
8 �صفحات مع الملحق  )500( دينار

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

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

follow us on our Website
 or download Al Mada App 
on stores رئي�س مجل�س الإدارة

رئي�س التحرير

جريدة �صيا�صية يومية 

يمكنكم تحميل تطبيق
 )المدى( على هواتفكم 

:QR Code من خالل قراءة

العدد )5366( ال�سنة الع�سرون - اخلمي�س )9( �سباط 2023

 

الن�اق����د ال����ذي ان��س���رف لل��سي�ن�م�ا ف�ق�طَه���واِج�������سُ ِق������راءِة ال��ُع��ْم��ي��ان.. ق��ب��ل ب��راي��ل!
عالء المفرجي يكتب:ر�صيد الخيون يكتب:

67

وزير الداخلية يق�سي م�سوؤولين 
اأمنيين رفيعين

 بغداد/ المدى
اأ�ش���در وزي���ر الداخلي���ة عبد االم���ر ال�ش���مري، اأم�س االربع���اء، ام���رًا باإقالة 
مديري �ش���يطرات الكرخ والر�ش���افة. وذكر بيان لوزارة الداخلية،  "اأن ذلك 
ج���اء عل���ى خلفية جولة تفتي�ش���ية مفاجئة ق���ام بها وزير الداخلي���ة ليلة الثالثاء 
ل�ش���يطرات الك���رخ والر�ش���افة م���ن قب���ل اأم���ن االأف���راد يف وزارة الداخلية". 
واأ�ش���اف البيان، اأن "ال�ش���مري وجه بت�شكيل جمال�س حتقيقية بحق مديري 
�شيطرات الكرخ والر�شافة واإيداعهم بالتوقيف وتعيني اآخرين بداًل عنهم".

 بغداد/ تميم الح�صن

مازال �س���وق الدولر املوازي ي�سجل فارقا بنحو 20 نقطة 
)من���رة( عن ال�س���عر الر�س���مي للعمل���ة الجنبية رغ���م قرار 

التخفي�س.
باملقابل اأيد الإطار التن�س���يقي الذي يقود احلكومة ب�س���دة 
قرار التخفي�س رغم كالمه ال�سابق عن �سعوبة تطبيق هذا 

الجراء لرتباطه مبراكز املال العاملية.
لكن �سيا�س���يني وخ���راء حذروا م���ن ات�س���اع العجز املايل 
يف النفقات ب�س���بب تخفي�س �سعر الدولر والذي قد ي�سل 

الفارق اىل 15 تريليون دينار �سنويا.
و�سجلت ا�سواق البور�سة املوازية بعد 24 �ساعة من قرار 
التخفي�س الر�س���مي للدولر، ا�سعارا و�س���لت اىل عتبة ال� 

1500 دينار مقابل الدولر الواحد.
وبح�سب مواطنني حتدثوا ل�)املدى( ان "�سركات ال�سريفة 
تق���وم من���ذ ليل���ة اول اأم����س ب�س���راء ال���دولر لك���ن ل تقوم 
ببيعه". وهذا يف�س���ر بح�س���ب نائب حتدث ل�)املدى( اتهام 
اغلب �س���ركات ال�س���ريفة ب�"جمع الدولر" متهيدًا لتهريبه 

اىل اخلارج.
ويق���ول النائ���ب ال���ذي طلب ع���دم ن�س���ر ا�س���مه: "تخفي�س 
ال���دولر ل���ن يحل م�س���كلة التهريب على العك�س ال�س���ركات 
حققت ارباحا م�س���اعفة الن ب�س���بب الفرق بني ال�س���عرين 

الر�سمي واملوازي".
ويحق���ق و�س���طاء تهريب العمل���ة 170 ملي���ون دين���ار يف 
امللي���ون دولر من خالل نق���ل العملة مبع���دل مرتني يوميا 

اىل احلدود لغر�س تهريبها.
واول اأم�س اأكد رئي�س الوزراء حممد �سياع ال�سوداين، اأن 
بيع الدولر بال�سعر اجلديد )1300 دينار( �سيبداأ من يوم 
غ���د الأربعاء )اأم�س(، موؤكدًا مرة اخرى على وجود تهريب 

للعملة.
 التفا�صيل �س3

نائب يحذر من قرارات عاطفية و"الإطار" يحتفل  

اأرباح م�ساربي بور�سة الدوالر م�ستمرة..
 بغداد/ فرا�س عدنانوالتخفي�س يكلف الحكومة 6 مليارات دوالر �سنويًا

دفع����ت اإقالة حمافظ الديوانية زهري ال�س����عالن، الرملان اإىل التفكري جديًا 
بتعجي����ل النتخاب����ات املحلي����ة ل�سم����ان ع����ودة "الالمركزي����ة"، بالعتماد 
على توافق يح�س����ل داخل حتالف اإدارة الدولة امل�س����يطر على ال�س����لطتني 

الت�سريعية والتنفيذية.
لكن القوى النا�س����ئة واملنبثقة عن انتفا�س����ة ت�س����رين ترف�س هذا التوجه، 
حم����ذرة من عودة هذه املجال�س وو�س����فتها بانها حلقة زائ����دة، داعية اإىل 

البقاء على املحافظ ونائبيه.
وق����ال النائب عدن����ان اجلابري، اإن "الرمل����ان فّعل اإج����راءات الرقابة على 
الإدارات املحلية، عندما �س����وت اأم�س الأول عل����ى اقالة حمافظ الديوانية 
زهري ال�سعالن بطلب من رئي�س جمل�س الوزراء حممد �سياع ال�سوداين".
وتابع اجلابري، اأن "اقالة ال�سعالن مل تكن من دون مرر بل الطلب ارفق 
مع����ه ملف كامل عن املخالفات الت����ي ارتكبها وتقرير ديوان الرقابة وهيئة 

النزاهة الحتادية والوزارات املعنية".
لك����ن النائب عن حركة امتداد اأحمد امل�س����رماين اأفاد باأن "القوى النا�س����ئة 
واملنبثقة عن انتفا�س����ة ت�س����رين تقف بال�سد من عودة جمال�س املحافظات 
ول توؤيد ما يجري حاليًا بني القوى ال�سيا�سية داخل حتالف اإدارة الدولة 

من اإجراءات لالنتخابات املحلية".
واأ�س����اف امل�س����رماين، ان "هذه املجال�س ه����ي حلقة زائدة"، م�س����ددًا على 
اأن "عملها طوال ال�س����نوات املا�س����ية مل ياأت باأية نتائج ايجابية للمواطن 

العراقي".
وفيما يقّر امل�س����رماين، ب�"�سعوبة اإيقاف جهود عودة جمال�س املحافظات 
التي ت�س����تمد �سرعيتها من الد�ستور"، اإل اأنه يتحدث عن "رغبة باأن تكون 

الإدارات املحلية ممثلة باملحافظ ونائبيه املنتخبني".

قوى ت�سرين تعتر�س 
على جهود اإعادة مجال�س 

المحافظات

 بغداد/ المدى

اأعلن جمل�س النواب، اأم�س الأربعاء، عن الت�سويت على الرئا�سات الدائمة 
لأربع من جلانه.

وذك���ر بيان نياب���ي تلقت���ه )امل���دى(، اأن "جلنة الكهرب���اء والطاق���ة النيابية 
انتخبت حممد نوري العبد ربه رئي�س���ًا ووليد ال�س���هالين نائبًا اأوًل وح�سن 
ال�س���دي نائبًا ثانيًا". واأ�س���اف البيان، اأن "جلنة الأقاليم واملحافظات غري 
املنتظمة يف اإقليم انتخبت خالد الدراجي رئي�سًا وجواد الي�ساري نائبًا اأوًل 
وكوردو عمر نابئًا ثانيًا". واأ�س���ار، اإىل اأن "جلنة املراأة والأ�سرة والطفولة 
انتخبت دينا ال�س���مري رئي�س���ًا ونور�س العي�س���ى نائبًا اأوًل و�سورة حممد 

نائبًا ثانيًا".
وم�س���ى البي���ان، اإىل اأن "جلن���ة حق���وق الن�س���ان النيابية انتخبت اأر�س���د 
ال�ساحلي رئي�سًا وجوان عبد الله نائبًا اأوًل ووحدة اجلميلي نائبًا ثانيًا".

وكان حتال���ف اإدارة الدولة قد ا�س���تحوذ عل���ى املنا�س���ب القيادية يف اأغلب 
اللجان الرملانية ل�س���يما املهمة منها عندما تقا�س���مت كتله من�سب الرئي�س 

والنائب الأول والنائب الثاين فيما بينها بح�سب الثقل النتخابي.

الت�سويت على رئا�سات اأربع 
لجان نيابية

 ترجمة: حامد اأحمد

اأف���اد تقرير دويل باأن ق�س���اء �س���نجار التاب���ع ملحافظة 
نين���وى يع���ّد اأق���ل املناط���ق العراقية ع���ودة للنازحني، 
موؤك���دًا اأن املدين���ة ما زالت تعاين من م�س���كالت كبرية 
على �س���عيد نق�س اخلدم���ات الأ�سا�س���ية. وذكر تقرير 
ملنظمة )ك���ري( الدولية لالإغاثة يف تقرير لها عن منطقة 
�سنجار �س���من برنامج متكني املراأة اليزيدية وتوفري 

احلماي���ة واخلدم���ات للمنطق���ة، اأن "�س���نجار م���ا تزال 
حل���د كتاب���ة التقري���ر تع���اين م���ن نق����س يف اخلدمات 
الأ�سا�س���ية وب���طء يف عملي���ة اإع���ادة اعم���ار امل�س���اكن 
والبن���ى التحتي���ة". وتاب���ع التقرير، اأن "ذل���ك انعك�س 
عل���ى تدين ن�س���بة العائدين اليها م���ن النازحني وكانت 
الأخرى  املناطق  ببقي���ة  مقارنة  الأدنى بن�س���بة 35% 
يف الع���راق". واأ�س���ار، اإىل اأن "احل���رب الت���ي �س���هدها 
الع���راق والزمة الإن�س���انية املزمنة كان لها اأثر �س���ديد 

عل���ى توف���ري بنى حتتي���ة وخدمات ب�س���كل ع���ام، ومع 
ارتف���اع معدل البطال���ة اأدى اىل زيادة مع���دلت العنف 
ال�س���ري". واأكد التقرير، اأن "ا�س���تمرارية حالت عدم 
ال�س���تقرار ال�سيا�سي والقت�سادي لها تاأثري كبري على 
ال�س���كان ب�س���كل عام". ولفت، اإىل اأن "�سنجار من اأكرث 
املناطق ت�س���ررا من قبل تنظيم داع�س الإرهابي حيث 
عانت خ�سارة ب�سرية موؤملة بالإ�سافة اىل فقدانها للبنى 
التحتية ومقومات املعي�س���ة وال�سكن". ونوه التقرير، 

اإىل اأن "اأع���داد العائدي���ن م���ن النازح���ني اىل مناطقهم 
تفوق اعداد مناطق النزوح اجلديدة".

وتاب���ع، اأن "كثريًا م���ن الذين ما زالوا يعي�س���ون حالة 
نزوح ل ي�س���تطيعون العودة جلملة اأ�س���باب من بينها 
ت�س���رر م�س���اكنهم والفتق���ار لفر����س العي����س وكذل���ك 
انع���دام الم���ن واخلوف واحلالة النف�س���ية و�س���بهات 

عالقتهم مع املجاميع املتطرفة".
 التفا�صيل �س2

تقرير دولي: �سنجار اأقل مناطق العراق بن�سب عودة النازحين

 بغداد/ المدى

ح���ذر را�س���د ج���وي بيئ���ي من ا�س���تمرار ن�س���اط 
اخلط الزلزايل يف املنطقة، داعيا الدول اإىل اأخذ 

احليطة واحلذر.
وقال الرا�س���د �س���ادق عطي���ة يف من�س���ور له، اإن 
3.4 �سربت، اأم�س الأربعاء،  بقوة  ار�سية  "هزة 
الردن وفل�س���طني مركزه���ا جن���وب نابل����س يف 

فل�سطني".
ودعا عطية، "دول املنطق���ة اإىل اخذ الحتياطات 

يف حال وقوع هزات اأر�سية".
و�س���دد، عل���ى اأن "اخل���ط الزلزايل مازال ن�س���طا 
وال�س���فيحة العربية حتاول ان متيل لال�س���تقرار 
حالي���ا، بعد زلزال تركيا فتظهر طاقة الهتزاز يف 

اماكن ل يعلمها ال الله".
وعلى �سعيد مت�س���ل، اأ�سدرت ال�سفارة العراقية 
يف تركي���ا بيان���ًا ج���اء في���ه، اإىل "اأبن���اء اجلالي���ة 
العراقية املقيمة يف املحافظات الرتكية املت�سررة 
ب�س���بب الزلزال الراغب���ني بالع���ودة اإىل العراق، 
يرج���ى اإر�س���ال اأ�س���مائهم ون�س���خ م���ن ج���وازات 
�س���فرهم اإن وجدت، اأو التوجه اإىل مركز الإيواء 
اخلا����س باجلالي���ة العراقي���ة وه���و مدر�س���ة دار 

ال�سالم العراقية يف غازي عنتاب".
واأ�ساف البيان، اأن "الرحلة الأوىل �سوف تنطلق 
م�س���اء هذا اليوم )اأم�س(، من مطار غازي عنتاب 

اإىل مطار بغداد الدويل".
وبح�س���ب اإح�س���اءات ر�س���مية، ف���اأن ع���دد قتل���ى 
الزلزال الذي �س���رب تركيا و�سوريا فجر الثنني 

و�سل اإىل 12 الف �سخ�س.

را�سد بيئي يحذر: 
ن�ساط الخط الزلزالي 

ما زال م�ستمرًا

 بغداد/ المدى

اأ�س���در الق�س���اء العراقي اأحكامًا بحب����س اأربعة من 
اأ�س���حاب املحتوي���ات التي تو�س���ف باأنها م�س���يئة، 
ووج���ه حماكمه باتخاذ الإج���راءات القانونية بحق 
كل م���ن يرتكب ه���ذه اجلرائم به���دف حتقيق الردع 

العام.
واأظه���رت اأرب���ع وثائ���ق تلقتها )امل���دى(، اأن حمكمة 
جنح الكرخ نظرت دعاوى لأ�سحاب حمتويات على 
مواقع التوا�س���ل الجتماعي و�س���فت باأنها م�سيئة 

وخملة بالذوق والآداب العامة.
وذك���رت الوثيق���ة الأوىل اأن حمكم���ة جن���ح الك���رخ 
ت�سكلت برئا�سة القا�سي عبد ال�ستار غفور م�سطفى 
بريقدار واأ�س���درت قرارًا ب�ساأن �سكوى احلق العام 
على املدان حممد عبد الكرمي ح�س���ني الباوي امللقب 

ب�)ح�سن �سجمة(.
واأ�سافت الوثيقة اأن املحكمة حكم على املدان ح�سن 
�س���جمة باحلب�س ال�سديد وفقًا لأحكام املادة )403( 
من قانون العقوبات رقم )111( ل�سنة 1969 املعدل 
مع احت�س���اب م���دة موقوفيت���ه للفرتة م���ن 25/ 1/ 

2023 اإىل 7/ 2/ 2023".
فيما اأ�س���ارت الوثيقة الثاني���ة، اإىل اأن حمكمة جنح 
الكرخ ت�س���كلت برئا�سة القا�س���ي حممد عبد الكرمي 
اإبراهيم واأ�س���درت قرارًا ب�ساأن �سكوى احلق العام 
عل���ى املدان علي حممد جرمط �س���يد امللقب ب�)�س���يد 

عل���ي(، وق�س���ت علي���ه باحلب�س ال�س���ديد ملدة �س���نة 
واح���دة فقط، وفقًا لأحكام امل���ادة )403( من قانون 
العقوب���ات رق���م )111( ل�س���نة 1969 مع احت�س���اب 
م���دة موقوفيت���ه م���ن 11/ 1/ 2023 لغاي���ة 7/ 2/ 

."2023
وبح�س���ب الوثيقة الثالثة، ف���اأن حمكمة جنح الكرخ 
ت�سكلت برئا�سة القا�سي حممد عبد الكرمي اإبراهيم 
ونظرت �س���كوى احلق العام عل���ى املدان اأحمد علي 
حميد �س���ال�س امللقب ب���� )حمودي هيب���ة(، وحكمت 
عليه باحلب�س ال�س���ديد ملدة �س���نة واحدة من قانون 
العقوبات املعدل مع احت�ساب مدة موقوفيته للفرتة 

من 22/ 1/ 2023 لغاية 7/ 2/ 2023".
يف حني اأفادت وثيقة رابعة باأن حمكمة جنح الكرخ 
ت�س���كلت برئا�س���ة القا�س���ي حممد عب���د الرحمن طه 
ونظ���رت �س���كوى احلق الع���ام بحق املدان���ة غفران 
مهدي �س���وادي حلحوت امللقبة ب�"اأم فهد" وق�س���ت 
عليه���ا باحلب����س مل���دة 6 اأ�س���هر وف���ق ا�س���تنادًا اإىل 
اأحكام املادة )403( م���ن قانون العقوبات رقم 111 
ل�س���نة 1969 مع احت�ساب مدة موقفيتها للفرتة من 
30/ 1/ 2023 لغاي���ة 6/ 2/ 2023، ع���ن جرمي���ة 
�س���ناعة ون�س���ر ع���دة اأف���الم وفيديوه���ات تت�س���من 
اقواًل فاح�س���ة وخملة باحلياء والآداب العامة ومت 

اعالناها وعر�سها على اأنظار اجلمهور".
وجميع ه���ذه القرارات التي �س���درت بحق املدانني 

الأربعة كانت وجاهية وقابلة للتمييز.

وتن����س امل���ادة )403( م���ن قان���ون العقوب���ات على 
ان���ه "يعاق���ب باحلب����س م���دة ل تزي���د على �س���نتني 
وبغرامة ل تزيد على مائتي دينار او باإحدى هاتني 
العقوبتني كل من �سنع او ا�ستورد او �سدر او حاز 
او اأحرز او نقل بق�س���د ال�ستغالل او التوزيع كتابا 
او مطبوعات او كتابات اخرى او ر�سوما او �سورا 
او افالما او رموزا او غري ذلك من ال�سياء اإذا كانت 
خملة باحلي���اء او الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة 
ذاتها كل من اأعلن عن �س���يء من ذلك او عر�س���ه على 
انظار اجلمه���ور او باعه او اجره او عر�س���ه للبيع 
او اليج���ار ولو يف غري عالني���ة. وكل من وزعه او 
�س���لمه للتوزي���ع باأية و�س���يلة كان���ت. ويعتر ظرفا 
م�سددا اإذا ارتكبت اجلرمية بق�سد اف�ساد الخالق".

ويف هذه الثناء وجه جمل�س الق�ساء الأعلى اعمامًا 
اإىل رئا�س���ة الدعاء العام ورئا�س���ة هيئة ال�س���راف 
الق�س���ائي ورئا�س���ة حماك���م ال�س���تئناف كافة، جاء 
في���ه "لوحظ من خالل الر�س���د الإعالمي ا�س���تخدام 
حمتوي���ات  لن�س���ر  الجتماع���ي  التوا�س���ل  مواق���ع 
�سيئة للذوق العام وت�س���كل ممار�سات غري اأخالقية 
اإ�س���افة اإىل الإ�س���اءة املتعمدة ومبا يخالف القانون 
للمواطنني وموؤ�س�س���ات الدول���ة مبختلف العناوين 

وامل�سميات".
واأك���د البيان، عل���ى "اتخ���اذ الإج���راءات القانونية 
امل�س���ددة بحق من يرتكب تلك اجلرائم ومبا ي�سمن 

حتقق الردع العام".

اأحكام بالحب�س تطال اأربعة من اأ�سحاب المحتويات المخلة بالحياء

 بغداد/ المدى

اأك����د وزي����ر الكهرباء زي����اد علي 
اأن  الأربع����اء،  اأم�����س  فا�س����ل، 
الب����الد حتتاج اإىل 14 األف ميغا 
واط اإ�سافية من اأجل الو�سول 
اإىل الكتفاء الذاتي من التجهيز 

مبعدل 24 �ساعة.
وذك����ر بي����ان للدائ����رة الإعالمية 
"اللجن����ة  اأن  الن����واب  ملجل�����س 
املالي����ة برئا�س����ة النائب عطوان 
العطواين وح�س����ور اع�س����ائها 
الكهرب����اء  وزي����ر  ا�س����تقبلت 
وكادر الوزارة املتقدم ملناق�س����ة 
برنامج ال����وزارة وملف الطاقة 

الكهربائية".
"رئي�����س  اأن  البي����ان  واأ�س����اف 
اللق����اء  م�س����تهل  يف  اللجن����ة 
املتق����دم"  وال����كادر  بالوزي����ر 
"اهمي����ة مث����ل ه����ذه  اأ�س����ار اإىل 
حتم����ل  كونه����ا  ال�ست�س����افات 

ابعادًا مالية وخدمة للمواطنني، 
و�س����رورة مواجه����ة التحديات 

كونها م�سوؤولية م�سرتكة".
حري�س����ة  "اللجن����ة  اأن  واأك����د، 
على الطالع على عمل الوزارة 
وحتوله����ا  الطاق����ة  ومل����ف 
اإىل  ا�س����تهالكية  وزارة  م����ن 

انتاجية".
واأ�س����ار البيان، اىل اأن "اللجنة 
حتدثت عن وجود خلل يف اأداء 
بقط����اع  والهتم����ام  املنظوم����ة 
دون القطاعات الأخرى املهمة".
ونوه، اإىل اأن "وحدات التوليد 
وا�س����تهالك ال�س����بكات تت�س����بب 
بانقط����اع الكهرب����اء يف مقاب����ل 
النفاق العايل على الوزارة من 
دون زيادة بانت����اج الطاقة، مما 
يوج����ب حتديث تلك ال�س����بكات، 
واإن�س����اء  الوح����دات  و�س����يانة 

املحطات احلرارية".
 التفا�صيل �س2

وزير الكهرباء: 
نحتاج  ل� 14 األف ميغا واط 

لالكتفاء الذاتي

عراقيون ينظمون حمالت تبرع الغاثة مت�شرري الزلزال في �شوريا وتركيا.. عد�شة: محمود روؤوف
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"ذل���ك انعك����س  اأن  وتاب���ع التقري���ر، 
على ت���دين ن�شبة العائدي���ن اليها من 
النازحني وكانت االأدنى بن�شبة %35 
مقارن���ة ببقي���ة املناط���ق االأخرى يف 

العراق".
واأ�شار، اإىل اأن "احلرب التي �شهدها 
الع���راق واالزم���ة االإن�شاني���ة املزمنة 
كان له���ا اأث���ر �شديد عل���ى توفري بنى 
حتتي���ة وخدم���ات ب�ش���كل ع���ام، ومع 
ارتفاع مع���دل البطالة اأدى اىل زيادة 

معدالت العنف اال�شري".
"ا�شتمراري���ة  اأن  التقري���ر،  واأك���د 
ح���االت ع���دم اال�شتق���رار ال�شيا�ش���ي 
واالقت�ش���ادي له���ا تاأث���ري كب���ري على 

ال�شكان ب�شكل عام".
اأك���ر  "�شنج���ار م���ن  ولف���ت، اإىل اأن 
تنظي���م  قب���ل  م���ن  ت�ش���ررا  املناط���ق 
داع����س االإرهابي حيث عانت خ�شارة 
ب�شري���ة موؤملة باالإ�شاف���ة اىل فقدانها 
للبن���ى التحتي���ة ومقوم���ات املعي�شة 

وال�شكن".
"اأع���داد  اأن  اإىل  التقري���ر،  ون���وه 
العائدين م���ن النازحني اىل مناطقهم 
الن���زوح  مناط���ق  اع���داد  تف���وق 

اجلديدة".
م���ا  الذي���ن  م���ن  "كث���ريًا  اأن  وتاب���ع، 
ال  ن���زوح  حال���ة  يعي�ش���ون  زال���وا 
ي�شتطيع���ون الع���ودة جلمل���ة اأ�شباب 
من بينها ت�ش���رر م�شاكنهم واالفتقار 
لفر����س العي�س وكذل���ك انعدام االمن 
واخلوف واحلالة النف�شية و�شبهات 

عالقتهم مع املجاميع املتطرفة".
م���ن   %90" اأن  التقري���ر،  ويوا�ش���ل 
النازحني ق�شوا ف���رة ثالث �شنوات 
يف النزوح"، متابع���ًا ان "70% منهم 
ق�ش���وا اأكر م���ن خم����س �شنوات يف 

النزوح".
ونب���ه، اإىل اأن "كثريًا م���ن العراقيني 
الذي���ن متكنوا م���ن الع���ودة لبيوتهم 
ومناطقه���م م���ا زال���وا يعي�ش���ون يف 
ظ���روف �شعبة ويواجه���ون �شعوبة 
يف التاأقل���م والتعاي����س مع قلة فر�س 

العمل ويتطلبون ا�شن���ادا ودعما من 
اج���ل احل�شول على خدم���ات وتلبية 

احتياجاتهم االأ�شا�شية".
"تقدي���رات  اأن  التقري���ر،  واأردف 
تناق�س ع���دد النازحني يف املخيمات 
كان���ت من���ذ ع���ام 2021 بن�شبة %29 
يف ح���ني انخف�س عدد اخلارجني من 

خميمات النزوح بن�شبة %32".
وزاد التقري���ر، "باالإ�شاف���ة اىل ذل���ك 
وباملقارن���ة مع ع���ام 2021 ف���ان عدد 
 ،%44 بن�شب���ة  اق���ل  كان  العائدي���ن 
م���ع ذل���ك ف���ان �ش���دة املطال���ب ت���زداد 
وال يك���ون ذل���ك تاأثريه عل���ى الن�شاء 
والرج���ال فقط بل على االأطفال اأي�شا 
الذين ت�شكل ن�شبتهم االأكر من تعداد 

ال�شكان".
ويوا�ش���ل، اأن "ع���دم وج���ود فر����س 
تعليمي���ة كافية كان له االأث���ر ال�شلبي 
عل���ى االأطف���ال م���ا يجعلهم ذل���ك اأكر 
عر�ش���ة مل�شاكل انعدام حماية الطفل، 
بزجه���م ملي���دان العم���ل او اجباره���م 
على ال���زواج املبك���ر، وتنجم عن ذلك 

انتهاكات حلقوق االن�شان".
"تنظي���م  اأن  عل���ى  التقري���ر،  و�ش���ّدد 
داع�س خالل اجتياحه ملنطقة �شنجار 
تدم���ري  عل���ى  عم���ل   2014 اآب  يف 
80% م���ن البنى التحتي���ة العامة فيها 
واإحل���اق ا�شرار ب���� 70% من البيوت 

ال�شكنية".
مت   2017 ع���ام  "يف  باأن���ه  واأف���اد، 
حتري���ر منطق���ة �شنجار م���ن داع�س، 
اغل���ب العوائل ع���ادت ملناطقها ولكن 
غالبيتهم يعي�شون حالة نزوح ثانوية 
او اأ�شا�شية، ويذكر انه ما يزال هناك 
200 األ���ف ايزي���دي يعي�ش���ون حال���ة 

نزوح".
واأ�ش���اف التقرير، اأن "درا�شة حديثة 
اأعدته���ا منظم���ة )ريت����س( اأظهرت ان 
هناك حتديات كبرية لظروف العي�س 

يف �شنجار".
"الدرا�شة اف���ادت معلومات  وينق���ل، 
تفيد ب���اأن هن���اك عددا قلي���ال جدا من 
اأهايل �شنجار مم���ن يتلقى مرتبا من 
احلكومة مع مناف�شة قوية للح�شول 

على وظيفة".
"الو�ش���ع  اأن  اإىل  التقري���ر،  واأ�ش���ار 
يع���د  مل  �شنج���ار  لعوائ���ل  املعي�ش���ي 
ل�شاب���ق عه���ده قب���ل جم���يء تنظي���م 
داع����س االإرهاب���ي وانه لي����س لديهم 

فر�شة حل�شول على تعيني".
كما لف���ت، اإىل اأن "الن�ش���اط الزراعي 
تراج���ع يف املنطقة بع���د العام 2014 
املع���دات  بتل���ف  تتعل���ق  الأ�شب���اب 
و�شح���ة  اال�شتثم���ار  اىل  واالفتق���ار 

املوارد املائية".
"تقييم���ًا  ب���اأن  التقري���ر،  واأف���اد 
اأجرت���ه املنظم���ة ب�ش���اأن االحتياجات 
االإن�شاني���ة يف مناطق وقرى �شنجار 
عندم���ا ا�شتف�ش���رت م���ن االأه���ايل عن 
م���ن  يحتاجونه���ا  الت���ي  االأولوي���ات 
الظ���روف  فر����س  اأظه���ر  اخلدم���ات 

املعي�شية بالدرجة الثانية".
ون���وه، اإىل اأن "منطقة �شنجار كانت 
م���ن بني اقل املناط���ق ت�شجيال لن�شبة 
عائدي���ن م���ن النازح���ني يف الع���راق 

وكانت بن�شبة %35".
واأورد التقري���ر، اأن "�شنج���ار تعاين 
من ظ���روف معي�شية قاه���رة"، مبينًا 
اأن "21% م���ن العوائ���ل ا�ش���ارت اىل 
ان �شعوب���ة احل�ش���ول عل���ى فر�ش���ة 
عم���ل هي م���ن اأك���ر التحدي���ات التي 
يواجهونها". واأو�ش���ح، اأن "احلياة 
املعي�شي���ة قب���ل وبعد الن���زوح تاأثرت 
اأي�ش���ا ف�ش���ال ع���ن االزم���ة بالو�ش���ع 

االقت�شادي والبيئي".
وي�شر�ش���ل، "قب���ل االزم���ة 26% من 
باالأج���ر  العم���ل  ان  ذك���رت  العوائ���ل 
اليومي كان م�شدر عي�شهم الرئي�شي، 
يف ح���ني ارتفعت ه���ذه الن�شب���ة بعد 

ازمة النزوح اىل %42".
"العم���ل  اأن  اإىل  التقري���ر،  وم�ش���ى 
بالزراع���ة كم�ش���در للعي����س انخف�س 
م���ن 18% قب���ل االزم���ة اىل 9% بع���د 
االزمة". ي�ش���ار اإىل ان تنظيم داع�س 
جرائ���م  ارتك���ب  ق���د  كان  االإرهاب���ي 
ف�شيعة بحق املكون االيزيدي عندما 
احت���ل ق�ش���اء �شنج���ار يف منت�ش���ف 
ه���ذه  �شنف���ت  حي���ث   ،2014 الع���ام 
اجلرائم باأنها جرائم �شد االإن�شانية.

 عن: م�قع )ريليف ويب( 
الدويل

 تقرير دولي: �سنجار اأقل مناطق العراق 
بن�سب عودة النازحين

 ذي قار/ح�سين العامل 

طالب ذوو االحتياجات الخا�سة في 
ذي قار بزيادة الرواتب المخ�س�سة 

لهم وللمعيل المكلف برعايتهم 
وت�فير دور الإي�اء �سديدي االعاقة 

وبيئة �سديقة تراعي متطلباتهم 
الحياتية، م�سددين على اهمية 

ارتباط هيئة ذوي االعاقة برئا�سة 
ال�زراء. وي�سك� اأفراد هذه ال�سريحة 

من عدم تلقي الرعاية الكافية 
وتراجع م�ست�ى الخدمات التي 

تقدم لهم في ظل ظروف اقت�سادية 
ومعي�سية غير منا�سبة.

وق���ال محم���د النا�ش���ري وه���و اأح���د الم�شابي���ن 
بالعج���ز �شب���ه الت���ام، ف���ي حدي���ث م���ع )المدى(، 
وعوائله���م  الخا�ش���ة  االحتياج���ات  "ذوي  ان 
مازال���وا يعانون ومنذ �شن���وات طويلة من الغبن 

والتهمي�س والحيف".
ودعا النا�شري، "الحكوم���ة المركزية والبرلمان 

ولجن���ة العمل وال�ش���وؤون االجتماعية في مجل�س 
الن���واب الى تخ�شي�س راتب �شه���ري مجز لذوي 
االعاق���ة بدال م���ن االعانة التي و�شفه���ا بالمخزية 

والمهينة لذوي االإعاقة".
و�ش���دد، عل���ى اأهمي���ة "تخ�شي����س الرات���ب وفق���ا 
بال�شم���ان  المعاقي���ن  و�شم���ول  االعاق���ة  لدرج���ة 
ال�شحي وتاأمين الم�شتلزمات االخرى كالكرا�شي 
الكهربائي���ة المتحرك���ة وتوفي���ر الع���الج ال���الزم 

�شواء داخل العراق او خارجه".

وبدوره���ا اي���دت �شعدي���ة محم���د وهي م���ن ذوي 
االحتياج���ات الخا�ش���ة وم�شابة ب�شل���ل االطراف 
ال�شفل���ى م���ا ذه���ب الي���ه النا�ش���ري، وقال���ت اإلى 
)الم���دى(، اإن "اف���راد ه���ذه ال�شريح���ة يتقا�شون 
رواتب ال تغط���ي حتى جزءا ب�شيط���ا من نفقاتهم 

اليومية".
واأك���دت، اأن "الرات���ب ال���ذي اتقا�ش���اه ه���و 125 
األ���ف دينار �شهريا وهذا المبل���غ ال ي�شد حتى ثمن 

العالج الذي اأتعاطاه ب�شورة يومية".

المعاقي���ن  م���ن  "العدي���د  اأن  محم���د،  واأف���ادت 
يحتاج���ون الى ع���الج يومي او جل�ش���ات العالج 
الطبيع���ي اأ�شبوعي���ة او �شهري���ة وه���ذا م���ا يفوق 

قدرتهم المادية".
و�ش���ددت محم���د عل���ى اأهمي���ة "�شم���ول المعاقين 
بال�شرائ���ح  ا�ش���وة  االرا�ش���ي  قط���ع  بتوزي���ع 
االجتماعية االخ���رى"، وت�شاءلت "هل يريدوننا 

ان ن�شكن في ال�شارع".
وذهب���ت، اإلى اأن "حقوق الم���راأة المعاقة مازالت 

مه�شوم���ة �شواء في التعلي���م او التاأمين ال�شحي 
او ال�شكن ودور االيواء".

ودع���ت محم���د، "وزارة التعليم العال���ي والبحث 
العلم���ي ال���ى تخ�شي����س مقاع���د درا�شي���ة خا�شة 

بذوي االإعاقة".
الكهربائي���ة  بالكرا�ش���ي  ب�"تزويده���م  وطالب���ت، 
واالأط���راف  بالمكفوفي���ن  الخا�ش���ة  والع�ش���ي 
اال�شطناعي���ة بي���ن فترة واخ���رى كونه���م باأم�س 

الحاجة لها في تحركهم اليومي".
فيما طالب احمد ح�شن وهو معيل الحد المعاقين 
من افراد ا�شرته بان "تنظر الجهات المعنية بعين 
العط���ف والرعاي���ة ل���ذوي االحتياج���ات الخا�شة 
وعوائله���م من خالل زيادة الروات���ب المخ�ش�شة 
للمع���اق والمعي���ل"، الفت���ا الى ان "رات���ب المعيل 

والبالغ 170 األف دينار ال يكفي وغير مجٍز".
واأع���رب ع���ن اأمل���ه، ب�"ف�ش���ل هيئ���ة رعاي���ة ذوي 
االعاق���ة ع���ن وزارة العمل وجعلها هيئ���ة م�شتقلة 

ترتبط برئا�شة الوزراء".
الكبي���رة  المعاقي���ن  "اأع���داد  اأن  ح�ش���ن،  وراأى 
ف���ي الع���راق ت�شتدع���ي ا�شتح���داث هيئ���ة خا�شة 
ب�شالحيات وتخ�شي�ش���ات كافية لرعايتهم وعدم 

تركهم في مهب الريح".
و�ش���دد، عل���ى "منح �شريح���ة المعاقي���ن الدرجات 
الوظيفية المخ�ش�شة لهم وفق القوانين ال�شارية 
اأ�ش���وة بباقي ال�شرائح االجتماعي���ة"، م�شيرا الى 
"وجود تحايل في هذا المجال يحرم المعاق من 

حقه ال�شرعي والقانوني".
ويعد العراق بفعل ما �شهده من الحروب الطويلة 
والمتتالي���ة التي خا�شته���ا الحكوم���ات ال�شابقة، 

م���ع دول الج���وار واأط���راف دولي���ة، ف�ش���اًل ع���ن 
اأحداث العن���ف بعد �شنة 2003، واح���دًا من اأكثر 
البل���دان الت���ي ت�ش���م ذوي احتياج���ات خا�شة، اإذ 
تق���ّدر منظم���ات المجتم���ع المدني المهتم���ة بهذه 

ال�شريحة، عددهم باأكثر من مليوني �شخ�س.
وكان الع�ش���رات م���ن ذوي االعاقة ف���ي ذي قار قد 
تظاه���روا االأ�شب���وع الحال���ي ام���ام مبن���ى مكتب 
مجل�س النواب ف���ي المحافظة مطالبين بتح�شين 
او�شاعهم المعي�شية وتاأمين متطلباتهم ال�شحية، 
اذ رف���ع المتظاه���رون الفتات تطال���ب بتخ�شي�س 
الخا�ش���ة  االحتياج���ات  ل���ذوي  مجزب���ة  روات���ب 
بح�ش���ب ن�شبة العجز وان�ش���اء دور خا�شة الإيواء 
ورعاية �شديدي العوق وتخ�شي�س قطع ارا�شي 
لهم وتعديل قان���ون ذوي االعاقة وقانون التقاعد 
الموح���د بما ين�ش���ف المع���اق والوري���ث المعاق 

وزيادة راتب المعيل المتفرغ.
كم���ا طالب���وا بتوفي���ر ال�شك���ن والتعلي���م والبيئة 
التهمي����س  وانه���اء  االعاق���ة  ل���ذوي  ال�شديق���ة 
له���ذه ال�شريح���ة و�شموله���م بال�شم���ان ال�شح���ي 
وتخ�شي����س كرا�ش���ي متحرك���ة له���م ناهي���ك ع���ن 

�شمول ال�شم والبكم براتب المعيل المتفرغ.
وت�شي���ر درا�شات محلية واأخ���رى اأجنبية، اإلى اأن 
معان���اة ذوي االحتياج���ات الخا�ش���ة ف���ي العراق 
ال تقت�ش���ر عل���ى الفق���ر ونق�س االهتم���ام بهم، من 
ناحية توفي���ر االأطراف اال�شطناعي���ة والكرا�شي 
المتحرك���ة ومراك���ز التاأهي���ل ح�شب، ب���ل واأي�شًا 
�شعف الخدمات النف�شية الأن الكثير منهم يعانون 
اأو�شاع���ًا نف�شي���ة متردي���ة ب�شبب غي���اب المتابعة 

لحالتهم.

ذوو االحتياجات الخا�سة يطالبون بزيادة رواتبهم وربط هياأتهم بمجل�س الوزراء

المدينة تعاني من نق�س في الخدمات االأ�سا�سية وبطء االإعمار

اأف��اد تقري��ر دويل ب��اأن ق�ساء �سنج��ار التاب��ع ملحافظة 
نين���ى يع��ّد اأقل املناط��ق العراقي��ة ع���دة للنازحني، 
م�ؤك��داً اأن املدين��ة ما زال��ت تعاين من م�س��كالت كبرية 

على �سعيد نق�س اخلدمات االأ�سا�سية. 
وذكر تقرير ملنظمة )كري( الدولية لالإغاثة يف تقرير 

له��ا ع��ن منطق��ة �سنج��ار �سم��ن برنام��ج متك��ني املراأة 
االيزيدية وت�ف��ري احلماية واخلدم��ات للمنطقة، اأن 
"�سنج��ار ما تزال حلد كتاب��ة التقرير تعاين من نق�س 
يف اخلدم��ات االأ�سا�سي��ة وب��طء يف عملية اإع��ادة اعمار 

امل�ساكن والبنى التحتية".

معاناة النازحين م�ستمرة في مخيمات النزوح

تظاهرات لذوي االحتياجات الخا�سة في ذي قار

 بغداد/ املدى

واأ�ش���اف البي���ان اأن "رئي�س اللجن���ة يف م�شتهل 
اللقاء بالوزير والكادر املتقدم" اأ�شار اإىل "اهمية 
مث���ل هذه اال�شت�شافات كونها حتمل ابعادًا مالية 
وخدمة للمواطنني، و�شرورة مواجهة التحديات 

كونها م�شوؤولية م�شركة".
واأك���د، اأن "اللجن���ة حري�ش���ة على االط���الع على 
عم���ل الوزارة وملف الطاق���ة وحتولها من وزارة 

ا�شتهالكية اإىل انتاجية".
واأ�شار البيان، اىل اأن "اللجنة حتدثت عن وجود 
خل���ل يف اأداء املنظوم���ة واالهتم���ام بقطاع دون 

القطاعات االأخرى املهمة".
وا�شته���الك  التولي���د  "وح���دات  اأن  اإىل  ون���وه، 
ال�شب���كات تت�شب���ب بانقطاع الكهرب���اء يف مقابل 
االنف���اق الع���ايل عل���ى ال���وزارة م���ن دون زي���ادة 
بانتاج الطاقة، مما يوجب حتديث تلك ال�شبكات، 
و�شيانة الوحدات واإن�شاء املحطات احلرارية".

وتاب���ع اأن "اللجن���ة املالي���ة ناق�ش���ت مل���ف عقود 
جباي���ة اخلدم���ة ون�شبته���ا، و�شددت عل���ى اهمية 
التع���اون الإمت���ام اإجناز ه���ذه ال�شبك���ة ف�شاًل عن 
�شرورة اال�شتجابة ال�شريعة ملنا�شدات و�شكاوى 
املواطن���ني يف �شبي���ل اإنه���اء معان���اة املواطن من 
ع���دم تو�شي���ل الطاق���ة الكهربائي���ة اإىل املناط���ق 

ال�شكنية".
وتاب���ع البي���ان اأن "اللجن���ة ت�شاءل���ت ع���ن عقود 
وزارة الكهرب���اء املربم���ة م���ع بع����س ال�ش���ركات 
واملبال���غ املخ�ش�شة �شمن قان���ون الدعم الطارئ 
لالأمن الغذائي والتنمية امل�شوت عليه يف جمل�س 
الن���واب، واالأم���وال الت�شغيلي���ة واال�شتثماري���ة 
امل�شروف���ة من قبل الوزارة وحجم النمو املتوقع 
وخطته���ا ب�شاأن ملف جباية اخلدم���ة، اإ�شافة اإىل 
مو�ش���وع ديون ال���وزارة واالي���رادات املتوقعة، 
املنظوم���ة  عل���ى  التج���اوزات  اإنه���اء  وكيفي���ة 
الكهربائي���ة، والتخل����س م���ن ا�شت���رياد و�ش���راء 
الطاقة، واللجوء اإىل نظام اخل�شخ�شة، ومقدار 

تزويد وزارة النفط من الوقود، وار�شالها للجنة 
بكتاب ر�شمي".

ولف���ت اىل اأن "مداخ���الت اع�ش���اء اللجنة �شملت 
الكهربائي���ة  ال�شب���كات  اجن���از  امكاني���ة  اي�ش���ًا 
ا�شافي���ة  �شب���كات  وان�ش���اء  ال�شكني���ة  للمناط���ق 
وت�شمينه���ا يف موازن���ة الع���ام 2023، وتوزي���ع 
الطاقة الكهربائية ح�شب الكثافة ال�شكانية ب�شكل 
عادل وان���ارة الطرق اخلارجي���ة، واالعتماد على 
�ش���ركات انت���اج حم���والت ر�شين���ة، ع���الوة على 
مو�ش���وع ا�شتهالك الغاز امل�شاح���ب مما يت�شبب 
بال�شرر للدول املجاورة، واالجتاه نحو م�شاريع 

الطاقة النظيفة".
من جهته ق���ال وزير الكهرب���اء وح�شب البيان ان 
"الوزارة عازمة على التقدم بهذا امللف من خالل 
دع���م اللجنة النيابي���ة واملعني���ني"، مقدما �شرحا 
"حول موازنة الوزارة الت�شغيلية واال�شتثمارية 
واب���واب ال�ش���رف واالنف���اق وال�شيان���ة واآلي���ة 

الوزارة يف التعامل معها".
وا�ش���اف اأن���ه "باإم���كان ال���وزارة تنفي���ذ وحدات 
مركب���ة ا�شافي���ة �شم���ن خط���ة 2021 م�شت���دركا 
احلاج���ة اىل التخ�شي�ش���ات املالي���ة مم���ا يوؤخ���ر 
تنفيذ ه���ذه امل�شاريع يف اخلطة املعدة للوزارة"، 
مبين���ا اأن ال���وزارة بحاجة اىل م�شاري���ع ا�شافية 
املحط���ات  وان�ش���اء  املركب���ة  بال���دورات  خا�ش���ة 

احلرارية".
واأو�ش���ح فا�ش���ل، "وج���ود م�ش���روع املنظومات 
الذكي���ة لعر�شه على جمل�س الوزراء"، كا�شفا عن 
ان "العج���ز احلا�ش���ل يف جتهي���ز الكهرباء ي�شل 
اىل 14 األ���ف ميغا واط فيم���ا حتتاج اىل 37 األف 
ميغ���ا واط للو�شول لالكتفاء الذاتي من التجهيز 

مبعدل 24 �شاعة".
ودع���ا فا�ش���ل، اىل "تق���دمي الدع���م بو�ش���ع خطة 
�شراتيجية ال�شتهداف االحم���ال العالية بتفعيل 
خدم���ة اجلباي���ة والعم���ل عل���ى �شيان���ة ون�ش���ب 
املحوالت بغي���ة ايجاد احلل���ول املنا�شبة لتجهيز 

الطاقة".

قلة التخ�سي�سات المالية ت�قف م�ساريع 
الت�سغيل المركبة

وزير الكهرباء: نحتاج لـ 14 األف 
ميغا واط اإ�سافية ل�سمان الت�سغيل 

الم�ستمر

اأكد وزير الكهرباء زياد علي فا�سل، اأم�س االأربعاء، اأن البالد تحتاج 
اإلى 14 األف ميغا واط اإ�سافية من اأجل ال��س�ل اإلى االكتفاء الذاتي 

من التجهيز بمعدل 24 �ساعة. وذكر بيان للدائرة االإعالمية لمجل�س 
الن�اب اأن "اللجنة المالية برئا�سة النائب عط�ان العط�اني وح�س�ر 

اع�سائها ا�ستقبلت وزير الكهرباء وكادر ال�زارة المتقدم لمناق�سة 
برنامج ال�زارة وملف الطاقة الكهربائية".
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 بغداد/ تميم الح�سن

م���ازال �ش���وق ال���دوالر املوازي ي�ش���جل 
فارقا بنحو 20 نقطة )منرة( عن ال�ش���عر 
الر�ش���مي للعمل���ة االجنبي���ة رغ���م ق���رار 

التخفي�س.
باملقاب���ل اأيد االإطار التن�شيقي الذي يقود 
احلكوم���ة ب�ش���دة ق���رار التخفي����س رغم 
كالم���ه ال�شاب���ق عن �شعوب���ة تطبيق هذا 

االجراء الرتباطه مبراكز املال العاملية.
لكن �شيا�شيني وخرباء حذروا من ات�شاع 
العجز املايل يف النفقات ب�شبب تخفي�س 
�شعر الدوالر والذي قد ي�شل الفارق اىل 

15 تريليون دينار �شنويا.
و�شجلت ا�ش���واق البور�شة املوازية بعد 
24 �شاعة م���ن قرار التخفي����س الر�شمي 
لل���دوالر، ا�شع���ارا و�شل���ت اىل عتب���ة ال� 

1500 دينار مقابل الدوالر الواحد.
وبح�شب مواطن���ني حتدثوا ل�)املدى( ان 
"�ش���ركات ال�شريف���ة تقوم من���ذ ليلة اول 
اأم�س ب�شراء الدوالر لكن ال تقوم ببيعه".
حت���دث  نائ���ب  بح�ش���ب  يف�ش���ر  وه���ذا 
ل�)امل���دى( اتهام اغلب �ش���ركات ال�شريفة 
ب�"جم���ع ال���دوالر" متهي���دًا لتهريب���ه اىل 

اخلارج.
ويق���ول النائ���ب ال���ذي طل���ب ع���دم ن�ش���ر 
ا�شمه: "تخفي�س الدوالر لن يحل م�شكلة 
التهري���ب عل���ى العك�س ال�ش���ركات حققت 
ارباح���ا م�شاعفة االن ب�شب���ب الفرق بني 

ال�شعرين الر�شمي واملوازي".
 170 العمل���ة  و�شطاء تهري���ب  ويحق���ق 
مليون دين���ار يف املليون دوالر من خالل 
نق���ل العمل���ة مبع���دل مرت���ني يومي���ا اىل 

احلدود لغر�س تهريبها.
واول اأم����س اأك���د رئي�س ال���وزراء حممد 
�شياع ال�شوداين، اأن بيع الدوالر بال�شعر 
اجلديد )1300 دينار( �شيبداأ من يوم غد 
االأربعاء )اأم�س(، موؤكدًا مرة اخرى على 

وجود تهريب للعملة.
حي���ث  مفاجئ���ا  احلكوم���ة  ق���رار  وكان 
توقع���ت الدوائ���ر املقربة م���ن ال�شوداين 
ان تاأخ���ذ مناق�شة مق���رح البنك املركزي 

ب�شعة ايام على االقل.
و�شكر علي العالق حمافظ البنك اجلديد 
"اال�شتجاب���ة  عل���ى  احلكوم���ة  ب���دوره 
ال�شريعة" لقرار البنك املركزي لتخفي�س 

الدوالر. بح�شب بيان لالأخري.
اىل ذلك ح���ذر ماجد �شن���كايل النائب يف 

الربملان م���ن "تاأثريات عك�شي���ة" اإذا كان 
قرار تخفي�س الدوالر "عاطفيا".

وق���ال �شنكايل يف تغريدة على توير ان 
الف���رق بني �شعر الدوالر القدمي واجلديد 

15 تريليون دينار". "�شيقارب 
وا�شاف انه يف حال ا�شتطاعت احلكومة 
تعوي����س ذل���ك الفارق، "م���ن خ���الل منع 
ال�شريب���ة  وحت�شي���ل  ال���دوالر  تهري���ب 
والتعرف���ة الكمركية ب�شورة كاملة ودعم 
ال�شناع���ة والزراعة فهو ق���رار ناجح اما 
اإذا كان قرارا �شيا�شيًا وعاطفيًا ف�شتكون 

تاأثرياته عك�شية".

من جهته اعت����رب رئي�س موؤ�ش�شة معنية 
باالقت�ش����اد ان ق����رار التخفي�س االخري 
ملي����ارات دوالر   6 �شيكل����ف احلكوم����ة 

�شنويا.
وقال رئي�����س موؤ�ش�شة ع����راق امل�شتقبل 
من����ار العبي����دي عل����ى في�شب����وك: "اول 
تاأثريات تغي����ري �شع����ر ال�شرف �شتزيد 
من م�شروف����ات احلكومة مبقدار ٥٠٠ 
ملي����ون دوالر �شهري����ا وهو م����ا ميثل ٦ 

مليارات دوالر �شنويا".
وب����ني رئي�س املوؤ�ش�ش����ة االقت�شادية ان 
م�شروف����ات الدول����ة ال�شهرية بحدود ٦ 

تريليون����ات دينار عراقي كانت ت�شاوي 
�شابقا:

ملي����ار   ٤.١٤ تريلي����ون÷١٤٥٠=   ٦
دوالر

تريليون����ات  ال�����٦  فنف�����س  الي����وم  ام����ا 
�شت�شاوي:

٦ تريليون����ات ÷١٣٠٠=٤.٦١٥ مليار 
دوالر

م�شروف����ات  زادت  �شهري����ا  ان����ه  اي 
احلكومة العراقية مبقدار ٥٠٠ مليون.

واعت����رب العبي����دي وهو مر�ش����ح �شابق 
عن حركة امتداد التخفي�س بانه: "حل 

ترقيعي توقعت ان تتبناه احلكومة".
البع����د  عل����ى  الق����رار  "ه����ذا  وا�ش����اف: 
ال�شراتيجي هو خاطئ �شيكلف الدولة 
العراقية م�شروفات جديدة و�شي�شاهم 
يف تقليل تناف�شية القطاعات االنتاجية 
ويوؤثر عل����ى ن�شب����ة م�شاهمتها بالناجت 
املحل����ي وبالت����ايل قد ي����وؤدي اىل تقليل 
ه����ذه  تراج����ع  نتيج����ة  العم����ل  فر�����س 

القطاعات".
احلكوم����ة بدورها مل تتحدث عن حلول 
�شحرية لقرار تخفي�����س الدوالر، وقال 
امل�شت�شار املايل لرئي�س احلكومة مظهر 

حممد �شال����ح ل�)املدى(، ان "هذا القرار 
هو جزء من احلل".

واك���د مظه���ر ان "هناك ُح���زم جديدة من 
اال�شالح���ات واالج���راءات �شيعلن عنها 

البنك املركزي".
وكان رئي����س احلكومة حممد ال�شوداين 
قد قال يف املوؤمت���ر ال�شحفي الذي عقده 
الثالث���اء املا�ش���ي مبنا�شبة م���رور 100 
ي���وم عل���ى حكومت���ه: "تفاجاأن���ا يف اأول 
�شه���ر بوج���ود التزام���ات واجب���ة تخ�س 
قب���ل  عليه���ا  متف���ق  ال���دوالر  بي���ع  اآلي���ة 
�شنت���ني ب���ني احلكوم���ة والبن���ك املركزي 

االأمريك���ي". الفي���درايل  البن���ك  م���ع 
ولفت اىل اأن���ه "اتخذنا اإجراءات �شريعة 
يف مو�ش���وع ناف���ذة بي���ع العمل���ة لكنه���ا 
حتت���اج اإىل وق���ت"، مبين���ا اأن���ه "اأ�شبح 
التج���ار يبحث���ون عن دوالر غ���ري ر�شمي 
م���واٍز للدوالر الذي يباع ع���رب نافذة بيع 
العمل���ة، وال ننكر وج���ود عمليات تهريب 

للعملة".
و�شبق ان اعرف ال�شوداين باأن تهريب 
العمل���ة اإىل اخل���ارج يتم ع���رب حتويالت 
تتم عل���ى اأ�شا�س فواتري مزورة لواردات 

كان يتم ت�شخيم اأ�شعارها.
وق���ال يف لق���اء م���ع القن���اة الر�شمي���ة اإن 
"التهري���ب كان يتم ع���رب فواتري مزورة، 
وكان���ت االأم���وال تخ���رج ويت���م تهريبها، 
وهذا واق���ع، واإال فما الذي كنا ن�شتورده 
مقاب���ل 300 ملي���ون دوالر يوميا؟ حتما 
ه���ذه االأم���وال كان���ت تخرج م���ن العراق 
وهذه كانت م�شكلة مزمنة منذ �شنوات".
وداف���ع االإطار التن�شيق���ي ب�شدة عن قرار 
التخفي�س، واأطلق مدونون مقربون من 
التحال���ف ال�شيع���ي "ها�شت���اك" "وعدت 
ووفيت" يف ا�شارة اىل قرار ال�شوداين.

ويف هذا ال�شاأن قال قي�س اخلزعلي زعيم 
الع�شائ���ب ان: "خف����س ال���دوالر اأرج���ع 
ال�شحي���ح خدم���ة  ن�شابه���ا  اإىل  االأم���ور 

للعراق و�شعبه".
وا�شاف يف تغريدة على توير ان القرار 
"اأثبت ما حتدثنا عنه مرارًا وتكرارًا، من 
اأن رفع �شعر ال�شرف املفاجئ الذي قامت 
ب���ه احلكوم���ة ال�شابق���ة )...( ق���د زاد من 

معاناة ال�شعب".
اأم���ا نائب رئي�س جمل����س النواب حم�شن 
املندالوي، فقد قال "نثمن موافقة جمل�س 
ال���وزراء على ق���رار جمل����س اإدارة البنك 
املرك���زي بتعدي���ل �شع���ر �ش���رف الدوالر 
له���ذه  دعمن���ا  ونوؤك���د  الدين���ار،  مقاب���ل 

اجلهود للتخفيف عن كاهل ال�شعب".
ودع���ا املن���دالوي احلكوم���ة اإىل ت�شدي���د 
واملتالعب���ني  التج���ار  عل���ى  الرقاب���ة 
باأ�شعار ال�ش���رف لل�شيطرة على ال�شوق، 
واالإ�شراع يف تقدمي املوازنة وفق ال�شعر 

اجلديد".
وكان���ت م���ربرات ع���دم اع���ادة احلكومة 
�شعر ال�شرف الق���دمي وهو 1200 دينار 
تتعل���ق باأنباء ردده���ا االإط���ار التن�شيقي 
بع���د ذلك، تتعل���ق باتف���اق ب���ني الع���راق 

والبنك الدويل ملدة 5 �شنوات.

 بغداد/ فرا�س عدنان

زه���ري  الديواني���ة  حماف���ظ  اإقال���ة  دفع���ت 
جدي���ًا  التفك���ري  اإىل  الربمل���ان  ال�شع���الن، 
ل�شم���ان  املحلي���ة  االنتخاب���ات  بتعجي���ل 
عل���ى  باالعتم���اد  "الالمركزي���ة"،  ع���ودة 
توافق يح�ش���ل داخل حتالف اإدارة الدولة 
الت�شريعي���ة  ال�شلطت���ني  عل���ى  امل�شيط���ر 

والتنفيذية.
لكن القوى النا�شئة واملنبثقة عن انتفا�شة 
ت�شري���ن ترف����س هذا التوج���ه، حمذرة من 
عودة ه���ذه املجال�س وو�شفتها بانها حلقة 
زائ���دة، داعي���ة اإىل االبق���اء عل���ى املحافظ 

ونائبيه.
منهاج���ًا  موؤخ���رًا  احلكوم���ة  وو�شع���ت 
لتقيي���م اأداء املحافظ���ني م���ن خ���الل معرفة 
ن�ش���ب اجنازه���م وف���ق تقارير ت�ش���در من 
اجلهات ذات العالقة، وكانت اقالة حمافظ 
الديوانية زه���ري ال�شعالن اأوىل نتائج هذا 

املنهاج.
وقال النائب عدنان اجلابري، اإن "الربملان 
االإدارات  عل���ى  الرقاب���ة  اإج���راءات  فّع���ل 
املحلي���ة، عندم���ا �ش���وت اأم����س االأول على 
اقال���ة حماف���ظ الديواني���ة زه���ري ال�شعالن 
بطل���ب م���ن رئي�س جمل�س ال���وزراء حممد 

�شياع ال�شوداين".
وتاب���ع اجلاب���ري، اأن "اقال���ة ال�شع���الن مل 
تك���ن من دون م���ربر بل الطل���ب ارفق معه 
مل���ف كامل ع���ن املخالف���ات الت���ي ارتكبها 
وتقري���ر دي���وان الرقاب���ة وهيئ���ة النزاهة 

االحتادية والوزارات املعنية".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "الن���واب مل يلحظ���وا اأي 
اعرا����س عل���ى اقالة املحاف���ظ ال�شيما من 
م�ش���ت  واالج���راءات  الديواني���ة  ممثل���ي 

ب�شال�شة".
"البع����س  اأن  ع���ن  اجلاب���ري،  وحت���دث 
مو�ش���وع  اإىل  اأ�ش���اروا  االع�ش���اء  م���ن 
قانوني���ة االإقال���ة، ونحن قلنا ب���اأن اللجوء 
قان���ون  علي���ه  ن����س  االإج���راء  ه���ذا  اإىل 
اإقلي���م،  يف  املنتظم���ة  غ���ري  املحافظ���ات 

بالتزامن مع غياب جمال����س املحافظات".
وراأى، اأن "ه���ذه احلال���ة تعك�س لنا اأهمية 
اأج���ل  م���ن  املحافظ���ات  جمال����س  ع���ودة 
ممار�ش���ة دوره���ا يف الرقاب���ة عل���ى اعمال 
اإىل  الع���ودة  ع���دم  ل�شم���ان  املحافظ���ني 

االجراءات والو�شائل املركزية".
وب���ني اجلاب���ري، ان "الربمل���ان مل يناق�س 
اخلا�ش���ة  املحلي���ة  االنتخاب���ات  قان���ون 
مبجال�س املحافظ���ات ونتطلع الأن يح�شل 
ذلك خ���الل االي���ام املقبل���ة �ش���واء كان ذلك 
بت�شريع قان���ون جديد اأو تعدي���ل القانون 

احلايل".
املحافظ���ات  "جمال����س  اأن  اإىل  ولف���ت، 
ه���ي مف�ش���ل �شام���ل يف العمل وف���ق نظام 
الالمركزية الذي ن�س عليه الد�شتور وكفل 
اخت�شا�شاته���ا  ان  اإىل  وتط���رق  اأحكام���ه 
حتدد بالقان���ون مبا ال يتعار����س مع مهام 

ال�شلطات االحتادية".
وم�ش���ى اجلاب���ري، اإىل ان "الربملان داعم 
الأي اإج���راء من �شاأنه دعم االدارات املحلية 
ب���اأن متار����س مهامه���ا �ش���واء عل���ى �شعيد 
التنفيذ اأو الرقاب���ة واتخاذ القرارات التي 

تدخل �شمن ت�شريعها".
م���ن جانب���ه، اأك���د النائ���ب حمم���د �شعدون 
ال�شيه���ود، "وجود اتفاق م���ن حيث املبداأ 
بني الكت���ل ال�شيا�شية على ع���ودة جمال�س 

املحافظات".
وتابع ال�شيهود، اأن "حتالف اإدارة الدولة 
الذي ي�شم غالبي���ة اع�شاء جمل�س النواب 
وي�شكل احلكومة احلالي���ة، ناق�س موؤخرًا 

اجراء انتخابات هذه املجال�س".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "التوقعات احلالية ت�شري 
اإىل ان امل�ش���ي ب�شياغ���ة القان���ون �شتب���داأ 
قريب���ًا من اأجل اإجراء االنتخابات يف �شهر 

ت�شرين االأول من العام احلايل".
م���ن  "ع���ددًا  اأن  اإىل  ال�شيه���ود،  وانته���ى 
املقرح���ات م���ا زال���ت متاح���ة اأم���ام الكتل 
ب�ش���اأن اآلي���ة االنتخابات وطبيع���ة الدائرة 
وتوزي���ع اال�شوات، لكننا م���ن حيث املبداأ 
مع اإعادة جمال�س املحافظات حتى متار�س 

اأعمالها يف الرقابة على املحافظني".
وكان بي���ان ر�شم���ي لتحال���ف اإدارة الدولة 
ق���د اأك���د اأن االئت���الف عق���د ي���وم االثن���ني 
برئا�ش���ة  االعتي���ادي  اجتماع���ه  املا�ش���ي 
حمم���د احللبو�شي رئي����س جمل�س النواب 
وبح�ش���ور رئي�س ال���وزراء حمم���د �شياع 
ال�شوادين، ل�"بح���ث اخر امل�شتجدات على 

ال�شاحة الوطنية واالقليمية والدولية".
"ا�شت�ش���اف  اأن���ه  اإىل  البي���ان  واأ�ش���ار،   

االئت���الف اللجنة املخت�ش���ة باالنتخابات، 
حل�ش���م قانون االنتخاب���ات متهيدا الإجراء 
اأه���م  بح���ث  كم���ا  املحلي���ة،  االنتخاب���ات 
املخت�ش���ون  يتوقعه���ا  الت���ي  التحدي���ات 

واآليات حلها".
البي���ان نق���ل عن رئي����س احلكوم���ة تاأكيده 
ا�شتعداده���ا الكامل ل�"اج���راء االنتخابات 

يف بيئة اأمنية منا�شبة".
م���ن جانب���ه، ذكر النائ���ب ج���واد الي�شاري 

ال���ذي مت انتخابه اأم�س نائب���ا اأول لرئي�س 
النيابي���ة،  واالقالي���م  املحافظ���ات  جلن���ة 
املحلي���ة  الرقاب���ة  ع���ودة  "مو�ش���وع  اأن 
عل���ى املحافظ���ني مرتبطة بع���ودة جمال�س 

املحافظات".
وتابع الي�ش���اري، اأن "هناك قانونا يجري 
العم���ل عل���ى اإع���داده يف الوق���ت احلا�شر 
وهو خا�شع للتوافقات بني الكتل"، معربًا 
ع���ن تطلع���ه باأن "مي�ش���ي الربمل���ان الإقرار 

هذا القانون واأن يحدد موعدًا لالنتخابات 
املحلية مبا يتفق مع امل�شلحة العامة".

وب���ني، اأن "القوى ال�شيا�شية ال تريد اثارة 
ال�ش���ارع ال���ذي ال يرحب بع���ودة املجال�س 
املحلي���ة، رغ���م اأن وجوده���ا م�شتم���د م���ن 

الد�شتور".
وانته���ى اليا�ش���ري، اإىل اأن "احلل الوحيد 
يف اإنه���اء جمال����س املحافظات ه���و تعديل 
املادة الد�شتورية التي ت�شري اإىل وجودها 

وذل���ك بحذفها وجع���ل النظ���ام الالمركزي 
يتح���دد باملحافظ���ني فح�ش���ب حت���ت رقابة 

الربملان".
اأحم���د  امت���داد  حرك���ة  ع���ن  النائ���ب  لك���ن 
"الق���وى النا�شئ���ة  اأف���اد ب���اأن  امل�شرم���اين 
واملنبثقة عن انتفا�شة ت�شرين تقف بال�شد 
م���ن ع���ودة جمال����س املحافظ���ات وال توؤيد 
م���ا يج���ري حالي���ًا ب���ني الق���وى ال�شيا�شية 
داخل حتال���ف اإدارة الدولة م���ن اإجراءات 

لالنتخابات املحلية".
واأ�ش���اف امل�شرم���اين، ان "ه���ذه املجال�س 
ه���ي حلقة زائدة"، م�شددًا عل���ى اأن "عملها 
طوال ال�شنوات املا�شية مل ياأت باأية نتائج 

ايجابية للمواطن العراقي".
ب�"�شعوب���ة  امل�شرم���اين،  يق���ّر  وفيم���ا 
اإيق���اف جهود ع���ودة جمال����س املحافظات 
الت���ي ت�شتم���د �شرعيته���ا م���ن الد�شت���ور"، 
اإال اأن���ه يتح���دث ع���ن "رغب���ة ب���اأن تك���ون 
االإدارات املحلي���ة ممثلة باملحافظ ونائبيه 

املنتخبني".
وين�س املنه���اج ال���وزاري حلكومة حممد 
�شياع ال�شوداين، الذي �شوت عليه جمل�س 
الن���واب 27 ت�شري���ن االأول 2022، عل���ى 
بدعم  بواجبها  بالقيام  احلكوم���ة  "التزام 
املفو�شية العلي���ا امل�شتقلة لالنتخابات يف 
جميع املجاالت لتمكينها من القيام باإجراء 
الن���واب  ملجل����س  القادم���ة  االنتخاب���ات 
االحتادي وانتخابات جمال�س املحافظات، 
املالي���ة  التخ�شي�ش���ات  بتوف���ري  وذل���ك 
وتهيئ���ة االأجواء االآمنة وامل�شتقرة الإجراء 

االنتخابات ل�شمان جناحها ونزاهتها".
وكان جمل����س النواب يف دورت���ه ال�شابقة 
�ش���وت على ق���رار األغى مبوجب���ه جمال�س 
املحافظات حتت تاأث���ري انتفا�شة ت�شرين، 
لكن���ه وب�شبب املخ���اوف من احلك���م بعدم 
املحكم���ة  اأم���ام  الق���رار  ه���ذا  د�شتوري���ة 
االحتادي���ة العليا جل���اأ اإىل ت�شري���ع قانون 
يت�شم���ن اإنه���اء دورة انتخاب���ات جمال�س 
املحافظات التي مت متديدها الأكرث من مرة 

ب�شبب قلة ال�شيولة املالية.

ن���ائ���ب ي���ح���ذر م���ن ق�������رارات ع��اط��ف��ي��ة و"الإط����������ار" ي��ح��ت��ف��ل  

اأرباح م�ساربي بور�سة الدوالر م�ستمرة..
والتخفي�ض يكلف الحكومة 6 مليارات دوالر �سنويًا

قوى ت�سرين تعتر�س: مجال�س المحافظات حلقة زائدة ول نريد عودتها

اإقالة محافظ الديوانية ت�سّجع البرلمان على تعجيل االنتخابات المحلية

جل�سة البرلمان ام�س االول

انخفا�س ن�سبي في �سعر الدوالر بعد قرار الحكومة االأخير
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�سكل خطاب �سمان نافذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�سرف اال بكتاب من ال�سركة يوؤيد انتفاء احلاجة اأو �سك م�سدق اأو كفالة م�سرفية �سامنة اأو �سندات القر�ص التي ت�سدرها امل�سارف 
احلكومية علما اأن طريقة الدفع �ستكون )ح�سب �سروط املناق�سة( وطريقة ال�سحن )CIP( اأو ح�سب ال�سروط وان ال�سركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�سة 
�سرورة تقدمي التاأمينات القانونية )كفالة ح�سن االأداء( البالغة 5%  من قيمة االإحالة وعلى �سكل خطاب �سمان اأو كفالة م�سرفية اأو �سك م�سدق اأو م�ستندات القر�ص التي ت�سدرها امل�سارف 
اخلمي�ص  يوم  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة  �سيعقد  امل�ساركني  ا�ستف�سارات  على  باالإجابة  اخلا�ص  املوؤمتر  اإن  علمًا  اآنفًا  املذكورين  الوزارة  اأو  ال�سركة  موقع  زيارة  ميكنكم  االطالع  ولغر�ص  احلكومية 

امل�سادف 2023/2/23.
مالحظة / يف حالة م�سادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more 
information against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its 
amounts more than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the 
bidder should attached, with presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year 
and not released the a mount from bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents 
that issued by Government Banks , kindly note, the payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed 
to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like 
Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 
Thursday  23 /2 /2023 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the 
tender.

اإعــــــــالن
وزارة ال�سحة/ ال�سركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية

املدير العام

Announcement No.Closing dateOpening dateDescriptionInvitation No.No.

First time1 / 3 / 20239 / 2 / 2023Neurosurgery Appliances 91 / 2023 / 121

قا�سم عبد الرحمن ح�سين 
المدير العام 

رئي�ص مجل�ص االدارة 

مدير الهيئة الفنية والهند�سية 
م�سعب احمد ابراهيم 

تنويه
اإعادة اإعالن مناق�سة محوري )خور – دورة( و)كار – اأق�سية 

ونواحي نينوى( 
وزارة النفط / �سركة توزيع المنتجات النفطية اإعادة اإعالن 

مناق�سة باأ�سلوب التاأهيل الفني رقم )2022/1(

ورد س��هواً اس��م المحورين (خ��ور – دورة) و(رصافة – أقضية 
ونواحي نينوى) والصحيح هما:

االأجرةالكمية م3 / يوما�سم املحورالت�سل�سل
24500 دينار / واصل4000خور دورة 1

8000 دينار / واصل 4500 / م3 كار - اقضية ونواحي نينوى 2

لذا اقت�سى التنويه 

ح�سين طالب عبود 
المدير العام 
رئي�ص مجل�ص اإدارة ال�سركة 

فقدان هوية
م��ن  الص��ادرة  الهوي��ة  من��ي  فق��دت 

 نقاب��ة الصحفيي��ن العراقيي��ن باس��م 

)�سبــاح عطــوان عويــز( والمرقمة 
11569... يرج��ى عل��ى م��ن يعث��ر عليها 

تسليمها الى جهة اإلصدار.. مع التقدير 

اإعـــالن
ق��دم المدعي )بالل مجيد مظلــوم( طلباً يروم فيه 
تبديل (لقبه) من (المركين) الى (ال�سريف الح�سني) 
فمن لديه اعتراض على الدعوى مراجعة هذه المديرية 
خ��ال م��دة أقصاه��ا (15 يوم / خمس��ة عش��ر يوماً) 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام المادة (22) 

من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. 
اللواء ريا�ص جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 

اإعـــالن
قدم المدعي )زالل مجيد مظلــوم( طلباً يروم فيه 
تبديل (لقبه) من (المركين) الى (ال�سريف الح�سني) 
فمن لديه اعتراض على الدعوى مراجعة هذه المديرية 
خ��ال م��دة أقصاه��ا (15 يوم / خمس��ة عش��ر يوماً) 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام المادة (22) 

من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. 
اللواء ريا�ص جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 

اإعـــالن
قدم المدعي )هديل مجيد مظلوم( طلباً يروم فيه 
تبديل (لقبه) من (المركين) الى (ال�سريف الح�سني) 
فمن لديه اعتراض على الدعوى مراجعة هذه المديرية 
خ��ال م��دة أقصاه��ا (15 يوم / خمس��ة عش��ر يوماً) 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام المادة (22) 

من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. 
اللواء ريا�ص جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 



 بغداد / المدى

اختتم���ت اأم����س الأول الثالث���اء مباريات 
الجول���ة 15 ل���دوري ك���رة الق���دم الممتاز 
باإقام���ة مبارتين، وت�ص���ّدر الطلبة جدول 
الترتي���ب بف���ارق الأهداف عل���ى الزوراء 
المرك���ز  ال���ى  الجوي���ة  الق���وة  وتراج���ع 

الثالث.
وك�صف���ت الجول���ة المنتهي���ة ع���ن خ�صارة 
نف���ط الو�صط اأم���ام �صيفه زاخ���و )0-1( 
في ملع���ب النجف الدول���ي، وتحت قيادة 
مدّرب���ه الجدي���د �صام���ر �صعيد، فيم���ا كان 
النج���اح ن�صي���ب مدرب زاخ���و حيدر عبد 
الأمير الذي يوا�صل اإعادة الروح للفريق 

واإبعاده عن مناطق الخطر.
وانته���ت مب���اراة النف���ط و�صيف���ه نوروز 
ال�صع���ب  ملع���ب  ف���ي   )1-1( بالتع���ادل 
الدولي، ولم تنجح معالجات حكيم �صاكر 
ف���ي تحقيق الف���وز على ملعب���ه ومحاولة 
اإخ���راج الفريق النفطي م���ن الماأزق الذي 
يعي�صه م���ا ا�صطّره الى تقدي���م ا�صتقالته، 
ف���ي حي���ن اأن نقطة التع���ادل كان���ت مهّمة 
لن���وروز ومدّرب���ه ولي كري���م لنها خارج 

ملعبه!  
وحّلق فري���ق النوار����س عاليًا ف���ي �صماء 
ملعب مي�صان بعد الفوز على نفط مي�صان 
)3-1( واأ�ص���اف 3 نقط مهّم���ة في �صراع 

نيل اللقب.  
وع���اد ده���وك م���ن كرب���الء بنق���اط الفوز 
ف���ي  اأ�صهم���ت  الت���ي   )0-1( بنتيج���ة 

تواج���ده بمرك���ز قريب من ف���رق المقّدمة 
وتحقي���ق طموح���ات الجماهي���ر الكبيرة 
الت���ي تبح���ث ع���ن انج���ازات متوا�صل���ة، 
اأما فري���ق الكهرب���اء )الح�ص���ان الأ�صود( 
لت�ص���ّدر  قريب���ًا  كان  الحال���ي  للمو�ص���م 

الترتيب لول فقدانه نقطتين امام الحدود 
وخرج متعادًل )1-1(.

ونج���ح ال�صناع���ة في الفوز عل���ى م�صّيفه 
اأربي���ل )4-0(، وظهر الم���درب غازي فهد 
بو�ص���ع ل ُيح�صد عليه وعج���ز عن تعديل 
النتيج���ة القا�صية، وق���ّدم ا�صتقالته، فيما 
ي�صع���ى م���درب ال�صناع���ة الجدي���د خال���د 
محم���د �صب���ار لإبقاء الفريق ف���ي الدوري 

الممت���از. وفق���د مت�ص���ّدر الترتي���ب القّوة 
الجوي���ة فر�ص���ة البق���اء بال�ص���دارة بع���د 
الخ�ص���ارة اأمام نفط الب�ص���رة )1-0( ولم 
ت�صتغ���ل الفر����س الت���ي اأتيح���ت لالعب���ي 
ال�صق���ور ليخ���رج خا�ص���رًا ويتن���ازل ع���ن 
ال�ص���دارة، ويوا�صل نفط الب�صرة بقيادة 
الم���درب عبد الوه���اب اأبو الهي���ل تحقيق 
للمراك���ز  للو�ص���ول  الإيجابّي���ة  النتائ���ج 
المتقّدمة. ونجح مدرب الطلبة التون�صي 
يام���ن الزلفان���ي ف���ي تحقي���ق الف���وز على 
الكرخ )2-0( مّما يوؤ�صر طموحاته القوّية 
بالتناف�س على اللقب، بينما مازالت نتائج 
الكرخ غير م�صتق���ّرة ويبحث ول تن�صجم 
الع���راق  لق���ب بطول���ة كاأ����س  م���ع حمل���ه 
المو�صم الما�ص���ي. واأكتفى نادي النجف 
بالتع���ادل ال�صلب���ي مع �صيف���ه الديوانية، 
ف���ي المباراة التي جرت في ملعب النجف 
الدولي بقيادة مدرب���ه الجديد عبد الغني 
�صه���د، ال���ذي يت���وق اإل���ى ترتي���ب اأوراق 
الفري���ق، والو�ص���ول للمراك���ز المتقّدم���ة 
بالرغم من �صعوبتها! اأما متذيل الترتيب 
الديواني���ة ال���ذي ا�صتل���م مهّم���ة تدريب���ه 
جا�ص���ب �صلط���ان فو�صع���ه الفن���ي �صعب 
جدًا ويحتاج ال���ى ُمعجزة من اأجل البقاء 
في الدوري. وتغّل���ب ال�صرطة على �صيفه 
القا�صم )2-0( ف���ي ملعب كربالء الدولي، 
و�صه���دت مجريات اللقاء اأحداث���ًا موؤ�صفة 
ة في ال�صوط  اأّثرت على الأداء العام خا�صّ
الثاني وت�صتدعي وقف���ة حازمة من لجنة 

الن�صباط في التحاد!

 بغداد/ اإياد ال�صاحلي

اأكد د.خالد جنم ع�صو احتاد كرة ال�صلة، مدير 
بطولة غرب اآ�صيا للنا�صئات، التي اختتمت يف 
منتخبات  مب�صاركة  ال�صليمانّية  جامعة  قاعة 
لبنان و�صوريا وفل�صطني والعراق، اأن الحتاد 
جنح يف الأمور التنظيمّية والإدارّية والفنّية 
ريا�صة  وم��ك��ان��ة  يليق  مب��ا  املناف�صة  لإظ��ه��ار 
البلد، وُقدرات اأبنائه يف التميُّز والإبهار على 

م�صتوى �صيافة هكذا حدث اإقليمي.
" ا�صتعدَّ  )امل����دى(  ل���  وق���ال جن��م يف ح��دي��ث��ه 
اآ�صيا  غرب  بطولة  لتنظيم  فرتة  منذ  احتادنا 
عميد  مع  بالتعاون   ،2006 مواليد  للنا�صئات 
كلية الرتبية الريا�صّية يف جامعة ال�صليمانّية 
يف  الريا�صّية  والهيئة  �صديق،  حممد  دي��ار 
وكذلك  ال�صليمانّية،  يف  الكرد�صتاين  الحت��اد 
املوؤ�ّص�صات  وبقية  املحافظة  يف  اللعبة  احتاد 
الداعمة، ومت ت�صييف الفرق ال�صقيقة الثالثة، 

وتهيئة �صالة مبوا�صفات دولية".
لْت الهيئة الريا�صّية يف الحتاد  واأ�صاف " حتمَّ
الكرد�صتاين نفقات الإطعام والإ�صكان لأع�صاء 
والفل�صطينّية،  واللبنانّية  ال�صورّية  الوفود 
���ل احت����ادن����ا ن���ف���ق���ات اأع�������ص���اء  ب��ي��ن��م��ا حت���مَّ
وروؤ�صاء  العاملة  واللجان  العراقي  الحت��اد 
وكّل  النا�صئات،  وفريق  الفرعّية  الحت���ادات 
الأخرى، وكان  التنظيم  ُمتعّلقات  تبّقى من  ما 
اأننا  اإل  ب��غ��داد،  يف  البطولة  اإق��ام��ة  بالإمكان 
كّل  يف  اللعبة  وتطوير  ن�صر  مبنهاج  من�صي 

املحافظات".

اأطوال الالعبات
وب����نّي " ك��ان��ت ه��ن��اك م��ن��اف�����ص��ة م��ث��رة بني 
فل�صطني  بينما  واللبناين،  ال�صوري  الفريقني 
اخل��رة  لكت�صاب  وج��اء  حديثًا  فريقه  �صّكل 
فهو  فريقنا  اأم��ا  وممّيزة،  طّيبة  �صورة  وق��ّدم 
ميتلك عنا�صر مهارّية ل ينق�صها �صوى الطول 
باعتبار  اجلماعي،  والأداء  املباريات  وخرة 
واللبنانّيات  لل�صورّيات  العايل  التكتيك  اأن 
اىل  بحاجة  كنا  فهّن  لعباتنا  تكتيك  من  اأعلى 
اأعمارهّن  اأن  علمًا  كثرة،  جتريبّية  مباريات 
لتاأهيلُهنَّ  وذل��ك  البطولة  لعبات  من  اأ�صغر 
ُمبّكرًا حيث �صبق اأن تدّربَن يف مع�صكر تركيا 

ملدة 10 اأيام، وتناف�صَن وّديًا مع ثالثة فرق".

ت�صنيف فيتنام
واأجاب جنم بخ�صو�س اجلدوى من ت�صييف 
على  ق���ادرًا  ق��وّي��ًا  فريقًا  فيها  منتلك  ل  بطولة 
م�صتوى  ب��ي��ان  " ل مي��ك��ن  ب��ق��ول��ه  امل��ن��اف�����ص��ة 

النا�صئات اأو اأي فريق يتم اإعداده اإل من خالل 
ُعدنا  ولو  النوع،  هذا  من  مناف�صات  يف  زّج��ه 
اآ�صيا  نهائّيات  اأقيمت  يوم  �صنوات  ع�صر  اىل 
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فريقًا قاد منتخبنا فيها املدرب حممد النّجار، 
واليوم  الأخ��ر،  بالت�صل�صل  ج��اء  املُنّظم  ف��اإن 
ت�صنيف  �صمن  الفيتنامّية  ال�صلة  ك��رة  تقف 

اأف�صل ع�صر دول اآ�صيوية"!
الدول  اأن تعرف م�صتواك بني  " لبّد  واأردف 
ُعر�س  اأن  و�صبق  القاعدة،  ببناء  تبا�صر  كي 
عدة  قبل  لل�صباب  اآ�صيا  بطولة  تنظيم  علينا 
�صنني، لكّننا اعتذرنا خ�صية اأن َيِحلَّ منتخبنا 
�صمن املراكز من 8-16 وال�صحيح كان علينا 
بال�صرورة  ولي�س  م�صتوانا  لتح�صني  القبول 
فالهدف  الأوائ�����ل،  الأرب��ع��ة  �صمن  ال��ت��واج��د 
بل  فح�صب،  فنّيًا  لي�س  البطولت  تنظيم  من 
تن�صيط ال�صياحة والإعالم والفنادق واملطاعم 
والقاعات وغرها، كّلها اأجواء ثقافّية �صحّية 
والقاري  العربي  الواقع  مع  متا�صيًا  مطلوبة 

والدويل".

هدف خليجي 25
وا�صتدرك جنم " مل يكن مهّمًا فوز منتخبنا 

الوطني لكرة القدم بلقب بطولة كاأ�س اخلليج 
العربي 25 يف حمافظة الب�صرة 19 كانون 
الثاين 2023 بعد اأن هزم منتخب ُعمان )3-

2( بقدر اأهمّية جناحه يف التنظيم الباهر، اإذ 
باأروع  بلدنا  ثقافة  الب�صري  ج�ّصد اجلمهور 
�صورة اأث���ارت اأع��ج��اب الأ���ص��ّق��اء، وه��ذا هو 
البطولت،  ملنّظمي  بالن�صبة  الأك��ر  الهدف 
اأن ن�صتثمر حتريك خليجي الب�صرة  وعلينا 
مل�صوؤويل الدولة جتاه الريا�صة، فما حّققته 
البطولة 25 عجزت عنه ال�صيا�صة 20 �صنة، 
من  اخلليجّية  اجلماهر  بني  التقارب  فكان 

ا�صمى الأهداف النبيلة للريا�صة العراقية".
النا�صئات توجد  " يف بطولة  اأن  اىل  ولفت 
اأي�����ص��ًا، لي�س ك���ّل ال��الع��ب��ات  ر���ص��ال��ة م��ه��ّم��ة 
لعبة  من  ال�صتفادة  ميكن  بل  موهوبات، 
الفريق  اأن  مثلما  امل�صتقبل،  يف  لعبتني  اأو 
ال�صوري البطل ل توجد فيه �صوى �صاحبتي 
ال��الع��ب��ات،  ب��ني  ال��رق��م��ني 7 و14 الأف�����ص��ل 
ولهذا يتم الرهان على امل�صاركات اخلارجّية 
لعبة  مقّومات  حتمل  التي  الأب��رز  لختيار 

امل�صتقبل".

�صباب املحافظات
بطولة  " تنظيم  عن  الحت��اد  ع�صو  وك�صف 
العا�صمة  يف  املحافظات  ملنتخبات  ال�صباب 
بغداد للفرتة من 23 اىل 28 �صباط احلايل، 
التح�صر  ُقبيل  املوهوبني  الالعبني  لفرز 
لبطولة �صباب غرب اآ�صيا، وهذا املنهج الذي 
داأب عليه الحتاد لإدامة زخم الفّعاليات يف 
و�صّم  اللعبة،  عجلة  وا�صتمرار  املحافظات، 
بثقة  املنتخبات  ل�صفوف  البارزين  الالعبني 

كبرة".
واخ��ت��ت��م جن��م ق��ائ��اًل " ل��دي��ن��ا ف��ك��رة لإق��ام��ة 
مثل  واإي��اب��ًا  ذه��اب��ًا  الن�صاء  دوري  مباريات 
الأوىل  املراحل  اأ�صلوب  نعتمد  اأو  الرجال، 
من  لعبُهنَّ  ي�صتمر  ك��ي  والثالثة  والثانية 
دائم  ب�صكل  جاهزات  وي�صبحن  توّقف  دون 
بدًل من مناف�صتهّن ملدة ع�صرة اأيام ويجل�صن 
الدرا�صة  قيد  الفكرة  كاملة!  �صنة  البيت  يف 
للنا�صئات  واآخ��ر  ال�صّيدات  دوري  بتنظيم 
على  الأن��دي��ة  و�صن�صّجع  ل���الأول،  ُم�صاحب 
فرق  �صّكلت  مثلما  للنا�صئات،  ف��رق  ت�صكيل 
ال��ن��ا���ص��ئ��ني وال�����ص��ب��اب، وه���و م��ك�����ص��ب لها 

وللمنتخبات واللعبة ب�صورة عاّمة"!
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مدير بطولة غرب اآ�صيا ال�صلوية للنا�صئات خالد نجم:

لعباتنا مهارّيات ينق�صهّن الطول وخبرة الأداء الجماعي
 ن�صع��ى ال�صتثمار هدف خليجي 25.. و�صننّظ��م بطولة ال�صباب للمحافظات

 عم�ار �ص�اطع
معالي الكلمة

 م���ا حدث من ا�صتب���اك، قبل نهاية ال�ص���وط الأول من مباراة 
فريق���ي القا�ص���م و�صيف���ه ال�صرط���ة، �صم���ن اجلول���ة 15 من 

ف حّقًا! م�صابقة دوري الكرة املمتاز، اأمٌر موؤ�صِ
واأعني هن���ا بال�صبط تل���ك ال�صورة الكروّي���ة اجلميلة التي 
اأ�صيب���ْت باخلد����س وال�ص���رر، فبينم���ا كان اجلمي���ع ُيتاب���ع 
احلما�ص���ة والندّي���ة بني فري���ق �صيف ميل���ك تاريخ���ًا كروّيًا 
موؤّط���رًا بالنجاح���ات، ه���و ال�صرط���ة، حام���ل لق���ب املو�ص���م 
املا�صي، وفريق مكافح يح���اول كتابة �صيء لنف�صه بني كبار 
امل�صابق���ة، هو القا�صم، الذي ميل���ك حمافظة بابل احل�صارة، 

فوجئوا بتحّول الأدمي الأخ�صر اىل حلبة للمالكمة!
اأق�ص���ى �صع���ور اأن يك���ون ال�صخ����س املُحاي���د حا�ص���رًا اأم���ام 
ال�صا�ص���ة ال�صغرة يرتّقب احل���دث، واإذا باملباراة ت�صل اىل 
ح���ّد ال�صرب ب���ني الإداريني واملدّرب���ني والالعبني، ويتحّول 
امل�صهد الريا�صي اىل �صورة يتاأ�ّصف عليها كّل من كان مُيّني 
نف�ص���ه مب�صاهدة فوا�صل كروّي���ة جميلة بلون يجمع فريقني 
يحاولن خطف النقاط، قبل اأن ينتقل الأمر اىل ق�صّية الفوز 
باللكم���ات الت���ي توّجهت من ه���ذا اىل ذاك، وهك���ذا حتّولت 

مناف�صة كروّية اىل ت�صديدات خاطفة!   
الق�صّي���ة باخت�ص���ار �صديد.. ه���و اأن ما ي���راه املُ�صاهد خارج 
ح���دود الوط���ن، اأو ذلك ال���ذي يتحايل على الوق���ت من اأجل 
متابعة مباريات الدوري العراقي وم�صابقاته، وهو ياأمل اأن 
ي�صاهد ملحات كروّية وم�صتويات متقّدمة واأداء متطّور، قبل 
اأن ي�صط���دم مبا و�صل اليه احلال م���ن فقدان املُتعة وانعدام 
امل�صوؤولّي���ة وقّلة يف الوعي، وبدًل من اأن ي�صبح الإداري اأو 
املدرب مثاًل لالعبني، ي�صبح اإمنوذجًا مق�صودًا يف الإ�صاءة 
وامل���دّرب م�صّجعًا لكّل ما يف الأم���ر من حتري�س، بل وعاماًل 

م�صاعدًا لتاأجيج املواقف. 
اأم���ا الآن ف���اإن املطل���وب هو تقدي���ر للموقف ال���ذي حدث يف 
ملع���ب كربالء الدويل، والك�صف عن املالب�صات التي ح�صلت 
واملت�صّب���ب الفعل���ي ب���كّل م���ا م���ن �صاأنه اإخ���راج املب���اراة من 
اأطره���ا الريا�صّية لتلك الدقائق الت���ي �صّوهت وقعها واأثرت 
على اأحداثها واأ�صهم���ت يف توّقفها، واأتخاذ قرارات �صارمة 
وحازمة الهدف الأ�صا�س منها لي�صت العقوبة، اإمنا ت�صحيح 
امل�صار واإعادة �صبط ما يفرت�س اأن يكون اأكرث ان�صباطًا يف 
دّكة ُب���دلء الفرق، مع اأهمّية التوجيه بفر�س غرامات مالّية، 
وعقوب���ات تك���ون منا�صبة ملثل هكذا اأم���ور لإيقافها، وردِعها 

نهائّيًا!
اأيه���ا الإخوة.. اإن العقوبات عندما وج���دت واأُِقّرْت اإمنا هي 
للتهذي���ب والإ�ص���الح، ولي�ص���ت ق���رارات م���ن اأج���ل العقوبة 
فح�ص���ب، بل اإن ما �صي�صدر من قرارات �صيعتمد على تقارير 
املُ�ص���رف واملُراق���ب واحَلكم وكذل���ك املُن�ّص���ق الإعالمي، لأن 
الواق���ع يفر����س علينا اللج���وء اىل اأكرث من خي���ار اأو �صاهد 
عل���ى ما ح�ص���ل مع اأهمي���ة مطابقة التقارير مب���ا يف�صي اىل 

ت�صخي�س دقيق وقرار عادل. 
اإن م���ا ح���دث يف ملع���ب كربالء، لي�ص���ت اإ�ص���اءة فح�صب، بل 
تاأ�صي����س لالعرتا����س والتهّج���م وحماول���ة للتعب���ر ب�ص���كل 
خاطئ والتاأث���ر على طبيعة قرارات القائم���ني على املباراة 
م���ن �صّيد ال�صاح���ة وال�صعي من اأجل تغطي���ة الف�صل الذي قد 
ي�صاح���ب الف���رق يف مباريات ال���دوري لإبع���اد ال�صغوطات 

عنهم ب�صكٍل اأو باآخر. 
 نع���م.. لأّول م���ّرة يح���دث ا�صتباك يف مالعبن���ا، اأمده ق�صر 
وفعل���ه كبر، ولي�س يف املدّرج���ات، اإمنا يف املُحيط القريب 
م���ن �صاحة اللعب مبا يعني اأن ه���ذا ال�صتباك قد يكون نواة 
لق���اِدم اأدهى واأَم���ّر وُرمّبا يتك���ّرر ل �صمح الل���ه يف مباريات 
اأخ���رى يف حال���ة وج���ود ت�صاُه���ل اأو غ����سّ النظ���ر عّما وقع 
اأم���ام امل�صاهدي���ن واجلمهور، وه���و ما ل ير�صى ب���ه اأي من 

احلا�صرين املُحايدين. 
ومثل���ي مثل غري، اأن اأقبل على الإدلء براأي )مع اأو �صد(، 
ح ُي�ص���يء للك���رة العراقّية  غ���ر اأن م���ا ح�ص���ل هو فع���ل فا�صِ

داخلّيًا مبا يوؤّثر على �ُصمعة اللعبة ب�صكل اأو باآخر!  

)�صغب( داخل المالعب!

الق�صّية باخت�صار �صديد.. هو اأن ما 
يراه الُم�صاهد خارج حدود الوطن، 

اأو ذلك الذي يتحايل على الوقت 
من اأجل متابعة مباريات الدوري 

العراقي وم�صابقاته، وهو ياأمل اأن 
ي�صاهد لمحات كروّية وم�صتويات 

متقّدمة واأداء متطّور

الطالب يت�صّدرون م�صهد الدوري في ختام الجولة 15  

 بغداد /املدى

اأ�صت���اذ  عبي����س،  د.ك���رمي  اأع���رب 
مادة ريا�صة املُعاقني يف اجلامعة 
الرتبي���ة   كلي���ة  امل�صتن�صرّي���ة 
البدنّي���ة وعل���وم الريا�ص���ة، ع���ن 
ا�صتغراب���ه لتغييب���ه م���ع زمالئ���ِه 
�ص���ني يف ريا�صة املُعاقني  املتخ�صّ
عن موؤمت���ر الريا�ص���ة العام الذي 

�صُيق���ام برعاي���ة رئي����س جمل����س 
ال���وزراء حممد �صي���اع ال�صوداين 

اأواخر �صباط احلايل.
وقال عبي�س ل� )املدى( " عملُت يف 
ريا�ص���ة املُعاقني منذ ع���ام 1992 
اأ�صب���اب  واأجه���ُل   2021 ولغاي���ة 
امل�صوؤول���ني  قب���ل  م���ن  التهمي����س 
ع���ن التح�ص���ر للموؤمت���ر، �صيم���ا 
اأننا فرحنا كث���رًا خلطوة رئي�س 

ال���وزراء برعاي���ة هك���ذا موؤمت���ر 
واآلي���ات  اأط���ر  د  ُيح���دِّ اأن  نتمّن���ى 
مبختل���ف  الريا�ص���ة  تطوي���ر 
بتو�صي���ات  اآخ���ذًا  اأنواعه���ا، 
اأه���ل اخل���رة والعامل���ني �صم���ن 
�صهم كونهم الأكرث  جمالت تخ�صّ
م�صداقّي���ة يف الط���رح واملُعاجلة 
لتواجده���م يف ريا�صاته���م �صنني 

طواًل".

واأو�ص���ح " تاأّكد لنا م���ن خالل ما 
تناول���ُه بع�س الزمالء الذين مّتْت 
دعوته���م للم�صارك���ة يف املوؤمت���ر 
مت  اأن���ه  ع���ة،  املتنوِّ جلان���ِه  ع���ر 
اإهمال دع���وة اأهل ال�صاأن بريا�صة 
املُعاق���ني الذي���ن باإمكانه���م تقدمي 
خراته���م وم���ا �صنع���وه من جمٍد 
عظي���م لريا�ص���ة متح���ّدي الإعاقة 
يف ال���دورات الباراملبّية، واأهدوا 
امليدالّي���ات  ع�ص���رات  الوط���ن 
الذهبّي���ة يف وق���ٍت كان���ت بعثاُت 
الريا�صّيني الأ�صوياء تعوُد خائبة 
بعد ي���وم اأو يومني من م�صاركتها 
ال���دورات  افتت���اح  حف���ل  يف 

الأوملبّية"!
واأ�ص���ار اىل " اأن املعلوم���ات تفيد 

برت�صي���ح ُعم���داء كلّي���ات الرتبية 
البدنّي���ة وعل���وم الريا�ص���ة لع���دٍد 
اأن  دون  م���ن  الأكادميي���ني  م���ن 
����س يف  يك���ون بينه���م اأي متخ�صّ
و�صخ�صّي���ًا  املُعاق���ني،  ريا�ص���ة 
بداأُت العمل فيه���ا منذ عام 1992 
ب�صف���ة م���دّرب املنتخ���ب الوطني 
احت���اد  وع�ص���و  الق���وى  لألع���اب 
الباراملبي���ة  للجن���ة  وموؤ�ّص����س 
وخب���ر   2003 ع���ام  الوطني���ة 
فيه���ا، وم�صارك يف اأرب���ع دورات 
باراملبّية، وبط���ولت كاأ�س العامل 
���ف  ودورات عربّي���ة، وم���ن املوؤ�صِ
اأن ل نتواج���د يف جلن���ة املوؤمت���ر 
لُنب���نّي ُمعان���اة ريا�ص���ة املُعاق���ني 
لرئي����س احلكوم���ة، فواقعه���ا ُم���ّر 

كونه���ا تع���اين قّل���ة الدع���م املادي 
وغياب الُبني���ة التحتّية، ومع ذلك 
توا�صل حتقي���ق النت�صارات يف 

م�صاركاتها العاملّية".
وخلُ����س عبي����س قائ���اًل " اأطال���ُب 
للموؤمت���ر  التح�صرّي���ة  اللجن���ة 
قب���ل  املتبقّي���ة  املُ���ّدة  با�صتثم���ار 
افتتاحه لإع���ادة النظر يف اللجنة 
املُر�ّصح���ة لإدارة مل���ف املُعاق���ني، 
فغايتن���ا اأن ي�صتفي���َد املوؤمت���ر من 
�س، ل اأن  مقرتحات اأه���ل التخ�صّ
يتم اإهمالهم، ويت�صّبب ذلك ب�صرٍر 
يف م�صلح���ة الريا�صيني املُعاقني، 
وهذا ما ل ير�صاه رئي�س الوزراء 
ل���واء الإ�ص���الح احلقيقي  حام���ل 

بهّمة عالية".

كريم عبي�س يت�صاءل: َمْن غّيب متخ�ص�صي ريا�صة الُمعاقين عن موؤتمر الحكومة؟! 
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بعد حادث���ة املنطاد ال�شيني ال���ذي اكت�شف 
يف  املتح���دة  الوالي���ات  �شم���اء  يف  حملًق���ا 
اأ�شِقط  2�شباط/فرباي���ر اجل���اري، وال���ذي 
مبوافقة رئي����س الدولة جو باي���دن معترًبا 
ب���اأن عم���ل ال�شني ه���و عم���ل جت�ش�شي بكل 
معن���ى الكلمة بينم���ا اعتربت���ه ال�شني خطاأ 

جوًيا.
ه���ذا االأمر دف���ع الواليات املتح���دة للوقوف 
اأم���ام نقاط كثرية يف �شيا�ش���ة ال�شني حيث 
اعرت�ش���ت عل���ى ت�شرفاته���ا، وم���ن �شمنها 
اإبحار �شفنها البحرية الع�شكرية يف منطقة 
اخللي���ج العرب���ي، وحماول���ة املرابط���ة يف 
املم���رات املائي���ة يف ال�ش���رق االو�شط. مما 
اأّدى ذل���ك اإىل تاأجيل زيارة وزير خارجيتها 
�شباط/فرباي���ر   6 بتاري���خ  كان���ت  املق���ررة 

اجلاري.
فه���ل ي���وؤّدي دخول ال�ش���ني اإىل اخلليج اإىل 
مزيد من التوت���ر يف العالقات مع الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة، وه���ل تنج���ح ال�ش���ني 
باإقام���ة قواع���د ع�شكري���ة له���ا يف املنطق���ة 

خمرتقة املقد�شات االمريكية.
ال�شيا�شة ال�شينّية

ال �ش���ك ب���اأّن اال�شرتاتيجي���ة ال�شينية تقوم 
عل���ى ثالث ركائ���ز اأ�شا�شي���ة يف التعامل مع 
امل�شال���ح اخلا�شة بها يف ال�ش���رق االأو�شط 
وه���ي  ال�ش���ني  وبح���ر  الهن���دي  واملحي���ط 

كاالآتي:
- اقام���ة عالقات مع دول هذه املنطقة ب�شكل 

جماعي اأو ثنائي
يف  املتح���دة  الوالي���ات  م�شال���ح  اإعاق���ة   -

املنطقة
- ع���دم الدخ���ول يف مواجه���ة مبا�ش���رة مع 

الواليات املتحدة
م���ع  التعام���ل  ال�شيني���ة  الفل�شف���ة  ه���دف 

عليه���ا  واحلف���اظ  االقت�شادي���ة  م�شاحله���ا 
بالدرج���ة االوىل واالبتعاد م���ن املواجهات 
وال���رّد عل���ى اال�شتف���زازات من اأج���ل تنفيذ 
م�شروعه���ا  �ش���ري  تاأم���ني  القائم���ة  خطته���ا 
الكوين الطريق واحلزام الذي يربط العامل 
بط���رق وج�ش���ور ومراف���ئ بحري���ة تعده���ا 

ال�شني �شلفا.
ال �ش���ك ب���اأّن ال�ش���ني ت�شع���ى للو�ش���ول اإىل 
م�ش���ادر الطاقة يف ال�ش���رق االو�شط واآ�شيا 
الو�شط���ى وليبيا وتاأمني امل���رور يف املنافذ 
الت���ي  الطاق���ة  و�ش���ول  ل�شم���ان  البحري���ة 
ت�شتهل���ك خم�شني باملئة م���ن االإنتاج العاملي 

ل�شالح انتاجاتها وا�شتخداماتها.
ه���ذا يدف���ع ال�ش���ني بالذه���اب اىل العالقات 
الثنائي���ة م���ع ه���ذه ال���دول وتق���دمي حوافز 
وجوده���ا  لرتكي���ز  اقت�ش���ادي  ودع���م 
االقت�ش���ادي واحلفاظ على م���روره والحقا 
التحول اإىل نقاط اأمنية وع�شكرية توؤ�ش�س 
لبناء قواعد ع�شكري���ة ثابتة ت�شاعد النفوذ، 
وحتم���ي احلرك���ة التجاري���ة واملوا�ش���الت 

اإليها.
ني االقت�شادية �شيا�شة ال�شّ

التج���ارة  عل���ى  تق���وم  ال�شيني���ة  الفل�شف���ة 
خط���وط  وفت���ح  العاملي���ة  واال�شتثم���ارات 
جتارية بكل االجتاه���ات، وحتى اأن ال�شني 
متل���ك اأو�ش���ع تب���ادل جت���اري م���ع امري���كا 
واأوروبا فلذلك ال تريد الذهاب اإىل مواجهة 
ع�شكرية تعترب خا�ش���رة، لو مت اال�شتحواذ 
عل���ى جزيرة تاي���وان املتن���ازع عليه���ا، الأّن 
جي���دا،  الرو�ش���ي  الدر����س  ق���راأت  ال�ش���ني 

وحتديًدا العقوبات القا�شية على مو�شكو.
لق���د ُو�شع���ت ال�شني اأم���ام م�شه���د ال تريده 
وال حتب���ذ الو�ش���ول الي���ه، الأّن الذهاب اليه 
االقت�شادي���ة  ال�ش���ني  طموح���ات  �شيعط���ل 

حتى ل���و ا�شتطاعت ال�شيط���رة على تايوان 
لكنه���ا �شتخ���رج مدم���رة مكبل���ة  ع�شكرًي���ا، 
بعقوب���ات من كل حدب و�ش���وب، وعالقتها 
التجارية ل���ن تتطور و�شتخ�شر التعامل مع 
العامل الغربي و�شتخ�شر كل التكنولوجيات 
التي ت�شل اإليه���ا عرب ال�شوق امل�شتخدم يف 

الت�شدير للخارج.
بخطته���ا  اال�شتم���رار  حاول���ت  انه���ا  ب���ل 
القائم���ة عل���ى تدعي���م الركائ���ز االقت�شادية 
الت���ي حتولها الحقا اىل دول���ة قطبية عاملية 
وخا�شة بظل الرتاج���ع الذي ي�شهده العامل 
املناط���ق  يف  وخا�ش���ة  االمريك���ي  للنف���وذ 
الرخ���وة، مما دفعها النته���اج �شيا�شة تعبئة 
اخلوا�ش���ر الرخ���وة الت���ي ت�شاعده���ا ببناء 
ج�ش���ور مع ه���ذه ال���دول التي تخّل���ت عنها 
وا�شنط���ن باعتبار انه���ا تعمل لبناء خطوط 
التوا�شل مع هذه الدول من اجل م�شروعها 
عرب اقامة ج�شور وطرقات ومرافئ ت�شاعد 
العامل كله على توف���ري عملية النقل و�شرعة 

التوا�شل بالربط.
يف  الرخ���وة  اخلا�ش���رة  مفه���وم  ي�ش���كل 
�ش���ورة  ر�ش���م  ه���ي  الدولي���ة  العالق���ات 
للم�شيط���ر عل���ى هيكلية االإنت���اج، واملتحكم 
يف قيمه ومعاي���ريه االجتماعية،فهي اأ�شبه 
م���ا تكون ب�شجرة زرعت يف تراب، وهذا ما 
تقوم به ال�شيا�شة ال�شينية يف الدخول اىل 
املناطق ذات الرثوة الطبيعة التي حتتاجها 

ال�شني يف �شناعتها.
لذل���ك بات���ت ال�ش���ني تتج���ه نح���و اخللي���ج 
العربي والدول العربية لبناء هذه اجل�شور 
معتمدة عل���ى العالق���ات ال�شيني���ة العربية 
القدمي���ة م���ع ه���ذه املنطق���ة باالإ�شاف���ة اىل 
ق���رب اأ�شواق ال�شني من ه���ذه الدول عك�س 
ال���دول الغربية واأمري���كا، باالإ�شافة اىل ان 

ال�شني تنتج �شناعات �شرورية لكل طبقات 
املجتمع التي ميكن توفرها االأ�شواق.

م���ن هن���ا حاولت ال�ش���ني التوج���ه اىل دول 
اخللي���ج العربي واقامة ال�شفقات التجارية 
مع هذه الدول والدخول اىل ا�شتثمارات يف 
املراف���ئ اخلليجية والعربي���ة باال�شافة اىل 
حماولة ال�شني املك���وث يف مداخل املمرات 
املائي���ة عن طريق م�شيق باب املندب بحجة 
حماية املم���رات وفقا التفاقي���ة احلماية من 
القرا�شن���ة وم���ن االعم���ال االإرهابي���ة فهذا 
الت�ش���رف قد ازع���ج جدا الوالي���ات املتحدة 
بالت�ش���دي ملخطط���ات ال�ش���ني يف مناط���ق 

نفوذ الواليات املتحدة التاريخية.
لق���د ج���اءت ال�شرخة بع���د اإ�شق���اط املنطاد 
ال�شين���ي ف���وق �شم���اء الوالي���ات املتح���دة 
واإلغاء زي���ارة وزير خارجيته���ا التي كانت 
مق���ررة اىل بك���ني يف ال�شاد����س م���ن ال�شهر 

احلايل.
لق���د ب���داأ ال�ش���راع ال�شين���ي االأمريك���ي من 
البواب���ة اخلليجية بظل تزايد ال�شغط على 

بك���ني وحماول���ة ا�شتنزافه���ا وارهاقه���ا يف 
البحر االأ�شفر وبالت���ايل كل املحاوالت هي 

عملية �شغط فعلية.
احللف مع ال�شني ورو�شيا

وفًق���ا لذل���ك حت���اول ال�ش���ني ال�شع���ي لبناء 
حتال���ف بط���رق ملتوية مع رو�شي���ا وايران 
ودول اآ�شي���ا الو�شطى وباك�شتان والدخول 
العربي���ة  وال���دول  العرب���ي  اخللي���ج  اىل 
يف �شم���ال افريقي���ا للدخ���ول نح���و الق���ارة 
االفريقي���ة، وه���ذه املناط���ق تعت���رب مناطق 
نفوذ امريكي���ة وحتت ال�شيط���رة التجارية 
اإىل  باالإ�شاف���ة  االمريكي���ة  واالقت�شادي���ة 
وجود منابع النفط والغاز يف هذه املناطق 
الت���ي تقع حت���ت �شيط���رة امري���كا ع�شكريا 
مم���ا ي�ش���كل االق���رتاب ال�شين���ي اىل ه���ذه 
املناطق تهديًدا مبا�شًرا للم�شالح االمريكية 
حيث بات ال�شراع ياأخ���ذ نوًعا من ال�شغط 
والتهديد بالعقوبات والتناف�س االقت�شادي 
الذي متار�ش���ه الواليات املتح���دة وبالتايل 
ت�شتخدم وا�شنطن نوع م���ن ازعاج تايوان 

بعملي���ة ال�شغط ح���ول جزي���رة تايوان من 
اج���ل اإرهاق بك���ني وابعادها من اإن�ش���اء اي 
حل���ف ع�ش���كري �ش���رقي يف اآ�ش���يا ملواجهة 

الناتو.
طبع���ا الت���زال الوالي���ات متل���ك الكث���ري من 
االأوراق الت���ي ترفعه���ا بوجه بكني للحد من 
ن�ش���اطها وكبح اأعمالها، وقد �شاهدنا الكثري 
من العقوبات التي قامت بها ادارة الرئي�س 
ال�شابق ترامب يف واليته املا�شية واليزال 
ي�ش���تخدمها الرئي�س احلايل باي���دن، ولكن 
الوالي���ات املتح���دة حت���اول ت�ش���كيل حل���ف 
بحري لتطويق ال�ش���ني ع�شكرًيا ولوج�شًتا 
االدارة  خط���وات  وه���ذه  واقت�شادًي���ا 
املحيط���ني  يف  مار�شته���ا  الت���ي  اجلدي���دة 
فر����س  اىل  باالإ�شاف���ة  والهن���دي،  اله���ادئ 
عقوب���ات قا�شية عل���ى �شركاتها االلكرتونية 
املختلف���ة املتعلق���ة باحلوا�شي���ب والهواتف 
والتكنولوجي���ة احلديثة باعتبار ان ال�شني 
ت�شتخدمه���ا للتج�ش����س وتعزي���ز اال�شتفادة 

احلربية للجي�س ال�شيني.
لك���ن تواجد البحري���ة ال�شينية يف م�شائق 
ب���اب املن���دب اأو اخللي���ج العرب���ي اأو بح���ر 
ال�شوم���ال ل���ن ي�شامح به لل�ش���ني للو�شول 
الحًق���ا اىل بن���اء قواعد ع�شكري���ة ثابتة يف 
املنطق���ة حت���ى ل���و كان تربي���ر ال�ش���ني بان 
وجوده���ا حلماية امن الطاق���ة اخلا�شة بها 

من القرا�شنة او االرهاب.
باملنا�شبة لن تنج���ح ال�شني باإن�شاء حتالف 
ق���ادم يف ال�ش���رق ب�شبب ت�ش���ارب امل�شالح 
ب���ني دول ال�شرق ونتيج���ة الهّوة التي باتت 
تظهر بينهما واإم�شاك ال�شركات الدولية بيد 

االقت�شاد االمريكي.
فال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هل بات ال�شدام 
قريًب���ا ب���ني ال�ش���ني والوالي���ات املتح���دة؟ 

ال�شب���ب يف  وتك���ون حادث���ة املنط���اد ه���ي 
تو�شيع ال�شراع لي�شل اىل نزاع ع�شكري؟

طبعا التزال امل�شافة بعيدة جدا من اي نزاع 
ع�شكري الن ال�شني وامريكا غري جاهزتني 
لل�ش���راع مع بع�شهما البع����س بل الدولتان 
حتتاجان لبع�شهما البع�س فعملية ال�شغط 
االأمريكي باتت ام���ًرا عادًيا بالن�شبة لل�شني 
وال�شغ���ط  العقوب���ات  م���ع  تتكي���ف  الت���ي 

و�شواًل للمناف�شة.
عن موقع "ج�سور"

يعتبر ابن خلدون اأن الحرب ظاهرة 
اجتماعية طبيعية بالن�شبة للب�شر 

ال تخلو منها اأّمة اأو جيل، فخالل 
3400 �شنة من التاريخ المعروف 
لالإن�شانية ال يوجد اإال 250 �شنة 
فقط من ال�شلم العام. وال�شعر من 

اأقدم الفنون التي "اأّرخت" للحروب.

ولكن يب���دو اأّن مليث���اق االأمم املتحدة راأي 
���ت ديباجته على م���ا يلي:  اآخ���ر، فق���د ن�شّ
"نح���ن �شع���وب االأمم املتحدة وق���د اآلينا 
عل���ى اأنف�شن���ا اأن ننقذ االأجي���ال املقبلة من 
ويالت احلرب الت���ي يف خالل جيل واحد 
جلبت على االإن�شانية مرتني اأحزانا يعجز 
عنها الو�شف..اأن ناأخذ اأنف�شنا بالت�شامح 

واأن نعي�س معا يف �شلم وح�شن جوار".
املتح���دة"  االأمم  "�شع���وب  جنح���ت  فه���ل 
يف الق�ش���اء على احل���روب، اأو على االأقل 
يف جعله���ا حروب���ا اإن�شاني���ة ي�ش���ود فيها 

القانون؟
�شاأتن���اول بالدر�س عالق���ة احلرب بال�شعر 
يف ج���زء اأّول )I( ثّم  عالقتها بالقانون يف 

.)II(جزء ثاٍن

I- الحرب وال�شعر: الملحمة 
واالنك�شار وجهان لعملة واحدة:

يف  امللحم���ي  بال�شع���ر  احلكاي���ة  ب���داأت 
احل�ش���ارات القدمي���ة، �شع���ر غل���ب علي���ه 
النف�س البطويل واحلما�شي. مثل ملحمة 
الت���ي  واالأودي�ش���ة  واالإلي���اذة  قلقام����س، 

اأّرخت حلرب طروادة.
اأ�شا�شي���ا  كان���ت احل���رب مو�شوع���ا  كم���ا 
لل�شع���ر اجلاهلي، حي���ث ينتق���ل التناف�س 
م���ن �شاحات احلرب اإىل �شاح���ات ال�شعر، 
وتتح���ّول �ش���وق ع���كاظ اإىل �شاح���ة وغى 
يحمى فيه���ا الوطي�س للف���وز ونيل �شرف 
املعلق���ات )اأ(. قبل اأن "ينك�ش���ر" ال�شعراء 

العرب اأمام النكبة والنك�شة )ب(.
ملحم���ّي  �شع���ر  اجلاهل���ي:  ال�شع���ر   1-

بامتياز:
عرف���ت �شب���ه اجلزي���رة العربي���ة حروب���ا 

و�شراع���ات ب���ني القبائ���ل. وكان ال�شع���ر 
اأح���د االأ�شلح���ة الت���ي ا�شتعمل���ت يف هذه 
املع���ارك. �شع���ر يله���ب احلما����س وي�شتفّز 
الفر�شان للذود عن االأر�س والعر�س. مثل 
ال�شاعرة عفرية بنت عباد اجلدي�شّية التي 
ا�شتنه�ش���ت هم���ة قبيلتها للث���اأر لها وعدم 

اال�شت�شالم للظلم، فخاطبتهم:
ولو اأننا كن��ا رج����اال وكنت��م

ن�ش��اء لكّن��ا ال نق��ّر ب��ذا الفع��ل
فموتوا كراما اأو اأميتوا عدّوكم

ودّبوا لنار احلرب باحلطب اجلزل
واإن كنتم مل تغ�شبوا بعد هذه

فكونوا ن�شاء ال تعاب من الكح��ل
 و�شع���ر يباهي باأخ���الق الفر�شان ويتغنى 
بالنب���ل والتعفف ع���ن الغنائم، مثل عنرتة 
ب���الوؤه  كان  ال���ذي  الفار����س  �ش���ّداد،  ب���ن 
احل�ش���ن يف حرب داح����س والغرباء �شببا 

يف حتريره من العبودّية:
هال �شاألت اخليل يا ابنة مال�ك
اإن كنت جاهلة مبا ل��م تعلم�ي

يخربك من �شهد الوقيعة اأّنني
اأغ�شى الوغى واأعّف عند املغنم

 و�شعر يفاخر بالدّم، مثل عمرو بن كلثوم:
اأبا هند فال تعج���ل علين���ا
وانظرن��ا نخب��رك اليقين��ا
باأّنا نورد الرايات بي�ش���ا

ون�شدرهّن ُحْمرا قد روين�ا
لنا الدنيا ومن اأم�شى عليها

ونبط�س حني نبط�س قادرينا
اإذا بلغ الفطام لن��ا �شب��ّي

تخّر له اجلباب���ر �شاجدين��ا
فكيف حتّولت امللجمة اإىل انك�شار؟

-2 �شعر النك�شة:
النك�ش���ة ه���ي ث���اين هزمي���ة للع���رب اأمام 
 .1948 نكب���ة  بع���د  ال�شهي���وين  الكي���ان 
كان تاأثريها كبريا عل���ى ال�شعراء العرب، 
فق���ط مثل���ت منعرج���ا خط���ريا يف تاري���خ 
العرب و�شقطت كل ال�شعارات التي تغنت 

بالوحدة العربية.
�شقط �ش���الح جاهني يف فخ االكتئاب بعد 
اإمي���ان عميق بالتجرب���ة النا�شرية جت�ّشد 
يف اأ�شع���ار حما�شّي���ة حّل���ن البع����س منها 
كمال الطويل  وغناه���ا عبد احلليم حافظ 
)ي���ا اأهال باملعارك   يا بخت مني ي�شارك( و 
اأّم كلث���وم )والله زمان يا �شالحي   ا�شتقت 

لك يف كفاحي(.
و�شق���ط اأحم���د ف���وؤاد جن���م يف ال�شخري���ة 
التي بطعم العلقم: احلمد لله خبطنا حتت 
بطاطنا    ياحم���ال رجعة �شباطنا من خط 
الن���ار    ي���ا اأهل م�شر املحمّي���ة باحلرامية    
يعن���ي ايه ملا مي���وت ملي���ون اأو كل الكون   

العمر اأ�شال مو�س م�شمون..
وت���راوح عب���د الرحم���ان االأبن���ودي ب���ني 
االإحب���اط واالأمل، بني الظلم���ات والنور: 
عّدى النه���ار واملغربّية جاّيه   تتحفى ورا 
ظه���ر ال�شج���ر  وع�ش���ان نت���وه يف ال�شك���ة    

�شالت من ليالينا القمر ...
"الب���ذاءة"  يف  الن���واب  مظف���ر  واأمع���ن 
وال�شخ���ط بع���د انته���اك "القد����س عرو�س 
عروبتنا". بينم���ا حتّول نزار قباين من " 
�شاع���ر يكتب احلب واحلنني ل�شاعر يكتب 

بال�شكني".
قائمة �شعر "االنك�شار احلربّي" والهزمية 
طويلة وما يجمع بينها وبني �شعر امللحمة 
هو الوجع وانتهاك حقوق االإن�شان. لذلك 

هم���ا وجه���ان لعمل���ة واح���دة ه���ي ب�شاعة 
احلرب.

فماذا عن عالقة احلرب بالقانون؟

 ــ  IIالحرب والقانون: القانون 
الّدولي للحرب:

للح���رب قانون ينظمها.  وعن املفارقة بني 
قوة القانون وقانون القوة �شاأحدثكم.

1 - قّوة القانون:  
ال���دويل  القان���ون  اأو  احل���رب  قان���ون 
االإن�شاين هي جمموعة املبادئ التي تنظم 
العالقات ب���ني االأطراف املتنازعة وحتمي 
حق���وق االإن�شان االأ�شا�شي���ة زمن احلرب. 
وتعت���رب االتفاقي���ات الدولية اأه���م م�شدر 
لهذا القانون. ونذكر منها اتفاقيات جنيف 
االأربعة ل�شنوات 1864، 1906،     1929 
و1949. ومعها ث���الث بروتوكوالت فيها 
ب���ني  اإحلاقه���ا  مّت  وتعدي���الت  اإ�شاف���ات 

ال�شنوات 1977 و2005.
وكاأمثل���ة ع���ن بع����س املبادئ الت���ي ين�س 
عليها قانون احل���رب، ميكن االعتماد على 
اتفاقي���ة جنيف ح���ول حماي���ة االأ�شخا�س 
يف  املوؤّرخ���ة  احل���رب  وق���ت  املدني���ني 

1949/08/12 وفيها 159 ماّدة:
- ال يج���وز الهج���وم عل���ى امل�شت�شفي���ات 

املدنية.
 15 �ش���ن  - يج���ب حماي���ة االأطف���ال دون 
�شن���ة: ال يجوز االعتم���اد على االأطفال يف 
النزاعات امل�شلح���ة، وعلى اأطراف النزاع 
اتخ���اذ التداب���ري ال�شروري���ة ل�شمان عدم 
اإهم���ال االأطفال الذين تيتم���وا اأو افرتقوا 
ع���ن عائالته���م ب�شب���ب احل���رب )اإعالتهم، 

ممار�شة دينهم و تعليمهم...(
���ة  - يج���ب حماي���ة الن�ش���اء ب�شف���ة خا�شّ
�ش���ّد اأي اعتداء عل���ى �شرفهّن ال �شيما �شّد 

االغت�شاب واالإكراه على الدعارة.
- اأخذ الرهائن ممنوع.

ومن�ش���ف  "ع���ادل  احل���رب  قان���ون  اإذن، 
ه���ذه  م���ن  باحل���رج  اأ�شع���ر  واإن�ش���اين". 
اإىل  احل���رج  ويتح���ول  التو�شيف���ات 

غ�ش���ب عندم���ا اأتذّك���ر مث���ال اأن���ه بتاري���خ 
1991/02/13 ق�شف���ت ق���وات التحالف 
املتح���دة  الوالي���ات  بقي���ادة  ال���دويل 
االأمريكي���ة ملجاأ العامرية يف بغداد. وعن 
ه���ذه "اجلرمية" اأّلف الفن���ان ن�شري �شمة 
قطعة مو�شيقي���ة رائعة فاحت منها رائحة 
املوت، �شمعنا من خاللها اأ�شوات القنابل 

و�شراخ االأطفال.
فهل يعاقب جمرمو احلرب؟

نع���م ولكن... وهذه ه���ي املفارقة بني قّوة 
القانون وقانون القوة يف عالقة باحلرب.

2 - قانون القّوة:
هن���اك جمرمو حرب وقع���ت معاقبتهم يف 

ة وموؤقتة. مثال: حماكم جنائّية خا�شّ
مّت���ت  حي���ث  نورمب���ورغ  حماكم���ات   -
حماكمة 24 جم���رم حرب من النازيني يف 
اأملانيا �شنة 1946 وتراوحت االأحكام بني 

االإعدام وال�شجن والرباءة.
- حمكمة جرائم احل���رب بطوكيو 1946 
ملحاكمة الع�شكري���ني اليابانيني با�شتثناء 

العائلة املالكة
بح���رب  اخلا�ش���ة  اجلنائّي���ة  املحكم���ة   -

يوغ�شالفيا ال�شابقة �شنة 1993.
- املحكم���ة اجلنائّي���ة اخلا�ش���ة بجرائ���م 

احلرب االأهلية يف رواندا �شنة 1994.
ث���ّم تاأ�ش�ش���ت املحكم���ة اجلنائّي���ة الدولية 
ملعاقب���ة جمرم���ي احل���رب يف الع���امل �شنة 
2002 وه���ي اأول حمكم���ة دائمة خمت�شة 
مبحاكمة جمرمي احل���رب واجلرائم �شد 
االإن�شاني���ة واالإب���ادة اجلماعي���ة، ومقرها 

هولندا.
وق���د وقع اإقرار م�شروع ق���رار اإن�شاء هذه 
املحكم���ة من طرف اجلمعي���ة العامة لالأمم 
املتح���دة �شن���ة 1998، م���ن خ���الل موؤمتر 
عق���د بروم���ا، باأغلبية 130 �شوت���ا مقابل 
7 )اأمري���كا، اإ�شرائيل، ال�شني العراق قطر 

ليبيا اليمن(.
تنظ���ر املحكم���ة يف اجلرائم الت���ي وقعت 
بع���د اإن�شائها. اأّم���ا اخت�شا�شها فهو دويل 
ولكنه لي�س كْونّيا لالأ�شف ب�شبب معار�شة 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة، وهذا هو 
���ة يف احلاالت  قان���ون الق���ّوة. هي خمت�شّ

التالية:
- اإذا كان املته���م بارت���كاب جرائ���م ح���رب 
مواطن���ا الإحدى ال���دول االأع�ش���اء، اأو اإذا 
قبلت دولت���ه مبحاكمته )ال بد من االإ�شارة 
اإىل اأّن اأمري���كا ورو�شيا واإ�شرائيل لي�شت 
اأع�ش���اء يف املحكمة، وهي من اأكرث الدول 

التي تخو�س حروبا(
- اإذا وقع���ت اجلرمي���ة يف اأرا�ش���ي دول���ة 

ع�شو يف املحكمة.
- اإذا اأحيل���ت الق�شي���ة للمحكم���ة م���ن قبل 
االأ�شا����س،  ه���ذا  وعل���ى  االأم���ن.  جمل����س 
�ش���درت مذك���رة توقيف يف ح���ق الرئي�س 
ال�ش���وداين ال�شاب���ق عمر الب�ش���ري 2009 
من اأج���ل ارت���كاب جرائم ح���رب يف اإقليم 
دارف���ور رغ���م اأن ال�ش���ودان لي�شت ع�شوا 

يف هذه املحكمة.
ولكن ماذا عن جرائم احلرب التي ارتكبت 
وترتك���ب يف فل�شطني والع���راق و�شوريا 

وليبيا واليمن وال�شي�شان واأفغان�شتان؟
ميك���ن الق���ول اإنن���ا اأم���ام �شب���ه ا�شتحال���ة 
قانونية ملحاكم���ة م�شوؤولني اأمريكيني عن 
جرائم حرب يف العراق اأو يف اأفغان�شتان 
مث���ال. الأن الوالي���ات املتح���دة االأمريكّي���ة 
اجلنائي���ة  املحكم���ة  يف  ع�ش���وا  لي�ش���ت 
الدولية. كما اأّن معتقل غوانتنامو ال�شهري 
احلرب"  لقان���ون  باالنته���اكات  "احلاف���ل 
فه���و  االأمريكي���ة.  احل���دود  خ���ارج  يق���ع 
قاع���دة تابعة لكوب���ا ا�شتاأجرتها احلكومة 
االأمريكّية منذ 1903 لذلك هو غري خا�شع 

للقانون االأمريكي.
اأّم���ا اإ�شرائي���ل، فه���ي دولة مارق���ة بامتياز 
اأفل���ت قادتها دوم���ا من العق���اب قبل وبعد 
اإن�ش���اء املحكم���ة اجلنائي���ة الدولي���ة. قبل 
اأن���ه �شن���ة  اإن�ش���اء املحكم���ة، نذك���ر مث���ال 
2001،  رف���ع 23 فل�شطيني���ا ناج���ني م���ن 
مذبحة �شربا و�شاتي���ال ق�شية �شّد اأرييل 
يف  للدف���اع  وزي���را  كان  ال���ذي  �ش���ارون، 
ارت���كاب  تاري���خ   1982 �شن���ة  اإ�شرائي���ل 
املجزرة، اأم���ام املحاكم البلجيكية باعتبار 
اخت�شا�شه���ا اجلنائ���ي العامل���ي، ولكن مت 
رف�س الق�شية الأنه ال يقيم داخل االأرا�شي 

البلجيكية.
اأّما بعد اإن�شاء حمكم���ة اجلنائّية الدولّية، 
، فاإّن���ه ميك���ن فت���ح الب���اب اأم���ام حماكم���ة 
امل�شوؤولني عن جرائم احلرب التي حدثت 
عل���ى االأرا�ش���ي الفل�شطينّية باعتب���ار اأّن 
فل�شط���ني ع�ش���و يف املحكم���ة، وه���ذا م���ا 
قررت���ه املحكمة بتاري���خ 5 فيفري 2021، 
ولكن الكيان ال�شهيوين رف�س هذا القرار 
الأن���ه يعترب اأن فل�شطني لي�شت دولة، واإىل 
االآن مل يق���ع االإع���الن ر�شميا م���ن املحكمة 
عل���ى موع���د اإط���الق حتقيق ح���ول جرائم 
احلرب الت���ي ارتكبها الكي���ان ال�شهيوين 

يف االأرا�شي الفل�شطينية.
جدي���ر بالذك���ر اأّن قن���اة اجلزي���رة رفع���ت 
ق�شية اأمام املحكمة اجلنائّية الدولّية �شد 
اإ�شرائي���ل  بتهمةاإغتيال ال�شحفية �شريين 

اأب���و عاقل���ة يف 11 م���اي 2022.
نقط���ة �ش���وء ال ب���ّد م���ن االإ�ش���ارة اإليه���ا: 
اإىل  االن�شم���ام  عل���ى  �شادق���ت  تون����س 
املحكم���ة اجلنائّية الدولّي���ة مبقت�شى اأمر 
العربي���ة  ال���دول  ع���دد   .2011/05/14
االأع�ش���اء يف املحكم���ة ه���و خم�ش���ة فقط: 
جيبوتي وج���زر القمر وفل�شطني واالأردن 

وتون�س.

العدد )5366( ال�شنة الع�شرون - اخلمي�س )9( �شباط 2023

 وردت العقل الب�شرّي َهواِج�ُس، كثريًا ما متنى االإن�شان حتقيقها، لكنه عجَز 
حاح« اجَلوهري)ت:393هج(  من كان قا�شرًا. فه���ذا �شاحب »ال�شَّ عنها، فالَزّ
متلكه هاج����س الطريان، ف�»�شّم اإىل جنبيه م�شراعي ب���اب، و�ّشطهما بحبٍل، 
و�شعد مكان���ًا عاليًا ِمن اجلامع وزعم اأنه يطري«)احلم���وّي، اإر�شاد االأريب(. 
اأم���ا املتكل���م ه�شام ب���ن احَلك���م)ت: 190ه���ج( ف���راوده هاج�س روؤي���ة باطن 
لبة، بنفوذ الَب�شر اإليه���ا ب�ُشعاٍع، جعله ِمن  ، اأو بواطن االأ�شي���اء ال�شَّ االأر����سِ
عاع املت�شل  ى بال�ُشّ الِق���درة االإلهية: »اإن الله عَزّ وج���ّل اإمنا يعلم ما حتت الرَثّ
اهب يف عمق االأر�س...«)البغدادّي، الف���رُق بني الفرِق(. ال ُيعترب  من���ه، والَذّ
ائ���رة، اأو االأ�شعة  ذل���ك اإعج���ازًا، اإمن���ا هواج����س، مل يطلع علي���ه خم���رتع الَطّ

اخلارقة، كي تكون اأ�شا�شًا مِلا اخرتعا. 
كذلك اخرتاع ِقراءة الُعْميان، ملوجدها لوي�س برايل)ت: 1852(، التي دخلت 
اال�شتخ���دام منذ)1826(، وا�شتم���رت تتطور، فعمت الفائ���دة ُعْميان العامل، 
لك���َنّ قبَل���ه ظهرت الق���راءة اأم���ايَن وهواِج�َس ل���دى ُعْمي���ان م�شهورين، ويف 
مقدمته���م اأب���و العالء املع���رّي)ت: 449هج(، وبيته غري امل�شه���ور، مع ما فيه 
حف يقروؤها  ِم���ن هاج�س �شابق للزمن: »كاأَنّ ُمنج���َم االأقواِم اأعمى/ لديه ال�شُّ
بلم�ِس«)ديوان لزوم ما ال يلزم(. كان ذلك، كما برايل االأعمى، ِمن حاجٍة، فكُلّ 
مع واالإمالء. مل يكن زمنه، وال زمن اأوروبا اآنذاك،  ما كتب���ه املعري، على ال�َشّ
عب عده اإعجازًا على  ق���ادرًا على ترجمة هاج�شه اإىل اخرتاع. كذلك ِم���ن ال�شَّ

طريقة اأ�شحاب االإعجاز العلمّي املتالعبني بتاأويل معاين الُنّ�شو�س. 
لفت���ت نظ���رّي منا�شبة حتقيق كتاب »َنكُت الَهمي���ان يف ُنكِت العميان« ل�شالح 
ويّل لتح�شني حالة  فدّي)ت: 768هج(، اأّنه كان بف�شل »املوؤمتر الُدّ ين ال�شَّ الِدّ
الُعْميان«، حتت رعاية اخلديوي عبا�س الَثّاين)حكم: 1892-1914(، حققه 

ون�شره)1911( اأحمد زكي بك)ت: 1934(. 
ين االآمدي)ت: 712هج(، وحماولته  فدّي ق�شة زين الِدّ وردت يف كت���اب ال�شَّ
يف قراءة عناوين مكتبته، وهو املدر�س يف امل�شتن�شرية ببغداد، وِمن حاجٍة 
كاء واملالحظة، اإىل �شنع حروِف الهجاِء على  تو�شل هذا االأعمى، احل���اد الَذّ
�ش���كِل فتائَل، ُيل�شقها على »ط���رف جلد الكتاب ِمن داخل، وُيل�شق فوقه ورقة 
بقدره لتتاأبد«)َنكث الهميان...(. فكان اإذا �ُشئل عن كتاب ُيجيب وهو يقروؤها 
ناعي، مل ُي�شعف االآمدّي،  ّ من، العلمي وال�شِ باأنامل���ه. غري اأَنّ م�شتوى ذلك الَزّ

كي يكون »برايل«، مثلما مل ي�شعف املعرّي قبله. 
العل���م«  »جمل���ة  يف  املذك���ور  ال���ُدّويل  املوؤمت���ر  ع���ن  تفا�شي���ل  ق���راأت 
ين  الَنّجفَيّة)�ش���درت: 1910-1912( ملن�شئه���ا الفقي���ه املحب للعل���م هبة الِدّ
فدي، نه�س  هر�شت���اين)1911/6/28(، والأن اأحمد زكي حقق كتاب ال�شَّ ال�َشّ
يف املوؤمت���ر معرت�شًا على ت�شمية برايل اأبًا لقراءة الُعْميان، بل اإّن اأباها كان 
االآم���دي، بينما قام مندوب حل���ب، يف املوؤمتر، من�شدًا للمع���رّي: »كاأن منجم 

االأقوام اأعمى...«، قائاًل: هذا هو �شاحب االخرتاع، ال االآمدي وال برايل. 
عرِه، بينما  فدي للمعرّي، وقد اأفا����س ب�شريته و�شِ عري ماذا ذكر ال�شَّ لي���ت �شِ
اأغف���ل البيت »كاأَنّ منجَم...«، الذي لو ذكره ل���كان جوهرَة كتابه يف الُعْميان، 
اإال اأن���ه َذك���ر لل�شامتني به: »اأمعرة الُنّعمان ما اأجنب���ِت اإذ/اأخرجِت منِك معرَة 

الُعْميان«)َنكت الهميان(.
ية مدار�َس ومعاهَد الُعْميان با�شمه، وللمعري كذلك، لكَنّ  ِمن حّق االآمدي ت�شَمّ
ائفّية، فموؤخرًا �ُشطبت اأ�شماُء  امل�شكل���ة مذهب االآمدي، ال ي�شمح به ع�ش���ر الَطّ
ا املع���رّي فيع�شر رفع  موؤ�ش�ش���ات ببغداَد: املن�ش���ور واملعت�شم والفاروق. اأَمّ
ا�شم���ه عنوانًا، وهو القائل بع���د بيته »كاأن منج���م..«: »اإذا قلُت املحال رفعُت 

حيح اأطلُت هم�شي«.  �شوتي/ واإْن قلَت ال�شَّ
���ة)2022/12/1(: اأَنّ املوؤمتَر  ه���ذا، واأغرَب ما قراأته يف »االأ�شبوع« امل�شرَيّ
املذكور، وما نتج عنه »رحلة اإىل معاهد الُعْميان يف اأوروبا«)1912( لطبيب 
العيون جنيب ُكحيل، كان ِمن وحي عبقرية طه ح�شني)ت: 1973(، واالأخري 
مل ي�شته���ر اإال بع���د املوؤمتر و�شدور الكتاب ب�شن���وات! اأراه اإ�شقاطًا لي�س يف 

حمله. 
عن �سحيفة "االتحاد" 

 َهواِج�ُس ِقراءِة الُعْميان.. 
قبل برايل!
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ُن�ش���رت  ف���ي عدد ي���وم اأم����س �شهوا 
�ش���ورة االعالم���ي كاظ���م المقدادي 
كاظ���م  الدكت���ور  �ش���ورة  م���ن  ب���دال 
المق���دادي المقيم ف���ي ال�شويد الذي 
يرفد )الم���دى( بمقاالته با�شتمرار.. 

لذا اقت�شى التنويه واالعتذار

تنويه
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بع���د ق�ش���ر نظ���ر الزوج���ن )م���ن خ���ال 
االإهمال بقدر م���ا هو عدم االهتمام( جتاه 
الع���امل اخلارج���ي، نح�شل عل���ى ملحة عن 
الو�ش���ع الراهن الذي يعتمد عليه فهمهما. 
اأثن���اء الغداء تتحدث اإيفا ع���ن رغبتها يف 
اإجن���اب االأطفال، فق���ط وجهه���ا مرئي لنا 
م���ن ف���وق كتف ج���ان التي تق���ف وظهرها 
اإلينا، متو�شل���ة، متوا�شع���ة تقريًبا. يقلل 
ج���ان من اأهمية هذا الطلب، ويتهرب منه، 
ويع���د بتعدي���ل اأنانيته )بخفة كم���ا فعلوا 
�شابًق���ا قائم���ة م���ن الق���رارات الت���ي يجب 
اتخاذه���ا(. تق���وم الكام���را بتكب���ر وجه 
Eva احلائ���ر )نظرته���ا، مغرو�ش���ة  اإيف���ا 
ب�ش���كل مكث���ف يف ج���ان Jan، يف و�ش���ط 
ال�شا�ش���ة، حمفورة يف زاوي���ة الت�شوير، 
ت�شكلت بن وج���ه زوجها وكتفه(، قبل اأن 
ت�ش���ع ذراعيها، قالت اأخًرا: "ال يهمني ما 
دمت تق���وم باإ�شاح احلو����س"، وينتهي 

جان من حتويل املو�شوع اإىل معانقة.
خ���ال ه���ذا ال�شب���اح االأول، �شنك���ون ق���د 
الحظن���ا اإىل حد كبر ف���ك االرتباط العام 
لهات���ن ال�شخ�شيتن، �ش���واء جتاه العامل 
اخلارج���ي اأو جتاه بع�شهما البع�س. كما 
ل���و اأن م���ا مل ننظر اإلي���ه مبا�ش���رة، وما مل 
ن�شتح�ش���ره، مل يكن من املحتمل اأن ي�شل 

اإلينا...

�سعف جن�سى:
فجاأة تاأتي احلرب، اأواًل على �شكل طائرات 
مقاتلة متمردة حتلق فوق منزلهم، وتطرد 
مظلًي���ا يف ذعرهم ال يعرف���ون ما اإذا كانوا 
يعاجلون���ه  اأو  علي���ه  الن���ار  �شيطلق���ون 
)الرجل مات على اأي حال(. ثم كانت هناك 
التفج���رات يف الي���وم الت���ايل، وم�شات 
بي�شاء و�شوت الطائرات. بعد كل حادثة 
يحاولون املغ���ادرة، يف املرة االأوىل التي 
ويف  املتمردي���ن،  م���ن  دوري���ة  اأوقفته���م 
امل���رة الثاني���ة، ف���اإن تدف���ق االأه���وال يف 
اله���واء الطلق )امل���زارع املحرتق���ة، جثث 
الرج���ال واحليوانات( هو ال���ذي يدفعهم 
اإىل االلتف���اف. يف كل حال���ة، تبن اأن يان 
عاجز ع���ن اإراحة زوجت���ه، م�شتغرًقا جًدا 
يف خوف���ه. بعد م���رور املتمردي���ن، ت�شلل 
جان واإيفا اإىل ال�شرير، يف اجلزيرة التي 

�شكلها �ش���وء �شمعة، ووجوههم���ا كاأنهما 
ملت�شقت���ان يف وج���ه مرك���ب يف ن�ش���ف 
ال�ش���وء. اإيف���ا: هل تعرفن ما ه���و راأيي؟ 
حل�ش���ن احل���ظ، لي�س لدينا اأطف���ال. - بعد 
احل���رب �شيكون لدينا البع�س. - لن نفعل 
ذل���ك ابدا. وانهارت بالبكاء. بعد الق�شف، 
وج���د ج���ان علب���ة الكم���ان اخلا�ش���ة ب���ه 
�شليم���ة، و�شرح اأ�شلها الإيفا بينما نظرتها 
تطلب الراح���ة. يعطيها بع����س املداعبات 
متظاه���ًرا  بعي���ًدا  مي�ش���ي  ث���م  امل�شتت���ة 
باأن���ه م�ش���اب بت�شن���ج ع�شل���ي )ياأخذن���ا 
االت�ش���ال يف وقت واحد م���ن لقطة قريبة 
لوجوههم اإىل اللقط���ة العري�شة، التي مت 
ت�شويره���ا م���ن الردهة(، وين���ام اجلميع 
االأخ���ر،  امل�شه���د  ه���ذا  يف  فرا�شه���م.  يف 
»املر����س الوهم���ي« للم���راق )يف يناي���ر( 
اإيف���ا(،  ال�شدم���ة احلقيقي���ة )يف  ُي�شِك���ت 
وينكره���ا باإغراقه���ا يف الظ���ام، حرفي���ًا. 
عل���ى الرغ���م م���ن ه���ذه املحاول���ة اليائ�شة 
الإبق���اء الواق���ع بعي���ًدا، فاإن ه���ذه امل�شاهد 
تواج���ه ال�شخ�شي���ات بعامل ينزل���ق بعيًدا 
من حت���ت اأقدامهم حي���ث اأن �شغر حجمه 
وبع���ده اأعطاهم الوهم بال�شيطرة على كل 
�ش���يء. فجاأة، يبدو اأن احلرب التي رف�شا 
روؤيته���ا هي يف وطنه���م، باملعنى احلريف 
للكلم���ة، على اأعتاب منازله���م، واأن جهلهم 
مب���ا هو على املح���ك ي�شعهم حت���ت رحمة 
االأح���داث. وفج���اأة، مل يعد لديه���م الوقت 
»الحًق���ا«، واملواعيد النهائي���ة، وامل�شاريع 
)وت�شويفه���م املر�ش���ي(. كل م���ا احتفظوا 
به ع���ن بعد )الع���امل اخلارج���ي، الوعود( 

يلحق بهم.
ويتبل���ور ه���ذا الو�ش���ع اجلدي���د لرهائ���ن 
الواق���ع، ال���ذي األق���وا ب���ه، ب�ش���كل نهائي 
يف الي���وم التايل: يت���م اعتقاله���م من قبل 
اجلي�س احلكوم���ي ويوقفون مع قروين 
اآخري���ن. تتبعهم الكام���را املحمولة باليد 
اأو ت�شبقه���م، عل���ى ارتف���اع الكت���ف، اأثناء 
وفرزه���م.  وتدافعه���م،  عليه���م،  ال�شغ���ط 
تعتقد اإيف���ا: »اأحياًنا يبدو كل �شيء وكاأنه 
حل���م. لي�س يل، بل من �شخ�س اآخر، لكني 
اأ�ش���ارك في���ه. عندما ي�شتيقظ ه���ذا االآخر، 
ه���ل يخج���ل؟ م���ن الوا�ش���ح اأن �شيًئ���ا م���ا 
مث���ل الوعي مب���ا متر ب���ه يث���ر بداخلها، 
وم���ع ذلك يبدو اأنه���ا ال تفهم متاًما اأن هذه 
احلي���اة، وه���ذه اخليارات له���ا، وال مُتنح 
لها للتاأث���ر عليها. اإنهم متهمون بالتعاون 
مع املتمردين، ومت ف�شلهم ونبقى مع اإيفا 

بينما يت���م تعذيب جان يف غرف���ة اأخرى. 
كل اللياق���ة املرتبط���ة بالق�ش���اء احلدي���ث 
عل���ى ال�ش���كان موج���ودة: �شب���اط ال�شف 
املتوح�ش���ون، واالأطب���اء بال���كاد يهتم���ون 
بال�شم���اح ل�شجناءه���م بالبق���اء عل���ى قيد 
واالإدارة  املعامل���ة،  �ش���وء  م���ن  احلي���اة 
الااإن�شاني���ة. ال ي�ش���ع امل���رء اإال اأن يفك���ر 
يف مع�شك���رات االعتق���ال النازية. مبجرد 
فج���اأة، وعندم���ا  املحن���ة  ه���ذه  ب���داأت  اأن 
اعتق���دوا اأنهم كانوا ي�شه���دون اإعدام اأحد 
املتعاونن، مت اإط���اق �شراحهم بقرار من 
اأح���د  )جوناربيورن�شرتان���د(،  جاكوب���ي 
معارفهم، الذي اأ�شب���ح عقيًدا يف اجلي�س 
النظامي.. وبعيًدا ع���ن كونها خدمة، فاإن 

هذه البادرة �شتحكم م�شرهم ك�شحايا.
�شاعة االإن�شان، الذئب لاإن�شان:

وجدن���ا ج���ان واإيف���ا يف وق���ت الحق، يف 
من���زل حيث جع���ل جاكوب���ي نف�ش���ه اأكرث 
راح���ة اإىل حد كبر، مقاب���ل ثمن احلماية 
التي يوفرها لهم. لقد قدم لهم الهدايا )مبا 
يف ذل���ك الرادي���و!(، لقد انتح���ل احلقوق 
على اإيفا ويعرب عنها دون حرج اأمام اأعن 
ج���ان، ال���ذي يغ���رق يف نبي���ذه حتى يربر 
ال�شك���ر ب�ش���كل اأف�شل جم���وده والمباالته 
الظاهرية. يلقي كل م���ن الزوج والزوجة 
هذه ال�شداقة امل�شاوم���ة يف وجههما، يف 
م�شهد من اجلدل حي���ث ي�شتقيم كل منهما 
االأخادي���د  يف  مزروع���ة  واأق���دام  نف�ش���ه، 
املوحل���ة )اإيف���ا: »ع���اد ال�ش���ام، و�ش���وف 
نف���رتق. )...( هن���اك العديد م���ن االآخرين 
الذين دمرت حياتهم.. ه لياأخذك اإىل مركز 

العامل! »(
ال���ذي  اأن���ه يف نهاي���ة االإذالل  ال �ش���ك يف 
تعر�ش���ت له، حت���اول اإيفا و�ش���ع حد لهذا 
االرتب���اط، وت���رد جاكوب���ي عل���ى الف���ور 
مبزي���ج م���ن التهدي���دات )»كان باإم���كاين 
الف���ن  )»حري���ة  واالإهان���ات  ترحيل���ك«( 
املقد�ش���ة. من الفن«(. تتغ���ر نربته عندما 
ي���رى املتمردين يتجمع���ون حولها، وبعد 
يح���اول  اإيف���ا،  اإىل  مبدخرات���ه  عه���د  اأن 
اإر�شاءه���ا م���ن خال االنغما����س يف الثقة 
املث���رة لل�شفق���ة. امل�شه���د ه���و امل�شاع���ف 
العك�ش���ي للم�شه���د الذي اعرتف���ت فيه اإيفا 
 :Jan شابًق���ا برغبته���ا يف االأموم���ة جلان�
اإنه ف���وق كت���ف امل���راأة ال�شاب���ة نتاأمل يف 
االأزي���ز  تقربن���ا  حي���ث  جاكوب���ي،  وج���ه 
املتتالي���ة منه كما خففت اإيف���ا يف ق�شتها. 
جت���ره اإىل الدفيئ���ة، اأث���ًرا لت���ورط �شاخر 

للنوم مع رجل يف غرفة الزوجية.
م�شهد الغرة املتوقع لن يتاح له وقت بعد 
رحي���ل جاكوبي، حي���ث مت اعرتا�شه على 
الف���ور من قب���ل جمموع���ة م���ن املتمردين 
لقط���ة  روزن���ربغ:  مزرع���ة  اإىل  واإعادت���ه 
بانورامية تتبع تقدم الرجال، ينزلق وفًقا 
لنظرة جان ثم نظرة اإيفا، ويتوقف اأخًرا 
عن���د الب���اب االأمام���ي ال���ذي يو�ش���ك جان 
عل���ى فتحه. مت ا�شتب���دال االأزمة العاطفية 
الت���ي كان الزن���ا يح�شره���ا لن���ا مب�شهد له 
اأهمي���ة اأخاقية متاًما: عر����س املتمردون 
عل���ى جاكوب���ي اأن ي�ش���رتي عف���ًوا عن���ه، 
لكن���ه اأعطى للت���و كل �شيء الإيف���ا... التي 
خمن���ت اأن جان قد ا�شتوىل عل���ى اأمواله، 
وهو م���ا ينفيه بعن���اد. لذلك �شيت���م اإعدام 
جاكوبي، ولكن يف لفتة ملحاولة الق�شوة، 
�شُيج���رب جان عل���ى تنفيذ جرمي���ة القتل، 
باخت�ش���ار لتحمل جرميته جت���اه الثمالة 
)الأن���ه بالفعل هو الذي اختل�س املال(. يتم 
تنفي���ذ الفعل يف فن���اء املزرعة، املدرج يف 
خمطط حيث ي�شكل املتمردون والزوجان 
�شبك���ة عنكبوت )خطوط طران ي�شتحيل 
تتمح���ور  باخت�ش���ار(  منه���ا،  اله���روب 
حول �ش���ورة ظلية جاكوب���ي ي�شجد على 
عربة. مدة هذه اللقط���ة وثباتها لها عاقة 
كب���رة بال�شع���ور بالهزمية املطلق���ة التي 
���ا يف امل�شافة  ت�شببها، وه���ذا ي�شاهم اأي�شً
التي مت�ش���ك بها الكام���را: فهي يف مكان 
املتفرج امل�شلول ب�شبب اخلزي واجلراأة. 
لرنى جيًدا فقط معرف���ة كل �شيء، ويبدو 
االأم���ر كما ل���و اأنه باالبتع���اد عنها الإ�شقاط 
جاكوب���ي تخلى ج���ان ع���ن اإن�شانيته. هذا 
ه���و بال�شب���ط م���ا تتلعث���م فيه نظ���رة اإيفا 
امل�شاك�ش���ة عندما جلاأوا بع���د فرتة طويلة 
اإىل الدفيئة بينما كانت مزرعتهم م�شتعلة 
يف  امل�شروق���ة  االأم���وال  ج���ان  وي���ودع 
ح�شن���ه: مل اأع���د اأعرف ه���ذا الرجل الذي 

ع�شت معه، اإنه الوح�س الذي اأمامي.
و�شتتغ���ر ه���ذه اللحظ���ة احلا�شم���ة لي�س 
فق���ط ج���ان، ال���ذي مت حل���ه االآن ب���ربود، 
ا اإيف���ا، التي اأ�شبح���ت خائفة  ولك���ن اأي�شً
�شب���ه  رفق���ة  تف�شي���ل  لدرج���ة  وخا�شع���ة 
الوح�س هذا على بقاء غر موؤكد. �شتكون 
���ا عاجزة عن منع مقت���ل جندي �شاب  اأي�شً
منه���ك )طف���ل تقريًبا( على ي���د جان مل يعد 
يتعرف على املحرمات. عدم وجود وازع، 
يف  االأم���ل  مينحه���م  نف�ش���ه،  الوق���ت  يف 
النج���اة من احلرب، الأنه���م بذلك يجردون 

ال�شب���ي م���ن متعلقات���ه وفر�ش���ة ملغ���ادرة 
اجلزيرة.

طوف قنديل البحر
جميع اجلرائم الت���ي ارتكبها جان ت�شمح 
ل���ه بدف���ع ثم���ن مكان���ن عل���ى م���ن قارب 
بائ����س مثقل باالأعب���اء متج���ه اإىل القارة. 
م���ن الوق���ت ال���ذي ي�شرع���ون في���ه، يكون 
مرور الزمن بال���كاد حم�شو�ًشا )يف معظم 
الت�شل�ش���ات له���ا �شف���ة »ليلي���ة« اأكرث من 
غره���ا(، مثل بداي���ة عب���ور الن�شيان وما 
بع���ده، نح���و امل���وت. يتا�ش���ى اإىل اللون 
االأ�شود يختتم حركات الكامرا ال�شاعدة 
م���ن الق���ارب نح���و ال�شم���اء )مث���ل �ش���اة 
الهاربن ال�شامتة( اأو النزول )مثل نظرة 
اإل���ه با �شفق���ة(، وبالت���ايل تتخلل مراحل 
االجنراف با اأفق. يجل�س جان يف زاوية 
م���ن مرك���ب �شراع���ي �شغ���ر ملفوًف���ا يف 
�ش���راع حتوله طياته الثقيلة اإىل �شخ�شية 
بهم ينزلق ب�شمت  كا�شيكية من االأمل. مهِرّ
اإىل البح���ر، ويرتكه���م مل�شره���م، مثلم���ا 
تركه���م الله؟ يتم توزي���ع االأحكام االأخرة 
)مكعبات ال�شك���ر على �شريحة خبز، كوب 
م���اء( ر�شمًيا. مت القب����س على القارب يف 
ال�شعاب املرجاني���ة املنجرفة التي �شكلتها 
جث���ث املظلين، والتي يح���اول جان دون 

جدوى دفعها قبل االنهيار، منهًكا.
ينتهي الفيل���م مبونولوج اأخ���ر من اإيفا، 
الت���ي �شوهد وجهها الأول م���رة فوق وجه 
جان يف تكوي���ن يذكرنا بلقط���ة وجهيهما 
املقطوعة ب�ش���وء ال�شموع يف الليلة التي 
�شبق���ت الق�ش���ف، قب���ل اأن ت�شغ���ل االإط���ار 
باأكمل���ه. ت���روي حلمها، وهو م���رة اأخرى 
روؤية رعب احلرب ال���ذي يت�شلل اإىل عامل 
غ���ر واقعي ولكن���ه �شاع���ر - ويف عينيها 
يتناف����س الرهي���ب م���ع الكف���ر، وال�شدمة 
بالن�شب���ة له���ا ال ت���زال غر ممت�ش���ة، واأن 
مكانه���ا.  ت���زال يف  ال  املتاأذي���ة،  روحه���ا، 
تنتهي بهذه الكلمات: » طوال هذا الوقت، 
كن���ت اأفكر يف اأنني يج���ب اأن اأتذكر �شيًئا 
م���ا، لكنن���ي ن�شيت ماه���و. تغل���ق عينيها، 
اإىل  خف���وت  اإىل  الفيل���م  ل���ون  ويتح���ول 
الل���ون االأ�شود الذي يغل���ق الفيلم، والذي 
لن تتخلل���ه كلمة »نهاية«. ل���ن يكون هناك 
م���اذ لهوؤالء الهارب���ن، وال اأر�س ترحيب 
له���م الذي���ن جتاهل���وا الع���امل اخلارج���ي 
دائًم���ا، وال راح���ة الأنهم يحمل���ون حربهم 

ال�شخ�شية بداخلهم.

يتحدث ب�سوت واطئ وهادئ لكنه 
طاقة ي�سعب احتواءها.انه الممثل 
ال�ساب رامي مالك الحائزعلى جائزة 

الأو�سكار وجائزة غولدن غلوب 
وجائزة البافتا عن افالمه ال�سينمائية 
وجائزة ايمي عن م�سل�سله التلفزيوني 

)الم�ستر روبوت(، والذي يج�سد 
ادوارا �سعبة، فقد غزا هوليوود 

ب�سرا�سة واأثار تج�سيده ل�سخ�سية 
المغني النكليزي ال�سهير فريدي 

ميركوري في فيلم ال�سيرة الذاتية 
)الملحمة البوهيمية( عام 2018 

اعجاب النقاد،وحتى اأولئك الذين 
خاب اأملهم في الفيلم فقد اأ�سادوا 

بالممثل بالجماع خا�سةعندما ج�سد 
دورالخ�سم المخيف لجيم�س بوند في 

فيلم )لوقت للموت(عام )2021(. 
ومنذ ذلك الحين، تتابعت الفالم التي 

جعلت منه نجمًا مميزاً.

كان قد انطلق يف م�شرته الفنية من خال 
)ال�ش���يدروبوت( التلفزي���وين  امل�شل�ش���ل 

كان  )2015-2019(،اإذ  عام���ي  ب���ن 
االأدوارالداعم���ة:  عل���ى  يقت�شر�شابًق���ا 
االأج���زاء  يف  اخم���رنع  الفرع���ون  ك���دور 
)ليل���ة  الكومي���دي  الفيل���م  م���ن  الثاث���ة 
فيل���م  يف  ودورطال���ب  املتح���ف(،  يف 
هانك�س  توم  ب���ه  اأ�ش���اد  "الهاديء"والذي 
كث���را ع���ام )2011(،وم�ش���ا�س دماء يف 
تواياي���ت- ملحم���ة  االأخرم���ن  الف�ش���ل 

ال�شفق-عام )2012(. لكن جناح م�شل�شل 
)ال�ش���يدروبوت( الذي ج�شد فيه دور بطل 
قر�ش���نة غراجتماعي ولكن اإن�شاين،كان 
قد �شمح له بالفوز،يف عام 2016،بجائزة 
اإمي���ي الأف�ش���ل ممثل يف م�شل�ش���ل درامي. 
وق���د مرت ع�شري���ن عاًما من���ذ اأن فاز فنان 
"غراأبي����س" بهذه اجلائزة املرموقة، كما 

اأكدت ال�شحافة االأمريكية.
ميته���ن  اأن  يتمني���ان  وال���داه  كان 
حمامي���ا  يك���ون  كاأن  "ج���ادة"  وظيف���ة 

ال���ذي  اخلج���ول  الطف���ل  اأوطبيبا،لك���ن 
"يخ���رتع ال�شخ�شيات" كانت لديه اأحام 
اأخ���رى. فق���د ن�ش���اأ رام���ي مال���ك يف لو�س 
اأجنلو�س،وه���و اب���ن لزوج���ن مهاجرين 
وق���ت  قب���ل  هن���اك  اإىل  م�شري���ن و�ش���ا 
ق�شرم���ن والدته.وعندماح�ش���ل،يف عام 
2019،عل���ى جائزةاأو�شكارالأف�ش���ل ممثل 
عن فيلم(امللحمة البوهيمية(،حتدث رامي 
مالك عن طفولته وعن حياته املهنية وقوة 
ال�شينم���ا.ويف ح���وار مع���ه اأجرت���ه جملة 
م���دام فيغارو قال عن جتربت���ه مع النجمة 

كاثرين دونوف:
-ل���دّي ذكرى �شاحرة م���ع النجمة اجلميلة 
فق���د �شورنا معا اعان ع���ن �شاعة كارتييه 
وكان احل�ش���ول على ه���ذه الفر�شة للعمل 

مع كاثريند ونوفو اأمًرا�شحرًيا.

  �ستلعب دوًرا رائًدا في الفيلم الجديد الذي 
�ستنتجه؟

����ا م�ش����روع اآخراأكتب����ه  - نع����م! ول����دي اأي�شً
اأجنلو�س،وه����ي  لو�����س  يف  تدوراأحداث����ه 
املدين����ة الت����ي ن�ش����اأت فيها،الأنن����ي اأعرفه����ا 
جي����ًدا ب�ش����كل الي�ش����دق والأنه����ا ت�شري يف 
دم����ي. واأود الت�شويريف اأماكن التراها يف 
ال�شينما.فف����ي فيلم )املعلم(ال����ذي مثلته مع 
بولتوما�����س اأندر�ش����ون ع����ام 2012قلت له 
انه يعر�س كل اأماكننا ال�شرية يف ال�شينما 
حتى الن�شتطيع العودة اإىل هناك بعد ذلك! 
و�شيتم ت�شويرالفيلم يف الليل الأن امل�شاهد 

الليلية جتعلني اأ�شعر بالبهجة.

  اأنت تعتز بدور فريديمير كوري،هل �ستجد 
دورا يتفوق عليه؟

- اإنه �ش����يء �شاأعتز به دائًما. الأن فريديكان 

له تاأثر،لي�س عل����ّي فقط،ولكن على الب�شر 
يف جميع اأنحاءالعامل.

 اأ�سه����ر ث����اث �سخ�سي����ات ل����ك كان����ت ف����ي 
البوهيمي����ة(  و)الملحم����ة  )ال�سيدروب����وت( 
و)جيم�سبوند(ه����ي عن رج����ال اليتنا�سبون مع 

اأعراف المجتمع. فهل هي م�سادفة؟
- لق����د �ش����ورت فيلًم����ا يف بلغ����راد يف ع����ام 
لبابيل����ون.  اإنت����اج  2016،وهواإع����ادة 
كان ذل����ك بع����د جائ����زة اإمي����ي ع����ن م�شل�شل 
اإىل  و�ش����ويل  وعن����د  )ال�شيدروب����وت(. 
الفن����دق، كان هن����اك جمموعة م����ن ال�شباب 
ينتظروين من ع�ش����اق العر�س. كان لديهم 
هذه احلاج����ة اإىل التعبرع����ن اأنف�شهم،وما 
اأخربوه����ل يع����ن �شخ�شي����ة اإليوت ه����و اأنه 
اأعطاه����م االأم����ل وال�شع����ور باأنه����م لي�ش����وا 
متاثي����ل  جم����رد  يكون����وا  الأن  م�شطري����ن 

جام����دة. اإذ ميكن للجمي����ع اأن يلعبوا دوًرا، 
حتى عندما يخ����رب كالتار يخب خاف ذلك، 
لكن بيئتك االجتماعي����ة وال�شيا�شية جتعل 
االأم����ر �شعًب����ا للغاي����ة. لقد انده�����س متن رد 
فعله����م. واعتق����دت اأن االأم����ر ي�شتحق لعب 
�ش����د  ال�ش����ت  االآن،اأن  ال�شخ�شي����ات.  ه����ذه 
ت�شوير ق�شة حب، اأواأي �شيء مرح.مل اأكن 
الأقول ذلك قبل ب�ش����ع �شنوات،لكنني اأتعلم 
من خ����ال املهن����ة، واإذا كانت ه����ذه االأدوار 
ا،فهذا جيد. فرمبا  جتع����ل نا�شا �شعداء اأي�شً
اليج����ب لعب كل االأدوار غر العادية، لكنها 

التزال االأكرثجاذبية بن اأدواري.

االأو�سكار،تحدث���ت ع���ن  تلقي���ت    عندم���ا 
نف�سك كطفل،عن "رومي ال�سغير"،هل غالًبا 

ماتفكر في طفولتك؟
- نعم،يف كثرمن االأحيان. قد يبدوغريبا 
"كن���ت خج���واًل  اأن ت�شم���ع ممث���ا يق���ول 
كن���ت  لق���د  احلقيق���ة،  ه���ذه  جًدا"،لك���ن 
خج���والً للغاي���ة. فق���د ن�ش���اأت يف بيئ���ة مل 
يك���ن لدينا فيها اأح���دث االألعاب اأواملاب�س 
الع�شري���ة. اأن���ا الاأتذمر،دعنا نق���ول اإنني 
ق�شي���ت الكثرم���ن الوق���ت مبف���ردي م���ع 
اأف���كاري. كن���ت اأق���وم باإن�ش���اء �شخ�شيات 
عل���ى  الأج���روؤ  اأك���ن  مل  لنف�شي،وق�ش����س 
م�شاركته���ا م���ع اأي �شخ�س. لق���دكان �شيًئا 
�شرًي���ا للغاي���ة. لذل���ك كن���ت هادًئ���ا، كما ان 
هناك وقت تك���ون في���ه �شغًراوم�شطرًبا 
ب�ش���اأن هويتك،وتت�شاءل ع���ن �شبب كونك 
���ا خمتلفا،ومل���اذا ت�شع���ر باأنك مقيد  �شخ�شً

متاًما يف االأماكن العامة.

 عالء املفرجي
كالكيت

الناقد الذي ان�صرف
لل�صينما فقط

ينفرد الناقد ال�شينمائي امل�ش���ري الراحل جمدي الطيب، بكثر 
من اخل�شال، عن جمايليه من زماء املهنة يف م�شر، كان الطيب 
وم���ع �شغفه وع�شق���ه لل�شينما، ملما بكل تفا�شي���ل �شنعتها، فهو 
من�ش���رف متام���ا لنقد وحتلي���ل االأف���ام، حري�س عل���ى ح�شور 
كل مهرجان���ات ال�شينم���ا يف م�ش���ر، وملبي���ا دع���وات احل�شور 
ملهرجانات �شينمائية عربية وعاملية.. فكان متابعا الأدق تفا�شيل 
ه���ذه املهرجانات، درجة اأنه ي�شد فراغ م���ن مل يح�شرها، متابعا 
لاأف���ام وناق���دا ح�شيف���ا له���ا، ومر�شح���ا بع�شه���ا للجوائز قبل 

اإعانها.
تعرف���ت على الطيب �شخ�شي���ا، خال مهرجان دب���ي ال�شينمائي 
عام 2009، من خال ال�شديق د. فرا�س ال�شاروط، ومنذ حلظة 
تعارفنا انخرطنا ب�شداقة جميلة معه، كان يحدثني حديث الناقد 
العارف بال�شينما العراقية، وعن كثر من رجاالتها االأوائل، كنا 
نتب���ادل االأراء مثلما تبادلنا ارق���ام الهواتف.. و�شرنا نلتقي يف 
الكث���ر م���ن املهرجانات العربي���ة، واأ�شّرمرة عل���ى دعوتنا نحن 
ع���دد من ال�شينمائي���ن العراقين يف القاهرة عل���ى زيارة بع�س 
االأماك���ن الرتاثية فيها، رغم ان���ه كان يعاين من اآالم قدمه.وداعا 

جمدي الطيب و�شاأحتفظ لك بالكثر من املواقف النبيلة.
وجم���دي الطي���ب من موالي���د الع���ام1958يف حمافظ���ة اأ�شوان 
جن���وب م�ش���ر. وح�شل عل���ى لي�شان�س كلي���ة االأل�ش���ن يف اللغة 
االأملاني���ة ع���ام 1982، كما ح�شل عل���ى دبلوم الدرا�ش���ات العليا 
يف النق���د الفني م���ن اأكادميية الفنون ع���ام 1987. وفاز الطيب 
بجائ���زة اأف�ش���ل مقال نق���دي من جمعي���ة الفيلم ع���ام 1985 عن 
فيل���م "وداًع���ا يا بونابرت". وت���وىل العديد م���ن املنا�شب بينها 
ع�ش���و جمعي���ة نقاد ال�شينم���ا امل�شري���ن، وع�شو عام���ل بنقابة 
ال�شينمائي���ن. ومدي���ر املرك���ز ال�شحف���ي ملهرج���ان االإ�شكندرية 
ال�شينمائ���ي يف دورت���ه الع�شري���ن ع���ام 2004، ومدي���ر املرك���ز 
ال�شحف���ي ملهرج���ان القاهرة ال�شينمائ���ي يف االأعوام من 1999 
حت���ى 2005. كما �شغ���ل ع�شو جمل����س اإدارة اجلمعية امل�شرية 
لكت���اب ونقاد ال�شينما يف االأعوام م���ن 2002 حتى عام 2012، 
واالأم���ن العام للجمعي���ة امل�شرية لكتاب ونق���اد ال�شينما �شابًقا، 
ونائ���ب رئي����س مهرج���ان االإ�شكندري���ة ال�شينمائي ال���دويل عام 
2006، واالأم���ن الع���ام لل���دورة اخلام�شة والع�شري���ن ملهرجان 
االإ�شكندري���ة ال�شينمائ���ي ال���دويل ع���ام 2009، وع�ش���و جلن���ة 
حتكي���م م�شابق���ة االأف���ام الت�شجيلي���ة والروائي���ة الق�شرة  يف 
ال���دورة التا�شع���ة للمهرج���ان القوم���ي لل�شينما امل�شري���ة اأبريل 

.2003
وعمل جم���دي الطيب رئي�شا لق�شم الف���ن بجريدة »نه�شة م�شر« 
منذ عام 2004، وع�شو جمعية نقاد ال�شينما امل�شرين، وع�شو 
عام���ل بنقاب���ة ال�شينمائين »�شعبة النق���د«، و�شغل من�شب مدير 
املرك���ز ال�شحفي ملهرج���ان االإ�شكندري���ة ال�شينمائ���ي يف دورته 
الع�شري���ن عام 2004، وع�شو جمل����س اإدارة اجلمعية امل�شرية 
لكت���اب ونقاد ال�شينما يف االأعوام م���ن 2002 حتى عام 2012، 
واأمن عام اجلمعية امل�شرية لكتاب ونقاد ال�شينما �شابقا، ونائب 
رئي����س مهرج���ان االإ�شكندري���ة ال�شينمائي الدويل ع���ام 2006، 
واأم���ن عام الدورة اخلام�ش���ة والع�شرين ملهرج���ان االإ�شكندرية 
ال�شينمائ���ي الدويل ع���ام 2009، وع�شو جلن���ة حتكيم م�شابقة 
االأف���ام الت�شجيلي���ة والروائية الق�ش���رة يف ال���دورة التا�شعة 

للمهرجان القومي لل�شينما امل�شرية يف اأبريل 2003.
كما توىل جمدي الطيب، اإدارة املركز ال�شحفي ملهرجان القاهرة 
ال�شينمائ���ي يف االأعوام م���ن 1999 حت���ى 2005، وعمل مديرا 
للمرك���ز ال�شحفي ملهرج���ان االإ�شكندرية ال�شينمائ���ي يف دورته 

الع�شرين عام 2004.
كت���ب عنه الناقد ال�شينمائي طارق ال�شناوي بعد وفاته: )جمدى 

الطيب( رحيل ناقد حمرتم.

ومجدي الطيب من مواليد العام1958في 
محافظة اأ�سوان جنوب م�سر. وح�سل على 

لي�سان�س كلية الأل�سن في اللغة الألمانية 
عام 1982، كما ح�سل على دبلوم الدرا�سات 
العليا في النقد الفني من اأكاديمية الفنون 

عام 1987. وفاز الطيب بجائزة اأف�سل مقال 
نقدي من جمعية الفيلم عام 1985 عن 

فيلم "وداًعا يا بونابرت". 

الحائز على الو�سكار الممثل رامي مالك يقتحم هوليوود ب�سرا�سة:

اعتدت اختراع �صخ�صياتي منذ طفولتي
ترجمة:عدوية الهاليل

ال�صينما الوجودية اإنغمار بيرغمان نموذجًا

ب�سربات �سغيرة، مثل الألوان التكميلية على لوحته، ير�سم بيرغمان ال�سقوق 
في الح�سن المنيع لهذين الزوجين المنعزلين والمعزولين. بالكاد في وقت 

لحق من ذلك ال�سباح نف�سه، قام جان باإجالء �سائعة متطفلة عن الحرب بقول 
�سهل »منذ الوقت الذي كنا نتحدث عنه! ت�سير اإيفا بتاأنيب اإلى اأن جهاز الراديو 

الخا�س بهم بعيد عن ال�سيطرة على الدوام، لذا فهم ل يعرفون �سيًئا. يجيب 
زوجها: »من الأف�سل عدم معرفة اأي �سيء«. »اأنت و�سيا�سة النعامة الخا�سة بك! 
تجيب. لكنها لم ت�ستمر، و�سرعان ما تعود المحادثة اإلى المزيد من الهتمامات 
اليومية، خوًفا من القتراب من منطقة ال�سراع. الزيارة الالحقة لتاجر النبيذ 

هي جزء من موقف مماثل، من البحث في مكان اآخر بحيث ت�سبح مقدمة مزعجة 
غير وا�سحة مرة اأخرى.

اإعداد وتقدمي وترجمة د. جواد ب�سارة



 بغداد/ عامر م�ؤيد 

تباينت الآراء حيال قرارات 
الق�شاء العراقي ب�شاأن احلكم 

بال�شجن على فاعلني يف م�اقع 
الت�ا�شل الجتماعي بتهمة 

املحت�ى ال�شيئ يف عدم مراعاة 
الذوق العام. 

وق�شت حمكمة جنايات الكرخ 
يف العا�شمة بغداد، باحلكم 

باحلب�س ملدة 6 اأ�شهر بحق 
)البل�كر( العراقية املدع�ة 

)اأم فهد( لن�شرها املحت�ى 
ال�شيئ على م�اقع الت�ا�شل 

الجتماعي.

من جانبه���ا اأ�صدرت حمكمة الك���رخ، حكمًا 
على املته���م، )ح�صن �صجمة(، بال�صجن مدة 
عام���ن، بتهم���ة ن�ص���ر فيديوه���ات، حتتوي 
اأق���وال فاح�ص���ة، وخملة باحلي���اء، والآداب 

العامة، عرب مواقع التوا�صل الجتماعي.

وبع���د تناق���ل اوام���ر احلك���م عل���ى )ام فهد 
و�صجم���ة(، حت���دث كث���رون ع���ن امكانية 
اأك���ر  ام���ورا  لي�صم���ل  الم���ر  ه���ذا  تعمي���م 
يف امل�صتقب���ل، حت���ى ت�ص���ل اىل احلري���ات 

ال�صخ�صية والعامة.  

ال�صاع���ر والكاتب ايهاب �صغي���دل كتب على 
�صفحته على مواق���ع التوا�صل الجتماعي 
عن ه���ذه الق�صية: )هم م�صيئ���ن من وجهة 
نظر من؟ م���ن يحدد؟ من مييز بن املحتوى 
ال�صيئ واجليد؟ ه���ل ميكن اعتبار حمتوى 

ال�صخا����ص والقن���وات الت���ي حت���ث عل���ى 
الطائفية وتاأجيج الو�صع العام �صيئا؟(، ثم 
ط���رح �صوؤال )هل املحت���وى الذي يدعو اىل 
القتتال اأخطر ام فديوات على موقع التيك 

توك؟(.  

وا�صاف �صغيدل: )هذه اخلا�صرة ال�صعيفة 
ت�صرب، غ���دا �صياأتي ال���دور علينا.. بحجة 

حمتوى �صيئ ل ا�صتبعد ذلك(.
وب���داأت �ص���رارة احلدي���ث ع���ن م���دى تاأثر 
م�صاهر )ال�صو�صيال ميديا( على الو�صاع 
ب�صكل ع���ام خالل خليج���ي 25 يف الب�صرة 
حي���ث انتقد اعالمي���ون ريا�صي���ون تواجد 
ال�صخ�صي���ات  من�ص���ة  يف  )بلوك���رات( 
الرئي�ص���ة.  وو�صل���ت احلمل���ة �ص���د ه���وؤلء 
اىل اوجه���ا بع���د روؤي���ة )ام فه���د( يف ملعب 
الب�صرة وهي تدخل ب�صيارة لحد ال�صباط 
يف حن منع���ت جماهر كثرة من الدخول 
اىل امللع���ب وح�صل���ت عملي���ات تدافع قرب 

بوابات املدينة الريا�صية. 
فه���د  )ام  �ص���د  احلمل���ة  اي���د  م���ن  وهن���اك 
م�صابه���ة  باأخ���رى  مطالب���ن  و�صجم���ة( 
لآخرين، حيث يقول ماهر ح�صن يف حديثه 
ل�)املدى(، ان :)م�صوؤولي���ة تداول املحتوى 
الهاب���ط ل تتحملها ال�صخ�صيات التي تظهر 
يف مواق���ع التوا�ص���ل الجتماع���ي، ب���ل ان 

اولياء المور عليهم م�صوؤولية اأي�صا(.
مواق���ع  )ا�صتخ���دام  ان  ح�ص���ن  وي�صي���ف 
التوا�ص���ل الجتماع���ي، م���ن قب���ل الطفال، 
ام���ر خاطئ وهن���ا يجب معاجل���ة هذا المر 
فاملو�ص���وع يج���ب ان يعال���ج ع���رب اجلميع 

ولي�ص جهة اأخرى(. 
ورغ���م تاأيي���د ح�ص���ن له���ذه اخلط���وة لكن���ه 
ت�صاءل اي�صا )عن م�صر ا�صخا�ص تلطخت 
ايديه���م بدم���اء العراقين ولكنه���م اىل الن 
اح���رار طليقن(، مطالب���ا ان )تكون الرقابة 

على اجلميع(.
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�ص���درت عن دار املدى رواية كومنويلث للروائي���ة المريكية اآن بات�صيت، وهي روايتها 
ال�صابع���ة ن�ص���رت عام 2016 تب���داأ الرواية بقبلة غر م�صروعة ت���وؤدي اىل عالقة غرامية 
تت�صبب بدمار عائلت���ن.. الأحداث تدور يف �صتينيات القرن املا�صي وت�صتغرق اكر من 
50 عام���ا. �صحيفة وا�صنطن بو�صت و�صفت الرواية بانها ق�صة ملحمية، وقائع مرتامية 
الط���راف لالح���داث والعالقات موزعة على ع�صرات الف�ص���ول، لقد طغت احداث املا�صي 
عل���ى خط���وط الق�صة احلالية فامل�صاه���د الكر حداثة فيها موج���ودة ا�صا�صا كمدخل اىل 
الذكريات القدمية.. اآن بات�صيت ح�صدت الكثر من اجلوائز الدبية ابرزها جائزة كافكا 

وجائزة فوكرن. وتعد الروائية الكر مبيعا يف امريكا. 
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عام  يف  نُرشت  والتي  باتشيت،  آن  األمريكية  للكاتبة  السابعة  الرواية  هي  الكومنولث 

2016. تبدأ الرواية بقبلة غري مرشوعة تؤدي إىل عالقة غرامية تتسبب بدمار عائلتني ... 

األحداث تدور يف ستينيات القرن املايض وتستغرق أكثر من 50 عاماً، وهو وقت كافٍ 

بعضهم  ومساحمة  املؤملة،  الذكريات  من  والتعايف  النضج،  مرحلة  إىل  األطفال  ليتحول 

قصة  بأهنا  الرواية  وصفت  بوست  واشنطن  صحيفة   . والدهيم  حتى  وربام  البعض، 

عة عىل عرشات الفصول...  ملحمية، وقائع مرتامية األطراف لألحداث والعالقات موزّ

لقد طغت أحداث املايض عىل خطوط القصة احلالية، فاملشاهد األكثر حداثة يف الكتاب 

موجودة أساساً كمدخل إىل الذكريات القديم " .

آن باتشيت روائية أمريكية ولدت عام 1963 ونشأت 

نشأهتا،  منذ  الكتابة  نحو  اجتهت  أنجلوس،  لوس  يف 

حاول  والدها  إن  تقول  الشعور  ذلك  تفتّح  وحول 

رفضت،  أهنا  إال  أسنان،  طبيبة  تصبح  أن  إقناعها 

ت عىل املتابعة نحو حتقيق حلمها. وأرصّ

"كان  باتشيت لصحيفة وول سرتيت جورنال:  وتقول 

هذا كل ما أردت أن أفعله، مل يكن األمر أنني أردت أن 

أصبح كاتبة، بل أردت أن أكتب" .

ويف ما يتعلق باحلافز الذي أهلمها، قالت الروائية املتميزة إهنا اهتمت بالروايات والقصص 

منذ طفولتها. روايتها األوىل " القديس الشفيع للكاذبني " نالت عنها جائزة كوبرنيكوس 

وأنتجتها شبكة يس . يب . أس التلفازية عام 1997، كام حصدت روايتها الثانية " تافت "

الروائية  اليوم  تُعدّ  باتشيت  نح ألفضل رواية خيالية ...  التي متُ  1994 جائزة كافكا عام 

للرواية،  أورانج  جائزة  و  فوكنر  بجائزة   2002 عام  فازت   ... أمريكا  يف  مبيعاً  األكثر 

لعام  للخيال  البوليتزر  جلائزة  القصرية  القائمة  إىل  اهلولندي“  ”البيت  روايتها  وصلت 
. 2020

ترجمة: هيثم لمع
ترجمة: هيثم لمع

اقــــرأ

بعد �شدور اأحكام حب�س بحق )اأم فهد( و)�شجمة(

 كبح المحتوى الهابط يلقى ترحيبًا وا�سعًا.. 
ولكن المخاوف قائمة

 متابعة / المدى

اأنهت الفنانة العراقية كلوديا حنا ت�صوير م�صاهد الم�صل�صل 
الم�صري الجديد بعنوان )بيت ال�صيدة( الذي �صيعر�ص في 
العرب  الفنانين  من  عدد  بم�صاركة  المقبل  رم�صان  �صهر 

ومن اإخراج �صامر خ�صر وتاأليف الفنان اأحمد �صالمة. 
النباء  لوكالة  ت�صريح  في  حنا  كلوديا  الفنانة  وقالت 
جمهوري  على  "�صاأطل  )ال��م��دى(:  تابعته  الر�صمية، 
الكريم من خالل عملي في الم�صل�صل الم�صري الجديد 
حلقة  ثالثين  في  يقع  ال��ذي  ال�صيدة(  )بيت  الكبير 
العربي  ال��ف��ن  ن��ج��وم  م��ن  كبيرة  نخبة  بم�صاركة 
اأحمد  �صعيب،  عفاف  يو�صف،  ح�صن  كالفنانين 
�صالمة، اأيمي طلعت زكريا، والفنان 

ح�صان العربي واآخرون". 
في  "اأج�صد  اإن��ن��ي  واأ���ص��اف��ت، 
كاميليا،  �صخ�صية  الم�صل�صل 
والمحافظة  الملتزمة  الزوجة 
ال��ك��ب��ي��ر ح�صن  ال��ف��ن��ان  لب���ن 
الزوجة  ترافق  وما  يو�صف، 
م���ن م�����ص��اك��ل و���ص��راع��ات 
زواجها  ب�صبب  كبيرة 
المبكر في �صن �صغيرة 
الوعي  من  يخلو  الذي 

والإدراك".
"اأن  اإل����ى  واأ�����ص����ارت 
الدور الذي اأج�صده 
ف�����ي ال��م�����ص��ل�����ص��ل 
م��������غ��������اي��������ر 
عن  وجديد" 
اأع����م����ال����ه����ا 
ال�����ف�����ن�����ي�����ة 
ال�����ص��اب��ق��ة، 
ن  �صيكو و "
م�����ف�����اج�����اأة 
ل��ل��ج��م��ه��ور 
ال����ع����راق����ي 
والعربي".

اكت�ساف طبقة خفية في كوكب الأر�ض

ال�سر بدرا�سة عراقية.. 
العالم الهولندي المتنبئ 

بالزلزال يرد على منتقديه

كلوديا حنا تنهي ت�سوير 
م�سل�سل "بيت ال�سيدة"

طبيبة عراقية تح�سل على لقب "بزن�ض ليدي" في م�سابقة عالمية

 متابعة / املدى

متكن العلماء م���ن اإحداث اخرتاق 
علمي يف جم���ال طبق���ات الأر�ص، 
بعد اكت�صاف طبقة مل تكن معروفة 

من قبل.
وذك���ر ه���وؤلء اأن الطبق���ة املتكونة 
عبارة ع���ن �صخ���ور من�صهرة تقع 
عل���ى عم���ق 160 كيلوم���رتا اأ�صفل 

�صطح الأر�ص.
وتغط���ي هذه الطبق���ة 44 يف املئة 

من اإجمايل �صطح كوكب الأر�ص.
وتعد هذه الطبقة، املكت�صفة اأخرا، 
ج���زءا م���ن طبق���ة الأ�صينو�صف���ر 
املعروف���ة  العل���وي(،  )الو�ص���اح 
باأنه���ا اأك���ر طبقات الأر����ص كثافة 
و�صعف���ا. وتقع الطبق���ة، املكت�صفة 
حديث���ا، يف منطق���ة ت�صه���د اأعل���ى 
درج���ات ح���رارة الو�ص���اح العلوي 

وهي 1450 درجة مئوية.
اجلدي���د  الكت�ص���اف  ويه���دم 
النظريات التي �صادت لوقت طويل 
باأن ال�صخور املن�صهرة توؤثر على 

لزوجة طبقة الأ�صينو�صفر.
وقال الباحث يف جامعة تك�صا�ص، 
جولي���ان ه���وا، يف بي���ان: "عندما 
نظ���ن  من�صه���ر،  �ص���يء  يف  نفك���ر 
بحد�صنا اأن الن�صهار يوؤدي دورا 

يف لزوجة املادة".

واأ�ص���اف: "لك���ن م���ا وجدن���اه اأنه 
حتى يف حال كان الذوبان مرتفعا 
للغاي���ة، ف���اإن تاأث���ره عل���ى تدف���ق 

الو�صاح �صغر للغاية".
وكانت النظريات ال�صابقة تقول اإن 
حركة ال�صفائ���ح التكتونية ناجتة 

عن تي���ارات احلم���ل املوجودة يف 
ال�صخ���ور املن�صه���رة يف الو�صاح 
الأر�ص���ي اأ�صف���ل ق�ص���رة الكوكب. 
لك���ن ه���وا ومن مع���ه م���ن باحثن 
يف جامعة تك�صا����ص و�صعوا هذه 

النظريات جانبا.

ويف املا�ص���ي، ر�ص���د علماء وجود 
ه���ذه الطبق���ة، لكن العتق���اد الذي 
�ص���اد حينها ه���و اأنها حال���ة �صاذة، 
لك���ن ه���وا وزم���الءه وج���دوا اأدلة 

على وجودها على نطاق وا�صع.
اإن"  اإن  "�ص���ي  �صبك���ة  وذك���رت 
اأن الكت�ص���اف اجلديد  الأمركي���ة 
ميكن اأن ي�صاعد العلماء يف معرفة 
املزيد عن حركة ال�صفائح، التي ل 
ت�صاه���م فق���ط يف اإح���داث الزلزل 
وت�صكي���ل اجلبال بل ت���وؤدي دورا 
اأك���رب يف ت�صكيل البيئة عرب توفر 
والكيميائية  الفيزيائي���ة  الظروف 
لدعم احلياة عل���ى كوكب الأر�ص. 
وخالل التحلي���ل، ر�صد الباحثون 
ع���رب  الزلزالي���ة  املوج���ات  حرك���ة 
الق�ص���رة  اأ�صف���ل  ع���دة  مناط���ق 
الأر�صي���ة، وظه���رت هناك تغرات 
ووق���ت  والجت���اه  ال�صرع���ة  يف 

الو�صول اإىل مواقع الك�صف.
الطبق���ة  وج���ود  اأن  اإىل  وخل����ص 
اجلديدة ي�صاعد يف جعل املوجات 

الزلزالية تتحرك ببطء.

 متابعة / املدى

تعر����ص الع���امل الهولندي، فران���ك هوجربت�ص، ال���ذي تنباأ بحدوث 
الزلزال "املدمر" يف تركي���ا و�صوريا قبل اأيام، اىل هجمة "مدوية" 
م���ن علماء وخمت�ص���ن ب�صوؤون ال���زلزل والك���وارث الطبيعة التي 

تواجه الكرة الأر�صية.
وتوقع فران���ك هوجربت�ص العامل يف مركز درا�صات يتابع ن�صاطات 
الزلزل حدوث الهزة الأر�صية الذي ح�صلت، يوم الثنن امل�صادف 
3 �صب���اط 2023، يف تركي���ا، وح���دد مراك���ز التاأثر قب���ل 3 اأيام من 

حدوثها.
وق���ال فران���ك هوجربت����ص يف تغري���دة عل���ى �صفحت���ه يف موق���ع 
التوا�ص���ل الجتماع���ي “تويرت” ي���وم 3 �صباط: "عاج���ال اأم اآجال، 
�صيح���دث زل���زال بقوة 7.5 درج���ة مئوية يف ه���ذه املنطقة )جنوب 

و�صط تركيا والأردن و�صوريا ولبنان(".
و�ص���رب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر الثن���ن مناطق جنوبي تركيا 
و�صم���ايل وو�صط �صوريا، كما ط���ال مناطق �صم���ايل و�صرقي لبنان 
وعم���ت ارتدادات���ه منطقة �ص���رق املتو�ص���ط خملفا حت���ى الآن اآلف 

ال�صحايا ودمارا كبرا.
وتع���د ه���ذه الهزة الأكرب يف تركي���ا منذ زل���زال 17 اآب 1999 الذي 

ت�صبب مبقتل 17 األف �صخ�ص، بينهم األف يف ا�صطنبول.
توقع���ات الع���امل الهولندي مل تعج���ب الكثرين وهو م���ا دفعه للرد 
عليه���م ب�صكل تف�صيلي ح���ول اأ�صباب توقعه للزل���زال الكارثي، عرب 
اعتم���اده على درا�ص���ة من�صورة يف عام 2021 تب���ن اأن ا�صباب املد 
واجل���زر وال���زلزل ناجت���ة عن مواق���ع كواك���ب النظ���ام ال�صم�صي، 
حي���ث تعمل جاذبية الكواكب كق���وة دافعة على تغير �صرعة دوران 

الأر�ص.
املفاج���اأة كان���ت اأن العامل الهولن���دي، وبح�صب تغريدت���ه الأخرة، 
اعتم���دت توقعات���ه على ع���امل عراقي يدع���ى �صالح حمم���د عو�ص، 

يدر�ص مادة العلوم يف جامعة بغداد.
وقال العامل الهولندي يف تغريدة على موقع تويرت: "ل�صوء احلظ، 

يقدم بع�ص الباحثن ادعاءات دون اإجراء بحث منا�صب".
واأ�ص���اف: "يتعار�ص اأدناه مع ه���ذا البحث اجلديد اإىل حد ما الذي 
اأج���راه �صال���ح حمم���د عو�ص م���ن جامعة بغ���داد – كلي���ة العلوم"، 

م�صددا العامل الهولندي على: "يجب اأن تقراأ".

 بغداد / املدى

منح���ت الطبيب���ة العراقي���ة �ص���ارة ن���زار، 
ام�ص الربعاء، لق���ب )بزن�ص ليدي( �صمن 

م�صابقة )م�ص يونفر�ص( العاملية.
يف  ح�صابه���ا  عل���ى  ن���زار  �ص���ارة  وكتب���ت 
في�صبوك، قائل���ة: "�صمن فقرة ال�صبتايتل! 
او اللق���اب يف )م����ص يونفر�ص( مت منحي 
لق���ب )بزن�ص ليدي( اأي �صي���دة العمال او 

�صاحبة املهنة".
لك���وين نقل���ت ع���ن  "فخ���ورة  واأ�صاف���ت: 
نف�صي انطباع املراأة العاملة الطموحة قبل 
كل �ص���يء، فجميع امل�صرتكات هن جميالت 
يف النهاي���ة، ولك���ن الو�ص���اح والتاج الذي 
مت منح���ي اإياه يدل عل���ى ان اللجنة قيمت 
م�صاركت���ي عل���ى ا�صا�ص حب���ي واخال�صي 
توج���ه  م���ن  اأك���ر  يف  بعمل���ي  وتعلق���ي 
واخت�صا����ص ولي����ص على مب���داأ املظهر او 

ال�ص���كل فق���ط". و�صارة ن���زار م���ن مواليد 
بغداد متخرج���ة من كلية الط���ب وحا�صلة 
النف�صي���ة،  ال�صح���ة  يف  دكت���وراه  عل���ى 
وحا�صل���ة على ع���دة �صهادات منه���ا �صهادة 
املاج�صت���ر يف علم النف����ص وحا�صلة على 
بكالوريو����ص يف العل���وم الن�صاني���ة بعلم 
النف�ص كما وحا�صلة على بكالوريو�ص يف 

اللغات.
وه���ي متطوعة يف اأكر م���ن منظمة تابعة 
لالأمم املتح���دة لتوعية وار�صاد الن�صاء من 
كاف���ة الأدي���ان والقومي���ات، ومتطوعة يف 
كث���ر من املنظم���ات الإن�صاني���ة واخلرية 
الطف���ال  �ص���وؤون  برعاي���ة  تهت���م  الت���ي 

و�صحايا احلروب.
و اجلدي���ر بالذك���ر انه���ا تتمي���ز باطاللت 
�صاح���رة و جذاب���ة و ه���ذا م���ا ن�صاهده يف 
ع���رب  حمبوه���ا  �صاركه���ا  الت���ي  �صوره���ا 

ح�صابها يف مواقع التوا�صل الجتماعي.

الطقس
 C° 2- -    C° 8   /اأربيل

C°  2 -C° 14 / النجف

C°  2 -C° 13 /بغداد

C°  2 -C° 13 / الب�شرة

C° 2- -C° 9    /امل��شل

C°  2 -C° 13  /الرمادي
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