اآخرون �سورا لهم على موقع التوا�سل االجتماعي 
"متفوقن  يظهرون من خاللها وهم يطبخون مع مقولة 
يف  الرغبة  تخفي  ولكنها  مازحة  الطبخ" بلغة  يف  حتى 

التفوق واحلاجة اىل املديح حتى يف هذا الظرف. 

البيت كموؤ�ص�صة �صاملة ت�صبه ال�صجن! 
هو   Total instition الكلية  اأو  ال�ساملة  املوؤ�س�سة 
لالإقامة  "مكان  اىل  ي�سر  �سو�سيولوجي  علمي  مفهوم 
والعمل لعدد كبر من االأفراد لديهم الو�سع ذاته، ينقطعون 
عن املجتمع االأكر لفرتة زمنية معينة، ويعي�سون حياة 
املوؤ�س�سات  هذه  على  ر�سمي" ومثال  ب�سكل  تدار  مقيدة 
العقلية،  وامل�ست�سفيات  االإ�سالحية  ودور  ال�سجون  هي 
اأ�سبه ب�سجن �سغر بينما العامل  اأن البيت �سار  ونعتقد 
كيف  ولكن  كورونا.  وباء  ملحاربة  كبر  م�سفى  �سار 
طرق  اىل  االإن�سان  يلجاأ  الظروف؟  هذه  االأفراد  يقاوم 
والوحدة،  احلجر  او  ال�سجن  بها  يقاوم  ب�سيطة  رمزية 
للدعاء  التجاأ  من  وهناك  االآخرين  وم�ساعدة  اللعب  مثل 

وال�سالة. 
هذه املقاومة هي ما ي�سميها كوفمان "بالتكيفات الثانوية" 
افرتا�سات  على  الفرد  خاللها  من  يتحايل  "طرق  هي  و 
ما  بالتايل  وما  فعله  عليه  االجتماعي مبا يجب  التنظيم 
ينبغي عليه اأن يكون" ي�سيف كوفمان اإن هذه املمار�سات 
رغم كونها طرقًا ب�سيطة اإال اأننا نقاوم من خاللها عملية 

انتزاع ذاتيتنا".

لدينا نفٌط كثر.. ولدينا احتياطّي هائل منه .
ماذا نفعل بِه ؟

ناأكلُُه .. اأم ن�سربُه، اأم نرتكُه يف االأر�س، اأم نرميِه يف اخلليج 
؟

ال طبعًا .
هل ن�ستطيُع ت�سنيعُه يف االأجل الق�سر؟

ال طبعًا .
اإذًا ماذا نفعُل بِه.. االآن؟

االآن.. ُنح���اوُل اأن ننت���َج املزي���د.. واالأه���م اأن نرف���ع طاق���ات 
الت�سدير، لكي يكون باإمكاننا ت�سديُر املزيد.

تنا يف ال�س���وق.. و�سيك���وُن باإمكاننا  بذل���ك �سنزيُد م���ن ح�سّ
���ة )نحُن الذي���ن مّت حرماننا من انتاج  الدف���اع عن هذه احل�سّ
نفطن���ا وت�سدي���ره ل�سن���ن ط���وال، والأل���ِف �سب���ٍب و�سبب(.. 
و�سيك���وُن لن���ا دوٌر يف ذل���ك ك���دور املنتجن الكب���ار )رو�سيا 

ُب االآخروَن لُه األَف ح�ساب. وال�سعودية(، يح�سِ
نح���ُن االآن.. بل���ٌد نفط���ّي، و "دول���ٌة" نفطي���ة. هذا ه���و نحُن، 
و�سنبق���ى كذلك ل�سن���واٍت قادمة. ويف االأج���ل الطويِل )فقط( 
�سيك���وُن باإمكانن���ا تطوي���ُر اقت�سادنا، والنهو����س بال�سناعة 

والزراعة، وتنويع م�سادر الدخل... ولي�َس االآن.
االآن.. �سعوا عيونكم على �سلوِك "موالنا" خام برنت، وعلى 
اأو�ساع "�سّيدنا" نفُط العراق.. الأّن ال ويّل لدينا غرهما، وال 

ن�سر.
ع���ن  "ال�سيا�سي���ن" يتحدث���ون  "االإقت�سادّي���ن" و  اترك���وا 
جمهورّي���ات اأفالطون ال�سعي���دة.. وراقبوا متغ���ّرات �سوق 
النفط.. فاأرزاقك���م "االآن".. تتوّقف على ذلك، ولي�َس على اأّي 

وعود اأخرى، قد تتحّقُق، وقد ال تتحّقق يف االأجل الطويل.
الدول���ة النفطية الناجحة، هي تلَك التي تعِرُف كيف تت�سّرُف 
بعائد برميلها االأبي�س، لتواِجَه بِه متطلّبات يومها االأ�سود.. 
وتتَح�ّس���ُب ل���ُكّل �س���يء.. ال اأن ته���ِدر كّل ما حت�س���ل عليه يف 
يومه���ا االأبي����س، لتع���وَد و"ت�ستجدي" يف يومه���ا االأ�سود.. 

ِمّنا.. ومن االآخرين.
اإّنها دولة.. ولي�ست "ُدّكان".. األي�َس كذلك؟
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هل ينهي فيرو�س  "كورونا" العولمة؟
خرق فريو�س كورونا النظام العاملي ككائن ما بعد جمهري ينذر الب�صرية 

بالفجيعة، وي�صعها على �صفا حفرة من هالك تام، وال�صبب قوة تف�صيه التي 
اأيقظت العامل على مرحلة جديدة �صار يعاي�صها مذهوًل ويحاول اأن يعيها مرغمًا 

بفزع كبري. وطبيعي جداً اأْن تتخذ هذه املرحلة ا�صمها من ا�صم الذي اأرعبها 
لتكون )كورونية( ن�صبة لهذا الكائن الذي اجتاحها بال �صابق اإنذار وجعلها مهددة 

مبخاوف ل ح�صر لها ول عد.

لدينا النفط.. ولكن ماذا 
نفعل به الآن؟

2003 ني�سان    9
العراقيون.. في المختبر ال�صيكولوجي " 1 " 

كورونا: المقاومة بالحيلة! 
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لبنى يا�سني

ترجمة : عدوية الهاليل  علي لفتة �سعيد

كيف ميكُن اأن اأعي�ش يف هذا العامل وحدي؟ هذا 
ال�س�ؤال بات ي�ؤرقني بعد اأن اكت�سفت ما يحدث، 
وعندما حاولت تنبيه النا�ش، مل ي�سدقني اأحد، 
اعت���روين جمن�ن���ة، وابتع���دوا عن���ي، مل يعد 
هناك من يرغ���ب باحلديث مع���ي، وهكذا �سرت 

معزولة كداء معٍد.
بداأ الأم���ر كّله بحكٍة غريبة تعت�رين يف راأ�سي، 
مل اأعد اأذكر كم من ال�قت مّر قبل اأن يظهر مكانها 
ورم �سغ���ر، كما ل� كانت كتل���ة دهنية اأ�ستطيع 
حتريكه���ا قلي���ًا باأ�سابع���ي، اأ�سبح ال����رم بعد 
قليل هاج�سًا ل اأ�ستطيع جتاهله، بل اأن اأ�سابعي 
تتج���ه اإلي���ه تلقائي���ًا، وحتك���ه اإىل اأن ُيخد����ش، 
وتتبل���ل اأ�سابعي بقطرات الدم الدافئ، عند هذا 
احل���د، مل اأعْد اأحتم���ل، فذهب���ت اإىل الطبيب، قد 
يخطر يف بالك اأن ت�ساأل: ملاذا مل اأذهب قبل ذلك؟ 
ح�سنًا.. اإنه اأمر يتعل���ق بي، لدي رهاب املعطف 
الأبي����ش، اأ�سع���ر اأنن���ي اإن ذهب���ت اإىل الطبيب، 
فاإنن���ي حتم���ًا �ساأمر����ش مر�س���ًا �سدي���دًا، ولدي 
قناعة تامة باأن اجل�سد لديه منظ�مة دفاع كافية 
لدرء اأي مر����ش، وذهابك اإىل الطبيب، يعني اأن 
ثمة عار�ٌش ما يف جهازك املناعي مينعه من اآداء 
عمل���ه كما يجب، وبالت���ايل، اأنت متنح ج�سدك - 

بذهابك اإىل الطبيب- الإذن بالنهيار.
وه���ذا ما حدث فع���ًا، اإذ مل ير الطبيب ما ي�جب 
ال�سك����ى، بل مل يع���ر للكتلة اللعين���ة على اأثر، 
مما اأفقد ج�سدي �س�ابه، وب���داأت اأورام اأخرى 
تظهر على اأطرايف، وت�سبب يل حكة ل اأ�ستطيع 
اإيقافها قبل اأن اأ�سعر بال�سائل الأحمر اللزج على 
اأ�سابع���ي، ت�س�ه �س���كل اأطرايف بفع���ل الندبات 

واخلدو����ش التي ت�سببُت به���ا لنف�سي واأنا اأفرك 
جل���دي بجن�ن، ب���ات الأمر م�ؤرق���ًا، خا�سة واأن 
تل���ك الن�ب���ات اأ�سبح���ت مزمن���ة اإىل درج���ة ل 

ميكنني الت�قف مهما حاولت.
ح�لني الطبي���ب العام اإىل طبي���ب نف�سي، وبداأ 
ا�سط���راب  م���ن  اأع���اين  اأنن���ي  يقنعن���ي  الآخ���ر 
�سل�كي/عقل���ي، واأن عل���ي اأن اأجد �سل����كًا اآخر 
بتل���ك  الإح�سا����ش  عن���د  اأ�سابع���ي  علي���ه  اأدرب 
الن�ب���ات، واأعط���اين حج���رًا لك���ي اأحك���ه كلم���ا 
�سع���رت برغبة يف ذلك، مف�سرًا اأن���ه بالإمكان اأن 
نغ����ّش عق�لن���ا بتع�يدها على اإج���راٍء اآخر بديل 
ك���ردة فع���ل خمالٍف لذل���ك الذي يطلبه من���ا، واأن 
الأم���ر يحتاج وقت���ًا للتدريب لن يتج���اوز �سهرًا 
اأو �سهري���ن على اأبعد احتم���ال،  وعندما مل يفلح 
ه���ذا التكنيك يف عاجي بع���د �سه�ر من املعاناة 
م���ع احلجر الذي اأبدل���ه اأول الأم���ر اإىل كتلٍة من 
املطاط، مفرت�س���ًا اأن �سابة احلجر تعيق عقلي 
ع���ن ت�سديق اخلدع���ة، ثم اإىل متث���ال على �سكل 
ج�س���د اإن�س���ان، ليحاك���ي ج�س���دي، بع���د اأن ظن 
اأن �س���كل الكتل���ة ه� �سب���ب رف�ش عقل���ي لها، ثم 
و�س���ف يل اأقرا�سًا جعلتني اأهل��ش، فتارة اأرى 
اأبي رحم���ه الله يحت�سي معي ك�ب���ًا من ال�ساي، 
الت���ي  املطبعي���ة  الأخط���اء  تل���ك  اإىل  وينبهن���ي 
اقرتفتها يف هذا الن�ش، اأو ذاك، وتارة ت�قظني 
جدت���ي من الن�م الذي مل اأع���د اأعرفه لتحكي يل 
حكاي���ة م���ن حكاياتها ال�سيقة الت���ي تنتهي دائمًا 
ب�: "مد اإيدو بالطاءة طب�س���ت اإيدو بال�خرا....، 
رف���ع را�س� ليدعي رب� �سخ الديك يف عين�..."، 
واأ�سح���ك م���ن قلب���ي عل���ى تل���ك النهاي���ات التي 

تعيدين طفلة بجديلتني، واأ�سئلة ل تنتهي.
اإل اأن تل���ك العقاق���ر مل ت�ق���ف الن�ب���ات امللحة 
التي تعرتين���ي، ول اأنهت اأمر الت�رمات البادية 
عل���ى اأطرايف، وقم���ة راأ�سي، رمب���ا األهتني قليًا 
عنه���ا، قليل مبا يكف���ي للعبث بنهاي���ات حكايات 
جدتي، وت�سحيح الأخطاء املطبعية، اأو ارتكاب 
اأخط���اء اأك���ر فداح���ة، فق���ط لأمترد عل���ى كل ما 
يق���ال اأنه �س�اب.. فما الذي �سيحدث اإن �سقطت 
الهم���زة،  اأو هرب���ت ال�س���دة، اأو حت���ى اإن �سمت 

التاء املفت�حة ذراعيها احتفاء بالن�ش؟؟!!
كن���ت  الت���ي  العقاق���ر  النف�س���ي  الطبي���ب  غ���ّر 

اأتعاطاها ب��سفته -بعد اأن نب�ش ذاكرتي جيدًا، 
وكن����ش طف�لت���ي، وم�سح عنها غب���ار الن�سيان- 
وو�سف يل عقاقر اأق�ى منها، وه� يق�ل اأنني 
اأعاين من و�س�ا�ش قهري، واأن تلك الأدوية هي 
اأحدث م���ا ت��سلت اإليه العل����م الطبية مل�اجهة 
ال��ساو����ش القهري���ة املزمن���ة الت���ي ل ت�ستطيع 
اإنهائه���ا، واأنه���ا �ست�ساع���دين  العقاق���ر الأوىل 

اأي�سًا على الن�م.
واأخ���رًا منت، لك���ن هذه املرة ب���داأت الك�ابي�ش 
بيت���ي  واأ�سب���ح  يط���اق،  ل  ب�س���كل  تهاجمن���ي 
نزًل لغرب���اء يخرج����ن، ويدخل����ن، وياأكل�ن، 
ويتحدث����ن، ويقروؤون، ويعرت�س�ن على كمية 
ال�سك���ر يف ال�ساي، وبرودة القه�ة، وكمية امللح 
يف طع���ام، وكان اأحده���م، وه� الأع���رج بينهم، 
يكرر كلماته  ب�س�ت���ه الأج�ش، وب�سكل م�ستفز، 
كاأن يق����ل مث���ًا: ال�ساي ب���ارد.. ال�س���اي بارد.. 

بارد ال�ساي، وهكذا اإىل اأن يفقدين �س�ابي.
عند هذا احل���د اأخرت الطبيب باأنن���ي لن اأبتلع 
قر�س���ًا اآخ���ر من هذا ال���دواء اللع���ني، فن�سحني 
ان�سحاب���ه  اأعرا����ش  لأن  تدريجي���ًا،  بانقا�س���ه 

�ستك�ن اأكر اإزعاجًا من اأعرا�ش تناوله.
وهك���ذا ع���دت اإىل نقط���ة البداي���ة، ب���اأورام يف 
اأط���رايف وراأ�س���ي، وحك���ة ل اأ�ستطي���ع اإيقافه���ا 
حت���ى اأدم���ي نف�س���ي، وف�قه���ا طن���ني غريب يف 
اأذين ل يت�قف، طنني منخف�ش، لكنه مت�ا�سل، 
اأرجعته اإىل تلك الأقرا�ش املهل��سة التي و�سفها 
الطبي���ب يل، اعتزلت النا����ش، اأقفلت باب بيتي، 
ومل اأعد اأخرج اإل لل�سرورة، متحرية ما اأمكنني 
اأن اأرتدي قفازًا �سميكًا مينع اأ�سابعي من خد�ش 

جلدي عندما تعرتيني تلك الن�بات.
اإل اأن احلال���ة تط�رت، و�س���ارت الن�بات اأكر 
�س���راوة م���ن ذي قب���ل، وخا�سة يف تل���ك الكتلة 
الت���ي على راأ�س���ي، وهكذا ا�ستيقظ���ت ي�مًا وقد 
قررت اأن اأنه���ي الأمر مهما كلفني ذلك، اأح�سرت 
م�سرطًا كن���ت قد احتفظت به من���ذ اأيام الدرا�سة 
اجلامعي���ة، وبع����ش القط���ن، والي����د للتعقيم، 
وب���داأت اأحاول فقء ذلك ال�رم يف راأ�سي، ورغم 
اأن ذل���ك اأوجعن���ي كما مل اأت�جع م���ن قبل، اإل اأن 
�سيئ���ًا يف داخل���ي كان يق�ل يل اأن م���ا اأفعله ه� 
ال�س����اب بعين���ه، واأن اخلا����ش ياأت���ي م�ؤمل���ًا 

اأحيانًا، كاويًا، لكنه اأي�سًا نهائي، وحا�سم، وكما 
تق����ل جدتي يف مثلها ال�سائ���ع: "وجع ي�م ول 
كل ي����م"، وهكذا بداأت اأع�س���ره باأ�سابعي بعد 
اأن فقاأت���ه، اأخرج���ت ما في���ه، كاد ال�جع يفقدين 
عقل���ي، اإل اأنني �سممت على تنظيف تلك الب�ؤرة 
جي���دًا مبا اأنه ل اأحد �س����اي يراها،  ا�ستخدمت 
يف اآخ���ر مرحلة اإب���رة - بع���د اأن عقمتها بالنار- 
لأتاأكد م���ن اأنني اأفرغت كل ذلك القيح الذي مياأ 
الكتل���ة، ف�سكن راأ�س���ي، واأ�سبح خفيف���ًا، هادئًا، 
و�سم���ت ذل���ك الطن���ني، ث���م ب���داأت اأنب����ش الكتل 

الأخ���رى يف مع�سم���ّي، وقدم���ّي، فتحته���ا كلها، 
واأخرج���ت حمت�اها حتى اآخ���ر ذرة، خرج منها 
�س���يء كعق���دة من خي����ط ملتف���ة عل���ى بع�سها، 
�سحبت���ه اإىل اخل���ارج حت���ى نهايت���ه، وبق���ي اأن 
اأنه���ي املرحل���ة الأ�سع���ب، ال��س����ل اإىل ب���ذرة 
تلك اخلي����ط لقتاعها، اإذ يب���دو اأنها م��س�لة 
بطريقة اأو باأخرى بالأع�ساب، لكنني ا�ستطعت 
اجتثاثه���ا كله���ا، رغم كل الأمل ال���ذي عانيت منه، 
واأخ���رًا عندما انتهي���ت، ت�ق���ف كل �سيء دفعة 
واح���دة، و�سك���ن ال�سجي���ج داخل���ي، وداخلني 

ه���دوء رائ���ع مل اأ�سع���ر به م���ن قب���ل، واأ�سبحت 
حركت���ي خفيفة كما ل� اأنن���ي اأطر، ومل يتبق اإل 
اآلم اجلروح التي ت�سببت بها لنف�سي جراء ذلك 
العمل اجلراح���ي الذي قمت به دون تخدير، ول 

خرة.
كان الأم���ر اأ�سبه بقيادة دراج���ة �سدئة، عليك اأن 
تق�م مبجه�د بال���غ لتحركها، واأنت ت�ستمع اإىل 
�سريره���ا املزع���ج يحف���ر راأ�سك، وه���ي تتحرك 
غ�سبًا، ثم فج���اأة ت�سبح دراجتك حديثة مبحرك 
ما اأن تدو�ش بدالتها حتى حتلق بك بدًل من اأن 

تتحرك.
جفف���ت اجلروح جي���دًا، وو�سع���ت عليها ل�ساقة 
طبية معقمة، وغ�سلت وجهي، ويدي، وا�ستلقيت 
تاركة ال�قت جل�سدي، واأع�سابي لرتتاح قليًا، 
ف�سقط���ت يف ن����م عمي���ق مل اأ�ستيق���ظ منه حتى 
الي�م التايل، ن�م هانئ هادئ، با ك�ابي�ش، ول 
اأ�س�ات.. ل �سيء اأبدًا، بدا يل عندما ا�ستيقظت 
اأنن���ي كنت قد م���ت، ثم ع���دت اإىل احلي���اة ثانية 
بطريق���ة اأو باأخرى، عدت اإليها خفيفة كالري�سة، 
فبالرغم م���ن اأن تلك الكتل التي اجتثثتها مل تكن 
ذات وزن يذكر، اإل اأنها كانت ثقيلة ب�سكل مرعب 

على روحي.. ثقل مل ي�سعر به اأحد �س�اي.
�سبيح���ة الي�م التايل، وبع���د اأن غ�سلت وجهي، 
وجففت���ه، وفيما اأنا اأنظر يف املراآة،  اكت�سفت اأن 
وجه���ي اأ�سحى اأك���ر ن�سارة م���ن اأي ي�م اآخر، 
واأن عينّي تلتمع بريق مل ي�سبق يل اأن �ساهدته 

يف عي�ن اأي اإن�سان.
اإىل  للت�ج���ه  من���ي  ني���ة  يف  ثياب���ي،  ارتدي���ت 
التئ���ام  ي�س���رع  م���ا  يل  ي�س���ف  لعل���ه  الطبي���ب، 
اجل���روح، ومينعها من اللته���اب، وما اأن فتحت 
الب���اب، حتى راأيت ال�سارع ب�س���كل مل اأعهده من 
قبل، فقد كان الب�سر على مرمى نظري مرب�طني 
بخي�ط  معلقة بروؤو�سهم واأطرافهم، لتحركهم، 
تل���ك  متيي���ز  حماولت���ي-  رغ���م  اأ�ستط���ع-  ومل 
الأورام ال�سغ���رة الت���ي ت�سببها عق���د اخلي�ط 
حت���ت اجلل���د، راأيت كم���ًا مرعبًا منه���ا يتدىل من 
الأعل���ى، وعندما رفعت راأ�س���ي مل اأ�ستطع روؤية 
ذلك ال���ذي مي�سك به���ا كلها، لكنن���ي كنت اأحترك 
بحري���ة حتت وابل من اخليط���ان يغطي ال�سماء 

تقريبًا.. وحدي كنت اأحترك دون خي�ط.

اع���اد كتاب���ان �س���درا يف باري����ش الكاتب 
امل�سرحي الراحل اآرثر اآدام�ف اىل واجهة 
امل�سه���د امل�سرحي من خ���ال القرتاب من 
حياته العارية ون�سر ن�س��سه التي كتبها 
يف ف���رتة ال�سب���اب.. يحم���ل الكتاب الول 
عن����ان ) الفق���ر / ارثر اآدام����ف( للكاتب 
جي���ل اورتيلي���ب وال���ذي �س���در ع���ن دار 
فابري� للن�سر، ام���ا الكتاب الثاين فيحمل 
عن�ان ) رجل �سفر اليدين ( والذي �سدر 
ع���ن دار باري�ش للن�س���ر ويت�سمن كتابات 
اآدام����ف ال�سبابية وق���ام بجمعها وكتابة 
�سالي���ل..  ماك����ش  العر����ش واملاحظ���ات 
ت����يف اآدام�ف الذي ا�سته���ر مب�سرحياته 
العبثي���ة ) 1908-1970( بنف����ش ال�سبب 
وه����  النتح���ار  اىل  وال���ده  دف���ع  ال���ذي 
الدم���ان عل���ى العقاقر املخ���درة، اذ اعتاد 
على تن���اول جرعات من ه���ذا ال�سم ط�ال 
حيات���ه وا�سفا مايفعل���ه باملا�س��سية التي 
تق�د �ساحبها اىل تعذيب ذاته ثم النتحار 
بجرعة زائدة، ففي كتابه ) الرجل والطفل 
( يق����ل اآدام����ف ان املا�س��سية هي دليل 
عل���ى الف�سل فه� يدمن على ال�سراب وعدم 
دف���ع ال�سرائ���ب والتم���ادي يف معا�س���رة 
امل�م�س���ات ويبط���ل بذلك مفع����ل احلياة 
تدريجي���ا اذ رمب���ا يك����ن ه���ذا النحراف 
النف�سي ه� الذي قاده اىل خ�ساراته واىل 

جمده معا ..
من جهت���ه ، يق�ل امل�ؤلف ج���ان اورتيليب 
ان ال�ق���ت قد حان لرفع بع����ش الظلم عن 
اآدام�ف ال���ذي ارتبط ا�سمه بنقاد امل�سرح 
وم�ؤلفيه مثل بيكيت وي�ن�سك� واقرتابه 
من م�س���رح �سرتندبرغ ودفاعه املتحم�ش 
ع���ن م�سرح الق�س�ة لنت�ن���ني ارت�.. كان 
اآدام����ف جزءا من رابط���ة م�ؤلفي امل�سرح 
لكن���ه كان يط���ارد حلما طف�لي���ا باأن يك�ن 
مبف���رده خا�س���ة وان���ه كان يطل���ق عل���ى 
وا�سف���ا   ) النف�س���ال   ( �سم���ة  م�سرح���ه 

ارتباط���ه بزميليه اللذين ينح���دران اي�سا 
من ا�سل اجنب���ي بالرتباط امل�سطنع لأن 
ارتباط���ه بهم���ا مل يق���دم لعمل���ه امل�سرحي 
الكثر لي�ا�سل البق���اء، كما ان املخرجني 
العظماء الذين جنح�ا يف الدفاع عنه مثل 
جان فيار وروجر بلني وروجر بان�س�ن 
مل ينجح����ا حق���ا يف اي�س���ال اعمال���ه اىل 
الجي���ال املقبل���ة، مع ذل���ك، تبق���ى الكتابة 
مث���ل �سعقة ق�ية يدوم تاأثرها مع الزمن 
وله���ذا عم���ل جي���ل اوتيلي���ب عل���ى احياء 
م�سرحيات���ه  با�ستع���ادة  اآدام����ف  ذك���رى 
ودع�ة الق���راء اىل معرفة اعماله وخا�سة 
م�سرحيت���ا ) الرج���ل والطفل ( و) انا ..هم 
( ال�سادرت���ان عن دار غاليم���ار للن�سر عام 

.. 1994
يت�سمن كتاب اورتيليب التقاطات لكتابات 
وا�ست���ذكار  للكات���ب  لت�ساه���ى  نري���ة 
ملا�س��سيته املثرة للقل���ق والتي تتيح لنا 
ان ن���رى حياته عارية كماه���ي ، ف�سا عن 
ال�سه���ادات الت���ي اختتم بها كتاب���ه والتي 
تتعل���ق بتذوق كتاب���ات اآدام����ف من قبل 
كت���اب ونق���اد ميتدح����ن جمالي���ات نره 

وثراء حروفه..
اما ماك����ش �ساليل فقد قام بجمع ن�س��ش 
اآدام����ف من���ذ ع���ام 1927 الت���ي حت����ي 
ق�سائد ودرا�س���ات نقدية �سبق ن�سرها يف 
جمات وا�سدر كتابه ) رجل �سفر اليدين 
( الذي �سي�سمح لقارئ اآدام�ف ان يكت�سف 
م�ساعر الكاتب املت�ساربة ون�ساطه الدبي 
الذي ميثل احلي���اة نف�سها فا�سيء يف�سل 
�سغ���ف الدب ع���ن احلي���اة.. هنال���ك اي�سا 
ن�س��ش عن كافكا و�سرتندبرغ وبريخت 
اذ كان اآدام�ف معجبا بعبقرية بريخت.. 
بهذه الطريقة الت���زم �ساليل باجناز كتابه 
ب�سغ���ف وبروؤي���ة حقيقية ت�سل���ط ال�س�ء 
على اجل�ان���ب اخلفية يف حي���اة واعمال 

الكاتب امل�سرحي الراحل..

حين تقف اأمام ن�سو�ص �سعرية 
ل�ساعر يفهم اللعبة ال�سعرية بما 
فيها من �سعر و�ساعرية وتدوين 

وتاأويل وق�سد ومعنى وهدف 
ولغة فاإن العالقة المتجّذرة بين 
المعرفة والن�ّص ال�سعري �ستكون 

محمولًة على عملية البحث عن 
تلّقي الجمال بطريقة ال�سعر اأكثر 
منه بطريقة التعاطف مع ال�ساعر 
ذاته، لأن الأمر �سيخلو من التقاط 

تلك الجماليات من بيدر ال�سعر 
الخالي من حّباٍت مت�ساقطٍة هنا 

وهناك..

اإن ه���ذا الأمر ينطبق عل���ى ال�ساعر اأج�د جمبل 
املجب����ل بال�سع���ر لي����ش باعتباره �سع���ًرا ينّظم 
خا�سيت���ه واأنه يكتب الق�سي���دة العم�دية التي 
ا �سعرًيا على غر عادة التدوين  اأراد جعلها ن�سًّ
اأو التنظي���م للق�سي���دة العم�دي���ة يف �سدره���ا 
وعجزه���ا، وبالت���ايل ا�ستله���ام واتخاذ بح�ر 
ال�سعر املتعددة هدًفا للم��سيقى، بل اأنه يرتّن 
ا  يف التقّ�ل ال�سعري ليجعل من ق�سيدته ن�سًّ

يق�ل ما يريد عر ثاثة حمم�لت مهمة:
املحم����ل الأول: ه� اأن الن����شّ لي�ش تدويًنا 
والبح���ث ع���ن القافي���ة والدلل���ة امل��سيقية، 
ب���ل ه� ن����شّ حيات���ي ميكن املمازج���ة به ما 
بني اجلن�ش التدويني لل�سعر بني العم�دي 
والتفعيل���ة والن���ر، �س����اء كان ذل���ك ع���ر 
ال�سكل اخلارج���ي للن�ش اأو عر امل��سيقى 
التي ميكن للمتلّقي اأن يختار كيفية القراءة 

ومن ثم التلّقي.
املحم����ل الثاين: ه���� اأن الن�ش ال�سعري 
اللغ���ة  م���ن  الكب���ر  الك���م  يحم���ل  لدي���ه 
املت�سارع���ة يف فعله���ا الدرام���ي املرتبط 
من العن�ان حتى اآخر كلمٍة ولي�ش عملية 

تدوين �سط���ر البيت ال�سعري وم���ن ثم املاحقة 
واختي���ار اأي بي���ٍت وتقدمي���ه اأو تاأخ���ره، فه���� 
يبح���ث عن وحدة الن�ّش وه���� ما معم�ل به يف 

اجلن�سني الآخرين التفعيلة وق�سيدة النر.
املحم�ل الثالث: ه���� اأن الن�ّش ال�سعري لديه ل 
يرتك���ز اىل م�سّلم���ات عم�دي���ة تل���ك التي تبحث 
اتي���ة ) العم�د ال���ذي يقراأ  ع���ن اخلا�سي���ة املن�سّ
عل���ى من�س���ة �سعري���ة ( ب���ل اأن الن����ش كّل���ه ه� 
���ة هاتف���ة باملع���اين والدللت  عب���ارة ع���ن من�سّ
وحتى النزياح���ات اللغ�ية الت���ي تق�د املفردة 
اىل اإ�سع���ال كيانها الذي ه� ا�ستع���ال ل يتحّ�ل 
اىل جم���ٍر ومن ث���م اىل رماد، بل يبق���ى م�ستعًا 

ل�ستكمال اأدوات التلّقي.
اإن اأج����د جمبل ه� ال�ساع���ر الذي ولد يف زماٍن 
غ���ر زمان���ه.. هك���ذا قل���ت عن���ه يف اأم�سي���ة يف 
�س����ق ال�سي����خ.. فه� باإمكانه ل���� ولد يف زمن 
اجل�اه���ري مثا جلادله وحتى تف���ّ�ق عليه لأن 
الق�سي���دة اجل�اهرية وهنا الأم���ر لي�ش تعاطًفا 
م���ع اأج����د ولي����ش بال�س���ّد من اجل�اه���ري، بل 
لأن اأج����د يج���ّدد يف وحدات التفعيل���ة البح�ر 
ال�سعرية ول يتغّنى مبفرداته كما اجل�اهري اأو 
حتى غ���ره واإن كان�ا على قّلتهم يف ذاك الزمن 
ولي�ش مبثل ه���ذا الزمن الذي ان�جد فيها اأج�د 
و�س���ط املئ���ات م���ن ال�سع���راء العرب لكن���ه متّيز 
رغم ع���دم وج�د املن�س���ات التي كان���ت مت�ّفرة 

ل�سابقيه.
اإن املث���ال الذي ميكن اأن نطلقه على هذه املقدرة 
ال�سعري���ة ه���ي يف جمم�عت���ه ال�سعري���ة التي ل 
اأق����ل عنه���ا دي�اًنا حت���ى ل اأح�سرها يف ك�نها 
�سعًرا عم�دًيا، بل هي ن�س��ٌش ا�ستغّلت العم�د 

لتكت���ب ب���روح ق�سيدة الن���ر.. ه���ي جمم�عته 
الت���ي حتم���ل ) كاأ����ش لنقرا�ش �ساع���ي الريد ( 
وبعي���ًدا عن فل�سفة العن����ان الذي ي�سي بالكثر 
�ساع���ي  باختف���اء  تب���داأ  الت���ي  التاأوي���ات  م���ن 
الري���د ويعن���ي اختف���اء الر�سائ���ل اىل اختف���اء 
و�سل اجلم���ال واحل���ب واحل���روف اىل �سياع 
الب���اد ال���ذي يربط ب���ني النا�ش وب���ني بع�سهم، 
ف���اإن بناء الق�سي���دة يف ه���ذه املجم�عة يختلف 
عن اأي���ة جمامي���ع �سعرية اأخ���رى يف ن�س��سها 
العم�دي���ة، لي�ش من ناحي���ة ال�سكل فقط، بل من 
ناحي���ة التاأ�سي����ش املعماري.. وميك���ن تلخي�ش 
الأمر بع���ّدة نقاط. النقط���ة الأوىل: اإن ا�ستهال 
الن�س�����ش ل يك����ن حم����ًرا ابتدائًي���ا تب���داأ به 
الن�س��ش ال�سعرية ومن ثم الت�سّعب اأو ت�سّظي 
الأبيات ال�سعري���ة الأخرى، بل هي ممازجة بني 
ا�سته���ال الن�ّش الن���ري والق�سي���دة العم�دية 
اجلدي���دة، الت���ي انبن���ت على يد جمب���ل وبع�ش 
اأقران���ه.. وه���ذا ال�سته���ال ه� اجل���زء املحّرك 
ملا ياأت���ي ولي�ش ج���زءا جامعا كم���ا يف الق�سائد 

الأخرى:
) يحدث الن

اأن �سرب ندامى
بايع�ا اآخر الك�ؤو�ش اإماما
حرهم هائٌم ِباأنثى �ستاأتي

و�سرم����ن ح�لها الأياما( م���ن ق�سيدة )يحدث 
الن(

 ) ي�ما
مررت على �س�تي مرفرفة
واأجنم العمر ملقاة با األق

ناديت:
مدي يديِك الغيمتني اىل معناي

واقرتحي �سيئا على الفق( من 
ن�ش )باب وراء ال�سيف(

)قالت يل الر�ش:
يا بن الطني يا وليد،

األ تع�د؟
اأمل ين�سب بك الب�ح؟( من ق�سيدة 

)ال�س�ادي ناجيا بكبائره(
الق�سي���دة  اإن  الثاني���ة:  النقط���ة 
التفك���ري  بعده���ا  م���ن  تنطل���ق 
والفل�سف���ي ول تبح���ث عن الهجاء 
اأو حت���ى التذّم���ر اأو جلد الذات يف 
الن����شّ الن���ري، بل ه���ي حماورة 
فل�سفية ق�امها تفجر املعنى ليك�ن 
حتليل���ي  م�ست����ى  ه����  املحت����ى 
فل�سف���ي مان���ح للده�سة، وه���� غاية 
ال�سع���ر حني يبق���ى املتلّق���ي منده�ًسا 
من اللغة ذاتها ومن املقدرة ال�سعرية 
واخلا�سية التدوينية، وكذلك القدرة 
ي���ة م���ع  عل���ى رب���ط الفعالي���ات الن�سّ
بع�سه���ا، وه� ما يجع���ل حا�سل جمع 
التلّقي ه���� احل�س�ل على كميٍة كبرٍة 
م���ن التاأويات والفّعالي���ات الزاحية، 

ما بني اللغة كفعل والده�سة كنتيجة:
)ه� فر�سة لابجدية

وا�ستقاق للف�س�ل
وم�عد مت�ا�سل

وه� انت�سار الع�سب يف اللغة القليلة
حني يفجعها الغد املت�سائل

اأعرفت عبد الله، من هذا النبي؟
وكي���ف جاد به الزمان الباخ���ل( من ن�ش )هدايا 

النبي الخر(
ل  ال�سعري���ة   الن�س�����ش  اإن  الثالث���ة:  النقط���ة 
تعتم���د فقط على حماولة العم����د بطريقة النر 
ب���ل حماولة جعل النر مب��سيقى العم�د ولهذا 
يك����ن اللج����ء اىل ال�س���كل اخلارجي عل���ى اأنه 

�سكٌل ن�سيٌّ ومرتابط الفعاليات:
)ه�سيمك ل تدري به الريح

فا�سطحب نعا�ش ندمي
مل ينم منذ م�ته

وخذ �سبهات املاء
خذ كل ما على الرف�ف من الختام

يكفي���ك اأن ما بقلبك من خمر احلدو�ش( من ن�ش 
لاأ�سجار فكاهاتها.

اإن البنية الكتابية لل�ساعر اأج�د جمبل ل ت�ستقيم 
مع روؤي���ة الن�ّش العم�دي ك�س���كٍل تدويني، ول 
تغ�����ش يف الن����شّ الن���ري كن����شٍّ �سعري، بل 
ه���� يج���رتح طريقت���ه اخلا�س���ة التي تب���داأ من 
العن����ان ومن ثم ال�سته���ال املختلف متاما عن 
اأي ا�ستهال يف الن�س�����ش ال�سعرية العم�دية 
وامتاك���ه ل�ح���دة امل��س����ع التي تع���د اجل�سد 
الكامل للفك���رة، ومن ثم اخلامتة التاأويلية التي 
تختل���ف هي الأخرى ع���ن كّل النهايات املتعارف 
عليه���ا، لي����ش م���ن ناحي���ة املنط���ق التاأويل���ي.. 
وبه���ذا ف���اإن ن�س��ش جمبل فيه���ا ب�سمٌة خا�سة 
وت�قيٌع اإبداعي مي���ازج فيه العديد من القدرات 
ال�سعري���ة املنّبهة على  الإبداع الظاهر واملختفي 
يف الن����ش.. وميكن تلخي�ش التجربة ال�سعرية 

بعدة نقاط:
1 - اإن ا�ستهال الن�ش ل يبداأ مبعاين متهيدية، 
بل الدخ�ل املبا�سر، ولذا فاإن اأغلب ال�ستهالت 

هي حلظات �سردية �سعرية.
2 - اإن مفرداته ل ت�سي بتقّعرات الن�ّش العم�دي 
الباحث عن القافية، بل اأن اأ�سعب الق�ايف تك�ن 
ممّه���دة يف ن�س��سه، وكاأنها تاأتي ط�ًعا للفكرة 

ول يبحث عنها ال�ساعر.
- اإنه يهتم ب�حدة امل��س�ع كفكرة تدوين.  3

4 - اإن���ه يبح���ث ع���ن جمالية املف���ردة وغنائيتها 
العالية.

- اإنه ي�سند مهمة التاأويل لي�ش لبيٍت اأو �سطٍر   5
�سعري، بل اىل الن�ّش الكّلي.

6 - اإنه يهتم بال�سكل ليمازج بني الظاهر النري 
والرتاج���ع العم����دي، ليبق���ى الن����شّ على قامة 

امل��سيقى.
7 - اإن���ه يجع���ل الغنائي���ة فيه حال���ة مرتكزة يف 
مفردات���ه، حت���ى ل���� كانت ع���ن احل���ب وال�طن 
واحل���رب وال�سي���اع والتي���ه، وه���ي يف اأغل���ب 
ن�س��سه، وكاأنه يع�س���ر لن�س��سه خمًرا اأو اأن 
الن�س�����ش ذاتها تفر�ش ل���ه حانًة لكي مينح لغة 

ال�سعر ق�ام حريتها.

واب��������������ل م���������ن ال�����خ�����ي�����ط�����ان

كتابان يعيدان الكاتب الراحل 
اآرثر اآداموف اإىل الواجهة 

ال�شعر وفعالية الن�ص في تجربة اأجود مجبل
كاأ�ص لنقرا�ص �ساعي الربيد اأمنوذجا
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العمود
الثامن

ع���ن دار )امل���دى( �س���درت الرتجم���ة العربية لكتاب "�س���رة 
حي���اة فري���دا كاهل�". وه���� باك����رة م�ؤلفات م�ؤرخ���ة الفن 
كتابة  املخت�سة يف  املك�سيك،  "هايدن هريرا" امل�ل�دة يف 
ال�س���ررَ الذاتية للفنانني، يف ع���ام 2019، وقد ت�ىل ترجمته 
علي عبد الأمر �س���الح. وبهذه الن�سخة ُمِنحرَ ع�ّساق الفن يف 
الع���امل العربي فر�س���ة ثمينة ملعرفة ج�انب خفية ومده�س���ة 
من حياة الر�س���امة املك�سيكية فريدا كاهل� )1907- 1954(، 
الت���ي عّدتها امل�ؤلفة من اأكرث ال�سخ�سيات حي�ية يف النه�سة 
املك�سيكية احلديث���ة، حتى اأن اأندريه بريت�ن كان قد و�سفها 
باأنه���ا ر�سام���ة �سريالية بع���د اأن غلبت نزع���ة فانتازية فطرية 

على جميع ل�حاتها.

كان من املفرت�ض، يف مثل هذه 
الظروف التي مير بها العراق 

�س�اء كانت اقت�سادية مثل هب�ط 
اأ�سعار النفط  وحالة الإفال�ض 

التي نعاين منها، اأو حياتية مثل 
وباء ك�رونا الذي يطيح بدول 

كربى، اأن يت�ا�سع خطاب بع�ض 
، واأن  الف�سائل امل�سلحة  قليالاً

تف�سح جمال للكالم الإن�ساين بدل 
من خطابات "�سنحرق البالد" 

والتي اأ�سبحنا ن�سمعها تقال 
ب�س�ت عال من دون خ�سية اأو 

حتى احرتام لقيمة البالد. 
البع�ض ي�سر على اأن ل قيمة للبلد 
من دون حماية م�ساحله، ل قيمة 

للم�اطن ما دام اأ�سر ال�سالح 
وال�س�اريخ التي تظهر عالنية، 

فلتذهب البالد اإىل اجلحيم، ومن 
ثم مل يعد عدد الإ�سابات بفايرو�ض 
ك�رونا ي�سغل ال�ساعني اإىل اإحراق 

العراق، ل يهم اأن مي�ت امل�اطن، 
املهم اأن تعي�ض الأحزاب.  

كان الفنان الراحل الكبر  حممد 
القباجني يق�ل "ُعراق" ب�سّم 

العني، وحني �ُسئل ملاذا؟ قال 
مبت�سما من يجروؤ اأن يك�سر عني 

العراق! الي�م جند من يخرج 
على الف�سائيات ليق�ل: �سنحرق 

العراق. 
اإن ما يثر الأ�سى ه� اأن يتهاوى 

ا�سم ال�طن، ويف حلظٍة كان 
املفرت�ض اأن ي�ستعيد اجلميع  

فطرتهم ال�س�ّية، ويتحدث�ن  على 
اعتبار اأن ال�طن قيمة عليا ل 

ميكن التفريط بها ، جند من يعلن 
كل ي�م عن الت�سميم على ا�سعال 

احلرائق . 
وانا اكتب كلمة " ُعراق " بدل 
من عراق ، ل  اأريد اأن  اأ�سبح 

�س�ؤون  يف  "براأ�سكم"  �سليعااً  
اللغة العربية وخفاياها، فاأنا ل 

اأزال اأخلط بني املعل�م واملجه�ل، 
مثل معظم م�س�ؤولينا الذين 

يربع�ن يف ت�سجيل كّل كارثة 
ت�سيب هذا ال�سعب �سد ال�سيد 

جمه�ل،  ل جديد يف الأمر �س�ى 
اختالف �سفة املجه�ل، مّرة 

دراجات نارية ل ُترى بالعني 
املجّردة، ومّرات اأخرى مليارات 

ُنهبت وُحّ�لت اإىل بن�ك دول 
اجل�ار، فكان الإجراء  يف مثل 

هذه امل�سائب معل�مااً " �سّدوا 
الأحزمة" ل رفاهية ول تنمية 
ولم�ساريع، اأما اخلدمات فال 

تزال يف املجه�ل .
منذ اأن اعرتف اإفالط�ن اأّن العدالة 

هي حكم الأكرث كفاءة، والنا�ض 
يبحث�ن عن اأ�سحاب الكفاءات 

الذين ميالأون الأر�ض منجزااً 
و�سدقااً،  وكما اأخربنا �ساحب 

اجلمه�رية  ي�مااً، اأن الدولة 
وجدت لت�فر حياة مرّفهة، اأ�سر 

بناة البلدان على اأنه لن تك�ن 
هناك  حياة كرمية، مامل  يت�فر لها 

رجال �سجعان. 
وتذكر جنابك اأّن كلمة �سجعان 

حّرفناها لغ�يااً، فاعتربنا ال�سارق 
اب �سجاعااً،  �سجاعااً والن�سّ

والقاتل �سجاعااً، وما نزال مثلما 
قال املرح�م علي ال�ردي ذات 

ي�م ن�ستخدم كلمة �سقي للمديح 
والإطراء.

�سيق�سي �سا�ساتنا جّل وقتهم 
يف التحايل على الّلغة العربّية، 

ونراهم حمتارين يف كتابة 
الت�س�ية ال�طنية اأم التاريخية، 

ول ي�ساأل�ن ملاذا اعتمدت 
�سنغاف�رة على الكفاءات واعتمدنا 

اجلهل ! لأّن ال�سعب ال�سنغاف�ري 
مل يكن عنده مقّد�س�ن ي�ستعبدون 

الدميقراطية  .

انهيار قيمة 
الوطن !! 

كاهلو" فريدا  حياة  "�سرية 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن����اء اجل�ي���ة 
العراقية حالة الطق�ض لهذا الي�م )ال�سبت( 
قلي���الاً  �ستنخف����ض  احل���رارة  درج���ات  اأن 
ع���ن معدلتها لالأي���ام املا�سي���ة، واأن اجل� 

�سيك�ن غائمااً  يف بع�ض املناطق.   
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 متابعة املدى 

يب���دو باك���رااً تقيي���م ه���ذه التظاه���رات 
التي �ستتّ�قف ه���ي الأخرى بعد زوال 
ال�ب���اء يف الع���ام املقب���ل عل���ى اأغل���ب 
التقدي���رات، ويظّل ال�س����ؤال الأ�سا�سي 
مطروح���ااً ح����ل اإمكانية اإقام���ة م�سرح 
الأ�سا�سي���ة  عنا�س���ره  اأح���د  غي���اب  يف 
متمّث���الاً باجلمه�ر، ورغم دفاع البع�ض 
ع���ن هذا الت�ّجه يف ظّل هذه الظروف، 
اإل اأن طبيع���ة ما ينتج من اأعمال رقمية 

�سيحدد م�ستقبلها.
 حتى منت�سف ال�سهر اجلاري، تت�ا�سل 
فعالي���ات "مهرج���ان حم���رتف مي�س���ان 
امل�سرح���ي ال���دويل للم�ن�دراما/ اأون 
لي���ن" الت���ي انطلق���ت يف الثال���ث م���ن 
ال�سه���ر اجل���اري، �سم���ن اآلي���ة ت�ساب���ه 
تنظيم امل�سابقات حيث ت�ستقبل اإدارته 
امل�ساركات، لتعل���ن اأ�سماء الفائزين يف 

ال�ساد�ض ع�سر من ني�سان 2020.

حتم���ل ال���دورة احلالي���ة ا�س���م املخرج 
واملمث���ل امل�سرحي �سام���ي عبد احلميد 
)1928-2019( ال���ذي �ساهم مع اأبناء 
العراق���ي  امل�س���رح  تط�ي���ر  يف  جيل���ه 
من���ذ �ستيني���ات الق���رن املا�س���ي، حيث 
اأخرج م�سرحيات ع���ّدة منها "املفتاح"، 
و"هامل���ت  املطب���خ"،  يف  و"عطي���ل 

���ا"، و"الزن����ج"، و"الق���رد كثيف  عربياً
ال�سعر"، وو�سع م�ؤّلفات مثل "املالمح 
العربية يف م�سرح �سك�سبر"، و"�سدى 
امل�س���رح  يف  املعا�س���رة  الجتاه���ات 
العربي"، كما ترج���م كتابي "العنا�سر 
الأ�سا�سية لإخراج امل�سرحية" لألك�سندر 

دين، و"املكان اخلايل" لبيرت بروك.

حت���ت �سع���ار اجعل م���ن بيت���ك م�سرحااً 
ومرح���ااً، �سر�سل امل�سارك�ن على بريد 
�سفح���ة املنّظم���ني عل���ى من�س���ة في����ض 
ب�ك، فيدي���� يج�سدون في���ه من البيت 
اأن  دورااً م�سرحي���ااً م�ن�درامي���ااً عل���ى 

تك�ن مّدته ع�سر دقائق فقط.
جلن���ة  ع���ن  املهرج���ان  اإدارة  وك�سف���ت 

التحكي���م الت���ي تتاألف م���ن الأكادميينينْ 
والكّت���اب وامل�سرحي���ني الع���رب؛ وه���م 
ح�س���ني عل���ي ه���ارف مهن���د العمي���دي 
الع���راق  واملخ���رج جب���ار خم���اط م���ن 
والكات���ب منر را�س���ي واملخرج ها�سم 
غ���زال م���ن �س�ري���ا، والكاتب���ة �سف���اء 
البيلي من م�س���ر، واملخرج عبدالعزيز 
ا�سن����ك م���ن املغ���رب، والفن���ان ميث���م 

الرزق من ال�سع�دية.
واأ�س���ارت اىل اأن التظاه���رة �ستتخللها 
لأ�سات���ذة  وور����ض  فكري���ة  ن���دوات 
�سني يف ال�ساأن امل�ن�درامي،  ومتخ�سّ
ف�س���الاً ع���ن عرو����ض م�ن�درام���ا على 

الهام�ض مل حتّدد طريقة عر�سها.
يذك���ر اأن "حمرتف مي�س���ان امل�سرحي" 
تاأ�ّس����ض يف مدين���ة العم���ارة جن�ب���ي 
العراق، واأقام دورة اأوىل من مهرجان 
الدرام���ا ع���ام 2015، اإىل جانب تنظيم 
�سن���ة  الطف���ل  مل�ن�درام���ا  مهرج���ان 

.2017

حول العالم

مغّنون بكمامات واقية... حفل مو�سيقي ورق�ص فوق اأ�سطح املنازل  

اأغ�����رب اجل���رائ���م امل��رت��ب��ط��ة ب��ف��ريو���ص ك���ورون���ا ح����ول ال��ع��امل

حايك  و�سلمى  جويل  باأجنيليا  " كورونا" تطيح 

ق ال��غ��ن��اء اأب������اب امل��ب��اين  �����ررَ طرَ
ال�سكنية يف بلدة دور�ض املطلة 
على البحر يف األبانيا، فخرجت 
يَّجة  العائالت اإىل ال�سرفات املُ�سرَ
من  و�سفقت  معدنية،  باأ�س�ار 
الن�افذ، ورق�ست ف�ق الأ�سطح، 

وفقااً ل�كالة "رويرتز".
غّن�ا  الذين  املغنني  وجمم�عة 
من  هم  دور���ض  مليناء  خ�سي�سااً 
يف  امل�ستثنرَني  الأ�سخا�ض  ب��ني 

الذين  األبانيا 
ح�����س��ل���ا 

ع����ل����ى 

اإذن خا�ض بالتجّ�ل 
اخل�����ارج خ��الل  يف 
����س���اع���ات احل���ظ���ر. 
قبل  ل��ي��ل��ة  ك���ل  ويف 

اإىل  يذهب�ن  ال�سم�ض،  غ��روب 
حي خمتلف باملدينة التي ت�سم 
امل��ي��ن��اء ال��رئ��ي�����ض يف األ��ب��ان��ي��ا، 
ال�سرطة  م��ن  ح��را���س��ة  ترافقهم 

حفل  لأداء  ���س���ت  وم���ك���ربات 
ارجتايل للعائالت القابعة داخل 

املباين ال�سكنية املحيطة.
اخلام�ض  وه���  احل��ف��ل،  ا�ستمر 

حتى الآن، ملدة 90 دقيقة، وكان 
كمامات  ي�سع�ن  املغنني  معظم 
تقدمي  على  ويتناوب�ن  واق��ي��ة 
مكرب  ع��رب  التقليدية  الأغ����اين 

�س�ت ملف�ف بالبال�ستيك.
يرتدون  الذين  ال�سكان  و�سفق 
اأي��دي��ه��م.  يف  مطاطية  ق��ف��ازات 
وجت�����راأ ال��ب��ع�����ض ع��ل��ى جت���اوز 
لل�سارع  ب��اخل��روج  ال�����س���اب��ط 
وال��رق�����ض ق��رب ���س��المل امل��ن��زل. 
امل��سيقية  ال��ف��ق��رة  وو���س��ف���ا 
التي  امل��دي��ن��ة  على  نعمة  ب��اأن��ه��ا 
ت��ط��ب��ق اأح����د اأق�����س��ى ���س���اب��ط 
العزل العام يف اأوروبا ملكافحة 
ل  بينما  "ك�رونا"،  ف��رو���ض 
تزال تبدو عليها اآثار زلزال اأدى 
ملقتل 24 �سخ�سااً قبل اأقل من 5 

اأ�سهر. 

 قررت �سركة "ديزين" الأمريكية، تاأجيل طرح اإطالق 
اأكرث من 12 فيلما يف دور العر�ض ال�سينمائية، ب�سبب 

انت�سار فرو�ض "ك�رونا".
ل�"ديزين" تاأجيل عر�ض  ويبنّي اجلدول املنقح 
ال�سرب،  ب��ف��ارغ  اجل��م��ه���ر  ينتظرها  اأف���الم 
"مارفل"  ق�س�ض  عن  م�ست�حاة  وجميعها 
�سكارليت  بط�لة  من  فيلم  وهي  الهزلية، 
ج�هان�س�ن، والفيلم الذي تق�م  ببط�لته 
حايك،  و�سلمى  ج���يل  اأجنلينا  م��ن   كل 
الأبطال  لأف��الم  جديدة  اأج��زاء  جانب  اإىل 
اخلارقني "ث�ر" و"دكت�ر �سرتينج"، وذلك 
بعد اأن مت اإغالق دور العر�ض ال�سينمائية يف 

العاملي،  ال�باء  انت�سار  للحد من  العامل  اأنحاء  جميع 
بح�سب وكالة "فران�ض بر�ض".

اإىل  ال�س�داء"  "الأرملة  فيلم  ع��ر���ض  ت��اأج��ي��ل  ومت 
ق�س�ض  عن  فيلما  هناك  اأن  كما  الثاين،  ت�سرين  �سهر 
طرحه  املقرر  من  كان  بعد،  ت�سميته  يتم  "مارفل" مل 
يف �سيف 2022، ولكن مت حذفه من اجلدول املنقح 

بالكامل.
ك��ذل��ك مت ت��اأج��ي��ل ع��ر���ض اجل���زء اجل��دي��د م��ن اأف���الم 
ملدة  حاليا،  عن�ان  بدون  ه�  الذي  ج�نز"،  "اإنديانا 
يف  معه  �سيعر�ض  كما   ،2022 مت�ز  حتى  كامل  عام 
نف�ض التاريخ اجلزء اجلديد من اأفالم البطلة اخلارقة 

مارفل". "كابنت 

بالتاأكيد �سيغر وباء "ك�فيد-19" 
لالأبد الكثر من الأم�ر بعد جتاوزه 
وانتهاء الأزمات التي ترتبت عليه، 
ال�سل�كيات  بع�ض  بالطبع  ومنها 

الجتماعية.
وي��ع��ت��ق��د م���دي���ر امل��ع��ه��د ال���ط��ن��ي 
املعدية،  والأم���را����ض  للح�سا�سية 
هذه  بني  من  اأن  فاوت�سي  اأنط�ين 
لالأبد،  تتغر  قد  التي  ال�سل�كيات 

امل�سافحة بالأيدي.
"ل اأعتقد اأننا يجب  وقال فاوت�سي 
م�سرا  اأخرى"،  م��رة  نت�سافح  اأن 
اجلديد  ك���رون��ا  ف��رو���ض  اأن  اإىل 
امل�سافحة  نهاية  يف  �سببا  �سيك�ن 

كما نعرفها.
اأح��د  يعد  ال��ذي  فاوت�سي،  واأ���س��ار 
كبار اخلرباء يف مكافحة فايرو�ض 
ال����لي���ات  ك�����رون����ا اجل���دي���د يف 
املتحدة، يف ت�سريح ل�سحيفة وول 
�سرتيت ج�رنال، الثالثاء، اإىل اأنه 
عندما تبداأ البالد يف تخفيف قي�د 

بع�ض  تتغر  اأن  ي��ج��ب  الإغ�����الق، 
جملة  نقلت  ح�سبما  ال�سل�كيات، 

"تامي" الأمركية.
�ستبدو  كيف  متحدثاعن  واأو���س��ح 
ع��ل��ي��ه احل���ي���اة ب��ع��د ع��ه��د ك���رون��ا 
احل��ي��اة  ت���ب���داأ  "عندما  اجل���دي���د: 
تدريجيا،  طبيعتها  اإىل  ب��ال��ع���دة 
ف���اإن���ك ل���ن ت��ق��ف��ز ع��ل��ى ق��دم��ي��ك. بل 
زال  ما  التي  الأ�سياء  عن  تت�ساءل 
طبيعي،  ب�سكل  بها  القيام  باإمكانك 
ال�سرورية  الأ�سياء  هذه  بني  ومن 
بالتاأكيد غ�سل اليدين بالإ�سافة اإىل 

عدم م�سافحة اأحد اأبدا بيديك".
و�سدد فاوت�سي على ذلك بالق�ل "ل 
اأن  يجب  اأننا  الإط��الق  على  اأعتقد 
نت�سافح بالأيدي ثانية، وللحقيقة، 
لل�قاية من  ج��ي��دا  ي��ك���ن  ل��ن  ف��ه��ذا 
فح�سب،  اجلديد  ك�رونا  فرو�ض 
من  احل��د  يف  اأي�����س��ا  �سي�ساهم  ب��ل 
ب�سكل  بالإنفل�نزا  الإ�سابة  حالت 

كبر يف هذا البلد".

ظه�ر  ب��ني  الفا�سلة  الأ�سهر  ه��ذه  خ��الل 
العام  اإىل وباء، �سهد  الفرو�ض وحتّ�له 
مل  التي  الغريبة  اجل��رائ��م  م��ن  جمم�عة 
فدفع  اآخ����ر،  زم���ن  اأي  ل��رتت��ك��ب يف  ت��ك��ن 
بينما  �سخمة،  مالية  غرامات  كثرون 

دخل اآخرون ال�سجن.
 21 يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال�سرطة  ق��ال��ت 
اآذار، اإنها عرثت على كمية من حمارم 

احلّمام 
�سيارة  يف  الأي��دي  غ�سل  ومنتجات 
�سمال  اإ�سك�ض  مبقاطعة  م�سروقة، 
النق�ض  ظ��ل  يف  وذل��ك  ل��ن��دن،  �سرق 
ب�سبب  امل��ن��ت��ج��ات؛  ه���ذه  احل���اد يف 
ح��ال��ة ال��ت��ه��اف��ت ع��ل��ى ���س��رائ��ه��ا بظل 

واألقت  اجلديد.  ك�رونا  فرو�ض  تف�سي 
ال�����س��رط��ة ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى ث��الث��ة رج���ال، 
من  ال��ع�����س��رات  نهب  تهمة  لهم  ووج��ه��ت 

الأي��دي،  ومطهر  الت�اليت  ورق  عب�ات 
مع  امل��ن��ال  �سعبة  اأ�سبحت  �سلع  وه��ي 

تهافت الربيطانيني على تخزينها.

�سيدة  قتلت  امل��ا���س��ي،  اآذار  �سهر  نهاية 
�سيدة  عامااً(   32( ل�ندي  كا�سندرا  تدعى 
م�سنة ا�سمها جايني مار�سال )86 عامااً(، 
ووده�ل  م�ست�سفى  داخل  دفعتها  بعدما 

لالأمرا�ض النف�سية يف ني�ي�رك.
وكانت مار�سال، التي تعاين من اخلرف، 
تتج�ل داخل امل�ست�سفى، وفقدت ت�ازنها، 
فاأم�سكت بعم�د معدين علقت عليه اأدوية 
خا�سة باملري�سة كا�سندرا ل�ندي، وه� ما 
دفع هذه الأخرة اإىل رميها اأر�سااً حر�سااً 
امل�سافة  واح����رتام  الخ��ت��الط  ع��دم  على 
ك�رونا،  فرو�ض  انتقال  لعدم  املطل�بة 
"ني�ي�رك تاميز". قالت  وفق ما ن�سرت 
األقت  اإنها  �سرطة بلدة هان�فر الأمركية 

عمدااً  بال�سعال  قامت  �سّيدة  على  القب�ض 
ف�ق اأطعمة يف حمل للبقالة. وقد ت�اجه 
اعُترب  ما  ب�سبب  جنائية  اتهامات  امل��راأة 
ك�رونا  ف��رو���ض  ن�سر  اإىل  ع��م��دااً  �سعيااً 
التي  الفرو�سات  من  اأو غره  امل�ستجّد، 

تنتقل بال�سعال واللعاب.
األقت ال�سرطة القب�ض يف عدد من الدول، 
على  املتحدة،  وال�ليات  اأ�سرتاليا  بينها 
على  الب�سق  بتهمة  �سخ�ض،  م��ن  اأك���رث 
املجال  يف  العاملني  اأو  ال�سرطة  رج��ال 
فل�ريدا،  ففي  وامل�ست�سفيات.  ال�سحي 
ج�مي�هان  ج�زيف  يدعى  �ساب  �سجن 
بعد ب�سقه على ع�سكري وعلى ممر�سة، 

مهددااً بنقل املر�ض اإليهما. 

هل ينهي فريو�ص كورونا عهد 
امل�سافحة؟

يف ال�سابع والع�سرين من 
ال�سهر املا�سي، واحتفاء 

بيوم امل�سرح العاملي، اأعلن 
مهرجانا "اجلنوب" يف م�سر، 

و"ربيع الوفاء" يف تون�ص 
اإطالق الدورة الأوىل 

من مهرجان "اأون لين"، 
ت�سّمنت اإىل جانب العرو�ص 

ندوة وور�سات تدريبية، 
يف حماولة ملواجهة جائحة 
كورونا التي ت�سّببت باإلغاء 

جميع مهرجانات الفن 
الرابع عربيًا وعامليًا خالل 

الفرتة احلالية.
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