
الملحق  )500( دينار مع  �صفحة   12

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )768( ل�سنة )2004( جريدة �صيا�صية يومية 

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

follow us on our Website
 or download Al Mada App 
on stores

يمكنكم متابعة الموقع 
اللكتروني

:QR Code من خالل قراءة

العدد )4884( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الحد )28( �سباط  2021

 بغداد/ متيم احل�صن

حت���اول بغداد م�س���ك الع�سا م���ن الو�سط يف 
الي���راين،   ���������� الأمريك���ي  ال�س���راع  ق�سي���ة 
بعدما جنحت يف اقناع وا�سنطن ب�"معاقبة" 
م���ا يع���رف ب�"جماع���ات الكاتيو�س���ا" خارج 

احلدود.
ف���وؤاد ح�س���ن، وزي���ر اخلارجي���ة،  وو�س���ل 
ام����س، اىل العا�سم���ة اليراني���ة طه���ران يف 

زي���ارة بعد يوم من ق�س���ف الوليات املتحدة 
من�ساآت تابعة لف�سائ���ل عراقية قرب احلدود 

ال�سورية.
وبح�س���ب م�سادر �سيا�سية، فان "ق�سف البو 
كم���ال" كان ق���د مت���ت مناق�ست���ه يف الت�سال 
الذي جرى يف ال�سب���وع املا�سي بن رئي�س 
والرئي����س  الكاظم���ي  م�سطف���ى  احلكوم���ة 

المريكي جو بايدن.
ووف���ق تلك امل�س���ادر التي حتدث���ت ل�)املدى( 

ان "الكاظم���ي طلب ع���دم اث���ارة امل�ساكل يف 
الع���راق، وابعاد بغداد ع���ن اأي �سربة توجه 
لتل���ك اجلماع���ات"، حي���ث ت�ستع���د احلكومة 
لج���راء انتخابات مبك���رة يف ت�سرين الول 

املقبل.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت اول 
ام����س، ان ق�سف "امليلي�سي���ات" يف �سوريا، 
ج���اء عن طري���ق معلوم���ات عراقي���ة، قبل ان 

ترتاجع عن ذلك الت�سريح.

ويف �سي���اق اآخر، اأكد وزي���ر اخلارجية فوؤاد 
ح�س���ن، اأم�س ال�سب���ت، اأن بغ���داد لن ت�سمح 

با�ستغالل اأرا�سيها بهدف التخريب.
وق���ال ح�سن خ���الل لقائ���ه نظ���ريه الإيراين 
حمم���د ج���واد ظريف يف طه���ران: اإن "بغداد 
ل���ن ت�سم���ح با�ستغ���الل التط���ورات الأخرية 
يف اأرا�سيه���ا به���دف تخري���ب العالق���ات بن 

الدولتن".
 التفا�صيل �س3 

وزير الخارجية من اإيران: الأمن اأولويتنا ول ن�صمح با�صتغالل اأرا�صينا

 ذي قار/ ح�صني العامل

اح���رق حمتجون يف النا�سري���ة، م�ساء ام�س، اأجزاء 
من مبنى ديوان املحافظة، فيما ت�ستمر الحتجاجات 

منذ حوايل اأ�سبوع.
وت�سب���ب تدخ���ل م�سلحن جمهولن بج���رح نحو 41 
متظاه���را ومنت�سبا يف املدينة ي���وم اأم�س فقط، فيما 
�سجل خ���الل الأيام املا�سية 7 �سهداء واأكرث من 180 

جريحا.
ويرف����س املحتج���ون تكلي���ف رئي����س جه���از الم���ن 
ال�س���دي مبن�س���ب حماف���ظ  الغن���ي  عب���د  الوطن���ي 
ذي ق���ار موؤقت���ا، خلفا لناظ���م الوائلي ال���ذي ازاحته 

الحتجاجات.
وقال رئي�س جمل�س ال���وزراء م�سطفى الكاظمي بعد 
تكلي���ف ال�سدي، ان التغي���ريات التي اجراها يف ذي 
ق���ار متث���ل مقدم���ة لل�س���روع يف حملة ك���رى لإعمار 
املحافظ���ة، موؤكدا ت�سكيل جمل����س ا�ست�ساري مرتبط 

برئي�س جمل�س الوزراء.
ووع���د الكاظم���ي يف بي���ان �س���ادر عن مكتب���ه "بفتح 
حتقي���ق وا�سع للوقوف على امل�سوؤولن عن الحداث 

الأخرية".
واهاب الكاظمي ب�"اأهايل حمافظة ذي قار وع�سائرها 
امل�ساهم���ة يف التهدئة ملن���ح الفر�سة الكافي���ة لالإدارة 

اجلديدة للقيام مبهامها يف خدمة اهايل املدينة".
ب���دوره ق���ال حماف���ظ ذي ق���ار اجلدي���د الفري���ق عبد 
الغن���ي ال�س���دي يف مقطع فيديوي بث���ه عقب تكليفه 
وتابعته )امل���دى( انه "كلفت باإدارة مهمة حمافظ ذي 
قار و�سنك���ون بخدمة الوط���ن واملواطن وحمافظتنا 
املنكوب���ة". وا�س���اف انه "وبعد ه���ذا اليوم ل ن�سمح 

لأنف�سنا ان نقول انها منكوبة وجريحة".
باملقابل قال احد النا�سط���ن يف تظاهرات النا�سرية 
ل�)امل���دى( ان "جت���ارب حمافظ���ة ذي ق���ار م���ع رئي�س 
جهاز المن الوطني عبد الغني ال�سدي غري م�سجعة 
على القبول به حمافظا لهذه املدينة التي عانت كثريا 
من �س���وء الدارة والف�س���اد واملحا�س�سة احلزبية"، 
مبين���ا ان "ال�س���دي �سب���ق وان مت تكليفه م���ع قا�سم 
العرج���ي باإدارة خلية الزمة يف حمافظة ذي قار ال 

انه مل يتوفق يف املهمة".
 التفا�صيل �س2 

�لنا�صرية ترف�ض �لمحافظ �لجديد وتبد�أ 
جولة �حتجاجات لتغيير قائد �ل�صرطة

 بغداد/ فرا�س عدنان

مل تتو�س���ل الكتل ال�سيا�سي���ة اإىل اتفاق مع 
اإقليم كرد�ستان ب�ساأن قانون املوازنة لغاية 
الوقت احل���ايل، رغم انته���اء ال�سهر الثاين 
م���ن 2021، وفيم���ا تقول اللجن���ة املالية اإن 
مهمتها ق���د انتهت ب�ساأن امل�س���روع، يرتقب 
اجلميع ما �ست�سفر عنه "حوارات ال�ساعات 
الأخرية"، باأمل الو�س���ول اإىل اتفاق مينع 

عملية الت�سويت بالأغلبية.
ويق���ول ع�سو اللجن���ة املالي���ة النائب ثامر 
ذيبان يف ت�سريح اإىل )املدى(، اإن "اجلميع 
يعرف حج���م ال�سغط علين���ا وعلى جمل�س 
النواب ب�سكل عام لإقرار قانون املوازنة".

كامل���ة  بن���اء  "اإع���ادة  اأن  ذيب���ان،  وتاب���ع 
اأجريناها للقانون من ناحية �سياغة املواد 
وكذل���ك تخفي����س مبال���غ الإنف���اق من 164 
تريلي���ون دين���ار، واأدى ه���ذا اجلهد بدوره 

اإىل تقليل ن�سبة العجز".
، اأن "اأك���رث م���ن 150 اجتماعًا عقدته  وب���ننّ
اللجنة منذ و�سول القانون اإليها، والهدف 
ه���و �سياغة م�سروع قادر على ت�سيري اأمور 
الدولة وموؤ�س�ساتها عل���ى الرغم من الأزمة 

املالية".
واأو�سح ذيب���ان، اأن "العديد من التحديات 
الت���ي واجهت اأع�ساء اللجن���ة عندما تولوا 
درا�سة القان���ون، اأهمها عدم وجود موازنة 

الع���ام املا�س���ي، وتراك���م دي���ون خارجي���ة 
وداخلية".

ورغ���م  الك���ردي  "اجلان���ب  اأن  واأك���د، 
وج���وده يف اللجن���ة املالي���ة وكذل���ك داخل 
جمل����س ال���وزراء واطالعه عل���ى ال�سغوط 
القت�سادية للبالد، فاأنه ل يراعي ذلك، بقدر 
تفك���ريه باحل�سول على املكا�سب بعيدًا عن 

امل�سلحة العامة".
 التفا�صيل �س3 

قالت اإن الن�صو�س الحكومية في الت�صريع غير ملزمة

 �للجنة �لمالية تخاطب �لرئا�صة لتحديد موعد �لت�صويت 
على �لمو�زنة رغم �عتر��ض �لكرد 

كني�صة �صيدة النجاة حتتفل بر�صوم مبهجة 

 ترجمة/ حامد احمد

اأي����ام فقط تف�س����ل الباب����ا فران�سي�س عن 
زيارت����ه التاريخية املرتقب����ة ليكون اأول 
رئي�س للكني�سة الكاثوليكية يف التاريخ 

يزور العراق.
وذكر الفاتي����كان بان الباب����ا، الذي تلقى 
جرعتي اللق����اح �سد وباء كورونا، يريد 
ان ينقل ر�سالة اأمل وت�سجيع للعراقين 
الذي����ن تعر�س����وا مل�ست����وى �سام����ل م����ن 
العن����ف الذي ط����ال اي�سا اقلي����ات عرقية 
وديني����ة يف البلد على ي����د تنظيم داع�س 

الرهابي من اأيزيدين وم�سيحين .
رئي�����س اأ�ساقف����ة الكني�س����ة الكاثوليكي����ة 
للكلدان يف اربي����ل املطران ب�سار وردة، 
ياأمل من ان هذه الزيارة التي �سيتخللها 
لقاء الباب����ا فران�سي�س باملرج����ع الديني 
العل����ى عل����ي ال�سي�ست����اين يف النجف، 

�ست����وؤدي اىل ادراك ووعي اأكرث باهمية 
الطائفة واملكون امل�سيحي يف البلد .

املط����ران وردة، الذي �سي�ست�سيف البابا 
يف الي����وم الثالث من ج����دول زيارته يف 
اربي����ل، ق����ال "نحن ناأمل م����ن خالل هذه 
الزيارة ان ي����زداد وعي ال�سعب العراقي 
واهتمامه����م باملك����ون امل�سيح����ي بانه����م 
م����ن �س����كان البلد الأ�سلي����ن. وكذلك فان 
لق����اء الباب����ا باملرجع الدين����ي العلى يف 
الع����راق عل����ي ال�سي�ست����اين �ستك����ون له 
اآث����ار ايجابية. حي����ث انه م����ن املعروف 
عن ال�سي�ستاين ان����ه رجل �سالم يبغ�س 
العنف والف�س����اد، اللقاء �سيك����ون له اثر 
ايجابي بزيادة اهتمام الغالبية امل�سلمة 
للبلد مبكون القلية الدينية امل�سيحية."
وا�س����اف وردة "وج����ود امل�سيحي����ة يف 
الع����راق �سيتغ����ري بعد الزي����ارة من حالة 
غي����اب وتال�س����ي للمك����ون اىل حالة بقاء 

ور�سوخ يف ار�س البلد ."
وق����ال املط����ران وردة ب����ان زي����ارة البابا 
الل����ه  نب����ي  وبي����ت  ولدة  مل����كان  اي�س����ا 
التاريخي����ة  اأور  منطق����ة  يف  ابراهي����م 
�ستكون له����ا اهمية يف جان����ب التعاي�س 
ب����ن الدي����ان ال�سماوي����ة الث����الث. واكد 
بقول����ه "الباب����ا �سيذه����ب اىل اور، وهو 
ابراهي����م،  النبي����اء  اب����و  بي����ت  موق����ع 
ه����ذا �سيوؤك����د ب����ان اليه����ود وامل�سيحين 
وامل�سلم����ن له����م اأب واح����د وه����و النبي 

ابراهيم ."
م����ن جانب اآخ����ر ي�ستبعد املط����ران وردة 
ان يت�سب����ب التدهور الأمن����ي بعرقلة او 
ارج����اء الزي����ارة املخط����ط لها م����ن 5- 8 
اآذار، م�س����ريا اىل ان التخ����وف الوحي����د 

متعلق بتف�سي وباء كورونا .
وق����ال املط����ران وردة "ال�س����يء الوحيد 
ال����ذي قد ي����وؤدي اىل ارج����اء الزيارة هو 

الوب����اء. لق����د او�س����ح البابا ه����ذا جليا. 
الباب����ا يع����رف اىل اين ه����و متوجه. انه 
متق�س����د للمج����يء اىل منطق����ة معروف����ة 
باحل����روب والعنف من اج����ل نقل ر�سالة 

�سالم ."
وقال املطران وردة انه "بالن�سبة لزيارة 
الباب����ا اىل اربي����ل فق����د اأول����ت ال�سلطات 
المني����ة يف اقلي����م كرد�ست����ان اهتمام����ا 
كب����ريا وجدي����ا ب�سم����ان اأم����ن و�سالم����ة 
الباب����ا، حي����ث �ستن�س����ر قراب����ة 10000 
و�سائ����ل  الغر�����س.  له����ذا  ام����ن  عن�س����ر 
الع����الم �ستنقل اح����داث الزيارة بجودة 

عالية".
م����ن املتوق����ع ان ي�سه����د ملع����ب فران�سو 
ال����دويل يف اربي����ل بت����ارخ 7  حري����ري 
اآذار جتمع اك����ر قدا�س لبن����اء الطائفة 
الباب����ا  م����ع  الع����راق  يف  الكاثوليكي����ة 

فران�سي�س .

ويف بغ����داد حيث كني�سة �سي����دة النجاة 
الت����ي �سهدت جمزرة على ايدي م�سلحي 
القاعدة يف العام 2010 وراح �سحيتها 
58 قتي����ال م����ن رواد الكني�س����ة، والت����ي 
�ستك����ون اح����دى حمط����ات زي����ارة البابا 
�سم����ن برنام����ج رحلته، مت اع����ادة طالء 
به����ا  املحيط����ة  الكونكريتي����ة  اجل����دران 
الباب����ا  �س����ور  بجداري����ات  وتزيينه����ا 

فران�سي�س وفوقه حمامة �سالم .
اجم����د حم�س����ن 29 عاما، فن����ان ر�سم من 
بغ����داد قال انه يق����وم با�ستبدال الر�سوم 
القدمي����ة للج����دران الكونكريتي����ة ح����ول 
الكني�س����ة والت����ي حتم����ل الوان����ا داكن����ة 
بر�س����وم اخ����رى مبهجة وبال����وان تبعث 

على الفرح .
  عن موقع األيتيا الإيطايل 
و فاي�س الأمريكي وكاثوليك 
تلغراف

ن�صخة اإلكترونية

عمال العراق بال رواتب واحلظر يالحق م�سدر رزقهم... )عد�سة: حممود روؤوف(

تتذكر جتارب �صابقة مل يوفق الأ�صدي يف الت�صدي لها

 بغداد/ املدى

طالبت احلكومة من جمل�س النواب باقرار م�سروع قانون جائحة كورونا 
قب���ل نهاية ال�سهر اجل���اري بهدف تنظيم عمليات توزي���ع اللقاح على ابناء 
ال�سع���ب. واك���دت اللجن���ة القانوني���ة النيابي���ة ان الرمل���ان �سيعر�س هذا 
القان���ون للق���راءة الوىل يف جل�س���ة الثن���ن املقبل، متوقع���ة ان الت�سريع 
�سيق���ر ب�سرعة. وذكرت بهار حمم���ود ع�سو اللجن���ة القانونية يف جمل�س 
النواب ل�)امل���دى( ان "احلكومة ار�سلت قانون جائحة كورونا اإىل جمل�س 
الن���واب من اجل ت�سريعه قبل و�سول اللقاحات التي تعاقدت عليها وزارة 
ال�سح���ة م���ع ال�س���ركات العاملية"، مو�سح���ة اأن "اله���دف م���ن ت�سريع هذا 

القانون هو تنظيم عملية توزيع لقاحات كورونا".
وقال���ت وزارة ال�سح���ة يف وق���ت �سابق انه���ا و�سعت خط���ة كاملة جلميع 
املحافظ���ات ل�ستقب���ال لقاح فايرو����س كورون���ا، مبين���ًا اأن ال�سحة �سكلت 
جلانًا يف املحافظات ل�ستقبال اأي لقاح وبخا�سة لقاح فايزر بو�سفه لقاحًا 

يحتاج اإىل اإمكانيات كبرية يف حفظه.
وت�سي���ف حمم���ود اأن "القان���ون يتكون من �س���ت مواد ه���ي لتنظيم عملية 
توزي���ع اللقاح م���ن قبل اجله���ات املخت�سة عل���ى ابناء ال�سع���ب العراقي"، 
موؤك���دة ان "احلكومة طلبت �سرورة ال�سراع يف ت�سريع هذا القانون قبل 

و�سول اللقاح".
 التفا�صيل �س2 

�لحكومة ت�صتعجل �لبرلمان 
لت�صريع "قانون كورونا" قبل 

�لمبا�صرة بتوزيع �للقاح

بغد�د طلبت من و��صنطن معاقبة �جلماعات �مل�صلحة 
خارج حدودها وز�رت طهر�ن بعد يوم من �لق�صف

�ل��ع��ر�ق مب�صيحيي  �اله��ت��م��ام  ���ص��ت��زي��د  �ل��ب��اب��ا  زي����ارة  ق�����ص��او���ص��ة: 

 بغداد/ ح�صني حامت

ترج���ح املفو�سي���ة اج���راء النتخاب���ات الرملاني���ة يف 
موعده���ا املح���دد، فيم���ا حتدث���ت ع���ن عائ���ق وحي���د قد 
يوؤجله���ا. وتقول املتحدثة با�س���م مفو�سية النتخابات 
جمان���ة الغ���الي يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "املفو�سي���ة 
م�ستم���رة وعل���ى اهبة ال�ستع���داد لإج���راء النتخابات 
يف موعدها املح���دد يف العا�سر من ت�سرين الول العام 

احلايل". 
وت�سي���ف الغ���الي: "قطعنا �سوط���ا كب���ريا يف العملية 
النتخابي���ة ل �سيم���ا يف املرحلة الوىل م���ن الت�سجيل 
البايوم���رتي وتوزي���ع البطاق���ة النتخابي���ة وحتديث 

البيان���ات". وم���ن املفرت�س ان جت���ري النتخابات يف 
10 ت�سري���ن الول املقب���ل، بعدم���ا كان رئي����س الوزراء 
م�سطف���ى الكاظم���ي، ق���د تراج���ع ع���ن املوع���د ال�سابق 
لإج���راء النتخاب���ات، وال���ذي ح���دده يف 6 حزي���ران 
املقب���ل، ل�"ا�سب���اب فني���ة"، بح�سب تري���رات مفو�سية 

النتخابات. 
تلف���ت الغ���الي اىل اأن "الظروف مالئم���ة حتى الن ول 
توج���د اي عوائق للتاأجيل مرة اخ���رى، خ�سو�سا بعد 
متدي���د ت�سجيل التحالف���ات اىل الول من اي���ار وف�سح 
املج���ال الو�سع للم�ساركة يف النتخابات وكذلك قوائم 

املر�سحن مددت اىل 17 ني�سان".
 التفا�صيل �س2 

�ملفو�ص��ية ترجح �إجر�ء �النتخاب��ات يف �ملوعد 
�ملقرر وتتح�صب ل�"فر�غ �ملحكمة �الحتادية" 

5

ميالن ي�صطدم 
بروما يف قمة 

اجلولة 24 
بالكالت�صيو
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 بغداد/ ح�سين حاتم

االنتخاب���ات  اج���راء  المفو�شي���ة  ترج���ح 
البرلمانية في موعدها المحدد, فيما تحدثت 

عن عائق وحيد قد يوؤجلها.
وتقول المتحدثة با�شم مفو�شية االنتخابات 
جمان���ة الغ���الي ف���ي حدي���ث ل�)الم���دى(, اإن 
"المفو�شية م�شتمرة وعلى اهبة اال�شتعداد 
الإجراء االنتخابات ف���ي موعدها المحدد في 

العا�شر من ت�شرين االول العام الحالي".
وت�شيف الغ���الي: "قطعنا �شوط���ا كبيرا في 
العملي���ة االنتخابي���ة ال �شيم���ا ف���ي المرحل���ة 
االولى م���ن الت�شجيل البايومت���ري وتوزيع 

البطاقة االنتخابية وتحديث البيانات".
وم���ن المفتر����س ان تج���ري االنتخابات في 
10 ت�شري���ن االول المقبل, بعدما كان رئي�س 
تراج���ع  ق���د  الكاظم���ي,  ال���وزراء م�شطف���ى 
ع���ن الموع���د ال�شاب���ق الإج���راء االنتخابات, 
المقب���ل,  حزي���ران   6 ف���ي  ح���دده  وال���ذي 
ل�"ا�شب���اب فنية", بح�شب تبريرات مفو�شية 

االنتخابات.
"الظ���روف مالئم���ة  تلف���ت الغ���الي ال���ى اأن 
حت���ى االن وال توج���د اي عوائ���ق للتاأجي���ل 
م���رة اخ���رى, خ�شو�شا بعد تمدي���د ت�شجيل 
التحالفات الى االول من ايار وف�شح المجال 
االو�ش���ع للم�شاركة ف���ي االنتخاب���ات وكذلك 

قوائم المر�شحين مددت الى 17 ني�شان".
الخمي����س  المفو�شي���ن,  مجل����س  وق���رر 
الما�ش���ي, تمدي���د فت���رة ت�شجي���ل التحالفات 
حت���ى االأول م���ن اأي���ار المقبل. وفت���رة ت�شلم 
قوائ���م المر�شحين حت���ى 17 ني�شان المقبل, 
وَعدها موعدًا نهائيًا للتحالفات والمر�شحين 
لالنتخابات المقررة ف���ي العا�شر من ت�شرين 

االأول.
وت�شير المتحدثة با�شم مفو�شية االنتخابات 
ال���ى اأن "مفو�شي���ة االنتخاب���ات تعم���ل م���ع 
�شركاء العملي���ة االنتخابية الذي���ن يتمثلون 
بالناخب واالع���الم واالح���زاب والتحالفات 

والمر�شحي���ن, ومنظمات المجتم���ع المدني 
والمراقبة الدولية".

وم�ش���ت الغ���الي بالق���ول اإن "م�شكلتنا فقط 
انتظ���ار ت�شريع قانون المحكم���ة االتحادية, 
ك���ون القانون مهم و�شروري جدا" اإذ تعاني 
المحكم���ة االتحادية االن من فراغ بعد تقاعد 
ع���دد م���ن اأع�شائها ومن مهام ه���ذه المحكمة 
االنتخاب���ات,  نتائ���ج  عل���ى  الم�شادق���ة  ه���و 
م�شي���رة الى اأنه "في الوق���ت الحالي ال يوؤثر 
عل���ى �شي���ر اإج���راء االنتخاب���ات ف���ي الموعد 

المحدد".
وكان ع�ش���و البرلم���ان علي البدي���ري قد قال 
ف���ي حدي���ث �شاب���ق ل�)الم���دى( اإن "مجل����س 
النواب �شيبداأ بعد انتهاء الف�شل الت�شريعي 
في الخام�س من �شهر اآذار المقبل مفاو�شاته 
ب�ش���اأن ا�شتكم���ال تعدي���ل قان���ون المحكم���ة 
االتحادية الإكم���ال ن�شابها حتى تكون مهياأة 

قبل حل البرلمان".
وت�شتط���رد الغالي "نحن متواجدون خم�شة 
اي���ام في اال�شبوع لت�شجيل وتحديث بيانات 

الناخبين", م�شيرة ال���ى اأن "الفرق الجوالة 
م�شتم���رة ف���ي عمله���ا حت���ى ف���ي اي���ام حظر 

التجوال".
وح���ول م���ا ي�ش���اع م���ن تاأجي���ل االنتخاب���ات 
مرة اخرى باعتقاد انه���ا تتزامن مع منا�شبة 
دينية )الزي���ارة االربعينية( تبين الغالي اأن 
"االنتخابات �شتكون بعد الزيارة االربعينية 
ولي�ش���ت بالتزام���ن معها, وت���م ح�شابها قبل 

تحديد الموعد".
القانوني���ة  اللجن���ة  ع�ش���و  يق���ول  ب���دوره, 
النيابي���ة �شائب خ���در في حدي���ث ل�)المدى( 
اإن "اال�شتعدادات جميعها تتجه نحو اجراء 
االنتخابات ف���ي موعدها المحدد", م�شتبعدا 

اخرى". مرة  "تاأجيلها 
وي�شي���ر خ���در ال���ى اأن "احتمالي���ة التاأجي���ل 
�شعيف���ة, اإذ م���ن الممك���ن ان تك���ون ح�ش���ب 

طارئ او ظرف ا�شتثنائي للبلد".
م���ن جهته, يقول المخت�س بال�شاأن القانوني 
ط���ارق حرب ف���ي حدي���ث ل�)الم���دى( اإن "كل 
تاأجيل لالنتخابات بدوره يوؤدي الى الك�شف 

ع���ن الفا�شدي���ن والمف�شدي���ن ويق�ش���ي على 
حاالت التزوير".

وي�شي���ر ح���رب الى ان���ه "ال �شير ف���ي تاأجيل 
االنتخابات ب�شرط اأن تكون في فترة قيا�شية 

اإذ ي�شح ان نطلق عليها مبكرة".
ويرجح المخت�س بال�شاأن االنتخابي "اجراء 
االنتخاب���ات بعد انته���اء ال���دورة البرلمانية 
الحالي���ة", م�شيف���ا اأن "االنتخاب���ات تك���ون 
مبكرة عندم���ا تجرى في الن�ش���ف االول من 
مدة ال���دورة االنتخابية اما بعد ذلك فت�شبح 

كبقية االنتخابات التي ح�شلت �شابقا".
الت�شريعي���ة  االنتخاب���ات  اأن  ال���ى  ي�ش���ار 
للمطال���ب  ا�شتجاب���ة  ج���اءت  المبك���رة, 
الجماهيرية التي دعا اإليها متظاهرو ت�شرين 

االأول عام 2019.
وكان اأب���رز ماحققته التظاه���رات هو اجبار 
حكوم���ة ع���ادل عب���د المه���دي ال�شابق���ة على 
اال�شتقال���ة نهاي���ة 2019, واعتم���اد قان���ون 
انتخابات جديد يمنع احتكار القوى الكبيرة 

ال�شوات الناخبين.

 ذي قار/ ح�سين العامل

احرق محتج�ن في النا�سرية، 
م�ساء ام�س، اأجزاء من مبنى دي�ان 

المحافظة، فيما ت�ستمر االحتجاجات 
منذ ح�الي اأ�سب�ع. وت�سبب تدخل 

م�سلحين مجه�لين بجرح نح� 46 
متظاهرا ومنت�سبا في المدينة ي�م 
اأم�س فقط، فيما �سجل خالل االأيام 

الما�سية 7 �سهداء واأكثر من 180 
جريحا.

المحتج���ون تكلي���ف رئي����س جه���از االم���ن  ويرف����س 
الوطني عب���د الغني اال�شدي بمن�ش���ب محافظ ذي قار 
موؤقتا, خلفا لناظم الوائلي الذي ازاحته االحتجاجات.
وق���ال رئي����س مجل����س ال���وزراء م�شطف���ى الكاظم���ي 
بع���د تكليف اال�ش���دي, ان التغييرات الت���ي اجراها في 
ذي ق���ار تمثل مقدم���ة لل�شروع في حمل���ة كبرى الإعمار 
المحافظ���ة, موؤك���دا ت�شكيل مجل����س ا�شت�شاري مرتبط 
برئي����س مجل����س ال���وزراء. ووع���د الكاظمي ف���ي بيان 
�ش���ادر عن مكتبه "بفت���ح تحقيق وا�ش���ع للوقوف على 
الم�شوؤولين عن االحداث االأخي���رة". واهاب الكاظمي 
ب�"اأهال���ي محافظة ذي ق���ار وع�شائره���ا الم�شاهمة في 
التهدئ���ة لمنح الفر�شة الكافية ل���الإدارة الجديدة للقيام 

بمهامها في خدمة اهالي المدينة".
ب���دوره قال محافظ ذي قار الجدي���د الفريق عبد الغني 
اال�ش���دي في مقط���ع فيديوي بثه عق���ب تكليفه وتابعته 
)الم���دى( ان���ه "كلف���ت ب���اإدارة مهم���ة محاف���ظ ذي ق���ار 
ومحافظتن���ا  والمواط���ن  الوط���ن  بخدم���ة  و�شنك���ون 
المنكوب���ة". وا�شاف ان���ه "وبعد هذا الي���وم ال ن�شمح 

الأنف�شنا ان نقول انها منكوبة وجريحة".
بالمقاب���ل قال احد النا�شطين ف���ي تظاهرات النا�شرية 

ل�)المدى( ان "تجارب محافظة ذي قار مع رئي�س جهاز 
االم���ن الوطني عب���د الغني اال�شدي غي���ر م�شجعة على 
القب���ول به محافظا لهذه المدين���ة التي عانت كثيرا من 
�شوء االدارة والف�ش���اد والمحا�ش�شة الحزبية", مبينا 
ان "اال�ش���دي �شب���ق وان تم تكليفه م���ع قا�شم االعرجي 
ب���اإدارة خلي���ة االزم���ة ف���ي محافظ���ة ذي ق���ار اال انه لم 

يتوفق في المهمة".
واو�ش���ح المتظاه���ر الذي ف�شل عدم ذك���ر ا�شمه: "منذ 
ان تول���ت خلية االزمة مهامها ف���ي المحافظة قبل نحو 
3 ا�شه���ر �شه���دت ذي قار اكثر م���ن 35 تفجيرا وجريمة 
ف���ي  والمواطني���ن  المتظاهري���ن  ت�شته���دف  اغتي���ال 
المحافظة ه���ذا ف�شال عن تجريف �شاحة االعت�شام في 

الحبوبي ورفع خيام المتظاهرين بالقوة".
واردف ان "محافظ���ة ذي قار خ���الل ادارة خلية االزمة 
ا�شبح���ت م�شتباح���ة من قب���ل الملي�شي���ات والمجاميع 
الم�شلح���ة التي اخذت تزرع العب���وات النا�شفة وتفجر 

دور المتظاهرين من دون ان يحا�شبها احد".
وتاب���ع النا�ش���ط المدن���ي ان "جمي���ع جرائ���م التفجير 
واالغتيال التي ا�شتهدف���ت المتظاهرين مازالت مقيدة 
�ش���د مجه���ول ولم يك�ش���ف ع���ن الجه���ات واال�شخا�س 
"خلي���ة االزم���ة  ان  ال���ى  المتورطي���ن فيه���ا", منوه���ا 
والفريق عب���د الغني اال�شدي من���ذ تكليفهما بالتحقيق 
ف���ي اح���داث النا�شري���ة واقتح���ام �شاح���ة تظاه���رات 
الحبوبي في ليلة )27 ت�شرين الثاني 2020( لم يك�شفا 

عن الجهة المتورطة بالهجوم".
كذل���ك قال النا�شط المدني ه�ش���ام ال�شومري ل�)المدى( 
ان "الحكوم���ات المركزي���ة المتعاقب���ة �شكلت 20 لجنة 
ال�ش���الح االو�شاع لك���ن دون نتيجة تذك���ر". وا�شاف 
ال  و�ش���وف   21 الرق���م  تحم���ل  االخي���رة  "اللجن���ة  ان 
تختلف بنتائجها عن اللجان ال�شابقة كون االمر يتعلق 
ب�ش���وء ادارة المنظومة ال�شيا�شية واالدارية في عموم 

البالد".
وا�ش���ار ال�شوم���ري ال���ى ان "التظاهرات ف���ي محافظة 
ذي ق���ار �شتتوا�ش���ل لحي���ن تحقي���ق كام���ل المطال���ب 
الم�شروع���ة", منوها الى ان "مطال���ب المتظاهرين في 
التظاهرات تدعو الى تغيير قائد ال�شرطة لتورط جهاز 

ال�شرطة بقمع وقتل المتظاهرين".

 بغداد/ المدى

طالبت الحك�مة من 
مجل�س الن�اب باقرار 

م�سروع قان�ن جائحة 
ك�رونا قبل نهاية ال�سهر 

الجاري بهدف تنظيم 
عمليات ت�زيع اللقاح 

على ابناء ال�سعب.
واكدت اللجنة القان�نية 

النيابية ان البرلمان 
�سيعر�س هذا القان�ن 

للقراءة االولى في 
جل�سة االثنين المقبل، 

مت�قعة ان الت�سريع 
�سيقر ب�سرعة.

وذك���رت به���ار محم���ود ع�ش���و اللجن���ة 
القانونية في مجل����س النواب ل�)المدى( 
ان "الحكوم���ة ار�شل���ت قان���ون جائح���ة 
كورون���ا اإل���ى مجل����س النواب م���ن اجل 
ت�شريع���ه قب���ل و�ش���ول اللقاح���ات التي 
م���ع  ال�شح���ة  وزارة  عليه���ا  تعاق���دت 
اأن  مو�شح���ة  العالمي���ة",  ال�ش���ركات 
القانون هو  ه���ذا  ت�شريع  م���ن  "اله���دف 

تنظيم عملية توزيع لقاحات كورونا".
وقالت وزارة ال�شحة في وقت �شابق انها 
و�شعت خطة كامل���ة لجميع المحافظات 
ال�شتقبال لقاح فايرو����س كورونا, مبينًا 
اأن ال�شح���ة �شكلت لجانًا في المحافظات 
ال�شتقب���ال اأي لقاح وبخا�شة لقاح فايزر 
بو�شف���ه لقاح���ًا يحت���اج اإل���ى اإمكاني���ات 

كبيرة في حفظه.

وت�شي���ف محم���ود اأن "القان���ون يتكون 
من �شت مواد ه���ي لتنظيم عملية توزيع 
اللقاح م���ن قبل الجه���ات المخت�شة على 
ان  موؤك���دة  العراق���ي",  ال�شع���ب  ابن���اء 
اال�ش���راع  �ش���رورة  طلب���ت  "الحكوم���ة 
ف���ي ت�شريع ه���ذا القان���ون قب���ل و�شول 

اللقاح".
وبح�ش���ب ن�شخ���ة م�شربة م���ن الت�شريع 
ف���ان القان���ون يمنع المالحق���ة الق�شائية 
العام���ة  ال�شرك���ة  اأو  ال�شح���ة  ل���وزارة 
ل�شناع���ة االدوي���ة )كيمادي���ا( والدوائ���ر 
التابعة للوزارة والموظفين عن �شل�شلة 

والت�شرف���ات  واالعم���ال  االج���راءات 
المتخذة لغر�س مواجهة الجائحة, فيما 
ت�شتثنى الت�شرفات العمدية التي توؤدي 

الى الوفاة او اال�شابة الج�شيمة. 

كم���ا ن����س الت�شري���ع على تحم���ل الدولة 
م�شوؤولي���ة تعوي����س المت�شرري���ن م���ن 

�شندوق �شين�شاأ حديثا. 
واأعلن مجل����س الوزراء ع���ن تخ�شي�س 
مئ���ة ملي���ون دوالر م���ن محفظ���ة البن���ك 
المتعلق���ة  اللقاح���ات  ل�ش���راء  الدول���ي 
بفايرو����س كورونا بح�ش���ب تحديد نوع 

اللقاح م���ن وزارة ال�شحة عل���ى اأن تعاد 
المالي���ة  م���ن وزارت���ي  القر����س  هيكل���ة 

والتخطيط بالتن�شيق بينهما.
وح���دد وزي���ر ال�شحة, ح�ش���ن التميمي, 
اال�شبوع الما�شي فترة و�شول الماليين 
م���ن جرع���ات لق���اح فايرو����س كورون���ا 
خالل االأ�شب���وع االأخير م���ن �شهر �شباط 

الجاري.
وتتابع النائبة ع���ن محافظة ال�شليمانية 
اأن "مجل����س الن���واب يحت���اج اإل���ى فترة 
ع�ش���رة اي���ام لالنته���اء م���ن ت�شري���ع هذا 
القانون اي قبل فت���رة و�شول اللقاحات 

التي ح���ددت و�شوله���ا وزارة ال�شحة", 
مبين���ة اأن "الجمي���ع �شي�ش���رع من عملية 

ت�شريع هذا القانون".
ودع���ا ح�شن كريم الكعب���ي النائب االول 
لرئي�س مجل����س النواب, اع�شاء مجل�س 
الن���واب ال���ى ح�شور الجل�ش���ات المقبلة 
للمجل����س وخا�ش���ة جل�شة ي���وم االثنين 
المقبل والمت�شمنة �شمن جدول اعمالها 
الق���راءة االول���ى والت�شوي���ت على عدة 
م�شاريع قواني���ن ابرزها قانون مواجهة 

جائحة كورونا.
وق���ال الكعبي ف���ي بيان ل���ه اطلعت عليه 

)المدى( ان "ت�شريع ه���ذا القانون ياأتي 
ل�شمان قانونية و�شول اللقاحات داخل 
البل���د وعدال���ة توزيعها لجمي���ع �شرائح 
المجتم���ع, وخا�شة ابط���ال ال�شد االأول 
ف���ي مكافحة الوباء من م���الكات الجي�س 

االبي�س والقوات االمنية".
وطال���ب الكعبي, جميع اع�ش���اء مجل�س 
النواب بتحمل "م�شوؤولياتهم التاأريخية 
واالأخالقي���ة ف���ي ح�ش���ور جل�ش���ة ي���وم 
االثنين المقبل 1 اآذار 2021 للم�شي في 
القراءة االأولى لم�شروع قانون مواجهة 
جائحة كورونا, والت�شويت عليه خالل 

الفترة القريبة المقبلة".
وي���وم الجمع���ة اأ�ش���ارت وزارة ال�شحة 
اإل���ى اعتماد ثالث���ة اأنواع م���ن اللقاحات 

في البالد. 
وذك���ر الوزي���ر ح�شن التميم���ي اأن "3.4 
ماليين جرعة لقاح م���ن كورونا �شت�شل 
للعراق خالل االأ�شبوع االأخير من �شباط 
وفي )الي���وم( 28 م���ن ال�شه���ر الجاري, 
وزارة  لمنت�شب���ي  �شتك���ون  واالأولوي���ة 
ال�شحة واالأجهزة االأمنية وكبار ال�شن".

واتفق���ت وزارة ال�شحة على توريد 1.6 
مليون جرعة من لقاح "فايزر � بيونتيك" 
"كورون���ا", نهاي���ة  الم�ش���اد لفايرو����س 
�شب���اط الحالي كما اتفق���ت على ا�شتيراد 
اللق���اح  م���ن  اأخ���رى  جرع���ة  ماليي���ن   8
البريطان���ي "اأ�شترازيني���كا" عبر من�شة 
"كوفاك�س", و�شت�شل على مراحل بدءا 

في ني�شان المقبل.
"كوفاك����س" اأقامته���ا منظم���ة  ومن�ش���ة 
ال�شح���ة العالمية, في محاول���ة لل�شماح 
كورون���ا.  للقاح���ات  من�ش���ف  بتوزي���ع 
اإل���ى اأن ع���دد �ش���كان  وتج���در االإ�ش���ارة 

العراق يقدر ب�41 مليون ن�شمة.
ويذكر اأن ال�شفير البريطاني لدى بغداد 
اإن  ق���ال, موؤخ���را,  ق���د  �شتيف���ن هيك���ي, 
"الحكوم���ة العراقي���ة حجزت 8 ماليين 
جرع���ة من لق���اح �شرك���ة "اأ�شترازينيكا" 

البريطانية لمواجهة فيرو�س كورونا".
االأميركي���ة,  "فاي���زر"  �شرك���ة  وكان���ت 
ق���د  "بيونت���ك",  االألماني���ة  و�شريكته���ا 
اأعلنت���ا اأن فعالية اللق���اح و�شلت اإلى 95 

بالمئة.
ال���ى ذلك, ق���ررت خلي���ة االزم���ة النيابية 
وزارة  ف���ي  الم�شوؤولي���ن  ا�شت�شاف���ة 
ال�شحة يوم االثني���ن المقبل لمناق�شتهم 
عن ح���االت ت�شاعد اال�شاب���ات بكورونا 
خالل االي���ام االخي���رة و�ش���دور العديد 
م���ن التعليم���ات والق���رارات م���ن اللجنة 
العليا لل�شحة وال�شالمة الوطنية والتي 
�شملت تعطيل الدرا�شة والحظر الجزئي 
والكلي وكذلك مو�شوع توفير اللقاحات 
والطالع ال�شع���ب وممثليه على تفا�شيل 

هذه االحداث.

احلكومة ت�شتعجل الربملان لت�شريع "قانون كورونا" قبل املبا�شرة بتوزيع اللقاح

املفو�شية ترجح اإجراء االنتخابات يف املوعد املقرر وتتح�شب 
لـ"فراغ املحكمة االحتادية"

ن�اب ومراقب�ن: التاأجيل مرتبط بالظروف اال�ستثنائية فقط تتذكر تجارب �سابقة لم ي�فق االأ�سدي في الت�سدي لها

فريق من ال�شحة خالل جوالت فح�ص كورونا.. ار�شيف

النا�شرية ترف�ض املحافظ اجلديد وتبداأ 
جولة احتجاجات لتغيري قائد ال�شرطة

الفتات انتخابية .. ار�شيف



 بغداد/ فرا�س عدنان

لم تتو�سل الكتل ال�سيا�سية 
اإلى اتفاق مع اإقليم كرد�ستان 

ب�ساأن قانون الموازنة لغاية 
الوقت الحالي، رغم انتهاء 

ال�سهر الثاني من 2021، 
وفيما تقول اللجنة المالية 

اإن مهمتها قد انتهت ب�ساأن 
الم�سروع، يترقب الجميع 

ما �ست�سفر عنه "حوارات 
ال�ساعات الأخيرة"، باأمل 

الو�سول اإلى اتفاق يمنع 
عملية الت�سويت بالأغلبية.

النائ���ب  المالي���ة  اللجن���ة  ع�ض���و  ويق���ول 
ثام���ر ذيبان في ت�ضريح اإل���ى )المدى(، اإن 
"الجميع يعرف حجم ال�ضغط علينا وعلى 
مجل����س النواب ب�ض���كل عام لإق���رار قانون 

الموازنة".
كامل���ة  بن���اء  "اإع���ادة  اأن  ذيب���ان،  وتاب���ع 
اأجريناه���ا للقان���ون م���ن ناحي���ة �ض���ياغة 
الم���واد وكذلك تخفي�س مبال���غ الإنفاق من 

164 تريلي���ون دين���ار، واأدى ه���ذا الجه���د 
بدوره اإلى تقليل ن�ضبة العجز".

وبّي���ن، اأن "اأكثر م���ن 150 اجتماعًا عقدته 
اللجنة منذ و�ضول القانون اإليها، والهدف 
هو �ضياغة م�ضروع قادر على ت�ضيير اأمور 
الدولة وموؤ�ض�ض���اتها على الرغم من الأزمة 

المالية".
واأو�ض���ح ذيبان، اأن "العديد من التحديات 
التي واجهت اأع�ض���اء اللجنة عندما تولوا 

درا�ضة القانون، اأهمها عدم وجود موازنة 
الع���ام الما�ض���ي، وتراك���م دي���ون خارجية 

وداخلية".
ورغ���م  الك���ردي  "الجان���ب  اأن  واأك���د، 
وج���وده في اللجن���ة المالي���ة وكذلك داخل 
مجل�س ال���وزراء واطالعه على ال�ض���غوط 
القت�ض���ادية للب���الد، فاأن���ه ل يراع���ي ذلك، 
بق���در تفكي���ره بالح�ض���ول على المكا�ض���ب 

بعيدًا عن الم�ضلحة العامة".

الن���واب  "مجل����س  اأن  ذيب���ان،  ويوا�ض���ل 
يرف����س اأن يمن���ح اإقليم كرد�ض���تان ح�ض���ة 
مالية بال �ضفافية وعدالة، وناأمل باأن ت�ضهم 

المفاو�ضات في ت�ضوية الخالفات".
وي�ض���دد، على اأن "اللجنة ل ترغب بتمرير 
القان���ون بالأغلبي���ة دون ح�ض���ور النواب 
الكرد كما ح�ض���ل مع قان���ون تمويل العجز 

المالي العام الما�ضي".
واأردف ذيبان، اأن "اإقليم كرد�ض���تان م�ض���ر 

على ت�ض���ليم 250 األف برميل اإلى الحكومة 
التحادية، لكن البيانات الر�ضمية تقول اإن 

ما ينتج فعليًا يفوق هذه الكمية بكثير".
اأن  المالي���ة،  اللجن���ة  ع�ض���و  وا�ض���تطرد 
"اأع�ض���اء اللجن���ة اتفقوا عل���ى اأن القبول 
بتعاقد اإقليم كرد�ض���تان مع �ضركات اأجنبية 
وت�ض���ديره النف���ط عب���ر تركي���ا بعي���دًا عن 
الحكومة التحادية �ض���وف يف�ضح المجال 
اأم���ام المحافظ���ات الأخ���رى باتخ���اذ نف�س 
الخط���وة م�ض���تقباًل، وه���ذا يوؤدي بن���ا اإلى 

خلل في نظام الدولة و�ضياع هيبتها".
وذكر، اأن "عددًا من اللقاءات والجتماعات 
مبا�ض���رة ت���م عقده���ا م���ع الوف���د الك���ردي 
برئا�ض���ة قوب���اد طالبان���ي، وتحدثن���ا معه 
عن حجم ال�ض���غوطات الت���ي نتعر�س لها، 
واأبلغن���اه باأنن���ا ل�ض���نا بال�ض���د م���ن اإقلي���م 
كرد�ض���تان، لكنن���ا نبح���ث عن �ض���فافية في 

عملية ت�ضدير النفط".
ونف���ى ذيبان، "التو�ض���ل اإلى اتف���اق لغاية 
الآن وا�ضح، ياأتي ذلك بالتزامن مع اإ�ضرار 
ح�ض���ول  رف����س  عل���ى  الك���ردي  الجان���ب 
كام���ل  وت�ض���دير  لالآب���ار،  م�ض���تركة  اإدارة 
نفط���ه من قبل ال�ض���لطة التحادي���ة، مقابل 
الت���زام الحكوم���ة المركزي���ة بدف���ع اأموال 
عمليات ال�ض���تخراج والنقل اأ�ض���وة بباقي 

المحافظات".
واأ�ضار، اإلى اأن "الكتل ال�ضيا�ضية في بغداد 
ل���ن تقبل بما ورد في الم�ض���روع الحكومي 

م���ن الكتف���اء بت�ض���ليم 250 األ���ف برمي���ل، 
وه���ذا الخ���الف ا�ض���تدعى اللجن���ة المالية 
اإلى اإر�ض���ال كتاب لهيئة الرئا�ضة تطلب فيه 

تحديد موعد للت�ضويت على القانون".
وم�ضى ذيبان، اإلى اأن "الن�س الذي وردنا 
من الحكومة في م�ض���روع قانون الموازنة 
لي����س ملزم���ًا لمجل����س الن���واب واللجن���ة 
المالية والكتل ال�ضيا�ض���ية، ورف�ض���نا له ل 
يعار�س الد�ض���تور، وننتظر �ض���ياغة مادة 
اأخرى تلزم اإقليم كرد�ض���تان بت�ض���ليم كامل 

نفطه".
م���ن جانبها، اأفادت ع�ض���و اللجن���ة النائبة 
�ض���هام المو�ض���وي في حديث اإلى )المدى( 
ب���اأن "الحكوم���ة ل���م ت���رد حت���ى الآن عل���ى 
التعدي���الت الت���ي اأجريناه���ا عل���ى قان���ون 

الموازنة".
وتابع���ت المو�ض���وي، اأن "الح���وارات مع 
اإقليم كرد�ض���تان ما زالت م�ض���تمرة، ونحن 
ننتظر ما �ضت�ض���فر عنه ال�ض���اعات الأخيرة 
لعله���ا اأن تخ���رج بنتيج���ة قبل الت�ض���ويت 

على القانون".
وزادت، اأن "الخ���الف ل يخ�س فقط النفط 
واآليات ت�ض���ليمه وكمياته، اإنما يطال اأي�ضًا 
اإي���رادات المناف���ذ ف���ي اإقليم كرد�ض���تان مع 
دول الجوار، و�ض���رورة اأن ت�ضلنا بيانات 

حقيقية عن هذا الملف".
وختم���ت المو�ض���وي، بالق���ول اإن "جمي���ع 
الخي���ارات ما زال���ت مفتوح���ة اأمامنا، فقد 

نم���رر القان���ون بالأغلبية اإذا م���ا اأغلق باب 
الحوار ال�ضيا�ضي بين الكتل والإقليم".

اإلى ذلك، ذكر ع�ضو اللجنة محمود ال�ضبكي 
اإل���ى )المدى(، اأن "الموازنة اأ�ض���بحت في 
عهدة رئا�ضة مجل�س النواب، كما اأن ن�ضخة 
منها اأودعت لدى الحكومة لغر�س الطالع 

عليها، واإبداء المالحظات".
اأ�ض���بحت  "الك���رة  اأن  ال�ض���بكي،  وي���رى 
حالي���ًا ف���ي ملع���ب الكت���ل ال�ضيا�ض���ية التي 
عليها الو�ض���ول اإلى ن�س بديل لمو�ض���وع 
اللتزام���ات النفطي���ة المتبادل���ة م���ع اإقليم 

كرد�ضتان".
وي�ض���تغرب من "اإ�ض���رار اإقليم كرد�ض���تان 
عل���ى كمية 250 األف برمي���ل، رغم اأن عددًا 
من المقترحات البديلة التي عر�ضت عليه، 
وه���ذا ق���د ي�ض���جع عل���ى تمري���ر الموازنة 

بالأغلبية". 
وانتهى ال�ض���بكي، اإل���ى اأن "اللجنة المالية 
بذل���ت قب���ل ذل���ك جه���ودًا كبي���رة وعق���دت 
ل���م  الخ���الف  لك���ن  ع�ض���رات الجتماع���ات 
ي�ض���اعدها على التو�ض���ل اإلى ن�س توافقي 
ير�ضي الكتل ال�ضيا�ض���ية في بغداد واإقليم 

كرد�ضتان على حد �ضواء".
ي�ضار اإلى اأن اللجنة المالية كانت قد اأعلنت 
انتهاء مناق�ض���اتها على الموازنة الأ�ضبوع 
الما�ض���ي، بع���د اأن رفع���ت القان���ون بكتاب 
ر�ض���مي اإلى هيئ���ة الرئا�ض���ة لتحديد موعد 

للت�ضويت عليه داخل قبة البرلمان.

 بغداد/ تميم الح�سن

وبح�ضب م�ض���ادر �ضيا�ضية، فان "ق�ضف 
الب���و كم���ال" كان ق���د تمت مناق�ض���ته في 
ال�ض���بوع  ف���ي  ج���رى  ال���ذي  الت�ض���ال 
الما�ض���ي بين رئي�س الحكومة م�ضطفى 
الكاظمي والرئي�س المريكي جو بايدن.
تحدث���ت  الت���ي  الم�ض���ادر  تل���ك  ووف���ق 
ل�)الم���دى( ان "الكاظمي طلب عدم اثارة 
الم�ض���اكل ف���ي الع���راق، وابع���اد بغ���داد 
عن اأي �ض���ربة توجه لتل���ك الجماعات"، 
حيث ت�ضتعد الحكومة لجراء انتخابات 

مبكرة في ت�ضرين الول المقبل.
وكان���ت وزارة الدفاع الأميركية قد قالت 
"الميلي�ض���يات"  ق�ض���ف  ان  ام����س،  اول 
في �ض���وريا، جاء ع���ن طري���ق معلومات 
ذل���ك  ع���ن  تتراج���ع  ان  قب���ل  عراقي���ة، 

الت�ضريح.
و�ض���رح ج���ون كيربي، المتحدث با�ض���م 
البنتاغ���ون، ب���اأن الولي���ات المتحدة لم 
ت�ضتخدم المعلومات التي قدمها العراق، 
عن���د تحديد اأه���داف ل�ض���رباتها الجوية 
�ضد الف�ضائل الموالية لإيران في �ضرقي 

�ضوريا الخمي�س.
م�ض���اء  )تويت���ر(  عب���ر  كيرب���ي  وكت���ب 
العراقي���ة  الحكوم���ة  "كان���ت  الجمع���ة: 
تحقق ف���ي هوي���ة الجهات الت���ي اأطلقت 
الأي���ام  ف���ي  اأرا�ض���يها  عل���ى  �ض���واريخ 
والأ�ض���ابيع الأخيرة. لكننا لم ن�ض���تخدم 
المعلوم���ات العراقي���ة لتحدي���د اأه���داف 

لهجماتنا تلك الليلة".
ج���اء ذل���ك بعدم���ا اأعلن���ت وزارة الدفاع 
العراقي���ة اأن الع���راق لم يق���دم معلومات 
الدول���ي  التحال���ف  اإل���ى  ا�ض���تخباراتية 
قب���ل ال�ض���ربات الجوي���ة الأمريكية على 

�ضوريا.
واأعربت الوزارة في بيان، عن ا�ضتغرابها 
من ت�ض���ريحات وزير الدف���اع الأمريكي 
لوي���د اأو�ض���تن المتعلقة بح�ض���ول تبادل 
للمعلومات ال�ض���تخباراتية م���ع العراق 

�ضبق ا�ضتهداف مواقع داخل �ضوريا.
"وا�ض���نطن  اإن  ق���ال  ق���د  اأو�ض���تن  وكان 
التحقي���ق  عل���ى  العراقيي���ن  �ض���جعت 
ال�ض���خباراتية،  بالمعلومات  وتزويدها 
واإن ذل���ك كان مفي���دا ج���دا ف���ي تحدي���د 

الهدف".
الدف���اع  با�ض���م وزارة  المتح���دث  وق���ال 
الأميركي���ة )البنتاغ���ون( ج���ون كيربي، 
المعلوم���ات  اإن  الما�ض���ية،  الجمع���ة 
ال�ض���تخبارية تتعل���ق بالبيان���ات الت���ي 
اأن  الف�ض���ائل، م�ض���يفا  تل���ك  ت�ض���تعملها 
البنتاغ���ون يراج���ع نتائج الغ���ارة، واأن 

ال�ضورة �ضتت�ضح.
واأ�ض���ار كيرب���ي، ف���ي مقابلة مع و�ض���ائل 
اعالم غربية، اإلى اأن الغارة "ا�ض���تهدفت 
اأنه���ا  ُيعتق���د  �ض���يعية  م�ض���لحة  ف�ض���ائل 
متورط���ة ف���ي الهجم���ات الأخي���رة التي 
ا�ض���تهدفت الأميركيي���ن و�ض���ركاءهم في 

العراق".
ممت للرد تحديدا  واأو�ضح اأن الغارة "�ضُ
على تل���ك الهجمات ولحماية الأميركيين 
و�ض���ركائهم وم�ض���الحهم ف���ي المنطقة"، 
موؤك���دا اأن���ه "ل اأح���د يريد الت�ض���عيد اأو 
تدهور الو�ضع الأمني في المنطقة، واأن 

وا�ضنطن ت�ضرفت بطريقة منا�ضبة".

الكتائب تتهم دوًل خليجية 
وف���ي اول رد فع���ل له���ا، اأعلن���ت كتائ���ب 
ح���زب الل���ه، اأن الق�ض���ف الأميركي الذي 
ط���ال مواقعها وقع في منطق���ة القائم اأي 
داخ���ل الأرا�ض���ي العراقي���ة ف���ي الأنبار، 
���من  واأدى اإل���ى مقتل اأحد عنا�ض���رها �ضِ

الجزي���رة والبادي���ة  ل���واء 46 عملي���ات 
بالح�ضد ال�ضعبي، فيما اتهمت ال�ضعودية 

والإمارات بتمويل تلك العمليات.
ونع���ت كتائب حزب الله ف���ي بيان، مقتل 
راهي �ضالم زايد ال�ضريفي الذي ُقتل في 
الهج���وم "وَم�ض���ى ُمرابطًا ِف���ي الحدوِد 
العراقّية ال�ضورّية حمايًة لأر�ِس العراق 
َو�ض���عِبِه من ِع�ضاباِت داع�س الإجرامّية، 
الجزي���رة  عملي���ات   46 ل���واء  ���من  �ضِ
والبادية/ح�ض���د �ضعبي في منطقِة القائِم 

الِعراقّية تحديدًا".
الع���دُو  َي���زاُل  "م���ا  بالق���ول:  وم�ض���ت 
الأميرك���ي ُمتمادي���ا ِبجرِمه قاِت���اًل ِلحماِة 
الَوطِن َو�ُض���رفاَء البالِد، َغي���َر ُمرتدٍع َعن 

اإراقِة ِدماِء الأبرياِء ما داَمْت اأجوُر القتِل 
تاأتيِه ِمْن ال�ُضعودّية والإمارات".

الما�ض���ية،  الجمع���ة  البنتاغ���ون  واأك���د 
باي���دن  ج���و  الأميرك���ي  الرئي����س  اأن 
الهجم���ات  عل���ى  "ردًا  بال�ض���ربات  اأذن 
ال�ض���اروخية ف���ي الع���راق والتهدي���دات 
الأميركي���ة  الق���وات  لأف���راد  الم�ض���تمرة 

والتحالف هناك".
لحق���وق  ال�ض���وري  المر�ض���د  واأعل���ن 
الإن�ض���ان، اأن الغارات اأ�ض���فرت عن مقتل 
22 عن�ض���رًا واإ�ض���ابة اآخري���ن، معظمهم 
م���ن كتائب ح���زب الل���ه العراق���ي والتي 
كان���ت تتمركز ف���ي المواقع الم�ض���تهدفة 
اإلى جان���ب كتائب �ض���يد ال�ض���هداء وهي 

من�ضوية في هيئة الح�ضد ال�ضعبي.
وفي غ�ض���ون ذلك طال���ب رئي�س تحالف 
الفتح ه���ادي العامري، رئي����س الوزراء 
م�ضطفى الكاظمي بالتحقيق في الرواية 
الأميركي���ة الت���ي تدع���ي ان تعاونًا قد تم 
بي���ن الحكوم���ة العراقي���ة وبي���ن وزارة 
الدف���اع الأميركية لتحقيق هذه ال�ض���ربة 

�ضد الح�ضد ال�ضعبي.
وقال العامري في بيان ال�ضبت، "نطالب 
رئي����س مجل����س ال���وزراء القائ���د الع���ام 
للقوات الم�ض���لحة بالتحقيق في ال�ضربة 
الأميركي���ة الت���ي وقعت الليلة الما�ض���ية 

في الحدود العراقية ال�ضورية".
المعلوم���ات  ان  العام���ري  وا�ض���اف 

المتوفرة لديه توؤكد اأن "ذلك ا�ض���تهداف 
لق���وات الح�ض���د ال�ض���عبي المتمركزة في 
الح���دود العراقي���ة �������� ال�ض���ورية ولي�س 
كما تّدعي وزارة الدف���اع الأميركية باأنه 
ا�ضتهداف لف�ض���ائل المقاومة الإ�ضالمية 

العراقية في الأرا�ضي ال�ضورية".

وزير الخارجية اإلى طهران 
وكان���ت ال�ض���ربة الميركي���ة في �ض���رقي 
�ضوريا قد اأثارت غ�ضب عدد من الف�ضائل 
الم�ض���لحة، خ�ضو�ض���ا بعد ت�ض���ريحات 
وزي���ر الخارجي���ة ف���وؤاد ح�ض���ين، ال���ذي 

و�ضل الى طهران بعد يوم من الحادث.
وتوقع���ت م�ض���ادر �ضيا�ض���ية ان زي���ارة 

بغ���داد  لنه���ج  "ا�ض���تمرار  ه���ي  ح�ض���ين 
ف���ي ابع���اد اأي م�ض���اكل ق���د تعك���ر �ض���فو 
النتخاب���ات"،  لج���راء  ال�ض���تعدادات 
وابع���اد العراق عن "ال�ض���راع الأميركي 

�� اليراني".
واعلن الُمتحّدث با�ضم وزارة الخارجّية 
العراقية، اأحمد ال�ضّحاف، و�ضول وزير 
الخارجّية فوؤاد ح�ض���ين والوفد الُمرافق 

له اإلى العا�ضمة الإيرانية طهران.
وو�ض���ل وزير الخارجي���ة العراقي فوؤاد 
ح�ض���ين اإلى طهران �ضباح ال�ضبت، للقاء 

الم�ضوؤولين اليرانيين.
وزارة  با�ض���م  المتح���دث  اأعل���ن  كم���ا 
الخارجية اليراني، �ضعيد خطيب زاده، 
ال�ض���بت، اأن وزي���ر الخارجي���ة العراق���ي 
التق���ى ف���ي طه���ران بوزي���ر الخارجي���ة 
وم�ض���وؤولين �ضيا�ضيين واأمنيين اآخرين 

في الجمهورية الإ�ضالمية الإيرانية.
لوزي���ر  الثاني���ة  الزي���ارة  ه���ي  وه���ذه 
الخارجي���ة العراق���ي اإل���ى طه���ران خالل 

�ضهر �ضباط الجاري.
وكان���ت النجب���اء، وه���ي اح���د ف�ض���ائل 
ن�ض���حت وزي���ر  ق���د  ال�ض���عبي،  الح�ض���د 
عق���ب  "يت���اأدب"،  ب���ان  الخارجي���ة 
ت�ضريحاته التي نفى فيها وجود مقاومة 

في العراق.
وقال رئي�س المجل�س ال�ضيا�ض���ي لحركة 
النجباء، علي الأ�ض���دي، في تغريدة على 
تويت���ر: "نعم اأنت ل تفهم م���ا المقاومة، 
لأن���ك نطقتها ذات يوم وقلت نحن ل�ض���نا 
ج���زءًا من الع���راق، حتى ت�ض���عر باأهمية 
الدف���اع عن كرامت���ه وتقدر الدم���اء التي 
�ض���الت من اأجله" في اإ�ضارة اإلى ا�ضتفتاء 
ا�ضتقالل اإقليم كرد�ضتان الذي اأجري في 

25 اأيلول 2017.
وم�ض���ى بالقول: "من لم يتعلم اأبجديات 
ال�ضيا�ض���ة و�ض���ياقاتها وه���و عل���ى راأ�س 
دبلوما�ض���ية الدول���ة علمن���اه واأفهمن���اه 
لياقاته���ا، حت���ى يق���ف اإج���الًل ويت���اأدب 
حينم���ا يتكل���م ع���ن المقاوم���ة" على حد 
تعبي���ره. وكان ف���وؤاد ح�ض���ين ق���ال ف���ي 
مقابل���ة تلفزيوني���ة م���ع قناة محلي���ة اإنه 
م���ن  الع���راق،  ف���ي  مقاوم���ة  يوج���د  "ل 
يق���اوم يق���اوم الحكوم���ة العراقي���ة، هم 
اإرهابي���ون ولي�ض���وا مقاوم���ة، مقاوم���ة 
�ض���د من؟ من تحارب؟ وم���ن تقاوم؟ هذه 
دول���ة ديمقراطي���ة، وُيمكن الذه���اب اإلى 

البرلمان والتحدث هنالك".
ب���دوره اك���د مثن���ى امي���ن، ع�ض���و لجنة 
البرلم���ان  ف���ي  الخارجي���ة  العالق���ات 
يق���وم  الت���ي  "الزي���ارات  ان  ل�)الم���دى( 
به���ا وزي���ر الخارجي���ة ال���ى دول اقليم���ة 
او دولي���ة دائما تتعلق بع�ض���ها باحداث 

م�ضتجدة". 
وا�ضاف امين :"لبد ان تكون الحوادث 
المنية وال�ضيا�ض���ية على راأ�س اولويات 
زيارة وزير الخارجية فوؤاد ح�ض���ين الى 

طهران".
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اأكد وزير الخارجية فوؤاد ح�ضين، اأم�س ال�ضبت، 
اأن بغداد لن ت�ض���مح با�ض���تغالل اأرا�ضيها بهدف 

التخريب.
وقال ح�ضين خالل لقائه نظيره الإيراني محمد 
ج���واد ظريف في طهران: اإن "بغداد لن ت�ض���مح 

با�ض���تغالل التط���ورات الأخي���رة ف���ي اأرا�ض���يها 
بهدف تخريب العالقات بين الدولتين". 

ب���دوره قال ظري���ف ان "الهجم���ات الأخيرة في 
الع���راق تهدف الى عرقل���ة العالقات بين طهران 

وبغداد".
وقبل �ض���اعات م���ن لقائ���ه نظي���ره الإيراني قال 
فوؤاد ح�ض���ين ان الأمن وال�ض���تقرار هما اأ�ضا�س 

التنمي���ة القت�ض���ادية والزدهار بالن�ض���بة لبلد 
مث���ل العراق ال���ذي عانى من الإره���اب وانعدام 

الأمن ل�ضنوات.
وكان ق���د زار امي���ن المجل����س الأعل���ى لالأم���ن 
القوم���ي الإيران���ي عل���ي �ض���مخاني وبحث معه 

العالقات الم�ضتركة.
وقال وزير الخارجية العراقي فوؤاد ح�ضين، اإن 

له". الق�ضوى  الأولوية  هو  "الأمن 
بدوره اأ�ض���ار �ضمخاني الى "�ض���رورة التعاون 
بي���ن دول المنطقة لتقلي���ل التوترات عن طريق 
التفاو�س البناء". وقال : ان "المن وال�ضتقرار 
الذي ي�ض���هده الع���راق حاليا هو نتيج���ة اقتدار 
المرجعي���ة وتدبير و�ض���تراتيجية رجال الدولة 

والن�ضال الملحمي للقوات الم�ضلحة".

وزير اخلارجية من اإيران: االأمن اأولويتنا الق�ضوى وال ن�ضمح با�ضتغالل اأرا�ضينا

البنتاغون ترتاجع: مل 
ن�ستخدم معلومات قدمها 
العراق عن غارات �سوريا 

تحاول بغداد م�سك الع�سا من الو�سط في ق�سية ال�سراع الأمريكي ـــــــ اليراني، بعدما نجحت في اقناع وا�سنطن بـ"معاقبة" ما يعرف 
بـ"جماعــات الكاتيو�سا" خارج الحدود. وو�سل فــوؤاد ح�سين، وزير الخارجية، ام�س، الى العا�سمة اليرانية طهران في زيارة بعد يوم 

من ق�سف الوليات المتحدة من�ساآت تابعة لف�سائل عراقية قرب الحدود ال�سورية.

اللجنة املالية تخاطب رئا�ضة الربملان لتحديد موعد الت�ضويت على املوازنة رغم اعرتا�ض الكرد 

لقاء وزير اخلارجية العراقي ونظريه االيراين

الكاظمي وقوباد طالباين خالل لقاء �سابق

بغداد طلبت من وا�ضنطن معاقبة اجلماعات امل�ضلحة 
خارج حدودها وزارت طهران بعد يوم من الق�ضف 

قالت اإن الن�سو�س الحكومية في الت�سريع غير ملزمة
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16 �شه���رًا بالتم���ام والكم���ال م�شت على 
اغ���اق مبن���ى دي���وان حمافظ���ة وا�شط، 
ت�شري���ن  والع�شري���ن  اخلام����س  من���ذ 
االأول 2019 وحت���ى فتحه يف اخلام�س 
والع�شرين من �شباط 2021، تلك الفرتة 
الطويلة ظل خالها املبنى مغلق كليًا ومل 
تدخله اأي جهة �ش���وى حرا�شه من اأفراد 
ال�شرط���ة �شم���ن ق���وة حماي���ة املن�شاآت، 
كما �شم���ح املتظاه���رون لدخول موظفي 
ق�شم الب�شتنة الإدامة احلدائق وتنظيمها 

و�شقيها مبعدل مرة يف اال�شبوع.
املبن���ى ال تف�شله عن �شاح���ة التظاهرات 
اأمت���ار  ب�شع���ة  �ش���وى  واالحتجاج���ات 
اإاّل اأن���ه ظ���ل مهابًا اأم���ام املتظاهرين ومل 
مي�شه اأي �شرر يذكر على عك�س االعتقاد 
ال�شائ���د اأن املبن���ى ق���د يتعر����س للحرق 
والتخري���ب، ب���ل العك�س ف���اأن اجلدران 
اخلارجي���ة للمبن���ى اأ�شبح���ت عبارة عن 
لوحة جميلة باه���رة بعد قيام النا�شطني 
م���ن ال�شب���اب والفرق التطوعي���ة وطلبة 
كلي���ة ومعه���د الفن���ون اجلميل���ة بر�ش���م 
لوح���ات عل���ى امت���داد اجل���دار تعك����س 
اىل  وترم���ز  ت�شري���ن  ث���ورة  اأه���داف 
ال�شهداء ووحدة الع���راق ويج�شد ق�شمًا 
منه���ا اجلوانب احل�شاري���ة والعمرانية 

يف املحافظة والعراق عمومًا .

محاوالت ف�شلت
جه���ود كبرية بذلته���ا احلكوم���ة املحلية 
عدي���دة  وحم���اوالت  اأطرافه���ا  بجمي���ع 
ج���رت من قبل بع�س ال�شيوخ والوجهاء 
بهدف التاأثري على املتظاهرين وقبولهم 
بفت���ح املبنى ك���ي ميار����س املوظفني فيه 
املتعلق���ة  املعام���ات  واإجن���از  اأعماله���م 
باملواطن���ني لكن كل املح���اوالت مل يكتب 
لها النجاح على م���دى اأكرث من عام اأمام 
اإ�شرار املتظاهرين على اإغاقه والطلب 
باإقال���ة احلكومة املحلية ممثلة باملحافظ 
ونائبيه يف وق���ت توزعت اأق�شام ديوان 
املحافظ���ات يف اأك���رث من ع�ش���رة مواقع 
ملوا�شل���ة عم���ل املوظف���ني و�ش���ط تذم���ر 
�شدي���د ال�شيما من قب���ل املراجعني الذين 
يتطل���ب االأم���ر ل���دى البع����س منه���م اأن 
يق�شي ع���دة اأيام الإجن���از معاملة معينة 
وه���و يدور بني تل���ك االأق�ش���ام املتباعدة 

بع�شه���ا ع���ن البع����س االآخ���ر يف اأغل���ب 
املواقع.

ا�شتم���رت فرتة غل���ق املبن���ى 487 يومًا 
ب�شمنه���ا اأي���ام حظ���ر التج���وال ال�شامل 
الت���ي فر�شته���ا احلكومة الع���ام املا�شي 
وه���ذا العام ب�شبب جائح���ة كورونا قبل 
اأن يت���م افتتاح���ه م���ن قب���ل املتظاهري���ن 
اأنف�شه���م يوم اخلمي����س املا�شي املوافق 
اخلام����س والع�شرين م���ن �شباط 2021 
لل�ش���وؤون  املحاف���ظ  مع���اون  بح�ش���ور 
االإداري���ة ، املهند����س نبي���ل �شم���ة وقائد 
مدي���ري  م���ن  وع���دد  املحافظ���ة  �شرط���ة 
الدوائر اخلدمية وقادة االأجهزة االأمنية 
ورافق ذلك القيام بحمل���ة اآنية و�شريعة 
لتنظيف املبنى ورف���ع اال�شاك ال�شائكة 
الت���ي كان���ت تغل���ق بوابات���ه و�شه���د يف 
ذات الي���وم اأول اجتم���اع يعق���د فيه  منذ 
16 �شه���رًا راأ�شه املع���اون االداري ملدراء  

الدوائر وخلية االأزمة .

�شروط 
م���ن  الكث���ري  ق�ش���ة فت���ح املبن���ى حتم���ل 
الغمو�س واأخذت تف�شريات عديدة، فكل 
طرف يف�ش���ر على اأهوائ���ه ووفق رغباته 
اأو قناعات���ه ال�شيما اإنها ج���اءت بالتزامن 
مع اإ�شاب���ة حمافظ وا�ش���ط حممد جميل 
ع���دد  م���ع  بفايرو����س كورون���ا  املياح���ي 
موظفي مكتبه وحجر نف�شه حلني يتماثل 
لل�شفاء وفق ما اأعلنه بنف�شه يف بيان عرب 
ح�شابه اخلا�س ون�ش���ره املوقع الر�شمي 

لديوان املحافظة.
 لكن احلقيق���ة لها وجه اآخر ، فعملية فتح 
البناي���ة جاءت بتوافق مابني املتظاهرين 
وب���ني  بغ���داد  يف  املركزي���ة  واحلكوم���ة 
وه���ي  باملحافظ���ة  االأمني���ة  ال�شلط���ات 
ب���ذات الوق���ت متثل بادرة ح�ش���ن نية من 
جمي���ع االأط���راف لك���ن ب�ش���روط فر�شها 
املتظاه���رون ، االأه���م فيه���ا اأن ال يدخ���ل 
املبن���ى اأي من املحاف���ظ ونائبيه يف هذه 
املرحل���ة ) عل���ى ح���د ق���ول املتظاهري���ن ( 

واإقال���ة احلكومة املحلي���ة اإذا ما ا�شتقرت 
االأم���ور فع���ًا وم�ش���ت احلي���اة ب�شكله���ا 
يك���ون  اأن  الطبيع���ي يف املحافظ���ة دون 
هن���اك قطع لل�ش���وارع وح���رق لاإطارات 
ب���ني  وم�شادم���ات  لل���دوام  وتعطي���ل 
املتظاهرين والق���وات االأمنية كما ح�شل 
يف م���ّرات عدي���دة �شابق���ًا وا�شف���رت عن 
ا�شت�شهاد عدد م���ن املتظاهرين وح�شول 
اإ�شابات عديدة بينهم وبني اأفراد القوات 

االأمنية .

�شلّمنا االأمانة
يف  االحتجاج���ات  نا�شط���ي  اأب���رز  اأح���د 
وا�ش���ط املكنى اأبو �شج���اع الكناين وهو 
�شقيق ال�شهي���د ح�شن جبار الكناين، اأحد 
�شه���داء ثورة ت�شرين يف حمافظة وا�شط 
الذي ا�شت�شهد خال ت�شرين االأول 2019 
هو م���ن فت���ح البوابة اخلارجي���ة للمبنى 
بح�شور معاون املحاف���ظ االإداري وقائد 
و�شّل���م  اآخري���ن  وم�شوؤول���ني  ال�شرط���ة 

املفت���اح اىل مع���اون املحاف���ظ لل�ش���وؤون 
االإداري نبيل �شمة.

 وق���ال اأب���و �شج���اع يف حديث اأم���ام عدد 
م���ن و�شائل االإع���ام بينها )امل���دى( التي 
تواج���دت حلظ���ة افتتاح املبن���ى » بعد اأن 
اأغلقنا املحافظ���ة ملدة 16 �شهرًا احتجاجا 
على احلكومة املحلية اإ�شافة اىل مطالبنا 
املركزي���ة االأخرى ، ها نح���ن اليوم نفتح 
اىل  )االأمان���ة(  املفت���اح  البناي���ة ون�شل���م 
اال�شت���اذ نبيل �شمة وناأم���ل اأن يكون على 

العهد الذي قطعناه �شوية.«
م�ش���روط  البناي���ة  فت���ح   « اأن  واأ�ش���اف 
بتويل معاون املحافظ لل�شوؤون االإدارية 
نبي���ل �شم���ة اإدارة �شوؤون مدين���ة الكوت 
وب�شاحي���ات وا�شع���ة م���ن اأج���ل اإجناز 
معام���ات املواطن���ني وتنفي���ذ امل�شاري���ع 
العمراني���ة واخلدمي���ة م���ع االبق���اء على 
�شرطنا الرئي����س باإقالة احلكومة املحلية 
وبخ���اف ذل���ك �شنع���ود مرة ثاني���ة لغلق 

البناية .«

ق����ادة  اأب����رز  واأح����د  النا�ش����ط  وكان 
االحتجاج����ات يف وا�شط، اأبو �شجاع قد 
تعر�����س لاعتق����ال اأواخر الع����ام املا�شي 
وفق مذك����رة قب�س �ش����درت بحقه بتهمة 
الدك����ة الع�شائري����ة والت����ي و�شف����ت م����ن 
قب����ل املتظاهري����ن واأبن����اء ع�شريت����ه اأنها 
تهم����ة كيدي����ة الق�ش����د منه����ا ال�شغط على 
املتظاهري����ن ، واأطلق �شراحه بعد موجة 
احتجاج����ات غا�شبة قاده����ا املتظاهرون 
اأمام قيادة �شرط����ة وا�شط واأمام حمكمة 
ا�شتئن����اف وا�ش����ط الت����ي ق����ررت االإفراج 

عنه .

اتفاق مع الحكومة المركزية 
النا�ش���ط يف تظاه���رات وا�شط ، املحامي 
�شج���اد �ش���امل ق���ال اأي�ش���ًا » ه���ا ه���م ثوار 
دي���وان  مبن���ى  اأغلق���وا  الذي���ن  وا�ش���ط 
 2019 االأول  ت�شري���ن  يف  املحافظ���ة 
جلمي���ع  وال�شم���اح  بفتح���ه  يقوم���ون 
اخلدم���ات  وتق���دمي  بال���دوام  املوظف���ني 
للمراجعني وهذا جاء على خلفية االتفاق 

مع احلكومة املركزية.«
واأ�ش���اف » وافقنا عل���ى فتح مبنى ديوان 
مع���اوين  اأح���د  تكلي���ف  بع���د  املحافظ���ة 
املحاف���ظ ب���اإدارة �ش���وؤون مدين���ة الكوت 
دون  وا�شع���ة  وب�شاحي���ات  وتوابعه���ا 
اأن يك���ون للحكوم���ة املحلي���ة ال�شابقة اأي 
ح�ش���ور اأو تواجد وبخ���اف ذلك �شنعيد 
غلق املبنى من جديد وهذا جوهر االتفاق 
مع احلكومة املركزي���ة .« منوهًا اىل اأن » 
في���ه  املركزي���ة   احلكوم���ة  م���ع  االتف���اق 

خطوات الحقة« دون اأن يك�شف عنها .
مو�شحًا » لقد اتخذنا تلك اخلطوة كبادرة 
ح�شن النية ومن اأجل املواطن الوا�شطي 
ال���ذي كان �شري���كًا معن���ا يف التظاه���رات 
طوال االأ�شهر املا�شية و�شنقدم كل الدعم 
ولدوائ���ر  اجلدي���دة  ل���اإدارة  واالإ�شن���اد 
االأداء  مب�شت���وى  للنهو����س  املحافظ���ة 
ب�ش���رط اأن ال يك�ش���ر االتف���اق الأن يف ذلك 

اإعادة للمربع االأول .«

نبيل �شمة: اأنا مكلف ول�شت 
محافظًا

م����ن جانب����ه قال مع����اون حماف����ظ وا�شط 
نبي����ل �شم����ة » لقد �شه����دت مدين����ة الكوت 
عليه����ا  اأق����دم  جب����ارة  اإيجابي����ة  خط����وة 
االأخوة املتظاهري����ن ممن يحملون نف�شًا 

وطني����ًا �شادق����ًا وحمب����ة ملحافظتهم حني 
وافقوا عل����ى اإعادة افتت����اح مبنى ديوان 
املحافظ����ة بعد فرتة اإغ����اق ا�شتمرت 16 

�شهرًا.«
ج����اء  االإج����راء  ه����ذا   « اأن  واأ�ش����اف 
بالتعاون م����ع املتظاهرين وذوي �شهداء 
التظاه����رات و�شي�شعنا اأم����ام م�شوؤولية 
وطني����ة وتاريخي����ة كبرية خلدم����ة اأبناء 
املحافظ����ة ومدين����ة الك����وت عل����ى وج����ه 
اخل�شو�����س و�شنعم����ل جميع����ًا ي����دا بيد 

لتحقيق تطلعات املواطن الوا�شطي.«
وق����ال » مل اأكل����ف ر�شميًا مبهم����ة حمافظ 
وا�شط، واأنا ل�ش����ت حمافظ لوا�شط االآن 
اإمن����ا اأحم����ل �شفت����ي الوظيفي����ة مع����اون 
املحاف����ظ لل�ش����وؤون االإداري����ة لكني كلفت 
م����ن  الك����وت وتوابعه����ا  ب����اإدارة مدين����ة 
الوح����دات االإدارية و�شوف اأحر�س على 

ذلك بالتعاون مع اجلميع« 
وفيم����ا مل يب����نُي �شّم����ة عل����ى وج����ه الدقة 
اجلهة التي كلفته باإدارة ديوان املحافظة 
، ه����ل هي م����ن بغ����داد اأم اأن التكليف جاء 
م����ن املحافظ حممد جمي����ل املياحي الذي 
يتمتع باإج����ازة طبية الإ�شابت����ه بكورونا 
، اأم اأن التكلي����ف ج����اء م����ن املتظاهري����ن 
اأن » دوام جمي����ع االأق�ش����ام  اأ�ش����ار اىل   ،
واملوظفني �شيك����ون يف ديوان املحافظة 
اعتبارًا من يوم االثنني، االأول من اآذار ، 
و�شريافق ذلك ال�شروع يف حملة خدمية 
كربى والعمل على و�شع ن�شب تذكاري 
يف �شاح����ة التظاه����رات يعك�����س �شم����ود 
وت�شحي����ات املتظاهري����ن الذي����ن كان����وا 
يحمل����ون ح�ش����ًا وطني����ًا وحر�ش����ًا عل����ى 

خدمة حمافظتهم.«
مراقب����ون  ي����رى  ذل����ك  غ�ش����ون  يف 
وخمت�شون اأن تكلي����ف املعاون االإداري 
نبيل �شمة ب����اإدارة �ش����وؤون املحافظة من 
�شاحيات املحافظ حممد جميل املياحي 
ال����ذي يتمتع باإج����ازة اأ�شولية وال يوجد 
�شن����د قان����وين للتكليف ل����و كان من جهة 

اأخرى .
موؤكدين اأن »االإج����راء جيد ومنا�شب يف 
الوقت احلا�ش����ر والهدف منه درء الفتنة 
واإع����ادة الدوام يف املحافظ����ة كي يتمكن 
املوظف����ون م����ن اأداء واجباتهم من خال 
تق����دمي اخلدمات للمراجع����ني اإ�شافة اىل 
امل�شي باالأعمال وامل�شاريع التي ت�شهدها 

املحافظة«.

منح �شالحيات وا�شعة لـ "نبيل �شّمة" الإدارة الكوت وتوابعها 

مبنى ديو�ن محافظة و��شط يفتتح من قبل �لمتظاهرين بعد 16 �شهرً� على �إغالقه

 متابعة / املدى

ما تزال عبارة »الدولة االإ�شامية باقية«، 
مكتوب���ة باأحرفها كاملة عل���ى باب منزل 
امل�شيح���ي العراق���ي ذنون يحي���ى. كتبها 
يف  منزل���ه  احتل���وا  الذي���ن  املت�ش���ددون 
املو�ش���ل ب�شمال العراق لث���اث �شنوات 

عندما كانوا يحكمون املدينة.
يرف�س يحيى حم���و العبارة انطاقًا من 
رغبت���ه يف اإظه���ار التح���دي للم�شلح���ني 
يف  العراقي���ة  الق���وات  هزمته���م  الذي���ن 
نهاية املطاف وللتذكري اأي�شًا باأن وجود 
الطائف���ة امل�شيحية التي يت���وزع اأفرادها 
يف اأنح���اء خمتلف���ة م���ن الع���راق باأعداد 

اآخذة يف الت�شاوؤل ما يزال مهددًا.
ق���ال الرجل البال���غ من العم���ر 59 عامًا، 
يف املن���زل الذي ا�شرتده بعد طرد تنظيم 
»لق���د   2017 يف  االإ�شامي���ة  الدول���ة 
ذهب���وا. مل يعد باإمكانهم اإيذاوؤنا. لكن مل 
يبق منا كثريون. جيل ال�شباب يرغبون 

يف الرحيل«.
�شيكون اخليار ال���ذي يواجه الكثري من 
م�شيحيي الع���راق بني البق���اء والرحيل 
حا�ش���ر بقوة اأثن���اء اأول زيارة يقوم بها 
باب���ا الفاتي���كان للع���راق عل���ى االإطاق. 
م���ن  فرن�شي����س  الباب���ا  رحل���ة  ت�شتم���ر 
اآذار املقب���ل  الثام���ن م���ن  اإىل  اخلام����س 

و�شتكون املو�شل اإحدى حمطاتها.
باع يحيى ور�ش���ة اأ�شغال معدنية متلكها 
�شقيق���ه  ع���ن  فدي���ة  يدف���ع  ك���ي  العائل���ة 
ال���ذي خطف���ه م�شلح���و تنظي���م القاع���دة 
امل�شيحي���ون  كان  عندم���ا   2004 يف 

يتعر�شون للخطف واالإعدام.
ومن���ذ ذل���ك احل���ني، حت���ّول يحي���ى اإىل 
�شاه���د عل���ى الرحي���ل، اإذ راأى اأ�شق���اءه 
ي�شافرون اإىل دول اأجنبية فيما يرتاجع 

العمل وي�شح الدخل يف العراق.
ومن بني 20 من االأقارب كانوا يعي�شون 
يف احلي، مل يب���ق �شوى يحيى وعائلته 

املكونة من �شتة اأفراد.
ع�شف���ت ا�شطراب���ات مب�شيحيي العراق 
عل���ى مدى ق���رون، لك���ن موج���ة النزوح 
اجلماع���ي مل تب���داأ اإال بع���د الغ���زو الذي 
 2003 يف  املتح���دة  الوالي���ات  قادت���ه 
تنظي���م  عه���د  يف  وتريته���ا  وت�شارع���ت 

تف���رق  مل  ال���ذي  االإ�شامي���ة،  الدول���ة 
وح�شيته بني االأقليات وامل�شلمني.

املناط���ق  اإىل  االآالف  مئ���ات  وغ���ادر 
املجاورة واإىل الدول الغربية.

�شم���ايل  يف  نين���وى  �شه���ول  وع���رب 
الع���راق، وهي موط���ن لبع�س م���ن اأقدم 
الكنائ����س واالأدي���رة يف الع���امل، يعي����س 
اأغل���ب امل�شيحي���ني الباق���ني نازح���ني يف 
ق���رى �شقطت ب�شهول���ة يف قب�شة تنظيم 
الدول���ة االإ�شامي���ة يف 2014 اأو داخل 
جيوب مبدن اأكرب مثل املو�شل واملنطقة 

الكردية القريبة.
انتهى حكم االرهابي���ون، الذين اتخذوا 
املو�ش���ل عا�شمة لهم، عل���ى ما يقرب من 
ثل���ث اأرا�ش���ي الع���راق يف 2017 بع���د 

معركة مدّمرة مع قوات االأمن.

»العون من الرب وحده«
واخل���راب  امل���ادي  الدم���ار  ي���زال  م���ا 
وتواج���ه  للعي���ان.  ماث���ًا  االقت�ش���ادي 

ال�شلطات العراقي���ة �شعوبات يف اإعادة 
احل���رب،  دمرته���ا  الت���ي  املناط���ق  بن���اء 
وتتناف�س جماع���ات م�شلحة خارجة عن 
�شيطرة احلكومة على االأر�س واملوارد، 

مبا يف ذلك يف معاقل امل�شيحيني.
يقول امل�شيحيون اإنهم اأمام مع�شلة - اإما 
الع���ودة اإىل منازله���م املدم���رة، اأو اإعادة 
توطينه���م يف اأماكن اأخ���رى يف العراق، 
اأو الهجرة من بلد اأثبتت التجارب اأنه ال 

ي�شتطيع حمايتهم.
ق���ال الكاردين���ال لوي����س �شاك���و، رئي�س 
يف  الكاثوليكي���ة  الكلداني���ة  الكني�ش���ة 
الع���راق »يف 2014، اعتقد امل�شيحيون 
اأي���ام  ب�شع���ة  �شي�شتم���ر  نزوحه���م  اأن 
فح�ش���ب. لكن���ه ا�شتم���ر ث���اث �شنوات. 
فقد كثريون االأمل وهاجروا. ال اأمن وال 

ا�شتقرار«.
يقدر ع���دد امل�شيحي���ني يف العراق بنحو 
األ���ف، اأي 20 يف املئة فح�شب من   300
ملي���ون ون�شف امللي���ون م�شيحي الذين 

كان���وا يعي�ش���ون يف الب���اد قب���ل الغزو 
ال���ذي اأط���اح بالزعيم �ش���دام ح�شني يف 

.2003
وح�ش���ن  بالت�شام���ح  ينعم���ون  كان���وا 
املعامل���ة يف ظ���ل حك���م �ش���دام، لكنه���م 
اأ�شبح���وا اأهدافًا لعملي���ات خطف وقتل 
يف العن���ف الطائف���ي ال���ذي تفج���ر من���ذ 
منت�شف العق���د االأول من القرن احلادي 

والع�شرين.
وم���ن املق���رر اأن يق���وم الباب���ا فرن�شي�س 
ا�شتع�ش���ت  للع���راق  تاريخي���ة  بزي���ارة 
عل���ى اأ�شافه ال�شابق���ني. و�شي�شلي على 
�شحاي���ا ال�ش���راع يف موق���ع باملو�ش���ل 
ُدمرت كنائ�ش���ه القدمية، التي اتخذ منها 

تنظيم الدولة االإ�شامية مقرًا ملحاكمه.
يرحب امل�شيحي���ون بزيارة البابا، لكنهم 
ال يعتق���دون اأنها �شتتمخ����س عن الكثري 
لتح�شني اأو�شاعه���م. وقال يحيى »البابا 
ال ي�شتطي���ع م�شاعدتنا.. العون من الرب 

وحده«.

نازحون وقلقون
اإقلي���م  اإىل  ف���رت  الت���ي  يحي���ى،  عائل���ة 
كرد�شت���ان يف �شمايل العراق خال حكم 
تنظي���م الدول���ة االإ�شامي���ة، واح���دة من 
ب�شع ع�ش���رات من االأ�شر التي عادت اإىل 
املو�ش���ل م���ن ال�شكان امل�شيحي���ني البالغ 
عددهم ح���وايل 50 األفًا ح�شب تقديرات 

رجال دين حمليني.
يف  امل�شاع���دة  املراهق���ان  ابن���اه  يق���دم 
الكني�ش���ة  وه���ي  املحلي���ة،  الكني�ش���ة 
يف  بالكام���ل  ُرمم���ت  الت���ي  الوحي���دة 
املو�ش���ل، والتي ي�شل ع���دد احلا�شرين 
فيها اإىل نحو ن�شف طاقتها اال�شتيعابية 

يف اأيام االأحد.
ال يجد ابنه االأك���رب فرا�س عمًا اأكرث من 
يوم واح���د يف االأ�شبوع وال يرى لنف�شه 
اأي م�شتقب���ل يف املو�ش���ل، ث���اين اأك���رب 

مدينة يف العراق.
�شاأ�شط���ر  ال���زواج،  اأردت  »ل���و  وق���ال 
للرحي���ل. فامل�شيحي���ات هن���ا نزح���ن اإىل 

مناط���ق اأخ���رى وال يرغ���ن يف العودة. 
اأف�شل �شيء هو ال�شفر للغرب«.

تركت جتربة تنظيم الدولة االإ�ش���امية، 
تغي���ري  ب���ني  امل�ش���يحيني  خ���رّيت  الت���ي 
الديانة اأو دف���ع اجلزية اأو القتل، وعجز 
قوات االأم���ن العراقية والكردية عن منع 
التنظي���م من اجتي���اح بلداتهم، كثريا من 
امل�ش���يحيني مرتابني يف ال���كل، ال يثقون 

�شوى باأنف�شهم.
امل�ش���يحية  احلمداني���ة  بل���دة  وتفخ���ر 
القريبة بوجود ف�شيل م�شلح من اأبنائها 
يق���ول م�شوؤول���ون حملي���ون اإن وجوده 
�ش���رورة ب�شبب انت�ش���ار ف�شائل �شيعية 
�شب���ه ع�شكري���ة ت�شع���ى لل�شيط���رة عل���ى 
االإ�شامي���ة  الدول���ة  ومقاتل���ي  االأر����س 
الذي���ن م���ا زال���وا يكمن���ون يف خماب���ئ 

ب�شمايل العراق.
وق���ال زعيم للف�شيل امل�شلح املحلي طلب 
ع���دم ن�ش���ر ا�شم���ه »ل���وال وج���ود ف�شيل 
م�شيح���ي م�شلح هن���ا، ما عاد اأح���د. ملاذا 

نعتمد على قوات خارجية حلمايتنا؟«.
ع���اد م���ا يق���رب م���ن 30 األ���ف م�شيحي، 
ميثلون ن�شف �ش���كان احلمدانية، بينهم 
عدد قليل عادوا من خارج الباد، وبداأوا 
بف�ش���ل  التحتي���ة  البني���ة  اإ�ش���اح  يف 

امل�شاعدات االأجنبية.
يف القري���ة املج���اورة، ق���ال الكاردين���ال 
�شاك���و اإن معظ���م امل�شيحي���ني عاج���زون 
ع���ن الع���ودة اأو غ���ري راغب���ني فيه���ا له���ا 
خوف���ًا م���ن الف�شائ���ل ال�شيعي���ة املحلية، 
والأن ممتلكاته���م ا�شرتاه���ا اآخرون غري 

م�شيحيني يف غيابهم.
واأب���دى البع����س رغب���ة يف اال�شتق���رار 
يف احلمداني���ة، لك���ن م�شوؤولني حمليني 
يرف�ش���ون ه���ذا ب�ش���كل ع���ام، خ�شي���ة اأن 
يرتتب عليه اإ�شع���اف وجود امل�شيحيني 

يف العراق.
وقال قائ���م مقام ق�شاء احلمدانية ع�شام 
دعب���ول »اإذا انتق���ل النا����س اإىل هن���ا من 
قراه���م، فاإن ذل���ك يفّرغ تل���ك املناطق من 

امل�شيحيني«.
واأ�شاف »هذا يه���دد وجودنا يف مناطق 

ع�شنا فيها على مر االأجيال«.

عن »رويرتز«

م�شيحيو �لعر�ق حائرون بين �لبقاء و�لرحيل

 بغداد / املدى

اأكد م�شدر م�شوؤول يف وزارة 
الداخلية بحكومة اإقليم 

كرد�شتان، اأم�س ال�شبت، اأن 
اإيقاف الدخول لاإقليم ي�شمل 

املجاميع ال�شياحية فقط.
وقال امل�شدر اإن »الطريق 

مفتوح اأمام املر�شى 
والوفود الر�شمية واملوظفني 
واملنظمات، وكذلك َمن لديهم 

اأعمال �شرورية«.
واأ�شاف، اأن »اإيقاف اإدخال 

املجاميع ال�شياحية هو اإجراء 
احرتازي ملنع تف�شي فريو�س 

كورونا وال�شالة اجلديدة، 
بعد ت�شجيل االإقليم الإ�شابات 

متعددة«.
من جهة اأخرى، ك�شف 

م�شوؤول �شيطرات حمافظة 
اأربيل يف جهاز االآ�شاي�س 

�شام خو�شناو وجود 
تعليمات جديدة و�شلتهم تفيد 

مبنع اإدخال ال�شّياح.
وقال خو�شناو اإنه »منذ 

يوم اأم�س مت اإيقاف حركة 
تنقل البا�شات واملجاميع 

ال�شياحية الأربيل، منعا 
لتف�شي ال�شالة اجلديدة من 

الفايرو�س«.
واأ�شاف، اأن »املنع غري 

حمدد بوقت، وهو عائد 
خللية االأزمة، ولكن هناك 
ا�شتثناءات لدخول املدينة 

مُتنح للعديد من االأ�شخا�س 
الذين لديهم مر�شى اأو هم 

وفود حكومية اأو غري ذلك«.

�لإقليم 
يوقف 
دخول 

�ل�شائحني



 بغداد / حيدر مدلول

ي�س���تقبل فري���ق النف���ط لك���رة القدم �س���ابع 
الرتتي���ب بر�سي���د 29 نقط���ة عل���ى ملع���ب 
ن���ادي التاج���ي الريا�سي بالعا�سم���ة بغداد 
يف ال�ساع���ة الواحدة والن�س���ف ظهر اليوم 
و�سي���ف  ال���زوراء  فري���ق  �سيف���ه  الأح���د 
املت�سدر �ساحب النقطة التا�سعة والثالثني 
يف افتت���اح مناف�س���ات اجلول���ة الثاني���ة من 
مرحل���ة الإي���اب ب���دوري الك���رة املمت���از يف 
يخ�س���ع  ال���ذي   2021-2020 املو�س���م 
للربوتوكول الطبي ال�سامل املر�سل من قبل 
جلنة امل�سابقات املركزية بالهيئة التطبيعية 
يف احت���اد ك���رة الق���دم اىل اإدارات الأندي���ة 
اخلا����ص باملباريات والتدريب���ات بعد قرار 
اللجن���ة العليا لل�س���ّحة وال�س���المة الوطنية 
مبجل�ص ال���وزراء ملكافحة جائح���ة كورونا 
تعلي���ق  م���ن  امل�س���ابقة  ا�س���تثناء  امل�س���تجد 
الأن�س���طة الريا�س���ية الذي مت اتخاذه م�ساء 

يوم الثالث ع�سر من �سهر �سباط اجلاري .
و�س���يفتقد فري���ق ال���زوراء لك���رة القدم اىل 
خدم���ات حار�س���ه الأول ج���الل ح�س���ن الذي 
�سيغيب ملدة خم�سة ع�سر يومًا بعد الإ�سابة 
يف الكتف الت���ي تعّر�َص له���ا يف )الديربي( 
البغدادي املثري اأمام فريق ال�س���رطة م�س���اء 
ي���وم الأربع���اء املا�س���ي يف خت���ام اجلول���ة 
الأوىل من مرحلة الإياب من املو�سم احلايل  
وكذلك �س���انع الألعاب اأحمد فا�س���ل بداعي 
الإيق���اف مّم���ا دعا امل���الك التدريب���ي بقيادة 
املدرب را�س���ي �سني�سل اىل جتهيز البديلني 
مكانهما �س���من القائم���ة الأ�سا�س���ية املكّونة 
م���ن 11 لعبًا التي �س���تلعب منذ البداية يف 
اللق���اء �س���عيًا اىل حتقيق ف���وز جديد يفرح 
به اأن�س���اره وجمل�ص الإدارة برئا�س���ة فالح 
ح�سن ي�س���من فيه زيادة غّلته التهديفية اىل 
42 نقط���ة والبق���اء كمط���ارد وحيد لفريق 
الق���وة اجلوية �س���احب املرك���ز الأول الذي 
تنتظره مهّمة �س���به �س���هلة مع �س���يفه فريق 
نفط الب�سرة الثالث ع�سر بر�سيد 22 نقطة 
الق���ادم م���ن حمافظ���ة الب�س���رة يف ال�س���اعة 
الرابع���ة ع�س���ر غ���دًا الأثن���ني عل���ى ملع���ب 

ال�سعب الدويل بالعا�سمة بغداد .

الديوانية × نفط مي�سان
و�س���يغادر مدينة العمارة فريق نفط مي�سان 
28 نقطة اىل حمافظة  31 الثامن بر�سيد 
القاد�س���ية ليواجه م�س���يفه فريق الديوانية 
احلادي ع�س���ر، وميلك يف جعبته 23 نقطة 
يف ال�س���اعة الثانية ظهرًا على ملعب الإدارة 
املحلية يف املحافظة يف لقاء غاية بالأهمية 
لكليهما، وخا�س���ة الأول الذي يتمّنى مدربه 

رزاق فرحان العودة اىل �س���ّكة النت�سارات 
مّرة اأخرى، ون�س���يان اأثار ال�سقوط املُّر يف 
ف���خ اخل�س���ارة اأمام فري���ق القا�س���م البابلي 
به���دف حم���ل توقي���ع البدي���ل الناج���ح اأثري 
�س���الح يف الدقيق���ة الرابع���ة م���ن وقت بدل 
ال�س���ائع على ملعب مي�سان الدويل مّما دعا 
الن���ادي بقيادة يحيى زغري اىل التم�ّس���ك به 
ومالك���ه امل�س���اعد حتى ختام عمر امل�س���ابقة 
برغ���م انه �س���يواجه مناف�س���ًا �سر�س���ًا يقاتل 
حت���ى اللحظ���ات الأخرية عندم���ا يلعب على 
م���ن  جماه���ريي  بدع���م  ويحظ���ى  اأر�س���ه، 
والبناي���ات  الأوملب���ي،  امل�س���بح  مدّرج���ات 
املج���اورة للملع���ب، اأم���اًل يف انت���زاع ثالث 
نق���اط غالي���ة يرج���ع به���ا اىل دائ���رة الفرق 
الع�س���رة الكب���ار مع امل���درب املوؤقت �س���عيد 
حم�سن الذي عهد اإليه رئي�ص النادي ح�سني 
عل���ي ك���رمي العنكو�س���ي بانتظار اأن ي�س���ل 
يوم الأربع���اء املقبل املدير الفني الربازيلي 
لو�سيانو �سوري�ص الذي مت التعاقد معه ملدة 
مو�سم ون�س���ف بعد فّك الرتباط مع املدرب 
الرتتي���ب  كاظ���م �س���احب  �س���مري  ال�س���ابق 
الراب���ع ال���ذي يغ���ادر الأ�س���وار بع���د ح���ازم 

�سالح و�سعد حافظ وق�سري منري .

القا�سم × الكرخ
 ويحت�س���ن يف التوقي���ت ذات���ه ملعب الكفل 

الأوملب���ي مبحافظة بابل مواجهة من العيار 
الثقيل جتمع فريق الكرخ العا�س���ر بر�س���يد 
23 نقطة وم�س���يفه فريق القا�سم ال�ساد�ص 
ع�س���ر بر�س���يد 20 نقطة يطمح فيها الأخري 
اىل موا�س���لة الظف���ر بنتيج���ة اإيجابية على 
اأر�س���ه من اأجل التقّدم اىل الأمام والبتعاد 
موؤّخ���رة  يف  القابع���ة  الف���رق  ع���ن  كث���ريًا 
الرتتيب التي تت�سارع فيما بينهما للهروب 
من �سبح الهبوط اىل دوري الدرجة الأوىل 
لك���رة الق���دم باملو�س���م املقب���ل مع���ّوًل عل���ى 
ال�س���فقات اجليدة التي مت التعاقد بها خالل 
فرتة النتقالت ال�س���توية م���ن خالل تدعيم 
اخلطوط بالعب���ني حمرتفني اأجانب )دميي 
داوده ودميباديكات���ي وفرنان���دو كارد�س���و 
وزكري���ا الأ�س���ماعيلي( وفق التف���اق الذي 
ل التو�سل اليه بني املدرب عادل نعمة  تو�سّ
مع رج���ل الأعمال ح�س���ني الكعب���ي الرئي�ص 

الفخري للنادي .

الطلبة × ال�سناعات الكهربائية
ويلع���ب فري���ق الطلبة لك���رة القدم ال�س���ابع 
ع�س���ر بر�س���يد 20 نقطة يف ال�ساعة الثالثة 
والن�سف ع�سرًا على ملعب ال�سعب الدويل 
م���ع فري���ق ال�س���ناعات الكهربائي���ة القاب���ع 
 16 الع�س���رين والأخ���ري بر�س���يد  باملرك���ز 
نقطة يف حتٍد جديد للمالك التدريبي بقيادة 

عبا�ص عبيد لنيل انت�س���ار غاٍل يغادر به اىل 
املركز ال�سابع ع�سر بالرتتيب م�ستغاًل بروز 
اله���داف اجلدي���د م�س���طفى حمم���ود ال���ذي 
اأنتق���ل قادم���ًا من فري���ق الزوراء الو�س���يف 
)�س���يكا  باملحرتف���ني  ال�س���فوف  ودع���م 
�س���وري فوفان���ا وجل���ودي كيالنغ���ا لنغ���ا 
وخالد العلي وخو�س���ي �س���ردون واإبراهيم 
ال�س���يبان( واملحلي���ني )علي �س���تار ومهدي 
ها�س���م وك���رار حمي���د ( وحال���ة الالت���وازن 
التي يعي�س���ها مناف�سه خالل الفرتة احلالية 
اإث���ر ق���رار وزارة التعلي���م الع���ايل والبحث 
العلمي اإيقاف �س���رف ميزانية النادي حتى 
ظه���ور نتائج التحقيق الت���ي تقوم بها هيئة 
النزاهة بخ�س���و�ص وج���ود خروقات مالية 
لدى الإدارة منذ ع���ام 2007 والتظاهرات 
املتوا�سلة من قبل اجلماهري املطالبة باإقالة 
الرئي�ص عالء كاظم ونائبه حممد الها�س���مي 
والأع�س���اء الباق���ني اىل جان���ب هجرة عدد 
كب���ري م���ن النج���وم الأ�سا�س���يني اىل الفرق 
يف  امل�س���اركة  واملحافظاتي���ة  البغدادي���ة 
ال���دوري للع���ب يف �س���فوفها خ���الل جول���ة 

الإياب بعد ح�سولهم على الكتب الر�سمية 
اخلا�سة با�س���تغنائهم مقابل التخّلي 

ع���ن املبال���غ املالية امل�س���تحقة لهم 
بذّم���ة الن���ادي مّما و�س���ع املالك 

التدريبي بقيادة ح�سن اأحمد 

يف حرية من اأمره بعد ت�سّنمه قيادة الفريق 
قادمًا من حمافظة النجف الأ�سرف اإثر ف�سخ 

عقده مع فريق النجف لكرة القدم .

ديربي النجف
ال�ساد�س���ة  ال�س���اعة  يف  الأنظ���ار  وتتج���ه 
ال���دويل وه���و  النج���ف  م�س���اًء اىل ملع���ب 
ي�س���ّيف )ديرب���ي( جنف���ي ناري ب���ني فريق 
نف���ط الو�س���ط اخلام�ص بر�س���يد 32 نقطة 
وفري���ق النجف الرابع الذي ميلك 34 نقطة 
يف جعبت���ه بطموح ثمني ين�س���د فيه املدرب 
اخلب���ري هاتف �س���مران اىل نيل ف���وز جديد 
يرتق���ي فيه الغزلن اىل املرك���ز الثالث لأول 
م���ّرة حتت قيادته ب�س���ورة موؤقت���ة بانتظار 
تق���دمي هدي���ة غالي���ة ل���ه م���ن فري���ق اأمان���ة 
بغداد التا�س���ع بر�س���يد 25 نقطة باأ�سقاطه 
�س���يفه فريق ال�س���رطة الثالث بر�س���يد 36 
نقط���ة يف املباراة التي �س���تجري بينهما يف 
ال�س���اعة الثاني���ة ظهر غد عل���ى ملعب بغداد 
بجان���ب الك���رخ يف العا�س���مة بغ���داد، فيما 
انت�س���ار حت���ت  اأول  العندلي���ب اىل  يرن���و 
قيادة مدرب املنتخب الأوملبي ال�س���ابق عبد 
الغني �س���هد الذي ت�سّلم املهمة خلفًا للمدرب 
ال�سابق الكفوء جمال علي الذي مّر ب�سل�سلة 
من النتائج ال�سلبية اأّدت اىل تراجعه خارج 
املرّبع الذهب���ي يف ختام اجلولة الأوىل من 

مرحلة الإياب .

غلق االنتقاالت
ومن جه���ة اأخرى ح���ّددت جلنة امل�س���ابقات 
يف الهيئ���ة التطبيعية يف احت���اد كرة القدم 
اليوم الأحد املوافق الثامن والع�س���رين من 
�س���هر �س���باط اجلاري موع���دًا نهائي���ًا لغلق 
فرتة النتقالت ال�ستوية باملو�سم 2020-

2021 للفرق الع�سرين امل�ساركة يف دوري 
الك���رة املمتاز ح�س���ب ما هو متف���ق عليه مع 

الحتاد الدويل لكرة القدم .
يف  ال�س���توي  )املريكات���و(  غل���ق  و�س���يتم 
نهاية ال���دوام الر�س���مي الي���وم الأحد حيث 
با�ستطاعة جمال�ص اإدارات الأندية املتعاقدة 
م���ع الالعب���ني اجُل���دد ت�س���ديق العق���ود يف 
الحتادات الفرعية اأو اأر�سالها عرب المييل 
اخلا�ص باحت���اد كرة الق���دم يف فرتة عطلة 
نهاي���ة الأ�س���بوع بالحت���اد وبخالف���ه ل يتم 
ال�س���ماح لهم امل�ساركة مع فرقهم اعتبارًا من 

اجلولة الثانية من مرحلة الإياب .

 اإياد ال�ساحلي
مصارحة حرة

يت�س����اعد احِل����راك الأوملب����ي من����ذ انتهاء موع����د ا�س����تالم وفرز 
التكميلي����ة  لالنتخاب����ات  واملر�ّس����حات  املر�ّس����حني  ا�س����تمارات 
لع�سوية اجلمعية العمومية للجنة الأوملبية الوطنية، ل�ستمالة 
ال�س����وات الداعم����ة لهذه ال�سخ�س����ية وتل����ك، م����ن دون مراعاة 
الظ����روف التي اأحاطت بامللف الأوملبي، واأ�س����اعت �س����نتني يف 
اأزمة متداخلة ما بني املوؤ�ّس�سة ذاتها واحلكومة، وما بني قادتها 
اأنف�س����هم الذين اأّكدوا عرب مناكفات ت�س����رين الثاين 2020 اأنهم 

مل يتواجدوا يف مواقعهم ال�سابقة من اأجل م�سلحة الريا�سة!
املراق����ب احل�س����يف خلط����وات اللجن����ة املوؤقت����ة املكلفة ب����اإدارة 
العم����ل الأوملبي يرى اأن فتح باب الرت�س����يح لقبول ا�س����تمارات 
الريا�س����يني ع����رب النواف����ذ الأرب����ع )الريا�س����يون الأوملبي����ون، 
اللجن����ة الن�س����وية، الحت����ادات غ����ري الأوملبي����ة املع����رتف به����ا 
واملمّي����زات واملمّي����زون( ي����درك اأن قي����ادة الأوملبي����ة يف الدورة 
املقبل����ة، وهي الأ�س����عب على مّر تاريخ الريا�س����ة، لن تكون يف 
مناأى عن امل�سكالت والت�سادم مع املوؤ�ّس�سة الدولية مّرة اأخرى، 
اإذ مل تزل عملية الرت�سيح وت�سّلم ا�ستمارات املر�سحني حمكومة 
برغب����ات �سخ�س����ية بال اأ�س�����ص علمي����ة تدعمها خربة الريا�س����ي 
وعم����ره العمل����ي والواجب����ات املُنج����زة عل����ى م�س����توى الإدارة 
ونظافة �س����جّله من اأية اإ�سارة تخرق لئحة الأخالقيات، والأهم 
من كل ذلك هل اأن املر�ّس����ح مب�س����توى املرحلة احلرجة للنهو�ص 
مبوؤ�س�س����ة عريقة فقدت ثقة املجتمع الريا�سي بتحويل الأموال 
التي جتاوزت الثالثني مليار دينار يف العام الواحد اىل ثالثني 

ميدالية اأوملبية واآ�سيوية يف اأربعة اأعوام؟!   .
�س����وؤال ينبغي و�س����عه اأم����ام رئي�����ص احلكومة ووزير ال�س����باب 
والريا�س����ة اللذي����ن ي����دركان خط����ورة امل����اأزق الأوملب����ي ال����ذي 
ا�س����تنزف اأمواًل كبرية واأحرج الدولة اأمام املوؤ�س�سات الدولية 
بالبح����ث ع����ن حل����ول على ط����اولت ل����وزان والدوحة وم�س����قط 
نتيجة �س����عف اإدارة رئي�ص واأع�س����اء املكتب التنفيذي ال�سابق 
للجن����ة الأوملبي����ة، وا�س����تعرا�ص بع�س����هم ع�س����التهم يف برامج 
تلفازي����ة ط����وال مدة عمله����م انتهت بف�س����يحة اقتح����ام الأوملبية 
التي مل تكن �سوى مرتا�سًا لعالقات اخُلاّلن .. ول عزاء حلقوق 

الأبطال!
يق����ول الأديب امل�س����ري جنيب حمفوظ “عندم����ا ُتقابل اأحدهم، 
ويحك����ي لك عن خيبت����ه بالنا�ص، فهو يبعث لك بر�س����الة معناها 
اأرج����وك ل تُك����ن منهم” والكاب����ن عدنان درجال ب����اَت جزءًا من 
م�سروع الأوملبية الدولية الإ�سالحي لنظريتها العراقية، وُمنَح 
الثق����ة بالتدّخل يف اإيجاد خمارج لالأزمة التي مل تنتِه بت�س����كيل 
املوؤقتة مثلم����ا يعتقد البع�ص، بل ل بّد اأن تلتقي روؤية احلكومة 
ممثلة بالوزير مع اجلمعي����ة العمومية لالأوملبية حول موؤّهالت 
قادته����ا للمرحل����ة القادم����ة، واألَّ يك����وَن متواِطئًا بق�س����ٍد اأو دون 
ق�س����د مثلم����ا يتوّج�ص بع�ص املخل�س����ني للريا�س����ة م����ن تنفيذه 
الر�س����الة الدولية املوؤّرخة ب� 12 �س����باط 2021 كاإ�س����قاط فر�ص 

وَيخُرج لنا مكتبًا تنفيذيًا جديدًا من رحم اقرتاع مري�ص!
القائم���ة املُعلنة عرب بي���ان املوؤقتة �س���تمار�ص حقها النتخابي 
ب�س���ورة طبيعي���ة للفوز مبقاع���د اجلمعية العمومي���ة، ولي�ص 
�س���عبًا معرف���ة دوافع تر�س���يح كل �س���خ�ص، هناك م���ن يراها 
فر�س���ة للظهور ثانية بعد اختفائِه واآخر نكاية مبن �س���ّكك يف 
موؤهالت���ه، واأخرى ل���رّد اعتباره���ا، وفالن ي�س���تجب لأنانيته 
على امل�س���ي بالرت�س���يح برغ���م اخفاق���ه يف الدورة املا�س���ية، 
وعاّلن يعلم اأنه ُم�س���تبَعد وي�س���ّر على املناف�سة اإعالميًا لغاية 
يف نف�س���ه! فَم���ْن املُر�ّس���ح املُنِقذ للو�س���ع الأوملب���ي يف العراق 
���ل بني املتناف�س���ني، وتقطع  و�س���ط غي���اب معايري دقيقة تفا�سِ
حبل املخاتلة للعب باأوراق الت�س���ويت ِعرب رحالت مكوكية - 
تن�س���يقية بني هذه املدينة وتلك ل�س���مان من���ح الثقة بال منهج 
ول برنامج ول �س���روط مهنية ترتقي لأهمي���ة تطوير القطاع 
الأوملبي وانت�ساله من اأيدي بع�ص اجلهلة والطارئني و�ُسّراق 

احلقوق؟!
خي����ارات العمومية ُحّرة م�س����تقلة ومكفولة يف نظامها الداخلي 
لنتخ����اب مكت����ب تنفي����ذي جدي����د للجن����ة الأوملبي����ة الوطني����ة، 
وبالوقت نف�س����ه فاإن اأموال احلكومة مقّيدة ب�س����غط اقت�سادي 
�سعب، ول ميكن العبث بها يف ِانفاق غري ُمنّظم ي�سوبه الف�ساد 
ول ُيحّق����ق للعراق اأي ُمنجز مي����داين يوازيه يف القيمة، وعليه 
يتوّج����ب اأن تك����ون قائم����ة التنفي����ذي املُلبي����ة لطم����وح الوزارة 
والعمومية مو�سع تفاهم م�سرتك هذه املّرة، ويتحّمل الطرفان 
م�سوؤولية متريرها ب�سفافية تامة تعتمد الأجدر كفاءة وحر�سًا 
على م�س����لحة الريا�س����ة واملُحافظ على �ُس����معة البل����د لئال تهتّز 

ثانية بو�ساية حملية اأو و�ساية خارجية!

اأزمة اأولمبية الُخالن!

�سوؤال ينبغي و�سعه اأمام رئي�س الحكومة 
ووزير ال�سباب والريا�سة اللذين يدركان 
خطورة الماأزق االأولمبي الذي ا�ستنزف 

اأموااًل كبيرة واأحرج الدولة اأمام 
الموؤ�س�سات الدولية بالبحث عن حلول 
على طاوالت لوزان والدوحة وم�سقط 

نتيجة �سعف اإدارة رئي�س واأع�ساء المكتب 
التنفيذي ال�سابق للجنة االأولمبية،
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ال��زوراء يواج��ه النفط بغي��اب جالل ح�ض��ن واأحم��د فا�ضل

 بغداد / املدى

يق�صُّ فريقا اجلي�ص والفتوة املو�س����لي 
�س����ريط التجّم����ع الأخ����ري ل����دوري الي����د 
املمت����از يف ال�س����اعة الواح����دة ظهر يوم 
الأربع����اء املقب����ل امل�س����ادف الثال����ث من 
�س����هر اآذار 2021 عل����ى قاع����ة الدكتور 
لطيف اأم����ني املغلقة لالألعاب الريا�س����ية 
بنادي ال�س����ليمانية الريا�س����ي يف اإقليم 
كرد�س����تان مب�س����اركة �س����تة اأندي����ة م����ن 
الت����ي  واملحافظ����ات  بغ����داد  العا�س����مة 
ت�ستمر لغاية يوم الثامن من ال�سهر ذاته 
حتت اإ�سراف مبا�سر من قبل احتاد كرة 

اليد برئا�سة حممد الأعرجي .
وقال املن�س����ق الإعالمي لحتاد كرة اليد 
ح�س����ام عبد الر�س����ا يف ت�س����ريح خ�ّص 
ب����ه املدى :اإن القاعة ذاتها �س����تقام عليها 

مبارات����ان �س����من ال����دور الأول، الأوىل 
�س����تكون ب����ني فريق����ي ال�س����رطة حام����ل 
اللق����ب وم�س����ّيفه فريق ال�س����ليمانية يف 
يف  تعقبه����ا  ع�س����رًا،  الثالث����ة  ال�س����اعة 
ال�ساعة اخلام�س����ة م�ساًء املباراة الثانية 
بني فريق����ي كرب����الء والقا�س����م البابلي، 
م�س����يفًا اأن ال����دور الثاين �س����تجري فيه 
ثالث����ة لق����اءات يف الي����وم الت����ايل حيث 
�س����يفه  ال�س����ليمانية  فري����ق  �س����يواجه 
الواح����دة  ال�س����اعة  فري����ق اجلي�����ص يف 
ظهرًا، تعقبها يف ال�س����اعة الثالثة ع�سرًا 
اللقاء الثاين بني فريق القا�س����م البابلي 
والفتوة املو�س����لي، فيما �سيلتقي فريق 
ال�س����رطة يف ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء مع 

فريق كربالء .
وتاب����ع اأن ي����وم اجلمعة املقبل �سي�س����هد 
اإج����راء ث����الث مواجه����ات �س����من الدور 

الثالث من التجّمع الأخري حيث ي�ستقبل 
فريق ال�س����ليمانية يف ال�س����اعة الواحدة 
ظهرًا �س����يفه فريق كربالء، فيما �سيلعب 
يف ال�ساعة الثالثة ع�سرًا فريق ال�سرطة 
م����ع م�س����يفه فري����ق الفت����وة املو�س����لي، 
و�س����تجري يف ال�س����اعة اخلام�سة م�ساًء 
املواجه����ة الثالث����ة ب����ني فريق����ي اجلي�ص 
والقا�س����م البابل����ي، و�ستح�س����ل الف����رق 
ال�ستة امل�س����اركة على راحة يوم ال�سبت 
املقب����ل املوافق ال�س����اد�ص من �س����هر اآذار 

املقبل .
واأ�س����ار ح�س����ام اىل اأن يوم ال�س����ابع من 
�س����هر اآذار املقبل �ستقام فيه �سمن الدور 
الرابع ث����الث مباري����ات، ي�س����ّيف فريق 
القا�س����م البابل����ي يف ال�س����اعة الواح����دة 
ظه����رًا فريق ال�س����رطة، فيم����ا جتري يف 
ال�س����اعة الثالث����ة ع�س����رًا مب����اراة فري����ق 

الفت����وة املو�س����لي م����ع م�س����يفه فري����ق 
ال�س����ليمانية تليها يف ال�ساعة اخلام�سة 
م�س����اًء املب����اراة الثالث����ة الت����ي �س����تكون 
ب����ني فريق����ي اجلي�ص وكرب����الء يف حني 
�س����يقام ال����دور اخلام�����ص، والأخري يوم 
الثام����ن من ال�س����هر ذاته حيث ي�س����تقبل 
فريق ال�س����ليمانية يف ال�س����اعة الواحدة 
ظه����رًا عل����ى قاع����ة الدكتور لطي����ف اأمني 
فري����ق القا�س����م البابل����ي، ويلع����ب فريق 
كرب����الء يف ال�س����اعة الثالث����ة ع�س����رًا مع 
فريق الفتوة املو�س����لي، و�س����تجري يف 
ال�س����اعة اخلام�س����ة م�س����اًء قّمة �س����اخنة 
ب����ني فريق����ي اجلي�����ص وال�س����رطة حيث 
�س����يتم يف ختامها التع����ّرف على الفريق 
املتّوج بلقب الن�سخة احلالية من دوري 
ك����رة الي����د للمو�س����م احل����ايل وو�س����يفه 

واأ�سحاب املراكز الأربعة الأخرى .

 بغداد / املدى

ي�س���طدم فريق ميالن و�س���يف املت�س���ّدر بر�س���يد 49 
نقطة مب�س���يفه فريق روما الرابع وميلك يف ر�س���يده 
44 نقط���ة يف ال�س���اعة العا�س���رة وخم����ص واأربع���ني 
دقيقة م�س���اء الي���وم الأحد بتوقيت بغ���داد على امللعب 
الأوملب���ي بالعا�س���مة روم���ا يف خت���ام اجلولة 24 من 
دوري الدرج���ة الأوىل الإيط���ايل لكرة القدم باملو�س���م 
احل���ايل الذي يج���ري بغياب اجلماهري من احل�س���ور 
اىل املدرجات يف ظل ا�ستمرار اأزمة ال�ساللة اجلديدة 
من فايرو�ص كورونا امل�س���تجد يف البالد مّما ت�س���ببت 
يف اتب���اع �سيا�س���ة الأغ���الق الت���ام من قبل ال�س���لطات 

احلكومية .
ويتطّل���ع فريق ميالن بقيادة جنمه ال�س���ويدي زلتان 
اإبراهيموفيت����ص اىل ن�س���يان اآث���ار الهزميت���ني اأم���ام 
�س���بريزيا واأنرت مي���الن يف اجلولتني ال�س���ابقتني فقد 
عل���ى اأثرها �س���دارة الكالت�س���يو اأم���اًل يف تقليل فارق 
النق���اط ع���ن كتيب���ة كونتي التي �س���تلعب يف ال�س���اعة 
اخلام�س���ة م�س���اًء مع �س���يفه فريق جن���وى على ملعب 

�س���ان �س���ريو مبدين���ة ميالن���و �س���من اجلول���ة ذاته���ا 
والبتعاد عن فريق يوفنتو�ص �س���احب املركز الثالث 
�س���من ال�سراع الناري بينهم على الظفر بلقب املو�سم 
احل���ايل للتواج���د �س���من الن�س���خة املقبلة م���ن دوري 

اأبطال اأوروبا لكرة القدم .
واأوقع���ت قرع���ة ال���دور ثم���ن النهائ���ي م���ن ال���دوري 
الأوروب���ي لك���رة القدم 2021 فريق مي���الن مبواجهة 
�ساخنة اأمام فريق مان�س�سرت يونايتد الإنكليزي حيث 
�س���يلتقيان يف جول���ة الذهاب يف ال�س���اعة 11 م�س���اء 
ي���وم احلادي ع�س���ر م���ن �س���هر اآذار املقب���ل على ملعب 
اأولد ترافورد مبدينة مان�س�س���رت، فيما �ستكون جولة 

الإياب بالتوقيت ذاته م�س���اء يوم الثامن ع�س���ر 
من ال�سهر نف�سه على ملعب �سان �سريو 

ميالنو  مبدين���ة 
الإيطالية.

ميالن ي�ضطدم بروما في قمة الجولة 24 بالكالت�ضيو

ان �ضريط تجّمع ال�ضليمانية   يدا الجي�ش والفتوة المو�ضلي تق�ضّ
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  تاأ�ش�ش���ت الدول���ة العراقية �شنة 1921 ويف الفرتة ه���ذه كانت ن�شبة االأّمية 
يف الع���راق عالي���ة ج���دًا، وال�شعب ال �شعب���ًا باملعنى احلقيقي، حت���ى اأن امللك 
في�شل االول قال جملته ال�شهرية:” اأقول وقلبي ملآن اأ�شى، اأنه يف اعتقادي 
ال يوج���د يف الع���راق �شع���ب عراق���ي بعد، بل توج���د تكتلت ب�شري���ة خيالية 
خالي���ة من اأي فكرة وطنية، مت�شبع���ة بتقاليد واأباطيل دينية، ال جتمع بينهم 
جامع���ة، م�شتعدون دائم���ًا للنتفا�ض على اأي حكومة كان���ت« يف الفرتة تلك 
كانت اال�شر الغنية و�شاحبة النفوذ املايل من اليهود وامل�شيحيني العراقيني 

بخا�شة هي االعلى تعليمًا واأف�شل قدرة على اإعمال الوعي يف احلياة.
   بع���د هج���رة اليه���ود يف الع���ام 1948 ات�شع نف���وذ االأ�شق���اء امل�شيحيني يف 
الب���لد، وا�شتطاع���وا ملء ال�شاغر املع���ريف واملايل، الذي ترك���ه اليهود. ذلك 
الأنَّ الكني�ش���ة امل�شيحي���ة كانت حت�شن اإدارة حي���اة اأبنائها وتنظيم مفا�شلها، 
فه���ي تفرد داخله���ا �شجًل للموالي���د والوفيات واالأح���داث العامة واخلا�شة، 
وق���د وجدنا بني االآباء والقا�شو�ش���ة واملطارنة كتابًا و�شعراء وفنانيني ووو 
االم���ر ال���ذي انعك����ض اإيجابًا عل���ى حياة اال�ش���ر يف البي���وت، فحر�شوا على 
تعلي���م بناتهم واأبنائهم، وا�شتح�شال املع���ارف واملهن واحلرف، م�شتثمرين 
الف�شح���ة التي ي�شم���ح الدين امل�شيحي بها يف ذلك، فوجدن���ا ن�شبة كبرية من 
اأبنائهم �شمن الطبقة االأوىل من االأطباء واملهند�شني واملحامني ورجال املال 
واالقت�شاد، ومبا اأ�ش�ض لنمط حياة عراقية جديدة، كانوا فيها القدوة واملثل 

احل�شن.
   لذا، وب�شكل فاعل، اأ�شهم اأبناء الطائفة امل�شيحية يف ت�شكيل وبناء املجتمع 
والدول���ة العراقيني، وب���ل وكانوا الطرف االأهم يف قطاع���ات التجارة واملال 
واالقت�ش���اد وال�ش���وق والط���ب والتعلي���م والهند�ش���ة وكذل���ك يف املو�شيقى 
والفن���ون والريا�ش���ة، فف���ي الب�ش���رة على �شبي���ل املثال يذك���ر الباحث كرمي 
ع���لوي ب���ان فري���ق �شركة نفط الب�ش���رة كان قد ف���از بال���دوري ل�شنة 1949 
واأن اأك���ر م���ن ن�شف العبي���ه كانوا م���ن امل�شيحيني، ومل يع���رف الب�شريون 
الت�شوي���ر قب���ل امل�شيحيني م���ن اأبن���اء طائف���ة االأرم���ن، واأول �شيدلية كانت 
لطبي���ب م�شيحي، وكان �شانع االأحذية عبد االحد واح���دًا من اأمهر ال�شناع، 
ولو اأح�شين���ا عدد مدر�شي اللغة االجنليزية ل���كان غالبيتهم من امل�شيحيني، 

ومن منا ال يتذكر اال�شتاذ لورن�ض.
  ال ميك���ن احلدي���ث عن دولة، اأي دولة، دون وجود الطبقات احلية والفاعلة، 
و�شتك���ون الغلب���ة يف اأي مقارب���ة ب���ني النخ���ب االوىل التي اأ�ش�ش���ت للدولة 
العراقي���ة ل�شالح الطائفتني اليهودية وامل�شيحية، وال نعني برجال ال�شيا�شة 
فهم الطبقة االأ�شواأ يف كل االأزمنة، اإمنا نتحدث عن قطاعات املال واالقت�شاد 
والثقاف���ة، والت���ي ت�شكلت يف معظمها م���ن اأبناء الطائفتني، فف���ي اأح�شائية 
لع���دد اأع�شاء غرف���ة جتارة الب�ش���رة اأو بغداد جن���د هوؤالء اأنه���م كانوا اأكر 
اأع�شائه���ا ق���درة واإ�شهامًا يف بن���اء االقت�شاد العراقي، ومث���ل غرفة التجارة 
�شنج���د اال�شماء امل�شيئة يف قطاع ال�شيدل���ة والطب والثقافة والفنون، ولن 

يكون لل�ُشفرة العراقية طعم بدون فنون الطبخ امل�شيحي.
     كان ناقو����ض كني�ش���ة امل�شيحي���ني الكل���دان اأرقَّ م���ا ن�شمع���ه نح���ن ط���لب 
متو�شط���ة الن�ش���ال يف نظ���ران بالب�شرة القدمي���ة، �شوت كن�ش���ي عالق بني 
ال�شم���اء واالأر�ض، يوح���ي بالطماأنينة والعودة ببطن جائ���ع للبيت، وكانت 
م�ش���وح الرهبان اخلارجني من الكني�شة يف االآح���اد اأجمل ما ن�شاهده، وكان 
با�ض مدر�ش���ة الراهبات والتقدم���ة ومعاينة الطالبات ال�شغ���ريات باأ�شرطة 
�شعوره���ن امللونة يوحي لنا بان ال�شلم ممك���ن، واأنَّ العي�ض االآمن اأقل كلفة 

من العي�ض امل�شطرب.

وافت المنية ال�شخ�شية 
الوطنية والديمقراطية 

الأ�شتاذ نجيب محي الدين عن 
عمر ناهز ال�شاد�شة والت�شعين 

في العا�شمة الأردنية عمان 
يوم الخام�س والع�شرين من 

�شباط عام 2021. ولد الفقيد 
في قرية الخال�س )دلتاوة( 

في محافظة ديالى عام 1925، 
من عائلة مثقفة واأب مثقف 
يواظب على قراءة المجالت 
وال�شحف  وخريج المدار�س 

العثمانية. كما اأنه كان يحتفظ 
بمكتبة �شغيرة  لم ت�شمح 

زوجته بالقتراب منها حتى لو 
كان اأحد اأبنائه. 

رمب����ا بن����اء عل����ى و�شي����ة تركه����ا االأب 
لزوجت����ه، ه����ذه املكتب����ة الت����ي اأحت����وت 
على جملت اله����لل، واملقتطف، وكتب 
نقوال ح����داد، و�شبلي �شمي����ل وموؤلفات 
رواد الفك����ر التقدمي واالجتاه الوطني 
. وي�ش����ري االأ�شت����اذ جنيب حم����ي الدين 
اإىل �شرية وال����ده قائًل: "ق����درت الحقًا 
اإن وال����دي كان يوؤمن باالأفكار التقدمية 
ال�ش����لة".  اأداء  عل����ى  حر�ش����ه  برغ����م 
دوائ����ر  اأح����دى  كاإداري يف  االأب  عم����ل 
الدول����ة العراقي����ة، وكانت اآخ����ر وظيفة 
ل����ه قبل رحيله املبك����ر مدير اخلزانة يف 
بعقوبة. بعد اإنهاء التلميذ جنيب حمي 
الدين  درا�شته االإبتدائية يف اخلال�ض، 
اإنتقل����ت العائلة اإىل مدينة بعقوبة، بعد 
نق����ل الوال����د اإىل وظيف����ة يف بعقوب����ة، 
حيث با�ش����ر التلميذ جنيب حمي الدين 
اإكم����ال الدرا�ش����ة يف متو�شط����ة بعقوبة 
املتو�شطة  التي اأن�شاأت يف عام 1935.

الفك����ر  عل����ى  تع����رف  مبك����ر  �ش����ن  ويف 

التقدم����ي الدميقراطي عندما بداأ يتلقى 
جريدة االأه����ايل ويطلع على م�شامينها 
عل����ى  وداوم   .1932 ع����ام  مطل����ع  يف 
قراءتها بعد مع����اودة �شدورها يف عام 
1943 حت����ت اأ�ش����م »�ش����وت االأه����ايل« 
للدخ����ول يف  البواب����ة   اأ�شح����ت  الت����ي 
واالإنتم����اء  ال�شيا�ش����ي  العم����ل  مع����رتك 
اإىل احل����زب الوطن����ي الدميقراطي منذ 
اأي����ام تاأ�شي�ش����ه يف �شه����ر ني�ش����ان  اأول 
ع����ام 1946، يف تل����ك املرحلة من حياته 
ال�شيا�شي����ة ب����داأت تتبل����ورت يف ذهن����ه 
الوطني����ة  الهوي����ة  اإىل  االإنتم����اء  قي����م 
والت�ش����دي  والدميقراطي����ة  العراقي����ة 
ونبذ وباء الطائفية والتع�شب املذهبي 
والتع�ش����ب الع�شائ����ري ال����ذي ال يبن����ي 
بلدًا وال يع����زز ا�شتقراره وتنميته، كما 
نرى االآن باأم اأعينن����ا مع اإ�شتفحال هذا 
ال����داء الذي يح����رق االأخ�ش����ر والياب�ض 
يف اأر�����ض ال�ش����واد واجلب����ل. واأ�شبح 
معيار املفا�شلة عن����ده يف تقييم النا�ض 
واالأح����زاب والتي����ارات ال�شيا�شي����ة هو 

مقدار التعلق للعراق وخدمته.
اأكم����ل الفقي����د الدرا�ش����ة االأعدادي����ة يف 
بعقوبة. ويروي الفقيد االأ�شتاذ جنيب 
حم����ي تلك االأي����ام يف لق����اء له م����ع اأحد 
ال�شحفي����ني:« يف تل����ك االأيام كنا نلم�ض 
جدية املعلمني وحر�شه����م على تعليمنا 
ومازال����ت  اآباوؤن����ا  وكاأنه����م  وتربيتن����ا 
اتذك����ر منظر اال�شطف����اف املدر�شي  يف 
�شاح����ة املدر�ش����ة  �شب����اح كل ي����وم قبل 
التوج����ه اىل  �شف����وف الدرا�ش����ة عندما 
يتقدم اأحد التلميذ لقراءة ق�شيدة اأمام  
املعلمني والتلميذ وكان معظم الطلب 
يرتددون ويخجل����ون، بالن�شبة يل كان 
يل ق����درًا م����ن اجل����راأة والرغب����ة الإلقاء  
التلمي����ذ«.  زملئ����ي  اأم����ام  الق�شي����دة 
ث����م اإلتح����ق ب����دار املعلم����ني العالي����ة يف 
العا�شمة بغداد. وتخرج منها يف نهاية 
االأربعيني����ات، ليعني بعده����ا مدر�شًا يف 
متو�شط����ة اخلال�����ض الت����ي مك����ث فيه����ا 
ثلث����ة اأ�شهر، و�شرعان ما ُنقل اإىل ملك 
مدر�ش����ة اإعدادي����ة بعقوب����ة للبن����ني، ثم 
اأ�شب����ح مديرًا للمدر�شة، ثم معاونًا لدار 

املعلم����ني الريفي����ة يف بعقوبة يف عامي 
.1951-1952

يف  ال�شعب����ي  احل����راك  ب����وادر  ب����داأت 
االأف����ق  يف  جدي����د  م����ن  ي����رز  الع����راق 
بالرغم  م����ن بط�ض ال�شلط����ات العراقية 
اآنذاك باحلركة الوطنية والدميقراطية 
وملحق����ة كل اأن�ش����ار التي����ار الوطن����ي 
ب����داأت  الت����ي  التقدم����ي  والدميقراط����ي 
باإعدام قادة احلزب ال�شيوعي العراقي 
فهد ورفاقه ع����ام 1949. و�شاهم الفقيد 
جنيب حم����ي الدي����ن يف مق����ر عمله يف 
بعقوبة بن�شاط لدعم هذا احلراك الذي 
اإندل����ع يف ت�شري����ن الثاين ع����ام 1952. 
واأدى ذل����ك اإىل ف�شل����ه م����ن اخلدمة يف 
ع����ام 1952  ج����راء تاأيي����ده ملظاه����رات 
طلبة دار املعلمني يف بعقوبة، واإ�شطر 
للعم����ل يف القط����اع التعليم����ي اخلا�ض 
يف بغ����داد مدر�ش����ًا يف مدر�شة الثانوية 
اجلعفري����ة. واأت����اح وج����وده يف بغداد 
احل����زب  بزعي����م  والتع����ّرف  االت�ش����ال 
الوطن����ي الدميقراطي كامل اجلادرجي 
وتط����ورت العلقة به م����ع مرور الزمن، 
وال����ذي �شجع����ه عل����ى الكتاب����ة والن�شر 
مق����ال  اأول  ل����ه  ون�ش����ر  ال�شح����ف.  يف 
بتاري����خ  االأه����ايل  �ش����وت  جري����دة  يف 
ت�شمن����ت  بافتتاحيته����ا    1953/7/29
»الدع����وة اىل عق����د موؤمت����ر للمعلم����ني« 
الأول م����رة يف تاري����خ الع����راق. وانغمر 
بن�ش����اط يف احلركة الوطني����ة العراقية 
وتعر�����ض للعتقال يف وثبة كانون عام 
1948 �ش����د معاه����دة بورت�شموث ويف 
انتفا�ش����ة عام 1952 �ش����د القمع  الذي 
وجهت����ه احلكومة العراقية �شد احلراك 
الطلبي ويف انتفا�شة عام 1956 �شد 
العدوان الثلثي �شد ال�شعب امل�شري. 
ويف ع����ام 1957 جرى تعيين����ه اأ�شتاذًا 
م�شاع����دًا يف كلي����ة الزراع����ة يف بغداد، 
ث����م مدي����ر مفو�����ض يف �شرك����ة الزيوت 
النباتي����ة العراقية يف ع����ام 1958 قبيل 

الثورة.
وفتح����ت ثورة مت����وز ع����ام 1958 اآفاق 
حم����ي  جني����ب  الفقي����د  ل����دى  االإب����داع 
حلم����ه  حتقي����ق  يف  و�شاه����م  الدي����ن، 

الع����راق  للمعلم����ني يف  نقاب����ة  باإن�ش����اء 
الوطني����ة  ال�شلط����ة  ف�شح����ت  اأن  بع����د 
املج����ال بت�شكيل النقاب����ات واجلمعيات 
نقيب����ًا  الفقي����د  وانتخ����ب  الع����راق.  يف 
للنقاب����ة يف دورت����ني متتاليتني يف عام 
1959-1960. وكان����ت نقاب����ة املعلمني 
يف مقدم����ة كل النقاب����ات الت����ي ت�شكلت 
م����ن حي����ث فعالياته����ا ون�شاطاته����ا وما 
قدمت����ه من مكا�ش����ب للأ�ش����رة التعليمية 
مكان����ة  ورف����ع  الع����راق،  يف  وللتعلي����م 
املعلم واأهمي����ة التعليم الإنت�شال العراق 
من دائ����رة الرك����ود والتخل����ف. وتوىل 
الفقيد من�شب مدي����ر التعليم االإبتدائي 
يف الع����راق بع����د الث����ورة. واإ�شتطاعت 
بن�ش����اط  امل�شارك����ة  بقيادت����ه  النقاب����ة 
وتو�شي����ع  االأمي����ة  مكافح����ة  حمل����ة  يف 
حمل����ة التغذية يف املدار�����ض االإبتدائية 
العراقية وحملة توفري ال�شكن وتوزيع 
االأرا�ش����ي باأ�شعار رمزية على منت�شبي 
املوؤ�ش�شات التعليمية وتوفري �شمانات 
�شحي����ة للأ�ش����رة التعليمي����ة وتاأ�شي�ض 
دور احل�شان����ة الأوالد املعلمات وتوفري 
الظ����روف حل�ش����ول اأف����راد املوؤ�ش�شات 
العلي����ا.  ال�شه����ادات  عل����ى  التعليمي����ة 
وعمل����ت النقاب����ة عل����ى و�ش����ع معاي����ري 
مهني����ة يف التعي����ني والتنق����ل بعيدًا عن 
قيم بائ�شة يجري العمل بها بعدئذ اأدت 
اإىل تده����ور العملية التعليمية ، وتولت 
النقاب����ة املب����ادرة يف تاأ�شي�����ض جمعي����ة 
اإ�شتهلكي����ة للمعلم����ني تعر�����ض �شلعه����ا 
باأ�شعار تتنا�شب مع دخل اأفراد االأ�شرة 
التعليمية، اإ�شافة اإىل تاأ�شي�ض �شندوق 
�شم����ان للمعلم����ني ملن����ح القرو�����ض ل�شد 
حاجاته����م ، كم����ا توّل����ت النقاب����ة ن�ش����ر 
موؤلف����ات املعلم����ني وت�شجي����ع التاألي����ف 
والرتجم����ة، واإ�شدار جمل����ة »االأجيال« 
الناطقة بل�شان النقابة. وعملت النقابة 
ب�شكل م�شتقل عن االأح����زاب ال�شيا�شية 
وحاول����ت احلد م����ن الهيمن����ة عليها من 

قبل االأحزاب.
ه����ذه االإجن����ازات التي حققته����ا النقابة 
كان����ت ه����ي االأخ����رى حم����ط حق����د قوى 
الردة والظ����لم يف بلدنا، والتي بداأت 

بحمل����ة االإغتي����االت التي طال����ت بع�ض 
اأع�ش����اء النقاب����ة ومنه����م املعل����م ال�شهم 
يف  اغتي����ل  ال����ذي  االآلو�ش����ي  مم����دوح 
�شاح����ة عن����رت ع����ام 1959، ثم ت����ل ذلك  
هب����وب الريح ال�شف����راء الت����ي ع�شفت 
 1963 ع����ام  �شب����اط   8 بالعراقي����ني يف 
الت����ي �شف����ت كل م����ا اأجنزت����ه النقاب����ة 
اإ�شافة اإىل ت�شفي����ة العديد من رموزها 
ويف مقدمته����م ال�شهي����د مت����ي ال�شي����خ. 
وتعّر�����ض الفقي����د جني����ب حم����ي الدين 
اإىل نف�����ض امل�ش����ري حي����ث اأ�شحى نزيل 
�شج����ون ذل����ك العهد االأ�ش����ود ليقبع عدة 
�شنوات يف تلك االأقبي����ة، وليحاكم بعد 
اإنهي����ار حك����م البعث م����ن قب����ل القا�شي 
والكات����ب العراقي ف����وؤاد التكريل الذي 
حك����م باإط����لق �شراح����ه وترئت����ه م����ن 
الته����م املوجهة �ش����ده. واإ�شط����ر بعدئذ 
للعم����ل كمدير مفو�ض يف �شركة املطاط 

العراقية )2003-1964(.
ولع����ل اأجم����ل م����ا كتب عن����ه ه����و زميله 
ورفيق درب الفقيد جنيب حمي الدين، 
االأ�شت����اذ اأجم����د ح�شني ح����ني دون هذه 
العب����ارات:« اأوىل �شمات����ه اأن����ه ال يتغري 
، مبعن����ى : ال يتل����ون )ولي�����ض مبعن����ى 
:ال يتط����ور( . فمن����ذ عرفت����ه يف اأواخ����ر 
الع����ام 1959 حت����ى الي����وم بق����ي » لونه 
» ثابت����ًا ، رغ����م كل » �شمو�����ض » ال�شلطة 
الت����ي لون����ت باأ�شعتها ب�ش����رة الكثريين 
. و هن����ا ، رب �شائ����ل ي�شتفه����م ع����ن لون 
» ب�شرت����ه » العقلي����ة و ال�شلوكي����ة. ه����و 
الذكاء البن����اء و االأ�شتقام����ة و االأنفتاح 
و حتم����ل االأوزار و التوا�شع و اأنعدام 
الكراهي����ة و �شدق املحبة ) التي تقرتب 
اأحيان����ًا من احلب ، الذي اأفرده للراحلة 
الغالي����ة عفيفة يو�شف عثم����ان ، �شريكة 

عمره حتى بعد رحيلها«.
�شلم����ًا الأب����ي �شع����د وه����و يفارقن����ا اإىل 
مث����واه االأخري، يف����ارق حمبيه ، ويبقي 
على تراث جميد حققته هذه ال�شخ�شية 
العراقي����ة الوطني����ة التنويري����ة. لرتقد 
اأيه����ا العزيز ب�ش����لم وللعائل����ة الكرمية 
اآل حم����ي الدين ولكل رف����اق دربه ولكل 

حمبيه اآيات من ال�شر وال�شلوان.

اأعلن����ت االأمانة العامة ملجل�����ض الوزراء 
اإحال����ة م�شروع قان����ون مواجهة جائحة 
كورونا اىل جمل�ض الن����واب. وتداولت 
مواق����ع التوا�ش����ل االجتماع����ي ن�شخ����ة 
من����ه ، اإذ ابتعد م�ش����روع قانون مواجهة 
فايرو�����ض كورونا عن البن����اء القانوين 
الفقي����ه  ل����ه  تعر�����ض  ال����ذي  االأخلق����ي 
االأمل����اين )اه����رجن  Ihering( يف خل����ق 
حياة ح�شارية ت�شند العدالة وخاليًا من 
اأي غاي����ة اأخلقي����ة ، فقد ن�����ض يف املادة 
)الثانية( منه عل����ى تقرير احل�شانة من 

امللحقة الق�شائية ل�شالح طرفني : 
الط����رف  وه����ذا    : وطن����ي  ط����رف   -  1

الوطني ينق�شم على قطاعني : 
اأ - القطاع الع����ام : وهي وزارة ال�شحة 

كيمادي����ا  �ش����ركة   ، )موؤ�ش�ش����ات  اإطلق����ًا 
العامة لت�ش����ويق االأدوية ، م�شت�شفيات ، 

مراكز رعاية ، منت�شبني(
 ( امل�شت����ورد   : اخلا�����ض  القط����اع   - ب 
ال����وكاالت  �ش����ركات   ، العلم����ي  املكت����ب 
التجاري����ة ، ال�ش����ركات املتخ�ش�ش����ة يف 

جتهيز وت�شويق املواد الطبية( 
2 - ط����رف دويل :  وه����و املنتج الذي 
كاف����ة  االأجنبي����ة  ال�ش����ركات  يف  يتمث����ل 
امل�شنعة للقاحات �شد فايرو�ض كورونا 

 .
اإن هذه املادة الت����ي قررت احل�شانة من 
امللحقة الق�شائية لهذه االأطراف جاءت 
غ����ري من�شجمة من الناحي����ة االجتماعية 
ال�شح����ة  وزارة  من����ح  الأن  والقانوني����ة 

وكاف����ة موؤ�ش�شاته����ا ومنت�شبيها ح�شانة 
�ش����د امللحق����ة الق�شائي����ة �شت����وؤدي اىل 
الطبي)اخلط����اأ  اخلط����اأ  ح����االت  اإف����لت 
غ����ري العم����دي( الت����ي تن�ش����اأ ع����ن اإهمال 
وتق�شري املوؤ�ش�شات ال�شحية واالأطباء 
من امل�شوؤولية القانوني����ة اأثناء معاجلة 
امل�شاب����ني بفايرو�����ض كورون����ا ، كما اأن 
ذلك �شي�شجع عل����ى ت�شجيل كل االأخطاء 
الطبية التي حتدث وت����وؤدي اىل الوفاة 
اأو االإ�شاب����ات اجل�شدية على اأنه م�شاب 
بفايرو�����ض كورون����ا به����دف االإفلت من 
امل�شوؤولي����ة القانوني����ة . بالوق����ت ال����ذي 
ي�شه����د الع����امل ب�شب����ب ك����رة االأخط����اء 
الطبي����ة الت����ي ت����وؤدي اىل العدي����د م����ن 
الوف����اة واالإ�شاب����ات اجل�شدية  ح����االت 

اىل تقري����ر امل�شوؤولية املدنية والت�شديد 
منه����ا وف����ق قوان����ني خا�ش����ة وذل����ك يف 
الفرن�ش����ي  العموم����ي  ال�شح����ة  قان����ون 
)Loi sur la santé publique ( الذي 
األ����زم الطبي����ب باإب����رام عق����د التاأمني من 
امل�شوؤولية املدنية لدفع مبالغ التعوي�ض 
عن االأ�شرار التي تن�شاأ من عمله الطبي 
للمت�شرري����ن ، كذل����ك يف دولة االمارات 
املتحدة التي �شرع����ت قانون امل�شوؤولية 
الطبية بقانون رقم 4 ل�شنة 2016 ، هذه 
الدول جعلت من   قيمة حق االإن�شان يف 
احلياة وحقه يف �شلمة ج�شده فوق كل 

القيم وغاية لت�شريعاتها .  
اأما منح احل�شانة من امللحقة الق�شائية 
للمنت����ج وممثله����م التج����اري وم�شتورد 

اللق����اح فان����ه غ����ري من�شج����م م����ع املنطق 
القان����وين، الأن علقة املنتج وبامل�شتهلك 
هي علقة غري متوازنة ، اإذ يتميز املنتج 
بالتف����وق االقت�ش����ادي واملع����ريف عل����ى 
امل�شتهل����ك ال����ذي ه����و الط����رف ال�شعيف 
به����ذه العلق����ة ، ل����ذا تاأت����ي كل القواع����د 
امل�شتهل����ك  مرك����ز  لتقوي����ة  الت�شريعي����ة 
والت�شّدد من م�شوؤولية املنتج بن�شو�ض 
قانوني����ة هادف����ة الإع����ادة الت����وازن بهذه 
العلق����ة املتفاوت����ة اأهمه����ا اأنه����ا حتم����ل 
املنت����ج عيوب منتجاته حت����ى واإن كانت 
جمهول����ة له وقت اإنتاجه����ا وبعد طرحها 
للتداول ، لذا فهو ي�شمن عيوب منتجاته 
اخلفية ويلت����زم بتعوي�ض امل�شتهلك عن 
االإ�ش����رار الناجت����ة ع����ن ه����ذه العيوب ، 
وه����ذا االجت����اه الت�شريع����ي وا�ش����ٌح يف 
م�شلك  قانون اال�شتهلك الفرن�شي رقم ) 
949/93 (  ل�شنة 1993 وقانون حماية 
امل�شتهل����ك امل�ش����ري رق����م )181( ل�شن����ة 
2018.  بينم����ا م�ش����روع قانون مواجهة 
يقل����ب  الع����راق  يف  كورون����ا  فايرو�����ض 
املعادل����ة ليقف مع الق����وي �شد ال�شعيف 
منت�ش����رًا �شد العدال����ة االجتماعية وهو 
منط����ق ي�شجع على االجت����ار باللقاحات 
الفا�ش����دة والفا�شلة مبن����ح هذه احلماية 
وامل�شت����ورد  للمنت����ج  القانوني����ة  غ����ري 
وجع����ل   ، اللقاح����ات  به����ذه  واملتاج����ر 
امل�شتهلك خاٍل من اأي حماية قانونية .  

ه����ذا ف�ش����ًل ع����ن ع����دم د�شتوري����ة ه����ذا 
القان����ون برمت����ه الأن من����ح احل�شانة من 
امللحقة الق�شائي����ة لغري الرملانيني هو 
تقوي�ض حل����ق التقا�شي وهدره والذي 
ق����رر للمواط����ن العراق����ي كاأح����د املبادئ 
ق����ام عليه����ا لد�شت����ور  الت����ي  االأ�شا�شي����ة 
العراق����ي يف امل����ادة )19/ثالث����ًا( من����ه. 

وه����ذا االإج����راء يع����ود بن����ا اىل ع�ش����ور 
م����ع  يت����لءم  وال  واال�شتب����داد  الظل����م 
متطلب����ات الدول����ة احلديث����ة دول����ة الكل 
خا�شع للقانون وال اأحد يخرج من حكم 

القانون و�شلطان الق�شاء وواليته. 
قد يعرت�ض علينا اأحد ويقول اإن م�شروع 
قان����ون مواجه����ة فايرو�����ض كورون����ا ال 
ينف����ي ح����ق املت�ش����رر بالتعوي�����ض فهذا 
القانون ن�����ض يف املادة )اخلام�شة( منه 
عل����ى اأن الدولة هي من تتحمل تعوي�ض 
املت�شرري����ن ع����ن االأخط����اء الطبي����ة غري 
)التق�ش����ري واالهم����ال( وف����ق  العمدي����ة 

اإن�شاء �شندوق للتعوي�شات . 
ذل����ك �شحيح ، لك����ن الذي ال �ش����ك فيه اأن 
 : وظيفت����ني  التعوي�ش����ات  ل�شنادي����ق 
وظيف����ة احتياطية للتعوي�����ض ووظيفة 
االحتياطي����ة  الوظيف����ة  اأم����ا   ، تكميلي����ة 
ل�شناديق التعوي�شات تتمثل يف متكني 
املت�شرر من احل�شول على تعوي�ض يف 

حاالت معينة هي : 
معروف غري  املنتج   -  1

املُنِتج امل�شوؤول . اإع�شار   -  2
 3 - كون امُلنَتج غري ٌموؤَمن.

4 - االإ�شابات اجل�شدية احلرجة التي 
ال حتتم����ل التاأخري ب����دون تعوي�ض ل�شد 

نفقات العلج الباه�ض  
ل�شنادي����ق  التكميلي����ة  الوظيف����ة  اأم����ا 
التعوي�شات عن احلاالت التي ال يغطي  
مبل����غ التاأم����ني االأ�ش����رار الت����ي اأ�شابت 
امل�شتهلك عندم����ا تتجاوز االأ�شرار احلد 
االأق�ش����ى ملبل����غ التاأمني املح����دد يف  عقد 
ال�شن����دوق  يتدخ����ل  عندئ����ٍذ   ، التاأم����ني 
ال�شتكم����ال التعوي�����ض بعدم����ا مت دفع����ه 
جزئيًا م����ن مبل����غ التاأمني ع����ن االأ�شرار 

التي حتدث. 

�شنادي���ق  حت���ل  اأن  ت�شطي���ع  ف���ل 
التعوي�ش���ات حلواًل كامل���ة بدفع كامل 
التعوي�ش���ات للم�شتهل���ك املت�ش���رر من 
وحتم���ل  فا�شل���ة  اأو  فا�ش���دة  لقاح���ات 
الدولة نتيجة اأعمال املنتج ، واإمنا هي 
م�شوؤولية ال�شركات العاملية املنتجة له 
والتي تتمت���ع بتفوق اقت�شادي ومايل 
ق���وي . اإن ه���ذا االإج���راء به���ذا ال�ش���اأن 
تقلي���ل م���ن �شي���ادة الدول���ة العراقي���ة 
وهيبته���ا من خلل حتمل املغرم  بينما 
حت�ش���د  االجنبي���ة  االأدوي���ة  �ش���ركات 

املغنم والربح. 
اإن م���ا ذكرت���ه من نظام قان���وين �شارم 
بح���ق املوؤ�ش�ش���ات ال�شحي���ة واالأطباء 
و�ش���ركات االأدوي���ة ه���و نظ���ام معمول 
تنتم���ي  الت���ي  ال���دول  داخ���ل  يف  ب���ه 
اإليه���ا هذه ال�ش���ركات االأدوي���ة ، فلماذا 
عندم���ا يتعل���ق االم���ر با�شت���رياد ه���ذا 
اللقاح للعراق ُتط���رح فكرة االإعفاء من 
امل�شوؤولي���ة بن�شو�ض قانونية خمالفة 
لقي���م العدال���ة واالإن�ش���اف وتهدر حق 
املواط���ن العراق���ي يف �شلم���ة ج�شده 
؟ هل �شلم���ة ج�شد املواط���ن الفرن�شي 
والريط���اين اأعل���ى قيم���ة م���ن �شلمة 
ج�شد املواطن العراقي؟ وهم اإخوة يف 
االإن�شاني���ة ؟ اإن تقرير هذا القانون فيه 
اإجح���اف بحق قيمة االإن�ش���ان العراقي 
اأم���ام الع���امل ، ونتطل���ع عل���ى تعديل���ه 
باجتاه حفظ حق االإن�شان العراقي يف 
احلي���اة و�شلم���ة ج�شده وع���دم تكرار 
خطاأ تقرير ح�شان���ة ال�شركات االأمنية 
االأجنبي���ة الت���ي قتل���ت العراقي���ني بدم 
ب���ارد يف �شاح���ة الن�ش���ور حت���ت مظلة 
ت�شريع عراقي ظامل وهو ح�شانتها من 

امللحقة الق�شائية. 

رحيل رمز من رموز الوطنية والديمقراطية 
والتنوير والنزاهة في العراق

م�سروع قانون مواجهة فايرو�س كورونا.. روؤية قانونية نقدية

قال الفقيه الألماني )اهرنج  Ihering( اإن ت�شريع القانون لي�س �شياغة 
رغبات ارتجالية مغلقة تطرح ل�شبط المجتمع ، اإنما هو �شياغة غايات 

اأخالقية عليا ،  ولتحقيق هذه الغاية ينبغي اإعداد درا�شة اجتماعية 
وقانونية تمهيدية �شابقة لأي  فعل ت�شريعي تبين تاأثيرات هذا الت�شريع 
وقواعده القانونية على حياة المجتمع من اأجل اأن ياأتي الهيكل الوظيفي 

له وهو يلبي اأكبر قدر من الحتياجات الجتماعية والفردية  تتمحور 
حول اإقامة �شرح العدالة للمجتمع ، قبل المبا�شرة في اإجراءات �شياغته، 

ومن الغايات الجتماعية للقانون هو اإلزام كل من اأحدث �شرراً للغير 
بالتعوي�س ، اإذ تمثل الم�شوؤولية المدنية اأهم دعائم المجتمع المدني 

واأركان النظام القانوني والجتماعي للدولة الحديثة ، واأتاحتها للمواطن 
كممار�شة فعلية لحق التقا�شي اأمام المحاكم .



رج�سي التعاي�ش  كتاب ) تعرية النَّ
والديمومة مع الم�ستغرق بذاته(، 

تاأليف ويندي بيهاري وترجمة 
: محمد ال�سعدي ال�سادر عن دار 

المدى 2020 .يعطينا حلواًل ، 
ويمدنا باأفكاٍر تتمحور حول 

كيفية التعامل مع ال�سخ�ش 
رج�سي. الموؤلفة هي باحثة  النَّ

وبروف�سور في مجال علم النف�ش 
) علم البيولوجيا الع�سبية 

ال�سخ�سية الروابط بين العالقات 
والدماغ(. فبعد عقدين من 
عملها التطبيقي في معالجة 

االأ�سخا�ش النرج�سيين األفْت هذه 
الدرا�سة وميزتها: اإنها اأعطْت 
الحلوَل لعالج هذه المتالزمة 

مع عر�ش ت�سخي�سي لكلِّ حالة . 
وقد ُي�سدم القارئ باإنَّ د. ويندي 

ترّوج للت�ساهل مع النرج�سي ، لكّن 
االأمر ال يبدو كذلك فهي زاّوجت 

بالعالج بين جرعتي ) الحّدة 
والتعاطف( . 

َم���ن  �س���نبينّ  املو�س���وعة  ولأهمي���ة 
الرنج�سي���ي؟ ه���م اأ�سخا����صٌ انغم�سوا 
يف  وان�سغل���وا   ، ذواته���م  ح���بِّ  يف 
الو�سول لل�سورة املثالي���ة )التقدير اأو 
املنزلة الرفيعة واإث���ارة احل�سد( ، غالبًا 
ه���وؤلء الأ�سخا����ص يكون���وا موهوبي 
بكاف���ة  العلي���ا  املنا�س���ب  اأ�سح���اب  اأو 
وال�سيا�سي���ة  الجتماعي���ة  امل�ستوي���ات 
���ة �������� �سنبينه���م لحق���ًا ���  وحت���ى الثقافينّ
وت�س���ر املوؤلف���ة اأن ن�سب���ة الرنج�سي���ة 
ها  عن���د الرج���ال اأكرث م���ن الن�س���اء ، لكننّ
مل تع���ِط ال�سب���ب يف ذل���ك ، وفيما يبدو 
لن���ا اإن الرج���ال اأكرث ق���درة على التحكم 
مب�ساعرهم ومنهم من ي�ستطيع اإخفائها 
ف�ساًل عن توليهم قي���ادة منا�سب كربى 
فم���ن الطبيع���ي اأن ت�سيط���ر عليهم هذه 
املتالزم���ة . تع���زى اأ�س���ول الرنج�سي���ة 
و�سحته���ا  كم���ا  الأوىل  الينابي���ع  اإىل 
ويندي ) الطفول���ة( والتي يكون الطفل 
فيه���ا اأم���ا مدل���ل اأو اإت���كايل اأو الوحي���د 
املح���روم فتن�ساأ معه ه���ذه العقدة . واأن 
�سديقن���ا  اأو  �سريكن���ا  حال���ة  �سخ�سن���ا 
الت���ي  طفولت���ه  م���ن  الرنج�س���ي   ... او 
وهن���اك   . معاجلت���ه  ن�ستطي���ع  عا�سه���ا 
اأقنع���ة يرتديه���ا وه���ي الأك���رث �سيوع���ًا 
وق���د �سنفتها وين���دي ه���ي ) املتنمر اأو 
عل���ى  مدم���ن  اأو  الفوق���ي  اأو  املتباه���ي 
املوا�س���اة( ومعاجل���ة ه���ذه الأقنعة يف 
�ساُء  الف�س���ل اخلام����ص من الكت���اب . الننّ
كان له���ْن حظ���ًا من الرنج�سي���ة اإذ تظهر 

���دة فاتنة ُت�سحرك  امل���راأة الرنج�سية �سينّ
بقن���اع  تظه���ر  اأو  املتمايل���ة  مب�سيته���ا 
�ص  د خطاب���ًا يتلخنّ امل�سحي���ة الت���ي ت���ردنّ
بعبارة) اأنا معينة للجميع( وهي غارقة 
يف اعتب���ار نف�سها �سهيدة. والأخطر من 
ه���ذا الأمهات الرنج�سيات فتذكر املوؤلفة 
))ي�سب���ح الأكرث �سعوب���ة لو كانت هذه 
ال�سي���دة الرنج�سي���ة والدت���ك(( �ص57 
. واخلط���ورة تكم���ن يف كونه���ا ت�سعى 
بوجوده���م  ميثل���ون  اأطف���اًل  لإجن���اب 
عل���ى  للنج���اح  �سروري���ة  ملحق���ات 
والأكادمي���ي  الجتماع���ي  ال�سعدي���ن 
تناول���ت  وين���دي  املوؤلف���ة  ولأنَّ   .
جمتمعه���ا الغرب���ي وتطبي���ق احل���الت 
عل���ى اأ�سخا����ص معيني ، فاإنن���ا �سنقوم 
بتطبي���ق هذه احل���الت عل���ى جمتمعنا 
ال�سرقي ، فظاه���رة الن�ساء الرنج�سيات 
الالآتي يحر�سن على الإجناب وحتديدًا 
اإجن���اب الذك���ور فنجده���ا ترت���دي قناع 
التنمر على ال�سيدة الأخرى التي تنجب 
اإناث���ًا وكاأن الأخ���رة ه���ي خطيئ���ة م���ع 
اإناثه���ا ، وه���ذا تر�سب ق���دمي مل ي�ستطع 
حت���ى الإ�سالم م���ن تهذيب���ه اأو ت�سحيه 
، واحلال���ة الأخرى امل���راأة الفوقية التي 
تظه���ر للعي���ان بربنام���ج اجتماع���ي اأو 
ثق���ايف ، فُت�ساأل عن ع���دد الذين اأحبنّوها 
وجتي���ب) ك���رث ول ا�ستطي���ع عده���م ( ��� 
ر�سدته���ا اأثن���اء متابعت���ي للربام���ج �������� 
وعودة اإىل الرجال الرنج�سيي واأولهم 
املتباه���ي ، فه���ذا ال�سخ����ص ل���ه ح�سور 

املجتم���ع  يف  كب���ر 
ال�سوء  و�سن�سل���ط 
التعلي���م   عل���ى 
ل  فالأكادميي���ة 
اأ�ستاذة  م���ن  تخلو 
حما�سراته���م  يف 
امل���ادة  ين�س���ون 
و�س���رد  العلمي���ة 
ت  م���ا ملعلو ا
ن  و ك���ز ير و
منجزه���م  عل���ى 
يخه���م  ر تا و
عب���ارة  واأك���رث 
ي�سمعها الطالب 
م���ن اأ�ساتذت���ه ) 
اأن���ا كن���ت.. ول 
ياأت���ي  مثي���ل 
ه���ل   ، بع���دي 
ك���م  راأيت���م 
ت���ي  �سر حما
 ) عظيم���ة
ج  ع���ال و
ه���ي  ملتبا ا
الق���ول  ه���و 
) اإنن���ا نق���در 
قم���ت  مب���ا 

ب���ه م���ن اأجلن���ا و�ستظ���ل املعلوم���ات 
رفيقة لنا ول نن�س���ى هذي اجلهود( من 
دون اأن نبال���غ مع���ه يف العظم���ة الت���ي 
�سنعه���ا لنف�س���ه . اأم���ا املتنمر ال���ذي اإذا 

عدن���ا )) بالنظر اإىل 
تاريخ���ه ��� فنج���ده ميتلئ ������ بالفراغات 
العاطفي���ة واإح�سا�س���ه العمي���ق بالع���ار 
خ���الل  م���ن  نف�س���ه  يحم���ي  والق�س���ور 

وال�سيط���رة  النتق���ادات 
على الآخري���ن(( �ص144 
من���ا  قري���ب  كان  .ف���اإذا 
الإجاب���ة  فتك���ون  متنم���رًا 
عل���ى تنمره)) ل اعتقد اأنك 
اأن  اإل   ، اإيذائ���ي  ق�س���دت 
اأ�سلوبك يف بع�ص الأحيان 
وه���ذا  الإنتق���اد  يف  مغ���اٍل 
لي����ص مزعج���ًا فح�س���ب ب���ل 
ل يفي���د ب�س���يء(( ����ص 144 
. الفوق���ي تق���ول الباحثة)) 
عليك اأن ت���درك عند التعامل 
تتعام���ل  اأن  الفوق���ي  م���ع 
م���ع �سخ�سي���ة ت�سع���ر باأنه���ا 
قواعده���ا  و�س���ع  ت�ستطي���ع 
اأن  يج���ب  وباأنه���ا  اخلا�س���ة 
تك���ون ق���ادرة على اإمت���الك ما 
ترغ���ب ب���ه وقتما ت�س���اء(( �ص 
145 . وق���د يعود ق���ارئ هذي 
ال�سطور اإىل ذاكرته ويت�سفح 
ع���دد الأ�سخا�ص الذي���ن قابلهم 
واأحيان���ًا   ، الن���وع  ه���ذه  م���ن 
املكت���وب  خطابه���م  يف�سحه���م 
واملق���روء ، فعند قراءتي لبع�ص 
املقالت ق���راأت اأن اأحد الباحثي 
تن���اول اإ�سكالي���ة م�سطلح ثقايف 
وري���ادة الت�سمي���ة ملن فل���م يذكر 
ا�س���م الباح���ث ال���ذي كان���ت ل���ه ري���ادة 
������ رمب���ا لع���دم  بتاأ�سي�س���ه اأو ت�سميت���ه 
اإطالعه ���� فكتب الآخ���ر ردًا على مقالته 

بخط���اب يحم���ل فوقية وتع���اٍل وقد ذكَر 
للقارئ جميع موؤلفاته �سارحًا كل موؤلف 
بعظم���ة الإجن���از وباأن���ه )) وق���ف كثر 
عند التع�سف ويلنّ عن���ق املعنى(( املقال 
من�سور ب�سحيفة ال�سباح بعدد 41527 
وغرها من اخلطاب���ات الإن�سائية التي 
تظه���ر حج���م الفوقية وميكن ال���ردنّ على 
ه���ذه املواقف بالقول : اأعل���م اأنك معتاٌد 
عل���ى ت���ويل زم���ام امل�سووؤلي���ة وتنفي���ذ 
الأمور على طريقت���ك وال�سعور بالفخر 
لكن من غ���ر املقبول اأن تتنا�سى حقوق 
وم�ساعر الأخرين . واأخر قناع نرج�سي 
و موا�س���اة النف����ص وبح�سب ت�سخي�ص 
املوؤلفة)) عليك اأن تدرك عند التعامل مع 
املدمن على موا�ساة النف�ص اإنك تتعامل 
مع �سخ����ص مير بحالة م���ن التهرب من 
التجاهل . فقد ي�ستغرق يف اإدمان العمل 
اأو ال�سراب اأو الإنفاق املفرط اأو ت�سفح 
.وه���ذه   146  )) ب�سراه���ة  الإنرتن���ت 
احلالة كثر ما ت�سكو منها الزوجات مع 
اأزواجه���ن فتن�س���ح وين���دي مبواجهته 
ب�سكل مدرو�ص والق���ول له)) اأعلم مدى 
اأهمي���ة عمل���ك واأقدر الأم���ان املايل و... 
ولكنن���ي اأ�ست���اق اإلي���ك وي�سع���ب عل���ينّ 
م���ن  اجللو����ص والإكتف���اء مب�ساهدت���ك 
دون م�ساركت���ك مبخ���اويف و�سع���وري 
بفقدان���ك(( ����ص 147 . الرنج�س���ي ق���د 
يكون قابع يف ذاتنا لي�ص يف الآخر فقط 
ومثل هكذا درا�سات نافعة للتخل�ص من 

هذه ال�سفة ال�سامة اجتماعيًا .  

موسيقى االحد

موج يو�سف 

ثائر �سالح

قراءة\ عالء المفرجي

    لطفية الدليمي
قناديل

�أنت من ت�صنُع خال�صك !

لتغير  اقًا  تونّ اأو  اخليال  على  ى  يتغذنّ كائنًا  الإن�سان  ليكون  قد 
واقع حاله بال�سرورة ؛ اإذ تعي�ص الكرثة الغالبة من الب�سر وهي 
 « بعي�ص  والقناعة  احليوي  وجودها  متطلنّبات  باإدامة  مكتفية 
اليوم بيومه » كما تقول الأمثولت ال�سعبية . مقابل هذه الكرثة 
القانعة املكتفية هناك نوٌع خمتلف من الب�سر لي�ستطيع احلياة 
م��واٍز خا�ص به قد ليعدو   « اآخر  » عامل  اإل وهو يحلُم ب�سناعة 
اأن يكون اإ�سباعًا لأخيلة لتكاد تغادر حدود عقله . » العامل الآخر 
التحفيز الالزم  » عند هوؤلء نوٌع من مباراة ذهنية توفر بع�ص 
لإدامة زخم احلياة التي طالها الركود واإذكاء وهج العي�ص الذي 

ليكتفي بالن�سياع ل�سرتاطات العي�ص احليوية الأولية. 
كانت الن�سخ الأوىل من اليوتوبيات )يوتوبيا »اآراء اأهل املدينة 
ال�سر توما�ص مور  ، ويوتوبيا  الفارابي  للفيل�سوف   « الفا�سلة 
ت�سودها  لة  متخينّ ذهنية  لبيئات  حم��اك��اة  امل��ث��ال(  �سبيل  على   ،
ًا   �سنّ اأخالقيات يفتقدها العامل املادي ، وكانت يف جمملها توقًا ُمِ
ثمنّ   ، الأخالقي  بالكمال  املَُحفنّزة  اخلال�سية  الروؤية  من  نوٍع  اإىل 
القرن  مطلع  الكربى  الآيديولوجيات  ع�سر  حلنّ  ة  عدنّ قرون  بعد 
الع�سرين ، وحينها اإتخذت اليوتوبيات م�سارًا تب�سريًا بواحدة 
من ال�سرديات الكربى التي �سادت ع�سر احلرب الباردة : اأمان ، 
�سمان اجتماعي ، عدالة اجتماعية لدى املع�سكر ال�سرتاكي الذي 
اإنتهى اإىل توتاليتارية )�سمولية( ق�ست عليه ، يقابله اإعالء �ساأن 
الفردانية واحلرية الليربالية و�سيا�سات ال�سوق احلرة املحكومة 
باآلية »اليد اخلفية » يف املع�سكر الراأ�سمايل الذي اإنتهى هو الآخر 
 . يوم  كل  لها  تغونّ يتعاظم  �سة  متوحنّ نيوليربالية  �سيا�سات  اإىل 
اأفول ع�سر  د  ي�سهد ع�سرنا هذا منذ �سنوات عديدة ظواهر توؤكنّ
اليوتوبيات الآيديولوجية مقابل �سعود ماميكن ت�سميته ع�سر ) 
اليوتوبيات التقنية( املدفوعة بعوامل الثورات العلمية والتقنية 
الكربى .وقد �ساهم العلم والتقنية يف جعل اليوتوبيات خيالت 

مكنة التحقق بدل بقائها حبي�سة العقول احلاملة.
جمعية  ليوتوبيا  لينتمي  املوعود  الب�سري  نا  خال�سَ اأننّ  يبدو 
عليها   يجتمع  اإنقاذية  روؤي��ة  نتاج  هو  بل  ؛  منها  ب��اأينّ  ُر  وليب�سنّ
اإلنّ  هو  ما  معينة   ب�سرية  جمموعة  خال�ص  ب��اأننّ  يوؤمنون  اأف��راٌد 
جمموع »اخلال�سات» الفردية لأع�ساء هذه املجموعة التي تعمل 
– بل  اإنقاذ واقعها م�ستعينة بقدرات علمية وتقنية متاحة  على 
قدر   - ة  وم�ستمدنّ ب�سيطة  تكاليف  ذات    - اأحيانًا  بدائية  حتى 
الإمكان - من البيئة املحلية.  يوؤمن هوؤلء الأ�سخا�ص باحلفاظ 
على خرباتنا الب�سرية املتوارثة وتوظيفها يف م�سعاهم لتحقيق 
التعايل على تلك اخلربات وجتاهلها )  التجربة اخلال�سية بدل 
مثلما فعلنا مع الثورات التقنية ال�سابقة، ومل نزل نفعل مع الثورة 
هو  الفردي  اخلال�ص  اأننّ  ه��وؤلء  يوؤمن  كما   ،  ) احلالية  التقنية 
ال�سبيل اإىل اإدامة الوجود احليوي والقدرات العقلية والتوازن 
علمي  ا�ستقطاب  وطاأة  حتت   ى  يت�سظنّ اأ�سبح  عامٍل   يف  النف�سي 
وجودية  ومع�سالت   ، جهة  من  ال�سراوة  �سديد  عاملي  وتقني 
حراري  )اإحتبا�ص  اأخرى  جهة  من  الب�سري  للنوع  دة  مهدنّ عاملية 
، ندرة م�سادر املياه ، مع�سالت ال�ستدامة البيئية ،،،،( ؛ حيث 
مل تُعد املنظومات ال�سيا�سية والهياكل املوؤ�س�ساتية العتيقة قادرة 
على مواجهة هذه املع�سالت البنيوية بفاعلية حقيقية ميكن اأن 

تنتج عنها مفاعيل موؤثرة يف اأر�ص الواقع . 
نا الب�سري اجلمعي �سيكون بال�سرورة حتقيقًا لروؤية      خال�سُ
فردية طموحة قابلة للتحقق ، وهو لي�ص ف�سحة ا�ستجماٍم لعقل 
ال بقدر ماهي حاجة وجودية يحفنّزها  تهديد خطر ومبا�سر  فعنّ
ق اإذ يواجه بتهديدات وجودية  للوجود الب�سري ؛ فالعقل اخلالنّ
ابتكار  على  ق����ادرًا  �سيكون   ، الب�سرية  ب��ق��اء  ت�ستهدف  ي��ة  ج��دنّ
اأية  تواجه  مع�سلة  لكلنّ  حلول   وا�ستنباط  منا�سبة  معاجلات 

جتربة اإن�سانية  جديدة  . 

نا الب�سري الموعود الينتمي  يبدو اأّن خال�سَ
ليوتوبيا جمعية واليب�ّسُر باأّي منها ؛ بل 

هو نتاج روؤية اإنقاذية يجتمع عليها  اأفراٌد 
يوؤمنون باأّن خال�ش مجموعة ب�سرية 
معينة  ما هو اإاّل مجموع "الخال�سات" 

الفردية الأع�ساء هذه المجموعة التي 
تعمل على اإنقاذ واقعها م�ستعينة بقدرات 

علمية وتقنية متاحة
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يقدم الروائي وال�ساعر والناقد 
الفل�سطيني »اإبراهيم ن�سر اهلل« 

في الطبعة الثانية من كتابه 
»�سور الوجود: ال�سينما تتاأمل« 

وهي طبعة مزيدة ومنقحة 
للطبعة االأولى التي كانت قد 
�سدرت في نهاية العام 2007 
�سمن �سل�سلة )اآفاق ال�سينما( 

فجاءت الطبعة الثانية )�سور 
الوجود: ال�سينما تتاأمل( قراءة 
لثمانية اأفالم اأخرى �سمن هذا 

المحور اأراد من خاللها الكاتب 
اأن يبرز اأهمية دور ال�سينما في 

احت�سان اأ�سئلة االأدب، مدعومة 
بالتطور التكنولوجي، 

ال���ذي ج�سده���ا اأم���ام اأعينن���ا بعبقرية 
ف���ذة وهو يخرجه���ا من الكلم���ات ومن 
عالي���ة وق���درة  فني���ة  بروؤي���ة  اخلي���ال 
ا�ستثنائي���ة عل���ى الرب���ط ب���ي م�سروع 
ال�سينم���ا وم�س���روع الأدب يف طرحهم 
وامل���وت،  احلي���اة  لق�ساي���ا  وتاأمله���م 
الوج���ود والعدم، اجلرمي���ة والعقاب، 
احلب والكراهية، احلرية والعبودية، 
احلقيقة واخليال، العدالة والظلم، يف 
كل تل���ك الثنائي���ات التي اأرق���ت الب�سر 
ج���اءت ال�سينم���ا لتفك���ر وترين���ا كيف 
���ر، وت�س���األ وترينا م���دى ال�سوؤال،  تفكِّ
وجتي���ب وترين���ا الإجاب���ة وعبثيته���ا 
فيق���ول:  الأدب  عل���ى  ذل���ك  متكئ���ة يف 
اإنن���ا نعي����ص يف تلك املنطق���ة من احلد 
الفا�س���ل بي تل���ك الثنائي���ات فيت�سرب 
طرفا تل���ك الثنائيات الواحد اإىل الآخر 
ليخل���ق م�ساحة اأخرى، ه���ي »امل�ساحة 
الإن�ساني���ة« الت���ي يخت���رب به���ا الب�س���ر 
اأر�سيته���م  م���ن  ويتاأك���دون  روحه���م 
ويع���رثون عل���ى اأخطائه���م وم�ساحات 
متردهم، عالقاته���م باأنف�سهم وبالآخر، 
مع الوا�سح الذي ي�سبح جمهوًل كلما 
ات�س���ح، ومع املجهول الذي كلما اأوغل 
يف غمو�س���ه لإثب���ات حقيق���ة ح�سوره 
اأوجد م�ساح���ة اأكرث ات�ساع���ًا تت�سارع 

فيها هذه الثنائيات.
يف هذا الكتاب نق���ف عند الكيفية التي 
تاأملت فيها ال�سينم���ا الوجود الب�سري 
واأ�سئلت���ه عل���ى ه���ذه الأر����ص؟ و كيف 
ا�ستطاع���ت التعب���ر ع���ن اأزم���ات ه���ذا 
الوج���ود و ه���ي تفت���ح اأفق���ًا جدي���دًا و 
وا�سع���ًا يوؤاخي ب���ي �سرعي���ة ال�سوؤال 

وح���رة الإجاب���ة. الإجاب���ة التي 
ما تلبث اأن تتح���ول اىل �سوؤال.. 
انقط���اع  ثم���ة  لي����ص  هك���ذا؟!  و 
ال�سينم���ا  م�س���روع  ب���ي  هن���ا 
له���ا  تاأمنّ يف  الأدب  وم�س���روع 
وامل���وت.  احلي���اة  لق�ساي���ا 
اجلرمي���ة  والع���دم،  الوج���ود 
والعق���اب، احل���ب والكراهية، 
احلري���ة والعبودية، احلقيقة 
والُظلم،  العدال���ة  واخلي���ال، 
الت���ي  الثنائي���ات  تل���ك  وكل 
طحن���ت القل���ب الب�س���ري و 
اأ�سقت الوعي و هي مت�سي 
به يف دهالي���ز ل نهاية لها؛ 
وكلم���ا اأدرك ه���ذا الوع���ي 
�سوءًا انطفاأ، وكلما لحت 
دت كال�سراب  له واحة تبدنّ
ال���ذي كان يحت�سنها لقد 
العق���ل  )مغام���رة  بقي���ت 
كمغامرت���ه  الأوىل( 

الثاني���ة والثالث���ة والرابع���ة، 
واىل م���ا ل نهاية، حق���اًل خ�سبًا لتوالد 
التاأمالت، يف كل ه���ذه الثنائيات التي 
بقدر م���ا تب���دو ذات خط���وط وا�سحة 
ونح���ن ندعوها با�سمها، بقدر ما تكمن 
كينونتها يف ه�سا�سة احلدود الفا�سلة 
، او اخلط  بينه���ا، كما لو اأن فكرة احلدنّ
الفا�س���ل، ما ه���ي اإل مع�سل���ُة وهزميُة 
روا ذات يوم اأنهم  اأولئ���ك الذين ت�س���ونّ
ح���ي و�سعوه���ا ق���د ختم���وا كلنّ ق���ول 
دوا كلنّ التبا����ص. يف هذه املنطقة  وب���دنّ
���ان الفا�سالن  التي ي���ذوب فيه���ا اخلطنّ
ويندجمان، اأو ي���ذوب اخلط الفا�سل، 

ه���ذه  طرف���ا  ويت�س���رب  نعي����ص، 
الثنائيات، الواح���د اإىل الآخر، لتخلق 
م�ساحة اأخرى، هي امل�ساحة الإن�سانية 
روحه���م،  الب�س���ر  فيه���ا  يخت���رب  الت���ي 
ته���م، ويعرثون  ���دون م���ن اأر�سينّ ويتاأكنّ
وم�ساح���ات  اأخطائه���م  عل���ى  فيه���ا 
و  باأنف�سه���م  عالقاته���م  مترده���م؛ 
عالقاته���م بالآخري���ن، و عالقاته���م مع 
الوا�س���ح ال���ذي كلنّم���ا ات�س���ح اأ�سب���ح 
جمه���وًل اأك���رث، و م���ع املجه���ول الذي 
كلنّما اأوغل يف غمو�س���ه لإثبات حقيقة 
ح�سوره، اأوجد م�ساح���ة اأكرث ات�ساعًا  

ه���ذه  فيه���ا  تت�س���ارع 
الثنائيات.

عن ه���ذا الختي���ار هذه 
املجموع���ة م���ن الأف���الم 
يق���ول ن�سرالل���ه: “لع���ل 
الأف���الم  م���ن  املخت���ارات 
ت�سكل جزءًا من فكرة هذا 
التاأم���ل، وه���ي اأف���الم يف 
معظمه���ا متاح���ة للجمي���ع 
تقريب���ًا، وه���ذا اأم���ر مه���م، 
لتاأم���ل اأف���الم غ���ر متاح���ة 
بالق���ارئ  ت�س���ل  ل���ن  اأب���دًا، 
اىل اأي �س���يء، وعك����ص ذلك 
يعن���ي اأن تتحول الكتابة اىل 
و�س���ف دقيق لكلمة تفاحة، ل 
التفاح���ة ذاتها الت���ي عرفناها 

وتذوقناها واأح�س�سنا بها.”
من فك���رة الختيار اىل مع�سلة 
اأدواره،  يلع���ب  وه���و  الكائ���ن 
م�س���رة   يف  اآخ���ر  بع���د  دورًا 
حيات���ه، بحي���ث يختل���ط القناع 
الوج���ه  يتال�س���ى  اأو  بالوج���ه 
ويبقى القناع، اىل تلك امل�ساحة املربكة 
ب���ي الفرادي����ص وجحيمه���ا، و�س���وًل 
لجتماعي���ة الف���رد وفردي���ة املجتم���ع، 
وتل���ك امل�سافة امللتب�س���ة، بي اجلرمية 
والعق���اب، بي املجرم والربيء وعبث 
القوة املطلقة بامل�سائر، وفكرة العدالة 
ع���ن ذاتها، ومن فكرة اآلي���ة الب�سر اأمام 
اإن�سانية الآلة، وتل���ك امل�سافة الفا�سلة 
ب���ي واقعية اخلي���ال وخيالية الواقع، 
اأو ب���ي ج���دوى اخلي���ال ول ج���دوى 

احلقيقة.

امل���كان: اأم�س���رتدام، قاع���ة كون�سرتخباو 
ال�سه���رة. الزم���ان: 1997. امل�سرتك���ون: 
فرق���ة كون�سرتخب���او امللكي���ة الهولندي���ة، 

�ساي���ي.  ري���كاردو  الأورك�س���رتا:  قائ���د 
الع���ازف املنفرد على البيانو: ماريا جواو 
بري����ص. املو�سيق���ى: كون�سرت���و بيان���و 

موت�سارت رقم ... اأي كون�سرتو منها؟
ب���داأت الأورك�س���رتا ع���زف الكون�سرت���و، 
لع���زف  تهي���اأت  اأنه���ا  بري����ص  فاأيقن���ت 
كون�سرت���و اأُخرى. عنده���ا، وخالل �ستي 

ثانية، هي ف���رتة املقدم���ة املو�سيقية التي 
مه���دت الأورك�س���رتا بها الطري���ق لدخول 
عازف البيانو بالنغمات الأوىل، نرى على 
تقا�سيم وجه بري�ص املفاجاأة ثم الغ�سب، 
فالكتئاب واأخرًا الت�سليم بالأمر الواقع، 
اأح����ص املاي�س���رتو بالورطة، لكن���ه �سجع 
عازف���ة البيان���و: قدمنا هذا العم���ل �سوية 
املو�س���م املا�س���ي، �ستتذكري���ن كل نغماته 
ول���ن تكون هناك م�سكل���ة، اأنت قادرة على 

ذلك. فتجيبه: �ساأحاول.
بداأت بري�ص بالع���زف املبدع من الذاكرة 
دون اأن تن�سى نغمة واحدة، لتكمل تقدمي 
م���ن  واح���دة  يف  موت�س���ارت  كون�سرت���و 
اللحظات الن���ادرة يف تاري���خ املو�سيقى. 
مل حت�س���ل ال�سج���ة الكبرة بع���د احلفلة، 
ب���ل يف �سن���ة 2013 عندما ن�س���ر ت�سجيل 
تل���ك اللحظ���ات الدرامية وح���رة العازفة 

ال�سهرة.
احلفل���ة ذاته���ا مل تك���ن ذات ب���ال، اإذ كانت 
حفل���ة يف وقت الظهر، فاجلمهور والفرقة 
وبال���ذات قائ���د الأورك�س���رتا �سايي كانوا 
جميع���ًا يرت���دون مالب����ص عادي���ة ولي����ص 
مالب�ص احلفالت امل�سائي���ة املعتادة، حتى 

اأن �ساي���ي و�سع من�سفة حول رقبته، رمبا 
ب�سب���ب ح���رارة ذل���ك الي���وم، اأم���ا بري�ص 
فارت���دت مالب�ص مريح���ة كعادتها، فهي ل 
ترتدي الب���دلت الأنيق���ة الغالية حتى يف 
حفالتها املهمة، بل تكتفي مبالب�ص قطنية 
مريح���ة. ويف ه���ذا �س���يء م���ن الفل�سف���ة 
البوذي���ة الت���ي تاأث���رت بها، والت���ي تقول 
عنه���ا اإنه���ا �ساعدته���ا يف تعل���م الطريق���ة 
ال�سحيح���ة للتنف����ص، والتنف�ص ال�سحيح 
يدر�سه���ا  الت���ي  املهم���ة  املوا�سي���ع  اأح���د 

املو�سيقيون يف معاهد املو�سيقى.
عا�سم���ة  ل�سبون���ة  يف  بري����ص  ول���دت 
الربتغ���ال �سنة 1944 تعلم���ت البيانو يف 
طفولته���ا وقدمت كون�سرت���ات موت�سارت 
يف اأول حفل لها وهي يف ال�سابعة، در�ست 
العل���وم املو�سيقي���ة يف ميونيخ وهانوفر 
باأملانيا، وحازت عل���ى �سهرة عاملية كبرة 
وهي يف ال�ساد�سة والع�سرين عند فوزها 
باجلائ���زة الأوىل يف امل�سابقة العاملية يف 
بروك�س���ل �سنة 1970 والتي اأقيمت �سمن 
الحتف���ال با    لذك���رى اليوبيلية 200 عام 
عل���ى ولدة بيتهوف���ن، فعزف���ت م���ع اأ�سهر 
الف���رق واأ�سه���ر املو�سيقي���ي. . اأ�س���درت 

العدي���د م���ن الت�سجي���الت الناجح���ة التي 
ح���ازت تثم���ي النق���اد، منه���ا ت�سجي���ل كل 
)1991(، وكذل���ك  �سونات���ات موت�س���ارت 
اأعم���ال بيتهوف���ن و�سوب���رت  ت�سجي���الت 
وعل���ى اخل�سو�ص نوكتورن���ات �سوبان، 
اأعم���ال  اأمه���ر مرتجم���ي  ب���ي  فه���ي تع���د 

موت�سارت و�سوبان. 
م���ا يجذبن���ا اإىل �سخ�سي���ة ه���ذه الفنان���ة 
توا�سعه���ا  ه���و  العظيم���ة  الربتغالي���ة 
يف  ون�ساطه���ا  ومثابرته���ا،  وب�ساطته���ا 
عك����ص تاأث���رات الفن���ون عل���ى املجتم���ع 
ونظ���ام التعليم وبحثها عن اأمناط جديدة 

للتفكر وت�سجيع تبادلها.
األنّ���ف موت�س���ارت ه���ذا الكون�سرتو يف ره 
ال�سغ���ر )كوخل 466( �سن���ة 1785 وهو 
يف قم���ة جم���ده، قدمها يف فيين���ا يوم 11 
�سب���اط وهو يقود الفرقة بينما كان يعزف 
البيان���و فح���ازت عل���ى جن���اح كب���ر على 
الفور، وتعترب اليوم اأه���م اأعماله للبيانو 
والأورك�س���رتا. ا�ستعمل نف����ص ال�سلم يف 
كتاب���ة الأج���زاء الهامة م���ن اأوب���راه دون 
ومل  ت���ويف  ال���ذي  وقدا�س���ه  جيوف���اين، 

يكمله.

�صور �لوجود..�لكيفية �لتي ت�أملْت 
فيه� �ل�صينم� �لوجود �لب�صري

عندم� تف�ج�أت بيري�ش على �لم�صرح 

ج�صي بني �لتعرية و�لعالج  �لنرَّ
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املقد����س.. درا�س���ة يف  "عن���ف  كت���اب  امل���دى  ع���ن دار  �س���در 
الأ�س���اطري العراقية" للكاتب والباح���ث ناجح املعموري الذي 
ق���ال يف مقدمت���ه للكتاب: "اإن تاري���خ اأية اأمة م���ن الأمم قد ل 
يخل���و عرب م�س���ريتها التاريخية الطويلة من اأحداث تت�س���ف 
بالعن���ف والقتل والظل���م والدموّية وال�س���لوك العدواين لأن 
مث���ل هذا ال�س���لوك وم���ا يرافقه من عن���ف وتط���ّرف ودموّية 
لدى الإن�سان يكاد يكون �س���فة ثابتة معروفة وموجودة يف 
تاريخ املجتمعات الب�سرية كلها". وا�ساف: قدمت الأ�ساطري 
العراقي���ة تفا�سيل غزي���رة جدًا عن ال�ستب���داد الذي مار�سه 
جلجام�س عل���ى �سبيل املثال و�ساغ���ت �سخ�سيته اأمنوذجًا 

اأدبيًا، ملحميًا رفيعًا.

�سباح احلياة  يا ذي قار،  اأيتها 
احلمدينة  املغلوبة على اأمرها، 

املخدوعة حني اعتقدت اأن م�سوؤوليها 
�سينظرون اإليها باعتبارها مدينة 
الفرح، فيما هم م�سرون على  اأن 

تعي�س يف ظل اخلراب والدم.
�سباح احلياة يا مدينة ال�سعراء 

واملطربني واملفكرين ، واأنت 
تعي�سني يف ظل م�سوؤولني يجعلون 

من احلق جرمية، يعدون ول يفون، 
ال�سيا�سة يف عرفهم �سعي حمموم 

وراء الأطماع وتعاون مع الإثم 
وحتالف �سد ال�سدق، ثروتهم 

ال�ساللة، يحاربون بكل  ما اأوتوا من 
اأجهزة قمع للدفاع عن قيم التخلف 

والظالم.
�سباح احلياة يا نا�سرية  احلبوبي  

الثائر ، ح�سريي اأبو عزيزناثر 
الفرح   واأنت  تنظرين  كل يوم اإىل 

وجوه م�سوؤولني نامت �سمائرهم 
و�سبعت نومًا، �سيا�سيون بعقول 
متحجرة من املا�سي، منف�سلون 

عن اأحالمك، يفتحون اأبواب 
خزائنك اأمام ال�سراق واملزورين 

والنتهازيني.
�سباح احلياة اأيتها املدينة 

يا�سبيهتنا يف الأ�سى، اليوم اأنت 
واأبناوؤك وجوهكم �ساحبة ومتعبة، 

م�سكونة بتجاعيد اخلوف من 
امل�ستقبل، وال�سبب �سيا�سيي ال�سدفة 

الذين �سرقوا اأحالمك واأحالمنا، 
وجعلوا منك رهينة بيد جمموعة من 

النتهازيني واملت�سلقني والقافزين 
فوق �سطح التغيري مبنتهى اخلفة.

�سباح احلياة اأيتها املدينة التي 
عارك فيها  فهد احلياة ووقف بوجه 

ال�ستبداد  فقد كنت خمدوعة حني 
ت�سورت اأن الدميقراطية �ستقدم 

اإليك نواب يبدعون يف الإعمار 
واإدارة �سوؤون البالد اأكرث من 

اإبداعهم يف فنون ال�سرقة واللعب 
على احلبال، كنت مثلنا خمدوعة 

حني اعتقدت اأن الذين جاءوا با�سم 
املحرومني واملظلومني لن يتحولوا 

يف ليلة و�سحاها اإىل اأغنى الأغنياء، 
�سدعوا روؤو�سنا بخطب عن دولة 

العدل فيما هم ينتهكون العدالة يف 
و�سح النهار.

�سباح احلياة فقد اكت�سفنا معك 
اأم�س وبعد �سبعة ع�سر عامًا عجاف 

ع�سناها  يف ظل جرنالت الطائفية.. 
اأن ل ب�سي�س اأمل يرجتى من مثريي 

احلراق وا�سحاب الكوامت 
�سباح احلياة واأنت ترفعني كل يوم 

�سعار دعوا اأبنائي يعي�سون.. فقد 
كنت ومازلت و�ستبقني �سد اأمراء 

احلروب، �سدهم جميعًا، مهما كانت 
مواقفهم ومربراتهم.

�سباح احلياة، �ستبقني معنا ونبقى 
معك، �سنحميك وحتمينا، مننع 

عنك املوت ومتنعني عنا الأ�سى، 
�سباح احلياة، �ستبقني ع�سية على 

جالديك، امل�سرين على فر�س العتمة 
واخلراب وحتويل العراق اإىل قرب 

جماعي.
�سباح احلياة، يا مدينة، واأنت 

تت�سحني بال�سواد وال�سمت، لكنك 
ترف�سني اأان تنزلقي نحو ع�سور 

الظالم.. والعتمة!، وت�سرين على اأن 
تتناف�س فيك الأحالم والآمال. 

�سباح احلياة، �ستنت�سرين وننت�سر 
معك على كل منتفعي ال�سيا�سة 

واأمراء احلروب، و�سنحول 
�سوارعك اإىل اأ�سرة لنا، �سنتقا�سم 

معك رغيف احلياة.
�سباح احلياة، واأنت تقدمني كل يوم 

قرابني من اأبنائك �سحايا لعقول 
متحجرة.

�سباح احلياة وانت تعلمني ابنائك 
اأن ل ا�ستقرار لوطن ميار�س فيه 
املخادع  وظيفته بقوة القانون، 

وعلينا اأن نقولها مرة ومرتني واإىل 
ما لنهاية، اإن القتلة  ومن يقوم 
بحمايتهم يجب اأن ل يفلتوا من 

قب�سة القانون.

 �صباح احلياة 
يا مدينة الأحزان 

عنف املقد�س

 علي ح�سني

...
داً 

 ج
ص

خا

28 February 2021

حول العالم

بغداد/ املدى

رغم اأن مواقع التوا�سل الجتماعي 
اأن�سئت لتقريب امل�سافات بني الب�سر 
وللتعارف العابر للحدود والدرد�سة 
ا�ستثمرها  البع�س  اأن  اإل  وغريها، 
م�ساريع  لتنفيذ  الآخرين  يخدم  مبا 
ل  اأرب��اح��ًا  ت��در  اأن  ميكنها  ب�سيطة 
ن�سوة  به  قامت  ما  وه��ذا  بها،  باأ�س 

هورمانيات يف اإقليم كرد�ستان.
ال�سم  هو  هورمان"  ن�ساء  "كروب 
ال������ذي اط���ل���ق ع���ل���ى جم���م���وع���ة م��ن 
مدينة  يف  ال��ه��ورم��ان��ي��ات  ال��ن�����س��اء 

تخ�س  م�ساريع  لعمل  ال�سليمانية 
امل������راأة. ت��ق��ول م�����س��وؤول��ة ال��ك��روب 
"خبز  م�����س��روع  ف���ك���رة  و���س��اح��ب��ة 
هاللة  الكالنة" 
���س��وك��ت، 
ن  اإ

يف   2018 ع���ام  ت��اأ���س�����س  ال���ك���روب 
مدينة ال�سليمانية وي�سم حاليًا 200 
خمتلفة،  جم��الت  يف  يعملن  ام���راأة 
اأح��د  ه��و  الكالنة"  "خبز  وم�سروع 
تعتمد  امل���راأة  جتعل  التي  امل�ساريع 

على نف�سها.
ه��ورم��ان  مناطق  "ن�ساء  وت�سيف 

ي��ت��م��ي��زن ب��ال��ع��م��ل اجل�����اد وامل��م��ي��ز 
وخا�سة يف حت�سري الكالت الكردية 
الرتاثية، وخبز الكالنة هو نوع من 
الكردي  القدمي  الفولكلوري  اخلبز 
فيه  توجد  ول  طبيعي  باأنه  ويتميز 
للزبائن  مواد حافظة ويقدم �سباحا 
مع بع�س اللنب وال�ساي". ي�سار اإىل 
الكرديات  الن�ساء  م��ن  جمموعة  اأن 
مدينة  يف  والإي��ران��ي��ات  العراقيات 
"الكالنة"  باإعداد  يقمن  ال�سليمانية، 
وه�����و ن�����وع م����ن اخل���ب���ز ال���ك���ردي 
مع  للزبائن  �سباحا  ويقدم  املعروف 
خبز  ويتكون  ال�سباحية.  املك�سرات 
الب�سل الخ�سر وبع�س  الكالنة من 
املطيبات الطبيعية وهو من الكالت 
حت�سر  كانت  التي  القدمية  الكردية 

يف ف�سل ال�ستاء بالخ�س.

ن�ساء من كرد�ستان العراق ي�ستثمرن "في�سبوك" 
للرتويج لالأكالت ال�سعبية 

ا�ستغرب الفنان جورج و�سوف 
امل�سبوقة  غري  الت�سابق  عملية 
لأخ�����ذ ال��ل��ق��اح ���س��د ف��اي��رو���س 

اأب��دًا  عيب  م�س  وق��ال:  كورونا، 
الدور  واأخ��ذ  بالقانون  اللتزام 

منذ  دوري  اأنتظر  واأنا  للتلقيح، 
�سهر ككل النا�س.

م��ع اأن����ه ق����ادر ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز يف 
غ��ريه  دور  وال���ف���وز  امل��ع��ام��ل��ة، 
فايرو�س  �سد  ال��ل��ق��اح  اأخ���ذ  يف 
ج��ورج  ال��ف��ن��ان  اأن  اإّل  ك��ورون��ا 
و�سوف رف�س ذلك ب�سكل قاطع.

وقال: "والله م�س عيب الإن�سان 
والإج�����راءات  ب��ال��ق��ان��ون  يلتزم 
على  اإ�سمي  �سجلت  اأن��ا  املتبعة، 
من  اأك���رث  م��ن  واأن��ت��ظ��ر  املن�سة، 
لأخ���ذ  دوري  ي��ح��ني  اأن  ���س��ه��ر 
ال��ل��ق��اح، م��ايف ح��دا اأح�����س��ن من 

حدا".
اأن  اع���ت���رب  ال���ف���ن���ان و�����س����وف 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ج��ي��د وم��ف��ي��د يف كل 
احلالت، م�سريًا اإىل اأننا نعي�س 
ف����رتة ع�����س��ي��ب��ة وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
من  ق���در  ب��اأق��ل  جت��اوزه��ا  علينا 
اخل�سائر: العامل املتح�سر يتميز 
وتفهم  ال��ت��ن��ظ��ي��م  مب�����س��األ��ة  ع��ن��ا 
مقولة  وا�ستيعاب  الأو����س���اع، 
يومياتنا،  يف  اجلماعي  الأم���ن 
بكل  ون��ق��ب��ل  ن���ب���ادر  ل  ف��ل��م��اذا 
ُتعلن ونتفادى  التي  التحذيرات 
الأ�سواأ يف حياتنا الجتماعية؟.

ق���ال���ت ال�����س��رط��ة امل��ح��ل��ي��ة يف ج��ن��وب��ي 
م��زودا  ديكا  اإن  ال�سبت،  ام�����س   الهند، 
امل�سروعة  غري  الديوك  مل�سارعة  ب�سكني 
اإىل  اأدى  مما  �ساحبه،  قتل  البالد  يف 

مطاردة الأمن ملنظمي احلدث.
الطائر كان مزودا ب�سكني يف �ساقه 
عندما  خ�سمه  ملواجهة  ا�ستعدادا 
فخذ  يف  خطرية  اإ�سابات  اأحل��ق 
الهرب،  حماولته  اأثناء  الرجل 
ح�سبما ذكرت وكالة "فران�س 
م�سوؤويل  ع��ن  نقال  بر�س" 

ال�سرطة.
وق����ال ���س��اب��ط ال�����س��رط��ة 
اإن  جيفان،  ب��ي  املحلي 
متاأثرا  ت��ويف  ال�سحية 
ب��ف��ق��دان ال����دم ق��ب��ل اأن 

يف  م�ست�سفى  اإىل  الو�سول  من  يتمكن 
تيالجنانا،  بولية  كارميناغار  منطقة 

يف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع.

بني  من  كان  الرجل  اأن  جيفان  واأو�سح 
ال��دي��وك  م�سارعة  نظموا  �سخ�سا   16
احل��ادث  وق��ع  عندما  لوثونور  قرية  يف 

الغريب. مت احتجاز الديك لفرتة وجيزة 
يف مركز ال�سرطة املحلي قبل اإر�ساله اإىل 

مزرعة دواجن.
ل  لكنها  حم��ظ��ورة،  الديكة  م�سارعات 
يف  ال��ري��ف��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف  �سائعة  ت���زال 
ولي����ات ت��ي��الجن��ان��ا واأن������درا ب��رادي�����س 
حول  خا�سة   - واأودي�����س��ا  وك��ارن��ات��اك��ا 

مهرجان �سانكرانتي الهندو�سي.
تزود الديكة املرباة خ�سي�سا للم�سارعة، 
�سم   7.5 ب��ط��ول  ���س��ف��رات  اأو  ب�سكاكني 
)ثالث بو�سات(، وتقيد باأرجلها ويراهن 
املعركة  يف  �سيفوز  م��ن  على  الالعبون 
كل  ال��دي��وك  من  الآلف  مي��وت  العنيفة. 
ال��ت��ي جت��ت��ذب ح�سودا  ع��ام يف امل��ع��ارك 
ك��ب��رية ب��رغ��م ج��ه��ود ج��م��اع��ات ح��ق��وق 

احليوان.

جورج و�سوف ينتظر دوره منذ �سهر لأخذ لقاح كورونا

ال�ساعات  يف  انت�سرت 
امل���ا����س���ي���ة اأن�����ب�����اء ع��ن 

اع����ت����زال امل��م��ث��ل��ة اإمي����ا 
وات�������س���ون ال��ت��م��ث��ي��ل ع��ل��ى 

ال���رغ���م م���ن ان��ه��ا واح�����دة من 
اك����رث امل���م���ث���الت امل��ح��ب��وب��ات 

خ�������س���و����س���ًا  ه����ول����ي����وود  يف 
عرب  ك��ب��رية  ���س��ه��رة  حتقيقها  ب��ع��د 
هاري  اأفالم  �سل�سلة  يف  م�ساركتها 

بوتر التي نالت جوائز عاملية.
اأك��د ه��ذه الن��ب��اء هو ت�سريح  وم��ا 

ان  امل��ا���س��ي  اخلمي�س  اعمالها  مل��دي��ر 
لنها  ج��دا  قريب  بالعتزال  قرارها 

ال  حبيبها،  م��ع  ال�ستقرار  تريد 
انه عاد ونفى املو�سوع، كما ان 

اأكدت  اإميا  من  مقربة  م�سادر 
لكن  التمثيل  تعتزل  لن  انها 

حمريا  زال  م��ا  امل��و���س��وع 
ال��ذي  ملحبيها  بالن�سبة 

بت�سريح  ي��ط��ال��ب��ون 
�سخ�سي منها.

 ما�س القي�سي

�سيفت مكتبة �سم�س المومة 
لالديبة �سافرة جميل حافظ، 

الدكتورة خيال اجلواهري للحديث 
عن �سرية والدها حممد مهدي 

اجلواهري، ح�سر اجلل�سة عدد من 
املثقفني والعالميني. قدمت اجلل�سة 

الكاتبة والديبة �سافرة جميل 
فقالت:- �سيفتنا لهذا اليوم هي 

خيال اجلواهري جوهر الكالم خيال 
عا�ست بيننا اي�سا يف ذهن �ساعر يحلم 

بطفلة تولد فيذهب بخياله ي�سمو 
اليها فاذا هي خيال ل�ساعر حتقق له 

خياله الوا�سع..

مكتبتها  يف  اجل����واه����ري  ت�����س��ت��ذك��ر  ح���اف���ظ  ج��م��ي��ل  ���س��اف��رة 

ديك يقتل رجاًل ب�سكني ويهرب...  اأنباء عن 
 اعتزال 

اإميا وات�سون 
التمثيل  

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  العراقي���ة حال���ة 
)الأح���د( اأن درجات احل���رارة  �ستكون 
وان  ام����س،  لي���وم  ملعدلته���ا  مقارب���ة 
اجلو �سيكون غائما وممطرا يف بع�س 

املناطق.
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قحطان جا�سم جواد 

ونحن نريد لهذا اخليال حقيقة بني ايدينا 
ان تف�س���ر لنا وت�سرح كي���ف كانت الجواء 
وحقق���ت  به���ا  تاأث���ر  الت���ي  املنزل���ة  لنق���ل 
انب���اء  تتلق���ى  كان���ت  وكي���ف  طموحات���ه 
وا�سعار والدها وهي تتوالد لديه ولنريد 
ان نبتع���د اك���رث بل نري���د ان ن�سم���ع الثر 
الكبري الذي هز ه���ذه العائلة لرتك الوطن 
واللج���وء اىل اخل���ارج الق�س���ري. وعل���ى 
الرغ���م م���ن تل���ك الج���واء القا�سي���ة انهت 
درا�سته���ا وح�سلت على الدكتوراه. فكيف 
تنظر اىل ه���ذا اجلو املنزيل الثقايف حلب 
الكت���ب واملطالعة ما جعله���ا امينة لحدى 

املكتبات الثانوية يف العراق. 
خي���ال  الدكت���ورة  قال���ت  ح���ني  يف 
الكارديني���ا  �سب���اح  اجلواه���ري:- 
�ساف���رة  للكاتب���ة  و�سك���را  احبائ���ي  لك���م 
ل�ست�سافته���ا يف مكتبته���ا. هن���اك الكث���ري 
للجواه���ري مايق���ارب 32  املوؤلف���ات  م���ن 

ج���زءا كان���ت منها ع���ن الق�س���اء وال�سالم 
والقوان���ني وح���ل م�ساكل املجتم���ع. وكان 
جدي يعجبه ان يكون مرجعا دينيا واخيه 
�ساعرا وخاله علي ال�سرقي �ساعرا. اأي ان 
البيئة كان لها تاأثريها الوا�سح يف تكوين 
ال�سب���ع �سن���وات الوىل  ال�سخ�سي���ة. يف 
تعلم اجلواهري النحو والبالغة وكانت له 
موؤلفات وكتب )نحيف ا�سجار( و)الرمال( 

بهذه الجواء املت�ساقطة ايجابية و�سلبية 
كان الو�س���ع الدين���ي واملدين���ة والعوائل 
املحيط���ة ب���ه يف عم���ر �سغ���ري كان يطالع 
الكثريم���ن الكتب املرتجم���ة مثل الرو�سية 
والفرن�سي���ة والملاني���ة يف تط���ور احلياة 
اىل  بال�ساف���ة  والدبي���ة،  الجتماعي���ة 
جمال�س���ة الدواوين حلل م�س���اكل املجتمع 
فن�ساأ يف هكذا بيئة حمافظة على العادات 

والتقالي���د والفكار البالي���ة. كتب ذكرياته 
والتقى بالكثري م���ن ال�سخ�سيات وحتدث 
عن و�سع املراأة والتقى بال�ساعر الزهاوي 
وغريه ممن لديهم افكار متطورة وقوانني 
تخ����س امل���راأة و�ساندهم ح���ني وقفوا �سد 

املوجة الرجعية والفكار البالية.
وق���ال كفاح ال�س���وداين: عرفت من جداتي 
ان بي���ت اجلواه���ري ل يبع���د ع���ن بي���ت 
ج���دي اكرث م���ن اربع���ة وخم�س���ة بيوت.. 
كان اجلواه���ري حينها معمم���ا.. وكان يل 
ع���م ا�سمه حممد جواد وه���و �ساعر اي�سا، 
كانوا يقول���ون انه.. )تنني( اجلواهري .. 
اي ول���د يف نف�س �سن���ة اجلواهري. زرت 
ق���ربه يف دم�س���ق وكان حتفة فني���ة كتبت 
عل���ى جمي���ع اجله���ات ا�سعاره عل���ى مرمر 
ا�س���ود.  وقال���ت ربى حام���د.. اجلواهري 
�سخ�سي���ة فري���دة م���ن نوعه���ا ول تتك���رر 
اأطل���ق  كم���ا  األجي���ال  اأذه���ان  يف  طبع���ت 
علي���ه متنبي الق���رن الع�سري���ن، وهو اآخر 

املجددين الكال�سيكيني.

اأن واح����دًا فقط  وج���دت درا���س��ة 
من كل ع�سرة اأ�سخا�س ي�سابون 
ينقلون  "كورونا"  ب��ف��اي��رو���س 
يعي�سون  �سخ�س  اإىل  ال��ع��دوى 
معه، وفقًا ل�سحيفة "ديلي ميل".

وحلل باحثون اأمريكيون بيانات 
اأك���رث م��ن 7 اآلف م��ن��زل يف  م��ن 
بو�سطن ووجدوا اأن اأكرث من 25 
بني  هناك  يعي�سون  �سخ�س  األف 
4 )اآذار( و17 )اأيار( عام 2020.

يف هذا الإطار الزمني، اأ�سيب 7 
 – اآلف و262 �سخ�سًا ب�"كوفيد 
األف  اإىل  فقط  نقلوه  لكنهم   ،"19
كانوا  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�س  و809 
انتقال  مبعدل  معهم،  يعي�سون 
10.1 يف املائة، ووجدت الورقة 
اأي�سًا اأن احتمالية نقل الفايرو�س 
اإىل �سخ�س تعي�س معه كانت اأقل 

بالن�سبة للعائالت الأكرب حجمًا.

�سخ�س  ك��ان  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
ما يف منزل به ثالثة اإىل خم�سة 
اأ�سخا�س - اأحدهم م�ساب - اأقل 
يف   20 بن�سبة  للخطر  ع��ر���س��ة 
املائة مقارنة ب�سخ�س يعي�س مع 

فرد واحد باملنزل فقط.

الإ�����س����اب����ة  خم����اط����ر  وزادت 
املائة  بن�سبة 31 يف  بالفايرو�س 
اإذا كان ال�سخ�س م�سابًا بالربو، 
ال�سرطان  ملر�سى  املائة  يف  و67 
و35 يف املائة اإذا كان اأحد اأفراد 

الأ�سرة يعاين من ال�سمنة.

هل ميكن العي�س مع امل�ساب ب�"كورونا"؟ 
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