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عقد في القاهرة، أمس الثالثاء، اجتماع الدورة الـ 

(26) ملجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات 

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزراء  من  عدد  بمشاركة 

املعلومات في الدول العربية .

ـــذي كــان  ــي هـــذا االجــتــمــاع ال ــراق ف ــع ومــثــل ال

وزارة  من  وفد  العربية،   مصر  جمهورية  برئاسة 

واملندوب  مصر  في  العراقي  والسفير  االتصاالت، 

الدائم بجامعة الدول العربية نايف الدليمي.

الستراتيجية  اعتماد  االجتماع  ــالل  خ وأعــلــن 

ــات، كــمــا تم  ــوم ــل ــع ــاالت وامل ــص ــالت الــعــربــيــة ل

لعام رقمية  عاصمة  القدس  اختيار  عن   اإلعالن 

. 2023 

التي  االعتيادية  جلسته  في  الوزراء،  مجلس  قرر 

الــوزراء  رئيس  برئاسة  الثالثاء،  أمس  عقدت، 

الوطني  منتخبنا  تكريم  السوداني،  شياع  محمد 

 25 بخليجي  التدافع  حادثة  ضحايا  وتعويض 

وحادث السير على طريق ذي قار – البصرة.

الجلسة،  عن  صدر  بيان  في  السوداني،  ــه 
ّ

ووج

املوظفني  إلــى  وتــقــديــر  شكر  كــتــاب  بتقديم 

بطولة  تنظيم  فــي  أسهمت  الــتــي  ــات  ــالك وامل

ه بدعم جهود وزارة 
ّ

خليجي البصرة 25، كما وج

خدمة  تحسني  إلى  الرامية  وخطتها  االتصاالت 

اإلنترنت وتخفيض أسعارها.

املالية  وزارة  استحداث  على  املجلس  ووافــق 

موازنة  ضمن  الوظيفية  والــدرجــات  العناوين 

 2 قبل  املتعاقدين  لتثبيت  والتشكيالت  الدوائر 

ضمن  الدائم  املالك  على   ،2019 األول  تشرين 

النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل.

ووافق املجلس على تكريم العبي املنتخب الوطني 

وأعضاء  والتدريبي  اإلداري  واملالك  القدم  بكرة 

الوفد والحكام من العراقيني فقط، بقطع أراض 

العاصمة  في  200م2  بمساحة  مجانًا  سكنية 

كما  دبلوماسية،  سفر  جوازات  ومنحهم  بغداد، 

لذوي  دينار،  ماليني   10 مبلغ  منح  على  وافــق 

النهائية  املباراة  في  التدافع  حادثي  في  املتوفني 

على  املروري  السير  وحادث   ،25 خليجي  لبطولة 

طريق ذي قار-البصرة "من املصارف الحكومية 

التابعة إلى وزارة املالية".

{ }

الثالثاء،  أمس  ة، 
َّ

الخارجي وزارة  نفت 

ة خارج 
َّ

منح أي جوازات سفر دبلوماسي

ة.
َّ

الضوابط القانوني

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "اللجنة 

الخاصة بتدقيق طلبات جوازات السفر 

من  شكلة 
ُ
امل والخدمة  ة 

َّ
الدبلوماسي

وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  قبل 

ة فؤاد حسني، عقدت اجتماعًا 
َّ

الخارجي

مع اتحاد البرملانيني العراقيني برئاسة 

رافق له".
ُ
منتصر اإلمارة، والوفد امل

وأوضح البيان أنه "جرى خالل االجتماع 

درات والكفاءات 
ُ

ناقشة اإلفادة من الق
ُ

م

السيما  ة، 
َّ

العراقي الدولة  وزارات  في 

السابقني  اب 
ّ

النو مجلس  أعضاء  من 

مجاالت  فــي  خبراتهم  مــن  واإلفـــادة 

تطوير العمل".

قا 
ّ

تطر "الجانبني  أن  البيان  وأضــاف 

ة 
َّ

إلى مسألة منح الجوازات الدبلوماسي

السابقني،  الــنــواب  مجلس  ألعــضــاء 

وسائل  بعض  تداولته  ما  بعد  السيما 

وضــرورة  التواصل،  ومواقع  ــالم  اإلع

في  ك 
َ

ــر ــت ــش
ُ

م دور  هــنــاك  يــكــون  أن 

وزارة  لعمل  الحقيقية  الصورة  إظهار 

ة"، مؤكدًا أن "الوزارة لم تمنح 
َّ

الخارجي

ة".
َّ

أي جواز خارج الضوابط القانوني

إلى  اإلمــارة  منتصر  أشار  جانبه،  من 

الحق  املتقاعد  للنائب  كفل  "القانون   
َّ

أن

بالحصول على الجواز الدبلوماسّي حتى 

بعد تقاعده، وهذا ضمن قانون مجلس 

إثر  وعلى   ،2018 لسنة   13 رقم  النواب 

األمانة  من  قــرار  صــدر  القانون  هــذا 

الجوازات  بمنح  الوزراء  ملجلس  العامة 

وسيتم  السابقني،  للنواب  ة 
َّ

الدبلوماسي

اب للحصول 
ّ

تزويد الوزارة بطلبات النو

على الجواز".

أزمة  بأن  النيابية  والغاز  النفط  لجنة  طمأنت 

خالل  وستحل  مؤقتة  الحالية  أويــل  الكاز  وقــود 

اليومني املقبلني.وقال عضو اللجنة باسم نغيمش، 

على  "كانت  اللجنة  إن  لـ"الصباح"،  حديث  في 

أن  إلى  مشيرًا  األزمــة"،  حدوث  قبل  مسبق  علم 

التوزيع  وشركات  النفط  وزارة  في  "املسؤولني 

املشكلة  لكن  تقع،  لن  ــة  األزم أن  وقتها  ــدوا  أك

تفاقمت بعد حصول تلوث في النفط األسود أدى 

إلى التراكم والنفاذ إلى خزانات املصافي".

هو  األخــرى  األسباب  "من  أن  نغيمش  وأضــاف 

تأخر بواخر الكاز املستورد في الوصول إلى ميناء 

إلى  ــداد  اإلم وصــول  تعطيل  إلى  أدى  ما  العمية 

املحطات"، مبينا أن "املسؤولني في الوزارة أكدوا 

الذي  التلوث  ومعالجة  األزمــة  تجاوز  قرب  لنا 

حصل في الخزانات".

بوصول  اللجنة  أعلمت  "الـــوزارة  أن  إلى  ولفت 

باخرة بكامل حمولتها من الكاز إلى ميناء العمية 

على  السلطات  وتعمل  البصرة  محافظة  فــي 

والغاز  النفط  لجنة  بـ"تحرك  متعهدًا  تفريغها"، 

ملساءلة الوزارة في حال استمرت األزمة أكثر".

 

أعلنت مؤسسة وارث الدولية لعالج األورام التابعة للعتبة الحسينية املقدسة، 

في  نوعه  من  واألول  العالم  في  األحدث  األمريكي)  (تروبيم  جهاز  تشغيل 

العراق لعالج املصابني باألورام السرطانية، مؤكدة أن مدة الجلسة ال تتجاوز 

الخمس دقائق .

جهاز  إن   : لـ"الصباح"  بتصريح  العابدي  حيدر  الدكتور  املؤسسة  مدير  وقال 

تروبيم األمريكي يعد األحدث واألول من نوعه في البالد، إذ يتميز بتقنيات 

حديثة تفوق جهاز جيل الـ ( MRT )، فضال عن املواصفات التي تمكنه من 

 130 من  أكثر  يعالج  الجهاز  أن  إلى  مشيرا  ومعالجته،  الورم  موقع  تحديد 

مريضا باليوم الواحد .

مع  فقط  دقائق  خمس  تستغرق  الواحدة  العالجية  الجلسة  أن  إلى  ولفت 

يعالج  الجهاز  بأن  منوها  املصغر،  باملفراس  يعرف  ما  أو  املطابق  التصوير 

أيضًا 30 طفال يوميا وبشكل مجاني دعمًا من العتبة الحسينية للمواطنني .

يذكر أن مؤسسة وارث الدولية لعالج األورام التابعة لهيئة الصحة والتعليم 

الـ   سن  دون  األطفال  بمعالجة  تقوم  املقدسة،  الحسينية  العتبة  في  الجامعي 

12 عاما بشكل مجاني، إذ تضم أحدث األجهزة الطبية في العالم، فضال عن  

الكفاءة العلمية والخبرة الجيدة التي يتمتع بها جميع منتسبيها .

املنافذ  أن  من  الزراعة  وزارة  حــذرت 

في  املوجودة  الرسمية  غير  الحدودية 

اإلقليم مع تركيا وإيران، ال تطبق قوانني 

والزراعي  البيطري  الحجر  ومعايير 

ــا يــهــدد بــدخــول  الـــصـــادرة مــنــهــا، م

أمراض وأوبئة تشكل خطورة بالغة على 

والنباتية  الحيوانية  والثروة  املواطنني 

للبالد.   

دائرة  في  الوبائيات  قسم  مدير  وقال 

الدكتور  ــوزارة  ــل ل التابعة  البيطرة 

به  أدلــى  بتصريح  حسني  صبري  ثائر 

التي  البيطرية  املحاجر  إن  لـ"الصباح": 

بريا  محجرا   22 منها  العراق  يمتلك 

األول  الدفاع  خط  تعد  وجويا،  وبحريا 

ضد دخول األمراض الحيوانية واآلفات 

للحدود،  العابرة  املختلفة  الزراعية 

استعداداتها،  ســامــراء  مدينة  أكملت 

(عليه  الهادي  علي  اإلمام  زيارة  لتأمني 

وتوفير  الزائرين  واستقبال  الــســالم) 

 عن إعداد وزارة 
ً
الحماية الالزمة، فضال

الصحة خطة لإلسناد الطبي الطارئ.

الركن  اللواء  سامراء  عمليات  قائد  وقال 

علي مثجل املالكي لوكالة األنباء العراقية 

(واع): إنه "تم وضع خطة محكمة لتأمني 

الزيارة وتم تعميمها على القطعات كافة" .

تم  استباقية  "عــمــلــيــات   
ّ

أن وأضــــاف 

للمناطق  املاضية  األيــام  خالل  تنفيذها 

مالك  بن  إبراهيم  الشيخ  ملرقد  املجاورة 

الواقعة  زر 
ُ

الج  عن تفتيش 
ً
األشتر، فضال

إلى  باإلضافة  ســامــراء،  مدينة  شمال 

قاطع  على  موزعة  سيطرة  ات 
ّ

مقر  7 فتح 

واالنسيابية  اإلجراءات  لتنظيم  املسؤولية 

نصب  على  ــالوة  ع للزائرين،  الــالزمــة 

جسر عائم جديد وتسهيل مرور الزائرين 

من وإلى املراقد املقدسة في سامراء" .

 "الحدود الفاصلة مع 
ّ

ولفت املالكي إلى أن

وصالح  واألنبار  ديالى  عمليات  قيادات 

خالل  مــن  تأمينها  تــم  ــغــداد  وب الــديــن 

الكبيرة  الواجبات  من  كبير  عدد  تنفيذ 

وبإشراف قيادة عمليات سامراء، السيما 

أهم  من  تعد  التي  العظيم  حاوي  منطقة 

حدودًا  كونها  عن   
ً
فضال التأثير،  مناطق 

فاصلة مع قيادتي عمليات ديالى وصالح 

وتفتيش  مسح  بـ"إجراء  منوهًا   الدين"، 

السور الفاصل بني سامراء وبغداد بصورة 

مستمرة" .

العمليات  مدير  قــال  ــك،  ذل غضون  في 

وزارة  في  الطارئة  الطبية  والخدمات 

الصحة فاضل عكلة الربيعي : إن "الوزارة 

وما  إسعاف  سيارة   (20) بإرسال  قامت 

إلسناد  وسائقًا  سعفًا 
ُ

م  (40) على  يزيد 

نقذة 
ُ
امل األدويــة  توفير  تم  كما  الــدائــرة 

في  األخرى  الطبية  واملستلزمات  للحياة 

قناني  وتجهيز  الطوارئ  ــات  رده جميع 

الدم لدائرة صحة صالح الدين والدوائر 

رصيد  تأمني  عن   
ً
فضال املعنية،  األخرى 

كاف في مصارف الدم الفرعية في بغداد 

واملحافظات" .

ملتابعة  صحية  فــرق  "تشكيل  تــم  وتــابــع 

انتشار  ملنع  املتخذة  الوقائية  اإلجــراءات 

ــاء  ــق امل ــري ــن ط األمـــــراض املــنــقــولــة ع

الغذائي  التسمم  حاالت  ورصد  والغذاء 

واإلبالغ  املستشفيات  طوارئ  ردهات  في 

الكشوفات  إجــراء  وتكثيف  عنها  الفوري 

واملطاعم  الدينية  املواكب  على  الصحية 

األغذية  بيع  ومحال  والخارجية  الداخلية 

الــشــروط  ــر 
ّ
ــوف ت لضمان  ــات  ــروب ــش وامل

الصحية املطلوبة" .

2 تفاصيل�

البالد  على  حقيقيا  خطرا  تشكل  والتي 

في حال دخولها.

املنافذ  أن  من  ذاته،  السياق  في  وحذر 

إقليم  ضمن  الرسمية  غير  الحدودية 

كردستان مع كل من تركيا وإيران، والتي 

أو  الزراعي  للحجر  قوانني  أي  تطبق  ال 

الحيواني فيها، تسهل دخول العديد من 

املخالفة  والحيوانية  الزراعية  البضائع 

لضوابط وتعليمات الحجر الصادرة عن 

وزارة الزراعة االتحادية. 

مبالغ  ــود  وج عــدم  إلــى  حسني  وأشـــار 

محاجر  إلنشاء  االستثمارية  للخطة 

إيـــواء  يمكن  ال  وبــالــتــالــي  نــظــامــيــة، 

يوما   21 ــدة  مل املــســتــوردة  الحيوانات 

فقط  الحجر  يتم  بينما  القانون،  وفق 

 28 ملــدة  ــدول  ال من  القادمة  للبضائع 

بأن  منوها  األوبئة،  انتشار  وعند  يوما، 

التخصيصات  بتوفير  طالبت  ــه  وزارت

إنشاء  منها  عـــدة،  مــشــاريــع  إلنــجــاز 

تعيني  مــع  حــديــثــة،  نظامية  محاجر 

مالكات بيطرية فيها. 

أنها  أوضح  دائرته،  عمل  طبيعة  وبشأن 

للقطاع  املستوردين  طلبات  تستقبل 

أو  الذبح  ألغــراض  ــواء  س الحيواني، 

املنتجات  جميع  استيراد  أو  التربية، 

املوافقةعليها  وتتم  بأنواعها  الحيوانية 

بناء على املوقف الوبائي للدول املستورد 

منها، فضال عن قرار الهيئة االستشارية 

لسالمة األغذية وتضم 13 وزارة.

وذكر مدير قسم الوبائيات أن املحاجر 

فحص  على  تعمل  والبيطرية  الزراعية 

العيني  والــفــحــص  الــوثــائــق  وتــدقــيــق 

الزراعة  وزارتــي  من  الــواردة  للبضائع 

إلى  وإرسالها  نماذج  وسحب  والصحة، 

لفحص  املتطورة  املركزية  املختبرات 

إلى  مختبريا،  الداخلة  اإلرســالــيــات 

وتعقيم  غسل  محطات  ــود  وج جانب 

للشاحنات الناقلة للبضائع عند انتشار 

من  والقادمة  للحدود  العابرة  األوبئة 

السعودية وإيران وتركيا واألردن.
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قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، 

العامة  املوازنة  إقــرار  إن  الثالثاء،  أمس 

اإلعــالم  أن  أكــد  حني  في  قريبًا،  سيكون 

يحدد  فهو  املجتمعات  في  مهم  جزء  الحر 

السلبيات واإليجابيات للحكومة. 

الجمهورية،  "رئيس  أن  رئاسي،  بيان  وذكر 

اآلسيوية  الدول  سفراء  من  عددًا  استقبل 

وروسيا االتحادية املعتمدين لدى العراق".

"أهمية  إلى  البيان،  بحسب  رشيد،  وأشار 

وبلدانهم  العراق  بني  التعاون  سبل  توسيع 

التقدم  في  الشعوب  تطلعات  يحقق  وبما 

والرفاه"، مبينًا أن "ما يعيشه العراق اليوم 

وال  إرهــاب  بال  عراق  هو  جديد،  عهد  من 

عنف وال حروب، وهو رسالة يجب أن تصل 

إلى البلدان".

الحالية  العراقية  "الحكومة  أن  وأوضــح، 

باملستوى  لالرتقاء  شامل  برنامج  لديها 

املعيشي والخدمي"، مشيرًا إلى أن "املوازنة 

لحل  برامج  وهناك  قريبًا،  إقرارها  سيتم 

لبناء  استراتيجية  وخطط  السكن،  مشكلة 

ميناء  مشروع  وإكمال  الصناعية  املدينة 

الفاو الكبير وأخرى إلنتاج النفط والغاز".

"العالقات  أن  الجمهورية،  رئيس  وبــني 

رغبة  وهناك  جيدة،  واإلقليم  املركز  بني 

للمسائل  جذرية  حلول  لوضع  مشتركة 

العالقة وفقا للدستور والقانون".

"حرص  الــدول  سفراء  أكد  جانبهم،  من 

أواصــر  توطيد  ــي  ف ورغبتها  بلدانهم 

وبما  الصعد،  جميع  لتشمل  الــعــالقــات 

التطور  في  وتطلعاتها  الشعوب  آمال  يحقق 

رئيس  أكد  ذلك،  غضون  في  ــار".   واالزده

إعالميًا  وفدًا  استقباله  خالل  الجمهورية، 

الصحفيني  اتحاد  رئيس  بحضور  أردنيًا 

العراقيني  الصحفيني  نقيب  ــرب  ــع ال

األخوية  العالقات  "عمق  الالمي،  مؤيد 

الهاشمية،  األردنية  واململكة  العراق  بني 

تربط  التي  الطيبة  االجتماعية  واألواصــر 

"اإلعــالم  أن  مبينًا  الشقيقني"،  الشعبني 

يحدد  فهو  املجتمعات  في  مهم  جزء  الحر 

وقال:  للحكومة".  واإليجابيات  السلبيات 

لكونه  وسلطة  قوة  لإلعالم  تكون  أن  "أريد 

والقوانني"،  الدستور  حماية  في  يسهم 

املهني  دورهم  "أخذ  إلى  اإلعالميني  داعيا 

الساحة  على  املستجدات  مع  التعامل  في 

استخدام  مبدأ  ونبذ  والدولية  العربية 

اإلعـــالم إلذكـــاء املــشــاكــل". وأكــد رئيس 

الجمهورية، أن "عالقاتنا مع الدول العربية 

أن  مبينا  جدا"،  جيدة  والعاملية  واإلقليمية 

التقيناهم  الذين  والرؤساء  القادة  "جميع 

يعبرون عن دعمهم للعراق".   وحمل رئيس 

األردنــي  اإلعــالمــي  الــوفــد  الجمهورية، 

وأمنياته  الثاني  الله  عبد  للملك  "تحياته 

األردني  واإلعالم  الشقيق  األردني  للشعب 

باملزيد من التطور والتقدم". 

 

عقد في القاهرة، أمس الثالثاء، اجتماع الدورة الـ (26) 

بمشاركة  واملعلومات  لالتصاالت  العرب  الــوزراء  ملجلس 

عدد من وزراء االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في الدول 

.ومثل العراق في هذا االجتماع الذي كان برئاسة  العربية 

االتصاالت،  وزارة  من  وفــد  العربية،   مصر  جمهورية 

بجامعة  الدائم  واملــنــدوب  مصر  في  العراقي  والسفير 

الدول العربية نايف الدليمي.وأعلن خالل االجتماع اعتماد 

تم  كما  واملعلومات،  لالتصاالت  العربية  الستراتيجية 

اإلعالن عن اختيار القدس عاصمة رقمية لعام 2023 .

"األطــر  هي  أساسية،  محاور   5 الستراتيجية  وتتضمن 

(وضــع  والــدولــيــة  واإلقليمية  الوطنية  الستراتيجية 

الثاني  واملحور  الرقمية)  للتنمية  شاملة  ستراتيجيات 

تضمن البنية التحتية والبيئة القانونية وتعزيز التعاون بني 

الدول العربية، بينما تضمن املحور الثالث تحسني خدمات 

االتصاالت والخدمات الرقمية اإلقليمية، وحماية البيانات 

الشخصية للمستخدمني، وتعزيز األمن السيبراني.

والتوظيف  الرقمي  االقتصاد  فتضمن  الرابع  املحور  أما 

والتجارة (تشجيع االستثمار في شركات قطاع تكنولوجيا 

والتطوير  البحث  وتنشيط  وتفعيل  واالتصاالت،  املعلومات 

تناول  بينما  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في 

ــاج  اإلدم وسياسات  الرقمي  التحول  الخامس  املــحــور 

وتعظيم  معقولة،  بأسعار  النفاذ  (إتــاحــة  االجتماعي 

قطاع  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة 

التعليم والصحة، والتطوير املتكامل للبنى التحتية للحكومة 

اإللكترونية وخدماتها في الدول العربي).

 

مفاجئة  تغييرات  الديوانية  محافظة  أجرت 

املحافظة  ديوان  في  مسؤولني  ثمانية  طالت 

كشفت  بينما  الحكومية،  الــدوائــر  وبقية 

كبيرة  تغييرات  أن  عــن  مطلعة  مــصــادر 

ستشهدها مواقع مهمة في الدوائر األخرى 

مدراء  مناصب  تشمل  املقبلة  املــدة  خالل 

عامني.

يذكر أن محافظة الديوانية شهدت قبل نحو 

10 أيام سحب يد محافظها زهير الشعالن 

وإيكال مهمة تسيير األعمال إلى نائبه األول 

وجود  على   
ً

بناء الحمزاوي  ونــاس  فــارس 

دعاوى قضائية ضده.

الديوانية  محافظة  في  مطلع  مصدر  وقال 

ــر  دوائ ملـــدراء  تغييرات  إن  لـــ"الــصــبــاح": 

املقبلة في  القليلة  األيام  وأقسام ستشهدها 

األداء  إطار خطة وضعت لالرتقاء بمستوى 

اإلداري والخدمي.

خالل  أجـــرت  املحافظة  أن  ــى  إل ـــار  وأش

أربعة  شملت  تغييرات  املاضيني  اليومني 

هي  املحافظة  ديـــوان  فــي  أقــســام  مـــدراء 

املشاريع  وإدارة  واملالك  والعقود  القانونية 

واملجاري  املاء  شملت  دوائر  مدراء  وأربعة 

والبلدية والزراعة.

ستحدث  تغييرات  وجود  إلى  املصدر  وأملح 

في آلية عمل الدوائر واملؤسسات الحكومية 

تهدف إلى تسريع إنجاز معامالت املواطنني 

والحد من استغاللهم.

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واملستشار الخاص 

ريتشر  كريستيان  املتحدة  لألمم  التابع  التحقيق  فريق  ورئيس 

قبل  من  املرتكبة  الجرائم  عن  املساءلة  بتعزيز  الكفيلة  السبل 

عصابات داعش اإلرهابية. 

وأوضح بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب أن "رئيس 

الخاص  املستشار  استقبل  الحلبوسي  محمد  النواب  مجلس 

املساءلة  لتعزيز  املتحدة  لألمم  التابع  التحقيق  فريق  ورئيس 

كريستيان  (يونيتاد)  داعــش  قبل  من  املرتكبة  الجرائم  عن 

ريتشر".  وأضاف البيان، أن "الحلبوسي استمع إلى شرح موجز 

حول مستجدات عمل فريق التحقيق، وبحث أهم السبل الكفيلة 

بتعزيز املساءلة عن الجرائم املرتكبة من قبل داعش اإلرهابي، 

واعتبارها جرائم ضد اإلنسانية بحسب املعايير الدولية".

أمس  الله،  عبد  شاخوان  النواب  مجلس  رئيس  نائب  شدد 

السياسيني  السجناء  شريحة  إنصاف  أهمية  على  الثالثاء، 

رئيس  لنائب  اإلعالمي  املكتب  ــح  وأوض حقوقهم.  وضمان 

مجلس النواب، في بيان، أن "عبد الله استقبل بمكتبه الرسمي 

السلطاني"،  علي  حسني  السياسيني  السجناء  مؤسسة  رئيس 

مبينا، أنه "جرى خالل اللقاء بحث ومناقشة املوضوعات التي 

التابعة  والدوائر  املؤسسة  أداء  بتطوير  الكفيلة  بالسبل  تتعلق 

بقانون  املشمولني  السياسيني  للسجناء  الخدمات  وتقديم  لها، 

أهمية  الله  عبد  معامالتهم".وأكد  إنجاز  وتسهيل  املؤسسة، 

"بذل املزيد من الجهود إلنصاف شريحة السجناء السياسيني 

ضمان  ويجب  البائد،  النظام  زمن  في  وعانوا  تضرروا  الذين 

حقوقهم ألنهم قدموا تضحيات كبيرة ولسنوات طويلة".

« »

داعش  عصابات  وخفايا  أسرار  عن  املعلومات"  من  "كنز  بمثابة 

االستخبارات  وكالة  الثالثاء،  أمس  عليه،  حصلت  اإلرهابية، 

والتحقيقات االتحادية في وزارة الداخلية.

وكالة  مفارز  تمكن  إثر  إليها،  التوصل  تم  الخطيرة،  املعلومات 

االستخبارات خالل تنفيذ عمليات منفصلة بمناطق متفرقة من 

محافظة صالح الدين من إلقاء القبض على 6 أشخاص مطلوبني 

داعش  عصابات  إلى  النتمائهم  إرهاب)،   /4) املادة  أحكام  وفق 

أشارت  عليهم  القبض  امللقى  مع  األولية  التحقيقات  اإلرهابية.  

العام  في  اإلرهابية  داعش  لعصابات  بانتمائهم  اعترافهم  إلى 

2014، إذ عمل أحد اإلرهابيني بما يسمى ديوان التعليم، وكانت 

بني  اإلرهابي  الفكر  لنشر  نينوى  محافظة  مدارس  في  واجباته 

يسمى  بما  التنظيم  في  يعمل  فكان  الثاني  أما  الطالب،  صفوف 

 ، اإلرهابيني  سر 
ُ
أ بني  األموال  بتوزيع  يقوم  وكان  الزكاة،  ديوان 

في  األمنية  القوات  ضد  إرهابية  عمليات  عدة  في  شارك  بينما 

الثالث كان  القضاء.اإلرهابي  أثناء تقدمها لتحرير  قضاء بيجي 

يعمل في ما يسمى الجناح املدني لوالية نينوى، وهو مختص بجمع 

املعلومات عن القوات األمنية ، أما اإلرهابي الرابع فعمل مقاتال 

في  األمنية  القوات  ضد  إرهابية  بعمليات  واشترك  داعش،  في 

ناحية املعتصم، وزرع العبوات الناسفة على الطريق الرابط بني 

محطة طاقة الجالسية الكهربائية، وقضاء الضلوعية.

يسمى  ما  في  عمل  أنه  الخامس  اإلرهابي  اعترافات  في  وجاء 

وتنفيذ  االشتراك  إلى  املواطنني  يدعو  وكان  املساجد،  ديــوان 

حنني)  (ابو  املكنى  السادس  اإلرهابي  أما  اإلرهابية،  الهجمات 

فاشترك بدورات تدريبية لدى عصابات داعش.

  

من  أكثر  التربية،  وزارة  استرجعت 

متلكئة  شركة  من  دينار  مليارات  ستة 

بإنجاز مشروع الوزارة رقم (1) لألبنية 

إحالة  عــن  كشفت  بينما  املــدرســيــة، 

املسؤول عن املشروع إلى التحقيق. 

الوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

إن  لـ"الصباح":  حديث  في  السيد  كريم 

املشاريع  ملتابعة  حملة  أعــدت  وزارتــه 

من  اآلن  حتى  تنجز  لم  التي  التربوية 

مديريات  ضمن  ميدانية  جوالت  خالل 

قرار  عازيا  واملحافظات،  بغداد  تربية 

 1 رقــم  ـــوزارة  ال بمشروع  تحقيق  فتح 

إلى  الثالثة،  الرصافة  تربية  ضمن 

مشروع  املشروع.ويعد  عن  املسؤول  تلكؤ 

مشاريع  أبرز  من   ،1 رقم  التربية  وزارة 

أكثر  منذ  له  وخطط  املدرسية  األبنية 

من 12 عاما، ويهدف إلى هدم املدارس 

 1500 من  أكثر  وبناء  واملتهرئة  القديمة 

منها،  بــدال  البالد  عموم  في  مدرسة 

وعلى ضوء ذلك تم هدم آالف املدارس، 

بيد أن عملية اإلنجاز كانت ضئيلة جدًا 

اآلن. ولغاية    2011 العام  هدمها  منذ 

مشاريع  تتابع  وزارته  بأن  السيد  وأفاد 

تعهد  أن  بعد  السيما  املدرسية،  األبنية 

نامس  إبراهيم  الدكتور  التربية  وزير 

املــشــروع  إكــمــال  بمتابعة  الــجــبــوري، 

مع  موسعة  اجتماعات  وعقد  شخصيا 

للمشروع،  املنفذة  الشركات  ممثلي 

األبنية  بعام   (2023  -  2022) واصفا 

الثنائي  ــــدوام  ال ــاء  ــه إلن ــة،  ــي ــدرس امل

املقبلة،  الستة  األشهر  خالل  والثالثي 

أي ضمن البرنامج الحكومي الجديد.

املاضيني،  الــعــامــني  أن  عــن  وكــشــف 

شهدا إعادة الحياة للمشروع من خالل 

العامة  األمانة  مع  والتعاون  التنسيق 

 125 نحو  إدخال  تم  إذ  الوزراء،  ملجلس 

مدرسة إلى الخدمة، مشيرا إلى أنه تم 

ضمن  املشروع  مدير  بإعفاء  التوجيه 

التحقيق،  إلى  وإحالته  املديرية،  قاطع 

املختصة  الجهات  مع  ذلك  متابعة  مع 

لكي ينال جزاءه العادل بحسب القوانني 

أن  السيد  أكد  النافذة.كما  واألنظمة 

وزارة التربية استردت 6 مليارات و283 

مليون دينار عراقي من الشركة املتلكئة 

 "(1) ــم  رق الــــوزارة  مــشــروع  بإنجاز 

القانونية  ـــراءات  اإلج أن"  .وأضـــاف، 

واليوم  بالفعل،  الشركة  بحق  طبقت 

 لحساب الوزارة".
ً
دخل املبلغ كامال
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"خليجي  بطولة  تنظيم  في  العراق  نجاح  كشف 

قمم  أو  مؤتمرات  تنظيم  على  قدرته  عن   "25

التنظيم  تميز  حيث  مهمة،  وإقليمية  دولية 

غير  حضارية  صورة  وعكس  واإلبــداع،  بالدقة 

الستعادة  يمهد  ما  وهو  العراق،  عن  مسبوقة 

فقده  الــذي  املنطقة  في  املهم  املحوري  الــدور 

العراق منذ غزو الكويت في 1990.

النيابية،  الخارجية  العالقات  لجنة  عضو  وأكد 

من  املــزيــد  ــى  إل الــعــراق  حاجة  أمــني،  مثنى 

العراق  أن  متوقعًا  والدولية،  اإلقليمية  األنشطة 

بإمكانه قيادة املنطقة بما يمتلكه من مقومات.

إلى  بحاجة  "العراق  إن  لـ"الصباح":  أمني  وقال 

املزيد من استضافة األنشطة اإلقليمية والعاملية 

وهو  الضوء،  وتسليط  لالهتمام  مركزًا  ليصبح 

ما يعطي صورة إيجابية لدور العراق"، وأضاف 

حاجز  كسر  البصرة  فــي  حصل  ـــذي  "ال أن 

الذين  العرب  نفوس  في  يسكن  الذي  الخوف 

تنطبع في أذهانهم صورة نمطية عن اإلرهاب 

صورة  أعطت  "الفعالية  أن  مؤكدًا  والطائفية"، 

مختلفة عما يدور بأذهان الناس في العالم عن 

األنشطة  استضافة  في  إمكانيته  ومدى  العراق 

الدولية" .

وأكد أن "بإمكان العراق بما يملكه من السيادة 

تاريخي  وإرث  بها  معترف  ــدود  وح وسلطات 

عريق وحضارة كبيرة ومقومات تاريخية متميزة 

واستضافة  األدوار  بعض  ممارسة  وفــريــدة 

يمتلك  "الــعــراق  أن  إلــى  وأشــار  املــؤتــمــرات"، 

مهم  حيوي  ومجال  متميزة  سياسية  جغرافية 

التجارة  وممرات  العالم  قارات  بني  جسر  فهو 

الدولية ويربط العالم العربي بالعالم اإلسالمي 

إلى  ولفت  الثروات"،  من   
ً
هائال رصيدًا  ويملك 

أن "الشعب العراقي متعلم وبإمكان هذه الدولة 

أن تقود املنطقة ألنها تمتلك مقومات الحاضر 

واملستقبل" .

العراق  استضافها  إقليمية  مهمة  فعالية  وآخر 

التي  والعشرين  الثالثة  العربية  القمة  كانت 

وهي   ،(2012  /3  /29  -  27) بغداد  في  عقدت 

 1978 قمتي  بعد  بغداد  تستضيفها  قمة  ثالث 

وملوك  رؤســاء  عشرة  نحو  وحضرها  و1990، 

العام  األمــني  إلــى  باإلضافة  العربية،  ــدول  ال

ملنظمة األمم املتحدة.

وركز املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، 

االقتصادي  الجانب  على  الصحاف،  أحمد 

وصفها  ما  وهي  العراقية،  الدبلوماسية  في 

بـ"دبلوماسية االستجابة الوطنية" .

وقال الصحاف لـ"الصباح": إن "وزارة الخارجية 

البرنامج  من  بها  املناط  الــدور  باتجاه  تنحو 

الحكومي، بنسج العالقات االقتصادية وتعظيم 

ــراف  مـــوارد الــدولــة واالنــفــتــاح على كــل األط

باملستويني الثنائي واملتعدد وباألولوية التي ترى 

الجوار وجميع شركاء  االنفتاح على دول  أهمية 

املجموعات  نظام  حسب  على  العراق  وأصدقاء 

الحكومي  "البرنامج  أن  ــاف  وأض الدولية"، 

املــوارد  وتعظيم  الخدمات  توفير  أهمية  يرى 

االنفتاح  مسارات  على  والتأكيد  االقتصادية 

"الدبلوماسية  أن  مؤكدًا  األطراف"،  جميع  على 

هذه  بتوفير  ضالعة  ستكون  االقــتــصــاديــة 

االستجابة الوطنية" .

وكشف عن أن "دبلوماسية (االستجابة الوطنية) 

الدبلوماسيات:  من  مجموعة  عنها  ستتفرع 

والدبلوماسية  االقتصادية  الدبلوماسية  منها 

وأكد  الناعمة"،  القوى  ودبلوماسية  الرياضية 

تنويع  املتعددة  الشراكات  مبدأ  من  "الهدف  أن 

"رئيس  أن  إلى  الفتًا  االقتصادية"،  البوابات 

ستكون  التي  باريس،  لزيارة  يستعد  الــوزراء 

اقتصاد  على  تنعكس  لتفاهمات  مهمة  محطة 

على  الستراتيجي  االنفتاح  مبدأ  وتؤكد  العراق 

املطلبية  االستجابة  يعزز  بما  األطــراف،  كل 

الشعبية وفقًا للبرنامج الحكومي املقر" .

الخدمات  "توفير  ضرورة  إلى  الصحاف  ونبه 

إطار  في  العراق  شراكات  وتعزيز  واالقتصاد 

من عدم االنحياز والحفاظ على التوازن وتأكيد 

مصالح الدولة"، وختم بالقول: "نحن في مرحلة 

مهمة وأساسية لتأكيد مصالح الدولة العراقية" 

.

واشترط عميد كلية العلوم السياسية / الجامعة 

املستنصرية، د. خالد عبد اإلله، وجود تماسك 

سياسي داخلي مع استقرار أمني ليأخذ العراق 

زمام املبادة، مشيدًا بدور الوسيط الذي مارسه 

من  وإيــران  جهة  من  وأميركا  الخليج  دول  بني 

جهة أخرى.

يأخذ  العراق  "بدأ  لـ"الصباح":  اإلله  عبد  وقال 

حيث  املؤتمرات،  استضافة  في  املبادرة  زمام 

وسط   2012 في  العربية  القمة  مؤتمر  عقد  تم 

مؤتمر  عقد  تم  كما  الـــدول،  بعض  معارضة 

أن  وأضــاف  كردستان"،  إقليم  في  البرملانات 

العراق  مكانة  عن  تتحدث  التي  املعطيات  "كل 

ستكون لها بصمة قريبًا جدًا في عملية الحديث 

عن أجواء ليست وظيفية وإنما أساسية"، مؤكدًا 

املؤتمرات  مــن  عــدد  عقد  فــي  الــعــراق  نجاح 

" ومؤتمر  الــجــوار"  "دول  مؤتمر  مثل   املهمة، 

بغداد 1" .

سكة  لوضع  املــاســة  الحاجة  إلــى  خالفًا 

يبدد  البالد على االتجاه الصحيح،  قوانني 

النيابية الحالية  البطء الشديد في الدورة 

أي تفاؤل لدى الرأي العام بشأن العديد من 

اإلجراءات اإلصالحية الواجب اتباعها.

الــذي  الحكومي  البرنامج  عكس  وعلى 

أرض  على  بصمة  لوضع  متحمسًا  ظهر 

وتظهر  البرملان  في  األداء  يتخبط  الواقع، 

بدءًا  تقريبًا  تفصيلة  كل  على  التقاطعات 

ورئاستها  اللجان  على  النواب  توزيع  من 

 بــواحــدة مــن أبـــرز املــهــام وهي 
ً

وانــتــهــاء

وإقرار  الخاصة  الدرجات  على  التصويت 

إن  نــواب  يقول  بينما  االتحادية،  املوازنة 

الخالفات السياسية العاصفة والتي بدأت 

باالعتصام في قصر املؤتمرات مقر مجلس 

النواب وتطورت إلى مواجهات مسلحة على 

أعاقت  من  هي  الخضراء  املنطقة  أبــواب 

ت الحركة، لتؤجل بعض مشاريع 
َّ
العمل وشل

عن  متأخرة  األخـــرى  وتــأتــي  الــقــوانــني، 

موعدها بكثير.

إن   : لـ"الصباح"  املالكي،  رائد  النائب  وقال 

، لكن التشريعات تأتي 
ً
البرملان "ليس معطال

في  ركودًا  نالحظ  ولذلك  أهميتها  بحسب 

السياسية  الخالفات  بسبب  املجلس  عمل 

اللجان والدرجات الخاصة بني  على توزيع 

رؤساء  اختيار  عدم  إلى  إضافة  األحزاب، 

الصائبة  فالخطوة  لذلك  املجلس،  لجان 

وبالتالي  اللجان  رؤســاء  اختيار  هي  اآلن 

سيعمل البرملان بالشكل الطبيعي" .

جانب  فيه  قانون  "كل  أن  املالكي  وأضاف 

ببرنامج  يتعلق  أو  دولية  التزامات  أو  مالي 

الحكومة البد أن يأتي من الحكومة نفسها"، 

قانون  أي  "سيحيل  البرملان  أن  إلى  مشيرًا 

األولى  القراءة  إلى  مباشرة  الحكومة  من 

أما  التشريعية،  السياقات  ووفق  والثانية 

املضي بقراءة قوانني لم تمر على الحكومة 

ضها إلى الطعن الحقًا 
ِّ

الحالية هذا قد يعر

أو حتى اعتراض الحكومة عليها" .

وتابع أن مجلس النواب "سيطالب الحكومة 

أساسية  قوانني  بصياغة  املقبلة  الفترة  في 

والغاز،  النفط  قوانني  مثل  الشارع،  ترضي 

االتحادية،  املحكمة  االتحادية،  الخدمة 

مجلس اإلعمار"، مبينًا أن "هناك مطالبات 

ــال  إرس إلعـــادة  الحكومة  على  وضغطًا 

قوانني  تسعة  وهي  سحبتها  التي  القوانني 

تقريبا".

األولى  سنته  خالل  "البرملان  أن  إلى  ولفت 

ع أي قانون بسبب املشكالت خالل 
ِّ

لم يشر

الستة أشهر األولى، فيما شهد نصف العام 

مشيرًا  واحتجاجات"،  تظاهرات  الالحق 

من  أفضل  سيكون  الثاني  "العام  أن  إلى 

سابقه في حال تأصل االستقرار السياسي 

ــبــرملــان والــلــجــان  ــة ال ــاس وســنــطــالــب رئ

يدها  تحت  ما  وإنجاز  عملها  في  باإلسراع 

للتعويض عما مضى" .

قــال:  الغرابي  جاسم  السياسي  املحلل 

القوى  لدى  داخلية  تقاطعات  "هناك  إن 

السياسي  املشهد  وحتى  والسنية،  الكردية 

سبب  ما  وهو  طات 
ُّ

تخب فيه  أيضًا  الشيعي 

مشكالت للحكومة" .

وأوضح الغرابي، في حديث لـ"الصباح" أن 

يدرس  ثم  الكتل  أروقة  في  يتبلور  قرار  "أي 

إلى  ليذهب  ـــوزراء  ال مجلس  في  ويطبخ 

التصويت  يتم  "قد  أنه  إلى  الفتًا  البرملان"، 

في  مصلحة  لــوجــود  فقط  ــة  ــوازن امل على 

تمريرها" .

تحرير: علي عبد الخالق

لألراضي  وموقعي  جــوي  بمسح  بغداد  أمانة  ــت 
َ

ع
َ

شــر

سكنية  إلى  جنسها  لتحويل  للدولة  اململوكة  الزراعية 

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 320.

سعد  األمانة  وإعالم  عالقات  ملدير  اإلداري  املعاون  وقال 

تنفيذًا  باشرت   البلدية  الدوائر  إن  لـ"الصباح":  البخاتي 

لقرار مجلس الوزراء رقم 320 وجميع القرارات السابقة 

منها قرار 581 لسنة 1981 الخاص بتحويل جنس األراضي 

الزراعية اململوكة للدولة إلى سكنية، القيام بعملية مسح 

دات 
َّ

جوي وموقعي لجرد جميع األراضي لحصر عدد املشي

الثابتة والساكنني ضمن مدة زمنية حددت بـ 45 يومًا.

 320 القرار  صدور  منذ  حدد  الوزراء  مجلس  أن  وأضاف 

مدة 90 يومًا إلنجاز عمليات االستمالك، مبينًا أن القانون 

يسمح بتحويل األراضي التي يوجد فيها تشييد وخدمات 

نظامية.

منها  كثيرة  إيجابية  معطيات  له  القانون  أن  إلى  وأشار 

وعشوائي،  رسمي  غير  موقع  في  يسكن  كان  املواطن  أن 

وكذلك  قانوني  وسند  بيت  بامتالك  الحق  له  أصبح  فيما 

عن   
ً
فضال واملصارف،  اإلسكان  صندوق  من  قرض  أخذ 

التقليل من املناطق غير النظامية. 

وأكد البخاتي أن األمانة ملزمة بعد تحويل صنف أو جنس 

كونها  التحتية  والبنى  الخدمات  جميع  بتوفير  األراضي 

ضمن الحدود اإلدارية لها. 

ولفت إلى أن هناك 168 منطقة زراعية في جانبي الكرخ 

ومطابقة  نظامي  بشكل  منها  العديد  يوجد  والرصافة 

وفقًا  القطع  فرز  سيتم  أنه  موضحًا  التمليك،  لشروط 

للقوانني املتبعة. 

السادسة  االعتيادية  جلسته  في  ــوزراء،  ال مجلس  وقرر 

تغيير  تعليمات  على  املوافقة   ،28/11/2022 في  نعقدة 
ُ
امل

أمانة  تعديل  منها  سكني  إلى  زراعي  من  األراضي  جنس 

التصميم  املحافظات  في  البلدية  واملؤسسات  بغداد 

األساس للمدن، وتغيير االستخدامات املختلفة لألراضي 

واململوكة  عشوائيًا  تشييدًا  سكنية  وحدات  عليها  املشيدة 

بغداد  أمانة  ــداد  وإع القرار،  هذا  إصــدار  قبل  للدولة 

القطاعية  التصاميم  املحافظات  في  البلدية  واملؤسسات 

ينسجم  وبما  القرار  هــذا  بأحكام  املشمولة  للمناطق 

وتصميم املدن الحديثة. 

تحرير: علي موفق
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رغم مرور أكثر من 4 سنوات على إعادة افتتاحه 

 – العراقية  الــحــدود  على  سوريا  شــرق  شمالي 

السورية، مازال "مخيم الهول" ملفًا مثيرًا للجدل، 

فبينما تسعى جهات حكومية إلعادة توطني قاطني 

أو املقربني منها في  املخيم من عائالت "داعش" 

داخل األراضي العراقية إلعادة دمجهم تدريجيًا 

وحقوقية  برملانية  جهات  رت 
َّ
ــذ ح املجتمع،  في 

بهذا  مدروسة"  "غير  وها 
ّ

عد التي  الخطوات  من 

الحدود  عبر  الداهم  الخطر  أن  مبينني  االتجاه، 

ممن  اآلالف  أو  املئات  بوجود  يتمثل  "الهول"  من 

اعتنق فكر "داعش" اإلرهابي في هذا املخيم ومن 

منفردًا"  "عراقيًا  امللف  هذا  في  التصرف  الخطأ 

 
ً
حلوال تطرح  وإقليمية  دولية  شراكة  دون  من 

معقولة إلنهاء هذا امللف الخطر.

النيابية،  واملهجرين  الهجرة  لجنة  رئيس  وبني 

أن  لـ"الصباح":  حديث  في  علي،  سليمان  شريف 

إلى  الهول  مخيم  بشأن  العراقية  الحكومة  "سعي 

تزداد  املــرات  من  الكثير  وفي  واضــح،  غير  اآلن 

الحكومية  الجهات  تعامل  أن  ًا 
ّ
عاد سوءًا"،  األمور 

مع املخيم "يتم بدون أية مسؤولية وحرص" .

ويشير علي - وهو عضو في الحزب الديمقراطي 

مع  الحكومة  "تعامل  أن  ــى  إل  – الكردستاني 

عائالت  بقايا  بجلب  يتعلق  ما  في  الهول  مخيم 

يتم  العراقية  األراضـــي  ــل  داخ إلــى  (داعـــش) 

تأهيلهم  على  قادرة  ومؤسسات  برامج  دون  من 

أمر  وهو  الصحيح،  بالشكل  املجتمع  مع  ودمجهم 

 ،
ً

ونساء  
ً
أطفاال كانوا  إن  حتى  االستغراب  يثير 

(داعش) فكر أقوى من السالح" . فـ

وأكد أن "هناك مخاوف جدية من عودة عائالت 

وفق  شددنا  وقــد  الــهــول،  مخيم  من  (داعـــش) 

الجانب  مــع  أننا  كثيرة  وبــيــانــات  تصريحات 

اإلنساني إال أن هذه امللف خطير جدًا ويسيء إلى 

العراقي،  املجتمعي  واألمن  االجتماعي  النسيج 

مكامن  ويثير  القرار  هذا  إزاء  شكوكنا  يثير  كما 

من  يعاني  مـــازال  إيــزيــدي  كمكون  مشاعرنا 

 300 من  "أكثر  أن  مبينًا  مخيماتهم"،  إلى  العودة 

مظلة  تحت  تعيش  اإليزيديني  من  نسمة  ألــف 

فيما  الخدمات،  أبسط  إلى  تفتقر  التي  املخيمات 

تهتم الحكومة بعوائل (داعش) وتوطينهم داخل 

مستوى  على  مؤسسات  وتفتح  العراقية  األراضي 

عاٍل من األهمية لهؤالء وال تهتم بمن كانوا ضحية 

إلى   2014 عام  منذ  اإلرهابي  (داعش)  لهجمات 

اآلن" .

استقبال  موضوع  مع  العراق  "تعامل  أن  وأوضح، 

املتهمني بالعمليات اإلرهابية في دول أخرى يثير 

أمنية  إجراءات  إلى  بحاجة  نحن  فاليوم  الريبة، 

تكون هنالك  وأن  املسؤولية  على مستوى عاٍل من 

خطوات عملية تستند إلى قانون" .

النيابية  واملهجرين  الهجرة  لجنة  رئيس  واختتم 

التحقيقية  اللجان  عمل  "أيــن  بتساؤل:  حديثه 

الجرائم  مرتكبي  متابعة  أجل  من  وظفت  التي 

واإلجراءات  "املتابعات  أن  وأضاف  اإلرهابية!؟"، 

غير مجدية واألمور التي تقوم بها الدولة العراقية 

غير كافية بما يتعلق بهذا امللف" .

من جانبه، بني الخبير في مجال حقوق اإلنسان، 

"ملف  أن  لـ"الصباح":  حديث  في  البياتي،  علي 

ويحمل  املهمة،  امللفات  من  واحــد  الهول  مخيم 

وقضائية،  وإنسانية  وسياسية  أمنية  أبــعــادًا 

أن  وأضاف  ودولية"،  وإقليمية  وطنية  جنبة  وفيه 

"العراق تعامل مع امللف من جانبه فقط بعيدًا عن 

عليها  التي  والدولية  اإلقليمية  الجهات  مسؤولية 

مسؤوليات كبيرة وأساسية، وأخذ العراق املوضوع 

من جانب إنساني  حصرًا "بطريقة شكلية".

ـــش)  ــو تــركــة (داع ــول ه ــه وأوضــــح "مــخــيــم ال

من  باملئة   10 فيه  يسكن  كان  حيث  الحقيقية، 

يجب  الذين   ) األطفال  من  باملئة  و20  الضحايا 

والخطوات  اإلجـــراءات  من  استثناء  يكونوا  أن 

من  كبيرة  نسبة  فيه  تتواجد  بينما  العامة)، 

اليوم،  هذا  لغاية  اإلرهابي  التنظيم  فكر  معتنقي 

وهم يشكلون خطورة على العالم أجمع وليس على 

العراق فقط" .

مخيم  ملف  طرح  املفترض  من  "كــان  أنه  وأكــد 

على  أو  الدولي  األمن  مجلس  مستوى  على  الهول 

املؤثرة،  واإلقليمية  الدولية  الجهات  مع  األقــل 

وليس  الجهات  تلك  مع  بالشراكة  قرارات  وأخذ 

بشكل منفرد أو دفع العراق ليواجه ذلك لوحده، 

 واألطفال 
ً
وكان من املفترض إعادة الضحايا أوال

بعد ترتيب مأوى كريم لهم وضمانات لحمايتهم 

مع  وإقليميًا  دوليًا  التعامل  ثم  دمجهم  ــادة  وإع

قضائيًا  ملفاتهم  لتدقيق  مشترك  بقرار  الباقني 

وإحالتهم إلى مكان بديل محمي دوليًا  مع مراعاة 

كانوا  التي  املحافظات  عن  بعيدًا  اإلنسان،  حقوق 

من  االنتقام  احتمالية  عن  وبعيدًا  يسكنونها 

(داعش)  وإرهاب  فكر  من  املتضررة  املجتمعات 

كاألقليات وغيرهم" .

العائالت  مئات  جلب  هو  حدث  "ما  أن  إلى  ولفت 

بدون  ــش)  (داع مع  متورطة  أفــراد  من  بة 
َّ

املقر

وترك  حقيقي،  أمني  تدقيق  أو  قضائية  إجراءات 

كل  حسب  األولية  لهم  أن  رغم  هناك  الضحايا 

مخيمات  في  إعادتهم  تمت  من  وزج  املعايير، 

تفتقد للظروف الكريمة اإلنسانية ومعايير حقوق 

اإلنسان" . 

تحرير: محمد األنصاري
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في ظاهرة جوية نادرة، 

ــــة بــشــار  شــهــدت والي

الجزائرية، صباح أمس 

كثيفًا  تساقطًا  الثالثاء، 

كانت  حــيــث  لــلــثــلــوج، 

بها  تساقطت  مرة  آخر 

الثلوج سنة 2012.

الكثبان  الثلوج  وغطت 

ـــوارع  ـــش ــة وال ــي ــل ــرم ال

طبيعي  ــد  ــه ــش م ـــي  ف

املنطقة  هــذه  في  ــادر  ن

الصحراوية، بعد موجة 

اجتاحت  الــتــي  الــبــرد 

الوالية.

واكــــتــــســــت رمـــــال 

بيضاء،  حلة  الصحراء 

ــت  ــض ــف ــخ بــيــنــمــا ان

الــحــرارة إلــى أقــل من 

صفر أثناء الليل.

W
ed

. 2
5 

. J
an

 . 
20

23
 Is

su
e 

N
o.

 5
59

8
20

23
25

الثالثاء،  أمس  صباح  املتطرفني،  املستوطنني  عشرات  اقتحم 

مشددة  بحماية  املغاربة،  باب  من  املبارك،  األقصى  املسجد 

من شرطة االحتالل اإلسرائيلي، ونشرت شرطة االحتالل منذ 

أبوابه،  وعند  األقصى،  باحات  في  الخاصة  وحداتها  الصباح 

مشددة  قيود  وسط  املستوطنني،  القتحامات  الحماية  لتأمني 

فرضتها على دخول الفلسطينيني للمسجد.

بأن  املحتلة  القدس  في  اإلسالمية  ــاف  األوق دائــرة  ــادت  وأف

األقصى،  املسجد  الصباح  منذ  اقتحموا  املتطرفني  عشرات 

تلمودية  طقوسا  وأدوا  باحاته،  في  استفزازية  جوالت  ونفذوا 

االحتالل  شرطة  وفرضت  املسجد،  من  الشرقية  املنطقة  في 

القدس  من  الوافدين  الفلسطينيني  املصلني  دخول  على  قيودًا 

الشخصية،  هوياتهم  في  ودققت  للمسجد،  املحتل  والداخل 

واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وكان 309 مستوطنني متطرفني اقتحموا املسجد األقصى أمس 

بعضهم  ذ 
ّ
ونف جماعية،  تلمودية  ا 

ً
طقوس وأدوا  االثنني،  األول 

خالل  األقــصــى،  باحات  في  امللحمي"  "السجود  سمى 
ُ

ي ما 

"شهر  بدابة  مع  املستوطنون  له  دعا  الذي  املركزي  االقتحام 

والرباط  للحشد  دعواتهم  املقدسيون  وجدد  العبري"،  شباط 

االحتالل  مخططات  كل  إلفشال  األقصى،  املسجد  في  الواسع 

و"جماعات الهيكل" املزعوم.

يمثل  األقصى  املسجد  اقتحام  إن  فلسطينية،  فصائل  وقالت 

على  السيطرة  اإلسرائيلية  السلطات  لـ"محاوالت  ا 
ً

استمرار

مدينة القدس"، وقالت حركة الجهاد اإلسالمي: إن "االقتحامات 

التي هي  لتنفيذ مخططاتها  تكشف عن نوايا حكومة إسرائيل 

بمثابة إعالن حرب على القدس"، وفق تعبيرها.

عند  الوقوف  إلى  األطــراف  جميع  بيان،  في  الحركة،  ودعت 

مسؤوليتها لوقف املمارسات اإلسرائيلية، وذكرت أن االقتحام 

"تواصل للمحاوالت اإلسرائيلية للسيطرة على القدس".

بيان،  الشعبية لتحرير فلسطني، في  الجبهة  بدورها، اعتبرت 

املدينة  على  السيطرة  فرض  ملحاوالت  "استمرارا  االقتحام 

ة املتطرفة".
ّ

املقدسة، ال سيما في ظل الحكومة اليميني

الفلسطينية،  الفصائل  إن  "حماس"،  حركة  قالت  جهتها،  من 

حمادة،  محمد  وقال  أحمر"،   
ّ

خط األقصى  "املسجد  أن  أكدت 

في  ستستمر  "الحركة  إن  بيان:  في  الحركة  باسم  املتحدث 

بحق  واملستوطنون  اإلسرائيليون  الجنود  به  يقوم  ما  مواجهة 

فيه  تدعو  وقت  في  املمارسات،  هذه  وتأتي  األقصى".  املسجد 

الوضع  تغيير  إلى  الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  في  أطراف 

ا وإجراءات مشددة 
ً
القائم في املسجد األقصى، وفرضت قيود

الوجود  لتجفيف  محاولة  في  للمسجد،  بعضهم  دخول  على 

اإلسالمي في األقصى، من خالل العراقيل الكثيرة التي تضعها 

أمامهم. ويتعرض األقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة 

اقتحامات من املستوطنني، ضمن محاوالت االحتالل لتقسيمه 

بوتيرة  بالعمل  إسرائيل  فلسطينيون  ويتهم  ومكانيا،  ا 
ً

زماني

مكثفة على "تهويد القدس" وطمس هويتها العربية واإلسالمية، 

املأمولة  لدولتهم   
ً

عاصمة الشرقية  بالقدس  يتمسكون  بينما 

ا إلى قرارات الشرعية الدولية التي ال تعترف باحتالل 
ً
استناد

ها إليها في 1981.
ّ

إسرائيل للمدينة عام 1967 وال بضم

ملتطرفني  أحاديا  اإلسرائيلية  الحكومة  سمحت   ،2003 وعام 

إسرائيليني باقتحام املسجد األقصى من خالل "باب املغاربة" 

في الجدار الغربي للمسجد.

أمس  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت  آخر،  جانب  من 

الثالثاء، عددا من املواطنني، في الضفة املحتلة، عقب اقتحام 

واندلعت  بمحتوياتها،  والعبث  عائالتهم  منازل  وتفتيش 

اقتحام مدينة  اشتباكات بني مقاومني وقوات االحتالل خالل 

نابلس.

ففي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل شابني بعد دهم منزليهما 

في مخيم بالطة شرقي نابلس، واقتحمت قوات االحتالل حي 

منزل  داهمت  حيث  الطور"،  "حاجز  طريق  عن  العامود  خلة 

عائلته  وطالبت  طبنجة،  صبحي  محمد  املحرر  األسير  عائلة 

أثناء  نار  إلطــالق  االحتالل  قــوات  وتعرضت  نفسه،  بتسليم 

انسحابها من الحي.

نابلس،  شــرق  بالطة  مخيم  االحــتــالل  ــوات  ق اقتحمت  كما 

نار  إطالق  إلى  االقتحام  بداية  في  االحتالل  جيش  وتعرض 

ومداهمة  االنسحاب  خالل  عنيفة  اشتباكات  واندلعت  كثيف، 

خالل  كثيف  نار  إلطالق  االحتالل  جيش  تعرض  كما  املخيم، 

انسحابه باتجاه حاجز بيت فوريك بعد منتصف الليل.

عالقاته  في  النظر  إعادة  املغربي،  البرملان  قرر 

املواقف  بعد  شامل،  بتقييم  األوربي  البرملان  مع 

التخاذ  املــغــرب  تجاه  عنه  ــادرة  ــص ال األخــيــرة 

البرملان  ــدد  ون والحازمة.  املناسبة  الــقــرارات 

بالحملة التي يتعرض لها املغرب، والتي كانت آخر 

توصية  على  األوروبي  البرملان  تصويت  تطوراتها 

 باندهاش 
ً
بتاريخ 19 كانون الثاني 2023، مسجال

أجهزت  التي  التوصية  هذه  شديدين  وامتعاض 

التشريعيتني  املؤسستني  بني  الثقة  منسوب  على 

ت في الصميم التراكمات 
ّ

املغربية واألوروبية ومس

اإليجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

األوروبي  البرملان  رئاسة  املغربي؛  البرملان  وأبلغ 

واملداخالت  املواقف  متضمنًا  جلسته  محضر 

واملجموعات  الفرق  وممثلو  رؤساء  بها  تقدم  التي 

البرملانية والبرملانيون غير املنتسبني، وكذلك أبلغ 

ستتخذ  التي  القرارات  األوروبي،  البرملان  رئاسة 

أسفه  عن  املغربي  البرملان  أعرب  بينما  الحقًا. 

"النصياع البرملان األوروبي لبعض الجهات املعادية 

التي  املضللة  حملتهم  في  واســتــدراجــه  داخله 

يضطلع  مصداقية،  وذا  عريقًا  شريكًا  تستهدف 

بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع 

عن األمن والسلم اإلقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة 

بني  وللتفاهم  الجوار  لحسن  ودعامة  استقرار 

القوى  ودعا  والثقافات"،  والحضارات  الشعوب 

السياسية األوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة 

ورفض الخلط املتعمد بني حقوق اإلنسان املصانة 

من  واملؤسسات  والقوانني  بالدستور  املغرب  في 

التي  للمصداقية  الفاقدة  واالدعــــاءات  جهة، 

املعروفة  واملنظمات  الجهات  بعض  لها  ج 
ّ

ــرو ت

جهة  ــن  م ــرب،  ــغ امل ــد  ض الــعــدائــيــة   بمواقفها 

أخرى.

خالل  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  بحث 

املركزية  االســتــخــبــارات  وكــالــة  مــديــر  استقباله 

األمني  التعاون  تعزيز  سبل  بيرنز،  ويليام  األميركية 

النظر  وجهات  وتبادل  البلدين،  بني  واالستخباراتي 

الدولية  القضايا  من  بعدد  املتعلقة  املستجدات  بشأن 

واإلقليمية ذات االهتمام املشترك.

املصرية  الرئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث  ــال  وق

اللقاء  خالل  أكد  السيسي  إن  راضي،  بسام  السفير 

التي  واألهمية  األميركية  املصرية  العالقات  متانة 

بني  الراسخ  التعاون  وتعزيز  لتدعيم  مصر  توليها 

الصعيد  على   
ً

خاصة املجاالت،  مختلف  في  البلدين 

استعادة  جهود  ولــدعــم  واالســتــخــبــاراتــي  األمــنــي 

من  يشهده  ما  ضوء  في  األوسط  بالشرق  االستقرار 

تحديات. من جانبه، نقل بيرنز إلى الرئيس السيسي 

تحيات الرئيس األميركي جو بايدن، وكذلك تأكيداته 

مع  األميركية،  املصرية  العالقات  وقوة  أهمية  على 

تطلع واشنطن خالل الفترة القادمة لتطوير عالقات 

ثقل  مركز  تعتبر  التي  مصر،  مع  والشراكة  التعاون 

واالستقرار  األمن  ودعامة  األوســط  الشرق  منطقة 

تشهد  التي  الدقيقة  املرحلة  هــذه  في  السيما  فيه 

أزمات دولية وإقليمية. من جانب آخر، أجرى الرئيس 

الثالثاء،  أمس  مساء  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري 

العالقات  تعزيز  سبل  لبحث  الهند  إلى  رسمية  زيارة 

بأن  بيان،  في  املصرية  الرئاسة  ــادت  وأف الثنائية. 

"الرئيس السيسي توجه إلى نيودلهي عاصمة الهند، 

مودي"  ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  لدعوة  تلبية 

من دون تحديد مدة الزيارة. 

السيسي "سيشارك كضيف شرف  أن  البيان  وأوضح 

 26) الجمهورية  بيوم  الهند  احتفاالت  في  رئيسي 

الذي  اليوم  يوافق  الذي  عام)،  كل  من  الثاني  كانون 

بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950".

نظيرته  املصري  الرئيس  "يلتقى  أن  املقرر  ومــن 

الهندي  ــوزراء  ال ورئيس  مورمو،  ــادي  دروب الهندية 

جميع  على  الثنائية  العالقات  تعزيز  سبل  لبحث 

مع  نيودلهي  إلى  السيسي  زيارة  وتتزامن  األصعدة"، 

"مرور 75 عاما على إقامة العالقات الدبلوماسية بني 

مصر والهند"، وفق البيان.

الليبي  الرئاسي  املجلس  رئيس  شدد 

بالده  إصــرار  على  املنفي،  محمد 

الكاملة"  حقوقها  "مــمــارســة  على 

رافضًا  العربية،  ــدول  ال جامعة  في 

ما  جهة  أو  لطرف  الجامعة  "انحياز 

(لم يسمها)".

دول  غياب  غداة  يأتي  املنفي  حديث 

تشاوري  وزاري  اجتماع  عن  عديدة 

للجامعة استضافته بالده التي تتولى 

الجامعة  ملجلس  الــدوريــة  الرئاسة 

التي تضم 22 دولة ويوجد مقرها في 

واجتمع  القاهرة.  املصرية  العاصمة 

طرابلس،  العاصمة  فــي  املــنــفــي، 

من  ــل  ك ــع  م االثــنــني،  األول  أمـــس 

الوحدة  بحكومة  الخارجية  ــرة  وزي

املنقوش  نــجــالء  الليبية  الوطنية 

الجرندي  عثمان  التونسي  ونظيرها 

للخارجية  بيان  وفق  له،  مرافق  ووفد 

الليبية.

وتقديره  "شكره  عن  املنفي  وأعــرب 

حكومة  ــود  ــه ج لــدعــمــهــا  لــتــونــس 

جامعة  رئاسة  بتولي  الليبية  الوحدة 

تمييز  "أي  رافضًا  العربية"،  الــدول 

(بــالده)"،  وواجباتها  حقوقها  تجاه 

ممارسة  على  ليبيا  "إصـــرار  ــد  وأك

وشدد  بالجامعة"،  الكاملة  حقوقها 

الجامعة  ــاز  ــي ــح ان "رفــضــه  عــلــى 

على  مــشــددًا  مــا"،  جهة  أو  لطرف 

يعزز  دور  بـ"لعب  تقوم  أن  ــرورة  ض

ـــدول  ــني ال ـــدة ب ـــوح  الــتــمــاســك وال

األعضاء".

في  تــتــصــارع  ــي  ــاض امل آذار  ومــنــذ 

برئاسة  إحداهما  حكومتان  ليبيا 

النواب  مجلس  وكلفها  باشاغا  فتحي 

ــم  األم ــن  م بها  معترف  واألخــــرى 

املتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة 

يرفض  الــذي  الدبيبة  الحميد  عبد 

يكلفها  لحكومة  إال  السلطة  تسليم 

وبرئاسة  منتخب.  جــديــد  بــرملــان 

يوم  طــرابــلــس  استضافت  ليبيا، 

ملجلس  تــشــاوريــًا  اجتماعًا  األحـــد 

ـــوزاري،  ال املستوى  على  الجامعة 

املتحدة  األمم  فيه  شاركت  حني  وفي 

ــت عنه  ــاب ــي غ ــق ــري واالتـــحـــاد األف

رئاسة  بجانب  عديدة  عربية  دول 

وأعلنت  للجامعة.  العامة  األمــانــة 

صحفي  مــؤتــمــر  خـــالل  املــنــقــوش، 

غياب  على  تحفظها  االجتماع،  عقب 

عن  عــددًا)  تحدد  (لم  الــدول   بعض 

االجتماع. 

انسحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح 

التي  املدنية  األطراف  بني  الوساطة  من  البرهان، 

التخلي  البرهان  وقرر  إطاري،  اتفاق  لتوقيع  تسعى 

بني  الشقة  لتقريب  يقودها  كان  التي  الوساطة  عن 

"الحرية والتغيير" و"الكتلة الديمقراطية".

الطرفني  جمع  في  فشله  بعد  البرهان  قرار  وجاء 

على مائدة واحدة برغم عدة محاوالت بذلها خالل 

"الحرية  ائتالف  يرفض  بينما  املاضية،  األسابيع 

ويقول  الديمقراطية"  بـ"الكتلة  االعتراف  والتغيير" 

إنها مصنوعة. وتواصل لجنة التنسيق املشتركة بني 

القوى املوقعة على االتفاق اإلطاري واآللية الثالثية، 

في  املتبقية  األربــع  القضايا  ملناقشة  اجتماعاتها 

املرحلة النهائية للعملية السياسية.

يذكر أن كل أطراف االتفاق اإلطاري مصممة على 

بلوغ اتفاق سياسي نهائي بمشاركة جميع األطراف 

املتفق عليها في أقرب فرصة ممكنة.

للجيش  عسكرية  مــروحــيــة  تحطمت 

طاقمها  مقتل  عن  أسفر  ما  الجزائري، 

عني  بوالية  عسكريني  ثالثة  من  املكون 

الدفلى غرب العاصمة.

أن  الجزائرية،  الــدفــاع  وزارة  وذكــرت 

 ،"MI-171" نــوع   من  عسكرية  مروحية 

العطاف  منطقة  ضواحي  في  تحطمت 

مهمة  أثناء  وذلــك  الدفلى،  عني  بوالية 

الطائرة  طاقم  أن  إلى  مشيرة  تدريبية، 

املكون من 3 عسكريني لقوا حتفهم.

عبد  الجزائري  الرئيس  تقدم  ذلك،  إلى 

املجيد تبون، بتعازيه لجميع أفراد الجيش 

الضحايا،  ولعائالت  الشعبي  الوطني 

إثر  "على  الــرئــاســي،   البيان  فــي  ــاء  وج

خالل  عسكرية  مروحية  سقوط  حــادث 

مهمة تدريبية مبرمجة، بمنطقة العطاف 

بوالية عني الدفلى يتقدم عبد املجيد تبون 

للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية،  رئيس 

بتعازيه  الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة، 

مناري  العقيد  الشهداء،  ألسر  الخالصة 

محمد  موسى  دحماني  ــد  ــرائ وال مــراد 

والرقيب املتعاقد شبوع أسامة، كما يعزي 

كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بهذا 

املصاب الجلل".

أمس  الــروســيــة  ــاع  ــدف ال وزارة  ذكـــرت 

رممتا  ــق  ــش ودم موسكو  أن  ــاء،  ــالث ــث ال

العسكرية  الــجــويــة  "الـــجـــراح"  قــاعــدة 

بشكل  الســتــخــدامــهــا  ــا  ــوري س  شــمــالــي 

مشترك.

التراسل  تطبيق  على  الــــوزارة  وقــالــت 

ــروس  ال العسكريون  "رمـــم  ــرام":  ــغ ــل "ت

ــر"،  ــدم ــراح امل ــج ــون مــطــار ال ــوري ــس وال

املشتركة  الجوية  "القاعدة  وأضــافــت: 

في  والسورية  الروسية  الجوية  للقوات 

تغطية  املمكن  من  تجعل  الجراح  مطار 

حدود الدولة".

الواقعة  الصغيرة  القاعدة  واستعيدت 

"داعش"  تنظيم  مسلحي  من  حلب  شرقي 

قــوات  وتستقر   ،2017 ــام  ع ــي  ــاب اإلره

 2015 العام  منذ  سوريا  في  كبيرة  روسية 

وعمليات  جــويــة  ــات  ــرب ض شنها  مــنــذ 

أن  بعد  وجودها  أكدت  كما   ، هناك  برية 

عام  في  قواتها  املتحدة  الواليات   سحبت 

.2019
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األمم  منظمة  احتفت 

املــتــحــدة لــلــتــربــيــة 

ــم والــثــقــافــة،  ــعــل وال

باليوم  الثالثاء،  أمس 

للتعليم،  ـــي  ـــدول ال

اليوم  هذا  مخصصة 

هذه  مــن  بالتحديد 

للفتيات  الــســنــة، 

األفغانيات،  والنساء 

ــا  ــه ــوت وجــــــددت دع

لحقهن  فورية  إلعادة 

األساس في التعليم.

ووفـــق تــقــاريــر فــإن 

ــة من  ــاملــئ ب ــمــانــني  ث

والشابات  الفتيات 

في  ـــات،  ـــي ـــان ـــغ األف

خــارج  التعليم  ســن 

الرقم  وهو  املــدارس، 

ــم  األم تسعى  ـــذي  ال

لتقليله  املـــتـــحـــدة 

في  آثـــاره  وتخفيف 

املجتمع.
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األوكرانية،  القيادة  في  االستقاالت  توالت 

مسؤولني   4 استقال  ساعة   24 من  أقل  ففي 

فالديمير  األوكــرانــي  الرئيس  إدارة  في 

زيلينسكي.

املجتمعات  تنمية  ــر  وزي نائب  قــدم  حيث 

أوكرانيا  في  التحتية  والبنية  واألراضـــي 

فاسيلي لوزينسكي استقالته أمس الثالثاء.

ويأتي ذلك عقب إعالن مكتب املدعي العام 

الفساد  مكافحة  في  املتخصص  األوكراني 

املجتمعات  وزيــر  نائب  ضبط  عن  مؤخرًا 

وأعضاء  التحتية  البنية  وتطوير  واألقاليم 

قدرها  رشــوة  فــي  املجموعة  فــي  آخــريــن 

إلــى تورط  ــارت  ــتــي أش ألــف دوالر.وال  400

لوزينسكي.

نائب  قدم  أمس  يوم  من  سابق  وقت  وفي 

فياتشيسالف  ــي  ــران األوك الــدفــاع  وزيــر 

 
ً
مسؤوال كان  والذي  استقالته،  شابوفالوف، 

املسلحة  للقوات  اللوجستية  الخدمات  عن 

أسعار  تضخم  فضيحة  بعد  األوكــرانــيــة 

العسكرية  للوحدات  الغذائية  املواد  شراء 

األوكرانية.

فيما أقال زيلينسكي ، كيريلو تيموشينكو من 

منصب نائب رئيس مكتبه،من دون توضيح 

األسباب.

في  ذكــرت  أوكرانية  إعــالم  وسائل  أن  إال 

تيموشينكو  بأن  تفيد  سابقًا  نشرتها  تقارير 

يستخدم سيارة دفع رباعي في رحالت عمل 

تبرعت بها شركة جنرال موتورز األميركية 

أنه  ذكــرت  كما  اإلنسانية،  لالحتياجات 

كييف،  من  بالقرب  النخبة  قرية  في  يقطن 

"املنطقة  املنشور  في  عليها  أطلق  والتي 

الرئيسة ألصحاب املاليني األوكرانيني" .

استقال  حتى  ــات  ــاع س تمض  ولــم  هــذا 

نائب  منصب  مــن  سيمونينكو  أوليكسي 

العام  املدعي  مكتب  وأكــد  العام،  املدعي 

بإقالة  املتعلقة  املــعــلــومــات  ــا  ــي ــران ألوك

سيمونينكو من منصبه بناء على طلبه. 

في غضون ذلك، وافقت 12 دولة على إمداد 

طراز  من  أملانية  دبابة   100 بـ  أوكرانيا 

موافقة  على  حصلت  حال  في   ،"-2 "ليوبارد 

الحكومة األملانية.

مسؤول  عن   
ً
نقال  ،ABC TV قناة  وأفــادت 

الناتو،  حلف  دول  دفاع  وزراء  بأن  أوكراني، 

توصلوا لهذا االتفاق، خالل اجتماعهم في 

قاعدة "رامشتاين" األميركية في أملانيا، في 

الـ 20 من كانون الثاني.

بولندا،  فإن  األوكــرانــي،  للمسؤول  ووفقًا 

والدنمارك،  وهولندا  إسبانيا  وفنلنداو 

أعلنت استعدادها إلمداد أوكرانيا بدبابات 

"ليوبارد 2-" من ترسانتها الخاصة.

األملاني،  الدفاع  وزيــر  صــرح  جانبه  ومــن 

جديد  ال  ــه  ــأن ب بــيــســتــوريــوس،  بــوريــس 

بخصوص إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 

2-"، إال أن برلني تدرس إمكانية اتخاذ قرار 

بهذا الشأن قريبًا.

األملانية،  الحكومة  باسم  املتحدث  وأفــاد 

ستيفن هيبيستريت، بأن برلني تلقت الطلب 

البولندي، إلمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 

بأسرع  فيه  النظر  سيتم  وأنه  األملانية،   "-2

وقت ممكن.

البولندي،  الدفاع  وزير  صرح  جانبه  ومن 

بأن  الثالثاء،  يــوم  بالشتشاك،  ماريوس 

وارسو تقدمت بطلب لبرلني، للحصول على 

"ليوبارد-  بدبابات  أوكرانيا  بإمداد  موافقة 

. "2

بالدبابات  أوكــرانــيــا  تــزويــد  ــل  أج ــن  وم

التي  الــدول  تحتاج  األملانية،   " "ليوبارد2- 

أملانية لرفع  تمتلكها، للحصول على موافقة 

قيود التصدير.

الروسية  الخارجية  وزارة  أكــدت  بدورها 

مرارا، أن تزويد الغرب ألوكرانيا باألسلحة 

أهدافها،  تحقيق  عــن  روســيــا  يحيد  لــن 

وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب باملزيد من 

الضحايا.

مستشاره  سوناك  ريشي  البريطاني  ــوزراء  ال رئيس  كلف 

عنه  الكشف  تم  ما  في  بالتحقيق  الــوزراء  لشؤون  املستقل 

ناظم  املحافظني  حزب  برئيس  تتعلق  ضريبية  شؤون  من 

الزهاوي.

هذه  في  أجوبة"  إلى  تحتاج  "أسئلة  هناك  إن  سوناك:  وقال 

مهمة  جد  واملساءلة  "النزاهة  أن  على  مشددًا  القضية، 

بالنسبة لي، ومن الواضح في هذه القضية أن هناك أسئلة 

تحتاج إلى أجوبة" .

املستقل  مستشارنا  من  طلبت  السبب  "ولهذا  وأضــاف: 

برمته  األمر  في  والتحقيق  شيء،  كل  أصل  على  الوقوف 

ينبغي  بما  لي  صح 
ُ
الن إسداء  قبل  كاملة  للحقائق  والتوصل 

اتخاذه من إجراء تجاه ناظم الزهاوي طبقًا ملدونة السلوك 

الوزاري" .

املحافظني  حزب  رئاسة  في  باق  الزهاوي  بأن  سوناك  ونوه 

في أثناء التحقيق، مشيرًا إلى أنه كان قد وافق على "التعاون 

بشكل كامل" .

ويتطلع  بالتحقيق  يرحب  إنــه   : بيان  في  الــزهــاوي  وقــال 

 - ماغنوس  لوري  للسير  القضية"  هذه  وقائع  "توضيح  إلى 

املستشار املستقل لرئيس الحكومة لشؤون الوزراء، مضيفا: 

أنه من غير  الفهم  يتعني  العملية،  "ضمانًا الستقاللية هذه 

الالئق طرح هذه القضية ملزيد من النقاش، بينما أضطلع 

بمهامي كرئيس لحزب املحافظني" .

ويواجه رئيس حزب املحافظني الحاكم في بريطانيا دعوات 

لإلدارة  غرامة  دفعه  عن  الكشف  بعد  وذلك  لالستقالة، 

باسم  تعرف  والتي  بريطانيا،  في  الضرائب  بجمع  املعنية 

"إدارة صاحبة الجاللة لإليرادات والجمارك" .

وغرم الزهاوي لعدم سداده ضريبة في أثناء شغله منصب 

الجنيهات  بماليني  يقدر  ــزاع  ن ــار  إط في  املالية،  ــر  وزي

تصرفه  من  "واثقًا  كان  بأنه  الزهاوي  ويدفع  اإلسترلينية. 

بشكل مناسب طوال الوقت" .

االغتصاب  قضية  بأن  الثالثاء  أمس  "باريزيان"  صحيفة  أفادت 

املرفوعة ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانني قد أغلقت 

بسبب عدم وجود أدلة على الجريمة.

وتابعت "باريزيان" أن محكمة االستئناف في باريس أغلقت قضية 

االغتصاب املرفوعة ضد الوزير منذ عام 2017، والتي كانت صوفي 

وخيانة  باالغتصاب  دارمانني  فيها  اتهمت  قد  سباتز  باترسون 

األمانة بسبب أفعال مزعومة ارتكبها الوزير في عام 2009.

وادعت سباتز أنها لجأت إلى دارمانني، حيث كانت حينها موظفة 

في حزب االتحاد من أجل الحركة الشعبية (االسم السابق للحزب 

"مقابل  بـ  وطالبها  قانونية،  مساعدة  على  للحصول  الجمهوري) 

مناسب" .

من جانبه قدم دارمانني في تموز عام 2017 دعوى مضادة للتشهير.

وجود  بعدم   2018 عام  آب  في  قضت  قد  باريس  محكمة  وكانت 

جناية، لكن في نوفمبر 2019 أمرت محكمة النقض غرفة التحقيق 

بمحكمة استئناف باريس بمراجعة قانونية إغالق القضية املرفوعة 

ضد دارمانني في 2018.

إعادة  باريس  في  االستئناف  محكمة  قررت   ،2020 حزيران  وفي 

فتح التحقيق في القضية املرفوعة ضد الوزير.

العامة  وامليزانية  املدنية  الخدمة  وزير  وقد شغل دارمانني منصب 

في فرنسا في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون من 17 آيار 2017 

 وزيرًا للداخلية في البالد.
ّ

وحتى 6 تموز 2020، بعد ذلك عني

كيبرز"  "أوث  ميليشيا  مــن  عناصر   4 أديـــن 

الهجوم  في  لدورهم  بالتمرد  املتطرفة  اليمينية 

في  واشنطن،  في  األميركي  الكونغرس  مقر  على 

النادرة  التهمة  بهذه  تجري  محاكمة  ثاني   ختام 

جدا.

السابق  الرئيس  أنصار  من   950 من  أكثر  وأوقف 

في  الكابيتول  على  الهجوم  منذ  ترامب  دونالد 

إليهم  ووجهت   2021 الثاني  كانون   6 في  واشنطن 

التهم رسميًا لزرعهم الفوضى.

إلى  ينتمون  بينهم  من  فقط  ناشطًا   14 واتهم 

هم  املتطرف،  اليمني  من  صغيرتني  مجموعتني 

القسم)  (حراس  كيبرز"  "أوث  من  عناصر  تسعة 

الفخورون)،  (الشباب  بويز"  "براود  من  وخمسة 

عشرين  بالسجن  تعاقب  تهمة  وهي  بـ"التمرد"، 

عامًا ويدان بها من خطط الستخدام القوة بهدف 

التصدي للحكومة. 

محاكمة  الفدرالية  واشنطن  محكمة  ونظمت 

تدربوا  بأنهم  املتهمني  كيبرز"  "أوث  عناصر 

لعدم  لتحقيق مخططهم، على مرحلتني  وتسلحوا 

توافر مساحة كافية في القاعة.

وانتهت املحاكمة األولى في نوفمبر بحكم متباين 

إذ أدين مؤسس امليليشيا ستيوارت رودس ومسؤول 

الثالثة  املتهمني  تبرئة  تمت  فيما  بالتمرد  محلي 

اآلخرين الذين كانوا يحاكمون معهم.

آخر  املحلفون  أدان  الثانية  املحاكمة  ختام  وفي 

الذين  كيبرز"  "أوث  عناصر  من  متهمني  أربعة 

تتراوح أعمارهم بني 38 و64 عامًا ووصفهم االتهام 

هم 
ّ
بأنهم "خونة" خطيرون فيما اعتبر محاموهم أن

مجرد "متبجحني" .

"بــراود  عناصر  محاكمة  بــدأت  أخــرى  جهة  من 

في  تاريو  إنريكي  الحركة  زعيم  وبينهم  بويز" 

ديسمبر وكانت ال تزال جارية في املحكمة ذاتها.

أوقفت  العالم،  صدم  الــذي  الهجوم  هذا  ومنذ 

السلطات نحو 900 شخص، حكم على 170 منهم 

بارتكاب  أدينوا  أشخاص  بينهم  بالسجن،  تقريبًا 

 الشرطة. لكنها املرة األولى التي 
ّ

أعمال عنف ضد

هم في هذا الهجوم بـ"التمرد" .
ّ

يدان فيها مت

في  أقر  قانون  في  عليها  املنصوص  التهمة  وهذه 

املتمردين  فلول  لقمع  األهلية  الحرب  أعقاب 

أو  القوة  يستخدم  من  كل  تجرم  الجنوب،  في 

الحكومة.  مجابهة  بقصد  الستخدامها  يخطط 

العصيان  تهمة  ــن  ع الــتــهــمــة  هـــذه  وتــخــتــلــف 

التمرد  مــن  عفوية  أكــثــر  طابعها  يــكــون   الــتــي 

املنظم.

ــذي  ــام مــاثــيــو غــريــفــز ال ــع ــي ال ــدع ورحـــب امل

بنجاح  الجنائية  املــالحــقــات  كــل  على  يشرف 

بيان  في  وقال  املحلفني.  هيئة  إقناع  في  أجهزته 

ديموقراطيتنا  قــوة  مجددًا  "يؤكد  حكمهم  إن   :

نظامنا  يشمل  بما  تحميها  التي   واملــؤســســات 

القضائي" .

دميرطاش،  الدين  صالح  تركيا،  في  املعتقل  الكردي  الزعيم  انتقد 

تحالف األحزاب الستة املعارضة بسبب عدم اختيارهم املرشح املشترك 

لالنتخابات الرئاسية حتى اآلن. وقال دميرطاش في تغريدة على "تويتر": 

"ملدة 3 سنوات، كافحنا من أجل أن يكون لدينا تحالف ديمقراطي، لكن 

الجميع، بما في ذلك املعارضة، بذلوا ما في وسعهم ملنع ذلك" .

الديمقراطي  الشعوب  حزب  انضمام  الستة  األحزاب  تحالف  ورفض 

إليهم، والذي أعلن مؤخرًا عن تشكيل تحالف "الحرية والعمل" لخوض 

االنتخابات بمرشح مستقل.

وأضاف دميرطاش: "أمامنا 4 أشهر فقط، ومرة أخرى الجميع يفعل كل 

ما يؤخر ظهور املرشح املشترك. أي نوع من الجنون هذا؟". في إشارة إلى 

وجود أنباء عن خالف على تسمية املرشح الرئاسي.

جميعًا  بكم  سنلتقي  الستة،  طاولة  في  القادة  جميع  "أخاطب  وتابع: 

قريبًا. سواء في الداخل أو الخارج! لحسن الحظ، فإن هذه االنتخابات 

سيفوز بها الشعب وليس السياسيون" .ومن املقرر أن يكشف قادة تحالف 

املعارضة في تركيا عن مرشحهم في فبراير املقبل، بعد إعالن الرئيس 

الحالي رجب طيب أردوغان أن موعد االنتخابات هو 14 آيار املقبل.

ف اليميني في أوروبا، تكشف عن سياسة عنصرية، 
ّ

ممارسات التطر

املــادي،  عنفه  عن  الــرمــزي،  الثقافي  عنفه  في   
ُّ

يقل ال  غلٍو  وعــن 

خطاب  تتبنى  التي  الجماعات   
ِّ

لكل مشتركًا  عنوانًا  يظل  ف 
ّ

فالتطر

الكراهية..

من  نسخة  بإحراق  بالودان  راسموس  اليميني  املتطرف  به  قام  ما 

بعيدًا  ليس  استكهولم،  في  التركية  السفارة  أمام  الكريم  املصحف 

الغربي"  "العقل  يضع  أنه  عن   
ً
فضال العدائي،  السلوك  هذا  عن 

عالقة  جدوى  وإزاء   مفارقة،  أسئلة  أمام  والليبرالي،  الديمقراطي 

والتنوع،  الحرية،  بقيم  "العقل"  ــذا  ه

واحترام عقائد اآلخرين..

باملعنى  جريمة  ليس  املشني  الفعل  هذا 

فائقة  جريمة  إنه  بل  فحسب،  الجنائي 

واإلنساني،  الثقافي،  باملعنى  الخطورة 

حقوق  على  فالتجاوز  القانوني،  وحتى 

اآلخرين، وعلى عقائدهم، يكسر القاعدة 

الرأسمالية"  "الديمقراطيات  في  األهم 

والتعدد،  التنوع  ــاس  أس على  القائمة 

الرثاثة  مظاهر  من  كثيٍر  عن  فيكشف 

أشكالها  تمركزات  وعن  فيها،  الغارقة 

 
َّ

حق ض 
ّ

تقو والتي  املتعالية،  وممارساتها  

املركزية  فــي  تجد  إنها  بــل  االخــتــالف، 

خطاب  لفرض  إيهاميًا   
ً
مجاال السياسية 

تفتقد  وبذرائع  األوراق،  وخلط  ق، 
ّ

التفو

إلى التسويغ واملصداقية، ولوعي مسؤولية 

احترام اآلخر.

حرق  جريمة  عالقة  عن  النظر  فبقطع 

بالطابع  ــم،  ــري ــك ال املــصــحــف  نــســخــة 

الــرافــض  تركيا  وبــمــوقــف  الــســيــاســي، 

 أن األمر ليس بعيدًا عن مظاهر 
ّ

النضمام السويد إلى حلف الناتو، إال

صعود أحزاب اليمني املتطرف في أوروبا وجماعات النازية الجديدة، 

أبناء  طرد  إلى  علنًا  تدعو  باتت  والتي  املجتمعي،   لألمن  وتهديدها 

الجاليات من غير األوروبيني، وتتبنى خطابًا عنصريًا ضدهم، يعيد 

إلى األذهان سياسة التطهير العرقي والديني والهوياتي.

هذه املمارسات،  ونهج "اإلسالمفوبيا" في الغرب األوروبي، تتطلب 

إجراءات نقدية، ال تكتفي باالعتذار، وال حتى بالتنديد، بل تستدعي 

إجراءات رادعة، ألنها تحمل معها توجهات عنصرية، يمكن أن تفتح 

األبواب على استشراء مظاهر حادة للعنف االجتماعي، السيما أنها 

رسوم  من  الفرنسية،  ايبدو"  شارلي   " مجلة  مانشرته  للذاكرة  تعيد 

عنيفة،  فعل  بردود  قوبلت  والتي  إسالمية،  دينية  لرموز  كاركتيرية 

إجراءات  باتخاذ   فقامت  أخطارها،   األوروبية  الحكومات  أدركت 

وحرياتهم  اآلخرين  عقائد  الحترام  والدعوة  تكرارها،  ملنع  رادعة 

وحقوقهم داخل الفضاء األوروبي املتعدد.
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البنك  ألــزم  قد  الـــوزراء  مجلس  وكــان 

ــراءات  إج بتسهيل  العراقي،  املركزي 

منح رخص تحصيل البطاقات املصرفية 

البيع  نقاط  أجهزة  باستخدام  الدولية 

املصارف  على  العموالت  قليل   POS

والجهات التي تستخدم تلك األجهزة.

و(POS) هو أداة رقمية تساعد في أتمتة 

عبر  املختلفة  اإللكتروني  البيع  عمليات 

تسهل  كما  الكاش،  من   
ً
بدال البطاقات 

مراقبة املبيعات وإدارة املخزون.

حيدر  االقــتــصــادي  بالشأن  املختص 

إن  "الصباح":  لـ  قال  البغدادي  كاظم 

الوزراء  مجلس  عن  صدر  الذي  "القرار 

يمثل     "POS" البيع  نقاط  يخص  ما  في 

الصحيح،  االتــجــاه  فــي  مهمة  خطوة 

بشكل  اإللكتروني  الدفع  واقــع  ويفعل 

دون  من  العراق  مناطق  عموم  في  كبير 

تخفيض  يتضمن  أنه  السيما  استثناء، 

ينفذها  التي  املالية  للحركات  العموالت 

الدغع  بطاقة  استخدام  عند  الزبون 

اإللكتروني" . 

وأشار إلى أن "هذه الخطوة سوف يلمس 

حني  الوقت،  بمرور  املواطن  نتائجها 

يجد بضائع تقدم خصومات جيدة على 

اإللكترونية  البطاقة  باستخدام  البيع 

ــور  ـــر"POS"  وهـــذه تعد مــن األم ـــب وع

إلى  الفعلي  االنتقال  عملية  في  املشجعة 

أمانًا  أكثر  يعد  الذي  اإللكتروني  الدفع 

من التداول النقدي الكاش" .

هناك  أن  إقليميًا   "نجد  بأنه  ويــرى 

الطريقة  بهذه  للتعامل  واسعًا  انتشارًا 

واملواطن ال يحمل نقودًا في داخل وخارج 

تقدم  التي  التسهيالت  عن   
ً
فضال بلده، 

ملن يحمل بطاقة الدفع هذه، حيث يمنح 

يعد  كبيرًا  تخفيضًا  املواسم  بعض  في 

للتعامالت  التوجه  زات 
ِّ
محف أهم  من 

اإللكترونية" . 

املصارف  "إلزام  ضروة  البغدادي  وأكد 

بنشر  الـ POS في جميع األماكن وكذلك 

في  للتوسع  وذلك   ITM نشر  في  ع 
ُّ

التوس

مشيرًا  إلكترونيًا"،  املــال  حركة  تفعيل 

املناسب  الوقت  في  يأتي  القرار  أن  إلى 

اعتماد  أهمية  يــدرك  املواطن  ويجعل 

اليومية  حياته  في  اآلمنة  التكنلوجيا 

بعيدًا عن املخاطر" . 

هميلة  االقــتــصــادي  بالشأن  املختص 

قــرارات  على  أثنت  كــردي  عبدالستار 

مجلس الوزراء وأهميتها في هذا الوقت 

اإللكتروني"،  الــدفــع  صــوب  ل 
ُّ

بالتحو

العاملي  الجهد  مواكبة  "أهمية  مبينة 

مستمرة،  تطورات  يشهد  الذي  املتطور 

تتناغم  منتجات  استحداث  خالل  من 

وسوق العمل الدولية" . 

املصرفي  "الجهاز  أن  إلى  كردي  ولفتت 

تــقــديــم أفضل  ــن أجـــل  ــاق م ــب ــي س ف

اختالفهم  على  الزبائن  إلى  الخدمات 

يتوجب  حــيــث  ــني،  ــن ــواط وم ــات  ــرك ش

تواكب  متطورة  خدمات  تقديم  عليه 

التطورات وتتناسب مع متطلبات الجهد 

الدولي املتطور الذي يتطلع للدخول إلى 

سوق العمل املحلية" . 

املركزي  البنك  "توجهات  على  وأثنت 

الدفع  بمساحة  التوسع  إلــى  الهادفة 

واالهتمام  البالد،  داخــل  اإللكتروني 

بالشمول املالي ليشمل مساحة أكبر مما 

عليه اآلن" .

وألزم مجلس الوزراء الدوائر الحكومية 

واملختلطة  الحكومية  وغير  جميعها 

التي  واملراكز  والجمعيات  والنقابات 

حسابات  بفتح  املبالغ  فيها  ل 
ّ

تحص

البيع  نقاط  أجهزة  وتهيئة  مصرفية 

 POSــي ــرون ــت ــك الــخــاصــة بــالــدفــع اإلل

املصرفية  البطاقات  بواسطة  الدفع 

لتحصيل األموال، ولتمكني الراغبني من 

املراجعني بالدفع بالبطاقات، مع اإلبقاء 

جنب،  إلى  جنبًا  النقدي  التسلم  على 

جميعها  الخاصة  املدارس  إلزام  كذلك 

ومحطات  األهلية  والكليات  والجامعات 

ومواقعها  بصنوفها  ــود  ــوق ال تجهيز 

جميعها، وفي أنحاء العراق جميعًا، بفتح 

نقاط  أجهزة  وتهيئة  مصرفية  حسابات 

البيع الخاصة بالدفع اإللكتروني

 

كشفت املستشار املالي واالقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، 

أمس الثالثاء، عن رفض 80 باملئة من طلبات تمويل التجارة الخارجية 

في العراق. وقال صالح، في تصريح صحفي: إن "الضوابط الدولية التي 

األولى  للمرة  تحدث  إشــارة  هي  الفيدرالي  االحتياطي  البنك  وضعها 

حيث  املاضي  القرن  تسعينيات  في  االقتصادي  الحصار  ظاهرة  بعد 

"منصة  خالل  من  اليوم  أثرها  اتضح  قد  الدولية  االمتثال  قيود  دور  أن 

االمتثال الرقمية".وأضاف املستشار املالي للحكومة أن "هذه التعامالت 

األجنبية  العملة  بطلبات  األميركي  بالدوالر  الخارجية  االت 
َّ

الحو ربطت 

العراقي  املركزي  البنك  نافذة  خالل  من  والتجار  األهلية  للمصارف 

االت الخارجية".وأوضح أن "ذلك يقع ضمن مسار يتطلب 
َّ

وتحديدًا "الحو

الخارج  في  له  لة 
َّ

املحو األمــوال  من  النهائي)  (املستفيد  عن  التحري 

"توفير  أي  الدقيقة  التجارية  وبالوثائق  املستوردة  البضائع  وتفاصيل 

البيانات  وتفاصيل  املعلومات  دقة  حيث  من  الحوكمة  من  عالية  درجة 

التجارية"."السبب في رفض 80 باملئة من طلبات تمويل التجارة الخارجية 

للقطاع األهلي هو عدم تكامل البيانات املطلوبة واإلفصاح الصحيح" .

 

قال سفير سوريا في بغداد صطام جدعان الدندح : إنه سيتم السماح 

البلدين،  كال  إلى  والعراقية  السورية  التجارية  الشاحنات  بدخول 

الشاحنات  دخــول  أن  الدندح  املقبلة.وأوضح  القليلة  األيــام  خالل 

إلى  العراقية  التجارية  والشاحنات  العراق،  إلى  السورية  التجارية 

العراقية  الحكومة  أن  وأضاف  كورونا.  وباء  تفشي  منذ  توقف  سوريا 

سمحت بدخول جميع شاحنات البضائع السورية التجارية والزراعية، 

إلى  الدندح  كافة.ولفت  العراق  محافظات  إلى  الحمضيات  وخاصة 

خالل  سوريا  إلى  بدخولها  سيسمح  العراقية  التجارية  الشاحنات  أن 

األيام القليلة املقبلة، وفقًا ملبدأ املعاملة باملثل.

POS

 "POS

 

إلى  دوالر  ألــف   250 بمبلغ  قرضًا  اليابان  قدمت 

الجامعة التقنية الشمالية في املوصل لتنفيذ برنامج 

التقني  التعليم  مجال  في  الشباب  قابلية  تعزيز 

مع  بالتعاون  السالم  أجل  من  الصمود  على  والقدرة 

منظمة اليونسكو.   

جهود  إن  موتو:  ماتسو  بغداد  في  اليابان  سفير  وقال 

العراقي،  الشعب  بدعم  ستستمر  اليابانية  الحكومة 

لها  حصل  ما  نعرف  التي  نينوى  محافظة  خصوصًا 

من أحداث مؤسفة بسبب احتالل "داعش" اإلرهابي، 

معربًا عن سعادته بهذا التعاون مع منظمة اليونيسكو 

دعم  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة 

شريحة الشباب الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل، 

إلى تطوير  إلى أن هناك خطة شاملة تهدف  مشيرًا 

الجامعات التقنية على خطى الجامعات العاملية.

فوناتي  باولو  اليونيسكو  منظمة  ممثل  قال  بــدوره، 

لـ"الصباح": إن البرنامج يندمج مع املشاريع التنموية 

شرائح  دعم  أجل  من  املنظمة  تتبناها  التي  األخرى 

الشباب في نينوى، وخاصة في مجالي التعليم التقني 

 عن التركيز على جانب الكفاءة للحد 
ً
واملهني، فضال

من العنف والتطرف وبناء ثقافة السالم. من جانبها، 

الدكتورة  الشمالية  التقنية  الجامعة  رئيسة  قالت 

مبادرات  لها  اليونيسكو  منظمة  إن  العطار:  علياء 

الخاص  القطاع  شركات  مع  العمل  لربط  داعمة 

وتوظيف الشباب. وأضافت أن الجامعة ستضع خطة 

وربط  قدراتهم  وبناء  الشباب  كفاءة  لرفع  متكاملة 

تعزيز  عن   
ً
فضال العمل،  سوق  مع  التقني  التعليم 

إلى  العطار  التقني.ولفتت  التعليم  ورصانة  جودة 

الحاجة ملزيد من الدعم لالنطالق بخطط الجامعة 

للتعليم  الالزمة  والقاعات  الورش  بناء  تتطلب  التي 

التقني وتدريب الطلبة على مستوى عال.

 

املواد  لتجارة  العامة  الشركة  شكلت 

الغذائية في وزارة التجارة، خلية أزمة 

املــواد  أسعار  ملراقبة  ــوارئ  ط وفريق 

الغذائية، فيما أشارت إلى التوجه لبيع 

ثالث مواد غذائية أساسية للمواطنني 

بأسعار تنافسية األسبوع املقبل.

وقالت مدير عام الشركة ملى املوسوي، 

"الشركة  إن  صحفي:  تصريح  فــي 

وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع 

وزير  ومتابعة  وبــإشــراف  السوداني 

خلية  شكلت  الغريري،  أثير  التجارة 

ارتفاع  ملراقبة  ــوارئ  ط وفريق  أزمــة 

كبيض  الغذائية  ــواد  امل بعض  أسعار 

.وأضافت  املجمد"  والدجاج  املائدة 

ـــالل الــيــومــني املــاضــيــني تم  أنـــه "خ

أغلب  في  املباشر  البيع  ــواق  أس فتح 

بيض  لبيع  ببغداد،  املنتشرة  منافذنا 

مشيرة  دينارًا"،   4750 بسعر  املائدة 

إلى  يسعون  التجار  "بعض  أن  ــى  إل

 7000 إلى  البيض  طبقة  سعر  إيصال 

"بيض  أن  وتــابــعــت   . ــر"  ــث وأك ديــنــار 

النجف  محافظة  إلــى  وصــل  املــائــدة 

املاضيني"،  اليومني  خــالل  ــرف  األش

منافذ  تجهيز  "استمرار  إلى  مشيرة 

املحافظات،  كل  في  املنتشرة  الشركة 

قار  ذي  محافظتي  إلى  توجهنا  حيث 

وميسان" .

ببيع  مستمرة  "الشركة  أن  وأكـــدت 

مادة الطحني الصفر التجاري بأسعار 

يحدث  "لم  أنه  إلى  الفتة  تنافسية"، 

استمر  ــذي  وال بالطحني،  ارتفاع  أي 

بالحفاظ على سعره منذ أشهر .

مساعي  "هناك  أن  املوسوي  وذكــرت 

الكبار  وحليب  واألسماك  الدجاج  لبيع 

بأسعار تنافسية خالل األسبوع املقبل، 

وبنفس منافذ البيع املنتشرة في بغداد 

واملحافظات" .

الغريري،  أثير  التجارة  وزيــر  وأعلن 

يوم أمس األول املباشرة ببيع الطحني 

دينار  ألف   39 بسعر  (داس)  عالمة 

في  التوزيع  منافذ  في  الواحد  للكيس 

بغداد واملحافظات.
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قــد نحلم يومــا بالفوز بجائــزة اليانصيب 

الكبــرى؛ ولكن ماذا عــن العثور على خاتم 

مــن العصــور الوســطى فــي فناء الــدار، 

أو أرضيــة مــن املوزاييــك البيزنطــي في 

مزرعتك؟ انضم األشخاص العاديون الى 

علماء اآلثــار ومرممــي الفنون فــي العثور 

على بعــض أهــم املكتشــفات إبهــارا هذا 

العام؛ كان منها- لوحــة ذاتية للفنان ”فان 

كوخ“ كانــت مختبئة خلف أخــرى، ومدينة 

رومانية كبيرة ونفق سري قد يقود الى قبر 

كليوباترا املفقــود.. فيما يلي بعض من تلك 

املكتشفات.. 

لبوابــة  التعميــر  اعــادة  أعمــال  اآلثــار 

”ماشكي“ األثرية (بوابة الرب) في نينوى، 

التــي دمرهــا مســلحو داعش؛ لــم يتوقعوا 

العثور على منحوتات آشــورية سليمة تحت 

األنقــاض. كشــف فريق التنقيب عن ســبع 

ر جنودا آشــوريني 
ّ

لوحــات رخاميــة تصــو

وأشجار نخيل ورمان وتني كانت يوما جزءا 

من قصــر امللك ”ســنحاريب“؛ الذي حكم 

نيت 
ُ
نينــوى بحدود ســنة 700 ق.م، وحيث ب

البوابــة. قال عالــم اآلثار ”مايــكل دانتي“: 

”كان أمرا مثل الحلم؛ كنا جميعا مذهولني 

وعجزنــا عن الــكالم تقريبــا؛ إذ لم يتوقع 

أحد أننا ســنجد منحوتات لسنحاريب في 

بوابة املدينة“. 

مــزارع فلســطيني أثنــاء عمله فــي قطعة 

أرض خالية من االشــجار فــي حقل زيتون 

بمخيــم البريج لالجئــني، حينما عثر على 

مســاحة أرضية مــن قطــع املوزاييك تعود 

للحقبــة البيزنطيــة محاطة بجــدار. تمثل 

اللوحــة حيوانــات ملونة وزخــارف معقدة. 

يقــول املــزارع ”ســلمان النبهــان“: ”بحثت 

 ان تلــك اللوحة تعود 
ُ

في االنترنــت وعلمت

للحقبــة البيزنطية. إنني أراها كنزا أو أعز 

من الكنز، وليســت شيئا شخصيا؛ بل تعود 

لكل فلسطيني“. 

تنقيبات فــي موقع بمنطقة فيليبي شــمال 

شــرق اليونــان، كشــفت عــن قطــع كبيرة 

ر البطل األســطوري هرقل 
ّ

لتماثيــل تصــو

وهو شاب. يعود التمثال الكالسيكي لحدود 

القرن الثاني امليالدي، وكان لقية مدهشــة 

وغيــر تقليديــة؛ كمــا يــرى ”آرتشــي دان“ 

استاذ اآلثار البيزنطية بجامعة برمنغهام. 

فتــرض كونه جزءا زخرفيــا من نافورة، 
ُ

وي

وحلية نادرة من تلك الحقبة؛ خاصة بسبب 

”جذوره الوثنية“. 

شــهر نيســان بمنطقة نورثهامبتونشــاير 

البريطانية على مدفن المرأة مهمة، يعود 

الى الحقبة األنكلوسكسونية؛ أي قبل نحو 

13 قرنا، في موقع يســتعد لتشــييد مجمع 

ســكني فيــه. كان مــن اللقــى فــي املدفن 

قالدة من الذهب والعقيق واألحجار شــبه 

الكريمة األخرى، ومشغوالت يدوية أخرى 

منها- صليب فضي كبير وفخار مزخرف. 

شــخصية  علــى  الباحثــون  يســتدل  لــم 

املرأة؛ لكنهــم تأكدوا (مــن طبيعة اللقى 

التي عثــروا عليها) انها كانــت ذات نفوذ 

وثــراء؛ ربما أميرة أو رئيســة دير. يضاف 

االكتشــاف الــى نحو عشــرة اكتشــافات 

مشــابهة حول انكلترا لنســاء ذوي مكانة؛ 

احتوت بعضها على آثار مماثلة. 

تأديــب تالميذ مهملني في مصــر القديمة 

تعرضــوا لعقوبــة تكــرار كتابة نــص معني 

قبل ألفي ســنة؛ لم يتوقعوا على األغلب أن 

نكتشف جهودهم تلك اليوم. لكن اآلثاريني 

عرف 
ُ

كشــفوا عن نحو 18 الف لوح فخاري ي

بتســمية ”أوســتراكا- ostraca“ فــي موقــع 

”أثريبــس“ بمصــر، كان مــن بينهــا مئات 

القطــع التي حملت رمزا واحدا مكررا على 

وجــه اللــوح وظهره. كانــت تلــك أدلة على 

عقــاب التالميــذ املهملني بتكــرار الرموز 

حتى يتعلموها؛ وفقا لباحثي جامعة توبنغن 

األملانيــة الذين أجــروا الحفريات. وضمت 

ألواحــًا أخــرى علــى إيصــاالت ونصوص 

مدرسية ومعلومات تجارية وقوائم أسماء. 

لوحة شــخصية اخــرى للفنان ”فــان كوخ“ 

كانت مخفية تحت لوحة أخرى إلمرأة قروية 

ســمت فوقها. وقع مرممو اللوحات الفنية 
ُ

ر

في اســكتلندا على االكتشاف حينما أجروا 

فحصا باألشعة الســينية للوحة عائدة الى 

سنة 1885؛ ليكتشفوا صورة الفنان الذاتية 

تحــت طبقات مــن الورق املقــوى والصمغ. 

وبينما يكشــف الفحص باألشــعة السينية 

عــادة كيف عمد الفنانون الى تعديل تكوين 

لوحاتهم؛ كان وجود لوحة شخصية مغايرة 

تمامــا للفنــان الهولنــدي بمثابــة مفاجأة 

كبــرى. من املعروف عن ”فــان كوخ“ إعادة 

استخدام اللوحات القماشية توفيرا للمال؛ 

وفقــا لهيئة املعــارض األســكتلندية، حيث 

وقع االكتشــاف. وصفت ”فرانسيس فاول“ 

كبيرة أمناء الفن الفرنسي بالهيئة الحدث 

قائلة: ” لحظات كهذه نــادرة للغاية“. يبقى 

أن نــرى إمكانيــة فصــل الصــورة الذاتية 

بأمان عن اللوحة أم ال؛ إذ يواصل القائمون 

على الترميم دراسة العمل. 

االســترالية للتعدين هذا الصيف اكتشاف 

أكبر ماســة وردية منذ ثالثمئة سنة. أطلق 

على املاســة اســم ”لولــو روز“، ووزنها 170 

ثر عليها في انغوال، واحتفلت بها 
ُ

قيــراط. ع

الحكومــة باعتبارهــا اكتشــافا ”تاريخيا“. 

حقق املاسات الوردية؛ وهي نادرة الوجود 
ُ

ت

قياســا بأخواتها البيضاء؛ عائداٍت باهظة 

فــي املــزادات. بيعت ماســة ”ويليامســون 

الوردية“ املصقولة بــوزن (11.15) قيراط 

بســعر نحو ســتني مليون دوالر في تشــرين 

االول. 

أعمال انشاء خط ســير لقطار سريع قرب 

نورثهامبتونشاير واحدا من أهم مكتشفات 

العــام؛ بقايا مســتوطنة رومانيــة للتجارة. 

ضم االكتشــاف طريقا ونحو ثالثني منزال 

دائري التصميــم، اضافــة ملعامل صغيرة 

وأفــران وآبــار، وقطعا مــن الفخار 

واملجوهرات ومــواد التجميل، وأكثر 

مــن ثالثمئــة قطعــة عملــة رومانيــة. 

يســود  االكتشــاف،  طبيعــة  بســبب 

االعتقــاد ان تلك املنطقة (املعروفة اإســم 

”األراضــي الســوداء“) كانــت.. ”منطقــة 

تجاريــة مزدحمــة وصاخبة“؛ كثــرت فيها 

يوما الصناعــات واملراكــز التجارية ودور 

االثرياء. 

أثرية  قطع  على  صدفة  صيني  مزارع  وقع 

أصبحت  الــزمــن)؛  من  قــرن  نحو  (منذ 

للكنوز  ثريا  املنطقة الصينية مصدرا  تلك 

ضمت  املكتشفات  آخر  التاريخية.  الفنية 

نحو 3155 قطعة؛ منها: صندوق على شكل 

يعمل  للقرابني.  ومذبح  السلحفاة  صدفة 

فريق آثاري في ستة مناطق باملوقع، فكشف 

ومنحوات  ذهبي  قناع  مع  القطع  تلك  عن 

 .(jade) من العاج وسكني من حجر اليشم

Sanx- سانغتشيندوي  حضارة  ”ححاط 

سجالت  تترك  لم  إذ  بالغموض؛   “ingdui

بقايا  وال  مكتوبة 

ــن  ــك ــــة. ل ــــري ــــش ب

يعتقدون  كثيرين 

انــهــا كــانــت جــزءا 

ــو-  ”ش مملكة  ــن  م

الــقــديــمــة؛   “Shu

أعالي  حكمت  التي 

حتى  يانغتسي  نهر 

ســقــوطــهــا بــحــدود 

سنة 316 ق.م.  

عتبر 
ُ

ي ــرا؟:  ــات ــوب ــي ــل ك

ــر املــلــكــة  ــب ــاف ق ــش ــت اك

ملوك  (آخــــر  كــلــيــوبــاتــرا 

املترجمة)  بمصر.  البطاملة 

ويعتقد  لآلثاريني؛  هائال  حلما 

ــن جــامــعــة ســان  ــق بــاحــثــني م ــري ف

دومينيك انهم ربما توصلوا الى مدخله! 

املصرية  واآلثار  السياحة  وزارة  فأعلنت 

نحو  طــولــه  نفق  على  عثر  الفريق  أن 

عشرة  عن  يزيد  عمق  على  متر،   1300

أمتار تحت األرض، في موقع قرب معبد 

Taposiris Mag- ”تابوزيريس-  ممدينة 

واسعة  بحث  عملية  خالل  املدمرة،   “na

القديمة.  امللكة  دفن  موقع  عن  النطاق 

نحو  عن  اآلن  حتى  الحفريات  كشفت 

وعمالت.  تماثيل  شملت-  قطعة   1500

وهياكل  املتوسط  البحر  الى  النفق  يقود 

زال  ما  والتنقيب  مياهه..  تحت  غارقة 

مستمرا!  

موقع ”سي أن أن“ 

االميركي

2022
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تأخذ الطبقة السياسية في اململكة املتحدة النظام 

امللكي على محمل الجد كمؤسســة أساســية تشكل 

جــزءا من نظامها السياســي بأكمله. وعلى العكس 

مــن اإلهمــال املطلق الــذي يظهره املشــرعون في 

إسبانيا تجاه تأثير العرش امللكي، فإن البريطانيني 

معنيــون بتجنب الثغــرات القانونية غيــر املرغوب 

فيهــا. وهكذا، وبعــد تجاوز بضعة شــهور من تولي 

برملــان  يســعى  العــرش،  الثالــث  تشــارلز  امللــك 

وستمنســتر لتعديل قانون الوصاية الساري، الذي 

تمــت املوافقــة عليــه فــي العــام ١٩٣٧. والقصــد 

مــن ذلــك هــو إعطــاء الضــوء األخضر ملشــروع 

قانــون مجلس الدولة الذي من شــأنه حل املشــكلة 

السياســية األولى، التي واجهها امللك الجديد منذ 

توليه منصب أعلى منصب في األمة، أي من يمكنه 

استبداله وصيا على اململكة في الحاالت التي ينص 

عليها التشريع.

ال تبحــث الوصاية فقط فــي افتراضات قد تحدث 

مثل وفاة صاحب الســيادة بينمــا وريثه قاصر، أو 

عدم القــدرة املطلقة على ممارســة وظائف امللك. 

من املخطط أيضا تعديل القانون للحاالت الشائعة 

جــدا، مثل رحــالت امللــك الطويلة خــارج البالد، 

والتي تضطر شــخصا ما فــي اململكة علــى القيام 

بالوصايــة، أو نوبــات املــرض الخفيــف التي تمنع 

صاحب الســيادة عن القيــام بأعمــال معينة. وقد 

حدث ذلك في مناســبات عديدة خالل الســنوات 

األخيرة من حياة امللكة الراحلة إليزابيث الثانية.

يسعى قانون الوصاية اليوم الستدعاء خمسة أفراد 

مــن العائلــة املالكة ملثل هــذه الوظيفة: مــن بينهم 

قرينة امللــك، امللكة كاميــال؛ واألعضــاء البالغون 

األربعــة املوجــودون فــي املواقع األولى مــن ترتيب 

خالفــة العرش، وهم اليوم األمير ويليام وشــقيقه 

األمير هاري واألميــر أندرو وابنته الكبرى األميرة 

بياتريس.

طلب تشارلز الثالث

كان هــاري االبــن املتمرد، الــذي تنازل عــن لقبه 

امللكي، يشــارك مع زوجته ميغان مــاركل في حملة 

ضــد امللكية منــذ مغادرته بريطانيا الــى الواليات 

املتحدة، مــا جعله خــارج حســابات الوراثة تماما 

للعــب مثل هــذا الدور املؤسســاتي املهــم. وينطبق 

األمر على اندرو (شقيق امللك)؛ دوق يورك، الذي 

ترافقــه دائما وصمــة فضيحة االعتداء الجنســي 

املزعومــة، إذ حذره امللك مؤخــرا من أنه لن يضم 

أبــدا إلى العرش. ولذلك، هناك عــدد قليل العائلة 

يمكنــه ورثــة العــرش. وقد جــاء هــذا االندفاع مع 

خطــط قصر باكنغهام الجاريــة للعام الجديد بأن 

يقوم امللك وزوجتــه، من جهة، وغييرمو وكاتالينا، 

من جهة أخرى، برحالت طويلة إلى الخارج ضمن 

حملــة واضحة إلعــادة تنشــيط املؤسســة امللكية، 

وخاصة بني الكومنولث.

وكان امللــك نفســه قــد طلــب مــن البرملــان قبــل 

أسابيع ببدء العمل والتشــريع في هذا الشأن. وفي 

وستمنســتر لم يأخــذ األمر وقتا طويــال للحصول 

علــى نتائج ســلبية. لنتخيل هنا امللــك فيليبي ملك 

اســبانيا وهو يحث السياســيني، على ســبيل املثال 

علــى تعديل فقــرة، توريث الذكور التــي عفا عليها 

الزمــن في ترتيــب خالفة امللك، حيــث يتم تقديم 

كاريرا دي سان جيرونيمو، وريثة للعرش. 

إنطلــق مجلس اللــوردات ملعالجة مشــروع القانون 

مقترحــا توســيع الحكام املحتملني إلى ســبعة لكي 

يــدرج األخوة املخلصــني امللك فــي القائمة، وهم: 

آنــا، وإدواردو، بنــاء علــى طلــب امللك نفســه. ولم 

يتم اســتبعاد هــاري وأندريس، رغم أنــه إذا نجح 

اإلصــالح، فإنهمــا لــن يكونا أبــدا بمثابــة بدائل 

حقيقية للملك.

واختتمت مؤخــرا القراءة الثانية ملشــروع القانون 

فــي مجلس الشــيوخ، ثم يحال إلــى مجلس العموم 

ملواصلة املعالجة. واســتغل اللــورد روبن جانفرين، 

الذي كان السكرتير الخاص إلليزابيث الثانية بني 

العامني ١٩٩٩ و٢٠٠٧، دوره في الجلســة البرملانية 

لتبرير الحاجــة إلى تكييف القاعدة، مع التشــبيه 

بوضع كــرة القدم فــي املنتصف، قائــال: «إن دمج 

كونت ويسيكس واألميرة امللكية سيمنح العرش قوة 

اضافية».

وكذلك يمكن العضاء مجلس الدولة أن يحلوا محل 

امللك في االفتتاح الرســمي للبرملان، أو في التوقيع 

على بعض الوثائق الرســمية أو في عقد اجتماعات 

مجلس امللك الخاص. كما إن لديهم مهام دستورية 

محظورة تكون من اختصاص امللك حصريا.

التمييز بسبب العقيدة

يطرح النقاش على الطاولــة قضايا أخرى تتجاوز 

األســماء الحقيقية. فمثال، رغم حقيقــة أن قانون 

 تعديله عــدة مرات، 
َّ

الوصايــة لعــام ١٩٣٧ قد تــم

 الكاثوليــك اليوم ال يزالون غيــر قادرين على 
َّ

لكن

الوصول لعضويــة مجلس الدولة، كمــا كان مقررا 

منذ القرن الثامن عشــر. وعلى الرغم من إصالح 

قانــون امليــراث فــي اململكــة ســنة ٢٠١٢ إلنهــاء 

التمييــز على أســاس الجنس، وأمــور أخرى، لكنه 

ال يســمح لورثة العرش بالــزواج من الكاثوليك من 

دون فقدانهم لحقوقهــم. وللمفارقة، فإذا إعتنقت 

كاميــال مذهــب الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكية 

مرة أخرى، فقد تســتمر في أن تكــون ملكة، لكنها 

ستحرم من دور الوصاية على اململكة.

شــهدت بريطانيا العديــد من إجــراءات الوصاية 

منذ بداية القرن الثامن عشــر، على الرغم من أنه 

حتى العام 1937 تمت املوافقة على قضايا محددة. 

وفي ذلــك العام وبوجود جورج الســادس واألميرة 

إليزابيــث (وريثــة العــرش)، تــم إنشــاء مكتــب 

مستشار الدولة البريطانية.

عن صحيفة إملوندو االسبانية 
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ن الفخار 

يل، وأكثر 

ة رومانيــة. 

اف

ــل ك

ــتــ اك

كــلــيــوبــ

البطاملة

هائال  حلما 

ث ا ق ف
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وتوضح شــروق أنها ومنذ ذلك الحني، 

تراجع األطباء باســتمرار حتى بلغ عدد 

العمليات الجراحية التي أجرتها ثالثة، 

للتجميــل،  واثنتــان  عالجيــة  واحــدة 

 منها بــأن تعيد جزءًا بســيطًا من 
ً
أمــال

جمالها الطبيعي الذي كانت تملكه قبل 

أن تتجه نحــو عالم الحقــن والتجميل، 

وتتابع شــروق حديثها قائلة: "إن رحلتي 

في اســترداد معاني وجهي باتت تزداد 

صعوبة يومــًا بعد آخــر، ألن املادة التي 

ا تبــني أنها منتهية 
ً

تم حقني بها مســبق

الصالحيــة، ما ســبب لي تشــوهًا بالغ 

الســوء وأصبحــت عمليــة إخــراج هذا 

ا، 
ً

الســم من أنســجة وجهي أمــرًا صعب

ألنني وقعت تحت يٍد تدعي التخصص". 

مراكز غير مرخصة

تكثر املراكــز الوهمية في مناطق معينة 

أكثــر من غيرهــا في العاصمــة بغداد، 

والكــرادة  وزيونــة  املنصــور  كمنطقــة 

وشــارع فلســطني، والكثيــر منهــا تدار 

من قبل حملة شــهادات مزورة وأغلبها 

مرتبطة بشخصيات متنفذة. ولهذا من 

غيــر املســتغرب أن الســنوات األخيرة 

شــهدت انتشــارًا مريبًا فــي أعدادها، 

أصبــح  التجميلــي  القطــاع  لكــون 

عــد مــن املشــاريع 
ُ

رأســماليًا، وصــار ي

الربحية الكبيرة ومن السهل االستثمار 

فيه. 

وضعــت وزارة الصحة قوانني وضوابط 

طبية صارمة، تنظــم عمل هذه املراكز 

وحصــرت دورهــا باختصاصــني وهما 

والجراحــة  الجلديــة  األمــراض  طــب 

التجميليــة، ولهذا يجــب على أي طبيب 

تجميــل يمتلــك عيــادة، أن تكــون لديه 

موافقــات أصوليــة للعمــل فــي مجــال 

التجميل. 

وبحســب التقريــر الصــادر مؤخرًا عن 

نقابــة األطبــاء، فــإن هنــاك أكثر من 

400 مركــز تجميل غير مجاز في بغداد 

لوحدهــا وتم إغالق إلــى اآلن ما يقرب 

من 190 مركزًا غير مســتوٍف للشــروط 

املطلوبــة، و هنــاك فوضــى فــي عمــل 

مراكز تجميلية كثيرة.

تقول الشــابة التي أطلقت على نفســها 

اســم ســارة وهي مالكــة ســابقة ملركز 

تجميــل غير مرخص: "إنهــا كانت تعمل 

كحالقــة نســائية فــي صالــون صغيــر 

بإحــدى املناطق الشــعبية، ثــم تعلمت 

كيف تجــري عمليــات الحقن وأســماء 

املــواد وتفاصيــل أخــرى، مكنتهــا من 

أن تفتتــح صالونــًا ثــم مركــزًا". علمــًا 

أنهــا افتتحــت أول مركــز تجميلــي لها 

ثــم  التجاريــة،  املناطــق  إحــدى  فــي 

بــدأت باالنتقــال إلــى مناطــق مختلفة 

كلما شــعرت بخطر الفرق التفتيشــية، 

ا على موقع 
ً
ولذلك انشــأت بعدها حساب

االنســتغرام وصــار لديهــا الكثيــر من 

املتابعــني الذين يلقبونها بـ (الدكتورة) 

رغم أنها ال تمتلك شهادة جامعية.

وتكشف (مروة) (30 عامًا) ربة منزل 

أن لسوء ظروفها االقتصادية، اضطرت 

إلى اللجوء لفتــاة تقوم بعمليات الحقن 

بنظــام األقســاط، فكمــا هــو معروف 

عن مواد الفيلر والبوتكــس، أنها عالية 

التكلفة، وبحســب قولها فإن تلك الفتاة 

ا، بل 
ً
ال تمتلك مركزًا تجميليًا أو  صالون

اكتفت بأخذ بعض دورات التجميل لدى 

معاهد غيــر رســمية. وبحوزتها حقيبة 

يد متوســطة الحجم، فيهــا كل األدوات 

الطبية التي قــد تحتاجها أثنــاء عملية 

الحقــن، أمــا بالنســبة للمــواد، فتارة 

توفرهــا هــي عــن طريــق توفيرها من 

املراكز غير املرخصة، وتارة تطلب من 

الزبونة شراءها بنفسها. ثم تقوم بحقن 

الفتيات داخل البيوت.  

نصائح وتعليمات

يوضــح املختــص باألمــراض الجلدية، 

جراحــة وتجميل الجلد والليزر، الدكتور 

أنواعــًا مــن  الســندي أن هنــاك  علــي 

الفيلــر  تحتــاج إلــى طرق معينــة للعمل 

بها وبحســب الســندي "فإن هنالك فيلر 

للوجــه وآخر للجســم، وإذا مــا تم حقن 

الخاص بالجســم في الوجــه  أو حصلت 

أي مشــكلة فــي عملية الحقــن، وهذا ما 

تفعلــه أحيانًا الصالونــات واملراكز غير 

املرخصة، فهذا سيســبب أزمة مرضية 

وتشوهًا ال خالص منه، وتصلب املنطقة 

املحقونة مع ظهور تكتالت لعدم تجانس 

املادة مع األنســجة، وينتــج عن ذلك أما 

عبــوس دائــم أو صعوبــة فــي الضحك 

ونطق الكلمات". 

و تابــع الســندي أنه في حالــة دخول أي 

مادة كيميائية طبيــة منتهية الصالحية 

ا في 
ً

إلــى الجســم، فإنهــا ســتؤثر ســلب

الكثيــر مــن األعضــاء مثــل االلتهابات 

البكتيري  والتــورم واالحتقان والتجمــع 

وحتى التســمم، ما يســتدعي تداخالت 

جراحيــة أصعب ومكلفــة ماديًا ومعنويًا 

للمريض. 

وفــي مــا يتعلــق باملنافســة القائمة بني 

املراكــز، يقــول: "عندما يقــوم مركز ما 

بتخفيــض حاد ألســعار املواد، ســيزداد 

إقبال املراجعني عليــه، وهو بذلك يقوم 

بعمليــات احتيــال علــى هــؤالء الناس، 

 جهلهــم بخلفيــات وتفاصيــل 
ً
مســتغال

العمل، ونتيجة لذلك تكثر حاالت النساء 

املتضررات جــراء تعرضهن لحقن مادة 

تالفة وسيئة املنشأ، بسبب عدم مراعاة 

حفظ املواد بخزانــات خاصة تعمل على 

حمايتهــا مــن عوامــل درجــة الحــرارة 

والزمــن ولضمــان بقــاء املــادة بكفاءة 

عالية بعيدًا عن التلف والضرر".

صراع الجمال

وملعرفــة الدوافع النفســية التــي تدفع 

الشــخص إلى تغيير شــكله باستمرار، 

التقينا أســتاذ علم النفــس في جامعة 

بغداد، الدكتور أحمد كامل، الذي أشار 

إلى أن كثرة إجراء العمليات التجميلية 

تشــبه اإلدمــان وهو اضطراب نفســي 

يرتبط بإحساس الشخص بوجود تشوه 

في جسده، ما يزرع بداخله هوسًا بشأن 

املظهر، إذ يرى عيوبًا في جســده طوال 

الوقت ســواء كانت حقيقية أو من وحي 

الخيال، وقد يصل هذا الهوس باملظهر 

إيقــاف بعــض األشــخاص عــن  إلــى 

ممارسة حياتهم بطريقة صحية. 

بهــذا  املصــاب  فــإن  كامــل  وبحســب 

العمليــات  أن  يــرى  االضطــراب 

التجميليــة هــي الحل الســحري الذي 

يصلح عيوب جســده التي تزعجه، لكن 

لألســف الجراحة التجميليــة ال تعالج 

هذا االضطراب، بل تجعله أسوأ، ألنها 

تســتمر دون توقف. مبينًا: أنــه بالرغم 

مــن أن األشــخاص الذيــن يعانون من 

هــذا االضطراب يعتقدون أن العمليات 

التجميليــة هي الحــل األمثــل لهم، إال 

أنهم يكونون غير راضني عن أنفســهم 

نتيجة العمليات التجميلية التي يقومون 

بها، فيخضعون لغيرها على الفور". 

وجهــه  يتقبــل  يعــد  لــم  مــن  هنــاك 

الحقيقي أبدًا، بل يريد تبديله بالكامل 

ليصنــع آخــر جديــدًا، للتشــبه ببعض 

الشــخصيات أو إلتباع موضــة جمالية 

معينــة، وهــذا يــدل على أن الشــخص 

غيــر متصالح مع ذاته، وغير راٍض عن 

نفسه.

الشــابة ســارة إحــدى ضحايا مروجــي االنترنت 

للمســتحضرات التجميلية بعد "الشو" أي العرض 

الــذي قــدم لهذا املســتحضر، من قبــل أصحاب 

الشركات واملروجني واملشــاهير وغيرهم ما أدى 

إلــى تســاقط شــعرها تدريجيــًا بعــد أن وضعته 

لتكتشف أنه ذو مادة رديئة.

ويبــني املحامي عدنان الخديــوي أن الحكم يكون 

وفقــًا ملــادة قانونية محــددة، فإذا وعد شــخص 

مــا أو جهة معينــة الزبون بنوع معــني ومنتوج من 

الدرجــة األولى ثم يتبني أنــه ذو درجة أقل، فهذا 

 
ً
يعد غشــًا ويكون في بعض األحيان نصبًا واحتياال

حســب املادة القانونية ٤٥٦. لذلــك يجب التأكيد 

على وجود رقابة لهذه املنتوجات حســب نوعيتها، 

خاصة إذا كانت رديئة أو مؤذية في االستخدام.

تجارب

بينمــا توضــح فاطمة علــي (24 عامــًا) تجربتها 

فــي اســتخدام إحــدى البضائع عبــر االنترنت، 

إذ تقــول: "طلبــت ذات مــرة طاولة طعــام، كان 

كل شــيء مثاليًا وبترتيب دقيــق، وفي مرة أخرى 

أوصيت على سماعات لألذن وال توجد أي مشكلة 

في ما طلبته، ومن وجهة نظرها يأتي ذلك حسب 

الجهــة أو (البيجــات) التــي تــروج للمنتجــات 

إذا كانــت موثوقــة أم ال"، أما كتجربة شــخصية 

فهــي لم تتعــرض ألي حالــة احتيــال أو غش، أو 

(بيجــات)، إذ إن  أي شــيء بســبب اختيارها للـ

املوثوقة منها تكون دائمًا ذات متابعني حقيقيني، 

ويقومون بفتح التعليقات ويكتبون األسعار بشكل 

واضح أمام الناس، أما غيــر املوثوقني فيقومون 

بالعكــس من ذلــك، من خــالل غلــق التعليقات 

بســبب الخــوف مــن (الفضيحــة والتشــهير). 

وتــردف "نحن كأســرة نأخذ أكثــر املنتجات من 

تجــارب أقربائنــا، وهــذا متعارف عليــه عندما 

يجرب شــخص من األسرة شــيئًا موثوقًا فسوف 

ينقل تجربته اإليجابية عنه.

وأشــارت املحاميــة مــروة زهيــر خالــد إلــى أن 

هناك قانونــًا لحماية املســتهلك، وبموجبه يحق 

له املطالبة بالتعويض، ولكــن وفي حاالت أخرى 

يكــون الخطــأ من املســتهلك نفســه مــن خالل 

االستخدام الخاطئ للمنتج، أو عدم االنتباه إلى 

مــدة انتهاء صالحيته (اكســباير)، ويكون ذلك 

من خالل إقامة الدعوة على الشــركة، وغالبًا ما 

تتبع الشركات أساليب التضليل.

 ومن الجديــر بالذكر أن قانــون العقوبات املادة 

10 يحكــم بالحبس ملدة ال تقل عن ثالثة أشــهر، 

وبغرامــة ال تقل عــن مليــون دينــار عراقي على 

كل مــن خالــف أحــكام املادتــني 7و 8، و املادة 9 

باســتخدام التضليل والدس والغش، أو استعمال 

القــوة املمانعة مــع لجــان التفتيــش ومنعها من 

القيــام بواجباتها، وتبني أن الشــركات غالبًا ما 

تقــوم بتغيير تاريــخ الصالحية، وإعــادة تغليف 

املنتجات التالفة أو املنتهية الصالحية وهذا أمر 

مغايــر للحقيقة، لذلــك يجــب أن يتأكد املجهز 

أو املعلــن مــن رصانة املــواد، التي ينــوي بيعها 

مــن خــالل تاريــخ ومواصفــات املنتجــات قبل 

طرحها لألسواق، وعلى الشركة أن تحدد قياس 

جودة املســتورد، واتخاذ اســم وعنــوان تجاري 

وتقييدهما بالسجالت والوصوالت لدى الجهات 

أمــا  البيــع،  املختصــة واالحتفــاظ بوصــوالت 

بالنســبة لحالة ســارة فعليها بالتقارير الطبية، 

إضافة إلى أخــذ لقطات صورية للمنتج ومن ثم 

تقديم الشــكوى، وإذا كانت املادة متوفرة يمكن 

فحصها أيضًا. 

مكافآت

بحسب التقارير فإنه تقدم مكافأة ملن يخبر عن 

أي جريمة، يعاقب عليها قانون حماية املستهلك 

ال تزيــد وال تقــل عــن مليــون دينار، بشــرط أن 

يكون من ضمــن العاملني الذين يعملون باملجال 

نفســه، أي أن املادة أو املنتج إذا كان غير صالح 

لالســتهالك "اكســباير" ويخبر الجهات بذلك 

ويؤكد لهم فإنه يكافأ على ذلك، وفي حال كانت 

الشركة مسجلة أصوليًا فسوف تخضع للرقابة، 

وتحصــل الجهــات املختصــة علــى نمــاذج من 

املوجودات لدى الشركة للتأكد من صالحيتها. 

تبــني التقاريــر والدراســات أن هذه الشــركات 

تقوم بسرقة اسم وشعار، وعنوان شركة حقيقية 

لكنهــا تضع رقم هاتفها بحيث يتصل بها الزبون 

الراغب بالحصول على خدماتها، فعندما يبحث 

مســتخدم ما عن اسم شــركة أو منتج معني عبر 

االنترنت، تظهر عدة نتائج قريبة منه، من بينها 

شــركات مزيفة وضعت عناوين مجاورة ألخرى 

حقيقيــة مع بيانات كاملة لتســهيل االتصال بها، 

كما تســتخدم تلك الشــركات املزيفة اإلعالنات 

لترفــع مــن عــدد متابعيهــا وتوهــم الزبائن بها 

إضافة إلى حصول (البوســت) أي املنشور الذي 

ينشــر في الحساب على أعداد (اليكات) كثيرة، 

ويرجع ذلك إلــى أن هذه األعداد وهمية ومزيفة 

وغير حقيقية، لذلك تقوم بغلق التعليقات، كي ال 

يكشــف الزبائن أصحاب التجربــة عملية الغش 

التــي  حصلــت معهــم أو التأكيد علــى أن املنتج 

"اكســباير"، وللحد من هذه املشكلة يجب اإلبالغ 

عن هــذه الصفحات وإحالة أصحاب الشــركات 

للقانون واملحاسبة.
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بردود  التأكيد   – التصريح  هذا  استقبل  لذلك 

بني  متباينة  مواقف)  ال  (وحتى  ومواقف  فعل 

حني  ففي   .! (صامتة)  و  ومعترضة  مؤيدة 

بعض  بأن  السياسيني  املحللني  من  عدد  توقع 

في  العادة  جرت  وكما   – املسلحة  الجماعات 

السفارة  بقصف  ستقوم   – مشابهة  ــاالت  ح

هذا  رفض  عن  تعبيرًا  االميركية  القواعد  او 

ألسباب  يحصل  لم  الــذي  األمــر  وهو  املوقف، 

اليها،  االشـــارة  فــي  املحللون  أطنب  عــديــدة 

تذهب  ان  تريد  ال  اإلطار  جماعات  أن  وأبرزها 

إلى  السوداني  سياسات  لبعض  بمعارضتها 

حكومته  وإسقاط  عزله  إلى  يؤدي  ما  نهاياتها، 

البرملان  في  الكافية  االصـــوات  تمتلك  وهــي 

لذلك، لكنها ال تفعل ذلك، ألن الخاسر االكبر 

في  هذا  بالذات  االطار  جماعات  هو  والوحيد 

حني عبر آخرون عكس ذلك، بأن هذا التصريح 

يمثل (تمرد) السوداني على اإلطار واالنقالب 

بعض  ونذكر  املقررة!  (سياسته)  وعلى  عليه 

التحليالت بأن بعض جماعات االطار املتشددة 

سياساته،  بعض  من  انزعاجها  عن  عبرت  قد 

عند  عام  مدير  بمثابة  أنه  السوداني  بوصفها 

االطار، وال يمكن أن ينفرد بمواقفه وسياساته 

وهو الكالم عبر عنه عضو االئتالف أمني عام 

رسمي  بتصريح  الخزعلي  قيس  (العصائب) 

املــادة  مع  يتوافق  وال  واقعي،  غير  كــالم  وهــو 

تنص  التي  النافذ   2005 عام  دستور  من   (78)

بالنص على أن  بوضوح ال لبس وال اجتهاد فيه 

التنفيذي  املسؤول  هو  الــوزراء  مجلس  (رئيس 

والقائد  للدولة  العامة  السياسة  عن  املباشر 

العام للقوات املسلحة).

ورغم كل ذلك يبدو واضحًا أن اإلطار لن يتخذ 

السوداني  تجاه  ه 
ّ

حدي مواقف  او  سياسات  أية 

وبعض سياساته، إلدراكه للمخاطر التي ستعود 

يفسر  قد  الذي  األمر  وهو  اآلخرين،  قبل  عليه 

الصمت، الذي التزمت به كل قوى اإلطار تجاه 

القوات  بقاء  إلى  بالحاجة  السوداني،  تأكيد 

االميركية وهو االمر الذي يتعارض مع مواقف 

ويبقى  القضية.  هــذه  ملثل  بعضها  وشــعــارات 

الذي  السبب  هو  وما  ملاذا  وهو  املهم،  السؤال 

دفع السوداني إلطالق ذلك التصريح – التأكيد 

؟ ثمة اعتقاد لدى الكثيرين من املحللني والرأي 

ادراك  إلــى  يعود  الدافع  او  السبب  أن  العام 

وجوده  خالل  من  الوافية،  ومعرفته  السوداني 

الوزراء لفترة ليست قصيرة وأطالعه  بمجلس 

على الحاجة الحقيقية للقوات املسلحة العراقية 

لدعم وتدريب ومشورة القوات االميريكة للقيام 

البدء  منذ  تتوقف  لم  التي  املهمة  وهي  بذلك، 

املسلحة  والقوات  العراقي  الجيش  بتأسيس 

حل  بعد  ومتطورة،  جديدة  أسس  على  االخرى 

 
ً
آيار عام 2003، وفضال (الجيش السابق) في 

السوداني في موقفه هذا  عن ذلك فقد استند 

 – تشكيل  بعد  وخاصة  املستمر  إطالعه  إلــى 

حكومته قبل نحو ثالثة اشهر على رأي القيادات 

تعبر  واضح  راي  لها  التي  واملهنية،  العسكرية 

عنه باستمرار عن حاجة العراق وقواته املسلحة 

والتدريب،  واملشورة  الدعم  إلى  صنوفها  بكل 

وسائر  العراقي  الجيش  تعزيز  شأنها  من  التي 

القوات املسلحة بزيادة قوتها وتأهيلها وتدريبها 

املتطورة،  العصرية  واملعدات  االسلحة  على 

االهلية  يستكمل  حتى  اآلن  يفتقدها  والتي 

والجاهزية للدفاع عن العراق وشعبه ضد قوى 

من  واضرابها  كداعش  الظالمية  االرهـــاب 

اوسع  بشكل  يتحرك  بدأ  الذي  االرهــاب.  قوى 

الجيش  دور  عن   
ً
فضال ــك  وذل السابق..  من 

وسيادة  أمن  عن  الدفاع  في  املسلحة  والقوات 

العراق وشعبه من االعتداءات الخارجية، التي 

بمختلف  العراق  على  اعتداءاتها  في  تتمادى 

امكاناتها  استكمال  عدم  من  مستفيدة  السبل 

عن   
ً
فــضــال املــطــلــوب،  بالشكل  وجاهزيتها 

تعرقل  أخرى  وأقليمية  داخلية  سياسية   عوامل 

ذلك.

التصريح  أهمية  وجليًا  واضحًا  يبدو  هنا  من 

محمد  ــوزراء  ال رئيس  اطلقه  الــذي  التأكيد   –

في  ليس  ومساندته  دعمه  وضرورة  السوداني 

هذا التصريح، إنما ايضًا من نقل حاجة العراق 

األميركية  القوات  بقاء  إلى  املسلحة  وقواته 

دعم  بمهمة  تقوم  وصديقة  حليفة  العراق  في 

العملي  الصعيد  إلى  وشعبه،  العراق   ومساندة 

التنفيذي.

{التاتا» التي هي من مخلفات  من منا لم يسمع بـ

فرصة  له  تسنح  لم  منا  ومــن  الكويت،  غــزو 

تلسعه  ولــم  محركها  «قنبورة»  على  الجلوس 

زحامها،  وضجيج  صداع  يصيبه  او  حرارته، 

وفتح أبوابها في أكثر أيام الصيف قساوة، ومن 

بنطلونه  قلب  أجل  من  الخياطني  يزر  لم  منا 

أحلك  في  البطانة  على  اللون  الكالح  البالة 

يسعده  لم  منا  ومن  االقتصادي،  الحصار  أيام 

ليذهب  اصدقائه،  أحد  قميص  استعارة  حظ 

مقابلة  لفرصة  حتى  أو  عاطفي  لقاء  إلــى  به 

حالوة  يتذوق  لم  منا  ومن  عمل،  على  للحصول 

مادة  استعمال  محل  حلت  التي  «املدگوگة» 

السكر، عندما اعدم النظام السابق كبار تجار 

الشورجة بعد عام ١٩٩٣، او لم يتذوق طعم نوى 

أحد  ليكون  الكارتون  علب  مع  املطحون  التمر 

انتهى  حتى  التموينية،  الحصة  طحني  عناصر 

البيوت  وشبابيك  أبواب  لبيع  منا  بالكثير  االمر 

من  الچينكو،  أو  بالنايلون  عنها  واالستعاضة 

اجل مصارعة ضنك العيش، وعلى هذه الشاكلة 

لنا من املواقف ماال تعد وال تحصى.

الهروب  فرصة  له  وسنحت  الحظ  حالفه  فمن 

ــق، فقد  ــاب ــس ــوة الــنــظــام ال ــس ــن بــطــش وق م

وفقد  الغربة  مرارة  من  املعاناة  بواقع  اصطدم 

نواة  بذر  قد  كان  باملقابل  لكن  واألحبة،  األهل 

أوروبية  مجتمعات  داخل  جديدة  حياة  لتأسيس 

وحرية  االنــســان  بقيمة  تؤمن  ونقية  نظيفة 

على  والحفاظ  الكريم  العيش  وضمان  األديان، 

في  بقّي  فقد  الحظ،  يحالفه  لم  ومن  الكرامة، 

واالعتقاالت  املتابعة  ومرارة  ذل  وذاق  العراق، 

واملضايقات والجوع واملقابر الجماعية والخوف 

لدينا  تولدت  حتى  واالضطهاد،  املجهول  من 

األجيال  عنا  ستتوارثها  واجتماعية  نفسية  عقد 

القادمة، لكن يبدو أن مقولة اإلمام علي بن أبي 

طالب ( ع ) «الدهر يومان يوم لك ويوم عليك»، 

كوابيس  من  بنا   
َّ

مــر ما  على  فعليًا  تجلت  قد 

توارى  أن  بعد  حتى  تالحقنا  ستبقى  مزمنة، 

أرواحنا الثرى.

لديهم  أصبحت  العراقيني  من  الكثير  إن  يقال 

ذكريات  يسترجعوا  أن  وصعب  سمكة،  ذاكرة 

الذين  أولئك  خصوصًا  التليد،  املاضي  وألــم 

رفيعة  حكومية  مناصب  منهم  البعض  تسنم 

تراجيدية  أحداثا  يتذكرون  عادوا  ما  املستوى، 

أعماقهم،  داخل  ســوداء  نفسية  ثقوبًا  أحدثت 

ولم يعد يتذكرون أوقات جلوسهم على «قنبورة 

أغلب  في  ورجوعهم  املتهرئة  بأحذيتهم  التاتا» 

العودة،  ثمن  اليمتلكون  وهم  ملنازلهم،  األحيان 

بل األغلب منهم يتناسى، وال يتذكر دفتر الديون 

اقتراب  شبح  من  عراقي  بيت  يسلم  لم  الــذي 

من  أسرع  عليهم  يمر  كان  الذي  الشهر،  نهاية 

ابتسم  قد  منهم  الكثير  اليوم  نجد  ألننا  البرق، 

الدفاع  موجة  وركبوا  الجكسارة»،  «دشبول  لهم 

الفقراء  وحقوق  واملغيبني  ن 
ّ

املكو مظلومية  عن 

واملساكني، التي أصبحت هي أفضل ورقة يلعب 

عليها االنتهازيون والوصوليون. 

باعتزال  القناعة  ملفهوم  بالتثقيف  الــبــدء 

الدول  جميع  في  به  املعمول  السياسي  العمل 

الديموقراطية هي حالة صحية بال شك، إلتاحة 

من   
ً
بدال جديدة،  دماء  لضخ  للذهاب  الفرصة 

الكثير من املوجودة في الساحة السياسية، ألن 

العمر االفتراضي لألداء السياسي يقع في ثالث 

الستراتيجية  من  تبدأ  خمسية،  ستراتيجيات 

التخطيط  ــا  دوره يكون  التي  ــدى،  امل القريبة 

وهي  املــدى،  متوسطة  وستراتيجية  واملتابعة، 

مرحلة التنفيذ ودك ركائز األهداف الخرسانية 

بعيدة املدى وهي  وتنتهي بستراتيجية  املوحدة، 

مرحلة حصد الثمار سلبًا أو ايجابًا، لتكون لدينا 

السياسي  العطاء  ذروة  هي  تكون  سنة  عشر   15

للطبقة السياسية، التي رأينا اليوم بأن هذة املدة 

قد انتهت دون وجود هدف نوعي وحقيقي يخرج 

بنية النظام السياسي من املحاصصة الطائفية 

إلى بناء دولة املؤسسات، التي يكون والء املواطن 

فيها آنذاك للدولة وليس لألشخاص.

تجاهل  عدم  ينبغي  الساسة  وترشيد  السياسة  عقلنة  نريد  عندما 

عن  املتوحشة  الرأسمالية  العوملة  عصابات  تستبعدها  التي  األخالق، 

التفكير والعمل السياسي باستخدام شتى أساليب الخداع والتضليل، 

لتجعل من السياسة نجاسة مابعدها نجاسة.

سؤال  عن  تجيب  ق.م)   43  – (106ق.م  شيشرون  ماركوس  أفكار  عند  وقفه  إن 

العالقة بني االخالق والسياسة.

لقد عاصر شيشرون الحقبة األخيرة من النظام الجمهوري وقيام الدكتاتورية 

اإلمبراطوري  النظام  إلى  للتحول  تمهيدًا  قيصر)  (يوليوس  يد  على  العسكرية 

الروماني.

وتسببت آراؤه في مناهضة الديكتاتورية إلى تقديمه للمحاكمة وإدانته والحكم 

عليه باإلعدام بعد عام واحد من مقتل يوليوس قيصر.

تستند  قانونية،  طبيعة  ذات  قواعد  على  شيشرون  عن  السياسي  الفكر  يتأسس 

إلى نظرية القانون الطبيعي، وتنتهي صياغة شيشرون لنظرية القانون الطبيعي 

السلطة  بأصل  يتعلق  ما  في  مهمة  سياسية  نتائج  إلى  لها  األخالقي  وتفسيره 

السياسية، ومصدر شرعيتها ووظفيتها وشكلها وتداولها، ولخص «جورج سباين» 

باستنادها  مرهونًا  وإستمرارها  الدولة  بناء  جعل  شيشرون  أن  في  النتائج  تلك 

إلى االعتراف بحقوق مواطنيها، ومسؤوليتها عن التجسيد العلمي لوعيها بهذه 

الحقوق، وتعميق وعيهم بها، وإقامة عالقاتها املشتركة معهم، استنادًا إليها.

أشخاص  مجموعة  أي  معنوية،  جماعة  أنها  على  الدولة  إلى  شيشرون  وينظر   

يمتلكون الدولة وقانونها باملشاع بينهم، لذلك فهو يعرف الدولة بأنها «مصلحة 

الناس املشتركة» وهي مصلحة مستندة إلى األخالق وقائمة عليها.

لم  وإذا  أخالقية،  أسس  على  وال  أخالقية  ألغراض  قائمة  الدولة  تكن  لم  فإذا 

تكن قوامها الروابط املعنوية التي تجمع الناس بعضهم إلى بعض، فلن تكون في 

رأيه سوى عصابة مسلحة من قطاع الطرق، غايتها سلب أموال الناس على أوسع 

فقدها 
ُ

نطاق ممكن، بما يعني أن خروج الدولة على القواعد األخالقية ي

حقيقة كونها دولة.

عن  تعبير  الدولة  إن  شيشرون  قال  الذين  بالناس  األمر  تعلق  وبقدر 

«مصلحتهم املشتركة» فإنه لم ير فيهم مجرد مجموعة أفراد مجتمعني 

كيفما اتفق، بل رأى أنهم األفراد املجتمعون في أعداد كبيرة، ويربط 

حياة  في  املشتركة  ورغبتهم  والحقوق،  القانون  بصدد  آرائهم  توافق  بينهم 

جماعية يسهمون فيها بما يعود عليهم جميعًا بالخير والنفع املشترك.

ويجعل هذا التصور من الدولة شبيهة باملؤسسة املساهمة، التي تكون عضويتها 

بثمار  تزويدهم  عن  مسؤولة  وهي  مواطنيها،  جميع  بني  ومشتركًا  عامًا   ً حقا 

التعاون املتبادل والحكم  العادل. 

عند  االجتماعية  للغريزة  طبيعيًا  نتاجًا  شيشرون،  عند  الدولة،  تكون  هكذا 

الطبيعة  عن  ناجمًا  مخلوقًا  وليست  أخالقية،  عقالنية  ومؤسسة  اإلنسان، 

مفهوم  في  النظر  يلفت  مما  ولعل  لألفراد.  الالأخالقية  اإلنانية  املصلحية 

تنشأ  قانونية  رابطة  على  املدني  االجتماع  تأسيسه  شيشرون،  عند  الدولة 

اليوناني  السياسي  العقل  افترضه  عما   
ً
فبدال أساسًا،  السياسية  السلطة  عنها 

وفقًا  سياسيًا  املتحدين  األفـــراد  مجموعة  هو  الــدولــة  قيام  ــاس  أس أن  من 

هو  الدولة  قيام  أســاس  أن  شيشرون  افترض  مشتركة،  ــداف  وأه عليا  لقيم 

 – اجتماعيًا  كيانًا  منه  تجعل  قانونية،  برابطة  املرتبط  البشري  االجتماع 

املبادئ  صاغ  قد  شيشرون  يكون  وبذلك  سيدة.  قانونية  بسلطة  مزودًا  سياسيًا 

املبادئ  تلك  ظل  في  يجعلها  بما  السياسية  السلطة  طبيعة  تحدد  التي   العامة 

وبفعلها:

- سلطة سياسية مصدرها االجتماع اإلنساني.

- سلطة سياسية تستند ممارستها إلى القانون الناشئ عن هذا االجتماع واملنظم 

لشؤونه وتفاعالته.

- سلطة سياسية تستند ممارستها إلى أسباب قيمية، وتستهدف تحقيق أهداف 

أخالقية.

القضاء  اضطلع  التاريخ  فجر  منذ 

ــع لــــواء الــعــدل يــقــر األمــن  ــرف ب

ويحسم  النفوس،  في  والطمأنينة 

منازعات  من  األفراد  بني  ينشأ  ما 

الظالم،  مــن  للمظلوم  وينتصف 

ويتولى إحقاق الحق ورد القوي عن 

محور  هو  القضاء  وإن  الضعيف، 

فوجود  الحريات،  وضمان  العدالة 

امللجأ  مــنــه  يجعل  ـــادل  ع قــضــاء 

للمواطنني،  والــوحــيــد  الطبيعي 

تعٍد  أي  مــن  حمايتهم  ــل  اج مــن 

فالتجربة  الفردية،  حرياتهم  على 

أن  على  ــت 
ّ
دل الطويلة  اإلنسانية 

يتطلب  املجتمع  في  العدالة  تحقيق 

مستقال،  حــرا  القضاء  يكون  أن 

فإن  امللك،  أساس  العدل  كان  وإذا 

استقالل القضاء أساس العدل، فهو 

حماية  في  سيما  ال  عظيمة  رسالة 

حقوق االنسان، ألن الفرد ال يطمئن 

أمام  وقوفه  عند  إال  حقوقه  على 

استقالل  ويستلزم  مستقل،  قضاء 

القضاء أن تكون له وحده دون غيره 

الدعاوى  جميع  نظر  على  الوالية 

ذات الطبيعة القضائية، وإن رسالة 

القاضي  مــن  تستوجب  القضاء 

والنزاهة  باالستقامة  يتصف  أن 

فمن  والحياد،  التجرد  على  وقدرته 

واجبه نحو املجتمع أن يؤدي رسالته 

أمانة  بكل  الــعــدالــة  تحقيق  فــي 

الحقوق  على  والحفاظ  وإخالص، 

طريقة  تنظيم  وبغية  والحريات 

سير  وقواعد  واختصاصات  تكوين 

األعلى،  القضاء  مجلس  في  العمل 

الحاصلة  والتطورات  يتالءم  بما 

والقانوني  الدستوري  املجال  في 

وبغية  الــعــراق،  ــي  ف والــقــضــائــي 

املنصوص  لصالحياته  ممارسته 

 
َّ

تم العراقي  الدستور  فــي  عليها 

تشريع قانون مجلس القضاء األعلى 

ونشر   2017 لسنة   (  45) املرقم 

(الوقائع  الرسمية  الجريدة  في 

العراقية) بعددها املرقم 4432 في 

يوما  اعتبر  ــذي  وال  ،2017/  1/  23

أصبحت  ولقد  العراقي،  للقضاء 

البنية  تمتلك  القضائية  السلطة 

بنية  تقوية  و  تعزيز  في  املطلوبة 

مكافحة  خالل  من  العراقية  الدولة 

الــجــريــمــة املــنــظــمــة واإلرهـــــاب 

واملالي  اإلداري  الفساد  ومكافحة 

واحترام املشروعية واحترام تطبيق 

القانون، وكان للقضاء العراقي دور 

امللفات  أخطر  مواجهة  في  كبير 

ــقــرار  واالســت ـــن  األم تحقيق  ــي  ف

األسرة  وحماية  األموال  واسترداد 

املحاكم  عــدد  وزيـــادة  والطفولة، 

وإنشاء دور للقضاء في أغلب املدن 

وتطوير نظام العمل االلكتروني في 

الدعاوى  حسم  وسرعة  القضاء 

رسالة  وتحقيق  الــحــق،  إلحــقــاق 

في  العدالة  تحقيق  فــي   القضاء 

املجتمع.

جديد  عام  بداية  في  نــزال  ال  ونحن   

تجد  قــد  ســؤال  الــذهــن  ــى  إل يتبادر 

هناك  كانت  وإن  الواقع،  في  إجابته 

استثناءات لكنها ال ترقى إلى الصورة 

السابقة..  ــوام  األع عن  يحملها  التي 

ومنهم  الناس  من  كم  هو  والــســؤال 

ــوا كــشــف حــســاب  مــســؤولــون عــمــل

لذواتهم؟.. أين نجحوا.. وأين أخطؤوا؟ 

الجديد  العام  يدخلوا  أن  لهم  وكيف 

بروحية وعمل جديد، يمثل حالة تطور 

مثلما  العام  األداء  على  تنعكس  ذاتية 

نهاية  أيامًا  فتتعطل  املصارف،  تعمل 

كشف  وتقدم  حساباتها  لتراجع  العام 

حساب لعمالئها.

هل اختلى املسؤولون بأنفسهم وراجعوا 

شريط حياتهم للعام املاضي.. ليعرفوا 

حصلوا  ما  يناسب  قدموه  ما  كان  إن 

عليه على املستوى املادي واالعتباري..؟

لرصيد  نقدية  ومراجعة  كثيرة  أسئلة   

أي  املـــادي..  للرصيد  وليس  األعمال 

وليس  واالعمال  للذات  حساب  كشف 

املسؤول  قــدم  ــاذا  م فــقــط..  ـــوال  االم

وأين  ؟  واملواطن  للوطن  والسياسي 

دوره في التنمية لتعبر البالد إلى حالة 

مبادرات  من  قــدم  ومــاذا  أفــضــل..؟ 

تصاعد  في  وهي  الفقر،  نسبة  لتغيير 

ــة  ــع أزم ـــة كــمــا حــصــل م ــل أزم ــع ك م

كورونا وأزمة سعر الدوالر وغيرها من 

في  وجــوده  بمبرر  تتعلق  التي  االسئلة 

ملجلس  النائب  قدم  وماذا  املنصب؟.. 

للشعب  حقيقيا  ممثال  ليكون  النواب، 

ولدائرته االنتخابية؟.. كم مرة زارها؟ 

عاد؟  مريضا  وكم  قابل؟  مواطنا  وكم 

ساعد؟  وعــاجــزا  ويتيما  أرملة  وكــم 

وكم  حاجته؟  قضى  حاجة  طالب  وكم 

الفضائيات  شاشة  على  ظهر  ــرة  م

الوجود،  واثبات  لالستعراض  ليس 

وللناس؟  للوطن  مثمر  بتصريح  وإنما 

للراحة  العراق  خارج  سافر  مرة  وكم 

على  يرد  لم  مرة  وكم  ؟  واالستجمام 

وكــم..  ــم..  وك الهاتف..  على  املــواطــن 

ملحاسبة  اسئلة  من  آخــره  إلــى  ــم..  وك

الحساب  كشف  مــن  ليخرج  الـــذات 

اعمال  مــن  قدمه  مــا  هــل  بحصيلة، 

يساوي ما كسبه من مال وجاه وسلطان 

وأضواء.. عندها يكون ودع عاما براحة 

قدر  على  غنمه  ما  كان  إذا  وأطمئنان 

عطائه.. بعد أن عرف إن كان قد أوفى 

بتعهداته أم ال... وعلى قدر الدرجة التي 

مقدار  يكون  الحساب  هذا  بعد  ينالها 

قدر  على  األجــر  أليس  يكسبه؟  مــا 

املشقة؟ ومن أخذ أكثر من استحقاقه 

يبقى معلقا بذمته إلى يوم القيامة.

ومهما كانت النتيجة ورصيد الحساب 

أو  املـــادي واالعــتــبــاري ألي مــســؤول 

العام  شخصية  تبقى  عامة..  شخصية 

 وكل االعوام هو من يمنح حياته ليحيا 

اآلخرون..

املال  ترك  الــذي  الشهيد...  هو  ذلك   

املبادئ  ــل  أج مــن  واملنصب  والــجــاه 

الــســامــيــة، الــتــي يــؤمــن بــهــا دفــاعــا 

موقفني.. بــني  وشــتــان  ــن..  ــوط ال عــن 

أجل  مــن  والتضحية  االيــثــار  موقف 

أفضل  عــن  ــث  ــح ــب وال ـــام  س ـــدف  ه

الــســبــل لــخــدمــة املـــواطـــن ومــوقــف 

ذاتية  منافع  وراء  واللهاث  االستئثار، 

حق  ــه  وج ــدون  ب عليها   واالســتــحــواذ 

وإستحقاق.
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 تأخر إقرار املوازنة أو عدم صدورها أصال 
ّ

إن

يولد آثارا سلبية متعددة لعل من أهمها تعطل 

املشاريع اإلستثمارية وشــلل املراكز القانونية 

الوظيفية مثل التعيني والنقل وتوقف العالوات 

والترفيعات واحتساب الخدمات.

ومن أجل تالفي تلك اآلثار السلبية وحصرها 

فــي أضيق نطاق ممكن فقــد دأبت الكثير من 

الدول على إيجاد حلول قانونية بديلة، لضمان 

تمشــية املعامالت املالية التــي تتطلب صرف 

نفقات جارية مثــل الرواتب واألجــور والوفاء 

اإلســتثمارية،  املشــاريع  واســتكمال  بالديون 

التي بــدأ العمل بها في أوقات ســابقة وتمثلت 

تلــك الحلول باعتمــاد املوازنــات املؤقتة التي 

يعمــل بهــا شــهريا ريثما يتــم إقــرار املوازنة 

العامة.

وقد تبنى هذا الحل املشرع العراقي في املادة 

( 13 / أوال ) من قانون اإلدارة املالية االتحادية 

املعدل النافذ رقم: ( 6) لسنة 2019. 

املاليــة  وزارة  أصــدرت  لذلــك  واســتنادا 

 (  75555  ) الرقــم:  ذي  اعمامــا  االتحاديــة 

بتأريخ 27 / 12 / 2022 خولت بموجبه الوزارات 

والجهات غيــر املرتبطة بــوزارة واملحافظات 

كافــة صالحية الصــرف خالل شــهر كانون 

الثاني لســنة 2023 بنســبة ( 1 /12 ) فما دون 

مــن إجمالــي املصروفــات الفعليــة للنفقات 

ولحــني  الســابقة،  املاليــة  للســنة  الجاريــة 

املصادقة على مشــروع قانــون املوازنة العامة 

االتحادية لعام 2023.

لقد أثــار االعمــام املذكور جدال في أوســاط 

القانونيــة  الشــؤون  فــي  املختصــني  بعــض 

وســائل  فــي  ذهبــوا  الذيــن  واالقتصاديــة 

التواصــل االجتماعــي إلى نقد مســلك وزارة 

املالية وشككوا في مشروعية العمل باملوازنات 

الشــهرية فــي بدايــة الســنة املاليــة الحالية 

2023 في ظل عدم إقرار موازنة الســنة املالية 

املنصرمة ( موازنة 2022 ). 

أي أنهــم رهنــوا العمــل باملوازنات الشــهرية 

بوجود موازنــة في الســنة املاضية، وبخالف 

ذلك فال مجــال للعمل بتلــك املوازنات، ألنها 

وضعت ملواجهة حالة التأخر في إقرار املوازنة 

العامة وليس في حالة عدم إقرارها أصال. 

عليــه فــإن مــا ورد فــي قانــون اإلدارة املالية 

النافذ ال يسعف وزارة املالية في اإلرتكان إلى 

املوازنــات الشــهرية، بل يتطلــب ذلك تدخال 

تشــريعيا يجيــز العمل بتلك املوازنات للســنة 

املاليــة الحالية باالســتناد إلــى موازنة 2021 

لوجــود فــراغ تشــريعي موازناتي في الســنة 

املالية 2022 كي يســتمر نشــاط الدولة ويسير 

ســيرا مطــردا، وهــذا مــا يتفق مــع األصول 

املرعيــة فــي التفســير التــي تذهــب إلــى أن 

القوانني املالية ينبغي أن تفسر تفسيرا ضيقا 

حفاظا على مصلحة الخزينة العامة.

لكننــا نرى أن ما ذهبت إليــه وزارة املالية في 

اعتماد املوازنات الشــهرية يتفــق مع صحيح 

أحكام القانون لألسباب اآلتية:

1 – إن املشــرع العراقــي فــي قانــون اإلدارة 

املاليــة النافــذ لســنة 2019 لم يرهــن العمل 

باملوازنات الشــهرية على وجــود موازنة عامة 

في الســنة املاليــة املنتهية، فنــص املادة ( 13 

/ أوال ) مــن القانــون املذكور جــاء على النحو 

اآلتــي : (---- يصدر وزير املاليــة اعماما وفق 

اآلتــي : الصرف بنســبة ( 1 / 12 / أثني عشــر 

) فمــا دون مــن إجمالي املصروفــات الفعلية 

للنفقات الجارية للســنة املالية الســابقة بعد 

استبعاد املصروفات غير املتكررة على أساس 

شــهري ولحني املصادقة علــى املوازنة العامة 

االتحادية ). 

وواضــح من النص املذكور آنفا أن االســتعانة 

باملوازنــات الشــهرية ال تعتمــد علــى وجــود 

موازنة قديمة معمول بها في الســنة املاضية، 

ألن املوازنــات ببســاطة ال تضــم مصروفات 

فعليــة أو نهائيــة، بــل تنطــوي علــى أرقــام 

تخمينيــة أو تقديريــة ولو أراد املشــرع الربط 

بــني املوازنــات الشــهرية واملوازنــة القديمة، 

فــإن الصرف ال يكون من اجمالي املصروفات 

الفعليــة بل في حدود االعتمــادات املجازة في 

قانون املوازنة القديمة، وهذا مسلك تشريعي 

مســتقر ومعمول به في القوانــني املقارنة مثل 

القانــون املالــي العمانــي النافذ رقــم ( 47) 

لســنة 1998 الذي نص في مادته ( 27 ) بأنه : 

(إذا لم يصدر املرسوم السلطاني بالتصديق 

على امليزانية العامة قبل بداية الســنة املالية، 

يكون الصــرف في حدود اإلعتمادات املدرجة 

بميزانيــة الســنة املالية املنقضيــة وذلك إلى 

حني صدور املرسوم ------ ). 

وكذلك بشــأن املوازنة العامة للدولة املصري 

النافــذ رقــم  ( 53 ) لســنة 1973 الــذي نص 

في مادتــه ( 17) بأنه ( إذا لــم يصدر قانون 

املوازنــة العامــة قبــل بــدء الســنة املالية يتم 

الصرف في حــدود إعتمادات موازنة الســنة 

املالية السابقة إلى حني اعتمادها ). 

بنــاء علــى التفســير املذكور في أعــاله لنص 

املــادة ( 13 / أوال ) مــن قانــون اإلدارة املالية 

النافــذ، فإنه يجــوز لوزارة املاليــة االتحادية 

اعتماد املوازنات الشــهرية، استنادا لإلنفاق 

املتحقــق فعال في آخر ســنة ماليــة منقضية 

بغض النظــر عن مصدر هــذا اإلنفاق وأداته 

القانونية ســواء أكان موازنــة عامة أم موازنة 

شــهرية أم برامــج ماليــة بديلة عــن املوازنة 

العامــة مثل قانــون الدعــم الطــارئ واألمن 

الغذائي، ألن النص الوارد في املادة ( 13 / 1) 

بخصوص املصروفــات الفعلية، جــاء مطلقا 

واملطلــق يجري على إطالقــه إذا لم يقم دليل 

التقييد نصا أو داللة.

2 – إن التفسير املتقدم ينسجم مع ما تستلزمه 

حالــة التأخر فــي إقــرار املوازنــة العامة من 

بســاطة في اإلجراءات والســرعة فــي اتخاذ 

القرارات املتعلقــة باإلنفاق الحكومي، لتأمني 

متطلبــات املعيشــة للمواطنــني واالســتمرار 

بتقديم الخدمات، التــي ال تحتمل التأجيل أو 

انتظار تدخل املشــرع، الذي تتســم اجراءاته 

في الغالب بالبطء والتوقف بســبب العطالت 

التشريعية أو املناكفات السياسية أو غيرها. 

3 – إن الربــط بــني املوازنــات الشــهرية التي 

ســيعمل بها في سنة 2023 وموازنة سنة 2021 

بحجة عدم وجود موازنة للســنة املالية 2022 

فقــد بالتالــي 
ُ

ســيباعد الفجــوة الزمنيــة، وي

املصروفــات قدرتهــا على تلبيــة االحتياجات 

اختــالف الظروف االقتصاديــة واالجتماعية 

وتغيرهــا. فضــال عن ذلــك فــإن الربط بني 

املوازنــات الشــهرية وموازنة الســنة املاضية 

ال يقــوم علــى منطــق ســليم، ألن املوازنــات 

الشهرية ليســت موازنات في حقيقتها لكونها 

ال تضم جانبــي النفقات واإليــرادات كما هو 

متعــارف عليه فــي املوازنــات االعتيادية، بل 

هي مجرد إجازة إدارية ( وليســت تشريعية ) 

لصرف نفقات مستعجلة وضرورية، فاألقرب 

يتــم ربطهــا باملصروفــات  أن  للمنطــق اذن 

الفعليــة ال باملوازنــات العامة، وهــذا ما فعله 

ع العراقــي فــي قانــون اإلدارة املاليــة
ّ

املشــر
 

 النافذ.

 2023
2021

2022

ضغوط وســائل االتصــال الجديــدة التي 

فرضتها ثورة املعلوماتية وشبكة اإلنترنت 

واإلعالم الفضائي لهــا دور كبير في هذا 

االنتشار السريع للقيم واألفكار الجديدة، 

وفي تنامي الشعور بأن املجتمعات العربية 

جزء ال يتجزأ من عالم واحد. 

وتصاعــد وتيــرة الطلب علــى االنخراط 

فــي هــذا العالــم واملشــاركة فــي معايير 

الحضــارة املدنيــة الصاعــدة.. ومن هنا 

أصبح التغيير في االنظمة العربية حتميا، 

التغييــر فــي الجســد  ورغــم احباطــات 

العربــي ورغم دعوات االصالح الســابقة 

لهذه املرحلة، إال أن تبدل االنظمة العربية 

واندفــاع الشــعوب نحــو التغييــر صــارا 

فــي  الديمقراطيــة  للتغييــرات  الزمتــني 

العالــم العربــي، ومن هنا تولــدت أنظمة 

ديمقراطيــة ومنهــا العــراق، والحقيقــة 

العراقــي  الديمقراطــي  االنمــوذج  بنــاء 

وحمايته، ســواء من داخــل العراق، أو من 

خارجــه، بــات ضــرورة محليــة واقليمية 

ودوليــة تخــدم املجتمع اإلنســاني، ونحن 

نعــول علــى الدعــم الدولي للعــراق، كون 

األنمــوذج الديمقراطي العراقي ســيحول 

الســالم الهش في املنطقة، والتي توارثته 

منذ عهد االنظمة الدكتاتورية، إلى سالم 

دائــم وقــوي ســتعود فائدته على شــعوب 

املنطقــة وشــعوب جميــع الــدول، وحتــى 

الــدول الكبــرى، فاملنطقــة التــي يتربــع 

العــراق مكانــة خاصة بها، تنعــم بالكثير 

من الخيرات ومؤداها استمرار الحضارة 

الحديثــة بالنمو، ناهيك أنها لم تســتثمر 

البائســة،  الحــروب  تلــك  بســبب  بعــد، 

واألنمــوذج العراقي تمكــن من امتصاص 

قوى عدم االســتقرار، وأعاد انتاج نفســه 

بتركيبة جديدة بعد هزيمة تنظيم داعش 

والحفــاظ على وحدة البــالد، مما يطرح 

اليــوم- وفق فرضيــة هنتنغتــون- امكانية 

جعل العراق نقطة انطالق للموجة الرابعة 

للديمقراطية، وبات النظام الديمقراطي 

العراقي يدفع باتجاه السالم، بعدأن ذاق 

ويالت الطائفية املتمثلة باملوجة الداعشية 

الهمجية الغارقة باالجــرام والقتل، وراح 

يرتكن إلى املسارات الدستورية في حفظ 

الهويــة الوطنية، كقيمة تحول املجتمع من 

جماعات عضوية متناحرة إلى مجتمع ذي 

مؤسسات مدنية ممثلة، (ألن املواطنة في 

الدولة الديمقراطية، يجب أن تكون عبارة 

عن عضوية في الدولــة تعكس حق التمثل 

لجماعة أو لعدة جماعــات، وان تكون هي 

القاعــدة لحالة حوار بــني الجماعات)،.. 

(للمجتمــع  وفــرت  املعطيــات  هــذه  اذن 

الدولي فرصة تاريخيــة اليجاد حل طويل 

األمد إلشكالية االستقرار في املنطقة تقوم 

على أســاس دعم األنمــوذج العراقي على 

غرار ما حدث في دعــم الواليات املتحدة 

االميركية ألنموذج املانيا الغربية ســابقا- 

ليواصل مســيرة نجاحه والتي ستســاعد 

بشــكل غير مباشر على انتشــار األنموذج 

الديمقراطــي فــي املنطقــة، وفــق قواعد 

نظرية الدومينو، كبديل عن النهج القائم 

اليــوم، والذي يدفــع باتجــاه االبقاء على 

النظــم الدكتاتورية كثمن للســالم الهش 

والقصيــر املــدى.)، وما يتطلــب للحفاظ 

على هذا األنموذج الديمقراطي العراقي، 

بنــاء قــوة اقتصاديــة وطنيــة تتعاطى مع 

النظــام االقتصــادي العاملــي، ومــن ثــم 

تخفيــف ســطوة القوى الكبــرى على هذه 

القوة االقتصاديــة الوطنية، كي ال تتحكم 

فــي اشــكال ومخرجــات الديمقراطيــة، 

حيــث تكرس قوة وماكنة دول بعينها، على 

حساب الدول االخرى، لتكرس قوة الدول 

املتقدمة والغنيــة واملتحكمة في االقتصاد 

الناميــة  الــدول  حســاب  علــى  العاملــي، 

والفقيــرة، والوطنية هنا، تفرض التفكير 

في آليــات بناء نمــوذج ديمقراطي خاص 

ومحلــي ال يتعارض مع روح الديمقراطية، 

التي تعني قيم العدالــة االقتصادية، التي 

تولد العدالــة االجتماعية.. حيث الســبيل 

لبنــاء نمــوذج ديمقراطي وطنــي، إال من 

خالل تحقيق العدالة االجتماعية، وهكذا 

يستمر التعاطي اإلنســاني بني املجتمعات 

العمــل  وروح  مضمــون  عبــر  اإلنســانية 

الديمقراطــي.. وضمن هذا االتجاه ويقول 

برجيفورســكي: (إن الديمقراطيــة يمكن 

أن تبقــى علــى قيــد الحيــاة فــي البلدان 

الفقيــرة، ولكــن في ظل ظــروف خاصة، 

أي أن يكــون توزيــع الدخــل فيهــا قائمــا 

على املســاواة)، فالركيزة االساســية في 

حالــة اســتقرار النظــام الديمراطي بناء 

قاعــدة اقتصاديــة متناميــة عبــر تعــدد 

املوارد، واعتماد االستثمار بعد االستقرار 

االمنــي، حيــث نصــت املــادة (25) مــن 

الدســتور العراقي : (تكفل الدولة اصالح 

االقتصــاد العراقي وفق اســس اقتصادية 

حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، 

وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص 

وتنميتــه)، ومــن ثم وكمــا أشــرنا توزيع 

الدخــل بالتســاوي علــى املواطنــني، وفق 

مبدأ الحقــوق والواجبــات، وبذلك كفلنا 

حالة االستقرار والرخاء وتنامي األنموذج 

 في 
ً
الديمقراطي العراقي واعتبــاره مثاال

املنطقة، فهل نســير باالتجــاه الصحيح، 

وصحة األمر هنا محاولة ترســيخ العدالة 

بكل انواعها االقتصادية وغيرها.

 
 جروح املقاتل الشــرس ظلت نازفة لفترة طويلة فقطع 

ّ
لكن

عهدًا أن يســلك درب املحبة والســالم وأن ينأى بنفسه عن 

الصراعــات والحــروب، فالثمن الــذي دفعــه كان باهظًا، 

 عليه في املادة التاســعة من دستور البالد واعتبارها 
ّ

ص
ُ
ون

 منذ ذلــك الحــني دأبت على 
ً
دولــة دفاعيــة فقــط، وفعــال

تطويــر الصناعات بكل أنواعهــا وبرعت فــي االليكترونية 

بشــكل خاص، حتــى صــارت عالمة ”صنــع فــي اليابان“ 

ماركة منافســة، ومضت قدمًا في مناحــي الحياة الثقافية 

واالجتماعيــة والتنظيمية فاســتحقت لقب كوكب الشــمس 

املشرقة بجدارة.

 شــيء فــي اليابان اســتثنائي ودقيــق فهي اليــوم تتمتع 
ُّ

كل

بقاعــدة صناعية قوية جعلت منهــا االقتصاد الثالث عامليًا 

بميزانية سنوية تتجاوز خمســة تريليونات دوالر، وهو مبلغ 

ضخم إذا ما قورن بتعداد السكان البالغ 125 مليون نسمة، 

وبالرغــم من كل هذا الرغد االقتصادي، فقد ظل جيشــها 

يرزح تحت مســمى قــوات الدفاع الذاتــي وخصص له من 

امليزانية العامة ما مقداره 1 % فقط.

طوال تلك العقود الســبعة لم تخــض حربًا أو تدخل نزاعًا، 

رغم توتر العالقات السياســية بعــض األحيان مع جيرانها 

زر كتلك التي تســتولي 
ُ

إثر خالفــات على ملكية بعــض الج

عليها لروســيا (جــزر الكوريل)، فالهي تســترجعها منها 

والهــي توقع اتفاق ســالم دائم مع موســكو، وعلى الطرف 

اآلخــر هناك الجــزر املتنــازع عليها مع الصــني في البحر 

الشــرقي والخاضعة حاليًا لســيطرة طوكيــو والتي أممتها 

الجارتــني  بــني  التوتــر  الشــتعال  أدى  ممــا  2012م  عــام 

والرجــوع بالذاكــرة للماضي املؤلــم، ناهيك عــن جارتها 

ًا 
ّ

النوويــة الكوريــة الشــمالية، التي تشــكل تهديدًا مســتمر

علــى مدى األعــوام املاضيــة، فهي لــم تثن جهــدًا إلظهار 

 قوتهــا وإرســال صواريخهــا في ســماء طوكيو بــني الفينة 

واألخرى.

 والجذب حافظت بالسياسة 
ّ

ضمن هذا الســياق وبني الشد

مع الجيران اآلســيويني على شــعرة معاوية وأبقت جيشــها 

ه وبصفته قــوة للدفاع 
ّ
 أن

َ
كامنــًا كالنار تحــت الرماد، بيــد

الذاتــي لــم يمنع تمركــزه كخامس أقــوى جيــوش العالم، 

 من إعادة ضبط 
ّ

ووفقًا لقراءتها للمشــهد العاملي، كان ال بد

السياســة العســكرية، فبدأت بصمــت العمل علــى تطوير 

ترســانتها الدفاعية بل وشــرعت بامتالك أسلحة الهجوم 

 تنامي النفوذ الصيني املتســارع فحســب 
ً

املضاد، مدركــة

تقريــر لرويترز يؤكد أن طوكيو حــددت في الكتاب األبيض 

للدفــاع الصادر عام 2019م الصني كهدف وخصم، وهو ما 

يعتقده البعــض الدافع النضمامها لحلف كــواد إلى جانب 

الهند وأســتراليا وأميركا، ناهيك عما حملته حرب روسيا 

وأوكرانيا املشــتعلة من متغيرات أفرزت إلى الواجهة رغبة 

ملحــة عند التنني بضم تايوان له ســلميًا كان أم عســكريًا، 

 للهشاشــة الواضحــة للموقــف األميركــي الــذي 
ً

إضافــة

ه فــي الحقيقة كان 
ّ
تعهد ســابقًا بالدفاع عــن أوكرانيا لكن

الســتنزاف إمكانيات الدب الروســي وإضعافه على املدى 

الطويل، وما أثبتته الوقائع عجز أميركا وأوروبا عن إيقاف 

آلة الحرب الروســية والتي بدورها أنهكت قواهم وخلخلت 

صفوفهم.

ل على واشــنطن بحمايته، 
ّ

 يعو
ْ

ــن
َ

قلق م
ُ

كل ما ســبق ذكره ي

ر املسرح العاملي 
ّ

د الحلفاء والداعمني وتحض
ّ

فاألخيرة تحش

لحرب كونية ثالثة تدافع فيها وبشراســة عن هيمنة القطب 

األحادي، لذلك نرى ترحيبها بعودة أحفاد الساموراي بقوة 

 من يهدد مصالحها في 
ّ

كذراع تضرب به وقت ما تشــاء كل

شرق آسيا واملحيط الهادئ.

انطالقــًا مــن ذلك فقد أعلــن في منتصف الشــهر األخير 

من العام املنصــرم رئيس الوزراء الياباني فوميو كاشــيدا 

ستراتيجية جديدة تغير العقيدة الدفاعية إلى شن ضربات 

مضــادة وامتالك أســلحة رادعة متطورة، ومــن هنا كانت 

التحــركات املكوكية لرئيــس الحكومة بالســعي إللغاء تلك 

املادة التاســعة من الدســتور ورفع ميزانية الجيش إلى 2% 

بإجمالية 320 مليــار دوالر على مدى خمس ســنوات، وبدأ 

بعقــد صفقات التســليح لشــراء صواريخ باليســتية عابرة 

للقــارات، فتعاقد مع أميــركا على ألف صــاروخ توماهوك 

بمدى 1600كم ومن املتوقع في العام 2030م أن تكون لديها 

الفرط صوتية بمــدى 2000كم وفي عام 2035م تلك بمدى 

3000كــم التــي تصل ألجزاء مــن الصني، ووقعــت اتفاقية 

عســكرية مع بريطانيــا، كأول دولة أوروبية تســمح بنشــر 

القوات بــني البلدين وتســهيل نقــل الذخيــرة والتدريبات 

املشــتركة وذلك بعد تعاونهما مع إيطاليا لتطوير مقاتالت 

نفاثة تخدم الذكاء الصناعي.

إن استشــعار اليابان لتحٍد ســتراتيجي غير مسبوق ألمنها 

القومي أيقــظ فيها روح القتال، فماذا لو ســيطرت الصني 

على تايوان ومضيقها الحيوي وعززت ســلطتها في املحيط 

الهادئ شــريان التجــارة الحيوي لطوكيو، ومــاذا لو كانت 

جــزر أوكيناوا قاعــدة القوات األميركية فــي اليابان هدفًا 

لضربات الصني، وماذا لو كانت الغلبة لروســيا في الحرب 

الحاليــة، وماذا عــن شــريكتها الداعمة كوريا الشــمالية، 

هل ســتقف بالد الســاموراي عاجزة أمام أعتــى الجيوش 

العسكرية والسيبرانية؟

إجابة هذه التساؤالت يتضح من دفع العالقات اليابانية مع 

حلفائهــا ألفق جديدة وقيام رئيس الــوزراء بجولة أوروبية، 

 ذهابه إلى واشــنطن منذ أيام بوصف بالده رئيسة 
ّ

م
َ
ومن ث

مجموعــة الســبع الكبرى للعــام 2023م، العالــم يقف على 

صفيح ساخن والكل يترقب.
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أفاد تقريــر من وكالة بلومبــرج اإلخبارية، 

 شــركة آبل تعمل على إصدار جديد من 
َّ

بأن

 ،(MacBook Air) حاســوبي: ماك بوك أير

وآيمــاك (iMac)، مع شــريحة (M3) التي 

نتــج باســتخدام تقنيــة التصنيــع بدقة 3 
ُ

ت

 
ً

نانومتر، التي تمتاز بأنها أسرع وأكثر كفاءة

في استهالك الطاقة.

علم علــى نحٍو 
ُ

وعلــى الرغــم من أنه ليــس ي

رســمي متى تعتــزم آبــل إطــالق اإلصدار 

 بلومبــرج 
َّ

الجديــد مــن الحاســوبني، إال أن

طلــق في وقــٍت الحٍق مــن العام 
ُ

تتوقــع أن ي

الحالي، أو مطلع العام القادم.

شــر في شهر حزيران املاضي، 
ُ
وفي تقرير ن

بــدأت بلومبــرج الحديث عــن أن آبل تعمل 

على إصدار بقياســي 13 بوصــة و15 بوصة 

مــن حاســوبها املحمــول ماك بــوك أير مع 

إلــى  باإلضافــة  وذلــك   ،(M3) شــريحة 

حاسوب آيماك جديد.

 يحدث ذلك مطلع 
ْ

وحينئذ توقعت الوكالة أن

ا من ذلك حتى 
ً
 آبل لم تفعل شيئ

َّ
2023، ولكن

اآلن، إذ إنها أطلقت في وقت سابق من شهر 

ا من 
ً

ا جديد
ً

كانــون الثانــي الحالي إصــدار

 M2) حواســيب ماك بوك برو مع شريحتي

Pro)، و(M2 Max)، باإلضافة إلى إصدار 

جديد من حاســوبها املكتبي الصغير، ماك 

.(M2 Pro) ميني مع شريحة

 أفضل، 
ً

توقع أن تقدم شــرائح (M3) أداء
ُ

وي

فبحســب شــركة (TSMC)، التــي تصنــع 

 تقنيــة التصنع 
َّ

لشــركة آبل شــرائحها، فإن

ــن السرعة بما يصل 
ّ

حس
ُ

بدقة 3 نانومتر ست

 بتقنيــة التصنيع 
ً

إلــى 15 في املئــة مقارنــة

ض استهالك 
ّ
خف

ُ
الحالية بدقة 5 نانومتر، وت

الطاقة بنسبة تصل إلى 30 في املئة.

وقد بدأت شركة صناعة الشرائح التايوانية 

(TSMC) مرحلة اإلنتاج الشــامل لشرائح 

(M3) بتقنيــة التصنيــع 3 نانومتــر بالفعل 

في منشآتها في تايوان العام املاضي، ولكن 

ال يوجــد خطــة للتصنيــع بهــذه التقيــة في 

منشــأة الشــركة الجديدة في والية أريزونا 

األمريكية حتى عام 2026.

أعلنت شــركة صناعة معدات االتصاالت 

ت 
ّ

الفنلندية يــوم االثنني الفائت، أنها وقع

ا لترخيص بــراءات اختراع 
ً

ــا جديد
ً

اتفاق

للجيــل الخامــس مع شــركة سامســونغ، 

وذلــك بعد انتهــاء االتفاقية الســابقة في 

شهر كانون األول املاضي.

سامســونغ  إن  بيــان  فــي  نوكيــا  وقالــت 

ســتدفع، بموجــب االتفــاق الــذي يغطــي 

االختراعات األساســية لنوكيــا في مجال 

الجيــل الخامس 5G والتقنيــات األخرى، 

مبالغ إلــى نوكيا لعدة ســنوات تبدأ من 1 

 شــروط 
َّ

كانــون الثاني 2023. وأضافت أن

ة بني الطرفني.
َّ

االتفاق ستظل سري

 محفظتها من 
َّ

وأشــارت الشــركة إلــى أن

نيت على أكثر من 130 
ُ
براءات االختــراع ب

ثمرت في البحث والتطوير 
ُ

مليار يورو است

منذ العام 2000، وتتألف من نحو 20,000 

عائلة براءات اختراع، ومن ذلك: أكثر من 

علن عن أنها 
ُ
4,500 عائلة براءات اختراع أ

ضرورية للجيل الخامس.

وقالــت نوكيــا إنهــا "تســهم باختراعاتها 

لفتــح املعايير مقابل الحــق في ترخيصها 

ة. 
َّ

بشروٍط عادلة ومعقولة وغير تمييزي

 شــركة إريكســون املنافسة 
َّ

شــار إلى أن
ُ

ي

لنوكيــا توصلــت العام املاضــي إلى اتفاق 

بشــأن براءات اختراع 5G مع سامسونج، 

ــا أضــر بإيراداتهــا 
ً

منهيــة بذلــك نزاع

الفصلية.

 القراصنة 
َّ

اكتشــف باحثــو كاسبرســكي أن

حملــة  فــي  ا 
ً

جديــد ا 
ً
تكتيــك يســتخدمون 

ســتخدم ملفات 
َ

(Roaming Mantis) التي ت

التثبيت لنظــام أندرويــد (APK) الضارة 

وســرقة  الضحايــا  هواتــف  فــي  للتحكــم 

معلومات األجهزة.

رصــدت  التــي  كاسبرســكي،  وأوضحــت 

الحملــة أول مــرة عــام 2018، أن الحملــة 

ــد االحتيالــي 
ّ

ــا فــي التصي
ً

ســتخدم أيض
ُ

ت

فــي أجهــزة (iOS)، وفي تعديــن العمالت 

املشفرة في الحواسيب الشخصية.

ويعتمد اســم الحملة – الســرعوف املتجول 

ة التي 
َّ

– على انتشــارها عبر الهواتف الذكي

تتجــول بــني شــبكات واي فــاي، والتي من 

 تحمــل العدوى وتنشــرها عبر 
ْ

املحتمــل أن

الشبكات.

واكتشــفت شــركة أمن املعلومات الروســية 

ا 
ً
أن حملة (Roaming Mantis) بدأت حديث

تتيح إمكانية تغيير نظام أســماء النطاقات 

ســتخدم 
ُ
(DNS) فــي التطبيــق الخبيث امل

ــا 
ً

فــي الحملــة: (Wroba.o) املعــروف أيض

بأسماء، هي: (Agent.eq)، و (Moqhao)، و 

ر نظام أسماء 
ّ

غي
ُ

شار إلى أن م
ُ

(XLoader). ي

النطاقــات (DNS) الضــار يوجــه الجهاز 

املتصــل بجهــاز توجيــه ”رواتــر“ واي فاي 

خترق إلى خادم تحت ســيطرة القراصنة 
ُ

م

 من خادم (DNS) شرعي. وفي صفحة 
ً

بدال

طلب من الضحايا  تنزيل 
ُ

الهبوط الخبيثة، ي

برامج ضــارة يمكنها التحكم في الجهاز أو 

سرقة بيانات االعتماد.

 
َّ

أن تقريرهــا  فــي  كاسبرســكي  وذكــرت 

Roam- (للقراصنة الذين يقفون وراء حملة 

اآلن  يســتخدمون  الجديــدة   (ing Mantis

ا أجهــزة التوجيه املوجودة في كوريا 
ً

حصري

الجنوبيــة، والتــي تصنعهــا شــركة كوريــة 

شهيرة لصناعة معدات الشبكات.

{ }

 

{ }

يكاد العثور على رحٍم لإليجار في كولومبيا ببساطة 

بيع أو شراء ســيارة مســتعملة عبر اإلنترنت. فهذه 

املمارســة أضحت شــائعة نســبيًا في البالد، حيث 

 
َّ

 ال خيار آخر لديهن
َّ

تشــعر العديد من الشــابات أن

لتأمني لقمة العيش.

"أنــا مــن بوغوتا، وأنــا أؤجــر رحمي"، إنــه إعالن 

ة 
َّ

ة شــابة علــى مجموعة عام
َّ

وضعته امرأة كولومبي

على فيســبوك، وهو ليس باألمر غير الشائع أو غير 

املعتاد.

الدافع هو املال

 نشرته ميري 
ٌ

ويماثل اإلعالن السابق تقريبا إعالن

منذ أشــهر، وهي شــابة مــن فنزويــال وعمرها 22 

عامًا، وتعيش اآلن في كولومبيا، وتســعى إلى تأجير 

رحمها عــن طريق اإلنترنــت لآلبــاء الراغبني في 

ة.
َّ

جميع أنحاء أمريكا الجنوبي

وعلى غرار معظم النســاء اللواتي وضعن إعالنات 

 لتأجير أرحامهــن على منصات 
َّ

عــن اســتعدادهن

 دافع ميري هــو املال 
َّ

التواصــل االجتماعــي، فــإن

 
ْ

بشــكٍل أساســي. وتقول "لقد بــدأت بذلــك بعد أن

انفصلــت عــن شــريكي الــذي عشــت معــه خمس 

ســنوات تقريبــًا وأصبــح لدينا طفالن. لــذا، أفعل 

 السبب 
َّ

ذلك ملســاعدة زوجني على اإلنجاب، ولكن

األول والرئيس هو مساعدة نفسي اقتصاديًا".

ســمعت ميــري ألول مرة عــن تأجيــر األرحام على 

تطبيق بودكاســت، لكنها لم تفكر كثيــرًا في األمر 

 تغيــر وضعها. ومع ارتفاع تكاليف املعيشــة، 
ْ

إلى أن

وتفاقم مشــكلة انعدام أمنها املادي، أصبح تأجير 

 للتطبيق.
ً
الرحم فجأة خيارًا متاحًا وقابال

وتتقاضى بعض النســاء 12000 دوالر أميركي لقاء 

تأجيــر الرحــم، وبعضهــن يطلــنب أقل مــن 4000 

دوالر.

 
ْ

ولــم تكن ميري متأكدة من الســعر الــذي يجب أن

تحدده، لقد رأت أســعارًا تتــراوح ما بني 8000 و40 

ألف دوالر، وفي النهاية، استقرت على مبلغ يتراوح 

مــا بني 10000 و12000 دوالر. وتقول "سيســاعدني 

 أبدأ حياتي الجديدة بشــكٍل مريٍح مع 
ْ

ذلك على أن

طفلّي".

تجارة مزدهرة

ة التي 
َّ

ــة الكولومبي
َّ

تقــول لوســيا فرانكــو، الصحفي

تجــري اســتقصاءات حول هــذه املمارســة املثيرة 

دمت عندما اكتشــفت مدى سهولة 
ُ

للجدل، إنها ص

العثــور علــى عــروٍض وإعالنــات لتأجيــر الرحم، 

وكذلك أعداد األشــخاص الذيــن يبحثون عن هذه 

 
ُّ

 األمر يتم
َّ

العروض. وتضيف "لم أكن أتخيل أبدًا أن

بهذا الشكل العلني".

وتقول "العثور على هذا العدد من اإلعالنات املبوبة 

على وســائل التواصل االجتماعي مثل فيسبوك من 

 كونها 
َّ

قبل نســاء فقيرات جــدًا، يؤجــرن أرحامهن

الطريقة الوحيدة لكسب لقمة العيش، كان صادمًا 

للغاية. واألسعار رخيصة جدًا".

وتأجيــر األرحــام قانوني فــي هذه الدولــة الواقعة 

 كان غير منظٍم قانونيًا، 
ْ

في أمريكا الجنوبيــة، وإن

وال توجــد لوائــح تضبط هذه التجــارة، التي تزداد 

انتشــارًا وازدهارًا مــع إمكانية القيام بممارســات 

ة.
َّ

غير قانوني

وقــد أقــرت وزارة الصحــة والحمايــة االجتماعية 

الكولومبية بوجــود فراغ قانوني بهــذا الخصوص. 

 "الحكومــة تعمــل حاليــًا علــى 
َّ

وقالــت الــوزارة إن

مشــروع قانــون للســيطرة علــى ظاهــرة الرحــم 

 األمور املالية، 
َّ

البديل". كما أشــارت إلى إدراكها أن

والقيــود التي تحيــط بالعملية، تتحكــم فيها حاليًا 

عيادات الخصوبة نفســها، بســبب غيــاب اللوائح 

الحكومية املنظمة.

وال توجد على سبيل املثال، سجالت رسمية بأسماء 

، أو بعدد املرات التي قمن 
َّ

اللواتي يؤجرن أرحامهن

فيها بهذه العملية.

وتقول لوسيا فرانكو إن هذا غياب التنظيم، يعرض 

األم والطفــل للخطــر، ويجعل صاحبــات األرحام 

ة.
َّ

 اإلنساني
َّ

البديلة عرضة النتهاكات حقوقهن

وفــي حديــث لصحيفــة" إل بايــس"، قــال عضــو 

الكونغرس الســابق ســانتياغو فالنســيا إن النساء 

اللواتــي يقدمــن الرحم البديل غالبــًا ما يتعرضن 

لســوء املعاملــة، ويحبســن في شــقق تســتأجرها 

الوكاالت الوســيطة لكــي تضعهن تحت الســيطرة 

واملراقبة طوال فترة الحمل.

خيارات االستئجار

يوجــد خياران فــي تأجير األرحــام فــي كولومبيا. 

ة بالجنني، 
َّ

األول، أال تكــون للمرأة أي عالقــة وراثي

فهي فقــط تحمل البويضــة املخصبة فــي رحمها، 

 تتبــرع املرأة بالبويضة، وتحمل 
ْ

والخيار الثاني، أن

بالجنــني من خــالل التلقيــح االصطناعــي. ووفقًا 

رت رحمها في كولومبيا، 
َّ

 أج
ٌ

للقانون، عندما تلد أم

 يوضع اسمها على شهادة ميالد الطفل.
ْ

يجب أن

 الرشاوى شائعة في هذا الخصوص. وتقبض 
َّ

ولكن

العيــادات واألطبــاء مبالغ مالية، لكي يكتب اســما 

الوالدين اللذين اشــتريا خدمة الرحم البديل على 

ة 
َّ

شهادة ميالد الطفل. وال يظهر اسم األم البيولوجي

على شهادة امليالد أو على أي سجٍل رسمي آخر.

التسويق

العثــور على عــروض تأجيــر األرحام ليــس باألمر 

الصعــب. وهنــاك الكثيــر مــن العــروض الختيار 

فيســبوك  علــى  مجموعــة  وكل  منهــا،  املناســب 

تســتهدف منطقة ما أو تروج ملا يفي بطلبات معينة. 

وعندما تدخل إلى هذه املجموعات تجد ســيال من 

العروض واالعالنات مثل:

"أؤجر رحمي. عمري 22 عاما، وليس لدي أطفال".

أو "أريد أن أســاعد أسرة على تحقيق أحالمها، أنا 

بصحة جيدة. ال توجد عيــوب أونقائص". وتتضمن 

بعض هــذه اإلعالنات صورا ألطفــال املرأة إلبراز 

صفات قد يكــون اآلباء املحتملــون يبحثون عنها أو 

يرغبــون بها مثــل: "ابنتي لــون عينيهــا أزرق فاتح. 

ويتوفر املزيد من الصور".

عندمــا ينخفــض الزئبــق، تتمتــع 

الثدييــات بميــزة تفــوق ما يســمى 

املخلوقات ذوات الدم البارد. يمكن 

 تعمــل كأفران، وتولد 
ْ

لعضالتنا أن

الحــرارة الالزمــة للحفــاظ علــى 

استقرار درجة حرارة أجسامنا.

ولكن حتى عندما تســترخي، يمكن 

إنتــاج  فــي  عضالتنــا  تســتمر   
ْ

أن

الحرارة، وهي خدعة تسمى التوليد 

الحراري القائم على العضالت.

أثناء جلوســك بهدوء لقــراءة هذا 

التوليــد  تطويــر   
َّ

أن أدرك  املقــال، 

الحــراري القائــم علــى العضالت 

ة فــي تطورك، 
َّ

كان خطــوة أساســي

 
ْ

مــا جعل مــن املمكن ألســالفك أن

ينتشروا في بيئات أقل استوائية في 

جميع أنحاء العالم.

أســتراليون  باحثــون  حــدد  اآلن، 

طريقــة معينــة تتطور بها أنســجة 

تلــك  مــن  الثدييــات  عضــالت 

الدم  بالحيوانــات ذوات  الخاصــة 

البارد أو "الخارجة للحرارة".

وقــال برادلــي الونيكونيــس، عالم 

الطب الحيــوي بجامعة كوينزالند، 

إن "الحيوانــات ذوات الدم البارد، 

ذوات  والثدييــات  الضفــادع  مثــل 

الدم الحار، مثل البشــر، تستخدم 

الهيــاكل العضلية األساســية ذاتها 

ة والحركة".
َّ

لتوليد القوة للوضعي

حريتهــا  حققــت  الثدييــات   
َّ

لكــن

تغييــر  خــالل  مــن  ــة 
َّ

الجغرافي

الطريقة التي يتم بها تنظيم تركيز 

أيونــات الكالســيوم فــي عضالتها 

أثناء الراحة. يســمح هــذا التكيف 

بتحمل  الثدييات  عضــالت  لخاليا 

تركيــزات أعلى من الكالســيوم في 

الســائل املحيــط، مــا يتطلــب من 

العضــالت إنفاق الطاقــة من أجل 

طــرد الكالســيوم. وتعمل مضخات 

عضالت  فــي  الكالســيوم  أيونــات 

الهيكل العظمي على ثبات مســتوى 

وأظهــرت  الكالســيوم.  أيونــات 

األبحاث السابقة أن نشاط املضخة 

لــه أيضا تأثير في مقــدار الحرارة 

الهيــكل  عضــالت  تحدثهــا  التــي 

العظمــي عندمــا تكــون فــي حالة 

راحة.

وتتراكــم حتــى الكميــات الصغيرة 

من الحرارة املتولــدة في كل ألياف 

عضلية عندما يكون لديك ما يكفي 

من العضالت الهيكليــة التي تغطي 

الجسم، ما يســمح لدرجة الحرارة 

الداخلية بالبقاء ثابتــة في البيئات 

الباردة. أضف بعــض العزل، وهذه 

الطاقــة الحراريــة يمكــن أن تقطع 

الباحثــون  درس   .
ً
طويــال شــوطا 

األليــاف العضليــة للثدييــات وتلك 

الخارجيــة  بالحيوانــات  الخاصــة 

وقارنــوا كيفية عملها فــي الظروف 

 منها قاوم 
ً
 كال

َّ
عينهــا، ووجــدوا أن

أيونات  تأثيــرات زيــادة تركيــزات 

الكالســيوم بطرق مختلفــة. وقاموا 

بتحليل الكالسيوم املذاب في ألياف 

العضــالت من الضفــادع والفئران 

مــن  يعانــون  الذيــن  واألشــخاص 

وهــي  الخبيــث،  الحــرارة  ارتفــاع 

حالة تحدث غالبًا بســبب طفرة في 

مســتقبالت ريانوديــن التــي تجعل 

أكثــر عرضــة  الكالســيوم  قنــوات 

لالنفتاح عند تعرضها ملنبه.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أنه في 

املفاجئة  الزيادات  تؤدي  الثدييات، 

في الكالســيوم في الســائل املحيط 

إلــى  املريحــة  العضــالت  بأليــاف 

تراكــم األيونات في حجــرة ملفوفة 

تســمى  الخاليــا  داخــل  بالغشــاء 

الشبكة الســاركوبالزمية، بدال من 

إطالقهــا بســرعة. عادة مــا يؤدي 

تدفق أيونات الكالســيوم إلى خاليا 

 RyR العضالت إلى تحفيــز قنوات

إلطالق املزيــد من الكالســيوم في 

ســيتوبالزم الخليــة، ما يــؤدي إلى 

شــالل يؤدي إلى تقلص العضالت. 

ومع ذلك، يبدو أن الثدييات طورت 

بعــض املقاومــة الرتفاع مســتويات 

الكالسيوم داخل خاليا عضالتها.



تشــكل شــبكة املترو في باريس منذ ســنوات، حاضنة ملوســيقيني ومغنني اختاروا إبراز موهبتهم تحت األرض 

ملســتخدمي هــذه القطارات البالــغ عددهم أربعــة ماليني يوميــًا، حتى أن بعض هــؤالء أصبحــوا نجومًا على 

الســاحة الفنية. وقدم كل من زاز وكلوديو كابيو وفرقة أركاديان عروضهم أمام مســتخدمي شبكة املترو بعدما 

كانوا بني 300 شــخص تختارهم هيئة املواصالت املدنية في باريس كل ســتة أشــهر، عقب تجارب أداء يشارك 

فيها  املرشــحون.ويتقدم نحو ألف فنــان من محترفني وهواة لتجارب األداء، ســاعني للحصول على صفة "فنان 

أو فنانــة املتــرو" التي بدأت تمنح العام 1997 لعــدد من الفنانني. بهدف إدارة الحركة املســتمرة للمغنني ومؤدي 

مختلف األنواع املوســيقية، على ما توضح املســؤولة عن منح هذه األلقاب ســتيال سانســون لوكالة فرانس برس. 

وتقول سانســون التي تتولى اختيار املغنني واملوسيقيني إلى جانب لجنة تحكيم مؤلفة من ثالثة أعضاء، جميعهم 

موظفون لدى هيئة املواصالت املدنية في باريس...

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

 

مؤخــرًا، أقام الفنان التشــكيلي صــالح هادي 

بشــن معرضــه الشــخصي الســادس (أقنعة) 

فــي قاعــة (ود) للثقافة والفنون وســط مدينة 

الحلــة، ولعــل تجربة هــذا الفنان التــي امتدت 

ألكثــر مــن ثالثة عقــود اتضحت بشــكل ملفت 

للنظر مــن خالل إصراره وتواصلــه في تقديم 

لوحاته باملعاصرة التي تالمس ما هو جديد في 

عالم الفن التشــكيلي الحديث، على الرغم من 

اشتغاله في العديد من املوضوعات املتنوعة في 

 موضوعة التجريد والغور في 
َّ

 أن
ّ

هذا املجال، إال

هذا الشــأن، أعطت دالئل جديدة ومبتكرة في 

لوحاته التي قدمهــا في معارض عديدة، ومنها 

معرضــه الشــخصي الحالــي (أقنعــة)، حيث 

ة 
َّ

ة في كل لوحة انطوت على قصدي
َّ

املهارة األدائي

 

واضحة.

ها المســت العقــل من خــالل تأويلنا 
َّ
أحســب أن

عــب باأللوان 
ّ
لها، ولــم تكن مجرد فضــاءات لل

والضربات السريعة فحســب، إنما تشتغل على 

مضمون دقيــق، فالقنــاع الذي قصــده الفنان 

نتلمسه في األشــكال التي تخبئ مضمونًا كبيرًا 

اسة 
َّ

 من وقفات حس
َّ

ملعنى واسع جدًا، وهنا ال بد

ها 
َّ
فــي النظر إلــى كل لوحة في املعــرض على أن

ة 
َّ

قضية لهــا جذورهــا وانعطافاتهــا املوضوعي

 واحد منا.
ِّ

املالمسة لذات كل

في املعرض الشخصي (أقنعة)، شاهدنا أعماال 

قدمت نفســها بشــكل معبر لعالمات نحســبها 

واضحة للوهلة األولى للشــكل اآلدمي (املرأة)، 

وبعض الحيوانات (القطط/ الســمك/ اللقلق)، 

والدمى، وموائد الطعام، وغيرها من األشــكال 

 كبيرًا 
ً
ها أفاضت جدال

ّ
األخرى الجامدة، غير أن

 ،
ّ

ــج لالحتدام والتصادم والشــد
ّ
لحاالت التوه

 ذلك، 
َّ

هنــا تكمن حقيقــة القناع الذي أطــر كل

ة غاية 
َّ

وصالح هادي بشــن نجح في خلــق ثنائي

عــب باأللوان)، 
ّ
الدقــة، هي (املضمــون) و (الل

لذا ندرك أهمية اشــتغاله على درجة عالية من 

التفكير بــكل مكونات اللوحة، ويحســب له ـ أي 

 واضحًا ملكونات لوحاته. 
ً
ه خلق جدال

َّ
الفنان ـ أن

وفي نقاش ســريع معه في قاعة العرض أوضح 

قائــال: (ليســت الغايــة أن نكــرر موضوعــات 

التجريــد، أو طريقة اشــتغال األلــوان بقدر ما 

نزيح بعــض الثوابت، ونضيف أخــرى للوصول 

أشــياء جديــدة، وهنــا كان موضــوع األقنعة)، 

وهنا بالذات أدركت فلســفة اشــتغاله في هكذا 

ة.
َّ

لوحات تشكيلي

نــا نــدرك مــدى اندفــاع الفنــان فــي تناول 
َّ
إن

حاالتــه  فــي  اإلنســان  تالمــس  موضوعــات 

ة والتي تمثلت برسم لوحات 
َّ

ة والذاتي
َّ

االجتماعي

ة، 
َّ

بانت على الســطح بوصفها سلوكيات إنساني

بنصــف  واألخــرى  بالقيــود،  املكبلــة  كاملــرأة 

الجسد، وغيرهما الواقفة بجوار شخوص، وما 

إلى ذلك. 

 من فهمه 
َّ

فــي الحقيقة هو بوح اجتماعــي، ال بد

بطريقــة تعكــس أهميــة الواقــع وتأثيراته على 

 يحســب للفنان أنــه تعامل 
ٌ

الجميع، وهو شــيء

بثقافــة املحيــط بأســلوب تشــكيلي معاصــر، 

ربمــا هي نقلة جديدة له حني نقيس اشــتغاالته 

السابقة.

ة فــي 
َّ

نــي مطلــع علــى تجربتــه التشــكيلي
ّ
ولعل

العقدين األخيرين، وأدرك أهمية ما يرسم وما 

يقــدم من لوحات فيها ثيمات مضافة لتجربته، 

ة لدى 
َّ

وقد يكون هذا النضج له أسبابه التكويني

ــة وحصوله 
َّ

الفنــان وأهمها دراســته األكاديمي

علــى (الدكتوراه فــي الفن التشــكيلي)، لتكون 

رسوماته فيها تكوين مهاري وفكري  معًا.

الفنــان التشــكيلي صالح هادي بشــن، أفاض 

ة في 
َّ

لنفســه أهمية مــا يقدمه مــن أعمــال فني

معرضــه األخيــر (أقنعــة)، فكانــت تجربتــه 

محسوبة وجريئة، وقد ننتظر منه تجربة أخرى 

فيهــا ابتكاراته الخاصــة، وليس غريبــًا عليه، 

فهو مــن جيل يقــرأ ويتابــع وينتــج، فضال عن 

ــة كبيرة، مــا يجعل كل 
َّ

احتكاكهم بأســماء فني

واحد منهم أكثر نضجًا. 

15
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ة خالل 
َّ

ًا في الرقصات الشعبي
َّ

يشــارك املئات في نيكاراغوا ســنوي

عيد ســان سيباســتيان، وهو تقليــد ثقافي ديني يعــود إلى الحقبة 

ة.
َّ

ة في أميركا الالتيني
َّ

االستعماري

ة، فــي موكب يجــوب شــوارع بلدة 
َّ

ويــؤدي هــؤالء رقصــات شــعبي

ــة الصغيــرة التــي تبعــد 40 كيلومتــرًا جنــوب 
َّ

ديريامبــا الزراعي

ة التي 
ّ

العاصمة ماناغوا، متناســني للحظات متاعب الحياة اليومي

يواجهونها. وبينما يوجه البعض شــكره لســان سيباستيان على كل 

اللحظات الجميلة التي عاشــوها خالل الســنة، يدعوه آخرون إلى 

مســاعدتهم لتكون حياتهم أكثر إيجابيــة. وتقول مارلني غوتيريز، 

 هذا العيد الذي يحمل تســمية 
ّ

وهــي عازفة كمان تبلغ 47 عامًا، إن

"غويغوينزه" "ينطوي على معاٍن كثيرة، ألننا نرى أنه يجمع مختلف 

املعتقدات. فأصولنا كســكان أصليني تمتزج مع الثقافة اإلســبانية  

وهذا تعبير عن هوية نيكاراغوا". 

يشكل املوجه القرائي الذي يجنس النوع األدبي مدخال صارما لكيفية تلقي ذلك النوع، وهو أحد املناصات التي تتجاذبه مكونات 

العملية اإلنتاجية (املؤلف، النص، الناشــر، القارئ) حســب جيــرار جينيت، ويتم وضعه على الغــالف الخارجي لثالث غايات: 

األولى: تحديد النوع األدبي الذي يقود إلى اليقني الثابت بوجود معايير، تحدد التصنيف، وتجهزه حسب ممكناتها القارة. والثانية: 

تغري القارئ في التواصل مع ذلك النوع على الرغم من خضوعه للطبيعة التجريبية في بعض األحيان. أما الثالثة فتخص الناشر 

من أجل التسويق. وهو إما أن يأتي في أسفل الصفحة األولى للغالف، أو يكون موازيًا السم املؤلف، أو يتوسط الصفحة، ونادرا ما 

يخالف هذه التموضعات الثالثة. 
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 النسخة الفارسية 
َ

ا تولى الدكتور محمد سوري مقابلة
ً

وأخير

على األصل، وتحريــر الترجمة وتنقيحها وتدقيقها. ومحمد 

 الفصحى، وله درايــة بالفكر العربي 
َ

ســوري يتكلم العربيــة

 
ٌ

الة
ّ

 بمسالكه، رح
ٌ

 بالتصوف وخبير
ٌ

ص
ّ

الحديث، وهو متخص

ه 
َ

ه وقلب
َ
 ال يقيم بموطن، يسقي عقل

ٌ
ســائح

 والصمت.
ُ

ق والتأمل
ُ
ل

ّ
ه التخ

َ
وروح

 جديــدة عندمــا 
ً

 حيــاة
ُ

تعيــش املفاهيــم

 جديدة 
ٌ

 والدة
ُ

 أخرى. الترجمــة
ً

 لغة
ُ

تتكلــم

فــق املعنى 
ُ
 مــن خاللها أ

ُ
للمفاهيم يتســع

ــم إليها الكتاب، 
َ

فق اللغة املترج
ُ
باتســاع أ

ك 
َ

 بقيم العيش املشــتر
ُ

 فيها اللغــة
ُ

وتبــوح

البشــرية،  والثقافــات  األديــان   
ِّ

كل فــي 

 طريق العيش 
ُ

وترتســم بالترجمة خارطة

 بمثابة استئناٍف لحياة 
َ

 الترجمة
َّ

ا. كأن
ً

مع

نبات ينتمي إلــى أرض تمتاز ببيئة ومناخ 

ــه فــي أرض وبيئة 
ُ

خاص، ثــم يعاد غرس

ومنــاخ آخر، يجعلــه أكثر قــدرة وفاعلية 

على بعــث اإلمكانات الكامنــة فيه للعيش 

في مختلف الظروف واألحوال. 

 فــي الوقت الــذي تختــرق فيه 
ُ

الترجمــة

 تعمل بمــوازاة ذلك على محِو الحدود وبناِء جســور 
َ
الحدود

ا في األعماق الكتشــاِف الصوت 
ً

بديلة عنهــا، بالغوص بعيد

 
ٌ

ك
َ

 لغات العالم، وينكشــف فيه ما هو مشــتر
ُّ

الذي تنطقه كل

في الكينونِة الوجودية لإلنســان، وما تعكسه من احتياجاٍت 

 زمــاٍن ومكان، وما 
ِّ

 عن طلب إشــباِعها في كل
ُّ

أبديــة ال تكف

تنشــده من قيٍم كونية أساســية إلنتاج معنًى لوجوِد اإلنسان 

وحياته.            

 «مقدمة في علم الكالم الجديد» 
ُ

 بهذه الترجمة يولد كتــاب

ه 
ُ

 أو غير
ُ

 أخرى بالفارســية، وحني يهاجر هــذا الكتاب
ً

والدة

 إمكاناِت 
ُ

 جديدة، تمنحه هذه اللغة
ً

من لغِته األم ويتكلم لغــة

 جديدة، وتطبع 
ً

وجــود، ودالالٍت إضافيــة، وتبعث فيه حيــاة

هــا 
ُ

بصمت إليهــا  مــة 
َ

املترج  
َ

النصــوص

ها االصطالحي. 
َ

الخاصة، وتتكلــم معجم

ة 
َّ

اللغــة الفارســية تغتنــي بثقافــٍة عرفاني

ا. هذا الكتاب 
ً

ا غزير
ً
خصبة تختزن ميراث

لــم يهاجــر إلــى فضــاٍء غريب عنــه، إنه 

يتحدث إلى لغٍة يتوطــن فيها علم الكالم 

الجديد منذ عشــرات السنني، إذ يحضر 

بكثافــٍة فــي كلماتهــا ومعجمهــا الحديث 

ــة فيها. 
َّ

ومفاهيمهــا ورؤى العرفــان الغني

ه في 
َ

 موضع
ُ

عندمــا يتخــذ هــذا الكتــاب

ويكتســي  ة، 
َّ

الفارســي النصــوص  نســيج 

هــا، تجعل 
ُ
 بيانهــا وتضيــؤه آداب

َ
أســاليب

ه تتغــذى في فضائها، 
َ

 مفاهيم
ُ

هــذه اللغة

وتتحدث كلماِتها وتتــداول مصطلحاِتها، 

 منــه فــي أفــِق رؤيتهــا 
ٌ

وينخــرط شــيء

ا مع إيقاِع 
ً

ه متناغم
َ

ق حضور
ّ

للعالم، ويحق

 في ســياق هذه 
ً

 جديدة
ً

موســيقاها الداخلية، إنه يولد والدة

اللغة.

ــها 
ُ

ع قاموس
َ

 من لغات العالم املشــب
ٌ

ة واحدة
َّ

  اللغــة الفارســي

بميــراث العرفــاء، وهــي من أثــرى اللغــات بهــذا امليراث، 

ا بشعِر العرفاء الرؤيوي الذي 
ً
وأغناها بآداِبه، وأكثرها شغف

 شعراء عظام كجالل الدين الرومي، وحافظ 
ُ

أبدعته قريحة

الشــيرازي، وســعدي الشــيرازي، وســنائي الغزنوي، وعني 

ام، 
ّ

ي
َ
ــر الخ

َ
م

ُ
ار، وع

ّ
ط

َ
القضــاة الهمدانــي، وفريد الديــن الع

 بألــواٍن فاتنة 
ّ

ب
ُ

 الح
َ

ا يرســم صــور
ً

وأمثالهم. لم أقرأ شــعر

وينشــد أغاني العشــق اإللهي البهيجة كما في مثنوي جالل 

 العرفاني أن 
ُ

الدين الرومي ودواوين العرفاء. استطاع الشعر

ا في أعماق الروح، ويصنع لها 
ً

يتوغل بعيد

 
َ

 تعانق عوالم
َ

ما تتطهر بــه، فجعل الــروح

امللكوت وهي تتذوق أغاني العشق اإللهي، 

وكأنها اســتفاقت بعد أن اغتسلت باألنوار 

ة. 
َّ

اإللهي

  الخبير بآثاِر العرفاء وشــعِر جالل الدين 

 
َ

التأثيــر يعــرف  واســتبصاراته  الرومــي 

ة 
َّ

االستثنائي لها في إيقاِظ الحياة الروحي

فــي اإلســالم وتنميِتها وتكريِســها، وبناِء 

ــم، والكشــِف عن 
َ
ــة للعال

َّ
الرؤيــة الجمالي

ة في الوجود. 
َّ

تجليات جمال األسماء اإللهي

 
ُ

في ضوِء ذلك نعرف كيف أصبح العرفان

 الكالم 
ُ

ا يســتقي منه علــم
ً

ا غزيــر
ً

رافــد

ا من مقوالته، ويســتلهم من 
ً
الجديد شــيئ

 مكونات رؤيتــه ومواقفه، 
َ

عناصــره بعض

ــس على 
ّ

واهتمامه ببنــاء صلٍة بالله تتأس

 العيش 
َ

املحبِة املتبادلة، والدعوِة لتدين أخالقي يرسي أسس

املشــترك في إطــاِر التنــوع واالختالف. في املثنــوي لجالل 

 يعكس 
َ
الدين الرومي وآثــاِر العرفاء نقرأ بوضــوٍح أن التنوع

 في االختالف 
َّ

ة، وهذا التنوع يفرض الحق
َّ

 اإلنســاني
َ

الطبيعة

ــم واملعتقدات، وهو 
َ
بطرائــق الفهم والتفســير والرؤية للعال

 اللغــات والثقافات واألديــان في حياة 
ُ
د

ّ
ما يكشــف عنــه تعد

اإلنسان أمس واليوم.

 األولــى لكتــاب «مقدمــة في علــم الكالم 
ُ

صــدرت الطبعــة

مد 
ُ

 عليه حني اعت
ُ

 الطلب
ّ

الجديد» ببيروت سنة 2021، فاشتد

ا فــي أقســاِم الفلســفة واإللهيــات واملعارف 
ً

ا دراســي
ً

مقرر

دة. وفي الســنة ذاتها 
ّ

اإلســالمية في جامعاٍت عربيــة متعد

 الشــؤون 
ُ

ــه الثانيــة دائرة
َ

 طبعت
ْ

أصــدرت

الثقافية في وزارة الثقافة ببغداد، وكانت 

 أكثر من خمســني 
ً

 مزيــدة
ُ

هــذه الطبعــة

 الثالثة ببيروت 
ُ

صفحة، وصــدرت الطبعة

نهاية الســنة املاضية 2022، وهي مزيدة 

ة هي 
َّ

ا، والترجمة الفارســي
ً

 إضافي
ً

فصال

للطبعة األخيرة املزيدة واملنقحة.

 في كتاٍب قادم على آراء 
َ

ف
ّ

 أن نتعر
ُ

 نتطلع

م 
َ
املتكلمــني الجــدد في إيــران، ثــم العال

 لتجديد علم 
ُ

العربــي، فقد ظهرت الدعوة

الكالم في اإلســالم الهنــدي منذ القرن 

التاسع عشــر كما دللنا على ذلك في هذا 

الكتــاب، وانعكســت أصداؤها فــي إيران 

بوقت مبكر، وســرعان ما تبلورت بوضوح 

في آثار مجموعة من املفكرين اإليرانيني، 

بجهودهــم  الجديــد   
ُ

الــكالم بلــغ   
ْ

ــن
َ

مم

 بتوظيف رؤى العرفاء 
ً

 درايــة
َ

 متقدمــة، وكانوا األكثر
ً

مرحلة

 في االنتباه إلى والدة الكالم 
َ

ومقوالتهم في بنائه، واألســبق

الجديد في آثاِر مفكري اإلسالم في الهند. 

تقديم الترجمة الفارســية لكتابنا: «مقدمــة في علم الكالم 

الجديد»، الذي يصدر قريبا.

  

ــة فــي (بوصلــة عميــاء)* 
َّ

 الــذات النصي

ذات يائســة محبطة متوترة ال تجد وســط 

واقع ملتبــس معقد أية فرصــة للمصالحة 

الــروح  مــن  شــيء  وتكريــس  والقناعــة 

االيجابيــة للحيــاة.. وبــدءا مــن العنــوان 

نــا أزاء ذات ضائعــة تائهــة، ثم 
ّ
نشــعر بأن

تتأكد هذه الحقيقة في العتبة التالية تحت 

عنوان (مدخل) إذ نقرأ: «إلى أين ووجهتنا 

تتهجانا بوصلة عمياء؟». والخالصة نظرة 

سوداوية متشائمة سالبة تظهر فيها الحياة 

لعبة خاسرة.. يقول في النص األول من هذه 

املجموعة تحــت عنوان (أبجديــة أخرى): 

 خطاي/ وأنا 
َّ

«أعمل كل ما بوســعي/ كي تدب

أدفع األشــواك/ بدم دافق/ ال لشيء/ بل من 

أجل أن أبعث الحياة/ في الطريق».  

صورة موجزة لصــراٍع داٍم من أجل إعادة 

الحيــاة لعالم ميت عبر عنــه بـ (الطريق) 

وهــو طريــق الحياة ومســيرتها القاســية.. 

 
ٌ

 وعمل
ٍّ

وعلى الرغم من كل شيء هناك تحد

 إلــى الغاية، الحياة بصورتها 
ً
 وصوال

ِّ
مضن

األخرى. 

والعجيــب أن هــذه الحيــاة غيــر ممكنة ال 

فــي الواقــع وال في خيــال الشــاعر. فاملوت 

هو ســيد املوقف ذلك مــا يحيلنا إلى نظرة 

الشاعر أبي العالء املعري (363/ 449 هـ)، 

الــذي اختــار العزلــة ونفر مــن املجتمع ملا 

تعرض له من املتاعب فكره الناس والحياة 

وعدهــا بطرفيها -املوت والــوالدة- مجردة 

 
ٌ

عــن املعنى، يقول في إحــدى مراثيه: «تعب

 مــن راغٍب في 
َّ

 إال
ُ

 فما أعجب
ُ

هــا الحيــاة
ُّ
كل

ازدياِد».

 
ٌ

مجمل ما تنطوي عليــه املجموعة هو مزيج

مــن املراثــي واألهاجي في ســرود موجزة 

لحركة الصراع بني الذات والواقع من جهة 

والذات مع ذاتها من جهة أخرى.. ونستشف 

بجــالء أن هذا الصراع يبــدو غير متكافئ 

علــى الــدوام، إذ يكشــف عن حالــة القلق 

والضعــف والخوف التــي تكابدهــا الذات 

في جبهتني داخل/ خارج: «جســدي نحيف/ 

إلى الحد الــذي/ أراه يحملني بالكاد/ لهذا 

تراني/ أحرص كل الحرص على أن/ أمشي 

ي فوق 
ّ
 ظل

َّ
جنــب الحائط/ خشــية أن/ يمــر

نملة عابرة/ فتهب لحظتهــا جيوش النمل/ 

فتلتهم جسدي النحيف!».   

ها مشــاعر الخــوف والقلق مــن املصير 
َّ
إن

املمتلــئ  الشــاعر  باإلنســان  ــص 
ّ
املترب

يقينــا بــأن ال جدوى وال أمــل وال قدرة على 

ة املوت 
َّ

املواجهة، و»النمل» هنا يحمل رمزي

والنهايــة املخيفة، وهكــذا دائما ما يتحول 

النــص إلى حــوار وجــودي خاســر ليكون 

بمثابة إعالن عن االستســالم واالعتراف 

بالهزيمــة: «ال دخل لي/ في ســنوات العمر/ 

ة الحياة/ ال ذنب لي/ 
ّ
التي تســاقطت من سل

ة األصدقاء/ كم 
ّ
في كل من تســاقط من سل

تني/ 
ّ
حاولــت ردم الثقوب الغائرة في الســل

لكن دون جدوى!». 

وأزاء هــذا االحبــاط والال جــدوى تمارس 

ــة املناورة بلعبــة جديدة في 
َّ

الــذات النصي

التمويــه ولبــس األقنعــة ومخاتلــة الواقع، 

لكنها في النهاية مناورة لم تغير في حقيقة 

االمــر شــيئًا، نقرأ: «مــن اليوم/ لــن أحمل 

حزني علــى يدي/ وأطوف به بــني البلدان/ 

لن اســتجدي به شفقة أو رحمة/ سأتظاهر 

 من 
ً
أمــام النــاس بالرضا/ ســأفتعل بــدال

ابتســامة  الحــزن/ 

عريضة تسع الكون».  

 لقد جعــل الســالمي (أناه) محــورا تدور 

حوله نصوصه، فكل نص ينطلق منها ويعود 

إليها، راويا ما تعانيه من أزمة فقدان الثقة 

واسوداد االفق وتالشــي األمل.. واستجابة 

لهــذه الهواجــس تختار هــذه األنــا العزلة 

والحــذر من التعاطي مــع الواقع الخارجي 

املســؤول عــن كل مــا تعانيه، ويقــول: «لقد 

أســاءت لي الحياة كثيرا/ لهذا ليس لي من 

خيار/ سوى أن أشــاكس الحياة بالعزلة..»، 

فالشــاعر مقيم بل رهني محبــس اختاره، 

ومــا يجــرؤ عليه هــو سلســلة متصلــة من 

مرويــات األلم بنصوص تســرف في إدانة 

الواقع وهجائه مــن جهة وتبرئة الذات من 

الجهــة املقابلــة، لــذا تتكرر فــي نصوصه 

ــر 
ّ

بشــكل (مفرط) ألفــاظ الندم والتحس

ع مثل: آه/ ياه/ يا لألسى/ يا للحزن.
ّ

والتوج

اللغــة التــي كتبت فيها النصــوص لغة لينة 

مرنــة ذات دالالت واضحــة تعتمد املفارقة 

والشــفرة املتقنة وصــدق التعبير، فشــعر 

عنــه  صادقــة  صــورة  الســالمي  عبــاس 

والشــعر إذا فقد الصدق فقــد جدواه، لذا 

فالشــعر هو املــالذ الوحيــد للشــاعر بعد 

أن أســقط كل شــيء وحتى معادلــة الحب 

والكره لديه محســومة بتكافؤ بني شعورين 

متناقضني الحــب والكراهية، وربما تتفوق 

لديه مشــاعر الكراهية أحيانــا، لذا يقول: 

«أرانــي مــا إن أســمع بمفــردة الحب حتى 

أشــعر بالرعــب.. ويســتطرد: فــي أحايــني 

تتفاقم فيَّ الكراهية إلى الحد الذي أخجل 

فيه من نفسي».

أزعــم أن انكفاء النص علــى (أناه) يفقده 

قدرتــه على التجدد ومحــاورة العالم، وقد 

تابعت منجز السالمي منذ أمد بعيد وكنت 

انتظــر لحظــة خروجه مــن (أنــاه) ليعبر 

بقاربــه إلــى الضفة األخــرى فهــو يمتلك 

املجذاف/ اللغة ملا لديه من خبرة طويلة في 

تطويع اللغة وانفتاح دالالتها.

***

عباس السالمي/ بوصلة عمياء/ منشورات 

االتحاد العــام لألدباء والكتاب في العراق/ 

ط1. بغداد/ 2022.

 

«اشــتِر 5 كتب بـ 15 ألــف دينار واحصل على الســادس 

ة املمولة 
ّ

مجانًا“... سرعان ما غزت االعالنات الترويجي

منصات التواصل االجتماعي. بدت هذه العبارات شائعة 

في ”الفيسبوك وإنســتغرام“، والوقوع بهذا الفخ لم يعد 

ا. إذ تفتتح عوالم التكنولوجيا بوابة تســويق الكتب 
ً

صعب

بطــرق الكترونية حديثة وأصبــح تقديمها كمجموعات 

 الهدايا من الحيل الناجحة لجذب الزبون.
ُ

لب
ُ

مع ع

الغريب باألمر أن التجاوب الذي تبديه األوساط املهتمة 

بجمع الكتب بدا ملفتا لالنتباه، إذ إن اإلقبال على شراء 

هذه النوعيــات الهابطة بهذه الطريقة التجارية البحتة 

شاع في السنوات األخيرة بشكل ملحوظ رغم أنها كتب 

رديئــة وغير مقروءة ومــزورة على األغلــب، وبهذا فإن 

لزمني بفرض تسعيرة عالية.
ُ

تجارها ليسوا م

 يقول مدير دار قناديل للنشر والتوزيع حسني مايع ”تعد 

ظاهــرة تجارية بحتة، وســباقا بني (بعــض) أصحاب 

املكتبــات وصفحات التوصيل، ألجــل البيع فقط، وهذه 

الكتب فــي األعم مزورة، أي مستنســخة مــن دون إذن 

الناشــر األصلي، أو تكــون كتبا ال تحوي قيمــة علمية أو 

ثقافية، وتأثيرها سلبي على املشتري“. 

ويــرى آخرون أن العالــم اإللكتروني الــذي أتاح فرصة 

تب بطرق غير شــرعية ليس حديثًا، إذ تتصل 
ُ
تداول الك

هــذه الظاهرة بسلســلة طويلة شــهدها العالم ســابقا، 

وهو يتيح توزيع الكتب وتوفيرها بأسعار زهيدة ألسباب 

سياســية ودوافع فكريــة تزامنا مع ظروفه، ما نشــهده 

اليــوم وجهًا آخــر لكن بصــورة مختلفة عبــر محركات 

البحث. 

من جهته يقول الكاتب يوسف أبو الفوز، ”تحولت وسائل 

التواصــل االجتماعــي، إلــى أرض مزدحمة باألســواق 

التجارية الشــرعية وغير الشــرعية، إنها فن ككل شيء 

آخــر، وتجــارة الكتب لن تنجــو من هذه املوجــة، إذ إن 

توفيــر الكتــب بأســعار زهيــدة، مرفقــة بهدايــا، ليس 

باألمــر الجديــد، ففــي ســنوات الحرب الباردة ســعت 

وكالــة املخابــرات املركزيــة االمريكيــة، لنشــر وتوزيع 

كتــب ومطبوعات بطباعــة أنيقة وورق فاخر، وبأســعار 

زهيــدة، ترتــدي موضوعاتها مســوح املطالبــة بحرية 

الفكــر والديمقراطية، ولم يكن هدفها األســاس ســوى 

زرع الشــكوك بــكل مــا ينــادي به الطــرف اآلخــر، ما 

عرف باملعســكر االشــتراكي، وفي مقدمة ذلك االتحاد 

، نجد 
ً
السوفياتي. وفي الشرق األوســط، في مصر مثال

أن األخوان املســلمني في فترات معينة نشطوا في توزيع 

الكتب مــع ضمــان التوصيل لبيــوت طالبيها وبأســعار 

رمزية وأحيانا كثيرة توزع مجانا. 

 علينا معرفة أوال من يقف خلف 
َّ

كل هذا يدعونا للقول إن

توزيــع الكتب؟ من هــو املمول؟ ومن هــو داعم تخفيض 

األســعار؟ عندها ســنتعرف علــى دوافعــه وأهدافه. ما 

يحدث اليوم حالة تشــويه للثقافة إذ إن ســرقة األفكار 

ونشر الكتب بطرق رديئة ال يعكسان سوى حالة الخراب 

وهو يتجسد في كل مقومات الحياة“.

وتؤثر ستراتيجيات التسويق  للكتب عبر وسائل التواصل 

ســلبًا في اإلنتاج، إذ يؤكد مدير دار سطور بالل محسن 

أن ”الترويج لهذه الكتب بأســعارها الرمزية يؤثر ســلبًا 

في إنتاج الكتاب بنســخته األصلية وربمــا تتوقف الدار 

عن طباعة الكتب بســبب ضعف التســويق ويحدث هذا 

نتيجة الفوضى التي يواجهها العالم العربي، وال ســيما 

العــراق الــذي يــكاد يخلو مــن الرقابــة التــي تفرضها 

راء 
ُ

الجهــات املعنيــة“. ويتابع ”تجــذب هذه الظاهــرة ق

الجيــل الجديــد ممــن يحرصــون علــى قــراءة الكتب 

الرائجــة والتي تصنــف ضمن الكتب االعلــى مبيعًا في 

العالم، وهــذه كذبة كبيرة وخدعــة رائجة. إن أصحاب 

هذه املكتبات يجذبون الجمهور الشعبوي الذي ال يكترث 

 هذه الكتب الهابطة“.
ُ

ملا تقدمه

2021
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وهو إما أن يأتي في أسفل الصفحة األولى 

للغالف، أو يكون موازيًا الســم املؤلف، أو 

يتوســط الصفحة، ونادرا ما يخالف هذه 

التموضعات الثالثة.

فهــو فضال عن فرضه ممارســة التواصل 

بــني املؤلــف والقــارئ، يؤشــر بقــوة إلى 

التحــوالت النوعية: التحــوالت الكلية التي 

يتحول فيها املؤلف من كتابة نوع أدبي إلى 

نوع آخر، من مثل يتحول من كتابة الشــعر 

إلــى كتابــة الرواية، أو مــن كتابة املقاالت 

إلى كتابة الشعر أو القصة.... وهكذا. 

sup- gen-  االتحوالت الجزئية (التحتية.)

re التي تحدث في النــوع الواحد، من مثل 

ل القصة القصيرة جدًا من نوع أعلى 
ّ

تحــو

هــي القصــة القصيــرة، وهذا مــا يبقيها 

نوعا قصصيا. 

ه 
ّ

 من اإلشــارة إلى أن انعــدام املوج
َّ

وال بد

الصفحــات  أو  الغــالف  علــى  القرائــي 

 أن يحدث تشويشًا ما، وهذا 
َّ

الداخلية ال بد

ما يتعمده بعض املؤلفني، ال ســيما عندما 

ًا كما في االلتباس بني 
َّ
يكــون االلتباس حاد

قصيدة النثر والقصة القصيرة جدًا.

خاضعــًا  األدبــي  املنتــج  أكان  وســواء 

للموقــف الــذي يــرى ليس مــن الضرورة 

أن يكــون النــوع معيارًا للتقويــم األدبي ما 

دام التركيــز على فاعليــة املعطى الداللي 

هــو األهــم فــي دراســة البنــى النصيــة، 

أو املوقــف الــذي يــرى أن مشــروع تجاوز 

األنواع ما يزال محفوفا بكثير من العقبات 

واالعتراضات، فإن وجود متكآت لكل نص 

ل جملة من الخصائص 
ّ
يســتند إليها، تمث

التي تســمح بتجنيسه، وإدراجه ضمن نوع 

عــام مهما بلغــت درجة انتهاكــه للقواعد 

األولية لذلك النوع.

مؤشــرًا  بوصفــه  القرائــي  ــه 
ّ

املوج إن 

تجنيســيا يشــير إلــى املنتج األدبــي منذ 

تمظهــره كتابيــًا، ويبقــى فــي تواشــج مع 

بوصفــه  وإشــكالياته،  التجنيــس  أســئلة 

التــي مازالــت  النظريــة األدبيــة  ســؤال 

تثار أســئلتها منذ أرســطو في كتابه (فن 

الشــعر) وحتى الراهن النقدي الذي عني 

لها تنظيرًا وإجراء، 
ّ

بالعتبات النصية، وفع

في تحديد الخصائص الفنية واألســلوبية 

للشكل التعبيري. 

غير أن التحوالت املســتمرة في األشــكال 

الثابــت  التصنيــف  أخضــع  التعبيريــة، 

التقويــض  أو  النوعــي  للهتــك  والجاهــز 

األجناســي، وهذا ما دفع بسؤال التجنيس 

ألن يأخذ الصدارة في تلك النظرية، عبر 

إشــكاليات متعددة، منها إشكالية املوجه 

القرائــي الــذي يشــترك فــي فاعليته كل 

من املؤلف والقــارئ، فضال عن دفعه إلى 

ل، ســواء أكان 
ّ

الراهن النقدي في كل تحو

على الصعيد النظري أو اإلجرائي.

لت القراءة هاجســا قويا في هذه 
ّ
وقد شــك

اإلشــكالية ملا لها مــن دور فاعل في عملية 

تحليــل النصــوص وتأويلهــا، فضــال عن 

كونهــا مرتكــزا أساســيا مــن مرتكــزات 

النظريــة األدبيــة، عبــر أســئلتها القارة 

واملتجــددة في اآلن ذاته، مــن مثل (ماذا 

نقرأ، وكيف نقرأ، وملاذا نقرأ).

وتمثل هذه األســئلة املتجددة في النظرية 

األدبيــة امتــدادا تفاعليا ألســئلة ســابقة 

(ماذا نكتب، وكيف نكتب، وملاذا نكتب). 

 علينا 
ّ

ومــن التقابل الكتابي/ القرائــي تلح

أســئلة نقديــة أخــر (كيف نحلــل ونفكك 

ل؟) و 
ّ

ل؟) و (ماذا نحلل ونفكك ونؤو
ّ

ونؤو

ل؟). 
ّ

(ملاذا نحلل ونفكك ونؤو

ل النوع 
ّ
وهنا تتبلور لدينا استراتيجية تشك

بوجود أقطاب النظريــة األدبية (املؤلف/ 

النص/ القارئ) فضال عن الناشــر الذي 

يتولــى عملية إخــراج العمل إلــى الوجود، 

وعلــى أســاس مــا تقــدم فــإن املمارســة 

التجنيسية للنوع األدبي تشكل املركز الذي 

تتجاذبــه تلك املرتكــزات املتعالقة معرفة 

ودرايــة باألنــواع األدبيــة، إذ تفرض هذه 

املعرفة مع الدراية سلطات متجاذبة حينا، 

ومتعارضــة حينا آخــر، فاملؤلــف يمارس 

ســلطته لحظة كتابة النــص للوصول إلى 

ذروة اللــذة في اإلبــداع، وبمنتهى قدراته 

اإلبداعيــة، والنص املغلق يفرض ســلطته 

لعــدم قبول أيــة تخمينــات خــارج حدود 

الوجــود الداللي، والنص املفتــوح ال يمنح 

نفســه مــن دون التفاعل مــع املصاحبات 

لــة من جهــة، واملصاحبات الواقعية 
ّ

املتخي

مــن جهة أخــرى، وكالهما يمنــح القارئ 

لذة ما. 

أما القارئ فيفرض ســلطته املعرفية بدءا 

ــه القرائــي بوصفــه أقــوى مناص 
ّ

باملوج

قصدي مرتبــط باملؤلف والناشــر، فيبدأ 

بالفحــص الدقيــق لضوابط ذلــك النوع، 

وينتهــي بتفكيــك مكونــات النــص الفنية 

للوصول إلى اللذة، في حني يفرض الناشر 

ســلطته عبر البعد التجاري. ولكن ال وجود 

لجــزم مطلــق يتعلــق باالتفاق حــول هذه 

السلطات، فمن النقاد من منحها للمؤلف 

عبر ما يدور فــي مداميك النص والقصد 

الداللي الــذي يتوخاه، وآخــرون يمنحون 

الســلطة للقــارئ بوصفــه منتجــا ملعنــى 

النص، ويبقى النص بينهما في حاجة إلى 

التثويــر واملغامرة. لقد ســقنا هذا الكالم 

التمهيدي للوصــول إلى تحديــد ما نقرأ، 

أي تحديــد خصائص النــوع األدبي الذي 

ه القرائــي بتلك 
ّ

نقرؤه ومــا عالقــة املوج

الخصائص، ســواء أكانت قارة وجاهزة، 

دة 
ّ

ويمكــن تشــخيصها بســهولة أو متمــر

وتتميز بصعوبة القبــض عليها، وكثيرا ما 

تتعارض ســلطة املؤلف مع ســلطة القارئ 

فــي النــوع الثاني مــن الخصائــص، ومن 

النمــاذج التي تتضمن هــذه الخصائص - 

على سبيل املثال ال الحصر- قصيدة النثر، 

القصــة القصيرة جــدا، قصــة الومضة، 

 ... الطويلــة  القصــة  القصيــرة،  الروايــة 

وغيرهــا. هذه األنــواع األدبية قد خضعت 

للتحــوالت النوعيــة، إذ لــم تعــد نمــاذج 

ثابتة وجاهــزة، أي أحاديــة الخصائص، 

بــل انفتحت علــى األنواع األخــر، وأخذت 

تتســع فــي تداخالتهــا األجناســية وهــي 

ــأ املنجــز األدبــي ملغــادرة خصائــص 
ّ

تهي

النــوع الخالــص، وشــرعت تتملــص من 

املؤشــرات الســابقة، وتتجه إلــى مواثيق 

جديــدة، نتعاقــد بواســطتها علــى القوة 

التوجيهيــة الجديدة التي يصعب تجاهلها 

عبــر قراءة النــوع الجديد. وهــذا ما جعل 

نًا من أن اإلجابة عن الســؤال 
ّ

القارئ متيق

املركزي في النظرية األدبية (ماذا نقرأ) 

يشــكل التوطئة التي ال محيد عنها لتداول 

 أي عمــل أدبــي، والتعامــل معــه تعامــال

تجنيسيا.

ه 
ّ

 من التنويه إلى أن املوج
َّ

وفي الختام ال بد

القرائي بوصفــه ميثاقًا عقديًا بني املؤلف 

والنــص والقــارئ، يعمــل علــى االبتعــاد 

ة التــي تنحاز إلى 
ّ

عن التأويالت التعســفي

هــذا النــوع مــن دون ذاك، ولكــن مع كل 

التحديدات النوعية واملعايير القارة يبقى 

ــه النص، 
ّ

زا يوج
ّ

إلشــكاليات التأويــل حي

ال ســيما عندما يفــرض التجريب ارتباكًا 

وخلخلــة في األنــواع عبر – نوعية حســب 

أدوار الخــراط؛ وهــي تتقبــل الجماليات 

واألسلوبيات املغايرة. 

ويبقــى ســؤال الوعــي بضــرورة معرفــة 

الخصائــص الفنيــة للنــوع األدبي ســؤاال 

قــًا، ومــا تمظهر تحديدات أجناســية 
ّ

مؤر

جديــدة  تعالقــات  نتيجــة  إال  متعــددة 

انصهــرت بمنطــق تطــور النــوع األدبــي 

وانفتاحه على األنواع األخر مرة، والسعي 

إلى االنفالت من ســلطة املؤسسة النقدية 

مرة أخرى.  

 اتحــاد أدباء كربــالء القاص 
َ

ف
َّ

ضي

أحمد الجنديــل عبر أمســية تحدث 

ة، أدارها 
َّ

فيها عــن تجربته الســردي

القــاص إبراهيــم ســبتي وحضرها 

جمهور األدب والثقافة في املدينة.

تحــدث ســبتي فــي بدايــة األمســية 

التي كانت بعنــوان (الفضاء الروائي 

الجنديــل)  أحمــد  ات 
ّ

ســردي فــي 

للســرد  ــة 
ّ

الجمالي اللمســات  عــن 

ات 
ّ

وســردي عــام،  بشــكل  الروائــي 

ا 
ً

أحمد الجنديل بشــكل خاص واضع

محــاور  علــى  ــة 
َّ

الفكري ــاته 
ّ

مجس

الروائــي الفضــاء  شــكلت   عديــدة 

للمحتفى به.

ثم أشــار الضيــف وهو يتحــدث عن 

تجربته إلــى أن الكتابــة وجع داخلي 

ونزيف ال ينتهي، وأنه لم يمارس جلد 

ذاتــه عبرهــا، ووضــع املتلقي نصب 

عينيــه، ومــن حــق املتلقــي قبــول أو 

رفض ما يكتب. 

ــم الحقــًا عــن جوانــب متعــددة 
ّ
تكل

ــة في 
ّ

ــة والعاملي
ّ

تخــص فكــرة املحلي

ة قائال: األدب املحلي 
ّ

الكتابة السردي

ينتهــي بريقــه بانتهاء بريــق البطل، 

أو الحــدث عندمــا يتجــاوزه الزمن 

وبعدهــا يدخل هذا النــوع من األدب 

إلــى حقــل التوثيق والتاريــخ إذا كان 

مغلقا علــى محليته، وما أظــن أديبا 

ة 
َّ

د عن املحلي
ّ

ناجحا ومشهورا قد تجر

في أدبه (تشــيخوف، ديستوفســكي، 

همنغــواي، ماركيــز، هوغــو، نجيب 

محفــوظ، يوســف إدريــس) وجميع 

جميعــا  ولكنهــم  الكبــار،  املبدعــني 

خرجوا مــن محلياتهم إلــى الفضاء 

القيــم  تناولــوا  العــام،  اإلنســاني 

األساسية لوجود اإلنسان.

وعن طقــوس الكتابة قــال الجنديل: 

هذه اللحظة تشبه الجنني الذي ينمو 

في رحــم أمه وعندما تقترب ســاعة 

 من الخروج إلى النور، 
َّ

الوالدة، ال بــد

في أحيــان كثيرة يخــرج املولود ميتًا 

ســاعة والدتــه، وأحيانًا معافــى، ما 

ص مــن هذا الحمل 
ّ
يهمنــي هو التخل

ســاعة املخاض، وأطير فرحا عندما 

أراه يتمتع بالعافية. 

ــة دور فــي 
َّ

وكان للمداخــالت النقدي

إضفاء مزيــد من العمق فــي الحوار 

أســهم بتقديمهــا عــدد مــن األدباء 

ناقشــوا فيهــا جوانــب متعــددة من 

حيــاة الجنديــل الثقافيــة والقضايا 

الثقافي  الفكريــة املتعلقــة باملشــهد 

عبــد  الشــاعر  ومنهــم:  العراقــي، 

الحســني الدعمــي والناقــد الدكتور 

عمار الياسري والروائي حسن عبيد 

عيســى والقــاص حمــودي الكنانــي 

والشاعر  الســمرمد  ســعد  والروائي 

قاســم بالش والقاص خالــد مهدي 

الشمري.

أمني الشؤون الثقافية في اتحاد أدباء 

كربالء الناقد عمار الياسري تحدث 

: كان 
ً
لـ "الصباح" عن األمســية قائال

االحتفــاء بتجربة القــاص والروائي 

أحمــد الجنديــل واحــدًا مــن أجمل 

االحتفــاءات، إذ تميز بطــرح ثقافي 

ومعرفي عميق، أفصح عبره املحتفى 

به عن أهــم املحطــات الثقافية التي 

أســهمت بتشــكل تجربته فضال عن 

إيضــاح طبيعــة بعــض االشــتغاالت 

الســردية التــي انجزها فــي القصة 

ــدت هذه املحاور 
ّ

والرواية، وقد تجس

على شكل أسئلة أجاب عنها الجنديل 

ة 
ّ

ة وطروحات معرفي
ّ

بشهادات جمالي

جــاءت  فيمــا  الحاضريــن،  ت 
َّ

ســر

عــن  واملداخــالت  النقديــة  األوراق 

ســرديات الجنديــل ضمــن محــاور 

األســئلة ممــا جعــل الجانــب العلمي 

والذاتــي يصبان في روافــد التجربة 

السردية للضيف.

من الجدير بالذكر أن أحمد الجنديل 

قــاص وروائي وصحافي وناقد أدبي، 

أصــدر ســت مجموعــات قصصية، 

وأربع روايات، ومسرحيتني.

ــِرض تمثال "راكويتــز"؛ وهو ترجمة 
ُ

ع

اآلشــوري  املجنــح  للثــور  معاصــرة 

 ،(lamassu -املعروف باســم: الماسو)

لدبــس  معدنيــة  بعلــب  نــه 
َّ

زي الــذي 

النخل العراقي، علــى املنصة الرابعة 

فــي ســاحة الطــرف األغــر بلنــدن، 

للفتــرة مــن ســنة -2018 2020. وافق 

راكويتــز مبدئيــا على إهــداء التمثال 

ملتحف "تيت مــودرن" على أســاس أن 

يشــترك بالوصايــة عليه مــع العراق. 

لكن كجــزء من الصفقة قــال ان على 

املتحــف البريطانــي إعــادة واحد من 

تمثالــي الثــور املجنح اآلشــوري لديه 

الى العراق؛ والتي اكتشــفت في نينوى 

علــى يد الباحــث اآلثاري مــن العصر 

هنــري  أوســنت  "الســير  الفكتــوري 

 إرجاع واحد 
َّ

اليــارد". يقول الفنــان إن

من تلــك الكنوز من شــأنه املســاهمة 

في اســتعادة التمثال، الذي يعود لنحو 

700 ســنة ق.م.، والذي كان يقف عند 

بوابة "نركال- Nergal" في نينوى. ترك 

اليارد التمثال في موقعه بنينوى؛ لكن 

جــرى تدميره عمدا على يد مقاتلي ما 

يســمى بالدولة االســالمية في هجوم 

على متحف املوصل عام 2015. 

مــن املتوقــع ان يكون مقتــرح راكويتز 

وزيــر  زيــارة  أعمــال  جــدول  ضمــن 

"أحمــد  الجديــد  العراقــي  الثقافــة 

فكاك" إلى لندن الشــهر املقبل؛ حيث 

من املتوقــع ان يقوم بجولة في املتحف 

البريطاني. 

.. وليس تعويضًا
ٌ

إصالح

فــي رســالة الــى املتحــف البريطاني 

شــرح فيهــا عرضــه؛ قــال راكويتــز: 

"حينما فكرت في هديتي الى بريطانيا 

العظمــى؛ بــدأت أتصــور أنــه يمكــن 

إرفاقهــا بهديــة ثانيــة؛ إعــادة واحد 

مــن الثيــران املجنحــة فــي املتحــف 

البريطانــي الــى دولة العــراق؛ ليحل 

محل تلك التي دمرها داعش". ومضت 

الرسالة: "بالنظر لكل ما جرى تدميره 

في العــراق، وتقاطع ذلــك الدمار مع 

شــهية الغرب النهمة ألشــياء الشرق؛ 

بينمــا لــم يمتد هــذا االهتمــام دائما 

(إذا امتــد اطالقا) إلى شــعبه.. تلك 

االعادة ألثــر أصلي ســتكون أكثر من 

مجرد تعويض؛ بل ستكون إصالحا..". 

 املتحــف البريطاني 
َّ

قــال راكويتــز إن

رفض الفكرة بدايــة، حينما اقترحها 

أوال عــام 2020، وقيــل لــه ان املتحف 

أســهم فــي انتــاج نســخ مــن اآلثــار 

األصلية. ومضى الفنان متحدثا: "قلت 

لنفســي: هذا جنون سخيف؛ فأين هي 

الكرامة بإعادة هذه األشــياء التي هي 

في األساس قشــرة من األصل". ولكن 

منــذ ذلك الحني بدا مســؤولو املتحف 

أكثر تعاطفا، كما يــرى الفنان.. يقول: 

"كنــت عمومــا علــى عالقــة طيبة مع 

بعــض مســؤولي املتحــف البريطاني؛ 

من غير املتأثرين في الباطن باملنظور 

العــام بــأن األمــور ال يمكــن أن تعــود 

للوراء. 

واصبحــت املناقشــات واملطالب تدور 

حول اختراق بعض نواحــي اللغة التي 

واملؤسســات".  األشــياء  هــذه  تحمــي 

ويقــول راكويتــز ان مســؤولي متحــف 

تيــت للفــن الحديــث يتحركــون وراء 

الكواليس ملحاولة تحقيق االمر: "وافق 

متحــف تيت بصــورة غير رســمية ان 

يوجه ضغطا علــى املتحف البريطاني 

إلعادة أحد الثيــران املجنحة؛ وكانت 

ادارة تيت متعاطفــة جدا مع العرض. 

وحينمــا توجــه الفنــان الى مســؤولي 

وزارة الخارجية العراقية حول عرض 

منحوتتــه؛ قــال انهم كانــوا حريصني 

على إعــادة الثور املجنــح القديم الى 

العراق: "لقد أحبوا املنحوتة الجديدة؛ 

لكنهم لم يرغبوا ايضــا بترك اململكة 

وأنهــم  املــأزق،  مــن  تفلــت  املتحــدة 

يريدون عــودة التمثال الحقيقي. لندن 

لديها اآلن تمثال ثور مجنح واحد أكثر 

من اللــزوم؛ لــذا يحتاج واحــد منهم 

العودة إلى العراق". 

التعافي بعد الصراع

تقول "إليانور روبســون" أستاذة تاريخ 

الشــرق األوســط القديم فــي جامعة 

كوليــدج بلنــدن، انه يبــدو ان املتحف 

البريطاني بدأ يلــني موقفه من إعادة 

الكنــوز إلــى بلدانها األصلية؛ وســط 

مناقشــات حــول مســتقبل منحوتات 

معبد البارثينون (في أثينا. املترجمة): 

ل". 
ّ

"يبدو ان املزاج العــام بات في تحو

تمضــي روبســون قائلــة (وهــي ايضا 

كبيرة محققي "شبكة النهرين" العاملة 

على التعافــي الثقافي بعد الصراع في 

العراق ومضيفة زيارة الوزير العراقي 

"فــكاك": "يعد تجديــد متحف املوصل 

على رأس جــدول أعمالــه؛ إذ تعرض 

ألضــرار بالغة من قبــل داعش. هناك 

الكثيــر مــن التخطيط حــول ما يمكن 

عمله في املتحف؛ واحدى االحتماليات 

أن الماسو راكويتز قد يأتي على سبيل 

الزيــارة.. وســيكون للوزيــر أن يقرر". 

لكــن مــن غيــر الواضــح مــا اذا كان 

الوزير ســيضغط إلعادة الثور املجنح 

االصلي الى العراق. أضافت روبسون: 

"من الجيــد أن يكون لدينا أشــخاص 

مثل راكويتز، يأتون إلثارة األمور وبدء 

النقاش".

لم يلتــزم املتحف البريطاني بتســليم 

األصليــة  املجنحــة  الثيــران  مــن  أي 

إلى العراق؛ لكنه لم يســتبعد أســلوب 

صفقات اإلعارة. وقال املتحدث باسم 

املتحــف: "لقــد عملنا عن كثــب لدعم 

الطلبات العراقية بالحصول على نسخ 

طبق األصل من الالماسو، لتوضع في 

واجهة مكتبة جامعة املوصل، ومؤخرا- 

فــي متحــف البصــرة؛ حيــث عملنــا 

بالشــراكة معهــم منــذ نحــو عقد من 

الزمن. قد يشــمل التعامل املســتقبلي 

التعــاون في مجــال املعــارض واعارة 

اآلثار؛ وهو ما يرحب به املتحف".

صحيفة الغارديان البريطانية
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لذلك ال يمكــن مقارنتهــا بالحديث"، 

مســتدركًا "ورغم ذلك لم أقدم طوال 

مسيرتي الفنية أغاني هابطة سواء في 

الكلمة أو اللحن أو التوزيع".

كانــت انطالقــة نــؤاس أمــوري لعالم 

القــرن  تســعينيات  فــي  النجوميــة 

املاضــي، وبعدهــا قام بإعــادة الكثير 

من ألحان والده الغنائية املعروفة لدى 

كل الجمهور العراقي مثل "مرينه بيكم 

حمد، يا حريمة، مالي شــغل بالسوق، 

داده مو راحت علينه، رديت، فرح يهل 

الفــرح، ارد اعوفن كل هلــي" وغيرها 

الكثير.

يقــول أموري إن "األغنيــة العراقية لم 

تأخذ انتشــارها الحالي عربيًا إال بعد 

االنفتــاح الذي حصل بعــد 2003بفعل 

السوشيال ميديا، فأصبح وصول الفن 

سهال ً إلى كل بيت ولم يعد يقتصر على 

التلفزيــون الــذي يعــرض أغاني عدد 

قليل من املطربــني، كما أصبح الفنان 

يقدم محتواه سواء كان هابطًا أو جيدًا 

والحكم يبقى للجمهور وبما أن األغنية 

وإيقاعاتهــا جميلة  العراقيــة عريقــة 

ومتنوعة جذبــت انتباه أغلب املطربني 

العرب الذين أصبحوا يتســابقون من 

أجــل غنائهــا والحصول علــى ماليني 

املشاهدات".

ظهــر العديد مــن األصوات فــي فترة 

التســعينيات ونالت شــهرة واسعة في 

ذلك الوقــت، إال أن نجمها أفل ويرجع 

أموري ذلــك إلى أن "هنــاك من ترك 

الفــن وآخــر أهمل نفســه ولــم يواكب 

التطــور فمــن غيــر املعقــول أن يبقى 

املطرب يغني األغاني القديمة نفســها 

أو يســتمر على األلحان نفســها والفن 

يتطور باستمرار".

األغانــي  نغنــي  زلنــا  "مــا  مبينــًا 

القديمــة فــي الحفالت حســب طلب 

 الجمهور لكن ال بــد للفنان من تقديم 

الجديد ليواكب تطور الفن".

يصف أمــوري األغنيــة العراقية، بأن 

لها هويــة معروفة ومتجذرة وراســخة 

وإن كانت بعض األغاني بلحن حديث، 

إال أنهــا تبقى تحمل الهوية نفســها ملن 

يعــرف أن يوظف ذلــك اللحن بصورة 

صحيحة.

تأثر نؤاس بشــخصية والده الفنية، إذ 

كان كما يوضــح "أكثر أوالده معاصرة 

لــه، تعرفــت علــى أســراره اللحنيــة 

واختيــاره للكلمات وتحويــل املقامات، 

حتــى أني ســجلت لــه أكثر مــن ألبوم 

توزيعًا وعزفًا على العود، واعتبر ذلك 

مكسبًا كبيرًا لي".

انطلق عربيًا عندما غنى تتر مسلســل 

املدبلــج  التركــي  الضيــاع"  "ســنوات 

بأغنيــة "طفاج القدر يا شــمعتي" التي 

فت الجمهور 
ّ

القت شــهرة واســعة وعر

العربــي بصوت الفنان نــؤاس أموري، 

كمــا أن أغنيــة  "أنــي وذكرياتــي" من 

ألحانــه وكلمات الشــاعر أحمد هندي 

القــت أيضًا صدى واســعًا ولها بصمة 

جميلة في حياته حسب نؤاس.

أما عن تعاونه مــع الفنانني العراقيني 

والعرب على صعيد األلحان والتوزيع، 

فهــي كثيــرة إذ قــام بتوزيع وتســجيل 

الكثيــر من األغانــي ألغلــب الفنانني 

العراقيــني أمثال ياس خضر وحســام 

الرســام ومحمد عبد الجبار وقاســم 

ويعــزو  تطــول،  والقائمــة  الســلطان 

أموري قلة تعامله مع الفنانني الشباب 

إلى تواجــده شــبه الدائم فــي أربيل، 

وهــذا كان لــه األثــر الكبيــر فــي قلة 

التواصل معهم.

لم يغن نــؤاس يومًا في أي من النوادي 

الليليــة، مبينــًا "أقــدم حفالتــي فــي 

الخمــس  وفنــادق  العامــة  األماكــن 

نجــوم والنــوادي االجتماعيــة بغــض 

النظــر عــن األجــور، وإن كانــت فــي 

 النــوادي الليلة أعلى بكثير إال أن املادة

 ال تهمني".

كشــفت األغنية الرياضية التي انطلقت مواكبة لخليجي 25 في البصرة 

عن مسار جديد في الخطاب الغنائي، فهي لم تكن أغنية رياضية بحتة، 

تحفــز الالعبني وتحــرك مشــاعر الجمهــور، أو أغنيــة رياضية تحمل 

مضامني سياســية ممزوجة بحب الوطن وحاجة العراقيني للفرح مثلما 

اعتدنا أن نسمعها بالسابق.

أغانــي خليجي 25 كانت بمجملها عبارة عن دعــوة محبة وتالحم أخوي 

بلقاء األشقاء الخليجيني في خيمة البصرة، بعد فراق طويل بني األحبة، 

مؤطرة بطابع إنســاني اجتماعي، مرحبة باجتماع الخليجيني على أرض 

البصرة. ومع الكم الكبير من األغاني، التي بادر بها الفنانون والشــعراء 

واملوســيقيون وهم يعزفون ســيمفونية فرح اللقاء باألشقاء بحس وطني 

صادق. كان الواقع البصري يعلن عن نفســه بكرم باذخ وطيب اســتقبال 

كان مدعاة إعجاب ودهشة لكل من زار محافظة البصرة، فتجلت صورة 

أخرى للبصرة أذابت الصورة النمطية املشوهة التي ارتسمت في أذهان 

الخليج والعالم عن العراق.

إذا تصفحنا أغاني خليجي 25 نلمس بوضوح أنها تحث بعاطفة مشحونة 

بالحــب على تعزيــز الروابــط األخويــة واالجتماعية بني شــعوب بلدان 

الخليج. والبصرة تفتح أذرعها الســتقبالهم بشوق ودفء. وهذا ما نجده 

فــي أغنية الفنــان ماجد املهندس "بصــراوي تلكانه" فــي مطلع األغنية 

الذي يقول "يا محلى العراقي بني خوانه.. اجينه رافعني اعالم.. بصراوي 

تلكانه.."

ونجد عند الفنان علي جاسم صورة أعمق للحب والكرم من خالل أغنية 

"أم العراقيــني" فــي املقطــع الذي يقول "نــص ولدج يلعبــون ونص ولدج 

يعزبــون". وبالفعــل حقق العراق الفــوز في إظهار كرم الضيافة وحســن 

االستقبال في الواقع البصري والنصر الكروي في امللعب ورفعت األيادي 

العراقية كأس خليجي 25.

ومن األغاني الجميلة التي تفاعل معها الجمهور بحب، هي أغنية الفنانة 

رحمــة رياض وأخذ الجمهور يردد معها "عــني غطى وعني فراش". وهي 

مفردة تكشــف بعفوية عن الجود العراقي، وقد أحب الجمهور الخليجي 

القادم للبصرة هذه الجملة وهم يرونها تتجسد على ارض الواقع.

عكســت بطولة الخليج الجانب املشــرق واإليجابي للعــراق وأهله بعرس 

كــروي لم يســبق لــه مثيل فــي دورات الخليج الســابقة، وجــاءت أغاني 

خليجي 25 بنســق عاطفي يحث على األخوة واملغنــون يتغزلون ويرحبون 

بإخوتهم مــن كل بلدان الخليج فــي أرض العراق، فكانــت هذه األغاني 

تبــث روح املحبــة والتواصل األخــوي بني شــعوب املنطقــة لتذيب جليد 

العالقات التي كان يعتريها الفتور والتشــنجات السياسية، حتى فاضت 

الــروح العراقيــة لتالمــس قلوب عــدد مــن الفنانني واإلعالميــني. ولم 

تتمالــك الفنانــة أحالم مشــاعرها، حتى نشــرت على مواقــع التواصل 

 
ً
االجتماعي، مبدية رغبتها باملجيء للعراق قائلة "اخذوني معاكم" وفعال

حقــق القائمون علــى البطولة رغبــة الفنانة أحالم وجــاءت لتغني أمام 

الجمهور العراقي وتؤكد انتماءها بالحس والعاطفة والصوت، وتشــارك 

العراقيــني فرحتهم واضعــة العلم العراقــي على رأســها. تحية لكل من 

 صدح باســم العراق وأســهم في إنجــاح بطولة خليجــي 25 وفرح قلوب

العراقيني.

25
االذن تعشق

 باريس: أ ف ب

ويتقــدم نحــو ألف فنــان من محترفــني وهواة 

لتجــارب األداء، ســاعني للحصــول على صفة 

"فنــان أو فنانة املتــرو" التي بــدأت تمنح العام 

1997 لعدد من الفنانــني. بهدف إدارة الحركة 

املســتمرة للمغنــني ومــؤدي مختلــف األنــواع 

املوســيقية، على مــا توضح املســؤولة عن منح 

هذه األلقاب ســتيال سانســون لوكالــة فرانس 

برس. 

وتقــول سانســون التــي تتولــى اختيــار املغنني 

واملوســيقيني إلى جانب لجنة تحكيم مؤلفة من 

ثالثة أعضــاء، جميعهــم موظفون لــدى هيئة 

املواصــالت املدنية في باريس، في حديث على 

مت، "ال نرفض 
ّ

ظ
ُ
هامش أحــدث تجربــة أداء ن

أي نوع موســيقي حتى لو كان مؤديه يعزف على 

آلة موســيقية صاخبة على غــرار آلة الجيمبي 

". ويســتقر أرنــو موايانكــور مرتديًا بزته 
ً
مثــال

الرمادية في إحــدى الزوايا مع أورغه اليدوي، 

ثم يبدأ بالعزف عليه مــع أدائه إحدى أغنيات 

بوبــي البوانــت. ويســعى الرجــل ذو الشــارب 

الكثيــف إلى إعــادة إحياء نشــاطه فــي املترو 

والذي بدأ بممارسته للمرة األولى العام 1992. 

م عروضًا بصورة مســتمرة 
ّ

ومــذاك، كان يقد

في محطة دانفير- روشرو.

وتقــول العضــو فــي لجنــة التحكيــم صوفيــا 

توندينيلــي، "إنــه صاحــب شــخصية مميزة! 

ويجســد ماضــي باريس. لــو رأيته يعــزف في 

فت واستمتعت بأدائه".
ّ

املترو لتوق

 "يجــب التفكير فــي مــا إذا كان هذا 
ً

مضيفــة

الفنان سيثير اهتمام الناس. صحيح أن الغناء 

ــه ينطوي 
ّ
والعــزف فــي املتــرو أمر جميــل لكن

ة يكونون منشــغلني 
ّ

 املار
ّ

أحيانــًا على تعقيد ألن

ومن املهم معرفة كيفية جذب انتباههم".

وحصلــت كامي ميليــان التي تعمل علــى إنتاج 

ألبومهــا الخاص، على موافقــة لجنة التحكيم 

عقب أدائهــا إحــدى أغنيات ويتني هيوســنت. 

وترى أن "املوســيقى هي نشــاط تبادلي قبل كل 

شيء".

وفي تجربة ثانية لألداء، تؤدي ريانا راب إحدى 

أغنيــات فيلــم "مــوالن" وفرقــة راديوهيــد مع 

العزف على قيثارة زهرية اللون تنتج موســيقى 

كهروصوتية.

وتقــول املرأة الخجولة التــي بقيت على تواصل 

مــع بعــض مســتخدمي املتــرو "في األســاس، 

 من الناس، لكني اســتنتجت أنهم 
ً
أخاف قليال

لطفــاء جدًا مع أنهــم ال يرتــادون املحطة لكي 

 "قال لي البعض 
ً

يســتمعوا إلى أدائي"، مضيفة

ــن بعد االســتماع إلــّي. هذا 
ّ

أن مزاجهــم تحس

مذهل!".

وال ينبغي أن يصبح هذا التحدي بمثابة تجربة 

سيئة لبعض الفنانني.

مته 
ّ

وتقول سانســون عقب أداء على القيثارة قد

شــابة بدأت حديثًا بالعزف على هــذه اآللة "يا 

للمســكينة، لم تكن جاهزة بما يكفي". ولم يقع 

خيــار لجنة التحكيم علــى عازفة كمان صينية 

تبلــغ 28 ســنة ويوحــي مظهرها بأنهــا تلميذة 

مدرســة. وبعد أول تجربة أداء لها، وقع اختيار 

لجنــة التحكيــم علــى إيلــي جادلو التــي تؤدي 

أغنيــات مــن تأليفها تتمحور علــى تجارب من 

الحياة اليومية بأسلوب طريف.

ومن بني الفنانني الذين جرى اختيارهم للغناء 

والعزف في أروقة شــبكة مترو باريس الواسعة 

(16 خطــًا و 306 محطــات)، ال علــى أرصفــة 

ه العزف 
ّ

املحطات، دومينيك الذي ورث عن عم

علــى إحــدى اآلالت املوســيقية واألوكرانية أنا 

ليونيد بيوالخ التي تعــزف على الكمان، وأبرام 

ى عن 
ّ
الكوســت الذي كان يعمــل كمحلــل وتخل

مهنتــه قبل ثمانية أشــهر متوجهــًا نحو املجال 

املوســيقي، وأوغو فاكســيلير الذي يعزف على 

آلة نيكيلهاربا التقليدية.

باإلضافــة إلــى تومــي غارينو الــذي يملك كل 

معايير النجم املطلوبة وبدأ يعزف على الغيتار 

عقب مالحظته اآلخرين يعزفون في املترو.

لجنــة  أعضــاء  أحــد  فيتــري،  تومــا  ويقــول 

التحكيم، مازحــًا "يمكن القول أن تومي أصبح 

 معروفــًا في أقبية هيئة املواصــالت املدنية في 

باريس".

300



17

 

ة طريفة، تتناسب مع 
َّ

يحكي الفيلم مغامرة إنساني

إيقاعات أفالم امليالد الكبرى.

ا، ويقارب مســألة 
َّ

ا ديني
َّ

لكنه ليــس فيلما موســمي

ة، من نوع الخير 
ّ

ة، جمالي
ّ

اإليمان بطريقة فلســفي

التــي  والقيــم  والتســامح،  واملحبــة،  والســالم، 

دها الكنيسة الكاثوليكية في روما.
ّ

تجس

 في دير، 
َ

ن
ْ
ــدها 4 راهبــات يعمل

ّ
أدوار الفيلم تجس

، على تقديــم الخدمات 
َ

ن
ْ

في الــوادي، ويتعاضــد

ة في املحيط. 
ّ

ة واإلنساني
ّ

ة واالجتماعي
ّ

التربوي

أبطال الفيلم شــادي حنا في دور بابا روما، جوليا 

قصــار، بيتي توتــل، ميرنا مكرزل، ســينتيا كرم، 

 عــن كاتبة الفيلــم الصحافية 
ً
ري زعــرور، فضال

جوزفني حبشي.

الغــرض االفتتاحــي غيــر الرســمي للفيلم جرى 

فــي إطار الــدورة الثانية ملهرجــان البحر األحمر 

السينمائي الدولي في اململكة العربية السعودية. 

قصة ممثل لبناني شاب يتنافس مع ممثل إيطالي، 

على القيام بدور البابا بولس الســادس، مستوحاة 

من زيــارة األخير إلى لبنان، ويســتعد هذا املمثل 

للقاء قداســة البابا فرنســيس، وقبل االنتقال إلى 

ر تمضية أيام هانئة فــي منطقة وادي 
ّ

رومــا، يقــر

قنوبــني فيلتقــي ســرب الراهبات، وبطلــة الفيلم 

شريكته عاطفيا ري زعرور. 

سلســلة من املغامرات الطريفــة، التي تجري على 

الطريق املؤدية للوادي املقدس.

تحــرص املخرجة ســابا وهي تتمتــع بثقافة عالية 

علــى الخــروج مــن إيقــاع الرتابــة والتكــرارات 

البيروقراطية في حياة اللبنانيني شــبه املأسوية، 

في مغامــرة تصويــر ذات معنى غير اســتهالكي 

تدخلهــا منهجيــا، ضمــن بيئــة مــن التحــوالت 

واملتغيرات، التي طالت عيــش اللبنانيني والعالم، 

ولكــن بطريقة تجريب فنــي، يعتمد تفكيك املعقد 

منهــا، واملركب، ويعود بها إلى طبيعة بســيطة من 

االيكولوجيا واإليمــان والعفوية والحدس االيماني 

كرجــاء، وعبر عواطــف متقاربــة ومتباعدة تعبر 

ة. 
َّ

عنها الراهبات بتنافسي

لكن في شأني الخير العام والجمال.

لقاء مركب جمالي بني مخيلتني وزمنيني.

لقــاء مــع ذاكــرة الســينما، التــي تناولــت قصة 

الراهبــات فــي فيلــم مصــري إنتــاج 1965 (تــم 

تصويــره فــي لبنــان)، إبــان مرحلــة االزدهــار، 

فيلم ســانتا باربرا في سلســلة األوبرا االميركية، 

والراهبة املغنية ووي غولدبرغ، في اكت سيستير، 

وبعد مضي 25 سنة على انتاج فيلم "البريئات". 

ثم هي فلســفة العودة إلى روح البساطة والطبيعة 

فــي زمــن مــا بعــد الحقيقــة، واملجتمــع مــا بعد 

ش، 
ّ

املشــو التواصــل  مــن  وعالــم  االســتهالكي، 

حولــت  واملعلومــات  التقنيــات،  ثــورة  أحدثتــه 

ة. 
ّ

املجتمعات والعواطف شبه أمي

ة، 
َّ

مستوى آخر هو العودة إلى عصر من الرومانسي

لثقافــة  املصــور  الرائــع  املونتــاج  نــوع  ومــن 

إيكولوجيــة، واركيولوجيــة، في الرســالة الصورة 

(مارشــال مأكلوهــان) بقالــب إيماني شــاعري 

 بســيط، بعيــدا عــن الصعــب املركب فــي الحياة 

املعاصرة. 

ربما هو التمييز الفني بني ما هو حداثي كالسيكي 

جميــل، وبني ما هــو معاصــر وفانتــازي، من نوع 

ــة، التي 
َّ

انشــغاالت الراهبــات وطقوســها اليومي

ــة، والتي تضطلع 
ّ

تتقدم فيهــا الوظيفة االجتماعي

فيها الكنيســة تأكيدًا على مسؤوليتها االجتماعية 

واألخالقية. 

ال تغفل ســابا فكرة التحريض على فلسفة الحياة 

البســيطة، مخاطبة الجمــال الذي تمثلــه زهرة، 

طقوس اإليمان، الــوادي، التي تصبح أحيانا نهرًا 

لالبتهاالت، أهم من اإليمان نفسه، فكرة الحرية 

بعد أزمة انتشــار كوفيــد 19، والتحرر من الحجر 

املنزلــي، واجتراح حضــور آخر، أكثــر حيوية في 

زمن األزمــات املاديــة، والعوملــة وخيباتها، حيث 

تصدح موســيقى الشــفاء، تفتح طريقًا إلى قلوب 

مسامحة، شــكال من أشــكال التأمل، الذي يمكن 

أن يستمر طويال بني ناس تربطهم صداقة رائعة. 

األصدقاء وجودهم ضرورة. 

 يتجاوز كل املصاعب.
ٌ

هناك شيء

يجب أن نكون في حالة حب. 

ــة، 
َّ

ال يخلــو الفيلــم مــن روح الســخرية الحداثي

نض بشــغف، ومرونة، 
ْ
مع ممثــالت قديــرات مثل

ــر، 
ّ

ًا فــي أداء متماســك، متفج
َّ

 شــمولي
َ

ــن
ْ

ونهض

جــاذب، ومع ممثلني يتمتعــون بخبرة فنية وخبرة 

مســرحية عالية جدا، أمثال نقوال دانيال، ورفعت 

طربية. 

الفيلــم واجه صعوبات انتاج ماديــة قبل ان تتولى 

شركة الصباح، واملركز الفرنسي الوطني للسينما 

محاولة انقاذه ماديا بعد تعثره.

فيلم للمشاهدة الواسعة يالقي اقباال ونجاحًا. 

بإيقاع إخراجي سينوغرافي وحركي وادائي يؤلف 

االخراج جيدا بني عناصره والنص. 

توليفة اخراج ذكية وبرومنطقية متأخرة.

لكــن جميلــة علــى مفــرق طريــق لبنانــي حافل 

ة.
َّ

ة، واإلنساني
َّ

باملخاطر الوجودي

فتشــير ســابا إلى صور وتفاصيل وفصول أخرى 

علــى الطريــق مــن النــص والحيــاة، بشــاعرية 

مدهشــة، على مساحة فنية مضبوطة، متماسكة، 

وحية. 

إنها الرحلة في طقوســها، وظاهرهــا، وباطنها، 

وتأويالتها، ماهياتها، وتحوالتها الداخلية، الهوية 

املتنوعة للصورة، في الفضاء الطبيعي، بعناصره 

ة، التاي صارت هي النص، واصمت صار 
َّ

الطبيعي

النص، والســينوغرافيا البصرية صارت النص، 

وبحياة جديدة، طالعة من املكان، واملخيلة الفنية 

ة.
َّ

ة، والتمثيلي
َّ

للمخرجة وأدواتها األدائي

هــذا العالــم يتمتع بالســهولة، التــي تدعم فكرة 

االيمان، أكثر من أي وقت مضى، نواجهه بذواتنا.

العودة إلى الذات.

وهذا مصدر كبير للرضى.
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كان االزدحــام شــديدا، وقابلنــا هنــاك بدون اتفــاق، بعض 

املعارف واألصدقاء. فرغم أجواء الحرب األوكرانية الروسية 

(فنلندا لها حدود جوار مع روســيا تمتد ألكثر من 1200 كم)، 

 الفنلنديــني وبعد الخــروج من إجــراءات التقييــد التي 
َّ

فــإن

فرضها وباء الكورونا، يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، والقاعة 

التي تتســع ألكثر من 1300 كرسي، كانت مكتظة، وكل املقاعد 

مشغولة حني ابتدأ العرض.

تنتصب وسط العاصمة الفنلندية، هلسنكي، في موقع ساحر، 

على خليج بحيرة، دار االوبــرا الفنلندية، التي تم االنتهاء من 

بنائها بشــكل فاخر عام 1993، حســب تصميم واحد من أهم 

فنانــي العمارة الفنلنديني املشــهورين عامليا، مجهزة بأحدث 

وســائل التكنولوجيــا لبنــاء وتحريــك الديكــورات الضخمة، 

وبخشبة مسرح مساحتها خمسمئة متر مربع، وسقف بارتفاع 

28 مترا، حيث بعدها بدأت مرحلة جديدة في مســيرة االوبرا 

الفنلنديــة، التي تمتــد بداياتها الــى عــام 1911، حيث كانت 

فنلندا جــزءا من االمبراطورية القيصرية الروســية، وبحكم 

كون القيصر الكســندر الثاني (1855ـ 1881)، اختار هلسنكي 

عاصمة شــتوية له، فقد شيد مســرحا خاصا لحفالت االوبرا 

والباليــه كانت تقدم عليه العروض التي أســهمت بتطور كادر 

فنلنــدي تــدرب وأعد أجيــاال الحقة، أســهمت في ان ترســم 

نشــاطات دار االوبــرا الفنلنديــة مســيرة باهرة بحيــث انها 

قبيل ازمة الكورونا كانت تقدم ســنويا نحو 300 عرض، يشمل 

حفالت موســيقية أوركسترالية لفنانني مشهورين، فضال عن 

عروض االوبرا والباليه، حيث في كل موسم يكون هناك اربعة 

عشــر عرض أوبرا الى جانب ســبعة عروض باليه، ويشــترط 

ان يكون في كل عام هناك ســبعة عروض جديدة، ثالثة منها 

عروض باليه واربعة عروض اوبرا، وحيث يعمل في دار االوبرا 

الفنلندية، كادر يضم نحو خمســمئة مــن املوظفني الدائمني، 

من أعضاء األوركسترا، مغنني في الجوقة، عازفني منفردين، 

ة، إداريني، فضال 
َّ

ــة وتقني
َّ

راقصــي الباليه، أفراد خدمات فني

عن عشــرات املطربني والراقصني واملوســيقيني، من مختلف 

الجنسيات، الى جانب وجود مدرسة للموسيقى والباليه تابعة 

لدار االوبرا تضم 200 طالب.

حني كتب املوســيقار الفرنســي جورج بيزيــه (1838 - 1875) 

أوبرا كارمن، اســتنادا الــى قصة بروســبير ميريميه، املتأثر 

بأفــكار ادبــاء التنويــر،  لــم تحقق نجاحــا فوريــا، واصابت 

املوســيقار بالكمــد، فتوفــي بعــد ثالثــة أشــهر مــن العرض 

األول الــذي قــدم فــي 1875، وبعدهــا، مثلما تنبأ املوســيقار 

الروسي الشــهير بيوتر تشايكوفسكي  (1840– 1893)، مؤلف 

املقطوعات األشــهر: بحيرة البجع، كســارة البنــدق والجميلة 

النائمــة، الذي شــاهد كارمــن ألول مرة في عــام 1880 بأنها 

ستكون من أشهر االعمال املوسيقية في العالم، حيث أصبحت 

ا من أكثر األعمال شعبية واألداء بشكل متكرر.
ً

واحد

رضت كارمن كأوبرا ألول مرة في هلســنكي عام 
ُ

في فنلندا، ع

رجمت إلى الفنلندية عام 1912. 
ُ

1889، وت

هذه املرة، في مطلع العــام 2023، تقدم فرقة االوبرا والباليه 

الوطنيــة الفنلنديــة، باليــه كارمــن، بتصميــم رقصــات من 

البريطانــي ليــام ســكارليت (1986 - 2021)، الــذي صمــم 

رقصات العديد من عروض الباليه، وقدمها على املسارح، في 

 بيزيه، مؤلف موســيقى 
َّ

مختلــف الدول االوروبيــة. املفارقة أن

كارمن توفي بعمر 37 عاما بســبب عجز في القلب وأشــيع في 

ه مات منتحرا، ومصمم رقصات باليه 
ّ
األيام األولى لوفاتــه أن

كارمن، البريطاني سكارليت مات منتحرا عن عمر يناهز 35 

ــا، وكأن كارمن تحمل لعنتها الدرامية معها عبر األجيال! 
ً

عام

عــرض الباليــه الدرامي، الــذي صممه ســكارليت ألول مرة 

فــي الباليــه الوطنــي النرويجي في عــام 2015، وفــي فنلندا 

اســتضاف العرض راقصــني محترفني من الصــني واليابان 

ملشــاركة زمالئهم الفنلنديني ليقدموا عرضا ســاحرا استمر 

لســاعتني وخمســني دقيقة وســط ديكورات معبرة، اتســمت 

بالواقعيــة والبســاطة، لتعكس أجــواء معمل صنع الســجائر، 

البار الشــعبي وحلبة مصارعــة الثيران، ولعبــت اإلنارة دورا 

فاعال في متابعة الفعل الدرامي وفي شحن عاطفة املتفرجني 

فــي متابعة الرقــص الســاحر للمجموعــات خــالل الفصول 

االربعة للباليه.   

تدور أحداث باليه كارمن في اســبانيا، في مصنع للســجائر، 

في فتــرة الثالثينات من القرن املاضــي، قبيل اندالع الحرب 

ة، تقوم 
َّ

االهلية، وهناك إشــارة لتوزيــع منشــورات احتجاجي

بتمزيقهــا ونزعهــا عن الجــدران قوات الشــرطة. فــي باليه 

كارمن نرى حياة العامالت الفقيــرات، الالتي عليهم الدفاع 

عن أنفســهن ألجل البقــاء على قيــد الحياة، مــن مضايقات 

الشرطة، وقيود العمل الثقيلة. كانت كارمن احداهن، بروحها 

املتوثبــة، جمالهــا، وتوقهــا للحريــة، الــذي يجعلهــا متقلبــة 

ومتوقدة عاطفيا، وحني أعجبت بالشــرطي دون جوزيه، الذي 

هــام بها، دفعتــه ليتخلى عــن حبيبته األولى ألجلهــا، فأهمل 

واجباته بسببها فتحول الى خارج عن القانون، لكنها سرعان 

ما أعجبت بمصارع الثيران اســكاميلو الوســيم، وصدت دون 

جوزيه، الذي عصفت به الغيــرة فقام بطعنها وقتلها. لم تكن 

كارمن مجرد امرأة لعوب، بقدر ما كانت امرأة تنشد حريتها، 

وترفض القيود، حتى لو كانت قيود الحب، لكنها دفعت حياتها 

ثمنــا لذلك. في عروضها األولى، في فرنســا، في اذار 1875، 

كان مســتهجنا ان يقدم عرض مسرحي أوبرالي، امرأة بهذه 

ة، وقدمت 
َّ

الجرأة تدخن علنا، يدعو ســلوكها للحرية الجنسي

ة الخارجــني على القانون، 
َّ

حياة العمال ومعاناتهم، وإنســاني

فأثــارت في حينه الكثير من الجــدل، واعتبرها البعض عمال 

يدعــو للفجور وتخريــب املجتمع. واثار ذلــك غضب بيزيه في 

حينــه، فقال الحد اصدقائــه (أن كل هــؤالء البرجوازيني لم 

يفهمــوا كلمة من العمل)، كان بيزيه يدرك ما يفعل، ففي عام 

1867، حني تقدم لخطبة زوجته، رفضته عائلتها في البداية، 

فحسب كالمه لم يكن بالنسبة لهم أكثر من (مفلس، يساري، 

مناهض للدين وبوهيمي)، فقد عرف حينها بمخالطته بعض 

كبــار االدبــاء التنويريــن من (الحقبــة الرومانســية) الذين 

تركوا تأثيرهم عليه مثل فيكتور هوغو.
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ًا في 
َّ

يشــارك املئات في نيكاراغوا ســنوي

ة خــالل عيــد ســان 
َّ

الرقصــات الشــعبي

سيباســتيان، وهــو تقليــد ثقافــي دينــي 

ة في أميركا 
َّ

يعود إلى الحقبة االســتعماري

ة.
َّ

الالتيني

ة، في موكب 
َّ

ويؤدي هؤالء رقصات شــعبي

ة 
َّ

يجوب شــوارع بلــدة ديريامبــا الزراعي

الصغيــرة التي تبعــد 40 كيلومترًا جنوب 

العاصمــة ماناغــوا، متناســني للحظات 

ة التــي يواجهونها. 
ّ

متاعــب الحياة اليومي

لســان  شــكره  البعــض  يوجــه  وبينمــا 

سيباســتيان على كل اللحظــات الجميلة 

التي عاشوها خالل السنة، يدعوه آخرون 

إلــى مســاعدتهم لتكــون حياتهــم أكثــر 

إيجابية.

"غويغوينزه".. معاٍن كثيرة

وتقــول مارلــني غوتيريــز، وهــي عازفة 

 هــذا العيد الذي 
ّ

كمــان تبلغ 47 عامًا، إن

يحمل تســمية "غويغوينــزه" "ينطوي على 

معاٍن كثيــرة، ألننا نرى أنه يجمع مختلف 

املعتقــدات. فأصولنــا كســكان أصليــني 

تمتزج مــع الثقافة اإلســبانية (...) وهذا 

 
ّ

تعبيــر عن هويــة نيكاراغــوا". وتــرى أن

الرقصات الشــعبية في هــذا العيد تمثل 

"صــوت الشــعوب" فــي مختلــف املراحل 

الزمنية.

وخــالل االحتفــال الذي يقام ســنويًا في 

19 و 20 كانون الثاني، يغطي الشــباب في 

ة، في 
َّ

نيكاراغــوا وجوههم بأقنعة خشــبي

خطوة تشير إلى العالقة بني املستوطنني 

ة.
َّ

اإلسبان واملجموعات األصلي

ويهــدف وضع هــذه األقنعة إلــى إيصال 

 الســكان األصليــني، 
ّ

فكــرة مفادهــا أن

صحيــح أنهــم يقبلون ظاهريــًا الخضوع 

ون عن استخدام 
ّ
للســلطة، إال أنهم ال يكف

ًا إلضعافها.
ّ

الحيل سر

و"غويغوينــزه" هي كلمة بلغــة ناواتل التي 

ــرض االحتفــال بهــا علــى الســلطات 
ُ

ع

االستعمارية في تلك املرحلة.

وتشير اليونســكو التي أدرجت عام 2005 

رقصــة "غويغوينــزه" فــي قائمــة التراث 

 الرقصة 
ّ

غيــر املــادي للبشــرية، إلــى أن

هــي "تعبيــر قــوي عــن رفــض ســيطرة 

املستعمرين".

احتفال ينطوي على سخرية

ويبدأ االحتفال بالعيد صباحًا من كنيسة 

سان سيباستيان التي تشكل صرحًا يعود 

إلى قرون عدة، مع قداس للكاهن سيزار 

و.
ّ

كاستي

ثــم ينطلــق اســتعراض يشــمل رقصات 

تؤديها فرق على وقع موسيقى تمتزج فيها 

أصــوات الطبــول واملاريمبــا ومفرقعات 

رفــع خالل 
ُ

ناريــة مــن صنع الســكان. وت

املوكب صورة للقديس سيباستيان، شفيع 

ديريامبا.

و لوكالــة فرانس 
ّ

ويوضح ســيزار كاســتي

 "الســكان األصليني يســخرون 
ّ

بــرس أن

من سيطرة اإلسبان على البالد، ويجري 

ق إلى هذه الفكرة خالل هذا العيد 
ّ

التطر

الديني، ونواصل إقامة هذا التقليد".

إيقاعــات  علــى  أرســيا  كيلــي  وتتمايــل 

 فستانًا وقبعة 
ً

الطبول واملاريمبا، مرتدية

مزينتني بالورود فيما تخفي وجهها بقناع 

ة. أما شــريكها في 
ّ
يمثل وجه امراة مســن

الرقــص فيضــع قناعًا يظهــر وجه رجل 

.
ّ

مسن

وتتدرب أرســيا املتحدرة مــن نيكاراغوا 

والبالغــة 24 عامــًا علــى رقصــة "فييخو 

ة) منذ ست 
ّ
 واملسن

ّ
إي ال فييخا" (املســن

ســنوات، وترمي خطوتها هذه إلى تقديم 

شكر لســان سيباســتيان "على كل األمور 

اإليجابية التي اختبرتها" خالل العام.

وتقــول الشــابة إنــه "يراقبنــا ويمنحنــا 

محبته ودعمه وإيمانه".

أما كارلوس غونزاليز، فاســتنجد بسان 

رزق 
ُ

سيباســتيان كي يســاعده علــى أن ي

، بعدما أعلمه األطباء أنه وزوجته 
ً
أطفاال

ال يستطيعان ذلك.

ويقــول الرجــل البالــغ 42 عامــًا "قبل 14 

عامــًا، طلبــت من اللــه مســاعدتنا حتى 

"، ويشــير باســمًا إلى أنه 
ً
ننجــب أطفــاال

حاليًا أب لثالثة أبناء.
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”يوميًا  إنها  رشيد:  ناهد  وتقول 

سريع  طريق  سلك  إلى  تضطر 

قناة الجيش من منطقة الصليخ 

إليصال  وبالعكس،  زيونة  إلــى 

مشيرة  مدرسته“،  إلــى  ابنها 

التخسفات،  ”وبسبب  أنها  إلى 

خاصة في طريق العودة تستغرق 

يوميًا،  ونصف  ساعة  من  أكثر 

 عن تسبب ذلك بإحداث 
ً
فضال

أضرار شديدة بمركبتها“.

(موظف)،  حسن  عالء   
َّ

عد كما 

”جحيمًا“  القناة  شــارع  أنفاق 

املعقول  من  ”ليس  ويقول:  لــه، 

كل  األنفاق  هذه  ترميم  يتم  أن 

في  سر  هناك  أسوأ،  لتعود  عام 

ذلك، والجواب لدى أمانة بغداد 

ووزارة اإلعمار“.

األمر  في  ”الغريب  أن  وأضاف 

ايــضــًا، أنــنــي ومــنــذ أكــثــر من 

يقوم  عامل  أي  أشاهد  لم  شهر 

الخسفات،  معالجة  او  بتنظيف 

من  املـــارة  أغلب  الحــظ  بينما 

قاموا  ــرور  امل رجــال  أن  هناك، 

بوضع مادة (السبيس) ملعالجة 

لهم  وتوجهوا  معالجته  يمكن  ما 

يعد  ال  ــك  ذل أن   
ّ

إال بالشكر، 

والطني  الحصى  بدأ  اذ   ،“
ً
”حال

يتطاير على زجاج املركبات».

ويؤكد املهندس أيوب صالح أن 

سريع  أنفاق  مشكلة  ”معالجة 

وليست  سهلة  الــجــيــش  قــنــاة 

بها“،  نسمع  التي  بالصعوبة 

مبينًا أن ”الخطوة األولى تكمن 

شبكات  وتنظيف  معالجة  في 

ومن  األمــطــار،  مياه  تصريف 

بــمــادة  التخسفات  ــب  ص ــم  ث

وبعدها  املـــقـــاوم،  األســمــنــت 

اإلكساء باألسفلت“.

ال  العملية  ـــذه  ”ه أن  وتــابــع: 

في  أسبوع،  من  أكثر  تستغرق 

حال كانت هناك جدية حقيقية، 

عددهم  وعــمــال  ومــهــنــدســون 

كاٍف.“

الجيش  ــاة  ــن ق ــع  ــري س ــد  ــع وي

بغداد  ملدينة  الثاني  الشريان 

اذ  القاسم،  محمد  سريع  بعد 

أن  سيما  ال  مهم،  بموقع  يتميز 

للعاصمة  السكانية  الكثافة 

ــب الــرصــافــة  ــان ــي ج ــون ف ــك ت

حيث  القناة،  شرق  وبالتحديد 

وحي  والشعب  الصدر  مدينة 

أن  إلــى  إضافة  وغيرها،  أور 

أغلب أهالي منطقتي الحسينية 

بسماية  ومدينة  والزعفرانية 

يستخدمونه.

ويقول عباس كاظم: انه ”يمتلك 

باصا صغيرا (كيا)، يستخدمه 

وطلبة  تالميذ  إيصال  في  يوميًا 

منطقة  فــي  تقع  مــدرســة  فــي 

سريع  يسلك  لــذلــك  الــغــديــر، 

تعرضه  إلــى  مشيرًا  القناة“، 

يؤدي  أن  كاد  لحادث  أيام  قبل 

بسبب  معه،  من  وحياة  بحياته 

التخسفات. 

بسبب  سيارته  إطار  انفجر  اذ 

ــع الــحــديــديــة  ــواط ــق بــــروز ال

بيروت  ساحة  نفق  في  املوجودة 

عند عودته الى منطقة الشعب، 

وارتطم بالرصيف، لكن أكد أن 

خبرته بالسياقة أنقذته وأنقذت 

من معه»، ودعا كاظم ”الجهات 

معالجة  في  اإلسراع  إلى  املعنية 

التخسفات والقواطع الحديدية، 

ال سيما مع تزايد حوادث السير 

بسببها“.

خالل  املرور  مديرية  وأصدرت 

بيان  من  أكثر  املاضية  األسابيع 

أكدت فيه بأن منتسبيها وبجهود 

ــدد من  ذاتــيــة قــامــوا بـــردم ع

الحفر املوجودة في أنفاق سريع 

هذه  أن  مبينة  الجيش،  قناة 

مروريا  زخما  تسبب  التخسفات 

وتهدد سالمة سالكي الطريق.

وتساءل أغلب من رأى محاوالت 

ــــرور ملــعــالــجــة هــذه  رجــــال امل

او  بغداد  أمانة  أين  الخسفات، 

ومن  والجسور؟،  الطرق  دائرة 

املسؤول عن ذلك؟

والى متى تستمر هذه الحال؟.  

أرســل املواطن   فخري ابراهيم موسى 

مناشــدة  عبــر "البــاب املفتــوح" إلــى 

وزيــر الصناعــة واملعــادن ومديــر عام 

الدائرة الفنية في الــوزارة يلتمس فيها 

إعادته إلــى وظيفته. وقال في رســالته: 

"انــي املوظــف املنتســب فــي الشــركة 

العامــة للجلــود بغداد-قســم الصيانة. 

اضطــررت الــى تــرك العمل فــي العام 

 مــن داري 
ً

2009 بعــد تهجيــري عنــوة

 
َّ

واضطــراري إلــى مغادرة البلــد، ولدي

جميــع األوراق الثبوتيــة الصــادرة مــن 

وزارة الهجــرة ومنظمة األمــم املتحدة 

التي تثبــت تهجيرنا قســريًا من بغداد، 

واســتتباب  املســببات،  زوال  وبعــد 

 األمن فــي البلــدأود العودة إلــى العمل

مجددًا. 

علمًا إني أمتلك موافقة العودة إلى العمل 

موقعة مــن قبل وزير الصناعة األســبق 

فــي العــام 2019، لكــن لم ينفــذ األمر 

بسبب إبالغي بعدم توفر التخصيصات 

املالية الالزمة. 

علمــًا أنــي بحاجة ماســة للعمــل كوني 

املعيل الوحيد لعائلتي، فأرجو النظر في 

قضيتي."

صورة وتعليق

فــي  األطبــاء  بعــض  يقــوم   ال 

بســؤال   الحكوميــة  املستشــفيات 

املريــض أو ذويــه،  في مــا اذا كان 

يعاني من تحســس معني من بعض 

االدويــة  قبــل وصفهــم واعطائهم 

العــالج، ألن خالفه يشــكل خطرا 

وتحــدث  املريــض،  حيــاة  علــى 

تســتدعي  مضاعفــات  جــراءه 

الطبيــب،  مراجعــة  أخــرى  مــرة 

هــذه الحالة تكــررت مــع أكثر من 

مريــض، حني يقــوم بأخــذ الدواء 

ويصــاب بعدها بحــاالت مرضية، 

الطوارئ  لقسم  مراجعته  تستدعي 

فــي املستشــفيات، ليتم اكتشــاف 

حساســية ما أو مضاعفات لبعض 

االدوية املوصوفة لهم.

***

من املشــكالت املضافة إلى سلسلة 

معانــاة املواطــن، التــي يواجههــا 

فــي حياته املضطربة تلــك املتعلقة 

دوائــر  فــي  الرســمية  بمعامالتــه 

الدولــة، ومــا يرافقهــا مــن جهــد 

ومماطــالت ومزاجيــة املواظفني، 

ها الخاصــة بمعضلــة 
ّ

ولعــل أشــد

فالعراقيــون  االســماء،  تشــابه 

هم األبــرز بــني البلــدان العربية، 

الذين تتشــابه أســماءهم الثالثية 

وحتــى الرباعيــة احيانــا على نحو 

النفــوس  معامــالت  مثــل  الفــت، 

واإلرث   والتنــازل  امللكيــة  ونقــل 

وهــذا  وغيرهــا،  الســفر  ومنــع 

خصوصــا  كبيــرا،  همــًا  يشــكل 

املواطنــني  معامــالت  كانــت  اذا 

يتركــز دورها في بغــداد  تحديدا، 

بمعنــى أن املواطــن يحمــل أجــور 

 التنقــل مــن محافظته إلــى مركز

القرار. 

***

يستخدم سائقو السيارات بأنواعها 

أجهزتهــم النقالــة اثنــاء قيادتهم 

لفتــرات طويلــة والتحــدث بصوت 

عاٍل في أمور أغلبها شــخصية من 

دون مراعاة للذوق العام أو احترام  

للراكبــني، وهــذا اإلســلوب يواجه 

االنتقادات بصمــت، وفي كثير من 

األحيان تقع حوادث مأساوية جراء 

تشــتت ذهن الســائق في الطريق، 

فالحــوادث املروريــة تحــدث فــي 

ظروف ثواٍن، ال يســتطيع الســائق 

الســيطرة على عجلته، على املرور 

العامــة اتخــاذ اجراءات حاســمة 

في منــع اســتخدام املوبايــل اثناء 

 قيــادة الســيارة كمــا فــي البلدان

األخرى .

  تســلمت ”البــاب املفتــوح“ رســالة مــن جرحــى ومعاقي 

الجيش الســابق ناشــدوا فيهــا رئيس الوزراء محمد شــياع 

السوداني بإنصافهم وإعادة حقوقهم من هيئة التقاعد، اذ 

تصرف لهم راتب الحــد األدنى وهو 500 ألف دينار، خالفًا 

لرواتــب معاقي وجرحى أقرانهم في الجيش الحالي، الذين 

تفــوق رواتبهم التقاعديــة مليون و200 ألف دينــار، وأكدوا 

أن مــن بينهم مــن لديه درجة عجز وبتر باألطراف، وشــلل 

وفقــدان البصــر، وغيرهــا من حــاالت العوق، وفــي الوقت 

نفســه ناشــد متقاعدون عســكريون محالون علــى التقاعد 

ألســباب صحية بزيادة رواتبهم عن 450 ألــف دينار، وهي 

 ال تكفــي للمعيشــة والعــالج في ظل ارتفاع األســعار بشــكل

كبير.

  ناشدت مجموعة 44 (البدالء)، عبر ”الباب املفتوح“ وزير 

الدفاع بإصدار األمر االداري بتعيينهم (حسب كتاب رئيس 

الــوزراء ذي الرقم (3703) الصادر فــي العام 2020)، على 

وزارة الدفــاع بصفــة مدني ملحق الـــ 5000 موظف املعينني 

ــوا جميع املقابالت والفحص 
ّ

في العام 2019، علمًا أنهم أتم

الطبي مع حصولهم على موافقة وزارة املالية بقرار الحذف 

واالستحداث املرقم (44835) في العام 2021 وموافقة وزارة 

الدفاع، فيطالبون باإلسراع في إصدار األوامر اإلدارية لهم 

إسوة بأقرانهم. 

كليــة  املواطنــة اســراء محمــد صالــح خريجــة  تــروم    

العلــوم/ علــوم الحيــاة في كركــوك منــذ العــام 2008، من 

خالل ”البــاب املفتــوح“، بإنصافها في التعيينات وبحســب 

تخصصهــا، اذ تقول: ”تقدمت بأوراقي علــى وفق التعيينات 

التــي أطلقهــا مجلــس الخدمــة االتحــادي للعلوميــني فــي 

أيلــول العــام املاضــي، وبعــد متابعتــي إعــالن النتائــج في 

االمتحــان التنافســي كنــت غيــر مؤهلــة، علمــًا أن مجموع 

نقاطــي (29.2)، كمــا عملــت بصفــة عقــد فــي مستشــفى 

االطفــال ملدة ســنتني، ولدي خبرة في العمــل املختبري، لذا 

 أرجــو أن يتــم إنصافي بعــد مضي أكثــر مــن 14 عامًا على

تخرجي“.

   يضع منتســبون  فــي الجيش العراقي عنهم شــكيب جار 

محمــود، من خــالل ”البــاب املفتــوح“ التماســًا بــني أيدي 

وزارة الدفــاع والوحدات العســكرية املعنيــة، إلعادتهم إلى 

وظائفهــم، بعد أن فســخت عقودهم بعد عمليــات التحرير 

مــن عصابات داعــش اإلرهابية، ولم يعــادوا إلى وظائفهم، 

ألســباب خارجــة عــن إرادتهم بعــد أن انتهكــت العصابات 

اإلجرامية جزءًا من األراضي العراقية، ما سبب صعوبة في 

الوصول إلى وحداتهم العســكرية، راجني النظر في أمرهم 

وإعادتهم الى وظائفهم.

   طالــب أهالــي ناحيــة الحيدريــة، حي األميــر الجنوبي، 

خلــف مشــروع املدرســة الصينيــة الجديــدة (النصة) في 

محافظــة النجف األشــرف عبــر ”البــاب املفتــوح“، وزارة 

الكهربــاء والدوائــر املعنية بشــمولهم بالشــبكة الكهربائية 

في الحي، لعــدم وجود أعمدة كهرباء، علــى الرغم من أنها 

منطقة ســكنية طابــو صــرف، ومكتملة البنــاء، وقريبة من 

بناية الناحية، ورغم العديد من املطالبات واملناشــدات تتم 

التخصيصــات لتجديــد وتطوير الشــبكة، أال أنها تترك من 

دون إنجــاز وال يكتمــل املشــروع، ومــا زالت أســالك تجهيز 

املنازل بالكهرباء مرمية على األرض، وفي الشــوارع وتشكل 

خطــورة على حيــاة املواطنني ســكنة الحــي وأطفالهم، لذا 

يحثــون وزارة الكهربــاء ودوائرهــا املعنية علــى إنجاز هذا 

 األمــر، وإعطائهم حقهم في الخدمات الواجب تقديمها من

الدولة.

كتــب املواطــن د. عبد الرضــا البهادلي 

ر فيها عن 
ّ

رســالة لـ «الباب املفتــوح» عب

اســتغرابه من التلوث البيئي السائد في 

العاصمة بغداد.

التلــوث،  مــن  نوعــان  ”هنــاك  وقــال: 

اللــذان أصبحــا  والبصــري،  الســمعي 

جزءًا من التفاصيــل اليومية للمواطن، 

وهمــا ظاهرتــان بائنتان للعيــان، وبات 

انتقالهمــا ســريعا إلى معظــم املناطق، 

اذ تعج العاصمــة بأصوات ميكروفونات 

الجوالــة، وبســرديات صوتيــة  الباعــة 

صاخبة في األســواق والشوارع واألزقة، 

 عن استخدام منبهات السيارات، 
ً
فضال

املولدات  وضجيج  الناريــة،  والدراجات 

حدتهــا  فــي  املألــوف  تجــاوزت  التــي 

الصوتية املصاحبة لألدخنة املتصاعدة، 

وهــذه الحالة تنم عــن عبثيــة بالذائقة 

والذوق الســليم وغياب الرقابة الجدية، 

ما أعطى الشــرعية للتمادي على حقوق 

االخرين، أمــا التلوث اآلخر، وهو األبرز 

الــذي يقلــق الجميــع، يتعلــق بالتراكم 

العشــوائي للنفايــات وعــدم االهتمــام 

بإزالتهــا، وال يخــرج العمــل عــن إطــار 

التنظيــف النمطــي، حيــث نجــد أكوام 

النفايات واملخلفات و(الســكراب) على 

األرصفــة وفــي (الجزرات الوســطية) 

 
ً
للشــوارع العامة، وقرب األسواق، فضال

عــن تفشــي ظاهــرة الكتابــة االعالنية 

العشوائية بخط رديء جدًا ينم عن جهل 

واضح فــي التعليم،  وتلفــت األنظار في 

الكثير مــن األماكن  العامــة والخاصة، 

التي ال يخلو جدار منها“. 

وأبدى البهادلي أسفه من استمرار هذه 

امللوثات، بتماٍد علني من أصحاب الشأن 

بشــيوع هذه الظاهرة السلبية البصرية 

والسمعية، التي باتت مستشرية وتحتاج 

إلــى حملــة توعويــة ومســاحة إعالمية 

أكثر، إليصالها ملعظم شــرائح املجتمع، 

وعليــه يجــب القيــام بحمــالت نظافــة 

مــن أجــل ”بغــداد خضــراء“ خالية من 

ومتزينــة  والســمعي  البصــري  التلــوث 

بالــزرع األخضــر والــورود، فالعاصمة 

تســتحق منــا صولــة وحملــة تضامنية 

الباســق،  ألقهــا  لهــا  لنعيــد  تشــاركية 

تاريخهــا عبــر  عبقهــا  يفــوح   كمدينــة 

املشرق. 
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توصلت إدارة قناة العراقية الرياضية إلى اتفاق رسمي مع قنوات الرابعة على انتقال حقوق النقل الحصري 

لدوري كرة القدم املمتاز للموسم الحالي 2022-2023 إلى شبكة اإلعالم العراقي.

دورينا  إن  الرياضي"  "الصباح  به  خص  تصريح  في  شكور  حيدر  الزميل  الرياضية  العراقية  قناة  مدير  وقال 

وبدءا من الجولة املقبلة التي ستنطلق يوم غد الخميس سينقل بشكل حصري ومباشر عبر شاشة "قناة الوطن". 

الجمهور في قلب  السابقة فإنها ستضع  السنوات  الرياضية وكما حرصت خالل  العراقية  أن قناة  إلى  وأشار 

األحداث عبر سلسلة من البرامج املتميزة التي ستكون مصاحبة لالستوديوهات التحليلية.

{ }

القدم  لكرة  الشبابي  منتخبنا  يــواصــل 

معسكره اإلعدادي الخارجي املقام حاليا في 

للمشاركة  تحضيرا  التركية  أنطاليا  مدينة 

ستحتضنها  التي  آسيا  أمــم  نهائيات  في 

أوزبكستان للفترة من 1 إلى 19 آذار املقبل.

الشباب  ملنتخب  اإلداري  ــر  ــدي امل وقـــال 

مدينة  من  هاتفي  اتصال  في  كريم  نديم 

كتيبة  إن  الرياضي"  "الصباح  مع  أنطاليا 

الوحدات  خوض  تواصل  الرافدين  ليوث 

التدريبية بروحية عالية واندفاع كبير سعيا 

النهائية  القائمة  في  أساسي  مكان  لحجز 

غمار  ستخوض  التي  محمد  عماد  للمدرب 

يوم  تدريبات،  أن  مبينا  اآلسيوية،  البطولة 

على  ركزت  األربعاء،  واليوم  الثالثاء  أمس 

ارتكبها  التي  والهفوات  السلبيات  معالجة 

األولى  التجريبية  املواجهة  في  الالعبون 

أمس األول االثنني أمام طاجيكستان ووضع 

الحلول الالزمة لضمان عدم تكرارها خالل 

املباريات الثالث املقبلة للمنتخب.

اللقاء املقبل للمنتخب سيقام  وأشار إلى أن 

هذه  وتعد  قيرغستان،  أمام  الخميس  غدا 

املواجهة في غاية األهمية لالعبني والجهاز 

الفني السيما أن املنافس نجح بحجز مكان 

النهائيات اآلسيوية ويعد أحد منتخبات  في 

بشكل  تتطور  بــدأت  التي  الصفراء  القارة 

هائل خالل السنوات القليلة املنصرمة.

عن  النظر  بغض  املباراة  تلك  أن  وأضاف   

ستكون  فإنها  إليها،  ستؤول  التي  النتيجة 

رفع  في  ستسهم  لكونها  للمنتخبني  مفيدة 

معدالت الجاهزية الفنية والبدنية وتضاعف 

عاملي التفاهم واالنسجام.

في  الرافدين  ليوث  مباريات  بقية  وعــن 

منتخبنا  أن  كريم  أوضح  أنطاليا،  معسكر 

ــوض بــاإلضــافــة إلـــى مــواجــهــتــي  ــخ ــي س

أخريني  مباراتني  وقيرغستان  طاجيكستان 

التاسع  في  للشباب  األردن  منتخب  أمــام 

ومع  الحالي  الثاني  كانون  من  والعشرين 

نادي ريبر سوال جونا تحت 21 عاما الناشط 

الحادي  في  املمتاز  السويسري  الدوري  في 

املنتخب  وفــد  بــأن  منوها  منه،  والثالثني 

سيشد رحاله عائدا إلى العاصمة بغداد بعد 

نهاية املعسكر الحالي بانتظار فرصة أخرى 

من أجل االنخراط بتجمع داخلي.

وفي ختام حديثه كشف كريم عن أن اتحاد 

الفني  الجهاز  رغبة  على  وبناء  القدم  كرة 

ملنتخب الشباب شرع بإرسال الدعوات لعدد 

من منتخبات قارتي آسيا وأفريقيا املتقدمة 

العراق  في  تجريبيتني  مباراتني  لخوض 

املنتخبني  بني  بالتنسيق  موعدهما  ويحدد 

إلى أسبوعني  أيام  تكون قبل عشرة  أن  على 

من موعد انطالق نهائيات أمم آسيا.

القارة  نهائيات  إلى أن قرعة  تجدر اإلشارة 

في  الشبابي  منتخبنا  أوقعت  قد  الصفراء 

املجموعة األولى إلى جانب صاحب الضيافة 

منتخب أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا.

ابتهاجا  الوطني  املنتخب  العبو  أمضاها  األفراح  من  أيام  خمسة 

 35 منذ  واألول  العراق  تاريخ  في  الرابع  الخليجي  اللقب  بإحرازهم 

الفاعلة  والقوى  البالد  قادة  بني  وتسابق  شعبية  احتفاالت  عاما، 

لتكريم الالعبني واالحتفاء بهم ومنحهم ما يستحقونه من الهدايا 

واألموال والهبات.

وأثر  املتوجني،  باألبطال  واالهتمام  الرعاية  تؤكد  جميلة  خطوات 

الفوز الخليجي االجتماعي في أوساط املجتمع ومعالم السعادة التي 

رسمها بني الجميع.

لقاءات  كثرة  عاب  من  هناك  واالنتقاد  النقد  في  العراقيني  وكعادة 

وانها  البطولة،  قيمة  عن  متسائال  بالالعبني  واالحتفاء  التكريم 

ليست دولية أصال وعدم مشاركة عدد من املنتخبات بفرقها األولى، 

مستغربا من كمية االحتفاالت وماذا نفعل لو أننا أحرزنا كأس آسيا 

أو تأهلنا إلى كأس العالم !.

ألولئك السلبيني نقول: هي احتفاالت عفوية لبلد عاش طويال في كنف 

األحزان ، بلد يتحرر من قيود األخبار السيئة الجاثمة على سنواته 

ملشاعره  العنان  ويطلق  يفرح  أن  اليوم  حقه  ومن  الزمن،  من  دهرا 

فخورا بنهضة الوطن الذي بات قبلة الزائرين الخليجيني املنبهرين 

بكرمه، وطيبته، وأجوائه، وعشقه للحياة ومحبته لضيوفه.

ملاذا تستغربون االهتمام والتكريمات؟ هي 

جزء من عملية احتضان الكفاءات، وتأكيد 

إن  نعم  الوطن،  أبناء  أنجزه  بما  االعتزاز 

البطولة ليست من التصنيف الدولي األول 

لكنها بالنسبة لنا بوابة نحو األمل، ومحفز 

يسركم  ما  بكل  ستحظون  بأنكم  لالعبني 

ألي إنجاز تحققونه للعراق مستقبال.

واالحتفاء  التكريم  مبادرات  وألصحاب   

باملتوجني  لالحتفاء  لكم  الشكر  نقدم 

القيمة  مبادراتهم  إكمال  إلى  وندعوهم 

بااللتفات أيضا ألبطال آخرين كانوا ضمن 

ضحايا  تذكروا  الخليجي،  اإلنجاز  قافلة 

الذين  الشيوخ  سوق  شباب  حافلة  حادثة 

إثر حادث سير مرعب  املنون  خطفتهم يد 

قبل وصولهم إلى البصرة لتشجيع منتخبنا 

الوطني، شمولهم بالتكريم أسوة بالعبينا سيخفف قليال من أحزان 

فقدهم ويشعر عوائلهم بأنهم في قلب االهتمام واملواساة والوقوف 

ينالون حقوق مؤسسة الشهداء  معهم وكذلك في اعتبارهم شهداء 

الحريصة دوما على الوفاء للعراق وأبنائه أينما كانوا.

قبل  الدولي  البصرة  ملعب  بوابات  قرب  التدافع  ضحايا  تذكروا 

املباراة النهائية لخليجي البصرة، ألحقوهم بقوائم التكريم وأغدقوا 

أن  مسؤوليه  على  حقهم  ومن  للوطن  حبا  فاضت  فأرواحهم  عليهم 

يستذكروهم ويقدموا لعوائلهم العون والرعاية واالهتمام.

وأن  الغرور  يصيبهم  ال  بأن  التكريم  حفالت  بعد  مطالبون  العبونا 

يحرصوا على العودة للعمل والتدريب باندفاع أكبر ومعنويات أعلى 

كي يواصلوا الطريق الستعادة هيبة كرتنا وألقها.

ما زلنا ننتظر منكم تأكيدا وتعزيزا إلبداعكم في البصرة ، ونحن 

واثقون من أنكم ستحققون نجاحات أخرى في بطوالت غرب آسيا 

 2026 العالم  كأس  وتصفيات  قطر  في  آسيا  وكأس  ــارات  اإلم في 

تعزز قدراتكم التي ننتظر منها أفراحا أخرى تسعدون بها جمهورنا 

وشعبنا الذي عاش أياما خليجية جميلة ويأملون انتصارات جديدة 

املستحقة  القمة  في  منتخبنا  وتضع  النفوس  وتبهج  اآلمــال  ترفع 

الراسمة لغد مليء باإلشراق والتفاؤل والفخر.

ضفاف الحقيقة

للبليارد  ــزي  ــرك امل ــاد  ــح االت رئــيــس  أعــلــن 

في  الوطني  منتخبنا  مشاركة  والسنوكر 

العاصمة  تستضيفها  التي  آسيا  بطولة 

عشر  الحادي  من  للمدة  الدوحة  القطرية 

املقبل  آذار  شهر  من  عشر  التاسع  ولغاية 

الدوليني  املصنفني  من  واسعة  بمشاركة 

الدين  شمس  ــال  وق الصفراء.  الــقــارة  في 

(الصباح  به  خص  تصريح  في  العال  عبد 

الخارجية  نشاطاتنا  باكورة  إن  الرياضي): 

آسيا  بطولة  في  التواجد  خالل  من  ستكون 

التي من املؤمل أن تشهد مشاركة واسعة من 

ستكون  املنافسات  أن  مبينا  اللعبة،  أبطال 

الفردي  السنوكر  وهي  فعاليات  ثالث  وفق 

والسنوكر الفرقي والسنوكر 6 ريد. وأضاف 

إلقامة  املدربني  لجنة  مع  اجتمع  االتحاد  أن 

اختبارات الالعبني الذين سيكونون مؤهلني 

لتمثيل املنتخب، وستشمل االختبارات العبي 

الذين  من  ثمانية  وعددهم  الرديف  منتخب 

شاركوا في بطوالت ودوري العراق من بغداد 

وبقية املحافظات.

املنتخب سيتوجه قبل موعد  وفد  أن  وأوضح 

لغرض  جيدة  بمدة  املنافسات  انــطــالق 

لقاءات  وتأمني  التدريبية  الوحدات  تكثيف 

املهم،  القاري  الحدث  لهذا  استعدادا  ودية 

املنتخبات  عدد  يصل  أن  املتوقع  من  الــذي 

املشاركة فيه إلى أكثر من  30 ، مشيرا إلى أن 

اتحاده يعول على هؤالء الالعبني الذين مثلوا 

الخارجية  البطوالت  في  تمثيل  خير  العراق 

إضافة إلى املنافسات الكبيرة في البطوالت 

امللونة.  األوسمة  من  العديد  لحصد  املحلية، 

متنوعة  أوسمة  تسعة  حقق  قد  العراق  وكان 

التي  والسنوكر  للبليارد  العرب  بطولة  في 

جرت منافساتها بمدينة دبي اإلماراتية.

ـــنـــســـوي لــلــنــاشــئــات  يــــواصــــل مــنــتــخــبــنــا ال
فــي تركيا  لــه  املــقــام  املعسكر  فــي  تدريباته 
للمشاركة في بطولة غرب آسيا  تحضيرا 
إلى   ، املقبل  ولغاية 6 شباط   2 مــن  للفترة 
ذلـــك تغلب نـــادي الــحــلــة عــلــى الــكــهــربــاء في 
للدوري  الثانية  املرحلة  مــن  مؤجلة  مــبــاراة 

املمتاز بكرة السلة .
عبر  اللعبة  التحاد  الرسمي  املوقع  وأعلن   
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــوقــع  فــي  صفحته 

خــــوض مــنــتــخــب الـــنـــاشـــئـــات بـــكـــرة الــســلــة 
مباراة تجريبية مع الفريق النسوي لجامعة 
إسطنبول وذلك للوقوف على مدى جاهزية 
املــنــتــخــب قــبــل خـــوضـــه مــنــافــســات بــطــولــة 
فــي محافظة  الــتــي ستنطلق  الـــقـــارة  غـــرب 
السليمانية خالل الفترة من 2 – 6 شباط 

املقبل . 
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــغــلــب فــريــق الــحــلــة على 
الكهرباء بنتيجة 85 / 74 نقطة، في املباراة 
املؤجلة من املرحلة الثانية التي جرت أمس 
األول فـــي قــاعــة الــحــلــة، وتــــوج فــيــهــا العــب 

الــحــلــة املــحــتــرف ايــلــجــا مــانــي بــلــقــب رجــل 
املباراة مسجال 34 نقطة مع 15 متابعة و3 

مناوالت حاسمة . 
قــرر تأجيل  اللعبة كــان قد  اتحاد  أن  يذكر 
الثانية  املرحلة  فــي  مــبــاريــات  مــن  مــا تبقى 
ــــــى الـــثـــامـــن  وعــــــددهــــــا عـــشـــر مــــبــــاريــــات إل
إلتاحة  وذلــك  املقبل  شباط  من  والعشرين 
الــــفــــرصــــة لــلــمــنــتــخــب الــــوطــــنــــي مـــــن أجـــل 
خـــوض تــصــفــيــاتــه الــتــمــهــيــديــة املــقــبــلــة التي 
الشهر مــن  العشرين  فــي  فــي قطر   ستقام 

 املقبل .
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بعــد تألقهم في بطولــة خليجــي 25 وظفرهم باللقب 

الخليجــي الرابــع ونيلهــم التكريم من قبــل الجهات 

الحكوميــة واألهليــة فــي العــراق، عــاد العديــد من 

العبي كتيبة أســود الرافدين املحترفني في الدوريات 

العربية والخليجية إلى التألق وقد سجل البعض منهم 

حضورا مميزًا مع األندية التي ينشــطون فيها ومنهم 

من شارك في التهديف، بينما اكتفى آخر في التواجد 

ضمن التشكيل األساسي. 

بدوره، نجح مهاجم منتخبنا الوطني وهداف خليجي 

25، أيمن حســني في وضع بصمته التهديفية وإحراز 

هــدف التعــادل الثانــي لفريقــه املرخية  فــي مرمى 

منافســه األهلي خالل اللحظات األخيرة من املباراة 

التــي انتهت (2-2)، فــي الجولة الحادية عشــرة من 

 مهاجم نادي القوة الجوية 
ّ

دوري نجوم قطر، وقد حل

الســابق بديــال لـزميلــه املهاجــم عبد الهــادي أمني 

ولعــب 50 دقيقة ونجح فــي تمرير 10 كــرات مؤثرة ، 

مع تســديدتني على مرمى منافســه حــني كان فريقه 

متأخــرا بثنائيــة قبــل أن تتغيــر النتيجة فــي الثواني 

األخيــرة، إذ قلــص املرخيــة الفــارق بهــدف إدريس 

فتوحي في الدقيقة 85، ثم ســجل النجــم الرافديني 

من ركلة جزاء.

وفــي املباراة األخرى التي جرت في الدوري القطري، 

تفاجــأ الجميع من قرار مدرب الشــمال هشــام زايد 

الــذي قرر الــزج بالعــب منتخبنــا أمجد عطــوان - 

الذي تألق في املباراة النهائية لخليجي 25 واســتطاع 

تســجيل هدف للعراق وصناعة آخــر في مرمى عمان 

– بعد رحلة شــاقة ووصوله قبل ساعات من اللقاء وقد 

أصــر املدرب علــى أن يكــون عطوان أساســيا ضمن 

خياراتــه الخططية وقد لعب مباراة كاملة من دون أن 

يســتبدله وخالل مجريات هذه املقابلــة، تعرض إلى 

إصابة طفيفة لكنه لم ينجح في إنقاذ فريقه الشــمال 

مــن الهزيمة أمام الدحيــل (0-2)، ضمن الجولة 11 

من دوري نجوم قطر.

بــدوره، ســجل مهاجم منتخبنا آســو رســتم حضورا 

مميزا فــي الكويــت عندما قــاد فريقه الســاملية إلى 

الــدور ربــع النهائــي من بطولــة كأس أميــر الكويت، 

بتســجيله هدف فريقــه الوحيد في مرمى الشــباب، 

إذ دخــل بديــال فــي الدقيقــة 73 وقد لعــب 27 دقيقة 

فقط وعمل ثــالث محاوالت جري بالكرة ومرر تســع 

تمريرات فــي الثلث الهجومي، ويعد رســتم املحترف 

العراقي الوحيد الذي ينشــط في املســابقة الكويتية، 

بعد فسخ عقد شيركو كريم مع الكويت قبل أيام قليلة 

بسبب مشاركته مع أسود الرافدين في خليجي 25 من 

دون أخذ موافقة إدارة النادي.

إلى ذلك، نجح الالعب أحمد ياسني في تسجيل هدف 

وصنع هدف آخر لفريقه الخلود ضد نادي القيصومة 

ضمن منافســات دوري الدرجة األولى السعودي، وقد 

حصل هــذا الالعب الذي تألق في الدوري الســويدي 

علــى رخصة من الطاقم اإلســباني ألســود الرافدين 

قبــل انطالق بطولة الخليج في البصرة إلكمال األمور 

اإلداريــة لعقــده الجديد في الســعودية، فــي حني لم 

يتمكــن مهاجــم منتخبنــا الوطنــي حســني علي من 

االلتحاق بفريقه الصفاقســي التونســي، بعد تعرضه 

لوعكــة صحية نقل علــى إثرها إلى أحد مستشــفيات 

العاصمة بغداد وتم تأجيل سفره إلى يوم غد.

  

أعلنــت معاونيــة التخطيــط إطالق الدفعــة األولى مــن املبلغ املخصص لدعــم األندية 

الرياضية البالغة 1.5 مليار دينار لغرض االرتقاء بواقع الرياضة في محافظه نينوى

(الصبــاح ): إن ” الدعم سيشــمل  وقــال محافــظ نينوى نجــم الجبوري فــي تصريح لـ

األندية املسجلة رسميا والتي تم تقييمها من قبل وزارة الشباب والرياضة خالل زيارتها 

األخيرة للمحافظة .»

وبــني الجبــوري“ أن محافظة نينوى أعادت جميع نشــاطاتها الرياضية من خالل توفير 

جميع املســتلزمات الضرورية إلنجاح عمل املؤسسات الرياضية، فضال عن افتتاح أكثر 

من ( خمسة ) مالعب رياضية خالل حملة اإلعمار التي شهدتها املحافظة.

  

ســمى االتحــاد العربي للكــرة الطائــرة، عضــو االتحاد 

العراقــي الدكتــورة نعيمة خلف زيــدان ممثلــة في لجنة 

تطوير النشاط النسوي وعضوا في لجنة االحتكام خالل 

بطولــة األنديــة العربية بنســختها الـــ 41 التــي تضيفها 

العاصمة املصرية القاهرة ، وســبق للعراق أن حصل على 

خمسة مقاعد مختلفة ضمن لجان االتحاد العربي للدورة 

االنتخابية بني 2022 – 2025  . 

علــى صعيد الدوري املمتاز ، تمســك فريــق غاز الجنوب 

بصدارة منافســات التجمــع األول منهيــا مبارياته بفوز 

مســتحق علــى مصافــي الشــمال ( 3 / 0 ) وقــد انتهــت 

األشــواط ( 25 – 20 ، 26 – 24 ، 25 – 18 ) ، وحافظ فريق 

 الشــرطة علــى وصافــة الترتيب إثــر فوزه علــى البحري 

( 3 / 1 ) وانتهــت األشــواط لصالح األخضــر ( 27 – 25 ، 

25 – 27 ، 25 – 16 ، 25 – 20 ) ، كمــا تغلــب الجيــش علــى 

الحبانية ( 3 / 2 ) وانتهت األشــواط ( 25 – 16 ، 21 – 25 ، 

.( 15 – 11 ، 20 – 25 ، 25 – 12

 

قــال الجهــاز الطبــي ملنتخبنــا الوطني 

بكرة القدم أن العديــد من العبي كتيبة 

أســود الرافدين تعرضــوا إلى إصابات 

قويــة قد تمنعهم من املشــاركة في بقية 

لقاءات بطولة خليجي 25 األخيرة لكنهم 

رفضوا التبديل وأصروا على املشــاركة، 

مشــيرا إلــى أن الحضــور الجماهيري 

الفريــق  منحــا  اإلعالمــي  والدعــم 

القدرة علــى تحمل األوجــاع وتجاوزها 

واالســتمرار في تكملــة املواجهات حتى 

املباراة النهائية والظفر بلقب البطولة.

وقال عبــد الكريم الصفــار في تصريح 

 ” الرياضــي)،  (الصبــاح  بــه  خــص 

اإلنســان قــد يتناســى أوجاعــه أمــام 

املهمات الصعبة ويتحلى برغبة التحدي 

وهذا ما حصل مع كتيبة أسود الرافدين 

 ،25 خليجــي  منافســات  وخــالل  قبــل 

مبينا أن العبينا سجلوا مواقف شجاعة 

ســتظل حاضرة في ذاكرتــه التي دونت 

الكثير من لحظات الفوز سواء في تجمع 

البصرة أو بطولة كأس آسيا 2007“.

وأضــاف ”منذ بدايــة البطولــة أصيب 

املــدرب اإلســباني خيســوس كاســاس 

بفايــروس كورونــا املتحــور باإلضافــة 

إلــى الالعبني محمد علــي عبود وريوان 

أمني وبعد التشــخيص الصحيح حرص 

الطاقم الطبي على معالجتهم بالشــكل 

الحيويــة  املضــادات  عبــر  الســريع 

ومخفضات الحــرارة، وفعال نجحنا في 

إكسابهم الشفاء التام في فترة قياسية«.

وكشــف عن أن ” املنتخــب واجه العديد 

مــن املشــكالت الصحيــة لكــن اإلدارة 

الطبية رفضت الحديث عنها في وسائل 

اإلعــالم والقنــوات الفضائيــة ومواقع 

التواصــل االجتماعي تفاديا لردة الفعل 

ثير الســلبي في عطاء 
ً
الجماهيرية والتأ

الالعبــني داخل امللعب وقد ســعت بقوة 

إلــى الحفــاظ علــى تماســك أعضــاء 

املنتخب «.

وعن أبرز الحاالت التي واجهت الطاقم 

الطبي خالل خليجي 25، أوضح الصفار 

: ” قبل يــوم من املبــاراة النهائية 
ً
قائــال

جرى التأكد من فحص الالعبني وإبالغ 

املدرب كاساس عن جاهزيتهم وسجلت 

مالحظاتي عــن الالعب شــيركو كريم 

بأنه يعاني من شــد عضلي ولن يستطيع 

املشــاركة مــع بقيــة زمالئــه“، مضيفا 

أن ”االســباني أبلغــه بضــرورة تواجــد 

هــذا الالعب في هذا اللقــاء وقد حاول 

الطبيب بكل اجتهاد إعادة تأهيله للعب 

لشوط واحد على أقل تقدير».

وروى الصفــار ” مواقــف أخرى بشــأن 

غيرة الالعبــني وتحاملهــم على اآلالم 

مستشهدًا ” بشــجاعة املدافع علي فائز 

الذي تعرض إلى إصابة قوية في عضلة 

الفخــذ، كادت تمنعه مــن تكملة املباراة 

النهائيــة لكنــه رفــض رفضــا قاطعــا 

التبديــل وقــد أخبــره وهو ســاقط على 

األرض (لو أن قدميه تعرضتا إلى البتر 

لن يترك املباراة)“، الفتا إلى أنه ”تعامل 

بــكل فخر واعتــزاز مع موقــف الالعب 

فائــز وعالج املوقف بوضــع املخدر على 

محل اإلصابــة والتربيت على كتفيه من 

أجل مواصلة اللعب «.

وتوقــف طبيــب املنتخــب عنــد حادثــة 

أخرى حدثت مع ”الالعب أمجد عطوان 

الذي عانى من أوجــاع في الكاحل وكان 

مطالبــًا بأخــذ اســتراحة إجبارية لكن 

األخيــر صمم علــى اللعب وتــم التعامل 

مع إصابته بشــكل ســريع والكالم ذاته 

ينطبق على الالعب ضرغام إســماعيل 

الذي لعب تحت تأثير املخدر بعد إصابة 

حدثت له في يده».

وقــارن الصفــار بــني ســيناريو أحداث 

كأس آســيا 2007، وخليجــي 25، بقوله: 

إن ” الــروح املعنويــة العاليــة لالعبــني 

كانــت حاضــرة فــي البطولتــني بفضل 

إصرارهم املتميز فــي تطبيق الوحدات 

املــدرب  واجبــات  وتنفيــذ  التدريبيــة 

والتكاتف بينهم وقد تكللت تلك الجهود 

أخيرًا بإحــراز اللقــب، ووقف الشــعب 

العراقي من خلفهم مشجعًا ومناصرًا «.

واختتــم كالمه قائــال: ”مــن املفارقات 

التــي رافقــت رحلــة كأس آســيا 2007، 

والســيما بعد التأهل إلى الــدور الثاني، 

كان حجــز مغــادرة الفنــدق بعــد يــوم 

من املبــاراة ألن الجميــع يتوقع الخروج 

ولكــن بعد الفــوز يتــم تجديــد الحجز 

وهكذا مــن دور إلى آخر ازداد األمل في 

 الوصول إلــى املباراة النهائيــة والظفر

 بالكأس“.

25

  

نظمت مديرية شــباب ورياضة كربالء املقدسة احتفالية لتكريم 

الشــخصيات الرياضيــة فــي املدينة ضمــن تشــكيلة االتحادات 

العراقيــة املركزية لأللعــاب الفردية والجماعيــة باإلضافة إلى 

الرياضيــني األبطــال ممــن حققــوا أوســمة رياضيــة ملونة في 

املشاركات العربية والقارية األخيرة.

 وثمــن مديــر الشــباب والرياضة عامــر عبد عــون العامري في 

كلمة، الدور الكبير واملكانة التي تحتلها رياضة كربالء من خالل 

تواجــد نخبة من الشــخصيات الرياضية في تشــكيلة االتحادات 

املركزية، منوها بأن وجود أسماء ضمن الهيئة اإلدارية ألكثر من 

اتحاد مركزي نابع من الثقة واملكانة املتميزة التي تحتلها رياضة 

املدينة املقدســة علــى خارطة الرياضــة العراقية وهــذا بالطبع 

يعود بالفائدة الكبيرة على رفع مســتوى االهتمام بجميع األلعاب 

الرياضية في املحافظة وتوســيع قاعدة اللعبة في صفوف الفئات 

العمرية، بينما أكد العامري أن جميع املنشآت الرياضية ملديرية 

الشباب ســتكون في خدمة جميع األلعاب الرياضية والرياضيني 

األبطال ممن أسهموا في رفع اسم املحافظة والعراق في املحافل 

الدولية . 

مــن جانبه ثمن رئيس اللجنــة األوملبية في كربــالء طارق عباس 

الخفاجــي مبادرة مديرية الشــباب والرياضة مــن خالل تكريم 

الشــخصيات الرياضية فــي املحافظة مــن الذيــن حصلوا على 

مناصــب فــي االتحــادات العراقية املركزيــة لعدد مــن األلعاب 

الرياضية وتكريــم الرياضيني األبطال ملختلــف الفئات العمرية 

في البطوالت األخيرة، وهو شــعور نابع من الحرص واملتابعة من 

القائمــني على عمــل املديرية لكي يشــكل ذلك حافــزا كبيرا في 

العمل على تطوير رياضة كربالء وتمثيلها في املحافل الدلية خير 

تمثيل .

  

عزا مدرب الجيش لكرة اليــد تعثر فريقه بنتيجة التعادل 

أمام ديالى، ضمن منافســات الجولة الرابعة عشــرة من 

الدوري املمتاز، الى ســوء التحضيــر وتعدد اإلصابات في 

صفــوف العبيه، فضال عــن إضاعة العديــد من الفرص 

الســهلة التي كانت ستحســم نقاط املواجهة لصالحهم لو 

اســتغلت بالطريقة املثلى. وقال صالــح راجي في تصريح 

خص بــه ”الصباح الرياضي“: إن فريق ديالى كان األقرب 

للفــوز في املباراة عطفًا على األداء الذي قدمه خالل عمر 

املواجهــة، الســيما أنه يضــم في صفوفه العبــني جيدين 

ينشــطون في تشــكيلة املنتخب الوطني، فضــال عن كونه 

يعد من األندية التي تمتلك خبرة كبيرة في لعبة كرة اليد.  

وأوضح أن من ضمن األســباب التي رافقت التحضير قبل 

املباراة هو عدم اســتقرار الفريق وتأخر وصول املحترفني 

إلى ما بعد الجولة الثامنة وتعرض عدد منهم الى إصابات 

بني طفيفة وبليغــة وأبرزهم علي طارق وأحمد مكي ورائد 

عبــد زيــد. وبني راجــي أن فقــدان الحــس التهديفي لدى 

العبيــه هو نتيجة عــدم التحضير الجيد، الذي أثر ســلبا 

فــي عدم إحراز عدد أكبر من األهداف. وأشــاد راجي في 

ختام حديثه برئيس الهيئة اإلدارية لنادي الكرخ ومساعد 

املدرب حمودي ناصر اللذين كان لهما دور كبير في تهيئة 

قاعة النادي لخوض مباراتنا فيها، وذلك النشــغال ملعب 

فريقنا بإقامة املهرجان العسكري السنوي.
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ســيجمع ربع نهائــي كأس إســبانيا في كرة 

مــة في جــدول ترتيب 
ّ

القــدم رباعــي املقد

الــدوري، عندما يالقي برشــلونة 

سوســييداد  ريــال  ر 
ّ

املتصــد

ريــال  يواجــه  بينمــا  الثالــث، 

مدريــد الثانــي غــدًا الخميــس 

غريمــه أتلتيكــو صاحــب املركز 

الرابع في مباراة «ديربي» مثيرة.

الفريــق  برشــلونة  ويســتضيف 

الباســكي اليــوم األربعــاء في مســعاه 

ملواصلة املســار إلــى ثاني ألقابــه في عهد 

املدرب تشافي هرنانديز، بعدما ظفر أخيرًا بالكأس 

الســوبر اإلسبانية على حســاب ريال مدريد 3 - 1 في 

العاصمة السعودية الرياض.

لكن رغــم ذلك، يدخــل النــادي الكاتالونــي املباراة 

حًا بفوز هزيل في الدوري على حساب خيتافي 
ّ
متســل

املتواضــع 1 - صفــر. وحتــى لــو أنــه اســتعرض فــي 

الدور الســابق أمام فريق ســبتة من الدرجــة الثالثة 

بخماســية نظيفة، فإن املهمة تبــدو أكثر تعقيدًا ضد 

ريال سوســييداد الفريق املفاجأة لهذا املوســم الذي 

ال يــزال متمســكًا باملركز الثالــث في الــدوري. رغم 

ذلك، يبقى املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفســكي 

ــحني للعبور، السيما أن برشلونة صاحب 
ّ

ورفاقه مرش

الرقم القياســي بعدد األلقاب في هذه املســابقة (31 

لقبًا)، ســبق أن فاز في املواجهات السبع األخيرة مع 

سوسييداد. لكن األخير حقق سلسلة انتصارات مثيرة 

مع فوزه بســبع مباريــات متتالية في كل املســابقات، 

رغــم مشــكالت اإلصابــات فــي الفريق. لكــن يمكن 

لرجال إيمانول ألغواسيل، جعل 

األمــور صعبــة علــى الكاتاالن 

بخط دفاعه القوي.

واملفارقة في هذه املباراة، أن ليفاندوفســكي 

ســيلتقي مجددًا بالحكم جيل مانسانو، إذ 

أنه الحكم نفسه الذي منحه بطاقة حمراء 

أمــام أوساســونا فــي آخــر مبــاراة له في 

تشرين الثاني املاضي، قبل التوقف لخوض غمار 

مونديال قطر 2022، ما أدى إلى إيقاف البولندي 

لثــالث مباريات. فــي ربع النهائــي اآلخر الذي 

يقــام اليــوم األربعــاء أيضًا، يلعب أوساســونا 

الذي أقصــى ريال بيتيس حامــل اللقب في 

الدور السابق، أمام إشبيلية الذي يعاني 

في الدوري هذا املوســم ويحتل املركز 

الخامس عشر.

 

بلغت البيالروســية املخضرمة فيكتوريا أزارينكا، حاملة لقب 

2012 و2013، نصف نهائي بطولة أســتراليا املفتوحة في كرة 

املضرب، بفوزها على األميركية جيسيكا بيغوال املصنفة ثالثة 

عامليًا 6 - 4 و6 - 1 في ملبورن، ضاربة موعدًا مع الكازاخستانية 

 إيلينــا ريباكينــا املتغلبة علــى الالتفية يلينا أوســتابنكو 6 - 2 

و6 - 4، بينما بات الروسي كارن خاتشانوف أول املتأهلني لدى 

الرجال إلى نصف نهائي.

وهذه أول مرة تبلغ أزارينكا، املصنفة 24 عامليًا، نصف نهائي 

ملبورن منذ إحرازها لقب 2013.

قالت البيالروسية (33 عامًا) بعد املباراة وهي ترتدي قميص 

عه 
ّ

فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الذي تشج

منذ نحو عشــر سنوات ”حاولت االســتفادة من فرصي خالل 

التبادالت الطويلة. فخورة بأني طبقت خطتي بشكل جيد. من 

الجيد أن أبلغ نصف النهائي مجددًا» .

تابعــت ”العــام املاضي لم ألعب بشــكل ســيئ، لكــن لم أكن 

دة. لذا عملــت كثيرًا على 
ّ
حاضــرة ذهنيًا. كنــت قلقة، متــرد

الناحية الذهنية» .

من جهتها، حســمت ريباكينا، حاملة لقــب بطولة ويمبلدون، 

مواجهــة بني بطلتــي غراندســالم ســابقتني أمــام الالتفية 

أوســتابنكو املتوجة بــروالن غاروس عــام 2017 بنتيجة 6 - 2، 

.4 - 6

ولــدى الرجــال، وضع خاتشــانوف حــدًا ملغامــرة األميركي 

 سيباســتيان كــوردا بتكــرار إنجــاز والــده بفــوزه عليــه 7 - 6 

(7 / 5)، 6 - 3، 3 - 0 قبل انســحاب األخير إلصابة في معصم 

يده. وهذه املرة األولى يبلغ خاتشانوف نصف نهائي أستراليا 

املفتوحــة ليعادل أفضل نتيجة له في البطوالت الكبرى عندما 

وصــل العــام املاضي إلى الــدور ذاته فــي الواليــات املتحدة 

املفتوحة قبل أن يسقط أمام النرويجي كاسبر رود.

 

تحتــدم املعركة على الوصافة واملراكز املؤهلة إلى املســابقة 

القارية. في الدوري األملاني لكرة القدم، إذ تفصل أربع نقاط 

فقط بني صاحبي املركز الثاني والسابع.

ويتطلع فرانكفورت، بطل يوروبا ليغ املوسم املاضي، ملواصلة 

نتائجه املميزة بعد أن حافظ على ســجله خاليًا من الهزائم 

ألربع مباريات تواليًا (ثالثة انتصارات وتعادل)، آخرها فوز 

بثالثيــة نظيفــة على شــالكه، عندما يواجه فرايبــورغ اليوم 

األربعاء في الجولة السابعة عشرة من مسابقة البوندسليغا.

وســيحاول فرانكفورت االســتفادة مــن املعنويــات املهزوزة 

ة، كانت الثانية له في مبارياته 
َّ
لفرايبورغ بعد الخســارة املذل

الثالث األخيرة.

وســتصب هذه املباراة أيا كانت نتيجتهــا في مصلحة أونيون 

برلــني الثالث، شــريطة فــوزه في اليــوم ذاتــه األربعاء على 

مضيفه فيــردر بريمن صاحب املركز العاشــر الذي خســر 

مبارياته الثالث األخيرة في الدوري.

من جانبه يتطلع بوروســيا دورتموند املنتشــي بعودة املهاجم 

العاجي سيباستيان هالر إلى البناء على الفوز املثير 3-4 على 

ضيفه أوغسبورغ ، عندما يحل ضيفًاعلى مايتنس.

وشــهدت املباراة لحظة مؤثرة عندمــا دخل هالر من مقاعد 

البــدالء فــي الدقيقــة 62 وســط تصفيق وتشــجيع حــار من 

جماهيــر ملعــب ســيغنال إيدونــا بــارك ليســجل أول ظهور 

رسمي له بقميص األصفر واألســود منذ تعافيه من سرطان 

الخصية.

ق على عودته أمام 81365 متفرجًا ”الترحيب الذي تلقيته 
ّ
عل

نسى. كنت سعيدًا لوجودي هنا، لبدء 
ُ

صدق وال ي
ُ

كان شيئًا ال ي

خطواتي األولى على أرض امللعب» .

وأضاف ”ســنقول إننــي عدت تمامــًا ألنني أســتطيع اللعب 

مــع الفريــق، لكن ال تزال هناك أشــياء صغيــرة ألتمكن من 

الوصول إلى أقصى مستوى لياقتي البدنية» .

وســيبحث هالر اآلن عن هدفه األول مع فريقه الذي عاد إلى 

ســكة االنتصارات بعد هزيمتــني تواليًا قبــل التوقف ويحتل 

املركز السادس برصيد 28 نقطة.

 

واستغل ماجيك غياب النجمني ماركوس سمارت وروبرت 

وليامس املتألقني دفاعيًا، بســبب اإلصابة، ليعود إلى سكة 

االنتصارات.

ق في صفوف الفائز اإليطالي-األميركي باولو بانكيرو 
ّ
وتأل

(20 عامًا) الــذي كان الخيار األول فــي ”درافت“ الدوري 

العام املاضي وسجل 23 نقطة في األمسية.

م ماجيك أداء جماعيًا بعد أن بلغ خمسة العبني حاجز 
ّ

وقد

الـــ10 نقاط أقله، بينهم وينــدل كارتر جونيور مع 21 وكول 

أنتوني مــع 18، بينما كان الثنائي جايلن بروان وجايســون 

تايتوم األفضل لدى الخاسر مع 26 نقطة لكل منهما.

وشــهدت املباراة عــودة جوناثان ايزاك بعــد غياب قرابة 

عامني ونصــف، وتحديدًا منذ آب 2020، بســبب إصابات 

عدة وشارك في 10 دقائق مساهمًا بـ10 نقاط ملاجيك.

ويحتل ماجيــك املركز الثالث عشــر في املنطقــة الغربية 

بسجل سلبي 18 - 29.

في ديترويت، عــاد العمالق اليوناني يانيــس أنتيتوكونمبو 

مــن اإلصابة، ليقود ميلووكي باكــس للفوز 150 - 130 على 

بيستونز.

غاب يانيــس عن املباريــات الخمس األخيــرة إلصابة في 

الركبة، خســر باكــس ثالث منها، لكنه قــاد ثالث املنطقة 

الشرقية للفوز بتسجيله 29 نقطة و12 متابعة.

قــال ”الوحش“ اليوناني بعد الفــوز :“كان من الرائع العودة 

واللعب مع الفريق...ال آخذ شــيئًا كأمر مســلمًا له. افتقدت 

لذلــك، للتواجــد إلى جانــب زمالئــي وللعب كرة الســلة. 

افتقدت للمنافسة» .

ني ممفيــس غريزليز، وصيف الغربية، بخســارة ثالثة 
ُ

وم

تواليًا بسقوطه أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 100 -  133.

فــي بورتالند، أحرز داميان ليــالرد 37 نقطة و12 تمريرة 

حاسمة ليقود ترايل باليزرز للفوز على سان أنتونيو سبيرز 

.127 - 147

«NBA

.98 113

 اللقب في قصــى ريال بيتيس حامــل

ي يعانيلسابق، أمام إشبيلية الذي

هذا املوســم ويحتل امل ملركز وري

عشر. س

 

 

عاد املهاجم الدولي الســنغالي ســاديو مانيه أمس الثالثاء إلى تمارين بايرن ميونيخ بطل أملانيا، مع اســتمرار تعافيه من 

إصابة حرمته من املشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ونشــر حســاب العمالق البافاري على تويتر فيديو يظهر خروج مانيه إلى ملعب التدريبــات املحاط بالثلوج وهو يقول أمام 

الكاميرا :“إنه شعور جميل، العودة بعد عطلة جميلة وطويلة» .

ض مانية إلصابة في ســاقه اليمنى خالل فوز بايرن 6 - 1 على ضيفه فيردر بريمن في 8 تشــرين الثاني املاضي وخضع 
ّ

تعر

لعملية جراحية حرمته من املشاركة مع بالده في املونديال الذي انطلق بعد 12 يومًا من االنتكاسة. قال مدرب بايرن يوليان 

ناغلســمان في وقت سابق من الشــهر الحالي: إن العب ليفربول اإلنكليزي السابق قد يعود ”في موعد أبكر“ من املتوقع، ما 

قد يجعله جاهزًا ملواجهة باريس ســان جرمان الفرنســي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا. قال :“إذا ســارت 

األمور على ما يرام، من املمكن أن يكون حاضرًا للمشــاركة ضد باريس“، مضيفًا أن هناك ”فرصة ضئيلة للمشــاركة في 

لقاء الذهاب“ في العاصمة الفرنســية في 14 شــباط املقبل، قبل أن يســتضيفه في الثامن من آذار في ميونيخ. ولم يشارك 

مانيه مع بايرن، متصدر الدوري، ضد ضيفه كولن أمس الثالثاء ضمن منافسات املرحلة الـ17 من البوندسليغا.

ســيجمع

القــدم

البا

ملواصلة

املدرب تشافي هر

اإلسباني الســوبر
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آفاق جديــدة توســع كثيرا من 

وفرصة  الشــخصية  خياراتكم 

أهــداف  نحــو  لالنطــالق 

أصبحــت أكثــر تحقيقــا. تبدو 

عليكم إشارة النجاح واضحة. 

ال تتركــوا لنشــاطاتكم االجتماعية 

تسيطر على مصروفاتكم فال يزال 

وضعكم املالي هشــا وقد تتعرضون 

ملشكالت إذا لم تراعوا هذه الحالة.

من أفضل الفرص إذا أتيحت لكم في 

مجال السفر والتقديم لدراسة عليا، 

فمن لديه الرغبــة لتجربة حظه عليه 

اإلسراع في القيام بمبادرة.

تتطــور  االيــام  هــذه  خــالل 

كثيــرا  العاطفيــة  عالقاتكــم 

خالل األسابيع القريبة القادمة 

تخطــي  فــي  ينجــح  والكثيــر 

موضوع عتب من الشريك.

يلعب الحــظ معكم دورا مهمــا لتلبية 

يعــد  فالوقــت  العاطفيــة  رغباتكــم 

األفضــل تقتربون مــن تغيــر تكويني 

يضعكم في اتجاه هو األهم .

تنجحون فــي القيام بســفر على 

نطــاق قريب مع كثرة اتصاالتكم 

مــن  الكثيــر  لديكــم  الهاتفيــة 

لحياتكــم  والحلــول  الفــرص 

العاطفية. 

 حاولــوا عــدم زج أنفســكم فــي 

مواضيع لســتم طــرف فيها. من 

الدراســة  مواضيــع  فــي  يبحــث 

حان الوقــت كي يتخذ هذا القرار 

فالوقت هو األفضل .

عمليا قد تتطــور األوضاع، وتأخذ 

نمطا صعبا انتم بحاجة للكثير من 

الراحة والبعــض قد يرجي تداخل 

جراحي او يخضع لفحوص طبية .

الســفر تبــدو أمامكــم فــرص القيــام 

بســفر خارجي او طلبــا للهجرة خالل 

األشــهر القادمــة وفرصة تتــاح لكثير 

ممن يرغب في نقل ملكية عقار.

انتم أمــام أجواء غيــر ايجابية قد 

تتعرضــون لتوتــر او جــدل بســبب 

عدم إفســاح مجال للشريك إلبداء 

رأيه بحرية، حاولوا ان تكونوا أكثر 

دبلوماسية .

 تزداد مطالب العائلة وتبدون منهمكني 

كثيــرا في تلبية هــذه املتطلبات، فرصة 

ملن يرغب فــي عملية نقل ملكية عقار او 

البحث عن بيت للسكن .

تحتاج مصالحكم املالية واملهنية 

الجديدة  الخطــوات  مــن  للكثير 

لزيــادة أرباحكــم والوصول إلى 

واقع يساعدكم في التوسع املهني 

للفترة القادمة .

حازت جامعة صالح الدين فــي اربيل على املركز 

األول وللمــرة الثانيــة، وفــق التصنيفــات العلمية 

ملوقــع ” كالريفيت ” علــى مســتوى الجامعات في 

إقليــم كردســتان، والعراق بشــكل عام فــي إطار 

البحث املقدم من 2018 ولغاية 2022 .

قال مدير مركز البحث العلمي 

الديــن  صــالح  جامعــة  فــي 

الدكتور كارزان شــيخ محســن 

 جامعــة صالح الدين 
ُّ

في حديــث لـ“الصباح“ تعد

في عاصمــة اإلقليــم ”هوليــر“ من أقــدم وأعرق 

وأكبــر الجامعات فــي عموم محافظــات اإلقليم، 

وتمتــاز الجامعــة بعــدد كبيــر مــن األكاديميــني 

والباحثــني ، حيث تولي حكومــة االقليم والجهات 

للباحثــني  وملحوظــًا  كبيــرا  اهتمامــا  املعنيــة 

والدراســات املهمة، وكذلك املؤسسات العلمية في 

العالم تولي اهتماما كبيرا بالجانب 

العلمي للجامعات، ملعرفة مستواها 

 ومدى التحسن من حيث تصنيفها 

العلمي.

وأضــاف، الجامعة تحتــوي على مركــز لألبحاث 

 األقوى من نوعه، من أجل إجراء االحصائيات 
ُّ

يعد

وتحليل البيانات، التي تســتخدم ويستفاد منها في 

جميع املراكز الدولية، من خالل االحصائيات تبني 

أن أفضل الباحثني يتخصصــون في مجاالت عدة 

من أهمهــا، التقدم البيولوجي ومرض الســرطان 

وأبحــاث الســرطان وجيولوجيــا النفــط ومجــال 

األمراض وامليكروبات, وأن هــذه املجاالت تحظى 

باهتمام كبير في التصنيفــات العلمية في العالم، 

 تحفيز وتشــجيع الباحثني، من 
ُّ

الفتــا إلى أنه يتــم

خالل منح الجوائز واملناصب العلمية التي لها دور 

في دعمهم مع االســتمرارية، حيث تسعى الجامعة 

دومــا للحفاظ على الترتيــب والتصنيفات العلمية 

ومواكبــة التطور، وأن توازي التطــور الحاصل في 

العالم . 

فــي الشــان ذاتــه، أشــار الباحــث فــي مرحلــة 

الدراســات العليا في جامعة صــالح الدين، اوميد 

 من قبــل األكاديميني 
ٌ

 كبيــر
ٌ

شــاخوان:هناك دعم

لجميــع األقســام في الجامعة، ال ســيما األقســام 

العلميــة، من أجــل مواكبــة التطــور الحاصل في 

العالــم، ونســعى مــن خاللهــا البحث والدراســة 

وبالتعاون مــع مركز البحــوث أن نرتقي في عملية 

البحــث وإجراء اإلحصــاء وتحليــل البيانات، وأن 

تكــون البحــوث والدراســات املقدمــة تضاهي ما 

موجود في العالم، وأن نحصل على مراتب متقدمة 

في التصنيفات العلمية ونواكب التطورات .
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انطلقــت في مدينــة أربيــل أعمال امللتقــى العراقــي القطري 

بمشاركة نخبة من الشركات املحلية والقطرية على حد سواء

وقال املشــرف على امللتقى التجاري القطري نزار كزالي: لدينا 

تواصل وتنســيق مع "البنك القطــري للتنمية"، وهو من البنوك 

املعروفة على مستوى املنطقة، ولديه مشاريع للتنمية والتطوير، 

منهــا إقامــة ملتقى تجــاري تبلــورت فكرته كخطــوة أولى في 

بغداد العام املاضي، وقرر أن يعيد التجربة، ولكن بشــكل أوسع 

وبمشاركة أكبر هنا في إقليم كردستان، وبالتحديد في أربيل.

وتابع: لقد أبلغنا الجانب القطري أن قطر بشكل عام والشركات 

بشــكل خاص لديهــا إملام واهتمام بتوســيع عملها فــي العراق 

عمومًا واإلقليم خصوصًا، لذلك هم يرغبون كتجار وشــركات 

بالعمــل في مختلف املجــاالت والقطاعات املوجــودة في عموم 

البالد. أما املهندس عمر شاكر، وهو ممثل عن إحدى الشركات 

املحلية املشــاركة في امللتقــى فقال: "نحن شــركة تجارية نعمل 

فــي مجــال االملنيوم، وجاءت مشــاركتنا لغــرض االطالع على 

أحــدث التقنيــات ومــا موجود فــي املنطقــة والعالــم عمومًا، 

وكذلك التعرف على الشــركات األخرى عن قــرب محاولة في 

تطوير أعمالنا. مشــيرًا إلى أن الغاية األكبر هي تمتني وتوطيد 

العالقات مع الشــركات العربية واألجنبية وأن تتم االســتفادة 

من خبراتها في املجاالت املختلفة. 

وأضاف: نود االســتفادة من خبرتهم كونهم ســبقونا في مجال 

اإلعمــار والبنــاء ونحــاول تطبيقهــا علــى أرض الواقع ســواء 

 كان فــي إقليــم كردســتان أو فــي بقيــة املحافظــات العراقية

األخرى.
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 ذكر الروائي الراحــل د. عبد الرحمن منيف في الصفحات األدبية 
ّ

قل

واملجــالت الثقافيــة، بينمــا كان الرجل فــي حياته نجمًا فــي اإلبداع 

وتتسابق وسائل اإلعالم للكتابة عنه، وعن رواياته. إنها دنيانا الهزيلة، 

املنافقة، تحاكي الظاهر من األشياء وتبتعد عن الجوهر!.

فــي حياة عبــد الرحمــن منيــف، العديــد مــن األقــدار واملصادفات 

والتناقضــات، أولها ثالثية إبصاره الدنيا في عــام 1933، إذ كان أبوه 

نجديًا، وأمه عراقية، ومكان الوالدة أردنيًا.

ورباعية حياتية أخرى هي تفوقه دراســيًا فــي الثانوية التي أنهاها في 

العاصمــة األردنية، وتابــع دراســته الجامعية في بغــداد، حيث درس 

كمل دراســته في 
ُ

رد ألســباب سياســية، لي الحقوق ملدة عامني، ثم طـــُ

العلوم االقتصادية في جامعة القاهرة، ومن القاهرة سافر إلى بلغراد 

للدراسة العليا ليحصل على الدكتوراه في اقتصاديات النفط.

ويعــود إلــى ثالثية حيــاة جديــدة، يختار 

العمــل فــي مجال النفــط في دمشــق، ثم 

يتركهــا للعمـــل في بيــروت باالختصاص 

ذاتــه، ليختــــــار بغــداد مكانــًا للعمل في 

الصحافــة النفطيــة مــن خــالل تــرؤس 

التــي  والتنميــة"  "النفــط  تحريــر مجلــة 

صــدرت فــي بغــداد. ويبــدو أن متواليــة 

التنــاص فــي حيــاة د. منيــف، تلتصق به 

دون وعي منه، فيصدر "خماســية" بعنوان 

"مدن امللح" تضم خمسة أعمال متصلة في 

املعنى، منفصلة في التفاصيل.

وفي مجلــة "النفط والتنميــة" اقتربت من 

عبــد الرحمن منيف، إذ صادف أن تجاور 

مكان املجلة مع غرفتــي في الجريدة التي 

أعمل فيها، واســتمرت "جيرتنا" ســنوات 

عدة، هــي األجمل في حياتــي. تعلمت منه 

الكثير، ولعل في ســطور إهدائه لي روايته 

"حــني تركنــا الجســر" املذيلــة بتوقيعــه، 

مــا يعطــي مفهومــًا جديــدًا لفــن الرواية 

وكينونتهــا، بالعكــس تمامًا مــن آراء جمع 

كبير مــن الروائيني. ماذا يقــول اإلهداء؟ 

"أخي زيــد.. إن الرواية ليســت دواء لحالة 

معينة بمجرد ظهورها تشفى هذه الحالة.. مودتي".

 الحقًا أن معنى هذا اإلهداء، أخذ يبشــر بــه في مقاالت 
ُ

ثــم اكتشــفت

ومقابــالت، مؤكــدًا أن دور الروايــة ليــس الوعــظ، إنما لبســط رؤى 

تســتقيم مع فكر الكاتب وفهمه للحياة. وعندي هــذه الرواية، هي قمة 

ما كتب، لكنها لم تأخذ حظها في الدراسة واالنتشار، إذ اعتبر الكثير 

من النقاد أن روايته "مدن امللح" هي في الصدارة من أعماله الروائية.

منيف صاحب نبرة تستعصي على التصنيف البسيط، أداؤه اإلبداعي 

متحرر مــن املحلية والقوميــة. ينحو إلى فضاء اإلنســانية. لقد تعلمت 

منــه أال أركن أبــدًا إلى أحالم اليقظة، وأال أهرب مــن معركة الحياة، 

ألن الهــارب منهــا، كمــن يهــرب من معركــة الحــق. وأن الشــمس ال 

 تأتمــر بأمــر أحــد. وصــدق د. عبــد الرحمــن منيــف، فالشــمس هي 

سيدة الحياة.

همس وصراخ 

"الكنـيــســة  بنــــــاء  مشــــروع  قطـــع 

اإلبراهيميــة" فــي مدينــة أور األثرية 

مراحل متقدمة بعد إنجاز نسب كبيرة 

منه، املشروع املقام على مساحة تقدر 

بنحــو عشــرة آالف متر مربــع يحتوي 

على قاعة شيدت على مساحة 600 متر 

مربع إلقامة الصلوات، وبرج للنواقيس 

بارتفــاع 23 متــرًا فوق مســتوى ارتفاع 

 عــن ذلــك 
ً
البنــاء األساســي، فضــال

يضــم مشــروع الكنيســة الــذي تنفذه 

مــالكات فنيــة وهندســية متخصصة 

مكتبة تحتوي على مؤلفــات في العلوم 

األديان،  ملختلــف  واإلنســانية  الدينية 

وتحيطها حدائق ومســاحات خضراء، 

الحضارة  مــن  تصاميمها   اســتوحيت 

السومرية.

وقال معــاون محافظ ذي قار لشــؤون 

التخطيط غسان الخفاجي لـ "الصباح" 

إن "هــذا املعلم الديني ســيكون وجهة 

ملئــات الحجيج والســياح مــن مختلف 

أنحاء العالم بعد إكمال بناء مدينة أور 

السياحية".

وأوضــح الخفاجي أن الكنيســة أطلق 

عليهــا اســم "ابراهيم الخليــل" تيمنًا 

بأبي األنبيــاء الذي ولد علــى أرضها، 

بينما تمت تســمية قاعــة حوار األديان 

الكبيرة بـ "قاعة البابا فرنسيس" وفقا 

ًلتعليمات البطريرك لويس ساكو أعلى 

ســلطة علــى الكاثوليــك الكلــدان في 

العالم.

في الســياق ذاتــه أكد مدير مفتشــية 

الرميــض  شــامل  قــار  ذي  وتــراث 

أن "نســب العمــل فيهــا تســير بوتيرة 

متصاعدة"، مشــيرًا إلى أنها ســتكون 

التــي  الســياحية  املعالــم  أهــم  أحــد 

 
ً
يقصدها الســياح في العــراق، فضال

التــي  االقتصاديــة  املــردودات  عــن 

تفويــج  عبــر  املحافظــة  ســتجنيها 

الحجيج مــن مختلــف دول العالم إلى 

مدينة أور التي اكتســبت أهمية كبيرة 

لدى الطوائف املسيحية بعد زيارة بابا 

الفاتيكان لها.

الجديــر بالذكر أن مشــروع الكنيســة 

تبرع بــه رجــل أعمــال عراقــي مقيم 

فــي األردن مســاهمة منه فــي تقريب 

أقــدم  أرض  علــى  الثالثــة  األديــان 

مدينة عرفتهــا اإلنســانية، ويتوقع أن 

تستوعب الكنيسة املشــيدة قرابة 750 

 شــخصًا إلقامــة الصلــوات والطقوس 

الدينية.

صدر العــدد "74" مــن "أوروك" الجريدة 

املركزية لوزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

 بأخبــار دوائر الوزارة وأنشــطتها 
ً
حافال

املتنوعة، ومنها املشــاركة الفاعلة لدوائر 

الــوزارة في إنجاح "خليجــي 25" ومواكبة 

أفراح الفوز باللقــب الرابع للبطولة التي 

تجاوزت البعــد الرياضي لتشــمل أبعادًا 

، واقتصادية.
ً

وطنية وثقافية

نقرأ في العــدد حوارًا مهمًا مــع املترجم 

الكبيــر الدكتــور علي عبــد األمير صالح 

أجرته الشاعرة نادية الدليمي، كما نقرأ 

 مع الفنان سيف 
ً
حوارًا من أربعني ســؤاال

العبيدي أجرته نجوان ســليم، ومع قارئ 

املقام طــه غريب أجــراه ثائر القيســي، 

ومع الفنان الســينمائي حسني العگيلي 

أجرته نادية جهاد وغيرهم.  

نظمــت كليــة التربيــة للعلــوم الصرفة في 

جامعة املثنى، بالتعاون مــع مديرية البيئة 

في املحافظة نــدوة علمية بعنــوان "التنوع 

االحيائــي فــي محافظــة املثنــى.. وســبل 

الحفاظ على األنواع".

وتضمنــت الندوة محاضــرات متخصصة 

قدمهــا كل من األســتاذ املســاعد الدكتور 

عمــار مضر ســليمان واألســتاذ املســاعد 

الدكتور أرشد ناجي حسني، باالشتراك مع 

املهندس يوسف سوادي جبار مدير البيئة.

وهدفــت النــدوة إلى دراســة واقــع التنوع 

االحيائــي والعوامــل املؤثــرة والتحديــات 

التي تواجه التنوع، كما سلطت الضوء على 

األنواع املهددة باالنقراض وضرورة اتخاذ 

كل الوسائل املتاحة واإلجراءات الضرورية 

بغية الحفاظ عليها.

حقق مركز الناصريــة للقلب إنجازًا طبيًا 

مهمــًا، عندما نجح فريق طبــي في املركز 

بإجــراء أربــع عمليــات ناجحة الســتبدال 

صمــام األبهــر بعمليــة القســطرة، ومــن 

دون أي تدخــل جراحــي، ألربعــة مرضــى 

 كانوا يعانون من ضيق شــديد في الصمام 

األبهر.

ويجري املركز عمليــات تبديل الصمامات 

القلبيــة منــذ العــام 2013، لكــن جميعها  

كانــت جراحية كبــرى، وتعد هــذه العملية 

األولى من نوعها في العراق التي تجرى من 

قبل فريق عراقي من دون الحاجة إلى دعم 

استشــاري طبي أجنبي، إذ ســبق أن جرت 

في املركز لكن بــإدارة فريق طبي أجنبي، 

وهــذه العمليات ال تجــرى إال في عدد نادر 

من املراكز الطبية في العالم.

واختار منظمو هذه الجوائز الســاخرة 

املختصــرة  القائمــة  ضمــن  املمثــل 

للترشــيحات عن دوره كمديــر ألعمال 

إلفيــس بريســلي في فيلم عن ســيرته، 

وعــن توليه بصوته تجســيد شــخصية 

نحــات الخشــب جيبيتــو فــي الصيغة 

 الجديــدة مــن فيلــم "ديزني" الشــهير 

"بينوكيو".

منظمــي  عــن  صــادر  بيــان  وأوضــح 

م فــي فيلــم 
ّ

"راتــزي" أن هانكــس قــد

 لالزدراء 
ً

"إلفيس" األداء "األكثر عرضة

ح لفئتني من هذه 
ّ

رش
ُ

عام 2022" جعله ي

الجوائز.

ومــع أن فيلــم "إلفيــس" نفســه قوبــل 

باستحســان واســع من النقاد، وكذلك 

أداء النجــم أوســنت بتلر فيــه، كان توم 

هانكس فــي دور مدير أعمــال إلفيس، 

عرضة لالنتقادات.

أما "بينوكيــو" من إنتــاج "ديزني"، فهو 

املرشــحة  الخمســة  األفــالم  ضمــن 

لجائزة "راتزي" عن "أســوأ فيلم"، إلى 

 جانب "بلوند" الذي يتناول سيرة مارلني

 مونرو.

طلقــت جوائـــز "غولــدن راســبيري 
ُ
وأ

أووردز"، االسم الرسمي للـ"راتزي"، في 

لوس أنجليس عام 1981 على يد طالب 

سابقني في السينما وأختصاصيني في 

هوليوود.

ــــن أســمــاء الفــائــزيــــن بهـــذه 
َ
عل

ُ
وت

 الجوائــــز فـــي 26 آذار عشــية حفلــة 

األوسكار.

ويحصــل الفائــزون على جائــزة تمثل 

حبة تــوت بحجم كرة الغولف موضوعة 

على بكرة فيلم "سوبر 8".


