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فتح باب التر�شيح لرئا�سة الجمهورية لـ"مرة واحد فقط"

"الثالثي" ي�ضع اللم�سات الأخيرة لت�شكيل الحكومة
و"التن�سيقي"� :سنك�شف عن حواراتنا مع ال�صدريين
 بغداد /تميم الح�سن
ك ّث���ف "التحالف الثالثي" ،حواراته خالل الـ� 48ساعة
االخ�ي�رة ،فيم���ا يتوق���ع ان ي�س���دل يف �آذار احل���ايل،
ال�ستار عل���ى �آخر ف�صول االزم���ة ال�سيا�سية امل�ستمرة
منذ نحو  5ا�شهر.
و�أعل���ن جمل����س الن���واب� ،أم����س االح���د ،فت���ح ب���اب
الرت�شي���ح جم���دد ًا ،ملن�ص���ب رئي����س اجلمهوري���ة ملرة
واحدة فقط وعدم جتديدها.

ّ
وعطل����ت �سل�سل����ة من الق����رارات والتف�س��ي�رات التي
�صدرت عن املحكمة االحتادية ،اعلى �سلطة ق�ضائية
يف الب��ل�اد ،ت�شكيل احلكومة عل����ى االقل �شهرين عن
مواقيتها ال�سابقة.
ويق��ت�رب التحال����ف ال����ذي ي�ض����م التي����ار ال�ص����دري
والقوى ال�سنية واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين،
م����ن �ضم����ان اغلبية الثلث��ي�ن الالزمة الختي����ار رئي�س
اجلمهورية.
وبح�س����ب امل����ادة  76يف الد�ست����ور ،ف����ان رئي�����س

د .فالح الحمـراني يكتب:

حول العقوبات الغربية على رو�سيا والرد عليها

اجلمهوري����ة (عق����ب انتخاب����ه) يكلف مر�ش����ح الكتلة
االكرب لت�شكيل احلكومة.
وعل����ى اجلان����ب االخ����ر ،ف����ان الإط����ار التن�سيق����ي
ال�شيع����ي ،غري مت�أكد من خطوات����ه القادمة ،يف وقت
تراجع����ت في����ه ق�ص����ة "الثل����ث املعط����ل" بع����د جل�سة
الربملان االخرية.
وكان����ت ق����د اظه����رت ارق����ام الت�صوي����ت يف جل�س����ة
الربمل����ان -التي خ�ص�صت لإع����ادة فتح باب الرت�شيح
ملن�ص����ب رئي�����س اجلمهوري����ة م����رة ثالث����ة -اق��ت�راب

"التحال����ف الثالث����ي" م����ن ت�شكي����ل احلكوم����ة.
وبح�سب معلومات وردت اىل (املدى) فان "التحالف
الثالث����ي كث����ف حواراته منذ ي����وم ال�سب����ت املا�ضي،
لو�ضع اللم�سات االخرية على ت�شكيل احلكومة".
وظه����ر التحال����ف وه����و ي�سيطر على نح����و  %60من
مقاعد الربملان يف اجلل�س����ة االفتتاحية للمجل�س يف
كان����ون الث����اين املا�ض����ي ،وا�ستطاع متري����ر مر�شحه
حممد احللبو�سي ونائبيه لهيئة رئا�سة الربملان.
 التفا�صيل �ص3

فرات المح�سن يكتب:

من يكفل للمر�أة العراقية حقوقها؟ 6

قال م�س�ؤولون حملي���ون� ،إن احتالل
تنظي���م داع����ش الإرهاب���ي للمو�ص���ل
ت�سب���ب بتدم�ي�ر  %80م���ن غاب���ات
املدين���ة ،الفت�ي�ن �إىل �أن الوقت ما زال
مبكر ًا الفتتاحها ويتطلب من عام �إىل
عام�ي�ن ،م�شريي���ن �إىل حاجتها لنحو
� 500ألف �شجرة.
وذك���ر تقري���ر ملوق���ع (ذي نا�شن���ال)،
ترجمته (امل���دى)� ،أن "غابات العراق
ال�شه�ي�رة يف املو�ص���ل م���ا ت���زال متر
مبرحل���ة التعايف البط���يء من الدمار
ال���ذي طالها على مدى ث�ل�اث �سنوات
حتت �سيطرة تنظيم داع�ش االرهابي
واحل���رب املدم���رة الت���ي عا�شته���ا
ال�سرتجاع املدينة".
و�أ�ض���اف التقري���ر� ،أن "زي���د م�ش�ي�ر
�أغ���ا ،مدي���ر ق�س���م الب�ستن���ة والغابات
يف بلدي���ة املو�ص���ل ،ق���ال �إن اعم���ال
التخري���ب الت���ي ح�صلت اثن���اء فرتة
وج���ود داع����ش ومن ثم احل���رب التي
ُ�ش ّن���ت لتحري���ر املدين���ة ق���د ت�سبب���ت
بت�ض���رر �أك�ث�ر من  %80م���ن م�ساحة
الغابة".

 التفا�صيل �ص2

ج���رى يف مدين���ة �أور الأثري���ة ( 18ك���م جن���وب غ���رب
النا�صري���ة)� ،أم�س الأحد� ،إحياء الذكرى الأوىل لزيارة
باب���ا الفتي���كان �إىل الع���راق مب�شارك���ة � 100شخ�صي���ة
دبلوما�سية و�سيا�سية ودينية.
وكان احل�ب�ر الأعظم بابا الفاتيكان فرن�سي�س قد و�صل
اىل مط���ار النا�صرية ظهر يوم ال�سبت (� 6آذار ،)2021
قادم��� ًا م���ن النجف الت���ي التقى فيه���ا ب�سماح���ة �آية الله
العظم���ى ال�سيد علي ال�سي�ستاين ،وفور و�صوله توجه
اىل مدين���ة �أور الأثري���ة و�أق���ام هناك� ،ص�ل�اة م�شرتكة
وقدا�س ًا ديني ًا ورعى لقاء الأديان ح�ضره عدد من �أتباع
الديانات اال�سالمي���ة وامل�سيحية والإيزيدية وال�صابئة
املندائي�ي�ن وغريهم من الديان���ات املتعاي�شة على ار�ض
الرافدين.
وع���ن احي���اء الذك���رى االوىل لزي���ارة باب���ا الفاتي���كان
وم�شارك���ة الوفد الر�سم���ي والدبلوما�سي يف االحتفال
بالي���وم الوطن���ي للت�سامح قال مع���اون حمافظ ذي قار
لل�ش����ؤون االداري���ة في�ص���ل ال�شريفي �إىل (امل���دى)� ،إن

 التفا�صيل �ص2

يف ظ���ل �أزم���ة احل���رب الرو�سي���ة-
الأوكرانية ،ووج���ه الكاظمي ب�أهمية
ت�أم�ي�ن اخلزين ال�سرتاتيج���ي للمواد
الغذائي���ة الأ�سا�سية ،وتذليل العقبات
التي تواجهها".
ولفت البي���ان� ،إىل �أن "الكاظمي وجه
وزارات املالي���ة والتج���ارة والزراعة
باتخ���اذ الإج���راءات الالزم���ة ب�ش����أن
النق���اط الأ�سا�سي���ة الت���ي نوق�ش���ت
يف االجتم���اع ،وو�ض���ع ق�ضي���ة
الأم���ن الغذائ���ي وت�أم�ي�ن اخلزي���ن
ال�سرتاتيج���ي عل���ى ج���دول �أعم���ال
املجل����س ال���وزاري االقت�ص���ادي
وجمل����س ال���وزراء له���ذا الأ�سب���وع،
واتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أنها".
وانته���ى البي���ان� ،إىل �أن "االجتم���اع
ناق����ش و�ض���ع املي���اه يف الع���راق،
والتوجي���ه بت�أمني احل�ص����ص املائية
املطلوب���ة لزراعة املحا�صيل الزراعية
وال�سيما الأ�سا�سية منها".

نازحو �سنجار :من�سيون بعد
�سنوات من التهجير
 خا�ص /المدى

اجراءات حكومية للحد من ارتفاع اال�سعار ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

يع���اين نازح���و ق�ض���اء �سنج���ار يف
خميم���ات ده���وك م���ن النق����ص يف
اخلدم���ات ،و�سط معان���اة حتت رحمة
اخلي���م منذ قراب���ة � 8سن���وات ،وي�أتي
ذلك مع غياب املنظمات وتراجع الدعم
احلكومي.
وقال النازح عزت جميل لـ(املدى) ،ان

"اخلدم���ات كانت مب�ست���وى جيد يف
بداي���ة النزوح ولكن فرتة تلو الأخرى
نق�صت اخلدمات يف املخيمات كتوفري
الكهرب���اء الت���ي كان���ت ت�ستم���ر مل���دة
� 24ساع���ة �سابق���ا وتراجع���ت حالي���ا،
وارتف���اع ا�سع���ار خدم���ة املول���دات
الأهلي���ة �إىل �أك�ث�ر م���ن � 20أل���ف دينار
لالمبري الواحد".
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وا�شنطن :لن تكون لنا قوات على الأر�ض �أو ب�أجواء �أوكرانيا

�أور تحيي الذكرى الأولى لزيارة البابا بم�شاركة �سفير الفاتيكان
 ذي قار /ح�سين العامل

ينتظر الربملان من القوى ال�سيا�سية �أن ترفع �أ�سماء مر�شحيها حل�سم ت�شكيل
اللجان الدائمية للدورة االنتخابية ،بالتزامن مع خماوف لدى البع�ض من
اال�ستمرار على نهج املحا�ص�صة على الرغم من وجود قرار باعتماد معيار
التخ�ص�ص واملهنية يف اختيار �أع�ضاء هذه اللجان.
وخالل الدورات االنتخابية ال�سابقة ،ا�ستحوذت القوى الكبرية على اللجان
امل�ؤثرة و�أهمها الأمن والدفاع ،واملالية ،والنزاهة ،والقانونية ،والنفط
والغاز.
وقال النائب عالء احليدري� ،إن "مو�ضوع توزيع اللجان على النواب كان من
املفرت�ض �أن تتم مناق�شته يف اجلل�سة التي �شهدت فتح باب الرت�شيح ملن�صب
رئي�س اجلمهورية قبل يومني".
و�أ�ضاف احليدري� ،أن "الربملان اجته �إىل ت�أجيل هذه الفقرة للأيام املقبلة؛
ب�سبب عدم التو�صل اىل اتفاق �شامل ب�ش�أنها".

وجّ ���ه رئي����س جمل����س ال���وزراء
م�صطف���ى الكاظم���ي� ،أم����س الأح���د،
بت�أمني اخلزي���ن ال�سرتاتيجي للمواد
الغذائية الأ�سا�سية.
وذكر املكتب الإعالمي لرئي�س جمل�س
ال���وزراء يف بيان تلقته (امل���دى)� ،أن
"الكاظم���ي ،تر�أ����س اجتماع��� ًا طارئ ًا
خ�ص����ص ملناق�ش���ة الأم���ن الغذائ���ي
يف الب�ل�اد وارتف���اع �أ�سع���ار ال�سل���ع
وامل���واد الغذائي���ة يف الأ�س���واق،
بح�ض���ور وزراء املالية ،واخلارجية،
والتخطي���ط ،والتج���ارة ،والزراع���ة،
واملوارد املائية ،وال�صناعة ،والأمني
الع���ام ملجل����س ال���وزراء ،وع���دد م���ن
امل�ست�شارين".
و�أ�ض���اف البي���ان� ،أن "االجتم���اع
ناق����ش �ضمان حتقي���ق الأمن الغذائي
وجهوزي���ة ال���وزارات؛ لتحقي���ق ذلك

الحدث �أ�سهم بانتعا�ش ال�سياحة في ذي قار

"زي���ارة الوف���د ت�أتي لإحي���اء الذك���رى االوىل لزيارة
باب���ا الفاتي���كان ملدينة اور االثرية واحل���ج لبيت النبي
ابراهيم اخلليل (ع)".
و�أ�ض���اف ال�شريف���ي ،ان "الوف���د �ض���م �أك�ث�ر م���ن 100
�شخ�صي���ة بينه���م �سف�ي�ر الفاتي���كان و� 15سف�ي�ر ًا
و�شخ�صيات دينية و�سيا�سية".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "برنامج الزيارة ت�ضمن اقامة �صلوات
م�شرتك���ة وقدا�س يف بيت النب���ي ابراهيم (ع) وكلمات
باملنا�سب���ة ل�سف�ي�ر الفاتيكان وم�ست�ش���ار الأمن القومي
العراق���ي قا�سم االعرجي ممثال ع���ن احلكومة املركزية
وكلمات اخرى للم�شاركني باالحتفالية".
ولف���ت ال�شريف���ي� ،إىل �أن "احلكوم���ة املحلي���ة وجه���ت
دع���وات ملمثل���ي ال�صابئ���ة املندائي�ي�ن يف ذي ق���ار
و�شخ�صي���ات م�سيحية من الب�ص���رة والنا�صرية ف�ض ًال
ع���ن �شخ�صي���ات ديني���ة وجمتمعي���ة ورج���ال دي���ن من
امل�سلمني وذلك لإحياء يوم الت�سامح الديني".
وعدّ" ،زيارة �سفري الفاتيكان و�سفراء الدول االوروبية
وغريهم من ال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية ا�ستكماال
لزيارة البابا فرن�سي�س كونها تفتح افاق ًا وا�سعة باجتاه

 بغداد /فرا�س عدنان

 بغداد /المدى

داع�ش يت�سبب بتدمير %80
من غابات المو�صل
 ترجمة :حامد �أحمد

البرلمان ينتظر �أ�سماء �أع�ضاء
اللجان الدائمية

يوجه بت�أمين خزين
الكاظمي ّ
للمواد الغذائية
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ونق���ل عن �أغا �أي�ض ًا" ،معظم الأ�شجار
ام���ا تعر�ض���ت للقط���ع او احل���رق،
واملنطق���ة ب�أكمله���ا ملوث���ة بالألغ���ام
وخملف���ات احلرب من م���واد متفجرة
وعب���وات غ�ي�ر منفلق���ة ،واالعم���ال
جاري���ة حل���د االن لإزال���ة الألغ���ام
وامل���واد املتفج���رة من قب���ل منظمات
غ�ي�ر حكومي���ة حملي���ة واجنبي���ة،
وكلم���ا ينتهون من تنظي���ف رقعة من
الألغام واملخلفات احلربية على نحو
كام���ل يقوم���ون بت�سليمها لن���ا لإعادة
ت�أهيلها".
ولف���ت التقري���ر� ،إىل �أن "�أغ���ا تاب���ع:
العام املا�ضي قامت ال�سلطات بزراعة
�أكرث من � 21,000شجرة من خمتلف
الأنواع ،اما خالل هذا العام فقد متت
زراع���ة م���ا يربو عل���ى � 3,000شجرة
حل���د االن م���ن جمم���وع 10,000
�شج���رة خمطط لزراعته���ا حتى نهاية
�شهر �آذار".
ون���وه� ،إىل �أن "منظم���ات غ�ي�ر
حكومية حملي���ة واجنبية �أعربت عن
ا�ستعداده���ا للتربع ب���ـ � 5,000شجرة
�أخرى".

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

حت���ول املحافظة اىل مرك���ز ديني و�سياح���ي و�أثري"،
الفت���ا اىل ان "احلرك���ة ال�سياحي���ة يف حمافظة ذي قار
�شهدت انتعا�ش ًا كبري ًا عقب زيارة بابا الفاتيكان".
وم���ن جانب���ه ذك���ر املكت���ب الإعالم���ي مل�ست�ش���ار الأمن
القوم���ي قا�س���م االعرج���ي ،ان "الأعرج���ي توج���ه اىل
حمافظ���ة ذي ق���ار برفق���ة ع���دد م���ن ال�سف���راء و�سف�ي�ر
الفاتي���كان و�شخ�صي���ات ديني���ة وثقافي���ة واجتماعية،
حل�ض���ور االحتف���ال ال���ذي �سيق���ام عل���ى �أر����ض اور
مبنا�سب���ة الي���وم الوطن���ي للت�سام���ح وذك���رى لق���اء
قدا�س���ة البابا فرن�سي�س مع املرج���ع االعلى ال�سيد علي
ال�سي�ستاين".
وقال الأعرجي يف تغريدة ل���ه تابعتها (املدى)" ،وقفنا
الي���وم عل���ى �أر����ض �أور ،مه���د �إبراهي���م �أب���ي الأنبي���اء
واملر�سل�ي�ن (ع) ،و�صو ًال �إىل �أر����ض �سيدينا �آدم ونوح
(عليهم���ا ال�س�ل�ام) ،يجمعن���ا تنوعن���ا البه���ي ووئامن���ا
اال�ستثنائ���ي ،لن����ؤرخ لي���وم الت�سام���ح حمط���ة للتالقي
والأخ���وة ،منطلق�ي�ن بر�سال���ة م���ن �أر����ض احل�ض���ارة
والت�أري���خ واملج���د� ،أن ع َ
���راق املحبة وال�س�ل�ام ي�سعنا
جميعا".

بوتين :رو�سيا لن توقف عملياتها الع�سكرية �إال
�إذا �أوقفت �أوكرانيا القتال
 متابعة المدى
قال الكرمل�ي�ن يف بيان� ،أم�س الأحد� ،إن
الرئي�س الرو�س���ي فالدميري بوتني �أبلغ
نظريه الرتكي رجب طيب �إردوغان يف
مكامل���ة هاتفية الي���وم (�أم�س) �أن رو�سيا
ل���ن توق���ف عملياته���ا الع�سكري���ة �إال �إذا
�أوقف���ت �أوكراني���ا القت���ال ومت���ت تلبية
مطالب مو�سكو.
و�أ�ض���اف الكرملني يف بيان���ه �أن بوتني
ق���ال �إن العملي���ة ت�س�ي�ر وفق��� ًا للخط���ة
واجل���دول الزمن���ي و�إن���ه ي�أم���ل يف �أن
يتخ���ذ املفاو�ض���ون الأوكراني���ون نهج ًا
ب ّن���ا ًء يف املحادث���ات وي�أخ���ذون يف
احل�سبان الواقع عل���ى الأر�ض ،وفق ما
ذكرته وكالة "رويرتز" للأنباء.
وج���اء ات�ص���ال الرئي�سني قب���ل �أيام من
منت���دى دبلوما�س���ي مرتق���ب يف مدينة
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�أنطالي���ا اجلنوبي���ة م���ن � 11إىل
مار�س (�آذار) يتوق���ع �أن يح�ضره وزير
اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف.
وق���ال املفاو����ض الأوك���راين ديفي���د
�أراخاميا عل���ى "في�سبوك"� ،أم�س الأول
ال�سب���ت ،دون اخلو����ض يف تفا�صيل �إن
رو�سي���ا و�أوكرانيا �ستعق���دان (االثنني)
جول���ة ثالثة من املحادث���ات بهدف وقف
الأعمال القتالية.
من جهة اخرى قالت املندوبة الأمريكية
ل���دى الأمم املتح���دة ،لين���دا توما����س
غرينفيل���د� ،إنه لن تكون لن���ا قوات على
الأر����ض �أو يف �أج���واء �أوكراني���ا ،ويف
وق���ت �ساب���ق قال���ت وكال���ة بلوم�ب�رغ
الأمريكي���ة� ،إن االحت���اد الأوروب���ي
والوالي���ات املتح���دة وع���ددا م���ن حلفاء
�أمري���كا ف���ى �آ�سي���ان ردوا عل���ى الغ���زو
الرو�س���ي لأوكراني���ا بفر����ض عقوب���ات

مالية غ�ي�ر م�سبوق���ة بالن�سبة لهدف يف
حج���م رو�سيا ،وته���دف اخلطوات التي
مت اتخاذه���ا لعزل مو�سكو داخل النظام
امل���ايل العامل���ي �إىل معاقب���ة الرئي����س
الرو�س���ي فالدمي�ي�ر بوتني ب���زرع بذور
الفو�ضى يف اقت�صاد بالده.
ويف الأ�سب���وع الأول لل�ص���راع ،كان
بن���ك رو�سي���ا املركزى يع���اين ،الحتواء
التداعيات من جانبه على احلدود ،بينما
ا�ستطاع بنك �أوكرانيا احلفاظ على قدر
م���ن اال�ستقرار حتى م���ع ح�شده املوارد
املالي���ة العاملية حول جه���وده الدفاعية،
وكانت البنوك املركزية �أطرافا �أ�سا�سية
فى حرب املال منذ بدايتها.
من جانبها قالت وزارة الدفاع الرو�سية،
�إن �أوكراني���ا تط���ور �أ�سلح���ة بيولوجية
بالتعاون م���ع وزارة الدف���اع الأمريكية
البنتاغون.

سياسة
المدينة المحررة تحتاج
�إلى � 500ألف �شجرة
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م�س�ؤولون حمليون :داع�ش يت�سبب بتدمري % 80
من غابات املو�صل
عقود من الح ��روب وكذلك مرحلة فر�ض
العقوب ��ات من قبل الأم ��م المتحدة خالل
مرحل ��ة الت�سعينيات وه�شا�ش ��ة الو�ضع
الأمن ��ي ،لك ��ن ما ي ��زال �أهال ��ي المو�صل
يتفاخرون بمنطقة الغابات كمعلم بيئي
مميز لديهم".
وينق ��ل التقري ��ر ع ��ن ،ان� ��س الطائ ��ي،
نا�ش ��ط ومدير منظمة عين المو�صل غير
الحكومي ��ة ،الق ��ول �إن "لمنطقة الغابات
رمزية كبي ��رة ونحن مرتبطون بها ،انها
رئة المدينة وواجهة �سياحية ومالذ �آمن
بالن�سب ��ة لن ��ا ،انها بالن�سبة لن ��ا �أكثر من
كونها غابة".
و�أ�ض ��اف الطائ ��ي� ،أن "خ�س ��ارة الغاب ��ة
تعن ��ي خ�سارة هوية المو�صل ،هو مكان
ا�ستجمام كثير من �أهالي المدينة".
وي�ستر�س ��ل التقري ��ر� ،أن "النا�ش ��ط
الطائ ��ي 32 ،عام� � ًا ،يتبن ��ى م�ش ��روع
مو�ص ��ل الخ�ض ��راء ال ��ذي تم ��ت خالل ��ه
زراع ��ة م ��ا يق ��ارب م ��ن � 10,000شجرة
مختلفة داخ ��ل وحول المدين ��ة ب�ضمنها
منطقة الغابات".
وي�ستن ��د التقرير �إل ��ى "تقديرات تحدث
عنه ��ا الطائي تفيد ب�أن �أكثر من 70,000
�شج ��رة ق ��د ت ��م فقدانه ��ا خ�ل�ال الح ��رب
والمحافظ ��ة تحت ��اج االن ل� �ـ 500,000
�ألف �شجرة تقريبا".
وم�ضى التقرير� ،إلى �أن "الطائي ال يزال
يذك ��ر الرح�ل�ات المدر�سي ��ة الت ��ي كانوا
ي�شارك ��ون فيها �سابق ًا ف ��ي الغابة ،كانت
الأ�شج ��ار �ضخمة كبي ��رة تحجب حرارة
ال�شم� ��س ،وكان ��ت تعي� ��ش هن ��اك �أنواع
وا�صناف مختلفة م ��ن الطيور البرية لم
يعد لها وجود االن".
عن موقع :ذي نا�شنال
الإخباري

قال م�س�ؤولون حمليون� ،إن احتالل تنظيم داع�ش
الإرهابي للمو�صل ت�سبب بتدمري  %80من غابات املدينة،
الفتني �إىل �أن الوقت ما زال مبكراً الفتتاحها ويتطلب
من عام �إىل عامني ،م�شريين �إىل حاجتها لنحو 500
�ألف �شجرة .وذكر تقرير ملوقع (ذي نا�شنال) ،ترجمته
(املدى)� ،أن "غابات العراق ال�شهرية يف املو�صل ما تزال
متر مبرحلة التعايف البطيء من الدمار الذي طالها على
مدى ثالث �سنوات حتت �سيطرة تنظيم داع�ش االرهابي
واحلرب املدمرة التي عا�شتها ال�سرتجاع املدينة".

 ترجمة :حامد �أحمد
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "زيد م�شي ��ر �أغا،
مدي ��ر ق�سم الب�ستن ��ة والغابات في بلدية
المو�ص ��ل ،قال �إن اعم ��ال التخريب التي
ح�صلت اثن ��اء فترة وج ��ود داع�ش ومن
ث ��م الحرب الت ��ي ُ�ش ّنت لتحري ��ر المدينة
ق ��د ت�سبب ��ت بت�ض ��رر �أكثر م ��ن  %80من
م�ساحة الغابة".
ونقل عن �أغا �أي�ض ًا" ،معظم الأ�شجار اما
تعر�ض ��ت للقط ��ع او الح ��رق ،والمنطقة
ب�أكملها ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب
من مواد متفج ��رة وعبوات غير منفلقة،
واالعم ��ال جارية لحد االن لإزالة الألغام
والمواد المتفجرة من قبل منظمات غير
حكومية محلية واجنبية ،وكلما ينتهون
من تنظيف رقعة من الألغام والمخلفات
الحربي ��ة عل ��ى نح ��و كام ��ل يقوم ��ون
بت�سليمها لنا لإعادة ت�أهيلها".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "�أغ ��ا تاب ��ع:
الع ��ام الما�ضي قامت ال�سلط ��ات بزراعة

�أكث ��ر م ��ن � 21,000شجرة م ��ن مختلف
الأن ��واع ،اما خ�ل�ال هذا الع ��ام فقد تمت
زراع ��ة م ��ا يرب ��و عل ��ى � 3,000شج ��رة
لحد االن م ��ن مجم ��وع � 10,000شجرة
مخطط لزراعتها حتى نهاية �شهر �آذار".
ون ��وه� ،إل ��ى �أن "منظمات غي ��ر حكومية
محلية واجنبية �أعرب ��ت عن ا�ستعدادها
للتبرع بـ � 5,000شجرة �أخرى".
ويع ��ود التقرير� ،إلى �أغا الذي �أفاد "لحد
االن تم ��ت �إع ��ادة ت�أهي ��ل وتنظيف %60
م ��ن الم�ساحة الكلية البالغة  675دونما،
وماتزال منطقة الغابات غير �آمنة %100
وه ��ي مغلقة ام ��ام العامة حالي ��ا ،نتوقع
�إعادة افتتاحها بعد �سنة او �سنتين".
و�أو�ض ��ح� ،أن "منطقة الغاب ��ات الواقعة
عل ��ى ال�ضف ��ة ال�شرقية من نه ��ر دجلة في
الجان ��ب ال�شمال ��ي م ��ن المو�ص ��ل قد تم
ت�أ�سي�سها في خم�سينيات القرن الما�ضي
وه ��ي تحت ��ل م�ساح ��ة ع�ش ��رة دونم ��ات
مع وج ��ود م�شت ��ل لإنتاج ب ��ذور �أ�شجار
الغاب ��ة" .وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "م�ساحة

منطق ��ة الغاب ��ات تو�سع ��ت تدريجي� � ًا
حت ��ى �أ�صبح ��ت تغط ��ي م�ساح ��ة قدرها
 1,000دونم خ�ل�ال ع�صرها الذهبي في
�ستينيات و�سبعينيات القرن الما�ضي".
وتحدث ،ع ��ن "زراعة الغاب ��ات بعد ذلك
ب�أ�صن ��اف مختلف ��ة م ��ن الأ�شج ��ار مث ��ل
اليوكالبتوز وال�صنوب ��ر و�أنواع �أخرى

جدد تم�سكه بـ "الحقوق الد�ستورية"

مخاوف من العودة �إلى المحا�ص�صة في االختيار واالبتعاد عن التخ�ص�ص

م�سرور بارزاين :هناك جهات ت�سعى
ملعاقبة �إقليم كرد�ستان
� أربيل /المدى
ج� �دّد رئي�س حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان م�س ��رور بارزاني
التم�سك بـ "الحق ��وق الد�ستورية" ،مبين ًا �أن هناك جهات
ت�سعى �إلى معاقبة الإقليم.
وقال بارزان ��ي في كلمة خالل رعايت ��ه وح�ضوره �أعمال
المنت ��دى ال�صناعي ح ��ول الأ�سواق والأعم ��ال التجارية
ال ��ذي انطلق ف ��ي �أربي ��ل� ،إن "ه ��ذا المنت ��دى ال�صناعي
يه ��دف لت�أمين الأ�سواق بالمنتج ��ات المالية وخلق مزيد
من فر�ص العمل لمواطني �إقليم كرد�ستان".
و�أ�ض ��اف �أن "الت�شكيل ��ة الحكومي ��ة التا�سع ��ة ،عمل ��ت
من ��ذ بدء مهامها ،عل ��ى تنويع م�صادر الدخ ��ل واالهتمام
بالقطاع ��ات كافة بما ال يتم فيه االعتماد على م�صدر دخل
واحد".
وتاب ��ع "لق ��د اهتممن ��ا بقطاع ��ي ال�صناع ��ة والزراع ��ة
و�أنجزن ��ا العديد م ��ن الم�شاريع ،وهدفن ��ا الأ�سا�سي بناء
وتعزيز بنية اقت�صادية متينة لإقليم كرد�ستان".
و�أو�ض ��ح �أن "التحدي ��ات الت ��ي واجهت �إقلي ��م كرد�ستان
والع ��راق والعال ��م� ،ألقت بظالله ��ا ال�سلبي ��ة على مناحي
الحياة عامة ،وال �سيما تف�شي فايرو�س كورونا وتبعاته
ال�سلبية ثم انخفا�ض �أ�سعار النفط عالمي ًا وامتناع بغداد
ع ��ن �إر�سال ح�صة الإقليم من الموازنة ،وهو �أمر م�ستمر
�إلى الآن" .وبيّن بارزاني �أن "هذه الأزمات وال�صعوبات
الت ��ي رافقتها لم ت�ؤث ��ر على �إقليم كرد�ست ��ان فح�سب ،بل
�شملت الدول ال�صناعية الكب ��رى والتي تملك اقت�صادات
هائلة وهي الأخرى تكبدت خ�سائر كبيرة".
وتاب ��ع "ولك ��ن عل ��ى الرغ ��م م ��ن كل ه ��ذه الأزم ��ات
وال�صعوب ��ات ف�إنن ��ا ل ��م نتوق ��ف ع ��ن العم ��ل ول ��م نك ��ف
ع ��ن تنفيذ الم�شاري ��ع الخدمي ��ة وال�ستراتيجي ��ة ،ووفق ًا
للإمكان ��ات االقت�صادي ��ة المتاح ��ة لدين ��ا وا�صلن ��ا العمل
ونفذن ��ا الكثي ��ر م ��ن الم�شاري ��ع المهم ��ة وال�ستراتيجية
وعل ��ى الأ�صع ��دة كاف ��ة ف ��ي مختل ��ف مناط ��ق �إقلي ��م
كرد�ستان" .و�أ�ش ��ار بارزاني� ،إلى "تنفيذ حزمة م�شاريع
ف ��ي ذروة الأزمات بتنفيذ الط ��رق والم�شاريع ال�صناعية
والكهربائي ��ة والزراعي ��ة وال�سياحي ��ة ،حي ��ث ا�ستكملت
الحكوم ��ة بع�ض هذه الم�شاريع بالفع ��ل والبع�ض الآخر
ال يزال قيد التنفيذ".
و�أردف قائ�ل ً�ا" ،وب ��دون �أدن ��ى �ش ��ك ف�إن بع�ض� � ًا من هذه
الم�شاري ��ع كان ��ت م�شترك ��ة بي ��ن القطاعي ��ن الخا� ��ص
والحكوم ��ي ،وهن ��ا ال ب ��د من توجي ��ه ال�شك ��ر والعرفان
للقط ��اع الخا� ��ص ال ��ذي تمك ��ن بالتن�سيق والتع ��اون مع
حكوم ��ة الإقليم ،م ��ن تنفيذ العدي ��د م ��ن الم�شاريع طيلة

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

رئا�سة الربملان تنتظر �أ�سماء املر�شحني لت�سمية اللجان الدائمية
 بغداد /فرا�س عدنان

الفترة الما�ضية".
�أك ��د بارزاني �أن "حكومة �إقليم كرد�ستان تقدم كل �أ�شكال
الت�سهي�ل�ات الالزم ��ة للم�ستثمرين المحليي ��ن والأجانب
لي�ساهم ��وا ف ��ي النهو� ��ض وتعزي ��ز البني ��ة االقت�صادية
للإقليم".
و�أو�ض ��ح "تدعم حكوم ��ة الإقليم ب ��كل ال�سب ��ل المتاحة،
ال�شب ��اب و�أ�صح ��اب الم�شاري ��ع ال�صناعي ��ة �أو التجارية
ال�صغيرة �أو في �أي مجال �آخر" ،موجه ًا الجهات المعنية
ب� �ـ "تذلي ��ل كل العوائق الت ��ي من �ش�أنه ��ا �أن تعرقل تنفيذ
الم�شاريع ال�صغيرة بالن�سبة لل�شباب".
وتط ��رق بارزان ��ي �إلى زيارات ��ه �إلى الخارج ،وق ��ال �إنها
"ت�ضمن ��ت مناق�ش ��ات مع كب ��ار الم�س�ؤولي ��ن العالميين
بهدف تعزيز التبادل التج ��اري وتطوير االقت�صاد ورفد
الأ�س ��واق بالمنتج ��ات المحلي ��ة وخلق مزي ��د من فر�ص
العم ��ل لل�شب ��اب م ��ن خ�ل�ال الت�شجي ��ع عل ��ى ا�ستقط ��اب
اال�ستثمارات الأجنبي ��ة ،واال�ستفادة من تجارب البلدان
المتطورة في تنمية �إقليم كرد�ستان".
و�أكد بارزان ��ي� ،أن "الم�شاريع كلها مرتبطة ب�شكل وثيق
باال�ستق ��رار ال�سيا�سي في العراق عموم ًا و�إقامة عالقات
جيدة وودية بين �إقليم كرد�ستان والحكومة االتحادية"،
م�ستط ��رد ًا بالقول "نحن نرى �أن تط ��ور �إقليم كرد�ستان
ي�ص ��ب ف ��ي م�صلح ��ة كاف ��ة العراقيي ��ن وعل ��ى الأخوات
والإخ ��وة العراقيي ��ن �أن ينظ ��روا م ��ن ه ��ذا الجانب الى
التقدم الحا�صل في الإقليم ولي�س العك�س".
و�أ�ض ��اف �أي�ض� � ًا "لق ��د تمكن ��ا وب�إمكاناتن ��ا االقت�صادي ��ة
المح ��دودة م ��ن تحقيق ه ��ذا التق ��دم والتطور ف ��ي �إقليم
كرد�ستان على الأ�صعدة كافة بما يظهر اختالف ًا كبير ًا عن
باقي مناطق الع ��راق ،ولكن وللأ�سف وعو�ض ًا عن دعمنا
وم�ساندتنا ف�إن ثم ��ة جهات ت�سعى لتقوي�ض هذا التطور
ومعاقبة �إقليم كرد�ستان".
و�أع ��رب بارزان ��ي ع ��ن "�أمل ��ه ب� ��أن يفك ��ر كل م ��ن يري ��د
�أذي ��ة �إقلي ��م كرد�ستان بم�سل�س ��ل الح ��روب وال�صراعات
ال�سيا�سي ��ة التي عا�شه ��ا العراق ،وت�ساءل :م ��اذا ا�ستفاد
منها العراقيون؟" وجدد ثقته ب�أنه "لو تم ت�سخير كل تلك
الطاق ��ات والموارد ف ��ي خدمة و�إعم ��ار وتنمية وتطوير
المناط ��ق العراقي ��ة ،لأ�صبح العراق اليوم بل ��د ًا �صناعي ًا
متطور ًا على م�ستوى المنطقة والعالم".
وانته ��ى بارزاني� ،إل ��ى "الرغب ��ة التامة في بن ��اء �أف�ضل
العالقات م ��ع الحكومة االتحادية ،كذل ��ك �أكد مرة �أخرى
عل ��ى التم�س ��ك بالحقوق الد�ستورية للم�ض ��ي في م�سيرة
نه�ض ��ة �إقلي ��م كرد�ستان و�إحالل اال�ستق ��رار وال�سالم في
العراق عامة".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

تتالءم مع الظ ��روف البيئية للمدينة من
�أجواء باردة في ال�شت ��اء وحرارة عالية
في �أ�شهر ال�صيف".
ولكن منذ فترة الثمانينيات ،ذكر التقرير،
"بد�أت م�ساحة الغابات بالتقل�ص عندما
�أطلق ��ت م�شاريع لبناء بن ��ى تحتية للنقل
ومن�ش� ��آت �سياحي ��ة داخ ��ل الغابة ،وبعد

االجتي ��اح الأميركي للع ��راق عام 2003
تعر�ضت المو�صل لفو�ضى الإرهاب مما
جع ��ل م ��ن عملي ��ة �صيانته ��ا والمحافظة
عليها امرا م�ستحيال".
و�ش ��دد التقرير ،عل ��ى �أن "تنظيم داع�ش
الإرهاب ��ي وبع ��د احتالل ��ه للمدين ��ة قام
بقطع الأ�شج ��ار وال�سماح للأهالي �أي�ضا

با�ستخ ��دام الأ�شج ��ار كحط ��ب لأغرا�ض
التدفئ ��ة والطه ��ي ،وقام التنظي ��م �أي�ضا
بتحوي ��ل �أج ��زاء م ��ن الغاب ��ة كمع�سك ��ر
ومنطقة تدريب لم�سلحيه".
و�أردف� ،أن "الغاب ��ة داخ ��ل المو�ص ��ل
ه ��ي واحدة من عدة غاب ��ات في محافظة
نين ��وى تعر�ض ��ت للإهمال خ�ل�ال حقبة

املدير العام
غادة العاملي

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

ينتظر البرلمان من القوى
ال�سيا�سية �أن ترفع �أ�سماء
مر�شحيها لح�سم ت�شكيل اللجان
الدائمية للدورة االنتخابية،
بالتزامن مع مخاوف لدى
البع�ض من اال�ستمرار على
نهج المحا�ص�صة على الرغم
من وجود قرار باعتماد معيار
التخ�ص�ص والمهنية في اختيار
�أع�ضاء هذه اللجان.
وخ�ل�ال ال ��دورات االنتخابي ��ة ال�سابق ��ة،
ا�ستح ��وذت الق ��وى الكبي ��رة عل ��ى اللجان
الم�ؤثرة و�أهمها الأم ��ن والدفاع ،والمالية،
والنزاهة ،والقانونية ،والنفط والغاز.
وق ��ال النائب عالء الحيدري� ،إن "مو�ضوع
توزي ��ع اللج ��ان عل ��ى الن ��واب كان م ��ن
المفتر� ��ض �أن تت ��م مناق�شت ��ه ف ��ي الجل�سة
الت ��ي �شه ��دت فتح ب ��اب التر�شي ��ح لمن�صب
رئي�س الجمهورية قبل يومين".
و�أ�ضاف الحيدري� ،أن "البرلمان اتجه �إلى
ت�أجيل ه ��ذه الفقرة للأي ��ام المقبلة؛ ب�سبب
عدم التو�صل الى اتفاق �شامل ب�ش�أنها".
و�أ�شار� ،إل ��ى �أن "بع�ض الكتل ال�سيا�سية لم
ترفع لغاية الوقت الحالي �أ�سماء مر�شحيها
ل�شغ ��ل ع�ضوية هذه اللج ��ان ،وبالت�أكيد �أن
ذلك ي�ؤ�شر خل ًال ينبغي تالفيه والت�سريع في
�أداء البرلمان لمهامه الت�شريعية والرقابية
في وقت يتطلع في ��ه العراقيون �إلى مرحلة
جديدة م ��ن العمل داخ ��ل م�ؤ�س�سات الدولة
وف ��ي مقدمتها البرلمان بو�صفه يمثل �إرادة
ال�شعب العراقي".
ودع ��ا الحي ��دري" ،رئا�سة مجل� ��س النواب
�إل ��ى ممار�س ��ة ال�ضغ ��ط عل ��ى الكت ��ل م ��ن
�أج ��ل الإ�س ��راع ف ��ي ت�سمي ��ة اللج ��ان" ،كما
طال ��ب الجميع ب� ��أن "يكون توزي ��ع اللجان
عل ��ى �أ�س� ��س علمي ��ة ومدرو�س ��ة تراع ��ى

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

فيه ��ا مو�ضوع ��ات التخ�ص� ��ص والمهني ��ة
والكفاءة".
و�أع ��رب ع ��ن تطلع ��ه ،ال ��ى �أن "يك ��ون
للم�ستقلي ��ن والقوى الجدي ��دة تمثيل م�ؤثر
ف ��ي اللج ��ان النيابي ��ة وال يت ��م منحها فقط
للقوى الكبيرة".
وم�ض ��ى الحي ��دري� ،إل ��ى �أن "البع� ��ض من
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة م ��ا زال ��ت تعم ��ل بعيد ًا
ع ��ن المعايي ��ر المهني ��ة وتري ��د �أن ُتدخ ��ل
اللجان في خان ��ة المحا�ص�صة التي ينبغي
التخل� ��ص منها وتغيير جميع �آليات توزيع
المه ��ام باعتم ��اد الط ��رق ال�صحيح ��ة التي
تخ ��دم الم�صلحة العامة" .م ��ن جانبه ،ذكر
النائ ��ب ح�سن كري ��م� ،أن "مجل� ��س النواب
انته ��ى في وقت �سابق م ��ن الت�صويت على
مه ��ام اللجان �سواء التي بقي ��ت على حالها
�أو تم �شطرها �أو دمجها".
وتاب ��ع� ،أن "ذل ��ك االج ��راء يدخ ��ل �ضم ��ن
االخت�صا�ص ��ات القانوني ��ة والد�ستوري ��ة
لمجل� ��س الن ��واب وف ��ق م ��ا ي ��راه منا�سب� � ًا
للم�صلحة العامة".
ولفت� ،إلى �أن "هذه الجهود ت�أتي بالتزامن
م ��ع م�ساع ��ي تعدي ��ل النظ ��ام الداخل ��ي
لمجل� ��س الن ��واب وقد تم ط ��رح العديد من

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
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المقترح ��ات ،وذلك يع ��د دلي ًال عل ��ى وجود
�إرادة حقيقي ��ة للبرلم ��ان الحال ��ي بتفعي ��ل
المهام �سواء الت�شريعية �أو الرقابية".
و�شدد كريم ،عل ��ى �أن "البرلمان ب�شكل عام
قط ��ع �شوط� � ًا في مو�ض ��وع توزي ��ع اللجان
التي ن�أم ��ل �أن تكون وف ��ق �أ�س�س �صحيحة
ون�ؤك ��د عل ��ى مو�ض ��وع �أن يح�ص ��ل هن ��اك
توازن بين لجنة و�أخرى لكي ن�ضمن العمل
المتنا�سق لهذه اللجان بنحو عام".
�إلى ذلك� ،أفادت النائبة نرمين معروف ،ب�أن
"النظام الداخلي يعطي لكل كتلة �سيا�سية
الحق بطرح ر�ؤيتها ب�ش�أن توزيع اللجان".
وتابعت مع ��روف� ،أن "لدى البرلمان حالي ًا
 25لجن ��ة في ال ��دورة االنتخابي ��ة الحالية
ق ��د ت ��م الت�صويت عليه ��ا في جل�س ��ة �سابقة
ويج ��ري العم ��ل ف ��ي الوق ��ت الحا�ضر على
توزيع �أع�ضائها".
و�أك ��دت� ،أن "التوج ��ه ال ��ذي يت ��م طرح ��ه
حالي� � ًا هو مراع ��اة االخت�صا� ��ص والمهنية
في توزيع النواب عل ��ى تلك اللجان وكذلك
الخب ��رة ال�سيم ��ا الرئي�سي ��ة منه ��ا المعني ��ة
بالملفات الح�سا�سة".
وانته ��ت مع ��روف� ،إل ��ى �أن "المخ ��اوف
م ��ن ت�سمي ��ة رئا�س ��ات اللج ��ان عل ��ى �أ�س�س

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

المحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سي ��ة موج ��ودة ل ��دى
الجمي ��ع ونحن نتمن ��ى �أال تك ��ون كذلك بل
يتم فيها مراعاة الجوانب المهنية وغيرها
م ��ن االعتبارات الت ��ي تتفق م ��ع الم�صلحة
العام ��ة" .وبح�س ��ب قرار مجل� ��س النواب،
ف�أن اللجان الدائمة لل ��دورة الحالية وهي،
القانوني ��ة ،والمالي ��ة ،والأم ��ن والدف ��اع
والنزاه ��ة ،والنف ��ط والث ��روات الطبيعية،
والعالق ��ات الخارجي ��ة ،والخدم ��ات
والإعم ��ار ،والكهرباء والطاقة ،واالقت�صاد
وال�صناع ��ة والتج ��ارة ،واال�ستثم ��ار
والتنمي ��ة ،والتخطي ��ط ال�ستراتيج ��ي
والخدم ��ة االتحادي ��ة ،وال�صح ��ة والبيئة،
واالقالي ��م والمحافظ ��ات غي ��ر المنتظم ��ة
ب�إقلي ��م ،والنق ��ل واالت�ص ��االت ،والثقاف ��ة
وال�سياح ��ة والآث ��ار واالع�ل�ام ،والتربية،
والتعلي ��م العال ��ي ،والهج ��رة والمهجرين
والم�صالح ��ة المجتمعي ��ة ،وال�شه ��داء
وال�ضحايا وال�سجن ��اء ،وحقوق الإن�سان،
والأوق ��اف والع�شائ ��ر ،والم ��ر�أة والأ�سرة
والطفول ��ة .وبح�س ��ب م�ص ��ادر نيابية ف�أن
التوقع ��ات ت�شي ��ر �إل ��ى �أن ت�سمي ��ة اع�ضاء
اللج ��ان �ستك ��ون قريب� � ًا ،و�أن كل لجن ��ة
�ست�ضم في ع�ضويتها من � 3إلى  21نائب ًا.

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

العدد ( )5140ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االثنني (� )7آذار 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

سياسة

البرلمان يفتح باب التر�شيح لرئا�سة الجمهورية لـ"مرة واحد فقط"

"الثالثي" ي�ضع اللم�سات الأخيرة لت�شكيل الحكومة
و"التن�سيقي"� :سنك�شف عن حواراتنا مع ال�صدريين
 بغداد /تميم الح�سن

واعترب بح�سب مراقبني هذا حجم “التن�سيقي”.
وكان االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين ،ال ��ذي
ينظر الي ��ه على انه حلي ��ف “التن�سيقي” قد �أعلن
مقاطعته للجل�سة االخرية.

ك ّثف «التحالف الثالثي» ،حواراته
خالل الـ� 48ساعة االخيرة ،فيما
يتوقع ان ي�سدل في �آذار الحالي،
ال�ستار على �آخر ف�صول االزمة
ال�سيا�سية الم�ستمرة منذ نحو 5
ا�شهر.
و�أعلن مجل�س النواب� ،أم�س االحد،
فتح باب التر�شيح مجدداً ،لمن�صب
رئي�س الجمهورية لمرة واحدة
فقط وعدم تجديدها.

ّ
وعطل ��ت �سل�سلة من الق ��رارات والتف�سريات التي
�ص ��درت ع ��ن املحكم ��ة االحتادي ��ة ،اعل ��ى �سلط ��ة
ق�ضائي ��ة يف الب�ل�اد ،ت�شكيل احلكوم ��ة على االقل
�شهرين عن مواقيتها ال�سابقة.
ويق�ت�رب التحال ��ف الذي ي�ض ��م التي ��ار ال�صدري
والق ��وى ال�سني ��ة واحل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين ،م ��ن �ضمان اغلبي ��ة الثلثني الالزمة
الختيار رئي�س اجلمهورية.
وبح�س ��ب امل ��ادة  76يف الد�ست ��ور ،ف ��ان رئي� ��س
اجلمهوري ��ة (عقب انتخابه) يكل ��ف مر�شح الكتلة
االكرب لت�شكيل احلكومة.
وعل ��ى اجلان ��ب االخ ��ر ،ف ��ان الإط ��ار التن�سيق ��ي
ال�شيع ��ي ،غ�ي�ر مت�أكد م ��ن خطوات ��ه القادمة ،يف
وق ��ت تراجعت في ��ه ق�ص ��ة “الثلث املعط ��ل” بعد
جل�سة الربملان االخرية.
وكان ��ت قد اظه ��رت ارق ��ام الت�صوي ��ت يف جل�سة
الربملان -التي خ�ص�صت لإعادة فتح باب الرت�شيح
ملن�ص ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة مرة ثالث ��ة -اقرتاب
“التحالف الثالثي” من ت�شكيل احلكومة.

لقاءات مكثفة
وبح�س ��ب معلوم ��ات وردت اىل (امل ��دى) ف ��ان
«التحالف الثالثي كثف حواراته منذ يوم ال�سبت
املا�ض ��ي ،لو�ض ��ع اللم�سات االخرية عل ��ى ت�شكيل
احلكومة».
وظه ��ر التحالف وهو ي�سيطر على نحو  %60من
مقاع ��د الربملان يف اجلل�س ��ة االفتتاحية للمجل�س
يف كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي ،وا�ستط ��اع متري ��ر
مر�شح ��ه حممد احللبو�سي ونائبي ��ه لهيئة رئا�سة
الربملان.
وت�ضيف املعلومات القادمة من االروقة ال�سيا�سية
ان التحال ��ف “ب ��ات قريب� � ًا ج ��د ًا م ��ن احل�ص ��ول
عل ��ى  220مقع ��د ًا او �أكرث للت�صوي ��ت على رئي�س
اجلمهورية يف اجلل�سة املقبلة”.
وك ��رر “الثالث ��ي” م�شه ��د متا�س ��ك اطراف ��ه يف
اجلل�سة االخرية للربملان التي عقدت يوم ال�سبت،

واق ��ر املجل� ��س فيه ��ا اع ��ادة فت ��ح ب ��اب الرت�شيح
ملن�صب رئي�س اجلمهورية للمرة الثالثة.
وت�ؤك ��د املعلوم ��ات ان كل ت�شكي�ل�ات التحال ��ف
الثالث ��ي “م�ؤي ��دة ملر�ش ��ح احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين ري�ب�ر احمد” الذي ر�ش ��ح بديال عن
هو�شيار زيباري عقب ا�ستبعاده من املناف�سة.
وذكر التحالف الثالثي� ،أم�س ،يف بيان �أنَّ “الكتلة
ال�صدرية وحتالف ال�سيادة واحلزب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين (التحالف الثالث ��ي) عقدوا اجتماع ًا
يف بغداد”.
وي ��وم ال�سب ��ت املا�ض ��ي� ،ص ��در بي ��ان ع ��ن مكتب
احللبو�س ��ي ،رئي�س الربمل ��ان� ،أكد في ��ه ا�ستقباله
وفد احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين برئا�سة
فا�ضل مرياين.
وناق�ش اجلانبان “تطورات الأو�ضاع ال�سيا�سية
يف البالد” ،وفقا للبيان الذي او�ضح انهما تباحثا
“ح ��ول املرحلة املقبل ��ة ،والت�أكيد عل ��ى �ضرورة

دعوا �إىل دعم ال�شرائح اله�شة بـ  10مليارات دوالر

خبراء اقت�صاديون :ارتفاع �أ�سعار الأغذية
في الأ�سواق و�صل �إلى %50
 خا�ص /املدى
ق� �دّر خ�ب�راء اقت�صاديون ،ارتف ��اع �أ�سعار ال�سلع
اال�ستريادي ��ة بن�سب ��ة  %50لأ�سب ��اب خارجي ��ة
و�أخ ��رى داخلي ��ة تعلقت بتغيري �سع ��ر ال�صرف،
داع�ي�ن �إىل تخ�صي� ��ص مبلغ يف قان ��ون املوازنة
بنح ��و  10ملي ��ارات دوالر لدعم الفئ ��ات اله�شة،
م�ؤكدي ��ن وج ��ود  10مالي�ي�ن عراق ��ي يعي�ش ��ون
حالي ًا حتت خط الفقر.
وقال اخلب�ي�ر االقت�صادي نبيل جب ��ار العلي يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى) ،ان «ارتف ��اع اال�سع ��ار عاملي� � ًا
حي ��ث ت�ش�ي�ر منظمة (ف ��او) العاملي ��ة اىل ارتفاع
م�ؤ�ش ��ر اال�سعار للمواد الغذائية ب�سبب تداعيات
احلرب االخرية ب�ي�ن رو�سيا و�أوكرانيا ،ونق�ص
االمدادات العاملية منذ �سنتني �أثر توقف االنتاج
بعد انت�شار جائحة كورونا».
وتاب ��ع العل ��ي� ،أن «�أ�سباب ��ا �أخ ��رى �أدت �إىل هذا

االرتف ��اع منه ��ا ،التغي�ي�رات املناخي ��ة لل�سنت�ي�ن
املا�ضيت�ي�ن ،و�سيا�س ��ة التي�س�ي�ر النق ��دي الت ��ي
اتخذته ��ا كب ��ار امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة يف امري ��كا
و�أوروب ��ا ،و�أخري ًا ب�سبب ارتف ��اع ا�سعار النفط
والطاقة».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «ال�سب ��ب االخر حملي ،جاء على
�إث ��ر تغي�ي�ر �سعر ال�ص ��رف للدوالر ام ��ام الدينار
العراقي منذ �أكرث من ال�سنة بن�سبة .»٪٢٣
ولف ��ت العلي� ،إىل �أن «الع ��راق �أ�صبح اليوم �أمام
ت�ضخ ��م بالأ�سعار مب ��ا يق ��ارب  ٪٥٠ملعظم املواد
اال�ستريادية وعلى ر�أ�سها االغذية مما قد ت�سبب
برتاجع الق ��درة ال�شرائية للفرد العراقي ،وت�آكل
دخله ودفعه باجتاه االفقار».
و�أ�ش ��ار العل ��ي� ،إىل ان «احلل ��ول ه ��ي ت�شكي ��ل
حكوم ��ة ب�ش ��كل عاج ��ل ملنحه ��ا ال�صالحي ��ات
اال�صيل ��ة التخ ��اذ ق ��رارات �ضم ��ن ال�سق ��وف
القانوني ��ة وال�صالحي ��ات الد�ستوري ��ة وتق ��دمي

موازنة تتنا�سب وطبيعة املرحلة».
ودعا� ،إىل «ت�ضمني املوازنة ا�صالحات اقت�صادية
او �سيا�س ��ات اقت�صادي ��ة حتمي الطبق ��ات اله�شة
وال�ضعيفة منه ��ا ،ف� ً
ضال عن زيادة التخ�صي�صات
اخلا�ص ��ة بالبطاق ��ة التموينية» ،مطالب� � ًا بـ «منح
عاجلة ووقتية ل�صغار املوظفني وذوي الدرجات
املتدنية التي تقل مرتباتهم عن � ٥٠٠ألف دينار».
وانته ��ى العل ��ي� ،إىل «�ض ��رورة تق ��دمي من ��ح
وقتية خا�ص ��ة مب�ستحقي الرعاي ��ة االجتماعية،
وتخفي� ��ض او ت�صف�ي�ر الر�س ��وم الكمركي ��ة
للمنتج ��ات الغذائي ��ة واالغذي ��ة ،وتن�شي ��ط
الزراع ��ة املحلي ��ة وخ�صو�صا زراع ��ة املحا�صيل
ال�سرتاتيجية».
م ��ن جانب ��ه� ،أف ��اد اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي الآخ ��ر
�صف ��وان ق�صي ،ب� ��أن «ن�سبة الفقر تق�ت�رب حالي ًا
م ��ن  %30ما يعني �أن لدين ��ا �أكرث من  10ماليني
عراقي هم حتت خط الفقر».
وتاب ��ع ق�ص ��ي� ،أن «تعدي ��ل الو�ض ��ع االقت�صادي
يحت ��اج �إىل تنويع مف ��ردات البطاق ��ة التموينية
وزي ��ادة كمياتها وه ��ذا �سوف ي� ��ؤدي �إىل تقليل
�آثار ارتفاع الأ�سعار الداخلية واخلارجية».
ون ��وه� ،إىل �أن «احلكومة ينبغ ��ي عليها ان تدعم
البطاقة التموينية ب�شرائها من الأ�سواق املحلية
لكي ال تذهب الأموال �إىل اخلارج وبالتايل ندعم
الإنتاج الزراعي».
ويتفق ق�صي مع العلي ب� �ـ «�ضرورة �سن موازنة
ا�ستثنائي ��ة ولي� ��س قانون ��ا ،يت ��م مبوجبه ��ا رفع
التخ�صي� ��ص امل ��ايل لبع�ض ال�شرائ ��ح بنحو 10
مليارات دوالر لرفع امل�ستوى املعي�شي للطبقات
اله�ش ��ة والرعاي ��ة االجتماعي ��ة ،ودع ��م امل�شاريع
اال�ستثمارية لت�شغيل العاطلني عن العمل».
وكان ��ت وزارة التج ��ارة ق ��د حتدثت ع ��ن جهود
ال�ستمرار ت�أم�ي�ن ال�سلة الغذائي ��ة ،وحتدثت عن
ت�أثري احلرب بني رو�سيا و�أوكرانيا على الو�ضع
االقت�صادي العاملي ،م�ؤكدة امتالكها خزين ًا جيد ًا
م ��ن احلنطة وعقودا مت ابرامه ��ا من �أجل تزويد
املطاحن الأهلية.

ا�ستكمال اال�ستحقاقات الد�ستورية”.
وعم ��ل التحال ��ف من ��ذ ا�سابي ��ع ،خل ��ف اال�ضواء،
عل ��ى ك�سب وزيادة عدد مقاعده ،حيث يتوقع بانه
حترك على الفئة “املحايدة” يف املجل�س.
ويق ��در ع ��دد مقاعد الق ��وى التي مل تعل ��ن موقفها
ب�ش ��كل ر�سم ��ي جت ��اه اي م ��ن ط ��ريف اخل�صومة
(التيار او التن�سيقي” ،بـ 46مقعد ًا.
وبح�سب االرقام التي ظهرت يف اجلل�سة االخرية
الت ��ي عق ��دت ال�سب ��ت املا�ض ��ي ،ع ��ززت فر�ضي ��ة
حتقي ��ق “الثالث ��ي” اغلبي ��ة الثلث�ي�ن يف حال ��ة
ا�ستمالة الفريق “املحايد” اىل �صفه.
وذك ��رت االمانة العام ��ة ملجل�س الن ��واب يف بيان
ام� ��س“ ،قرر جمل�س النواب بجل�ست ��ه الثالثة من
الف�صل الت�شريعي االول لل�سنة الت�شريعية االوىل
فتح باب الرت�شيح ملن�صب رئي�س اجلمهورية ملرة
واحدة فقط وعدم جتديدها”.
وفت ��ح جمل� ��س الن ��واب ،ال�سب ��ت املا�ض ��ي ،ب ��اب

الرت�شي ��ح ملن�ص ��ب رئي�س اجلمهوري ��ة ابتدا ًء من
يوم غد �أم�س (االحد) وملدة ثالثة ايام.
وبح�س ��ب مراقب�ي�ن ،ف ��ان اجلل�س ��ة االخ�ي�رة ،قد
اعطت قوة اىل التحالف الثالثي ،الذي ظهر قريبا
من حتقيق اغلبية الثلثني.
و�ص ��وت  203برملاني�ي�ن م ��ن �أ�ص ��ل  265كان ��وا
حا�ضري ��ن يف اجلل�س ��ة م ��ن �أ�ص ��ل  329مقع ��د ًا
�إجم ��ايل مقاعد الربملان ،على فت ��ح باب الرت�شيح
مرة ثالثة لرئا�سة اجلمهورية.
وبح�س ��ب تف�س�ي�ر املحكم ��ة االحتادي ��ة ال�شه ��ر
املا�ض ��ي ،ان جل�س ��ة الت�صوي ��ت عل ��ى رئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة ،حتت ��اج اىل اغلبي ��ة الثلث�ي�ن (220
�صوت على االقل).
باملقاب ��ل ان الإطار التن�سيق ��ي ظهر بانه ميلك اقل
من ن�صف عدد املقاعد التي كان يعلن عن امتالكها.
وكان قد امتنع يف جل�سة ال�سبت  62برملانيا فقط
م ��ن الت�صوي ��ت على الق ��رار من �أ�ص ��ل احل�ضور،

حفاظ ًا على ال�سلم الأهلي
وب ��رر الإط ��ار التن�سيقي وج ��ود هذا الع ��دد بانه
مل يك ��ن هن ��اك توجي ��ه من الكتل ��ة باالمتن ��اع عن
الت�صويت.
وق ��ال حمم ��ود احلي ��اين ع�ض ��و “التن�سيق ��ي”
ان حتالف ��ه “ح�ض ��ر اجلل�س ��ة االخ�ي�رة لأن ��ه اراد
ع ��دم تعطي ��ل اال�ستحقاقات االنتخابي ��ة ،ور�سالة
للحفاظ على ال�سلم االهلي”.
وكان جمه ��ور “التن�سيق ��ي” ق ��د اعت�ص ��م ام ��ام
بواب ��ات املنطق ��ة اخل�ضراء نحو �شه ��ر ،معرت�ضا
على نتائج االنتخاب ��ات التي اظهرت تفوق التيار
ال�ص ��دري ب� �ـ 72مقع ��دا ،قبل ان ت�ص ��ادق املحكمة
االحتادي ��ة ،نهاي ��ة الع ��ام املا�ض ��ي ،عل ��ى نتائ ��ج
االنتخابات.
وك�ش ��ف احلي ��اين يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) ان
“الإط ��ار التن�سيق ��ي والتي ��ار ال�ص ��دري لديهم ��ا
ات�ص ��االت” رغم قرار زعي ��م التيار مقتدى ال�صدر
“جتميد املفاو�ضات منذ ال�شهر املا�ضي”.
واك ��د ع�ض ��و “التن�سيق ��ي” ان “نتائ ��ج ه ��ذه
االت�ص ��االت �ستك�ش ��ف يف وق ��ت قري ��ب ،وه ��ي
باجتاه توحيد القوى ال�شيعية”.
وكان “ال�ص ��در” ق ��د �أعل ��ن ال�شهر املا�ض ��ي ،بانه
يرف� ��ض وج ��ود ن ��وري املالك ��ي ،رئي�س ال ��وزراء
اال�سبق يف احلكوم ��ة املقبلة ،بينما يرحب بباقي
�أطراف الإطار التن�سيقي.
وعق ��د “التن�سيق ��ي” م�ساء ال�سب ��ت اجتماعا ،يف
نف�س توقيت اجتماع �أطراف من التحالف الثالثي
يف بغداد.
واكد احلياين ان “االجتماع عقد يف منزل رئي�س
ال ��وزراء اال�سبق حيدر العبادي ،وناق�ش ما جرى
يف جل�س ��ة الربملان االخ�ي�رة” دون ان يك�شف عن
تفا�صيل اخرى حول االجتماع.
وتاب ��ع ع�ض ��و “التن�سيق ��ي” ان حتالف ��ه رغ ��م
خ�سارت ��ه جلولة جل�س ��ة الربملان االخ�ي�رة “لكنه
(التن�سيق ��ي) ل ��ن ي�ت�رك التحال ��ف الثالث ��ي ميرر
مر�شحه لرئا�سة اجلمهورية”.
واك ��د احلي ��اين ان الإط ��ار التن�سيق ��ي “مل يتخد
ق ��رار ًا نهائي ًا حتى االن بح�ضور جل�سة انتخابات
رئي� ��س اجلمهوري ��ة” التي يتوق ��ع ان تقرر خالل
اال�سبوعني املقبلني.

يعي�شون في مخيمات تعاني نق�ص ًا في الخدمات

نازحو �سنجار :من�سيون بعد � 8سنوات من التهجير

 خا�ص /املدى
يع ��اين نازح ��و ق�ض ��اء �سنج ��ار يف خميمات
ده ��وك م ��ن النق� ��ص يف اخلدم ��ات ،و�س ��ط
معان ��اة حت ��ت رحم ��ة اخلي ��م من ��ذ قراب ��ة 8
�سن ��وات ،وي�أت ��ي ذل ��ك م ��ع غي ��اب املنظمات
وتراجع الدعم احلكومي.
وق ��ال الن ��ازح ع ��زت جمي ��ل لـ(امل ��دى) ،ان
“اخلدم ��ات كان ��ت مب�ستوى جي ��د يف بداية
الن ��زوح ولك ��ن ف�ت�رة تل ��و الأخ ��رى نق�ص ��ت
اخلدمات يف املخيمات كتوفري الكهرباء التي
كانت ت�ستم ��ر ملدة � 24ساعة �سابقا وتراجعت
حاليا ،وارتفاع ا�سعار خدمة املولدات الأهلية
�إىل �أكرث من � 20ألف دينار لالمبري الواحد”.
وا�ش ��ار �إىل �أن ��ه “بالإ�ضاف ��ة �إىل ه ��ذا مل تقم
البلدي ��ة �أو ال�شرك ��ة املكلف ��ة بتنظي ��ف املخيم
منذ ف�ت�رة طويل ��ة بعملها ب�ش ��كل جيد ،حيث
جتمع ��ت النفاي ��ات ب�ش ��كل كب�ي�ر يف بع� ��ض
املخيمات”.
يف ال�سي ��اق ذات ��ه �أو�ضح ��ت النازح ��ة خالدة
مراد يف حديثها �إىل (املدى) ،انه “يف الوقت
احلايل اخلدمات �شبه معدومة يف املخيمات،

م ��ع نق� ��ص االحتياج ��ات يف ف�ص ��ل ال�شت ��اء
وخا�ص ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بتجهي ��ز م ��ادة النفط
الأبي�ض”.
واو�ضح ��ت ان ��ه “لي� ��س هناك عم ��ل فعلي �أو
خط ��ة لعودة النازح�ي�ن وتعوي�ضهم ،علما ان
و�ضعهم ي�سوء يوما بعد �آخر”.
م ��ن جهت ��ه ق ��ال مدي ��ر الهج ��رة واملهجري ��ن
وا�ستجابة الأزم ��ات يف حمافظة دهوك ديان
جعفر يف ت�صريح �إىل (املدى) ،اننا “على علم
مبا يخ�ص قل ��ة اخلدمات يف املخيمات ،ولكن
يف احلقيقة نحن نا�شدنا املنظمات واحلكومة
العراقية �أي�ض ًا ولكن دون رد حلد الآن”.
وب�ي�ن جعف ��ر ،ان “قل ��ة اخلدم ��ات وع ��دم
توفريه ��ا يع ��ود �إىل ذه ��اب �أغل ��ب املنظمات
�إىل حمافظ ��ة نين ��وى من ��ذ حتريره ��ا و�إىل
الآن مل يك ��ن دور املنظمات جيد ًا يف خميمات
حمافظة ده ��وك” ،مو�ضحا ان “دائرته تقوم
ب�ش ��كل م�ستمر بحل امل�شاكل التي يعاين منها
النازحون بالتن�سيق مع حكومة الإقليم”.
وت�سك ��ن �أكرث م ��ن � 26ألف عائل ��ة نازحة من
�أه ��ايل �سنجار يف خميم ��ات حمافظة دهوك،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن وجود �أك�ث�ر م ��ن � 38أل ��ف عائلة

خارج املخيم ��ات منذ قراب ��ة � 8سنوات وذلك
بع ��د تعر� ��ض االيزيدي�ي�ن يف ق�ض ��اء �سنجار
غربي حمافظة نينوى �إىل �إبادة جماعية على
�أيادي عنا�صر تنظيم داع�ش الإرهابي.
وكان وفد �أمن ��ي برئا�سة نائب قائد العمليات
امل�شرتك ��ة الفري ��ق �أول رك ��ن عب ��د الأم�ي�ر
ال�شمري قد و�ص ��ل يف وقت �سابق �إىل ق�ضاء
�سنجار.
وذك ��رت قي ��ادة العمليات امل�شرتك ��ة يف بيان
ورد يف حينه ��ا �إىل (امل ��دى)� ،إن “وفدا �أمنيا
برئا�سة نائب قائد العمليات امل�شرتكة الفريق
�أول رك ��ن عبد الأم�ي�ر ال�شمري وقائد القوات
الربي ��ة الفريق الركن قا�س ��م املحمدي ،و�صل
�إىل �سنجار”.
و�أ�ضاف البيان ،ان “الوفد اطلع على الو�ضع
االمن ��ي يف الق�ض ��اء وبح ��ث ح ��ل م�ش ��اكل
النازح�ي�ن واملهجري ��ن وت�سهي ��ل املعوق ��ات
للتعاي�ش ال�سلمي بني مكونات املجتمع”.
و�أ�ش ��ار اىل ان “الوف ��د عق ��د ف ��ور و�صول ��ه
اجتماع ��ا �ض ��م حماف ��ظ نين ��وى وممثلي ��ة
االمم املتح ��دة يف الع ��راق ووزارة الهج ��رة
واملهجرين وعددا من املنظمات احلكومية”.
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�إجراءات تطال املوظفني املتقاع�سني عن �إزالة املخالفات

�أمانة بغداد تعلن فتح �شوارع مغلقة غربي العا�صمة

 بغداد /املدى

وذكر بي ��ان للأمانة ،تلقته (املدى)،
�أن "�أم�ي�ن بغ ��داد عالء مع ��ن� ،أعلن
التن�سيق م ��ع ال�سكرتري الع�سكري
للقائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة
وقيادة عمليات بغ ��داد لفتح االزقة
املغلق ��ة ورف ��ع الكت ��ل الكونكريتية
املحيطة بالف ��وج الرئا�سي يف حي
العام ��ل غربي العا�صمة" .و�أ�ضاف
البي ��ان� ،أن "ذلك ج ��اء خالل جولة

�أعلن ��ت �أمانة بغ ��داد� ،أم�س االحد،
ع ��ن اتفاق م ��ع مكتب القائ ��د العام
للق ��وات امل�س ��لحة عل ��ى فت ��ح �أزقة
مغلق ��ة غرب ��ي العا�صم ��ة ،م�ؤك ��دة
اتخ ��اذ الإج ��راءات القانوني ��ة
بح ��ق املوظف�ي�ن الذي ��ن ي�سحمون
باملخالفات.

ميداني ��ة ل ��ه لالط�ل�اع عل ��ى اعمال
تطوير واك�ساء حملة  ٨٠٣و ٨٠٧
و  ٨١٧و�ش ��ارع ال�شالجمة يف حي
العامل ولقائه عدد ًا من املواطنني".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "ام�ي�ن بغ ��داد اكد
خالل متابعته لأعمال تطوير حملة
 ٨٠٧بحي العامل اجناز مد القالب
اىل  ٤٤زقاق ��ا واك�ساء تعديلية ٢٣
زق ��اق و�سطحي ��ة  ١٨زق ��اق �ضمن

حمل ��ة التطوي ��ر اجلاري ��ة بح ��ي
العامل".
و�أو�ض ��ح البي ��ان� ،أن "العم ��ل �ضم
حملت ��ي  ٨٠٣و ٨٠٧و�ش ��ارع
ال�شالجم ��ة و�ش ��ارع  ٩ني�س ��ان و
حملة  ٨١٧م ��ع ال�ش ��ارع الرئي�سي
له ��ا ويعل ��ن ق ��رب تطوي ��ر حمالت
 ٨٠١و  ٨١٣و � ٨١٥ضم ��ن حمل ��ة
االك�ساء الك�ب�رى يف اطار م�شروع

نه�ضة بغداد".
ولف ��ت� ،إىل �أن "ام�ي�ن بغ ��داد وجه
الدائ ��رة البلدي ��ة خ�ل�ال متابعت ��ه
اعم ��ال التطوي ��ر واالك�س ��اء
ب�ضرورة ازالة جمي ��ع التجاوزات
وامل�شوهات وعدم ال�سماح باحلاق
اال�ض ��رار بالأر�صف ��ة والط ��رق
املعبدة".
و�أو�ض ��ح البي ��ان� ،أن "مع ��د اتف ��ق
م ��ع رئي� ��س جمل� ��س الق�ض ��اء
االعل ��ى عل ��ى اتخ ��اذ االج ��راءات
القانونية ال�صارمة بحق املوظفني
املتقاع�س�ي�ن ع ��ن اداء واجباته ��م
يف ح ��ال �سماحه ��م باملخالف ��ة
وع ��دم تطبي ��ق القان ��ون البل ��دي
بحق املخالف�ي�ن وازال ��ة املخالفات
والتج ��اوزات يف مراحلها االولية
للح ��د م ��ن ظاه ��رة التج ��اوز عل ��ى
االر�صف ��ة والط ��رق العام ��ة الت ��ي
�شوه ��ت مظه ��ر املدين ��ة واحلق ��ت
ا�ضرارا بالغة ببنيتها التحتية".
وم�ضى البي ��ان� ،إىل "اتفاق االمني
م ��ع ال�سكرت�ي�ر الع�سك ��ري للقائ ��د
الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة وعمليات
بغداد لفت ��ح االزق ��ة املتعامدة على
�ش ��ارع ( )١١يف حملة  ٨٠٧وكذلك
رف ��ع الكتل الكونكريتية عن حميط
الف ��وج الرئا�س ��ي ،وب�إن�شاء متنزه
جديد لأهايل حملة  ٨٠٧بعد اكمال
اعمال االك�ساء والتطوير للمحلة".

تظاهرات خريجني يف العمارة للمطالبة بفر�ص عمل
 مي�سان /املدى
خ ��رج املئ ��ات من اخلريج�ي�ن الرتبويني� ،أم� ��س االحد،
بتظاه ��رات حا�شدة يف مدينة العم ��ارة ،مركز حمافظة
مي�س ��ان ،للمطالبة ب�شموله ��م بالعق ��ود الوزارية ا�سوة
ب�أقرانه ��م م ��ن املحا�ضري ��ن ،وقطع ��وا بتظاهراته ��م
ال�ش ��وارع الرئي�سية يف املدين ��ة .وقال مرا�سل (املدى)،
ان "املتظاهرين �أكدوا موا�صلة التظاهرات حلني حتقق

جمي ��ع مطالبه ��م و�شموله ��م بالعق ��ود الوزاري ��ة ا�سوة
ب�أقرانه ��م املحا�ضري ��ن" .ورف ��ع املتظاه ��رون "الفتات
واعالم عراقية ورددوا الهتاف ��ات وال�شعارات و�أطلقوا
االهازي ��ج احلما�سية" .ي�ش ��ار �إىل �أن حمافظات العراق
ت�شهد ب�ش ��كل يومي تظاهرات للخريجني يطالبون فيها
باحل�صول على فر� ��ص عمل ،يف وقت يقول م�س�ؤولون
حكومي ��ون �أن الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي احل ��ايل ال ي�سمح
مبزيد من الدرجات الوظيفية.

الطعن بن�ص قانوين مييّز بني الرجال والن�ساء
 بغداد /املدى
نظم ��ت الع�شرات م ��ن النا�شطات
الن�سوي ��ات ،ام� ��س االح ��د،
وقف ��ة احتجاجي ��ة ام ��ام املحكمة
االحتادي ��ة يف بغ ��داد ،للمطالب ��ة
بتعدي ��ل م ��واد يف قان ��ون
العقوب ��ات .وق ��ال مرا�س ��ل
(املدى) ،ان "نا�شطات يف منظمة

حري ��ة امل ��ر�أة يف الع ��راق نظم ��ن
وقف ��ة احتجاجي ��ة ام ��ام املحكمة
االحتادية /يف احلارثية".
و�أ�ضاف املرا�سل� ،أن "النا�شطات
طالنب ب�إلغ ��اء املادة  ٤٠٩وتعديل
امل ��ادة  ١٢٨من قان ��ون العقوبات
العراقي رقم  ١١١ل�سنة ."١٩٦٩
و�أو�ض ��ح� ،أن "هذه امل ��ادة تتعلق
بجرائ ��م ال�ش ��رف ،الت ��ي ت�سم ��ح

للج ��اين باحل�صول عل ��ى تخفيف
م ��ن العقوب ��ة ي�ص ��ل �إىل احلب�س
مدة ال تزيد على ثالث �سنوات".
وب�ي�ن املرا�س ��ل� ،أن "املنظم ��ة
قدم ��ت طعن� � ًا �أم ��ام املحكم ��ة
االحتادي ��ة العلي ��ا من �أج ��ل الغاء
هاتني املادت�ي�ن بو�صفهما انتهاك ًا
وا�ضح ًا حلق ��وق امل ��ر�أة ومتييز ًا
عن الرجال".

�إغالق ثالث دوائر حكومية يف ذي قار
 ذي قار  /املدى
�أق ��دم خريج ��ون� ،أم� ��س االحد ،عل ��ى �إغ�ل�اق ديوان
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ودائرت�ي�ن نفطيت�ي�ن مطالب�ي�ن
بالتعي�ي�ن .وق ��ال مرا�س ��ل (امل ��دى) ان "املتظاهرين
�أغلق ��وا ديوان حمافظة ذي قار ومنعوا املوظفني من
الدخول اليها".
و�أ�ض ��اف املرا�س ��ل ،ان "املتظاهري ��ن �أغلق ��وا اي�ض ��ا

�شركة املنتجات النفطية يف ذي قار ومنعوا املوظفني
من دخولها كما اغلقوا مبنى �شركة نفط ذي قار".
وب�ي�ن املرا�س ��ل ان "ه ��ذه اخلط ��وة كان ��ت نتيج ��ة
الت�سوي ��ف واملماطل ��ة م ��ن قب ��ل امل�س�ؤول�ي�ن وع ��دم
اال�ستجابة للمطالب يف الوقت الذي متت اال�ستجابة
ملطال ��ب اخرين" .ولطامل ��ا يغلق املحتج ��ون الدوائر
احلكومي ��ة يف ذي ق ��ار تعبري ًا عن غ�ضبه ��م لتجاهل
مطالبهم من قبل اجلهات الر�سمية.

�إع��ل��ان�����ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

�إعـــــالن

قدم املدعي (كرمي محمد عبد)
طلبا ً يروم فيه تبديل (لقب) من
(كراغ��ول) ال��ى (اجملمعي) فمن
لدي��ه اعت��راض عل��ى الدعوى
مراجع��ة ه��ذه املديري��ة خالل
مدة أقصاها (خمس��ة عشرة
يوماً) وبعكس��ه س��وف ينظر
بالدعوى وفق أحكام املادة ()22
من قان��ون البطاق��ة الوطنية
رقم ( )3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

جمهورية العراق  /وزارة النفط
�شركة م�صايف ال�شمال (�ش.ع)
ق�سم امل�شرتيات والعقود
�شعبة العقود املحلية – وحدة املناق�صات

�شركة م�صايف ال�شمال  /م�صفى ال�صمود – ن�شر �إعالن مناق�صة عامة حملية

تعلن شركة مصافي الشمال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن نشر إعالن (مناقصة عامة محلية)
وحس��ب التفاصيل املبينة في اجلدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناش��ئ .فعلى الراغبني باالشتراك
من الش��ركات أو املكات��ب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الش��روط القانونية املذكورة في ادناه مراجعة مقر ش��ركتنا
في بيجي – مصفى الصمود  ،اعتبارا ً من تاريخ نش��ر اإلعالن الس��تالم نس��خة من جدول املواصفات واالعداد ووثائق
املناقصة مقابل مبلغ قدره ( )150.000فقط مائة وخمسون ألف دينار عراقي غير قابلة للرد إال في حال الغاء املناقصة
أو تغيير أس��لوب تنفيذها على ان يتم تس��ليم العطاء بظرف مغلق في أو قبل الس��اعة الواحدة ظهرا ً ليوم االثنني
املوافق  2022/3/28وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية أو حظرا ً للتجوال من قبل اجلهات الرس��مية فيكون
تاريخ الغلق في أول يوم دوام رسمي يلي تاريخ العطلة أو احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن
والرس��وم القانونية ،علما ً أنه س��يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على االستفس��ارات في متام الس��اعة العاشرة من
صباح يوم االحد املوافق  2022/3/20في نفس مكان القطع.
ت

رقم املناق�صة

مو�ضوع املناق�صة

عدد مرات
الإعالن

1

 2022/8امليزانية
التشغيلية

جتهيز سيارات
عدد ( )2نوع دوج
دورانكو  GTسبعة
راكب موديل 2021
أو أحدث

للمرة الثانية

الكلفة التخمينية

مدة
التنفيذ

( )154.000.000مائة
وأربعة وخمسون
مليون دينار عراقي

 /90يوم

الهوية املطلوبة

مبلغ الت�أمينات
الأولية

هوية شركة أو
مكتب متخصص
نافذة لعام 2022

( )3.000.000ثالثة
ماليني دينار عراقي

أوالً :املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:
 -1هوية الش��ركة أو مكتب (متخصص) نافذة لعام  2022مع ارفاق (ش��هادة تأس��يس – إجازة ممارس��ة مهنة – عقد
التأسيس – النظام الداخلي للشركة) وااللتزام بالصالحيات املالية للمكاتب.
 -2التأمينات األولية حس��ب املبلغ املبني في اجلدول أعاله على ش��كل صك مصدق ممغنط أو خطاب ضمان صادر من
مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر ش��ركة مصافي الش��مال على أال يكون
ضمن املصارف احملظور التعامل معها واملبينة في القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند
النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذه وبعد غلق
املناقصة أو رفض التصحيح على اخطاءه احلسابية في العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
 -3جلب كتاب عدم ممانعة من االشتراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام ( 2022تصوير ملون)
باسم الشركة مقدمة العطاء (حصراً) مع هوية ضريبية نافذة.
 -4اعمال مماثلة بالتجهيز على ان يتم تقدمي العطاء مع املستمسكات أعاله (بظرف مغلق).
 -5وصل شراء وثائق املناقصة (األصلي).
 -6تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية أو عدم شموله باجراءات احلجب.

ثانياً :تعتبر الشروط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ً ال يتجزأ من العقد:
 -1يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض.
 -2يلت��زم م��ن حت��ال بعهدته املناقصة بكافة الش��روط واالع��داد واملواصفات واملناش��ئ والفقرات احمل��ددة في جدول
املواصفات.
 -3يعتبر العطاء نافذ ملدة ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة.
 -4شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.
 -5يكون التس��عير بالدينار العراقي حصرا ً ويتم تثبيت األس��عار رقما ً وكتابة (طباعة الكترونية أو باملداد) على جدول
االعداد املرفقة طي هذه املناقصة خالية من احلك والشطب وختمها ومصادقتها على جميع الصفحات ويعول على
السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقما ً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ
الفقرة.
 -6ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء تعديل عليها.
 -7ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويتحمل اخملالف
التبعات القانونية.
 -8ال يجوز للمدير املفوض في اكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.
 -9تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني األخيرتني كحد ادنى.
 -10ال يج��وز مطلق �ا ً بي��ع العقد أو التنازل عنه إلى ش��خص آخر وفي حال��ة ثبوت ذلك يعد ن��اكال ً وتتخذ اإلجراءات
القانونية بحقه.
 -11يتحمل من حتال بعهدته املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -12العقد خاضع للضريبة وكافة الرس��وم القانونية وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة  1977والقوانني
العراقية النافذة والرسوم الكمركية ويتحملها من حتال بعهدته املناقصة.
 -13يخض��ع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لس��نة  2014املعدل��ة والضوابط امللحقة بها املعدلة
والوثائق القياسية.
 -14يعتبر مبلغ اإلحالة قطعيا ً وال يجوز التفاوض عليه.
 -15على املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح.
 -16يلتزم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حس��ن التنفيذ بنس��بة ( )%5م��ن مبلغ اإلحالة تغطي كامل مدة
العق��د وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على ش��كل خطاب ضمان ص��ادر من مصرف حكومي أو مصرف
أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر شركة مصافي الشمال (ش.ع).
 -17ميكنكم االطالع على صيغة العقد والش��روط التعاقدية من خالل االطالع على نس��خة العقد املنش��ورة على
موقع شركتنا على االنترنت (.)https://nrc.oil.gov.iq
 -18املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة والوثائق القياسية

العدد5201 :
التاريخ2022/3/3 :

ومعايير الترجيح املرفقة طيا ً والتي يجب ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لشركتنا
بخص��وص قبول العطاء الذي يقل بنس��بة اكثر م��ن ( )%20عن الكلفة التخمينية إذا كان��ت العطاءات مقبولة من
الناحية الفنية حسب قرار اجمللس الوزاري للطاقة رقم ( )1لسنة .2019
 -19لش��ركتنا احل��ق في متديد موعد غل��ق املناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحله��ا دون حتمل أي تبعات مالية
أو قانونية.
 -20يتم صرف املستحقات للشركة احملال بعهدتها املناقصة على حساب ( )I BANحسب نظام املدفوعات العراقي.
 -21يلتزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن.
 -22للجنة دراس��ة وحتليل العطاءات اهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األس��عار أو حك أو شطب أو تصحيح
أو تعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ العطاءات.
 -23مراجعة وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية الس��تحصال اجازات العمل ملنتس��بيكم وفق قانون العمل رقم ()37
لسنة .2015
 -24يكون القطع واالش��تراك باملناقصة في كافة أيام األس��بوع (أيام الدوام الرس��مي) من الساعة التاسعة صباحا ً
ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ً واعتبارا ً من تاريخ نشر االعالن.
 -25بإمكان كافة املش��تركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في متام الس��اعة التاسعة صباح
من يوم الثالثاء املوافق  2022/3/29في مقر شركتنا في بيجي  -مصفى الصمود.
 -26ال تصرف املستحقات النهائية إال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
 -27تدفع املس��تحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل شركتنا حسب املواصفات واالعداد الواردة بجدول
املواصفات.
 -28لش��ركات القطاع العام أفضلية بالس��عر بنس��بة ال تزيد ع��ن ( )%10عند حتقق القيمة املضاف��ة البالغة ()%30
للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط اخلاص
بالشركات العامة املصنعة استنادا ً الى قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لسنة .2021
 -29الزام شركات القطاع اخملتلط بتقدمي التأمينات األولية استنادا ً إلى كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية
العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع  19006 /7 /في . 2019/8/6
 -30لالطالع على الشروط اخلاصة بالتقدمي وجدول املواصفات اخلاص باملناقصة أعاله ميكن تصفح موقع شركتنا على
الشبكة العاملية (.)https://nrc.oil.gov.iq
 -31يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.
 -32لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني (.)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
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الدراجات لأندية العراق
اختتام بطولة
ّ

باختصار ديمقراطي

تتويج ال�صناعة واحلدباء والرفاعي وبرايتي باملرحلة الأوىل
 بغداد /املدى

من نادي ال�ص ��ناعة ،وح � ّ�ل ثاني ًا
علي عبداخل�ض ��ر طعني من نادي
احل�شد ال�ش ��عبي ،والثالث �أحمد
مهند من نادي ال�صناعة والرابع
مهدي حازم من ال�صناعة �أي�ض ًا.

اختتم ��ت يف العا�ص ��مة احلبيبة
بغ ��داد ،بطول ��ة املرحل ��ة الأوىل
م ��ن دوري �أندي ��ة الع ��راق
بالد ّراج ��ات ،والت ��ي ا�س ��تم ّرت
ثالث ��ة �أي ��ام عل ��ى طري ��ق �أب ��و
غري ��ب ال�س ��ريع ،و�ش ��ارع �أب ��و
ن�ؤا� ��س ،مب�ش ��اركة وا�س ��عة م ��ن
�أندية ال�شمال والو�سط والفرات
الأو�س ��ط واجلن ��وب ،و�أ�ش ��رف
عل ��ى البطول ��ة االحت ��اد املركزي
للعب ��ة ،واالحت ��اد الفرع ��ي يف
بغ ��داد ،و�س ��ط �أجواء تناف�س� � ّية
عالية امل�ستوى من جميع الأندية
امل�شاركة.
املن�س ��ق
وق ��ال �س ��اجد �س ��ليم،
ّ
الإعالم ��ي الحت ��اد الد ّراج ��ات ل� �ـ
"امل ��دى" :مت عقد امل�ؤمتر الفني
للبطولة يف قاع ��ة علوم احلياة،
بجماعة امل�ستن�ص ��ر ّية بح�ض ��ور
�أع�ض ��اء االحتاد املرك ��زي للعبة،
وممثل ��ي ومد ّرب ��ي الأندي ��ة
امل�شاركة".
:رح ��ب رئي�س االحتاد
و�أ�ض ��اف ّ
حمم ��ود عزي ��ز بامل�ش ��اركني،
ّ
وحث مد ّربي الأندية على تقدمي
الأف�ض ��ل يف باك ��ورة االحت ��اد،
وافتتاح املو�سم اجلديد ليكونوا
عل ��ى م�س ��توى امل�س� ��ؤولية يف
�س ��باقات ه ��ذه املرحل ��ة ،ومت ّنى
لهم املوفقية والنجاح".
مف�ص ��ل
وتاب ��ع :مت تقدمي �ش ��رح ّ
م ��ن جلن ��ة امل�س ��ابقات ح ��ول
ان�سياب ّية ال�س ��باقات ،و�أوقاتها،
وم ��ن ث� � ّم مت توزي ��ع املنه ��اج
اخلا� ��ص لكافة املد ّربني ،وبعدها
و ّزعت �أرقام الالعبني اىل ممثلي
الأندية امل�ش ��اركة بح�ضور ممثل
رئي�س اجلامعة امل�ستن�ص ��رية �أ.
د .م�صطفى احل�سني ،ود.حممد
ف ��رج عمي ��د كلي ��ة العل ��وم يف
اجلامعة امل�ستن�صرية.
فردي الن�ساء
وب�ّي�نّ �س ��ليم :ج ��رت �س ��باقات
الي ��وم الأول عل ��ى طري ��ق �أب ��و
غري ��ب ال�س ��ريع ،وكان ال�س ��باق
الأول لفئة الن�س ��اء للفردي العام
لقط ��ع م�س ��افة ٤٠كم ،و�أ�س ��فرت
نتائ ��ج ال�س ��باق ع ��ن ف ��وز العبة
ن ��ادي برايتي هدير نعمة باملركز

 رعد العراقي

فردي ال�شباب
وق ��ال �س ��اجد �:س ��باقات فئ ��ة
ال�ش ��باب للف ��ردي الع ��ام لقط ��ع
م�س ��افة ٥٦كم� ،أ�س ��فرت عن فوز
العب ن ��ادي احلدباء �أحمد زهري
باملرك ��ز الأول ،وجاء العب نادي
ده ��وك �س ��يداد �س�ل�ام باملرك ��ز
الثاين ،ومبني نهاد حل من نادي
احلدب ��اء .ام ��ا النتيج ��ة الفرقية
م ��ن الفردي الع ��ام هي فوز نادي
احلدب ��اء باملرك ��ز االول وج ��اء
ن ��ادي ده ��وك بالرتتي ��ب الثاين
ون ��ادي ال�ص ��ناعة ثالث� � ًا ،ونادي
الدغ ��ارة رابع� � ًا و�ش ��ارك يف هذا
ال�سباق ت�سعة �أندية.

الأول ،وج ��اءت باملرك ��ز الثاين
العبة برايتي املحرتفة الإيرانية
فرزوان عبداحل ��ي� ،أما الرتتيب
الثال ��ث كان م ��ن ن�ص ��يب العب ��ة
الكهرب ��اء املُحرتف ��ة الإيراني ��ة

برا�س ��توا با�س ��ي ،وح ّل ��ت العبة
برايت ��ي داه ��ات كاوا باملرك ��ز
الرابع ،وزهراء كطران من نادي
نوروز باملركز اخلام�س ،و�شارك
يف ه ��ذا ال�س ��باق  ٤١مت�س ��ابقة

فريق ال�صناعة للد ّراجات
م ��ن  ١٢نادي� � ًا ،و�أ�س ��فرت نتيجة
الفرق ��ي للفردي العام ن�س ��اء عن
ف ��وز ن ��ادي برايت ��ي �أو ًال ونادي
نوروز ثاني ًا ون ��ادي �أربيل ثالث ًا
ونادي الكهرباء رابع الرتيب.

�سباق املتقدمني
وبعد هذا ال�س ��باق جرى �س ��باق
فئة املتقدّمني للفردي العام لقطع
م�سافة  ٨٠كم �إذ جاء العبو نادي
ال�ص ��ناعة باملراكز من الأول اىل
الرابع وهم يا�س ��ر �ض ��ياء الدين
و�أحمد مهند و�أحمد عدنان و�إياد
حممد ،وجاء بالرتتيب اخلام�س
�أحم ��د عبداخل�ض ��ر طع�ي�ن م ��ن
ن ��ادي احل�ش ��د ال�ش ��عبي ،وبذلك
ح � ّ�ل نادي ال�ص ��ناعة �أو ًال ونادي
احل�ش ��د ال�ش ��عبي ثاني� � ًا ون ��ادي
�أربيل ثالث ًا ون ��ادي كوية رابع ًا،
و�شارك يف هذا ال�سباق  ١٥نادي ًا
و ٦٧العب� � ًا� ،أما نتيج ��ة الأوملبي
حتت ٢٣عام ًا� ،أحرز املركز ال ّأول
الع ��ب ن ��ادي احل�ش ��د ال�ش ��عبي
�أحمد عبداخل�ض ��ر طع�ي�نّ ،
وحل
ثاني ًا العب نادي ال�صناعة مهدي
ح ��ازم ،وجاء العب ن ��ادي �أربيل
الند جمال حممود.
و�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه :يف مناف�س ��ات
املتق ّدم�ي�ن ل�س ��باق الفردي �ض ��د
ال�س ��اعة لقطع م�سافة ١٤كم جاء
�أول الرتتيب يا�س ��ر �ضياء الدين

�سباقات النا�شئني
وب�ّي�نّ :وبخ�ص ��و�ص �س ��باقات
النا�ش ��ئني للف ��ردي الع ��ام لقط ��ع
م�س ��افة ٢٨ك ��م فقد ج ��اء باملركز
الأول عبا� ��س فرح ��ان م ��ن نادي
الرفاع ��ي ت ��ارك ًا املرك ��ز الث ��اين
لزميلة ح�سني �إيهاب من الرفاعي
�أي�ض� � ًاّ ،
وحل العب ن ��ادي الدفاع
اجلوي عبدالوهاب غامن باملركز
الثالث.
و�أك ��د �:أن مناف�س ��ات الفرق ��ي
للف ��ردي الع ��ام ،فق ��د ف ��از ن ��ادي
الرفاع ��ي باملرك ��ز الأول ون ��ادي
�أربي ��ل باملرك ��ز الث ��اين ون ��ادي
الدف ��اع اجل ��وي باملرك ��ز الثالث
ونادي الكاظمية رابع الرتتيب.
�شكر جلان التنظيم
وختم �س ��اجد حديث ��ه :يف ختام
�س ��باقات اليوم الثاين يف �شارع
�أبون�ؤا�س� ،ش ��كر رئي�س االحتاد
القائم�ي�ن عل ��ى جن ��اح البطول ��ة
تنظيمي� � ًا و�إداري ًا ،ويف مقدّمتهم
جل ��ان امل�س ��ابقات واحل ��كام
والفني ��ة يف االحت ��اد واالحت ��اد
الفرع ��ي يف بغ ��داد ،والق ��وات
الأمني ��ة وقيادة عملي ��ات بغداد،
ورجال املرور ورجال اال�س ��عاف
الف ��وري لدوره ��م ط ��وال �أي ��ام
البطولة.

امل��ن��ازع��ات حت��ك��م ل�����ص��ال��ح ���ش��رع��ي��ة �إدارة اجل��وي��ة
 بغداد /املدى
�ص ��دقت الهيئ ��ة اال�س ��تئنافية ب�ص ��فتها
التمييزي ��ة الق ��رار ال�ص ��ادر م ��ن قب ��ل
حمكم ��ة املنازع ��ات الريا�ض ��ية والت ��ي
ك�س ��ب فيه ��ا الق�س ��م القان ��وين للنادي
الدع ��وى املقامة �ض ��د الهيئ ��ة الإدارية
احلالية.
وق ��ال امل�ش ��اور القان ��وين للن ��ادي
عل ��ي البدي ��ري يف ت�ص ��ريح نقل ��ه
املكت ��ب الإعالم ��ي للن ��ادي �إن "الهيئ ��ة
اال�س ��تئنافية ب�ص ��فتها التمييزي ��ة
�ص ��دقت احلكم ال�صادر من قبل حمكمة

املنازعات الريا�ضية ،والتي ك�سب فيها
ن ��ادي القوة اجلوي ��ة الدع ��وى املقامة
�ض ��ده من قبل املدعو مرت�ضى املياحي
بع ��د طعنه ب�ش ��رعية انتخاب ��ات الهيئة
الإدارية التي ج ��رت بتاريخ � 19أيلول
."2002
و�أ�ض ��اف "�أن فري ��ق الق�س ��م القانوين
لن ��ادي الق ��وة اجلوية ك�س ��ب الدعوى
متيي ��ز ًا ،واملقام ��ة عل ��ى ن ��ادي الق ��وة
اجلوية الريا�ضي".
م ��ن جهة �أخ ��رى يخو�ض فري ��ق القوة
اجلوي ��ة مباريات ��ه ب ��دور املجموع ��ات
ل ��دوري �أبط ��ال �آ�س ��يا يف ال�س ��عودية

بعدم ��ا ح� �دّد االحت ��اد الآ�س ��يوي بكرة
الق ��دم ر�س ��مي ًا املالعب التي �س ��تجرى
عليها املواجهات للمو�سم .2022
وق ��ال مدي ��ر املكت ��ب الإعالم ��ي لن ��ادي
الق ��وة اجلوية عالء حمم ��د �إن "مدينة
الريا�ض �ست�ض� �يّف مباريات املجموعة
الثاني ��ة الت ��ي ت�ض� � ّم كل م ��ن فريقن ��ا
الق ��وة اجلوي ��ة ممثل الع ��راق يف هذه
البطولة �إىل جانب ال�ش ��باب ال�سعودي
واجلزي ��رة الإمارات ��ي ومومب ��اي
الهندي الذي ي�ش ��ارك للم ّرة الأوىل يف
البطولة".
و�أ�ضاف �أن "مباريات دور املجموعات

ال�شرطة
والنفط في
�أقوى مواجهات
الممتاز
 بغداد  /املدى
املقبل بلقاء فريق �أم��ان��ة بغداد مع فريق نفط
الو�سط على ملعب الأم��ان��ة بال�ساعة (،)2,30
�أعلنت جلنة امل�سابقات يف احتاد كرة القدم ،عن يف ح�ين ي�ضيّف ف��ري��ق ال��دي��وان�ي��ة ف��ري��ق نفط
جدول مناف�سات الدور  25لدوري الكرة املمتاز الب�صرة بال�ساعة ( )2,30ظ �ه��ر ًا .و�سيكون
للمو�سم  ،2022-2021امل�ؤمّل انطالقه يومي ملعب ال�شعب ال ��دويل م���س��رح� ًا ل�ل�ق��اء فريقي
الثالثاء والأربعاء املقبلني .يحت�ضن ملعب الكفل الطلبة مع �ضيفه فريق �أربيل يف متام ال�ساعة
يف متام ال�ساعة ( )1.30ظهر غد الثالثاء مباراة ( )2,30ظ�ه��ر ًا ،وي�غ��ادر زاخ��و �صوب حمافظة
فريقي القا�سم ونوروز ،فيما يتوجّ ه فريق نفط النجف ملواجهة فريقها يف ملعب النجف الدويل
مي�سان �صوب �سامراء ملواجهة فريق املدينة بال�ساعة ( )4,45ع�صر ًا .ويختتم فريقا القوة
يف ملعبه بال�ساعة ( )2,30ظهر ًا ،وبالتوقيت اجلوية وامليناء مناف�سات الن�صف الثاين من
ذاته ي�شهد ملعب ال�صناعة لقاء �صاحب الأر�ض ال ��دور  25بال�ساعة ( )7,15م�ساء يف ملعب
م��ع �ضيفه فريق ال �ك��رخ .ويف ملعب التاجي ،ال�شعب الدويل .وبانتهاء الدور  ،24ي�شدّد فريق
ي�ستقبل فريق الكهرباء فريق ال��زوراء يف متام ال�شرطة قب�ضته على ال�صدارة بـ ( )64نقطة،
ال�ساعة ( )3,30ع�صر ًا ،ويختتم مت�صدّر الدوري ويحت ّل فريق الطلبة مركز الو�صيف بـ ()49
(ال�شرطة) مباريات الن�صف الأول من الدور  25نقطة ،ثم فريق القوة اجلوية ثالث ًا ولديه ()45
مبواجهة مثرية وقوية مع فريق النفط يف ملعب نقطة ،ويليه فريق ال��زوراء ( )44نقطة ويقف
ال�شعب الدويل بال�ساعة ( )6,30م�ساء.
فريق نفط الو�سط يف الرتتيب اخلام�س بـ ()41
وتعاود عجلة ال��دوري دوران�ه��ا ظهر الأربعاء نقطة.

ل ��دوري �أبط ��ال �آ�س ��يا  2022ملنطق ��ة
الغ ��رب �س ��تقام بنظ ��ام التج ّم ��ع يف
ال�س ��عودية للف�ت�رة م ��ن � 7إىل 27
ني�س ��ان املقب ��ل ،وبانتظ ��ار م�ص ��ادقة
املكتب التنفيذي يف االحتاد الآ�س ��يوي
لك ��رة القدم على قرار جلنة امل�س ��ابقات
بخ�ص ��و�ص ت�ض ��ييف مباري ��ات دور
املجموع ��ات" .وتاب ��ع �أن "فريق القوة
اجلوي ��ة ي�س � ّ
�تهل م�ش ��واره يف ه ��ذه
البطولة مبواجه ��ة اجلزيرة الإماراتي
يف ال�س ��ابع م ��ن �ش ��هر ني�س ��ان القادم،
وبعدها �س ��يواجه مومب ��اي الهندي ثم
يلتقي ال�شباب ال�سعودي".

كاريزما القيادة الريا�ضية
الزال ��ت الريا�ض ��ة العراقية ت�س ��جّ ل اخفاقات متتالية على امل�س ��توى
الإداري بع ��د �أن �ض ��ربت الأح ��داث ال�سيا�س ��ية والأمني ��ة الت ��ي م ّرت
عل ��ى البل ��د خ�ل�ال ال�س ��نوات املا�ض ��ية كل �أ�س ���س ومفاهي ��م فل�س ��فة
القي ��ادة الريا�ض ��ية الت ��ي �أج�ب�رت عل ��ى �أن ت�س ��اير متغ�ّيترّ ات العهد
اجلديد ،ونظم العالقة بني املفا�ص ��ل وامل�ؤ�سّ �سات الريا�ضية وتر�ضخ
لنظ ��ام دميقراطي انتخابي مبحا�س ��نه وم�س ��اوئه ،تك ّف ��ل يف اختيار
ال�ش ��خو�ص ال�ش ��غال املنا�ص ��ب املختلفة بدء ًا من �أعلى الهرم ونزو ًال
لأ�صغر من�صب.
اال�ضطراب الإداري الذي تغلغل يف جميع زوايا امل�ؤ�س�سة الريا�ضية
ودخل يف �ش ��رنقة خانقة ح�ي�ن وجدت القيادات الريا�ض ��ية اجلديدة
نف�س ��ها �أمام انهيار تام للبُنى التحتية و�ض ��عف للقوانني الريا�ض ��ية
احلاكم ��ة التي ميكن �أن تتنا�س ��ب واملرحلة الراهن ��ة وغياب لالنظمة
وانح�س ��ار كب�ي�ر يف اخل�ب�رات الإدارية الت ��ي وجدت نف�س ��ها خارج
اخلدم ��ة لتن ��زوي �أغلبه ��ا بعي ��د ًا وه ��ي حتمل �أ�س ��رار العم ��ل املهني
احلقيقي ب�ش ّقيه الإداري واملعنوي.
تلك ال�ص ��ورة القامتة هي من تف�سّ ��ر ب�س ��هولة �س� � ّر اللُغ ��ز الذي حيرّ
اجلميع يف �س ��بب اخفاق الريا�ض ��ة العراقية بتحقي ��ق نتائج توازي
خ�ص�ص ��ت لها وذهب ��ت هبا ًء م ��ن دون �أن تتم ّكن
�س ��يل الأم ��وال التي ّ
م ��ن �أحداث نقلة نوعيّة على م�س ��توى البناء لالحت ��ادات والأندية �أو
حتقي ��ق اجناز خارجي م�ؤثر �أو حت ��ى �إيجاد موطىء قدم متميّز بني
املنتخبات الآ�س ��يوية والعاملية ملختلف الألعاب �أنها بب�س ��اطة فو�ضى
التنظي ��م الإداري الذي �س� �بّب يف �إه ��دار الأموال وت�ش ��تيت اجلهود
وقبله ��ا غي ��اب القي ��ادة الريا�ض ��ية احلقيقي ��ة التي متتلك وم�ض ��ة فن
وكاريزما القيادة.
ولأن تلك الكاريزما الزالت غائبة ف�إن القرار للقيادة الريا�ضية ي�صبح
دائم� � ًا مت�س� � ّرع ًا و�أغلب الأحيان قلق ًا وقد يواجه اعرتا�ض� � ًا وخالفات
منحتها م�س ��احة احلرية يف ال ��ر�أي ودعمها النظ ��ام االنتخابي الذي
من ��ح احل�ص ��انة ال�ص ��حاب املنا�ص ��ب فباتت املحا�س ��بة ب�ي�ن الرئي�س
ومر�ؤو�س ��يه هي �أ�ض ��عف حلقة يف عالقة العمل بينهم حتى و�إن كان
هناك �إهمال واخفاق كبري.
امل�س� ��ألة انعك�ست بال�سلب على �أ�س ��لوب وطبيعة ال�شخ�صية القيادية
يف تعاطيه ��ا م ��ع املواق ��ف الداخلي ��ة واخلارجي ��ة فبات اله� � ّم الأكرب
ه ��و كيفي ��ة �أثب ��ات النج ��اح وحماول ��ة حتقي ��ق �أي اجن ��از خارج ��ي
�س ��واء بالنتائ ��ج �أو ك�س ��ر حال ��ة القي ��ود والعزل ��ة التي فر�ض ��ت على
الريا�ض ��ة العراقية و�س� �بّبت يف انح�س ��ار مراكز الت�أثري لها يف �أغلب
اللجان واملنا�ص ��ب على امل�س ��توى الآ�س ��يوي وال ��دويل ،وهو ما دفع
البع� ��ض الختيار طري ��ق االقناع والت ��ودّد واخلروج عن كل م�س ��الك
الربوتوكوالت الر�سمية املتعارف عليها من �أجل ا�ست�ضافة بطولة �أو
ا�س ��تقطاب م�س�ؤو ًال ما لزيارة العراق يف موقف قد يُ�ضعف من مكانة
الريا�ض ��ة العراقية وتاريخها الذي ي�شهد لها بقوّ ة احل�ضور والت�أثري
خارجي ًا.
بغ� �ّ�ض النظ ��ر ع ��ن كل التف�س�ي�رات واملوجب ��ات ال�ض ��رورية التي قد
يذهب اليها البع�ض يف تربير حجم وحفاوة اال�ستقبال الذي تناقلته
و�س ��ائل الإعالم املحلي ��ة والعربية للمدير الإداري واملدرب امل�س ��اعد
للمنتخب الإماراتي ال�ش ��قيق يتقدّمهم عدن ��ان درجال وهو من يحمل
�صفة وزير ال�شباب والريا�ضة ورئي�س احتاد كرة القدم وا�صطحابهم
يف زيارة ميدانية وتناول وجبة طعام يف �أحد املطاعم �إال �أن الأمر مل
يكن منطقي ًا ومبالغ ًا فيه حلدود ال�ش ��عور بال�ضعف لي�س تقلي ًال للوفد
ال�ش ��قيق الذي كان من املمكن لأي م�س� ��ؤول يف االحتاد �أن يتولىّ تلك
امل�س�ؤولية طبق ًا للربتوكالت املعتمدة ،بل حفاظ ًا على كاريزما القيادة
وثقة اجلانب العراقي بحقه وقدرته على ت�ضييف املباريات من خالل
�ض ��بطه �إجراءاته وحُ �سن تنظيمه وم�ساحة الأمان الذي يعي�شه البلد
بعيد ًا عن م�شاهد اال�ستعطاف والتهويل.
وهن ��ا يربز �س� ��ؤال مهم :هل ُو ِّث َقتْ م�ش ��اهد م�ش ��ابهة لإحدى زيارات
املدير الإداري �أو املد ّرب امل�س ��اعد ملنتخبنا ،وهم يف �ضيافة �أي وزير
�أو حتى رئي�س احتاد يف كل جوالتهم يف بلدان العامل!
باخت�ص ��ار..نحن الزلن ��ا نفتقد كاريزم ��ا القيادة التي جتي ��د التعامل
والت�أثري يف الو�سط الريا�ضي ،وهو ما �سبب يف التوجّ ه نحو الدفع
بنجوم الريا�ض ��ة ال�س ��ابقني نحو املنا�ص ��ب القيادية لتعوي�ض غياب
متخ�ص�ص ��ة تتولىّ
القيادات الريا�ض ��ية بعد �أن �أهملت �إن�ش ��اء مراكز
ّ
�إع ��داد القيادات ال�ش ��ابة وفق� � ًا ملنهاج علم ��ي مُعتمد يتيح �ض ��خ دماء
جديدة قادرة على �إدارة املفا�ص ��ل الريا�ض ��ية بر�ؤية متطوّ رة وجتيد
فن التعامل الإداري والدبلوما�سي داخلي ًا وخارجي ًا.
الم�س�ألة انعك�ست بال�سلب على
�أ�سلوب وطبيعة ال�شخ�صية القيادية
في تعاطيها مع المواقف الداخلية
الهم الأكبر هو كيفية
والخارجية فبات ّ
�أثبات النجاح ومحاولة تحقيق �أي
انجاز خارجي �سواء بالنتائج �أو ك�سر
حالة القيود والعزلة التي فر�ضت على
الريا�ضة العراقية

ال��ي��وف��ي ي��ر���ص��د  7,5م��ل��ي��ون ي�����ورو ل��ب��وغ��ب��ا
 متابعة  /املدى
ي�ستم ّر احلديث عن م�ستقبل العديد من الالعبني يف
�صفوف ف��ري��ق مان�ش�سرت يونايتد ،قبل فتح نافذة
االنتقاالت ال�صيفية يف بداية حزيران املقبل ،وعلى
ر�أ�سهم الفرن�سي بول بوغبا العب خط و�سط ال�شياطني
ا ُ
حلمر .وارتبط ا�سم بوغبا بالرحيل عن فريقه احلايل

مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ،بعد اب�ت�ع��اده ب�شكل كبري عن
امل�شاركة يف املو�سم اجلاري ،ب�سبب كرثة الإ�صابات
التي يتع ّر�ض لها الالعب ،والتي �أ ّثرت ب�شكل كبري على
م�ستواه .من جانبه ي�سعى نادي يوفنتو�س الإيطايل
لتعزيز �صفوفه ،قبل املو�سم اجلديد للعودة جم�دّد ًا
وال�سيطرة على البطوالت الإيطالية ،والتواجد بقوّة
يف املناف�سات القارية.

وبعد عودة املدير الفني ما�سيمليانو �أليغري ،فقد يعمل
على ّمل ال�شمل مع جنم خط الو�سط ال�سابق للفريق،
بوغبا ،حيث تواجد معه يف احلقبة املميّزة لليويف.
و�أفادت �صحيفة "توتو �سبورت" الإيطالية يف تقرير
ن�شرته �أم�س الأح��د� ،أن �أليغري يعمل خ�لال الفرتة
احلالية على �إع��ادة بوغبا للبيانكونريي من جديد،
حيث تهت ّم العديد م��ن الأن��دي��ة بالتعاقد معه بنهاية

املو�سم اجل��اري .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن "يوفنتو�س
ر�صد مبلغ ي�صل �إىل  7.5مليون يورو كراتب �سنوي
لبوغبا عن املو�سم الواحد بخالف املكاف�آت .ووفق ًا
لل�صحيفة� ،سيت�ضمّن العر�ض عقد ًا مدّته ثالث �سنوات،
بينما �سيح�صل يوفنتو�س على �إعفاء �ضريبي لل�صفقة
بن�سبة  %50ب�سبب "مر�سوم النمو" لأن بوغبا كان
يلعب خارج �إيطاليا يف �آخر عامني.

نامق يترقب الم�شاركة في دورة تدريبية دولية
 بغداد  /املدى
�أع � ��رب رع ��د ن ��ام ��ق ،م � ��د ّرب منتخب
�أل��ع��اب ال �ق��وى يف حم��اف�ظ��ة ك��رك��وك
ون��ادي الثورة الكركوكلي الريا�ضي،
ع��ن �شكره وت�ق��دي��ره ل��وزي��ر ال�شباب
والريا�ضة عدنان درجال ورئي�س احتاد
�ألعاب القوى د.طالب في�صل لدورهما
يف حل م�شكلته الإداري��ة مع االحت��اد.
وق���ال ن��ام��ق ل �ـ "املدى" :ب��اع�ت�ب��اري
م��د ّرب � ًا ل�ل�ع�دّاءة نرج�س ح�سني عبود
التي �شاركت م� ّؤخر ًا يف بطولة العرب
بالبحرين ،حاولتُ قبل ذلك �أن �أتواجد
معها يف البطولة بعد جتهيز ا�ستمارتها
و�صمّمت �أن �أرافقها حتى لو لزم الأمر
�أحتمّل ج��زء ًا من نفقات الإي�ف��اد ،لكن
�أخ�ب�روين قبل �أرب�ع��ة �أي��ام من ال�سفر

�أن �أ�سمي مل ي��رد �ضمن قائمة ا�سماء
ال��وف��د! و�أ� �ض��اف :يعلم احت��اد العاب
القوى �أن م�شاركتي يف البطولة تخدم
م�سريتي كمد ّرب دويل ،بعدما خدمتُ
اللعبة و�أخ��ي ال�شهيد �سعد نامق بطل

�آ�سيا ل�سنني طويلة ،لهذا ملّ��ا و�صلتْ
ا��س�ت�م��ارة ال��ع��دّاءة ح��اول��ت �أر�سالها
اىل الأم�ي�ن امل ��ايل ل�لاحت��اد د.زي ��دون
جواد �إال �أنه كان من�شغ ًال يف حمافظة
ال�ب���ص��رة بفعاليّة م��ا ،ف�ت��وجّ �ه��تُ اىل

ع�ضو االحتاد املركزي ورئي�س احتاد
العاب القوى يف كركوك �صباح ح�سن
و�أيّد ا�ستالمه اال�ستمارة ،لك ّنه مل ي ّتخذ
�أي �إجراء ب�ش�أنها ،ومع اقرتاب موعد
ال�سفر فاج�أين االحت��اد بعدم و�صول
اال�ستمارة اليه!
وت��اب��ع "مل �أ��ص��ل اىل ح� ّ�ل م��ع االحت��اد
لإعادة ح ّقي ،فحاولتُ االت�صال بوزارة
ال���ش�ب��اب وال��ري��ا� �ض��ة ملقابلة ال��وزي��ر
ع��دن��ان درج� ��ال ،وب��ال�ف�ع��ل ات���ص��ل بي
ي��وم � 17شباط املا�ضي ،وا�ستمع يل
بحر�ص �شديد م ُّطلع ًا على حيثيّات
مو�ضوعي امل�ه�ن��ي .وذك��ر رع��د :ي��وم
طلب وزير الريا�ضة
� 22شباط املا�ضي َ
ح�ضوري والأمني املايل الحتاد العاب
ال �ق��وى د.زي� � ��دون ج� ��واد اىل مكتبه
ب ��ال ��وزارة ل�لا��س�ت�م��اع اىل ال�ط��رف�ين،

فح�ضرتُ �أنا بينما غاب زيدون وح�ضر
بد ًال عنه د.طالب في�صل رئي�س االحتاد،
وتفهّم مبرونة ما طرحت ُه �أمام الوزير،
ووع َد ّ
بحل م�شكلتي ودرج ا�سمي يف
�إح ��دى ال� ��دورات ال�ت��دري�ب� ّي��ة الدولية
التي احتاجها لتطوير قابليّتي الفنيّة
لأ�صبح مد ّرب ًا دولي ًا و�أمت ّكن من رعاية
الن�شء اجلديد".
وختم رعد قائ ًال �:أمت ّنى �أن يلتزم احتاد
العاب القوى مبا قطعه من وعد �أمام
ال��وزي��ر درج ��ال ،وت�سنح يل الفر�صة
لدخول ال��دورة التدريبية واال�ستفادة
منها يف دعم ملفي التدريبي و�شمويل
ب �ق��ان��ون ُم �ن��ح ال��ري��ا� �ض �ي�ين الأب �ط��ال
وال ��رواد رق��م ( )6ل�سنة  2013ال��ذي
يوفر يل دخ ًال منا�سب ًا لعائلتي �أ�سوة
بعديد الريا�ضيني الروّ اد.
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قناطر

نافذة من ال نافذة له

 طالب عبد العزيز
يف �س ��جادة احلائ ��ط م ��ا يكف ��ي احللم من
الوعول ،ويف قطعة احلرير ال�صغرية هذه
ما يجعل اال�ص ��ابع �ش ��رانق ملون ��ة .هناك
من لو ا�س ��قطته على حجر لأنبثقت حديقة
ب�ي�ن يديه .يف ق ��ارورة احلائك ما مل يُخلق
بع ُد من الينابيع وال�سهول ،لكن ،هناك من
مازال يذهب اىل امل�س ��جد فال يب�ص ��ر الفاء
يف (الكه ��ف) وال ي ��رى النون يف (ي�س ��ن)
ف�أين �أنت من ذلك كله؟
خلف ال�س ��ياج ال�سعف ،الذي يف�صل الدرب
عن ب�س ��تان املختار ،منزل مل يكلف ق�ص ��ب ًا
كثري ًا ،ي�س ��كنه مع �ش ��قيقه حمي� � ُد االعمى،
ه ��و ال ��ذي يهت ��دي ب�أ�ص ��ابعه �إىل قنط ��رة
اجل ��ذوع ،فيعربه ��ا .يع� � ُّد حمي� � ٌد خطواته
اليه ��ا ف�ل�ا تبع ��د وال يُخطئه ��ا .الي ��وم وقد
م ��ات ،و�ألته ��م ال�ت�راب قنط ��رة اجل ��ذوع،
و�س ��اق املاء �ص ��ورته اىل البح ��ر ،وانتقل
�شقيقه املب�ص ُراىل الزبري ،هناك ،يف الرملة
تغ�ضب اخل�صيبيني .لكنني ،مازلت
التي ال ِ
�أج� � ُد يف ما تف ّرق من الرتاب ،ومل ينتم اىل
ال�ش ��ارع واال�سفل ��ت ق ��د َم حمي� � ٍد االعم ��ى،
وهي تتلم�س القنط ��رة ،تت�أكد من خ�شونة
اجل ��ذع ،قب ��ل ذهاب ��ه اىل خمب ��ز التموين،
الذي على اجل ��ادة بالربهامة� ،ساعة يكون
نا�ص ��ر ملاّ علي قد �أكم ��ل �آذان الفجر ،هبط
م ��ن مئذنة امل�سج ��د ..هناك م ��ا زال يخترب
الطبيعة بقدمه.
ال تث ��ق بحديث ��ه عن طرق النه ��ار من مل ي َر
ال�سم ��اء يف الليل ،ذل ��ك لأنه مل ي�شعر بوقع
النجوم على قلبه ،هناك وردزوورث واحد
أحم ُد �صوتَ جهاز تربيد
قال ذلك ،لكنن ��يِ � ،
الغرفة الكري ��ه على �صوت بائ ��ع الطماطم
والب�ص ��ل ،و�أرى ب� �� َّأن معظ ��م امل�سافري ��ن
باجلو �سي�صلون �ساملني �إذا كانت طائراتهم
على و�ش ��ك التحط ��م ،وكل االطف ��ال الذين
�أوم� ��أوا لأمهاتهم يف حمطات القطارعادوا
باحلل ��وى ..ا�ستلقي عل ��ى اجلانب هذا من

ال�سري ��ر لأنني انتظر م ��ن �ست�أتي وت�شغل
اجلان ��ب الآخ ��ر منه ،وهك ��ذا مثلم ��ا تقول
مرغريت دورا�س ع ��ن الوحدة ،لذا� ،س�أقف
قبال ��ة املقه ��ى ،مثلم ��ا كن ��ت �أقف م ��ن قبل،
لأنن ��ي �أع ��رف ب� ِأنك �ستعربي ��ن اجل�سر اىل
متجر املظالت.
يف احلان ��ة الت ��ي ال ينته ��ي اللي ��ل عل ��ى
طاوالته ��ا ،وال ينق�ض ��ي النه ��ار ،وال ُّ
ته�ش
الريحُ طائ ��ر ًا يتو�س ��ل ال�شم�س �س ��رور ًا..
ي�سبقن ��ي اىل مقاعده ��ا ك َّل م�س � ٍ�اء عط� � ٌر
ن�سائ ��ي ،ف�أهت ��دي ،ك�أنن ��ي اق ��ود الطريق،
هن ��اك حي ��ث ينفت ��ح البح ��ر عل ��ى �أغني ��ة
وحي ��دة ،ال �أح ��د ين�سب كلماته ��ا اليه ،ومل
ي�سمعها �أح ��د� ،س�أوهم نف�سي بـ�أنني �أجدك
عند بابها ،قمي�صك مفازة غياب ،و�سروالك
خرق ��ة �أمل ،وعيناك ذاهبت ��ان ،تب�صران ما
حت ��ت املظالت م ��ن العناوين ..غ�ي�ر �أنني
مازل ��ت �أتفادى قط ��رات الزي ��ت امل�شتعلة،
يف ع�ي�ن الفرن الزرق ��اء ،ك َّل �صباح� ،أبحث
عن ماكنة القهوة ،الت ��ي �أخفيتها عن �أيدي
االطفال ،تلك التي �أهملت غ�سلها البارحة.
ت ��رى ،اىل من �سي�ت�رك �أولئ ��ك امل�صورون
�أ�شرط� � َة الت�ص ��ور ال�سالبة(النيجاتي ��ف)
الت ��ي ال تب�ي�ن وال ُت�ستعل ��م �إال بال�ض ��وء؟،
واىل ك ��م �ستبق ��ى يف �أقبي ��ة خزائنهم التي
يلفه ��ا الظالم االب ��دي تل ��ك االرواحُ ؟ ،هذه
الطمانين ��ة املغلف ��ة باالبت�سام ��ات ،االيدي
الت ��ي �أوم ��ات وا�شتبك ��ت طوي�ل ً�ا ،االع�ي�ن
التي مات ��زال ت�ش ُّع بربيقه ��ا يف العد�سات،
من يحمل عنها وزر الأزمنة ،وهي تتعاقب
بعيد ًة ،وهي تت�سرب من �شقوق ال�صناديق
املظلمة ،وعلب البال�ستك ،ورائحة االحبار
َ
االر�ض
وال�سوائ ��ل اللزج ��ة ،وق ��د زلزل ��ت
الباب لآخر مرة ،وغادر اىل رملته
انطباق ُة ِ
البعي ��دة كارو ،االرمني ،يوم كانت واجهة
خمتربه الفوترغرايف قبالة �سينما �أطل�س،
حيث مل يعد لوجودها معنى اليوم.

نافـذة من موسـكو

حول العقوبات الغربية على رو�سيا والرد عليها
بعد بدء العملي ��ة الع�سكرية يف �أوكرانيا ،مت فر�ض
عقوب ��ات جديدة �ض ��د مواطن ��ي رو�سي ��ا وخمتلف
قطاع ��ات االقت�ص ��اد املحل ��ي ،كم ��ا �شمل ��ت الثقاف ��ة
والريا�ضة .و�أوقف ��ت �شركة والت ديزين الأمريكية
عرو�ض �أفالمها يف رو�سيا .وحظر االحتاد الدويل
لهوكي اجلليد م�شاركة املنتخب الرو�سي يف جميع
امل�سابق ��ات والفعاليات حتت رعاي ��ة املنظمة .ومن
املرج ��ح �أن ي�ضط ��ر ال�سي ��اح الرو�س الذي ��ن حلموا
بال�سف ��ر �إىل اخلارج �إىل تعدي ��ل خططهم �أو البحث
ع ��ن حل ��ول بديل ��ة يف ال�صي ��ف :لقد �أغل ��ق االحتاد
الأوروب ��ي �أجوائ ��ه �أم ��ام �ش ��ركات النق ��ل اجل ��وي
لرو�سي ��ا .و�شمل ��ت �أي�ض ��ا احل�ساب ��ات امل�صرفي ��ة
الأوروبية .ومت ف�صل عدد من البنوك الرو�سية عن
نظام الدفع الإلك�ت�روين  ..SWIFTوترى القيادة
الرو�سية �أن هذه العقوبات تهدف �إىل عرقلة تطوير
رو�سيا وتنفي ��ذ م�شاريعه ��ا الإ�سرتاتيجية ،وتتخذ
من �أوكرانيا ذريعة لتحقيق ذلك الهدف.
و�أعلنت الواليات املتحدة �أنها فر�ضت �أكرب عقوبات
جتاري ��ة يف التاريخ ،تهدف �إىل جتميد قطاعات من
ال�صناعة الرو�سية مثل املجمع ال�صناعي الع�سكري
وت�صني ��ع الطائ ��رات وبناء ال�سفن ،وم ��ن العنا�صر
التكنولوجي ��ة الهام ��ة .يف الوق ��ت نف�س ��ه� ،أث ��رت
القي ��ود املالي ��ة والتكنولوجي ��ة القطاعي ��ة لالحتاد
الأوروب ��ي عل ��ى  64هي� �كلاً رئي�س ًي ��ا لرو�سي ��ا ،مبا
يف ذل ��ك الإدارة الرئا�سي ��ة ووزارة الدف ��اع وجه ��از
املخاب ��رات اخلارجي ��ة وال�ش ��ركات العامل ��ة يف
ال�صناع ��ات الع�سكري ��ة والطاق ��ة وبن ��اء الطائرات
والقطاعات املالية.
و ُفر�ض ��ت عقوبات على �ش ��ركات ابوربروم ورو�س
اب ��رون اك�سبورت وال�ش ��ركات ال�صناعي ��ة الكربى
�سوخ ��وي وتوبلي ��ف ،ومرك ��ز الف�ض ��اء برجري�س
ومنظم ��ات كال�شينك ��وف و�أمل ��ازـ انت ��ي و�أورال
فارغ ��ون وم�ؤ�س�س ��ة ال�س ��كك احلديدي ��ة وم�صن ��ع
ال�شاحن ��ات كام ��از ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �شرك ��ة بن ��اء
ال�سفن املتحدة وغريه ��ا .يف الإجمال ت�شمل الئحة
العقوبات  113كيانا قانونيا رو�سيا.
كما حظ ��ر االحتاد الأوروبي توريد املنتجات عالية
التقني ��ة �إىل رو�سي ��ا ،وال �سيما �أنظم ��ة االت�صاالت
والإلكرتوني ��ات ،و�أ�شب ��اه املو�ص�ل�ات ،ومكون ��ات
الط�ي�ران ،والف�ض ��اء .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،مت فر�ض
حظر على الت�أمني و�صيان ��ة الب�ضائع املتعلقة بهذه
ال�صناع ��ات .و�أوقف ��ت �شرك ��ة Daimler Truck
الأملانية التعاون م ��ع �شركة �إنتاج ال�شاحنات كماز:
و�أعلنت عن وقف تنفيذ م�شروعهما امل�شرتك لإنتاج
ال�شاحن ��ات ،ووقفت توريد املكون ��ات �إىل كماز كما
�أف ��ادت �صحيف ��ة “ �أر بي كي” .و�أعلنت �شركة فورد
تعلي ��ق الأن�شطة والعمليات امل�شرتك ��ة مع �سولريز

 د .فالح احلمـراين

يف رو�سي ��ا .وف ًق ��ا لتقارير و�سائل الإع�ل�ام� ،أوقفت
 BMWو  Mercedes-Benzوجمموعة WAG
 (Volkswagenو  Porscheو  Audiو)koda
و  Volvoو  Mitsubishiو Jaguar Land
 Roverم�ؤق ًتا �شحنات �سيارات الركاب �إىل رو�سيا
�أوقف ��ت �شرك ��ة  HarleyDavidsonالأمريكي ��ة
توري ��د الدراجات الناري ��ة� .أغلقت ايكي ��ا متاجرها
يف رو�سيا .توق ��ف منتجو الب�ي�رة الت�شيكيون عن
الت�صدير �إىل رو�سيا .حذت  LEGOحذوها .قررت
كوريا اجلنوبية يف  28فرباير حظر ت�صدير املواد
اال�سرتاتيجي ��ة �إىل رو�سي ��ا .عل ��ق متج ��ر Apple
ع�ب�ر الإنرتن ��ت بي ��ع املع ��دات يف رو�سي ��ا ،لأنه من
امل�ستحي ��ل تو�صيله ��ا للعمالء� .أغلق ��ت Samsung
متجر تطبيقات الأجهزة املحمولة اخلا�ص بها.
الرد الرو�سي
�أوقفت م�ؤ�س�سة رو�سكوزمو� ��س (م�ؤ�س�سة الف�ضاء
الك ��وين) �إم ��داد الوالي ��ات املتح ��دة مبح ��ركات
ال�صواري ��خ� .إنه ��ت التع ��اون م ��ع �أملاني ��ا ب�ش� ��أن
التجارب امل�شرتكة عل ��ى اجلزء الرو�سي من حمطة
الف�ضاء الدولية .وتدر�س احلكومة ،جنبا �إىل جنب
مع بنك رو�سيا ،اتخاذ تدابري �إ�ضافية لدعم الأعمال
التجاري ��ة املحلية .كما �صرح بذل ��ك رئي�س الوزراء
ميخائي ��ل مي�شو�ست�ي�ن يف الأول م ��ن �آذار اجلاري
يف اجتم ��اع ملقر العملي ��ات لزي ��ادة ا�ستدامة تنمية
االقت�ص ��اد الرو�س ��ي يف مواجه ��ة العقوب ��ات .ومت
ت�شكي ��ل جمموعت�ي�ن م ��ن الإج ��راءات للم�ؤ�س�س ��ات
الأ�سا�سي ��ة - :تقدمي امل�ساع ��دة املوجهة ملن يجدون
�أنف�سه ��م يف و�ض ��ع �صع ��ب ب�سب ��ب العقوب ��ات،
وبالن�سبة لل�شركات ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة ،تدر�س
احلكومة ،جنب ��ا �إىل جنب مع بن ��ك رو�سيا ،تدابري
دعم �إ�ضافي ��ة جتمع بني الإعانات والتمويل للبنوك
الت ��ي تعم ��ل مع ه ��ذا القطاع م ��ن االقت�ص ��اد .بدون

ف�شل ،بالن�سب ��ة للم�ؤ�س�سات ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة
احلج ��م� ،سيت ��م احلف ��اظ عل ��ى احل�ص� ��ص احلالية
للم�شرتي ��ات العامة .وبالن�سب ��ة لال�ستثمارات ،قال
ميخائي ��ل مي�شو�ستني �إن �أف�ض ��ل الظروف �ستخلق
للم�ستثمري ��ن الراغبني يف اال�ستثم ��ار يف م�شاريع
داخل رو�سيا .و�ستوا�صل احلكومة �إزالة احلواجز
الإداري ��ة و�إن�ش ��اء �آلي ��ات لدع ��م امل�شاري ��ع اجلارية
بالفع ��ل .من ناحيته ��ا تعد وزارة املالي ��ة مقرتحات
ل� �ـ “عف ��اء” الر�سامي ��ل القادم ��ة ،مم ��ا �سي�سم ��ح
بتخ�صي� ��ص مزي ��د م ��ن الأم ��وال لتنفي ��ذ م�شاري ��ع
جدي ��دة .و�أو�ض ��ح رئي�س ال ��وزراء �أن �أولئك الذين
ل ��ن يحدوا م ��ن م�شاريعه ��م يف رو�سي ��ا الإحتادية،
خا�ضع�ي�ن ل�شع ��ارات ال�سيا�سي�ي�ن الأجان ��ب،
�سينت�ص ��رون .وملنح ال�شركات الفر�صة التخاذ قرار
ناج ��ع ،مت �إع ��داد م�ش ��روع مر�سوم رئا�س ��ي لفر�ض
قيود م�ؤقتة على خروج الأ�صول الرو�سية.
ون�شر االحت ��اد الأوروبي يف � 28شب ��اط ،مر�سوما
يُحظ ��ر مبوجبه هب ��وط طائرات الناق�ل�ات اجلوية
الرو�سي ��ة �أو الإق�ل�اع �أو التحلي ��ق ف ��وق �أرا�ض ��ي
االحت ��اد .وحظ ��رت �سلط ��ات االحت ��اد الأوروب ��ي
�إم ��داد رو�سيا بطائرات جدي ��دة وت�شغيل الطائرات
املوجودة يف �أ�ساطيلها ،وكذلك ت�أمينها و�صيانتها.
وتنطب ��ق العقوبات على الطائرات امل�صنعة من قبل
�شرك ��ة �إيربا�ص ،والتي مت ت�أجريها ويجب �إعادتها
�إىل �أوروب ��ا بحلول � 28شباط توقفت �شركة بوينغ
ع ��ن خدمة اخلط ��وط اجلوي ��ة الرو�سي ��ة .و�أوقفت
توري ��د قط ��ع غي ��ار و�صيان ��ة الطائ ��رات ،الت ��ي مت
ت�أجريه ��ا ويج ��ب �إعادته ��ا �إىل �أوروب ��ا بحلول 28
�آذار.
ويف ال ��رد على تلك الإج ��راءات حظرت وكالة النقل
اجلوي الفيدرالي ��ة الرحالت اجلوية ف ��وق رو�سيا
دون �إذن خا� ��ص لطائرات من  36دولة ،مبا يف ذلك

من االحتاد الأوروبي وكندا .و�ست�ؤثر القيود �أي�ضا
عل ��ى الطائرات اململوكة ل�شركات طريان يف النم�سا
وبلجي ��كا وبلغاري ��ا وبريطاني ��ا العظم ��ى و�أملاني ��ا
واليون ��ان و�إيطالي ��ا وكن ��دا والتفي ��ا والرنوي ��ج
و�سلوفاكيا وفنلندا ودول �أخرى.
ويف جمال ال�سوق امل ��ايل فر�ض االحتاد الأوروبي
قي ��ودا عل ��ى ودائ ��ع مواطن ��ي رو�سي ��ا يف البن ��وك
الأوروبي ��ة مبا يزيد عن � 100أل ��ف يورو يف البنك
الواح ��د .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،يحظ ��ر بي ��ع و�شراء
الأدوات املالي ��ة املقوم ��ة بالي ��ورو ل�صال ��ح العمالء
الرو� ��س .وحظر االحتاد الأوروب ��ي بيع� ،أو توريد
�أو حتوي ��ل �أو ت�صدي ��ر الأوراق النقدي ��ة املقوم ��ة
بالي ��ورو �إىل �أي ف ��رد �أو كي ��ان قان ��وين �أو منظمة
�أو هيئ ��ة يف رو�سيا ،مبا يف ذل ��ك احلكومة والبنك
املرك ��زي .قررت اململكة املتح ��دة � ً
أي�ضا منع الرو�س
من االحتفاظ بدائع يف البنوك الربيطانية تزيد عن
 50.000جنيه �إ�سرتليني .وردت مو�سكو على تلك
الإجراءات وفقا ملر�سوم الرئي�س الرو�سي القا�ضي
بالطل ��ب م ��ن امل�شارك�ي�ن يف الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي
اخلارج ��ي بي ��ع  80يف املائة م ��ن العمل ��ة الأجنبية
امل�ستلمة له
و�شمل ��ت العقوب ��ات البن ��وك الرو�سي ��ة
 VTBو Otkritieو  Sovcombankو
 Promsvyazbankومت جتمي ��د �أ�صوله ��ا
وح�ساباتها بالدوالر واليوروو .مت فر�ض عقوبات
قطاعي ��ة عل ��ى  Gazprombankو  RSHBو
 Alfa-Bankو ،Moscow Credit Bankكم ��ا
ج ��رى فر� ��ض قيود عل ��ى بن ��ك “زبريبن ��ك”.وردت
مو�سك ��و بجملة م ��ن التداب�ي�ر للتخفيف م ��ن ت�أثري
تلك الإجراءات على النظام امل�صريف يف البالد.
وفر� ��ض جمل� ��س ال�ش� ��ؤون اخلارجي ��ة باالحت ��اد
الأوروبي ،ال�سب ��ت  26فرباير ،قيودا على الرئي�س
الرو�س ��ي فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن ووزي ��ر اخلارجي ��ة
�سريج ��ي الف ��روف يف �إط ��ار اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن
العقوب ��ات .حتت القيود �أي�ض ��ا كان رئي�س الوزراء
ميخائيل مي�شو�ست�ي�ن ،ونائب رئي�س جمل�س الأمن
الرو�س ��ي دمي�ت�ري ميدفيدي ��ف .وطال ��ت عقوب ��ات
االحت ��اد الأوروب ��ي والواليات املتح ��دة ال�سكرتري
ال�صحفي للرئي�س دميرتي بي�سكوف ونائب رئي�س
ال ��وزراء دمي�ت�ري ت�شريني�شينك ��و ووزي ��ر البن ��اء
�إيري ��ك فايزول�ي�ن .بالإ�ضافة �إىل ذل ��ك ،ت�شمل قائمة
العقوبات ا�سم رئي� ��س املجل�س العام حلزب رو�سيا
املتح ��دة املوايل للرئي�س بوت�ي�ن �أندريه تورت�شاك،
ورئي� ��س �شركة “ نفط رو�سي ��ا” �إيجور ت�سيت�شني،
ورئي�س �شركة “ تران�س نفط” نيكوالي توكاريف،
ورجال الأعمال الرو� ��س الذين يعتربهم الغرب من
املقربني من الكرملني.

م���ن ي��ك��ف��ل ل���ل���م���ر�أة ال��ع��راق��ي��ة ح��ق��وق��ه��ا؟
ردت املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا ،ي ��وم � 19شباط
 ،2022طعن ��ا تقدمت ب ��ه رابطة امل ��ر�أة العراقية
ب�ش� ��أن ع ��دم د�ستوري ��ة امل ��ادة  41م ��ن قان ��ون
العقوب ��ات العراقي ،كونها تتي ��ح ا�ستخدام (حق
الت�أديب) من قبل الزوج لزوجته ،ومن قبل الآباء
واملعلمني للأطفال القا�صرين ،باعتبار هذه املادة
تبيح العنف ح�سب طعن رابطة املر�أة.
ووفقا ل ��رد املحكمة ف�إنها وجدت من حتليل املادة
مو�ض ��ع الطعن� ،أنه ��ا ن�صت على ح ��ق (الت�أديب)
يف احل ��دود املق ��ررة �شرع ��ا �أو قانون ��ا �أو عرفا.
و(الت�أدي ��ب) املق�صود ال يعن ��ي (العنف الأ�سري)
ح�س ��ب ر�أي املحكمة ،و�إمنا ه ��و �إ�صالح وتقومي
وهو مقيد .وبناء علي ��ه تكون دعوى املدعي غري
م�ستن ��دة على �سب ��ب د�ست ��وري .لذا ق ��رر احلكم
بردها.
يفتق ��ر ق ��رار احلك ��م ال�ص ��ادر ،التو�صي ��ف الكلي
لطبيعة الت�أدي ��ب ،وهو يف املجمل لغويا ،معاقبة
الأخر امل�سيء على �إ�ساءته لت�أديبه،وهذا االفتقار
ي�سم ��ح للرج ��ل (املتعلم وغ�ي�ر املتعل ��م) بتف�سري
الت�أدي ��ب ح�س ��ب رغبت ��ه ور�ؤيت ��ه ملعن ��ى الكلم ��ة
ال ��واردة يف الن�ص الديني والقان ��وين ،وعندها
يحيله �إىل عنف �أ�سري موجه �ضد املر�أة والطفل.
وق ��د ف�س ��رت ن�صو� ��ص �ص ��درت عن رج ��ال دين
�أ�شارت لأحقية الرج ��ل مبعاقبة زوجته بال�ضرب
ب�أ�ش ��كال متع ��ددة منه ��ا ،دون ازرق ��اق اجلل ��د �أو
ظه ��ور كدمات ،و�أطل ��ق عليه ح�س ��ب التو�صيف،
بالت�أدي ��ب املقيد �أو الرم ��زي .وك�أن فكرة ال�ضرب
و�آث ��اره املوجع ��ة نف�سيا قب ��ل �أن تك ��ون ج�سديا،
العالق ��ة له ��ا بكرام ��ة امل ��ر�أة �أو الطف ��ل ،وبعيدة
كل البع ��د ع ��ن طبيعة امل�شارك ��ة احلياتية ،وروح
املودة التي تنط ��وي عليها فكرة الزواج ،و�أ�س�س
ال�شراك ��ة وم�شاع ��ر الآم ��ان ب�ي�ن الب�ش ��ر .بعد �أن
�سمح ��ت املحكم ��ة للرج ��ل بت�أدي ��ب �شركائ ��ه يف
احلياة ،لتبعد كليا فكرة امل�ساواة وحفظ الكرامة
الإن�ساني ��ة للم ��ر�أة ،وتدخ ��ل املجتم ��ع يف حال ��ة
فق ��دان احلماية ل�شريح ��ة كبرية من ��ه ،وتن�أى به
بعي ��دا عن ح�ض ��ارة الق ��رن الواح ��د والع�شرين،
والتق ��دم احلا�ص ��ل ال ��ذي عا�شت ��ه الب�شرية خالل
عقود كثرية م�ضت ،لتبقيه يف دهاليز الن�صو�ص
البعي ��دة عن الواقع واملدني ��ة واحلداثة و لتعترب
امل ��ر�أة �شخ�ص ��ا قا�ص ��را ال ميك ��ن االعتم ��اد عليه
�أومنحه امل�س�ؤولية عن العائلة وقبلها عن نف�سه.
ي�سج ��ل التاري ��خ الب�شري للث ��ورة الفرن�سية عام

� 1789أول تدوي ��ن ت�شريع ��ي حلق ��وق الإن�سان،
وم ��ع انط�ل�اق �شرارته ��ا �شرع ��ت �أوىل العه ��ود
واملواثي ��ق اخلا�ص ��ة بحري ��ة الفك ��ر ووح ��دة
الطبيع ��ة الإن�ساني ��ة وامل�س ��اواة ب�ي�ن الب�شر على
اختالف �أجنا�سهم ومعتقداتهم ،ومل يقت�صر �ش�أن
الث ��ورة وتوجهاتها عند هذا احليز ،و�إمنا �أعطت
للب�شرية عمقا فكريا جديدا يف ال�سلوك الأخالقي
والنظ ��م ال�سيا�سي ��ة و�أع ��راف وقواع ��د العم ��ل
القانوين ،وي�سج ��ل لها �أي�ضا الريادة يف ت�سليط
ال�ض ��وء على ق�ضية امل ��ر�أة وحرياتها وم�ساواتها
بالرجل يف خمتلف مناحي احلياة.
ه ��ذا الطرح ال ��ذي جاءت ب ��ه الث ��ورة الفرن�سية،
كان �إيذان ��ا بتغ�ي�رات عميقة اجتاح ��ت العامل يف
جم ��ال العقائ ��د الفكري ��ة واملذاه ��ب ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة ،حي ��ث �أ�صبح ��ت ق�ضي ��ة امل ��ر�أة
وامل�س ��اواة متث ��ل اجله ��د الرئي�س ��ي للكث�ي�ر من
املنظم ��ات املحلي ��ة والدولية ،و�شارك ��ت يف هذا
اجلهد وبحيوية فعاليات كثرية ،كان للرجال فيها
ق ��وة م�ؤث ��رة ومهمة ،وقدمت درا�س ��ات وبحوث،
دفعت قدما وطورت الفعل اليومي لتلك املنظمات
باجت ��اه الغايات الت ��ي ت�صبو له ��ا ،ويف مقدمتها
امل�ساواة بني اجلن�س�ي�ن وانعتاق املر�أة وحريتها
وحقها يف العمل واالختيار.
م ��ن املع ��روف� ،أن م ��ا يح ��دد املكان ��ة االجتماعية
للإن�س ��ان ام ��ر�أة كان ��ت �أم رجال ،ه ��و موقعه يف
العم ��ل� ،أي وجوده ودوره يف العملية الإنتاجية
املجتمعي ��ة ،وال ��ذي يحدد ب ��دوره �شكل ومنوذج
العالق ��ة الإن�سانية بني اجلن�س�ي�ن ،على امل�ستوى
االجتماع ��ي واالقت�صادي ث ��م الفكري ،وهذه هي
�صل ��ب الإ�شكالي ��ة الت ��ي تتمح ��ور حوله ��ا عملية
احلق ��وق والواجب ��ات الب�شري ��ة ل ��كال اجلن�سني،
وال ��ذي ي�ؤكد عل ��ى �أن العمل وح ��ده يتيح للمر�أة
اال�ستقالل املادي ال ��ذي ي�ساعدها على اال�ستقالل
الفك ��ري والنف�سي ،وينمي مداركها ويو�سع �أفاق
وعيها لذاتها وقدراتها.
بقي ��ت امل ��ر�أة العراقي ��ة والزال ��ت ت�ص ��ارع حزمة
وا�سعة م ��ن االعرتا�ضات والعوائ ��ق امل�صطنعة،
واملفاهي ��م املت�ش ��ددة الت ��ي و�ضع ��ت يف طري ��ق
انعتاقه ��ا وني ��ل حقوقها،وبات ��ت معه ��ا� ،أ�س�ي�رة
�ضم ��ن نظ ��م و�أط ��ر �سيا�سي ��ة واجتماعي ��ة
واقت�صادي ��ة ،جعلته ��ا بعي ��دة ج ��دا ع ��ن املوق ��ع
االجتماعي املنا�سب لقدراتها اجل�سدية وكفاءتها
الفكري ��ة واملهني ��ة.ومت ب�ش ��كل منهج ��ي وق�سري

 فرات املح�سن

�إبعاده ��ا ع ��ن امل�شارك ��ة يف العملي ��ة الإنتاجي ��ة
وال�سيا�سي ��ة ،ويعود ال�سبب يف ذلك الإق�صاء �إىل
عاملني �أ�سا�سيني.
الأول يتمث ��ل يف النظ ��ام الأبوي ال�ص ��ارم ،الذي
�أج�ب�ر الغالبية م ��ن ن�ساء العراق ،عل ��ى �أن يبقني
كرب ��ات بي ��وت ،يلب�ي�ن حاج ��ات الرج ��ل والبيت
والعناي ��ة بالأطفال�،أم ��ا العام ��ل الث ��اين وه ��و
الأ�ش ��د وط� ��أة وق�س ��وة ،فتمثله منظوم ��ة الأفكار
االجتماعية والدينية الت ��ي ت�ضع املر�أة دائما يف
مق ��ام �أدنى م ��ن مكانة الرجل ،وحتج ��ب عنها �أي
فر�صة للحراك االجتماعي االقت�صادي الذي تنال
منه حقوقها الإن�سانية.
تل ��ك امل�س�أل ��ة كانت دائم ��ا و�ست�ضل ق�ضي ��ة املر�أة
العراقي ��ة الأوىل ،يف ن�ضاله ��ا من �أج ��ل حرياتها
وم�شاركته ��ا يف ق�ضايا الع ��راق امل�صريية ،وهي
�أي�ض ��ا يف �صل ��ب مهم ��ات العراقي�ي�ن جميعا ،من
التقدمي�ي�ن والدميقراطي�ي�ن ،ال�ساع�ي�ن لتفكي ��ك
املنظوم ��ة امل�شوهة م ��ن املتاري� ��س والعقد ،التي
تق ��ف يف وجه حري ��ة املر�أة وامل�س ��اواة والعدالة
االجتماعية.
�إنه ��ا مهم ��ة ع�س�ي�رة وكب�ي�رة ولكنه ��ا موجب ��ة
و�ضروري ��ة لي�س ��ت فق ��ط للم ��ر�أة بق ��در م ��ا ه ��ي
تتعل ��ق باملطل ��ق بق�ضاي ��ا ال�شع ��ب العراق ��ي ،يف
جمال احلريات والدميقراطية وحقوق الإن�سان،
والت ��ي توج ��ب �أن ت�أتل ��ف م ��ن �أجله ��ا الكثري من
اجله ��ود ،لرف ��ع احلي ��ف ع ��ن اجلمي ��ع .ول�ضمان
ت�شري ��ع مت ��وازن ومن�ص ��ف ،يحت ��وي مب ��ادئ
وقوان�ي�ن ت�ؤكد حقوق الن�س ��اء وترفع الإجحاف

الكب�ي�ر الواقع عليهن ،بد�أ ب�إع ��ادة النظر بقانون
الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة وما يحويه م ��ن ت�شريعات
تتناق�ض كليا مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
والت�شريعات العاملي ��ة اخلا�صة باملر�أة كاالتفاقية
الدولية لإزالة جميع �أ�شكال التمييز �ضدها.
�إن التمع ��ن يف الت�شريع ��ات اخلا�ص ��ة بالأح ��وال
ال�شخ�صي ��ة املن�صو� ��ص عليه ��ا يف القوان�ي�ن
العراقي ��ة املعنية بحق ��وق الن�ساء� ،س ��وف يظهر
م ��دى الإجح ��اف والإي ��ذاء ال ��ذي يط ��ال حياتهن
ووجوده ��ن املعن ��وي وكيانهن الإن�س ��اين ،وتلك
الت�شريع ��ات ت�ش�ي�ر ال�ستع�ص ��اء ق�ضاي ��ا امل ��ر�أة
العراقي ��ة ،ويف ذات الوق ��ت تك�ش ��ف امل� ��أزق
احل�ض ��اري ال�سيا�س ��ي واالجتماعي الذي يعي�شه
املجتمع العراقي.
فامله ��ام امللق ��اة على عات ��ق الق ��وى الدميقراطية،
تب ��دو ع�س�ي�رة و�صعب ��ة ،ولكنه ��ا حتت ��م خو�ض
ن�ض ��ال م�ستم ��ر ال ه ��وادة في ��ه ،من �أج ��ل حقوق
الن�س ��اء العراقي ��ات واحلق ��وق الأخ ��رى لباق ��ي
�شرائ ��ح ومكونات املجتمع ،ويف املقدمة من هذه
الأه ��داف ي�أت ��ي الإ�ص ��رار عل ��ى تغي�ي�ر القوانني
والت�شريع ��ات املبخ�س ��ة حلقوقه ��ن ،و�إبداله ��ا
مب ��ا ينا�س ��ب ويتف ��ق م ��ع روح الع�ص ��ر ومعايري
احل�ض ��ارة الإن�ساني ��ة ،الت ��ي تكف ��ل للجميع ذات
احلق ��وق وتزي ��ل الغ�ب�ن والإجح ��اف ال ��ذي طال
الن�س ��اء و�أحلق اخل ��راب باملجتم ��ع العراقي يف
خمتلف املج ��االت�.إن الن�ضال يجب �أن يرتكز من
�أج ��ل و�ضع نهاية للتعديات اليومية الواقعة على
حق ��وق امل ��ر�أة ،ويف املقدم ��ة منها تل ��ك التعديات

والت�شوه ��ات يف الن� ��ص القان ��وين ال ��ذي يعطي
الرج ��ل احل ��ق بت�أديب امل ��ر�أة و�أي�ض ��ا غريها من
الن�صو�ص املجحفة املتمثلة يف:
ـ الوالية �أو الو�صاية الأبوية والزوجية (الوكيل
والقب ��ول �أو الرف�ض يف م�س�أل ��ة الزواج،الطالق
والن�شوز والع�صمة ـ الإرث وال�شهادة يف املحاكم
ــ تعدد الزوجات ـ الو�صاية على الأطفال)�.إن مثل
ه ��ذا امل�شه ��د امل�أ�ساوي ي�ش ��ي ب�إ�شكالي ��ات لي�ست
بالهين ��ة تث ��ار فيه ��ا الأ�سئل ��ة عن عالق ��ة املجتمع
العراقي باملتغريات العاملية يف �سياقها التاريخي
وق�ضي ��ة امل ��ر�أة فيه ��ا ،وه ��ل �إن التط ��ور املعريف
وتلك التحوالت فر�ضت ت�أثرياتها عليه ،و�أحدثت
التغيريات املرجوة يف منظومة قيمه املجتمعية،
مب ��ا يوائ ��م امل�ستج ��دات والطف ��رات احل�ضارية
التي حدثت يف العامل املتح�ضر.
من امل�ؤ�س ��ف �إن ما حدث هو عك�س ذلك بال�ضبط،
ب ��ل �إن امل�شه ��د احل ��ايل يع ��د ارت ��دادا وارتكا�سا
خط�ي�را ج ��دا� ،أدى �إىل حال ��ة من ال�ت�ردي املفزع
عل ��ى خمتلف الأ�صعدة وخ ��روج غري منطقي عن
�سياق التطور التاريخي.
وه ��ذا م ��ا ت�ؤكده خارط ��ة امل�شارك ��ة الن�سوية يف
�أن�شط ��ة املجتمع ،والذي ممك ��ن تلم�سه بو�ضوح
عرب ما يدور اليوم من تغريات �سلبية يف املجتمع
العراق ��ي ،تك�شف ب�شكل وا�ض ��ح ،االنحدار الذي
و�صل ��ت �إليه حالة املر�أة ،وت�صاعد وقائع التعدي
والإي ��ذاء ال ��ذي يطاله ��ا عل ��ى ي ��د املت�شددين من
القوى الرجعية.
ــ ففي احلي ��اة ال�سيا�سية (الع ��زوف عن امل�شاركة
يف احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة وف ��ق قواع ��د اخلوف من
ال�سط ��وة والتهدي ��د الرجويل..ع�ش�ي�رة�..أب..
�أخ ..زوج�..أب ��ن ....نظام الع ��رف االجتماعي �أو
ما ي�سمى بالعيب).
ــ �شح امل�ساهمة يف الن�شاط ��ات ال�سيا�سية..حيث
يالح ��ظ الفقر الع ��ددي الكبري للم ��ر�أة ،لي�س فقط
ب�ي�ن �أو�س ��اط القي ��ادات احلزبية ،و�إمن ��ا يتعداه
�إىل الع�ضوية العادية ،مع تهمي�ش وحجب ظاهر
لدوره ��ا وقدراتها ،وي�شمل ذلك قلة م�شاركتها يف
جلان العمل احلزبية.
ــ الف�صل بني الرجال والن�ساء يف بع�ض ال�صفوف
الدرا�سي ��ة والتحذير من االخت�ل�اط �أثناء الدوام
واال�سرتاحات و منع الفعاليات امل�شرتكة.
ــ ازدياد حاالت االختطاف واالغت�صاب واالعتداء
اجل�سدي والنف�سي على الن�ساء دون وجود رادع

قانوين �أو �ضمانات �أو تعوي�ض معنوي �أو مادي
لل�ضحايا.
ــ وجود �أعداد هائلة م ��ن الأرامل واليتيمات (من
نتائج احلروب والأمرا�ض) دون معيل �أو م�صدر
رزق ،مما جعلهن �ضحايا لتهديد يومي يتعر�ضن
في ��ه ل�ل��إذالل واملهان ��ة حت ��ت �شت ��ى الظ ��روف
الت ��ي ت�ت�راوح ب�ي�ن الق�س ��ر والتهدي ��د واجل ��وع
واالنحراف واجلرمية.
ــ وج ��ود جتمع ��ات ن�سوية تعمل بال�ض ��د من نيل
امل ��ر�أة حلقوقه ��ا ،وبال�ض ��د من جمم ��ل احلريات
الإن�ساني ��ة ،وتروج لعبودية امل ��ر�أة حتت �سطوة
الرجال ،ومب ��ا يكفل تطبي ��ق الت�شريعات الظاملة
التي تن� ��ص على عدم �أهلية امل ��ر�أة وعدم رجاحة
عقلها.
ــ ا�ست�شراء ح ��االت تعدد الزوجات رغم امل�صاعب
االقت�صادي ��ة ،وزواج املتع ��ة وامل�سي ��ار والعريف
وغريه ��ا م ��ن الزيج ��ات غ�ي�ر القانوني ��ة ،والتي
ت�سب ��ب يف �أغلب الأح ��وال اعتداء عل ��ى �إن�سانية
وكرامة املر�أة وه�ضم حلقوقها.
ه ��ذا االرتداد واالرتكا� ��س ال يتوقف عند �أو�ضاع
امل ��ر�أة فق ��ط ،و�إمن ��ا هن ��اك تده ��ور وارتب ��اك
غ�ي�ر عق�ل�اين يف جمم ��ل الفعالي ��ات والأو�ض ��اع
ال�سيا�سية واالجتماعية .وميكن القول ب�أن هناك
دورة معكو�سة لعجل ��ة الت�أريخ ابتد�أت بالدوران
م ��ع ت�صاعد املد الرجعي وانت�ص ��ار ال�سلفية فيه.
و�أخ ��ذت تعمل وب�شكل منظم على ثلم ونحر كافة
املنج ��زات احل�ضارية التي ح�ص ��ل عليها ال�شعب
العراق ��ي عرب �سنوات ن�ضال ��ه التاريخي الطويل
والذي ق ��دم من اجلها قرابني كث�ي�رة كانت خرية
و�صفوة �أبنائه وبناته.
�أن �أح ��د �أك�ب�ر التحدي ��ات املطروحة الي ��وم �أمام
الأح ��زاب العلماني ��ة الدميقراطي ��ة وح ��ركات
املجتم ��ع امل ��دين الأخ ��رى وجمعي ��ات حق ��وق
الإن�س ��ان ومنا�صريه ��ا ه ��ي مت�سكه ��ا بالن�ض ��ال
م ��ن �أج ��ل ق�ضي ��ة احلري ��ات العام ��ة وحق ��وق
املواطن ��ة ،ومنه ��ا حترر امل ��ر�أة وانعتاقه ��ا ،دون
جمام�ل�ات وتفريط.ويقا� ��س ذل ��ك يف مدى جدية
تل ��ك الفعالي ��ات وقدرته ��ا عل ��ى �صياغ ��ة برام ��ج
وم�شاري ��ع ومطال ��ب ملمو�س ��ة وواقعي ��ة تنا�صر
وت�سان ��د امل ��ر�أة ،وتدفع عنه ��ا ال�ض ��رر والإيذاء،
وت�شجعه ��ا للولوج وامل�شارك ��ة الفعالة يف ال�ش�أن
العام ،ومتنحها الق ��درة والقوة والكفاءة للت�أثري
والتغيري يف املجتمع نحو الأح�سن.
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الم�ؤلف المختفي في رواية (حانة ال�ست) لـ محمد بركة
د .نادية هناوي

يُعنى علم ال�سرد ما بعد الكال�سيكي
بالعالقة الإدراكية ما بني العقل
وال�سرد ،من منطلق �أن كل جانب من
جوانب حياتنا ينتظم على �أ�سا�س
معرفتنا بالعامل احلقيقي ،وما ينتج
عن هذه املعرفة من عمليات هي
بح�سب «»ديفيد هريمان»» تدعم
فهمنا لل�سرد وجتعل كل الق�ص�ص
واقعة �ضمن �سياق ات�صايل مياثل
الأو�ضاع ال�سردية الواقعية.

وتوظ ��ف يف هذا ال�س ��بيل مفاهيم كثرية،
منها مفهوم ال�سرد غري الطبيعي ـــ و� ِّ
أف�ضل
ت�سميته بال�سرد غري الواقعي ـــ وفيه جند
ع ��دد ًا م ��ن الفر�ضي ��ات الت ��ي به ��ا ت�س ��وّ غ
ا�ستحال ��ة ال�س ��رد وال معقوليت ��ه لتغ ��دو
مقبول ��ة ومنطقي ��ة ،منها فر�ضي ��ة القارئ
وقدرت ��ه عل ��ى �إدراك واقعية ه ��ذا ال�سرد،
ومنه ��ا الأفع ��ال وطبيع ��ة ال�شخ�صي ��ات
ومنه ��ا �سيناريوه ��ات الع ��وامل املمكن ��ة
و�أ�ش ��كال العقول غ�ي�ر الطبيعية املتنوعة
وغريها.
وعلى الرغم من كل ه ��ذه الفر�ضيات ،ف� ّإن
هن ��اك متظهرات جدي ��دة و�آفاق ًا رحبة من
املمكن �أن يتبدى بها ال�سرد غري الواقعي،
ومنه ��ا ال�سرية الذاتي ��ة التي فيها �صاحب
ال�س�ي�رة كي ��ان غ�ي�ر ح ��ي �أو غ�ي�ر �آدمي،
فه ��ل نع� � ُّد امل�ؤل ��ف يف ه ��ذه احلال ��ة واقف ًا
خ ��ارج ال�سرية لتكون العالقة خم�صو�صة
بالداخ ��ل ال�س ��ردي كـ(�س ��ارد وم�س ��رود
وم�سرود له) ؟ وماذا عن القارئ ـ الذي هو
كيان خارج �سردي وميتلك فاعلية الإدراك
مل ��ا هو حقيق ��ي ـ هل يتغا�ض ��ى عن وجود
امل�ؤلف يف ه ��ذا النوع من ال�سرية الذاتية
نافيا �أهمية دوره يف ال�سرد؟
ال خالف � ّأن امل�ؤلف عن�صر �أ�سا�س يف هذا
النوع من ال�سرد ،و�أن التطابق بينه وبني

كل من ال�سارد وال�شخ�صية �أمر مهم كي ال
يت�سرب ال�شك �إىل القارئ وهو يقر�أ �سرية
لي�س ��ت مكتوبة من طرف ال�شخ�ص املعني
بها.
ومن الروايات العربية التي نلم�س فيها ما
تقدم رواية(حانة ال�ست� ،أم كلثوم تروي
ق�صتها املحجوبة) للكاتب امل�صري حممد
بركة وال�ص ��ادرة ع ��ن دار املثقف 2021
وفيه ��ا وُظف ��ت �شخ�صي ��ة كوك ��ب ال�شرق
�أم كلث ��وم كم�ؤلفة و�س ��اردة لق�صة حياتها
بنف�سه ��ا بعد �أن خذله ��ا امل�ؤلف ــــ وذلك يف
امل�ستهل امليتا�سردي ال ��ذي ي�سبق ف�صول
الرواي ��ة ـــ� �ـ ومل يقبل طلبه ��ا يف �أن ينوب
عنها ويكون (يديها) الت ��ي تكتب �سريتها
�دت م ��رة �أخ ��رى �إىل ممار�س ��ة
قائال(:ع � ِ
ديكتاتوريتك� ..صرختُ يف وجهه..طبعا
�أنا الديكتاتورة الأوىل والأخرية يف قوم
جتمعهم الطبلة وتفرقهم الع�صا و�إال كيف
تظ ��ن �أنن ��ي �أ�صبح ��ت �أم كلثوم)الرواية،
�ص10
وبتنح ��ي امل�ؤلف عن القيام ب ��دوره تقرر
هي الب ��دء برواية �سريتها غ�ي�ر الواقعية
مبتدئ ��ة بالق ��ول( :يل عن ��ق غلي ��ظ �أك�ث�ر
غلظ ��ة مما تظنون �سم ��رة ب�شرتي تفاجئ
كثريي ��ن م ��ن جمه ��وري ح�ي�ن يطالع ��ون
�صوري القدمية بع ��د معاجلتها بالألوان.
�صوت ��ي يق ��ع يف املنطق ��ة الو�سط ��ى بني
الذكورة والأنوث ��ة؟) الرواية� ،ص .5وما
رف� ��ض امل�ؤل ��ف النياب ��ة عنها �س ��وى عتبة
متهيدية لقمع ذكوري �ستواجهه �أم كلثوم
وه ��ي ت�س ��رد �سريتها ب ��دء ًا م ��ن ا�ستذكار
طفولته ��ا ـ الت ��ي �شغل ��ت ما يق ��ارب ثالثة
�أرب ��اع الرواية ـ معربة عم ��ا عانته خاللها
من متيي ��ز جن�سي(تعلمت �أن الأنوثة عار
فع�شت �أجم ��ل �سنوات العم ��ر متنكرة يف
عقال ب ��دوي ومعط ��ف ازرق وحزام ي�شد
البط ��ن حتى �أبدو للجمي ��ع رجال من ظهر
رج ��ل) الرواية�� � ،ص ،6م ��رورا مبراحل
حياته ��ا الأخ ��رى كله ��ا ،م�ص� � ِّرة فيها على
ك�سب رهانها مع الذكورة� ،أوال يف رف�ضها
�أن تكون مومي ��اء ملكية تقبع يف متحف،
وثاني ��ا يف جميئه ��ا �إىل احلي ��اة بو�صفها
�أم كلثوم الفعلي ��ة وامل�ؤلفة احلقيقية التي
�ستك�شف �أ�سرار حياته ��ا اخلا�صة ،وثالثا
يف دفاعه ��ا عن بن ��ات جن�سه ��ا(دور كل �أم
�أن تعد ابنتها للحي ��اة تهيئها حلمل �شعلة
العبودية املقد�سة ..ال بد لكل �أنثى من ذكر
تعب ��ده توقد له ال�شموع) الرواية�،ص13
ـ.14
و�إذا كان �أم ��ر ال�ش ��روع بكتاب ��ة ال�س�ي�رة
الذاتي ��ة غ�ي�ر منطق ��ي وال معق ��ول؛ ف� ��إن
موقعه ��ا كم�ؤلف ��ة يعن ��ي �أن م ��ا ت�س ��رده
�رار عا�شته ��ا وخفاي ��ا عا�صرته ��ا
م ��ن �أ�س � ٍ
ه ��و واقع ��ي بكل م ��ا يف ذل ��ك ال�س ��رد من

اعرتافات و�إثبات ��ات ،قد حت�سب لها حين ًا
م ��ن قبي ��ل ما م ��رت به م ��ن فق ��ر وحرمان
وا�ستغالل (�صرتُ ر�سمي ��ا الدجاجة التي
تبي� ��ض ذهبا لأب ��ي) الرواية�� � ،ص� 56أو
تربعه ��ا بجائزة ثمينة كانت قد منحت لها
متنازل ��ة عنه ��ا مللحن كان ق ��د ا�شتكاها يف
املحاكم ذات ي ��وم� .أو ت�صحيحها مل�ؤرخي
حياتها الفنية(يظن املخت�صون يف ال�ش�أن
الكلثوم ��ي �أن زيارت ��ي الأوىل لب�ي�روت
كان ��ت ع ��ام  1931معذورون فق ��د بقيت
زيارات ��ي الت ��ي �سبق ��ت ه ��ذا التاريخ طي
الكتمان  )1927الرواية� ،ص181
وق ��د حت�س ��ب تل ��ك االعرتاف ��ات عليه ��ا
كاعرتافه ��ا بحبها للم ��ال وال�شهرة اللذين
ب�سببهم ��ا تزوج ��ت �صوري� � ًا ع ��دة م ��رات
و�أولها كان من ال�شيخ �إبراهيم كي حت�صل
على وثيق ��ة �سف ��ر �إىل العراق(البلد الذي
كانت املر�أة فيه ربة حامية وملكة راعية..
ال ب ��د �أن تك ��ون متزوج ��ة وبحوزتها �إذن
مكتوب من ح�ضرة ال ��زوج باملوافقة على
�سفره ��ا .كان ميكنن ��ا �أن نرف� ��ض ..لك ��ن
املبلغ املعرو�ض م ��ن املتعهد الفني مل يكن
يقاوم) الرواي ��ة� ،ص� .185أو بحثها عن
التقرب من الأ�س ��ر االر�ستقراطية(حالوة

�صوت ��ي الفائق ��ة مل تفت ��ح يل الأب ��واب
املغلق ��ة فح�سب ب ��ل جعلتني لغ ��زا ي�سعى
اجلمي ��ع حلل ��ه) الرواي ��ة�� � ،ص� 71أو ما
حكت ��ه عن عالقته ��ا باملطربة الت ��ي �سمتها
القطة ال�شامي ��ة وموقفها ال�سلبي منها(لو
كان ��ت حيات ��ي فردو�س ��ا فالقط ��ة ال�شامية
ه ��ي ال�شرير ال ��ذي و�سو� ��س يل فخ�سرت
اخلل ��ود وهبط ��ت �إىل ار� ��ض الفن ��اء)
الرواي ��ة�� � ،ص� 223أو اعتداده ��ا املفرط
بذاته ��ا يف مقاب ��ل تنكرها مل�سائ ��ل تتعلق
بالوطني ��ة واملواطن ��ة كقولها(:ي ��ا عزي ��ز
عين ��ي وال�سلط ��ة خ ��دت ول ��دي ،الأغني ��ة
الأعظ ��م الت ��ي ل ��ن �أغنيه ��ا �أبدا..الن�شي ��د
الوطني الذي لن �أجر�ؤ على جمرد الدندنة
ب ��ه �أنا �سيدة مطرب ��ات ال�شرق ال ي�صح �أن
ابكي عل ��ى الأطالل..ال�سلطة �أي �سلطة ال
حتب امليلودراما وال تتوقع مني �سوى �أن
ا�صب له ��ا ك�ؤو�س الطال ولن اخذلها �أبدا)
الرواية�،ص.32
ولأن الغن ��اء ه ��و �أ�سا� ��س حياته ��ا ،قامت
بتوزي ��ع ف�ص ��ول �سريته ��ا يف الرواي ��ة
بح�سب �أغانيها ،فكل مرحلة متثلها �أغنية
معين ��ة ،و�أهمي ��ة املرحلة تتح ��دد ب�أهمية
تلك الأغني ��ة فمثال �أغنية(�أفدي ��ه �إن حفظ
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يف تلكَ الليلة..
أحرا�ش بوليفيا
ال “ت�شي غيفارا” كان ينتمي �إىل � ِ
وال “الداالي الما” كان ينتمي �إىل”التِ بت»
اجلنوبي
القطب
كان ينتمي �إىل ِ
وال البطريقُ َ
ّ
احلزن كان ينتمي للعراق..
وال ُ
مثلما كان قلبي ينتمي �إليك
يف تلكَ الليلة.
الزمان جمي ًال يف تلك الليلة.
كان
ُ
الروح ال َآن
غري � َّأن َ

� ستار كاوو�ش

اله ��وى )..حتكي ق�صة حبه ��ا لل�شيخ �أبي
الع�ل�ا� ،أو �أغنية(ي ��ا ليلة العي ��د �آن�ستينا)
وفيه ��ا ولوج ��ت عتب ��ة ال�شه ��رة و(ق ��ويل
وال تخ�شا� ��ش مالم) الت ��ي ا�ستذكرت فيها
التناف� ��س احلام ��ي م ��ع �أخري ��ات مغنيات
وغ�ي�ر مغني ��ات معتربة(�آخ ��ر �أغني ��ة
حمرتمة قدم ُتها هي الإطالل وما بعدها ال
يليق با�سمي) الرواية� ،ص.285
ولك ��ن �أين ه ��و امل�ؤلف هل خ ��رج فعال من
الرواي ��ة من ��ذ امل�سته ��ل ؟ و�إذا افرت�ضن ��ا
�أن ��ه تقم�ص دور ال�س ��اردة و�صار يتحدث
بل�س ��ان �صاحب ��ة ال�س�ي�رة؛ فكي ��ف ن�سوغ
موقف ��ه اال�سته�ل�ايل الراف� ��ض �أن يك ��ون
م�ؤلف ًا ل�سريتها الذاتية؟ وقبل ذلك نت�ساءل
كي ��ف ميك ��ن لل�س ��اردة �أن ت�ص ��ف درامي� � ًا
نف�سها وه ��ي ميتة(ر�أيت ت�ل�اال بعيدة من
خ�ض ��رة داكنة..مالب� ��س بي�ض ��اء زاهي ��ة
لأنا� ��س ميرح ��ون عل ��ى �شاط ��ئ بحرية..
انف�صلت عن ج�سدي متاما �أرقب بتعاطف
ح�ي�رة الأطب ��اء وذع ��ر املمر�ضات..ث ��م
انطلقت �سيمفونية البكاء والنهنهة ر�أيت
ج�س ��دي م�سجيا �شكرا ملن تذك ��ر �أن يغلق
عين ��ي اجلاحظتني برف ��ق .التجاعيد متلأ
وجهي لك ��ن �إ�شراقا خفيا �أط ��ل من بينها)
الرواية� ،ص.290
ال �ش ��ك يف �أن الإيهام الواقع ��ي بالتطابق
ه ��و م ��راد ال�س ��رد الواقعي ،ولكن ��ه لي�س
كذلك يف ال�سرد غري الواقعي ،لأن ال�سارد
لي�س �شخ�ص ًا حي ًا يحكي م�ستعيد ًا ما�ضيه
م ��ن خ�ل�ال حا�ض ��ر ه ��و في ��ه حي ي ��رزق،
فيكون مبقدوره �أن يحكي �سريته ب�ضمري
املتكل ��م كم�ؤل ��ف يق ��در �أن يتذكر ويعرتف
ويك�شف وينتقد ،و�إمن ��ا ال�سارد هنا ميت
والأنا التي تتح ��دث هي �أنا م�ؤلف ينبغي
�أن يك ��ون ه ��و ال�شخ�صي ��ة �أي�ض ��ا .وه ��ذا
غ�ي�ر معق ��ول واقعي ًا لكن ��ه ممك ��ن �سردي ًا
مبنطقية االحتمال الأر�سطي يف �أن تكون
الكتاب ��ة ال�سريية قد متت من لدن �أحد هو
غري امل�ؤلف ـــ ال ��ذي كان قد تن�صل من �أمر
التطابق /التلب� ��س يف م�ستهل الرواية.ــــ
و�سن�سميه امل�ؤلف الغام�ض �أو املختفي.
وبافرتا� ��ض وج ��وده يكون فع ��ل الإيهام
الذي ف َّن ��ده �إدراكنا العقل ��ي قد حتول �إىل
فعل تخييل ،فيه يحتمل الوقوع والتحقق
كما يحتمل الالوق ��وع والالحتقق .وبهذا
ي�ستعي ��د ال�س ��رد واقعيت ��ه ويغ ��دو قي ��ام
ال�س ��اردة امليتة بدورها يف التكلم ب�ضمري
الأنا ممكن ًا كم�ؤلف ��ة هي �شخ�صية يختفي
وراءها م�ؤلف �أتقن ن�سج احلبكة ال�سردية
م�ش ��رك ًا الق ��ارئ يف العملي ��ة ال�سردية من
خ�ل�ال فراغ ��ات ،يتوجب على الق ��ارئ �أن
يقوم مبلئها .وعندها يغدو فهمه الإدراكي
حمقق ًا له االقتناع ب� ��أن ما جرى من عودة
من املوت �أمر ممكن كواقع تخييلي.

في َ
تلك الليلة
قد كفّت عن النب�ض 
القلب ُ
يجفل
ومل ي ُعدِ ُ
البهي
كلما �أقتلعوا نخل ًة من ب�ستانكِ ّ
و�صا َدروا رائح َة َ
الطل ِْع من �شفتيكِ الربح ّيتني.
أربعون قرن ًا
أربعون َعقد ًاَ � ..
أربعون عام ًاَ � ..
�إنها � َ
مل ت ُكن كافي ًة كما يبدو
ِ
الكت�شاف الأ�شياءِ ال�صغريةِ
التي غابت عن الروح
يف تلكَ الليلة.
لذا ..
ال�ص ِّف ال ّأولِ من �آخرِ ال ُع ْمرِ هذا
ويف َ

باليت

أذهب �إىل مدر�سةِ ال�صحراء
�س� ُ
لأتع ّل َم �سبب ًا واحد ًا
ُ
يجعل ما َء دجل َة ُم َّر املذاق
ولي�س ث ّم َة بئ ٌر واحد ٌة يف الأفق.
ال�صف ال ّأولِ من �آخرِ ال ُعمرِ هذا
يف ِّ
ال�ص ْدفةِ
�س�أعو ُد �إىل مدر�سةِ ُ
لأت َع ّل َم �سبب ًا واحد ًا
ُ
يجعل اللقا َء بكِ مُمكناً
و ُمدهِ �ش ًا
كما كان
يف تلكَ الليلة.

�أكتب ...ال تكتب
علي
كثري ًا ما �أُ َ
واجه ب�أ�سئلة حمرية ،مثل ذلك ال�س�ؤال الذي طرحه َّ
�أح ��د الأ�صدقاء ،مازج ًا مع كلمات ��ه بع�ض التلميحات املبطنة (ملاذا
تكت ��ب عن ه ��ذه الر�سامة؟ هل هي فنانة جي ��دة اىل هذا احلد؟) �أو
ذل ��ك ال�صديق الذي �إنربى يل بعد كتابتي ع ��ن فنان عراقي ،قائ ًال
(م�ض ��ت ثالث�ي�ن �سنة على وج ��ودك يف �أوروبا ،فلم ��اذا تكتب عن
نا� ��س نعرفهم ونعرف �أعمالهم؟ نري ��د �أن ُت َع ِّر ُفنا من خالل كتاباتك
عل ��ى فنانني من اخل ��ارج) ،عندها جمعتُ بع�ض �أف ��كاري ،وكتبتُ
عن فنان هولن ��دي ،لي�شرئب �شخ�ص �آخر ،رامي� � ًا بوجهي �سـ�ؤاله
(�أراك تركز يف كتاباتك على الهولنديني فقط! �أمتنى �أن ت�شري يف
كتابات ��ك اىل فناين الع ��راق) .ال يخلو املو�ض ��وع طبع ًا من بع�ض
الت�س�ؤالت اجليدة واحلري�ص ��ة ،ت�سا�ؤالت حتمل الكثري من الثقة
ومتنحن ��ي �شع ��ور ًا بالإمتن ��ان ودافع� � ًا للتوا�صل .لك ��ن �أن ي َُح ِّم َل
بع�ضه ��م الأم ��ور �أك�ث�ر مما يج ��ب ،فهذا ُيث�ي�ر �إ�ستغ ��راب �شخ�ص
ب�سي ��ط مثلي� ،شخ� ��ص ال حتركه م�ؤ�س�س ��ات وال ينتمي لتجمعات
ولي� ��س له دوافع ،غ�ي�ر الإ�شارة اىل �أ�شي ��اء وتفا�صيل مت�س �شيئ ًا
ما بداخله.
ال تتوق ��ف الأ�سئلة �أبد ًا ،وهذا بح ��د ذاته جيد ًا ،لوال �أن الكثري من
هذه الأ�سئلة ت�ضمر بع�ض الت�ضمينات املخفية مع الأ�سف .وهكذا
تع ��ود الأ�سئل ��ة بهيئات خمتلفة على طريقة (ه ��ل ه�ؤالء متميزون
حق� � ًا كي تكتب عنهم؟ � َ
أراك جُتام ��ل يف كتاباتك) وم�ضى الأمر اىل
�أبع ��د من ذلك ،حي ��ث ت�صلني �أحيان ًا تلفون ��ات ور�سائل من �أماكن
علي فعل ��ه و�إختي ��اره!! مِ َل كل ه ��ذه ا َ
جل َل َبة �أيها
خمتلف ��ة ح ��ول ما َّ
اال�صدق ��اء؟ ل�ستُ كاتب ًا بهذه الأهمي ��ة ،حتى �أين يف حقيقة الأمر،
ال �أعت�ب�ر نف�س ��ي كاتب ًا .ف�أنا ر�س ��ام ،وهذه هي مهنت ��ي الأ�سا�سية،
م ��ع ذلك �أقتط ُع ج ��ز ًء من وقت ��ي املخ�ص�ص للر�س ��م ،لكتابة بع�ض
الآراء والأف ��كار الت ��ي جمعتها من خالل جتربت ��ي ال�شخ�صية يف
املتابع ��ة والقراءة وامل�شاه ��دات ،لإتقا�سمها م ��ع الآخرينُ � ،
أبحث
ع ��ن �أعمال �أراها جميلة وت�ستح ��ق الإهتمام ،وهذا ال مينع من �أن
يراه ��ا البع�ض تقليدية ،وذلك من حقهم بالت�أكيد ،وقد ال ُتبهر هذه
الأعمال م ��ن يرون الفن عبارة عن بع� ��ض التقليعات والتهوميات
واحلذلق ��ات واخلرب�ش ��ات التي حدث ��ت بامل�صادف ��ة .الر�سم -مثل
املو�سيق ��ى والكتاب ��ة -يحتوي عل ��ى مناطق يج ��ب �أن ت�ضاء ،لذا
�أط ��رح بع� ��ض الأف ��كار ال�شخ�صي ��ة الت ��ي رمب ��ا تفي ��د النا�س غري
املتخ�ص�صني هنا وهناك ،النا�س الذين ي�شرتون اجلريدة اليومية
ليجدون فيها �شيئ ًا من املتعة والفائدة ،وال يبحثون عن �إجتهادات
ع�صية على الفهم.
كم هو جميل ورائع �أن ننظر �-أثناء تقييمنا للكتابة -اىل الطريقة
الت ��ي يكت ��ب بها الكات ��ب ،نتتبع الزاوي ��ة اخلا�صة الت ��ي يرى من
خالله ��ا الأ�شي ��اء والتفا�صي ��ل ،ال نطالبه بالكتابة ع ��ن الذهب ،بل
ننتظ ��ر منه حتوي ��ل الرماد اىل ذه � ٍ�ب جديد .وفوق ه ��ذا وذاك ال
ميك ��ن التحكم ب�إختيارات الكاتب والفنان .فرمبا ال تعجبك بع�ض
الأعم ��ال الفني ��ة ،وهذا �ش ��يء �شخ�ص ��ي ال غبار علي ��ه ،لكنه لي�س
احلقيقة املطلقة ،وهناك من يرى �إن هذه الأعمال رائعة ومده�شة.
ث� � َّم ه ��ل دخلتَ يا�صديق ��ي اىل داخل ��ي وعرفت كيف ر�أي ��ت �أعمال
ه ��ذه الفنان ��ة �أو ذاك الفن ��ان؟ هل تتبع ��تَ ذائقتي و�أن ��ا �أنظر اىل
ه ��ذه اللوحات �أو تل ��ك التخطيطات؟ ما ال�ض�ي�ر يف تقدمي بع�ضنا
ب�ش ��كل جميل وعادل؟ ملاذا تكون الكتاب ��ة فقط عن امل�شاهري الذين
يتناوبون مبعار�ضهم فيما بينهم هنا وهناك كما تتناوب دوريات
احلرا�سة؟ مل ��اذا يرغب البع�ض بالقفز نح ��و ال�صدارة وعدم ف�سح
املج ��ال للآخري ��ن؟ فهن ��اك مناط ��ق تب ��دو معتم ��ة وت�ض ��م فنانات
وفنان�ي�ن كثريي ��ن ،وعلين ��ا اي�ض� � ًا �أن ن�ضيئه ��ا ،فما نف ��ع ال�ضوء
ح�ي�ن ي�ضيء مناطق هي م�ضيئ ��ة �أ�ص ًال؟ وهل من الهداية �أن نكرر
الكتاب ��ة ع ��ن بع�ضنا وال ن�ش�ي�ر اىل �شخ�ص جديد؟ فه ��ذا اجلديد،
�سيبق ��ى جدي ��د ًا اىل الأبد ل ��و �أغلقنا الأب ��واب والنوافذ عليه ،ومل
نعريه اهتمامنا رغم �إجتهاده و�أعماله التي يقدمها هنا وهناك.
كن ��تُ مبت ��د�أً �أي�ض� � ًا حني ق ��ال يل ا�سماعيل فتاح ال�ت�رك وهو يرى
بع� ��ض لوحات ��ي يف معر�ض ط�ل�اب االكادميي ��ة (�أنت ُم َل ��وِّ ن جيد
�أيه ��ا الولد ،جه ��ز لوحاتك ملهرجان الوا�سطي ال ��ذي �سيقام ال�شهر
الق ��ادم ،فهي جيدة و�ستجلب الإنتب ��اه) وكانت فرحتي ال ُت َ�صدَّق،
ول ��ن �أن�سى ل ��ه تلك الإلتفات ��ة التي جعلت يل جناح�ي�ن طرتُ بهما
بعيد ًا يف عامل الفن.
كم هو جميل ورائع �أن ننظر �-أثناء
تقييمنا للكتابة -الى الطريقة التي يكتب
بها الكاتب ،نتتبع الزاوية الخا�صة التي
يرى من خاللها الأ�شياء والتفا�صيل ،ال
نطالبه بالكتابة عن الذهب ،بل ننتظر
ذهب جديد.
منه تحويل الرماد الى
ٍ

�أعظم ع�شر روايات اختارها �سومر�ست موم
عالء المفرجي

في كتاب «روائيون عظام ورواياتهم»
وهي بحوث �أدبية ق�صيرة حول �أعظم
ع�شر روايات في العالم والرجال
والن�ساء الذين كتبوها ،ل�سومر�ست
موم وترجمة محمد حنانا ،وال�صادر
عن دار المدى� ،شرح موم بالتف�صيل
كيف جاء الم�شروع .في يوم من الأيام
عندما كان في الواليات المتحدة ،طلب
منه محرر الكتاب الأحمر �إعداد قائمة
ب�أف�ضل  10روايات في العالم ،من
وجهة نظره وهو ما فعله ً
وفقا لذلك،
و�أكثر من ذلك� ،أ�ضاف �أن القارئ الذكي
�سيح�صل على متعة �أكثر من قراءتها
�إذا تعلم فن القفز المفيد .وهنا ي�شير
الى تجاوز المقاطع الطويلة المملة
التي ال ي�ؤثر حذفها على ال�سياق العام.

تعت�ب�ر درا�س ��ات «م ��وم» ع ��ن حي ��اة
وروائع ع�شرة روائي�ي�ن عظماء �أمثلة
بارزة للنق ��د الأدبي يف �أف�ضل حاالته.
حي ��ث تتجل ��ى هن ��ا هن ��ا بع� ��ض �صيغ
العظمة يف هذا الن ��وع ،بالإ�ضافة �إىل
العيوب والب ��دع التي تعوقه .فالكاتب
خب�ي�ر يف الرواي ��ات ،الع�ش ��ر روايات
وم�ؤلفوه ��ا ،ه ��و بال �شك دلي ��ل فريد ال
يقدر بثمن.
�ضم ��ت القائم ��ة« ،احل ��رب وال�س�ل�ام»
للي ��و تول�ستوي ،و»العج ��وز غوريو»
لأنوري ��و دي بل ��زاك ،و»ت ��وم جون ��ز»
ه�ن�ري فيلدين ��غ ،و»كربي ��اء وه ��وى»
جل�ي�ن او�س�ت�ن ،و»الأحم ��ر والأ�سود»
ل�ستندال ،و»مرتفعات ويذرينج» لأميل
بونتي ،و»م ��دام بوف ��اري» لغو�ستاف
فلوب�ي�ر ،و»دافيد كوبرفيل ��د» لت�شارلز
ديكنز ،و»االخوة كارامازوف» لفيدور
دي�ستوف�سكي ،و»موب ��ي ديك» لهريمن
ملفيل.
وع ��ن خلو القائمة م ��ن رائعة برو�ست
(البح ��ث ع ��ن الزم ��ن ال�ضائ ��ع) يقول
�سومر�س ��ت م ��وم :ق ��د ح�ص ��ل تغي�ي�ر
واح ��د يف قائمتي الأ�صلي ��ة ،فقد كنت
ق ��د �أنهيته ��ا برواية مار�سي ��ل بور�ست

(البح ��ث ع ��ن الزم ��ن ال�ضائ ��ع) ،ولكن
لع ��دة �أ�سب ��اب حذفته ��ا م ��ن ال�سل�سل ��ة
املقرتح ��ة ،ول�س ��ت نادم ��ا عل ��ى ذل ��ك،
فرواية برو�ست ه ��ي الرواية االعظم،
يف ه ��ذا الق ��رن ،لكنه ��ا طويل ��ة ج ��دا،
ولي� ��س من املمك ��ن ،حتى م ��ع احلذف
املتط ��رف ،اخت�صاره ��ا �إىل حج ��م
معقول.
واحلدي ��ث حول �أف�ضل ع�ش ��ر روايات
يف الع ��امل ،يرى �سومر�س ��ت موم �أنها
حم� ��ض هراء .فلي�س ثم ��ة اف�ضل ع�شر
روايات يف الع ��امل .بل هو يرى :رمبا
تكون هناك مئة رواية..
ي ��رى �سومر�س ��ت م ��وم هن ��اك العديد
من الأ�سباب الت ��ي جتعل رواية حمدد
�أك�ث�ر جاذبي ��ة ل�شخ� ��ص م ��ا ،حت ��ى لو
متتع بحكم �سلي ��م ،ين�سب اليه جدارة
بارزة .رمب ��ا يكون ق ��د قر�أها يف زمن
م ��ا م ��ن حياته �أو يف ظ ��روف كان فيها
عر�ضة للت�أثر به ��ا� ،أو قد تكون ثيمتها
�أو خلفيته ��ا متتل ��ك �أك�ث�ر م ��ن �أهمي ��ة
عادية بالن�سبة له ب�سبب ميله اخلا�ص
�أو تداعياته ال�شخ�صية.
وباختي ��اره له ��ذه الرواي ��ات ،وج ��د
�سومر�س ��ت موم عنا�ص ��ر عديدة يجب

ان تتوفر يف الرواية اجليدة ،فهي كما
يرى �أن تت�ضمن ثيمة مهمة« .لي�س فقط
بالن�سب ��ة حلفنة من الأ�شخا�ص� ،سواء
كان ��وا نق ��ادا �أو ا�سات ��ذة� ،أو �سائق ��ي
�شاحن ��ات� ،أو غا�سل ��ي �صح ��ون»..
والعن�ص ��ر الث ��اين كما ي ��رى موم ،هو

�أن تك ��ون الق�ص ��ة متما�سك ��ة ومقنعة،
و�أن يك ��ون لها بداي ��ة وو�سط ونهاية،
و�أن تك ��ون النهاي ��ة نتيج ��ة طبيعي ��ة
للبداي ��ة .وينبغ ��ي �أن تك ��ون �سل�سل ��ة
الأح ��داث حمتمل ��ة الوق ��وع ،و�أن ال
يكون هناك تطوير للثيمة فقط ،بل ان
تنم ��و من خالل الق�ص ��ة .وينبغي على
الروائ ��ي �أن يراع ��ي اجلان ��ب الفردي
لل�شخ�صيات التي �أبتكرها ،و�أن تنبثق
افعالها من �شخ�صياتها.
وعن ط ��ول الرواي ��ات الت ��ي اختارها
يق ��ول �سومر�ست موم :يب ��دو ان قراء
املا�ض ��ي كان ��وا �أك�ث�ر �صربا م ��ن قراء
اليوم ،،فهن ��اك ب�ضع ت�سلي ��ات ،وليهم
الوق ��ت الكايف لق ��راءة روايات طويلة
تب ��دو لن ��ا االن مفرط ��ة يف الط ��ول.
فرمب ��ا مل تكن تزعجه ��م اال�ستطرادات
واملقاط ��ع الطويل ��ة الت ��ي ال عالقة لها
باملو�ضوع والتي تقاطع ال�سرد.
وق ��د عم ��د م ��وم اىل ح ��ذف م ��ن ه ��ذه
الرواي ��ات كل �ش ��يء با�ستثن ��اء م ��ا
تروي ��ه الق�ص ��ة الت ��ي اراد الكات ��ب
�سرده ��ا ،والت ��ي تعر� ��ض �أف ��كاره
املتعلق ��ة مبو�ضوعه ��ا ،وتظه ��ر ب�أمانة
ال�شخ�صيات التي �أبتكرها.
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اقــــرأ
�أبنا�ؤهم من بعدهم

�ص ��درت ع ��ن دار املدى رواي ��ة "�أبنا�ؤه ��م من بعده ��م" لنيكوال
ماتي ��و ،ترجم ��ة جاب ��ر ال�سالم ��ي ،الرواي ��ة الفائ ��زة بحائ ��زة
الغونك ��ور و�صفت بانها رواية �سيا�سية باملعنى العميق للكلمة.
لي�س لأنها تتناول مو�ضوعا �سيا�سيا بل لأنها �شهادة عن املناطق
املن�سي ��ة واملهمل ��ة يف فرن�س ��ا .تل ��ك املناط ��ق الت ��ي تع ��اين من
انح�سار ال�صناعات واغالق املعام ��ل واندثار الطبقات العاملة
وو�ص ��ف لهذا التح ��ول املجتمعي الكب�ي�ر وتداعيات ��ه القامتة
عل ��ى اجل�سم االجتماعي والثق ��ايف .يف املنطقة التي تقع فيها
�أحداث الرواي ��ة كان العمال ي�صوتون عادة للحزب ال�شيوعي
يف االنتخابات الآن �صارت غالبيتهم ت�صوت للحزب اليميني
املتطرف والبقية تقاطع حتى فكرة الت�صويت.

املتحف الوطني العراقي يفتح �أبوابه جمدداً

الكاظمي :البع�ض يتمنى �أن يكون له ت�أريخ و�إرث وح�ضارة كالعراق
 عامر م�ؤيد
مر وق ��ت طوي ��ل على غل ��ق املتحف
الوطن ��ي العراق ��ي ال ��ذي يتو�س ��ط
قلب العا�صم ��ة بغداد ب�سبب جائحة
كورون ��ا الت ��ي اج�ب�رت الكثريي ��ن
عل ��ى ايق ��اف ن�شاطاته ��م املختلف ��ة
�سواء الفني ��ة اوالثقافية ال�سيما مع
حظ ��ر التج ��وال املفرو� ��ض من قبل
ال�سلطات يف حينها.
املتحف الوطن ��ي العراقي الذي كان
منف ��ذا مهما للعائل ��ة العراقية ،بغية
زيارته وتعريف االجي ��ال املتعاقبة
على تاريخ العراق احل�ضاري املهم،
كم ��ا ان اغل ��ب ال�سائح�ي�ن القادمني
تكون لهم زيارات اىل املتحف.
ام� ��س ومبنا�سب ��ة ي ��وم الت�سام ��ح
الوطن ��ي ،افتت ��ح املتح ��ف الوطني
العراقي مرة اخرى بعد فرتة طويلة
ح

ول العا

لم

من �أعمال ال�صيانة والت�أهيل.
ويف افتت ��اح املتح ��ف ق ��ال رئي� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ان
"زيارتن ��ا ه ��ذه ت�أت ��ي يف �أج ��واء
ي ��وم الت�سام ��ح الوطن ��ي ،وم ��رور
ع ��ام عل ��ى زي ��ارة قدا�سة الباب ��ا �إىل
عراقن ��ا الغ ��ايل ،واللق ��اء الت�أريخي
ال ��ذي جمع ��ه ب�سماح ��ة املرج ��ع
ال�سي�ستاين".
وا�ض ��اف "نعت ��ز بت�أريخن ��ا ،ب�إرثنا
الثق ��ايف ،ب�أجدادنا وعظمائنا ،نعتز
بهذه الأر� ��ض وما �أنتجته على مدى
�آالف ال�سن�ي�ن" ،مبين ��ا ان "املتحف
هو مر�آة الإرث الثقايف واحل�ضاري
لأي دول ��ة ،وواجبن ��ا �أن ن�ؤ ّم ��ن ل ��ه
عناي ��ة خا�صة ورعاي ��ة مميزة حتى
ندرك ،نح ��ن و�أجيالن ��ا املقبلة حجم
امل�س�ؤولي ��ة امللق ��اة عل ��ى عاتقن ��ا،
والأمان ��ة التي نحملها يف حفظ هذا
الإرث والت�أريخ".
وذك ��ر الكاظم ��ي ان "البع� ��ض
يتمنى ان يكون له ت�أريخ و�إرث
وح�ضارة كالعراق ،وم�ساهمات

�أجنلينا جويل يف اليمن زيارة
تطغى على احلرب

�أث��ارت زي��ارة املمثلة الأمريكية و�سفرية النوايا احل�سنة ملفو�ضية �ش�ؤون
الالجئني� ،أجنلينا جويل� ،إىل اليمن ،اهتمام ومتابعة و�سائل الإعالم يف البالد،
وروّ اد و�سائل التوا�صل االجتماعي .وو�صلت جنمة هوليوود �إىل مدينة عدن،
عا�صمة البالد امل�ؤقتة ،ام�س الأحد ،يف �أول زيارة لها �إىل البالد ،ويف م�سعى
للفت �أنظار العامل للعواقب الكارثية للحرب .ومن املتوقع �أن ت�شمل زيارة جويل
العا�صمة �صنعاء ،وقالت النجمة الأمريكية ،يف من�شور على "�إن�ستغرام"� ،إنها
�ستلتقي بالعائالت النازحة والالجئني يف �إطار زيارتها ،ولت�أكيد دعم ال�سالم
يف اليمن الذي يعاين �أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف العامل .واهتمت و�سائل �إعالم
حملية بتغطية �أخبار الزيارة ،مع ن�شر �صور �أولية لو�صولها �إىل مطار عدن
الدويل ،عرب طائرة خا�صة تابعة للأمم املتحدة ،و�شهدت �آثار الدمار الذي حل
باملطار �إثر هجوم حوثي بال�صواريخ يف دي�سمرب /كانون الأول  .2020ون�شر
روّاد مواقع التوا�صل االجتماعي �صور النجمة الأمريكية ،وت�ساءلوا عن �سبب
الزيارة وعن نتائجها املتوقعة ،فيما دعا �آخرون �إىل ت�سهيل حركتها لت�سليط
ال�ضوء على الدمار الذي تركته احلرب يف البالد.

 لميعة عبا�س عمارة
ال�شاع ��رة الكبي ��رة الراحل ��ة ا�صدر
اتحاد االدب ��اء والكت ��اب العراقيين
ع ��ددا خا�ص ��ا م ��ن مجل ��ة "االدي ��ب
العراق ��ي" خ�ص� ��ص لمنجزه ��ا
ال�شع ��ري تح ��ت عن ��وان "لميع ��ة
عبا�س عمارة ..الإن�سانة ..الق�صيدة
..قراءات� ..شه ��ادات ..مختارات"،
وقد �شارك في الملف عدد من الكتاب
والنق ��اد الذين �سلط ��وا ال�ضوء على
�سيرة وتجربة ال�شاعرة الراحلة.
� سامر اليا�س �سعيد
الكات ��ب والباح ��ث �ص ��در ل ��ه كتاب
جديد تحت عنوان (مار احودامة..
�أ�س ��رار الكني�س ��ة المدم ��رة قب ��ل
داع� ��ش) وفيه ي�سبر الكات ��ب �أغوار
�أقدم كنائ�س مدين ��ة المو�صل ليبيّن
حقائ ��ق ومعلوم ��ات �إزاءه ��ا حي ��ث
�أن انهياره ��ا جاء قب ��ل نحو �أ�سبوع
بالتحدي ��د م ��ن �سيط ��رة التنظي ��م
المت�ش� �دّد ،مب ّرز ًا في �سي ��اق الكتاب

يف خمتلف �أن ��واع العلوم كالعراق،
و�أن ميلكوا م ��ا منلكه ،وهذا يوجب
علينا عم�ل ً�ا وجه ��د ًا م�ضاعف ًا لنكون
عل ��ى ق ��در امل�س�ؤولي ��ة والأمان ��ة"،
مبين ��ا ان ��ه "يف ت�أريخن ��ا حمط ��ات

م�ضيئة �ساهم ��ت يف �صياغة مفهوم
الإن�ساني ��ة ،و�سل ��وك الإن�س ��ان
وحيات ��ه ،وهذا يدفعن ��ا �إىل ال�س�ؤال
عن كيفية تطبيقن ��ا ملفهوم التعاي�ش
والت�سامح".

وع ��ن اهمي ��ة الت�سامح اك ��د انه "من
ال�ض ��روري االدراك ب ��ان التعاي� ��ش
والت�سام ��ح ،ه ��و ق ��راءة الت�أري ��خ
وفهم ��ه وا�ستخال� ��ص الع�ب�ر من ��ه،
ونبذ العنف والتطرف ،والبحث عن

امل�ش�ت�ركات والقي ��م النبيل ��ة العالية
الت ��ي ت�ساه ��م يف بن ��اء الإن�س ��ان
والأوطان".
ودع ��ا الكاظم ��ي وزارت ��ي الرتبي ��ة
والتعلي ��م الع ��ايل �إىل "ترتي ��ب
زيارات منتظمة لأبنائنا �إىل املتحف
الوطن ��ي؛ لكي يتعرف ��وا على ت�أريخ
بلدهم ،وي�ستعدوا حلمل هذا الإرث
الثق ��ايف واحل�ض ��اري العظي ��م على
�أكتافه ��م ،وي�ساهم ��وا في ��ه ويرثوه
وينقلوه �إىل �أجيال امل�ستقبل".
وخت ��م حديثه قائ�ل�ا "م ��ن ال ت�أريخ
ل ��ه ال م�ستقب ��ل ل ��ه ،وحف ��ظ الت�أريخ
م�س�ؤولي ��ة ك�ب�رى ،واملتاح ��ف جزء
ال يتج ��ز�أ من طرق ه ��ذا احلفظ؛ لذا
�أدع ��و املعني�ي�ن يف وزارة الثقاف ��ة
وغريها من امل�ؤ�س�سات وال�شباب يف
جمتمعنا �إىل العم ��ل بروح التعاون
وال�شراكة حلفظ الت�أريخ ،وحتويل
ه ��ذا امل ��كان �إىل �صرح ثق ��ايف ي�ضج
باحلي ��اة والتعاي� ��ش والت�سام ��ح،
م�ؤك ��دا ان ��ه "�ش � ٌ
�رف كب�ي�ر �أن نكون
جزء ًا ممن �صانوا تاريخهم ،ال لأجل

الع ��راق والعراقي�ي�ن فح�س ��ب ،ب ��ل
لأج ��ل الإن�س ��ان والإن�سانية والعامل
�أجمع" .نبيل عماد احد املعلقني على
�صفح ��ة رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ذك ��ر ان "الع ��راق بحاجة
اىل بن ��اء متح ��ف جدي ��د ي�صمم ��ه
معم ��اري عاملي ،فان وج ��ود متحف
مب�ست ��وى عامل ��ي �سينف ��ع الع ��راق
اقت�صادي ��ا ،املتاح ��ف ت ��در ام ��واال
حالها حال �آبار النفط".
فيم ��ا تذك ��ر اله ��ام غ ��ازي � -إح ��دى
املدر�سات يف حديثه ��ا لـ(املدى) ،ان
"املتح ��ف الوطني العراقي �سيكون
م ��ن االولوي ��ات ل ��دى مدر�ستن ��ا من
اجل ت�سيري رحالت اليه ت�ضم جميع
املراحل الدرا�سية".
وا�ش ��ارت اىل ان "جمي ��ع الطلب ��ة
عليه ��م معرفة تاري ��خ بالدهم والذي
ميت ��د من ��ذ �آالف ال�سن ��وات ،وان
ت�أهي ��ل املتح ��ف ليك ��ون جاه ��زا
ال�ستقب ��ال ال ��زوار ام ��ر يف غاي ��ة
االهمي ��ة وبالفع ��ل ل ��ه مدل ��والت
ايجابية".

بعد اختيارها "امر�أة العام"� ...أمل علم الدين كلوين لن ترتاجع!

درا�سة� :شرب احلليب ي�ساعد
يف الوقاية من "كورونا"
تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن �شرب احلليب ميكن �أن ي�ساعد يف مكافحة
فايرو� ��س "كورونا" .ح�سب �صحيفة "ديلي مي ��ل" الربيطانية ،فقد وجد
الباحث ��ون التابعون جلامعة مي�شيغان �أن حليب معظم الثدييات يحتوي
عل ��ى بروتني ي�سمى الالكتوفريين ،ميك ��ن �أن يثبط قدرة الفايرو�س على
التكاث ��ر يف اخلاليا ،وفق ًا ملا وجدته درا�ستهم .و�أ�شاروا �إىل �أن درا�ستهم
�أثبت ��ت �أي�ض ًا �أن وقف الربوتني لق ��درة الفايرو�س على �إ�صابة اخلاليا مل
ي�سب ��ب لها �أي �ضرر .واخترب الباحثون الالكتوفريين البقري يف البداية
على عدد من الب�شر يف عدة جتارب �سريرية ،ووجدوا �أنه يح�سّ ن من �شدة
االلتهاب ��ات الفايرو�سية ،مب ��ا يف ذلك فايرو�س الروت ��ا ونوروفايرو�س،
م ��ع عدم وجود �آث ��ار جانبية خطرية ل ��ه .وبعد ذلك ،قرر فري ��ق الدرا�سة
اختب ��اره معملي ًا عل ��ى �سالالت متعددة من فايرو� ��س "كورونا" ووجدوا
�أن ��ه فع ��ال �ضدها كلها .وقال الدكت ��ور جوناثان �سيك�ست ��ون ،الباحث يف
ق�س ��م الطب الباطن ��ي بجامعة مي�شيغ ��ان� ،إىل �أنه يعتقد �أي�ض� � ًا �أنه ميكن
ا�ستخدام احلليب ك�أ�سا�س للعالجات امل�ضادة لـ"كورونا" يف امل�ستقبل.

اخت ��ارت جملة "ت ��امي" املحامية
�أمل علم الدين كلوين املدافعة عن
حقوق الن�س ��اء كـ"ام ��ر�أة العام"،
وو�صفته ��ا بالقوي ��ة الت ��ي ل ��ن
ترتاجع يف ق�ضاياه ��ا ،بالإ�ضافة
اىل مدافعته ��ا عن الن�ساء اللواتي
وقعن �ضحاي ��ا الفظائع اجلماعية
والعن ��ف اجلن�س ��ي و�أنه ��ن
�سيح�صلن على العدالة.
و�أ�شارت املجل ��ة يف تقريرها اىل
�أن املحامي ��ة ال حت ��ب احلدي ��ث
ع ��ن نف�سه ��ا ،وكتب ��ت” :عندم ��ا
جتل� ��س م ��ع املحامي ��ة البالغة من
العم ��ر  44عام� � ًا� ،ست�أخ ��ذك يف
جول ��ة اىل �أ�س ��و�أ الأماك ��ن يف

�أن يقتلوك .وم ��ع ذلك ،جتد حتم ًا
ن�ساء يف ه ��ذه الأماكن يرغنب يف
حت ��دي ال�سلطة ،وه ��ي ت�شحنهن
بقوتها اخلا�صة :القانون".
و�أك ��دت �أم ��ل خ�ل�ال اللق ��اء �أنه ��ا
تداف ��ع ع ��ن الق�ضايا الت ��ي ت�شعر
ب�شغ ��ف حيالها ،الفت� � ًة �إىل �أنها ال
تواف ��ق عل ��ى ن�صيح ��ة �أن ��ه يجب
عليه ��ا �أن تبق ��ى عل ��ى م�ساف ��ةٍ
م ��ن موكله ��ا ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أنه ��ا
تعم ��ل به ��ذه الق�ضاي ��ا لأنه ��ا تثق
مبوكله ��ا .و�أ�ضاف ��ت مب ��ا معن ��اه
"�أن ��ا من الأ�شخا� ��ص املوجودين
العامل ،حي ��ث ميكن للطغاة الذين دائم� � ًا ويذهب ��ون بعي ��د ًا حلماية
يحكمون ويدافع ��ون عن حقوقك موكلهم".

�أ�ضخم �شجرة عائلة يف العامل ت�ضم  27مليون فرد
يوا�صل الباحثون جهودهم لر�سم خريطة
جيني ��ة كامل ��ة للب�شر ،ت�ضم ��ن ذلك خطوة
كب�ي�رة متثل ��ت يف تتب ��ع �أ�ضخ ��م �شج ��رة
عائلة يف الع ��امل ،ت�ضم  27مليون فرد لهم
نف�س اجلين ��ات الوراثية .ذك ��ر ذلك موقع
"�ساين� ��س ديل ��ي" يف تقرير بهذا ال�ش�أن،
ن�ش ��ره �أواخ ��ر فرباي ��ر� /شب ��اط املا�ضي،
و�أ�ش ��ار في ��ه �إىل �أن ه ��ذه متث ��ل خط ��وة

كبرية لتعقب الب�صم ��ات الوراثية للب�شر.
ولف ��ت املوق ��ع �إىل �أن الدرا�س ��ة �أجراه ��ا
فري ��ق من الباحثني يف جامعة �أوك�سفورد
الربيطاني ��ة ،م�ش�ي�را �إىل �أن العقدي ��ن
املا�ضي�ي�ن �شهدا تقدما غ�ي�ر عادي يف هذا
املجال .و�أو�ضح املوق ��ع �أن هذه الدرا�سة
تفت ��ح املج ��ال �أم ��ام التع ��رف عل ��ى �أ�ص ��ل
التن ��وع اجلين ��ي للب�ش ��ر والتع ��رف عل ��ى

العالق ��ة اجلينية التي ترب ��ط كل جمتمع
باملجتمع ��ات الأخ ��رى .ون ��وه املوقع �إىل
�أن الباحث�ي�ن يواجهون حتديا يف الوقت
احل ��ايل وه ��و جم ��ع كل قواع ��د البيانات
اخلا�ص ��ة باجلينات عل ��ى م�ستوى العامل
و�إن�شاء قاع ��دة بيانات واح ��دة للجينات
الب�شرية متنحهم قدرة �أكرب على التعرف
على الأ�سالف و�أ�س�س التنوع بني الب�شر.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ويحدثونك
عن الت�سامح!!
ك ّلما ي�أتي ذكر مفردة الت�سامح
تتجه الأنظار �إىل �صورة الزعيم
الأفريقي الراحل نيل�سون
مانديال ،ولأننا يف هذه البالد
حولنا الت�سامح �إىل خطابات
و�شعارات ،وقرار ثوري �أ�صدرته
مديرية املرور بالإفراج عن
الدراجات املحتجزة �إميان ًا
منها بيوم الت�سامح ،واحتفال
ل�ساعات يف مدينة اور التي
�سيتم ن�سيانها واهمالها حتى
مو�سم الت�سامح القادم  ،ال
خدمات  ،ال من�ش�آت �سياحية ،
يف كل حديث عن الت�سامح
يخرج علينا مَن يطرح �س�ؤا ًال:
عراقي؟
ملاذا ال يوجد مانديال
ّ
و�شاهدنا و�سمعنا عدد ًا من
ال�سا�سة يتحدثون عن م�أثرة
مانديال ،حتى � ّأن خطيب العراق
�إبراهيم اجلعفري خرج ذات
يوم �صارخ ًا الطم ًا" :مانديال
العراقي موجود ،التفتوا حولكم
ّ
و�سرتونه جيد ًا" ..كلما يدور
حديث عن امل�صاحلة الوطنية
التي تتحول مرة �إىل امل�صاحلة
التاريخية ،ومرة �أخرى �إىل
امل�صاحلة امل�ستدامة� ،أتذكر
�صاحب ال�صورة املبت�سمة
واخ�شى ان يتهمني البع�ض
بالعمالة ل�سفارة جنوب افريقيا .
يبدو احلديث عن مانديال يف مثل
هذه املنا�سبات � ،أ�شبه باحلديث
عن حلم عا�شه رجل يف زنزانة
�ضيقة وحني �أطلق �سراحه عمل
جاهد ًا من �أجل املحافظة على بلد
متما�سك بكل �ألوانه ،كان الأمر
يف البداية �أ�شبه بامل�ستحيل،
فالكل ي�شحذ �سكاكينه ،والكل
يتهي�أ حلرب االنتقام ،وكان
�أمام العجوز الذي خرج منهك ًا
من املعتقل خياران ،الأول �أن
يبد�أ حرب االنتقام �ضد البي�ض
الذين عذبوه لأكرث من ربع
قرن ،وحكموا مواطنيه الأفارقة
بقوانني ت�ساويهم باحليوانات،
واخليار الثاين �أن يحافظ على
�أمن و�سالمة البالد وروحها،
فاختار الطريق الثاين ،وهو
� اّأل يلغي مواطنة البي�ض الذين
ا�ستقروا يف هذا البلد منذ �أكرث
من ثالث مئة عام ،ليفاجئ العامل
ب�سيا�سة اليد املمدودة ،وعقاب
املخطئني مبحاكمات االعرتاف
العلنية لتطهري النف�س بدي ًال
عن االنتقام والقتل .وحني كان
له اخليار يف نائبه ك�أول زعيم
�إفريقي يف بلده مل يذهب خياره
� اّإل لزعيم الأقلية البي�ضاء ،دي
كلريك ،م�ؤكد ًا �أن الإن�سان احلق
هو ذاك الذي ال يك ّرر خط�أ الظلم
الذي نا�ضل كي يرفعه.
الت�سامح والغفران يتطلبان
�إميان ًا ب�أن الأفكار مثلها مثل
الأ�شياء تتحول وتتغري� ،أما عدم
الت�سامح والعجز عن الغفران
فهما دليل تع�صب وجمود،
وب�سبب مانديال الذي عمم مفهوم
الت�سامح ف�إن جنوب �أفريقيا
اليوم �أهم و�أكرث دول القارة
ا�ستقرار ًا وجناح ًا.
كان م�ؤ�س�س االقت�صاد احلديث
�آدم �سميث يقول ملن يريد �أن
يعمل يف ال�سيا�سة" :عليك �أن
تراقب الإن�سان الذي يف داخلك،
و�أن ت�ضبط نزواته وغرائزه".
للأ�سف ال �أحد من �سا�ستنا يريد
اليوم �أن يراقب ما بداخله،
لأنه يف املواقف ال�صعبة ،يظهر
على حقيقته ،مل تعد الوطنية
والنزاهة وال�سمعة الطبية من
همومه ،ما دام يجد من ي�صفق له
وينتخبه وي�سري خلفه.

جامعة لندن ت�ستعر�ض ح�ضارة العراق من خالل معر�ض للفنون
طه العاين

�صور ًا عن ما�ضي وحا�ضر الكني�سة
المذكورة.

 نبرا�س ها�شم
الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة اقام ��ت معر�ضا
فني ��ا بعنوان "مف ��ردات" على قاعة
برون ��ز للفن ��ون بح�ض ��ور نخب ��ة
م ��ن المخت�صي ��ن بالف ��ن الت�شكيل ��ي
وبع� ��ض المثقفي ��ن والإعالميي ��ن..
وقد و�صفت معر�ضها بانها تخو�ض
تجربة جديدة من خ�ل�ال �أعمال من
النحت �إلى جانب لوحات الر�سم.

�أق ��ام معر�ض برون ��اي -التاب ��ع لكلية
الدرا�س ��ات ال�ش ��رقية والأفريقي ��ة
"�س ��وا�س" بجامع ��ة لندن -م�ش ��روع
البحث الب�صري التعاوين ال�ستك�شاف
ما�ضي العراق يف بالد ما بني النهرين،
من خالل الفن املعا�ص ��ر ،بالتعاون مع
جمموعة من الفنانني العراقيني.
املعر� ��ض -الذي انطل ��ق يف  18كانون
الث ��اين املا�ض ��ي وي�ستم ��ر حت ��ى 19
�آذار اجل ��اري -ي�سل ��ط ال�ض ��وء على 4
مواق ��ع �أثري ��ة ه ��ي �أور ،باب ��ل ،نيبور
(ن ّف ��ر) ،من ��رود ،والت ��ي �أ�صبح ��ت
مهجورة خالل احل ��روب وال�صراعات
الأخ�ي�رة يف الع ��راق ،حي ��ث ي�سع ��ى

الطقس

امل�ش ��روع ال�ستك�ش ��اف ق ��درة م�شاريع
الف ��ن التعاوين املعا�صرة التي �أجريت
يف هذه املواقع الأثري ��ة الرئي�سية من
�أجل تن�شيط هذه املواقع وا�ستك�شاف

جماله ��ا .تقول الفنانة الت�شكيلية هناء
مال الله ،والتي تدير املعر�ض� ،إن هذا
الن ��وع م ��ن املعار�ض ج ��زء �صغري من
م�ش ��روع كب�ي�ر وطويل الأمد ب ��د�أ منذ

ع ��ام  .2016وت�ضي ��ف ب� ��أن م�شروعها
ال�شخ�ص ��ي بد�أ بت�صوير "زقورة �أور"
م ��ن الأعل ��ى بوا�سط ��ة طائ ��رة م�سرية
(درون) وق ��د �ساعدتها زميلتها الفنانة
ري ��ا عب ��د الر�ض ��ا ب�إجنازه داخ ��ل �أور
وقام ��ت بتنفي ��ذ الفك ��رة ،ث ��م تط ��ور
امل�ش ��روع وبات ي�ضم نحو  13م�شاركا
ب�ي�ن باحث�ي�ن وفنان�ي�ن .وو�صفت مال
الل ��ه عر� ��ض م�شروعه ��ا داخ ��ل جامعة
مرموق ��ة يف لندن ب�أن ��ه ي�ؤكد النجاح،
ويعطي امل�شروع من ال�شرعية والدعم
لأخذ اخلطوات الأخرى كونه م�شروع
طويل الأمد .من جانبها ،تقول الفنانة
فاطمة جودت ،وهي �إحدى امل�شاركات،
�أن م ��ن �أه ��م الأ�سب ��اب الت ��ي جعلته ��ا
ت�ش ��ارك يف ه ��ذا املعر�ض ه ��و �إي�صال
�ص ��وت مدين ��ة "ن ّف ��ر" املدين ��ة الأثرية

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف بع�ض مناطق البالد.

القدمي ��ة للع ��امل �أجم ��ع ،ذل ��ك ال�ص ��رح
العريق الذي ي�ستغيث ب�سبب الإهمال
امل�ستم ��ر .وت�ضي ��ف :امل�شكل ��ة الأك�ب�ر
عندم ��ا كن ��ا نذه ��ب �إىل ه ��ذه املنطق ��ة
حتديدا ،ونقوم بت�صوي ��ر الأعمال كل
مرة نذه ��ب ،ونالح ��ظ �أن هناك بع�ض
الأج ��زاء من ه ��ذه الآثار تته ��دم �سواء
كان ��ت بري ��اح قوي ��ة �أو �أمط ��ار غزيرة
"وهذا ال�شيء حمزن" .وتقول الفنانة
الت�شكيلية ريا عبد الر�ضا �إنها �شاركت
ب�أعم ��ال عدي ��دة يف ه ��ذا العر� ��ض،
منه ��ا عم ��ل خا� ��ص و�أعم ��ال م�شارك ��ة
م ��ع الدكت ��ورة مال الل ��ه ،وطبيعة هذه
الأعم ��ال تخ� ��ص املوق ��ع الأث ��ري �أور،
الفت ��ة �إىل �أن العم ��ل بالإ�ضاف ��ة لكونه
فنيا فهو �أي�ض ��ا ا�ستك�شايف خا�ص من
وجهة نظ ��ر الفن ��ان نف�س ��ه ،والغر�ض

من ��ه التق ��رب الكت�شاف طبيع ��ة ومادة
الإن�س ��ان ال�سوم ��ري الق ��دمي وعالقته
بالإن�س ��ان الآن ،كما �أن ��ه يج�سد طبيعة
احلي ��اة والبيئ ��ة قدمي ��ا وحالي ��ا..
ب ��دوره يق ��ول الر�س ��ام والفنان حممد
عب ��د الو�صي �إن ��ه �ش ��ارك يف املعر�ض
م ��ن خ�ل�ال ف ��ن الأداء ،وي�ضي ��ف "كان
العر� ��ض بجانب �أ�س ��د بابل ،وو�ضعت
ف ��وق ر�أ�س ��ي قبع ��ات خمتلف ��ة وكانت
على ر�أ�سها قبعة للجي�ش متثل اللحظة
الأوىل لو�ص ��ول اجلي� ��ش الربيط ��اين
�إىل باب ��ل ع ��ام  ،"1917وب�ي�ن عب ��د
الو�ص ��ي �أن الإ�شارة من خالل اجل�سد،
والتعبري بوا�سطة فنون الأداء ،ر�سالة
�أبل ��غ م ��ن �أي تعب�ي�ر �آخ ��ر ،لذل ��ك كان
اجلنود ح�ي�ن و�صولهم يل ��وح �أحدهم
بقبعته �إىل الكامريا.
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