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مع الجريدة ملحق اليوم
جريدة �سيا�سية يومية

� 12صفحة مع الملحق ( )500دينار

العدد ( )4885ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االثنني (� )1آذار 2021

 113نائب ًا يقدمون طلب تخفي�ض قيمة
الدوالر وي�ستعدون ال�ست�ضافة محافظ
البنك المركزي

الحمالت الأمنية المتالحقة لم تمنع مهاجمة الفالحين والقرى البعيدة

خالفات �سيا�سية ت�سمح بزيادة ن�شاط داع�ش
�شرقي ديالى وال�سكان ي�ستغيثون

املرك ��زي بتخفي�ض قيم ��ة ال ��دوالر .واراد املوقعون
 بغداد /املدى
ان يت�ضم ��ن م�شروع قان ��ون املوازنة االحتادية لعام
وقع نح ��و  113نائبا على طل ��ب ال�ضافة فقرات على  ،2021تخفي� ��ض اجمايل االنف ��اق اىل  90تريليون
م�سودة قانون املوازنة ،منها الزام احلكومة والبنك دين ��ار ،والنفق ��ات الت�شغيلي ��ة تك ��ون  82تريلي ��ون
دينار ،واال�ستثماري ��ة  8تريليونات وكذلك تخفي�ض
�سعر ال�صرف اىل  1300دينار لكل دوالر.
ويق ��ول م ��ازن الفيل ��ي ،ع�ض ��و جلن ��ة االقت�ص ��اد
واال�ستثم ��ار النيابي ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان
"هن ��اك  113نائب ��ا وقعوا على طل ��ب لتعديل �سعر
�ص ��رف ال ��دوالر املق�ت�رح يف املوازن ��ة االحتادي ��ة
وقدم ��وه قبل عدة ايام �إىل اللجن ��ة املالية النيابية"،
معت�ب�را ان "هذا احلراك �ضمن االجراءات القانونية
والد�ستورية الطبيعية املكفولة ملجل�س النواب".
وي�ضي ��ف الفيل ��ي �أن "م�ب�ررات رفع �سع ��ر ال�صرف
ا�صبح ��ت غ�ي�ر منا�سب ��ة وغ�ي�ر واقعية بع ��د ارتفاع
�سع ��ر برميل النف ��ط يف اال�سواق العاملي ��ة" ،م�شددا
عل ��ى ان "�سعر الدوالر احلايل اث ��ر ب�شكل كبري على
املواطنني".
وي�ؤكد ع�ضو جلن ��ة االقت�صاد واال�ستثم ��ار النيابية
ان ��ه "بعد اتخ ��اذ اجراء رف ��ع قيمة ال ��دوالر ارتفعت
ال�سل ��ع اال�ستهالكي ��ة وت�أثرت قيم ��ة الرواتب مقارنة
بارتفاع اال�سعار ،وبالتايل ادى هذا �إىل زيادة ن�سبة
الفقر واملحرومية" ،معتربا ان "هذه االجراءات من
ا�سو�أ احللول االقت�صادية".
وكان البن ��ك املركزي العراقي قد �أعلن يف  19كانون
الأول املا�ضي ،رف ��ع �سعر ال�صرف �إىل  1450دينار ًا
لل ��دوالر الواحد ،بعد �أن كان ال�سع ��ر ال�سابق 1190
دين ��ار ًا لكل دوالر ،الأم ��ر الذي ت�سب ��ب بحالة �إرباك
�شديدة يف الأ�سواق املحلية.
التفا�صيل �ص2

 بغداد /متيم احل�سن
يف وق ��ت ال ت�س ��مح ب ��ه ال�سيا�س ��ة بانه ��اء خطر ما
تبقى من تنظيم داع�ش تعود القوات االمنية ل�ش ��ن
حملة ع�سكرية جديدة يف �شرقي دياىل هي الثالثة
يف غ�ضون �شهر ل�صد حتركات امل�سلحني.
ومن ��ذ اكرث من � 3سنوات متنع املواقف ال�سيا�سية
ايجاد اتفاق بني القوات االحتادية "والبي�شمركة"
ل�س ��د الفراغات يف املناطق التي تعرف بـ"املتنازع
عليها".
ويتح ��رك بقاي ��ا التنظي ��م يف ع ��دة كليوم�ت�رات
م ��ن املناط ��ق الفارغ ��ة ب�ي�ن الفريق�ي�ن (اجلي� ��ش
والبي�شمرك ��ة) فيم ��ا ي�ستع ��د عدد م ��ن ال�سكان يف
دي ��اىل للن ��زوح خوف ��ا م ��ن الهجم ��ات .و�شه ��دت
خانق�ي�ن� ،شرقي دياىل ،اكرث من  10حوادث امنية
يف �شه ��ر �شب ��اط فق ��ط ،ب�ي�ن هجم ��ات واعتقاالت
واغتياالت ملدنيني.
ومنذ مطلع  2021قرر ما تبقى من م�سلحي تنظيم
داع� ��ش معاقب ��ة ق ��رى يف �شرق ��ي دي ��اىل ،ب�سب ��ب
تع ��اون �سكانه ��ا م ��ع الق ��وات االمني ��ة ،وانخراط
ابنائها يف �سلك ال�شرطة واجلي�ش.
و�ش ��ن التنظيم  3هجمات يف منطقة واحدة خالل
ا�سب ��وع ت�سبب ��ت مبقت ��ل وا�صاب ��ة نح ��و  15ب�ي�ن
مدنيني وع�سكريني.
ويتواج ��د م�سلح ��و داع� ��ش يف دي ��اىل ب�ش ��كل
"جماعات �صغرية" ،فيما تواجه القوات االمنية
�صعوب ��ة يف احلف ��اظ على "�سري ��ة املعلومات" ما
يعر� ��ض بع�ض الع�سكري�ي�ن واملتعاونني معهم اىل
القت ��ل .و�أعلنت هيئة احل�ش ��د ال�شعبي ،نهار �أم�س
الأح ��د ،تطه�ي�ر  17كيلوم�ت�ر ًا م ��ن �شم ��ايل ق�ضاء
خانقني مبحافظة دياىل.
وتق ��ول م�ص ��ادر امني ��ة ان الهجم ��ات املتع ��ددة
"ت�سبب ��ت بهج ��رة ع�ش ��رات العوائ ��ل م ��ن ري ��ف
خانق�ي�ن ،فيم ��ا ت�ستع ��د عوائ ��ل اخ ��رى لاللتحاق
بهم".
 التفا�صيل �ص3

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

كونكريت بغداد يتزين بر�سومات للبابا( ..عد�سة حممود ر�ؤوف )

هليكوبرت تنقل البابا �إىل  4كنائ�س فـي املو�صل خربها داع�ش
 ترجمة /حامد احمد
يف مدين ��ة املو�ص ��ل ،هناك ارب ��ع كنائ�س
متث ��ل حقب ��ا تاريخي ��ة خمتلف ��ة حتت ��ل
م�ساح ��ة �صغ�ي�رة م ��ن امل ��كان وحماط ��ة
ببيوت ذات ارتفاع واطئ� ،ستكون �ضمن

فالح احلمراين يكتب:
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ت�أمالت يف زيارة البابا فران�سي�س
�إىل العراق� :أنتم جميع ًا �إخوة

جائحة كورونا تنهي
حياة �صباح عبد
الجليل

5

�سفيرا طهران و�أنقرة
يت�صارعان على �سنجار
وبغداد �صامتة!
 متابعة /املدى
ت�صاعدت وترية ال�صراع بني �إيران وتركيا على ار�ض عراقية من دون موقف
ر�سم ��ي تبدي ��ه احلكوم ��ة .وبرز ال�ص ��راع ب�شكل جل ��ي من خ�ل�ال ت�صريحات
�سفريي البلدين لدى بغداد .وزادت التوترات بعد ا�ستدعاء اخلارجية الرتكية
�سفري طهران لدى �أنقرة� ،أم�س الأحد ،على خلفية ت�صريحات �سفري �إيران لدى
بغداد ب�ش�أن التواجد الرتكي بالعراق ،يف خطوة هي الثانية خالل � 3أ�شهر ،ما
يعطي �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن اخلالف الرتكي الإيراين بات عميقا.
ويرجع التوتر الرتكي الإي ��راين يف العراق �إىل ق�ضاء �سنجار �شمايل البالد،
وال ��ذي ت�سعى �إيران لأن يك ��ون نقطة عبور الف�صائل املوالي ��ة لها بني العراق
و�سوري ��ا ،فيم ��ا تتدخ ��ل تركي ��ا ملالحق ��ة �أع�ض ��اء ح ��زب العم ��ال الكرد�ستاين
املتمركزي ��ن يف الق�ضاء ذات ��ه .كان �سفري �إيران لدى الع ��راق� ،إيرج م�سجدي،
قال يف مقابلة مع �شبكة "رووداو" االعالمية �إن "�إيران ال تقبل بوجود قوات
�أجنبي ��ة يف العراق ( )...ونحن نرف�ض التدخل الع�سكري ،ويجب �أن ال تكون
القواتُ الرتكية ب�أي �شكل من الأ�شكال م�صد َر تهدي ٍد للأرا�ضي العراقية وال �أن
تقو َم باحتاللها".
و�أ�ض ��اف ال�سفري الإيراين" :على الأت ��راك �أن ين�سحبوا �إىل خطوط حدودهم
الدولية وينت�شروا هناك و�أن يتوىل العراقيون ب�أنف�سهم �ضمان �أمن العراق".
لكن الرد الرتكي جاء عرب �سفريها لدى بغداد ،فاحت يلدز ،الذي قال يف تغريدة
�إن "�سف�ي�ر �إي ��ران هو �آخ ��ر �شخ�ص ميك ��ن �أن يعطي تركيا در�س ��ا يف احرتام
حدود العراق" ،وقامت با�ستدعاء ال�سفري الإيراين يف البالد.
 التفا�صيل �ص3

برنام ��ج جول ��ة الباب ��ا فران�سي� ��س يف 7
�آذار خ�ل�ال زيارته التاريخية اىل العراق،
يطل ��ق عليه ��ا ا�س ��م "�ساحة الكني�س ��ة" �أو
حو�ش البيعة.
يف غ�ضون ايام قليلة متبقية ،من املتوقع
ان يدخل البابا فران�سي�س التاريخ بكونه

الموارد تعلن نجاح الخطة
الزراعية ال�شتوية رغم
انح�سار الأمطار
 بغداد /املدى
�أعلنت وزارة املوارد املائية ،جناح خطة الإرواء يف عموم العراق ،نافية
وجود �أي م�شكلة يف توزيع احل�ص�ص املائية على املحافظات.
ووفق ��ا لبي ��ان �صادر ع ��ن الوزارة تلقت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه ،انها "تنفي
نفي ��ا قاطع ��ا ح ��دوث �أي م�شكلة يف توزيع ��ات احل�ص�ص املائي ��ة يف كافة
املحافظ ��ات" .الوزارة �أ�ضافت يف بيانه ��ا� ،أن "اخلطة الزراعية ال�شتوية
ت�س�ي�ر بان�سيابية عالي ��ة ون�سبة االرواء جت ��اوزت  %100على الرغم من
انح�سار االمطار".
ومتكن ��ت ال ��وزارة م ��ن "�إي�ص ��ال املي ��اه لأبع ��د نقط ��ة يف ذنائ ��ب الأنهر
واجل ��داول يف عم ��وم املحافظ ��ات" ح�س ��ب البي ��ان ،معلن ًا "جن ��اح خطة
الإرواء وبالت ��ايل جناح اخلطة الزراعية للمو�سم ال�شتوي احلايل �أ�سوة
بنجاح خطة املو�سم ال�صيفي ال�سابق".
ويواج ��ه العراق خط ��ر جفاف نهري ��ه التاريخيني دجلة والف ��رات ،بينما
تقوم جارتاه �إيران وتركيا ببناء �سدود جديدة.
وبح�س ��ب �إح�صاءات احلكومة ،ي�ستهلك �س ��كان العراق البالغ عددهم 41
مليون ن�سمة الآن  71مليار مرت مكعب من املياه.
ويف � 2035سي�ص ��ل ع ��دد ال�س ��كان اىل �أكرث من خم�س�ي�ن مليون ًا فيما من
املتوقع �أن تنخف�ض املياه ال�سطحية اىل  51مليار مرت مكعب �سنوي ًا بعد
�إكمال كل امل�شاريع خارج احلدود.

�أول باب ��ا فاتي ��كان يزور الع ��راق .جولته
يف البل ��د الت ��ي �ست�ستم ��ر م ��ن � 8 -5آذار
�ست�أخذه من تفق ��د �أماكن وردت ا�سما�ؤها
يف الكت ��اب املقد�س يع ��ود تاريخها لآالف
م ��ن ال�سن�ي�ن م�ض ��ت واىل كنائ� ��س حيث
عان ��ى فيه ��ا م�سيحي ��ون كاثولي ��ك وابناء

طوائ ��ف اخرى منذ �سن ��وات قليلة م�ضت
من هجمات وانته ��اكات ارهابية مروعة.
ومن املتوقع ان يقط ��ع البابا م�سافة 900
ميل متنقال بني مواقع خمتلفة يف جنوبي
العراق و�شماليه وو�سطه.
 التفا�صيل �ص2
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"دي روتردام"..
العمارة
والمعمار

هدوء حذر في النا�صرية بعد نزول الجي�ش ومهلة قدمها المتظاهرون
 ذي قار /ح�سني العامل املتظاهرين" .وط��ال��ب املحتجون
يف ذي ق ��ار ،ال���س�ب��ت ،بان�سحاب
�أفاد م�صدر �أمني� ،أم�س الأحد ،ببدء ق� ��وات ال���ش�غ��ب وان � ��زال اجلي�ش
انت�شار ق��وات اجلي�ش وال�شرطة العراقي منعا لوقوع �أي �صدامات
يف �شوارع ذي قار ب��د ًال من قوات بني املتظاهرين والقوات الأمنية.
مكافحة ال�شغب.
وعلى اثر ذلك ان�سحب املتظاهرون
وق��ال امل�صدر �إن "االنت�شار جاء م ��ن ج �� �س��ر ال �ن �� �ص��ر اىل � �س��اح��ة
بتوجيه مبا�شر م��ن املحافظ عبد احلبوبي .كذلك امهل املتظاهرون،
الغني الأ��س��دي ،ا�ستجابة ملطالب احلكومتني املركزية واملحلية مهلة

� 72ساعة الع�لان نتائج التحقيق
بجرائم قمع املتظاهرين وتنفيذ
مطالبهم املت�ضمنة تكليف حمافظ
م ��دين لإدارة امل�ح��اف�ظ��ة ب ��دال عن
اال�سدي.
وت�لا اح��د املتظاهرين بيانا ام��ام
مبنى ديوان حمافظة ذي قار طرح
فيه  10مطالب ت�ضمنت :
 -1الك�شف عن اجلهة التي ا�صدرت

يدخ ��ل فريق ري ��ال مدريد الثال ��ث بر�صيد
 52نقط ��ة اختب ��ارا �صعب ��ا عل ��ى ملع ��ب
الفري ��دو دي �ستيفانو يف العا�صمة مدريد
ب ��دون جمه ��ور �أم ��ام �ضيفه الل ��دود فريق
ري ��ال �سو�سييداد اخلام�س �صاحب النقاط
 41يف ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة م�س ��اء
الي ��وم االثنني يف خت ��ام اجلولة اخلام�سة
والع�شري ��ن م ��ن دوري الدرج ��ة االوىل
اال�سباين لكرة القدم.

االوامر بقتل املتظاهرين.
 -2التحقيق وحما�سبة ال�ضباط
والأف ��راد الذين �أطلقوا النار على
املتظاهرين.
3ـ �إقالة قائد �شرطة ذي قار فوراً.
4ـ تكليف حم��اف��ظ م��دين م�ستقل
ومهني ونزيه من �أبناء املحافظة
مبوافقة �شباب �ساحة احلبوبي.
 التفا�صيل �ص3

اليوم ..اجتماع للنظر يف متديد حظر التجوال �أو �إلغائه

ك�س��بة غا�ض��بون من تعطل �أرزاقهم :حظر التج��وال لي�س ح ًال

 بغداد /ح�سني حامت
بع ��د اك�ث�ر م ��ن  10اي ��ام ق�ضاه ��ا الك�سب ��ة بني
احلظ ��ر ال�شامل واجلزئ ��ي ب ��د�أوا ي�شكون من
انقط ��اع ارزاقهم .ودعوا اىل ايجاد البدائل من
دون الت�أثري على معي�شتهم.
باملقاب ��ل م ��ن املق ��رر ان يعق ��د اجتم ��اع الي ��وم
االثن�ي�ن ملناق�شة م ��ا اذا ميدد احلظ ��ر �أو يلغى،
بح�س ��ب ع�ض ��و جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة يف

الربمل ��ان النائب عبد عون العبادي الذي حتدث ولغاي ��ة ال�ساعة اخلام�سة فج ��را ولغاية يوم 8
لـ(املدى) .وي�أمل الك�سبة رفع احلظر والت�شديد �آذار .2021
على االجراءات الوقائية.
ويق ��ول �سائ ��ق مركب ��ة االج ��رة ك ��رار عل ��ي،
وكان ��ت اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالمة قد لـ(امل ��دى) �إن "حظ ��ر التج ��وال فر� ��ض علين ��ا
اعلنت يف �شباط املا�ضي ،فر�ض حظر التجوال كعقاب وانه ا�سو�أ من كورونا نف�سها".
ال�شام ��ل �أيام اجلمعة وال�سب ��ت والأحد من كل وي�ضي ��ف علي" :ال اعرف م ��ا الغاية من فر�ض
�أ�سبوع اعتبارا من يوم � 18شباط  ،2021فيما حظر �شامل لثالثة ايام وبعدها يرفع لبقية ايام
يكون احلظ ��ر جزئيا يف ايام االثنني والثالثاء اال�سبوع وي�سمح باختالط النا�س".
واالربعاء واخلمي�س من ال�ساعة الثامنة م�ساء
 التفا�صيل �ص2

اختب��ار �ص��عب لكتيب��ة زي��دان �أم��ام ري��ال �سو�س��ييداد ف��ي الليغ��ا
بغداد /املدى

خالد ال�سلطاين يكتب:

ومي ��ر الفرن�سي زي ��ن الدين زي ��دان ب�أزمة
حقيقي ��ة تتمث ��ل يف ا�صاب ��ة ثماني ��ة م ��ن
جنوم ��ه اال�سا�سي�ي�ن منذ بداي ��ة اال�سبوع
املا�ضي يتقدمه ��م القائد �سريجيو رامو�س
واملهاج ��م كرمي بنزمي ��ة و�صان ��ع االلعاب
ايدي ��ن ه ��ازارد الذي ��ن �سيكون ��ون م ��ن
اب ��رز الغائب�ي�ن ع ��ن مواجه ��ة فري ��ق ريال
�سو�سيي ��داد مما ي�صعب من مهمة ا�ستعادة
املرك ��ز الثاين الذي فقده م�س ��اء �أول �أم�س
ال�سب ��ت ل�صال ��ح فري ��ق بر�شلون ��ة ال ��ذي
ميل ��ك يف جعبته  53نقطة اث ��ر تغلبه على

فري ��ق ا�شبيلي ��ة بهدفني مقاب ��ل ال�شيء يف
افتتاح اجلولة حمال توقيع الهداف عثمان
دميبلي والقائد ليونيل مي�سي.
وخا� ��ض ريال مدري ��د  24مباراة متكن من
الف ��وز يف  16وتع ��ادل يف  4وتعر�ض اىل
الهزمي ��ة يف  4و�سج ��ل العب ��وه  42هدف ��ا
مقابل  19هدفا دخلت �شباكه واحرز جنمه
االول الفرن�س ��ي ك ��رمي بنزمي ��ة  12هدف ��ا
ليحتل املركز اخلام� ��س يف قائمة الهدافني
بع ��د ليوني ��ل مي�س ��ي ولوي� ��س �سواري ��ز
وجرياد مورينو ويو�سف الن�صريي.

سياسة
االقت�صاد النيابية:
بقاء �سعر ال�صرف
الحالي غير مبرر
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" 113نائب ًا يقدمون طلب تخفي�ض قيمة الدوالر
وي�ستعدون ال�ست�ضافة حمافظ البنك املركزي

 بغداد/المدى

وقع نحو  113نائبا على طلب
ال�ضافة فقرات على م�سودة
قانون الموازنة ،منها الزام
الحكومة والبنك المركزي
بتخفي�ض قيمة الدوالر.
واراد الموقعون ان يت�ضمن
م�شروع قانون الموازنة
االتحادية لعام ،2021
تخفي�ض اجمالي االنفاق الى
 90تريليون دينار ،والنفقات
الت�شغيلية تكون  82تريليون
دينار ،واال�ستثمارية 8
تريليونات وكذلك تخفي�ض
�سعر ال�صرف الى  1300دينار
لكل دوالر.
جل�سة �سابقة ملجل�س النواب .ار�شيف
ويق ��ول م ��ازن الفيل ��ي ،ع�ض ��و لجن ��ة
االقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار النيابي ��ة ف ��ي
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان "هن ��اك 113
نائب ��ا وقعوا عل ��ى طلب لتعدي ��ل �سعر
�ص ��رف الدوالر المقترح ف ��ي الموازنة

االتحادي ��ة وقدموه قبل ع ��دة ايام �إلى
اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة" ،معتب ��را
ان "ه ��ذا الح ��راك �ضم ��ن االج ��راءات
القانوني ��ة والد�ستوري ��ة الطبيعي ��ة
المكفولة لمجل�س النواب".

وي�ضيف الفيلي �أن "مبررات رفع �سعر
ال�ص ��رف ا�صبحت غي ��ر منا�سبة وغير
واقعي ��ة بعد ارتفاع �سعر برميل النفط
في اال�سواق العالمية" ،م�شددا على ان
"�سعر الدوالر الحالي اثر ب�شكل كبير

اليوم ..اجتماع للنظر في تمديد حظر التجوال �أو �إلغائه

ك�سبة غا�ضبون من تعطل �أرزاقهم:
حظر التجوال لي�س ح ًال

على المواطنين".
وي�ؤك ��د ع�ض ��و لجن ��ة االقت�ص ��اد
واال�ستثم ��ار النيابية ان ��ه "بعد اتخاذ
اج ��راء رف ��ع قيم ��ة ال ��دوالر ارتفع ��ت
ال�سل ��ع اال�ستهالكي ��ة وت�أث ��رت قيم ��ة

الروات ��ب مقارن ��ة بارتف ��اع اال�سع ��ار،
وبالتال ��ي ادى ه ��ذا �إل ��ى زي ��ادة ن�سبة
الفق ��ر والمحرومي ��ة" ،معتب ��را ان
"هذه االج ��راءات من ا�س ��و�أ الحلول
االقت�صادية".

وكان البن ��ك المرك ��زي العراق ��ي ق ��د
�أعل ��ن ف ��ي  19كان ��ون الأول الما�ضي،
رفع �سع ��ر ال�صرف �إل ��ى  1450دينار ًا
لل ��دوالر الواح ��د ،بع ��د �أن كان ال�سعر
ال�سابق  1190دينار ًا لكل دوالر ،الأمر
الذي ت�سب ��ب بحالة �إرب ��اك �شديدة في
الأ�سواق المحلية.
وعزت الحكوم ��ة ذلك الإجراء ،حينها،
�إل ��ى محاوالتها تطبيق بن ��ود "الورقة
البي�ض ��اء" للإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي،
وتحفي ��ز ال�صناع ��ة والزراع ��ة
المحليتي ��ن ،ف�ض ًال عن تج ��اوز الأزمة
االقت�صادي ��ة الت ��ي تمر بها الب�ل�اد� ،إال
�أن مراقبي ��ن وخب ��راء ف ��ي االقت�ص ��اد
�أرجع ��وا تلك الإج ��راءات �إلى محاولة
الحكوم ��ة تقلي ��ل العجز ف ��ي الموازنة
العام ��ة ،للتمك ��ن م ��ن �س ��داد �أج ��ور
الموظفي ��ن بعد تخفي� ��ض قيمة العملة
المحلية.
وكان ع�ض ��و مفو�ضية حقوق االن�سان
عل ��ي البياتي ،قد ق ��ال ،قبل يومين ،ان
 13مليون من ابناء البلد يعانون الفقر
ويح�صل ��ون على م ��ا يع ��ادل دوالرين
يوميا.
وطال ��ب النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة وا�سط
اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة باج ��راء
"تعديالت على �سعر �صرف الدوالر في
الموازن ��ة اللزام الحكوم ��ة بتخفي�ضه
في اال�سواق كما كان عليه في ال�سابق
بع ��د ارتفاع ا�سعار النف ��ط وتجاوزها
ال�ستين دوالرا للبرميل الواحد".
م ��ن جانبه ،اعتبر النائ ��ب عبد ال�سالم
المالك ��ي وه ��و ع�ض ��و �آخ ��ر ف ��ي لجنة

االقت�ص ��اد واال�سثم ��ار النيابي ��ة ان
"خطوة رفع �سعر �صرف الدوالر من
م�س�ؤوليات البنك المركزي".
لكن ��ه قال ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان
"هناك اجماع ��ا داخل مجل�س النواب
عل ��ى تخفي�ض �سعر �ص ��رف الدوالر"،
م�ؤك ��دا ان ال�سع ��ر الحال ��ي اث ��ر عل ��ى
"ال�سوق والمواطن".
ويلف ��ت المالك ��ي �إل ��ى �أن "البرلم ��ان
منق�س ��م بي ��ن م ��ن يطال ��ب بتخفي� ��ض
�سع ��ر ال�صرف وارجاعه لم ��ا كان عليه
�سابقا وبي ��ن من يتما�شى م ��ع �سيا�سة
الحكوم ��ة النقدي ��ة باعتب ��اره يحق ��ق
الرب ��ح او الم ��وارد المالي ��ة الكبي ��رة
(� 25إل ��ى  30مليار دين ��ار) التي تعود
لخزينة الدولة".
وردت اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة،
اال�سبوع الما�ضي ،على طلبات �أع�ضاء
مجل� ��س الن ��واب ب�ش� ��أن تغيي ��ر �سع ��ر
ال ��دوالر بقان ��ون الموازن ��ة .و�أك ��دت
�أن ال�سع ��ر ثابت وف ��ق المحدد من قبل
الحكومة.
وبي ��ن النائب �أن "من ي�ض ��ع ال�سيا�سة
النقدي ��ة والمعن ��ي به ��ا ه ��و البن ��ك
المرك ��زي ،ولذل ��ك هن ��اك مطالب ��ة
ال�ست�ضاف ��ة محاف ��ظ البن ��ك المرك ��زي
في مجل� ��س النواب الي�ض ��اح تفا�صيل
تداعيات رفع �سعر الدوالر ومردوداتها
عل ��ى الواقع االقت�ص ��ادي" ،متوقعا ان
"تكون اال�ست�ضافة اال�سبوع المقبل".
وي�ؤك ��د ان "ا�سع ��ار ال�ص ��رف �ستبقى
عل ��ى حاله ��ا وو�ضعه ��ا الحال ��ي دون
اجراء تغيير في الوقت الراهن".

هليكوبرت تنقل البابا �إىل  4كنائ�س يف املو�صل خربها داع�ش
يف مدين��ة املو�ص��ل ،هناك اربع كنائ�س متث��ل حقبا تاريخية خمتلفة حتتل م�ساح��ة �صغرية من املكان
وحماطة ببيوت ذات ارتفاع واطئ� ،ستكون �ضمن برنامج جولة البابا فران�سي�س يف � 7آذار خالل زيارته
التاريخي��ة اىل الع��راق ،يطل��ق عليها ا�س��م "�ساحة الكني�س��ة" �أو حو���ش البيعة  .يف غ�ض��ون ايام قليلة
متبقية ،من املتوقع ان يدخل البابا فران�سي�س التاريخ بكونه �أول بابا فاتيكان يزور العراق.
 ترجمة /حامد احمد

عمال يف �ساحة الطريان رغم احلظر ..عد�سة حممود ر�ؤوف
لمعالج ��ة تزايد ح ��االت اال�صاب ��ة بالوب ��اء" ،م�شيرا الى
انه "حت ��ى في فترة الحظر لم يكن االلت ��زام بذلك ال�شكل
المقبول الذي تريده وزارة ال�صحة".
ب ��دوره يقول علي جبار وهو عام ��ل تو�صيل على دراجة
ناري ��ة ،ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) � ،إن "ذروة عمل ��ي ف ��ي
الم�س ��اء ،والحظ ��ر ال ��ذي فر� ��ض �أثر عل ��ى م ��كان العمل
والعم ��ال الذين معي ب�صورة كبيرة ال اعتقد ان الحكومة
ت�شع ��ر به ��ا" .ويرى �أن ��ه "م ��ن المفتر�ض ان توف ��ر مُنح
لأ�صح ��اب الدخل المح ��دود ،والذين ي�ؤث ��ر عليهم توقف
العم ��ل" .وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة والبيئ ��ة ق ��د �سجلت،
�أم�س االحد ،انخفا�ض ًا باعداد ا�صابات فايرو�س كورونا
بالن�سب ��ة للأيام التي �سبقته ��ا .وذكرت الوزارة في بيان
تلق ��ت (المدى) ن�سخة منه� ،إن "الكوادر ال�صحية �سجلت
� 3248إ�صاب ��ة جدي ��دة بفايرو� ��س كورون ��ا ف ��ي عم ��وم
المحافظ ��ات ،فيم ��ا تماث ��ل  2933م�صاب� � ًا �إل ��ى ال�شفاء،
وقابل ذلك وفاة  23م�صاب ًا خالل المدة المذكورة".
وار�سل ��ت ال�صين� ،صباح ال�سب ��ت ،اول جرعة من اللقاح
الم�ضاد لكورونا هدية الى العراق.
وق ��ال ال�سفير ال�صيني لدى الع ��راق ت�شانغ تاو في مقال
وزع عل ��ى و�سائ ��ل االعالم" :ال ي�سع ��ى الجانب ال�صيني
وراء �أي ه ��دف جيو�سيا�س ��ي ،وال يخط ��ط لك�س ��ب �أي
م�صلح ��ة اقت�صادية ،وال يفر�ض �أي �شرط �سيا�سي .نحن
نحر�ص على بذل جهود م�شتركة مع الجانب العراقي في
تقوي ��ة التعاون في مجاالت اللقاحات والأعمال الوقائية
با�ستمرار ،بما يبني الح�صن الح�صين للتعاون ال�صيني
العراق ��ي ب�ش� ��أن مكافحة الوب ��اء ،ويدف ��ع ب�إقامة مجتمع
م�شت ��رك تتوف ��ر فيه ال�صح ��ة للجميع ،ويح ��رز انت�صارا
نهائيا للمعركة العالمية �ضد الوباء".

 بغداد /ح�سين حاتم
بعد اكثر من  10ايام ق�ضاها الك�سبة بين الحظر ال�شامل
والجزئي بد�أوا ي�شكون من انقطاع ارزاقهم .ودعوا الى
ايجاد البدائل م ��ن دون الت�أثير على معي�شتهم .بالمقابل
من المق ��رر ان يعقد اجتم ��اع اليوم االثني ��ن لمناق�شة ما
اذا يم ��دد الحظ ��ر �أو يلغى ،بح�سب ع�ض ��و لجنة ال�صحة
والبيئ ��ة ف ��ي البرلم ��ان النائب عب ��د عون العب ��ادي الذي
تحدث لـ(المدى) .وي�أمل الك�سب ��ة رفع الحظر والت�شديد
عل ��ى االجراءات الوقائية .وكان ��ت اللجنة العليا لل�صحة
وال�سالم ��ة قد اعلن ��ت في �شب ��اط الما�ض ��ي ،فر�ض حظر
التج ��ول ال�شام ��ل �أي ��ام الجمعة وال�سب ��ت والأحد من كل
�أ�سب ��وع اعتبارا من ي ��وم � 18شب ��اط  ،2021فيما يكون
الحظ ��ر جزئي ��ا ف ��ي اي ��ام االثني ��ن والثالث ��اء واالربعاء
والخمي� ��س م ��ن ال�ساع ��ة الثامنة م�س ��اء ولغاي ��ة ال�ساعة
الخام�س ��ة فجرا ولغاية يوم � 8آذار  .2021ويقول �سائق
مركب ��ة االجرة كرار علي ،لـ(الم ��دى) �إن "حظر التجوال
فر�ض علينا كعقاب وانه ا�سو�أ من كورونا نف�سها".
وي�ضيف علي" :ال اعرف ما الغاية من فر�ض حظر �شامل
لثالث ��ة ايام وبعدها يرف ��ع لبقية اي ��ام اال�سبوع وي�سمح
باختالط النا�س".
وي�شي ��ر عل ��ي ال ��ى �أن "العمل في اي ��ام الحظ ��ر الجزئي
�صع ��ب ج ��دا� ،إذ يخ ��رج النا� ��س دفع ��ة واح ��دة لإكم ��ال
التزاماتهم الم�ؤجلة مما ي�ؤدي الى اختناق ال�شوارع".
وي�ستر�سل �سائق التك�سي �أن "الوقت محدد و�ضيق كون
الحظ ��ر يبد�أ م ��ن الثامنة م�س ��اء� ،إذ ال ا�ستطيع حتى اخذ
ا�ستراحة والعودة للعمل في الم�ساء".
وي ��رى �سائ ��ق مركب ��ة االج ��رة �أن "الحظ ��ر لي� ��س ح�ل�ا

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

جولت ��ه يف البلد التي �ست�ستمر من � 8 -5آذار
�ست�أخ ��ذه م ��ن تفق ��د �أماك ��ن وردت ا�سما�ؤه ��ا
يف الكت ��اب املقد� ��س يع ��ود تاريخه ��ا لآالف
م ��ن ال�سن�ي�ن م�ضت واىل كنائ� ��س حيث عانى
فيه ��ا م�سيحي ��ون كاثولي ��ك وابن ��اء طوائ ��ف
اخ ��رى منذ �سنوات قليل ��ة م�ضت من هجمات
وانته ��اكات ارهابي ��ة مروع ��ة .وم ��ن املتوقع
ان يقط ��ع البابا م�سافة  900مي ��ل متنقال بني
مواق ��ع خمتلفة يف جنوبي الع ��راق و�شماليه
وو�سطه.
يف الوقت احلايل فان جميع الكنائ�س االربع
هذه التي متثل عمق جت ��ذر وازدهار الطائفة
امل�سيحي ��ة يف تاري ��خ البل ��د ،ام ��ا تعر�ض ��ت
للتدم�ي�ر او لل�ض ��رر بع ��د �سيط ��رة تنظي ��م
داع� ��ش على املو�صل للفرتة املمتدة من 2014
اىل  .2017حي ��ث ا�ستخ ��دم التنظي ��م جمي ��ع
ابني ��ة ه ��ذه الكنائ�س ام ��ا كمق ��رات ادارية له
او ا�ستخدامه ��ا كمعتق�ل�ات وقاع ��ات حماك ��م
�شرعية.ال�ضرب ��ات اجلوي ��ة للتحال ��ف اثن ��اء
احلمل ��ة الع�سكرية للق ��وات العراقية لتحرير
املدين ��ة قد احلقت اي�ضا بع� ��ض اال�ضرار بها.
اجلدران التي ما ت ��زال �شاخ�صة تعلوها �آثار
اطالقات الر�صا�ص و�شظايا القنابل .
مطران الكني�سة الكلداني ��ة للمو�صل ومنطقة
عق ��رة الق� ��س جنيب ميخائيل ،يق ��ول عن هذا
املوقع الذي يطل ��ق عليه ا�سم �ساحة الكني�سة
"ميك ��ن و�ص ��ف ه ��ذه البقعة عل ��ى انها بيت
مقد� ��س �سه ��ل نين ��وى" ،م�ش�ي�را اىل ان "هذا
املوق ��ع �سيك ��ون �ضم ��ن برنامج جول ��ة البابا
فران�سي�س يف � 7آذار خالل زيارته التاريخية
للعراق" .
ويذك ��ر ان الباب ��ا فرن�سي� ��س م ��ن املق ��رر ان
ي�ص ��ل اىل اربيل عا�صمة اقلي ��م كرد�ستان يف
� 7آذار �ضم ��ن برنام ��ج جولت ��ه يف الع ��راق،
وبع ��د ان يلتقي يف مط ��ار اربي ��ل بال�سلطات
الديني ��ة واحلكومية يف كرد�ست ��ان �سي�ستقل
بطائ ��رة هليكوبرت اىل املو�ص ��ل حيث املدينة
القدمية والتي ت�ض ��م جممع كنائ�س وجوامع
تعر�ض ��ت للتفجري والهدم ،حيث �سيقيم البابا
ال�ص�ل�اة من اج ��ل �ضحايا احل ��رب يف حو�ش
البيع ��ة �أو "�ساح ��ة الكني�س ��ة" قب ��ل ان ينتقل
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اىل كني�س ��ة الطاه ��رة الك�ب�رى يف بل ��دة قرة
قو� ��ش يف �سه ��ل نين ��وى حيث �سيتل ��و �صالة
ال�س�ل�ام املالئك ��ي وبعده ��ا يع ��ود اىل اربي ��ل
اىل املعه ��د البطريرك ��ي الكل ��داين وم ��ن ث ��م
لالحتف ��ال م�س ��اء بالقدا� ��س االله ��ي يف ملعب
فران�سو حريري القريب م ��ن املطار بح�ضور
اك�ث�ر م ��ن � 10آالف �شخ�ص  .م ��ن جانبه قال
الكاردينال لوي�س �ساكو يف مقابلة مع جمل�س
كنائ� ��س ال�شرق االو�سط ان زي ��ارة البابا اىل
ب�ل�اد الرافدين وم ��كان والدة النب ��ي ابراهيم
حتم ��ل رج ��اء كب�ي�را ل�ش ��رق مثق ��ل باالحزان
وم�شب ��ع بال�صراعات واحل ��روب ،م�شريا اىل
انها �ستكون زي ��ارة ا�ستثنائي ��ة لي�س لل�شعب
العراق ��ي فق ��ط بل ل ��كل �شعوب املنطق ��ة التي
كانت وما زالت تعاين من نزاعات و�صراعات
وحتديات كبرية على كل اال�صعدة .حيث ذكر
ب ��ان البابا فران�سي�س قال م ��ا ن�صه" :اريد ان
اكون حا�ضرا م ��ع املعذبني وارفع معنوياتهم
".
وقال الكاردين ��ال �ساكو �إن الباب ��ا فران�سي�س
�سي ��زور اماك ��ن م�سيحي ��ة ت�أمل ��ت وعان ��ت من

مدير التحرير
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التهج�ي�ر كاملو�ص ��ل التي مات ��زال حتى اليوم
مدين ��ة منكوب ��ة �شبيه ��ة بهريو�شيم ��ا ،حي ��ث
�سيزور الباب ��ا هناك اربع كنائ�س قد تعر�ضت
للتفجري والعديد من امل�ساجد واجلوامع .
وا�ض ��اف �ساك ��و بان ��ه ال يعتق ��د ان هن ��اك �أي
تخوف على �أمن البابا ،خ�صو�صا ان اجلميع
يعمل على ت�أم�ي�ن �سالمته ،وان هناك ترحيب
كب�ي�ر ب ��ه عل ��ى خمتل ��ف ال�صعد وه ��و م�صمم
عل ��ى املج ��يء  .وع ��ن االج ��راءات الوقائي ��ة
اخلا�ص ��ة املرافق ��ة لزيارة الباب ��ا يف مواجهة
خط ��ر جائحة كورونا ،ق ��ال الكاردينال �ساكو
بانه مت ن�شر تعليم ��ات خا�صة للقدادي�س اوال
ووزعن ��ا الكرا�س ��ي تبعا لالرقام م ��ع احلفاظ
على معايري التباعد االجتماعي باال�ضافة اىل
االلت ��زام بالكمامات والتعقيم ،م�شريا اىل انه
مت و�ضع حواجز خ�شبية حتمي البابا بحيث
ال ميك ��ن لأح ��د م ��ن دف ��ع احلاج ��ز واالقرتاب
من ��ه الن النا� ��س عاطفي�ي�ن ،و�سيت ��م اتخ ��اذ
نف�س االجراءات الوقائي ��ة يف باحة الكني�سة
و�ستكون هناك حمطات للتعقيم.
و�ضم ��ن ه ��ذه االج ��راءات الوقائي ��ة ذك ��ر

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

الفتات بابا الفاتيكان يف قرة قو�ش
م�س� ��ؤوالن يف احلكوم ��ة العراقي ��ة لوكال ��ة
ا�سو�شييتدبر�س بان منظمي الزيارة تعهدوا
بفر� ��ض ارت ��داء اقنع ��ة الوج ��ه الكمامات مع
مراع ��اة جان ��ب التباع ��د االجتماع ��ي وتقليل
التجمعات باال�ضافة اىل امكانية زيادة مواقع
الفح� ��ص  .وق ��ال احد امل�س�ؤول�ي�ن ،طالبا عدم
ذكر ا�سمه ،ان بروتوكوالت الرعاية ال�صحية
تعت�ب�ر حيوية جدا وبالإمكان ال�سيطرة عليها
وتطبيقها  .من جانبه قال الطبيب مايكل هيد،
من مركز جامعة �ساوثامبتون الطبي لل�صحة
العاملي ��ة يف حدي ��ث لال�سو�شييتدبر� ��س بانه
يج ��ب اتخاذ اجراءات الوقاية ب�صرامة خالل
زي ��ارة البابا للع ��راق والتي تتخلله ��ا ارتداء
الكمامة وغ�سل اليدين مع التباعد االجتماعي
واحلفاظ على تهوية جيدة يف االماكن املغلقة
 .وقال الطبيب هي ��د "ن�أمل ان نرى اجراءات
فعال ��ة للحيلول ��ة دون نقل ع ��دوى الفايرو�س
خالل زيارة البابا لبغداد ".
عن مواقع� :سوي�س انفو،
ا�سو�شييتدبر�س ،يورو�آ�سيا
ريفيو
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احلمالت الأمنية املتالحقة
مل متنع مهاجمة الفالحني
والقرى البعيدة

خالفات �سيا�سية ت�سمح بزيادة ن�شاط داع�ش
�شرقي دياىل وال�سكان ي�ستغيثون

ف��ي وقت ال ت�سمح به ال�سيا�س��ة بانهاء خطر ما تبقى من تنظيم داع�ش تعود القوات االمنية ل�شن حملة ع�سكرية جديدة في �شرقي ديالى
ه��ي الثالثة في غ�ضون �شهر ل�ص��د تحركات الم�سلحين .ومنذ اكثر من � 3سنوات تمنع المواقف ال�سيا�سية ايجاد اتفاق بين القوات االتحادية
"والبي�شمركة" ل�سد الفراغات في المناطق التي تعرف بـ"المتنازع عليها".
بغداد /تميم الح�سن
ويتح ��رك بقاي ��ا التنظي ��م ف ��ي ع ��دة
كليومت ��رات من المناط ��ق الفارغة بين
الفريقين
(الجي� ��ش والبي�شمرك ��ة) فيم ��ا ي�ستعد
ع ��دد م ��ن ال�س ��كان ف ��ي ديال ��ى للنزوح
خوفا من الهجمات.
و�شه ��دت خانقي ��ن� ،شرق ��ي ديال ��ى،
اكث ��ر م ��ن  10ح ��وادث امنية ف ��ي �شهر
�شباط فق ��ط ،بين هجم ��ات واعتقاالت
واغتياالت لمدنيين.
ومن ��ذ مطل ��ع  2021ق ��رر م ��ا تبقى من
م�سلحي تنظيم داع�ش معاقبة قرى في
�شرقي ديالى ،ب�سبب تعاون �سكانها مع
القوات االمني ��ة ،وانخراط ابنائها في
�سلك ال�شرطة والجي�ش.
و�ش ��ن التنظي ��م  3هجمات ف ��ي منطقة
واح ��دة خ�ل�ال ا�سبوع ت�سبب ��ت بمقتل
وا�صاب ��ة نح ��و  15بي ��ن مدنيي ��ن
وع�سكريين.
ويتواج ��د م�سلح ��و داع� ��ش ف ��ي ديالى
ب�شكل "جماعات �صغيرة" ،فيما تواجه
الق ��وات االمني ��ة �صعوبة ف ��ي الحفاظ
عل ��ى "�سري ��ة المعلومات" م ��ا يعر�ض
بع� ��ض الع�سكريين والمتعاونين معهم
الى القتل.
غياب التفاهمات
ويقول النائب �آزاد �شفي ،ممثل خانقين
في البرلم ��ان لـ(الم ��دى) ان "اال�ستقرار
ف ��ي ديالى ه ��و لم�صلح ��ة الب�ل�اد كلها"،
معتب ��را ان العملي ��ات الع�سكري ��ة غي ��ر
مفيدة لوحدها بدون تفاهمات �سيا�سية.
و�أعلن ��ت هيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،نهار
�أم� ��س الأح ��د ،تطهي ��ر  17كيلومتر ًا من
�شمالي ق�ضاء خانقين بمحافظة ديالى.
وقال ��ت الهيئة في بيان �إن "قوات اللواء
 28في الح�شد ال�شعبي ،طهرت  17كيلوا
مت ��ر ًا و�أمّنت قرية الدكات �شمالي ق�ضاء
خانقين في محافظة ديالى" ،م�شيرة الى
�أن "قوات الح�ش ��د توا�صل تقدمها وفق
الخطط الأمني ��ة لتحقيق كامل الأهداف
المر�سومة للعملية االمني التي انطلقت
�شمال �شرقي ديالى".
وكانت قيادة عملي ��ات ديالى قد با�شرت

قوة ع�سكرية قرب حمرين  ..ار�شيف
�صب ��اح ام� ��س ،بتنفي ��ذ عملي ��ة امني ��ة
م�شتركة ،للق�ضاء على بقيا "داع�ش" في
ق�ضاء خانقين .
وقال ��ت خلي ��ة الإعالم الأمن ��ي في بيان،
ان "القوات الأمنية ت�ستمر في عملياتها
التعر�ضي ��ة لمط ��اردة بقاي ��ا داع� ��ش
االرهاب ��يُ ،
حيث با�ش ��رت قيادة عمليات
ديال ��ى بتنفي ��ذ عملي ��ة امني ��ة م�شترك ��ة
م ��ن خ�ل�ال الفرق ��ة الخام�س ��ة بالجي�ش
العراق ��ي ومحور ديالى للح�شد ال�شعبي
بت�شكيالت ��ه ،وب�إ�سن ��اد الق ��وة الجوي ��ة
وطيران الجي�ش".
وا�ش ��ار البي ��ان ال ��ى ان العملي ��ة الت ��ي
�ست�ستم ��ر ع ��دة ايام ،ت�سته ��دف الق�ضاء
على العنا�صر الإرهابية في مناطق زور

اال�صالح في ق�ضاء خانقين".
وتع ��د العملي ��ة االخيرة ه ��ي الثالثة في
�شهر �شباط ،حيث كانت القوات االمنية
ق ��د �شن ��ت عملي ��ة ع�سكري ��ة مح ��دودة
مطلع ال�شه ��ر الما�ضي عقب هجوم �شنه
التنظي ��م عل ��ى قطعات للح�ش ��د ال�شعبي
بـ" "360درجة بح�س ��ب و�صف م�صادر
هناك.
كما نفذ الح�ش ��د والقوات االمنية عملية
اخرى ي ��وم � 10شباط ،بعد العثور على
ع ��دة كليوغرامات من م ��ادة "�سي فور"
الم�ستخدم ��ة بالتفجيرات ف ��ي خانقين،
وا�صاب ��ة طبي ��ب بعملية اغتي ��ال فا�شلة
اي�ضا.

هجرة العوائل
وتق ��ول م�ص ��ادر امني ��ة ان الهجم ��ات
المتع ��ددة "ت�سبب ��ت بهج ��رة ع�شرات
العوائ ��ل م ��ن ري ��ف خانقي ��ن ،فيم ��ا
ت�ستعد عوائل اخرى لاللتحاق بهم".
وكان ��ت الق ��وات االمنية ق ��د قتلت في
� 20شب ��اط ،انتح ��اري قب ��ل ان يفج ��ر
نف�سه على نقطة ع�سكرية في خانقين،
واعتقل ��ت اثني ��ن �آخري ��ن ف ��ي عملي ��ة
تم�شيط.
وقبله ��ا بـيومي ��ن كان التنظيم قد �شن
هجوما على نقطة للح�شد في خانقين،
وت�سبب بقتل  3م ��ن عنا�صرها ،وكان
ق ��د هاجم "داع�ش" موقعا ع�سكريا في
المدينة قبلها بيوم واحد.

وت�ضي ��ف الم�ص ��ادر ف ��ي داخ ��ل
خانقي ��ن لـ(الم ��دى) ان "عملي ��ات
اط�ل�اق الر�صا� ��ص عل ��ى الفالحي ��ن،
والتعر�ض ��ات على القرى ف ��ي الم�ساء
تتكرر ب�شكل يومي".
ومع بداي ��ة العام الجدي ��د كان تنظيم
داع� ��ش ق ��د ا�ستم ��ر بمهاجم ��ة القوات
االمني ��ة وا�صدقائهم م ��ن المتعاونين
م ��ع الحكوم ��ة ،با�ستخ ��دام �أ�سل ��وب
د�شن ��ه ف ��ي ال�شهري ��ن الأخيري ��ن م ��ن
.2020
وك�شفت (المدى) في ال�شهر الما�ضي،
ع ��ن ا�ستغ�ل�ال م ��ا تبقى م ��ن التنظيم،
"�س ��وء توزي ��ع الق ��وات الأمينة" في
المناط ��ق المحررة ،و"ح ��االت ف�ساد"

�سمح ��ت بـ"ت�سريح" ع ��دد من معتقلي
داع�ش.
كم ��ا ك�ش ��ف م�س�ؤول ��ون ،ع ��ن وج ��ود
تالع ��ب ف ��ي �سج�ل�ات بع� ��ض القوات
االمنية في مناطق �شرقي ديالى ،تربك
�ضبط االمن في تلك المناطق.
بالمقاب ��ل تق ��ول القي ��ادة الع�سكري ��ة
ف ��ي العراق ،بع ��د اكثر م ��ن � 3سنوات
على التحري ��ر ،ان الق�ضاء على "فلول
داع�ش" ا�صبحت "مهمة �سهلة".
بين االتحادية
والبي�شمركة
وتق ��ع ه ��ذه الهجم ��ات ف ��ي المناط ��ق
المتن ��ازع عليه ��ا بي ��ن الحكوم ��ة

رئي�س ال�سلطة الت�شريعية اكتفى بتغريدة على تويتر فقط

�سفريا طهران و�أنقرة يت�صارعان على �سنجار وبغداد �صامتة!
 متابعة /المدى
ت�صاع ��دت وتي ��رة ال�ص ��راع بي ��ن �إي ��ران
وتركيا عل ��ى ار�ض عراقية من دون موقف
ر�سم ��ي تبدي ��ه الحكوم ��ة .وب ��رز ال�صراع
ب�شكل جلي من خ�ل�ال ت�صريحات �سفيري
البلدين لدى بغداد.
وزادت التوت ��رات بعد ا�ستدعاء الخارجية
التركي ��ة �سفي ��ر طه ��ران لدى �أنق ��رة� ،أم�س
الأح ��د ،عل ��ى خلفي ��ة ت�صريح ��ات �سفي ��ر
�إيران لدى بغ ��داد ب�ش� ��أن التواجد التركي
بالع ��راق ،ف ��ي خطوة ه ��ي الثانية خالل 3
�أ�شه ��ر ،ما يعطي �إ�ش ��ارة وا�ضح ��ة �إلى �أن
الخالف التركي الإيراني بات عميقا.
ويرج ��ع التوت ��ر الترك ��ي الإيران ��ي ف ��ي
الع ��راق �إلى ق�ضاء �سنج ��ار �شمالي البالد،
وال ��ذي ت�سع ��ى �إي ��ران لأن يك ��ون نقط ��ة
عب ��ور الف�صائ ��ل الموالية لها بي ��ن العراق
و�سوري ��ا ،فيم ��ا تتدخ ��ل تركي ��ا لمالحق ��ة
�أع�ض ��اء ح ��زب العم ��ال الكرد�ستان ��ي
المتمركزين في الق�ضاء ذاته.
كان �سفي ��ر �إي ��ران ل ��دى الع ��راق� ،إي ��رج
م�سج ��دي ،ق ��ال ف ��ي مقابل ��ة م ��ع �شبك ��ة
"رووداو" االعالمي ��ة �إن "�إي ��ران ال تقبل
بوج ��ود ق ��وات �أجنبية ف ��ي الع ��راق ()...
ونحن نرف�ض التدخ ��ل الع�سكري ،ويجب
�أن ال تك ��ون القواتُ التركي ��ة ب�أي �شكل من
الأ�شكال م�صد َر تهدي� � ٍد للأرا�ضي العراقية
وال �أن تقو َم باحتاللها".
و�أ�ض ��اف ال�سفير الإيران ��ي" :على الأتراك
�أن ين�سحبوا �إلى خطوط حدودهم الدولية
وينت�ش ��روا هن ��اك و�أن يتول ��ى العراقيون
ب�أنف�سهم �ضمان �أمن العراق".
لك ��ن ال ��رد التركي ج ��اء عب ��ر �سفيرها لدى
بغ ��داد ،فاتح يل ��دز ،الذي قال ف ��ي تغريدة
�إن "�سفي ��ر �إي ��ران هو �آخ ��ر �شخ�ص يمكن
�أن يعط ��ي تركي ��ا در�سا في احت ��رام حدود
الع ��راق" ،وقام ��ت با�ستدع ��اء ال�سفي ��ر
الإيراني في البالد.

في المقابل ،طالب رئي� ��س مجل�س النواب
محم ��د الحلبو�سي ،باحت ��رام �سيادة بالده
وع ��دم التدخ ��ل ف ��ي �ش�ؤونه ��ا ،ف ��ي �إ�شارة
وا�ضح ��ة �إل ��ى الترا�ش ��ق الإعالم ��ي بي ��ن
ال�سفيرين الإيراني والتركي لدى بغداد.
وكت ��ب الحلبو�سي عل ��ى (تويتر)" :ممثلو
البعث ��ات الدبلوما�سية في العراق واجبهم
تمثي ��ل بلدانه ��م وتعزي ��ز التع ��اون بي ��ن
البلدي ��ن ،فعلى بع�ض ممثل ��ي تلك البعثات
�أن يع ��ي جيدا واجباته ،وال يتدخل فيما ال
يعني ��ه ،ويحترم �سيادة العراق لكي يُعامل
بالمث ��ل" .وق ��ال ع�ض ��و لجن ��ة العالق ��ات
الخارجي ��ة بمجل� ��س الن ��واب ،رام ��ي
ال�سكين ��ي� ،إن "الترا�ش ��ق الكالم ��ي بي ��ن
�سفي ��ري طهران و�أنق ��رة يمث ��ل ا�ستخفافا
بال�سي ��ادة العراقية� ،إن ما ح ��دث ناتج عن
ع ��دم حف ��ظ كل �سفي ��ر لواجبات ��ه ومهام ��ه
كممثل دبلوما�سي لبالده في العراق".

و�أ�ض ��اف ال�سكيني ف ��ي ت�صريحات لموقع
(الح ��رة) �أن ه ��ذا يع ��د "ا�ستهت ��ارا وع ��دم
حف ��ظ للبروتوك ��ول الدبلوما�س ��ي ،م ��ا
يجع ��ل الع ��راق منطلق ��ا لت�صريح ��ات غير
م�س�ؤولة" ،مطالبا حكومة بالده با�ستدعاء
ال�سفيرين فورا.
ب ��دوره ،ذه ��ب المحل ��ل ال�سيا�س ��ي غان ��م
العاب ��د ،في االتج ��اه ذات ��ه ،وطالب وزارة
الخارجي ��ة با�ستدعاء ال�سفيرين و"توجيه
ر�سائ ��ل �شدي ��دة اللهج ��ة لهم ��ا ب�ض ��رورة
احترام ال�سيادة العراقية".
وقال النائب ال�سكيني وهو ع�ضو بتحالف
"�سائرون" �إن ما حدث "غير �صحي ،وعلى
وزارة الخارجي ��ة �أن تق ��وم بدوره ��ا ،و�أال
يك ��ون موقفها جبانا �أم ��ام تركيا و�إيران"،
م�شي ��را �إل ��ى �ض ��رورة مطالب ��ة وزارة
الخارجي ��ة البلدي ��ن بتغيي ��ر ال�سفيري ��ن
اللذي ��ن "خرق ��ا المواثي ��ق الدبلوما�سي ��ة

وخرجا ع ��ن مهام �إدارة �سفارة بلديهما في
العراق".
وتاب ��ع" :ال يمك ��ن ل�سفي ��ر دولة ف ��ي دولة
�أخ ��رى الت�صري ��ح �ض ��د دول ��ة ثالث ��ة،
فالأع ��راف الدبلوما�سي ��ة تحت ��م �أن تك ��ون
مث ��ل هذه الت�صريحات �ص ��ادرة عن وزارة
الخارجي ��ة ف ��ي كل بل ��د" ،مطالب ��ا البلدين
�أن يف�ض ��ا �صراعهم ��ا بعيدا ع ��ن الأرا�ضي
العراقي ��ة .من جانب ��ه ،قال العاب ��د �إن هذه
"الت�صريحات مرفو�ضة جملة وتف�صيال"،
م�شي ��را �إلى �أنها "ت�صرف ال يمثل الأعراف
الدبلوما�سية".
و�أردف" :ت�صرف وقح من قبل الطرفين"،
لكن ��ه قل ��ل م ��ن م ��دى ت�أثي ��ر ماح ��دث على
الواق ��ع �أو تكون الت�صريح ��ات معبرة عن
فقدان العراق ل�سيادته على الأر�ض.
وبينم ��ا يق ��ول النائ ��ب ال�سكين ��ي �إن هذه
الت�صريح ��ات ربم ��ا تمثل "فج ��را جديدا"

قوة من احل�شد يف �سنجار ..ار�شيف

للأزم ��ة بي ��ن تركيا و�إي ��ران� ،أ�ش ��ار العابد
�إل ��ى �أن حدي ��ث ال�سفيرين يمث ��ل انعكا�سا
لل�ص ��راع الموج ��ود عل ��ى الأر� ��ض ف ��ي
�سنجار ،باعتبار �أن "�إيران تحت�ضن حزب
العمال الكرد�ستاني المتواجد في الق�ضاء،
ومقاتلوه يح�صل ��ون على رواتب كالح�شد
ال�شعب ��ي تمام ��ا ،ف ��ي المقاب ��ل يتعر� ��ض
�أع�ضاء حزب العمال الكرد�ستاني لمالحقة
ع�سكرية من قبل تركيا".
وف ��ي  9ت�شري ��ن الأول الما�ض ��ي ،وقع ��ت
الحكوم ��ة العراقية اتفاقا مع حكومة �إقليم
كرد�ست ��ان لح ��ل الم�ش ��كالت القائم ��ة ف ��ي
ق�ضاء �سنجار.
وبع ��د �سن ��وات م ��ن الخ�ل�اف ال ��ذي ح ��ال
دون عودة ع�ش ��رات �آالف النازحين الذين
�شرده ��م تنظي ��م داع�ش عن ��د �سيطرته على
المنطق ��ة ع ��ام � ،2014ستتول ��ى ق ��وات
الأمن االتحادية بالتن�سيق مع قوات �إقليم
كرد�ست ��ان ،مهم ��ة حف ��ظ الأم ��ن و�إخ ��راج
الجماع ��ات الم�سلحة غي ��ر القانونية ،وفقا
لالتفاق الذي حظي بترحيب دولي وا�سع.
ومنت�ص ��ف �شه ��ر �شباط الما�ض ��ي ،خاطب
الرئي� ��س الترك ��ي رج ��ب طي ��ب �إردوغ ��ان
�أن�ص ��ار حزب ��ه الحاكم ،قائ�ل�ا" :ال (جبال)
قنديل وال �سنجار وال �سوريا .من الآن ،لم
يع ��د هناك مكان �آمن له� ��ؤالء الإرهابيين"،
ف ��ي �إ�ش ��ارة �إل ��ى مناط ��ق ف ��ي �شمال ��ي
الع ��راق توجد فيه ��ا قواعد لح ��زب العمال
الكرد�ستاني (البي كا كا).
وج ��اءت ت�صريحات �إردوغ ��ان بعد يومين
م ��ن تهديد حركة النجباء بمهاجمة القوات
الع�سكرية التركية في �شمالي العراق.
كذلك ،ه ��ددت "ع�صائب �أه ��ل الحق" ب�أنها
عل ��ى ا�ستع ��داد "للت�ص ��دي لأي �سل ��وك
عدواني" من جانب تركيا.
وقب ��ل �أي ��ام� ،أعل ��ن وزي ��ر الخارجي ��ة
الإيراني ،محمد جواد ظريف ،رف�ض بالده
لوجود تركيا في العراق و�سوريا ،وا�صفا
�سيا�سات �أنقرة بـ"الخاطئة".

االتحادي ��ة واقلي ��م كرد�ست ��ان ،حي ��ث
ابع ��دت "البي�شمرك ��ة" من هن ��اك قبل
اكثر من � 3سنوات.
ويقول �آزاد �شفي النائب عن خانقين:
"التن�سيق بين االتحادية والبي�شمركة
�سيقل�ص تل ��ك الهجمات لكن الخالفات
ال�سيا�سية تمنع الو�صول الى اتفاق".
وكان ��ت وزارة البي�شمرك ��ة ،قد ك�شفت
ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ،ع ��ن اتف ��اق م ��ع
الحكومة االتحادية على ت�شكيل قوات
م�شترك ��ة لمعالج ��ة الفراغ ��ات الأمنية
ف ��ي الخط ��وط الفا�صل ��ة ،لك ��ن تنفي ��ذ
االمر لم يحن بعد.
وق ��ال االمين العام لوزارة البي�شمركة
جب ��ار ي ��اور اال�سب ��وع الما�ض ��ي ،في
ت�صري ��ح للوكال ��ة الر�سمي ��ة� ،إنه "من
خ�ل�ال التفاهم ��ات الم�شترك ��ة ج ��رى
االتف ��اق عل ��ى معالج ��ة الخط ��وط
الفا�صل ��ة بي ��ن ق ��وات البي�شمرك ��ة
والجي� ��ش العراقي من خ�ل�ال ت�شكيل
ق ��وة م�شتركة بي ��ن الطرفي ��ن وجعلها
خطوط ��ا م�شترك ��ة ل�س ��د الفراغ ��ات
االمنية الموجودة بين الخطين".
وا�ض ��اف ي ��اور �أن "ه ��ذا االتف ��اق ل ��م
ينف ��ذ لغاية االن" ،و�أن م ��ا تم افتتاحه
م ��ن مراك ��ز م�شترك ��ة "هم ��ا المركزان
الرئي�س ��ان فق ��ط ف ��ي بغ ��داد واربي ��ل
بع ��دد �ضب ��اط اقل م ��ن المتف ��ق عليه،
فيما لم تفتح المراكز الأربعة المتبقية
لغاية االن".
وقب ��ل �ساع ��ات م ��ن ت�صري ��ح ي ��اور،
�أعلن المتحدث با�س ��م قيادة العمليات
الم�شترك ��ة ،تح�سي ��ن الخفاجي ،قرب
عق ��د اجتماع ��ات مكثف ��ة م ��ع قي ��ادة
البي�شمرك ��ة للتقلي ��ل م ��ن الفراغ ��ات
الأمنية على الأر�ض بين الجانبين.
وق ��ال الخفاج ��ي �إن اجتماع ��ات م ��لء
الفراغات الأمنية في المناطق الواقعة
بي ��ن الجانبين وخا�صة ف ��ي المناطق
المتنازع عليه ��ا ت�سعى للدفع بقطعات
الجي� ��ش والبي�شمرك ��ة للق�ض ��اء عل ��ى
الإرهاب فيها.
ووف ��ق م�ص ��ادر امنية ان الف ��راغ بين
الطرفي ��ن في ديالى ي�ص ��ل الى م�سافة
عر�ضه ��ا  5ك ��م ،وقد يمت ��د لطول نحو
 100كم.

هدوء حذر يف النا�صرية بعد
نزول اجلي�ش ومهلة قدمها
املتظاهرون
 ذي قار /ح�سين العامل
�أف ��اد م�صدر �أمني� ،أم�س الأحد ،ببدء انت�شار ق ��وات الجي�ش وال�شرطة في
�شوارع ذي قار بد ًال من قوات مكافحة ال�شغب.
وق ��ال الم�صدر �إن "االنت�شار جاء بتوجي ��ه مبا�شر من المحافظ عبد الغني
الأ�سدي ،ا�ستجابة لمطالب المتظاهرين".
وطال ��ب المحتجون في ذي قار ،ال�سبت ،بان�سح ��اب قوات ال�شغب وانزال
الجي� ��ش العراق ��ي منعا لوق ��وع �أي �صدام ��ات بين المتظاهري ��ن والقوات
الأمني ��ة .وعلى اثر ذلك ان�سح ��ب المتظاهرون من ج�سر الن�صر الى �ساحة
الحبوبي.
كذل ��ك امه ��ل المتظاه ��رون ،الحكومتي ��ن المركزي ��ة والمحلي ��ة مهل ��ة 72
�ساع ��ة العالن نتائج التحقي ��ق بجرائم قمع المتظاهري ��ن وتنفيذ مطالبهم
المت�ضمنة تكليف محافظ مدني لإدارة المحافظة بدال عن اال�سدي.
وت�ل�ا احد المتظاهري ��ن بيانا امام مبنى ديوان محافظ ��ة ذي قار طرح فيه
 10مطالب ت�ضمنت:
 -1الك�شف عن الجهة التي ا�صدرت االوامر بقتل المتظاهرين.
2ـ� �ـ التحقي ��ق ومحا�سب ��ة ال�ضب ��اط والأف ��راد الذي ��ن �أطلق ��وا الن ��ار عل ��ى
المتظاهرين.
3ـ �إقالة قائد �شرطة ذي قار فور ًا.
4ـ تكليف محافظ مدني م�ستقل ومهني ونزيه من �أبناء المحافظة بموافقة
�شباب �ساحة الحبوبي.
5ـ التحقيق مع المحافظ المقال ناظم الوائلي .
 -6فتح تحقيق بملفات الف�ساد و�إهدار المال العام في ذي قار.
 7ــ الإ�سراع ب�إنجاز الم�شاريع المتلكئة في ذي قار.
� .8إقالة المدراء والفا�سدين والمتحزبين في دوائر الدولة.
9ـ� �ـ ال�ضغ ��ط عل ��ى هيئ ��ة النزاه ��ة والق�ض ��اء بالك�شف ع ��ن ملف ��ات الف�ساد
الموجودة في رفوف هيئة النزاهة.
_10ـ �إلغاء التهم الكيدية واالعتقاالت التع�سفية.
بدوره ��م ،اكد نا�شطون ف ��ي تظاهرات النا�صرية موا�صل ��ة التظاهر لحين
تحقي ��ق كام ��ل مطالبهم وقال اح ��د النا�شطي ��ن لـ(الم ��دى) ان "التظاهرات
متوا�صل ��ة" ،م�ش ��ددا عل ��ى �ض ��رورة تن�صيب محاف ��ظ مدني كف ��وء ونزيه
ويتمت ��ع بق ��درات ت�سه ��م باحت ��واء االزم ��ات وادارة المحافظ ��ة وتلبي ��ة
متطلباتها من الخدمات وفر�ص العمل".
وا�ش ��ار النا�شط المدني الذي ف�ضل عدم ذكر ا�سمه الى ان "هناك رغبة عند
قط ��اع وا�سع م ��ن المتظاهرين حول تر�شيح ال�شي ��خ ح�سين الخيون �شيخ
عام ع�شائر عبودة لمن�صب المحافظ ف�ضال عن تر�شيح عدد من االكاديميين
المعروفين بنظافة اليد والمقدرة على ادارة المحافظة".

محليات
بغداد
خارج
منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� إحباط  3محاوالت البتزاز
ن�ساء

�أعلن ��ت وزارة الداخلية� ،أم�س ،احباط ثالث حماوالت
ابتزاز الكرتوين لن�ساء يف حمافظات نينوى والأنبار
وكركوك.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان �إن «ال�ش ��رطة املجتمعي ��ة
التابع ��ة لدائرة العالق ��ات والإعالم ب ��وزارة الداخلية
بعمليات منف�ص ��لة �أحبطت  ٣ح ��االت ابتزاز الكرتوين
يف حمافظات نينوى والأنبار وكركوك».
وب ّين ��ت املجتمعي ��ة �أن «العملي ��ات جاءت عل ��ى خلفية
ورود منا�ش ��دات من ن�س ��اء عرب خطها ال�ساخن ()497
�أدعني فيها تعر�ضهن لالبتزاز من قبل �أ�شخا�ص ،حيث
قاموا بتهديدهن بن�شر �صورهن على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي مقابل مبالغ مالية �أو اخل�ض ��وع لرغباتهم
الدنيئ ��ة ،ويف الأثناء ا�س ��تطاعت ال�ش ��رطة املجتمعية
م ��ن مواجه ��ة املبتزي ��ن بالأدل ��ة الت ��ي تثب ��ت تورطهم
بجرميته ��م ،واتخ ��ذت بحقه ��م الإجراءات الأ�ص ��ولية
الالزمة ،بعد �أن قامت بحذف حمتوى االبتزاز وت�أمني
ح�سابات الن�ساء».

 مي�سان :اعتقال � 36شخ�ص ًا

�ألقت �ش ��رطة حمافظة مي�س ��ان� ،أم�س ،القب�ض على 36

متهم ًا بجرائم خمتلفة ،من بينهم متهمون ،بالإرهاب.
وذكر بيان ملديرية �ش ��رطة مي�س ��ان� ،أن ��ه «�ألقت مديرية
�ش ��رطة حمافظة مي�س ��ان واملن�ش� ��آت القب� ��ض على 36
متهم� � ًا مطلوب� � ًا بق�ض ��ايا جنائي ��ة خمتلف ��ة م ��ن بينهم
مطلوبون بالإرهاب خالل الأيام القليلة املا�ضية».
و�أ�ض ��اف البيان« ،وقال ��ت مديرية ال�ش ��رطة� ،إن مفارز
ق�س ��م �ش ��رطة حط�ي�ن ،متكن ��ت من �إلق ��اء القب� ��ض على
 36متهم� � ًا مطلوبني وفق ق�ض ��ايا جنائي ��ة خمتلفة من
بينهم متهمون وفق قانون مكافحة الإرهاب الرتكابهم
جرمي ��ة �إط�ل�اق الن ��ار عل ��ى دور املواطنني م ��ا يُعرف
بالدكة الع�شائرية ،واالخرون مت اعتقالهم وفق جرائم
القت ��ل العم ��د والإي ��ذاء وال�ش ��روع بالقت ��ل بالإ�ض ��افة
�إىل متهم�ي�ن وفق م ��واد قانونية خمتلفة �ض ��من قاطع
امل�س�ؤولية».
وتاب ��ع البيان� ،أن «املتهمني مت ��ت �إحالتهم �إىل اجلهات
التحقيقية املخت�ص ��ة ال�س ��تكمال الإجراءات القانونية
بحقهم».

 تطهير م�ساحات وقرى �شمال
خانقين

�أعلن ��ت مديرية �إعالم احل�ش ��د ال�ش ��عبي� ،أم� ��س الأحد،
تطه�ي�ر قرى يف ق�ض ��اء خانقني وفتح طرق ني�س ��مية ،
خالل العملية الأمنية امل�ش�ت�ركة التي انطلقت �ص ��باح ًا
يف حمافظة دياىل.
وذكرت املديرية يف بيان� ،أن «قوات اللواء  28للح�شد
ال�ش ��عبي طهّرت  17كلم و�أمّنت قريتي الدكات والكبية
الكبرية �شمال خانقني يف دياىل».
و�أ�ش ��ار البيان اىل �أن « هند�سة اللواء  28فتحت طرق ًا
ني�س ��مية بديلة لتقدم القطعات الع�سكرية نحو اهدافها
املر�س ��ومة �ش ��مال خانق�ي�ن يف دي ��اىل ،مبين� � ًا �أن «هذه
اخلط ��وة تكتيك ًا �أمنية القتحام مناطق �ش ��مال �ش ��رقي
دياىل بعد زرع عنا�صر داع�ش عبوات نا�سفة «.

 النجف تطيح بتاجر مخدرات
«خطير»

�أف ��اد م�ص ��در �أمني مبحافظ ��ة النجف اال�ش ��رف� ،أم�س
الأحد ،بالإطاحة بتاجر خطري للمخدرات يف املحافظة
بعملية �أمنية نوعية.
وذك ��ر امل�ص ��در �أن «�ض ��ابط ًا برتب ��ة (رائ ��د) يف ق�س ��م
املخدرات �أ�ص ��يب بطلق ناري يف منطقة ال�صدر بعدما
فت ��ح �أحد جت ��ار املخ ��درات مبنطقة حي امليالد و�س ��ط
املحافظ ��ة النار عليهم �أثناء حماولة اعتقاله» ،الفت ًا �إىل
�أن «اجل ��اين الذ بالف ��رار بعد عملية ا�ش ��تباك دامت 20
دقيقة».
و�أ�ضاف� ،أن «اال�ستخبارات �أطاحت ب�أحد �أخطر جتار
وج ��د
املخ ��درات يف املحافظ ��ة بعملي ��ة نوعي ��ة حي ��ث ِ
بحوزت ��ه  4كيلوغ ��رام من مادة الكر�س ��تال وربع كيلو
م ��ن م ��ادة الرتياق» ،م�ش�ي�ر ًا اىل «�إحالت ��ه اىل اجلهات
املخت�صة التخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
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ن�شطاء في ذي قار يعدون زيارة البابا منطلق ًا
لعهد جديد من التعاي�ش ال�سلمي
 ذي قار  /ح�سني العامل

�أعرب �أتباع ديانة ال�صابئة
المندائيين ومنظمات
مجتمعية في ذي قار يوم
�أم�س ،عن تفا�ؤلهم بزيارة
بابا الفاتيكان للعراق ومدينة
�أور الأثرية في النا�صرية،
عادين الزيارة التاريخية
للبابا منطلق ًا لعهد جديد
من التعاي�ش ال�سلمي ور�سالة
محبة لجميع المكونات
العراقية.

وقال رئي�س جمل�س �ش�ؤون طائفة ال�صابئة
املندائي�ي�ن يف ذي قار الدكتور �س ��امر نعيم
للم ��دى �إن « زي ��ارة بابا الفاتي ��كان للعراق
هي ر�س ��الة اىل العامل مفاده ��ا �أن التعاي�ش
ال�س ��لمي هو �أ�س ��ا�س احلي ��اة و�أن على كل
مذهب وكل دين �أن يتقبل ويتعاي�ش مبحبة
مع كل من يج ��اوره ويعي�ش معه على هذه
الأر� ��ض ك ��ون الإخ ��اء ه ��و مب ��د�أ احلي ��اة
ال�سليمة « ،و�أ�ضاف «ونحن كطائفة �صابئة
مندائيني نرحب بهذه الزيارة لأنها ر�س ��الة
�سالم وحمبة تدعو اىل الألفة وتلفت �أنظار
العامل اىل العراق واىل ومدينة النا�ص ��رية
الت ��ي تعترب مه ��د الديانات ملا له ��ا من �إرث
تاريخ ��ي ومكان ��ة ديني ��ة متمثل ��ة بالبي ��ت
الأول للنبي �إبراهيم اخلليل».
و�أو�ض ��ح نعي ��م �أن « �أبناء طائفة ال�ص ��ابئة
املندائيني حتيي كل من يدعو اىل التعاي�ش
ال�س ��لمي وين�ش ��ر روح الت�أخي ال�س�ل�ام «،
معرب� � ًا «ع ��ن �أمل ��ه بان تك ��ون تل ��ك الزيارة
بداي ��ة النهاي ��ة ملرحلة ال�ص ��راع والتخندق

الطائفي واملذهبي وال�سيا�سي».
وعن �أهمية زيارة بابا الفاتيكان ملدينة �أور
الأثري ��ة يف النا�ص ��رية ق ��ال رئي�س جمل�س
�ش�ؤون طائفة ال�صابئة املندائيني �إن «مدينة
النا�ص ��رية ه ��ي مدين ��ة التعاي�ش ال�س ��لمي
وال�س�ل�ام منذ الع�صور الأوىل كونها كانت
مركز جلميع الديانات والقوميات املختلفة
يف ذلك الوقت» ،و�أردف �أن « هذه املدينة ال
تزال ت�ض ��م بيت النبي�إابراهيم اخلليل ابو
الأنبي ��اء التوحيدي�ي�ن وهي منب ��ع الت�أخي
والوئ ��ام فق ��د كان ��ت اىل عهد قريب ت�ض ��م
�أتب ��اع الديان ��ات الإ�س�ل�امية وامل�س ��يحية
واليهودي ��ة وال�ص ��ابئية املتعاي�ش ��ة فيم ��ا
بينه ��ا ومل ت�ش ��هد طيل ��ة تاريخه ��ا حروب� � ًا
طائفية �أو مذهبية».
وب ��دوره ق ��ال مدير مكتب االحت ��اد الدويل

لإع�ل�ام الأقلي ��ات وحق ��وق الإن�س ��ان يف
ذي ق ��ار الدكت ��ور عل ��ي زغ�ي�ر للم ��دى �إن «
زي ��ارة البابا فرن�س ��ي�س للعراق من �ش� ��أنها
�أن ت�س ��اعد يف تعزي ��ز دور العراق اقليميا
ودولي� � ًا و�أن ت�س ��هم يف تقوي ��ة –-ومتتني
روابط الن�سيج االجتماعي العراقي وتفتح
�أفاق ًا جديدة يف مبادئ التعاي�ش املجتمعي
والت�س ��امح ونب ��ذ اخلالف ��ات والنزاع ��ات
وحتقيق الوحدة الوطنية ورف�ض التمييز
عل ��ى �أ�س ��ا�س عرقي �أو طائف ��ي �أو فقهي �أو
�سيا�س ��ي» ،و�أ�ض ��اف �أن « ه ��ذه الزيارة من
�ش� ��أنها �أن تبع ��ث الأمل يف نفو� ��س �إخوتنا
امل�س ��يحيني ليتم�س ��كوا �أكرث ب�أر�ض �آبائهم
و�أجداده ��م وه ��ذا م ��ا ي�س ��اعد الع ��راق يف
املحافظ ��ة عل ��ى مكونات ��ه الأ�سا�س ��ية التي
هاجر الكثري منها اىل بلدان ال�ش ��تات خالل

الأعوام الأخرية».
و�أع ��رب زغ�ي�ر عن �أمل ��ه بان «ت ��دمي زيارة
الباب ��ا التعاي� ��ش والت�آخ ��ي ب�ي�ن املكونات
العراقي ��ة على �أر�ض الأج ��داد و�أن حتد من
هجرته ��ا « ،م�ش ��دد ًا «على �ض ��رورة اعتماد
مب ��د�أ املواطن ��ة يف احلق ��وق والواجب ��ات
ليكون ج�س ��ر ًا للتفاهم والتق ��ارب والإخاء
ب�ي�ن املكونات والأطياف العراقية املتنوعة
واتب ��اع الديانات يف الع ��راق ويحقق مبد�أ
العدالة وامل�ساواة».
م ��ن جانبها ،قالت النا�ش ��طة املدنية �ش ��ذى
القي�س ��ي للمدى �أنه « ن�أم ��ل �أن تفتح زيارة
باب ��ا الفاتيكان للع ��راق �أب ��واب مدينة �أور
الأثرية على العامل» ،و�أو�ضحت �أن « مدينة
�أور ميك ��ن �أن تكون مرك ��ز ًا عاملي ًا للديانات
كونه ��ا املدينة التي �ص ��نعت احلرف الأول

�أ�سلحة و�أعتدة وغلق مطاعم مخالفة
ح�صيلة عمليات �أمنية في بغداد
 بغداد  /املدى

�ألق ��ت قيادة عملي ��ات بغداد القب� ��ض على عدد
من املتهمني و�ض ��بطت �أ�س ��لحة غري مرخ�صة
واعت ��دة ،فيما �أ�ش ��ارت �إىل �أنه ��ا �أغلقت عدد ًا
من املطاع ��م املخالف ��ة لقوانني اللجن ��ة العليا
لل�صحة وال�سالمة الوطنية.
وقالت العمليات يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
من ��ه� ،إن «فرق ��ة امل�ش ��اة ال�ساد�س ��ة ،وا�ص ��لت
تنفيذه ��ا للعمليات اال�س ��تباقية به ��دف ت�أمني
حماي ��ة قاطع م�س� ��ؤوليتها ،حي ��ث تـــــم �إجراء
عملي ��ات البح ��ث والتفتي� ��ش فـــــ ��ي مناط ��ق
�ش ��مايل وغرب ��ي بغداد� ،أ�س ��فرت عــن �ض ��بط
�أ�س ��لحة غ�ي�ر مرخ�ص ��ة واعتق ��ال عــ ��دد مــــن
املتهمني وفـــــــق مواد قانونية خمتلفة».
و�أ�ضاف البيان« ،ت�ستمر فرقة امل�شاة احلادية
ع�ش ��رة بت�أمني احلماية لـ 64مركز ًا انتخابي ًا،

وتنفي ��ذ واجب ��ات البح ��ث والتفتي�ش �ض ��من
قاطع امل�س�ؤولية ،نتج عنها� :إلقاء القب�ض على
عدد م ��ن املتهمني وفق م ��واد قانونية خمتلفة
بينهم متهمون باملخدرات».
وتاب ��ع« ،ونف ��ذ الل ��واء  27عملي ��ات بحث� � ًا
وتفتي�ش� � ًا �ض ��من قاط ��ع م�س� ��ؤولية الل ��واء،
ومتك ��ن م ��ن اعتق ��ال ع ��دد م ��ن املطلوب�ي�ن
للق�ض ��اء العراق ��ي ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن اال�س ��تمرار
بن�ص ��ب كامريات املراقبة يف الطرق الرئي�سة
والفرعية».
ولف ��ت البي ��ان� ،إىل �أن ��ه «كم ��ا متكن ��ت الفرقة
الأوىل �ش ��رطة احتادي ��ة م ��ن �إلق ��اء القب� ��ض
عل ��ى  17متهم� � ًا وفق م ��واد قانوني ��ة خمتلفة
�ض ��من قاطع م�س�ؤولية الفرقة ،بينهم متهمون
باالجت ��ار وتعاط ��ي امل ��واد املخدرة ،و�ض ��بط
بحوزته ��م كميات خمتلفة من امل ��واد املخدرة
و�أدوات تعاطيها ،فيما مت �ض ��بط �أ�سلحة غري

مرخ�ص ��ة عند البع�ض منهم ،واعتقال متهمني
اثن�ي�ن بعد قيامهما برمي رمانة �ص ��وتية على
دار �أحد املواطنني �إثر خالف �شخ�صي بينهم،
ف�ض�ل ً�ا عن تنفي ��ذ واجب �إ�س ��ناد للجان فر�ض
الغرام ��ات عل ��ى املخالف�ي�ن حلظ ��ر التج ��وال
اجلزئي».
و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل �أن ��ه «وا�ص ��لت الق ��وات
الأمني ��ة يف الفرق ��ة الثاني ��ة �ش ��رطة احتادية
تنفيذ واجبات البحث والتفتي�ش �ضمن قاطع
م�س� ��ؤوليتها ،ومتكن ��ت م ��ن اعتقال ع ��دد من
املتهمني وفق م ��واد قانونية خمتلفة ،وت�أمني
املراك ��ز االنتخابي ��ة ،وغل ��ق عدد م ��ن املطاعم
والقاعات املخالفة لتعليمات اللجنة ال�ص ��حية
العليا ،و�ضبط �أ�س ��لحة غري مرخ�صة واعتدة
خمتلفة� ،إ�ضافة �إىل �ض ��بط عدد من العجالت
التي ال حتمل �أوراق ًا ثبوتية يف جانبي الكرخ
والر�صافة».

«ع�صابة الجوالة» ..ن�شاط يقلق �سكان كبرى مدن ديالى
 متابعة  /املدى
«�إنه ��ا ث ��اين عميل ��ة �س ��رقة جت ��ري خالل 3
�أ�ش ��هر» ،هك ��ذا يق ��ول �أب ��و عثم ��ان الزيدي
بغ�ض ��ب ،بينما يقف و�سط زقاق �شعبي يف
�أق�ص ��ى غ ��رب بعقوبة ،مبدي ًا امتعا�ض ��ه من
ن�ش ��اط ل�صو�ص ��ي يطال مرفق ًا خدمي� � ًا عام ًا
مهم ًا ويت�سبب ما يعرف بـ»نقاط املوت».
جليل العزاوي ،ي�ش ��اطر �س ��ابقه الر�أي ،يف
�إ�ش ��ارة �إىل نوع من اجلرمية برز يف بغداد
وانتقل اىل بعقوبة لك�سب املال احلرام دون
االك�ت�راث لتداعيات ��ه ،وين�ض ��م �إليهم عادل
م�ص ��باح لي�ؤك ��د �أن ما يجري يخلق م�ش ��كلة
حقيقية تتطلب عالج ًا فاع ًال لكبح جماحها.
الزي ��دي والع ��زاوي وم�ص ��باح ،رج ��ال من
مناط ��ق متقارب ��ة يف بعقوب ��ة ،ي�ؤك ��دون
ح�ص ��ول �س ��رقات منظم ��ة الغطي ��ة فتحات
املج ��اري العميق ��ة عل ��ى نح ��و منظ ��م يف
مناطقه ��م ،الأم ��ر ال ��ذي يجعله ��م يعي�ش ��ون
قلق� � ًا دائم� � ًا نتيجة اخلطر ال ��ذي ترتكه على
الأه ��ايل خ�ش ��ية �س ��قوط �أحده ��م بداخله ��ا
وح�صول فاجعة ،فيما تتجه �أ�صابع االتهام
نحو ما يعرف بـ»الع�صابة اجلوالة».
وفق ذل ��ك يقول مدي ��ر دائرة جم ��اري غرب
بعقوبة وليد الزهريي� ،إن «ع�صابة جوالة»
�أغل ��ب افراده ��ا يق ��ودون دراج ��ات ناري ��ة
حم ��ورة يف �إ�ش ��ارة من ��ه اىل (ال�س ��توتة)

تنفذ عمليات �س ��رقة �أغطية فتحات املجاري
الرئي�س ��ة يف الأزق ��ة والأحي ��اء بدي ��اىل،
م�ؤكد ًا �أنه ��ا «ظاهرة غري م�ألوفة من قبل يف
املحافظة».
وي�ضيف الزهريي� ،أن «�أربع عمليات �سرقة
�س ��جلت خالل � 24ساعة املا�ضية» ،الفت ًا اىل
�أن «اخلط ��ورة تكمن يف �أن ت ��رك املنهوالت
ب ��دون �أغطي ��ة يجعلها نقاط م ��وت للأطفال
والن�س ��اء وحت ��ى ال�ش ��باب ،الن بع�ض ��ها
عميقة».

ويلفت اىل �أن «دائرته ت�سارع اىل تعوي�ض
ما ُ�سرق فور ًا لتفادي ح�صول �أي كارثة قد
حتدث ،خا�صة و�أن عمليات ال�سرقة حتدث
يف �أغلبها داخل الأحياء والأزقة ال�ش ��عبية
التي تكون مكتظة عادة بكثافة �سكانية».
ويو�ضح الزهريي� ،أن «الع�صابة اجلوالة
جتعلنا يف حالة ا�ستنفار دائم لأننا نخ�شى
حدوث مك ��روه للأطف ��ال» ،داعي� � ًا الأهايل
اىل «�ض ��رورة التعاون والإب�ل�اغ الفوري
ع ��ن كل م ��ن يق ��وم ب�س ��رقة الأغطي ��ة لأنه

ي�سبب �ضرر ًا بالغ ًا».
�أم ��ا قائممق ��ام ق�ض ��اء بعقوب ��ة عبدالل ��ه
احلي ��ايل ،يق ��ول« ،متت مفاحت ��ة اجلهات
الأمني ��ة بعمليات �س ��رقة �أغطية املنهوالت
م ��ن �أج ��ل تعق ��ب اجلن ��اة لأنه ��م يقومون
بعملي ��ات تخري ��ب متعم ��دة قد ت� ��ؤدي اىل
كارثة ان�س ��انية �إذا �س ��قط طف ��ل يف �إحدى
الفتحات وفقد حياته».
وي�ض ��يف احليايل� ،أن «اجله ��د الأمني بد�أ
بتعق ��ب بع� ��ض اخلي ��وط ورمبا �س ��تنتهي

باعتق ��ال بع�ض ��هم قريب� � ًا جد ًا» ،م�ؤك ��د ًا �أن
«�سرقة �أغطية املنهوالت ارتفعت يف الآونة
الأخرية وفق ت�أكيدات دائرة املجاري».
وبح�س ��ب جلي ��ل العزاوي ،وهو �ص ��احب
حمل لبيع الأدوات ال�ص ��حية ومواد البناء
يف بعقوبة ،ف�إن «�س ��رقة �أغطية املنهوالت،
ن�ش ��اط برز يف بغداد وانتق ��ل اىل بعقوبة
قب ��ل �أك�ث�ر م ��ن ع ��ام م ��ن خ�ل�ال جوال ��ة
(العتاكة) الذين عم ��دوا اىل هذا الفعل من
�أج ��ل ك�س ��ب امل ��ال احل ��رام دون االكرتاث
لتداعياته».
ويو�ض ��ح الع ��زاوي� ،أن «�أغطية املنهوالت
تباع مببالغ من � 30 - 10ألف دينار وتنقل
اىل بغداد �أو يجري بيعها اىل حمال معينة
مببال ��غ زهي ��دة دون �أي يك�ت�رث �ص ��احب
املح ��ل بعائديتها وهذا �أمر خاطئ» ،م�ؤكد ًا
«ا�س ��تمرار عمليات ال�س ��رقة ،لأن هناك من
ي�شرتي من الل�صو�ص».
�أم ��ا �أبو عثمان الزي ��دي ،فهو يعود لي�ؤكد،
�أن «�س ��رقة �أغطي ��ة املنهوالت مث�ي�ر للقلق،
كونه ��ا ت�س ��بب ا�س ��تنفار املن ��ازل القريب ��ة
منها خ�ش ��ية �س ��قوط الأطفال ال�ص ��غار ،ما
يجربه ��م على و�ض ��ع �أغطي ��ة خ�ش ��بية �أو
حديدية عليها لتجنب اخلطر».
وي�ؤك ��د الزي ��دي� ،أن «ه ��ذا الن ��وع م ��ن
ال�س ��رقات مل يك ��ن م�ألوف� � ًا م ��ن قب ��ل يف
مناطقهم».

وفيها ترعرع نبي التوحيد �إبراهيم اخلليل
يف طفولت ��ه ومنه ��ا انطل ��ق حام ًال ر�س ��الة
املحبة والإن�سانية للب�شرية جمعاء».
و�أ�ضافت القي�سي �أن « الزيارة �ستفتح �آفاق ًا
وا�س ��عة ليطلع العامل على ح�ضارتنا وزهو
ع�ص ��ورها ال�س ��حيقة وي�ش ��جع ال�س ��ياحة
لهذه املناط ��ق الأثرية وغريه ��ا من املواقع
الرتاثي ��ة والديني ��ة» ،واردف ��ت «نتطلع �أن
يعم ال�س�ل�ام والأم ��ان ربوع مدينتن ��ا �أو ًال
وبلدن ��ا ثاني ًا لنكمل م�س�ي�رة البناء الفكري
للإن�سان ليكون عن�صر ًا �صاحل ًا يف املجتمع
الذي عانى الكثري ب�س ��بب عدم اال�س ��تقرار
ال�سيا�س ��ي وامل�شاكل التي مر بها على مدى
�سنوات طويلة».
وكان البابا فرن�سي�س قد �أعلن يف حزيران
م ��ن الع ��ام  2019ع ��ن رغبت ��ه يف زي ��ارة
الع ��راق يف اخلام� ��س م ��ن �آذار القادم ،يف
�أول زي ��ارة بابوية �إىل ه ��ذا البلد العربي،
وذل ��ك خالل كلمة له �أمام �أع�ض ��اء جمموعة
م ��ن اجلمعي ��ات اخلريي ��ة الت ��ي ت�س ��اعد
امل�س ��يحيني يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط وغريه،
وقال“ :تالزمن ��ي فكرة دائم ��ة عندما �أفكر
يف العراق ،لدي ا�ستعداد للذهاب �إىل هناك
العام املقبل” .
و�أعلن مدير دار ال�صحافة التابعة للكر�سي
الباب ��وي واحلج اجلديد للبابا فرن�س ��ي�س،
�أن زي ��ارة الباب ��ا للعراق �ست�س ��تمر لأربعة
�أي ��ام و�ست�ش ��مل م ��دن بغ ��داد و�س ��هل �أور
و�أربيل واملو�صل وقرقو�ش.
و�أطلقت وزارة الثقافة وال�سياحة والآثار،
ي ��وم الأح ��د (� 21ش ��باط  ،)2021و�س ��م ًا
على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي بعنوان
“الباب ��ا يف العراق” بالتزامن مع الزيارة
التاريخي ��ة املرتقب ��ة .وقال ��ت ال ��وزارة يف
بيان له ��ا �إنها “اطلقت الو�س ��م (#البابا_
يف_العراق) ،ترحيب ًا بالزيارة التاريخية
املرتقبة يف اخلام�س من �آذار القادم للحرب
الأعظ ��م للكني�س ��ة الكاثوليكي ��ة يف الع ��امل
البابا فرن�سي�س �إىل العراق.

المهربة
ا�ستمرار حمالت �إتالف المواد الزراعية والأغذية ُ

الديوانية تنتج مليون بي�ضة
يومي ًا زارت موائد المحافظات
 بغداد  /املدى
ك�ش ��فت مديرية زراع ��ة الديوانية� ،أم� ��س الأحد ،ع ��ن كمية �إنتاج
بي� ��ض املائ ��دة يف املحافظ ��ة ،مبدي ��ة تخوفه ��ا م ��ن فت ��ح احلدود
اخلارجية �أمام �إدخال مادة البي�ض.
وق ��ال مدي ��ر الزراع ��ة ،ح�س ��ن الوائلي يف ت�ص ��ريح �ص ��حفي� ،إن
«هناك خم�س ��ة م�ش ��اريع يف الديوانية ،لإنتاج بي�ض املائدة مكنت
املحافظة من الو�ص ��ول �إىل مرحلة االكتف ��اء الذاتي بواقع مليون
و� 200أل ��ف بي� ��ض يومي ًا» ،مبين ًا �أن «بي� ��ض املائدة يف الديوانية
زار جمي ��ع موائ ��د العراقيني يف املحافظات كافة ب�إ�س ��تثناء �إقليم
كرد�ستان».
و�أ�ض ��اف� ،أن «املحافظة تتخوف م ��ن فتح احلدود اخلارجية �أمام
�إدخ ��ال م ��ادة البي�ض ،حيث �أن هذا الأمر يعني �إغالق  5م�ش ��اريع
ا�س ��تثمارية يف الديواني ��ة بكلف ��ة تق ��ارب ال� �ـ  150ملي ��ار دين ��ار
عراقي».
و�أكد الوائلي� ،أن «م�شاريع بي�ض املائدة ت�ساهم بامت�صا�ص جزء
كب�ي�ر من اليد العامل ��ة يف الديواني ��ة من خالل ت�ش ��غيل �أكرث من
 3000عامل فيها».
�إىل ذل ��ك� ،أك ��دت وزارة الزراع ��ة� ،أم� ��س ،قي ��ام ق ��وات اجلي� ��ش
واجله ��ات الأمنية مبنع دخ ��ول املنتجات الزراعي ��ة املمنوعة من
اال�س ��ترياد و�إحالة املخالفني للق�ض ��اء من خالل فر�ض �س ��يطرتها
على جميع املنافذ.
وقال ��ت الزراعة يف بيان �إن ��ه «مت حجز و�إتالف مئات الأطنان من
الدجاج والبي�ض واملحا�ص ��يل الزراعي ��ة القادمة من دول اجلوار
ع�ب�ر منافذ عدة ومنه ��ا �إقليم كرد�س ��تان ،وذلك لتنفي ��ذ التعليمات
والتوجيه ��ات التي تن�ص عل ��ى حماية املنتج املحل ��ي وبالتعاون
م ��ع وزارة ال�ص ��حة وال ��وزارات ال�س ��اندة واجله ��ات الأمني ��ة
والقوات امل�س ��لحة البطل ��ة ،لتجفيف منابع التهري ��ب ،واحلد من
الإغراق ال�سلعي الذي عانى منه ال�سوق املحلي و�أدى �إىل تدهور
االقت�صاد الوطني يف البالد.
و�أ�ش ��ادت الوزارة بجهود اجلهات املخت�صة يف ت�صديها للتهريب
وتنفيذه ��ا للتوجيهات بكل �أمانة وامتثالها ل�ص ��وت الوطن الذي
يحتم حماي ��ة قوت املواطن اليومي ،وحتقيق جدوى اقت�ص ��ادية
منا�س ��بة للفالحني واملزارع�ي�ن ومربي الدواج ��ن وحماية املنتج
املحلي».

فقدان وثيقة مدر�سية
فقدت مني الوثيقة املدرسية
باسم (مهتدى جمال مهنا)
والصادرة من ثانوية أسماء للبنات
على من يعثر عليها تسليمها
إلى جهة اإلصدار ..مع التقدير
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رياضة

قرارات العنكو�شي تطلق �صفير الإنذار لمنظومة كرة القدم

بإختصار ديمقراطي

�م��ق��ال �ضحية غ��ي��اب الئ��ح��ة ال��ع��م��ل ف��ي مناف�سات ال���دوري
 ال��م��درب ال� ُ

اتفاقية ال�شباب والتربية

 متابعة � :إياد ال�صاحلي
د�أبت احت ��ادات كرة الق ��دم يف العامل على
و�ضع �أف�ضل �صيغ اللوائح الفنية اخلا�صة
مب�سابقة دوري امل�ستوى الأول يف بلدانها
لت�أم�ي�ن ا�س ��تقرار احللق ��ات املك ّمل ��ة م ��ع
بع�ضها يف منظومة اللعبة (�إدارة ومدرب
والعب وحكم) و�ص ��و ًال اىل ختام املو�س ��م
الك ��روي ب�س�ل�ام م ��ن دون �أي ��ة مع�ض ��لة،
وت�ش� � ّكل عالق ��ة �إدارة الن ��ادي بامل ��درب
احللقة الأبرز والأك�ث�ر ت�أثري ًا على �أجواء
املناف�س ��ة التي ت�س ��تمد مقوّ م ��ات جناحها
من الثق ��ة املتبادلة بينهم ��ا �أو تلقي بظالل
اخليب ��ة عليه ��ا ج� � ّراء �إنه ��اء تل ��ك العالقة
متعجل ��ة تدفع املدرب للبحث عن
بقرارات ّ
نا ٍد �آخر يتخ ّلى عن مد ّربه �أي�ض� � ًا يف عملية
مُر ِبكة لن توقفها �س ��وى الئحة عمل حتفظ
حقوق الطرفني وحت ّد من ت�ض ��اد الأمزجة
يف بع�ض الإدارات!
ولفت املو�س ��م الكروي يف العراق -2020
 2021الأنظ ��ار اىل ق�ض ��ية غري م�س ��بوقة
ع�ب�ر تاريخ تنظيم ��ه بدء ًا من �أول ن�س ��خة
ع ��ام  1974ب�إقال ��ة ن ��ادي الديواني ��ة
الريا�ض ��ي ،امل� َّؤ�س ���س ع ��ام � ،1965أربع ��ة
مد ّربني بعد مرور  20جولة من مناف�س ��اته
املُنطلق ��ة يف  25ت�ش ��رين الأول ،2020
وهُ ��م (حازم �ص ��الح� ،س ��عد حافظ ،ق�ص ��ي
منري و�س ��مري كاظ ��م) بقرارات �شخ�ص ��ية
م ��ن رئي� ��س الن ��ادي ح�س�ي�ن عل ��ي ك ��رمي
العنكو�ش ��ي ( 33عام ًا) رجل الأعمال الذي
وج ��د يف اال�س ��تثمار الريا�ض ��ي فر�ص ��ة
النت�ش ��ال ن ��ادي مدينت ��ه من الإهم ��ال بعد
�س ��نوات طويل ��ة م ��ن غربته ،لكن �سيا�س ��ة
�إدارته تع ّر�ض ��ت النتقادات �شديدة ب�سبب
ّ
تدخالت ��ه املبا�ش ��رة يف �أم ��ور فني ��ة بحتة
�أق�ص ��ى عرب قرارات ُم ّت ِ�صلة بنتائج فريقه
يف دوري الك ��رة �أربع ��ة مدرب�ي�ن ،لي�أت ��ي
بخام�س ��هم لو�س ��يانو �س ��وري�س (برازيلي
اجلن�س ��ية) لتغيري واقع الفريق الذي �شهد
ا�س ��تبدال �أربع ��ة ع�ش ��ر العب� � ًا! ويقف يف
املركز احلادي ع�ش ��ر بر�ص ��يد  23نقطة (5
انت�صارات 11 ،تعادل و 4هزائم) .
درا�سة وتحليل

التغيري املت ��وايل للمدربني بهذه ال�س ��رعة
لفري ��ق ال ميتل ��ك التاري ��خ يف دوري
الأ�ض ��واء ،ومل ي�س ��بق �أن حق ��ق نتائ ��ج
متم ّي ��زة يف مناف�س ��اته ،يدع ��و املعني�ي�ن
يف الهيئ ��ة التطبيعي ��ة الحت ��اد ك ��رة القدم
ليقف ��وا بجدية عند ه ��ذه الظاهرة املتوقع
ا�س ��تمرارها يف اجلوالت املقبلة ،ال�س ��يما
�أن هن ��اك مدرب�ي�ن تع ّر�ض ��وا اىل الإقال ��ة

ّ
ويوظ ��ف خربته مع �أ�س ��لوب
�س ��لوكياتهم
ِّ
ويوطد عالق ��ة منوذجية مع الإدارة
لعبهم
طامل ��ا �أن التعليم ��ات متن ��ع انتقال ��ه وفق� � ًا
ملا ي�ش ��اء وبالتوقيت املنا�س ��ب ل ��ه ،وكذلك
�س ��تح ّد الالئحة من قرارات ظاملة لإدارات
ال تفطِ ن مل�س�ألة خد�ش كرامة املدرب وطعن
�سريته الفنية ب�إقالة انفعالية ،وكذلك �إبعاد
�ش ��بح العقوبات عن كرتنا و�أنديتنا بعدما
تقدّم �أكرث من مد ّرب ب�ش ��كواه اىل الق�ضاء
املحل ��ي وحمكم ��ة كا� ��س الدولي ��ة النتزاع
حقوقه.
ال ��دور امله ��م ال ��ذي مل تنتب ��ه الي ��ه رابط ��ة
املدربني �أو تعمّدت عدم اخلو�ض فيه� ،أنها
م�س�ؤولة عن حماية حقوق املن�ضوين �إليها
عند تع ّر�ض ��هم للإقال ��ة دون وجه حق ،ومل
يتم ّكن ��وا من احل�ص ��ول على بقي ��ة دُفعات
عقوده ��م ،ب�إم ��كان الرابط ��ة رفع �ش ��كوى
للهيئ ��ة التطبيعي ��ة �أو احت ��اد ك ��رة الق ��دم
امل�ؤمّل انتخاب �إدارته اجلديدة يف الأ�شهر
املقبل ��ة ،وتوج ��ه الرابطة اىل الق�ض ��اء �إذا
لزم الأمر كون رئي�س ��ها ع�ض ��و ًا يف الهيئة
العام ��ة لالحت ��اد ،وبالتايل ال ب� � ّد �أن يكون
�ص ��وتها عالي� � ًا دفاع� � ًا عن �أي �ض ��رر مي�س
املدرب مراعاة جلهوده و�سريته وتاريخه
وانتمائ ��ه للمهن ��ة وم ��ا يعك�س ��ه ذل ��ك م ��ن
اعتزاز اعتب ��اري مبكانة امل ��درب العراقي
�أمام �أ�سرة اللعبة يف العراق وخارجه.
الدوري المحترف

�أو ق ّدم ��وا ا�س ��تقاالتهم �أربك ��وا ا�س ��تقرار
ال ��دوري ،ويح ّت ��م على جلنتي امل�س ��ابقات
والفنية درا�س ��ة الأ�س ��باب وحتليل دوافع
الن ��ادي وامل ��درب وو�ض ��ع �أمثل ��ة واقعي ��ة
قيد املناق�ش ��ة العلمية للخروج بتو�ص ��يات
ُتن َّف� � ْذ �ض ��من الئح ��ة عم ��ل امل ��درب يف
ال ��دوري وتنه ��ي تكرار الظاه ��رة وحتمي
حقوق ��ه والإدارة مع� � ًا وتع� � ّزز االح�ت�رام
لتخ�ص�صهما.
ّ
ومل تق ��ف حرك ��ة تغي�ي�ر املدرب�ي�ن عن ��د
حمط ��ة ن ��ادي الديواني ��ة ،فق ��د �ش ��هدت
الأندي ��ة الأخ ��رى متغ�ّي�ررّ ات مهم ��ة يف
املنطقة الفنية ،و�س � ّ�جل املو�سم ّ
فك ارتباط
عبدالغني �ش ��هد مع (ال�ش ��رطة) ،الروماين
فالريو تيت ��ا (امليناء) ،عمار ح�س�ي�ن (نفط
الب�ص ��رة) ،غالب عبداحل�سني (ال�سماوة)،
�أحم ��د خل ��ف (الطلب ��ة) ،الكروات ��ي رادان

كا�س ��انني (�أربيل) ،ح�سن �أحمد (النجف)،
جم ��ال علي (نفط الو�س ��ط)� ،أحمد �ص�ل�اح
(زاخو) ،د.جابر جا�س ��م (القا�س ��م) ،با�سم
قا�س ��م (الزوراء) وعماد عودة (ال�صناعات
الكهربائي ��ة) حت ��ى انته ��اء اجلول ��ة 20
يوم الأربعاء � 24ش ��باط  ،2021لأ�س ��باب
خمتلف ��ة يق ��ف يف مقدّمته ��ا عدم ان�س ��جام
ر�ؤية امل ��درب م ��ع الهيئة الإداري ��ة ،وعدم
�إيف ��اء الأخ�ي�رة حلق ��وق عق ��ده ،وتع�ّث رّ�ر
حماولة ا�ستقطاب العبني مميّزين ،ومنهم
من ندِ م على فك االرتباط مثل املدرب ح�سن
�أحمد الذي �أعرب يف ت�صريح للزميل علي
�س ��امل مق ��دم برنام ��ج (ك ��وورة) م ��ن قناة
الف ��رات الف�ض ��ائية يوم � 27ش ��باط 2021
بـ�أن ��ه ت ��و ّرط بت�س� � ّلم مه ّم ��ة تدري ��ب فريق
الطلبة ب�سبب الأزمة املادية اخلانقة ،و�أنه
حزين على ترك فريق النجف بعدما �أ�سهم

يف بناء �أ�س�س حت�ضريه للمو�سم احلايل!
وه ��و اع�ت�راف ع ��دمي اجل ��دوى ،وكان
يفرت� ��ض �أن يح�س ��ب ح�س ��ابه قب ��ل اتخاذ
قراره الفني.
مدربان للذهاب والإياب

ب ��ات عل ��ى الهيئ ��ة التطبيعي ��ة ال�ش ��روع
م ��ن الآن ب�إع ��داد الئحة عم ��ل املدربني يف
ال ��دوري تعتم ��د �ض ��وابط حم� �دّدة متن ��ع
تغي�ي�ر النادي لأكرث من م ��د ّرب يف مرحلة
الذهاب وكذا بالن�س ��بة ملرحل ��ة الإياب� ،أي
مدرب�ي�ن �أثنني فقط خالل م�س�ي�رة الفريق
يف البطول ��ة ،وال يج ��وز للم ��درب نف�س ��ه
�أن ميث ��ل �أك�ث�ر من ناديني �أي�ض� � ًا مل ��ا لهذه
املحدّدات من فوائد على �ص ��عيد ا�س ��تقرار
جوالت الدوري واملحافظة على م�س ��توى
الفريق والعبيه حتت �إ�شراف مدرب يتفهّم

الئحة العمل املقرتحة �س ��تكون فاعلة �أكرث
مع �ض ��بط تنظيم امل�س ��ابقة بـ  16فريق ًا يف
املوا�س ��م املقبل ��ة ،فما �أفرزته م�ش ��اركة 20
فريق� � ًا م ��ن تداعيات م� ِؤ�س ��فة على �ص ��عيد
النتائ ��ج وقيمة الالعب�ي�ن ودور مدربيهم،
�أكدت �أن بع�ض الفرق ال ت�س ��تحق التواجد
حت ��ت الأ�ض ��واء ،و�إن امتلكت م�ش ��اركات
متعدّدة �س ��ابق ًا �أو انتزع ��ت بطاقة الت�أهيل
ع ��ن دوري الدرج ��ة الأوىل با�س ��تحقاق،
فامل�س ��توى الأول لبطول ��ة ك ��رة الق ��دم
يعن ��ي العم ��ل االح�ت�رايف يف كل جزئيّاته
م ��ن �ش ��هادات املدربني وعق ��ود املحرتفني
و�أر�صدة الأندية املالية واملن�ش�آت احلديثة
والت�س ��ويق مبجاالت ��ه املتع� �دّدة ،وعندما
ي ّ
ُنظم العراق دوري املحرتفني يكون لزام ًا
عل ��ى مدرب ��ي امل�س ��توى الأول �أن يحملوا
�ش ��هادة ( )Proمثلم ��ا يفر� ��ض االحت ��اد
الآ�س ��يوي لك ��رة الق ��دم ه ��ذا ال�ش ��رط يف
م�س ��ابقاته ،وك ّلما �أرتقى الدوري العراقي
ب�ض ��وابط عالقت ��ه م ��ع الأندي ��ة ل ��ن يج ��د
لظاهرت ��ي الديواني ��ة والطلب ��ة وال �أي نا ٍد
يواج ��ه ارتباك ًا فني ًا م�س ��احة لال�س ��تغراب
وال�شجب والتظ ّلم  ..وربمّ ا التندّر!

جائحة كورونا تنهي حياة �صباح عبد اجلليل
 بغداد  /املدى
تلق ��ت الكرة العراقية �ص ��دمة جدي ��دة خالل عام
 2021بوفاة املدرب امل�س ��اعد الأ�سبق للمنتخب
الوطن ��ي لكرة القدم �ص ��باح عبد اجللي ��ل �أم�س
ال�س ��بت يف العا�ص ��مة بغداد عن عم ��ر ناهز 70
�س ��نة مت�أث ��ر ًا مب�ض ��اعفات فايرو� ��س كورون ��ا
(كوفي ��د  )19 -الذي �أ�ص ��يب به قبل �أ�س ��بوعني
فقط ممّا تطلب خ�ض ��وعه اىل احلجر ال�ص ��حّ ي
املنزيل.
ويعترب املرحوم �صباح عبد اجلليل املولود يوم
الأول م ��ن مت ��وز  1951من �أب ��رز جنوم اجليل
الذهب ��ي للكرة العراقية خالل العقد ال�س ��بعيني
م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي حيث كان �ض ��من �ص ��فوف
الع ��راق يف الن�س ��خة الرابع ��ة من بطول ��ة ك�أ�س
اخلليج العربي لكرة القدم التي جرت بالعا�صمة

القطرية الدوحة ع ��ام  1976و�أحرز فيها املركز
الث ��اين حت ��ت قيادة امل ��درب الأ�س ��كتلندي داين
ماكلنن حيث �س ��جّ ل فيها � 4أهداف برغم انه كان
يلعب يف خط الو�س ��ط ،و�أجربته الإ�صابة على
عدم امل�ش ��اركة مع �أ�س ��ود الرافدين يف الن�س ��خة
اخلام�س ��ة م ��ن البطولة التي �أقيم ��ت على ملعب
ال�ش ��عب ال ��دويل بالعا�ص ��مة بغ ��داد و�أح ��رزوا
لقبه ��ا لأول مرة مع �ش ��يخ املدربني الراحل عمو
باب ��ا ،و�أجت ��ه بعد اعتزال ��ه ممار�س ��ة الكرة اىل
مي ��دان التدريب حيث ح�ص ��ل عل ��ى درع دوري
الك ��رة املمتاز م ّرتني ،الأوىل م ��ع فريق الزوراء
لكرة القدم مبو�س ��م  2001-2000والثانية مع
فريق القوة اجلوية لكرة القدم مبو�سم -2004
.2005
ونع ��ت الهيئ ��ة التطبيعية يف احتاد ك ��رة القدم
رحي ��ل �ص ��باح عب ��د اجللي ��ل بتغري ��دة عل ��ى

ح�سابها الر�س ��مي مبوقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س ��بوك ) قائل ��ة :تتق ��دم الهيئ ��ة التطبيعية
لالحت ��اد ك ��رة القدم ب�أح ��ر التعازي واملوا�س ��اة
للو�سط الريا�ضي لوفاة العب املنتخب الوطني
ال�س ��ابق وامل ��درب القدير �ص ��باح عب ��د اجلليل،
�س ��ائلني الله عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته
وي�س ��كنه ف�س ��يح جنات ��ه ويله ��م �أهل ��ه وحمبيه
ال�صرب وال�سلوان.
و�ش ��هدت مب ��اراة فريقي النفط وال ��زوراء التي
جرت �أم�س الأحد على ملعب التاجي يف افتتاح
اجلولة الثانية م ��ن مرحلة الإياب لدوري الكرة
املمت ��از  2021-2020الوق ��وف دقيق ��ة �ص ��مت
ح ��داد ًا عل ��ى روح املرح ��وم �ص ��باح عبداجلليل
وق ��راءة �س ��ورة الفاحت ��ة م ��ن العب ��ي الفريقني
وطاق ��م التحكي ��م بقي ��ادة احلك ��م ال ��دويل هيثم
حممد علي.

 رعد العراقي

حتتفِظ �س ��جالت ،ووثائ ��ق وزارة الرتبية ،ب�أد ّل ��ة قاطعة تفخر بها
تث ِبت �أنها الرحم ال�ش ��رعي الجناب الأبطال واملواهب بعد �أن قدّمت
كوكب ��ة لنجوم ال ح�ص ��ر لهم ملختلف الألعاب الريا�ض ��ية رفعت راية
التمثيل اخلارجي وح ّققت الإجنازات عرب عقود من الزمن.
تل ��ك الأدلة �ش ��اهدة على �أثر التخطي ��ط والبناء ال�س ��ليم يف حتفيز
عوامل �ص ��ناعة البطل حني يتوجّ ه نح ��و القاعدة الرتبوية املتهيّئة
ذهني ًا ونف�س ��ي ًا ال�س ��تلهام مفاهيم حُ ب الريا�ض ��ة واملناف�سة ومن ثم
تطل ��ق مكنون املوهبة بالتوجيه والن�ص ��ح من خ�ل�ال كوادر علمية
متخ�ص�ص ��ة ب ��كل املراحل الدرا�س ��ية الت ��ي تتخ ّلله ��ا �إقامة بطوالت
ّ
�س ��نوية عل ��ى �أعلى م�س ��توى من التنظي ��م واالهتمام لتك ��ون مالذ ًا
و�ساحة يلج�أ �إليها مدربو الأندية واالحتادات الريا�ضية ال�ستقطاب
الأف�ضل ،وبنف�س الوقت كانت خمارج تلك البطوالت تتيح للراغبني
من خريجي الدرا�سة الإعدادية القبول يف كليات الرتبية الريا�ضية
ا�س ��تثناء من �ش ��رط املعدّل مبج� � ّرد حتقيقه ��م �ألقاب ًا على م�س ��توى
بطوالت تربيات العراق.
ق ��د تكون بداية الوزير عدن ��ان درجال دلي ًال حا�ض ��ر ًا على ما ذهبنا
اليه بعد �أن كانت انطالقته مع كرة القدم من خالل بطوالت الرتبية
املدر�س ��ية التي اخت�ص ��رت عليه وعلى احتاد الكرة العثور على كنز
موهبته الت ��ي خدم بها الأندية واملنتخبات الوطنية حتى ا�س ��تحق
الرتبّع على كر�س ��ي الوزارة بجدارة ،وبذات الو�س ��يلة ظهر جنوم
�آخري ��ن ملعوا يف �س ��ماء الريا�ض ��ة العراقي ��ة قد يطول امل ��رور على
ا�سمائهم �أو تخوننا ذاكرتنا يف الإ�شارة لأحدهم ف َنج َرح ح�ضورهم
ونجُ � � َرح و ُنته ��م بتجاهلن ��ا له ��م ،يف ح�ي�ن �أن مكانته ��م وعطاءه ��م
ط ّرزتها اجنازاتهم بحروف من ذهب يف �أر�ش ��يف الذاكرة العراقية
التي ال ميكن �إنكارها.
مراجع ��ة ب�س ��يطة ل�س ��نوات قب ��ل  2003وم ��ا بعده ��ا وح�ص ��يلة ما
�أنتجته الريا�ضة العراقية من مواهب ونتائج على ال�صعيد الداخلي
واخلارج ��ي ربمّ ا ت�س ��هم يف الوقوف على الأ�س ��باب احلقيقية التي
�أدّت اىل تراج ��ع خطري ون�ض ��وب يف اكت�ش ��اف الأبط ��ال على مدار
ال�س ��بعة ع�ش ��ر عام ًا الأخرية مقارنة مع ما قبلها لن�ص ��ل اىل حقيقة
مفاده ��ا �أن مادة الرتبية الريا�ض ��ية حني �أهملت و�أ�ص ��بحت ال قيمة
املتخ�ص�صة ،و�سلبت مكانتهم
لها يف نظر الطلبة وهمّ�ش ��ت الكوادر
ّ
االعتباري ��ة يف وق ��ت �ش ��هدت بط ��والت الرتبية توقفات وفو�ض ��ى
يف التنظي ��م لتتحوّ ل تل ��ك البطوالت اىل جم ّرد جت ّمع ��ات احتفالية
حمدودة ال ت�س ��تهوي عيون الك�شافني �أو حتفز الأندية واالحتادات
حل�ضور فعّالياتها والت�سابق على �ض ّم املتميّزين منهم.
ً
ال �أبطال �أو مواهب ميكن �أن ت�ش� � ّكل م�ش ��روع ًا م�س ��تقبليا للنهو�ض
بالريا�ض ��ة العراقية وحتقيق الإجنازات من دون �أن تخرج من بني
�أح�ض ��ان البيئ ��ة الرتبوية وفق ًا ملنهاج علم ��ي مدرو�س يبد�أ بتحفيز
الطاق ��ات املكنون ��ة للطلب ��ة من ��ذ املرحل ��ة الأبتدائي ��ة ،وغر�س حب
الريا�ض ��ة فيه ��م ليدرك ��وا �أهمي ��ة دوره ��ا يف تنمية الفكر وتن�ش ��ط
الق ��درات البدني ��ة والرتكيز عل ��ى اختيار املجال الأن�س ��ب لقدراتهم
لت�ص ��بح املراحل الدرا�سية التالية ميدان ًا لتطوير قابلياتهم ودخول
�أجواء املناف�س ��ات من خالل البط ��والت املحلية لينتج عنها منوذج ًا
�ش ��بابي ًا يحمل العلم واملعرفة بفكر متف ّتح وج�س ��د �سليم ورغبة يف
املناف�سة و�إثبات الذات .
ب�ش ��يء من احلِ كمة والإرادة احلقيقية لكل اجلهات املعنية ميكن �أن
نعيد جتربة الريا�ض ��ة املدر�سية من خالل عقد اتفاقية تعاون ودعم
بني وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة ووزارة الرتبية يتم فيه ر�سم مالمح
م�شروع متكامل يت�ضمّن �أحياء مادة الرتبية الريا�ضية لكل املراحل
الدرا�سية والتفكري بو�ضع منهاج تدري�سي وتثقيفي مبطبوع يكون
املتخ�ص�ص ��ة بدورات
م ��ادة امتحانية معتم ��دة مع ت�أهيل امل�ل�اكات
ّ
متطوّ رة وحتديد البطوالت املدر�س ��ية وكل م�ستلزمات جناحها من
جتهيزات ومالعب وزخم �إعالمي ومكاف�آت ت�شجيعية و�ضمان لكل
املواه ��ب يف ا�س ��تقطابهم ورعايتهم من قبل االحتادات الريا�ض ��ية
واملراك ��ز التدريبي ��ة املعنية وتفعيل مي ��زة اال�س ��تثناء بالقبول يف
كليات الرتبية البدنية لكل من يحقق �إجناز ًا يف تلك البطوالت.
باخت�ص ��ار � ..إن اتفاقية التعاون بني وزارتي ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
والرتبي ��ة وب�إ�س ��ناد ودع ��م من بقي ��ة ال ��وزارات ربمّ ا تك ��ون احلل
ال�سحري واملنطقي ال�ستعادة بريق الريا�ضة العراقية وظهور جيل
جديد م ��ن الأبطال الريا�ض ��يني وب ��ذات الوقت ف�إن التخ�صي�ص ��ات
املالية التي �س ��يتم ر�ص ��دها للم�ش ��روع �س ��تذهب باجتاه مقا�صدها
ال�ص ��حيحة حتت بن ��د رعاية ال�ش ��باب وبنتائ ��ج م�ض ��مونة بعد �أن
اثبتت التجارب ال�س ��ابقة ف�ش ��ل كل حماوالت �إيجاد البديل مل�شاريع
�شهدت هدر الأموال و�ضياعها من دون �أن تنتج بط ًال واحد ًا.
ّ
ت�شكل
ال �أبطال �أو مواهب يمكن �أن
م�شروع ًا م�ستقبلي ًا للنهو�ض بالريا�ضة
العراقية وتحقيق الإنجازات من
دون �أن تخرج من بين �أح�ضان البيئة
التربوية وفق ًا لمنهاج علمي مدرو�س
يبد�أ بتحفيز الطاقات المكنونة للطلبة
منذ المرحلة الأبتدائية،

ال�شرطة تت�سلح بخبرة ريفاي�س لقهر �أمانة بغداد في الممتاز
 بغداد  /حيدر مدلول
يحل فريق ال�شرطة ثالث الرتتيب بر�صيد
 36نقط ��ة �ض ��يف ًا ثقي�ل ً�ا على فري ��ق �أمانة
بغداد التا�س ��ع الذي ميل ��ك يف جعبته 25
نقط ��ة وذلك بال�س ��اعة الثاني ��ة ظهر اليوم
الأثنني على ملعب بغداد مبتن ّزه الزوراء
يف جان ��ب الك ��رخ م ��ن العا�ص ��مة بغ ��داد
يف خت ��ام مناف�س ��ات اجلول ��ة الثانية من
مرحلة الإي ��اب بدوري الكرة املمتاز الذي
يق ��ام وفق ًا لإج ��راءات احرتازية �ص ��حّ ية
ووقائي ��ة للحف ��اظ عل ��ى �س�ل�امة اجلميع
بعد تزاي ��د ّ
تف�ش ��ي ال�س�ل�الة اجلديدة من
فايرو� ��س كورونا (كوفي ��د )-19منذ يوم
الثالث ع�ش ��ر من �شهر �ش ��باط املا�ضي يف
العراق .
ويُراهن ال�صربي الك�س ��ندر اليتي�ش على
اخل�ب�رة الكب�ي�رة الت ��ي ميتلكه ��ا مهاجمه
الفنزويل ��ي جيمل�ي�ن ريفا� ��س ال ��ذي مت

التعاق ��د مع ��ه خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق ��االت
ال�ش ��توية باملو�س ��م احلايل يوم ال�ساد�س
والع�شرين من �شهر �شباط املا�ضي كالعب
حُ ��ر قادم� � ًا م ��ن فري ��ق دي �س ��ي يونايتد
الأمريك ��ي بحك ��م جتربت ��ه الطويل ��ة م ��ع
�أ�ش ��هر الف ��رق اخلليجية خالل ال�س ��نوات
املا�ض ��ية كه� �دّاف م ��ن الط ��راز الأول وله
الق ��درة عل ��ى �س ��د الف ��راغ ال ��ذي ترك ��ه
املهاج ��م حمم ��د داود و�أرغمت ��ه الإ�ص ��ابة
الت ��ي تع ّر�ض لها يف قمّة بغداد �أمام فريق
الزوراء على االبتعاد ملدة ع�شرة �أيام فقط
حيث �سيغلق اخللل الوا�ضح الذي تعاين
منه القيثارة اخل�ضراء يف اخلط الأمامي
ب�شكل جعل املدافع الدويل �سعد ناطق �أن
يكون النجم الأول ب�سبب �أهدافه اخلم�سة
الت ��ي �أحرزه ��ا يف اجل ��والت احلادي ��ة
والع�ش ��رين املا�ض ��ية م ��ن دوري الك ��رة
املمت ��از وبات الفري ��ق ب�أم�س احلاجة اىل
خطف ث�ل�اث نقاط من �أجل البقاء �ض ��من

دائرة التناف�س م ��ع فريقي القوة اجلوية باللقب وا�ستعادة الثقة من قبل اجلماهري د�س ��مة اختتمته ��ا م ��ع الع ��ب املنتخ ��ب ال�س ��بت برغم �أن مناف�س ��ه �سيكون �صعب
املت�ص ��در والزوراء الو�صيف على الظفر و�إدارة الن ��ادي التي قامت بعقد �ص ��فقات ال�س ��وري فهد اليو�سف م�س ��اء �أول �أم�س املِرا� ��س ويقات ��ل العبوه حت ��ى اللحظات
الأخرية من املباراة وال�س ��يما عند اللعب
على �أر�ض ��هم اىل جانب الدعم الالحمدود
الذي يحظون بهم من قبل الإدارة برئا�سة
فالح امل�سعودي .
ويلتق ��ي يف التوقي ��ت ذاته فري ��ق زاخو
لك ��رة القدم ال�س ��اد�س بر�ص ��يد  30نقطة
م ��ع ج ��اره فري ��ق �أربي ��ل الراب ��ع ع�ش ��ر
بر�ص ��يد  20نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب ده ��وك
ال ��دويل بديربي كرد�س ��تاين مثري يطمح
غال
فوز ٍ
فيه املدرب �س ��امي بحت اىل نيل ٍ
يف �أول مه ّم ��ة ل ��ه مع �أبن ��اء اخلابور بعد
ت�س ��ميته م ��ن قب ��ل �إدارة الن ��ادي خلالفة
امل ��درب ال�ش ��اب �أحمد �ص�ل�اح ال ��ذي قدّم
اعتذاره عن عدم تكمل ��ة مهمّته بعد ختام
جول ��ة الذه ��اب ،فيم ��ا يواج ��ه احل ��دود
التا�س ��ع ع�ش ��ر بر�ص ��يد  17نقط ��ة عل ��ى
ملعب نادي التاجي �ضيفه فريق الكهرباء

اخلام�س ع�ش ��ر بر�صيد  20نقطة يف لقاء
متكاف ��ئ للجريح�ي�ن ين�ش ��د كليهم ��ا اىل
االنت�ص ��ار والهروب من الفرق اخلم�س ��ة
الأخ�ي�رة بالرتتي ��ب التي تت�ص ��ارع فيما
بينهما �أم�ل ً�ا يف عدم الهب ��وط اىل دوري
الدرجة الأوىل باملو�سم املقبل .
ويبح ��ث فريق الق ��وة اجلوية املت�ص� �دّر
بر�ص ��يد  44نقط ��ة اىل الف ��وز الراب ��ع
ع�ش ��ر له �أمام فريق نفط الب�ص ��رة الثالث
ع�ش ��ر بر�ص ��يد  22نقطة يف املباراة التي
�س ��تجري بينهم ��ا عل ��ى ملع ��ب ال�ش ��عب
الدويل يف ال�س ��اعة الرابعة يف ظل عودة
زعيم الهدافني �أمين ح�س�ي�ن اىل �ص ��فوفه
م ��ن جديد بع ��د �ش ��فائه من الإ�ص ��ابة يف
حني تنتظر فريق ال�س ��ماوة الثامن ع�شر
بر�ص ��يد  18نقط ��ة مواجه ��ة يف غاي ��ة
ال�ص ��عوبة �أم ��ام م�ض� �يّفه فري ��ق املين ��اء
الثاين ع�شر بر�صيد  22نقطة على ملعب
الفيحاء باملدينة الريا�ضية يف الب�صرة .
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نافذة من موسكو

ت�أمالت في زيارة البابا فران�سي�س �إلى العراق:
�أنتم جميع ًا �إخوة

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
 د .فالح احلمـراين
يف كومة هذا العبث والوقت ال�ضائع وبني �أحالم ما هي �إال جمرد �أحالم
وواق ��ع ي�سوء يوم ًا بعد يوم ه ��ل اكتفى العراقيون مبا لديهم من معاناة
وب�ؤ�س �أم �أنهم ال زالوا ميتلكون القدرة وال�صرب على حتمل ما �أ�صابهم
وم ��ا �سوف ي�صيبه ��م؟ ،عجيب �صرب العراقيني هذا وه ��م ال ي�ستطيعون
حت ��ى اجلري يف �سبي ��ل اللحاق بركب مَن �سار باجت ��اه احلياة الكرمية
والأغ ��رب �إنه ��م مادي� � ًا ومعنوي� � ًا تلم�س ��وا وعا�ش ��وا كل الفو�ض ��ى التي
خلقته ��ا الأح ��زاب له ��م بع ��د �أن ر�سمت كل مع ��امل اخل ��راب ،والكارثة ما
زال ��وا يت�ساءلون �إىل �أين نحن ما�ضون؟ ،حياة العراقي ال تتعدى جمرد
الأ�سئل ��ة الت ��ي ال �إجابة عنها وال حتى لديه ��م مفاتيح ما يعلمون عنه وال
ت�صحيح ��ه ،فه ��م ي�شطبون الأي ��ام وينتظرون على �أم ��ل �أن يكون القادم
�أف�ض ��ل بال جدوى ف�صاروا كمن يق ��ف �أمام النهر دون �شبكة ال�صيد على
�أم ��ل �أن تقف ��ز �سمكة وترمتي يف �أح�ضانه ،بالرغم م ��ن �أنهم على علم �أن
النه ��ر ب ��ات حكر ًا على �أ�سماك القر�ش التي تبتل ��ع كل ما فيه غري مكرتثة
مبن يقف على اجلانب الآخر يقتله اجلوع.
الع ��راق يا �سادة وبحك ��م �سلطة الأحزاب بات ي�س�ي�ر �إىل الوراء بكل ما
حتمل ��ه الكلم ��ة من معنى فكل �أم ��ل للتقدم والرقي والتط ��ور والتحديث
كالم فقط و�أمنيات قد ال تتحقق فكم الف�ساد احلا�صل ال يعقل والفو�ضى
العارم ��ة التي جتت ��اح العراق ال ُتو�صف ،فمث ًال من ��ذ �أن اجتاح فايرو�س
كورون ��ا الع ��امل ولغاية اليوم واملواط ��ن العراقي ي�سم ��ع وينفذ ما يُقال
ل ��ه دون �أن يلم� ��س �إجراءات حقيقي ��ة تعمل على م�ساعدت ��ه يف مواجهة
ه ��ذا الوباء الذي مل يع ��د يهدد حياته كمر�ض ال بل ب ��ات يهدده يف رزقه
دون �أي اك�ت�راث م ��ن �سلطته الت ��ي تريد من ��ه �أن يكون ط ّيع� � ًا ،فبعد كل
ه ��ذه الأ�شه ��ر م ��ن املعان ��اة واملواطن ي ��رى ما تق ��وم ب ��ه دول العامل من
�إج ��راءات يف �سبي ��ل درء هذا اخلطر عن مواطنيه ��م �إال �أحزابه ما زالت
من�شغل ��ة باملوازنة التي لن تقر �إال بعد احت�ساب فائدتها لهم  ،واملنا�صب
ب ��د�أت الفرق املتناف�س ��ة بتوزيعها حتى قبل االنتخاب ��ات كي يت�سنى لها
التفاو� ��ض على هذه الوزارة وتلك الوكالة وامل�ؤ�س�سة  ،كل �شيء يف بلد
احل�ضارات بات قابل للم�ساومة ابتدا ًء من حياة الإن�سان وقوت يومية،
�أم ��ا حياة املواطن وكيفية تخلي�صه من خطر هذا الوباء �آخر الإجراءات
احلكومية واحلزبية ومازال كل �شيء ي�سري �إىل الوراء.
ال نريد اخلو�ض يف تفا�صيل �أُ�ش ِبعت كتابة وت�صريح ًا و�أحداث ًا ومواقف
خمجل ��ة جعلت من هذا البلد الكبري �أ�ضحوكة للعامل بفعل �أحزاب ف�شلت
يف �إدارة �أب�س ��ط الق�ضاي ��ا والأزم ��ات ،لك ��ن ال ��ذي يجعلن ��ا كمواطن�ي�ن
ن�شع ��ر باخليب ��ة الكبرية ونح ��ن ن�شاه ��د احلكومات وه ��ي تت�سابق من
�أج ��ل احل�صول على لقاح ملواطنيها يقيه ��ا �شر موت الكورونا و�أحزابنا
تت�سارع حلماي ��ة �شخو�صها وعوائلهم على ح�ساب املواطن الفقري الذي
بات غريب ًا يف بلده ،كل البلدان اليوم ب�ش�أن هذا اللقاح �أي ًا كانت جن�سية
الدولة التي اكت�شفته تعم ��ل على توفريه وبكميات كبرية �إال يف العراق
عال و�أن يلت ��زم مبقررات الأحزاب ب�إن
بتفان ٍ
املواط ��ن ال بد �أن يواجهه ٍ
ال يعم ��ل  ،ال ي� ��أكل  ،ال يدر�س  ،ال ي�صنع  ،ال يعي� ��ش  ،بالوقت ذاته متتع
الأح ��زاب بواف ��ر ال�صح ��ة والنعي ��م ،بالت ��ايل كل مَن يح ��اول �أن ي�سجل
منج ��ز ًا واحد ًا عليه التفك�ي�ر �ألف مرة �أن املنجز الوحي ��د لهذه الأحزاب
�أنه ��ا ت�سنم ��ت ال�سلطة يف بلد مث ��ل العراق �أما بقي ��ة الق�ضايا فهي ت�سري
�إىل الوراء.

ت�صب زيارة البابا فران�سي�س
المرتقبة للعراق في جهود
تعميق حوار الح�ضارات
والأديان ،والتفاهم بين
الأمم وال�شعوب والطوائف،
وتمتين �أوا�صر الأخوة
الب�شرية والعودة الى ينابيع
الأديان ال�سماوية .وهي
داللة على موا�صلة الفاتيكان
في دعم العراق و�شعبه
وم�ساعدته للتغلب على
الفتن والتحارب العقيم،
وا�ستنها�ض القيم الروحية
والأخالقية ،قيم الحب
والتعاون والإخاء وتر�سيخها
في القلوب.

�سن�سمع م ��ن خطاب الباب ��ا يف �أر�ض
الرافدي ��ن م ��ا عقدن ��ا الآم ��ال عليه يف
الدع ��وة لإع ��ادة النظ ��ر يف �أحوالن ��ا،
والهاوي ��ة التي وجد بلدنا نف�سه فيها،
والب ��دء يف ن�شر ال�س�ل�ام واال�ستقرار
يف بلدن ��ا اجلري ��ح ،دع ��وة لرت�سي ��خ
ثقاف ��ة الت�سام ��ح وخل ��ق الظ ��روف
املواتي ��ة ،وو�ض ��ع القاع ��دة ال�صلب ��ة
لتعزي ��ز �أركان الدول ��ة العراقي ��ة ،ب�أن
ن�ستعيد تاريخنا العريق واملجيد و�أن
منهد الطريق لإنها�ض بلدنا على كافة
الأ�صعدة ،يف �أن ننمي قوانا الروحية
الت ��ي دعتن ��ا ال�شرائ ��ع ال�سماوي ��ة

واملنطلقات الإن�سانية عامة .
�إن �شع ��ار جول ��ة الباب ��ا فران�سي� ��س
�إىل الع ��راق �“ -أنت ��م جميع� � ًا �إخوة”
 مقتب� ��س م ��ن �إجني ��ل القدي�س متي(انظر مت ��ى  .)23.8وكلم ��ات ال�سيد
امل�سي ��ح ه ��ذه ه ��ي ج ��زء م ��ن ال�شعار
ال ��ذي يعك�س زيارة الباب ��ا فران�سي�س
لب�ل�اد الرافدي ��ن ،وانعك� ��س �شع ��اره
يف اخلريط ��ة اجلغرافي ��ة ،الت ��ي
و�ضعها الفاتيكان للزيارة ،وت�ضمنت
بالإ�ضاف ��ة �إىل نخل ��ة ونه ��ري دجل ��ة
والف ��رات .و�ص ��ورة حمام ��ة بي�ض ��اء
ويف منقاره ��ا غ�ص ��ن زيت ��ون (رم ��ز
ال�سالم)  ،وهي تلوح ب�أعالم الكر�سي
الر�س ��ويل وجمهورية الع ��راق .ويف
�أعلى ال�صورة �شعار الزيارة باللغات
العربية والكردي ��ة والكلدانية�“ :أنتم
جميع� � ًا �إخوة” .فلن�ستمع بجدية لهذا
ال�شعار ،ولنفتح قلوبنا له.
وتعك� ��س حمط ��ات جول ��ة الباب ��ا
فران�سي� ��س حيث� ،سي ��زور بالإ�ضافة
�إىل بغ ��داد النجف الأ�ش ��رف ونينوى
والنا�صري ��ة (�أور) ،على عراقة تاريخ
�أر� ��ض ما ب�ي�ن الرافدي ��ن ،حيث كانت
دائما موط� ��أ الأديان ال�سماوية ،ورغم
يد الظالميني والتكفريين التدمريية،
فما زالت عل ��ى �أر�ضنا املقد�سات لكافة
الأدي ��ان� ،إنها �أماك ��ن العبادة وتطهري
ال ��روح ودع ��وة للتخلي ع ��ن العنف،
وجتن ��ب ممار�س ��ة القت ��ل املج ��اين،
والدع ��وة للت�سل ��ح مبب ��ادئ الالعنف
والت�سامح ،والتحلي ب�أق�صى درجات
الأخالق ،وب�شعور امل�س�ؤولية العالية،
�إزاء الآخر� ،إزاء ال�شعب� ،إزاء الوطن
والإن�ساني ��ة ،والتح ��رر م ��ن ممار�سة
الف�س ��اد ب ��كل �أ�شكال ��ه ،والتخل ��ي عن
ا�ستخ ��دام املنا�صب م ��ن �أجل الإثراء،
والنف ��ور م ��ن �سرقة ممتل ��كات الدولة
عل ��ى ح�ساب احلي ��اة الكرمية لل�شعب
ب�أكمله� ،إن زيارة البابا �س ُتعيد لذاكرة
قوميات الع ��راق �أجماده ��ا وم�آثرها،
وقيمها و ُمثلها ،و�صيانتها.
�إن الباب ��ا فران�سي� ��س ،ه ��و �أول باب ��ا

غ�ي�ر �أوروب ��ي من ��ذ ع ��ام ( 741البابا
غريغ ��وري الثالث كان باب ��ا من 731
�إىل  741وول ��د يف �سوري ��ا احلالية)
 ،يتخ ��ذ نهج ًا خمتلف ًا ع ��ن �سلفه البابا
بنديكتو� ��س ال�ساد� ��س ع�ش ��ر للعالقة
بني الإ�سالم وامل�سيحية .وب�شكل عام
 ،يتمتع البابا فران�سي�س بفهم �أو�ضح
للق�ضاي ��ا االجتماعي ��ة م ��ن �أ�سالف ��ه،
واحل ��وار ب�ي�ن الأديان ه ��و �أحد هذه
الأ�سالي ��ب ،و�أوىل الباب ��ا فران�سي� ��س
منذ البداي ��ة �أهمية كبرية للحوار بني
الأديان ،وال �سيما م ��ع الإ�سالم ،ودعا
يف �أح ��د الأماكن الأقلية امل�سيحية يف
بل ��د م�سل ��م �إىل التعاي� ��ش ال�سلمي مع
امل�سلم�ي�ن  ،بد ًال م ��ن �إث ��ارة عقيدتهم،
يب ��دو �أنه يح ��اول عدم تك ��رار �أخطاء
البابا بنديكت يف مقاربته للم�سلمني،
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،ميك ��ن ل�سيا�س ��ة
الباب ��ا والفاتي ��كان ب�ش ��كل ع ��ام جتاه
الدول الإ�سالمي ��ة �أن ت�ساعد يف احلد
من تنامي ظاه ��رة الإ�سالموفوبيا يف
�أوروبا وتقوية النهج الإيجابي جتاه
الأقلي ��ات امل�سلم ��ة الت ��ي تعي� ��ش يف
بلدان خمتلفة من العامل.
وتنط ��وي الزي ��ارة �أي� ًضا عل ��ى �أبعاد
هام ��ة ال بد م ��ن ا�ستيعابها لت�صب يف
جه ��ود النا� ��س اخلريين لدف ��ع بالدنا
نح ��و طري ��ق اخل ��روج م ��ن الأزم ��ات
املتفاقمة ،والتي تلوح ب�أنها �ست�ستمر
لفرتة طويل ��ة � ،إذا ا�ستم ��رت ر�ؤو�س
النظام احل ��ايل يف منا�صبهم وال�سري
على نهجهم املدمر� ،أن ت�ساعد دعواته
على �إقامة نظام حك ��م ي�ستحقه �شعب
الع ��راق ،يق ��وم عل ��ى العدال ��ة احلقة،
واح�ت�رام حقوق الإن�سان والقوميات
والأدي ��ان ،والعم ��ل عل ��ى تعاي�شه ��ا
وت�آخيها حتت مظلة الوطن الواحد.
�إن ه ��ذه الزي ��ارة ،الت ��ي مت ت�أجيله ��ا
�سابق ًا ب�سبب تف�شي فايرو�س كورونا
 ،مهم ��ة لأنها ت�شم ��ل � ً
أي�ض ��ا على لقاء
تاريخ ��ي للباب ��ا فران�سي� ��س م ��ع �آي ��ة
الل ��ه عل ��ي ال�سي�ست ��اين ،وت�أتي بذلك
كخط ��وة هام ��ة عل ��ى طري ��ق احلوار

ب�ي�ن الأدي ��ان ،عل ��ى �أ�س� ��س القوا�س ��م
امل�شرتك ��ة العريقة بني �أديان التوحيد
ال�سماوي ��ة ،وو�ض ��ع ح ��د نهائ ��ي
للتح ��ارب ،وغي ��اب الثق ��ة وال�شكوك،
وبناء �أر�ضية جديدة للتفاهم املتبادل
والتع ��اون و�ش ��د �أزر بع�ضه ��ا الآخ ��ر
للخ ��روج م ��ن الأزم ��ات والتحدي ��ات
امل�ستفحل ��ة الت ��ي حتي ��ق بالب�شري ��ة
جمع ��اء ،التي من غ�ي�ر املمكن التغلب
عليه ��ا م ��ن دون اجله ��ود امل�شرتك ��ة.
و�سيك ��ون لق ��اء الباب ��ا فران�سي� ��س
م ��ع �آي ��ة الل ��ه العظم ��ي ال�سي�ست ��اين
وممثلي الأديان الأخرى خطوة على
ه ��ذا الطري ��ق ،و�سيك ��ون حلوارهما
دالئل ��ه وانعكا�سات ��ه الإيجابي ��ة
عل ��ى �صن ��ع ال�س�ل�ام والوف ��اق ب�ي�ن
امل�سلم�ي�ن وامل�سيحيني وكافة املذاهب
والطوائف.
م ��ن ه ��ذا املنطل ��ق ينبغ ��ي حتري ��ك
عملية التفاهم والتقارب بني املذاهب
الإ�سالمي ��ة ال�سيم ��ا �أبن ��اء الدي ��ن
الواحد :ال�س ّنة وال�شيعة ،ونزع فتيل
كل م ��ا يف ��رق بينهم ��ا ،وبن ��اء ج�سور
الثق ��ة والت�آخ ��ي احل ��ق ،واملواطن ��ة
واالح�ت�رام املتبادل ،وبالت ��ي مد اليد
لأبن ��اء الطوائ ��ف الأخ ��رى ،ال�سيم ��ا
امل�سيحي ��ة الت ��ي تع ��د م ��ن �أقدمها يف
ب�ل�اد الرافدي ��ن ،الت ��ي حل ��ق ،عل ��ى
الهوي ��ة ،ب�أبنائه ��ا ال�ض ��رر وبعوائلها
الكوارث والت�ش� � ّرد يف مرحلة ما بعد
الديكتاتورية.
�إن اال�ستع ��دادات لزي ��ارة الباب ��ا
فران�سي� ��س للع ��راق  ،والت ��ي �ستت ��م
يف الف�ت�رة م ��ن � 5إىل � 8آذار  ،يف
مرحلته ��ا النهائي ��ة ،و�سي�ص ��ل الباب ��ا
فران�سي� ��س �إىل بل ��د مطعون باحلرب
والعنف واالنق�سام ،ويلتقي هناك مع
الأقلي ��ة امل�سيحية وممثل ��ي الديانات
غ�ي�ر امل�سيحي ��ة .وفق� � ًا للكاردين ��ال
ليون ��ارد �ساندري  “ ،ف� ��إن رحلة الأب
الأقد� ��س املخط ��ط له ��ا لي�س ��ت �أك�ث�ر
م ��ن ت�أكي ��د عل ��ى املرجعي ��ات امل�ؤيدة
للعالق ��ات الأخوي ��ة” ،والت ��ي ظهرت

يف ن� ��ص الوثيق ��ة ع ��ام  2019م ��ن
�أب ��و ظب ��ي الت ��ي متخ�ض ��ت ع ��ن لقاء
قدا�س ��ة الباب ��ا فران�سي� ��س وف�ضيل ��ة
�شي ��خ الأزه ��ر ال�شري ��ف الدكت ��ور
�أحم ��د الطي ��ب ،ويف الر�سالة  العامة
التاريخي ��ة التي �أطلقه ��ا قدا�سة البابا
فران�سي�س بعنوان «فراتيللي توتي»،
«جميعنا �إخ ��وة» ،ودعت هذه الوثيقة
التاريخي ��ة �إىل تكري� ��س الأخ ��وة
الإن�ساني ��ة وال�صداق ��ة الإجتماعي ��ة ،
وجت�سيدها ب�أفعال حقيقية  ..
�إن الباب ��ا يه ��دف م ��ن زيارت ��ه تقدمي
الع ��زاء لل�شعب العراق ��ي ،وللكني�سة
املحلي ��ة عل ��ى املح ��ن الت ��ي م ��ر به ��ا،
ولك ��ن ه ��ذه الزي ��ارة لها ه ��دف �آخر:
�إظه ��ار للع ��امل �أجم ��ع �أن الأخ ��وة بني
امل�سيحيني وامل�سلم�ي�ن ممكنة» .وقال
متحدث من جممع الكنائ�س ال�شرقية:
�أعتق ��د �أن هذا يجب �أن ُينظر �إليه على
�أنه خط ��وة ملمو�س ��ة يف االنتقال من
الأقوال �إىل الأفع ��ال ،خطوة �ستكون
�أك�ث�ر فاعلي ��ة �إذ �أن زي ��ارة الباب ��ا �إىل
العراق هي الدليل احلي على �إمكانية
التعاي� ��ش ال�سلم ��ي ب�ي�ن امل�سيحي�ي�ن
وامل�سلم�ي�ن .م ��ن امله ��م ج ��د ًا �أال تبقى
النظري ��ات املتعلقة ببن ��اء عامل �شقيق
عل ��ى الورق فح�سب  ،بل �أي� ًضا �أن يتم
تنفيذه ��ا يف احلي ��اة الواقعية للنا�س
واملجتمعات.
م ��ن دون �ش ��ك �أن خط ��اب الباب ��ا
فران�سي�س من بالد الرافدين� ،سيمنح
امل�سلم فر�صة فه ��م دينه ب�شكل �أف�ضل،
فالتحرر م ��ن العالق ��ة املتحيزة جتاه
الآخري ��ن ،يعزز قدر ًا �أك�ب�ر من حرية
التفكري عند املرء ،وبالتايل هذا الأمر
�سي� ��ؤدي حتم ًا �إىل التحرر من التحيز
الذات ��ي .ويف طبيعة احل ��ال �إن فهمنا
لأنف�سن ��ا ب�ش ��كل �أف�ض ��ل �سي�ت�رك �أثر ًا
على فهم الآخرين لن ��ا .وهذه العملية
املتمثل ��ة يف الفه ��م املتب ��ادل (لبع�ضنا
البع�ض ،وقبل كل �شيء لأنف�سنا) هي
عملي ��ة تت ��م من خ�ل�ال اللق ��اء لتعميق
احلوار املعا�صر بني الأديان.

ط���غ���ي���ان ال��م��ج��ت��م��ع ع���ل���ى �أف�������راده

« �إن الق�ضاء على كتاب جيد يعادل قتل �إن�سان تقريب ًا ،بل
�أ�سو�أ �أي�ض ًا ب�شكل ما  ،لأن َمن يقتل رج ً
ال يقتل كائن ًا مفكراً
خلقه اهلل ،لكن من يق�ضي على كتاب جيد يقتل الفكر ذاته،
و�أكاد �أجزم ب�أنه يق�ضي على جوهر تلك ال�صورة  ،الإلهية « ،
جون ميلتون �أديب و�شاعر انجليزي.

وردت يف خطاب ��ه املع ��روف ب�أ�س ��م»
�آري ��و باجيتيكا» يف �إط ��ار معار�ضته
قان ��ون الرتاخي� ��ص والرقاب ��ة عل ��ى
املطبوعات ال�صادر يف العام 1643م
وه ��و �أول دف ��اع حقيق ��ي ع ��ن حرية
ال ��ر�أي والتعب�ي�ر  ،وجت ��در الإ�شارة
اىل �أن تل ��ك احلج ��ج ق ��د �أ�سهمت يف
�إلغ ��اء بريطانيا الرقاب ��ة االحتياطية
يف العام 1695م.

�إن حري ��ة الر�أي والتعب�ي�ر ال تخ�ص
ال ��دول فق ��ط واحلكوم ��ات  ،الأه ��م
م ��ن ذلك �أن تك ��ون ال�شع ��وب مقتنعة
به ��ا و�أن ال متار� ��س ال�شع ��وب عملية
الإق�صاء �ضد بع�ضه ��ا البع�ض  ،لذلك
يق ��ول ج ��ون �ستيوارت م ��ل «طغيان
املجتم ��ع على �أف ��راده» وه ��و عنوان
املق ��ال نف�س ��ه ،فهن ��اك بع� ��ض القي ��م
املجتمعي ��ة الت ��ي تدع ��و اىل رف� ��ض
الآخ ��ر والت�ش� � ّدد جتاه ال ��ر�أي الآخر

 يا�سر جا�سم قا�سم

انطالق ًا من �ضرورة �صوت هذه القيم
،فالفكر ال�شمويل يتعدى الأنظمة يف
بع� ��ض الأحي ��ان وي�صبح ج ��زء ًا من
الفكر ال�سائد يف املجتمع.
وهك ��ذا ف� ��إن اجله ��ل ل ��دى ال�شع ��وب
هو ال�سب ��ب الأ�سا�س يف عدم تطبيق
الكث�ي�ر م ��ن احلري ��ات الت ��ي ن�ص ��ت
عليه ��ا د�سات�ي�ر دول كث�ي�رة  ،ومنه ��ا
الدولة العثمانية التي �أقرت د�ستور ًا
له ��ا يف مطل ��ع الق ��رن املا�ض ��ي يقول

جورج ��ي زيدان يف كتاب ��ه الرحالت
الث�ل�اث :اال�ستان ��ة – �أوروب ��ا –
فل�سط�ي�ن  « ،و�إما الأم ��ة على �إجمالها
فم ��ا تزال غارقة يف اجلهل ،وهو علة
م ��ا �شكون ��اه م ��ن تع�صبه ��ا اجلن�سي
والديني ،والتعني بالعلم جمرد حفظ
العل ��وم والآداب كال�شع ��ر والنح ��و
واحل�س ��اب ،بل نريد ب ��ه ترقية �شور
النا� ��س بالرتبي ��ة ال�صحيح ��ة الت ��ي
تعلم الإن�سان ماله وما عليه ،واعترب

ذل ��ك فيما ظهر يف الفرق يف ا�ستقبال
الد�ستور  ،ب�ي�ن البالد العثمانية ،فقد
ر�أينا �أك�ث�ر البالد تعلم ًا �أكرثها فرح ًا
بالد�ست ��ور  ،و�أثبته ��ا قدم ًا في ��ه� ،أما
�أه ��ل القرى  ،ف�إن �أكرثه ��م مل يفهموا
معن ��ى احلري ��ة �أو الد�ست ��ور وفيه ��م
م ��ن اعتقد ه ��ذا النوع م ��ن احلكومة
خمالف� � ًا للدي ��ن» ( -جورجي زيدان،
الرح�ل�ات الث�ل�اث ،املرك ��ز العرب ��ي
للأبح ��اث ودرا�س ��ة ال�سيا�س ��ات ،
� ،2017ص)112-111
�إننا �أم ��ام ر�ؤية ح ��ول حرية التعبري
تتلخ�ص ب�سيطرة م�ؤ�س�سات متخلفة
على الواقع.
فالع ��ادات االجتماعي ��ة والأع ��راف
وامل�ؤ�س�س ��ات الديني ��ة تتمث ��ل يف
حقيقتها عائق� � ًا �أمام ممار�سة احلرية
احلقيقي ��ة  ،فعل ��ى الرغ ��م م ��ن ع ��دم
وج ��ود مان ��ع قانوين ملخالف ��ة بع�ض
القواع ��د غ�ي�ر القانونية ف ��ان القيود
االجتماعية متثل عائق� � ًا �أمام الإرادة
احلقيقية للفرد ،فهو مقيد رغم ًا عنه،
يف �أغل ��ب الأح ��وال  ،به ��ذه القي ��ود
االجتماعي ��ة �أو الديني ��ة التي متنعه
م ��ن ممار�سة حريت ��ه .وهك ��ذا فكلما
كان املجتم ��ع فرداني ًا حتققت احلرية
احلقيقي ��ة  ،وكلم ��ا كان املجتم ��ع
ع�شائري� � ًا �أو طبقي� � ًا �أو قبلي ًا تقل�صت
حري ��ة الف ��رد �أم ��ام ه ��ذه الأع ��راف
وامل�ؤ�س�س ��ات املجتمعي ��ة « ،فحري ��ة
ال ��ر�أي �أو النق ��د ق ��د تك ��ون مقي ��دة
اجتماعي� � ًا من جانب �أع�ض ��اء القبيلة
جت ��اه زعيمه ��م القبل ��ي وممار�س ��ة
الو�صاي ��ة املقي ��دة حلري ��ة ال ��ر�أي
والتعب�ي�ر  ،يف بع� ��ض املجتمع ��ات

متنعه ��م م ��ن ممار�س ��ة حري ��ة الر�أي
امل�سموح بها قانوني ًا ود�ستوري ًا» (-
فهد علي الزميع ،احلماية الت�شريعية
حلري ��ة ال ��ر�أي ،الواق ��ع والآف ��اق ،
درا�س ��ة مقارن ��ة ،جملة ع ��امل الفكر ،
كان ��ون الث ��اين�-آذار  ،2020جمل ��ة
عامل الفكر  .الكويت)
ون�صل اىل نتيجة مفادها «�إن يف ظل
غياب حري ��ة ر�أي حقيقية يف الدولة
فانه ال ميكن اعتبار احلكومة حكومة
دميقراطي ��ة « م �س ومن هذه العبارة
ن�ستطيع اعتب ��ار احلكومة اليوم يف
الع ��راق هي غ�ي�ر دميوقراطية وذلك
لغي ��اب حرية ال ��ر�أي احلقيقية وعدم
قدرة الدولة العراقية حماية �أ�صحاب
الكلم ��ة احلرة من �سلط ��ة امليلي�شيات
وال�سفاك�ي�ن للدم ��اء  ،فحري ��ة الر�أي
لدين ��ا ه ��ي حرية �شكلي ��ة لي� ��س �إال ,
ويف هذا ال�ص ��دد ي�ؤكد الربوفي�سور
رالف امري�س ��ون ralph emerson
�أن حرية الر�أي املحمية يف الد�ستور
الأمريك ��ي له ��ا �أرب ��ع قي ��م رئي�س ��ة ،
تتمث ��ل القيم ��ة الأوىل يف احلماي ��ة
الد�ستوري ��ة حلري ��ة ال ��ر�أي بو�صفها
�إ�سهام� � ًا يف حتقي ��ق �إ�شب ��اع ذات ��ي
للأف ��راد كونه ��م يعلم ��ون �أن �آراءهم
حممية و�إنْ مل ميار�سوها على �أر�ض
الواق ��ع وه ��و م ��ا �أطلق علي ��ه �ضمان
الف ��رد حتقيق ذات ��ه ASSURING
Individual Self Fulfillment

والقيم ��ة الثانية للحماية الد�ستورية
حلرية الر�أي تتمثل يف م�ساهمة هذه
احلماية الد�ستورية يف ن�شر املعرفة
والبحث ع ��ن احلقيقة  ،فهذه احلرية
هي املحف ��ز للو�ص ��ول اىل احلقيقة ،

والقيمة الثالث ��ة للحماية الد�ستورية
حلري ��ة الر�أي ه ��ي حتقي ��ق م�شاركة
فعال ��ة م ��ن قب ��ل املجتم ��ع يف �صن ��ع
الق ��رار  ،وهي الأمر الذي له انعكا�س
�إيجابي عل ��ى املواطنة  ،و�أخري ًا فان
القيم ��ة الرابعة للحماي ��ة الد�ستورية
�أن له ��ا انعكا�س� � ًا حقيقي� � ًا عل ��ى
ا�ستق ��رار املجتمع م ��ن خالل ال�سماح
لالف ��راد مب�شارك ��ة �آرائه ��م بحري ��ة ،
�إذا قمن ��ا ب�أ�سق ��اط وحماول ��ة تطبيق
ه ��ذه الأف ��كار على املجتم ��ع والدولة
العراقي ��ة ملعرف ��ة م ��دى تطابقها على
�أر�ض الواقع لر�أينا �أن القيمة االوىل
امل�ش ��ار �إليها يف �أع�ل�اه :هي متوفرة
�ضم ��ن الد�ست ��ور العراق ��ي �ش ��ك ًال ال
م�ضمون ًا .
�أم ��ا القيمة الثاني ��ة التي �أ�ش ��ار اليها
�أمر�سن فهي غري موجودة متام ًا ،فال
وجود مل�ساهم ��ة احلماية الد�ستورية
حلري ��ة ال ��ر�أي يف ن�ش ��ر املعرف ��ة
والبحث عن احلقيقة .
�أم ��ا القيم ��ة الثالث ��ة ف�ل�ا يوج ��د يف
الع ��راق حتقي ��ق م�شارك ��ة فعال ��ة
م ��ن قب ��ل املجتم ��ع يف �صن ��ع القرار
،بالت ��ايل �ضاع ��ت قيم ��ة املواطن ��ة
لدين ��ا ،وهك ��ذا حت ��ى و�صلن ��ا اىل
�ضي ��اع القيم ��ة الرابع ��ة للحماي ��ة
الد�ستوري ��ة �إذ مل يك ��ن له ��ا انعكا�س
حقيقي على ا�ستقرار املجتمع ففقدنا
هذا اال�ستق ��رار � ،إذ مل ي�سمح للأفراد
مب�شاركة �آرائهم بحرية .
هك ��ذا حتى و�صلن ��ا اىل مفرتق طرق
يف �ضي ��اع ه ��ذه الن�صو�ص احلمائي
والتي وردت يف الد�ستور لالنت�صار
حلرية الر�أي والتعبري .
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عمارات



"دي روتردام" :العمارة والمعمار
د .خالد ال�سلطاني
معمار و�أكادميي

في هذه الحلقة من "عمارات" �سنولي
ً
ً
مكافئا الى "عمارة" مو�ضوع
اهتماما
الحلقة ،والى "معمارها" على حد �سواء.
ذلك لأن �إدراك قيمة عمارة المبنى
المعرو�ض ،نابع كما نرى ،من �أهمية
ً
عاليا دوره وقيمته
المعمار ،هو الذي نقدر
الت�صميمية والتنظرية في الم�شهد
المهني .نحن نتحدث عن عمارة مبنى
"دي روتردام" ( ،)2013 – 1977في مدينة
روتردام بهولندا ،الم�صممة من قبل
المعمار الهولندي "ريم كولها�س" ()1944
 ،Rem Koolhaasومكتبـه "مكتـب للعـمارة
الـح�ضرية" Office for Metropolitan
)Architecture (OMA

جممع "دي روتردام" ( ،)-2013 1997روتردام /هولندا ،املعمار :رمي كولها�س ،منظر عام.
يق ��ع مبن ��ى "دي روت ��ردام"ـ يف �إح ��دى املواق ��ع
املطلة على �أحد �أر�ص ��فة ميناء املدينة الهولندية،
ويعد وج ��وده هناك من �ض ��من نتائ ��ج القرارات
الت ��ي اتخذته ��ا بلدي ��ة املدين ��ة لإعادة �إعم ��ار هذا
اجلان ��ب احل�ض ��ري املهم من روت ��ردام .ورغم �أن
املبن ��ى �ص ��مم بالكام ��ل �س ��نة  ،1997كم ��ا ذكرنا،
ف� ��إن الب ��دء يف ت�ش ��ييده كان �س ��نة  ،2009ومت
االنتهاء من تنفيذه عام � ،2013أي بعد �سنوات
عدي ��دة من فرتة الت�ص ��ميم لأ�س ��باب مالي ��ةُ .دعي
املبنى بهذا اال�س ��م "( "De Rotterdamوتعني
 ،)The Rotterdamعل ��ى ا�س ��م باخ ��رة كان ��ت
تبح ��ر م ��ن هنا :من ه ��ذا امليناء ،ماب�ي�ن روتردام
ونيويورك ،وهي حممّلة باملهاجرين الهولنديني
والأوروبي�ي�ن الآخري ��ن الذين �س ��عوا وراء حلم
احل�ص ��ول على حي ��اة جديدة له ��م ولعوائلهم يف
العامل اجلديد� :أمريكا .وي�ش ��ار ،يف الغالب ،عند
احلدي ��ث عن مبن ��ي "دي روت ��ردام" ،اىل مفارقة
تهكمية ،من �أن هجرة واغرتاب جموع املهاجرين
باجتاه نيويورك ،قابله اغرتاب وترحال عك�س ��ي
لـ "ناطحة �س ��حاب" من تلك املب ��اين املعروفة بها
نيويورك ..اىل "روتردام"!
ي�ص ��ل ارتف ��اع "دي نوت ��ردام" اىل  150م�ت ً
�را
(م�ؤلف ��ة  44طابق � ً�ا) ،وبعر� ��ض  100م�ت�ر ،وهي
تت�ش ��كل م ��ن ث�ل�اث كت ��ل مرتابط ��ة فيم ��ا بينه ��ا،
تف�صلها فوا�صل خالية عمودية .وقدرت امل�ساحة
الكلي ��ة ب� �ـ � 162أل ��ف م�ت�ر مرب ��ع ،م ��ا يجع ��ل من
ال�ص ��عب ت�س ��مية املن�ش� ��أ بـ "مبن ��ى" �أو "جممع"
و�إمنا "مدينة �ص ��غرية عمودي ��ة" .وتنه�ض "دي
روت ��ردام" على قاع ��دة م�ؤلفة من �س ��تة طوابق،
خم�ص�ص ��ة ملتاج ��ر ومطاع ��م ومركز لياق ��ة بدنية
و�س ��ينما ومر�آب لل�سيارات بطابقني ي�سع لـ 684
�س ��يارة .واملجم ��ع يخ ��دم ا�س ��تعماالت متنوع ��ة
 ، Mixed- useفهن ��اك الف�ض ��اءات الإداري ��ة
(املكاتب) وهي مب�س ��احة � 72أل ��ف مرت مربع ،ثم
الق�سم ال�س ��كني املتكون من � 240شقة ،بالإ�ضافة
اىل فندق ي�س ��ع  285غرفة ،وميكن �أن ي�س ��تخدم

� 5000ش ��خ�ص الف�ض ��اءات العامة يف �آن واحد.
واملجم ��ع بهذه ال�س ��عة يع ��د املبنى الأ�ض ��خم يف
عموم هولندا.
ي�ش ��كل جمم ��ع "دي روت ��ردام" يف كث�ي�ر م ��ن
ً
منوذجا للقيم التي ي�ؤمن
خ�صائ�صه الت�صميمية،
بها رمي كولها�س ومكتبه ( )OMAاملعماري .من
هن ��ا ،تنبع لدينا قناعة ،ب�أن احلديث عن "عمارة"
<دي روتردام> ،جتد الكثري من مو�ض ��وعيتها
وواقعيته ��ا باحلدي ��ث ع ��ن "املعم ��ار" ذات ��ه؛ عن
"رمي كولها� ��س" :كواح ��د م ��ن �أه ��م املعماريني
الأحياء امل�ؤثرين يف امل�ش ��هد املعماري وخطابه.
ونزعم �أن هذا االهتمام الذي نوليه للمعمار مرده
باق ��ة من الأ�س ��باب� ،أولهما قيم ��ة ومكانة املعمار
العاملي ��ة ،وثانيهم ��ا نوعي ��ة �س�ي�رته الذاتية غري
العادي ��ة ،وثالث � ً�ا ،لكون ��ه كان "ا�س � ً
�تاذا" ً
يوما ما
ملعماريتنا الفذة "زه ��اء حديد" ()-2016 1950
�أثن ��اء درا�س ��تها يف < AAوقد عملت �أي�ض � ً�ا يف
مكتب ��ه بلن ��دن يف نهاي ��ة ال�س ��بعينيات قب ��ل �أن
مكتبا ً
الحقاً ،
ت�ؤ�س ���س لنف�سهاً ،
خا�صا بها> .لتلك
املجموع ��ة من الأ�س ��باب العدي ��دة ولغريها التي
ً
م�سوغا
انطوت عليها م�سريته املهنية" ،جند فيها
لالعتناء (ولو باخت�ص ��ار �ش ��ديد) باملعم ��ار ً
جنبا
اىل جنب عمارته!
مل يك ��ن دخ ��ول "رمي كولها� ��س" ( وكان ا�س ��مه
الفعلي" :رمينت لوقا�س كولها�س" Remment
 ،Lucas Koolhaasقب ��ل �أن يخت�ص ��ره املعمار
اىل "رمي كولها� ��س"  Rem Koolhaasويعرف
ب ��ه عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع) والتحاق ��ة للدرا�س ��ة
املعماريةً � ،
أمرا ً
عاديا ،كبقية طالب العمارة الذين
يلتحق ��ون عادة بالدرا�س ��ة بعد �إكماله ��م املدار�س
الثانوي ��ة .فقبل التحاقه بدرا�س ��ته املعمارية يف
مدر�س ��ة "رابط ��ة املعماري�ي�ن" Architectural
 ، Associationبلن ��دن �س ��نة  ،1968عمل وهو
ً
�صحفيا جلريدة (ها�شابو�ست)
يف عمر � 19س ��نة
ً
" Haagse Postاله ��اي بو�س ��ت" ،حم ��ررا يف
ق�س ��م الفن والعم ��ارة ،و�أجرى لقاءات مع �أ�ش ��هر

واج � ً�دا يف نف�س ��ه �ش � ً
�غفا
املعماري�ي�ن يف ب�ل�ادهِ ،
حقيقيا لتعلم هذه املهنة وفك �أ�سرارها ،خ�صو�صاً
ً
ً
ً
ً
وقد كان �أحد �أجداده معمارا هولنديا حداثيا ،هو
أثرا ً
الذي كان مت� ً
كثريا يف ن�ش ��اط عائلته الثقايف
والتنوي ��ري ،فوال ��ده "انط ��وان كولها� ��س" كان
ً
� ً
وناقدا وكاتب �س ��يناريو .كما كان من �أ�ش ��د
أديبا
منا�ص ��ري ا�س ��تقالل "اندوني�س ��يا" �إب ��ان ح ��رب
اال�س ��تقالل م ��ن هولن ��دا ،وق ��د دعت ��ه احلكوم ��ة
االندوني�س ��ية �أي ��ام "�س ��وكارنو" ،لي�ش ��رف على
برنام ��ج ثقايف هن ��اك �أمده ثالث �س ��نوات .و�إثر
ه ��ذه الدع ��وة انتقل ��ت العائل ��ة اىل جاكارت ��ا /
العا�ص ��مة .وعن تل ��ك الأعوام يتذك ��ر "كولها�س"
بانها " كانت �س ��نوات مهمة للغاية بالن�س ��بة ا ّ
يل؛
وقد ع�شت ً
حقا ك�آ�سيوي!".
تطل ��ع "رمي كولها� ��س" بع ��د �أن �أنه ��ى درا�س ��ته
املعماري ��ة يف لندن عام  ،1972اىل اكمال تعليمه
الع ��ايل يف الوالي ��ات املتحدة  ،فالتح ��ق بجامعة
كورني ��ل  .Cornellيف نيوي ��ورك ،ث ��م انتق ��ل
كباح ��ث زائ ��ر اىل معه ��د العم ��ارة والدرا�س ��ات
احل�ض ��رية يف نيوي ��ورك ع ��ام  ،1978وحت ��ت
ا�ش ��راف املعم ��ار التفكيك ��ي املع ��روف "بي�ت�ر
ايزمن ��ان"  ،P. Eisenmanانه ��ى هن ��اك كتاب ��ه
املثري "نيوي ��ورك الهذيانية :بيان" /مانف�س ��تو"
ب�أث ��ر رجع ��ي اىل مانهات ��ن" Delirious New
York: A Retroactive Manifesto for
 ،Manhattanوه ��و كت ��اب �أُعت�ب�ر ب ��ر�أى ك�ث�ر
م ��ن النقاد ،من �ض ��من الكت ��ب املهمة الت ��ي �أثرت
بعم ��ق ،يف امل�ش ��هد املعم ��اري وخطاب ��ه ،مانح � ً�ا
م�ؤلف ��ه ح�ض � ً
�ورا الفت � ً�ا و�ش ��هرة وا�س ��عة يف
الأو�س ��اط املهني ��ة والنقدي ��ة .يف ه ��ذا الكت ��اب
يحل ��ل "كولها� ��س" طبيع ��ة احلي ��اة احل�ض ��رية،
ويراها "ك�ص ��دفة" ويكت ��ب "�أن املدينة ما هي �إال
�آل ��ة �إدماني ��ة ال مفر منه ��اً ،
معرفا �إياه ��ا "املدينة"
بكونها جمموعة "نقاط حمر �س ��اخنة" ،ومعرتفاً
� ً
أي�ضا ب�أن مقاربته لفهم املدينة ت�شبه اىل حد كبري
�أطروح ��ة حركة "امليتابولي ��زم" Metabolism

�ستار كاوو�ش

مير عفو اخلاطر
اجلمال ال ُّ

اليابانية يف ال�ستينيات وبدء ال�سبعينيات .لكن
الأه ��م يف ذلك الطرح "الكولها�س ��ي" (ن�س ��بة اىل
كولها� ��س!) ،يبقى ا�س ��تنطاقه ملفهوم "الربنامج"
 Programعن ��د �ص ��عود احلداث ��ة يف الق ��رن
الع�شرين ،والذي �أم�س ��ى بح�سب امل�ؤلف <حجر
زاوية الت�ص ��ميم املعماري ومفتاح مو�ض ��وعه>،
وي ��رى �أن فكرة "الربنامج" ،م ��ا هي �إال "�إجراء
لتمثي ��ل الوظيف ��ة وجميع الأن�ش ��طة الإن�س ��انية"
واالرتق ��اء بذل ��ك لتك ��ون ،يف الأخ�ي�ر ،ذريع ��ة
للت�صميم املعماري ،املتج�سد يف املفهوم الأق�صى
لعب ��ارة <ال�ش ��كل يتب ��ع امل�ض ��مون> ،ه ��ي التي
ر�س ��خهاً ،
يوما ما" ،لوي�س �س ��وليفان" بالو�سط
املهني ،وانت�ش ��رت منذ بدء القرن الع�ش ��رين على
نط ��اق وا�س ��ع ،كم ��ا ي�س ��تجوب "رمي كولها�س"
ويتدار� ��س لأول م ��رة يف كتاب ��ه "نيوي ��ورك
الهذياني ��ة" حتليل فكرة عمارة الأبنية ال�ش ��اهقة
(ناطحات ال�س ��حاب) يف مانهاتن ،وي�س ��تدل اىل
�إح ��دى طرق الت�ص ��ميم املبك ��رة امل�ش � ّ�تقة من ذلك
التحلي ��ل التي يدعوه ��ا بـ "الربجم ��ة املتقاطعة"
 ،Cross-programmingوه ��و مفهوم معني
بالتعاط ��ي مع وظائ ��ف غري متوقعة حت�ض ��ر يف
�أحياز الف�ض ��اءات امل�صممة مثل م�سارات اجلري
يف ناطحات ال�س ��حاب �أو ما�شابه ذلك .كما �سعى
كولها� ��س مرة ،ولكن م ��ن دون نتيجة ملمو�س ��ة،
اىل �إدراج "م�ستو�ص ��ف" للم�شردين يف ف�ضاءات
م�شروع "مكتبة �سياتل العامة" التي �صممها �سنة
.2003
يف �س ��نة ( 1995وملنا�س ��بة م ��رور ع�ش ��رين ً
عاما
عل ��ى ت�أ�سي�س ��ه مكتب ��ة اال�ست�ش ��اري ،)OMA
ي�ص ��در "رمي كولها� ��س" (باال�ش�ت�راك م ��ع م�ؤلف
ترحيبا وا�س � ً
ً
�عا من قبل
�آخ ��ر) ،كتابه ال ��ذي القى
جمهرة من النقاد والقراء وهو كتاب "ال�ص ��غري،
املتو�س ��ط ،الكب�ي�ر  ،والأك�ب�ر" ، .S. M. L. XL
(الذي بيعت كل ن�س ��خه يف غ�ضون �أ�شهر قليلة)،
وجاء ب� �ـ � 1376ص ��فحة من القط ��ع الكبري .وقد
ت�ض ��من الكتاب جمموعة م ��ن املقاالت ومقتطفات
م ��ن املذك ��رات وق�ص ���ص الرح�ل�ات وال�ص ��ور
الفوتوغرافي ��ة واخلطط املعمارية والر�س ��ومات
الت ��ي �أنتجه ��ا املكت ��ب طيل ��ة عقدين من ال�س ��نني
ال�س ��ابقة لن�ش ��ر الكت ��اب .وبظه ��ور ه ��ذا الكتاب
ال ��ذي طبع مرّات عديدة ،عزز "رمي كولها�س" من
ح�ضوره املميز يف امل�ش ��هد املعماري .وك�صحفي
ق ��دمي ،وكمنظر الم ��ع ،ومعمار قدي ��ر عرف ً
جيدا
كي ��ف يثري �إ�ش ��كاليات املهن ��ة املعمارية وي�س ��عى
اىل ط ��رح حلول ��ه غ�ي�ر العادي ��ة الت ��ي لطامل ��ا ما
لفت ��ت االنتب ��اه �إلي ��ه واىل عمارت ��ه وطروحات ��ه
النظرية .كما �أن �إ�ص ��داراته الأخ ��رى مثل "دليل
مدر�س ��ة الت�ص ��ميم بهارفارد للت�س ��وق" ()2002
The Harvard Design School Guide

 ،to Shoppingوكذلك ا�ش�ت�راكه مع �آخرين يف
كتاب " الطف ��رة العظيمة للأم ��ام" (The )2002
 ، Great Leap Forwardال ��ذي تن ��اول حتديد
وحتليل امل�ش ��اكل امل�ؤدية اىل التح�ض ��ر املت�سارع
وعواقبه ،بالإ�ض ��افة اىل �إيجاد وتطوير فل�سفات
جدي ��دة مل�س ��اعدة �إ�ش ��كاليات العم ��ران وتعاملها
م ��ع املتغيريات ال�س ��ريعة .ومبا �أنن ��ا نتحدث عن
" كولها� ��س" الكات ��ب واملنظر ،فمن ال�ض ��روري
الإ�ش ��ارة اىل دوره الب ��ارز يف ن�ش ��ر جمل ��ة
"فولي ��وم" (احلج ��م) Volume Magazine
يف �س ��نة  .2005وق ��د روجت ه ��ذه املجلة لأفكار
جديدة ت�ض ��منها برنامج مرك ��ز ابحاث جتريبي،
مكر� ��س لعملية االنعكا�س امل ��كاين والثقايف .و�إذ
يتجاوز املركز يف ه ��ذا املعنى تعريف "العمارة"
مبان"ـ لي�ص ��ل اىل وجهات
بكونه ��ا جمرد "انتاج ٍ
نظر عاملية تخ� ��ص العمارة والت�ص ��ميم ،و�إيجاد
مقاربات وا�س ��عة لهي ��اكل اجتماعي ��ة ،قادرة على

خل ��ق بيئ ��ات للعي� ��ش فيه ��ا .ويف العم ��وم ف� ��إن
كولها� ��س وزميل ��ه الآخر كان ��ا يتوق ��ان �أن تكون
جملته ��م ممثلة ل�ص ��حافة جدي ��دة ،مبقدورها �أن
تك�ش ��ف وتتوقع ،كما �إنها جمل ��ة تطمح �أن تكون
ا�ستباقية وحتى وقائية .وهي يف الأخري من تلك
ال�ص ��حافة التي تك�ش ��ف عن الإمكان ��اتً ،
بدال من
تغطية ال�صفقات املنجزة والت�سرت عنها.
ثم ��ة ك�ث�ر م ��ن املتابع�ي�ن يعرف ��ون جي � ً
�دا م ��ا
يحم ��ل "رمي كولها� ��س" م ��ن ر�أي جت ��اه الأبنية
ال�ش ��اهقة �أو ما يعرف بـ <ناطحات ال�س ��حاب>
 : Skyscrapersاحلل ��م الدفني وامل�س ��ترت لدى
�أي معم ��ار �أن ي�ص ��مم وينفذ �أعلى م ��ا ميكن من
مبن ��ى! ال يواف ��ق "كولها� ��س" ه ��ذا ال ��ر�أي ،بل
�إنه َع ّد م ��ن مناه�ض ��يه Anti- Skyscraper’s
 . Architectلنتذك ��ر حماولت ��ه يف ايج ��اد
"فورم" غري تقليدي ملبنى مقر تلفزيون ال�صني
يف بك�ي�ن ( ،)-2008 2004وال ��ذي �س ��عى �أن ال
مبنى �ش � ً
�اهقا ،ول ��و �أنه يرتف ��ع اىل 234
يك ��ون ً
م�ت�را .فقد جل� ��أ املعمار اىل �ش ��كل غ�ي�ر تقليدي
يتجم ��ع م ��ن �س ��تة �أق�س ��ام �أفقي ��ة وعمودي ��ة مع
ف ��راغ مفت ��وح بالو�س ��ط .يف البح ��ث ع ��ن لغ ��ة
معمارية خا�ص ��ة ملبناه يف "دي روتردام"يعيد
رمي كولها� ��س بذاكرتنا ،اىل م� ��آالت لغة "التيار
ال ��دويل"  ،International Styleالذي �ش ��اع
يوم � ً�ا م ��ا يف اخلم�س ��ينيات ،وارتبط م ��ع نتاج
"مي� ��س ف ��ان دي ��ر روّ"� ،إن ��ه هن ��ا يف روتردام
ي�س ��تذكر "�س ��يغرام بيلدن ��ك" ()-1958 1954
 Seagram Buildingرائع ��ة "مي� ��س" يف
نيوي ��ورك ،واملبن ��ى الأ�ش ��هر املج�س ��د ل ��كل قيم
ومب ��ادئ احلداث ��ة يف �أوج جتلياته ��ا املتمثل ��ة
بالتي ��ار ال ��دويل� .إن ��ه لي� ��س فق ��ط ي�س ��تعري
"�أ�س ��لوب" تنطي ��ق واجه ��ات مبن ��اه املتع ��دد
الوظائف من "�س ��يغرام" املمجدة ملبد�أ "ال�ش ��كل
يتب ��ع امل�ض ��مون" ،و�إمن ��ا حاف ��ظ عل ��ى نف� ��س
�ابقاً ،
املخط ��ط الذي ا�س ��تعمله "مي�س" �س � ً
مبقيا
ً
تقريبا (يبل ��غ ارتفاع
حت ��ى عل ��ى ذات االرتف ��اع
�س ��يغرام حوايل ً 157
مرتا يف حني اتي ارتفاع
دي روت ��ردام حوايل ً 150
مرتا كما ذكرنا) .بيد
�أن ثم ��ة �س ��خرية الذعة يف تلك اال�س ��تعارة ،ذلك
لأن مبن ��اه "الروتردام ��ي" يت�ض ��من "وظائف"
عديدة ،ومل يقت�صر على نوعية وظيفية حمددة،
فهو "خليط" من الوظائف واال�ستعماالت .و�إذا
كان "ت�ش ��ابه" مف ��ردات اللغة املعمارية م�س � ً
�وغا
يف �س ��يغرام نظ � ً
�را لواحدي ��ة امل�ض ��مون ،ف ��ان
ذلك اال�س ��تخدام يبدو ً
ع�صيا على الفهم يف "دي
روت ��ردام" احلاف ��ل بوظائ ��ف متنوعة تت�ض ��من
�ش � ً
�ققا ا�س ��كانية ومكاتب �إدارية و�أحياز ت�سوق
وفندق وف�ض ��اءات خم�ص�ص ��ة للرتفي ��ه! وبغية
زي ��ادة الأثر الب�ص ��ري ملبناه يجع ��ل "كولها�س"
م ��ن كتله ذات حجوم متنوع ��ة يف "فورماتها" ،
م�ب ً
�ررا ذلك خلق "دراما" حلركة ب�ص ��رية ناجمة
ع ��ن ر�ؤي ��ة تل ��ك الكت ��ل م ��ن زوايا نظ ��ر خمتلفة
ً
خ�صو�صا من ال�سيارة امل�سرعة!
تغ ��وي عم ��ارة "رمي كولها� ��س" وطروحات ��ه
التنظريي ��ة بالتوق ��ف عنده ��ا ملي � ً�ا وتف�ص � ً
�يليا
لطراف ��ة ،وج� � ّدة ،وحداث ��ة ،وم ��ا بع ��د حداث ��ة،
ومتيز ،وعمق منجزه املهني ب�ش ��قيه الت�صميمي
والتنظ�ي�ري� .إن ��ه معم ��ار ب ��ارع ،ومنظ ��ر م�ؤثر
ومعلم ذو نفوذ ،ولي�س من ثمة �ص ��دفة �أن جعلته
جملة "تامي" ال�ش ��هرية يف �سنة  2008من �ضمن
مائة �شخ�ص ��ية الأكرث نف � ً
�وذا يف العامل! وهو يف
الأخ�ي�ر ،من "املعماري�ي�ن" املف�ض ��لني والأثريين
لديّ �شخ�ص � ً�يا ،لكني عل � ّ�ي �أن اتوقف ،الآن ،لأين
جت ��اوزت �س ��عة املكان املخ�ص ���ص له ��ذه احللقة،
متطلع � ً�ا العودة مرة �أخرى للحديث عن نتاج هذا
املعمار اال�ستثنائي! .

ا َّت َ�ص� � َل بي فاوتر دي فري�س ،مدير حترير جملة �أتيليه الهولندية التي �أكتب فيها،
و�أخربين ب�أن العدد القادم للمجلة �س ��يكون عنوانه (ربيع جديد) وكانت منا�س ��بة
ً
ُ
حتدثت
عنوانا لعمودي الأخ�ي�ر يف املجلة ،والذي
جي ��دة �أن �أ�ضع كلمة (الإله ��ام)
فيه ع ��ن ت�أثري ربيع هولندا على لوحاتي وما يعك�سه على الألوان والتقنيات التي
�أغطي بها قما�ش ��ات الر�س ��م .ال �أري ��د �أن �أترجم هنا ماكتبته للمجلة ،بل �س� ��أحتدث
ع ��ن التح ��ول الذي يطر�أ على امل ��زاج العام حلياتي ،والتغ�ي�رات التي حتدث بفعل
ال�ص ��بيَّة التي تتمايل بعطرها ثالثة
هذه الفتاة اجلميلة التي ا�س ��مها الربيع ،هذه َ
�أ�شهر كاملة ومترر ع�صاها ال�سحرية فوق احلقول والبيوت واملزارع لتحيلها اىل
درجات ال متناهية من اللون الأخ�ضر .نعم ،ال ميكنني �أن �أ�شبه ربيع هولندا �سوى
بفت ��اة جميل ��ة ،هذا الف�ص ��ل الذي ي�أتي ،فيخطف الأب�ص ��ار ويعيد لل ��روح هدوءها
ُرجع للج�سد انطالقته التي كبحها ف�صل ال�شتاء البارد.
الذي حتتاجه وي ِ
الع�ي�ن تنظ ��ر هنا وهناك واجلمال يحيط بكل امل�ش ��اهد املتاحة .وكر�س ��ام ف�أن �أول
م ��ا يهمن ��ي من ف�ص ��ل الربيع هو ازدياد �س ��اعات النه ��ار ،والتي ُتزي ��د بدورها من
�ساعات الر�سم ،ذلك لأين �أر�سم عادة على ال�ضوء الطبيعي الذي ينبعث من النافذة
الزجاجية ل�س ��قف املر�س ��م .ثم ت�أت ��ي بعد ذلك �أف ��كار وتقنيات ومعاجلات الر�س ��م،
فمثلم ��ا تتربع ��م النباتات والزهور ،وتنبثق �س ��يقان الع�ش ��ب ال�ص ��غرية ،وتتمدّد
�أوراق ال�شجريات ،كذلك تتربعم �أفكار الر�سم وتدخل حيز التنفيذ ب�شكل خمتلف.
كل �ش ��يء يبد�أ بالأن�س ��جام من خالل �إيقاع املناخ الطري الدايفء الذي تتناغم فيه
التفا�ص ��يل م ��ع بع�ض ��هاِ ،ل ُت َّك � ِ�ون يف النهاية مقطوعة مو�س ��يقية �أ�س ��مها الطبيعة،
حيث متد النبتات ال�ص ��غرية ر�ؤو�س ��ها يف م�س ��احات املزارع الوا�س ��عة ،حتر�سها
ال�شجريات الظليلة التي تغفوا مبحاذاتها بو ٍد وتناغم.
ال ميكنكم �أن تتخيلوا كيف تت�أهب كل الأ�شياء يف مزارع هولندا للتمايل والرق�ص
خ�ل�ال هذا الف�ص ��ل ،فحني ُ
تنف�ض �أوراق الأ�ش ��جار حافاتها من قط ��رات الندى يف
ال�ص ��باح الباكر ،وميد �ص ��احب املزرعة يده لفتح الباب اخل�ش ��بي الكبري حل�ضرية
الأبقار ،ت�ستعد هذه الأخرية عند �سماعها �صرير البوابات اخل�شبية ،فتبد�أ بتهيئة
�أنف�س ��ها وهي تتمطى ،يف حني تنعك�س �أ�شعة ال�ش ��م�س الناعمة على حافات �أكوام
العل ��ف املر�صو�ص ��ة بعناي ��ة ،وك�أنها قد خرجت ت � ً
�وا من �إحدى لوح ��ات انطباعية
ال�ش ��مال .وخالل حلظات متد الأبقار ر�ؤو�س ��ها � ً
أوال لتتح�س ���س الف�ض ��اء الأخ�ضر،
قبل �أن تربت �أ�ش ��عة ال�شم�س على هاماتها بلطف ،فتخرج دفعة واحدة نحو احلقل
املفت ��وح ،وتبد�أ بالتقافز ثم تقوم بالرق�ص ،نعم �أ�ؤكد لكم يا�س ��ادة �أن �أبقار هولندا
ترق�ص ب�سعادة ق َّل مثيلها ،وهذا امل�شهد يتكرر كل يوم ،حيث تقدم الأبقار ال�سعيدة
و�ص ��لتها الراق�صة وهي تدنو من ع�ش ��ب احلقل بفرح ،والفالح يقف بجانب �سياج
املزرع ��ة ينظ ��ر �إليها ب�إرتياح و�س ��عادة وك�أنه يريد �أن ي�ش ��اركها الرق�ص والقفزات
الربيئة ،وهذا الأمر ال�ساحر ال يدعه الأهايل مير هكذا عفو اخلاطر ،بل يتجمعون
يف الغال ��ب وقت فت ��ح بوابات املزارع ليمتعوا �أب�ص ��ارهم ب�أبقار بلدهم الراق�ص ��ة
التي ال تلوي على �ش ��يء مادامت ال�شم�س م�شرقة واملزارع مفتوحة والع�شب ميلأ
املكان .وهذه ال�س ��عادة تنعك�س ً
كثريا على �إنتاج احلليب ونوعيته ،فالفالحون يف
هولن ��دا يطلقون يف بداية الربيع ت�س ��مية (احلليب الأخ�ض ��ر) عل ��ى احلليب الذي
تنتج ��ه الأبق ��ار يف هذا الوقت من ال�س ��نة ،وهي ت�س ��مية �ش ��عرية ً
حقا ،ت�ش�ي�ر اىل
ً
ويانعا يف بداية انبثاقه ،هو �أف�ض ��ل غ ��ذاء للأبقار يف
الع�ش ��ب ال ��ذي يكون طري � ً�ا
هذه الفرتة.
�إ ْن كان ��ت الأبقار تفرح هكذا بقدوم الربيع ،فكيف يكون حال الب�ش ��ر؟ وتلك حكاية
�أخرى ،بل حكايات ال تنتهي .لكني �س� ��أكتفي هنا بالإ�ش ��ارة اىل �أ�ش ��هر ما يقوم به
الهولنديون يف هذا الف�ص ��ل اجلميل ،ويف مقدمة ذلك ،ركوبهم الدراجات الهوائية
وامل�ض ��ي بها يف طول البالد وعر�ضها ،وبع�ض ��هم يقطع مئات الكيلومرتات مبتعة
متناهية ،ين�ص ��ب خيمته هنا �أو هناك عند احلاجة ،ليم�ض ��ي بعدها ح�سب خارطة
الطري ��ق التي يحملها .كذلك ي�ش ��تهر هذا الف�ص ��ل بالورد الذي يب�س ��ط �ألوانه على
م�س ��احة البالد كلها دون ا�ستثناء .وال يفوِّت الهولنديون متعة الذهاب اىل �شاطئ
بحر ال�ش ��مال يف هذا الف�ص ��ل ،حيث ت�ش ��اهد �آالف النا�س وهم يفرت�ش ��ون الرمال
مبتعة ق� � َّل مثيلها .ويختار الكثريون اال�س�ت�رخاء يف مقاهي الر�ص ��يف املفتوحة،
يج ��ددون الطلب ��ات الت ��ي ال تنتهي �إال وقت �إغ�ل�اق املقهى .واحل ��دث الأجمل الذي
ينتظ ��ره الهولندي ��ون يف الربي ��ع ،هو منا�س ��بة عيد ميالد امللك الذي ي�ص ��ادف ٢٧
ني�سان ،وهو �إ�ضافة اىل كونه عطلة ر�سمية ،فهو يوم احتفايل يفرت�ش فيه النا�س
ال�ش ��وارع ويت�ش ��اركون ب ��الأكل وال�ش ��رب ،حيث يخ ��رج غالبية النا�س �أ�ش ��ياءهم
الفائ�ض ��ة عن احلاجة ويعر�ضونها على �أر�صفة البلد كلها ،لبيعها بثمن ب�سيط ً
جدا
كي ي�ستفيد منها الآخرون ،وبثمن املبيعات يدميون احتفالهم على الأر�صفة ،حيث
ترتفع الك�ؤو�س وتتداخل روائح الطعام من كل �صوب وجانب.
ال يمكنكم �أن تتخيلوا كيف
تت�أهب كل الأ�شياء في مزارع
هولندا للتمايل والرق�ص خالل
ُ
تنف�ض �أوراق
هذا الف�صل ،فحين
الأ�شجار حافاتها من قطرات الندى
في ال�صباح الباكر،

ماتيا�س �أندر�سون..الكتابة من زاوية �أخرى!
د .ح�سن ال�سوداين
ت�شغل مو�ضوعات الن�ص ��و�ص امل�سرحية املحللني
والنق ��اد عندم ��ا يتناولون بالبح ��ث والتحليل تلك
املجتمعات التي ُتربز كتاب ًا مثل ماتيا�س �أندر�سون
 ،الكت ��اب امل�س ��رحي ال�س ��ويدي املعا�ص ��ر وال ��ذي
جمع ب�ي�ن الكتابة والتمثيل والإخراج امل�س ��رحي,
ول ��د ع ��ام  1969يف مدين ��ة غونتبريغ ون�ش� ��أ فيها
موا�ص�ل ً�ا درا�س ��ته هن ��اك ليب ��د�أ كممث ��ل يف كلي ��ة
الأوب ��را ال�س ��ويدية يف غونتب�ي�رغ ومث ��ل العديد
م ��ن امل�س ��رحيات عل ��ى م�س ��ارح املدين ��ة املختلفة.
عُرف كاتب ًا م�س ��رحي ًا مع ظهور م�س ��رحيته (خارج
�أكاذي ��ب البح ��ر) الت ��ي ي�ص ��ور فيه ��ا العالق ��ات
االجتماعي ��ة بطريق ��ة تراجي-كومي ��دي مبين� � ًا
ال�س ��عي امل�س ��تحيل للجمال املطلق ,ه ��ذه الطريقة
م ّي ��زت ماتيا� ��س يف �أعمال ��ه الأخرى وو�ض ��عت له
ب�ص ��مة خا�صة يف الكتابة امل�س ��رحية التي تتناول
طريقة االت�ص ��ال العمي ��ق باملتلقني �أثن ��اء العر�ض
امل�س ��رحي وتوظيف ��ه احل ��اذق لق�ص ���ص ال�ش ��باب
والغو�ص عميق ًا يف م�ش ��كالتهم اليومية وغالب ًا ما
يغلفها بجو من الكوميديا ليجعلها �أ�س ��رع و�صو ًال
للجمه ��ور الذي مينحه م�س ��احة جي ��دة للربط بني
الوقائع والأحداث.
كت ��ب عن ��ه �أح ��د النق ��اد (�إن ن�ص ��و�ص ماتيا� ��س
�أندر�س ��ون تنفذ للأعم ��اق عند قراءتها وت�ص ��ل بك
اىل القمة وتتدفق بي�س ��ر يف معاجلة ال�شخ�صيات

واملواق ��ف ,لغته ��ا اخلالية من الثغ ��رات جتمع بني
الكلمات ومو�س ��يقى اجلاز وال ��راب)� ,أما ماتيا�س
�أندر�س ��ون فقد كتب ع ��ن �أعماله امل�س ��رحية قائ ًال:
( اعتقد �أن من ال�ض ��روري �أن ال اكتب عن الأ�ش ��ياء
التي ت�شغل بال اجلمهور الآن ,فتلك الأ�شياء تدور
حوله ��م وميكنه ��م ر�ؤيتها ,كم ��ا ال �أتوقع �أن �أ�ض ��ع
حياتي اخلا�ص ��ة كج ��زء من التعبري ع ��ن الأحداث
كما ا�ستخدم ذلك الر�ش نورين* و�سرتنبريغ*من
قبل).
يف معظ ��م �أعمال ��ه امل�س ��رحية ت�س ��ود الكوميدي ��ا
ك�أ�س ��لوب مهيمن عل ��ى اجلو العام رغ ��م ما تكتنف
تل ��ك الن�ص ��و�ص م ��ن روح تراجيدي ��ة وا�ض ��حة
�أهلت ��ه لأن يك ��ون �أح ��د الك ّت ��اب البارزي ��ن يف هذا
النمط من الن�ص ��و�ص ,ففي م�س ��رحيته (بالونات)
يعتم ��د الرتاجيديا التاريخي ��ة عرب ثالثة رجال يف
متو�س ��ط العمر يحا�صرهم الف�شل والإحباط  ,غري
�أن �أحدهم ميتلك حلم ًا بتغيري الواقع املرير ويفكر
ب�أخذ خطوة حقيقية باجتاه التغيري ليكت�ش ��ف يف
نهاي ��ة الأمر �أن الق�ص ��ور �س ��ببه ترددن ��ا نحن و�أن
تغ�ي�ره بيدنا لكن الأمر يحتاج �إىل ت�ض ��حية ,وهنا
تطل ��ق امل�س ��رحية ت�س ��ا�ؤلها الأخ�ي�ر عن م ��ن لديه
اال�ستعداد للت�ضحية؟
يف م�س ��رحيته الأخ ��رى الت ��ي حمل ��ت عن ��وان(
اجلرمي ��ة والعقاب ) يح ��اول ماتيا�س �أندر�س ��ون
ا�س ��تعادة �أح ��داث الرواي ��ة ال�ش ��هرية الت ��ي حتمل
العن ��وان ذات ��ه لرواية للكات ��ب الرو�س ��ي فيودور
دو�ستويف�س ��كي وي�س ��قطها عل ��ى الواق ��ع اليومي

املعا�ش مت�سائ ًال عن �إمكانية �أن يكون املجرم بيننا
واحتمالية تعاملنا معه دون �أن نعلم بذلك.
هذه الثيمة �ستعود مرة �أخرى يف عمله الذي حمل
عنوان ( جرمية ,عمل مع كبار ال�س ��ن ,عقاب ,مال.
قت ��ل متقاعد (ليتناول حكاية الفتاة ليلى �ص ��احبة
الع�ش ��رين عام� � ًا التي حت�ص ��ل على وظيف ��ة رعاية
العج ��وز مارت ��ا الت ��ي تتحرك بوا�س ��طة الكر�س ��ي
املتحرك ,لكن �أ ّم ليلى بحاجة ما�سة للمال لتدعوها
العجوز مارتا اىل �إقرا�ضها مبلغ ًا مالي ًا مقابل رهن
بع�ض ما متلكه من حاجات ثمينة لت�ستمر احلكاية
يف تتبع �شخ�ص ��يات �أخرى قريبة من ليلى ومارتا
ي�ش�ت�ركون يف حاجتهم للم ��ال لتقودنا الوقائع يف
النهاية حلدوث اجلرمية.
ماتيا�س �أندر�س ��ون يف هذا العمل يوا�ص ��ل البحث
عن م�شكالت ال�ش ��باب االجتماعية بطريقة واقعية
مث�ي�را العدي ��د م ��ن الأ�س ��ئلة ع ��ن �أ�س ��باب وق ��وع
الأخط ��اء واجلرائم يف �ص ��فوفهم.يف م�س ��رحيته
الت ��ي حملت عن ��وان ) القط ��اع العام يت�ش ��وق اىل
�ش ��يء ما وراء) يناق�ش ماتيا�س �أندر�س ��ون حاالت
الكراهي ��ة واملل ��ل واجلنون والتك ��رار يف املجتمع
وعالق ��ة ذل ��ك كل ��ه بالقط ��اع الع ��ام واخلا� ��ص يف
ال�س ��ويد م�ؤك ��د ًا عل ��ى معاجلة هذه امل�ش ��كالت يف
�ضوء نظرة حتليلية كوميدية ثاقبة.
يعم ��د ماتيا� ��س يف م�س ��رحيته ( ال�ض ��عف ) اىل
تناول مو�ضوعة اال�ضطهاد التي يعاين منها بع�ض
الطلبة والطالبات يف املدار�س ال�س ��ويدية لأ�سباب
خمتلف ��ة تتعلق بطبيعة احلياة املدر�س ��ية ,وتدور

الأح ��داث لتحكي ق�ص ��ة تخييم يف غاب ��ة ملجموعة
طلب ��ة �أحدهم يدعى (مارتن) يعاين من مو�ض ��وعة
اال�ض ��طهاد من قبل زمالئه ويفكر باالنتقام اعتقاد ًا
منه �أن ال �شيء �سيحدث �أ�سو�أ مما حدث �سابق ًا لكن
جمرى الأحداث يتغ�ي�ر يف نهاية الأمر عندما يبد�أ
الطلب ��ة بالعمل اجلماعي وال�ش ��عور امل�ش�ت�رك بني
اجلمي ��ع .كما يف �أغلب �أعمال ��ه يبحث ماتيا�س عن
مناط ��ق �أخرى م ��ن املو�ض ��وعات ويدخلها يف جو
امل�س ��رح العام ومنه ��ا م�س ��رحيته ( املنتقى) حيث
يعمد اىل ا�ستجالب الذكريات كثيمة حمددة داخل
الن�ص م�ش ��تغ ًال على ما ت�س ��ببه من تراكمات ت�ؤثر
ب�ش ��كل حقيق ��ي عل ��ى حي ��اة الإن�س ��ان وتعامله مع
الآخ ��ر خا�ص ��ة �إذا كان الآخر ي�ش�ت�رك معه يف تلك
الذكري ��ات ,وهي ثيمة �أخ ��رى ال يغفل عنها امل�ؤلف
ويوظفه ��ا يف م�س ��رحية ا�س ��تقطبت الكث�ي�ر م ��ن

النقا�شات بعد عر�ضها.
ق�ض ��ايا املجتم ��ع وم�ش ��كالته االقت�ص ��ادية جندها
يف م�س ��رحيته الت ��ي حملت عنوان (الأ�ش ��ياء التي
ن�س ��جتها النج ��وم ) حيث يطرح مو�ض ��وع ًا �آخر
اليق ��ل �أهمية عن تلك املو�ض ��وعات الت ��ي تناولتها
م�س ��رحياته ال�س ��ابقة وبطريق ��ة كوميدي ��ة متقن ��ة
تدور حول �أربعة �أ�شخا�ص من العاطلني عن العمل
يجذبه ��م �إع�ل�ان غريب ع ��ن بيت مهج ��ور يف عمق
�إحدى الغاب ��ات لتبد�أ جمموعة الأ�س ��ئلة باالنهيال
ح ��ول مكن ��ون ذل ��ك البي ��ت وم ��ن ي�س ��كنه وم ��دى
ارتفاعه وه ��ل هو مزحة مثل (الكامريا اخلفية) �أم
حقيق ��ة ؟ تدور �أحداث امل�س ��رحية بطريقة ماتيا�س
التفاعلية مع اجلمهور مغلفة بالكثري من ال�سخرية
�أم ��ا م�س ��رحيته (ا ُ
حلك ��م) والت ��ي ت ��دور �أحداثه ��ا
ع ��ن حري ��ق م�أ�س ��اوي يف مرق�ص ليل ��ي يف مدينة
غوتنبريغ ال�س ��ويدية حيث يتن ��اول امل�ؤلف حياة
النا�س يف ال�ض ��واحي و ن�ض ��الهم من �أجل احرتام
ال ��ذات و فهم املجتم ��ع التي ت�ص ��طدم بالكثري من
القي ��م ال�س ��ائدة داخ ��ل املجتمع ��ات لت�ش ��كل م ��ادة
خ�صبة لن�شوء النزاعات بني اجلماعات والأفراد.
مو�ض ��وعة املا�ض ��ي هي مو�ض ��وعة �أخرى تناولها
ماتيا�س مبا فيها من ذكريات ومواقف و�صعوبات
تتجل ��ى بالعم ��ل امل�س ��رحي (قبل ذلك) ال ��ذي تدور
�أحداثه يف مدر�سة تعليم الكبار وحول ال�شخ�صية
الرئي�سة لرجل قادم من �إيران متقاعد جراء العجز
واملر�ض ,يك�شف ماتيا�س �أندر�سون يف هذا العمل
وبطريق ��ة كوميدي ��ة مث�ي�رة �أن الب�ش ��ر م ��ن جميع

الأجنا� ��س والفئ ��ات ي�ش�ت�ركون بحاالت ال�ض ��عف
والقوة والب�ؤ�س وال�شفقة عرب �سل�سلة من املواقف
املتقنة التي تثري يف امل�ش ��اهدين ال�ضحك حتى لو
كان كالبكاء.
يف م�سرحياته الأخرى (عاطفة يوحنا ,واالت�صال
م ��ع الل ��ه ,واملل ��ك ال�ص ��غري ماتيا� ��س وك ��ي ام ار)
ي�س ��تمر ماتيا�س �أندر�سون يف تناول املو�ضوعات
الت ��ي ته ��م طبيعة املجتمع ال�س ��ويدي وما يعي�ش ��ه
م ��ن حراك ثقايف مبختلف فئاته العمرية وخا�ص ��ة
الأطفال وال�شباب الذين اهتم بهما �أندر�سون كثري ًا
يف كتابات ��ه امل�س ��رحية حت ��ى �أو�ص ��ت جلن ��ة نقاد
امل�س ��رح يف ال�سويد ب�ض ��رورة �أن يقر�أ كل الأطفال
يف ال�س ��ويد م�س ��رحيته (املل ��ك ال�ص ��غري ماتيا�س
).LILLE KUNG MATTIAS
ترجم ��ت �أعمال ماتيا�س �إىل الإجنليزية والأملانية
والفرن�سية وال�ص ��ربية والكرواتية والرنويجية,
الهولندي ��ة ,الروماني ��ة ,املجري ��ة ,البولندي ��ة.
الدامناركية .وم ّثل ال�س ��ويد يف الكثري من املحافل
امل�س ��رحية يف العامل كما دعي يف �س ��ت منا�س ��بات
خ�ل�ال االع ��وام � 2001 - 1998إىل العا�ص ��مة
الأردنية عمان واىل مدينة الإ�س ��كندرية امل�ص ��رية
لعق ��د ور� ��ش عم ��ل يف الكتابة امل�س ��رحية للعاملني
يف امل�س ��ارح املحرتفة من العامل العربي .وح�ص ��ل
خ�ل�ال م�س�ي�رته الفني ��ة عل ��ى العديد م ��ن اجلوائز
واملن ��ح داخل ال�س ��ويد وال ��دول الأوروبي ��ة منها
جائز �إب�س ��ن ع ��ام  2007وجائزة نقاد امل�س ��رح يف
نف�س العام .
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اقــــرأ
التاريخ الثقايف للقباحة

�صدر عن دار املدى كتاب بعن ��وان "التاريخ الثقايف للقباحة"
ت�أليف غريت�ش هندر�س ��ن ترجمة ر�ش ��ا �صادق ،يف هذا الكتاب
ت�سل ��ط امل�ؤلف ��ة ال�ض ��وء على مفاهي ��م القباحة ع�ب�ر التاريخ،
انطالق ��ا من اعياد الروم ��ان القدماء اىل الع�ص ��ور الو�سطى،
وانته ��اء مبعر� ��ض الف ��ن االنحطاط ��ي الن ��ازي .ت�ستك�ش ��ف
االدب ،الف ��ن ،املو�سيقى ،ب ��ل وحتى الدم ��ى القبيحة ،وتبني
لن ��ا كيف طرحت القباحة حتديا لل ��ذوق وللمعايري اجلمالية
طيل ��ة الوقت ..ه ��ذا الكتاب املزدان مبجموع ��ة من اللوحات
والر�سوم ��ات يق ��دم لنا وجه ��ة نظر متج ��ددة تغو�ص عميقا
لت�س�أل :ما هي القباحة؟

جنم "املال والبنون" و"ر�أفت الهجان" يرحل بعد �إ�صابته بفايرو�س كورونا
متابعة املدى
رحل ام�س الأحد الفنان امل�صري القدير
يو�سف �شعبان ع��ن عمر  89ع��ام� ًا بعد
�صراع ا�ستمر �أيام ًا مع فايرو�س كورونا
امل�ستجد .ومع رحيله يكون �شعبان رابع
الفنانني امل�صريني الذين �أودى كوفيد 19
بحياتهم ،بعد رج��اء اجل ��داوي ،وفايق
عزب ،وهادي اجليار.
ام �ت �دّت ح�ي��اة �شعبان الفنية �أك�ث�ر من
خم�سني عام ًا ،ورغ��م جناحاته املختلفة
ا�شتكى يف �سنواته الأخ�يرة من �إهمال
املنتجني ل��ه ،ق��ائ� ً
لا بح�سب تعبريه �إن
"الفنانني �أ��ص�ح��اب اخل�ب�رة �أ�صبحوا
مركونني" .كما �سبق وع��ات��ب امل�ؤلفني
ح

ول العا

لم

وامل �خ��رج�ين ل�ع��دم االل �ت �ف��ات �إىل "جيل
الكبار" مت�سائ ًال عن اختفائه مع ر�شوان
توفيق ،وعزت العاليلي ،وح�سن يو�سف،
عن ال�شا�شة .وا�ضطر الفنان الراحل الذي
تخرج من املعهد العايل للفنون امل�سرحية
�إىل �إعالن اعتزاله عام  ،2017احتجاج ًا
على التجاهل ال�شديد ال��ذي عانى منه،
ل�ي�ع��ود وي�ت�ل�ق��ى ع��ر� �ض � ًا ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
م�سل�سل "ع�ش الدبابري" املتوقع عر�ضه
يف رم�ضان املقبل ،م��ع الفنانني عمرو
� �س �ع��د ،وم���ص�ط�ف��ى � �ش �ع �ب��ان ،و�إخ � ��راج
�أحمد خالد مو�سى .وبالفعل بد�أ �شعبان
ت�صوير م�شاهده ،لكن فايرو�س كورونا
و�ضع ح��د ًا حلياته قبل �أن يب�صر العمل
النور .كذلك كان من املفرت�ض �أن يقدم
م�سل�س ًال بعنوان "باحلب هنعدي" مع
الفنانة �سمرية �أحمد �إال �أن العمل مل يجد
�شركة متحم�سة لإنتاجه .كما �أنه كان قد
وافق على امل�شاركة يف م�سل�سل "خالد بن

الوليد" لكن �إنتاجه توقف.
ق��دم الفنان ال��راح��ل ،ال��ذي تر�أ�س نقابة
امل�م�ل�ث�ين ب�ي�ن ع��ا َم��ي  1997و،2003
ع ��دد ًا ك �ب�ير ًا م��ن الأع �م��ال ال�سينمائية
والتلفزيونية وامل�سرحية والإذاعية مثل

م�سل�سالت "ر�أفت الهجان" (،)1987
و"�ضمري �أبلة حكمت" ( ،)1991و"املال
والبنون" ( ،)1993و"ال�ضوء ال�شارد"
( )1998الذي �أعادت قنوات ف�ضائية
خمتلفة عر�ضه �أك�ثر م��ن  63م��رة،

و"�إمر�أة م��ن زم ��ن احلب" (.)1998
كما ق��دم  15عم ًال ديني ًا خ�لال م�شواره
ال �ف �ن��ي� ،أب ��رزه ��ا "حممد ر���س��ول ال�ل��ه
والكعبة امل�شرفة" ،و"عنرتة" ،و"الزير
�سامل" ،و"الأزهر ال �� �ش��ري��ف م �ن��ارة
الإ�سالم" ،و"حممد ر� �س��ول ال �ل��ه �إىل
العامل" وغريها .ومن �أهم �أفالمه "حمام
املالطيلي" ( ،)1973و"الر�صا�صة ال
ت��زال يف جيبي" ( ،)1974و "حكمت
املحكمة" ( ،)1981و"املر�أة احلديدية"
( ،)1987و"ن�ساء � �ض��د القانون"
( ،)1991وك ��ان �آخ ��ر فيلم ق��دم��ه ع��ام
 2016وه��و "امل�شخ�صاتي  "2وال��ذي
قدم فيه �شخ�صية يحيي ممتاز .و�أعلن
�شعبان وقتها �سعادته بف�شل
العمل بعدما حذفت
م�شاهد كثرية له
ل�صالح م�شاهد
ب��ط��ل ال �ف �ي �ل��م

مايكل جاك�سون
ً
أرقاما
يحقق �
قيا�سية جديدة
رغم وفاته

كورونا يطفئ �أنوار احتفاالت هوليوود الباذخة
ا��س�ت�غ�ن��ى ال �ق��ائ �م��ون ع �ل��ى "غولدن
غلوب" عن حفلة اجلوائز التقليدية،
وهي حدث �سنوي بارز يف هوليوود،
وا�ستعا�ضوا عنها بحدث افرتا�ضي
على �أن يتلقى الفائزون جوائزهم يف
امل �ن��زل ب�سبب ك��وف �ي��د .19-وا�ضطر
املتخ�ص�صون يف التوا�صل �إىل ابتداع
�صيغ مبتكرة بعيدا عن الفنادق الفخمة
يف لو�س �أجنلو�س ،مع تنظيم لقاءات
ومقابالت افرتا�ضية مع النجوم عرب
الفيديو .وا�ضطر القائمون على جوائز
غولدن غلوب �إىل اال�ستغناء عن حفلة
اجل��وائ��ز التقليدية التي ت�شكل حدثا
يف ه ��ول� �ي ��وود،
�سنويا ب��ارزا

واال�ستعا�ضة عنها بحدث افرتا�ضي
��س�ي�ت�ل�ق��ى خ�لال �ه��ا �أك�ث�ري ��ة ال�ف��ائ��زي��ن
جوائزهم يف املنزل.
و�ستحافظ جوائز غولدن غلوب على
�أ��س�ل��وب�ه��ا االع �ت �ي��ادي اخل�ف�ي��ف ال��ذي
يت�سم بعفوية �أك�ب�ر مقارنة باجلدية
التي تطبع حفلة الأو�سكار .ويو�ضح
فينربغ�" :سرنى على الأرج��ح بع�ض
ك��ؤو���س امل�شروب وه��و ما كنا لن�شهد
عليه فيما لو ُنظمت حفلة الأو�سكار عرب

زوم"� ،إذ �إن "حفلة غولدن غلوب تتمايز
خ�صو�صا بطابعها اخلفيف" .لكن
كيف �سيكون امل�شهد من دون احلفلة
االعتيادية هذا العام وبغياب النجوم
مبالب�س ال�سهرة؟ يقول بيت هاموند
م��ن جملة "ديدالين" املتخ�ص�صة �إن
"النجوم لن يكونوا يف قاعة بيفريل
ه�ي�ل�ت��ون ل�ل�ح�ف�لات ه ��ذه امل� ��رة ()...
النا�س الذين �سي�شاهدون ينتظرون
م�شاعر خمتلفة �أبعد من القول (�آم��ل

ب�أن يفوز مانك)" .وي�ضيف�" :أظن �أن
اجلو �سيكون قامتا� .سيتعني عليهم
بذل جهد كبري لتنظيم حفلة م�سلية".
ويبدو �أن النجوم �أنف�سهم تكيفوا
مع الو�ضع .وقد �أو�ضحت �أماندا
�سيفريد وه��ي املر�شحة الأوف ��ر
حظا للفوز بجائزة �أف�ضل ممثلة
يف دور ث��ان��وي ع��ن م�سل�سل
"مانك" ،لل�صحافيني �أخ�يرا
(عرب "زوم" طبعا) �أنها تعتزم
مت �� �ض �ي��ة � �س �ه��رة الأح� � ��د يف
متابعة حفلة غولدن غلوب من
املنزل "مع جميع الأ�شخا�ص
املهمني" يف حياتها "بينهم
كلبي" .و�أو�� � �ض � ��ح امل �م �ث��ل
الربيطاين نيكوال�س هولت من
ناحيته" :مبا �أن احلفلة تقام يف
ع��ز ال�ل�ي��ل�� ،س��أك��ون على الأرج��ح
يف ال�سرير مرتديا بزة ر�سمية من
الأعلى و�سرواال للنوم".

ي��وا��ص��ل �أ� �س �ط��ورة ال �ب��وب ال��راح��ل
مايكل جاك�سون ،حتقيق �إجن��ازات
ج��دي��دة رغ��م وف��ات��ه م�ن��ذ �سنوات
طويلة ،حيث �سرعان ما ت�صدر ملك
البوب عناوين ال�صحف ومن�صات
ال�سو�شيال م�ي��دي��ا ،بعد حتقيق
�أغ �ن �ي �ت��ه ال �� �ش �ه�يرة Smooth
� Criminalأك�ث��ر م���ن500
م �ل �ي��ون م �� �ش��اه��دة ع�ب�ر م��وق��ع
يوتيوب.
وجنحت الأغنية ال�شهرية التي
ح �م �ل��ت ع� �ن ��وان Smooth
 Criminalيف ا�ستقطاب
�أك�ثر من  500مليون م�شاهدة
خ�لال �� 10س�ن��وات م��ن طرحها
ع �ب��ر م� ��وق� ��ع ال� �ف� �ي ��دي ��وه ��ات
ي��وت �ي��وب ،وب��ال��رغ��م م��ن �أن�ه��ا
ط��رح��ت ��ض�م��ن �أل��ب��وم BAD
ال� ��ذى ط ��رح ع ��ام  ،1987وك��ان
�أول ظهور ر�سمي لها يف ت�شرين
ال� �ث ��اين�/أك� �ت ��وب ��ر ع� ��ام ،1988
و�سرعان ما حققت جناحا كبريا،
وه��ى الأغ�ن�ي��ة ال�ت��ي حت��دث فيها ملك
البوب عن الفتاة املجهولة التي ت�سمى �آين.

بعد ً 20
عاما على انف�صالهما ..جا�سنت تيمرباليك يعتذر من بريتني �سبريز
ت� �ق ��دم امل �غ �ن��ي الأم �ي�رك� ��ي ج��ا��س�تن
تيمرباليك اجلمعة باعتذار �إىل املغنية
بريتني �سبريز بعد ح��وايل عقدين
م��ن انف�صالهما العاطفي ،بعدما
اتهمه وثائقي �أخ�ي�را با�ستغالل
ه��ذا الف�صل م��ن العالقة ال�ستدرار
ت�ع��اط��ف اجل �م �ه��ور .ويف الوثائقي
الذي بثته قناة "�إف �إك�س" على الكابل

 زيد ال�شهيد
الروائ ��ي والكاتب �صرر ل ��ه م�ؤخرا
كتا َب ��ه اجلديد "ال�سم ��اوة يف القرن
الع�شري ��ن" متن ��او ًال ك َّل م ��ا يخ� ��ص
�رن كامل.
مدين� � َة ال�سم ��اوة طيل ��ة ق � ٍ
�إذ م� � َّر عل ��ى تاري ��خ املدين ��ة خ�ل�ال
العق ��ود الع�ش ��رة ،مُ�سلط� � ًا ال�ض ��وء
على ال�سم ��اوة ب�أمكن ِته ��ا (االحياء،
االزق ��ة ،ال�ش ��وارع ،وم ��ا ت�ض ��م)،
ومتن ��او ًال االح ��داث التي م ��رت بها

خاص جداً ...

 عالء املفرجي
الكات ��ب والناق ��د ال�سينمائ ��ي
ت�ست�ضيفه كلي ��ة الفنون اجلميلة يف
جامع ��ة القاد�سي ��ة اللق ��اء حما�ضرة
ع�ب�ر ال ��زوم "ال�س�ي�رة الذاتي ��ة يف
االف�ل�ام العاملية والعربي ��ة" ..وذلك
يوم اخلمي� ��س  2021\3\4ال�ساعة
الثامن ��ة م�س ��اء ..ويذك ��ر ان الزميل
املفرج ��ي �سب ��ق ان �صدر ل ��ه عن دار
امل ��دى كتاب بعن ��وان ال�سرية "افالم
ال�سرية الذاتية".

وم�ن���ص��ة "هولو" ب�ع�ن��وان "فرميينغ
بريتني �سبريز" ومن �إنتاج "نيويورك
تاميز" ،ي�ؤكد �شهود �أن جا�سنت مترباليك
ا�ستغل انف�صاله عن بريتني �سبريز �سنة
 2002لإط �ل�اق م���س�يرت��ه االن �ف��رادي��ة.
وب�ع��د �سيل م��ن ال��ر��س��ائ��ل ال�ت��ي طالبت
املغني باالعتذار من �سبريز ،كتب املغني
املتحدر من ممفي�س عرب ان�ستغرام "�أنا

تامر عبد املنعم .من �أه��م �أفالمه "حمام
املالطيلي" ( ،)1973و"الر�صا�صة ال
ت��زال يف جيبي" ( ،)1974و "حكمت
املحكمة" ( ،)1981و"املر�أة احلديدية"
( ،)1987و"ن�ساء � �ض��د القانون"
(.)1991
وق ��دم �شعبان �أك�ث�ر م��ن ع�شرين عم ًال
م�سرحي ًا ،لعل �أ�شهرها "رابعة العدوية"،
و"�شيء يف �صدري" ،وحوايل  15عم ًال
�إذاع �ي � ًا .ت��زوج املمثل امل�صري الراحل
ثالثة مرات.
اتت الأوىل من الفنانة ليلى طاهر عام
 ،1963لينف�صال ب�ع��د � � 4س �ن��وات ،ثم
تزوج من نادية �إ�سماعيل ابنة الأمرية
فوزية �شقيقة امللك فاروق و�أجنب ابنته
ثناء ،ومل ي�ستمر الزواج �سوى عامني.
�أم��ا امل��رة الثالثة والأخ�ي�رة فكانت من
�سيدة كويتية تدعى �إمي ��ان ال�شريعي
ورزق منها بابنته زينب ،وابنه مراد.

ح��ري ����ص ع �ل��ى ه��ات�ين االم ��ر�أت�ي�ن،
�أح�ترم�ه�م��ا و�أع �ل��م �أين مل �أف �ع��ل ما
علي فعله" .و�أ��ض��اف تيمرباليك
ك��ان ّ
امل �ت��زوج ح��ال�ي��ا م��ن املمثلة جي�سيكا
بيل "�أنا �آ�سف ب�شدة لهذه اللحظات
يف حياتي التي �ساهمت �أعمايل يف
امل�شكلة وا�ست�أثرت فيها بالكالم ومل
�أعبرّ عن ال�صواب".

يقول اخلرب الأول �إن رئي�س
الربملان حممد احللبو�سي
بعث ر�سالة �إىل "بع�ض ممثلي
البعثات الدبلوما�سية يف العراق
دعاهم فيها �إىل عدم التدخل
فيما ال يعنيهم"� ،أما من هم
ممثلي البعثات  ،فالأمر مرتوك
للمواطن ..فلي�س من حق رئي�س
الربملان �أن يقول �إن على �أنقرة
وطهران �أن ال تعتربا العراق
حمافظة تابعة لهما ،وي�ؤكد اخلرب
الثاين �أن ال�سفري الإيراين يف
بغداد طالب تركيا بعدم التدخل
يف �ش�ؤون العراق� ،أما اخلرب
الثالث ففيه يرد ال�سفري الرتكي
يف بغداد على �سفري اجلارة �إيران
ليقول له�" :سيكون �سفري �إيران
�آخر من يلقي حما�ضرة على تركيا
حول احرتام حدود العراق".
يا �سادة مبارك �أن رئي�س الربملان
انتف�ض وثار ،يف الوقت الذي
�صمت فيه الربملان على هذه
الإهانة� ،أما القوى ال�سيا�سية فهي
واحلمد لله موزعة الوالئات بني
طهران و�أنقرة.
�أمتنى ،فقط ،و�أعرف �أن التمني
ب�ضاعة املفل�سني �أمثايل� ،أن يتخذ
�سا�ستنا قراراتهم دون الرجوع
�إىل طهران �أو �أنقرة.
اليوم �إيران تريد �أن جتل�س �أمام
ال�شيطان "بايدن" ،تفاو�ضه
لتنتزع منه اتفاق ًا لو�ضع طهران
يف نادي الدول النووية،
وال�سلطان �أردوغان يغ�ض الطرف
عن جنود "اخلليفة" ،وق�صف
�سنجار ،فيما بالد ما بني النهرين
يراد لها �أن تنتظر الفرج !! ،نحن
يا�سادة منذ عقود نعلم �أبناءنا
�أننا �أمة ال�صمود والت�صدي ،لكننا
يف و�سط الطريق مل نعرف الفرق
بني دولة القانون ودولة العدالة،
فاخرتنا الأ�سهل ،الهتاف النقرة
او طهران .
للأ�سف جند اليوم �أن هموم
العراقيني ومعاناتهم و�ضعت
ك�آخر �سطر يف �أجندة ال�سا�سة
العراقيني ،فهم يحتدون
ويتعاركون من �أجل البحرين
ويتباكون يف الف�ضائيات عن
احلوثيني ،ويرفعون �شعار
حترير فل�سطني من البحر �إىل
النهر ،وحتت �أنظارهم يعي�ش
�أكرث من ن�صف العراقيني
حتت خط الفقر ،يتفرجون
على النا�س وهم �أ�سرى
احتياجاتهم ،لكنهم يزعقون يف
الف�ضائيات دفاع ًا عن نا�شطة
�سعودية ،فيما وتقتل حتت
�أعينهم نا�شطات عراقيات
ويختفي �شباب يف دهاليز
الظالم.
يا�سادة ،العراقي يحتاج ليكون
�ساذج ًا متام ًا ورمبا فاقد ًا
للذاكرة لأق�صى درجة لي�صدق
"الأ�سطوانة امل�شروخة" التي
يرددها البع�ض عن الأمن
وحماية احلدود وتدخل دول
اجلوار ،فالنا�س تدرك جيد ًا
�أن بع�ض ال�سيا�سيني �ساهموا
وي�ساهمون يف تقدمي العراق
على طبق من ف�ضة �إىل دول
العامل كافة ،ويدركون �أن
كثري ًا من ال�سيا�سيني لهم قدم
يف العراق و�أخرى يف �إحدى
دول اجلوار ،و�أن البع�ض من
الأحزاب ال�سيا�سية �ساهم يف
اخرتاق الأمن الوطني للعراق.
هل �سنظل غارقني يف الق�ضايا
الكربى ،كالعالقة امل�ستقبلية
بني طهران و�أنقرة؟ �أم �سندخل
ع�صر الق�ضايا الب�سيطة،
كتوفري الأمن والأمان ،وفر�ص
العمل لآالف العاطلني؟ دعونا
من خرافة ال�سيادة وتوابعها .

ب�شرى الهاليل تتحدث عن احلب يف احتاد الأدباء

 قحطان جا�سم جواد

ابتدا ًء م ��ن العهد العثماين ،فامللكي،
فاجلمهوري.
 كامل عويد العامري
ال�شاعر واملرتجم العراقي �صدرت له
ترجمة جديدة منقحة من كتاب البري
كامو "االن�س ��ان املتم ��رد" ويذكر ان
العامري ا�صدر ع ��ددا من الرتجمات
ع ��ن دار املدى منها كتاب �سيمون دي
بوفوار "موت ع ��ذب جددا" ورواية
" ال تبكي" للفرن�سية ليدي �سالفري.

اق��ام��ت ام��ان��ة ال���ش��ؤون الثقافية يف
احتاد االدباء جل�سة تفاعلية (زووم)
مع ال�شاعرة ب�شرى ال�ه�لايل .وهي
�شاعرة ومرتجمة وكاتبة مقاالت،
وق ��د حت �ث��ت ال��ه�ل�ايل ع��ن جتربتها
االدبية.
وقالت -:ن�شاطاتي االدبية متنوعة
ف�ق��د كتبت درام� ��ا تلفزيونية منها
كربياء وهوى واورك�سرتا ومرمي،
كما كتبت م�سرحية اوقفت الكورونا
ع��ر��ض�ه��ا ،ك�م��ا ب ��د�أت بكتابة رواي��ة
الول مرة .هذا التنوع بني الرتجمة
وال�شعر وكتابة الدراما كان م�صادفة

الطقس

ومل اكن انوي ان ا�صبح كاتبة ..بل
حب العمل هو الدافع اال�سا�سي وكذلك
اجلانب املهني وحب ال�صحافة ،التي
احببت فيها التحقيقات امليدانية
ال�سيما اال�ستق�صائية واف �خ��ر مبا
اجنزته فيها .حتى يف كتابة الرواية
وال�شعر جتد النف�س ال�صحفي فيها،
وا�ستمد مو�ضوعاتي م��ن ال��واق��ع،
ام��ا ال�شعر ف�ق��د وج ��دت يف نف�سي
املوهبة واحل��اج��ة الن اك�ت��ب �شعرا
واط ��رح الهموم واحل��ب واجل�م��ال،
كما ا�ستفدت من ممار�سة التدريب
م��ع ال�شباب يف اجل��ام�ع��ة وتعلمت
منهم ا�شياء كثرية ،ودر��س��ت االدب
االن��ك��ل��ي��زي (م��اج �� �س �ت�ير) واق� ��وم

اجل �م �ل��ة ال �ق �� �ص�يرة .وب��ال��رغ��م من
ت�شعب ن�شاطي االدب ��ي لكني ارى
نف�سي باالعمال الدرامية والرواية،
.ك�م��ا كتبت ل�لاذاع��ة (ك��ر الب��د منه)
( ال � ��زواج وال �ن �ف ����س) ذات م�سحة
كوميدية جميلة.
وا� � �ش� ��ارت :اح���ب ال �� �ش �ع��ر اجل�م�ي��ل
وال��روم��ان���س��ي ال �ه��ادف ال��ذي يخلق
اجل � �م� ��ال ،ك �م��ا ك �ت �ب��ت ال��وم �� �ض��ات
العاطفية ،اثر بي اخي ا�سعد الروائي
وامل� �خ ��رج الن���ه اول م ��ن �شجعني
على ذل��ك ،اح��ب الت�صوف واه��واه
ج��دا ول��ه ت��أث�يرات قوية على ادب��ي،
بالرتجمة ،ال�سيما ال�شعر ،وتعلمت وا�س�سنا مع �آخرين ملتقى البحوث
انه يجب اعتماد الب�ساطة وا�سلوب ع��ن ال�ت���ص��وف يف � �ش��ارع املتنبي،

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درجات احلرارة �سرتتفع قليال ع ��ن معدالتها ليوم ام�س ،وان
اجلو �سيكون غائما وممطرا يف بع�ض املناطق.

وا�شكر دكتورحممد ح�سني �آل يا�سني
على كلمته يف غ�لاف كتابي وكانت
كلمة معربة وجميلة وا�شكره من كل
قلبي على ت�شجيعه يل يف اال�ستمرار
بالكتابة.
واو�ضحت انها حتب ال�شعر �سواء
ك��ان يف ق�صيدة النرث ام العمودي
لكني اكتب النرث.
وقالت :ب�ش�أن الكتابة عن احلب اعتقد
ان الكاتب ال يكتب من فراغ والبد ان
هناك جتربة خا�صة له وال تتج�سد اال
بال�صدق مع النف�س ،وترجمة ال�شعر
�صعبة وي�ح�ب��ذ ان ي�ترج��م م��ن قبل
�شاعر ،واحتفظ على االدب الن�سوي
وال متييز بني الرجل واملر�أة.
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