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جريدة �سيا�سية يومية

ً
�شخ�صا نفذت في منطقة ت�سيطر عليها القوة ذاتها خالل � 6شهور
 5حوادث �أنهت حياة 60

�شكوك بتحقيقات "البودور" وف�صيل م�سلح يهجر
ال�سكان لتو�سيع جتارته يف املناطق املحررة

 بغداد /متيم احل�سن
�إي ��رادات مبئ ��ات املاليني �ش ��هري ًا وراء ما
ج ��رى يف قري ��ة البودور جن ��وب تكريت،
فيما يبدو "�سيناريو داع�ش" جاء للتغطية
على ف�صيل م�سلح هناك ميتلك �صالحيات
"ا�ستثنائية".
وقال عثم ��ان الغامني وزير الداخلية ،بان
البحث عن اجلناة قد بد�أ ،عقب زيارته اىل

القرية التي �شهدت م�ساء اجلمعة ،مقتل 8
ا�شخا�ص ،بينهم ا�شقاء.
كم ��ا ق ��ال ان هن ��اك "م ��داوالت" لتغي�ي�ر
القطع ��ات الع�سكري ��ة واخلط ��ط االمني ��ة
بح�سب طلب االهايل.
وك�شف ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة ،يف
وق ��ت �ساب ��ق ،مه ��ام الوف ��د االمن ��ي الذي
و�صل حمافظة �ص�ل�اح الدين ،وقالت بانه
جاء لـ"ك�ش ��ف احلقائ ��ق" و"تعزية اهايل

ال�ضحايا".
واتهم ��ت احلكوم ��ة "داع� ��ش" بان ��ه وراء
الهج ��وم ال ��ذي ط ��ال ثالثة من ��ازل ملدنيني
وع�سك ��ري يف القرية ،معتربة ان التنظيم
ي�سعى من وراء ذلك للعودة اىل املنطقة.
وكان ذوو ال�ضحاي ��ا ق ��د رف�ض ��وا اج ��راء
مرا�سي ��م الت�شيي ��ع قب ��ل و�ص ��ول رئي� ��س
الوزراء او وزير الداخلية على �أقل تقدير.
وتق ��ول م�ص ��ادر مطلعة يف �ص�ل�اح الدين

لـ(امل ��دى) ان "ت�سوي ��ق داع� ��ش بانه وراء
الهجوم ه ��و للتغطية على ف�صيل م�سلح ال
ي�ستطيع ان يقف احد بوجهه".
وي�سيطر الف�صيل منذ نحو � 6سنوات على
ع ��دة مناط ��ق يف جن ��وب تكري ��ت ،ومينع
ع�ش ��رات �آالف م ��ن ال�س ��كان للع ��ودة اىل
مدنهم ال�سباب تتعلق بتجارة بد�أ ميار�سها
الف�صيل بعد طرد التنظيم.
 التفا�صيل �ص2

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

الكرد :مل نطلع على ن�ص جديد اللتزامات الإقليم النفطية

قوى �شيعية ت�ؤكد جديتها في �إقرار
الموازنة غد ًا �إما بالتوافق �أو بالأغلبية
 بغداد /فرا�س عدنان
تتحدث كتل �شيعية عن جديتها يف �إقرار املوازنة
يف جل�س ��ة ي ��وم غ ��د االثن�ي�ن ،ومنح ��ت �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ما اعتربت ��ه "فر�صة �أخ�ي�رة" للتوافق
عل ��ى الن�صو� ��ص املتعلق ��ة بالتزامات ��ه النفطي ��ة،
ور�أت �أن ا�ستم ��رار الو�ضع مبا ه ��و عليه �سيعني
الت�صويت بالأغلبية.
من جانبها ،ترى القوى الكردية �أنها غري م�س�ؤولة
عن ت�أخري القانون ،ونفت اطالعها على ن�ص بديل
يتعل ��ق بالتزام ��ات الإقليم النفطي ��ة ،م�شددة على

متظاهرو النا�صرية يمهلون
الحكومة � 72ساعة لت�سمية
محافظ ذي قار
 ذي قار /ح�سني العامل
امه ��ل متظاه ��رو النا�صري ��ة احلكوم ��ة املركزي ��ة � 72ساعة تب ��د�أ من ي ��وم �أم�س
ال�سب ��ت لت�سمي ��ة احد املر�شح�ي�ن ملن�صب حماف ��ظ ذي قار خلف ��ا للمحافظ املكلف
الفري ��ق عب ��د الغن ��ي اال�س ��دي ،وفيم ��ا دع ��وا اىل اال�ستجابة ملطال ��ب املحافظات
املنتف�ض ��ة الداعي ��ة لتغيري حمافظيه ��ا ،لوحوا بتغيري حكوم ��ة الكاظمي يف حال
التم ��ادي بتجاه ��ل مطال ��ب املتظاهرين .وحدد متظاه ��رو النا�صري ��ة مطلع �آذار
احل ��ايل � 6شخ�صي ��ات اكادميية واجتماعي ��ة كمر�شحني ل�شغ ��ل من�صب املحافظ
ورفعوا ا�سماءهم اىل جمل�س ال ��وزراء لغر�ض اختيار احدهم للمن�صب املذكور،
و�ضم ��ت قائمة املر�شح�ي�ن كال من "الدكت ��ور يا�سر الرباك والدكت ��ور �أحمد غني
اخلفاج ��ي والدكتور جن ��م عبد طار�ش وعم ��ران كامل و�ضياء ك ��رمي وعماد عبد
الكاظ ��م" ،م�ؤكدي ��ن �أن " قائم ��ة املر�شح�ي�ن املعلنة متث ��ل �إرادة احل ��راك ال�شعبي
وال ج ��دال عليهم وعلى احلكومة املركزي ��ة دعم من ي�ستلم املن�صب ف�ضال عن دعم
احل ��راك لهم" .وامام �آالف املتظاهرين املحت�شدين يف ميدان التظاهرات ب�ساحة
احلبوب ��ي تال اح ��د النا�شطني م�س ��اء يوم اجلمع ��ة بيانا لثوار �ساح ��ة احلبوبي
يدع ��و اىل التعجي ��ل بح�س ��م من�صب املحافظ ع�ب�ر ت�سمية اح ��د املر�شحني وجاء
يف البي ��ان الذي تابعته (املدى) انه "بعد املماطل ��ة والت�سويف من قبل احلكومة
املركزية ملطالب املتظاهرين يف عم ��وم املحافظات املنتف�ضة وبعد �سقوط كوكبة
م ��ن �شبابها االبري ��اء ندعو من هن ��ا من مركز عا�صم ��ة الث ��ورة النا�صرية جميع
املحافظات املنتف�ضة لتوحيد �صفوفها واال�ستعداد النطالق ثورتنا القادمة".
 التفا�صيل �ص4

تعاون �إ�سباين مع احتاد
غرب �آ�سيا لتطوير الكرة
الن�سوية

�سوق ال�صدرية يف ايام احلظر ال�شامل!!  ..عد�سة( :حممود ر�ؤوف)

�أيزيديات يخرتن الترب�ؤ من طائفتهن والعودة
�إىل �أطفالهن من م�سلحي داع�ش
 ترجمة /حامد احمد
وه ��م يرتدون او�شحة ومعاط ��ف اكرب من حجمهم
وجال�س�ي�ن يف كرا�س ��ي داخ ��ل قاع ��ة ،ب ��دت عل ��ى
االطفال ال� �ـ  12ال�صغار نظرة ارتباك وذهول وهم
ي�شاه ��دون ت�سع ن�ساء غريبات يدخلن عليهم بلهفة
م ��ع اذرعهن ممت ��دة نحوهم  .ق�سم منه ��ن اجه�شن
بالب ��كاء اثناء احت�ضانهن اطفاله ��ن املربكني ،وهم
ينظرون اليهن بنظرة ريبة ال مييز احدهم من هي
�أمه وال يعرفون �سبب هذا االهتمام بهم.
اح ��دى االمه ��ات وقف ��ت دون ح ��راك ور�أ�سه ��ا بني
يديها ،يف ح�ي�ن ركزت االخرى عينيها بعني ابنتها
ال�صغرية .
االمه ��ات االيزيدي ��ات الت�س ��ع مت اع ��ادة مل �شملهن

مع اوالده ��ن املولودون لآباء م ��ن م�سلحي داع�ش
الذي ��ن ا�ستعبدوه ��ن وذل ��ك للم ��رة الأوىل من ��ذ
انهي ��ار التنظيم وطرده من �آخ ��ر معقل له يف قرية
الباغ ��وز ب�سوريا بداية ع ��ام  .2019وبعد �سنتني
من التح�ض�ي�ر ملثل هكذا لقاء ،فان ه� ��ؤالء الن�سوة
مقبالت على اتخاذ اهم قرار يف حياتهن .
امل�شاه ��د اال�ستثنائي ��ة عن ��د املعرب احل ��دودي بني
الع ��راق و�سوري ��ا اخلمي� ��س املا�ض ��ي كان ��ت نتاج
ا�شهر من حت�شيد جهود م�س�ؤولني ،ب�ضمنهم ادارة
الرئي� ��س االمريكي ج ��و بايدن ،وج ��داالت مطولة
ب�ي�ن مك ��ون الطائف ��ة االيزيدية وا�ص ��رار االمهات
ال�شاب ��ات الالئ ��ي مت عزلهن م ��ن �أطفالهن وي�سعني
ال�سرتجاعهم مهما كان الثمن .
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /املدى
يواج ��ه فري ��ق بر�شلون ��ة لكرة الق ��دم الذي
ميل ��ك  56نقطة يف ال�ساع ��ة احلادية ع�شرة
م�س ��اء غ ��د االثنني عل ��ى ملع ��ب الكامب نو
مبدينة بر�شلونة �ضيفه فريق هوي�سكا لكرة
القدم �صاحب املرك ��ز الع�شرين بر�صيد 20
نقطة يف ختام اجلولة ال�سابعة والع�شرين
م ��ن دوري الدرج ��ة االوىل اال�سب ��اين لكرة
الق ��دم الذي يقام وفق اج ��راءات احرتازية
�صحي ��ة ووقائي ��ة للحف ��اظ عل ��ى �سالم ��ة
اجلمي ��ع م ��ن �آث ��ار تزاي ��د تف�ش ��ي ال�سالل ��ة
اجلدي ��دة م ��ن فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستجد
(كوفيد)19-الذي اجت ��اح العا�صمة مدريد
وبقية املدن يف الب�ل�اد منذ منت�صف كانون
االول املا�ضي.
ويطم ��ح االرجنتين ��ي ليوني ��ل مي�س ��ي

5

االتفاقات الأولية منحت ال�شيعة � 5أع�ضاء و 4لل�سنة يتنا�صفوها مع الكرد

رئي�س الحكومة يدعو الجتماع مع القانونية البرلمانية ور�ؤ�ساء
الكتل لإنهاء خالف المحكمة االتحادية
 بغداد /املدى
تفي ��د معلوم ��ات من داخ ��ل االجتماعات التي
تتن ��اول م�شروع قان ��ون املحكم ��ة االحتادية
ان االتفاق ��ات الأولي ��ة تقت�ض ��ي حتدي ��د عدد
اع�ض ��اء املحكم ��ة االحتادي ��ة بت�سع ��ة ق�ض ��اة
بواق ��ع � 5شيع ��ة ،و� 4سن ��ة بينه ��م اثنان من
املك ��ون الك ��ردي ،ي�ضاف �إليه ��م  4خرباء يف
الفق ��ه الإ�سالم ��ي بواقع اثن�ي�ن �شيعة واثنني
من ال�سن ��ة لهم ح ��ق الفيتو ،مقاب ��ل خبريين
يف القان ��ون م�سيح ��ي وتركم ��اين بدون حق

النق�ض.
باملقابل ،دعا رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي ،اللجنة القانونية النيابية ور�ؤ�ساء
الكتل يف جمل�س الن ��واب �إىل اجتماع عاجل
الي ��وم االح ��د ملناق�شة النق ��اط اخلالفية التي
تعرق ��ل متري ��ر قان ��ون املحكم ��ة االحتادي ��ة
حم ��اوال انه ��اء حال ��ة القطيعة ب�ي�ن االطراف
املختلف ��ة متهي ��دا لعر� ��ض القان ��ون عل ��ى
الت�صويت يف جل�سة غد االثنني.
ويق ��ول يون ��ادم كنا ،رئي� ��س كتل ��ة الرافدين
الربملاني ��ة يف ت�صريح لـ(امل ��دى) ان "رئي�س

بر�شلونة يطمح مبالحقة مت�صدر الليغا يف لقاء هوي�سكا
وزم�ل�ا�ؤه اىل خط ��ف النق ��اط الثالث ��ة من
�أجل موا�صلة مطاردة فريق �أتلتيكو مدريد
مت�صدر الرتتيب يف ظ ��ل توا�صل املناف�سة
بينهما على خطف اللقب يف املو�سم احلايل

�أن الق ��وى ال�شيعي ��ة ينبغي بها �أن تق ��دم �أي مادة
ت�ستحدثها بدي�ل ً�ا عما ورد يف امل�شروع احلكومي
عل ��ى الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة للتفاو� ��ض ب�ش�أنه ��ا قب ��ل
الت�صويت.
ويقول النائب عن كتلة �سائرون علي الالمي ،يف
حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "قان ��ون املوازنة �سوف
مي� � ّرر يف جل�سة غ ��د االثنني �س ��واء ح�صل توافق
على ن�صو�صه� ،أو بالأغلبية".
و�أ�ضاف الالمي ،ع�ضو جلن ��ة االقت�صاد النيابية،
�أن "جمي ��ع �شرائ ��ح ال�شع ��ب العراق ��ي تنتظ ��ر
القان ��ون ،و�أغل ��ب امللف ��ات االقت�صادي ��ة واملالي ��ة
متوقفة على �إقراره".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "جمل� ��س الن ��واب ينبغ ��ي علي ��ه
وي�صوت عل ��ى القانون
�أن يتحم ��ل م�س�ؤوليات ��ه،
ّ
ال ��ذي يعترب خط ��ة عم ��ل اقت�صادية ومالي ��ة لعام
كامل ،فلي�س من املعق ��ول �أن يجري ت�أخريه حتى
منت�صف ال�شهر الثالث".
ّ
وب�ي�ن الالم ��ي� ،أن "املجام�ل�ات ال�سيا�سية عطلت
القان ��ون كل هذه املدة ،رغم �أن ��ه جاهز للت�صويت
من ��ذ منت�صف ال�شه ��ر املا�ضي ،والكت ��اب الر�سمي
به ��ذا ال�ش�أن مت رفع ��ه �إىل رئا�سة الربملان لإدراجه
على جدول الأعمال".
 التفا�صيل �ص3

الذي �سيكون مثريا حت ��ى اجلولة االخرية
م ��ن عمر م�سابقة الليغ ��ا لتعوي�ض اخلروج
املبكر لفريق بر�شلونة من دور ثمن النهائي
بالن�سخ ��ة احلالية من دوري �أبطال �أوروبا

لكرة القدم.
و�سيلع ��ب فري ��ق بر�شلونة لك ��رة القدم يف
ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�ساء ي ��وم ال�سابع ع�شر
من �شه ��ر ني�سان املقب ��ل �أمام فري ��ق �أتلتيك
بيلب ��او عل ��ى ملع ��ب الكارتوخ ��ا مبدين ��ة
ا�شبيلية يف نهائ ��ي ك�أ�س ملك ا�سبانيا وهو
�أول لق ��ب ين�شده الهولن ��دي رونالد كومان
يف املو�سم  2021-2020على رئا�سة املالك
التدريبي.
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان فري ��ق بر�شلون ��ة حقق
االنت�ص ��ار يف  17مب ��اراة م ��ن  26لعبه ��ا
وتع ��ادل يف  5وتعر� ��ض اىل الهزمي ��ة يف
 4وجن ��ح العب ��وه يف اح ��راز  57هدف ��ا
منه ��ا  19للقائ ��د ليونيل مي�س ��ي مقابل 22
دخل ��ت �شباكه يف خت ��ام اجلول ��ة ال�ساد�سة
والع�شري ��ن م ��ن دوري الدرج ��ة االوىل
اال�سباين لكرة القدم.

جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي وجه حلل
اخلالفات الت ��ي تعرقل مترير قانون املحكمة
االحتادي ��ة" ،مبين ��ا ان "ه ��ذا اللق ��اء �سيحدد
امكانية مترير القانون من عدمها".
ون�شبت اخلالفات بني الكتل الربملانية ب�سبب
م ��واد م ��ن قان ��ون املحكمة االحتادي ��ة والتي
ت ��دور حول طبيعة الق ��رارات والأحكام التي
ت�صدره ��ا املحكم ��ة ،وكذل ��ك فقه ��اء ال�شريعة
الإ�سالمية وخرباء القانون.
ويعترب كن ��ا �أن "توجه الكت ��ل الكبرية مبنح
فقه ��اء ال�شريع ��ة الفيت ��و يختلف ع ��ن مبادئ

الدميقراطي ��ة ويتناق� ��ض م ��ع الد�ست ��ور
والدول ��ة املدني ��ة" ،مطالب ��ا ان "يك ��ون ع ��دد
فقه ��اء ال�شريعة م�ساويا لع ��دد فقهاء القانون
وبذات ال�صالحيات املحددة لكل منهما".
ويلف ��ت �إىل �أن ��ه "يف ح ��ال متري ��ر ه ��ذا
القان ��ون وفق رغبة الق ��وى الكبرية �سيتمكن
فقه ��اء ال�شريعة م ��ن تعطيل جمي ��ع القوانني
والقرارات التي �ستتخذ يف املحكمة او حتى
من قبل جمل�س النواب" ،معتربا انها "�سابقة
خطرية تهدد باقي االقليات واملكونات".
 التفا�صيل �ص3

برنامج الأمم املتحدة :ارتفاع �سعر �سلة
الغذاء يف العراق % 14
 بغداد  /املدى
ك�شف برنامج الأغذية العاملي يف العراق التابع للأمم
املتح ��دة �أم� ��س ال�سبت ،ع ��ن ارتفاع �سعر �سل ��ة الغذاء
اىل  14باملئ ��ة بعد تخفي�ض قيم ��ة العملة املحلية �أمام
الدوالر.
وقال ممث ��ل برنام ��ج الأغذية العامل ��ي يف العراق عبد
الرحم ��ن ميجاج يف ت�صريحات �صحفي ��ة� ،إن برنامج
الأغذية العاملي ير�ص ��د �أ�سعار املواد الغذائية ،مبا يف
ذلك متو�سط �سلة الغ ��ذاء البالغ � 2100سعرة حرارية
يف اليوم ,و�إ�شار اىل �أن  ٪ 10من النا�س ي�ستخدمون
�سرتاتيجي ��ات الت�أقلم للم�ساعدة يف و�ضعهم  ،لأنهم ال
ميلك ��ون ما يكف ��ي من الطعام لتناول ��ه .من بني ه�ؤالء
 ، ٪ 10نحو  ٪ 35ي�شرتون �أغذية �أرخ�ص ,ومن نف�س
ال� �ـ  ، ٪ 10يقرت� ��ض نحو  ٪ 27منه ��م طعام ًا.و�أظهرت

املراقب ��ة املنتظمة لربنامج الغ ��ذاء العاملي ،يف كانون
الأول املا�ض ��ي �أن نح ��و  3ماليني �شخ� ��ص يف العراق
 ،منه ��م  731000نازح داخلي ًا  ،مل يكن لديهم ما يكفي
من الطعام.
و�أ�ض ��اف ميج ��اج �أن برنام ��ج الأغذي ��ة العامل ��ي يعمل
خ�ل�ال العام احل ��ايل للو�ص ��ول �إىل � 849000شخ�ص
يف جمي ��ع �أنح ��اء العراق ،م ��ن خالل الدع ��م ال�شهري
للأ�شخا�ص الأك�ث�ر �ضعف ًا ،وبناء القدرة على ال�صمود
وبرامج التغذية املدر�سي ��ة� ،إىل جانب دعم احلكومة،
مب ��ا يف ذل ��ك رقمن ��ة و�إ�ص�ل�اح نظ ��ام التوزي ��ع العام
للح�ص�ص الغذائي ��ة ،كما يتو�سع عمل برنامج الأغذية
العامل ��ي يف جنوب ��ي الب�ل�اد ،حي ��ث م�ؤ�ش ��رات الفق ��ر
من ب�ي�ن الأ�سو�أ،و تبل ��غ ن�سبة الفق ��ر يف العراق نحو
. 31.7٪
 التفا�صيل �ص4

سياسة
 5حوادث �أنهت حياة � 60شخ�ص ًا
نفذت في منطقة ت�سيطر عليها
القوة ذاتها خالل � 6شهور
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�شكوك بتحقيقات "البودور" وف�صيل م�سلح يهجر
ال�سكان لتو�سيع جتارته يف املناطق املحررة

 بغداد /تميم الح�سن

ق ��د يكون ��ون متواجدي ��ن ف ��ي مناط ��ق
معينة واتخاذ اجراءات بحقهم".
وا�ش ��ار الخفاجي الى ان "ال�سبب الآخر
ه ��و زي ��ارة ذوي ال�ضحاي ��ا وح�ض ��ور
مجل� ��س الع ��زاء وتعزيته ��م" ،مبين ��ا ان
"الوف ��د �سيطل ��ع اي�ض ��ا عل ��ى الو�ض ��ع
االمني في المحافظة".
واو�ض ��ح ان هذا العم ��ل االجرامي نفذه
ارهابي من داع�ش لك ��ن بدوافع جنائية
انتقامي ��ة بع ��د ان رف� ��ض اهال ��ي القرية
عودته بينهم ولكن الجريمة تبقى �ضمن
االرهاب الذي تمار�سه ع�صابات داع�ش.
و�ش ��دد الخفاج ��ي عل ��ى ان "الق ��وات
االمنية لديه ��ا عمل كبي ��ر �ستقوم به في
االيام القليل ��ة المقبلة �ض ��د تواجد هذه
الع�صابات االرهابية".

�إيرادات بمئات الماليين
�شهري ًا وراء ما جرى في
قرية البودور جنوب
تكريت ،فيما يبدو
"�سيناريو داع�ش" جاء
للتغطية على ف�صيل م�سلح
هناك يمتلك �صالحيات
"ا�ستثنائية".
وقال عثمان الغانمي وزير
الداخلية ،بان البحث
عن الجناة قد بد�أ ،عقب
زيارته الى القرية التي
�شهدت م�ساء الجمعة،
مقتل  8ا�شخا�ص ،بينهم
ا�شقاء.

جانب من ت�شييع �ضحايا املجزرة �أم�س
كم ��ا ق ��ال ان هن ��اك "م ��داوالت" لتغيير
القطع ��ات الع�سكرية والخط ��ط االمنية
بح�سب طلب االهالي.
وك�شفت قي ��ادة العمليات الم�شتركة ،في
وق ��ت �سابق ،مه ��ام الوف ��د االمني الذي
و�ص ��ل محافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن ،وقالت
بانه ج ��اء لـ"ك�شف الحقائ ��ق" و"تعزية
اهالي ال�ضحايا".
واتهم ��ت الحكوم ��ة "داع� ��ش" بان ��ه
وراء الهج ��وم ال ��ذي طال ثالث ��ة منازل
لمدنيي ��ن وع�سكري ف ��ي القرية ،معتبرا
ان التنظي ��م ي�سعى من وراء ذلك للعودة
الى المنطقة.
وكان ذوو ال�ضحاي ��ا ق ��د رف�ضوا اجراء
مرا�سي ��م الت�شيي ��ع قبل و�ص ��ول رئي�س

ال ��وزراء او وزي ��ر الداخلي ��ة عل ��ى �أقل
تقدي ��ر .وتق ��ول م�ص ��ادر مطلع ��ة ف ��ي
�ص�ل�اح الدي ��ن لـ(الم ��دى) ان "ت�سوي ��ق
داع� ��ش بانه وراء الهج ��وم هو للتغطية
عل ��ى ف�صيل م�سل ��ح ال ي�ستطيع ان يقف
اح ��د بوجه ��ه" .وي�سيط ��ر الف�صيل منذ
نح ��و � 6سن ��وات عل ��ى ع ��دة مناطق في
جن ��وب تكري ��ت ،ويمنع ع�ش ��رات �آالف
م ��ن ال�سكان للعودة ال ��ى مدنهم ال�سباب
تتعل ��ق بتج ��ارة ب ��د�أ يمار�سه ��ا الف�صيل
بعد طرد التنظيم.
ويق ��ول الم�ص ��در وهو قريب م ��ن قيادة
العمليات ف ��ي �صالح الدين ان "الف�صيل
يقوم بعمليات ابتزاز منذ تحرير تكريت
ف ��ي � 2015ضد �س ��كان ع ��دة مناطق في

�صالح الدين".
ويتابع" :هناك احوا�ض هائلة للأ�سماك
في مناط ��ق جنوب تكري ��ت حيث موقع
�سيط ��رة الف�صيل ،وم ��زارع للحيوانات
ت ��در مئ ��ات الماليي ��ن �شهري ��ا ،وه�ؤالء
الم�سلحون ي�شاركون في كل �شيء".
وي�ؤك ��د الم�ص ��در ان "حادث ��ة الب ��ودور
ه ��ي تخويف لل�س ��كان الذي ��ن يرف�ضون
اعطاءه ��م ات ��اوات او ال�سم ��اح للف�صيل
الم�شاركة معهم في التجارة".
ب�أمر الف�صيل
ويتمتع ه ��ذا الف�صي ��ل ب�صالحيات غير
اعتيادي ��ة ،حي ��ث جرت ف ��ي ال� �ـ 6ا�شهر
الما�ضي ��ة 5 ،حوادث قت ��ل فيها نحو 60

�شخ�ص ��ا ف ��ي مناطق تقع تح ��ت �سيطرة
الف�صي ��ل .ويج ��زم الم�ص ��در ان وزي ��ر
الداخلية ،ال ��ذي و�صل ام�س الى جنوب
تكري ��ت ،بان ��ه "اخ ��ذ اذن الف�صي ��ل قبل
ان يدخ ��ل" .وي�شي ��ر الم�ص ��در ال ��ى ان
ذلك الف�صيل "يمن ��ع وزراء وم�س�ؤولين
م ��ن عب ��ور �سيطرات ��ه ،وال ي�سم ��ح له ��م
بالدخ ��ول اال بع ��د الت�أك ��د م ��ن �سب ��ب
وجوده ��م هناك" .واك ��د وزير الداخلية
عثم ��ان الغانم ��ي ،ال�سب ��ت ،وج ��ود
مداوالت ب�ش�أن مطالب ا�ستبدال قطعات
ع�سكرية في �صالح الدين.
وق ��ال الغانمي في ت�صريح ��ات �صحفية
�إن "هن ��اك طلبات من �أهالي القرية التي
ح�ص ��ل فيها الح ��ادث االرهاب ��ي بتبديل

القطع ��ات الع�سكري ��ة و�إع ��ادة الخط ��ط
الأمني ��ة" ،الفت ًا ال ��ى �أن "هن ��اك مداولة
م ��ع القائد الع ��ام بهذا ال�ص ��دد و�ستكون
هن ��اك حل ��ول" .و�أ�شار الغانم ��ي الى �أن
"دم ��اء الأبرياء لن تذهب �سدا ،و�ستتم
المتابع ��ة والمحا�سب ��ة بالق ��وة" ،مبين ًا
�أن "لجان التحقيق الت ��ي �أر�سلها القائد
الع ��ام للقوات الم�سلح ��ة تو�صلت خالل
� 24ساع ��ة ال ��ى نتائ ��ج ،وت ��م تحدي ��د
الجناة".
وكان م�سلحون ب ��زي ع�سكري هاجموا
الجمع ��ة ،ثالث ��ة من ��ازل لمحام ��ي،
ومنت�س ��ب امن ��ي ،ومدن ��ي ،وقتل ��وا 8
بينهم ا�شقاء ،فيما نجا � 7آخرون.
وق ��ال المتح ��دث با�سم قي ��ادة العمليات

الم�شترك ��ة الل ��واء تح�سي ��ن الخفاجي،
بح�س ��ب الوكالة الر�سمية� ،إنه "بتوجيه
م ��ن القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�سلح ��ة
م�صطف ��ى الكاظمي و�صل وفد امني الى
محافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن برئا�س ��ة وزير
الداخلي ��ة عثم ��ان الغانم ��ي ونائب قائد
العملي ��ات الم�شترك ��ة الفريق الركن عبد
االمير ال�شمري لتحقيق عدة مهام".
وا�ضاف الخفاجي ان "الهدف االول من
الزي ��ارة الوق ��وف على ا�سب ��اب الحادث
االجرام ��ي الذي وقع ف ��ي قرية البودور
بمنطق ��ة العوين ��ات التابع ��ة لمدين ��ة
تكري ��ت وكذل ��ك لالط�ل�اع عل ��ى نتائ ��ج
التحقيق الخا�ص ��ة باالعتداء االجرامي
ومواجهة اي تهديد م ��ن عنا�صر داع�ش

�أ�سرع تحقيق
وكانت من�ص ��ات تابعة لتنظيم "داع�ش"
قد تبنت م�س�ؤولية الهجوم على القرية،
فيم ��ا قال ��ت خلي ��ة االع�ل�ام االمن ��ي ان
احد ال�س ��كان "المطرودي ��ن" من القرية
النتمائ ��ه ال ��ى التنظي ��م ه ��و الم�س�ؤول
عن الهج ��وم .ويعد التحقيق االخير هو
اال�س ��رع منذ ع ��دة �سنوات ف ��ي حوادث
م�شابه ��ة ،حيث لم تعل ��ن الحكومة حتى
االن الجه ��ة الم�س�ؤول ��ة ع ��ن حادث ��ة
الفرحاتي ��ة ف ��ي جن ��وب تكري ��ت ،عل ��ى
الرغ ��م م ��ن اعالنه ��ا اكتم ��ال التحقيقات
قبل نحو  5ا�شهر.
واتهم بالحادث ال ��ذي جرى في ت�شرين
االول الما�ض ��ي ،وت�سب ��ب بمقت ��ل 8
�شب ��اب واختطاف � 4آخري ��ن -لم يعرف
م�صيره ��م حت ��ى االن -الف�صي ��ل التابع
لحرك ��ة ع�صائ ��ب اهل الح ��ق ،التي نفت
ب�شكل قاطع م�س�ؤوليتها عن الهجوم.
وبح�س ��ب �شه ��ود عي ��ان ف ��ي مناط ��ق
الب ��ودور توا�صل ��ت معه ��م (المدى) فان
معظمه ��م يفك ��رون بـ"هج ��رة القري ��ة"
ب�سب ��ب الت�صرف ��ات ال�سيئ ��ة للف�صي ��ل
الم�سلح ال ��ذي ي�سيطر عل ��ى مناطق في
جنوب تكريت.
وقال ال�س ��كان ان "الف�صيل هو م�س�ؤول
ع ��ن من ��ع ع ��ودة �س ��كان العوج ��ة النهم
يديرون تجارة مربحة هناك" ،م�ؤكدين
ان الم�سلحي ��ن "يري ��دون اخ�ل�اء اغلب
القرى للهدف نف�سه".

انتقدن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويبحثن عن توطين

الغارديان� :أيزيديات يخرتن الترب�ؤ من طائفتهن والعودة �إىل �أطفالهن من م�سلحي داع�ش
 ترجمة /حامد احمد
وهم يرتدون او�شحة ومعاطف اكبر من حجمهم
وجال�سي ��ن ف ��ي كرا�س ��ي داخل قاعة ،ب ��دت على
االطف ��ال ال� �ـ  12ال�صغ ��ار نظرة ارتب ��اك وذهول
وه ��م ي�شاه ��دون ت�س ��ع ن�س ��اء غريب ��ات يدخلن
عليهم بلهفة مع اذرعهن ممتدة نحوهم .
ق�س ��م منه ��ن اجه�شن بالب ��كاء اثن ��اء احت�ضانهن
اطفالهن المربكي ��ن ،وهم ينظرون اليهن بنظرة
ريب ��ة ال يمي ��ز احدهم م ��ن هي �أم ��ه وال يعرفون
�سبب ه ��ذا االهتمام بهم .اح ��دى االمهات وقفت
دون ح ��راك ور�أ�سها بي ��ن يديها ،في حين ركزت
االخرى عينيها بعين ابنتها ال�صغيرة .
االمهات االيزيديات الت�سع ت ��م اعادة لم �شملهن
م ��ع اوالده ��ن المول ��ودون لآب ��اء م ��ن م�سلح ��ي
داع�ش الذي ��ن ا�ستعبدوهن وذل ��ك للمرة الأولى
من ��ذ انهيار التنظيم وطرده من �آخر معقل له في
قرية الباغوز ب�سوريا بداية عام .2019
وبع ��د �سنتين من التح�ضير لمثل هكذا لقاء ،فان
ه�ؤالء الن�س ��وة مقبالت على اتخاذ اهم قرار في
حياتهن .
الم�شاهد اال�ستثنائية عند المعبر الحدودي بين
الع ��راق و�سوريا الخمي� ��س الما�ضي كانت نتاج
ا�شه ��ر من تح�شيد جه ��ود م�س�ؤولي ��ن ،ب�ضمنهم
ادارة الرئي� ��س االميركي ج ��و بايدن ،وجداالت
مطولة بين مك ��ون الطائف ��ة االيزيدية وا�صرار
االمهات ال�شاب ��ات الالئي تم عزلهن من �أطفالهن
وي�سعين ال�سترجاعهم مهما كان الثمن .
كل واح ��دة م ��ن تل ��ك الن�س ��اء ا�ستخدم ��ت عذرا
لالنف�ص ��ال ع ��ن عوائلهن .وكانت �آخ ��ر مرة لهن
عند معبر �سيمالكا الحدودي بين �سوريا واقليم
كرد�ست ��ان ،ه ��و عندم ��ا ت ��م انقاذهن م ��ن مخيم
اله ��ول ال�ضخ ��م في �شرق ��ي �سوريا ال ��ذي ي�ضم

بقايا داع�ش بعد انهيار التنظيم .
�سمح لاليزيدي ��ات بالعودة الى العراق ولكن تم
اخ ��ذ االطفال منهن قب ��ل الو�صول ال ��ى الحدود
وايداعه ��م دار االيت ��ام ف ��ي �سوري ��ا .ومن ��ذ ذلك
الوق ��ت رف� ��ض كبار وجه ��اء الطائف ��ة االيزيدية
ال�سم ��اح لالطف ��ال م ��ن االلتح ��اق ب�أمهاته ��م.
بالن�سب ��ة للطائفة االيزيدية ف ��ان ه�ؤالء االطفال
�سيكون ��ون منبوذين ول ��ن ي�ستطيعوا االندماج
بالمجتم ��ع االيزيدي .الع ��رف الع�شائري هو ان
االمهات الالئي اخترن البقاء مع اوالدهن �سيتم
التبر�ؤ منهن .
اال�سبوع الما�ضي كان يبدو من غير المحتمل ان

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

يتخذن ه�ؤالء الن�سوة الالئي تبلغ اعمارهن بين
 19و 26عام ��ا ،مث ��ل هكذا ق ��رار .االطفال كانوا
ق ��د منعوا م ��ن دخول الع ��راق ،وان ع ��ددا قليال
م ��ن االمه ��ات فق ��ط كان با�ستطاعته ��ن الدخول
ال ��ى �سوريا بالعبور لي ��وم واحد من اجل زيارة
دار االيت ��ام .ثم ج ��اءت �صدفة تالق ��ي ا�شخا�ص
وظروف جعلت ال ��ذي كان يبدو م�ستحيال �شيئا
ممكن التحقيق .
نيم ��ام غف ��وري ،م�س�ؤول ��ة متابع ��ة االمه ��ات
االيزيدي ��ات وم�ؤ�س�س ��ة منظم ��ة الم�ساع ��دة
الم�شترك ��ة لكرد�ست ��ان ،تلق ��ت مكالم ��ة هاتفي ��ة
م ��ن الدبلوما�س ��ي االميركي ال�ساب ��ق والمن�سق

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

ايزيديات يف احد املخيمات  ..ار�شيف
لالت�ص ��االت بي ��ن الجانبين بيت ��ر غالبريث .قال
لها بان ال�سوريين االكراد كانوا م�ستعدين لعقد
�صفقة ،وانه �سي�سافر الى اربيل لتحقيق ذلك .
غالبري ��ث ،كان ق ��د عم ��ل ل ��دى لجن ��ة العالق ��ات
الخارجية ف ��ي الكونغر� ��س االميركي على مدى
 14عام ��ا ،وكان بمثاب ��ة �صدي ��ق للرئي�س بايدن
من ��ذ الع ��ام  .1980وهو يح ��اول التو�صل لحل
م�شاكل مثل هذه بع ��د فترة ا�ضطراب خالل عهد
ترامب .
وبعد مهلة محاورات وتن�سيقات جرت االربعاء
الما�ض ��ي بين حكوم ��ة االقلي ��م وم�س�ؤولين من
الق ��وات الديمقراطية ال�سوري ��ة الكردية برعاية

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

الدبلوما�س ��ي االميرك ��ي غالبري ��ث ت ��م االتف ��اق
على نقل  12طفال وت�أمين نقلهم برعاية الجانب
االميرك ��ي حي ��ث تم و�ضعه ��م في با� ��ص �صغير
وجرت عملية ت�سليمهم عند الحدود .
غفوري ،الت ��ي كانت تنتظر م ��ع االمهات الت�سع
في فندق جل ��ب االمهات عند النقط ��ة الحدودية
النتظار مجيء االطفال.
قالت غف ��وري "النا� ��س بحاجة ال ��ى ان يدركوا
�سب ��ب وج ��ود هكذا راب ��ط بين ق�سم م ��ن ه�ؤالء
الن�س ��وة مع اطفاله ��ن .عندما ا�صبح ��ن حوامل
ه ��ذا يعن ��ي نهاي ��ة لعملي ��ة بيعه ��ن م ��رة اخرى
او اغت�صابه ��ن م ��ن قب ��ل رج ��ال �آخري ��ن .ه ��ذا
الطف ��ل و�ض ��ع حدا لج ��زء من معاناته ��ن .حالما
ا�صبح ��ن حوام ��ل وانجب ��ن كانت بمثاب ��ة نهاية
له ��ذه المعاناة .الأم بقيت م ��ع م�سلح واحد لحد
مقتله ".وعن ��د منت�صف لي ��ل الخمي�س الما�ضي
كان ��ت االمه ��ات في طريقه ��ن لدار �سك ��ن �آمن تم
اعداده وترتيبه م�سبقا .
ولك ��ن خبر لم �شمله ��ن مع اطفاله ��ن اثار غ�ضب
وجهاء الطائفة االيزيدية .وقال االمير هيرمان،
ممثل عن الزعيم االيزيدي االمير حازم "نحن ال
نوافق على ه ��ذا .هذا االمر كان يجب ان يح�سم
م ��ن قب ��ل الع�شي ��رة االيزيدية .االمه ��ات مرحب
به ��ن دائما بالعودة ال ��ى الديار ،ولك ��ن االطفال
غير م�سموح له ��م .ي�ستطيعون اعط ��اء اطفالهم
الي جهة كانت ولكن ال يمكنهم العي�ش بيننا ".
في حين قال الزعيم الروحي لاليزيديين ال�شيخ
عل ��ي اليا� ��س ،المع ��روف بلق ��ب باب �شي ��خ ،ان
الن�س ��اء هن ف ��ي المنف ��ى االن .وا�ض ��اف بقوله
"لي� ��س با�ستطاعت ��ي وال با�ستطاع ��ة المك ��ون
االيزي ��دي ان يتقبل ��وا ه� ��ؤالء االطف ��ال .ه�ؤالء
االمه ��ات احرار بالذه ��اب الى اي م ��كان يردنه،
م ��ا عدا االخت�ل�اط بمجتمعنا االيزي ��دي .لم تعد

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ه ��ذه ق�ضيتن ��ا وه ��ن ح ��رات ف ��ي اتخ ��اذ القرار
بانف�سهن".
ثمان ��ي ن�س ��اء ا�ستقرين ف ��ي من ��زل ال�ضيافة مع
اوالده ��ن م ��ع ذه ��اب اخ ��رى ان�ضم ��ت لعائلتها
ف ��ي مخيم للنازحي ��ن .الن�سوة الالئ ��ي بقين في
المن ��زل يتطلع ��ن االن للهج ��رة ال ��ى اوروبا او
ا�سترالي ��ا  .قالت اح ��دى االمهات "لم اكن اعرف
ما اعمل لحين ر�أيت ابنتي من جديد .احب �أمي
كثيرا واعرف ما يعني هذا ال�شيء بالن�سبة لي.
ولكنني احب ابنتي اي�ضا .اريد ان ابا�شر بداية
جديدة ".
والدة ثاني ��ة قالت انها ممتنة للدع ��م الذي القته
اال�سب ��وع الما�ض ��ي وانها ق ��د ادرك ��ت الآن بانه
ح ��ان الوقت لقط ��ع �صلتها بع�شيرته ��ا .وم�ضت
بقوله ��ا "ل ��دي عائل ��ة مقيم ��ة في الخ ��ارج ولكن
حت ��ى ه ��م ال يريدونن ��ي .يج ��ب ان يتغي ��ر هذا
الو�ض ��ع و�سنعم ��ل عل ��ى ه ��ذا التغيي ��ر .عندم ��ا
اخب ��رت والدي قالوا لي انت لم تعودي فردا من
العائل ��ة  ".وقال ��ت "انا �سعيدة ج ��دا مع ابنتي.
ف ��ي البداي ��ة ل ��م ت�ستطع التع ��رف عل ��ي ،ولكنها
تتح�سن بتقبلي يوما بعد يوم .عندما عرفت بان
عائلتي وع�شيرتي ل ��ن يتقبالني قررت ان ا�سلك
حيات ��ي مع ابنتي بنف�س ��ي .االطفال ابرياء ،فهم
لم يرتكبوا �أي خط�أ ".
وقال ��ت غف ��وري "لي� ��س لديهن م ��كان �آمن ال في
الع ��راق وال في ال�شرق االو�س ��ط" .كل ما يردنه
هو اعادة توطينهن كمجموعة في بلد ثالث .انه
جرح ا�صاب المك ��ون االيزيدي .العالج الوحيد
للج ��رح هو باع ��ادة لم �شمل ه� ��ؤالء االمهات مع
اطفالهن واعادة توطينهن .نحن بحاجة اليجاد
حل الآن .وتق ��ول "انا القي بالالئمة اي�ضا على
االمم المتحدة والمجتمع الدولي .انهم يقولون
انهم يدعموهن ولكن ال يفعلون �شيئا ".
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رئي�س احلكومة يدعو الجتماع مع القانونية الربملانية
ور�ؤ�ساء الكتل لإنهاء خالف املحكمة االحتادية

االتفاقات الأولية منحت
ال�شيعة � 5أع�ضاء و 4لل�سنة
يتنا�صفوها مع الكرد

تفي��د معلومات من داخ��ل االجتماعات التي تتناول م�شروع قان��ون المحكمة االتحادية ان االتفاق��ات الأولية تقت�ضي تحديد
ع��دد اع�ض��اء المحكمة االتحادية بت�سعة ق�ضاة بواقع � 5شيعة ،و� 4سنة بينهم اثنان م��ن المكون الكردي ،ي�ضاف �إليهم  4خبراء
في الفقه الإ�سالمي بواقع اثنين �شيعة واثنين من ال�سنة لهم حق الفيتو ،مقابل خبيرين في القانون م�سيحي وتركماني بدون
حق النق�ض.
 بغداد /المدى
بالمقاب ��ل ،دع ��ا رئي� ��س مجل� ��س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابي ��ة ور�ؤ�س ��اء الكت ��ل ف ��ي مجل� ��س
النواب �إل ��ى اجتماع عاج ��ل اليوم االحد
لمناق�ش ��ة النق ��اط الخالفية الت ��ي تعرقل
تمرير قانون المحكمة االتحادية محاوال
انه ��اء حال ��ة القطيع ��ة بي ��ن االط ��راف
المختلف ��ة تمهي ��دا لعر� ��ض القان ��ون على
الت�صويت في جل�سة غد االثنين.
ويقول يونادم كنا ،رئي�س كتلة الرافدين
البرلماني ��ة ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان
"رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي وجه لحل الخالفات التي تعرقل
تمرير قانون المحكمة االتحادية" ،مبينا
ان "ه ��ذا اللق ��اء �سيح ��دد امكاني ��ة تمرير
القانون من عدمها".
ون�شبت الخالفات بي ��ن الكتل البرلمانية
ب�سب ��ب م ��واد م ��ن قان ��ون المحكم ��ة
االتحادي ��ة والت ��ي ت ��دور ح ��ول طبيع ��ة
الق ��رارات والأح ��كام الت ��ي ت�صدره ��ا
المحكم ��ة ،وكذل ��ك فقه ��اء ال�شريع ��ة
الإ�سالمية وخبراء القانون.
ويعتب ��ر كن ��ا �أن "توج ��ه الكت ��ل الكبي ��رة
بمن ��ح فقه ��اء ال�شريع ��ة الفيت ��و يختل ��ف
ع ��ن مب ��ادئ الديمقراطي ��ة ويتناق�ض مع
الد�ست ��ور والدول ��ة المدني ��ة" ،مطالب ��ا
ان "يك ��ون ع ��دد فقهاء ال�شريع ��ة م�ساويا
لع ��دد فقهاء القانون وب ��ذات ال�صالحيات
المحددة لكل منهما".
ويلف ��ت �إل ��ى �أن ��ه "ف ��ي ح ��ال تمري ��ر هذا
القان ��ون وف ��ق رغب ��ة الق ��وى الكبي ��رة
�سيتمك ��ن فقه ��اء ال�شريع ��ة م ��ن تعطي ��ل
جميع القواني ��ن والقرارات التي �ستتخذ
ف ��ي المحكم ��ة او حت ��ى من قب ��ل مجل�س
الن ��واب" ،معتب ��را انها "�سابق ��ة خطيرة
تهدد باقي االقليات والمكونات".
ويع ��د �إقرار قان ��ون المحكم ��ة االتحادية
خط ��وة �أ�سا�سي ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات

البرلماني ��ة المبك ��رة ف ��ي العا�ش ��ر م ��ن
ت�شري ��ن الأول ،اذ من مهام هذه المحكمة
الم�صادقة على نتائج االنتخابات.
وينبه النائب الم�سيحي �إلى �أن "االخطر
ف ��ي ه ��ذا القان ��ون ه ��و تعيي ��ن فقه ��اء
ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة� ،إذ �سيت ��م تعيينهم
م ��ن قب ��ل الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ولي� ��س م ��ن
قب ��ل المرجعيات الديني ��ة المعروفة ،مما
يعطي �ص ��ورة وا�ضحة على ان القرارات

تظاهرة غا�ضبة يف النجف
تطالب ب�إقالة املحافظ

�سيتم التعامل معه ��ا على ا�سا�س �سيا�سي
وطائفي اي�ضا".
وي�شي ��ر كنا �إلى �أن "الكتل الكبيرة اتفقت
فيم ��ا بينها عل ��ى ان ع ��دد اع�ض ��اء ق�ضاة
المحكم ��ة االتحادية وهم ت�سع ��ة اع�ضاء
خم�سة للمكون ال�شيعي ،واربعة للمكون
ال�سني بينهم كرديان ،ي�ضاف �إليهم فقهاء
ا�سالميي ��ن اثني ��ن م ��ن المك ��ون ال�شيعي
واثنين من ال�سنة".

ويتاب ��ع �أن "الكت ��ل المتنف ��ذة منح ��ت
الم�سيحيين والتركم ��ان تمثيال في فقهاء
القان ��ون الذي ��ن ال يمتلك ��ون �صالحي ��ات
كفقه ��اء ال�شريع ��ة ،اي �ستك ��ون مهمته ��م
ب�سيط ��ة ال تتع ��دى �س ��وى اال�ست�ش ��ارة
فق ��ط" ،متوقع ��ا ان "الرئي� ��س الق ��ادم او
الجدي ��د للمحكم ��ة �سيك ��ون م ��ن المكون
ال�شيع ��ي" .م ��ن جهته ��ا ،اك ��دت لجن ��ة
الأوق ��اف النيابي ��ة "تر�شي ��ح خب ��راء

ال�شريع ��ة م ��ن الوق ��ف ال�شيع ��ي كم ��ا هو
الح ��ال ف ��ي الوق ��ف ال�سن ��ي" ،الفت ��ة �إلى
ان "ع ��دد فقه ��اء ال�شريع ��ة اال�سالمي ��ة
�سيكون اربع ��ة اع�ضاء" .وتبي ��ن النائبة
هن ��اء ترك ��ي الطائي ،نائب ��ة رئي�س لجنة
االوق ��اف الدينية في مجل� ��س النواب في
بيان اطلعت علي ��ه (المدى) "نحن ب�صدد
ا�ستكم ��ال الإج ��راءات المتعلقة بم�شروع
قان ��ون المحكم ��ة االتحادي ��ة العُليا الذي

اجتماع �سابق للجنة القانونية الربملانية  ..ار�شيف
ت�أت ��ي �أهميت ��ه م ��ن اهمي ��ة الد�ست ��ور
وتف�سي ��ره بع ��د الو�ص ��ول �إل ��ى ال�صيغة
النهائي ��ة " .وت�ضي ��ف الطائ ��ي اما ب�ش�أن
اختي ��ار خب ��راء ال�شريع ��ة �س ��وف يكون
ام ��ر االختيار بيد الوقف ال�شيعي كما هو
الحال ف ��ي الوق ��ف ال�سن ��ي ،والمفتر�ض
عدده ��م ( )4خب ��راء يخت�ص ��ون بالنظ ��ر
ف ��ي الدع ��اوى والق�ضاي ��ا والطع ��ون
والقرارات واالحكام المتعلقة بد�ستورية

الت�شريع ��ات التي قد تتعار�ض مع ثوابت
�أح ��كام اال�سالم ا�ستن ��اد ًا لأح ��كام المادة
(/2اوال�/أ) من الد�ستور .وت�صدر �أحكام
وقرارات المحكمة ذات ال�صلة بما يطابق
تو�صية اغلبية خبراء ال�شريعة ح�صرا .
و�أ�ش ��ارت الطائ ��ي �أن ��ه يت ��م اختي ��ار ()4
�أع�ض ��اء م ��ن فقه ��اء القان ��ون الد�ستوري
يخت�ص ��ان بالنظر في الدعاوى والق�ضايا
والطع ��ون والقرارات واالحكام المتعلقة
بد�ستورية الت�شريعات التي قد تتعار�ض
مع مب ��ادئ الديمقراطي ��ة ا�ستناد ًا لأحكام
الم ��ادة (/2اوال/ب) م ��ن الد�ست ��ور،
بالن�سب ��ة للأع�ض ��اء االحتي ��اط يكفي ()2
من خبراء الفقه اال�سالمي.
ب ��دوره كت ��ب الخبي ��ر القانون ��ي رحي ��م
العكيل ��ي ف ��ي تغري ��دة عل ��ى �صفحته في
في�سب ��وك ان "الد�ست ��ور ل ��م يح ��دد اي
او�ص ��اف او م�ؤه�ل�ات لخب ��راء الفق ��ه
اال�سالمي في تكوين المحكمة االتحادية
العلي ��ا" ،وقال "اف�ضل كخب ��راء لل�شريعة
اال�سالمي ��ة ه ��م ا�سات ��ذة الجامع ��ات ممن
تبح ��روا ف ��ي درا�س ��ة الفق ��ه اال�سالم ��ي
بمذاهبه المختلفة كما تبحروا في درا�سة
القان ��ون بنظريات ��ه الحديث ��ة وتط ��وره
الهائ ��ل" .ويت�ساءل "فلم ��اذا ي�صرون في
مجل�س النواب على ان يكون خبراء الفقه
اال�سالم ��ي من تر�شي ��ح الوقفي ��ن ال�سني
وال�شيع ��ي؟ اال يعني انه ��م يريدونهم من
رجال الدين؟ مع احترامي لرجال الدين-
الذين احت ��رم دورهم في ار�ش ��اد �ضمائر
النا�س والحث على الف�ضيلة -لكنهم عادة
ال يعرفون �سوى احكام مذهبهم هم فقط،
دون باقي المذاه ��ب اال�سالمية ،كما انهم
لم يتبحروا في درا�س ��ة القانون بتطوره
الفقه ��ي والق�ضائ ��ي ح ��ول العال ��م وال
يمكنهم بالتال ��ي المزواجة بين متطلبات
الد�ست ��ور الذي و�ض ��ع ليحك ��م دولة ولم
يو�ضع ليحكم دين وبي ��ن متطلبات الفقه
الدين ��ي ال ��ذي تتحك ��م به قواع ��د الحالل
والحرام".

�أويل براي�س :العراق يخ�سر �سوق النفط الأوروبية
 متابعة /المدى
قال موق ��ع "�أويل براي�س" �إن العراق بد�أ يفقد ح�صته
ف ��ي �أ�سواق النف ��ط الأوروبية نتيج ��ة االعتماد ب�شكل
متزاي ��د على الم�شترين الآ�سيويي ��ن ،وخا�صة ال�صين
والهن ��د .وذك ��ر الموق ��ع �أن متو�س ��ط ح�ص ��ة البل ��دان
الآ�سيوية م ��ن ال�صادرات العراقية ارتفع ب�شكل مطرد
خ�ل�ال ال�سنوات الثالث الما�ضية ،حيث بلغت ح�صتها

نح ��و  80في المئة م ��ن �صادرات الع ��راق عبر حقوله
الجنوبي ��ة في ع ��ام  .2020وق ��ارن الموق ��ع بين هذه
الن�سب ��ة وما تم ت�صديره خالل الفت ��رة الفائتة ،والتي
ت�ضمن ��ت  60في المئة ف ��ي  ،2017و 65في المئة عام
 ،2018و 71ف ��ي المئ ��ة خ�ل�ال ع ��ام  .2019وك�ش ��ف
التقري ��ر �أن ال�صي ��ن والهن ��د ا�ستحوذت ��ا عل ��ى نح ��و
ثلث ��ي �صادرات العراق اليومية م ��ن النفط ،بمتو�سط
مليون ��ي برمي ��ل يوميا ( 1.05ملي ��ون لل�صين ،و0.9

مليون للهند).
و�أعلن ��ت وزارة النف ��ط �أن �صادرات الب�ل�اد من الخام
ارتفع ��ت �إل ��ى  2.96ملي ��ون برمي ��ل يومي ��ا ف ��ي �شهر
�شب ��اط الما�ضي ،من  2.868ملي ��ون برميل يوميا في
ال�شهر ال�ساب ��ق .و�أ�ضافت الوزارة �أن ال�صادرات ،من
مراف ��ئ الب�ص ��رة في جنوب ��ي العراق ،بلغ ��ت 2.825
ملي ��ون برمي ��ل يوميا في �شب ��اط ،ارتفاع ��ا من 2.77
مليون برميل يوميا في كانون الثاني.

ويعتم ��د الع ��راق ،ثان ��ي �أكب ��ر منت ��ج في �أوب ��ك ،على
�ص ��ادرات النفط ف ��ي تح�صيل جميع �إي ��رادات الدولة
تقريبا .وت�ضرر ب�شدة من نزول �أ�سعار الخام في العام
الما�ضي وواجه �صعوبة في دفع �أجور الموظفين.
وزادت �إي ��رادات العراق النفطية ف ��ي ال�شهر الما�ضي
�إلى خم�س ��ة مليارات دوالر عند متو�سط �سعر 60.33
دوالرا للبرمي ��ل ،مقارن ��ة بمتو�س ��ط �سع ��ر 53.294
دوالرا في كانون الثاني.

الكرد :لم نطلع على ن�ص جديد اللتزامات الإقليم النفطية

قوى �شيعية ت�ؤكد جديتها يف �إقرار املوازنة غد ًا �إما بالتوافق �أو بالأغلبية
 بغداد /المدى

 بغداد /فرا�س عدنان

انطلق ��ت تظاهرة "غا�ضبة" في محافظة النجف� ،أم�س ،و�أغلق المحتجون
�أبرز �شوارع المدينة الحيوية ،فيما طالبوا ب�إقالة المحافظ ل�ؤي اليا�سري.
وقال النا�ش ��ط على الذبحاوي �إن المتظاهرين "�أغلق ��وا � 6شوارع ابرزها
ال ��روان و�شارع الجن�سي ��ة الم�ؤدي الى محافظة النج ��ف ،و�شارع الغدير،
والطري ��ق الرئي� ��س الم� ��ؤدي ال ��ى مج�س ��رات ث ��ورة الع�شري ��ن و�ش ��ارع
الإ�س ��كان" .و�أو�ضح الذبحاوي �أن "قراب ��ة � 3000آالف محتج غا�ضب قام
بقط ��ع هذه الط ��رق بالإطارات الم�شتعل ��ة ،ف�ضال عن العديد م ��ن ال�شوارع
الفرعي ��ة" ،م�ضيفا ان ابرز مطالب المتظاهرين هي "�إقالة محافظ المدينة
ل�ؤي اليا�سري ،التي �سبق ان كررها المتظاهرون مرار ًا".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال م�صدر �أمن ��ي �إن ��ه "ال يوجد هن ��اك ت�صعيد ال ��ى االن بين
الق ��وات االمنية والمتظاهرين ،عازيا ال�سبب ال ��ى االحراج الذي تتعر�ض
له قيادة ال�شرطة جراء هذه الم�س�ألة ،فم�س�ألة المتظاهرين تتعلق بقرارات
�سيا�سية ،وهي اقالة المحافظ".
ووفق ��ا للم�صدر ان "هناك اعدادا كبيرة من المتظاهرين يحاولون التوجه
�صوب المحافظة ،مطالبين ب�إقال ��ة المحافظ ل�ؤي اليا�سري ،م�ضيفا انه تم
اغالق  6طرق رئي�سة باالطارات الم�شتعلة".
و�شهد الع ��راق قرابة العام تقريبا فتورا في حرك ��ة االحتجاجات ،لتنطلق
مرة اخرى في مطلع  ،2021في محافظة ذي قار� ،أدت الى ا�ستقالة محافظ
ذي قار ناظم الوائلي ،ليكلف رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي عبد الغني
الأ�س ��دي بمن�صب محافظ المدينة.وامت ��دت االحتجاجات لت�شمل محافظة
المثن ��ى ،والديوانية ،و�صوال ال ��ى النجف �أم�س .ويتح ��دى المتظاهرون
من ��ذ ع� �دّة �أيام تدابي ��ر احت ��واء الموجة الوبائي ��ة الثانية ف ��ي البالد بغية
موا�صلة حراكه ��م االحتجاجي ،بينما انخف�ضت التح ��ركات االحتجاجية
على م�ستوى البالد في الأ�شهر الأخيرة.
وفي نهاية � ،2019أدى الغ�ضب ال�شعبي حيال الف�ساد والبطالة الم�ست�شرية
�إلى انتفا�ضة غير م�سبوقة تخللتها �أعمال عنف �أ�سفرت عن مقتل نحو 600
�شخ� ��ص و�إ�صابة نحو � 30ألف ًا في جميع �أنحاء البالد ،ووقعت �إحدى �أكثر
الأح ��داث دموية خ�ل�ال هذه التحركات ف ��ي النا�صرية حي ��ث ُقتل نحو 30
متظاه ��را على ج�سر الزيتون ،ما �أثار موج ��ة من الغ�ضب في جميع �أنحاء
البالد و�أدى �إلى ا�ستقالة رئي�س الوزراء �آنذاك عادل عبد المهدي.

تتح ��دث كتل �ش ��يعية عن جديتها ف ��ي �إقرار
الموازن ��ة ف ��ي جل�س ��ة ي ��وم غ ��د االثني ��ن،
ومنحت �إقليم كرد�ستان ما اعتبرته "فر�صة
�أخي ��رة" للتوافق على الن�صو� ��ص المتعلقة
بالتزامات ��ه النفطي ��ة ،ور�أت �أن ا�ستم ��رار
الو�ض ��ع بما ه ��و علي ��ه �سيعن ��ي الت�صويت
بالأغلبية.
م ��ن جانبها ،ت ��رى القوى الكردي ��ة �أنها غير
م�س�ؤولة عن ت�أخير القانون ،ونفت اطالعها
عل ��ى ن� ��ص بديل يتعل ��ق بالتزام ��ات الإقليم
النفطي ��ة ،م�شددة عل ��ى �أن الق ��وى ال�شيعية
ينبغي بها �أن تقدم �أي مادة ت�ستحدثها بدي ًال
عما ورد في الم�شروع الحكومي على الكتل
ال�سيا�سية للتفاو�ض ب�ش�أنها قبل الت�صويت.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة �سائ ��رون عل ��ي
الالمي ،في حديث �إلى (المدى)� ،إن "قانون
الموازن ��ة �سوف يم ّرر في جل�سة غد االثنين
�س ��واء ح�ص ��ل تواف ��ق عل ��ى ن�صو�ص ��ه� ،أو
بالأغلبية".
و�أ�ض ��اف الالم ��ي ،ع�ض ��و لجن ��ة االقت�ص ��اد
النيابية� ،أن "جميع �شرائح ال�شعب العراقي
تنتظر القانون ،و�أغلب الملفات االقت�صادية
والمالية متوقفة على �إقراره".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "مجل� ��س الن ��واب ينبغ ��ي
علي ��ه �أن يتحمل م�س�ؤولياته ،وي�صوّ ت على
القان ��ون ال ��ذي يعتبر خطة عم ��ل اقت�صادية
ومالي ��ة لع ��ام كام ��ل ،فلي� ��س م ��ن المعق ��ول
�أن يج ��ري ت�أخي ��ره حت ��ى منت�ص ��ف ال�شهر
الثالث".
وبي ��ن الالم ��ي� ،أن "المجام�ل�ات ال�سيا�سية

ّ
عطل ��ت القان ��ون كل ه ��ذه الم ��دة ،رغ ��م �أنه
جاه ��ز للت�صوي ��ت من ��ذ منت�ص ��ف ال�شه ��ر
الما�ض ��ي ،والكت ��اب الر�سم ��ي به ��ذا ال�ش�أن
ت ��م رفعه �إلى رئا�سة البرلم ��ان لإدراجه على
جدول الأعمال" .وزاد� ،أن "مجل�س النواب
كان ينتظ ��ر كل هذه الم ��دة نتائج الحوارات
بين الكتل ال�سيا�سية والوفود الكردية ،لكن
من دون جدوى".
و�أورد الالم ��ي� ،أن "�إقلي ��م كرد�ستان ينبغي
ب ��ه �أن يف ��ي بالتزامات ��ه الد�ستوري ��ة عل ��ى
�صعي ��د مل ��ف النف ��ط �أو ال ��واردات الأخرى
مثل المنافذ الحدودية".
و�أردف� ،أن "التجرب ��ة �أثبتت لنا عدم وجود
ن ّي ��ة حقيقية لدى �إقليم كرد�ستان في ت�سوية

الخالف ��ات و�إيج ��اد حلول ،فهو غي ��ر ملتزم
بالد�ست ��ور وجمي ��ع الت�شريع ��ات المعني ��ة
بتثب ��ت الحقوق وااللتزام ��ات على مكونات
النظام االتحادي في العراق".
ويوا�ص ��ل الالم ��ي� ،أن "�أع�ض ��اء مجل� ��س
الن ��واب ال يري ��دون الإ�ضرار ب�س ��كان �إقليم
كرد�ستان ،لكن هناك التزامات على حكومته
ينبغ ��ي الإيف ��اء به ��ا لق ��اء الح�ص ��ول عل ��ى
التخ�صي� ��ص المال ��ي" .ور�أى �أن "لي�س من
المعق ��ول �أن تقوم جهة ما ب�أخذ الحقوق من
دون تنفيذ ما عليها من التزامات".
وم�ضى الالمي� ،إلى �أن "�أمام الإقليم فر�صة
�أخي ��رة للتواف ��ق وااللت ��زام بما ن� ��ص عليه
الد�ست ��ور م ��ن �أجل تمري ��ر القان ��ون بر�ضا

الجمي ��ع ،ف� ��إذا تعن ��ت بر�أي ��ه �سنذه ��ب �إلى
الأغلبية ونحن جادون في هذا الموقف".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائ ��ب ع ��ن االتح ��اد
الإ�سالم ��ي الكرد�ستان ��ي جم ��ال كوج ��ر في
ت�صريح �إلى (المدى)� ،أن "الإقليم ال يتحمل
م�س�ؤولية ت�أخير �إق ��رار الموازنة ،بل هناك
�إرادة �سيا�سية تمنع تمرير القانون من دون
الت�صويت على قوانين وقرارات �أخرى".
و�أ�ض ��اف كوج ��ر ،ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة
النيابي ��ة� ،أن "ال�سيناري ��و ال ��ذي ح�صل هو
�أن الوف ��ود الكردي ��ة كان تتوا�صل مع الكتل
ال�سيا�سي ��ة التي بدورها �أوقف ��ت الموازنة،
وف ّعل ��ت ت�شريع قانون المحكم ��ة االتحادية
العلي ��ا" .ونوّ ه� ،إلى �أن "الأي ��ام الما�ضية لم

احد منافذ بيع العملة يف بغداد

ت�شه ��د �أي حديث عن الموازنة وكان ال�سبب
في و�ضعها على الت�صويت هو جمع تواقيع
نيابية م ��ا �أدى �إلى اتخاذ ق ��رار ب�أن يح�صل
تمريرها يوم غد االثنين".
وا�ستطرد كوج ��ر� ،أن "الم�شروع الحكومي
�أورد ن�ص ًا يتعلق بالتزامات الإقليم النفطية
بمقدار � 250أل ��ف برميل يومي ًا ،لكن القوى
المعتر�ضة عليه لم تقدم لغاية الآن بدي ًال عنه
للت�صوي ��ت علي ��ه" .و�أك ��د� ،أن "الكرد �سوف
ي�صوتون على الن�ص المدرج في الموازنة،
وم ��ن غي ��ر الممك ��ن الحديث ع ��ن بديل دون
تقديمه ،لأننا لم نطل ��ع على �أي مادة جديدة
حت ��ى الوق ��ت الحال ��ي" .ويجد كوج ��ر� ،أن
"عر� ��ض م ��ادة جديدة بد ًال عن م ��ا جاء به
الم�ش ��روع الحكومي ينبغ ��ي �أن يكون على
الكتل ال�سيا�سية ال�شيعية وال�سنية والكردية
لغر� ��ض التفاو�ض ب�ش�أنه ��ا ،وال يح�صل في
قاع ��ة البرلم ��ان في وق ��ت الت�صويت عليه".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الحدي ��ث ع ��ن خي ��ار ت�سليم
الإقليم عائ ��دات جميع النف ��ط الم�صدر عبر
ميناء جيه ��ان التركي ينبغي �أن يتحول �إلى
ن�ص ولي� ��س مجرد �أفكار تطرح في الإعالم،
لأن الت�صوي ��ت لي�س عل ��ى النيات" .وانتهى
كوج ��ر� ،إلى �أن "قان ��ون الموازنة وفي حال
الإ�ص ��رار على الخ�ل�اف ال�سيا�س ��ي� ،سوف
يم ��رر ب�ش ��كل مع ّقد وعل ��ى �أكثر م ��ن جل�سة،
و�سيوّ لد م�شكالت على الم�ستقبل القريب".
ي�ش ��ار �إلى �أن مجل� ��س الن ��واب كان قد حدّد
غ ��د ًا االثني ��ن موعد ًا للت�صوي ��ت على قانون
الموازن ��ة االتحادية للعام الحالي ،في وقت
ت�ستمر الخالفات ح ��ول المادة  11المتعلقة
بالتزامات الإقليم النفطية.

محليات
بغداد
خارج
منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعتق��ال �أربع��ة �إرهابيين في ثالث
محافظات
�أعلن الناطق با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة اللواء
يحي ��ى ر�س ��ول� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،القب� ��ض عل ��ى �أربع ��ة
ارهابيني يف بغداد والأنبار و�صالح الدين.
وق ��ال ر�سول يف بي ��ان �إن ��ه «بتوجيه من القائ ��د العام
للق ��وات امل�سلح ��ة ،توا�ص ��ل ت�شكيالت جه ��از مُكافحة
الإرهاب عملياتها املُباغتة وفق� � ًا ملعلومات ا�ستخبارية
دقيق ��ة ت�سته ��دف بقاي ��ا ع�صابات داعـ� ��شُ ،
حيث متكن
اجله ��از م ��ن �إلق ��اء القب�ض عل ��ى �إرهاب ��ي مُتخفي بني
املواطنني يف حي اخل�ض ��راء بالعا�صمة بغداد بعملي ٍة
�شهدت �إ�ستخدام �أ�سلوب �إ�ستخباري مُتقدم».
و�أ�ضاف البيان �أن «اجلهاز متكن من �إلقاء القب�ض على
�إرهابي �آخر يف ق�ضاء عنة غربي حمافظة الأنبار».
وتاب ��ع �أن ��ه «يف ناحية العل ��م مبُحافظة �ص�ل�اح الدين
�أحك ��م جهاز مكافح ��ة الإرهاب قب�ضت ��ه على هدفني من
ع�صابات داعـ�ش الإرهابية».
 كركوك ..تظاهرة لك�سر الحظر
ّ
نظ ��م �أ�صح ��اب املح ��ال التجاري ��ة يف �س ��وق احل�صري
و�س ��ط حمافظ ��ة كركوك ،تظاه ��رة �سلمية ،ي ��وم �أم�س
ال�سب ��ت� ،ض ��د ق ��رار احلظ ��ر ال�صح ��ي ال�شام ��ل ال ��ذي
فر�ضته ال�سلطات لأيام اجلمعة وال�سبت والأحد.
وبح�س ��ب الأنباء ف�أن التظاهرة ج ��اءت بعد قرار حظر
التج ��وال ال ��ذي اتخذت ��ه خلي ��ة الأزم ��ة ال�صحي ��ة منذ
�أ�سبوعني يف حمافظة كركوك.
وقرر �أ�صحاب املحال يف �سوق احل�صري ،فتح حمالهم
واخل ��روج بتظاهرة �ضد قرار خلي ��ة الأزمة ،للمطالبة
ب�ضرورة مراعاة رزقهم ورزق �أ�سرهم.
ومتثل ��ت مطال ��ب �أ�صح ��اب حم ��ال �س ��وق احل�ص�ي�ر،
ب�أهمية �أن يكون حظر التجوال يوم اجلمعة فقط.

العدد ( )4896ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد (� )14آذار 2021
Email: info@almadapaper.net
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متظاهرو النا�صرية يُمهلون الحكومة � 72ساعة لت�سمية محافظ ذي قار
 ذي قار  /ح�سني العامل

�أمهل متظاهرو النا�صرية
الحكومة المركزية � 72ساعة
تبد�أ من يوم �أم�س ال�سبت
لت�سمية �أحد المر�شحين
لمن�صب محافظ ذي قار خلف ًا
للمحافظ المكلف الفريق
عبد الغني اال�سدي  ،وفيما
دعوا الى اال�ستجابة لمطالب
المحافظات المنتف�ضة
الداعية لتغيير محافظيها
 ،لوحوا بتغيير حكومة
الكاظمي في حال التمادي
بتجاهل مطالب المتظاهرين.

وح� �دّد متظاه ��رو النا�صري ��ة مطل ��ع �آذار
احلايل � 6شخ�ص ��يات �أكادميية واجتماعية
كمر�شحني ل�ش ��غل من�صب املحافظ ورفعوا
ا�سمائه ��م اىل جمل� ��س ال ��وزراء لغر� ��ض
اختي ��ار احدهم للمن�ص ��ب املذكور ،و�ضمت
قائم ��ة املر�شح�ي�ن كل م ��ن «الدكت ��ور يا�سر
ال�ب�راك والدكت ��ور �أحم ��د غن ��ي اخلفاج ��ي
والدكت ��ور جنم عبد طار� ��ش وعمران كامل
و�ضياء كرمي وعماد عبد الكاظم» ،م�ؤكدين
�أن « قائم ��ة املر�شح�ي�ن املعلنة متث ��ل �إرادة
احل ��راك ال�شعب ��ي وال ج ��دال عليه ��م وعلى
احلكومة املركزية دعم م ��ن ي�ستلم املن�صب
ف�ض ًال عن دعم احلراك لهم».
و�أم ��ام �آالف املتظاهري ��ن املحت�شدي ��ن يف
مي ��دان التظاه ��رات ب�ساح ��ة احلبوبي تال

�أح ��د النا�شط�ي�ن م�س ��اء يوم اجلمع ��ة بيان
لث ��وار �ساحة احلبوبي يدعو اىل التعجيل
بح�س ��م من�ص ��ب املحافظ ع�ب�ر ت�سمية �أحد
املر�شح�ي�ن وج ��اء يف البيان ال ��ذي تابعته
املدى �أنه « بعد املماطلة والت�سويف من قبل
احلكوم ��ة املركزية ملطال ��ب املتظاهرين يف
عم ��وم املحافظ ��ات املنتف�ض ��ة وبعد �سقوط
كوكب ��ة من �شبابه ��ا الأبرياء ندع ��و من هنا
من مركز عا�صمة الث ��ورة النا�صرية جميع
املحافظ ��ات املنتف�ض ��ة لتوحي ��د �صفوفه ��ا
واال�ستع ��داد النط�ل�اق ثورتن ��ا القادم ��ة»،
و�أ�ض ��اف « كم ��ا نوج ��ه �إنذارن ��ا الأخ�ي�ر
حلكوم ��ة الكاظم ��ي �أن ت�ستجي ��ب ملطال ��ب
املحافظات املنتف�ضة بتغري حمافظيها».
و�ش� �دّد البيان �أن « تق ��وم احلكومة بت�سمية
حماف ��ظ ذي ق ��ار خ�ل�ال ( � )72ساع ��ة و�إن
ومل يتحق ��ق ذل ��ك ف�س ��وف نطي ��ح بحكومة
الكاظم ��ي ونظامه ��ا " ،و�أردف "ال نري ��د
�أن نذكرك ��م ب�أفعالن ��ا التي ه� � ّزت عرو�شكم
يف الأي ��ام القليل ��ة املا�ضية وكلن ��ا م�شاريع
ا�ست�شهاد من �أجل حقوقنا امل�شروعة".
و�أق ��دم متظاهرو النا�صري ��ة يوم اجلمعة (

 12اذار  ) 2021على ت�صعيد يف فعالياتهم
االحتجاجي ��ة �شم ��ل قطع جل�س ��ري الن�صر
والزيتون و�سط النا�صرية وحرق �إطارات
�أم ��ام مبنى دي ��وان حمافظة ذي ق ��ار ،فيما
تتوا�ص ��ل الفعاليات االحتجاجي ��ة املطالبة
ب�إقال ��ة املحافظ�ي�ن يف ال�سم ��اوة والك ��وت
واحلل ��ة والديواني ��ة وعدد م ��ن املحافظات
العراقية املنتف�ضة.
و�شه ��دت حمافظ ��ة ذي ق ��ار خ�ل�ال الأي ��ام
الع�ش ��رة املن�صرم ��ة ح ��راك ًا ع�شائري� � ًا
وجمتمعي� � ًا وا�سع� � ًا الختي ��ار مر�شح�ي�ن
ملن�ص ��ب حماف ��ظ ذي قار فف ��ي الوقت الذي
طرح فيه نا�شط ��ون و�شخ�صيات اجتماعية
وع�شائري ��ة ع ��دد م ��ن املر�شح�ي�ن خ�ل�ال
اجتم ��اع مو�س ��ع عق ��د يف دي ��وان ال�شي ��خ
ح�س�ي�ن اخلي ��ون يف ق�ضاء ال�شط ��رة  ،عقد
اجتم ��اع �آخر يف الي ��وم الت ��ايل يف ديوان
ال�شي ��خ حميد الني ��ازي بالنا�صري ��ة لنف�س
الغر� ��ض لكن من دون التو�ص ��ل اىل ا�سماء
حم ��ددة  ،الأمر الذي دف ��ع متظاهرو �ساحة
احلبوبي اىل عقد اجتماع مماثل بالتزامن
م ��ع االجتم ��اع الأخ�ي�ر و�أعلن ��وا في ��ه ع ��ن

ا�سماء �ستة مر�شحني بع�ضهم �سبق �أن �أعلن
عزوف ��ه عن تويل من�ص ��ب املحافظ لأ�سباب
خا�صة.
ويف ذات ال�سياق �أكدت بع�ض ال�شخ�صيات
يف حمافظة ذي قار لقاءهم م�ؤخر ًا برئي�س
جمل�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي �ضمن
�إطار اختيار �أحدهم ل�شغل من�صب املحافظ
 ،وق ��ال �أحد تل ��ك ال�شخ�صي ��ات يف ات�صال
هاتف ��ي مع املدى �إنه " التقى رئي�س جمل�س
الوزراء ب�ص ��ورة منفردة ومت ��ت مناق�شته
ح ��ول �إمكانية �إدارت ��ه ملن�ص ��ب املحافظ "،
و�أ�ض ��اف �أن " هن ��اك �شخ�صي ��ات اخ ��رى
�شاهده ��ا يف �صال ��ة اال�ستقب ��ال بانتظ ��ار
دورها للمقابلة".
ومن جان ��ب �آخر �أبدى عدد م ��ن النا�شطني
اعرتا�ضه ��م عل ��ى ت�شكيل ��ة املجل� ��س
اال�ست�ش ��اري الذي �شكله الكاظم ��ي م�ؤخر ًا
لدع ��م حمافظة ذي ق ��ار والنهو�ض بواقعها
وال ��ذي �ض ��م كل م ��ن "  - 1د .يحي ��ى عب ��د
الر�ضا عبا�س  - 2د .عادل را�ضي الزركاين
 - 3د .عب ��د الر�ض ��ا ح�س ��ن �سع ��ود  - 4د.
حممد ه ��ادي 5-ال�شي ��خ عل ��ي ال�سهالين6

 ال�شي ��خ ه ��دام موحان �سف ��اح  - 7ال�شيخ�ص�ب�ري الرمي� ��ض" ،م�شريي ��ن اىل �أن
املجل� ��س يطغ ��ى علي ��ه الطاب ��ع الع�شائري
والدين ��ي � ،إذ ت�ش� � ّكل ه ��ذه ال�شرائح ن�صف
الت�شكيلة املعلنة تقريب ًا.
فيم ��ا اعرت�ض ��ت النا�شطة احلقوقي ��ة �آ�سيل
ال�شم ��ري عل ��ى ا�ستبعاد العن�ص ��ر الن�سوي
م ��ن ت�شكيل ��ة املجل�س اال�ست�ش ��اري وكتبت
عل ��ى �صفحته ��ا ال�شخ�صي ��ة عل ��ى الفي� ��س
ب ��وك �أن " �إق�ص ��اء امل ��ر�أة م ��ن امل�شاركة يف
بن ��اء امل�ؤ�س�س ��ات ومواجه ��ة الف�س ��اد ه ��و
جه ��ل وق�صر نظر يا �سي ��ادة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء" ،و�أ�ضاف ��ت " ل ��ن ُتبن ��ى دول ��ة
م�ؤ�س�س ��ات �إال مب�شاركة امل ��ر�أة الفاعلة واال
�سيبق ��ى احل ��ال عل ��ى ما ه ��و علي ��ه و�أ�سو�أ
وجتارب ال�شعوب املتقدمة تقول ذلك".
و�أ�ص ��در الكاظمي ي ��وم ( � 27شباط 2021
) �أم ��ر ًا ديواني� � ًا يحم ��ل الرق ��م  82بت�شكيل
جمل� ��س ا�ست�ش ��اري لدع ��م حمافظ ��ة ذي
ق ��ار �ض ��م ا�سم ��اء � 7شخ�صي ��ات �أكادميي ��ة
وع�شائري ��ة وديني ��ة تتوىل �ضم ��ن مهامها
باملجل� ��س تق ��دمي الدع ��م ال�ل�ازم للمحاف ��ظ
والدوائ ��ر املعني ��ة يف املحافظة مبا ميكنها
م ��ن �إدارة �ش� ��ؤون املحافظ ��ة ،ووج ��ه ب� ��أن
مين ��ح املجل�س ال�صالحيات الالزمة لإجناز
مهماته  ،فيما من ��ح الأمر الديواين حمافظ
ذي ق ��ار �صالحي ��ة �إ�ضافة من ي ��راه منا�سب ًا
لع�ضوية املجل�س اال�ست�شاري.
وكان حماف ��ظ ذي ق ��ار الفريق عب ��د الغني
الأ�سدي با�شر مهام عمل ��ه حمافظ ًا لذي قار
من ��ذ م�ساء يوم ال�سبت (� 27شباط ) 2021
وعقد ف ��ور و�صول ��ه اىل النا�صرية �سل�سلة
من اللق ��اءات مع وفود من �أبن ��اء املحافظة
واملتظاهري ��ن لغر�ض التو�ص ��ل اىل حلول
منا�سب ��ة للحد من عن ��ف التظاهرات و�سبل
حتقيق مطالب املتظاهرين.
وكان رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،وجه م�س ��اء يوم اجلمع ��ة ( 26
�شب ��اط  ،) 2021بتكلي ��ف رئي� ��س جه ��از
الأمن الوطن ��ي عبدالغني الأ�سدي مبن�صب
حماف ��ظ ذي ق ��ار ،خلف� � ًا لناظ ��م الوائل ��ي.
وذلك بع ��د خم�سة �أيام من التظاهرات التي
تطال ��ب ب�إقالة الوائلي والتي راح �ضحيتها
� 7شه ��داء م ��ن املتظاهري ��ن ونح ��و 250
جريح ًا من املتظاهرين والقوات الأمنية.

 البي�شمركة تالحق داع�ش بعمليات
وا�سعة
�أفاد م�صدر �أمني يف �إدارة منطقة «كرميان» يوم �أم�س،
ب�أن ق ��وات البي�شمركة نفذت عمليات مت�شيط وتفتي�ش
بني حمافظ ��ة دياىل و�إقليم كرد�ست ��ان �ضمن �إجراءات
وقائي ��ة ملن ��ع �أي هجم ��ات لتنظي ��م داع� ��ش ت�سته ��دف
نقاطها احلدودية.
وق ��ال امل�صدر �إن ق ��وات اللواء الثال ��ث يف البي�شمركة
نفذت عملي ��ات مت�شيط بني حدود ق�ضاء كالر ومناطق
�شم ��ال غربي خانق�ي�ن بحث ًا ع ��ن ب� ��ؤر و�أوكار لداع�ش
وقط ��ع ط ��رق الت�سلل واملرور وحماي ��ة نقاط املرابطة
التابعة للبي�شمركة بني دياىل وكرد�ستان.
و�أ�ض ��اف �أن «العملي ��ات �شمل ��ت مت�شي ��ط ع�ش ��رات
الكيلوم�ت�رات يف املناط ��ق املمتدة ب�ي�ن خانقني وكالر
اخلالية م ��ن التواج ��د الع�سكري �إىل جان ��ب ا�ستمرار
عملي ��ات الر�ص ��د واملراقب ��ة لأي عملي ��ات ت�سل ��ل �أو
حت ��ركات لعنا�ص ��ر التنظيم يف املناط ��ق امل�شرتكة بني
خانقني وكالر».
ومازال ��ت مناط ��ق �أط ��راف خانق�ي�ن احلدودي ��ة م ��ع
كرد�ست ��ان ه�شة �أمني� � ًا وخالية من الق ��وات الع�سكرية
منذ العام  2017ولغاية الآن بعد ان�سحاب البي�شمركة
والآ�ساي�ش منه ��ا وما خلفته من فراغات �أمنية حتوّ لت
�إىل مالذات للجماعات امل�سلحة.

م�س�ؤول في وزارة التربية عن االمتحانات:
ن�شر دوريات �أمنية لإغالق مدار�س!

البدء ب�إعادة مزارعي "احلو�ض
الأخ�ضر" �إىل �أرا�ضيهم

 بغداد  /املدى

 بغداد  /املدى

 وا�س��ط تنتج � 13ألف ط��ن �سنوي ًا من
الأ�سماك
�أعلن ��ت مديرية الزراعة يف حمافظ ��ة وا�سط� ،أن �إنتاج
الأ�سماك يف املحافظة و�صل �إىل (� )13ألف طن �سنويا.
وق ��ال وكيل مدي ��ر الرثوة ال�سمكي ��ة يف مديرية زراعة
وا�سط عدنان ح�س�ي�ن يف ت�صريح �صحفي� ،إن “�إنتاج
الأ�سماك يف املحافظة و�صل �إىل (� )13ألف طن �سنوي ًا،
و�إن حمافظ ��ة وا�س ��ط متتل ��ك ( )198حو�ض� � ًا �سمكي� � ًا
طيني� � ًا و( )63حو�ض� � ًا م ��ن الأقفا� ��ص العائم ��ة ،ف�ض ًال
عن ثالث ��ة م�شاريع لرتبية الأ�سماك املغلقة� ،إ�ضافة �إىل
امل�سطحات املائية املتمثلة بنهر دجلة وهور الدملج”.
وا�ض ��اف �أن “املحافظ ��ة حققت االكتف ��اء الذاتي و�أنها
ت�ص ��در ال�سم ��ك ب�أنواع ��ه �إىل املحافظ ��ات العراقي ��ة”،
مبين� � ًا �أن “حمافظ ��ة وا�س ��ط تع� � ّد يف املرتب ��ة الأوىل
م ��ن بني املحافظ ��ات يف �إنتاج ال�سم ��ك وتتميز بوجود
�أن ��واع خمتلفة من ال�سمك ومنه ��ا الكاريبي وال�شبوط
والبني”.
م ��ن جانب ��ه� ،أ�ش ��ار املهند� ��س الزراع ��ي حي ��در ح�سني
�إبراهيم اىل �أن “ق�سم الرثوة ال�سمكية مبديرية زراعة
وا�س ��ط  ،ف ��احت الدوائر املعني ��ة  ،ومنها قي ��ادة �شرطة
وا�س ��ط من �أجل منع عمليات ال�صي ��د اجلائر” ،منوه ًا
اىل �أن “ق�س ��م الرثوة ال�سمكية ن�س ��ق مع الدوائر ذات
العالق ��ة من �أج ��ل منع رمي النفاي ��ات يف حو�ض دجلة
للحفاظ على الرثوة ال�سمكية”.

�أعلن ��ت وزارة الرتبي ��ة� ،أم� ��س ال�سب ��ت،
�إط�ل�اق دوري ��ات �أمنية ملراقب ��ة املدار�س
وريا� ��ض الأطف ��ال الأهلي ��ة املخالف ��ة
لتعليمات احلظر.
وق ��ال الوكي ��ل الإداري ل ��وزارة الرتبية
ف�ل�اح القي�س ��ي يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن
“هناك مقرتحات قي ��د الدرا�سة من قبل
هيئة الر�أي واللجنة الدائمة لالمتحانات
ملتابع ��ة �أو�ض ��اع التعلي ��م واالمتحان ��ات
للعام الدرا�سي احلايل يف ظل اجلائحة،
حيث مت تق ��دمي مقرتح يرم ��ي �إىل البدء
بالتعلي ��م االلكرتوين للف�ص ��ل الثاين من
العام الدرا�سي احلايل يف حال ا�ستمرار
احلظ ��ر ال�صح ��ي ،ومراجع ��ة امل ��واد
الدرا�سية للف�ص ��ل الأول ،من �أجل �إجراء
امتح ��ان نهائ ��ي واحد للف�صل�ي�ن على �أن
تكون درجته من .”100
و�أ�ض ��اف �أن “ه ��ذا املق�ت�رح يع ��د �أح ��د
املقرتح ��ات الت ��ي طرحته ��ا ال ��وزارة
للمخت�ص�ي�ن بال�ش� ��أن الرتبوي م ��ن �أجل
معاجل ��ة و�ض ��ع الطلب ��ة يف ظ ��ل كورونا
و�إكم ��ال التعلي ��م ع ��ن بع ��د �أو �إج ��راء
االمتحانات ح�ضوريا �أو الكرتونيا”.
وتاب ��ع القي�س ��ي“ ،مت ت�أجي ��ل �إج ��راء

�أفاد م�س�ؤول حكومي �سابق يف دياىل،
�أم� ��س ،انط�ل�اق املرحل ��ة الأوىل م ��ن
�إع ��ادة مزارعي “احلو� ��ض االخ�ضر”
اىل ارا�ضيهم �شمال �شرقي املحافظة.
وق ��ال رئي� ��س جلن ��ة الزراع ��ة يف
جمل�س دي ��اىل ال�سابق حقي اجلبوري
يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن “�أرا�ض ��ي
وب�ساتني مرتامي ��ة الأطراف يف قاطع
�شم ��ال ق�ض ��اء املقدادي ��ة ( 40كم �شمال
�شرق بعقوبة) مل يك ��ن بالإمكان عودة
املزارعني �إليها بعد  2015عقب انتهاء
معارك التحرير وك�سر �شوكة الإرهاب
لأ�سب ��اب متع ��ددة منه ��ا ك�ث�رة الألغام
والعبوات النا�سفة �إال �أن جهود ًا كبرية
م ��ن قب ��ل اجلي� ��ش واحل�ش ��د ال�شعب ��ي
والع�شائ ��ري ب ��د�أت تطبي ��ق املرحل ��ة
االوىل لإع ��ادة املزارعني اىل �أرا�ضيهم
وكانت اخلطوة هي منطقة ال�صخريية
الت ��ي مل يدخله ��ا �أي م ��زارع من ��ذ 7
�سنوات”.
و�أ�ض ��اف� ،أن “ل ��واء ن ��داء دي ��اىل
والت�شكي�ل�ات الأمني ��ة ال�سان ��دة لعبت
دور ًا حموري� � ًا وفع ��ا ًال يف ع ��ودة
املزارعني اىل �أرا�ضيهم والبدء بحرثها

االمتحانات التمهيدية للطلبة اخلارجيني
للمراح ��ل االبتدائي ��ة والثانوية ،متا�شي ًا
م ��ع مق ��ررات اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة
وال�سالم ��ة با�ستم ��رار حظ ��ر التج ��وال
ال�شام ��ل واجلزئ ��ي للحفاظ عل ��ى �سالمة
الطلب ��ة ،و�سيت ��م الإع�ل�ان ع ��ن املوع ��د
اجلدي ��د وتعميمه اىل املديري ��ات العامة
للرتبية ببغداد واملحافظات”.
و�أكد الوكيل الأداري �أن “الوزارة ن�سقت
م ��ع اجله ��ات الأمنية لإغ�ل�اق امل�ؤ�س�سات
الرتبوية الأهلية املخالفة لقانون احلظر
ال�صحي”.
و�أ�ض ��اف �أن “هن ��اك دوري ��ات �أمني ��ة

تعمل عل ��ى مدار ال�ساعة م ��ن �أجل �إغالق
املدار� ��س ومعاه ��د التقوي ��ة وريا� ��ض
الأطف ��ال الأهلي ��ة ،والعم ��ل عل ��ى �سحب
الإج ��ازة املمنوح ��ة يف ح ��ال خمالفته ��ا
تعليمات احلظ ��ر ال�صحي وفر�ض غرامة
مالية وحما�سبة م�ؤ�س�سها قانوني ًا”.
و�أ�ش ��اد“ ،ب ��دور اجله ��ات الأمني ��ة
الت ��ي �سان ��دت ال ��وزارة ب�إغ�ل�اق ه ��ذه
امل�ؤ�س�س ��ات” ،مبين� � ًا �أن “هناك تعليمات
فر�ضته ��ا وزارة الرتبي ��ة عل ��ى املدار� ��س
لاللت ��زام باحلظر ال�صح ��ي الذي فر�ضته
اللجنة العليا لل�صحة وال�سالمة ملواجهة
املوجة اجلديدة لكورونا”.

مع ت�أمني كل الأجواء”.
و�أو�ضح اجلبوري� ،أن “هناك م�ساعي
لإعادة بقية الأرا�ض ��ي والب�ساتني بعد
�إكمال املتطلبات الأمنية” ،الفت ًا اىل �أن
“�إعادة املزارع�ي�ن متثل خطوة بالغة
الأهمي ��ة يف دع ��م وتعزي ��ز اال�ستقرار
و�إعط ��اء بارقة �أم ��ل يف ت�أمني م�صادر
رزق الع�شرات من الأ�سر”.
و�أ�شار اجلب ��وري اىل �أن “ال�صخريية
وهي �أرا� ٍ��ض مرتامية كانت عبارة عن
ب�ساتني وا�سعة تتو�سط حو�ض �شمال
املقدادي ��ة ويطل ��ق عليه ��ا باحلو� ��ض
الأخ�ض ��ر �إال �أن  % 90م ��ن �أ�شجارها
املثمرة تهالكت ب�سب ��ب اجلفاف وعدم
الق ��درة عل ��ى رعايته ��ا ب�سب ��ب �ألغ ��ام
وعبوات الإرهابيني”.
وتاب ��ع� ،أن “ع ��ودة املزارع�ي�ن اىل
ال�صخريية بداية �أمل كبرية يف جتاوز
�أزمة مع ّلقة منذ � 7سنوات” ،معرب ًا عن
“امتنانه لكل القوات الأمنية واحل�شد
ال�شعب ��ي والع�شائري الذي ��ن �ساهموا
يف حتقيق حل ��م ع�شرات املزارعني يف
العودة اىل �أرا�ضيه ��م وهناك توقعات
بان تكون اخلطوة ذات مراحل لإعادة
كل الأرا�ض ��ي والب�سات�ي�ن اىل و�ضعها
الطبيعي”.

تبلغ ن�سبة الفقر في العراق نحو % 31.7

برنامج الأمم المتحدة الغذائي :ارتفاع �سعر �سلة الغذاء في العراق �إلى %14
 بغداد  /املدى

لربنامج الغذاء العاملي ،يف كانون الأول املا�ضي �أن

ك�ش ��ف برنام ��ج الأغذية العامل ��ي يف الع ��راق التابع
للأمم املتح ��دة �أم�س ال�سبت ،عن ارتف ��اع �سعر �سلة
الغ ��ذاء اىل  14باملئ ��ة بع ��د تخفي� ��ض قيم ��ة العملة
املحلية �أمام الدوالر.
وقال ممثل برنامج الأغذي ��ة العاملي يف العراق عبد
الرحمن ميجاج يف ت�صريحات �صحفية� ،إن برنامج
الأغذي ��ة العامل ��ي ير�صد �أ�سعار امل ��واد الغذائية ،مبا
يف ذل ��ك متو�س ��ط �سلة الغ ��ذاء البال ��غ � 2100سعرة
حراري ��ة يف اليوم ,و�إ�ش ��ار اىل �أن  ٪ 10من النا�س
ي�ستخدم ��ون �سرتاتيجي ��ات الت�أقل ��م للم�ساع ��دة يف
و�ضعه ��م  ،لأنه ��م ال ميلك ��ون م ��ا يكف ��ي م ��ن الطعام
لتناول ��ه .من بني ه�ؤالء  ، ٪ 10نحو  ٪ 35ي�شرتون
�أغذي ��ة �أرخ� ��ص ,وم ��ن نف� ��س ال� �ـ  ، ٪ 10يقرت� ��ض
نح ��و  ٪ 27منهم طعام ًا.و�أظه ��رت املراقبة املنتظمة

نازح داخلي ًا  ،مل يكن لديهم ما يكفي من الطعام.
و�أ�ض ��اف ميج ��اج �أن برنامج الأغذي ��ة العاملي يعمل
خالل العام احلايل للو�صول �إىل � 849000شخ�ص
يف جمي ��ع �أنحاء العراق ،من خ�ل�ال الدعم ال�شهري
للأ�شخا� ��ص الأك�ث�ر �ضعف� � ًا ،وبن ��اء الق ��درة عل ��ى
ال�صم ��ود وبرامج التغذية املدر�سية� ،إىل جانب دعم
احلكومة ،مبا يف ذلك رقمنة و�إ�صالح نظام التوزيع
العام للح�ص� ��ص الغذائية ،كما يتو�سع عمل برنامج
الأغذي ��ة العاملي يف جنوبي الب�ل�اد ،حيث م�ؤ�شرات
الفق ��ر من بني الأ�سو�أ،و تبلغ ن�سبة الفقر يف العراق
نحو . ٪ 31.7
وك�ش ��ف ع ��ن ارتف ��اع متو�س ��ط �سع ��ر �سل ��ة الغ ��ذاء
بن�سب ��ة  14٪منذ تخفي�ض قيمة العملة ومن املتوقع
�أن تظ ��ل عند م�ست ��وى مرتفع جديد م ��ا �سي�ؤثر هذا

نح ��و  3ماليني �شخ�ص يف العراق  ،منهم 731000

ب�شكل مبا�شر يف الأم ��ن الغذائي لل�سكان املعر�ضني
للخط ��ر يف العراق  ،وخا�صة النازح�ي�ن والعائدين
والالجئ�ي�ن وغريهم من العراقيني ال�ضعفاء”.وبينّ
ممث ��ل الربنامج انه “من ال�ض ��روري دعم الواردات
عل ��ى املواد الغذائية الأ�سا�سية ،للم�ساعدة يف تقليل
ت�أث�ي�ر تخفي� ��ض قيم ��ة العمل ��ة يف الق ��وة ال�شرائية
للعراقي�ي�ن ال�ضعف ��اء ،كم ��ا �سيكون م ��ن ال�ضروري
�أي�ض ًا �صياغ ��ة �سيا�سات لزيادة امل�ساهمة يف الناجت
املحل ��ي الإجمايل م ��ن قطاعات �أخرى غ�ي�ر النفط ،
وتقليل االعتم ��اد االقت�صادي على �ص ��ادرات النفط
من خ�ل�ال تعزيز الإنتاج الغذائ ��ي املحلي”.وب�ش�أن
مف ��ردات البطاق ��ة التمويني ��ة� ،أو�ض ��ح �أن ��ه “وفق� � ًا
لتو�صي ��ات الكت ��اب الأبي� ��ض الوطن ��ي للع ��راق،
�سيك ��ون تركيز نظام التوزيع العام على الأ�شخا�ص
الأكرث �ضعف ًا �ضروري ًا لزيادة كفاءة وفعالية النظام
 ،وبالت ��ايل دع ��م الأ�س ��ر الأك�ث�ر احتياج� � ًا من خالل

توف�ي�ر امل ��واد الغذائي ��ة املطلوب ��ة �شهري� � ًا من دون
انقطاع.
ولف ��ت اىل �أن �صن ��ع الق ��رار القائ ��م عل ��ى البيان ��ات
وتخطي ��ط ال�سيا�س ��ات مهم ��ان �أي�ض� � ًا ويل ��زم ر�صد
الأم ��ن الغذائ ��ي عل ��ى امل�ست ��وى الوطن ��ي و�أنظم ��ة
الإن ��ذار املبكر ،وربط جمموع ��ات البيانات الرئي�س
وحتديد متى يلزم اتخاذ �إجراء ،ما �سي�سمح للعراق
باال�ستجاب ��ة ب�ش ��كل ا�ستباق ��ي الحتياج ��ات الأم ��ن
الغذائي.وتاب ��ع ممث ��ل برنامج الأغذي ��ة العاملي يف
الع ��راق التابع ل�ل��أمم املتحدة� ،أن ��ه “على الرغم من
اتخاذ احلكوم ��ة التدابري املنا�سبة  ،حتتاج اجلهات
الفاعل ��ة الإن�ساني ��ة والتنموية يف الب�ل�اد �أي�ض ًا �إىل
زي ��ادة اجله ��ود للتخفيف م ��ن ت�أث�ي�ر تخفي�ض قيمة
العملة يف الفئات ال�ضعيف ��ة ،و�ستكون هناك حاجة
�أي�ض� � ًا �إىل دع ��م �إ�ضايف م ��ن ال ��دول املانحة يف هذا
الوقت ال�صعب.

رياضة

العدد ( )4896ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد (� )14آذار 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

التطبيعية تعتر�ض على تغيير مباريات الوطني بتج ّمع المنامة

مصارحة حرة

 ا���س��ت��غ��راب ع���راق���ي م���ن م��ن��ح ه���ون���غ ك���ون���غ راح�����ة ل���م���دة �أ����س���ب���وع!

كال�سيكو اخل�صوم ..ودر�س
الن�شامى!

 بغداد  /حيدر مدلول
ق ّدم ��ت الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احتاد كرة
القدم برئا�سة �إياد بنيان اعرتا�ض ًا ر�سمي ًا
اىل االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم ب�ش� ��أن
تغي�ي�ر ج ��دول املباريات الث�ل�اث املتبقية
للمنتخب الوطني لكرة القدم مبناف�س ��ات
ال ��دور الث ��اين للمجموع ��ة الثالث ��ة يف
الت�صفيات الآ�س ��يوية امل�شرتكة بنهائيات
ك�أ� ��س الع ��امل لك ��رة الق ��دم  2022بقط ��ر
والن�س ��خة املقبل ��ة من بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا
لكرة القدم  2023بال�ص�ي�ن التي �ستجري
بنظام التج ّم ��ع يف العا�ص ��مة البحرينية
املنامة خ�ل�ال الف�ت�رة من الثال ��ث ولغاية
اخلام�س ع�ش ��ر من �ش ��هر حزي ��ران املقبل
للحف ��اظ عل ��ى �ص � ّ�حة و�س�ل�امة الالعبني
واملالكات التدريبية والإدارية والطواقم
التحكيمية وامل�ش ��رفني وغريه ��م من �آثار
ّ
تف�ش ��ي فايرو� ��س كورون ��ا (كوفي ��د)-19
الذي �ض ��رب ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا من ال ��دول يف
القارة منذ منت�صف �شهر �شباط .2020
وق ��ال املدي ��ر الإداري للمنتخ ��ب الوطني
لكرة القدم با�س ��ل كوركي�س يف ت�ص ��ريح
خ�ص به امل ��دى �”:إن االعرتا�ض العراقي
ّ
ج ��اء بع ��د �أن ت�س� � ّلمنا كتاب� � ًا ر�س ��مي ًا من
االحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم يب�ّي�ننّ فيه
اختي ��ار البحري ��ن ل�ض ��يافة اجل ��والت
الأرب ��ع املتبقي ��ة للمجموع ��ة الثالثة التي
ت�ض ��م منتخب ��ات الع ��راق والبحري ��ن
وكمبودي ��ا وهون ��غ كون ��غ و�إي ��ران
بالت�ص ��فيات الآ�سيوية امل�ش�ت�ركة امل�ؤهّ لة
ملونديال قطر 2022وك�أ�س �آ�س ��يا ال�صني
 2023واجل ��دول اجلدي ��د ل ��كل منتخ ��ب
يف املجموع ��ة حيث الحظن ��ا �أن منتخبنا
الوطن ��ي لكرة الق ��دم �س ��يلعب مع نظريه
منتخب كمبوديا لكرة القدم يوم ال�س ��ابع
م ��ن �ش ��هر حزي ��ران املقبل �ض ��من اجلولة
الثامنة بد ًال من منتخب هونغ كونغ لكرة
الق ��دم بع ��د �أن ح�ص ��ل عل ��ى راحة �ض ��من
اجلول ��ة ال�س ��ابعة يوم الثالث من ال�ش ��هر
ذاته ،فيما �س ��تكون مباراة منتخب هونغ
كونغ �ضمن اجلولة التا�سعة يوم احلادي
ع�شر من ال�شهر نف�سه».
الجدول الآ�سيوي

وي�ض ��يف ”:املواعي ��د اجلدي ��دة �أث ��ارت
ا�س ��تغرابنا لأنه ��ا تختل ��ف ع ّم ��ا �أع ِلنَ يف
اجلدول ال ��ذي ت�س� � ّلمه االحت ��اد العراقي
ال�سابق لكرة القدم بعد توزيع املنتخبات
الأربع�ي�ن امل�ش ��اركة �ض ��من املجموع ��ات
الثماني ��ة يف ال ��دور الث ��اين حي ��ث كان
ي�ش�ي�ر اىل �أن الع ��راق �س ��يلعب مبارياته
�أي ��ام اخلام�س م ��ن �أيلول �أم ��ام البحرين
والعا�ش ��ر من ت�ش ��رين الأول �أم ��ام هونغ

�حي الذي يتج ��اوز 21
يف احلج ��ر ال�ص � ّ

يوم ًا ،وكذلك �سار على احلال ذاته احتاد
كمبوديا الذي بعث كتاب ًا ر�س ��مي ًا ّ
يو�ضح
فيه عدم �إجراء مباراة منتخبه مع نظريه
البحريني».
اتفاق زووم

ال�صحي على املنتخبات املناف�سة
احلجر
ّ
له ��ا الزائرة التي ت�ص ��ل اىل �أربعة ع�ش ��ر
يوم� � ًا ّ
مت ��ت املوافق ��ة م ��ن قب ��ل االحت ��اد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم باالتف ��اق مع جلنة
امل�س ��ابقات يف االحت ��اد الآ�س ��يوي لكرة
الق ��دم على حتدي ��د مواعيد جدي ��دة بد ًال
من املواعيد ال�سابقة».

كون ��غ واخلام� ��س ع�ش ��ر �أم ��ام كمبودي ��ا
والراب ��ع ع�ش ��ر من �ش ��هر ت�ش ��رين الثاين
�أمام �إيران والتا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ع البحرين
عام  2019و�أمام هونغ كونغ يوم احلادي
والثالث�ي�ن م ��ن �ش ��هر �آذار  2021و�أم ��ام
كمبودي ��ا و�إيران يومي الثالث وال�س ��ابع
م ��ن �ش ��هر حزي ��ران قب ��ل �أن يت ��م ت�أجي ��ل
املباري ��ات الث�ل�اث الأخ�ي�رة اىل مواعي ��د
ال�صحي
الحجر
جديدة اىل �أيام الثالث ع�ش ��ر من ت�ش ��رين
ّ
الأول والثاين ع�ش ��ر وال�س ��ابع ع�ش ��ر من ولفت �إىل �أن ”:جدول املواعيد ال�س ��ابق
�ش ��هر ت�ش ��رين الثاين بعد م ��ن مواعيدها كان يق�ض ��ي �أن يحل العراق �ض ��يف ًا على
نظ�ي�ره هون ��غ كون ��غ ي ��وم الثالثني من
ال�سابق ب�سبب جائحة كورونا».
�ش ��هر �آذار اجلاري على �أن يلعب مباراته
قيود ال�سفر
�أم ��ام كمبودي ��ا و�إي ��ران يوم ��ي ال�س ��ابع
وتاب ��ع كوركي�س ”:بنا ًء عل ��ى طلب عدد واحلادي ع�ش ��ر من �ش ��هر حزيران املقبل
كب�ي�ر من االحت ��ادات الوطنية الأع�ض ��اء �ض ��من اجل ��والت الثامن ��ة والتا�س ��عة
املنتمي ��ة اىل االحت ��اد الآ�س ��يوي لك ��رة والعا�ش ��رة الأخرية قبل �أن ير�سل احتاد
الق ��دم الت ��ي تلع ��ب منتخباته ��ا الوطنية هون ��غ كون ��غ كتاب� � ًا ر�س ��مي ًا اىل االحتاد
بالت�ص ��فيات املزدوج ��ة يف الدور الثاين القاري يبلغ ُه بعدم �إمكانية �إقامة مباراة
بع ��د تزايد فر�ض املزيد من قيود ال�س ��فر منتخب ��ه الأول م ��ع منتخبن ��ا الوطن ��ي
م ��ن قب ��ل �س ��لطاتها احلكومي ��ة ،وفر�ض ب�س ��بب االجراءات امل�شدّدة من حكومتها

وك�ش ��ف ”:دعت جلنة امل�سابقات القارية
لالتفاق م ��ع ممثلي احت ��ادات املجموعة
الثالث ��ة خالل اجتماع ُعق ��د عرب (زووم)
اىل �أن يكون نظام التج ّمع هو الفي�ص ��ل
يف �إنه ��اء املواجه ��ات املتبقي ��ة يف دولة
واح ��دة يت ��م حتديدها م ��ن قبله بع ��د �أن
ُتق� �دّم االحت ��ادات الراغب ��ة بال�ض ��يافة
طلباتها حتى يوم اخلام�س من �شهر �آذار
اجلاري وفق ًا لل�شروط والتعليمات التي
مت �إر�سالها اليها يف كتاب ر�سمي ،وعلى
�ض ��وئها ق ّدم ��ت الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف
احتاد كرة القدم طلبه ��ا ب�إقامة املباريات
عل ��ى ملع ��ب (ج ��ذع النخل ��ة) باملدين ��ة
الريا�ض ��ية يف حمافظة الب�صرة ،وكذلك
البحرين و�إي ��ران خالل �أيام (الفيفا دي)
املح� �دّدة من � 31أيار ولغاية  15حزيران
املقب ��ل ،ومت ح�س ��مها باختيار العا�ص ��مة
البحريني ��ة املنام ��ة م�س ��رح ًا لها ح�س ��ب
الكتاب الر�س ��مي الذي و�صل �إلينا �صباح
�أول �أم�س اجلمعة».
موعد يثير ال�شك!

و�أو�ض ��ح �”:أن اجلدول اجلديد �سيمنح
منتخ ��ب هونغ كون ��غ لكرة الق ��دم راحة
للف�ت�رة (من  4لغاية  11حزيران )2021
حيث �س ��يلتقي م ��ع منتخب �إي ��ران لكرة
الق ��دم �ض ��من اجلول ��ة ال�س ��ابعة م ��ن
الت�صفيات امل�ش�ت�ركة حل�ساب املجموعة
الثالثة ،فيما ال توجد مباراة لديه �ض ��من
اجلول ��ة الثامن ��ة �إذ �س ��يواجه منتخ ��ب

البحري ��ن لك ��رة الق ��دم نظ�ي�ره الإيراين
وتعق ��ب ذل ��ك مب ��اراة منتخبن ��ا الوطني
ونظ�ي�ره الكمب ��ودي ي ��وم ال�س ��ابع م ��ن
مما
ال�ش ��هر نف�س ��ه �ض ��من اجلول ��ة ذاتها ّ
�سيح�ص ��ل الع ��راق على راح ��ة ملدة ثالثة
�أي ��ام فقط قب ��ل موعد مبارات ��ه مع هونغ
كون ��غ! وه ��و �أم ��ر يث�ي�ر ال�ش ��ك والريبة
ويح ��دث لأول م� � ّرة يف تاريخ ت�ص ��فيات
ك�أ�س العامل لكرة القدم ولنا حتديد ًا ،يف
ح�ي�ن �أن املواعيد نف�س ��ها ثابت ��ة ملنتخبي
البحري ��ن الو�ص ��يف و�إي ��ران �ص ��احب
واملناف�س�ْي�نْ لن ��ا يف ظ � ّ�ل
املرك ��ز الثال ��ث
َ
الف ��ارق القليل الذي يف�ص ��لنا من النقاط
( )5م ��ع وجود مب ��اراة �أقل بخ�ص ��و�ص
�إي ��ران ،وطلبن ��ا تف�س�ي�ر ًا م ��ن االحت ��اد
الآ�س ��يوي لك ��رة الق ��دم ب�ش� ��أن تغي�ي�ر
مواعي ��د منتخبنا حيث �أكد ال�س ��لوفيني
�سريت�ش ��كو كاتانيت� ��ش �أنه ��ا �س ��ابقة
خط�ي�رة مل حتدث معه منذ �إ�ش ��رافه على
تدري ��ب عدد ًا م ��ن املنتخب ��ات الأوروبية
والآ�سيوية لكرة القدم».
الجدول ال�سابق

وختم املدي ��ر الإداري للمنتخب الوطني
لكرة القدم حديثه �”:أن الهيئة التطبيعية
يف احتاد ك ��رة القدم طلب ��ت من نظريها
االحت ��اد الآ�س ��يوي لك ��رة الق ��دم العودة
اىل اجل ��دول الق ��دمي ملباري ��ات منتخبنا
الوطني لكرة القدم �أمام منتخبات هونغ
كونغ وكمبوديا و�إيران �ض ��من اجلوالت
الثامن ��ة والتا�س ��عة والعا�ش ��رة �ض ��من
املجموع ��ة الثالث ��ة بال ��دور الث ��اين يف
الت�ص ��فيات الآ�سيوية امل�ش�ت�ركة امل�ؤهّ لة
للدور احلا�سم للمونديال الذي �سيجري
اعتب ��ار ًا م ��ن بداية �ش ��هر �أيل ��ول املقبل،
والتواج ��د يف ك�أ�س �آ�س ��يا لك ��رة القدم بـ
 24منتخب� � ًا للم ��رة الثانية عل ��ى التوايل
يف تاري ��خ �إقامته ��ا بع ��د ن�س ��خة 2019
بدولة الإمارات العربية املتحدة لتحقيق
العدال ��ة بني جمي ��ع املنتخبات اخلم�س ��ة
يف املجموعة الثالثة».
اجلدير بالذكر �أن منتخبنا الوطني لكرة
القدم يت�ص� �دّر ترتيب املجموع ��ة الثالثة
بر�ص ��يد  11نقط ��ة يف خت ��ام اجلول ��ة
ال�ساد�س ��ة م ��ن خم�س مباريات خا�ض ��ها،
يلي ��ه يف املركز الث ��اين منتخب البحرين
لك ��رة القدم بر�ص ��يد  9نقاط م ��ن خم�س
مباري ��ات ،ويحتل منتخ ��ب �إيران املركز
الثال ��ث وميلك  6نقاط من �أربع مباريات
فقط ،وي�أت ��ي منتخب هون ��غ كونغ لكرة
الق ��دم باملرك ��ز الراب ��ع بر�ص ��يد  5نقاط،
وج ��اء منتخ ��ب كمبوديا لك ��رة القدم يف
املرك ��ز اخلام�س والأخري بر�ص ��يد نقطة
واحدة فقط.

مورينيو ي�سعى لالنت�صار على المدفعجية بموقعة الإمارات
اجلاحم ��ة يف التق� �دّم اىل الأم ��ام �أم�ل ً�ا يف
 بغداد  /املدى
�إيجاد مكان �ض ��من دائرة املربّع الذهبي يف
يواج ��ه فري ��ق توتنه ��ام هوت�س ��بري لك ��رة نهاية عمر امل�س ��ابقة للم�ش ��اركة يف الن�سخة
القدم ال�س ��ابع بر�ص ��يد  45نقطة يف ال�ساعة اجلدي ��دة م ��ن دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا لكرة
ال�س ��ابعة والن�ص ��ف م�س ��اء الي ��وم الأح ��د الق ��دم بع ��د �أن فقد الآمال يف املناف�س ��ة على
اختبار ًا �صعب ًا من دون جمهور �أمام م�ضيفه نيل لق ��ب الربميرليغ الذي ب ��ات قريب ًا جد ًا
فري ��ق �أر�س ��نال العا�ش ��ر وميل ��ك يف جعبته من فريق مان�ش�س�ت�ر �س ��يتي املت�صدر برغم
 38نقط ��ة على ملع ��ب الإمارات بالعا�ص ��مة اعرتاف ��ه العلني �أم ��ام و�س ��ائل الإعالم بان
لندن �ض ��من اجلولة الثامنة والع�ش ��رين من مناف�س ��ه املدفعجي ��ة فري ��ق كب�ي�ر ويتمت ��ع
الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
بتاري ��خ رائ ��ع اىل جان ��ب �أنه �س ��يلعب على
ويريد امل ��درب الربتغايل جوزي ��ه مورينيو �أر�ضه.
تك ��رار انت�ص ��اره م ��رة �أخرى �ض ��من جولة يف املقاب ��ل �أك ��د اال�س ��باين ميكي ��ل �أرتيت ��ا
الإي ��اب ب�ي�ن توتنهام هوت�س ��بري و�أر�س ��نال مدرب فريق �أر�س ��نال لك ��رة القدم �أن العبيه
بع ��د �أن مت ّك ��ن فريق ��ه من التغ ّل ��ب يف جولة �سيواجهون خط ًا هجومي ًا قوي ًا ناري ًا يتمثل
الذهاب بهدفني مقابل ال �شيء يف ظ ّل رغبته يف القائ ��د ه ��اري ك�ي�ن وزميلي ��ه الك ��وري

اجلنوب ��ي �س ��ون هيونغ – م�ي�ن والويلزي
غاري ��ث بي ��ل الذي ��ن �س ��جّ لوا  34هدف� � ًا من
جمموع � 46أحرزها توتنهام خالل املو�س ��م
احلايل.
و�أ�ض ��اف يف ت�ص ��ريح ملوقع نادي �أر�س ��نال
الر�س ��مي � :أن ��ه ي�أم ��ل م ��ن فريق ��ه �أن يغلق
املناط ��ق الدفاعي ��ة ب�إح ��كام يف الهجم ��ات
املرتدّة التي تكون �س ��ريعة لل�سبريز يف ّ
ظل
االن�س ��جام الكب�ي�ر بي جنوم ��ه التي حققت
الكث�ي�ر من النق ��اط خالل اجلوالت ال�س ��بع
والع�ش ��رين املا�ض ��ية وكذل ��ك يف ال ��دوري
الأوروبي لكرة القدم حيث �أعطيت للجميع
يف فريق ��ي ّ
اخلطة املنا�س ��بة التي �س ��تكون
كفيل ��ة يف خطف النق ��اط الث�ل�اث يف نهاية
املباراة!

تعاون �إ�سباني مع اتحاد غرب �آ�سيا لتطوير
الكرة الن�سوية
 بغداد  /املدى
و�س ��يعمل كل من الليغا واحتاد غرب �آ�سيا مع ًا لتح�سني
كرة القدم الن�سائية يف املنطقة ،وتنظيم برامج وندوات
ج� �دّدت رابط ��ة ال ��دوري الإ�س ��باين “الليغ ��ا” اتفاقي ��ة لتنمية ال�شباب ،ومكافحة القر�صنة ،بالإ�ضافة �إىل بنود
تعاونه ��ا مع احتاد غرب �آ�س ��يا لكرة الق ��دم بهدف تعزيز �أخ ��رى يف االتفاقي ��ة الت ��ي ج ��رى توقيعها حت ��ى العام
النمو امل�ستدام لكرة القدم يف �إ�سبانيا وغرب �آ�سيا.
. 2023
و�ست�ش ��هد هذه ال�ش ��راكة تبادل امل�ؤ�س�س ��تني للمعلومات ويف ه ��ذا ال�س ��ياق ،تر ّكز مذك ��رة التفاهم املج� �دّدة على
والتعاون يف العديد من املجاالت لتعزيز تطويرها.
تطوي ��ر لعب ��ة ال�س ��يدات ،حي ��ث يعم ��ل كال الطرفني يف
العدي ��د من امل�ش ��اريع التي تع� � ّزز التنوع على م�س ��توى
القاع ��دة ال�ش ��عبية من خ�ل�ال القيم الريا�ض ��ية ،وبحيث
ت�س ��اعد ه ��ذه امل�ش ��اريع يف تطوير كرة القدم لل�س ��يدات
جنب� � ًا �إىل جن ��ب م ��ع احت ��ادات غرب �آ�س ��يا لك ��رة القدم
(الع ��راق ،البحري ��ن ،الأردن ،الكوي ��ت ،لبن ��انُ ،عم ��ان،
فل�سطني ،قطر ،ال�سعودية� ،سوريا ،الإمارات واليمن) .
وتغط ��ي الوثيقة �أي�ض� � ًا جم ��االت �أخرى للتع ��اون ،من
تنظي ��م ن ��دوات يف منطق ��ة غرب �آ�س ��يا وتنظي ��م برامج
تنمية ال�شباب �إىل مكافحة العن�صرية والتمييز والإبعاد
الق�سري يف عامل الريا�ضة.

� إياد ال�صاحلي

بق ��در ما ي�س ��تقطب �ص ��راع القِمم يف جمي ��ع دوريات ك ��رة القدم
بالدول املتقدّمة اهتمام ان�صارهم من خمتلف القارات لال�ستمتاع
بتف� نّ
ّن� جنومه الكب ��ار مع الك ��رة وتر ّقب ٌطرق ت�س ��جيل الأهداف
ً
ً
ال�س ��احرة ،ف�أن ��ه ي�ض ��ع اعتب ��ارا �أخالقي� �ا يُحا ِف ��ظ عل ��ى نظاف ��ة
التناف� ��س ،وي ُِلزم احرتامه م ��ن اجلميع ،لأنه ��م �أمثولة منوذجية
لهواة وحمرتيف اللعبة �سواء كالعبني �أم مدربني.
م�ض ��ى  46عام� � ًا عل ��ى لق ��اءات الكال�س ��يكو ب�ي�ن فريق ��ي الزوراء
والقوة اجلوية ،و�ش� � ّتان ما بني �أول لقاء احت�ضنه ملعب ال�شعب
ال ��دويل ي ��وم اخلمي� ��س احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن �أيل ��ول  1975وبني
اللق ��اء الثمانني يف امللع ��ب ذاته يوم اخلمي�س احلادي ع�ش ��ر من
تغي يف �سلوك و�أداء الالعبني اىل الدرجة
�آذار ،2021كل �ش ��يء رّ
التي فقد الكال�سيكو التاريخي بريق الإثارة تكتيكي ًا بعدما َ�سرقت
املُ�ش ��احنات كل الأ�ضواء ،فلم َ
تبق لل�ص ��راع �أية قيمة فنية ت�صلح
للتحلي ��ل وا�س ��تخال�ص النق ��اط الفني ��ة لال�س ��تدراك واملعاجل ��ة،
و�أنهمك حتى الإعالم يف �ش ��جون املُخا�ص ��مة وا�ش ��عال احلرائق
لك�س ��ب و ّد �أح ��د الطرف�ي�ن ،م ��ن دون �أن ننتب ��ه خل�س ��ارة اللعب ��ة
الفادح ��ة قيم فل�س ��فة اللعب وم ��ردود عطاء الفريقني والتح�ض�ي�ر
املتنا�سب كما يفرت�ض مع �أهمية اللقاء.
ُ
مل يرتك �أيّ من الفريقني ملحات �إيجابية ت�ضفي على القمّة الكبرية
بعر�ض رتي � ٍ�ب ال َين ُّم عن
�أو�ص ��اف الإبه ��ار ،فقد خذال �أن�ص ��ارهما
ٍ
ال�ص ��دامات الثنائية
ا�س ��تعداد جدّي بقدر اجنرار الالعبني وراء ِ
اىل درج ��ة انعدام التوازن يف حاالت م�ؤ�س ��فة َح�س ��ن ًا فعل احلكم
الدويل حممد �س ��لمان التعامل معها ب�إ�شهار الكارت الأحمر بوجه
الالع ��ب �إبراهي ��م باي�ش ثاين الع ��ب يف القوة اجلوي ��ة يتع ّر�ض
للط ��رد (د )78.يف كال�س ��يكو املو�س ��م ،بعد كرار نبي ��ل الذي ُطرد
(د )83.يف لق ��اء الذه ��اب يوم الأثنني  23ت�ش ��رين الثاين ،2020
مع �أن تفاعل �إبراهيم �س ��لبي ًا حلظة ت�س ��جيله هدفه ب�إ�ش ��ارة (ذبح
الرقب ��ة) مل يكن له ��ا �أي م�ب ّ�رر ،ويتوجّ ب على الهيئ ��ة التطبيعية
الت�أكيد على جميع الفرق امل�شاركة بتثقيف العبيها عن طرق الئقة
لالحتفال حتظر تلك الإ�شارة وغريها.
ا�ص ��ابتنا الده�ش ��ة حق ًا� ،أن يدخ� � َل مدرب ًا مثل �أيوب �أودي�ش ��و يف
مُماحك ��ة عنيفة مع احلك ��م (د )80.كان فريق ��ه متقدّم ًا بهدفني يف
الدقيقت�ي�ن (46و )75فقد �إثرها مكانه يف املنطقة الفنية بعدما مت
طرده ،فخربة �أودي�شو لي�ست قليلة بوجوب احرتام قرار احلكم،
ربا تدفع املدرب را�ضي
و�ص ��راحة ك ّنا نتو ّقع �أن حراجة الوقت مّ
ّ
�شني�ش ��ل لالنفع ��ال تعبري ًا ع ��ن خيبة �أمل ��ه يف العبي ��ه ،لكنه كان
وب�سام ًا لي�س ا�ست�سالم ًا للنتيجة ،بل لإميانه ب�صعوبة
م�سرتخي ًا َّ
اللعب حتت ال�ض ��غط مع غرمي تق� �دّم م ّرتني دون �أية حماولة للرد
عليه حتى لو كانت خجولة!
هن ��اك م� ّؤ�ش ��رات مُلفت ��ة �إيجابي ًا ،برغم ت ّر ُق ِبنا �ص ��راعَ كال�س ��يكو
النج ��وم ولي� ��س اخل�ص ��وم ،فامل� � ّرة الأوىل من ��ذ ّ
تف�ش ��ي جائح ��ة
كورونا ن�شعر بقيمة قرار الفيفا والهيئة التطبيعية مبنع ح�ضور
اجلماهري ،و�إال ل�س � ّ�جل اللقاء خرق� � ًا يف املد ّرجات ال يُحمد عقباه
يف ظ � ّ�ل �شرا�س ��ة بع� ��ض الالعبني يف املُدافعة و�س ��وء الت�ص� � ّرف
ال�س ��تخال�ص الك ��رة وحالتي الطرد ،دون �أن نبخ�س حق م�ش ��رف
املتخ�ص ���ص ب�ض ��بط حت ّدي ��ات الأندية
املب ��اراة حازم حممد علي
ّ
الكبرية يف الدوري ب�إر�ش ��اداته وتن�س ��يقاته وفر�ضه الإجراءات
ال�ض ��بطية يف كل جُ نبات امللعب وحُ �سن تناغمه الإداري بتطبيق
اللوائح لتعزيز ا�ستقرار �أداء طاقم التحكيم.
املك�س ��ب الفني يف املباراة هو ان�س ��جام الالع ��ب الدويل الأردين
�إح�سان حداد (27عام ًا) مع العبي القوة اجلوية ،ومُباغتته �شباك
النوار�س بهدف وال �أروع قدّم من خالله �ش ��هادة احرتافه الناجح
ك�ص ��فقة مه ّم ��ة لل�ص ��قور قادم ًا من فريق الفي�ص ��لي الذي �ش ��هدت
مبارات ��ه م ��ع الوح ��دات يف ن�ص ��ف نهائ ��ي درع االحت ��اد الأردين
 2021ي ��وم الثالثاء � 9آذار اجلاري لفتة ان�س ��انية ودر�س� � ًا بليغ ًا
ي�سمو بالروح الريا�ضية للن�شامى و�أ�سرة الكرة يف العامل ،حيث
�أ�ش ��ارت الزميل ��ة (الغ ��د) اىل دخول �أثن�ي�ن من العبيه هُ ما �س ��امل
عجال�ي�ن و�أحمد العر�س ��ان غرف ��ة تبديل مالب�س فري ��ق الوحدات
بعد انتهاء املباراة مل�ص ��افحة العبه �أحمد �س ��مري ،واعتذرا له عمّا
ب ��در من احتكاك معه �أثن ��اء اللعب ،وحظيتْ مبادرتهما بعا�ص ��فة
من الت�صفيق ،وتنا�سى اجلميع �صراع القمّة وتعانقوا فيما بينهم
كال ُفر�س ��ان ،مُلتزم ��ون ب�أخالقي ��ات التناف� ��س الريا�ض ��ي وتوعية
الأجيال النا�شئة.
َ
يدخل مدرب ًا
ا�صابتنا الده�شة حق ًا� ،أن
مثل �أيوب �أودي�شو في ُمماحكة عنيفة
مع الحكم (د )80.كان فريقه متقدّ م ًا
بهدفين في الدقيقتين (46و )75فقد
�إثرها مكانه في المنطقة الفنية بعدما
تم طرده ،فخبرة �أودي�شو لي�ست قليلة
بوجوب احترام قرار الحكم،

الكرخ يتط ّلع �إلى زيادة معاناة ال�سماوة في كرة الممتاز
 بغداد  /املدى
تفتت ��ح عل ��ى مالع ��ب العا�ص ��مة بغ ��داد
واملحافظ ��ات الي ��وم الأح ��د املواف ��ق الرابع
ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر �آذار اجل ��اري مناف�س ��ات
اجلولة اخلام�س ��ة من مرحلة الإياب بدوري
الكرة املمتاز يف املو�سم  2021-2020الذي
يتوا�ص ��ل فيه غي ��اب اجلمهور م ��ن التواجد
على املدرجات منذ يوم اخلام�س والع�شرين
م ��ن �ش ��هر ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي طبق� � ًا
للربوتوكول الطبي ال�ش ��امل الذي و�ض ��عته
جلن ��ة امل�س ��ابقات يف الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف
احتاد كرة القدم تنفيذ ًا للتعليمات ال�ص ��ادرة
م ��ن قب ��ل اللجن ��ة العليا لل�ص ��حة وال�س�ل�امة
الوطني ��ة مبجل� ��س ال ��وزراء ملكافحة جائحة
كورونا.
ويلتق ��ي فري ��ق الك ��رخ لك ��رة الق ��دم عا�ش ��ر
الرتتي ��ب بر�ص ��يد  28نقط ��ة يف ال�س ��اعة

الثاني ��ة ظه ��ر ًا عل ��ى ملع ��ب ال�س ��احر �أحم ��د
را�ض ��ي مبدين ��ة املن�ص ��ور مع �ض ��يفه فريق
ال�س ��ماوة القاب ��ع يف امل�ؤخ ��رة وميل ��ك يف
ر�ص ��يده  18نقطة يف تط ّلعات جديدة للأول
يف الظفر بالفوز الثامن له �ض ��من رحلته منذ
بداي ��ة املو�س ��م احلايل م ��ن �أجل التق� �دّم اىل
املركز الثامن ب�ص ��ورة م�ؤقتة م�س ��تغ ًال حالة
النتائ ��ج ال�س ��لبية التي م ّر بها مناف�س ��ه التي
�أدّت اىل احتالل ��ه املركز الع�ش ��رين والأخري
يف الرتتي ��ب �أج�ب�رت املدرب �ش ��اكر حممود
على تق ��دمي اعت ��ذاره ب�ص ��ورة ر�س ��مية اىل
جمل� ��س �إدارة النادي ال ��ذي يعي�ش يف �أزمة
م ��ع رابط ��ة امل�ش ��جعني يف حمافظ ��ة املثن ��ى
الت ��ي طالب ��ت بتق ��دمي اال�س ��تقالة اجلماعية
ل�ل��إدارة احلالي ��ة بع ��د �أن حملته ��ا تدهور ما
يح ��دث لفريقه ��ا الكروي الذي ب ��ات من �أبرز
ّ
املر�شحني للهبوط اىل دوري الدرجة الأوىل
لك ��رة الق ��دم باملو�س ��م  2022-2021برغ ��م
اال�س ��تعانة بخدم ��ات جن ��م الك ��رة العراقي ��ة

ال�سابق �سمري كاظم.
و�ش� � ّد فريق الطلبة لكرة القدم ال�س ��ابع ع�شر
بر�ص ��يد  21نقط ��ة الرح ��ال اىل حمافظ ��ة
ده ��وك يف �إقلي ��م كرد�س ��تان ملواجه ��ة فريق
زاخ ��و الثام ��ن ،وميلك يف جعبت ��ه  31نقطة
عل ��ى ملع ��ب زاخو ال ��دويل يف لق ��اء متكافئ
للطرف�ي�ن يتم ّن ��ى من ��ه الأخ�ي�ر الع ��ودة اىل
�س� � ّكة االنت�ص ��ارات م ��ن جدي ��د حت ��ت قيادة
املدرب �س ��امي بحت الذي ّ
حل بدي�ل ً�ا لزميله
�أحمد �ص�ل�اح بعد الهزميت�ي�ن التي تلقاها يف
اجلولت�ي�ن املا�ض ��يتني �أمام فريقي ال�ش ��رطة
( )2-1والنف ��ط ( )1-0يوم ��ي اخلام� ��س
والتا�سع من �شهر �آذار اجلاري يف العا�صمة
بغ ��داد اللت�ي�ن جاءت ��ا بع ��د رحي ��ل �أك�ث�ر من
 12العب� � ًا م ��ن �أبن ��اء اخلابور �ص ��وب الفرق
الأخرى امل�ش ��اركة بدوري الك ��رة املمتاز يف
ف�ت�رة االنتقاالت ال�ش ��توية الت ��ي مت �إغالقها
ي ��وم الثام ��ن والع�ش ��رين م ��ن �ش ��هر �ش ��باط
املا�ض ��ي �إثر الأزمة املالي ��ة اخلانقة التي مي ّر

بها النادي قبيل انطالق املناف�سات.
وت�س ��تكمل املناف�س ��ات يوم غد الأثنني حيث
يواج ��ه فري ��ق النفط ال�س ��اد�س بر�ص ��يد 34
نقط ��ة على ملع ��ب ن ��ادي التاجي الريا�ض ��ي
فريق القا�سم البابلي الثامن ع�شر بر�صيد 21
نقطة يف ال�س ��اعة الثانية ظه ��ر ًا وتنتظر يف
التوقي ��ت ذاته فريق القوة اجلوية املت�ص� �دّر
بر�ص ��يد  50نقطة مهمة �ص ��عبة �أمام م�ضيفه
فريق �أمانة بغداد التا�س ��ع بر�ص ��يد  30نقطة
على ملعب بغداد مبتن ّزه الزوراء ،و�ستكون
ال�س ��اعة الرابع ��ة والرب ��ع ع�ص ��ر ًا للمواجهة
املثرية التي جتمع فريق ال�ش ��رطة الو�صيف
بر�ص ��يد  43نقطة على ملعب ال�شعب الدويل
م ��ع �ض ��يفه فري ��ق الديواني ��ة الراب ��ع ع�ش ��ر
بر�ص ��يد  25نقط ��ة ،وي�ش ��هد ملع ��ب مي�س ��ان
الدويل مبدين ��ة العمارة لقا ًء ناري ًا بني فريق
النجف الثالث بر�ص ��يد  43نقطة مع م�ضيّفه
فريق نفط مي�س ��ان ال�سابع بر�صيد  32نقطة
يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءً.
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خ�ل�ال ال�س ��نوات الأوىل م ��ن التاري ��خ الريا�ض ��يات يف علم الفلك خالل الفرتات
امل�س ��جل  ،يف ب�ل�اد م ��ا ب�ي�ن النهري ��ن الفار�سية و ال�سلوقية ( اليونانية) .
القدمية ُجربت طرق للح�ساب والقيا�س،
املعداد احل�سابي
و ح ��ل امل�ش ��اكل الريا�ض ��ية ،وكانوا �أول
من �أعطى قيمة للرقم م�ستند ًة على مكان و وُ�ص ��ف املعداد احل�سابي اليدوي لأول
الرقم ،والتعرف على مفهوم من ال�ص ��فر مرة يف بابل وهو �أول �آلة ح�سابية فعلية
(احل�ض ��ارة الهندية الحق ًا قدمت ال�صفر) معروف ��ة لدينا ،ويعتقد �أنه قد اخرتع من
البابليني يف وقت ما بني  1000قبل امليالد
.
ال يب ��دو �أن الريا�ض ��يات البابلي ��ة ق ��د و  500قب ��ل املي�ل�اد .واملعداد ه ��و جهاز
تغ�ي�رت كث�ي�ر ًا يف ال�س ��نوات  1500ي�س ��تخدم للجم ��ع والط ��رح ،والعمليات
التالي ��ة .قد يكون ذلك راجع� � ًا جزئي ًا �إىل ذات ال�ص ��لة من ال�ض ��رب والق�س ��مة� .أنها
حقيقة �أن لدينا عدد قليل جد ًا من �أقرا�ص ال تتطلب ا�س ��تخدام القلم والورق .هناك
الريا�ضيات من هذه الفرتة على ما يبدو نوعان من الأ�ش ��كال الأ�سا�س ��ية للمعداد :
 .ونح ��ن نع ��رف ع ��ن تطوير عل ��م الفلك �س ��طح م�س ��تو خ�صي�ص ًا ال�س ��تخدامه مع
الريا�ض ��ي يف الف�ت�رة البابلي ��ة املت�أخرة عدادات (اجلدول العد م�ستمر) � ،أو �إطار
من القرون القليلة املا�ضية قبل امليالد .مع حبات على الأ�سالك.
ونظر ًا ملتان ��ة الألواح الطيني ��ة املكتوبة كان املعداد الأويل ب�ش ��كل يكاد يكون من
يف ب�ل�اد م ��ا ب�ي�ن النهري ��ن ،ف� ��إن الأدل ��ة امل�ؤكد على حجر م�س ��طح تغطيها الرمال
املتوف ��رة كب�ي�رة ،والعين ��ات املوج ��ودة �أو الغبار .و�ض ��عت الكلم ��ات واحلروف
للريا�ضيات متثل جميع ع�صور  -املمالك يف الرمال ،ويف نهاية املطاف مت �إ�ض ��افة
ال�س ��ومرية الرئي�س ��ة من الألفي ��ة الثالثة �أرق ��ام و احل�ص ��ى امل�س ��تخدمة مل�س ��اعدة
 ،الأنظم ��ة الأكادي ��ة البابلي ��ة (الألفي ��ة العمليات احل�سابية .ا�ستخدم البابليون
الثاني ��ة) ،و �إمرباطوري ��ات الآ�ش ��وريني ه ��ذا املعداد يف وقت مبكر من عام 2400
(الألفي ��ة الأوىل يف وقت مبكر) والفر�س قبل امليالد� .أ�ص ��ل املعداد مع �سال�سل هو
(القرن ال�ساد�س اىل الرابع قبل امليالد) ،غام� ��ض  ،ولك ��ن ينظر �إىل الهن ��د  ،وبالد
واليوناني�ي�ن (القرن الثال ��ث قبل امليالد م ��ا بني النهرين �أو م�ص ��ر كنقطة حمتملة
�إىل الق ��رن الأول م)  ،كان هن ��اك بالفع ��ل للمن�ش� ��أ .ولعبت ال�صني دور ًا �أ�سا�سي ًا يف
م�س ��توى م ��ن الكف ��اءة العالي ��ة يف وقت تطور املعداد.
مبك ��ر من �س�ل�الة بابل القدمي ��ة  ،وحقبة وق ��د و�ض ��عت جمموع ��ة متنوع ��ة م ��ن
امل�ش ��رع امللك حمورابي (الق ��رن  18قبل املعدادات ؛ ا�س ��تندت الأكرث �ش ��عبية على
املي�ل�اد) ،ولك ��ن بعد ذل ��ك كان هناك قليل نظام ثنائي خما�س ��ي  ،وذلك با�س ��تخدام
م ��ن التق ��دم .وم ��ع ذل ��ك ازده ��ر تطبي ��ق مزي ��ج من اثنني م ��ن القواع ��د ( قاعدة 2

 زيد حبه
وقاع ��دة  )-5لتمثي ��ل الأرق ��ام الع�ش ��رية
 .ولك ��ن �أقرب املع ��دادات ا�س ��تخدم لأول
مرة يف ب�ل�اد ما بني النهري ��ن وفيما بعد موجودة حالي� � ًا يف املتحف الربيطاين.
م ��ن قب ��ل الكتب ��ة يف م�ص ��ر و اليون ��ان وع ��رف من علم ��اء الريا�ض ��يات يف بابل
با�س ��تخدام �أرقام النظام ال�ستيني ممثلة كيدين ��و و رمي ��اين اللذان عا�ش ��ا حوايل
 490 480قبل امليالد.مع العوامل من  ،3 ،2 ،5لكل رقم .
ويبني ع ��امل احلو�س ��بة امل�ش ��هور دونالد
الريا�ضيات
كن ��وث يف بح ��ث فري ��د (� )3أن البابليني
جن ��ح البابليون بتحقيق تق ��دم كبري يف مل يطوروا الريا�ضيات فح�سب بل كانوا
الريا�ضيات ي�ض ��اهي ماحققه امل�صريون �أول م ��ن و�ض ��ع لبن ��ات اخلوارزمي ��ات
وحتى اليونانيني من بعدهم.
لتو�ص ��يف اخلط ��وات الالزم ��ة حل ��ل
 ا�ستخدموا الك�سور العامة ،و�إن مل يكن امل�سائل الريا�ض ��ياتية .ومل يتحدد علماءكل الك�سور.
الريا�ض ��يات البابلي�ي�ن بعملي ��ات اجلمع
 جنح ��وا يف ا�س ��تخراج اجل ��ذور والطرح وال�ضرب والق�سمة فح�سب ،فقدالرتبيعية للأعداد.
كانوا بارع�ي�ن يف حل العدي ��د من �أنواع
 متكنوا من حل النظم اخلطية.املع ��ادالت اجلربي ��ة  ،غ�ي�ر �أنه ��م مل يكن
 تعاملوا مع مثلثات فيثاغور�س.لديه ��م منه ��ج اجلرب ال ��ذي نعرف ��ه اليوم
 متكن ��وا م ��ن ح ��ل املع ��ادالت التكعيبية فكان ��وا ميثل ��ون كل معادلة ب�سل�س ��لة منمب�ساعدة اجلداول.
اخلط ��وات ،خط ��وة بخطوة حلله ��ا� ،أي
 در�سوا القيا�سات الدائرية.عن طري ��ق خوارزمية حلل هذه املعادلة.
 كانوا ال ي�ستخدمون ال�صفر.يف الواق ��ع ،عملوا مع “لغ ��ة الآلة” التي
واحدة من الأقرا�ص البابلية ( ،بليمبتون نعرفه ��ا الي ��وم م ��ع احلوا�س ��يب لتمثي ��ل
 ،) 322والت ��ي يرج ��ع تاريخه ��ا �إىل م ��ا املعادالت بدال من لغة رمزية.
ب�ي�ن عام ��ي  1900و  1600قب ��ل امليالد  ،وال ميكن �أن نتكلم عن اخلوارزميات من
حتتوي على جداول فيثاغور�س وتظهر دون �أن نذكر عامل الريا�ضيات الأ�سالمي
املعادلة

A2 + B2 = C2

نافذة من موسـكو

كالرا زيتكني :التي جعلت � 8آذار
يوم ًا لالحتفال ب�إجنازات املر�أة
يحتفل العالم هذا العام باليوم
العالمي للمر�أة في � 8آذار للمرة
 .110يُعد هذا العيد في رو�سيا
� ،أحد �أكثر الأعياد المحبوبة،
حيث تجري االحتفاالت به على
نطاق وا�سع  ،على الرغم من �أن
محتواه قد تحول  :من احتفال
�أيديولوجي للمر�أة  -الرائدة في
الإنتاج والنا�شطة اجتماعي ًا-
�إلى يوم «الحب والقيم الأ�سرية»،
واعتراف ًا بدور المر�أة في
المجتمع والبيت و�إدارة الدولة
 .وتعترف به الأمم المتحدة
كتاريخ ال يُن�سى .لكن لماذا
جاءوا بفكرة االحتفال بهذا
اليوم  ،ولماذا بال�ضبط في 8
�آذار؟ هل هي عطلة �أم احتجاج؟
وماذا عن اليوم العالمي للرجل.
ومثل الأول من �آيار( مايو)،
خرج الثامن من �آذار من رحم
الحركة العمالية وله جذور
�أميركية.

ج ��اء موع ��د � 8آذار للحركة الي�س ��ارية
الدولية من رو�س ��يا .يف ع ��ام ، 1917
يف مث ��ل هذا اليوم  ،بد�أ �إ�ضراب عمال
م�صان ��ع الن�سيج يف مقاطع ��ة فيبورغ
يف برتوغ ��راد مبطال ��ب “اخلب ��ز
وال�سالم!”  ،الت ��ي حتولت �إىل ثورة.
بع ��د �أ�سب ��وع تن ��ازل الإمرباط ��ور عن
العر�ش.
و�أعلن ��ت اجلمعي ��ة العام ��ة ل�ل��أمم
املتح ��دة يف ع ��ام  1975ي ��وم � 8آذار
يوم� � ًا لالحتف ��ال ب�إجنازات امل ��ر�أة يف
جمي ��ع جم ��االت احلي ��اة واالحتج ��اج
عل ��ى بقاي ��ا ع ��دم امل�س ��اواة .وتع ��ود
ج ��ذور االحتفال اىل ع ��ام  1908حني
تظاه ��رت  15000امر�أة يف نيويورك
للمطالبة بخف�ض �ساعات العمل  ،ورفع
الأجور ،وتو�س ��يع حقوق الت�ص ��ويت
(يف معظ ��م الوالي ��ات  ،ح�ص ��لت عليها
الن�س ��اء يف ع ��ام  ، 1920عندم ��ا مت
مترير التعديل التا�س ��ع ع�شر لد�ستور
الواليات املتحدة) .ويف العام التايل،
اقرتح احل ��زب اال�ش�ت�راكي الأمريكي
جعل �آخر يوم �أحد من �شهر �شباط هو
يوم املر�أة العاملة.
اقرتح ��ت النا�ش ��طة اال�ش�ت�راكية

عام  ، 1910بنا ًء على اقرتاح زيتكني،
االحتفال باليوم العاملي للمر�أة  ،الذي
مت توقيت ��ه الحق� � ًا ليتزامن م ��ع ذكرى
مظاهرة العمال يف �ش ��ركات الن�س ��يج
يف نيويورك يف � 8آذار .1857
يف ع ��ام  ، 1917ب�س ��بب معار�ض ��تها
للح ��رب العاملي ��ة الأوىل  ،عزلت قيادة
احل ��زب اال�ش�ت�راكي الدميقراط ��ي
زيتكني من من�ص ��بها يف مكتب حترير
�ص ��حيفة امل�س ��اواة .و�ش ��اركت يف
نف� ��س الع ��ام  ،يف ت�أ�س ��ي�س احل ��زب
الدميقراط ��ي االجتماع ��ي امل�س ��تقل ،
 د .فالح احلمـراين
وبعد �إن�شاء احلزب ال�شيوعي الأملاين
يف كانون الأول  ، 1918دعت بن�ش ��اط
�إىل دخ ��ول العم ��ال � -أع�ض ��اء احلزب
اال�ش�ت�راكي الدميقراطي لاللتحاق يف
الدميقراطي ��ة الأملانية ال�ش ��هرية كالرا االجتماعي�ي�ن  ،ويف ع ��ام � 1878صفوفها.
زيتكني يف م�ؤمتر عق ��د يف كوبنهاغن ان�ض ��مت �إىل حزب العمال اال�شرتاكي
المالذ الأخير  -االتحاد
يف �آب � ، ،1910إع�ل�ان ي ��وم دويل  ،الذي �أعيد ت�سميته فيما بعد باحلزب
ال�سوفيتي
للن�ض ��ال من �أج ��ل امل�س ��اواة والتحرر اال�ش�ت�راكي الدميقراط ��ي لأملاني ��ا.
للمر�أة .و�أيد حوايل مائة م�ش ��ارك من ويف الوق ��ت نف�س ��ه  ،التق ��ت ب�ش ��ريك ج ��رى من ع ��ام � 1920إىل ع ��ام 1933
 17دول ��ة الفك ��رة بالإجم ��اع  ،يف عام حياتها امل�س ��تقبلي ،املهاجر الرو�س ��ي ،انتخ ��اب زيتكني با�س ��تمرار كع�ض ��و
 ، 1911وج ��رى االحتفال به لأول مرة الثوري �أو�سيب زيتكني  ،والذي قريب ًا يف الرايخ�س ��تاغ نائب ��ة ع ��ن احل ��زب
يف �أملانيا والنم�س ��ا واملجر والدمنارك ا�ض ��طرت للهج ��رة مع ��ه �إىل زي ��ورخ ،ال�ش ��يوعي  ،بينما تر�أ�س ��ت يف الوقت
و�سوي�س ��را .ومل تذك ��ر كالرا زيتك�ي�ن هرب� � ًا م ��ن ا�ض ��طهاد اال�ش�ت�راكيني يف نف�س ��ه الأمان ��ة العام ��ة للم ��ر�أة يف
الكومن�ت�رن .ويف ع ��ام  ، 1920زارت
تاريخ� � ًا حم ��دد ًا .وكان ��ت مظاه ��رة �أملانيا.
نيوي ��ورك التي بد�أ منها كل �ش ��يء يف وانتقل ��ت عائلة زيتكني يف عام  1882كالرا زيتكني االحتاد ال�س ��وفيتي لأول
� 28ش ��باط .و�أقي ��م �أول احتف ��ال بيوم اىل باري�س  ،حيث وا�ص ��ل او�س ��يب و مرة  ،حيث التقت بزعيم ثورة اكتوبر
امل ��ر�أة يف �أملاني ��ا يف � 19آذار لإحي ��اء كالرا االنخ ��راط يف �أن�ش ��طة احلزب .فالدمي�ي�ر لين�ي�ن وزوجت ��ه نديج ��دا
ذك ��رى ثورة �آذار  1848يف برو�س ��يا ،لق ��د ك�س ��با رزقهما من خ�ل�ال الرتجمة كروب�س ��كايا .ويف ال�س ��نوات الالحقة
ث ��م ج ��رى االحتف ��ال بي ��وم امل ��ر�أة يف والن�ش ��ر يف ال�ص ��حف الدميقراطي ��ة  ،غالب ًا ما كانت زيتكني تزور مو�س ��كو
بل ��دان خمتلف ��ة يف  2و  9و � 12آذار  ،االجتماعية  ،رغم �أن الأجر كان �ضئي ًال للم�ش ��اركة يف م�ؤمت ��رات الكومنرتن.
وكذلك يف  2و � 12آيار.
 ،وكان ل ��كالرا ولدان قامت برتبيتهما وكان ��ت لديه ��ا عالقات ودي ��ة مع لينني
لق ��د دخل ��ت كالرا زيتك�ي�ن وه ��ي بعد وفاة �أو�س ��يب يف ع ��ام  1889من وكروب�سكايا.
�إح ��دى �أ�ش ��هر النا�ش ��طات يف احلركة مر�ض ال�سل .وعلى الرغم من �أن كالرا ويف مت ��وز  ، 1932عندم ��ا ف ��از
اال�ش�ت�راكية والن�س ��ائية الأملاني ��ة مل ت�س ��جل زواجها مع �أو�سيب ر�سمي ًا اال�ش�ت�راكيون القومي ��ون ب�أغلبية يف
والدولية ،يف تاريخ القرن الع�ش ��رين �أال �أنه ��ا حملت كنية زيتكني ل�س ��نوات الربمل ��ان الأمل ��اين نتيج ��ة االنتخابات
املبك ��رة للرايخ�س ��تاغ  ،كان ��ت كالرا
 ،لي�س فقط ك�ش ��يوعية ن�ش ��طة  ،ولكن عديدة
زيتكني يف مو�سكو .وب�صفتها الع�ضو
�أي�ض� � ًا كم�ص� �لِحة ،لعبت دور ًا مهم ًا يف
ً
ت�ش ��كيل احلرك ��ة الأوروبي ��ة حلق ��وق الن�ضال من �أجل حقوق المر�أة الأك�ب�ر �س� �نا يف الرايخ�س ��تاغ  ،كان
املر�أة .ويف العهد ال�س ��وفياتي  ،كانت �ش ��اركت كالرا زيتك�ي�ن �أثن ��اء �إقامتها له ��ا احل ��ق يف افتتاح اجلل�س ��ة الأوىل
ميزة زيتكني الرئي�س ��ة كونها �صاحبة يف فرن�س ��ا  ،بن�ش ��اط يف �إع ��داد وعمل للدع ��وة اجلدي ��دة  ،وعل ��ى الرغ ��م من
امل�ؤمت ��ر الت�أ�سي�س ��ي للأممي ��ة الثانية تعر�ضها لوعكة �صحية ،فقد عادت �إىل
اقرتاح يوم املر�أة العاملي.
ولدت كالرا زيتكني ،يف عام  1857يف يف باري� ��س ع ��ام  ، 1889حي ��ث �ألقت برلني  ،حيث �ألق ��ت خطاب ًا ناري ًا حول
بلدة �ساك�س ��ون ال�ص ��غرية يف ويدراو كلم ��ة ح ��ول دور امل ��ر�أة يف الن�ض ��ال خطر النازية ودعت �إىل �إن�شاء اجلبهة
يف عائل ��ة مدر�س ريفي .وبرزت كالرا الث ��وري .وبع ��د �أن توقف ��ت �أملانيا عن املوح ��دة املناه�ض ��ة للفا�ش ��ية .وبع ��د
بالفع ��ل يف �س ��ن مبك ��رة ب�ي�ن �أقرانه ��ا ا�ض ��طهاد اال�ش�ت�راكيني الدميقراطيني حظر الأح ��زاب الي�س ��ارية يف �أملانيا ،
باجتهادها وذات ذاكرة عميقة ، :قر�أت  ،ع ��ادت كالرا �إىل وطنها  ،حيث بد�أت هاج ��رت زيتكني �إىل منفاه ��ا الأخري ،
الفتاة يف �سن التا�سعة كل �أعمال غوته يف ع ��ام  1892يف �ش ��توتغارت يف هذه املرة �إىل االحتاد ال�سوفيتي.
و�ش ��يلر ،وقام ��ت بتالوة ق�ص ��ائدهما� ،إ�صدار �صحيفة «امل�ساواة» التي تعني وتوفيت كالرا زيتكني يف  20حزيران
 1933يف مقاطع ��ة �أرخاجنيل�س ��ك
ويف الثاني ��ة ع�ش ��رة ق ��ر�أت مقتطفات ب�ش�ؤون املر�أة وق�ضاياها.
م ��ن تاريخ الث ��ورة الفرن�س ��ية من قبل يف ع ��ام � ، 1907أ�ص ��بحت كالرا بالقرب من مو�سكو عن عمر يناهز 76
زيتكني رئي�سة ق�س ��م املر�أة يف احلزب عام ًا .وح�ضر مرا�س ��م جنازة الثورية
امل�ؤرخ توما�س كاراليل.
بينم ��ا كانت ال تزال طالبة يف مدر�س ��ة اال�شرتاكي الدميقراطي  ،حيث دافعت الأملانية � 600ألف �ش ��خ�ص .مت و�ض ��ع
اليبزي ��غ الرتبوي ��ة « وه ��ي م�ؤ�س�س ��ة م ��ع روزا لوك�س ��مبورغ ع ��ن حق ��وق رم ��اد رف ��ات زيتك�ي�ن يف �ص ��ندوق يف
تعليمي ��ة مرموق ��ة ،بد�أت يف ح�ض ��ور مت�س ��اوية للم ��ر�أة  ،تق ��رر يف امل�ؤمتر ج ��دار الكرمل�ي�ن باملي ��دان الأحمر يف
اجتماع ��ات �س ��رية للدميقراطي�ي�ن الدويل لال�ش�ت�راكية يف كوبنهاغن يف مو�سكو.

اخلوارزمي الذي كتب
حممد بن مو�س ��ى
ّ
م�ؤلف ��ه ال�ش ��هري“ :الكتاب املخت�ص ��ر يف
ح�س ��اب اجل�ب�ر واملقابل ��ة” ،يف ح ��وايل
 830ميالدي ��ة بت�ش ��جيع م ��ن اخلليف ��ة
العبا�س ��ي امل�أم ��ون ،حي ��ث ق ��دم عر�ض ��ا
�ش ��امال حل ��ل املع ��ادالت متع ��ددة احلدود
حتى الدرجة الثانية ،وناق�ش الأ�س ��اليب
الأ�سا�س ��ية ل”احل ��د” و “الت ��وازن”
يف ا�ش ��ارة اىل تبدي ��ل العوام ��ل �إىل
اجلانب الآخر م ��ن املعادلة .وكان اجناز
اخلوارزم ��ي احل�س ��ابي امل�س� ��ؤول ع ��ن
�إدخ ��ال الأرق ��ام العربي ��ة عل ��ى �أ�س ��ا�س
نظام الرتقيم الهن ��دي العربي �إىل العامل
الغربي.
علم املثلثات البابلي
ا�ستنبط البابليون �شكلهم الفريد من علم
املثلث ��ات خالل الف�ت�رة البابلي ��ة القدمية
( 1600-1900قب ��ل املي�ل�اد)  ،قب ��ل �أكرث
من  1500عام من ال�ش ��كل اليوناين .من
الالف ��ت للنظ ��ر �أن علم املثلث ��ات اخلا�ص
به ��م ال يحت ��وي عل ��ى �أي م ��ن ال�س ��مات
املمي ��زة لعل ��م املثلث ��ات احلدي ��ث لدينا -
فه ��و ال ي�س ��تخدم الزواي ��ا وال ي�س ��تخدم
التقريب.

كان ل ��دى البابلي�ي�ن ت�ص ��ور خمتل ��ف قبل �أكرث م ��ن  1000عام من والدة عامل
متام� � ًا للمثل ��ث القائ ��م .لق ��د ر�أوا أ�ن ��ه الريا�ضيات اليوناين فيثاغور�س.
ن�صف م�ستطيل  ،وب�سبب نظام الأرقام
املعامالت التجارية
ال�س ��تيني (الأ�س ��ا�س  )60املتط ��ور ،
متكنوا م ��ن بناء جمموع ��ة متنوعة من �إن ب�ل�اد ما ب�ي�ن النهرين القدمية مل يكن
املثلث ��ات القائم ��ة با�س ��تخدام الن�س ��ب لديه ��ا اقت�ص ��اد العمل ��ة ،لذل ��ك و�ض ��عت
ال�ص ��حيحة فق ��ط .نح ��ن نعل ��م الآن �أن نظام� � ًا موحد ًا ل�ل��أوزان لتنفي ��ذ العديد
البابليني در�س ��وا علم املثلثات لأن لدينا م ��ن املعام�ل�ات التجاري ��ة اخلا�ص ��ة
به ��م .وكانت �أ�ص ��غر وحدة ه ��ي الوزن
جزءًا من �أحد جداولهم املثلثية.
 Plimpton 322عبارة عن لوح طيني التقريبي حلبة واحدة من ال�شعري.
مك�سور من مدينة الر�سا القدمية  ،والتي ال�ش ��كل امل ��درج �إىل الأ�س ��فل ه ��و وثيقة
كانت تقع بالقرب من تل ال�س ��نكريه يف ت�س ��جيل بيع قط ��ع من الأر� ��ض ،ورمبا
العراق .متت كتاب ��ة اللوح بني  -1822مل�ش�ت�ر واحد .وي�سمى مثل هذا ال�سجل
 1762قبل امليالد .يف ع�شرينيات القرن «  .« Kudurruالأعم ��دة الت�س ��عة م ��ن
املا�ض ��ي  ،باع ع ��امل الآث ��ار والأكادميي الن� ��ص املكت ��وب عل ��ى كل م ��ن الوجه (
واملغام ��ر �إدغ ��ار جي ��ه بانك� ��س الل ��وح ال�ص ��ورة العلي ��ا ) والقف ��اء ( ال�ص ��ورة
للنا�ش ��ر الأمريكي وفاعل اخلري جورج �أ�س ��فل) و�صف ل�ص ��فقة البيع بقدر كبري
�آرث ��ر بليمبت ��ون .ت ��رك بليمبت ��ون من التف�ص ��يل  .عل ��ى الرغم من �أنها على
جمموعت ��ه الكامل ��ة م ��ن اللوح ��ات �ش ��كل قر�ص من الطني  ،ف�أنها م�صنوعة
الريا�ضية �إىل جامعة كولومبيا يف عام من احلجر مما يدل على �أن هذه الوثيقة
 ، 1936وه ��ي موجودة هناك اليوم يف كانت تعترب مهمة جدا لأن احلجر �سلعة
مكتبة الكتب واملخطوطات النادرة� .إنه ن ��ادرة وباهظ ��ة الثم ��ن يف ب�ل�اد ما بني
مت ��اح ع�ب�ر الإنرتنت من خ�ل�ال مبادرة النهرين ،حتى يكون �س ��جال دائما وغري
املكتبة الرقمية امل�سمارية.
قاب ��ل للتدم�ي�ر .مت االحتفاظ ب�س ��جالت
يف عام  ، 1945مت الك�شف عن �أن اللوح املبيع ��ات هذه يف املعاب ��د ملنحها حماية
يحتوي على �سل�س ��لة معق ��دة للغاية من الآله ��ة  ،يف نف� ��س الوق ��ت جعله ��ا يف
الأرق ��ام ال�ص ��حيحة التي تلب ��ي معادلة متن ��اول التدقي ��ق الع ��ام .ي�س ��جل يف
فيثاغور� ��س  ،واملعروف ��ة با�س ��م ثالثية الوثيق ��ة جم ��االت احلق ��ول املكت�س ��بة
فيثاغور�س .هذه هي العالقة الأ�سا�سية و كمي ��ات الف�ض ��ة وال�س ��لع الأخ ��رى
ب�ي�ن اجلوان ��ب الثالث ��ة للمثل ��ث القائم امل�س ��تخدمة ل�ش ��راء الأر� ��ض� .ش ��ملت
الزاوي ��ة  ،وقد �أثبت هذا االكت�ش ��اف �أن هذه ال�س ��لع ده ��ون الأغنام وال�ص ��وف
البابلي�ي�ن كان ��وا يعرفون ه ��ذه العالقة واخلبز.

العدالة العددية للخبراء

في المحكمة االتحادية العليا
 د� .أ�سامة �شهاب حمد اجلعفري

�أ�ضحت المحكمة االتحادية العليا
العراقية �إحـدى الم�ؤ�س�سـات
الد�سـتورية ودعامـة �أ�سا�سـية مـن
دعـائم دولـة القـانون فـي العـراق و
من �أركان نظامه الجمهوري االتحادي
الديمقراطي  ,و هي الحار�س الأمين
للن�ص الد�ستوري التي حقوق الأفراد
و حرياتهم مادته الأولى  ,و الجهة
الق�ضائية التي تف�صل �إذا ما كان هناك
انتهاك للعقد االجتماعي من خالل
و�ضع القوانين تحت النظر الثاقب
للقا�ضي الد�ستوري فيمح�ص فيها و
يدقق ثم يقول كلمته العليا فيخ�ضع
الحكام و المحكومين للقانون .

ينتظر العراقيون بفارغ ال�ص�ب�ر �إقامة �ص ��رح
العدال ��ة بت�ش ��ريع قان ��ون املحكم ��ة االحتادية
العلي ��ا  ,ف�ل�ا ميك ��ن �أن تط ��ول م ��دة غيابها  ,و
�إن عودته ��ا للنظام ال�سيا�س ��ي يج ��ب �أن يكون
بقانون يحافظ على هيبة الق�ضاء الد�ستوري ,
�إذ ن�ص ��ت املادة (/92ثاني ًا) من د�ستور العراق
ع ��ام  2005عل ��ى مكون ��ات هذه املحكم ��ة � ,إذ
تتكون من ثالث فئات :
 - 1فئة الق�ضاة
 - 2فئة خرباء الفقه الإ�سالمي
 - 3فئة فقهاء القانون
و هذه الفئات هم املكونات الأ�سا�سية للمحكمة
االحتادي ��ة العلي ��ا مبوج ��ب ن� ��ص د�س ��توري
�صريح ال ميكن جتاوزه و هذه الت�شكيلة كانت
�س ��بب ًا لت�أخري ت�ش ��ريع القان ��ون  ,و كان وجود
خ�ب�راء الفقه الإ�س�ل�امي و فقه ��اء القانون من
�ض ��من مكون ��ات ه ��ذه املحكمة قد �س ��بب جد ًال
وا�سع ًا بهذا ال�ش�أن  ,منهم م�ؤيد و منهم راف�ض
 ,و لك ��ن احلقيق ��ة التي يجب الت�س ��ليم بها هي
�أن مكون ��ات هذه املحكمة مق ��رر مبوجب ن�ص
د�س ��توري �ص ��ريح  ,ال ميك ��ن القفز علي ��ه � ,أو
ل ��وي عنق الن�ص الد�س ��توري و غ�ض الب�ص ��ر
عن �أركانه  ,لذلك هو �أمر مفروغ من النقا�ش .
و لكن الأمر الذي يجوز النقا�ش حوله يتمحور
حول ثالث نقاط :
 - 1عددهم
 - 2طريقة اختيارهم
 - 3تنظيم عملهم
�أما من ناحي ��ة عدد مكونات املحكمة االحتادية
العليا ف�إن جمل� ��س النواب العراقي اقرتح ()7
من الق�ض ��اة بينه ��م الرئي� ��س و نائب ��ه  ,و ()6
م ��ن خرباء الفق ��ه الإ�س�ل�امي  ,و ( )4من فقهاء
القانون  ,وهذا العدد خلرباء الفقه اال�س�ل�امي
ال ��ذي يق�ت�رب من ع ��دد الق�ض ��اة كث�ي�ر ًا و عدد
فقهاء القانون غري ال�ضروري له هو عدد مبالغ
فيه و غري مربر و ت�ض ��خم للمحكمة االحتادية
العلي ��ا و كفي ��ل بتغيري الطابع الق�ض ��ائي لهذه

املحكمة يف �إ�صدار الأحكام املنح�صر بالق�ضاة
و ي�ص�ي�رها اىل جم ��رد هيئ ��ة ذي طاب ��ع :
“ ق�ض ��ائي � -إ�س�ل�امي  -قانوين “  ,بالوقت
الذي يخلع عليها الد�س ��تور و�صف “املحكمة”
مما يعني �أنه يجب �أن يكون الطابع الق�ض ��ائي
هو الغالب و امل�س ��يطر على املحكمة  ,لذا يجب
ح�صر عدد خرباء الفقه اال�سالمي على ( )2من
املكونني الدينيني الأ�سا�سيني لل�شعب العراقي
 ,و فقي ��ه قان ��وين واح ��د ( )1تتواف ��ق الكت ��ل
ال�سيا�س ��ية عليه  ,الن امله ��ارات القانونية هي
�أ�ص�ل� ًا متوف ��رة عند الق�ض ��اة و هو ع ��دد يكفي
لبي ��ان وجه ��ة نظ ��ر الفق ��ه الد�س ��توري ب�ش� ��أن
املو�ضوع حمل النزاع ليكون نافذة لال�ستفادة
من م�ستحدثات الفقه الد�ستوري.
�أما من ناحية طريقة اختيارهم  ,فان م�ش ��روع
قان ��ون املحكم ��ة االحتادية العلي ��ا اتبع طريقة
تر�ش ��يح خ�ب�راء الفق ��ه اال�س�ل�امي ع ��ن طريق
الوقف�ي�ن ال�ش ��يعي و ال�س� � ّني و ه ��ي طريق ��ة
�ش ��عبوية ال ميك ��ن الت�س ��ليم  ,و يج ��ب البحث
عن �آلية جديدة ت�ض ��من حياديته ��م و �أعلميتهم
يف اخت�ص ��ا�ص الفقه اال�سالمي عند اختيارهم
لأجل �إبعاد املحكمة من املحا�ص�صة ال�سيا�سية
العراقية املدمرة لكل قيم الإن�س ��ان  ,لأن هذين
الوقف�ي�ن هم ��ا تابع�ي�ن للحكوم ��ة و خا�ض ��عني
للمحا�ص�ص ��ة ب�ش ��كل تف�ص ��يلي ,كم ��ا �أنهما قد
طالهم ��ا الف�س ��اد امل ��ايل و االداري و ملف ��ات
ف�س ��ادهما يف هي�أة النزاهة تثبت ذلك � ,إ�ضافة
اىل �أن هذين الوقفني خمت�ص�ي�ن ب�إدارة �أموال
الوق ��ف و ال عالق ��ة لهم ��ا بالفق ��ه الإ�س�ل�امي و
البح ��ث في ��ه و تطوي ��ره .لذا فان ه ��ذا املقرتح
مرفو� ��ض متام� � ًا  ..و الآلي ��ة العقالني ��ة ه ��و
اختياره ��م م ��ن �أ�س ��اتذة ال�ش ��ريعة يف كلي ��ات
القانون �أو كليات ال�ش ��ريعة يف وزارة التعليم
و البحث العلمي ممن هم �ض ��العون يف البحث
و الت�ألي ��ف و التدري� ��س و لي� ��س له ��م ن�ش ��اط
�سيا�س ��ي �أو �إداري و هم كثريون � .أما الكليات
الإ�س�ل�امية التابعة لهذين الوقفني فانها كليات
م�س ��تحدثة  ,بينم ��ا كلي ��ات ال�ش ��ريعة التابعة
ل ��وزارة التعلي ��م العايل و البح ��ث العلمي هي
كلي ��ات عريقة و عمر هذه الكليات بعمر الدولة
العراقية .
و بق ��ي �أمر �أخري خا�ض ��ع للنقا�ش و هو طريقة
عمل خ�ب�راء الفقه الإ�س�ل�امي و فقهاء القانون
يف داخ ��ل املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا فيكف ��ي
مقرتح جمل�س الق�ضاء الأعلى يف تنظيم عملهم
داخل املحكمة االحتادية العليا  ,من �أن خرباء
الفقه الإ�س�ل�امي يخت�ص ��ون مبدى د�س ��تورية
القوانني املتعار�ضة مع ثوابت �أحكام الإ�سالم
� ،إذ ال يجوز �س ��ن قان ��ون يخالف ذلك مبوجب
امل ��ادة (�/2أ) م ��ن الد�س ��تور  ,و يخت�ص الفقيه
القانوين مبدى د�ستورية القوانني املتعار�ضة
م ��ع مبادئ الدميقراطية مبوجب املادة (/2ب)
 ,على اعتبار �أن رغبة وا�ضعي الد�ستور ب�ش�أن
وجود خرباء الفقه الإ�سالمي و فقهاء القانون

يف املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا تتمرك ��ز حول
ايجاد �ض ��مانة يف ع ��دم خرق الت�ش ��ريع املراد
فح�ص د�س ��توريته للمبادئ املذكورة يف املادة
( )2من الد�ستور .هذا من ناحية اخت�صا�صهم
يف داخل املحكمة .
�أم ��ا م ��ن ناحي ��ة تنظي ��م ه ��ذه االخت�صا�ص ��ات
يف داخ ��ل املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا فيمك ��ن
اال�س ��تفادة م ��ن التجرب ��ة الدولة الأملاني ��ة � ,إذ
يح ��دد الد�س ��تور الأمل ��اين ع ��ام  1949املع ��دل
ع ��ام  2012يف مادت ��ه ( )94مكون ��ات املحكمة
الد�س ��تورية الأملانية  ,فهي تت�شكل من هيئتني
ق�ض ��ائيتني و�س ��تة غ ��رف متخ�ص�ص ��ة .وه ��ذا
الت�ش ��كيل من �ش� ��أن املحكمة نف�سها طبقا لنظام
عملها وميكنها تغيريه .وميكن و�ص ��ف الهيئة
الق�ض ��ائية الأوىل فيه ��ا ب�أنها ترع ��ى القوانني
الأ�سا�سية للدولة الأملانية  ,و الهيئة الق�ضائية
الثاني ��ة تخت�ص بالقانون الدويل و االتفاقيات
الدولي ��ة امل ��راد تطبيقه ��ا يف �أرا�ض ��ي الدول ��ة
الأملانية .
و من هن ��ا ,ميكن ت�ش ��كيل املحكم ��ة االحتادية
العلي ��ا العراقي ��ة م ��ن هيئ ��ة ق�ض ��ائية واحد و
غرفتني تابعتني لهما  ,الهيئة الق�ضائية تتكون
من الق�ض ��اة  ,و غرفة خرباء الفقه الإ�س�ل�امي
ت�ش�ت�رك يف ع�ض ��وية املحكم ��ة يف الدع ��اوى
املتعلقة بد�ستورية القوانني التي تتعار�ض مع
ثوابت �أحكام الإ�سالم  ,و الغرفة الثانية تتكون
من فقهاء القانون ت�شرتك يف ع�ضوية املحكمة
يف الدعاوى املتعلقة بد�ستورية القوانني التي
تتعار�ض مع مبادئ الدميقراطية.
لأن الواجب ��ات الد�س ��تورية خل�ب�راء الفق ��ه
الإ�س�ل�امي يف املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا
منح�ص ��رة يف رقاب ��ة القوانني الت ��ي تتعار�ض
مع ثوابت الإ�س�ل�ام  ,و الواجبات الد�ستورية
لفقه ��اء القان ��ون منح�ص ��رة �أي�ض� � ًا يف رقاب ��ة
القوانني التي تتعار�ض مع مبادئ الدميقراطية
 ,و ال تتع ��دى واجباتهم ��ا لغريهما  ,فال عالقة
لهم ��ا بتف�س�ي�ر ن�ص ��و�ص الد�س ��تور و ال عالقة
لهما يف امل�صادقة على نتائج االنتخابات  ,و ال
عالقة لهما يف الف�ص ��ل بالنزاعات التي حت�صل
بني احلكومة االحتادي ��ة و حكومات الإقليم و
املحافظ ��ات  ,و ال عالق ��ة لهما بالف�ص ��ل بالتهم
املوجه ��ة لرئي�س اجلمهورية و رئي�س الوزراء
 ,فهذه كلها من اخت�صا�ص الق�ضاة يف املحكمة
االحتادي ��ة العليا ال من اخت�ص ��ا�ص اخلرباء ,
فيجب �أن تتنا�س ��ب ب�ش ��كل ع ��ادل �إعداد خرباء
الفقه الإ�سالمي و فقهاء القانون مع واجباتهم
الد�ستورية املناط بهم  ,و هذه الهيكلية حتقق
العدال ��ة العددية التنا�س ��بية متام ًا للخرباء مع
واجباتهما الد�س ��تورية و حتفظ هيبة الق�ضاء
الد�س ��توري و حتقق اال�س ��تقرار الوظيفي يف
داخ ��ل املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا العراقية و
تكون بحق حار�س ًا �أمين ًا على الإن�سان العراقي
من خالل حرا�س ��تها للن�ص الد�ستوري و مينع
ت�ضخمها.
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محمد كامل عارف قاوم الن�سيان
ناجح املعموري

فوجئت عندما قر�أت ق�ص ��ة القا�ص حممد
كام ��ل ع ��ارف «الطري الأ�س ��ود ال�ص ��غري «
املن�ش ��ور يف جمل ��ة الآداب  ،العدد الثامن
ع ��ام  1964كان ��ت حلظ ��ة تع ��ريف علي ��ه
فارق ��ة عن م ��ا تركت ��ه كثري من الق�ص ���ص
التي اطلعت عليها تكر�س ��ت هذه املالحظة
بع ��د ق ��راءة مالحظ ��ات الناق ��د ال�ص ��اعد
ت ��و ًا �ص�ب�ري حافظ ال ��ذي حتم� ��س كثري ًا
له ��ذه والق�ص ��ة  ،وتداولنا ا�س ��مه يف �أيام
اجلم ��ع التي جتمعنا يف مقهى ال�ش ��ابندر
التي حتوّ لت حا�ض ��نة لعدد من الأ�صدقاء
 ،وحّ ��دت بينن ��ا الق�ص ��ة عل ��ى الرغ ��م من
التباين الفكري وال�سيا�س ��ي  ،كل منا قدم
مالحظاته على الطري ال�ص ��غري الأ�س ��ود ،
وال�ش ��حنات التي تتبدى عنها املرموزات
والطاق ��ة ال�ش ��عرية الكامن ��ة يف ال�س ��رد
ال ��ذي مل يك ��ن م�ألوف� � ًا  ،لأن حمم ��د كام ��ل
ه ��ارف ن�ش ��ر قب ��ل حممد خ�ض�ي�ر وعندما
ن�ش ��رت الآداب ق�ص ��ته الثانية «الغريبان «
يف الع ��دد التا�س ��ع  1967تكر�س التع ّرف
علي ��ه وانفت ��ح �أمامن ��ا ـ� �ـ نح ��ن ال�ش ��باب
ـ� �ـ منف ��ذ ًا �أو�س ��ع و�أعم ��ق يف الك�ش ��ف
والتك�ش ��ف  ،حي ��ث تعرفن ��ا عل ��ى جترب ��ة
حمم ��د كام ��ل ع ��ارف يف االط�ل�اع عل ��ى
ت�أثري �س ��ارتر و�س ��يمون بوف ��وار وكامو
يف الثقافة العربية وت�ش ��رب القا�ص هذه
التمثيالت بو�ض ��وح يف ق�صته « الغريبان

موسيقى االحد

« التي در�سها �أي�ض� � ًا الناقد �صربي حافظ
وحتم� ��س لها واعتربه ��ا اف�ضل بكثري من
الق�ص ���ص الت ��ي ن�ش ��رت معه ��ا يف الع ��دد
ذاته  .و�ص ��رنا نحن ال�ش ��باب �أكرث هو�س ًا
به ��ذا القا� ��ص  ،كلما التقين ��ا لكننا مل نفكر
بالكتاب ��ة عنه  ،لأنني ــ على الأقل ــ وجدته
قا�ص ًا يطوف و�سط ف�ضاء خا�ص به .
ظل ��ت عالقت ��ي بالق�ص ��تني م�س ��تمرة ،
�أع ��ود لهم ��ا با�س ��تمرار وكلم ��ا التقينا يف
مقهى ال�ش ��ابندر  ،ونحن ن�س ��تعد لإ�صدار
جمموع ��ة ق�ص�ص ��ية �ش ��ابة واملجموع ��ة
مكونة من « �إبراهيم �أحمد  /جهاد جميد /
نعمان جميد � /أحمد حممد العلي  /فا�ضل
الربيع ��ي  /ناج ��ح املعم ��وري  .وقا� ��ص
ب�ص ��ري ال �أتذكر ا�س ��مه الآن « واخ�ض ��عنا
الق�ص ���ص للمراقبة الذاتية فني� � ًا وفكري ًا ،
وغادرن ��ا كل م ��ن نعمان جمي ��د و�إبراهيم
�أحم ��د  ،واكتفين ��ا بالأربع ��ة وم ��ا اتفقن ��ا
عليه هو �ش ��بابية الق�ص ���ص �أو املجموعة
من خالل العنونة والت�ص ��ميم وال�شهادات
التي �ستتقدم كل ا�سم من ا�سمائنا و�أتذكر
ب�أين كتبت ر�أي ًا نقدي ًا  /ثقافي ًا عن �إمكانات
�إعادة �إنتاج الأ�س ��طورة يف ال�س ��رد  .وما
زلت حتى هذه اللحظ ��ة مقتنع ب�أنني �أول
من غامر باحلديث عن توظيف الأ�سطورة
يف ال�س ��رد  .ول ��كل من الآخري ��ن حموره
الذي مل يكن جدي ��د ًا  ،لكنه مغاير بجر�أته
و�شجاعته  .و�صدرت املجموعة امل�شرتكة
« ال�ش ��م�س يف اجلهة الي�سرى « والعنوان
كا�ش ��ف على الرغم من �أن القا�ص املرحوم
حممد �أحمد العل ��ي مل يكن منتمي ًا للحزب
ال�شيوعي  ،و�صدرت املجموعة وح�صدت
اهتمام� � ًا نقدي� � ًا و كت ��ب عنها عب ��د الكاظم
عي�سى  /حممد جبري  /والبد من الإ�شارة

بعد �أكثر من �أربعة �أ�شهر تف�شل
محاولة محمد �سويدي ،الناقد
والمخرج ال�سينمائي اللبناني
في الهجرة �إلى فرن�سا ،فيقفل
راجع ًا �إلى ع�شقه الأول بيروت،
وبما ي�شبه ت�صفية ح�ساب نف�س
�أمارة بهجر من تع�شق ،يعود �إلى
دفتر �أخ�ضر قديم كان قد ملأه
وهو ابن الثالثة ع�شرة بعناوين
�أفالم �أدمن م�شاهداتها في
�صاالت البرج.

مل ي ��رحت للح ��وار ومترك ��ز الأن ��وات
الوا�ضح وانزعج من مالحظاتي عن ق�صة
�س ��مبثاي للأ�س ��تاذ ف� ��ؤاد التك ��ريل والتي
ن�ش ��رت قبل فرتة ق�ص�ي�رة يف اجلمهورية
وقدمت �أن ��ا مالحظات نقدية قا�س ��ية على
الق�ص ��ة مم ��ا �أزع ��ج حمم ��د كام ��ل ع ��ارف
و�أع ��اد احل ��وار للأ�س ��تاذ لطف ��ي اخلياط
الذي احتفظ به على �أمل ن�ش ��ره يف مكان
ما  .لكن مل يجد فر�ص ��ته ووجدت الأ�ستاذ
اخلي ��اط يف عمان ودار حوار بيني وعبد
ع ��ون رو�ض ��ان وهو و�س� ��ألته عن احلوار
و�أجاب ب�أنه حمفوظ يف مكتبته .
كل هذا التاريخ الطويل و�أنا �أتذكر حممد
كام ��ل عارف و�أتابعه وهو يف لندن و�أقر�أ
ما ين�ش ��ره يف �صحيفة املدى ويف الدورة
الأوىل االنتخابي رئي�س� � ًا الحت ��اد الأدباء
والكت ��اب يف العراق و�ض ��من م�ش ��روعي
ال�س ��تدعاء اال�س ��ماء الب ��ارزة يف الثقاف ��ة
العراقي ��ة وا�ستح�ض ��ارها ع�ب�ر ما ي�ش ��به

االحتفاء بها وحققنا �ض ��من هذا الربنامج
الكث�ي�ر  ،لكني واجهت �ص ��عوبة يف �إقامة
جل�س ��ة ا�ستح�ض ��ار ملحم ��د كام ��ل عارف ،
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنني كلف ��ت الناق ��د باقر
جا�س ��م بالتح�ض�ي�ر لأم�س ��ية خا�ص ��ة ب ��ه
وهديت ��ه اىل جمل ��ة الآداب الت ��ي قدمته ��ا
ب�أع ��داد كث�ي�رة �ض ��من مكتب ��ة وا�س ��عة
اىل كلي ��ة الآداب  .وزودين بن�س ��ختني
م�ص ��ورتني من الق�صتني وقر�أتهما  ،لكني
مل اكت ��ب  .ويف ال ��دورة الثاني ��ة ات�ص ��لت
بالأ�س ��تاذ باق ��ر جا�س ��م واقرتح ��ت علي ��ه
امل�ش ��روع و�أنا �س ��جلت مالحظ ��ات عنهما
وعرفت م�ساء الثالثاء عن طريق ال�صدفة
ب�أن جل�سة االربعاء هي عن قا�ص �آخر .
عل ��ى الرغ ��م من �أنني ت�ص ��رفت بو�ص ��في
�ص ��ديق ًا ولي�س رئي�س� � ًا لالحتاد  ،فات�صلت
وح ��اورت ال�ص ��ديق د .عمار امل�س ��عودي
والعزي ��زة د .راوي ��ة  ،وا�ض ��طرت �أمان ��ة
ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة اىل �ش ��طب الإع�ل�ان
ال�س ��ابق ون�ش ��ر م ��ا ي�ش�ي�ر ملحم ��د كام ��ل
عارف  ،كانت الأ�ص ��بوحة اال�ستح�ضارية
او اال�س ��تعادية ملحمد كامل عارف ناجحة
ومتميزة .
والتقيت �ص ��باح االربع ��اء 2020 /2/19
القا� ��ص والروائ ��ي حمي ��د الربيع ��ي يف
قاعة االحتاد حا�ض ��ر ًا اجلل�سة ال�صباحية
ووجدته منزعج ًا وحمتج ًا  ،لكني طم�أنته
�أن تك ��ون �ص ��باحية االربع ��اء الق ��ادم عن
جمموعته « غيمة العطر « .
�أخري ًا ما يفرحن ��ي الآن متكني من �إجناز
مقالت�ي�ن ع ��ن الق�ص ��تني اللت�ي�ن ن�ش ��رهما
حمم ��د كام ��ل ع ��ارف وذهب ��ت بهم ��ا اىل
املكتب الذي ين�ض ��د يل ما �أكتبه و�أنا فرح
للغاية .

غوت�شالك من نيو �أورلينز
من ��ر الي ��وم على ق�ص ��ة �أحد املو�س ��يقيني غري
املعروف�ي�ن ،ه ��و الأمريك ��ي لوي� ��س م ��ورو
غوت�ش ��الك ( )1869 – 1829ال ��ذي ول ��د يف
نيو اورلينز ،عا�ص ��مة مو�سيقى الديك�سيالند
واجل ��از متعددة اجلذور واملنابع .غوت�ش ��الك
ذاته متعدد اجلذور ،ف�أبوه �أ�ش ��كنازي الأ�صل
ق ��دم من لن ��دن� ،أما امه فهي هجينة من �أ�ص ��ل
فرن�س ��ي – هايت ��ي .تع ��رف غوت�ش ��الك يف
طفولت ��ه على �أن ��واع من املو�س ��يقى �أثرت يف
�أعمال ��ه الحق� � ًا ،مثلم ��ا ان�ص ��هرت املو�س ��يقى
الأفريقي ��ة والكاريبية والأوروبية عموم ًا يف
ني ��و �أورلينز .ق ��دم �أول حفالت ��ه يف احلادية
ع�ش ��رة ،ث ��م �س ��افر بع ��د عام�ي�ن اىل باري� ��س
ليدر�س يف كون�س ��رفاتوارها ال�ش ��هري لكنه مل
يُقب ��ل فيه ب�س ��بب اعتبار �أ�س ��تاذ البيانو بيري
زميرمان الأمريكيني ال ي�صلحون للمو�سيقى.
وهذه نظرة غريبة ،يبدو �أن �أوروبا مل تعرتف
بوجود حياة مو�سيقية يف الواليات املتحدة،
رغ ��م جه ��ود املو�س ��يقيني الذين هاج ��روا من
�أوروب ��ا اليه ��ا لي�أ�س�س ��وا م ��ع املو�س ��يقيني
املحلي�ي�ن هن ��اك حي ��اة مو�س ��يقية ازده ��رت
الحق� � ًا ،منه ��م الأمل ��اين يوه ��ان كري�س ��تيان
غوتلي ��ب غراوب�ن�ر ( )1836 – 1767ال ��ذي
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اىل �أن ال�ص ��فحات الثقافية مل تنفتح �أمام
هذه التجرب ��ة  ،واتذكر ب� ��أن حممد جبري
ن�ش ��ر ر�أي ��ه ع ��ن املجموع ��ة يف جري ��دة
الرا�ص ��د  ،وعبد الكاظم عي�س ��ى يف جملة
الأق�ل�ام  .وامللف ��ت لن ��ا ونح ��ن يف �ش ��ارع
املتنب ��ي م ��ا قال ��ه املرحوم لطف ��ي اخلياط
ال�صحفي املعروف يف جريدة اجلمهورية
 ،مع�ب�ر ًا ع ��ن رغبت ��ه لإج ��راء ح ��وار بني
�أف ��راد اجلماعة وكان ��ت املفاج�أة �س ��عيدة
وحدّد لن ��ا موعد ًا مع جري ��دة اجلمهورية
وت�أك ��د لن ��ا ب� ��أن اخلياط ق ��ر�أ الق�ص ���ص .
مع �ش ��هادات  ،تعامل معها بو�ص ��فها بيان ًا
�س ��ردي ًا  ،وق ��اد ح ��وار ًا مهم� � ًا وقنوع ًا عن
الت�شارك مع وجود تباينات فنية وا�ضحة
ومك�ش ��وف عنه ��ا من خ�ل�ال ما ميك ��ن �أن
نطل ��ق علي ��ه البيان الثق ��ايف  ،وعرفنا من
املرح ��وم لطفي اخلياط ب�أنه �أجنز حترير
احلوار وقدمه للأ�ستاذ حممد كامل عارف
وامل�شرف على �صفحة �آفاق يف جلمهورية

ثائر �صالح

كتاب االحد

قناديل

�أ�س ��هم بت�أ�س ��ي�س اجلمعية الفيلهارمونية يف
بو�س ��طن (وه ��ذا مو�ض ��وع ي�س ��تحق البحث
ب�ش ��كل منف�ص ��ل) .لذل ��ك در� ��س غوت�ش ��الك
البيان ��و عن ��د كام ��ي �س ��تاماتي والت�أليف عند
بي�ي�ر مالدون وهما �أ�ش ��هر معلمي املو�س ��يقى
يف باري� ��س  ،بن ��ى غوت�ش ��الك لنف�س ��ه �س ��معة
كع ��ازف ماهر وم�ؤل ��ف متميز خالل �س ��نوات
تواج ��ده يف باري�س .كان يق ��دم احلفالت يف
ال�صالونات الراقية ،وقدم ذات مرة حف ًال عام ًا
يف  ،1845لي ��زوره �ش ��وبان يف الكوالي� ��س
حت ��ى يقول ل ��ه� :أعطني ي ��دك يا ابن ��ي� ،أتنب�أ
ب�أنك �ست�ص ��بح ملك ًا على ع ��ازيف البيانو! �أما
برلي ��وز فاعت�ب�ره "ميتل ��ك كل �س ��مات الق ��وة
املمي ��زة لع ��ازف البيان ��و" .م ��ن ناحي ��ة ثانية
كانت �أعماله للبيانو حتمل ب�صمات مو�سيقية
جدي ��دة يف �أوروب ��ا الرومانتيكية :ب�ص ��مات
مو�سيقى امل�ستعبدين يف �أمريكا الذين قدموا
من �أفريقي ��ا و�أمريكا الالتينية بتنوع احلانها
و�إيقاعاتها ،مما �أثار اهتمام الأوروبيني بها.
يف هذا املقام تعترب مو�س ��يقاه �سبّاقة لظاهرة
مو�س ��يقى اجلاز التي ت�أثرت كث�ي�ر ًا بالتقاليد
املو�سيقية الأفريقية.
قام بج ��والت ناجحة يف فرن�س ��ا و�سوي�س ��را
وا�س ��بانيا وا�ش ��تهر يف نف�س الوقت بعالقاته
الن�س ��ائية ،ويب ��دو �أن تركه �أوروب ��ا وعودته
اىل الوالي ��ات املتحدة يف  1853كان ب�س ��بب

واح ��دة م ��ن تل ��ك العالق ��ات م ��ع �س ��يدة م ��ن
الأر�س ��تقراطيني .رافقه هذا النمط من احلياة
حت ��ى الأخري ،عندما ا�ض ��طر ل�ت�رك الواليات
املتحدة ب�سبب مغامرة �أخرى يف كاليفورنيا،
ه ��ذه امل ��رة مع �ش ��ابة يافعة من �أوكالند �س ��نة
� .1865ص ��عد �إىل �أول �س ��فينة مغادرة ذهبت
ب ��ه اىل �أمري ��كا اجلنوبي ��ة ،ومل يع ��ود بعدها
�إىل الوالي ��ات املتحدة �أب ��د ًا .تنقل بني �أمريكا
الو�س ��طى والالتيني ��ة ليق ��دم ع ��دد ًا كبري ًا من
احلف�ل�ات .لكن ��ه ت ��ويف يف ري ��و دي جانريو
بعد ا�ص ��ابته باملالريا �س ��نة  ،1869فقد انهار
وهو يق ��دم �أح ��د �أعمال ��ه (بعن ��وان ،Morte
�أي توفي ��ت) لي�س ��قط يف غيبوبة ويفارق بعد
ثالثة �أيام وعمره مل يتعدى الأربعني.
كان م ��ن م�ؤي ��دي االحتادي�ي�ن (�أي الوالي ��ات
ال�ش ��مالية) ،فقد ق�ض ��ى فرتة احل ��رب الأهلية
الأمريكية يقدم حفالت يف الواليات ال�شمالية
ليع ��زف بع� ��ض �أعمال ��ه الوطنية ،وقد ح�ض ��ر
�أبراه ��ام لنكول ��ن حف�ل ً�ا له يف  .1864ت�ص ��فه
جمل ��ة غراماف ��ون املعروف ��ة ب�أنه „ب�ي�ن �أكرث
ال�شخ�ص ��يات املو�س ��يقية تنوع� � ًا يف تاري ��خ
املو�س ��يقى ،مذكرات ��ه „مالحظ ��ات ع ��ازف
بيانو” مبرتب ��ة رواية تنب�ض باحلياة”� ،ألف
الكث�ي�ر م ��ن �أعم ��ال البيانو الغنائي ��ة وبع�ض
الأعم ��ال للأورك�س�ت�را منه ��ا �س ��يمفونيتني،
و�أوبرا واحدة.

لطفية الدليمي

�ستيفن كنغ �أم كولن ويل�سون ؟
�أتي ��ح يل يف الأ�س ��ابيع املا�ض ��ية ق ��راءة كتاب الروائي �س ��تيفن
كينغ  ،الأكرث مبيع ًا يف العامل تبع ًا للتو�صيفات ال�سائدة  .الكتاب
بعن ��وان ( ع ��ن الكتاب ��ة  :مذك ��رات احلرف ��ة On Writing : A
 ، ) Memoir of the Craftوقد �ص ��در بطبعات كثرية  .حظيت
بقراءة الن�س ��خة املن�شورة عام  2012التي �أ�ضاف لها كينغ ف�ص ًال
�آخر فاختلفت عن الن�س ��خ ال�سابقة ف�ض�ل ً�ا عن �إحلاق ن�صو�ص له
يف هيئتها اخلام مع ّ
كل التعديالت التي �أجراها عليها يف م�سعى
ا�ستعرا�ض ��ي وا�ضح  .الب�أ�س من الإ�ش ��ارة �إىل �أن الكتاب مرتجم
�إىل العربية  ،وميكن للقارئ الرجوع �إليه �إذا �شاء .
�س� ��أعرتف �أنني قر�أت الكتاب لي�س بدافع ال�شغف بكتابات الرجل
؛ ف�أن ��ا ال�أح � ُّ�ب �أعمال ��ه املكر�س ��ة للعن ��ف واجلرمي ��ة .ما�أردته هو
حماول ��ة الإجاب ��ة على �س� ��ؤال طاملا �ش ��غلني  :مااملي ��زات العالية
واملتف� � ّردة الت ��ي جعلت كينغ �أح ��د الروائي�ي�ن املليارديرات الذي
ُتباع كتبه باملاليني وتحُ وّ ُل �إىل �أعمال �سينمائية ت�أتي له مباليني
�إ�ضافية ؟
ق ��ر�أتُ فيما �س ��بق بع�ض� � ًا م ��ن �أعمال كينغ  ،و�ش ��اهدت ع ��دد ًا من
الأفالم التي ّ
وظفت رواياته ؛ لكنّ ماخرجتُ به من قراءة مذ ّكراته
ع ��ن الكتابة هو � ّأن الرجل ظاهر ٌة �إ�ستعرا�ض ��ية التعني له الكتابة
�س ��وى �أن تكت ��ب ماتظ ّن ��ه كتابة ج ّي ��دة ومن ث ّم ت�س ��وّ ق ماتكتب ،
وينته ��ي الأمر ب�أن يت�ض � ّ�خم ر�ص ��يدك املايل  .ت�س ��اءلت و�أنا �أقر�أ
ه ��ذه املذكرات  :ماذا قر�أ الرجل ؟ هو اليتحدث �أبد ًا عن قراءاته ؛
بل ي�س ��تعي�ض عنها برواية م�شاهد من طفولته وحياته املدر�سية
عام ��دا �أن تك ��ون ن�س ��خة مقتطعة من احلي ��اة الأمريكي ��ة احلافلة
ب�ألفاظ جمتمع القاع وبذاءاته.
يريد �س ��تيفن كينغ ت�سويق نف�س ��ه ككاتب من�ضبط يع�شق الكتابة
لذاته ��ا؛ وم ��ن �أجل ذلك ه ��و يكتب ثالث ��ة �آالف كلمة يومي� � ًا  .هل
ت�ص� �دّقون �أن ��ه يتك ّل ��م ع ��ن ه ��ذا الأم ��ر ك�أي �سم�س ��ار عق ��ارات �أو
حل ��وم �أو بور�ص ��ة  3000 :كلم ��ة ×  30يوم� � ًا =  90000كلم ��ة
؛ �أي كت ��اب حجم ��ه ّ
اليقل ع ��ن � 90أل ��ف كلمة يف ال�ش ��هر ! �أي 12
كتاب ًا �ض ��خم ًا كل �س ��نة .هذا ماح�صل بالفعل مع كينغ ،ومبراجعة
قائمة رواياته املن�شورة وق�ص�صه التي تكاد تبلغ املائة نت�أ ّكد من
(كاتب بال معدة)
�ض ��خامة �أعدادها .ال�أحد من النقاد و�ص ��فه ب�أنه
ٌ
ُ
يطحن الكلمات طحن ًا ليجعلها كتب ًا من�شورة؛ كما فعلوا مع كولن
ويل�سون �إذ مزقوا جثته واتهموه ب�شتى الأو�صاف امل�سيئة ،وهو
من �أ ّل َف كتب ًا �أف�ضل كثريا مما فعل �ستيفن كينغ ،والوجه للمقارنة
بينهما يف �أي �أمر .كولن ويل�س ��ون مل يكتب روايات ح�س ��ب؛ بل
كت ��ب يف جوانب فل�س ��فية ومعرفية كثرية ،وه ��ذا مايفتقده كينغ
بالت�أكيد ،و�أح�س � ُ�ب �أنه الي�س ��تطيعه حتى لو �شاء ذلك؛ لكن الدنيا
حظ ��وظ  -كما يقول ��ون  -مع �أنها التخلو من توجّ هات مق�ص ��ودة
تعلي �ش�أن فالن وتغيّب �سواه يف طيّات الن�سيان .
فلنق ��ر�أ بع�ض و�ص ��فات النجاح يف قائمة املالحظ ��ات (الذهبية!)
�فات جاهزة خمت�ب�رة ّ
لكل كتابة
الت ��ي يقدّمها ( املع ّلم ) كينغ و�ص � ٍ
ج ّي ��دة  :الطري ��ق �إىل جه ّن ��م معبّد بال�ص ��فات ،الت�س ��رد الأحداث
إرو احلا�ض ��ر بد ًال من املا�ض ��ي ،جناحُ الق�صة لي�س
بل �ص ��وّ رهاِ � ،
بالأفكار املبدعة� ،إتقن فن الو�صف . ،،،
�س ��تيفن كين ��غ �سم�س ��ا ٌر روائ ��ي ،يكتب روايات رع ��ب وجرمية
بطريقة فنتازية من النوع الذي ُ
يعرف متام ًا مالءمته ملوا�ص ��فات
ال�س ��ينما الهوليوودي ��ة ،وهو ير ّكز عل ��ى الكتابة امل�ش ��هدية التي
جتع ��ل حتويل الن� ��ص الروائي �إىل ن�ص �س ��ينمائي عملية �ش ��به
جاه ��زة؛ لكن ماذا ب�ش� ��أن القيم ��ة الفكرية والفل�س ��فية؟ هذه �أمور
ال�ش�أن له بها.
لو �أتيحت يل فر�ص ��ة �س�ؤال �ستيفن كينغ �س�ؤا ًال واحد ًا ف�سيكون
 :متى تقر�أ �سيد كينغ ،وماذا تقر�أ ؟
فلنقر�أ بع�ض و�صفات النجاح في قائمة
المالحظات (الذهبية!) التي يقدّ مها (
و�صفات جاهزة مختبرة ّ
لكل
المع ّلم ) كينغ
ٍ
كتابة ج ّيدة  :الطريق �إلى جه ّنم مع ّبد
إرو
بال�صفات ،الت�سرد الأحداث بل ّ
�صورهاِ � ،
ً
بدال من الما�ضي ،نجاحُ الق�صة لي�س
الحا�ضر
بالأفكار المبدعة� ،إتقن فن الو�صف . ،،،

محمد �سويد ّ
يوثق بيروت من خالل �صاالتها ال�سينمائية
«ي ��ا ف� ��ؤادي» �ص ��رخته� ،أو عن ��وان
كت ��اب ي�أت ��ي بع ��د ثالثة عقود م ��ن كتاب
(ال�سينما امل�ؤجلة� :أفالم احلرب الأهلية
اللبناني ��ة) ،وهو �س�ي�رة �س ��ينمائية عن
�ص ��االت بريوت الراحلة ..دفعت �سويد
�إىل حم ��ل �آل ��ة الت�س ��جيل ،والدخ ��ول
اىل �أ�ص ��حاب دور العر� ��ض واملوزعني،
حب� � ًا ب�س ��ماع ذكرياته ��م ع ��ن ال�س ��ينما
وال�ص ��االت التي ورثوها عن �آبائهم� ،أو
تولوا ت�أ�سي�سها ،و�أ�ض ��حت اليوم ن�سي ًا
من�سي ًا..
الكتاب �سرية �شخ�ص ��ية و�سينمائية عن
�ص ��ور و�أماك ��ن ووج ��وه ..وهو خالف
مل ��ا يق ��ول م�ؤلفه يحمل عنا�ص ��ر ال�س ��رد
الالزمة لن�ش� ��أة دور العر�ض ال�سينمائي
يف ب�ي�روت ،وه ��و يف جان ��ب مه ��م منه
حنني �إىل �ص ��ور و�أماكن ووجوه ذهبت
بدد ًا يف الزمان.
ورغ ��م جه ��د امل�ؤل ��ف الإف�ل�ات من �أ�س ��ر
البداي ��ات� ،أعني بدايات ظهور �ص ��االت
العر� ��ض يف ه ��ذه املدين ��ة املفتوحة� ،إال
انه يف ��رد ف�ص ��لني من كتاب ��ه يف توثيق
ال�سماء وعدد �صاالت العر�ض ،هو الذي
وق ��ع يف «هوى ال�ص ��االت �أكرث من حب
ال�س ��ينما» كم ��ا يق ��ول ،ذلك �أن ال�س ��ينما
نزوع اىل املا�ضي ودور العر�ض �صانعة
ذكراها.
جه ��د كب�ي�ر يبذل ��ه امل�ؤل ��ف يف �إختف ��اء
اخلط ��وات الأوىل التي ر�س ��خت ظهور
�ص ��االت العر� ��ض ،وخا�ص ��ة يف �ش ��ارع

احلم ��راء و�س ��احة ال�ب�رج ..م ��ن خ�ل�ال
النب� ��ش يف الوثائق ولق ��اء من تبقى من
�أ�ص ��حاب �ص ��االت العر�ض يف بريوت..
طقو�س و�أفالم وا�س ��ماء مهمة مي�سحها
امل�ؤلف حممد �س ��ويد يتجلى منها تاريخ
هذه املدين ��ة على مدى قرن م ��ن الزمن،
دور عر�ض ��ه تتنا�س ��ل ويتنا�س ��ل معه ��ا
�أمكن ��ة و�شخ�ص ��يات و�أح ��داث ت�س ��تمد
ح�ض ��ورها م ��ن اندفاع ��ة جمتم ��ع نح ��و
التطور.
لكن �س ��ويد يف بحثه ه ��ذا ،وك�أنه يرثي
زمان� � ًا ومكان� � ًا ،نالت منه �ش ��رارة حرب
الإخ ��وة االع ��داء عل ��ى م ��دى اك�ث�ر من
�أربعة ع�شر عام ًا.
«�ش� � ّلت احلرب و�س ��ط العا�صمة و�أقفلت
�ص ��االت ال�ب�رج �أبوابه ��ا ،وا�س ��تنجدت
�ص ��االت احلم ��راء ب�أف�ل�ام» اليورن ��و»
نازع ��ة ع ��ن نف�س ��ها رداء « �ش ��انزليزيه»
ال�شرق العابق بالروائح».
احل ��رب مل جُته ��ز عل ��ى مراك ��ز الرتفيه
ح�س ��ب ب ��ل �أدخلته ��ا يف �ص ��فقات ب�ي�ن
�أمراء طوائ ��ف احلرب ..ويف قراءة وال
�أبدع ي�أخذنا حممد �سويد يف التحوالت
الت ��ي �أحدثتها هذه احلرب ،يف ما خ�ص
�صاالت العر�ض وم�صالح العوائل التي
متتلكها ،يا ف�ؤادي يكت�س ��ب خ�صو�صية
م ��ن كون ��ه كتاب� � ًا ع ��ن دور العر� ��ض
ال�سينمائي تلك التي ي�سميها بارت قاعة
الأحالم ،يكتبه �س ��ينمائي �شغوف بفنه،
فكان �س ��رد ًا يكتفنه احلنني لزمن ومكان

ابتلعتهما ماكنة احلرب.
يقول امل�ؤلف حممد �س ��ويد« :على مدى
�س ��بع �س ��نوات ،جتمع ��ت ل ��دى �أوراق
و�أ�ش ��رطة رديئة الت�س ��جيل ،ح�س ��بت،
و�أن ��ا �أعمل عل ��ى تفريغه ��ا وتدوينها،
متهيدا لن�ش ��رها يف منا�س ��بة م ��ا� ،إنها
�ستحمل عنا�صر ال�سرد الالزمة لن�ش�أة
دور العر�ض ال�سينمائي يف بريوت،
هذا الكت ��اب لي�س يف نهاي ��ة املطاف
�إال �ش ��به �سرية �شخ�صية و�سينمائية
عن تلك ال�صور والأماكن والوجوه
التي خل ��ت �أنها طوت نف�س ��ها ،فاذا
بها ت�سري �أرق ًا يف حياتي».
ويق ��ول ال�ش ��اعر عبا� ��س بي�ض ��ون
عن الكتاب“ :كتاب حممد �س ��ويد
ير�ش ��دنا �إىل فيلم ��ه .فه ��ذه الأم
الت ��ي ت�س ��بح يف اله ��واء ،ميت ��ة
جميلة خفيف ��ة ،ك�أ ّنها من �ص ��ور
اخلال ��ة الت ��ي رجت ��ه �أن ال يعود
لزيارته ��ا كي�ل�ا يراه ��ا مت ��وت،
وه ��ذا الع�ش ��ق للماء ال�ض ��حل،
للنق ��ع ،للأحوا� ��ض �أمل يغرق ��ه
من حب ال�س ��ينمائي الرو�س ��ي
تاركوف�س ��كي؟ وه ��ذا الرج ��ل
ال ��ذي ت�أخ ��ر يف الو�ص ��ول �إىل
اجلن ��وب ،حت ��ى ب ��ات �آخر الوا�ص ��لني،
�ألي� ��س �أي�ض� � ًا الرج ��ل ال ��ذي ت�أخ ��ر يف
الو�ص ��ول �إىل ال�س ��ينما؟ �أمل يك ��ن دائم ًا
ع ��دمي االهتم ��ام بالزم ��ن ككل الذي ��ن
ي ��رون �أك�ث�ر مما يعي�ش ��ون ،ي ��رون وال

يعي�شون؟»
الكت ��اب ال ��ذي زاد م ��ن �أهميت ��ه ه ��و ما
ت�ضمنه من �ص ��ور عن �صاالت العر�ض،
وخا�ص ��ة تل ��ك الت ��ي هدم ��ت يف احلرب
الأهلية ،لي�س يف نهاية املطاف �إال �ش ��به

�س�ي�رة �شخ�ص ��ية
و �س ��ينما ئية
ع ��ن تلك ال�ص ��ور
والأماكن الوجوه
الت ��ي خل ��ت �أنه ��ا
طوت نف�س ��ها ،ف�إذا
بها ت�س ��ري �أرق ًا يف
احلياة”.
الكت ��اب يق ��ع يف
مقدم ��ة �أو (مقدمات)
كم ��ا ا�س ��ماها ..
و�س ��بعة ف�ص ��ول.
عنوان ��ه
الأول
(نهاي ��ات) والث ��اين
(بداي ��ات) والثال ��ث
وفي ��ه
(ذكري ��ات)
(هم�س ��ات) و(رع�شات)
و(متاهات) و(روايات).
راب ��ع الف�ص ��ول تواف ��ق
م ��ع (ال ��روي) نف�س ��ه
املتكرر يف عناوين �س ��ائر
املحتويات فج ��اء عنوانه
(�شا�ش ��ات) وح ��ل بع ��ده
الف�صل اخلام�س (متتمات)
وال�ساد�س (�سكرات) .وكان
ال�س ��ابع �أكرث من الف�ص ��ول
ال�سابقة برود ًا وحيادية فحمل
عنوان ًا هو (اح�صاءات).
يف الكت ��اب تاري ��خ و�ش ��هادات و�أرق ��ام
و�ص ��ور وذكري ��ات لعديدي ��ن وا�س ��ماء

كث�ي�رة م ��رت يف تاري ��خ ب�ي�روت
ال�س ��ينمائي واالجتماع ��ي يف حقب ��ة
معين ��ة � ..ص ��ور م ��ن ب�ي�روت القدمي ��ة
ونا�سها و�ش ��وارعها ودور ال�سينما فيها
(..افي�شات) �أفالم قدمية ومبان من عامل
زال ُ
وطرف وق�ص�ص.
يف باب اح�ص ��اءات عنوان هو (�صاالت
ال�س ��ينما العامل ��ة ع�ش ��ية احل ��رب) يف
لبن ��ان ب�ي�ن �س ��نة  1975و�س ��نة 1990
وفي ��ه ا�س ��ماء � 164ص ��الة عر� ��ض م ��ن
العا�ص ��مة حت ��ى املناط ��ق البعي ��دة م ��ع
درج ��ات ت�ص ��نيفها ومواقعه ��ا وع ��دد
مقاعدها.
وحممد �س ��ويد هوكاتب لبناين و ناقد
�س ��ينما و خم ��رج �أف�ل�ام وثائقي ��ة .وُ لد
يف بريوت وبد�أ م�س�ي�رته املهنية ناقد ًا
�س ��ينمائ ّي ًا يف �ص ��حيف َتي “ال�س ��فري”
و”النهار” و كاتب ملجموعة من الكتب
والدرا�سات مثل “ال�سينما امل�ؤجلة” و
“يا ف�ؤادي ”.قام ب�إخراج فيلمه الأول
“غياب” يف  1990و ثم بادر يف �إخراج
�أفالمه الوثائقية و براجمه التلفزيونية
و عرف خا�صة لثالثيته الوثائقية ذات
ال�س ��مة الذاتي ��ة ه ��ي“ :تانغ ��و الأمل”
( )1998و”عندم ��ا ي�أت ��ي امل�س ��اء”
( )2000و”ح ��رب �أهلي ��ة” (.)2002
يعم ��ل يف الوق ��ت الراه ��ن كمنت ��ج �أول
ومدير �إدارة الق�س ��م الوثائقي يف قناة
العربي ��ة الإخباري ��ة يف ح�ي�ن ال ي ��زال
ي�صنع �أفالمه اخلا�صة (. )2010
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ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ

ت�ص ��در قريبا عن دار املدى طبع ��ة جديدة من كتاب "يوتوبيا"
لتوما� ��س م ��ور ،الكت ��اب يعد م ��ن �أب ��رز الكتب التي ت�أ�س�س ��ت
عليه ��ا حركة النه�ض ��ة الأوروبية ،ويعد يوتوبي ��ا �أﻛﺮﺜ �أعمال
ﺗﻮﻣﺎ� ��س ﻣﻮر �ﺷﻬﺮة وذ ً
ﻳﻮﻋﺎ كم ��ا يﻜﺎد يﻜﻮن ا�ﻷ ول ﻣﻦ
�ﺳﻠ�ﺴﻠﺔ ا�ﻷ عم ��ال ا�ﻷ دﺑﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم �ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻌﺎمل مث ��ايل ،تختفي منه �ش ��رور ع ��امل اﻟﻮاﻗﻊ ،وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ
�أﺣﻼم ا ﻹ�ﻧ�ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟ�ﺴﻌﺎدة واﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﻟﻌﺪل ،وذﻟﻚ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ
رواﺋﻲ ﺟﺬاب� .أﻣﺎ ﻓﻜﺮة العامل املثايل �أو اﻟﻔﺮدو�س الأر�ضي
�أو اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎ كما �ﺻﺎرت ﺗ�ﺴﻤﻰ ﻣﻨﺬ �ﺻﺎغ ﺗﻮﻣﺎ�س ﻣﻮر ﻫﺬه
اﻟﻜﻠﻤﺔ ،فه ��ي ﻔﻜﺮة راودت ﺧﻴﺎل ا ﻹ�ﻧ�ﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﺪﻢﻳ اﻟﺰﻣﺎن
وتناولها اﻟﻔﻼ�ﺳﻔﺔ واملفكرون وﻗﺪﻣﻮا لها�صور ًاخمتلفة.

ﺗﻮﻣﺎ س ﻣﻮر

ﺗﻮﻣﺎ س ﻣﻮر

ﺗﻌﺪ »
ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ« أﻛﺜﺮ أﻋﲈل ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮر
ﺷﻬﺮة وذﻳﻮﻋ ﹰﺎ ﻛﲈ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن
اﻷدﺑﻴﺔ
اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﻋﲈل
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺻﻮرة
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺎﱂ ﻣﺜﺎﱄ ،ﲣﺘﻔﻲ ﻣﻨﻪ
ﻓﻴﻪ
ﴍور ﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﺗﺘﺤﻘﻖ
أﺣﻼم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة
واﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﻟﻌﺪل ،وذﻟﻚ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ
رواﺋﻲ
اﳌﺜﺎﱄ
أو
ﺟﺬاب.
اﻟ
أﻣﺎ
ﻓﻜﺮة
اﻟﻌﺎﱂ
ﻔﺮدوس اﻷرﴈ أو اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎ
ﻛﲈ ﺻﺎرت ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻨﺬ ﺻﺎغ
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮر ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ،
ﻓﻔﻜﺮة راودت ﺧﻴﺎل اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن وﺗﻨﺎوﳍﺎ ا
ﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
وا
ﳌﻔﻜﺮون
ﳐﺘﻠﻔﺔ
وﻗﺪﻣﻮا ﳍﺎ ﺻﻮر ﹰا
اﲣﺬت اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ
ﹰ
أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ أﺣﻴﺎﻧ ﹰﺎ
ﺗﺎرة وﰲ
أﺧﺮ ،وﺻﻴﻐﺖ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ اﳊﻮار
ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻘﺼﺔ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﺎرة
أﺧﺮ .وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ »
»ا
ﲨﻬﻮرﻳﺔ« أﻓﻼﻃﻮن وﻛﺘﺎب
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ« ﻷرﺳﻄﻮ» ،وآراء أﻫﻞ
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ« ﻟﻠﻔﺎراﰊ،
ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ
و»ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻤﺲ« ﻟﻜﺎﻣﺒﺎﻧﻴﻠﻼ أﻣﺎ
»ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ« ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﲈل
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﳍﺎ
ﻓﻬﻮ
اﻟﺸﻜﻞ
اﻷدﰊ
اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﺬي ﻗﺪم ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎس
ﻣﻮر ﻋﺎﳌﻪ اﳌﺜﺎﱄ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ و
ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
ﺑﻌﺎﱂ
اﻟﻮاﻗﻊ
وﻣﺸﺎﻛﻠﻪ
ﹰ
ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮ.
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷوﱃ ﻓﻠﻢ
ﻳﺮﻛﻦ
ﺗﻮﻣﺎس
ﻣﻮر
إﱃ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻜﺎر
ﳎﺮدة أو ﻋﺮض ﻧﻈﺮي ﳌﺎ ﳚﺐ
أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﺜﲆ ،ﻛﲈ ﻓﻌﻞ أﻓﻼﻃﻮن ﰲ
ﲨﻬﻮرﻳﺘﻪ ﻣﺜﻼﹰ ،ﺑﻞ ﻗﺪم
ﺻﻮرة أدﺑﻴﺔ ﳉﺰﻳﺮة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ادﹼﻋﻰ
أﳖﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ
ﺻﺎدﻓﻬﺎ اﻟﺮواﺋﻲ أﺛﻨﺎء رﺣﻼﺗﻪ
وﺗﺮﻛﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أﺛﺮ ﹰا ﻗﻮﻳﺎﹰ،
ﻓﻨﻘﻞ ﺻﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﳍﺎ،
ورﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ
اﳌﻮازﻧﺔ
وإﺑﺮاز
أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﳋﻼف،
ﻓﺄرﺳﻰ
ﻣﻮر
ﺑﺬﻟﻚ
ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﰲ أﻋﲈل ﻫـ .ج.
وﻟﺰ )(H. G. Wells
،(Huxley
وأﻟﺪس ﻫﻜﺴﲇ )Aldous
وﺟﻮرج أوروﻳﻞ )Orwell
 (Georgeﻣﺜﻼﹰ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
– ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻀﻤﻮن
ﻓﻜﺮي اﺟﺘﲈﻋﻲ أو ﺳﻴﺎﳼ
– ﻋﲆ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻟﺘﺠﺴﻴﻢ
واﻹﳚﺎء
ﺑﺄن
ﻋﺎﱂ واﻗﻌﻲ
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﺼﻔﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ – وإن ﻛﺎن
ﻫﺬا
اﻟﻌﺎﱂ
اﳉﺪﻳﺪ
ﻻ
ﻳﻤﺜﻞ
ﰲ
اﳌﺮﻏﻮب
ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺜﺎﱄ
ﻓﻴﻪ .ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎوئ ﻋﺎﱂ
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط وذﻟﻚ
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ واﻟﺘﺒﺼﲑ ﺑﲈ ﳞﺪﹼ د
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر ،ﻛﲈ
ﺷﺠﺎع« )New World
ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ »ﻋﺎﱂ ﺟﺪﻳﺪ
 (Braveﻷﻟﺪس ﻫﻜﺴﲇ أو »
 «١٩٨٤ﳉﻮرج أوروﻳﻞ ﻣﺜﻼﹰ.

ﺗﺮﺟﻤﺔ:

د.أﻧﺠﻴﻞ ﺑﻄﺮس ﺳﻤﻌﺎن

جوائز "�سيزار" ال�سينمائية ي�سيطر عليها هاج�س "كورونا"
نال فيلم "وداع ًا �أيها الأغبياء" ،للمخرج
�ألبري دوبونتيل ،ح�صة الأ�سد من جوائز
"�سيزار" �إثر حفلة عك�ست �صرخة القطاع
الثقايف املت�ضرر ب�شدة ج��راء اجلائحة
ورغ��ب��ة ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ه ��ذه امل �ك��اف ��آت
الفرن�سية ،امل��وازي��ة جلوائز "�أو�سكار"
الأمريكية ،يف االحتفاء بالتنوع.
وح�صد الفيلم �سبع مكاف�آت يف احلفلة
التي �أقيمت بن�سختها ال�ساد�سة والأربعني
على م�سرح "�أوملبيا" يف باري�س ،بينها
اجلائزة الأبرز عن فئة "�أف�ضل فيلم" التي
ح�صدها �ألبري دوبونتيل البالغ  57عام ًا،
ح

ول العا

لم

للمرة الأوىل يف م�سريته.
وح�صل العمل الكوميدي للممثل واملخرج
ال��ذي ك��ان من �أب��رز جن��وم ال�سهرة ،رغم
تغيبه عنها� ،أي�ض ًا على جائزة "�سيزار"
�أف �� �ض��ل خم ��رج و�أف �� �ض��ل مم�ث��ل يف دور
ث��ان��وي (ن�ي�ك��وال م��اري �ي��ه) ،ك��ذل��ك ح�صد
ج��ائ��زة ال�ف�ي�ل��م امل�ف���ض��ل ل ��دى ال �ت�لام��ذة
الثانويني.
�أما اخليبة الأكرب خالل الأم�سية ،فكانت
لإمي��ان��وي��ل م��وري��ه ال� ��ذي خ ��رج خ��ايل
الوفا�ض رغم ّ
تر�شح فيلمه "ما نقول وما
نفعل" يف ثالث ع�شرة فئة ،كذلك الأمر مع
فرن�سوا �أوزون عن "�صيف  ،"85وهو
املعتاد الرت�شح من دون الفوز.
�أم��ا على �صعيد التمثيل ،فقد ف��از املمثل
ال �ف��رن �� �س��ي م ��ن �أ�� �ص ��ل ت��ون �� �س��ي ��س��ام��ي

بوعجيلة بجائزة �أف�ضل ممثل عن دوره
ك��أب يحاول �إيجاد متربع بالكبد البنه،
يف فيلم "بيك نعي�ش" للمخرج التون�سي

فيلم "�أنطوانيت دان يل �سيفني".
وت�ك� ّر���س ال�ت�ن��وع يف اجل��وائ��ز م��ع منح
فتحية ي��و��س��ف ال �ت��ي ال ت���زال يف �سنّ
الرابعة ع�شرة جائزة �أف�ضل ممثلة واعدة
عن فيلم "مينيون" ،وهو يتمحور حول
امل��راه�ق��ة يف ب��اري����س ب�ين تقاليد عائلة
�سنغالية ف�ي�ه��ا ت �ع��دد زي��ج��ات ،وع�صر
�شبكات التوا�صل االجتماعي.
غري �أن املنا�صفة بني اجلن�سني ال تزال
بعيدة امل �ن��ال ،يف ظ��ل ا��س�ت�م��رار هيمنة
الرجال على �سجل اجلوائز.
ّ
�إ�ضافة �إىل ه��ذه امل�سائل� ،شكلت الأزم��ة
ال�صحية بطبيعة احل��ال عنوان ًا رئي�س ًا
مهدي الرب�صاوي.
يف احلفل ال��ذي �شهد م��رات ع��دة �إط�لاق
وفازت لور كاالمي بجائزة �أف�ضل ممثلة �صرخات للتعبري عن معاناة قطاع الثقافة
عن دوره��ا كمتنزهة تتنقل مع حمار يف املرتنح جراء تبعات اجلائحة.

وف�������اة خم���ت��رع �أ�����ش����رط����ة ال��ك��ا���س��ي��ت
توالت ر�سائل الإ�شادة اجلمعة �إثر
�إع�لان وف��اة املهند�س الهولندي لو
�أوت �ن��ز ،ال��ذي يُن�سب �إل�ي��ه الف�ضل
يف اخ�ت�راع ��ش��ري��ط الت�سجيل
ال� ��� �ص ��وت ��ي (ال� �ك ��ا�� �س� �ي ��ت)
وامل� ��� �س ��اه� �م ��ة يف اب��ت��ك��ار
الأق��را���ص املدجمة ،عن عمر
يناهز ً 94
عاما.
و�أحدثت �أ�شرطة الكا�سيت
ال �ت��ي اب�ت�ك��ره��ا خ�ل�ال عمله
مل��ج��م��وع��ة "فيليب�س"
ال�ع�م�لاق��ة يف جم��ال
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ات
ن� � � �ق� � � �ل � � ��ة

ن��وع �ي��ة يف ع ��امل امل��و� �س �ي �ق��ى� ،إذ
�أتاحت لأول مرة حمل الت�سجيالت
ب�سهولة ،و�سمحت جليل من ع�شاق
املو�سيقى ب�إجناز �شرائط ميزجون
فيها �أغنياتهم املف�ضلةُ .
و�صنع �أكرث
من مائة مليار �شريط كا�سيت يف

كل �أنحاء العامل يف الع�صر الذهبي
ل �ه��ذا امل�ن�ت��ج م��ن �ستينيات ال�ق��رن
املا�ضي �إىل الثمانينيات ،حتى �أنها
ً
متجددا يف ال�سنوات
لقيت رواج� ً�ا
الأخ �ي ��رة ل� ��دى حم �ب��ي امل�ن�ت�ج��ات
ال �ق��دمي��ة .وق��ال��ت م��دي��رة متحف

جنيفر لوبيز تقرر
االنف�صال عن خطيبها
بعد ق�صة حب طويلة
بعد �سل�سلة من التكهنات حول موعد زفافهما� ،صدمت النجمة العاملية جنيفر
لوبيز حمبيها وع�شاقها حول العامل بخرب انف�صالها عن خطيبها العب البي�سبول
ال�شهري �أليك�س رودريغيز ،وذلك بعد � 4سنوات من احلب واال�ستقرار منها
ع��ام��ان م��ن اخلطوبة ،و�أ� �ش��ار موقع "� "CNNإىل �أن االنف�صال مت منذ
عدة �أ�سابيع لكن فى �إط��ار حتكمه ال�سرية التامة ،ومل تك�شف التقارير عن
ال�سبب احلقيقي وراء انف�صال الثنائي الذي كان ٌيعترب واح�دًا من �أهم الـ
 COUPLESيف العامل  .وقد �أكد م�صدر مقرب من الثنائي ملوقع CNN
�أن لوبيز ورودريغيز لن يعودا من جديد معا ،و�أ�ضاف �أن رودريغيز كان
يظهر يف الأ�سابيع الأخرية بدون لوبيز ،التي كانت عادة تظهر بجانبه ،كما
كان الثنائي طوال ال�سنوات املا�ضية رمزا للهدوء واال�ستقرار والتما�سك
الأ�سري وهو ما ظهر بو�ضوح خالل فرتة احلظر املنزيل.

"فيليب�س" يف مدينة �آيندهوفن
الهولندية� ،أولغا كولني ،يف بيان
�أر�سلته �إىل وكالة "فران�س بر�س":
ً
جميعا نب�أ وف��اة لو
"لقد �أحزننا
�أوت��ن��ز .ك��ان ل��و رج�ل ً�ا غ�ير ع��ادي
يحب التكنولوجيا ،رغم البدايات
امل�ت��وا��ض�ع��ة الخرتاعاته" .وبعد
�أفول جنمها يف ال�سنوات الأخرية
م��ع انت�شار االب�ت�ك��ارات اجل��دي��دة،
عادت �أ�شرطة الكا�سيت �إىل الواجهة
�أخ ً
�يرا .فقد منت مبيعات �ألبومات
�أ� �ش��رط��ة ال�ك��ا��س�ي��ت يف ال��والي��ات
املتحدة بن�سبة  %23يف عام ،2018
ب�ح���س��ب "نيل�سن ميوزيك"� ،إذ
�سجلت � 219ألف ن�سخة بعدما كانت
ً � 178
ألفا يف .2017

وقال املخرج �ستيفان دومو�ستييه ،لدى
ح�صوله على جائزة �أف�ضل اقتبا�س عن
فيلمه "الفتاة ذات ال�سوار" ،متوجه ًا �إىل
وزي��رة الثقافة روزل�ين با�شلو�" :أطفايل
ميكنهم الذهاب �إىل متجر املالب�س (زارا)،
لكن لي�س �إىل ال�سينما ...هذا غري مفهوم!
نحتاج �إىل �إرادة �سيا�سية لكي توا�صل
ال���س�ي�ن�م��ا ت �ط��وره��ا ،ع�ل�ي��ك حت � ّم��ل ه��ذه
امل�س�ؤولية كوزيرة".
وكانت با�شلو حا�ضرة ،لكن خارج قاعة
احلفلة التي �أقيمت بح�ضور عدد حمدود
من امل�شاركني ،ب�سبب التدابري ال�صحية.
وح��ر� �ص��ت ع�ن��د و��ص��ول�ه��ا ع�ل��ى توجيه
ّ
نح�ضر
"ر�سالة �أمل" ،ق��ائ�ل��ة" :نحن
مع القطاع ظ��روف �إع��ادة فتح �صاالت"
ال�سينما.

النظام الغذائي لإميا �ستون..
حلويات قليلة وريا�ضة �شاقة
�أ�صبحت �إميا �ستون واحدة من �أكرث املمثالت جناحا يف هوليوود ،وتتميز
بر�شاقتها التى جتعل الكثري من الن�ساء يبحثن عن النظام الغذائي الذي تتبعه
يف حياتها ،والذي ي�ساعدها يف احلفاظ على ر�شاقتها والذي نتعرف عليه يف
هذا التقرير .ال تهتم �إميا �ستون ب�إح�صاء ال�سعرات احلرارية �أو الت�أكد من �أن
كل �شيء ت�أكله �صحي متاما ،ومع ذلك ،ف�إنها حتر�ص على تناول الكثري من
الفواكه واخل�ضراوات والربوتينات اخلالية من الدهون واحلبوب الكاملة،
خالل اليوم .وال تفرط �إميا يف تناول احللويات �أو الوجبات ال�سريعة رغم
حبها للبيتزا والربغر ،والبطاط�س املقلية ،التي تتناولها بني احلني والآخر،
ولكن ي�ساعدها حر�صها على ممار�سة التمارين الريا�ضية ب�شكل يومي على
خ�سارة ال�سعرات احلرارية التى اكت�سبتها .حتر�ص �إمي��ا دائما على تناول
وجبة غنية بالربوتني بعد ممار�سة بع�ض التدريبات الريا�ضية ،يف ال�صباح،
وغالبا ما حتتوى وجبة الإفطار على الزبادي اليوناين �أو الع�صائر منخف�ضة
ال�سكر  .وحتر�ص �إمي��ا � ً
أي�ضا على �شرب الكثري من امل��اء ط��وال اليوم مما
ي�ساعدها على ال�شعور بال�شبع والتقليل من تناول الطعام ،وي�ساعدها يف
احلفاظ على رطوبة ب�شرتها.

فندق �صيني يوفر دببة قطبية للنزالء
فتح فندق ي�صف نف�سه ب�أنه "فندق ال��دب القطبي"
الأول يف ال �ع��امل �أب ��واب ��ه �أم� ��ام ال �ن��زالء يف �إقليم
هيلونغجيانغ ب�أق�صى �شمال �شرقي ال�صني فجذب
�إليه ال�ضيوف وواجه انتقادات لل�سمة املميزة فيه..
�أال وهي الدببة القطبية.
و ُفتحت �أب��واب فندق ال��دب القطبي ،وه��و ج��زء من
متنزه هاربني بوالرالند الرتفيهي يف هاربني ،عا�صمة
�إقليم هيلونغجيانغ و�أكرب مدنه ،يوم اجلمعة ،على �أن
يتيح للنزالء فر�صة م�شاهدة الدببة القطبية على مدار
ال�ساعة ومن جميع الغرف وعددها  21غرفة.
وقال متنزه هاربني بوالرالند ،عرب ح�سابه الر�سمي
ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ال�صيني "وي
ت�شات" ،ي��وم اخلمي�س�" :ستكون ب�صحبة الدببة
القطبية �سواء كنت ت�أكل �أو تلهو �أو نائم ًا".

و�أظ �ه��رت �صور ومقاطع م�صورة ن�شرتها و�سائل
�إع�لام ر�سمية يف ال�صني �أنا�س ًا ي�شاهدون من وراء
زجاج دبني قطبيني و�سط جليد �صناعي وبرك مياه
�صغرية.
وقالت يانغ ليو املتحدثة با�سم هاربني بوالرالند،
لـ"رويرتز"� ،إنّ املنطقة املغطاة هي جمرد جزء من
املنطقة الكاملة املخ�ص�صة للدببة ،و�إن احليوانات
تغادرها عندما ت�سمح بذلك درجات احلرارة وجودة
الهواء.
و�أ�ضافت �أنّ الإقبال على الإقامة يف الفندق ،الذي
ترتاوح �أ�سعار غرفه بني ( 290.10دوالرا و351.56
دوالرا) لليلة ال��واح��دة" ،كبري للغاية" م�ضيفة �أنّ
ن�سبة الإ��ش�غ��ال �سجلت  100يف امل��ائ��ة خ�لال فرتة
جتريبية.

يقول اخلرب الأول �إن وزير
ال�صحة الأردين تقدم با�ستقالته
بعد وفاة �ستة �أ�شخا�ص يف
م�ست�شفى �شمال غربي عمان
ب�سبب انقطاع الأوك�سجني ملدة
�ساعة ،وي�ضيف �أ�صحاب اخلرب
"البطرانني" �أن ملك الأردن
توجه بنف�سه �إىل امل�ست�شفى
ملتابعة حالة املر�ضى ،وي�ؤكد
اخلرب الثاين الذي �أحتفتنا به
بالد كافرة مثل كوريا اجلنوبية
�أن م�س�ؤو ًال كبري ًا وُجد منتحر ًا
وقد كتب ورقة قال فيها  :فعلت
�أ�شياء غري حكيمة و�أنا �آ�سف
للأمة " ،وامتنى عليكم ان ال
ت�أخذنكم الظنون وتعتقدون �أنه
ا�ستوىل على ع�شرات املليارت،
�أو �سرق �أموال الكهرباء،
اجلرمية �أكرب يا�سادة ،ف�أن
الرجل اعترب نف�سه م�س�ؤو ًال عن
ما فعله موظفون يف ال�شركة
التي ير�أ�سها حيث ا�شرتوا �أر�ض ًا
حكومية دون مزايدة ر�سمية..
هل انتهت امل�س�ألة عند هذا
احلد؟ ..ال ،يا اعزائي ،فقد قدم
وزير الإ�سكان ا�ستقالته وخرج
رئي�س الوزراء ليقدم اعتذار ًا
لل�شعب ،ونحن يف هذه البالد
حولنا ق�صور ًا رئا�سية �إىل
قنوات تلفزيونية ،ورفعنا �شعار
املال احلكومي حق م�ستباح
جلميع ال�سيا�سيني� ،أما اخلرب
الثالث فهو من بالد الإمربيالية
الغا�شمة التيومنعتنا من بناء
م�ست�شفيات حديثة وتركت
النفايات متلأ �شوارع بغداد ،فقد
قررت والية ميني�سوتا الأمريكية
دفع مبلغ وقدره " 27مليون
دوالر" تعوي�ض ًا لعائلة جورج
فلويد ..و�أمتنى عليك ،عزيزي
القارئ� ،أن ت�ستذكر �أنه يف هذه
البالد ُقتل مئات املتظاهرين،
منذ �أن مزقت قنبلة "حكومية"
ر�أ�س �صفاء ال�سراي ،وبد ًال من
موا�ساة عوائل ال�ضحايا ،خرجت
علينا الأحزاب "امل�ؤمنة" لت�صفهم
باجلوكرية وعمالء �أمريكا الذين
يريدون �إ�شاعة الف�سق والرذيلة ،
وتخريب امل�شروع الإمياين الذي
ت�سري عليه بالد الرافدين.
حتما ان هذه �أخبار البلدان
"البطرانة" ،فماذا تعني وفاة
�ستة مر�ضى ،ونحن ا�ستطعنا
�أن نح�صل على املراتب الأوىل
يف موت املواطنني ب�سبب �أو
بدون �سبب؟ ،طبع ًا ،جنابي لي�س
خبري ًا يف �ش�ؤون الدميقراطية
العراقية ،التي تتيح لوزيرة
مثل عديلة حمود �أن حت�صل
على و�سام "اجلودة" برغم �أنها
�ضربت مث ًال يف �سرقة �أموال
ال�صحة وحولتها �إىل �أقاربها.
كلما يطل علينا �أحد نواب
"ال�صدفة" وهو يهدد ويتوعد،
�أتذكر الرجل العجوز "نيل�سون
مانديال" الذي ق�ضى ن�صف عمره
�سجين ًا وبد ًال من �أن ي�سن قوانني
مل�صلحة "جماعته" ،حتدث عن
�أهمية �أن تظل بالده يف املقدمة.
مار�ست قواتنا الأمنية كل
و�سائل القمع ،من �ضرب
بالر�صا�ص احلي ،وقنابل
الغاز ،لأن املتظاهرين جتاوزوا
الإ�شارة احلمراء يف طريق
الدميقراطية العراقية ،مل يطق
عادل عبد املهدي �أن ي�سمع
البع�ض ي�شكك بنزاهة حكومته
فخرج يعلنها �صريحة�" :إنّ
املتظاهرين يريدون اخلراب".
�أخطر ما جرى للعراق منذ
�سبعة ع�شرعام ًا ،هو هذا العبث
مبفهوم العدالة ،ماليني من
العراقيني يعي�شون حتت خط
الفقر ،وجماميع تتمتع بالرثوة
واملنا�صب.

الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(االح ��د) �أن درج ��ات احل ��رارة ترتف ��ع
قلي�ل�ا ع ��ن معدالتها لي ��وم ام� ��س ،وان
اجل ��و �س ��يكون م�شم�س ��ا يف العديد من
مناطق البالد.
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خاص جداً ...

برنامج "كلوب هاو�س" يفتح النقا�ش على م�صراعيه بخ�صو�ص ال�ش�أن العراقي
 عامر م�ؤيد

وي�سعى امل�شاركون يف احتجاجات ت�شرين
االخرية اىل الو�صول اىل قرارات منطقية فيما
يخ�ص ال�ش�أن العراقي او اجلدوى من امل�شاركة
يف االن�ت�خ��اب��ات .وب�شكل يومي تقريبا ،فان
فتح برنامج "كلوب
هاو�س" اجلديد النقا�ش مو�ضوع يخ�ص "ت�شرين" يتداول داخل غرف
ب�شكل جدي بخ�صو�ص برنامج الكلوب ه��او���س وي�شرف على ادارة
احل��وار حمتجون معروفون يف االحتجاجات
خمتلف احلاالت يف
االخرية .ومل يقت�صر النقا�ش ال�سيا�سي يف هذا
املجتمع العراقي.
الربنامج على املحتجني فقط بل هناك اي�ضا
وتزداد النقا�شات
"غرف" يقودها �سيا�سيون يناق�شون امورا
عدة ابرزها "فكرة التقرب من االحتجاج" ،فيما
املجتمعية يف هذا
يذهب �آخرون اىل مهاجمة ت�شرين عرب و�سائل
الربنامج واي�ضا
ال�سيا�سية منها ب�شكل ت�سقيطية اخرى.
ويف االي ��ام االوىل م��ن ن���ش��أة ه��ذا الربنامج
يومي على مدار ال�ساعة
يف العراق جرى نقا�ش احتجاجي� -سلطوي
يف �سبيل ايجاد بيئة
ول�ك��ن ��س��رع��ان م��ا تبخر ب�سبب ع��دم القناعة
حتت عنوان ال�سلم
م��ن ال�ط��رف�ين ب �ج��دوى ذل ��ك .وت�ع�م��دت بع�ض
املجتمعي.
ال�شخ�صيات اىل خلق حوار بني املحتجني ومن

ا�شخا�ص ينتمون ملن هم يف ال�سلطة ويحكمون
فيها ،لكن اخل�لاف ا�صبح اك�بر .وبقدر كرثة
مناق�شة االم��ور ال�سيا�سية يف الكلوب هاو�س
ف��ان مو�ضوعة حقوق امل��ر�أة لها ح�صة كبرية
يف اجل� ��دال .وب��ال �ع��ودة اىل ي��وم ال�ث��ام��ن من
�آذار فان "غرفا كثرية" فتحت ابوابها للحديث
عن عيد امل��ر�أة وحتت عناوين خمتلفة ابرزها

ه��ل ان��ت م��ع حقوق امل ��ر�أة؟ كيف ت��رى امل��ر�أة؟
واي�ضا متى ت�أخذ املر�أة حقوقها .ومع تواجد
الن�سويات العراقيات فان النقا�ش و�صل اىل
مرحلة ت�صادم كبرية مع ت�أكيد بع�ض امل�شاركني
من الذكور عدم اعطاء امل��ر�أة حلقوقها .ورغم
ذلك فان ذك��ورا عدة كانوا مع حقوق "حواء"
وات �ف �ق��وا ع�ل��ى اه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز دور املنظمات

امل�ساندة حلقوق امل��ر�أة واملدافعة عنها ،ف�ضال
عن اهمية ال�ضغط على جمل�س ال�ن��واب بغية
اقرار قانون العنف اال�سري النائم فوق رفوف
اللجان النيابية.
ويف ظل ه��ذه النقا�شات املحتدمة ف��ان �شبان
و��ش��اب��ات �آخ��ري��ن ب�ع�ي��دون ك��ل البعد ع��ن هذا
االمر ويف�ضلون اال�ستمتاع بالربنامج اجلديد.
وك�ث�يرا م��ا ُتن�ش�أ غ��رف فكاهية يف "الكلوب
هاو�س" وت�ستمر حتى ال�ساعات االوىل من
ال�صباح وفيها من الطرافة الكثري.
يف اجلانب الآخر فان زماالت فنية تولدت داخل
هذا الربنامج من خالل احد الفرق املهتمة بالفن
حيث يتواجد فيها العازفون واملطربون اجلدد،
م��ا جعلهم ي�ت�ع��رف��ون ع�ل��ى ب�ع����ض وي�ف�ك��رون
باعمال م�شرتكة جديدة.
ومثلما معروف فان اجلانب االن�ساين لن يغيب
ع��ن ذه��ن ال�ع��راق�ي�ين ،حيث عمد البع�ض اىل
ان�شاء غرف ملناق�شة كيفية م�ساعدة الفقراء يف
توفري املالب�س وامل��واد الغذائية لهم وبالفعل
اجريت اعمال خريية جراء ذلك.

