
 بغداد / حيدر مدلول  

اأك���د م���درب فري���ق �ش���باب الع���راق لكرة 
الق���دم اأحمد عبد الله فعل تعافيه التام من 
فايرو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد 19-( الذي اأ�شيب 
به يوم ال�شابع والع�شرين من �شهر اآذار املا�شي بعد 
اجتيازه الفحو�شات الطبية التي اأجريت له من قبل 
امل���اكات الطبية التي اأظهرت فيه���ا املَ�ْشَحة الأخرية 
باأنها �شلبية واإنهائه ف���رة احلجر ال�شحي املحّددة 
م���ن قب���ل وزارة ال�شح���ة. وق���ال فع���ل يف حدي���ث 
خ����سّ به )املدى( :اإن مدي���ر م�شت�شفى الفرات العام 
د.حمم���د اإبراهي���م يا�ش���ن اأت�شل به واأخ���رين اإنه 
يتوّج���ب علّي املغ���ادرة اىل منزيل متمني���ًا يل دوام 

ال�شح���ة والتوفيق يف عملي التدريبي خال الفرة 
املقبل���ة من خال اإ�شرايف على فري���ق �شباب العراق 
لكرة القدم لكرة القدم الذي يلعب يف دوري الدرجة 
الأوىل ملنطق���ة بغ���داد للع���ام الثاين عل���ى التوايل ، 
حي���ث �شاأعمل مع ماكي امل�شاعد على اإعداد برنامج 
فني �شيتوىّل جميع الاعبن على تطبيقه يف بيوتهم 
يف اإط���ار التح�شريات قبيل انطاق املناف�شات التي 
مل جتِر قرعته نتيجة لقرار تاأجيل موعد �شحبها اىل 
اإ�شعار اآخر من قبل جلنة امل�شابقات يف احتاد الكرة 
عل���ى تعليق الن�شطة الريا�شي���ة وتعليق الدوريات 
فيه���ا اعتب���ارًا من يوم احل���ادي ع�شر م���ن �شهر اآذار 

املا�شي.
 التفا�صيل �ص5

 ترجمة/حامد اأحمد

مل�شوؤول���ن  ا�شتن���ادا 
ف���اأن  اأم���ريكان، 
منظوم���ات دف���اع ج���وي جديدة 
دخل���ت مرحل���ة الت�شغيل وتقوم 
اأمريكي���ة  ق���وات  بحماي���ة  الآن 
وحلفائها يف قواعد ع�شكرية يف 
الع���راق تعر�شت خ���ال الأ�شهر 
الأخرية لهجمات �شاروخية من 

قبل جماميع م�شلحة .
ونقل���ت وكال���ة ا�شو�شييتدبر�س 
م�شوؤول���ن  ع���ن  الأمريكي���ة 
اأم���ريكان، رف�ش���وا الك�ش���ف عن 
ا�شمائهم، اإن راجمات �شواريخ 
اأخرين  باتري���وت ومنظومتن 
امل���دى  ق�ش���رية  ل�شواري���خ 

با�ش���رت بالعم���ل الآن يف قاعدة 
الأ�ش���د اجلوي���ة وكذل���ك قاع���دة 
اإقلي���م  عا�شم���ة  يف  ع�شكري���ة 
كرد�شت���ان اأربي���ل، م�شريين اىل 
ل�شواري���خ  دف���اع  منظوم���ة  اأن 
ق�ش���رية املدى قد ن�شب���ت اأي�شًا 
وكان  التاج���ي.  مع�شك���ر  يف 
اجلي����س المريك���ي وعلى مدى 
الأ�شه���ر القليل���ة املا�شي���ة يقوم 
بنق���ل هذه املنظوم���ات الدفاعية 
الع���راق،  اىل  تدريج���ي  ب�ش���كل 
وذلك لتوف���ري مزيد من احلماية 
لقوات���ه التي تعر�ش���ت ل�شل�شلة 
�شاروخي���ة  بقذائ���ف  هجم���ات 

وكاتيو�شا .
وق���د طرح���ت ت�ش���اوؤلت ح���ول 
دف���اع  منظوم���ات  اىل  الفتق���ار 

ج���وي يف القواع���د بع���د ف���رة 
وجيزة من اإطاق اإيران هجومًا 
كثيف���ًا م���ن �شواري���خ بال�شتي���ة 
عل���ى ق���وات اأمريكي���ة يف قاعدة 
ال�ش���د يف �شهر كان���ون الثاين. 
ولك���ن ذل���ك ا�شتغ���رق وقت���ًا من 
مفاو�ش���ات متوا�شل���ة م���ع قادة 
املنظوم���ات  جلل���ب  عراقي���ن 
داخ���ل العراق وحتدي���د مناطق 

ن�شبها .
منظوم���ات الدف���اع اجلوي هذه 
الت�شغي���ل  مرحل���ة  دخل���ت  ق���د 
الآن، وذل���ك و�ش���ط حتذي���ر من 
اأن  م���ن  اأم���ريكان  م�شوؤول���ون 
امل�شلح���ة  املجامي���ع  تهدي���دات 

ماتزال قائمة .
 التفا�صيل �ص3 

 بغداد / املدى

لي���زال اخل���وف ي�شيطر على 
تف�ش���ي  ب�شب���ب  الكثريي���ن 
فايرو����س كورونا بالرغم م���ن قلة اأعداد 
امل�شاب���ن يف اليوم���ن املا�شين مقارنة 
بالأي���ام ال�شابق���ة. ورمبا اأك���ر ما ي�شغل 
بال املواطن ه���و اإمكانية وزارة ال�شحة 
على ا�شتيعاب اأعداد امل�شابن لو ازدادت 
الن�شب���ة يف الأيام املقبلة. وزارة ال�شحة 
يف اأك���ر من م���ّرة اأك���دت اأنه���ا م�شيطرة 
عل���ى الو�ش���ع �ش���واء يف تق���دمي العاج 

للم�شابن اأو توفري اأماكن حجر لهم.
وخرجت وثائق قبل مدة لي�شت بالطويلة 
تتحدث عن خماطبات بن وزارة ال�شحة 
وفن���ادق معروف���ة يف العا�شم���ة بغ���داد 
بغي���ة تاأجريه���ا لغر�س و�ش���ع امل�شابن 
بفايرو����س كورونا فيها. ه���ذا الأمر نفته 
وزارة ال�شح���ة واأك���دت ع���دم تعاقده���ا 
م���ع اأي فن���دق واإنه���ا ق���ادرة عل���ى و�شع 
امل�شاب���ن بالفايرو����س يف امل�شت�شفيات 
املتوف���رة. وقال املتح���دث با�شم الوزارة 
�شيف البدر ل�)املدى( اإن "وزارة ال�شحة 
توؤك���د نفيها القاطع حول م���ا انت�شر عر 
مواقع التوا�شل الجتماعي عن تعاقدها 
بغ���داد  يف  فن���ادق  لأي  ا�شتئجاره���ا  او 

ل�شتخدامها للحجر ال�شحي" .
 التفا�صيل �ص4

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / املدى

اأم����س  ال�شح���ة،  وزارة  اأعلن���ت 
جدي���دة  اإ�شاب���ة   39 ت�شجي���ل  ال�شب���ت، 
وحالتي وف���اة بفريو�س كورونا خال 24 

�شاعة.
وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان تلق���ت )املدى( 
ن�شخة من���ه اإن "١٧3١ منوذجًا مت فح�شه 
يف كاف���ة املخترات املخت�ش���ة يف العراق 
خ���ال 24 �شاع���ة املا�شي���ة، وبذل���ك يكون 
املجم���وع الكل���ي للنم���اذج املفحو�شة منذ 

بداية الأزمة: 33٨٨9".
واأ�شاف���ت اأن "عدد الإ�شابات التي �شجلت 

يف خمتراتن���ا له���ذا الي���وم: 39 اإ�شاب���ة 
 ،٨ بغداد/الر�شاف���ة  كالت���ايل:  موزع���ة 
بغ���داد/ الكرخ ١، مدين���ة الطب 3، النجف 
 ،2 كرب���اء   ،١ ال�شليماني���ة   ،2 الأ�ش���رف 
الب�ش���رة 9، وا�ش���ط 3، املثن���ى 2، ذي قار 
اأن  ال���وزارة  3، كرك���وك ٥". واأو�شح���ت 
"الوفيات حالتن )حالة واحدة يف بغداد 
/ الك���رخ وحال���ة يف ال�شليماني���ة(، فيم���ا 

�شجلت٥١ حالة �شفاء".
وبلغ جمموع الإ�شابات ١3١٨، والوفيات 
٧2، فيم���ا كان جمم���وع ح���الت ال�شف���اء: 

.٦٠١
واأكدت وزارة ال�شحة "ا�شتمرار ا�شتنفار 

كافة موؤ�ش�شاتها وماكاتها املختلفة لتقدمي 
اخلدمات ال�شحي���ة لكاف���ة املواطنن، كما 
توؤكد على �ش���رورة التعاون مع منت�شبيها 

واللتزام بتوجيهاتهم".
وتابعت اأن "منظمة ال�شحة العاملية حثت 
على عدم رفع الإجراءات الرامية اإىل اإبطاء 
انت�شار وباء فايرو�س كورونا قبل الأوان، 
واأكدت اأنه ل توجد تو�شيات �شاملة للدول 
واملناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات 
الرامي���ة اإىل اإبط���اء انت�ش���ار الفايرو����س، 
واأن اأح���د اأه���م اجلوانب هو ع���دم التخلي 
عن الإجراءات قب���ل الأوان حتى ل حتدث 

انتكا�شة جمددًا".

ويف �شياق مت�ش���ل، اأعلن مدير عام �شلطة 
جا�ش���م،  يحي���ى  دري���د  امل���دين  الط���ريان 
ا�شتئن���اف الرح���ات ال�شتثنائي���ة، وفتح 
الأجواء واملطارات العراقية ب�شكل جزئي.  
وقال جا�شم اإنه "مت اإيقاف تعليق الرحات 
ال�شتثنائية عر فت���ح الأجواء واملطارات 
العراقية لغر����س عودة مواطنينا العالقن 
يف اخل���ارج اإىل الباد، ا�شتن���ادًا لقرارات 
اللجن���ة العليا لل�شحة وال�شامة الوطنية، 
ووفق تو�شي���ات وزارة ال�شحة يف �شوء 
اآلي���ة التعامل م���ع العائدي���ن للوطن خال 

فرة تف�شي كورونا".
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

�صلطة الطريان تعلن فتح االأجواء وا�صتئناف الرحالت اال�صتثنائية

ف�صائل احل�صد توكل مهمة ح�صر ال�صالح واإنهاء "الف�صائل الطفولية" اإىل املكلف 

ك���ورون���ا  ب��ف��اي��رو���س  اإ����ص���اب���ة   39 ت�����ص��ج��ي��ل  ال�����ص��ح��ة: 

منظومة باتريوت وC-RAM تبداأ بحماية 
الأجواء يف 3 قواعد عراقية

القوى ال�صيعية تاأمل جناح الكاظمي مبا ف�صل فيه عبد املهدي 

 بغداد/املدى

ب����داأ رئي�س جمل�����س ال����وزراء املكلف 
جولت����ه  اأوىل  الكاظم����ي  م�شطف����ى 
بلق����اء  اجلمع����ة  اأم�����س  اأول  ظه����ر  التفاو�شي����ة 
م����ع روؤ�شاء وقي����ادات الكت����ل ال�شيعي����ة، خل�س 
اإىل اتف����اق يق�ش����ي باختي����ار كابينت����ه الوزارية 
بالت�ش����اور م����ع كل الكت����ل واملكون����ات ل�شم����ان 
متريره����ا يف جمل�����س الن����واب �شم����ن املواعيد 

والتوقيتات الد�شتورية.

و�شيعتم����د الكاظمي على فريق تفاو�شي يتوىل 
مهم����ة "فل����رة" تر�شيح����ات الكت����ل ال�شيا�شي����ة 
متهيدًا لختيار املر�شح الكفوء والنزيه لإدراجه 
يف القائمة احلكومي����ة املقرحة التي يتوقع اأن 

يقدمها للرملان يف غ�شون ثاثة اأ�شابيع.
ويقول خمت����ار املو�شوي النائب عن كتلة الفتح 
الرملاني����ة يف ت�شري����ح ل�)امل����دى( اإن "رئي�����س 
جمل�����س الوزراء املكلف م�شطف����ى الكاظمي بداأ 
جولته التفاو�شية ب�شاأن ت�شكيل حكومته ظهر 
يوم اجلمع����ة بالجتماع مع الق����وى ال�شيعية"، 

مبين����ا اأن "الجتم����اع خلُ�����س اإىل اتفاق يق�شي 
بت�ش����اور الرئي�س املكل����ف مع الكت����ل ال�شيا�شية 

لإختيار الكابينة الوزارية".
�شال����ح،  بره����م  اجلمهوري����ة  رئي�����س  وكل����ف 
اخلمي�����س، رئي�����س جه����از املخاب����رات م�شطفى 
الكاظم����ي بت�شكي����ل احلكوم����ة اجلدي����دة للفرة 
املقبل����ة، بعد اعتذار رئي�����س كتلة ائتاف الن�شر 
عدن����ان ال����زريف وان�شحاب����ه م����ن مهم����ة ت�شكيل 
احلكوم����ة خلف����ًا للم�شتقي����ل عادل عب����د املهدي. 
وي�شي����ف املو�ش����وي اأن "الكت����ل ال�شيا�شي����ة مل 

متنح الكاظمي تفوي�شًا كامًا يف عملية اختيار 
حكومته اجلدي����دة"، لفت����ًا اإىل اأن اجتماعه مع 
"القوى ال�شيعية ركز اأي�شًا على حتديد مواعيد 
تقدمي كابينته الوزارية اىل الرملان". وبح�شب 
الد�شتور فاإن اأمام رئي�س احلكومة املكلف فرة 
�شهر بداأت من ي����وم التا�شع من ني�شان اجلاري 
وت�شتم����ر حتى التا�شع من �شه����ر اأيار املقبل من 
اأج����ل تقدمي قائمته الوزاري����ة املقرحة للرملان 
مع برناجمه احلكومي ملنحها الثقة اأو رف�شها.

ويعل����ق النائب عن حمافظة نين����وى عن الأنباء 

الت����ي اأ�شارت اإىل اأن القائم����ة الوزارية للرئي�س 
�شح����ة  "ل  بالق����ول  وكامل����ة  جاه����زة  املكل����ف 
له����ذه املعلوم����ات املتداول����ة يف بع�����س املواق����ع 
الإخباري����ة"، مت�شائ����ًا "كي����ف مت اختي����ار هذه 
القائم����ة ومو�ش����وع التكلي����ف مل مي����ر  عليها اإل 

�شاعات حمدودة؟".
وتداولت مواقع التوا�شل الجتماعي قائمة من 
املر�شحن للكابينة الوزارية والهيئات امل�شتقلة 
من بينهم وزراء يف احلكومة امل�شتقيلة ونواب 
حالن و�شابقن، ووزراء �شابقن، و�شخ�شيات 

حزبي����ة، ادعت اأنه����ا القائم����ة املقرحة حلكومة 
الكاظمي.

ويوؤك����د ع�ش����و جلن����ة العاق����ات اخلارجية يف 
جمل�����س النواب اأن "اغلب ال����وزراء يف حكومة 
عبدامله����دي اأج����روا ات�ش����الت وم�ش����اورات مع 
روؤ�ش����اء الكتل ال�شيا�شية لاتفاق على تدويرهم 
يف حكومة الكاظمي"، لفت����ًا اإىل اأن "املعطيات 
الأولي����ة ل ت�شري على وجود ني����ة لتدويرهم يف 

احلكومة املقبلة".
 التفا�صيل �ص3 

�صيتوىل ت�صفية املر�صحني للكابينة الوزارية 
الكاظمي يختار فريقه ويبا�صر بجولت التفاو�س مع الكتل ال�صيا�صية

حظر التجوال مل يوؤثر على مركبات البقالة  .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد/ املدى 

�شّلط تكليف رئي�س جهاز املخابرات 
م�شطفى الكاظمي بت�شكيل احلكومة 
اجلدي���دة، ال�ش���وء عل���ى ال�ش���راع اخلفي بن 
بع����س الف�شائ���ل امل�شلح���ة الذي ب���داأ يت�شاعد 
عقب مقتل نائب رئي�س هيئة احل�شد اأبو مهدي 
املهند�س، واجلرنال الإيراين قا�شم �شليماين.

مبك���رًا رفع���ت بع����س الف�شائ���ل، املدعومة من 
طه���ران، �شعار "النتقام" ملقت���ل اأبرز قادة تلك 

املجامي���ع يف حادث املطار مطلع العام احلايل، 
ملنع و�ش���ول الكاظمي اىل �ش���دة احلكم، بينما 

�شركاوؤهم م�شوا بالجتاه املعاك�س.
يق���ول ح�شن فدعم، وهو قائ���د احل�شد ال�شعبي 
يف باب���ل، قبل اأن ي�شغل معقدًا يف الرملان بعد 
انتخاب���ات 2٠١٨، قب���ل اأيام، اإن���ه "مل يح�شل 

اأحد على دعم مثلما ح�شل عليه الكاظمي".
واختري الكاظمي بعدما عادت اللجنة ال�شباعية 
الوطن���ي  التحال���ف  م���ن  اجلدي���دة  )الن�شخ���ة 
ال�شيع���ي( اىل مللم���ة �شتاته���ا، عق���ب ف�شلها يف 

اختيار بديل للمكلف ال�شابق حممد عاوي.
وي�شي���ف فدعم وه���و نائب عن تي���ار احلكمة، 
الذي يتزعمه عمار احلكيم اأحد مهند�شي عملية 
ا�شتبدال الزريف بالكاظمي، يف لقاء متلفز على 
القن���اة الر�شمية "الكاظم���ي اأول رئي�س وزراء 

يختاره العراقيون منذ الع�شر العبا�شي".
وظه���ر يف حلظ���ة تكلي���ف الكاظم���ي، زعامات 
اخل���ط الأول، مث���ل رئي�س تي���ار احلكمة عمار 
حي���در  الن�ش���ر  ائت���اف  ورئي����س  احلكي���م، 
العبادي، وزعيم حتالف الفتح هادي العامري، 

الذي ابتعد عن الظهور منذ "حادثة املطار".
اإن  الكاظم���ي،  تكلي���ف  بع���د  العام���ري،  وق���ال 
طبيعتها  اإىل  ع���ادت  الد�شتوري���ة  "ال�شياق���ات 
واأن الكتل���ة الأك���ر اأخ���ذت ا�شتحقاقه���ا"، يف 
اإ�ش���ارة اىل اتهامات �شابقة لرئي�س اجلمهورية 
ب�"تخط���ي الكتل���ة الأك���ر" عند تكلي���ف عدنان 
ال���زريف. واأ�ش���اف العام���ري "�شندع���م رئي�س 
ال���وزراء املكل���ف م�شطف���ى الكاظم���ي مبهم���ة 

ت�شكيل احلكومة اجلديدة".
 التفا�صيل �ص2 

�صوي�صري يلغي 5
رغبة عالء مهاوي 
باالحتراف في م�صر
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الغ�صبان: ح�صة العراق من 
تخفي�س اإنتاج النفط جتاوزت 

املليون برميل

ال�صحة تنفي التعاقد 
مع اأي فندق حلجر 

امل�صابني ب�كورونا

6 ح�صن احمد يكتب: التعليم عن ُبعد 6
في زمن الكورونا: مميزات وتحديات 

محمد الربيعي  يكتب: هل من نهاية 
�صعيدة لق�صة اإنتاج لقاح الكورونا؟

ن�صخة اإلكترونية

رفعة الجادرجي..  
وداع�����ًا!

تفا�صيل مو�صعة عن الراحل �ص7 

 بغداد/ املدى

ك�شف وزي����ر النفط ثامر الغ�شبان، اأم�����س ال�شبت عن اأبرز 
تفا�شيل التف����اق الذي تو�شل اإليه الجتماع الطارئ لدول 
منظم����ة "اأوبك" املنتجة للنفط والدول املتحالفة معها ملعاجلة تهاوي 
الأ�شواق. وقال الغ�شبان اإن "التفاق ت�شمن تخفي�شًا لاإنتاج بواقع 
١٠ ماين برميل يوميًا، ابتداًء من ١ من اآيار املقبل ملدة �شهرين، يليه 
تخفي�����س بواقع ٨ ماين برميل يوميًا مل����دة �شتة اأ�شهر، ثم تخفي�س 
ثالث طيلة �شنة 2٠2١ والأ�شهر الأربعة الأوىل ل�شنة 2٠22 بواقع ٦ 
ماين برميل". وقال مراقب����ون اإن ح�شة العراق من تخفي�س اإنتاج 

النفط بعد اتفاق اوبك+ هي: 
املرحل����ة الوىل: ملدة �شهرين "اأيار وحزي����ران" يتم تخفي�س ١.٠٦١ 

مليون برميل يوميًا .
املرحلة الثانية: تبداأ من متوز وتنتهي لنهاية العام ويبلغ التخفي�س 

٨49 األف برميل يوميًا.
املرحل����ة الثالث����ة: تب����داأ من العام املقب����ل وحتى ني�ش����ان 2٠22 ويبلغ 

التخفي�س ٦3٧ الف برميل يوميًا.
واأك����د وزي����ر النفط اأن "جن����اح التفاق ال����ذي يهدف لإع����ادة التوازن 
والتواف����ق لأ�ش����واق النف����ط العاملي����ة، يكم����ن يف مدى تع����اون الدول 
املنتجة من خارج اأوبك واأوبك+ يف احلفاظ على ا�شتقرار الأ�شواق، 
كم����ا اأن انتعا�����س الأ�شواق مره����ون اأي�شًا مبدى ال�شيط����رة والق�شاء 

على وباء كورونا". 
 التفا�صيل �ص2 

اأحمد فعل: كورونا قّربني من رونالدو ومي�صي



 بغداد/ املدى 

�س���ّلط تكلي���ف رئي����س جه���از املخابرات 
م�س���طفى الكاظم���ي بت�س���كيل احلكومة 
اجلدي���دة، ال�سوء عل���ى ال�سراع اخلفي 
بني بع����س الف�سائل امل�سلح���ة الذي بداأ 
يت�ساع���د عق���ب مقتل نائ���ب رئي�س هيئة 
احل�س���د اأبو مه���دي املهند�س، واجلرنال 

الإيراين قا�سم �سليماين.
مبكرًا رفعت بع����س الف�سائل، املدعومة 
من طهران، �سع���ار "النتقام" ملقتل اأبرز 
قادة تلك املجاميع يف حادث املطار مطلع 
الع���ام احلايل، ملنع و�سول الكاظمي اىل 
�س���دة احلك���م، بينم���ا �سركاوؤه���م م�سوا 

بالجتاه املعاك�س.
يق���ول ح�س���ن فدع���م، وهو قائ���د احل�سد 
ال�سعب���ي يف بابل، قب���ل اأن ي�سغل معقدًا 
يف الربمل���ان بعد انتخاب���ات 2018، قبل 
اأيام، اإنه "مل يح�سل احد على دعم مثلما 

ح�سل عليه الكاظمي".
واخت���ر الكاظم���ي بعدما ع���ادت اللجنة 
م���ن  اجلدي���دة  )الن�سخ���ة  ال�سباعي���ة 
التحال���ف الوطن���ي ال�سيع���ي( اىل مللم���ة 
�ستاته���ا، عق���ب ف�سلها يف اختي���ار بديل 

للمكلف ال�سابق حممد عالوي.
وي�سي���ف فدع���م وه���و نائ���ب ع���ن تي���ار 
احلكم���ة، ال���ذي يتزعم���ه عم���ار احلكي���م 
اأح���د مهند�س���ي عملية ا�ستب���دال الزريف 
بالكاظم���ي، يف لق���اء متلف���ز عل���ى القناة 
رئي����س  اأول  "الكاظم���ي  الر�سمي���ة 
وزراء يخت���اره العراقيون من���ذ الع�سر 

العبا�سي".
الكاظم���ي،  تكلي���ف  حلظ���ة  يف  وظه���ر 
زعامات اخل���ط الأول، مث���ل رئي�س تيار 
احلكم���ة عمار احلكي���م، ورئي�س ائتالف 
الن�س���ر حي���در العب���ادي، وزعيم حتالف 
الفت���ح ه���ادي العامري، ال���ذي ابتعد عن 

الظهور منذ "حادثة املطار".
وق���ال العامري، بع���د تكلي���ف الكاظمي، 

"ال�سياق���ات الد�ستوري���ة ع���ادت اإىل  اإن 
اأخ���ذت  الأك���رب  الكتل���ة  واأن  طبيعته���ا 
ا�ستحقاقه���ا"، يف اإ�س���ارة اىل اتهام���ات 
�سابق���ة لرئي����س اجلمهوري���ة ب�"تخط���ي 
عدن���ان  تكلي���ف  عن���د  الأك���رب"  الكتل���ة 

الزريف.
رئي����س  "�سندع���م  العام���ري  واأ�س���اف 
الوزراء املكلف م�سطفى الكاظمي مبهمة 

ت�سكيل احلكومة اجلديدة".
بره���م  اجلمهوري���ة  رئي����س  وكّل���ف 
رئي����س  املا�س���ي،  اخلمي����س  �سال���ح، 
جه���از املخاب���رات م�سطف���ى الكاظم���ي، 
وه���و راب���ع مكل���ف يف غ�س���ون عامني، 
بت�سكي���ل احلكومة اجلدي���دة، وذلك بعد 
وق���ت ق�سر م���ن اإع���الن املكل���ف عدنان 
الزريف ان�سحابه واعت���ذاره عن ت�سكيل 

احلكومة.
واعترب الزريف اعت���ذاره عن ال�ستمرار 
بالتكلي���ف م���رّده "احلف���اظ عل���ى وحدة 

العراق وم�ساحله العليا".
ف�سل الزريف بت�سكيل احلكومة جاء بعد 
تواف���ق قوى �سيعي���ة و�سّني���ة ف�سال عن 
اإقلي���م كرد�ست���ان على تر�سي���ح الكاظمي 

لت�سكيل احلكومة املقبلة.

واأعلن رئي�س اإقليم كرد�ستان نيجرفان 
العراقي���ة  الق���وى  وحتال���ف  ب���ارزاين 
بزعامة رئي�س الربملان حممد احللبو�سي 
وائتالف الوطنية بزعام���ة اإياد عالوي، 
الكاظم���ي  تاأييده���م  التكلي���ف،  ع�سي���ة 
خلالفة رئي�س احلكوم���ة امل�ستقيل عادل 

عبد املهدي.
ي���رى مراقبون، اإن اإف���راط بع�س القوى 

ال�سيعي���ة -التي كانت ترت���اب من و�سع 
الكاظم���ي بو�سفه مقرب م���ن وا�سنطن-  

بتاأييد املكلف اجلديد مرده �سبيني:
الأول اإنه���ا تري���د احلف���اظ عل���ى "وحدة 
ال�سيع���ة" ول���و ب�س���كل �س���وري، فيم���ا 
ت�سمي���ه ب�"الكتل���ة الك���رب"، واحتكارها 

ت�سمية رئي�س الوزراء.
والث���اين هو مواجه���ة بع����س الف�سائل 
امل�سلحة، املن�سقة حديثًا، والتي حتّولت 
اىل معرقل يف طريق الف�سائل التقليدية 

التي �ساركت يف احلكم منذ 2003.
يق���ول نعيم العب���ودي، وه���و قيادي يف 
قي����س  بزعام���ة  احل���ق،  اأه���ل  ع�سائ���ب 
"ل���ن  ال�سيعي���ة  الق���وى  اإن  اخلزعل���ي، 
تنقل���ب" عل���ى الكاظم���ي، يف اإ�سارة اىل 

التحول الذي جرى مع �سلفه الزريف.
واأ�س���اف العب���ودي يف ت�سري���ح متلفز: 
الكاظمي مقابل تكليفه ومل  "مل ي�سرتط 

يعرت�س اأحد عليه".

هل �سينتهي ال�سالح اخلارج 
عن ال�سرعية ؟

وتق���ول م�س���ادر مقرب���ة م���ن الف�سائل، 
الت���ي  ال�سيا�سي���ة  الق���وى  بع����س  اإن 
متل���ك ف�سائ���ل م�سلحة رف�س���ت التوقيع 
عل���ى تكلي���ف الكاظم���ي وخّول���ت نياب���ة 
عنه���ا العام���ري )رئي�س الفت���ح(، ب�سبب 

ا�ستمرار اخلالفات داخل تلك املجاميع.
ووع���د الكاظم���ي، يف اأول خطاب له بعد 
�ساعات م���ن تكليفه، ب�"ح�س���ر ال�سالح" 
ك���رره  كالم���ه  اأن  ورغ���م  الدول���ة،  بي���د 
املكلف���ان ال�سابقان )ع���الوي والرزيف(، 

اإل اأن له معنى اآخر هذه املرة.
وتق���ول امل�س���ادر العليم���ة، اإن املجاميع 
الكبرة يف احل�سد ال�سعبي، مثل منظمة 
ب���در والع�سائ���ب، ذاق���ت ذرعًا مب���ا بات 
ب�"املقاوم���ة الطفولي���ة"، وه���ي  يع���رف 
املجامي���ع الت���ي اأخ���ذت موقف���ا مغاي���رًا 
ع���ن الجماع ال�سيعي، بع���د حادثة مقتل 

املهند�س.
وا�ستمرت كتائب حزب الله، يف معار�سة 
الكاظم���ي، واعتربت القب���ول ب�سخ�سية 
املكل���ف،  اىل  اإ�س���ارة  يف  "م�سبوه���ة"، 
هو تفريط بحق���وق ال�سعب وت�سحياته 

وخيانة لتاريخ العراق.
وهاجم الف�سيل املح�س���وب على احل�سد 
ال�سعبي الق���وى ال�سيعي���ة. واأ�ساف يف 
بيان بعد تكليف الكاظمي: "كان الأحرى 
ج���ادًا  موقف���ًا  تتخ���ذ  اأن  الق���وى  به���ذه 
و�سادق���ًا للعم���ل عل���ى تكلي���ف �سخ�سية 

وطنية خمل�سة".
وو�سفت الكتائ���ب ما حدث ب�"املوؤامرة" 
و"اإع���الن ح���رب عل���ى ال�سع���ب"، داعية 
هذا  اأبناء  م���ن  والوطنيني  "املخل�س���ني 
البلد اأن ياأخ���ذوا دورهم املعهود برف�س 

هذه ال�سفقة".
وا�سطر جهاز املخاب���رات، قبل اأ�سابيع، 
ال���رد عل���ى اتهام���ات م���ن كتائ���ب ح���زب 
الل���ه، طالت رئي�س���ه م�سطف���ى الكاظمي 
بامل�ساعدة يف اغتي���ال قائد فيلق القد�س 
اليراين ال�سابق قا�سم �سليماين ونائب 
رئي�س هيئة احل�سد ال�سعبي ال�سابق اأبو 
مهدي املهند�س. وقال اجلهاز اإن الكتائب 
ج���زء من هيئ���ة احل�سد التابع���ة لرئا�سة 
الوزراء، واإن واجباته "حتددها م�سالح 
العراق ل انفعالت واتهامات اخلارجني 

على القانون".
وكانت قيادات �سابقة يف احل�سد ال�سعبي 
قد ك�سفت ل�)املدى( قبل اأيام، عن حدوث 
ان�سقاقات وا�سعة بني الف�سائل، لأ�سباب 
مفا�س���ل  عل���ى  ولل�سيط���رة  �سيا�سي���ة 

اقت�سادية من بينها انتاج النفط.
وت���رى تل���ك امل�س���ادر، اأن ال�س���دام ب���ني 
الق���وى التقليدي���ة واملن�سقة، ق���د اأ�سبح 
و�سي���كًا، واإن "الكاظم���ي" �سينج���ح مبا 
ف�سل فيه �سلفه عادل عبد املهدي بتجريد 
ال�س���الح م���ن اجلماع���ات اخلارج���ة عن 

الدولة.
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رئي�س التحرير التنفيذي
علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

الق�ى ال�سيعية تاأمل نجاح 
المكلف الجديد بما ف�سل فيه 
عبد المهدي 

 ف�سائل �حل�سد توكل مهمة ح�سر �ل�سالح و�إنهاء
 "�لف�سائل �لطفولية" �إىل �لكاظمي

جنود اثناء 
التدريب ... 
ار�شيف

 بغداد/ المدى

ك�س���ف وزي���ر النف���ط ثام���ر الغ�سب���ان، اأم�س 
ال�سب���ت ع���ن اأب���رز تفا�سي���ل التف���اق ال���ذي 
تو�س���ل اإليه الجتماع الط���ارئ لدول منظمة 
"اأوب���ك" المنتجة للنف���ط والدول المتحالفة 

معها لمعالجة تهاوي الأ�سواق.
وقال الغ�سب���ان اإن "التفاق ت�سمن تخفي�سًا 
لالإنت���اج بواق���ع 10 ماليي���ن برمي���ل يوميًا، 
ابت���داًء من 1 م���ن اآيار المقبل لم���دة �سهرين، 
يليه تخفي�س بواق���ع 8 ماليين برميل يوميًا 
لمدة �ستة اأ�سهر، ثم تخفي�س ثالث طيلة �سنة 
2021 والأ�سه���ر الأربعة الأولى ل�سنة 2022 

بواقع 6 ماليين برميل".
وقال مراقبون اإن ح�سة العراق من تخفي�س 

اإنتاج النفط بعد اتفاق اوبك+ هي: 
المرحلة الولى

لمدة �سهرين "اأي���ار وحزيران" يتم تخفي�س 
1.061 مليون برميل يوميًا .

المرحلة الثانية
تب���داأ من تموز وتنته���ي لنهاية الع���ام ويبلغ 

التخفي�س 849 األف برميل يوميًا.
المرحلة الثالثة

تبداأ م���ن العام المقبل وحت���ى ني�سان 2022 
ويبلغ التخفي�س 637 الف برميل يوميًا.

واأك���د وزير النف���ط اأن "نج���اح التفاق الذي 
يه���دف لإع���ادة الت���وازن والتواف���ق لأ�سواق 
النفط العالمية، يكمن في مدى تعاون الدول 
المنتجة من خارج اأوبك واأوبك+ في الحفاظ 
عل���ى ا�ستق���رار الأ�س���واق، كم���ا اأن انتعا����س 
الأ�س���واق مره���ون اأي�س���ًا بم���دى ال�سيط���رة 

والق�ساء على وباء كورونا".
وبي���ن الغ�سبان، اأن "ال���دول المنتجة لجاأت 
ال���ى ه���ذا التف���اق عل���ى التخفي����س ل�سمان 
وخف����س  ال�س���وق،  ف���ي  ا�ستق���رار  ح���دوث 
الخزي���ن الكبي���ر ل���دى معظ���م ال���دول، الذي 
و�س���ل الى كمي���ات كبيرة ج���دًا"، م�سيرًا اإلى 
اأن "المجتمعي���ن اتفق���وا اأن يك���ون المقيا�س 
لتخفي����س النفط ح�س���ب ح�س����س الأع�ساء 
 ،2018 ع���ام  م���ن  العا�س���ر  ال�سه���ر  لإنت���اج 
وبموج���ب هذا ال�سهر يحت�س���ب التخفي�س"، 
مو�سحًا اأن "تخفي�س الع�سرة ماليين برميل 

م���ن اإنت���اج )اأوب���ك+( �سي�س���كل بح���دود 23 
بالمئ���ة من الكمي���ات، وعليه �ستلت���زم جميع 

الدول بهذا التخفي�س".
وك�س���ف الغ�سبان عن وج���ود "اإ�سكالية فنية 
تتعلق بالكميات التي اأنتجتها دولة المك�سيك 
ف���ي �سه���ر 10 م���ن الع���ام 2018 والت���ي تعد 
المقيا����س لتخفي�س ال���دول، مما حدا بها الى 
التري���ث بالتوقي���ع على التف���اق، وعليه قرر 
المجتمع���ون اأن يجعل���وا التف���اق مرهون���ًا 

بموافقة المك�سيك".
وتاب���ع اأن "اجتماع مجموعة الع�سرين ي�سم 
اأي�س���ا كاًل من رو�سيا والمك�سيك وال�سعودية 
وه���م اأع�ساء في���ه، واإن الآم���ال معقودة عليه 
ليتم التاأثير على المك�سيك واإقناعها للموافقة 
على مح�س���ر اجتماع )اأوب���ك+(، واإن تم ذلك 
فاإن دول )اأوبك( و)اأوب���ك+( �ستبا�سر ابتداء 
من يوم الثالثاء المقب���ل بعمليات التخفي�س 
لحل���ول عطل���ة عيد الف�س���ح، الذي ب���داأ اأم�س 
الجمعة وينتهي الثنين، اإذ ل تتم خالل هذه 

المنا�سبة عمليات بيع و�سراء للنفط". 
وكان يتوق���ع اأن تنته���ي جل�سة وزراء الطاقة 

ا�ست�سافته���ا  الت���ي  الع�سري���ن  لمجموع���ة 
الريا����س، اإل���ى التو�س���ل اإل���ى اتف���اق ب�سكل 
اأو�س���ع مع الدول غي���ر الأع�ساء في اأوبك بما 
في ذلك المك�سيك والوليات المتحدة وكندا.

وامتنع���ت المك�سي���ك ع���ن دعم التف���اق الذي 
�سدر بعد اإحدى ع�سرة �ساعة من المناق�سات 
عبر الدائرة المغلقة، والذي ن�س على خف�س 

في الإنتاج العالمي.
ويلقي هذا بظالله على الجهود لتعزيز اأ�سعار 
النفط، التي تراجع���ت لأدنى م�ستوياتها منذ 
نحو عقدين ب�سبب تف�س���ي فايرو�س كورونا 
الم�ستج���د، وح���رب الأ�سعار بي���ن ال�سعودية 

ورو�سيا التي هّزت الأ�سواق.
الأ�س���واق تخ�س���ى خالف���ات  كان���ت  وبينم���ا 
بي���ن الريا�س كب���رى دول اأوب���ك، ومو�سكو، 
عرقل���ت المك�سيك التف���اق، معتبرة اأن الجهد 
المطلوب منه���ا - اأي خف����س النتاج بمقدار 
400 األف برميل يوميا- مبالغ فيه بالمقارنة 
م���ع دول اأخ���رى، واقترح���ت خف�س���ًا بمقدار 

100 األف برميل.
ولف���ت وزير النف���ط اإلى اأن "الآم���ال معقودة 

اأي�س���ًا عل���ى عدد م���ن ال���دول خ���ارج )اأوبك( 
و)اأوب���ك+( ومنه���ا اأميركا وكن���دا والبرازيل 
والنروي���ج وغيرها م���ن ال���دول، لخف�س في 
انتاجها بمقدار خم�سة ماليين برميل يوميًا، 
فاإن حدث ذلك فاإن اإجمالي التخفي�س �سيكون 
15 مليون برميل يومي���ًا والذي من �ساأنه اأن 
الأ�س���واق  ف���ي  ا�ستق���رارًا وتوازن���ًا  يح���دث 

العالمية".
واأردف الغ�سب���ان اأن "الطل���ب عل���ى النف���ط 
�سي�سه���د تراجع���ًا كبي���رًا خ���الل ه���ذه ال�سنة 
بالدرجة الأ�سا�س ب�سبب تف�سي وباء كورونا 
وتعطل معظم حرك���ة القت�ساد"، منوهًا باأن 
"انتعا����س الأ�س���واق النفطية مرهون بمدى 
ومت���ى تنج���ح الجهود في احت���واء والق�ساء 

على هذا الفايرو�س".
و�س���دد الغ�سب���ان عل���ى اأن "المخاط���ر الت���ي 
ترافق هذا التفاق تتلخ�س في اأن التخفي�س 
يقت�سر فقط على دول )اأوبك( و)اأوبك+( التي 
اأقدمت على هذا الإجراء وهي فقط من تلتزم 
ب���ه ول يلتزم الآخرون ب���ه، وعليه �سي�ستفيد 
النف���ط ال�سخ���ري وغي���ره من ه���ذا الإجراء، 

علي���ه فاإن هذا الحل �سوف ل يكون م�ستدامًا، 
واإن الخط���ر الآخر يتمثل في ا�ستمرار تف�سي 
وباء كورون���ا في ال���دول ال�سناعية وغيرها 
وع���دم انح�س���اره فيها وال���ذي م���ن �ساأنه اأن 

يطيل مدى الأزمة".
وف���ي وق���ت لح���ق الجمع���ة، اأعل���ن رئي����س 
المك�سيك اأندري�س مانوي���ل لوبيز اأوبرادور 
اإن���ه تو�سل اإل���ى اتفاق مع نظي���ره الأميركي 
دونالد ترامب م�سيرًا الى اأن بالده �ستخف�س 
الإنت���اج بمق���دار 100 األ���ف برمي���ل يومي���ًا، 

م�سيًفا اأن ترامب هو الذي توا�سل معه.
و�سّرح لوبيز اأوبرادور اأّن ترامب وافق على 
خف����س الإنت���اج الأميركي بمق���دار 250 األف 

برميل يوميًا "كتعوي�س" عن المك�سيك.
ول���م ي�س���در اأي تعلي���ق ف���وري م���ن ترامب، 
ولي�س من الوا�سح اإن كانت اأوبك وحلفاوؤها 
وا�سنط���ن  بي���ن  التف���اق  عل���ى  �سيوافق���ون 

والمك�سيك.
ويوؤ�س���ر التفاق المطروح اإلى نهاية محتملة 
لحرب الأ�سعار بين رو�سيا والمملكة العربية 
ال�سعودي���ة اللتي���ن تحملت���ا الن�سي���ب الأكبر 
من تخفي�سات الإنت���اج اإذ اتفقتا على خف�س 
اإنتاجهم���ا بحوال���ي 8،5 ملي���ون برمي���ل في 

اليوم.
وق���ال وزي���ر الطاق���ة ال�سع���ودي الأمي���ر عبد 
العزي���ز ب���ن �سلم���ان ف���ي اجتم���اع مجموعة 
الع�سري���ن اإن "منظومة الطاقة العالمية بدءًا 
م���ن المنتجي���ن اإلى الم�ستهلكي���ن، في منطقة 
اإيج���اد  مجهول���ة وتتمث���ل م�سوؤوليتن���ا ف���ي 

طريق للم�سي قدمًا".
واأ�س���اف اأن "المملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة 
تحث جميع اأع�س���اء مجموعة الع�سرين، بما 
في ذل���ك المك�سي���ك، وكذلك ال���دول المدعوة، 
وا�ستثنائي���ة  منا�سب���ة  تدابي���ر  اتخ���اذ  اإل���ى 

لإ�سفاء ال�ستقرار على اأو�ساع ال�سوق".
كم���ا ح���ّث وزي���ر الطاق���ة الرو�س���ي األك�سندر 
نوف���اك وزراء مجموعة الع�سرين على العمل 

بروح "ال�سراكة والت�سامن".
ال���ى ذلك، ح���ًذر المي���ن العام لمنظم���ة اأوبك 
محمد باركين���دو من اأن طاق���ة تخزين الخام 
العالمي���ة �ست�ستنف���د قب���ل نهاية اأي���ار ب�سبب 

وفرة المعرو�س والنخفا�س في الطلب.

�لغ�سبان: ح�سة �لعر�ق من تخفي�ض �إنتاج �لنفط جتاوزت �ملليون برميل
قال اإن معالجة االأ�سعار تنتظر م�افقة المتحالفين مع اأوبك 

بغداد / املدى

اأعلن���ت القوات المنية، اأم����س ال�سبت، اإنهاء ال�سفح���ة الثانية من 
عمليات اأبطال الن�سر الثاني���ة بتطهر ال�سريط احلدودي املحاذي 

للحدود الأردنية واحلدود ال�سعودية.
وق���ال قائ���د عملي���ات الأنب���ار للح�س���د ال�سعب���ي قا�س���م م�سل���ح اإن 
"ال�سفحة الثانية من عمليات اأبطال الن�سر الثانية انتهت باعتقال 
12 �سخ�س���ًا م�ستبه���ًا ب���ه و�سيحال���ون للجه���ات املخت�س���ة كم���ا مت 
ال�ستحواذ عل���ى ت�سع قطع من ال�سالح اخلفيف وعجلة نوع كيا ل 

حتمل الأوراق الثبوتية".
واأ�س���اف قائد العمليات اإن "العملية �سهدت تطهر عدد من املناطق 
منها )زعيله – اتبل- نهيدين – ازمل حوران( اإ�سافة اىل ال�سريط 
احل���دودي املمتد م���ن طريبيل مرورًا باحل���دود الأردنية وال�سريط 

احلدودي ال�سعودي".
وانطلقت ق���وات احل�سد ال�سعب���ي واجلي����س العراقي،اأم�س الأول 
اجلمع���ة، بال�سفح���ة الثاني���ة م���ن عملي���ات اأبط���ال الن�س���ر الثانية 
باجت���اه ع���دد م���ن الأه���داف املر�سوم���ة اأبرزه���ا مت�سي���ط املناطق 

املحاذية للحدود الأردنية وال�سعودية.
ويف دياىل، اأكد مدير اإعالم حمور دياىل يف احل�سد ال�سعبي �سادق 
احل�سين���ي، اأن احل�سد تعقب 7 اأهداف لتنظيم داع�س الرهابي يف 

منطقتني داخل املحافظة.
وق���ال احل�سين���ي اإن "�سرتاتيجي���ة احل�سد ال�سعب���ي يف ا�ستنزاف 
ق���درات خالي���ا داع����س الإرهاب���ي م���ن خ���الل العملي���ات املباغت���ة 
والنوعي���ة م�ستمرة خا�سة مع بقاء حظ���ر التجوال ال�سامل يف كل 
مناط���ق دياىل"، مبينًا اأن "احل�س���د ال�سعبي يتعقب حاليًا 7 اأهداف 
مهم���ة لداع����س يف منطقت���ي حمرين ونف���ط خانة من خ���الل مفارز 

قتالية ذات كفاءة عالية".
واأ�س���اف اأن "عمليات التعق���ب جتري وفق معلوم���ات ا�ستخبارية 
دقيقة جدًا ل�سرب اأهم م�ساف���ات داع�س وتعقب قادته وم�سلحيه"، 
موؤك���دًا اأن "العملي���ات الأخرة للح�سد كانت فعال���ة جدًا يف اإحباط 

�سل�سلة هجمات كان التنظيم يف حلظاته الأخرة لإطالقها".
واأ�س���ار احل�سين���ي اىل اأن "منظومة ا�ستخب���ارات احل�سد ال�سعبي 
جنح���ت يف حتقي���ق خ���روق مهم���ة داخل خالي���ا خط���رة لداع�س 
وك�س���ف هوية قياداته بع�سه���م اأعتقل وقتل والبع����س الآخر رهن 
املط���اردة"، مو�سح���ًا اأن "نتائج عمليات التعق���ب �سيتم اإعالنها يف 

وقت لحق اأمام الراأي العام".

�لأنبار تنهي عملية 
ع�سكرية �سد د�ع�ض 

ودياىل تالحق 7 �أهد�ف 
للتنظيم



 ترجمة / حامد �أحمد

وكان الجي����ش الأميرك���ي وعل���ى 
م���دى ال�ضه���ر القليل���ة الما�ضي���ة 
المنظوم���ات  ه���ذه  بنق���ل  يق���وم 
الدفاعي���ة ب�ض���كل تدريج���ي ال���ى 
الع���راق، وذل���ك لتوفي���ر مزيد من 
الحماي���ة لقوات���ه الت���ي تعر�ضت 
بقذائ���ف  هجم���ات  ل�ضل�ضل���ة 

�ضاروخية وكاتيو�ضا .
ح���ول  ت�ض���اوؤلت  طرح���ت  وق���د 
دف���اع  منظوم���ات  ال���ى  الفتق���ار 
ج���وي ف���ي القواع���د بع���د فت���رة 
وجيزة من اإط���اق اإيران هجومًا 
كثيفًا م���ن �ضواريخ بال�ضتية على 
ق���وات اأميركية في قاع���دة الأ�ضد 
ف���ي �ضه���ر كان���ون الثان���ي. ولكن 
ذل���ك ا�ضتغرق وقتًا من مفاو�ضات 
عراقيي���ن  ق���ادة  م���ع  متوا�ضل���ة 
لجلب المنظوم���ات داخل العراق 

وتحديد مناطق ن�ضبها .
منظوم���ات الدف���اع الج���وي هذه 
ق���د دخلت مرحل���ة الت�ضغيل الآن، 
وذلك و�ضط تحذير من م�ضوؤولون 
تهدي���دات  اأن  م���ن  اأمي���ركان 

المجاميع الم�ضلحة ماتزال قائمة 
. رئي�ش هيئ���ة الأركان الم�ضتركة 
الجن���رال  الميرك���ي  للجي����ش 
م���ارك ميلي، قال ف���ي ت�ضريحات 
تل���ك  ب�ضب���ب  اإن���ه  الخمي����ش  ل���ه 
التهدي���دات، فاأن مئ���ات من جنود 
الفرق���ة 82 المحمول���ة ج���وًا، م���ا 

تزال تتواجد في العراق .
وق���ال اإن كتيب���ة واح���دة فقط من 
تل���ك الفرق���ة �ضم���ح له���ا بالع���ودة 
للولي���ات المتح���دة، م�ضي���رًا الى 
اأن "الو�ض���ع المتعلق بالمجاميع 
الم�ضلح���ة لم يت���م ح�ضمه %100. 
ولهذا فاإن ه���ذه القوات �ضت�ضتمر 
بمهامها في الع���راق لحين التاأكد 

من انح�ضار تلك التهديدات."
وكانت ع���دة �ضواريخ قد �ضقطت 
نفطي���ة  خدم���ات  �ضرك���ة  ق���رب 
قب���ا  الع���راق  جنوب���ي  اميركي���ة 
اأي���ام، وه���ي الأول���ى م���ن نوعه���ا 
خ���ال الأ�ضهر الخي���رة كهجمات 
ت�ضتهدف م�ضالح اأميركية للطاقة 
في البلد. وكان العمال الأميركان 

قد غادروا ذلك الموقع اأ�ضًا .
الرئي�ش الميركي دونالد ترامب 

ذك���ر الأ�ضبوع الما�ض���ي اإنه تلقى 
معلوم���ات ا�ضتخباري���ة تفيد باأن 
اإي���ران تخطط لهج���وم. ولم يقدم 
اأي تفا�ضيل، ولكنه وجه تحذيرًا 
لإي���ران عب���ر تغريدة له ق���ال فيها 
اإن���ه ل���و تعر�ضت ق���وات اميركية 
لهجوم من قبل اإي���ران اأو ف�ضائل 
م�ضلح���ة موالي���ة لها "ف���اإن اإيران 

�ضتدفع ثمنًا باهظًا بالتاأكيد ."
قال���وا خال  اآخرون  م�ضوؤول���ون 
الأ�ضابيع الأخي���رة اإنه كان هناك 
تزايدًا ف���ي معلومات ا�ضتخبارية 
ت�ضير ال���ى هجوم كبي���ر محتمل. 
ولكنه���م ذكروا ه���ذا الأ�ضبوع اإنه 
يبدو باأن ه���ذا التهديد قد ت�ضاءل 
ف���ي وقت تن�ضغل في���ه دول العالم 
فايرو����ش  لوب���اء  بمواجهته���ا 

كورونا المنت�ضر .
م���ع ذل���ك، اأك���د ق���ادة ع�ضكري���ون 
م���ن اأن الق���وات الميركية وبقية 
ق���وات التحالف بحاج���ة لحماية 
اأكب���ر ب�ضب���ب ا�ضتم���رار تهديدات 

المجاميع الم�ضلحة لهم .
من جان���ب اآخر قال قائ���د القيادة 
ال�ض���رق  لمنطق���ة  المركزي���ة 

فران���ك  الجن���رال،  الأو�ض���ط 
مكنزي، في ت�ضريحات له اإن نقل 
منظوم���ات باتريوت ومنظومات 
دفاع اأخ���رى للع���راق كانت مهمة 
�ضعب���ة لأنه كان يتطل���ب نقل تلك 
المنظوم���ات وتفكيكها من مواقع 
اأخرى ونقلها للعراق. ولم يك�ضف 
م�ضوؤولون عن المكان الذي نقلت 
منها تلك المنظومات التي ن�ضبت 

في العراق .
وتطل���ب الأم���ر اأي�ض���ًا ا�ضتغ���راق 
المنظوم���ات  تل���ك  لنق���ل  وق���ت 
ال�ضخمة الى الع���راق ثم تركيبها 
وتجميعها م���ن جديد في القواعد 
المذكورة في قاعدة الأ�ضد وقاعدة 
اأربيل الع�ضكرية لحمايتها من اأي 

تهديد �ضاروخي .
باتري���وت  منظوم���ة  بطري���ات 
م�ضمم���ة للدف���اع �ض���د �ضواريخ 
اأم���ا  الم���دى،  بعي���دة  بال�ضتي���ة 
الج���وي  الدف���اع  منظوم���ة 
فه���ي  الأميركي���ة،   C-RAM
ال�ضواري���خ  ل�ضق���اط  ت�ضتخ���دم 
والقذائف ذات المدي���ات الأق�ضر 
والأوط���اأ م���ن قذائ���ف الكاتيو�ضا 
وقذائف اله���اون، وهي ت�ضتخدم 
اأي�ضًا لإ�ضقاط الطائرات الم�ضيرة 

وطائرات الهليكوبتر .
ويتواجد حاليًا ف���ي العراق اأكثر 
اأميرك���ي.  جن���دي   6،000 م���ن 
وبينم���ا ان�ضحبت بع����ش القوات 
خال الأ�ضه���ر القليل���ة الما�ضية، 
ت���م ن�ض���ر ق���وات اأخرى ف���ي البلد 
منظوم���ات  وت�ضغي���ل  لن�ض���ب 

الدفاع الجوي الجديدة .
 عن: ��شو�شييتدبر�س

 بغد�د/�لمدى

بد�أ رئي�س مجل�س �لوزر�ء 
�لمكلف م�شطفى �لكاظمي 

�أولى جوالته �لتفاو�شية 
ظهر يوم �لجمعة بلقاء 

مع روؤ�شاء وقياد�ت �لكتل 
�ل�شيعية، وخُل�س �إلى 
�تفاق يق�شي باختيار 

كابينته �لوز�رية بالت�شاور 
مع كل �لكتل و�لمكونات 

ل�شمان تمريرها في 
مجل�س �لنو�ب �شمن 

�لمو�عيد و�لتوقيتات 
�لد�شتورية.

و�شيعتمد �لكاظمي على 
فريق تفاو�شي يتولى 

مهمة "فلترة" تر�شيحات 
�لكتل �ل�شيا�شية تمهيد�ً 

الختيار �لمر�شح �لكفوء 
و�لنزيه الإدر�جه في 

�لقائمة �لحكومية 
�لمقترحة �لتي يتوقع 

�أن يقدمها للبرلمان في 
غ�شون ثالثة �أ�شابيع.

ويق����ول مخت����ار المو�ض����وي النائب عن 
ف����ي ت�ضري����ح  البرلماني����ة  الفت����ح  كتل����ة 
ل�)الم����دى( اإن "رئي�ش مجل�����ش الوزراء 
المكل����ف م�ضطفى الكاظم����ي بداأ جولته 
حكومت����ه  ت�ضكي����ل  ب�ض����اأن  التفاو�ضي����ة 
ظهر يوم الجمع����ة بالجتماع مع القوى 
ال�ضيعي����ة"، مبين����ًا اأن "الجتماع خل�ش 
اإل����ى اتف����اق يق�ض����ي بت�ض����اور الرئي�����ش 
المكل����ف والكت����ل ال�ضيا�ضية ف����ي اختيار 

الكابينة الوزارية".
وكلف رئي�����ش الجمهورية برهم �ضالح، 
المخاب����رات  جه����از  رئي�����ش  الخمي�����ش، 
م�ضطف����ى الكاظم����ي بت�ضكي����ل الحكومة 
الجدي����دة للفت����رة المقبل����ة، بع����د اعتذار 

عدن����ان  الن�ض����ر  ائت����اف  كتل����ة  رئي�����ش 
الزرف����ي وان�ضحاب����ه م����ن مهم����ة ت�ضكيل 
الحكوم����ة خلف����ًا للم�ضتقي����ل ع����ادل عب����د 

المهدي.
وي�ضيف المو�ضوي اأن "الكتل ال�ضيا�ضية 
ل����م تمن����ح الكاظم����ي تفوي�ض����ًا كامًا في 
عملية اختي����ار حكومته الجديدة"، لفتًا 
اإل����ى اأن اجتماع����ه مع "الق����وى ال�ضيعية 
رك����ز اأي�ضًا عل����ى تحديد مواعي����د تقديم 

كابينته الوزارية الى البرلمان".
وبح�ض����ب الد�ضت����ور ف����ان اأم����ام رئي�����ش 
الحكوم����ة المكل����ف فترة �ضه����ر بداأت من 
يوم التا�ضع من ني�ضان الجاري وت�ضتمر 
حت����ى التا�ضع م����ن �ضهر اأي����ار المقبل من 

اأج����ل تقديم قائمته الوزاري����ة المقترحة 
للبرلمان مع برنامجه الحكومي لمنحها 

الثقة اأو رف�ضها.
نين����وى  محافظ����ة  ع����ن  النائ����ب  يعل����ق 
اأن  اإل����ى  اأ�ض����ارت  الت����ي  الأنب����اء  ع����ن 
المكل����ف  للرئي�����ش  الوزاري����ة  القائم����ة 
جاهزة وكامل����ة بالق����ول "ل �ضحة لهذه 
المعلومات المتداولة في بع�ش المواقع 
الخباري����ة"، مت�ضائ����ًا "كيف تم اختيار 
هذه القائم����ة ومو�ضوع التكليف لم يمر  

عليه اإل �ضاعات محدودة؟".
وتداول����ت مواقع التوا�ض����ل الجتماعي 
قائمة من المر�ضحين للكابينة الوزارية 
والهيئ����ات الم�ضتقل����ة من بينه����م وزراء 

ون����واب  الم�ضتقيل����ة  الحكوم����ة  ف����ي 
�ضابقي����ن،  ووزراء  و�ضابقي����ن،  حالي����ن 
و�ضخ�ضيات حزبي����ة، اأدعت اأنها القائمة 

المقترحة لحكومة الكاظمي.
ويوؤكد ع�ض����و لجنة العاقات الخارجية 
في مجل�����ش النواب اأن "اأغل����ب الوزراء 
في حكومة عبدالمهدي اأجروا ات�ضالت 
وم�ضاورات مع روؤ�ضاء الكتل ال�ضيا�ضية 
ف����ي حكوم����ة  لاتف����اق عل����ى تدويره����م 
الكاظم����ي"، لفت����ًا اإل����ى اأن "المعطي����ات 
ني����ة  وج����ود  عل����ى  ت�ضي����ر  ل  الأولي����ة 

لتدويرهم الحكومة المقبلة".
ويتح����دث النائ����ب التركمان����ي ع����ن اآلية 
التر�ضي����ح بالق����ول اإن "الكاظم����ي �ض����كل 

فريق����ًا يمثل ف����ي ع�ضويت����ه ممثلون عن 
الرئي�ض����ة  والمكون����ات  الكت����ل  جمي����ع 
لتعجي����ل اختي����ار كابينت����ه الوزارية من 
خال التر�ضيحات التي �ضتر�ضلها الكتل 
ال�ضيا�ضية"، متوقعًا اأن "تكتمل حكومة 

الكاظمي في غ�ضون ثاثة اأ�ضابيع".
تحال����ف  ع����ن  النائ����ب  رج����ح  بالمقاب����ل 
�ضائ����رون عاء الربيعي، تمرير الكابينة 
الحكومي����ة ح����ال عر�ضها داخ����ل مجل�ش 
ال�ضيا�ضي����ة  الكت����ل  مطالب����ًا  الن����واب، 

بالبتعاد عن المحا�ض�ضة.
واأ�ض����اف الربيعي اأن "هن����اك موؤ�ضرات 
تدفع نحو من����ح الثقة لحكومة الكاظمي 
ف����ي البرلم����ان"، معتق����دًا اأن "الظ����روف 

ال�ضعب����ة والأزمات التي يم����ر بها البلد، 
ل تتحمل تعقيد الم�ضهد ال�ضيا�ضي اأكثر، 
خ�ضو�ضًا واأن هناك مهامًا كبيرة تنتظر 

الكاظمي".
وفي �ضي����اق مت�ضل، طالب النائب الآخر 
ع����ن تحالف �ضائ����رون، عبا�����ش عليوي، 
رئي�ش الوزراء المكلف بت�ضكيل حكومة 

تلبي طموح المواطنين.
وق����ال علي����وي اإن "اأه����م مه����ام رئي�����ش 
ال����وزراء المكلف م�ضطفى الكاظمي هي 
اختي����ار حكومت����ه ب�ضكل علم����ي ودقيق 
وملب����ي لطموح����ات ال�ض����ارع العراق����ي، 

واإجراء انتخابات مبكرة".
واأ�ض����اف اأن "من مهام الحكوم����ة اأي�ضًا 

اإيجاد مخرج حقيقي لكثير من الطاقات 
ه����ذه  وا�ضتثم����ار  الموج����ودة  ال�ضاب����ة 
الطاقات في التعيينات اأو فتح ا�ضتثمار 
لل�ضركات الأجنبية من اأجل ت�ضغيل اأكبر 

عدد ممكن من الأيدي العاملة".
واأك����د النائ����ب اأن "المهمة لي�ض����ت �ضهلة 
اأم����ام الحكوم����ة المقبل����ة، وتحت����اج اإلى 
تكات����ف الجميع من اأجل تج����اوز الأزمة 
وتحقي����ق مطالب المتظاهري����ن"، مبينًا 
ال����ى  وتحت����اج  كثي����رة  "الم�ض����اكل  اأن 
ا�ضتق����رار �ضيا�ضي وا�ضتق����رار بحكومة 

المكلف".
واأك����د رئي�ش مجل�����ش ال����وزراء المكلف 
م�ضطفى الكاظم����ي في كلمة متلفزة بعد 
تكليف����ه اإن����ه �ضيق����دم كابينت����ه الوزارية 
مجل�����ش  اإل����ى  الحكوم����ي  وبرنامج����ه 
النواب ف����ي اأ�ض����رع وقت ممك����ن. ولفت 
اإلى اأن حكومته �ضتكون حكومة خدمات 
ولي�����ش  بالأفع����ال  لل�ضع����ب،  وخادم����ة 

بالأقوال.
بالمقاب����ل يوؤك����د المتحدث با�ض����م جبهة 
النق����اذ والتنمي����ة عب����د الكري����م عبطان  
اأن "رئي�ش ال����وزراء المكلف �ضيخو�ش 
مفاو�ضاته مع الكتل ال�ضيا�ضية لت�ضكيل 
حكوم����ة �ضم����ن المواعي����د الد�ضتوري����ة 

والقانونية المحددة".
ويم����ر الع����راق بتحدي����ات كبي����رة منه����ا 
اأزمات اقت�ضادية وا�ضطرابات �ضيا�ضية 
اجتماعية وكذل����ك تف�ضي وباء فايرو�ش 
كورون����ا ال����ذي يتطل����ب حكوم����ة قوي����ة 

وب�ضاحيات كاملة.
ويق����ول عبطان ف����ي ت�ضري����ح ل�)المدى( 
الحكوم����ة  وزراء  اختي����ار  "عملي����ة  اإن 
"م����ن  تك����ون  ل  اأن  يج����ب  الجدي����دة" 
�ضيا�ضيي����ن وحزبي����ن لأن����ه يمث����ل عودة 
له����ا  و�ضتك����ون  الحزبي����ة  للمحا�ض�ض����ة 
انعكا�ض����ات كبي����رة عل����ى اأداء الحكوم����ة 

المقبلة".
وغّرد الكاظمي في ح�ضابه على )تويتر( 
بالقول: "�ضاأعم����ل دون كلل على ت�ضكيل 
وتحم����ي  العراقيي����ن  تخ����دم  حكوم����ة 
حقوقه����م، وتدفع بالعراق نحو م�ضتقبل 

مزدهر".
تك����ون  اأن  "يج����ب  عبط����ان  وي�ضي����ف 
خي����ارات كابينت����ه الوزاري����ة مح�ضورة 
الكت����ل  م����ن  اإم����اءات  دون  ب�ضخ�ضي����ة 
ال�ضيا�ضي����ة، وياأت����ي ب����وزراء م�ضتقلي����ن 
وم����ن الكف����اءات بعي����دًا ع����ن الحزبية"، 
م�ضيف����ًا اأن "ه����ذه الخي����ارات �ضتخل����ق 
حكوم����ة قوي����ة ق����ادرة عل����ى مواجهة كل 

التحديات".
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�لفريق �شيتوىل ت�شفية 
�ملر�شحني للكابينة 
�لوز�رية 

تتقدم موؤ�ش�شة �ملدى 
لالإعالم و�لثقافة و�لفنون باأحرِّ �لتعازي 

�إىل �ل�شيدة بلقي�س �شر�رة و�ال�شتاذ ن�شري �جلادرجي  
و�ال�شتاذ يقظان �جلادرجي 

وعائلة �ملعماري �لكبري 

رفعة اجلادرجي 
�لذي رحل عن عاملنا بعد �أن قدم �لكثري من �الأعمال 

�لتي �شتظل ر��شخة يف �أذهان �لعر�قيني 
�لذكر �لطيب للفقيد �لكبري �لذي كان مثااًل للفنان 

�لوطني �مللتزم
و�ل�شرب و�ل�شلو�ن لعائلته وزمالئه وحمبيه

تعـزيـــة 

فخري كرمي
رئي�س موؤ�ش�شة �ملدى لالإعالم و�لثقافة و�لفنون

منظومة باتريوت وC-RAM تبداأ بحماية 
االأجواء يف 3 قواعد عراقية

�لقيادة �لمركزية: نقل �لمعد�ت وت�شغيلها مهمة �شعبة

��شتن��اد�ً لم�شوؤولين �أميركان، فاأن منظومات دفاع جوي جديدة دخلت مرحلة �لت�شغيل 
وتق��وم �الآن بحماية قو�ت �أميركية وحلفائه��ا في قو�عد ع�شكرية في �لعر�ق تعر�شت 
خ��الل �الأ�شهر �الأخي��رة لهجم��ات �شاروخية من قب��ل مجاميع م�شلح��ة . ونقلت وكالة 
��شو�شييتدبر���س �الأميركي��ة عن م�شوؤولين �أمي��ركان، رف�شو� �لك�شف ع��ن ��شمائهم، �أن 
ر�جم��ات �شو�ريخ باتري��وت ومنظومتي��ن �أخريين ل�شو�ري��خ ق�شيرة �لم��دى با�شرت 
بالعم��ل �الآن ف��ي قاع��دة �الأ�شد �لجوي��ة وكذلك قاع��دة ع�شكرية في عا�شم��ة �إقليم 
كرد�شت��ان �أربي��ل، م�شيرين �لى �أن منظوم��ة دفاع ل�شو�ريخ ق�شي��رة �لمدى قد ن�شبت 

�أي�شًا في مع�شكر �لتاجي .
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 طالب عبد العزيز
قناطر

   يف ج���زء مم���ا اأح���اول تدوين���ه كمذك���رات، �سب���ه يومي���ة، اأنني 
اأكت���ب ما تناثر عّني يف اليوم م���ن وقائع ثانوية، ال قيمة لها، تقع 
خ���ارج الكتاب���ة بالثقاف���ة والفن، يف ه���روب وا�سح م���ن الغو�ص 
يف التفا�سي���ل، ذات التما����ص املبا�سر بحيات���ي يف ال�سعر والدين 
اليوم���ي،  �سج���ري  واأ�سب���اب  الكتاب���ة  وموجب���ات  وال�سيا�س���ة 
واحل�س���ار ال���ذي تفر�س���ه اال�سرتط���ات االجتماعي���ة والديني���ة، 
وله���ذا ان�سطر يوميًا، بعيدًا عن م�سروعي ال�سخ�سي يف التدوين 
والتن���اول احلقيق���ي يف الكتاب���ة. اأ�سع���ر ب�سياع وفق���دان الكثري 
م���ن الق�سائ���د وامل�ساري���ع الكتابية بالغ���ة االأهمي���ة، لعلمي بانني 
ل���و كتبتها �ستك���ون اإرثًا �سيئًا للعائلة، وق���د اأ�سع نف�سي واأ�سرتي 
يف املو�س���ع ال�سيء اإجتماعيًا وديني���ًا، هذا اإذا مل اأعر�سهم خلطر 

حقيقي.
اأق���ول براأي���ي يف املقد����ص والكت���ب ال�سماوي���ة   ه���ل اأج���روؤ اأن 
وامل���وروث الدين���ي كل���ه؟ ه���ل اأ�سّم���ي الرج���ال والن�س���اء الذي���ن 
ي�ستحق���ون مني االإجالل مرًة واالإذالل مرة اأخرى؟ هل يت�سنى يل 
احلديث عن الكتب التي قراأتها ووجدتها تافهة، ال ت�ستحق الوقت 
واآالم الرقبة وكلل العني، وال ا�ستثني املقد�ص منها، اأو التي خّطها 
الكبار املحرتمون وغري املحرتمني، مبثل هذه وتلك كم �سيتوجب 
عل���ّي اأن اأجاهر مبحبة وكراهية من مّروا بحياتي كرامًا اأو اإذالء. 
مل���اذا ال تبدو احلي���اة يف �سرقنا املتو�سطي باأك���ر من طعم ولون 
ورائح���ة، وملاذا تظل �سورة ما اأُْطِلْعنا عليه ذات يوم منطية حتى 

النهاية، وهذا الكون ي�سطرب ويتغري كل �ساعة.
 م���ن ال�سخ���ف اأن يظ���ل املفك���ر وال�ساع���ر والفنان اأ�س���ارى قيدهم 
االجتماعي- الديني، على ح�ساب حياتهم يف �سناعة وتر�سيخ قيم 
اجلمال، يف املدينة حيث اعي�ص، هناك اأكر من مو�سيقي و�ساعر 
وفن���ان وممن يدعون اال�ستغال يف الثقافة، لكنهم اأين؟ �سامتون، 
من���زوون. املو�سيقي يخجل من حمل اآلته، وال�ساعر يحر�ص على 
ح�س���ور املنا�سبة الدينية، وميتدح رجل الدي���ن ويفرح اإذ يرحب 
ب���ه يف جمل����ص ال�سيا�سة، واإذا بالغ ب�سجاعت���ه ذهب اىل طال�سمه 
واأحاجيه، ال يقرتب من املنت وال يريد اأن ي�سقط يف الهام�ص، كذلك 
يفع���ل املثقف )الع�سوي( واال�ستاذ يف اجلامعة واأغلب امل�ستغلني 
يف الوعي. هناك اأكر من �سيء ُيطم�ص يف حقيقة وجودنا كنخب 

مثقفة، نحن غري اأمناء على ما اأ�ستودعنا.
  ي���ا لل�سخف، اأنا اأي�سًا كتبُت عن املطر الذي �سقط مفارقًا اأحايينه 
اأم����ص، وكتبُت ع���ن الريح التي مل تع�سف قوي���ًة بالنخلة الطويلة 
الت���ي خلف داري عل���ى النهر، وكتبُت عن �سي���ادي ال�سمك بالفاو، 
الذي���ن خذلته���م ن�س���رة اح���وال الطق����ص، اأنظ���روا، مل اكت���ب عن 
مهرب���ي النفط يف املين���اء الذي مروا ب���ه، يف طريقهم اىل البحر، 
مل اأكت���ب عن املحافظ، الذي مل يحقق يف مقاتل الب�سريني ب�ساحة 
البحري���ة حتى، مل اأكت���ب عن املراأة التي كنُت رفقتها ذات يوم، يف 
القطار ال�ساعد اىل بغ���داد، وقد �سرق اجلنود حقيبتينا، مل اأكتب 
ع���ن �سعرها الليل���ي الطويل، عن �سدرها بحلمتي���ه الداكنتني،عن 
�ساقيها،وهم���ا ي�سطرب���ان حتت���ي غلم���ًة و�سبق���ًا، ي���ا للخيب���ة، مل 
اأق���ل باأنهم���ا جديران باالإحت�س���ان والُقبل اىل الي���وم، وقد م�ست 

ال�سنوات.
   م���ا مل نكتب عن حقيقتنا يف احل���ب واخلمرة والن�ساء لن يكون 
لوجودنا معنى هنا. اأيها ال�سيد �ستاندال، لقد فقدت كتابك )االأحمر 
واالأ�س���ود( يف احلقيبة التي �سرقها اجلنود اأي�سًا، فقدت جوليان 

�سوريل، الذي طاملا حلمت اأن اأكونه.      

في ما نكتب وال نكتب

من ال�شخف اأن يظل المفكر وال�شاعر 
والفنان اأ�شارى قيدهم االجتماعي- 

الديني، على ح�شاب حياتهم في �شناعة 
وتر�شيخ قيم الجمال، في المدينة حيث 

اعي�ش

 ذي قار / ح�شني العامل

اأعلن���ت قي���ادة �سرطة ذي قار ي���وم ال�سبت 
) 11 ني�س���ان 2020 ( ع���ن تبن���ي ع���دد من 
املبادرات املجتمعية لردم الهوة وجت�سري 
العالقة ب���ني ال�سرط���ة واملجتم���ع ، وفيما 
التظاه���رات  بع���د  اله���وة  ات�س���اع  اأك���دت 
وتطبيق حظر التجوال ، اأ�سارت اىل قيام 
دوري���ات ال�سرط���ة بتنظي���م مواكب زفات 
خلم�سة عر�س���ان من ال�سباب يف ظل حظر 
التج���وال وتوزيع �سالل غذائي���ة والقيام 

بحمالت تعفري للوقاية من الكورونا .
 وق���ال مدي���ر ق�سم اإعالم قي���ادة �سرطة ذي 
ق���ار العقيد فوؤاد كرمي ل�)املدى( اإن " قيادة 
�سرط���ة ذي ق���ار تتلقى  ب���ني اآونة واأخرى 
املوق���ع  ع���ر  املواطن���ني  م���ن  منا�س���دات 
الر�سمي للقيادة يطلب���ون فيها م�ساعدتهم 
بتنظيم زفة عر�ص يف ظل حظر التجوال" 
واأ�س���اف اأن " قائ���د  ال�سرط���ة وجه جميع 
الت�سهي���الت  بتق���دمي  ال�سرط���ة  دوري���ات 
لل�سب���اب وم�ساركته���م اأفراحهم وقد متكنا 
من تنظيم خم�س���ة مواكب اأعرا�ص ) زفة ( 

خالل االأ�سبوعني ".
واأ�س���ار ك���رمي اىل اأن " مب���ادرات قي���ادة 
ال�سرط���ة يف جم���ال التكاف���ل االجتماع���ي 
وجت�س���ري العالقة مع املجتم���ع متوا�سلة 
الغذائي���ة  ال�س���الل  توزي���ع  خ���الل  م���ن 
وم�ساعدة ال�سب���اب وت�سهيل اأمور زفافهم 
ناهي���ك ع���ن حم���الت التعف���ري والتعقي���م 
للوقاي���ة م���ن انت�س���ار وب���اء الكورون���ا "، 
منوها اىل ان توجيه���ات وزارة الداخلية 
التكاف���ل  جم���ال  يف  ال�سرط���ة  وقي���ادة 
االجتماعي والرعاي���ة االن�سانية تتما�سى 
مع التوجيهات االخرية للمرجعية الدينية 

الر�سيدة ".

ل���ردم  االمني���ة  االجه���زة  م�ساع���ي  وع���ن 
اله���وة ب���ني ال�سرطة واملجتم���ع والناجمة 
ع���ن ا�ستخدام العنف املف���رط يف مواجهة 
املتظاهري���ن قال مدي���ر ق�سم اع���الم قيادة 
�سرطة ذي قار اإن " اأحداث االأ�سهر املا�سية 
ت�سبب���ت بفج���وة وا�سح���ة ب���ني املواط���ن 
التداعي���ات  نتيج���ة  االأمني���ة  واالأجه���زة 
االأمني���ة التي رافق���ت التظاه���رات وكذلك 
عق���ب فر����ص حظر التج���وال "، مبين���ًا اأن 
" ه���ذه االأحداث م���ا رافقها من عدم تفهم 
لواجب���ات االأجهزة االأمني���ة اأدى اىل نوع 
م���ن التوت���ر والت�سن���ج يف العالق���ة ب���ني 

القوات االأمنية  واملواطن ".
واأو�س���ح كرمي  اأن " املواط���ن يف االأ�سهر 
االمني���ة  باالأجه���زة  الثق���ة  فق���د  املا�سي���ة 

نتيجة االعتقاد باأن الق���وات االأمنية تتبع 
والق���وات  االأجه���زة  ح���ني  يف  للحكوم���ة 
االأمني���ة  هي ج���زء من موؤ�س�س���ات الدولة 
ودوره���ا م�سابه ل���دور اأية دائ���رة خدمية 
 ،" للمواطن���ني  خدماته���ا  بتق���دمي  تق���وم 
الفت���ًا اىل اأن " الق���وات االمني���ة ال ينبغي 
اأن حت�س���ب عل���ى اأي ط���رف م���ن اأط���راف 
احلكوم���ة كونها موؤ�س�س���ات دولة والوؤها 
للوطن واإن مهمته���ا اال�سا�سية هي حماية 

اأمن املواطن ".
واأردف مدير ق�سم اإع���الم قيادة �سرطة اأن 
" ح�سول بع�ص االأمور غري املوفقة اأثناء 
تنفي���ذ الواجب���ات االمني���ة هو اأم���ر وارد 
يف عم���ل جمي���ع املوؤ�س�سات الت���ي تتعامل 
ب�س���ورة مبا�سرة ووا�سع���ة مع املواطنني 

وه���ذا ال ينبغ���ي اأن يف�س���د العالق���ة ب���ني 
الق���وات االأمني���ة واملجتم���ع"، م�سريًا اىل 
اأن " املب���ادرات التي تبنتها قيادة ال�سرطة 
موؤخرًا واملتمثلة بتوزيع ال�سالل الغذائية 
وحم���الت التعف���ري والتعقي���م للوقاية من 
وب���اء الكورون���ا والتع���اون م���ع منظمات 
املجتم���ع امل���دين وامل�سارك���ة بالفعالي���ات 
املجتمعي���ة ت�سب جميعها يف ردم الفجوة 

وجت�سري العالقة املجتمعية ".
وك�سف  مدير ق�سم اإعالم قيادة �سرطة ذي 
قار عن مب���ادرات جمتمعي���ة اأخرى توثق 
العالق���ة بني عنا�س���ر ال�سرط���ة واملجتمع 
" وجود الكثري من االأفكار  "، منوهًا اىل 
يف ه���ذا املجال واإنها �ستتج�سد قريبًا على 

اأر�ص الواقع".

وكان متظاه���رو حمافظة ذي ق���ار حّملوا 
ي���وم االثن���ني ) 6 ني�س���ان 2020 (  قائ���د 
اغتي���ال  م�سوؤولي���ة  املحافظ���ة  �سرط���ة 
النا�سط���ة الن�سوي���ة اأن���وار جا�سم مهو�ص 
واأعم���ال العن���ف االأخرى الت���ي ت�ستهدف 
موا�سل���ة  اأك���دوا  وفيم���ا   ، املتظاهري���ن 
تظاهراته���م ب�سورة اأق���وى بعد اخلال�ص 
من وباء الكورونا ، �سّددوا على التزامهم 
بحظ���ر التج���وال تفادي���ًا ملخاط���ر انت�سار 

والوباء .
ق���ار،  وكان املحتج���ون يف حمافظ���ة ذي 
ق���د ن���ّددوا با�ستم���رار عملي���ات االغتي���ال 
للنا�سطني يف تظاهرات �ساحة احلبوبي، 
باإيق���اف  مطالب���ني  النا�سري���ة،  و�س���ط 
م�سل�س���ل االغتي���االت وحممل���ني االأجهزة 
االأمني���ة م�سوؤولية تلك احل���وادث، خا�سة 
بع���د اغتيال النا�سطة اأنوار جا�سم مهو�ص 

واإ�سابة ولده���ا بجروح على يد جمموعة 
م�سلحة .

وبا�ست�سهاد النا�سطة اأنوار جا�سم مهو�ص 
ترتف���ع ح�سيل���ة �سحاي���ا التظاه���رات يف 
حمافظة ذي قار اىل نحو 120 �سهيدًا منذ 
االأول م���ن ت�سري���ن االأول 2019 لغاي���ة 5 

ني�سان 2020 .
وكان نا�سط���ون يف حمافظ���ة ذي ق���ار ق���د 
اعلن���وا يوم ال�سب���ت ) 4 ني�س���ان 2020 (
ع���ودة اله���دوء احل���ذر اىل و�س���ط مدين���ة 
النا�سري���ة بعد ليلة دامي���ة من املواجهات 
ب���ني الق���وات االمني���ة واملحتج���ني عل���ى 
جتاه���ل مطال���ب اأ�سحاب الدخ���ل اليومي 
املت�سرري���ن م���ن فر����ص حظ���ر التج���وال 
ال���ذي اأعلنته خلية االأزم���ة لتفادي خماطر 
اأك���دت  وفيم���ا  كورون���ا،  وب���اء  انت�س���ار 
دائرة �سح���ة ذي قار ا�ست�سه���اد �سخ�سني 

اأحدهما من املتظاهرين واآخر من القوات 
االأمني���ة واإ�سابة 13 جريحًا، اأعلن غالبية 
ع���ن  احلبوب���ي  �ساح���ة  يف  املتظاهري���ن 
حتفظه���م عل���ى الت�سعي���د ودع���وات ك�سر 

حظر التجوال يف الظروف الراهنة.
 وك�سف نا�سطون ومواطنون يف حمافظة 
ذي ق���ار ي���وم االربعاء )االأول م���ن ني�سان 
الت���ي  2020( ع���ن االأو�س���اع املاأ�ساوي���ة 
تعي�سه���ا االأ�سر الفق���رية وحمدودة الدخل 
يف ظ���ل حظ���ر التج���وال ال���ذي فر�ست���ه 
احلكومة العراقية لتفادي خماطر انت�سار 
وباء الكورونا، وفيما بينوا اأن قرار حظر 
التجوال ب���ات يفر�ص ح�س���ارًا اقت�ساديًا 
قا�سي���ًا عل���ى ال�سرائ���ح املذك���ورة ويدف���ع 
بالكث���ري منها اىل طلب املعون���ة واالأغذية 
م���ن اجل���ريان، دع���وا اىل توزي���ع منح���ة 
مالي���ة طارئة وح�س����ص متوينية ا�سافية 
لكل اأ�س���رة عراقي���ة ال تتقا�س���ى راتبًا من 

الدولة.
وكان���ت دائرة �سح���ة ذي ق���ار اأعلنت يوم 
االثن���ني )9 اآذار 2020( ع���ن اتخاذ جملة 
م���ن االج���راءات الوقائي���ة ملن���ع انت�س���ار 
مر����ص كورونا، وذل���ك بع���د ت�سجيل اأول 
حال���ة اإ�سابة باملر�ص لرج���ل �ستيني عائد 
م���ن اإي���ران قب���ل 20 يوم���ًا، وفيم���ا اأكدت 
تخ�سي����ص ثالث���ة مواقع للحج���ر والعزل 
ال�سحي، قررت منع دخ���ول االأجانب اىل 

املحافظة املذكورة.
وك�سفت دائرة �سحة ذي قار يوم الثالثاء 
االلت���زام  م�ست���وى  اأن   )2020 اآذار   31(
بحظ���ر التجوال املفرو�ص لتفادي انت�سار 
 80 االإ�ساب���ة مبر����ص الكورون���ا ي�س���كل 
باملئ���ة يف املحافظة املذكورة التي ت�سنف 
�سمن املحافظ���ات العراقية االأقل اإ�سابات 

بالكورونا".

 عامر م�ؤيد

الي����زال اخل����وف ي�سيطر عل����ى الكثريين 
ب�سبب تف�س����ي فايرو�ص كورون����ا بالرغم 
م����ن قل����ة اأع����داد امل�ساب����ني يف اليوم����ني 

املا�سيني مقارنة باالأيام ال�سابقة.
ورمب����ا اأكر م����ا ي�سغل ب����ال املواطن هو 
اإمكاني����ة وزارة ال�سح����ة عل����ى ا�ستيعاب 
اأع����داد امل�ساب����ني ل����و ازدادت الن�سبة يف 

االأيام املقبلة.
وزارة ال�سح����ة يف اأك����ر من م����ّرة اأكدت 
اأنه����ا م�سيط����رة عل����ى الو�سع �س����واء يف 
تق����دمي العالج للم�سابني اأو توفري اأماكن 

حجر لهم.
وخرجت وثائق قبل مدة لي�ست بالطويلة 
تتحدث عن خماطبات بني وزارة ال�سحة 
العا�سم����ة بغ����داد  وفن����ادق معروف����ة يف 
بغي����ة تاأجريه����ا لغر�ص و�س����ع امل�سابني 

بفايرو�ص كورونا فيها.
ه����ذا االأم����ر نفت����ه وزارة ال�سح����ة واأكدت 
ع����دم تعاقدها م����ع اأي فن����دق واإنها قادرة 
عل����ى و�س����ع امل�ساب����ني بالفايرو�����ص يف 

امل�ست�سفيات املتوفرة.
ال�سحة اأكدت نفيها القاطع التعاقد مع اأي 
فنادق الإيواء امل�سابني بفايرو�ص كورونا 
واأ�س����ارت اىل اأن مع����دالت االإ�ساب����ة هي 

�سمن اإمكانيات وزارة ال�سحة احلالية
ال����وزارة �سي����ف  وق����ال املتح����دث با�س����م 
ال�سح����ة  وزارة  اإن   "امل����دى"  ل  الب����در 
توؤك����د نفيه����ا القاطع حول م����ا انت�سر عر 
مواقع التوا�سل االجتماعي عن تعاقدها 
بغ����داد  يف  فن����ادق  الأي  ا�ستئجاره����ا  او 
ال�ستخدامها للحجر ال�سحي كون معدالت 

االإ�ساب����ة م�سيط����رة �سم����ن موؤ�س�ساته����ا 
ال�سحية من م�ست�سفيات ومراكز �سحية 

خم�س�سة للحجر ال�سحي
وب����ني اأن ال����وزارة تنفي م����ا  اأ�سري   وقت 
�سابق ما اأي�سًا عر بع�ص و�سائل االإعالم 
عن عر�����ص مقدم من قبل فن����دق فل�سطني 
يف العا�سم����ة بغداد مبينة اأن الفندق قدم 

عر�ص من جملة العرو�ص املقدمة لوزارة 
ال�سحة الأ�ستخدامها للحجر ال�سحي 

وتاب����ع اإن ه����ذه الفن����ادق تابع����ة للقط����اع 
املختل����ط واإن الوزارة ت�ستقبل العرو�ص 
الت����ي تكون مقدمة خلدم����ة املواطن ومبا 
يتما�س����ى م����ع الظ����روف الراهن����ة اأو عن 
طري����ق الترعات للحج����ر ال�سحي حيث 

ترعت ع����دة جهات م�سك����ورًة ال�ستخدام 
اأماكنها للحجر ال�سحي يف حالة احلاجة 

اإليها.
ودع���ت  ال���وزارة املواطن���ني و�سفحات 
التوا�س���ل وو�سائل االع���الم اإىل توخي 
احل���ذر والدق���ة يف نقل ون�س���ر املعلومة 
الر�سم���ي  م�سدره���ا  م���ن  التاأك���د  دون 

املوثوق واجلهات املخت�سة يف الوزارة 
واإحال���ة م���ن ي���روج املعلوم���ات الكاذبة 
واالإ�ساع���ات للجهات الق�سائية املخت�سة  

.
حم���الت التعقي���م والتعف���ري مل تتوق���ف 
�س���واء من قب���ل الف���رق التابعة ل���وزارة 
ال�سحة اأو اأبناء بع�ص مناطق العا�سمة 

بغداد واملحافظات.
ه���ذه احلمالت ترك���ز على تعلي���ق اأماكن 
االخت���الط التي قد حت���دث مثل االأ�سواق 
واملتنزهات ولكنها اأي�سًا ت�سمل ال�سوارع 

الرئي�سة والثانوية.
املرك���زي  التعقي���م  وح���دة  نظم���ت 
وبالتن�سي���ق م���ع وح���دة ال�سيط���رة على 
ال�سهي���د  م�ست�سف���ى  يف  حمل���ة  التل���وث 
حممد باق���ر احلكي���م العام حمل���ة تعقيم 
و تطه���ري يومي���ة ل�سي���ارات االإ�سعاف و 

با�سراف مدير امل�ست�سفى
و ب���ني م�س���وؤول وح���دة ال�سيط���رة على 
التل���وث يف امل�ست�سف���ى مع���اون رئي����ص 
تقني طبي �سعد عبد اجلبار حممد الإعالم 
امل�ست�سفى اأن تعقيم �سيارات االإ�سعافات 
واجب وطني واإن�س���اين من اأجل توفري 
اأجواء نظيف���ة ومعقمة لنقل املر�سى يف 
االإ�سعاف���ات التابعة للم�ست�سف���ى م�سيفًا 
يت���م تطهري وتعقي���م �سي���ارات االإ�سعاف 
ب�س���كل يومي لتجن���ب نقل الع���دوى من 

مري�ص الآخر
واأ�س���اف اأن���ه  مت اأي�سًا تعقي���م وتطهري 
غرفة حماية امل�ست�سفى ومفرزة ال�سرطة 
واملم���رات املوؤدي���ة اليه���ا ملن���ع انت�سار و 
انتق���ال العدوى للمراجع���ني و املوظفني 

واملنت�سبني يف امل�ست�سفى

 رحمة حجة
 

مكامل���ة  يف  َعِل���ي  حن���ني  �سح���كات 
يف  املحَتمل  التوتر  اأزال���ت  "وات�ساب"، 
حوارنا، كما طغى على غالبية املحادثات 
فريو����ص  املو�س���وع:  بنف����ص  املتعلق���ة 

كورونا. 
ومن���ذ ع�سرة اأي���ام، اكت�سف���ت حنني )36 
عام���ًا( اإ�سابتها  بفايرو�ص كورونا ، لكّن 

االأمر بداأ قبل ذلك باأ�سبوعني.
تق���ول ال�سيدالني���ة العراقي���ة املقيمة يف 
ال�ّسوي���د "ب���داأت االأعرا�ص بع���د عودتي 
من زي���ارة الأهلي يف الوالي���ات املتحّدة، 
درج���ة  بارتف���اع  م�سحوب���ة  تك���ن  ومل 

احلرارة".
ومل مت����ص ب�سعه���ة اأيام عل���ى عملها يف 
ال�سيدلي���ة، حت���ى اأخ���ذت حن���ني اإجازة 

مر�سية، طالت اأكر مّما ت�سّورت.

تق���ول "اأ�سب���ت اأواًل بحرق���ة �سديدة يف 
���در، تبعه���ا �سع���ال ج���اف متوا�سل  ال�سّ
دام الأ�سبوع���ني، قب���ل اأن يلحق���ه ارتف���اع 
يف درج���ة احل���رارة واأمل يف البلع���وم، 

واإرهاق ج�سدي كبري".
تط���ّور االأعرا�ص جعله���ا تذهب للطبيب، 
الذي اأكّد لها اإ�سابتها بفايرو�ص كورونا، 
لك���ن مل يحّولها للم�ست�سف���ى، الأن حالتها 
مل ت�س���ل ح���ّد �سعوبة التنف����ص، وهو ما 
ي�ستل���زم رق���ود املري����ص يف امل�ست�سفى، 
كما و�س���ف لها خاف�سًا للح���رارة ونف�ص 
الدواء الذي ُي�ستخدم لعالج االإنفلونزا.

وتعتق���د اأنه���ا اأ�سيب���ت بالع���دوى "اإّم���ا 
ب�سبب ال�سف���ر اأو خالل العمل" مو�سحة 
"ال�سيدلية التي اأعمل بها كبرية وتبقى 
مفتوح���ة للزبائ���ن حت���ى العا�س���رة لياًل، 
م���ع  ويومي���ًا نتوا�س���ل ب�س���كل مبا�س���ر 

املر�سى".

وتعي����ص حنني مع زوجه���ا وابنتها )عام 
ون�سف( وابنه���ا )10 اأعوام(، تقول "ما 
زلن���ا نعي�ص ب�سكل طبيع���ي داخل البيت، 
مل اأعزل نف�سي عنهم، وال اأرتدي كّمامات 

وال زوجي اأي�سًا".
وتتابع حن���ني "زوج���ي )40 عامًا( بدت 
عليه اأعرا����ص اأوىل مثل ال�ّسعال و�سيق 
نف�ص لكّنه���ا تال�ست، اإال اأن���ه كلّما احتاج 
للخ���روج من املنزل ي�س���ع كّمامات كي ال 

ينقل العدوى لغريه". 
وت�س���ري اإىل اأن احلي���اة يف املدين���ة التي 
تقطنها قرب العا�سمة �ستوكهومل، ت�سري 
ب�سكل �سبه طبيعي، من دون حظر جتّول 

اأو قيود على حركة ال�سّكان.
ني�س���ان  اجل���اري،  م���ن  ال�ساد����ص  ويف 
بو�س���ت"  "وا�سنط���ن  �سحيف���ة  ن�س���رت 
"فريو����ص  بعن���وان  مق���ااًل  االأمريكي���ة 
كورون���ا؟ جائح���ة؟ احلياة ت�س���ري ب�سكل 

طبيعي للكثري من ال�سويديني".
م���ع  عدي���دة  مقاب���الت  خ���الل  وم���ن 
ال�سويديني،  ُيرز املقال االختالف الذي 
تعي�سه ال�سويد عن بقّية الدول االأوربية 
القريب���ة منها، وطريق���ة تعاملها املغايرة 
م���ع جائحة كورونا، عل���ى الرغم من عدد 

الوفيات فيها. 
املر�ص" اأغلب  اأن  "اأريد 

يف تعاملها مع املر�ص، واحلياة الطبيعية 
الت���ي ال تزال تعي�سها داخ���ل بيتها، تبدو 

حنني غري قلقة.

تقول "ح���ني اأدركُت اإ�سابت���ي به، قررت 
اأن اأك���ون اإيجابي���ة وقوية، وفك���رت اأنه 
مث���ل اأي مر����ص اأو وب���اء، واأن االإن�سان 
معّر����ص للم���وت يف اأي حلظ���ة، فلم���اذا 

اأ�ست�سلم للقلق والتوتر".
ت�سيف حن���ني "اأريد اأن اأغلب���ه، واأ�سّلي 

كثريًا كي يزيدين الله قّوة".
ويف مواجهته���ا �سحي���ًا للمر����ص، تقول 
حن���ني "اأحاف���ظ عل���ى القي���ام بالتمارين 
الفيتامين���ات،  وتن���اول  الريا�سي���ة، 
واالإكث���ار من �س���رب امل���اء خ�سو�سًا مع 

قطع الليمون".
كما حتاف���ظ عل���ى اتزانها النف�س���ي اأمام 
املر�ص باالبتعاد عن االأخبار، وم�ساهدة 
اإىل  باالإ�ساف���ة  امل�سحك���ة  الفيديوه���ات 
���ة مب���واد  الفيديوه���ات اخلا�سّ متابع���ة 
التجمي���ل، تق���ول حن���ني "ه���ذه االأ�سياء 

متنحني طاقة اإيجابية".
ال�سويد  خ���ارج  عائلتي  اأفراد  "اأخ���رت 
ويف  كث���ريًا،  عل���ّي  قلق���وا  باإ�سابت���ي، 
نف�ص الوق���ت �ساألوين )ما ال���ذي يجعلك 
متفائل���ة وهادئة؟(" تختم حنني حوارنا، 
وت�سحك تلقائيًا بروح خفيفة ت�سّر على 

هزم كورونا.

اأكدت ات�شاع اله�ة بين ال�شرطة والم�اطن بعد التظاهرات وتطبيق حظر التج�ال    

�سرطة ذي قار حتاول جت�سري عالقتها  مع املجتمع عرب تنظيم زفات للعر�سان وتوزيع �سالل غذائية وحمالت تعفري للوقاية من الكورونا

حمالت التعقيم والتعفير م�شتمرة 

ال�سحة تنفي التعاقد مع اأي فندق حلجر امل�سابني بـ) كورونا(

القوة واالإيجابية.. و�سفة امراأة عراقية  لالنت�سار على فايرو�س  كورونا!



رياضة العدد )4646( ال�سنة ال�سابعة ع�سرة - االحد )12( ني�سان  2020

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

ال��م�����س��ت��ق��ي��ل   االت����ح����اد  ���س��ي��ا���س��ة  ل��ت�����س��ح��ي��ح  ت���ع���ّو����ض  ال  ف��ر���س��ة  اأم������ام  ك��رت��ن��ا    

 اإياد ال�ساحلي
مصارحة حرة

مل يعد ال�سم����ت ِحكَمة يف اأوقات ع�سيبة تتطّلب من الريا�سي 
اأن يع����ّر ع����ن �سخط����ه �س����ّد َم����ْن �س����رَق اأمل����ه وحلم����ه واأفق����َر 
ا�ستعدادات����ه وفّرَق ب����ن الكيان الواحد الواح����دة الذي ينتمي 
اليه وعّر�َض لعبته اىل امل�ساومة ، اإما التخّندق مع هذا الطرف 
اأو االنع����زال ، وهو اأعلى درجات الكبْت امللغوم بالياأ�ض القاِتل 
للمعنوي����ات املدافعة ع����ن احلقوق ، وهو اأي�س����ًا اإ�سعاف قاِهر 
الإرادة الريا�سي لئاّل ي�ست�سِرخ مبادئه وينتف�ض �سد م�سوؤويل 

االأزمة اللوؤماء.
اأحادي����ث موجعة ، وحقائق �سادمة تل����ك التي تتوّفر لل�سحفي 
اأثن����اء توثيقه ما ي�سلح للن�سر من حوار مع مدرب اأو العب اأو 
اإداري اأو م�سوؤول ، ويحتفظ باأقوال اأخرى حتى تتوّفر االأدلة 
القاطعة الإدانة �سخ�ض اأو موؤ�س�سة بالتق�سري على ذّمة املتحّدث 
، وم����ا ي�ستوقفن����ا بع����د 17 عامًا م����ن احلرك����ة الريا�سية عقب 
تغي����ري النظام ال�سيا�سي يف 9 ني�سان 2003 اأن حرية �سلوك 
الريا�سي ، واإن اختلفت ح�سب امل�ستوى الثقايف ، مل تعد �سقفًا 
ّكنه من الت�سّرف النتزاع حقوقه امل�سلوبة مبوجب  حلمايته يمُ
الد�ستور ، بل اأ�سبحت اأكرث خطرًا عليه اإذا ما توّرط يف ف�سح 
�سخ�����ض فا�س����د َغمط حّق����ه اأو رئي�ض احتاد ق�س����ى �سنن عمله 
َيت�ساَكل مع �سلطة القرار احلكومي واالأوملبي ، اأو رئي�ض جلنة 
يمُداري م�سلحت����ه وفقًا الختيارات عالقاته ونرج�سية املفا�سلة 
بعي����دًا عن ال�سوابط املهنية ، وبالنتيجة ال ي�ستطيع الريا�سي 
����ل ب�سال�س����ل اخلوف من  كَبّ اأن يخط����و خط����وة واح����دة وهو ممُ
ك�س����ف احلقيق����ة  واإال من ال�سه����ل لدى جمي����ع املوؤ�س�سات دون 
ا�ستثن����اء اأن حت����ارب وتق�سي وتهّم�ض وتط����رد كل من يوؤِرقها 

د م�سلحتها ملجّرد تلميحه بك�سف امل�ستور! ويمُهدِّ
َمْن يتحّم����ل م�سوؤولية املعاناة النف�سية التي يّر بها الريا�سي 
يف �سراعه الداخلي بحثًا عن خمرج ملاآزق احتاده اأو ناديه يف 
ظ����ّل ان�سغال قادة املوؤ�ّس�ست����ن املعنيتن باحلقوق والواجبات 
الوطني����ة(  االأوملبي����ة  واللجن����ة  والريا�س����ة  ال�سب����اب  )وزارة 
برتحي����ل االأزم����ات لي�ست لهذه املرحل����ة فح�سب ، ب����ل منذ عام 
2004 ، ومل ت�سهد الريا�سة اال�ستقرار ال قبل �سدور القانون 
االأوملب����ي وال بعده ، وظّلت احللول املقّدمة �سواء من احلكومة 
اأو م����ن متنفذين يف املكت����ب التنفيذي لالأوملبي����ة تراعي )ك�سر 
عاف كرام����ة الريا�سة وحراجة م�سريها  اخل�س����م( وال تبايل لرمُ
لتاأهيل االبطال للدورات القارية واالأوملبية وفر�ض اال�ستقرار 
املادي واملعنوي تنفيذًا للواجبات املمُلزمة يف املواثيق املحلية 

والدولية.
وواح����دة من اأ�سباب االحتقان يف الو�سط الريا�سي الذي يبداأ 
مبوق����ف �سغري ويكر بجناحي ال�سغين����ة والغرور ، هو عدم 
تنظيم اآليات العمل يف املوؤ�ّس�سات ، فتجربة العمل عن بمُعد مثاًل 
م����ن خالل الدائ����رة االإلكرتونية بن روؤ�س����اء املواقع الريا�سية 
واملن�سوي����ن اليها طوال مدة احلجر املن����زيل تفاديًا لفايرو�ض 
كورون����ا هي لي�ست جديدة يف االحت����ادات العربية والدولية ، 
وحدنا م����ن اأهملنا هكذا �سياقات تنظيمية غدْت اأمنوذج العمل 
االح����رتايف الإجن����از الواجب����ات بعيدًا ع����ن االحت����كاك املبا�سر 
واملواجه����ات املحتدة وما تخّلفه من اأزم����ات �سخ�سية ، وكذلك 
حتم����ي حقوق جمي����ع االطراف من خ����الل الوثائ����ق املتبادلة ، 

وتقّن يف اجلهد والوقت.
�سع����ف العالق����ات االن�سانية داخ����ل العمل الريا�س����ي الر�سمي 
اأي�س����ًا له تاأث����ريه ، فاالحتاد ال ي����رى وزارة ال�سباب والريا�سة 
�س����وى و�سي����ط حكومي لنقل امل����ال وينتهي دوره����ا ولي�ض من 
حّقه����ا تعزيز التطّور الفكري ب����ن الطرفن للتالقح مبقرتحات 
وجيه����ة وانتق����ادات �سدي����دة به����دف اال�س����الح ، وكذل����ك االأمر 
لالأندي����ة الت����ي ال تكرتث الأهمي����ة االرتقاء مبفا�س����ل اإدارة املال 
وكيفي����ة العناية بالقاعدة الأكرث من لعب����ة قدر امل�ستطاع ، تبقى 
بع�����ض اإداراتها جاثمة ب����ال حيوية ومتار�ض مهامه����ا كاإ�سقاط 
فر�����ض ، وعندما تلجاأ جلنة ما منبثق����ة عن الوزارة اأو الرملان 
لدرا�سة واقع االأندية �سعيًا للخال�ض من ا�ساليب عمل روؤ�سائها 
بالتاآمر الإ�سقاط  "البالي����ة" فاإنها تواجه حربًا �سر�س����ة وتمُتهم 
ا�سخا�����ض مل ي�سن����دوا نهج اال�سالح اأو اأنه����م دعموا مر�سحن 

يف مكاتب تنفيذية غري مرغوب بهم!
هك����ذا تتعّطل امل�ساعي النت�س����ال الريا�سة م����ن قب�سات �سراع 
االإرادات للتحّك����م مب�س����ار الق����رارات امل�سريي����ة ، وي�سل االأمر 
ل����دى البع�����ض التمّني ِجهارًا مبغ����ادرة وزي����ر الريا�سة موقعه 
اأو ا�ستب����دال رئي�ض اللجنة االأوملبية اأو �سحب الثقة من رئي�ض 
االحتاد ليت�سّنى له اال�ستفراد مبلفات العمل وت�سريف �سوؤون 
واجبات����ه ب����ال �سغ����وط رقابية وال ح�س����اب حتى م����ن �سمريه 

اخلان�ض يف ملذات ومغريات ا ملن�سب!

ترحيل الأزمات

َمْن يتحّمل م�سوؤولية المعاناة 
النف�سية التي يمّر بها الريا�سي في 

�سراعه الداخلي بحثًا عن مخرج 
لماآزق اتحاده اأو ناديه في ظّل 

ان�سغال قادة الموؤ�ّس�ستين المعنيتين 
بالحقوق والواجبات

 بغداد / حيدر مدلول  

اأك���د م���درب فري���ق �سب���اب الع���راق لكرة 
القدم اأحمد عبد الله فعل تعافيه التام من 
فايرو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد 19-( 
الذي اأ�سيب به ي���وم ال�سابع والع�سرين 
م���ن �سه���ر اآذار املا�س���ي بع���د اجتي���ازه 
الفحو�س���ات الطبية الت���ي اأجريت له من 
قب���ل امل���الكات الطبية التي اأظه���رت فيها 
املَ�ْسَح���ة االأخ���رية باأنها �سلبي���ة واإنهائه 
ف���رتة احلج���ر ال�سحي املح���ّددة من قبل 

وزارة ال�سحة.
وق���ال فعل يف حدي���ث خ�ّض ب���ه )املدى( 
:اإن مدير م�ست�سفى الفرات العام د.حممد 
اإبراهي���م يا�سن اأت�سل ب���ه واأخرين اإنه 
يتوّجب عل���ّي املغادرة اىل منزيل متمنيًا 
يل دوام ال�سح���ة والتوفي���ق يف عمل���ي 
التدريب���ي خالل الف���رتة املقبلة من خالل 
اإ�س���رايف على فريق �سب���اب العراق لكرة 
الق���دم لكرة القدم ال���ذي يلعب يف دوري 
الدرجة االأوىل ملنطقة بغداد للعام الثاين 
على الت���وايل ، حيث �ساأعم���ل مع مالكي 
امل�ساعد على اإعداد برنامج فني �سيتوىّل 
جميع الالعبن عل���ى تطبيقه يف بيوتهم 
انط���الق  قبي���ل  التح�س���ريات  اإط���ار  يف 
املناف�س���ات الت���ي مل جت���ِر قرعت���ه نتيجة 
لق���رار تاأجي���ل موعد �سحبه���ا اىل اإ�سعار 
اآخ���ر من قبل جلن���ة امل�سابقات يف احتاد 
الكرة عل���ى تعلي���ق االن�سط���ة الريا�سية 
وتعليق الدوريات فيه���ا اعتبارًا من يوم 

احلادي ع�سر من �سهر اآذار املا�سي.

�سهرة النجوم
وك�س���ف اأحم���د اإن :"ا�سابت���ي بفايرو����ض 
كورونا امل�ستجّد منحتني ال�سهرة كمدرب 
تق���رتب كث���ريًا م���ن النجومي���ة وال�سه���رة 
الت���ي يتمّت���ع به���ا الرتغ���ايل كري�ستيانو 
رونالدو مهاجم فريق يوفنتو�ض االإيطايل 
واالأرجنتين���ي ليوني���ل مي�س���ي قائد فريق 
بر�سلون���ة االإ�سب���اين لك���رة الق���دم بحك���م 
ك���وين اأول ريا�س���ي عراق���ي يمُ�س���اب بهذا 
ه���ّدد بوفاتي  الوب���اء اخلط���ري ال���ذي كان يمُ
يف اأّي حلظ���ة حيث اأ�سبحت مادة اإعالمية 
د�سم���ة تتناقله���ا و�سائ���ل االإع���الم املحلية 
والعربي���ة واالأجنبي���ة العامل���ة يف البل���د 
واأ�سبحت الرامج الريا�سية يف القنوات 
الف�سائي���ة تت�ساب���ق فيم���ا بينها م���ن اأجل 
اإج���راء ات�س���االت هاتفية مع���ي منذ حلظة 
رق���ودي يف م�ست�سف���ى الف���رات الع���ام من 
اأج���ل متابع���ة حالت���ي ال�سحي���ة اأول باأول 
عناوي���ن  تت�س���ّدر  �سورت���ي  واأ�سبح���ت 
االأخبار الريا�سي���ة كما هو احلال مع جنم 
الك���رة االيطالي���ة ال�سابق باول���و مالديني 
واأبن���ه واالأرجنتيني باول���و ديباال مهاجم 
فريق يوفنتو�ض وزوجته واالإ�سباين ميكل 

اأرتيتا مدرب فريق اأر�سنال االإنكليزي".

متابعة الوزير
وتاب���ع م���درب فري���ق �سباب الع���راق لكرة 
القدم حديثه اإن :"وزير ال�سباب والريا�سة 
د.اأحمد ريا�ض اأت�سل بي هاتفيًا لالطمئنان 
على �سحتي وتلبي���ة احتياجاتي ب�سورة 
�سريع���ة طيلة فرتة مكوث���ي يف امل�ست�سفى 
، وه���ذا االأم���ر لي�ض غريبًا علي���ه نظرًا الأنه 

يتابع اأواًل باأّّول اأحوال الريا�سين ويعمل 
عل���ى تذلي���ل ال�سعوب���ات الت���ي تواجههم 
باعتب���اره م���ن اأه���ل اللعبة بحك���م اأنه كان 
جنم �سابق يف �سفوف املنتخبات الوطنية 
العراقي���ة يف لعب���ة ك���رة اليد ، كم���ا اأت�سل 
بي عبا����ض علي���وي رئي�ض جلن���ة ال�سباب 
والريا�سة يف جمل����ض النواب ملعرفة اآخر 
اأخب���اري وم���دى العناي���ة والرعاي���ة التي 
يتلقاها م���ن قبل امل���الكات الطبية ، وكذلك 
االأمر اأت�سل ع���دد كبري من جنوم املنتخب 
الوطني لكرة القدم واملدربن العاملن يف 
دوري الدرجة املمتازة لكرة القدم ودوري 
الدرج���ة االأوىل لكرة الق���دم و�سهاب اأحمد 
مق���ّرر جلنة امل�سابق���ات املركزية يف احتاد 
ك���رة الق���دم وزهري ناظم مدي���ر االإدارة يف 

االحتاد".

عناية طبية
وك�س���ف اأن���ه :"كن���ت اأعتق���د يف اأول االأمر 
اإ�سابتي بفريو�ض االإنفلونزا حيث اأخذت 
عالجًا �سريعًا من خ���الل حقني باأحد ع�سر 
اإبرة ، وملا �ساَءت حالتي راجعتمُ م�ست�سفى 
الكاظمي���ة بع���د ارتف���اع درج���ة احل���رارة 
ب���اأمل يف احلل���ق و�سعوب���ة  واإح�سا�س���ي 
التنّف����ض حي���ث مت اأخ���ذ عّين���ة م���ن دّم���ي 
واأر�سل���ْت اىل خمت���ر ال�سّح���ة التابع اىل 
وزارة ال�سحة ومت حتويله اىل م�ست�سفى 
الك���رخ العام ، وج���اءت النتائ���ج اإ�سابتي 
بفريو�ض كورونا امل�ستج���د )كوفيد- 19( 
ونقل���ت يف �سيارة ا�سع���اف اىل م�ست�سفى 
الفرات العام يف العامرية من اأجل احلجر 
ال�سح���ي حي���ث خ�سع���تمُ اىل ع���الج طبي 

مكّثف من قبل املالكات العاملة فيها وكانت 
معاملته���م جمي���ع املر�سى جي���دة ، وتوفر 
الطعام ال�سّحي ، والعناية املكثفة برئا�سة 
د.حمم���د اإبراهي���م يا�س���ن ، وعمل���وا على 
تلبي���ة جمي���ع متطلبات عالج���ي ف�ساًل عن 
قي���ام فريق طبي برئا�س���ة مدير عام �سحة 
بغ���داد الك���رخ جا�س���ب احلجام���ي باإجراء 
الفحو�س���ات الطبية لعائلت���ي التي ت�سكن 
يف منطقة ال�سعلة للتاأكد من عدم اإ�سابتهم 
بنف�ض الفريو�ض بعد ظه���ور النتائج باأنها 
�سلبية وهذه فر�سة الأ�سكر اجلميع على ما 
قدموه يل ولزمالئي الراقدين من خدمات 
قبل اكت�ساب���ي ال�سفاء التام وعودتي �ساملًا 

اىل اأهلي ".

ر�سالة للريا�سيين
واأ�س���ار اىل اأنه :"علم���تمُ قبل خروجي من 
م�ست�سف���ى الفرات العام بتعّر�ض ثالثة من 
زمالئ���ي العامل���ن يف الو�س���ط الريا�سي 
بالع���راق بالوب���اء ال�سين���ي وه���م ح�س���ن 
موىل مدرب فريق امليناء الب�سري ال�سابق 
لك���رة الق���دم ، وعل���ي روؤوف جن���م الك���رة 
العراقي���ة ال�سابق ، وف���الح �سالح حار�ض 
مرمى منتخب ال�سباب ال�سابق لكرة القدم 
، حي���ث اأطالبه���م ب�س���رورة اأخ���ذ ال���دواء 
����ض له���م من قب���ل االطب���اء والتقّيد  املخ�سّ
بنظ���ام احلج���ر ال�سح���ي وه���و الطري���ق 
الوحي���د لهم من اأجل التع���ايف ب�سرعة كما 
حدث معي خ���الل الفرتة املا�سية ، واأوجه 
ر�سالتي اىل زمالئي الريا�سين �سواء يف 
داخل الع���راق اأو خارجه ب�س���رورة تنفيذ 
االإج���راءات الوقائي���ة م���ن ه���ذا الفريو�ض 

اخلطري ال���ذي اجت���اح الع���امل دون �سابق 
اإن���ذار وتطبي���ق التعليم���ات ال�سارمة من 
خالل البق���اء يف منازلهم وعدم ك�سر حظر 
التج���وال واحلج���ر ال�سح���ي فرمبا تكون 
عواقب���ه وخيمة يف حالة ع���دم االإلتزام به 
ق���د يدفعون حياته���م يف نهاي���ة االأمر ثمنًا 
لذل���ك ، والعم���ل عل���ى القي���ام باملزي���د م���ن 
حمالت التّرع اخلريية �سواء كانت عينية 
اأو �س���الل غذائية وتوزيعه���ا على العوائل 

املتعّففة واملحتاجن".

فر�سة التطبيع
وعن التحّول اجلديد يف عمل احتاد الكرة 
بت�سمي���ة هيئ���ة التطبي���ع ، ق���ال "اإن هناك 
فر�س���ة ال تعّو����ض اأمام هيئ���ة التطبيع يف 
احت���اد الكرة من اأج���ل و�سع اآلي���ة جديدة 
خ���الل املو�سم احلايل خ���الل الفرتة املقبلة 
ل���دوري الدرج���ة االأوىل بع���د زوال وب���اء 
كورون���ا واختفائ���ه م���ن الع���راق يف �سهر 
حزي���ران املقبل مثلما اأ�س���ارت االأخبار يف 
حال���ة الت���زام اجلمي���ع بجمي���ع املق���ّررات 
ال�سادرة له م���ن قبل اللجنة العليا لل�سحة 
وال�سالم���ة الوطني���ة التابع���ة اىل جمل�ض 
ال���وزراء وخا�س���ة بع���د اأن ق���ّررت جلن���ة 
امل�سابقات املركزية املمُنحّلة �سعود فريقن 
واإيق���اف  املمت���از  الك���رة  دوري  اىل  من���ه 
امله���ازل الت���ي حدث���ت يف موا�س���م �سابق���ة 
والت���ي دفع���ت ع���دد م���ن الف���رق البغدادية 
الثم���ن باهظ���ًا نتيج���ة ال�سيا�س���ة اخلاِطئة 
الت���ي اأتبعه���ا ع���دد م���ن اأع�س���اء االحت���اد 
امل�ستقي���ل مّم���ن كان���وا يتحّكم���ون مب�سار 

عمل اللجنة حتت دوافع انتخابية".  

كورونا قّربني من رونالدو ومي�صي.. واأو�صيكم بالإجراءات الوقائية
بعد خروجه من م�ست�سفى الفرات .. اأحمد فعل يوؤكد:

 بغداد / املدى

اأ�سب���ح فري���ق النف���ط لك���رة الق���دم الوج���ه 
املنتخ���ب  م���درب  يتمّن���اه  ال���ذي  اجلدي���د 
الوطن���ي االأ�سبق يحيى عل���وان للعودة من 
خالل���ه اىل حتقي���ق النتائ���ج الرائع���ة يمُعيد 
به���ا اأجماده الذهبية مع املنتخبات الوطنية 
العراقية واالأندية امل�ساركة يف دوري الكرة 
املمت���از نتيج���ة وجود مواه���ب متمّيزة من 
الالعبن لهم القدرة عل���ى تقدمي م�ستويات 
رفيع���ة وحتقي���ق النتائ���ج الالفتة م���ن اأجل 
بق���اء فريقه���م �سمن دائ���رة الكب���ار اعتمادًا 
على موا�سم �سابقة مع املدربن ح�سن اأحمد 

وبا�سم قا�سم.
واأ�ستط���اع امل���درب يحي���ى عل���وان اأن يعيد 
املهاج���م حمم���د داود اىل 
االأ�س���واء مّرة اأخرى 

بعد �سفاِئه من االإ�سابة التي حلقت به كونه 
يع���د ال�س���الح االأول الفّع���ال الذي ي�س���نُّ بِه 
الهجمات على مرم���ى الفرق املناف�سة بحكم 
احلا�س���ة التهديفي���ة الت���ي يتمّي���ز بها حيث 
جن���ح يف ترجم���ة االف���كار عل���ى امل�ستطيل 
االأخ�س���ر من خالل اح���رازه خم�سة اأهداف 
الهداف���ن  قائم���ة  �س���دارة  عل���ى  و�سعت���ه 
متفوق���ًا بف���ارق ه���دف واح���د ع���ن مالحقه 
الل���دود اأي���ن ح�س���ن مهاجم فري���ق القوة 
اجلوية اىل جان���ب و�سع فريق النفط على 
زعامة الرتتي���ب بر�سيد 11 نقطة يف ختام 
مناف�س���ات اجلول���ة اخلام�س���ة م���ن املو�سم 

الكروي احلايل. 
الك���رة  دوري  مناف�س���ات  تعلي���ق  و�ساه���م 
املمتاز اىل اإ�سعار اآخر ب�سبب تف�ّسي جائحة 
كورون���ا يف اإيقاف طموحات املدرب يحيى 
عل���وان يف حتقيق املزيد م���ن االنت�سارات 

لتحقي���ق رغبات جمل����ض اإدارة نادي النفط 
الريا�سي يف اإمكانية متثيل الكرة العراقية 
يف اال�ستحقاق���ات اخلارجي���ة من جديد يف 
املو�س���م املقب���ل بع���د الظه���ور امل�س���ّرف يف 
الن�سخ���ة ال�سابقة م���ن دوري ابطال العرب 
لك���رة القدم عندم���ا جنح يف اإق�س���اء فريق 

ال�سفاق�سي الريا�س���ي التون�سي مبّكرًا من 
ال���دور 32 اىل جان���ب البق���اء يف التناف����ض 
بق���وة عل���ى مقارع���ة الف���رق اجلماهريي���ة 
البغدادي���ة عل���ى اإح���راز اللق���ب برغ���م عدم 
للمو�س���م  �سفوف���ه  يف  حمرتف���ن  تواج���د 

اخلام�ض على التوايل.

الفايرو�س ال�صيني يوقف طموحات يحيى علوان   

 بغداد / املدى

اأن�سغ���ل ال�س���ارع الريا�س���ي العراق���ي 
خ���الل االأيام االأربع���ة املا�سية بو�سع  
مدافع املنتخ���ب الوطني لكرة القدم 
ع���الء علي مهاوي على طاولة جلنة 
التعاق���دات مبجل����ض اإدارة ن���ادي 
االأهلي امل�سري عر وكيل اأعماله 
�سم���ري را�سد اأم���اًل يف اللعب يف 
�سفوف الفريق االأول لكرة القدم 
-2020 املو�س���م  يف  بالن���ادي 

2021 قادم���ًا من فريق ال�سرطة 
حام���ل لقب الن�سخ���ة االأخرية 
املمت���از  الك���رة  دوري  م���ن 
االأول  اخل���ر  اأ�سب���ح  حي���ث 
لدى االإع���الم العراقي والعربي 
العدي���د  تناولته���ا  د�سم���ة  وم���اّدة 

الريا�سي���ة  الف�سائي���ة  القن���وات  م���ن 
اخلليجي���ة دخ���ل فيه���ا املونتينيغ���ري 
فري���ق  م���درب  نيبوي�س���ا يوفوفيت����ض 
االأهل���ي القط���ري عل���ى اخل���ط عندم���ا 
زّكاه واعت���رهمُ باأنه �سيك���ون من اأبرز 
�سفق���ات "املريكات���و" ال�سيفي لتدعيم 
مرك���ز الظهري االأي���ن ، و�سيكون خري 
جن���م حم���رتف خلالف���ة املداف���ع اأحمد 
فتحي الذي بات قريبًا من االنتقال اىل 
�سفوف فريق بريامي���دز بحكم اأنه من 
اأبرز االأوراق الرابحة لدى ال�سلوفيني 
ت�سفي���ات  يف  كاتانيت����ض  �سريت�سك���و 

كاأ�ض العامل لكرة القدم 2022.
و�سرعان ما دفعت اإدارة نادي ال�سرطة 
الريا�س���ي لالإعالن باأنه���ا مل تتلَق طلبًا 
ر�سمي���ًا من جمل����ض اإدارة نادي االأهلي 
امل�س���ري بخ�سو����ض املدافع عالء علي 

مه���اوي كم���ا ه���و احل���ال بخ�سو����ض 
العبيه���ا ال�سابق���ن )مهن���د عل���ي كاظم 
واأجم���د عطوان و�سفاء ه���ادي( الذين 
انتقلوا خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية 
وال�ستوية ال�سابقة اىل االأندية العربية 
واالأوروبية اىل جانب اإنه مرتبط بعقد 
ر�سمي ينتهي يف نهاية املو�سم الكروي 
احلايل بداًل من �سهر حزيران املقبل كما 
مثبت يف عقده الر�سمي الذي اأبرمه يف 
وق���ت �سابق على اأث���ر التو�سيات التي 
ار�سالها االحتاد الدويل لكرة القدم اىل 
االحت���ادات الوطني���ة 211 املن�سوي���ة 
حتت لوائه ب�ساأن متديد عقود الالعبن 
واملدربن مع االأندية باعقاب االجتماع 
الط���ارئ ال���ذي عقدت���ه جمموع���ة عمل 
حمارب���ة فايرو����ض كورون���ا امل�ستج���د 

)كوفيد 19(

واألغى  ال�سوي�سري رينيه فايلر املدير 
الفني لفريق االأهلي امل�سري طموحات 
عالء علي مهاوي باللعب يف الدوري 
امل�س����ري لكرة القدم م����ن خالل القلعة 
احلم����راء عندما اأبلغ جمل�����ض االإدارة 
باأنه لي�ض بحاجة ما�سة لتدعيم اجلهة 
اليمن����ى ولن يت�سّرع يف هذا امللف من 
خ����الل اال�ستعان����ة مبح����رتف اأجنبي 
من ب����ن ثالثة اأ�سماء قّدم����ْت �سريتهم 
الكروية عن طريق وكالئهم امل�سرين 
م����ن بينهم عالء اىل جان����ب التون�سي 
حم����دي النق����ار الع����ب فري����ق الزمالك 
ال�ساب����ق واأطه����ر الطائر ظه����ري فريق 
الهالل ال�سوداين حيث اأن رغبة فايلر 
اجلاحمة تتج����ه اىل التعاقد مع العب 
حملي يكون �سغري ال�سن من �سفوف 
فريق ال�سب����اب بالنادي )فار�ض طارق 

ا�ستع����ادة  اأو   ) حمم����د  ح�س����ون  اأو 
املعاري����ن با�سم علي )اجلونة( وكرمي 
يحي����ى )�سموحة( يف ظ����ل التعليمات 
اللجن����ة  م����ن  ال�س����ادرة  اجلدي����دة 
اخلما�سي����ة يف احتاد الك����رة امل�سري 
بتقلي�����ض ع����دد املحرتف����ن االجان����ب 

اعتبارًا من املو�سم 2021-2020.
اجلدي����ر بالذك����ر اأن مداف����ع املنتخ����ب 
الوطني لكرة القدم عالء علي مهاوي 
ق�س����رية  احرتافي����ة  جترب����ة  خا�����ض 
مع فري����ق الباط����ن اأحد اأندي����ة دوري 
ت�ستم����ر  مل  ال�سع����ودي  املحرتف����ن 
اأك����رث من ثالثة اأ�سه����ر قادمًا من فريق 
الزوراء باملو�س����م 2016-2017 قبل 
املمت����از  الك����رة  دوري  اىل  يع����ود  اأن 
ويوّقع على ك�سوف����ات فريق ال�سرطة 

لكرة القدم.

�صوي�صري يلغي رغبة عالء مهاوي بالحتراف في م�صر

 بغداد / املدى

اأعل���ن االحتاد الدويل لكرة الق���دم اإنه �سيقدم 
اىل جمي���ع االحت���ادات الوطني���ة املن�سوي���ة 
دفع���ة   211 عدده���ا  والبال���غ  لوائ���ه  حت���ت 
اأخ���رى مقّدمة من برنامج )ف���وروارد( كجزء 
م���ن امل�ساعدة املالي���ة ب�سبب انت�س���ار جائحة 
كورونا )كوفي���د 19( الذي �سرب عددًا كبريًا 

من البلدان يف العامل.
بعثه���ا  بالفيدي���و  ر�سال���ة  ع���ر  ذل���ك  ج���اء 
ال�سوي�سري جياين انفانتينو رئي�ض االحتاد 
ال���دويل لكرة القدم من مق���ّره مبدينة زيورخ 
اأكد فيها اأن االأموال �سيتم دفعها اىل االحتادات 
الوطنية بعد موافقة اللجان املعنية يف الفيفا 
والتي طلب منها اإلغاء �سرط الوفاء باملعايري 
االإ�سافية لعامي 2019 و2020 من اأجل دفع 
املبل���غ الكامل اىل تل���ك االحت���ادات االأع�ساء 
الت���ي �ستح�سل على مبل���غ 1.75 مليار دوالر 
من برنامج )فورووارد( للنهو�ض بكرة القدم 

يف العامل.
واأ�س���اف: اإن الفيف���ا ب���داأ م�ساورات���ه ب�س���اأن 
امل�ستفي���د ب�س���كل اأكر م���ن �سن���دوق االغاثة 
الط���ارئ ال���ذي مت اإن�سائ���ه موؤخ���رًا م���ن اأجل 
مواجه���ة جائح���ة كورونا وح���ّث االحتادات 
الوطني���ة االع�س���اء عل���ى ع���دم التعّج���ل يف 
ا�ستئن���اف امل�سابق���ات املحلي���ة فيه���ا التي مت 
تاأجيله���ا اىل اإ�سع���ار اآخ���ر حتى يتاأك���دوا اأن 
االاأم���ور اأمن���ة بن�سبة مئة باملئ���ة ال�سيما بعد 
اأن رفعن���ا �سعار ال�سح���ة وال�سالمة فوق كرة 

القدم باالتفاق مع منظمة ال�سحة العاملية.
وتاب���ع جياين كالم���ه: يجب اأن تعلم���وا اأننا 
�سنك���ون متواجدين و�سنج���د احللول �سوية 
حيث �سيعلم العامل اأين تذهب املبالغ ، واالأهم 

من ذلك ملاذا تذهب االأموال هناك.

الفيفا يدعم الحتادات 
الوطنية مب�صاعدة مالية 

عاجلة
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 اأ.د. حممد الربيعي

يرجع الف�سل يف جزء كبري من هذه ال�سرعة 
غري امل�سبوقة اإىل اجلهود ال�سينية املبكرة 
حلل �سل�س���لة ال�س���فرة الوراثي���ة لفايرو�س 
�س���ار�س ك���وف 2 )وه���و الفايرو����س الذي 
يف   .)-19 كوفي���د  جائح���ة  يف  ت�س���بب 
ال�س���ن  الث���اين، و�س���عت  كان���ون  اأوائ���ل 
ال�س���فرة الوراثية للفايرو�س على ال�س���بكة 
العنقودية، وهو ما �سمح لل�سركات الطبية، 
وملجموعات البحث يف جميع اأنحاء العامل 
بالب���دء بت�س���ميم لقاحات �س���د الفايرو�س. 
�س���اعد اأي�س���ًا يف بناء الت�س���اميم احلديثة 
للقاح���ات �س���د الفايرو����س اجلدي���د وجود 
درا�سات �س���ابقة حول فريو�سات الكورونا 
االأخ���رى مث���ل ال�س���ار�س واملريز، ول�س���بب 
م�ساركة فايرو�س كورونا اجلديد )�سار�س 
كوف 2( فايرو�س ال�سار�س القدمي )�سار�س 
ك���وف( مبا ب���ن ٪80 و٪90 م���ن مادتهما 

الوراثية، ومن هنا جاء ت�سابه اال�سم.

كيف تعمل اللقاحات؟ 
تعم���ل جمي���ع اللقاح���ات وفًقا لنف����س املبداأ 
االأ�س���ا�س، وه���و تق���دمي ن���وع م���ن الدع���م 
جله���از املناعة الب�س���ري ع���ن طريق حتفيز 
م�س���ادة  اأج�س���ام  اإنت���اج  عل���ى  اجله���از 
االأج�س���ام  الغازي���ة.  املجهري���ة  للكائن���ات 
امل�س���ادة هي نوع من الذاكرة املناعية التي 

بع���د اإثارته���ا م���رة واح���دة، ميك���ن اإثارتها 
ب�س���رعة م���رة اأخرى اإذا ما تعر�س اجل�س���م 
للغ���زو. االأج�س���ام امل�س���ادة لديه���ا هي���كل، 
وغر����س وا�س���ح، وعملية مثبت���ة، واأدوار 
وم�س���وؤوليات حمددة. توؤدي مهام ب�سيطة 
وعملي���ات معق���دة. اإنها تتح�س���د وتنت�س���ر 
مت���ى واأينما كان اجل�س���م يف اأم�س احلاجة 
اإليها. تتوا�س���ل مع بع�سها وتن�سق مهامها 
وتتع���اون مع بع�س���ها االخر. لديه���ا ذاكرة 
قوية ومعرفة بالقوى ال�سريرة التي تهاجم 
يد وتّدمر. اإنها قوية  ّ اجل�سم. تكت�سف، وحتحُ
و�س���عيفة يف نف�س الوقت. اإنها بحاجة اإىل 
االإمدادات وم�س���ادر الطاق���ة والدعم. وهي 
با�س���تمرار منكب���ة عل���ى املراقب���ة وجاهزة 

للمعارك. هي خط الدفاع االأول واالأخري. 
تعم���ل االأج�س���ام امل�س���ادة عرب ث���اث طرق 

هي:
تف���رز يف ال���دم والغ�س���اء املخاط���ي، حيث 
تلت�س���ق باالأج�س���ام الغازية كالفريو�سات، 

وتعطلها وتق�سي عليها.
تعم���ل على تن�س���يط النظام املكم���ل لتدمري 
اخلاي���ا البكتريي���ة وذل���ك بتحلله���ا )ع���رب 
اإحداث ثقوب يف جدار اخللية البكتريية(.

�ّس���هل بلعم���ة االأج�س���ام الغريب���ة م���ن قبل  تحُ
خايا مبتلعة. 

يتم حتقيق التح�س���ن تقليديًا با�س���تخدام 

اأ�سكال �سعيفة من الفايرو�س اأو امليكروب، 
اأو ج���زء من���ه مبج���رد تعطيل���ه ع���ن طريق 
احل���رارة اأو املواد الكيميائية. وت�س���تخدم 
ه���ذه الط���رق يف اإنت���اج لقاحات احل�س���بة 
والن���كاف و�س���لل االأطف���ال وج���دري امل���اء 
واالأنفلونزا والته���اب الكبد وغريها. ويتم 
انتاجها عرب عملية تبداأ بزراعة الفايرو�س 
يف مزارع خلوية كمثل خايا اأجنة الدجاج 
لغر����س توف���ري كميات كب���رية من���ه. وبعد 
تنقيت���ه م���ن امل���واد العالقة وبقاي���ا اخلايا 
يتم باإ�سافة مواد م�ساعدة ومثبتات ومواد 
حافظة. تعم���ل املواد امل�س���اعدة على زيادة 
وتزي���د  للم�ست�س���د،  املناعي���ة  اال�س���تجابة 
املثبت���ات م���ن عم���ر تخزي���ن اللق���اح بينم���ا 
ت�سمح املواد احلافظة با�ستخدام اللقاح يف 

جرعات متعددة �سغرية.
ه���ذه الط���رق لها عي���وب. ميكن اأن ي�س���تمر 
ال�س���كل احل���ي يف التط���ور بداخ���ل ج�س���م 
االإن�س���ان، عل���ى �س���بيل املث���ال، يحتم���ل اأن 
ت�ستعيد بع�س �س���راوة الفايرو�س املعطل 
مما ي���وؤدي اىل مر�س املتلق���ي، بينما يلزم 
اأحيان���ًا اإعط���اء جرع���ات عالي���ة اأو متكررة 
م���ن الفايرو����س املعط���ل لتحقي���ق الدرج���ة 
ال�س���رورية من احلماية. مع ذلك، ت�ستخدم 
بع�س م�ساريع انتاج لقاح كوفيد 19- هذه 
االأ�س���اليب املجربة واملختربة، لكن البع�س 

االآخر ي�ستخدم تقنيات اأحدث واأف�سل.
تتبن���ى  احلديث���ة  التقني���ات  ه���ذه  اإح���دى 
انت���اج لق���اح مرك���ب "موؤتل���ف"، تت�سم���ن 
عملية ت�سميمه ا�س���تخدام ال�سفرة اجلينية 
لربوت���ن ال�س���نبلة املوج���ود عل���ى �س���طح 
2، ول�س���قها يف  ك���وف  �س���ار�س  فريو����س 
جينوم بكترييا غري مر�سية مما يجرب هذه 
الكائن���ات احلية الدقيقة عل���ى اإنتاج كميات 
كبرية من هذا الربوتن كاإ�سافة لربوتينات 
البكرتي���ا. هناك طرق اأخ���رى اأحدث تعتمد 
على بناء اللقاحات على اأ�س���ا�س التعليمات 
الوراثي���ة نف�س���ها ولي�س عل���ى الربوتينات 

التي ت�سفر الإنتاجها.

التجارب ال�سريرية للتحقق من 
جناعة اللقاح

تلي مرحلة ت�سميم اللقاح مرحلة التجارب 
ال�سريرية وهو التي من املرجح اأن يتعرث 
فيها جناح اأي لقاح من اللقاحات امل�سممة، 
وه���ي على ث���اث مراحل. االأوىل، ت�س���مل 
ب�س���ع ع�س���رات من املتطوعن االأ�سحاء، 
وفيه���ا يخترب اللق���اح من اأج���ل التاأكد من 
�س���امته، ور�سد االآثار ال�س���ارة. الثانية، 
ت�س���مل عدة مئات من االأ�س���خا�س، وعادة 
جت���رى يف م���كان اأو دول���ة ت�س���ررت م���ن 
املر�س، حي���ث تدر�س مدى فعالية اللقاح. 

ويف املرحلة الثالثة يتم جتربة اللقاح على 
عدة اآالف من النا�س. وخال هذه املراحل 
تبداأ اللقاحات بالت�ساقط كما يقول برو�س 
التح�س���ن  ال���ذي يدي���ر برنام���ج  جل���ن، 
العاملي ملوؤ�س�س���ة �س���ابن للقاحات: "لي�س 
كل اخلي���ول الت���ي تبداأ ال�س���باق �ست�س���ل 

خط النهاية". 
هن���اك اأ�س���باب كثرية لع���دم جن���اح لقاح. 
اإم���ا اأن املر�س���ح غ���ري اآم���ن، اأو اأن���ه غ���ري 
فع���ال، اأو كليهم���ا. ولهذا ال�س���بب ال ميكن 
تخطي التج���ارب ال�س���ريرية اأو التعجيل 
به���ا. ميكن ت�س���ريع املوافق���ة اإذا مل متانع 
ال�س���لطات ال�سحية ا�س���تنادا على اخلربة 
ال�س���ابقة. مثًا لقاح االإنفلونزا ال�س���نوي 
يحمي عادة من االإ�س���ابة بثاث���ة اأو اأربع 
فريو�سات خمتلفة يتوقع اأن تكون االأكرث 
�س���يوعًا خ���ال املو�س���م الاحق، وي�س���مل 
خ���ط انتاجه جتمي���ع وح���دات بحيث يتم 
حتدي���ث وح���دة واحدة اأو ب�س���ع وحدات 
كل عام. اأما �سار�س كوف 2 فلكونه مر�سًا 
جديدًا لدى الب�سر فان العديد من التقنيات 
امل�س���تخدمة لبناء اللقاح���ات غري جمربة. 
على �س���بيل املث���ال، مل تتم املوافق���ة لغاية 
الي���وم عل���ى اأي لقاح م�س���نوع م���ن املواد 
الوراثي���ة اأي احلوام����س الوراثي���ة - رنا 
اأو دن���ا -. لذا يجب معاملة اللقاحات �س���د 

كوفد 19- على اأنها لقاحات جديدة متامًا، 
الختب���ارات  اإخ�س���اعها  اإىل  و�س���تحتاج 
ال�سامة ال�سارمة ب�سكل خا�س ال�ستبعاد 
خطر زيادة حدة االإ�سابة باملر�س. ولهذه 
االأ�سباب ال ميكن توقع ظهور اأي لقاح �سد 
كوفد 19 باأقل من 18 �س���هرًا وهذا يعترب 

بحد ذاته �سرعة قيا�سية.
يف اأثناء ذلك، تربز م�سكلة حمتملة اأخرى 
فالق�س���ة ال تنتهي بت�س���ميم اللقاح وثبات 
جناح���ه. فبمج���رد املوافق���ة عل���ى اللقاح، 
�س���تكون هناك حاجة اإلي���ه بكميات كبرية 
العديد من املوؤ�س�سات املوجودة  – بينما 
19- بب�س���اطة  يف �س���باق اللق���اح كوف���د 
لي����س لديه���ا الق���درة االإنتاجي���ة الازمة. 
وعن���د املوافق���ة عل���ى لق���اح كوف���د - 19، 
�ستظهر جمموعة اإ�س���افية من التحديات، 
فاحل�سول على لقاح ثبت باأنه اآمن وفعال 
يف الب�سر ياأخذ واحدًا يف اأف�سل االأحوال 
نحو ثلث الطريق اإىل ما هو مطلوب ل�س���د 

احتياجات برنامج للتح�سن العاملي. 
الكث���ري م���ن الطاق���ة االإنتاجية ال�س���خمة 
تق���ع على عاتق �س���ركات االأدوية الكربى، 
م���ن مث���ل الاعب���ن الكب���ار )�س���ركات من 
مثل �س���نويف، وم���ريك، وجي ا����س كي(. 
طبيعة هذه ال�سركات التجارية متنعها من 
زج نف�س���ها يف عملية قد ال ت�سمن حتقيق 

اأرب���اح لها. مل تكن جتارب هذه ال�س���ركات 
مربح���ة يف ح���االت الط���وارئ ال�س���حية 
ال�سابقة، فعندما ت�سابقوا لتطوير واإنتاج 
لقاح���ات جدي���دة ق���رر الع���امل يف النهاية 
اأن���ه ال يحتاجه���ا مم���ا اأدى اىل تعر�س���ها 
خل�س���ائر كب���رية. اليوم من ب���ن الاعبن 
الكبار، فقط �سركة جون�سون وجون�سون 
اأعلن���ت اأنها �س���تحاول �س���نع لق���اح. ماذا 
ع���ن االآخري���ن؟ اإذا مل ي�س���ارك املنتج���ون 
الرئي�س���ون، فمن ال�سعب تخيل اأنه ميكن 
اأن يكون هناك لقاح بكميات كبرية. اأرجو 

اأن اأكون خمطئا!
ثم من �س���تكون له االأولوية يف احل�س���ول 
على اللقاح؟ تخيل ال�سيناريو التايل، على 
�س���بيل املث���ال، الهند - وهي م���ورد رئي�س 
للقاح���ات الدول النامية- تقرر ا�س���تخدام 
اإنتاج اللقاح حلماية �سكانها البالغ عددهم 
1.3 مليار ن�س���مة اأواًل، قبل ت�س���دير اأي 
منه. هل �سينتظر العامل اىل اأن ت�سد الهند 
حاجته���ا من اللقاح؟ ما الذي �س���يحدث يف 
حال���ة ح���دوث حالة ط���وارئ يحت���اج فيها 
بلد م���ا كمي���ات كبرية م���ن اللق���اح؟ وبكل 
االأح���وال لرمب���ا ال يتوف���ر اللق���اح اإال بعد 
اأن يك���ون الوباء قد بلغ ذروته وانخف�س. 
ومع ذلك فقد تكون نهاية �س���عيدة للق�س���ة 
عندم���ا ميك���ن للق���اح اأن ينق���ذ العدي���د من 
االأرواح، خا�س���ة اإذا اأ�س���بح الفايرو����س 
متوطن���ًا اأو منت�س���رًا ب�س���كل دائ���م - مث���ل 
االأنفلونزا – ويتف�س���ى ب�س���كل مو�س���مي. 
ولكن حت���ى ذلك احلن، اأف�س���ل اأمل لدينا 
لتحقيق الن�سر بالق�س���اء على الفايرو�س 
ال�س���رير ه���و االعتماد على العل���م بداًل من 
االإمي���ان االأعمى، وعلى التع���اون بداًل من 
التحام���ل حتى نتمكن جميع���ًا من التوجه 
نحو حتقيق نهاية الق�س���ة ال�سعيدة للفوز 
بالن�س���ر النهائي يف ه���ذه احلرب العاملية 

�سد الوباء. 
من ال�سهل اتخاذ اخليارات ال�سحيحة.

انطلق غاندي يف طريقته هذه املعروفة با�س����م ال�س����اتياجراها من 
نب����ذ العن����ف فالعنف يوؤدي دوم����ًا اإىل اال�س����تغال والطغيان، واأن 
الن�س����ال م����ن اأج����ل احلقيقة ال ب����د اأن يازم����ه احل����ب، واأن الغاية 
الطيبة ال ميكن الو�سول اإليها بو�سائل �سريرة، اإمنا باإفناء الروح 
�س����د اإرادة اجلور واال�س����تبداد، ومكابدة املعاناة الذاتية لتحقيق 
اأق�س����ى درج����ة م����ن ال�س����جاعة والتح����رر م����ن اخل����وف، والتعامل 
بندي����ة ظاهرة مع اخل�س����م، وحتويل ال�س����راع اإىل "توتر خاق" 
ي�ساعد يف تدمري ال�سلطة الباط�سة اأو املحتلة وا�ستبدالها باأخرى 

وطنية.
وتنفي����ذًا لفل�س����فته اأو فكرت����ه هذه، دع����ا غاندي الهن����ود اإىل رف�س 
اإطاعة قوانن معينة مع ممار�س����ة �س����لوك مغاير من دون االنزالق 
اإىل اأي عن����ف. وق����د جل����اأ غان����دي اإىل ه����ذه الطريقة اأثن����اء اإقامته 
يف جن����وب اأفريقي����ا، لاحتجاج على اأو�س����اع العمال االأ�س����يوين 
هناك، ونقل التجربة اإىل الهن����د يف ثاثينيات واأربعينيات القرن 
الع�سرين، وا�س����تخدمها يف تعبئة النا�س لاعرتا�س على �سريبة 
املل����ح املحُغ����اىل فيها، ث����م توظيفه����ا يف رف�س االحت����ال الربيطاين 

برمته.
وتق����وم ه����ذه الطريق����ة اأي�س����ًا على ع����دم التع����اون م����ع االحتال، 
واالمتن����اع ع����ن تزويد �س����لطاته باأي مدد ي�س����خ يف اأو�س����اله قوة 
دائمة ت�س����اعده عل����ى اال�س����تمرار، �س����واء كان هذا املدد رج����ااًل اأم 
م����ااًل، ولذا طلب من املوظفن الهن����ود اأال يعملوا، وطلب من نواب 
املجال�����س املحلية اأن يقدم����وا ا�س����تقاالتهم، واأن يخرجوا اأوالدهم 
من املدار�����س واجلامعات التي تديرها احلكومة، وي�س����اهموا يف 
اإقام����ة مدار�����س وطنية بديلة تق����وم على التطوع. كم����ا قامت هذه 
الطريق����ة على مقاطع����ة املحاكم الربيطاني����ة واإقامة حماكم وطنية 
بداًل منها، ومقاطعة الب�س����ائع االأجنبية، واالعتماد على املنتجات 
املحلية مهما كانت ب�س����يطة، وال�س����وم عن الطع����ام. وامتدت هذه 
الطريقة املبتكرة يف الع�س����يان ال�سيا�سي اإىل جلو�س الهنود على 
قارعة الطريق الإعاقة مرور املحتلن، اأو خارج املكاتب احلكومية 
يف حالة اعت�سام مزمن، فاإذا قامت ال�سرطة باعتقالهم ذهبوا معها 
طائعن اإىل ال�س����جون، وه����م يبدون لها قدرًا هائ����ًا من الامباالة 

والتجا�سر.
ويبل����غ االأم����ر مداه م����ع اإقامة دروع ب�س����رية �س����خمة م����ن الرجال 
والن�س����اء واالأطف����ال ملواجهة الغ����زو اخلارجي، فغان����دي راأى يف 
احت�س����اد النا�س العزل على احلدود ل�س����د الق����وات الغازية طريقة 
مثلى يف هزمية املعتدين، اإذ اإنهم لو كانوا م�س����تعدين يف البداية 
لل�س����ري بدباباته����م ومدافعه����م وعرباته����م امل�س����فحة فوق اأج�س����اد 
املاي����ن فاإنه لي�س بو�س����عهم اأن ي�س����تمروا يف اأ�س����لوبهم الدموي 
ه����ذا اإىل النهاي����ة. وكم����ا يق����ول غان����دي: "ل����و ظهر ن����ريون جديد 

فاإن����ه جوانح����ه لن تخلو م����ن قلب ال بد اأن يتاأث����ر بقتل وجرح هذه 
الطواب����ري الب�س����رية الانهائي����ة الت����ي ال تفع����ل �س����وى االحتجاج 
ال�س����لمي، فق����د يقتل اإن�س����ان اإن�س����انًا يف ميدان املعركة، الأن �س����اأن 
احلرب هكذا، اإما قاتل اأو مقتول، لكن لي�س بو�سع اأحد اأن ي�ستمر 
يف قت����ل م����ن ال يتوقع من����ه اأن يقتله، واإذا ح����دث اأن ارتكب جي�س 
ه����ذا العم����ل الفظي����ع، فلن يقدر عل����ى اأن يكرره م����رة اأخرى". وقد 
عر�س غاندي اإقامة هذا الدرع الب�س����ري ال�س����خم عام 1931 اأثناء 
حمادثات له يف �سوي�س����را، ون�س����ح باد احلب�س����ة ب����اأن تفعل هذا 
ح����ن اجتاحها اجلي�س االإيط����ايل عام 1935، وطلب االأمر نف�س����ه 
من اليهود يف مواجهة اأدولف هتلر عام 1938. ويف العام نف�س����ه 
قدم الن�س����يحة ذاتها اإىل ال�س����ينين يف مواجهة اليابانين، واإىل 

الت�سيك والبولندين يف الت�سدي لاأملان. 
والإعط����اء الع�س����يان ال�سيا�س����ي دفعة قوي����ة وحقيقية ق����ام غاندي 
باإن�س����اء منظمة عام 1930 �س����ّمت �سخ�س����يات ب����ارزة من خمتلف 
والي����ات الهند، وفريقًا متطوعًا اأخذ على عاتقه تدريب النا�س على 
ال�س����روط الدقيقة لاحتجاج الاعنيف. وكان غاندي يتدخل دومًا 
يف الوق����ت املنا�س����ب لتعدي����ل اأو تغيري بع�س االأ�س����اليب يف اإطار 
الروؤية العامة واخلطوط العري�س����ة لل�س����ياتياجراها حن ي�س����عر 
ب�س����رورة ذلك، من دون اأن يفقد اإميانه بفاعلية هذا االأ�س����لوب يف 
اأي حلظة من اللحظات، فهاهو يت�سدى العرتا�س ال�ساعر الهندي 
ال�س����هري طاغور على م�ساألة عدم �سراء املاب�س االأجنبية. وحرقها 
بدعوى اأنها اإجراء �س����لبي، ويق����ول لطاغور يف ثبات اإن االحتال 
الربيطاين نف�س����ه هو ال����ذي يقوم على طريقة �س����لبية يف التعامل 

مع الهند. 
وتنط����وي روؤية غان����دي وتعاليمه يف جوهرها عل����ى اإعاء مكانة 
"احلرب" وا�ستخدامه و�سيلة قوية لنيل  "ال�س����ام" على ح�ساب 

احلقوق. وميكن تلخي�س هذه الروؤية يف
1� ال�س����ام احلقيقي هو �س����ام االأحرار ال �سام العبيد، واطمئنان 
هذا ال�سام داخل حدود الدولة الواحدة، يكفل ال�سام يف عاقات 

الدول بع�سها مع بع�س.
2� احلري����ة احلقيقي����ة ه����ي حرية ال����روح يف اإميانه����ا باحلق الذي 
تقتن����ع ب����ه وتطمئن اإليه، ولي�س����ت حرية املتاع املادي الذي ي�س����ل 

الروح .
3� قوة الروح امل�ستمدة من احلق اأم�سى من كل �ساح الأن �ساحبها 

ال يعباأ مبا ي�سيبه، ولو كان ما ي�سيبه هو املوت.  
4� االأدي����ان كله����ا متث����ل احل����ق ال����ذي يلهمه الل����ه مل����ن اختارهم من 

عباده.
5� كل عمل �س����ريف ما دام نزيهًا، والعمل هو الذي يجعل ل�ساحبه 
احل����ق يف العي�����س ويف احلياة، وكل من يعي�س بغري عمل ي�س����لب 
العامل عرق جبينه، وي�سلبه لذلك حريته، وميهد من ثم ال�سطراب 

ال�سام.
6� اال�ستعمار هو ا�س����تغال �سعب ل�سعب بغري حق، وهو لذلك من 
اأ�س����باب احلرب، ما بقي يف العامل، ولذا يجب الق�ساء عليه ق�ساء 

مربمًا
7� من الي�س����ري ن�س����ال اال�س����تعمار بغ����ري عنف ومن غ����ري حقد عن 
طريق عدم التعاون واالإ�سراب واملقاطعة والع�سيان املدين، وكل 

و�سائل الن�سال البعيدة عن العنف، وامل�ستندة اإىل احلق وحده
8� الرتبي����ة والتعليم من احلقوق االأولي����ة للجميع، وهما لذلك من 

اأ�س�س ال�سام ما قاما على قواعد �سليمة.
9� يج����ب اأن يك����ون االكتفاء الذاتي اأ�س����ا�س االقت�س����اد القومي يف 
الزراع����ة وال�س����ناعة، واأن يك����ون التب����ادل التج����اري موؤي����دًا لهذا 

االجتاه، فا يجني عليه بحال.
10� التعاون دعامة االقت�ساد القومي، كما اأن عدم التعاون يف غري 
عنف �ساح الن�سال القومي يف �سبيل احلرية ال�سيا�سية والكرامة 

االإن�سانية، والنا�س اأحرار ما تعاونوا متحابن.
11� واج����ب الدولة اأن ترعى هذه املب����ادئ دون اأن تتدخل بالعنف 
يف ال�س����وؤون العام����ة، ب����ل يجب اأن ينظ����م النا�س فيم����ا بينهم هذه 

ال�سوؤون على عقيدة واقتناع واإميان.

الب�س���ر  ب���ن  املتبادل���ة  التاأث���ريات 
والتكنولوجيا واملعرفة واملحيط البيئي 
،ال���ذي تتقاط���ع يف فلك���ه ه���ذه االأبع���اد، 
عميقة و مت�سابكة . تلعب هذه التاأثريات 
دورًا كبريًا يف �سناعة املعرفة وتوجيهها، 
واأ�س���بح ج���زء كب���ري م���ن عملية ت�س���كيل 
وتاأط���ري نوعي���ة املعرف���ة يف املجتمع���ات 
احلديثة  مرتبطًا ب�س���كل وثيق ومت�سعب 
ال  الرقمي���ة،  التكنولوجي���ا  بتط���ورات 
ميكنن���ا اال�س���تغناء ع���ن التكنولوجيا يف 
حياتن���ا اليومي���ة وبالتايل باتت ت�س���اهم 
مبختلف جم���ات احلياة ، ب���ل متحورت 
وتنفي���ذ  هند�س���ة  بعملي���ة  فع���ال  ب�س���كل 
واإي�سال املخرجات العملية التعليمية يف 

كربى اجلامعات واملوؤ�س�سات االأخرى. 
يق�س���د بالتعليم عن بع���د اأو باالجنليزية 
)Distance Learning( باأنه و�سيلة اأو 
اأداة ي�سخرها املعلم لتعليم الطاب خارج 
حدود جدران ال�سف بوا�سطة االنرتنت، 
وعن طريق توظي���ف تكنولوجيا حمددة 
التعل���م  لعملي���ة  كمن�س���ة  تعم���ل  بعينه���ا 
والتعلي���م. مبدئيًا التعلي���م عن بعد يتعكز 
على جمموعة عنا�س���ر  ظاهرة واأبرزها: 
امل���ادة واملنهج واملعلم والطلبة وو�س���ائل 
التوا�س���ل التكنولوجية املبا�س���رة وغري 
االنرتن���ت.  ع���رب  تت���م  الت���ي  املبا�س���رة 
واأي�س���ًا هناك عنا�س���ر باطنة التي حترك 
التكنولوجي���ا  دم���ج  بعملي���ة  وتتحك���م 
 )Technology Integration(
واأبرزه���ا:  بالتعلي���م  وا�س���تخدامها 
�س���رتاتيجية التعليم االإلكرتوين املتبعة، 
املعرفة النظري���ة والعملية بالتكنولوجيا 
ومادة التدري�س )التخ�س�س باملخرجات 

التعليمية(
اجلدي���ر بالذك���ر اإن م�س���طلح التعليم عن 
بعد ي�س���ري اىل �س���كل م���ن اأ�س���كل التعليم 
االلك���رتوين )e-learning( اأو التعلي���م 
التكنولوجي���ا، ويع���د مفه���وم  بوا�س���طة 
التعليم االلكرتوين مبثابة املظلة جلميع 
فعاليات التكنولوجي���ا التعليمية الكبرية 
اأدبي���ات  لن���ا  منه���ا وال�س���غرية.  تظه���ر 
نظري���ات التعليم االلك���رتوين العديد من 
امل�س���طلحات مثل : التعلي���م اإاللكرتوين 
بوا�س���طة  ،التعلي���م   )e-learning(
 Technology-based( التكنولوجي���ا 
 Distance( التعليم عن بحُعد، )learning
Learning( ،التعليم بوا�سطة احلا�سوب 

)Computer-based Learning(
رغ���م ه���ذا الت�س���عب بامل�س���طلحات يبقى 
هن���اك توافق كبري ب���ن الباحثن يف هذا 
املجال على اأنها ت�س���ب يف بودقة واحدة 
، وتتلخ����س يف مبدئها اأ�سا�س���ًا وهي  اإن 
عملي���ة التعلم والتعليم جتري مب�س���اعدة 
اأو بوا�سطة تقنيات ومن�سات الكرتونية 
رقمية، التي توفر اأدوات تفاعلية ت�س���هل 
عملي���ة  ت�س���ميم وتنفي���ذ وكذال���ك عر�س 
واإي�سال املواد التعليمية للمتلقي. الهدف 

الرئي�س لظهور التعليم عن بعد هو  لتلبية 
احتياج���ات التعليم بطريق���ة اأكرث مرونة 
وبتقنيات متعددة من اأجل احل�سول على 
�س���هادات درا�س���ية من موؤ�س�سات تعليمية 

ر�سينة. 
تع���د اجلامع���ات االأمريكي���ة واالأوروبية 
تطبي���ق  تبن���ت  الت���ي  املوؤ�س�س���ات  اأوىل 
فكرة التعليم عن بعد ، حيث كانت تر�س���ل 
املخرجات الدرا�سية م�سجلة على اأ�سرطة 
فيديوية مع �س���روحات مف�س���لة مدعومة 
واإر�س���ال  الإكماله���ا  ممنهج���ة  بواجب���ات 
االأجوب���ة ع���ن طريق الربي���د االلكرتوين 
وممار�س���ة  مفه���وم  تط���ور  م���ادة.  ل���كل 
التعلي���م ع���ن بع���د بتط���ور التكنولوجيا، 
ا�س���تغنت  ح���ن  ذروت���ه  التعلي���م  فبل���غ 
عملي���ة التعليم ع���ن الرادي���و والتلفزيون 
وبات���ت ت�س���تخدم االأنرتنت ال���ذي يجمع 
كل ه���ذه الو�س���ائل مع���ًا وبج���ودة اأعل���ى 
واأك���رث تعقي���دًا. تكنولوجي���ا التطبيقات 
 Multimedia( املتع���ددة    والو�س���ائل 
Learning(  مه���دت الكت�س���اف طرائ���ق 
معق���دة اأث���رت الواق���ع التعليم���ي، فمنه���ا 
 )Visual Learning( التعليم النظ���ري
اأ�س���لوب قائم على اأ�س���ا�س تفعيل ال�سور 
والن�سو�س املكتوبة و الر�سوم املتحركة 
التعلي���م  وكذل���ك  الفيدي���و،  ومقاط���ع 
ال���ذي    )Verbal Learning(اللفظ���ي

ي�ستخدم ال�سرد اللفظي.
 جمموعة وا�سعة من االأبحاث التجريبية 
تق���دم اأدلة مف�س���لة ع���ن اأهمي���ة وجدوى 
ا�س���تخدام التعلي���م ع���ن بع���د، عل���ى ان���ه 
اأ�س���كال  يتخ���ذ  حدي���ث  تعليم���ي  من���ط 
وطرق متنوعة ميك���ن توظيفها الأغرا�س 
خمتلف���ة. الكثري من اجلامعات الر�س���ينة 
اعتم���دت نظ���ام التعل���م عن بعد لتو�س���يع 
امل�س���اركة والو�س���ول للكثري من الطاب 
الذين الت�س���نح لهم الفر�سة للم�ساركة يف 
التعليم التقليدي داخل اأروقة اجلامعات، 
لك���ن ه���ذه التج���ارب خطط���ت و�س���ممت 

لظروف تختلف عن ظرفنا احلايل. 
واملتطلب���ات  امللح���ة  لل�س���رورة  وفق���ًا 
التعليمية وال�سحية الطارئة واملت�ساعدة 

التي فر�س���ها واقع انت�سار جائحة كرونا 
اأو Covid 19 يف الع���امل �س���ار التعلي���م 
ع���ن بع���د  م���ن اأك���رب االأولوي���ات جلمي���ع 
املوؤ�س�س���ات التعليمية من اأجل ا�س���تبدال 
التعلي���م التقليدي داخل جدران �س���فوف 
املدار����س ، فعكفت الكثري من املوؤ�س�س���ات 
ب�سكل عاجل على تغيري التعليم التقليدي 
ب�س���كل موؤقت بالتعليم عن بعد لفرتة غري 
معلوم���ة ،وهذا ي�س���ع جميع املوؤ�س�س���ات 
حت���ت ال�س���غط واحل���رج خ�سو�س���ًا اإذا 
كانت تفتقر للتخطيط ال�س���حيح والبناء 
التكنولوج���ي املنا�س���ب لا�س���تجابة لهذا 
الو�س���ع الط���ارىء. يعد التعلي���م عن بحُعد 

اأكرب الرابحن. 
دور  عل���ى  ال�س���وء  املق���ال  ه���ذا  ي�س���لط 
ع���د يف هذا الوقت  وج���دوى التعليم عن بحُ
احل���رج وكذل���ك مب���داأ االإدامة عل���ى املدى 
البعيد والقريب اإذا ا�س���تمر هذا الو�س���ع 

لفرتة اأطول، فال�سوؤال هنا:
ماذا ميكن اأن يقدمه التعليم عن بحُعد ل�س���د 
االأه���داف  الفج���وة احلا�س���لة وحتقي���ق 
عل���ى  واملختلف���ة  املتع���ددة  التعليمي���ة 
تن���وع  و  واالأماك���ن  الظ���روف  اخت���اف 

حاجات املتعلم؟
 والأي مدى ميكن اإدامة العملية التعليمية 
با�س���تخدام من�س���ات تفاعلي���ة تعم���ل عن 

َبْعد؟
يف البداي���ة ن���ود االإ�س���ارة اىل اأن الق���رن 
جمموع���ة  ق���ّدم  والع�س���رين  الواح���د 
الرقمي���ة  التكنولوجي���ا  م���ن  زاخ���رة 
التفاعلية التي اأوج���دت حلواًل ومميزات 
و  جدي���دة  تعليمي���ة   )Affordances(
غ���ري ممكنة يف املا�س���ي القري���ب، بحيث 
�س���ار من املمكن التعلم ب�سكل مرن بغ�س 
النظر عن الزمان واملكان ، توفر من�سات 
التعلم عن بحُعد اأطرًا تفاعلية ت�سهل عملية 
الدرا�س���ية  وامل���واد  املخرج���ات  عر����س 
ب�س���كل متنوع )�سمعية، ب�س���رية وكذالك 
توا�س���لية( ،تتواف���ق مع خمتل���ف اأنواع 
واأ�ساليب التعلم التقليدية واأي�سًا تتفوق 
عليها. هذا النوع من التعليم يتيح للمعلم 
اختيار نوع املخرجات الدرا�سية وطريقة 

ت�سكيلها وطرحها مبا يتوافق مع اأهداف 
ميك���ن  ،واأي�س���ًا  املمنه���ج  التدري����س 
للمتعل���م اختي���ار الطريقة االأك���رث جناحًا 
يف ه�س���م وا�س���تيعاب امل���ادة الدرا�س���ية 
تلفة ، خا�س���ية ت�سجيل املواد  بطريقة خمحُ
والن�س���اطات والرج���وع اإليه���ا يف وق���ت 
اآخر  اأبرز ممي���زات التعلم عن َبْعد.كذالك 
التفاع���ل الف���ردي واجلماع���ي بالتعلي���ق 
وخا�س���ية  املقرتح���ات  وط���رح  املتب���ادل 
الكتابة وامل�ساركة ال�سوتية كلها ممكنة. 

وال�س���فحات  املن�س���ات  اآالف  هن���اك 
االأب���واب  تفت���ح  الت���ي  والتطبيق���ات 
متزام���ن  ب�س���كل  للتفاع���ل  املتعل���م  اأم���ام 
)Synchronous(، اأي بنف�س الوقت، اأو 
 )Asynchronous( ب�سكل غري متزامن
اأي باأوق���ات خمتلفة ومتباع���دة. التفاعل 
التعليمي املتزامن يخلق فر�سًا ذات قيمة 
بداكوجية )Pedagogy( اأو اإطار تعليمي 
للتوا�س���ل والتباح���ث ومناق�س���ة  ناج���ع 
خمتل���ف امل���واد واالآراء والتعقي���ب عليها 
بن اال�س���تاذ والطاب تارة وبن الطاب 
اأنف�س���هم تارة اأخرى، فهذا االأ�س���لوب من 
التعلم يفت���ح اآفاق متعددة ميكن توظيفها 
الإغن���اء عملي���ة الفه���م واالإدراك وكذال���ك 
البحث والتقييم. لدين���ا الكثري من االأدلة 
البحثية التي توؤك���د على القيمة والفائدة 
التعليمية ال�س���تخدام تطبيقات ومن�سات 
 Moodle، Skype، Wiki، خمتلفة مثل
 Microsoft Team، Facebook
Zoom، ..واأل���خ. اأم���ا  التوا�س���ل غ���ري 
املتزامن، ا�س���تخدام االمييل )email( اأو 
بع�س املواقع التفاعلية على �سبيل املثال 
، ترتك احلرية للمتعلم بالتفاعل مع املادة 
الدرا�س���ية  يف اأي وقت �س���اء اأو اأي مكان 
اأراد ليت�سنى له التاأمل ومراجعة املعلومة 

ب�سكل اأدق ومف�سل.
التفاع���ل املمنه���ج ال���ذي توفره من�س���ات 
التعل���م عن بع���د لي����س فقط ي�س���اعد على 
املتعل���م  ي�س���جع  ب���ل  املعلوم���ة  اإي�س���ال  
لاعتم���اد  الذاتي���ة  قدرات���ه  بن���اء  عل���ى 
عل���ى نف�س���ة لي�س���بح متعل���م وباحث عن 
زر  ب�س���غطة  الوق���ت.  بنف����س  احلقيق���ة 
ميك���ن الول���وج لكم هائل م���ن املعلومات، 
وهنا ياأت���ي دور املتعلم باختيار املعلومة 
الدقيق���ة واالجاب���ة ال�س���افية التي يبحث 
عنه���ا ، لكن يج���ب التحذير هن���ا لي�س كل 
م���ا يكتب عل���ى �س���فحات هذه املن�س���ات 
دقي���ق مئ���ة باملئة،ولذالك هن���ا يكمن  دور 
الروؤي���ة ال�س���رتاجتية املتبع���ة م���ن قب���ل 
املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة يف كيفي���ة اإيج���اد 
االأ�س���يلة  املعلوم���ة  واي�س���ال  وعر����س 
للمتعل���م. مم���ا ال �س���ك في���ه ان تكنلوجي���ا 
 Information التوا�س���ل واملعلوم���ات
 Communication Technology
ICT( ( حّول���ت وط���ورت ط���رق ت�س���كيل 
وتاأط���ري املخرجات الدرا�س���ية وتو�س���يع 

نهج امل�ساركة والتفاعل يف التعليم.

الكورون��ا؟ لق��اح  اإنت��اج  لق�ص��ة  �صعي��دة  نهاي��ة  م��ن  ه��ل 
بداأت الق�سة مع بداية ظهور مر�ض كوفيد 19، وحااًل بداأت محاوالت اإنتاج اللقاح، 
وال�سبب الأن اللقاح وحده يمكن اأن يمنع النا�ض من االإ�سابة بالمر�ض، ولذلك كان 

البد من نهاية �سعيدة واإال فالمر�ض ُمقِدم على تحقيق كارثة بحق الب�سرية.
ومنذ ذلك اليوم بداأ ال�سباق الإنتاج اللقاح و�سارك فيه حوالي 35 �سركة ومعهد 

بحوث، اأربعة منهم على االأقل تو�سلوا بالفعل الى ت�سميم لقاحات تم اختبارها 
في الحيوانات. في مقدمة هذه اللقاحات هو اللقاح الذي تنتجه �سركة مودرنا 
للتكنولوجيا الحيوية، ومقرها بو�سطن، والذي يتوقع اأن يدخل قريبًا مرحلة 

التجارب الب�سرية. 

التعليم عن ُبعد في زمن الكورونا: مميزات وتحديات 1-2تجربة غاندي في "الع�صيان المدني" 

 د. ح�سن اأحمد

 ح�سني �سعدون
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خالد ال�سلطاين

رفع����ة  ع����ن  كتب����ت  اثن����ن  ملرت����ن 
اجلادرج����ي بطريق����ة نقدي����ة ال تخلو 
م����ن ق�سوة وغ�سب . يف املرة االأوىل 
تناول����ت م�سروع����ه يف ت�سميم العلم 
العراقي ، ويف امل����رة الثانية تناولت 
اجلن����دي  ن�س����ب  اإع����ادة  م�س����روع 
املجهول الذي اأزاله النظام ال�سابق . 
يف املرتن كان����ت الدوافع ال�سيا�سية 
الفني����ة  قب����ل  تعم����ل  الثقافي����ة   –
واجلمالي����ة ، لي�����س لرغب����ة مني، وال 
ملنهج اخرتته ، ب����ل ب�سبب الو�سعية 
التاريخي����ة الت����ي كان����ت تعم����ل �س����د 
االأف����كار االأ�سا�سية لكلينا : اأنا ورفعة 

اجلادرجي !
مع����ي  اجلادرج����ي  رفع����ة  اأ�س����رك  اإذ 
ف�����أين اأعرف اأفق����ه امل�ستنري الوا�سع 
الذي م����ا كان يقبل ما يحدث يف بلده 
. وكن����ت على اأية ح����ال اأقرب منه اإىل 
ما كان يجري فيه من ماآ�ٍس ، ومعرفة 
باالجتاهات الت����ي يذهب بها مدفوعًا 

بانق�سام �سيا�سي طائفي .
ل�س����ت ب�س����دد الدف����اع عن نق����دي ذاك 
. ب����ل اإنن����ي اإزاء م����ا اأحبه م����ن اأعمال 
اجلادرج����ي ، وم����ا اأعرف ع����ن ثقافته 
الف����ذة ، ال اأرى يف امل�ساريع املنتقدة 
م����ن قبل����ي ، ونق����دي نف�س����ه ، �س����وى 
مل����يء  تاري����خ  يف  عاب����رة  حلظ����ة 
باالجنازات املعمارية والثقافية التي 

ت�سكل فخرنا الوطني.
رفع����ة  باأعم����ل  املعجب����ن  اأح����د  اأن����ا 
اجلادرج����ي املعماري����ة ، ب����ل املحبن 
، واأمتل����ك تذكارات �سخ�سي����ة عنها ، 
واأراها ، اأحد املعامل الثقافية والفنية 
املثرية يف احلياة العراقية . والأنني 

العراق����ي  الت�سكيل����ي  بالف����ن  معن����ي 
، وج����دت اأن رفع����ة اجلادرج����ي ه����و 
النظ����ري الفك����ري والثق����ايف جلدلي����ة 
جواد ى�سليم وجماعت����ه البغدادية ، 
وب�سبب ثقافيات����ه املركبة كان االأكرث 
تعبريًا عن ه����ذه اجلدلية التي جتمع 
ما ب����ن احلداثة والتعاب����ري املحلية ، 
وتفاعلهم����ا مع����ًا ، وظه����ور جتريبية 
منتج����ة منهم����ا ، قّدم����ت اقرتاح����ات 

وحلواًل جمالية مثرية .
اأعتقد اأن كً� من ج����واد �سليم ورفعة 
اجلادرج����ي  فّك����را  منف�سل����ن ، وكُل 
واحد عل����ى طريقته ، وتبع����ًا لطبيعة 
عملهم����ا واملواد امل�ستخدم����ة ، باإقامة 
من�س����اأة ثقافي����ة وفني����ة بغدادي����ة اأو 
عراقي����ة . واأرى اأن االثن����ن اعتق����دا 
،ع����ن وع����ي ودرا�سة ، وتق����دمي اأمثلة 
، بوج����ود ط����راز بغ����دادي اأو عراقي 
جميل ، فيه موحيات وتعابري هائلة ، 
قابل للو�سف ، قابل للتطوير ، وقادر 
على توليد عنا�س����ر ثقافية وفنية اإذا 

ما در�سناه بطريقة حداثوية .
اأو   ، امل�س����روع  ه����ذا  ب����ررا  االثن����ان 
اأفك����ر   . باأعم����ال موحي����ة   ، ج�س����داه 
هن����ا بعمارة انح�س����ار التبغ يف باب 
املعظ����م ،الت����ي ه����ي م�سه����د عري�����س 
م�سّغ����ر ملدين����ة اأح�����م تتكاث����ر في����ه 
املداخ����ل املقّو�سة حت����ى ال نعرف اأين 
هو املدخ����ل ، وم�سجد الكوفة جلواد 
�سلي����م الكل����ي التجريد ال����ذي جتتمع 
واالأ�س����كال  واالأهّل����ة  االأقو�����س  في����ه 
الرمزي����ة كاأنها جممع كبري للقيا�سات 

اخلا�سة مبدينة اأح�مه .
�ستبقى ذكرى اجلادرجي عطرة

رفع���ة  ُذك���ر   ، امل���كان  خميل���ة  ذك���رت  اإذا 
اجلادرجي ، كم���ا اأ�سار  فيل�سوف اجلمال 
الفرن�سي غا�ستون با�س�ر، اإىل اأن البيت 

هو كوننا االأول .
وهك���ذا يبق���ى الكائ���ن هائم���ًا يف ع���وامل 
�سغل املكان ، فتارة يربزه اإىل املح�سو�س 
واملج�س���د ، ويحيله تارة اأخرى ، اإىل ال� 
حم�سو�س واملجرد ، وهو ما ما �سار عليه 
الرائد يف فن العم���ارة العراقية والعاملية 
املهند�س الرمز ، رفعة اجلادرجي ، والذي 
الهم الكثريين م���ن جيل زها حديد وخالد 
الرح���ال واإ�سماعي���ل فتاح ال���رتك ، وعرب 
فك���رة ا�ستله���ام ال���رتاث ليب���دو  �سيدًا يف 
ف�س���اء املعا�س���رة ، وباالإحال���ة اإىل البناء 
، والرتكي���ز على اخلر�سان���ات والطابوق 
وال���ذي   ، ال�سم�س���ي  الطبيع���ي  بلون���ه 
يبدو اأك���رث اإ�سراقا وازده���ارا يف املخيلة 
االإن�ساني���ة ، وعلى الرغم من اأطر احلداثة 
التي در�سها ودّر�سها وعمل عليها الراحل 
رفع���ة اجلادرج���ي ، اإال اأنه و�س���ع مل�سات 
كوني���ة ال تتكرر ، من خ�ل قراءته الذكية 
لطبيع���ة املكان واال�سم���اء واالأ�سكال التي 
ت�سب���ح يف ف�ساء التكوي���ن ، ليبدو العمل 
العم���راين لوح���ة كامل���ة املع���اين وتام���ة 

االإجابات . 

الذاك���رة  اجلادرج���ي  رفع���ة  ا�ستح���ث 
اجلمعي���ة مبا هو باطن���ي ، كما يف ن�سب 
عل���ى  االنحن���اء  حي���ث   ، االأول  ال�سهي���د 
م�سهد احل���دث ، وحتويل املنجز الدموي 
ل��ست�سه���اد اإىل نب���وءة متكررة وجمردة 
، تل���وح كب���ريق مم���زق االأط���راف ، فيم���ا 
التدوي���ر الكوين للزمن ، واملكان الرا�سخ 

يف ذاكرة العقل اجلمعي. 
يف ت�ساميم���ه العبا�سي���ة املنطل���ق ، ع���رب 
 ، واالأقوا����س  واملنحني���ات  االإيوان���ات 
اأع���اد اجلادرچ���ي حكاي���ا األف ليل���ة وليلة 
مب�س���ارات ملون���ة ت���ربز ق���درة التاري���خ 
عل���ى املث���ول واالإب���داع ، حدي���ث ت�سم���ح 
الطفرة الوراثي���ة لبنايات الر�سيد وق�سر 
االأخي�سر وق�سر الكوفة واأبي نوا�س ... 
اإىل حمط���ات تربز اأهمية امل���كان بو�سفه 
باعًث���ًا على تخ�سي���ب الذاك���رة االإن�سانية 
، وه���و ما جعل تل���ك الرموز والت�سكي�ت 
رم���ًزا للث���ورات ال�سعبي���ة واالنتفا�س���ات 
الوطني���ة وم����ذًا للمغرتب���ن واملنفي���ن 
وال�سع���راء واالأدب���اء والفنان���ن على حد 

�سواء.
رفعة اجلادرج���ي معلم ن���ادر ا�ستطاع اأن 
يك���ون ومبعي���ة جي���ل معا�سر ل���ه، منفذًا 
للرتب���ع على عر����س الق���ارة االآ�سيوية يف 
الت�سكي���ل والعم���ارة ، وه���و م���ا جعل من 
الفن���ان العراق���ي ، عامل���ًا خ�سب���ًا  ري�س���ة 
وامل���اء  واالإن�س���ان  والط���ن  للتاري���خ 

والتحول .
مْن قرير العن اأيها املعلم الرمز واملهند�س 

الفنان والعراقي اخل�سب . 

وبديهي اأن مثل تلك االآليات مل تكن �سائعة 
�سابقا يًف اأدبيات النقد املعماري ، االإقليمي 
؛ فاملمار�س���ة  التحدي���د  منه���ا عل���ى وج���ه 
النقدي���ة يوم���ذاك ا�ستق���ت معايريه���ا من 
مرجعي���ات خمالفة ؛ انتج���ت " قراءاتها " 
املتنوع���ة ، والتي ظلت يف عمومها اأ�سرية 
املعنى االأح���ادي " للن�س " املعماري . بيد 
اإننا وب�سب���ب نوعية املنا�سب���ة االحتفالية 
وطبيعة املقال ، يتعن علينا االإقرار طوعا ً 
، باأننا �سوف ال نذهب بعيدًا يف " التماهي 
 ، ، متاٍه  االآليات  تل���ك  " م���ع �سرتاتيجات 
يجي���ز لنا ق���راءة عمارة رفع���ة اجلادرجي 
اإح���االت  اىل  احلاج���ة  دون  م���ن  حت���ى   ،
م�ستم���رة وملمو�س���ة للمنج���ز اجلادرجي 
، كم���ا توفرها على �سبيل املث���ال ، املقاربة 
التفكيكي���ة ، والتي منه���ا �سن�ستمد ال�سيء 
الكثري م���ن تقنياتها النقدية كما هو احلال 
يف اعتمادن���ا اأي�س���ًا عل���ى تقني���ات اأخرى 
تع���ود اىل مقاربات نقدية متنوعة. مبعنى 
اآخر ، �سنحاول عرب مناذج لت�ساميم مبنية 
و " م�سكونة " و مر�سومة .. اأي�سًا م�ستّلة 
م���ن خزين املنج���ز املعم���اري اجلادرجي ، 
اال�ستغ���ال على " قراءة " نتوق اأن ت�م�س 
بخ�سو�سيته���ا اآليات نق���د ذات مرجعيات 
مزي���دا ً  ذل���ك  وراء  طاحم���ن   ، متع���ددة 
م���ن اإ�س���اءة املعن���ى " ل�أث���ر " املر�س���ود 
هن���اك  ف�ستك���ون  ذل���ك  عل���ى  وتاأ�سي�س���ًا   .
اإح���االت ، واإح���االت كث���رية اىل ت�سامي���م 
رفع���ة اجلادرج���ي واىل معماري���ن اآخرين 
، نتوخى منها التذك���ري مبنجز املعمار من 
ناحية ، ومن ناحية اأخرى ، ت�سهيل اإدراك 

وا�ستيعاب طبيعة مقاربتنا النقدية .
ميكن ب�سهولة ر�س���م متوازيات بن منجز 
عمارة اجلادرجي ومنت���ج عمارة احلداثة 
؛ ووج���ود هذه املتوازي���ات ‘ يف اعتقادنا 

، لي�س���ت رهن���ا ً مبثال ت�سميم���ي واحد اأو 
مبجموعة ت�ساميم م���ن اأعمال اجلادرجي 
واملمار�سة العاملية ، اإنها ، يف راأينا ، تغطي 
امت���داد عم���وم املمار�س���ة املهني���ة ال�ساملة 

للمعمار بدءا ً م���ن من�ت�سف اخلم�سين�يات 
وحت���ى نهاي���ة ال�سبعيني���ات عندما ا�سطر 
اىل ايق���اف ن�ساطه املعم���اري اإثر �سجنه ، 
بدواع���ي تلفيقات كيدي���ة افتعله���ا النظام 

الديكتاتوري التوتاليتاري البغي�س . لقد 
�ساهم يف ح�سور هذه املتوازيات و�ساعد 
املعم���اري  بامل�سه���د  اأواًل  تر�سيخه���ا  يف 
املحل���ي ، لي�س فقط قناعات املعمار ال�ساب 
الت���ى بداأت تت�سكل مهني���ا ً ، واإمنا ، اأي�سا ً 
، بباعث خ�سو�سية واقع البيئة االبداعية 
لع���راق اخلم�سيني���ات ، احلافل���ة يوم���ذاك 
يف اإرها�س���ات التجدي���د والتغي���ري . كم���ا 
اأنه���ا ت�زم���ت ، وتزامنت ل�سبب���ن اآخرين 
نراهما موؤثرين ، عم���� من ناحيتهما على 
�سرع���ة تقب���ل وا�ستيعاب نزع���ات احلداثة 
اىل يت���وق اليه���ا املعمار الطم���وح . واأول 
هذين ال�سببن هو توافق وجود جمموعة 
من املعمارين املجدّدين العاملن بالعراق 
مث���ل " فيلي���ب هري�س���ت " و" عب���د الل���ه 
اإح�س���ان كامل " و " األن ج���ودت االيوبي 
 ، " وغريه���م  ب�تين���وف  ايغ���ور   " " و 
وال�سب���ب االآخر النهاي���ات احلتمية ملديات 
امل�س���ار املعماري االأول ، املوؤ�س�س للعمارة 
العراقية احلديثة ، والذي ا�ستنفذت طاقته 
االإبداعي���ة متاما ب�سل�سلة م���ن املباين ذات 
التكوين���ات " الك��سيكي���ة " ، ف�س���ً� على 
غياب موؤ�س�سي���ه االأ�سا�سين . بتعبري اآخر 
، اأدت خ�سو�سي���ة عمارة الف���رتة الزمنية 
يف بداي���ة اخلم�سيني���ات ، املنطوي���ة على 
فراغ اأ�سلوبي من جهة ، ووجود جمموعة 
جمددة موؤهلة مللء ه���ذا الفراغ مبقاربات 
طليعي���ة من جه���ة اأخ���رى ، اأدت اىل تبني 
 ، يوم���ذاك   ، املعم���اري  امل�سه���د  وقب���ول 
لطروح���ات اأن�ساق الت���وازي مع تطبيقات 

الفكر املعماري العاملي .

رح���ل املعم���ار رفع���ة اجلادرج���ي ع���ن دنيانا، ت���اركًا 
منج���زًا معماري���ًا كب���ريًا، و�سرية زاخ���رة بالتجارب 

واالأحداث. 
واجلادرجي ا�سم يتماهى و�سورة بغداد احلديثة.. 
فباأعمال���ه املعماري���ة يف اأرجائها، كان ا�سم���ًا م�سيئًا 
ا�ستط���اع اأن يخت�س���ر �سيئ���ًا م���ن تاريخه���ا العظي���م 
باأفكاره التي جت�سدت فيم���ا بعد بتكوينات معمارية 
توزع���ت يف خريطته���ا، وه���ي مدينت���ه ايل �سه���دت 

�سرخته االأوىل واندفاعته يف بواكري حياته.
من���ذ �سغ���ره ا�ستط���اع اأن يفلت من مكان���ة وح�سور 
اأبيه الطاغي يف امل�سه���د ال�سياي�سي العراقي، )كامل 
اجلادرج���ي( ال���ذي لع���ب دورًا ب���ارزًا يف ال�سيا�س���ة 
العراقية خ�ل عهديها امللكي واجلمهوري، من خ�ل 
الطريق الذي اخت���اره يف احلياة و�سهرته هو اأي�سا 
كواح���د م���ن اأ�سهر املعماري���ن العراقي���ن يف تاريخ 

بغداد املعا�سر.

ول���د يف بغداد رفع���ة اجلادرجي يف6 كان���ون االأول 
1926، ه���و اأح���د ال�س���ركاء يف مكت���ب اال�ست�س���اري 
العراقي ال�سهري يف بغداد. ومن اأعماله مبنى االحتاد 
الع���ام لل�سناع���ات ومبن���ى نقاب���ة العم���ال والبدال���ة 
الرئي�س���ة يف ال�سن���ك وق�س���ر املوؤمت���رات اب���ان حكم 
�سدام. ول���ه اأعمال فنية اأخرى فه���و امل�سمم للقاعدة 
التي علق عليها الفنان جواد �سليم ن�سب احلرية يف 
�ساح���ة التحرير ببغ���داد كما اأنه ق���ام بت�سميم ن�سب 
اجلن���دي املجه���ول االأول يف ال�ستيني���ات م���ن القرن 
الع�سري���ن يف �ساح���ة الفردو����س. رفع���ة اجلادرجي 
�سمم اأي�سًا العلم العراق���ي االأزرق املثري للجدل الأنه 
ي�سبه علم الكيان ال�سهيوين والذي مل يتم اعتماده.

اعتق���ل من قب���ل خمابرات النظام العراق���ي ال�سابق ، 
بع���د و�ساية افتعلها النظ���ام ال�سابق؛ عند عودته من 
فييّن���ا  بعد القاء حما�سرات عن تطويره العمارة يف 
الع���راق، منتزعًا  الت�سفيق احل���اد من طلبة جامعتي 
فيين���ا وانز بروك النم�ساويتن، والتي حا�سر فيهما 
، ويف نف����س الوق���ت كانت فيه ال�سح���ف النم�ساوية 
ت�سيد به  بو�سفه معماري���ًا متميزًا وم�سهودًا له على 
نطاق عاملي. وقد وثق���ت زوجته بلقي�س �سرارة هذه 
التجرب���ة يف كتاب حمل عن���وان )جدار بن ظلمتن( 

، وفي���ه ت�سف معان���اة النا����س يف العراق.حيث كان 
يف�س���ل الزوج���ن جدار غ���ري قابل ل�خ���رتاق، جعل 
كً� منهم���ا يف ظلم���ة مبع���زل عن االآخر. ل���ذا قررا اأن 
يكت���ب كل منهم���ا م���ن موقعه م���ن ذلك اجل���دار الذي 
ف�سلهم���ا. فكتبت بلقي����س �سرارة م���ا كان يجري من 
اأح���داث ووقائع وحمن واإحباط���ات يف ظلمة اجلهة 
اخلارجية من اجلدار، وكان رفعة اجلادرجي بدوره 
يكتب م���ا كان يجري يف ظلمة اجله���ة الداخلية منه، 

من غري اأن ي�سعيا اإىل ربط اأحداثهما.
تاأث���رت اأعم���ال رفع���ة املعمارية بحرك���ة احلداثة يف 
العم���ارة ولكن���ُه حاول اأي�س���ًا اأن ي�سي���ف اإليها نكهة 
عراقي���ة اإ�س�مي���ة. معظ���م واجه���ات املب���اين الت���ي 
�سممه���ا مغلفة بالطاب���وق الطيني العراق���ي وعليها 
اأ�س���كال جتريدي���ة ت�سب���ه ال�سنا�سي���ل وغريه���ا م���ن 

العنا�سر التقليدية.
للجادرج���ي العديد من الكتب ح���ول العمارة ومعظم 
كتابات���ه يف التنظري املعماري وق���د حاول النظر اإىل 
الرتكيبة االجتماعية – العمرانية يف العامل العربي. 
م���ن كتبه “�سارع ط���ه وهامر �سيم���ث” و”االأخي�سر 
والق�سر البلوري” و”جدار بن �سفتن”. وهومقيم 

يف لندن.

رفعة اجلادرجي: احلداثة اأواًل.. احلداثة دائمًا

رح����ي����ل ����ش���اع���ر ال���ع���م���ارة 

يتيح هذا املقال فر�س���ة مواتية " اأخرى " 
لق���راءة منجز رفعة اجلادرجي املعماري ؛ 
واإ�سارتن���ا اىل الق���راءة " االأخرى " زعما ً 
من���ا بانها �ستك���ون خمتلفة ع���ن �سابقاتها 
الت���ى تعاطت مع منج���ز تلك العم���ارة ، اإذ 
اإنها ال تنطلق من ذات املفاهيم نف�سها التي 
تناولت بها ، �سخ�سيًا ، عمارة اجلادرجي 
يف مقاالت �سابق���ة ، ويف االأخ�س مقالتي 
/ التحي���ة مبنا�سب���ة ، قبل ما ينه���از العقد 
م���ن ال�سنن . ومثل هذه القراءة املن�سودة 
ق���د ت�ساعدنا يف تفكيك " مفرداتها " اآليات 
النق���د احلدي���ث املتاح���ة االآن عل���ى نط���اق 
ل���دى الناق���د .. واملتلق���ي مع���ا ً .  وا�س���ع 

المعماري والفنان رفعة الجادرجي  
اإلى �شاللم المجد والخلود 

رفعة الجادرجي..  وداعًا!

عبا�س احل�سيني 

�سهيل �سامي

عالء املفرجي 
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العمود
الثامن

ر والناقد املجري مرجعًا لكثري  م���ا يزال "جورج لوكات�ش" املفكِّ
م���ن امل�صتغل���ن ب���الأدب والنقد الأدب���ي،  قلَّما جند ن�ص���ًا نقديًا، 
ن���ه ب���راأٍي جل���ورج لوكات����ش  مهم���ا كان منه���ج كاتب���ه، اإلَّ وُيزيِّ
ة حتليله وا�ص���تنتاجه، كاأنَّه مينح اأو يرقِّي نف�ص���ه  ليدع���م �ص���حَّ
ر اإ�ص���كايل، ويف هذا  رتبة علمي���ة. مهما يكن، فاإنَّ لوكات�ش مفكِّ
الكتاب الذي �ص���در موؤخرًا عن "دار املدى" �صنعرف الكثري من 
اأ�ص���راره لأنَّنا �ص���نّطلع على مرا�صالته التي تك�صف عن اجلانب 
الذاتي وال�صخ�ص���ي من حياته، �ص���نقراأ ر�ص���ائله - ر�صائل كما 
يق���ول املرتجم "نافع مع���ال" كان جورج لوكات����ش اأودعها يف 
بنك هايدلربغ باأملانيا يف 7 ت�ص���رين الثاين 1917، واكت�صفها 

ها واأ�صدرها يف كتاب. )فريتزريداتز( فاأعدَّ

يف الوقت الذي نرثي فيه الراحل 
الكبري رفعة اجلادرجي ونودعه 

كما نودع  الكبار ، يغمرنا ال�صعور 
بالرثاء لبغداد وهي تدخل كل عام 
قائمة املدن التعي�صة . بغداد التي 
ظل رفعة اجلادرجي ي�صغي اىل 
�صوتها كثريًا ، ويكت�صف روحها 

يف حركة النا�ش ، ويف �صحكاتهم 
، ويف الطابوق واخل�صب وزرقة 
دجلة والفرات ، ويف طيبة اأهلها 

، لكننا اليوم ننظر اىل بغداد 
وهي تنزلق، نحو ع�صور الظالم 
والعتمة!، امل�صوؤول فيها ل ي�صمع 

�صوى �صوته .
ذات يوم عا�ش رفعة اجلادرجي 

يف بغداد وهي  تتناف�ش عليها 
الأحالم والآمال.. ذلك ع�صر 
كان منظروه يريدون لبغداد 

اأن تكون مدينة متعاي�صة، 
مت�صاحمة، والأهم مدينة بعبق 

واألوان لوحات فائق ح�صن وعطا 
�صربي وفرج عبو، مدينة باألوان 

من قو�ش قزح، وعمارة مكية 
والآلو�صي  ومظلوم واملدفعي 
ومل يكن يدور بخلد هوؤلء اأن 

تتحول املدينة اىل خرائب ، يريد 
القائمون عليها اأن يجعلوا منها 

دارًا لالآخرة بعد اأن كانت حا�صرة 
للدنيا.

ظّل رفعة اجلادرجي  على مدى 
اأربعة وت�صعن عامًا �صورة عن 

العراق الذي اأحبه وع�صقه ، ل 
الطائفية اأغرته ، ول املحا�ص�صة 

اقرتبت من بابه ، كان مثل 
العراق الذي حلم به ، هادئًا ، 

اأنيقًا ، طافحًا بالأمل . عا�ش حتى 
اللحظة الخرية  يحلم بعامل من 

اجلمال والأ�صواء، كان عامل 
بغداد جمياًل وخمتلطًا وملّونًا، 

يف هذه املدينة التي كانت تتطلع 
اإىل امل�صتقبل بعيون مفتوحة ، 
التقى بجواد �صليم  ، ومبحمد 

مكية  ، وبال�صياب والبياتي وعلي 
ال�صوك  ويو�صف العاين وجميل 
ب�صري وع�صرات غريهم  ..كانوا 

جميعا يحلمون كان  بوطن للفرح 
والأمل،  وميلكون حلمًا كبريًا 

ل�صياغة �صورة لعراق جديد 
�صعاره امل�صتقبل وغايته اإ�صعاد 
النا�ش وبّث الفرح يف نفو�صهم.

لكن بغداد ادارته له ظهرها 
ليعي�ش غريبا يحمل برودة املنطق 

وحرارة القلب، بن احلزن على 
حلم تهاوى والحتجاج ال�صارخ 
على ما يك�صر احللم.. فكان ي�صر 

دومًا على اأن يكون يف املوقف 
ال�صحيح واأن يقول ما يوؤمن به 
واأن يكون �صورة لفنان ال�صعب 

ومراآة العقل والإرادة، يدافع عن 
املبادئ النقية يف معركة احلرية 

من دون اأن يكرتث حل�صابات 
الربح واخل�صارة. ميزج بن 

احللم واحلياة.. تكون احلياة 
م�صدر اإلهامه ويكون احللم �صوت 

امل�صتقبل الواعد،
يرحل رفعت اجلادرجي ، 
لكن اعماله  �صتظل خالدة 

وهي تر�صم مالمح العراقين 
وحكاياتهم  يف الأربعينيات 
واأحالمهم يف اخلم�صينيات 

وقلقهم يف ال�صتينيات و�صياعهم 
يف ال�صبعينيات وبوؤ�صهم يف 

الثمانينيات وت�صردهم يف 
الت�صعينيات وما جرى لهم 

يف زمن الدميقراطية احلديثة 
..ون�صم رائحة بغداد كلما �صاهدنا 
جدارية جواد �صليم  وهي ت�صخر 

من الل�صو�ش ، ونتذكر مالمح 
الفنان الذي ظل لآخر حلظة 

يحلم باأن ميوت قريبًا من مكتبه 
الهند�صي اأو يف زاوية من زوايا 

�صارع الر�صيد الذي ع�صقه.

 فـي غياب 
عا�شق بغداد

مرا�سالت جورج لوكات�ش

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقي���ة حالة الطق�ش لهذا اليوم )الحد( 
اأن درجات احلرارة �صتحافظ على معدلتها 
لالأي���ام املا�صية، واأن اجل���و �صيكون غائمًا  

يف بع�ش املناطق.   

C°  18 -C°  27  / النجف     C°  16 -    C° 23   /اأربيل

C°  19 -C°  30  / الب�سرة      C°  18 -    C° 27  /بغداد

C°  18 -C°  27 الرمادي/     C°  17 -    C° 25   /املو�سل

عندما احتفى بيت املدى باملعماري الكبري رفعة اجلادرجي تقريـــر ... 
غ����ادر عاملنا املعماري والكات����ب والت�صكيلي رفعة 
اجلادرج����ي الذي يلق����ب ب�� )فيل�ص����وف العمارة(، 
ع����ن عم����ر ناه����ز ال����� 94 عام����ًا، م�ص����اءاأول اأم�����ش 
اجلمعة يف لندن، وبذل����ك يخ�صر العراق والعامل 

العربي اأهم رموز العمارة يف الع�صر احلديث.
وكان بي����ت امل����دى  للثقاف����ة والفن����ون ق����د احتفى 
بالراح����ل الكب����ري عند زيارته للع����راق عام 2009 
، و�ص����ارك يف الحتفال ال����ذي ح�صره اجلادرجي 
الفناني����ن  م����ن  ع����دد  جتربت����ه  ع����ن  وحت����دث 
مي�ص����ون  ال�صي����دة  قال����ت  حي����ث  واملعماري����ن 
الدملوج����ي  يف كلمته����ا ب�صرورة توج����ه اهتمام 
احلكوم����ة اإىل املبدعن الذي����ن ُبنيت على اأكتافهم 
النه�صة الثقافية يف البالد خالل العقود اخلم�صة 
ال�صابق����ة وبع�صهم يع����اين من اأو�ص����اع معي�صية 
و�صحية متعبة وي�صتحقون اأن تلتفت الدولة اإىل 

معاناتهم.
و�ص����ارك اآنذاك اأي�ص����ًا الفنان الكب����ري  �صامي عبد 
احلمي����د  ال����ذي ق����ال اإن اجلادرجي يحت����ل مكانة 
عاملي����ة ملا متيزت به اأعماله املعمارية من التجريد 
والقيمة الفنية العالية، مطالبًا احلكومة بدعوته 
اإىل الإ�صه����ام يف تطوير فن العمارة يف العراق.. 
ويف ع����ام 2016 احتف����ى بي����ت امل����دى بت�صعينية 

اجلادرجي حيث قدم الفعالية الدكتور معتز عناد 
غزوان و�صارك فيها املعماري موفق الطائي الذي 
اأك����د  اأن اجلادرجي   يوؤمن باأن البناء احل�صاري 
يتقا�صمه جانبان، عملية الإجناز واجلانب الأهم 
احلف����اظ و�صيان����ة ما اأجنز. وذك����ر  الطائي قائاًل 
الإن�صان  "  ثم����ة حاجة يعّينها اجلادرج����ي لدى 

يدعوها باحلاجة اجلمالية التي تتاأتى �صرورتها 
م����ن جع����ل احلي����اة حمتمل����ة وممتلئ����ة باملتع����ة، 
تتج����اوز ملل الوج����ود وعبثه وتدع����وه لالمتداد 
خ����ارج الزمن، ه����ذه احلاج����ة الت����ي ينتجها عامل 
الف����ن والعم����ارة واملعرف����ة، جتع����ل ال����ذات هانئة 
ومليئ����ة بالطماأنين����ة ." ، فيم����ا األق����ى ال�صيا�ص����ي 

ن�صري اجلادرجي كلمة عن �صقيقه ..
العا�صم����ة  يف  اجلادرج����ي(  كام����ل  )رفع����ة  ول����د 
كام����ل  ع����ام 1926م، ووال����ده  بغ����داد  العراقي����ة 
اجلادرج����ي ال�صيا�ص����ي والوزي����ر املع����روف اأبان 
احلك����م امللك����ي يف العراق، وه����و اأي�ص����ًا يعد من 
موؤ�ص�ص����ي احل����زب الوطن����ي الدميقراط����ي ع����ام 

1946م.
وعل����ى الرغم من كونه ابن عائلة عرفت بتاريخها 
ال�صيا�صي العريق اإل اأّنه وجد طريقه يف العمارة 
والت�صكي����ل، راف�ص����ًا النتم����اء اىل ح����زب والده، 
حي����ث يق����ول اجلادرج����ي "اإذا دخل����ت اأي ح����زب 
�صيا�ص����ي فه����ذا يعن����ي اأنَّ الت����زم مبب����ادئ احلزب 
واملوؤ�ص�صة، واأنا اأريد اأنَّ اأكون حرًا دائمًا، فاأنا ل 

التزم ل بالعقيدة،  ول باأي �صيء اآخر، اأنا حر".
 وع����ن النظام الدميقراطي يق����ول اجلارجي "اأنا 
اأوؤي����د الدميقراطية يف اأي مكان، كم����ا اأنني اأوؤيد 
التطور نحو الدميقراطية، مهما كان هذا التطور 
م�صوه����ًا اأو مرتب����كًا، اأو عنيف����ًا، م�صت����درًكا "لكن 
امله����م يف النتيجة هو اأنَّ ن�ص����ل اإىل الدميقراطية 
مثلما ح�ص����ل يف اأوروب����ا. والدميقراطية لي�صت 
انتخاب����ات كما يت�صور النا�ش، واأمنا هي انتقالة 
الفرد، من الرعية، اإىل املواطنة، اأي من اخل�صوع 

للحاك����م، اإىل �صاحب راأي وي�صخر هذا الراأي يف 
تنظيم حياته اليومية".  

ت����زوج رفع����ة اجلادرج����ي م����ن الكاتب����ة بلقي�����ش 
النج����ف  مدين����ة  موالي����د  م����ن  وه����ي  �ص����رارة، 
ع����ام 1933، واحلا�صل����ة عل����ى بكالوريو�����ش يف 
الأدب الإنكلي����زي م����ن جامعة بغ����داد عام 1956.  
ت����رك اجلادرجي الع����راق يف الثمانينيات ، حيث 
عا�����ش فرتة يف لبنان، لكن����ه ا�صتقر املطاف به يف 
العا�صم����ة الربيطانية لندن، والت����ي وافاه الأجل 

فيها، غريبًا عن وطنه.
ح�ص����ل اجلادرجي على جائزة اآغ����ا خان للعمارة 
يف عام 1986 ، بالإ�صافة اإىل جائزة ال�صيخ زايد 
للكت����اب عن فئ����ة الفن����ون لع����ام 2008، ويف عام 
2015 ح�صل على جائزة متّيز لالإجناز املعماري 

مدى احلياة من جامعة كوفنرتي الربيطانية 
و�صم����م اجلادرج����ي جمموع����ة ت�صامي����م �صتبقى 
را�صخة يف ذاكرة العراقين ومعربة عن عاطفتهم 

ووجدانهم وهويتهم، 
وللجادرج����ي ع����دة موؤلفات معظمها ي����دور حول 
العم����ارة والتنظ����ري املعماري، كما ح����اول النظر 
اإىل الرتكيب����ة الجتماعي����ة العمراني����ة يف العامل 

العربي 

حول العالم

رجحت �صارة جيلربت اأ�صتاذة علم 
»اأك�صفورد«  جامعة  يف  اللقاحات 
ل��ف��اي��رو���ش  م�������ص���ادًا  ل���ق���اح���ًا  اأن 
»كورونا« �صيكون متوفرًا يف �صهر 
جيلربت  وق��ال��ت  املقبل.  )اأي��ل��ول( 
الربيطانية  باجلامعة  ف��ري��ق��ًا  اإن 
توفر  اأج��ل  من  العمل  على  يعكف 
اأنها واثقة من  اللقاح، م�صرية اإىل 
بن�صبة  التوقيت  ه��ذا  يف  ت��وف��ره 
جيلربت  وق��ال��ت  امل���ائ���ة.  يف   80
املقرر  م��ن  الب�صرية  التجارب  اإن 
اأ�صبوعن،  غ�صون  يف  اإج��راوؤه��ا 
واإن����ه����ا ت��ع��م��ل ���ص��ب��ع��ة اأي������ام يف 
اللقاح.  على  للح�صول  الأ�صبوع 
وقالت العاملة الربيطانية ل�صحيفة 
فر�صة  هناك  اأن  "اأعتقد  »تاميز«: 

اأ�صياء  اأ�صا�ش  على  للعمل  كبرية 
ال��ن��وع  اأخ����رى قمنا ب��ه��ا م��ع ه���ذا 
"الأمر  وتابعت:   . اللقاحات"  من 
لي�ش جمرد حد�ش، ومع مرور كل 

البيانات  من  املزيد  لدينا  اأ�صبوع 
لننظر اإليها. �صاأختار 80 يف املائة 
هي  ه��ذه  ل��ل��ق��اح،  و�صولنا  ن�صبة 

وجهة نظري ال�صخ�صية" .

جلامعة  ج������ون������ز ووفقًا 
ف��ري��ق جيلربت  ف����اإن  ه��وب��ك��ن��ز، 
م���ن جهد  اأك�����ص��ف��ورد ج���زء  يف 
م�صاد  لقاح  على  للعثور  عاملي 
ل��ل��ف��ريو���ش امل�����ص��ت��ج��د ال���ذي 
مئة  ي��ق��ارب  م��ا  بحياة  اأودى 
حول  الآن  حتى  �صخ�ش  األ��ف 

العامل.
جدير بالذكر اأن اإجمايل عدد 
ف��اي��رو���ش  ب�صبب  ال��وف��ي��ات 
ي�صل  بريطانيا  يف  ك��ورون��ا 

عدد  ويبلغ  حالة.   8958 اإىل 
و304  األ���ف���ًا   19 الإ����ص���اب���ات 

ح������الت، ح�����ص��ب��م��ا ذك����ر وزي���ر 
ال�صحة الربيطاين مات هانكوك، 

اأم�ش الأول )اجلمعة( .

عاملة يف اأك�سفورد ترجح توفر لقاح لـ»كورونا« قريبًا 

هل توقعت "عائلة �سمب�سون" يف عام 1993 تف�سي فايرو�ش كورونا؟
�صمب�صون"  "عائلة  �صل�صلة  حت��ظ��ى 
"التنبوؤات"  من  عريق  بتاريخ  ال�صهرية 
اآخرها  اأن  يبدو  هامة،  عاملية  ب��اأح��داث 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ف�����ص��ي ف���اي���رو����ش ك���ورون���ا 

اجلديد.
املنت�صرة  امل���وؤام���رة  ن��ظ��ري��ات  وت��دع��ي 
الإن��رتن��ت،  م��وؤخ��رًا ب�صكل وا���ص��ع ع��رب 
تنباأت   1993 ع��ام  اإىل  تعود  حلقة  اأن 

بالتف�صي العاملي للفايرو�ش التاجي.
وت������داول ن�����ص��ط��اء م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 
من  ل��ق��ط��ات  وا���ص��ع  ب�صكل  الج��ت��م��اع��ي 
املو�صم  من  والع�صرين  احلادية  احللقة 
ال�صل�صلة، والتي تتحدث عن  الرابع من 
بفايرو�ش  �صربينغفيلد  �صكان  اإ�صابة 
اإنفلونزا  ُيدعى  اليابان،  من  ق��ادم  قاتل 

اأو�صاكا.
وُتظهر اأحداث احللقة موظفًا مب�صنع يف 

اليابان ي�صعل داخل ب�صائع 
معباأة يف �صناديق، قبل 

الوليات  اإىل  اإر�صالها 
اأدى  م���ا  امل��ت��ح��دة، 

الأم��ريك��ي��ن  م���ن  ال��ك��ث��ري  اإ���ص��اب��ة  اإىل 
باأعرا�ش  ال�صبيهة  الفايرو�ش  باأعرا�ش 

فايرو�ش كورونا التي ن�صهدها الآن.
وعلى الرغم من اأن العديد من م�صتخدمي 
ن�صروا  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
هذه املقاطع من باب الدعابة، اإل اأن اأقلية 
"التنبوؤ"  ه��ذا  اأن  اإىل  �صمنيًا  اأ���ص��ارت 
موؤامرة  اإ�صايف على  دليل  الظاهر وهو 

تقودها و�صائل الإعالم.
حلقة  موؤلفي  اأح��د  اأوك���ل،  بيل  وو�صف 
باأنه  روي���رتز  ل��وك��ال��ة  الدع����اء   ،1993
على  احللقة  ا�صتندت  حيث  "امتداد"، 
اأحداث اأخرى حدثت بالفعل، م�صريًا اإىل 
بال�صخرية  احلقيقة  يف  يتعلق  الأمر  اأن 
"لأن  اأح������داث احل���ي���اة احل��ق��ي��ق��ي��ة  م���ن 
التاريخ ي�صتمر يف تكرار نف�صه فقط، ما 

يظهر كما لو اأننا نتنباأ بالأ�صياء".

ب�صبب  التام  الإغ��الق  اأثناء  وقتها  �صبريز  بريتني  تق�صي 
وتبن  الأف��الم،  من  العديد  م�صاهدة  يف  كورونا  فايرو�ش 
الأعمال  اأ�صواأ  اأحد  يعترب  بفيلم  املعجبن  اأكرب  من  اأنها 

التي ظهرت حتى الآن هذه ال�صنة.
وهو  "دوليتل"،  فيلم  م�صاهدة  يف  وقتًا  املغنية  ق�صت 
ف�صل  املمثل روبرت داوين جونيور  عمل من بطولة 
بن�صبة  متوا�صع  بتقييم  حاليًا  ويحظى  ذريعًا  ف�صاًل 
ملراجعات  توماتوز"  "روتن  موقع  يف  املئة  يف   15
اإن�صتغرام  على  من�صور  يف  �صبريز  وقالت  الأف���الم، 

ُتفوت". ل  م�صاهدته  "باأن 
وراأت اأن "�صخ�صيات احليوانات م�صحكة جدًا ويبدو اأن 
هناك نغمة ت�صتمر على امتداد الفيلم كله، الأمر الذي اأواجه �صعوبة 
اأن الفيلم ي�صّم بالفعل م�صهدًا  يف العثور عليه هذه الأيام"، علمًا 
يزيل فيه البطل الرئي�ش اآلة مزامري القربة املو�صيقية من موؤخرة 

تنن كان يعاين من الإم�صاك.
مثلي  وافتتنتم  الفيلم  هذا  �صاهدمت  اإذا  "لذلك،  املغنية  وتابعت 
اأنه  اأنا. تذكروا فقط  باأزيائه ومالب�صه... ل تتوهوا كما فعلت 
رجل ي�صتطيع التحّدث اإىل احليوانات كما اأنه رائع". واعتربت 
يف  تقعون  اأنكم  درج��ة  اإىل  "حقيقي  جونيور  داوين  اأداء  اأن 

حبه".
وبعد ن�صر مراجعتها للفيلم، احتفى كثريون باملغنية على و�صائل 

التوا�صل الجتماعي.
وكتب اأحدهم "اأجمل ما حدث يل اليوم، هو وقوع بريتني �صبريز 
يف غرام فيلم دوليتل". بينما و�صفها �صخ�ش اآخر ب� "ملكة ال�صينما". 
ال�صوء  هي  دوليتل  ل�  �صبريز  بريتني  "مراجعة  اأن  ثالث  واأ���ص��اف 

ال�صاطع الوحيد يف عامل مظلم كئيب".

�سبريز ُتتوج "ملكة 
ال�سينما" بعد قراءتها 

لفيلم فا�سل

ا�صطر منتجو احللقة اخلا�صة من 
�صت�صم  ال��ت��ي  "فريندز"  م�صل�صل 
ال�صهري،  بالعمل  الرئي�صن  املمثلن 
لن  حيث  عليها،  العمل  تاأجيل  اإىل 
"اإت�ش بي  تعر�ش مع اإطالق خدمة 

اأو ماك�ش".
ميديا"  "وارنر  جمموعة  وا�صرتت 
اأن��د  ت��ي  "ايه  ف��روع جمموعة  اأح��د 
امل�صل�صالت  اأك��ر  ب��ث  حقوق  تي" 
الع�صرين  ال�����ص��ن��وات  يف  �صعبية 
مليون دولر  ب�صعر 425  الأخرية، 
على  م��ت��ف��وق��ة  ����ص���ن���وات،   5 ع��ل��ى 

"نتفليك�ش".
جتعل  اأن  تريد  املجموعة  وك��ان��ت 
يف  الأ�صا�صية  العرو�ش  اأح��د  منه 
الإن��رتن��ت  ع��رب  اجل��دي��دة  من�صتها 
تطلق  التي  ماك�ش"،  اأو  بي  "اإت�ش 

يف اأيار.
قررت  للحدث،  الرتويج  اأجل  ومن 
"وارنر ميديا" ت�صوير حلقة خا�صة 
مب�صل�صل "فريندز" كانت �صتعر�ش 

عرب املن�صة يف يوم اإطالقها.
م��وق��ع  و����ص���ت�������ص���ور احل���ل���ق���ة يف 
يف  للم�صل�صل  الأ���ص��ل��ي  الت�صوير 
براذرز"يف  "وانرر  �صتوديوهات 
جنيفري  مع  )كاليفورنيا(،  بوربنك 
وليزا  كوك�ش  وكورتني  اإني�صتون 
كودرو ومات لو بالن وماثيو بريي 
امل�صل�صل  اأب��ط��ال  �صومير،  وديفيد 

ال�صتة.
كاًل  اإن  "فراييتي"  جملة  وذك���رت 
ح�صل  ال�صتة  امل�صل�صل  اأب��ط��ال  من 
على مليونن ون�صف املليون دولر 

لت�صوير احللقة اخلا�صة.

اإىل  دولر  م��ل��ي��ون   2.1 مببلغ  ري��ان��ا  ت��ربع��ت 
�صحايا  مل�صاعدة  اأجنلي�ش  لو�ش  عمدة  �صندوق 
ارتفعت  ال��ذي��ن   ، املت�صررين  الأ���ص��ري  العنف 
اأغلب  يف  املفرو�ش  التام  الإغ��الق  مع  اأع��داده��م 

مدن العامل، نتيجة انت�صار فايرو�ش كورونا. 
)اأ�ص�صتها  ليونيل  ك��الرا  موؤ�ص�صة  ان�صّمت  وق��د 
ملوقع  التنفيذي  الرئي�ش  اإىل   )2012 عام  ريانا 
دور���ص��ي،  ج��اك  "�صكوير"  و���ص��رك��ة  "تويرت" 
"ذا  �صحيفة  بح�صب  مت�صاوية،  مببالغ  للترّبع 
تغطي  اأن  املتوّقع  ومن  الربيطانية.  غارديان" 
العناية  من  اأ�صابيع   10 تكاليف  التربعات  هذه 
بالأفراد  ونف�صية(  طبية  )ماأوى/طعام/م�صورة 

لو�ش  يف  الأ����ص���ري  للعنف  ي��ت��ع��ر���ص��ون  ال���ذي 
اأجنلي�ش. وكانت الإح�صاءات املرتبطة بالعنف 
الأ�صري خالل العزل املنزيل قد ارتفعت ب�صكل 

ك��ب��ري. وه���و م���ا دف���ع الأم�����ن ال���ع���ام ل���الأمم 
اأنطونيو غوتريي�ش للتغريد يف  املتحدة 

من  العديد  "تواجه  ق��ائ��اًل:  ني�صان   6
فايرو�ش  ب�صبب  املحظورات  الن�صاء 
اأكر  اأن يكّن  العنف، ويجب  كورونا 
اأماًنا يف منازلهن. اإنني اأحث جميع 

�صالمة  و���ص��ع  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ات 
مواجهة  اأث��ن��اء  يف  اأوًل  الن�صاء 

فايرو�ش كورونا".

كورونا مينع مل �سمل "الأ�سدقاء".. 

ريانا تتربع مبليوين دولر ل�سحايا العنف الأ�سري
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