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:QR Code من خالل قراءة جامعة بابل: ال فر�ض لـ "الحجاب" على طالباتنا
 المدى/ جليل الغزي

نف����ت جامع����ة بابل، ام�����ض الأربعاء، نيتها فر�����ض احلجاب على الطالب����ات يف اجلامعة 
خ����ال العام الدرا�سي احلايل. وذكر رئي�����ض املجل�ض الوطني الكادميي يف اجلامعة 
حممد الربيعي يف ت�س����ريح ل� )املدى( اأن "جامعة بابل مل ت�س����در اية تعليمات ب�س����اأن 
فر�ض احلجاب على الطالبات وان المر خا�سع لقناعة الطالبة ب�ساأن ارتداء احلجاب 
من عدمه". وبني الربيعي اأن "هناك جهات ومن�سات الكرتونية على مواقع التوا�سل 
الجتماعي حتاول خلق فجوة بني اجلامعة والطلبة مع بدء العام الدرا�س����ي اجلديد". 
وا�ساف اأن "اجلامعة تركز ب�سكل ا�سا�ض على امل�ستوى العلمي للطلبة وتعزيز اآليات 

البحث العلمي يف حني ترى ان مو�سوع احلجاب هو امر خا�ض بالطالبة فقط".

العدد )5278( ال�سنة الع�سرون - اخلمي�س )6( ت�سرين الأول 2022

ماهي المعايير الرئي�سية للجامعات العراقية؟
اتحاد الكرة ينّظم قرعة الدوري بم�ساركة 

لمرحلتين  ناديًا  مفكرون واأدباء ع�ســقوا ال�ســينما19 
عالء المفرجي يكتب:محمد الربيعي يكتب:
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 بغداد/ تميم الح�صن

على خالف ما يروج له اطراف داخل الطار 
التن�س���يقي، ف���ان قيادي �س���يعي نفى وجود 

جل�سة قريبة لنتخاب رئي�س اجلمهورية.
كم���ا رف����س باملقابل مقت���دى ال�س���در زعيم 
يف  احلكوم���ة  ت�س���كيل  ال�س���دري،  التي���ار 
المم  ممثل���ة  احاط���ة  عل���ى  رده  معر����س 
املتحدة يف العراق جينني بال�س���خارت امام 

جمل�س المن.
ويبدو وفق ذلك، ان طريق ت�سكيل احلكومة 
مير مبطبات �سعبة خ�سو�سا مع موؤ�سرات 
ت�س���اعد العن���ف وماج���رى خ���الل اليومني 

الخريين من �سراع م�سلح يف اجلنوب.
وحت���ى الن مل يتمك���ن "الط���ار" وحلفاوؤه 
الذين �س���ربوا نهاية ال�س���هر املا�سي، مابات 
يعرف ب�"ائت���الف ادارة الدولة" ان يطلقوا 

الت�سمية يف العلن.
واول ام�س ذكرت بال�س���خارت يف احاطتها 
الخرية ام���ام جمل�س المن انه بو�س���ع اأي 
"�سراع  اإىل  البالد  "زعيم عراقي" اأن يجر 

ممتد ومهلك".
وبح�س���ب م�س���ادر م���ن ذي قار ان ح�س���يلة 
هجوم "ملثم���ني" فجر الثالث���اء على مبنى 
املحافظ���ة يف اح���دث �س���راع �سيا�س���ي يف 
اجلن���وب، ت�س���بب باإ�س���ابات لنحو 70 بني 

مدين وع�سكري.
كما ك�س���فت ال�س���لطات املحلية هناك عن ان 
ع���دد املتورطني يف الهجوم هم اكرث من 50 

�سخ�سا، مت اعتقال ن�سفهم حتى الن.
 التفا�صيل �س3

التكتل ال�صيعي مازال متردداً في ت�صكيل الحكومة ب�صبب معار�صة ال�صدر

االإطار التن�سيقي يتعثر في تحديد جل�سة اختيار 
رئي�ض الجمهورية ويرف�ض "الحوار العلني"

 متابعة / المدى

ك�س���ف حتقيق �سحف���ي، اأن املجتمع���ات التي تعي�س 
قرب حق���ول النف���ط، حيث يح���رق الغ���از يف الهواء 

الطلق، معر�سة خلطر الإ�سابة ب�سرطان الدم.
وقال���ت الأمم املتح���دة اإنها تعترب مثل ه���ذه الأماكن 
يف الع���راق "مناطق لتقدمي القرابني )الب�س���رية( يف 
الع�س���ر احلديث" حيث تعطى الأولوي���ة فيها للربح 

بدًل من احرتام حقوق الإن�سان.
وتعم���ل كل م���ن �س���ركة بريتي�س برتوليوم و�س���ركة 
اإيني الإيطالّية النفطيتني الكبريتني يف هذه املواقع.

واملق�س���ود به���ذه العملي���ة احل���رق "العبث���ي" للغاز 

املنبع���ث عن���د التنقي���ب ع���ن النف���ط، وال���ذي ينت���ج 
ملوثات مرتبطة بال�سرطان.

وعلى م�سارف مدينة الب�سرة جنوب �سرقي العراق، 
يق���ع عدد م���ن اأك���رب مناط���ق التنقيب ع���ن النفط يف 
الب���الد، وتعت���رب الغازات امل�س���تعلة من ه���ذه املواقع 
خطرية لأنه ينبعث منها مزيج قوي من ثاين اأك�س���يد 

الكربون وامليثان وال�سخام الأ�سود امللّوث للغاية.
يحظر القانون العراقي، لأ�سباب �سحية، حرق الغاز 
على بعد �س���تة اأميال من منازل ال�سكان، لكننا وجدنا 
بلدات يح���رق الغاز فيها على بع���د اأقل من ميلني من 

البيوت.
 التفا�صيل �س2

نفط  حقول  الب�سرية"..  القرابين  "مناطق 
في العراق ن�سرت ال�سرطان كاالإنفلونزا

 خا�س/ المدى

ك�سفت مديرية املرور العامة، اأم�س الأربعاء، عن وجود 
توجيه���ات بو�س���ع خطط خا�س���ة، ملعاجل���ة الزحامات 
املروري���ة يف بغ���داد. واأف���اد املتح���دث با�س���م املديرية، 
العمي���د زي���اد حم���ارب القي�س���ي، يف ت�س���ريح خ�س به 
)امل���دى( باأن "مديرية املرور العامة تعاين من الكثافات 
املرورية، ب�سبب كرثة ا�سترياد املركبات، وعدم ح�سول 

اي تطوير ل�سوارع بغداد، عدا الك�ساء". 
وتاب���ع القي�س���ي "وج���ه مدير امل���رور الع���ام الدوريات 
املرورية ال�س���باحية، مبنع ايقاف املركبات على جانبي 
الطري���ق، لأنه���ا ت���وؤدي اىل الزخ���م امل���روري، م���ع منع  

املخالفات املوؤثرة على حركة �سري املرور واملركبات".
وا�س���اف القي�س���ي" يوجد حاليا تن�س���يق ب���ني مديرية 
امل���رور الع���ام ووزارة النق���ل، لتن�س���يط و�س���ائل النقل 
ل�س���ياراتهم  املواطن���ني  ا�س���تخدام  لتقلي���ل  اجلماع���ي، 

ال�سخ�سية، وتخفيف الزخم املروري".
وب���ني القي�س���ي اأن "اأمان���ة بغداد ب���داأت بفتح كراجات 
خا�س���ة، ملعاجلة الزخم املروري، وتوجد اي�س���ا خطط 
بعي���دة الأم���د، للعودة اىل م�س���روع ت�س���قيط املركبات، 
وحث الطالب على ا�س���تخدام النق���ل اجلماعي، مع فتح 
منافذ �سري جديدة مثل بناء اجل�سور والطريق احللقي، 
ف�س���ال ع���ن اع���ادة العم���ل بالتك�س���ي النه���ري ملعاجل���ة 

الكثافات املرورية". 

( عن خططها  المرور تف�سح لـ)
ب�ساأن الزحامات المرورية

 بغداد/ اأن�س ال�صمري

اأ�س���بحت  الإلك���رتوين  البت���زاز  جرائ���م 
اأمن ون�سيج املجتمع العراقي،  "ظاهرة" ُتهدد 
وذل���ك بح�س���ب و�س���ف اجله���ات امل�س���وؤولة، 
يف وق���ت يواج���ه في���ه مرتكبو ه���ذه اجلرائم 

عقوبات ت�سل اإىل ال�سجن ملدة 14 عامًا.
العميد غالب العطية مدير ال�س���رطة املجتمعية 
يف وزارة الداخلية، اأكد ت�س���جيل 1198 حالة 
ابت���زاز اإلك���رتوين من���ذ مطل���ع الع���ام احلايل 
ولغاي���ة 30 اأيل���ول 2022، فيما اأ�س���ار اإىل اأن 

هذه احلالت ا�ستهدفت ذكورًا واإناثًا.
وق���ال العطي���ة يف حديث ل�)امل���دى(، اإن "اأبرز 
و�س���ائل البت���زاز الإلك���رتوين والت���ي جاءت 
باملرتبة الأوىل، كانت عن طريق اإقامة عالقات 
ع���رب مواق���ع التوا�س���ل الجتماع���ي، وهناك 
و�س���ائل اأخرى تتمثل بوجود �س���فحات تقوم 
برتويج اأعمال ال�سحر وال�سعوذة، والتي يتم 
من خاللها الإيقاع بال�س���حايا عرب طلب �سور 

�سخ�سية ومن ثم البتزاز".
ولف���ت العطية اإىل اأن "احلالت امل�س���جلة لهذا 
الع���ام ا�س���تهدف اجل���زء الأك���رب منها الن�س���اء 
وذل���ك بن�س���بة 90 %، و10 % م���ن احل���الت 
ا�ستهدفت الرجال"، مبينًا اأن "عام 2021 كان 
ع���دد حالت البت���زاز الإلك���رتوين فيه 1866 
حالة، ورمبا ن�سل اإىل مثل هكذا رقم يف نهاية 
العام احل���ايل، اأي نتوقع تقارب عدد احلالت 

بني العام املا�سي واحلايل".

اأخ يبتز اأخته وعالقة بذريعة 
"الحجامة"!

واأ�س���اف العطي���ة، اأن "اأب���رز ح���الت البتزاز 
الإلكرتوين الت���ي وردتنا هذا العام هي ابتزاز 
اأزواج لزوجاتهم ب�سبب م�ساكل زوجية، وبني 
مطلقني ب�س���بب م�س���اكل على النفقة وح�س���انة 
الأطف���ال، وم���ن اأغ���رب ح���الت البت���زاز التي 
واجهتن���ا كان���ت ل�س���قيق ابت���ز �س���قيقته بع���د 
ت�س���ويرها وتهديده���ا بن�س���ر ال�س���ور به���دف 
منعه���ا من تقدمي �س���كوى �س���د عائلته���ا كونها 

تعاين من التعنيف الأ�سري".
وب���ني، انه "ومن بني احلالت الأخرى الغريبة 
الت���ي �س���جلناها ه���ذا الع���ام، كان���ت ل�س���خ�س 
ا�س���تدعى امراأة بحجة عمل حجامة لوالده يف 
املنزل، واأقام معها عالقة غري �سرعية و�سورها 

وا�ستدرجها وبداأ بابتزازها".
ودعا العطي���ة اإىل تفعيل قانون خا�س بجرائم 
البت���زاز الإلك���رتوين، قائ���اًل "نح���ن بحاج���ة 
البت���زاز  جرائ���م  يخ����س  وت�س���ريع  لقان���ون 
الإلك���رتوين لك���ي يك���ون رادعًا اأكرث �س���رامة، 
ف�س���ال عن بع����س الإجراءات ال�س���رية للتعامل 
م���ع ال�س���حايا، كون هن���اك خوف م���ن مالحقة 
املجتم���ع ح���ال الإب���الغ ع���ن ح���الت البتزاز، 

وخوف من الف�سيحة".
م���ن  املزي���د  اإىل  "بحاج���ة  اأنن���ا  اإىل  واأ�س���ار 
التوعي���ة عن طريق و�س���ائل الإع���الم وتكثيف 
تل���ك احلمالت ع���رب املن�س���ات احلكومية وغري 
واملنظم���ات،  امل�س���اجد  وكذل���ك  احلكومي���ة 
اأ�س���بح  الإلك���رتوين  البت���زاز  واأن  خا�س���ة 

وكث���ري". وا�س���ع  ب�س���كل  وم�س���جلة  ظاه���رة 

 م�صكلة تهدد المجتمع العراقي
اإىل ذل���ك، ع���ّد الل���واء خال���د املحن���ا املتح���دث 
با�س���م وزارة الداخلية، البتزاز الإلكرتوين، 

ب�"امل�سكلة التي تهدد املجتمع العراقي".
وق���ال املحن���ا يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن���ه "مع 
الذكي���ة  الأجه���زة  ا�س���تخدام  نط���اق  ازدي���اد 
التوا�س���ل  و�س���ائل  ا�س���تخدام  وات�س���اع 
الجتماع���ي، ب���رزت م�س���كلة حقيقي���ة وتهديد 
خطري يواجه املجتمع العراقي، وهو م�س���كلة 
اجلرائ���م الإلكرتوني���ة ب�س���كل ع���ام، وجرائم 
البت���زاز الإلك���رتوين ب�س���كل خا����س، وه���ذا 

الأمر يت�سبب بتهديد لالأمن املجتمعي".
ولف���ت اإىل اأن "وزارة الداخلية �س���عت جاهدة 
ملكافحة هذه اجلرائم من خالل عدة ت�سكيالت 
تخ�س�س���ت بهذا املجال، ق�سم منها يف مديرية 
ال�س���تخبارات  ووكال���ة  اجلرمي���ة  مكافح���ة 
ومديري���ة ال�س���رطة املجتمعي���ة، حي���ث تبن���ت 
جميعه���ا ه���ذا املو�س���وع وف���ق تخ�س����س كل 

دائرة".
واأ�س���ار اإىل اأنه "بالن�س���بة للجرائم ذات البعد 
الجتماع���ي، ويف ح���ال وجود عالقة �س���ببية 
بني الأطراف، تبنت املجتمعية هذا املو�سوع، 
وبالن�سبة لالأ�س���خا�س الذين �سرقوا البيانات 
وهكروها، يكون التعامل معهم من اخت�سا�س 
مديري���ة مكافح���ة اجلرمي���ة وال�س���تخبارات 

لتخاذ الإجراءات القانونية بحق اجلناة".
 حملة �سهادات عليا �سمن قائمة ال�سحايا!

وق���ال املحن���ا، ان���ه "رغم ع���دم وجود ت�س���ريع 
مبا�س���ر للجرائ���م الإلكرتوني���ة، لك���ن املحاك���م 
تتعامل م���ع جرائم البت���زاز الإلكرتوين وفق 
مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 ل�سنة 
1969 املع���دل بن�س���و�س خمتلف���ة ق�س���م منها 
ما يتعل���ق بالتهديد وح�س���ب �س���دة وج�س���امة 
ال�سرر واجلرم، وحكمت على املدانني باأحكام 

ترتاوح ما بني 7 – 14 عامًا".
وب���نّي، اأن "احلالت كثرية لك���ن اأغلبها تبنتها 
الأجهزة الأمنية، واأكرث من 96 % من احلالت 

التي وردت للمجتمعية مت حلها".
وعن و�س���ائل واأدوات املبتزي���ن واأكرث الطرق 
غراب���ة، ب���ني املحن���ا، "البع����س يطل���ق مواقع 
لتقدمي خدمات ال�س���حر وال�سعوذة على مواقع 
التوا�س���ل، وكث���ري م���ن الن�س���اء مم���ن يحملن 
�س���هادات جامعي���ة و�س���هادات علي���ا وكثري من 
الطبق���ات، وقعوا �س���حايا بيد ه���وؤلء، كما اأن 
هن���اك طرق���ًا اأخرى من خ���الل انتحال اأ�س���ماء 

اأ�سخا�س م�سهورين لالإيقاع بال�سحايا".

 طال�صم و�صور "عارية"
واأ�س���اف، "عل���ى �س���بيل املث���ال وم���ن �س���من 
اجلرائم البارزة التي ر�سدناها، وهو �سخ�س 
يدع���ى مارت���ن ال�س���ابئي، ويدعي باأن���ه يقوم 
بقدرات �سحر، ومتكن من الإيقاع بعدة فتيات 
ع���رب ادعائه باأن���ه يقوم بعم���ل ال�س���حر، مبينًا 
اأن���ه "من خ���الل عدة كمائ���ن وقع بي���د القوات 
الأمنية، وكان �سخ�سا ذكيًا ومتكن من الإفالت 

من 8 كمائن ولكن وقع بالكمني التا�سع".

وب���ني، اأن "ال�س���ابئي، كان يطلب �س���ورًا من 
�س���حاياه باأج�س���اد عارية بذريعة حاجتها يف 
كتاب���ة طال�س���م وغريها م���ن الأم���ور، لالإيقاع 
ب�س���حاياه ومن ثم يق���وم بابتزازهم عرب تلك 

ال�سور".
الباحث���ة الجتماعي���ة �س���مر الفيل���ي، اأرجعت 
اإىل  الإلك���رتوين،  البت���زاز  تنام���ي  اأ�س���باب 
اأمري���ن، وهم���ا "غي���اب متابعة الأه���ل وغياب 

القانون".
الفيل���ي قالت يف حديث ل�)امل���دى(، اإنه "يجب 
متابع���ة الأولد داخ���ل املن���زل من قب���ل الأهل، 
خا�س���ة واأن املجتمع العراقي فهم التكنلوجيا 
ب�سكل خاطئ، وبات بع�س الأطفال والأولد؛ 
وكذلك الفتيات باأعم���ار خطرية، يدخلون اإىل 

مواقع خطرية".
متخ�س�س���ة  ع�س���ابات  "هن���اك  واأ�س���افت، 
عل���ى مواق���ع التوا�س���ل الجتماع���ي لالبتزاز 
وجن���ي الأموال م���ن خالل الإيقاع بال�س���حايا 
بط���رق مبتك���رة التي تق���ع يف اإط���ار اجلرمية 

الإلكرتونية".
ودعت الفيلي، �س���حايا البت���زاز الإلكرتوين 
اإىل، "الإب���الغ عن هذه احلالت خا�س���ة، واأن 
ال�س���رطة املجتمعي���ة و�س���عت اأرقامًا �س���اخنة 

لالإبالغ عنها".

 هل حظر مواقع التوا�صل هو الحل؟
وع���ن اإمكاني���ة حظ���ر مواق���ع التوا�س���ل ع���ن 
الفتيات والأولد يف الأعمار احل�سا�س���ة داخل 
املن���زل لت���اليف البت���زاز الإلك���رتوين بين���ت 

الفيلي، "اأمر �سعب وقد مُينع الفتى اأو الفتاة 
عن تل���ك املواقع داخل املنزل وي�س���تخدمونها 
خ���ارج املنزل، اإذا هذا لي����س بحل، واحلل هو 
توجي���ه الأولد داخ���ل املن���زل والتق���رب منهم 
اأكرث م���ا ميكن وبالت���ايل توعيتهم وتوجيههم 

ب�سكل �سحيح".
وبينت الفيلي، اأنه "و�س���لنا اإىل مرحلة باتت 
فيها مواق���ع التوا�س���ل مباحة اأم���ام اجلميع، 
ولك���ن التوعية والتوجيه يف اإطار ا�س���تخدام 
تلك املواقع ب�س���كل �س���حيح اأف�س���ل من منعها 

وحظرها داخل املنزل".
اجلرائ���م  قان���ون  "غي���اب  اأن  اإىل  واأ�س���ارت 
املعلوماتي���ة يع���د اأح���د الأ�س���باب الت���ي تتيح 
م�س���احة للجناة لالإيقاع ب�س���حاياهم، ولو مت 
تفعيل هذا القانون ف�سي�س���اهم بن�س���بة كبرية 

يف الق�ساء على البتزاز الإلكرتوين".
واأو�س���حت، اأن "هن���اك ع�س���ابات تلج���اأ اإىل 
البت���زاز الإلك���رتوين للو�س���ول اإىل مرحل���ة 
الف�س���ول الع�س���ائرية، وذل���ك ع���رب ا�س���تدراج 
التوا�س���ل،  مواق���ع  ع���رب  الفتي���ات  اإح���دى 
ل�س���خ�س، ودعوته اإىل املنزل، ومن ثم �سبطه 
داخل منزل وم�س���اومته ماليًا حتت م�س���ميات 
عدي���دة، بالت���ايل دوافع البت���زاز مادية وغري 

اأخالقية".
وختم���ت، "مواق���ع التوا�س���ل جعل���ت الع���امل 
قرية �س���غرية اأمام م�س���تخدمي تل���ك املواقع، 
لذا يجب العي�س يف هذه القرية ب�سكل �سحي 
وح�ساري، والبتعاد عن الأمور التي ي�سوبها 

الف�ساد والتي تتعار�س مع قيم املجتمع".

طـال�سـم و)�سـور عـاريـة(.. االبتزاز االإلكتروني ينت�سر والداخلية ت�سرد ق�س�سًا �سادمة

 ترجمة / حامد اأحمد

ع���رب ائت���الف جم���ع م���ا ب���ني منظم���ة، ديلف���ي، 
الهولندية العاملية للم�س���اريع الزراعية ومنظمة 
الغد العراقية غري احلكومية مت اطالق م�س���روع 
لأه���ايل  امل�س���تدامة  العي����س  م�س���ادر  توف���ري 
احلويجة. و�سي�سمح التدريب على العمل واملنح 
املقدمة مب�ساعدة املئات من املزارعني واأ�سحاب 
امله���ن الزراعي���ة، م���ن بينه���م الكثري من الن�س���اء 

وال�سباب، على حت�سني م�سادرهم املعي�سية على 
نح���و دائم. مدين���ة احلويجة ومركزه���ا الإداري 
متي���زت بتاريخ �سيا�س���ي اجتماع���ي معقد حيث 
�س���هدت العدي���د م���ن النزاعات واملع���ارك املحلية 
العنيف���ة وكان اآخره���ا احتالله���ا من قب���ل تنظيم 
داع����س للف���رتة م���ن 2014 اىل 2017 . وكان���ت 
احلويج���ة، قب���ل ان يغزوها تنظي���م داع�س، من 
اك���رب املراك���ز الزراعي���ة يف الع���راق وم���ن اه���م 
مناط���ق انت���اج القطن وثاين اك���رب منتج للفاكهة 

واخل�س���روات واحلنط���ة وال�س���عري والذرة يف 
البلد.

غالبية اأه���ايل احلويجة يعتمدون على الزراعة. 
وم���ع قربه���ا من نهر ال���زاب ال�س���غري وحمطتني 
رئي�س���يتني للمياه، ف���ان منطق���ة احلويجة كانت 
وم���ا ت���زال مالئم���ة لالإنت���اج الزراعي. م���ع ذلك، 
وخالل احلرب �سد داع�س، فان اأهايل احلويجة 

وبناها التحتية عانوا من تبعات مدمرة.
 التفا�صيل �س2

الـحـويـجـة تـعـيـد نـ�سـاطـهـا الـزراعـي واالقـتـ�سـادي 
عـبـر مـ�سـروع مـنـظـمـة دولـيـة

 مي�صان/ مهدي ال�صاعدي

ببي���ع  اخلا�س���ة  واملح���ال  املكتب���ات  تع���ج 
الخ���رى  املدر�س���ية  والل���وازم  القرطا�س���ية 
اع���الن  بع���د  خ�سو�س���ا  املتب�س���عني  بحرك���ة 
وزارة الرتبية عن بدء انطالق العام الدرا�س���ي 
الول  ت�س���رين  �س���هر  م���ن  ع�س���ر  الث���اين  يف 
اجلاري وم���ا يرتتب عليه م���ن جتهيز العوائل 

للع���ام الدرا�س���ي املقب���ل. لأبنائه���ا ا�س���تعدادا 
ويف ظ���ل غياب الرقاب���ة القت�س���ادية وانعدام 
دع���م وزارة الرتبي���ة للتالمي���ذ وع���دم وج���ود 
توف���ري  يف  ال�س���اندة  احلكومي���ة  اجله���ات 
القرطا�س���ية واللوازم املدر�سية الخرى وقعت 
العوائ���ل الفقرية ومي�س���وري احل���ال من ابناء 
حمافظ���ة مي�س���ان بني كالبت���ي ارتفاع ا�س���عار 

اللوازم املدر�سية وحمدودية الدخل.

ويق���ول النا�س���ط املجتمع���ي، ح�س���ن فليح يف 
حديث���ه ل�)امل���دى( اإن���ه "تع���اين اغل���ب عوائ���ل 
الحي���اء الفقرية واملناط���ق الع�س���وائية، وهم 
ميثلون غالبي���ة يف املدينة، من �س���عف احلالة 
املعي�س���ية وي�سبب �سراء اللوازم املدر�سية ثقال 
كبريا على عاتقهم مما يولد تبعات نف�سية على 

التالميذ اأنف�سهم خالل الدوام" .
 التفا�صيل �س3

المحافظة االأ�سد فقرًا.. �سكانها ال ي�ستطيعون 
�سراء القرطا�سية الأبنائهم!

�سوق ال�سراجين.. احد ا�سواق بغداد التراثية يعاني الهمال.. عد�سة: محمود روؤوف
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االإداري  ومركزه���ا  الحويج���ة  مدين���ة 
اجتماع���ي  �شيا�ش���ي  بتاري���خ  تمي���زت 
معقد حي���ث �شهدت العديد م���ن النزاعات 
والمعارك المحلي���ة العنيفة وكان اآخرها 
احتاللها من قبل تنظيم داع�س للفترة من 

2014 الى 2017 .
وكانت الحويجة، قبل ان يغزوها تنظيم 
داع����س، من اكب���ر المراك���ز الزراعية في 
الع���راق ومن اه���م مناطق انت���اج القطن 
وثاني اكبر منت���ج للفاكهة والخ�شروات 

والحنطة وال�شعير والذرة في البلد.
غالبي���ة اأهال���ي الحويجة يعتم���دون على 
الزراع���ة. وم���ع قربه���ا م���ن نه���ر ال���زاب 
ال�شغي���ر ومحطتي���ن رئي�شيتي���ن للمياه، 
ف���ان منطق���ة الحويج���ة كانت وم���ا تزال 
مالئمة لالإنتاج الزراعي. مع ذلك، وخالل 
الحرب �شد داع�س، فان اأهالي الحويجة 
وبناها التحتية عانوا من تبعات مدمرة.

داف���ن ف���ان دام، مدي���ر برنام���ج موؤ�ش�شة 
كورداي���د للتنمية في الع���راق، قال "يجد 
اأهالي الحويجة �شعوبة بالغة في اإعادة 
بن���اء حياته���م. الح���رب حطم���ت م�شادر 

عي�شه���م وترك���وا لوحده���م م���ع متاعبهم 
النف�شي���ة غي���ر المعالجة. و�ش���ع برنامج 
تمكي���ن متكام���ل م���ع تنمي���ة اقت�شادي���ة 
م�شتدام���ة و دعم نف�ش���ي اجتماعي يعتبر 

اأمرا حيويا".
و�شم���ن ائت���الف بي���ن هولن���دا و�شركاء 
البيئ���ة  بتنمي���ة  متخ�ش�شي���ن  محليي���ن 
الزراعي���ة في مناطق ه�ش���ة مت�شررة من 
جراء المعارك، فان ه���ذا الم�شروع يدعم 
اأهال���ي الحويجة في اإع���ادة بناء حياتهم 

المعي�شية.
وخ���الل فترة امدها �شت���ة اأ�شهر، فان هذا 
الم�شروع �شيدعم 250 مزارعا، من بينهم 
100 ام���راأة  و 60% اخرين من ال�شباب، 
وذل���ك م���ن خ���الل بن���اء الق���درات وكذلك 
التدري���ب عل���ى االعم���ال التجاري���ة وفي 
الحق���ل. وبع���د اكمال ذل���ك �شيت���م اإعطاء 
من���ح ل����95 مزارع���ا لتطوي���ر منظوم���ات 
الري لديهم ومتابعة التدريب لتطبيق ما 

تعلموه على ار�س الواقع.
75 منت�شب���ا في مج���ال العم���ل التجاري 
 30 ع���ن  يق���ل  ال  م���ا  )بينه���م  الزراع���ي 
ف���ي  �شي�شارك���ون  �شاب���ا(  و30  ام���راأة 
تدريب���ات تنمي���ة مه���ارات اإدارة العم���ل. 

تج���اري  عم���ل  �شاح���ب   35 و�شيتلق���ى 
منحا ال�شتثمارها ف���ي ن�شاطهم التجاري 

وتدريبهم ال�شخ�شي.
ومن اجل زيادة الوعي واإدخال نا�شطين 
ف���ي مجال النظ���ام البيئ���ي الزراعي، فقد 
تم و�شع رواب���ط اأن�شطة احداث ال�شوق 
وور����س تعلي���م محلي���ة م�شمم���ة لجع���ل 

اأنظمة الغذاء اكثر ا�شتدامة.
الم�ش���روع منفذ من قب���ل برنامج التنمية 
م���ع  المتح���دة بال�شراك���ة  التاب���ع لالأم���م 
موؤ�ش�ش���ة كورداي���د ومنظم���ة الغ���د غي���ر 
الحكومي���ة وديلف���ي بتمويل م���ن وزارة 
التنمية والتعاون االقت�شادي الفيدرالية 
االألماني���ة. م���ا ع���دا ه���ذا التموي���ل، ف���ان 
موؤ�ش�ش���ة كوردايد خ�ش�ش���ت تمويال من 
قبلها. ه���ذا �شي�شمح باإ�شراك عدد اإ�شافي 

من 45 مزارعا ال�شتالم منح.
وفيم���ا يتعل���ق برعاي���ة ال�شح���ة الذهنية 
النف�ش���ي  االجتماع���ي  الجان���ب  ودع���م 
فانه ت���م توفي���ر التموي���الت الكافية لهذا 
الجان���ب، حي���ث ان اغل���ب، ان ل���م يك���ن 
كل، الم�شاركي���ن ق���د عاي�ش���وا م�شاع���ب 

و�شدمات نف�شية.  
هذه التج���ارب اأث���رت على حي���اة النا�س 

عمي���ق.  نح���و  عل���ى  ومهنه���م  الخا�ش���ة 
وله���ذا ال�شب���ب، فان���ه عل���ى امت���داد فترة 
الم�شروع، يتوف���ر هناك اأخ�شائي نف�شي 
وعمال رعاية اجتماعية اثنين وم�شوؤول 

حماي���ة لخدم���ة جميع الم�شاركي���ن. واذا 
كانت هناك حاجة لعالج، فان االخ�شائي 
النف�شان���ي �شيك���ون موج���ودا الإخ�ش���اع 
الم�شاركي���ن المعنيي���ن بخدم���ات رعاي���ة 

ذهنية اكثر تخ�ش�شا.
وخالل جميع الن�شاط���ات تقوم موؤ�ش�شة 
كورداي���د بالتع���اون عن قرب م���ع اللجان 
المحلي���ة للمدين���ة. ودائم���ا ما يك���ون لها 

دور ا�شت�ش���اري ف���ي جمي���ع الن�شاط���ات. 
ومن خاللهم فان ن�شاط االأهالي يكون في 

مركز الم�شروع.
الدولي ويب  ريليف  موقع  • عن 

الحويج��ة تعي��د ن�شاطه��ا الزراع��ي واالقت�ش��ادي عب��ر م�شروع منظم��ة دولية

 متابعة / المدى

وتعمل كل من �شرك���ة بريتي�س بتروليوم و�شركة 
اإين���ي االإيطالّي���ة النفطيتي���ن الكبيرتي���ن في هذه 
الح���رق  العملي���ة  به���ذه  والمق�ش���ود  المواق���ع. 
"العبثي" للغاز المنبعث عند التنقيب عن النفط، 

والذي ينتج ملوثات مرتبطة بال�شرطان.
وعل���ى م�ش���ارف مدين���ة الب�ش���رة جن���وب �شرقي 
الع���راق، يق���ع عدد من اأكب���ر مناط���ق التنقيب عن 
النفط ف���ي البالد، وتعتبر الغ���ازات الم�شتعلة من 
هذه المواقع خطيرة الأنه ينبعث منها مزيج قوي 
من ثان���ي اأك�شي���د الكرب���ون والميث���ان وال�شخام 

االأ�شود الملّوث للغاية.
يحظر القان���ون العراقي، الأ�شب���اب �شحية، حرق 
الغ���از عل���ى بعد �شت���ة اأميال م���ن من���ازل ال�شكان، 
لكننا وجدنا بلدات يحرق الغاز فيها على بعد اأقل 

من ميلين من البيوت.
ت���درك الحكوم���ة العراقية االآث���ار الت���ي يمكن اأن 
تترت���ب على ح���رق الغ���از؛ اإذ اطلع فري���ق بي بي 
�ش���ي عربي عل���ى تقرير م�ش���رب ل���وزارة ال�شحة 
العراقي���ة، يحّمل تلوث اله���واء م�شوؤولية ارتفاع 
االإ�شاب���ة باأمرا����س ال�شرط���ان بن�شب���ة ت�شل اإلى 
20 بالمئ���ة ف���ي الب�ش���رة وذلك بي���ن عامي 2015 
التل���وث  لر�ش���د  اختب���ار  اأول  اأج���ري   .2018 و 
المعر�ش���ة للخط���ر، واأ�ش���ارت  المجتمع���ات  ف���ي 
النتائ���ج اإلى م�شتويات عالية من التعر�س للمواد 

الكيميائية الم�شببة لل�شرطان.

وبا�شتخ���دام بيان���ات االأقم���ار ال�شناعي���ة، وج���د 
اأن حق���ل الرميل���ة، وه���و اأكب���ر حق���ول النفط في 
اأكث���ر م���ن اأي  الب�ش���رة، يت�شب���ب بح���رق الغ���از 
موقع اآخر في العال���م. وهذا الحقل ملك للحكومة 
العراقية، و�شركة بريتي�س بتروليوم هي المقاول 
الرئي�ش���ي فيه. في هذا الحقل توجد مدينة ت�شمى 
"�شمال الرميلة" لكن ال�شكان المحليين ي�شّمونها 
ل مراهقون لهذه العبارة بعد اأن  "المقبرة". تو�شّ
الحظ���وا م�شتويات عالية من حاالت �شرطان الدم 
لدى اأ�شدقائهم، والتي ي�شتبه في اأن يكون �شببها 
ا�شتع���ال الغاز. عالم البيئة المحلي، البروفي�شور 
�شك���ري الح�شن، ق���ال اإن ال�شرطان هن���اك منت�شر 
لدرجة اأنه اأ�شب���ح "مثل االإنفلونزا". عام 2021، 
التقين���ا بعلي ح�شين جل���ود )19 عاما(، وهو من 
�شكان �شمال الرميل���ة، واأحد الناجين من �شرطان 

الدم في مرحلة الطفولة.
ورف����س ال�شماح بالت�شوير في الرميلة لذلك وّثق 
علي حياته من الداخل. ات�شل علي ح�شين ب�شركة 
بريتي����س بترولي���وم BP ف���ي اأرب���ع منا�شب���ات 

مختلفة للح�شول على تعوي�س عن التلوث.
يرينا علّي مقاطع فيديو على هاتفه الجوال تظهر 
مدر�شت���ه االبتدائية مع دخان الم�شاعل مت�شاعدة 
خلفها، وب�شبب ذلك ا�شطر علي اإلى ترك المدر�شة 

عندما كان عمره 14 عاما للخ�شوع للعالج.
ي���روي لنا اأنه في اأحد االأيام، وهو في طريقه اإلى 
الم�شت�شف���ى بع���د �شنوات من الع���الج الكيميائي، 
ق���ال لوال���ده: "انتهى االأم���ر بالن�شبة لي ي���ا اأبي. 

اأرجوك اأن تودع اأمي بدال عّني".
يم�شح والده الدموع عند ذكر هذه الحادثة.

لك���ن عل���ي االآن في مرحل���ة التعافي، كم���ا اأخبرنا 
اأنه طل���ب من �شركة بريتي�س بتروليوم تعوي�شا، 
باعتبارها المقاول الرئي�شي في حقل النفط، لكن 

طلبه قوبل بال�شمت.
لم ين���ج العديد من االأطفال في الق���رى المجاورة 

بعد ت�شخي�شهم بال�شرطان.
عا�ش���ت فاطمة ف���الح نجم على بع���د 25 ميال )40 
ك���م( من منزل عل���ي في حقل الزبي���ر النفطي، مع 
والديه���ا واأ�شقائه���ا ال�شتة. و�شرك���ة اإيني، �شركة 
النف���ط االإيطالية الكبرى، ه���ي المقاول الرئي�شي 
في حقل الزبير. �شخ�شت فاطمة في �شن الحادية 
ع�ش���رة عام���ا بن���وع م���ن �شرط���ان ال���دم والعظام 
ي�شمى �شرطان الدم الليمفاوي الحاد، والتعر�س 
للبنزين، الموجود ف���ي الغازات الم�شتعلة، يمكن 
اأن يزيد من خطر اإ�شابة االأ�شخا�س بهذه الحالة.
با�شتطاعتن���ا اأن نرى من منزل فاطمة التوهجات 
الت���ي ت�شتع���ل ب�ش���كل م�شتم���ر تقريب���ا؛ اإذ تق���ع 
اأق���رب الم�شاع���ل عل���ى بع���د 1.6 ميل فق���ط )2.6 
ك���م( من من���زل العائل���ة. ر�شمت فاطم���ة "النيران 
الناري���ة" التي اأحاطت بمنزلها اأثناء وجودها في 
الم�شت�شفى؛ اأخبرتن���ا اأنها ا�شتمتعت بم�شاهدتها 

ليال اإذ اأ�شبح ذاك االأمر طبيعيا بالن�شبة لها.
لك���ن بالن�شب���ة لوالده���ا، كان���ت م�شاهدته���ا وهي 
تمر����س ت�شبه "ا�شتع���ال الني���ران دون اأن اأتمكن 
من اإطفائه���ا". في العام الما�ش���ي، تمكن االأطباء 

من تاأمي���ن عملية زرع نخاع عظمي لفاطمة خارج 
البالد، ولكنها كانت مري�شة جدا وغير قادرة على 
ال�شفر. توفيت فاطمة في ت�شرين الثاني/نوفمبر 

الما�شي وكانت في الثالثة ع�شرة من عمرها.
اأن  العراقي���ة  ال�شح���ة  وزارة  تقري���ر  ويظه���ر 
الحكوم���ة عل���ى دراية بالق�شاي���ا ال�شحية في تلك 
المناط���ق، لك���ن رئي����س ال���وزراء العراق���ي نف�شه 
اأ�ش���در اأم���را �شريا، اطل���ع عليه ق�شم ب���ي بي �شي 
ني���وز عربي، يحظر فيه عل���ى الموظفين التحدث 

عن االأ�شرار ال�شحية الناجمة عن التلوث.
وق���ال لن���ا ديفي���د بوي���د، مق���رر االأم���م المتح���دة 
والبيئ���ة،  االإن�ش���ان  بحق���وق  المعن���ي  الخا����س 
م���ن  بالق���رب  يعي�ش���ون  الذي���ن  االأ�شخا����س  اإن 
حق���ول النفط ه���م "�شحايا التواطوؤ بي���ن الدولة 
وال�ش���ركات، ويفتق���رون في معظم الح���االت اإلى 

ال�شلطة ال�شيا�شية لتحقيق التغيير".
وقال عل���ي ح�شين، اأحد الناجين من �شرطان الدم 
: "هنا في الرميلة ال اأحد يتحدث، اإذ يقولون اإنهم 

خائفون من التحدث خوفا من اأن يطردوا".
وحت���ى االآن من���ع باحث���ون �شحيون م���ن دخول 
حق���ول النف���ط الإج���راء اختب���ارات ح���ول ج���ودة 
اله���واء. لذل���ك عم���ل ق�شم ب���ي بي �ش���ي عربي مع 
خب���راء في مج���ال البيئ���ة وال�شحة الإج���راء اأول 
ر�شد م�شتقل للتلوث في المجتمعات التي تعي�س 

بالقرب من الحقول النفطية.
واختب���رت المواد الكيميائي���ة الم�شببة لل�شرطان 
والمنبعثة م���ن حرق الغاز على م���دى اأ�شبوعين، 
واأ�ش���ارت اختب���ارات اله���واء الت���ي اأجري���ت ف���ي 
م�شتوي���ات  اأن  اإل���ى  محلي���ة  مجتمع���ات  خم�ش���ة 
البنزي���ن، المرتبط���ة ب�شرط���ان ال���دم وغي���ره من 
ا�شطراب���ات ال���دم، و�شل���ت اإل���ى الح���د الوطن���ي 

للعراق اأو تجاوزته في اأربعة اأماكن على االأقل.
كم���ا اأ�ش���ارت عينات الب���ول، التي جمع���ت من 52 
طفال، اإل���ى اأن 70 في المئة منهم لديهم م�شتويات 
 ،)Naphthhol-2( مرتفعة من مادة 2 نفثول
وهي اأح���د اأ�ش���كال م���ادة النفثالين الت���ي يحتمل 
اأن ت�شب���ب ال�شرطان. وقالت الدكت���ورة، مانويال 
اأورجوي���ال جري���م، اأ�شت���اذة �شرط���ان االأطفال في 
جامع���ة كولومبي���ا: "اإن لدى االأطف���ال م�شتويات 
عالي���ة منها.. وه���ذا االأمر مدعاة قل���ق ويعني اأنه 
تج���ب مراقبتهم عن كث���ب". وعر�شت بي بي �شي 
هذه النتائ���ج على وزير النف���ط العراقي، اإح�شان 
عب���د الجب���ار اإ�شماعيل. وق���ال لن���ا: "اأوعزنا اإلى 
جميع ال�شركات المتعاقد معها والعاملة في حقول 

النفط بااللتزام بالمعايير الدولية".
طلب���ت بي بي �ش���ي �شركتي بريتي����س بيتروليوم 

واإيني الرد على تحقيقها.
فقال���ت اإين���ي ENI( ( اإنه���ا "ترف����س ب�ش���دة اأي 
ال�شع���ب  تعّر����س �شح���ة  اأن�شطته���ا  ب���اأن  ادع���اء 

العراقي للخطر".
ف���ي حين قالت �شرك���ةBP( ( "نحن قلقون للغاية 
من الق�شاي���ا التي اأثارتها بي ب���ي �شي، و�شننظر 

في هذه المخاوف على الفور".
العربية �سي  بي  بي  • عن 

كاالإنفلونزا ال�شرطان  ن�شرت  العراق  في  نفط  حقول  القرابين"..  "مناطق 

عبر ائتالف جمع ما بين منظمة، ديلفي، اله�لندية العالمية للم�ساريع 
الزراعيللة ومنظمة الغللد العراقية غيللر الحك�مية تم اطللالق م�سروع 
ت�فير م�سادر العي�س الم�ستدامة الأهالي الح�يجة. و�سي�سمح التدريب 
على العمل والمنح المقدمة بم�ساعدة المئات من المزارعين واأ�سحاب 
المهللن الزراعية، من بينهللم الكثير من الن�ساء وال�سبللاب، على تح�سين 

م�سادرهم المعي�سية على نح� دائم.

 خا�س/ المدى

بعد اأكثر من �سنتين ون�سف 
على تف�سي فايرو�س ك�رونا 
في العراق، و�سلت الجائحة 

اإلى مرحلة االنح�سار، اإذ �سجلت 
وزارة ال�سحة في اآخر م�قف 

وبائي اأ�سب�عي 674 اإ�سابة 
جديدة بال�باء، و590 حالة 
�سفاء، ف�ساًل عن حالة وفاة 

واحدة.

ووف���ق بيان ر�شم���ي �شادر ع���ن وزارة ال�شحة، 
ف���اإن ع���دد االإ�شابات الكلي من���ذ تف�شي الجائحة 
ف���ي الب���الد بل���غ 2460572، فيم���ا بل���غ اجمالي 
الوفي���ات 25356 ف�شال عن �شف���اء 2434378، 

فيما بلغ عدد الملقحين 11178991.
ويقول المتح���دث الر�شمي با�شم وزارة ال�شحة 
�شي���ف البدر، اإن "وزارة ال�شح���ة لم ت�شل حتى 
االن ال���ى تلقيح 27% م���ن المواطني���ن بالن�شب�ة 
للجرعة االول���ى من لقاحات كورون���ا، واقل من 

ذلك بكثير بالن�شبة للجرعة الثانية".
وا�ش���اف البدر، ان "دوال اخ���رى كثيرة و�شلت 
ال���ى الجرع���ة الرابع���ة والخام�شة، لك���ن االقبال 
�شعي���ف حت���ى االن"، مبين���ا ان "اأح���د اال�شباب 
التي اثرت �شلبا على تلقي المواطنين للقاح هو 
بع�س اال�شخا����س المغر�شي���ن وبع�س و�شائل 
االع���الم الت���ي تحول���ت ال���ى من�ش���ات مجاني���ة 
للترويج والتجهيل المتعمد المبا�شر للمواطن".

وتابع المتحدث با�ش���م وزارة ال�شحة، "نواجه 
مجموعة م���ن االمرا����س واالوبئة الت���ي ال تقل 
خطورة عن �شابقاتها لي����س فقط كورونا، لدينا 
الكولي���را والحم���ى النزفي���ة، وكذل���ك داء الكلب 
حي���ث �شجلنا حاالت محدودة لكنه مر�س خطير 

وقاتل".
واأكد البدر، اأن "الخطط الحكومية واالجراءات 
الوبائي���ة مع���دة م�شبق���ا، وت���م تفعيله���ا حالي���ا 
لمواجه���ة ه���ذه االوبئ���ة بال�شراكة م���ع الجهات 

المعنية الدولية والمحلية كافة".
وزي���ر ال�شح���ة هان���ي العقاب���ي، اأك���د، اأن ن�شب 
وفي���ات كورونا ف���ي العراق من بي���ن االأقل على 
م�شت���وى العال���م، فيم���ا اأ�ش���ار اإل���ى اأن ال���وزارة 

ومالكاتها ا�شتطاعوا ال�شيطرة على الجائحة.
"االإج���راءات  اإن  بي���ان،  ف���ي  العقاب���ي،  وق���ال 

الوقائي���ة في الع���راق م�شتمرة وعل���ى الرغم من 
�شع���ف التزام المواطنين بالق���رارات ال�شادرة، 
ا�شتطاع���وا  ومالكاته���ا  ال�شح���ة  وزارة  اأن  اإال 
ال�شيطرة على المر�س"، م�شي���رًا اإلى اأن "ن�شبة 
الوفيات بفايرو�س كورون���ا في العراق من بين 

االأقل عالميًا".
واأ�ش���اف الوزي���ر، اأن "كميات اللق���اح المتوفرة 
منا�شب���ة، ونتعاون مع منظم���ة ال�شحة العالمية 
في التجهي���ز بكميات جديدة عند نف���اد الكميات 

المتوفرة".
بدوره، يقول اخت�شا�شي ال�شحة العامة ح�شن 
القزاز، اإن "الموجات الوبائية تتحجم وال تبقى 
عل���ى حالها كما ظهرت اأول مرة، اإذ تبقى �شنتين 

او ثالثة اأو خم�شة".
واأ�ش���اف الق���زاز، اأن "فايرو����س كورون���ا ب���داأ 
باالنح�ش���ار عالميا ولي�س عل���ى م�شتوى العراق 

فقط وربما ينتهي قريبا".
وا�ش���ار اإلى، ان "الفايرو�س اأ�شبح التعامل معه 
طبيعي���ا ج���دا كاالإنفلون���زا االعتيادي���ة ال ي�شكل 

الخطورة ذاتها في بداية التف�شي".
وا�شتبعد الق���زاز، "دخول موجات جديدة خالل 
ف�شل ال�شتاء المقبل"، مرجحا "دخول فايرو�س 

جديد بعد 10 �شنوات مقبلة".
وف���ي وقت �شاب���ق من االأ�شب���وع الما�ش���ي، اأكد 
ممثل منظم���ة ال�شحة العالمية في العراق اأحمد 
زويتن، اأن المنظمة �شتن�شر تو�شيات للتخفيف 
اأكث���ر م���ن االإج���راءات الخا�ش���ة بالتعام���ل م���ع 

جائحة كورونا.
وقال زويتن، اإن "تخفي���ف االإجراءات الوقائية 
�شد كورون���ا اأ�شبح تح�شي���ل حا�شل، حيث اأن 
كل المواطني���ن تح���رروا قلي���ال م���ن االإجراءات 

الوقائية وذلك لطول اأمد الجائحة".
واأ�ش���اف، اأن���ه "بالن�شب���ة للع���راق تو�شلنا الى 
مخرج���ات قوية في مكافحة الوباء، لكنه لم ينتِه 

بعد".
واأ�ش���ار اإل���ى، اأن "هنال���ك اإ�شاب���ات بفايرو����س 
كورون���ا، لذل���ك ننتظ���ر اأن يم���ر بع����س الوقت، 
ليت�شن���ى لنا ان نعطي تو�شي���ات للتخفيف اأكثر 
م���ن االإجراءات الوقائية"، م�شيرًا اإلى اأن "هناك 
توقعًا بزي���ادة اأعداد االإ�شابات في ف�شل ال�شتاء 

بعد تغير الطق�س وبرودته".
واأك���د، اأن "منظم���ة ال�شح���ة العالمي���ة هي جهة 
تعن���ى بكل مفاهي���م ال�شحة ح���ول العالم، ولكن 
لكل بل���د بمفرده ولديه���ا �شتراتيجيات للحد من 

بع�س االأمور".
واأ�ش���اف: "�شنتخذ تو�شي���ات بم�شاركة اللجنة 
اال�شت�شاري���ة العليا وخبراء م���ن وزارة ال�شحة 
اأن  مبين���ًا  المنا�ش���ب"،  بالوق���ت  الع���راق  ف���ي 
باللقاحات  االأول  الي���وم  من���ذ  يجه���ز  "الع���راق 

ح�شب االحتياج، وهي متوفرة".

ال�سحة ت�سجل وفاة واحدة خالل اأ�سب�ع

انح�شار موجة كورونا في العراق 
وترجيحات بانتهاء الجائحة  

ك�سللف تحقيق �سحفي، اأن المجتمعات التي تعي�س قرب حق�ل النفط، حيث يحرق 
الغاز في اله�اء الطلق، معر�سة لخطر االإ�سابة ب�سرطان الدم. وقالت االأمم المتحدة 
اإنهللا تعتبر مثل هذه االأماكللن في العراق "مناطق لتقديللم القرابين )الب�سرية( في 
الع�سر الحديث" حيث تعطى االأول�ية فيها للربح بداًل من احترام حق�ق االإن�سان.
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 بغداد/ تميم الح�سن

عل���ى خالف م���ا يروج له اط���راف داخل 
الط���ار التن�ش���يقي، فان قيادي �ش���يعي 
نف���ى وج���ود جل�ش���ة قريب���ة لنتخ���اب 

رئي�س اجلمهورية.
كم���ا رف�س باملقابل مقتدى ال�شدر زعيم 
التي���ار ال�شدري، ت�شكي���ل احلكومة يف 
معر����س رده عل���ى احاط���ة ممثلة المم 
املتحدة يف الع���راق جينني بال�شخارت 

امام جمل�س المن.
ويب���دو وف���ق ذل���ك، ان طري���ق ت�شكي���ل 
احلكومة مير مبطبات �شعبة خ�شو�شا 
م���ع موؤ�شرات ت�شاع���د العنف وماجرى 
خ���الل اليوم���ني الخريي���ن م���ن �شراع 

م�شلح يف اجلنوب.
وحتى الن مل يتمكن »الطار« وحلفاوؤه 
الذي���ن �شرب���وا نهاي���ة ال�شه���ر املا�شي، 
مابات يع���رف ب�«ائت���الف ادارة الدولة« 

ان يطلقوا الت�شمية يف العلن.
يف  بال�شخ���ارت  ذك���رت  ام����س  واول 
احاطتها الخرية امام جمل�س المن انه 
بو�شع اأي »زعيم عراقي« اأن يجر البالد 

اإىل »�شراع ممتد ومهلك«.
وبح�شب م�شادر من ذي قار ان ح�شيلة 
هجوم »ملثمني« فجر الثالثاء على مبنى 
املحافظ���ة يف احدث �شراع �شيا�شي يف 
اجلن���وب، ت�شب���ب باإ�شاب���ات لنحو 70 

بني مدين وع�شكري.
كم���ا ك�شفت ال�شلط���ات املحلية هناك عن 
ان عدد املتورط���ني يف الهجوم هم اكرث 
من 50 �شخ�شا، مت اعتقال ن�شفهم حتى 

الن.
ويف�شر مراقب���ون مايجري يف جنوبي 
الب���الد بانه نقل موؤق���ت لل�شراع امل�شلح 
م���ن بغ���داد- عق���ب ا�شتب���اكات املنطق���ة 
اخل�شراء نهاية اآب املا�شي- اىل معاقل 

املتناف�شني يف املحافظات.
ورغم عودة الهدوء يف ذي قار والب�شرة 
بعد ليلة اطلقت فيها �شواريخ واحراق 
مب���ان حكومي���ة، ف���ان ال�ش���راع ممك���ن 
ان يتج���دد باي���ة حلظ���ة خ�شو�شا وان 

ع�شائر اقحمت بال�شراع.
حيث ت�شري اخر املعلومات من الب�شرة 

الت���ي �شه���دت قب���ل �شاعات م���ن احداث 
ق���ار(  النا�شري���ة )مرك���ز حمافظ���ة ذي 
اط���الق 3 �شواري���خ على مق���ر رئي�شي 
للح�ش���د ق���رب �ش���ط الع���رب، ان ع�شائر 
ا�شرتك���ت بالهجم���ات عل���ى خلفي���ة ثاأر 

�شابق مبقتل ابنائها على يد ف�شائل.
باملقابل ف���ان اراء يف الب�ش���رة تتحدث 
تل���ك  يف  للع�شائ���ر  مفتع���ل«  »زج  ع���ن 
ال�شراعات والتي ا�شا�شا تتحرك ب�شبب 
اإي���رادات  وعل���ى  ال�شيا�ش���ي  التناف����س 

املحافظة الغنية بالنفط.

يف غ�شون ذلك حاول الطار التن�شيقي 
مقبل���ة  �شيناريوه���ات  اي���ة  ي�شب���ق  ان 
ق���د تعق���د خطت���ه يف امل�ش���ي بت�شكي���ل 
احلكوم���ة، وب���داأ يتح���دث ع���ن حتدي���د 
موع���د قري���ب جلل�ش���ة انتخ���اب رئي�س 

اجلمهورية.
لك���ن مع���ني الكاظم���ي وه���و قي���ادي يف 
منظمة بدر بزعامة هادي العامري، نفى 
يف حدي���ث مع )امل���دى( ان »يكون هناك 

اي موعد مت حتديده لتلك اجلل�شة«.
وتعد حلظ���ة اختيار رئي�س اجلمهورية 

حا�شم���ة يف طري���ق ت�شكي���ل احلكومة، 
حي���ث يكل���ف الرئي����س املنتخ���ب وف���ق 
الد�شت���ور مر�شح الكتل���ة الكرب لتقدمي 

الكابينة الوزارية خالل �شهر.
وع���ن كيفية الو�ش���ول اىل تلك اجلل�شة 
اك���د مع���ني الكاظم���ي وه���و نائ���ب ع���ن 
الط���ار التن�شيق���ي ان »الم���ر م���رتوك 
لتف���اق الق���وى الكردي���ة عل���ى مر�ش���ح 

واحد، وحتى الن ليوجد اتفاق«.
باملقاب���ل يت���م احلدي���ث خل���ف البواب 
لتتعل���ق  امل�شكل���ة  ان  ع���ن  املو�ش���دة 

بالقوى الكردي���ة، وامنا برتدد »الطار« 
يف ح�شم امره ب�شبب غياب ال�شدر.

وعل���ى الرغم م���ن ان الط���ار التن�شيقي 
كان قد حتدث قب���ل اكرث من ا�شبوع عن 
ائتالف���ه اجلدي���د )ادارة الدول���ة( ال���ذي 
ي�شم كل الق���وى با�شتنثاء ال�شدر، فانه 

مل يطلقه ب�شكل ر�شمي حتى الن.
وت���ردد »الط���ار« يوج���د ماي���ربره الن 
حيث ع���اد زعي���م التي���ار ال�ش���دري عن 
�شمته ال�شيا�شي، وانتقد اول ام�س كالم 

بال�شخارت حول ت�شكيل احلكومة.

وقال ال�شدر يف تغريدة م�شاء الثالثاء: 
»اأق���ف بال�شد مع اإ�ش���رار بع�س اأع�شاء 
جمل����س الأم���ن عل���ى ت�شكي���ل احلكومة 
يف الع���راق.. فاإن الكثري من احلكومات 
ق���د ت�شكل���ت ولكنه���ا اأ�ش���رت بالوط���ن 

وال�شعب«.
وا�شاف ال�ش���در فاإن: »تطلعات ال�شعب 
هي ت�شكي���ل حكومة بعيدة ع���ن الف�شاد 
والتدخ���الت  وامليلي�شي���ات  والتبعي���ة 
اخلارجي���ة لكي تكون حكوم���ة م�شتقلة 
م�شال���ح  ل  �شعبه���ا  تخ���دم  وم�شتق���رة 

اأحزابه���ا وطوائفها ف���كل يجر النار اىل 
حزبه اأو طائفته اأو عرقه«.

ع���الوة عل���ى ذلك ف���ان هن���اك ت�شريبات 
ع���ن ا�شتع���داد اتب���اع ال�ش���در للن���زول 
اىل ال�ش���ارع م���رة اخ���رى يف ح���ال قرر 

»الطار« عقد جل�شة لت�شكيل حكومة.
كما كان نائب �شدري م�شتقيل قد توعد 
الق���وى ال�شيا�شية قبل ايام، مبا اعتربه 
»الن���زال الخ���ري« يف جل�ش���ة انتخ���اب 

رئي�س اجلمهورية.
عبدالك���رمي  حي���در  النائ���ب  وق���ال 
املحمداوي على �شفحته يف »في�شبوك« 
اإن »جل�ش���ة اختيار رئي����س اجلمهورية 
وتكليف رئي����س الوزراء �ش���وف تكون 

»النزال الأخري«. 
ورغم ذلك ليزال الطار التن�شيقي ياأمل 
باحل�شول  على لقاء مع ال�شدر، لكنه مل 

يحدث حتى الن.
المم  ممثل���ة  عل���ى  ال�ش���در  رد  ويف 
املتحدة يف العراق، واف���ق زعيم التيار 
عل���ى احل���وار لكن���ه ا�شرتط ب���ان يكون 
»علني���ا« وهو �ش���رط كان ق���د ك�شفه قبل 
اكرث م���ن �شهر على اثر دع���وات مماثلة 

للحوار.
وحت���ى الن مل تتفاعل الق���وى ال�شيعية 
م���ع ا�ش���رتاط ال�ش���در، ويق���ول مع���ني 
الكاظم���ي ان »احل���وار العلني ميكن ان 
ي�شب���ب احتقانًا يف ال�شارع ويوؤدي اىل 

مفعول عك�شي«.
خ���الل  قال���ت  ق���د  وكان���ت بال�شخ���ارت 
الإحاط���ة ان هن���اك: »خماط���ر ل ت���زال 
واقعي���ة للغاية لوقوع مزي���د من الفتنة 
و�شف���ك الدم���اء، ل ي�شعن���ا اإلاّ اأن نك���رر 
اأهمي���ة اإبع���اد اأي احتجاج ع���ن العنف. 
يتع���ني عل���ى كاف���ة الأط���راف الت�شرف 

مب�شوؤولية يف اأوقات ت�شاعد التوتر«.
�ش���رورة  عل���ى  بال�شخ���ارت  وحث���ت 
م�شاركة جمي���ع الأط���راف العراقية يف 
احل���وار، وقال���ت »لك���ي يوؤت���ي احلوار 
اأُكل���ه، م���ن امله���م ج���دًا اأن ت�ش���ارك فيه���ا 
الأط���راف كاف���ة، هن���اك حل���ول، ولك���ن 
فق���ط لو كان هن���اك ا�شتع���داد للو�شول 
اىل ت�شوي���ات، ففي نهاية املطاف، يعود 

الأمر كله اإىل الإرادة ال�شيا�شية«.

التكتل ال�سيعي مازال متردداً في ت�سكيل الحكومة ب�سبب معار�سة ال�سدر

الإطار التن�سيقي يتعثر في تحديد جل�سة اختيار رئي�ض الجمهورية ويرف�ض »الحوار العلني«

عدنان علي

تخلف���ت حكومة مدينة بي�ش���اور، ثاين اأكرب مدن باك�شت���ان، عن ت�شديد رواتب 
�شهر اأيلول ملوظفيها وذلك و�شط خماوف من تدهور الو�شع املايل للمحافظة.
وزي���ر املالية، تيمور �شليم جاغ���را، اأكد امل�شكلة ولكنه قال اإن موظفي احلكومة 
�شي�شتلم���ون اجورهم اليوم التايل. وار�شل���ت مكاتب ح�شابات املنطقة ر�شائل 
اىل، بن���ك باك�شت���ان الوطن���ي، تتعل���ق بتاأخري ت�شدي���د الروات���ب والقلق الذي 
اأ�شاب املنت�شبني، ومت تداول هذه الر�شائل على مواقع التوا�شل الجتماعي.

وزي���ر املالي���ة، تيمور �شليم، كتب على �شفحت���ه يف في�شبوك بان جميع رواتب 
موظفي احلكومة �شيتم ت�شديدها بوقتها الأ�شبوع القادم.

وقال���ت م�شادر انه رغم الزمة املالية فانه م���ن املحتمل ان يتم توزيع الرواتب 
يوم الثنني او الثالثاء القادم. وذكروا بانه يتطلب من احلكومة املحلية توفري 
42 ملي���ار روبي���ة �شهريا لت�شدي���د رواتب موظف���ني وم�شتحق���ات تقاعد ولكن 

ب�شبب الو�شع املايل احلرج حاليا ح�شل هذا التاأخري.
وكان وزير املالية، جاغرا، قد ذكر ال�شهر املا�شي بان حمافظة بي�شاور واجهت 
عجزا مالي���ا مبقدار 275 مليار روبية ب�شبب ع���دم ت�شديد م�شتحقات فوائدها 

املالية وت�شديدات كلف خ�شائر الفي�شانات.
وق���ال م�شوؤول من اح���د مكاتب ح�شابات املدينة بان م�ش���وؤويل مالية املحافظة 
توقف���وا عن ا�شدار قوائم الروات���ب ال�شهرية ملوظفي احلكومة للوقت احلايل، 
وقال ان موظفي القطاع العام يف عموم املحافظة مل يتلقوا رواتبهم هذا ال�شهر 

كباقي الأ�شهر ال�شابقة.
يف ه���ذه الثن���اء انتقد مدراء وروؤ�شاء موظفي القط���اع العام احلكومة املحلية 
حول ه���ذه امل�شكلة وقالوا ان هذه املرة الأوىل يف تاريخ املحافظة حتدث هذه 
امل�شكل���ة حيث مل يتلق املوظف���ون رواتبهم يف املوعد املح���دد. وقالوا ان �شبب 

ذلك هو عدم كفاءة احلكام.
اأم���ني ع���ام حتال���ف موظف���ي احلكومة، عب���د ح�ش���ني، ق���ال ان موظف���ي دوائر 
احلكومة يعتم���دون على رواتبهم ال�شهرية كم�شدره���م الوحيد للدخل واإذا ما 

تاأخرت فانهم �شيعانون كثريا.
وق���ال رئي����س جمل����س املحافظ���ة، اأجمد عل���ي، اإن عل���ى احلكوم���ة ان تكف عن 
تربيراتها لتاأخري ت�شديد الرواتب وان ت�شمن اإطالقها املبا�شر لتخفيف معاناة 

املنت�شبني.

 و�سط اأزمة مالية..
حكومة بي�ساور توؤخر ت�سديد 

رواتب موظفيها
 بغداد / المدى

رح���ب ذوو ال�شحيت���ني الإيزيديني ف���اروق مريزا 
وابنت���ه اخني���ك، ام����س الأربع���اء، بق���رار حمكمة 
ده���وك باإعدام قاتلهم���ا، فيما ك�شف���وا عن تعاطف 
حمام���ي املتهم وخروجه من املحكم���ة »باكيا« بعد 

�شماعه اعرتافات موكله.
وروى �شقي���ق ال�شحي���ة اليزيدي ف���اروق مريزا 
وع���م ابنت���ه اخني���ك تفا�شي���ل جل�ش���ة النطق على 
القات���ل بالق���ول اإنه »وعق���ب ا�ش���دار احلكم بحق 

املتهم بالع���دام خرج حمامي الدفاع عن املتهم من 
قاع���ة املحكمة باكيا بعد �شماع���ه اعرتافات موكله 
اأثن���اء اجلل�ش���ة وتدب���ريه للطريقة التي ق���ام فيها 

بقتل �شقيقي فاروق وابنته«.
ورح���ب �شقيق ف���اروق واأهل ال�شحيت���ني ب�«قرار 
الإع���دام ال�ش���دار م���ن حمكم���ة دهوك بح���ق قاتل 
ال�شحيت���ني«، م�شيدين ب�«عدال���ة املحاكم يف اقليم 

كرد�شتان«.
اع���رتف  »املته���م  اأن  ع���ن  اخني���ك  ع���م  وك�ش���ف 
با�شتدراج���ه �شقيق���ه ف���اروق وابنت���ه اأخنيك ذات 

ال�شنوات ال�شت اىل مزرعة قريبة من زاخو حيث 
قام بقتل فاروق وابنته بعد العتداء عليها جن�شيًا 

ح�شب اعرتافاته اأثناء جل�شة املحكمة«.
وكان���ت حمكمة جنايات حمافظ���ة دهوك يف اإقليم 
كرد�شتان العراق اأ�ش���درت، ام�س الأربعاء، حكما 
بالإع���دام �شنقًا حتى امل���وت بحق مدان بقتل رجل 

من الطائفة الإيزيدية واأبنته.
وكانت حمكم���ة اجلنايات يف دهوك قد عقدت قبل 
ظهر ام����س اأوىل جل�شاتها للنظ���ر يف ق�شية مقتل 

النازح الإيزيدي فاروق مريزا قا�شم وابنته.

وقد �شدر حكم املحكمة بالإجماع بعقوبة الإعدام 
�شنقا حتى املوت غري قابل للنق�س والتمييز.

ومتكن���ت �شرط���ة حمافظ���ة دهوك، يف �شه���ر اآب/
اأغ�شط����س املا�شي من القب�س عل���ى �شخ�س متهم 
بقت���ل الن���ازح ف���اروق م���ريزا قا�ش���م وابنت���ه بعد 

ارتكاب اجلرمية يف �شهر متوز املا�شي.
و�شبق اأن افاد م�شري حممد قائممقام زاخو لوكالة 
�شف���ق نيوز، بالعث���ور على جثة ن���ازح يف الثانية 
والأربع���ني من العمر، عندما خ���رج ب�شحبة ابنته 

من خميم جم م�شكو يف زاخو.

محامي الدفاع يخرج باكيًا.. تفا�سيل النطق بالحكم بحق قاتل فاروق وابنته

 مي�سان/ مهدي ال�ساعدي

تعج المكتبات والمحال الخا�سة 
ببيع القرطا�سية واللوازم 

المدر�سية االخرى بحركة 
المتب�سعين خ�سو�سا بعد اعالن 
وزارة التربية عن بدء انطالق 
العام الدرا�سي في الثاني ع�سر 

من �سهر ت�سرين االول الجاري وما 
يترتب عليه من تجهيز العوائل 
الأبنائها ا�ستعدادا للعام الدرا�سي 

المقبل.

ويف ظ���ل غي���اب الرقاب���ة القت�شادي���ة 
وانع���دام دع���م وزارة الرتبي���ة للتالميذ 
احلكومي���ة  اجله���ات  وج���ود  وع���دم 
القرطا�شي���ة  توف���ري  يف  ال�شان���دة 
وقع���ت  الخ���رى  املدر�شي���ة  والل���وازم 
العوائ���ل الفق���رية ومي�ش���وري احل���ال 
من ابن���اء حمافظة مي�ش���ان بني كالبتي 
املدر�شي���ة  الل���وازم  ا�شع���ار  ارتف���اع 

وحمدودية الدخل.

ويقول النا�ش���ط املجتمعي، ح�شن فليح 
يف حديث���ه ل�)املدى( اإن���ه »تعاين اغلب 
واملناط���ق  الفق���رية  الحي���اء  عوائ���ل 
الع�شوائي���ة، وه���م ميثل���ون غالبية يف 
املدين���ة، م���ن �شع���ف احلال���ة املعي�شية 
وي�شب���ب �ش���راء الل���وازم املدر�شية ثقال 
كب���ريا عل���ى عاتقه���م مم���ا يول���د تبعات 
نف�شي���ة عل���ى التالمي���ذ اأنف�شه���م خ���الل 
ال���دوام«، م�ش���ريا اىل اأن »ذل���ك ب�شب���ب 

ع���دم امتالكه���م الل���وازم الت���ي ميتلكها 
زمالوؤهم يف ال�شف الواحد او املدر�شة 

الواحدة«.
ا�ش���واق  الل���وازم وكرثته���ا يف  تن���وع 
مدين���ة العم���ارة و�ش���ع العوائ���ل ام���ام 
مواق���ف حمرج���ة يف �ش���راء م���ا يطلبه 
اطفاله���م منه���ا خ�شو�ش���ا املتعلقة منها 
ع���دم  ب�شب���ب  وامل���اء  الكل  بحافظ���ات 
توفر املياه ال�شاحل���ة لل�شرب يف اغلب 

مدار�س املحافظة.
»انا موظف على م���الك وزارة ال�شناعة 
ومرتب���ي ل يتع���دى ال�����500 الف دينار 
املدار����س،  يف  اطف���ال  اربع���ة  ول���دي 
املدر�شي���ة  احلقائ���ب  �ش���راء  وكلفن���ي 
والل���وازم الخ���رى اك���رث م���ن 80 الف 
دين���ار ا�شط���ررت اىل ا�شتدانته���ا م���ن 
بع����س ال�شدقاء وتبقى �ش���راء الدفاتر 
والغلفة اخلا�شة بالتجليد الذي اجلته 

اىل وق���ت اآخر«، يقول �ش���امل جبار احد 
ابناء مدينة العمارة ل�)املدى(.

وي���رى مراقبون للو�ش���ع الرتبوي يف 
املادي���ة  العوائ���ل  ام���ور  اأن  املحافظ���ة 
�شت���زداد �ش���وءًا بع���د انط���الق ال���دوام، 
ب�شب���ب ع���دم طباع���ة الكت���ب املدر�شي���ة 

واعتماد املدار�س على املتوفر لديها.
واأكدوا اأن���ه �شيتجه الكث���ري من النا�س 
الطباع���ة  مكات���ب  م���ن  ال�ش���راء  نح���و 
املحافظ���ة  وان  خ�شو�ش���ا  اخلا�ش���ة 
تع���د م���ن »املحافظ���ات العراقي���ة الأكرث 
فق���رًا بن�شب���ة فقر ت�ش���ل اإىل %49 بني 
حمافظ���ات اجلنوب الت���ي ي�شل املعدل 
الع���ام للفقر فيها اإىل %35«، ح�شب ما 
بين���ه املتح���دث با�ش���م وزارة التخطيط 
عب���د الزه���رة الهنداوي خ���الل ت�شريح 
اعالمي يف �شهر اأيار من العام احلايل.

وباملقاب���ل، طال���ب معني���ون باجلان���ب 
بتفعي���ل  املحافظ���ة،  يف  الن�ش���اين 
القوانني اخلا�ش���ة بالطفل العراقي من 
اجل توف���ري احلياة الكرمي���ة والرعاية 

الالزمة لهم.
مكت���ب  مدي���ر  �شت���وري،  احم���د  وب���ني 
مفو�شية حق���وق الن�شان يف املحافظة 
ل���� )امل���دى( اأن »واق���ع الطف���ل العراق���ي 
بحاجة اىل ايج���اد احللول واملعاجلات 
من قب���ل احلكوم���ة الحتادي���ة وتفعيل 
القوان���ني والتفاقي���ات الدولي���ة الت���ي 

�شادق عليها العراق«.
واأو�ش���ح، اأن »م���ن بني تل���ك التفاقيات 
لتوف���ري  الطف���ل  حق���وق  اتفاقي���ة  ه���ي 
يف  خ�شو�ش���ا  له���م  الالئق���ة  احلي���اة 

اجلوانب الرتبوية واملعي�شية«.

المحافظة الأ�سد فقرًا.. �سكانها ل ي�ستطيعون 
�سراء القرطا�سية لأبنائهم!



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net العدد )5278( ال�شنة الع�شرون - اخلمي�س )6( ت�شرين الأول 2022

متابعة / املدى

"نان�شن"  ب��ج��ائ��زة  ت��ف��وز  وال���ي���وم 
الإقليمية عن ال�شرق الأو�شط و�شمال 
الفائقة  خلدماتها  "تقديرا  اأفريقيا 
والتزامها الذي اأبدته جتاه جمتمعها 
الإيزيدي وكذلك جموع النازحني يف 
ال�شامية  املفو�شية  وف��ق  العراق"، 
ل���������ش����وؤون ال���اج���ئ���ني ال���ت���ي مت��ن��ح 
"الأيام  الطبيبة  ع��ا���ش��ت  اجل���ائ���زة. 
املظلمة"، من عام 2014، كما قال عنها 
ال�شابق،  الأم��رك��ي  اخلارجية  وزي��ر 
اإرهابيو  اجتاح  عندما  ك��ري،  ج��ون 
واأ���ش��روا  ال��ع��راق  �شمايل  "داع�س" 

الن�شاء والأطفال الإيزيديني.
خ�����ال ت���ل���ك ال����ف����رة وب���ع���د حت��ري��ر 
امل���ن���اط���ق، ع��م��ل��ت ط��ب��ي��ب��ة ال��ن�����ش��اء 
الآلم  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى  وال��ن��ا���ش��ط��ة 
الن�شاء  مل��ئ��ات  والنف�شية  اجل�شدية 

الإيزيديات.
ل�شوؤون  ال�شامية  املفو�شية  وتقول 
يف  املولودة  الدكتورة،  اإن  الاجئني 
ال��ع��راق،  �شمايل  يف  بع�شيقة  مدينة 

تدربت يف املو�شل، وبداأت مهنتها يف 
جمال الطب بحلم معاجلة الن�شاء غر 
بعد  ولكن  الإجن���اب،  على  ال��ق��ادرات 
املهنية  م�شرتها  اتخذت   ،2014 عام 

م�شارا خمتلفا.
الكارثة  "راأيت  نغم:  الدكتورة  تقول 
ال��ت��ي ح��ل��ت ب��ال��ن�����ش��اء الإي���زي���دي���ات. 
لاإ�شاءة  بها  تعر�شن  التي  الطريقة 

اللفظية والغت�شاب". 
بالفرار،  يلوذ  اجلميع  اأخ��ذ  وعندما 
نحو  متوجهة  تت�شرف  اأن  اخ��ت��ارت 

املخيمات لعاج الناجيات. 
بحاجة  ال�شابقات  الأ�شرات  وكانت 
والإ�شابات  الأم��را���س  من  عاج  اإىل 
والنتهاكات  التعذيب  ع��ن  الناجمة 
اجل��ن�����ش��ي��ة، ف�����ش��ا ع����ن ظ��روف��ه��ن 

املعي�شية ال�شيئة.
الطبيبة  اأن�شاأت  وجيزة،  فرة  وبعد 
ن��غ��م م��ن��ظ��م��ة غ���ر ح��ك��وم��ي��ة ت��دع��ى 
للمراأة"، وذلك ملعاجلة  الأمل  "�شناع 
اأث���ن���اء عملها  ال��ن��اج��ي��ات وك���ان ه���ذا 

مديرة مل�شت�شفى �شيخان العام.
الآن  حتى  نغم  ال��دك��ت��ورة  وع��اجل��ت 

مفو�شية  وف��ق  ناجية،   1200 نحو 
نالت  جلهودها،  وتقديرا  الاجئني. 
ال�شجاعة"  " امل��راأة  جائزة  الدكتورة 
ل��������وزارة اخل���ارج���ي���ة الأم���رك���ي���ة، 
امل�شت�شارة  وح��ظ��ي��ت   .2016 ع���ام 
الأمل��ان��ي��ة ال�����ش��اب��ق��ة، اأن��غ��ي��ا م��رك��ل، 
وكانت  الأ�شا�شية،  "نان�شن"  بجائزة 
فائزين   4 بني  من  العراقية  الطبيبة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة، وه��ي جائزة  ب��اجل��وائ��ز 
الذين  اأول��ئ��ك  تكرم  مرموقة  �شنوية 
مل�شاعدة  ا�شتثنائية  اأ�شواطا  "قطعوا 
النازحني ق�شرا اأو الأ�شخا�س عدميي 
الاجئني  مفو�شية  وفق  اجلن�شية"، 

التي ن�شرت تقريرا خا�شا عنها.
ال�شفاء  "يكون  املفو�شية:  وت��ق��ول 
لكنها  ���ش��ع��ب��ا،  امل���ا����ش���ي  ون�����ش��ي��ان 
الائي  للن�شاء  اأمل  منارة  )الطبيبة( 

ع�شن جحيم ا�شتعباد "داع�س".
الواقع  للنازحني  روانغا  خميم  ويف 
يف اإقليم كرد�شتان، ترتدي الدكتورة 
وتطمئن  ال��ل��ون  اأبي�س  معطفا  نغم 
اأكرث،  تقرب  ح��دة.  على  مري�شة  كل 
مم�شكة بيد اإحداهن، ثم ت�شتدير قليا 
بنظرة  اأخرى  ام��راأة  نب�س  لتتفح�س 
وفق  ال�شديد،  الركيز  عليها  يغلب 

تقرير املفو�شية.

هوؤلء  اإرغ��ام  من  �شنوات  ثماين  بعد 
العبودية،  يف  ال��وق��وع  على  الن�شاء 
بالأمل  ن��ادر  اإح�شا�س  الآن  ينتابهن 

ينعمن به خال زيارة الطبيبة. 
 ،2014 اآب/اأغ�������ش���ط�������س  ���ش��ه��ر  يف 
بلدة  على  "داع�س"  مقاتلو  ا�شتوىل 
���ش��م��ال غربي  ال��واق��ع��ة يف  ���ش��ن��ج��ار 
الرجال  من  الآلف  واأعدموا  العراق، 
وال��ن�����ش��اء والأط����ف����ال الإي���زي���دي���ني، 
اإيزيدي،   6000 من  اأكرث  واختطفوا 
لأب�شع  والفتيات  الن�شاء  معر�شني 
الفظائع، ل�شيما النتهاكات اجلن�شية 
�شنجار  وقد مت حترير  وال�شتعباد.  

بعد عام من ذلك التاريخ، لكن ما زال 
الإيزيديني  من   3000 ح��وايل  هناك 
واأك��رث من 200  املفقودين،  ع��داد  يف 

األف من النازحني داخليا.
ويف عام 2016، قال الوزير ال�شابق 
ك����ري يف ح��دي��ث��ه ع���ن ال���دك���ت���ورة 
"جائزة  ت�����ش��ل��م��ه��ا  ل����دى  ال��ع��راق��ي��ة 
ال�شجاعة" اإنها "مل تكن متهيئة، على 
اأية حال، لاأيام املظلمة من عام 2014 
حيث مت اإعدام وقتل الن�شاء امل�شنات 
باجلملة ورميهن يف مقربة جماعية".

هذه  عن  النقاب  ك�شف  مت  عندما  لكن 
الأوائ��ل  بني  من  نغم  كانت  الأع��م��ال، 

الذين ا�شتجابوا لهذا الأمر.
النف�شي  ال��دع��م  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 
اللواتي  للفتيات  الطبية  واملعاينة 
للنازحني  خميمات  وزارت  ه��رب��ن، 
تقوم  الأح��ي��ان  كثر  يف  كانت  حيث 
املرتعبني  والأم���ه���ات  الآب����اء  ب��اإق��ن��اع 
امل�شورة  بتلقي  لبناتهم  ي�شمحوا  كي 

والعاج، وفق كري. 
واأطلقت حملة �شد العتداء اجلن�شي 
�شد  اأن����ا   – اإي���زي���دي���ة  "اأنا  ت�����ش��م��ى 
احلا�شر،  ال��وق��ت  ويف  التحر�س". 
تقوم الدكتورة نغم بزيارات منتظمة 
داخ��ل��ي��ا،  ال���ن���ازح���ني  خم��ي��م��ات  اإىل 

وال���ت���ي ت��ق��ط��ن��ه��ا اأغ��ل��ب��ي��ة اإي��زي��دي��ة 
الآب���اء  وت�شجيع  ب��ال��ت��وع��ي��ة  للقيام 
لبناتهم  ال�����ش��م��اح  ع��ل��ى  والأم����ه����ات 
ل��ل��ح�����ش��ول على  ب����زي����ارة ع��ي��ادت��ه��ا 
والدعم  الأ�شا�شية  ال�شحية  الرعاية 
ال��دك��ت��ورة  والج��ت��م��اع��ي.  النف�شي 
على  حل�شولها  �شعادتها  عن  اأعربت 
وقالت  ال�شجاعة"،  "املراأة  ج��ائ��زة 
"راديو  ل����  ���ش��اب��ق��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 
امراأة  لكل  اجلائزة  تهدي  �شوا" اإنها 
مظلومة يف العامل وخا�شة الناجيات 
واملقاتات  واملختطفات  الإيزيديات 
عراقية  ام��راأة  وك��ل  �شنجار  جبل  يف 
ن��ازح��ة. ويف خم��ي��م روان���غ���ا، تقول 
عاما،   42 العمر  من  البالغة  نرجيز، 
والتي تعر�شت لاأ�شر يف عام 2014: 
ما  كل  على  الطبيبة  اأيتها  لك  "�شكرا 
جاء  من  اأول  كنت  اأجلنا.  من  فعلتيه 
وين�شحنا  اأنف�شنا  يف  الراحة  ليبعث 
اإىل  نرجيز  وت�شر  باأيدينا".  وياأخذ 
قائلة:  حولها  م��ن  الن�شاء  جمموعة 
الأ�شرى، وق�شت كل  "كنا جميعا من 
واحدة منا اأكرث من اأربع �شنوات يف 
الدكتورة  والتفتت  داع�س".  اأي���دي 
بلطف  وخاطبتها  ن��رج��ي��ز  اإىل  ن��غ��م 
ال��دم  �شغط  قيا�س  جهاز  تلف  وه��ي 
ح���ول اجل����زء ال��ع��ل��وي م��ن ذراع��ه��ا، 
هنا  "اأنا  ق��ائ��ل��ة:  وتنتظر  ت�شده  ث��م 
دائ��م��ا لأ���ش��اع��دك. واإن مل اأمت��ك��ن من 
م�����ش��اع��دت��ك ف��ذل��ك لأن����ه اأم����ر خ���ارج 
من  اأخرجك  اأن  هو  هديف  �شيطرتي. 

ال�شدمة التي مررت بها".
موظفا   50 الآن  منظمتها  وت�����ش��م 
وعيادتني يف �شنجار تقدمان امل�شورة 
اإىل  الو�شول  النف�شي و�شبل  والطب 
يعدن  ممن  املجتمع  داخ��ل  الناجيات 
اإىل ديارهن، حتى اأن بع�س من كانت 
عن  املدافعات  من  اأ�شبحن  تعاجلهن 
من  بدافع  الإن�شان  وحقوق  ال�شام 
اأنف�شهن، وهو ما ت�شفه الدكتورة نغم 

باأنه م�شدر فخر و�شعادة كبرين.

اأنقذت اإيزيديات من اأهوال "داع�ش".. طبيبة عراقية حتظى بجائزة مرموقة

كانت طبيبة الن�ساء الإيزيدية، نغم 
نوزات ح�سن، )45 عاما( تداوي المر�سى 

في م�ست�سفى �سيخان بمحافظة نينوى 
قبل �سيطرة تنظيم "داع�ش" على �سنجار 

والمو�سل. لكن بعد �سيطرة التنظيم 
الرهابي على مناطق عدة في العراق في عام 

2014 وارتكابهم اأب�سع الجرائم، تغير م�سار 
الطبيبة.
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بعد جتربة الطاق هذه، اأكملت زمزم عماد 
القانون  كلية  لتدخل  اجلامعية  درا�شتها 

وتعمل يف اإحدى املوؤ�ش�شات احلكومية.
اإن��ه��ا عانت  ت��ق��ول  امل��ه��ن��ي  ال��و���ش��ط   ويف 
رافقتها كمطلقة،  التي  الو�شمة الجتماعية 
والدتي،  �شمنهم  ومن  اإيل  النا�س  "اأقرب 
وم��ن  ال��ن��ا���س  اإخ���ب���ار  ب��ع��دم  ين�شحونني 
على  حفاظًا  مطلقة،  باأنني  معهم  اأت��ع��ام��ل 
امل��راأة  "قوة  وتكمل  الجتماعي".  ال�شكل 
جتربة  وف�شل  الطاق  فكرة  تقبل  عند  تبداأ 
من  تتمكن  ك��ي  معها،  والتعاي�س  ال���زواج 
امل��راأة  يلوم  زال  ما  ال��ذي  املجتمع  جمابهة 
باأنها امل�شوؤولة  وي�شعها يف قف�س التهام، 

عن هدم الأ�شرة وعدم ا�شتمرار الزواج".
وي�شع القانون العراقي �شرط ح�شور الأب 
لإ�شدار الأوراق الثبوتية اخلا�شة بالأبناء، 
املتمثلة بالبطاقة املوحدة اأو هوية الأحوال 
وجواز  العراقية  اجلن�شية  و�شهادة  املدنية 

ال�شفر.
اأموال  دفع  اإىل  ا�شطرت  اأنها  وتروي عماد 
كر�شاوى لإ�شدار �شهادة اجلن�شية العراقية 
لهذا  احل�����ش��ور  طليقها  رف�����س  بعد  لبنها 
علي،  ع�شيبًا  مي��ر  ال��وق��ت  "كان  ال��غ��ر���س، 
لالتحاق  الوثائق  اإىل  بحاجة  ابني  ك��ان 
اإذ  املتو�شطة،  للمرحلة  النهائي  بالمتحان 
الأوراق  تقدمي  لامتحان  الدخول  ي�شرط 
الثبوتية ب�شكل كامل، وعدم تعاون طليقي 
على  احل�شول  لغر�س  مبالغ  بدفع  األزمني 
يف  اب��ن��ي  ت�شجيل  و���ش��م��ان  الوثيقة  ه��ذه 
الإح�شاءات  تتبع  مع  النهائي".  المتحان 
التي يدونها جمل�س الق�شاء الأعلى حلالت 
مل  التي  ال�شادمة  الأع����داد  تظهر  ال��ط��اق، 
يعتد املجتمع العراقي عليها، لتبدو ظاهرة 
الطاق حالة حتتاج اإىل مزيد من التفح�س 

حول اأ�شباب تناميها.
اأعلنها  ال��ت��ي  ال��ط��اق  وي��ب��ل��غ ع���دد ح���الت 
جمل�س الق�شاء الأعلى ل�شهر اأغ�شط�س )اآب( 
الطاق  ت�شديق  حل���الت   4،636  ،2022
اأما  املحكمة،  خ��ارج  ال��ذي مت  اأي  اخلارجي 
حالت الطاق التي متت بحكم ق�شائي فبلغ 
عددها لل�شهر ذاته 1،855 يف عموم العراق.

اأ�سباب متعددة
اأ���ش��ب��ح��ت ظ���اه���رة ال���ط���اق يف امل��ج��ت��م��ع 
العراقي ت�شمل اأغلب الطبقات، فكما يحدث 
القت�شادية،  احلالة  �شوء  ب�شبب  الطاق 
جمتمعية  لفئات  اأخرى  اأ�شباب  اأي�شًا  هناك 

ل تقع �شمن دائرة الفقر.

 ويف هذا ال�شياق، ترى متارا عامر رئي�شة 
ورئي�شة  العراقية  امل���راأة  حقوق  من�شات 
اأب��رز  اأح��د  اأن  الن�شوية،  املنظمات  اإح���دى 
اأ���ش��ب��اب ال��ط��اق ه��و ت��زوي��ج ال��ق��ا���ش��رات، 
وتعاطي  الأ�شري  العنف  تنامي  عن  ف�شًا 
تن�شاأ  وم�شكات  اأ�شباب  وهناك  املخدرات. 
ن��ت��ي��ج��ة ���ش��ك��ن ال���زوج���ة م���ع اأه����ل ال����زوج، 
ال��زوج��ني.  حياة  يف  الأه���ل  تدخل  بالتايل 
ع��ام��ر ت��رى اأي�����ش��ًا اأن ع��دم اإي��ف��اء ال��وع��ود 
ل��ل��ط��اق، وم���ن خ��ال  م��ه��م��ًا  ع��ام��ًا  ي�شكل 
يفر�شن  كن  الن�شاء  "بع�س  تقول  متابعتها 
ال��زواج، ولكن  بعد  درا�شتهن  �شرط متابعة 
مت  مبا  الرجل  يلتزم  ل  احل��الت  معظم  يف 
املراأة من  ال��زواج، فتمنع  التفاق عليه قبل 
اأ�شرتها، ومتنع  اإكمال درا�شتها ومن زيارة 
حتى من احلديث مع �شديقاتها، اإ�شافة اإىل 
حتميلها م�شوؤولية خدمة بيت اأهل زوجها، 
ما يخلق اأجواء م�شحونة وم�شكات يومية 

بعدها يحدث النف�شال".
فرى  العي�شاوي  علي  �شراب  املحامية  اأما 
تتمثل  للطاق  مبا�شرة  اأ�شبابًا  هناك  اأن 
ب�شبب  الجتماعية  القيم  منظومة  باختال 
التكافوؤ بني  النفتاح والعوملة، وكذلك عدم 

الطرفني من الناحية الثقافية والعلمية.
فرى  للطاق  املبا�شرة  غر  الأ�شباب  اأم��ا   
البطالة  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  اأن  ال��ع��ي�����ش��اوى 
زي��ادة  يف  وا�شح  ب�شكل  اأ�شهم  العراق  يف 

ت��ب��داأ  "امل�شاجرات  ال��ع��ائ��ل��ي��ة،  امل�����ش��ك��ات 
عندما يعجز الزوج عن توفر حياة كرمية 
ال��زوج��ة  ع��ل��ى  ي�شعب  وع��ن��دم��ا  ل��ل��زوج��ة، 
الزوجية  احلياة  وا�شتيعاب  الظروف  تفهم 
دور  منهما  فلكل  تواجهه من حتديات،  وما 

وم�شوؤولية يف زيادة حالت الطاق".

اخليانة الإلكرتونية
التوا�شل  و�شائل  تطبيقات  اأ�شهمت  كما 
الجتماعي يف ت�شدع الثقة بني املتزوجني، 
ظهور  بعد  الطاق  معدلت  ارتفاع  بالتايل 
الإلكرونية،  الزوجية  اخليانة  م�شطلح 
التي  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  فنتيجة 
�شهدها العامل، ظهرت و�شائل ات�شال جديدة 
يف  اأ�شهمت  ال�شابق،  يف  معروفة  تكن  مل 
اأف���راد  ب��ني  الجتماعية  ال��ع��اق��ات  تو�شيع 
ال�شيئ  ال�شتخدام  على  وترتب  املجتمع. 
الزوجية  ب�"اخليانة  يعرف  م��ا  ظهور  لها 
ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع���رب  الإلكرونية" 
الزوج  قبل  من  ح�شلت  �شواء  الإلكروين، 

اأو الزوجة.
ق��ان��ون��ي��ون اأو����ش���ح���وا م��ف��ه��وم اخل��ي��ان��ة 
الإل��ك��روين  "الرا�شل  باأنها  الإلكرونية 
مرا�شات  من  يتبعه  وما  وام��راأة  بني رجل 
هي  اأو  حم���رم���ة،  اأو  ����ش���اذة  اأو  م��ن��ح��رف��ة 
ع����اق����ات غ����ر م�������ش���روع���ة ع����رب و���ش��ائ��ل 
املحادثات  طريق  عن  الجتماعي  التوا�شل 

تعرف  كما  اجلن�شني.  كا  من  الإلكرونية 
اأي�شًا باأنها اإ�شباع الغرائز من خال التعري 
بال�شور اأو مقاطع الفيديو بوا�شطة و�شائل 

التوا�شل الجتماعي".
اأن  اإىل  العراقي  الق�شاء  حكم  خل�س  وق��د 
الهاتفية  والت�����ش��الت  امل��ح��ادث��ات  جم���رد 
واإر����ش���ال ال�����ش��ور وم��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و عرب 
من  يعد  ل  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 
قبيل جرمية الزنا ول يعاقب عليها القانون 
اأرك����ان ج��رمي��ة ال��زن��ا �شرعًا  ل��ع��دم حت��ق��ق 

وقانونًا.

 ا�ستعادة احلياة
امل��راأة  اأو���ش��اع  العراقي  املجتمع  يتفهم  ل 
التهم  اإط���اق  يتم  الغالب  يف  ب��ل  املطلقة، 
مو�شوع  ك���ان  واإن  ح��ت��ى  بحقها،  ج��زاف��ًا 
ال��ط��اق خ��ارج��ًا ع��ن اإرادت���ه���ا، الأم���ر ال��ذي 
وحماولة  حياتها  موا�شلة  عليها  ي�شعب 
ترميمها. ويف هذا ال�شاأن، تو�شح املحامية 
ا�شتعادة احلياة  اأن  العي�شاوي  �شراب علي 
على  يعتمد  املطلقة  امل����راأة  اإىل  بالن�شبة 
لأخ��رى،  ام���راأة  من  ويختلف  �شخ�شيتها، 
�شيدات  عا�شرت  عملي،  خال  "من  وتقول 
مت��ك��ن م���ن ا���ش��ت��ع��ادة ح��ي��ات��ه��ن م���ن خ��ال 
امل��ادي،  الربح  عليهن  يدر  بعمل  التحاقهن 
من   ت��رف��ع  اأك��ادمي��ي��ة  درا���ش��ة  ا�شتئناف  اأو 
قائلة  وتكمل  والعملي".  العلمي  امل�شتوى 
ن�شاء  هناك  النموذج،  هذا  من  ال�شد  "على 
مل يتمكن من موا�شلة حياتهن، فهن يع�شن 
حتت وطاأة الأزمات املادية والنف�شية وعدم 

الحتواء من قبل عائاتهن بعد الطاق".
اأما متارا عامر فرى اأن اأغلب املطلقات يف 
ي�شببه  ملا  �شهلة،  غر  حياة  يع�شن  العراق 
املجتمع لهن من اأذى نف�شي، "فكونها ف�شلت 
الأحيان  اأغلب  الذي يف  الزواج  يف جتربة 
للنا�س  ت��ربر  اأن  عليها  باختياره،  تقم  مل 

ويتحتم  النف�شال.  اأ�شباب  وتبني  دائ��م��ًا 
اإن�شانة  اأنها  للمجتمع  تثبت  اأن  دومًا  عليها 
املجتمع  يو�شم  اإذ  وم�شتقيمة"،  حمرمة 
اجتماعية"  ب�"و�شمة  املطلقة  ال��ع��راق��ي 
املجتمع  وهيمنة  والتقاليد  العادات  ب�شبب 

الذكوري.

الكل يخ�سر يف الطالق
يخ�شر  فالكل  قامتة،  الطاق  �شورة  تبدو 
كيان  بهدم  يتعلق  الأم��ر  لأن  النف�شال  يف 
الأ�شرة. وعليه ترى �شراب علي العي�شاوي 
اأن نتائج الطاق ل ت�شتثني اأحدًا، فالطاق 
يوؤدي اإىل التفكك الأ�شري وكرثة امل�شكات 
والبغ�س  احل��ق��د  م�����ش��اع��ر  تنمية  ب�شبب 
حتمل  عن  ف�شًا  الطرفني،  بني  والكراهية 
ناحية توفر  الطاق من  بعد  اإ�شايف  عبء 
اإذا  ل�شيما  بالأبناء،  اخلا�شة  امل�شلتزمات 
كانت الأم هي احلا�شنة، كما يوؤدي الطاق 

اإىل ارتفاع جرائم جنوح الأحداث.
العي�شاوى ترى اأن نتائج الطاق تبدو هي 
ل�شغوط  تتعر�س  التي  امل��راأة  على  الأق�شى 
جت��اه  ب��ال��ذن��ب  ���ش��ع��وره��ا  ب�����ش��ب��ب  نف�شية 
الأ�شرة  تفكك  يف  ال�شبب  اأنها  اأو  اأطفالها، 
خ��ارج��ًا  ال��ط��اق  م��و���ش��وع  ك��ان  واإن  حتى 
لديهم  فيتعزز  الأط��ف��ال  اأم���ا  اإرادت���ه���ا.  ع��ن 
الإح�شا�س بالفقد واليتم، لأن النف�شال هو 
الطفل  ويازم  باأكملها،  اأ�شرية  حياة  فقدان 
���ش��ع��ور ب��ال��غ��رب��ة وال���وح���دة واخل����وف من 
زواج اأحد الطرفني، وما ي�شببه هذا الزواج 
من م�شاعر نف�شية موؤملة على حياة الأولد. 
�شيخلف  فالطاق  ال��رج��ل،  اإىل  وبالن�شبة 
عنده  و�شيخلق  حياته،  على  �شلبية  اآث���ارًا 

خوفًا من الإقدام م�شتقبًا على الزواج.

القانون ي�سمن احلقوق ولكن
�شمن قانون الأحوال ال�شخ�شية رقم 188 
ولكن  املطلقة،  امل���راأة  حقوق   1959 ل�شنة 
ا�شتح�شال  ط��ري��ق��ة  يف  ال�شعوبة  تكمن 
التنفيذ،  ه��ذه احل��ق��وق ع��ن ط��ري��ق دوائ���ر 
املوؤخر  واملهر  النفقة  لدعاوى  وخ�شو�شًا 
دخل  لديه  يوجد  ل  املطلق  كان  اإذا  ل�شيما 
ثابت اأو ل يعمل بوظيفة حكومية لكي يتم 

ا�شتح�شال النفقات واملوؤخر.
وتلفت متارا عامر اإىل اأن القانون العراقي 
امل��راأة يف الطاق، ويف حال  قد �شمن حق 
العدالة  �شتتحقق  بحذافره  القانون  طبق 
القانون  الجتماعية يف املجتمع. فقد متيز 
العراقي باإعطاء املراأة حق ال�شكن ملدة ثاث 
�شنوات مع دفع الإيجار، ومن حقها الأثاث 
اخلا�س مب�شكن الزوجية، اإ�شافة اإىل حقها 
�شنة  ال�����15  ���ش��ن  ح��ت��ى  الأط���ف���ال  بح�شانة 
)بعدها الطفل يختار(. �شمن القانون اأي�شًا 
اإ�شافة  الر�شاعة،  نفقة  وحتى  النفقة  حق 
اآخ��ر  ت��ت��زوج برجل  اأن  امل���راأة يف  اإىل ح��ق 
كما  اإذًا  وامل�شكلة  بالأطفال.  الحتفاظ  مع 
"ففي  تراها عامر هي يف تطبيق القوانني، 
اأغلب احلالت تتنازل املراأة عن كل حقوقها 
اأو  املعنف،  اأو  الزوج اخلائن  لتتخل�س من 

يف حال �شغط الأهل اأو الع�شرة".

ال����ط����اق.. ظ���اه���رة ت���ه���دد ن�����واة امل��ج��ت��م��ع

 املدى/ �سيف عبد اهلل

ل يكاد يخرج املواطن من منزله �شباحًا اأو م�شاًء، حتى ي�شادف الع�شرات 
يف طريقه من الطفال الذين يقومون باأعمال خمتلفة، بلد تتجاوز خراته 
والفقر  العوز  حالة  اأطفاله  يعي�س  ي��زال  ل  ال����دولرات،  مليارات  مئات 

واأحيانًا الت�شرد.
عمالة  اأن  ال�شاحلي،  رفيق  النواب  جمل�س  ع�شو  اأك��د  ال�شدد،  هذا  ويف 

الطفال لها تاأثر كبر على هذا اجليل الذي ميثل م�شتقبل العراق.
وقال ال�شاحلي يف حديث خا�س ل�)املدى(، اإنه "كان الأوىل باحلكومة اأن 
ت�شب جل اهتمامها بهذه ال�شرائح واحلفاظ عليها من النحراف من خال 
اختاطهم وتواجدهم يف ال�شارع والعمل على توفر البيئة املنا�شبة لهم 

واحتوائهم".
القوانني  ت�شريع  على  �شنعمل  النواب  جمل�س  كاأع�شاء  "نحن  واأ�شاف: 
التي حتد من هذه الظاهرة وتوفر م�شتقبل اف�شل لأطفال العراق ومنع 

ا�شتفحال هذه الظاهرة التي بداأت تتزايد ب�شكل كبر".
يف  الأط��ف��ال  "عمالة  اأن  الذهبي  اأحمد  النف�شي  الباحث  بني  جانبه،  من 
العمالة  لهذه  نف�شية  واآث��ار  عواقب  وهناك  وطن  اأمن  ق�شية  تعد  العراق 
لأنها ت�شدر للمجتمع انحرافات اأخاقية و�شذوذا وا�شطرابات نف�شية".  

ذلك  وغ��ر  و�شراق  جمرمني  لنا  �شتخرج  الطفال  "عمالة  اأن  اىل  ولفت 
وانتهاجه  ال�شارع  يف  وقته  الطفل  ق�شاء  خال  من  الظاهرة  هذه  نتيجة 

�شلوك واألفاظ ال�شارع ونف�شيته العدوانية".
اوجب  "الد�شتور  اأن  اإىل  التميمي  علي  القانوين  اخلبر  اأ�شار  ذلك،  اإىل 

رعاية الطفولة والأ�شرة والأمومة وفق املادة 29 من الد�شتور".
وقال التميمي يف حديث خا�س ل�)املدى(، اإن "قانون العمل رقم 3٧ ل�شنة 
2015منع ت�شغيل ال�شغار دون �شن ال� 15 �شنة واأوجب هذا القانون على 
اأرباب  ان��ذار  ومت  ذلك  منع  الداخلية،  وزارة  مع  بالتن�شيق  العمل  وزارة 
تتم  املخالفة  على  الإ�شرار  حالة  ويف  القانون  من   95 امل��ادة  وفق  العمل 

احالة املو�شوع اإىل حمكمة العمل ملحا�شبة املق�شرين".
ولفت اإىل اأن "كرثة العاملني من ال�شغار �شببها البطالة والفقر واحلاجة".
وكانت اليوني�شيف قد حّذرت يف وقت �شابق، من اأن ثلث اأطفال العراق 
لإعانة  العمل  متطلبات  اأم��ام  ت�شعهم  �شعبة  اقت�شادية  بظروف  مي��ّرون 
يف  اأطفال   5 كل  بني  من  فقرين  طفلني  "هناك  اأن  اإىل  م�شرة  عائاتهم، 

العراق".
ويف ) 10 اأيار 2021(، طالبت جلنة حقوق الإن�شان يف الربملان العراقي 
باإيقاف  والربملان  احلكومة  طالبت  كما  الباد،  يف  الأطفال  عمالة  مبنع 
ملزمة  ق��رارات  اإ�شدار  خال  من  وذلك  �شاقة،  مهن  يف  الأطفال  ا�شتغال 

بهذا ال�شاأن.

عمالة الأطفال.. حراك 
نيابي ملنع انت�شار الظاهرة 
وحتذيرات من ا�شتمرارها

"ل��م اأك��ن اأع��رف حقوق��ي عند الط��الق وعب��ارة واحدة كان��ت تدور ف��ي ذهني، 
المطالبة بحقوق��ي تعني خ�سارة ح�سانة ابني الوحيد، ل��ذا ا�سطررت اإلى التنازل 
ع��ن كل �سيء م��ن اأجل الحتفاظ بابني"، هك��ذا ت�سرد لنا زمزم عم��اد تجربتها في 
الط��الق وهي بعمر ال� 20، وتقول "وقتها لم اأك��ن اأعلم اأن القانون يتيح لي المطالبة 
بالنفق��ة، كما اأن خوفي م��ن خ�سارة ابني بعد تهديد طليقي ل��ي جعلني اأتنازل عن 

كل �سيء".
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 بغداد / املدى

ينّظ���م احت���اد كرة الق���دم، الي���وم اخلمي�س قرعة 
الدوري املُمتاز للمو�شم اجلديد )2022-2023( 
والتي �شتقام يف قاعة املحّطة يف بغداد بال�شاعة 
6 م�ش���اًء، و�شيك���ون موع���د انط���اق مناف�ش���ات 
املقب���ل.  الأح���د  ي���وم  املرحلت���ن  ذي  املو�ش���م 
و�شي�شارك يف قرعة املو�شم اجلديد )19( ناديًا، 
وه���ي التي جنحت يف احل�ش���ول على الرخ�شة 
الت���ي ت�شمح له���ا بالتواجد يف ال���دوري، فيما مل 
يح�شل ن���ادي الديواني���ة على الرخ�ش���ة ب�شبب 
الديون املرتاكمة ومنعه من قبل الحتاد الدويل 
للعبة من ت�شجيل الاعبن لثاث فرتات متتالية، 
و�شتلعب الفرق ال�19 )18( مباراة يف كل مرحلة، 
اأي )36( مب���اراة خال املو�ش���م كّله. و�شتتواجد 
اأندية ال�شرطة والق���وة اجلوية والطلبة والنفط 
ونف���ط الو�ش���ط وال���زوراء والنج���ف ون���وروز 
والكهرباء وزاخو واأربي���ل ونفط مي�شان ونفط 
الب�ش���رة والكرخ والقا�ش���م وال�شناعة  وكرباء 
واحل���دود املتاأهل���ن م���ن دوري الدرج���ة الأوىل 
ودهوك الفائز مبباريات )البلي اأوف( ومت اإبعاد 
نادي الديوانية لع���دم اجنازه ملف الرتاخي�س. 
وو�ش���ل ع���دد امل�شارك���ن يف كّل ن�ش���خ الدوري 
العراقي اىل )80( نادي���ًا، ح�شل )11( منها على 
لقب الدوري مع اأف�شلي���ة لعميد الأندية الزوراء 
احلائ���ز عل���ى )14( لقب���ًا، والق���وة اجلوي���ة )7( 
والطلب���ة وال�شرط���ة )5(، وكان ن���ادي الط���ران 
اأّول م���ن تّوج بلقب دوري الدرجة الأوىل مو�شم 
1975- 1974، واآخ���ر ن���ادي ف���از باللق���ب ه���و 

ال�شرطة مو�شم 2021-2022.

انتهاء املريكاتو ال�صيفي 
وكان احت���اد كرة الق���دم قد فتح ب���اب النتقالت 
م���ن 1 اآب املا�شي، واأغلقه���ا يف 1 ت�شرين الأول 
احل���ايل، ول يجوز التعاقد م���ع اأي لعب حملي 
اأو خارجي بعد التاريخ اأعاه، وعلى الفرق التي 
ترغ���ب يف التعاقد بعد هذه الف���رتة انتظار فرتة 
النتق���الت الثانية )ال�شتوي���ة( التي تبداأ يف 10 
كان���ون الث���اين وت�شتمّر لغاية 6 �شب���اط من عام 

. 2023

التاريخ الر�صمي 
انطلق الدوري العراقي ب�شكله الر�شمي مبو�شم 
1974- 1975وا�شتم���ر الحت���اد بتنظي���م )47( 
ن�شخ���ة من امل�شابق���ة وبا�شكال و�شي���غ خمتلفة، 
علم���ا اأن���ه اأوق���ف البطول���ة واألغاه���ا يف مو�ش���م 
1985- 1984، وع���اد واألغى نتائج الدوري يف 
مو�ش���م 2003 - 2002 ب�شب���ب تغي���ر النظ���ام 

ال�شيا�ش���ي، ومل ينّظم الدوري يف املو�شم التايل 
الأوىل  بالن�شخ���ة  وا�ش���رتك   . ال�شب���ب  لنف����س 
مو�ش���م  الأوىل(  )الدرج���ة  العراق���ي  لل���دوري 
1975/ 1974ع�ش���رة اأندي���ة، واأقيمت املباريات 
ملرحل���ة واح���دة، واأح���رز اللقب ن���ادي الطران 
بقي���ادة املدرب الراح���ل عبد الإل���ه حممد ح�شن، 
وح�ش���ل مهاج���م النق���ل ثام���ر يو�شف عل���ى لقب 

الهداف بر�شيد )12( هدفًا.
واأنطلق املو�شم الك���روي الثاين مب�شاركة )13( 
فريقًا، واأقيم الدوري وفقًا لنظام املرحلتن حيث 
خا����س كل فري���ق 24 مب���اراة، واأح���رز الزوراء 
اللق���ب لأول م���ّرة بقيادة امل���درب الراحل �شعدي 
�شال���ح، واحتف���ظ ثام���ر يو�ش���ف بلق���ب الهداف 
بر�شي���د )13( هدف���ًا .  واحتف���ظ ال���زوراء بلقب 
مو�شم 1977-1976 ، بع���د اإلغاء نتائج املرحلة 
الثاني���ة، ودخل ن���ادي اجلامعة الفت���ي املناف�شة 
عل���ى اللق���ب، وح�ش���د لع���ب ال�شرط���ة زهراوي 

جابر لقب هداف الدوري بر�شيد )6( اأهداف.

درع الدوري ب�صراوي 
جنح امليناء الب�شري بقيادة مدربه جميل حنون 
م���ن خطف لق���ب الدوري م���ن الأندي���ة البغدادية 
يف مو�ش���م 1977/1978، وح�ش���د لقب الهداف 

اأي�ش���ًا مهاجم امليناء جليل حن���ون بر�شيد )11( 
هدف���ًا. ويف مو�ش���م 1978/1979 ع���اد الزوراء 
ون���ال لقب ال���دوري بقيادة مدربه اأن���ور ج�شام، 
وح�ش���د جن���م الفريق ف���اح ح�شن لق���ب الهداف 
بر�شي���د )7( اأه���داف . ويف ه���ذا املو�ش���م ق���ّرر 
الحت���اد تنزي���ل ن���ادي الث���ورة الكركوكل���ي اإىل 
الدرجة الثانية نتيجة اإعتداء جمهوره على حكم 
ومراقبي خطوط مباراته مع ال�شناعة، مع بقاء 

اأربع مباريات له يف الدوري.

لقب ال�صرطة الأول 
واأح���رز ن���ادي ال�شرط���ة لقب���ه الأول يف مو�ش���م 
1980-1979 الذي نّظم على مرحلتن، وح�شل 
مهاجم���ه علي ح�ش���ن حممود على لق���ب الهداف 
بر�شيد )18( هدفًا، واأ�شرف على تدريب الفريق 
عبد القادر زينل ودوكل�س عزيز. ونّظم الدوري 
يف مو�شم 1981- 1980 مبرحلة واحدة ب�شبب 
اندلع احل���رب العراقية الإيراني���ة، وفاز بلقبها 
الطلب���ة بعد ت�شاويه مع ن���ادي ال�شرطة بالنقاط، 
لكن لئحة امل�شابقة اأعطت اأف�شلية الفوز للطاب 
لأن���ه حّق���ق عدد اأكرب م���ن النت�ش���ارات، علمًا اأن 
فارق الأهداف اأ�ش���ار لأف�شلية ال�شرطة، وح�شل 
ح�شن �شعيد على ه���داف الدوري بر�شيد )11( 

هدف���ًا. واحتف���ظ الطلبة بلقب ال���دوري باملو�شم 
1982-1981 وال���ذي نّظم عل���ى مرحلتن، فيما 
ن���ال مهاجم ال���زوراء ثام���ر يو�شف لق���ب هداف 

الدوري بر�شيد )14( هدفًا .

العودة للمحافظات 
غادر درع الدوري من جديد اىل حمافظة �شاح 
الدي���ن بعد اأن اأح���رز ناديه لقب ال���دوري بقيادة 
امل���درب الراح���ل واث���ق ناج���ي، وبع���د مناف�ش���ة 
م���ع الطلبة، واأح���رز لقب اله���داف ح�شن �شعيد 

بر�شيد )17( هدفًا.
واأح���رز ن���ادي اجلي����س لق���ب ال���دوري العراقي 
من���ذر  امل���درب  بقي���ادة   1983-1984 ملو�ش���م 
الواعظ، وكان الطلبة مناف�شة على اللقب، ونال 
مهاج���م اجلي�س علي ح�ش���ن حممود لقب هداف 
ال���دوري بر�شيد)13( هدفًا. وع���اد نادي الطلبة 
وانتق���ل   ،1985-1986 مو�ش���م  لق���ب  واأح���رز 
بعدها لقب ال���دوري لنادي الر�شيد الذي احتفظ 
به لثاثة موا�شم متتالية، وعاد بعدها اىل القوة 
اجلوي���ة مبو�ش���م 1990- 1989، وانتق���ل اىل 
ال���زوراء وع���اد للقوة اجلوي���ة ثم الطلب���ة، لكّنه 

ا�شتقّر بعدها بثاثة موا�شم يف الزوراء.

رّباعية ال�صقور 
وع���اد القوة اجلوي���ة واأحرز رباعّيت���ه ال�شهرة 
اأي���وب  امل���درب  بقي���ادة   1996  -1997 مو�ش���م 
املع���ارك  واأم  والكا����س  )ال���دوري  اودي�ش���و 
وال�شوب���ر( واأنتق���ل ال���درع لل�شرطة بع���د غياب 
طويل، وعاد من جديد ومت�ّشك به الزوراء لثاثة 
موا�شم جدي���دة، ومنه اأنتق���ل اىل الطلبة بقيادة 
مدربه ثائر اأحمد. عاد القوة اجلوية واأحرز لقب 
ال���دوري مبو�ش���م 2006-2005، لكن اللقب عاد 
لل���زوراء، وانتقل منه اىل اأربيل الذي اأحتفظ به 
لثاثة موا�ش���م متتالية بوجود لعبي املنتخبات 
الوطني���ة وبقي���ادة اأك���رم �شلم���ان وثائ���ر اأحمد. 
وبق���ي ال���درع يف اإقليم كرد�شتان بعدم���ا اأنتزعه 
ن���ادي دهوك بج���دارة مدربه با�ش���م قا�شم، وعاد 
بعده���ا اىل ال���زوراء، لكنه مل يط���ل الإقامة وعاد 

لأربيل بقيادة مدربه ال�شوري نزار حمرو�س.

القيثارة تطرب 
���ات التتويج  عاد ن���ادي ال�شرط���ة واأعتل���ى من�شّ
ثائ���ر  مدرب���ه  بقي���ادة   2012-2013 مبو�ش���م 
ج�ّشام، واأحرز لقب اله���داف مهاجم اأربيل اأجمد 
را�ش���ي، ومل تنته بطول���ة 2014-2013 ب�شبب 
الظ���روف الأمني���ة التي عا�شه���ا الع���راق اآنذاك.  
واأحرز بعدها نادي نفط الو�شط )الوافد اجلديد 
ملنظوم���ة الدوري املمت���از( اللقب ملو�شم 2015-
2014 بقي���ادة املدرب عبد الغن���ي �شهد وتواجد 
احلار�س نور �شربي. وعادت البطولة من جديد 
لل���زوراء 2016 - 2015 بقي���ادة امل���درب با�ش���م 
قا�شم علمًا ُنّظمت مبجموعتن، وعاد نادي القوة 
اجلوي���ة واأح���رز اللق���ب ب���دوري م���ن مرحلتن 
بقيادة املدرب با�شم قا�شم . وعاد الزوراء واأحرز 
لقب مو�ش���م 2018- 2017 بقيادة املدرب اأيوب 
اأودي�شو ، وذهب الدرع من جديد لنادي ال�شرطة 
بقيادة املدرب نيبوت�ش���ا مبو�شم 2018-2019، 
واألغي الدوري مو�شم 2020-2019 ومل تعتمد 

نتيجة ت�شّدر النفط ب�شبب وباء كوفيد 19.
وعاد القوة اجلوية واأحرز لقب الدوري مبو�شم 
2021-2020 بقي���ادة امل���درب اأي���وب اأودي�شو، 
فيم���ا �شه���د املو�ش���م الأخر ف���وز ال�شرط���ة بلقب 

الدوري بقيادة املدرب امل�شري موؤمن �شليمان.

اأرقام تهديفية 
اأح���رز لقب الهداف مو�ش���م 1986-1985، ثاثة 
لعبن ُهم  ح�ش���ن �شعيد والراحل اأحمد را�شي 
اأه���داف، وُيع���د  ورحي���م حمي���د وبر�شي���د )9( 
يون����س عب���د علي �شاح���ب اأعلى �شج���ّل تهديفي 
بال���دوري بر�شي���د )38( هدفًا، فيم���ا اأحرز كرمي 

�شدام لقب الهّداف لأربعة موا�شم متتالية.

 متابعة / املدى

التنفيذي  املكتب  يف  مقعده  العراق  َفَقَد 
الريا�شية  لل�شحافة  الآ�شيوي  لاحتاد 
وذلك عقب اإجراء النتخابات اأم�س الأول 

الثاثاء يف العا�شمة الإيطالية روما.
وا�شهمت ظروف خا�شة بخ�شارة العراق 
موقعه الذي �شغله اإياد ال�شاحلي، ع�شو 
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��احت��اد الآ���ش��ي��وي 
)ت�شرين  للفرتة  الريا�شية  لل�شحافة 
 )2022 الأول  ت�شرين  اإىل   2017 الأول 
بعد اأن نال اأعلى الأ�شوات يف انتخابات 
الدورة املا�شية التي جرت يف العا�شمة 

الباك�شتانّية اإ�شام اآباد عام 2017.
الريا�شية  وغاب مر�شح احتاد ال�شحافة 
د.عدنان لفتة عن انتخابات روما ب�شبب 
خالها  م��ن  ينجح  مل  اإداري����ة  اإج����راءات 
يف احل�����ش��ول ع��ل��ى ت��اأ���ش��رة ال��دخ��ول 
اىل اإي��ط��ال��ي��ا، مّم���ا اأف��ق��ده اأّح����د ���ش��روط 
املر�ّشح  بح�شور  القا�شي  النتخابات 
العراق  خ�شر  وبذلك  النتخاب  قاعة  اإىل 
م��ق��ع��ده يف امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��احت��اد 
لل�شنن  الريا�شية  لل�شحافة  الآ�شيوي 

الأربع املقبلة.
وفاز برئا�شة الحتاد الآ�شيوي لل�شحافة 
الكوري اجلنوبي هي دوجن،  الريا�شية 
عام  اإىل   2022 ع��ام  من  املمتّدة  للدورة 
الأول  النائب  مبن�شب  فاز  كما    .2026

ال��زه��راين،  ع���ادل  ال�����ش��ع��ودي  للرئي�س 
ُهم  للرئي�س  ن���واب  خم�شة  ف��از  وك��ذل��ك 
والكويتي  البوعينن،  م��ب��ارك  القطري 
خليل ح��ي��در، وامل��ال��ي��زي اأح��م��د ك��واري 
ع��ي�����ش��ى، وال���ه���ن���دي ���ش��اب��ا ن���اي���اك���ان، 

والإي����راين مي�شم زم��اين اب���ادي، وف��از 
مبن�شب  )باك�شتان(  مالك  عزيز  اأجم��د 
الأم������ن ال���ع���ام ل���احت���اد، ون���راجن���ان 
الأم���ن  مبن�شب  )ن��ي��ب��ال(  راج��ب��ان�����ش��ي 

املايل.

فيما فاز مبن�شب ع�شو املكتب التنفيذي 
بابا  �شانات  ُهم  اأع�شاء  ثمانية  لاحتاد 
)ب��ن��غ��ادي�����س( وه��ي��ل��ن ت�����ش��ي )ت��اي��ب��ي��ه 
)ال��ي��اب��ان(  ���ش��ودا  وه��روك��ي  ال�شينية( 
ونيم  )كازاخ�شتان(  اأوم��وروف  واإليا�س 
�شيف  واأح��م��د  )م���اك���او(  ف��ون��غ  �شيونغ 
ال��ك��ع��ب��ي )ُع���م���ان( و���ش��ف��وان اأب��و���ش��ن��ب 
ال�شعودي  علي  ال�شام  وعبد  )فل�شطن( 
الناهي  روان  الزميل  اأعلن  كما  )اليمن(. 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ب�����ش��ف��ح��ت��ه  م��ن�����ش��وٍر  يف 
جلنة  برئا�شة  ف���وزه  ع��ن  )الفي�شبوك( 
ال�شحفين ال�شباب يف الحتاد الآ�شيوي 
�شنوات،  اأرب��ع  ملدة  الريا�شية  لل�شحافة 
اإحدى  برئا�شة  لفته  د.عدنان  وكذلك فوز 

جلان الحتاد الآ�شيوي.
ويف انتخابات الحتاد الدويل لل�شحافة 
الأرب��ع��اء،  اأم�����س  ج��رت  التي  الريا�شية 
بالإيطايل  ثقتها  العامة  الهيئة  ج���ّددت 
جياين مرلو  رئي�شًا لاحتاد - بالتزكية 
- حتى عام 2026، وبالن�شبة للمر�ّشحن 
العرب نال القطري حممد حجي من�شب 
ن���ائ���ب ال���رئ���ي�������س، وال�������ش���ع���ودي ع���ادل 

الزهراين ع�شوية املكتب التنفيذي.

احتاد الكرة ينّظم قرعة الدوري مب�شاركة 19 ناديًا ملرحلتني 

 الدوحة / خا�ص باملدى 

ق���ال خافي���ر ما�شكرانو، قائد منتخ���ب الأرجنتن ال�شاب���ق، و�شفر كاأ�س 
الع���امل FIFA قطر 2022™، اأن اأوقاتًا مُمتع���ة تنتظر املُ�شّجعن يف قطر 
خال احلدث العاملي املُرتقب، ُمعربًا عن حما�شته حل�شور فّعاليات البطولة 
ُمتقاربة امل�شافات، الت���ي �شت�شِمن لاعبن ال�شتمتاع بتجربة فريدة ُتعّزز 
من اأدائهم على اأر�شّية ماع���ب عاملية امل�شتوى، طوال مناف�شات املونديال 

الذي ت�شّيفه قطر بعد اأ�شابيع قليلة. 
واأ�ش���اد ما�شكرانو با�شتعدادات قطر ل�شت�شاف���ة اأول ن�شخة من مونديال 
ك���رة الق���دم يف العامل العربي وال�ش���رق الأو�شط، موؤك���دًا اأن اجلماهر من 
اأنحاء العامل على موعد مع جتربة ُمذهلة يف بلد اآمن، وميتاز بطق�س رائع 
يف �شه���ري ت�شرين الثاين وكانون الأول، ما ي�شمن ال�شتمتاع باملباريات، 
وزيارة الوجهات ال�شياحّية واملعامل الطبيعّية املُذهلة، اإ�شافة اإىل التعّرف 

على ثقافة وتقاليد الدولة املُ�شّيفة للحدث.
وحت���ّدث النج���م الأرجنتين���ي ع���ن توقي���ت ا�شت�شاف���ة البطول���ة، والأث���ر 
الإيجابي لذلك على اأداء الاعبن يف املباريات، وقال: "�شي�شارك الاعبون 
يف البطول���ة وه���م يف كام���ل لياقتهم البدني���ة، حيث �شتق���ام املناف�شات يف 
منت�شف املو�ش���م الكروي يف الدوريات الأوروبية الكربى. لذلك �شن�شاهد 
الاعب���ن مب�شتوى متمّيز من الطاقة واحليوي���ة، مقارنة بالن�شخ ال�شابقة 
م���ن البطول���ة، التي كان���ت تقام مبارياته���ا يف حزيران ومت���وز، بعد نهاية 
مو�ش���م كروي طويل ومرهق لاعبن. ونتطلع اإىل اأن يقدم الاعبون اأعلى 
م�شتويات الأداء، الأمر الذي من �شاأنه حتفيز اجلماهر وتعزيز حما�شتهم 

خال املناف�شات." 
واأ�ش���ار النج���م الأرجنتين���ي، ال���ذي اأحرز م���ع منتخ���ب التانغ���و امليدالية 
الذهبي���ة يف ن�شختن م���ن الأوملبي���اد، اإىل تقارب امل�شاف���ات يف قطر حيث 
ل تتج���اوز اأط���ول م�شافة بن اأثنن م���ن ماعب البطولة 75ك���م، واأثر ذلك 
عل���ى اأداء الاعب���ن وامل�شجع���ن، وقال اإن ه���ذه امليزة جتع���ل التنّقل اأكرث 
�شهول���ة خال البطولة، وتتيح للم�شجعن ح�شور اأكرث من مباراة يف يوم 
واح���د خال الأدوار الأوىل من املناف�شات، كما ي�شّكل عامًا اإيجابيًا للغاية 

بالن�شبة لاعبن.

ما�شكريانو : مونديال قطر 
جتربة ُمذهلة يف بلد اآمن

العراق يفِقد مقعده في انتخابات اآ�شيا لل�شحافة الريا�شية

 بغداد / املدى

تعِق���د الهيئ���ة العام���ة لحت���اد اجلمب���از اجتماعًا 
ا�شتثنائّي���ًا بع���د غ���د ال�شب���ت، بال�شاع���ة الرابع���ة 
العراق���ي،  الإع���ام  موؤ�ّش�ش���ة  مق���ّر  يف  ع�ش���رًا، 
التو�شي���ات  واتخ���اذ  الق�شاي���ا  بع����س  ملناق�ش���ة 
الازم���ة ب�شاأنه���ا. وق���ال حمم���د حمم���ود �شالح، 
الأمن العام لحتاد اجلمباز ل� )املدى( " مت تبليغ 
اأع�ش���اء الهيئة العامة باحل�شور، و�شيكون هناك 
متثيل للجنة الأوملبي���ة الوطنية ووزارة ال�شباب 
والريا�ش���ة يف الجتم���اع الذي �شيك���ون ُمهّمًا يف 
توقيت���ه وخُمرجات���ه، و�شيت���ّم متابعت���ه م���ن قبل 

الحتاد الدويل للجمباز عرب )اأوناين(".
واأ�شاف " �شيّتخ���ذ الجتماع قرارًا بعدم التعامل 
م���ع اإي���اد جنف رئي����س احت���اد اجلمب���از ال�شابق 
مالّي���ًا واإدارّيًا، تنفيذًا لاأمر ال���وزاري 2483 يف 
20 اأيل���ول 2022 الفق���رة )7( من���ه، وذلك لثبوت 

خمالفته للقوانن النافذة".
واأو�شح " �شيت���م اأي�شًا ت�شكيل جلنة لانتخابات 
املُزم���ع اإقامته���ا يف ت�شري���ن الثاين املقب���ل، تاأخذ 
عل���ى عاتقه���ا تهيئ���ة جمي���ع م�شتلزماته���ا ح�ش���ب 

القانون 24 ل�شنة 2021".
وبّن �شالح " �شُت�شّكل جلنة لاخاقّيات مبوجب 
القان���ون اخلا�س بالحتادات، و�شتت���م امل�شادقة 
عليه���ا من قبل الهيئة العام���ة، وكذلك بيان موقف 

تر�شيح العن�شر الن�شوي اإن كانت هناك رغبة من 
اإحدى الزميات للعمل يف الحتاد ح�شب القانون 

كي تتقّدم للرت�شيح".
وذك���ر "�شُتناق����س الهيئ���ة العامة منه���اج الحتاد 
القادم واإبداء الراأي فيه مبا يخدم تطّلعات اللعبة 
التي يرنو اأبطالها اىل حتقيق النتاِئج املتقّدمة".

وك�ش���ف الأم���ن العام عن "دخ���ول جلنة م�شرتكة 
من وزارة ال�شباب والريا�شة واحتادنا الذي مّثله 
املدرب حممود �شال���ح، اىل قاعة اجلمباز التابعة 
اىل ال���وزارة، جل���رد حمتوياته���ا يوم���ي الثاثاء 

والأربعاء الفائت���ن، ا�شتنادًا لاأمر الوزاري ذاته 
الفق���رة )9( من���ه، وب���دوره �ش���ّكل الحت���اد جلنة 

لت�شلُّم القاعة بعد النتهاء من عملية جردها".
ي�ش���ود  اأن  "نتمّن���ى  ت�شريح���ه  �شال���ح  وخت���م 
ال�شتقرار يف و�ش���ط اللعبة، ويتوّج���ه املدّربون 
املحاف���ل  يف  الجن���از  حتقي���ق  اإىل  والاعب���ون 
اجلمب���از  مل�شلح���ة  اجلمي���ع  ويعم���ل  الدولي���ة، 
العراق���ي ال���ذي يع���اين بع����س امل�ش���اكل الفني���ة 
ت�شتوج���ب معاجلته���ا بت�شاف���ر جه���ود ا�شح���اب 

اخلربة مع ال�شباب".

عمومّية اجلمباز تعقد اجتماعًا ا�شتثنائيًا

 عمـار �صـاطع
معالي الكلمة

م���وؤمِل ما اأحدثت���ُه بع�س الأندية من �شّجة بعي���دة كل الُبعد عن 
الواق���ع ال���ذي نعي�ش���ه ب�شب���ب اختاف���ات بوجه���ات النظر مع 
احت���اد كرة القدم، حول اآلي���ة ال�شعود والهبوط والزّج بق�شّية 
الرتاخي����س لتك���ون �شّماع���ة تعّكزت عليها ودخل���ت يف �شراع 
َذْت بنود الت�شني���ف يف م�شاألة عدد  حمم���وم ومثر، بع���د اأن ُنِفّ
الف���رق التي �شتلعب مناف�شات املو�ش���م اجلديد للدوري املمتاز 

والذي �شتقام قرعته اليوم!
اأعتق���د اأن ت�ش���ّرع الأندي���ة يف اتخاذه���ا للمواق���ف �ش���ّد اجلهة 
الراعي���ة للم�شابقات الكروية من جه���ة، وتباطوؤها بخ�شو�س 
امت���ام �شوابط الرتاخي����س املحّلية من جه���ة ثانية اىل جانب 
تنفيذه���ا لأحكام اآلية ال���دوري، �شتكون من ب���ن جملة النقاط 
الت���ي ق���د ُتدين الأندية ب���دًل من اأن تق���ف اىل جانبها، وكل ذلك 
ل���ة ُتر�شي  ياأت���ي اىل م���ا ح�ش���ل طيلة الأي���ام املا�شي���ة كمح�شّ

اجلميع وُتقِنع من ذهَب اىل اأبعد من ذلك!
من وجهة نظري اأن ال�شّجة هذه ُكّلها تنح�شر بن اأندية امليناء 
واأمان���ة بغ���داد والديواني���ة، َفاملين���اء ال���ذي عا����س يف املو�شم 
املن�ش���رم فرتة هي الأكرث �شعوبة من���ذ تاأ�شي�شه قبل 91 عامًا، 
تقهقر فنّيًا ب�شبب افتقاره اىل ال�شتقرار الإداري تارة وتخّبطه 
يف الت�شويب الفّني تارة اأخرى، وكانت نتائجه تعك�س الوجه 
الفعل���ي لناٍد عانى الأمرين، وفق���د ما فقده من نقاط على اأر�شه 
وب���ن ُع�ّشاق���ه، حت���ى اأنه كان يواج���ه ُمع�شل���ة يف ك�شر حاجز 
النح�س الذي رافقه حتى يف حتقيق الفوز ملباريات عّدة وبرقم 

قيا�شي مل يواجهه طيلة موا�شم ح�شوره مع الكبار.
وحتى ُنعطي لكِلّ ذي حٍقّ حّقه، فاإن احتاد الكرة مل يكن مت�شّببًا 
يف انهي���ار كرة امليناء اأو ُم�شاعدًا يف املاأزق الذي اأعاد ال�َشّفانة 
اىل دوري الدرج���ة الأوىل، مثلما مل يك���ن كذلك مع فريق اأمانة 
بغداد الذي جاهد يف البقاء وخا�س فيما بعد مباراة فا�شلة مع 
 play of ثالث دوري الدرجة الأوىل فريق دهوك يف مواجهة
وخ�شر اأمامه يف العا�شمة، وهذا ما يعني اأن اإدارة نادي اأمانة 
بغ���داد تقرُّ وتع���رتف باأنها كان���ت ُملتزمة ببنود اآلي���ة ال�شعود 
والهب���وط، و�شاركت بفريقها حتى تبق���ى يف دوري الأ�شواء، 

وغر ذلك يعني اأن هناك اجحافًا وا�شحًا بحّق الواقع.
اأم���ا ق�شي���ة ن���ادي الديواني���ة، فاأنه���ا ترتب���ط متام���ًا ب�ش���روط 
الرتاخي����س املحّلي���ة الفعلّي���ة، وم���ن دونه���ا ل ميك���ن اأن يت���م 
الرتخي����س برغ���م اأن الفريق هو من امل�شّنف���ن �شمن الدوري 
املمتاز، لكن النادي مل ي�شتوف النقاط التي يفرت�س اأن ينّفذها 
يف امل���ّدة املح���ّددة وحت���ى يف فرتة امل���ّدة القانوني���ة، وهذا ما 
يعني اأن الديوانية النادي تعّر�س للتقاع�س الداخلي، واإل ملاذا 
متّكن���ت اإدارات اأندية القوة اجلوية والطلبة ودهوك من تنفيذ 
املتطّلبات املنقو�شة من �ش���روط الرتخي�س ودفعوا الغرامات 
امل�شروطة طبع���ًا مبقابل تواجدهم يف الدوري املمتاز للمو�شم 

اجلديد.
اإذا كان لغي���اب اأندي���ة �شاحب���ة تاأري���خ وعم���ق كب���ر ومتلك 
عراق���ة مهّمة يف الريا�شة العراقية مث���ل امليناء واأمانة بغداد 
والديواني���ة، ت�شّبب���ت بخل���ق م�شكل���ة واأزمة ورمّب���ا ُمع�شلة 
�ش���واء يف خماطباته���ا الر�شمّية اأم يف و�شائ���ل الإعام، هذا 
م���ن غر الهجوم الاذع على احتاد الكرة، و�شل حّد التلويح 
باللج���وء اىل حمكم���ة كاأ����س الدولي���ة اأو الحتادي���ن الدويل 
والآ�شي���وي لك���رة القدم لرفع دع���اوى ق�شائي���ة، اأو اأن تظهر 
ت�شريح���ات ناري���ة من البع�س عل���ى اأن مدين���ة الب�شرة غر 
اآمن���ة ول ميك���ن اأن ت�شّيف بطول���ة خليج���ي 25 مطلع العام 
املقب���ل. اإذًا كيف �شيك���ون حالها حال غرها من الأندية اإذا مت 
تطبيق الرتاخي�س الآ�شيوي���ة و�شوًل لدوري املحرتفن يف 

املوا�شم القادمة!؟
اأيه���ا الإخ���وة.. م���ن ال�شع���ب ج���دًا اإقن���اع اجلمي���ع، مثلما ل 
ميك���ن اإر�ش���اء الكل.. ه���ذه احلقيق���ة التي يج���ب اأن نعرتف 
بها، ون�شتن���د اليها لأننا نعي�س يف دّوام���ة ال�شغوطات التي 
ُت�شّكلها جبهة من الباحثن عن امل�شاكل والرها�شات وجبهة 
ثاني���ة حُتّر�س باجت���اه اإ�شعاف القدرات واإي���ذاء من اأمامهم 
ب�شخو����س وم�شّمي���ات بحث���ًا ع���ن فر�شة ج���ذب الأنظ���ار اأو 
التعامل بطريقة ا�شتثنائّية خُمتلف���ة الهدف منها )التنّمر( اأو 
ك�ش���ب الأ�ش���وات.. وهو ما حدث حت���ى يف مو�شوع منوذج 
ر  ة  ثانية وحكاية تكرَّ ته ق�شّ كاأ�س املثابرة، والتي كان���ت ق�شّ
م�شهدُه���ا وتوالت اأكرث من اأي �شيء اآخر، ففي غ�شون دقائق 
اأ�شبح كاأ�س املثاب���رة حديث الأغلبية واأ�شهر اأمنوذج للبحث 
عن الق�شّية، الهدف منه مل يكن الكاأ�س نف�شه، بل كان اإي�شال 
ر�شائ���ل ع���دم القناعة وع���دم الر�شا والتحري����س �شد احتاد 

الكرة.

دوري الكرة.. بني القـناعة والِر�شا

اأما ق�صية نادي الديوانية، فاأنها ترتبط 
تمامًا ب�صروط التراخي�ص المحّلية الفعلّية، 
ومن دونها ل يمكن اأن يتم الترخي�ص برغم 

اأن الفريق هو من الم�صّنفين �صمن الدوري 
الممتاز، لكن النادي لم ي�صتوف النقاط 

التي يفتر�ص اأن ينّفذها في المّدة المحّددة 
وحتى في فترة المّدة القانونية

)املدى( ت�صتعر�ص اأبرز ملحات اأبطال امل�صابقة تاريخيًا
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“الدول���ة”،  الع���راق  “النف���ُط” يف  ر�ّش���َخ 
ال�ش���لوِك  حقائ���ق  والعراق”املُجتَم���ع”، 
و  “ال�شخ�ش���ّي”، و”�شردّي���ات” الأخالق، 
“منظوم���ات” القي���م، واأمن���اَط الت�ش���ّرفِّ 
يتحّك���ُم  واأ�شب���َح  ب���ل  العام���ة،  بامل���وارد 
ُد موقفنا من ُكّل  ب�”وعين���ا” الباطن، وُيحدِّ

�شيء.
وعل���ى م���ن يّدع���ي خ���الف ذل���ك، اأن يتنّحى 
احلال���ة  ه���ذه  يف  لأّن���ُه  بقناعات���ه،  جانب���ًا 
�شيك���وُن جزءًا م���ن ا�شتثناِء ن���ادٍر وخا�س، 
ول عالق���ة ل���ه ب���� “القاع���دة” العاّم���ة التي 

�شاأقوم با�شتعرا�شها هنا، وكما ياأتي:
ُد النف���ط الُكَلَف الباهظ���َة للفو�شى  1. ُي�ش���دِّ
�ُس جمي���ع تفا�شيَل احلياِة لدينا،  التي ُتقوِّ
ويعم���ُل ب�ش���كٍل مبا�ش���ٍر وغ���ر مبا�شر،على 

تنظيِف خمّلفاتها “الثقيلة«.

ُد النف���ُط ُكل���َف ُعَطِلن���ا، وعطالتنا،  2. ُي�ش���دِّ
و”كرنفالتنا” ال�شيا�شية - الدينّية التي ل 
تنتهي، والتي لي�س لها نظر يف اأّي بلٍد من 

بلدان عاملنا املعا�شر.
ُد النفط ُكَلَف الف�شاِد الباهظِة لدينا،  3.ُي�ش���دِّ
ويجعلن���ا نغ����سُّ النظ���َر عنه���ا، ونتجاه���ل 
تبعاته���ا الكارثّية، ُحّكام���ًا وحمكومني على 

حدٍّ �شواء.
4.يعم���ُل النفُط لدينا عل���ى بقاء وتر�شيخ 
املرتك���زات والعنا�ش���ر الرئي�ش���ة للنظام 
ال�شيا�ش���ي القائ���م، ومُيّده���ا ب���كّل اأ�شباب 

الإ�شتدامة.
واحتجاجاتن���ا  عويلن���ا  ُكّل  رغ���م   .5
فنح���ُن  العاب���رة،  غ�شبن���ا  و”ف���ورات” 
بامتي���از،  وريعّي���ٌة  ريعّي���ة”،  “�شع���وٌب 
اأدمن���ت عل���ى “احت�ش���اء” الري���ع النفطّي 

حّت���ى الثمالة.. ول تري���ُد )حّقًا وفعاًل( اأن 
ُتقِلَع عن ذلك.

و”الأركان”  لدين���ا،  احلاكم���وَن   .6
الرئي�ش���ة ل� “نظامن���ا” ال�شيا�ش���ي القائم 
ه���ذه  مفاعي���ل  جّي���دا  ُيدِرك���وَن  الآن،، 
“املُ���دركات” ال�شعبّي���ة، وه���ذه املعادلت 
املتحّكِم���ة بطبيع���ة �شلوكن���ا اإزاءه���ا يف 
نهاية املطاف.. لذا اأ�شتخدموا “مواردنا” 
النفط���ي  الري���ع  وملقاي�ش���ة  لر�شوتن���ا، 
بال�شوت الإنتخابي، واأ�ّش�شوا “دولتهم” 
العميقة يف دمنا، وحفروها يف عظامنا.. 
ول���و كنُت مكانه���م لأقمُت للنف���ِط العراقّي 

الأهرام���ات �شخامًة  “ُن�شب���ًا” ُي�شاه���ي 
وعظمة.

7.ل ت�شتم���وا النفط عالنّيًة بعد الآن)لأّنُه 
ُر بك���م، كاأيِّ “�شّي���ٍد” ل ُت���ردُّ ل���ُه  �شي�ش���وِّ
اأخطاءن���ا  ِوزر  ل���وه  ُتمِّ ول  �شفاع���ة(.. 
وخطايانا)فهو ب���ريٌء منها(.. واأ�شكروه 
كث���رًا، بل واركع���وا لآبارِه الت���ي تفي�ُس 
لوا “براميل���ه” الكرمية..  بالعافّي���ة، وقبِّ
واأبَتِهلوا اإىل الله لكي ُيدمي نعمة عائداته 
علين���ا دون نق�شان.. فه���و مولنا، وويّل 
نعمتن���ا، ولولُه لأكل بع�شن���ا بع�شًا، منُذ 

زماٍن بعيد.

دامت  ما  فقط  نعي�ش  اأن  الممكن  “من 
الحياة ت�سممنا ؛ بمجرد اأن نكون 

متيقظين، ال ي�سعنا اإال اأن نرى اأن كل هذا 
مجرد وهم، وهم غبي “

 ليو تول�ستوي

بالن�شبة لع����دد متزايد من الأمريكيني، اأ�شبحت 
احلياة اأك����ر �شعوبة وغر م�شتق����رة للمناورة 

لو�شع حد لنهاياتها.
كل ع����ام لح����ق ي�شب����ح عام����ًا اأك����ر �شعوب����ة. 
يب����دو اأن املعاناة اأ�شبحت �شم����ة م�شتوطنة يف 
�شخ�شي����ة الأم����ة. ومع ذل����ك، ل يع����اين اجلميع 

على قدم امل�شاواة.
ه����ذا املر�����س الوطن����ي املزم����ن لي�����س موح����دًا. 
اإ�شف����اء  عل����ى  معاناتن����ا  م����ن  الكث����ر  يعتم����د 
الطاب����ع املوؤ�ش�ش����ي واإهم����ال املظ����امل ال�شابقة، 
والالمب����الة  الجتماع����ي،  الت����وازن  وفق����دان 
القت�شادي����ة، وج�ش����ع قادتن����ا املطل����ق و�شعيهم 
وراء ال�شلط����ة. كما اأن اجلميع ل يتاأثرون �شلبًا 
بالتغ����رات اجلارية يف خيال ع����وامل ال�شيا�شة 

والأيديولوجيا.
اإن الطبق����ة املالك����ة لل�ش����ركات العاب����رة للقومية 
لديه����ا القليل م����ن الدافع لح����رام اأو امل�شاعدة 
يف احل����دود وامل�شالح الوطنية. اإنهم يعتربون 
اأنف�شهم جهات فاعلة عاملية. بالن�شبة جلرنالت 
وقباطن����ة العومل����ة الليربالية اجلدي����دة، و�شادة 
دم����ى الأ�شواق املالي����ة، ت�شببت جائح����ة كوفيد 
19- فق����ط يف ا�شطراب����ات مزعج����ة يف نوعية 
حياته����م. بالن�شب����ة ملا تبق����ى، فق����د كان تاأثرها 

كارثيًا.
كت����ب برتراند را�شل:”يجب عل����ى املرء اأن يهتم 
بالع����امل ال����ذي ل ي����راه”. األ يج����ب اأن نخط����ط 
م�شبًق����ا مل�شتقبل اأطفالنا واأحفادنا واأنف�شنا بدًل 

من اأن نكون عاجزين ب�شبب اخلوف؟
اإن الالمبالة ال�شعبية الوطنية باأزمتنا املا�شية 

واحلالية تنذر ب�شيء يف اأفق امل�شتقبل ل يب�شر 
بخ����ر يتعل����ق ب�شالمة الأم����ة. اإنه مب����داأ ب�شيط 
للفه����م ؛ ومع ذلك فهو دقيق����ة للغاية من املحتمل 
األ يالحظه����ا اأح����د حت����ى يتاأثر اجلمي����ع ب�شكل 

فردي وجماعي.
وه����ذا يعني اأن هن����اك افتقارًا تام����ًا اإىل ال�شدق 
والت����وازن الأخالقي يف جميع مرافق ال�شيا�شة 

يف اجل�شم الأمريكي.
، تنت�ش����ر املعلوم����ات امل�شلل����ة احلكومي����ة ع����رب 
و�شائ����ل الإع����الم مث����ل انت�ش����ار حال����ة فرو�����س 
الهرب�����س ال�شيئ����ة، والت����ي تزده����ر عل����ى تغذية 
اجلماهر بال�شور الفرا�شية مل�شرحية زائفة 
وب����ث اأيقون����ات وهمي����ة وتكم����ن عل����ى �شا�شات 

�شا�شات اأذهاننا.
اإن ا�شتعرا�����س املمثلني الإميائي����ني يف و�شائل 
الإع����الم، الذي����ن يتنك����رون يف هيئ����ة م�شيف����ي 
عم����دًا  ي�شوه����ون  املعرف����ة،  وا�شع����ي  برام����ج 
ت�ش����ورات م�شاهديه����م للواق����ع. ونعتق����د اإنه����ا 
اأعم����ال خفي����ة م����ن العن����ف النف�ش����ي. ه����ذه هي 
الطريقة الت����ي ُتار�س من اأج����ل ال�شيطرة على 
اأفكارن����ا وكالمن����ا واأفعالن����ا. يف الواق����ع، فق����ط 
بعد اأن ميار�س النا�����س اأفكارهم ب�شكل م�شتقل، 
م����ع العتق����اد املوؤكد ب����اأن لديهم �شيط����رة فعلية 
عل����ى حياتهم، ميكنه����م الو�ش����ول اإىل اإدراك اأن 
ت�شوراته����م قد تكون م�شوه����ة ب�شكل رهيب من 
قبل احلكومة وو�شائل الإعالم التي تعمل معًا.

ب�ش����رف النظر عن الف����روع الفيدرالي����ة الثالثة 
للحكومة الت����ي تزود نظامن����ا املتدهور ب�شرعة 
مبظهر م����ن ال�شوابط والتوازنات، هناك اأي�شًا 
ما يعرف عمومًا با�شم “ال�شلطة الرابعة”، وهي 
�شلط����ة ال�شحافة وو�شائ����ل الإعالم التي تتحكم 
يف تاأطر ال�شرد ال�شيا�شي والق�شايا احلزبية. 
يف املا�شي، كان من املتوقع اأن تا�شب و�شائل 
الإع����الم احلكوم����ة م����ن خ����الل ف�ش����ح ت�ش����ارب 

امل�شالح، واجلنح، والف�شاد املمنهج.
لق����د اأ�شبحت املهمة الأخالقي����ة لو�شائل الإعالم 
عل����ى و�ش����ك النقرا�����س، حي����ث مت ال�شتي����الء 
عليها بالكامل م����ن قبل م�شالح ال�شركات. وهي 
تتما�ش����ى �شيا�شي����ًا واأيديولوجي����ًا م����ع اأجن����دة 
وا�شنط����ن العاملي����ة لتفكيك اأ�ش�����س الدميقراطية 
احلقيقي����ة واإط����الق عملي����ة اإع����ادة تعيني كبرة 
لقمع احلقوق واحلريات الفردية تت �شيطرة 

نظام مدفوع تقنيًا.
والأك����ر ده����اًء، اأن و�شائ����ل الإع����الم اخلا�شة، 
تابع����ة  للحكوم����ة،  الراب����ع  الف����رع  باعتباره����ا 
لوكالت املخابرات الأمريكية، التي تعمل ب�شكل 
م�شتق����ل ع����ن ال�شلط����ة التنفيذي����ة والت�شريعية. 
ون�شه����د الي����وم ه����ذه الع�شاب����ة الف�شفا�شة من 
الكيان����ات التي تب����دو م�شتقلة، وه����ي تعمل يف 

وق����ت واحد يف اتاد، تدفعنا �شوب ت�شونامي 
يف امل�شتقبل يت�شم با�شتقطاب اأكرب وا�شطراب 
اجتماعي هائل ومعاناة. اإن احلقوق واحلريات 
الفردي����ة ه����ي الأ�ش����رار اجلانبية له����ذه احلرب 

ال�شرية من العنف �شد اجلمهور الأمريكي.
مل تك����ن الأجيال ال�شابق����ة مهددة من قبل عمالقة 
مث����ل غوغ����ول و  الت�ش����الت والتكنولوجي����ا، 
في�شب����وك و توي����ر و ويكوبيديا. لق����د تبني اأن 
قانون اآداب الت�ش����الت لكلينتون لعام 1996، 
عل����ى الرغم م����ن النوايا احل�شن����ة حلماية حرية 
التعبر، هو �شاذج ب�شكل مدمر. يف ذلك الوقت 
كان ذل����ك القان����ون معق����وًل. ولك����ن كان ذلك قبل 
ظهور و�شائل التوا�شل الجتماعي التي تهيمن 
الآن عل����ى حياتنا وت�شكل اخلط����اب ال�شيا�شي. 
لق����د اأ�شب����ح وادي ال�شليكون ق����وة اأقوى بكثر 
من جماعات ال�شغط يف �شارع K يف �شكرمنتو 
ل�شم����ان اأن الدميقراطي����ني املوؤ�ش�شي����ني ق����د مت 
رفعه����م اإىل موق����ع ال�شلط����ة املطلق����ة. ومع ذلك، 
ف����اإن امل�شكل����ة �شتكون مه����ددة بنف�س الق����در اإذا 
كان احلزب اجلمه����وري املت�شدد واملتطرف يف 

ال�شلطة.
الي�ش����ار الدميوقراط����ي الو�شط����ي، ال����ذي يهدء 
الأمور ب�شكل �شلب����ي مفاده “ل ميكن اأن يحدث 
ذل����ك هن����ا”، ه����و غ����راق يف كل �ش����يء خط����ر 
ووهم����ي تامًا مثل جنون العظم����ة الذي يت�شم 
ب����ه اليمني املتط����رف اجلمهوري ال����ذي يتحدث 
ع����ن موؤامرات قرف�شاء خل����ف كل زاوية وركن. 
كت����ب هورا�س، �شاع����ر غنائي من الق����رن الأول 
قب����ل امليالد: “يتجول املرء اإىل الي�شار، والآخر 
اإىل اليم����ني، وكالهم����ا عل����ى نف�����س الق����در م����ن 
اخلط����اأ ولكنهم����ا مغرمان باأوه����ام خمتلفة”. مل 
يعد اليمني الو�شط املعت����دل موجودًا لأنه خرج 
الآن من الواقع مثل قطيع من القوار�س ملتابعة 
ظاه����رة ترام����ب ف����وق ج����رف خي����ايل. ومل يعد 

الي�شار الو�شط موجودًا حي����ث يوا�شل اأن�شار 
كلينت����ون تريك اأه����داف النق�شامات احلزبية 

اإىل اأق�شى اليمني.
ال�ش����وؤال الأك����ر اأهمي����ة ال����ذي يج����ب التفك����ر 
في����ه هو كي����ف �شيوؤثر ذل����ك على و�شع����ك وعلى 

املواطنني العاديني.
اأثبتت عقوب����ات بايدن والتاد الأوروبي �شد 
رو�شي����ا بالفعل اأن����ه ل �شيء يح����دث مبعزل عن 

الآخرين.
وب����دًل م����ن اإ�شع����اف رو�شي����ا بفع����ل توه����م اأن 
الرو�����س �شينه�ش����ون لالإطاح����ة ببوت����ني، فاإننا 
نالح����ظ العك�س تامًا. بوتني يف ذروة �شعبيته 

عند حوايل 85  %.
لق���د كان���ت العقوبات ف�ش���ال ذريع���ًا. ونتيجتها 
ه���و الت�شخم املف���رط، ب�شكل واقع���ي يف خانة 
الأع�ش���ار، وارتف���اع تكالي���ف الطاق���ة، وف���راع 
رفوف ال�شوبر مارك���ت، واإنهيار قيم الأ�شول. 
تل���ي الفط���رة ال�شليم���ة عل���ى البروقراطيني 
الذين يرت���دون مالب�س الهالوين الع�شكرية يف 
املكت���ب البي�شاوي، اأنه���م �شيعرفون بخطئهم 
ويعي���دون تعديله���ا وفًق���ا لذل���ك. لك���ن اخلط���ر 
احلقيق���ي ال���ذي يجب عل���ى النا����س اإدراكه هو 
اأن���ه عندما ت�ش���ع وا�شنطن قدمها عل���ى دوا�شة 
الغاز، ف���ال توجد توقف اأو تر����س عك�شي. كان 
ه���ذا هو احلال م���رارًا وتك���رارًا خ���الل العقود 
الثالثة املا�شية، حي���ث كانت الوليات املتحدة 
ه���ي الكلب الأول الذي يدف���ع العوملة اأثناء �شن 
احل���روب وتغي���ر الأنظم���ة �ش���د ال���دول التي 

تقاوم عامل العوملة اأحادي القطب.
رمب���ا تك���ون العومل���ة اأك���ر الظواه���ر �شمولية 
يف �شن���وف ح���ركات راأ�س املال امل���ايل واإعادة 
الهيكل���ة الجتماعي���ة م���ا بعد احلداث���ة. تتلك 
ال�ش���ني و�شائ���ل لل�شيط���رة الجتماعي���ة عل���ى 
معظم �شكانها، وخا�شة يف املناطق احل�شرية. 

من ناحية اأخرى، لن تتمكن ال�شني من النجاح 
املبا�ش���رة  امل�شاع���دة  ب���دون  امل�شع���ى  ه���ذا  يف 
ل���وادي  التكنولوج���ي  والتطوي���ر  والتج���ارة 
ال�شيليكون واملبتكرين اخلا�شني لعلوم الذكاء 

واملراقبة التطبيقية.
الت�شني���ف  نظ���ام  بالفع���ل  ال�ش���ني  اأطلق���ت 
الئتم���اين الجتماع���ي الرقم���ي، وه���و و�شيلة 
�شائن���ة ملكاف���اأة ومعاقب���ة الن�ش���اط الع���ام. اإذا 
احتج �شخ�س ما مطالب���ًا بقيم دميقراطية اأكرب 
وحرية التعب���ر، تنخف�س درجته الجتماعية. 
والبدي���ل ه���و ال�شج���ن الطوي���ل. وم���ن خ���الل 
ال�شب���كات الرقمية، ت�شتطي���ع ال�شلطات مراقبة 
وتدي���د تركات كل مواط���ن �شيني. كل هذه 
التكنولوجي���ا جاه���زة لالإط���الق يف الولي���ات 

املتحدة والدول املتقدمة الأخرى.
كان���ت احلكوم���ة الفيدرالي���ة وال���دول الغربية 
تبالغ يف رد فعلها ب�شكل اأعمى جتاه التهديدات 
ال�شحي���ة ل�فرو����س Covid، واملناخ والبيئة، 
وانهي���ار  الأوك���راين،  الرو�ش���ي  وال�ش���راع 
التما�ش���ك الجتماع���ي. تن���ح ه���ذه الأزم���ات 
وم�شوؤوليه���م  املنتخب���ني  م�شوؤولين���ا  الذاتي���ة 
ذريع���ة لتوطي���د اأجندات اأكر �شم���وًل وطويلة 
الأجل لتو�شيع الرقاب���ة الجتماعية احلكومية 
ت���ت ذريع���ة الأم���ن القوم���ي واحلف���اظ عل���ى 
�شالم���ة الأمريكي���ني. اإن اأح���دث ه���ذه اجله���ود 
ه���و جمل����س اإدارة املعلوم���ات امل�شللة اجلديد 
لباي���دن، وه���و كابو����س اأورويل���ي )ن�شبة اإىل 
الراي���خ  ذكري���ات  يحاك���ي  اأوروي���ل(  ج���ورج 

الثالث.
يج���ري الآن و�ش���ع قوان���ني جديدة م���ن �شاأنها 
اإع���ادة تعريف خط���اب الكراهي���ة. ويتم فر�س 
الرقاب���ة على حري���ة التعبر لنتق���اد الروايات 

وال�شيا�شات الر�شمية.
اإن اأي انتق���اد لف�ش���ل لقاح���ات Covid-19 اأو 
املمث���ل الكومي���دي ت�شاريل �شابل���ن وون�شتون 
ت�شر�ش���ل املتمن���ي املرب���ع على مقع���د الرئا�شة 
الأوكراني���ة ُيعاد تعريفه عل���ى اأنه جمظ تهديد 

لل�شحة املحلية والأمن القومي.
قد يج���د الأ�شخا����س الذين يتح���دون �شرديات 
وا�شنط���ون بحقائق ثابت���ة اأ�شماءهم يف نهاية 

املطاف على قوائم الإرهاب املحلية.
فق���د  اخلي���ال.  يتج���اوز  ل  ال�شيناري���و  ه���ذا 
ك�شفت ويكيليك����س اأن جماع���ات حماية البيئة 
واحلي���وان وحق���وق الإن�شان ق���د مت ت�شنيفها 

على اأنها منظمات اإرهابية حملية.
اإن الذنب يقع على املعاير املت�شمنة يف قانون 
تفوي����س الدفاع الوطني ال�شاري لأوباما، على 

�شبيل املثال.
اإن تو�شي���ع نط���اق القان���ون اأ�شه���ل بكث���ر من 

حموه من الكت���ب. وبالتايل، لي�س من املحتمل 
اأن تت�شع ه���ذه القوانني يف النهاية لت�شمل تهم 
التخريب بناًء عل���ى ر�شائل الربيد الإلكروين 
الت���ي تقراأه���ا فق���ط اأو مقاط���ع الفيدي���و الت���ي 
ت�شاهده���ا اأو عمليات البث الت���ي ت�شتمع اإليها. 
وه���ذا م���ن �شاأن���ه اأن ي���وؤدي حتم���ا ًاإىل �شريبة 
امل���وت لأي خ���الف يف نزاه���ة ال�شحاف���ة. لق���د 
اأدى تواط���وؤ وادي ال�شيليك���ون م���ع احلكوم���ة 
اإىل قم���ع اأ�ش���وات بع����س اأف�ش���ل ال�شحفي���ني 
ال�شتق�شائي���ني لدين���ا، مث���ل جولي���ان اأ�ش���اجن 
وكري����س هيدج���ز و�شاري���ل اأتكين�شون وجلني 
غرينوالد وماك�س بلومنتال. هذه لي�شت �شوى 
اأمثل���ة قليلة م���ن العديد م���ن الأمثل���ة. القانون 
اجلدي���د غ���ر املعلن ه���و اأن التحقي���ق الأ�شلي 
يجب اأن يدع���م الرواية الر�شمي���ة، واإل ف�شيتم 

حظره من الو�شول اإىل الراأي العام.
ق���د نتذك���ر اأن���ه يف ظ���ل اإدارة بو����س الثاني���ة، 
اأن�ش���اأت وزارة العدل “مناطق حرية التعبر”، 
وه���ي مناط���ق م�شيج���ة اأو حم�ش���ورة حي���ث 
�ُشم���ح للمتظاهري���ن فق���ط مبمار�ش���ة حقوقه���م 
الد�شتوري���ة يف الحتجاج والتعبر احلر. ومل 
يتبق اأمامنا اليوم �شوى عدة تعديالت �شغرة 

قبل اأن مُينع حق التجمع تامًا.
لق���د ت�شاءل���ت الهيمن���ة الأمريكي���ة يف ال�شاحة 
اجليو�شيا�شي���ة العاملي���ة اإىل ح���د كب���ر ج���راء 

الإدانة املتزايدة من قبل العديد من الدول.
اإن رف����س الغالبي���ة العظم���ى م���ن دول الع���امل 
اللتزام بالعقوب���ات الأمريكية �شد رو�شيا هو 
اأح���د املوؤ�ش���رات الوا�شحة على اأن ع���دم الثقة 
جت���اه اأمريكا ق���د ازداد ب�شكل كب���ر. واإن عدم 
ت���رك املزيد واملزيد من ال���دول لإنقاذ الدولر 
الأمريك���ي باعتباره العملة الورقية العاملية هو 
عالم���ة على يقظة دولية ب���اأن الوليات املتحدة 
تطب���ع فق���ط اأوراق للتخل����س منه���ا. كان ذل���ك 
اإيقاظ���ًا فظ���ًا لوا�شنط���ن والت���اد الأوروبي. 
ومع ذلك، فاإن موقف بايدن من حرب املحافظني 
اجل���دد �شد رو�شيا وال�شني، م���ع موقف البيت 
الأبي����س م���ن القت�ش���اد املحل، �ش���وف ي�شتمر 
يف ب���ذل كل جه���د لالحتف���اظ بالعر����س كاأقوى 
دول���ة وا�شتثنائي���ة يف الع���امل. بالن�شب���ة لبقية 
الع���امل، وبغ�س النظر عن اأق���رب حلفاء اأمريكا 
الذي���ن فر�شوا عقوبات عل���ى رو�شيا وهم الآن 
على و�ش���ك مواجهة الت�شخ���م اجلامح ونق�س 
الطاق���ة والرك���ود، لت�شب���ح �ش���ورة وا�شنط���ن 
�ش���وى �شراب م���ن املا�ش���ي. اإن م���ا تال�شى يف 
هيمن���ة الوليات املتحدة الكامل���ة ال�شابقة على 
امل�شه���د اجليو�شيا�ش���ي العامل���ي يت���م الآن قلبه 
لتقوية الهيمنة الفيدرالية املهيمنة على ال�شكان 

الأمريكيني.

كثرا م���ا يردد يف الو�ش���اط الكادميية ان 
مواق���ع اجلامع���ات يف الت�شنيف���ات الدولية 
ه���و ال�شل���وب الذي يح���دد اهمي���ة اجلامعة 
وم�شتواه���ا العلم���ي والكادمي���ي، لكن���ي ل 
�شادق���ا،  ول  �شحيح���ا  بالواق���ع  اعتربه���ذا 
لعتماد هذه الت�شنيفات على معاير ل تت 
ب�شله وثيق���ة باجلامعة املثالية والتي يرغب 
الطلب���ة فيه���ا لجل احل�شول عل���ى الوظائف 

التي يحلمون بها.
باعتق���ادي ان���ه يج���ب اأن تتمت���ع اجلامع���ات 
بعدد كبر م���ن امليزات وال�شمات واجلوانب 
الكادميي���ة والعلمي���ة والداري���ة م���ن اأج���ل 
توف���ر البيئة ال�شحيحة للدرا�شات، والنوع 
املنا�شب من العلم���اء واخلرباء، وخمتربات 

البحث والبتكار.
لذا دعنا ن�شتعر�س قائمة بالأ�شا�شيات:

الكلي���ة والق�ش���م: القوة الفكري���ة التي ترك 
عمل اأي جامع���ة هي اأع�شاء هيئة التدري�س. 
التدري����س  اأع�ش���اء هيئ���ة  يك���ون  اأن  يج���ب 
التعلي���م  دينامي���ات  يفهم���وا  واأن  مبدع���ني 
احلديث بالإ�شافة اإىل كونهم موؤهلني ب�شكل 

�شحيح.
املناه���ج الدرا�شية: العم���ود الفقري للربامج 

الدرا�شية، يجب اأن يت���م اإعداد املناهج لدمج 
اأح���دث البتكارات يف العدي���د من املجالت، 
منتظ���م  ب�ش���كل  املناه���ج  تدي���ث  ويج���ب 
وبال�ش���راك مع املتخ�ش�ش���ني يف ال�شناعة 
والدارة  والقت�ش���اد  والط���ب  والزراع���ة 

وغرها يف الدول املتقدمة.
الن�شاطات امل�شركة للمناهج الدرا�شية: هذه 
اأم���ور ل غنى عنها لتزوي���د الطالب مبهارات 
التنظي���م والعمل اجلماعي والقي���ادة، ف�شاًل 

عن تعزيز قدرات التوا�شل لديهم.
العالق���ة باملجتمع: يجب اأن يك���ون للجامعة 

عالق���ات تعاون ن�شطة يف كافة املجالت ذات 
ال�شل���ة بالربامج التي تقدمه���ا، وهذا ي�شهل 
ويوجه تنمي���ة القدرات. ي�شتفيد الطالب من 
هذه الن�شاطات عندما يتعل���ق الأمر بالعثور 
على مهنة منا�شبة لقدراتهم يف �شوق العمل.

التكي���ف م���ع التكنولوجي���ا: يج���ب اأن يكون 
احلرم اجلامعي �شديقا للتكنولوجيا، بحيث 
يتمكن الطالب والأ�شات���ذة من الو�شول اإىل 
اأح���دث التقني���ات، مب���ا يف ذل���ك املخت���ربات 

واملكتبات واملجالت.
البح���ث العلمي: يجب اأن ت�شتثمر اجلامعات 

البح���ث يف جم���الت خربته���ا، ويج���ب  يف 
بربام���ج  التدري����س  هيئ���ة  اأع�ش���اء  تزوي���د 
تطوير من كبار العلماء يف هذا املجال، ف�شاًل 
ع���ن توف���ر الفر����س ل�شت�شاف���ة موؤترات 
وندوات ملزيد من احلوار والتدريب، فاملزيد 
م���ن البح���ث الر�ش���ني داخل اجلامع���ة يعني 
املزي���د م���ن الركي���ز عل���ى البت���كار ورف�س 

التزوير وال�شاليب غر ال�شرعية.
تعتم���د اجلامع���ة “اجليدة” ع���ادًة على اأكر 
ما يق���ّدره الطالب ورغباتهم يف اخلروج من 
جترب���ة ذات قيمة مل���ا بعد املرحل���ة الثانوية. 
عل���ى �شبيل املث���ال، قد يرغ���ب بع�س الطالب 
يف احل�ش���ول على الكثر م���ن فر�س البحث 
وامل���وارد املكتبي���ة وال���دورات التدريبية يف 
تخ�ش����س مع���ني، بينما ق���د يف�ش���ل البع�س 
والتوا�ش���ل  الكادمي���ي  التوا�ش���ل  الآخ���ر 
الجتماعي وال�شتفادة من جمموعة متنوعة 

من الدورات التدريبية العامة للمهارات.
وال�شف���ات  ال�شم���ات  ه���ذه  �ش���وء  وعل���ى 
الت�شنيف���ات  بق���درة  تث���ق  ه���ل  واملعاي���ر، 
الوزاري���ة والعاملي���ة عل���ى تقيي���م اجلامع���ة، 
والتعلي���م  التعل���م  ت�ش���ني  يف  وباأهميته���ا 

والبحث العلمي؟

احلكوم���ّي«  لالت�ش���ال  ال���دويّل  »املنت���دى  يط���رح 
اأف���كارًا   ،)2012( الأوىل  دورت���ه  من���ذ  ارق���ة،  بال�َشّ
ي�شعها اأمام احلكومات وجمهورها، ُت�شهل الت�شال 
ا�س، وبالَتّايل م�شاركتهم يف الَتّطوير والإجناز،  بالَنّ
اإىل جان���ب اآراء للتعاي����س وب���ث روح الَتّ�شام���ح بني 

قافات. الَثّ
ُطرح���ت يف مو�شم هذا العام اأفكار خ�شت بالت�شامح 
ع���وب، قدمه���ا وزي���ر الت�شامح  والَتّعاي����س ب���ني ال�ُشّ
والتعاي����س الإمارات���ي ال�ّشي���خ نهيان بن مب���ارك اآل 
نهيان، وكان���ت بعنوان »ثقاف���ات متوازنة.. عالقات 
متكافئ���ة«، ذاهب���ًا اإىل اأَنّ تقي���ق الت���وازن ي�شرط 
املهيمن���ة  الثقاف���ة  فزم���ن  اخل�شو�شي���ة،  اح���رام 

املفر�شة قد وىل.
جت���د مدينة �شغ���رة تتج���اور داخلها ثقاف���ات عدة، 
والع���امل، قب���ل األ���ف ع���ام، ح�شب م���ا نقل اأب���و حيان 
الَتّوحي���دّي )ت: 414 ه����(، �ُشب���ه بخ���امت الإ�شب���ع: 
���ًا م���ن اخل���امت يف  »الأمكن���ة يف الفل���ك، اأ�ش���د ت�شاَمّ
اأ�شبع���ك، ولي����س له���ا هناك ه���ذا البعد، ال���ذي جتده 
بفرا�ش���خ  بل���د،  اإىل  بل���د  م���ن  الأر�شي���ة  بامل�شاف���ة 
داق���ة  تقط���ع، وجب���ال تعل���ى، وبح���ار تخ���رق« )ال�شَّ
���ة يحل  دي���ق(. لك���ّن حي���ث ُتهت���ك اخل�شو�شَيّ وال�شَّ
ئي�س  ���ة. بعدها ق���دم الَرّ ���ايل الكراهَيّ الإق�ش���اء وبالَتّ
اب���ق فيليب���ي كالدي���رون مداخلة عن  املك�شيك���ي ال�َشّ
م���و الأخ�شر.. اآليات  البيئ���ة واملن���اخ، وعنوانها »الُنّ
اتخاذ القرارات«. رك���ز فيها على ال�ّشيا�شات البيئية، 
كقنوات جديدة ب�ش���اأن املناخ، بعد اأْن اأ�شبح رئي�شي 
ول، لأَنّ تغراته املخيفة تهم العامل،  يف �شيا�شات الُدّ
ول يجب ت���رك الّنمو الأخ�شر للطبيع���ة فقط، واملاء 
ينق����س واحل���رارة تزي���د. ثم قدم���ت رئي�ش���ة وزراء 
كن���دا ال�شابقة كيم كامب���ل خطابًا عنوان���ه »الإ�شراك 
اأ�شم���اء  فهن���اك  الق���رارات«،  اتخ���اذ  يف  احلكوم���ّي 
عدي���دة للحكوم���ات بالعامل، لكْن لي�ش���ت واحدة منها 
منا�شبة لل�شعوب كافة، فكّل واحدة، ح�شب طبيعتها، 
ُت���دد عالقتها بجمهورها، وح�ش���ب قولها: »هذا هو 
فافّي���ة بني  ���ى بالت�ش���ال احلكوم���ّي«، وال�َشّ م���ا ُي�شَمّ

احلكومة واجلمهور لي�ش���ت متوقفة على نوع واحد 
ِم���ن احُلكم. غر اأَنّ م���ا اأثار ا�شتغراب���ي يف البداية، 
َم���ن ُقدم بلق���ب »بطل العامل يف اإلق���اء اخلطابة« لعام 
2015، وكن���ُت اأجهل ه���ذه املب���اراة الدولَيّة، متوقفًا 

عند خطباء »�شوق عكاظ«.
خرج حممد القحطاين، �شعودّي ع�شرَي، يتحدث عن 
ُحب�َشُة ل�شانه، يوم �شله معلُمه بكلمة انتهكت طفولته، 
وظ���ل هك���ذا حَتّى وج���د َمن حَلّ عق���دة ل�شان���ه بكلمة 
ة، التي  ولَيّ اأي�شًا، حَتّى جتراأ و�شارك يف امل�شابقة الُدّ
ُتعق���د باأمركا منذ 1938، ففاز بخطبته »قوة الكلمة« 
ِم���ن بني ثالث���ني األف متق���دم. كانت ومازال���ت ُحب�َشُة 
بّي مو�شى ُعرف ب�»كليم  الكالم مع�شلًة، ومعلوم اأَنّ الَنّ
الله« بع���د ُح�شبة ل�شانه، جاء يف الآية: »َواْحلُْل ُعْقَدًة 
ِمْن ِل�َشايِن َيْفَقُهوا َقْويِل« )طه: 27-28(، »كانت فيه، 
ربّي، جامع البيان(،  فيما ُذكر، ُعجمة عن الكالم« )الَطّ
والعجمة عك�س الف�شاحة، ولأبي تام )ت: 231ه�(: 
»ف�شيٌح اإذا ا�شتنطقته وهو راكٌب/ اأعجم اإْن خاطبته 

هر(. وهو راجل« )الَثّعالبّي، يتيمة الَدّ
ذكر اجلاح���ظ )ت: 255 ه�( احُلب�َش���ُة مثلما هي عند 
القحط���اين، واأ�شح���اب الَلّثغة، واأ�شنعه���ا تظهر يف 
اء، الت���ي، بالَتّحايل على احُل���روف، تغلب عليها  ال���َرّ
موؤ�ش����س املعتزل���ة وا�ش���ل ب���ن عط���اء )ت: 131ه�(، 
اء )خطبة وا�شل  فاألقى خطب���ة طويلة خالية ِمن ال���َرّ
ب���ن عطاء، لي���دن 1988(. فقي���ل فيه: »ويجع���ل الرُبَّ 
عِر/  ّ اَء حَتّى احتال لل�شِ قمحًا يف ت�شرفِه/ وخالَف الَرّ
ومل يط���ْق مطرًا والقول يعجَله/ فعاد بالغيِث اإ�شفاقًا 

من املطِر«.
كذل���ك قي���ل بالألثغ حمم���د بن �شبي���ب املتكل���م »عليم 
باإب���دال احلروف وقام���ٌع/ بكِلّ خطي���ٍب يغلب احلّق 
باطل���ه« )اجلاحظ، البي���ان والَتّبيني(. لك���ّن ما عالقة 
ال���ُدّويل  »الت�ش���ال  مث���ل  مبنت���دى  ال���كالم  ُحب�َش���ُة 
للحكوم���ي«؟! اإنها ق���وة الكلمة، كي���ف ُتقدم مقرحك 
وراأي���ك وتاأث���رك، الكلم���ة الت���ي جعل���ت القحطاين 
متلعثم���ًا ل�شن���وات، واأخرى رفعت���ه واأنطقته ليكون 

بطاًل باخلطابة.

اإنحدار اأمريكا الكامل

ريت�سارد غيل والدكتور هاري نول
ترجمة: عادل حبه

ارقة..  االت�شال الحكومّي بال�َشّ
»ُحب�َشُة الكالِم«

العراقّي النفط  عن  را�شخة  حقائق   7

عماد عبد اللطيف �سامل

حممد الربيعي

ر�سيد اخلّيون

ماهي المعايير الرئي�شية للجامعات العراقية؟



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net2022 العدد )5278( ال�شنة الع�شرون - اخلمي�س )6( ت�شرين الأول

 عالء املفرجي
كالكيت

مفكرون واأدباء ع�سقوا ال�سينما
ل توقظ القراءة لدي �ش���وى �شور غ�م�شة؛ قد ت�أ�شرين ال�شور 
اأي�ش� يف الأحالم، لكّنه� متن�ق�شة هي الأخرى وه�ربة. النظرة 
التي ترى به���� ال�شينم� الأ�شي�ء تقرتح المت���الء والإدراك: انه� 

مدرك�ت م�شبهة حلقيقة غ�ئبة.
هك���ذا تكت���ب �شيم���ون دي بوف���وار ك�تب���ة ومفك���رة فرن�شي���ة، 
وفيل�شوفة وجودي���ة، ون��شط���ة �شي��شية، ون�شوية اإ�ش�ف���ة اإىل 
اأنه���� منظرة اجتم�عية، يف اجلزء الرابع من مذكراته� واملعنون 
)واإنته���ى كل �شيء(، ففي هذا اجلزء من املذكرات تكتب بوفوار 
ع���ن ال�شينم� ب�عتب�ره���� احدى رواف���د املعرف���ة الإن�ش�نية التي 
اأ�شهم���ت يف �شي�غة افك�ره�، الت���ي ك�ن له� ح�شورا ف�عال خالل 
الق���رن املن�شرم. وتعرتف اأن ال�شينم� ويف بع�س نت�ج�ته� على 
م���دى ت�ريخه� قدمت له� م� مل يقدمه الكت�ب، ويف هذه املذكرات 
تق���دم براهينه���� من خالل اأف���الم، وخمرجن وممثل���ن. بل انه� 

تقدم من خالل حقبة معينة لل�شينم�.
تتح���دث بوف���وار ع���ن �شلك���ة ال�ش���ورة يف كونه���� متنحه� وهم 
احلقيق���ة، تقول: “اغ����در نف�شي عندم� ادخ���ل اىل ال�شينم�، من 
الطبيعي اأن اخّلف امل��شي ورائي واأن� اأتف�عل مع ال�شريط لكنه 
ليق���ع على ك�هلي: ان م�شروعي الوحي���د هو ت�أمل ال�شور التي 
تتواتر اأم�م عين���ي. ف�أعتربه� حقيقة دون اأن يكون هن�ك تدخل 
خ�رج���ي«... ت�شيف اأنه� تويل اهتم�م���� كبريا لوجوه املمثلن. 

تن�أى الوجوه عن التحليل، عن الت�شور والكلم�ت”
تق���ول بوف���وار يف مذكراته���� اأنه���� ال�شينم���� تفت���ح عينيه� على 
اأري����ف ومن�ظ���ر طبيعي���ة ل اأعرفه����: “اأنه���� ت���ري فكرتي عن 

الأر�س وجتعلني اأنتقل و�شط ديكور م�ألوف.
ت���رى بوفوار اأنه “يح���دث يف ال�شينم� اأن ت�شدين اأفالم قد تبدو 
يل غريب���ة لو اأين قراأته� يف رواي�ت: اأ�شقطت مغ�مرات جيم�س 
بوند من يدي يف �شكله� املطبوع. فيلم اأ�شرع من الكت�ب بكثري: 
بنظ���رة واحدة اأم�شح م�شهدا م���ن ال�شعب و�شفه ب�قت�ش�ب، يف 
املق�ب���ل يف�شل الك�ت���ب ف�شال ذريع� يف الإقن����ع لو تعجل يف نية 

خلق �شرعة يف الأحداث. ال�شور على ال�ش��شة اأكر اإقن�ع�.
تتح���دث اأي�ش� عن جتربة ع��شته� يف ب�ري����س، »عندم� عر�شت، 
خ���الل ال�شنوات الأخ���رية، اأفالم هنغ�رية رائع���ة. عدميو الأمل 
جل�ن�ش���وا، علمن���ي م���� ل ميك���ن اأن يفعل���ه كت�ب، كي���ف اندلعت 
الث���ورة يف هنغ�ري� يف القرن الت��ش���ع ع�شر. مل ت�شت�شغ ذائقتي 
الأحم���ر والأبي����س، حي���ث اأغرق املخ���رج يف اجلم�لي���ة. ع�شت 
الأ�ش���الح الزراع���ي يف ب���وادي هنغ�ري� م���ع فيلم ع�ش���رة الف 
�شم�س ل� )زابو( هن� اأي�ش� جعلتني �شورة الأرا�شي وال�شيع�ت 

والوجوه اأفهم احلك�ية اأكر من اأي ن�س مكتوب”.
ع���ن الأف���الم الوث�ئقية ت�شري بوف���وار اأنه� من الن����در اأن ت�ش�هد 
الأف���الم الوث�ئقي���ة. اإن���ه يلّقنن���ي مع����رف خ����رج كل �شي�ق، يف 
اأوق����ت ل رغب���ة يل فيه���� ب�بتالعه�، خ���الل ال�شن���وات الأخرية، 
واح���د منه� فق���ط ح�ز عل���ى انتب�ه���ي: ريبورت����ج ب�لألوان عن 
بن�ري�س. اإنه� كلمة قد حلمت به�، حيث ال�شور توقظ يف داخلي 
ف�ش���ول قدمي�. يف املق�ب���ل يهمني املونت�ج ال���ذي يح�ول اإحي�ء 

حقبة م�.

ترى بوفوار اأنه “يحدث في ال�سينما 
اأن ت�سدني اأفالم قد تبدو لي غريبة 

لو اأني قراأتها في روايات: اأ�سقطت 
مغامرات جيم�س بوند من يدي في 

�سكلها المطبوع.

 The“ نتفليك�����س  فيل����م  عر�����س  �شيت����م 
�شرك����ة  انت�����ج  Swimmers”م����ن 
يف  م����رة  لأول   ”Working Title“
ال�ش����رق الأو�ش����ط و�شم�����ل اإفريقي� �شمن 
فع�لي�����ت دورة ال����� 44 ملهرج�����ن الق�ه����رة 
املق����رر   )CIFF( ال����دويل  ال�شينم�ئ����ي 
اإق�مته� يف الفرتة من 13 اإىل 22 نوفمرب 

املقبل.
 ”The Swimmers“ فيل����م  يتتب����ع 
الق�شة احلقيقي����ة لل�شب�حتن ال�شوريتن 
ي�شرا و�ش�رة م�ردينى ورحلتهم كالجئن 
م����ن احل����رب ال�شوري����ة اإىل اأوملبي�����د ريو 
٢٠١٦، حي����ث وهب����وا  دي ج�ن����ريو يف 
اإىل  وقلوبه����م  ال�شب�ح����ة  يف  مه�راته����م 
العم����ل البطويل. الفيلم من بطولة ن�ت�يل 
عي�شى، من�ل عي�شى، م�تي��س �شف�يغوفر، 
اأحمد م�لك، جيم�����س كري�شن� فلويد، ن�ئل 
تزيج�����ي، كن����دة علو�س وعل����ي �شليم�ن. 
احل�شين����ي،  �ش�����يل  اإخ����راج  م����ن  الفيل����م 
والك�ت����ب  احل�شين����ي،  �ش�����يل  وكت�ب����ة 
امل�شرحي وك�ت����ب ال�شين�ريو احل�ئز على 
عدة جوائ����ز ج�ك ثورن، وم����ن اإنت�ج تيم 
بيف����ن، واري����ك فيلرن، وتيم ك����ول، وعلي 
جعف����ر، ب�لإ�ش�ف����ة اإىل �شتيف����ن دال����دري، 
وك�ثري����ن بومفري����ت، وتيل����ي كول�ش����ون 
كمنتجن منفذي����ن. ومنتظر عر�س الفيلم 

على نتفليك�س يوم 23 نوفمرب.
من ج�نبه، اأع����رب املخرج اأمري رم�شي�س، 
مدي����ر مهرج�����ن الق�ه����رة، ع����ن �شع�دت����ه 
ب�ن�شم�����م “The Swimmers” لق�ئمة 
الأف����الم املنتظ����ر عر�شه� للجمه����ور لأول 
مرة يف ال�شرق الأو�ش����ط و�شم�ل اأفريقي� 
يف فع�لي�����ت ال����دورة املنتظ����رة، كونه من 
الأف����الم الت����ي حظي����ت برتق����ب ب�ل����غ منذ 
الإع����الن ع����ن امل�ش����روع وط����وال فرتت����ي 

التح�شري والت�شوير.
اأ�ش�ف “رم�شي�س” اأن الفيلم لقى ترحيب� 
كبريا يف تورنتو، موؤكدا على اأن مهرج�ن 
الق�هرة حري�س عل����ى اأن يوفر جلمهوره 

اأك����رب ع����دد ممك����ن م����ن الأف����الم مرتفع����ة 
القيم����ة، واأنه ج�ري الإع����داد لالإعالن عن 
ق�ئمة اأخرى من العرو�س الع�ملية الأوىل 
م����رة  الت����ي �شتعر�����س لأول  والعرو�����س 
ب�ل�ش����رق الأو�شط و�شم�ل اأفريقي�، والتي 

�شتحظى ب�هتم�م رواد املهرج�ن.
وق�لت �ش�����يل احل�شيني، خمرج����ة الفيلم 
مرة  لأول  الفيلم  بعر�����س  فخورة  “اإنني 
ب�ل�ش����رق الأو�ش����ط يف مهرج�����ن الق�هرة 
�شعي����دة   ����� واأي�شً ال����دويل،  ال�شينم�ئ����ي 
بعودت����ي للق�ه����رة، املدينة الت����ي اأم�شيت 
فيه����� طفولت����ي، مل�ش�رك����ة اجلمه����ور هذه 
الق�ش����ة احلقيقي����ة امللهمة، ق�ش����ة الأختن 

م�رديني.”
تنطلق ال����دورة ال� 44، ملهرج�����ن الق�هرة 
ال�شينم�ئ����ي الدويل، والت����ي تق�م برئ��شة 
الفن�����ن الكب����ري ح�شن فهم����ي، يف الفرتة 
ب����دار  املقب����ل،  نوفم����رب   22 اإىل   13 م����ن 
الأوب����را امل�شري����ة و�ش����ط ح�ش����ور كثيف 
امل�شري����ة  ال�شينم�����  و�شن�����ع  لنج����وم 
تك����رمي  يت����م  اأن  واملنتظ����ر  والع�ملي����ة، 
الفن�ن����ة الكب����رية لبلب����ة، بج�ئ����زة اله����رم 
الذهبي لإجن�����ز العم����ر، واملخرجة ك�ملة 
اأب����و ذكري، بج�ئزة ف�ت����ن حم�مة للتميز، 
واملخ����رج املج����ري الكبري بيال ت�����ر، الذي 
�شي�ش�رك خالل الفع�لي�����ت بتقدمي ور�شة 
تدريبي����ة ه����ي الأوىل م����ن نوعه����� ل�شب�ب 

ال�شينم�ئين.
ي�ش�����رك الفيل����م امل�ش����ري “19 ب” �شمن 

 44 ب�ل����دورة  الدولي����ة  امل�ش�بق����ة  اأف����الم 
ال����دويل  ال�شينم�ئ����ي  الق�ه����رة  ملهرج�����ن 
والت����ي �شتنطل����ق يوم 13 نوفم����رب املقبل 

وت�شتمر حتى 22 من ال�شهر نف�شه.
الفيلم يعر�س لأول مرة ع�ملي� وهو كت�بة 
واإخ����راج اأحمد عب����د الله ال�شي����د، واإنت�ج 
فيل����م كلين����ك، وبطولة �شيد رج����ب، اأحمد 

خ�لد �ش�لح، ن�هد ال�شب�عي،فدوى ع�بد.
يدور الفيلم يف اإط�ر ت�شويقي، حيث تتبع 
الأحداث ق�شة ح�ر�����س عق�ر يحي� وحيدا 
و�شبه مع����زول يف الفيال املهج����ورة التي 
يحر�شه�، لكن مواجه����ة لحقة جتمعه مع 
�شخ�����س اآخر يف ال�ش�����رع املق�بل ل�ش�رعه 
�شتجربه على تغيري منط حي�ته ب�لك�مل.

من ج�نبه ق�ل الفن�ن الكبري ح�شن فهمي، 
ال�شينم�ئ����ي  الق�ه����رة  مهرج�����ن  رئي�����س 
ال����دويل، اإن الفيل����م ن�����ل اإعج�����ب جلن����ة 
امل�ش�ه����دة، ونث����ق ب�أنه �شيحق����ق مردودا 
جيدا بع����د عر�شه للجمهور موؤكدا حر�س 
م����ن  نخب����ة  ا�شتقط�����ب  عل����ى  املهرج�����ن 
الأف����الم رفيعة امل�شتوى يف كل امل�ش�بق�ت 
وب�لأخ�����س امل�ش�بقة الدولية التي حتظى 
ب�هتم�����م ب�لغ من اجلمه����ور والنق�د على 

حد �شواء.
فيم����� اأ�ش�����د املخرج اأم����ري رم�شي�س، مدير 
عب����د  اأحم����د  الفيل����م  مبخ����رج  املهرج�����ن، 
الل����ه ال�شي����د، موؤكدا عل����ى اأن اأفالمه دائم� 
م����� ك�ن����ت حتظ����ى بنج�����ح دويل وحملي 
كبري وتكلل ب�جلوائ����ز من كربى املح�فل 
امل�ش�رك����ة  ه����ذه  اأن  اإىل  لفت�����  الدولي����ة، 
حي����ث  املهرج�����ن،  يف  الأوىل  لي�ش����ت 
�ش�رك����ت معظ����م اأفالم����ه ب����دورات �ش�بقة 
“هيلوبولي�����س”،  “ميكروف����ون”،  مث����ل 
اآخره�  جوائز  عدة  وح�شدت  “ديكور”، 
ك�ن اأح�ش����ن ممث����ل لفيلم “لي����ل خ�رجي” 

الذي �ش�رك يف دورة ع�م 2018.
مهرج�����ن الق�ه����رة ال�شينم�ئ����ي ال����دويل، 
ه����و اأح����د اأع����رق املهرج�ن�����ت يف الع�����مل 
العرب����ي واأفريقي����� والأك����ر انتظ�م�����، اإذ 
ينفرد بكونه املهرج�ن الوحيد يف املنطقة 
العربي����ة والأفريقي����ة امل�شجل يف الحت�د 
FI�“ بروك�ش����ل يف  للمنتج����ن   لل����دويل 

.”APF

ويت���م الختي�ر ع�دة من قبل جلنة حتكيم 
من حمرتفن يف العمل ال�شينم�ئي، ومن 
اخت�ش��ش����ت خمتلف���ة، يت���م ت�شكيله� من 
قب���ل غرفة ال�شينم���� الفنلندية احلكومية، 
التي و�شف���ت الفيلم ب�نه )فيلم قوي يثري 
امل�ش�عر كثريا وانه م�شنوع بحرفية ع�لية 
امل�شتوى(. علم���� اأن ال�شح�فة الفنلندية، 
�شبق واحتفت ب�لفيل���م، واعتربته )�شنع 
الت�أري���خ(، فهو اأول فيل���م فنلندي روائي 
طوي���ل، ي�ش���ل اىل امل�ش�بق���ة يف مهرج�ن 
�شندان�س ال�شينم�ئي الأمريكي امل�شتقل، 
وقط���ف ج�ئ���زة اجلمه���ور يف املهرج�ن، 
الفنلندي���ة  ال�ش����لت  يف  عر�ش���ه  ومت 

اأوا�شط ني�ش�ن هذا الع�م.
مت اإنت����ج الفيل���م مبيزاني���ة م���ن ملي���ون 
ون�شف دولر، وتعترب منخف�شة، مق�رنة 
ب�لظروف املحيطة بعمل الفيلم واحل�جة 
للت�شوير يف العدي���د من املواقع، وجرت 
عملي����ت ت�شوي���ر الفيل���م، يف 25 يوم����، 
خالل ف���رتة ج�ئح���ة الكورون� يف خريف 
)ي�رم���و  الفيل���م  م�ش���ور  و�ش���ك�   ،2021
ك���ريو( يف لق����ء �شحف���ي م���ن التحدي�ت 
يف  الت�شوي���ر  عملي����ت  واجه���ت  الت���ي 
الأم�ك���ن الع�م���ة و�ش���ط ظ���روف ج�ئحة 

الكورون�.
كت���ب ال�شين�ري���و للفيل���م، اإيلون���� اأهت���ي 
ودانيي���ال ه�كولي���ن، ومهم���� قي���ل ب�ن���ه 
يالم����س فك���رة الفيل���م المريك���ي )متجر 
الكتب( اخ���راج المريكي���ة اوليفي� وايلد 
امل�شل�ش���ل  لالذه����ن  يعي���د  اأو   ،2019
الأمريك���ي )الن�شوة(، ال���ذي يتن�ول ع�مل 
املراهق���ة، وعر����س من���ه مو�شم����ن ع����م 
2019، ف����ن الفيل���م �شعى لتق���دمي حك�ية 
فنلندي���ة، لكنه���� حمبوبة، و�شف���ت ب�أنه� 
ق�ش���ة ع���ن ال�شداق���ة وهم���وم املراهق�ت، 
يف �شعيه���ن لفهم م�ش�عره���ن حول احلب 

واجلن�س، وخي�رات الفرد يف ك�شف ذاته 
يف م�ش�ر عقب�ت احلي�ة، اثن�ء التنقل يف 

الف�ش�ء الف��شل بن الطفولة والبلوغ.
خمرج���ة الفيل���م ه���ي الفنلندي���ة، وح�ملة 
ه�ب��ش�ل���و،  اأيل  المريكي���ة،  اجلن�شي���ة 
وه���ي خمرج���ة وك�تب���ة �شين�ري���و، م���ن 
مواليد 1977. ك�ن���ت مهتمة يف بداي�ته� 
ب�ل�شح�فة والأف���الم الوث�ئقية. ن�لت ع�م 
2003 �شه����دة البك�لوريو����س م���ن ق�ش���م 
الت�شوي���ر ال�شينم�ئي وت�شمي���م الإنت�ج 
يف  اآلت���و  ج�مع���ة  م���ن  )ال�شينوغرافي����( 
هل�شنك���ي، ث���م ن�ل���ت ع����م 2009 �شه�دة 
امل�ج�شت���ري يف درا�ش���ة ال�شينم���� من كلية 
تي����س للفنون بج�معة نيوي���ورك يف ع�م 
2009، وك�ن م���ن اأ�ش�تذته���� الفن�نن يل 
غران���ت و�شب�ي���ك يل. ب���رزت م���ن خ���الل 
اأف���الم اطروح�ته���� للتخ���رج، اأول الفيل���م 
)اإيلون����(2003،  الق�ش���ري  الكومي���دي 
ث���م الفيل���م الطوي���ل 60 دقيق���ة )على ثلج 
رقي���ق( 2009الذي عر�س يف مهرج�ن�ت 
دولي���ة يف اأورب���� واأمري���ك�. ع����م 2015 
متت دعوته���� للعودة اىل فنلن���دا، فكتبت 
واخرجت فيل���م )ميزة احل���ب والغ�شب( 
2016. تع�ونت مع �شتة خمرجن وكت�ب 
خمت����رات  فيل���م  يف  اآخري���ن  فنلندي���ن 
 ،2019 لع����م  الع����دة(  )ق���وة  بعن���وان 
ال���ذي ح�ش���ل على ج�ئزة اأف�ش���ل فيلم يف 
امل�ش�بق���ة الدولي���ة يف مهرج����ن ديرب����ن 
2020 يف جن���وب  ال���دويل  ال�شينم�ئ���ي 
اإفريقي���� وج�ئزة بل���دان ال�شم����ل لالأفالم 
يف حفل توزيع جوائ���ز يو�شي الفنلندية 
تع����دل  فنلندي���ة  ج�ئ���رة  وه���ي   ،2020
الو�شك�ر. كم� اأخرجت املو�شم الث�ين من 
امل�شل�شل التلفزيوين )خطوط الظل( ع�م 
2021 وهوع���ن احلرب الب����ردة و�شراع 
خم�برات الغ���رب وال�شرق على الأرا�شي 
الفنلندية يف فرتة اخلم�شين�ت من القرن 
امل��ش���ي، كم� الفت كت�ب� عن حي�ته� لع�شر 
�شن���وات يف اأمريك�، ولق���ى رواج� كبريا 

و�شدر بعدة طبع����ت عن كب�ر دور الن�شر 
المريكية.

فيلم )بن�ت... بن�ت... بن�ت( يتحدث عن 
ث���الث فتي�ت: ميمي، اإمي���� ورونكو، على 
اعت����ب �شن النوث���ة ومغ����درة املراهقة، 
يح�ول���ن ر�ش���م ع�ملهن اخل�����س. يف �شن 
تكون العواطف متفجرة واللحظ�ت مليئة 
ب�لط�ق���ة، وكل يوم هو فر�شة جديدة. يف 
ثالثة اأي����م جمعة متت�لية و�شبت، حت�ول 
ال�شت����ء  ظ���الم  مراهق����ت حت���دي  ث���الث 
امل�شتم���ر يف فنلندا، يتنقل���ن بن الأحالم 
والواقع وال�شداقة والعالق�ت، ويح�ولن 
فه���م الفو�ش���ى من حوله���ن. يخترب اثن�ن 
منهم� ت�أثريات الوق���وع يف احلب، بينم� 
تذهب الث�لثة يف �شعي للعثور على �شيء 

مل تختربه من قبل: ا�شرار املتعة.
فن�ن����ت  ث���الث  الرئي�ش���ة  الأدوار  لعب���ت 
�ش�ب����ت فنلندي����ت،لأول م���رة يلعنب دور 
رئي����س يف فيل���م طوي���ل. لعب���ت الفن�ن���ة 
ال�ش�ب���ة )اآم���و ميلون���وف(، دور ال�ش�ب���ة 
)ميم���ي( الت���ي تع����ين م���ن التوا�شل مع 
اأمه�، تكون مته���ورة ومتقلبة، بل وتظهر 
لن���� فظ���ة يف تع�مله���� م���ع زميل���ة له� يف 
ال�ش�ل���ة الري��شي���ة، فن�شع���ر ك���م تع����ين 
م���ن الوح���دة، وك���م بح�ج���ة ل�شديقته���� 
)رونكو( التي لعبت دوره� املمثلة ال�ش�بة 
)اإليون���ورا كوه�ن���ن(، وي���وازن ذك�ئه���� 
وال���روح ال�ش�خ���رة الت���ي متلكه���� املزاج 
ال�ش���يء ل�ش�حبته�، �شواء يف املدر�شة او 
يف حمل بيع الع�ش�ئر يف املركز التج�ري 
حيث يعملن مع�، فهم� ل ينف�شالن تقريب� 
ويتك��شف����ن ح���ول اإحب�ط�ته���م اجلن�شية 
وتطلع�تهم الروم�ن�شية. وحينم� تراجع 
ميمي نف�شه� لتهداأ يت�ش�عد حم��س رونكو 
يف اجنذابه���� للفتي����ن يف �شع���ي لتج�وز 
�شعوبة بلوغ الن�ش���وة اجلن�شية، )هن�ك 
�ش���يء خ�ط���يء مع���ي( ق�ل���ت ل�شديقته���� 
ميمي، التي ته���داأ من روعه� وت�أكد له� ان 
الم���ر يحت�ج ال�شخ����س املن��شب. ويبدو 

ان ه���ذا ال�شخ����س، ب�لن�شب���ة مليم���ي ج�ء 
�شريع�، واحد من الزب�ئن ملحل الع�ش�ئر، 
لعب���ت  )اإمي����(،  م���ع  التوا�ش���ل  وح�ش���ل 
دوره���� برباع���ة )لين� لين���و(، وهي ط�لبة 
راق�ش���ة عل���ى اجللي���د ت�شع���ى مل�ش�بق����ت 
تن�ف�شي���ة وتع�ين من الف�ش���ل يف حتقيق 
قف���زة ن�جح���ة، ومكبوت���ة ب�شب���ب نظ����م 
تدريب �ش����رم، فيت�ش�رك���ن بليلة ع�طفية 
�ش�خن���ة تتط���ور اإىل ق�ش���ة ح���ب �شريعة 
لكنه���� غ��شبة. ويب���دو ان اإمي� ا�شتغرقت 
وقت���� طوي���ال يف التزل���ج ف�أ�شتهلك الكثري 
م���ن ط�قته�، وم���ع �شرامة املدرب���ة، ف�أنه� 
تخل���ت ع���ن بع����س مت���ع املراهق���ة، فبدت 
ميمي، ك�شيء عفوي، بل اله�ء عن احلي�ة 

اجل�دة.
 ك�ن اأداء فريق املمثالث الثالث متن��شق�، 
وب���دن وك�أنه���ن يق���ودن الك�م���ريا ولي�س 
ب�لعك����س، لك���ن �شيط���رة املخرج���ة ب���دت 
وا�شح���ة لإدارة الق�شة، �ش�ع���د على انه� 
قدمته���� كيومي����ت، ث���الث جم���ع و�شبت، 
لل�شخ�شي����ت  امل�ش�ح���ة  تق�شي���م  ف�شه���ل 

املمثل���ة  لك���ن  بت���وازن،  احلبك���ة  واإدارة 
ميلونوف يف دور ميمي ك�نت متميزة يف 
اأدائه�، بل ميكن القول ان هذا فيلمه�، ول 
نن�س ان كف�ءة املمثل���ة لين� لينو كراق�شة 
�ش�ع���د ان م�ش�ه���د الرق�س عل���ى اجلليد، 
مع الإ�ش�ءة الن�ب�ش���ة واملو�شيقى لتكون 
�ش���ورة خمتزل���ة ع���ن الع�طف���ة، �ش�عده� 

الت�شوير النيق يف ابراز قدراته�.
ورغم ان الفيلم يتن�ول مو�شوع� ح�ش��ش� 
اجلن����س،  وه���و  ال  للك�م���ريا،  ومغري���� 
ف����ن فري���ق العم���ل يف الفيل���م، مل يقع���وا 
يف مط���ب ال�شينم���� الهوليودي���ة بتق���دمي 
م�ش�هد مفرط���ة ب�جلن�س، فم� ع���دا القبل 
جتن���ب الفيل���م اأي م�ش�هد ع���ري تقليدية، 
ورغ���م ان الفيل���م حوى ث���الث م�ش�هد يف 
ال�شري���ر، لك���ن الك�مريا ت�بع���ت انفع�لت 
الوج���وه، ب���ل ان م�شه���دان منهم���� ك�ن���� 
�ش�خري���ن اث����را �شحك اجلمه���ور املت�بع 
ارتب����ك  يت�بع���ون  وه���م  ال�ش�ل���ة،  يف 
وهفوات رونك���و وقلة خربته� اجلن�شية. 
انفع����لت  بر�ش���د  من�شغ���ال  الفيل���م  ك�ن 
يتعلم���ن،  ي�شتك�شف���ن،  وه���ن  املراهق����ت 
ينمون، ين�ق�شن ويع���ربن عن عواطفهن. 
ك�ن���ت ال�شخ�شي����ت مرتبطة م���ع بع�شه� 
وب���دا  احلبك���ة،  يخ���دم  مت���وازن  ب�ش���كل 
اأداء املمث���الت مقنع� وموؤث���را حن تكون 
خمطئ����ت.  او  مرتب���ك�ت  ال�شخ�شي����ت 
كتب���ت الن�ق���دة )ن�ت�لي���� وينكلم����ن( يف 
In�  لل���ة ال�شينم���� المريكي���ة امل�شتقلة
dieWire ب����أن )مو�ش���وع الفيل���م يتعلق 
ب�أ�شتم�ع الفتي�ت لقلوبهن واأج�ش�دهن(. 
يبقى القول ب�أن الأفالم عن ع�مل املراهقن 
�شعب���ة، لأنه� تك���ون معمول���ة اأ�ش��ش� من 
قبل الكب�ر وحتمل وجه�ت نظرهم، وهذا 
الفيلم ح�ول ان يكون درا�شة عن جوانب 
م���ن حب ال�شب�ب وال�شداقة النثوية عرب 
امل�ش�ع���ر املعق���دة حلي����ة املراهق���ن حن 
يدركون انه���م يكربون، فج����ء عمال لفت� 

ومن�شف�.

اأعلن مهرجان البحر الأحمر 
ال�سينمائي الدولي والقن�سلية 

الفرن�سية في جدة والمركز 
الثقافي الفرن�سي عن الفاِئَزين في 
الدورة الثانية من تحدي �سناعة 

الأفالم الق�سيرة خالل 48 �ساعة؛ 
التي تهدف لدعم �سانعي الأفالم 
والمبدعين في المملكة العربية 

ال�سعودية.

و ي�أت���ي امل�ش���روع ثمرة لتع����ون كل من 
املرك���ز الثق����يف الفرن�ش���ي، والقن�شلية 
الفرن�شي���ة يف مدين���ة ج���دة، وال�شف����رة 
الفرن�شي���ة يف مدين���ة الري��س و فوك�س 
�شينم����، م���ع مهرج����ن البح���ر الأحم���ر 
احت�ش���ن  حي���ث  ال���دويل.  ال�شينم�ئ���ي 
التحدي �ش�نعي الأفالم املبتدئن الذين 
�شن���ة   25-18 ب���ن  اأعم�ره���م  ت���رتاوح 
وذلك لت�شجيعه���م على كت�بة فيلم ق�شري 

وت�شويره واإنت�جه خالل يومن فقط.
تلقى مهرج�ن البحر الأحمر ال�شينم�ئي 
ع���ن  الإع���الن  عل���ى خلفي���ة  طلًب����   103
التح���دي يف �شه���ر يوني���و امل��ش���ي، ثم 
ب����در بتق���دمي ور�س عم���ل اإر�ش�دية على 
م���دى يوم���ن، و ت�شمنت ور�ش���ة اإنت�ج 
ال�شع���ودي  واملنت���ج  املخ���رج  بقي����دة 
احل�ئ���ز عل���ى العديد م���ن اجلوائز اأمين 
خوج���ة، وور�ش���ة اأخرى حت���ت عنوان: 
�شن�ع���ة الأفالم بقي�دة املخرج التون�شي 
لور�ش���ة  اإ�ش�ف���ة  الرب�ش����وي،  مه���دي 

الت�شوي���ر ال�شينم�ئي بقي����دة امل�شورة 
اللبن�ني���ة ال�شهرية موري�ل اأبو الرو�س، 
واأخ���رًيا مت تق���دمي ور�ش���ة عم���ل لكت�بة 
اأداره���� ال�شين�ري�ش���ت  ال�شين�ريوه����ت 

اليون�ين �شت�فرو�س رابتي�س.
انتقل التحدي بعده� ملرحلة ال�48 �ش�عة 
الف���رق املخت����رة  املكثف���ة حي���ث ق�م���ت 
وت�شوي���ره  الق�ش���ري  الفيل���م  بكت�ب���ة 
م���ع  للنه�ي���ة،  البداي���ة  م���ن  ومونت�ج���ه 
ال�ش���رط امل���درج وه���و تن����ول مو�شوع 
وحيد مع دجم���ه بعن��شر ُمف�ِجئة؛ وهو 
ال�شرط ال���ذي و�شعه منظم���و التحدي. 
وتراأ����س جلن���ة التحكي���م املمث���ل ظ�ف���ر 
الع�بدي���ن احل�ئ���ز عل���ى ع���دة جوائ���ز، 
وك�ن م���ن ب���ن اأع�ش����ء جلن���ة التحكيم 
الأخرى ال�شحف���ي واملخرج ال�شينم�ئي 
ال�شع���ودي ال�شه���ري وائل اأب���و من�شور، 
واملخرج وال�شين�ري�شت الفرن�شي كلود 
موريرا�س احل�ئز على جوائز ع�ملية مع 
كونه موؤ�ش����س مدر�شة ال�شينم� الوطنية 
العلي���� »�شينيف�بريك«. ثم انتقل التحّدي 
اإىل مرحل���ة الت�شفي���ة م���ن قب���ل جلن���ة 
، وذلك قبل  التحكيم و�شّم���ت 14 مت�أهالاَّ

اختي�ر الف�ئَزين.
وق���د ف�ز يف حتدي �شن�عة الأفالم خالل 
48 �ش�ع���ة له���ذه ال�شن���ة كاًل م���ن فري���ق 

زيدان  »Bright Frame” بقي�دة خ�لد 
ال���ذي اأخ���رج فيل���م “الطف���ل يف خزان���ة 
مالب�شه” مع زمالئه عبد العزيز العي�شى 
وخ�ل���د ب��ش���ودان. اأم���� الفري���ق الف�ئ���ز 
الآخ���ر فه���و “Night Owls” بقي����دة 
“عندم����  اأنتج���ت  الت���ي  احلرب���ي  ت����ل 
ُيزه���ر الورد الأحمر” م���ع زمالئه� جلن 
�شالم، ون�ت�يل �شراج، ورغدة ب�ح�رث، 

وم�ش�وي اليحيى.
جلن���ة  رئي����س  عل���ق  املن��شب���ة  وبه���ذه 
الع�بدي���ن،  ظ�ف���ر  املمث���ل  التحكي���م 
ق�ئ���اًل: “ت�ش�عدن���� مثل ه���ذه امل�ش�بق�ت 
والربامج مثل حتدي �شن�عة فيلم خالل 
48 �ش�ع���ة يف البحث ع���ن املواهب غري 
امل�شتغلة واكت�ش�فه� يف جمتمع ال�شينم� 
ال�شع���ودي، وذل���ك م���ن اأج���ل تزويده���م 
ب�ملعرف���ة واخلربات الالزم���ة لي�شبحوا 
عن�ش���ًرا ف�ع���اًل يف امل�شه���د ال�شينم�ئ���ي 
املحلي والع�ملي. اإّن هذه الأفالم املمت�زة 
الت���ي مت اإنت�جه� خ���الل 48 �ش�عة فقط، 
م�ه���ي اإل ت�أكي���د عل���ى ق���درة املواه���ب 
ال�شعودي���ة اجلدي���دة يف ع����مل �شن�ع���ة 

الأفالم وامل�شهد ال�شينم�ئي”.
الرئي����س  اله��شم���ي،  حمم���د  واأ�ش����ف 
الإقليم���ي ل���دى “م�جد الفطي���م للت�شلية 
والرتفي���ه ودور ال�شينم����” يف اململك���ة 

العربية ال�شعودية: “تعد تنمية ورع�ية 
املواهب ركًن� اأ�ش��شيً� لبن�ء �شن�عة اأفالم 
م�شتدامة يف املنطقة، كم� توفر مب�درات 
مث���ل حت���دي 48 �ش�ع���ة الدع���م املطلوب 
والتطوي���ر املهني ال�ش���روري للمبدعن 
املحلين بهدف �شق���ل مه�راتهم، ونفخر 
الأف���الم  بعر����س  �شينم����  فوك����س  يف 
الف�ئزة على ال�ش��ش���ة الكبرية مم� يوؤكد 
التزامن���� بدعم املواهب الن��شئة وتقدمي 
ملح���ة للجم�هري حول غن���ى ثق�فة الع�مل 
امل�ش�رك���ن  جلمي���ع  نب����رك  العرب���ي. 
والف�ئزي���ن ب�ش���كل ع����م الذي���ن ميثلون 

م�شتقبل �شن�عة الأفالم”.
الف���رق  لأع�ش����ء  اإ�ش����يف  وكدع���م 
امل�ش�رك���ة؛ ا�شتح���دث مهرج����ن البح���ر 
الأحم���ر ال�شينم�ئي ال���دويل يف الدورة 
الث�ني���ة م���ن حت���دي ال����48 �ش�ع���ة لأول 
مرة اجتم�عَ� مهنَي���ً�، حيث مت ا�شت�ش�فة 
اأع�ش����ء الفرق امل�ش�رك���ة يف يومي 28-
29 �شبتم���رب يف مق���ر القن�شل الفرن�شي 
الع�م يف مدينة جدة وينطوي برن�جمه 
عل���ى م�ش�رك���ة ح���وايل 10 خ���رباء م���ن 
م�شورته���م  لنق���ل  وفرن�ش����  ال�شعودي���ة 
الذي���ن  وال�ش�ب����ت  لل�شب����ب  وخربته���م 
ت���رتاوح اأعم�ره���م ب���ن 18-25 ع�ًم����، 
وذلك م���ن خالل القي����م مبق�بالت فردية 
� على تب����دل الروؤى  وور����س عمل حر�شً
والأف���ك�ر والعم���ل اجلم�ع���ي، ل�شم����ن 
حتقيق اأق�شى ا�شتف����دة للفرق امل�ش�ركة 
امل�شتقب���ل  �شن�ع���ة  عل���ى  تعم���ل  الت���ي 

ال�شينم�ئي يف ال�شعودية واملنطقة.
عر����س  مت  ب�أن���ه  ذك���ره  اجلدي���ر  وم���ن 
الأف���الم الف�ئزة يف التح���دي �شمن حفل 
توزي���ع اجلوائ���ز ال���ذي ا�شت�ش�فته دور 
�شينم���� فوك����س ي���وم 29 �شبتمرب، ومت 
من���ح الفريق���ن الف�ئزي���ن يف التح���دي 
���� جوائز م���ن ت�شميم الفن����ن ربيع  اأي�شً
الأخر����س. بينم���� �شيت���م ابتع����ث ق����دة 
الفريق���ن الف�ئزين اإىل فرن�ش� ل�شتكم�ل 
الربن�مج التعليم���ي املخ�ش�س ب�شحبة 
م�شوري���ن فرن�شين ع�مل���ن وذلك خالل 

الع�م الق�دم 2023.

هل �ستخطف )فتيات( األي هابا�سالو الفنلندية الأو�سكار هذه المرة؟

اختارت فنلندا، موؤخرا، 
الفيلم الروائي )�سورة فتاة ــ
Girl Picture( ـ بالفنلندية 

ا�سم الفيلم )فتيات.. فتيات.. 
فتيات( ــ ليمثلها في �سباق 
الو�سكار95، الذي �ستعلن 
نتائجه اذار العام المقبل، 
وفي فئة الأفالم الناطقة 

بلغة اأجنبية.

متابعة املدى
خا�س باملدى

هل�سنكي ـ يو�سف اأبو الفوز

البحر الأحمر ال�سينمائي الدولي يعلن عن الفاِئَزين 
في تحدي �سناعة الأفالم خالل 48 �ساعة

 ”The Swimmers" وفيلم  م�سر  ب" يمثل   19"
بعر�سه الأول في مهرجان القاهرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


 متابعة املدى 

وعك�س���ت ه���ذه الأعم���ال مالمح من 
حياة املجتمع العراقي، وما ي�س���هده 

من تفاعالت.
ترج���م  متف���رد،  فن���ي  وباأ�س���لوب 
نحاتون عراقي���ون، يف معر�ض هو 
الأول م���ن نوع���ه يف اأربي���ل، جانبا 
م���ن تفاع���الت احلي���اة اليومي���ة يف 
املجتم���ع العراقي، من خ���الل اأعمال 
ج�س���دت  بلم�س���ات  اقرتن���ت  نح���ت 

اأحا�سي�سهم بواقعهم وحميطهم.
وعك�ض اأكرث من 25 عمال، م�سنوعا 
اأ�سالي���ب  اخلال����ض،  الربون���ز  م���ن 
نحتي���ة متباينة، لكنها اجتمعت على 

ت�سوير حمنة الن�سان العراقي.
ويف حديث ل�سكاي نيوز عربية، قال 
النح���ات جن���م القي�سي: "ل���كل عمل 

م���ن هذه الأعم���ال حكاي���ة، يطرحها 
الفن���ان م���ن خالل ه���ذا العم���ل، فاأن 
املتلقي ح�سب وعيه �سريى كل كتلة 

اأو مف���رادات العم���ل ح�س���ب روؤيت���ه 
هو، ويحاكيه���ا ويخرج بفكرة عامة 
عن���ه". اأم���ا النح���ات ر�س���ا فرح���ان 

فق���ال: "ه���ي ثالث���ة جت���ارب لثالثة 
نحات���ن يختلف���ون يف ال���روؤى م���ن 
ناحية التكنيك، ولكنهم يتفقون على 

املوا�سي���ع املعرو�س���ة وه���ي حمنة 
الن�سان، وهي انعكا�ض لواقع نحن 

نعي�سه".
جمالي���ة الأعم���ال املعرو�س���ة، ودقة 
تفا�سيله���ا وتعابريه���ا، ا�ستقطب���ت 
ال���زوار  م���ن  الكث���ري  اهتم���ام 

واملخت�سن.
ومن ناحيت���ه قال زياد ك���رمي، وهو 
اأربي���ل:  يف  ثق���ايف  مرك���ز  مدي���ر 
مبه���رة حقا،  املعرو�س���ة  "الأعم���ال 
وتعك����ض مه���ارة ه���وؤلء النحاتن، 
باأ�سل���وب  منه���م  كل  ميت���از  الذي���ن 
وطاب���ع خا�س���ن، ناأم���ل اأن يتو�سع 
نط���اق النح���ت عل���ى الربون���ز، يف 

اأكادمييات اقليم كرد�ستان اأي�سا".
ه���ذه التحف الفنية، تب���اع يف نهاية 
املعر�ض، باأ�سعار ترتاوح بن األفن 

اإىل 5 اآلف دولر اأمريكي.

 ذي قار / ح�سني العامل

ال�سيال  علي  الحت���اد  رئي�ض  وق��ال 
الداري������ة  "الهيئة  ان  ل�����)امل����دى( 
الربامج  من  العديد  تتبنى  اجلديدة 
ال��دورة  �سمن  الثقافية  وامل�ساريع 
على  م�سددا  اجلديدة"،  النتخابية 
اهمية "تاأ�سي�ض بنى ثقافية ت�ستكمل 

م���ا حت��ق��ق م���ن ب���رام���ج يف ال����دورة 
النتخابية ال�سابقة".

"الدورة  ان  ال�������س���ي���ال  وي�������رى 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة ع��م��ل��ت على 
رغ��م  حقيقية  م��ن��ط��ل��ق��ات  ت��اأ���س��ي�����ض 
متثلت  التي  املوؤاتية  غري  الظروف 
احلركة  ومواكبة  كورونا  بجائحة 
"و�سنوا�سل  الحتجاجية"، واردف 

العمل ل�ستكمال هذه الربامج".
قار  ذي  اأدب��اء  احت��اد  رئي�ض  وا�سار 
امل�ستقبلية ت�ستمل  "الربامج  ان  اىل 

على ور�ض لتطوير وتنمية املواهب 
با�سراف  ال�سابة  والفنية  الثقافية 
ف���ري���ق وجم���م���وع���ة اح���رتاف���ي���ة يف 

اأن  واو���س��ح  املذكورة"،  امل��ج��الت 
"الور�ض تركز على تعليم العرو�ض 
الكتابة  وف��ن  ال�سعري  والتقطيع 

وامل�سرحية  الق�سة  وكتابة  ال�سعرية 
الإخ��راج  فن  لتعلم  ف�ساًل عن ور���ض 
واملو�سيقى وكل ما له عالقة بالثقافة 

والفن".
"الحتاد  اأن  ال�����س��ي��ال  واأ�����س����اف 
�سيتبنى كذلك اإقامة مهرجانات اأدبية 
وطباعة الكتب لالأدباء �سمن امل�سهد 
ال��ث��ق��ايف احل���ايل ف�����س��اًل ع��ن اإع���ادة 
الذين  الراحلن  الأدب��اء  كتب  طباعة 
رف��وف  م��ن  تختفي  كتبهم  اأخ����ذت 

املكتبات".
النتخابي  املوؤمتر  نتائج  وا�سفرت 
اأدب��اء ذي قار الذي عقد يوم  لحتاد 
على   )2٠22 اأي��ل��ول   2٣( اجل��م��ع��ة 
النا�سرية  يف  الثقايف  املركز  قاعة 
اأ�سل  م��ن  م�سّوتًا   ١١٦ مب�ساركة 
العامة  الهياأة  ميّثلون  ع�سوًا   ١٧2
ال�ساعر  ح�سول  عن  قار  ذي  لحت��اد 
ع��ل��ي ال�����س��ي��ال  ع��ل��ى  ٩٩  ���س��وت��ًا 

والدكتور حازم ر�سك على ٨١ �سوتًا 
النبي  عبد  علي  امل�سرحي  والكاتب 
ال��زي��دي على ٧٠ ���س��وت��ًا  والدي���ب 
�سوتًا   ٦5 ع��ل��ى   ال�سويلي  ح��ي��در 
على   ال��ن��ا���س��ري  م�سار  وال��دك��ت��ورة 
٦5   ���س��وت��ًا والدي����ب خ��ال��د حوير 
الحتياط  ليكون  �سوتًا   ٦١ ع��ل��ى  
على   ح��اج��م  حممد  والدي����ب  الأول 

٣٣   �سوتًا احتياط ثاين.
وك��ان احت��اد اأدب���اء وك��ّت��اب ذي قار 
ت�سرين   ١١( الرب��ع��اء  ي��وم  اأط��ل��ق 
لتنمية  ب���رام���ج   )2٠2٠ ال���ث���اين 
تعتمد  والفنية  الثقافية  امل��واه��ب 
ع��ل��ى اإق���ام���ة جم��م��وع��ة م��ن ال��ور���ض 
املذكورة،  املجالت  يف  الحرتافية 
احتاد  مقر  افتتاح  حفل  خالل  وذل��ك 
الأدب�����اء اجل��دي��د ال����ذي ���س��ارك فيه 
ع�سرات الأدباء من حمافظة ذي قار 

وبغداد والب�سرة وال�سماوة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�سدر عن دار املدى كتاب وعد الفجر للكاتب الفرن�سي رومان 
غ���اري والذي ي���روي فيه ق�س���ة طفولته و�سبابه م���ع والدته 
املمثل���ة الرو�سية ال�سابقة، تلك امل���راأة، التي قررت اأن جتعل 
م���ن ابنها حم���ور حياته���ا الوحي���د.. رومان غ���اري وا�سمه 
احلقيق���ي "رومان كا�س���و" روائي فرن�سي ول���د عام ١٩١4 
يف ليتواني���ا. وت�������ويف عام ١٩٨٠ بباري����ض. اختري �سمن 
اأف�س���ل خم�سن روائيًا يف الق���رن الع�سرين، حازت روايته 
"وع���د الفجر" على املركز الثالث���ن، ل يزال مثار اهتمام 
الفرن�سين من حيث قراءة اأعماله الروائية وكذلك الطالع 
عل���ى �سخ�سيت���ه املح���رية. وه���و الروائ���ي الوحي���د الذي 

ح�سل من بن كل الكّتاب، على جائزة غونكور مرتن.

مثل كثري من القراء اأنتظر كل 
اأربعاء مقال الأ�ستاذ ر�سيد 

اخليون يف "الحتاد"، وقبل 
مائة عام من هذا التاريخ كان 

داعية التنوير يف ع�سرنا العربي 
احلديث طه ح�سن ين�سر مقالته 

يف �سحيفة ال�سيا�سة امل�سرية 
حتت عنوان "حديث الأربعاء"  

يتجول خاللها القارئ يف حدائق 
الأدب العربي، مثلما نتجول 

نحن اليوم مع اأحاديث ر�سيد 
اخليون يف رحلة زاخرة بالثقافة 

والرتاث وال�سيا�سة والتاريخ 
والذكريات. وكنت مثل غريي 

من القراء اأتابع بف�سول وحمبة 
حكايات ر�سيد اخليون واأحاديث 

الأربعاء باأ�سلوبه الناب�ض 
باحلرارة وال�سدق كا�سفًا لنا عن 

لوحة حافلة باملعلومات التاريخية 
املوثقة وبالتفا�سيل الدقيقة 

للوقائع املختبئة يف طيات كتب 
التاريخ، وبالك�سف الدقيق عن 

اأحوالنا املعا�سرة والأهوال التي 
حتيط بنا يف زمن النتهازية 

ال�سيا�سية ونهب الِعراق وثروته. 
وجنده وا�سحًا وهو ي�ساأل عن 
حال �سا�سة العراق اليوم : "هل 
عرفتم لهم برناجمًا اأو راأيًا لدمل 

جراح البلد املنكوب؟!" - الِعراق.. 
الَفرْزدق ُيجدد حَتذيَره!  - .

يف كل مرة اأقراأ فيها كتب ر�سيد 
اخليون املتنوعة اأو مقالته 

ال�سادمة، اأجد نف�سي يف مواجهة 
ظاهرة ثقافية واإن�سانية ترتك 
اأعمق الأثر يف  نفو�ض القراء، 

باأ�سلوب هادئ يبتعد عن البهرجة 
وي�سعر القارئ باأنه �سريك معه 

يف حماربة كل األوان القهر 
واملح�سوبية حتى اأن عناوين 
مقالته  ل تزال تنب�ض بهموم 

املواطن الب�سيط: " الف�ساد بحاجة 
لَقاَفة اأَثر" ،  "جحافل الفا�سدين 

جرارة! " " البقاء لالأف�سد " ، 
 " اجلراد" ،  �سيم  ِمن  " الف�ساد 

الإثراء غري امل�سروع" ، " الف�ساد 
امل�سلح.. الل�سو�ض بثياب 

التجار" 
كر�سيد اخليونكاتب جتذبه 

تلقائية الكلمة م�سحوبة بالتاأمل 
والتفكري وا�ستخال�ض عرب 

التاريخ وتوظيفه لك�سب احلا�سر 
وامل�ستقبل. ينتقي من حقول 

التاريخ، الأحداث وال�سواهد التي 
ترثي ذاكرتنا وتعمل على اإن�ساج 

الوعي و�سحذ الإرادة وتاأكيد 
اإميانها بالدميقراطية واحلرية. 
وعلى قدر معرفتي باخليون من 

خالل كتاباته، اأح�سب اأن اأحالمه 
الوطنية ظلت دومًا متاأججة 

وترف�ض اأن تخبو اأو تتوارى 
اأمام توايل الهزائم والنك�سارات، 
مع تفاوؤل باجتياز العراق حمنته 

والنهو�ض من كبوته. ولعل 
�سراحته ال�سادقة ، يعتربها 

البع�ض احيانا نوعًا من الق�سوة.. 
اأكتب عن ر�سيد اخليون بعد 

اأن ح�سل قبل ايام على جائزة 
ال�سحافة العربية عن فئة اأف�سل 
كاتب عمود �سحفي، وكان قبلها 

قد ح�سل على جائزة القراء لكاتب 
يوؤمن بان فهمنا لعمق التاريخ 

�سيمكننا من  حتديد روؤيتنا 
للم�ستقبل .

ل�ست اأ�سك يف اأن اختيار ر�سيد 
اخليون جلائزة ال�سحافة العربية 

، كان لفتة م�سكورة من ال�سقاء 
يف المارات لكي يقولوا لنا ان 
الكاتب العراقي ل يزال بخري .

يف كل يوم اجتول يف عدة 
عناوين ملقالت يف ال�سحف 

العربية ، لكن يوم الربعاء يكون 
يل عنوان واحد ا�سمة " احاديث 

ر�سيد اخليون " 

اأحاديث ر�شيد اخليون 

وعد الفجر

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)اخلمي�ض( اأن درجات احلرارة ترتفع قليال عن معالتها ليوم اأم�ض يف بغداد 
والعديد من املحافظات، واأن اجلو �سيكون م�سم�سًا يف معظم  مناطق البالد.
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ال�سويدية  امللكية  الأكادميية  اأعلنت 
جائزة  منح  الأربعاء،  ام�ض  للعلوم، 
 ،2٠22 ���س��ن��ة  ع��ن  للكيمياء  ن��وب��ل 
منا�سفًة، لثالثة باحثن، هم كارولن 
وباري  ميلدال،  ومورتن  بريتوزي، 
���س��ارب��ل�����ض، وذل����ك، م��ك��اف��اأة ع��ل��ى ما 
اأجن��������زوه يف ت���ط���وي���ر م����ا ي��ع��رف 
من  اآخ��ر  وف��رع  النقرية،  بالكيمياء 
ال��ك��ي��م��ي��اء ي��در���ض ال��ت��ف��اع��الت التي 
دون  احلية،  الأنظمة  داخ��ل  حت�سل 
ح���دوث ت��دخ��الت م��ن خ���ارج عملية 
ال��ت��ح��ول. واأع���ل���ن ه��ان��ز اإل��ي��غ��ري��ن، 
امللكية  ل��الأك��ادمي��ي��ة  ال���ع���ام  الأم�����ن 
الفائزين،  اأ�سماء  للعلوم،  ال�سويدية 
يف  كارولين�سكا  معهد  يف  الأربعاء، 

العا�سمة ال�سودية �ستوكهومل.
الكيمياء  التتويج، يكون عامل  وبهذا 

خام�ض  �ساربل�ض،  ب��اري  الأمريكي، 
جائزتن  اإح��راز  من  يتمكن  �سخ�ض 
ت�سليم  ب��دء  منذ  ن��وب��ل،  م��ن  اثنتن 

اجلائزة.
واأو�سحت جلنة التحكيم يف قرارها 
اجلائزة  الثالثة  العلماء  منحت  اأنها 
 + النقرية  الكيمياء   + "لبتكارهم 
البيولوجية".  املتعامدة  والكيمياء 
عاما(   ٨١( �ساربل�ض  ب���اري  وب���ات 
نوبل  بجائزة  يفوز  �سخ�ض  خام�ض 

مرتن.
اجلائزة  منحت  املا�سي،  ال��ع��ام  يف 
ل��ل��ع��امل��ن ب��ن��ي��ام��ن ل��ي�����س��ت ودي��ف��ي��د 
لطريقة  تو�سال  اأن  بعد  ماكميالن 
بارعة واأنظف بيئيا لبناء اجلزيئات، 
"تفيد  اإن��ه��ا  ن��وب��ل  جلنة  عنها  ق��ال��ت 

الب�سرية بالفعل ب�سكل كبري".

ثالثة باحثني يحرزون جائزة 
نوبل للكيمياء "2022"

 6 October 2022

احتاد اأدباء ذي قار يتبنى برامج ور�ش ثقافية ومهرجانات اأدبية يف دورته اجلديدة

املجتمع  م��ن  م��ام��ح  يعك�ش  ارب��ي��ل  ف�����ي  ف��ن��ي  م��ع��ر���ش  اأرب���ي���ل.. 

 علي الكعبي 
"�سا�ض" بالجائزة  الق�سير  الروائي  فيلمه  فاز  ال�سينمائي،  المخرج 
بمدينة  اأقيم  ال��ذي  الآ�سيوية  لل�سينما  راك��ودا  مهرجان  في  الكبرى 
اأ�سل  من  ق�سيرًا  روائيًا  فيلمًا   ١4 بم�ساركة  م�سر،  في  الإ�سكندرية 
وقال  العربية.  ال��دول  مختلف  من  المهرجان  في  م�سارك  فيلم   ١٠٠
الكعبي اإن فيلم "�سا�ض"  حقق ح�سورًا جماهيريًا كبيرًا في عدد من 
الم�سارك فيها في م�سر والجزائر وتون�ض  ال�سينمائية  المهرجانات 

والهند.

زوجها  ب�سلوك  و�سفته  عما  تفا�سيل  ج��ويل  اأجنلينا  قدمت 
الثالثاء  ي��وم  ق�سائية  دع��وى  يف  امل�سيء  بيت  ب��راد  ال�سابق 
كان  فرن�سي  نبيذ  م�سنع  ب�ساأن  قانونية  معركة  ي�سعد  مما 
جديدة  تفا�سيل  ويك�سف  ما  يومًا  ملكيته  الزوجان  يت�سارك 

عن انف�سام عرى زواجهما. 
وتقول الدعوى التي رفعتها جويل يف حمكمة لو�ض اأجنلو�ض 
اإن بيت �سعى اإىل ربط بيع ح�ستها يف م�سنع النبيذ باتفاق 
بيت  "اإيذاء  مناق�سة  من  منعها  �ساأنه  من  ك��ان  اإف�ساح  ع��دم 
دعوى  وت�سف  علنًا.  ولأطفالهما"  لها  والعاطفي  اجل�سدي 

�سبتمرب/اأيلول  يف  خا�سة  بطائرة  رحلة  خ��الل  موقفًا  ج��ويل 
راأ�سها وهزها قبل  "اأم�سك جويل من  اإن بيت  2٠١٦ حيث قيل 
دفعها اإىل جدار املرحا�ض". وزعمت الدعوى اأن بيت "خنق اأحد 

الأطفال و�سرب اآخر يف وجهه". 
وكان بيت قد رفع دعوى ق�سائية على جويل و�سركتها ال�سابقة 
يف فرباير/�سباط قال فيها اإن بيع جويل ح�ستها مب�سنع النبيذ 
اإىل �سركة م�سروبات  اأيلول/�سبتمرب 2٠2١  �ساتو مريافال يف 
دولية كان غري قانوين لأن الزوجن اتفقا على األ يبيع اأبدًا اأي 

منهما ن�سيبه من دون موافقة الطرف الآخر.

اأجنلينا جويل تتهم براد بيت باالعتداء عليها  

حم���ركات  عم���الق  احتف���ل   
البحث يف الإنرتنت "غوغل"، 
بالي���وم  الأربع���اء،  ام����ض 
العاملي للمعلم���ن الذي ي�سادف 
الأول/ ت�سري���ن  م���ن  اخلام����ض 

اأكتوبر من كل عام.
ون�س���ر "غوغ���ل" ر�سم���ا متح���ركا 
عل���ى �سفحت���ه الرئي�س���ة تظهر 
مدر�سي���ا،  ولوح���ا  دف���رتا 
تدري����ض  اأدوات  وفوقهم���ا 
م���ن قبي���ل جمه���ر ومثل���ث 

وخريطة.
عل���ى  النق���ر  وعن���د 
الر�سم يظهر يف اأعلى 
"غوغل":  �سفح���ة 

الأربع���اء 5 اأكتوبر، اليوم العاملي 
م�ساه���دة  وميك���ن  للمعلم���ن، 
�سل���ة  ذات  ومو�سوع���ات  اأخب���ار 
باملو�س���وع، ع���الوة عل���ى خانات 

خم�س�سة للتهاين والفيديوهات.
وب���داأ الحتف���ال بالي���وم العامل���ي 
للمعلم���ن يف ع���ام ١٩٩4، وذل���ك 
تو�سي���ة  توقي���ع  لذك���رى  اإحي���اًء 

م���ن ط���رف منظم���ة الأمم املتحدة 
والثقاف���ة  والعل���م  للرتبي���ة 
الأمم  ومنظم���ة  "اليون�سك���و"، 
"اليوني�سيف"،  للطفول���ة  املتحدة 
ومنظمة العمل الدولية، والحتاد 
ال���دويل للمعلمن، ب�س���اأن اأو�ساع 

املدر�سن.
وت�س���در ه���ذه املوؤ�س�س���ات بيان���ا 
لالحتف���ال  ع���ام  كل  يف  م�س���رتكا 
عمله���م  يف  املدر�س���ن  بتف���اين 
اجللي���ل الذي يع���ود بالنف���ع على 
ال���درب  ين���ريون  فه���م  اجلمي���ع، 
عل���ى  وي�ساعدونه���م  للتالمي���ذ 
اكت�ساف �ُسبل العلم وم�سالكه، كما 

قالت يف بيان �سابق.

غوغل يحتفل باليوم العاملي للمعلمني

اعلن احتاد ادباء وكتاب ذي قار عن برامج 
وم�ساريع ثقافية توؤ�س�س لبنى ثقافية 

ر�سينة تكون منطلقا لفعاليات ون�ساطات 
ابداعية يف املحافظة، موؤكدا ان الربامج 

ت�ستمل على ور�س لتطوير وتنمية املواهب 
الثقافية والفنية ال�سابة وفن الكتابة 

يف جماالت ال�سعر والق�سة وامل�سرح وفن 
االإخراج واملو�سيقى .

بيت المدى ي�ستذكر طارق الربيعي 
رائد م�سرح الدمى 

نظم نحاتون عراقيون 
معر�سا فنيا يف مدينة 

اأربيل، يعك�س مالمح من 
حياة املجتمع وال�سكان 

يف العراق، واأظهر مواهب 
عراقية فريدة.

واأقام ثالثة من رواد 
النحت العراقيني، معر�سا 
يف مدينة اأربيل عا�سمة 
اإقليم كرد�ستان العراق، 

�سم نحو ثالثني عمال فنيا 
م�سنوعا من الربونز.

يقيم  ال�سبوعية  فعالياته  �سمن 
وال��ف��ن��ون  للثقافة  ال��م��دى  ب��ي��ت 
ف���ي ����س���ارع ال��م��ت��ن��ب��ي ف��ع��ال��ي��ة 
ط��ارق  ال��رائ��د  الفنان  ل�ستذكار 
في  الدمى  م�سرح  رائد  الربيعي 
العراق والذي ا�ستهر ببرنامجه 
الفعالية  ق��رق��وز..  التلفزيوني 
ال���ت���ي ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد من 
غد  ي��وم  تقام  والنقاد  الفنانين 
ع�سرة  الحادية  ال�ساعة  الجمعة 
�سباحا في بيت المدى في �سارع 

المتنبي.
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