
 ذي قار / املدى

اكد م�ص���در امني مطلع، ام�س 
�صابط���ًا   15 حج���ز  االح���د، 
وعن�ص���رًا امنيًا من قيادة �ص���رطة ذي قار 
على خلفية قمع التظاهرات التي �صهدتها 
مدين���ة النا�ص���رية خالل اال�ص���هر ال�ص���تة 
املن�صرمة، وفيما ا�صار اىل ان االحتجاز 
ج���اء بن���اء عل���ى ق���رار ق�ص���ائي يتعل���ق 
بق�ص���ايا مدنية طلبت فيها ا�صر ال�صحايا 
ال�ص���كوى  بالتظاه���رات  امل�ص���ابني  اأو 
�صدهم. اأو�صح ان القرار الق�صائي �صمل 
اي�ص���ا ا�صخا�ص���ا اآخرين من موؤ�ص�ص���ات 
اخ���رى. واو�ص���ح امل�ص���در الذي ي�ص���غل 
املوؤ�ص�ص���ات  اح���دى  يف  رفيع���ا  من�ص���با 
االمنية ل�)املدى( ان "الق�ص���اء قرر حجز 
15 �صابطًا وعن�ص���ر �صرطة من املتهمني 
بق�ص���ايا تتعل���ق بقت���ل وا�ص���ابة عدد من 
املتظاهرين والتورط  با�صتخدام العنف 
املف���رط يف مواجه���ة التظاه���رات الت���ي 
�ص���هدتها مدينة النا�ص���رية خالل اال�صهر 

ال�صتة املن�صرمة". 
وا�ص���اف ان "الق���رار الق�ص���ائي  �ص���مل 
اي�ص���ا ا�صخا�ص���ا اآخرين ومن موؤ�ص�صات 
اخرى متهمني بق�ص���ايا مدنية طلبت فيها 
ا�صر ال�ص���حايا اأو امل�صابني بالتظاهرات 

ال�صكوى �صدهم".
وك�ص���ف امل�ص���در الذي طلب عدم الك�صف 
عن ا�صمه ان "ال�صباط وعنا�صر ال�صرطة 
خا����س  �ص���جن  يف  حالي���ا  حمتجزي���ن 
يق���ع �ص���من مبنى قي���ادة �ص���رطة ذي قار 
الق���وات  منت�ص���بي  حلج���ز  وي�ص���تخدم 
ال�ص���باط   "حج���ز  ان  مبين���ا  االمني���ة"، 
واملنت�ص���بني يف �ص���جن قي���ادة ال�ص���رطة 
ولي����س يف �ص���جن اآخ���ر يع���ود لكونه���م 

يتبعون اىل موؤ�ص�صة امنية".
واك���د امل�ص���در ان "املتهم���ني موقوف���ون 
على ذم���ة التحقي���ق حاليا و�صيتوا�ص���ل 
حجزهم حلني ح�ص���م ق�صاياهم اأو تقرير 

م�صريهم من قبل الق�صاء" .
 التفا�صيل �ص4 

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12
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جريدة سياسية يومية 

 بغداد / ا ف ب 

احتفل مئ���ات ماليني امل�ص���يحيني، 
يف  الف�ص���ح  بعي���د  االأح���د،  اأم����س 
ظ���روف غري م�ص���بوقة، حتت وط���اأة فريو�س 
كورونا امل�ص���تجد الذي دعا البابا فرن�ص���ي�س 

اإىل مواجهته ب�"عدوى الرجاء".
واأودى كوفي���د-19 بحي���اة اأك���ر م���ن 112 
األ���ف �ص���خ�س ح���ول الع���امل منذ ظه���وره يف 
ال�ص���ني بكانون االأول 2019، وقد ت�ص���اعف 
الرق���م خ���الل ما يزي���د قلي���ال عن اأ�ص���بوعني. 
وباتت الوالي���ات املتحدة الدولة االأكر تاأثرا 
بت�ص���جيلها 527 األ���ف اإ�ص���ابة وجت���اوز عدد 
الوفيات فيها 20 األفا ال�ص���بت، وفق ح�ص���يلة 

ن�صرتها جامعة جونز هوبكنز.
يف اأوروب���ا، ح�ص���د الوب���اء حي���اة اأك���ر من 
75 األف �ص���حية، 80 باملئة منه���م يف اإيطاليا 
واإ�ص���بانيا وفرن�ص���ا واململك���ة املتح���دة، وفق 

تعداد لوكالة فران�س بر�س �صباح االأحد.
يف عامل "يع���اين حتت وطاأة الوب���اء العاملي 
الذي ي�ص���كل حمنة ك���رى لعائلتنا الب�ص���رية 

الوا�ص���عة"، دع���ا الباب���ا اإىل ال���رد ب�"ع���دوى 
الرج���اء"، يف ر�ص���الة مبنا�ص���بة عيد الف�ص���ح 
تالها م���ن كاتدرائية القدي�س بطر�س اخلالية 

من امل�ص���لني. ونادى البابا بالت�ص���امن عامليا 
اإلغاء الديون  "م���ن خالل خف�س اإن مل يك���ن 
التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول االأكر 
فق���را". اأم���ا يف ما يخ�س النزاع���ات العاملية، 
فك���رر دعوت���ه اإىل "وق���ف اإطالق ن���ار فوري 

و�صامل يف جميع اأنحاء العامل".
وحت���دث البابا ع���ن اأوروبا الت���ي تبدو حتى 
���ها  االآن منق�ص���مة يف مواجه���ة الوباء، وح�صّ
عل���ى اإيجاد "روح ت�ص���امن فعل���ي" واللجوء 
"االأنانيات". مبتكرة" وتنا�صي  حلول  "اإىل 

وق���ال "اإنه عيد ف�ص���ح يعي�ص���ه العديدون يف 
عزل���ة، و�ص���ط احل���داد وامل�ص���كالت العدي���دة 
الت���ي يثريها الوب���اء، من املعاناة اجل�ص���دية 
اإىل امل�صكالت االقت�صادية". وجتري مرا�صيم 
احتفاالت عيد الف�ص���ح ه���ذا العام يف ظروف 
ا�ص���تثنائية، اذ انت�صرت �صور الأماكن �صهرية 
و�ص���احات كبرية خالية م���ن النا�س على غري 

العادة يف كافة اأنحاء العامل.

 بغداد / المدى

االأح���د،  ام����س  ال�ص���حة،  وزارة  اعلن���ت 
بفايرو����س  ا�ص���ابة  حال���ة   34 ت�ص���جيل 
كورونا، وبذلك يتراجع معدل اال�ص���ابات 
بالفايرو����س للي���وم الراب���ع عل���ى التوال���ي. وقال���ت 
ال���وزارة ف���ي بي���ان تلق���ت )المدى( ن�ص���خة من���ه، ان 
ت���م تداوله عبر  "منظم���ة ال�ص���حة العالمية تنفي ما 
بع����س و�ص���ائل االع���الم م���ن ان الع���راق غ���ادر ذروة 
اال�ص���ابات بفايرو����س كورون���ا وف���ي االتج���اه نحو 
ال�ص���يطرة عليه"، داعية "الموؤ�ص�ص���ات االعالمية الى 
توخ���ي الح���ذر عند نقل اخب���ار متداولة دون م�ص���در 
موث���ق". واك���دت ال���وزارة ان "تع���اون المواطن في 
مراجعة اقرب موؤ�ص�ص���ة �ص���حية عند ظه���ور اعرا�س 
المر����س ي�ص���اعد ف���ي من���ع تف�ص���ي الوباء بي���ن افراد 
ا�ص���رته ويحافظ على حياته من الم�صاعفات الناتجة 
عنه". وا�صارت الوزارة الى انها "ملتزمة اأمام الراأي 
الع���ام في العراق بال�ص���فافية الكاملة ف���ي االعالن عن 
كافة نتائج الفحو�صات المجراة للك�صف عن الحاالت 

ف���ي بغ���داد والمحافظ���ات  الم�ص���تبه به���ا  المر�ص���ية 
وخ�ص���وعها لمراقبة وتدقيق من قبل منظمة ال�صحة 
العالمي���ة". وبين���ت وزارة ال�ص���حة ان���ه "ت���م فح�س 
1526 نموذجا في كافة المختبرات المخت�ص���ة خالل 
24 �ص���اعة الما�ص���ية وم���ن �ص���منها مختب���رات اإقليم 
كرد�ص���تان وبذل���ك يك���ون المجم���وع الكل���ي للنماذج 

المفحو�صة منذ بداية االأزمة )35415( نموذج".
وك�ص���فت ع���ن "ت�ص���جيل مختب���رات وزارة ال�ص���حة 
والبيئ���ة لهذا الي���وم )34( اأربع وثالثين اأ�ص���ابة في 
الع���راق موزع���ة كالتال���ي: بغداد/الر�ص���افة8، مدينة 
الط���ب6، ال�ص���ليمانية4، اأربيل1، الب�ص���رة15".  اما 
ع���دد الوفيات، "فقد بلغت اأرب���ع حاالت؛ حالة واحدة 
ف���ي بغ���داد الر�ص���افة؛ حالة واح���دة في ال�ص���ليمانية 
حالة واحدة في كركوك، وحالة واحدة في الب�صرة"، 
بح�ص���ب بيان ال���وزارة. وبلغت حاالت ال�ص���فاء، "39 
حال���ة" خ���الل 24 �ص���اعة. وا�ص���ارت ال���وزارة الى ان 
بلغ )1352(، وحاالت  الكلي لال�ص���ابات  "المجموع 

الوفاء )76(، اما حاالت ال�صفاء فقد بلغت )640(".
تفا�صيل مو�صعة �ص4 

املعاق��ة" "امل��راأة  مغت�صب��ي  اأق��وال  ت�ص��دق  كرك��وك  ا�صتئن��اف 
جنفية حترق نف�صها: زوجي مل يطفئني 

 بغداد / املدى

تنتظ���ر رئي����س احلكوم���ة املكلف 
ملف���ات  الكاظم���ي،  م�ص���طفى 
�ص���ائكة، لكنه ي�ص���تند على "ر�ص���ائل جيدة" 
تلقاه���ا م���ن الق���وى الكرد�ص���تانية وال�ص���نة 
متكن���ه من جت���اوز هذه امل�ص���اكل. وبخالف 
�ص���ابقيه يحظى الكاظمي بدعم اأغلب القوى 
ال�صيا�ص���ية، لك���ن االختبار االب���رز له يكمن 
باإخراج البلد من �ص���احة ال�صراع االمريكي 
النف���ط  ا�ص���عار  ته���اوي  االي���راين وملف���ي 
وكورونا.  وقال عرفات كرم، م�صوؤول ملف 

الع���راق يف مقر زعيم احل���زب الدميقراطي 
الكرد�ص���تاين م�ص���عود بارزاين اإن "العراق 
مير باأزمات كثرية من الناحية االقت�ص���ادية 
يف  وخا�ص���ة  وال�ص���حية،  والدبلوما�ص���ية 
ظل انت�ص���ار فريو����س كورونا الذي ي�ص���كل 
خط���رًا على العامل باأ�ص���ره، االأم���ر الذي من 
�ص���اأنه اأن ي�ص���كل عائق���ًا الإج���راء انتخابات 
مبك���رة نزيه���ة اإىل جانب تواجد الف�ص���ائل 
واأ�ص���اف  االأمن���ي".  واالنف���الت  امل�ص���لحة 
اأن "الك���رد لديه���م عالقات جي���دة مع املكلف 
الكاظم���ي،  م�ص���طفى  احلكوم���ة  بت�ص���كيل 
ويف اأول زي���ارة لوفد احل���زب الدميقراطي 

م���ع  واجتماع���ه  بغ���داد  اإىل  الكرد�ص���تاين 
االأطراف ال�صيعية، عرنا عن رغبتنا يف اأن 
يتم اختيار �صخ�صية قوية ذات خرة الإنقاذ 
العراق من اأزماته يف هذه املرحلة". واأ�صار 
ك���رم اإىل اأن "اجله���ات ال�صيا�ص���ية حينه���ا، 
كان���وا يك���ررون االأ�ص���ماء املر�ص���حة ذاته���ا 
مث���ل عبد احل�ص���ني عبط���ان وحممد �ص���ياع 
ال�صوداين وق�صي ال�صهيل، لذلك اأخرناهم 
باأن���ه البد م���ن اختيار �صخ�ص���ية تكون على 
ق���در م�ص���وؤولية املرحل���ة، ولي����س م���ن اأجل 
م�ص���الح خا�ص���ة وحزبية، وكنا م���ن اأوائل 
الداعمني للكاظمي". و�ص���دد على �ص���رورة 

دع���م الكاظم���ي "الأن���ه ولوح���ده ل���ن يك���ون 
ق���ادرًا عل���ى ت�ص���كيل حكومة قوية، خا�ص���ة 
واأن���ه ميتل���ك خرة يف املج���ال االأمني ويف 
التعامل مع االأطراف ال�صيا�ص���ية"، مبينًا اأن 
"دعم الكرد وال�صنة كان ر�صالة جيدة كي ال 
حتاول االأطراف ال�صيا�ص���ية ال�ص���يعية مرة 
اأخرى اأن ال يدعموه يف الرملان لي�ص���تطيع 
ت�ص���كيل حكومة قوية ق���ادرة على النهو�س 
بالع���راق م���ن االأزم���ات الت���ي تع�ص���ف ب���ه 

اقت�صاديًا واأمنيًا ودبلوما�صيًا وطبيًا".
وب�ص���اأن املر�ص���ح ال�ص���ابق عدن���ان الزريف، 
اأو�ص���ح م�ص���وؤول ملف الع���راق يف احلزب 

لدي���ه  كان���ت  "ال���زريف  اأن  الدميقراط���ي 
الن���واب ولي����س  ات�ص���االت وعالق���ات م���ع 
م���ع االأط���راف ال�صيا�ص���ية، وعندم���ا تك���ون 
العالق���ات مقت�ص���رة على النواب ف�ص���يكون 
النج���اح  الأن  مبنا�ص���ب،  باإر�ص���ائهم  فق���ط 
يف ني���ل الثق���ة بالرملان يتوق���ف على مدى 
الدع���م ال���ذي يق���دم نتيج���ة التفاو����س م���ع 
االط���راف ال�صيا�ص���ية، اما الكاظم���ي فهناك 
قوتان رئي�صتان تدعمانه يف الرملان، وهما 
الكرد وال�صنة وبهذه احلال لن يقف ال�صيعة 

�صده".
 التفا�صيل �ص2 

الكرد يرحبون باملكلف قبل فتح ملفات التفاو�ص

ر�صالة �صيا�صية ت�صهل مهمة الكاظمي وتثني القوى ال�صيعية عن "خيار التن�صل" 

العتقالت ت�سل ا�سحاب متاجر لبيع املواد الغذائية خالفوا تعليمات خلية الأزمة  .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 كتل��ة الرافدي��ن: الكابينة الوزارية �ص��تقدم اإىل الربملان قبل رم�ص��ان
 بغداد/ املدى 

تعم���ل بقايا داع�س يف العراق على عدة �ص���فحات، من اجل 
تخريب االمن الن�صبي الذي بداأ يتحقق يف البالد اواخر عام 
2018، خا�صة يف املناطق التي كانت حتت �صيطرة التنظيم املتطرف.

اح���دى تلك االعمال هي اثارة التوترات القومي���ة يف املناطق املختلطة 
يف �ص���مال بغداد، عر مهاجمة قرى ذات ن�ص���يج اجتماعي معني ب�ص���كل 
متك���رر، وحماول���ة الق���اء التهم عل���ى قرى جم���اورة �ص���كانها من طيف 

اجتماعي اآخر.
وطالبت ام�س، جماعات تركمانية، احلكومة االحتادية بحماية مناطقها 

من هجمات داع�س املتوا�صلة.
وقال االحتاد االإ�ص���المي لرتكمان الع���راق، اإن مناطق تواجد الرتكمان 
يف ق�صاء طوزخرماتو وناحية اآمريل مبحافظة �صالح الدين )�صمال(، 

تتعر�س لهجمات متوا�صلة من م�صلحي داع�س.
م�صاء اخلمي�س املا�صي، �ص���ن داع�س هجوما بال�صواريخ على حواجز 
اأمنية للح�ص���د الرتكماين، التابع لهيئة احل�ص���د ال�ص���عبي، �صمن ق�صاء 
طوزخرمات���و غرب���ي حمافظة �ص���الح الدي���ن، اأعقبه هجوم م�ص���لح، ما 

اأ�صفر عن مقتل ثالثة من عنا�صر احل�صد واإ�صابة 4 اآخرين.
وبح�ص���ب م�صدر امني يف �ص���الح الدين، حتدث ل�)املدى( ان "م�صلحي 
داع�س مازالوا متواجدين يف مناطق حميطة بكركوك ودياىل و�صالح 

الدين، خا�صة يف جبال حمكول وحمرين".
ومنذ ايام وتنظيم داع�س ين�ص���ط يف املثلث املرتبك امنيًا منذ �ص���نوات 
)�ص���مال بغداد( ب�ص���بب اخطاء �صيا�صية وع�ص���كرية، �صمن تكتيك جديد 
ملهاجمة القوات االمنية. و�ص���هدت البالد خالل الفرتة املا�ص���ية هجمات 
يف مناط���ق، كرك���وك، �ص���الح الدي���ن، ودي���اىل، ا�ص���فرت عل���ى مقتل 3 

ع�صكريني بينهم �صابط، وجرح 5 اآخرين.
واأعل���ن تنظيم داع�س، م�ص���وؤوليته عن تفجري ا�ص���تهدف اآلية لل�ص���رطة 

االحتادية يف كركوك، ال�صبت املا�صي.
ونقل���ت ح�ص���ابات مقرب���ة من التنظيم عن ما ت�ص���مى "والي���ة العراق – 
كركوك" تبنيها ا�ص���تهداف اآلية لل�ص���رطة االحتادية بالقرب من اجل�ص���ر 

الرابع يف مدينة كركوك بعبوة ال�صقة.
 التفا�صيل �ص3

داع�ش يبحث عن "مكائد قومية" 
مع ان�صغال التحالف الدويل 

بدعوات االن�صحاب وكورونا  

احتجاز 15 �صابطًا 
وعن�صر �صرطة على 

خلفية قمع التظاهرات 

 بغداد / املدى

�ص���دقت حمكمة حتقي���ق التون 
كوبري التابعة لرئا�صة حمكمة 
ا�صتئناف كركوك االحتادية، ام�س االأحد، 
اأقوال املتهم���ني بجرمية اغت�ص���اب امراأة 
من ذوي االحتياجات اخلا�صة قرب دارها 

يف ناحية التون كوبري.
وق���ال املرك���ز االعالم���ي ملجل�س الق�ص���اء 

االأعلى يف بيان اإن "حمكمة حتقيق التون 
كوبري �ص���دقت اأق���وال ُمتهم���ني بجرمية 
اغت�ص���اب ام���راأة م���ن ذوي االحتياج���ات 
اخلا�ص���ة ق���رب داره���ا يف ناحي���ة الت���ون 
كوب���ري، حي���ث ت���ذرع املته���م يف اإفادت���ه 
باأن���ه كان يف حالة �ص���كر تام اأثن���اء قيامه 

باجلرمية".
واأ�ص���اف البيان اأن "قا�صي التحقيق دون 
اقوال املتهمني وزوج املجني عليها ب�صفة 
م�صتكي وتكيف الواقعة وفق احكام املادة 

)393( من قانون العقوبات".
ويف تفا�ص���يل احلادث���ة، تداول���ت مواقع 
م�ص���ورًا  مقطع���ًا  االجتماع���ي  التوا�ص���ل 
يوث���ق قيام �صخ�ص���ني، اأحدهما �ص���رطي، 
باغت�صاب امراأة مقعدة يف األتون كوبري 
مبحافظ���ة كركوك، قبل اأي���ام، وتعاين مع 
زوجها املقعد اأي�ص���ًا من ظروف معي�ص���ية 
�ص���عبة. وفيما اأكد املتحدث با�ص���م �صرطة 
كركوك العميد اأفري�صاو كامل قبل يومني، 
القاء القب�س عل���ى املتهمني، ونفيه وجود 

اأ�ص���خا�س اآخرين تورط���وا يف اجلرمية، 
اأ�صار قائد املقر امل�صيطر للقوات االحتادية 
هناك الفريق �ص���عد حربي���ة اإىل، اأن "اأحد 
املنفذين من موظفي ال�ص���رطة وقد قام مع 

رفيقه باغت�صاب املراأة امل�صابة".
وترددت اأنباء تفيد ب���اأن اأحد املتهمني هو 
عن�ص���ر يف احل�صد ال�ص���عبي، لكن و�صائل 
اإع���الم نقل���ت ع���ن م�ص���وؤولني يف احل�ص���د 
نفيه���م ذلك، مو�ص���حني اأن هذا ال�ص���خ�س 

تقدم بطلب التحاق دون اأن يتم قبوله.

وعلى مواقع التوا�صل االجتماعي، تفاعل 
الع�صرات من الن�صطاء واملدّونني، خا�صة 
م���ن حمافظة كركوك، حيث طالبوا باإنزال 
العقوب���ات القانوني���ة بح���ق مرتكبي تلك 
�ص���ّفاف يف  اجلرمي���ة، واإج���راء حتقي���ق 

الواقعة.
ويف حادثة اأخرى، ك�صفت حمكمة حتقيق 
التفا�ص���يل  ع���ن  االح���د،  ام����س  النج���ف، 
االولية جلرمية حرق امراأة يف املحافظة.

وق���ال املرك���ز االعالم���ي ملجل�س الق�ص���اء 

"حمكم���ة حتقي���ق  ان  بي���ان،  االعل���ى يف 
جرمي���ة  يف  التحقي���ق  جت���ري  النج���ف 
تعر�س �ص���يدة للحرق". وا�ص���اف البيان 
ان "امل�ص���تكية �صجلت �صكوى اأمام حمكمة 
حتقيق النجف �ص���د زوجه���ا بداعي قيامه 
ب�ص���ربها وقيامه���ا بح���رق نف�ص���ها ج���راء 
ا�ص���تخدام العنف �ص���دها ومل يقم زوجها 
باإطفائه���ا"، م�ص���ريًا اىل ان "وال���د زوجها 
هو الذي نقلها اىل امل�صت�ص���فى بعد ان قام 

باإطفائها".
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جائحة كورونا تنقل 
جائزة ال�صهر بطائرة 
اإىل مالكوم

د املوعد  العراق يع�صّ
اجلديد لت�صفيات 
مونديال 2022

�صتار كاوو�ص يكتب: 
حني ر�صمت على تابوت 
�صديقتي املتوفية

فالح الحمراني يكتب: 
الجيو�ص تدخل في معركة 

الق�صاء على فيرو�ص كورونا

اأثير ناظم الجا�صور يكتب: 
اأوراق الأوروبية
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 بغداد / المدى

تنتظر رئي�س الحكومة 
المكلف م�صطفى 

الكاظمي، ملفات �صائكة، 
لكنه ي�صتند على "ر�صائل 

جيدة" تلقاها من القوى 
الكرد�صتانية وال�صنة 

تمكنه من تجاوز هذه 
الم�صاكل. وبخالف �صابقيه 

يحظى الكاظمي بدعم 
اأغلب القوى ال�صيا�صية، 

لكن االختبار االبرز له 
يكمن باإخراج البلد من 

�صاحة ال�صراع االميركي 
االيراني وملفي تهاوي 
ا�صعار النفط وكورونا. 

وق���ال عرفات كرم، م�س����ؤول ملف العراق 
الديمقراط���ي  الح���زب  زعي���م  مق���ر  ف���ي 
اإن  بارزان���ي  م�س���ع�د  الكرد�س���تاني 
"الع���راق يمر باأزمات كثيرة من الناحية 
االقت�سادي���ة والدبل�ما�سي���ة وال�سحية، 
وخا�س���ة في ظل انت�سار فيرو�س ك�رونا 
الذي ي�س���كل خط���رًا على العالم باأ�س���ره، 
االأم���ر ال���ذي م���ن �س���اأنه اأن ي�س���كل عائقًا 
الإجراء انتخابات مبكرة نزيهة اإلى جانب 
ت�اج���د الف�س���ائل الم�س���لحة واالنف���ات 

االأمني".
واأ�س���اف اأن "الكرد لديه���م عاقات جيدة 
مع المكل���ف بت�سكي���ل الحك�مة م�سطفى 
الكاظم���ي، وفي اأول زي���ارة ل�فد الحزب 
بغ���داد  اإل���ى  الكرد�ستان���ي  الديمقراط���ي 
واجتماعه مع االأط���راف ال�سيعية، عبرنا 
ع���ن رغبتنا ف���ي اأن يتم اختي���ار �سخ�سية 
ق�ية ذات خبرة الإنقاذ العراق من اأزماته 

في هذه المرحلة".
واأ�سار ك���رم اإلى اأن "الجه���ات ال�سيا�سية 
حينها، كان�ا يكررون االأ�سماء المر�سحة 
ذاتها مث���ل عبد الح�سي���ن عبطان ومحمد 
�سي���اع ال�س�داني وق�س���ي ال�سهيل، لذلك 
اأخبرناه���م باأنه البد من اختيار �سخ�سية 
المرحل���ة،  ق���در م�س�ؤولي���ة  تك����ن عل���ى 
ولي�س م���ن اأجل م�سالح خا�سة وحزبية، 

وكنا من اأوائل الداعمين للكاظمي".
و�س���دد على �سرورة دع���م الكاظمي "الأنه 
ول�ح���ده ل���ن يك����ن ق���ادرًا عل���ى ت�سكيل 
حك�م���ة ق�ية، خا�سة واأن���ه يمتلك خبرة 

ف���ي المج���ال االأمن���ي وف���ي التعام���ل مع 
االأط���راف ال�سيا�سي���ة"، مبين���ًا اأن "دع���م 
الك���رد وال�سن���ة كان ر�سال���ة جي���دة كي ال 
تح���اول االأط���راف ال�سيا�سي���ة ال�سيعي���ة 
م���رة اأخ���رى اأن ال يدعم�ه ف���ي البرلمان 
لي�ستطي���ع ت�سكي���ل حك�م���ة ق�ي���ة قادرة 
على النه�����س بالعراق من االأزمات التي 
تع�سف به اقت�ساديًا واأمنيًا ودبل�ما�سيًا 

وطبيًا".
وب�ساأن المر�س���ح ال�سابق عدنان الزرفي، 
اأو�سح م�س�ؤول مل���ف العراق في الحزب 
لدي���ه  كان���ت  "الزرف���ي  اأن  الديمقراط���ي 
ات�س���االت وعاق���ات م���ع الن����اب ولي�س 
م���ع االأط���راف ال�سيا�سي���ة، وعندما تك�ن 
العاق���ات مقت�سرة على الن�اب ف�سيك�ن 
فقط باإر�سائهم بمنا�سب، الأن النجاح في 
نيل الثق���ة بالبرلم���ان تت�ق���ف على مدى 
الدع���م ال���ذي يق���دم نتيج���ة التفاو�س مع 
االطراف ال�سيا�سي���ة، اما الكاظمي فهناك 
ق�تان رئي�سيتان تدعمان���ه في البرلمان، 
وهما الكرد وال�سنة وبهذه الحال لن يقف 

ال�سيعة �سده".
و�سبق ان كلف رئي����س الجمه�رية برهم 
�سال���ح، محم���د ت�في���ق ع���اوي لت�سكيل 
الحك�م���ة لكنه اعتذر بع���د التفاف الق�ى 
ال�سيعية عليه واعترا�س الق�ى الكردية، 

فيم���ا اعت���ذر عدن���ان الزرف���ي بع���د اعان 
الق�ى ال�سيا�سية دعمها الكاظمي.

ويبي���ن ك���رم اأن "الكاظم���ي ه���� مر�س���ح 
المرحلة وكل االأطراف ال�سيا�سية و�سلت 
اإلى هذه القناعة وهي اأن المرحلة تتطلب 
�سخ�سي���ة قادرة عل���ى معالج���ة الم�ساكل 
الديمقراط���ي  والح���زب  الع���راق،  ف���ي 
الكرد�ستان���ي كان مقتنع���ًا بالكاظمي منذ 

مدة ط�يلة".
ون�ه كرم اإل���ى اأن "العاقات بين العراق 
اأن  ناأم���ل  لذل���ك  ج���دًا،  �سيئ���ة  واأمي���ركا 
ي�ستطي���ع �سخ�س مث���ل الكاظمي اأن يعيد 
العاق���ات مج���ددًا كما ال نن�س���ى ان اإيران 

اأبدت م�قفها الداعم للكاظمي".
رئي����س  ام���ام  ف���ان  الد�ست����ر  وبح�س���ب 
الحك�م���ة المكلف فت���رة 30 ي�مًا لتقديم 
القائم���ة ال�زارية والبرنام���ج الحك�مي 
ال���ى البرلمان ب���داأت من ي����م التا�سع من 
ني�س���ان الج���اري وت�ستمر حت���ى التا�سع 
م���ن �سهر اي���ار المقب���ل لمنحه���ا الثقة اأو 

رف�سها.
�سي���روان  ي�ؤك���د  مت�س���ل،  �سي���اق  وف���ي 
ميرزا، النائب عن كتل���ة االتحاد ال�طني 
الكرد�ستاني���ة  "الكت���ل  اأن  الكرد�ستان���ي 
اجتمع���ت قب���ل تكلي���ف الكاظم���ي واعلن 
رئي����س االقلي���م نيجيرف���ان بارزاني على 

لتكلي���ف  الكام���ل  دعم���ه  االجتم���اع  اث���ر 
الكاظمي بت�سكيل الحك�مة".

وقب���ل ي����م من تكلي���ف الكاظم���ي، رحب 
نيجيرف���ان  كرد�ست���ان  اإقلي���م  رئي����س 
بارزان���ي بالكاظم���ي، ودع���ا الجميع الى 
دعم���ه لت�سكي���ل الحك�م���ة وباأ�سرع وقت 

ممكن.
وا�ساف مي���رزا ف���ي ت�سري���ح ل�)المدى( 
اأن "الق����ى الكرد�ستاني���ة تنتظر مبادرة 
من الكاظم���ي لتحديد م�اعي���د االجتماع 
مع���ه، لمناق�س���ة اختيار طاقم���ه ال�زاري 
والبرنام���ج الحك�م���ي"، مبين���ا اأن "لقاء 
الرئي����س المكل���ف مع وزي���ر المالية ف�ؤاد 

ح�سين ركز على اآلية ت�سكيل الحك�مة".
االتح���اد  كتل���ة  ع���ن  النائ���ب  وي�ؤك���د 
ال�طن���ي الكرد�ستاني ان "زي���ارة رئي�س 
الجمه�ري���ة بره���م �سال���ح اإل���ى محافظة 
االنب���ار ولقائ���ه برئي�س البرلم���ان محمد 
الجه����د  �سم���ن  تن���درج  الحلب��س���ي 
والمفاو�سات القائم���ة لت�سكيل الحك�مة 

�سمن الت�قيتات الد�ست�رية المحددة".
وبح�س���ب بيان �س���ادر من مكت���ب رئي�س 
البرلم���ان اأن رئي����س الجمه�ري���ة بره���م 
�سال���ح و�س���ل اول ام����س اإل���ى محافظ���ة 
االنبار والتق���ى برئي����س البرلمان محمد 
مجم���ل  الطرف���ان  وبح���ث  الحلب��س���ي 

االأو�س���اع في الب���اد، منها مل���ف ت�سكيل 
عل���ى  والتاأكي���د  الجدي���دة،  الحك�م���ة 
�س���رورة اأن تتبن���ى الحك�م���ة الخط�ات 
االإ�ساحية، واأن ت�سع برنامجا حك�ميا 

واقعيا يلبي متطلبات المرحلة.
وي�سي���ر النائب الكردي اإلى ان "ال�سروط 
الكردية الت���ي �ستعر�س في االجتماع مع  
الكاظم���ي �ستتركز عل���ى ن�سبة االقليم من 
الم�ازن���ة االتحادي���ة وروات���ب م�ظف���ي 
االقلي���م والبي�سمركة وعل���ى كيفية ادارة 
المناطق المتنازع عليه���ا وم�سكلة النفط 

والغاز وغيرها من الم�ساكل الخافية".
ويت�ق���ع ع�س� اللجنة المالية في مجل�س 
الن����اب اأن "تر�س���ل االح���زاب والق����ى 
ه���ذه  كرد�ست���ان  اإقلي���م  ف���ي  ال�سيا�سي���ة 
المطال���ب م���ع ال�رق���ة التفاو�سي���ة التي 
�ستكت���ب قريبا اإل���ى الرئي����س المكلف في 

نهاية اال�سب�ع الجاري".
ال���ى ذل���ك، يق����ل جم���ال ك�ج���ر، رئي�س 
كتل���ة االتحاد االإ�سام���ي الكرد�ستاني في 
ت�سريح ل�)المدى( ان "مفاو�سات الق�ى 
الكرد�ستانية مع رئي����س مجل�س ال�زراء 
المكل���ف ل���م تب���داأ بع���د ب�س����رة ر�سمية، 
لكنه���ا اقت�سرت عل���ى لقاء وزي���ر المالية 
ف����ؤاد ح�سي���ن المت�اج���د ف���ي العا�سم���ة 

بغداد بم�سطفى الكاظمي".

وبا�سر رئي����س الحك�مة المكلف ج�الته 
التفاو�سي���ة ظهر ي����م الجمع���ة الما�سي 
بلقاء جمع���ه مع روؤ�ساء الكت���ل ال�سيعية، 
باختي���ار  يق�س���ي  اتف���اق  اإل���ى  وخل����س 
الكابينة ال�زارية بالت�ساور مع كل الكتل 
والمك�نات ل�سم���ان تمريرها في مجل�س 

الن�اب في الت�قيتات الد�ست�رية.
وي�سيف ك�ج���ر اأن "الق�ى الكرد�ستانية 
يج���ب  ومح���ددة  معين���ة  ث�اب���ت  لديه���ا 
احترامها وااللت���زام بها مقابل م�ساركتها 
ف���ي اأي���ة حك�م���ة اتحادية منه���ا التعاون 
م���ع االإقلي���م ككي���ان اأو هي���كل د�ست�ري، 
وقان�ني���ا  ع�سكري���ا  ا�ستهداف���ه  وع���دم 
و�سيا�سيا، والتعام���ل مع م�ظفيه  كجزء 
من الدولة العراقية اأ�س�ة بم�ظفي باقي 
المحافظات، والتعاون مع الق�ات االمنية 
والبي�سمركة الم�ج�دة في االإقليم كجزء 
م���ن الق����ات االأمني���ة االتحادي���ة، وكذلك 
 )140( الم���ادة  وتنفي���ذ  تطبي���ق  اي�س���ا 

الد�ست�رية".
وف���ي التا�س���ع من �سه���ر ني�س���ان الجاري 
كل���ف رئي����س الجمه�ري���ة بره���م �سالح، 
م�سطف���ى  المخاب���رات  جه���از  رئي����س 
الكاظم���ي بت�سكي���ل الحك�م���ة الجدي���دة، 
بح�س�ر رئي�س���ي مجل�س الق�ساء االعلى 
والمحكم���ة االتحادي���ة وروؤ�س���اء الكت���ل 
ال�سيا�سي���ة، وممثل���ة االمين الع���ام لامم 

المتحدة.
ويلف���ت النائ���ب الكردي اإل���ى اأن "ت�سكيل 
الحك�م���ات ف���ي العال���م يق����م عل���ى احد 
الخيارين؛ اما عن طريق ت�سكيل تحالفات 
وائتاف���ات بين الكت���ل الفائ���زة وت�زيع 
الحقائ���ب ال�زارية والدرج���ات الخا�سة 
بينه���ا عل���ى ا�سا����س  حج���م كل كتل���ة، او 
ت�زي���ع الح�س�س ال�زاري���ة ا�ستنادا اإلى 

الن�سبة ال�سكانية لكل محافظة".
ويتاب���ع اأن "الكت���ل ال�سيا�سية ف���ي اإقليم 
م�ساركته���ا  تك����ن  ان  ق���ررت  كرد�ست���ان 
وتمثيله���ا في بغداد على اأ�سا�س احت�ساب 
والدرج���ات  ال����زارات  م���ن  ح�س�سه���ا 
الخا�س���ة اعتمادا على الن�سب���ة ال�سكانية 
حف���ظ  اج���ل  م���ن  االإقلي���م  لمحافظ���ات 

الت�ازن".
وي�ؤك���د النائ���ب ع���ن محافظة ده����ك اأن 
)االتحاد  الخم�س  الكرد�ستاني���ة  "الق�ى 
والح���زب  الكرد�ستان���ي،  ال�طن���ي 
والجماع���ة  الكرد�ستان���ي،  الديمقراط���ي 
االإ�سامي���ة، واالتحاد االإ�سام���ي، وكتلة 
ال�رق���ة  كتاب���ة  ف���ي  �ست�س���رع  التغيي���ر( 
التفاو�سي���ة من اجل طرحه���ا على رئي�س 
اي�س���ا  ويك�س���ف  المكل���ف".  الحك�م���ة 
ان "الكت���ل الكردي���ة �ستر�س���ل طلب���ا اإل���ى 
الرئي����س المكلف لاجتماع عب���ر الدائرة 
المطال���ب  ه���ذه  لمناق�س���ة  التلفزي�ني���ة 

واإمكانية تحقيقها".
واأك���د رئي����س مجل����س ال����زراء المكلف 
متلف���زة  كلم���ة  ف���ي  الكاظم���ي  م�سطف���ى 
الخمي����س الما�س���ي ان���ه �سيق���دم كابينته 

اإل���ى  الحك�م���ي  وبرنامج���ه  ال�زاري���ة 
مجل����س الن�اب ف���ي اأ�سرع وق���ت ممكن، 
الفت���ا اإل���ى اأن حك�مت���ه �ستك����ن حك�مة 
خدمات وخادمة لل�سعب، باالأفعال ولي�س 

باالأق�ال.
ال���ى ذلك، اك���دت النائب���ة عن كتل���ة النهج 
ال�طن���ي عا النا�س���ي، ام����س االحد، في 
اأن  بي���ان تلق���ت )الم���دى( ن�سخ���ة من���ه، 
لم  الكاظمي  الحالي م�سطف���ى  "المكل���ف 
تظه���ر علي���ه اي م�ؤ�سرات ف�س���اد اأو ملف 
ف�س���اد واح���د مما يعطيه دافع���ا ق�يا امام 
ومقب�لي���ة  ال�طني���ة  ال�سيا�سي���ة  الكت���ل 
عالية في ال�س���ارع العراقي"، م�سيرة الى 
اأن "ع���دم اال�س���ارة الي���ه ال م���ن قريب او 
بعيد نقط���ة ايجابية ق�ية جدًا تح�سب له 
وتجعل���ه يمتاز عن باقي اأ�سافه االآخرين 

من روؤ�ساء ال�زراء والمكلفين".
ال�سيا�سي���ة  الكت���ل  النا�س���ي،  ودع���ت 
ال�طني���ة  الم�سلح���ة  عل���ى  الحري�س���ة 
ال���ى "ت�سهي���ل مهم���ة المكلف ف���ي ت�سكيل 
حك�مت���ه با�س���رع وق���ت ممك���ن ف���ي ظ���ل 
الظروف ال�سعب���ة والحرجة التي تحيط 
المنظم���ات  مطالب���ة،  و�سعب���ه"،  بالبل���د 
الجماهيري���ة  والفعالي���ات  المدني���ة 
ب�"م�سان���دة وت�سجي���ع الكاظم���ي للم�سي 
المقبل���ة  الحك�م���ة  ت�سكي���ل  ف���ي  قدم���ًا 
للخروج من االزمات التي تع�سف بالباد 
في ظل جائحة ك�رونا وانهيار االقت�ساد 

العالمي".
من جهته، رجح رئي�س كتلة الرافدين في 
مجل�س الن�اب ي�نادم كنا، تقديم المكلف 
كابينته ال�زارية الى البرلمان قبل حل�ل 
�سهر رم�سان، اأي قبل اأقل من اأ�سب�عين.

الكاظم���ي  م���ع  "تح���دث  اإن���ه  وق���ال كن���ا 
ُبعي���َد تكليف���ه بمهمة رئا�سة ال����زراء من 
قب���ل رئي����س الجمه�ري���ة ي����م الخمي�س 
الما�س���ي، وتمن���ى له النج���اح والت�فيق 
ال�سيا�سيي���ن  معظ���م  واإنَّ  مهمت���ه،  ف���ي 
خ���ال  ل���ه  وع�ن���ًا  داعمي���ن  �سيك�ن����ن 

المرحلة المقبلة".
واأ�ساف رئي�س كتلة الرافدين في مجل�س 
الن����اب اأنَّ "الكاظم���ي �سيطرح برنامجه 

الحك�مي خال االأيام القليلة المقبلة".
وبي���ن، اأن���ه "لي����س م���ن المعق����ل �سعي 
المك����ن الم�سيح���ي ل�سم���ان حق���ه ب�سق 
االأنف����س، ب���ل يج���ب اأْن تك����ن حق�قن���ا 
م�سم�ن���ة في كل ت�سكيل���ة حك�ميَّة وهذا 
ح���ق طبيعي"، م�سيرًا الى اأنه "من الخطاأ 
الن�س���ال م���ن اأج���ل الح�س�ل عل���ى مقعٍد 

وزاري في كل مرة".
واأكد كن���ا، اأنَّ "الكاظمي �سيقدم ت�سكيلته 
رم�س���ان  �سه���ر  حل����ل  قب���ل  ���ة  الحك�ميَّ
المب���ارك، وان اأع�س���اء مجل����س الن����اب 
�سيعق���دون جل�سته���م في القاع���ة الكبرى 
والجل�����س فيه���ا متباعدين ع���ن بع�سهم 
للت�س�ي���ت م���ن اأج���ل م�سلح���ة ال�سع���ب 
وال�ط���ن، وال يمك���ن التحج���ج اأو التعذر 

ب�سبب ك�رونا اأو غيرها".
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الكرد يرحبون بالمكلف 
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ر�سالة �سيا�سية ت�سهل مهمة الكاظمي وتثني القوى 
ال�سيعية عن "خيار التن�سل" 

الكاظمي 
خالل ا�ستالم 
كتاب التكليف

 ترجمة / حامد احمد

عبر المدعوون لح�صور مرا�صيم 
تكليف المر�صح الجديد م�صطفى 

الكاظمي لرئا�صة الحكومة، والذين 
يعتبرون النخبة ال�صيا�صية للبلد 

عن وحدة راأي للمرة االولى 
منذ االحتجاجات ال�صعبية التي 

اجبرت رئي�س وزراء ت�صريف 
االعمال عادل عبد المهدي على 

تقديم ا�صتقالته ودخول البلد 
في دوامة عدم ا�صتقرار �صيا�صي 

وامني.
الكاظمي هو الرئي�س المكلف 

الثالث للبالد �صمن فترة ع�صرة 
ا�صابيع، و�صط عدم ا�صتقرار 

�صيا�صي هدد بفراغ اداري في وقت 
يمر فيه البلد بظروف ع�صيبة 

غير م�صبوقة.

وبينم���ا تخ��س كل م���ن ال�الي���ات المتحدة 
واي���ران �سراع���ا ظلي���ا عب���ر منطق���ة ال�سرق 
االو�س���ط، تح����ل الع���راق ال���ى اكث���ر منطقة 

�سراع غير م�ستقرة بينهما. 
ان  يت�قع����ن  وم�ست�س���ارون  م�س�ؤول����ن 
العقب���ات  تج���اوز  م���ن  �سيتمك���ن  الكاظم���ي 
الت���ي اف�سلت �سلفي���ه ال�سابقين قبل���ه )محمد 
عاوي، عدنان الزرف���ي(، وذلك لك�نه يتمتع 
بمي���زة المقب�لية لكل م���ن ال�اليات المتحدة 

واإيران.
رندا �سليم، باحثة م���ن معهد ال�سرق االو�سط 
للدرا�س���ات في وا�سنطن تق����ل ان "الكاظمي 
ف���ي م�قع ي�ؤهله للتحرك ب�سكل مذهل ما بين 
وا�سنط���ن وطه���ران. قد ال يك����ن يمثل خيار 
طهران الرئي�سي، ولكن���ه مع ذلك يمثل خيارا 

منا�سبا لها ."
واي���ران  اأمي���ركا  بي���ن  الت�ت���رات  ان  يذك���ر 
ازدادت ح���دة عل���ى االر����س العراقي���ة بع���د 
ت�جي���ه الرئي����س االميرك���ي دونال���د ترام���ب 
اوامره بقتل قائد فيلق القد�س االيراني قا�سم 
�سليمان���ي قرب مطار بغداد ف���ي كان�ن االول 

وم���ا تبع ذلك م���ن ت�سعيد ع�سك���ري تعر�ست 
فيه���ا ق�اعد اميركية لق�سف ايراني ومن قبل 

مجاميع م�سلحة اي�سا .
مرك���ز  مدي���رة  ف�نتين���روز،  كر�ستي���ن 
�سكاوكروف���ت لل�سلم ف���ي المجل�س االطل�سي، 
قال���ت في تحلي���ل لها: "المهم���ة االولى االكبر 
التي �ستق���ع على عاتق المكل���ف الكاظمي في 
ح���ال تخ�يله ه���� ان يحدد ما يمك���ن للعراق 
ان يطلب���ه عمليا من كليهما، ايران وال�اليات 

المتحدة، وما يمكن له ان يقدم لهما ."
وكان الكاظم���ي ق���د قال في كلم���ة متلفزة بعد 
تكليف���ه: "ه���ذه الم�س�ؤولي���َة اختب���ار وطن���ي 
ع�سي���ر وكبير، واأن النجاح فيها، و�س�ال الى 
االنتخاب���ات العادلة النزيهة، لي�ست مهمَة فرٍد 
واح���د بل ه���ي واجٌب عل���ى عات���ِق الجميع"، 
الفتا اإلى "اأننا �َسِهدنا اخفاقاٍت على م�ست�ياٍت 
متعددٍة يتحم���ُل م�س�ؤوليَتها الجميُع، والي�م 
علينا واجب المراجعِة والم�سارحِة والح�اِر 

نا". المبا�سِر مع �سعِبنا ومع انف�سِ
ولف���ت الرئي����س المكل���ف ف���ي كلمت���ه اإل���ى ان 
"  الكابينة ال�زارية �سنقدمها في اأ�سرع وقٍت 

ال���ى مجل����س الن����اب الم�ق���ر م���ع البرنامج 
الحك�م���ي، �ستك�ن حك�م���ة خادمة لل�سعب، 
وحك�مة خدمات باالأفعال ولي�س باالأق�ال".

و يرى الكاظمي اأن "الجميع، من دون ا�ستثناء 
يتحمل م�س�ؤوليَة دعِم هذه الحك�مة، واإنجاِح 
خط�اته���ا، والم�سارك���ِة في خدم���ة ال�سعب"، 
م�ؤك���دا اأن "الحك�مًة ل���ن تك�ن معزولة، ولن 

تك�َن حك�مَة غرٍف مغلقٍة واأ�سرار".
وا�س���ار اإلى اأن "ال�سيادة خٌط اأحمر وال يمكن 
المجاملَة على ح�ساِب �سيادِة العراق وال تنازَل 
عل���ى ح�س���اب كرام���ِة الع���راق والعراقيين"، 
الفتا اإلى اأن "الع���راق بلد عريق يمتلُك قراره 
ال�سي���ادي، والحك�م���ُة �ستك����ُن �ساهرًة على 

ال�سيادِة ال�طنية وم�سالح العراقيين".
التحدي���ات الت���ي �ستك�ن ب�ج���ه المكلف هي 
تحديات اكثر تعقيدا وت�سابكا من اي م�ست�ى 

مر عليه العراق خال المرحلة الما�سية .
وبينم���ا يعم���ل االطب���اء والك����ادر االخ���رى 
�سم���ن اأوقات عم���ل ا�سافي���ة لم�اجهة تف�سي 
وب���اء فايرو����س ك�رون���ا، فان���ه يت�جب على 
م�س�ؤول���ي الدول���ة ان يعلم�ا كي���ف ي�جه�ن 

عجل���ة المنظ�مة المالي���ة بعيدا عن اي كارثة 
نقدية ق���د ت�ؤدي ال�ستياء وغ�سب �سعبي اكبر 
م���ن تلك االحتجاج���ات التي ا�سقط���ت رئي�س 

ال�زراء ال�سابق عادل عبد المهدي.
رين���اد من�س����ر، باح���ث ل���دى معه���د جاث���ام 
لدرا�سات ال�س���رق االو�سط و�سم���ال افريقيا، 
ق���ال "وب���اء ك�رونا وتده����ر اأ�سع���ار النفط 
للم�ؤ�س�س���ة  بالن�سب���ة  كبي���را  قلق���ا  ي�س���كان 
ال�سيا�سي���ة العراقي���ة. المنف���ذ ال�حي���د الذي 
امامهم ه���� االتفاق على المر�س���ح الكاظمي، 
وه���� �سخ�س تعه���د با�ستخ���دام ال�ساحيات 

الم�كلة اليه لتجاوز االزمة ."
يعتم���د الع���راق ف���ي ميزانيته عل���ى  90% من 
واردات مبيع���ات النف���ط، ولي����س لدي���ه خطة 
وا�سحة لم�اجهة هب����ط ا�سعار النفط التي 
تكلف���ه مليارات الدوالرات. وم���ن بين ق�سايا 
مختلف���ة، ف���ان ذلك من �ساأن���ه ان يك�ن امرا ال 
يمك���ن ا�ستيعابه بالن�سبة للحك�مة االتحادية 
ف���ي ان تخف�س او تقل�س اج�ر ما يقارب من 

3 مايين م�ظف .
عن: �صبكة غلوبال نيوز الكندية

حكومته ق��ب��ول  ب��ع��د  امل��ك��ل��ف  ت��ن��ت��ظ��ر  ك��ب��رة  م��ه��م��ة  اإخ����ب����اري:  م��وق��ع 



 بغداد/ المدى 

تعم���ل بقاي���ا داع�ش ف���ي الع���راق على 
عدة �صفحات، م���ن اجل تخريب االمن 
الن�صب���ي الذي ب���داأ يتحقق ف���ي البالد 
اواخر عام 2018، خا�صة في المناطق 
الت���ي كان���ت تح���ت �صيط���رة التنظي���م 

المتطرف.
احدى تلك االعمال هي اثارة التوترات 
القومي���ة ف���ي المناط���ق المختلطة في 
�صم���ال بغ���داد، عبر مهاجم���ة قرى ذات 
ن�صي���ج اجتماعي معي���ن ب�صكل متكرر، 
ومحاولة القاء التهم على قرى مجاورة 

�صكانها من طيف اجتماعي اآخر.
وطالب���ت ام����ش، جماع���ات تركمانية، 
الحكوم���ة االتحادية بحماي���ة مناطقها 

من هجمات داع�ش المتوا�صلة.
لتركم���ان  االإ�صالم���ي  االتح���اد  وق���ال 
الع���راق، اإن مناط���ق تواج���د التركمان 
في ق�صاء طوزخرماتو وناحية اآمرلي 
)�صم���ال(،  الدي���ن  �ص���الح  بمحافظ���ة 
م���ن  متوا�صل���ة  لهجم���ات  تتعر����ش 

م�صلحي داع�ش.
م�ص���اء الخمي�ش الما�ص���ي، �صن داع�ش 
عل���ى حواج���ز  بال�صواري���خ  هجوم���ا 
التاب���ع  التركمان���ي،  للح�ص���د  اأمني���ة 
لهيئ���ة الح�ص���د ال�صعبي، �صم���ن ق�صاء 
طوزخرمات���و غرب���ي محافظ���ة �صالح 
الدي���ن، اأعقبه هجوم م�صل���ح، ما اأ�صفر 
ع���ن مقتل ثالث���ة م���ن عنا�ص���ر الح�صد 

واإ�صابة 4 اآخرين.
وبح�ص���ب م�ص���در امن���ي ف���ي �ص���الح 
الدين، تحدث ل�)الم���دى( ان "م�صلحي 
داع�ش مازال���وا متواجدين في مناطق 
و�ص���الح  وديال���ى  بكرك���وك  محيط���ة 
محك���ول  جب���ال  ف���ي  خا�ص���ة  الدي���ن، 

وحمرين".
ومنذ اي���ام وتنظيم داع����ش ين�صط في 
المثل���ث المرتب���ك امني���ًا من���ذ �صنوات 
)�صمال بغ���داد( ب�صبب اخطاء �صيا�صية 
وع�صكرية، �صمن تكتيك جديد لمهاجمة 

القوات االمنية.
و�صهدت البالد خ���الل الفترة الما�صية 
هجم���ات ف���ي مناطق، كرك���وك، �صالح 
الدي���ن، وديالى، ا�صف���رت على مقتل 3 
ع�صكريي���ن بينه���م �صاب���ط، وج���رح 5 

اآخرين.
واأعل���ن تنظيم داع����ش، م�صوؤوليته عن 
تفجير ا�صتهدف اآلية لل�صرطة االتحادية 

في كركوك، ال�صبت الما�صي.

ونقل���ت ح�صاب���ات مقربة م���ن التنظيم 
 – الع���راق  "والي���ة  ت�صم���ى  م���ا  ع���ن 
كركوك" تبنيها ا�صتهداف اآلية لل�صرطة 
االتحادي���ة بالقرب م���ن الج�صر الرابع 

في مدينة كركوك بعبوة ال�صقة.
ع���ن  اأ�صف���رت  العملي���ة  اأن  واأ�صاف���ت 
تدمير االآلي���ة واإ�صاب���ة �صابط ومقتل 

اأحد مرافقيه.
ف���ي  اأ�صي���ب �صاب���ط  ال�صب���ت،  اأم����ش 
الجي����ش برتب���ة عقي���د يعمل ف���ي ق�صم 
�صوؤون ال�صيطرات والطرق الخارجية 
بج���روح ج���راء انفجار عب���وة ال�صقة 
ق���رب الج�ص���ر الراب���ع و�ص���ط مدين���ة 

كركوك.
مقابل ذلك، كانت احدى القرى الكردية، 
قد تعر�صت نهاي���ة اال�صبوع الما�صي، 
ال���ى هجوم من م�صلحين ت�صبب بمقتل 

عن�صرين اثنين من "البي�صمركة".
ويق���ول الم�ص���در االمن���ي ف���ي �صم���ال 

بغ���داد، ال���ذي طلب ع���دم ن�ص���ر ا�صمه، 
ان "داع����ش يح���اول اث���ارة الفت���ن في 
المناط���ق المختلف���ة قومي���ا"، م�صي���را 
الى وجود "اتهامات مبطنة بين بع�ش 

�صكان تلك المناطق توجه لالأخرى".
اال�صابي���ع  ف���ي  داع����ش  وا�صتثم���ر 
الما�صية، االزمة ال�صيا�صية في البالد، 
وب���اء  بمواجه���ة  ال�صلط���ة  وان�صغ���ال 

كورنا.

تحذيرات
موؤخ���را ح���ذرت "مجموع���ة االزمات" 
ع�ص���رات  ت�ص���م  موؤ�ص�ص���ة  وه���ي 
العالم،  ف���ي  ال�صحفيي���ن والمراقبي���ن 
عا�صم���ة  بروك�ص���ل،  ف���ي  ومقره���ا 
بلجيكا، من ات�صاع داع�ش على اثر تلك 

المتغيرات.
وق���ال تقرير ن�صر موؤخ���را للمجموعة، 
ان القوى المحلية العراقية التي قامت 

بمعظم "القت���ال والت�صحية باأرواحهم 
�ص���د داع�ش على االأر����ش كانت تعتمد 
العراقي���ة والتحال���ف"  الق���وات  عل���ى 

اللذان من�صغالن االن بمعارك جانبية.
التحال���ف  ان  ال���ى  التقري���ر  وا�ص���ار 
المتح���دة،  الوالي���ات  تق���وده  ال���ذي 
يق���دم قدرات كبيرة للع���راق، من خالل 
المراقبة واال�صتط���الع، الدعم الجوي 
بغ���داد  ال�صتم���رار  واال�صتخب���اري 

بحربها �صد تنظيم داع�ش.
"لك���ن موؤخرًا،  وا�صاف���ت المجموع���ة 
بي���ن  االأو�ص���ع  التوت���رات  ه���ددت 
الواليات المتحدة واإيران ا�صتمرارية 
دع���م التحالف للعملي���ات العراقية �صد 
اأ�صبح���ت الوالي���ات  التنظي���م، حي���ث 
المتح���دة والف�صائ���ل �صب���ه الع�صكرية 
الحليف���ة الإيران منخرط���ة في هجمات 
�صاروخي���ة و�صربات جوي���ة متبادلة. 
وق���د من���ح ذل���ك العن���ف زخم���ًا جديدًا 

ال�صيا�صي���ة  الكت���ل  بع����ش  لجه���ود 
العراقية لل�صغط عل���ى الحكومة لدفع 
الوالي���ات المتحدة والق���وى االأجنبية 

االأخرى للخروج من البالد.
وتاب���ع تقري���ر: "اأ�ص���ف اإلى ذل���ك االآن 
)كورونا(، فقد اأعلن اأع�صاء التحالف، 
بمن فيهم بريطانيا، وفرن�صا واإ�صبانيا 
جميع���ًا اأنهم �صي�صحب���ون جنودهم من 
العراق، ب�صبب مخاطر الوباء وتوقف 
عمليات تدريب الق���وات العراقية لذلك 

ال�صبب اأي�صًا".
وا�ص���ارت المجموع���ة، ال���ى ان���ه ف���ي 
ح���ال تعر�ش دع���م التحال���ف الدولي، 
ال���ذي َتقو�ش ا�صتق���راره اأ�صاًل ب�صبب 
االإيراني���ة،   – االأمريكي���ة  التوت���رات 
للتهدي���د اأي�ص���ًا م���ن فيرو����ش كورونا 
المفهوم���ة  االأع�ص���اء  ال���دول  ونزع���ة 
الإعادة التمو�صع، فاإن الدولة العراقية 
الت���ي ت�ص���ارع ه���ي اأي�ص���ًا م���ع تف�صي 

االأرج���ح  عل���ى  "�صت�ص���ارع  الجائح���ة 
الحتواء مقاتلي داع�ش كذلك".

حمالت ع�سكرية 
وعل���ى الرغم م���ن تلك التحدي���ات، فان 
الق���وات االمنية مازال���ت ت�صن حمالت 
ع�صكرية في ديال���ى واالنبار، لمالحقة 

ماتبقى من تنظيم "داع�ش".
ونفذت حكومت���ان، ال�صابقة والحالية 
)ت�صريف االعمال( 9 حمالت ع�صكرية 
�صخم���ة، بحثا عن فل���ول التنظيم، في 
المناطق الت���ي كانت خا�صعة ل�صيطرة 
داع�ش، والتي غالبا ما تنتهي بح�صيلة 
من موجودات داع�ش، التي تركها قبل 

ايام او �صاعات قليلة من الهجوم.
ام�ش، انطلقت قوات الجي�ش والح�صد 
ال�صعبي، ال�صفح���ة الثالثة من عمليات 
"ابطال الن�صر" الثانية غرب محافظة 
االنب���ار التي ت�صته���دف مناطق جنوب 

لتطهي���ر  النخي���ب  باتج���اه  الرطب���ة 
المناطق المتبقية.

والح�ص���د  الجي����ش  ق���وات  وكان���ت 
ال�صعبي، ق���د اعلنت، ال�صب���ت، اختتام 
عملي���ة اأبط���ال الن�ص���ر الثاني���ة غ���رب 
ا�صتم���رت  والت���ي  االنب���ار  محافظ���ة 
ثالثة اأي���ام متتالية ب�صفحتين وانتهت 
 35 وتفتي����ش  وادي���ا   )12( بتطهي���ر 

قرية.
وق���ال قائ���د عملي���ات االنب���ار للح�ص���د 
قا�ص���م م�صل���ح ف���ي بي���ان اإن "عملي���ة 
اأبط���ال الن�ص���ر الثانية حقق���ت انجازا 
االنب���ار  ام���ن  م�صت���وى  عل���ى  كبي���را 
والمحافظ���ات المحيط���ة به���ا وقطعت 
العملية طرق اإمداد العدو اإ�صافة لقطع 
التوا�ص���ل بين الخالي���ا النائمة والتي 

انتهى اغلبها باالعتقال".
الم�صاح���ة  "بلغ���ت  م�صل���ح  واأ�ص���اف 
المفت�صة اأكثر م���ن )17000( كم مربع 
اغلبه���ا تتمت���ع بت�صاري����ش جغرافي���ة 
�صعب���ة ت�ص���م اأودي���ة وت���الل وانف���اق 
ا�صافة ال���ى دهم وتفتي����ش )35( قرية 
وال�صيط���رة عل���ى )عجلتي���ن( واأربعة 
دراج���ات ناري���ة، ا�صافة ال���ى م�صاعدة 
العوائ���ل ال�صاكنة ف���ي الق���رى النائية 
ف���ي الجان���ب الطب���ي الت���ي تعاني من 
اأمرا����ش عدي���دة والت���ي ت���م تزويدها 

بالدواء واالإ�صعافات الطبية".
واأ�ص���ار قائد العمليات اإلى ان "العملية 
�صهدت اعتقال اإرهابيين اثنين اإ�صافة 
ال���ى  ب���ه �صلم���وا  ال���ى )14( م�صتبه���ا 
الجهات المخت�صة وال�صيطرة على )9( 
قط���ع �صالح خفيف���ة ن���وع كال�صنكوف 
ومنظوم���ة انترن���ت وتدمي���ر م�صاف���ة 
واحدة". بالمقابل اأعلنت قيادة �صرطة 
ديال���ى ام�ش اي�صا، انطالق عملية دهم 
وتم�صي���ط وا�صع���ة ف���ي منطقة حو�ش 

�صيخ بابا، �صمال �صرق المحافظة.
وقال بيان �صادر عن �صرطة ديالى "اإن 
قوات من فوج طوارئ ديالى ال�صاد�ش 
النج���دة  �صرط���ة  ق�ص���م  م���ن  ومف���ارز 
النهرية �صرعت باال�صتراك مع قوة من 
لواء المغاوي���ر جي�ش عراق���ي بعملية 

دهم وتفتي�ش وا�صعة النطاق."
اأن العملي���ة ت�صم���ل  واأو�ص���ح البي���ان 
مناط���ق "ال�صي���خ باب���ا، �صم���ن ناحية 
بعقوب���ة،  �ص���رق  �صم���ال  جل���والء 
والب�صاتي���ن المحاذية لنه���ر ديالى من 
اأجل منع اأفراد تنظيم داع�ش من اإن�صاء 

مالذات اآمنة في هذه المناطق".
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داع�ش يبحث عن "مكائد قومية" مع ان�شغال التحالف 
الدويل بدعوات االن�شحاب وكورونا  

العدد )4647( ال�صنة ال�صابعة ع�صرة - االثنني )13( ني�صان  2020

اختتام عا�سر حملة 
ع�سكرية بعد التحرير 
واعتقال 16 م�سلحًا 

 تلقينا ببالغ احلزن والأ�سى نباأ 
وفاة عميد املعماريني العراقيني 

االأ�شتاذ رفعة كامل الچادرچي  
واإننا اإذ نعرب عن بالغ حزننا خل�سارة العراق لهذا العامل 

اجلليل ، الذي ترك ب�سماته املعمارية املتميزة على امل�ستوى 
العراقي و العاملي نود اأن نعزي زوجته ال�سيدة بلقي�س �سرارة 

والأخوان ن�سري ويقظان و العائلة جميعًا  
ونرجو لهم ال�سرب وال�سلوان 

جنيب حمي الدين .. د. زيد حمزة .... ربيع حمزة.. ها�سم 
ال�سبلي.. با�سم م�ستاق .. د. عبد الأمري رحيمه العبود.. د.حممد 
حاج حمود.. د. كامل املهيدي.. عبد الرزاق ال�سعيدي.. عبد اهلل 

املا�سطة  .. احمد الظايف

قوة ع�سكرية قرب خانقني

 بغداد / المدى

هن���اأ رئي����ش الجمهوري���ة بره���م 
الم�صيحيي���ن  االح���د،  �صال���ح، 
بمنا�صب���ة عيد القيام���ة، فيما دعا 
الى التاآزر مع الك���وادر ال�صحية 
م���ن  العراق���ي  ال�صع���ب  لحماي���ة 

فيرو�ش كورونا.
وق���ال �صالح في تغري���دة له على 
)تويت���ر(: "من اأر����ش الر�صاالت 
والح�ص���ارات والتن���وع الدين���ي 
الم�صيحيي���ن  اأهن���ئ  والثقاف���ي، 
اأجم���ع  والعال���م  الع���راق  ف���ي 
بحلول عي���د القيام���ة". واأَ�صاف 
�صال���ح، "لتك���ن ه���ذه المنا�صب���ة 
المباركة دافعا لوحدة ال�صف في 
مواجه���ة التحدي���ات التي تواجه 
الك���وادر  م���ع  والت���اآزر  بالدن���ا، 
ال�صحية لحماية �صعبنا من وباء 

كورونا".
ال���وزراء  رئي����ش  هن���اأ  ب���دوره، 
المكلف م�صطفى الكاظمي، ام�ش 

بمنا�صب���ة  الم�صيحيي���ن  االح���د، 
الكاظم���ي  وق���ال  الف�ص���ح.  عي���د 
ف���ي تغري���دة عل���ى ح�صاب���ه ف���ي 
)تويت���ر(: "اتقدم باأح���ّر التهاني 
حل���ول  بمنا�صب���ة  للعراقيي���ن 
عي���د القيام���ة، اأبن���اء �صعبن���ا من 
الم�صيحيين االأ�ص���الء كانوا عبر 
التاري���خ وم���ا زال���وا مخل�صي���ن 
لبلده���م، وللتعاي����ش ال���ذي اأن���ار 
طري���ق �صعبن���ا جي���اًل بع���د جي���ل 
ف���ي مواجه���ة المح���ن"، م�صيفًا: 
الم�صيحي���ون  �صي�ص���ع  "الي���وم 
اأيديه���م باي���دي اخوانه���م من كل 
المكون���ات للعبور بالع���راق الى 

بر االأمان".
كذلك، هناأ رئي�ش مجل�ش النواب 
الم�صيحيين  الحلبو�ص���ي،  محمد 
ابن���اء  "يحتف���ل  وق���ال:  اي�ص���ا. 
الوط���ن م���ن الم�صيحيي���ن بعي���د 
الف�ص���ح المجي���د/ القيام���ة/ في 
ظروف ا�صتثنائي���ة تاريخية غير 

م�صبوقة بعيدا عن كنائ�صهم".

وا�ص���اف الحلبو�ص���ي: "اتوج���ه 
اليه���م به���ذه المنا�صب���ة باأخل�ش 
التهان���ي وا�صدق االمني���ات اآمال 
ان يح���ل العي���د في الع���ام المقبل 
وقد خرج العالم متعافيا من هذه 

المحنة القا�صية".
واحتفل مئات ماليين الم�صيحيين 
ام����ش االأح���د بعي���د الف�ص���ح في 
تح���ت  م�صبوق���ة،  غي���ر  ظ���روف 
وطاأة فيرو�ش كورونا الم�صتجد 
الذي دع���ا الباب���ا فرن�صي����ش اإلى 

مواجهته ب�"عدوى الرجاء".
واأودى كوفي���د-19 بحي���اة اأكثر 
ح���ول  �صخ����ش  األ���ف   111 م���ن 
العال���م منذ ظه���وره ف���ي ال�صين 
وق���د  الما�ص���ي،  االأول  بكان���ون 
ت�صاع���ف الرق���م خ���الل م���ا يزيد 
وبات���ت  اأ�صبوعي���ن.  ع���ن  قلي���ال 
الواليات المتح���دة الدولة االأكثر 
تاأثرا بت�صجيلها 527 األف اإ�صابة 
وتجاوز ع���دد الوفي���ات فيها 20 
األفا ال�صبت، وفق ح�صيلة ن�صرتها 

جامعة جونز هوبكنز.
الى ذلك، هناأ رئي�ش ائتالف دولة 
القان���ون ن���وري المالك���ي، ام�ش 

االأحد، الم�صيحيين بالعيد.
وق���ال المالك���ي في تغري���دة على 
)تويتر(: "مع حلول عيد القيامة 
االأخ���وة  اإل���ى  نتق���دم  المجي���د، 
الم�صيحيين في الع���راق والعالم 
والتبري���كات،  التهان���ي  باأجم���ل 
تمنياتن���ا الإخوانن���ا الم�صيحيين 
االأ�صالء العي�ش الكريم في بلدهم 
العراق ويكونوا مع كل اأخوانهم 
للبن���اء  واح���دة  ي���دًا  العراقيي���ن 
الكريم���ة  واال�صتق���رار والحي���اة 

التي يت�صاوى فيها الجميع".
"تزامنت هذه  المالك���ي  واأ�صاف 
المنا�صبة مع تف�صي وباء كورونا 
كل  عل���ى  ب�صمت���ه  ت���رك  ال���ذي 
نواح���ي الحياة، نهي���ب بالجميع 
عل���ى الت���اآزر والتعاون م���ن اأجل 
تج���اوز االأزمة ال�صحي���ة وعودة 

الحياة لطبيعتها".

الرئا�شات تهنئ امل�شيحيني بعيد الف�شح

 بغداد / المدى

حذر وزير البي�صمركة بحكوم���ة اإقليم كرد�صتان 
العراق، �صور�ش اإ�صماعي���ل، ام�ش االأحد، من اأن 
تنظيم داع�ش قد اأعاد تنظيم �صفوفه في المناطق 
المتنازع عليها بين بغداد واأربيل، م�صتغاًل حالة 

الفرغ االأمني هناك ل�صن هجمات قاتلة.
وخالل تفقده بلدة كولج���و بمنطقة كرميان بين 
ديال���ى وال�صليماني���ة، حيث �صن داع����ش هجومًا 
قب���ل اأيام، ق���ال اإ�صماعيل: "لم نتمك���ن من اإيجاد 
تن�صي���ق مع القوات العراقية االأمر الذي اأدى الى 

خلق فر�ص���ة ذهبية للتنظيم للقيام بن�صاطاته في 
المناطق التي ت�صهد فراغًا امنيًا"، وهي المناطق 

المتنازع عليها بين المركز واالإقليم.
ولف���ت وزير البي�صمركة، اإل���ى اأن "تنظيم داع�ش 
اأعاد �صفوفه وبداأ بفر�ش االإتاوات على ال�صكان 
وتاأ�صي����ش محاكم �صرعية يعاق���ب فيها النا�ش"، 
م�صي���رًا اإلى "عثور التنظي���م على حا�صنة جعلته 

يتمكن من توفير الواردات المالية لم�صلحيه".
واأك���د عل���ى "�ص���رورة ت�صكي���ل لجن���ة تن�صيقي���ة 
م�صتركة بين قوات البي�صمركة والجي�ش العراقي 

الإنهاء حالة الفراغ في تلك المناطق ال�صا�صعة".

وزير البي�شمركة: التنظيم اأعاد �شفوفه يف املناطق 
االأتاوات  اأمنيا" ويفر�ش  ن���ع�����������ي "الفارغة 
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متابعة املدى  

بع���د م�ؤ�سرات اإيجابية ومتفائل���ة، ردت منظمة 
ال�سح���ة العاملي���ة، على ت�سريح���ات اأ�سارت اإىل 
اأن الع���راق جتاوز مرحلة اخلط���ر يف ما يتعلق 

بفريو�س "ك�رونا".
ونفت منظم���ة ال�سحة يف بيان لها، ام�س االحد 
، "م���ا مت تداوله عرب بع����س و�سائل االإعالم من 
االإ�ساب���ات بفريو����س  غ���ادر ذروة  الع���راق  اأن 

ك�رونا"
كم���ا نف���ت اأن تك����ن الب���الد ما�سي���ة يف اجت���اه 
ال�سيط���رة على ال�باء الفتاك، داعية امل�ؤ�س�سات 
االإعالمي���ة اإىل "ت�خ���ي احلذر عند نق���ل اأخبار 

متداولة دون م�سدر م�ث�ق".
و�سجل���ت البالد انخفا�س���ا يف معدالت االإ�سابة 
بفريو����س "ك�رونا"، و�سط تف���اوؤل يف عدد من 

املحافظات واملدن بقرب انح�سار ال�باء.
وبلغ جمم����ع االإ�سابات يف الب���الد، حتى ي�م 
ال�سبت 11 ني�س���ان ، 1318 حالة م�ؤكدة، بعد 
ت�سجيل 39 اإ�سابة جديدة فقط، فيما ارتفع عدد 
حاالت ال�فاة اإىل 72 مقابل 601 حالة متاثلت 

لل�سفاء، بح�سب االإح�سائيات الر�سمية.
باب���ل  بينه���ا  م���ن  حمافظ���ات  ع���دة  واأعلن���ت 
والدي�اني���ة ونين����ى ع���دم ت�سجي���ل اإ�سابات 
جديدة عل���ى اأكرث من اأ�سب�ع، م���ع متاثل اأغلب 
احل���االت امل�ؤكدة اإىل ال�سف���اء، لكن خلية االأزمة 
املركزي���ة مل ت�سمح عل���ى الرغم من ذلك بتخفيف 
اإج���راءات حظ���ر التج�ال وال���ذي ي�ستمر حتى 

اجلاري. ني�سان   18
واأكدت دائرة ال�سحة يف الدي�انية، اأن املحافظة 
�ستعل���ن خالية من ال�ب���اء الفتاك متاما يف حال 
ع���دم ت�سجيل اإ�سابة جديدة خ���الل ال� 15 ي�ما 
القادمة، م�س���ددة على �سرورة ت�سديد اإجراءات 

منع دخ�ل امل�اطنني من بقية املحافظات.
فيما ظهرت م�ؤ�س���رات اإيجابية يف بابل، اإحدى 
امل���دن الت���ي �سجل���ت ن�س���ب وفيات كب���رية جدا 
باملر����س الفت���اك، حي���ث ق�س���ى 5 م�سابني من 

اأ�سل 11 فقط.
واأعلن���ت دائ���رة ال�سحة هن���اك، اأن املحافظة مل 
ت�سج���ل اإ�ساب���ات جديدة على م���دى 6 اأيام، مع 
ا�ستق���رار ال��سع بالن�سب���ة للم�سابني الذين ما 
يزال�ن يخ�سع����ن اإىل اإجراءات العزل وهم 4 

فقط.
اليا�س���ري  ل����ؤي  املحاف���ظ  ب���دا  النج���ف،  ويف 
اإ�سابتني جديدتني  "م�ستب�س���را"، بعد ت�سجيل 
فق���ط ملالم�س���ني م���ن ب���ني 107 حال���ة فح����س 

اأجريت ي�م ال�سبت.
اإن  �سحف���ي،  م�ؤمت���ر  خ���الل  اليا�س���ري  وق���ال 
املحافظة �سجلت 16 حال���ة �سفاء مقابل حالتي 
اإ�سابة فقط، م�ؤك���دا انخفا�س معدل االإ�سابات 
مقاب���ل ارتف���اع يف ع���دد احلاالت الت���ي متاثلت 

لل�سفاء.
ورجح اليا�سري، اأن تك�ن النجف اأول حمافظة 
تعل���ن "االنت�س���ار" عل���ى الفريو����س، وخل�ه���ا 
م���ن "ك�في���د – 19"، يف حال ا�ستم���ر االلتزام 
باحلظ���ر واالج���راءات ال�قائي���ة من قب���ل اأبناء 

املحافظة.
فيم���ا اأكد مدي���ر عام �سح���ة ال�سليماني���ة �سباح 
ه�رام���ي، االحد، تق���دمي خطة متكامل���ة الإعادة 
االأو�س���اع اإىل طبيعتها ورفع حظر التج�ال يف 

املحافظة.
وقال ه�رام���ي يف ت�سريح متلفز  تابعته املدى 
ام�س االحد  "قدمنا م�سروعا متكاماًل اىل رئا�سة 
جمل����س ال����زراء ووزارة ال�سح���ة وحمافظ���ة 
ال�سليمانية الإعادة االو�ساع اىل طبيعتها ورفع 

حظر التج�ال بعدة مراحل".
واأ�س���اف اأن "املرحلة االوىل �ستك�ن رفع حظر 
التج�ال اعتبارا م���ن ال�ساعة 7 �سباحا ولغاية 

ال����6 امل�ساء وحظر التج�ال التام من ال�ساعة 6 
م�ساء ولغاية ال�ساع���ة ال�12 م�ساء وفتح بع�س 
االماكن ال�سرورية للم�اطنني"، م�سريًا اإىل اأنه 
"اذا تقرر بدء الدوام يف امل�ؤ�س�سات احلك�مية 

فيك�ن بن�سبة 30%".
وتاب���ع مدي���ر �سح���ة ال�سليماني���ة "يف املرحلة 
الثاني���ة اقرتحن���ا فت���ح ق�س���م اآخر م���ن الدوائر 
احلك�مية واالأ�س�اق واماكن العمل مع مراعاة 

التعليمات ال�سحية وعدم جتمع امل�اطنني".
واأ�س���ار اإىل اأن "املرحل���ة الثالث���ة �ست�سم���ل فتح 
واملنا�سب���ات  وامل�ساج���د  التعليمي���ة  االو�س���اط 
احلدودي���ة  واملناف���ذ  واملط���ارات  الديني���ة 

والكافرتيات واملطاعم ومراكز املدن".
واأكد ه�رام���ي على اأن "ه���ذه املراحل �ستعتمد 
على اح�سائي���ات اال�سابة بفايرو����س ك�رونا، 
واتخ���اذ الق���رار املنا�س���ب ب�س���اأن م�سروعنا من 
قبل جمل�س ال�زراء ووزارة ال�سحة وحمافظة 

ال�سليمانية".
ويف امل��س���ل تب���دو االأو�س���اع جي���دة يف م���ا 
يتعل���ق بال�ب���اء، حي���ث كان���ت اإدارة املحافظ���ة 
تن�ي تخفي���ف اإجراءات حظ���ر التج�ال، وه� 
ما دف���ع امل�اطن���ني اإىل ك�س���ر االإج���راءات، لكن 
دائ���رة ال�سح���ة وجه���ت عل���ى الف����ر حتذيرات 
ون���داءات اإىل امل�اطن���ني ت�س���ري اإىل �س���رورة 
التقيد باإج���راءات التباع���د االجتماعي، لتجنب 

كارثة �سحية.
وعل���ى الرغم من ذلك، م���ا يزال مع���دل ال�فيات 
الت���ي ت�سجله���ا الب���الد مرتفع���ة بن�سب���ة بلغ���ت 
بغ���داد وجن����ب  غالبيته���ا يف  ترك���ز   ،5.4%
الب���الد، مقابل ن�سبة منخف�س���ة يف كرد�ستان مل 

تتجاوز 1.2%.
وت�س���ري االإح�سائي���ات اإىل 13 حمافظة عراقية 
م���ا ت���زال ت�سج���ل مع���دالت اإ�ساب���ة منخف�س���ة 
ج���دا مل تتج���اوز 80 حال���ة، يف ح���ني تت�س���در 

العا�سمة بغ���داد بح�سيلة اإ�ساب���ات تقرتب من 
300 وحاالت وفاة بلغت 25، تليها النجف ثم 

الب�سرة واأربيل وال�سليمانية.
ويف اآخ���ر حتدي���ث للم�ق���ف ال�بائ���ي، اأعلن���ت 
وزارة ال�سح���ة، ال�سب���ت، ت�سجي���ل 39 اإ�سابة 
جديدة وحالتي وفاة بفريو�س "ك�رونا" خالل 

ال�ساعات االأربع والع�سرين املا�سية.
وقال���ت ال����زارة يف امل�قف ال�بائ���ي الي�مي،  
وتلقته )امل���دى(  اإن "١٧٣١ من�ذجًا مت فح�سه 
يف كاف���ة املختربات املخت�س���ة يف العراق خالل 
٢٤ �ساع���ة املا�سي���ة، وبذل���ك يك����ن املجم����ع 
الكل���ي للنم���اذج املفح��س���ة منذ بداي���ة االأزمة: 

."٣٣٨٨٩
ا�ستنف���ار  "ا�ستم���رار  ال�سح���ة  وزارة  واأك���دت 
كاف���ة م�ؤ�س�ساته���ا ومالكاته���ا املختلف���ة لتقدمي 
اخلدم���ات ال�سحية لكافة امل�اطن���ني، كما ت�ؤكد 
عل���ى �سرورة التعاون م���ع منت�سبيها وااللتزام 

بت�جيهاتهم".
واأ�سارت اإىل "اتباعها الل�ائح ال�سحية العاملية 
يف التعام���ل م���ع احل���االت امل�ؤك���دة وامل�ستب���ه 

با�سابتها وحاالت ال�فاة".
وتابعت اأن "منظم���ة ال�سحة العاملية حثت على 
عدم رفع االإج���راءات الرامية اإىل اإبطاء انت�سار 
وب���اء فريو�س ك�رونا قب���ل االأوان، واأكدت اأنه 
ال ت�جد ت��سي���ات �ساملة للدول واملناطق فيما 
يتعل���ق بتخفيف االإج���راءات الرامية اإىل اإبطاء 
انت�س���ار الفريو�س، واأن اح���د اأهم اجل�انب ه� 
عدم التخلي ع���ن االإجراءات قبل االأوان حتى ال 

حتدث انتكا�سة جمددا".
و�س���ددت ال����زارة م���ن جانبها، عل���ى "�سرورة 
تطبيق جمي���ع االوامر والت�جيه���ات ال�سادرة 
والت���ي م���ن �ساأنه���ا احت����اء اال�ساب���ات ومن���ع 
تف�س���ي املر����س وم���ن اأهمه���ا �س���رورة االلتزام 
بحظ���ر التج����ال وق�اع���د ال�قاي���ة ال�سخ�سية 
"حما�سب���ة كاف���ة  واملجتمعي���ة"، م�ؤك���دًة عل���ى 

املخالفني ووفق القان�ن".
ورمب���ا ب���داأت تظه���ر مالم���ح تف�س���ريات علمية 
الأ�سب���اب ازدي���اد االإ�سابات بفايرو����س ك�رونا 
يف بع�س الدول، كالتاأخر يف اتخاذ االجراءات 
اأو املراهن���ة عل���ى مقاربة مناعة القطي���ع، اإال اأن 
ج�ان���ب كثرية يف جداول االإ�سابات وال�فيات 
وحاالت ال�سفاء، ماتزال غام�سة اأو دون تف�سري 
الق���ارة  يف  عدي���دة  دول  بق���اء  ومنه���ا  علم���ي، 
االأفريقي���ة وال�س���رق االأو�سط �سم���ن الت�سنيف 
االآم���ن يف ت�سجيل االإ�سابات، ف�ساًل عن اأ�سباب 
ارتف���اع ال�في���ات يف مناط���ق وانخفا�سه���ا يف 

مناطق اأخرى.
ويف الع���راق، ُتظه���ر االأرق���ام املُعلن���ة ر�سمي���ًا 
لها "مر�سد ك�رونا العراق"، تباينًا  والتي ُيف�سّ
يف ن�س���ب ت�سجيل ال�فيات بني املحافظات التي 

و�سلها ال�باء.
وُيكن ترتيب عدد من املحافظات بح�سب ن�سبة 
ت�سجي���ل ال�في���ات ب���ني امل�ساب���ني بالفايرو�س 
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ال�سحية  اجلهات  قبل  من  اال�ستعدادات  تت�ا�سل 
اخلدمات  وتقدمي  ك�رونا  فايرو�س  على  لل�سيطرة 

ال�سحية ب�سكل اف�سل للم�سابني فيه.
على  قادرة  لتكن  ُاهلت  امل�ست�سفيات  من  العديد 
ا�ستقبال املحج�رين ب�سبب فايرو�س ك�رونا، كذلك 

ط�رت عددا من االأجهزة الطبية.
املُ�سابني  واإنعا�س  عالج  ردهة  افتتحت  كربالء  يف 
احل�سني  االإمام  مدينة  يف  ُك�رونا  بفريو�س 
التي  الثانية(،  احلميات  )بناية  ب�  املُ�سّماة  الطّبية، 
اأجنزتها مالكات ق�سم ال�سيانة الهند�سّية يف العتبة 

العبا�سية. 
جا�سم  ن�سيف  املقد�سة  كربالء  حُمافظ  وبنينَ 
العام   البناية، برفقة املدير  افتتاحه  اخلطابي، لدى 
"نفتتح  امل��س�ي  �سباح  كربالء  �سحة  لدائرة 
احلياة  لدار  كت��سعٍة  اأُن�سئت  التي  الردهة  الي�م، 
احلاالت  ال�ستقبال  �سة  واملُخ�سّ الطبية،  املدينة  يف 
�سحيٍة  ومب�ا�سفاٍت  ال�بائي،  بالفريو�س  املُ�سابة 
وفنيٍة عاليْة، وجاءت امتثااًل لت��سيات وت�جيهات 
الطّبية،  املالكات  دعم  يف  الُعليا  الدينّية  املرجعّية 
للعتبة  ال�سرعّي  املت�يّل  من  ُمبا�سر  وبت�جيٍه 

ة، �سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف.  املُقد�سنَ
دارًا  �ستك�ن  "الردهة،  اأن  اخلطابي،  واأو�سح 
اإ�سابات  ت�سجيل  مت  حال  يف  للُم�سابني  اإ�سافية 
هذا  باأزمة  فقط  لي�س  منها  اال�ستفادة  ُيكن  اأخرى 
ال�سرورية  التحتية  الُبنى  �سمن  و�ستك�ن  ال�قت، 
ددانَ يف ال�قت عينه، اإ�سادته   يف املدينة الطبية"، جُمنَ
و�سعيهم  ال�سحة،  دائرة  ملُنت�سبي  الكبري  باجلهد 
دون  واحليل�لة  الفريو�س،  تط�يق  يف  احلثيث 

انت�ساره يف املحافظة. 
من جانبه، اأو�سح الدكت�ر امل��س�ي، اأن "امل�سروع، 
املُت�ا�سل  والتن�سيق  التعاون  ثمار  من  ثمرة  ه� 
�سي  التخ�سّ الكفيل  وُم�ست�سفى  ال�سحة  دائرة  بني 
ممكن  م�ست�ًى  باأعلى  طّبية  خدماٍت  تقدمي  وعلينا 
ُمت�ا�سلة  "اجُله�د  واأن  املدينة"،  هذه  الأبناء 
احلك�مية  اجلهات  بقية  مع  ُمت�ساعدة  وب�ترية 
واالأهلية لتجاوز هذه االأزمة والعب�ر اىل بر االأمان 

باإذنه تعاىل" .
كذلك فان �سحة الب�سرة هي االخرى ت�ا�سل العمل 
للم�سابني  املالم�سني  وحجر  امل�اطنني  لفح�س 

بفايرو�س ك�رونا .
 دائرة �سحة الب�سرة اأعلنت عن قيام الفرق ال�سحية 
الطبية  العمليات  وق�سم  العامة  ال�سحة  ق�سم  يف 
وم�ست�سفى  قطاع  يف  ال�سريعة  اال�ستجابة  وفرقة 
املدينة العام ونخبة من االأطباء االخت�سا�س و�سعبة 
االإعالم يف الدائرة بدعم وا�سناد من الق�ات االأمنية 
بحملة بحث وحتري وا�سعة يف ق�ساء املدينة بعد 

ت�سجيل ت�سع حاالت ا�سابة ي�م ام�س االأول. 
متت  احلملة  ان  الب�سرة  �سحة  دائرة  اعالم  وذكر 
بتق�سيم العمل اإىل ثالث جماميع حيث قام ق�سم من 
امل�سابني  ع�ائل  بزيارة  وال�سحية  الطبية  الفرق 
والع�ائل  لهم  املالم�سني  وفح�س  ك�رونا  ب�باء 
املجاورة لهم حيث مت فح�س اكرث من ٧٠٠ م�اطن 
PCR يف  واخذ ١١٢ م�سحة لغر�س اإجراء فح�س 
ق�سم ال�سحة العامة، كما مت نقل املالم�سني ب�سيارات 
املدينة  فنادق  اإىل   )٣٨( عددهم  وكان  االإ�سعاف 

الريا�سية التي متت تهيئتها لهذا الغر�س. 
حاالت  ت�سع  اكت�ساف  بعد  اخلط�ة  تلك  وتاأتي 
م�جبة جديدة �سمن الع�ائل الذين لديهم اإ�سابات 
ميداين  م�سح  اإجراء  بعد  ك�رونا  ب�باء  م�ؤكدة 
للع�ائل امل�سابة واخذ اأربعني م�سحة ي�م اخلمي�س 
باإجراء  اخلط�ات  هذه  تعزز  �س�ف  فيما  املا�سي 
ع�س�ائية  ب�س�رة  عينات  اخذ  يتم  و�س�ف  وقائية 

وفح�سها للتاأكد من �سالمة املجتمع من هذا ال�باء.
تعمل  املحلية  ال�سركات  فان  بغداد،  العا�سمة  يف 
على تزويد امل�ست�سفيات مبا ه� جديد وي�ساعد يف 

الق�ساء على فايرو�س ك�رونا.

وقامت �سركة الهالل لل�سناعات اال�سفنجية بالتربع 
بجهاز  بغداد  يف  احلكيم  باقر  حممد  مل�ست�سفى 
تعقيم وذلك من خالل مبادراتها يف دعم امل�ؤ�س�سات 
ال�سحية مل�اجهة خماطر اال�سابة بفريو�س ك�رونا 

.
مت  انه  قال  املحمداوي،  عالء  امل�ست�سفى  مدير   
التربع من قبل �سركة الهالل لل�سناعات اال�سفنجية 
مهما  اجلهاز  هذا  ويعترب  اال�سخا�س  تعقيم  بجهاز 
اال�سابة  ن�سبة  وتقليل  اال�سخا�س  وتعفري  لتعقيم 
ال�سيانة  �سعبة  مالكات  قامت  حيث  بخطرالعدوى 
يف امل�ست�سفى بالتعاون مع مالكات ال�سركة بتن�سيب 
اجلهاز ب�قت قيا�سي ومت ا�ستخدامه يف امل�ست�سفى 

ويعمل بكفاءة عالية .
يف مدينة االإمامني الكاظمني )ع( الطبية اي�سا متت 
تهيئة ردهات وبائية ومبا�سرتها با�ستقبال امل�ستبه 
وباإ�سراف  امل�ستجد  ك�رونا  بفريو�س  با�سابتهم 
الرحمن  عبد  الطبية  املدينة  مدير  قبل  من  مبا�سر 

املحمداوي.
واأكدت م�س�ؤولة الردهة ال�بائية يف مدينة االإمامني 
الكاظمني منتهى �سلمان ان الردهة ال�بائية التابعة 
ل�سعبة ال�سحة العامة يف �سحة بغداد الكرخ  ت�ستقبل 
املر�سى بعد حت�يلهم من الطبيب االخت�سا�س وهم 

امل�ستبه بهم بفريو�س ك�رونا والتدرن وال�سحايا.
مبينة ان الردهة حتت�ي على ٦ اأ�سرة ن�ساء ورجال 
كادر  مع  الالزمة  احلديثة  الطبية  باالأجهزة  جمهزة 
رغم  ونهارا  ليال  العمل  ي�ا�سل  متخ�س�س  �سحي 

حظر التج�ال من اأجل خدمة املر�سى.

 ذي قار / ح�سني العامل

اك���د م�س���در امن���ي مطلع ي����م االح���د ) 12 
ني�سان 2020 ( حج���ز 15 �سابطًا وعن�سرًا 
امني���ًا من منت�سبي قيادة �سرطة ذي قار على 
خلفية قمع التظاه���رات التي �سهدتها مدينة 
النا�سرية خ���الل اال�سهر ال�ست���ة املن�سرمة، 
وفيم���ا ا�سار اىل ان االحتجاز جاء بناء على 
ق���رار ق�سائي يتعل���ق بق�ساي���ا مدنية طلبت 
فيها ا�سر ال�سحايا اأو امل�سابني بالتظاهرات 
ال�سك�ى �سدهم، اأو�سح ان القرار الق�سائي  
�سمل اي�س���ا ا�سخا�سا اآخرين من م�ؤ�س�سات 

اخرى.
واو�سح امل�سدر ال���ذي ي�سغل من�سبا رفيعا 
يف اح���دى امل�ؤ�س�سات االمني���ة ل�)املدى( ان 
15 �سابط���ًا وعن�سر  حج���ز  قرر  "الق�س���اء 
�سرط���ة م���ن املتهم���ني بق�سايا تتعل���ق بقتل 
وا�ساب���ة ع���دد م���ن املتظاهري���ن والت����رط  
م�اجه���ة  يف  املف���رط  العن���ف  با�ستخ���دام 
التظاه���رات التي �سهدتها مدين���ة النا�سرية 
خالل اال�سه���ر ال�ستة املن�سرم���ة"، وا�ساف 
ان "القرار الق�سائ���ي  �سمل اي�سا ا�سخا�سا 
اآخري���ن وم���ن م�ؤ�س�س���ات اخ���رى متهم���ني 
بق�سايا مدنية طلب���ت فيها ا�سر ال�سحايا اأو 

امل�سابني بالتظاهرات ال�سك�ى �سدهم" .
وك�س���ف امل�س���در ال���ذي طل���ب ع���دم الك�سف 
ع���ن ا�سم���ه ان "ال�سباط وعنا�س���ر ال�سرطة 
حمتجزي���ن حالي���ا يف �سج���ن خا����س يق���ع 
�سم���ن مبنى قيادة �سرطة ذي قار وي�ستخدم 
حلجز منت�سبي الق����ات االمنية"، مبينا ان 
"حجز ال�سباط  واملنت�سبني يف �سجن قيادة 
ال�سرطة ولي�س يف �سجن اآخر يع�د لك�نهم 

يتبع�ن اىل م�ؤ�س�سة امنية".
واكد امل�سد ان "املتهمني م�ق�ف�ن على ذمة 
التحقيق حالي���ا و�سيت�ا�سل حجزهم حلني 
ح�سم ق�ساياه���م اأو تقرير م�سريهم من قبل 
الق�س���اء"، م�س���ريا اىل ان "ا�س���ر ال�سحاي���ا 
وامل�سابني رفع�ا العديد من ال�سكاوى على 
املت�رط���ني باأعمال العنف �س���د املتظاهرين 
وان ه���ذه ال�سكاوى تت����زع على العديد من 
مراكز �سرط���ة املحافظة  ويج���ري التحقيق 
فيه���ا ق�سائيا  من قب���ل املحاكم املخت�سة يف 

حمافظة ذي قار".
وكان���ت نقاب���ة املحامني يف ذي ق���ار ك�سفت 
ي����م الثالثاء ) 3 كان����ن االول 2019 ( عن 
اقام���ة 200 دع����ى ق�سائي���ة �س���د الفري���ق 
جمي���ل ال�سم���ري املت����رط بقم���ع تظاهرات 
النا�سري���ة،  وفيم���ا ا�س���ارت اىل ان اللجن���ة 
قت���ل  يف  بالتحقي���ق  اخلا�س���ة  التحقيقي���ة 
املتظاهري���ن يف ذي قار حتقق حاليا يف تلك 

الق�سايا.
ي�س���ار اىل ان ع�ائ���ل �سه���داء تظاهرات ذي 
قار وجه���ت ي�م ال�سب���ت ) 28 كان�ن االول 
2019 ( اأ�ساب���ع االتهام اىل اأحزاب ال�سلطة 
اتب���اع  م���ن  )الدم���ج(  ال�سرط���ة  وعنا�س���ر 
االأح���زاب بقت���ل اأبنائه���م خ���الل م�ساركته���م 
بتظاه���رات االي���ام ال�سابقة، وذل���ك يف لقاء 
مع قائد �سرطة املحافظة )يف حينها( العميد 
ري�سان كا�سد االبراهيمي، وفيما ك�سف�ا عن 
ت�س�ي���ف ال�سرطة والق�ساء يف تنفيذ اأوامر 
االعتقال بحق اجلناة الأ�سباب �سيا�سية، قرر 
قائ���د ال�سرط���ة ت�سكي���ل جلنة ملتابع���ة تنفيذ 
مذكرات القب����س ال�سادرة من الق�ساء بحق 

املت�رطني بقتل املتظاهرين.
ق���د  ق���ار  ذي  حمافظ���ة  تظاه���رات  وكان���ت 
نتيج���ة  امني���ة  قي���ادات  بخم����س  اطاح���ت 
ت�رطه���م با�ستخ���دام العن���ف املف���رط جتاه 
املتظاهرين او نتيج���ة التهاون والف�سل يف 
طريق���ة التعام���ل م���ع احلرك���ة االحتجاجية  
حي���ث اقيل الل����اء ح�س���ن الزي���دي وجرى 
ال�ه���اب  عب���د  حمم���د  بالعمي���د  ا�ستبدال���ه 
ال�سعيدي الذي اأقيل الحقًا وا�ستبدل بالل�اء 
حممد القري�س���ي )اب� ال�ليد( الذي ا�ستبدل 
ب���دوره بالل�اء ري�سان كا�س���د االإبراهيمي، 
ال���ذي نق���ل ه���� االخ���ر وا�ستب���دل بالعمي���د 
نا�س���ر اال�س���دي، ناهيك عن تنحي���ة الفريق 
جمي���ل ال�سم���ري ال���ذي كان ي�سغ���ل من�سب 
رئي�س خلية االزمة واإدارة امللف االأمني يف 
ذي ق���ار على خلفية ت�رطه وق�اته بارتكاب 
جمزرة ج�س���ر الزيت�ن الت���ي راح �سحيتها 
نح���� 50 �سهيدًا واأكرث م���ن 500 جريح من 

املتظاهرين .
وك�س���ف مكت���ب مف��سي���ة حق����ق االإن�سان 
يف ذي ق���ار ي�م ال�سب���ت ) 28 كان�ن االأول 

2019( عن تلقيه 21 �سك�ى من متظاهرين 
ي�سك�ن من انته���اكات حلق�ق االإن�سان على 
خلفية م�ساركتهم يف تظاهرات حمافظة ذي 
قار، مبين���ًا اأن من بني املتظاهرين ا�سخا�سًا 
واآخري���ن  للتعذي���ب  تعر�سه���م  ي�سك����ن 
تعر�س�ا لالإ�سابة اأثناء تفريق التظاهرات، 
واأن جميعهم يطالب�ن مبحا�سبة املت�رطني 
بانته���اك حق�قهم وتع�ي�سه���م عن االأ�سرار 

التي حلقت بهم.
وكانت مف��سية حق�ق االإن�سان يف ذي قار 
األغت ي����م ال�سبت ) 14 كان�ن االأول 2019 
( االحتفال بالي�م العامل���ي حلق�ق االإن�سان 
احتجاج���ًا عل���ى االنته���اكات الت���ي يتعر�س 
لها املتظاهرون، وفيم���ا و�سفت ما يتعر�س 
باالأعم���ال  انته���اكات  م���ن  املتظاه���رون  ل���ه 
االإرهابي���ة التي ت�ست�جب تقدمي املت�رطني 
فيه���ا للمحاكم���ة، ك�سف���ت ع���ن ت�سجي���ل 98 
متظاهرًا �سهي���دًا واإ�ساب���ة 2654 متظاهرًا 
بجروح واعتق���ال 400 اآخرين و�سدور 62 
مذك���رة اإلقاء قب����س خالل �سهري���ن فقط من 

تظاهرات حمافظة ذي قار.
التظاه���رات  �سه���داء  ع�ائ���ل  وكان���ت 
واملعت�سم����ن م���ن اخلريج���ني يف ذي ق���ار 
اقدم����ا ي����م االثن���ني )24 �سب���اط 2020( 
عل���ى غلق �سرك���ة نف���ط ذي قار عل���ى خلفية 
واملتاج���رة  التعيين���ات  بق�ائ���م  التالع���ب 
با�سماء ال�سهداء، وفيم���ا اتهم�ا امل�س�ؤولني 
الدرج���ات  عل���ى  باال�ستح����اذ  واالح���زاب 
ال�ظيفية البالغ عددها 1000 درجة وظيفية 
واملتاج���رة فيه���ا، ل�ح����ا بالت�سعي���د ما مل 
جتر حما�سبة املت�رط���ني بالتالعب واعالن 

التعيينات وفق نظام النافذة االلكرتونية.
يذك���ر ان قي���ادة �سرط���ة ذي ق���ار اأعلنت ي�م 
( ع���ن تبن���ي   2020 11 ني�س���ان   ( ال�سب���ت 
ع���دد م���ن املب���ادرات املجتمعية ل���ردم اله�ة 
وجت�س���ري العالق���ة بني ال�سرط���ة واملجتمع، 
وفيما اأك���دت ات�ساع اله�ة بع���د التظاهرات 
وتطبيق حظ���ر التج�ال، اأ�س���ارت اىل قيام 
دوري���ات ال�سرط���ة بتنظي���م م�اك���ب زف���اف 
خلم�س���ة عر�س���ان من ال�سب���اب يف ظل حظر 
التج����ال وت�زي���ع �س���الل غذائي���ة والقيام 

بحمالت تعفري لل�قاية من الك�رونا.

ردهة لعالج واإنعا�ص الم�سابين في كربالء والب�سرة تفح�ص 700 حالة مالم�سة

افتتاح ردهة جديدة ال�ضتقبال مر�ضى كورونا في مدينة الكاظمين الطبية
�سمن 200 ق�سية تتعلق بقتل اكثر من 111 متظاهرا وجرح نح� 2500 

احتجاز 15 �ضابطًا وعن�ضر �ضرطة على خلفية قمع التظاهرات

اأج�اء مب�سرة في النجف ب�ساأن ك�رونا: ال اإ�سابات جديدة 

بعد "ب�ضائر وتفاوؤل".. هل غادر العراق ذروة االإ�ضابات بـ"كورونا"؟



رياضة العدد )4647( ال�سنة ال�سابعة ع�سرة - االثنني )13( ني�سان  2020

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

ال������ق������ادم  اجل������ي������ل  جن���������وم  ل����ق����ائ����م����ة  م����ي����م����ي  ي���������ض����م  الآ��������ض�������ي�������وي   
 د.علي الها�ضمي

نقطة ضوء

كلية الرتبية الريا�سية م�سطلح قدمي ا�ستخدم يف الدول النامية 
عل���ى وج���ه اخل�سو����ص ومل يج���د ل���ه مكان���ًا يف اأدبي���ات الدول 
املتقدم���ة، فب���داًل من كلمة الرتبي���ة الريا�سية ا�ستخ���دم م�سطلح 
الرتبي���ة البدنية، واأ�سيفت اليها كلم���ة الريا�سة لتكون الت�سمية 
غالب���ًا كلية الرتبي���ة البدنية والريا�سة باعتب���ار اأن الكلية تخّرج 
مدّر�سني للرتبية البدنية للتالميذ والطلبة يف املدار�ص، اأما كلمة 
����ص يف االألعاب ميار�سها  الريا�س���ة فهي تدخل من ب���اب التخ�سّ
قلي���ل م���ن اال�سخا�ص هم االأبط���ال وفق منه���اج تدريبي ومدّرب 
وزم���ن حم���ّدد وم�سارك���ة بالبطوالت يف ح���ني الرتبي���ة البدنية 
جلمي���ع النا����ص وملختلف االعم���ار، وقد تداركت كلي���ات الرتبية 
الريا�سي���ة يف العراق هذا اخلط���اأ يف الت�سمية قبل فرتة ق�سرية 
م���ن الزمن لت�سّح���ح ا�سمها اىل كلي���ات الرتبي���ة البدنية وعلوم 
الريا�س���ة، ال جم���ال للخو����ص يف امل�سطلحات ه���ذه يف �سفحة 

�سني . ريا�سية موجهة لعموم القراء ولي�ص للمتخ�سّ
وع���ودة على عنوان املقال���ة الذي ن�ستخدمه فيه���ا لكي ال يلتب�ص 
عل���ى القارئ ِفه���م الت�سميات الأن القارئ تاآل���ف معها حتى اأ�سبح 
اخلط���اأ كاأنه هو ال�سحيح مّما يحت���اج اىل زمن للتعّود عليه، بل 
هناك من يرف����ص اإ�سافة كلمة )وعلوم الريا�سة( على اأ�سا�ص اأن 
هذا يتداَخل مع كليات العلوم، وبالتايل ال ُمرّبر لهذا الت�سابك اإذا 

كان ُي�سبب اإحراجًا للكليات االأخرى .
بع���د اأن تعّددت كلي���ات الرتبية الريا�سية يف الع���راق، ولغر�ص 
االع���رتاف بال���دور الري���ادي الأول كلية يف الع���راق كلية الرتبية 
الريا�سي���ة يف جامع���ة بغ���داد مّت���ت اإ�ساف���ة كلم���ة )االأم( له���ا. 
ا�ستخدمت يف املحادثات ال�سفهية لتمييزها زمنيًا عّما ا�ستحدث 
الحق���ًا وه���ي ت�ستح���ق ه���ذه الري���ادة باأ�ساتذته���ا وخمرجاته���ا 

واجنازاتها ودورها.
ويع���ود الف�س���ل يف اإع���داد اأ�ساتذته���ا علميًا واأكادميي���ًا اىل دول 
�سّت���ى تقف يف طليعته���ا دول اأملانيا واأمري���كا واإنكلرتا ورو�سيا 
مّما �ساعد على تالقح اأفكار م�سارق االأر�ص مبغاربها، وانعك�ست 
ب�سكل وا�سح على خريجيها حيث انت�سروا على م�ساحات كبرية 
من العراق يف املدار�ص ومراكز ال�سباب ُم�سّلحني بالعلم واملعرفة 
لي�سهم���وا يف اإعداد الريا�سيني نحو البطوالت باعتبار املدار�ص 
ه���ي الينب���وع الدائ���م ال���ذي مَي���دُّ احلرك���ة الريا�سي���ة بالطاقات 

املُتجّددة، لكون الريا�سة تنمو وتزهر يف عمر ال�سباب .
اإن انت�سار اخلريجني وعملهم م���ع النا�سئني واالأبطال وتر�سيخ 
مالم���ح البطول���ة يف اأذهانهم �س���ّكَل دافع���ًا لهم لل�س���ري على نهج 
البطول���ة واعتب���ار ذل���ك خط���وات مهّمة للتق���ّدم الريا�س���ي الذي 
ُيكّل���ل برف���ع عل���م الع���راق خفاق���ًا يف �سم���اء البط���والت العربية 
والقاري���ة، واإذا كانت هناك دول �سبقتن���ا يف رفع �سعارات تعّزز 
مكان���ة واأهمية الريا�سة يف نفو�ص �سعوبها وهّياأت كل الظروف 
التنظيمي���ة والتطبيقي���ة لتج�سي���د مقوالته���ا ك�سع���ار )خذوه���م 
عار  �سغ���ارا( فاإنه يف بلدنا َجَرْت حماوالت لتق���رِتْب من هذا ال�سِ
روب معّينة من الريا�سة، وَمهما اختلف العاِرفون يف فهم  يف �سُ
ه���ذا ال�سعار فق���د يلتقون بفهم ُم�س���رتك هو زرع ًح���ب املُماَر�سة 
الريا�سية يف نفو�ص ال�سغار الذي يتّوج باالنتظام يف �سفوفها 
ملا ُيوّف���ره هذا احُلب من ال�سري بطريق االإجن���از املقرتن باإدراك 
الريا�س���ي مل�سوؤوليته االجتماعية حت���ى وهو يف �سنوات حياتِه 

املُبّكرة .
اإن ه���ذه امل�سوؤولية الكبرية يف اإعداد الريا�سيني باأعمار خُمتلفة 
يجب اأن يت�سّدى لها خريجو كليات الرتبية الريا�سية ملا حتتويه 
ّحي واجتماعي ومهاري وتربوي  مناهجها من اإعداد نف�سي و�سِ
وق���د اأثبتوا جدارته���م يف حتّمل امل�سوؤولي���ة اإزاء الريا�سة التي 
�س���وا فيها لتثم���ر جهودهم يف توطيد االأ�س����ص الريا�سية  تخ�سّ
يُء على الوطن �سموع���ًا ريا�سية ُتنري طريق  ال�سليمة الت���ي ُت�سِ

االإجناز الريا�سي.

كلية الرتبية الريا�ضية

وعودة على عنوان المقالة الذي 
ن�ضتخدمه فيها لكي ل يلتب�س على 

القارئ ِفهم الت�ضميات لأن القارئ 
تاآلف معها حتى اأ�ضبح الخطاأ كاأنه 

هو ال�ضحيح مّما يحتاج الى زمن 
للتعّود عليه،

 بغداد / حيدر مدلول 

للمنتخ���ب  االإداري  املدي���ر  ���د  ع�سّ
الوطني لكرة القدم با�سل كوركي�ص 
املق���رتح اجلديد ال���ذي بعثه االأمني 
العام لالحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
املاليزي دات���و ويند�سور جون اىل 
االحت���اد ال���دويل لك���رة الق���دم م���ن 
اأج���ل املوافق���ة عليه ب�س���اأن حتديد 
وت�سري���ن  االأول  ت�سري���ن  �سه���ري 
الثاين املقبلني ال�ستئناف اجلوالت 
مناف�س���ات  م���ن  املتبقي���ة  االأرب���ع 
الدور الث���اين بالت�سفي���ات القارية 
املزدوج���ة ملوندي���ال 2022 بقط���ر، 
والن�سخة الثامنة ع�سرة من بطولة 
كاأ����ص اآ�سيا لكرة الق���دم 2023 بعد 
تاأجيله���ا نتيج���ة النت�س���ار فريو�ص 
كورون���ا امل�ستجّد الذي �سرب عددًا 
كبريًا م���ن البلدان يف الق���اّرة حتى 
مت ت�سنيفه من قبل منظمة ال�سحة 

العاملية باجلائحة.
ات�س���ال  يف  كوركي����ص  واأ�س���اف 
مدين���ة  م���ن  )امل���دى(  م���ع  هاتف���ي 
تورنتو الكندية: اإن املقرتح اجلديد 
ب�س���اأن ا�ستئن���اف ت�سفي���ات كاأ����ص 
العامل لك���رة القدم م���ن جديد خالل 
اأي���ام )الفيفا دي( ب�سه���ري ت�سرين 
املقبل���ني  الث���اين  وت�سري���ن  االأول 
للق���ارة االآ�سيوي���ة مت���ت مناق�ست���ه 
بدّقة خالل ح�سوري كممثل للعراق 
يف االجتم���اع الط���ارئ الذي عقدته 
االأمان���ة العام���ة لالحت���اد االآ�سيوي 
لك���رة الق���دم م���ع ممثلي احت���ادات 
مبنطق���ة  والع���راق  واإي���ران  قط���ر 
غ���رب الق���ارة ال���ذي احت�سنه فندق 
القطري���ة  بالعا�سم���ة  ال�سريات���ون 
الدوحة يوم ال�ساد�ص من �سهر اآذار 
املا�سي، وكذلك مع ممثلي احتادات 
ال�سعودي���ة واالإم���ارات وغاب عنها 
ممث���ل اوزبك�ست���ان يف مدينة دبي 
االإماراتية ي���وم الثامن م���ن ال�سهر 
ذات���ه، �سبقه يوم الث���اين الذي كان 
موع���د اإج���راء االجتم���اع الط���ارئ 
بالعا�سمة املاليزي���ة كواالملبور مع 
ممثل���ي احت���ادات منطق���ة ال�س���رق 
اجل���والت  تاأجي���ل  خلفي���ة  عل���ى 
والتا�سع���ة  والثامن���ة  ال�سابع���ة 
والعا�س���رة االأخ���رية الت���ي كان من 
و31   26 اأي���ام  اإجراوؤه���ا  املوؤّم���ل 
اآذار و4 و9 حزيران املقبل من قبل 
االحتاد الدويل لكرة القدم للحفاظ 
عل���ى �سالم���ة الالعب���ني وامل���الكات 

التدريبي���ة واالإداري���ة للمنتخب���ات 
�سم���ن  امل�سارك���ة  االأربع���ني 
املجموع���ات الثماني���ة امل�ساركة يف 

الدور الثاين.
وك�سف كوركي�ص اأنه مت غ�ّص النظر 
عن املقرتح ال�سابق الذي كان ي�سري 
اىل اإمكانية اإجراء اجلوالت االأربع 
االخ���رية من الت�سفي���ات االآ�سيوية 
مو�سوع���ًا  كان  ال���ذي  املزدوج���ة 
عل���ى اأجن���دة جلن���ة امل�سابق���ات يف 
الق���دم  لك���رة  االآ�سي���وي  االحت���اد 
خ���الل �سهري اآب واأيل���ول املقبلني، 
ال�ستئن���اف  تخ�سي�سهم���ا  نتيج���ة 
املباريات املتبقية م���ن الدور االأول 
الق���ارة  و�س���رق  غ���رب  مبنطق���ة 
للن�سخ���ة  املجموع���ات  دور  �سم���ن 
اآ�سي���ا  احلالي���ة م���ن دوري ابط���ال 
النهائ���ي  ثم���ن  الق���دم ودور  لك���رة 
الذي���ن �سيجريان بطريق���ة التجّمع 
�سواء يف دولة واح���دة اأو دولتني، 
ح�س���ب اآخ���ر املخاطب���ات اجلاري���ة 
حاليًا م���ع االحتادات الت���ي ت�سارك 
فرقها باملو�سم احلايل والذي �سيقّر 
ر�سمي���ًا خالل االأي���ام القليلة املقبلة 
من قب���ل املكتب التنفي���ذي لالحتاد 
الق���اري برئا�س���ة البحريني �سلمان 

بن اإبراهيم.

واأكد كوركي�ص اأن اأيام )الفيفا 
اأيل���ول  �سه���ر  خ���الل  دي( 

املقب���ل �ستك���ون فر�س���ة 
منا�سبة اأم���ام املنتخبات 

ت�سفي���ات  يف  امل�سارك���ة 
كاأ�ص العامل  لكرة القدم، ومنها 

منتخبن���ا الوطني، لُيج���ري مباراة 
دولي���ة واحدة على االأق���ل ترفع من 
درجة اجلاهزية الكاملة له وال�سيما 
يف  مواجه���ات  ث���الث  هن���اك  اأن���ه 
غاي���ة االأهمي���ة لنا �سم���ن اجلوالت 
الثامن���ة والتا�سع���ة والعا�سرة اأمام 
منتخب���ات هونغ كون���غ وكمبوديا، 
حي���ث اأن االنت�سار فيهم���ا �سيوؤهل 
بال���دور  لّلع���ب  الرافدي���ن  اأ�س���ود 
الثال���ث واحلا�سم املوؤه���ل ملونديال 
ال���ذي م���ن املوؤم���ل انطالق���ه  قط���ر 
اعتبارًا من �سهر اآذار 2021 وكذلك 
التواجد يف بطولة كاأ�ص اآ�سيا لكرة 
الق���دم الت���ي �ستج���ري يف ال�س���ني 

بداية عام 2023.
 واأو�سح املدي���ر االإداري للمنتخب 
الوطن���ي لك���رة القدم اأن���ه يتوا�سل 
حالي���ًا م���ع ال�سلوفين���ي �سريت�سكو 
يف  حالي���ًا  املتواج���د  كاتانيت����ص 
ب���الده الذي ج���ّددت الثقة ب���ه هيئة 
التطبي���ع يف احتاد الك���رة برئا�سة 

اإي���اد بني���ان وتعّه���دت ل���ه بتوف���ري 
جمي���ع م�ستلزم���ات برناجمه املقبل 
كورون���ا  وب���اء  زوال  حال���ة  يف 
امل�ستج���ّد املتوق���ع اأن يك���ون خالل 
�سه���ر حزي���ران املقب���ل عل���ى االأقل، 
خا�س���ة واأن الع���راق يرتّب���ع عل���ى 
مركز ال�س���دارة برتتيب املجموعة 
الثالث���ة بر�سي���د 11 نقطة يف ختام 
اجلول���ة ال�ساد�س���ة م���ن الت�سفيات 
االآ�سيوي���ة املزدوجة لل���دور الثاين 
متفّوقًا بف���ارق نقطتني عن و�سيفه 
الق���دم  لك���رة  البحرين���ي  املنتخ���ب 
املنتخ���ب  ع���ن  نق���اط  وخم����ص 
االإيراين لكرة القدم �ساحب املركز 
الثال���ث، و�سنتوا�س���ل مع الالعبني 
املحرتفني خ���ارج الع���راق من اأجل 
معرفة اآخر اخبارهم يف ظّل تعليق 

دورياتهم اىل اإ�سعار اآخر.
النجم الواعد ميمي

وم���ن جه���ة اأخ���رى اأخت���ار االحتاد 
مهاج���م  الق���دم  لك���رة  االآ�سي���وي 
املنتخ���ب الوطني لك���رة القدم مهند 
عل���ي كاظ���م املح���رتف يف �سفوف 
فري���ق بورتيمونين�س���ي الربتغايل 
�سمن اأف�سل خم�سة جنوم واعدين 
على م�ست���وى القارة خ���الل الفرتة 

االأخرية.

لك����رة  االآ�سي����وي  االحت����اد  وذك����ر 
مبوق����ع  ح�ساب����ه  ع����رب  الق����دم 
توي����رت: اإن اختي����ار املهاج����م مهند 
عل����ي كاظم )ميم����ي( �سم����ن قائمة 
جنوم اجلي����ل القادم الت����ي �سّمت 
بع����د  العب����ني  اأربع����ة  جانب����ه  اىل 
تاألق����ه يف مناف�س����ات بطول����ة كاأ�ص 
اآ�سي����ا 2019 �سم����ن ال����دور االأول 
وم�ساهمت����ه الوا�سح����ة يف تاأه����ل 
املنتخ����ب الوطني لك����رة القدم عن 
املجموع����ة الرابع����ة اىل دور ثم����ن 
النهائ����ي بوا�سط����ة هدفي����ه اللذين 
املنتخب����ني  مرم����ى  يف  اأحرزهم����ا 
الفيتنام����ي وهون����غ كون����غ، �سمن 
اجلولتني االأوىل والثانية بالدور 
حم����ط  اأ�سبح����ت  حي����ث  االأول، 
اهتم����ام من قبل العدي����د من الفرق 
العربية واالأوروبية قبل اأن يحط 
القطري����ة  العا�سم����ة  يف  الرح����ال 
الدوح����ة ويوق����ع عل����ى ك�سوف����ات 
فري����ق الدحي����ل لك����رة الق����دم مل����دة 
خم�سة موا�سم ويغادر خالل فرتة 
االنتق����االت ال�ستوية اىل الربتغال 
للعب م����ع فري����ق بورتيمونين�سي 
عل����ى �سبي����ل االإع����ارة حت����ى نهاية 
اىل  اجل����اري   الك����روي  املو�س����م 
خ����الل  م����ن  املوؤث����ر  دوره  جان����ب 
االهداف االأربع����ة التي �سّجلها يف 
مرم����ى منتخبات اإيران والبحرين 
وهون����غ كون����غ وكمبودي����ا يف اأن 
ي�سع الع����راق على زعام����ة ترتيب 
فرق املجموعة الثالثة بر�سيد 11 
نقط����ة �سم����ن الت�سفي����ات القارية 
امل�سرتكة بال����دور الثاين لنهائيات 
كاأ�����ص الع����امل لك����رة الق����دم وكاأ�ص 

اآ�سيا لكرة القدم.
وتواجد مدافع منتخب قطر طارق 
�سليمان �سمن  قائمة جنوم اجليل 
الق����ادم لقيادت����ه ب����الده اىل اإحراز 
الن�سخة ال�سابعة ع�سرة من بطولة 
كاأ�ص اآ�سيا لك����رة القدم التي جرت 
بدول����ة االإمارات العربي����ة املتحدة 
وكذل����ك  املا�س����ي،  الع����ام  بداي����ة 
و�سول فريق ال�سد الذي يلعب يف 
�سفوف����ه اىل دور ن�س����ف النهائ����ي 
م����ن الن�سخ����ة االأخرية م����ن دوري 
اأبط����ال اآ�سيا لكرة القدم والياباين 
تاكيفو�ساكوبو الع����ب فريق ريال 
حالي����ًا  املُع����ار  اال�سب����اين  مدري����د 
اىل �سف����وف فريق ري����ال مايوركا 
والالعب����ني الكوري����ني اجلنوبيني 

�سونغ بوم ويل كانغ ان.

د الموعد الجديد لت�ضفيات مونديال 2022 العراق يع�ضّ

 بغداد / املدى

اأج���ربت جائحة كورون���ا امل�ستجد التي 
اآذار  �سه���ر  منت�س���ف  رو�سي���ا  �سرب���ت 
ن���ادي زيني���ت  اجل���اري جمل����ص ادارة 
�سان���ت بطر�س���ربغ اأحد اأندي���ة الدوري 
الرو�س���ي املمتاز لكرة الق���دم اىل ابتكار 

طائ���رة  اأو�س���ل  عندم���ا  جدي���دة  فك���رة 
م�سرية لنقل جائزة �سهر اآذار اىل النجم 
الربازيل���ي مالك���وم دي اأوليف���ريا بع���د 
ح�سول���ه على لق���ب اأف�س���ل العب خالل 
ال���ذي طرح���ه  اال�ستفت���اء اجلماه���ريي 

النادي على موقعه الر�سمي.
وح�س���ل مالكوم على ن�سب���ة %30 من 

اأ�س���وات امل�سجع���ني ليح�س���د اجلائ���زة 
بعد م�ساهمت���ه يف و�سول فريق زينيت 
�سان���ت بطر�سربغ اىل �س���دارة الدوري 
الرو�س���ي  املمت���از بر�سيد 48 نقطة يف 
خت���ام اال�سبوع الث���اين والع�سرين قبل 
تاأجي���ل املناف�س���ات لغاية ي���وم احلادي 
والثالثني من �سهر اأي���ار املقبل يف اإطار 

احل���د م���ن اآثار وب���اء كورون���ا امل�ستجد 
ال���ذي اأدى اىل قي���ام ال�سلطات الرو�سية 
بفر����ص احلج���ر املن���زيل عل���ى جمي���ع 
ال�س���كان حت���ى ي���وم الثالثني م���ن �سهر 

ني�سان اجلاري.
منزل���ه  يف  اجلائ���زة  مالك���وم  وت�سّل���م 
ب�سواح���ي العا�سم���ة مو�سكو من خالل 

دخ���ول الطائ���رة امل�س���رية ع���رب النافذة 
قبل اأن ت�ستقر على االأر�ص ليلتقط منها 
اجلائ���زة برغم االآث���ار الت���ي تركتها من 
خ���الل ف���زع قطة كان���ت موج���ودة هناك 
حي���ث مت تاأ�سريه���ا م���ن خ���الل الفيديو 
ال���ذي �سجل���ه مالك���وم يف اإط���ار دعم���ه 

حلملة )خليك - بالبيت(.

جائحة كورونا تنقل جائزة ال�ضهر بطائرة اإلى مالكوم

 بغداد / املدى

ب���ات مهاج���م فري���ق احل���دود لك���رة القدم 
ح�س���ام ج���اد الل���ه اله���دف اجلدي���د ال���ذي 
و�سعه مدربو الفرق اجلماهريية امل�ساركة 
ب���دوري الك���رة املمت���از م���ن اأج���ل الظف���ر 
بخدمات���ه خالل فرتة االنتق���االت ال�سيفية 
املقبل���ة، على اإثر امل�ستوي���ات الرائعة التي 
قدمها �سم���ن اجلوالت االأرب���ع التي لعبها 
اأم���ام اأندي���ة اأربيل ونفط اجلن���وب ونفط 
الو�سط والنفط يف بداية املو�سم الكروي 

احلايل.
وكان ح�س���ام ج���اد الله اأول �سفق���ة الإدارة 
نادي  احل���دود الريا�س���ي الناجحة عندما 
الك���روي،  فريقه���ا  �سف���وف  اىل  �سمت���ه 
باالتف���اق مع املدرب مظفر جبار، قادما من 
فري���ق �سامراء لكرة القدم لتعوي�ص رحيل 
العدي���د من النج���وم، ويق���ف يف مقدمتهم 
���ل االنتقال  �سري���ف عبد الكاظ���م الذي ف�سّ
اىل �سفوف فريق الق���وة اجلوية و�سيف 
حام���ل لق���ب الن�سخ���ة االأخرية م���ن دوري 
الك���رة املمت���از، و�سرع���ان م���ا لف���ت انظار 
ال�سلوفين���ي �سريت�سك���و كاتانيت�ص مدرب 
منتخبنا الوطني لكرة القدم من خالل اأدائه 
الرفي���ع يف بداي���ة املو�س���م 2020-2019 
وف���ق االآلي���ة اجلدي���دة الت���ي مت اعتمادها 
من قب���ل جلنة امل�سابق���ات يف احتاد الكرة 
امل�ستقي���ل وت�سجيل���ه هدف���ني رائع���ني يف 
مرم���ى فريق نفط اجلن���وب �سمن اجلولة 

الثاني���ة يوم الث���اين والع�سري���ن من �سهر 
�سباط املا�سي.

وتعّر����ص املهاج���م ح�س���ام ج���اد الل���ه اىل 
رقاب���ة �سارم���ة م���ن قب���ل مدافع���ي فريقي 

نفط الو�س���ط والنفط بناًء عل���ى تعليمات 
تلقوها م���ن قبل املدربني را�س���ي �سني�سل 
ويحي���ى علوان حّدت كث���ريًا من خطورته 
واأجربت���ه على عدم زيادة غلت���ه التهديفية 

الت���ي جتّم���دت قب���ل اأن يقِدم احت���اد الكرة 
على تعلي���ق مناف�سات امل�سابقة اىل اإ�سعار 
اآخ���ر ويحرم���ه من خو����ص القّم���ة املثرية 
الت���ي كان يرتّقبه���ا م���ع بقي���ة زمالئ���ه يف 
فريق احل���دود اأمام فري���ق ال�سرطة حامل 
بع���د و�س���ول  تاأجيله���ا  الت���ي مت  اللق���ب، 
االأنباء باأنه رمبا �سيكون ال�سفقة اجلديدة 
الت���ي يراهن املدرب عبد الغن���ي �سهد على 
اإبرامها خ���الل "املريكاتو" ال�سيفي املقبل 
من اأجل تدعيم �سفوفه بالعبني �سباب لهم 
الق���درة على التاأل���ق واالإب���داع وتعوي�ص 
اال�سم���اء التي �ستكون خ���ارج اأجندته يف 

املو�سم اجلديد.
واعت���رب العدي���د م���ن املحلل���ني واملتابعني 
ل�س���وؤون الك���رة العراقية ب���اأن ح�سام جاد 
الل���ه �سيكون ميمي اجلدي���د بدوري الكرة 
املمت���از نظ���رًا لوج���ود ت�ساب���ه كب���ري يف 
طريق���ة لعب���ه واحل���ركات التي يق���وم بها 
بع���د ت�سجيله االهداف مع مهاجم املنتخب 
الوطني لكرة الق���دم مهند علي كاظم الذي 
يلعب يف �سفوف فري���ق بورتيمونين�سي 
الربتغ���ايل يف اأيام���ه الذهبي���ة م���ع فريق 
ال�سرط���ة اىل جان���ب اأن���ه رمب���ا �سيج���د له 
مكانا جدي���دا يف اأحد الف���رق اجلماهريية 
البغدادي���ة وخا�س���ة اأن مدربيه���ا يبحثون 
عن مواهب �سبابي���ة يتطّلعون اىل �سقلها 
ب�س���ورة �سريع���ة لكي تربز حت���ت قيادتها 
وتقدمه���م على طبق م���ن ذهب اىل �سفوف 

املنتخبات الوطنية العراقية.

 بغداد / املدى

�سيكون ي���وم الث���اين والع�سرين 
م���ن �سه���ر �سب���اط املا�س���ي يوم���ًا 
�سيئ���ًا يف تاري���خ م�س���وار جن���م 
فري���ق ال�سرط���ة لكرة الق���دم علي 
يو�س���ف عندم���ا ت�سّبب���ت اأ�ساب���ة 
الرب���اط  يف  بقط���ع  له���ا  تعّر����ص 
ا�سطدام���ه  اإث���ر  عل���ى  ال�سليب���ي 
بحار�ص فريق الكهرباء عمار علي 
يف املباراة التي جرت على ملعب 
نادي التاجي الريا�سي بالعا�سمة 
بغداد �سم���ن اجلول���ة الثانية من 
دوري الك���رة املمت���از التي انتهت 
بالتع���ادل بنتيج���ة )3-3( كلفت���ه 
املو�س���م  انته���اء م�سريت���ه خ���الل 

.2020-2019
واعترب مدرب فريق ال�سرطة لكرة 
الق���دم عب���د الغني �سه���د اأن غياب 
علي يو�سف ملدة �ست���ة اأ�سهر على 
االأقل خ�سارة كبرية باعتباره من 
اأف�سل الالعب���ني يف خط هجومه 
الذين مت���ت اال�ستعان���ة بهم قبيل 
انطالق املناف�سات قادمًا من فريق 
الق���وة اجلوية و�سارك يف العديد 
من املباريات التي لعبها فريقه مع 
املدرب ال�سابق ال�سربي الي�سكندر 
اليتي����ص يف امل�سابقات اخلارجية 
كاأ����ص  بطول���ة  يف  كان���ت  �س���واء 

حمم���د ال�ساد�ص لالأندي���ة االبطال 
لك���رة الق���دم 2020 الت���ي و�س���ل 
فيه���ا اىل دور ربع النهائي وكذلك 
طه���ران  ا�ستق���الل  مبارات���ي  يف 
االمارات���ي  والوح���دة  االي���راين 
�سمن اجلولت���ني االأوىل والثانية 
من مرحلة الذه���اب بالدور االأول 
�سمن ح�س���اب املجموع���ة االوىل 
ب���دوري  الق���ارة  غ���رب  مبنطق���ة 

ابطال اآ�سيا لكرة القدم 2020 .
ال�سرط���ة  ن���ادي  اإدارة  وتعّه���دت 
تكالي���ف  بتحّمله���ا  الريا�س���ي 
العملي���ة اجلراحي���ة للمهاجم علي 
يو�سف ومراحل عالجه حتى يتم 
اكت�سابه ال�سفاء التام بحكم كونه 

م���ن النج���وم اجل���دد يف الفري���ق 
االول لك���رة القدم الذي���ن �سيكون 
لهم دور يف اال�ستحقاقات املحلية 

والقارية خالل الفرتة املقبلة.
وحق���ق النج���م علي يو�س���ف لقبا 
حمليا مع فريق ال�سرطة بتتويجه 
بكاأ����ص ال�سوب���ر الأول م���رة بع���د 
التقلي���دي  غرمي���ه  عل���ى  ف���وزه 
ب���ركالت الرتجيح  فريق الزوراء 
اجلماهريي���ة  القم���ة  يف   )3-4(
املثرية التي انتهى وقتها االأ�سلي 
بالتع���ادل بنتيج���ة )1-1( والتي 
اأقيمت ي���وم الرابع ع�سر من �سهر 
اأيلول املا�س���ي على ملعب الكوت 

االأوملبي مبحافظة وا�سط. 

ح�ضام جاد اهلل يلفت اأنظار الفرق اجلماهرييةالرباط ال�ضليبي يغتال اأحالم علي يو�ضف



مل تك����ن ال����دول االوروبي����ة او حتدي����دًا املجتمع����ات االوروبية 
وبقي����ة املجتمع����ات بالتاأكي����د حري�صة او ج����ادة يف التعامل مع 
البداي����ات او املنا�ص����دات الت����ي كان����ت تدعو حلماي����ة املواطنني 
م����ن فايرو�س كورونا ) كوفيد 19( حتى بعد ان انباأت ال�ص����ني 
العامل بتف�صيه �صيما وما يحمله من خطورة و�صرعة باالنت�صار، 
وتاأكي����دا للخطورة التي يعنيها اجلميع عك�ص����ت االرقام املرعبة 
يف حج����م امل�ص����ابني واملتوف����ني خ�صو�ص����ًا يف دول معين����ة يف 
اوروب����ا ان اخلط����ر ق����د ال ميك����ن تالفي����ه وان الكارث����ة قد حلت 
وال منا�����س منها اإال باتخاذ اجراءات يره����ا البع�س قد ال تنفع، 
بالتايل فاإن هذه االرقام ارعبت كل م�صتمع وم�صاهد وبقيت كل 
احل����االت رهينة التحلي����الت التي ت�صيب وتخط����ئ فيما يخ�س 
الو�ص����ع االوروب����ي الداخل����ي او اكرث دق����ة ملا �ص����وف ينتج عن 
تاأث����رات عل����ى البي����ت االوروبي بع����د ان تبني انها غ����ر قادرة 
على الت�صارك والتعاون فيما يخ�س كارثة مثل هذه، يف الوقت 
نف�ص����ه فهي باتت تعاين من اختالالت خ�صو�صًا وان الفايرو�س 
ف����اق قدراتهم على حتمله او الت�صدي له او على اقل تقدير احلد 
من انت�صاره بالرغم من امتالكهم واقعًا �صحيًا ال ميكن جتاوزه 
او نكران����ه لكن يف الوقت ذاته فان االرقام التي تتحدث عن هذا 
الكم الهائل من امل�صابني بالتاأكيد ال ميكن ان حتتويه اي انظمة 
�صحية عل����ى اعتباره فاق الت�ص����ورات، بالنتيجة ُطرحت جملة 
م����ن ال�صيناريوهات بعد ان تب����ني ال�صعف يف البنية االوروبية 
التعاونية املحتمل����ة احل�صول فيما بعد الق�صاء على الفايرو�س 
توقع����ت كل االحداث واملخاطر اكرثها ت�صاوؤمًا راح يتحدث عن 
ت�صدع داخل البيت االوروبي ي�صاحبه جمود يف التعامل الذي 
لطاما ات�ص����م بالتفاعل والتجاوب االيجاب����ي فيما بينهم، وهذه 
العالق����ة قد تتعر�����س لبع�����س ال�صدمات الت����ي اق�صاه����ا ان يتم 
ايق����اف العمل �صمن ال�صوابط املعمول بها داخل بلدان االحتاد 
لك����ن الذي ح�ص����ل مع بع�س ال����دول من اهمال من قب����ل حلفائها 
االأوروبيني �صاه����م يف ان يكون ال�صيناريو املت�صائم اكرث عتمة 
خ�صو�ص����ًا بع����د قيام عدد م����ن املواطنني االيطالي����ني بحرق علم 
االحتاد بع����د االح�صا�س بتخلي دول االحت����اد عنهم يف حمنتهم 
ه����ذه، وهذا وقد يكون عماًل فرديًا اإال انه ي�صع كل اجلهود التي 

ق����د تب����ذل فيما بعد عل����ى حافة ال�صك����ني خ�صو�ص����ًا وان املعاناة 
اليوم م�صت حياة املواطن االوروبي. 

قب����ل ه����ذا الوباء مل يك����ن احلديث عن دول االحت����اد، بالرغم من 
امل�صاكل االقت�صادية احلا�صلة بني هذه الدولة او تلك، تنذر بان 
ي�صاحبها �صخط �صعبي بالرغم من احتجاجات هنا واعرتا�صات 
هناك على قوانني واوامر وانظمة من املمكن تعديلها او الغائها 
وفق م����ا يرتئيه امل�ص����رع االوروب����ي، علما ان اغل����ب الدرا�صات 
ال�ص����ادرة م����ن مراك����ز التفكر، �ص����واء يف اوروب����ا او الواليات 
املتح����دة، تتح����دث عن امت����الك الق����وى االوروبية الق����درة على 
ان تك����ون قطب����ًا جدي����دًا يف نظ����ام دويل جدي����د تع����اد �صياغت����ه 
وفق م�صال����ح الفواعل الدولي����ة اجلديدة، وعندم����ا نتحدث عن 
ه����ذا النظام اجلديد فنح����ن نتحدث عن تع����دد يف �صناعة �صيغ 
جدي����دة للحال����ة االقت�صادية العاملي����ة التي امت����ازت يف قيادتها 
ولعق����ود الواليات املتحدة، واي�صًا للق����رار ال�صيا�صي الذي بات 
م�صيط����ر علي����ه من قبل الق����وة االوحد يف الع����امل ور�صم خارطة 
ملناط����ق النف����وذ وامل�صال����ح، وه����ذا اي�ص����ًا ال يعني �صع����ود قوة 
عل����ى ح�ص����اب قوة اخرى لكن الوا�ص����ح ان العامل مل يعد يحتمل 
ق����وة واحدة تتحك����م يف �صناعة ق����راره ال�صيا�صي واالقت�صادي 
وحت����ى االجتماع����ي، بالتايل ف����ان الفكرة مبجمله����ا حتدثت عن 
تعدد اخليارات الدولية يف عامل متحول نحو تعددية اقت�صادية 
ق����د تن�صاأ فيم����ا بعد تكت����الت �صيا�صية تعي����د الذاك����رة اإىل ع�صر 
االح����الف لكن بطرق مغاي����رة عن تلك التي ع�صف����ت بالعامل يف 
القرن الع�صرين، وكان����ت دول االحتاد االوروبي على اعتبارها 
تكت����اًل اقت�صادي����ًا و�صيا�صي����ًا مرج����ح ان يكونوا م����ن �صمن هذه 
الق����وى التي �ص����وف تت�صدر امل�صهد العاملي، لق����د حتدثت مراكز 
االبحاث االوروبية وكتابها عن ان لدول االحتاد والقارة ب�صكل 
عام مكانة خا�صة ومهمة يف القرن احلادي والع�صرين من خالل 
بناء الت�صورات والعمل وفق التوجهات وال�صرتاتيجيات التي 
تتي����ح لهذه الدول العمل بحري����ة يف الف�صاء العاملي ودون قيود 
او �صروط  تعمل على خلق جبهات م�صادة لها، ويف هذا اجلانب 
حتدث " مارك ليونارد" يف كتابه " ملاذا �صيكون القرن 21 قرنًا 
اوروبي����ًا" وا�صعًا عددا من الت�صاوؤالت مبنية على احتماالت ان 
ال����دول االوروبية تعمل �صمن االط����ر القانونية واالخالقية مع 
التذكر مبحدودية القوة االمريكية فيما بعد، لكنه اي�صًا حتدث 
كما حتدث الكثرون عن ان ايقاع الدول االأوروبية من�صبط يف 
التعامل مع الدول االخرى وحتديدًا الواليات املتحدة وقد حدد 

ثالثة اهداف للتعامل هي: 
االطل�صية. العالقة  على  احلفاظ   -  1

املتحدة. االمم  �صلطة  ا�صتعادة  على  العمل   -  2
3 - العمل على احلد من حتول احلرب الوقائية االحادية اإىل 

مبداأ من مبادئ القانون الدويل.
 لك����ن ما ح�ص����ل قد يغر نوعًا م����ا من الفكرة او ق����د يكون هناك 
تعدياًل على جممل االحداث القادمة التي قد تتحدث عن االقطاب 
املهيمن����ة والثانوي����ة وال�صعيف����ة، الن الدول املهم����ة يف االحتاد 
اليوم باأم�����س احلاجة للعون القادم من خ����ارج القارة وحتديدًا 
العون القادم من ال�صرق بغ�س النظر عن امل�صمى وامل�صعى فهي 
الي����وم تعاين م����ن اخت����الالت اقت�صادية و�صيا�صي����ة واجتماعية 
توؤث����ر بال�ص����رورة عل����ى ايقاعه����ا يف العم����ل ويف التعاط����ي مع 
مواطنيه����ا، فالكارث����ة الت����ي يعي�صه����ا املواطن االوروب����ي اليوم 
واالحباط الذي ينتابه ق����د يغر اخلارطة ال�صيا�صية االوروبية 
او عل����ى اق����ل تقدي����ر �صيت����م احلدي����ث م����ن جدي����د ع����ن احل����دود 

واملكت�صبات التاريخية واحلقوق. 

وتتح����رك الق����وات امل�صلح����ة االآن يف العديد من 
دول الع����امل لتواج����ه م����ع القي����ادات ال�صيا�صي����ة 
الوب����اء ال����ذي يه����دد الب�صرية باأ�صره����ا. فقد اأدت 
ارتب����اك   اإح����داث  اىل   COVID-19 جائح����ة 
املاأل����وف.  النا�����س  مالي����ني  حي����اة  اأ�صل����وب  يف 
وباالإ�صاف����ة اإىل خط����ر الع����دوى، تن�ص����اأ م�صاكل 
مرتبط����ة باإدخ����ال ال�ص����كان يف عزل����ة طوعي����ة، 
واأنظمة قانونية ا�صتثنائية للحماية من التهديد 
النا�ص����ئ، واحلفاظ على النظ����ام العام. ومت يف 
العديد من البلدان اإعالن حالة الطوارئ واإعالن 
حظر التج����ول؛  وب����داأت حكومات ال����دول التي 
يتط����ور فيها الو�ص����ع ب�صكل غ����ر مواتي، بدفع 
الق����وات امل�صلحة. و�صم����ن هذا ال�صي����اق اأعلنت 
فرن�صا وبريطاني����ا واأملانيا اأن اجلي�س �صي�صارك 
واأ�صرك����ت  كورون����ا.  فرو�����س  مكافح����ة  يف 
الق����وات امل�صلح����ة جلمهوري����ة اأملاني����ا االحتادية  
العملي����ات  يف  الع�صكري����ني  )البوند�صوي����ر(  
اللوج�صتية ويف جمال الرعاية ال�صحية، ودعت 

اإىل تقدمي امل�صاع����دة الطوعية للجنود امل�صابني 
و�صباط االحتياط ذوي اخلربة يف الطب.

ويف فرن�صا، يتم نق����ل الع�صكريني امل�صابني اإىل 
امل�صت�صفيات. وت�صرك وزارة الدفاع الربيطانية 
احتي����اط اجلي�س  خا�ص����ة احلا�صلني على تعليم 
ويف  كورون����ا.  فرو�����س  مكافح����ة  يف  طب����ي، 
 ،COVID-19  اإيطالي����ا، االأك����رث ت�ص����ررًا م����ن
ويق����وم  الع�صك����ر من ب����ني اأمور اأخ����رى، بتنفيذ 
مهمة ت�صليم القتلى احلزينة؛ وو�صلت  يف �صهر 
اآذار املا�ص����ي 15 �صاحن����ة ع�صكرية اإىل برغامو 

لنقل اجلثث.
وكتب����ت جمل����ة " دير �صبيغ����ل" االأملاني����ة وا�صعة 
االنت�ص����ار: "لقد واجه����ت اأوروبا اأعظ����م اختبار 
من����ذ احل����رب، واالآن يالحقه����ا ف�ص����ل وراء ف�صل 
الفرو�����س. وق����د ينه����ار االحت����اد  يف حمارب����ة 
االأوروبي اإذا مل يتغ����ر �صيء ". تاأتي اجليو�س 
يف الظ����روف اال�صتثنائية، لالإنقاذ وت�صاعد على 

و�صع حد للذعر والهلع.

وعل����ى ه����ذه اخللفي����ة، يب����دو اجلي�����س الرو�صي 
واحًدا م����ن اأكرث اجليو�س ا�صتع����دادا وجاهزية 
للقت����ال يف مكافح����ة فرو�س كورون����ا، واأكملت 
الق����وات امل�صلحة الرو�صية بنج����اح مهام فح�س 
ع����دوى فرو�����س  انت�ص����ار  اال�صتع����داد ملقاوم����ة 
كورون����ا. و�صكل����ت وزارة الدف����اع الرو�صية 49 
جمموعة �صحية وبائية متنقلة للك�صف ال�صريع 
ع����ن حامل����ي الفرو�ص����ات. ومت����ت املوافقة على 
تنظي����م  ب�ص����اأن  امل�صوؤول����ني  عم����ل  خوارزمي����ة 
الطبي����ة  املراك����ز  الوقائي����ة. و�صتب����داأ  التداب����ر 
متع����ددة الوظائ����ف، العم����ل يف الف����رتة م����ن 20 
ني�صان اإىل 15 اآيار 2020 يف املناطق الع�صكرية 
الغربية واجلنوبية والو�صطى وال�صرقية. اأعلن 
ذلك خالل موؤمتر عرب الهاتف عقده وزير الدفاع 

�صرغي �صويغو. 
ومت يف نهاي����ة اآذار اإر�ص����ال 15 طائ����رة ع�صكرية 
الفرو�ص����ات  علم����اء  م����ع   IL-76 ط����راز  م����ن 
الع�صكري����ة وف����رق طبية ومتري�صي����ة، باالإ�صافة 

اإىل مع����دات للت�صخي�س والتطه����ر، من االحتاد 
الرو�ص����ي اإىل اإيطاليا. ويف غ�ص����ون اأيام قليلة، 
متك����ن اجلي�����س الرو�ص����ي م����ن تنظي����م رد عل����ى 
انت�ص����ار العدوى. وذك����رت االإدارة الع�صكرية اأن 
املتخ�ص�ص����ون الرو�����س يعاجل����ون، يومي����ا  من 
ثالث����ة اإىل اأربع����ة دور. وب����داأ م�صت�صفى ميداين 
العم����ل يف برغامو. "بداأ االأطب����اء الع�صكريون 
الرو�����س، مع الزم����الء االإيطالي����ني، مناوبة على 
مدار ال�صاعة ا�صتقبال وعالج املر�صى امل�صابني 
بع����دوى فرو�س كورون����ا يف م�صت�صفى ميداين 
يف مدين����ة برغام����و" ، ح�صبم����ا اأف����ادت االإدارة 

الع�صكرية الرو�صية.
وتلق����ى منت�صب����و الفرق االأممي����ة تدريبا خا�صا. 
ويت����م اإج����راء اال�صتقب����ال والت�صخي�س والعالج 
االأق�ص����ام جمه����زة  نوب����ات، وجمي����ع  ث����الث  يف 
باملع����دات الطبي����ة الالزم����ة. وبحل����ول االأول من 
ني�صان، متت معاجلة الع�صرات من املباين  التي 
تبل����غ م�صاحته����ا  119 األف مرت مرب����ع يف داخل 

املب����اين بامل�ص����ادة للفرو�ص����ات. واأك����رث من 13 
األف مرت مربع من الطرق املعبدة.

وتق����دم ل�صربي����ا الي����وم م�صاع����دة مماثلة. حيث 
توجهت 11 طائرة نقل ع�صكرية اأخرى مع كل ما 
يلزم للوقاية والعالج من االأمرا�س الفرو�صية. 
وواجهت العا�صمة ال�صربية اأ�صعب موقف، ومت 
اختيار اأهم منظمتني طبيتني يف بلغراد كاأهداف 
ذات اأولوية، حيث جتري معاجلة املر�صى الذين 

يعانون من مر�س فرو�س كورونا
خمتلف����ة.  مب�صتوي����ات    )COVID -19  (  
م����ن  اأك����رث  تطه����ر  احلا�ص����ر،  الوق����ت  يف  ومت 
60 األ����ف م����رت مرب����ع مب�صارك����ة وح����دات قوات 
احلماية م����ن االإ�صعاع الكيميائ����ي والبيولوجي 
واملع����دات الع�صكرية اخلا�ص����ة ومباين . بجوار 
مرب����ع.  م����رت  اآالف   5 مب�صاح����ة   امل�صت�صفي����ات 
وكم����ا مت اإر�صال علماء الفرو�ص����ات الع�صكريني 
م����ن رو�صي����ا اإىل مدن ني�����س وكيكين����دا وفاليفو 

وت�صوبريا.
وقال����ت عم����دة  الكومونات )املناط����ق( االإيطالية 
يف غورالغ����و، اإيلينا غرينا: "اإن احلالة الطارئة 
التي نعي�صها ب�صبب وباء COVID-19 جلبت 
املر�س واملعان����اة اإىل منازلنا، ولكن مرة اأخرى 
جعلتنا ندرك اأن هذه القي����م مثل اإظهار التعازي 
وامل�صاعدة يف االأوق����ات ال�صعبة، �صت�صاعد على 
خال�صن����ا". و�صك����ر ممثلو هيئ����ة االأركان العامة 
ال�صربي����ة ووزارة ال�صح����ة رو�صي����ا على تقدمي 
ا�صتخ����دام  ب�ص����اأن  االجتم����اع  خ����الل  امل�صاع����دة 
الع�صكري����ة  واملع����دات  واالآالت  املتخ�ص�ص����ني 
الرو�صي����ة مل�صاع����دة �صربي����ا يف مكافحة عدوى 
الفرو�ص����ات التاجية ، التي جرت يف 4 ني�صان/

اأبريل يف بلغراد.
ويف رو�صي����ا، حي����ث مت ت�صجي����ل اأك����رث م����ن 13 
اآالف حال����ة اإ�صابة حتى بداي����ة االأ�صبوع، تعمل 
حاليا 49 جمموعة عمليات تابعة لوزارة الدفاع 
ال�صح����ي والوبائ����ي.  الو�ص����ع  لر�ص����د  بالفع����ل 
واأجرت 4794 اختبارا لفرو�س كورونا، كانت 
كل النتائ����ج �صلبي����ة - ال توج����د ح����االت اإ�صاب����ة 
بينها، ومت ن�صر يف 32 م�صت�صفى اأق�صام خا�صة، 
وتبل����غ ال�صعة االإجمالية لالأ�ص����رة 4800 وحدة، 

و 2782 جه����از تهوية ميكانيكية جاهزة للعمل. 
باالإ�صاف����ة اإىل ذل����ك، مت ن�ص����ر 15 جممعا متنقال 
حديًث����ا متعدد الوظائف لتحدي����د العامل امل�صبب 
لع����دوى فرو�����س كورون����ا. وقال وزي����ر الدفاع 
�صرج����ي �صويغ����و اأنه مت تخ�صي�����س 8.8 مليار 
روبل لبنائها. ويوج����د يف اجلي�س 5554 نقاط 
تفتي�س ثابتة لقيا�س احلرارة و 1647 ح�صابات 

خا�صة لتطهر املناطق.
 وعل����ى خلفية انت�صار ع����دوى فرو�س كورونا، 
يقوم اجلي�س الرو�ص����ي يف بع�س املدن بتطهر 
اأرا�ص����ي الوح����دات الع�صكري����ة ، وكذل����ك تطهر 
املنطق����ة واملراف����ق االجتماعية الهام����ة. واأفادت 
وزارة الدف����اع اأن وح����دات احلماية من االإ�صعاع 
والكيميائي والبيولوجي قامت مبعاجلة املباين 
وال�صوارع يف �صانت بطر�صربغ ويو�صكار-اأوال 
وخاباروف�صك  ونوفو�صيبر�صك. ويتم التطهر 
اأي�ص����ا يف مناطق مهمة اأخ����رى، يف املقام االأول 
يف تلك التي توجد فيه����ا مقرات ع�صكرية كبرة 
وحاميات.  وفقا ملا قاله اللفتنانت جرنال اإيغور 
كريل����وف، رئي�����س ق�ص����م ق����وات  احلماي����ة م����ن 
االإ�صع����اع والكيميائ����ي والبيولوج����ي اإن  اأك����رث 
م����ن 170  وح����دة م����ن الق����وات اخلا�ص����ة و�صتة 
خمت����ربات متنقل����ة للك�ص����ف عن الع����دوى واأكرث 
من 1000 قطعة م����ن املعدات اخلا�صة بالتطهر 
ميك����ن اأن تب����داأ العمل يف غ�ص����ون 48 �صاعة من 

القوات امل�صلحة.
جم����االت  م����ن  واح����دة  �ص����وى  لي�ص����ت  وه����ذه 
ن�صاط ق����وات احلماية م����ن اال�صع����اع الكيميائي 
والبيولوجي التابعة لوزارة الدفاع يف مكافحة 
الع�صكري����ة  ل����الإدارة  ووفق����ًا   COVID-19
يف  الوب����اء  مكافح����ة  اإج����راءات  تنظي����م  يت����م   ،
واملوؤ�ص�ص����ات  الع�صكري����ة،  املفو�صي����ات  جمي����ع 
يف  وكذل����ك   ، الدف����اع  وزارة  يف  التعليمي����ة 
القواعد الع�صكرية يف اخل����ارج. واأفادت وزارة 
الدفاع اأن "املع����دات والوحدات اخلا�صة لقوات 
ال�صواريخ ال�صرتاتيجي����ة تعالج حمطات النقل 
العام يف يو�ص����كار-اأوال، واأرا�صي امل�صت�صفيات 
االأطف����ال  وريا�����س  وال�صيدلي����ات  والعي����ادات 

وحمالت البقالة".
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نافذة من موسكو

 د. فالح احلمـراين

ال��ج��ي��و���س ت��دخ��ل ف��ي م��ع��رك��ة ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ف��ي��رو���س ك��ورون��ا

يقارن بع�س الخبراء وباء فيرو�س كورونا بالحرب، ويرون 
اأنها  اف�سل لحظة حانت لتجديد حا�سم لهيئات القيادات 

الع�سكرية وال�سيا�سية للدخول في المعركة �سد عدو 
الب�سرية، ويدعون لرف�س القبول باال�ست�سالم غير الم�سروط 

له، فهذا بالكاد ما نحتاجه االآن.  ويعيدون لالأذهان بهذه 
المنا�سبة، قول ون�ستون ت�سر�سل: "ال ت�ست�سلم اأبًدا وال تفقد 
االأمل". حيث كان يفكر في المطالبة بالوقوف حتى النهاية 

وعدم ال�سماح للنف�س باال�سترخاء مع االأفكار التي تذهب 
�سدى وغير مربحة. ورفع اتحاد الجمهوريات اال�ستراكية 

ال�سوفياتية اإبان الحرب الوطنية العظمى �سعار: "كل �سيء 
من اأجل الجبهة، كل �سيء من اأجل الن�سر!" وبغيره لتمكنت 

المانيا الهلترية من ت�سفيته منذ اللحظة االأولى للحرب.

نظري���ا فر����س التعل���م عن بع���د ال تعد وال 
حت�ص���ى لكنه���ا تختل���ف من بيئ���ة الأخرى 
التعلي���م  و�صيا�ص���ة  �صرتاتيجي���ة  ح�ص���ب 
االلك���رتوين املتبع���ة وااله���داف املرج���و 
حتقيقه���ا. لكن عملي���ا الكثر م���ن البلدان 
حت���ى املتقدم���ة منه���ا تفتق���ر ل�صرتاتيجية 
وا�صح���ة االأهداف لكيفي���ة دمج وتوظيف 
عملي���ة  ل�صال���ح  الرقمي���ة  التكنولوجي���ا 
التدري����س والتعليم عل���ى كافة امل�صتويات 
وب�ص���كل كام���ل. ميكننا اجل���زم بانه املرة 
واجلامع���ات  املدار����س  الأغل���ب  االوىل 
وباق���ي املوؤ�ص�ص���ات التي تعن���ى بالتعليم 
تلج���اأ للتعليم عن بعد ب�ص���كل كامل نتيجة 
الغل���ق واحلجر املن���زيل، املداخل املعتادة 
التي تنهجها معظ���م اجلامعات واملدار�س 
تن�س على دم���ج جزء حمدد من ن�صاطاتها 
وموادها وخمرجاتها بن�صبة ترتاوح بني 
التكنولوجي���ا  با�صتخ���دام   ٪٥٠ اىل   ٪١٠
وحتويله���ا م���ن ورقي���ة لرقمي���ة، وي���رتك 
اأهدافه���ا  وح�ص���ب  للموؤ�ص�ص���ة  اخلي���ار 
باتخاذ اخللط والدمج الذي يحقق اف�صل 
النتائ���ج. ال توجد خلط���ة �صحرية او دمج 
ينا�ص���ب جمي���ع املتطلب���ات ب���ل ان الدمج 
يعتمد اأ�صا�ص���ا على ذكاء وابداع املوؤ�ص�صة 
االأ�صالي���ب  وخل���ط  باختي���ار  التعليمي���ة 
وكذل���ك  الدرا�صي���ة  وامل���واد  والطرائ���ق 
االأدوار وامل�صوؤولي���ات )للمعل���م واملتعلم( 

مبا ينا�صب العملية التعليمية.
الو�ص���ع اختل���ف االن يف زم���ن الكورونا 
وهنا نتح���دث عن اأعداد هائلة من الطالب 
واملخرج���ات   امل���واد  كام���ل  وحتوي���ل 
الدرا�صية لن�صخ الكرتونية من عدة اأ�صكال 
 PDF، Word، Web docs رقمية منها
او حت���ى عل���ى �صكل متاري���ن تفاعلية على 
من�ص���ات التعل���م. لك���ن ال�ص���وؤال هنا كيف 
ميك���ن للموؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة التعاط���ي 
واإدام���ة ه���ذه االأع���داد الهائل���ة مبختل���ف 
متطلباته���ا وحتدياته���ا؟ اعتق���د ان االم���ر 
اك���رب مم���ا يت�صوره اح���د، فهن���اك عوائق 
وحتديات ظاه���رة )Extrinsic( وَباِطَنة 

.) Intrinsic(
بع����س املوؤ�ص�صات تفتقر الب�صط املقومات 
التي تعتمد عليه���ا عملية التعليم عن بعد؛ 
مثل �صوء خدمة االنرتن���ت، رداءة اجهزة 
احلا�ص���وب، انع���دام البن���ى التحتية التي 
التكنولوجي���ا  ا�صتخ���دام  عملي���ة  ت�صه���ل 
باال�صاف���ة لتحدي���ات اخ���رى خارج���ة عن 
اإرادة ال���كادر التعليمي. فمن غر املن�صف 
و�ص���ع املتعل���م  يف خانة التعلي���م عن بعد 
و�ص���ط هكذا حتّدي���ات )خ�صو�صا الو�صع 
وتختل���ف  للمتعل���م(.  امل���رتدي  امل���ادي 

املعوق���ات م���ن م���كان الآخ���ر  فم���ا ميك���ن 
تطبيق���ة يف مو�ص�ص���ة معينة ق���د ال ينجح 
يف اأخ���رى. م���ن املوؤك���د ان توف���ر البنية 
التقني���ة املنا�صبة يعد اب���رز عوامل جناح 

دمج التكنولوجيا بالتعليم.
م���ا  كل  متث���ل  الباطن���ة  العوائ���ق  ام���ا 
يتعل���ق مب���دى ا�صتعداد اال�صت���اذ واملتعلم 
لالنخراط بعملية التعلي���م البيتي، والتي 
تلعب دورا اأ�صا�صيا باجناح هذه العملية. 
املنا�ص���ب  والتطوي���ر  التدري���ب  انع���دام 
و�صحالة املعرفة املتعلق بنظريات التعليم 
االلك���رتوين و�صع���ف مه���ارات ا�صتخدام 
التكنولوجي���ا ب�ص���كل فعال ه���ي حتديات 
ال ميك���ن معاجلتها بني ليل���ة و�صحاها بل 
تتطلب تخطيطا م�صبقا وروؤية وا�صحة. 

ثقاف���ة اال�صتخ���دام االآم���ن وال�صلي���م او ما 
يعرف باالأمن او ال�صالمة االلكرتونية

 )e-learning Safety( ملن�صات التعليم 
من اه���م الق�صاي���ا التي اثارته���ا التجارب 
ال�صابق���ة، النه من ال�صع���ب مراقبة الكثر 
من املن�ص���ات التي تتزاي���د داخلها حاالت 
التنمر وا�صتغالل االطف���ال من قبل بع�س 
�صعاف النفو�س. �صعف التخطيط وتقييم 
املخاطر قد يزيد م���ن هكذا حاالت، وهكذا 

يفقد التعليم عن بعد هدفه .
لدين���ا مفهوم اأ�صا�صي نح���ن الباحثون يف 
جمال التكنولوجي���ا التعليمية الذي يقول 
ان التكنولوجي���ا وحدها الميكنها حتقيق 
جن���اح او تغير مامل تكن م�صحوبة بعدة 
عوام���ل م�صاع���دة منه���ا تقني���ة واداري���ة 
وبدكوجية متعكزة على اإطار نظري وعلمي 
�صحي���ح، اآخ���ذا باالعتب���ار كل التنوع���ات 
والتحدي���ات التي ت�صاح���ب عملية ادماج 
التكنولوجي���ا يف �صي���اق وبيئ���ة تعليمية 

 Technology(حمدد. دمج التكنولوجيا
Integration(  لي����س ممار�صة ع�صوائية 
بل ه���ي عملية ممنهج���ة ترتك���ز على عدة 
مراح���ل مرتابطة تبداأ م���ن حتديد اأهداف 
الدم���ج واختي���ار التكنولوجي���ا املنا�صب���ة 
العمل���ي  اإطاره���ا  يف  االأف���كار  وو�ص���ع 
املف�ص���ل و اخ���رًا تقيي���م عملي���ة الدم���ج 
من حي���ث اال�صتخ���دام وج���دوى توظيف 
التكنولوجيا لتحقي���ق االأهداف املرجوة. 
عملي���ة اإدامة ه���ذه املراح���ل تتطلب جهدا 
حثيث���ا وتعاونا على خمتل���ف امل�صتويات 
ابتداء من راأ�س ه���رم املوؤ�ص�صة التعليمية 

اىل اأ�صغر موظف. 
هن���اك ع���دة تو�صيات ميك���ن اخذها بنظر 

االعتبار الجناح عملية التعلم عن بعد:
و�صرتاتيجي���ة  روؤي���ة  :�صياغ���ة  اوال 
وا�صح���ة وحم���ددة بالتعلي���م االلكرتوين 
تت�صم���ن    )e-learning strategy(
االولويات واالهداف الطويلة والق�صرة 
االم���د وكيفية تنفيذها، التخطيط مطلوب 

لكافة املراحل.
ثاني���ا: اإقام���ة الربامج التطويري���ة الإغناء 
املخزون املعريف للمعلم وتطوير مهارات 
ا�صتخدام التكنولوجيا الأغرا�س التعليم.

ثالث���ا: ر�ص���م اطر نظري���ة علمي���ة منا�صبة 
)قائمة على نظري���ات التعلم االلكرتوين( 
ال�صتخدامها كاأ�صا�صات للتجربة العملية. 

رابع���ا: اإيج���اد معاي���ر ر�صين���ة  و�صاملة 
لتقييم جتربة التعلم عن بعد.

خام�ص���ا: العم���ل عل���ى حتدي���د العوائ���ق 
والتحدي���ات لغر�س اال�صتجاب���ة لها و�صد 

الثغرات مبا ينا�صبها.
وامل���وارد  الن�صاط���ات  تنوي���ع  �صاد�ص���ا: 
ج���دا  مطل���وب  الدرا�صي���ة  واملخرج���ات 

لال�صتجابة ملختلف اأ�صاليب التعلم وتقليل 
الرتابة وامللل للمعلم واملتعلم.

�صابع���ا: اال�صتف���ادة م���ن جت���ارب ال���دول 
االخ���رى من خ���الل االط���الع على اخلطط 
التعل���م  الجن���اح  املر�صوم���ة  واالآلي���ات 
املوؤ�ص�ص���ات،  خمتل���ف  يف  االلك���رتوين 
عل���ى الرغم من ان ه���ذه التجارب ال ميكن 
تعميمه���ا لك���ن ميك���ن اأخذ ما ميك���ن اخذه 
م���ن فائدة علمية تهي���ئ الطريق للتخطيط 

امل�صتقبلي الأي مو�ص�صة تعليمية.
ثامن���ا: خل���ق ثقافة اال�صتخ���دام ال�صحيح 
واالأم���ن لدى املعلم واملتعلم، خ�صو�صا ان 
هناك من ي�صتغل من�صات التعلم للتنمر او 

ا�صتغالل االأطفال.
االأبح���اث  م���ن  املزي���د  اج���راء  واأخ���را: 
اَلِت���ي تعتمد عل���ى درا�صة ح���االت جتريب 
وتقييم حمددة يف ا�صتخدام التكنولوجيا 

وتوظيفها يف التعليم و التدريب.
ميكنن���ا اال�صتنت���اج هن���ا ان للتكنولوجيا 
التعليمي���ة ب�ص���كل ع���ام، والتعل���م عن بعد 
ب�صكل خا����س، مميزات و�صم���ات ر�صينة 
قائم���ة عل���ى ادل���ة علمي���ة ميك���ن توظيفها 
لتو�صي���ع عملي���ة امل�صارك���ة والتفاع���ل مع 
امل���واد التعليمية من قبل املعل���م واملتعلم. 
التعل���م ع���ن بع���د ق���ادر عل���ى توف���ر بيئة 
تعليمي���ة تفاعلي���ة من خالل اإيج���اد فر�س 
والفكري���ة،  الذهني���ة  الق���درات  لتطوي���ر 
وامل���وارد  املتع���ددة  التوا�ص���ل  وط���رق 
الدرا�صية املتنوعة ميكنها تغطية خمتلف 
اأ�صالي���ب التعل���م التقليدية بل م���ن خاللها 
ميكن خلق و�صائل حديث���ة لكيفية اإي�صال 

املعلومة والتفاعل معها.
بالتعلي���م  التكنولوجي���ا  ادم���اج  جن���اح 
حمك���وم بع���دة عوام���ل ظاه���رة وَباِطَن���ة 
الت���ي توؤثر ب�ص���كل مبا�صر او غ���ر مبا�صر 
مبختل���ف مراح���ل التنفي���ذ واال�صتخ���دام 
داخل العملي���ة التعليمية. الدمج قائم على 
اأ�صا�س التعاون اجلماعي ال الفردي، �صمن 
اطر نظري���ة وعملية مرنة وقابلة لتحديث 
اإدام���ة  ام���ا  احلاج���ة.  ح�ص���ب  والتغي���ر 
الدم���ج ام���ر �صع���ب ويحتاج وقت���ا طويال 
للو�ص���ول ب�صكل ممنهج لنتائ���ج ُمر�صية. 
ر�ص���م روؤي���ة �صرتاتيجية وا�صح���ة املعامل 
للتعلي���م االلك���رتوين ام���ر مطل���وب ج���دا 
ويج���ب ان يت�صمن اأي�صا بناء واإدامة اهم 
ثالث ق���درات: قدرات البنية التكنولوجية 
الق���درات  داخ���ل املوؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة، 
املعرفي���ة واملهارية للمعل���م واملتعلم )على 
اأ�ص����س نظرية �صحيح���ة( واخرا تو�صيع 

القدرات البحثية للتق�صي والتقييم. 
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 �ستار كاوو�ش

باليت المدى

فتح���ُت ب���اب املر�س���م �سباح���ًا، فامتلأ امل���كان بالهواء الع���ذب حلقول 
لُت املو�سيقى وبداأُت بالر�سم كما اأفعل كل يوم،  درينته اخل�سراء، �سغَّ
واأن���ا اأ�سعر باأن احلي���اة �ست�ستمر حتى نهايتها على ه���ذا املنوال الأن 
تل���ك الطماأنينة َبَدْت يل خالدة. وفج���اأة تغري كل �سيء وقتها واأخذت 
احلياة طريقًا غري متوقعًا عند وفاة �سديقتي و�ساحبة البيت رولني، 
نع���م تغري كل �سيء بعد اأن رق���دت دون حراك اأو كلمة وال حتى نظرة 
وداع. كانت ابنتاها تعي�سان يف مكان اآخر لذا كنت الوحيد يف املر�سم 
ال���ذي يقع �سمن البيت. ا�ستق���رت رولني يف التابوت الذي و�سع يف 
الغرفة ال�سغرية املحاذية للمر�سم، اأربعة اأيام بلياليها ح�سب التقاليد، 
وهي بكامل ملب�سه���ا وزينتها، وبجانبها جهاز �سغري للتربيد، كنت 

الوحيد هناك وهي ترقد بالقرب مني باردة و�ساكنة. 
مل اأكف عن االإطلل عليها �سباحًا وم�ساًء الإلقاء التحية ب�سمت، ويف 
منت�سف اإحدى الليايل اقرتبُت ببطء من الغرفة �سبة املظلمة، فتحُت 
الب���اب به���دوء واإقرتبت منه���ا، واأخذُت اأنظر اىل وجهه���ا الذي �سقط 
علي���ه �سوء خافت وهي تخ�سع ل�سكينته���ا االأبدية مبلب�سها امللونة، 
حت���ى بدت يل نائمة، لكن حني ا�ستدرت للخروج من الغرفة ومع اأول 
خط���وة، اأح�س�س���ُت بخ���وف اأو رهبة غريب���ة، لقد �سع���رت باأنها تفتح 
عينيه���ا وتبت�س���م، ورمبا هي عل���ى و�سك االلتفات نح���وي ومناداتي 
بطريقته���ا كما كانت مت���د حرف االألف يف اإ�سمي ح���ني ت�سلها رائحة 

القهوة التي اأقوم بتح�سريها. 
اأثن���اء تل���ك االي���ام االأربع���ة ات�سل ب���ي هاتفي���ًا الكثري م���ن االأ�سدقاء 
 ، وال�سديقات واأنا يف تلك القرية املنعزلة، لتعزيتي واالطمئنان عليَّ
كان���وا يعرف���ون ح�سا�سيتي له���ذا ن�سحني بع�سهم مبغ���ادرة البيت، 
ومنه���م من ق���ال يل )يج���ب ان ترتك البيت ف���ورًا، كي���ف تق�سي هذه 
الليايل ق���رب تابوت؟ اأخ�سى ان متوت اي�سًا ان بقيت هناك وحدك(، 
لك���ن كي���ف اترك امل���كان اأنا ال���ذي كانت تدع���وين يف حياته���ا )امللك 
احلار����س(؟ ق�سي���ت االأيام االأربع���ة مع ب�سع قناين م���ن نبيذ القرية، 
وق���د ح�س���ر بف���رتات متباع���دة يف اأوقات النه���ار بع����س ال�سديقات 
واالأ�سدق���اء الذي���ن األق���وا عليه���ا الوداع االأخ���ري، فمنهم م���ن اأح�سر 
الزه���ور التي كانت حتبها، وبع�سم وقفوا واجمني اأمامها دون كلم، 
واآخري���ن متتموا ببع����س الكلمات، وهناك من غنوا له���ا اأغنية كانت 
تع�سقه���ا كم���ا فعل���ت ال�سديقتان تري����س واأملا اللتان رددت���ا جزءا من 

اأغنية )�سوزان( لليونارد كوهني. 
كانت حتب لوحاتي كثريًا، لذا فكرُت اأن يكون معها �سيء من اعمايل، 
�س���يء مبثابة رمز ي�ساحبه���ا اىل االأبد، لذا اأم�سك���ت بغطاء التابوت 
املتك���ئ على ج���دار الغرفة الباردة، وحملته معي به���دوء اىل املر�سم، 
وهن���اك ر�سمُت عليه وجه امراأة تغفو ق���رب نافذة، وحتيطها بقع من 
ال�س���وء والزهور التي حتملها اىل ع���امل بعيد. واأثناء الر�سم �سمعت 
جر�س الباب، ففتحته واإذا بال�سديق ال�ساعر والفنان موفق ال�سواد، 
ال���ذي جاء من مدينته للطمئنان عليًّ واإلق���اء التحية االأخرية عليها، 
وق���ف معي يف املر�س���م ونظر نحو غط���اء التابوت ال���ذي حتول اىل 
لوح���ة �سوف لن تعر�س حتت ال�سوء اأب���دًا، بل �ستاأخذ مكانها و�سط 
الظ���لم االأب���دي، واأم�س���ك الكامريا و�س���ورين �سورة وحي���دة لذلك 
الي���وم البعيد الذي م�س���ى. وهكذا، مثلما ر�سمت حي���اة االآخرين فها 
اأن���ا اأر�سم موتهم اأي�سًا، فل تكتمل احلكاية اإال بهذه اخلطوة االأخرية 
الت���ي ن�سميها رحيل، وبكل االأح���وال علينا اأن نحب احلياة ونعي�سها 

مهما كانت وكيفما �سارت واينما اجتهت. 
يف مرا�س���م الدف���ن اأطلق���ُت اأغني���ة )دكولول���ه لب���و عي���ون الو�سيعة( 
لي�سمعها كل احلا�سرين رغم عدم معرفتهم باللغة. كان �سوت عبا�س 
جمي���ل يرَتَنَّ )لديار الُغ���ُرب لو راح اأطيعه( واأنا اأفك���ر معه بالفقدان 
والغربة والتنقل بني املدن والنا�س، لكني ا�ستعدت مع �سوته اأي�سًا، 
ذلك امل�ساء الذي كنت اترجم لها فيه هذه االغنية، هي املولعة باأغاين 
الفادو التي تق���رتب بحزنها من االأغاين العراقي���ة. وهكذا �ساحبتها 
يف رحيلها لوحة عراقية واأغنية عراقية، بذلك اليوم الثلجي البارد. 
بع���د الدف���ن، ع���دُت اىل املر�س���م ومل اأج���د اأح���دًا غ���ري لوحات���ي وتلك 
الذكري���ات وجه���از التربي���د الذي مازال ي���دور يف الغرف���ة ال�سغرية 

املحاذية للمر�سم.     

حني ر�سمت على تابوت 
�سديقتي املتوفية 

وهكذا، مثلما ر�سمت حياة الآخرين 
فها اأنا اأر�سم موتهم اأي�سًا، فال تكتمل 

الحكاية اإل بهذه الخطوة الأخيرة 
التي ن�سميها رحيل، وبكل الأحوال 
علينا اأن نحب الحياة ونعي�سها مهما 
كانت وكيفما �سارت واينما اتجهت.

منذ مدة و�سبح الموت 
يطوقنا، اإن الموت يجعلنا 

نخاف من النهاية، ومع الخوف 
ياأتي النكران والرعب والهرب 

من الموت. ان الرعب الذي 
يهمين علينا، قد همين على 

الن�سان منذ بداية الب�سرية، 
وهو الخوف من الموت، لذا 

ابتكر الن�سان ال�ساطير، 
ومن ثم جاءت الأديان لتثبت 

لالإن�سان ان هناك حياة 
اأخرى اأف�سل من حياة الدنيا. 

نفكر دائما، ما الذي �سيحدث 
لنا عندما يغلق العالم بابه 

علينا، خا�سة عندما يعرف 
الن�سان اأنه لم يكن له حظ 

بحياة اأخرى، فهل ترك 
ا�سياء اأو افكار جيدة تعي�ش 

بعده، قال �ستيف جوبز: )ان 
الخ�سارة المالية من الممكن 
تعوي�سها، ولكن هنالك �سيء 

واحد عندما تخ�سره ل يمكن 
ان تعو�سه، وهي الحياة، في 

اأي مرحلة انت في الحياة، 
في النهاية علينا ان نواجه 

اليوم الذي ت�سدل فيه �ستارة 
الموت(.

 Carl Jung كما قد عرب كارل يونك
" االن�س���ان مه���دد بالنهاي���ة  ع���ن امل���وت 
احلتمي���ة... نت�س���رف يف احلي���اة كاأنها 
م�ستم���رة اإىل اأالب���د، وعل���ى الكب���ار يف 
واأن  باحلي���اة،  ي�ستم���روا  اأن  العم���ر 
ينظ���روا اإىل االأم���ام اإىل الي���وم الت���ايل، 
وكاأن���ه �سيق�س���ي قرونًا، وبتل���ك النظرة 
�سيع����س االن�س���ان �سعيدًا. ولك���ن عندما 
يك���ون خائف���ًا وال ينظر نح���و امل�ستقبل، 
�سينظ���ر اإىل اخللف، ف�س���وف ميوت قبل 
اأوانه، ولكن عندم���ا يعي�س الفرد وينظر 
اإىل االأم���ام اىل املغام���رات الكب���رية التي 

تنتظره عندئذ هو حي".  
فكي���ف نتعامل مع امل���وت وكيف نعاجله، 
ففي اللوع���ي كل منا يعتق���د انه �سيخلد 
ويعي����س اإىل االب���د، ل���ذا االمي���ان هو ان 
يك���ون االن�س���ان عقلني���ًا، وهذا م���ا �سار 
علي���ه رفع���ة طيل���ة حيات���ه. كان���ت نظرة 
رفعة اإىل احلي���اة، نظرة اإيجابية، ملوؤها 
االأم���ل والتفاوؤل، فلم اره يوم���ًا مت�سائما 
اأو متذم���رًا م���ن احلي���اة، حت���ى يف اأحلك 
الظروف القا�سية التي مّر بها عندما حكم 
عليه بال�سجن املوؤب���د، مل يطلب يومًا من 
االأيام املوا�ساة اأو العطف، بل اأ�ستغل كل 
حلظ���ة ق�ساها يف ال�سجن. فب���داًل من ان 
يتذم���ر م���ن ق�سوة احلي���اة   والظلم الذي 
اأ�ساب���ه من قب���ل ال�سلطة اآن���ذاك، ا�ستغل 
تل���ك الف���رتة املظلمة م���ن حيات���ه واجته 
نحو الكتابة فاأنه���ى كتابني هما "�سورة 
اأب" و"�س���ارع ط���ه وهمر�سم���ث"، وب���داأ 
والق�س���ر  "االأخي�س���ر  كتاب���ه  كتاب���ة  يف 
البلوري" الذي اأنهى معظمه يف ال�سجن. 
فتح���ت له الكتابة اأبواب���ًا جديدة، فكّر�س 
حياته لها، وا�ستم���ر يف البحث والكتابة 

حتى بعد ان اأفرج عنه من ال�سجن، فكتب 
اأكرث من ع�سرة كتب.

اأع���رف اأنني كنت حمظوظة بالعي�س معه 
اأكرث من �ستة عقود، عقود الفرح واملتعة، 
عق���ود ال�سعادة والثق���ة وال�سراكة بيننا، 
التي دامت طيلة ه���ذا الزمن. يف اأن جتد 
ي�سن���دك ويدفع���ك يف حتقي���ق  �سخ�س���ًا 
طموحك، ه���و اأهم ما يف �سرية االإن�سان. 
ما كان يلهمني ه���ي طيبة النف�س والكرم 
العمي���ق الذي جتلى يف تل���ك الذات التي 

فقدتها.
لق���د �سندن���ا بع�سن���ا يف م�س���رية احلياة 
الطويلة، ولي����س هنالك اأجمل وامتع يف 
احلي���اة يف اأن ت���رى اأمام���ك م�س���رية كل 
واح���د من���ا تتفت���ح ام���ام االآخر. فق���د كنا 
نعي�س يف واحة مت�سابكة باالأفكار الغنية، 
اإنه���ا ال�سراكة الطويل���ة التي جمعتنا يف 
تلك الواح���ة اجلميلة. كان���ت حياة رفعة 
رحل���ة وا�سع���ة مت�سابك���ة يف القدرة على 
االإنت���اج اإن كان ذل���ك يف ت�سميم العمارة 
اأو يف الكتاب���ة ع���ن العم���ارة ومتطلباتها 

االجتماعية والفنية والفل�سفية.

ومنذ �ست �سنوات ون�سف و�سبح املوت 
يرف���رف يف حياتنا، وذل���ك عندما اأ�سيب 
يف   2013 ع���ام  قلبي���ة  بنوب���ة  رفع���ة 
منت�سف �سهر اأكتوبر، وظل املوت ملزمًا 
لنا، يطل علين���ا ويحاول ان يطوقنا كلما 

ذهبنا اإىل م�ست�سفى الطوارئ. 
اأ�سبح���ت اأرى �سب���ح امل���وت اأمام���ي يف 
غ���رف ومم���رات امل�ست�سفى، كم���ا اأ�سبح 
الظ���ل املراف���ق يل ال يغي���ب عن���ي، كلم���ا 
اأ�سم���ع اأنني رفع���ة املتوا�س���ل، فيذكرين 
اأن امل���وت جاث���م اأمام���ي، اأغم����س عيني 
املطفاأتني لكي���ل اأراه، لكنه ظل يلحقني 

اأينما اأذهب.
فاأن���ا م�سغول���ة بامل���وت، ونتيجت���ه تغري 
عامل���ي، اأفكر باملوت املج���رد، مثل ف�سول 
ال�سن���ة، ال�سيف وال�ست���اء. رفعة، الزوج 
ال���ذي كان عل���ى حاف���ة املوت، فك���ره حاد 
كل  اأراه  واه���ن،  �سعي���ف  ج�سم���ه  لك���ن 
يوم جال����س وكتاب بيديه، اأم���ام النافذة 
الكب���رية التي تط���ل على نه���ر التامي�س، 
اأتكل���م مع���ه يجيبن���ي، وه���و ينظ���ر م���ن 
تل���ك الناف���ذة على العامل، عامل���ه املحدود، 

ي�ساهد الطبيعة م���ن خللها، نافذته التي 
ي���رى النا����س بكلبه���م ت�س���ري او ترك�س 
بجانب النهر، ينظر اإىل الطيور من خلل 
تل���ك النافذة وي���رى الق���وارب ال�سراعية 
واملجداف يعلو وينخف�س، ثم يقول يل: 
هذا هو عاملي، من خلل تلك النافذة اأرى 
احلي���اة تذوب اأمامي. ظ���ل يتوكاأ وينزل 
ال���درج يوميًا ليتناول الغ���داء، ثم توقف 
عن نزول ال���درج، ع�سلته ال تقوى على 
حمل���ه، ث���م توق���ف ع���ن امل�س���ي، لكنه ظل 
بالرغ���م م���ن ت���ردي �سحت���ه واالآالم التي 
كان يع���اين منها، ال ي�سك���و اأو يتاأفف بل 
ظ���ل متفائًل باحلياة ول���و اأنه كان يعي�س 

من يوم اإىل يوم.
االأي���ام جت���ري واال�سه���ر تتوات���ر وان���ت 
ت�ساه���د اأق���رب �سخ�س يتل�س���ى ويذوب 
امام عينك ولي�س بقدرتك اأن تفعل �سيء. 
اأعرف ان الوقت الذي ق�سيناه �سوية يف 
اآخر اأيامه كان يتبخر كما يتبخر املاء يف 

قي�س ال�سيف احلار.
فمنذ �سهر ورفعة يف امل�ست�سفى يف حالة 
�سحي���ة ميوؤو����س منه���ا، �سعق���ت عندما 
علم���ت اأن���ه م�س���اب بفريو����س الكرونا، 
ال���ذي ال �سفاء من���ه يف حالته. العامل مير 
بحال���ة رعب، مل مير بها من قبل، �سوارع 
العوا�س���م يف الع���امل فارغة م���ن النا�س، 
كاأنها هياكل بل ب�سر. والهلع مهيمن على 
الب�سري���ة، ال ي���دري اأي منا مت���ى ي�ساب 

بهذا املر�س ومن الذي �سينقله اإليه.
منذ اأ�سب���وع �سدرت تعليمات م�سددة يف 
انكلرتا، علينا تنفيذها والبقاء يف الدار. 
ع�س���ت تل���ك االأي���ام م���ع التلف���ون التق���ط 
اخب���ار رفعة م���ن املمر�سة الت���ي ت�سرف 
عل���ى �سحته، وكل ي���وم يت�س���اءل االأمل 
يف حت�س���ن �سحته، ولي����س هنالك اأق�سى 
من الفقدان، فق���دان اأهم عزيز يف احلياة 
ومفارق���ة اأق���رب النا����س ل���ك وال�سخ�س 
ال���ذي يقراأ اأف���كارك، ولي����س با�ستطاعتك 
ان تعمل �سيئ���ًا حتى زيارته اأثناء مر�سه 
يف امل�ست�سفى، خوفًا من انت�سار املر�س، 
لكن م���ن ح�سن احلظ انه نق���ل لداره قبل 
ان يتوف���ى بي���وم. كنت مع���ه عندما نطق 

اآخر الكلمات. 
ل���ذا كان���ت حلظ���ة رحيل���ه وفراق���ه قامتة 
�س���وداء، اإنه���ا حلظ���ة احل���زن والف���راغ 
االأي���ام  االآن  حيات���ي.  يف  اأحدث���ه  ال���ذي 
ت���ذوي اأم���ام ناظ���ري والنه���ار يذوب يف 
اللي���ل، والعتمة يف كل مكان مهيمنة على 
الوج���ود بفقدان���ه. اإن هوة الف���راغ الذي 
احدثه، اأ�س���اع موازنتي اأحيان���ًا. اأحدق 
اأحيان���ًا بالظلمة لكيل اأبك���ي على نف�سي، 
اأح����س بف���راغ كبري، ك�سج���رة خاوية من 

ماء احلياة.
ان م���دة احلزن والوج���وم النف�سي ت�سل 
اإىل اق�س���ى احل���دود وتنخف�س ثانية مع 
العواطف املتناق�س���ة، وعندما ت�سعر يف 
حال���ة ميكن���ك التغل���ب على ه���ذه احلالة 
النف�سية واإذا بك تعود اإىل نقطة ال�سفر، 
وت�سع���ر باأمل نف�سي داخلي، عندما تتذكر 
االأي���ام اجلميلة، خا�س���ة عندما تكون مع 
االآخ���ر مل���دة طويلة م���ن العمر، ث���م تعود 
الواق���ع،  وتقب���ل  تتاأقل���م  ان  وحت���اول 
وحت���اول اال�ستم���رار عل���ى احلي���اة بعد 
فق���دان �سري���كك، حتاول ان جت���د طريقك 
يف ه���ذه احلياة الوحي���دة، فت�سبح كاأنك 
تعي����س من ي���وم اإىل ي���وم، وحت�س كاأنك 
ت�سري يف ال�سب���اب، ال دليل وا�سح يريك 
الطري���ق. حتاول ان تبق���ي وجوده معك 
مبرور االأيام، بالرغم من اأن جزءًا عزيزًا 

قد فقدته اإىل االأبد.

وداع�����������������ًا.. رف�����ع�����ة ال�����ج�����ادرح�����ي!

معمار واأكادميي

بلقي�ش �سرارة

ت���ويف بلن���دن يف العا�س���ر من ني�س���ان احلايل د. خالد ال�سلطاين
املعم���ار العراق���ي ال�سهري "رفع���ة اجلادرجي" 
)1926 – 2020( ع���ن عمر ناهز 94 عامًا . 
ويعترب اجلادرجي احد اهم  املعماريني  العرب 
احلداثي���ني، وه���و ا�ساف���ة ملنج���زه املعم���اري 
املرم���وق الذي ا�ساف الكث���ري اىل كنوز امل�سهد 
املعماري املحل���ي واالقليمي فان���ه اي�سا منظر 
مه���م يف ال�س���اأن املعماري والثق���ايف. وله كتب 
عدي���دة الفها �سم���ن م�سريت���ه املهني���ة احلافلة 

باالجنازات.
ولد "رفعة كامل رفعة اجلادرجي" يف 6 كانون 
االول )دي�سم���رب( 1926 يف بغ���داد / الع���راق. 
ودر�س العمارة يف مدر�سة العمارة واحلرف يف 
"هامر�سميث" بانكلرتة ما بني 1946 1952-. 
مار����س العم���ارة بالع���راق، حاملا انه���ى تعليمه 
املعم���اري من���ذ ايل���ول 1952 ولغاي���ة 1978، 
عندم���ا اودع التوقي���ف يف دائ���رة املخاب���رات 
الديكتات���وري  احلك���م  اب���ان  ببغ���داد  العام���ة 
ال�سم���ويل ال�سابق . ا�س�س مع عبد الله اح�سان 
كام���ل واح�سان �س���ريزاد مكت���ب "اال�ست�ساري 
العراق���ي" يف ع���ام 1953. كما �سغ���ل منا�سب 
اداري���ة يف الدول���ة العراقي���ة بف���رتات زمني���ة 
متع���ددة. التح���ق بجامعة هارف���رد �سنة 1982 
الجراء بحوث يف التنظري املعماري، كما ان�سم 
اىل معهد  "ام. اي. تي" بامريكا و"يونفر�ستي 
كول���ج" بلن���دن / انكل���رتة. حائز عل���ى جائزة 

االغ���ا خان "جائزة الرئي����س" �سنة 1986، كما 
حاز على جائزة زاي���د للكتاب عام 2008. حاز 
عل���ى جائ���زة "متي���ز للجن���از املعم���اري مدى 
احلي���اة" من جائزة "متيز للعم���ارة" يف بداية 
ع���ام 1915. من���ح �سهادة دكت���وراه فخرية من 
"جامع���ة كوفن���رتي" الربيطاني���ة يف اكتوبر 
2015. كم���ا الف عدة كتب تتعاط���ى مع ال�ساأن 
املعم���اري واالنرثوبولوجي، مار�س الت�سوير 
ت�سويري���ا  م�سح���ا  واج���رى  الفوتوغ���رايف 
للعم���ارة والتط���ور االجتماعي بالع���راق ويف 

بع�س الدول العربية.
يف اح���دى درا�ساتي العدي���دة اىل كتبتها بحق 
ه���ذا املعمار املتن���ور، ا�سرت، م���رة، اىل بع�س 
عنده���ا  توق���ف  الت���ي  اجلادرج���ي،  حمط���ات 
اجلادرج���ي واأثمر ذل���ك التوق���ف، او املراجعة 
تخلي���ق  يف  مه���دت  جدي���دة،  انطلق���ات  ع���ن 
تنويع���ات ا�سلوبي���ة، ادت يف النهاي���ة لظه���ور 
ت�سامي���م مع���ربة ذات لغ���ة معماري���ة ممي���زة، 
او ذك���ر اح���داث لظهور كت���ب موؤلفة م���ن قبله، 
�ساهم���ت يف القاء ال�س���وء على نوعي���ة املنتج 
املعماري العام او اخلا�س به، اأو اثارت ق�سايا 
مهني���ة معين���ة اغن���ت مبحتواه���ا وم�سامينها 
املمار�س���ة الت�سميمي���ة يف بلدن���ا ويف بل���دان 
االقلي���م ال���ذي ننتم���ي الي���ه. وق���د لف���ت نظري 
اىل بع����س االحداث اخلا�س���ة والق�سايا املهنة 
الت���ى تعاطى معها املعم���ار اجلادرجي، وكيفية 

تناولها من وجه���ة نظر امل�سمم، وهي ا�سكالية 
مهمة ج���دا جلهة "اال�سغ���اء" اىل قول املعمار، 
وهو يحاول ان يرينا كيفية الو�سول والبحث 
ع���ن مرجعيات ا�ساليبه املعماري���ة التى ابدعت 
تل���ك العمارة الفريدة، واملمي���زة جدا، هي التى 

و�سمت مقاربته املعمارية بطابع خا�س.
فف���ي اح���د كتب���ه ال�س���ادرة  يف الثمانيني���ات 
ي�سع اجلادرجي �س���ورًا ملنابع االلهام، م�ستلة 
م���ن اخلزين التاريخ���ي للعم���ارة يف منطقتنا، 
وي�س���ع اىل جنبها �س���ور ت�ساميمه املعمارية. 
وكلت���ا ال�سورت���ني )او ال�س���ور( املن�سورة يف 
الكت���اب وهم���ا: ال�س���ورة امللهم���ة، وال�س���ورة 
امل�سمم���ة م���ن قبله �سخ�سي���ًا يرتكهم���ا للقارئ 
ملعاينتهم���ا، لكن ب���دون اي تعلي���ق، عدا بع�س 
املعلومات التوثيقي���ة املقت�سبة عنهما كاال�سم، 
وم���كان املوق���ع وذكر التاريخ ال���خ.  وتعد هذه 
املقارب���ة، التي تلم���ح اىل رّد الت�سمي���م املنجز 
اىل مرجعية حمددة، مقاربة نادرة يف التاأليف 
املعماري. اذ، ان النقاد املهنيني، يف العادة، هم 
الذين ي�س���ريون اىل م�س���ادر الت�ساميم املعدة 
م���ن قب���ل املعماري���ني يف �سعيه���م وراء ا�ساءة 
املنت���ج املعماري وقراءت���ه نقدي���ًا. اال ان االمر 
يب���دو غري ماأل���وف، عندما يح���دد املعمار نف�سه 
ويرب���ط نتاج���ه املعم���اري بت�سامي���م �سابق���ة 
معروف���ة، ويجعل منه���ا م�س���درًا للإيحاء، كما 
فع���ل اجلادرج���ي يف كتاب���ه اآن���ف الذك���ر، فهذا 

ه���و االمر امل�ستجد وغ���ري امل�سبوق الذي ميثله 
م�سمون الكتاب اياه.

يثري اجلادرجي يف الكثري من موؤلفاته، ا�سكالية 
مهنية هامة، وهي كيف ميكن ان تكون عمارتنا 
منتمي���ة اىل مكانها، يف الوق���ت الذي ميكن ان 
تك���ون لغتها الت�سميمي���ة من�سجمة مع ال�سياق 
الع���ام للغ���ة العم���ارة املعا�س���رة. فتجاهل هذه 
اال�سكالي���ة او عدم االكرتاث به���ا ي�سع العملية 
الت�سميمية ال�سخ�سي���ة خارج النجاحات التى 
احرزته���ا العم���ارة العاملية، وبالت���ايل ينعك�س 
�سلبًا على املنتج املعماري ال�سخ�سي. مرة كتب 
اجلادرجي ما يلي: "... هل مبقدور العوملة يف 
العمارة، ان تك���ون مت�سقة مع االقليمية يف اي 
�سكل م���ن اال�سكال؟ وه���ل االقليمي���ة تقدم حل 
منا�سب���ًا؟ ه���ل با�ستطاعة انتاج عم���ارة متميزة 
يف ع�سر عندما يكون اال�سلوب املهيمن للإنتاج 
ه���و انتاج االآلة، وال���ذي يف طبيعته متلزم مع 
النزع���ات العاملي���ة والكونية. بكلم���ات اخرى، 
ه���ل ميكن للإقليمي���ة ب�سفتها م�س���درًا للإيحاء 
وااللهام ان تتعار�س مع منطق عملية االنتاج، 
يف زمن يكون اال�سلوب ال�سائد للإنتاج م�سغوال 
بوا�سطة االآلة؟  ب���ل، هل مبقدور هذا االأ�سلوب 
ان يوف���ر ن�سق���ا ل�سيغ���ة م���ا يع���رف باجلمالية 
اجلادرج���ي،  يق���ول  اعتق���د"،  "ال  االآلي���ة؟"،  
بوج���ود ج���واب ب�سيط له���ذا ال�س���وؤال الع�سري 
واملرك���ب. ثم���ة تناق�س وا�سح، م���ن دون �سك، 

موجود ما ب���ني النزعة العام���ة لعوملة الق�سايا 
الثقافي���ة، الت���ي هي نتيج���ة تاأث���ريات مبا�سرة 
للنت���اج ال�سناعي، والت���ي يف طبيعتها حتمل 
نزعات العوملة، من جهة؛ ومن جهة اأخرى، ثمة 
رغب���ة وا�سحة للحف���اظ واال�ستمرارية للثقافة 
املحلية، التي هي، واقع���ًا، تقبل مبداأ التعاي�س 
يف عملي���ة اخلل���ق املعم���اري. ثم���ة ه���دف، يف 
راأي���ي، يوؤكد اجلادرجي، ميكن حتقيقه جزئيًا، 
اإذا �سيطرن���ا وامتلكنا املعرفة النظرية لتعريف 
اخل�سائ����س العام���ة للتفاعل ما ب���ني امل�سببني 
اال�سا�سي���ني وهم���ا االحتياج���ات االجتماعية، 
والتكنولوجي���ا االجتماعي���ة. واإذا ق���در لنا يف 
النتيج���ة، امتلك قدر من املعرفة عن اخلوا�س 
اال�سا�سي���ة ل�سيغ���ة االنت���اج املتول���دة م���ن هذا 
التفاعل، فان ثمة هدفًا مهمًا ي�سحى يف ايدينا، 
وهو يدرك عرب الوعي باأهمية االقليمية، لي�س 
باملعن���ى ال�سيق، وامنا مبعنى املفهوم الوا�سع 

املفتوح على الثقافة العاملية. 
لق���د فقدن���ا برحي���ل "رفعة اجلادرج���ي" معمار 
متمي���زا ومنظ���را مهما، اث���رى بنتاج���ه املبني 
واملكتوب م�سهد البيئ���ة املبنية واغنى خطابها 
اي�سًا باطروحات ما انفك���ت تثري جدال وا�سعا 

يف االو�ساط املهنية والثقافية.
وداعا رفعة اجلادرجي،

وداعا ايها املعمار واملعلم،
وداعا ايها ال�سديق!

رحيل المعمار والمنّظر رفعة الجادرجي
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الكت���اب" للكاتب���ة  "اأه���ل  رواي���ة  امل���دى  دار  ع���ن  �ص���درت 
وال�ص���حفية جريالدي���ن بروك�س والتي يق���ارن بائعو الكتب 
مبيعاتها الهائلة مببيعات رواية "�ص���يفرة دافن�صي"، اإال اأنهم 

يعتربونها االإجناز االأدبي االأهم.
وجاء يف كلمة النا�ص���ر: "هل �ص���بق ل���ك اأن التقطت كتابًا من 
اأحد متاجر الكتب امل�ص���تعملة وح�ص���لت منه على اإي�صال ما، 
اأو اكت�ص���فت رقم هاتف مكتوب���ًا على ورقة غافية بني طياته، 
اأو ق���راأت نق�ص���ًا عن م�ص���اعر دافئة ل�ص���خ�س مل ت�ص���له؟ هل 
جعلك تت�ص���اءل عن حياة اأولئك الذين قلبوا تلك ال�صفحات 

قبلك؟".

منذ �صنوات واأنا اأقراأ كّل ما يقع 
بني يدي من كتب عن اليابان، 
واأده�صني االأدب الياباين من 

كواباتا وجميالته النائمات 
مرورًا بكنزابورو اأوي ومي�صيما 

واعرتافاته، وانتهاًء باأ�صيغورا 
وموراكامي، وكنت مثل كثريين 

اأعتقد اأّن اليابان ح�صلت على 
جائزة نوبل لالآداب فقط، فاإذا 

بها ح�صدت منذ عام 1949 
وحتى العام املا�صي على اكرث من 

30 جائزة توزعت يف جماالت 
الفيزياء والكيمياء والطب، 

�صعب يكتب بحروف عجيبة، 
لكنه يقّدم لنا كّل ما ي�صّهل علينا 
احلياة. بعد اأن خ�صرت اليابان 
احلرب عام 1945 قّرر ال�صعب 
املهزوم واجلائع اأن يعيد بناء 
امل�صانع والبيوت وال�صوارع، 

وكان �صعاره"العمل حتى املوت"، 
اليوم  احلكومة اليابانية تواجه 

م�صكلة باقناع  املواطنني باأن 
يتوقفوا عن العمل ب�صبب فايرو�س 
كورونا، حيث اأثار رئي�س الوزراء 

الياباين ، ردود فعل غا�صبة 
من قبل م�صتخدمي تويرت بعد 

ن�صره فيديو "خليك يف البيت"، 
وانت�صر و�صم "من تظن نف�صك؟" 

بعد اأن ن�صر رئي�س الوزراء مقطع 
فيديو، يظهر فيه وهو جال�س 

على اأريكة يحت�صي ال�صاي ويقراأ، 
مرفقا التغريدة بر�صالة تنا�صد 

النا�س البقاء يف منازلهم. وقال 
اليابانيون اإن ر�صالة رئي�س 
الوزراء جتاهلت معاناة من 

يكافحون لك�صب العي�س خالل 
تف�صي وباء فريو�س كورونا. 
نحن يا�صيدي ال نزال ن�صاهد 

امل�صوؤول العراقي يظهر بكل ترفه 
وهو يو�صينا باحلذر.. بعد 17 

عاما من الدميقراطية و�صواريخ 
منت�صف الليل تبني اأن هناك اأكرث 

من ع�صرة ماليني عراقي حتت خط 
الفقر.. تخيل جنابك بالد ربحت 

من النفط خالل ع�صرة اأعوام اأكرث 
من تريليون دوالر، تقرر حكومتها 

توزيع األف دينار لكل مواطن 
فقري رمبا تكفيه ل�صراء كي�س 

�صغري من اخلبز.. 10 ماليني 
مواطن يعي�صون بال راتب وال 

معونة ح�صب  اإح�صائيات وزارة 
التخطيط ، وبعد كل ذلك يخرج 

علينا همام حمودي ليطالبنا باأن 
ن�صكر النعمة التي نعي�س فيها 

بف�صل ال�صا�صة "املوؤمنني". 
هناك دول تنه�س من ركام العدم 

لت�صبح اأغنى االقت�صاديات 
وتتفوق يف الرفاهية والعدالة 
االجتماعية، ودول تتحول اإىل 
خميمات لالجئني وامل�صردين، 

واأرقام �صعيدة للعطل التي 
ترى فيها احلكومة اأنها �صتبهج 

ال�صعب الذي يعاين اأي�صا من 
�صعار"البطالة حتى املوت". تقول 
اأرقامنا ال�صعيدة اإّن ن�صبة البطالة 
بني ال�صباب جتاوزت ال� 40 باملئة.

يبت�صم االأديب الياباين هوراكي 
موراكامي حني ت�صاأله �صحيفة 

نيويورك تاميز عن مغزى رواياته 
قائاًل: "اأنا اأحّذر من جمتمع ال 

قيمة فيه للعمل املخل�س "، نحن 
يا�صيدي ال نزال ننتظر االأوامر 

التي ت�صدر عن الغرف املغلقة 
والتي يطلب اأ�صحابها كّل �صباح 
امل�صورة من طهران، والتعليمات 
من اأردوغان، اأما املواطن الفقري  
ف�صتّوزع عليه احلكومة م�صكورة 

األف دينار مع كتاب و�صايا 
الفيل�صوف اإبراهيم اجلعفري.

يكتب األبري كامو يف واحدة من 
اأعمق مقاالته عن الطغيان : "ين�صاأ 

اخلراب من اجلهل يف اأحوال 
النا�س " .

من تظن نف�سك؟ 

اأهل الكتاب

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  حال���ة  العراقي���ة 
)االثن���ني( اأن درج���ات احل���رارة �صتحافظ 
عل���ى معدالتها لالأيام املا�صي���ة، واأن اجلو 

�صيكون غائمًا  يف بع�س املناطق.   
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ويهتّم العراقيون، خا�صًة، بزراعة 
الدائم����ة  واالأ�صج����ار  اخل�ص����ر 
اخل�صرة. ويعت����رب العديد منهم اأّن 
الزراع����ة، فر�ص����ة لتم�صي����ة الوقت 
ي�صتفي����دون  ريا�ص����ة،  وممار�ص����ة 
منها يف ما بعد، يف اأطباقهم اأو من 
منظره����ا ال����ذي يبعث عل����ى الراحة 

النف�صية. 
عدن����ان، 39 عام����ًا، يق����ول اإّن����ه منذ 
لبي����ع  حمّل����ه  اإغ����الق  اإىل  ا�صط����ّر 
االألب����ان واملخّل����الت، �ص����ار ي�صغ����ل 

نف�ص����ه بالزراعة، اإذ ه����ي اأف�صل من 
البقاء، من دون عمل، يف املنزل.

دائم����ًا،  نح����ّول  نح����ن  وي�صي����ف:  
اإىل حديق����ة.  املن����زل،  م�صاح����ة يف 
احلديق����ة  ه����ذه  م�صاح����ة  تختل����ف 
م����ن من����زٍل اإىل اآخ����ر، ون����زرع فيها 
الكثري م����ن النبات����ات، ح�صب رغبة 
اأ�صح����اب املن����زل. ومع ط����ول فرتة 
احلجر املن����زيل، و�صعوبة الذهاب 
م����ا يلزمن����ا  ل�ص����راء  االأ�ص����واق  اإىل 
م����ن خ�ص����ر، قّررنا زراع����ة ما ميكن 
الت����ي  اخل�ص����روات،  م����ن  زراعت����ه 
نحتاجها ب�ص����كل يومي يف بيوتنا، 

كالطماطم مث����اًل، والفلف����ل والقثاء 
والباذجنان وغريها الكثري 

و�صام لطف����ي، يوؤّكد وج����ود فر�صة 
القط����اع  تن�صي����ط  الإع����ادة  كب����رية 
الزراعي. وي�صيف قائاًل اإّن "جناح 
جت����ارب منزلّية، يف وق����ت ق�صري، 
يف زراعة حدائق املنازل، ولو على 
م�صتوى الرتفيه اأو اإ�صغال الّنف�س، 
اأو �ص����ّد بع�����س احلاج����ات املنزلّية، 
يوؤك����د ق����درة الع����راق عل����ى العودة 
ليكون دولة زراعّية منتجة، ولي�س 

دولة ا�صتهالكية فقط".
م����ن جهتها، تقول مي�ص����ون "ن�صكن 

يف الطاب����ق العل����وي م����ن البي����ت، 
ل����ذا لي�ص����ت لدين����ا حديق����ة منزلّية. 
لكن لي�س م����ن ال�صروري اأن منتلك 

حديق����ة كب����رية لن����زرع اأو نعتن����ي 
م����ع  اأزرع  ب����داأت  اإذ  بالنبات����ات. 
اأطف����ايل، يف األ����واح خا�ص����ة، عل����ى 

�صط����ح املن����زل. وقد قمن����ا بتحويله 
اإىل واح����ة خ�ص����راء. كم����ا زرعن����ا 
بع�س اخل�صروات مثل البقدون�س 
والريحان، وعطر ال�صاي والنعناع، 
الت����ي ميك����ن اأن ت�صه����م يف توف����ري 

بع�س ما نحتاج".
اإىلىَ ذل����ك يق����ول اخلب����ري الزراعي، 
امن����ار عبا�س، اإّن االأبحاث احلديثة 
توؤّكد اأهمّية النباتات داخل املنزل، 
اإن كان م����ن الناحي����ة النف�صي����ة، اأو 
عل����ى  الكب����رية  فوائده����ا  لناحي����ة 
البيئ����ة. فه����ي تنّق����ي اله����واء، كم����ا 
اأّنه����ا تبع����ث عل����ى حت�ص����ني احلالة 
املزاجي����ة لالإن�ص����ان، وت�صغ����ل وقت 
فراغه، ف�صاًل ع����ن ا�صتثمار حدائق 
املن����ازل، مب����ا ميك����ن ا�صتهالكه يف 
مثل هذه االأوق����ات. واعترب عبا�س 
اأّن ظاهرة االهتمام بحدائق املنازل 
اأو حدائق ال�صوارع، وزراعتها من 
قب����ل االأه����ايل، هي ظاه����رة �صحّية 

واإيجابية.

حول العالم

اآبي يثري غ�سب اليابانيني على تويرت بدعوة "خليك بالبيت"

اأثار رئي�س الوزراء الياباين �صينزو اآبي، االأحد، 
ردود فعل غا�صبة من قبل م�صتخدمي تويرت بعد 

ن�صره فيديو "خليك يف البيت".
ن�صر  اأن  بعد  نف�صك؟"  تظن  "من  و�صم  وانت�صر 
على  ح�صابه  على  ف��ي��دي��و،  مقطع  اآب���ي  �صينزو 

تويرت، يظهر فيه وهو جال�س على اأريكة مع كلبه 
ويحت�صي ال�صاي ويقراأ، مرفقا التغريدة بر�صالة 

تنا�صد النا�س البقاء يف منازلهم.
ال��ذي  نف�صك؟"،  تظن  "من  و���ص��م  انت�صار  وم��ع 
تويرت،  على  ت���داوال  الو�صوم  اأك��رث  م��ن  اأ�صبح 

ال���وزراء  رئي�س  ر���ص��ال��ة  اإن  امل�صتخدمون  ق��ال 
لك�صب  يكافحون  من  معاناة  جتاهلت  الياباين 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  وب���اء  تف�صي  خ���الل  العي�س 
مت�صائال  تويرت  م�صتخدمي  اأحد  وكتب  اجلديد. 
"يف وقت يكافح فيه النا�س من اأجل البقاء، ومع 
املرء  ي�صع  ال  ال��رتف  هذا  مثل  عن  مقطع  عر�س 
ما  بح�صب  نف�صك؟"،  تظن  "من  يت�صاءل  اأن  اإال 
نقلت وكالة رويرتز. غري اأن م�صتخدمني اآخرين 
لتويرت دافعوا عن رئي�س وزراء اليابان، وقالوا 
اإن من حقه اأي�صا احل�صول على وقت دون عمل. 
ويعتقد اأن لقطة الفيديو التي ن�صرها اآبي لنف�صه 
املو�صيقي  ن�صره  فيديو  ملقطع  ا�صتجابة  ج��اءت 
ال�صهري جني هو�صينو وظهر فيه وهو يغني عن 
الرق�س يف املنازل داعيا النا�س لالن�صمام اإليه. 
ي�صار اإىل اأن اإجمايل االإ�صابات بفريو�س كورونا 
اجلديد يف اليابان، اأم�س ال�صبت، تخطت 6000 
والتلفزيون  االإذاع��ة  هيئة  بح�صب  اإ�صابة  اآالف 

اليابانية.

"كورونا"   م�صهد  عن  هوليود  جنوم  يغب  مل 
يف  مهما  اإن�صانيا  دورا  الأنف�صهم  وج��دوا  فقد 
ظل توقف �صناعة ال�صينما ب�صكل �صبه كامل، 
ع��رب ال��ت��ربع مب��الي��ني ال������دوالرات م��ن اأج��ل 
ال�صهري  االأم��ريك��ي  املمثل  ك��ورون��ا.  �صحايا 
مببادراته  امل��ع��روف  كابريو،  دي  ليوناردو 
االإن�صانية واهتمامه امل�صتمر بحقوق البيئة، 
دوالر،  م��الي��ني  خم�صة  ي��ت��ج��اوز  مب��ا  ت���ربع 
و�صاعد تربع دي كابريو يف و�صول مبادرة 
م�صاهري  من  االأمريكي" للعديد  الطعام  "بنك 
االإعالن عن تربعاتهم  بدوؤوا  الذين  هوليود، 

واح��دا تلو االآخ��ر، ومن اأب��رز ه��وؤالء: املمثل 
واالإعالمية  فوك�س،  باالأو�صكار جيمي  الفائز 
وان�صمت  جينريي�س"،  دي  "اإيلني  ال�صهرية 
ال�صهرية  االإع��الم��ي��ة  امل��ت��ربع��ني  ق��ائ��م��ة  اإىل 
اأوبرا وينفري، باالإ�صافة اإىل املغنية واملمثلة 
املغنية  �صربت  اآخ��ر،  جانب  غاغا.على  ليدي 
يف  ج��ي��دا  م��ث��اال  �صويفت  تايلور  االأم��ريك��ي��ة 
وا�صع  ب�صكل  تعلن  اأن  ودون  �صرا،  التربع 
على ح�صاباتها الر�صمية على مواقع التوا�صل 
ب��روات��ب  �صويفت  تكفلت  فقد  االج��ت��م��اع��ي. 
متاجر  اأك��رب  اأح��د  يف  العاملني  من  جمموعة 

الواليات  داخل  املو�صيقية  االأ�صطوانات  بيع 
املتحدة،  كما تربعت اأي�صا بدفع قيمة التاأمني 
ال�صحي اخلا�س بهوؤالء املوظفني لثالثة اأ�صهر 
قادمة. تربعات تايلور �صويفت مل تتوقف عند 
هذا احلد، فطبقا لعدد من احل�صابات املوثقة 
على تويرت، فقد قامت بالتوا�صل عرب تويرت 
م��ع ع���دد م��ن امل��واط��ن��ني االأم��ريك��ي��ني ال��ذي��ن 
مل�صاعب  بتعر�صهم  تفيد  تغريدات  ن�صروا 
ك��ورون��ا،  وب���اء  بفعل  واق��ت�����ص��ادي��ة  حياتية 
وعر�صت �صويفت عرب هذه الر�صائل اخلا�صة 
والتاأمني  املعي�صة  تكاليف  كافة  تتحمل  اأن 

ال�صحي اخلا�صة بهم وباأ�صرهم.
جويل  اأجنلينا  االأم��ريك��ي��ة  املمثلة  تفوت  مل 
ال��ف��ر���ص��ة اأي�����ص��ا ل��ت�����ص��اع��د امل��ت�����ص��رري��ن من 

ال�صلطات  دف���ع  ال����ذي  ك���ورون���ا،  وب����اء 
الواليات  كافة  يف  امل��دار���س  الإغ��الق 

�صلبا  يوؤثر  مل  ما  وهو  االأمريكية، 
التعليمية وح�صب،  العملية  على 
يزيد على 21  ما  قد يعر�س  بل 
ل�صوء  اأم���ريك���ي  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون 
ال���ت���غ���ذي���ة، ح�����ص��ب ال��ربن��ام��ج 

الوطني للغداء املدر�صي.

تربعات هوليوود ل�سحايا كورونا.. دي كابريو يف املقدمة  

رحيل املمثل الكوميدي الربيطاين تيم بروك 
تايلور بفريو�س كورونا

 ان�صم املمثل جورج كلوين  وزوجته 
املحامية والنا�صطة احلقوقية الدولية 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اأم����ل ك��ل��وين ل��ك��وك��ب��ة من 
تف�صي  ملكافحة  تربعاُ  االأك��رث  النجوم 
ال��ع��امل وعلى  ك���ورون���ا يف  ف��ريو���س 
راأ���ص��ه��م: ق��ط��ب االإع�����الم االأم��ري��ك��ي��ة 
اأوب����را وي��ن��ف��ري ال��ت��ي ت��ربع��ت ب10 

جائحة  اآث���ار  لتخفيف  دوالر  ماليني 
ف��ريو���س ك���ورون���ا ع��ل��ى االأم��ري��ك��ي��ني 
كافة  يف  واأ�صرهم  واملر�صى  الفقراء 
اأقامت  املدن االأمريكية واملناطق التي 
فيها، من بينها مليون دوالر ل�صندوق 
�صريو�س،  وملايلي  االأمريكي،  الغذاء 
�صويفت،  وتايلور  وريهانا،  وبينك، 

وج��ي��ن��ي��ف��ر اأن��ي�����ص��ت��ون، واأجن��ل��ي��ن��ا 
وكايلي  كاردا�صيان  وكيم  ج��ويل، 

كابريو،  دي  ول��ي��ون��اردو  جيرن، 
وال��ع��دي��د م��ن م�����ص��اه��ري ال��ع��امل 
ال����ذي����ن ي���ت���ربع���ون مب��الي��ني 
الفقراء  مل�صاعدة  ال����دوالرات 

يف بالدهم وحول العامل.
"ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ف��ب��ح�����ص��ب 

ميل" الربيطانية، تربع املمثل 
االأمريكي جورج كلوين وزوجته 
اأمل  اللبنانية  الدولية  املحامية 

علم الدين باأكرث من مليون دوالر 
و�صيتم  ك��ورون��ا،  تف�صي  ملكافحة 

���ص��ت منظمات  ع��ل��ى  امل��ب��ل��غ  ت��وزي��ع 
���ص��ح��ي��ة وخ���ريي���ة ل��ل��م�����ص��اع��دة يف 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات  تخفيف 
على املر�صى واالأ�صر الفقرية.

تبحثان  اأنهما  وغ��وغ��ل،  اآب��ل  �صركتا  اأعلنت 
تطوير تقنية يف الهواتف الذكية بهدف احلد 
حيث  اجل��دي��د،  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�صار  من 
االأ�صخا�س  ينبه  اأن  اجل��دي��د  للنظام  ميكن 
اآخرين  اأ�صخا�س  من  مقربة  على  كانوا  اإذا 
وقالت  بالفريو�س.  اإ�صابتهم  ت�صخي�س  مت 
ال�����ص��رك��ت��ان، ال��ل��ت��ان ت��ه��ي��م��ن��ان ع��ل��ى ���ص��وق 
اأو  واآي  اأن��دروي��د  بنظامي  الذكية  الهواتف 
التي  التقنية  على  معا  �صتعمالن  اأنهما  اإ���س، 
�صت�صمح للهواتف املحمولة بتبادل املعلومات 
االأ�صخا�س  لتنبيه  البلوتوث  خا�صية  ع��رب 
ثبتت  عندما يكونون على مقربة من �صخ�س 

اإ�صابته بفريو�س كورونا.
اأواًل  �صتتوفر  "التقنية  اأن  ال�صركتان  وك�صفت 

بو�صفها  املقبل  مايو/اآيار  �صهر  منت�صف  يف 
تتبع  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م��ت��اح��ة  ب��رجم��ي��ة  اأدوات 
ال�صحة  �صلطات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  االت�����ص��االت 
"اأنهما  ال�����ص��رك��ت��ان  واأو����ص���ح���ت  العامة". 
يف  مبا�صرة  التتبع  تقنية  ل��دم��ج  تخططان 
االأ�صهر  يف  اإ���س  اأو  واآي  اأن��دروي��د،  نظامي 
اإىل  امل�����ص��ت��خ��دم��ون  ي�صطر  ال  ح��ت��ى  امل��ق��ب��ل��ة 
اأجهزتهم".  على  اأخرى  تطبيقات  اأي  حتميل 
واأ�صارت ال�صركتان اإىل اأن "التقنية لن تتعقب 
موقع اأو هوية امل�صتخدمني، ولكن بدال من ذلك 
هواتف  تكون  عندما  فقط  البيانات  �صتلتقط 
مع  البع�س،  بع�صها  من  قريبة  امل�صتخدمني 
اقت�صار عملية فك ت�صفري البيانات على هاتف 

امل�صتخدم بدال من خوادم ال�صركتني".

ب��روك  تيم  ال��ربي��ط��اين  الكوميدي  املمثل  ت��ويف 
تايلور عن 79 عامًا بعد اإ�صابته بفريو�س كورونا 
)كوفيد 19(. ونقلت �صحيفة الغارديان عن وكيل 
تايلور"بحزن �صديد نعلن وفاة تيم يف وقت مبكر 
اليوم من جراء فريو�س كوفيد 19". واأ�صاف "قدم 
الراحل منذ عام 1960 جمموعة كبرية ومتنوعة 
واالإذاع���ة،  التلفزيون،  يف  الرائعة  االأع��م��ال  م��ن 
ذلك، وكلها  اإىل  وامل�صرح، واالأفالم، والكتب، وما 
باملرح".  الكبري  واالإح�����ص��ا���س  بالطاقة  مت��ي��زت 
وا���ص��ت��ه��ر ت��ي��م ب���روك ت��اي��ل��ور م��ن خ���الل الثالثي 
الكوميدي يف عقد ال�صبعينيات الذي �صمه ورفيقيه 
غرامي غاردن، وبيل اأودي يف برناجمهم املو�صوم 
The Goodies. ومن بني ال�صخ�صيات االأدبية 
الكوميدي  التي رحلت ب�صبب الفريو�س:  والفنية 
ماكنايل  تريين�س  امل�صرحي  والكاتب  الرج،  اإيدي 

واملو�صيقي اآدم �صلي�صنغر.

جورج كلوين وزوجته اأمل كلوين يتربعان ملكافحة كورونا

مع ا�ستمرار فر�س حظر التجّول يف عموم  العراق، منذ قرابة ال�سهر، ي�سغل العديد من 
املواطنني اأنف�سهم باأعمال منزلية خمتلفة، اأبرزها ظاهرة الزراعة املنزلّية يف حدائق 

املنازل الداخلّية، اأو تلك اخلارجّية املوجودة يف �سوارعهم. وال يلجاأ العراقيون، يف هذه 
الظروف، اإىل الزراعة فقط الأغرا�س الزينة والرتويح عن النف�س، بل باتت الزراعة، 
يف هذه االأيام، ظاهرة جتمع عدداً من ال�سباب يف حدائق م�سرتكة يف ال�سوارع، اأو حتّثهم 

على اإعادة ترتيب وتنظيف وزراعة حدائق منازلهم. 

قريبا.. هاتفك �سيطلق حتذيراً يف 
حال اقرتبت من م�سابي كورونا 
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