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 بغداد/ متيم احل�صن

خلف اجواء الحتفال بزيارة بابا الفاتيكان الوىل 
اىل املو�سل، ثمة وجوه ترتقب انتهاء تلك املرا�سيم 
وبي���ع  امل�س���يحيني  باأرا�س���ي  العب���ث  اىل  للع���ودة 

منازلهم يف املدينة.
وا�ستطاعت جماعات م�سلحة ان تزّور ما ل يقل عن 
10 اآلف �س���ند لأم���اك عراقيني يف نين���وى، بينهم 
م�سيحيون، فيما يتخوف اآخرون من اإجبارهم على 

البيع.
وق���ال الباب���ا فرن�س���ي�س من اأم���ام جمم���ع الكنائ�س 
املدمرة يف املو�س���ل اإن "التناق�س املاأ�ساوي باأعداد 
م�س���يحيي ال�س���رق الأو�س���ط �سرر ج�س���يم ل ميكن 

تقديره".
وانخف����س عدد امل�س���يحيني يف الع���راق اإىل اأقل من 
50% بع���د ع���ام 2003، وُقتل منذ ذلك احلني، 1200 
ُقتل���وا   700" بينه���م  الب���اد،  م�س���يحي يف عم���وم 
عل���ى الهوية". بح�س���ب جمعيات م�س���يحية حلقوق 
الن�سان. وبح�س���ب م�سادر مطلعة يف نينوى قالت 
ل�)امل���دى( ان "ع�س���ابات يعتقد انها تابعة لف�س���ائل 
م�س���لحة تق���وم بتزوير �س���ندات �س���كان املو�س���ل"، 
مق���درا "تزوي���ر اكرث م���ن 9 اآلف م�س���تند، ن�س���فها 

تقريبا لأماك م�سيحية".
وكان نائب املحافظ ح�س���ن العاف، قد قال يف وقت 
�سابق، ان "ف�سائل واحزاب ت�سببت ب�سياع خم�سة 
اآلف دومن لأرا�س���ي حكومية يف املو�س���ل" ب�سبب 

التزوير.
ووف���ق جهات حقوقية م�س���يحية حتدث���ت ل�)املدى( 
ف���ان "نح���و 200 ال���ف م�س���يحي كان���وا يعي�س���ون 
يف املو�س���ل و�س���هل نين���وى قبل ظه���ور داع�س يف 
�س���يف 2014"، فيما ا�س���اروا اىل ان العدد احلايل 
للم�س���يحيني يف نين���وى ي�س���ل اىل "نح���و 25 األف 

�سخ�س".
 التفا�صيل �س3 

تالعبت بنحو 10 اآلف وثيقة عقارية ن�صفها لأبناء الطائفة 

ن�سف �لم�سيحيين �لعائدين �إلى نينوى 
 بغداد/ فرا�س عدنانهجروها ب�سبب "�لميلي�سيات"

يواج����ه طلب تقدم ب����ه عدد من النواب لإعادة �س����عر 
�س����رف الدولر اإىل و�سعه ال�سابق، رف�سًا، بح�سب 

حتدث����وا  الربملاني����ة،  املالي����ة  اللجن����ة  يف  اأع�س����اء 
ل�)املدى( اأم�س الأحد.

وف����ق  ح����ّدد  ال�س����رف  �س����عر  اأن  اإىل  لفت����وا  وفيم����ا 
اعتب����ارات علمي����ة مدرو�س����ة ويتف����ق مع ال�سيا�س����ة 
النقدية للبنك املرك����زي، اأكدوا اأن اأرقام املوازنة من 

نفقات واإيرادات قد و�سعت على اأ�سا�سه.
ويق����ول ع�س����و اللجن����ة النائ����ب جم����ال كوج����ر، اإن 
"ح����راكًا يق����وده عدد م����ن النواب، م����ن خال جمع 
 1300 وجعل����ه  ال����دولر  �س����رف  لتعدي����ل  تواقي����ع 

دينار".
وتاب����ع كوج����ر، يف حديث اإىل )امل����دى(، اأن "الطلب 
مت تقدمي����ه اإىل اللجن����ة املالية، لكن ال�س����وؤال هو هل 
ميتل����ك جمل�����س الن����واب اأو اأي من جلانه �س����احية 

تعديل �سرف الدولر؟".
ب����اأن  للقان����ون،  وفق����ًا  "اجل����واب  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
ال�ساحية هي ح�سرية فقط للبنك املركزي"، ويرى 
اأن "ه����ذه احلملة ت�س����تهدف الطلب م����ن جهة ل متلك 

الخت�سا�س، وبالتايل فاأن الطلب م�سريه الرد".
وب����ني كوجر، اأن "البنك املركزي هيئة م�س����تقلة وله 
قانون خا�س ويتحمل كامل امل�سوؤولية يف مو�سوع 

ال�سيا�سة النقدية وحتديد �سرف الدولر".
و�س����دد، على اأن "احلكومة الحتادية ممثلة بوزارة 
املالي����ة، تبن����ت ق����رار البن����ك املرك����زي ومل تك����ن هي 
�ساحبة الخت�س����ا�س يف اإ�سداره، ووجود تن�سيق 

وت�ساور بني اجلهتني ل يعني التدخل".
 التفا�صيل �س2 

اللجنة المالية: ل يمكن �صمان �صوق النفط حتى نهاية 2021

 بغداد/ املدى

ح����دد التف����اق اجلدي����د ال����ذي تو�س����ل اإليه 
رئا�س����ة  م����ع  ال�سيا�س����ية  الكت����ل  روؤ�س����اء 
الربمل����ان واللجنة القانوني����ة النيابية، عدد 
اع�س����اء املحكمة الحتادي����ة ب�"15" ع�سوا 
من �س����منهم فقه����اء ال�س����ريعة ال�س����امية، 

واخلرباء القانونيون، ومتكنوا من ح�س����م 
اربع مواد خافية من ا�سل �ست مواد.

واأرج����اأ جمل�����س الن����واب، الت�س����ويت على 
�س����ت م����واد يف م�س����روع قان����ون املحكم����ة 
الحتادي����ة بعدما متك����ن من اكم����ال ثماين 
القائم����ة  ب�س����بب اخلاف����ات  م����ادة  ع�س����رة 
ب����ني الكت����ل واملكون����ات عل����ى عدد اع�س����اء 

املحكمة وطبيعة �ساحيات فقهاء ال�سريعة 
ال�سامية وخرباء الفقه القانوين.

وتقول فيان �س����ربي، رئي�س����ة كتلة احلزب 
ت�س����ريح  يف  الكرد�س����تاين  الدميقراط����ي 
"روؤ�س����اء الكت����ل ال�سيا�س����ية  ل�)امل����دى( ان 
اتفق����وا يف اجتماعه����م الخ����ري مع رئا�س����ة 
املجل�����س واللجن����ة القانوني����ة عل����ى مترير 

اربع مواد خافية من ا�سل �ست يف قانون 
املحكم����ة الحتادية". وت�س����يف اأن "املادة 
����مت يف املادة  الثانية من قانون املحكمة �سُ
الثاني����ة والفق����رة الثاني����ة من امل����ادة )92( 
م����ن الد�س����تور"، موؤكدة ان "امل����ادة الثانية 
تل����زم بع����دم ت�س����ريع قوان����ني تتعار�س مع 
ثواب����ت ال�س����ام ومب����ادئ الدميقراطية". 

وتتعل����ق امل����ادة الثانية يف قان����ون املحكمة 
بع����دد اأع�س����اء املحكم����ة والرئي�����س ونائبه  
وخرباء الفقه ال�س����امي، وفقهاء القانون 
و�ساحياتهم، اذ تختلف القوى ال�سيا�سية 
على عدد الفقهاء ال�س����اميني والقانونيني 

وعلى �ساحياتهم.
 التفا�صيل �س2 

بغداد/ حيدر مدلول  

وا�س���ل فري���ق ليفرب���ول نتائجه ال�س���لبية عل���ى ملعبه 
بال���دوري النكلي���زي املمت���از لك���رة الق���دم بع���د تلقي���ه 
الهزمية ال�ساد�س���ة على التوايل يف معقله للمرة الأوىل 
يف تاريخ���ه بنتيج���ة )0-1(اأمام �س���يفه فري���ق فولهام 
لكرة القدم يف املرحلة ال�س���ابعة والع�سرين من املو�سم 
احل���ايل . وما زال فريق ليفربول عاجزا عن حتقيق اأي 

ف���وز على ملعب اأنفيل���د بالربميرليغ من���ذ يوم احلادي 
والثاثني من  �س���هر كانون الثاين املا�س���ي حيث اأخفق 
يف النت�سار خال مبارياته الثمانية الخرية بالبطولة 
الت���ي �س���هدت خ�س���ارته يف �س���ت مباري���ات وحتقيق���ه 
تعادلني فقط وجنح  بت�س���جيله هدفني فقط حيث جتمد 
ر�سيده عند 43 نقطة يف املركز ال�سابع بالرتتيب خلف 
فرق مان�س�س���رت �س���يتي ومان�س�س���رت يونايتد ولي�س���رت 
�س���يتي وت�سيل�س���ي وايفرت���ون و�س���ت ه���ام يونايت���د 

ليوا�س���ل البتعاد ع���ن املراكز الأربع���ة الوىل املوؤهلة 
اىل ن�س���خة 2022 من دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم 
. و�س���يواجه تاميذ يورغن كلوب يف ال�س���اعة احلادية 
ع�س���رة م�س���اء بعد غ���د الربع���اء بتوقيت بغ���داد فريق 
ليبزيغ الملاين لكرة القدم على ملعب بو�س���كا�س اأرينا 
يف العا�س���مة املجرية بوداب�ست �سمن مناف�سات جولة 
الياب من دور ثمن النهائي بدوري اأبطال اأوروبا لكرة 
القدم 2021 بناء عل���ى قرار من قبل الحتاد الوروبي 

لكرة القدم بدل من ملعب انفيلد ب�س���بب قيود فايرو�س 
كورون���ا امل�س���تجد التي توؤثر على ال�س���فر ب���ني اأنكلرتا 
واأملانيا ول�س���يما بعد تف�سي ال�س���الة اجلديدة منه يف 
جميع بلدان القارة العجوز منذ منت�س���ف �س���هر كانون 

الأول املا�سي .
اجلدي���ر بالذكر ان فريق ليفربول لكرة القدم خا�س 27 
مب���اراة ف���از يف 12 وتع���ادل يف 7 وخ�س���ر يف 8 حيث 

�سجل لعبوه 47 هدفا مقابل 36 دخلت �سباكه. 

�تفاق جديد بين روؤ�ساء �لكتل يحدد �أع�ساء �لمحكمة �التحادية بـ15 ع�سوً� 

 بغداد/ املدى

نقلت و�س���ائل اعام ومن�سات على مواقع 
ل�س���خ�س  التوا�س���ل الجتماع���ي �س���ورا 
منتحر برباط مثبت على مروحة �س���قفية. 
وا�س���ارت م�س���ادر اىل ان ال�س���حية ه���و 
مدير موؤ�س�سة ال�سهداء فرع الب�سرة ق�سي 

م�سلم بندر.
وبن���در انتح���ر يف بي���ت �س���قيقته النائب���ة 

الربملانية �سفاء م�سلم.
بع���د  املوؤ�س�س���ة  رئي����س  انتح���ار  وج���اء 
ا�س���بوعني م���ن دع���وة وجهتها املوؤ�س�س���ة 
اىل جميع املتظاهرين امل�س���ابني مبختلف 
اجل���روح اأو ذوي ال�س���هداء لغر�س اإكمال 

اجن���از معام���ات تعوي�س���هم م���ن ناحي���ة 
التعوي�س���ية  املالي���ة  واملكاف���اأة  التقاع���د 
ف�س���ا عن قطعة الأر�س. وكانت موؤ�س�سة 
ال�س���هداء فرع ذي قار، قد اأعلنت قبل ايام، 
عن اإجناز 100 ملف ل�سهداء تظاهرات ذي 
قار. وبني مدير عام دائرة �س���هداء �سحايا 
الرهاب طارق املندلوي، اأن "عدد �سهداء 
تظاه���رات ذي ق���ار بل���غ 138 �س���هيدًا ومت 
اإجن���از حت���ى الآن 100 مل���ف بالكام���ل". 
واأ�س���اف ان "هناك اربعة من ال�سهداء من 
املوظفني ومتت خماطبة دوائرهم لرتويج 
معاماته���م وهن���اك 34 �س���هيدًا مل يراجع 
ذووه���م لرتوي���ج معاماتهم"، موؤك���دًا اأن 
�سلمت 65 هوية  قار  ذي  �سهداء  "مديرية 

تقاعدي���ة، وهن���اك 35 اأخرى قي���د الإجناز 
يف نظام الباركود والعمل م�ستمر عليها".
لك���ن باملقاب���ل ت�س���ري الت�س���ريبات اىل ان 
ال�س���حية انتح���ر بع���د مواجهت���ه مبلفات 

ف�ساد قدمتها هيئة النزاهة. 
وجاء ا�س���لوب النتحار بطريقة م�س���ابهة 
لنتح���ار مدي���ر �س���ركة كورية تعم���ل على 
ان�س���اء ميناء الفاو الكبري يف �سهر ت�سرين 

الأول 2020.
وكان���ت معلوم���ات اأولية، حينها، اأ�س���ارت 
اإىل اأن الرجل ال���ذي عرث على جثته معلقة 
بحبل، ق�س���ى انتحارا، وكان يدير �س���ركة 
دايوو امل�س���وؤولة عن تنفيذ م�سروع ميناء 

الفاو الكبري جنوبي الباد.

وبع���د ايام، ق���ال حم���ام عراق���ي يعمل مع 
�سركة كورية اإن هناك "�سبهة جنائية" يف 

الق�سية.
وا�س���اف عدن���ان ال�س���رايفي ال���ذي يعمل 
"التحقيق���ات  اإن  الكوري���ة،  ال�س���ركة  م���ع 
البتدائي���ة الت���ي ق���ام بها ال�س���يد قا�س���ي 
حتقي���ق الفاو اأثبتت وجود �س���بهة جنائية 
يف الواقع"، م�س���ريا اإىل "وجود جروح" 

على يدي املجني عليه. 
واأظهرت التحريات الأولية، اأي�سا، وجود 
"اآث���ار عل���ى ي���د املجن���ي عليه"، بح�س���ب 

ال�سرايفي.
واأ�س���اف املحامي العراق���ي قائا اإنه تبني 
بعد معاينة الطبيب ال�سرعي، اأن اجلروح 

على يد املجني عليه "حديثة، معنى هذا اأن 
هناك مقاومة من املجني عليه".

ع���ن  ر�س���مية  نتائ���ج  اأي���ة  ت�س���در  ومل 
التحقيق���ات، فيم���ا تعرق���ل امل�س���روع التي 

تريد اكماله ال�سركة الكورية حتى الآن. 
ولفت ال�سرايفي اإىل اأن ال�سالة الريا�سية 
الت���ي ع���رث فيه���ا عل���ى جث���ة املجن���ي عليه 
الكوري���ني  للعامل���ني  فق���ط  خم�س�س���ة 
اجلنوبيني، وح�س���ب التحقيقات الأولية، 
لوحظ اأنه مل يكن يرتدي ماب�س ريا�سية. 
عدن���ان  العراق���ي  املحام���ي  واأو�س���ح 
اأن���ه  ه���و  حالي���ا  "املث���ار  اأن  ال�س���رايفي 
)املجن���ي علي���ه(، مت قتله يف م���كان، ونقله 

اإىل املكان الثاين".

 "البابا" المبت�صم الذي اأحّبه 
العراقيون 
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 بغداد/ ح�صني حامت

ل يرغ���ب الكثري م���ن املواطنني بتلقي اللقاح امل�س���اد لفايرو����س كورونا، فيما 
قال���وا انه "غري موثوق".  وكانت وزارة ال�س���حة والبيئة، ق���د اأعلنت الثاثاء 
املا�سي، بدء حملة تلقيح املواطنني بلقاح �سينوفارم ال�سيني الذي و�سل فجر 
ذلك اليوم. وقال وزير ال�سحة والبيئة ح�سن التميمي، اإن "ما و�سل من اللقاح 
ال�س���يني ه���و منحة م���ن جمهورية ال�س���ني اىل ال�س���عب العراقي، و�ست�س���تمر 
عمليات تو�سيل اللقاحات اإىل كافة املراكز ال�سحية". قال املواطن كاظم جواد 
يف حدي���ث ل�)امل���دى( "ان���ا اأرف�س اللقاح، م���ن املفرت�س اج���راء التجارب عليه 
وانتظ���ار مدة زمنية ليت�س���ح مفعول اللق���اح ولي�س جتربته علينا". وا�س���اف 
ج���واد :"لو كان اللقاح فعال وموثوقا لأخذته احلكومة قبل ال�س���عب كما فعلت 

اغلب البلدان، لكن احلكومة مل جتعل بينها وبني املواطن اي ثقة".
 التفا�صيل �س2 

 مو�طنـــون متخوفــون 
من لقاحات كورونا

�لب�ســرة" ينتحــر فــي بيــت �ســقيقته �لنائبــة �ســهد�ء  موؤ�س�ســة  "رئي�ــس 

ــول فـــي �لــبــريــمــرلــيــغ! ــرب ــف ــي ــام يــعــمــق جــــر�ح ل ــه ــول ف

�حلرب �لأعظم يف قد��س �أربيل �أم�س

ن�صخة اإلكترونية

 طلب �إعادة �سعر �سرف �لدوالر 
�إىل و�سعه �لطبيعي يو�جه رف�سًا

منح فقهاء ال�صريعة وخرباء القانون اأدواراً خا�صة

كان يدعو ذوي املتظاهرين لرتويج معامالتهم 
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 بغداد/ المدى

ح���دد االتفاق الجديد ال���ذي تو�شل 
اإلي���ه روؤ�ش���اء الكت���ل ال�شيا�شية مع 
رئا�شة البرلمان واللجنة القانونية 
المحكم���ة  ع���دد اع�ش���اء  النيابي���ة, 
م���ن  ع�ش���وا  ب����"15"  االتحادي���ة 
�شمنهم فقه���اء ال�شريعة اال�شالمية, 
والخب���راء القانوني���ون, وتمكن���وا 
م���ن ح�ش���م ارب���ع م���واد خالفية من 

ا�شل �شت مواد.
واأرجاأ مجل�س الن���واب, الت�شويت 
عل���ى �شت مواد ف���ي م�شروع قانون 
المحكم���ة االتحادي���ة بعدم���ا تمكن 
م���ادة  ع�ش���رة  ثمان���ي  اكم���ال  م���ن 
بي���ن  القائم���ة  الخالف���ات  ب�شب���ب 
الكت���ل والمكونات على عدد اع�شاء 
المحكم���ة وطبيعة �شالحيات فقهاء 
ال�شريعة اال�شالمي���ة وخبراء الفقه 

القانوني.

االتفاق على اأربع م�اد
وتقول في���ان �شب���ري, رئي�شة كتلة 
الح���زب الديمقراط���ي الكرد�شتاني 
في ت�شريح ل�)الم���دى( ان "روؤ�شاء 
ف���ي  اتفق���وا  ال�شيا�شي���ة  الكت���ل 
رئا�ش���ة  م���ع  االخي���ر  اجتماعه���م 
المجل����س واللجن���ة القانونية على 
م���ن  خالفي���ة  م���واد  ارب���ع  تمري���ر 
ا�ش���ل �ش���ت ف���ي قان���ون المحكم���ة 

االتحادية".
وت�شي���ف اأن "الم���ادة الثاني���ة م���ن 
مت ف���ي المادة  قان���ون المحكمة �شُ
الثاني���ة والفقرة الثاني���ة من المادة 
ان  الد�شت���ور", موؤك���دة  م���ن   )92(
"الم���ادة الثانية تلزم بعدم ت�شريع 
ثواب���ت  م���ع  تتعار����س  قواني���ن 

اال�شالم ومبادئ الديمقراطية".
وتن����س الم���ادة )2( م���ن الد�شتور 

على االآتي:
الدول���ة  دي���ن  االإ�ش���الم  اأواًل:- 
اأ�شا����س  م�ش���دٌر  وه���و  الر�شم���ي, 

للت�شريع:
 اأ- ال يجوز �شن قانوٍن يتعار�س مع 

ثوابت اأحكام االإ�شالم.
 ب- ال يج���وز �شن قان���وٍن يتعار�س 

مع مبادئ الديمقراطية.

 ج- ال يج���وز �شن قان���وٍن يتعار�س 
م���ع الحقوق والحري���ات االأ�شا�شية 

الواردة في هذا الد�شتور.
كما تن�س المادة )92( من الد�شتور 

على انه:
اأواًل:- المحكم���ة االتحادي���ة العليا 
مالي���ًا  م�شتقل���ة  ق�شائي���ٌة  هيئ���ٌة 

واإداريًا.
ثانيًا:- تتك���ون المحكمة االتحادية 
الق�ش���اة,  م���ن  ع���دٍد  م���ن  العلي���ا, 
االإ�شالم���ي,  الفق���ه  ف���ي  وخب���راء  
وفقه���اء القان���ون, ُيح���دد عدده���م, 
وتنظ���م طريق���ة اختياره���م, وعمل 
المحكم���ة, بقان���وٍن ُي�ش���ن باأغلبي���ة 

ثلثي اأع�شاء مجل�س النواب.
وتتعل���ق الم���ادة الثانية ف���ي قانون 
المحكم���ة بع���دد اأع�ش���اء المحكم���ة 
والرئي����س ونائب���ه  وخب���راء الفقه 
القان���ون  وفقه���اء  اال�شالم���ي, 
و�شالحياته���م, اذ تختل���ف الق���وى 
الفقه���اء  ع���دد  عل���ى  ال�شيا�شي���ة 
وعل���ى  والقانونيي���ن  اال�شالميي���ن 

�شالحياتهم.

االتفاق يحدد اأع�ساء 
المحكمة

اأن  الكردي���ة  النائب���ة  وت�شي���ف 
بت�شعة  الق�شاة  عدد  حدد  "االتفاق 
الرئي����س  �شمنه���م  م���ن  اع�ش���اء 

والنائ���ب, واربعة لفقه���اء ال�شريعة 
فقه���اء  م���ن  واثني���ن  اال�شالمي���ة, 
القان���ون, وبذل���ك يك���ون المجموع 
الكل���ي )15( ع�ش���وا, ا�شاف���ة اإل���ى 

االحتياط".
ان  �شب���ري  النائب���ة  وت�شي���ف 
تناق����س  الحالي���ة  "االجتماع���ات 
اللتي���ن  و)3(   )12( المادتي���ن 
المحكم���ة  باجتم���اع  تتعلق���ان 
االتحادية وكيفية اتخاذ القرارات, 
والجه���ة المعنية بتر�شي���ح اع�شاء 
المحكم���ة االتحادي���ة", م�شيف���ة ان 
الكتل  بين  متوا�شلة  "االجتماعات 
لح���ل او التو�شل اإلى اتف���اق ب�شاأن 

هاتين المادتين".
واختارت اللجنة القانونية النيابية 
م�شروع قانون المحكمة االتحادية 
المر�ش���ل من قبل الحكومة واأهملت 
م�ش���روع التعديل المر�ش���ل من قبل 
رئا�ش���ة الجمهوري���ة ال���ذي يقت���رح 
م���ن  الثالث���ة  الم���ادة  فق���ط  تعدي���ل 
القانون النافذ والخا�شة با�شتبدال 

اأع�شاء المحكمة. 
ومن اب���رز اخت�شا�ش���ات المحكمة 
االتحادي���ة الت���ي ر�شمه���ا الد�شتور 
في مادت���ه )93( هي الم�شادقة على 
نتائ���ج االنتخابات ليك���ون من حق 
الفائزي���ن بع���د الم�شادق���ة ممار�شة 
ال�شلط���ة  ف���ي  كاأع�ش���اء  مهامه���م 

الت�شريعية.
كم���ا ان م���ن اخت�شا�شاته���ا اي�ش���ا 
الف�ش���ل ف���ي الق�شاي���ا الت���ي تن�ش���اأ 
ع���ن تطبي���ق القواني���ن االتحادية, 
والق���رارات واالأنظمة والتعليمات, 
واالإجراءات ال�ش���ادرة عن ال�شلطة 
االتحادية والرقاب���ة على د�شتورية 
القوانين واالأنظمة النافذة وتف�شير 

ن�شو�س الد�شتور.

عر�س القان�ن
محم���د  النائ���ب  يبي���ن  جهت���ه  م���ن 
البلداوي, ع�شو لجنة مراقبة تنفيذ 
والتخطي���ط  الحكوم���ي  البرنام���ج 
ال�شتراتيجي النيابية ل�)المدى( ان 
"المواد الرئي�شة التي يدور ب�شاأنها 
الخ���الف هي الت���ي تتعل���ق بهيكلية 
المحكمة االتحادية, ووجود فقهاء 
ودوره���م",  والقان���ون  ال�شريع���ة 
م�شيف���ا ان "المواد المتبقية تتعلق 

بال�شن وبقاء الرئي�س ونائبه".
ويوؤك���د ان "االجتماع االخير اأ�شفر 
عن اتفاق بين الكتل وهيئة الرئا�شة 
واللجنة القانونية على تمرير اربع 
م���واد من ا�شل �شت���ة", مو�شحا ان 
"الحوارات قائمة على مادتين فقط 
التي �شيت���م ح�شمها من اجل عر�س 
ه���ذه الم���واد عل���ى الت�شوي���ت ف���ي 

جل�شة اليوم االثنين".

اللجن���ة  ك�شف���ت  اآب  �شه���ر  وف���ي 
القانوني���ة في مجل����س النواب, عن 
المحكم���ة  قان���ون  لتمري���ر  م�ش���اٍع 
ف���ي جل�ش���ات المجل�س  االتحادي���ة 
المحكم���ة  اأن  موؤك���دة  المقبل���ة, 
وال  معطل���ة  بات���ت  االتحادي���ة 
ت�شتطيع عقدت جل�شاتها بعد اإحالة 
اح���د اأع�شائها على التقاعد الأ�شباب 

�شحية ووفاة اآخر.
ويتابع البل���داوي ان "االتفاق منح 
فقه���اء ال�شريعة االربع���ة االجتماع 
فيم���ا بينهم للبت باالأم���ور الخا�شة 
بالقوانين التي تتعار�س مع ثوابت 
والت�شوي���ت  الديني���ة  ال�شرائ���ع 
عليها, وكذل���ك دور فقه���اء القانون 
الموا�شي���ع  �شيناق�ش���ون  انه���م 

الخا�شة بحقوق االن�شان".
وعل���ى مدار اأرب���ع دورات برلمانية 
متتالي���ة ف�شل���ت الكت���ل والمكونات 
قان���ون  م�ش���روع  تمري���ر  ف���ي 
المحكم���ة االتحادية الأ�شباب تتعلق 
اآلي���ة  عل���ى  القائم���ة  بالخالف���ات 
تر�شيح اأع�ش���اء المحكمة, وطريقة 
الت�شويت, وعلى �شالحيات فقهاء 

ال�شريعة والقانون.
اأن  البل���داوي  النائ���ب  ويتاب���ع 
"المفاو�ش���ات مازالت قائمة ب�شاأن 
االتف���اق عل���ى جميع الم���واد ال�شت 

من اأجل الت�شويت عليها".

 بغداد/ ح�سين حاتم

ال يرغ���ب الكثي���ر م���ن المواطنين تلق���ي اللق���اح الم�شاد 
لفايرو�س كورونا, فيما قالوا انه "غير موثوق". 

وكان���ت وزارة ال�شح���ة والبيئ���ة, ق���د اأعلن���ت الثالث���اء 
الما�ش���ي, بدء حملة تلقي���ح المواطنين بلقاح �شينوفارم 

ال�شيني الذي و�شل فجر ذلك اليوم.
وقال وزير ال�شحة والبيئة ح�شن التميمي, اإن "ما و�شل 
م���ن اللقاح ال�شيني هو منحة م���ن جمهورية ال�شين الى 
ال�شعب العراقي, و�شت�شتمر عملي���ات تو�شيل اللقاحات 

اإلى كافة المراكز ال�شحية".
قال المواطن كاظم جواد في حديث ل�)المدى( "انا اأرف�س 
اللقاح, من المفتر�س اجراء التجارب عليه وانتظار مدة 

زمنية ليت�شح مفعول اللقاح ولي�س تجربته علينا".
وا�ش���اف جواد :"ل���و كان اللقاح فع���اال وموثوقا الأخذته 
الحكوم���ة قب���ل ال�شع���ب كم���ا فعلت اغل���ب البل���دان, لكن 

الحكومة لم تجعل بينها وبين المواطن اي ثقة".
ب���دوره, قال يا�شر محمد ل�)الم���دى(: "ال توجد هناك اية 
م�شداقي���ة او �شفافي���ة ل���دى الحكومة, تجع���ل المواطن 
يتلق���ى لقاح���ا تعاقدت علي���ه وربما يك���ون ا�ش���واأ انواع 

اللقاحات بعيدا عن كونه هدية من ال�شين".
وا�ش���اف محم���د: "ال نعرف م���ا هي االعرا����س الجانبية 
له���ذا اللقاح, ربما ال تظه���ر االن وتكون اآثارها �شلبية في 
الم�شتقب���ل". الى ذلك قال ار�شد علي في حديث ل�)المدى( 
اإن "اللق���اح ال يعطى الأي كان, يجب ان تجرى فحو�شات 
قب���ل ذل���ك, اإذ ان 50% م���ن ال�شع���ب ا�شي���ب بفايرو����س 
كورون���ا". ويتفق عل���ي مع ج���واد قائ���ال, اإن "الحكومة 
ال يهمه���ا ال�شع���ب, ل���و كان���ت كذل���ك لجربت اللق���اح اوال 
قب���ل تجربت���ه عل���ى المواط���ن". ويعتق���د عل���ي ان "اكثر 
ال�شخ�شي���ات ال�شيا�شي���ة تلق���ت جرعات م���ن اللقاح قبل 
و�شول���ه, ولي�س كال���ذي جاءت به ال�شين, ب���ل من من�شاأ 
اف�ش���ل". م���ن جهت���ه, يت�ش���اءل �ش���الم �شع���د ف���ي حديث 

ل�)الم���دى( اإن "الحكومة التي تقم���ع �شعبها بدم بارد هل 
تتوق���ع منها �شيء ي�شب بم�شلحة المواطن؟". وي�شيف 
الحكومي���ة ا�شبح���ت مكان���ا  "الم�شت�شفي���ات  اأن  �شع���د, 
لالأمرا�س ولي�س للعالج, ب�شبب �شوء الخدمات والنق�س 
في الم�شتلزم���ات, فهل هي���اأت وزارة ال�شحة والحكومة 
ه���ذه االماك���ن حت���ى تح�شر لقاح���ا يثق ب���ه المواطن؟". 
ورف����س �شعد اخذ اي لقاح قائال: "ال اتوقع من الحكومة 
ووزارة ال�شح���ة العراقي���ة اي خي���ر, وال اظ���ن ان �شحة 

المواطن تهمهم بقدر اأنف�شهم واموالهم".
وفي وقت �شابق قال هيثم العبيدي, م�شوؤول ق�شم تعزيز 
ال�شح���ة في وزارة ال�شح���ة, اإن الع���راق �شي�شتلم بعد 7 
اأي���ام نح���و مليون���ي جرعة من لق���اح �شرك���ة ا�شترازنيكا 
البريطاني���ة. وبي���ن العبي���دي, في ح���وار متلف���ز تابعته 
)المدى( انه "لي�س في حوزة وزارة ال�شحة حاليًا �شوى 

ال�50 الف جرعة التي اهدتها ال�شين الى العراق".
وتاب���ع ان "هن���اك ملي���ون و700 ال���ف جرع���ة قادمة الى 

العراق من �شركة ا�شترازنيكا البريطانية".
ي�شار الى اللجنة العليا لل�شحة وال�شالمة الوطنية منعت 
ا�شتخ���دام اللقاحات خارج الموؤ�ش�ش���ات الر�شمية للدولة 
العراقي���ة, كم���ا منعت ا�شتي���راد لقاحات كورون���ا من اأي 

جهة من دون موافقة وزارة ال�شحة.
وكان���ت وزارة ال�شحة قد اأعلن���ت, اأم�س, ت�شجيل 3359 
اإ�شاب���ة و24 حال���ة وفاة جديدة ج���راء فايرو�س كورونا 

في البالد, خالل ال� 24 �شاعة الما�شية.
 ووفق���ًا لبي���ان ر�شمي �شادر ع���ن وزارة ال�شح���ة, تلقت 
)المدى( ن�شخ���ة منه, اأم�س االأحد )7 اآذار 2021( فقد تم 
ت�شجي���ل 3359 اإ�شابة جديدة بفايرو�س كورونا, مقابل 
3509 حال���ة �شفاء من الجائح���ة, باالإ�شافة اإلى 24 حالة 
وف���اة. وبذل���ك و�شل ع���دد االإ�شابات الكل���ي بالفايرو�س 
ف���ي عموم العراق اإل���ى 726548, اأما عدد حاالت ال�شفاء 
الكلي���ة فقد بلغ���ت 660541 حال���ة, في حي���ن و�شل عدد 

حاالت الوفاة اإلى 13572 حالة.

 بغداد/ فرا�س عدنان

يواجه طل���ب تقدم به عدد م���ن النواب 
الإعادة �شعر �شرف الدوالر اإلى و�شعه 
ال�شاب���ق, رف�ش���ًا, بح�ش���ب اأع�شاء في 
اللجن���ة المالي���ة البرلماني���ة, تحدث���وا 

ل�)المدى( اأم�س االأحد.
وفيم���ا لفتوا اإلى اأن �شعر ال�شرف حّدد 
وف���ق اعتبارات علمية مدرو�شة ويتفق 
م���ع ال�شيا�شة النقدي���ة للبنك المركزي, 
اأك���دوا اأن اأرق���ام الموازن���ة م���ن نفقات 

واإيرادات قد و�شعت على اأ�شا�شه.
ويق���ول ع�ش���و اللجن���ة النائ���ب جمال 
كوج���ر, اإن "ح���راكًا يق���وده ع���دد م���ن 
النواب, من خالل جمع تواقيع لتعديل 

�شرف الدوالر وجعله 1300 دينار".
وتابع كوجر, في حديث اإلى )المدى(, 
اأن "الطل���ب ت���م تقديم���ه اإل���ى اللجن���ة 
المالي���ة, لك���ن ال�ش���وؤال هو ه���ل يمتلك 
لجان���ه  م���ن  اأي  اأو  الن���واب  مجل����س 

�شالحية تعديل �شرف الدوالر؟".
واأ�شار, اإلى اأن "الجواب وفقًا للقانون, 
باأن ال�شالحية هي ح�شرية فقط للبنك 
المرك���زي", وي���رى اأن "ه���ذه الحمل���ة 
ت�شته���دف الطل���ب م���ن جه���ة ال تمل���ك 
االخت�شا����س, وبالتال���ي ف���اأن الطل���ب 

م�شيره الرد".
وبين كوجر, اأن "البنك المركزي هيئة 
م�شتقل���ة ول���ه قان���ون خا����س ويتحمل 
مو�ش���وع  ف���ي  الم�شوؤولي���ة  كام���ل 
�ش���رف  وتحدي���د  النقدي���ة  ال�شيا�ش���ة 

الدوالر".
و�شدد, عل���ى اأن "الحكوم���ة االتحادية 

ممثل���ة ب���وزارة المالي���ة, تبن���ت ق���رار 
البن���ك المركزي ولم تكن ه���ي �شاحبة 
االخت�شا����س ف���ي اإ�ش���داره, ووج���ود 
تن�شيق وت�شاور بين الجهتين ال يعني 

التدخل".

بع����س  "محاول���ة  اأن  كوج���ر,  واأك���د 
النواب فر�س �شعر �شرف جديد خالفًا 
لروؤي���ة البن���ك المرك���زي ت�ش���كل خرقًا 
وا�شحًا للقانون وال يمكن القبول به".

ويوا�ش���ل, اأن "تغيي���ر �شع���ر ال�شرف 

الظ���روف  نتيج���ة  ج���اء  ورفع���ه 
االقت�شادية التي م���ر بها العراق, الأننا 
قد ذهبن���ا العام الما�ش���ي اإلى قانونين 
لالقترا����س, ف���ي وق���ت كان���ت اأ�شع���ار 

النفط منخف�شة جدًا".

"المطالب���ات  ب���اأن  كوج���ر,  ويف�ش���ر 
الحالية جاءت نتيج���ة انتعا�س اأ�شعار 
النفط, ولكن يرد على هذا التوجه باأنه 
ما ال�شامن من بقاء هذا االرتفاع؟ حتى 

نهاية العام الحالي".

وعّد ع�شو اللجنة المالية, اأن "االرتفاع 
الحالي ال�شع���ار النفط لي�س واقعيًا بل 
جاء نتيجة تنازل ال�شعودية عن مليون 
برميل من ح�شتها ولها كامل الحق في 
اأن تعي���د النظ���ر ف���ي قراره���ا ال�شابق, 

وهذا �شيوؤدي اإلى انخفا�س جديد".
"تراج���ع كبي���ر  وك�ش���ف كوج���ر, ع���ن 
ف���ي االحتياط���ي البنكي يفر����س اإعادة 
تغذية في الوقت الراه���ن, وهذا يعني 
اأننا بحاج���ة اإلى هذا االرتفاع في �شعر 

ال�شرف".
الموازن���ة  "اإي���رادات  اأن  وي�شتر�ش���ل, 
نح�ش���ل عليه���ا في جمي���ع اأي���ام ال�شنة 
المالي���ة, لكن النفقات يتم �شرفها خالل 
الرب���ع االأول من���ه, وهذا يجعلن���ا اأمام 

حاجة م�شتمرة اإلى ال�شيولة".
وم�ش���ى كوجر, اإل���ى اأن "جميع اأموال 
الموازن���ة قد ت���م تحديدها وف���ق �شعر 
ف���ي  نعتم���د  الأنن���ا  الحال���ي,  ال�ش���رف 
االإي���رادات عل���ى عوائ���د النف���ط وه���ي 
بال���دوالر, وم���ن غي���ر الممك���ن اأي�ش���ًا 
اأن نج���ري تعدي���اًل يعيدن���ا اإل���ى نقط���ة 

ال�شفر".
بدوره, ذكر ع�شو اللجنة االآخر النائب 
اإل���ى  ت�شري���ح  ف���ي  مي���رزا,  �شي���روان 
)الم���دى(, اأن "المطالب���ات التي يتقدم 
به���ا نواب من كتل مختلفة لتغيير �شعر 
�ش���رف الدوالر اأمام الدين���ار العراقي, 

لي�س لها اإلزام اأو اأثر قانوني".
اأ�شن���د  "القان���ون  اأن  مي���رزا,  وتاب���ع 
مهم���ة تحدي���د �شعر ال���دوالر اإلى البنك 
المرك���زي, وه���و اخت�شا����س ال يمكن 
اأن تنازعه فيه اأي���ة جهة �شواء ال�شلطة 

التنفيذي���ة ممثلة بالحكومة اأو ال�شلطة 
الت�شريعية ممثلة بمجل�س النواب".

ويج���د, اأن "تحديد ال�شعر الحالي جاء 
وف���ق اعتبارات علمية دقيق���ة, ويعتمد 
للحكوم���ة  المالي���ة  ال�شيا�ش���ة  عل���ى 

العراقية, وال يمكن تغييره".
ف���ي  "�شالحياتن���ا  اأن  واأردف مي���رزا, 
وه���ي  الد�شت���ور,  حدده���ا  الموازن���ة 
تخفي����س مجم���ل النفق���ات العام���ة, اأو 
المناقل���ة بي���ن االأب���واب ال���واردة ف���ي 
القان���ون, واأن تخفي����س �شعر ال�شرف 
�شيحمل الدولة اأعباء مالية وهو خارج 

�شالحياتنا".
ودع���ا, "جمي���ع الكت���ل ال�شيا�شي���ة اإلى 
واالقت�ش���ادي  المال���ي  الو�ش���ع  تفه���م 
مع���ه  والتعام���ل  للع���راق,  الحال���ي 
باإيجابي���ة, وعدم اللجوء اإلى تعديالت 

غير د�شتورية".
وانتهى ميزر, اإل���ى اأن "اللجنة المالية 
نجحت من خالل حواراتها مع الجهات 
الحكومي���ة والر�شمي���ة كاف���ة, في جعل 
الموازن���ة تق�شفي���ة, بع���د اأن خف�ش���ت 
وبن�ش���ب كبيرة حج���م النفقات, وقللت 
من مع���دالت العج���ز, وف���ي مقابل ذلك 
اأ�شهم���ت في زيادة وا�شح���ة لالإيرادات 
لكنها ف���ي مو�شوع الدوالر ال ت�شتطيع 

التدخل فيه".
وكان���ت قائم���ة النه���ج الوطن���ي, وهي 
اإحدى الكتل الموؤيدة للحملة النيابية, 
ت�شريح���ات �شحفي���ة  ف���ي  اأك���دت  ق���د 
ب���اأن المعار�شي���ن لل�شع���ر الحال���ي لن 
ي�شوت���وا على قان���ون الموازن���ة ما لم 
يتم اإعادة الدوالر اإلى و�شعه ال�شابق.

اللجنة المالية: ال يمكن 
�سمان �س�ق النفط حتى 
نهاية 2021

 طلب اإعادة �ضعر �ضرف الدوالر اإىل و�ضعه الطبيعي 
يواجه رف�ضًا

اتفاق جديد بني روؤ�ضاء الكتل يحدد اأع�ضاء املحكمة االحتادية بـ15 ع�ضوًا 

احد منافذ �شرف العملية يف بغداد.. ار�شيف

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

منح فقهاء ال�سريعة وخبراء القان�ن اأدواراً خا�سةيت�قع�ن تعاقدها مع اأ�س�اأ المنا�سئ العالمية

القانونية الربملانية تبحث مع وفد اأممي قانون املحكمة االحتادية اأم�ص
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 ترجمة/ حامد احمد

النا�شط���ة م���راد وقع���ت الر�شالة 
مب���ادرة  منظم���ة،  ع���ن  بالنياب���ة 
نادية، وهي منظمة غير حكومية 
 2018 الع���ام  ف���ي  ا�ش�شته���ا 
للدف���اع عن الناجي���ات من العنف 
الجن�ش���ي والم�شاع���دة في اعادة 
بن���اء مجتمع���ات م���ن يتعر�شون 

الأزمة. 
وكان���ت م���راد ق���د ف���ازت بجائزة 
مقاب���ل  وذل���ك  لل�ش���ام  نوب���ل 
لو�ش���ع  بذلت���ه  ال���ذي  الن�ش���اط 
نهاية ال�شتخدام العنف الجن�شي 
ك�شاح حرب ونزاعات م�شلحة .

الموجه���ة  المفتوح���ة  الر�شال���ة 
للَحَب���ر االعظ���م ج���اء فيه���ا ب���ان 
الزي���ارة البابوية الت���ي تاأتي في 
ظرف ح���رج من تاري���خ العراق، 
هي فر�شة مهم���ة لتعزيز ال�شام 

والت�شام���ح بجلب جميع طوائف 
البلد االثني���ة والدينية المختلفة 
العم���ل  روح  وب���ث  �شوي���ة، 
الجماع���ي لمنع وق���وع اي اعمال 
وح�شي���ة اخ���رى من الن���وع التي 

�شببت معاناة كثيرة الأجيال .
الدولي���ة  المنظم���ات  وا�ش���ارت 
المدن���ي  المجتم���ع  ومجامي���ع 
ال���ى انه خ���ال االزمن���ة االخيرة 
واجهت مكون���ات االقلية العرقية 
ف���ي العراق مع���دالت متزايدة من 
اال�شطه���اد والهجم���ات العنيف���ة 
الديني���ة.  خلفياته���م  ب�شب���ب 
اعمال اب���ادة م�شتمرة قد اجبرت 
مجاميع عرقية للهروب من ار�ض 

اجدادها .
وا�شتذكر الموقعون في ر�شالتهم 
�ش���وء تطبي���ق القان���ون ال�شرعي 
ال���ذي ادى ال���ى ت�شري���ع تهمي�ض 
االقلي���ات العرقي���ة ف���ي الع���راق. 

وا�ش���اروا ال���ى ان غ���زو الع���راق 
في الع���ام 2003 ت�شب���ب بانهيار 
الدول���ة وا�شتع���ال ح���رب طائفية 
المتطرف���ة  االأف���كار  وانت�ش���ار 

والمجاميع الم�شلحة .
"تع���داد  الر�شال���ة  ف���ي  وج���اء 
الم�شيحيي���ن الي���وم تراج���ع الى 
واجه���ت  حي���ن  ف���ي   ،300،000
االخ���رى  العرقي���ة  االأقلي���ات 
ال�شابئ���ة  االيزيديي���ن،  مث���ل 
التركم���ان،  المندائيي���ن، 
خ���ال  ال�شب���ك،  الكاكائيي���ن، 
تهدي���دات  االخي���رة  ال�شن���وات 

وجودية ."
المنظم���ات  مجموع���ة  واأ�ش���ارت 
ال���� 34 في ر�شالته���ا للبابا الى ان 
التهديدات االرهابية الم�شتقبلية 
لداع�ض ما ت���زال وا�شحة وقائمة 
رغم طرد الم�شلحين من االرا�شي 
الت���ي كان���وا يحتلوها ف���ي البلد. 

وقالوا ان خط���اب الكراهية �شد 
االقليات م���ن بع����ض المتطرفين 
ما يزال قائمًا والتع�شب ما يزال 

متجذرا فيهم .
وقال���وا انه م���ع انع���دام خدمات 
اأ�شا�شي���ة وبن���ى تحتي���ة محطمة 
االمن���ي  التهدي���د  وا�شتم���رار 
تواج���د  زي���ادة  عل���ى  المترت���ب 
اع���داد ف�شائل م�شلح���ة في �شهل 
نين���وى، ان ذلك يجعل المكونات 
الم�شيحية تعي�ض ب�شعور الياأ�ض 

واالحباط .
وف���ي الوق���ت ال���ذي رحب���وا فيه 
لحماي���ة  بذل���ت  الت���ي  بالجه���ود 
الحرية الدينية ف���ي العراق، فان 
مجموعة المنظمات ال�34 حذروا 
من انه بغياب العدالة والم�شاءلة 
عن االعم���ال االجرامية ال�شابقة، 
الديني���ة  المكون���ات  ه���ذه  ف���ان 
�شت�شتم���ر بمواجه���ة اال�شطه���اد 

والتهديد بعودة العنف .
ومنظم���ات  الدولي���ة  المنظم���ات 
العراقي���ة  المدن���ي  المجتم���ع 
تعتب���ر زي���ارة الباب���ا فران�شي�ض 
للع���راق فر�ش���ة مثالي���ة لتعزي���ز 
اله���دف  ووح���دة  التع���اون  روح 
المركزي���ة  الحكوم���ة  بي���ن 
والزعم���اء  االقلي���م  وحكوم���ة 
الدول���ي  والمجتم���ع  الدينيي���ن 
االو�شع من اج���ل معالجة وتلبية 
المت�شررة  المكونات  احتياجات 
به���ذا  ب�ش���كل �شام���ل. واأو�ش���وا 
الخ�شو�ض باتب���اع 6 اجراءات، 
والتربي���ة  الت�شري���ع  بينه���ا  م���ن 
م���ن اجل معالج���ة الو�شع .نادية 
م���راد، من �شكن���ة قرية كوجو في 
منطق���ة �شنجار �شمال���ي العراق، 
لل�شع���ب  رم���زا  ا�شبح���ت  ق���د 
االيزي���دي ال���ذي تعر����ض البادة 
جماعي���ة على ي���د تنظي���م داع�ض 
االرهاب���ي. كان���ت م���ن بي���ن اكثر 
م���ن 6000 امراأة وفت���اة ايزيدية 
اقتداه���ن تنظي���م داع����ض ك�شبايا 
ح���رب ع���ام 2014، ف���ي محاولة 
لمح���و  االرهاب���ي  التنظي���م  م���ن 
وجوده���م. تعر�شت ه���ي نف�شها 
واالغت�شاب  والتعذي���ب  لل�شرب 
خ���ال فترة ا�شرها في المو�شل . 
بعد تمكنها من الهروب ولجوئها 
ال���ى مخيم���ات النازحين ح�شلت 
ع���ام 2015 عل���ى موافقة اللجوء 
ف���ي المانيا حيث ب���داأت من هناك 
ن�شاطه���ا لتك���ون منا�شرة لق�شية 
االيزيدي���ات  الن�ش���اء  م���ن  اآالف 
الائي مازلن في عداد المفقودات 

او في قب�شة داع�ض .
وكان���ت م���راد ق���د التق���ت الباب���ا 
فران�شي����ض مرتين، المرة االولى 
ف���ي 3 اأي���ار 2017 عن���د االنتهاء 
م���ن قدا�ض ع���ام ف���ي الفاتي���كان. 
ث���م التق���ت به مرة اخ���رى في 20 
كان���ون االول 2018 ف���ي جل�ش���ة 
ا�شتم���اع خا�ش���ة عندم���ا روت له 

هي وزوجها ق�شتها مع داع�ض.
عن: فاتيكان نيوز

 بغداد/ اأ ف ب

قب���ل �شب���ع �شن���وات، هّجر مني���ر جبرائيل م���ن بلدته قرة 
قو����ض هربًا م���ن م�شلحين بثي���اب �شوداء دم���روا مدينته 
وكني�شت���ه، لكن ه���ذا الم�شيحي من �شمال���ي العراق وقف 
الي���وم ف���ي تل���ك الكني�ش���ة نف�شه���ا، منتظ���رًا رج���ًا برداء 

اأبي�ض، هو البابا فرن�شي�ض.
واأكد اأ�شتاذ الريا�شيات البالغ من العمر 61 عامًا لفران�ض 
بر����ض اأن "الو�شع بات اآمن���ًا اأكثر هنا. من الرائع اأن نرى 
البابا. لم نتوقع قط اأنه قد ياأتي اإلى قرة قو�ض". واأ�شاف 
الب���اد، واإح�شار  بناء  اإعادة  ذل���ك في  قد ي�شاعد  "ربم���ا 
ال�ش���ام والح���ب اأخيرًا. �شك���رًا له". على مداخ���ل البلدة، 
وقف �شّكان قرة قو�ض على جوانب الطرق، حاملين �شعف 
النخي���ل واأغ�ش���ان الزيتون، فيما ُرف���ع �شليب عند مدخل 
البل���دة. هم هوؤالء اأنف�شهم الذي���ن اعتلوا �شاحنات ومعهم 
فقط الثي���اب التي على اأج�شادهم هرب���ًا من تنظيم داع�ض 
في �شيف الع���ام 2014. حينها، وخال ب�شعة اأيام فقط، 
ف���ّر غالبية م�شيحي���ي البلدة البالغ عدده���م 55 األفًا، ولجاأ 
معظمه���م اإلى كرد�شتان، وبينه���م جبرائيل. فّر الرجل من 
قرة قو�ض اإلى اأربيل لثاث �شنوات، ثّم عاد اإليها في العام 
2016 بع���د تحرير �شمالي العراق من التنظيم المتطرف، 
وتمّك���ن من اإعادة بناء منزله في عام 2020. رغم محاولة 
التنظي���م اإلغاء اأي اأثر للوج���ود الم�شيحي في البلدة التي 
يعود تاريخها اإلى ق���رون خلت، يبلغ اليوم عدد العائدين 
اإليه���ا نحو 26 األف م�شيح���ي انتظ���ر االآالف منهم االأحد، 
بفرح كبير، البابا قرب كني�شة الطاهرة الكبرى وداخلها.

وعلى وق���ع االألح���ان ال�شرياني���ة وبالورود، دخ���ل البابا 
كني�شة الطاهرة الكبرى.

في الداخل، �ُشمح فقط لحاملي دعوات خا�شة بالتواجد. 
وم���ن بينهم ن�شاء ورج���ال بماب�شهم التقليدي���ة، واأطفال 

حملوا الورود، احتفااًل بحدث ا�شتثنائي في بلدتهم.
على الرغم من اأن عددًا من الم�شاركين لم ي�شعوا كمامات، 
تّم اتب���اع بع�ض االإج���راءات ال�شحية، مث���ل قيا�ض درجة 

حرارة الداخلين اإلى الكني�شة.
وعك�شت الفرحة الكبي���رة حجم االألم الكبير الذي تعر�ض 
ل���ه اأبناء ق���رة قو�ض. اإذ راأوا في زي���ارة البابا لهم ومي�ض 

اأم���ل في وقت ال تزال الذكري���ات الموجعة الأهوال الحرب 
حّية في نفو�شهم.

وهيم���ن الم�شلح���ون عل���ى تفا�شي���ل حي���اة ق���رة قو����ض 
اليومي���ة... فر�ش���وا هن���ا عقوب���ات دامي���ة، واإعدام���ات، 
واأن�شاأوا اأ�شواق بيع رقيق و�شاحات جلد علني، وغيرها 

من االنتهاكات العنيفة والوح�شية لحقوق االإن�شان.
في كلمته االأحد اإلى اأبناء قرة قو�ض التي ي�شميها اأبناوؤها 
اأي�ش���ًا بغدي���دة والحمداني���ة، ح���اول الباب���ا بل�شم���ة هذه 
الج���راح. فق���ال "قد يك���ون طري���ق ال�شفاء الكام���ل ما زال 

طويًا، لكنني اأطلب منكم، من ف�شلكم، اأن ال تياأ�شوا".
واأ�ش���اف "يتطّلب االأمر القدرة على المغفرة، وفي الوقت 
نف�ش���ه، ال�شجاع���ة للكفاح"، في بلد ال ت���زال فيه التوترات 

الطائفية حا�شرة.
بالن�شب���ة الأمل ع���زو البالغة 55 عامًا والت���ي تدير مدر�شًة 
ف���ي قرة قو�ض، ف���اإّن الحاج���ة لتلك "ال�شجاع���ة" التي دعا 
اإليه���ا الباب���ا، ملح���ة. وتاأ�شف الم���راأة التي ارت���دت الزي 
التقلي���دي المزخ���رف بدوره���ا، ورغ���م �شعادته���ا بزيارة 
الباب���ا، الأن "الحكومة ل���م ت�شاعدنا في اإعادة بناء بيوتنا، 

بل المنظمات الدولية �شاعدتنا".
ووّجه البابا في كلمته تحية خا�شة الى الن�شاء.

وق���ال "اأوّد اأن اأ�شك���ر م���ن كل قلبي كل االأمه���ات والن�شاء 
ف���ي ه���ذا البل���د، الن�ش���اء ال�شجاع���ات اللوات���ي يوا�شلن 
اإعط���اء الحي���اة بالرغ���م م���ن االنته���اكات الت���ي يتعر�شن 
له���ا والجراح���ات الت���ي ت�شيبه���ن"، م�شيف���ًا "فلتحت���رم 
الن�ش���اء وليمنحن الحماية! ليحظي���ن باالهتمام ويمنحن 
الفر����ض". وي�شج���ل الع���راق واح���دًا م���ن اأدن���ى معدالت 
التوظيف للن�شاء في العالم، لكن مع ذلك، فاإن منزاًل واحدًا 
من كّل ع�شرة تعيله امراأة في العراق حيث اأودت الحروب 
بحي���اة اآب���اء اأو اأزواج اأو اأبناء على م���دى االأربعين �شنة 
الما�شي���ة. بالن�شب���ة ل���اأب اأف���رام ع���ازار الدومينيكان���ي 
ال���ذي كان موجودًا ف���ي كني�شة الطاهرة، ف���اإن العراقيين 

ي�شمعون "رجًا يقول اأ�شياء حقيقية، ب�شيطة".
اأما الكاردين���ال لوي�ض �شاكو، بطريرك الكني�شة الكلدانية 
ر منذ وقت طوي���ل لهذه الزيارة، فقال اإن هذه  ال���ذي يح�شّ
اللحظة ه���ي قبل كل �ش���يء لحظة "احتف���ال بالعودة بعد 

التهجير".

 بغداد/ تميم الح�سن

خلف اجواء االحتفال 
بزيارة بابا الفاتيكان االولى 

الى المو�سل، ثمة وجوه 
تترقب انتهاء تلك المرا�سيم 

للعودة الى العبث باأرا�سي 
الم�سيحيين وبيع منازلهم 
في المدينة. وا�ستطاعت 
جماعات م�سلحة ان تزّور 

ما ال يقل عن 10 اآالف �سند 
الأمالك عراقيين في نينوى، 

بينهم م�سيحيون، فيما 
يتخوف اآخرون من اإجبارهم 

على البيع.

وقال الباب���ا فرن�شي�ض من اأمام مجمع 
المو�ش���ل  ف���ي  المدم���رة  الكنائ����ض 
باأع���داد  الماأ�ش���اوي  "التناق����ض  اإن 
�ش���رر  االأو�ش���ط  ال�ش���رق  م�شيحي���ي 

ج�شيم ال يمكن تقديره".
وانخف�ض عدد الم�شيحيين في العراق 
اإلى اأقل من 50% بعد عام 2003، وُقتل 
من���ذ ذل���ك الحي���ن، 1200 م�شيحي في 
عموم الباد، بينه���م "700 ُقتلوا على 
الهوي���ة". بح�شب جمعي���ات م�شيحية 

لحقوق االن�شان.

وبح�ش���ب م�ش���ادر مطلعة ف���ي نينوى 
قال���ت ل�)المدى( ان "ع�شاب���ات يعتقد 
انه���ا تابع���ة لف�شائ���ل م�شلح���ة تق���وم 
بتزوي���ر �شن���دات �ش���كان المو�ش���ل"، 

مقدرا "تزوير اكثر من 9 اآالف م�شتند، 
ن�شفها تقريبا الأماك م�شيحية".

وكان نائ���ب المحاف���ظ ح�شن العاف، 
ق���د قال في وق���ت �شاب���ق، ان "ف�شائل 

واحزاب ت�شببت ب�شياع خم�شة اآالف 
دونم الأرا�شي حكومية في المو�شل" 

ب�شبب التزوير.
م�شيحي���ة  حقوقي���ة  جه���ات  ووف���ق 

تحدثت ل�)المدى( فان "نحو 200 الف 
م�شيحي كان���وا يعي�شون في المو�شل 
و�شه���ل نين���وى قبل ظه���ور داع�ض في 
�شي���ف 2014"، فيما ا�ش���اروا الى ان 

العدد الحال���ي للم�شيحيين في نينوى 
ي�شل الى "نحو 25 األف �شخ�ض".

وت�شب���ب تنظي���م داع����ض بتدمير 130 
األف منزل اغلبها للم�شيحيين في �شهل 

نين���وى، ونح���و 20 كني�شة م���ن اأ�شل 
30 ف���ي نينوى، بع�شه���ا ي�شل عمرها 

الى 1500 �شنة.
األ���ف   800 ان  الجه���ات  تل���ك  ووف���ق 
م�شيحي هاج���روا من الع���راق، وكان 
ع���دد الم�شيحيين اأكثر من 1.4 مليون 

م�شجلين قبل 2003.
ق���د  م�شيحي���ة  عائل���ة   2400 وكان���ت 
غ���ادرت بغ���داد، بع���د حادث���ة اقتح���ام 
كني�ش���ة �شيدة النجاة ف���ي الكرادة عام 

.2010
وف���ي نينوى، كان عدد الم�شيحيين قد 
ت�شاعد بعد التحرير الى نحو 50 األف 
م�شيح���ي، لكنه تراجع بعد ذلك ب�شبب 
"تخويف الملي�شيات" لبع�ض العوائل 

و"م�شايقتهم" والدمار الوا�شع.
للجمعي���ات  تقاري���ر  وبح�ش���ب 
ر  الم�شيحية، اإن هناك 1233 منزل ُدمِّ
بالكامل في �شهل نينوى )من ا�شل   10 

اآالف منزل(.
وكان الدمار االأكبر قد حدث في مدينة 
برطلة، �شرق���ي المو�ش���ل اإذ بلغ نحو 
بالم�شيحيي���ن  من���زل  خا����ض   2000
توج���د  ال  فيم���ا  متفاوت���ة،  بن�ش���ب 

اإح�شائيات عن الدمار في المو�شل . 
وتق���در كلفة اإع���ادة اإعم���ار نينوى بما 
ال يقل ع���ن 50 مليار دوالر، منها نحو 
خ�شائ���ر  لتعوي����ض  دوالر  ملي���ار   20
المنازل والجزء الباقي للبنى التحتية 

المدمرة.
وتع���زو الجهات الحقوقي���ة ما يجري 
في نين���وى بان بع�شه "متعمد الإجبار 
الم�شيحيي���ن وباق���ي الطوائ���ف عل���ى 
ترك المحافظة وبي���ع منازلهم لجهات 

معينة" - لم يذكروها ب�شكل وا�شح.

ن�سف �مل�سيحيني �لعائدين �إىل نينوى هجروها 
ب�سبب "�مليلي�سيات"

تالعبت بنحو 10 اآالف 
وثيقة عقارية ن�سفها الأبناء 
الطائفة 

بحماية  للتعهد  �لبابا  تدعو  حكومية  غري  منظمة   34
�لأقليات يف �لعر�ق

االأيزيديون وال�سابئة والتركمان والكاكائيون وال�سبك يتعر�سون لتهديد وجودي
 باأغ�سان �لزيتون و�سعف �لنخيل 

قرة قو�س ت�ستقبل �لبابا فرن�سي�س

بابا �لفاتيكان يف نينوى �أم�س

ن�ساء المدينة تاأ�سف لعدم م�ساركة الحكومة في اإعادة بناء البيوت

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

لتهديدات من قبل مجاميع ارهابية وقوانين مجحفة اي�سا .
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 ذي قار / ح�سني العامل

توق���ع م�شوؤول���ون ونا�شط���ون يف حمافظ���ة 
ذي ق���ار ي���وم اأم����س، اأن ت�شه���د حمافظ���ة ذي 
الديني���ة واالآثاري���ة  لل�شياح���ة  انتعا�ش���ًا  ق���ار 
عق���ب زيارة بابا الفاتي���كان ملدينة اأور االأثرية 
واحل���ج اىل بي���ت النب���ي اإبراهي���م اخللي���ل، 
وفيم���ا دع���و احلكومت���ني املحلي���ة واملركزي���ة 
الإي���اء املزيد من االهتم���ام بالقطاع ال�شياحي 
ا�شتع���دادًا للمرحل���ة املقبلة، اأ�ش���ارت مفت�شية 
اآث���ار ذي قار اىل مبا�ش���رة منظمة )ج�شر اإىل( 
االإيطالي���ة مب�شاريع بن���ى حتتية لل�شياحة يف 

حميط مدينة اأور االأثرية.
وكان احلرب االأعظم باب���ا الفاتيكان فرن�شي�س 
ق���د اأقام ، يوم اأول اأم����س ال�شبت، قدا�شًا دينيًا 
و�شاة م�شرتكة الأتباع الديانات العراقية يف 
بيت النبي اإبراهيم اخلليل ورعى لقاء االأديان 
يف مدين���ة اأور االأثري���ة ) 18 كم( جنوب غرب 

مدينة النا�شرية.
وي���رى مفت����س اآث���ار ذي ق���ار طاه���ر كوين اأن 
»زي���ارة بابا الفاتي���كان التاريخي���ة ملدينة اأور 
االأثرية وبيت النبي اإبراهيم اخلليل ميكن اأن 
تفتح اآفاقًا جدي���دة لل�شياحة الدينية واالأثرية 
والرتفيهية يف عموم حمافظة ذي قار«، مبينًا 
يف حدي���ث  ل�)امل���دى( اأن » حج باب���ا الفاتيكان 
اإبراهي���م �شيك���ون منطلق���ًا  النب���ي  بي���ت  اىل 
لتفويج املزيد من احلجي���ج امل�شيحيني للبيت 
املذك���ور الذي ُيعد مه���د الديان���ات التوحيدية 
للح�ش���ارة  مرك���زًا  اأور  مدين���ة  م���ع  وُي�ش���كل 

االإن�شانية«.
واأ�ش���اف كوي���ن »نتوق���ع انتعا�ش���ًا كب���رًا يف 
احلرك���ة ال�شياحي���ة«، واأردف »وه���ذا يتطلب 
املزيد م���ن االهتمام باملواق���ع االأثرية وتوفر 
اخلدم���ات ال�شياحي���ة يف حمي���ط مدين���ة اأور 
االأثري���ة لتك���ون جاه���زة ال�شتقب���ال ال�شي���اح 
واحلجيج الراغبني باحلج وزيارة مقام النبي 

اإبراهيم«.
واأ�ش���ار مفت�س اآث���ار ذي ق���ار اىل اأن »ت�شجيع 
ال�شياح���ة يف حمافظ���ة ذي قار يتطل���ب جهدًا 
ا�شتثنائي���ًا من احلكومت���ني املحلني واملركزية 
ك���ون املواق���ع االأثري���ة يف املحافظ���ة والت���ي 
تبل���غ نحو 1200 موقع لي�ش���ت جميعها مهياأة 
لل�شياح���ة وم���ا ه���و جاه���ز منه���ا ال يتع���دى 
موق���ع واح���د اأو موقع���ني م���ن بينه���ا مدين���ة 
اأور االأثري���ة«،  موؤك���دًا اأن »ال�شياح���ة االآثارية 

والديني���ة مورد اقت�شادي مه���م ميكن اأن يرفد 
االقت�شاد الوطني باملال الازم ملعاجلة االأزمة 

املالية الراهنة التي متر بها الباد«.
وع���ن اأهمي���ة وجود بي���ت النب���ي اإبراهيم يف 
ت�شجيع ال�شياحة الدينية قال كوين اإن »النبي 
اإبراهيم هو نبي االأمة ووجوده يف مدينة اأور 
االأثرية ُي�ش���كل حافزًا ديني���ًا ي�شجع الكثرين 
عل���ى القدوم لهذه املدين���ة التاريخية وال�شيما 
يف موا�شم )احل���ج امل�شيحي( الذي يجري كل 
ع���ام يف مدين���ة اأور االأثري���ة«، منوه���ًا اىل اأن 
»مدينة اأور االأثرية �شبق واأن ا�شتقبلت وفودًا 
م���ن احلجي���ج امل�شيحي���ني ووف���ود �شياحي���ة 

اأخرى من خمتلف دول العامل«.
واأ�ش���ار مفت����س اآث���ار ذي ق���ار اىل اأن »مرحلة 
ما بعد زي���ارة البابا �شت�شه���د توافد املزيد من 

ال�شائحني«.
وع���ن دور وزارة الثقاف���ة واالآث���ار يف تاأهي���ل 
املواق���ع االأثرية قال كوي���ن اإن »وزارة الثقافة 
تعمل حاليًا على تاأهيل مدينة اأور االأثرية عرب 
منظم���ة )ج�ش���ر اإىل( االإيطالي���ة  التي با�شرت 
موؤخ���رًا بتنفيذ م�شروع لتاأهيل البنى التحتية 
ي�شم���ل اإن�ش���اء دور ا�شرتاح���ة خ���ارج اأ�شوار 
مدينة اأور االأثرية ومتحف ومراآب لل�شيارات 

اإر�ش���اء  aاالأوىل  لتوجي���ه  م�شغ���رة  ودائ���رة 
االأ�ش�س والثانية اإقامة االإن�شاءات املطلوبة«.

ورجح مفت�س اآثار ذي ق���ار اأن »ُتنجز االأعمال 
املذكورة يف غ�شون عام واحد«.  

وعن اأبرز املواقع االأثرية واحلقب التاريخية 
الت���ي تعود لها ق���ال كوين اإن »تاري���خ املواقع 
االأثرية يف حمافظة ذي ق���ار يبداأ من ح�شارة 
العبي���د واأريدو الت���ي تعترب اأق���دم م�شتوطنة 
زراعية يف ال�شه���ل الر�شوبي ويعود تاريخها 
اىل خم�شة اآالف �شنة قبل املياد وُتعد منطلق 
احل�ش���ارة الرافديني���ة«، واأ�ش���اف »وبعده���ا 
ال�ش���االت  اىل  تع���ود  اأثري���ة  مواق���ع  تاأت���ي 
واحل�ش���ارة  من���و  اأور  ك�شال���ة  املتعاقب���ة 
ال�شومرية وحقب���ة بناء الزقورة يف عهد امللك 

�شولكي و�شواًل اىل احلقب االإ�شامية«.
وو�شل البابا فرن�شي����س اىل مطار النا�شرية 
ال�شاع���ة احلادية ع�شرة، ظه���ر يوم ال�شبت )6 
اذار 2021( ، قادم���ًا م���ن النج���ف التي التقى 
فيه���ا ب�شماح���ة اآية الل���ه العظم���ى ال�شيد علي 
ال�شي�شتاين، وف���ور و�شوله توجه اىل مدينة 
اأور االأثري���ة واأق���ام هن���اك ، �ش���اة م�شرتك���ة 
وقدا�ش���ًا ديني���ًا ورع���ى لق���اًء االأدي���ان ح�شره 
عدد من اأتباع الديانات اال�شامية وامل�شيحية 

واالإيزيدية وال�شابئة املندائيني وغرهم.
واأثره���ا  ال�شياح���ة  مقوم���ات  اأب���رز  وع���ن 
االقت�شادي حتدث للمدى مدير مكتب االحتاد 
الدويل الإعام االأقلي���ات وحقوق االإن�شان يف 
ذي قار الدكت���ور علي زغر قائًا اإن »حمافظة 
الديني���ة  ال�شياح���ة  ب���ني  م���ا  ق���ار جتم���ع  ذي 
واالأثري���ة ملا متتلكه من مواقع اأثرية ودينية«، 
الفت���ًا اىل اأن »وجود بيت النب���ي اإبراهيم اأبو 
االنبي���اء يف مدين���ة النا�شري���ة وقي���ام باب���ا 
الفاتي���كان باحل���ج لهذا البي���ت �شيحفز الكثر 
من احلجيج امل�شيحيني وغر امل�شيحيني على 

احلج لهذا البيت«.
وتوق���ع زغ���ر الذي �ش���ارك يف تفوي���ج مئات 
احلج���اج امل�شيحيني اىل بيت النب���ي اإبراهيم 
يف االأع���وام املن�شرم���ة اأن »ت�شبح مدينة اأور 
قبلة لل�شياح من خمتل���ف دول العامل«، م�شرًا 
اىل اأن »ذل���ك �شي�شج���ع امل�شتثمرين على اإقامة 
حمافظ���ة  يف  وترفيهي���ة  �شياحي���ة  من�ش���اآت 
ذي ق���ار لتلب���ي حاج���ة ال�شياح م���ن اخلدمات 

ال�شياحية«.
واأك���د مدي���ر مكت���ب االحت���اد ال���دويل الإع���ام 
االأقلي���ات اإن »ا�شتقط���اب املزي���د م���ن ال�شي���اح 
عرب توف���ر اخلدمات ال�شياحية م���ن �شاأنه اأن 

ينع�س اقت�ش���اد حمافظة ذي قار ويوفر املزيد 
م���ن فر�س العم���ل للعاطل���ني«، منوه���ًا اىل اأن 
»املحافظ���ة املذك���ورة مازال���ت تفتق���ر للموارد 
ارتفاع���ًا يف مع���دالت  االقت�شادي���ة وتواج���ه 
الفقر والبطال���ة واإن انعا�س القطاع ال�شياحي 
من �شاأن���ه اأن يحرك قطاعات اقت�شادية اأخرى 

مرتبطة به«.
وتوق���ع اأن »ت�شه���د  قطاع���ات النق���ل واملطاعم 
والفندقة والت�ش���وق انتعا�ش���ًا ملحوظًا خال 
ال�شناع���ات  ع���ن  ناهي���ك   ، القادم���ة  املرحل���ة 
احلرفية والفولكلوري���ة وامل�شغوالت اليدوية 
الت���ي عادة ما يقتنيها ال�شياح كتذكار من البلد 
ال���ذي يزورون���ه«، مبين���ًا اأن »انتعا�س القطاع 
ال�شياح���ي واالهتم���ام به م���ن �شاأن���ه اأن يدعم 
االقت�ش���اد الوطن���ي ب�ش���ورة عام���ة واقت�شاد 
حمافظة ذي قار ب�شورة خا�شة ويوفر موارد 
اإ�شافية ترفد موازنة الباد وحت�شن امل�شتوى 

املعي�شي لل�شكان املحليني«.
النا�شري���ة  مدين���ة  »تك���ون  اأن  توق���ع  كم���ا 
مركزًا للديان���ات التوحيدي���ة وكعبة للحجيج 
امل�شيحيني بعد اأن حج بابا الفاتيكان يف بيت 
النب���ي اإبراهيم ورعى لق���اء االأديان يف مدينة 

اأور االأثرية يوم ال�شبت املن�شرم«.

 بغداد / املدى

هن���اأت جمموع���ة م���ن املنظم���ات املدني���ة الن�ش���اء 
العراقي���ات مبنا�شب���ة الثام���ن م���ن اآذار ي���وم املراأة 

العاملي.
وجاء يف بيان اأ�شدرت���ه املنظمات، وتلقت )املدى( 
ن�شخ���ة من���ه، اأن���ه »نتق���دم باأح���ر الته���اين للن�ش���اء 
العراقيات خا�ش���ة، ون�شاء الع���امل عمومًا، بحلول 
الثام���ن م���ن اآذار يوم امل���راأة العاملي، رم���زًا لن�شال 
ن�ش���اء الع���امل املتوا�شل م���ن اأجل اإزال���ة كل اأ�شكال 
العن���ف والتميي���ز �شدهن، للو�ش���ول اإىل امل�شاواة 
الكامل���ة يف احلق���وق وتكافوؤ الفر����س بني الرجال 

والن�شاء يف كافة املجاالت«.
واأ�ش���اف البي���ان اأن���ه »يف ع���راق الي���وم، تتزاي���د 
الن�ش���اء وتهمي����س  الإق�ش���اء  ممار�ش���ات ممنهج���ة 
دورهن يف احلياة العامة ويف مواقع �شنع القرار، 
وتنام���ي وتنوع مظاه���ر العنف االأ�ش���ري والعنف 
اجلن�ش���ي ال���ذي ي�شح���ق كرامته���ن، ويح���ول دون 
متتعه���ن كمواطن���ات بحقوقه���ن االإن�شانية، ب�شبب 
م���ن هيمنة العقلي���ة والثقافة الذكوري���ة واالأعراف 
الع�شائري���ة، و�شع���ف اآليات احلماي���ة وموؤ�ش�شات 
ال�شيا�شي���ة  االأزم���ات  وتفاق���م  القان���ون،  اإنف���اذ 
واالقت�شادية واالأمني���ة وال�شحية، وانت�شار الفقر 

واالأمّية وا�شت�شراء الف�شاد«.
واأك���د البي���ان اأن »تعزي���ز دور امل���راأة يف جتفي���ف 
مناب���ع االإره���اب والتط���ّرف، وحتقي���ق اال�شتقرار 
وبن���اء االأمن وال�شام والتنمي���ة، وحتقيق العدالة 
الد�شت���ور  مب���ادئ  م���ع  ان�شجام���ًا  االجتماعي���ة، 
والتزام���ات العراق الدولي���ة، ي�شتلزم روؤية وطنية 

واإرادة �شيا�شية«.
وت�شّم���ن البي���ان جمل���ة م���ن التو�شي���ات اأبرزها: 
»ت�شري���ع قانون العن���ف االأ�شري ال���ذي بات حاجة 
ملح���ة و�شروري���ة يف ظ���ل ت�شاعد جرائ���م العنف 

االأ�شري مهّددة اأمن و�شامة االأ�شرة واملجتمع«.
ودع���ا البيان اأي�ش���ًا اإىل اإع���ادة النظ���ر يف ت�شكيلة 
و�شاحي���ات املجل����س الوطن���ي ل�ش���وؤون امل���راأة، 
وباف�شاح املجال مل�شاركة وا�شعة فّعالة ملمثات من 
ال�شلطات الث���اث ومنظمات املجتمع املدين، تعمل 
وفق روؤية وطنية �شاملة للحد من العنف والتمييز 
�شد الن�شاء وتنفيذ اخلط���ة الوطنية للقرار1325، 
م�شرًا اإىل اأن���ه »على الرغم اإ�شدار االأمر الديواين 
املجل����س  بت�شكي���ل   2020/12/8 يف   336 رق���م 
الوطن���ي ل�شوؤون امل���راأة، بدون حت���رك ملمو�س له 
على اأر�س الواقع، ومل يجر توفر املوارد الب�شرية 
والتخ�شي�ش���ات املالي���ة الازمة له �شم���ن املوازنة 

االحتادية.
املفو�شي���ة  يف  الن�ش���اء  »متثي���ل  البي���ان  وطال���ب 
العلي���ا حلق���وق االإن�ش���ان بن�شب���ة التق���ل ع���ن ثلث 
اأع�ش���اء املجل����س ح�شب ن����س امل���ادة 8/ رابعًا من 
قانون املفو�شية رق���م 53/ 2008، والتزامًا بقرار 
املحكم���ة االحتادي���ة العلي���ا رق���م 42/ احتادي���ة / 
2012، واختي���ار عنا�ش���ر كف���وءة له���ا خربتها يف 
جم���ال حق���وق االإن�ش���ان، بعي���دًا ع���ن املحا�ش�ش���ة 
الطائفية واحلزبية، واحرتام ا�شتقالية املفو�شية 

وقانونها.

  املدى / جبار بچاي

انتق���د مواطنون من حمافظ���ة وا�شط االإجراءات 
احلكومي���ة املتعلقة بفر�س احلظ���ر ال�شامل الأيام 
اجلمع���ة ، ال�شب���ت واالح���د وتطبيق���ه جزئيًا يف 
باق���ي اأي���ام االأ�شب���وع، وفيم���ا اأك���دوا اأن ال قيمة 
للحظ���ر ال�شام���ل، وحت���ى اجلزئ���ي ال اأهمي���ة ل���ه 
طامل���ا اأن احلرك���ة اعتيادي���ة خارج مرك���ز املدينة 
ويف االأق�شي���ة والنواح���ي ، وقال���وا اإن احلظ���ر  
ال�شام���ل يفر����س م���ن قب���ل االأجه���زة االأمنية يف 
مركز املدينة الرئي�س ويف �شارع الهورة اأحد اأهم 
املراكز التجارية يف الكوت ، بينما االأمور �شائبة 
ومنفلت���ة يف باق���ي املناط���ق، مطالب���ني بفر����س 
ال�شحي ب�شرامة بداًل عن احلظر االأمني املنفلت. 
ياأتي ذلك بالتزامن مع تظاهرة احتجاجية نّظمها 
الع�ش���رات م���ن اأ�شح���اب املجمع���ات الت�شويقي���ة 
واملح���ال التجارية يف مرك���ز املدينة بخا�شة تلك 
الت���ي تتواج���د يف �شارع اله���ورة،  طالب���وا فيها 
باإلغ���اء احلظر ب�شقيه اجلزئي وال�شامل والتاأكيد 
عل���ى احلظ���ر ال�شح���ي من خ���ال لب����س الكمامة 
م���ع اإج���راءات التباع���د االجتماع���ي واأن تفر�س 

غرامات على املخالفني .
ورفع اأ�شحاب تلك املحال واملجمعات الت�شويقية 
الفت���ات كبرة حملت اأغلبها عبارة » تريد تعزلني 
.. اإدف���ع اإيجاري » وهم بذل���ك يطالبون ال�شلطات 
املحلي���ة بدف���ع اإيج���ارات حمالهم كونه���ا مرتفعة 
ج���دًا يف وقت يرف�س اأ�شحاب االأماك تقليل تلك 

االإيجارات ولو بن�شب معينة.
يق���ول النا�ش���ط واالإعام���ي �شنان �شعي���د » هناك 
مترد وا�شح جدًا عل���ى احلظر اجلزئي وال�شامل 

وال يوج���د الت���زام خا�ش���ة فيم���ا يتعل���ق باحلظر 
ال�شام���ل ال���ذي يطب���ق بق���رار م���ن اللجن���ة العليا 
يف  اأي���ام  لثاث���ة  الوطني���ة  وال�شام���ة  لل�شح���ة 

اال�شبوع هي اجلمعة وال�شبت واالأحد.«
واأ�شاف » هذا التمرد وا�شح يف مناطق االأطراف 
مبدين���ة الك���وت واأي�شًا يف االأق�شي���ة والنواحي 
وي�شجع عليه عدم املحا�شب���ة من قبل ال�شيطرات 
املنت�ش���رة بكثافة ملج���رد االنت�ش���ار ولي�س بق�شد 

تطبيق احلظر وحما�شبة املخالفني .«

موؤكدًا اأن » التمرد لي�س يف عدم االلتزام باحلظر، 
ب���ل بعدم لب�س الكمامة التي يرف�س الكثر لب�شها 
ما جعلها تفقد اأهميتها يف ظل تلك الفو�شى التي 
ينبغي احلد منها بتطبيق القرارات واالجراءات 

ب�شورة �شحيحة ولي�شت �شكلية.«
ويذكر علي �شعيد العتابي، اأحد اأ�شحاب املتاجر 
يف الك���وت اأن » احلظ���ر ينبغي اأن يك���ون �شحيًا 
ولي����س اأمني���ًا، ف���ا قيمة للحظ���ر االأمن���ي بغياب 
مقدمته���ا  ويف  الوقائي���ة  باالإج���راءات  االلت���زام 

لب����س الكمامة والقفازات ووج���ود املعقمات لدى 
اأ�شحاب املحال امل�شتثناة من احلظر.«

ويق���ول العتابي اإن » املواط���ن العراقي يف حرة 
م���ن اأم���ره ومل يج���د تف�ش���ر يقتنع به ع���ن �شبب 
فر����س احلظ���ر ال�شام���ل ثاث���ة اأيام بينم���ا يكون 
جزئي���ًا يف باقي اأي���ام االأ�شبوع ..  هذا اأمر غريب 
يدع���و اىل ال�شخري���ة والتهكم من هك���ذا قرارات 
ال قيم���ة خا�شة من قبل اأ�شح���اب الدخل املحدود 
ممن يبحثون عن قوتهم اليومي وكذلك اأ�شحاب 

املح���ال الذي���ن تكبل���وا خ�شائ���ر كب���رة اإ�شاف���ة 
اىل االإيج���ارات الت���ي يرف����س اأ�شح���اب االأماك 

تقليلها.«
وطال���ب اأ�شح���اب املح���ال ال���ذي نظم���وا وقف���ة 
احتجاجي���ة يف تقاطع املنطقة التجارية، القريبة 
م���ن قي���ادة �شرطة وا�ش���ط مبدينة الك���وت باإلغاء 
احلظ���ر ال�شام���ل كلي���ًا وحت���ى احلظ���ر اجلزئ���ي 
رف�ش���وه اأي�ش���ًا، واأك���دوا عل���ى تطبي���ق احلظ���ر 

ال�شحي فهو البديل الناجح واملفيد.
يقول ح�شون نافع، اأحد اأ�شحاب املحال » نرف�س 
احلظ���ر ال�شام���ل ومن يريد تطبي���ق احلظر علينا 
واإغ���اق حمالنا علي���ه اأن يدفع االإيج���ار ال�شهري 

الذي ال يقل عن 500 األف دينار الأب�شط حمل.«
واأ�ش���اف » نح���ن ل���ن نتم���رد على احلظ���ر وعلى 
االإج���راءات احلكومي���ة لك���ن نريد العدال���ة ، ففي 
جميع املناطق احلياة ت�شر ب�شكل طبيعي ودور 
ال�شرط���ة غائ���ب متام���ًا وحت���ى حرك���ة املركب���ات 
يع���د  ال���ذي  اله���ورة  �ش���ارع  يف  لك���ن  اعتيادي���ة 
اأح���د املناط���ق التجاري���ة يف مدين���ة الك���وت فاأن 

االإجراءات م�شّددة وظاملة بحقنا.«
وطالب زميله �شرمد عب���د اليف اجلهات املعنية ب� 
» تطبي���ق العدالة يف اإجراءات فر�س احلظر واأن 
ال يك���ون م�ش���ددًا يف منطق���ة وغائ���ب يف منطقة 
اأخ���رى كما هو احل���ال يف مدينة الك���وت التي مل 
تلت���زم اأغل���ب مناطقه���ا خا�شة مناط���ق االأطراف 
باحلظ���ر  وكذل���ك ع���دم لب����س الكمام���ة بينما يقع 
التطبي���ق والت�شّدد على مركز املدينة لذلك نرف�س 
احلظر من ه���ذا النوع وندعو اىل تطبيق احلظر 
ال�شحي فهو االأف�شل وعن���د االلتزام به ميكن اأن 

تقل االإ�شابات.«

م���ن جانب���ه يذك���ر م�ش���در يف �شرطة وا�ش���ط اأن 
االأجه���زة االأمني���ة ما�شي���ة يف تطبي���ق اإجراءات 
احلظ���ر وفق���ًا لق���رارات جلن���ة ال�شح���ة الوطنية 
واأي�شًا خلية االأزمة باملحافظة ولن تتهاون �شوى 

مع احلاالت االإن�شانية.«
م�شيف���ًا اأنه » دون اأدنى �ش���ك الكثر من اأ�شحاب 
املحال واملهن ت�شرروا من فر�س احلظر ال�شامل 
لكن واجب ال�شرطة تطبيق االإجراءات القانونية 

وغر معنية بغرها .«
الفت���ًا اىل اأن » �شعبة ال�شرطة املجتمعية يف قيادة 
�شرط���ة وا�شط وبالتعاون مع بع����س املوؤ�ش�شات 
واملنظم���ات املدنية تقوم يومي���ًا بحمات لتوعية 
التجاري���ة  املح���ال  اأ�شح���اب  كذل���ك  املواطن���ني 
التوعوي���ة  االر�ش���ادات  وتوزي���ع  واالأ�ش���واق 
للمواطنني املخالفني لل�شروط ال�شحية كما حثت 
اجلمي���ع على االلت���زام باإج���راءات خلي���ة االأزمة 
كلب�س الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي.«
م�شيفًا اأن » هذه الفعاليات م�شتمرة يوميًا وهناك 
جتاوب كب���ر معها من قبل املواطنني  خا�شة يف 
مو�شوع لب�س الكمامة ، اإذ مت توزيع اأعداد كبرة 
من الكمامات ب���ني املواطنني يف خمتلف املناطق 

التي ت�شهد حركة.«
وكان���ت حمافظ���ة وا�شط ق���د �شجلت من���ذ ظهور 
 2020 �شب���اط  خ���ال  الع���راق  يف  ا�شاب���ة  اأول 
وحتى ال�شاد�س م���ن اآذار احلايل 38645 اإ�شابة 
منه���ا 34720 حظي���ت بال�شف���اء الت���ام فيم���ا بلغ 
جمم���وع الوفي���ات 479 حال���ة وف���اة ، بينما كان 
عدد االإ�شاب���ات امل�شجلة لي���وم ال�شاد�س من اآذار 
احلايل فق���ط 238 اإ�شابة مقابل 128 حالة �شفاء 

دون ت�شجيل وفيات يف اليوم املذكور.

 بني اجلزئي وال�سامل فقدت الكمامة وجودها
�إيجاري" �إدفع  تعّزلني..  "تريد  �شعار  يرفعون  �لمحال  و�أ�شحاب  �لحظر..  على  تتمرد  و��شط 

منظمات المجتمع المدني 
بمنا�سبة الثامن من اآذار:

 �لعر�قيات مو�طنات
 لهن كر�متهن

 وحقوقهن مت�شاوية
مع �لرجال

 بغداد / املدى

ا�شتبع����د ع�شو جلنة اخلدم����ات واالإعمار 
الربملاني����ة، النائب جا�شم البخاتي، اأم�س 
االأحد، وجود تخ�شي�شات مالية من اأجل 
بناء مين����اء الف����او الكبر �شم����ن موازنة 
الع����ام احلايل، فيما اأ�ش����ار اإىل اأن ال�شبب 

يعود اإىل التدخات ال�شيا�شية.
وق����ال البخات����ي يف ت�شري����ح �شحفي اإن 
»هن����اك �شغوط����ًا مور�ش����ت عل����ى وزي����ر 
النقل وعل����ى احلكومة من اأج����ل التن�شل 

ع����ن االتفاق املوق����ع مع اإح����دى ال�شركات 
الكب����ر،  الف����او  مين����اء  لبن����اء  الكوري����ة 

الأ�شباب خا�شة و�شّيقة«.
واأو�شح، اأن »ه����ذه التدخات ت�شعى اإىل 
ع����دم تبني هذا امل�شروع احليوي من قبل 
الكوري����ني، من خال اتهام����ات بعيدة عن 
احلقيقي����ة«، موؤك����دًا اأن »ال�شركة الكورية 
متتل����ك اإمكاني����ات كب����رة جدًا م����ن خال 
اإ�شرافها على تنفيذ الكثر من املوانئ من 

بينها بناء ميناء قطر«.
واأب����دى البخات����ي »ا�شتغراب����ه م����ن برود 

متابع����ة  يف  النق����ل  ووزارة  احلكوم����ة 
تنفيذ هذا امل�شروع، رغم اأهميته الكبرة 
»هن����اك �شغوط����ات  اأن  مبّين����ًا  للع����راق«، 
متار�س �ش����د وزير النقل، لتذويب ق�شية 
بناء مين����اء الف����او الكب����ر واإرجائها اإىل 

احلكومة املقبلة«.
وا�شتبعد ع�شو جلنة اخلدمات النيابية، 
اأن »تك����ون هن����اك تخ�شي�ش����ات مالية يف 
موازن����ة العام احل����ايل لبناء ه����ذا امليناء 
امله����م وال�شرتاتيج����ي للع����راق وللمنطقة 

ب�شبب التدخات ال�شيا�شية«.

واأ�ش����ار اإىل اأن »�شم����ت الوزي����ر يدل على 
وج����ود نية لعب����ور هذه املرحل����ة و�شواًل 
املقب����ل، حت����ى  االأول  اإىل �شه����ر ت�شري����ن 

تنتهي مهام احلكومة والربملان«.
واأعل����ن وزير النق����ل نا�ش����ر ال�شبلي، يف 
وق����ت �شاب����ق، االتف����اق م����ع �شرك����ة دايو 
الكوري����ة الإن�ش����اء مين����اء الف����او، لتبا�شر 
بتنفي����ذه يف االأي����ام القليل����ة املقبلة، رغم 
اأط����راف  م����ن  اأطلق����ت  الت����ي  الدع����وات 
�شيا�شي����ة موؤخ����رًا ال�شتبداله����ا ب�ش����ركات 

�شينية.

 برلماني: �أ�شباب
 �شيا�شية تمنع
 تخ�شي�ص �لأمو�ل
لميناء �لفاو

منظمة اإيطالية تبا�سر بم�ساريع بنى تحتية في محيط مدينة اأور االثرية

م�شوؤولون ونا�شطون يتوقعون �نتعا�ص �ل�شياحة �لدينية
 و�لآثارية بعد حج بابا �لفاتيكان 



 رعد العراقي
بإختصار ديمقراطي

ا�ستوقفتني ت�سريحات �سدرت على ل�سان ق�سم من ر�ؤ�ساء الأندية 
�رج���ال الإع���ام ب�س���اأن رف�سه���م لقان���ون الأندية اجلدي���د بذريعة 
�ج���ود بع�ض الفق���رات التي ت�سّكل خطرًا )ح�س���ب اعتقادهم( على 
ا�ستقالي���ة الأندية حيث �سّبت اأغل���ب العرتا�سات يف ثاث نقاط 
اأ�سا�سي���ة الأ�ىل بخ�سو����ض ع���دم ال�سم���اح بازد�اجي���ة املن�سب، 
�الثاني���ة حتدي���د م���دة الع�سوي���ة يف الهيئ���ة الإداري���ة بد�رت���ن 
متتاليتن فقط، اأما الثالثة فهي املادة اخلا�سة بتحويل الأندية اىل 

�سركات.
 يف البداية فاإن املعرت�سن ارتكبوا خطاأ اإداريًا حلد�د �ساحياتهم 
ح���ن طرح���وا ر�ؤيتهم ا�ستن���ادًا اىل اإدع���اء رف�ض اأك���ر من 200 
ن���اٍد لذلك القان���ون متخذين تل���ك الذريعة عنوانًا �ا�سع���ًا يبيح لهم 
العرتا����ض بحج���ة اأنهم املعني���ون بالأمر كاأندي���ة  �اأن اأي ت�سريع 
ل ب���ّد اأن يخ���رج من حتت عب���اءة �مببارك���ة مقرتحاته���م �فل�سفة 
م�سر�عه���م الإداري متنا�س���ن اأن القوان���ن الريا�سي���ة ح���ن يت���م 
ت�سريعها اإمنا هي ت�ستهدف تنظيم كيان يخدم  �سريحة الريا�سين 
�خا�س���ة الأكرب مّمن هم خ���ارج امل�سوؤ�لية �تذه���ب نحو معاجلة 
الأخطاء �الثغ���رات �ت�سحيح م�سار املنظوم���ة الإدارية �بالتايل 

حتديث �تطوير تلك املنظومة.
اإذن الهيئ���ات الإداري���ة لاأندي���ة ل ميك���ن اأن تط���رح نف�سه���ا ممثًا 
قانوني���ًا ملناق�س���ة اأي ت�سري���ع �ل ميك���ن اأن تتحّك���م ب���اأي تعدي���ل 
�لي����ض لها احل���ق يف اعتبار كل اإجراء يعنيه���ا اأ� ي�ستهدفها كونها 
ل متلك الو�ساية عل���ى احلا�سر �امل�ستقبل �ل متتلك �سند توريث 
الأندي���ة �اإن راأيها ل يخرج عن اآراء كل الريا�سين مّمن هم خارج 
امل�سوؤ�لي���ة، بل احلق يف القول اإن ف�س���ل اأغلب اإدارات تلك الأندية 
��سيطرتها على كل املقّدرات �مت�سكها باملنا�سب هي من دفعت اىل 
التفك���ر بت�سريع قانون ينقذ الريا�سة �ينظ���م عمل الأندية فكيف 

من كان �سببًا اأن يبيح لنف�سه التحّكم ب�سيغة الت�سريع!
الأمر الأكر اأهمية هو اأ�سلوب ت�سريع القوانن التي من املفرت�ض 
اأن تتخ���ذ م���ن امل�سال���ك القانوني���ة الت���ي نظمه���ا الد�ست���ور ��سيلة 
لإقراره���ا فهناك جلنة ال�سباب �الريا�سة الربملانية التي تاأخذ على 
عاتقها درا�س���ة كل حيثيات القانون املقرتح مبا يتاءم �الغاية من 
�سن يف اجلوانب  ت�سريع���ه �هي ت�ستند بعملها اىل خرباء متخ�سّ
القانوني���ة �العمل الريا�سي ��س���وًل اىل �سياغة تخدم الهدف من 
د�ن التوقف عند مزاجية �اأهواء البع�ض اأ� مدى ال�سرر الذي قد 
ات  ي�سيب فئة معينة، لذلك فاإن حما�لة فر�ض الإرادة �جعل من�سّ
التوا�س���ل الجتماعي اأ� بع�ض القن���وات الإعامية منربًا للنقا�ض 
�العرتا����ض لإ�سقاطه ن�سًا �غاية من خ���ال الت�سكيك مبن �ساغه 
��سع���ى لإق���راره هو اأم���ر خارج ع���ن ح���د�د املنط���ق �امل�سوؤ�لية 

الوظيفية.
ميك���ن القبول ببع����ض املاحظات التي ميكن اأن تع���ّزز من �سياغة 
الفق���رات الواردة يف ن����ض القانون املقرتح �متنحه���ا قوة الثبات 
�تتجّنب اأي تاأ�يل يف التف�سر م�ستقبًا د�ن اأن توؤثر على الإطار 
الع���ام اأ� تتنازل عن ه���دف اخلا�ض من ظاه���رة احتكار املنا�سب 
الت���ي يب���د� اأنها متّثل الهاج����ض الأكرب للمعرت�س���ن، بينما م�ساألة 
حتوي���ل الأندي���ة اىل �سركات ف���اإن هناك �سبابي���ة يف تف�سر املادة 
)25( اأث���رت م���ن قب���ل اأح���د املحام���ن ال���ذي كان �سيف���ًا يف اأحد 
الربام���ج الريا�سي���ة حن ��س���ف تلك امل���ادة باأنها كان���ت �ست�سّكل 
كارث���ة يف حالة اإقرارها يف �قت تنا�سى اأن هناك الكثر مّمن لديه 
اط���اع كامل ب�سرح �تف�سر القوانن ل ميك���ن اأن توؤثر عليه حالة 
احلما�س���ة �النفعال �اأن تلك امل���ادة مل تفر�ض حتويل الأندية اىل 
�س���ركات، بل اأج���ازت ذلك �سواء لتاأ�سي�ض جدي���د اأ� لتحويل ما هو 
قائم حاليًا، ��فق قانون ال�سركات النافذ �بدًل من رف�ض �تهويل 
املو�سوع كان ميك���ن اأن يطالب بت�سمن املادة مبا يعّزز من عملية 
التحويل ب�سكل قانوين يحفظ احلقوق �ينظم الإجراءات اأ�سوليًا 

من د�ن اإثارة اأ� ت�سكيك بالد�افع!
باخت�س���ار.. القان���ون حن يتم ت�سريعه ي�سته���دف كيانًا ُيراد له اأن 
يتمّت���ع بال�ستقالي���ة املعنوي���ة �املالي���ة، �ل يتوقف عن���د زمن اأ� 
�سخو����ض معّين���ن، �على جلنة ال�سب���اب �الريا�س���ة الربملانية اأن 
تتجا�ز كل الطلبات املزاجية �مت�سي نحو التم�ّسك باإعادة عر�سه 
عل���ى الربمل���ان للت�سوي���ت عليه بعد اإج���راء التعدي���ات التي تعّزز 
م���ن قّوت���ه ��سياغته م���ن د�ن امل�سا�ض بجوهر م�سمون���ه.. فالكل 

ما�سون �ريا�ستنا باقية!

قوانين تحت المزاج!

الأمر الأكثر اأهمية هو اأ�شلوب ت�شريع 
القوانين التي من المفتر�ض اأن تتخذ 

من الم�شالك القانونية التي نظمها 
الد�شتور و�شيلة لإقرارها فهناك لجنة 

ال�شباب والريا�شة البرلمانية التي 
تاأخذ على عاتقها درا�شة كل حيثيات 

القانون المقترح
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منت�صف اآذار يك�صف عن الدول الم�صّيفة لمجاميع ت�صفيات المونديال
الأرب��ع الج��ولت  لإقام��ة  للبحري��ن  الع��راق  �ش��وت  منح��ت  التطبيعي��ة   

 بغداد / حيدر مدلول

لاحت���اد  التنفي���ذي  املكت���ب  ع�س���و  اأك���د 
الآ�سي���وي لكرة القدم عب���د اخلالق م�سعود 
اأن منت�س���ف �سه���ر اآذار اجل���اري �سي�سه���د 
الإعان الر�سمي لل���د�ل امل�سيفة للجولت 
املتبقي���ة باملجاميع الثماني���ة التي ت�سم 40 
منتخبًا ملناف�سات الد�ر الثاين بالت�سفيات 
الآ�سيوي���ة امل�سرتكة لنهائي���ات كاأ�ض العامل 
لكرة الق���دم 2022 بقط���ر �الن�سخة املقبلة 
من بطول���ة كاأ����ض اآ�سيا لكرة الق���دم 2023 
بال�س���ن التي �ستقام بنظ���ام التجمع خال 
الفرتة من الثالث �لغاية اخلام�ض ع�سر من 
�سهر حزيران املقبل �فقًا لإجراءات �سّحية 
�سام���ة  عل���ى  للحف���اظ  م�س���ّددة  ��قائي���ة 
اجلمي���ع م���ن اآث���ار تزاي���د تف�ّس���ي ال�سال���ة 
اجلديدة م���ن فاير��ض كور�نا )كوفيد19( 
التي �سربت ع���ددًا كبرًا من بل���دان القارة 
الآ�سيوي���ة من���ذ �سهر كان���ون الأ�ل املا�سي 
مّم���ا دف���ع ال�سلط���ات احلكومي���ة اىل فر�ض 

املزيد من قيود ال�سفر من قبلها .

معايير و�شروط
�اأ�س���اف م�سع���ود يف ت�سري���ح خ����ضّ ب���ه 
امل���دى : اإن الحت���اد الآ�سي���وي لك���رة القدم 
اأر�سل كتب ر�سمية اىل الحتادات الوطنية 
الأع�س���اء الت���ي ت�سارك منتخباته���ا بالد�ر 
الث���اين م���ن الت�سفي���ات امل�سرتك���ة الراغبة 
بت�سيي���ف جماميعه���ا ع���ددًا م���ن املعاي���ر 
�ال�س���ر�ط �املتطلب���ات الواجب���ة توفرها 
�س���واء كانت ماع���ب التدري���ب �املباريات 
�مق���ر اإقام���ة �ف���ود املنتخب���ات �احل���كام 
جان���ب  اىل  الق���اري  الحت���اد  �م�س���وؤ�يل 
بر�توك���ول �سّح���ي عايل اجل���ودة ي�سمن 
التدريبي���ة  �امل���اكات  الاعب���ن  �سام���ة 
�الإدارية �الطواقم التحكيمية �املنظمن 
طلب���ات  اأ�ست���ام  مت  حي���ث  �غره���م 
ال�ست�ساف���ة ح�سب املهلة التي مت حتديدها 
م���ن قبله ��سيتم الك�سف عن الد�ل امل�سيفة 
ي���وم اخلام�ض ع�سر من �سه���ر اآذار اجلاري 
برنام���ج  ع���ن  الر�سم���ي  الإع���ان  �كذل���ك 
املباريات املتبقية التي �ستجري خال فرتة 
اأي���ام الفيف���ا دي املح���ّددة من قب���ل الحتاد 
الد�يل لك���رة القدم من احل���ادي �الثاثن 
م���ن �سهر اأي���ار �لغاي���ة اخلام����ض ع�سر من 

حزيران املقبلن  .

�شوت العراق
�تاب���ع نائب رئي����ض جلن���ة امل�سابقات يف 
الحت���اد الآ�سيوي لك���رة القدم اأن���ه يعتقد 

ك���رة  احت���اد  يف  التطبيعي���ة  الهيئ���ة  اأن 
الق���دم منحت �سوت الع���راق للبحرين يف 
اإقام���ة اجل���ولت الأربع املتبقي���ة حل�ساب 
املجموع���ة الثالثة التي ت�س���م اىل جنبهما 
منتخب���ات اإيران �هون���غ كونغ �كمبوديا 
بالعا�سم���ة البحريني���ة املنام���ة بن���اًء على 
الكت���اب الر�سم���ي ال���ذي اأر�سل���ه الحت���اد 
الآ�سيوي لكرة القدم اىل الحتادات يطلب 
فيه���ا الإع���ان النهائ���ي ب�س���اأن موافقته���ا 
لتجم���ع  الأف�س���ل  امل���كان  يف  الر�سمي���ة 
منتخباته���ا �سمن املجامي���ع الثمانية التي 
�ست�سه���د يف خت���ام املناف�س���ات الك�سف عن 
املنتخب���ات الأثني ع�سر املتاأهلة اىل الد�ر 
الثالث احلا�سم املوؤه���ل اىل مونديال قطر 
2022 الذي �سينطلق يف �سهر اأيلول املقبل 
ح�س���ب اجل���د�ل الزمني ال���ذي مت التفاق 
ب�ساأن���ه م���ع الحت���اد ال���د�يل لك���رة القدم 
�كذلك التواجد يف الن�سخة الثامنة ع�سرة 
من بطولة كاأ�ض اآ�سي���ا لكرة القدم بال�سن 
الت���ي �ستج���ري خال امل���دة م���ن ال�ساد�ض 
ع�سر من حزي���ران �لغاي���ة ال�ساد�ض ع�سر 
من مت���وز 2023 يف ع�سر م���دن مب�ساركة 
24 منتخب���ًا للمرة الثانية يف تاريخها بعد 
ن�سخ���ة 2019 بد�ل���ة الإم���ارات العربي���ة 
املتح���دة من اأجل منحه���ا املزيد من الوقت 
للراح���ة �التع���ايف خا�سة يف ظ���ّل تبعات 

ال�سفر بن تلك املدن .

برنامج الم�شابقات
م����ن  مباري����ات  ث����اث  اإقام����ة  �ب�س����اأن 
الت�سفي����ات خال �سهر اآذار اجلاري اأجاب 
م�سع����ود قائ����ًا: اإن اقامتها ج����اء بناء على 
اتف����اق نهائي ب����ن تلك الحت����ادات ح�سل 
يف النهاي����ة عل����ى موافقة ر�سمي����ة من قبل 
جلن����ة امل�سابق����ات يف الحت����اد الآ�سي����وي 
لك����رة الق����دم بتغي����ر برنام����ج مواعيده����ا 
ب�سرط اإقامتها �فق الرب�توكول ال�سحي 
ال�سام����ل املو�س����وع من قبل احت����اده الذي 
��سام����ة  ل�سّح����ة  الأ�لوي����ة  في����ه  من����ح 
الاعب����ن �الف����رق �امل�سوؤ�ل����ن �جمي����ع 
اأط����راف اللعب����ة حي����ث �سيلع����ب منتخ����ب 
م����ع منتخ����ب  الق����دم  لك����رة  طاجيك�ست����ان 
منغولي����ا ي����وم اخلام�����ض �الع�سري����ن من 
ال�سه����ر احل����ايل عل����ى ملع����ب اجلمهورية 
حل�س����اب  د��سنب����ه  بالعا�سم����ة  املرك����زي 
املجموع����ة ال�ساد�س����ة عل����ى اأن ي�سهد يوم 
الثاثن م����ن ال�سهر ذاته مب����اراة منغوليا 
�الياب����ان عل����ى ملع����ب فوك����ودا دين�س����ي 
مبدين����ة ت�سيب����ا �سم����ن املجموع����ة ذاتها، 
فيم����ا �سيلتق����ي املنتخ����ب ال�سع����ودي لكرة 
القدم يف الي����وم نف�سه مع �سقيقه املنتخب 
الفل�سطين����ي لكرة القدم على ملعب جامعة 

امللك �سعود بالعا�سمة الريا�ض .

دوري اأبطال اآ�شيا
�اأ�سار اىل اأن دائ���رة امل�سابقات يف الحتاد 
الآ�سي���وي لك���رة الق���دم �ستعل���ن يف غ�سون 
الت���ي  الف���رق  ع���ن  املقبل���ة  القليل���ة  الأي���ام 
�ستحت�س���ن جماميعه���ا الع�سر خ���ال الد�ر 
الأ�ل ملنطقت���ي الغ���رب �ال�س���رق للن�سخ���ة 
2021 م���ن د�ري اأبط���ال اآ�سي���ا لك���رة القدم 
بالف���رتة م���ن الراب���ع ع�سر �لغاي���ة الثاثن 
من �سهر ني�سان املقب���ل التي �ستقام بطريقة 
التجّم���ع بع���د ت�سّلمه���ا طلب���ات ال�ست�سافة 
الت���ي ج���رت بع���د الت�س���ا�ر م���ع الحتادات 
الوطني���ة اأع�س���اء م���ن ع���دد منه���ا كم���ا هي 
الطريق���ة الت���ي مت فيه���ا الك�سف ع���ن الد�ل  
امل�سيفة يف بطول���ة كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي 
لكرة القدم ملنطقة غربي القارة حيث �ستقام 
مباري���ات  املنام���ة  البحريني���ة  بالعا�سم���ة 
املجموع���ة الأ�ىل الت���ي ت�س���م اأندي���ة العهد 
اللبن���اين حام���ل اللق���ب �الن�س���ر الُعم���اين 

�الوحدة ال�سوري �احلد البحريني يف 
املقاب���ل �ستجري املجموعتن الثانية 

�الثالث���ة يف العا�سم���ة الأردني���ة 
عّم���ان حي���ث ت�س���م املجموعة 

الأن�س���ار  اأندي���ة  الثاني���ة 
اللبناين �املحرق البحريني 

الفل�سطين���ي  باط���ة  �مرك���ز 
�ال�سلط الأردين يف حن تتاألف 

املجموع���ة الثالثة كا م���ن ال�سيب 

�الفي�سل���ي  ال�س���وري  �ت�سري���ن  الُعم���اين 
الأردين �الفائز م���ن مباراة �سباب الأمعري 
الفل�سطين���ي �الكويت الكويتي التي �ستقام 

يوم الع�سرين من �سهر ني�سان املقبل .
�خت���م م�سع���ود حديث���ه اأن فري���ق د�رد�ي 
القرغي���زي �سي�سي���ف مباري���ات املجموع���ة 
اخلام�سة يف منطق���ة ��سط اآ�سيا التي ت�سم 
اىل جانبه كل من اهال الرتكماين �راف�سان 
الطاجيك���ي ��ستج���ري مباري���ات املجموعة 
ال�ساد�سة يف العا�سم���ة الطاجيكية د�ن�سبه 
التي تتاألف من فرق عاي القرغيزي �التن 
الطاجيك���ي  �خوجان���ه  الرتكم���اين  اأ�س���ر 
�ممث���ل اأ�زبك�ست���ان )اي���ه ج���ي اأم ك���ي اأ� 
نا�س���اف( يف ح���ن مبنطق���ة اأ�سي���ان ت�سيف 
�سنغافورة مناف�سات املجموعة الثامنة التي 
ت�سم كا من قدح دار الأمان املاليزي �ليون 
ال�سنغاف���وري ��سايغ���ون  �سيت���ي �سايل���رز 
ال���د�ر  م���ن  املتاأه���ل  �الفري���ق  الفيتنام���ي 
الق�سائي الأخر �كذلك املجموعة التا�سعة 
الت���ي تتك���ون م���ن غيان���غ ان���رت نا�سيونال 
الفلبين���ي  ايلويل���و  �كاي���ا  ال�سنغاف���وري 
ميامن���ار  �ممث���ل  املالي���زي  �ترنغال���و 
)�س���ان يونايت���د اأ� اأياي���ا يونايت���د( بح�سب 
نتيج���ة ت�سفيات د�ري اأبط���ال اآ�سيا 2021 
يف املقاب���ل �سيت���م لحق���ًا حتدي���د مباري���ات 
املجموع���ة ال�سابعة �سمن املنطقة ذاتها فيما 
�ستج���ري �سم���ن منطق���ة ال�س���رق يف هونغ 
كون���غ مناف�س���ات املجموع���ة العا�س���رة التي 
تتاألف م���ن فرق اتلتيك املنغ���ويل �اي�سرتن 
لون���غ ليون���ز �يل م���ان م���ن هون���غ كون���غ 
من  �تاين���ان 

تايوان.

ع�شو تنفيذي الآ�شيوي عبد الخالق م�شعود يوؤكد للمدى :

 بغداد / المدى

ق���ّرر المدرب مظفر جب���ار تقديم ا�ستقالته م���ن العمل على 
رئا�س���ة الم���اك الفن���ي للفري���ق الأ�ل لك���رة الق���دم بنادي 
الحد�د الريا�سي بعد الخ�سارة التي ُمني بها اأمام م�سيفه 
فري���ق نف���ط الب�س���رة بنتيج���ة )2-3( ف���ي المب���اراة التي 
جرت عل���ى ملعب الفيحاء بالمدينة الريا�سية في محافظة 
الب�س���رة �سمن مناف�سات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب 
بد�ري الكرة الممت���از جعلت ر�سيده 18 يتوقف بالمركز 
التا�سع ع�س���ر في الترتيب من 22 مباراة لعبها تذ�ق طعم 
النت�س���ار في 2 �تع���ادل في 12 �اأنهزم ف���ي 8 خلف فرق 
القوة الجوية �الز�راء �ال�سرطة �النجف �نفط الو�سط 
�النف���ط �زاخ���و �نف���ط مي�س���ان �الك���رخ �اأمان���ة بغداد 
�المين���اء �نفط الب�س���رة �اأربيل �الديواني���ة �الكهرباء 

�ال�سناعات الكهربائية �القا�سم �الطلبة .
�اأ�سب���ح مظف���ر جب���ار الم���درب 18 ف���ي قائم���ة المدربين 
الموّدعي���ن للف���رق الم�ساركة ف���ي المو�س���م 2021-2020 
بع���د ح���ازم �سال���ح ��سعد حاف���ظ �ق�س���ي مني���ر ��سمير 
كاظ���م )الديواني���ة( �عبد الغن���ي �سهد )ال�سرط���ة( �با�سم 
قا�س���م )الز�راء( �اأحمد خلف )الطلبة( �جمال علي )نفط 
الو�سط( �رزاق فرحان )نفط مي�سان( �عمار ح�سين )نفط 
الب�سرة( �غال���ب عبد الح�سين )ال�سم���ا�ة( �ح�سن اأحمد 
)النجف(  �الر�ماني تيت���ا فاليرمو )الميناء( �الكر�اتي 
رادان )اأربي���ل( �اأحم���د �ساح ) زاخ���و( �د. جا�سم جابر 
)القا�س���م( �عم���اد ع���ودة )ال�سناع���ات الكهربائي���ة( �هو 
اأكبر رق���م قيا�سي دخل به د�ري الك���رة مو�سوعة غيني�ض 
من���ذ انطاق���ه ف���ي ال�سبعيني���ات من الق���رن الما�س���ي اأثار 
ده�سة �حيرة ال�سارع الريا�سي �اأدخل المحللين �النقاد 

�المتابعي���ن ل�سوؤ�ن الكرة العراقية في ا�ستغراب 
بعمر الم�سابقة التي ل���م تتجا�ز المرحلة الرابعة 

من جولة الإياب .
�تّم���ت الموافقة الر�سمية من قب���ل اإدارة نادي الحد�د 
الريا�س���ي على ا�ستقالة المدرب مظف���ر جبار احترامًا 
لرغبته مقّدمة ل���ه �سكرها �تقديرها لجهوده المبذ�لة 
�ال�ستعان���ة بخدمات عمار ح�سين بدًل عنه حيث من 
المق���ّرر اأن يقود فريقها الكر�ي في اللقاء المقبل اأمام 
فري���ق ال�سناع���ات الكهربائية لكرة الق���دم في ال�ساعة 
الثاني���ة ظه���ر يوم الخمي����ض المقبل عل���ى ملعب نادي 
التاج���ي الريا�س���ي اأم���ًا في تحقي���ق نتيج���ة اإيجابية 
�سمن حملته للهر�ب من فرق الموؤخرة التي تت�سارع، 

فيم���ا بينهم���ا لعدم هبوطه���ا الى د�ري الدرج���ة الأ�لى 
بالمو�سم 2022-2021.

مظفر جبار ال�صحية 18 في مناف�صات كرة الممتاز

 بغداد / المدى

خ�س���ر قائد فري���ق الق���وة الجوية لك���رة القدم حم���ادي اأحمد 
جائ���زة اأف�س���ل لعب ف���ي منطق���ة غربي اآ�سي���ا ل�سه���ر �سباط 
الما�سي اإثر حلوله ف���ي المركز الرابع بن�سبة %11.14من 
مجموع الأ�س���وات التي �ساركت في ال�ستفت���اء الجماهيري 
الذي اأقامه التحاد الآ�سيوي لكرة القدم على موقعه الر�سمي 
الذي اأنتهى في �ساعة متاأخرة من يوم ال�ساد�ض من �سهر اآذار 

الجاري .
�ح�س���ل المخ�س���رم الأرجنتين���ي ايف���ر بانيغ���ا مهاجم فريق 
ال�سب���اب ال�سع���ودي لك���رة القدم عل���ى الجائزة بع���د احتاله 
المرك���ز الأ�ل اإث���ر نيل���ه على ن�سب���ة 32.27 % من اأ�سوات 
الم�ساركي���ن يلي���ه ف���ي المرك���ز الثان���ي الفرن�س���ي بافيتيمبي 
غومي���ز نج���م فري���ق اله���ال ال�سع���ودي لك���رة الق���دم بن�سبة 
22.27 % فيما كان المركز الثالث من ن�سيب محمد مرمور 

لعب فريق ت�سرين ال�سوري لكرة القدم بن�سبة 14.86%.
�ظه���ر المهاج���م حمادي اأحمد ب�سكل رائع خ���ال �سهر �سباط 
الما�س���ي م���ن خال ت�سجيل���ه اأهداف الفوز ف���ي المواجهتين 
اللتين خا�سهم���ا فريق القوة الجوية اأمام الحد�د �الكهرباء 
�سم���ن الجولة الأخي���رة من مرحلة الذه���اب �الجولة الأ�لى 
م���ن مرحلة الإياب ح�سل بموجبهما عل���ى �ست نقاط ��سعته 

في مركز ال�سدارة حيث �سجل حمادي ثاثة اأهداف .

 بغداد / المدى

تتج���ه الأنظار في ال�ساع���ة الخام�سة م�ساء 
الي���وم الثني���ن المواف���ق الثامن م���ن �سهر 
اآذار الج���اري ال���ى قاعة ن���ادي ال�سليمانية 
حي���ث  كرد�ست���ان  اإقلي���م  ف���ي  الريا�س���ي 
فريق���ي  بي���ن  ن���اري  كا�سيك���و  تحت�س���ن 
الجي�ض �ال�سرطة في ختام التجمع الأخير 
لمناف�س���ات د�ري الي���د الممت���از بالمو�سم 
2020-2021 ال���ذي اأ�ستم���ر لم���دة خم�سة 
اأيام متتالية بم�ساركة فرق كرباء �القا�سم 
�الفت���وة  �الجي����ض  �ال�سرط���ة  البابل���ي 

المو�سلي �ال�سليمانية الم�سيف .
��ستك���ون المب���اراة في غاي���ة الأهمية لكا 
الفريقي���ن باعتب���ار نتيجته���ا �ستعل���ن ع���ن 
هوي���ة البط���ل المت���وج باللق���ب ���سيف���ه 
حي���ث ي�سع���ى الم���درب ظافر �ساح���ب الى 
الف���وز فيها م���ن اأج���ل بقائه �سم���ن خزينة 
ال�سرط���ة للمو�س���م ال�ساد�ض عل���ى التوالي 
ف���ي ظل �سم���ه لعدد كبي���ر من اأب���رز لعبي 
المنتخ���ب الوطن���ي لك���رة اليد، فيم���ا ياأمل 
مناف�س���ه �س���اح راج���ي اأن يحق���ق فري���ق 

الجي�ض لكرة اليد اأ�ل لقب معه معّوًل على 
الر�ح المعنوي���ة العالية الت���ي يتحلى بها 
لعبوه بع���د تحقيقهم النت�س���ارات �سواء 
كان���ت �سم���ن التجّم���ع الأ�ل ف���ي محافظة 
جعل���ت  بغ���داد  �العا�سم���ة  ال�سليماني���ة 
فريق���ه يحت���ل المرك���ز الأ�ل ف���ي الترتيب 

ال���ى جانبه تجا�زهم ف���رق القا�سم البابلي 
�ال�سليمانية �الفت���وة المو�سلي �كرباء 
خ���ال المباريات الأرب���ع التي جرت �سمن 
التجّم���ع الأخي���ر ال���ذي �سينه���ي م�س���واره 

اليوم الأثنين .
��سيفتتح فري���ق ال�سليمانية لكرة اليد في 

ال�ساع���ة الواح���دة ظه���رًا مع �سيف���ه فريق 
القا�سم البابلي مناف�سات الجولة الخام�سة 
�الأخي���رة من التجّم���ع على القاع���ة ذاتها 
تعقبه���ا ف���ي ال�ساعة الثالثة ع�س���رًا مباراة 
فريق���ي كرب���اء �الفت���وة المو�سلي حيث 
�ستكون���ان لتحدي���د المراك���ز م���ن الثال���ث 
�لغاي���ة ال�ساد����ض حي���ث �سيتم ف���ي نهاية 
الكوؤ�����ض  توزي���ع  الث���اث  المباري���ات 
�الجوائ���ز عل���ى فري���ق البط���ل للمو�س���م 
الحال���ي �كذلك الو�سي���ف �الفرق الأربعة 
الأخرى ح�سب المنه���اج الذي اأعده اتحاد 
ك���رة الي���د برئا�س���ة محمد الأعرج���ي الذي 
ت���م فيه توجي���ه الدعوة الر�سمي���ة لعدد من 
ال�سخ�سيات الريا�سية �يقف في مقدمتهم 
اأحم���د ريا����ض �زي���ر ال�سب���اب �الريا�سة 

ال�سابق.
الجدير بالذكر اأن اتحاد كرة اليد قّرر اإقامة 
التجّم���ع الأخير ف���ي محافظ���ة ال�سليمانية 
في اإقلي���م كرد�ستان خال المدة من الثالث 
�لغاي���ة الثام���ن م���ن �سه���ر اآذار الج���اري 
بع���د اعت���ذار ن���ادي كرب���اء الريا�سي عن 

�سيافتها .

كال�صيكو اجلي�ش وال�صرطة يح�صم لقب اليد للمو�صم احلايل  حمادي اأحمد يخ�صر جائزة نجم �صباط في غربي القارة   



ال ت�ستغ���رب عزي���زي الق���ارئ من قويل ه���ذا يف منا�سبة 
تعت���ر مفِرحة لن�سف املجتم���ع الأنك مل تَر ما راأيت ،فقط 
اأبن���اء جيلي يعرفون مااأق�سد!!..لق���د ت�ساعد دور املراأة 
العراقي���ة ب�سكل مت�سارع بع���د اأربعينيات القرن املا�سي 
م���ع تزايد اأع���داد املدار����س واإنت�سار االأف���كار التنويرية 
والتقدمي���ة وتنام���ي ن�س���اط احلركة الوطني���ة التي كان 
م���ن اأهدافه���ا املعلن���ة دعم حق���وق املراأة وتعزي���ز دورها 
يف احلي���اة حت���ى و�س���ل االأم���ر الإ�ستي���زار اإم���راأة كاأول 
ح���دث م���ن نوعه يف الع���امل العرب���ي،مل يك���ن ذلك جمرد 
ق���رار �سيا�س���ي اأو قف���زة يف الهواء �ساأن ق���رارات كثرية 
تقدمي���ة املظه���ر لكنها ال ت�ستن���د الأ�سا����س مو�سوعي بل 
كان تعب���ريًا عن حالة واقعية تتمث���ل باأجيال من الن�ساء 
واالإخت�سا�س���ات  احلق���ول  كل  اقتحم���ن  العراقي���ات 
العلمية،اإ�ساف���ة اىل امل�ساهمة املتميزة للم���راأة العراقية 
يف جم���ال العمل ال�سيا�سي حيث تقدمت ال�سفوف ن�ساء 
منا�س���ات وتنويري���ات كن تعبريًا ع���ن حيوية املجتمع 
العراقي وجناح جهود النخ���ب ال�سيا�سية واالجتماعية 
والعلمي���ة الذي مت التعب���ري عنه بقبول املجتم���ع للمراأة 
ودوره���ا ..لق���د حتق���ق التق���دم يف حق���وق ودور امل���راأة 
واقعيًا نتاج���ًا لتطور املجتمع ون�س���ال نخبه مع اإن ذلك 
مل يرتاف���ق م���ع قوان���ن توؤط���ره اأو تدعمه،لك���ن الواقع 
الذي خلقته الن�ساالت واجلهود جتاوز االأطر القانونية 
واحلقوقي���ة حتى بلغ االأمر اأن �سلطة الزعيم عبد الكرمي 
قا�س���م ومن اأجل اللح���اق بالواقع املتط���ور للمراأة �سنت 
قانونًا لاأحوال ال�سخ�سية هو االأكرث حتررًا يف العاملن 
العرب���ي واالإ�سامي ن�س عل���ى حقوق للم���راأة اإ�ستفزت 
رجال الدي���ن الرجعين..األي�س من حقي اأن اأكون حزينًا 

يف ي���وم كهذا؟ يف مثل هذا اليوم م���ن العام 1959 ويف 
حلظ���ة تاأل���ق وطني���ة واإن�ساني���ة ج���رت اإحتف���االت غري 
م�سبوقة وغري ملحوقة مبنا�سبة عيد املراأة .. قبل �سنن 
عر�ست اإحدى القن���وات الف�سائية املحلية فيلما وثائقيًا 
ع���ن تل���ك االحتف���االت اأمتن���ى ل���و اأن بناتن���ا واأخواتن���ا 
ي�ساهدن���ه لريي���ن يف اأي ه���وة �سحيقة يع�س���ن االآن بعد 
ذل���ك الن���ور وتل���ك احلرية..لقد نزل���ت األ���وف موؤلفة من 
ال�ساب���ات وال�سباي���ا العراقي���ات من خلفي���ات اإجتماعية 
و ديني���ة واأثني���ة خمتلف���ة باأناقته���ن واأزياءه���ن امللفت���ه 
و�سعوره���ن املن�سدلة على اأكتافه���ن وهن يهتفن بكل ثقة 
للحي���اة واحلري���ة حماطات مبحب���ة وت�سجي���ع اإخوتهن 
اأثن���اء  لقط���ة ذات مغ���زى عمي���ق ويف  واآباءه���ن ..يف 
االحتف���االت الت���ي رعاها الزعيم عبد الك���رمي قا�سم ويف 
�سينم���ا اخليام حيث مرا�سيم االإحتف���ال الر�سمي يهم�س 
اأح���د م�ساعدي الزعيم يف اأذنه اأن هناك حماولة اإنقابية 

جت���ري االآن يف املو�سل..عندم���ا ت�ساهد اللق���اء املطول 
م���ع اأول طبيبة عراقي���ة وهي �سانحة اأم���ن زكي والذي 
اأجرت���ه قناة عراقية وه���ي تتحدث عن ذكرياتها ت�سك يف 
اأنه���ا تتحدث عن العراق ،وعندم���ا ت�ساهد لقاءات اأخرى 
ع���ن �سيدات عراقيات منا�سات واأكادمييات ال اأ�سك اأنك 
عزي���زي القارئ �ستحزن مثلي و�ستغ�سب على َمن كانوا 

ال�سبب يف امل�سري األذي اإنتهت اإليه بناتنا واخواتنا ..
يف الع���ام 2007 كن���ت اأعمل يف اأح���دى املنظمات حيث 
كان عل���ي اأن األتق���ي باأ�سخا����س م���ن جن�سي���ات عدة، يف 
اأح���د االأي���ام حتدث مع���ي اأحد ه���وؤالء عن تخل���ف املراأة 
االأم���ر  احلي���اة،واإن  يف  الهام�س���ي  ودوره���ا  العراقي���ة 
يحت���اج جلهود دول التحالف لتطوي���ر دورها واإ�ستعادة 
حقوقها..اإنزعج���ت من كامه وفقدت حلم���ي رغم اأنه مل 
يكن ل���ه ق�سد �سيئ بكامه ، فق���د اإ�سرتجعت يف ذاكرتي 
�سريط���ًا من االأحداث لدور املراأة يف بلدي ال اأظنه يعرفه 

اأو يت�س���وره..يف الن�س���ف الثاين من �ستيني���ات القرن 
املا�س���ي اإنتقل���ت اإىل الدرا�سة اجلامعي���ة حيث املمار�سة 
احلقيقية حلرية املراأة م���ن جهة ولنظرتنا نحن ال�سباب 
حلقوقها،لق���د ع�ست حي���اة جامعية ال تختل���ف كثريًا عن 
احلي���اة اجلامعي���ة الت���ي راأيته���ا يف الوالي���ات املتح���دة 
االمريكية ،مل تكن اأزياء الطالبات تختلف عن نظرياتهن 
م���ع زمائه���ن كان���ت  اأوروب���ا واأمريكا،والعاق���ات  يف 
طبيعي���ة ومتح�سرة ونظرة الطال���ب والطالبة لبع�سهما 
كان���ت حتم���ل التقدير واالح���رتام وال اأتذك���ر طيلة �سني 
درا�ست���ي اخلم�س اأي م�سكلة ناجم���ة عن �سوء اإ�ستخدام 
احلرية فرغ���م اأن امليني ج���وب كان املو�سة ال�سائدة يف 
ماب����س االن���اث حي���ث التن���ورة الق�س���رية بدرجة  غري 
حمتمل���ة يف الوقت احلا�سر لكننا رغ���م اأننا كنا يف عمر 

ال�سباب واالإثارة فاإن عيوننا كانت مهذبة ومتح�سرة..
األي�س من حقي اأن اأحزن يف يوم �سعيد كهذا؟

اأن���ا حزين نعم لكني ال اأدعوا االآخرين للحزن بل اأرى اأن 
الوق���ت حان لت���دارك الرتاجع امل�ستمر من���ذ قرابة ال�ست 
عقود..اأن���ا ل�س���ت موهوم���ًا باإمكاني���ة دور فع���ال للمراأة 
امل�ستلب���ة وو�سعه���ا يف  العراقي���ة واإعطائه���ا حقوقه���ا 
موقعها االإن�ساين الذي حددت لها طبيعة االأ�سياء،بالكام 
اجلميل واالإر�ساد والوعظ ،فدون ذلك حتديات �سيا�سية 
واإجتماعية �سعبة ومعق���دة اأولها واأهمها حتقيق تغيري 
�سيا�س���ي جوهري ياأت���ي بعقليات متح�س���رة ومتحررة 
متل���ك اأدوات التغيري واللحاق باالإن�سانية فحقوق املراأة 
لن تتحقق بتوف���ر منظومة حقوق قانونية مكتوبة مهما 
كانت جيدة ومتقدمة ما مل يتحرر املجتمع ككل وي�ستعيد 

�سيادته واإ�ستقاله وقراره ال�سيا�سي

 هادي عزيز علي

 لطفية الدليمي 

 فوزي عبد الرحيم

العدد )4891( ال�سنة الثامنة ع�سرة - االثنن )8( اآذار 2021آراء وأفكار

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

قناطر

 طالب عبد العزيز

ال �أح�سي �أ�سماَءها 
بين �لفر��سات

     ال تكتب �س���ديقي ال�س���اعر  عّما ُفجعت به باالم�س، 
اإن����َس ما اأنت علي���ه يف اللحظة ه���ذه، وال باأ�س عليك، 
اأخ���رج من غرفة املكتب���ة ال�سّيقة، باأرففه���ا، واأتربتها، 
ودع عن���ك اأ�سي����س االأوركي���دا الذي يو�س���ك، ميوت، 
حي���ث جتل����س من���ذ ال�سب���اح، ثم���ة ف�سحة اأك���رث دعة 
يف احلديق���ة، عل���ى النه���ر، حي���ث وّطنت ج�س���دك منذ 
عق���د ون�سف ق���رن، ال ت�سغ ل�سوت بائ���ع اخلردوات، 
لكنن���ي  القبح���اء،  العرب���ات، ب�سائقيه���ا  وال ل�سخ���ب 
اأدع���وك ال�ستح�سار �سوت ماكن���ة ال�سقي، يف االأر�س 
الت���ي كان���ت وا�سعة ل���ك، تلك اجللب���ة املحبب���ة لقلبك، 
ا�ستح�سره���ا يف قيعة ماء، اأو يف زنبيل رطب، او يف 
باق���ة بقدون�س حتى، اال�ستح�س���ار غري مكلف، هو اأن 

تغم�س عينيك ال اأكرث .
  اأعل���م، اأنَّ الق�سيدة الت���ي �سرعت بكتابتها قبل يومن 
اأخفق���ت، واأنك من���ت ليلتك حزين���ًا وبا نبي���ذ، واأعلم 
م���اذا يعني اإخفاق ق�سي���دة عند �ساعر، ه���ل اأقول باأنَّ 
احلرف الذي اخرتته كان �سيئًا، لكنني اأذكر اأنني قلُت 
ل���ك باأنَّ الفك���رَة عن املوت ال تنتج ق�سي���دة جيدة، واأنَّ 
تاأم���ل ن�س���ٍر يف الف�ساء يوه���م االأبطال عل���ى االأر�س، 
واأنَّ منقلَب اأ�سهر الربيع االأوىل ال ي�سرُّ ال�سيادين يف 
البح���ر، وقلت لك مث���ل هذه وتلك الكثري. ل���و اأنك قلت 
على �سبيل املثال:” ل�س���ُت منهكًا ما فيه الكفاية الأمتدَد 
يف اأغني���ة/ اأن���ا �سجن ق���دمي ال اأكرث / ول�س���ُت �سعيدًا 
مب���ا يكفي الأقول تقريظًا يف الياب�سة/ اأنا جذع �سجرة 
يو�س���ك اأن ينه����س/ كنُت قد منحُت الن�س���وَر املهاجرَة 
اأغ�س���اين ذات يوم / وعّني اأخ���ذت ال�سماُء تقلبها يف 
الف�سول/ وهذا مديُح للذين ميرون بي، اأتلوُه، الأنني 

اأملك النهر هذا بذاكرته املاء، وبكل ما فيه من املوج.
  فف���ي االأم����س اأي�س���ًا، ح���دث اأن اأخط���اأُت، فاأنك���رُت 
�سداقتي مع ام���راأة، اإذ، واأنا اأزّوُل حروفًا على �سا�سة 
)الابت���وب املحت�س���ن( كم���ا ي�سّميه �سع���دي يو�سف، 
�سغطت زرًا مبهم���ًا، فاأحدث هجرًا اأو ما ي�سبه ن�سيانًا 
بينن���ا، كان حج���ُم  رقع���ة االأزرار يف الابت���وب هائًا 
ج���دًا، هكذا، ودون دراية مني، قطعُت و�سًا ، وبعدْت 
�سم���اٌء كان���ت لن���ا. ال توؤمت���ن االآلة احلقرية ه���ذه على 
�س���يء، ويف م�سّقة مل اأدركها من قبل، حدث اأن ات�سلت 
ب���ي م�ستعلمة ع���ن �سبب لذلك. قل���ُت: ال، مل اأفعل، هذه 
االآل���ة تف�س���د م���ا بيننا، واأن���ت تع�سب يف يب���اب القلب 
من���ذ ثاثن عامًا. فدى عيني���ك كل �سركات احلوا�سيب 
يف الع���امل، اأبراأ من اأ�سابعي اإن فعل���ت ذلك ثانيًة، من 
ت���راين كيما اأ�سغ���ط زرًا يقطع و�سًا ب���ك،؟ هل كتبُت 
غ���زاًل فيها؟ ما بينن���ا ال ُيختزل بق�سي���دة، اأو يف كتاب 
والل���ه، نح���ن �سالة عا�سق���ن، جبلت من عن���اق وقبل 
وانتظ���ارات، من �سفر وحقائ���ب وحمطات، من غ�سب 
وحن���ن و�ستائم، ف���ا تفل���ُح اأزراُر الك���ون يف تزويل 

قطيعة بيننا.  
  اأعل���م اأنَّ الق�سي���دة اأخفق���ت، ذل���ك الأنن���ي مل اأح�س���ن 
اختي���ار حروفه���ا رمب���ا، اأو الأنَّ مو�سوعه���ا كان ع���ن 
امل���وت، لكنني، اأعلُم اأي�سًا باأنَّ �سوتك املنّغم  احلبيب، 
ال���ذي مل تظه���ر �سورت���ه عل���ى �سا�سة الابت���وب عر 
املحيط���ات يل، وه���و كفايت���ي يف حلظتي ه���ذه، ويف 
يومي هذا، من عامي هذا، اأال يكفي اأّن يبداأ يوُم امرئ 
�ساعر مثلي، ب�سوت عاتب، المراأة ال اأح�سي اأ�سماَءها 

بن الفرا�سات.

   ت�سّم���رت عيناي على الباب���ا وهو ينزل �سّلم 
الطائرة يف مطار اأربي���ل : رجٌل جتاوز عقده 
الثامن بخم�س �سنوات - ورمبا اأكرث بقليل - 
، برئة واحدة م���ّدت ج�سده باالأوك�سجن منذ 
بداي���ات �سباب���ه ، وهو مي�س���ي مب�سقة ناجمة 
عن تبديل مف�سل الورك لديه باآخر اإ�سطناعي 
قب���ل �سهر . اأ�سفقُت عل���ى تعب الرجل الذي قد 
الت�ستطيعه كرثٌة من ال�سباب ، وحّدثُت نف�سي 
: ه���ل ميكن له���ذا الرج���ل اأن يبوح بتع���ٍب اأو 
باأي���ة اإ�سارة تنمُّ ع���ن عدم قدرة عل���ى التحّمل 
وموا�سل���ة رحلت���ه الت���ي ج���اء فيه���ا الع���راق 
» حاّج���ًا » ؟ الميك���ُن بالطب���ع ، ولي����س اأمام���ه 
�س���وى اأن يتحّمل كّل اأتع���اب الرحلة امل�سنية 
وخذالن���ات اجل�س���د املره���ق . لي����س بو�سع���ه 
�س���وى اأن يحم���ل �سليبه مرهق���ًا ومي�سي يف 
زيارت���ه الأر����س الرافدي���ن  . التع���ب بالن�سبة 
اإلي���ه ترٌف غ���ري م�سموٍح ب���ه ، ولي�س بو�سعنا 
جميعًا اإال اأن نعرتف ببطولة هذا الرجل الذي 
ع���ت اأمامه  حت���ّدى كّل » الكواب���ح » الت���ي ُو�سِ
بق�س���د ثني عزميت���ه على اإمتام ه���ذه الزيارة 
البابوي���ة غ���ري امل�سبوق���ة اإىل اأر����س العراق 
الت���ي �سارت �ساح���ة �سراعية ل�ست���ى االأفكار 
واالأ�سلح���ة امل�سن���دة بق���وة الع�س���ات ؛ لكنه 
م�س���ى غ���ري اآبه مبا ق���د يواجهه م���ن مفاجاآت 
غ���ري �س���ارة . احلقُّ اأن ه���ذا اجلانب البطويل 
يف ال�سل���وك ال�سخ�س���ي للبابا ه���و مااأ�سرين 
يف �سخ�سيت���ه الوديعة ، واأظنُّ اأنه هو مااأ�سر 

معظم العراقين . 
   كان ميك���ُن للباب���ا اأن يجل����س م�سرتيحًا يف 
دار ا�سرتاحت���ه امللوكي���ة ببغ���داد ، و�سياأتي���ه 
كب���اُر امل�سوؤول���ن زوارًا ب�س���رف النظ���ر ع���ن 
رفع���ة منا�سبه���م احلكومي���ة تقدي���رًا ملكانت���ه 
الروحي���ة وكر �سّن���ه ؛ لكنه مل يفع���ل . ملاذا ؟ 
الأّنه اأحد املب�ّسرين الكبار ب� » الهوت التحرير 
Theology of Liberation “ الذي تنامت 
الدع���وات اإلي���ه م���ن قل���ب الق���ارة االأمريكي���ة 
اجلنوبي���ة وو�سط اأفقر احلوا�س���ر ال�سكانية 

، ولي����س �سّرًا اأن اأقط���اب الاهوت التحريري 
قّدم���وا م�ساهماٍت عظمى يف حركات التحرير 
يف دول اأمري���كا اجلنوبية ، وكانوا اأقرب اإىل 
اإ�سرتاكين حقيقين م���ن كثريين �سواهم من 
اأدعياء اال�سرتاكية الكذابن يف مناطق اأخرى 
م���ن العامل ؛ لذا فقد حظي ه���وؤالء الطليعيون 
باحرتام كّل املدافعن عن حقوق االن�سان مبا 
يف ذل���ك ال�سيوعيون اأنف�سه���م ، وتلك مفارقة 
ك���رى يف تاأري���خ ال�سردي���ات االآيديولوجية 
الفل���م ال�سينمائ���ي الرائ���ع  الك���رى ، ولع���ّل 
الباب���اوان The Two Popes يك�س���ُف ع���ن 
اأمناط خمتلفة يف تفكري االأ�سخا�س وروؤيتهم 
املتباين���ة للحي���اة حت���ى ل���و كان اأحده���م بابا 
الفاتيكان . يرى اأقط���اب الاهوت التحريري 
اأّن الدي���ن يج���ب اأن ينتق���ل م���ن كون���ه ن���واة 
عقائدية �سلبة لكتلة من التعليمات والو�سايا 
اجلامدة اإىل ن�سق ثقايف �سمن اأن�ساق ثقافية 
كث���رية �س���واه ، واأن يح���وز  ق���درة التغي���ري 
الدينام���ي حلي���اة الب�س���ر وينت�س���ر للفق���راء 
و« قليل���ي احل���ظ » يف ه���ذه احلي���اة ب���داًل من 
اأن يك���ون و�سيل���ة تقليدي���ة لطامل���ا وّظفه���ا - 
ويوّظفها حتى اليوم -  احلّكام وال�سيا�سيون 
الإدام���ة �سلطاته���م عر حتال���ف » مدّن�س » بن 
ال�سلط���ة والرثوة ، واأظ���نُّ اأّن هذا هو ال�سبب 
الذي جع���ل منا�سري اله���وت التحرير يرون 

اأّن اخُلا�سة االإجنيلي���ة تتجوهر يف موعظة 
ي�س���وع عل���ى اجلب���ل وتطويباته الت���ي متّثُل 

خارطة عمل حلياة فا�سلة على االأر�س . 
   زي���ارة ه���ذا الباب���ا اجلمي���ل للع���راق مّثلت 
بالتاأكي���د حدث���ًا مف�سلي���ًا مل ن�سه���د نظ���ريه  
فيم���ا �سب���ق ، ول�سُت اأذكر اأّن مل���كًا اأو رئي�س 
اأوووو  �سلطان���ًا  اأو  وزي���رًا  اأو  جمهوري���ة 
،،،، تفاع���ل معه العراقي���ون مبثل ماتفاعلوا 
م���ع زيارة الباب���ا ) و�سخ�س الباب���ا ذاته ( ؛ 
الأنه���ا املّرة االأوىل التي �سه���دوا فيها » حرًا 
» اأعظ���م يق���وُد كني�س���ة ينتم���ي له���ا اأكرث من 
ملي���ار ومائت���ي مليون �سخ�س ح���ول العامل 
وه���و مي�س���ك حقيبت���ه ال�سغ���رية ويتعام���ل 
كاأي �سخ����س ع���ادي م���ن عب���اد الل���ه يف هذا 
الع���امل ، ويتح���ّدُث ب�سوٍت ه���ادئ م�سح من 
اأذهانن���ا �س���ورة رج���ل الدي���ن » الع�سابي » 
الزاع���ق الذي يكتنز االأم���وال ويدعو الإعاء 
ل���واء الكراهي���ة واليرى اخلا����س املوعود 
يف اجلن���ة االأخروي���ة اإال جلماعت���ه اخُلّل�س 

من الب�سر . 
   مل يك���ن العراقيون جميعًا مرّحبن بزيارة 
الباب���ا اأو ب�سخ�س البابا . لن نخادع اأنف�سنا 
، ومواق���ع التوا�س���ل االإجتماعي ك�سفت عن 
الكثري مّما تعتمُل به دواخل النفو�س . كتب 
البع�س مدفوعًا بيقن اآيديولوجي �سارم - 

اأعظم من يق���ن لينن يف اإنت�سار ال�سيوعية 
عل���ى الراأ�سمالي���ة - مف���ادُه اأنن���ا اليج���ُب اأن 
النثق باأي رجل دي���ن الأّن التاأريخ يحكي لنا 
اأفعااًل �سوداء لرجال دين ) بابوات بالتحديد 
( يف اأزمان �سابقة . اأقوُل لهوؤالء : هل نحاكُم 
االإن�سان بافعاله احلا�سرة اأم باأفعال �سابقيه 
والت���ي �س���ارت �س���ورة منطي���ة جاه���زة ؟ 
اآخ���رون كتبوا اأّن رجال الدي���ن » طفيليات » 
تعتا����ُس على دماء النا����س واليجب الوثوق 
به���م ، وهنا البًد من االإ�سارة اإىل حقيقة بيّنة 
: ه���ذا الباب���ا يتح���ّدُث مبا اليقلُّ ع���ن خم�س 
لغات ، وقد ح�سل على �سهادة املاج�ستري يف 
الكيمياء ، و�سه���ادة الدكتوراه يف الاهوت 
حت�سيل���ه  يوا�س���ل  اأن  ل���ه  ميك���ُن  وكان   ،
االكادميي ليح�سل عل���ى الدكتوراه وي�سغل 
 ، مرموق���ة  �سناعي���ة  اأو  اأكادميي���ة  وظيف���ة 
وكثري من رجال الدين الغربين وامل�سرقين 
مياثل���ون الباب���ا يف حت�سيله���م االأكادمي���ي 
الطفيلي���ات   . الرفيع���ة  وثقافته���م  الع���ايل 
َم���ْن يّتخ���ذون الدي���ن و�سيل���ة للتك�ّسب وهم 
يفتقرون اإىل اأي حت�سيل اأكادميي اأو ثقايف 
حقيق���ي . اأما النظري���ات » املوؤامراتية » فقد 
توالدت ب�سرعة غري م�سبوقة ت�سي مبا يغلي 
يف �س���دور » البع����س » من اأمني���ات واأحام 
ب�س���اأن خارط���ة جيو�سيا�سي���ة ودميغرافي���ة 

جديدة ملنطقة ال�سرق االأو�سط التي ي�سعون 
الت���ي  لل�س���روط  طبق���ًا  مقا�ساته���ا  لتحدي���د 

يريدون .
   ق���د يك���ون البع����س غ���ري مرّح���ب بزي���ارة 
الباب���ا الأه���داف خا�سة ب���ه ؛ وله���ذا البع�س 
بًا للع���راق حقًا ، اأما كان  اأق���ول : لو كنَت حُمِ
خليق���ًا ب���ك اأن تتعامل م���ع زي���ارة البابا من 
جان���ب براغمات���ي » على االأق���ل » ؛ اإذ تتقاتل 
الدول على زي���ارة البابا وت���رى فيها فر�سة 
عظيمة حل�سد مكا�سب �سياحية واقت�سادية 
واعتبارية معروفة . لو كنتم حتّبون العراق 
حق���ًا وحتر�س���ون عل���ى م�سلحت���ه لنّحيُت���م 
جانب���ا خ�سوماتك���م ال�سخ�سي���ة النابعة من 
روح كاره���ة ولفّكرمت بدع���م اإقت�ساد العراق 
واإث���راء حمفظت���ه املالية ؛ لكّن ه���ذا البع�س 
اليفّك���ُر مب�سلح���ة الع���راق اإال اإذا كانت هذه 

امل�سلحة �سببًا يف اإتخام جيبه باملال .   
   كت���ب البع����سُ ، وعّلق���وا تعليق���ات غ���ري 
منا�سب���ة ؛ بل وحتى �سخروا من البابا الأنهم 
يعرف���ون اأّن هذا الرجل ذا الوجه املبت�سم لن 
يعاقبه���م اأو يقابله���م ب�سوء ، ول���و اأنه اأخِرَ 
بحقيقة ماكتبوا الرت�سمت �سحكته اجلميلة 

على وجهه ولطلب لهم ال�سفح والغفران .
لن���ا و�سيل���ة تقني���ة لك�س���ف  اأتيح���ت  ل���و     
خمب���وءات ال�سدور خال اأي���ام زيارة البابا 
ِعقن���ا م���ن حجم الكراهي���ة املع�سع�سة يف  ل�سُ
قل���وب اأنف���اٍر اليحّبون الع���راق ، ومااأحّبوه 
يوم���ًا ، ولطاملا عملوا على اإ�سعافه وتقزميه 
لك���ّن  ؛  العظيم���ة  قامت���ه احل�ساري���ة  وثل���م 
الع���راق - بعراقيي���ه املخل�س���ن - الذي فتح 
ذراعي���ه للباب���ا �سيبقى الع���راق الذي نحب ، 
وهو العراق الذي ي�ستح���قُّ اأن ي�سهد العامل 
على نبله وثرائه احل�ساري ، ولي�س العراق 
ال���ذي يح���اول البع����س نف���ث �سم���وم احلقد 

والكراهية فيه . 
   الباب���ا فرن�سي����س م�س���روع اأم���ٍل حقيق���ي 
للب�سرية والعراقين ولو كره الكارهون .           

الدول���ة مكلف���ة د�ستوري���ًا  بحماي���ة 
مواطنيه���ا، ويف حال���ة العج���ز ع���ن 
توف���ري احلماي���ة تل���ك، فاإنه���ا ملزمة 
بجر ال�سرر ال���ذي ي�سيب املواطن 
ج���راء التق�س���ري يف توفريه���ا، وما 
ح�س���ل لاإيزيدي���ات الناجي���ات م���ن 
�س���رر ج�سيم ين���درج �سم���ن اأحكام 
االإب���ادة اجلماعي���ة واجلرائ���م �س���د 
االإن�ساني���ة ل���ذا فهو ميل���ك االأولوية 
يف املعاجلة. �س���دور قانون من قبل 
ال�سلط���ة الت�سريعية با�س���م ) قانون 
االإيزيدي���ات الناجي���ات ( ال���ذي يعد 
عم���ًا ح�سن���ًا ومطلوب���ًا يف الوق���ت 
ذات���ه. اإذ عّرفه���ن القان���ون باأنهن: ) 
الن�ساء االإيزيديات اللواتي اختطفن 
من قب���ل ع�سابات داع����س بعد 10 \ 
6 \ 2014 وحت���ررن بعد ذلك (. اأما 
اأهداف القانون فهي : 1 – تعوي�س 
 –  2 ومعنوي���ًا.  مادي���ًا  الناجي���ات 
تاأهيل ورعاية الناجيات. 3 – تاأمن 
حي���اة كرمي���ة. 4 – اإع���داد وتاأهي���ل 
البنى التحتي���ة ملناطق الناجيات. 5 

–  اإع���داد الو�سائل الكفيلة لدجمهن 
يف املجتم���ع، ف�س���ًا عم���ا تق���دم فان 
الناجية متنح راتبًا �سهريًا مع قطعة 
اأر����س الأغرا�س ال�سكن والقبول يف 
الدرا�س���ات ا�ستثن���اء م���ن �سروطها، 
ل���دى  التعي���ن  يف  االأولوي���ة  م���ع 

املوؤ�س�سات التابعة للدولة.
وياحظ على ن�سو�س القانون هذا 
جزال���ة التعوي����س امل���ادي للناجية، 
الذي ت�سم���ن توفري من قطعة اأر�س 
الأغرا����س ال�سك���ن، وراتب���ًا �سهري���ًا 
وامكانية التعي���ن يف دوائر الدولة 
وغريه���ا م���ن االمتي���ازات االأخرى، 
عل���ى اعتبار اأن ال�س���رر الذي ح�سل 
له���ن قد اأن�ساأ التزام���ًا يف ذمة الدولة 
االلتزام  – ذلك  تق�سريها  – ج���راء 
يلزم���ه جر ال�سرر م���ن قبل الدولة. 
وح�سبما يفهم من ن�سو�س القانون 
ال�سررعلى  جر  يف  تنح���ى  – اإنها 
ال���واردة  التق�سريي���ة  امل�سوؤولي���ة 
ن�سو�سها يف القانون املدين. وهذا 
يعني اخت�سارًا اأن احللول املطلوبة 

للمعاجلة ال تخ���رج جمرد عاقة بن 
دائن ومدين، واإن املدين عندما يغدق 
بالتعوي����س امل���ادي عل���ى ال�سحي���ة 
يكون قد اأبراأ ذمته من االلتزام الذي 
علق بها جراء التق�سري. يف حن اأن 
مو�سوعًا كهذا ال يندرج حتت اأحكام 
النظري���ة العام���ة لالتزام���ات الت���ي 
تزخر بها القوانن املدنية باعتبارها 

قانون���ًا خا�س���ًا، لكون ه���ذه الوقائع 
له���ا تكييف���ات قانونية اأخ���رى يكون 
نطاق �سريانها �سمن اأحكام القانون 
العام ب�سقيه: الد�ستوري الذي يلزم 
الدولة بحماية مواطنيها، والقانون 
االإداري ال���ذي ُيل���زم الدول���ة بح�سن 

اإدارة العاقات يف املجتمع. 
ه���ذه النظ���رة القانوني���ة املبت�س���رة 

التي حمله���ا امل�سرع يف هذا القانون 
امله�س���م  النف�س���ي  هم�ّس���ت اجلان���ب 
للناجي���ة، وذل���ك باملي���ل للتعوي����س 
امل���ادي وتهمي�س اجلان���ب املعنوي. 
تعر�س���ن  ق���د  الن�س���اء  اأن  ومعل���وم 
والبي���ع  واال�سطه���اد  لاختط���اف 
االأ�س���ر  يف  واالحتج���از  كرقي���ق 
وال�سب���ي والتعذي���ب واالغت�س���اب، 

ج���راء  عدي���دة   باأمرا����س  واأ�س���ن 
االغت�س���اب املمنهج، وحملن وولدن 
اأطف���ااًل م���ن دون اأب���اء، وقت���ل االأب 
اأعينه���ن،  اأم���ام  وال���زوج  واالأخ 
واأخ���ريًا ولي�س اأخ���رًا فر�س عليهن 
االإ�س���ام دين���ًا. اإنه���ن ويف مثل هذا 
ج���راء  املنك�س���ر  النف�س���ي  الو�س���ع 
املتاحق���ة،  النف�سي���ة  ال�سدم���ات 
املحطم���ة  ال�سخ�سي���ة  ع���ن  ف�س���ًا 
جراء الو�سم���ة املرافقة لاغت�ساب، 
الميكن اأن يكون الراتب ال�سهري اأو 
قطعة االأر�س اأو اأي تعوي�س مادي، 
مهم���ا عا �ساأن���ه اأو ارتف���ع ثمنه، اأن 
يكون �سببًا لرتمي���م احلالة النف�سية 
امله�سم���ة لل�سحي���ة، وال يف�س���ي ذلك 
اىل براءة ذمة الدولة جراء التق�سري 

يف منح احلماية. 
كان االأمل يحدون���ا اأن يويل امل�سرع 
يف قانون���ه ه���ذا اجلان���ب االأهم يف 
هذا املو�سوع، من خال الن�س على 
بن���اء موؤ�س�سي ر�س���ن ومتخ�س�س 
يوظ���ف الإع���ادة التاأهي���ل، يت�سم���ن 

الدع���م النف�س���ي لرتمي���م م���ا انك�سر 
ودم���ج الناجي���ة يف املجتمع ملعاجلة 
االآث���ار ال�سلبية التي علقت بها، حتى 
لو ا�ستغرق التاأهيل اأمدًا اأطول، الأن 
العرة بالنتائج االإيجابية وحتقيق 
ه���ذا  املوؤ�س�س���ي  البن���اء  االأه���داف. 
يجب اأن ين�ساأ بخ���رات متخ�س�سة 
م���ن داخ���ل الوط���ن وم���ن خارج���ه، 
الازم���ة  االإمكان���ات  ل���ه  وتر�س���د 
املتوازي���ة م���ع حج���م ال�س���رر الذي 
فت���ك بالناجي���ات، قادرًا عل���ى و�سع 
الرام���ج التاأهيلي���ة ور�س���م اخلطط 
الازم���ة الأداء العمل. ويعهد التنفيذ 
اىل االأطب���اء والكفاءات املتخ�س�سة 
بعل���م النف����س وعل���م االجتم���اع م���ع 
باملعاجل���ن  املتخ�س�س���ة  الك���وادر 
النف�سين، لكون القانون بن�سو�سه 
احلالي���ة يهم���ل اجلاين االأه���م الذي 
يتطل���ب االأولوي���ة، واأن بق���اء ه���ذا 
القان���ون على احلالة احلالية تنطبق 
عليه املقولة التي تقول: ) ال تعطيني 

�سمكة بل علمني ال�سيد (. 

�الإيزيديات وقانون �لجبر �لمنقو�ص

�لعر�قيون  �أحّبه  �لذي  "�لبابا" �لمبت�سم 

عيد �لمر�أة ..كم هو حزين وثقيل هذ� �ليوم!
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رمبا ي�ش����عفني االآن املثل القائل )من عا�ش����ر قومًا اأربعني يومًا، 
�شار منهم( الأتخذه مربرًا، واأنا اأ�شتعيد ف�شل ال�شيف كما يفعل 
الهولندي����ون الذي����ن اأعي�ش بينهم من����ذ اأكرث م����ن ع�شرين �شنة. 
اأنتظ����ر ال�شيف مثلهم،، الأمتتع بال����دفء وال�شوء والنهار الذي 
ميت����د �شاع����ات طويلة. رمبا �شين����ربي يل اأحدهم هن����ا مت�شائاًل 
) لكنن����ا مازلن����ا يف اأول الربي����ع يارج����ل(، ه����ذا �شحي����ح، لكني 
وددت اأن اأكم����ل م����ا كتبت����ه حول ف�ش����ول هولندا الت����ي تنعك�ش 
عل����ى ثقافته����ا، لتكتم����ل ال�ش����ورة الت����ي يرتكه����ا املن����اخ يف هذا 
البل����د، وكيف يوؤث����ر يف طبيعة احلياة ب�شكل ع����ام. لقد عاي�شت 
النا�����ش هن����ا و�شاركته����م التفا�شي����ل وه����م ي�شتقبل����ون ال�شيف 
بطريقة ال مثيل لها، فه����و يعني لهم املتعة خارج البيت، ال�شفر، 
احلف����الت الت����ي ال تنته����ي، كرناف����االت م����ن اجلمال تع����م البالد 
�شرق����ًا وغربًا. هكذا مبالب�ش قليلة وقلب مفتوح ي�شتقبلون هذا 
الزائر الدايفء، فقد حان وق����ت االأ�شرتخاء واملتعة. وبينما هم 
ينطلق����ون تلقائيًا للو�شول اىل ل����ذة تتغلغل يف الروح والقلب، 
يلف����ح الدفء وجوههم ومينحه����ا �شمرة حمببة متيل اىل اللون 
الربون����زي، �شبيهة بتل����ك التي تaك�شو وج����وه البحارة الذين 

يجوبون بحر ال�شمال. 
اأغل����ب ما يفكر ب����ه الهولنديون يف ه����ذا الف�شل هو جتمعهم يف 
خميم����ات متالأ البالد طواًل وعر�ش����ًا، ي�شعون كل ما يحتاجونه 
يف �شياراه����م الت����ي ُرِبَط����ْت خلفه����ا الكارافان����ات ومي�ش����ون ال 
يلوون على �شيء، كم����ا يفعل جاري اللطيف �شيرباند وزوجته 
يان����كا اللذان يعط����وين يف كل مرة مفتاح بيته����م الأهتم باإطعام 
القط����ة والعناي����ة بالزه����ور، ث����م يلوح����ان يل قب����ل انطالقهم����ا 
ب�شيارتهم����ا الت����ي يته����ادى خلفه����ا كاراف����ان كب����ر. يف ال�شيف 
يق�ش����ي قرابة اأربع����ة ماليني هولندي جلَّ وقته����م يف املخيمات 
الت����ي تاأخذ طرقًا واأ�ش����كااًل متنوعة بتن����وع االأ�شخا�ش وامليول 
واالهتمام����ات واحلاج����ة، فهن����اك خميم����ات للع����راة، واأخ����رى 
وا�شع����ة ت�شب����ه الق����رى ال�شغرة حي����ث ت�شم م�شاب����ح لالأطفال 
واأماك����ن للهو، كذلك فيها حوانيت ل�شراء كل ما يحتاجه النا�ش. 
واملخيمات يف الغالب نوعان، مثل اخليم ال�شغرة التي تت�شع 
ل�شخ�ش����ني اأو الكرافانات التي ت�شب����ه البيوت. يف ال�شابق كان 
الهولندي����ون ين�شبون خيمهم يف الغابات اأو على ال�شواحل اأو 
ب����ني مزارع الفالح����ني بحرية وكيفما اتفق، لك����ن قبل مائة �شنة 
تقريب����ًا و�شعت احلكومة �شوابط و�ش����روط وتفا�شيل لن�شب 
املخيمات. مل يكتِف الهولنديون بن�شب خميماتهم داخل البالد، 
ب����ل يذهب اأكرث من ن�شفهم اىل خارج هولندا وهم حمملني بكل 
�ش����يء حتى دراجاته����م الهوائية، لذا ي�شتغ����رب الفرن�شيون من 
كيفي����ة حمل الهولنديون كل �شيء معه����م حتى االأكل الهولندي، 
وه����م يف احلقيق����ة يفعل����ون ذلك كي تك����ون له����م خياراتهم التي 
يريدونه����ا وال يح����دد االآخري����ن طريق����ة ووقت ون����وع طعامهم. 
ويعت����رب الهولندي����ون اأن م�شارك����ة القه����وة مع االآخري����ن كافية 
وكفيل����ة بالتعرف عليهم وخل����ق �شداقات معه����م، وهذا يختلف 
ع����ن دول اأوروبا اجلنوبية مثل اإيطاليا وفرن�شا واإ�شبانيا التي 
يح����ب �شكانها تن����اول الطعام و�ش����رب النبيذ للتع����رف وتكوين 

ال�شداقات. 
ومب����ا اأن هولن����دا بل����د بح����ري، ف�شم����ك الهارينغ يعت����رب حكاية 
ال�شيف التي تتجدد، حيث ُيَعدُّ هذا ال�شمك �شغر احلجم اأ�شهر 
اأكل����ة هولندية على االطالق، ويتناول����ه النا�ش عادة دون طبخ، 
ميل����ح وي�شاف اليه قط����ع ناعمة من الب�ش����ل، ويلتهم بالطريقة 
ال�شه����رة التي تتطلب االإم�ش����اك بال�شمكة من طرفه����ا، ثم ُترفع 

لتتدىل من االأعلى، وتق�شم بطريقة فيها الكثر من الطرافة. 
ويف �شمايل هولندا توج����د جمموعة من اجلزر ال�شغرة التي 
تبع����د ع����ن الياب�شة ح����وايل ع�ش����رة كيلومرتات )ه����ذه امل�شاحة 
البحرية تابع����ة لليون�شكو( وهناك يظهر املد واجلزر، والنا�ش 
ينتظ����رون ذل����ك وكاأنه����م باإنتظار العي����د، كي ميار�ش����وا ريا�شة 
حمبب����ة و�شه����رة اأثن����اء اإنخفا�ش امل����اء، حيث تقل املي����اه التي 
تف�ش����ل اجلزر ال�شغرة ع����ن �شمايل البلد، فيقط����ع النا�ش هذه 
امل�شاف����ة م�شيًا. وهذا االأمر يحت����اج اىل مالب�ش واأحذية خا�شة 
حيث ال تنفع اجلزمات واالأحذية التقليدية. كذلك يتطلب عبور 
املنطقة دلياًل متخ�ش�شًا يقود اجلماعة التي تقرر الذهاب م�شيًا 
نح����و اجلزر. وخ����الل الطريق يخرب الدلي����ل جمموعته بالكثر 
من املعلومات والتفا�شيل املده�شة، ب�شبب خربته ونوع عمله، 
فهو يع����رف تقريبًا كل حمارة ت�شادفهم ويفه����م التفا�شيل التي 
يخبئها البحر، يعرف اأنواع الطيور هناك واأوقات املطر، كذلك 
املخاطر املتوقع����ة... واحللول اأي�شًا. لكن ه����ذه الرحلة حتتاج 
اىل لياقة عالي����ة وا�شتعداد بدين ونف�ش����ي، ل�شعوبة امل�شي يف 
هذه املنطقة التي كان ماء البحر يغطيها قبل دقائق اأو �شاعات. 
ه����ذا بالن�شب����ة للبحر، اأما �شم����اء هولندا فتمتل����ئ وقت ال�شيف 
مبناطي����د اله����واء العمالقة، فما ت����كاد ترفع راأ�ش����ك حتى ت�شاهد 
جمموعة منها باألوانها اجلميل����ة واأ�شكالها الطريفة. اأما غابات 
هولن����دا فتمتلئ مب�ش����ارح الهواء الطلق التي تق����ام يف االأماكن 
املفتوح����ة ب����ني االأ�شج����ار، حيث يوج����د منها ع�ش����رات امل�شارح 
الت����ي تق����دم م�شرحي����ات �شه����رة لكّتاب م����ن كل الع����امل. وهناك 
االأر�شف����ة الت����ي تك����ون يف ال�شي����ف مكان����ًا مثالي����ًا لبي����ع الكتب 
اجلديدة وامل�شتعملة الت����ي يفر�شها الباعة يف كل املدن والقرى 
الهولندي����ة، وت�شاحب ذلك اأغلب االأحيان اأ�شواق بيع اللوحات 
ال�شغرة التي يعر�شها الفنانون يف خيم جمهزة لهذا الغر�ش، 
حي����ث يعل����ق الفنانون لوحاته����م، ويتجمعون مع بع�����ش قريبًا 
منها لتناول ال�شندويت�شات التي ت�شاحبها اأقداح النبيذ. و�شط 
كل ه����ذه الفعاليات والتفا�شيل هن����اك كارنافاالت ال�شيف التي 
ال تتوق����ف احلرك����ة فيه����ا وهي مت����الأ الكثر من امل����دن والقرى، 
واأ�شهره����ا يق����ام يف مدين����ة روت����ردام، حي����ث متتل����ئ ال�شوارع 
بالرق�����ش واملو�شيقى ب�شكل احتفايل مده�ش. واإن مل يكن لديك 
م����زاح لكل ه����ذه الفعاليات، فمقاهي االأر�شف����ة تفتح لك ذراعيها 
لت�شرتخ����ي هناك مع اجلعة الهولندي����ة ال�شهرة حيث النادالت 
اجلمي����الت يتحركن مث����ل الفرا�ش����ات لتلبية طلبات����ك... ت�شبق 

خطواتهن ابت�شامات ودودة متنح �شرابك طعمًا اآخر .   

اأغلب ما يفكر به الهولنديون في هذا 
الف�صل هو تجمعهم في مخيمات تملأ 

البلد طواًل وعر�صًا، ي�صعون كل ما 
يحتاجونه في �صياراهم التي ُرِبَطْت 

خلفها الكارافانات ويم�صون ال يلوون 
على �صيء، كما يفعل جاري اللطيف 

�صيبراند وزوجته يانكا

االأر�ش اليباب وتالقحها م���ع الرتاث االإن�شاين هو 
كت���اب �شدر حديثا ع���ن دار املدى لل�شاع���ر العراقي 

املقيم يف لندن فا�شل ال�شلطاين 
يق���ول د. خل���دون ال�شمعة يف مقدم���ات الكتاب:” ال  
�شك عن���دي اأن �شجال فا�شل ال�شلطاين مع التنا�ش 
واإملاع���ات االأر����ش اليباب، �شجال مث���ر لالإعجاب. 
كم���ا اأنه يدل من حي���ث اكتماله على �شيطرة معرفية 
متمي���زة عل���ى جل ما يت�ش���ل باإلي���وت ونظريته يف 
ال���رتاث. فه���و يناق����ش ب���دءًا م���ن مرجعي���ة الن�ش 
االإليوت���ي �ش���ت ترجم���ات عربي���ة لالأر����ش اليباب: 
اخل���ال  ويو�ش���ف  واأدوني����ش  عو����ش  “لوي����ش 
وعبدالواح���د لوؤل���وؤة وماهر �شفي���ق فريد ويو�شف 

اليو�شف وتوفيق �شايغ”.
الق�شي���دة  م�ش���ادر  ع���ن  درا�ش���ة  الكت���اب  ت�شم���ن 
االأ�شطوري���ة والديني���ة ، وال�شعري���ة والنرثية، يف 
كل ال���رتاث االإن�شاين ولي�ش الغربي فقط، وحتلياًل 
الأق�ش���ام الق�شي���دة اخلم�شة، باالإ�شاف���ة اإىل ترجمة 
جدي���دة، ودرا�شة مقارنة لرتجمات عربية للق�شيدة 
�ش���درت من���ذ ال�شتيني���ات وبعدها للوي����ش عو�ش 
واأدوني����ش ويو�ش���ف اخل���ال وعبدالواح���د لوؤلوؤة 
وماه���ر �شفيق فري���د ويو�ش���ف اليو�ش���ف وتوفيق 

�شايغ«.
ه���ذا ال�شج���ال ع���ن ترجم���ات الي���وت، تنطل���ق فيه 
الرتجم���ة اجلديدة يب���داأ مبناق�شة م�شته���ل االأر�ش 
اليب���اب: »ني�ش���ان اأق�ش���ى ال�شه���ور«، مث���رًا بذل���ك 
م�شكل���ة التنا����ش واالإملاع���ة اللذين تنه����ش عليهما 
الق�شيدة. يق���ول: »يفتتح اإليوت هذا الق�شم مبقطع 
عن ج���دب عاملنا املعا�شر من خ���الل ت�شوير ني�شان 
�شه���رًا قا�شي���ًا، لي����ش الأنه �شه���ر �شل���ب امل�شيح كما 
يعتق���د د. عبدالواحد لوؤلوؤة ب���ل الأنه قا�ش بالن�شبة 
الأولئك العاجزين روحي���ًا. فهو بداية الربيع الذي 
تتفتح في���ه الطبيعة وينبثق اجلمال بينما هم غر 

قادرين على التمتع بخراته...«.
االعرتا�ش على تف�ش���ر عبدالواحد لوؤلوؤة ميكن 

اأن يب���دو مقبواًل اإذا كانت االإملاع���ة هنا تقت�شر على 
اإذا  االإ�ش���ارة اإىل �شل���ب امل�شي���ح، ولي����ش مقب���واًل 
اقت�ش���ر على ذل���ك ومل ينظر اإىل االإملاع���ة باعتبارها 
حتي���ل بدوره���ا اإىل اإملاع���ات اأخرى ل�شه���ر ني�شان. 
واأحده���ا ولي�ش كلها اإ�ش���ارة ال�شلطاين اإىل ق�شيدة 
ت�شو�شر القائلة: »عندم���ا تت�شاقط يف ابريل زخات 
املط���ر الطيب���ة الرائحة«. هنا تكم���ن م�شكلة اإحاالت 
التنا����ش يف �شع���ر اإلي���وت. فهي تتج���اوز املحمول 

املعريف الإحالة واحدة«.
وعن الرتجم���ة اجلديدة، يقول املوؤل���ف:« لقد قراأنا 
يف اأوق���ات خمتلف���ة من���ذ ال�شتينات ع���دة ترجمات 
عربية لهذه الق�شيدة، ووجدنا لالأ�شف اأنها حتتوي 
عل���ى اأخط���اء كث���رة يف فه���م الن����ش االأ�شلي ويف 
موا�ش���ع مهمة اإىل الدرجة الت���ي تعك�ش املعنى اإىل 

نقي�شه، كما �شنبني يف الدار�شة املرفقة.
لي����ش  ال���كالم  وه���ذا 

املق�ش���ود من���ه التقلي���ل من �ش���اأن ه���ذه الرتجمات، 
املرتجم���ون  بذل���ه  ال���ذي  الكب���ر  اجله���د  م���ن  وال 
الذين نناق����ش ترجماتهم هنا، وه���م  يو�شف اخلال 
واأدوني����ش1 ولوي����ش عو����ش2 ود.عب���د الواح���د 
لوؤل���وؤة3 ، ويو�ش���ف اليو�ش���ف4 و د.ماه���ر �شفي���ق 
فري���د5 وتوفي���ق �شايغ. 6 لق���د قدم ه���وؤالء جميعًا 
خدم���ة كب���رة للثقاف���ة العربي���ة، ولل�شع���ر حتديدًا، 
ح���ني ترجموا من���ذ وقت مبك���ر » االأر����ش اليباب«، 
م�شاهم���ني بذل���ك يف اإغناء جترب���ة ال�شعر احلديث، 
التي �شكلت ه���ذه الق�شيدة ب�شكل خا����ش، عن�شرا ً 
اأ�شا�شي���ًا يف ت�شكله وتط���وره الالحقني، كما ح�شل 
مع التجارب ال�شعرية اجلديدة يف اأجزاء كثرة من 

العامل.  
لك���ن  هذا ال يربر، يف الرتجمات الني نناق�شها هنا، 
اقرتاف اأخطاء عك�شت، وحرفت املعنى يف موا�شع 
كث���رة اأ�شرن���ا اإليه���ا، وكان من املمك���ن جتنبها. لقد 
تتبعن���ا ما ن���راه اأخط���اء، اأو تف�شرات 
خاطئ���ة، وثبتن���ا الن����ش االأ�شلي وما 
يقابله من الرتجم���ات ال�شت، ومواطن 
اخللل فيه���ا، لياأخذ الق���ارئ فكرة كاملة 
ع���ن طبيع���ة عملن���ا ودوافع���ه، وهو فهم 
الق�شيدة ب�شورة اأف�ش���ل واأقرب للن�ش 
االأ�شل���ي ومعناه، كما قدمن���ا مقارنة لكل 
ترجمة مع الرتجم���ات االأخرى، م�شرين 
للخلل فيها، مثبتني ما نراه دقيقًا، اأو اأقرب 
للدق���ة مع تقدمي التف�شرات وال�شروحات، 
اإ�شافة للن�ش االأ�شلي، التي تدعم ما ندعي 

اأنه خطاأ اأو �شواب«.
و�شم الكت���اب اأي�ش���ًا، مقتطف���ات وافية من 
اآخر كتاب �ش���در عن اإليوت بعنوان« ق�شائد 
تي.اأ����ش. اإلي���وت« لكري�شتوفر ريك�ش وجيم 
ماكي���و. 7 وه���و �شفر �شخم �ش���در مبجلدين 
�شفح���ة.   2000 م���ن  اأك���رث  يف    2015 ع���ام 
وفي���ه مل يبق املحرران ريك����ش وماكيو �شطرًا 
م�ش���ادره  اإىل  واأح���االه  اإال  الق�شي���دة،   م���ن 
االأ�شطوري���ة والديني���ة ، وال�شعري���ة والنرثية، 

يف كل الرتاث االإن�شاين ولي�ش الغربي فقط«.

 1
ا�شتعرت مرة راأيًا لناقدة فرن�شية معناه اأن 
ال�شروح التي ي�شوقها الفنان ل�)تو�شيح( 
عمله الفني، ت�شي���ب ذاك العمل بال�شرر؛ 
���ه اللذيذ؛ ويرّخ���ي م�شداته  فيفقد غمو�شَ
الرابط���ة، الأن اال�ش���راف يف: احلديث عن 
ثيم���ات، و�شردي���ات العم���ل الفن���ي، وم���ا 
مياثل���ه م���ن تو�شي���ح العالم���ات لتك���ون 
)مقروءة( وم�شخ�شة م���ن قبل املتلقي، ال 
يج���ب اأن يكون على ح�ش���اب تركز التلقي 
يف �شيئي���ة العمل الفن���ي، فنحن نعتقد اأن 
اخللطة ال�شرية للوح���ة ال يتبقى منها يف 
النهاية اإال واقع���ة، مادية باملعنى الوا�شع 

للم���ادة الذي ينطوي على عنا�شر: اللون، 
التقني���ة  والتاأث���رات  املل�شق���ة،  وامل���واد 
الت���ي تنتج ال�ش���ورة الب�شري���ة، واأن تلك 
الطبيعة ال�شيئي���ة تتكفل  بالتعبر عن كل 
)االنفعاالت(، وكل الدالالت التي )نبحث( 
عنه���ا، اأو الت���ي )تتخلق( خ���الل مقاربتنا 
للعم���ل، فالفنان ال يج���ب اأن يقع يف مطب 
)تو�شيحني( هما: اأواًل، اأن ال يقدم تقارير 
مكتوب���ة عم���ا اأراد التعب���ر عن���ه، وثانيًا، 
اأن ال يق���ع يف مط���ب تق���دمي م�شخ�ش���ات 
تتطاب���ق م���ع اأ�ش���كال الواق���ع، والرتكي���ز 
على التعامل مع اللوحة باعتبارها واقعة 
مادي���ًة ب�شرية، وعليه���ا اأن تعرب باأقل قدر 
من ال�شردية الت���ي تنتمي اإىل اللغة، فذلك 
من �شاأنه اأن ي�شون العمل من الوقوع يف 
ارتخاء )م�شدات( العم���ل الفني، ويجعله 
فري�ش���ة لتخريب تنا�شق ج�ش���د التجربة، 

وه���و ما حر����ش الر�ش���ام الدكت���ور كاظم 
نوير على جتنب���ه  الأجل اأن يبقي جتربته 

غ�شة طرية دومنا ترّهل..

2
    اإن اأعم���ال كاظ���م نوي���ر هي ب���ال كينونة 
تخطي���ط   بوج���ود  اعتق���د  ف���ال  م�شبق���ة، 
م�شبق، وال خمططات قبلية للوحة ت�شبق 
وجوده���ا، وتب�ش���ر بها، فكينون���ة اللوحة 
عن���ده تنخل���ق وه���ي تتق���دم يف اأط���وار 
ا�شتحالته���ا، اإن ذلك ن���زوع وجودي عال، 
اأن يتحق���ق وج���ود اللوحة قب���ل ماهيتها، 
وكما كتب )د. عا�شم عبد االأمر( اإن كاظم 
نوي���ر »يقرتح لعب���ة ب�شرية تق���اد ب�شقف 
عاٍل من االرجتال ال���ذي غالبًا ما يثمر عن 

طم�ش ملالمح الرتاكيب”.

  3 
      لقد كررت �شابقًا عبارة اأثرة يف نف�شي 
قلته���ا يف كتاب���ة �شابق���ة يل ع���ن الر�ش���ام 
العراق���ي ا�شماعي���ل خي���اط ب����)ان اعماله 
مت�شابه���ة ب�شكل خمتلف، وخمتلفة ب�شكل 
مت�شاب���ه(، وه���و م���ا اأج���ده منطبق���ًا على 
جترب���ة الر�شام كاظ���م نوير، ف���ان اأعماله 
ميك���ن اأن ت�شكل لوحة واحدة متتد اىل ما 
ال نهاية كونها تت�ش���م باأ�شلوبية وا�شحة، 
ولكنن���ا من امل�شتحي���ل اأن جند يف الوقت 
ذات���ه لوحة تتماثل مع اأخرى اإال بال�شبغة 

االأ�شلوبية.

 4  
اأر�شي���ة        يق���وم كاظ���م نوي���ر بخل���ق 
واملف���روكات  املتعرج���ات  م���ن 

الب���دء  قب���ل  �ش���واء   ،)frottagE(
بعملية الر�ش���م اأو من خاللها، وهي تقنية 
ال�شوري���ايل  الر�ش���ام  وظفه���ا  معروف���ة 
ليون���اردو  وذكره���ا  اأرن�ش���ت(،  )ماك����ش 
موؤث���ر  اأي  ف���رك  ع���رب  وتت���م  دافين�ش���ي، 
ل���وين، اأو م���ادة ذات �شبغ���ة لوني���ة، م���ن 
اأجل خل���ق �شطح رثٍّ ميكن في���ه اكت�شاف 
اأ�ش���كال خبيئة متاثل، بدرجة م���ا، اأ�شكال 
م���ا يفعل���ه  الواق���ع وم�شخ�شات���ه، وه���و 
كاظ���م نوي���ر م���ن خ���الل معاجل���ة ال�شطح 
قب���ل البدء بعملية الر�ش���م، اأو اأثناءها من 
خالل التالعب بالفر�ش���اة واإنتاج ترددات 
و�شرب���ات �شريع���ة تخل���ق �شيئ���ًا ف�شيئ���ًا 
حق���ل متعرجات يتم فيه اكت�شاف االأ�شكال 
املختبئة يف هذا احلقل املرتامي من البقع 

والعالمات. 

  5  
 حتدثن���ا مّرات ع���ن ما ا�شمين���اه )قانون( 
بيكا�ش���و، وه���و ال�)قان���ون( ال���ذي يق���ول 
اإن ال وج���ود لتجري���د حم����ش يف الر�شم، 
واإنه للو�ش���ول اىل التجري���د يجب البدء 
اأواًل مب�شخ�شات الواقع، ومن ثم االيغال 
يف جتريده���ا، باجت���اه طم����ش معامله���ا، 
ولك���ن حامل���ا ن�ش���ل اىل مرحل���ة تنطم�ش 
فيه���ا املالمح االأوىل لذل���ك امل�شخ�ش الذي 
ابت���داأت به اللوحة، فاإننا نكت�شف اأن روح 
ذل���ك امل�شخ����ش مازالت كامن���ة يف العمل 
الفن���ي، واأن ال ق���وة متتل���ك الق���درة عل���ى 
حموه���ا بع���د اأن خلف���ت روح امل�شخ����ش 
كعالمة ثابت���ة داخل اللوح���ة، ولكْن يبدو 
اأن كاظم نوي���ر لي�ش واثقًا متامًا من قدرة 
املتلق���ي عل���ى اكت�ش���اف ال�ش���كل اخلب���يء 

اللوني���ة  البق���ع  غ���الالت  خل���ف  الكام���ن 
واالإ�شاري���ة، اأو ال�)بّل���ْورة( ال�شكلية التي 
تتجم���ع عليها االأ�ش���كال االأخرى، فيحاول 
اأن يلق���ي مبفت���اح النج���اة لذل���ك املتلق���ي 
الإر�ش���اده اىل تل���ك البلورة الت���ي يوؤ�ش�ش 
العم���ل الفني، ويرتك���ز عليه���ا، وغالبًا ما 
تك���ون تل���ك العالم���ة طرًا يخ���رتق ف�شاء 
اللوح���ة، اأو عالم���ة هند�شي���ة كتل���ك التي 
ي�شعها هاين مظهرًا يف اأعماله، اأو كتابًة، 
ق���د تك���ون مق���روءة كعالمات حمم���د مهر 
الدي���ن ولكن دون اأمل مبع���ان لغوية كتلك 
التي كان يه���دف اإليها مهر الدين، اأو قد ال 
تكون اإال حم�ش )كلمات(، اأو جمزوءاتها 
احلروفي���ة  تفاريقه���ا  رمب���ا  اأو  اأحيان���ًا، 
املبع���رثة، او ارقام���ا ال داللة حم���ددة لها؛ 
فت�شكل واحدة من هذه العنا�شر او اكرث، 
بل���ورة مركزية يعاد انبن���اء اللوحة عليها 
جم���ددًا؛ فتمن���ح اللوح���ة مركزي���ة �شكلية 
يعتربه���ا الر�ش���ام مهم���ة يف مللم���ة �شتات 
عنا�شر اللوحة والعودة ثانية اىل الواقع 
عرب هذه البلورات التي تنبثق من فو�شى 
االأل���وان والبق���ع واخلط���وط وخملف���ات 

االأ�شكال. 
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    اإن اإ�شاف���ة البيا����ش للوحة، يف مراحل 
تالي���ة، تخل���ق انقطاع���ًا يف اال�شتمراري���ة 
املفرت�شة للخط امل�شتقيم باعتباره اأق�شر 
امل�شافات بني نقطتني، وبذلك تخلق فراغًا 
يعط���ي عملية التلقي بع���دًا اإنتاجيًا يهدف 
اىل تخلي���ق االأ�ش���كال، وم���ن ث���م تخلي���ق 
ال���دالالت التاأويلية، وع���دم االكتفاء بتلق 

�شلبي للعمل الفني.

ك��اظ��م ن���وي���ر.. �ك��ت�����ض��اُف �ل���ب���ّل���ْورِة �خل��ب��ي��ئ��ة!

ما كانَ  يكفي ..،
اأنْ  تقولَ  بدايتي :

كانت على اجل�سرِ  القدميِ  عالمةً  .
املاءُ  حتتَ  اجل�سرِ  غادرَ  لوَنهُ 

وَنتْ  طحالبُ  مل يكنْ  يوماً  لها
�سْكلٌ  وال جْذرٌ  واأنتَ  درايتي :

يف احُلب ِّ اأو يف املوتِ  قبلَ  والدتي ../
معنىً  وتكوينًا وكنتَ  املُ�ستهى

ور�سيتُ  ا�سمكَ  ..،
يف الهوى ال ينمحي

حتى عك�ستُ  االأبجديةَ  اأ�ستحي
ةَ  اأحريف . اأنْ  تك�سفَ  املمحاةُ  �ُسرَّ

،....

هل ..

يل ..
اأج�سُّ ..
اليومَ  ..
نب�سَ  ..

اأ�سابعي ..؟
اأم اأكتفي واأُعللُ  
طيفاً  م�سى ../

كانت على ج�سرٍ  قدميٍ  رايتي ..؟...

�ر�ض �ليباب: ترجمة جديدة .. ودر��ضة عن �لترجمات �ل�ضابقة�لنب�ض �لقدمي
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 ع���ن دار امل���دى �س���درت الرتجم���ة العربي���ة ل�"ر�س���ائل ج���ورج 
اأوروي���ل" التي حررها بيرت دافي�س���ون، برتجمة عم���اد العتيلي 
حي���ث �سنتاب���ع من خاللها حي���اة زاخرة بالأح���داث، تعر�ض هنا 
برتتي���ب زمني منظم. لتكون هذه الر�سائل ال�سرية الذاتية التي 
مل يت�س���ن لأورويل كتابتها، ول يزال اأورويل دون �سائر الكّتاب 
العظم���اء، يحظ���ى بكث���ري من احلف���اوة، لأن���ه ا�ستط���اع قراءة 
امل�ستقب���ل برباعة، فنبوءاته انطبق���ت وما تزال على جمتمعات 
واأنظم���ة متعاقب���ة. كت���ب اأوروي���ل يف النق���د الأدبي وال�س���عر 
اخليايل وال�س���حافة، واأكرث �س���يء عرف به هو عمله ال�س���هري 
1984، وروايت���ه مزرع���ة احليوان، واللتان مت بيع ن�س���خهما 

مًعا اأكرث من اأي كتاب اآخر لأي من كتاب القرن الع�سرين.

رمبا �ساهدمت مثلي �سورة 
"  وهي  ري�سة  ابو  "  احمد 

يطلق �سرخته ، متهما بابا 
الفاتيكانبالنحياز لل�سيعة 

وامل�سيحيني واأهمال ال�سنة، 
ودون الدخول يف جمادلة مع 
ال�سيد اأبو ري�سة الذي حتول 

مرة اإىل معت�سم ومرة اإىل 
�سديق للمالكي، ومرة اإىل 

معار�ض ومرات اإىل مقاول، 
وتتذكرون �سور ال�سهرية 

وهو يعر�ض فنون اللعب على 
احلبال واأ�سولها على املالأ 

من خالل جل�سات مع نوري 
املالكي وجل�سة با�سمة مع  حنان 

الفتالوي ، و�سورته وهو 
ي�سرخ يف �ساحات العت�سام 
مطالبا الق�سا�ض ، ثم بعد عام 

�سورة مع املالكي يبدو فيها ابو 
ري�سة مبت�سما .. والآن دعوين 

ا�ساأل ال�سيد ابو ري�سة الذي 
يريد ان يوهمنا انه حري�ض 

على ال�سنة ، هل البابا فرن�سي�ض 
يعرف من هو ال�سني ومن هو 
ال�سيعي، حني وجه كلمته اإىل 
العراقيني؟. اأحاول دائمًا واأنا 

اأقراأ ت�سريحات امل�سوؤولني 
وال�سا�سة، واأ�ساأل نف�سي: ترى 
اإىل متى ي�ستمر التدفق املنظم 

لهذه اخلطابات املخجلة؟
�سور العراق  الغارقة  بالعبث 

واخلراب  متالأ العامل، لكنها  
تراجعت خالل اليام املا�سية 

لتت�سدر �سورة بابا الفاتيكان 
الذي قال ان العراق �سيقى 

يف قلبه  و ل اعتقد ان هناك 
�سيا�سي عراقي يحمل العراق 

يف قلبه ، بل يف جيبه  .
منذ ايام وبريد ال�سحيفة يحل 

جلنابي عددًا من التعليقات 
حول مقال "ر�سالة البابا" 

ينبهني اأ�سحابها اإىل اأنني 
�سّدعت روؤو�سهم باحلديث 

عن الت�سامح ون�سيان املا�سي، 
نعم اأنا مع ن�سيان املا�سي وقد 

اخرتت الكتابة عن الت�سامح 
الذي ي�سنعه رجال دولة 

حقيقيون ل جتار �سفقات يف 
الغرف املغلقة، واأو�سحت يف 

اأكرث من مقال اأّن الكوارث التي 
ح�سلت خالل ال�سبع ع�سرة �سنة 

املا�سية ل حتتاج اإىل ذكاء لكي 
نكت�سف اأن العراقيني دفعوا 

ثمن غياب اخلري، والأهم اأنهم 
دفعوا ثمن غياب امل�سوؤولية 

الوطنية، واإعالء �ساأن الطائفية 
واحلزبية.

امل�سكلة ان جميع ال�سا�سة يف 
العراق يتوهمون هذه اليام ان 

كل واحد منهم هو  " مانديال 
اأن  يريدون  ل  وهم   ، " العراق  

يعرفوا اأّن الرجل مل ياأِت من 
فراغ، ل اأريد اأن اأ�سرد حياة 

مانديال ون�ساله، فقط يهّمني اأن 
اأُ�سري اإىل تفا�سيل �سغرية جدًا 
رمبا ل ينتبه لها البع�ض، فقبل 
اأعوام اأقام املتحف الربيطاين 
معر�سًا عن الأديب الإنكليزي 
ال�سهري وليم �سك�سبري، ويف 
املعر�ض مّت عر�ض ن�سخ من 

الطبعات التي �سدرت بها 
اأعمال �سك�سبري، ومن بني 

هذه الطبعات كانت ن�سخة من 
الأعمال الكاملة اأثارت اهتمام 

الزائرين، مل تكن الن�سخة بخّط 
�سك�سبري، واإمنا هي الأعمال 

الكاملة التي ُهّربت قبل اأربعني 
عامًا اإىل زنزانة مانديال. وقد 

لحظ زّوار املعر�ض اأّن مانديال 
و�سع  تعليقًا على م�سرحية 

هاملت: "ال�سيا�سي ال�سجاع،ل 
يبحث عن غرائز جمهوره، بل 

عن عقولهم"..ونحن نحتاج اىل 
�سا�سة لديهم عقول وقلوب .

 ابو ري�شة 
وطائفية البابا

ر�سائل جورج �أورويل  

 علي ح�سني

 �سكيب كاظم
الأدي���ب والناق���د العراق���ي، يتوىل 
الحت���اد الع���ام لالأدب���اء والكت���اب 
يف الع���راق، طب���ع كتاب���ه التا�س���ع 
ع�س���ر، عنوانه )اإناخة يف م�سارب 
النقد.. فحو�ض لن�س���و�ض( �سمن 
اخلا�س���ة  الحت���اد  من�س���ورات 
باأع�سائه ل�س���نة ٢٠٢1، ويف حقل 

)نقد(.

 علي �ملرهج 
الباح���ث وا�س���تاذ الفل�س���فة  يق���دم 
حما�س���رة بعن���وان )الرباغماتي���ة 
اأ�س���ولها ومبادئه���ا( عل���ى من�س���ة 
يف  الألكرتوني���ة  الآداب  كلي���ة 
ويذك���ر  امل�ستن�س���رية.  اجلامع���ة 
م���ن  الكث���ري  املره���ج  للباح���ث  ان 
املوؤلفات ابرزها كتابه عن الفل�سفة 

الرباغماتية.

 يا�سر نعمة
  ع���ازف الناي انتهى من ت�س���جيل 

مقطوعته املو�س���يقية، التي حتمل 
عن���وان "وجع الع���راق"، ق���ال ان 
"العمل �سيتم تقدميه �سمن حلقات 
حتكي ع���ن بطولة �س���هداء العراق 
خالل حربهم �سد ع�سابات داع�ض 
للمناطق  وحتريره���م  الرهابي���ة، 

املغت�سبة". 
ان���ه اعت���اد عل���ى  وك�س���ف نعم���ة، 
ت�س���جيل العدي���د م���ن املقطوع���ات 
املو�س���يقية باآلة الناي م�س���ريا اىل 
اأن "الن���اي يحاكي الواقع ويطغى 

عليه طابع احلزن".

...
داً 
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الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)الثالثاء( اأن درجات احلرارة �س���رتتفع قلي���ال عن معدلتها ليوم ام�ض، وان 
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يف مثل هذه الأيام من كل عام، يتوجه 
عدد من املواطنني يف اقليم كرد�س����تان 
اىل املناط����ق اجلبلي����ة بحث����ًا عن زهور 

الرنج�ض، لبيعها على �سكل حزم.
ويق����ول �س����الح ا�س����ماعيل )53 عام����ًا( 
ملوقعن����ا، اإن "بداي����ة ف�س����ل الربيع من 
كل عام اأتوجه يوميا اىل جبال �سركلي 
املحيط����ة بقريتن����ا والواقع����ة �س����مايل 
حمافظة دهوك، جلمع زهور الرنج�ض 

الطبيعية".
وب����ني، اأن "عملية البحث عن الرنج�ض 
�س����عبة ك����ون ه����ذه الزه����رة تنب����ت يف 
الماك����ن الكرث وع����ورة"، م�س����يفًا ان 
"بداية ف�س����ل الربيع هو مو�س����م منو 

الرنج�ض الطبيعي يف اجلبال".

وا�س����ار اىل، اأن "هذا املو�س����م فر�س����ة 
وبيعه����ا يف  الرنج�����ض  جي����دة جلم����ع 
ال�س����واق مل�س����اعدة ا�س����رتي"، مبين����ًا 

انه "يتوجه يوميا من ال�س����باح الباكر 
اىل اجلبال بحثا عن الرنج�ض ومن ثم 
يتم جمع ما يتمكن من قطفه على �سكل 

حزمات لبيعها"، لفتا اىل اأنه "يف هذا 
املو�س����م اأبي����ع يومي����ا نح����و 5٠ حزمة 
نرج�����ض مبل����غ ٢٠٠٠ ������ 4٠٠٠ دين����ار 

للحزمة الواحدة".
ويع����د ا�س����ماعيل عمل����ه "فر�س����ة جيدة 
جلني املال مل�س����اعدة عائلته"،  م�س����ريا 
اىل اأن "عملي����ة البح����ث ع����ن الرنج�ض 
ه����ي متت����ع بالج����واء الربيعية و�س����ط 
الطبيع����ة واجلبال والينابي����ع املتدفقة 
ال�س����ايف  واله����واء  العذب����ة  باملي����اه 
واملناظ����ر اخلالب����ة الت����ي تنع�����ض روح 

الن�سان". 
الواقع����ة يف  الق����رى  اأه����ايل  اأن  يذك����ر 
كرد�س����تان،  باقلي����م  املناط����ق اجلبلي����ة 
يتوجه����ون بكثاف����ة اىل اجلب����ال خالل 
مو�س����م الربي����ع، جلمع اأن����واع الزهور 
والنباتات الطبيعي����ة وتتخللها اأجواء 
احتفالي����ة متالأه����ا الغ����اين والدبكات 

واللعاب ال�سعبية".

جني �لرنج�س يف كرد�ستان.. حزمة جمال بـ4 �آالف

اأعمالها  اأمريكية يف �سر  وقعت وكيلة عقارات 
بعد اأن ف�سحها اأحد ال�سهود، وك�سفت تفا�سيل 
العملية  تبدو  اأن  على  حماتها،  لقتل  خطتها 
ما ذكرت �سحيفة  وكاأنها حادث عر�سي، وفق 
وذك��رت  الأح����د.  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل"  "ديلي 
يل  العقارية  الوكيلة  اأن  الربيطانية  ال�سحيفة 
اآن بومان عر�ست على ال�ساهدة جلب �سخ�ض 
حماتها  لقتل  اأم��ريك��ي،  دولر   15٠٠ مقابل 
عادي"،  ح���ادث  وك��اأن��ه  ي��ب��دو  الأم����ر  و"جعل 
رعاية  ال�سابق يف  "ت�ساعد زوجها  كانت  لأنها 

اأطفالها".
حماتها  لقتل  ب��وم��ان  خطة  ت�سجيل  مت  وق��د 
يف  الرئي�سة  امل��دن  اإح��دى  لوي�ض،  �سانت  يف 

ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة وت���ق���ع يف ولي���ة 
مع  التفا�سيل  تناق�ض  وه��ي  مي�سوري، 
ال�ساهدة بغر�ض تنفيذ ال�سربة و"جعلها 
ودف��ع��ت  عادي"،  ح���ادث  وك��اأن��ه��ا  ت��ب��دو 
جلب  اإىل  البداية  يف  ال�ساهدة  بومان 
لكن  وحماتها،  والدهم  بيت  من  اأطفالها 
لها، ثم بعد  الأطفال رف�سوا الن�سياع 
اإىل  ن�سية  ر�سالة  بومان  اأر�سلت  ذلك، 
اأطفالها تخربهم اأن جدتهم "�ستموت". 

اأخرب الأطفال والدهم عن ن�ض الر�سالة، 
التي  ب��وم��ان،  ال�سابقة  زوج��ت��ه  وواج���ه 

اجلدة  اأن  فقط  تق�سد  "كانت  باأنها  ردت 
كانت كبرية يف ال�سن و�ستموت".

���س��ج��ة ك���ب���رية اأث����اره����ا ال��ك�����س��ف 
مل�سل�سل  ال��ر���س��م��ي  ال��ب��و���س��رت  ع��ن 
م��واق��ع  ع��ل��ى  كابول"  "القاهرة 
�ساعات  بعد  الجتماعي  التوا�سل 

من انت�ساره.
العمل  بطل  البو�سرت  خ��الل  وظهر 
يقوم  وال��ذي  لطفي،  ط��ارق  الفنان 
ال�سابق  القاعدة  تنظيم  قائد  ب��دور 
ال�سكل  بنف�ض  لدن"  بن  "اأ�سامة 
والهيئة واللحية الطويلة واملالب�ض 

املتعادة والتي يتذكرها املاليني.
من  ك��ل  اأي�سا  بالبو�سرت  ظهر  كما 
الوهاب وخالد  الفنانني فتحي عبد 
وحنان  احللفاوي  ونبيل  ال�ساوي 

مطاوع.

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

درام��ي،  �سياق  يف  مهمة  تاريخية 
ويعر�ض يف رم�سان ٢٠٢1.

الوهاب  عبد  فتحي  الفنان  ون�سر 
الذي  للم�سل�سل  الر�سمي  املل�سق 

ق��ال��ت  ك��م��ا  ب�"امللحمة"،  و���س��ف��ه 
الفنانة حنان مطاوع والتي جت�سد 
دور فتاة حمجبة اإن �سخ�سيتها يف 
ومليئة  و�سعبة  مركبة  امل�سل�سل 

بامل�ساعر املعقدة.
التوا�سل  م��واق��ع  رواد  وا�ستقبل 

اإيجابي  ب�سكل  الر�سمي  املل�سق 
"القاهرة  اأن  الكثريون  واعترب 

واأهم  اأب��رز  اأح��د  كابول" �سيكون 
كما  ال��ق��ادم،  رم�سان  م�سل�سالت 

النوع  ه��ذا  بتقدمي  رح��ب��وا 
الهادفة والتي  الدراما  من 
اأه��م  ع��ل��ى  ال�����س��وء  تلقي 
ال���ق�������س���اي���ا ال����ت����ي ت��ه��م 

امل�ساهد العربي.

عر�ست 1500 دوالر لقتل حماتها 

اإلي�سا، بتعليق مثري على  اللبنانية،  الفنانة  اأدلت 
زيارة البابا فران�سي�ض التاريخية للعراق.

على  ال��ر���س��م��ي  ح�سابها  ع��رب  اإل��ي�����س��ا  وغ����ردت 
الج��ت��م��اع��ي:  ل��ل��ت��وا���س��ل  "تويرت"  م��وق��ع 
للعراق  التاريخية  بالقيمة  قلبي  "كربان 
البابا  ب��زي��ارة  باملطلق  وللم�سيحيني 
ح�سارة  هذه  التاريخية...  فرن�سي�ض 
ت��ع��ود  اأن  ن��ت��م��ن��ى  ال���ت���ي  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
الفرق لإظهار  الزيارة  وحتدث هذه 
ال�������س���ورة احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ع��راق 
امل�سيحي  للوجود  وخ�سو�سا 
ومن�����وذج ال��ت��ع��اي�����ض ف��ي��ه��ا من 
اجلهل  اأي����ادي  �سوهتها  م��ا  ب��ع��د 

والتطرف... هللويا".

مبنا�سبة عيد �ملر�أة.. جمعية كهرمانة تقيم معر�سًا ت�سكيليًا �فرت��سيًا 

�إلي�سا  تعلق بفرح   بن الدن يطل على �ل�سائمني برم�سان �ملقبل 
على زيارة �لبابا 
�لتاريخية �إىل 
�لعر�ق 

قحطان جا�سم جو�د
ي��ق��ام ال��ي��وم الث��ن��ني ال��ث��ام��ن م��ن اآذار ال��ذي 
ت�سكيلي  م��ع��ر���ض  امل�������راأة  ع��ي��د  ي�������س���ادف 
العراق  يف  الت�سكيليات  للفنانات  افرتا�سي 
وي�ستمر  الفرن�سي  الثقايف  املركز  قاعة  على 
لعدة ايام. رئي�سة اجلمعية الفنانة الت�سكيلية 
م���الك ج��م��ي��ل ق��ال��ت ل����)امل���دى( ان امل��ع��ر���ض 
امل��راأة  ل�سيما  العراقية  للمراأة  تكرميا  يقام 
للمجتمع  قدمت عطاء كبريا  التي  الت�سكيلية 
"لأنها  جميل:-  وا�سافت  الرجل.  اخيها  مع 
مبدعة ومتاألقة دائمًا، تبقى الفنانة الت�سكيلية 
واجلمال  واحل��ب  الفن  يف  رائ���دة  العراقية 
ما  خ���الل  م��ن  ل�سيما  وال�����س��الم،  وال��ع��ط��اء 
املبدعات  تعك�سه باقة جميلة من ت�سكيلياتنا 
يف املعر�ض الفرتا�سي )األوان كهرمانة( يف 

 )3٠( مب�ساركة  بغداد،  يف  الفرن�سي  املعهد 
وال�سباب  ال���رواد  جيلي  م��ن  عراقية  فنانة 
وه��ن: اأ�سيل ال��ن��داوي، امي��ان حم��ي، اأروى 
ال�سكرجي،  بتول  اجل��اب��ري،  ب��ان  اخليمي، 
�سمر  حقي،  زينب  ط��ه،  رمي  طعمة،  راجحة 
 ، اخلياط  �سمرية  الق�ساب،  �سند�ض  العطار، 
املهدي،  �سهام  البزاز،  املعمار، �سوزان  �سناء 
�سبا  جا�سم،  جمهور  �سذى  �سبحي،  �سهري 
احمد  عال  ح��م��ودي،  جميل  ع�ستار  حممود، 
حميد، غرام الربيعي، لينه كبة، مالك جميل، 
احلجي،  م��ي  ال�سمري،  مها  احل��ائ��ك،  م��روة 
الطحان،  ه��دى  ال�سالح،  نغم  امل��ال،  ن�سرين 

هناء معلة، ي�سرى الطلباين..
الظروف  كل  "وبرغم  جميل:  م��الك  واأك���دت 
جائحة  مقدمتها  ويف  العراق  بها  مير  التي 

تقدم  العراقية  الت�سكيلية  زالت  فما  كورونا، 
وجمال  واأم��ل  تفاوؤل  بكل  اجلميلة،  الأل��وان 

ب�سخ�سيتها  منها  اع��ت��زازًا  للحياة،  وح��ب 
اأن  اىل  وا�����س����ارت  واإب����داع����ه����ا.   ودوره������ا 
اأخ��رى  فعالية  على  �سينطوي  امل��ع��ر���ض:- 
جمعية  م��ق��ر  يف  الإدارة  جم��ل�����ض  يقيمها 
كهرمانة �سيتم الإعالن عنها يف حينها، حيث 
املتميزات  مبدعاتنا  من  جمموعة  اختيار  مت 
بهذه  لتكرميهن  الب���داع  فنون  خمتلف  يف 
امل��ن��ا���س��ب��ة ال�����س��ع��ي��دة، ت���ق���دي���رًا جل��ه��وده��ن 
وعطاءاتهن التي تعرب عن دورهن الفاعل يف 
امل�سهد الثقايف والفني، وهن كل من ال�سيدات 
والآن�سات: مينا امري احللو م�سوؤولة متحف 
العراقي،  الإعالم  �سبكة  يف  العراقي  الإعالم 
راجحة  والفنانة  املالكي،  علياء  وال�ساعرة 
رنيم  والآن�سة  اإك�س�سوارات،  خبرية  طعمة 
اإعالمية وعار�سة اأزياء، والفنانة مي ح�سام 

م�سممة اأزياء، والفنانة ها�سمية رئي�سة ق�سم 
جمعية  ادارة  جمل�ض  وع�سوات  اخلياطة، 
الركابي،  حممد  هناء  لل�سيدات:  كهرمانة 
وندى عدنان، و�سمر حممد، ورمي طه. اخريا 
الأوروب��ي  العربي  "املنتدى  ان  مالك  اك��دت 
الإلكرتونية،  الإبداعية  من�سته  على  �سيف 
وال��ن��اق��د  الت�سكيلي  ال��ف��ن��ان  ي��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
باري�ض،  املقيم يف  العقبي  ال�سينمائي حميد 
قدمن  ملا  وتكرميهن  حماورتهن  جرى  حيث 
للفنون،  كهرمانة  جمعية  عرب  اإب��داع��ات  من 
ال�سامل  الإبداعي  احل��راك  لتفعيل  وال�سعي 
الأزي���اء  وع��ر���ض  الفنون  جم��ال  يف  ل�سيما 
باأن�سطة وبرامج اجلمعية داخل  والتعريف  
وخارج العراق، و�ساركت يف اللقاء الفنانات 

مالك جميل، ورمي طه، ونور قا�سم..

اأ�سيبت الفنانة امل�سرية غادة عادل بفايرو�ض 
كورونا اجلديد، وتخ�س���ع للعزل يف منزلها، 
وفق���ًا ملا اأك���ده طليقها ووال���د اأبنائها، املخرج 
جم���دي الهواري، حي���ث قال يف ت�س���ريحات 
�س���حافية اإنه���ا تتلق���ى بروتوك���ول الع���الج، 
الذي اأقرته وزارة ال�سحة يف املنزل وحالتها 
م�س���تقرة، واإن اإ�س���ابتها اكت�س���فت من���ذ عدة 

اأيام.
وت�س���طر غ���ادة للتوق���ف حالي���ًا عن ت�س���وير 
الكه���ف" حل���ني  "اأه���ل  فيل���م  يف  م�س���اهدها 
متاثلها لل�س���فاء، وتق���وم ببطولته بجوار كل 
من الفنانني خال���د النبوي، وحممود حميدة، 
وحمم���د ف���راج، وم�س���طفى فهم���ي، وهو من 
تاألي���ف اأمي���ن بهج���ت قم���ر، واإخ���راج عم���رو 

عرفة، واإنتاج وليد من�سور.
وت���دور ق�س���ة الفيل���م م���ن ع���ام ٢5٠ ميالديًا 
وم���ا بعده ب� 3٠9 �س���نوات بع���د اخلروج من 

الكه���ف. وتغي���ب غادة ع���ن ال�س���باق الدرامي 
ل�سهر رم�س���ان القادم، حيث اعتذرت عن عدم 
امل�ساركة يف م�سل�س���ل "بني ال�سما والأر�ض" 
م���ع الفنان هاين �س���المة، وحل���ت بديلة عنها 

الفنانة التون�سية درة.

�إ�سابة �ملمثلة �مل�سرية غادة عادل 
بفايرو�س كورونا
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