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اللجنة المالية :ال يمكن �ضمان �سوق النفط حتى نهاية 2021

تالعبت بنحو � 10آالف وثيقة عقارية ن�صفها لأبناء الطائفة

طلب �إعادة �سعر �صرف الدوالر
�إىل و�ضعه الطبيعي يواجه رف�ض ًا

ن�صف الم�سيحيين العائدين �إلى نينوى
هجروها ب�سبب "الميلي�شيات"

 بغداد /فرا�س عدنان
�أع�ض ��اء يف اللجن ��ة املالي ��ة الربملاني ��ة ،حتدث ��وا
لـ(املدى) �أم�س الأحد.
يواج ��ه طلب تقدم ب ��ه عدد من النواب لإعادة �س ��عر وفيم ��ا لفت ��وا �إىل �أن �س ��عر ال�ص ��رف ح� �دّد وف ��ق
�ص ��رف الدوالر �إىل و�ضعه ال�سابق ،رف�ض ًا ،بح�سب اعتب ��ارات علمي ��ة مدرو�س ��ة ويتف ��ق مع ال�سيا�س ��ة
النقدية للبنك املرك ��زي� ،أكدوا �أن �أرقام املوازنة من
نفقات و�إيرادات قد و�ضعت على �أ�سا�سه.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة النائ ��ب جم ��ال كوج ��ر� ،إن
"ح ��راك ًا يق ��وده عدد م ��ن النواب ،م ��ن خالل جمع
تواقي ��ع لتعدي ��ل �ص ��رف ال ��دوالر وجعل ��ه 1300
دينار".
وتاب ��ع كوج ��ر ،يف حديث �إىل (امل ��دى)� ،أن "الطلب
مت تقدمي ��ه �إىل اللجن ��ة املالية ،لكن ال�س� ��ؤال هو هل
ميتل ��ك جمل� ��س الن ��واب �أو �أي من جلانه �ص�ل�احية
تعديل �صرف الدوالر؟".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اجل ��واب وفق� � ًا للقان ��ون ،ب� ��أن
ال�صالحية هي ح�صرية فقط للبنك املركزي" ،ويرى
�أن "ه ��ذه احلملة ت�س ��تهدف الطلب م ��ن جهة ال متلك
االخت�صا�ص ،وبالتايل ف�أن الطلب م�صريه الرد".
وب�ي�ن كوجر� ،أن "البنك املركزي هيئة م�س ��تقلة وله
قانون خا�ص ويتحمل كامل امل�س�ؤولية يف مو�ضوع
ال�سيا�سة النقدية وحتديد �صرف الدوالر".
و�ش ��دد ،على �أن "احلكومة االحتادية ممثلة بوزارة
املالي ��ة ،تبن ��ت ق ��رار البن ��ك املرك ��زي ومل تك ��ن هي
�صاحبة االخت�ص ��ا�ص يف �إ�صداره ،ووجود تن�سيق
وت�شاور بني اجلهتني ال يعني التدخل".
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /متيم احل�سن
خلف اجواء االحتفال بزيارة بابا الفاتيكان االوىل
اىل املو�صل ،ثمة وجوه ترتقب انتهاء تلك املرا�سيم
للع ��ودة اىل العب ��ث ب�أرا�ض ��ي امل�س ��يحيني وبي ��ع
منازلهم يف املدينة.
وا�ستطاعت جماعات م�سلحة ان تزوّ ر ما ال يقل عن
� 10آالف �س ��ند لأم�ل�اك عراقيني يف نين ��وى ،بينهم
م�سيحيون ،فيما يتخوف �آخرون من �إجبارهم على
البيع.
وق ��ال الباب ��ا فرن�س ��ي�س من �أم ��ام جمم ��ع الكنائ�س
املدمرة يف املو�ص ��ل �إن "التناق�ص امل�أ�ساوي ب�أعداد
م�س ��يحيي ال�ش ��رق الأو�س ��ط �ضرر ج�س ��يم ال ميكن
تقديره".
وانخف� ��ض عدد امل�س ��يحيني يف الع ��راق �إىل �أقل من
 %50بع ��د ع ��ام  ،2003و ُقتل منذ ذلك احلني1200 ،
م�س ��يحي يف عم ��وم الب�ل�اد ،بينه ��م "ُ 700قتل ��وا
عل ��ى الهوية" .بح�س ��ب جمعيات م�س ��يحية حلقوق
االن�سان .وبح�س ��ب م�صادر مطلعة يف نينوى قالت
لـ(امل ��دى) ان "ع�ص ��ابات يعتقد انها تابعة لف�ص ��ائل
م�س ��لحة تق ��وم بتزوير �س ��ندات �س ��كان املو�ص ��ل"،
مق ��درا "تزوي ��ر اكرث م ��ن � 9آالف م�س ��تند ،ن�ص ��فها
تقريبا لأمالك م�سيحية".
وكان نائب املحافظ ح�س ��ن العالف ،قد قال يف وقت
�سابق ،ان "ف�صائل واحزاب ت�سببت ب�ضياع خم�سة
�آالف دومن لأرا�ض ��ي حكومية يف املو�ص ��ل" ب�سبب
التزوير.
ووف ��ق جهات حقوقية م�س ��يحية حتدث ��ت لـ(املدى)
ف ��ان "نح ��و  200ال ��ف م�س ��يحي كان ��وا يعي�ش ��ون
يف املو�ص ��ل و�س ��هل نين ��وى قبل ظه ��ور داع�ش يف
�ص ��يف  ،"2014فيما ا�ش ��اروا اىل ان العدد احلايل
للم�س ��يحيني يف نين ��وى ي�ص ��ل اىل "نح ��و � 25ألف
�شخ�ص".
 التفا�صيل �ص3
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مظفر جبار
ال�ضحية 18
في مناف�سات
كرة الممتاز
احلرب الأعظم يف قدا�س �أربيل �أم�س

لطفية الدليمي تكتب:
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هادي عزيز علي يكتب:
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"البابا" المبت�سم الذي �أح ّبه
العراقيون

الإيزيديات وقانون
الجبر المنقو�ص

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

منح فقهاء ال�شريعة وخرباء القانون �أدواراً خا�صة

اتفاق جديد بين ر�ؤ�ساء الكتل يحدد �أع�ضاء المحكمة االتحادية بـ 15ع�ضو ًا

 بغداد /املدى
ح ��دد االتف ��اق اجلدي ��د ال ��ذي تو�ص ��ل �إليه
ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل ال�سيا�س ��ية م ��ع رئا�س ��ة
الربمل ��ان واللجنة القانوني ��ة النيابية ،عدد
اع�ض ��اء املحكمة االحتادي ��ة بـ" "15ع�ضوا
من �ض ��منهم فقه ��اء ال�ش ��ريعة اال�س�ل�امية،

واخلرباء القانونيون ،ومتكنوا من ح�س ��م
اربع مواد خالفية من ا�صل �ست مواد.
و�أرج� ��أ جمل� ��س الن ��واب ،الت�ص ��ويت على
�س ��ت م ��واد يف م�ش ��روع قان ��ون املحكم ��ة
االحتادي ��ة بعدما متك ��ن من اكم ��ال ثماين
ع�ش ��رة م ��ادة ب�س ��بب اخلالف ��ات القائم ��ة
ب�ي�ن الكت ��ل واملكون ��ات عل ��ى عدد اع�ض ��اء

املحكمة وطبيعة �صالحيات فقهاء ال�شريعة
اال�سالمية وخرباء الفقه القانوين.
وتقول فيان �ص�ب�ري ،رئي�س ��ة كتلة احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين يف ت�ص ��ريح
لـ(امل ��دى) ان "ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل ال�سيا�س ��ية
اتفق ��وا يف اجتماعه ��م االخ�ي�ر مع رئا�س ��ة
املجل� ��س واللجن ��ة القانوني ��ة عل ��ى مترير

اربع مواد خالفية من ا�صل �ست يف قانون
املحكم ��ة االحتادية" .وت�ض ��يف �أن "املادة
الثانية من قانون املحكمة ُ�ض ��مت يف املادة
الثاني ��ة والفق ��رة الثاني ��ة من امل ��ادة ()92
م ��ن الد�س ��تور" ،م�ؤكدة ان "امل ��ادة الثانية
تل ��زم بع ��دم ت�ش ��ريع قوان�ي�ن تتعار�ض مع
ثواب ��ت اال�س�ل�ام ومب ��ادئ الدميقراطية".

ف��ول��ه��ام ي��ع��م��ق ج����راح ل��ي��ف��رب��ول ف���ي ال��ب��ري��م��رل��ي��غ!
بغداد /حيدر مدلول
وا�ص ��ل فري ��ق ليفرب ��ول نتائجه ال�س ��لبية عل ��ى ملعبه
بال ��دوري االنكلي ��زي املمت ��از لك ��رة الق ��دم بع ��د تلقي ��ه
الهزمية ال�ساد�س ��ة على التوايل يف معقله للمرة الأوىل
يف تاريخ ��ه بنتيج ��ة (�)1-0أمام �ض ��يفه فري ��ق فولهام
لكرة القدم يف املرحلة ال�س ��ابعة والع�شرين من املو�سم
احل ��ايل  .وما زال فريق ليفربول عاجزا عن حتقيق �أي

ف ��وز على ملعب �أنفيل ��د بالربميرليغ من ��ذ يوم احلادي
والثالثني من �ش ��هر كانون الثاين املا�ض ��ي حيث �أخفق
يف االنت�صار خالل مبارياته الثمانية االخرية بالبطولة
الت ��ي �ش ��هدت خ�س ��ارته يف �س ��ت مباري ��ات وحتقيق ��ه
تعادلني فقط وجنح بت�س ��جيله هدفني فقط حيث جتمد
ر�صيده عند  43نقطة يف املركز ال�سابع بالرتتيب خلف
فرق مان�ش�س�ت�ر �س ��يتي ومان�ش�س�ت�ر يونايتد ولي�س�ت�ر
�س ��يتي وت�شيل�س ��ي وايفرت ��ون و�س ��ت ه ��ام يونايت ��د

ليوا�ص ��ل االبتعاد ع ��ن املراكز الأربع ��ة االوىل امل�ؤهلة
اىل ن�س ��خة  2022من دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم
 .و�س ��يواجه تالميذ يورغن كلوب يف ال�س ��اعة احلادية
ع�ش ��رة م�س ��اء بعد غ ��د االربع ��اء بتوقيت بغ ��داد فريق
اليبزيغ االملاين لكرة القدم على ملعب بو�ش ��كا�ش �أرينا
يف العا�ص ��مة املجرية بوداب�ست �ضمن مناف�سات جولة
االياب من دور ثمن النهائي بدوري �أبطال �أوروبا لكرة
القدم  2021بناء عل ��ى قرار من قبل االحتاد االوروبي

لكرة القدم بدال من ملعب انفيلد ب�س ��بب قيود فايرو�س
كورون ��ا امل�س ��تجد التي ت�ؤثر على ال�س ��فر ب�ي�ن �أنكلرتا
و�أملانيا وال�س ��يما بعد تف�شي ال�س�ل�الة اجلديدة منه يف
جميع بلدان القارة العجوز منذ منت�ص ��ف �ش ��هر كانون
الأول املا�ضي .
اجلدي ��ر بالذكر ان فريق ليفربول لكرة القدم خا�ض 27
مب ��اراة ف ��از يف  12وتع ��ادل يف  7وخ�س ��ر يف  8حيث
�سجل العبوه  47هدفا مقابل  36دخلت �شباكه.

وتتعل ��ق امل ��ادة الثانية يف قان ��ون املحكمة
بع ��دد �أع�ض ��اء املحكم ��ة والرئي� ��س ونائبه
وخرباء الفقه اال�س�ل�امي ،وفقهاء القانون
و�صالحياتهم ،اذ تختلف القوى ال�سيا�سية
على عدد الفقهاء اال�س�ل�اميني والقانونيني
وعلى �صالحياتهم.
التفا�صيل �ص2

مواطنـــونمتخوفــون
من لقاحات كورونا

كان يدعو ذوي املتظاهرين لرتويج معامالتهم

"رئي���س م�ؤ�س�س��ة �ش��هداء الب�ص��رة" ينتح��ر ف��ي بي��ت �ش��قيقته النائب��ة
 بغداد /املدى
نقلت و�س ��ائل اعالم ومن�صات على مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي �ص ��ورا ل�ش ��خ�ص
منتحر برباط مثبت على مروحة �س ��قفية.
وا�ش ��ارت م�ص ��ادر اىل ان ال�ض ��حية ه ��و
مدير م�ؤ�س�سة ال�شهداء فرع الب�صرة ق�صي
م�سلم بندر.
وبن ��در انتح ��ر يف بي ��ت �ش ��قيقته النائب ��ة
الربملانية �صفاء م�سلم.
وج ��اء انتح ��ار رئي� ��س امل�ؤ�س�س ��ة بع ��د
ا�س ��بوعني م ��ن دع ��وة وجهتها امل�ؤ�س�س ��ة
اىل جميع املتظاهرين امل�ص ��ابني مبختلف
اجل ��روح �أو ذوي ال�ش ��هداء لغر�ض �إكمال

اجن ��از معام�ل�ات تعوي�ض ��هم م ��ن ناحي ��ة
التقاع ��د واملكاف� ��أة املالي ��ة التعوي�ض ��ية
ف�ض�ل�ا عن قطعة الأر�ض .وكانت م�ؤ�س�سة
ال�ش ��هداء فرع ذي قار ،قد �أعلنت قبل ايام،
عن �إجناز  100ملف ل�شهداء تظاهرات ذي
قار .وبني مدير عام دائرة �ش ��هداء �ضحايا
االرهاب طارق املندالوي� ،أن "عدد �شهداء
تظاه ��رات ذي ق ��ار بل ��غ � 138ش ��هيد ًا ومت
�إجن ��از حت ��ى الآن  100مل ��ف بالكام ��ل".
و�أ�ض ��اف ان "هناك اربعة من ال�شهداء من
املوظفني ومتت خماطبة دوائرهم لرتويج
معامالته ��م وهن ��اك � 34ش ��هيد ًا مل يراجع
ذووه ��م لرتوي ��ج معامالتهم" ،م�ؤك ��د ًا �أن
"مديرية �شهداء ذي قار �سلمت  65هوية

تقاعدي ��ة ،وهن ��اك � 35أخرى قي ��د الإجناز
يف نظام الباركود والعمل م�ستمر عليها".
لك ��ن باملقاب ��ل ت�ش�ي�ر الت�س ��ريبات اىل ان
ال�ض ��حية انتح ��ر بع ��د مواجهت ��ه مبلفات
ف�ساد قدمتها هيئة النزاهة.
وجاء ا�س ��لوب االنتحار بطريقة م�ش ��ابهة
النتح ��ار مدي ��ر �ش ��ركة كورية تعم ��ل على
ان�ش ��اء ميناء الفاو الكبري يف �شهر ت�شرين
الأول .2020
وكان ��ت معلوم ��ات �أولية ،حينها� ،أ�ش ��ارت
�إىل �أن الرجل ال ��ذي عرث على جثته معلقة
بحبل ،ق�ض ��ى انتحارا ،وكان يدير �ش ��ركة
دايوو امل�س� ��ؤولة عن تنفيذ م�شروع ميناء
الفاو الكبري جنوبي البالد.

وبع ��د ايام ،ق ��ال حم ��ام عراق ��ي يعمل مع
�شركة كورية �إن هناك "�شبهة جنائية" يف
الق�ضية.
وا�ض ��اف عدن ��ان ال�ص ��رايفي ال ��ذي يعمل
م ��ع ال�ش ��ركة الكوري ��ة� ،إن "التحقيق ��ات
االبتدائي ��ة الت ��ي ق ��ام بها ال�س ��يد قا�ض ��ي
حتقي ��ق الفاو �أثبتت وجود �ش ��بهة جنائية
يف الواقع" ،م�ش�ي�را �إىل "وجود جروح"
على يدي املجني عليه.
و�أظهرت التحريات الأولية� ،أي�ضا ،وجود
"�آث ��ار عل ��ى ي ��د املجن ��ي عليه" ،بح�س ��ب
ال�صرايفي.
و�أ�ض ��اف املحامي العراق ��ي قائال �إنه تبني
بعد معاينة الطبيب ال�شرعي� ،أن اجلروح

على يد املجني عليه "حديثة ،معنى هذا �أن
هناك مقاومة من املجني عليه".
ومل ت�ص ��در �أي ��ة نتائ ��ج ر�س ��مية ع ��ن
التحقيق ��ات ،فيم ��ا تعرق ��ل امل�ش ��روع التي
تريد اكماله ال�شركة الكورية حتى الآن.
ولفت ال�صرايفي �إىل �أن ال�صالة الريا�ضية
الت ��ي ع�ث�ر فيه ��ا عل ��ى جث ��ة املجن ��ي عليه
خم�ص�ص ��ة فق ��ط للعامل�ي�ن الكوري�ي�ن
اجلنوبيني ،وح�س ��ب التحقيقات الأولية،
لوحظ �أنه مل يكن يرتدي مالب�س ريا�ضية.
و�أو�ض ��ح املحام ��ي العراق ��ي عدن ��ان
ال�ص ��رايفي �أن "املث ��ار حالي ��ا ه ��و �أن ��ه
(املجن ��ي علي ��ه) ،مت قتله يف م ��كان ،ونقله
�إىل املكان الثاين".

 بغداد /ح�سني حامت
ال يرغ ��ب الكثري م ��ن املواطنني بتلقي اللقاح امل�ض ��اد لفايرو� ��س كورونا ،فيما
قال ��وا انه "غري موثوق" .وكانت وزارة ال�ص ��حة والبيئة ،ق ��د �أعلنت الثالثاء
املا�ضي ،بدء حملة تلقيح املواطنني بلقاح �سينوفارم ال�صيني الذي و�صل فجر
ذلك اليوم .وقال وزير ال�صحة والبيئة ح�سن التميمي� ،إن "ما و�صل من اللقاح
ال�ص ��يني ه ��و منحة م ��ن جمهورية ال�ص�ي�ن اىل ال�ش ��عب العراقي ،و�ست�س ��تمر
عمليات تو�صيل اللقاحات �إىل كافة املراكز ال�صحية" .قال املواطن كاظم جواد
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) "ان ��ا �أرف�ض اللقاح ،م ��ن املفرت�ض اج ��راء التجارب عليه
وانتظ ��ار مدة زمنية ليت�ض ��ح مفعول اللق ��اح ولي�س جتربته علينا" .وا�ض ��اف
ج ��واد ":لو كان اللقاح فعاال وموثوقا لأخذته احلكومة قبل ال�ش ��عب كما فعلت
اغلب البلدان ،لكن احلكومة مل جتعل بينها وبني املواطن اي ثقة".
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طلب �إعادة �سعر �صرف الدوالر �إىل و�ضعه الطبيعي
يواجه رف�ض ًا

 بغداد /فرا�س عدنان
يواجه طل ��ب تقدم به عدد م ��ن النواب
لإعادة �سعر �صرف الدوالر �إلى و�ضعه
ال�ساب ��ق ،رف�ض� � ًا ،بح�س ��ب �أع�ضاء في
اللجن ��ة المالي ��ة البرلماني ��ة ،تحدث ��وا
لـ(المدى) �أم�س الأحد.
وفيم ��ا لفتوا �إلى �أن �سعر ال�صرف حدّد
وف ��ق اعتبارات علمية مدرو�سة ويتفق
م ��ع ال�سيا�سة النقدي ��ة للبنك المركزي،
�أك ��دوا �أن �أرق ��ام الموازن ��ة م ��ن نفقات
و�إيرادات قد و�ضعت على �أ�سا�سه.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة النائ ��ب جمال
كوج ��ر� ،إن "ح ��راك ًا يق ��وده ع ��دد م ��ن
النواب ،من خالل جمع تواقيع لتعديل
�صرف الدوالر وجعله  1300دينار".
وتابع كوجر ،في حديث �إلى (المدى)،
�أن "الطل ��ب ت ��م تقديم ��ه �إل ��ى اللجن ��ة
المالي ��ة ،لك ��ن ال�س� ��ؤال هو ه ��ل يمتلك
مجل� ��س الن ��واب �أو �أي م ��ن لجان ��ه
�صالحية تعديل �صرف الدوالر؟".
و�أ�شار� ،إلى �أن "الجواب وفق ًا للقانون،
ب�أن ال�صالحية هي ح�صرية فقط للبنك
المرك ��زي" ،وي ��رى �أن "ه ��ذه الحمل ��ة
ت�سته ��دف الطل ��ب م ��ن جه ��ة ال تمل ��ك
االخت�صا� ��ص ،وبالتال ��ي ف� ��أن الطل ��ب
م�صيره الرد".
وبين كوجر� ،أن "البنك المركزي هيئة
م�ستقل ��ة ول ��ه قان ��ون خا� ��ص ويتحمل
كام ��ل الم�س�ؤولي ��ة ف ��ي مو�ض ��وع
ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة وتحدي ��د �ص ��رف
الدوالر".
و�شدد ،عل ��ى �أن "الحكوم ��ة االتحادية

احد منافذ �صرف العملية يف بغداد ..ار�شيف
ممثل ��ة ب ��وزارة المالي ��ة ،تبن ��ت ق ��رار
البن ��ك المركزي ولم تكن ه ��ي �صاحبة
االخت�صا� ��ص ف ��ي �إ�ص ��داره ،ووج ��ود
تن�سيق وت�شاور بين الجهتين ال يعني
التدخل".

و�أك ��د كوج ��ر� ،أن "محاول ��ة بع� ��ض
النواب فر�ض �سعر �صرف جديد خالف ًا
لر�ؤي ��ة البن ��ك المرك ��زي ت�ش ��كل خرق ًا
وا�ضح ًا للقانون وال يمكن القبول به".
ويوا�ص ��ل� ،أن "تغيي ��ر �سع ��ر ال�صرف

منح فقهاء ال�شريعة وخبراء القانون �أدواراً خا�صة

يتوقعون تعاقدها مع �أ�سو�أ المنا�شئ العالمية

اتفاق جديد بني ر�ؤ�ساء الكتل يحدد �أع�ضاء املحكمة االحتادية بـ 15ع�ضو ًا

عازفون عن تلقيه ..مواطنون متخوفون
من اللقاحات التي ت�ستوردها احلكومة

 بغداد /المدى

فريق طبي يجري فح�ص كورونا  ..ار�شيف
لـ(الم ��دى) �إن "الحكومة التي تقم ��ع �شعبها بدم بارد هل
تتوق ��ع منها �شيء ي�صب بم�صلحة المواطن؟" .وي�ضيف
�سع ��د� ،أن "الم�ست�شفي ��ات الحكومي ��ة ا�صبح ��ت مكان ��ا
للأمرا�ض ولي�س للعالج ،ب�سبب �سوء الخدمات والنق�ص
في الم�ستلزم ��ات ،فهل هي� ��أت وزارة ال�صحة والحكومة
ه ��ذه االماك ��ن حت ��ى تح�ضر لقاح ��ا يثق ب ��ه المواطن؟".
ورف� ��ض �سعد اخذ اي لقاح قائال" :ال اتوقع من الحكومة
ووزارة ال�صح ��ة العراقي ��ة اي خي ��ر ،وال اظ ��ن ان �صحة
المواطن تهمهم بقدر �أنف�سهم واموالهم".
وفي وقت �سابق قال هيثم العبيدي ،م�س�ؤول ق�سم تعزيز
ال�صح ��ة في وزارة ال�صح ��ة� ،إن الع ��راق �سي�ستلم بعد 7
�أي ��ام نح ��و مليون ��ي جرعة من لق ��اح �شرك ��ة ا�سترازنيكا
البريطاني ��ة .وبي ��ن العبي ��دي ،في ح ��وار متلف ��ز تابعته
(المدى) انه "لي�س في حوزة وزارة ال�صحة حالي ًا �سوى
الـ 50الف جرعة التي اهدتها ال�صين الى العراق".
وتاب ��ع ان "هن ��اك ملي ��ون و 700ال ��ف جرع ��ة قادمة الى
العراق من �شركة ا�سترازنيكا البريطانية".
ي�شار الى اللجنة العليا لل�صحة وال�سالمة الوطنية منعت
ا�ستخ ��دام اللقاحات خارج الم�ؤ�س�س ��ات الر�سمية للدولة
العراقي ��ة ،كم ��ا منعت ا�ستي ��راد لقاحات كورون ��ا من �أي
جهة من دون موافقة وزارة ال�صحة.
وكان ��ت وزارة ال�صحة قد �أعلن ��ت� ،أم�س ،ت�سجيل 3359
�إ�صاب ��ة و 24حال ��ة وفاة جديدة ج ��راء فايرو�س كورونا
في البالد ،خالل الـ � 24ساعة الما�ضية.
ووفق� � ًا لبي ��ان ر�سمي �صادر ع ��ن وزارة ال�صح ��ة ،تلقت
(المدى) ن�سخ ��ة منه� ،أم�س الأحد (� 7آذار  )2021فقد تم
ت�سجي ��ل � 3359إ�صابة جديدة بفايرو�س كورونا ،مقابل
 3509حال ��ة �شفاء من الجائح ��ة ،بالإ�ضافة �إلى  24حالة
وف ��اة .وبذل ��ك و�صل ع ��دد الإ�صابات الكل ��ي بالفايرو�س
ف ��ي عموم العراق �إل ��ى � ،726548أما عدد حاالت ال�شفاء
الكلي ��ة فقد بلغ ��ت  660541حال ��ة ،في حي ��ن و�صل عدد
حاالت الوفاة �إلى  13572حالة.

 بغداد /ح�سين حاتم
ال يرغ ��ب الكثي ��ر م ��ن المواطنين تلق ��ي اللق ��اح الم�ضاد
لفايرو�س كورونا ،فيما قالوا انه "غير موثوق".
وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة والبيئ ��ة ،ق ��د �أعلن ��ت الثالث ��اء
الما�ض ��ي ،بدء حملة تلقي ��ح المواطنين بلقاح �سينوفارم
ال�صيني الذي و�صل فجر ذلك اليوم.
وقال وزير ال�صحة والبيئة ح�سن التميمي� ،إن "ما و�صل
م ��ن اللقاح ال�صيني هو منحة م ��ن جمهورية ال�صين الى
ال�شعب العراقي ،و�ست�ستمر عملي ��ات تو�صيل اللقاحات
�إلى كافة المراكز ال�صحية".
قال المواطن كاظم جواد في حديث لـ(المدى) "انا �أرف�ض
اللقاح ،من المفتر�ض اجراء التجارب عليه وانتظار مدة
زمنية ليت�ضح مفعول اللقاح ولي�س تجربته علينا".
وا�ض ��اف جواد ":ل ��و كان اللقاح فع ��اال وموثوقا لأخذته
الحكوم ��ة قب ��ل ال�شع ��ب كم ��ا فعلت اغل ��ب البل ��دان ،لكن
الحكومة لم تجعل بينها وبين المواطن اي ثقة".
ب ��دوره ،قال يا�سر محمد لـ(الم ��دى)" :ال توجد هناك اية
م�صداقي ��ة او �شفافي ��ة ل ��دى الحكومة ،تجع ��ل المواطن
يتلق ��ى لقاح ��ا تعاقدت علي ��ه وربما يك ��ون ا�س ��و�أ انواع
اللقاحات بعيدا عن كونه هدية من ال�صين".
وا�ض ��اف محم ��د" :ال نعرف م ��ا هي االعرا� ��ض الجانبية
له ��ذا اللقاح ،ربما ال تظه ��ر االن وتكون �آثارها �سلبية في
الم�ستقب ��ل" .الى ذلك قال ار�شد علي في حديث لـ(المدى)
�إن "اللق ��اح ال يعطى لأي كان ،يجب ان تجرى فحو�صات
قب ��ل ذل ��ك� ،إذ ان  %50م ��ن ال�شع ��ب ا�صي ��ب بفايرو� ��س
كورون ��ا" .ويتفق عل ��ي مع ج ��واد قائ�ل�ا� ،إن "الحكومة
ال يهمه ��ا ال�شع ��ب ،ل ��و كان ��ت كذل ��ك لجربت اللق ��اح اوال
قب ��ل تجربت ��ه عل ��ى المواط ��ن" .ويعتق ��د عل ��ي ان "اكثر
ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة تلق ��ت جرعات م ��ن اللقاح قبل
و�صول ��ه ،ولي�س كال ��ذي جاءت به ال�صين ،ب ��ل من من�ش�أ
اف�ض ��ل" .م ��ن جهت ��ه ،يت�س ��اءل �س�ل�ام �سع ��د ف ��ي حديث

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

ورفع ��ه ج ��اء نتيج ��ة الظ ��روف
االقت�صادية التي م ��ر بها العراق ،لأننا
قد ذهبن ��ا العام الما�ض ��ي �إلى قانونين
لالقترا� ��ض ،ف ��ي وق ��ت كان ��ت �أ�سع ��ار
النفط منخف�ضة جد ًا".

ويف�س ��ر كوج ��ر ،ب� ��أن "المطالب ��ات
الحالية جاءت نتيج ��ة انتعا�ش �أ�سعار
النفط ،ولكن يرد على هذا التوجه ب�أنه
ما ال�ضامن من بقاء هذا االرتفاع؟ حتى
نهاية العام الحالي".

وع ّد ع�ضو اللجنة المالية� ،أن "االرتفاع
الحالي ال�سع ��ار النفط لي�س واقعي ًا بل
جاء نتيجة تنازل ال�سعودية عن مليون
برميل من ح�صتها ولها كامل الحق في
�أن تعي ��د النظ ��ر ف ��ي قراره ��ا ال�سابق،
وهذا �سي�ؤدي �إلى انخفا�ض جديد".
وك�ش ��ف كوج ��ر ،ع ��ن "تراج ��ع كبي ��ر
ف ��ي االحتياط ��ي البنكي يفر� ��ض �إعادة
تغذية في الوقت الراه ��ن ،وهذا يعني
�أننا بحاج ��ة �إلى هذا االرتفاع في �سعر
ال�صرف".
وي�ستر�س ��ل� ،أن "�إي ��رادات الموازن ��ة
نح�ص ��ل عليه ��ا في جمي ��ع �أي ��ام ال�سنة
المالي ��ة ،لكن النفقات يتم �صرفها خالل
الرب ��ع الأول من ��ه ،وهذا يجعلن ��ا �أمام
حاجة م�ستمرة �إلى ال�سيولة".
وم�ض ��ى كوجر� ،إل ��ى �أن "جميع �أموال
الموازن ��ة قد ت ��م تحديدها وف ��ق �سعر
ال�ص ��رف الحال ��ي ،لأنن ��ا نعتم ��د ف ��ي
الإي ��رادات عل ��ى عوائ ��د النف ��ط وه ��ي
بال ��دوالر ،وم ��ن غي ��ر الممك ��ن �أي�ض� � ًا
�أن نج ��ري تعدي�ل ً�ا يعيدن ��ا �إل ��ى نقط ��ة
ال�صفر".
بدوره ،ذكر ع�ضو اللجنة الآخر النائب
�شي ��روان مي ��رزا ،ف ��ي ت�صري ��ح �إل ��ى
(الم ��دى)� ،أن "المطالب ��ات التي يتقدم
به ��ا نواب من كتل مختلفة لتغيير �سعر
�ص ��رف الدوالر �أمام الدين ��ار العراقي،
لي�س لها �إلزام �أو �أثر قانوني".
وتاب ��ع مي ��رزا� ،أن "القان ��ون �أ�سن ��د
مهم ��ة تحدي ��د �سعر ال ��دوالر �إلى البنك
المرك ��زي ،وه ��و اخت�صا� ��ص ال يمكن
�أن تنازعه فيه �أي ��ة جهة �سواء ال�سلطة

التنفيذي ��ة ممثلة بالحكومة �أو ال�سلطة
الت�شريعية ممثلة بمجل�س النواب".
ويج ��د� ،أن "تحديد ال�سعر الحالي جاء
وف ��ق اعتبارات علمية دقيق ��ة ،ويعتمد
عل ��ى ال�سيا�س ��ة المالي ��ة للحكوم ��ة
العراقية ،وال يمكن تغييره".
و�أردف مي ��رزا� ،أن "�صالحياتن ��ا ف ��ي
الموازن ��ة حدده ��ا الد�ست ��ور ،وه ��ي
تخفي� ��ض مجم ��ل النفق ��ات العام ��ة� ،أو
المناقل ��ة بي ��ن الأب ��واب ال ��واردة ف ��ي
القان ��ون ،و�أن تخفي� ��ض �سعر ال�صرف
�سيحمل الدولة �أعباء مالية وهو خارج
�صالحياتنا".
ودع ��ا" ،جمي ��ع الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة �إلى
تفه ��م الو�ض ��ع المال ��ي واالقت�ص ��ادي
الحال ��ي للع ��راق ،والتعام ��ل مع ��ه
ب�إيجابي ��ة ،وعدم اللجوء �إلى تعديالت
غير د�ستورية".
وانتهى ميزر� ،إل ��ى �أن "اللجنة المالية
نجحت من خالل حواراتها مع الجهات
الحكومي ��ة والر�سمي ��ة كاف ��ة ،في جعل
الموازن ��ة تق�شفي ��ة ،بع ��د �أن خف�ض ��ت
وبن�س ��ب كبيرة حج ��م النفقات ،وقللت
من مع ��دالت العج ��ز ،وف ��ي مقابل ذلك
�أ�سهم ��ت في زيادة وا�ضح ��ة للإيرادات
لكنها ف ��ي مو�ضوع الدوالر ال ت�ستطيع
التدخل فيه".
وكان ��ت قائم ��ة النه ��ج الوطن ��ي ،وهي
�إحدى الكتل الم�ؤيدة للحملة النيابية،
ق ��د �أك ��دت ف ��ي ت�صريح ��ات �صحفي ��ة
ب� ��أن المعار�ضي ��ن لل�سع ��ر الحال ��ي لن
ي�صوت ��وا على قان ��ون الموازن ��ة ما لم
يتم �إعادة الدوالر �إلى و�ضعه ال�سابق.

ح ��دد االتفاق الجديد ال ��ذي تو�صل
�إلي ��ه ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل ال�سيا�سية مع
رئا�سة البرلمان واللجنة القانونية
النيابي ��ة ،ع ��دد اع�ض ��اء المحكم ��ة
االتحادي ��ة ب� �ـ" "15ع�ض ��وا م ��ن
�ضمنهم فقه ��اء ال�شريعة اال�سالمية،
والخب ��راء القانوني ��ون ،وتمكن ��وا
م ��ن ح�س ��م ارب ��ع م ��واد خالفية من
ا�صل �ست مواد.
و�أرج�أ مجل�س الن ��واب ،الت�صويت
عل ��ى �ست مواد ف ��ي م�شروع قانون
المحكم ��ة االتحادي ��ة بعدم ��ا تمكن
م ��ن اكم ��ال ثمان ��ي ع�ش ��رة م ��ادة
ب�سب ��ب الخالف ��ات القائم ��ة بي ��ن
الكت ��ل والمكونات على عدد اع�ضاء
المحكم ��ة وطبيعة �صالحيات فقهاء
ال�شريعة اال�سالمي ��ة وخبراء الفقه
القانوني.
االتفاق على �أربع مواد
وتقول في ��ان �صب ��ري ،رئي�سة كتلة
الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني
في ت�صريح لـ(الم ��دى) ان "ر�ؤ�ساء
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة اتفق ��وا ف ��ي
اجتماعه ��م االخي ��ر م ��ع رئا�س ��ة
المجل� ��س واللجن ��ة القانونية على
تمري ��ر ارب ��ع م ��واد خالفي ��ة م ��ن
ا�ص ��ل �س ��ت ف ��ي قان ��ون المحكم ��ة
االتحادية".
وت�ضي ��ف �أن "الم ��ادة الثاني ��ة م ��ن
قان ��ون المحكمة ُ�ضمت ف ��ي المادة
الثاني ��ة والفقرة الثاني ��ة من المادة
( )92م ��ن الد�ست ��ور" ،م�ؤك ��دة ان
"الم ��ادة الثانية تلزم بعدم ت�شريع
قواني ��ن تتعار� ��ض م ��ع ثواب ��ت
اال�سالم ومبادئ الديمقراطية".
وتن� ��ص الم ��ادة ( )2م ��ن الد�ستور
على الآتي:
�أو ًال -:الإ�س�ل�ام دي ��ن الدول ��ة
الر�سم ��ي ،وه ��و م�ص ��د ٌر �أ�سا� ��س
للت�شريع:
قانون يتعار�ض مع
�سن
يجوز
�أ -ال
ٍ
ثوابت �أحكام الإ�سالم.
�ون يتعار�ض
ب -ال يج ��وز �سن قان � ٍ
مع مبادئ الديمقراطية.
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�ون يتعار�ض
ج -ال يج ��وز �سن قان � ٍ
م ��ع الحقوق والحري ��ات الأ�سا�سية
الواردة في هذا الد�ستور.
كما تن�ص المادة ( )92من الد�ستور
على انه:
�أو ًال -:المحكم ��ة االتحادي ��ة العليا
هيئ� � ٌة ق�ضائي� � ٌة م�ستقل ��ة مالي� � ًا
و�إداري ًا.
ثاني ًا -:تتك ��ون المحكمة االتحادية
العلي ��ا ،م ��ن ع ��د ٍد م ��ن الق�ض ��اة،
وخب ��راء ف ��ي الفق ��ه الإ�سالم ��ي،
وفقه ��اء القان ��ونُ ،يح ��دد عدده ��م،
وتنظ ��م طريق ��ة اختياره ��م ،وعمل
�ون يُ�س ��ن ب�أغلبي ��ة
المحكم ��ة ،بقان � ٍ
ثلثي �أع�ضاء مجل�س النواب.
وتتعل ��ق الم ��ادة الثانية ف ��ي قانون
المحكم ��ة بع ��دد �أع�ض ��اء المحكم ��ة
والرئي� ��س ونائب ��ه وخب ��راء الفقه
اال�سالم ��ي ،وفقه ��اء القان ��ون
و�صالحياته ��م ،اذ تختل ��ف الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة عل ��ى ع ��دد الفقه ��اء
اال�سالميي ��ن والقانونيي ��ن وعل ��ى
�صالحياتهم.
االتفاق يحدد �أع�ضاء
المحكمة
وت�ضي ��ف النائب ��ة الكردي ��ة �أن
"االتفاق حدد عدد الق�ضاة بت�سعة
اع�ض ��اء م ��ن �ضمنه ��م الرئي� ��س

والنائ ��ب ،واربعة لفقه ��اء ال�شريعة
اال�سالمي ��ة ،واثني ��ن م ��ن فقه ��اء
القان ��ون ،وبذل ��ك يك ��ون المجموع
الكل ��ي ( )15ع�ض ��وا ،ا�ضاف ��ة �إل ��ى
االحتياط".
وت�ضي ��ف النائب ��ة �صب ��ري ان
"االجتماع ��ات الحالي ��ة تناق� ��ش
المادتي ��ن ( )12و( )3اللتي ��ن
تتعلق ��ان باجتم ��اع المحكم ��ة
االتحادية وكيفية اتخاذ القرارات،
والجه ��ة المعنية بتر�شي ��ح اع�ضاء
المحكم ��ة االتحادي ��ة" ،م�ضيف ��ة ان
"االجتماعات متوا�صلة بين الكتل
لح ��ل او التو�صل �إلى اتف ��اق ب�ش�أن
هاتين المادتين".
واختارت اللجنة القانونية النيابية
م�شروع قانون المحكمة االتحادية
المر�س ��ل من قبل الحكومة و�أهملت
م�ش ��روع التعديل المر�س ��ل من قبل
رئا�س ��ة الجمهوري ��ة ال ��ذي يقت ��رح
تعدي ��ل فق ��ط الم ��ادة الثالث ��ة م ��ن
القانون النافذ والخا�صة با�ستبدال
�أع�ضاء المحكمة.
ومن اب ��رز اخت�صا�ص ��ات المحكمة
االتحادي ��ة الت ��ي ر�سمه ��ا الد�ستور
في مادت ��ه ( )93هي الم�صادقة على
نتائ ��ج االنتخابات ليك ��ون من حق
الفائزي ��ن بع ��د الم�صادق ��ة ممار�سة
مهامه ��م ك�أع�ض ��اء ف ��ي ال�سلط ��ة

الت�شريعية.
كم ��ا ان م ��ن اخت�صا�صاته ��ا اي�ض ��ا
الف�ص ��ل ف ��ي الق�ضاي ��ا الت ��ي تن�ش� ��أ
ع ��ن تطبي ��ق القواني ��ن االتحادية،
والق ��رارات والأنظمة والتعليمات،
والإجراءات ال�ص ��ادرة عن ال�سلطة
االتحادية والرقاب ��ة على د�ستورية
القوانين والأنظمة النافذة وتف�سير
ن�صو�ص الد�ستور.
عر�ض القانون
م ��ن جهت ��ه يبي ��ن النائ ��ب محم ��د
البلداوي ،ع�ضو لجنة مراقبة تنفيذ
البرنام ��ج الحكوم ��ي والتخطي ��ط
ال�ستراتيجي النيابية لـ(المدى) ان
"المواد الرئي�سة التي يدور ب�ش�أنها
الخ�ل�اف هي الت ��ي تتعل ��ق بهيكلية
المحكمة االتحادية ،ووجود فقهاء
ال�شريع ��ة والقان ��ون ودوره ��م"،
م�ضيف ��ا ان "المواد المتبقية تتعلق
بال�سن وبقاء الرئي�س ونائبه".
وي�ؤك ��د ان "االجتماع االخير �أ�سفر
عن اتفاق بين الكتل وهيئة الرئا�سة
واللجنة القانونية على تمرير اربع
م ��واد من ا�صل �ست ��ة" ،مو�ضحا ان
"الحوارات قائمة على مادتين فقط
التي �سيت ��م ح�سمها من اجل عر�ض
ه ��ذه الم ��واد عل ��ى الت�صوي ��ت ف ��ي
جل�سة اليوم االثنين".

وف ��ي �شه ��ر �آب ك�شف ��ت اللجن ��ة
القانوني ��ة في مجل� ��س النواب ،عن
�اع لتمري ��ر قان ��ون المحكم ��ة
م�س � ٍ
االتحادي ��ة ف ��ي جل�س ��ات المجل�س
المقبل ��ة ،م�ؤك ��دة �أن المحكم ��ة
االتحادي ��ة بات ��ت معطل ��ة وال
ت�ستطيع عقدت جل�ساتها بعد �إحالة
اح ��د �أع�ضائها على التقاعد لأ�سباب
�صحية ووفاة �آخر.
ويتابع البل ��داوي ان "االتفاق منح
فقه ��اء ال�شريعة االربع ��ة االجتماع
فيم ��ا بينهم للبت بالأم ��ور الخا�صة
بالقوانين التي تتعار�ض مع ثوابت
ال�شرائ ��ع الديني ��ة والت�صوي ��ت
عليها ،وكذل ��ك دور فقه ��اء القانون
انه ��م �سيناق�ش ��ون الموا�ضي ��ع
الخا�صة بحقوق االن�سان".
وعل ��ى مدار �أرب ��ع دورات برلمانية
متتالي ��ة ف�شل ��ت الكت ��ل والمكونات
ف ��ي تمري ��ر م�ش ��روع قان ��ون
المحكم ��ة االتحادية لأ�سباب تتعلق
بالخالف ��ات القائم ��ة عل ��ى �آلي ��ة
تر�شيح �أع�ض ��اء المحكمة ،وطريقة
الت�صويت ،وعلى �صالحيات فقهاء
ال�شريعة والقانون.
ويتاب ��ع النائ ��ب البل ��داوي �أن
"المفاو�ض ��ات مازالت قائمة ب�ش�أن
االتف ��اق عل ��ى جميع الم ��واد ال�ست
من �أجل الت�صويت عليها".

القانونية الربملانية تبحث مع وفد �أممي قانون املحكمة االحتادية �أم�س
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تالعبت بنحو � 10آالف
وثيقة عقارية ن�صفها لأبناء
الطائفة

ن�صف امل�سيحيني العائدين �إىل نينوى هجروها
ب�سبب "امليلي�شيات"

 بغداد /تميم الح�سن

خلف اجواء االحتفال
بزيارة بابا الفاتيكان االولى
الى المو�صل ،ثمة وجوه
تترقب انتهاء تلك المرا�سيم
للعودة الى العبث ب�أرا�ضي
الم�سيحيين وبيع منازلهم
في المدينة .وا�ستطاعت
تزور
جماعات م�سلحة ان ّ
ما ال يقل عن � 10آالف �سند
لأمالك عراقيين في نينوى،
بينهم م�سيحيون ،فيما
يتخوف �آخرون من �إجبارهم
على البيع.

وقال الباب ��ا فرن�سي�س من �أمام مجمع
الكنائ� ��س المدم ��رة ف ��ي المو�ص ��ل
�إن "التناق� ��ص الم�أ�س ��اوي ب�أع ��داد
م�سيحي ��ي ال�ش ��رق الأو�س ��ط �ض ��رر
ج�سيم ال يمكن تقديره".
وانخف�ض عدد الم�سيحيين في العراق
�إلى �أقل من  %50بعد عام  ،2003و ُقتل
من ��ذ ذل ��ك الحي ��ن 1200 ،م�سيحي في
عموم البالد ،بينه ��م "ُ 700قتلوا على
الهوي ��ة" .بح�سب جمعي ��ات م�سيحية
لحقوق االن�سان.

وبح�س ��ب م�ص ��ادر مطلعة ف ��ي نينوى
قال ��ت لـ(المدى) ان "ع�صاب ��ات يعتقد
انه ��ا تابع ��ة لف�صائ ��ل م�سلح ��ة تق ��وم
بتزوي ��ر �سن ��دات �س ��كان المو�ص ��ل"،

مقدرا "تزوير اكثر من � 9آالف م�ستند،
ن�صفها تقريبا لأمالك م�سيحية".
وكان نائ ��ب المحاف ��ظ ح�سن العالف،
ق ��د قال في وق ��ت �ساب ��ق ،ان "ف�صائل

واحزاب ت�سببت ب�ضياع خم�سة �آالف
دونم لأرا�ضي حكومية في المو�صل"
ب�سبب التزوير.
ووف ��ق جه ��ات حقوقي ��ة م�سيحي ��ة

تحدثت لـ(المدى) فان "نحو  200الف
م�سيحي كان ��وا يعي�شون في المو�صل
و�سه ��ل نين ��وى قبل ظه ��ور داع�ش في
�صي ��ف  ،"2014فيما ا�ش ��اروا الى ان

الأيزيديون وال�صابئة والتركمان والكاكائيون وال�شبك يتعر�ضون لتهديد وجودي

 34منظمة غري حكومية تدعو البابا للتعهد بحماية
الأقليات يف العراق

بابا الفاتيكان يف نينوى �أم�س
العدد الحال ��ي للم�سيحيين في نينوى
ي�صل الى "نحو � 25ألف �شخ�ص".
وت�سب ��ب تنظي ��م داع� ��ش بتدمير 130
�ألف منزل اغلبها للم�سيحيين في �سهل

نين ��وى ،ونح ��و  20كني�سة م ��ن �أ�صل
 30ف ��ي نينوى ،بع�ضه ��ا ي�صل عمرها
الى � 1500سنة.
ووف ��ق تل ��ك الجه ��ات ان � 800أل ��ف
م�سيحي هاج ��روا من الع ��راق ،وكان
ع ��دد الم�سيحيين �أكثر من  1.4مليون
م�سجلين قبل .2003
وكان ��ت  2400عائل ��ة م�سيحي ��ة ق ��د
غ ��ادرت بغ ��داد ،بع ��د حادث ��ة اقتح ��ام
كني�س ��ة �سيدة النجاة ف ��ي الكرادة عام
.2010
وف ��ي نينوى ،كان عدد الم�سيحيين قد
ت�صاعد بعد التحرير الى نحو � 50ألف
م�سيح ��ي ،لكنه تراجع بعد ذلك ب�سبب
"تخويف الملي�شيات" لبع�ض العوائل
و"م�ضايقتهم" والدمار الوا�سع.
وبح�س ��ب تقاري ��ر للجمعي ��ات
الم�سيحية� ،إن هناك  1233منزل ُد ِّمر
بالكامل في �سهل نينوى (من ا�صل10
�آالف منزل).
وكان الدمار الأكبر قد حدث في مدينة
برطلة� ،شرق ��ي المو�ص ��ل �إذ بلغ نحو
 2000من ��زل خا� ��ص بالم�سيحيي ��ن
بن�س ��ب متفاوت ��ة ،فيم ��ا ال توج ��د
�إح�صائيات عن الدمار في المو�صل.
وتق ��در كلفة �إع ��ادة �إعم ��ار نينوى بما
ال يقل ع ��ن  50مليار دوالر ،منها نحو
 20ملي ��ار دوالر لتعوي� ��ض خ�سائ ��ر
المنازل والجزء الباقي للبنى التحتية
المدمرة.
وتع ��زو الجهات الحقوقي ��ة ما يجري
في نين ��وى بان بع�ضه "متعمد لإجبار
الم�سيحيي ��ن وباق ��ي الطوائ ��ف عل ��ى
ترك المحافظة وبي ��ع منازلهم لجهات
معينة"  -لم يذكروها ب�شكل وا�ضح.

ن�ساء المدينة ت�أ�سف لعدم م�شاركة الحكومة في �إعادة بناء البيوت

ب�أغ�صان الزيتون و�سعف النخيل
قرة قو�ش ت�ستقبل البابا فرن�سي�س

ثبت��ت النا�شط��ة الأيزيدي��ة نادية مراد ،الحائ��زة على جائزة نوب��ل لل�سالم ع��ام  ،2018توقيعها على
ر�سال��ة التما���س مفتوحة رفعته��ا عدة مجاميع م��ن منظمات دولي��ة غير حكومي��ة ومنظمات مجتمع
مدن��ي عراقية للترحيب بالباب��ا فران�سي�س في زيارته الحالية لبلدها الع��راق  .الر�سالة الموقعة من
قبل  34منظمة تدعو الى توفير حماية منا�سبة للأقليات العرقية والدينية في العراق التي تتعر�ض
لتهديدات من قبل مجاميع ارهابية وقوانين مجحفة اي�ضا .

 ترجمة /حامد احمد
النا�شط ��ة م ��راد وقع ��ت الر�سالة
بالنياب ��ة ع ��ن منظم ��ة ،مب ��ادرة
نادية ،وهي منظمة غير حكومية
ا�س�سته ��ا ف ��ي الع ��ام 2018
للدف ��اع عن الناجي ��ات من العنف
الجن�س ��ي والم�ساع ��دة في اعادة
بن ��اء مجتمع ��ات م ��ن يتعر�ضون
لأزمة.
وكان ��ت م ��راد ق ��د ف ��ازت بجائزة
نوب ��ل لل�س�ل�ام وذل ��ك مقاب ��ل
الن�ش ��اط ال ��ذي بذلت ��ه لو�ض ��ع
نهاية ال�ستخدام العنف الجن�سي
ك�سالح حرب ونزاعات م�سلحة .
الر�سال ��ة المفتوح ��ة الموجه ��ة
للح َب ��ر االعظ ��م ج ��اء فيه ��ا ب ��ان
َ
الزي ��ارة البابوية الت ��ي ت�أتي في
ظرف ح ��رج من تاري ��خ العراق،
هي فر�صة مهم ��ة لتعزيز ال�سالم

والت�سام ��ح بجلب جميع طوائف
البلد االثني ��ة والدينية المختلفة
�سوي ��ة ،وب ��ث روح العم ��ل
الجماع ��ي لمنع وق ��وع اي اعمال
وح�شي ��ة اخ ��رى من الن ��وع التي
�سببت معاناة كثيرة لأجيال .
وا�ش ��ارت المنظم ��ات الدولي ��ة
ومجامي ��ع المجتم ��ع المدن ��ي
ال ��ى انه خ�ل�ال االزمن ��ة االخيرة
واجهت مكون ��ات االقلية العرقية
ف ��ي العراق مع ��دالت متزايدة من
اال�ضطه ��اد والهجم ��ات العنيف ��ة
ب�سب ��ب خلفياته ��م الديني ��ة.
اعمال اب ��ادة م�ستمرة قد اجبرت
مجاميع عرقية للهروب من ار�ض
اجدادها .
وا�ستذكر الموقعون في ر�سالتهم
�س ��وء تطبي ��ق القان ��ون ال�شرعي
ال ��ذي ادى ال ��ى ت�شري ��ع تهمي�ش
االقلي ��ات العرقي ��ة ف ��ي الع ��راق.

وا�ش ��اروا ال ��ى ان غ ��زو الع ��راق
في الع ��ام  2003ت�سب ��ب بانهيار
الدول ��ة وا�شتع ��ال ح ��رب طائفية
وانت�ش ��ار الأف ��كار المتطرف ��ة
والمجاميع الم�سلحة .
وج ��اء ف ��ي الر�سال ��ة "تع ��داد
الم�سيحيي ��ن الي ��وم تراج ��ع الى
 ،300,000ف ��ي حي ��ن واجه ��ت
الأقلي ��ات العرقي ��ة االخ ��رى
مث ��ل االيزيديي ��ن ،ال�صابئ ��ة
التركم ��ان،
المندائيي ��ن،
الكاكائيي ��ن ،ال�شب ��ك ،خ�ل�ال
ال�سن ��وات االخي ��رة تهدي ��دات
وجودية ".
و�أ�ش ��ارت مجموع ��ة المنظم ��ات
ال� �ـ  34في ر�سالته ��ا للبابا الى ان
التهديدات االرهابية الم�ستقبلية
لداع�ش ما ت ��زال وا�ضحة وقائمة
رغم طرد الم�سلحين من االرا�ضي
الت ��ي كان ��وا يحتلوها ف ��ي البلد.

وقالوا ان خط ��اب الكراهية �ضد
االقليات م ��ن بع� ��ض المتطرفين
ما يزال قائم ًا والتع�صب ما يزال
متجذرا فيهم .
وقال ��وا انه م ��ع انع ��دام خدمات
�أ�سا�سي ��ة وبن ��ى تحتي ��ة محطمة
وا�ستم ��رار التهدي ��د االمن ��ي
المترت ��ب عل ��ى زي ��ادة تواج ��د
اع ��داد ف�صائل م�سلح ��ة في �سهل
نين ��وى ،ان ذلك يجعل المكونات
الم�سيحية تعي�ش ب�شعور الي�أ�س
واالحباط .
وف ��ي الوق ��ت ال ��ذي رحب ��وا فيه
بالجه ��ود الت ��ي بذل ��ت لحماي ��ة
الحرية الدينية ف ��ي العراق ،فان
مجموعة المنظمات الـ 34حذروا
من انه بغياب العدالة والم�ساءلة
عن االعم ��ال االجرامية ال�سابقة،
ف ��ان ه ��ذه المكون ��ات الديني ��ة
�ست�ستم ��ر بمواجه ��ة اال�ضطه ��اد

والتهديد بعودة العنف .
المنظم ��ات الدولي ��ة ومنظم ��ات
المجتم ��ع المدن ��ي العراقي ��ة
تعتب ��ر زي ��ارة الباب ��ا فران�سي�س
للع ��راق فر�ص ��ة مثالي ��ة لتعزي ��ز
روح التع ��اون ووح ��دة اله ��دف
بي ��ن الحكوم ��ة المركزي ��ة
وحكوم ��ة االقلي ��م والزعم ��اء
الدينيي ��ن والمجتم ��ع الدول ��ي
االو�سع من اج ��ل معالجة وتلبية
احتياجات المكونات المت�ضررة
ب�ش ��كل �شام ��ل .و�أو�ص ��وا به ��ذا
الخ�صو�ص باتب ��اع  6اجراءات،
م ��ن بينه ��ا الت�شري ��ع والتربي ��ة
م ��ن اجل معالج ��ة الو�ضع .نادية
م ��راد ،من �سكن ��ة قرية كوجو في
منطق ��ة �سنجار �شمال ��ي العراق،
ق ��د ا�صبح ��ت رم ��زا لل�شع ��ب
االيزي ��دي ال ��ذي تعر� ��ض البادة
جماعي ��ة على ي ��د تنظي ��م داع�ش
االرهاب ��ي .كان ��ت م ��ن بي ��ن اكثر
م ��ن  6000امر�أة وفت ��اة ايزيدية
اقتداه ��ن تنظي ��م داع� ��ش ك�سبايا
ح ��رب ع ��ام  ،2014ف ��ي محاولة
م ��ن التنظي ��م االرهاب ��ي لمح ��و
وجوده ��م .تعر�ضت ه ��ي نف�سها
لل�ضرب والتعذي ��ب واالغت�صاب
خ�ل�ال فترة ا�سرها في المو�صل .
بعد تمكنها من الهروب ولجوئها
ال ��ى مخيم ��ات النازحين ح�صلت
ع ��ام  2015عل ��ى موافقة اللجوء
ف ��ي المانيا حيث ب ��د�أت من هناك
ن�شاطه ��ا لتك ��ون منا�صرة لق�ضية
�آالف م ��ن الن�س ��اء االيزيدي ��ات
الالئي مازلن في عداد المفقودات
او في قب�ضة داع�ش .
وكان ��ت م ��راد ق ��د التق ��ت الباب ��ا
فران�سي� ��س مرتين ،المرة االولى
ف ��ي � 3أي ��ار  2017عن ��د االنتهاء
م ��ن قدا�س ع ��ام ف ��ي الفاتي ��كان.
ث ��م التق ��ت به مرة اخ ��رى في 20
كان ��ون االول  2018ف ��ي جل�س ��ة
ا�ستم ��اع خا�ص ��ة عندم ��ا روت له
هي وزوجها ق�صتها مع داع�ش.
عن :فاتيكان نيوز

 بغداد� /أ ف ب
قب ��ل �سب ��ع �سن ��وات ،هجّ ر مني ��ر جبرائيل م ��ن بلدته قرة
قو� ��ش هرب ًا م ��ن م�سلحين بثي ��اب �سوداء دم ��روا مدينته
وكني�ست ��ه ،لكن ه ��ذا الم�سيحي من �شمال ��ي العراق وقف
الي ��وم ف ��ي تل ��ك الكني�س ��ة نف�سه ��ا ،منتظ ��ر ًا رج�ل ً�ا برداء
�أبي�ض ،هو البابا فرن�سي�س.
ً
و�أكد �أ�ستاذ الريا�ضيات البالغ من العمر  61عاما لفران�س
بر� ��س �أن "الو�ضع بات �آمن� � ًا �أكثر هنا .من الرائع �أن نرى
البابا .لم نتوقع قط �أنه قد ي�أتي �إلى قرة قو�ش" .و�أ�ضاف
"ربم ��ا قد ي�ساعد ذل ��ك في �إعادة بناء الب�ل�اد ،و�إح�ضار
ال�س�ل�ام والح ��ب �أخير ًا� .شك ��ر ًا له" .على مداخ ��ل البلدة،
وقف �س ّكان قرة قو�ش على جوانب الطرق ،حاملين �سعف
النخي ��ل و�أغ�ص ��ان الزيتون ،فيما ُرف ��ع �صليب عند مدخل
البل ��دة .هم ه�ؤالء �أنف�سهم الذي ��ن اعتلوا �شاحنات ومعهم
فقط الثي ��اب التي على �أج�سادهم هرب� � ًا من تنظيم داع�ش
في �صيف الع ��ام  .2014حينها ،وخالل ب�ضعة �أيام فقط،
ف� � ّر غالبية م�سيحي ��ي البلدة البالغ عدده ��م � 55ألف ًا ،ولج�أ
معظمه ��م �إلى كرد�ستان ،وبينه ��م جبرائيل .ف ّر الرجل من
قرة قو�ش �إلى �أربيل لثالث �سنوات ،ث ّم عاد �إليها في العام
 2016بع ��د تحرير �شمالي العراق من التنظيم المتطرف،
وتم ّك ��ن من �إعادة بناء منزله في عام  .2020رغم محاولة
التنظي ��م �إلغاء �أي �أثر للوج ��ود الم�سيحي في البلدة التي
يعود تاريخها �إلى ق ��رون خلت ،يبلغ اليوم عدد العائدين
�إليه ��ا نحو � 26ألف م�سيح ��ي انتظ ��ر الآالف منهم الأحد،
بفرح كبير ،البابا قرب كني�سة الطاهرة الكبرى وداخلها.
وعلى وق ��ع الألح ��ان ال�سرياني ��ة وبالورود ،دخ ��ل البابا
كني�سة الطاهرة الكبرى.
في الداخل� ،سُ مح فقط لحاملي دعوات خا�صة بالتواجد.
وم ��ن بينهم ن�ساء ورج ��ال بمالب�سهم التقليدي ��ة ،و�أطفال
حملوا الورود ،احتفا ًال بحدث ا�ستثنائي في بلدتهم.
على الرغم من �أن عدد ًا من الم�شاركين لم ي�ضعوا كمامات،
ت ّم اتب ��اع بع�ض الإج ��راءات ال�صحية ،مث ��ل قيا�س درجة
حرارة الداخلين �إلى الكني�سة.
وعك�ست الفرحة الكبي ��رة حجم الألم الكبير الذي تعر�ض
ل ��ه �أبناء ق ��رة قو�ش� .إذ ر�أوا في زي ��ارة البابا لهم ومي�ض

�أم ��ل في وقت ال تزال الذكري ��ات الموجعة لأهوال الحرب
حيّة في نفو�سهم.
وهيم ��ن الم�سلح ��ون عل ��ى تفا�صي ��ل حي ��اة ق ��رة قو� ��ش
اليومي ��ة ...فر�ض ��وا هن ��ا عقوب ��ات دامي ��ة ،و�إعدام ��ات،
و�أن�ش�أوا �أ�سواق بيع رقيق و�ساحات جلد علني ،وغيرها
من االنتهاكات العنيفة والوح�شية لحقوق الإن�سان.
في كلمته الأحد �إلى �أبناء قرة قو�ش التي ي�سميها �أبنا�ؤها
�أي�ض� � ًا بغدي ��دة والحمداني ��ة ،ح ��اول الباب ��ا بل�سم ��ة هذه
الج ��راح .فق ��ال "قد يك ��ون طري ��ق ال�شفاء الكام ��ل ما زال
طوي ًال ،لكنني �أطلب منكم ،من ف�ضلكم� ،أن ال تي�أ�سوا".
و�أ�ض ��اف "يتط ّلب الأمر القدرة على المغفرة ،وفي الوقت
نف�س ��ه ،ال�شجاع ��ة للكفاح" ،في بلد ال ت ��زال فيه التوترات
الطائفية حا�ضرة.
بالن�سب ��ة لأمل ع ��زو البالغة  55عام ًا والت ��ي تدير مدر�س ًة
ف ��ي قرة قو�ش ،ف� �� ّإن الحاج ��ة لتلك "ال�شجاع ��ة" التي دعا
�إليه ��ا الباب ��ا ،ملح ��ة .وت�أ�سف الم ��ر�أة التي ارت ��دت الزي
التقلي ��دي المزخ ��رف بدوره ��ا ،ورغ ��م �سعادته ��ا بزيارة
الباب ��ا ،لأن "الحكومة ل ��م ت�ساعدنا في �إعادة بناء بيوتنا،
بل المنظمات الدولية �ساعدتنا".
ووجّ ه البابا في كلمته تحية خا�صة الى الن�ساء.
وق ��ال "�أو ّد �أن �أ�شك ��ر م ��ن كل قلبي كل الأمه ��ات والن�ساء
ف ��ي ه ��ذا البل ��د ،الن�س ��اء ال�شجاع ��ات اللوات ��ي يوا�صلن
�إعط ��اء الحي ��اة بالرغ ��م م ��ن االنته ��اكات الت ��ي يتعر�ضن
له ��ا والجراح ��ات الت ��ي ت�صيبه ��ن" ،م�ضيف� � ًا "فلتحت ��رم
الن�س ��اء وليمنحن الحماية! ليحظي ��ن باالهتمام ويمنحن
الفر� ��ص" .وي�سج ��ل الع ��راق واح ��د ًا م ��ن �أدن ��ى معدالت
التوظيف للن�ساء في العالم ،لكن مع ذلك ،ف�إن منز ًال واحد ًا
من ك ّل ع�شرة تعيله امر�أة في العراق حيث �أودت الحروب
بحي ��اة �آب ��اء �أو �أزواج �أو �أبناء على م ��دى الأربعين �سنة
الما�ضي ��ة .بالن�سب ��ة ل�ل��أب �أف ��رام ع ��ازار الدومينيكان ��ي
ال ��ذي كان موجود ًا ف ��ي كني�سة الطاهرة ،ف� ��إن العراقيين
ي�سمعون "رج ًال يقول �أ�شياء حقيقية ،ب�سيطة".
�أما الكاردين ��ال لوي�س �ساكو ،بطريرك الكني�سة الكلدانية
ال ��ذي ّ
يح�ضر منذ وقت طوي ��ل لهذه الزيارة ،فقال �إن هذه
اللحظة ه ��ي قبل كل �ش ��يء لحظة "احتف ��ال بالعودة بعد
التهجير".

محليات
منظمات المجتمع المدني
بمنا�سبة الثامن من �آذار:

العراقيات مواطنات
لهن كرامتهن
وحقوقهن مت�ساوية
مع الرجال
 بغداد  /املدى
هن� ��أت جمموع ��ة م ��ن املنظم ��ات املدني ��ة الن�س ��اء
العراقي ��ات مبنا�سب ��ة الثام ��ن م ��ن �آذار ي ��وم املر�أة
العاملي.
وجاء يف بيان �أ�صدرت ��ه املنظمات ،وتلقت (املدى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن ��ه «نتق ��دم ب�أح ��ر الته ��اين للن�س ��اء
العراقيات خا�ص ��ة ،ون�ساء الع ��امل عموم ًا ،بحلول
الثام ��ن م ��ن �آذار يوم امل ��ر�أة العاملي ،رم ��ز ًا لن�ضال
ن�س ��اء الع ��امل املتوا�صل م ��ن �أجل �إزال ��ة كل �أ�شكال
العن ��ف والتميي ��ز �ضدهن ،للو�ص ��ول �إىل امل�ساواة
الكامل ��ة يف احلق ��وق وتكاف�ؤ الفر� ��ص بني الرجال
والن�ساء يف كافة املجاالت».
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن ��ه «يف ع ��راق الي ��وم ،تتزاي ��د
ممار�س ��ات ممنهج ��ة لإق�ص ��اء الن�س ��اء وتهمي� ��ش
دورهن يف احلياة العامة ويف مواقع �صنع القرار،
وتنام ��ي وتنوع مظاه ��ر العنف الأ�س ��ري والعنف
اجلن�س ��ي ال ��ذي ي�سح ��ق كرامته ��ن ،ويح ��ول دون
متتعه ��ن كمواطن ��ات بحقوقه ��ن الإن�سانية ،ب�سبب
م ��ن هيمنة العقلي ��ة والثقافة الذكوري ��ة والأعراف
الع�شائري ��ة ،و�ضع ��ف �آليات احلماي ��ة وم�ؤ�س�سات
�إنف ��اذ القان ��ون ،وتفاق ��م الأزم ��ات ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادية والأمني ��ة وال�صحية ،وانت�شار الفقر
والأميّة وا�ست�شراء الف�ساد».
و�أك ��د البي ��ان �أن «تعزي ��ز دور امل ��ر�أة يف جتفي ��ف
مناب ��ع الإره ��اب والتط� � ّرف ،وحتقي ��ق اال�ستقرار
وبن ��اء الأمن وال�سالم والتنمي ��ة ،وحتقيق العدالة
االجتماعي ��ة ،ان�سجام� � ًا م ��ع مب ��ادئ الد�ست ��ور
والتزام ��ات العراق الدولي ��ة ،ي�ستلزم ر�ؤية وطنية
و�إرادة �سيا�سية».
وت�ض ّم ��ن البي ��ان جمل ��ة م ��ن التو�صي ��ات �أبرزها:
«ت�شري ��ع قانون العن ��ف الأ�سري ال ��ذي بات حاجة
ملح ��ة و�ضروري ��ة يف ظ ��ل ت�صاعد جرائ ��م العنف
الأ�سري مهدّدة �أمن و�سالمة الأ�سرة واملجتمع».
ودع ��ا البيان �أي�ض� � ًا �إىل �إع ��ادة النظ ��ر يف ت�شكيلة
و�صالحي ��ات املجل� ��س الوطن ��ي ل�ش� ��ؤون امل ��ر�أة،
وباف�ساح املجال مل�شاركة وا�سعة فعّالة ملمثالت من
ال�سلطات الث�ل�اث ومنظمات املجتمع املدين ،تعمل
وفق ر�ؤية وطنية �شاملة للحد من العنف والتمييز
�ضد الن�ساء وتنفيذ اخلط ��ة الوطنية للقرار،1325
م�شري ًا �إىل �أن ��ه «على الرغم �إ�صدار الأمر الديواين
رق ��م  336يف  2020/12/8بت�شكي ��ل املجل� ��س
الوطن ��ي ل�ش�ؤون امل ��ر�أة ،بدون حت ��رك ملمو�س له
على �أر�ض الواقع ،ومل يجر توفري املوارد الب�شرية
والتخ�صي�ص ��ات املالي ��ة الالزمة له �ضم ��ن املوازنة
االحتادية.
وطال ��ب البي ��ان «متثي ��ل الن�س ��اء يف املفو�ضي ��ة
العلي ��ا حلق ��وق الإن�س ��ان بن�سب ��ة التق ��ل ع ��ن ثلث
�أع�ض ��اء املجل� ��س ح�سب ن� ��ص امل ��ادة  /8رابع ًا من
قانون املفو�ضية رق ��م  ،2008 /53والتزام ًا بقرار
املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا رق ��م  /42احتادي ��ة /
 ،2012واختي ��ار عنا�ص ��ر كف ��وءة له ��ا خربتها يف
جم ��ال حق ��وق الإن�س ��ان ،بعي ��د ًا ع ��ن املحا�ص�ص ��ة
الطائفية واحلزبية ،واحرتام ا�ستقاللية املفو�ضية
وقانونها.

العدد ( )4891ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االثنني (� )8آذار 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

منظمة �إيطالية تبا�شر بم�شاريع بنى تحتية في محيط مدينة �أور االثرية

م�س�ؤولون ونا�شطون يتوقعون انتعا�ش ال�سياحة الدينية
والآثارية بعد حج بابا الفاتيكان
 ذي قار  /ح�سني العامل
توق ��ع م�س�ؤول ��ون ونا�شط ��ون يف حمافظ ��ة
ذي ق ��ار ي ��وم �أم� ��س� ،أن ت�شه ��د حمافظ ��ة ذي
ق ��ار انتعا�ش� � ًا لل�سياح ��ة الديني ��ة والآثاري ��ة
عق ��ب زيارة بابا الفاتي ��كان ملدينة �أور الأثرية
واحل ��ج اىل بي ��ت النب ��ي �إبراهي ��م اخللي ��ل،
وفيم ��ا دع ��و احلكومت�ي�ن املحلي ��ة واملركزي ��ة
لإي�ل�اء املزيد من االهتم ��ام بالقطاع ال�سياحي
ا�ستع ��داد ًا للمرحل ��ة املقبلة� ،أ�ش ��ارت مفت�شية
�آث ��ار ذي قار اىل مبا�ش ��رة منظمة (ج�سر �إىل)
الإيطالي ��ة مب�شاريع بن ��ى حتتية لل�سياحة يف
حميط مدينة �أور الأثرية.
وكان احلرب الأعظم باب ��ا الفاتيكان فرن�سي�س
ق ��د �أقام  ،يوم �أول �أم� ��س ال�سبت ،قدا�س ًا ديني ًا
و�صالة م�شرتكة لأتباع الديانات العراقية يف
بيت النبي �إبراهيم اخلليل ورعى لقاء الأديان
يف مدين ��ة �أور الأثري ��ة (  18كم) جنوب غرب
مدينة النا�صرية.
وي ��رى مفت� ��ش �آث ��ار ذي ق ��ار طاه ��ر كوين �أن
«زي ��ارة بابا الفاتي ��كان التاريخي ��ة ملدينة �أور
الأثرية وبيت النبي �إبراهيم اخلليل ميكن �أن
تفتح �آفاق ًا جدي ��دة لل�سياحة الدينية والأثرية
والرتفيهية يف عموم حمافظة ذي قار» ،مبين ًا
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) �أن « حج باب ��ا الفاتيكان
اىل بي ��ت النب ��ي �إبراهي ��م �سيك ��ون منطلق� � ًا
لتفويج املزيد من احلجي ��ج امل�سيحيني للبيت
املذك ��ور الذي يُعد مه ��د الديان ��ات التوحيدية
ويُ�ش ��كل م ��ع مدين ��ة �أور مرك ��ز ًا للح�ض ��ارة
الإن�سانية».
و�أ�ض ��اف كوي ��ن «نتوق ��ع انتعا�ش� � ًا كب�ي�ر ًا يف
احلرك ��ة ال�سياحي ��ة» ،و�أردف «وه ��ذا يتطلب
املزيد م ��ن االهتمام باملواق ��ع الأثرية وتوفري
اخلدم ��ات ال�سياحي ��ة يف حمي ��ط مدين ��ة �أور
الأثري ��ة لتك ��ون جاه ��زة ال�ستقب ��ال ال�سي ��اح
واحلجيج الراغبني باحلج وزيارة مقام النبي
�إبراهيم».
و�أ�ش ��ار مفت�ش �آث ��ار ذي ق ��ار اىل �أن «ت�شجيع
ال�سياح ��ة يف حمافظ ��ة ذي قار يتطل ��ب جهد ًا
ا�ستثنائي� � ًا من احلكومت�ي�ن املحلني واملركزية
ك ��ون املواق ��ع الأثري ��ة يف املحافظ ��ة والت ��ي
تبل ��غ نحو  1200موقع لي�س ��ت جميعها مهي�أة
لل�سياح ��ة وم ��ا ه ��و جاه ��ز منه ��ا ال يتع ��دى
موق ��ع واح ��د �أو موقع�ي�ن م ��ن بينه ��ا مدين ��ة
�أور الأثري ��ة» ،م�ؤك ��د ًا �أن «ال�سياح ��ة الآثارية

برلماني� :أ�سباب
�سيا�سية تمنع
تخ�صي�ص الأموال
لميناء الفاو

والديني ��ة مورد اقت�صادي مه ��م ميكن �أن يرفد
االقت�صاد الوطني باملال الالزم ملعاجلة الأزمة
املالية الراهنة التي متر بها البالد».
وع ��ن �أهمي ��ة وجود بي ��ت النب ��ي �إبراهيم يف
ت�شجيع ال�سياحة الدينية قال كوين �إن «النبي
�إبراهيم هو نبي الأمة ووجوده يف مدينة �أور
الأثرية يُ�ش ��كل حافز ًا ديني� � ًا ي�شجع الكثريين
عل ��ى القدوم لهذه املدين ��ة التاريخية وال�سيما
يف موا�سم (احل ��ج امل�سيحي) الذي يجري كل
ع ��ام يف مدين ��ة �أور الأثري ��ة» ،منوه� � ًا اىل �أن
«مدينة �أور الأثرية �سبق و�أن ا�ستقبلت وفود ًا
م ��ن احلجي ��ج امل�سيحي�ي�ن ووف ��ود �سياحي ��ة
�أخرى من خمتلف دول العامل».
و�أ�ش ��ار مفت� ��ش �آث ��ار ذي ق ��ار اىل �أن «مرحلة
ما بعد زي ��ارة البابا �ست�شه ��د توافد املزيد من
ال�سائحني».
وع ��ن دور وزارة الثقاف ��ة والآث ��ار يف ت�أهي ��ل
املواق ��ع الأثرية قال كوي ��ن �إن «وزارة الثقافة
تعمل حالي ًا على ت�أهيل مدينة �أور الأثرية عرب
منظم ��ة (ج�س ��ر �إىل) الإيطالي ��ة التي با�شرت
م�ؤخ ��ر ًا بتنفيذ م�شروع لت�أهيل البنى التحتية
ي�شم ��ل �إن�ش ��اء دور ا�سرتاح ��ة خ ��ارج �أ�سوار
مدينة �أور الأثرية ومتحف ومر�آب لل�سيارات

ودائ ��رة م�صغ ��رة لتوجي ��ه aالأوىل �إر�س ��اء
الأ�س�س والثانية �إقامة الإن�شاءات املطلوبة».
ورجح مفت�ش �آثار ذي ق ��ار �أن « ُتنجز الأعمال
املذكورة يف غ�ضون عام واحد».
وعن �أبرز املواقع الأثرية واحلقب التاريخية
الت ��ي تعود لها ق ��ال كوين �إن «تاري ��خ املواقع
الأثرية يف حمافظة ذي ق ��ار يبد�أ من ح�ضارة
العبي ��د و�أريدو الت ��ي تعترب �أق ��دم م�ستوطنة
زراعية يف ال�سه ��ل الر�سوبي ويعود تاريخها
اىل خم�سة �آالف �سنة قبل امليالد و ُتعد منطلق
احل�ض ��ارة الرافديني ��ة» ،و�أ�ض ��اف «وبعده ��ا
ت�أت ��ي مواق ��ع �أثري ��ة تع ��ود اىل ال�س�ل�االت
املتعاقب ��ة ك�سالل ��ة �أور من ��و واحل�ض ��ارة
ال�سومرية وحقب ��ة بناء الزقورة يف عهد امللك
�شولكي و�صو ًال اىل احلقب الإ�سالمية».
وو�صل البابا فرن�سي� ��س اىل مطار النا�صرية
ال�ساع ��ة احلادية ع�شرة ،ظه ��ر يوم ال�سبت (6
اذار  ، )2021قادم� � ًا م ��ن النج ��ف التي التقى
فيه ��ا ب�سماح ��ة �آية الل ��ه العظم ��ى ال�سيد علي
ال�سي�ستاين ،وف ��ور و�صوله توجه اىل مدينة
�أور الأثري ��ة و�أق ��ام هن ��اك � ،ص�ل�اة م�شرتك ��ة
وقدا�س� � ًا ديني� � ًا ورع ��ى لق ��ا ًء الأدي ��ان ح�ضره
عدد من �أتباع الديانات اال�سالمية وامل�سيحية

والإيزيدية وال�صابئة املندائيني وغريهم.
وع ��ن �أب ��رز مقوم ��ات ال�سياح ��ة و�أثره ��ا
االقت�صادي حتدث للمدى مدير مكتب االحتاد
الدويل لإعالم الأقلي ��ات وحقوق الإن�سان يف
ذي قار الدكت ��ور علي زغري قائ ًال �إن «حمافظة
ذي ق ��ار جتم ��ع م ��ا ب�ي�ن ال�سياح ��ة الديني ��ة
والأثري ��ة ملا متتلكه من مواقع �أثرية ودينية»،
الفت� � ًا اىل �أن «وجود بيت النب ��ي �إبراهيم �أبو
االنبي ��اء يف مدين ��ة النا�صري ��ة وقي ��ام باب ��ا
الفاتي ��كان باحل ��ج لهذا البي ��ت �سيحفز الكثري
من احلجيج امل�سيحيني وغري امل�سيحيني على
احلج لهذا البيت».
وتوق ��ع زغ�ي�ر الذي �ش ��ارك يف تفوي ��ج مئات
احلج ��اج امل�سيحيني اىل بيت النب ��ي �إبراهيم
يف الأع ��وام املن�صرم ��ة �أن «ت�صبح مدينة �أور
قبلة لل�سياح من خمتل ��ف دول العامل» ،م�شري ًا
اىل �أن «ذل ��ك �سي�شج ��ع امل�ستثمرين على �إقامة
من�ش� ��آت �سياحي ��ة وترفيهي ��ة يف حمافظ ��ة
ذي ق ��ار لتلب ��ي حاج ��ة ال�سياح م ��ن اخلدمات
ال�سياحية».
و�أك ��د مدي ��ر مكت ��ب االحت ��اد ال ��دويل لإع�ل�ام
الأقلي ��ات �إن «ا�ستقط ��اب املزي ��د م ��ن ال�سي ��اح
عرب توف�ي�ر اخلدمات ال�سياحية م ��ن �ش�أنه �أن

ينع�ش اقت�ص ��اد حمافظة ذي قار ويوفر املزيد
م ��ن فر�ص العم ��ل للعاطل�ي�ن» ،منوه� � ًا اىل �أن
«املحافظ ��ة املذك ��ورة مازال ��ت تفتق ��ر للموارد
االقت�صادي ��ة وتواج ��ه ارتفاع� � ًا يف مع ��دالت
الفقر والبطال ��ة و�إن انعا�ش القطاع ال�سياحي
من �ش�أن ��ه �أن يحرك قطاعات اقت�صادية �أخرى
مرتبطة به».
وتوق ��ع �أن «ت�شه ��د قطاع ��ات النق ��ل واملطاعم
والفندقة والت�س ��وق انتعا�ش� � ًا ملحوظ ًا خالل
املرحل ��ة القادم ��ة  ،ناهي ��ك ع ��ن ال�صناع ��ات
احلرفية والفولكلوري ��ة وامل�شغوالت اليدوية
الت ��ي عادة ما يقتنيها ال�سياح كتذكار من البلد
ال ��ذي يزورون ��ه» ،مبين� � ًا �أن «انتعا�ش القطاع
ال�سياح ��ي واالهتم ��ام به م ��ن �ش�أن ��ه �أن يدعم
االقت�ص ��اد الوطن ��ي ب�ص ��ورة عام ��ة واقت�صاد
حمافظة ذي قار ب�صورة خا�صة ويوفر موارد
�إ�ضافية ترفد موازنة البالد وحت�سن امل�ستوى
املعي�شي لل�سكان املحليني».
كم ��ا توق ��ع �أن «تك ��ون مدين ��ة النا�صري ��ة
مركز ًا للديان ��ات التوحيدي ��ة وكعبة للحجيج
امل�سيحيني بعد �أن حج بابا الفاتيكان يف بيت
النب ��ي �إبراهيم ورعى لق ��اء الأديان يف مدينة
�أور الأثرية يوم ال�سبت املن�صرم».

 بغداد  /املدى

ع ��ن االتفاق املوق ��ع مع �إح ��دى ال�شركات
الكوري ��ة لبن ��اء مين ��اء الف ��او الكب�ي�ر،
لأ�سباب خا�صة و�ض ّيقة».
و�أو�ضح� ،أن «ه ��ذه التدخالت ت�سعى �إىل
ع ��دم تبني هذا امل�شروع احليوي من قبل
الكوري�ي�ن ،من خالل اتهام ��ات بعيدة عن
احلقيقي ��ة» ،م�ؤك ��د ًا �أن «ال�شركة الكورية
متتل ��ك �إمكاني ��ات كب�ي�رة جد ًا م ��ن خالل
�إ�شرافها على تنفيذ الكثري من املوانئ من
بينها بناء ميناء قطر».
و�أب ��دى البخات ��ي «ا�ستغراب ��ه م ��ن برود

احلكوم ��ة ووزارة النق ��ل يف متابع ��ة
تنفيذ هذا امل�شروع ،رغم �أهميته الكبرية
للع ��راق» ،مب ّين� � ًا �أن «هن ��اك �ضغوط ��ات
متار�س �ض ��د وزير النقل ،لتذويب ق�ضية
بناء مين ��اء الف ��او الكب�ي�ر و�إرجائها �إىل
احلكومة املقبلة».
وا�ستبعد ع�ضو جلنة اخلدمات النيابية،
�أن «تك ��ون هن ��اك تخ�صي�ص ��ات مالية يف
موازن ��ة العام احل ��ايل لبناء ه ��ذا امليناء
امله ��م وال�سرتاتيج ��ي للع ��راق وللمنطقة
ب�سبب التدخالت ال�سيا�سية».

و�أ�ش ��ار �إىل �أن «�صم ��ت الوزي ��ر يدل على
وج ��ود نية لعب ��ور هذه املرحل ��ة و�صو ًال
�إىل �شه ��ر ت�شري ��ن الأول املقب ��ل ،حت ��ى
تنتهي مهام احلكومة والربملان».
و�أعل ��ن وزير النق ��ل نا�ص ��ر ال�شبلي ،يف
وق ��ت �ساب ��ق ،االتف ��اق م ��ع �شرك ��ة دايو
الكوري ��ة لإن�ش ��اء مين ��اء الف ��او ،لتبا�شر
بتنفي ��ذه يف الأي ��ام القليل ��ة املقبلة ،رغم
الدع ��وات الت ��ي �أطلق ��ت م ��ن �أط ��راف
�سيا�سي ��ة م�ؤخ ��ر ًا ال�ستبداله ��ا ب�ش ��ركات
�صينية.

ا�ستبع ��د ع�ضو جلنة اخلدم ��ات والإعمار
الربملاني ��ة ،النائب جا�سم البخاتي� ،أم�س
الأحد ،وجود تخ�صي�صات مالية من �أجل
بناء مين ��اء الف ��او الكبري �ضم ��ن موازنة
الع ��ام احلايل ،فيما �أ�ش ��ار �إىل �أن ال�سبب
يعود �إىل التدخالت ال�سيا�سية.
وق ��ال البخات ��ي يف ت�صري ��ح �صحفي �إن
«هن ��اك �ضغوط� � ًا مور�س ��ت عل ��ى وزي ��ر
النقل وعل ��ى احلكومة من �أج ��ل التن�صل

بني اجلزئي وال�شامل فقدت الكمامة وجودها

وا�سط تتمرد على الحظر ..و�أ�صحاب المحال يرفعون �شعار "تريد تع ّزلني� ..إدفع �إيجاري"
 املدى  /جبار بچاي

انتق ��د مواطنون من حمافظ ��ة وا�سط الإجراءات
احلكومي ��ة املتعلقة بفر�ض احلظ ��ر ال�شامل لأيام
اجلمع ��ة  ،ال�سب ��ت واالح ��د وتطبيق ��ه جزئي ًا يف
باق ��ي �أي ��ام الأ�سب ��وع ،وفيم ��ا �أك ��دوا �أن ال قيمة
للحظ ��ر ال�شام ��ل ،وحت ��ى اجلزئ ��ي ال �أهمي ��ة ل ��ه
طامل ��ا �أن احلرك ��ة اعتيادي ��ة خارج مرك ��ز املدينة
ويف الأق�ضي ��ة والنواح ��ي  ،وقال ��وا �إن احلظ ��ر
ال�شام ��ل يفر� ��ض م ��ن قب ��ل الأجه ��زة الأمنية يف
مركز املدينة الرئي�س ويف �شارع الهورة �أحد �أهم
املراكز التجارية يف الكوت  ،بينما الأمور �سائبة
ومنفلت ��ة يف باق ��ي املناط ��ق ،مطالب�ي�ن بفر� ��ض
ال�صحي ب�صرامة بد ًال عن احلظر الأمني املنفلت.
ي�أتي ذلك بالتزامن مع تظاهرة احتجاجية ّ
نظمها
الع�ش ��رات م ��ن �أ�صح ��اب املجمع ��ات الت�سويقي ��ة
واملح ��ال التجارية يف مرك ��ز املدينة بخا�صة تلك
الت ��ي تتواج ��د يف �شارع اله ��ورة ،طالب ��وا فيها
ب�إلغ ��اء احلظر ب�شقيه اجلزئي وال�شامل والت�أكيد
عل ��ى احلظ ��ر ال�صح ��ي من خ�ل�ال لب� ��س الكمامة
م ��ع �إج ��راءات التباع ��د االجتماع ��ي و�أن تفر�ض
غرامات على املخالفني .
ورفع �أ�صحاب تلك املحال واملجمعات الت�سويقية
الفت ��ات كبرية حملت �أغلبها عبارة « تريد تعزلني
� ..إدف ��ع �إيجاري « وهم بذل ��ك يطالبون ال�سلطات
املحلي ��ة بدف ��ع �إيج ��ارات حمالهم كونه ��ا مرتفعة
ج ��د ًا يف وقت يرف�ض �أ�صحاب الأمالك تقليل تلك
الإيجارات ولو بن�سب معينة.
يق ��ول النا�ش ��ط والإعالم ��ي �سنان �سعي ��د « هناك
مترد وا�ضح جد ًا عل ��ى احلظر اجلزئي وال�شامل

وال يوج ��د الت ��زام خا�ص ��ة فيم ��ا يتعل ��ق باحلظر
ال�شام ��ل ال ��ذي يطب ��ق بق ��رار م ��ن اللجن ��ة العليا
لل�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة لثالث ��ة �أي ��ام يف
اال�سبوع هي اجلمعة وال�سبت والأحد».
و�أ�ضاف « هذا التمرد وا�ضح يف مناطق الأطراف
مبدين ��ة الك ��وت و�أي�ض ًا يف الأق�ضي ��ة والنواحي
وي�شجع عليه عدم املحا�سب ��ة من قبل ال�سيطرات
املنت�ش ��رة بكثافة ملج ��رد االنت�ش ��ار ولي�س بق�صد
تطبيق احلظر وحما�سبة املخالفني ».

م�ؤكد ًا �أن « التمرد لي�س يف عدم االلتزام باحلظر،
ب ��ل بعدم لب�س الكمامة التي يرف�ض الكثري لب�سها
ما جعلها تفقد �أهميتها يف ظل تلك الفو�ضى التي
ينبغي احلد منها بتطبيق القرارات واالجراءات
ب�صورة �صحيحة ولي�ست �شكلية».
ويذكر علي �سعيد العتابي� ،أحد �أ�صحاب املتاجر
يف الك ��وت �أن « احلظ ��ر ينبغي �أن يك ��ون �صحي ًا
ولي� ��س �أمني� � ًا ،ف�ل�ا قيمة للحظ ��ر الأمن ��ي بغياب
االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائي ��ة ويف مقدمته ��ا

لب� ��س الكمامة والقفازات ووج ��ود املعقمات لدى
�أ�صحاب املحال امل�ستثناة من احلظر».
ويق ��ول العتابي �إن « املواط ��ن العراقي يف حرية
م ��ن �أم ��ره ومل يج ��د تف�س�ي�ر يقتنع به ع ��ن �سبب
فر� ��ض احلظ ��ر ال�شام ��ل ثالث ��ة �أيام بينم ��ا يكون
جزئي� � ًا يف باقي �أي ��ام الأ�سبوع  ..هذا �أمر غريب
يدع ��و اىل ال�سخري ��ة والتهكم من هك ��ذا قرارات
ال قيم ��ة خا�صة من قبل �أ�صح ��اب الدخل املحدود
ممن يبحثون عن قوتهم اليومي وكذلك �أ�صحاب

املح ��ال الذي ��ن تكبل ��وا خ�سائ ��ر كب�ي�رة �إ�ضاف ��ة
اىل الإيج ��ارات الت ��ي يرف� ��ض �أ�صح ��اب الأمالك
تقليلها».
وطال ��ب �أ�صح ��اب املح ��ال ال ��ذي نظم ��وا وقف ��ة
احتجاجي ��ة يف تقاطع املنطقة التجارية ،القريبة
م ��ن قي ��ادة �شرطة وا�س ��ط مبدينة الك ��وت ب�إلغاء
احلظ ��ر ال�شام ��ل كلي� � ًا وحت ��ى احلظ ��ر اجلزئ ��ي
رف�ض ��وه �أي�ض� � ًا ،و�أك ��دوا عل ��ى تطبي ��ق احلظ ��ر
ال�صحي فهو البديل الناجح واملفيد.
يقول ح�سون نافع� ،أحد �أ�صحاب املحال « نرف�ض
احلظ ��ر ال�شام ��ل ومن يريد تطبي ��ق احلظر علينا
و�إغ�ل�اق حمالنا علي ��ه �أن يدفع الإيج ��ار ال�شهري
الذي ال يقل عن � 500ألف دينار لأب�سط حمل».
و�أ�ض ��اف « نح ��ن ل ��ن نتم ��رد على احلظ ��ر وعلى
الإج ��راءات احلكومي ��ة لك ��ن نريد العدال ��ة  ،ففي
جميع املناطق احلياة ت�سري ب�شكل طبيعي ودور
ال�شرط ��ة غائ ��ب متام� � ًا وحت ��ى حرك ��ة املركب ��ات
اعتيادي ��ة لك ��ن يف �ش ��ارع اله ��ورة ال ��ذي يع ��د
�أح ��د املناط ��ق التجاري ��ة يف مدين ��ة الك ��وت ف�أن
الإجراءات م�شدّدة وظاملة بحقنا».
وطالب زميله �سرمد عب ��د اليف اجلهات املعنية بـ
« تطبي ��ق العدالة يف �إجراءات فر�ض احلظر و�أن
ال يك ��ون م�ش ��دد ًا يف منطق ��ة وغائ ��ب يف منطقة
�أخ ��رى كما هو احل ��ال يف مدينة الك ��وت التي مل
تلت ��زم �أغل ��ب مناطقه ��ا خا�صة مناط ��ق الأطراف
باحلظ ��ر وكذل ��ك ع ��دم لب� ��س الكمام ��ة بينما يقع
التطبي ��ق والت�شدّد على مركز املدينة لذلك نرف�ض
احلظر من ه ��ذا النوع وندعو اىل تطبيق احلظر
ال�صحي فهو الأف�ضل وعن ��د االلتزام به ميكن �أن
تقل الإ�صابات».

م ��ن جانب ��ه يذك ��ر م�ص ��در يف �شرطة وا�س ��ط �أن
الأجه ��زة الأمني ��ة ما�ضي ��ة يف تطبي ��ق �إجراءات
احلظ ��ر وفق� � ًا لق ��رارات جلن ��ة ال�صح ��ة الوطنية
و�أي�ض ًا خلية الأزمة باملحافظة ولن تتهاون �سوى
مع احلاالت الإن�سانية».
م�ضيف� � ًا �أنه « دون �أدنى �ش ��ك الكثري من �أ�صحاب
املحال واملهن ت�ضرروا من فر�ض احلظر ال�شامل
لكن واجب ال�شرطة تطبيق الإجراءات القانونية
وغري معنية بغريها ».
الفت� � ًا اىل �أن « �شعبة ال�شرطة املجتمعية يف قيادة
�شرط ��ة وا�سط وبالتعاون مع بع� ��ض امل�ؤ�س�سات
واملنظم ��ات املدنية تقوم يومي� � ًا بحمالت لتوعية
املواطن�ي�ن كذل ��ك �أ�صح ��اب املح ��ال التجاري ��ة
والأ�س ��واق وتوزي ��ع االر�ش ��ادات التوعوي ��ة
للمواطنني املخالفني لل�شروط ال�صحية كما حثت
اجلمي ��ع على االلت ��زام ب�إج ��راءات خلي ��ة الأزمة
كلب�س الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي».
م�ضيف ًا �أن « هذه الفعاليات م�ستمرة يومي ًا وهناك
جتاوب كب�ي�ر معها من قبل املواطنني خا�صة يف
مو�ضوع لب�س الكمامة � ،إذ مت توزيع �أعداد كبرية
من الكمامات ب�ي�ن املواطنني يف خمتلف املناطق
التي ت�شهد حركة».
وكان ��ت حمافظ ��ة وا�سط ق ��د �سجلت من ��ذ ظهور
�أول ا�صاب ��ة يف الع ��راق خ�ل�ال �شب ��اط 2020
وحتى ال�ساد�س م ��ن �آذار احلايل � 38645إ�صابة
منه ��ا  34720حظي ��ت بال�شف ��اء الت ��ام فيم ��ا بلغ
جمم ��وع الوفي ��ات  479حال ��ة وف ��اة  ،بينما كان
عدد الإ�صاب ��ات امل�سجلة لي ��وم ال�ساد�س من �آذار
احلايل فق ��ط � 238إ�صابة مقابل  128حالة �شفاء
دون ت�سجيل وفيات يف اليوم املذكور.

رياضة

العدد ( )4891ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االثنني (� )8آذار 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ع�ضو تنفيذي الآ�سيوي عبد الخالق م�سعود ي�ؤكد للمدى :

بإختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

منت�صف �آذار يك�شف عن الدول الم�ض ّيفة لمجاميع ت�صفيات المونديال
 التطبيعي��ة منح��ت �ص��وت الع��راق للبحري��ن لإقام��ة الج��والت الأرب��ع
 بغداد  /حيدر مدلول
�أك ��د ع�ض ��و املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد
الآ�سي ��وي لكرة القدم عب ��د اخلالق م�سعود
�أن منت�ص ��ف �شه ��ر �آذار اجل ��اري �سي�شه ��د
الإعالن الر�سمي لل ��دول امل�ضيفة للجوالت
املتبقي ��ة باملجاميع الثماني ��ة التي ت�ضم 40
منتخب ًا ملناف�سات الدور الثاين بالت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة لنهائي ��ات ك�أ�س العامل
لكرة الق ��دم  2022بقط ��ر والن�سخة املقبلة
من بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا لكرة الق ��دم 2023
بال�ص�ي�ن التي �ستقام بنظ ��ام التجمع خالل
الفرتة من الثالث ولغاية اخلام�س ع�شر من
�شهر حزيران املقبل وفق ًا لإجراءات �صحّ ية
ووقائي ��ة م�ش� �دّدة للحف ��اظ عل ��ى �سالم ��ة
اجلمي ��ع م ��ن �آث ��ار تزاي ��د ّ
تف�ش ��ي ال�سالل ��ة
اجلديدة م ��ن فايرو�س كورونا (كوفيد)19
التي �ضربت ع ��دد ًا كبري ًا من بل ��دان القارة
الآ�سيوي ��ة من ��ذ �شهر كان ��ون الأول املا�ضي
مم ��ا دف ��ع ال�سلط ��ات احلكومي ��ة اىل فر�ض
ّ
املزيد من قيود ال�سفر من قبلها .
معايير و�شروط

و�أ�ض ��اف م�سع ��ود يف ت�صري ��ح خ� �ّ�ص ب ��ه
امل ��دى � :إن االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم
�أر�سل كتب ر�سمية اىل االحتادات الوطنية
الأع�ض ��اء الت ��ي ت�شارك منتخباته ��ا بالدور
الث ��اين م ��ن الت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة الراغبة
بت�ضيي ��ف جماميعه ��ا ع ��دد ًا م ��ن املعاي�ي�ر
وال�ش ��روط واملتطلب ��ات الواجب ��ة توفرها
�س ��واء كانت مالع ��ب التدري ��ب واملباريات
ومق ��ر �إقام ��ة وف ��ود املنتخب ��ات واحل ��كام
وم�س� ��ؤويل االحت ��اد الق ��اري اىل جان ��ب
بروتوك ��ول �صحّ ��ي عايل اجل ��ودة ي�ضمن
�سالم ��ة الالعب�ي�ن وامل�ل�اكات التدريبي ��ة
والإدارية والطواقم التحكيمية واملنظمني
وغريه ��م حي ��ث مت �أ�ست�ل�ام طلب ��ات
اال�ست�ضاف ��ة ح�سب املهلة التي مت حتديدها
م ��ن قبله و�سيتم الك�شف عن الدول امل�ضيفة
ي ��وم اخلام�س ع�شر من �شه ��ر �آذار اجلاري
وكذل ��ك الإع�ل�ان الر�سم ��ي ع ��ن برنام ��ج
املباريات املتبقية التي �ستجري خالل فرتة
�أي ��ام الفيف ��ا دي املح� �دّدة من قب ��ل االحتاد
الدويل لك ��رة القدم من احل ��ادي والثالثني
م ��ن �شهر �أي ��ار ولغاي ��ة اخلام� ��س ع�شر من
حزيران املقبلني .
�صوت العراق

وتاب ��ع نائب رئي� ��س جلن ��ة امل�سابقات يف
االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم �أن ��ه يعتقد

�أن الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة
الق ��دم منحت �صوت الع ��راق للبحرين يف
�إقام ��ة اجل ��والت الأربع املتبقي ��ة حل�ساب
املجموع ��ة الثالثة التي ت�ض ��م اىل جنبهما
منتخب ��ات �إيران وهون ��غ كونغ وكمبوديا
بالعا�صم ��ة البحريني ��ة املنام ��ة بن ��ا ًء على
الكت ��اب الر�سم ��ي ال ��ذي �أر�سل ��ه االحت ��اد
الآ�سيوي لكرة القدم اىل االحتادات يطلب
فيه ��ا الإع�ل�ان النهائ ��ي ب�ش� ��أن موافقته ��ا
الر�سمي ��ة يف امل ��كان الأف�ض ��ل لتجم ��ع
منتخباته ��ا �ضمن املجامي ��ع الثمانية التي
�ست�شه ��د يف خت ��ام املناف�س ��ات الك�شف عن
املنتخب ��ات الأثني ع�شر املت�أهلة اىل الدور
الثالث احلا�سم امل�ؤه ��ل اىل مونديال قطر
 2022الذي �سينطلق يف �شهر �أيلول املقبل
ح�س ��ب اجل ��دول الزمني ال ��ذي مت االتفاق
ب�ش�أن ��ه م ��ع االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة القدم
وكذلك التواجد يف الن�سخة الثامنة ع�شرة
من بطولة ك�أ�س �آ�سي ��ا لكرة القدم بال�صني
الت ��ي �ستج ��ري خالل امل ��دة م ��ن ال�ساد�س
ع�شر من حزي ��ران ولغاي ��ة ال�ساد�س ع�شر
من مت ��وز  2023يف ع�شر م ��دن مب�شاركة
 24منتخب� � ًا للمرة الثانية يف تاريخها بعد
ن�سخ ��ة  2019بدول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة
املتح ��دة من �أجل منحه ��ا املزيد من الوقت
للراح ��ة والتع ��ايف خا�صة يف ظ � ّ�ل تبعات
ال�سفر بني تلك املدن .

برنامج الم�سابقات

دوري �أبطال �آ�سيا

وب�ش� ��أن �إقام ��ة ث�ل�اث مباري ��ات م ��ن
الت�صفي ��ات خالل �شهر �آذار اجلاري �أجاب
م�سع ��ود قائ�ل� ًا� :إن اقامتها ج ��اء بناء على
اتف ��اق نهائي ب�ي�ن تلك االحت ��ادات ح�صل
يف النهاي ��ة عل ��ى موافقة ر�سمي ��ة من قبل
جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحت ��اد الآ�سي ��وي
لك ��رة الق ��دم بتغي�ي�ر برنام ��ج مواعيده ��ا
ب�شرط �إقامتها وفق الربوتوكول ال�صحي
ال�شام ��ل املو�ض ��وع من قبل احت ��اده الذي
ل�صح ��ة و�سالم ��ة
من ��ح في ��ه الأولوي ��ة
ّ
الالعب�ي�ن والف ��رق وامل�س�ؤول�ي�ن وجمي ��ع
�أط ��راف اللعب ��ة حي ��ث �سيلع ��ب منتخ ��ب
طاجيك�ست ��ان لك ��رة الق ��دم م ��ع منتخ ��ب
منغولي ��ا ي ��وم اخلام� ��س والع�شري ��ن من
ال�شه ��ر احل ��ايل عل ��ى ملع ��ب اجلمهورية
املرك ��زي بالعا�صم ��ة دو�شنب ��ه حل�س ��اب
املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة عل ��ى �أن ي�شهد يوم
الثالثني م ��ن ال�شهر ذاته مب ��اراة منغوليا
والياب ��ان عل ��ى ملع ��ب فوك ��ودا دين�ش ��ي
مبدين ��ة ت�شيب ��ا �ضم ��ن املجموع ��ة ذاتها،
فيم ��ا �سيلتق ��ي املنتخ ��ب ال�سع ��ودي لكرة
القدم يف الي ��وم نف�سه مع �شقيقه املنتخب
الفل�سطين ��ي لكرة القدم على ملعب جامعة
امللك �سعود بالعا�صمة الريا�ض .

و�أ�شار اىل �أن دائ ��رة امل�سابقات يف االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم �ستعل ��ن يف غ�ضون
الأي ��ام القليل ��ة املقبل ��ة ع ��ن الف ��رق الت ��ي
�ستحت�ض ��ن جماميعه ��ا الع�شر خ�ل�ال الدور
الأول ملنطقت ��ي الغ ��رب وال�ش ��رق للن�سخ ��ة
 2021م ��ن دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لك ��رة القدم
بالف�ت�رة م ��ن الراب ��ع ع�شر ولغاي ��ة الثالثني
من �شهر ني�سان املقب ��ل التي �ستقام بطريقة
التج ّم ��ع بع ��د ت�س ّلمه ��ا طلب ��ات اال�ست�ضافة
الت ��ي ج ��رت بع ��د الت�ش ��اور م ��ع االحتادات
الوطني ��ة �أع�ض ��اء م ��ن ع ��دد منه ��ا كم ��ا هي
الطريق ��ة الت ��ي مت فيه ��ا الك�شف ع ��ن الدول
امل�ضيفة يف بطول ��ة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم ملنطقة غربي القارة حيث �ستقام
بالعا�صم ��ة البحريني ��ة املنام ��ة مباري ��ات
املجموع ��ة الأوىل الت ��ي ت�ض ��م �أندي ��ة العهد
اللبن ��اين حام ��ل اللق ��ب والن�ص ��ر ال ُعم ��اين
والوحدة ال�سوري واحلد البحريني يف
املقاب ��ل �ستجري املجموعتني الثانية
والثالث ��ة يف العا�صم ��ة الأردني ��ة
ع ّم ��ان حي ��ث ت�ض ��م املجموعة
الثاني ��ة �أندي ��ة الأن�ص ��ار
اللبناين واملحرق البحريني
ومرك ��ز بالط ��ة الفل�سطين ��ي
وال�سلط الأردين يف حني تت�ألف
املجموع ��ة الثالثة كال م ��ن ال�سيب

ال ُعم ��اين وت�شري ��ن ال�س ��وري والفي�صل ��ي
الأردين والفائز م ��ن مباراة �شباب الأمعري
الفل�سطين ��ي والكويت الكويتي التي �ستقام
يوم الع�شرين من �شهر ني�سان املقبل .
وخت ��م م�سع ��ود حديث ��ه �أن فري ��ق دوردوي
القرغي ��زي �سي�ضي ��ف مباري ��ات املجموع ��ة
اخلام�سة يف منطق ��ة و�سط �آ�سيا التي ت�ضم
اىل جانبه كل من اهال الرتكماين وراف�شان
الطاجيك ��ي و�ستج ��ري مباري ��ات املجموعة
ال�ساد�سة يف العا�صم ��ة الطاجيكية دون�شبه
التي تت�ألف من فرق عالي القرغيزي والتني
�أ�س�ي�ر الرتكم ��اين وخوجان ��ه الطاجيك ��ي
وممث ��ل �أوزبك�ست ��ان (اي ��ه ج ��ي �أم ك ��ي �أو
نا�س ��اف) يف ح�ي�ن مبنطق ��ة �أ�سي ��ان ت�ضيف
�سنغافورة مناف�سات املجموعة الثامنة التي
ت�ضم كال من قدح دار الأمان املاليزي وليون
�سيت ��ي �سايل ��رز ال�سنغاف ��وري و�سايغ ��ون
الفيتنام ��ي والفري ��ق املت�أه ��ل م ��ن ال ��دور
االق�صائي الأخري وكذلك املجموعة التا�سعة
الت ��ي تتك ��ون م ��ن غيالن ��غ ان�ت�ر نا�شيونال
ال�سنغاف ��وري وكاي ��ا ايلويل ��و الفلبين ��ي
وترينغال ��و املالي ��زي وممث ��ل ميامن ��ار
(�ش ��ان يونايت ��د �أو �أياي ��ا يونايت ��د) بح�سب
نتيج ��ة ت�صفيات دوري �أبط ��ال �آ�سيا 2021
يف املقاب ��ل �سيت ��م الحق� � ًا حتدي ��د مباري ��ات
املجموع ��ة ال�سابعة �ضمن املنطقة ذاتها فيما
�ستج ��ري �ضم ��ن منطق ��ة ال�ش ��رق يف هونغ
كون ��غ مناف�س ��ات املجموع ��ة العا�ش ��رة التي
تت�ألف م ��ن فرق اتلتيك املنغ ��ويل واي�سرتن
لون ��غ ليون ��ز ويل م ��ان م ��ن هون ��غ كون ��غ
وتاين ��ان من
تايوان.

مظفر جبار ال�ضحية  18في مناف�سات كرة الممتاز
 بغداد  /المدى
ق� � ّرر المدرب مظفر جب ��ار تقديم ا�ستقالته م ��ن العمل على
رئا�س ��ة الم�ل�اك الفن ��ي للفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم بنادي
الحدود الريا�ضي بعد الخ�سارة التي مُني بها �أمام م�ضيفه
فري ��ق نف ��ط الب�ص ��رة بنتيج ��ة ( )3-2ف ��ي المب ��اراة التي
جرت عل ��ى ملعب الفيحاء بالمدينة الريا�ضية في محافظة
الب�ص ��رة �ضمن مناف�سات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب
بدوري الكرة الممت ��از جعلت ر�صيده  18يتوقف بالمركز
التا�سع ع�ش ��ر في الترتيب من  22مباراة لعبها تذوق طعم
االنت�ص ��ار في  2وتع ��ادل في  12و�أنهزم ف ��ي  8خلف فرق
القوة الجوية والزوراء وال�شرطة والنجف ونفط الو�سط
والنف ��ط وزاخ ��و ونف ��ط مي�س ��ان والك ��رخ و�أمان ��ة بغداد
والمين ��اء ونفط الب�ص ��رة و�أربيل والديواني ��ة والكهرباء

وال�صناعات الكهربائية والقا�سم والطلبة .
و�أ�صب ��ح مظف ��ر جب ��ار الم ��درب  18ف ��ي قائم ��ة المدربين
المودّعي ��ن للف ��رق الم�شاركة ف ��ي المو�س ��م 2021-2020
بع ��د ح ��ازم �صال ��ح و�سعد حاف ��ظ وق�ص ��ي مني ��ر و�سمير
كاظ ��م (الديواني ��ة) وعبد الغن ��ي �شهد (ال�شرط ��ة) وبا�سم
قا�س ��م (الزوراء) و�أحمد خلف (الطلبة) وجمال علي (نفط
الو�سط) ورزاق فرحان (نفط مي�سان) وعمار ح�سين (نفط
الب�صرة) وغال ��ب عبد الح�سين (ال�سم ��اوة) وح�سن �أحمد
(النجف) والروماني تيت ��ا فاليرمو (الميناء) والكرواتي
رادان (�أربي ��ل) و�أحم ��د �صالح ( زاخ ��و) ود .جا�سم جابر
(القا�س ��م) وعم ��اد ع ��ودة (ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة) وهو
�أكبر رق ��م قيا�سي دخل به دوري الك ��رة مو�سوعة غيني�س
من ��ذ انطالق ��ه ف ��ي ال�سبعيني ��ات من الق ��رن الما�ض ��ي �أثار
ده�شة وحيرة ال�شارع الريا�ضي و�أدخل المحللين والنقاد

والمتابعي ��ن ل�ش�ؤون الكرة العراقية في ا�ستغراب
بعمر الم�سابقة التي ل ��م تتجاوز المرحلة الرابعة
من جولة الإياب .
وت ّم ��ت الموافقة الر�سمية من قب ��ل �إدارة نادي الحدود
الريا�ض ��ي على ا�ستقالة المدرب مظف ��ر جبار احترام ًا
لرغبته مقدّمة ل ��ه �شكرها وتقديرها لجهوده المبذولة
واال�ستعان ��ة بخدمات عمار ح�سين بد ًال عنه حيث من
المق� � ّرر �أن يقود فريقها الكروي في اللقاء المقبل �أمام
فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائية لكرة الق ��دم في ال�ساعة
الثاني ��ة ظه ��ر يوم الخمي� ��س المقبل عل ��ى ملعب نادي
التاج ��ي الريا�ض ��ي �أم�ل ً�ا في تحقي ��ق نتيج ��ة �إيجابية
�ضمن حملته للهروب من فرق الم�ؤخرة التي تت�صارع،
فيم ��ا بينهم ��ا لعدم هبوطه ��ا الى دوري الدرج ��ة الأولى
بالمو�سم .2022-2021

حمادي �أحمد يخ�سر جائزة نجم �شباط في غربي القارة

قوانين تحت المزاج!
ا�ستوقفتني ت�صريحات �صدرت على ل�سان ق�سم من ر�ؤ�ساء الأندية
ورج ��ال الإع�ل�ام ب�ش� ��أن رف�ضه ��م لقان ��ون الأندية اجلدي ��د بذريعة
وج ��ود بع�ض الفق ��رات التي ت�ش ّكل خطر ًا (ح�س ��ب اعتقادهم) على
ا�ستقاللي ��ة الأندية حيث �صبّت �أغل ��ب االعرتا�ضات يف ثالث نقاط
�أ�سا�سي ��ة الأوىل بخ�صو� ��ص ع ��دم ال�سم ��اح بازدواجي ��ة املن�صب،
والثاني ��ة حتدي ��د م ��دة الع�ضوي ��ة يف الهيئ ��ة الإداري ��ة بدورت�ي�ن
متتاليتني فقط� ،أما الثالثة فهي املادة اخلا�صة بتحويل الأندية اىل
�شركات.
يف البداية ف�إن املعرت�ضني ارتكبوا خط�أ �إداري ًا حلدود �صالحياتهم
ح�ي�ن طرح ��وا ر�ؤيتهم ا�ستن ��اد ًا اىل �إدع ��اء رف�ض �أك�ث�ر من 200
ن ��ا ٍد لذلك القان ��ون متخذين تل ��ك الذريعة عنوان ًا وا�سع� � ًا يبيح لهم
االعرتا� ��ض بحج ��ة �أنهم املعني ��ون بالأمر ك�أندي ��ة و�أن �أي ت�شريع
ال ب� � ّد �أن يخ ��رج من حتت عب ��اءة ومببارك ��ة مقرتحاته ��م وفل�سفة
م�شروعه ��م الإداري متنا�س�ي�ن �أن القوان�ي�ن الريا�ضي ��ة ح�ي�ن يت ��م
ت�شريعها �إمنا هي ت�ستهدف تنظيم كيان يخدم �شريحة الريا�ضيني
وخا�ص ��ة الأكرب ممّن هم خ ��ارج امل�س�ؤولية وتذه ��ب نحو معاجلة
الأخطاء والثغ ��رات وت�صحيح م�سار املنظوم ��ة الإدارية وبالتايل
حتديث وتطوير تلك املنظومة.
�إذن الهيئ ��ات الإداري ��ة للأندي ��ة ال ميك ��ن �أن تط ��رح نف�سه ��ا ممث ًال
قانوني� � ًا ملناق�ش ��ة �أي ت�شري ��ع وال ميك ��ن �أن تتح ّك ��م ب� ��أي تعدي ��ل
ولي� ��س لها احل ��ق يف اعتبار كل �إجراء يعنيه ��ا �أو ي�ستهدفها كونها
ال متلك الو�صاية عل ��ى احلا�ضر وامل�ستقبل وال متتلك �سند توريث
الأندي ��ة و�إن ر�أيها ال يخرج عن �آراء كل الريا�ضيني ممّن هم خارج
امل�س�ؤولي ��ة ،بل احلق يف القول �إن ف�ش ��ل �أغلب �إدارات تلك الأندية
و�سيطرتها على كل املقدّرات ومت�سكها باملنا�صب هي من دفعت اىل
التفك�ي�ر بت�شريع قانون ينقذ الريا�ضة وينظ ��م عمل الأندية فكيف
من كان �سبب ًا �أن يبيح لنف�سه التح ّكم ب�صيغة الت�شريع!
الأمر الأكرث �أهمية هو �أ�سلوب ت�شريع القوانني التي من املفرت�ض
�أن تتخ ��ذ م ��ن امل�سال ��ك القانوني ��ة الت ��ي نظمه ��ا الد�ست ��ور و�سيلة
لإقراره ��ا فهناك جلنة ال�شباب والريا�ضة الربملانية التي ت�أخذ على
عاتقها درا�س ��ة كل حيثيات القانون املقرتح مبا يتالءم والغاية من
متخ�ص�صني يف اجلوانب
ت�شريع ��ه وهي ت�ستند بعملها اىل خرباء
ّ
القانوني ��ة والعمل الريا�ضي و�ص ��و ًال اىل �صياغة تخدم الهدف من
دون التوقف عند مزاجية و�أهواء البع�ض �أو مدى ال�ضرر الذي قد
من�صات
ي�صيب فئة معينة ،لذلك ف�إن حماولة فر�ض الإرادة وجعل ّ
التوا�ص ��ل االجتماعي �أو بع�ض القن ��وات الإعالمية منرب ًا للنقا�ش
واالعرتا� ��ض لإ�سقاطه ن�ص ًا وغاية من خ�ل�ال الت�شكيك مبن �صاغه
و�سع ��ى لإق ��راره هو �أم ��ر خارج ع ��ن ح ��دود املنط ��ق وامل�س�ؤولية
الوظيفية.
ميك ��ن القبول ببع� ��ض املالحظات التي ميكن �أن تع� � ّزز من �صياغة
الفق ��رات الواردة يف ن� ��ص القانون املقرتح ومتنحه ��ا قوة الثبات
وتتج ّنب �أي ت�أويل يف التف�سري م�ستقب ًال دون �أن ت�ؤثر على الإطار
الع ��ام �أو تتنازل عن ه ��دف اخلال�ص من ظاه ��رة احتكار املنا�صب
الت ��ي يب ��دو �أنها مت ّثل الهاج� ��س الأكرب للمعرت�ض�ي�ن ،بينما م�س�ألة
حتوي ��ل الأندي ��ة اىل �شركات ف� ��إن هناك �ضبابي ��ة يف تف�سري املادة
(� )25أث�ي�رت م ��ن قب ��ل �أح ��د املحام�ي�ن ال ��ذي كان �ضيف� � ًا يف �أحد
الربام ��ج الريا�ضي ��ة حني و�ص ��ف تلك امل ��ادة ب�أنها كان ��ت �ست�ش ّكل
كارث ��ة يف حالة �إقرارها يف وقت تنا�سى �أن هناك الكثري ممّن لديه
اط�ل�اع كامل ب�شرح وتف�سري القوانني ال ميك ��ن �أن ت�ؤثر عليه حالة
احلما�س ��ة واالنفعال و�أن تلك امل ��ادة مل تفر�ض حتويل الأندية اىل
�ش ��ركات ،بل �أج ��ازت ذلك �سواء لت�أ�سي�س جدي ��د �أو لتحويل ما هو
قائم حالي ًا ،ووفق قانون ال�شركات النافذ وبد ًال من رف�ض وتهويل
املو�ضوع كان ميك ��ن �أن يطالب بت�ضمني املادة مبا يع ّزز من عملية
التحويل ب�شكل قانوين يحفظ احلقوق وينظم الإجراءات �أ�صولي ًا
من دون �إثارة �أو ت�شكيك بالدوافع!
باخت�ص ��ار ..القان ��ون حني يتم ت�شريعه ي�سته ��دف كيان ًا يُراد له �أن
يتم ّت ��ع باال�ستقاللي ��ة املعنوي ��ة واملالي ��ة ،وال يتوقف عن ��د زمن �أو
�شخو� ��ص مع ّين�ي�ن ،وعلى جلنة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة الربملانية �أن
التم�سك ب�إعادة عر�ضه
تتجاوز كل الطلبات املزاجية ومت�ضي نحو ّ
عل ��ى الربمل ��ان للت�صوي ��ت عليه بعد �إج ��راء التعدي�ل�ات التي تع ّزز
م ��ن قوّ ت ��ه و�صياغته م ��ن دون امل�سا�س بجوهر م�ضمون ��ه ..فالكل
ما�ضون وريا�ضتنا باقية!
الأمر الأكثر �أهمية هو �أ�سلوب ت�شريع
القوانين التي من المفتر�ض �أن تتخذ
من الم�سالك القانونية التي نظمها
الد�ستور و�سيلة لإقرارها فهناك لجنة
ال�شباب والريا�ضة البرلمانية التي
ت�أخذ على عاتقها درا�سة كل حيثيات
القانون المقترح

كال�سيكو اجلي�ش وال�شرطة يح�سم لقب اليد للمو�سم احلايل

 بغداد  /المدى

 بغداد  /المدى

خ�س ��ر قائد فري ��ق الق ��وة الجوية لك ��رة القدم حم ��ادي �أحمد
جائ ��زة �أف�ض ��ل العب ف ��ي منطق ��ة غربي �آ�سي ��ا ل�شه ��ر �شباط
الما�ضي �إثر حلوله ف ��ي المركز الرابع بن�سبة 11.14%من
مجموع الأ�ص ��وات التي �شاركت في اال�ستفت ��اء الجماهيري
الذي �أقامه االتحاد الآ�سيوي لكرة القدم على موقعه الر�سمي
الذي �أنتهى في �ساعة مت�أخرة من يوم ال�ساد�س من �شهر �آذار
الجاري .
وح�ص ��ل المخ�ض ��رم الأرجنتين ��ي ايف ��ر بانيغ ��ا مهاجم فريق
ال�شب ��اب ال�سع ��ودي لك ��رة القدم عل ��ى الجائزة بع ��د احتالله
المرك ��ز الأول �إث ��ر نيل ��ه على ن�سب ��ة  % 32.27من �أ�صوات
الم�شاركي ��ن يلي ��ه ف ��ي المرك ��ز الثان ��ي الفرن�س ��ي بافيتيمبي
غومي ��ز نج ��م فري ��ق اله�ل�ال ال�سع ��ودي لك ��رة الق ��دم بن�سبة
 % 22.27فيما كان المركز الثالث من ن�صيب محمد مرمور
العب فريق ت�شرين ال�سوري لكرة القدم بن�سبة .14.86%
وظه ��ر المهاج ��م حمادي �أحمد ب�شكل رائع خ�ل�ال �شهر �شباط
الما�ض ��ي م ��ن خالل ت�سجيل ��ه �أهداف الفوز ف ��ي المواجهتين
اللتين خا�ضهم ��ا فريق القوة الجوية �أمام الحدود والكهرباء
�ضم ��ن الجولة الأخي ��رة من مرحلة الذه ��اب والجولة الأولى
م ��ن مرحلة الإياب ح�صل بموجبهما عل ��ى �ست نقاط و�ضعته
في مركز ال�صدارة حيث �سجل حمادي ثالثة �أهداف .

تتج ��ه الأنظار في ال�ساع ��ة الخام�سة م�ساء
الي ��وم االثني ��ن المواف ��ق الثامن م ��ن �شهر
�آذار الج ��اري ال ��ى قاعة ن ��ادي ال�سليمانية
الريا�ض ��ي ف ��ي �إقلي ��م كرد�ست ��ان حي ��ث
تحت�ض ��ن كال�سيك ��و ن ��اري بي ��ن فريق ��ي
الجي�ش وال�شرطة في ختام التجمع الأخير
لمناف�س ��ات دوري الي ��د الممت ��از بالمو�سم
 2021-2020ال ��ذي �أ�ستم ��ر لم ��دة خم�سة
�أيام متتالية بم�شاركة فرق كربالء والقا�سم
البابل ��ي وال�شرط ��ة والجي� ��ش والفت ��وة
المو�صلي وال�سليمانية الم�ضيف .
و�ستك ��ون المب ��اراة في غاي ��ة الأهمية لكال
الفريقي ��ن باعتب ��ار نتيجته ��ا �ستعل ��ن ع ��ن
هوي ��ة البط ��ل المت ��وج باللق ��ب وو�صيف ��ه
حي ��ث ي�سع ��ى الم ��درب ظافر �صاح ��ب الى
الف ��وز فيها م ��ن �أج ��ل بقائه �ضم ��ن خزينة
ال�شرط ��ة للمو�س ��م ال�ساد�س عل ��ى التوالي
ف ��ي ظل �ضم ��ه لعدد كبي ��ر من �أب ��رز العبي
المنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة اليد ،فيم ��ا ي�أمل
مناف�س ��ه �ص�ل�اح راج ��ي �أن يحق ��ق فري ��ق

الجي�ش لكرة اليد �أول لقب معه معوّ ًال على
الروح المعنوي ��ة العالية الت ��ي يتحلى بها
العبوه بع ��د تحقيقهم االنت�ص ��ارات �سواء
كان ��ت �ضم ��ن التج ّم ��ع الأول ف ��ي محافظة
ال�سليماني ��ة والعا�صم ��ة بغ ��داد جعل ��ت
فريق ��ه يحت ��ل المرك ��ز الأول ف ��ي الترتيب

ال ��ى جانبه تجاوزهم ف ��رق القا�سم البابلي
وال�سليمانية والفت ��وة المو�صلي وكربالء
خ�ل�ال المباريات الأرب ��ع التي جرت �ضمن
التج ّم ��ع الأخي ��ر ال ��ذي �سينه ��ي م�ش ��واره
اليوم الأثنين .
و�سيفتتح فري ��ق ال�سليمانية لكرة اليد في

ال�ساع ��ة الواح ��دة ظه ��ر ًا مع �ضيف ��ه فريق
القا�سم البابلي مناف�سات الجولة الخام�سة
والأخي ��رة من التج ّم ��ع على القاع ��ة ذاتها
تعقبه ��ا ف ��ي ال�ساعة الثالثة ع�ص ��ر ًا مباراة
فريق ��ي كرب�ل�اء والفت ��وة المو�صلي حيث
�ستكون ��ان لتحدي ��د المراك ��ز م ��ن الثال ��ث
ولغاي ��ة ال�ساد� ��س حي ��ث �سيتم ف ��ي نهاية
المباري ��ات الث�ل�اث توزي ��ع الك�ؤو� ��س
والجوائ ��ز عل ��ى فري ��ق البط ��ل للمو�س ��م
الحال ��ي وكذلك الو�صي ��ف والفرق الأربعة
الأخرى ح�سب المنه ��اج الذي �أعده اتحاد
ك ��رة الي ��د برئا�س ��ة محمد الأعرج ��ي الذي
ت ��م فيه توجي ��ه الدعوة الر�سمي ��ة لعدد من
ال�شخ�صيات الريا�ضية ويقف في مقدمتهم
�أحم ��د ريا� ��ض وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة
ال�سابق.
الجدير بالذكر �أن اتحاد كرة اليد ق ّرر �إقامة
التج ّم ��ع الأخير ف ��ي محافظ ��ة ال�سليمانية
في �إقلي ��م كرد�ستان خالل المدة من الثالث
ولغاي ��ة الثام ��ن م ��ن �شه ��ر �آذار الج ��اري
بع ��د اعت ��ذار ن ��ادي كرب�ل�اء الريا�ضي عن
�ضيافتها .

آراء وأفكار
قناطر

أ�سماءها
ال �أح�صي � َ
بين الفرا�شات

 طالب عبد العزيز
ال تكتب �ص ��ديقي ال�ش ��اعر عمّا ُفجعت به باالم�س،
�إن� � َ�س ما �أنت علي ��ه يف اللحظة ه ��ذه ،وال ب�أ�س عليك،
�أخ ��رج من غرفة املكتب ��ة ال�ضيّقة ،ب�أرففه ��ا ،و�أتربتها،
ودع عن ��ك �أ�صي� ��ص الأوركي ��دا الذي يو�ش ��ك ،ميوت،
حي ��ث جتل� ��س من ��ذ ال�صب ��اح ،ثم ��ة ف�سحة �أك�ث�ر دعة
يف احلديق ��ة ،عل ��ى النه ��ر ،حي ��ث ّ
وطنت ج�س ��دك منذ
عق ��د ون�صف ق ��رن ،ال ت�صغ ل�صوت بائ ��ع اخلردوات،
وال ل�صخ ��ب العرب ��ات ،ب�سائقيه ��ا القبح ��اء ،لكنن ��ي
�أدع ��وك ال�ستح�ضار �صوت ماكن ��ة ال�سقي ،يف الأر�ض
الت ��ي كان ��ت وا�سعة ل ��ك ،تلك اجللب ��ة املحبب ��ة لقلبك،
ا�ستح�ضره ��ا يف قيعة ماء� ،أو يف زنبيل رطب ،او يف
باق ��ة بقدون�س حتى ،اال�ستح�ض ��ار غري مكلف ،هو �أن
تغم�ض عينيك ال �أكرث .
�أعل ��م� ،أنَّ الق�صيدة الت ��ي �شرعت بكتابتها قبل يومني
�أخفق ��ت ،و�أنك من ��ت ليلتك حزين� � ًا وبال نبي ��ذ ،و�أعلم
م ��اذا يعني �إخفاق ق�صي ��دة عند �شاعر ،ه ��ل �أقول ب�أنَّ
احلرف الذي اخرتته كان �سيئ ًا ،لكنني �أذكر �أنني قلتُ
ل ��ك ب�أنَّ الفك ��ر َة عن املوت ال تنتج ق�صي ��دة جيدة ،و�أنَّ
ت�أم ��ل ن�س � ٍ�ر يف الف�ضاء يوه ��م الأبطال عل ��ى الأر�ض،
و�أنَّ
منقلب �أ�شهر الربيع الأوىل ال ي�س ُّر ال�صيادين يف
َ
البح ��ر ،وقلت لك مث ��ل هذه وتلك الكثري .ل ��و �أنك قلت
على �سبيل املثال ”:ل�س ��تُ منهك ًا ما فيه الكفاية لأمتد َد
يف �أغني ��ة� /أن ��ا �شجن ق ��دمي ال �أكرث  /ول�س ��تُ �سعيد ًا
مب ��ا يكفي لأقول تقريظ ًا يف الياب�سة� /أنا جذع �شجرة
يو�ش ��ك �أن ينه� ��ض /كنتُ قد منحتُ الن�س ��و َر املهاجر َة
�أغ�ص ��اين ذات يوم  /وع ّني �أخ ��ذت ال�سما ُء تقلبها يف
الف�صول /وهذا مديحُ للذين ميرون بي� ،أتلوهُ ،لأنني
�أملك النهر هذا بذاكرته املاء ،وبكل ما فيه من املوج.
فف ��ي الأم� ��س �أي�ض� � ًا ،ح ��دث �أن �أخط� ��أتُ  ،ف�أنك ��رتُ
�صداقتي مع ام ��ر�أة� ،إذ ،و�أنا �أزوّ ُل حروف ًا على �شا�شة
(الالبت ��وب املحت�ض ��ن) كم ��ا ي�سمّيه �سع ��دي يو�سف،
�ضغطت زر ًا مبهم� � ًا ،ف�أحدث هجر ًا �أو ما ي�شبه ن�سيان ًا
بينن ��ا ،كان حج� � ُم رقع ��ة الأزرار يف الالبت ��وب هائ ًال
ج ��د ًا ،هكذا ،ودون دراية مني ،قطعتُ و� ً
صال  ،وبعدتْ
�سم ��ا ٌء كان ��ت لن ��ا .ال ت�ؤمت ��ن الآلة احلقرية ه ��ذه على
�ش ��يء ،ويف م�ش ّقة مل �أدركها من قبل ،حدث �أن ات�صلت
ب ��ي م�ستعلمة ع ��ن �سبب لذلك .قل ��تُ  :ال ،مل �أفعل ،هذه
الآل ��ة تف�س ��د م ��ا بيننا ،و�أن ��ت تع�شب يف يب ��اب القلب
من ��ذ ثالثني عام ًا .فدى عيني ��ك كل �شركات احلوا�سيب
يف الع ��امل� ،أبر�أ من �أ�صابعي �إن فعل ��ت ذلك ثاني ًة ،من
ت ��راين كيما �أ�ضغ ��ط زر ًا يقطع و� ً
صال ب ��ك،؟ هل كتبتُ
غ ��ز ًال فيها؟ ما بينن ��ا ال يُختزل بق�صي ��دة� ،أو يف كتاب
والل ��ه ،نح ��ن �ساللة عا�شق�ي�ن ،جبلت من عن ��اق وقبل
وانتظ ��ارات ،من �سفر وحقائ ��ب وحمطات ،من غ�ضب
وحن�ي�ن و�شتائم ،ف�ل�ا تفل ��حُ �أزرا ُر الك ��ون يف تزويل
قطيعة بيننا.
�أعل ��م �أنَّ الق�صي ��دة �أخفق ��ت ،ذل ��ك لأنن ��ي مل �أح�س ��ن
اختي ��ار حروفه ��ا رمب ��ا� ،أو لأنَّ مو�ضوعه ��ا كان ع ��ن
امل ��وت ،لكنني� ،أعل ُم �أي�ض ًا ب�أنَّ �صوتك املن ّغم احلبيب،
ال ��ذي مل تظه ��ر �صورت ��ه عل ��ى �شا�شة الالبت ��وب عرب
املحيط ��ات يل ،وه ��و كفايت ��ي يف حلظتي ه ��ذه ،ويف
يومي هذا ،من عامي هذا� ،أال يكفي � ّأن يبد�أ يو ُم امرئ
�شاعر مثلي ،ب�صوت عاتب ،المر�أة ال �أح�صي �أ�سماءَها
بني الفرا�شات.

العدد ( )4891ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االثنني (� )8آذار 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

"البابا" المبت�سم الذي �أح ّبه العراقيون
ت�س ّم ��رت عيناي على الباب ��ا وهو ينزل �س ّلم
الطائرة يف مطار �أربي ��ل  :رج ٌل جتاوز عقده
الثامن بخم�س �سنوات  -ورمبا �أكرث بقليل -
 ،برئة واحدة م� �دّت ج�سده بالأوك�سجني منذ
بداي ��ات �شباب ��ه  ،وهو مي�ش ��ي مب�شقة ناجمة
عن تبديل مف�صل الورك لديه ب�آخر �إ�صطناعي
قب ��ل �شهر � .أ�شفقتُ عل ��ى تعب الرجل الذي قد
الت�ستطيعه كرث ٌة من ال�شباب  ،وحدّثتُ نف�سي
 :ه ��ل ميكن له ��ذا الرج ��ل �أن يبوح بتع � ٍ�ب �أو
ب�أي ��ة �إ�شارة تن ُّم ع ��ن عدم قدرة عل ��ى التحمّل
وموا�صل ��ة رحلت ��ه الت ��ي ج ��اء فيه ��ا الع ��راق
« حاجّ � � ًا « ؟ الميك � ُ�ن بالطب ��ع  ،ولي� ��س �أمام ��ه
�س ��وى �أن يتحمّل ك ّل �أتع ��اب الرحلة امل�ضنية
وخذالن ��ات اجل�س ��د املره ��ق  .لي� ��س بو�سع ��ه
�س ��وى �أن يحم ��ل �صليبه مرهق� � ًا ومي�ضي يف
زيارت ��ه لأر� ��ض الرافدي ��ن  .التع ��ب بالن�سبة
�إلي ��ه ٌ
م�سموح ب ��ه  ،ولي�س بو�سعنا
ترف غ�ي�ر
ٍ
جميع ًا �إال �أن نعرتف ببطولة هذا الرجل الذي
حت� �دّى ك ّل « الكواب ��ح « الت ��ي و ُِ�ضع ��ت �أمامه
بق�ص ��د ثني عزميت ��ه على �إمتام ه ��ذه الزيارة
البابوي ��ة غ�ي�ر امل�سبوق ��ة �إىل �أر� ��ض العراق
الت ��ي �صارت �ساح ��ة �صراعية ل�شت ��ى الأفكار
والأ�سلح ��ة امل�سن ��دة بق ��وة الع�ض�ل�ات ؛ لكنه
م�ض ��ى غ�ي�ر �آبه مبا ق ��د يواجهه م ��ن مفاج�آت
غ�ي�ر �س ��ارة ُّ .
احلق �أن ه ��ذا اجلانب البطويل
يف ال�سل ��وك ال�شخ�ص ��ي للبابا ه ��و ما�أ�سرين
يف �شخ�صيت ��ه الوديعة  ،و�أظنُّ �أنه هو ما�أ�سر
معظم العراقيني .
كان ميك � ُ�ن للباب ��ا �أن يجل� ��س م�سرتيح ًا يف
دار ا�سرتاحت ��ه امللوكي ��ة ببغ ��داد  ،و�سي�أتي ��ه
كب ��ا ُر امل�س�ؤول�ي�ن زوار ًا ب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن
رفع ��ة منا�صبه ��م احلكومي ��ة تقدي ��ر ًا ملكانت ��ه
الروحي ��ة وكرب �س ّن ��ه ؛ لكنه مل يفع ��ل  .ملاذا ؟
لأ ّنه �أحد ّ
املب�شرين الكبار بـ « الهوت التحرير
 “ Theology of Liberationالذي تنامت
الدع ��وات �إلي ��ه م ��ن قل ��ب الق ��ارة الأمريكي ��ة
اجلنوبي ��ة وو�سط �أفقر احلوا�ض ��ر ال�سكانية

 لطفية الدليمي
 ،ولي� ��س �س ّر ًا �أن �أقط ��اب الالهوت التحريري
م�ساهمات عظمى يف حركات التحرير
ق ّدم ��وا
ٍ
يف دول �أمري ��كا اجلنوبية  ،وكانوا �أقرب �إىل
�إ�شرتاكيني حقيقيني م ��ن كثريين �سواهم من
�أدعياء اال�شرتاكية الكذابني يف مناطق �أخرى
م ��ن العامل ؛ لذا فقد حظي ه� ��ؤالء الطليعيون
باحرتام ك ّل املدافعني عن حقوق االن�سان مبا
يف ذل ��ك ال�شيوعيون �أنف�سه ��م  ،وتلك مفارقة
ك�ب�رى يف ت�أري ��خ ال�سردي ��ات الآيديولوجية
الك�ب�رى  ،ولع� � ّل الفل ��م ال�سينمائ ��ي الرائ ��ع
الباب ��اوان  The Two Popesيك�ش � ُ�ف ع ��ن
�أمناط خمتلفة يف تفكري الأ�شخا�ص ور�ؤيتهم
املتباين ��ة للحي ��اة حت ��ى ل ��و كان �أحده ��م بابا
الفاتيكان  .يرى �أقط ��اب الالهوت التحريري
� ّأن الدي ��ن يج ��ب �أن ينتق ��ل م ��ن كون ��ه ن ��واة
عقائدية �صلبة لكتلة من التعليمات والو�صايا
اجلامدة �إىل ن�سق ثقايف �ضمن �أن�ساق ثقافية
كث�ي�رة �س ��واه  ،و�أن يح ��وز ق ��درة التغي�ي�ر
الدينام ��ي حلي ��اة الب�ش ��ر وينت�ص ��ر للفق ��راء
و» قليل ��ي احل ��ظ « يف ه ��ذه احلي ��اة ب ��د ًال من
�أن يك ��ون و�سيل ��ة تقليدي ��ة لطامل ��ا ّ
وظفه ��ا -
ّ
ويوظفها حتى اليوم  -احل ّكام وال�سيا�سيون
ّ
لإدام ��ة �سلطاته ��م عرب حتال ��ف « مدن�س « بني
ال�سلط ��ة والرثوة  ،و�أظ ��نُّ � ّأن هذا هو ال�سبب
الذي جع ��ل منا�صري اله ��وت التحرير يرون

� ّأن ا ُ
خلال�صة الإجنيلي ��ة تتجوهر يف موعظة
ي�س ��وع عل ��ى اجلب ��ل وتطويباته الت ��ي مت ّث ُل
خارطة عمل حلياة فا�ضلة على الأر�ض .
زي ��ارة ه ��ذا الباب ��ا اجلمي ��ل للع ��راق م ّثلت
بالت�أكي ��د حدث� � ًا مف�صلي� � ًا مل ن�شه ��د نظ�ي�ره
فيم ��ا �سب ��ق  ،ول�ستُ �أذكر � ّأن مل ��ك ًا �أو رئي�س
جمهوري ��ة �أو وزي ��ر ًا �أو �سلطان� � ًا �أوووو
 ،،،،تفاع ��ل معه العراقي ��ون مبثل ماتفاعلوا
م ��ع زيارة الباب ��ا ( و�شخ�ص الباب ��ا ذاته ) ؛
لأنه ��ا امل ّرة الأوىل التي �شه ��دوا فيها « حرب ًا
« �أعظ ��م يق ��و ُد كني�س ��ة ينتم ��ي له ��ا �أكرث من
ملي ��ار ومائت ��ي مليون �شخ�ص ح ��ول العامل
وه ��و مي�س ��ك حقيبت ��ه ال�صغ�ي�رة ويتعام ��ل
ك�أي �شخ� ��ص ع ��ادي م ��ن عب ��اد الل ��ه يف هذا
ب�صوت ه ��ادئ م�سح من
الع ��امل  ،ويتح� �د ُّث
ٍ
�أذهانن ��ا �ص ��ورة رج ��ل الدي ��ن « الع�صابي «
الزاع ��ق الذي يكتنز الأم ��وال ويدعو لإعالء
ل ��واء الكراهي ��ة واليرى اخلال� ��ص املوعود
يف اجلن ��ة الأخروي ��ة �إال جلماعت ��ه ا ُ
خل ّل�ص
من الب�شر .
ً
مل يك ��ن العراقيون جميعا مرحّ بني بزيارة
الباب ��ا �أو ب�شخ�ص البابا  .لن نخادع �أنف�سنا
 ،ومواق ��ع التوا�ص ��ل الإجتماعي ك�شفت عن
الكثري ممّا تعتم ُل به دواخل النفو�س  .كتب
البع�ض مدفوع ًا بيقني �آيديولوجي �صارم -

�أعظم من يق�ي�ن لينني يف �إنت�صار ال�شيوعية
عل ��ى الر�أ�سمالي ��ة  -مف ��اد ُه �أنن ��ا اليج ��بُ �أن
النثق ب�أي رجل دي ��ن ل ّأن الت�أريخ يحكي لنا
�أفعا ًال �سوداء لرجال دين ( بابوات بالتحديد
) يف �أزمان �سابقة � .أقو ُل له�ؤالء  :هل نحاك ُم
الإن�سان بافعاله احلا�ضرة �أم ب�أفعال �سابقيه
والت ��ي �ص ��ارت �ص ��ورة منطي ��ة جاه ��زة ؟
�آخ ��رون كتبوا � ّأن رجال الدي ��ن « طفيليات «
تعتا� � ُ�ش على دماء النا� ��س واليجب الوثوق
به ��م  ،وهنا الب ًد من الإ�شارة �إىل حقيقة بي ّنة
 :ه ��ذا الباب ��ا يتح� �د ُّث مبا اليق ُّل ع ��ن خم�س
لغات  ،وقد ح�صل على �شهادة املاج�ستري يف
الكيمياء  ،و�شه ��ادة الدكتوراه يف الالهوت
 ،وكان ميك � ُ�ن ل ��ه �أن يوا�ص ��ل حت�صيل ��ه
االكادميي ليح�صل عل ��ى الدكتوراه وي�شغل
وظيف ��ة �أكادميي ��ة �أو �صناعي ��ة مرموق ��ة ،
وكثري من رجال الدين الغربيني وامل�شرقيني
مياثل ��ون الباب ��ا يف حت�صيله ��م الأكادمي ��ي
الع ��ايل وثقافته ��م الرفيع ��ة  .الطفيلي ��ات
للتك�سب وهم
َم ��نْ ي ّتخ ��ذون الدي ��ن و�سيل ��ة ّ
يفتقرون �إىل �أي حت�صيل �أكادميي �أو ثقايف
حقيق ��ي � .أما النظري ��ات « امل�ؤامراتية « فقد
توالدت ب�سرعة غري م�سبوقة ت�شي مبا يغلي
يف �ص ��دور « البع� ��ض « من �أمني ��ات و�أحالم
ب�ش� ��أن خارط ��ة جيو�سيا�سي ��ة ودميغرافي ��ة

جديدة ملنطقة ال�شرق الأو�سط التي ي�سعون
لتحدي ��د مقا�ساته ��ا طبق� � ًا لل�ش ��روط الت ��ي
يريدون .
ق ��د يك ��ون البع� ��ض غ�ي�ر مرحّ ��ب بزي ��ارة
الباب ��ا لأه ��داف خا�صة ب ��ه ؛ وله ��ذا البع�ض
�أق ��ول  :لو كنتَ محُ ِ ب ًا للع ��راق حق ًا � ،أما كان
خليق� � ًا ب ��ك �أن تتعامل م ��ع زي ��ارة البابا من
جان ��ب براغمات ��ي « على الأق ��ل « ؛ �إذ تتقاتل
الدول على زي ��ارة البابا وت ��رى فيها فر�صة
عظيمة حل�صد مكا�سب �سياحية واقت�صادية
واعتبارية معروفة  .لو كنتم حتبّون العراق
حق� � ًا وحتر�ص ��ون عل ��ى م�صلحت ��ه لنحّ ي ُت ��م
جانب ��ا خ�صوماتك ��م ال�شخ�صي ��ة النابعة من
روح كاره ��ة ولف ّكرمت بدع ��م �إقت�صاد العراق
و�إث ��راء حمفظت ��ه املالية ؛ ّ
لكن ه ��ذا البع�ض
اليف ّك� � ُر مب�صلح ��ة الع ��راق �إال �إذا كانت هذه
امل�صلحة �سبب ًا يف �إتخام جيبه باملال .
كت ��ب البع� � ُ�ض  ،وع ّلق ��وا تعليق ��ات غ�ي�ر
منا�سب ��ة ؛ بل وحتى �سخروا من البابا لأنهم
يعرف ��ون � ّأن هذا الرجل ذا الوجه املبت�سم لن
يعاقبه ��م �أو يقابله ��م ب�سوء  ،ول ��و �أنه �أخبرِ َ
بحقيقة ماكتبوا الرت�سمت �ضحكته اجلميلة
على وجهه ولطلب لهم ال�صفح والغفران .
ل ��و �أتيح ��ت لن ��ا و�سيل ��ة تقني ��ة لك�ش ��ف
خمب ��وءات ال�صدور خالل �أي ��ام زيارة البابا
ل�صعِ قن ��ا م ��ن حجم الكراهي ��ة املع�شع�شة يف
ُ
�ار اليحبّون الع ��راق  ،وما�أحبّوه
قل ��وب �أنف � ٍ
يوم� � ًا  ،ولطاملا عملوا على �إ�ضعافه وتقزميه
وثل ��م قامت ��ه احل�ضاري ��ة العظيم ��ة ؛ لك � ّ�ن
الع ��راق  -بعراقيي ��ه املخل�ص�ي�ن  -الذي فتح
ذراعي ��ه للباب ��ا �سيبقى الع ��راق الذي نحب ،
وهو العراق الذي ي�ستح � ُّ�ق �أن ي�شهد العامل
على نبله وثرائه احل�ضاري  ،ولي�س العراق
ال ��ذي يح ��اول البع� ��ض نف ��ث �سم ��وم احلقد
والكراهية فيه .
الباب ��ا فرن�سي� ��س م�ش ��روع �أم � ٍ�ل حقيق ��ي
للب�شرية والعراقيني ولو كره الكارهون .

عيد المر�أة ..كم هو حزين وثقيل هذا اليوم!
ال ت�ستغ ��رب عزي ��زي الق ��ارئ من قويل ه ��ذا يف منا�سبة
مفرحة لن�صف املجتم ��ع لأنك مل ت َر ما ر�أيت ،فقط
تعت�ب�ر ِ
�أبن ��اء جيلي يعرفون ما�أق�صد!!..لق ��د ت�صاعد دور املر�أة
العراقي ��ة ب�شكل مت�سارع بع ��د �أربعينيات القرن املا�ضي
م ��ع تزايد �أع ��داد املدار� ��س و�إنت�شار الأف ��كار التنويرية
والتقدمي ��ة وتنام ��ي ن�ش ��اط احلركة الوطني ��ة التي كان
م ��ن �أهدافه ��ا املعلن ��ة دعم حق ��وق املر�أة وتعزي ��ز دورها
يف احلي ��اة حت ��ى و�ص ��ل الأم ��ر لإ�ستي ��زار �إم ��ر�أة ك�أول
ح ��دث م ��ن نوعه يف الع ��امل العرب ��ي،مل يك ��ن ذلك جمرد
ق ��رار �سيا�س ��ي �أو قف ��زة يف الهواء �ش�أن ق ��رارات كثرية
تقدمي ��ة املظه ��ر لكنها ال ت�ستن ��د لأ�سا� ��س مو�ضوعي بل
كان تعب�ي�ر ًا عن حالة واقعية تتمث ��ل ب�أجيال من الن�ساء
العراقي ��ات اقتحم ��ن كل احلق ��ول والإخت�صا�ص ��ات
العلمية�،إ�ضاف ��ة اىل امل�ساهمة املتميزة للم ��ر�أة العراقية
يف جم ��ال العمل ال�سيا�سي حيث تقدمت ال�صفوف ن�ساء
منا�ض�ل�ات وتنويري ��ات كن تعبري ًا ع ��ن حيوية املجتمع
العراقي وجناح جهود النخ ��ب ال�سيا�سية واالجتماعية
والعلمي ��ة الذي مت التعب�ي�ر عنه بقبول املجتم ��ع للمر�أة
ودوره ��ا ..لق ��د حتق ��ق التق ��دم يف حق ��وق ودور امل ��ر�أة
واقعي ًا نتاج� � ًا لتطور املجتمع ون�ض ��ال نخبه مع �إن ذلك
مل يرتاف ��ق م ��ع قوان�ي�ن ت�ؤط ��ره �أو تدعمه،لك ��ن الواقع
الذي خلقته الن�ضاالت واجلهود جتاوز الأطر القانونية
واحلقوقي ��ة حتى بلغ الأمر �أن �سلطة الزعيم عبد الكرمي
قا�س ��م ومن �أجل اللح ��اق بالواقع املتط ��ور للمر�أة �سنت
قانون ًا للأحوال ال�شخ�صية هو الأكرث حترر ًا يف العاملني
العرب ��ي والإ�سالمي ن�ص عل ��ى حقوق للم ��ر�أة �إ�ستفزت
رجال الدي ��ن الرجعيني�..ألي�س من حقي �أن �أكون حزين ًا
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يف ي ��وم كهذا؟ يف مثل هذا اليوم م ��ن العام  1959ويف
حلظ ��ة ت�أل ��ق وطني ��ة و�إن�ساني ��ة ج ��رت �إحتف ��االت غري
م�سبوقة وغري ملحوقة مبنا�سبة عيد املر�أة  ..قبل �سنني
عر�ضت �إحدى القن ��وات الف�ضائية املحلية فيلما وثائقي ًا
ع ��ن تل ��ك االحتف ��االت �أمتن ��ى ل ��و �أن بناتن ��ا و�أخواتن ��ا
ي�شاهدن ��ه لريي ��ن يف �أي ه ��وة �سحيقة يع�ش ��ن الآن بعد
ذل ��ك الن ��ور وتل ��ك احلرية..لقد نزل ��ت �أل ��وف م�ؤلفة من
ال�شاب ��ات وال�صباي ��ا العراقي ��ات من خلفي ��ات �إجتماعية
و ديني ��ة و�أثني ��ة خمتلف ��ة ب�أناقته ��ن و�أزياءه ��ن امللفت ��ه
و�شعوره ��ن املن�سدلة على �أكتافه ��ن وهن يهتفن بكل ثقة
للحي ��اة واحلري ��ة حماطات مبحب ��ة وت�شجي ��ع �إخوتهن
و�آباءه ��ن ..يف لقط ��ة ذات مغ ��زى عمي ��ق ويف �أثن ��اء
االحتف ��االت الت ��ي رعاها الزعيم عبد الك ��رمي قا�سم ويف
�سينم ��ا اخليام حيث مرا�سيم الإحتف ��ال الر�سمي يهم�س
�أح ��د م�ساعدي الزعيم يف �أذنه �أن هناك حماولة �إنقالبية

جت ��ري الآن يف املو�صل..عندم ��ا ت�شاهد اللق ��اء املطول
م ��ع �أول طبيبة عراقي ��ة وهي �سانحة �أم�ي�ن زكي والذي
�أجرت ��ه قناة عراقية وه ��ي تتحدث عن ذكرياتها ت�شك يف
�أنه ��ا تتحدث عن العراق ،وعندم ��ا ت�شاهد لقاءات �أخرى
ع ��ن �سيدات عراقيات منا�ضالت و�أكادمييات ال �أ�شك �أنك
عزي ��زي القارئ �ستحزن مثلي و�ستغ�ضب على مَن كانوا
ال�سبب يف امل�صري �ألذي �إنتهت �إليه بناتنا واخواتنا ..
يف الع ��ام  2007كن ��ت �أعمل يف �أح ��دى املنظمات حيث
كان عل ��ي �أن �ألتق ��ي ب�أ�شخا� ��ص م ��ن جن�سي ��ات عدة ،يف
�أح ��د الأي ��ام حتدث مع ��ي �أحد ه� ��ؤالء عن تخل ��ف املر�أة
العراقي ��ة ودوره ��ا الهام�ش ��ي يف احلي ��اة،و�إن الأم ��ر
يحت ��اج جلهود دول التحالف لتطوي ��ر دورها و�إ�ستعادة
حقوقها�..إنزعج ��ت من كالمه وفقدت حلم ��ي رغم �أنه مل
يكن ل ��ه ق�صد �سيئ بكالمه  ،فق ��د �إ�سرتجعت يف ذاكرتي
�شريط� � ًا من الأحداث لدور املر�أة يف بلدي ال �أظنه يعرفه

�أو يت�ص ��وره..يف الن�ص ��ف الثاين من �ستيني ��ات القرن
املا�ض ��ي �إنتقل ��ت �إىل الدرا�سة اجلامعي ��ة حيث املمار�سة
احلقيقية حلرية املر�أة م ��ن جهة ولنظرتنا نحن ال�شباب
حلقوقها،لق ��د ع�شت حي ��اة جامعية ال تختل ��ف كثري ًا عن
احلي ��اة اجلامعي ��ة الت ��ي ر�أيته ��ا يف الوالي ��ات املتح ��دة
االمريكية ،مل تكن �أزياء الطالبات تختلف عن نظرياتهن
يف �أوروب ��ا و�أمريكا،والعالق ��ات م ��ع زمالئه ��ن كان ��ت
طبيعي ��ة ومتح�ضرة ونظرة الطال ��ب والطالبة لبع�ضهما
كان ��ت حتم ��ل التقدير واالح�ت�رام وال �أتذك ��ر طيلة �سني
درا�ست ��ي اخلم�س �أي م�شكلة ناجم ��ة عن �سوء �إ�ستخدام
احلرية فرغ ��م �أن امليني ج ��وب كان املو�ضة ال�سائدة يف
مالب� ��س االن ��اث حي ��ث التن ��ورة الق�ص�ي�رة بدرجة غري
حمتمل ��ة يف الوقت احلا�ضر لكننا رغ ��م �أننا كنا يف عمر
ال�شباب والإثارة ف�إن عيوننا كانت مهذبة ومتح�ضرة..
�ألي�س من حقي �أن �أحزن يف يوم �سعيد كهذا؟
�أن ��ا حزين نعم لكني ال �أدعوا الآخرين للحزن بل �أرى �أن
الوق ��ت حان لت ��دارك الرتاجع امل�ستمر من ��ذ قرابة ال�ست
عقود�..أن ��ا ل�س ��ت موهوم� � ًا ب�إمكاني ��ة دور فع ��ال للمر�أة
العراقي ��ة و�إعطائه ��ا حقوقه ��ا امل�ستلب ��ة وو�ضعه ��ا يف
موقعها الإن�ساين الذي حددت لها طبيعة الأ�شياء،بالكالم
اجلميل والإر�شاد والوعظ ،فدون ذلك حتديات �سيا�سية
و�إجتماعية �صعبة ومعق ��دة �أولها و�أهمها حتقيق تغيري
�سيا�س ��ي جوهري ي�أت ��ي بعقليات متح�ض ��رة ومتحررة
متل ��ك �أدوات التغيري واللحاق بالإن�سانية فحقوق املر�أة
لن تتحقق بتوف ��ر منظومة حقوق قانونية مكتوبة مهما
كانت جيدة ومتقدمة ما مل يتحرر املجتمع ككل وي�ستعيد
�سيادته و�إ�ستقالله وقراره ال�سيا�سي

الإيزيديات وقانون الجبر المنقو�ص
الدول ��ة مكلف ��ة د�ستوري� � ًا بحماي ��ة
مواطنيه ��ا ،ويف حال ��ة العج ��ز ع ��ن
توف�ي�ر احلماي ��ة تل ��ك ،ف�إنه ��ا ملزمة
بجرب ال�ضرر ال ��ذي ي�صيب املواطن
ج ��راء التق�ص�ي�ر يف توفريه ��ا ،وما
ح�ص ��ل للإيزيدي ��ات الناجي ��ات م ��ن
�ض ��رر ج�سيم ين ��درج �ضم ��ن �أحكام
الإب ��ادة اجلماعي ��ة واجلرائ ��م �ض ��د
الإن�ساني ��ة ل ��ذا فهو ميل ��ك الأولوية
يف املعاجلة� .ص ��دور قانون من قبل
ال�سلط ��ة الت�شريعية با�س ��م ( قانون
الإيزيدي ��ات الناجي ��ات ) ال ��ذي يعد
عم�ل ً�ا ح�سن� � ًا ومطلوب� � ًا يف الوق ��ت
ذات ��ه� .إذ ع ّرفه ��ن القان ��ون ب�أنهن( :
الن�ساء الإيزيديات اللواتي اختطفن
من قب ��ل ع�صابات داع� ��ش بعد \ 10
 2014 \ 6وحت ��ررن بعد ذلك )� .أما
�أهداف القانون فهي  – 1 :تعوي�ض
الناجي ��ات مادي� � ًا ومعنوي� � ًا– 2 .
ت�أهيل ورعاية الناجيات – 3 .ت�أمني
حي ��اة كرمي ��ة� – 4 .إع ��داد وت�أهي ��ل
البنى التحتي ��ة ملناطق الناجيات5 .

– �إع ��داد الو�سائل الكفيلة لدجمهن
يف املجتم ��ع ،ف�ض�ل ً�ا عم ��ا تق ��دم فان
الناجية متنح راتب ًا �شهري ًا مع قطعة
�أر� ��ض لأغرا�ض ال�سكن والقبول يف
الدرا�س ��ات ا�ستثن ��اء م ��ن �شروطها،
م ��ع الأولوي ��ة يف التعي�ي�ن ل ��دى
امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة.
ويالحظ على ن�صو�ص القانون هذا
جزال ��ة التعوي� ��ض امل ��ادي للناجية،
الذي ت�ضم ��ن توفري من قطعة �أر�ض
لأغرا� ��ض ال�سك ��ن ،وراتب� � ًا �شهري� � ًا
وامكانية التعي�ي�ن يف دوائر الدولة
وغريه ��ا م ��ن االمتي ��ازات الأخرى،
عل ��ى اعتبار �أن ال�ض ��رر الذي ح�صل
له ��ن قد �أن�ش�أ التزام� � ًا يف ذمة الدولة للمعاجلة ال تخ ��رج جمرد عالقة بني
– ج ��راء تق�صريها – ذلك االلتزام دائن ومدين ،و�إن املدين عندما يغدق
يلزم ��ه جرب ال�ضرر م ��ن قبل الدولة .بالتعوي� ��ض امل ��ادي عل ��ى ال�ضحي ��ة
وح�سبما يفهم من ن�صو�ص القانون يكون قد �أبر�أ ذمته من االلتزام الذي
– �إنها تنح ��ى يف جرب ال�ضررعلى علق بها جراء التق�صري .يف حني �أن
امل�س�ؤولي ��ة التق�صريي ��ة ال ��واردة مو�ضوع ًا كهذا ال يندرج حتت �أحكام
ن�صو�صها يف القانون املدين .وهذا النظري ��ة العام ��ة لاللتزام ��ات الت ��ي
يعني اخت�صار ًا �أن احللول املطلوبة تزخر بها القوانني املدنية باعتبارها

 هادي عزيز علي

قانون� � ًا خا�ص� � ًا ،لكون ه ��ذه الوقائع
له ��ا تكييف ��ات قانونية �أخ ��رى يكون
نطاق �سريانها �ضمن �أحكام القانون
العام ب�شقيه :الد�ستوري الذي يلزم
الدولة بحماية مواطنيها ،والقانون
الإداري ال ��ذي ُيل ��زم الدول ��ة بح�سن
�إدارة العالقات يف املجتمع.
ه ��ذه النظ ��رة القانوني ��ة املبت�س ��رة

التي حمله ��ا امل�شرع يف هذا القانون
ّ
هم�ش ��ت اجلان ��ب النف�س ��ي امله�ش ��م
للناجي ��ة ،وذل ��ك باملي ��ل للتعوي� ��ض
امل ��ادي وتهمي�ش اجلان ��ب املعنوي.
ومعل ��وم �أن الن�س ��اء ق ��د تعر�ض ��ن
لالختط ��اف واال�ضطه ��اد والبي ��ع
كرقي ��ق واالحتج ��از يف الأ�س ��ر
وال�سب ��ي والتعذي ��ب واالغت�ص ��اب،

و�أ�ص�ب�ن ب�أمرا� ��ض عدي ��دة ج ��راء
االغت�ص ��اب املمنهج ،وحملن وولدن
�أطف ��ا ًال م ��ن دون �أب ��اء ،وقت ��ل الأب
والأخ وال ��زوج �أم ��ام �أعينه ��ن،
و�أخ�ي�ر ًا ولي�س �أخ ��ر ًا فر�ض عليهن
الإ�س�ل�ام دين� � ًا� .إنه ��ن ويف مثل هذا
الو�ض ��ع النف�س ��ي املنك�س ��ر ج ��راء
ال�صدم ��ات النف�سي ��ة املتالحق ��ة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ال�شخ�صي ��ة املحطم ��ة
جراء الو�صم ��ة املرافقة لالغت�صاب،
الميكن �أن يكون الراتب ال�شهري �أو
قطعة الأر�ض �أو �أي تعوي�ض مادي،
مهم ��ا عال �ش�أن ��ه �أو ارتف ��ع ثمنه� ،أن
يكون �سبب ًا لرتمي ��م احلالة النف�سية
امله�شم ��ة لل�ضحي ��ة ،وال يف�ض ��ي ذلك
اىل براءة ذمة الدولة جراء التق�صري
يف منح احلماية.
كان الأمل يحدون ��ا �أن يويل امل�شرع
يف قانون ��ه ه ��ذا اجلان ��ب الأهم يف
هذا املو�ضوع ،من خالل الن�ص على
بن ��اء م�ؤ�س�سي ر�ص�ي�ن ومتخ�ص�ص
يوظ ��ف لإع ��ادة الت�أهي ��ل ،يت�ضم ��ن

الدع ��م النف�س ��ي لرتمي ��م م ��ا انك�سر
ودم ��ج الناجي ��ة يف املجتمع ملعاجلة
الآث ��ار ال�سلبية التي علقت بها ،حتى
لو ا�ستغرق الت�أهيل �أمد ًا �أطول ،لأن
العربة بالنتائج الإيجابية وحتقيق
الأه ��داف .البن ��اء امل�ؤ�س�س ��ي ه ��ذا
يجب �أن ين�ش�أ بخ�ب�رات متخ�ص�صة
م ��ن داخ ��ل الوط ��ن وم ��ن خارج ��ه،
وتر�ص ��د ل ��ه الإمكان ��ات الالزم ��ة
املتوازي ��ة م ��ع حج ��م ال�ض ��رر الذي
فت ��ك بالناجي ��ات ،قادر ًا عل ��ى و�ضع
الربام ��ج الت�أهيلي ��ة ور�س ��م اخلطط
الالزم ��ة لأداء العمل .ويعهد التنفيذ
اىل الأطب ��اء والكفاءات املتخ�ص�صة
بعل ��م النف� ��س وعل ��م االجتم ��اع م ��ع
الك ��وادر املتخ�ص�ص ��ة باملعاجل�ي�ن
النف�سيني ،لكون القانون بن�صو�صه
احلالي ��ة يهم ��ل اجلاين الأه ��م الذي
يتطل ��ب الأولوي ��ة ،و�أن بق ��اء ه ��ذا
القان ��ون على احلالة احلالية تنطبق
عليه املقولة التي تقول ( :ال تعطيني
�سمكة بل علمني ال�صيد ).
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المتعة ،ثقافة �أي�ض ًا
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اك��ت�����ش��اف
ك��اظ��م ن���وي���ر..
ْ ِ
خالد خ�ضير ال�صالحي

1

ا�ستعرت مرة ر�أي ًا لناقدة فرن�سية معناه �أن
ال�شروح التي ي�سوقها الفنان لـ(تو�ضيح)
عمله الفني ،ت�صي ��ب ذاك العمل بال�ضرر؛
ّ
َ
ويرخ ��ي م�شداته
غمو�ض ��ه اللذيذ؛
فيفقد
الرابط ��ة ،لأن اال�س ��راف يف :احلديث عن
ثيم ��ات ،و�سردي ��ات العم ��ل الفن ��ي ،وم ��ا
مياثل ��ه م ��ن تو�ضي ��ح العالم ��ات لتك ��ون
(مقروءة) وم�شخ�صة م ��ن قبل املتلقي ،ال
يج ��ب �أن يكون على ح�س ��اب تركز التلقي
يف �شيئي ��ة العمل الفن ��ي ،فنحن نعتقد �أن
اخللطة ال�سرية للوح ��ة ال يتبقى منها يف
النهاية �إال واقع ��ة ،مادية باملعنى الوا�سع

للم ��ادة الذي ينطوي على عنا�صر :اللون،
وامل ��واد املل�صق ��ة ،والت�أث�ي�رات التقني ��ة
الت ��ي تنتج ال�ص ��ورة الب�صري ��ة ،و�أن تلك
الطبيعة ال�شيئي ��ة تتكفل بالتعبري عن كل
(االنفعاالت) ،وكل الدالالت التي (نبحث)
عنه ��ا� ،أو الت ��ي (تتخلق) خ�ل�ال مقاربتنا
للعم ��ل ،فالفنان ال يج ��ب �أن يقع يف مطب
(تو�ضيحني) هما� :أو ًال� ،أن ال يقدم تقارير
مكتوب ��ة عم ��ا �أراد التعب�ي�ر عن ��ه ،وثاني ًا،
�أن ال يق ��ع يف مط ��ب تق ��دمي م�شخ�ص ��ات
تتطاب ��ق م ��ع �أ�ش ��كال الواق ��ع ،والرتكي ��ز
على التعامل مع اللوحة باعتبارها واقعة
مادي� � ًة ب�صرية ،وعليه ��ا �أن تعرب ب�أقل قدر
من ال�سردية الت ��ي تنتمي �إىل اللغة ،فذلك
من �ش�أنه �أن ي�صون العمل من الوقوع يف
ارتخاء (م�شدات) العم ��ل الفني ،ويجعله
فري�س ��ة لتخريب تنا�سق ج�س ��د التجربة،

وه ��و ما حر� ��ص الر�س ��ام الدكت ��ور كاظم
نوير على جتنب ��ه لأجل �أن يبقي جتربته
غ�ضة طرية دومنا ترهّ ل..

(� ،)frottageس ��واء قب ��ل الب ��دء
بعملية الر�س ��م �أو من خاللها ،وهي تقنية
معروف ��ة وظفه ��ا الر�س ��ام ال�سوري ��ايل
(ماك� ��س �أرن�س ��ت) ،وذكره ��ا ليون ��اردو
دافين�ش ��ي ،وتت ��م ع�ب�ر ف ��رك �أي م�ؤث ��ر
ل ��وين� ،أو م ��ادة ذات �صبغ ��ة لوني ��ة ،م ��ن
�أجل خل ��ق �سطح ٍّ
رث ميكن في ��ه اكت�شاف
�أ�ش ��كال خبيئة متاثل ،بدرجة م ��ا� ،أ�شكال
الواق ��ع وم�شخ�صات ��ه ،وه ��و م ��ا يفعل ��ه
كاظ ��م نوي ��ر م ��ن خ�ل�ال معاجل ��ة ال�سطح
قب ��ل البدء بعملية الر�س ��م� ،أو �أثناءها من
خالل التالعب بالفر�ش ��اة و�إنتاج ترددات
و�ضرب ��ات �سريع ��ة تخل ��ق �شيئ� � ًا ف�شيئ� � ًا
حق ��ل متعرجات يتم فيه اكت�شاف الأ�شكال
املختبئة يف هذا احلقل املرتامي من البقع
والعالمات.

3
لقد كررت �سابق ًا عبارة �أثرية يف نف�سي
قلته ��ا يف كتاب ��ة �سابق ��ة يل ع ��ن الر�س ��ام
العراق ��ي ا�سماعي ��ل خي ��اط ب� �ـ(ان اعماله
مت�شابه ��ة ب�شكل خمتلف ،وخمتلفة ب�شكل
مت�شاب ��ه) ،وه ��و م ��ا �أج ��ده منطبق� � ًا على
جترب ��ة الر�سام كاظ ��م نوير ،ف ��ان �أعماله
ميك ��ن �أن ت�شكل لوحة واحدة متتد اىل ما
ال نهاية كونها تت�س ��م ب�أ�سلوبية وا�ضحة،
ولكنن ��ا من امل�ستحي ��ل �أن جند يف الوقت
ذات ��ه لوحة تتماثل مع �أخرى �إال بال�صبغة
الأ�سلوبية.

5
حتدثن ��ا م ّرات ع ��ن ما ا�سمين ��اه (قانون)
بيكا�س ��و ،وه ��و الـ(قان ��ون) ال ��ذي يق ��ول
�إن ال وج ��ود لتجري ��د حم� ��ض يف الر�سم،
و�إنه للو�ص ��ول اىل التجري ��د يجب البدء
�أو ًال مب�شخ�صات الواقع ،ومن ثم االيغال
يف جتريده ��ا ،باجت ��اه طم� ��س معامله ��ا،
ولك ��ن حامل ��ا ن�ص ��ل اىل مرحل ��ة تنطم�س
فيه ��ا املالمح الأوىل لذل ��ك امل�شخ�ص الذي
ابت ��د�أت به اللوحة ،ف�إننا نكت�شف �أن روح
ذل ��ك امل�شخ� ��ص مازالت كامن ��ة يف العمل
الفن ��ي ،و�أن ال ق ��وة متتل ��ك الق ��درة عل ��ى
حموه ��ا بع ��د �أن خلف ��ت روح امل�شخ� ��ص
كعالمة ثابت ��ة داخل اللوح ��ة ،ولكنْ يبدو
�أن كاظم نوي ��ر لي�س واثق ًا متام ًا من قدرة
املتلق ��ي عل ��ى اكت�ش ��اف ال�ش ��كل اخلب ��يء

2
�إن �أعم ��ال كاظ ��م نوي ��ر هي ب�ل�ا كينونة
م�سبق ��ة ،ف�ل�ا اعتق ��د بوج ��ود تخطي ��ط
م�سبق ،وال خمططات قبلية للوحة ت�سبق
وجوده ��ا ،وتب�ش ��ر بها ،فكينون ��ة اللوحة
عن ��ده تنخل ��ق وه ��ي تتق ��دم يف �أط ��وار
ا�ستحالته ��ا� ،إن ذلك ن ��زوع وجودي عال،
�أن يتحق ��ق وج ��ود اللوحة قب ��ل ماهيتها،
وكما كتب (د .عا�صم عبد الأمري) �إن كاظم
نوي ��ر «يقرتح لعب ��ة ب�صرية تق ��اد ب�سقف
عال من االرجتال ال ��ذي غالب ًا ما يثمر عن
ٍ
طم�س ملالمح الرتاكيب”.

4

يق ��وم كاظ ��م نوي ��ر بخل ��ق �أر�ضي ��ة
واملف ��روكات
املتعرج ��ات
م ��ن

النب�ض القدمي
ري�سان الخزعلي

ما كان َ يكفي ،..
�أن ْ تقول َ بدايتي :
كانت على اجل�سر ِ القدمي ِ عالمة ً .
املاء ُ حتت َ اجل�سر ِ غادر َ لونَه ُ
مَونت ْ طحالب ُ مل يكن ْ يوما ً لها
�شكْل ٌ وال جذْر ٌ و�أنت َ درايتي :
يف ا ُ
حلب ِّ �أو يف املوت ِ قبل َ والدتي /..
معنى ً وتكوين ًا وكنت َ املُ�شتهى
ور�ضيت ُ ا�سمك َ ،..
يف الهوى ال ينمحي
حتى عك�ست ُ الأبجدية َ �أ�ستحي
�أن ْ تك�شف َ املمحاة ُ ُ�س َّرة َ �أحريف .
،....
هل ..
يل ..
أج�س ..
� ُّ
اليوم َ ..
نب�ض َ ..
�أ�صابعي ..؟
�أم �أكتفي و�أُعلل ُ
طيفا ً م�ضى /..
كانت على ج�سر ٍ قدمي ٍ رايتي ..؟...

الكام ��ن خل ��ف غ�ل�االت البق ��ع اللوني ��ة
والإ�شاري ��ة� ،أو الـ(ب ّل� � ْورة) ال�شكلية التي
تتجم ��ع عليها الأ�ش ��كال الأخرى ،فيحاول
�أن يلق ��ي مبفت ��اح النج ��اة لذل ��ك املتلق ��ي
لإر�ش ��اده اىل تل ��ك البلورة الت ��ي ي�ؤ�س�س
العم ��ل الفني ،ويرتك ��ز عليه ��ا ،وغالب ًا ما
تك ��ون تل ��ك العالم ��ة طري ًا يخ�ت�رق ف�ضاء
اللوح ��ة� ،أو عالم ��ة هند�سي ��ة كتل ��ك التي
ي�ضعها هاين مظهر ًا يف �أعماله� ،أو كتاب ًة،
ق ��د تك ��ون مق ��روءة كعالمات حمم ��د مهر
الدي ��ن ولكن دون �أمل مبع ��ان لغوية كتلك
التي كان يه ��دف �إليها مهر الدين� ،أو قد ال
تكون �إال حم�ض (كلمات)� ،أو جمزوءاتها
�أحيان� � ًا� ،أو رمب ��ا تفاريقه ��ا احلروفي ��ة
املبع�ث�رة ،او ارقام ��ا ال داللة حم ��ددة لها؛
فت�شكل واحدة من هذه العنا�صر او اكرث،
بل ��ورة مركزية يعاد انبن ��اء اللوحة عليها
جم ��دد ًا؛ فتمن ��ح اللوح ��ة مركزي ��ة �شكلية
يعتربه ��ا الر�س ��ام مهم ��ة يف مللم ��ة �شتات
عنا�صر اللوحة والعودة ثانية اىل الواقع
عرب هذه البلورات التي تنبثق من فو�ضى
الأل ��وان والبق ��ع واخلط ��وط وخملف ��ات
الأ�شكال.
6
�إن �إ�ضاف ��ة البيا� ��ض للوحة ،يف مراحل
تالي ��ة ،تخل ��ق انقطاع� � ًا يف اال�ستمراري ��ة
املفرت�ضة للخط امل�ستقيم باعتباره �أق�صر
امل�سافات بني نقطتني ،وبذلك تخلق فراغ ًا
يعط ��ي عملية التلقي بع ��د ًا �إنتاجي ًا يهدف
اىل تخلي ��ق الأ�ش ��كال ،وم ��ن ث ��م تخلي ��ق
ال ��دالالت الت�أويلية ،وع ��دم االكتفاء بتلق
�سلبي للعمل الفني.

ار�ض اليباب :ترجمة جديدة  ..ودرا�سة عن الترجمات ال�سابقة
متابعة :املدى
الأر�ض اليباب وتالقحها م ��ع الرتاث الإن�ساين هو
كت ��اب �صدر حديثا ع ��ن دار املدى لل�شاع ��ر العراقي
املقيم يف لندن فا�ضل ال�سلطاين
يق ��ول د .خل ��دون ال�شمعة يف مقدم ��ات الكتاب ”:ال
�شك عن ��دي �أن �سجال فا�ضل ال�سلطاين مع التنا�ص
و�إملاع ��ات الأر� ��ض اليباب� ،سجال مث�ي�ر للإعجاب.
كم ��ا �أنه يدل من حي ��ث اكتماله على �سيطرة معرفية
متمي ��زة عل ��ى جل ما يت�ص ��ل ب�إلي ��وت ونظريته يف
ال�ت�راث .فه ��و يناق� ��ش ب ��دء ًا م ��ن مرجعي ��ة الن�ص
الإليوت ��ي �س ��ت ترجم ��ات عربي ��ة للأر� ��ض اليباب:
“لوي� ��س عو� ��ض و�أدوني� ��س ويو�س ��ف اخل ��ال
وعبدالواح ��د ل�ؤل� ��ؤة وماهر �شفي ��ق فريد ويو�سف
اليو�سف وتوفيق �صايغ”.
ت�ضم ��ن الكت ��اب درا�س ��ة ع ��ن م�ص ��ادر الق�صي ��دة
الأ�سطوري ��ة والديني ��ة  ،وال�شعري ��ة والنرثية ،يف
كل ال�ت�راث الإن�ساين ولي�س الغربي فقط ،وحتلي ًال
لأق�س ��ام الق�صي ��دة اخلم�سة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ترجمة
جدي ��دة ،ودرا�سة مقارنة لرتجمات عربية للق�صيدة
�ص ��درت من ��ذ ال�ستيني ��ات وبعدها للوي� ��س عو�ض
و�أدوني� ��س ويو�س ��ف اخل ��ال وعبدالواح ��د ل�ؤل�ؤة
وماه ��ر �شفيق فري ��د ويو�س ��ف اليو�س ��ف وتوفيق
�صايغ».
ه ��ذا ال�سج ��ال ع ��ن ترجم ��ات الي ��وت ،تنطل ��ق فيه
الرتجم ��ة اجلديدة يب ��د�أ مبناق�شة م�سته ��ل الأر�ض
اليب ��اب« :ني�س ��ان �أق�س ��ى ال�شه ��ور» ،مث�ي�ر ًا بذل ��ك
م�شكل ��ة التنا� ��ص والإملاع ��ة اللذين تنه� ��ض عليهما
الق�صيدة .يق ��ول« :يفتتح �إليوت هذا الق�سم مبقطع
عن ج ��دب عاملنا املعا�صر من خ�ل�ال ت�صوير ني�سان
�شه ��ر ًا قا�سي� � ًا ،لي� ��س لأنه �شه ��ر �صل ��ب امل�سيح كما
يعتق ��د د .عبدالواحد ل�ؤل�ؤة ب ��ل لأنه قا�س بالن�سبة
لأولئك العاجزين روحي� � ًا .فهو بداية الربيع الذي
تتفتح في ��ه الطبيعة وينبثق اجلمال بينما هم غري
قادرين على التمتع بخرياته.»...
االعرتا�ض على تف�س�ي�ر عبدالواحد ل�ؤل�ؤة ميكن

�أن يب ��دو مقبو ًال �إذا كانت الإملاع ��ة هنا تقت�صر على
الإ�ش ��ارة �إىل �صل ��ب امل�سي ��ح ،ولي� ��س مقب ��و ًال �إذا
اقت�ص ��ر على ذل ��ك ومل ينظر �إىل الإملاع ��ة باعتبارها
حتي ��ل بدوره ��ا �إىل �إملاع ��ات �أخرى ل�شه ��ر ني�سان.
و�أحده ��ا ولي�س كلها �إ�ش ��ارة ال�سلطاين �إىل ق�صيدة
ت�شو�سر القائلة« :عندم ��ا تت�ساقط يف ابريل زخات
املط ��ر الطيب ��ة الرائحة» .هنا تكم ��ن م�شكلة �إحاالت
التنا� ��ص يف �شع ��ر �إلي ��وت .فهي تتج ��اوز املحمول
املعريف لإحالة واحدة».
وعن الرتجم ��ة اجلديدة ،يقول امل�ؤل ��ف »:لقد قر�أنا
يف �أوق ��ات خمتلف ��ة من ��ذ ال�ستينات ع ��دة ترجمات
عربية لهذه الق�صيدة ،ووجدنا للأ�سف �أنها حتتوي
عل ��ى �أخط ��اء كث�ي�رة يف فه ��م الن� ��ص الأ�صلي ويف
موا�ض ��ع مهمة �إىل الدرجة الت ��ي تعك�س املعنى �إىل
نقي�ضه ،كما �سنبني يف الدار�سة املرفقة.
وه ��ذا ال ��كالم لي� ��س

املق�ص ��ود من ��ه التقلي ��ل من �ش� ��أن ه ��ذه الرتجمات،
وال م ��ن اجله ��د الكب�ي�ر ال ��ذي بذل ��ه املرتجم ��ون
الذين نناق� ��ش ترجماتهم هنا ،وه ��م يو�سف اخلال
و�أدوني� ��س 1ولوي� ��س عو� ��ض 2ود.عب ��د الواح ��د
ل�ؤل� ��ؤة ، 3ويو�س ��ف اليو�س ��ف 4و د.ماه ��ر �شفي ��ق
فري ��د 5وتوفي ��ق �صايغ 6 .لق ��د قدم ه� ��ؤالء جميع ًا
خدم ��ة كب�ي�رة للثقاف ��ة العربي ��ة ،ولل�شع ��ر حتديد ًا،
ح�ي�ن ترجموا من ��ذ وقت مبك ��ر « الأر� ��ض اليباب»،
م�ساهم�ي�ن بذل ��ك يف �إغناء جترب ��ة ال�شعر احلديث،
التي �شكلت ه ��ذه الق�صيدة ب�شكل خا� ��ص ،عن�صرا ً
�أ�سا�سي� � ًا يف ت�شكله وتط ��وره الالحقني ،كما ح�صل
مع التجارب ال�شعرية اجلديدة يف �أجزاء كثرية من
العامل.
لك ��ن هذا ال يربر ،يف الرتجمات الني نناق�شها هنا،
اقرتاف �أخطاء عك�ست ،وحرفت املعنى يف موا�ضع
كث�ي�رة �أ�شرن ��ا �إليه ��ا ،وكان من املمك ��ن جتنبها .لقد
تتبعن ��ا ما ن ��راه �أخط ��اء� ،أو تف�سريات
خاطئ ��ة ،وثبتن ��ا الن� ��ص الأ�صلي وما
يقابله من الرتجم ��ات ال�ست ،ومواطن
اخللل فيه ��ا ،لي�أخذ الق ��ارئ فكرة كاملة
ع ��ن طبيع ��ة عملن ��ا ودوافع ��ه ،وهو فهم
الق�صيدة ب�صورة �أف�ض ��ل و�أقرب للن�ص
الأ�صل ��ي ومعناه ،كما قدمن ��ا مقارنة لكل
ترجمة مع الرتجم ��ات الأخرى ،م�شريين
للخلل فيها ،مثبتني ما نراه دقيق ًا� ،أو �أقرب
للدق ��ة مع تقدمي التف�سريات وال�شروحات،
�إ�ضافة للن�ص الأ�صلي ،التي تدعم ما ندعي
�أنه خط�أ �أو �صواب».
و�ضم الكت ��اب �أي�ض� � ًا ،مقتطف ��ات وافية من
�آخر كتاب �ص ��در عن �إليوت بعنوان» ق�صائد
تي�.أ� ��س� .إلي ��وت» لكري�ستوفر ريك�س وجيم
ماكي ��و 7 .وه ��و �سفر �ضخم �ص ��در مبجلدين
ع ��ام  2015يف �أك�ث�ر م ��ن � 2000صفح ��ة.
وفي ��ه مل يبق املحرران ريك� ��س وماكيو �سطر ًا
م ��ن الق�صي ��دة� ،إال و�أح ��االه �إىل م�ص ��ادره
الأ�سطوري ��ة والديني ��ة  ،وال�شعري ��ة والنرثية،
يف كل الرتاث الإن�ساين ولي�س الغربي فقط».

رمبا ي�س ��عفني الآن املثل القائل (من عا�ش ��ر قوم ًا �أربعني يوم ًا،
�صار منهم) لأتخذه مربر ًا ،و�أنا �أ�ستعيد ف�صل ال�صيف كما يفعل
الهولندي ��ون الذي ��ن �أعي�ش بينهم من ��ذ �أكرث م ��ن ع�شرين �سنة.
�أنتظ ��ر ال�صيف مثلهم ،،لأمتتع بال ��دفء وال�ضوء والنهار الذي
ميت ��د �ساع ��ات طويلة .رمبا �سين�ب�ري يل �أحدهم هن ��ا مت�سائ ًال
( لكنن ��ا مازلن ��ا يف �أول الربي ��ع يارج ��ل) ،ه ��ذا �صحي ��ح ،لكني
وددت �أن �أكم ��ل م ��ا كتبت ��ه حول ف�ص ��ول هولندا الت ��ي تنعك�س
عل ��ى ثقافته ��ا ،لتكتم ��ل ال�ص ��ورة الت ��ي يرتكه ��ا املن ��اخ يف هذا
البل ��د ،وكيف ي�ؤث ��ر يف طبيعة احلياة ب�شكل ع ��ام .لقد عاي�شت
النا� ��س هن ��ا و�شاركته ��م التفا�صي ��ل وه ��م ي�ستقبل ��ون ال�صيف
بطريقة ال مثيل لها ،فه ��و يعني لهم املتعة خارج البيت ،ال�سفر،
احلف�ل�ات الت ��ي ال تنته ��ي ،كرناف ��االت م ��ن اجلمال تع ��م البالد
�شرق� � ًا وغرب ًا .هكذا مبالب�س قليلة وقلب مفتوح ي�ستقبلون هذا
الزائر الدايفء ،فقد حان وق ��ت الأ�سرتخاء واملتعة .وبينما هم
ينطلق ��ون تلقائي ًا للو�صول اىل ل ��ذة تتغلغل يف الروح والقلب،
يلف ��ح الدفء وجوههم ومينحه ��ا �سمرة حمببة متيل اىل اللون
الربون ��زي� ،شبيهة بتل ��ك التي تaك�سو وج ��وه البحارة الذين
يجوبون بحر ال�شمال.
�أغل ��ب ما يفكر ب ��ه الهولنديون يف ه ��ذا الف�صل هو جتمعهم يف
خميم ��ات متلأ البالد طو ًال وعر�ض� � ًا ،ي�ضعون كل ما يحتاجونه
يف �سياراه ��م الت ��ي ُر ِب َط ��تْ خلفه ��ا الكارافان ��ات ومي�ض ��ون ال
يلوون على �شيء ،كم ��ا يفعل جاري اللطيف �سيرباند وزوجته
يان ��كا اللذان يعط ��وين يف كل مرة مفتاح بيته ��م لأهتم ب�إطعام
القط ��ة والعناي ��ة بالزه ��ور ،ث ��م يلوح ��ان يل قب ��ل انطالقهم ��ا
ب�سيارتهم ��ا الت ��ي يته ��ادى خلفه ��ا كاراف ��ان كب�ي�ر .يف ال�صيف
يق�ض ��ي قرابة �أربع ��ة ماليني هولندي ج َّل وقته ��م يف املخيمات
الت ��ي ت�أخذ طرق ًا و�أ�ش ��كا ًال متنوعة بتن ��وع الأ�شخا�ص وامليول
واالهتمام ��ات واحلاج ��ة ،فهن ��اك خميم ��ات للع ��راة ،و�أخ ��رى
وا�سع ��ة ت�شب ��ه الق ��رى ال�صغرية حي ��ث ت�ضم م�ساب ��ح للأطفال
و�أماك ��ن للهو ،كذلك فيها حوانيت ل�شراء كل ما يحتاجه النا�س.
واملخيمات يف الغالب نوعان ،مثل اخليم ال�صغرية التي تت�سع
ل�شخ�ص�ي�ن �أو الكرافانات التي ت�شب ��ه البيوت .يف ال�سابق كان
الهولندي ��ون ين�صبون خيمهم يف الغابات �أو على ال�سواحل �أو
ب�ي�ن مزارع الفالح�ي�ن بحرية وكيفما اتفق ،لك ��ن قبل مائة �سنة
تقريب� � ًا و�ضعت احلكومة �ضوابط و�ش ��روط وتفا�صيل لن�صب
يكتف الهولنديون بن�صب خميماتهم داخل البالد،
املخيمات .مل ِ
ب ��ل يذهب �أكرث من ن�صفهم اىل خارج هولندا وهم حمملني بكل
�ش ��يء حتى دراجاته ��م الهوائية ،لذا ي�ستغ ��رب الفرن�سيون من
كيفي ��ة حمل الهولنديون كل �شيء معه ��م حتى الأكل الهولندي،
وه ��م يف احلقيق ��ة يفعل ��ون ذلك كي تك ��ون له ��م خياراتهم التي
يريدونه ��ا وال يح ��دد الآخري ��ن طريق ��ة ووقت ون ��وع طعامهم.
ويعت�ب�ر الهولندي ��ون �أن م�شارك ��ة القه ��وة مع الآخري ��ن كافية
وكفيل ��ة بالتعرف عليهم وخل ��ق �صداقات معه ��م ،وهذا يختلف
ع ��ن دول �أوروبا اجلنوبية مثل �إيطاليا وفرن�سا و�إ�سبانيا التي
يح ��ب �سكانها تن ��اول الطعام و�ش ��رب النبيذ للتع ��رف وتكوين
ال�صداقات.
ومب ��ا �أن هولن ��دا بل ��د بح ��ري ،ف�سم ��ك الهارينغ يعت�ب�ر حكاية
ال�صيف التي تتجدد ،حيث ُي َع ُّد هذا ال�سمك �صغري احلجم �أ�شهر
�أكل ��ة هولندية على االطالق ،ويتناول ��ه النا�س عادة دون طبخ،
ميل ��ح وي�ضاف اليه قط ��ع ناعمة من الب�ص ��ل ،ويلتهم بالطريقة
ال�شه�ي�رة التي تتطلب الإم�س ��اك بال�سمكة من طرفه ��ا ،ثم ُترفع
لتتدىل من الأعلى ،وتق�ضم بطريقة فيها الكثري من الطرافة.
ويف �شمايل هولندا توج ��د جمموعة من اجلزر ال�صغرية التي
تبع ��د ع ��ن الياب�سة ح ��وايل ع�ش ��رة كيلومرتات (ه ��ذه امل�ساحة
البحرية تابع ��ة لليون�سكو) وهناك يظهر املد واجلزر ،والنا�س
ينتظ ��رون ذل ��ك وك�أنه ��م ب�إنتظار العي ��د ،كي ميار�س ��وا ريا�ضة
حمبب ��ة و�شه�ي�رة �أثن ��اء �إنخفا�ض امل ��اء ،حيث تقل املي ��اه التي
تف�ص ��ل اجلزر ال�صغرية ع ��ن �شمايل البلد ،فيقط ��ع النا�س هذه
امل�ساف ��ة م�شي ًا .وهذا الأمر يحت ��اج اىل مالب�س و�أحذية خا�صة
حيث ال تنفع اجلزمات والأحذية التقليدية .كذلك يتطلب عبور
املنطقة دلي ًال متخ�ص�ص ًا يقود اجلماعة التي تقرر الذهاب م�شي ًا
نح ��و اجلزر .وخ�ل�ال الطريق يخرب الدلي ��ل جمموعته بالكثري
من املعلومات والتفا�صيل املده�شة ،ب�سبب خربته ونوع عمله،
فهو يع ��رف تقريب ًا كل حمارة ت�صادفهم ويفه ��م التفا�صيل التي
يخبئها البحر ،يعرف �أنواع الطيور هناك و�أوقات املطر ،كذلك
املخاطر املتوقع ��ة ...واحللول �أي�ض ًا .لكن ه ��ذه الرحلة حتتاج
اىل لياقة عالي ��ة وا�ستعداد بدين ونف�س ��ي ،ل�صعوبة امل�شي يف
هذه املنطقة التي كان ماء البحر يغطيها قبل دقائق �أو �ساعات.
ه ��ذا بالن�سب ��ة للبحر� ،أما �سم ��اء هولندا فتمتل ��ئ وقت ال�صيف
مبناطي ��د اله ��واء العمالقة ،فما ت ��كاد ترفع ر�أ�س ��ك حتى ت�شاهد
جمموعة منها ب�ألوانها اجلميل ��ة و�أ�شكالها الطريفة� .أما غابات
هولن ��دا فتمتلئ مب�س ��ارح الهواء الطلق التي تق ��ام يف الأماكن
املفتوح ��ة ب�ي�ن الأ�شج ��ار ،حيث يوج ��د منها ع�ش ��رات امل�سارح
الت ��ي تق ��دم م�سرحي ��ات �شه�ي�رة لك ّتاب م ��ن كل الع ��امل .وهناك
الأر�صف ��ة الت ��ي تك ��ون يف ال�صي ��ف مكان� � ًا مثالي� � ًا لبي ��ع الكتب
اجلديدة وامل�ستعملة الت ��ي يفر�شها الباعة يف كل املدن والقرى
الهولندي ��ة ،وت�صاحب ذلك �أغلب الأحيان �أ�سواق بيع اللوحات
ال�صغرية التي يعر�ضها الفنانون يف خيم جمهزة لهذا الغر�ض،
حي ��ث يعل ��ق الفنانون لوحاته ��م ،ويتجمعون مع بع� ��ض قريب ًا
منها لتناول ال�سندويت�شات التي ت�صاحبها �أقداح النبيذ .و�سط
كل ه ��ذه الفعاليات والتفا�صيل هن ��اك كارنافاالت ال�صيف التي
ال تتوق ��ف احلرك ��ة فيه ��ا وهي مت�ل��أ الكثري من امل ��دن والقرى،
و�أ�شهره ��ا يق ��ام يف مدين ��ة روت ��ردام ،حي ��ث متتل ��ئ ال�شوارع
بالرق� ��ص واملو�سيقى ب�شكل احتفايل مده�ش .و�إن مل يكن لديك
م ��زاح لكل ه ��ذه الفعاليات ،فمقاهي الأر�صف ��ة تفتح لك ذراعيها
لت�سرتخ ��ي هناك مع اجلعة الهولندي ��ة ال�شهرية حيث النادالت
اجلمي�ل�ات يتحركن مث ��ل الفرا�ش ��ات لتلبية طلبات ��ك ...ت�سبق
خطواتهن ابت�سامات ودودة متنح �شرابك طعم ًا �آخر .
�أغلب ما يفكر به الهولنديون في هذا
الف�صل هو تجمعهم في مخيمات تملأ
البالد طو ً
ال وعر�ض ًا ،ي�ضعون كل ما
يحتاجونه في �سياراهم التي ُر ِب َطتْ
خلفها الكارافانات ويم�ضون ال يلوون
على �شيء ،كما يفعل جاري اللطيف
�سيبراند وزوجته يانكا
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اقــــرأ
ر�سائل جورج �أورويل

ع ��ن دار امل ��دى �ص ��درت الرتجم ��ة العربي ��ة لـ"ر�س ��ائل ج ��ورج
�أوروي ��ل" التي حررها بيرت دافي�س ��ون ،برتجمة عم ��اد العتيلي
حي ��ث �سنتاب ��ع من خاللها حي ��اة زاخرة بالأح ��داث ،تعر�ض هنا
برتتي ��ب زمني منظم .لتكون هذه الر�سائل ال�سرية الذاتية التي
مل يت�س ��ن لأورويل كتابتها ،وال يزال �أورويل دون �سائر الك ّتاب
العظم ��اء ،يحظ ��ى بكث�ي�ر من احلف ��اوة ،لأن ��ه ا�ستط ��اع قراءة
امل�ستقب ��ل برباعة ،فنبوءاته انطبق ��ت وما تزال على جمتمعات
و�أنظم ��ة متعاقب ��ة .كت ��ب �أوروي ��ل يف النق ��د الأدبي وال�ش ��عر
اخليايل وال�ص ��حافة ،و�أكرث �ش ��يء عرف به هو عمله ال�ش ��هري
 ،1984وروايت ��ه مزرع ��ة احليوان ،واللتان مت بيع ن�س ��خهما
معًا �أكرث من �أي كتاب �آخر لأي من كتاب القرن الع�شرين.

جني الرنج�س يف كرد�ستان ..حزمة جمال بـ� 4آالف
يف مثل هذه الأيام من كل عام ،يتوجه
عدد من املواطنني يف اقليم كرد�س ��تان
اىل املناط ��ق اجلبلي ��ة بحث� � ًا عن زهور
الرنج�س ،لبيعها على �شكل حزم.
ويق ��ول �ص ��الح ا�س ��ماعيل ( 53عام� �ا)ً
ملوقعن ��ا� ،إن "بدای ��ة ف�ص ��ل الربيع من
كل عام �أتوجه يوميا اىل جبال �سركلي
املحيط ��ة بقريتن ��ا والواقع ��ة �ش ��مايل
حمافظة دهوك ،جلمع زهور الرنج�س
الطبيعية".
وب�ي�ن� ،أن "عملية البحث عن الرنج�س
�ص ��عبة ك ��ون ه ��ذه الزه ��رة تنب ��ت يف
االماك ��ن االكرث وع ��ورة" ،م�ض ��يف ًا ان
"بداية ف�ص ��ل الربيع هو مو�س ��م منو
الرنج�س الطبيعي يف اجلبال".
ح

ول العا

لم

وا�ش ��ار اىل� ،أن "هذا املو�س ��م فر�ص ��ة
جي ��دة جلم ��ع الرنج� ��س وبيعه ��ا يف
اال�س ��واق مل�س ��اعدة ا�س ��رتي" ،مبين� � ًا

حزمات لبيعها" ،الفتا اىل �أنه "يف هذا
املو�س ��م �أبي ��ع يومي ��ا نح ��و  50حزمة
نرج� ��س مبل ��غ  2000ـ� �ـ  4000دين ��ار
للحزمة الواحدة".
ويع ��د ا�س ��ماعيل عمل ��ه "فر�ص ��ة جيدة
جلني املال مل�س ��اعدة عائلته" ،م�ش�ي�را
اىل �أن "عملي ��ة البح ��ث ع ��ن الرنج�س
ه ��ي متت ��ع باالج ��واء الربيعية و�س ��ط
الطبيع ��ة واجلبال والينابي ��ع املتدفقة
باملي ��اه العذب ��ة واله ��واء ال�ص ��ايف
واملناظ ��ر اخلالب ��ة الت ��ي تنع� ��ش روح
االن�سان".
يذك ��ر �أن �أه ��ايل الق ��رى الواقع ��ة يف
املناط ��ق اجلبلي ��ة باقلي ��م كرد�س ��تان،
يتوجه ��ون بكثاف ��ة اىل اجلب ��ال خالل
مو�س ��م الربي ��ع ،جلمع �أن ��واع الزهور
انه "يتوجه يوميا من ال�ص ��باح الباكر والنباتات الطبيعي ��ة وتتخللها �أجواء
اىل اجلبال بحثا عن الرنج�س ومن ثم احتفالي ��ة متلأه ��ا االغ ��اين والدبكات
يتم جمع ما يتمكن من قطفه على �شكل وااللعاب ال�شعبية".

�إ�صابة املمثلة امل�صرية غادة عادل
بفايرو�س كورونا
�أ�صيبت الفنانة امل�صرية غادة عادل بفايرو�س
كورونا اجلديد ،وتخ�ض ��ع للعزل يف منزلها،
وفق� � ًا ملا �أك ��ده طليقها ووال ��د �أبنائها ،املخرج
جم ��دي الهواري ،حي ��ث قال يف ت�ص ��ريحات
�ص ��حافية �إنه ��ا تتلق ��ى بروتوك ��ول الع�ل�اج،
الذي �أقرته وزارة ال�صحة يف املنزل وحالتها
م�س ��تقرة ،و�إن �إ�ص ��ابتها اكت�ش ��فت من ��ذ عدة
�أيام.
وت�ض ��طر غ ��ادة للتوق ��ف حالي� � ًا عن ت�ص ��وير
م�ش ��اهدها يف فيل ��م "�أه ��ل الكه ��ف" حل�ي�ن
متاثلها لل�ش ��فاء ،وتق ��وم ببطولته بجوار كل
من الفنانني خال ��د النبوي ،وحممود حميدة،
وحمم ��د ف ��راج ،وم�ص ��طفى فهم ��ي ،وهو من الكه ��ف .وتغي ��ب غادة ع ��ن ال�س ��باق الدرامي
ت�ألي ��ف �أمي ��ن بهج ��ت قم ��ر ،و�إخ ��راج عم ��رو ل�شهر رم�ض ��ان القادم ،حيث اعتذرت عن عدم
عرفة ،و�إنتاج وليد من�صور.
امل�شاركة يف م�سل�س ��ل "بني ال�سما والأر�ض"
وت ��دور ق�ص ��ة الفيل ��م م ��ن ع ��ام  250ميالدي ًا م ��ع الفنان هاين �س�ل�امة ،وحل ��ت بديلة عنها
وم ��ا بعده بـ � 309س ��نوات بع ��د اخلروج من الفنانة التون�سية درة.

�إلي�سا تعلق بفرح
على زيارة البابا
التاريخية �إىل
العراق

بن الدن يطل على ال�صائمني برم�ضان املقبل
� �ض �ج��ة ك� �ب�ي�رة �أث� ��اره� ��ا ال�ك���ش��ف
ع��ن ال�ب��و��س�تر ال��ر��س�م��ي مل�سل�سل
"القاهرة كابول" ع�ل��ى م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي بعد �ساعات
من انت�شاره.
وظهر خ�لال البو�سرت بطل العمل
الفنان ط��ارق لطفي ،وال��ذي يقوم
ب��دور قائد تنظيم القاعدة ال�سابق
"�أ�سامة بن الدن" بنف�س ال�شكل
والهيئة واللحية الطويلة واملالب�س
املتعادة والتي يتذكرها املاليني.
كما ظهر بالبو�سرت �أي�ضا ك��ل من
الفنانني فتحي عبد الوهاب وخالد
ال�صاوي ونبيل احللفاوي وحنان
مطاوع.

ويقدم امل�سل�سل كوالي�س خمططات
الإره�� � ��اب يف امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة
وم���ص��ر �أواخ� ��ر الت�سعينيات من
القرن الع�شرين ويتعر�ض لأحداث

تاريخية مهمة يف �سياق درام��ي،
ويعر�ض يف رم�ضان .2021
ون�شر الفنان فتحي عبد الوهاب
املل�صق الر�سمي للم�سل�سل الذي

و� �ص �ف��ه بـ"امللحمة" ،ك �م��ا ق��ال��ت
الفنانة حنان مطاوع والتي جت�سد
دور فتاة حمجبة �إن �شخ�صيتها يف
امل�سل�سل مركبة و�صعبة ومليئة
بامل�شاعر املعقدة.
وا�ستقبل رواد م��واق��ع التوا�صل
املل�صق الر�سمي ب�شكل �إيجابي
واعترب الكثريون �أن "القاهرة
كابول" �سيكون �أح��د �أب��رز و�أهم
م�سل�سالت رم�ضان ال �ق��ادم ،كما
رح�ب��وا بتقدمي ه��ذا النوع
من الدراما الهادفة والتي
تلقي ال���ض��وء ع�ل��ى �أه��م
ال��ق�����ض��اي��ا ال� �ت���ي ت�ه��م
امل�شاهد العربي.

عر�ضت  1500دوالر لقتل حماتها
وقعت وكيلة عقارات �أمريكية يف �شر �أعمالها
بعد �أن ف�ضحها �أحد ال�شهود ،وك�شفت تفا�صيل
خطتها لقتل حماتها ،على �أن تبدو العملية
وك�أنها حادث عر�ضي ،وفق ما ذكرت �صحيفة
"ديلي ميل" ال�بري�ط��ان�ي��ة ،الأح���د .وذك��رت
ال�صحيفة الربيطانية �أن الوكيلة العقارية يل
�آن بومان عر�ضت على ال�شاهدة جلب �شخ�ص
مقابل  1500دوالر �أم�يرك��ي ،لقتل حماتها
و"جعل الأم ��ر ي�ب��دو وك ��أن��ه ح ��ادث عادي"،
لأنها كانت "ت�ساعد زوجها ال�سابق يف رعاية
�أطفالها".
وق��د مت ت�سجيل خطة ب��وم��ان لقتل حماتها
يف �سانت لوي�س� ،إح��دى امل��دن الرئي�سة يف

خاص جداً ...

ً
ً
ً
افرتا�ضيا
ت�شكيليا
معر�ضا
مبنا�سبة عيد املر�أة ..جمعية كهرمانة تقيم

� شكيب كاظم
الأدي ��ب والناق ��د العراق ��ي ،يتوىل
االحت ��اد الع ��ام للأدب ��اء والكت ��اب
يف الع ��راق ،طب ��ع كتاب ��ه التا�س ��ع
ع�ش ��ر ،عنوانه (�إناخة يف م�ضارب
النقد ..فحو�ص لن�ص ��و�ص) �ضمن
من�ش ��ورات االحت ��اد اخلا�ص ��ة
ب�أع�ضائه ل�س ��نة  ،٢٠٢١ويف حقل
(نقد).
 علي املرهج
الباح ��ث وا�س ��تاذ الفل�س ��فة يق ��دم
حما�ض ��رة بعن ��وان (الرباغماتي ��ة
�أ�ص ��ولها ومبادئه ��ا) عل ��ى من�ص ��ة
كلي ��ة الآداب الألكرتوني ��ة يف
اجلامع ��ة امل�ستن�ص ��رية .ويذك ��ر
ان للباح ��ث املره ��ج الكث�ي�ر م ��ن
امل�ؤلفات ابرزها كتابه عن الفل�سفة
الرباغماتية.
 يا�سر نعمة
ع ��ازف الناي انتهى من ت�س ��جيل

ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وت �ق��ع يف والي ��ة
مي�سوري ،وه��ي تناق�ش التفا�صيل مع
ال�شاهدة بغر�ض تنفيذ ال�ضربة و"جعلها
ت �ب��دو وك ��أن �ه��ا ح ��ادث عادي" ،ودف�ع��ت
بومان ال�شاهدة يف البداية �إىل جلب
�أطفالها من بيت والدهم وحماتها ،لكن
الأطفال رف�ضوا االن�صياع لها ،ثم بعد
ذلك� ،أر�سلت بومان ر�سالة ن�صية �إىل
�أطفالها تخربهم �أن جدتهم "�ستموت".
�أخرب الأطفال والدهم عن ن�ص الر�سالة،
وواج��ه زوج�ت��ه ال�سابقة ب��وم��ان ،التي
ردت ب�أنها "كانت تق�صد فقط �أن اجلدة
كانت كبرية يف ال�سن و�ستموت".

�أدلت الفنانة اللبنانية� ،إلي�سا ،بتعليق مثري على
زيارة البابا فران�سي�س التاريخية للعراق.
وغ� ��ردت �إل�ي���س��ا ع�بر ح�سابها ال��ر��س�م��ي على
م��وق��ع "تويرت" ل�ل�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي:
"كربان قلبي بالقيمة التاريخية للعراق
وللم�سيحيني باملطلق ب��زي��ارة البابا
فرن�سي�س التاريخية ...هذه ح�ضارة
م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ال �ت��ي ن�ت�م�ن��ى �أن ت�ع��ود
وحتدث هذه الزيارة الفرق لإظهار
ال� ��� �ص ��ورة احل �ق �ي �ق �ي��ة ل �ل �ع��راق
وخ�صو�صا للوجود امل�سيحي
ومن � ��وذج ال �ت �ع��اي ����ش ف�ي�ه��ا من
ب�ع��د م��ا �شوهتها �أي� ��ادي اجلهل
والتطرف ...هللويا".

رمبا �شاهدمت مثلي �صورة
" احمد ابو ري�شة " وهي
يطلق �صرخته  ،متهما بابا
الفاتيكانباالنحياز لل�شيعة
وامل�سيحيني و�أهمال ال�سنة،
ودون الدخول يف جمادلة مع
ال�سيد �أبو ري�شة الذي حتول
مرة �إىل معت�صم ومرة �إىل
�صديق للمالكي ،ومرة �إىل
معار�ض ومرات �إىل مقاول،
وتتذكرون �صور ال�شهرية
وهو يعر�ض فنون اللعب على
احلبال و�أ�صولها على امللأ
من خالل جل�سات مع نوري
املالكي وجل�سة با�سمة مع حنان
الفتالوي  ،و�صورته وهو
ي�صرخ يف �ساحات االعت�صام
مطالبا الق�صا�ص  ،ثم بعد عام
�صورة مع املالكي يبدو فيها ابو
ري�شة مبت�سما  ..والآن دعوين
ا�س�أل ال�سيد ابو ري�شة الذي
يريد ان يوهمنا انه حري�ص
على ال�سنة  ،هل البابا فرن�سي�س
يعرف من هو ال�سني ومن هو
ال�شيعي ،حني وجه كلمته �إىل
العراقيني؟� .أحاول دائم ًا و�أنا
�أقر�أ ت�صريحات امل�س�ؤولني
وال�سا�سة ،و�أ�س�أل نف�سي :ترى
�إىل متى ي�ستمر التدفق املنظم
لهذه اخلطابات املخجلة؟
�صور العراق الغارقة بالعبث
واخلراب متلأ العامل ،لكنها
تراجعت خالل االيام املا�ضية
لتت�صدر �صورة بابا الفاتيكان
الذي قال ان العراق �سيقى
يف قلبه و ال اعتقد ان هناك
�سيا�سي عراقي يحمل العراق
يف قلبه  ،بل يف جيبه .
منذ ايام وبريد ال�صحيفة يحل
جلنابي عدد ًا من التعليقات
حول مقال "ر�سالة البابا"
ينبهني �أ�صحابها �إىل �أنني
�صدّعت ر�ؤو�سهم باحلديث
عن الت�سامح ون�سيان املا�ضي،
نعم �أنا مع ن�سيان املا�ضي وقد
اخرتت الكتابة عن الت�سامح
الذي ي�صنعه رجال دولة
حقيقيون ال جتار �صفقات يف
الغرف املغلقة ،و�أو�ضحت يف
�أكرث من مقال �أنّ الكوارث التي
ح�صلت خالل ال�سبع ع�شرة �سنة
املا�ضية ال حتتاج �إىل ذكاء لكي
نكت�شف �أن العراقيني دفعوا
ثمن غياب اخلري ،والأهم �أنهم
دفعوا ثمن غياب امل�س�ؤولية
الوطنية ،و�إعالء �ش�أن الطائفية
واحلزبية.
امل�شكلة ان جميع ال�سا�سة يف
العراق يتوهمون هذه االيام ان
كل واحد منهم هو " مانديال
" العراق  ،وهم ال يريدون �أن
يعرفوا �أنّ الرجل مل ي� ِأت من
فراغ ،ال �أريد �أن �أ�سرد حياة
مانديال ون�ضاله ،فقط يه ّمني �أن
�أُ�شري �إىل تفا�صيل �صغرية جد ًا
رمبا ال ينتبه لها البع�ض ،فقبل
�أعوام �أقام املتحف الربيطاين
معر�ض ًا عن الأديب الإنكليزي
ال�شهري وليم �شك�سبري ،ويف
املعر�ض ّ
مت عر�ض ن�سخ من
الطبعات التي �صدرت بها
�أعمال �شك�سبري ،ومن بني
هذه الطبعات كانت ن�سخة من
الأعمال الكاملة �أثارت اهتمام
الزائرين ،مل تكن الن�سخة ّ
بخط
�شك�سبري ،و�إمنا هي الأعمال
الكاملة التي هُ ّربت قبل �أربعني
عام ًا �إىل زنزانة مانديال .وقد
الحظ زوّ ار املعر�ض �أنّ مانديال
و�ضع تعليق ًا على م�سرحية
هاملت" :ال�سيا�سي ال�شجاع،ال
يبحث عن غرائز جمهوره ،بل
عن عقولهم"..ونحن نحتاج اىل
�سا�سة لديهم عقول وقلوب .

مقطوعته املو�س ��يقية ،التي حتمل
عن ��وان "وجع الع ��راق" ،ق ��ال ان
"العمل �سيتم تقدميه �ضمن حلقات
حتكي ع ��ن بطولة �ش ��هداء العراق
خالل حربهم �ضد ع�صابات داع�ش
االرهابي ��ة ،وحتريره ��م للمناطق
املغت�صبة".
وك�ش ��ف نعم ��ة ،ان ��ه اعت ��اد عل ��ى
ت�س ��جيل العدي ��د م ��ن املقطوع ��ات
املو�س ��يقية ب�آلة الناي م�ش�ي�را اىل
�أن "الن ��اي يحاكي الواقع ويطغى
عليه طابع احلزن".

قحطان جا�سم جواد
ي�ق��ام ال�ي��وم االث�ن�ين ال�ث��ام��ن م��ن �آذار ال��ذي
ي �� �ص��ادف ع �ي��د امل� � ��ر�أة م �ع��ر���ض ت�شكيلي
افرتا�ضي للفنانات الت�شكيليات يف العراق
على قاعة املركز الثقايف الفرن�سي وي�ستمر
لعدة ايام .رئي�سة اجلمعية الفنانة الت�شكيلية
م�ل�اك ج�م�ي��ل ق��ال��ت ل� �ـ(امل ��دى) ان امل�ع��ر���ض
يقام تكرميا للمر�أة العراقية ال�سيما امل��ر�أة
الت�شكيلية التي قدمت عطاء كبريا للمجتمع
مع اخيها الرجل .وا�ضافت جميل" -:لأنها
مبدعة ومت�ألقة دائم ًا ،تبقى الفنانة الت�شكيلية
العراقية رائ��دة يف الفن واحل��ب واجلمال
وال �ع �ط��اء وال �� �س�لام ،ال�سيما م��ن خ�ل�ال ما
تعك�سه باقة جميلة من ت�شكيلياتنا املبدعات
يف املعر�ض االفرتا�ضي (�ألوان كهرمانة) يف

الطقس

املعهد الفرن�سي يف بغداد ،مب�شاركة ()30
فنانة عراقية م��ن جيلي ال ��رواد وال�شباب
وه��ن� :أ�سيل ال�ن��داوي ،امي��ان حم��ي� ،أروى
اخليمي ،ب��ان اجل��اب��ري ،بتول ال�شكرجي،
راجحة طعمة ،رمي ط��ه ،زينب حقي� ،سمر
العطار� ،سند�س الق�صاب� ،سمرية اخلياط ،
�سناء املعمار� ،سوزان البزاز� ،سهام املهدي،
�سهري �صبحي� ،شذى جمهور جا�سم� ،صبا
حممود ،ع�شتار جميل ح�م��ودي ،عال احمد
حميد ،غرام الربيعي ،لينه كبة ،مالك جميل،
م��روة احل��ائ��ك ،مها ال�شمري ،م��ي احلجي،
ن�سرين امل�لا ،نغم ال�صالح ،ه��دى الطحان،
هناء معلة ،ي�سرى الطلباين..
و�أك��دت م�لاك جميل" :وبرغم كل الظروف
التي مير بها العراق ويف مقدمتها جائحة

كورونا ،فما زالت الت�شكيلية العراقية تقدم
الأل��وان اجلميلة ،بكل تفا�ؤل و�أم��ل وجمال

وح��ب للحياة ،اع �ت��زاز ًا منها ب�شخ�صيتها
ودوره� � ��ا و�إب ��داع� �ه ��ا .وا�� �ش ��ارت اىل �أن
امل �ع��ر���ض� -:سينطوي على فعالية �أخ��رى
يقيمها جم�ل����س الإدارة يف م �ق��ر جمعية
كهرمانة �سيتم الإعالن عنها يف حينها ،حيث
مت اختيار جمموعة من مبدعاتنا املتميزات
يف خمتلف فنون االب ��داع لتكرميهن بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ة ال �� �س �ع �ي��دة ،ت �ق��دي��ر ًا جل�ه��وده��ن
وعطاءاتهن التي تعرب عن دورهن الفاعل يف
امل�شهد الثقايف والفني ،وهن كل من ال�سيدات
والآن�سات :مينا امري احللو م�س�ؤولة متحف
الإعالم العراقي يف �شبكة الإعالم العراقي،
وال�شاعرة علياء املالكي ،والفنانة راجحة
طعمة خبرية �إك�س�سوارات ،والآن�سة رنيم
�إعالمية وعار�ضة �أزياء ،والفنانة مي ح�سام

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة �س�ت�رتفع قلي�ل�ا عن معدالتها ليوم ام�س ،وان
اجلو �سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

م�صممة �أزياء ،والفنانة ها�شمية رئي�سة ق�سم
اخلياطة ،وع�ضوات جمل�س ادارة جمعية
كهرمانة لل�سيدات :هناء حممد الركابي،
وندى عدنان ،و�سمر حممد ،ورمي طه .اخريا
اك��دت مالك ان "املنتدى العربي الأوروب��ي
�ضيف على من�صته الإبداعية الإلكرتونية،
ال �ت��ي ي��دي��ره��ا ال �ف �ن��ان الت�شكيلي وال�ن��اق��د
ال�سينمائي حميد العقبي املقيم يف باري�س،
حيث جرى حماورتهن وتكرميهن ملا قدمن
من �إب��داع��ات عرب جمعية كهرمانة للفنون،
وال�سعي لتفعيل احل��راك الإبداعي ال�شامل
ال�سيما يف جم��ال الفنون وع��ر���ض الأزي��اء
والتعريف ب�أن�شطة وبرامج اجلمعية داخل
وخارج العراق ،و�شاركت يف اللقاء الفنانات
مالك جميل ،ورمي طه ،ونور قا�سم..
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