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التجارية  الغرف  اتحاد  مع  اجتماع  خلص 
شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  ترأسه  العراقية 
صص للبحث في 

ُ
السوداني، أمس األحد، وخ

أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة األجنبية 
إلى  املــواطــنــني،  فــي  وتأثيرها  الــســوق  فــي 
اتخاذ 7 قرارات تصّب في مسار تثبيت سعر 
الضرر  من  والحد  التالعب،  ومنع  الصرف 

في عجلة االقتصاد الوطني.
لرئيس  ــي  ــالم اإلع املكتب  بــيــان  وأوضـــح 
محافظ  حضره  الذي  االجتماع  أن  الــوزراء، 
للمنافذ  العاّمون  واملديرون  املركزي،  البنك 
الحدودية، والضريبة، والجمارك، واملعارض 
التجارية، قرر فتح نافذة جديدة لبيع العملة 
املصرف  عبر  الــتــّجــار  لصغار  األجنبية 
البنك  وتمويل   ،.(TBI) للتجارة  العراقي 
 (TBI) للتجارة  العراقي  للمصرف  املركزي 
بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دوالر أميركي 
لصغار  املستندية  االعتمادات  فتح  لغرض 
ورقم  األولية  بالفاتورة  واالكتفاء  التجار، 

حساب املستفيد األخير من االعتماد.
والبضائع  السلع  استيراد  إطــالق  قرر  كما 
تسجيل  دائـــرة  لــدى  املسجلة  للشركات 
االتحادية  الــتــجــارة  وزارة  فــي  الــشــركــات 
بجميع أنواع الشركات واملصانع املسجلة لدى 
واملشاريع  الصناعية  للتنمية  العامة  املديرية 
االستثمارية بجميع أنواعها املرخصة أصوليًا 
العلمية  واملــكــاتــب  االســتــثــمــار،  هــيــآت  مــن 
املسجلني  واملكاتب  واألفراد  أصوليًا  املسجلة 
(املشمولة  العراقية  التجارية  الغرف  لدى 

بشرط إجازة االستيراد أو غير املشمولة).
ــي ضــوء  وأضــــاف الــبــيــان أن االجــتــمــاع ف
تسهيل  أيضًا  قرر  الــوزراء،  رئيس  توجيهات 
فتح  متطلبات  وتقليص  االستيراد  إجــراءات 

الهيئة  إعمام  وإلغاء  املستندية،  االعتمادات 
غرامات  بفرض  الخاص  للضرائب  العامة 
املكلفني  وباقي  املستوردين  على  تأخيرية 
غرف  ــراك  وإش للضرائب،  العامة  بالهيئة 
جلسات  فــي  الصناعات  واتــحــاد  التجارة 
للقّطاع  ممثلني  لالقتصاد،  الوزاري  املجلس 

الخاص.
كما تقرر أن يتم عقد هذا االجتماع أسبوعيًا، 
وإضافة  املقررات  وتنفيذ  التطورات  ومتابعة 
االجتماع،  لحضور  أعاله  املذكورة  الجهات 

العقاري،  التسجيل  دائرة  إضافة  عن   
ً
فضال

ومسّجل الشركات، والتنمية الصناعية وهيئة 
االستثمار ومصرفي الرافدين والرشيد، لهذا 

االجتماع.
إن  االجتماع:  خــالل  ـــوزراء،  ال رئيس  ــال  وق
"مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق املحلية 
أخالقي  بعد  وذات  مشتركة،  مسؤولية  هي 
ووطني، ويتحتم على الجميع االستجابة لها، 

سواء في القطاع الخاص أو العام".
توجيهات  إطــار  "في  أنه  إلى  البيان  وأشــار 

واإلدارية  املالية  األعباء  لتخفيف  السوداني 
السوداني،  شدد  املواطنني،  عن  والروتينية 
العامة  الهيئة  عمل  في  النظر  ــادة  إع على 
معايير  وفــق  عملها  يكون  وأن  للضرائب، 
لن  الحكومة  أن  ــد  وأك والقانون،  النزاهة 
تتساهل إزاء أي ضرر يكون املواطن ضحيته".

ــة األجــهــزة  ي
ّ

ــد ـــرب الــســودانــي عــن "ج وأع
الحكومية في إجراء اإلصالحات االقتصادية 
به  تسببت  الذي  والتراجع  الترّدي  ومعالجة 

القرارات الخاطئة في السنوات السابقة".

 
العراق  خزين  بأن  املائية  املوارد  وزارة  أفادت 
املائي، ال يزال حرجا ومتدنيا حتى اآلن في ظل 
الحقائق واملؤشرات املتوفرة، كاشفة عن أملها 
بأن تسهم موجات األمطار املقبلة التي ستهطل 
تعزيز  في  الحالي،  الشهر  نهاية  البالد  شمال 

الخزين املائي للبالد.
وقال مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع 
عبد  كاظم  أحمد  الـــوزارة  في  والبزل  الــري 
الله، لـ"الصباح": إن الخزين املائي في السدود 
أن  مبينًا  وحرجا،  متدنيا  زال  ما  والخزانات، 
املتوقع  األمطار  موجات  على  تعول  الـــوزارة 
املتبقية،  القليلة  املقبلة  األشهر  خالل  هطولها 

لتعزيز الخزين.
وبني أن هطول الثلوج شمال العراق، لم تتجاوز 
كمياته حتى اآلن الـ 25 باملئة مقارنة بما هطل 
للمدة ذاتها من العام املاضي، مشيرا إلى وجود 
مؤشرات بحدوث أمطار وموجة فيضان شمال 
وتحديدًا  الحالي  الشهر  من   28 الـ  في  العراق 
ستكون  وكركوك  الدين  وصالح  نينوى  شمال 
املائي  الخزين  ــادة  زي في  كبيرة  أهمية  لها 
االحتياجات  ملواجهة  وحديثة،  املوصل  لسدي 

املائية للموسم الصيفي املقبل.
األمطار  من  االستفادة  تمت  أنه  عن  وكشف 
والجنوبية،  الوسطى  باملنطقتني  الهاطلة 
املائية  الحصص  وتأمني  األهــوار،  إنعاش  في 
أن  موضحًا  والشعير،  الحنطة  ملحصولي 
الثالثة  الرية  لتأمني  خططًا  وضعت  ــوزارة  ال
خالل  األمطار  هطول  بعد  الحنطة  ملحصول 
األمطار  هطول  عدم  حال  وفي  املقبل،  الشهر 

سيتم استخدام الخزين املائي للسدود.

جلسة  عقد  في  النواب  عشرات  مساعي  أخفقت 
صرف  سعر  ارتفاع  ملناقشة  مخصصة  برملانية 
أسعار  في  ارتفاع  من  ذلــك  رافــق  ومــا  الــدوالر 
حياة  في  السلبي  وتأثيره  الغذائية  واملواد  السلع 
اقتصاد  خبراء  فيه  رأى  وقــت  في  املواطنني، 
باملستوى  ليست  امللف  بشأن  الحكومة  حلول  أن 

املطلوب. 
نغيمش،  باسم  ــواب،  ــن ال مجلس  عضو  ودعــا 
مشكلة  لحل  مناسبة  حلول  اتخاذ  إلى  الحكومة 
تقدير  أقل  "وعلى  ــدوالر  ال صرف  سعر  ارتفاع 
هذا  ملناقشة  الــبــرملــان  ــى  إل الحضور  عليهم 
لرفع  سيتجهون  "النواب  بأن  منوهًا  املوضوع"، 
حال  في  البرملان  رئيس  ضد  قضائية  ــوى  دع
صرف  سعر  ارتفاع  موضوع  إدراج  بعدم  استمر 

الدوالر على جدول أعمال الجلسات".
"النواب  إن  لـ"الصباح":  حديث  في  نغيمش  وقال 
للرئاسة  نائبا   80 بتوقيع  طلبًا  قدموا  أن  سبق 
األولى  الجلسة  أعمال  ضمن  املوضوع  يدرج  بأن 

موافقة  وحصلت  الحالي  التشريعي  للفصل 
الرئاسة على إدراجه، لكن فوجئنا بعدم إدراجه 
فعليًا ضمن جدول األعمال، ثم كان هناك مؤتمر 
على  لالعتراض  النواب  من  ملجموعة  صحفي 

إجراءات رئيس املجلس".
استضاف  النواب  مجلس  "رئيس  أن  ــاف  وأض
النواب  املركزي مع مجموعة من  البنك  محافظ 
شديد  اعتراض  عليه  كان  أمر  وهو  انفراد،  على 
جلسة  داخل  حضوره  أرادوا  النواب  أغلب  لكون 
صرف  سعر  ارتــفــاع  أســبــاب  ملعرفة  البرملان 
كثيرة  تساؤالت  "هناك  أن  إلى  الفتا  الــدوالر"، 
إلى إجابة واضحة وصريحة  النواب تحتاج  لدى 
ومعرفة  والحكومة  املركزي  البنك  محافظ  من 
حلولهم التي لم نلمس منها إلى اآلن أثرًا إيجابيًا".
وتابع: "ما زلنا مصرين على عقد جلسة بحضور 
الحكومة،  رئيس  وحتى  املركزي  البنك  محافظ 
استمر  فإن  أكثر،  يحتمل  يعد  لم  املوضوع  لكون 
هذا األمر قد تحدث أمور ال تحمد عقباها"، مبينًا 
أنه "في حال عدم إدراج هذا املوضوع على جدول 
في  دعــوى  رفع  إلى  سنضطر  الجلسات  أعمال 

الشعب  البرملان ألننا كنواب  املحكمة ضد رئيس 
في  املوضوع  هذا  لدرج  القانونية  الطرق  سلكنا 

جدول األعمال".
املجلس  ــاء  ــض أع "غــالــبــيــة  أن  نغيمش  وبـــني 
الــدوالر،  صرف  سعر  صعود  خطر  يستشعرون 
ال  املعنية  الــجــهــات  أو  الحكومة  أن  خــاصــة 
خبراء  من  حلول  طــرح  ظل  في  األســبــاب  تبني 

واقتصاديني ".
محمد  القانون،  دولة  ائتالف  عن  النائب  وكان 
من  أكثر  أن  السبت،  األول  أمس  ذكر  الزيادي، 
200 توقيع قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب 
سعر  تذبذب  أسباب  ملناقشة  خاصة  جلسة  لعقد 

صرف الدوالر. 
أنطوان،  باسم  االقتصادي  الخبير  بني  بــدوره، 
أن "هناك عملية تالعب ومضاربني في ملف بيع 
يكتفون  ال  الصيرفات  أصحاب  إن  إذ  ــدوالر،  ال
إلى "معالجة هذا األمر  بالربح الطبيعي"، داعيًا 
وضعه  إلى  ــدوالر  ال لعودة  ــازم  وح جدي  بشكل 

الطبيعي".
"البنك  إن  لـ"الصباح":  حديث  في  أنطوان  وقال 

الصيرفات،  إلــى  كبيرة  مبالغ  يضخ  املركزي 
واملفروض أن يكون هناك طلب أكثر من العرض، 
واآلن يتوفر العرض بكميات كافية، لذلك البد من 
الرقابية  باألجهزة  واملفروض  إجــراءات  اتخاذ 
ممارسة دورها بشكل جدي، كما أن هناك لجنة 
األمــوال  بتبييض  خاصة  املركزي  للبنك  تابعة 
ويجب أن تعمل بقوة من أجل إعادة التوازن ولكي 

تنتهي هذه الفجوة".
سببه  الغذائية  املــواد  أسعار  "ارتفاع  أن  وتابع: 
حصة  هناك  كانت  ولو  بالدوالر،  التجار  تحكم 
غذائية جيدة تطرح في األسواق أو توجد أسواق 
مركزية لكان هناك عالج للموضوع، ألن العالج 
للتداول فقط، ألن اقتصادنا  الدوالر  ليس بطرح 
ليس إنتاجيا بل استهالكي وأي ضجة في السوق 
الغذائية  ــواد  امل به  وتتأثر  الــدوالر  بسعر  تؤثر 
نقديا  تضخما  "هناك  أن  مؤكدًا  والصحية"، 
كبيرا وإذا ما بقي األمر هكذا سنشهد كسادًا في 

األسواق، ألن املواطن سوف يعجز عن الشراء".

و15  مستشفيات  خمسة  تشييد  الزراعة  وزارة  تعتزم 
مستوصفا بيطريا بتمويل من البنك الدولي ومنظمات 

عاملية ومجالس املحافظات.  
حبيب  ثامر  الدكتور  البيطرة  دائرة  عام  مدير  وقال 
بشكل  تعمل  الوزارة  إن  لـ"الصباح":  الخفاجي،  حمزة 
دؤوب لتوفير جميع مستلزمات تنمية الثروة الحيوانية 

 15 بإنشاء  البدء  وزارتــه  عزم  عن  كاشفا  البالد،  في 
مستوصفا بيطريا بتمويل من منظمات عاملية ومجالس 
املحافظات، والتي نوه بأن أعدادها قابلة للزيادة وفقا 

لحجم التمويل.
خمسة  إنشاء  أيضا،  تتضمن  املشاريع  أن  ــاف  وأض
مستشفيات بيطرية جديدة بتمويل من البنك الدولي، 
التي ستنشأ ضمن محافظات كربالء املقدسة واألنبار 

ونينوى وصالح الدين وكركوك.

إن  الكاظمي  املالية معني  اللجنة  النائب عن  قال 
إحالة  موعد  أرجأتا  والتخطيط  املالية  وزارتــي 
املوازنة االتحادية لعام 2023 إلى البرملان إلجراء 
في  وبنودها  أبوابها  بعض  على  جديدة  تعديالت 

مجلس الوزراء.
أن  لـ"الصباح"،  حديث  في  الكاظمي،  وتوقع 
"تجهز مسودة املوازنة في مطلع األسبوع املقبل"، 
مشيرًا إلى أنها كانت جاهزة قبل أسبوعني "لكن 
أعادها  وبنودها  أبوابها  بعض  في  تضخم  ظهور 
إلى خانة املراجعة في وزارتي املالية والتخطيط".
أرقــام  تتطابق  أن  املفترض  "مــن  أنــه  ــح  وأوض
كثيرًا،  العجز  يرتفع   

ّ
وأال اإليرادات،  مع  املوازنة 

ترليون   120 تقارب  النفط  إيـــرادات  أن  علما 
من  دينار  ترليونات   10 إلى  باإلضافة  دينار، 
إلى  مشيرًا  النفطي"،  غير  ــراد  واإلي الضرائب 
تمثل  دينار  ترليونات   10 يقارب  ما  "هناك  أن  
 
ّ
أال يجب  ــاس  األس هذا  وعلى  مفترضًا،  عجزًا 
تتجاوز املوازنة االتحادية رقم 150 ترليون دينار 
التشغيلي  الشق  أن  االعتبار  بنظر  ــذ  األخ مع 
هناك  أن  ورأى  دينار".  ترليون   80 يقارب  منها 
أهمية كبيرة لالتفاقات السياسية وتوافق مسبق 
"عمل  أن  إلــى  مشيرًا  الــدولــة،  إدارة  الئتالف 
فنيًا  سيكون  املوازنة  ــرار  إق في  املالية  اللجنة 
مع  والتواصل  والبنود،  واألبواب  األرقام  ملراجعة 
كذلك  املتقدم،  املالك  واستضافة  املالية  وزارة 

الحال مع وزارة التخطيط".
خالل  البرملان  قبة  تحت  املوازنة  قر 

ُ
"ت أن  ورجح 

شباط املقبل أو مع بداية آذار".
أن  أوضح  املوازنة،  في  العالقة  القضايا  وبشأن 
وإقليم  االتحادية  الحكومة  بني  اتفاقا  "هناك 
والبد  باإلقليم،  املتعلقة  البنود  يخص  كردستان 
ضرورة  على  مشددًا  االتفاقات"،  احترام  من 
ــاس  أس على  األخـــرى  املــحــافــظــات  ــاف  ــص "إن
واضحة  تفصيلي  اتفاق  خارطة  ووضع  الدستور، 
إلى  باإلضافة  عام،  بشكل  النفط  تصدير  بشأن 
الدقيقة  واألرقــام  الحدودية  املنافذ  إيــرادات 

ألعداد املوظفني".

  

بتخفيض  املــركــزي  والبنك  الحكومة  مقترضون،  طالب 
األقساط الشهرية املترتبة على القروض املمنوحة لهم بسبب 

تدني قيمة رواتبهم وأزمة انخفاض الدينار أمام الدوالر.
تم  التي  القروض  معظم  إن  لـ"الصباح":  مقترضون  وقــال 
استحصالها من البنوك كانت في زمن استقرار قيمة الدينار 
أمام الدوالر، إذ كان سعر الصرف 120 ألف دينار، ولم يصل 

إلى هذه املستويات.
وأضافوا أن قيمة األقساط مرتفعة مقارنة بما حصل لرواتبهم 
الدوالر،  أمام  الدينار  سعر  تدني  بسبب  قيمتها  انخفاض  من 
لذا ينبغي على الحكومة والبنوك مراعاة ذلك وتقليل األقساط 

أخذ  إلى  اضطروا  أنهم  وأكــدوا  بذمتهم.  املترتبة  الشهرية 
سكنية  وحدة  أو  أرض  قطعة  لشراء  املصارف  من  القروض 
بسبب أزمة السكن أو لقضاء حاجات ضرورية أخرى، وكانوا 
في وقتها متأقلمني مع سعر صرف مستقر، أما اآلن فقد زادت 
معاناتهم بسبب االرتفاع املضطرد في أسعار السلع والبضائع.
إعادة  إلى  أيضا  املركزي  والبنك  الحكومة  املقترضون  ودعا 
النظر بالفوائد وزيادة سقف مدد تسديد القروض في سبيل 
استيفاء  تأجيل  أو  الصعب،  االقتصادي  الظرف  مواجهة 

األقساط لحني استقرار سعر الصرف. 
تصريحات  في  واالقتصادي  املالي  الشأن  في  خبراء  وأكــد 
عندما  باملئة   10 بمقدار  انخفضت  الرواتب  قيمة  أن  سابقة، 
تم خفض قيمة الدينار أمام الدوالر في العام 2021، أما اآلن 

أمام  للدينار  املستمر  االنخفاض  بسبب  أكثر  الفرق  زاد  فقد 
الدوالر. من جانبه، قال املتخصص في شؤون االقتصاد جعفر 
الوائلي لـ"الصباح": إن أزمة الدوالر انعكست بشكل سلبي كبير 
على مختلف نواحي الحياة، ولم يعد حتى املوظف قادرا على 
التعامل مع املصاريف اإلضافية الرتفاع السلع وانخفاض قيمة 
راتبه. وأضاف أن الجهات الحكومية املعنية ينبغي أن تراعي 
الفقيرة  منها  مختلفة،  شرائح  على  هذا  ينطبق  إذ  ذلــك، 
على  الحياة  ظروف  أجبرتهم  الذين  واملقترضون  واملتوسطة، 
إلى  الوائلي  ولفت  مرتفعة.  بفوائد  البنوك  من  قروض  سحب 
أن هناك أعدادًا كبيرة من املقترضني سواء الذين تم منحهم 
قروضا للسيارات أو الوحدات السكنية، وبالتالي فقد تضررت 

شريحة واسعة من املجتمع بفعل هذه األزمة االقتصادية.
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ورئيس  الحلبوسي،  محمد  النواب  مجلس  رئيس  اتفق 
تحالف الفتح هادي العامري، أمس األحد، على أهمية 

اإلسراع في إقرار املوازنة العامة.
العامري،  التقى  ”الحلبوسي  أن  للبرملان،  بيان  وذكر 
التطورات  أبـــرز  اســتــعــراض  اللقاء  ــالل  خ وجـــرى 
السياسية والتعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
والتكاتف من أجل إنجاح عمل الحكومة لالرتقاء بواقع 

البالد».
دور  تفعيل  ــرورة  ض على  التأكيد  ”تــم  أنــه  ــاف،  وأض
تحقق  التي  املهمة  القوانني  لتشريع  النواب  مجلس 
الحكومي  البرنامج  تنفيذ  في  وتسهم  الشارع  تطلعات 
من أجل تقديم الخدمات وتطوير البنى التحية“، الفتا 
إلى أن ”الجانبني شددا على أهمية اإلسراع في إقرار 
املوازنة العامة لعام 2023 ملساهمتها الفعالة في تحقيق 

التنمية وإنجاز املشاريع الحيوية ودعم االقتصاد».

14

العبور في  تعرض نحو 14 طفال من سكان منطقة 
أيمن املوصل إلى هجوم شرس شنته كالب سائبة 
نينوى،  محافظة  مركز  املوصل  مدينة  في  منتشرة 
بحسب  واضــحــة  آثـــارًا  أجسامهم  على  وتــركــت 
املصادر الطبية التي تشرف على عالجهم في أحد 

مشافي املوصل. 
الدكتور  الــعــام  املــوصــل  مستشفى  وقــال  مدير 
”مستشفى   إن  لـــ“الــصــبــاح“:  الــبــدرانــي،  يوسف 
بأعمار  طفال   14 نحو  استقبل  الــعــام  املــوصــل 
جدا  خطيرة  إصــابــات  عليهم   مختلفة  صغيرة 
حي  منطقة  في  عليهم  السائبة  الكالب  هجوم   إثر 

العبور غرب املوصل.»
عددا  إن  املصابني  األطفال  ذوي  من  عدد  وقــال 
منطقة  في  املنتشرة  الشرسة  الكبيرة  الكالب  من 
هاجمت  األخــرى  واملناطق  املوصل  بأيمن  العبور 
منطقتنا وسببت أضرارا بالغة في أجساد  عدد من 

األطفال خالل عودتهم من مدارسهم. 
الحكومة  املــنــطــقــة  ــان  ــك س ــن  م عـــدد  ــب  ــال وط
ملكافحة  العاجل  بالتدخل  نينوى  فــي  املحلية 
ــي مناطق  ف انــتــشــرت  الــتــي  الــســائــبــة  ــالب  ــك  ال

مختلفة من أحياء املوصل.

51

تنفذ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، أعمال 
مدرسة   51 تشييد  ملشاريع  واملتابعة  املباشر  اإلشراف 

نموذجية بجانب الرصافة في بغداد.
إنعام  بشرى  بــالــوزارة  املباني  ــرة  دائ مديرة  وقالت 
عباس في حديث لـ“الصباح“: إن األمانة العامة ملجلس 
الوزراء أوكلت للوزارة مهمة اإلشراف على إنشاء أكبر 
 1000 إنجاز  يتضمن  املدرسية  لألبنية  وطني  مشروع 
مدرسة نموذجية موزعة في عموم البالد والتي تنفذها 

الشركات الصينية لصالح وزارة التربية.
األساس  الحجر  وضعت  قد  السابقة  الحكومة  وكانت 
خالل شهر حزيران املاضي، لتنفيذ مشروع بناء 1000 
ضمن  املحافظات  وجميع  ببغداد  نموذجية  مدرسة 
اتفاقية وقعها العراق مع الصني العام 2019، تضمنت 
مبادلة عائدات النفط مقابل تنفيذ حزمة من املشاريع.
املشروع  ضمن  تشرف  دائرتها  أن  عباس  وأضافت 
في  نموذجية  مدرسة   51 تشييد  أعمال  على  ــه،  ذات
جانب الرصافة ببغداد، موزعة بني مناطق الحسينية 
إضافة  والنعيرية  والشعب  الصدر  ومدينة  والوزيرية 

إلى مناطق شارع فلسطني املختلفة .
وأوضحت في السياق ذاته أن املشروع يتكون من ثالثة 
ثالثة  وتحوي  صفا،   24 سعة  مدارس  أبرزها   نماذج، 
طوابق وبمساحة كلية تبلغ ثالثة آالف و500 متر مربع، 
وتضم   ،18 الثاني  النموذج  صفوف  عدد  يبلغ  بينما 
طابقني وباملساحة ذاتها 3500 متر مربع، أما مدارس 
مساحتها  فتبلغ  صفا،   12 من  املكونة  الثالث  النموذج 
املــدارس  نماذج  جميع  بأن  منوهة  مربع،  متر   2400

تضم قاعات للمختبرات ومالعب وحدائق.
العراق  حاجة  أعلنت  قد  التربية،  وزارة  أن  إلى  يشار 
نتيجة   2025 العام  بحلول  مدرسة  ألف   20 من  ألكثر 

النمو السكاني السنوي املتزايد في البالد.
ونبهت مديرة دائرة املباني في الوزارة، إلى أن دائرتها 
مراحل  من  مرحلة  لكل  مخصصا  زمنيا  جدوال  أعدت 
النتائج  أفضل  إلى  الوصول  ضمان  أجل  من  املشروع، 
بالسرعة املمكنة من خالل تطبيق نظام الجودة العاملي 
مستوى  رفــع  في  إسهاما  حديثة،  فنية  بمواصفات 
في  للمدارس  العمراني  بالواقع  والنهوض  التعليم 

البالد.
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أجرى  الوزراء،  ”رئيس  أن  ملكتبه،  بيان  وذكر 
والتقى  األعلى،  القضاء  مجلس  إلى  زيــارة 
زيدان،  فائق  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس 

والقضاة رؤساء املحاكم».
”دعمه  البيان،  بحسب  الــســودانــي،  ــد  وأك
مؤسساتها،  بجميع  القضائية  للسلطة 
دورهــا  بكامل  القيام  أجــل  من  وإسنادها 
ملفات  في  السيما  والــدســتــوري،  القانوني 

مكافحة الفساد اإلداري واملالي».
تأكيد  في  املضي  الحكومة  ”عزم  عن  وأعرب 
بالقوانني  محكومًا  بلدًا  بوصفه  العراق  هوية 
حرص  ”على  مشددًا  تام“،  بشكل  والدستور 
الحكومة على االلتزام بهذه األطر والسياقات 

القانونية».  
ــــدان ”دعـــم مجلس  ــن جــانــبــه، أكـــد زي م
تطبيق  فــي  لــلــحــكــومــة  األعــلــى  ــاء  ــض ــق ال
تجريها  الــتــي  واإلصــالحــات  برنامجها، 
”أهمية  إلــى  مشيرًا  مختلفة“،  صعد  على 

ـــني الــســلــطــتــني الــقــضــائــيــة   الـــتـــعـــاون ب
والتنفيذية».

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء، أهمية أن 
تسري كلمة القانون في جميع الظروف.

مقر  زار  ”السوداني،  أن  آخــر،  بيان  وذكــر 
رئيس  والتقى  العليا،  االتحادية  املحكمة 
املحكمة االتحادية العليا جاسم محمد عبود، 

وأعضاء املحكمة».
أن  ”أهمية  البيان،  بحسب  السوداني،  وأكد 
الظروف،  جميع  في  القانون  كلمة  تسري 

أن  خطواتها  كــل  فــي  تؤكد  الحكومة  وأن 
والــقــانــون  الــدســتــور  يحكمه  بلد  ــراق  ــع ال
القضاء  اســتــقــالل  ــان  ــم ض عــلــى   وتــعــمــل 

والحفاظ على هيبته». 
االتــحــاديــة،  املحكمة  رئــيــس  ــد  أك بــــدوره، 
فوق  الــقــانــون  كلمة  سمو  ترسيخ  ”أهمية 
الحصن  هــو  القضاء  يكون  وأن  الجميع، 
الشعب  إرادة  لتحقيق  األســـاس  الضامن 
 العراقي“، مشددًا على ”دعم الحكومة لتنفيذ 

برنامجها الحكومي». 

  

اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  شدد 
ـــد، على  ــس األح جــمــال رشــيــد، أم
ودعم  الوطني  الصف  توحيد  أهمية 

الحكومة بتنفيذ برنامجها الوزاري.
أن ”رئــيــس  رئــاســي،  بــيــان  ـــر  وذك
مجلس  عضو  استقبل  الجمهورية، 
قبيلة  أمير  العاصي  وصفي  النواب 

العبيد».
على  البيان،  بحسب  رشيد،  ــد  وأك
الوطني  الــصــف  توحيد  ”ضـــرورة 
أجل  من  الجهود  وتضافر  والتكاتف 
البلد،  في  واالستقرار  األمن  ترسيخ 
وحماية التعايش السلمي واالجتماعي 
يحفظ  وبــمــا  املــكــونــات  جميع  بــني 
احتياجاتهم  ويلبي  املواطنني  حقوق 

ومتطلباتهم».
وأشار إلى ”أهمية دعم الحكومة في 
الطموح  الــوزاري  برنامجها  تنفيذ 
باألوضاع  االرتقاء  يستهدف  الــذي 
للمواطنني،  والخدمية  املعيشية 
والشروع في البناء واإلعمار خصوصا 

مشاريع البنى التحتية األساسية».
”أهمية  العاصي  أكــد  جانبه،  مــن 
التحديات  مجابهة  فــي  التكاتف 

 وحماية السلم املجتمعي».

أمس  الغريري،  داود  أثير  التجارة  وزيــر  قال 
التموينية  البطاقة  تسجيل  عمليات  إن  األحد، 

اإللكترونية ستنطلق في محافظة النجف. 
وأوضح الغريري، خالل مؤتمر صحفي مشترك 
”الصباح“:  وحضرته  النجف  محافظ  مع  عقده 
بدأت  اإللكترونية  البطاقة  تسجيل  ”عملية  أن 
في النجف قبل فترة، إال أنها اآلن ستكون نقطة 
تحول من خالل استنفار جميع مالكات الوزارة 
واملحافظة وأبنائها إلنجاز هذا امللف في النجف 

ليكون االنطالقة لجميع املحافظات». 
ستضمن  االلكترونية  ”البطاقة  أن  ــاف  وأض
عدم  حال  في  أموالها  باسترجاع  الدولة  حقوق 
على  تحافظ  أنها  كما  التموينية،  الحصة  تسلم 
ألنها  التالعب  من  وتحميها  املــواطــن  حصة 
ومعلوماته“،  بياناته  خالل  من  باسمه  مسجلة 
الخدمات  كل  ستسهل  البطاقة  ”هذه  أن  مبينًا 
والحجب  ــة  ــاف واإلض الشطر  مثل  للمواطن 

التموين،  مراكز  مراجعة  عناء  دون  من  والنقل 
بل ستنجز من املنزل بواسطة تطبيق إلكتروني 

على املوبايل». 
وأكد سعي الوزارة إلى ”التحول بأسرع ما يمكن 
الوهمية  األسماء  ستستبعد  التي  األتمتة  إلى 
على  إيجابًا  ينعكس  بما  واملتوفني  واملسافرين 
وكميتها  التموينية  البطاقة  مفردات  تعزيز 
”مراجعة  إلــى  املواطنني  داعيًا  ونوعيتها“، 
مقار  من  قريبة  ستكون  التي  التسجيل  مراكز 
لضمان  جــيــدة  ــداد  ــأع ب ومــتــوفــرة  سكناهم 
وتسلم  البيانات  تحديث  فــي  التأخير   عــدم 

البطاقة اإللكترونية». 
وطمأن الغريري املواطنني بـ ”توفر مواد الحصة 
ثالثة  ملــدة  طــوارئ  خزين  بوجود  التموينية 
أنجزتها  التي  التعاقدات  إلى  إضافة  أشهر، 
أن  إلى  الفتًا  الغذائية“،  املــواد  لتوفير  الــوزارة 
أفضل  من  الحنطة  لتوفير  تعاقدت  ”الــوزارة 
وأن  والكندية،  واألميركية  االسترالية  املناشئ 
البواخر تصل تباعًا إلى املوانئ ، كما أن املوسم 

التسويقي للحبوب يبشر بالخير لهذا العام». 
بالرعاية  للمشمولني  غذائية  سلة  توزيع  وعن 
أكملت  ”الــوزارة  أن  الغريري  أكد  االجتماعية، 
التي  الغذائية  بالسلة  لتجهيزهم  استعداداتها 
التموينية  الحصة  جانب  إلى  إضافية  ستكون 
بلغ  بالرعاية  املشمولني  عدد  وأن  األساسية، 

حتى اآلن أكثر من خمسة ماليني».
بأسعار  والدجاج  البيض  بتوفير  يتعلق  ما  وفي   
أقل من السوق، أشار الغريري إلى أن ”الوزارة 
من  بيضة  مليون  من  أكثر  يوم  أول  في  سوقت 
وفي  والكرخ،  الرصافة  في  مواقع  أربعة  خالل 
البيض،  مع  الدجاج  تسويق  سيتم  الثاني  اليوم 
السكر  مثل  ــرى  أخ ــواد  م تسويق  املؤمل  ومــن 
والزيت والحليب“، منوهًا بأن ”الوزارة ال تهدف 
إلى املتاجرة أو الربح وإنما تريد توفير الخدمة 
ــواد  امل فــي  والــشــح  االحــتــكــار  ومنع  للمواطن 

األساسية». 

75

الطوعية  العودة  نسبة  زيادة  عن  واملهجرين  الهجرة  وزارة  كشفت 
بينما  باملئة،   75 إلى  األصلية  سكناها  مناطق  إلى  النازحة  لألسر 
أعدت خطة خاصة لالندماج بمجتمعات النزوح ضمن املحافظات 

الوسطى والجنوبية. 
جهاكير  عباس  علي  الــــوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 
العائدين  نسبة  في  واضحة  زيادة  سجلت  الوزارة  إن  لـ“الصباح“: 

طوعيا إلى مناطق سكناهم األصلية، إذ وصلت إلى 75 باملئة. 
الوسط  محافظات  إلــى  الــنــازحــني  أغــلــب  أن  جهاكير  وأكـــد 
الهجرة  وزارة  ــر  دوائ توجيه  بعد  موقفهم  حسم  تم  والجنوب 
التسجيل  أو  لــالنــدمــاج  ــا  إم معامالتهم  بترويج  واملهجرين 

فضلوا  املسجلني  أغلب  أن  إلــى  مشيرا  الطوعية،  الــعــودة   على 
االندماج بمجتمع النزوح. 

ثمانية  تواجدها  على  مضى  التي  لألسر  أعطت  الوزارة  أن  وأردف 
أعوام في املحافظات التي نزحوا إليها الحق باالندماج بعد ترويج 

املعامالت الخاصة بذلك.
املاضية  القليلة  األعــوام  خالل  واملهجرين  الهجرة  وزارة  وتعمل 
على زيادة نسبة العودة الطوعية من خالل تقديم منح ومساعدات 
عن  فضال  ذلــك،  على  تشجيعهم  أجــل  من  الــعــودة،  بعد  إغاثية 
التنسيق مع املنظمات الدولية لتقديم الدعم لهذه األسر من خالل 

إعادة تأهيل منازلهم املهدمة.
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رأى خبراء في االقتصاد وعالم املال، أنه رغم 
الحكومة في السيطرة على سعر صرف  جهود 
اتخاذ خطوات بحق بعض مكاتب  الدوالر عبر 
إال  الــســوداء،  بالسوق  تتعامل  التي  الصيرفة 
ضعيفة  إجــراءات  تبقى  أنها  إلى  أشاروا  أنهم 
ودون املستوى، مبينني أن على الحكومة والبنك 
املركزي اتخاذ معالجات وإجراءات فنية جادة 
من بينها تأجيل تطبيق املنصة اإللكترونية التي 
مع  والتفاوض  األميركي  الفيدرالي  يرعاها 

واشنطن بشأن ذلك.
نبيل  املعقل  جامعة  في  االقتصاد  أستاذ  وقال 
"من  إنــه  لـ"الصباح":  حديث  في  املرسومي، 
من  كميات  يبيع  املركزي  البنك  أن  املعروف 
املجازة  للمصارف  األجنبية  العملة  من  النقد 
ببيع  التوسط  وشــركــات  الصرافة  وشــركــات 
"حصص  أن  موضحًا  األجنبية"،  العملة  وشراء 
وحصة  دوالر،  ألف   300 أسبوعيًا  مصرف  كل 
ألف  و200  مليونان   A الفئة  الصرافة  شركة 
دوالر، وحصة شركة الصرافة الفئة B 750 ألف 
 C فئة  الشركة  حصة  حني  في  أسبوعيًا،  دوالر 
70 ألف دوالر أسبوعيًا، وبالتالي هناك أكثر من 
عملية  تمارس  العراق  في  صرافة  شركة   2000

البيع والشراء  الدوالر في السوق العراقية" .
وأضاف: "ال أظن أن هناك مكاتب غير مجازة 
عمليات  تمارس  املكاتب  بعض  هناك  ولكن 
لقانون  مخالف  ــذا  وه التجارية،  الــحــّواالت 

البنك املركزي" .
اليوم  ــدوالر  ال صــرف  سعر  "مشكلة  أن  وأكــد 
من  به  تقوم  وما  الصيرفة  مكاتب  سببها  ليس 
التجارية  الــحــّواالت  أن  إذ  الــحــّواالت،  تنفيذ 
كبيرة  فائدة  لها  الصيرفة  مكاتب  خالل  من 
كونها  سوداء)  (حّواالت  كانت  إن  حتى  للعراق 
على  واملحافظة  االستيرادات  زيادة  في  تسهم 
أن  الحّواالت يمكن  األسعار، ألنه من دون هذه 
كبير  بشكل  املستوردة  والسلع  األسعار  ترتفع 
بسبب توقف الشبه الكامل للحّواالت املصرفية 
الحّواالت  شراء  إلى  التجار  ولجوء  األصولية، 
من الصيرفة بدل الذهاب إلى البنك املركزي 
تتعلق  وأسباب  الضريبي  التهرب  من  كجزء 
القيد  مع  خصوصًا  التحويل  أنظمة  بتعقيدات 
الدولي املتمثل بمنصة التعامل اإللكترونية التي 
الذي  األميركي  الفيدرالي  البنك  استحدثها 

د عملية التحويالت املصرفية" . يقيِّ
وأوضح أن "األزمة ليست باملعروض النقدي من 
الحّوالة)  (دوالر  في  أزمة  هناك  وإنما  الدوالر 
األمنية  فالحلول  لذا  الحّوالة،  عبر  واالستيراد 
ال يمكنها إال أن تفاقم من أزمة الدوالر"، مبينًا 
وال  سياسية  تفاهمات  إلى  بحاجة  "املوضوع  أن 
الفني  االستعداد  عدم  بسبب  فقط  تقنيًا  يحل 
والتقني للمصارف العراقية للتعامل مع املنصة 
اإللكترونية، وينبغي أن يكون هناك تفاهم من 
واشنطن  إلى  يذهب  املستوى  رفيع  وفد  قبل 
ينجح  ولربما  األميركية،  اإلدارة  مع  للتفاهم 
باملنصة اإللكترونية"، محذرًا  العمل  تأجيل  في 

من تدهور قيمة الدينار العراقي أكثر في األيام 
املقبلة.

املركزي  "البنك  أن  ــى  إل املرسومي  وأشـــار 
احتياطاته  اســتــخــدام  عــن  عاجز  الــعــراقــي 
لذلك  الصرف،  سعر  عن  الدفاع  في  النقدية 
نرى أن الفجوة كييرة بني سعر الصرف املوازي 
به  يقوم  وما  الرسمي،  ــدوالر  ال صرف  وسعر 
البنك املركزي مجرد إجراءات ترقيعية ليست 
لها فاعلية كونه يركز على زيادة املعروض من 
الدوالر النقدي وهو ليس لبُّ املشكلة، فاملشكلة 
العراقية  والشركات  املصرفية  الحّواالت  في 
هذه  مــع  للتعامل  فنيًا  مستعدة  غير  كونها 
املنصة، وبالتالي هنالك إشكالية في احتمالية 
انهيار الدينار العراقي واالقتصاد العراقي إذا 
ما استمرت األوضاع خالل الستة أشهر املقبلة" 
باقر  جعفر  االقتصادي  الخبير  رأى  بينما 
االمتثال  لقواعد  قيودًا  "هناك  بــأن  علوش، 
لة  املحوَّ األمــوال  بحركة  يتعلق  ما  في  الدولية 
مقابل  املصرفية؛  واالعتمادات  الحّواالت  عبر 
تتعامل  التي  التجارية  املصارف  جاهزية  عدم 
القواعد،  لتلك  املركزي  البنك  مع  مباشرة 
لإلسراع  مكثفة  جهود  إلى  يحتاج  األمــر  وأن 
بالتحويالت  املرتبطة  اإلجــراءات  مطابقة  في 
عبر  العراقي  املركزي  البنك  من  الخارجة 
تلك املصارف مع الشروط التي يرعاها البنك 
أن  ــاّدًا  ع األميركي"،  الفيدرالي  االحتياطي 
طال  الوقت  هذا  لكن  وقت،  إلى  يحتاج  "األمر 
أن  املركزي  البنك  على  لذا  املتوقع،  من  أكثر 

باتجاه  املصارف)  (أبو  كونه  سلطته  يمارس 
تلك  مع  التأقلم  من  النظيفة  املصارف  تمكني 
عليها  غبار  ال  قواعد  وهي  الجديدة،  األوضاع 

من ناحية اإلجراءات الفنية" . 
"أما  لـ"الصباح":  حديث  في  علوش  وأضــاف 
وجود  من  فالبد  الصيرفة  ملكاتب  بالنسبة 
العراقي  املركزي  البنك  يمارسها  فعلية  رقابة 
البنك  لوائح  وفق  تنفيذية  جهات  مع  بالتعاون 
مشيرًا  النقدي"،  االستقرار  دعم  في  وأهدافه 
دور  لها  واإلعالمية  النفسية  "الجوانب  أن  إلى 
ع من وتيرة ارتفاع  في خلق مخاوف مضافة تسرِّ
التجارة  ضبط  أن  كما  ــدوالر،  ال صرف  سعر 
املستوردة  الكميات  من  والتحقق  الخارجية 
وأن  الوقت،  هذا  في  جدًا  مهم  السلع  ونوعية 
الجهات األمنية لها دور مساند للبنك املركزي 
غير  االرتفاع  جماح  لكبح  النقدية  والسلطة 

املبرر" .
نبيل  االقتصادي،  الشأن  في  الخبير  يرى  فيما 
"اإلجراءات  أن  لـ"الصباح"،  حديث  في  العلي، 
الحكومية األخيرة محاولة لضبط إيقاع السوق 
التعامل  لتقليل  البوليسية  السيطرة  وفــرض 
من  نوعًا  تشهد  التي  بــاألســواق  الـــدوالر  مــع 
الخارجة   السوداء  الحّواالت  بسبب  املضاربات 
عن النظام املصرفي عبر الحدود ثم تنقل إلى 
حــّواالت  إلى  ثم  ومن  العراق  خــارج  مصارف 

نظامية تستهدف العالم" .

1000

 
اجتماعات  في  النواب  مجلس  وفــد  شــارك 
القاهرة  في  املنعقدة  العربي  البرملان  لجان 
بينما   ،2023 الثاني  كانون   21-22 من  للفترة 
عرض سفير العراق في مصر املساعدة على 

الصومال للقضاء على اإلرهاب . 
جلسته  األحــد،  أمس  عقد،  العربي  البرملان 
من  الثالث  االنعقاد  دور  من  الثالثة  العامة 
الوفد  بمشاركة  الثالث  التشريعي  الفصل 
حنان  النائبة  من  كل  مثله،  الــذي  العراقي 
والنائب  م  الكريِّ شعالن  والنائب  الفتالوي 

ناظم الشبلي. 
وشهدت الجلسة أداء القسم القانوني ألعضاء 
الدول  من  عدد  من  الُجدد  العربي  البرملان 

العربية األعضاء في البرملان العربي  .
القرارات  من  بمجموعة  الجلسة  وخرجت   
العربية،  العالقات  توطيد  أهمية  أكدت  التي 
العربي  العمل  مسيرة  يدعم  بما  وتطويرها 
املشترك، ويحقق املزيد من اإلنجازات ورصد 
في  السياسية  والــتــطــورات  األحـــداث  كافة 
والسعي  الحالي،  العام  خالل  العربية  الدول 
من  العربية  والقضايا  األزمات  لحل  الحثيث 

خالل مسارات الحل السياسي .
مستجّدات  العربي  البرملان  أعضاء  وناقش 
وسوريا  واليمن  فلسطني  من  كل  في  األوضاع 
والصومال  والسودان  ولبنان  والعراق  وليبيا 
العربي  القومي  األمــن  حماية  سبل  وكذلك 
ومستجدات  بعض القضايا مثل األمن املائي 
املناخية  والتغيرات  الغذائي،  واألمن  العربي 
جانب  إلى  املنطقة  دول  على  ذلك  وتأثيرات 
متابعة كافة القضايا التي تهم املرأة والشباب 

في الوطن العربي.
سفير  ــى  ــق ــت ال ـــًا،  ـــض أي الـــقـــاهـــرة  وفــــي 
جامعة  لـــدى  ــم  ــدائ ال ومــنــدوبــهــا  ــراق  ــع ال
رشيد  نــايــف  أحــمــد  د.  ــة،  الــعــربــيَّ الــــدول 
شيخ  الياس  الصومالي  بنظيره   الدليمّي 

عمر أبوبكر.
وقوف  على  التأكيد  الدليمي  السفير  وجدد 
مواجهة  في  الصومال  جانب  إلــى  الــعــراق 
خبرة  من  العراق  به  يتمتع  ملا  وذلك  اإلرهاب 
كبيرة في هذا امللف، وما حققه من انتصارات 

في دحر عصابات داعش. اإلرهابية.
ــي سير  ـــرى خـــالل الــلــقــاء الــتــبــاحــث ف وج
وُسبل دعمها  الصومالية،  العراقية  العالقات 
من  ــدد  ع مناقشة  عــن  فضًال  وتعزيزها، 
العربية  الساحتي  على  واملستجدات  القضايا 

والدولية.
وشدد الدليمي على عمق العالقات التاريخية 
إلى  مشيرًا  الشقيقني،  الشعبني  تجمع  التي 
في  والتنسيق  التواصل  في  االستمرار  أهمية 
بشكل  العربية  املنطقة  تخص  التي  القضايا 
خــاص،  بشكل  الشقيق  والــصــومــال  عــام، 
العراق  جمهورية  حكومة  استعداد  عن  معربًا 
لتقديم كافة سبل الدعم واملساعدة للصومال 
ــي املـــجـــاالت الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة   ف

واألمنية.

أكملت محافظة الديوانية إجراءاتها الخاصة بتعيني 
1000 عاطل وضمن قانون األمن الغذائي. 

وذكر محافظ الديوانية وكالة فارس وناس الحمزاوي 
في حديث لـ"الصباح": أن اللجان املختصة انتهت من 
درج قوائم تعيني 1000 عاطل بصفة عقد مؤقت ملدة 
مشيرًا  الغذائي،  األمن  قانون  ضمن  سنوات  ثالث 
إلى استمرار اللجان القانونية في األقضية والنواحي 

بدراسة االعتراضات املقدمة من املواطنني.
املحافظة  إدارة  ــد  ــزوي ت إلـــى  املــشــمــولــني  ـــا  ودع
باملستمسكات الضرورية من بينها كتاب من مؤسسة 
الشهداء لذويهم، إضافة إلى تقديم ما يثبت اإلعاقة 
األوراق  من  وغيرها  الخاصة  االحتياجات  لــذوي 

الرسمية املطلوبة لذلك.
من  مزيد  إلى  بحاجة  املحافظة  أن  الحمزاوي  وبني 
من  السيما  العاطلني  لكثرة  الوظيفية  الــدرجــات 
عن  كاشفًا  الكبيرة،  األســر  وأصحاب  الخريجني 
مستوى  لرفع  املحلية،  الديوانية  حكومة  مساعي 
التنسيق مع الوزارات املعنية الستحصال كافة حقوق 

املحافظة ومنها درجات التعيني.
في  ــة  أزم من  تعاني  الديوانية  محافظة  أن  يذكر 
الكبيرة  التجارية  املشاريع  قّلة  نتيجة  العمل،  فرص 
اضطر  ما  الوظيفية،  الدرجات  على  الحصول  وشح 
العديد من الشباب إلى العمل في القطاع الخاص في 

املحافظات األخرى.

إلى  الحكومة  نغيمش،  باسم  النواب،  مجلس  عضو  ودعا 
صرف  سعر  ارتفاع  مشكلة  لحل  مناسبة  حلول  اتخاذ 
البرملان  إلى  الحضور  عليهم  تقدير  أقل  "وعلى  الــدوالر 
ملناقشة هذا املوضوع"، منوهًا بأن "النواب سيتجهون لرفع 
بعدم  استمر  حال  في  البرملان  رئيس  ضد  قضائية  دعوى 
جدول  على  ــدوالر  ال صرف  سعر  ارتفاع  موضوع  إدراج 

أعمال الجلسات" .
أن  سبق  "النواب  إن  لـ"الصباح":  حديث  في  نغيمش  وقال 
املوضوع  يدرج  بأن  للرئاسة  نائبًا   80 بتوقيع  طلبًا  قدموا 
الحالي  التشريعي  للفصل  األولى  الجلسة  أعمال  ضمن 
بعدم  فوجئنا  لكن  درجه،  على  الرئاسة  موافقة  وحصلت 
هناك  كان  ثم  ومن  األعمال،  جدول  ضمن  فعليًا  إدراجه 
على  لالعتراض  النواب  من  ملجموعة  صحفي  مؤتمر 

إجراءات رئيس املجلس" .
محافظ  استضاف  النواب  مجلس  "رئيس  أن  ــاف  وأض
انفراد، وهو  النواب على  البنك املركزي مع مجموعة من 
أرادوا  النواب  أغلب  كون  شديد  اعتراض  عليه  كان  أمر 
سعر  ارتفاع  أسباب  ملعرفة  البرملان  جلسة  داخل  حضوره 
لدى  كثيرة  تساؤالت  "هناك  بأن  منوهًا  الــدوالر"،  صرف 
النواب تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة من محافظ 
نلمس  لم  التي  حلولهم  ومعرفة  والحكومة  املركزي  البنك 

منها إلى اآلن أثرًا إيجابيًا" .
وتابع: "ما زالنا مصرين على عقد جلسة بحضور محافظ 
املوضوع  كــون  الحكومة،  رئيس  وحتى  املركزي  البنك 
ُيحدث  قد  األمر  هذا  استمرار  فإن  أكثر،  يحتمل  يعد  لم 
إدراج  عدم  حال  "في  أنه  مبينًا  عقباها"،  تحمد  ال  أمورًا 
إلى  سنضطر  الجلسات  أعمال  جدول  على  املوضوع  هذا 
كنواب  ألننا  البرملان  رئيس  ضدر  املحكمة  في  دعوى  رفع 
في  املوضوع  هذا  لدرج  القانونية  الطرق  سلكنا  الشعب 

جدول األعمال" .
وبني نغيمش أن "غالبية أعضاء املجلس يستشعرون خطر 
صعود سعر صرف الدوالر، خاصة أن الحكومة أو الجهات 
املعنية ال تبّني األسباب في ظل طرح حلول من قبل خبراء 
القانون،  دولة  ائتالف  عن  النائب  وكان   .  " واقتصاديني 
محمد الزيادي، ذكر أمس السبت، أن أكثر من 200 توقيع 
قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة 

ملناقشة أسباب تذبذب سعر صرف الدوالر. 
"هناك  أن  انطوان،  باسم  االقتصادي  الخبير  بني  بدوره، 
أن  حيث  الــدوالر،  بيع  ملف  في  ومضاربني  تالعب  عملية 
داعيًا  الطبيعي"،  بالربح  يكتفون  ال  الصيرفات  أصحاب 
إلى "معالجة هذا األمر بشكل جدي وحازم لعودة الدوالر 

إلى وضعه الطبيعي" .
املركزي  "البنك  إن  لـ"الصباح":  حديث  في  انطوان  وقال 
يكون  أن  واملفروض  الصيرفات،  إلى  كبيرة  مبالغ   

ُّ
يضخ

هناك طلب أكثر من عرض، واآلن يتوفر العرض بكميات 
كافية، لذلك البد من اتخاذ إجراءات واملفروض باألجهزة 
الرقابية ممارسة دورها بشكل جدي، كما أن هناك لجنة 
أن  ويجب  األموال  بتبييض  خاصة  املركزي  للبنك  تابعة 
تعمل بقوة من أجل إعادة التوازن ولكي تنتهي هذه الفجوة".
ارتفاع  خلف  تقف  كبيرة  مافيات  "هناك  أن  ــاف  وأض
تستغل  التي  من بعض املصارف  مجموعة  وربما  األسعار، 
ينخفض  أن  يمكن  "الدوالر  أن  إلى  ملمحًا  العملية"،  هذه 
ولكن يحتاج إلى وقت، ألن أي سلعة أو مادة في البلد ترتفع 
بسرعة لكن عندما تنخفض تحتاج وقتًا أكبر"، مستدركًا 
على  السيطرة  فتكون  قوية  إجراءات  هناك  كانت  "لو  أنه 

الوضع أسرع" .
م التجار  وتابع: أن "ارتفاع أسعار املواد الغذائية سببه تحكُّ
في  تطرح  جيدة  غذائية  حصة  هناك  كانت  ولو  بالدوالر، 
األسواق أو توجد أسواق مركزية لكان أصبح هناك عالج 
فقط،  للتداول  الدوالر  بطرح  ليس  العالج  ألن  للموضوع، 
ضجة  وأي  استهالكي  وإنما  إنتاجيًا  ليس  اقتصادنا  ألن 
الغذائية  املواد  به  وتتأثر  الدوالر  بسعر  تتاثر  السوق  في 
والصحية"، مؤكدًا أن "هناك تضخمًا نقديًا كبيرًا وإذا ما 
بقي األمر هكذا سنشهد كسادًا في األسواق، ألن املواطن 

سوف يعجز عن الشراء" .
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تسبب انهيار مبنى 
بمقتل 16 شخصًا 
بينهم أطفال، أمس 
األحد، في مدينة 
حلب السورية، فيما 
تستمر عمليات 
البحث عن ناجني.

ومنذ انهيار املبنى، 
جّراء ”تسّرب املياه 
إلى أساساته“ وفق 
اإلعالم الرسمي 
السوري، فجر األحد، 
ترتفع حصيلة القتلى 
تدريجيًا فيما ال 
تزال عمليات اإلغاثة 
والبحث عن ناجني 
مستمرة.

تستعد العاصمة الجزائرية غدًا الثالثاء الحتضان االجتماع 
التحديات  على  الضوء  سيسلط  الذي  األفريقي،  السنوي 

القانونية واالقتصادية الكبرى في القارة السمراء.
ومن املقرر أن يعقد االجتماع في املركز الدولي للمؤتمرات 
عبد اللطيف رحال، وسينقل الحدث الذي يتواصل على مدى 
يومني ”صوت القادة القانونيني والفاعلني االقتصاديني في 
والتوجهات  األفريقية،  لالقتصادات  الكبرى  النقاشات 
من   600 من  أكثر  بمشاركة   ،2023 لعام  الكبرى  القانونية 
االقتصادي“،  القطاع  في  القرار  وصناع  الدوليني  القادة 
القانونية  الــتــحــديــات  مختلف  املجتمعون  وسيبحث 
واالقتصادية الكبرى في أفريقيا، إضافة إلى فتح النقاش 

بشأن اإلطار القانوني الجديد لالستثمار في الجزائر.
رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير  بحث  آخر،  جانب  من 
لشؤون  األميركي  الخارجية  وزيــر  ومساعدة  لعمامرة 
التعاون  تعزيز  سبل  سيسون،  ميشيل  الدولية  املنظمات 

االقتصادي إضافة إلى مستجدات إقليمية ودولية.
الجزائرية،  للخارجية  بيان  وفــق  املباحثات،  وتركزت 
الستراتيجي  الحوار  تعزيز  وآفاق  الثنائية  العالقات  ”حول 
املتحدة  والــواليــات  الجزائر  بني  االقتصادي  والتعاون 

األميركية“.
األميركية  الخارجية  وزارة  قالت  املاضي،  الجمعة  ويوم 
بني  واملغرب  الجزائر  الجارتني  تزور  سيسون  إن  بيان  في 
حقوق  أهمية  ”تناقش  حيث  الجاري،  الثاني  كانون  و26   21
حقوق  مجلس  إلى  والجزائر  الرباط  انضمام  مع  اإلنسان 

اإلنسان التابع لألمم املتحدة“.

في  بايدن  جو  األميركي  للرئيس  الشخصي  املحامي  قال 
بيان،: إن محققي وزارة العدل عثروا يوم الجمعة املاضية 
جو  الرئيس  منزل  تفتيش  أثناء  إضافية  سرية  مواد  على 

بايدن بوالية ديالوير.
وأوضح بوب باور أنه خالل عملية البحث التي استغرقت 
العدل  وزارة  ”استحوذت   ، الجمعة  يوم  ساعة   12 قرابة 
في  بما  تحقيقها،  نطاق  ضمن  اعتبرتها  التي  املواد  على 
التصنيف  بعالمات  وثائق  من  تتكون  عناصر  ستة  ذلك 
مجلس  في  الرئيس  خدمة  من  وبعضها  املحيطة،  واملواد 
للرئيس  كنائب  واليته  فترة  من  كان  وبعضها  الشيوخ، 
باراك أوباما، كما أخذت وزارة العدل مالحظات مكتوبة 

بخط اليد من سنوات نائب الرئيس ملزيد من املراجعة» .
وهذه العناصر الستة، باإلضافة إلى املواد التي تم العثور 
مكتبه  وفي  ويلمنغتون،  في  بايدن  سكن  في  سابقًا  عليها 

الخاص.
الشخصي  القانوني  الفريق  ممثلي  أن  إلى  باور  وأشــار 
حاضرين  كانوا  األبيض  البيت  مستشار  ومكتب  لبايدن 
أثناء ”البحث الشامل“ ، حيث تمكنوا خالله من ”الوصول 

الكامل“ إلى منزل بايدن.
عن  اإلعالن  عدم  ”طلبت  العدل  وزارة  أن  باور  وأضاف 
على  واتفقنا  املعيارية،  إلجراءاتها  وفقًا  مقدمًا،  البحث 

التعاون» .

ــة  ــي ــارج ــخ ال وزارة  وأعــــربــــت 
واستنكار  ــة  ”إدان عن  السعودية، 
لسماح  ــن،  ــدي ــدي ــش ال املــمــلــكــة 
ــد  ــات الـــســـويـــديـــة ألح ــط ــل ــس ال
من  نسخة  ــراق  ــإح ب املــتــطــرفــني 
سفارة  ــام  أم الشريف  املصحف 
ستوكهولم“،  في  تركيا  جمهورية 
الثابت  اململكة  ”موقف  على  مؤكدة 
الــداعــي إلـــى أهــمــيــة نــشــر قيم 
ونبذ  والتعايش،  والتسامح  الحوار 

الكراهية والتطرف“.
الخارجية  شـــددت  جهتها،  مــن 
الواقعة  ”هــذه  أن  على  القطرية، 
تحريضيًا   

ً
عــمــال تعد  الشنيعة 

أكثر  ملشاعر  خطيرًا  واستفزازيًا 
من ملياري مسلم في العالم“، فيما 
الدائم  ”رفضها  ــارات  اإلم أكــدت 
تستهدف  التي  املمارسات  لجميع 
والتي  واالستقرار  األمــن  زعزعة 
تتنافى مع القيم واملبادئ اإلنسانية 

واألخالقية“.

هذه  مصر،  اعتبرت  جانبها  من 
مئات  ملشاعر  مستفزة  الحادثة 
جميع  فــي  املسلمني  مــن  املــاليــني 
تصرفًا  تها  ــد  وع الــعــالــم  أنــحــاء 
”مخاطر  ــن  م ــذرة  ــح م مشينًا، 
تسيء  التي  األعمال،  هذه  انتشار 
خطاب  وتــؤجــج  األديــــــان،  ـــى  إل
الكراهية والعنف“، فيما أدان وزير 
الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد 
جاء  بيان  في  الصباح،  الجابر  الله 
الشديدين  واستنكاره  ”إدانته  فيه، 
لقيام أحد املتطرفني بحرق نسخة 
من املصحف الشريف“، منبها إلى 
أن هذه األحداث ”من شأنها تأجيج 
العالم  حــول  املسلمني  مشاعر 

وتشكل استفزازًا خطيرًا لهم“.
األردنية  الخارجية  أكدت  بدورها، 
الفعل  لهذا  اململكة  وإدانــة  ”رفض 
والعنف،  الكراهية  يؤجج  ــذي  ال
بينما  السلمي“،  التعايش  ويهدد 
األردنــيــة،  األوقـــاف  وزارة  عبرت 
 إياه 

ً
عن رفضها لهذا الفعل معتبرة

بأنه ”بمثابة جريمة وإهانة للشعور 

الديني لكل مسلم على وجه األرض 
واعتداء على كتابهم املقدس“.

في  كذلك  املغربية  اململكة  وأدانت 
الحادثة،  خارجيتها  ــوزارة  ل بيان 
السلطات  ”سماح  من  مستغربة 
غير  ــل  ــم ــع ال ــذا  ــه ب ــة  ــدي ــوي ــس ال
قوات  ــام  أم جــرى  ــذي  ال املقبول، 
إياها  مطالبة  السويدية“،  األمــن 
باملس  السماح  لعدم  ”بالتدخل 
الدينية  والرموز  الكريم  بالقرآن 

املقدسة للمسلمني“.
التركية  الخارجية  قالت  وكذلك 
مؤشر  الــدنــيء  العمل  ــذا  ”ه إن، 
الذي  املقلق  املستوى  على  جديد 
ـــالم  ــه مـــعـــاداة اإلس ــي ــت إل ــل وص
في  والتمييز  العنصرية  وتيارات 
كانت  زيارة  تركيا،  وألغت  أوروبا“، 
مقررة األسبوع املقبل لوزير الدفاع 
أنقرة  العاصمة  ــى  إل الــســويــدي 
التركي  نظيره  من  دعوة  على  بناء 
مظاهرة  بسبب  أكـــار،  خلوصي 
في  لتركيا  مناهضة  بها  مصّرح 

ستوكهولم.

بيزوغاليا،  ماريانا  الشعب»  «خادم  حزب  عضو  أعلنت 
استدعاء قيادة وزارة الدفاع األوكرانية إلى اجتماع لجنة 
واالستخبارات  والدفاع  القومي  لألمن  «رادا»  البرملان 

بشأن اختالس أموال الدولة.
 
ً
مقاال صحفيون  نشر  السبت،  يــوم  سابق  وقــت  وفــي 
”زيركالو  األوكرانية  للصحيفة  اإللكتروني  املوقع  على 
الدفاع  وزارة  ميزانية  نهب  عــن  تحدث  نيديلي“، 
التحقيق  وبحسب  باملؤن،  الخلفية  الوحدات  لتزويد 
بأسعار  للجنود  الغذائية  ــواد  امل شــراء  تم  الصحفي، 
شبكات  على  بيزوغاليا  وكتبت  مــرات.  عدة  تضخمت 
الدفاع  وزارة  قيادة  استدعاء  ”تم  االجتماعي:  التواصل 
األوكرانية، إلى لجنة البرملان األوكراني لألمن القومي 

والدفاع واالستخبارات» .
ووفقًا لها، يجب أن يعقد االجتماع خلف أبواب مغلقة في 
املستقبل القريب، وأضافت أن دائرة تدقيق الدولة في 
أن  املتوقع  ومن  الدفاع،  لوزارة  تدقيقًا  تجري  أوكرانيا 

تسفر النتائج عن ”استنتاجات مدوية» .
الدفاع  وزارة  في  للمشتريات  ”بالنسبة  وأضــافــت: 
األوكرانية، هذه الهوامش ليست فقط للغذاء، ومجموعة 

األسئلة ال تقتصر على ما إذا كان بإمكان الوزارة شراء 
طائرات صينية مسّيرة» .

اليابانية  ”يوميوري“  صحيفة  أفادت  ذلك،  غضون  في 
كييف  زيارة  يعتزم  كيشيدا،  فوميو  الــوزراء  رئيس  بأن 
الرئيس  مع  محادثات  وإجراء  املقبل،  الشهر  منتصف 

األوكراني فالديمير زيلينسكي.
إن  تسمها،  لم  مصادر  عن   

ً
نقال الصحيفة  وقالت 

في  مناطق  لتفقد  أيضًا  يخطط  الياباني  الوزراء  رئيس 
أوكرانيا، حيث وقع القتال في وقت سابق.

وكتبت الصحيفة أنه من املتوقع عقب الزيارة، في حالة 
كيشيدا  فيه  يدين  مشترك  بيان  تبني  سيتم  إجرائها، 

والسلطات األوكرانية تصرفات روسيا.
أوكرانيا  زيــارة  أن  إلى  ”يوميوري“،  صحيفة  وأشــارت 
اليابان  برئاسة  يتعلق  ما  في  لكيشيدا  بالنسبة  مهمة 
يمكن  الرحلة  أن  وأوضحت  العام،  هذا  السبع  ملجموعة 
تقديم  عملية  في  لطوكيو  النشطة  املشاركة  ظهر 

ُ
ت أن 

املساعدة إلى كييف.
تزال  ال  اليابانية  السلطات  فإن  ذاته  املصدر  وبحسب 
وجهة  من  الخارجية  الرحلة  تنظيم  إمكانية  تستكشف 
نظر أمنية، وتنظر في إمكانية دخوله إلى أوكرانيا عبر 

أراضي بولندا املجاورة كخيار رئيسي.

انتهت اعمال منتدى دافوس االقتصادي، لكن املشكالت 
مثارًا  ستظل  وربــمــا  تنته،  لــم  مناقشتها  تمت  التي 
التحديات  اتسعت  كلما  تتسع  وألسئلة  مفتوح،   لجدٍل 

والصراعات الدولية.
وهو  أ“ 

ّ
ُمجز عالم  في  ”التعاون  شعار  تحت  املنتدى  ُعقد 

بـ  االعتراف  مستوى  على  اإلشكالي،  طابعه  له  عنوان 
ؤ“ أو على مستوى البحث عن فكرة التعاون، وهي 

ّ
”التجز

ملايحدث  الواقعية  واملواجهة  املصداقية،  افتقدت  ثنائية 
على األرض، إذ حضر الرؤساء واالقتصاديون والباحثون 
ولصياغة  العالم،  شجون  يناقشوا  لكي  النفوذ  على 
ؤ 

ّ
التجز هذا  ُيخفيه  ملا  ”حلول“  وحتى  وتصورات،  أفكار 

السياسي  فيها  يتداخل  معقدة،  بنيوية  مشكالت  من 
ال  تداخالت  وهي  واألمني،  واأليديولوجي  واالقتصادي 
باملرجعية  محكومة  إجراءات  وال  فوقية،   

ً
حلوال تفترض 

األيديولوجية لهذه الجهة أو تلك..
و“األزمـــة  ”املــنــاخ“  مشكالت   
الــتــضــخــم“  و“  ـــة“  ـــي ـــران األوك
و“أزمــة  االجتماعية“  و“العدالة 
و“تخفيف  ـــغـــذاء“  وال الــطــاقــة 
في  األبــرز  هي  الفقر“  مظاهر 
محاور النقاش، واألكثر استدعاء 
لكن  اقتصادية،  الجيو  للمقاربة 
ذلــك،  عكس  يقول  كــان  الــواقــع 
األكثر  هــو  السياسي  فالطابع 
األميركي-  والضغط  حــضــورًا، 
توجيه  في  أثــره   له  كان  الغربي 
فرض  وربما  النقاش،  مسارات 
وهو  الهيمنة،  سياسة  مايشبه 
مع  التعاطي  ـــرورة  ض مايعني 
وعبر  فاعلة،  حلول  عبر  الواقع 
موقف نقدي، يملك جرأة مواجهة 
والبحث  ”الكبار“  هؤالء  سياسة 
التوازنات  في  البنيوي  الخلل  تستقرئ  معالجات  عن 
ستتركها  التي  اآلثار  طبيعة  وفي  العاملية،  االقتصادية 
الــدول  إلــى  الــغــذاء  توريد  على  الدولية،  الصراعات 
النمو  وبطء  الضخم،  نسب  زيــادة  وعلى  فقرًا،  األكثر 
فهي  سهلة،  ليست  املشكالت  هذه  العاملي..   االقتصادي 
نووية،  كبرى،  بحروب  العالم  وتهديد  لالنفجار،  قابلة 
االقتصادية  السياسات  يجعل  وبما  وتنموية،  وعسكرية، 
عميقة،   اختالالت  من  حدثه 

ُ
ت أن  يمكن  ما  إزاء  ضعيفة 

قد تكون بسبب سوء إدارة النظام العاملي، وتغويل ظواهر 
العوامل املؤثرة   عن سوء إدارة 

ً
العسكرة والعنف، فضال

في انتاج الطاقة، ومايرافقها من زيادة في نسب التلوث، 
وفي التأثير في معدالت االحتباس الحراري.

على  بظالله  ألقى  ــوس  داف ملنتدى  السياسي  الطابع 
وضعف  أعماله،  عن  روسيا  فغياب  املناقشات،  طبيعة 
للمنتدى  الرئيس  الخطاب  من  جعل  الصيني،  الحضور 
الضغط  وتوظيف  املعالجات،  تسييس  باتجاه  ينحو 
وفي  حربها،  في  أوكرانيا  لدعم  كمنصة  السياسي 
العسكرة  ملفات  في  مايحدث  تداعيات  الروس   تحميل 

والطاقة والغذاء.

أمس  ليل  إسرائيلي،  آالف   110 قرابة  شارك 
وسط  نظمتا  تظاهرتني  في  السبت،  األول 
نتنياهو،  بنيامني  حكومة  ضد  أبيب  تل  مدينة 
أن  الخاصة،  اإلسرائيلية   (12) قناة  وذكرت 
(عزرائيلي)  مفترق  قرب  تظاهروا  ألف   100»
آالف   10 تظاهر  فيما  أبيب،  تل  مدينة  وسط 
نفسها»،  باملدينة  (هبيما)،  ساحة  في  آخرون 
وبيني  البيد  يائير  املعارضة  زعيما  وشــارك 

«عزرائيلي»،  مفترق  قرب  بالتظاهرة  غانتس 
وفق القناة.

عن  ”سندافع  للقناة:  تصريح  في  البيد  وقال 
الوطن والديمقراطية، لن نستسلم حتى نفوز“، 
وتنظم هذه التظاهرات، ضد حكومة نتنياهو، 

لألسبوع الثالث على التوالي.
ووصــفــت وســائــل إعــــالم دولــيــة وعــربــيــة 
وإسرائيلية حكومة بنيامني نتنياهو، التي أدت 
اليمني الدستورية في 29 كانون األول املاضي، 
بأنها ”الحكومة األكثر يمينية بتاريخ إسرائيل“.

حراسة  وتحت  الجاري،  الثاني  كانون   3 وفي 
مشددة من الشرطة اإلسرائيلية، اقتحم وزير 
األمن القومي بالحكومة اإلسرائيلية الجديدة، 
ملدة  األقصى  املسجد  باحات  غفير،  بن  إيتمار 
الفلسطينيون  أدانها  خطوة  في  ساعة،  ربع 

وعواصم عربية وغربية.
بوتيرة  بالعمل  إسرائيل  الفلسطينيون  ويتهم 
هويتها  وطمس  الــقــدس  تهويد  على  مكثفة 
بالقدس  يتمسكون  فيما  واإلسالمية،  العربية 
استنادًا  املأمولة  لدولتهم   

ً
عاصمة الشرقية 

تعترف  ال  التي  الدولية  الشرعية  قرارات  إلى 
 باحتالل إسرائيل للمدينة عام 1967 وال بضّمها 

إليها في 1981.
االحتالل  شرطة  استدعت  آخــر،  جانب  من 
وشقيقه  يونس  ماهر  املحررين  األسرى  عميد 
”التحريض  عن  مزاعم  في  التحقيق  أجل  من 
”األعــمــال  على  والتشجيع  اإلرهــــاب“  على 

اإلرهابية»، بحسب مزاعم االحتالل.
ــه تــم اإلفــــراج، فــي ساعة  ــروف أن ــع ــن امل وم
عن  ــي،  ــاض امل الخميس  صــبــاح  مــن  مبكرة 

يونس،  ماهر  الفلسطينيني،  ــرى  األس عميد 
من  أيام  بعد  وذلك  عامًا،   40 دام  اعتقال  بعد 
التي تعرض لها ماهر يونس وعائلته  الضغوط 
رته 

ّ
حذ التي  اإلسرائيلية،  السلطات  قبل  من 

غرار  على  بتحرره  احتفاالت  أي  من  وعائلته 
يونس،  كريم  املحرر،  عمه  ابــن  مع  جــرى  ما 
الذي أفرج عنه منذ أسبوعني، وقد تم اعتقال 
بعد   ،1983 الثاني  كانون   18 في  يونس  ماهر 
املحرر  األسير  عمه  ابن  اعتقال  من   أسبوعني 

كريم يونس.
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اتخذتها  التي  اإلجـــراءات  تحقق  ولــم 
هدفها  اآلن“  ”لغاية  النقدية  السلطة 
تجاوز  الــذي  الـــدوالر،  جماح  كبح  في 
سعر صرفه ”في بعض األوقات“ حاجز 
وهو  دوالر،   100 لكل  دينار  ــــ1600  ال
اقتصاد  خــبــراء  وصفه  ــذي  ال الــرقــم 
يقوض  أن  يمكن  ــذي  وال بـ“الخطير“ 
إلى  ــؤدي  وي املستدامة،  التنمية  نسب 
ارتفاع  جراء  جسيمة  اقتصادية  أضرار 
أسعار مجمل السلع والخدمات وبالتالي 

ارتفاع املؤشر البياني للتضخم.
في  املركزي،  البنك  أكد  ذلــك،  وسط 
على  بالعمل  اســتــمــراره  ســابــق،  وقــت 
الخارجي  التحويل  إجــراءات  تبسيط 
الصرف  وبسعر  الرسمية  القنوات  عبر 
عمل  انطالق  ظل  في  للتجار  الرسمي 
الخارجي  للتحويل  اإللكترونية  املنصة 
ــام، فــي حــني قال  ــع ــذا ال مــع بــدايــة ه
مــســتــشــار الــبــنــك إحــســان شــمــران 
الياسري، لوكالة األنباء العراقية (واع): 
حالة  هو  الدوالر  أسعار  ”اضطراب  إن 
اآلن  املركزي  البنك  موارد  وإن  مؤقتة، 
في أعلى مستوياتها منذ عقود، والوضع 
إلى  مشيرًا  جدًا“،  مريح  للدولة  املالي 
أن ”الضوابط التي وضعت لبيع الدوالر 
الدوالر  على املنصة، جاءت لكي يذهب 
عملية  وهــي  الحقيقي  املستفيد  إلــى 

تنظيمية».
يمكن  التي  اإلجـــراءات  حــزم  وبرغم 
ارتفاع  ملواجهة  املركزي  يتخذها  أن 
األكاديمي  أن  إال  الــدوالر،  صرف  سعر 
ستار  الدكتور  االقتصادي،  والخبير 
البياتي، يرى أن ”مزاد العملة ليس من 
أن  يمكن  التي  اإلجـــراءات  تلك  ضمن 

تمثل جزءا من السياسة النقدية، مبينا 
لدى  متعارفة  السياسة  تلك  أدوات  أن 
وهي  االقتصادي،  بالشأن  املتخصصني 
الفائدة  ”سعر  في  تتمثل  أركــان  أربعة 
املفتوحة  والسوق  الخصم  إعادة  وسعر 
أدوات  وهنالك  القانوني“  واالحتياطي 
أخرى قد ال تستعمل لكن ليس من بينها 

نافذة بيع العملة“ بحسب املتحدث.
لـ“الصباح“  حديثه  خالل  البياتي  ولفت 
إلى أن ”تلك النافذة يمكن أن تكون قد 
أدت غرضها في فترة معينة عبر تمويل 

الوقت  بمرور  أنها  غير  االستيرادات، 
وهذا  االقتصاد،  على  عبئا  أصبحت 
العبء يترجم من خالل عمليات التزوير 
منشأ  شهادات  شهدتها  التي  الكثيرة 
السلع املستوردة، لذا أصبحت نافذة بيع 
حقيقي  استنزاف  عملية  تسبب  العملة، 
العملة  السيما  العراقية  املالية  للموارد 

الصعبة».
ويرى البياتي، أن ”تثبيت سعر الصرف 
أنــواع  أغلب  إن  إذ  كبيرا،  خطأ  يمثل 
الصرف  أسعار  هي  الصرف،  أسعار 

والهدف  املــدارة،  أو  املعومة  أو  املرنة 
األساس هو استقرار سعر الصرف، وإن 
املركزي  البنك  مهام  أبرز  من  واحــدة 
صرف  سعر  استقرار  على  العمل  هي 
الدينار العراقي، وليس تثبيته“ موضحا 
له  مرتفعة،  الصرف  أسعار  بقاء  أن 
ارتفاع  في  تتمثل  خطيرة  سلبية  نتائج 
نسب التضخم، وتآكل األجور الحقيقية 
مليون  كل  كان  السابق  ففي  للمواطن، 
واآلن  دوالر،   800 قرابة  يساوي  دينار 
تساوي 600 دوالر، وهذا يؤكد انخفاض 

ذلك  وسيؤدي  للفرد  الحقيقي  الدخل 
من  متطلباته  على  الحصول  عدم  إلى 
ترتفع  فيها  األسعار  بدأت  التي  السوق 
الوضع  ”استمر  إن  مؤكدا  الفت“  بشكل 
على ما هو عليه، فستزيد أعداد الذين 

هم دون خط الفقر».
تــؤدي  أن  يمكن  الــتــي  الــحــلــول  ــن  وع  
ـــدوالر،  ال ــاع  ــف ارت ــدة  ح تخفيف  ــى  إل
جملة  وجــود  إلى  البياتي  الخبير  لفت 
بضمنها  الغرض،  ذلك  تؤدي  إجراءات 
في  بقوة  الحكومة  تدخل  أن  ”إمكانية 

القيام  تتولى  وأن  االقتصادي،  النشاط 
من  نوع  لخلق  االستيرادات  من  بنسبة 
على  إيجابا  سينعكس  الــذي  التنافس 
األسعار واملواطن، وأال تترك ذلك األمر 
ضرورة  مؤكدا  الخاص“  للقطاع  كامال 
إلى  األمور  إلعادة  الحكومة  ”تتدخل  أن 
الصرف  سعر  بشأن  الحقيقي  نصابها 
وأال  سابقا،  عليه  كان  ما  إلى  وإعادته 
في  عجز  بوجود  املالية  وزارة  تتحجج 
موارد  يمتلك  العراق  إن  إذ  املــوازنــة، 
جيدة  أرقاما  بلغ  واالحتياطي  كبيرة، 
”موازنات  أن  ننسى  أال  وعلينا  جــدا، 

البلد طاملا تبدأ بعجز وتنتهي بفائض».
عبد  املــصــرفــي،  الخبير  بــني  ـــدوره،  ب
األسباب  أول  أن  الشيخلي،  الرحمن 
الصرف  سعر  ارتفاع  وراء  تقف  التي 
العناية  التهاون في تطبيق معايير   ” هو 
الواجبة للـ  AML الخاصة بمنع تسرب 
قــرارات  من  ذلك  سببه  وما  األمــوال، 
العديد  مشاركة  إيقاف  إلى  أدت  دولية 

من املصارف في مزاد العملة“.
حديثه  ـــالل  خ الــشــيــخــلــي  ـــرح  ـــت واق
تعالج  أن  يمكن  حلول  جملة  لـ“الصباح“ 
بضمنها  الصرف،  سعر  ارتفاع  أزمــة 
في  السيما  الدولية،  باملعايير  ”االلتزام 
وكذلك  الخارجبة،  التحويالت  موضوع 
في  املستندية  باالعتمادات  االلــتــزام  
البنك  تعليمات  وبحسب  التحويالت 
ــل املــعــامــالت،  املـــركـــزي وتــدقــيــق ك
األمــوال  مــصــادر  بمعرفة  ــراط  ــت واش
بيع  نافذة  في  العميل  فيها  يشارك  التي 
وما  الحقيقي،  مالكها  هو  ومن  العملة 
هي الجهات املستفيدة منها وحجم ونوع 
استيفاء  يتم  وأن  املستوردة  البضائع 
الضرائب والجمارك عنها بما يتناسب 

مع القوانني املرعية».

 

املحلية  األسواق  في  والعراقي  ”األجنبي  الذهب  أسعار  استقرت 
بالعاصمة بغداد، وفي أسواق أربيل عاصمة إقليم كردستان، أمس 

األحد، (22 كانون الثاني 2023).
ب   شارع  الجملة  أسواق  في  الذهب  ”أسعار  إن  مطلع،  مصدر  وقال 
للمثقال  بيع  سعر  أمس،  صباح  سجلت  العاصمة   بغداد  في  النهر 
 442 واألوربــي  والتركي  الخليجي  الذهب  من   21 عيار  الواحد 
األسعار  نفس  وهي  دينار،  ألف   438 الشراء  وسعر  دينار،   ألف 

ليوم أمس األول السبت».
وأشار، إلى ٔان ”سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 
سجل استقرارا أيضا عند 412 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 408 
آالف». وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر 
بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بني 440 ألف دينار و 
 410 بني  العراقي  الذهب  مثقال  بيع  سعر  تراوح  بينما  ٔالفًا،   450

آالف و 420 ألف دينار.
أما أسعار الذهب في أربيل فقد شهدت استقرارا أيضا حيث بلغ 
بيع  سعر  وبلغ  دينار،  آالف   510  24 عيار  الذهب  مثقال  بيع  سعر 
بينما  دينار،  ألف   450  21 وعيار  دينار  ألف   470  22 عيار  الذهب 

سجل عيار 18 385 ألف دينار.

 

ــي  ــوراب ــم مــديــر عــــام شــركــة ح
إن  قــال:  أمــني  محمد  الدين  سعد 
أن  يمكنها  العراقية  ”الــخــبــرات 
تنهض بجميع القطاعات اإلنتاجية 
والخدمية في البالد متى ما توفرت 
اإلبداع  تدعم  التي  املالئمة  البيئة 

لدى مواردنا البشرية املاهرة».
القوية  ”اإلرادة  أن  ــى  إل ـــار  وأش
يمكنها احتواء جميع التحديات التي 
اإلنتاجية  املشاريع  في  األداء  تربك 
طريق  أن  إلــى  الفتا  والخدمية“، 
وفق  نفذ  السريع  يوسفية   - دورة 
وهذا  العاملية،  املواصفات  أفضل 
دليل على قدرة الجهد الوطني على 

إلى عمل  التنفيذ بمستويات ترتقي 
املتخصصة،  العاملية  الشركات 
واملبالغ  الجهد  توفير  في  وأسهم 
إلى  التوجه  الكبيرة في حال  املالية 
قدومه  يتطلب  الذي  الدولي  الجهد 

تخصيصات مالية كبيرة».
إلى  يحتاج  ”العراق  أن  أمني  وأكد 
الطرق  على  الحفاظ  ثقافة  نشر 
لدعم  مهما  شريانا  تمثل  الــتــي 
من  البــد  كما  الوطني،  االقتصاد 
على  للحفاظ  الجهود  تتضافر  أن 
ــي جميع  ف آمــنــة  لــتــكــون  ــرق  ــط ال
انسيابية  على  وتحافظ  األوقـــات 
”الخبرات  أن  إلى  وأشــار  ــرور».  امل
الطريق  إنجاز  من  تمكنت  الوطنية 
برغم  بعامني  اإلنــجــاز  فتره  قبل 

واجهت  الــتــي  الــتــحــديــات  جملة 
التنفيذ“، الفتا إلى ”إكمال املشروع 
التحضيرات  وتجري    % 99 بنسبة  
إلى افتتاحه خالل األسابيع القليلة 

القادمة».
ــالــشــأن االقــتــصــادي  املــخــتــص ب
إن  قال:  ناجي  عامر  الطبيعة  غدق 
على  قدراته  أثبت  املحلي  «الجهد 
املتطورة  التكنولوجيا  من  التمكن 
االقتصادات  أفضل  في  تعتمد  التي 

العاملية». 
االبشرية  ”املـــوارد  أن  إلــى  ولفت 
وهذا  بذكائها،  تتميز  العراقية 
أشره أحد االستبيانات التي نظمها 
إذ  مؤخرا،  متخصص  دولي  مركز 
عربيا  األولى  باملرتبة  العراق  جاء 

والـ 26 عامليا، ومن هنا تكونت فكرة 
تنفيذ  في  العراقية  القدرات  عن 

املشاريع النوعية». 
 – دورة  طــريــق  ”تنفيذ  أن  وبــني 
عاملية  بمواصفات  السريع  يوسفية 
البشرية  قدراتنا  من  انطالقا  جاء 
أفضل  ــع  م تــتــعــامــل  ــت  ــات ب ــي  ــت ال
في  السيما  املتطورة،  التكنولوجيا 

القطاع الخاص». 
ــدرات  ق يملك  ــراق  ــع ”ال أن  ــد  وأك
أهــم  تنفيذ  عــلــى  قــــادرا  تجعله 
يوفر  وهــذا  الــعــراق،  في  املشاريع 
الوطني  لالقتصاد  ووقــتــا  جهدا 
ــث عـــن تــنــفــيــذ مــشــاريــع  ــاح ــب ال
دون  ــن  م الــقــطــاعــات  جميع  ــي   ف

استثناء».

 

كشفت وزارة الصناعة واملعادن، أمس األحد، عن 
والخاص،  العام  القطاعني  للشراكة بني  آلية عمل 
في  األولية،  املــواد  لتوفير  شرطني  حــددت  بينما 
جميل  باسم  االقتصادي  الخبير  بني  األثناء  هذه 
انطوان أن القطاع الخاص يملك مفاتيح النهوض 
إحياء  على  قادر  وهو  الوطني،  الصناعي  باإلنتاج 
بلدان  مقدمة  فــي  وجعله  الــوطــنــي  االقــتــصــاد 
شأنها  من  القطاعني  بني  الشراكة  وأن   املنطقة، 

النهوض باإلنتاج الوطني. 
الجبوري  ضحى  ــوزارة  ال باسم  املتحدثة  وقالت 
”الصناعة  إن  (واع):  العراقية  األنــبــاء  لوكالة 
والخاص،  العام  القطاعني  على  قائمة  املحلية 
يمكن  وال  لآلخر،  ومكمل  متمم  منهما  واحد  فكل 
”الوزارة  أن  مبينة  بينهما“،  الفصل  أو  تجزئتهما 
الصناعية  املشاريع  بواقع  للنهوض  دائمًا  تسعى 
واقع  متابعة  طريق  عن  الخاص  للقطاع  التابعة 

الزيارات  ــراء  إج خــالل  من  املشاريع  تلك  عمل 
واملعوقات  املشاكل  أهــم  على  للوقوف  امليدانية 
إيجاد  على  والعمل  املشاريع  منها  تعاني   التي 

الحلول املناسبة». 
أي  إلنشاء  األولية  املواد  توفير  ”آلية  أن  وأضافت، 
مشروع صناعي تعتمد على عاملني؛ األول في حال 
توفر املواد األولية محليًا يتم تزويد القطاع الخاص 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات  تمتلك  (إذ  بها 
موادَّ أولية تحتاج إليها معامل القطاع الخاص) وتم 
تزويد املديرية بقائمة املواد املتوفرة لدى شركات 
الوزارة وكمياتها لكي يمنع استيرادها“، واآلخر أن 
املواد األولية عبر منح موافقات أصولية عن  توفر 
طريق املديرية العامة للتنمية الصناعية الستيراد 
إليها  يحتاج  التي  والكمية  بالعدد  املطلوبة  املواد 

املشروع الصناعي». 
فقد  انطوان  جميل  باسم  االقتصادي  الخبير  أما 
أكد في حديث لـ ”الصباح“ أن ”االهتمام بالقطاع 
كبرى  اقتصادية  جدوى  تحقيق  إلى  يقود  الخاص 

من  اإلنتاج  عجلة  تدوير  مفاتيح  يملك  إذ  للبالد، 
ذلك  عن  فضال  كبيرة،  تصنيعية  وقدرات  خبرات 
تحقيق  في  يساعد  الــذي  السريع  القرار  يملك 
انسيابية عالية للعملية اإلنتاجية، بعيدا عن جميع 

أشكال التعقيد». 
الصناعات  ــع  واق ”تطوير  أن  إلــى  انــطــوان  ونبه 
لالقتصاد  الكبير  الدعم  توفر  يتطلب  الوطنية 
كبيرة  لشريحة  عمل  فــرص  توفر  إذ  الوطني، 
القطاعات  وفي  القطاع  هذا  داخــل  الشباب  من 
كبيرة  مــالــيــة  مــبــالــغ  ــر  ــوف ت كــمــا  الـــســـانـــدة، 
ــواق  األس مــن  مشابهة  سلع  الستيراد   تخصص 

اإلقليمية والدولية». 
صناعية  ســيــاســة  بــاعــتــمــاد  طــالــب  ــد  ق ـــان  وك
الستراتيجية  تطبيق  مع  تتزامن  سليمة  تجارية 
الرقابية  األجــهــزة  دور  وتفعيل  الصناعية 
ــي وجــمــعــيــة رقــابــة  ــدن ومــنــظــمــات املــجــتــمــع امل
الدعم  وإعطائهم  املستهلك  وحماية   الــســوق 

الالزم.
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استيعاب محدود
يــرى التدريســي فــي جامعــة الكوفة، 
ورئيس قسم االقتصاد في كلية اإلدارة 
واالقتصاد الدكتور حيــدر نعمة بخيت 
أن القطــاع الخــاص مــن القطاعــات 
املهمة التي تستطيع الجهات الحكومية 
من خاللها أن تســتوعب العاطلني عن 
العمل، ألن القطاع الحكومي مهما كان 
حجمه وسعته   تبقى طاقته االستيعابية 
محدودة، وبالتالي يكون االعتماد على 
القطــاع الخــاص أكثر إليجــاد فرص 
العمــل وفقًا إلمكانيات ومهارات طالب 

الوظيفة.

ترهل
وأضاف الدكتور حيدر نعمة بخيت "في 
 ،

ً
العراق يعد القطاع الحكومي مترهال

ومتضخمًا لكثرة التعيينات، من الفئات 
واألمنية،  والعســكرية  املدنية  املختلفة 
وتذهب أغلب املوازنــة إلى رواتب هذه 
الفئــات. ويشــير نعمــة إلــى أن قــدرة 
القطــاع الحكومــي على اســتيعاب أيٍد 
عاملة أكثر، أصبحت اليوم مستحيلة، 
وإذا تــم األمــر فهو نــوع مــن االنتحار 
انخفاض  االقتصــادي، ألنــه بمجــرد 
أســعار النفط  تصبح الحكومة عاجزة 
عن دفع رواتب املوظفني واملتقاعدين، 
ويذكــر أنــه عندمــا تراجعــت أســعار 
النفط قامــت الجهــات ذات العالقة، 
بتخفيض قيمة الدينار العراقي لغرض 
الحصــول على مزيد من العملة املحلية 

كي تغطي العجز في رواتب املوظفني.

مهارة العمل
ويؤكد نعمة أنه في أغلب بلدان العالم، 
هنــاك اعتماد علــى القطــاع الخاص 
في تشــغيل األيــدي العاملــة والجميع 
يفضلــه، ألن األجــور والحوافــز أكثــر 
باملقارنــة مــع القطاع العــام الذي يعد 
كالسيكيًا تقليديًا وفيه نوع من الجمود 
والرتابــة، كمــا أن أنظمته غيــر قادرة 
على التطــور وهذه كلها غيــر موجودة 

في القطاع الخاص، ألن العامل إذا لم 
يقدم مجهــودًا متميزًا في العمل يمكن 
أن يفصل من وظيفته أو يخفض راتبه.

حلول مقترحة
وعن الخطــط التي يجــب أن تتخذها 
الجهــات الحكومية يوضــح األكاديمي 
القطــاع  لتطويــر  خططــًا  هنــاك  أن 
الخاص منها آنية ومتوســطة، وأخرى 
إلــى  الــروح  كإعــادة  األجــل  طويلــة 
ومــن  املتوقفــة  الحكوميــة  املصانــع 
املمكن أن تكون املشــاركة، مع القطاع 
الربــح  عــن  يبحــث  الــذي  الخــاص 
وبالتالي ســتضمن الحكومة سيطرتها 
القيــام  املمكــن  ومــن  اإلدارة،  علــى 
بخصخصة بعــض املشــاريع وبالتالي 

استيعاب أيٍد عاملة أكثر.
للدولــة  يمكــن  أنــه  نعمــة  ويضيــف 
دعــم القطــاع الخــاص، مــن خــالل 
الحماية الجمركية ومراعاة السياســة 
ونظــام  الرســوم  مــن  الجمركيــة 
 عندما يكــون لدينا 

ً
الحصــص، مثــال

منتــج محلــي يفتــرض عدم الســماح 
املنتــج  وغــزو  بــه  اإلضــرار  بعمليــة 

األجنبــي الرخيــص، الذي يــؤدي إلى  
القضاء على الصناعة املحلية.

ويختتم التدريســي في جامعة الكوفة، 
كليــة  فــي  االقتصــاد  قســم  ورئيــس 
بالقــول:   حديثــه  واالقتصــاد  اإلدارة 
أي  املــادي  الدعــم  تقديــم  "يمكــن 
تقديــم املســاعدة في عمليــة اإلنتاج، 
واملساهمة في ســد قسم من التكاليف 
لكي يستطيع القطاع الخاص، منافسة 
املنتجــات األجنبيــة وبالتالــي التطور 
واالســتمرار في العمــل وأن تكون هذه 
اإلعانــات املالية مؤقتــة ولفترة زمنية 
محــددة، لحــني وصول إنتــاج القطاع 

الخاص لدرجة من التطور". 

سياسات وستراتيجيات
فــي دراســة أعدتهــا جامعــة كربــالء 
ونشرت على موقعها اإللكتروني، بينت 
أن هنــاك مشــكالت عــدة يعاني منها 
القطــاع الخاص، ومنهــا االفتقار إلى 
سياسات وستراتيجيات فعالة لدعمه، 
 عن تضــرر البنــى التحتية له، 

ً
فضــال

ما يســتدعي اهتمامًا خاصًا ودراسات 
رصينة وواقعية. 

عجلة االقتصاد
فــي  رأي  املواطنــني  مــن  لعــدد  كان 
أهمية تفعيل القطــاع الخاص وخطط 
علــي  منهــم،  فحدثنــا  بــه  النهــوض 
 :

ً
الجعيفــري (موظف حكومــي) قائال

إن لهــذا القطــاع أهميــة كبيــرة فــي 
تشغيل األيدي العاملة، وخصوصًا بعد 
االنفتاح الذي شــهدته البــالد باآلونة 
األخيــرة والزخم الســكاني الذي جعل 
مهمة الدولة، في القضاء على البطالة 
تكاد تكــون شــبه مســتحيلة، ويضيف 
الجعيفــري: أن دعم الحكومة ملشــاريع 
ويعــود  ضــروري  الخــاص،  القطــاع 
بالفائــدة علــى أفــراد الشــعب وحتى 

الجهات الحكومية نفسها.
بينما يجد كــرار الزيــادي الذي يعمل 
فــي شــركة أهليــة وخريــج جامعي أن 
من أكبر وأهم املشــكالت التي يعانيها 
القطاع الخاص، هي عدم وجود قانون 
ينظم عمله، إذ  يعاني العاملون فيه من 
ازدياد ســاعات العمل وبأجــور زهيدة 

مع عدم وجود ضمان لحقوق العامل.
القطــاع  تفعيــل  أن  الزيــادي  ويبــني 
الخاص، من شــأنه أن يقلــل من أزمة 
شــح العمل املوجودة حاليــًا باإلضافة 
إلــى تحريك عجلة االقتصاد في البلد، 
وارتفاع املستوى املعيشي للمواطن لدى 
توفر العمل له وبالتالي ســينعكس هذا 
األمر إيجابًا على البلد وعلى اقتصاده، 
ويعتقــد الزيــادي أن من أهم وســائل 
النهــوض بالبلــد هــي تنميــة القطــاع 
الخاص، من معامل ومصانع وشركات 

أهلية ألن هذا سيسمح باستيعاب أكبر 
عدد من الطاقــات والكفاءات العلمية، 
من الشــباب الخريجني  واســتثمارهم 

 من ضياعهم في نفق البطالة.
ً
بدال

تنمية املجتمع
يقول موســى لطيف (خريج جامعي) : 
"إن القطــاع الخاص لــه دور في تنمية 
املجتمع، من خالل جذب األشــخاص 
العاطلــني وزجهــم فــي ســوق العمــل 
املجتمــع،  لخدمــة  قدراتهــم  وتنميــة 
وإبعادهــم عــن كل مــا مــن شــأنه أن 
يؤذيهــم كآفة املخــدرات التــي نراها 
اليــوم منتشــرة بــني شــبابنا بصورة 
كبيرة، مضيفًا أن هناك انتشارًا كبيرًا 
للبطالة بني صفوف الشباب، فالقطاع 
الخــاص لــه آثــار إيجابية كبيــرة في 
املجتمــع، إذ مــن شــأنه أن يقلــل مــن 
نســب الفقر التي أخذت تتصاعد يومًا 
بعــد آخر، إذ وصل األمر إلى أن هناك 
عددًا كبيرًا من األسر التي ترزح تحت 

خط الفقر.
ويشــير لطيف إلــى أنه مــن إيجابيات 
القطــاع الخــاص أيضًا تشــغيل رأس 
املال داخل البالد، وهــذا أمر إيجابي 
ســينعكس على الفرد بصــورة خاصة 

واملجتمع بشكل عام.

 
 

ســتة عشــر ألف ميغا واط أو أقل، هو حجم إنتاج 
الطاقة حاليًا بعد انحســار إمــدادات الغاز املّورد 
إضافــة إلى تراجــع كميــات الوقــود املحلي، كل 
ذلك أدى إلى توقف عمــل بعض محطات الطاقة 
الكهربائيــة، األمــر الــذي انعكس على ســاعات 
التجهيــز فــي أغلــب محافظــات البــالد، بينما 
شددت وزارة الكهرباء على ضرورة تنويع مصادر 
الوقود لتشــغيل جميع املحطات التي يبلغ مجموع 
طاقتهــا اإلنتاجية أكثر من واحٍد وعشــرين الف 

ميغا واط.
مواطنون أكدوا لـ (الصباح) أن االنقطاع وســوء 
التجهيــز أنعكســا ســلبًا علــى أحــوال املواطنني 
وتســببا لهم بالضرر فــي أوضاعهم ومصالحهم 

وأرزاقهم.
يقول املواطن صباح كزار"نعاني األمرين بســبب 
غياب الكهرباء وتســلط أصحــاب املولدات علينا 
ورفعهم لســعر األمبيرية دون حســيب أو رقيب"، 
 الشــتاء، 

ّ
 "إذا كان هــذا حالنــا فــي عز

ً
متســائال

فكيف سيكون في فصل الصيف "؟!
أما املواطنة غيداء عبد عون، فتتساءل عن جدوى 
عمل الحكومات طيلة العشــرين عامًا التي مضت 
منــذ تغييــر 2003 في معالجة هذا امللف، حســب 
تعبيرها. وعن مــوارد صرف األموال الهائلة على 

الكهرباء والوقود واملولدات وغير ذلك.

شح الوقود
بينمــا يتنصــل أصحــاب املولــدات األهليــة من 
املســؤولية، ويؤكــدون أن شــّح الوقــود وتحديــدًا 
زيت الغــاز (الديزل) وانعدامه حتى في الســوق 
الســوداء، أمر بات يجبرهم على إلغاء التشــغيل 
بالنظــام الذهبي (24 ســاعة)، كما يقول فراس 

حســني وهو صاحب مولــدة ألحد أحيــاء بغداد- 
 همنا هو ادخار 

ّ
الرصافة، الذي يقــول "صار جل

 بغيــة توفيــر (الكهرباء الســحب) 
ً
الوقــود ليــال

للمواطنــني نهــارًا بعــد زيــادة ســاعات القطــع 
للكهرباء الوطنية".

وطالب فراس وزمالؤه بزيادة حصتهم الشهرية 
من الوقــود، حيث بّني، أنهــم "يجهزوننا بخمس 
لترات لكل كي في بســعر ألف و250 وهي ال تكفي 
لتشــغيل حتى 40 ســاعة، فــي ما بقــوم بتجهيز 

مابني 250 إلى 300 ساعة شهريًا تقريبًا".
ويعتقد بعــض املراقبــني أن أحد األســباب وراء 
جميع هذه املشــكالت هو انتهاء العقود للشركات 

الناقلة للمنتجات النفطية.
وأثّر االنقطاع املستمر للطاقة الوطنية كثيرًا على 
الطبقــات الفقيــرة في املجتمع، حيث لم تشــهد 
 
ً
الكهربــاء تحســنًا ملحوظًا، ما يســتدعي تدخال

حقيقيــًا مــن قبــل الجهــات املختصة، بحســب 
مراقبني.

من جهتها كشــفت وزارة الكهرباء عن انحســار 
إطالقــات الغاز املــّورد والوقــود الوطني لصالح 
املحطــات، ما تســبب بتحديد أحمــال املحطات 
وتوقــف بعضها.وذكــر املتحــدث باســم الوزارة 
احمد موسى أن هناك محطات جاهزة للعمل،وان 
ملف الكهرباء مســؤولية تضامنيــة، بحاجة إلى 
دعم وزارات النفط واملالية والتخطيط لسيرورة 

ملف الكهرباء الداء  الخدمة املطلوبة منه"،
 واضاف موسى كل محطاتنا جاهزة للعمل وغاية 

ما نحتاجــه هو الخطة الوقوديــة، لتوليد الطاقة 
الكافية لينعكس ذلك ايجابًا على ساعات تشغيل 
جميع محطات الطاقــة الكهربائية يتطلب توفير 
أكثر من 50 مليون متر مكعب من الغاز املستورد، 

إلى جانب الغاز املحلي".
بضــرورة  متخصصــون  يطالــب  جهتهــم  مــن 
التعجيل باســتثمار الغاز املصاحــب في الحقول 
 
ً
النفطيــة الوطنيــة والــذي يحرق هــدرًا، فضال

علــى ضرورة زيادة اإلنتــاج وتنويع مصادره عبر 
االستثمار في الطاقة املتجددة كالرياح والطاقة 

الشمسية.

حلول
املحلل زهير الصعبلي يقول:

"كثيرة هي الحلول لكن على ما يبدو أن الحكومات 
املركزيــة املتعاقبة لم تعمل علــى تنفيذها، وهي 
بمتنــاول اليد"، ويضيــف "يمكننا ترشــيد مبالغ 
اســتيراد الغاز لســنتني فقط واســتثمارها ببناء 
محطات طاقة متجددة لنتخلص من هذا العبء 
املدمــر القتصادنــا"، وتابع الصعبلــي "ال يحتاج 
العراق أكثر من 6 مليارات دوالر لكي يزيد طاقته 
 للكفاية ويتحول 

ً
اإلنتاجية مــن الكهرباء وصــوال

من دولة مســتهلكة إلى دولة مصــدرة في مجال 
الطاقة".ولفــت إلى أنه "بات مــن الضروري تنوع 
الطاقات املتجــددة كالرياح والطاقة الشمســية 
الطاقــة  والكهرومائيــة وعــدم االعتمــاد علــى 

التقليدية عبر الغاز والوقود االحفوري".
وبحســب مختصني فــان العراق ينتــج 30 مليون 
متر مكعب من الغاز يوميا تســتخدم في تشــغيل 
محطــات الطاقة بينما يســتورد نحــو 50 مليون 
متر مكعب للغرض ذاته، ويســعى العراق لزيادة 
طاقة مجمعــات الغاز املخطط لهــا لرفع اإلنتاج 
إلى ثمانني مليــون متر مكعب يوميًا، وهي كميات 
كافية لســد حاجته املحلية بالكامل والتوقف عن 

اإلستيراد من الخارج.



فإن  الــقــانــون،  يحكمها  دولــة  ــى  إل نسعى  إننا  وحيث 
اصول  قانون  نصوص  بتطبيق  التشدد  يستوجب  األمر 
ما  في  املعدل   71 لسنة   23 املرقم  الجزائية  املحاكمات 
اية  استعمال  يجوز  فال  وعليه  املتهم،  استجواب  يخص 
على  للحصول  املتهم  على  للتأثير  مشروعة  غير  وسيلة 
والوسائل غير املشروعة عديدة منها على سبيل  اقراره، 
املعاملة  واساءة  باإليذاء  املتهم  تهديد  الحصر،  ال  املثال 
معه وابتزازه بوسائل عدة، واستعمال التأثيرات النفسية 
العقاقير  تــنــاول  على  واجــبــاره  املتهم،  على  للضغط 

واملسكنات واملسكرات واستعمال املخدرات معه.
وبالنظر ألن أسلوب التعذيب في التحقيق أسلوبا يخالف 
فإن  الكرامة،  مع  يتناقض  ومنهجا  البشرية،  الطبيعة 
الدول  بها  تلتزم  اتفاقيات  عقدت  املتحدة  األمم  منظمة 
بريء  فاملتهم  ووسائله،  أساليبه  ومكافحة  التعذيب  بمنع 
حتى تتم أماطة الحقائق الدامغة في دور التحقيق، والتي 
املختصة  املحكمة  على  احالته  التحقيقية  للسلطة  تبيح 
ملحاكمته، وفق النصوص القانونية النافذة واملعمول بها. 

وصيانة  اإلنسان  حرية  على  العراقي  الدستور  يؤكد  وإذ 
والجسدي  النفسي  التعذيب  أنواع  جميع  ويحرم  كرامته 
وجميع املعامالت غير اإلنسانية، ويؤكد أيضا بأن ال عبرة 
والقيمة قانونية باي اعتراف انتزع باإلكراه أو بالتهديد أو 
يطالب  أن  األفعال  تلك  جراء  للمتضرر  ومنح  بالتعذيب، 
بالتعويض املادي واملعنوي، ومن خالل هذا النص انسجم 
الجرائم  عن  فصل  بتخصيص  العراقي  العقوبات  قانون 
املاسة بحرية اإلنسان، وحرمته والقبض على األشخاص 
األسلوب  استعمال  إلــى  إضافة  وحريتهم،  وخطفهم 
املتخلف في التحقيق باالعتداء جسديًا على املتهم من قبل 
ومتابعة  اشراف  تحت  التحقيق  اجراء  فسرعة  املحقق، 
الستجالء  الفرصة  يوفر  املختص،  التحقيق  قاضي 
تتوفر  ال  ممن  أو  البريء  اإلنسان  يتمكن  وأن  االتهامات 
األدلة على ما نسب إليه من اتهام أن يقرر القاضي اخالء 

سبيله بكفالة أو االفراج عنه.
إن لجوء املحقق واملشرفني على املعتقالت والسجون إلى 
أساليب ال تخلو من التعذيب الجسدي والنفسي، والحط 
يمارس  من  اخضاع  يستدعي  أمٌر  البشرية  الكرامة  من 
واملساءلة  التحقيق  إلى  القانونية  غير  األفعال  هذه  مثل 
القانونية، ومن ثم األدانة وايقاع العقوبة الرادعة بمرتكب 

هذه االفعال املخالفة لكل القوانني.
اللجوء إلى التعذيب دليل فشل املحقق وعدم قدرته على 
املهمات  من  وهي  التحقيقية،  املهمة  وقيادة  السيطرة 
القانونية التي نظمها قانون أصول املحاكمات الجزائية، 
ألي  مخالفته  يمكن  ال  دقيقًا  طريقًا  القانون  لها  ورسم 

سبب وبأي حال من األحوال. 
ال يجبر املتهم على اإلجابة على األسئلة التي توجه اليه، 
فإن هذا املتهم تكون جميع اقواله املأخوذة تحت التعذيب 
والقسر واإلكراه غير قانونية إذا ما ثبت ذلك، وبالتالي ال 

قيمة لها أمام املحكمة املختصة. 
تحاول  التي  والذرائع  التبريرات  قبول  عدم  إلى  إضافة 
وإزاء  والتعذيب،  االنتهاكات  تلك  بسبب  اعــذار  تقديم 
تصاعد وتائر التعذيب اإلنساني الذي يتعرض له العديد 
من البشر، ما يجعل هذه الظاهرة املرضية التي تتعارض 
مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ومع القانون اإلنساني 
الجسيم  للضرر  بالنظر  الوطنية  القوانني  ومع  الدولي، 
القانونية  وحقوقه  اإلنسان  بكرامة  يلحق  الذي  والفادح، 

من جراء التعذيب. 
تعتزم  أنها  تعلن  أن  الدولية  العفو  بمنظمة  دفع  مما  هذا 
األخرى  والتصرفات  للتعذيب  للتصدي  جهودها  تكثيف 

القاسية وغير اإلنسانية. 
واملعاملة  التعذيب  ضد  حملة  إطــالق  خالل  من  وذلــك 
ضد  الحرب  إطار  في  املعتقلون  لها  يتعرض  التي  السيئة 
اإلرهاب، وأطلقت املنظمة ذلك عشية اليوم العاملي لدعم 

ضحايا التعذيب. 
البائدة  السلطات  تمارسها  كانت  التي  األساليب  وتشكل 
والحزن  بالدم  ممتلئًا  ــوَد  أس وتاريخًا  مشينة  عالمة 
املتعبة،  ذاكرتنا  من  الصفحة  تلك  نمسح  وحتى  وااللم، 
يضمن  وبما  القانونية،  باألساليب  للتمسك  نتعاضد  وأن 
حقوق وكرامة اإلنسان العراقي مهما كان مركزه القانوني 
باملحاولة  نبدأ  أن  توجب  التزاماتنا  فان  االجتماعي،  أو 
التحقيق  بأساليب  والتمسك  القانونية  املناهج  اعتماد 
أيضا  نطور  وأن  األمــم،  اليها  سبقتنا  والتي  املتحضرة 
وأن  املحققني،  لــدى  الوعي  وزيــادة  التحقيق  أساليب 
أو  كرامة  فيه  ينتهك  جرما  يرتكب  من   

َّ
كل فعليا  نعاقب 

جسد من يخضع للتحقيق، وفي هذا الصدد تقول السيدة 
الدولية  العفو  منظمة  في  الحمالت  مديرة  سيرل  دنيس 
تشهده  الــذي  الفساد  مستويات  أدنــى  هو  التعذيب  إن 

اإلنسانية. 
وإســاءة  التعذيب  أعمال  تبرير  محاوالت  أن  وأضافت 
معاملة املعتقلني، تهدد الحظر العاملي ضد التعذيب وسوء 

املعاملة. 
ودعت منظمة العفو الدولية جميع الحكومات والجماعات 
املختلفة عبر العالم إلى وضع حد للتعذيب وإساءة معاملة 

املعتقلني.
 بلدنا اليوم يعاني من هذه الظاهرة التي يمكن التخلص 
الثقافة  واعتماد  القانوني  الوعي  انتشار  خالل  من  منها 
على  يشرف  ان  املناسب  القانون  رجل  وتمكني  القانونية، 
مجريات التحقيق في الجرائم واالفعال املخالفة للقانون.

مر  على  تتكامل  اإلنسان  وتجارب 
حاله  على  يبقى  شيء  فال  األزمنة، 
األساسية  الدينية  العقائد  خالل  ما 
ومنظوماتها التشريعية وأخالقياتها 
قواعد  العلماء  وضع  وقد  وقيمها، 
ومناهج للتفسير والتأويل، وتواصلت 
والفلسفية  الفكرية  االبــداعــات 
جديد  كل  ومع  والتقنية،  والعلمية 
يضاف إلى معارف البشرية تستجد 
قيمًا وحاجات، ويجد اإلنسان نفسه 
وحاجة  املعنى،  إلــى  حاجة  بني  ما 
األفكار  تتجدد  ولذلك  املبنى،  إلى 
وتستجد  حلول  وتتراكم  والنظريات 
شوط  أن  الــنــاس  ويكتشف  رؤى، 
وأن  التكامل،  عن  يكف  ال  املعارف 
اكتشاف  في  تنمو  اإلنــســان  علوم 
وما  الــحــيــاة،  تفاصيل  تفاصيل 
عن  والبحث  كثيرا  املجهول  زال 
الكامل  والــرفــاه  الرغيدة   الحياة 

بعيدا.
في سعي اإلنسان إلى تشييد النظم 
املالئمة  واالقتصادية  السياسية 
لطموحاته  واملستجيبة  لحاجاته 
خيارات  على  العالم  يقف  وغاياته، 
بنفسه  وضعها  بعضها  متعددة، 
وبعضها  عقله،  أبدعه  ما  وبحدود 
منظوماته  ـــى  إل ينتسب  اآلخــــر 
االثنني  بني  ما  والدينية،  العقدية 
صراع لم يتوقف، فملل اإلنسان من 
هيمنة فكر ديني تقليدي بعينه، يراه 
يتوازى  ومتصلبًا،  وجامدًا  معيقًا 
قوتها  تجديد  تــحــاول  وضعية  مــع 
في  والنظر  فرضياتها،  واختبار 
إنسان،  أي  ولكن  اإلنسان،  مصالح 
سماه  كما  الواحد  البعد  إنسان  انه 
 ،1964 عـــام  ــوزة  ــي ــارك م ــرت  ــرب ه
فرانكفورت  مدرسة  فالسفة  أحد 
تبنت  التي  املدرسة  هذه  األملانية، 
العقالنية النقدية وسعت إلى تحرير 
له  القامعة  السلطات  من  اإلنسان 
التي  الشمولية،  واأليديولوجيات 

بغرض  ــك  ذل كــل  ــرا،  ــي أس جعلته 
تخليص البشر من الشرور املتعددة، 
وادارة  الحكم  انظمة  تنتجها  التي 
املجتمعات،  وتنظيم  االقــتــصــاد 
حريته  اإلنــســان  سلبت  رؤى  ــق  وف
ـــه فـــي هــذا ـــرادت ــه وف ــالل ــق ــت  واس

الكون.
فرانكفورت  مدرسة  اتجاهات  ظلت 
وفلسفية  معرفية  صيحات  تمثل 
املنتج  في  أثرت  املعاصر،  عاملنا  في 
لكّنها  الغربي،  والتنظيري  املعرفي 
لم تنجح في تفكيك آليات السيطرة 
الحضارة  صاغتها  التي  املتعددة، 
يكابد  اإلنسان  هو  فها  املعاصرة، 
حقوقه  وانتهاكات  والقمع  الحروب 
الفردية والجمعية ويواجه مشكالت 
للنظام  املتسارع  والتدمير  الطبيعة 
ومجتمعات  قــوى  وتـــزداد  البيئي، 
غنى ورفاه على حساب فقر وتخلف 
انــعــدام  بسبب  اخـــرى  مجتمعات 

العدالة والهيمنة.
وفعاال  حيويا  يظل  ــرب  ــغ ال لكن 
لنفسه  نــاقــدا  ومــبــدعــا،  ومنتجا 
الحيوية  هــذه  وبفعل  داخــلــه،  مــن 
استطاع  املستمرة  النقدية  والحركة 

الحضارة  قطار  مقدمة  في  البقاء 
البشرية يقودها بال منازع، صحيح 
أخالقيا  ومــرات  مرات  ينتكس  أنه 
وقيميا وينهض مرة، غير أنه ال يكف 

عن اإلبداع والتغيير والتجديد. 
ــق الــطــريــق  ــف ـــك أخ ـــوازاة ذل ـــم ب
ــث الــــذي نــــادت بــه الــقــوى  ــال ــث ال
القرن  منتصف  منذ  االســالمــيــة 
جديدا  نموذجا  به  وبشرت  املاضي 
في  مــاضــوي  نــمــوذج  ــق  ال يستعيد 
واألخالقية  الدينية  القيم  تمثل 
واملساواتية،  العدالة  على  القائمة 
اإلنسان،  حياة  في  املعنى  وتكريس 
للحياة  إسالمي  منظور  خالل  من 
الدين  فكرة  من  قيمومته   يستمد 

الخاتم.
نصف  االسالمية  الحركات  قضت 
محن  وتكابد  بأفكارها  تبشر  قرن 
الصراع مع أنظمة الحكم والتيارات 
خصما  جعلتها  التي  األيديولوجية 
الحل  يأتي  أن  وبدل  لــدودا،  وعــدوا 
ملشكالت  اإلسالمية  القوى  يد  على 
السياسة  ومنتجاتها  الــحــضــارة 
وجدنا  والثقافية،  واالقتصادية 
صراعات  فــي  تدخل  مجتمعاتنا 
تجرب  أن  بـــدل  ــرة،  ــدم م ــة  ــي دام
والسلمية  واملهادنة  التعايش  فكر 
قيمة  الــصــراع  صــار  واالقناعية، 
يتمحور  التثقيف  وصار  ذاته،  بحد 
تدافع  أن  يجب  مركزية:  فكرة  حول 
التي  وقيمك،  ووجــودك  فكرك  عن 
أو  لخصها شعار االسالم هو الحل، 
تدمرك آليات الخصوم بكل ما أوتوا 

من قوة.
انطبعت  املتقابلتني  الرؤيتني  بني 
يقل  ال  واخــر  شمولي  بفكر  أيامنا 
شمولية، كل جبهة تدعي ان االخرى 
خــطــر عــلــى اإلنــســان وحــضــارتــه 
ــه، ودخــلــنــا في  ــت ــري ومــدنــيــتــه وح
وأدمــت  الشعوب  أفقرت  خصومة 
حياتها وخربت استقرارها ونماءها، 
تقرع،  الــحــرب  طــبــول  زالـــت  ــا  وم
اندونيسيا  إلــى  غربًا  املغرب  من 

العالم  قلب  أن  لنالحظ  شــرقــا، 
ومــا  ــزف،  ــن ي زال  ــا  م االســالمــي 
على  والطاقات  املـــوارد  هــدر  زال 
واالجهاد  التعبئة  وتستمر  ــده،  أش
أعلى  في  واملادي  والعصبي  النفسي 
واقتصادات  تنهار  دول  مستوياته، 
والهجرة  النزوح  ومخيمات  تفلس، 
ويشقى،  يتعذب  واإلنــســان  تتسع، 
كل ذلك ألن قادة الصراع مقتنعون 
أحد  ال  وشــعــاراتــهــم،  بــأفــكــارهــم 
ــة مــحــارب  ــراح ــت ـــذ اس ــد اخ ــري ي
وأين  أنجز؟  ــاذا  م بــهــدوء،  ليفكر 
عذابا  يزداد  إنساننا  وملاذا  أخطا؟ 
مجتمعاتنا  تنعم  متى  ــاء،؟  ــق وش
والتنمية  ــرار  ــق ــت واالس  بــالــهــدوء 

واالزدهار؟ 
ومن  الدائم؟  القتال  علينا  كتب  هل 
فعال  هل  مــن؟  ولفائدة  مــن؟  أجــل 
واستقاللنا  خطر  فــي  الــديــن  أن 
نغادر  أن  نريد  ال  أننا  أم  مصادر، 
واملؤامرات،  الصراع  وخطاب  فكرة 
عن  يكفون  ال  اآلخرين  أن  بدعوى 
الكيد لنا، وتخريب أخالقنا وقيمنا؟ 
للسالم  دينا  ــالم  اإلس نقدم  كيف 
القتل  اآلخــريــن  ديــن  كــان  لو  حتى 
منا  الكثير  يستمر  بينما  والقتال، 
صغير  ثقب  من  العالم  إلــى  ينظر 
لم  ملاذا  التأويل؟  تقبل  ال  وثنائيات 
العتيد؟  نموذجنا  بناء  في  ننجح 
لنا  يسمح  ال  اآلخــر  أن  صحيح  هل 
وليست  ذاتية  العوائق  أن  أم  بذلك؟ 
تحتاج  اسئلة  هذه  خارجية؟  كلها 
معرفية  ومقنعة،  جادة  إجابات  إلى 
تفكيكية  ايــديــولــوجــيــة،  ولــيــســت 
وصياغة  الــدفــاع  بغرض  وليست 
والقمع  واملقاومة  الرفض  خطاب 

لكل تساؤل جاد.
سيكون  ــة  ــف اآلن ــة  ــل االســئ جــــواب 
ألنها  فائقة،  أهمية  ذات  مراجعة 
وقد  القادمة،  الخيارات  ستحدد 
على  جديد  وعــي  تغليب  في  تسهم 
أنقاض املأساة الكبرى فما لم ينقد 

الوعي السائد لن ينقشع الظالم.

2

لم تنفك الحكومة العراقية الجديدة 
اطمئنان  رسائل  جملة  إرســال  عن 
ملحيطنا الخارجي (إقليميا - دوليا) 
لكن  انطالقتها  باكورة  بها  استهلت 

ما وراء الحدود. 
يبرهن  االنطالقة  هذه  من  امللموس 
ــاوالت لــرئــيــس الــــوزراء  ــح عــلــى م
العراقي محمد شياع السوداني، منذ 
تولى مهامه إتباع سياسات خارجية 
نقطة  إلى  العراق  إعادة  شأنها  من 
توازن في إدارة عالقاته الخارجية، 
ستراتيجي   - الجيو  عمقه  مع  سواء 
ــواره  ج مــع  أو  ناحية  مــن  العربي 
مع  العالقات  يشمل  بما  اإلقليمي 
إيران وتركيا من ناحية ثانية، أو في 
ناحية  من  الدولية  بالقوى   عالقاته 

ثالثة. 
من هذا املنطلق وبعد جملة زيارات 
ووفده  ــوزراء  ال رئيس   

َّ
حل خارجية 

املانيا،  على  ضيفا  الرفيع  الــوزاري 
فضال  ومسؤوليها  رئيسها  ليلتقي 
االملــانــيــة  ــات  ــرك ــش ال ممثلي  ــن   ع

الكبرى. 
ــي في  ــودان ــس املــتــتــبــع لــحــديــث ال
رغبة  بــوضــوح  يلمس  لقاءاته  كــل 
بالشركات  ثقته  وضــع  في  العراق 
في   - األملانية  بينها  ومن   - العاملية 
البنية  وتــطــويــر  ــار  ــم اإلع  إعــــادة 

التحتية. 
حيث اشار إلى أن الشركات األملانية 
تمتاز بخبرة وكفاءة عاليتني وسمعة 
عاملية في مختلف الصعد اإلعمارية 

والتنموية واالقتصادية. 
السوداني أكد أن الحكومة العراقية 
تسعى إلى تشخيص التحديات التي 
العراق  في  االستثمار  عملية  تواجه 
العاملية،  املعايير  مع  ينسجم  بما 
وتعمل على تذليل العقبات أمام عمل 
الشركات والحد من البيروقراطية، 
وتبسيط  املستثمرين  تواجه   التي 

اإلجراءات. 
أن  ــى  إل الــــوزراء  رئــيــس  لفت  كما 
على  عــمــدت  العراقية  الحكومة 
إلى  الــدخــول  سمات  منح  تسهيل 
للمستثمرين  العراقية  األراضـــي 
ــي املــنــافــذ الــحــدوديــة  مــبــاشــرة ف
والبحرية،  ــبــريــة،  (ال الــعــراقــيــة 
إلى  السعي  عن  فضال  والجوية)، 
العاصمتني  بني  جوية  خطوط  فتح 
العراقية  املدن  وباقي  وبرلني  بغداد 
واألملـــانـــيـــة، لــتــعــزيــز الــعــالقــات 
والسياحية  واالستثمارية  التجارية 

بني البلدين. 
من هذا الحديث نستقي عزم وطموح 
بغداد إلى شراكة ستراتيجية وتعاون 
في جميع املجاالت مع جميع الدول - 
على  والحرص   - وصديقة  شقيقة 
الخاص  القطاع  شركات  اشتراك 
عهدة  في  التي  باملشاريع  العراقي 
شراكات  وعمل  الرصينة  الشركات 
الشراكة  لتحقيق  معها  استثمارية 
جانب  إلى  وديمومتها  الستراتيجية 
بطريقة  السياحة  تنشيط  أهمية 
املناطق  لزيارة  السياحية  املجاميع 
وتجاوز  بالعراق  والسياحية   األثرية 

العقبات. 
العالقات  بــأن  أحــد  على  يخفى  ال 
األملانية العراقية بدأت قبل تأسيس 
منذ  الحديثة.  العراقية  ــة  ــدول ال
التاسع عشر، كان  تسعينيات القرن 
لدى أملانيا في عام 1913 مخططات 
في  وخصوصًا  األوســط  الشرق  في 
العراق، مثل خط السكك الحديدية 

الذي ربط بني برلني وبغداد. 
عام  العراقي  االنقالب  م 

َّ
قــد حيث 

في  ألملانيا  د  واملؤيِّ (القومي   1941
 ثمينة ألملانيا. 

ً
العراق) فرصة

العراق  تجاه  أملانيا  سياسة  كانت 
في  لــنــدن  نــفــوذ  بمواجهة  ل 

َّ
تتمث

في  وقوتها  نفوذها  وتعزيز  العراق 
البالد والسيطرة عليها. 

التي  الــعــســكــريــة  الــهــزيــمــة  لــكــن 
العراق. في  دورها  أنهت  بها   منيت 

جميع  أن  يعي  فالعراق  اليوم  امــا 
والسياسية  االقتصادية  املعادالت 
االستقطاب  فن  يحكمها  والتجارية 
األشقاء  جميع  مع  التوازن  وحفظ 
ــرورة  ض جانب  ــى  إل واألصــدقــاء، 
أو  الوسيط  دور  بــغــداد  تلعب  ان 
بـــني جــمــيــع دول  الـــوصـــل   حــلــقــة 

العالم.

نعم،  الــفــرح..  عن  للعودة  مجال  ال 
الــســعــادة  يستحق  ــن  ــوط ال فــهــذا 
سحقت  طويلة  فلعقود  والــخــيــر، 
أحالمه الحروب بشتى ألوانها، وظل 
وينتظر  األحزان  من  للخالص  يربو 
والــيــوم  ــالم..  ــس ال شمس  ــة  ــراق إش
ينهض عبر الشرارة األولى، البصرة 
السندباد  أرض  البصرة،  نعم،   !

ومشتى الخليج وبوابة األمل القادم.
املستقبل  عن  الحديث  بصدد  وألننا 
كل  نمزق  أن  لزاما  كــان  القريب، 
الــذي  الــبــالــي،  املــاضــي  صفحات 
على  آثــاره  ترك  في  كثيرا  يفلح  لم 
دلــيــل على هــذا،  الــنــفــوس، وخــيــر 
بطولة  أثناء  العربي  العفوي  التآلف 
سّجل  اذ  بــعــدهــا،  ــا  وم الخليجي 
أثناء  درجاته  أعلى  اإلنساني  النقاء 
الخليج،  من  العرب  األشقاء  ل 

ّ
تنق

شــوارع  في  الكويت  دولــة  وتحديدا 
شوارع  إلى  اضافة  الحبيبة،  بغداد 
الترحيب  فكان  الجميل،  العراق  كل 
والود  للسالم  إشــارة  في  والتلويح، 

الذي لم تنجح الحروب  في وأده.
هي  السياسة  بأن  يتضح  هنا،  من 
بني  للعالقات  الوحيد  الخيار  ليست 
الدول، فهي ال تعرف السالم الدائم 
تحكمها  بل  الــدائــم،  الخصام  وال 
على  وتسيطر  االقتصادية  املصالح 
فنرى  مختلفة،  أجندات  حيثياتها 
حضورا  تسجل  ــيــوم  ال الــريــاضــة 
ـــارزا كــالعــب أســـاس فــي ساحة  ب
األوطــــان، الــتــي طــاملــا عــانــت من 
غير  ومغامراتهم  حكامها  ــزوات  ن
وال  للكرة  منافس  فــال  املــوزونــة، 
في  دحرجتها  تجاهل  من  مناص 
ال  واألرض  دائرية  ألنها  املالعب، 
مستديرة،  هــي  بــل  ـــا،  زواي تمتلك 
فتنثر  املجرات  كل  في  وتــدور  تــدور 
والبحار  اليابسة  على   سالمها 

معًا.
وانطالقًا من هذا التنوع في رســائل 
الســالم البعيــدة عــن الصراعــات 
ذكــرت  كمــا  السياســية  واملصالــح 
آنفًا، اعتمدت الكثيــر من املنظمات 
املنضويــة تحت إطــار األمم املتحدة 
تنظيــم  العربيــة،  الــدول  وجامعــة 
وتهيئة مســابقات رياضية وبطوالت 
هنــا وهناك فــي مختلــف املجاالت، 
لتكون املشاركة األكبر عربية ودولية، 
بغض النظــر عن الصلح أو الخصام 
بــني تلك الدول املشــاركة، فالالعب 
إنســان ال تحكمــه سياســات دولته، 
كمــا منحــت منظمة اليونســكو لقب 
(ســفير) للنوايــا الحســنة للعديــد 
مــن الرياضيني في خطــوة تاريخية 
تؤكد أن الســفير ال يشترط أن يكون 
سياســيًا، بــل يكفي أن يكــون محط 

اهتمام متابعيه.
ها مركز اإلمارات 

ّ
وتشير دراسة أعد

الستراتيجية،  والبحوث  للدراسات 
إلى أنَّ الرياضة انما تم استخدامها 
الشعوب  بني  تقارب  كأداة  تاريخيًا 
دولهم  دخلت  التي  تلك  وبخاصة 
مسلحة،  ونــزاعــات  صــراعــات  فــي 
قائما  مصالحها  التضارب في  وكان 
وفي أولى نقاط الخالفات، إذ إنها، 
لطبيعة  تعريفية  أداة  الرياضة  أي 
النظر  بــغــض  ــرى  ــالخ ل ـــة  دول ــل  ك
واألديــان  واملذاهب  املعتقدات  عن 
وتشد  تعزز  ألنها  والديموغرافيا، 
من اواصر الشعوب حني تكون ضمن 
عدد  أوســع  وبمشاركة  منظم  اطــار 

من الدول.
ــد هــذه  ــؤك ــــرى، ت ومـــن نــاحــيــة أخ
مداخلها،  بعض  في  ايضا  الدراسة 
للتسلية   

ً
محفال ليست  الرياضة  بأن 

سلوكيات  هي  انما  حسب،  والترفيه 
ــف الــشــجــاعــة  ــق وقــيــم نــبــيــلــة، ت
أول  في  والتعاون  وااليثار  والتسامح 
والفوز  للخسارة  قيمة  وال  أولوياتها، 
فيها، فالخاسر انما قد فاز بحضوره 
وممتنني  مرحبني  كانوا  اشقاء  بني 
لحميمية اللقاء، اما الفائز فقد ربح 
جائزة املباراة وحصد محبة متابعيه 
الــروح  تسوده  إطــار  في  ومنافسيه 
مضربًا  كانت  طاملا  التي  الرياضية 
قاموس  في   

ً
نبال السلوكيات  ألكثر 

رفيعة  ــات  ــالق ــع وال ــام  ــع ال الـــذوق 
املستوى.
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*  في شــهر كانون االول من عــام 2008 وقع وزير الكهرباء العراقي حينها 
كريــم وحيد وبحضور رئيس الوزراء نوري املالكي عقدا مع شــركة جنرال 
اليكتريــك لتجهيز العراق ب 56 وحــدة توليد طاقة كهربائية، تســتخدم 
أنواعًا متعددة من الوقود، بقيمة مليارين و800 مليون دوالر. وكانت طاقة 

الوحدة التوليدية التصميمية 125 ميغا واط باجمالي 7000 ميغا واط.
وفي ذات الشــهر(كانون االول) 2008، وقــع  الوزير ذاته وبحضور رئيس 
الوزراء األســبق نوري املالكي عقدا مع شــركة ســيمنز بقيمة مليار و909 
ماليــني دوالر، لتجهيز العــراق ب 16 وحدة توليد كهربائيــة تبلغ طاقتها 
االجمالية التصميمية 3190 ميغا واط، علما أن القدرة التصميمية تختلف 
عــن القدرة الفعليــة املنتجة، إذ إن القدرة الفعليــة املنتجة لن تتجاوز في 
أفضل األحوال 45 %، وهذا أمــر يفترض أن يكون معروفا لكادر الوزراة، 
الذي برر نقــص القدرة الفعلية املنتجة، بــأن التوربينات التي تم التعاقد 
عليها تعمل على الغاز- هذا ما ردده بعدها كل رؤســاء الوزراء الســابقني- 

بينما تعمل اآلن على نوع آخر من الوقود! 
(تجهيز توريبات) وليس  وليس معلوما ملاذا تم التعاقد مع كال الشركتني لـ
لتجهيز ونصب وتشــغيل التوربينات، اي إنشاء محطة إنتاج كهرباء كاملة 

من قبل هذه الشــركات، علمــا أن الوزارة تعاقدت مع 
شــركات من بلــدان مختلفــة لنصب هــذه الوحدات، 
وكان املفتــرض أن يتم االنتهاء من نصبها في غضون 

عامني، بينما تجاوزت املدة العشر سنوات.
ر (بتشــديد الواو وكســرها) لرؤســاء الــوزراء  صــوِّ
الســابقني أن القــدرة التــي ســتنتج عن نصــب هذه 
التوربينات، ستكون رقما يزيد على العشرة آالف ميغا 
فولت أمبير-اســتنادا إلى القــدرة التصميمية- بينما 
النتيجة كانت ال تتجاوز أربعة آالف ميغا فولت أمبير، 
ألن القــدرة الحقيقيــة املنتجــة ال تتعــدى فــي أفضل 
الظــروف 45 % كما هــو معروف عامليــا، وكما أثبتت 

النتائج املتحققة على األرض الحقا.
كمــا لــم يؤخــذ عامــل الوقــت كعامــل منافســة بني 
الشركات، التي نصبت التوربينات ورغم أن املفروض 
أن يتم العاقد مع ذات الشــركات املجهزة للتوربينات 
لنصبها وتشــغيلها، لكن حتى الشركات التي تعاقدت 
معهــا الــوزارة لنصبها وتشــغيلها كانــت رديئة، ولم 
تلتــزم بمــدد التعاقــد، وتطلــب بعضها ضعــف املدة 

إلتمام العمل.
* تــم إنشــاء محطات توليد بعيدة عــن مصادر الوقــود، فكانت عبئًا على 

الوزراة وعلى املنطقة، مثل محطة مدينة الصدر.
* تعاقدت الوزارة مع شــركات محليــة لنصب قواطع دورة في زمن الوزير 
كريــم وحيد أيضا، لتحديــد القــدرة الكهربائية التي يأخذهــا كل منزل 
بعشــرة أمبيرات، ســرعان ما اســتغنت عنهــا العوائل وربطــت الكهرباء 
مباشرة بالقابلوات الرئيسية، وهي عملية بسيطة وستكرر في حالة نصب 

ما يروج له بمشروع العدادات الذكية.
* رغم أننا نستورد الكهرباء من إيران، ونعمل على استيرادها من الخليج 
عبــر الربط الخليجي، لكن ما زال يرّوج في اإلعالم وداخل اروقة الوزارة 
بأن املشــكة الحقيقة ألزمة الكهرباء تتعلق بالنقل والتوزيع، ما دفع رئيس 
مجلس الوزراء األســبق عادل عبد املهدي إلــى توقيع اتفاقيتني مع كل من 
شركة ســيمنز وشــركة جنرال الكتريك، بقيمة إجمالية تتجاوز الثالثني 
مليار دوالر، لنقــل وتوزيع كهرباء غير موجودة ال تلبي إال ما يقارب نصف 
الحاجة الفعلية للبلد. وللمقارنة فقط تبلغ قيمة العقد الذي أبرمته سيمنز 
مع مصر ســتة مليارات يــورو إلنتاج ما يزيــد على 14 ميغــا فولت أمبير، 

وبمدة – الحظ هنا رجاًء- لم تتجاوز السنتني.
*  االتفاقيتان اللتان تمَّ توقيعهما مع كل من شــركة سيمنز وشركة جنرال 

الكتريك زمن رئيس مجلس الوزراء األسبق عادل عبد املهدي، لن يصلحا 
موضوع الكهرباء في العراق لألسباب التالية:

*  االتفاقيتان تتعلقان – بصفة رئيســية- بموضوعي النقل والتوزيع، بينما 
مشكلتنا الرئيسية تكمن باإلنتاج وثمة عدة أدلة على ذلك، من بينها نشرة 
وزارة الكهرباء ذاتها التي تذكر أن معدل اإلنتاج مع املســتورد مع املحصل 
مــن املحطات االســتثمارية يبلــغ في أقصــى حاالتــه (18000 ميغافولت 
أمبير) بينمــا تبلغ الطاقة املطلوب إنتاجها لتغطي اإلســتهالك (31000 
ميغــا فولت أمبير)، كما أننــا نحصل على كهرباء فــي بيوتنا ما يدل على 
ســالمة خطوط النقل والتوزيع، بينما تبلغ ســاعات التجهيز من ساعتني 

إلى أربع ساعات كل ساعتني ما يدل على شح باإلنتاج.
* صيانة شــبكات التوزيع النقل ال تحتاج إلى شــركة أجنبية مثل ســيمنز 
أو جنرال الكتريك إلتمامها، فكادر الوزارة وشــركاتها قادرة على القيام 
بذلك بمجرد توفير املواد األولية (القابلوات، املحوالت، األعمدة، معدات 
الربط، قواطع الدورة باإلضافــة إلى بعض أنواع العدد واألجهزة املتعلقة 

بهذا الجانب)
* مهمــا بلغت كميــة األعمال املــراد إعــادة تأهيلها فــي موضوعي النقل 
والتوزيع، فإنها ال تبلغ ربع هذا املبلغ، ألن الشــبكة الكهربائية ال تعاني من 
انهيار تام، بل تعاني من مشــكالت بسيطة شأنها شأن أية شبكة توزيع في 

العالم، بسبب التقادم واالندثار لبعض اجزائها.
* املــراد من هاتــني االتفاقيتني تكريس أزمــة الكهرباء 
وليس حلها أوال، وتهيئة األرضية للشركات االستثمارية، 
كــي ال تنفــق شــيئا فــي موضوعــي النقــل والتوزيع من 
أموالها ثانيا، وهناك دوافع أخرى قد يتم الكشــف عنها 

في السنوات القادمة.
سيادة رئيس مجلس الوزراء املحترم:

بمــا أن ما تم توقيعه في أملانيا هــي (اتفاقيات لم تصل 
بعد ملرحلة توقيع العقود) أقترح على سيادتكم ما يلي:

*  التعاقد مع سيمنز (أو غيرها) على "إنشاء" محطات 
توليد بقدرات إجمالية تســاوي تقريبا خمسة عشر الف 
ميغــاواط، علــى أن تتولى شــركة ســيمنز ذاتهــا جميع 
تفاصيل اإلنشــاء (نصب، وتجهيز، وتوصيل، وتشــغيل 
وتدريــب الكادر الــذي ســيعمل في املحطــات)، وترك 
موضوعي النقل والتوزيع إلى مرحلة الحقة، حيث تكون 
لدينــا كهربــاء تلبي حاجــة البلد أوال قبــل أن نحتار في 

نقلها وتوزيعها.
*  أن يدخــل عامل الوقــت املطلوب إنجــاز األعمال فيه 
كعامل منافســة بني الشــركات املقدمــة للعروض، وكذلــك يتم التفاوض 
مع الشــركة التي تتم إحالة املشروع اليها، امكانية تقليص املدة إلى الثلث 
اذا مــا وفرنا لهــا قدرة عمل (أيــدي عاملة فنية وهندســية من أصحاب 
العقود وغيرهم) في ثالث وجبات عمل متتالية ليســتمر العمل على مدار 
الســاعة، فليس من الحكمة إخبــار مواطنينا إن الكهرباء ستســتمر على 

حالها املتردي لخمس أو سبع سنوات قادمة.
*  مــن املهــم أن يتضمن العقــد أن تعمــل التوربينات املطلوبــة على الغاز 
املصاحب، ومن األفضل توقيع العقود الخاصة باســتثمار الغاز بما يوازي 
توقيــع عقود إنشــاء املحطات من حيــث التوقيع والتنفيــذ (املدة املطلوبة 
الستثمار الغاز املصاحب تتراوح بني ستة أشهر إلى سنة، وليس إلى خمس 

سنوات كما يروج في اإلعالم).
*  أجــد مــن الحكمــة االســتفادة مــن التجربــة املصريــة وال بــأس مــن 
استنســاخها، حيــث إن القدرة املطلوب إنتاجها تســاوي القــدرة املنتجة 
فــي املحطــات الثــالث، التي أنشــأتها ســيمنز في مصــر، كمــا أن مدة 
التنفيذ تناســب حاجــة البلد امللحــة، وكذلك مبلغ العقد (ســتة مليارات 
يــورو) مناســب وســيكون أفضل مــن االتفاقية املبرمة مع ســيمنز ســنة 
 2019، والتــي تكلــف ضعــف هــذا املبلــغ وال تنتــج عنهــا كهربــاء تكفــي 

لحاجة البلد. 

انتهت بطولة خليجي (25) بسالم، حقق 
كبيرًا،  فوزًا  العراقي  املنتخب  نهايتها  في 
فرقًا  واجه  بجدارة،  الكأس  على  حصل 
قوية، لعب طوالها باقتدار عاٍل واخالص، 
أثبت االتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة 
على  جيدة  ــدرة  ق ختامها  فــي  املنظمة 
نقاطًا  العراق  إلــى  وأضــافــوا  التنظيم، 
جانبهم  ومن  ملموسة،  اقتدار  وتصورات 
ضيافة أظهرت عروبتهم  البصريون  قدم 

وأصالتهم وكرمًا فاق كرم العرب بكثير.
البطولة كانت الحكومة املحلية   وفي هذه 
أسهمت  ــة  ــم داع ــرة  ــاض ح للمحافظة 
من  إنه  القول  يمكن  هذا  ومع  بالنجاح، 
من  مضافًا  جهدًا  الالعب  بذل  الطبيعي 
العراق  أجل  ومن  كالعب  حاضره  أجل 
وطنًا يستحق الكثير، ومن الطبيعي وقوف 

املحافظ داعم والجمهور مشجع.
ــل  ــذه امل أو  الــطــبــيــعــي  ــر  ــي غ أن  اال 
ـــرة،  ـــخ ـــف ـــة امل ـــول ـــط ـــب  فــــي هــــــذه ال
فاق  حدًا  البصري  بالكرم  املغاالة  مقدار 
واالستضافة  الترحيب  وسعة  املعقول، 
الحاتمية لألشقاء العرب من أهل الخليج، 
الغامر  الفرح  هــذا  الطبيعي  غير  ومــن 
بكسب البطولة لجميع أهل العراق من آخر 
يابسة  في  متر  آخر  حتى  زاخو  في  نقطة 
الحب  ملشاعر  االستنفار  ــذا  وه الــفــاو، 
إلى  وتوافدهم  الشباب  لــدن  من  دعمًا 
التمتع بمشاهدة الفريق،  البصرة لغرض 
الجموع  وهـــذه  ــوز،  ــف ال على  وتشجيعه 
 الساعية للمشاركة باالحتفال عند تحقيق 

الفوز... 
أهل  غمرت  إيجابية  عفوية  مشاعر  إنها 
إعــادة  إلــى  تــواقــون  أنهم  تعني  الــعــراق 
على  قــادر  قوي  واحــد  وطن  في  لحمتهم 
جدًا  راغــبــون  وإنــهــم  الــنــجــاح،  تحقيق 
وامتدادهم  العربي  محيطهم  إلى  للعودة 
كبيرًا  إنجازًا  حققوا  قد  وإنهم  الخليجي، 
السياسة  تحقيقه  عــن  عــجــزت  للبلد 
ال  ــذي  ال ــر  األم متصلة،  عامًا  لعشرين 
االعتبار،  بنظر  السياسة  تأخذه  وأن  بد 
تطلعات  وفق  على  برامجها  بناء  وتعيد 
الجمهور ورغباته، وأن تعطي الرياضة من 
أن  بعد  تستحقه  ما  واملال  والجهد  وقتها 
ألهل  املشاعر  هذه  استنهاض  استطاعت 
ويمكننا  البطولة،  أيام  طوال  البلد  هذا 
ألهل  بد  ال  وعبر  دروس  إنها  أيضًا  القول 

السياسة من أخذها بنظر االعتبار. 

وال  القطري  جاسم  خالد  ال  أعرف  ال  شخصيا 
بهما  معرفتي  عدم  اإلماراتي.  السعدي  يعقوب 
الرياضي،  اإلعــالم  مجال  في  يعمالن  كونهما 
ــالم  اإلع هــو  فيه  أعــمــل  الـــذي  املــجــال  بينما 
السياسي. خالد جاسم معروف بالنسبة لي عبر 
مجلسه  أتابع  وال  أتابعها  ال  التي  "الكأس"  قناة 
قريب  من  ال  بالرياضة  معنيا  لست  كوني  فيها، 
وال من بعيد. خالد جاسم معروف ألن برنامجه 
الرياضية  للشؤون  املتابعني  أوساط  في  معروف 
فأسمع  السعدي  يعقوب  الزميل  اما  العراق.  في 
به أول مرة. لكن ما أن أقيمت بطولة كأس الخليج 
العربي (خليجي البصرة 25) حتى "طك" اسم 
وتحوال  السعدي  ويعقوب  جاسم  خالد  من  كل 
مجالسهم  لهما  رياضية  برامج  مقدمي  من 
واملــواقــع  املجالس  حديث  ــى  إل ومجالسيهم 

والكروبات والوكاالت العراقية. 
فعلى مدى إسبوعي البطولة تحول خالد ويعقوب 
من  عراقي  كل  قلب  في  وود  محبة  أيقونة  إلى 
وفي  جنوبه.  اقصى  إلى  العراق  شمال  اقصى 
الوقت الذي ال يمكن مصادرة جهود آخرين في 
واملودة،  الحب  عن  والتعبير  والتواصل  الوصل 
التي بدا أنها كانت مفقودة أو معلقة لهذا السبب 
عبر  ويعقوب  خالد  عنه  عبر  ما  لكن  ذاك،  أو 
التي  الفيديو  ومقاطع  قدموها  التي  البرامج 
نشرت لهما، والتي حازت على إعجاب العراقيني، 
التي  التواصل،  ومعاني  صور  كل  اختزلت  إنما 
ولكنها  والمقطوعة،  مفقودة  تكن  لم  أنها  بدت 
لكي  تفرق  وال  تجمع  مناسبة  عن  تبحث  كانت 
هناك  إن  يقال  كان  فما  حقيقتها.  على  تظهر 
صعيد  على  سياسيا  وربما  إعالميا  تقصيرا 
العالقة بني العراق ومحيطه الخليجي خصوصا 
والعربي عموما، ال ينبغي النظر اليها من زاوية 
كان  صحيح  وجوده.  فرض  على  فقط  التقصير 
غير  أو  متعمدا  للصورة  تشويه  من  قدر  هناك 
متعمد أو حذر أو حتى خوف، ألسباب معروفة، 
أول  أطلق  أن  ما  لكن   ،2003 عام  بعد  خصوصا 
بدا  حتى  البطولة،  النطالق  صافرة  أول  حكم 

املشهد مختلفا تماما. 
وكأنه  لألمر  النظر  ينبغي  ال  الزاوية  هذه  من   
مجهولة  كانت  جديدة  قارة  اكتشاف  عن  عبارة 
كريستوفر  جاسم  خالد  فال  الــعــراق.  اسمها 
هما  بل  ماجالن،  السعدي  يعقوب  وال  كوملبس 
عاشقان للعراق قبل أن يحطا الرحال على أرض 
بصرته الفيحاء ملدة إسبوعني. لكن الذي حصل 
الحب  هذا  بكل  البصرة  إلى  جــاءا  حني  أنهما 
وبالكيفية  املقابل،  الطرف  وجدا من جسده في 
بأكبر  قابلوهم  الذين  العراقيون،  وهم  نفسها 
لقد  العفوي.  واالشتياق  واملحبة  الكرم  من  كمية 
بدا أن الجميع مشتاق للجميع وهو ما فاضت به 
أغنية..  ـ  عبارة  لخصتها  والتي  الجميع  مشاعر 

عني غطا وعني فراش.

تطــورات عدة حدثت خالل األســابيع القليلة املاضية مطلع 
العام الجديد لــم تكن طهران بعيدة عنهــا. هذه التطورات 
بــدأت منذ تشــكيل رئيــس وزراء الكيــان نتنياهــو حكومته 
اليمينيــة املتطرفــة، التــي دعــت رئيــس الــوزراء القطري 
الســابق حمد بن جاسم آل ثاني إلى كتابة تصور استند فيه 
إلى معلومات سياســية وأمنية قال فيهــا أن هناك ترتيبات 
لقصف أهداف إيرانيــة وإن املنطقة مقبلة علی أزمة كبيرة 
وتصعيد عســكري قد يهز االمن واالستقرار فيها، وستكون 

له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة. 
وكان نتنياهــو قد ذكــر أنه جهز مخططا ملهاجمة املنشــآت 
النوويــة اإليرانيــة، وأن حكومتــه جاهزة الســتهداف هذه 
املنشــآت، في الوقت الذي سربت مصادر الكيان أن نتنياهو 
ســرب لبعض اعضاء وزارته انه قــادم لتحقيق هدفني علی 
صعيــد السياســة الخارجيــة، األول يتعلق بوقــف البرنامج 
النووي اإليراني بأي وسيلة أو ثمن؛ والثاني بتوسيع خطوات 

التطبيع مع الدول العربية وتعميقها. 
فــي املقابل؛ اجــری وزيــر الخارجية اإليراني حســني امير 
عبــد اللهيان جولــة اقليمية قادتــه للبنان وســوريا وتركيا، 
حيث التقی كبار املســؤولني، اضافة إلى فعاليات سياســية 

وجهادية ناشطة في محور املقاومة التي ترعاه طهران.
وفــي هــذه األجــواء نقــل عضــو فــي البرملــان اإليراني أن 
روســيا سترسل طائرات ســوخوي من طراز 35 ومنظومات 
صاروخية ونظم عســكرية وطائــرات هليكوبتر لطهران في 

النصف االول من هذا العام.

وفــي ســياق التطورات عقــد اجتماع قمة في ابــو ظبي ضمَّ 
رؤســاء وأمــراء االردن؛ مصــر؛ قطــر؛ عمــان والبحرين؛ 
الهــدف كما اعلن تعزيز التضامن والتعاون العربي ملواجهة 

التحديات التي تواجه املنطقة. 
اضافــة إلى هــذه املعطيات تواجــد مبعوث البيــت االبيض 
ملنطقة غرب اســيا بريت ماكغورك في بغداد، في حني كان 
فيلــق القدس اإليرانــي اســماعيل قاآني يقوم بزيــارة لها. 
تزامــن ذلك مع نفــي البعثــة اإليرانية لــدی منظمة االمم 
املتحــدة خبر لقاء رئيس البعثة ســعيد ايروانــي مع املبعوث 
األميركــي روبرت مالي؛ وقالــت إن االيروانــي يلتقي عديد 
السياسيني واالكاديميني لكنه لم يلتق املسؤولني األميركيني.
االســبوعيني  خــالل  عشــناها  التــي  األجــواء  هــي  هــذه 
االخيريــن، وهــي بمجملهــا تتحــدث عــن تطــورات مهمة 
"قــد" تحــدث فــي املنطقــة أو يــراد منهــا تســخني ملفات 
والتلويــح  املحاصــرة  واســتكمال  إيــران  علــی  للتضيــق 
بالعصــا الغليظــة، من اجــل تحقيــق مصالح واهــداف ما 
 زالــت عالقــة بني طهــران وعواصــم غربيــة وإقليمية علی 

حد سواء. 
ال أعتقــد أن طهران ســوف تهتز عندما يتم وضع حرســها 
الثــوري علی القائمــة االرهابيــة؛ كما ال أعتقد أنها ســوف 
ترتبــك أو ترتجــف عندما تســمع تهديد نتنياهــو. فالوزير 
اإليرانــي بعــد جولته االقليمية قــال إن فلســطني اليوم من 
البحــر إلى النهــر ومــن الضفة إلــى القطاع أقــوی من أي 
وقت مضی وأن العامل املشــترك في كل الحروب العسكرية 
واالقتصادية التي شنها الكيان علی الشعب الفلسطيني كان 
النصر للفسلطينيني، والهزيمة للعدو الذي بات يدرك أبعاد 

املعادالت الجديدة التي تتحرك في امليدان. 
وبشــأن املوقف األوروبي؛ فإنــه يتعلق باملفاوضــات النووية 
والبرنامــج اإليراني وما يتــم الحديث عن حقوق االنســان 
فهو بمثابة ذر الرماد في العيون. فال املرحومة مهسا اميني 
مهمــة لألوروبيــني وال علي رضــا اكبري. املهــم – كما يقول 
مســؤول إيراني رفيع املســتوی – كيف يمكن تغيير الســلوك 
اإليراني في اإلقليم؟ وكيف يمكن ضبط االيقاعات النووية 
اإليرانيــة؟ وما مصير كمية اليورانيوم املخصب بنســبة 60 

باملئة؟. 
ال يمكن التقليل من أهمية وخطورة الحرب الغربية املركبة، 
التي تشــن ضد إيران خصوصا ما يتعلق بحقوق اإلنســان؛ 
لكن اذا كان صحيحا انها تحاول اســتكمال ملفات تستطيع 
اســتخدامها فــي وقت ما إلدانــة إيران وإعطاء املشــروعية 
الدوليــة ألي حــرب، يمكــن لهــا أن تقــع مــع إيــران؛ إال أن 
الصحيــح ايضا أنهــا تعمل علــی تحطيم ما تبقــی من ثقة 
متأرجحــة لإليرانيني حيال االخالق والســلوك الغربي، ما 
يجعلهــم يبتعدون اكثر عن الوعود الغربية التي ال يرون فيها 
أي مصداقيــة؛ لصالح التشــدد، الذي ينعكس بشــكل غير 
مباشــر علــی االمن واالســتقرار في املنطقة، بمــا في ذلك 
وضــع املصالــح األوروبية فــي الالئحة االرهابيــة املصنفة 
إيرانيــا اذا ما حاولت الدول األوروبية وضع الحرس الثوري 
الــذي هو جزء اليتجــزأ من القوات املســلحة اإليرانية علی 

الالئحة االرهابية.
الــدول الغربيــة – يضيف صديقنــا املســؤول اإليراني رفيع 
املستوی – تدرك ان األمن القومي اإليراني "خط احمر" وأن 
طهــران تملك عديد األوراق املحليــة واالقليمية لتأمني هذا 

األمن، وأن سياسة العصا والجزرة التي يستخدمها الغرب، 
ســتبعد لصالــح املصالح املشــتركة وقاعدة رابح 

ُ
يجب أن ت

رابــح ؛ وماعدا ذلك فإنهم يلعبــون بالنار ويحركون الرمال 
غير املستقرة في منطقة الشرق الوسط. ويسترسل املسؤول 
اإليراني؛ إن إيــران لديها عديد الخطــط البديلة وجميعها 
علــی الطاولــة. بعضهــا مفّعــل واآلخــر ينتظر التطــورات. 
بعضها معلن واآلخر غير معلن. واألوروبيون أضعف حلقات 
املواجهة. واذا كان الغربــي يتجول اآلن في عواصم املنطقة 
بســيارات مصفحــة، فعليــه التفكيــر بركــوب ناقلــة جنود 

مصفحة في املستقبل. 
قلت لصديقي هل مســموح لي نقل ما قلته ؟ قال اكتب كل ما 

سمعته وال تخف !. أنها املنازلة.. ونحن لها.
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أعلنــت وكالــة الفضــاء األميركيــة ناســا 
وشــركة بوينغ للطائرات عــن تعاون بينهما 
يرمي إلى تصنيع طائرة تجارية من الجيل 
الجديد تتســبب بانبعاثات كربونية أقل من 

الكميات الناجمة عن الطائرات الحالية.
وستســتثمر ناســا في املشــروع 425 مليون 
بينمــا  ســنوات،  ســبع  مــدى  علــى  دوالر 
ســتخصص "بوينــغ" وشــركاؤها نحو 725 

مليون دوالر لتصنيع الطائرة.
وأوضح رئيس وكالة ناســا بيل نيلســون في 
بيــان أّن الهــدف من هــذا املشــروع يتمثل 
في تصنيــع طائرات تجارية مســتقبلية "ال 
تحتاج إلــى كميات كبيرة مــن املحروقات، 
مــع تحقيقها فوائد للبيئــة وملجال الطيران 
أنحــاء  مختلــف  فــي  وللــركاب  التجــاري 

العالم".
وأضاف "في حال نجحنا بذلك، قد نشــهد 
هــذه التقنيــات فــي طائــرات سيســتقلها 

البشر في ثالثينيات القرن الحالي".
وتنــص االتفاقيــة علــى أّن ناســا وبوينــغ 
عان وتختبران وتطلقان في األجواء 

ّ
ســتصن

نموذجــًا ذا ممــر واحــد. وأشــارت بوينــغ 
إلــى أّن "التقنيــات املطروحــة والخاضعــة 
ستشــكل  املشــروع،  إطــار  فــي  لالختبــار 
ة، ويمكن  مصدر إلهام للمشــاريع املستقبليَّ
أن تــؤدي إلــى إنجــازات فــي الديناميــكا 
الهوائية وإلى تطــورات في ما يتعلق بتوفير 
ســتهلكة". وأوضحت 

ُ
كميــات املحروقات امل

ناســا أّن املهندســني ســيحاولون تصنيــع 
طائرة تســتهلك كمية محروقات وتتســبب 
الكميــات  مــن   %  30 بـــ  أقــل  بانبعاثــات 
الخاصــة بالطائــرات ذات املمــر الواحــد 
والتــي هي أكثــر مركبات جويــة اقتصادية 
نهــي 

ُ
ت أن  ناســا  وتتوقــع  موجــودة حاليــًا. 

االختبارات الخاصة باملشروع بحلول نهاية 
عشــرينات القرن الحالي، حتى يصبح من 
املمكن تطبيق التقنيات علــى الجيل املقبل 

من الطائرات ذات املمر الواحد.

اكتشــف باحثون أمنيون ثغرتــني في متجر 
التطبيقات الخاص بهواتف غاالكســي  من 
سامســونغ (Galaxy App Store) تسمحان 
للقراصنــة بتثبيــت أي تطبيــق مــن املتجر 
دون علــم املســتخدم، أو توجيــه الضحايــا 
إلى موقع ويب ضار. واكتشــف باحثو شركة 
أمن املعلومات (NCC Group) الثغرتني في 
املدة الواقعة بني 23 تشرين الثاني و3 كانون 
األول 2022. وفــي 1 كانــون الثانــي الحالي، 
أعلنت سامسونغ إصالح الثغرتني وأطلقت 
ا رقمــه 4.5.49.8 من متجر 

ً
إصــداًرا جديــد

تطبيقات غاالكسي .
الهجومــني  كال  أنَّ  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
 محلًيــا، وهو إنجاز ســهل 

ً
يتطلبــان وصــوال

للقراصنة وموزعي البرامج الضارة الذين 
يستهدفون األجهزة املحمولة.

ف  عرِّ
ُ
ويجــري تتبــع الثغــرة األولى تحــت امل

تســمح  وهــي   (CVE-2023-21433)

للمهاجمــني بتثبيــت أي تطبيقــات متاحــة 
فــي متجــر تطبيقــات غاالكســي  دون علم 
املســتخدم ألن متجر تطبيقات غاالكسي ال 
يتعامل مع األمر بطريقة آمنة، ما يؤدي إلى 
أن ترســل التطبيقات املوجودة على الجهاز 
طلبات تثبيت عشــوائية من املتجر. ويجري 
CVE-) تتبــع الثغرة األخرى تحــت املعرف
21434-2023) وهــي تســمح بتنفيــذ أكواد 
جافاســكريبت علــى الجهــاز املســتهدف، 
األمر الذي قــد يؤدي إلى توجيــه الضحايا 
إلــى موقع ويــب ضار ضمن عــارض الويب 

الخاص باملتجر.
وحذر الباحثون من أنَّ استغالل هذه الثغرة 
قد يــؤدي إلى تمكني املهاجمني من الوصول 
إلى معلومات حساســة، وقد يــؤدي التثبيت 
والتشــغيل التلقائــي للتطبيقــات من متجر 
تطبيقــات غاالكســي دون علــم املســتخدم 
ــا إلــى حــدوث انتهــاكات للبيانــات أو 

ً
أيض

 إذا حّمــل املهاجــم 
ً

الخصوصيــة، خاصــة
ا ضاًرا في املتجر. 

ً
تطبيق

أكدت شركة ميتا جمع إعدادات الحسابات 
الخاصة بفيسبوك وإنســتاغرام ومسنجر 
في مكان واحد، وذلك بهدف تسهيل العثور 
التقنيــة  عليهــا وإدارتها.وقالــت عمالقــة 
األميركيــة في منشــور علــى مدونتهــا إنه 
يمكــن العثــور على إعــدادات الحســابات 
 Account) عة فــي مركز الحســابات جمَّ

ُ
امل

Centre) املوجــود فــي قوائــم اإلعــدادات 
الخاصة بمنتجاتها.

ة، وكلمات املرور  وألنَّ التفاصيل الشــخصيَّ
واألمــان، وتفضيــالت اإلعالنات أصبحت 
ا 

ً
في مكاٍن مركزي، سيكون من األسهل، وفق

مليتــا، على من يســتخدم تطبيقات متعددة 
املثــال،  ســبيل  فعلــى  إعداداتهــم.  إدارة 
أصبــح من الســهل اآلن جعــل التفضيالت 
اإلعالنية متسقة بني فيسبوك وإنستاغرام 
عن طريق إضافة حســابات الخدمتني إلى 
مركــز الحســابات نفســه. وباإلضافة إلى 
إتاحــة التفضيــالت اإلعالنيــة فــي مركز 

ا 
ً

جــري أيض
ُ

الحســابات، قالت ميتــا إنها ت
تحســينات على بعض عناصــر التحكم في 
إعدادات اإلعالنات التي يمكن أن تســاعد 
املســتخدمني على فهم تجربتهم اإلعالنية 

وإدارتها.
وفي هذا اإلطار، قالت الشركة إنها ستتخذ 
اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تســاعد 
املســتخدمني علــى فهــم كيفية اســتخدام 
رسلة من مواقع الويب 

ُ
أنشطتهم الرقمية امل

والتطبيقــات األخــرى لتشــغيل اإلعالنات 
التــي يرونها على فيســبوك وإنســتاجرام، 
واألمر ينطبق على اإلعالنات التي تعرضها 

ميتا على تطبيقات ومواقع الويب األخرى.
املســتخدمني  لرغبــة  ميتــا  مــن  ا 

ً
وإدراك

بالحصــول علــى مزيــد مــن التحكــم فــي 
إنهــا  قالــت  يرونهــا،  التــي  اإلعالنــات 
 لتمكينهــم مــن 

ً
ــا جديــدة

ً
تستكشــف طرق

رؤيــة إعالنات عن األشــياء التــي تعنيهم، 
باإلضافــة إلى الخيــار الحالــي املتمثل في 
رؤية عــدد أقل من اإلعالنات عن األشــياء 

التي ال تعنيهم.

{ } { }

كشــف علماء عن مشــرٍط جراحي ذكــي يمكنه 
ة متى ما اخترق  الكشــف عن األورام الســرطانيَّ
أنَّ  وأكــدوا  بالســرطان،  املصابــة  األنســجة 
تشخيصه لسرطان الرحم في غضون ثواٍن كان 

"موثوقًا".
صحيفــة  فــي  املنشــور  البحــث  وبحســب 
ه يقلــل التأخيرات 

َّ
الســرطانات، فمن املتوقع أن

انتظارهــن  عنــد  للنســاء  بالنســبة  ــة  الحاليَّ
تشــخيص ســرطان الرحم عقب إجــراء تحليل 

عينات لألنسجة في املختبر.
أشــير الى املشــرط الذكي في دراســات سابقة 
ة في تشــخيص مختلف حاالت  ليكــون أداة ثوريَّ
الســرطانات، والذي يمكنه الكشــف بالتحديد 
عــن األنســجة التــي ينبغــي إزالتها من جســم 
ة والحاجة الى  املريض، ما يقلل من مــدة العمليَّ

تكرارها.
أظهرت دراسات ســابقة أنَّ املشرط الذكي، هو 
ة يستخدم  نوٌع من ســكاكني الجراحة الكهربائيَّ
ة، ويمكنه تحديد أنواع  ة الدمويَّ لقطع وكي األوعيَّ
األنســجة املختلفة بشــكٍل صحيٍح بمــا في ذلك 

الرئة والقولون والكبد.

 عن 
ُ

أثبتــت األبحــاث أنَّ املشــرط الذكــي يعمل
طريق امتصاص الدخان أثناء الكي في مطياف 
ة  الكتلــة، ليقــرأ الجهــاز التوقيعــات الكيميائيَّ
وتشير إلى ما إذا كان النسيج املقطوع سرطانيًا 

أم صحيًا.
يوضح علماء، ومنهم من إمبريال كوليدج لندن، 
في الدراسة: "أنَّ املشرط الذكي" هي أداة ناشئة 
ة  ة القياسيَّ تستخدم أساليب الجراحة الكهربائيَّ
لتوليد هباًء جــوي جراحي، والــذي يتم التحقق 
منــه الحقــًا بواســطة مطيــاف الكتلــة لتوفيــر 

توقيعات األنسجة في الوقت الفعلي".
إنَّ ســرطان بطانــة الرحــم هــو نــوٌع مــن أنواع 
يتــم  إذ  النســاء،  لــدى  الشــائعة  الســرطانات 
تشــخيص أكثر من 120 ألف حالة جديدة سنويًا 
في االتحاد األوروبي وحده. لذلك يســعى العلماء 
في البحــث الجديد لتحديد مــا إذا كان بإمكان 
املشــرط الذكــي التعــرف بشــكٍل صحيــٍح على 

سرطان بطانة الرحم من عينات الخزعة.
قّيــم الباحثون نحو 150 عينة مــن بطانة الرحم 
فــي هــذه الدراســة، وتوصلــوا الى أنَّ املشــرط 
الذكــي قام بتشــخيص ســرطان بطانــة الرحم 
ة تبلغ  "بشــكل موثوق" في ثواٍن، وبدقة تشــخيصيَّ

نحو 90 في املئة.
ويشــيرون إلى أنَّ "هذه النتائج مشــجعة للغاية، 

إذ يمكن اســتخدام املشــرط الذكي فــي العيادة 
لتوفيــر تشــخيٍص ورعاية للمريــض"، مضيفني 
ة  أنها قــد تمهد الطريق لـ "مســارات تشــخيصيَّ

جديدة".
حتى اآلن، يشــير الباحثون الى أنَّ تحليل عينات 
األنسجة لتشخيص ســرطان الرحم قد يستغرق 
العــالج  وتأخيــر  أســبوعني،  إلــى  تصــل  مــدة 
ة ســيكون له تأثير ســلبي على  والجراحة النهائيَّ

فرص البقاء على قيد الحياة.
وبينوا أنَّ املشــرط الذكي الذي أثبت تشــخيصه 
ة عبر  ة والسرطانيَّ الدقيق بني األنســجة الطبيعيَّ
مختلــف األورام، مثــل القولــون والثــدي وعنــق 
ه يمكن اســتخدامه 

َّ
الرحم وأنســجة املبيض، أن

في تطوير طريقة ســريعة لتشــخيص ســرطان 
بطانة الرحم. إذ لديه القدرة على تســريع مسار 
املريض، وتوفير التشــخيص فــي نقطة الرعاية 
للنساء املصابات بسرطان بطانة الرحم املشتبه 

فيه.
ة  فهو يميز بدقة أنســجة بطانة الرحــم الطبيعيَّ
عن الخبيثة بناًء علــى االختالفات في مالمحها 
ــة. وأضــاف العلماء أنَّ هنــاك حاجة إلى  الدهنيَّ
مزيٍد من الدراســات األكبــر للتحقق من صحة 

ة وتحسني أدائها التشخيصي. هذه التقنيَّ
عن صحيفة االندبندنت

أطلقت شــركة "هيتيرا" لالتصاالت، 
أحــدث طراز مــن كاميرا "جي ســي 
550" بدقــة "2 كيه" صغيــرة الحجم 
والقابلة لالرتداء. ُصّممت "جي ســي 
550" بدقــة متناهية لتحقيق الكفاءة 
 أداة رائعة من 

ّ
فــي بيئة العمل، وتعــد

شــأنها تعزيــز الشــفافية فــي مكان 
العمل وسالمة املوظفني العاملني في 

مجال إنفاذ القانون واألمن.
تتميز كاميرا "جي سي 550" بحجمها 
الصغير ووزنها الخفيــف، وبقدرتها 
علــى التقــاط أي حــادث فــي مجال 
رؤية واســع للغايــة يبلــغ 150 درجة. 
بفضل احتوائها على أقوى معالج في 
السوق، يمكن لكاميرا "جي سي 550" 
توفيــر مقاطع فيديــو فائقة الوضوح 

بدقــة "2 كيــه" بمعدل 30 إطــارًا في 
الثانية. تتيح تكنولوجيا الرؤية الليلية 
املتطورة "ستار اليت" إمكانية التقاط 
لقطــات واضحة وملونــة في ظروف 
إضاءة منخفضة للغاية، على ســبيل 

املثال، في الليل.
وقال كــي وانــغ، نائب رئيس شــركة 
"هيتيــرا"، في معــرض تعليقــه على 
 الكاميــرات القابلة 

ّ
هذا األمــر: "تعد

ــة  ضروريَّ ــة  حيويَّ أدوات  لالرتــداء 
املهــام  ســيناريوهات  مــن  للكثيــر 
واألعمــال املهمــة. تســهم اللقطــات 
األكثــر وضوحًا وسالســة بتحســني 
ألغــراض  التســجيل  ــة  مصداقيَّ

مراجعة العمل وجمع األدلة".
وأضــاف: "ُصممــت 'جــي ســي 550' 
الدقيقــة  التفاصيــل  اللتقــاط 
الســتخدامها كدليٍل فــي التحقيقات 

القانونيــة وإجــراءات املحاكــم. في 
الوقت نفســه، تتفّوق هــذه الكاميرا 
علــى نظيراتهــا مــن حيــث ســهولة 

االرتداء والحمل".
مــن املعــروف أنَّ كل ثانيــة تضطلــع 
بأهمية كبيــرة عندما يقــوم ضابط 
أو  مــا  حادثــة  بتســجيل  الشــرطة 
 معّينًا. كما تســمح البطارية 

ً
تفاعــال

االحتياطية املدمجة بمنح املستخدم 
5 دقائــق إضافيــة لتبديــل البطارية 
الرئيسة في امليدان، وتتيح في الوقت 
نفســه اســتمرار التســجيل من دون 
انقطاع. وفي حال سقوط كاميرا "جي 
ســي 550" أرضًا أو رصــدت صدمة 
ســتقوم  التســجيل،  أثنــاء  مفاجئــة 
التســجيل  عمليــة  بحفــظ  تلقائًيــا 
بقي ما ســبق حفظه من 

ُ
الجاريــة وت

ا وسليًما.
ً
تسجيالت آمن

ال  الــذي  الخفيــف،  وزنهــا  بفضــل 
يتعدى الـــ115 غرامًا، يمكــن تثبيت 
أو  األكتــاف  علــى   "550 ســي  "جــي 
بواســطة  األمامــي  الجيــب  علــى 
مشــبك قابــل للــدوران بزاويــة 360 
درجــة. يمكن للمســتخدمني تحريك 
أفضــل  إليجــاد  بســهولة  الكاميــرا 
زاوية تســجيل مــن دون الحاجة إلى 
نزعهــا مــن مكانهــا. ويتيــح مفتــاح 
التشغيل ســريع االنزالق الخاص بها 
إمكانية املباشــرة بالتســجيل سريعًا 
في الحاالت الطارئة، وُيظهر بشــكل 
تلقائــي حالــة التســجيل مــن خالل 
الوضعية التي تكون عليهــا. بالتالي، 
يمكــن للمســتخدمني التركيــز على 
املوقــف الــذي يواجهونــه دون إيالء 
التــي  للكاميــرات  مفــرط  اهتمــام 

يحملونها.



الذهاب إلى منطقة معلوال من دمشق يحتاج إلى قطع مسافة 56 كيلومترًا باتجاه شمال شرقي دمشق، وتبدو معلوال 
للناظر وكأنها محفورة بطريقة ســاحرة ومدهشــة في صخور جبال القلمون املرتفعــة ما يقرب من 1500 متر عن 
سطح البحر، حيث تطالعك بني أحضان جبال القلمون الشاهقة مدينة معلوال لتشرف من علوها املهيب على مكان 
ها معلقة في الجبال بعضها فوق 

ّ
عمره بعمر التاريخ لتكون شاهدا على حضارات تعاقبت عليها وتظهر بيوتها، وكأن

ل ما يشبه املدرجات 
ّ
ة مظللة بأجواء خيالية تشك ه يدخل منطقة تاريخيَّ

ّ
بعض وبشــكل متالصق، ويشــعر الزائر بأن

ة بالكلس األزرق وتتداخل بشــكل غريب ضمــن تخطيط عمراني طبيعي رســمته التضاريس  الســكنية وهــي مطليَّ
الجبلية، ويســبب تالصق البيوت في معلوال وجود الطرقات ضمن مساحات ضيقة، حيث تتكاثر املمرات املتشعبة 

والضيقة جدًا بينها...

{ }

A L S A B A H
N E W S P A P E R

بــني التعبيــر عــن املعنــى العاطفــي والفلســفي 
والواقــع املــادي يجتهد الفنانــون التعبيريون في 
إنجــاح ســلطة العاطفــة بمارثــون الســباق نحو 
نقطة التقاء الجمال بالفن، فرواد هذه املدرســة 
وأهمهم البروفيســور في جامعة ييــل االميركية 
للفنــون مــارك روثكــو. يبحــث ويعمــل هــو ومن 
معه فــي التأثير املباشــر في العاطفــة وحيثيات 
شــاهد، أي انهم ُيخرجون 

ُ
القبول الذوقي لدى امل

تفكيرهــم مــن الواقعيــة ليضعــوه فــي تجريــد 
تعبيري هو األقرب للواقع التخييلي واألعمق اثرًا 
في مجــال التراتبية االنطباعيــة، فمن لون قوي 
إلى خيــال غير منظم، فخطوط حادة متالشــية 
فــي ذات الوقــت إلــى حجم أكبــر للوحــة، تكون 
املوضوعيــة الفنية حاضرة، ولكنهــا تعزف على 
وتــر تغييب االنغمــاس بالواقع عبــر واقع اختاره 
الفنان. فلو عدنا إلى مفهوم هذه املدرسة سنجد 
أن أغلب املختصني بدراسة هذا املجال، عّرفوها 
 من وصف 

ً
على أنها "تعبير عن مشاعر ذاتية بدال

شيء آخر". 
مــا  إذا  والخطــوط  األلــوان  ان  روادهــا  ويــرى 
استخدمت بحرية ستكون األقرب إلبهاج البصر 
واألكثــر نجاحًا فــي التأثير، هذه املدرســة التي 
بــرزت بعد الحرب العاملية الثانيــة وفي الواليات 
املتحدة تحديــدًا، لعب املــكان دوره األبرز فيها، 

إذ أن ذاك الزمــن كان زمــن هجــرة العقول إلى 
أميركا، وهنا وجد روثكو متنفسه الخصب، حني 
انتقل من روســيا مع أســرته للعيش في الواليات 
ة األولــى وقيل قبلها.  املتحدة بعــد الحرب العامليَّ
ة  ة ونظريته التشــكيليَّ لروثكو فلســفته اإلنســانيَّ
ة تســامق خلود أعمال  املتمّيزة ولديه أعمال عامليَّ
رواد املــدارس األخــرى، يقــول روثكو: أنا لســت 
مهتمــًا في العالقــة بني الشــكل واللون. الشــيء 
الوحيــد الــذي يهمني هــو التعبير عن املشــاعر 

األساسية لإلنسان: املأساة، النشوة، القدر. 
روثكــو لــه رؤيتــه الفريــدة فــي تجســيد فكرته 
عبر خطــوط حادة تــارة كما في لوحتــه "مدخل 
ميترو االنفاق وســريالية تعبيرية، كما في لوحته 
"دوامــة بحرية" والتــي تمثل الجانب الشــخصي 
لهــذا الفنــان وانتقاالته املكانية مــن أصوله إلى 
مســتقره. إذ يــرى أنه نقــل الفــن التجريدي من 
 كل آراء 

ً
هويته الثابتة إلى واحة تعبيرية متجاهال

ة التي أطلقت على  النقاد واملشاهدات االنطباعيَّ
أعمالــه، وتمّيــز بكونه عنصرا متفائــال بكينونة 
ة بناء  ــة التجريديَّ مغلقة، فهــو يــرى أنَّ التعبيريَّ
ة. ويعتقد أنَّ  ة والذهنيَّ ذوقي من التصورات الفنيَّ
الذوق البســيط والنقدي معًا لم يتمكنا من سبر 
نطولوجية 

ُ
أغــوار هــذه الطبقــات والكنايــات األ

ــة املرســومة. ويبــدو ذلك  واالســتعارات الذهنيَّ
ــًا فــي لوحته ثالثيــة اللون التي رســمها عام  جليَّ
1951 والتي تجّســد لون الحقول الواسعة واملكانة 

الكبيــرة لعمله فهي تتميــز برفضها للموضوعية 
روثكــو  تعــّرض  ُعرضــت  وحينمــا  التقليديــة. 
لالنتقاد الشديد، فهو لم يرسم شيئًا حسب آراء 
معاصريه من النقاد، وإنما جمع ثالثة ألوان هي 
ة  البنفسجي واألخضر واألحمر بتشــكيلة تراتبيَّ
مجــّردة، ولم يدر من انتقــده أن مبلغ 186 مليون 

فت ســادس 
ّ
دوالر كان ثمــن هذه اللوحة، إذ ُصن

أثمن لوحة فــي العالم وفق الترتيب من 1 إلى 10 
في مزادات البيع. وكذلك الحال بالنسبة للوحته 
التي يتراوح ثمنها ما بني 10 إلى 15 مليون دوالر، 
واملســّماة "مــكان والدة غيــر موجــود"، فلو عدنا 
للتجريدّية التعبيرّيــة البحتة في أعماله األخرى 

ه 
ّ
لوجدناه رغم محدودّية أفــق التنوع لديه، إال أن

تناول القضايا اإلنسانّية والتغيرات االجتماعّية، 
وعكف على توثيق الفكر التخييلي ملا بعد املعقول، 
وذهــب بعيدًا فــي خيالــه إلــى اعتمــاد التمويه 
الظاهــري للوحة بينمــا ُيخفي بناءهــا الداخلي 
ة ال محــدودة. وهذه هي  ة وهندســيَّ إيقاعات لونيَّ
املدرســة التــي كان يســميها كليمنــت غرينبرغ 
ــة املجــّردة، علــى ســبيل املثــال لوحته  التعبيريَّ
"ميتتالياتــك" التي أنجزها فــي أكثر من ثالثني 
عامًا تعد من نفائــس الفن التعبيري التجريدي، 
ها خــارج حدود إدراك 

ّ
حيــث يصفها بمفهومه أن

العقــل النقــدي، وإن اقترب منها فســينقلها من 
حالتهــا العظمــى إلى كائن جامد ميت ومســتعد 
للتشريح. لذا عكف روثكو على تأليف كتاب خاص 
بــه تناول هو فيه قــراءات وانطباعات وتحليالت 
ة. هذه املدرسة التي  ة التجريديَّ املدرسة التعبيريَّ
ة حادة وأخرى متالشــية  ُبنيت على ضربات لونيَّ
وألوان محدودة علــى لوحات كبيرة أصبحت من 

أهم مدارس الفن التشكيلي املعاصر.
ة خاصــة تخــّرج مــن  ة فلســفيَّ برؤيــة شــخصيَّ
مدرســة الحياة مــارك روثكو تــاركًا خلفه قبالة 
ة  مقاعــد التأمل أعظــم وأهــم أعمــال التعبيريَّ
ــة مجموعــة لوحــات بيعــت بأكثر من  التجريديَّ
فًا ُيدرس فــي أعرق وأهم 

َّ
75 مليــون دوالرًا ومؤل

 نظــرة جديدة للتجريد
َ

ة وخلق الجامعات العامليَّ
 

التعبيري.

15

14

17

ــة بصعوبتهــا وتســببها بمشــاعر اإلحبــاط  تشــتهر األلــوان املائيَّ
واالنهــزام وخيبــة األمــل. بالخصــوص ألولئــك الرســامني الذين 
هم 

ّ
يضعــون كل آمالهم في إنجاز لوحة يفخرون بهــا، بالرغم من أن

بدؤوا للتو في استخدامها. فنحن في العادة، نأخذ األمر على محمل 
ــم، ونضع تركيزنــا الكامل على 

ّ
الجــد في املراحل األولــى من التعل

املوضوع الذي نحن بصدده.  
في الرسم، يمكن لذلك أن يتجلى في نمط التحكم الذي يعمل جيدا 
ــة مثل األكريليــك، إذ يعمل الطــالء بطريقة يمكن  مع وســائط لونيَّ
التنبــؤ بها. يذهب حيث تضعــه، واللون الذي تراُه علــى لوح األلوان 
ة  الخاص بك هو الذي ستحصل عليه على ورقة الرسم. األلوان املائيَّ
ال تعمــل بهــذه الطريقة، فــكل ما زدت مــن محاوالتــك للتحكم بها 

جابهتك بمزيد من املصاعب. 

ة ســيمون دو بوفوار، صدر عام 2012 وبعد رحيلها. عنوان الكتاب:  قضيت عطلتي نهار األحد وأنا أبحث في كتاب للمفكرة الفرنســيَّ
ســيمون دو بوفوار/ كتابات سياســّية. يضم كتابات منشورة وغير منشورة، ومقاالت وســيناريو فيلم يحمل اسمها عام 1979. كانت 
الكاتبة تريد أن يبقى اســمها وأثرها لالجيال بعد غيابها حني ُســئلت عن الهدف من الفيلم فقالت: «لنقل أنه الغرور، ألنني أردت 
أن يعرفنــي الناس. ربما هناك ناس لم يقرأوني وســيعرفوني من خالل هذا الفيلم. وأيضا من أجــل هؤالء الذين قرأوني وأخطأوا 
في معرفتي.وأيضا من أجل الذين لم يقرأوني ومع ذلك أخذوا فكرة خاطئة عني. هذا الفيلم هو طريقة لوضع األشياء في نصابها 

الصحيح» ترجمة جاكلني سالم.  
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كانت الكاتبة تريد أن يبقى اســمها 
وأثرهــا لالجيال بعــد غيابها حني 
الفيلــم  الهــدف مــن  ُســئلت عــن 
فقالــت: «لنقــل أنــه الغــرور، ألنني 
ربمــا  النــاس.  يعرفنــي  أن  أردت 
هناك ناس لم يقرأوني وسيعرفوني 
من خالل هــذا الفيلــم. وأيضا من 
أجل هؤالء الذيــن قرأوني وأخطأوا 
فــي معرفتي. وأيضا من أجل الذين 
أخــذوا  ذلــك  ومــع  يقرأونــي  لــم 
فكــرة خاطئة عني. هــذا الفيلم هو 
طريقــة لوضع األشــياء في نصابها 

الصحيح» ترجمة جاكلني سالم.  
يبدو لي أنَّ االنسان حتى وهو يقترب 
من املوت يريد أن يشعر باإلنصاف 
اجتماعيــا وفكريــا وإبداعيــا. هذا 
ة  حق مشــروع. والفيلسوفة الفرنسيَّ
عبــرت عــن مثــل هــذا فــي إحدى 

املقابالت لصحيفة امريكية.
ة نحن  في أي مرحلة من الفمنســتيَّ

اآلن؟ 
النزعــة  ولــدت  أساســًا  وملــاذا 

ة؟ النسويَّ
النســوية مربكــة وغيــر ثابتــة عبر 
اقتصاديــة  مرحلــة  بــل  العصــور. 
اجتماعية تمر بها الشــعوب كل في 
حقبــة، وربمــا تنتهي حــني تحصل 
املــرأة علــى حــق العمــل والدخــل 
املتكافئ مــع الرجل لقــاء الوظيفة 
حــق  لهــا  يكــون  وحــني  نفســها، 
اســتخدام عقلها وقلبها وجســدها 
كما لــو أنه ملكها الشــخصي وليس 

ألحد وصاية عليه. 
*

صــدر كتاب جديــد عــن دار أبجد 
والتوزيــع، تحريــر وإعداد  للنشــر 
عــادل.  ســماح  املصريــة  الكاتبــة 
اإلصــدار عبــارة عن حــوارات مع 
 25 وفنانــات،  عربيــات  كاتبــات 
حوارًا بعنوان ”عندمــا تحكي“ وهو 

الجــزء األول من موســوعة تهدف 
لتوثيق إبداع النســاء فــي املجاالت 
املختلفة، ويشــرف على إصدارات 
دار أبجد للنشر والترجمة والتوزيع 
حسني  العراقي  واملترجم  الشــاعر 
نهابة. ولكاتبة السطور مشاركة في 
الحــوار أقتطف منها هذا الســؤال 

والجواب. 
ســؤال ســماح عادل: .. وهــل هجوم 
بعض الكتاب والنقــاد الذكور على 
بعــض كتابــات النســاء واتهامهــا 
أنهــا ال تخــرج مــن دائرة الجســد 

تضايقك؟
جواب جاكلني: الجســد كون صغير 
ة والبصمة  يحمل مكوناتــه الوجوديَّ
ة. وهذا الكيان الكوني هو  الشخصيَّ
شــبكة العالقات املتشــّعبة املمتدة 
مــن الكيــان الفــردي إلى الجســد 
االجتماعــي والسياســي والثقافــي 
املحيط. هناك آالف الحافات التي 
يعيشها الجسد ويتعايش معها. وفي 
النصوص مقاربات بــني لغة املرأة 
الفرد وطبول الحرب واملوت، حديث 
بــني املــرأة وجســد الشــجرة التي 
تبقى واقفة أثنــاء الحرب وبعدها، 
وهنــاك جغرافية املــكان والطقس 
االغتــراب  ومفــردات  والبيئــة 
الوجدانــي. باعتقــادي أن من يقرأ 

ها ساحة 
َّ
ة على أن نصوصي الشــعريَّ

جســد امــرأة منكفئــة علــى ذاتها 
يكون قاصرًا في وعيه ومتسرعًا في 
حكمه. شــخصيا كتاباتي ال أدرجها 
االيروتيكــي  الجســد  نطــاق  فــي 
منــذ أول مجموعــة شــعرية وحتى 
الخامســة. يبقــى علــى الناقــد أن 
يقرأ وينتقد النص شــعريا وبنيويا 
ويحلل محمول الخطــاب. وال يغيب 
عنــي أن بعض الكاتبــات بالغن في 
ثيمة الجسد حتى صارت كتاباتهن 
وبــالدة  وزعيقــًا  تأوهــات  مجــرد 
وقحــة أحيانــًا. وبعضهن لألســف 
يحظــى علــى إعجــاب ومجامالت 
فاقعــة وخاصة فــي وســط امليديا 
االجتماعية ”فيسبوك“ تحديدا يعج 
بكتابات قاصرة نســوية وجســدية 
ال عالقــة لها بالشــعرية وبالشــعر. 
أمــا التذمر من كتابــات املرأة فهو 
مسألة تاريخية ولم نتقدم كثيرًا في 

تقييمنا للكتابة بقلم األنثى..“.
أن  وامــرأة  ككاتبــة  ويضايقنــي 
يقــرأ  وامــرأة)  (رجــال  بعضهــم 
بنصــف عــني ناقــدة، وبربــع وعي 
مدرك لنوعيــة الخطاب ومدارجه. 
ومــع ذلــك يقســم شــهادات أدبية 

نقدية وأخالقية على هذا وذاك.
 *

هــل النســاء العربيات أقــل تفكيرا 
وإبداعــا من نســاء الغرب ال ســمح 

الله!
هــل هــي حريــة التعبيــر املحدودة 
واملشــروطة هي التي تحــد وتقولب 
التفكيــر! علــى الغالب نعــم. وهذا 
بحــث يطــول. نتوقــف أمــام مثــال 
يحمل كما من البديهية والســخرية 
الواضحــة كما اعتدنــا أن نقرأ في 
مقاالت الكاتبــة الكندية مارغريت 
أتــوود التي تتفوق فــي مقاالتها كما 

في رواياتها وشعرها ومقاالتها.
هكذا تكلمــت مارغريــت أتوود في 
مقال لها عن جســد املرأة نشــر في 
صحيفة امريكية ثم صدر في كتاب 
يحــوي العديــد من مقــاالت لكاتب 
امريكيني بعنــوان ”أفضل املقاالت 

األمريكية - عام 1991“. 
”يحتوي جســد كل أنثــى على دماغ 
أنثى. حاضر. يجعل األشــياء تعمل. 
اغرز  دبابيس فيه وســتحصل على 
نتائج مدهشة. أغان قديمة شهيرة. 
ســيئة“  أحــالم  قصيــرة.  دورات 

ترجمتي. 
ال تعليــق، ســوى احــذر يــا أخي، ال 
تغــرز فــي جســدها دبوســًا إال إذا 
كان عقلــك وقلبك مخــدرًا أو ميتًا. 
ثم دلني على اســم فيلسوفة عربية 
واحدة أو مفكرة ظهرت منذ عصر 
النهضة ومابعد في الساحة العربية 
من املحيــط إلى الخليــج. بالتأكيد 
ال يوجــد فالســفة ذكــور أيضًا في 
هذه املرحلة. هنــاك أفراد يفكرون 
ثم يتوقفــون عن بلــورة االفكار في 
نظرية أدبيــة أو اجتماعيــة لها أثر 

على ثقافات األمم األخرى. 
األمل في املستقبل الذي قد ينصف 
النساء والرجال ويطرح ثمار الفكر 

العادلة لألجيال املقبلة. 

(شاعرة، مترجمة، صحفية 
سورية)

احتفــت رابطة املجالــس البغدادّيــة الثقافّية في 
املركــز الثقافــي البغــدادي بشــارع املتنبــي يوم 
الجمعة املاضي، بإيقاد الشمعة الرابعة والتسعني 
من عمر الباحث واملؤرخ البغدادي رفعت مرهون 

الصفار بحضور واسع.   
وقــال األمني العــام التحاد األدباء الشــاعر عمر 
الســراي في كلمة ألقاها: نحــن نجلس في رحاب 
القامة العراقية األصيلة الباحث واملؤرخ وســليل 
األســرة العريقة األســتاذ رفعت مرهون الصفار 
لنحتفي بالشــباب كله، فقد تمكن الصفار من أن 
يظل شــابًا إلى اآلن، ففي مفارقة كبيرة ومتميزة 
نجده فــي اتحاد األدباء يحمل كتابا يؤلفه ويهديه 
ويوزعه، ونجده فــي جمعية مكافحة التدرن يقيم 
الجلســات ويحتفي باآلخرين، ونجــده كذلك في 
املركــز الثقافــي البغــدادي وهــو يهــدي الكتب، 
ويتحدث في املحاضرات ويكــون قريبًا من نبض 
الجمهــور نجــده فــي رابطــة املجالــس الثقافّية 
البغدادّية يقيم األماســي ويحتفــي ويقدم الحياة 

بصورتها األبهر. 
ني لم أظهــر في زمن 

ّ
وأضاف: أحســد نفســي ألن

ه كان لم يترك لنا 
ّ
كان فيه رفعت بشباب أكثر، ألن

أي مجال، لكي نقدم شــيئا، وهو بهــذا العمر كم 

نا التقطنا صورة معــه، بغداد زاهرة 
ّ
ســنفخر بأن

ليــس بعمرانهــا وحســب، هــي زاهــرة بعمرانها 
الفكري.  

كما وقدم الشــاعر عمر الســراي باقــة ورد ولوح 
الجواهــري إلــى رفعــت الصفــار وإلــى املركــز 
الثقافي املتمثل باألستاذ طالب عيسى تعبيرًا عن 

شكر شريحة األدباء.
أما كلمــة رئيس املجالــس البغدادّية فــي العراق 
صادق الربيعي، فقد قــال فيها: تعودنا في رابطة 
املجالــس البغدادّيــة الثقافّيــة أن نحتفي بذكرى 
ميــالد الباحث رفعــت الصفار في الشــهر األول 
نا ارتأينا في هذا العام أن يكون 

ّ
من كل عام، ولكن

االحتفال أكبر وأوســع، لــذا نقلنا هــذا االحتفاء 
إلــى املركــز الثقافي البغــدادي، ليســتوعب هذه 
الوجوه الطيبــة التي تعرف من هــو الصفار، وما 
هــي إنجازاتــه، والــذي تعرفنا عليــه قبل ثالثني 
عامًا وأكثــر، وهذا جــاء من خــالل ثقافة اإلرث 
والتراث البغدادي، حيث كان له مجلس في داره، 
وكان يستقبل الحضور من كل القامات العراقية، 
”لقــد كنــا نحضــره أنــا ووالــدي الحاج جاســم 
الربيعي مؤســس منتــدى الربيعــي الثقافي حيث 
كان الصفار أحد مؤسسي املنتدى“، وفقًا لتعبيره. 
وقال الدكتور صــالح عبد الــرزاق، إنَّ ”الصفار 
هو من مؤرخينا القالئــل الذين نعتز بهم وباقني 
علــى قيد الحياة وكله عطــاء وإنتاج، حيث 
كان واليــزال يكتــب وينشــر، وأتذكــر في 
مجلــة بغدادنا التي كانت تحتضن مقاالته 
ة  أيضــا، وخاصــة عــن محــالت البغداديَّ
القديمــة“. وأضــاف: كان للصفــار بصمة 
واضحة وتمكن من أن يــؤرخ تراث بغداد، 
ويكتــب عــن الكثيــر مــن محــالت بغداد 
القديمة وأســباب تســميتها وأين تقع هذه 
املحلة وتلك“.  وأشار إلى أنه لالسف هناك 
الكثيــر من أجيالنــا الحالية تجهل ســبب 
ها إرث بعضه 

ّ
اســمائها على الرغم مــن أن

يعود للعصر العباسي. 

2012

1979

 

الناصرية  جماعــة  أعلنــت 
القصيرة  القائمــة  للتمثيل 
التأليــف  فــي  لجائزتهــا 
الراحــل  دورة   - املســرحي 

1942-» الســماوي  مهــدي 
1987» - النســخة األولــى لعــام 

2022، حيــث شــارك فــي الجائــزة 
«19» نصــًا من مختلف محافظــات العراق، 
بضمنها مشــاركة عراقية واحدة من خارج 

العراق.
وقال عضــو الجماعة د. ياســر البــراك إن 
«تســعة عشــر نصًا من مختلف املحافظات 
شــاركت في املســابقة، بضمنها عمل واحد 
مــن خارج العراق». واشــار إلى أن الجماعة 
علن عن أســماء الفائزيــن باملراكز 

ُ
ســوف ت

الثالثة األولى واملراكز التشــجيعية الثالثة 
أيضًا خالل األيام املقبلة.

ــاب الشــباب 
ّ

ت
ُ
الك وضمــت قائمــة أســماء 

ونصوصهــم ومحافظاتهــم كال مــن: علــي 
جاهــل بــركات مــن الســماوة وكان نصــه 
بعنوان ”لحم طازج“، ومن الناصرية شارك 
سحاب رزاق املاضي بنص عنوانه ”ما زالت 

جثة“، أما بشائر جواد محسن 
فــكان  الناصريــة،  مــن 
عنــوان النــص املشــارك 
”الجثث أيضا تســكن في 
التجــاوز“، وكان عنــوان 
نــص هونر كريــم هياس 
من أربيــل ”البلد العصي“، 
وعنــوان نــص حيدر حســني 
ناصــر مــن الناصريــة ”مصاطب 
الغياب“. أما علي أحمد سهر من الناصرية 
أيضا فشــارك بنص ”توقــف تلقائي“. وكان 
عنوان نص علي صالح العبادي من كربالء 
”دكة غســل املوتى“. أما حيــدر عبد الرحيم 
الطيب من الناصرية فنصه بعنوان ”ضيف 
جديــد ”، وجاء نــص رؤى حازم رشــك من 
الناصرية كذلك بعنوان ”مــوازاة“. وأخيرًا 
كان نــص علــي عبــد الحســني كاظــم من 

الناصرية بعنوان ”كتاب منه“.
يذكــر أن الحركة املســرحية فــي املحافظة 
تشــهد حــراكًا مكثفًا فــي تقديــم العروض 
واملشــاركة في املهرجانات املحلية والدولية 
كان اخرهــا مســاهمة أربعــة عــروض في 
مهرجــان املســرح العربــي الــذي أقيم في 

الدار البيضاء.

ســدل الستار على املســابقة الشعرية التي 
ُ
أ

اقامهــا قســم النشــاطات الطالبيــة فــي 
الجامعــة التكنولوجيــة بالتعــاون مع تجمع 
اســتقامة الطالبــي. وتنافــس فــي املرحلة 
الشــعر  مســابقة  مــن  واألخيــرة  الثالثــة 
الفصيح (رســالة الشــعر)، ســبع شــعراء 
اختلفــت قصائدهم بــني الشــعر العمودي 
والتفعيلــة والنثر. وكان أعضاء لجنة الحكم 
برئاســة الشــاعر الدكتور حازم الشــمري 
وعضويــة كل مــن الشــاعر الدكتــور إيــاد 

الخفاجي والشــاعر أســامة البــدري، وتم 
اختيــار الفائزيــن باملراتب الثالثــة األولى 
بناًء على قوة النص وســالمة اللغة وااللقاء 
والحداثــة، وتكريمهم بدرع املســابقة، كما 
وتــم تكريــم لجنة الحكــم من قبل رئاســة 
قسم الســيطرة والنظم، وأفرزت املسابقة 
عن فوز الطالب علي كرم منشــد من قســم 
األولــى،  باملرتبــة  الكيميائيــة  الهندســة 
والطالبة زهراء صباح جبار من قسم علوم 
الحاسبات باملرتبة الثانية، والطالب محمد 
حســني غســان مــن قســم هندســة الطب 

الحياتي باملرتبة الثالثة.

و(املتيــم) الذي يشــكل عند الكاتبة ســيرة 
البحث عن السعادة، كما هو العنوان الفرعي 
لهذا الكتاب الذي التمــل قراءته هو يوميات 
كتبتهــا الروائية عــن رحيل زوجهــا الراحل 
الناقد نجم عبد الله كاظم أستاذ الدراسات 
النقدية في الجامعة املستنصرية، والباحث 
الحيــوي في الدراســات الســردية العراقية 
ورجل املوســوعات املهم عن الرواية والقصة 

العراقية.
تقول ميســلون في مفتتح هــذا الكتاب الذي 

أصدرته عــن دار الرافديــن 2022 إنَّ الكلمات 
املنشــورة في هذا الكتاب كتبتهــا في صفحتها 
في «الفيس بوك» علــى مدى عام كامل، وكانت 
بدايتها تعبــر عن حالة الصدمة التي عاشــتها 
وأســرتها منذ دخول زوجها املحب املستشــفى 

إلصابته بجلطة مفاجئة.
كان انتظارها وأوالدها ســاعة شفائه من ذلك 
العــارض املخــل نوعًا مــن انتظار األمــل، لكن 
ذلك لــم يحدث وضاعــت أيام الهنــاء والدعة 
والحــب الهــادئ العظيــم بوفاته فــي 31 تموز 
2020 بعد شهور من دخوله املستشفى، وهو من 

مواليد مدينة بهرز –ديالى 1951.
أهدت ميسلون يومياتها عن حياتها مع الراحل 
 الهيــام إلى 

َّ
الكريــم الــذي أحّبته وأحّبهــا حد

(ذي يزن ويمان وهنادي) املتيم بحبهم وأغلى 
ما عندهــم في هــذا الوجود، واســتثنت ذاتها 
ولم تذكر شــيئًا في هذا األهداء الذي كشــفت 
فيه عن الذين تيمه هواهم، وهم أفراد أســرته 
الجميلــة التي لم يــأل جهدًا إلســعادها في كل 
تحركاتــه من بلــد إلى آخر، وفــي غربته عنهم 
لســنوات أيام الجوع والحصار ليستطيع تأمني 

الحياة الكريمة لهم ولها.
صفحــات  ــب 

ّ
تقل هــادي  ميســلون  يوميــات   

حياتهــا املثقلــة بالحــب والــدرس الثقافي مع 
دكتــور نجــم، وهي تصــف عاداته فــي الكتابة 
والــدرس واهتمامه الدائم بالوصــول إلى أدق 
التفصيالت في عمله النقــدي املنهجي، وذلك 
مــن دراســاته األولــى فــي جامعة أكســتر عن 
الروايــة العراقية وتأثيــرات الرواية األمريكية 
عليهــا، فضال عــن أكثر من عشــرين دراســة 
ــة كان  مهمــة أخــرى عــن الســردّيات العراقيَّ
ختام مسكها تلك املوســوعة املهمة عن الرواية 
العراقّيــة التــي صــدرت بعــد رحيلــه. وكانــت 
املفاجــأة كبيــرة بالنســبة لــي أنه أهــدى آخر 
كتبه -هذه املوســوعة- إلى (باسم عبد الحميد 
حمــودي) مــن دون ســواه، لم يخبرنــي هو أنه 
فعل هــذا، ولم توضح لي ميســلون حقيقة هذا 
األهداء الذي ظننت أنه أهداء لنســخة واحدة. 
كما لم يفصح الصديق األســتاذ الدكتورعارف 
الساعدي مدير عام دار الشــؤون الثقافية عن 

األمر حتى صدر ذلك السفر.
وإذا كنت قد شــاركت نجمًا الكريم في احترام 
ي أشــعر 

ّ
وحــب الناس لــه ولجهــده الكبير، فإن

أســرته  صادفــت  التــي  الخســارة  بعظــم 
الروائيــة  منهــا  املقدمــة  وفــي  الصغيــرة 
ميســلون، وهــي تنقــل حزنها الشــفيف إلى 
الورق وتدون تفاصيل مــن حياتهما الجميلة 
ورهافة اإلحســاس الذي يملكــه ذلك املتيم 

الناضج خلقًا وعاطفة وعلمًا.
ات ميســلون مثقلــة بالعاطفــة والتأمل  يوميَّ
ومراقبــة الحبيــب والحيــاة التــي كان نجم 

يخترقها بحيويته. 
يكتــب أو يصور أو يــدرس ويحلل ما يقرأ عن 
وعي ودراية. تقول ميســلون في ص73 (ليس 
 أن يغير اإلنســان أســلوب حياته لكي 

ً
ســهال

يتماشى مع أسلوب شخص آخر..) وهي تتحدث 
عن بــدء رحلة ممتعة قضتها مع نجم، وتســرد 
في 21-1-7 الهزة النفسية التي حدثت ألسرتها 
الصغيرة ولهــا بفقدان الحبيب لتقول: (لم يعد 
يحدث فــي هذا الزمان شــيء ســوى أن نقاوم 

هذا الوقت املهدور في الوحشة واألنتظار).
إن متالزمــة القلب املكســور التــي أصيبت بها 
ميســلون على وفق تحليل صديقتها التشــكيلية 
موائمــة  تكــن  لــم  (ص108)  فــرج  ميســلون 
لشخصية ميســلون التي جرفها الحزن لفترة، 
لكننــا وجدناهــا فــي كل يومياتهــا تعمــل على 
ترميم حزنها بفقدان (املتيم) بالعمل الدؤوب 
مــن أجــل التماســك واالنتــاج الثقافــي الذي 
يواجــه الفقــدان، ويتغلــب علــى آالمــه، وتلك 
وســيلة مقاومة لسلبية (الفقدان) التي أتبعتها 
شــخصيًا بعد رحيل الحبيبة أم شــهرزاد، فقد 
 علــى العمل الثقافــي للتقليل من 

ً
ازددت إقباال

أوجاع الخسارة الكبيرة التي هزتني.
مجدًا لنجم وهو في عليني وتحية مليســلون وهي 
تكتب محتضنة من كان (املتيم) قد أحاط بهم 

وأحبهم دومًا.
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الشــعر ُيــروى ويترجم ويجــوب العالم قــدر امتيــازه وامتياز 
 أن يراه النــاس، ناس بلدِه 

ّ
معانيــه. والفن هــمُّ صاحبه املِفــن

ونــاس األرض كلهــم. كذا العلــم، كل العلــوم، صفاتها األولى 
وامتيــاز طبيعتهــا فــي أمميتهــا وانتقالها 
مــن مصدرها إلى الناس فــي العالم. حتى 
ــة، يهمهم  ناس القبائل والشــعوب البدائيَّ
ويبهجهم التعلم. وأن يعلموا سواهم، سواٌء 
بأجــر أو بكــرم وتفضــل. وأوالء ينقلون ما 
علموا. هذا ما يكشــفه لنــا بوضوح وبفخر 
انتشــار الحضــارات فــي مختلــف مراحل 
التاريــخ. وإن كان هناك ما يفرح الشــاعر 
والكاتب فهــو ترجمة أعمالــه ليطلع عليها 
الناس. وإن كان هناك ما يســر العاِلم، فهو 
حديث النــاس بعلمه وأفكاره. هــذا امتياز 
تشــارك فيه التجارة. لكن هذه ينحاز فيها 
ِكَبــر الجــدوى ويحكمهــا املــردود النفعي. 
في حال الشــعر والعلوم، اللــذة في وصول 
النتاج الفردي ألكبر عدٍد في الدنيا. وعموم 

الثقافة الوطنية إلى شعوب وبلدان أخرى. 
 وامتيــاز تفكيــر. فبهذا 

ٌ
 وكفــى. هذا مجــد

ً
ليســت هــذه صفة

 في الحيــاة ومباهــج ومنافع 
ً

التواصل اكتســب البشــر ســعة
 

ً
زادتهــم، كمــا زادت الشــعوب التي تلقــت ما عندهــم، حياة

وأعطت حياة الجميع بعدًا ومعنى وانســانية يطيب بها العيش 
واآلمال، وبها ومنها التطور والتقدم البشريان. فكم عظيم هو 

مجــد انتقال الحضــارات وانتفاع ناس االرض بهــذا االمتياز 
الذي ال مثيل له.

ونحــن حتى اليوم نفيد مما تكشــفه البحــوث والحفريات من 
علوم وأسرار املاضي وهي مندثرة مضت عليها ألوف السنني. 
األدب، الفن، العلم واألفكار تأبــى جميعًا وأن تكون حكرا وأن 
نــز او تمنــع عــن الخــروج إلــى الضوء 

َ
كت

ُ
ت

واالنتقال عبر القــارات. ومحاوالت عزلها 
او منعها او عرقلــة انتقالها، محاوالت وان 
نجحت فألزمنة محدودة. الوحدة املعرفية 
ممي وإنساني. واإلنسان 

ُ
والعلمية جوهرها أ

حيثما وِجد حريص على أن يقول لإلنســان 
اآلخــر عما رأى وعــرف لتبصيــره باهمية 
مــا يمتلك ولنفعه به. ليســت هــذه ظاهرة 
عابرة، هذه حال إنســانية دائمة بها يوسع 
اإلنســان مجده وبها يغتني ويــزداد عظمة 
ومعنــى. فــال حواجــز الطبيعة، أنهــارًا أو 
 ومخاطر وال اختــالف اللغات وال ما 

ً
جبــاال

يطرأ من أحداث أوقفــت التواصل وحالت 
من دون أمميــة املعرفة والفرح املزدوج ملن 

امتلك وملن تلقى.   
 هــذه الطبيعــة الطيبــة وّحــدت الشــعوب 
وأزالــت فوارقها. وهو هذا الذي أوصــل الحضارات، من بابل 
إلــى اإلغريق ومن اإلغريق إلى العرب ومن العرب واملســلمني 
إلى العالم. وهو نفسه يوصل اليوم ما في العالم لنا. وهنا وجب 
تفســير بعض الظواهر تفســيرًا ايجابيًا أو تفسيرًا مضافًا ملا 
هو معروف. أعني حني كانت بالطات امللوك والوالة والحكام، 

فطاحلهــم  العلمــاء،  تســتقدم  وأســوأهم،  أشرســهم  حتــى 
وأكثرهم شهرة، ال لتأكيد مراكزهم حسب، ولكنهم عبر ذلك 
يأتــون بالعلوم واملعــارف وأيضًا يعرفون من خــالل ما يروون 
لهم ما فــي العالم من أخبار. فهم زينــة للبالط وللحكم وهم 

مراكز علمية وأقطاب اشعاع. 
«لقد ظهر العلم الحديث في املانيا وروسيا 
فــي القــرن الثامــن عشــر مســتَمدًا مــن 
العلم في فرنســا وهولندا. وكان التراســل 
واالتصال بني العلماء وأهل الفنون واآلداب 
حــرًا حتــى زمــن الحــرب». هــو الجوهــر 
اإلنســاني في حيويتــه واالحتفــاظ املجيد 
بطبيعته اإلنسانية واالهتمام بخير األرض. 
ازداد هذا التواصل والتبادل والتعاون طيلة 

القرن التاسع عشر. 
ولنــا أن نفــرح ونمجد اليوم هذا االنتشــار 
الواسع ملراكز البحوث واملؤسسات املعرفية 
وهي تفتــح أبوابهــا لتأتي املعرفــة وتخرج 

مسافرة وفودًا وضيوفًا أو مراسالت. 
هــذه محطات تواصــل إنســاني ومحطات 
لقــاء وتفاهم ومشــاركة في الــرأي وتبادل 

علوم ومعارف. 
ومــع تقديرنــا أن هــذه املراكز تديرهــا دول صناعّيــة كبرى 
لهــا مصالــح فــي الســوق والســتراتيجيا، هــي تبقــى مراكز 
بحوث ومجمعــات علمية ومعرفية، كذلك هــي حواضر املجد 
األدبــي واإلبداع الفنــي. لن تغير طبيعتها املصالح السياســية 
واالقتصاديــة مهمــا حاولت الهيمنــة عليها ومهمــا احتاجت 

تلك إلــى تمويلها. نعم قــد تؤخرها ولكنها ســتتحرر وتواصل 
مســيرتها في العالم. والشــر إذا اســتفحل ووصل حد احراق 
الكتــب وربمــا ناســها واملكتبات، فمســار التاريــخ عمومًا ظل 

إنساني التوجه والنفع. 
 يتم في الخط العــام وجوهر االتجــاه والنتائج. 

ً
البحث عــادة

جهــروا  وعلمــاء  مفكــرون  ّيــَب 
ُ

غ نعــم، 
بالحقيقــة، لكن كل الحقائــق التي حوِربت 
وُدِفنــت وصلتنــا واحتفى بهــا العالم. وهي 
هذه االرادة العظيمة وهو هذا مجد العالم 
ومجــد اإلنســان. مــا كانــت األرض لتكون 
بهــذا الثــراء الفكــري والعلمــي وال كانــت 
الحيــاة بعظمتهــا وامتالئهــا اآلن، لوال ما 
تحقــق وتوســع ووصــل بقــاع األرض مــن 
علوم ومعــارف. العلــوم والفنــون واآلداب 
توّحد البشــرية وتوّحد الشــعوب ويتواصل 
أهــل األرض منتصرين علــى كل الحواجز 

والقيود الرسمية. 
مفــرٌح وعظيــم اســتمرار حركــة العلــوم 
واملعارف والفنــون. ومفرٌح أكثر اســتمرار 
كقــوة  وحضورهــا  العالــم  فــي  انتقالهــا 
فّعالة منتجة من قوى النشــاط اإلنســاني. 
اإلنســانية اليــوم واحــدة واملعرفــة وكل الفنــون واألشــعار، 
للعالــم كله. وحركــة الترجمة تتســع كل يــوم واالتجــاه لتعلم 
اللغــات في أعظم اتســاعه. هي العافية الفكريــة واألخالقية. 
 وهــي الحريــة التــي يصنــع عشــاقها مــن أجلهــا املعجزات

لتبقى. 

 
 

ة بصعوبتها وتســببها بمشاعر  تشــتهر األلوان املائيَّ
اإلحبــاط واالنهــزام وخيبــة األمــل. بالخصــوص 
ألولئــك الرســامني الذيــن يضعــون كل آمالهم في 
هم بدؤوا 

ّ
إنجاز لوحة يفخــرون بها، بالرغم مــن أن

للتو في اســتخدامها. فنحن في العادة، نأخذ األمر 
م، 

ّ
علــى محمــل الجد في املراحــل األولى مــن التعل

ونضــع تركيزنــا الكامل علــى املوضوع الــذي نحن 
بصدده.  

في الرســم، يمكن لذلك أن يتجلى في نمط التحكم 
ة مثل األكريليك،  الذي يعمل جيدا مع وســائط لونيَّ
إذ يعمــل الطالء بطريقــة يمكن التنبــؤ بها. يذهب 
حيــث تضعه، واللــون الذي تــراُه على لــوح األلوان 
الخــاص بــك هو الــذي ســتحصل عليه علــى ورقة 
ة ال تعمل بهذه الطريقة، فكل  الرســم. األلوان املائيَّ
ما زدت من محاوالتــك للتحكم بها جابهتك بمزيد 

من املصاعب. 
ة، كان لدينا  عندما كنت في كلية الهندســة املعماريَّ
َر  ، وغيَّ

ٍّ
صف دراســي وضع نمطــا تفكيريا في تحــد

لألبــد أســلوبي فــي التعامــل مــع جميع الوســائط 
ة. أتذكر أن األستاذ سألني، بعد اطالعه على  اللونيَّ
معاناتي مع املواد التي اخترتها لتنفيذ أحد املشاريع 
التــي كلفنا بها، إن كنت قد فكــرت يوما في احترام 
املواد التي أســتخدمها، وســمحت لها بتأدية دورها 

الطبيعي من خالل صفاتها الخاصة. 
تســاؤله هذا جعلني أتريث قليال وأتمعن في فحوى 
هــذه الكلمــات التــي أوصلتنــي لحقيقــة فــي غاية 
البســاطة مفادها أن السماح للمواد بالقيام بعملها 
ة  هو كل ما أنا بحاجــة إليه. تعاملت مع األلوان املائيَّ
بهــذه الطريقــة؛ التعــرف علــى خصائــص املــادة 
ــة، التعامــل معها بيقظــة، تبنــي إمكانياتها،  اللونيَّ
والعمــل معهــا بدل محاولــة التحكم بهــا. وأظن أن 
ذلك كان الســبب األهم الذي جعلها تبدو لي ممتعة 
جدا. ومن خالل تجربتي الشــخصية، سأســتعرض 
ة على  األســباب التــي تدعوني للنظر لأللــوان املائيَّ
أنهــا صعبة، وفــي املقابــل، كيف لهــذه الصعوبات 
ة غاية فــي الجمال. نحن  أن تجعــل منها مــادة لونيَّ
نعلــم أن الطبيعــة الســائلة لهــذه األلــوان، ينتــج 
عنها بالضــرورة صعوبة في التحكــم. فاملاء يتدفق 
ويتحرك فــي جميع االتجاهات. واســتجابة الطالء 
تكــون مختلفة تبعا لوجــود مياه كثيــرة، مياه كافية 
أو القليل من املياه. ممــا يعني، وجود عوامل عديدة 
يمكــن لها أن تغيــر النتيجة النهائية لرســمنا. لكن 
هــذه امليــزة الفريــدة فــي األلــوان املائيــة هي من 
تجعلك تحصل علــى الحواف الداكنــة التي ترغب 

بها وفي ذات الوقت تســتطيع إنشــاء مزج منسجم 
وجعل اللون يختلط باللــون املجاور له.   ثمة صعوبة 
ــة التي تقلل من  أخرى تتعلق بشــفافية األلوان املائيَّ
فــرص تــدارك األخطــاء، فــإذا جف الطــالء بعد 
ضربــة فرشــاة خاطئــة ال يمكــن إخفاؤهــا بطبقة 
أخــرى من الطــالء ما لــم تضطر لجعلها مســاحة 
داكنــة، وإن واصلــت وضع طبقات الطــالء إلخفاء 
العيــوب ســتعرض اللوحة في النهاية للتلف بســبب 
كثــرة املعالجــات. أما رســم الخطوط واملســاحات 
الداكنــة، فهــو يأتي بعد األلــوان الفاتحة ورســمها 
قبل وضع الطبقات األولى يعني مزيدا من املتاعب. 
ة لها الفضل  برغم كل ذلك، شــفافية األلــوان املائيَّ
فــي إضفــاء اللمعــان الذي يــكاد يتوهــج في بعض 
اللوحات، وفي التقاط ســطوع الضوء على البتالت 
الرقيقــة لألزهار والبقــع املتوهجة على األســطح.   
الشــكوى التالية، تتعلق بخاصية الثبات في األلوان 
املائيــة، التي يتعذر معها حــذف األلوان أو األخطاء 
ســوى بنســبة قليلة جدًا باســتخدام املناشف، وفي 
الغالــب، ما أن يجف اللون علــى الورقة حتى تمتص 
أليافــه األصبــاغ بســرعة تربك مــن يعمــل عليها. 
ًا لوجــدت أن األمــر ال يختلف كثيرا  ولــو فكــرت مليَّ
عن اســتخدامنا للقلم. في املقابــل، هذه الخاصية 
ة هي السبب في املظهر الديناميكي الذي نراه  اللونيَّ
ة التي تســتقر بهــا الدهانات  في لوحاتنــا، والكيفيَّ
على الورق- داكنة بشــدة في مســاحات، وأفتح من 
غيرها في مساحات أخرى - هي من تجلب االهتمام 
املتزايد باللوحــات املنفذة بهذا النــوع من األلوان. 
وبالنسبة لي، أنا مغرمة برؤية األلوان أثناء جفافها 

وثباتها على سطح الورق املحبب. 
اســتخدام اللون األبيض مختلف هنــا أيضا، حيث 
يســتعاض عــن الطــالء ببيــاض الورقــة أو طبقــة 
تأســيس شــفافة إلظهار املناطق البــارزة أو األكثر 
إضاءة. األمر الــذي يخلق صعوبة أخرى في األلوان 
ة تحتم املزيد من اإلعداد املســبق قبل الشروع  املائيَّ
فــي الرســم. وأظــن أن رؤيــة املســاحات البيضاء 
ة، تجــذب االنتباه إليها  املتروكة فــي اللوحات املائيَّ
كثيــرا، وتثيــر فــي املتلقــي فضــوال ملعرفــة أي من 

األسلوبني آنفي الذكر قد استخدم. 
نحــن إذن، إزاء حقيقــة واضحــة مفادهــا أن هذه 
األلــوان ال يمكن التنبــؤ بنتائجها، بســبب طبيعتها 
الســائلة والكيفيــة التي تجف بها، وهــو دافع مهم، 
يجعــل بعض الرســامني يتعلقــون بها، وأنــا واحدة 
منهــم. فكثيــرا ما أرســم شــيئًا وأظن أنه ســيكون 
ســيئًا لكني اكتشــف بعد جفاف األلوان أن النتيجة 
لــم تكن بالســوء الذي توقعتــه، وقد تأتــي بالعكس 
فــي بعض األحيان. لكن، أليس مــن الرائع أن تتغير 
لوحاتنــا بعد االنتهــاء منها، وتفاجئنــا بنتائج غير 
متوقعــة. في كل حــال، ال بد لنا من 
ة، فهي  تقبل صعوبات األلوان املائيَّ
الســبب في جمالها والحافز الذي 
يدعونــا الكتشــاف أســرارها. وأنا 
أجــد متعة في الســماح للفرشــاة، 

واملاء واأللوان، بالتكفل بالعمل. 
وينتــج  غريبــًا،  هــذا  يبــدو  قــد 
عنــه لوحــات تالفــة كثيــرة، لكــن 
منهــا   

َّ
بــد ال  الخطــوات  تلــك 

هــذه  مــع  التعامــل  ــة  كيفيَّ لفهــم 
 األلــوان وتركهــا تعمــل بخواصهــا

ة.  الطبيعيَّ

 

مغرمــًا  اآلن  حتــى  بقــَي  الزمــن  ذاك  ومنــذ 
بالعزف املوســيقي وحــدث أن اقتحمت خلوته 
امــرأة وهــي تعــزف على (آلــة الجلــو) وحني 
يقارن بــني عمريهمــا يقــول لهــا: أال تخافني.. 
ك حفيدتي! لتــرد عليه أنت 

ّ
حتما ســيقولون إن

شــيخ الشــباب! وهي بذلك تثني عليه بخالف 
زوجتــه التي تنفر مــن أغانيه صبحًا ومســاء.. 
وفي لحظة (ايروتيكية) تتذكر العازفة حديث 
أختها عن زوجها وهي تــزور قبره، حاملة باقة 
 رقيقا ثم 

ً
ه (كان خجوال

ّ
ورد أبيــض، لتصفه بأن

توحش، غرس منجله حني ذاق جمار نخلتي).
بكتابــة  (خضيــر)  الروايــة  بطــل  عــرف 
مقــاالت سياســية واجتماعية جريئــة بلقاءاته 
التلفزيونيــة امللتزمــة بقيم وطنيــة مصيرية، 
وعلى مثل هــذا التمهيد تدخــل الدكتورة حياة 
املهندسة، لتخطف األحداث باتجاه مسار آخر 
وهي تتذكــر زوجها املتوفي (حميد) التي باتت 
مختلطة في ذهنها مــع صورة (خضير) - ومع 
حكايــة اختها (امنة) التــي خدرها زوجها في 
ليلة عرسها مدعيًا (التدين والورع، ويغتصبها 

ويسكب قطرات ويسكي في صرتها ويشرب). 
ال تخفي الدكتورة حياة، إعجابها بمقالة خضير 
التي جاء بها: (الحياة رغم شــقائها يبقى فيها 
الحلــم واألمــل) وهنا يبــدأ دبيــب التعلق بها، 
إذ بقــي خضير يترقب عودتهــا كل يوم وتوالت 
بينهما اللقاءات ليستشهد خضير بقول شاعر: 
(عيونــِك باحــت فال تنكــري - فمهما ســترتي 
فلن تقــدري). وبــادر ليكتب لزوجتــه (عندي 
اجتماع، ســأتأخر ال تقلقي). أما الدكتورة فقد 
مــر بخاطرها زوجها املرحوم كابوســًا مخيفًا. 
ويســرد لنــا الروائــي عــن استشــهاد اإلمــام 
الحســني وعــن الحــرب الحاضــرة، ثــم يرن 
التليفون على الحاج ســالم: عمــي ابنك عباس 
بمستشــفى البصــرة. وهو يردد يــارب ال تفجع 
أمي بي. هكذا تحدثت الدكتورة حياة عن موت 
أخيهــا عباس وقد لحقتــه أمها بموتهــا وأبيها 
بأشــهر معدودات. أما أختها آمنة التي تزوجت 
ابــن عمتهــا (رجــل ديــن)، لكنه فــي حقيقته 
ماجن سكير، ينام في الشوارع. الروائي صادق 
الجمل يبحث عن كيفية تكريس مبادئ ســامية 
وقيــم عليــا لشــخوصه بســردية مرنــة تتقبل 
تغيير املســارات وتعديل املواقف والسلوك نحو 
األفضل بحجــاج منطقي ينعكــس على ترتيب 
عناصــر العالقات ما بني شــخصيات الرواية. 
وهنــا يــدور حــدث لصــراع مــن نمــط جديد 
مــا بني البطــل وأســرته وباألخص مــع زوجته 
وبيئــة مقابلة تخــص الدكتــورة الحبيبة. وهنا 
 موضوعيًا يمّهد بوســيلة 

ً
يقيــم الروائي معادال

تخرجــه مــن مكابداتــه بما يســرده مــن بنية 
ــة لكل شــخصية علــى انفراد  ــة ووصفيَّ حواريَّ

ــة لغــة مثيرة بانتقــاء األلفــاظ وتبيان  بجماليَّ
ة  املقاصد أو في ما يخص رؤية القاص التخيليَّ
وموضوعاتهــا املشــوقة. كل ذلك يثيــر القارئ 
 إلى حلول ملشــكالتها 

ً
ويشــهده ملتابعتها وصوال

شبه املستعصية وتحســباتها مع املجهول ليبني 
الفرق ما بني اإلنســان الفطن واآلخر الجاهل. 
وهذا يذكرنا بمقولة (ارســطو): «أتعب الناس 
مــن بعــدت همتــه واتســعت معرفتــه وضاقت 
مقدرته». البطل خضير يعيش محنته مع زوجة 
ترميــه بعيوبها بصالفة ال تعــرف الخجل وهي 
تصرخ بقبح أقوالها أمام األبناء وهو من طرفه 
يتحوطهــم باملحبــة والرأفة والحنــان ويصفح 
عن زلل زوجته بسماحته املعهودة كلما اشتدت 
أزمتــه البيتيــة هــذه. منزويًا بوحدتــه املدمرة 
وكآبته املحمومة متطلعا للخالص من احباطه 
وكأنه (يتطابق) مــع توصيف (املتنبي): «فؤاٌد 
ما تســليه املدام.. وعمٌر مثل ما تهب اللئام». أو 
مــا توجزه عبــارة (ادورنو) عن عفة اإلنســان 
بقوله: «إن اإلنســان الخالي من الخبث ال ينعم 
بحيــاة هانئــة». فالبطــل خضير يكتــب مقالة 
يكشــف فيها كيفية تحول اإلنســان من اليسار 
النقــي الجميــل إلــى اليمــني الوســخ القــذر، 
كذلــك يوصــف (األنظمــة الشــمولية) بأنهــا 

«تقمــع الفــن واألدب والحــب» وتثيــر الحروب 
التــي «اجهضــت آمالنــا وأرحامنــا»، ويذكرنا 
أيضــًا بمقولة (الحجــاج بن يوســف الثقفي): 
«مــا بكــم إال الصلف والشــغف وملــق االماء»، 
أي: العناد والتكبر وتملق الجواري ألســيادهن. 
ثم يتابع ســرديات البطل الذي يــرى في يومنا 
هذا تــواري الشــرفاء األحرار لتعــود النعرات 
الطائفية والشــوفينية ليتملقوا السادة الجدد. 
هكــذا يبقى خضيــر ما بني تجاذبــات أحالمه 
الليلية املتمناة وبني صحوته النهارية املعاشــة 
بكوابيســها، لكنما ما يخفف مــن وطأتها حني 
تعمقــت عالقته مــع الدكتــورة حيــاة، بعد أن 
عقــد زواجًا (ســريًا) معها ليتابــع (الروائي) 
تفصيــالت (ايروتيكية). ممــا اقتضى تكييف 
لغة هذين البطلني ليعيد تركيبها حسب تقلبات 
أحوال الشــخصية في مواقف قوتها وانهيارها 
ة وهما منذهالن عن  او باستيهاماتها الغرائزيَّ

الفضاء الخارجي في هوس شبقي مستثار. 
للرواية - حســب جــان ريــكاردو - عالقة وثيقة 
بالتخيــل: «فهي تخييل قصة وقصــة تخييل في 
آن واحــد»، لقــد باتت كلمــة (الحــب) بطابع 
(بورنوغرافــي) تمتــد معانيه مجازيًا بإنشــاء 
اســتعارات لغويــة مركبــة الداللة يتبــادل بها 
ة  البطل خضير والبطلة حياة أحاسيس غرائزيَّ
الروايــة  تميــزت  الخاصــة.  عزلتيهمــا  فــي 
أســلوبيا باتجاههــا الواقعــي فــي مــا يخــص 
أبعاد الشــخصيات والحبكــة واملضمون ببعده 
االجتماعــي وبتقنيــات وصفية غير شــكالنية 
بــدءًا من عنــوان الروايــة: (فقط أنــت) الذي 
يختزل موضــوع الروايــة تداوليًا مــع القارئ، 
بلغــة تمتزج فيهــا أحيانا (الفصحــى باللهجة 
بأســماء  الذاكــرة  فيهــا  وتحتشــد  العاميــة) 
تخــص أعالما قدامى ومحدثــني من (عرب) 
و (أجانــب) وجمع الروائي في نســق واحد بني 
الواقعــي واملتخيل بتبئير داخلي لكل شــخصية 
على انفراد ببوحها الذاتي وعالقتها مع اآلخر.
لكــن ســرعان مــا يباغتــه ثلــة مــن خلصائــه 
ليختطفــوه مــن مقهــى (األســطورة)، فيبدو 
أن الخاطفــني قد باغتوه مــن (مكمن الحذر) 
ألنهم مــن أقرب املقربــني اليه؛ مــن املرتزقة 
الفاســدين، حتــى أن أحدهــم، كمــا يصفهم 
(الــراوي) أن صوتــه كصــوت أشــبه (بنقــار 
الخشب) ألنه يموه (صوته) مع مجموعة تفتعل 

(الخرس) حتى ال يتعرف عليهم (خضير).
تختتم الرواية بتوديع (الدكتورة حياة) لولدها 
(جعفــر) الذي يؤثر الغربة علــى (البقاء) في 
(الوطــن) واألم املصابة بالســرطان تكتب في 
مذكراتهــا (إنــي تزوجــت من شــخص موقر، 
احترمني وقدر مكانتــي وأعاد لي األمل؛ دمتم 
أوالدي فــي رعاية الله). وقــد خط على غالف 
الروايــة.. ”تعال نشــذب بتــالت الــورد ونزيح 

 الشوك“.
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ثمــة أفالم ســينمائية تتخطــى التصنيفات 
ا، وفيلــم "إّيامي" 

ً
والقوالب املرســومة ســلف

Eami للمخرجة البارغوايانية باز أنسينا من 
هذا النمــط الذي يتجاوز حــدوده الدرامية 
ــس 

َ
ف

َ
ويقفــز إلــى التوثيــق والتجريــب والن

الســريالي وال يجد ضيًرا في التحليق صوب 
ــح. وأكثر من ذلــك فهو يجمع 

ّ
الخيــال املجن

بــني االثنوغرافيــا والواقعية الســحرية، وال 
تنســى املخرجــة أن تعــّرج على الشــامانية 
والجانــب الروحاني الكامــن في تضاعيفها 
ا، 

ً
رغــم تناقضها مــع الِعلم والطــب تحديد

 أنها توفر للمريض بعض أشــكال الراحة 
ّ
إال

النفسية التي تساعده على االستشفاء.
يمكــن حصر ثيمــة الفيلم الرئيســة بالبيئة 
أو الطبيعــة ومــا تنطــوي عليه مــن عناصر 
والبحيــرات  واألنهــار  األشــجار  أبرزهــا 
والكائنــات الحيــة التــي تعيش فيهــا. ولعل 
السكان األصليني في الغابات البارغوايانية 
خرجة وتعيش 

ُ
املطيرة الذين تنتمي إليهم امل

بني ظهرانيهم هــم جوهر الفيلم وخالصته 
ينبغــي  التــي  واالثنوغرافيــة  الدراميــة 
توضيحها قبل الخوض فــي تفاصيل الفيلم 

وتشعباته الدقيقة.
ان األصليني في البارغواي 

ّ
ُيطلق على الُســك

اســم "أيوريو" ويبلغ عددهم 2600 ويعيشون 
في منطقة غران تشــاكو املحاذيــة لبوليفيا 
ولم يغــادروا عزلتهم وغاباتهــم املطيرة وال 
يحبــذون االحتــكاك بغيــر أبنــاء جلدتهم، 
ويتحدثــون لغــة األيوريــو التــي أصبــح لها 
قواعدهــا اللغويــة وُمعجمها الخــاص لكن 
نسبة املتعلمني لم تجتز الـعشرين باملئة حتى 
اآلن، فال غرابة في أن تكون حياتهم بدائية، 
ا، وتعتمد في جانب كبير منها 

ً
وبســيطة جد

علــى الخرافــات واألســاطير املحلّيــة التي 
تختلقها الذاكرة الشــعبية للناس التي تضع 
ثقتهــا وقناعتها الكاملــة بالشــامانية التي 
تنــدرج فــي إطار الســحر والشــعوذة أو في 

م األرواح في أفضل األحوال.
َ
عال

يتنــاول هذا الفيلم ثيمــات متعددة ومتصلة 
 التشــابك فإزالة الغابــات تفضي 

ّ
إلــى حــد

بالتأكيــد إلــى إبــادة الســكان األصليني أو 
اقتالعهم قســرًيا من األمكنة التي عاشــوا 
فيهــا وألفوها منــذ آالف الســنني وال يمكن 
أن يســتبدلوها بأجمــل العمارات الســكنية 
بهرجــة. ينتمي هذا الفيلم في قســم كبير 

ُ
امل

منــه إلــى الســينما التأمليــة البطيئــة التي 
تعتمــد علــى براعة الصــورة وانســيابيتها، 

ورخامــة الصــوت ونعومتــه التــي تداعــب 
ق األمر 

ّ
ة خصوًصا حينما يتعل

َ
رهف

ُ
اآلذان امل

بذاكرة املكان ومــا ينطوي عليه من قصص 
يخلــو  ال  وإنســانية.  واجتماعيــة  عاطفيــة 
الفيلم مــن تأثير الدين وهيمنة السياســة، 
رون أســهموا، بقدٍر أو بآخر، باقتالع 

ّ
فاملبش

بعــض الســكان األصليني الذين اســتجابوا 
وغــادروا  واملعنويــة،  املاديــة  لإلغــراءات 
حاضنتهــم الطبيعية إلى املــدن والحواضر 
البارغوايانيــة. أمــا السياســة فنعنــي بهــا 
االستعمار وأتباعه وذيوله في الداخل الذين 
يزيلــون الغابات ويثــرون من جرائهــا ثراًء 

ا.
ً

فاحش
دعــى "إّيامي" 

ُ
تتلخــص ثيمة الفيلــم بفتاة ت

Eami عمرهــا خمس ســنوات تغــادر الغابة 
التــي تتعرض للحــرق، واإلزالــة، ومطاردة 
تصفهــم  الذيــن  البيــض"  "الرجــال  أزالم 
املخرجة بـ "غير الحّساسني" الذين يفتقرون 
إلى األحاسيس واملشاعر الوطنية. وفي أثناء 
ا تستعيد 

ً
شبه حلًما غامض

ُ
هذه الرحلة التي ت

ذكرياتهــا مــع صديــق طفولتهــا "آكوهاي" 

الذي تتمنى له أن ينجو من مطارديه، ويظل 
باقًيا على قيد الحياة. 

ال بد من اإلشارة إلى املشهد االفتتاحي الذي 
ا على الشاشــة لقرابة ثماني دقائق 

ً
ظل ثابت

وهو مشهد البيضات األربع التي وضعت على 
مقربة من املاء لكن املساقط الضوئية عليها 
كانــت تتغّير وتعطي إحساًســا بمرور الزمن 
وتقادمه، وربما يلعب صوت الريح املزمجرة 
دوًرا فــي تعجيل هذه الحركــة الزمنية التي 
تحــاول رصد الذاكــرة واحتواءهــا. ال تخلو 
شــخصية "إّيامي" املركّبة من بعض التعقيد 
فهي تجّســد شخصية "آســوها" األسطورية 
التي تقــول: "في وقت من األوقات كان هناك 
ــس، ومن ذلك النفس ُولــدت الريح، ومن 

َ
نف

تلــك الريح جاءت أغنية، ومــن تلك األغنية 
ان الطبيعة، وكنت أنا من 

ّ
انحدرنا نحن ســك

 طيًرا بشــكل امرأة، ثم 
ُ

بينهــم، ثم أصبحت
كان العالم أيوريو" إلى آخر هذه األســطورة 
املعروفــة فــي البارغــواي ومــا جاورها من 
بلــدان. فشــخصية "إّيامــي" املزدوجة تريد 
أن تقــول إنهــا تحمل في أعماقهــا أرواح كل 
أولئك الذيــن تركوا الغابة بســبب الحرائق 
التي أشــعلها الباحثون عن الثــراء الفاحش 
وأخرجوهــم عنوة من موطنهــم األول. وهي 
اآلن منشــغلة بصديقهــا "ديكســاي" الــذي 

توارى في غفلة من الزمن.
مع أن الشــامان يرتبط بالســحر والشعوذة 
 أنــه فــي هــذا الفيلم بــدا أقرب 

ّ
عموًمــا إال

إلــى الطبيب الشــعبي الــذي يعالج املرضى 
بالُرقــى والتعازيــم واألدعيــة الروحية. وقد 
رأينــاه غير  مــرة  وهو  يقــرأ  تعاويذه بينما 
ك ريشة بيضاء بشكل دائري على جسد  يحرِّ

املريض العاري حتى من ورقة التوت.
ربما يكمن بعض من جمالية الفيلم وسحره 

اب في تصوير أشجار الغابات املكتظة 
ّ
الجذ

بمــا تشــتمل عليــه مــن حيوانــات وطيــور 
وســالحف تتابعهــا عني الكاميــرا عن قرب 
وترصدهــا بطريقــة محببــة إلــى البصــر 
ــر بالســحلّية 

ّ
والبصيــرة بحيــث نظــل نفك

والخنزير البري وحيوان آكل النمل وغيرها 
مــن املخلوقــات التــي تكتــظ بهــا الطبيعة 

البارغوايانية الِبكر.
ح وتوزيع 

ّ
علــى الرغم مــن االجتيــاح املســل

الذيــن  األصليــني  الســكان  بــني  املالبــس 
يغــادرون أكواخهــم إال أن الفيلــم لم يأخذ 
والســكينة  الهــدوء  ُيفقــده  حربًيــا  طابًعــا 
واللمســة التأمليــة التــي أتاحــت لألطفال 
والشــامانات علــى حــد ســواء أن يأخــذوا 
مســاحة كافية من الفيلم الــذي بلغت مدته 
83 دقيقــة رغم أن عصارته تكمن في اســم 
الشــخصية الرئيســة "إّيامــي" التــي تعنــي 
ان األيوريو ال يفّرقون 

ّ
م وســك

َ
الغابــة أو العال

بينهما ويعتبــرون الغابة هي العالم والعكس 
صحيح.

البارغوايانيــة  املخرجــة  أن  ذكــره  جديــر 
بــاز أنســينا هــي مــن مواليــد أسونســيون 
آيــرس  بوينــس  فــي  درســت  ســنة1971م. 
فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  وحصلــت 
التصويــر الســينمائي. ُعرفــت مــن خــالل 
فيلمهــا الروائــي الطويل املعنــون "أرجوحة 
بارغــواي" 2006م الــذي حــاز علــى جائزة 
"كان  مهرجــان  فــي  "فبريســي"  النقــاد 
مــت أفالًما 

ّ
الســينمائي". وســبق لهــا أن قد

قصيرة مثل "القيلولة"، و "سحر الياسمني"، 
ــا". وفيلم "إّيامي" 

ً
عــرف أنك كنت حزين

َ
و "أ

هو فيلمها الطويل الثاني الذي خطف جائزة 
النمــر في مهرجــان روتــردام الســينمائي 

الدولي وقيمتها 40,000 يورو.

{ }

توفيــت قبل أيــام، جميلــة الســينما اإليطاليــة والعامليــة وأيقونة زمن 
هوليــوود الجميــل جينــا لــوال بريجيــدا، عن عمــر ناهــز (94) عامًا، 
ابنــة صانع األثــاث املولودة في العــام 1927، لفت جمالهــا األنظار في 
مدينتهــا الجبليــة التي ال تبعــد كثيرًا عن روما- ســتنتقل إليهــا برفقة 
أســرتها الحقًا-، فازت بلقب ملكة جمال مسابقة نظمتها شركات إنتاج 
ســينمائية الكتشــاف "الوجوه الجديدة"، تمامًا مثلمــا حصل ملواطنتها 
صوفيا لوريــن، لكنها ترددت بالعمل في صناعــة األفالم، فهي مغرمة 
بالنحــت والتصويــر الفوتوغرافي، وال تحــب التمثيل، لهــا أكثر من 13 
فيلمــًا إيطاليًا، لكنها اشــتهرت بفيلم "اهزم الشــيطان" (1953) أمام 
همــري بوغارت، لتتوالى أعمالها بتواتــر متصاعد حتى العام 1971، إذ 
أعــادت ترتيــب حياتهــا، دون أن تقطع صلتها بالفن من خالل الرســم 
والتصويــر والفعل االجتماعي، فأحبها الجمهور وعشــقها رجال أعمال 
وسياسة وفنانون وأفاقون وثوار أيضًا، بدءًا من ايزنهاور وخوان بيرون، 
مــرورًا بالطيار والصناعــي األكثر ثراء 
فــي العالم هاورد هيوز الذي ما أن رآها 
بـ "البكيني" حتى خبلت عقله، فأنتج لها 
أفالمًا وحقق لها أحالمــًا، وعقابًا على 
رفضها الــزواج منه، أمضاها على عقد 
بعدم العمل في أميركا لســبع ســنوات، 
وانتهاء بعشــاقها من صغار الســن بعد 
أن بلغــت من العمر عتيــًا، حتى أن ابنها 
"أقــام دعــوى خوفــًا مــن اســتغاللها"، 
واملفارقــة أن  مصطفــى طــالس وزيــر 
الدفــاع الســوري املعــروف، كان مولعًا 
بها، ويعلق صورها في مكتبه، وغالبًا ما 
يرسل لها الرسائل والهدايا والدعوات، 
إلى حد أنه طلب من امليليشيات املتقاتلة 
في لبنان عدم املساس بالقوة اإليطالية 
املشــاركة في حفظ النظــام، خوفًا من 

حزن بريجيدا.
الســينما  العراقــي  الجمهــور  أحــب 
اإليطالية وتعلــق بنجومها، خصوصًا نجماتها الفاتنــات صوفيا لورين 
وكلوديا كاردنالي وجينا لوال بريجيدا، التي  زارت بغداد في العام1978، 
لحضور الدورة الثانية ملهرجان أفالم وبرامج فلســطني في بغداد، وقد 
تابع الجمهور نشــاطها في املهرجان وتجوالها في شوارع بغداد ومعاملها 
التراثيــة، حتى أنهم احتشــدوا على ضفتي نهر دجلة ملشــاهدة جولتها 

النهرية.
 أبرز أفالم "لوال" مثلما يحلو لإليطاليني مناداتها "جميلة لكن خطيرة"، 
و"احدب نوتردام"، و"ســليمان وســبأ"، و"امللك وامللكة والوصيف"، وكان 
آخر أفالمهــا. بعدها تفرغــت للنحت والتصوير" فصورت شــخصيات 
عصرها وأقامت معرضًا وغامرت في مقابلة فيدل كاسترو، أحد أشهر 
الشخصيات امللعونة في الغرب وأميركا أيام الحرب الباردة، إذ حققت 
معه لقاًء مصورًا نادرًا، وكســبت ثقته – ال خيار لديــه - بجمالها األخاذ 

ولباقتها وخفة دمها.

{ }

ر في  هــل تصدقــون أنَّ فيلمًا ســينمائيا، غيَّ
قانــون األحوال الشــخصية املصريــة، نعم 
"، الذي مثلته 

ً
حدث هذا فــي فيلم "أريد حال

فاتــن الحمامــة ورشــدي أباظــة وأخرجــه 
املوهــوب والجريء ســعيد مــرزوق، املتمرد 
على آباء السينما التقليديني، من خالل تيار 
غاضب أسسه ســينمائيون شباب، وأطلقوا 
عليه اســم "الســينما الجديدة"، بتأثير من 
إحباطــات هزيمــة 1967، وثــورة الطــالب 
الفرنســية، وحــراك الســينما الجديــد في 
بريطانيــا، متخذيــن من  الســينما وســيلة 
للتغييــر االجتماعــي والسياســي ، فكانــت 

أفالمهم تتسم بجرأة الطرح واملعالجة. 
ومن هنــا تنبع أهميــة الفيلم، الــذي أنتجه 
املمثل الشــهير صــالح ذو الفقــار في العام 
1975 عــن قصــة حقيقيــة حدثــت لفاتــن 
الحمامة، بعد أن غادرها عمر الشريف إلى 
عالــم الشــهرة واألضواء، فطلبــت الطالق 
قة، إلى أن 

ّ
ت فاتن معل

ّ
ه رفــض وظل

ّ
منه، لكن

تمَّ طالقها بعد عشــرين عامًا، هذه القصة 
كتبتهــا الصحفية حســن شــاه، بتكليف من 
ســيدة الشاشــة العربيــة، وأفلمهــا  ســعيد 
لقبــول  شــروطًا  وضــَع  أن  بعــد  مــرزوق، 
إخراجها، التي وافقت عليها فاتن الحمامة 
فــورا، نجــح الفيلــم نجاحــًا كبيــرًا وحقــق 
إيراداٍت عالية، واســتقبلته النساء بحماس 
حتى أن ســيدة اشــترت جميع تذاكر إحدى 
دور العــرض، ووزعتهــا مجانا بني النســاء، 
"، ضمن 

ً
فليــس غريبًا أن يصنــف "أريد حال

أفضــل مئة فيلم، مؤثــر اجتماعيا في تاريخ 
السينما املصرية.  

 قصــة الفيلــم التي جعلــت الرئيس 
ْ

 أثــارت
املصــري الســادات وزوجتــه، يتعاطفان مع 
محنــة بطلتــه، فأصــدرت حكومتــه فــي ما 
 على قانون األحوال الشــخصية 

ً
بعــد تعديال

(تيمنــا  جيهــان  قانــون  باســم  املصريــة، 
بالســيدة جيهــان زوجــة الرئيــس)، التــي 

تأثــرت كثيــرا بمعانــاة بطلتــه، وتحمســت 
فات واملعلقات.  

ّ
إلنصاف النساء املعن

الفيلم الذي صــّوره مصطفى أمام  ومنتجه 
سعيد الشــيخ، ووضع موســيقاه التصويرية 
ــة (فاتن  جمــال ســالمة، يحكــي  قصة دريَّ
حمامــة)، الطالبة الجامعية وبنت األســرة  
ثرية، التــي يتحكم فيها أب متســلط ينتمي 
إلــى  يتقــدم  الريفيــة،  البرجوازيــة  إلــى  
خطبتها مدحت ســيف النصر الدبلوماسي 
االرســتقراطي املتعالــي وزيــر نســاء شــبه 
املدمــن علــى الكحــول (أدى دوره رشــدي 
أباظة في ثانــي تعامل له مع فاتن الحمامة، 
بعد فيلمهما" ال وقت للحب")،  فيوافق األب 
على كل شروطه، بما في ذلك استعداده ألن 
ــه "يعرف األصول" 

ّ
تترك ابنته الدراســة ألن

ال تملــك درية إال أن توافــق، على الرغم من 
رفضها لطريقة زواجها، وصالفة الخطيب 
الــذي يأمــر وينهــي، ويختبرهــا أن كانــت 
تجيد اللغة الفرنســية، وحينما تجيبه بنعم، 
يختبرها من خالل حوار باللغة الفرنســية، 
فالزوجــة من وجهــة نظره محــض ديكور، 
والزمة "بريســتيج"....   يتزوجــان ويطير بها 

إلــى مقر عمله فــي باريــس، يعاملها كدمية 
وحســب "االتكيــت"، بعيــدا عن مشــاعرها 
اإلنســانية، ويقــول لهــا" لــوال أن الحكومــة 
املصريــة ال تســمح بالزواج مــن األجنبيات 
ملا تزوجــت مصريــة أبــدًا ".. يعاملها بعنف 
وتكتشــف خيانتها لها مع زوجة صديقه بعد 
أيام من زواجها تغضب وتعود إلى أســرتها، 

التي تواجه تصرفها باالستهجان،  وتعيدها 
إلــى باريس ..يحصل شــرخ بينهما ويســقط 
بنظرهــا كزوج، تنجب طفال وبعد عشــرين 
عامــا، تطلــب الطــالق فيرفــض مدحــت 
بشــدة،  ألنها من وجهة نظــره ملكة، لتدخل 
في متاهة املحاكم وال تحصل على أي شــيء 

سوى التأجيل.  
 تحمــل أعباء الفيلــم ممثالن كبيــران هما 
فاتن حمامة ورشــدي أباظة فــي دور الزوج 
االرســتقراطي، الذي شــمله التطهير، لكنه 
يتعكــز على قيــم طبقتــه الزائلــة، اذ قدما 
مباراة فــي األداء التمثيلي الراقــي واملؤثر، 
بعيــدا عــن امليلودرامــا املصريــة، ألهمهما 
م السينما من غير وصاية 

ّ
مرزوق، الذي تعل

اآلبــاء، وكالعــادة نجحــت فاتــن الحمامــة 
بأدائهــا ومالمــح وجههــا، التــي تجمع بني 
البراءة والحزم، بتجســيد شــخصية املرأة 
التي تكافح للحصول على حريتها في معركة 

خاسرة. 
ويميل ســعيد مرزوق فــي بواكير أعماله إلى 
التجريــب، اذ نجــح من خــالل ثالثة أفالم 
أن يكــّرس أســلوبا مختلفا، بعيــدا عن نمط 
السينما املصرية، إال أنه عمد في فيلم "أريد 
"، الــذي هو فيلــم سياســي واجتماعي 

ً
حــال

الســينمائية،  تجاربــه  كل  تــرك  بامتيــاز، 
ليقــدم فيلما متماســكا طغى فيــه املوضوع 
علــى التجريــب، موظفــا أســاليَب جديــدة 
في الســرد، اذ نراه يلجأ إلى العــودة للوراء 
في ســرد أحداثــه، ولكن بسالســة من دون 
يفقد الســرد متعته، فمثــال تجلس درية  في 
املحكمــة وهي في غايــة القنــوط، مما ترى 
من عذابات النســاء وعويلهــن، تلفت لنجد 

أنفسنا في زمن آخر.
 أشــبع مرزوق ســرده البصــري بحكايات 
مقاربــة لإلشــكالية درية، فثمــة خطوٌط 
سردية مساعدة، لنساء مقموعات نراهن 
 يحاولــن الحصــول 

َ
فــي املحكمــة، وهــن

علــى الحد األدنى مــن حقوقهن، من دون 
جدوى. 

على الرغم من براءته، إال أن املدعية العامة األميركية، 
وجهــت تهمة القتل غير العمد إلــى املمثل أليك بالدوين 
في قضية مقتل مديرة التصوير، هالينا هايتشنز، التي 
رحلت فــي تشــرين األول2021 متأثــرة بإصابتها بعيار 
ناري انطلق عن طريق الخطأ من مســدس "أليك" أثناء 
تصويــر فيلمه "راســت"، إذ كان املســدس يضم ذخيرة 

حية رغم إبالغ املمثل أنه يحمل طلقات فارغة.
وأوضحت املدعيــة العامة األميركية أن التهمة نفســها 
ــا إلى "هانــا غوتيريز ريد"، املســؤولة عن 

ً
ســتوجه أيض

األســلحة فــي الفيلم وعــن املســدس الذي اســتخدمه 
بالدوين خالل التصوير خاصة بعدما وجدت أدلة كافية 
لتوجيــه اتهامــات جنائية إلــى أليك بالدويــن وأعضاء 

آخرين في فريق تصوير "راست".
وقد تصل عقوبة أليك بالدويــن وهانا غوتيريز ريد إلى 

السجن 18 شهًرا في حال تّمت إدانتهما.
وفيلم "راســت" من نوع الويســترن، مــن تأليف وإخراج 
جويل ســوزا وبطولة أليك بالدوين الذي يشــارك أيضًا 
فــي إنتاج العمل ويؤدي فيه دوَر خارٍج عن القانون يدعى 
هارالند راســت يأتي لنجدة حفيــده البالغ من العمر 13 

عامًا والذي ُحكم عليه باإلعدام شنقًا بتهمة القتل.

صورة وحدث

{ }



A L S A B A H  N E W S P A P E R17 Mon. 23 . Jan. 2023 Issue No. 5596 2023 23

يعمــل املركــز األوروبي بالتعــاون مع الجامعــات ومراكز 
البحوث األخــرى واملنظمات غير الحكومّية واملؤسســات 

التعليمّية واملنظمات الدولّية واملنظمات املحلّية.
تأســس املركز من قبل املفكر العراقي ستار جبار رحمن، 
املؤســس والرئيس التنفيذي للمركز األوروبي لدراســات 
الشــرق األوســط، وهــو مستشــار وباحــث فــي الهيــكل 
االجتماعي والسياســي والثقافي، والتحوالت االجتماعّية 
والسياسّية الحديثة في الشرق األوسط، وحقوق اإلنسان. 
وقضايــا املرأة والبيئة. لذا كان لنا هذا اللقاء مع حضرته 
لتســليط الضوء على املواضيع التي يتبناها املؤتمر وأبرز 

القضايا بشأن املوضوع.

* بالنســبة لكــم ما هو البلــد الذي ينتمــي للمنطقة ويعد 
تراثه املادي األكثــر عرضة للمخاطر في الوقت الحاضر 

نتيجة للصراعات الجارية فيه؟
- هنــاك عامالن يحــددان اإلجابــة، األول يرتبط بحجم 
ذلــك التراث فكلمــا كان التــراث املادي كبيــرا ومتنوعا 
كانت الخســائر أكثر ال ســيما أن دول مثل العراق واليمن 
وسوريا من الدول، والتي تضم تراثا ماديا غزيرا وعريقا 
ومتنوعــا. والعامــل الثانــي هــو حجم واتســاع ونــوع تلك 
الصراعات، فالصراعات املحدودة ال تشكل خطرا كبيرا، 

وإنما تكــون أقل ضررا من الصراعات املوســعة جغرافيا 
ــًا. فضال عن ذلك فــإنَّ بعض الصراعات  والطويلــة زمنيَّ
ة تكفر  ــة ظالميَّ تنطلــق من منطلقــات أيديولوجية رجعيَّ
التراث املادي فتستهدف التراث بشكل مباشر كما حدث 
في أفغانســتان عند ســيطرة طلبــان فــي آذار 2001 وما 
قــام به تنظيــم داعش اإلرهابــي في العراق وســوريا من 
استهداف ممنهج للمواقع التراثّية، تلك الحوادث تختلف 
عن أضرار تقع علــى املواقع التراثية كنتيجة عرضية عن 
الصراعــات والتي يكون فيها الضرر أقل بكثير، ال ســيما 
يمكن بذل جهود للحد من األعمال العســكرية في مناطق 

محددة بالتوازي مع الجهود إلحالل السالم الدائم.

* إلى أي درجة برأيك يستطيع املجتمع املدني في املنطقة 
حمايــة هــذا التــراث املــادي؟ وما هــي التحديــات التي 

سيواجها في ذلك؟
- املجتمــع املدنــي حلقــة أساســية فــي منظومــة حماية 
التراث، ويمكن أن يكون مسهمًا حقيقيًا في حماية التراث 
ة وشــبكات االتصال  من خالل توظيف املبادرات التطوعيَّ
ة وبالعديد من املهتمني بهذا الشــأن،  باملجموعــات املحليَّ
وهو بذلك يواجه تحديــات القوانني والقواعد التي تنظم 

عملية وإمكانية إيجاد دعم او تمويل لنشاطه.
*هل تمتلك البلدان العربية تشريعات فعالة للحفاظ على 

التراث؟ وماهي سبل تعزيزها؟

- رغــم وجــود تقــدم ببعض الــدول، فــإنَّ هنــاك تفاوتا 
ملحوظا بالنســبة للتشــريعات التي تنظــم الحفاظ على 
ها ما زالت ال ترتقي إلى مســتوى التحديات 

ّ
 أن

ّ
التراث، إال

ة، ال ســيما أنَّ هناك  التي تواجه التــراث باملنطقة العربيَّ
دائمــا فجــوة كبيرة بــني املســتوى التشــريعي والجوانب 
ــة، وهذا األمر يعود لضعف  ــة في البلدان العربيَّ التطبيقيَّ
الرقابــة على األداء الحكومي وتهميش دور املجتمع املدني 

واإلعالم املستقل.  

*ما هي الطرق املمكنــة لرفع التوعية لدى املجتمع املدني 
في ما يتعلق بأهمية الحفاظ على التراث املادي؟

- املجتمــع املدني ينشــأ من خــالل الصــراع الداخلي في 
املجتمع والتعبير عن مصالح وقناعات وتوجهات الطبقات 
ــه تطــور فوقــي 

ّ
والشــرائح والفئــات االجتماعّيــة، أي أن

للصراع االجتماعي والذي يمكن ايجاده وفســح املجال له 
بحرية لينمو، وتقع مسؤولية الدولة على فسح ذلك املجال 
من خالل التشــريعات والتنســيق بني املؤسســات ليسهم 

املجتمع املدني في ممارسة دوره.
وأعتقــد أن املجتمع املدني هو األكثر قدرة على رفع الوعي 
بأهميــة الحفاظ علــى التراث أي أنــه الفاعــل بالتوعية 
وليســت املتلقي، من خالل قدرته على متابعة اإلجراءات 
الحكومية ورصد الجوانب الســلبية وإدارة املبادرات التي 

تكون بعيدة عن البيروقراطية الحكومية. 

* إذا أخذنا في االعتبار التنوع الديني والعرقي الذي ُيمّيز 
شــعوب املنطقة فهل ترون هذا األمر قد يضعف أي حملة 

أو إجراءات أو مبادرات هادفة لحماية التراث املادي؟
- بالعكــس تمامــا أن التنــوع العرقــي والدينــي ملنطقــة 
ها توفر 

ّ
الشرق األوسط يســهم في حماية ذلك التراث ألن

جماعــات محلّية مختلفة ترتبط روحيــا او تاريخيا بذلك 
التراث؛ لذلك يمكنها أن تســهم في جهــود الحفاظ على 
التراث املادي، ال ســيما إذا ما بذلــت الدولة جهودا ومن 
خالل مؤسسات الرســمّية واملؤسسات الدولّية واإلقليمّية 
املعنّيــة بالتراث لدعم مؤسســات املجتمــع املدني املحلية 

للجماعات العرقية والدينية املعنية بالتراث.
وسيشــكل هذا النشــاط جــزءا مــن التعبير عــن الهوية 
الذاتيــة للمجموعــة، مما يجعلهــا أكثر نشــاطا وحرصا 
على إيجاد الســبل الكفيلة بالحفاظ على تراثها الخاص 
 ومــن ثم املســاهمة فــي الحفــاظ علــى جزء مــن تراث 

ة. اإلنسانيَّ
* بعــد مــا دّمــرت داعــش االرهابيــة الكثيــر مــن اآلثار 
املوجــودة في املنطقة هــل ترى اآلن احتمــال حدوث مثل 

 هــذه االعتداءات مســتقبال من قبل مجموعــات إرهابية 
أخرى؟

ًا، مما  - ال أســتبعد حدوثــه فما زالــت املنطقة هشــة أمنيَّ
يضــع ضمن االحتمــال حدوث أعمــال مشــابهة من قبل 
ة مثل داعش تســتهدف التراث اإلنساني  جماعات تكفيريَّ
 او نتيجــة لصراعات وراءها أســباب أخــرى قد تندلع في 

املنطقة.

* ما هي توقعاتك بشــأن هذا املؤتمر؟، ما ستكون النتائج 
التي ســيؤدي إليهــا مــن الناحيــة األكاديمّيــة والواقعّية 
 بشــأن الحفاظ علــى التراث املــادي في منطقة الشــرق 

األوسط؟
- نعمل على عقد املؤتمر في أجواء اكاديمّية رفيعة املستوى 
وســتكون هناك مناقشــات للبحوث ودراسات التوصيات 
التــي ســيقدمها الباحثــون، والتــي ســتكون فــي متناول 
املؤسسات املعنية بالتراث للعمل على تفعيلها، كما سنعمل 
على التنســيق مع جميع املؤسسات التي تسعى لالستفادة 

من هذا النشاط األكاديمي.

* ما هي التحديات املتعلقة بتنظيم مؤتمر مماثل؟
- مؤتمــر املركــز األوروبي العلمــي الدولي الثالــث: تراث 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا: تحديات الزوال ومهام 
الحفاظ علــى الهوية تونس -25 26 شــباط/ فبراير 2023 
ســيعقد بجهود ذاتية للمركز األوروبي لدراســات الشرق 
األوسط من دون أيِّ دعم من أي مؤسسة إقليمّية او دولّية 
معنيــة بالتــراث، لهذا ســيحول من دون مشــاركة بعض 

الباحثني لعدم توفر الدعم الكافي لتغطية مشاركاتهم.

* ما هي املشــاريع والبرامج التي يعتــزم املركز تنظيمها 
بعد عقد املؤتمر؟ 

- نخطط لتنظيم شراكات واسعة مع املؤسسات اإلقليمية 
والدوليــة واملحلية املعنية بالتراث وجعل املؤتمر مناســبة 
ســنوية دوريــة يشــارك فيــه جميــع املعنيــني بالتــراث 
للمســاهمة في وضــع الخطط ودراســة اآلليــات املمكنة 

للحفاظ على التراث.
كما يــدرس املركز إطــالق جائزة ســنوية تقــدم ملبادرة 
ممتازة تســهم في حفظ التراث املــادي والالمادي والتي 
من خاللها نســعى لتشجيع النشــطاء ومنظمات املجتمع 

املدني لتفعيل مبادرات ناجعة في نفس هذا االتجاه.

 *الصحفي والباحث بشؤون 
الشرق االوسط االيطالي 
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فوق  بعضها  الجبال  في  معلقة  ها 
ّ
وكأن

الزائر  ويشعر  متالصق،  وبشكل  بعض 
ة مظللة بأجواء  ه يدخل منطقة تاريخيَّ

ّ
بأن

ل ما يشبه املدرجات السكنية 
ّ
خيالية تشك

وتتداخل  األزرق  بالكلس  ة  مطليَّ وهــي 
عمراني  تخطيط  ضمن  غريب  بشكل 
الجبلية،  التضاريس  رسمته  طبيعي 
وجود  معلوال  في  البيوت  تالصق  ويسبب 
حيث  ضيقة،  مساحات  ضمن  الطرقات 
جدًا  والضيقة  املتشعبة  املمرات  تتكاثر 
إلى  الناظر  يشعر  األولى  وللوهلة  بينها، 
يعتقد  وهو  بالدهشة  املرتفعة  املنطقة 
أن ما يراه طبيعيا، لكن الشكل املعماري 
يظل متماسكًا طاملا أنه منتٍم إلى املاضي 
البعيد ومستمر في الوجود طيلة سنوات 
الخشبية  الساللم  تتكاثر  مثلما  كثيرة، 
العالية التي يستخدمها األهالي للوصول 
الكهوف  ضمن  املحفورة  املــنــازل  إلــى 
جميع  كمناخ  معلوال  مناخ  ويعد  الجبلية، 
املناطق املرتفعة في بالد الشام، فالشتاء 

بارد جدًا وغالبًا مثلج والصيف معتدل.
تعني  علوال)،  (مو  آرامية  كلمة  ومعلوال 
لوجودها  التسمية  هذه  وجاءت  املدخل، 
سلسلة  يقطع  جميل  جبلي  شعب  ضمن 
في  اسمها  أن  كما  الــقــلــمــون..  جــبــال 
الهواء  ذا  املرتفع  املكان  يعني  السريانية 
السورية  معلوال  قــريــة  وتــعــد  العليل، 
العالم  في  املسيحية  القرى  أقــدم  من 
مقدسة  مسيحية  معالم  بوجود  وتشتهر 
ومعالم قديمة مهمة يعود تاريخها للقرن 
من  سكانها  أن  كما  امليالد..  قبل  العاشر 
يتكلمون  زالوا  ما  واملسلمني  املسيحيني 

ة.  باللغة اآلراميَّ
لغة السيد املسيح حتى اليوم، فضال عن 

قرى (جبعدين وبخعة وقلدون).
(بنكرابوليس)،  قديمًا  اسمها  ــان  ك
تسمى  كانت  (الهلنستي)  العصر  وفي 
(ســلــوقــيــة الــقــلــمــون)، وحــمــلــت عــدة 
بينها:  ــن  م الــعــصــور  عــبــر  مــســمــّيــات 

سيليوكوبوليس في العصور الرومانية.

والدينية  ــة  ــري األث معاملها  ــم  أه ــن  وم
البلدة  معالم  ــرز  أب يعد  ــذي  ال ”الــفــج“ 
عن  عبارة  وهو  للسياح،  جذبا  وأكثرها 
ضيقًا  ممرًا  يشكل  شاهق  صخري  شق 
عليه  تتربع  الـــذي  الجبل  ــرف  ط مــن 
ويقسمها  املقابل،  طرفه  إلــى  البلدة، 
على  يمتد  (الفج)  وممر  شطرين،  إلى 
بني  يــتــراوح  وبارتفاع  متر،   500 طــول 
مترين  بــني  وعــرض  متر،   100 و    50
بـ  أيضا  يسمى  الذي  والفج،  أمتار،  و10 
الدخول  بوابة  يشكل  الشرقي)،  (الفج 
لبلدة  التاريخية  االعماق  الى  الوحيدة 
من  الفج  هــذا  ويتميز  األثــريــة،  معلوال 
الغرف  بوجود  الجبل  أعلى  حتى  بدايته 
وعلى  بالصخر  املــحــفــورة  والــخــلــوات 
إحدى  يشكل  بما  مختلفة،  مستويات 
يراها  أن  يمكن  التي  الطبيعية  العجائب 
الرواية  وبحسب  املكان،  هذا  في  الزائر 
الشعبية، واألسطرة التي تحيط باملكان، 
من  تقال  القديسة  هربت  حني  الفج  نشأ 
حكم املوت الذي صدر بحقها في األيام 
العجيبة  فكانت  املسيحية،  لفجر  األولى 
الفتاة  فأبقى  الصخري  الجبل  انشق  أن 
والجنود  شطر،  في  تقال)  (مار  الهاربة 

الرومان في الشطر اآلخر.
معلوال  بلدة  تعرضت   2013 ــام  ع فــي 
أثرية  ومنطقة  مسيحيًا  محجًا  تعد  التي 
أنحاء  جميع  من  السياح  اليها  تجذب 
العالم إلى هجوم من الجماعات املسلحة 
فسادًا  فيها  وعــاثــت  اجتاحتها  الــتــي 
 
ً
وتدميرًا وحرقًا لكنائسها ومعاملها وقتال
لراهباتها،  واختطافًا  أبنائها   من  لعدد 
حدث صعق العالم لقسوته وملكانة معلوال 
وجعل  العالم  في  والدينية  التاريخية 
إلى بالد  يغادرها  أهلها  عددًا كبيرًا من 
معظمهم  يعد  ولم  ولجوءًا  هربًا  املغترب 

حتى اآلن. 
عريقًا  وثقافيًا  روحيًا  ذخرًا  معلوال  عد 

ُ
ت

كنائس  تحتوي  فهي  ودينيًا  تاريخيًا 
مسيحية  ــارًا  وآث ومــزارات  جدًا  قديمة 
وأضرحة  كنيسة  منها  تاريخية  ومعالم 
في  بالصخر  منحوتة  قديمة  بيزنطية 

مدافن  أو  بيوتًا  كانت  ربما  الجبل،  قلب 
أو أماكن لجوء، كما يوجد فيها دير مار 

تقال البطريركي.
كما يقع فيها دير مار سركيس وباخوس 
املسيحية  املعالم  أقدم  من  وهو  األثري، 
مذبح  أقدم  على  ويحتوي  املنطقة،  في 
العام  ــى  ال يــعــود  العالم  فــي  مسيحي 
يتحّول  (وثني)  معبد  أول  وهو  316م، 
كنيسة عام 313م، وجاءت تسميته نسبة 
عهد  في  قضوا  الذين  الفرسان  ألحــد 
امللك مكسيمانوس في سنة 297م، وتعد 
مسلمني  املؤمنني،  لكل  محجة  معلوال 
رمــزا  املدينة  تعد  حيث  ومسيحيني، 
وتشرين  أيلول  شهري  وخالل  للتآخي، 
أن  ــعــادة  ال ــرت  كــل عـــام، ج االول مــن 
احتفاال  الجبل،  قمة  على  النيران  شعل 

ُ
ت

تزيني  ويتم  ايلول)،   14) الصليب  بعيد 
ايلول)،   24) تقال  بعيد   

ً
احتفاال املدينة 

والشهيدين سركيس وباخوس (7 تشرين 
السيدة  انتقال  عيد  يشكل  كما  األول)، 
(آب)،  أغسطس  من   15 الـ  في  العذراء 

يقصدون  الذين  للزوار  سنويًا  موعدًا 
وتزدحم  والتبرك،  للحج  البلدة  معالم 
املدينة بآالف الزائرين في عيد الصليب 
أيلول/  من  عشر  الرابع  يصادف  الــذي 
الرابع  في  تقال  القديسة  وعيد  سبتمبر 
وعيد  سبتمبر  أيــلــول/  مــن  والعشرين 
السابع  في  وباخوس  سركيس  القديسني 
من تشرين أول/ أكتوبر، إذ يتوافد الزوار 
إلى معلوال للمشاركة في االعياد املقدسة 
ويتالقى الزائرين من دول أوروبا والعالم 

بالزوار من سوريا وأنحاء الشرق.
تاريخية  معالم  على  معلوال  تحتوي 
والكنائس  ــــرة  األدي أهمها  مــتــفــردة 
مسيحية  أثار  وعلى  الصخرية  واملمرات 
املسيحية  ــخ  ــاري ت ــي  ف ومهمة  قديمة 
وأضرحة  قديمة  بيزنطية  كنيسة  منها 
قلب  في  الصخر  في  منحوتة  بيزنطية 
تقال  مــار  ديــر  فيها  يوجد  كما  الجبل، 
القديسة  رفات  يضم  الذي  البطريركي 
السلوقيني  ــــراء  األم أحـــد  ابــنــة  تــقــال 
مكان  في  ويقع  بولس  القديس  وتلميذة 
الكهف  جوف  من  ويطل  القرية  من  بارز 
هروبها  بعد  فيه  عاشت  الذي  الصخري 
الكهف  هذا  يزال  ال  إذ  السوء،  أهل  من 
دير  ُبني  رحابه  وفي  اليوم  حتى  ظاهرًا 
رمــزًا  اآلن  حتى  بقي  الــذي  تقال  ــار  م
القديسني مما يدل على  للقداسة وحياة 
مقدسة  ة  رهبانيَّ مدينة  كانت  معلوال  أن 
 
ً
ليال والتضّرعات  الصلوات  منها  ترتفع 
األيقونات  تحدثك  كما  الله،  إلى  نهارًا 
األثرية البيزنطّية ذات القيمة الفنية عن 
السيدة العذراء حاملة الطفل يسوع وعن 
تمثل  التي  األخير  الرب  وعشاء  الصليب 
والى  مصلوبا  املسيح  األعلى  نصفها  في 

جانبيه مريم العذراء والقديس يوحنا.
من  عـــدٌد  معلوال  مدينة  على  تعاقب 
اآلرامية،  ومنها:  القديمة؛  الحضارات 
والبيزنطية،  والرومانية  واليونانية، 
أثر  ويظهر  اإلسالمية،  العربية  وأخيرًا 
املدينة  تحتضه  بما  الحضارات  هــذه 
التوبة،  كنيسة  منها  ومعالم  آثــار  من 
وكنيسة  الونــدايــوس،  القديس  وكنيسة 
بربارة،  القديسة  وكنيسة  الياس،  مار 
وتوجد  جاورجيوس،  القديس  وكنيسة 
كنيسة  هما،  كنيستني  بقايا  معلوال  في 
القديس  وكنيسة  (نيقوالوس)  القديس 
سابا  مار  مزار  أيضًا  وفيها  (شربني)، 
ومزار مار قزما ودميانوس، ودير البنات 
وينابيعها  معلوال  وجامع  امللكة  وحمام 

الغنية باملاء العذب.  
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"الطبــخ يشــكل جــزءًا كبيــرًا مــن حياتي، 
الكبيريــن  لوالــديَّ  الطعــام  أعــد  ويوميــًا 
بالســن، ال ســيما أنني تعلمته مــن والدتي، 
وبمرور األيام تمكنــت من تطوير إمكانياتي 

إلى أن أصبحت ماهرًا بهذا املجال".
مضيفــًا "نالحظ اليــوم كثيرًا من الشــباب 
يتجهــون إلى الطبخ، ســواء كانــوا أصحاب 
ممــن  أو  والفندقــة،  بالســياحة  شــهادات 
يتعلمــون مــن اليوتيــوب وغيرهــم الذيــن 
يدخلــون دورات خاصة والبعض منهم لديه 
هوايــة ويرغــب بأظهارهــا، واآلخــر يدفعه 
الشــغف بالطبــخ إلى افتتاح مشــروع ربحي 
بالعــراق  ونحــن  ســيما  ال  منــه،  يســترزق 
 يشــكل لدينا الطعــام وطبخــه مكانة مهمة 

بحياتنا".
إن ســبب ازدياد أعداد الشيفات لهذه املهنة 
خصوصا الشباب، هي للتطور العاملي لفنون 
الطبــخ، إذ يوضح الشــيف وعضــو الطهاة 
العرب لؤي الشــمري أن املنافسة بني الدول 
في ســبيل أحياء األكالت التراثية والشعبية 
لبلدانهــم، وتطويرهــا بمــا يناســب عصر 
التكنولوجيــا الحديثــة، إضافة إلــى كونها 
مهنــة حيويــة، وذات تنــوع اندماجــي فــي 
عالــم الطبخ بــني مختلف البلــدان، وتتمتع 
باســتمرارية فــي ديمومة الرزق وبالنســبة 
للشــباب يكتســب من خاللها روح املنافسة 
والصبــر واإلطــالع علــى ثقافــة الشــعوب 
الغذائيــة وتنوعها، كما تعتبــر مهنة متعلقة 
بجميع أنواع االســتدامة، من خــالل إيجاد 

طرق بديلة في أعداد الطعام. 
وبني الشيف الشاب منتظر أحمد، أن وجوده 
بهذا املجــال هو للدراســة، كونــه في معهد 

للســياحة والفندقة بقســم إنتــاج األطعمة، 
كذلــك لحبــه للطبــخ، واتخاذهــا كهواية، 
ال ســيما أن خالــه شــيف جيــد، ما شــجعه 
على خــوض التجربة، إضافة إلــى أنه تعلم 
الكثير في املعهد، وأثناء الدراســة النظرية، 
والتطبيق الذي قام به في عدة فنادق، وملدة 
45 يومــًا، ثم تطــورت إمكانياتــه أكثر على 
يد طباخــني ماهرين، إما عن ســبب زيادة 
الشــباب باقتحــام هــذا املجــال فأكــد "هو 

لزيادة السياحة في العراق". 
مهندســة املطبــخ العراقــي، ومؤلفــة كتاب 

شغفي بالطبخ نغم النجار أوضحت:
"من خــالل عملي في هــذا املجــال أجد أن 
هنــاك عــددًا كبيرًا ممــن يحاولــون دخول 
أو انتهــاك الدخــول إلــى عالــم الطبخ، من 
دون وعــي أو إدراك للدور الذي ســيقوم به، 
ومــن دون حتــى امتــالك أقل مســتوى من 
اإلمكانيات، ملمارســة هذا الدور اإل وهو دور 
الطباخ، ومؤخرًا أصبحــت مواقع التواصل 
االجتماعي تعج بمئات، بل مئات اآلالف من 
الطباخني، أو من يطلقون على أنفسهم لقب 
(شــيف)، كنتيجة بديهية لهوس الشــهرة، 

وهــوس الكســب املادي الســريع الــذي بات 
املحرك األساســي لهؤالء، ويقــوم معظمهم 
بإنشــاء قناة علــى اليوتيوب، (وهذا أســهل 
من الســهل نفسه)، أو حتى عمل فيديوهات 
في الطبخ، بأســلوب أقل مــا يمكنني وصفه 
بأنه إساءة كبيرة لهذا الفن العريق، وبرأيي 
أن عزوف الشــباب عــن إكمــال التعليم، أو 
تطويــر الــذات بالعمــل امليداني الــدؤوب، 
ومحاولة كســب املــال بأي شــكل أوجد هذه 
الشريحة الواسعة، التي دخلت عالم الطبخ 
بشــكل دخيل، وغير مستساغ، كذلك أعتقد 
أن هــذه الفوضى في عالــم الطبخ أصبحت 
واسعة النطاق بطريقة غير مسبوقة، ولكنها 
تبقــى محكومة باملتلقــي، الذي ســيكون له 
االختيار في تعزيز هذه الفوضى، أو القضاء 

عليها تمامًا".
الشــيف ريــم عمــر، وهــي صاحبــة مطعم 
لفتــت إلــى أن هنالــك مثــل شــعبي يقــول 
(كثــرة الطباخــني تحــرق األكلــة)، ومــن 
األســباب العامة العاملية هــي االنفتاح على 
مطابــخ العالــم، والسوشــيل ميديــا، الذي 
ســاهم بنقل الكثير من ثقافات أكل مختلف 
البلــدان الغربيــة والعربية، فنــرى اليوم أن 
األكالت العربيــة التقليديــة أصبحــت غير 
تقليديــة، وتتداخــل فيها وصفــات أوروبية 
والعكــس أيضــًا، إذ صار كثير من الشــباب 
اليــوم يتوجهــون لعالــم الطبخ بغايــة لقمة 
العيــش، وجلب املــال فقط، وتعلمــوا الطبخ 
بشكل سطحي، ولم يتعمقوا بالتوابل واملواد 
وامتزاجها، فالطبق هو لوحة فنية، يبدع بها 
الشيف والدليل على ذلك هو اختفاء الطعم 
التقليديــة املشــهورة،  للطبخــات  األصلــي 
وأضحــى كل مطبخ يطهوها بشــكل مغاير، 

كأنه في سباق، وظنًا منه أنه سيجعلها ألذ.

وتابعــت فاطمــة: منــذ الثالثــة مــن عمري 
اكتشــفت والدتــي موهبتــي فــي الرســم، 
وبــدأت دعمــي هي وجميــع أفراد أســرتي 
بشــكل كبير، من خالل توفير مســتلزمات 
الرسم االصلية، والذهاب معي إلى مختلف 
النشــاطات الفنية من دورات ومشــاركات 
فــي معــارض النشــاطات املدرســية، حتى 
تمكنــت مــن اكتســاب الخطوات الرئيســة 
لفــن الرســم، واتقنــت العمــل بها حســب 
نوع االشــتغال والفكرة املراد تشــخيصها، 
فهنالــك لوحــات يكــون طابع قلــم الفحم 
والرصــاص عليهــا أجمــل من اســتخدام 
األلــوان، وهنالــك أســلوب يعشــق األلوان 
املائية، واخرى زيتية وحتى ألوان االكريلك 
لهــا مضمونهــا الخاص، لكن هــذا ال يعني 
بأننا ال نستطيع رســم البورتريه الشخصي 
باأللــوان، فهنالك اســتثناءات ولكل قاعدة 

إلهام خاص بها. 
مشــيرة إلى أ ابرز من تعلمــت على أيديهم 
هو الرســام مصطفــى صباح ضمــن دورة 

الرسم للفنان عمر آرتو.
أما أهم املهرجانات التي شــاركت بها، هي 
"مهرجان املواهب التابع ملؤسســة الصفار/ 
مجلــة أصدقائي وأحرزت مركــزا متقدما 
فــي الرســم، ومشــاركة في مرســم مكتبة 
األجيــال، وكانــت لها رســومات مع شــبكة 
امللهمة (سماء االمير)، واملعرض املدرسي 
فــي (ثانويــة متميــزات املنصــور)، وهــي 

مدرستها حاليا.
بغــداد  بفريــق  عضــوة  فاطمــة  أن  كمــا 
الفلكــي لألطفال والناشــئة، وهــي موهبة 
أخرى تعشــق ممارســتها والتعمــق بها من 

خالل متابعــة تحركات النجــوم والكواكب 
وانتقاالتهــا الزمنيــة، وابــرز مشــاركاتها 
فيها " مخيم القشــلة، والقبة الفلكية، ودار 
األجيال، وحديقة الزوراء، وتخييم عامرية 

الفلوجة"
فقــد  العلمــي،  الجانــب  إلــى  وبالنســبة 
 IOT شــاركت فاطمة فــي دورات مؤسســة
والــذكاء  البرمجــة  لغــات  لتعليــم   ,kids
الرعايــة  دائــرة  وبــدورات  الصناعــي، 
العلميــة اإللكترونيــة (أساســيات الرصد 
الفلكي) و(فتيات ونســاء في علم الفلك)، 
 ونالــت فيها علــى العديــد من الشــهادات 

التقديرية.
تتمنى فاطمة أن تحقق حلمها في أن تصبح 
طبيبة، ورسامة مشــهورة يكون لها حضور 

بارز في املعارض الدولية.

انتشــرت مؤخرا طريقــة جديدة 
لالبتــزاز االلكترونــي، تلــك التي 
تقصــد الطلبــة الذكــور بأعمــار 
املراهقــة فــي املرحلة املتوســطة 
مــن الدراســة، وذلك مــن خالل 
اســتدراجهم عبر األعاب العاملية 
أو تطبيقــات التواصل االجتماعي 

على مستوى العالم.
 تشــير املرشــدة التربويــة عبيــر 

القيســي إلى تلك الحالــة موضحة: 
يقــوم املبتــز بإغــواء املراهق عبر املوقــع بتقديم عــروض مادية 
هائلــة، ومغريات ســكن في أوروبــا، مع توفير صديقــة له، حيث 
تتــم هذه العملية تحت ســماء بغداد، دون علــم األهل واملحيطني 

باملراهق، ألن املبتزين يطلبون منه بعدم اإلفصاح بذلك. 
مؤكــدة أن هنــاك حالتــني قد حدثتــا بالفعــل وهــرب الطالبان 
املراهقــان بعــد خروجهما مــن املدرســة، حيــث تمؤاختفائهما 
بالكامــل، ونتيجة التقصي والبحث من قبل وزارة الداخلية فتبني 

أنهما قد وصال إلى شمال العراق. 
وتضيــف القيســي غالبا ما يكــون أولئك الذين يقفــون وراء هذا 
االســتدراج موقعهم الرســمي خارج العــراق، ولديهــم اذرع في 
بغــداد يقومــون بتوصيل املال ملــن يعملون على اســتدراجه، وفي 
الوقت ذاته يتأكدون من صحته النفسية والعضوية، ليتسنى لهم 

استغالله في ما يرغبون.
مبينــة أنَّ هــذه القصــة حدثــت لــدى طالبني إلــى خمس طالب 
مراهقــني في بغداد فقط، وهي بالفعــل موجودة ومؤكدة من قبل 
وزارة الداخلية، ووحدة االرشاد التربوي وتأتي نتيجة إغفال األم 
واالب متابعة أبنائهما، وعليه فأن لم تتكاتف األسرة بالتعاون مع 
املدرسة في حماية أوالدها فستحدث في قادم االيام مأساة جراء 

اختفاء الطلبة. 
مختتمة: ال بّد لنا من وقفة توعوية تختزل بمتابعة األسرة ألبنائها 
وســلوكياتهم، ومــن يرافقــون من اصدقــاء، ومراقبــة هواتفهم 
النقالــة، وما يثبتون بهــا من برامج للتواصــل االجتماعي، مهمة 
صعبــة ولكنهــا ضروريــة يشــترك بهــا األم واألب واألخ الكبيــر 
واملديــر واملرشــد واملعلم، فالجميع مســؤول عــن كل ضرر وأذى 

يصيب الطالب.

لم تســتطع أن تنام ليلتها من شــدة األلم في كتفها، 
الــذي رســمت عليــه تاتو قبل أســبوع، حيــث أصبح 
يقلقهــا جدا الــورم، الذي ظهر فيه منذ أول جلســة 
وأخــذ يتزايــد يوما بعد آخــر، رغم أنهــا حاولت أن 
تطبق جميع التعليمات التي كتبتها (الوشــامة) لها، 

بورقــة خاصة لكن قطعا أنها نســيت 
أهمهــا مــن دون قصد طبعــا، بحيث 
يجب عــدم مالمســة مكان الوشــم، 
وتجنــب اســتخدام املــاء والصابون، 
ملدة ال تقل عن عشرة أيام على األقل، 
(الكريم)، الذي يمنع  مع االلتــزام بـ

التهابه ويشافيه سريعا. 
(يبــدو أن الحظ التعس لــن يفارقني 
مدى الحياة)، همست بصوت مختنق 
بالبــكاء، لكنــه مســموع فــي اشــارة 
لذهنها باســترجاع معاناتها الطويلة 
من الذاكرة، وبمالمح عابسة نظرت 
في املرآة األرضية املزخرفة بغرفتها 

محدثة نفسها: 
الجــرح الــذي تركته بداخلــي حادثة 

الحــرق البشــعة، التي 
فــي  لهــا  تعرضــت 
طفولتــي، أعمــق مــن 
أن يفهمــه أحد غيري، 
حتــى عندمــا وجــدت 
أمال في ترميمه بعد أن 
أضحى الوشــم وسيلة 
التشــوهات  لعــالج 
الجلدية فــي اي مكان 
بالجسم، فأني ما زلت 
أعيش مقاســاة أوجاع 

تلك اإلصابة.
مختلــف  تنجــح  لــم   
بتحريرهــا  الحلــول 

من مشــاعر الحزن التي رافقتها اكثر من عشــرين 
عامــا، وتطهيرهــا مــن نظــرة الكراهية لجســدها 
فبقيــت غارقة بعالقة العداء األزلــي معه، والرفض 
الدائم لــه حيث لم تتمكن من هــدم الحواجز بينها 
وبينه لتتقبله وتحبه كما هو، فقد اهلكتها محاوالتها 
البائســة للتصالح مع آثار (القبــح ) فيه، من خالل 

اخفائها أو محيها بوصفات شــتى كثيرة اتبعتها دون 
جدوى. 

اتصلت بالوشــامة في مركز التجميــل لتعلمها بأنها 
فــي حالة ســيئة بســبب عــدم حصولها علــى نتيجة 
مرضيــة، كما كانــت تتوقع بنــاًء علــى وعودها لها، 
وتخبرها بأنها تخشــى أن يتطور االمر للدرجة التي 
تســتدعي مراجعة طبيبهــا، معترفــة بالخطأ الذي 
ارتكبتــه دون استشــارته، 
قبــل اإلقــدام علــى تلــك 
الخطوة، فحصلت مشادة 
كادت  بينهمــا،  كالميــة 
أن تفقدهــا أعصابهــا ما 
دفعها إلنهاء املكاملة فورا، 
اتقاء أن تبدر منها ألفاظا 
لحظات  فــي  الئقــة  غيــر 

غضب وانفعال.
ــذي  ــب ال ــذن ــاس ال ــس اح
تصرفها  جـــراء  ـــا  راوده
عقدتها  لفك  االنــفــرادي 
فرحتها  ــاد  اب بالنقص، 
عرضت  حينما  الكبيرة 
األوشـــام،  أشــكــال  عليها 
االختيار  حــيــرة  ووســـط 
الفراشات  صــور  بني  ما 
والــورود،  املالك  واجنحة 
نبهتها  (الــطــبــعــات)،  مــن  كثير  وغيرها 
 الوشامة على أن بعض الرسمات موضتها تكاد 

تنتهي.
 تمنــت لــو أن بإمكانها الطيران مــع اجنحة 
وكذلــك  والطيــور  أواملالئكــة  الفراشــات 
الريش، ليقــع عنها ذلك الثقــل الذي حملته 
علــى ظهرها منذ الصغــر، هروبا من مواقد 
النار، املدفــاة أو (الصوبة) التي تحلو فوقها 
أوانــي املاء بالهيل (القوري) إلعداد الشــاي 
بأمســيات فصــل الشــتاء، حيــث لــم تفلــح 
تحذيرات أســرتها بمخاطر االقتراب منها، 
اثنــاء اللعــب بصحبــة شــقيقها عندما كانــت بعمر 
الخمــس ســنوات، في حمايتهــا من املاء الســاخن، 
الــذي انســكب عليها بإحــدى الليالي، التــي تحولت 
حياتهــا فيها رأســا علــى عقــب، وكتب لهــا مصير 
مشؤوم، فبعد انقاذها من املوت بقدرة إلهية، خلقت 

مجددا لكن بعيب أبدي في جسدها.
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إذا وضعنــا ما تحقــق ملنتخبنا الكروي في خليجــي 25 في مرتبة 
اإلنجاز بعد غياب دام خمسًا وثالثني سنة، فإن ملثل هذا اإلنجاز 
موجبــات والتزامــات وخطــوات الحقــة ينبغي أن نذهــب إليها، 

يها، وتنفيذها دونما تردد!
ّ
ونسعى إلى تبن

د علــى الجوانب 
ّ

ال اتحــدث هنا عــن الجوانب الفنية، إنما أشــد
املحيطة التي كانت أساســية في بلوغنا حالة النجاح برغم كل ما 
قيل عن هفوات في هذه الجزئية أو تلك.. لن ننسى أبدًا أن هذه هي 
تجربة البصرة األولى على الصعيــد التنظيمي منذ دخول الكرة 
إليهــا قبل ما يزيد عن قــرن من عمر الزمن.. فــي األمس، كانت 
تجربة املدينة عبارة عن مباريات محلية أو استضافة فرق زائرة 
من خارج الحدود خصوصًا خالل العقدين الستيني والسبعيني، 
ولهذا كان حجم التحدي كبيــرًا جدًا في البطولة الخليجية، وقد 
كانت الهّمة في تنفيذ ما أمكن من التعهدات التحاد كأس الخليج 
د كل التساؤالت 

ّ
العربي أساسًا اللتماس خطوات النجاح الذي بد

كة 
ِّ
املحقة التي حملت العفوية وحسن النية أو تلك التي كانت مشك

بحــق البصــرة والعراق، وهكــذا تالزمت عوامــل النجاح بفضل 
االندفاع نحو سد الثغرات، وقد التمس كل محب للعراق من أهلنا 
فــي الخيج العذر لنا، وكنت أرى لدى كثيرين منهم حرصًا يوازي 
الحــرص العراقــي على أن تبلــغ البطولة منتهاها لتدخل ســجل 

املسابقة من الباب الواسع.
انتهت البطولة، لكن دروســها ستبقى ماثلة 
أمــام أنظارنــا، حتــى ال نتعــرض فــي يوم 
قريــب أو بعيــد ألي مســاحة مــن اإلحراج 
على املســتوى التنظيمي.. وحني يتعلق األمر 
بالبصــرة تحديــدًا، فــإن نجاحهــا الكبير 
املرافــق  كل  الســتكمال  تحــركًا  يســتلزم 
الخدميــة والتنظيمية التــي تجعلها مؤهلة 
فــي أي وقت الحتضــان حــدث مماثل ربما 
يكــون بحجــم مماثــل أو ربمــا يكــون فــي 
إطار أوســع.. اتحدث تحديــدًا عن الجانب 
اإلســكاني املتعلــق بالفنادق الكبيــرة التي 
ســتكون مقصدًا لعدد أكبر مــن الجماهير 
القادمة سواء من الداخل أو الخارج ملتابعة 
أي حــدث كروي تحتضنه البصرة بعد أن أصبحت بواب رئيســة 

لنا على هذا الصعيد..
األمر ذاته ينســحب على عدد مــن املدن العراقيــة األخرى التي 
نالت من قبل ميزة الحصول على ملعب دولي بني ربوعها.. القائمة 
هنا تشمل بغداد والنجف وكربالء والكوت وميسان ، ويمتد األمر 
ليشــمل زاخو والســليمانية وأربيل.. ماذا لو حظي العراق ببطولة 
تســتوعب عددًا أكبر من املنتخبات وأعدادًا واسعة من الالعبني 
واملدربني واإلداريــني ورجال التنظيم واإلعــالم، هذا باالضافة 
إلى اتســاع الرقعــة الجماهيرية التي تســتهويها املتابعة من قلب 

الحدث؟
املهمــة هنــا تتعلــق بالحكومــة املركزيــة بالــذات والتــي ملســت 
امتدادات األصداء اإليجابية على خليجي خمسة وعشرين سواء 
على الناس هنا أو على الضيــوف والزوار القادمني من الحدود.. 
عليهــا أن تبنــي ملثــل هــذا النجــاح أرضيــة أكثر ســعة وصالبة 
وحداثــة وتطورًا، وهذا – في تقديــري- أهم درس قدمته البطولة 
الخليجية، لكي نستعد للمستقبل بقدرات تنظيمية تليق بالعراق.

فاصل.. ونواصل
حــدد اتحاد كرة الســلة مباراتيه املؤجلتني ضمن منافســات املرحلة الثانية من الــدوري املمتاز ، حيث 
ســيلتقي في الرابعة من عصر اليوم االثنني في قاعة الحلة أهل الدار مع الكهرباء ، بينما يواجه األخير 
في الرابعة من عصر الخميس املقبل في قاعة الكوفة التضامن النجفي ، وبرغم صعوبة املباراتني على 
الكهرباء كونها تجري خارج قواعده، إال أنه بالتأكيد سيجتهد من أجل الفوز وتحسني موقعه في خارطة 

ترتيب فرق الدوري الذي أشرف على انتهاء مرحلته الثانية.

تقــدم االتحــاد املركــزي للمبــارزة 
بطولــة  الســتضافة  رســمي  بطلــب 
العالــم التــي مــن املؤمــل أن تقــام 
العام الحالي، وذلــك خالل اجتماع 
الجمعيــة العمومية لالتحاد الدولي، 
فــي الوقــت الــذي توجــه فيــه وفــد 
منتخبنــا الوطنــي إلــى قطــر بغيــة 
الجائــزة  مســابقة  فــي  املشــاركة 

الكبرى.
وقال رئيس اتحاد اللعبة زياد حســن 
فــي تصريــح خــص بــه (الصبــاح 
الرياضي): إنــه وضع امللف العراقي 

الســتضافة النســخة املقبلة لبطولة 
العالم باملبارزة علــى طاولة االتحاد 
الدولي في االجتماع األخير للجمعية 
الرســمي  الرد  وبانتظار  العموميــة، 

خالل األيام املقبلة.
قدمــه  الــذي  امللــف  أن  وأضــاف   
االتحاد تــم إعداده بدقــة عالية من 
والكفــاءة،  الخبــرة  أصحــاب  قبــل 
بما يســتوفي الشــروط التي وضعها 
االتحاد الدولي لقبــول أي ملف وفي 
الوقــت نفســه بما يضمن لــه التفوق 
علــى بقيــة الــدول املترشــحة للفوز 

بشرف التنظيم.
وتابــع أنــه تــم اختيــار 3 محافظات 

عراقية وهــي بغداد وأربيل والبصرة 
الستضافة البلدان املشاركة، على أن 
يتم توزيعها حســب القرعــة، مؤكدًا 
قــدرة بلدنا علــى احتضــان املحفل 
العاملــي املقبل، نظــرًا لتواجد جميع 

مقومات النجاح.
وعــد أن هــذه االســتضافة ســتفتح 
آفاقــًا جديــدة للمبارزة فــي العراق 
واملنطقة، لتواكب ما تشهده رياضتنا 
مــن قفــزات كبيــرة خــالل الفتــرة 
األخيرة، ال سيما حدث تنظيم كأس 
الخليج في محافظة البصرة، وتتويج 
املنتخــب الوطني لكــرة القدم بلقبه 

الرابع تاريخيًا في املسابقة.
الخارجيــة  النشــاطات  وعــن 
أوضح حســن أن الوفد العراقي 
توجــه إلى قطــر للمشــاركة في 
بطولة الجائزة الكبرى التي من 
املتوقع أن تشهد مشاركة العديد 
مــن الالعبني املصنفــني دوليًا، 
إذ تصــل جوائزها إلــى 30 ألف 

دوالر.
مــع  اتفــق  أنــه  حســن  وأكمــل 
الجانب القطــري باملبارزة على 
إقامة معسكر تدريبي ملدة سبعة 
أيام فــي أكاديمية اســباير التي 
يشرف عليها خبراء ومختصون 
ويتضمن  األلعــاب،  جميــع  فــي 
إقامة لقــاءات ودية مــع األندية 

واملنتخبات املتواجدة هناك.

 
من املؤمل أن تختتم اليوم االثنني منافســات التجمع األول 
للمرحلــة األولــى من دور الثمانيــة للدوري املمتــاز بالكرة 

فه محافظة أربيل، بإقامة 4 مباريات.  الطائرة الذي تضيِّ
املباراة األولى ســتجمع البيشــمركة مــع أصحاب األرض 
أربيــل في قاعة آكاد في الســاعة الواحــدة ظهرًا، ويطمح 
فيها ممثل محافظة الســليمانية إلى مواصلة املنافسة على 
املركز األول، في حني يسعى أربيل  للظفر بالعالمة الكاملة 

نظرًا ألهمية نقاطها.
املواجهــة الثانية التي تبدأ عند الســاعة 3 عصرًا ســتجمع 
البحــري والشــرطة فــي قاعــة اكاد، يرنــو فيهــا القيثارة 
الخضراء ملواصلة سلسلة نتائجه اإليجابية في محاولة منه 
ع في مركــز متقدم، بينما يطمــح الثاني إلى  إلنهــاء التجمُّ
نفض غبار الخسارة أمام غاز الجنوب في الجولة املاضية.
املباراة الثالثة التي ستكون قاعة التربية الرياضية مسرحًا 
لهــا وتنطلق أحداثها في الســاعة 4 عصرًا ســيتواجه فيها 
مصافي الشــمال وغــاز الجنوب، الذي ســيكون أوفر حظًا 
للفوز في املواجهة عطفًا على املستويات التي قدمها خالل 
عمــر املســابقة، ويتطلــع تالمذة املــدرب عــالء خلف إلى 
مواصلة رحلــة دفاعهم عن اللقب بإضافــة فوز آخر يعزز 
مكانتهــم في ترتيــب التجمــع، وعلى الجانــب اآلخر يأمل 
أبناء الشــمال الظفر بأشــواط اللقاء بالرغم من صعوبته 

السيما أنه سيالعب بطل املوسم املاضي. 
فــي اللقــاء األخير ســيبحث الجيــش فيه عــن تحقيق فوز 
جديــد عندما يالقي الحبانية في قاعــة التربية الرياضية 

عند الساعة السادسة مساء .
وكانــت نتائج يوم أمس قد أســفرت عن فــوز غاز الجنوب 
على البحري بثالثة أشواط نظيفة،بينما تغلب الجيش على 

أربيل بـ ( 3 - 1).

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم اليوم االثنني أول 
اختبــار ودي أمام نظيره الطاجيكي، ضمن معســكره 
التدريبــي املقام فــي مدينــة أنطاليا التركيــة، الذي 
يستمر ملدة 13 يومًا، ويأتي في إطار التحضير لنهائيات 
أمم آسيا التي من املؤمل أن تضّيفها أوزبكستان مطلع 
آذار املقبل، على أن يالعب قرغيستان بعد 3 أيام، ثم 
يختتم مبارياته التجريبية بمالقاة األردن في التاســع 

والعشرين من الشهر الحالي. 
(الصباح  وقال مدرب ليوث الرافديــن عماد محمد لـ
الرياضــي): إن الهــدف من إقامة املعســكر التدريبي 
في تركيا هو من أجل تجهيز الفريق بالصورة املطلوبة 
فنيــًا وبدنيًا قبل الدخول في غمار البطولة اآلســيوية، 
ال سيما أن أجواء مدينة أنطاليا تعد مناسبة ألن تكون 
محطة تحضيرية في طريق إعداد الليوث لالستحقاق 
القاري املقبل، كما تتوفر فيها مالعب عديدة ومنشآت 

رياضية مميزة. 
وأضــاف أن الجهاز الفني يتطلع مــن خالل املباريات 
الودية إلى الزج بجميع األســماء املتواجدة في قائمته 
 عن 

ً
بهــدف االطــالع على مســتويات الجميــع، فضال

الوقوف على التشكيلة املناسبة التي ستدافع عن كرتنا 
في البطولة اآلسيوية.

وأشــار إلــى أن املباريــات الوديــة أمام طاجيكســتان 
وقرغيســتان واألردن ســتكون ذات فائــدة كبيرة على 
العبينــا من ناحيــة اكتســاب الخبرة واالحتــكاك، ال 
سيما أن الفرق الثالثة متواجدة في البطولة اآلسيوية 
ومســتوياتها متقاربة مــع املنتخبات املنافســة لنا في 

املجموعة، وهي أوزبكستان وأندونيسيا وسوريا.
وأوضــح محمــد أن التشــكيلة الحالية شــهدت غياب 
بعــض الالعبــني املحليــني بســبب رفــض أنديتهــم 
تواجدهم في معســكر تركيــا، داعيــًا إدارات األندية 
إلى التعاون مع املالك التدريبي لتسهيل مهمة التحاق 
عناصرهــا باملنتخب الشــبابي الذي يســتعد لخوض 

مهمة وطنية.
وأكمــل النجم الدولي الســابق عماد محمــد أن قائمة 
الليــوث تضــم حاليــًا 24 العبًا تــم اختيارهــم بعناية 
ل  الرتــداء القميــص الوطنــي، وأن الجهاز الفنــي يعوِّ
كثيرًا على التوليفة الحالية لحمل لواء كرتنا ومواصلة 

تحقيق اإلنجازات عربيًا وقاريًا.
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وتفوقــت ريباكينا، املصنفــة 25 عامليًا، على 
املتحــدة  والواليــات  غــاروس  روالن  بطلــة 
املفتوحــة العــام املاضــي 6 - 4، 6 - 4 حارمة 

البولندية من مسعاها للقب أول في ملبورن.
وتلتقي تاليــا مع الالتفية يلينا أوســتابينكو، 
التــي حققــت  بطلــة روالن غــاروس 2017، 
مفاجــأة أخــرى بإســقاطها األميركية كوكو 

غوف السابعة عامليًا 7 - 5، 6 - 3.
قالت ريباكينا بعد الفوز :“إذا ألعب (دائمًا) 
كمــا لعبت هــذا االســبوع وإذا حصــل ذلك 
بانتظــام، بالطبع ســأقول : إنــه بإمكاني أن 

أكون األولى عامليا» .
وتابعت ”بإمكاني الفوز على أي العبة» .

جة بثالثة  من جهتها، أكدت شــفيونتيك املتوَّ
ألقاب كبــرى أن ”إيلينا كانت األكثر صالبة. 
هي مــن وضعت الضغــط األكبر منــذ بداية 

املباراة وفعلت ذلك بشكل جيد» .
وتابعــت ”إذا أردت الفــوز ببطولــة عليك أن 
تكــون أفضل من الجميع، وهــي كانت أفضل 

اليوم» .
وبكــت غــوف البالغــة 18 عامــًا فــي املؤتمر 
الصحافي بعد املباراة وقالت: ”عندما تواجه 
العبــة مثلهــا تلعــب بشــكل جيد حقــًا، يبدو 
وكأنك عاجز عن القيام بأي شيء... أشعر أن 

األمر قاس. هو محبط بعض الشيء» .
ومــع خــروج شــفيونتيك، وقبلهــا املصنفــة 
ثانية التونســية أنس جابر، تبــدو األميركية 
جيســيكا بيغوال الثالثة عامليًا الالعبة األكثر 
تألقًا مؤخــرًا وبلغت ربع النهائي بفوزها على 
التشــيكية باربورا كرايتشــيكوفا بطلة روالن 

غاروس 2021 بنتيجة 7 - 5، 6 - 2.
لدى الرجــال، تواصل ســقوط املصنفني مع 
أوجيه-ألياســيم  فيليكــس  الكنــدي  خــروج 
السابع عامليا أمام التشــيكي ييري ليهيتشكا 

.“7/ 3” 7 - 6 ،(7/ 2) 7 - 6 ،6 - 3 ،4 - 6
كمــا خرج البولنــدي هوبرت هــوركاش (11 
عامليــًا)، لكــن ســقوطه لــم يكــن مفاجــأة 
كبيرة ربمــا بعد أن حدث علــى يد األميركي 
املتألق مؤخرًا سيباســتيان كــوردا في مباراة 
 7  -  6  ،6  -  1  ،2  -  6  ،3  -  6  ،6  -  3 ماراثونيــة 
(7 /10) ليبلغ الدور ربــع النهائي من بطولة 

كبرى للمرة األولى في مسيرته.

 

 

 حقــق الفرنســي سيباســتيان أوجييــه، 
حامل لقب بطولــة العالم للراليات ثماني 
مرات، فوزًا تاسعًا قياسيًا في رالي مونتي 
كارلــو، أمس األحد في املرحلة األولى من 
املوســم الجديــد. وتقدم ابن الـــ39 عامًا 
الــذي لم يعد يشــارك بانتظام في بطولة 
العالم خالل املوســم، على منافسيه منذ 
مســاء الخميس املاضي ولــم ينظر خلفه 

بعدها وفاز بتسع مراحل من أصل 18.
وابتعــد فــي املقدمــة الجمعــة بعدما فاز 
بأربع مراحل من أصل ست وأنهى الرالي 
بفــارق 18.8 ثانيــة أمام زميلــه في تويوتا 
الفنلنــدي كالــي روفانبيرا، بطــل العالم 

العام املاضي، الذي حل ثانيا.
 الشــراكة 

َّ
الــذي فــض قــال بعــد فــوزه 

مــع مواطنــه سيباســتيان لــوب بثمانيــة 
انتصــارات فــي مونتي كارلــو: ”إنه هائل. 
يجب االســتفادة قــدر اإلمــكان من هذه 
اللحظات ولهذا الســبب نشــارك دائمًا، 

لتحقيق انتصارات كهذا» .
وتابــع ”الفــوز في مــكان شــهير كمونتي 

كارلو ال ُيقدر بثمن. أحب هذا الرالي» .
وحــل البلجيكي تييــري نوفيــل ثالثًا على 
مــنت هيونــداي علــى ُبعــد 44.6 ثانية من 
أوجييه وأمام الويلزي إلفني إيفانز الذي 
حل رابعًا. أمام االستوني أوت تاناك، بطل 
عام 2019، حل خامسا. تتألف بطولة هذا 
العام من 13 ســباقًا، وتحل تاليًا في رالي 
الســويد (9 - 12 شــباط) علــى طرقــات 
مغطات بالثلج بنســبة 100 فــي املئة على 
ُبعــد بضع مئــات مــن الكيلومتــرات من 

الدائرة القطبية الشمالية.

 

تــرك الدولي الفرنســي الســابق كورنتان 
مارتينــز منصبه كمدرب للمنتخب الليبي 
لكــرة القــدم بالتراضــي، وفــق مــا أفاد 
مصــدر مقّرب منــه لوكالــة فرانس برس 

أمس األحد.
وغادر صانع األلعاب الســابق (53 عامًا) 
بعــد إقصاء ليبيا مــن دور املجموعات من 
بطولة أمم إفريقيــا للمحليني رغم فوزها 

1-3 على إثيوبيا في مباراتها األخيرة.
خســرت 1-0 ضــد الجزائــر املضيفة في 
املبــاراة األولــى و3-2 أمــام املوزمبيق في 

الثانية.
تولى مارتينز اإلشراف على املنتخب منذ 

نيسان 2022.
صنع العب خط وسط أوكسير وستراسبور 
الســابق اســمه كمــدرب فــي إفريقيا من 
خــالل قيــادة موريتانيــا مرتني إلــى أول 
ظهــور لهــا فــي كأس األمــم األفريقيــة 
(2019 و2021) خالل فترة ســبع سنوات 

من 2014 إلى 2021.

 

أوضح حــارس مرمى بايرن ميونيخ ألكســندر نوبل املعار 
إلى موناكو أسباب عدم عودته إلى بايرن هذا الشتاء رغم 

 من مانويل نوير املصاب.
ً
حاجة ناديه لحارس بدال

و أعلــن نادي بايرن ميونيخ ضم السويســري يان ســومر 
حــارس بروســيا مونشــنغالدباخ، بعدمــا فشــل في قطع 
إعارة نوبل. وقال نوبل في تصريحات لقناة ZDF األملانية: 

”لــم تكن إدارة موناكو تريد الســماح لي بالرحيل، وكانت 
هذه أيضًا عالمة جيدة بالنسبة لي» .

وأضاف ”لقد منحتنــي إدارة موناكو ثقة كبيرة، وهذا هو 
السبب الرئيس الذي يجعلني ما زلت ألعب هناك» .

وعلــق نوبل علــى صفقة بايــرن ميونيخ بضم يان ســومر 
 :“كانت خطوة مهمة لبايرن ضم حارس مرمى آخر. 

ً
قائال

يان سومر حارس ممتاز « . وعن املنافسة مع نوير وسومر، 
قــال :“كل فريــق كبير لديه حــراس مرمى بمســتوى جيد 

جدًا ويجــب أن أواجه ذلــك. بالطبع ســنجري محادثات 
حــول مصيري في الصيف املقبل وســنناقش مــا هو أكثر 
منطقية» . وأردف ”ســنرى ما سيحدث. تركيزي اآلن على 
موناكــو، لدينا مهــام مهمة تنتظرنا. أدركــت مدى أهمية 

لعب املباريات وال أريد االستغناء عن ذلك بعد اآلن» .
وبشأن ما إذا كان هدفه هو أن يكون الحارس األول لبايرن 
في املســتقبل، أوضح ”بالتأكيد. ألن بايرن هو أحد أفضل 

3 فرق في العالم. هذا هدف واضح للغاية بالنسبة لي» .

 

 تخّطــى بوســطن ســلتيكس غيــاب 
املصــاب  تايتــوم  جايســون  هدافــه 
وخــروج ماركــوس ســمارت وروبرت 
وليامس فــي وقت مبكــر، ليفوز على 
مضيفه تورونتو رابتــورز 106 - 104، 
األميركــي  الســلة  كــرة  دوري  فــي 
للمحترفني، محققًا انتصاره التاســع 
تواليًا. ســجل غايلن بــراون 27 نقطة 
وأضاف غرانــت وليامس 25، األعلى 
له في مســيرته مع ســلتيكس، ليعزز 

متصدر الدوري سجله إلى 35-12.
أكــد وليامــس أن غياب تايتــوم ليس 
سببًا الستســالم فريق رفيع املستوى 
يطمــح لبلــوغ النهائــي للعــام الثاني 
تواليًا بعد أن ســقط املوســم املاضي 

ضد غولدن ستايت ووريرز.
قــال فــي هــذا الصــدد :“ال يمكنــك 
التراجع عــن أي تحــٍد، بغض النظر 
عمــا إذا كانت التشــكيلة مؤلفة فقط 
مــن 12 العبًا، من أربعــة، من اثنني، 
بغــض النظــر عمــا إذا كنــت فريقًا 

. عليك القيام بعملك» .
ً
كامال

وتعرض ســمارت إلصابــة في كاحله 
وغــادر  الثانــي  الربــع  فــي  األيمــن 

املبــاراة بينمــا أصيــب وليامــس في 
ركبتــه اليســرى. وواصــل فيالدلفيا 
ســفنتي سيكســرز سلســلة مبارياته 
املميزة خارج أرضه معززًا سجله إلى 
 5 - 0 بعد فوزه على ساكرامنتو كينغز 
غيــاب  اســتمرار  مــع   127  -  129
الكاميرونــي جويــل إمبيــد والنجــم 

جيمس هاردن.
ووضــع فيالدلفيــا حدًا لسلســلة من 
ســتة انتصــارات تواليــًا لكينغز بعد 
فــي  خارقــًا  أداء  الفريــق  قــدم  أن 
الربــع الثالــث، علمــًا أنــه تأخر في 
إحــدى مراحــل الشــوط األول بـــ21 
 
ً
متذيــال االســتراحة  ودخــل  نقطــة 
بعشــر نقــاط. كان تايريــز ماكســي 
األفضــل في سيكســرز مــع 32 نقطة 
و6 تمريرات حاســمة. فــي كليفالند، 
ســجل إيفان موبلي 38 نقطة، األعلى 
في مســيرته، ليقــود كافالييرز للفوز 
علــى ميلووكــي باكس املنقــوص من 
عمالقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
فــي   .102  -  114 ميدلتــون  وكريــس 
مينيابوليــس، أحرز أنتونــي إدواردز 
44 نقطة األعلى له هذا املوسم ليقود 
مينيسوتا تمبروولفز للفوز 113 - 104 

على هيوسنت روكتس.
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أربــيــل  محافظة  ــني  ب ــا  م بــالــتــعــاون 
اإلعالن  تم  تمكني  املبادرات  وصندوق 
عن انطالق أعمال إعادة تأهيل "بارك 
املحافظة  مركز  في  يقع  الــذي  شــار" 

بدعم وتمويل من صندوق تمكني. 
الخاصة  املصارف  رابطة  رئيس  وقال 
اليوم  "هذا  إن  الحنظل:  وديع  العراقية 
هو من األيام السعيدة، ألنه يتزامن مع 
مناسبة كبيرة ومهمة للشعب العراقي، 
القدم  العراقي لكرة  املنتخب  وهي فوز 
وأثلج  أفــرح  ــذي  وال الخليج،  ببطولة 

صدور العراقيني". 
تأهيل  أعــمــال  انــطــالق  أن  ـــاف:  وأض
بدعم  كان  القلعة   مجاور  شار"  "بارك 
من صندوق تمكني الذي تأسس في عام 
2017، وكانت بدايته مع ساحات بغداد، 
ثم استمر بتطوير أعماله في كل مجال 
في  وأيضًا  ـــي،  وزراع وصحي  ثقافي 

السيدة  كنيسة  مثل  املوجودة  الكنائس 
كنيسة  ثــم  ومــن  البصرة،  فــي  مريم 
بغداد، ثم معبد "اللش" في  امليدان في 

قضاء شيخان، وكذلك شارع املتنبي. 
هو  شار"  "بــارك  في  العمل  أن  وأوضــح 
كونه  املكان،  هذا  وجمالية  بهاء  إلعادة 

يتوافق مع مدينة أربيل الجميلة". 

وتابع أيضًا: نحن نتطلع في أعمالنا إلى 
شارع  عن   

ً
جماال تقل  ال  صورة  إظهار 

إقليم  في  ونحن  اآلن  ونسعى  املتنبي، 
كردستان للذهاب إلى حلبجة. 

مجتمعية  تمكني  صندوق  أهداف  وتعد 
التعايش  فــكــرة  ــة  ــاع إش إلــى  تسعى 
ــني األديـــــان والــقــومــيــات  الــســلــمــي ب

القادمة،  األجيال  لخدمة  واملــذاهــب 
"كما  مفادها،  سامية  رسالة  وإيصال 
املحبة  على  العراقي  الفريق  جمعنا 
مثل  الصناديق  هذه  تجمعنا  والعطاء، 
والعمل  األداء  هذا  على  تمكني  صندوق 
"من  الحقيقة  فــي  ــو  وه املجتمعي"، 
وأيضًا  الخاصة،  املصارف  تبرعات 
العراقي"،  املركزي  البنك  من  بدعم 

وفقًا لتعبيره. 
بمراحل  سيكون  املشروع  أن  إلى  وأشار 
إلعادة تأهيله، وعلى سبيل املثال فإننا 
 250 بـــ   املبلغ  حددنا  "اللــش"  بمعبد 
 400 تطلب  العمل  لكن  دينار،  مليون 
األولى  املرحلة  في  بدأنا  وهنا  مليون، 
مليون،   300 إلى   280 من  يقرب  بمبلغ  
ولكن ربما ستكون هناك تكاليف أخرى 
التحتية،  للبنية  متوقعة  غير  إضافية 
لذا  مليون،   400 إلــى  تصل  قد  وربمًا 
"فقد وضعنا في حساباتنا وجود أعمال 

إضافية غير متوقعة"، حسب قوله. 
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العراقيون  يقلبه  كما  الياء  إلى  الجيم  حرف  الخليجيون  يقلب 
وبعيدًا  الجنوبية،  اللهجة  تتبغدد  أن  قبل  الجنوبية  املــدن  في 
لهجتهم  عن  العراقيني  تخلي  وأسباب  اللهجات  موضوع  عن 
ومع  العرب،  بقية  دون  الفنية  واللقاءات  الدرامية  األعمال  في 
حساب  وجردة  وجواب  سؤال  من  بد  ال   25 خليجي  بطولة   انتهاء 
والسياسي  اإلعالمي  أيها  يــاي)  (تعال  نقول  فتعالوا  وعتاب، 
الخليجي  املواطن  يفاجأ  ملاذا  سواء،  حد  على  والعربي  العراقي 
يتوقعها  وال  يراها  يكن  لم  أشياء  برؤية  جغرافيًا  إلينا  األقــرب 
وصفات وعادات وشيم لم يسمع بها، ولم يكن العراقيون بخالًء 
املدينة   

َ
تنب ولم  فجأة،  وكرماء  طيبني  وأصبحوا   25 خليجي  قبل 

فجأة،  اإليطالي  والجسر  وامليناء  النخلة  جذع  وملعبا  الرياضية 
من  فيها  ما  فكل  الخليج  لدول  األقــرب  البصرة  إلى  جئنا  وإذا 
ــور وفــنــادق  ــس مــنــشــآت ريــاضــيــة وج
اليوم،  وليدة  ليست  وكورنيش  وشوارع 
العراقي  الكرم  وال  جديدًا  البناء  ال 
مستحدثًا وال شط العرب اكتشافًا، وإذا 
طبيعي  وغير  جديد  شيء  هناك  كان 
نتعارف  وكأننا  العربية  الدهشة  فهو 
تولدت  حتى  ـــى،  األول للمرة  ونلتقي 
وكثرت  الدهشة  أثر  من  دهشة  لدينا 
تساؤالت العراقيني عن أسباب انفجار 
واملديح  اإلطراء  من  الهادر  السيل  هذا 
الذي ظهر في  الندم  واإلعجاب وإبداء 
ومواقع  الخليجي  الرياضي  ــالم  اإلع
التواصل االجتماعي، ما بني تعتيم تام 
وتغطية إعالمية مفرطة، فكانت نقطة 
تحّول كبيرة ومهمة ومحمودة ومختلفة 
الذين  هم  العرب  ألن  املرة  هذه  تمامًا 
(تعال  له  وقالوا  العراق  على  أقبلوا 
استضافة  طلبه  على  سنوات  بعد  ياي) 
ــه  ــوالت الــريــاضــيــة عــلــى أرض ــط ــب ال
بإلحاح شديد، واآلن وقد انتهى الدرس 
وسط  فالثابت  الخليجي،  العراقي 
املتغيرات السياسية هو الدول والشعوب 
وتعايشها  ومصالحها  الباقية  فهي 
األول  الهدف  تكون  أن  يجب  وتواصلها 
واألخير للحكومات وأال تنهيها صافرة حكم وال حاكم لتعود إلى 
وضعها الذي كانت عليه قبل مواسم الحروب التي جعلت العراق 
على بعد 43 سنة من تنظيم آخر بطولة رياضية في مالعبه وبني 
جمهوره، وعلى بعد مئات السنني عن مكانته الطبيعية، ولم يكن 
لخليجي 25 أن تحقق كل هذا النجاح الصاخب لو لم تكن عراقية 
وكريم،  وشعب  طيبة  بلدة  ظل  وفي  النخيل  ظالل  في  بصراوية 
وغير  املنظورة  أبعادها  بكل  الجدوى  من  أسبوعني  متعة  وانتهت 
إيجابية  الفواصل  أكثر  يــاي)  (تعال  فاصل  وانتهى  املنظورة 
 
ً
أوال الدياي وأيهما  الدوالر وسعر بيض  إلى جدلية  تلقائيًا  وعدنا 
منتخبًا  العراق  فوز  األهم  خالصتها  لكن  الدياية؟  أم   البيضة 

وشعبًا ودولة.

مآرب اخرى 

 كرمــت جامعــة ســومر فــي محافظة 
العــراق  منتخــب  مــدرب  قــار  ذي 
 الســابق  جورفان فييرا بدرع الجامعة 
نظــم  حفــل  فــي  واإلبــداع   للتميــز 
علــى شــرف فييــرا الــذي قاد أســود 
الرافدين للفوز بلقب كأس آسيا العام 

.2007
الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وقــال 
عــادل راضــي الزركانــي: إن "تكريــم 
 شــخصية رياضية فذة قدمت خدمات 
شــرف  العراقيــة  للرياضــة   كبيــرة 
كبيــر للجامعة، مثنيًا علــى جهوده في 
دعم ملف اســتضافة العراق لخليجي 

25 املقام في مدينة البصرة.
بينما ألقى املدرب فييرا محاضرة عن 
تجربته الكروية مع الرياضة العراقية 
آســيا،  بــكأس  بالفــوز  تكللــت   التــي 
للشــعب  وتقديــره  حبــه  عــن  معربــًا 
العراقي الذي مــا زال يتذكر إنجازاته 
مع املنتخــب الوطني. كما وجه شــكره 

ألســاتذة وطلبــة جامعــة ســومر على 
حفاوة االستقبال والتكريم الذي حظي 

به من جانبهم.
يذكر أن هذه الزيــارة الثالثة للمدرب 
البرازيلــي جورفان فييــرا إلى العراق 
بعد نهاية مشــواره التدريبي مع أســود 
الرافديــن واألولى ملدينــة الناصرية، 
معاملهــا  مــن  عــدد  فــي  تجــول   إذ 
باملدينــة  إعجابــه  وأبــدى   األثريــة 
العريقــة وكرم ســكانها الذيــن رحبوا 
بقدومــه إلــى املحافظــة وتلبيــة دعوة 
التكريم التي وجهت له من قبل عمادة 

جامعة سومر.

في  للتربية  الــعــامــة  املــديــريــة  أقــامــت 
محافظة ذي قار معرضًا للرسم واألعمال 
اإلمامة  مدرسة  مع  بالتعاون  اليدوية 
املعرض  وتضمن  للبنات،  االبتدائية 
العديد من الفعاليات الفنية، منها الرسم 
التعليمية،  والوسائل  اليدوية  واألعمال 
هذه  مثل  إقامة  على  املديرية  أثنت  بينما 
الفنية  املواهب  تشجع  التي  النشاطات 
وعدتها  قــدراتــهــم،  وتصقل  للتالميذ 
خلق  في  تسهم  وثقافية  تربوية  ضــرورة 
بيئة جمالية وأجواء دراسية مناسبة. يذكر 
أن املعرض كشف عن مواهب عديدة بني 
اليدوية  واملهارات  الرسم  في  املشاركات 
خالل  واعد  مستقبل  لها  يكون  أن  يمكن 

السنوات املقبلة.

أعلنت حكومة إقليم كردســتان 
وحــدة  ألــف   20 بنــاء  عــن 
ســكنية فــي اإلقليــم لشــرائح 
وفئــات مختلفــة، ومنــح عــدد 
منهــا لــوزارة العمل والشــؤون 
توزيعهــا  لغــرض  االجتماعيــة 
من دون مقابــل مادي لألطفال 
دور  فــي  القانطــني   والنســاء 

اإليواء. 
إذ يتم توزيع الوحدات السكنية 
للنســاء الالتي يتعرضن للعنف 
ويســكن في دور اإليواء وترفض 

أسرهن أن يعشن معها.

الحيواني،  اإلنتاج  قسم  طلبة  أجرى 
الــزراعــة  كلية  فــي  األولـــى  املرحلة 
املــدرس  بإشراف  ميسان  بجامعة 
جعفر  عاتي  عبدالرضا  الدكتور 
حامض  نسبة  لتحديد  عملية  تجربة 
تم  إذ  التجاري،  الخل  في  الخليك 
الخل  مــن  نــمــوذج  مــن  أكــثــر  جمع 
وأجريت  املحلية  األسواق  في  املتوفر 
للتأكد  املختبرية  الفحوصات  عليه 
الفعلية  الخليك  حامض  نسبة  من 
ــدى  ــوة، وم ــب ــل ع ــي ك املـــوجـــودة ف
على  املثبتة  النسب  مع  مطابقتها 
املصنعة  الشركات  قبل  من  العبوات 
من  للحد  ــك  وذل الــتــجــاري،  للخل 

الغش التجاري. 

مع  وبالتعاون  املتنبي  شارع  في  الثقافي  امللتقى  نظم 
جلسة  املاضي،  الجمعة  البغدادي،  الثقافي  املركز 
محبي  من  العديد  وبحضور  الشكرجي  جواد  للفنان 

الفن وغيرهم من أدباء ومثقفني.
وأدارها  سليم  جواد  قاعة  في  أقيمت  التي  الجلسة 
الفني  املــشــوار  تناولت  الجمل  صــادق  ــي  ــروائ ال
أغنت  وتجارب  مواقف  من  تخلله  وما  للشكرجي 
أن  عــن   

ً
فضال الكثير،  الــشــيء  وأضــافــت  الفنان 

تقديم  في  كبير  بشكل  أسهمت  قد  هذه  اختياراته 
واملسرح  التلفاز  في  التمثيلية  إبداعاته  من  املتميز 

والسينما. 
البدايات  عن  الجلسة  خالل  به  املحتفى  وتحدث 
من  بعض  على  وركــز  الفني،  مشواره  رافقت  التي 
والزواج  السفر  في  تجربته  وكذلك  املتميزة  أدواره 
العراقي  الفنان  بقيمة  تتعلق  تجارب  من  ذلك  وغير 

وقدراته.  
الدرامي  النص  على  الجلسة  خالل  الفنان  وركــز 
عالقة  األمر  لهذا  أن  وكيف  منه،  الخروج  ومسألة 
كبيرة بإرباك العمل، مشيرًا إلى أن العمل باألساس 
ال  الشكرجي  فإن  لذا  وفكري"،  أخالقي  "اتفاق  هو 

ينحاز إلى فكرة اجتهاد الفنان أثناء العمل. 
عبر  الحاضرين  من  العديد  الجلسة  في  وشــارك 
ومنهم  ومشاهداتهم،  واستفساراتهم  مداخالتهم 
وغيرهم  البصري،  منشد  املندالوي،  صباح  الفنان 

الكثير. 
يذكر أن جواد الشكرجي ممثل وفنان عراقي ولد عام 
بغداد  في  الجميلة  الفنون  معهد  في  وتخرج   .1951
عام 1978 وكذلك له الكثير من األعمال الفنية داخل 

وخارج العراق. 
وقد كان أول أعماله الفنية مسرحية "الغضب" وهي 
بأعمال  شارك  وكذلك  القليجي.  أديب  إخراج  من 

ورحلة"،  رحلة  ــف  "أل مسرحية  منها  كثيرة  فنية 
العطش  "حكايات  مسرحية  وكذلك  "لو"  ومسرحية 
فمثل  العراقية  السينما  في  أما  واإلنسان"،  واألرض 
في "العاشق" الذي هو من تأليف عبد الخالق الركابي 
ذاكرة  "خبير،  فمنها:  املسلسالت  أما  ذلك.  وغير 
خاتون،  سارة  حقي،  أبو  حب،  حالة  إعالن  الجسد، 

ذئاب الليل، األماني الضالة، باكو بغداد"


