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االستخبارات  ومفارز  ة  العسكريَّ القطعات  نفذت 
عمليات "خاطفة" تستهدف عناصر عصابات داعش 

ة املتخفية في محافظتي بغداد وكركوك.  اإلرهابيَّ
على  القبض  إلقاء  عن  أسفرت  بغداد  في  العمليات 
 من العناصر الخطيرة في 

ّ
إرهابيني اثنني، األول يعد

منطقة اليوسفية، بينما ألقي القبض على الثاني في 

منطقة البكرية. 
من  االستخبارات  وكالة  مفارز  تمكنت  كركوك،  وفي 
معلومات  إلى  استنادًا  اثنني  إرهابيني  على  القبض 
أفادت بوجودهما بني األهالي دخال املحافظة للتخفي 

بني املواطنني. 
وتوصلت  عــالــيــة،  وســرعــة  بــدقــة  نــفــذت  العملية 
التحقيقات إلى ارتباطهما بالعناصر اإلرهابية، وتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما.

والرئيس  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  ع 
ّ

وق
اإلليزيه  قصر  في  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
الخميس،  األول  أمــس  مساء  باريس،  بالعاصمة 
ة بني العراق وفرنسا"،  ة الشراكة الستراتيجيَّ "اتفاقيَّ
وهي   2003 العام  بعد  نوعها  من  األولى   

ّ
تعد والتي 

أشمل اتفاق بني البلدين منذ العام 1968، وتتضمن 
االتفاقية املكونة من 4 فصول 50 مادة تشمل التعاون 
والطاقة  والتسليح  كاالقتصاد  مختلفة  مجاالت  في 
والتجارة والتعليم والخدمات وإعمار البنى التحتية 

وغيرها من املجاالت املهمة.
أنَّ  ــوزراء  ال لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكــر 
السوداني التقى في قصر اإلليزيه الرئيس الفرنسي 
التي  الرسمية  زيــارتــه  خــالل  مــاكــرون  إيمانويل 
العالقات  بحث  اللقاء  وشهد  باريس،  إلى  أجراها 
القضايا  من  عدد  ومناقشة  البلدين،  بني  الثنائية 
 
ً
فضال املشترك،  االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية 

عن بحث عدد من ملفات التعاون املشترك في عدد 
من القطاعات الحيوية. 

وجرت عقب اللقاء مراسيم توقيع اتفاقية الشراكة 
الستراتيجية بني العراق وفرنسا، التي انطوت على 
واألمنية  االقتصادية  املجاالت  في  متعددة  محاور 
الثقافي،  والتبادل  والتطّرف،  اإلرهــاب  ومكافحة 
األزمــات  بــإدارة  تتعلق  أخــرى  محاور  عن   

ً
فضال

املنظمة،  والجريمة  االقتصادية  الجريمة  ومكافحة 
وبحماية البيئة وتعزيز حقوق اإلنسان والتعليم.

في املقابل، ذكر قصر اإلليزيه في بيان أنه "تم توقيع 
وفرنسا  العراق  بني  الستراتيجية  الشراكة  اتفاقية 
دا التأكيد بهذه االتفاقية على ثراء وتنوع 

َّ
اللذين جد

الشراكة بينهما".
وصل  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  وكان 
الخميس، على رأس وفد حكومي  األول  عصر أمس 
رفيع، إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ أجريت 
في  ــوزراء  ال لرئيس  الرسمية  االستقبال  مراسيم 
واستعراض  "االنفاليد"،  الفرنسي  الجيش  متحف 
حرس الشرف، وعزف النشيدين الوطنيني العراقي 

والفرنسي.
وزراء  رئيسة  الزيارة،  مطلع  في  السوداني  والتقى 
ــوزراء،  ال رئاسة  مقر  في  بــورن،  إليزابيث  فرنسا 
الثنائية  العالقات  توطيد  التباحث في  اللقاء  وشهد 
بني البلدين الصديقني، عبر تنمية التعاون املتبادل 
الغاز  واستثمار  والنفط  الطاقة  مــجــاالت  فــي 
مجاالت  في  التعاون  تعزيز  عن   

ً
فضال املصاحب، 

النقل والثقافة وفي مجال حماية وصيانة اآلثار.
تفاهم  مذكرة  توقيع  مراسيم  اللقاء  بعد  وجــرت 
وفرنسا،  العراق  بني  التراث  بشأن  نوايا  إعــالن 
بمستشفى  تتعلق  نوايا  إعالن  مذكرة  توقيع  تم  كما 

سنجار.
مقّر  في  الجمعة،  أمس  صباح  السوداني  التقى  كما 
األمم  منظمة  مديرة  باريس  بالعاصمة  إقامته 
اودريه  "اليونسكو"  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة 
ازوالي، وتناول اللقاء سبل ترسيخ التعاون املشترك 
لتعزيز  شراكات  وبناء  و"اليونسكو"،  العراق  بني 
والتعليم  الثقافة  قطاعات  في  املستدامة  التنمية 

ومختلف مجاالت العلوم.
العراق  ــع 

ّ
وق لباريس،  السوداني  زيــارة  إطــار  وفي 

الفرنسية  العاصمة  في  الجمعة،  أمس  وفرنسا، 
ع 

ّ
ووق الفساد،  مكافحة  مجال  في  تفاهم  مذكرة 

النزاهة،  هيئة  رئيس  العراقي  الجانب  عن  املذكرة 

الوكالة  رئيس  الفرنسي  الجانب  عن  عها 
ّ

وق بينما 
 

ً
الفرنسية ملكافحة الفساد، وتضمنت املذكرة جملة

من الفقرات تتعلق بالتعاون املشترك بني البلدين في 
والتحري  املعلومات  وتبادل  الفساد،  مكافحة  مجال 
واسترداد  انتشاره،  من   

ّ
والحد الفساد  جرائم  عن 

األموال العراقية املسروقة واملهّربة قبل وبعد 2003، 
 عن استرداد املطلوبني بقضايا الفساد.

ً
فضال

عراقي،  حكومي  مصدر  كشف  ذلــك،  غضون  في 
راكة الستراتيجّية 

َّ
عن أبرز ما تضّمنته اتفاقية الش

وبنيَّ  والفرنسّية،  العراقّية  الحكومتان  عتها 
ّ

وق التي 
مجال  في  البلدين  بني  عاون 

َّ
الت تضمن  "االتفاق  أنَّ 

وتمكينه  العراق  ــدرات 
ُ

ق وتعزيز  الخبرة  تقاسم 
وتعزيز  لميِّ  السِّ الديموقراطّي  ل  التحوُّ تحقيق  من 
الفساد  ومكافحة  ولة 

َّ
الد مؤّسسات  داخل  فافّية 

َّ
الش

"االتفاق  أنَّ  وتابع  ملموسة"،  بصورٍة  أشكاله  بجميع 
البيئة  حماية  مجال  في  عاون 

َّ
الت تعزيز  تضمن 

أهداف  مع  تماشيًا  الحرارّي  االحتباس  ومكافحة 
الدفاع  قدرات  تعزيز  تضمن  كما  باريس)،  (اتفاق 
املهارات  تنمية  خــالل  من  العراقّية  العسكرّية 
الحربّية  عدات 

ُ
بامل الــتــزّود  وتسهيل  الــضــرورّيــة، 

نع باإلضافة إلى تفعيل تبادل املعلومات  فرنسية الصُّ
 

ُّ
يخل ال  بما  الطرفني  بني  العسكرّية  واالستخبارات 

باملصلحة الوطنّية لكليهما".

  

إجــراءات  واملالي  االقتصادي  للشأن  ومراقبون  السوق  تنتظر 
جديدة للبنك املركزي للتخفيف من وطأة األزمة املتعلقة بتذبذب 
أسعار صرف الدينار أمام الدوالر التي أثرت بشكل سلبي خالل 
اآلونة األخيرة في ارتفاع معظم السلع والبضائع وتراجع الحركة 

ة. التجاريَّ
تم  الذي  العالق،  علي  الجديد  املركزي  البنك  محافظ  د  وتعهَّ
مصطفى  السابق  املدير  من   

ً
بدال املنصب  بهذا  مؤخرًا  تكليفه 

فترة  خالل  عهده  سابق  إلى  الدوالر  صرف  سعر  بإعادة  غالب، 
وجيزة.

في  مستقرة  غير  الــدوالر  أمام  الدينار  صرف  أسعار  تزال  وال 
جديدة  إدارة  تعيني  بعد  تدريجي  بشكل  انخفضت  إذ  األسواق، 
للبنك املركزي، ثم عاودت الصعود لتتراوح حاليًا بني 160 - 161 

 100 دوالر.
ِّ

ألفًا لكل

إنَّ  لـ"الصباح":  الهذال  أحمد  الدكتور  االقتصادي  الخبير  وقال 
مرتفعة  مستويات  إلى  وصل  الدينار  مقابل  الدوالر  صرف  سعر 
املوازنة  بحاجة  متعلق  األول  تخفيضني،  بسبب  األعلى،  وتعد 
العام  نهاية  في  النفط  أسعار  تدني  بعد  املالية  للسيولة  العامة 
2021، والثاني جاء بسبب ارتفاع الطلب بشكل كبير على الدوالر 
النقدي الداخلي بعد تفعيل آلية جديدة بمنصة مرتبطة بالبنك 
للبنك  ينبغي  لذا  العاملي،  املالي  والنظام  األميركي  الفيدرالي 

املركزي اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف وطأة ذلك.
أكثر  قبل  تبليغات  تلقت  املركزي  البنك  إدارة  أنَّ  إلى  وأشــار 
االعتمادات  حقيقة  ملعرفة  املنصة  تفعيل  بضرورة  عامني  من 
املالية،  للتحويالت  املقابلة  والخدمات  السلع  ومقدار  املستندية 
في  العراق  مؤشرات  وتدني  أموال  بغسيل  شبهات  وجود  بسبب 
تصنيفات مكافحة الفساد، وهذا يشكل خطرًا على االقتصاد ألنه 

سينهار إذا لم تطبق آليات اإلصالح بجدية.
الخارجية  التحويالت  مراقبة  منصة  آلية  فإنَّ  الهذال،  وبحسب 

نتيجة  االنهيار  املحلية من  العملة  تخدم االقتصاد وتحمي غطاء 
 الحكومة ينبغي أن تعمل على تفعيل 

َّ
ارتفاع حجم التحويالت، لكن

باملهربني  واإلطاحة  الفساد  يخص  ما  في  جدية  أكثر  إجراءات 
غير  الشركات  وغلق  املــزورة  الفواتير  تستقبل  التي  واملصارف 
الرسمي  الصرف  سعر  من  أعلى  بسعر  تبيع  ألنها  املرخصة 
الفئات  حماية  جانب  إلى   ، %  11 إلى  بينهما  الفارق  يصل  الذي 
االجتماعية من أثر ارتفاع سعر الصرف املوازي، ألنَّ ذلك خلق 
ركود  إلى  أدى  وكذلك  واملدين  الدائن  بني  اجتماعية  مشكالت 

األسواق. 
البنك  مبنى  أمــام  املواطنني  من  العشرات  تظاهر  أن  وسبق 
املركزي العراقي في بغداد قبل أيام قليلة، للمطالبة بخفض سعر 
صرف الدوالر مقابل الدينار، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ قرارات 

عاجلة تعيد الدينار إلى سعره الطبيعي.

  

ة  النيابيَّ واالتصاالت  النقل  لجنة  تناقش 
وتأمني  اإلنترنت  وحدات  أسعار  تخفيض 
السرعة والجودة والنوعية التي تتالءم مع 

طموح املواطن.
إبراهيم  اللجنة  رئيس  نائب  وأوضـــح 
للعمل  كثيرة  ملفات  "هناك  أنَّ  ميراني 
الذي  االتــصــاالت  قانون  وأهمها  عليها 
ماضية  واللجنة  األولــى  الــقــراءة  قــرئ 
أهمية  أنَّ  إلى  مشيرًا  القانون"،  بإنضاج 

القانون "تكمن في تنظيم عمل االتصاالت 
أو  النقال  الهاتف  شركات  في  كان  سواء 
اإلعالمية  الشركات  أو  الراديوي  العمل 
الحكومية". الرقابة  تحت  تكون  أن  ويجب 
"اللجنة  أنَّ  لـ"الصباح"  ميراني  وأضاف 
استطاعت  االتصاالت  وزيرة  من  وبمساع 
رفع الضريبة التي تشكل عبئًا على كاهل 
على  نعمل  واليوم   %  20 بنسبة  املواطن 
وتحسني  اإلنترنت  وحدات  سعر  تخفيض 
اإلنترنت  وســرعــة  والــنــوعــيــة  ــودة  ــج ال
تالئم  حدود  إلى  الوحدة  سعر  وتخفيض 

على  تعمل  "اللجنة  أنَّ  املــواطــن".وأكــد 
قضية تأمني النقل البري وتنظيم الشوارع 
بمعاونة  املعنية  ــوزارات  ال مع  والتنسيق 
اإلعمار  وزارات  مع  ستراتيجية  مشاريع 
لتنظيم  والداخلية  والنقل  واإلســكــان 
"ضــرورة  إلــى  الفتًا  واملركبات"،  السير 
إعادة النقل العام بعد هذه الفترة الطويلة 
دراســات  يتطلب  ما  التنظيم،  عدم  من 
حلول  على  االعتماد  وليس  ستراتيجية 

مؤقتة".

 

"يونسكو"  والعلوم  والثقافة  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  أشارت 
دخول  من  األطفال  تمنع  العراق  في  املسلحة  الصراعات  أنَّ  إلى 

ة التعليم وجودته. املدارس وتؤثر في نوعيَّ
وقال مدير مكتب املنظمة في العراق باولو فونتاني خالل فعاليات 
اليوم الدولي للتعليم: إنَّ "النزاعات التي حصلت في العقد املاضي 
التعليم  نوعية  وخصوصًا  املدارس،  ودخولهم  األطفال  في  أثرت 

 أحد التحديات املوجودة".
ّ

الذي يعد
حضرته  صحفي  مؤتمر  فــي  كلمته  ــالل  خ فونتاني  وأضـــاف 
مجمل  من   %  6 تقارب  العراق  في  التعليم  "حصة  أنَّ  "الصباح"، 
يسمح  نوعي  "لتعليم  الحاجة  إلى  مشيرًا  العام"،  السنوي  اإلنفاق 
للتالميذ والطلبة بالدخول في سوق العمل واالندماج في املجتمع، 
واالبتدائي  املهني  التعليم  دعم  في  االستمرار  إلى  باإلضافة 

واملتوسط والثانوي".
من جهته، قال وكيل وزارة التربية عادل بصيصي: إنَّ "االستثمار 
األهم وعلى املدى الطويل سيكون في رأس املال البشري وإمكانات 
األفراد، والذي يمكن ألّي بلد تحقيقه من أجل ازدهار شعبه ورفع 

."
ً
حياته مستقبال

التعليم  جودة  أهمية  "نؤكد  االحتفالية،  خالل  بصيصي  وأضاف 
الجيد  التعليم  لضمان  واألولوية  االستباقية  القيمة  باعتباره 
للجميع وتحقيق الرفاه والتنمية املستدامة وضروراتها الحتمية"، 
مبينًا أنَّ "الخطط الجديدة تركز على تمكني التعليم الجيد للطلبة 
وتطوير جميع سماتهم ومعارفهم ومهاراتهم ضمن نظام تعليمي 
لتحقيق أهداف  الحياة  التعليم مدى  منصف وعادل يمنح فرص 

التنمية املستدامة 2020ـ 2030".
بدوره، قال مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عالء عبد 
العلمي  للبحث  طموحة  خطة  إطالق  "بصدد  الوزارة  إنَّ  الحسن: 
املعتمد  الدولي  التصنيف  ورفع  املجتمع  لخدمة  فعليًا  وتوجيهه 
للجامعات، والعمل على استقطاب الطلبة األجانب للدراسة فيها".

آلياتها  طــّورت  ــوزارة  "ال أنَّ  كلمته  خالل  الحسن  عبد  وأضــاف 
جميع  في  األكاديمي  االعتماد  مجال  باستحداث  األكاديمية 
التخصصات، مع جدية تامة في إقامة عالقات أكاديمية مع جميع 
الجامعات العاملية الرصينة، وتوجيه امللحقيات الثقافية بالتنسيق 
برنامج  ضمن  طلبتنا  البتعاث  الجامعات  كبريات  مع  املباشر 
بدعم  قريبًا  تنطلق  أن  نأمل  التي  الدراسية  والزماالت  االبتعاث 

حكومي".
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الطاقة  قلة  ــان  ــس اإلن حــقــوق  مفوضية  صت 
َّ
شخ

ة ملستشفى الطفل املركزي في بغداد قياسًا  االستيعابيَّ
الصحية  الخدمات  في  سلبًا  يؤثر  بما  مراجعيه  بعدد 

املقدمة.
وقال مدير قسم العالقات واإلعالم في املكتب الوطني 
من  فريقًا  إنَّ  لـ"الصباح":  البدري  سرمد  للمفوضية 
جوالته  إطــار  وفــي  للمفوضية  التابع  بغداد  مكتب 
وحقوق  الصحة  ملف  يخص  بما  والتنسيقية  امليدانية 
املركزي  الطفل  مستشفى  إلى  زيارة  أجرى  اإلنسان، 
والخدمات  الصحية  األوضاع  على  االطالع  أجل  من 
التي يقدمها، خصوصًا أنه يعد املؤسسة التخصصية 

الوحيدة لألطفال.

وأضاف أنَّ الفريق عقد اجتماعًا مع إدارة املستشفى 
واملالكات الطبية واإلدارية فيه للوقوف على املعوقات 
واملشكالت التي تواجه عملهم، وتمثلت بصغر مساحة 
املستشفى وردهاته وقاعاته بشكل ال يتناسب مع أعداد 
طاقته  يفوق  بشكل  يعمل  يجعله  مما  فيه،  املراجعني 

االستيعابية بما يؤثر في خدماته املقدمة للمرضى.
في  نقصًا  أيضًا  يعاني  املستشفى  أنَّ  البدري  وتابع 
وعمال  األمنية  واألجهزة  ــة  اإلداري املالكات  أعــداد 

الخدمة.
وأوضح أنَّ إدارة املستشفى أكدت وجود حاجة ماسة 
ليتمكن  الالزمة  باملالكات  أو رفده  إعادة هيكلته  إلى 
من النهوض باألعباء الجسيمة التي يقدمها على مدار 

24 ساعة.
ليس  مراجعني  يستقبل  املستشفى  بأنَّ  البدري  ه  ونوَّ

فقط من بغداد بل من املحافظات أيضًا وبشكل يومي.
ـــراض الـــدم في  ــرًا، رئــيــس مــركــز أم ــؤخ وأعــلــن م
عبد  الدكتور  التعليمي  املركزي  الطفل  مستشفى 
العيادة  أنَّ  لـ"الصباح"  محمد  إبراهيم  الستار 
االستشارية في املستشفى تستقبل أكثر من ألف طفل 
 عن 

ً
يوميًا، أغلبهم من األعمار دون سن العامني فضال

آخرين مصابني بضعف املناعة، لذا واجه املستشفى 
الكبيرة  األعداد  استيعابه  بعدم  تتمثل  كبيرة  مشكلة 
من األطفال، مما أسفر عن رقود 3 أطفال على سرير 
العدوى، فيما تم  وانتشار  الهائل  الزخم  واحد بسبب 
باألمراض  الخاصة  الردهات  إلى  منهم  عدد  تحويل 

التنفسية.
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مجلس  قرار  فقرات  بتطبيق  النجف  محافظة  شرعت 
ملكية  بنقل  الخاص   2022 لسنة   320 رقم  الــوزراء 
حملة  وأطلقت  للمواطنني،  املأهولة  الدولة  أراضــي 
وإزالة  بالقرار  املشمولة  السكانية  التجمعات  لجرد 

املتجاوزين.
ـــال مــحــافــظ الــنــجــف الــدكــتــور مــاجــد الــوائــلــي  وق
رؤساء  مع  اجتماعًا  عقدت  املحافظة  إن  لـ“الصباح“: 
املعنية،  والدوائر  البلديات  ومدراء  اإلدارية  الوحدات 
 2022 لسنة   320 رقم  الــوزراء  مجلس  قرار  ورود  بعد 

بشكل رسمي ملناقشة آليات تنفيذه.
كل  في  لجنة  تشكيل  عن  تمخض  االجتماع  أن  وبني 
وحدة إدارية سواء كانت قضاًء أو ناحية، مهمتها جمع 
البيانات وتلقي الطلبات من املواطنني املشمولني بهذا 

القرار. 
باشرت  البلدية  الدوائر  مالكات  أن  الوائلي  وأوضح 
عليها  تنطبق  التي  السكانية  التجمعات  مناطق  جرد 
شروط القرار، وسيتم توفير صور فضائية قريبًا لهذه 
لتنفيذ  توفرها  املطلوب  الشروط  عن  أما  املناطق، 
القرار الذي يقضي بنقل ملكية أراضي الدولة املأهولة 
كانت  ســواء  املواطنني  إلــى  ثابتة  سكانية  بتجمعات 
زراعية.   غير  أو  زراعية  أو  املالية  أو  للبلدية  مملوكة 
وأشار إلى أن تنفيذ هذا القرار سيعالج مشكلة كبيرة 
تعاني منها هذه املناطق، منها عدم القدرة على إيصال 
فيها  خدمية  مشاريع  إقامة  أو  لها،  البلدية  الخدمات 
من قبل هيئة اإلعمار ، بسبب املحددات القانونية التي 

تضعها وزارة التخطيط لتنفيذ املشاريع. 
باشرت  أن  وبعد  املحافظة  أن  إلــى  الوائلي  ولفت 
مشكلة  ملعالجة  الــوزراء  مجلس  قرار  تنفيذ  إجــراءات 
التجمعات السكانية غير النظامية، أطلقت حملة إلزالة 
وأدت  القرار،  شروط  عليها  تنطبق  ال  التي  التجاوزات 
العمراني  والتخطيط  الحضارية  املعالم  تشويه  إلى 

وتعرقل مشاريع الخدمات والبنى التحتية.

ذكرت وزارة الزراعة حاجة العاصمة بغداد إلى ما ال 
يقل عن 12 مجزرة لتغطية حاجة العاصمة من اللحوم 
الحمراء املجزورة والخاضعة للرقابة البيطرية، مقابل 
عن  كاشفة  والقدم،  التهالك  من  وتعاني  فقط  أربــع 
املاضي،  العام  منذ  الوزراء  مجلس  إلى  خطط  تقديم 

إلنشاء عدد منها باالستثمار.
التابعة  البيطرة  بدائرة  الوبائيات  قسم  مدير  وقال 
تصريح  فــي  حسني  صبري  ثائر  الدكتور  ــوزارة  ــل ل
العاملة  الحمراء  اللحوم  مجازر  عدد  إن  لـ»الصباح»: 
في البالد والخاضعة لإلشراف الصحي والبيطري، ال 
طاقتها  تكفي  وال  جدًا  قليًال  الرقم  عادًا   ،  53 يتجاوز  
أن  على  ــالوة  ع البشري،  لالستهالك  االستيعابية 

البعض منها متوقف عن العمل بسبب تقادمها.
ــدورة  ال هي  مــجــازر،  ــع  أرب تضم  بغداد  أن  ــاف  وأض
والكرخ ، والشعلة، وهي ال تكفي مقارنة بعشرة ماليني 
نسمة يسكنونها، مؤكدًا حاجة العاصمة إلنشاء 12 على 
األقل، في حني يتوجب وجود مجزرة واحدة بكل قضاء 
البيضاء،  اللحوم  مجازر  أما  الحديثة،  باألنظمة  تعمل 
فيبلغ عددها ثالث فقط من مجموع 23 مجزرة، والـ 20 

املتبقية للقطاع الخاص.
 وبحسب تقرير للجهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة 
فإن   ،2021 العام  من  األول  كانون  في  نشر  التخطيط  
عدد مجازر اللحوم الحمراء الكلي في البالد بلغ 103، 
تعمل  من  عدد  أما  الحكومي،  للقطاع  تابعة   88 منها 
منها بشكل جزئي 47، فيما يبلغ عدد املتوقف منها 56، 
غالبيتها   ،63 فيبلغ  البيضاء،  اللحوم  مجازر  عدد  أما 
فقط،  سبع  حاليًا  منها  تعمل  الخاص،  للقطاع  عائدة 

أربع في نينوى واثنتان في بابل وواحدة في ديالى. 
عشر  إنشاء  تم   ،2003 العام  وعقب  أنه  حسني  وبني 
الحديثة  وباألنظمة  املحافظات  في  نموذجية  مجازر 
بمنحة هولندية وتضم أماكن خاصة إليواء الحيوانات، 
األشرف  والنجف  املقدسة  كربالء  محافظات  منها 
خطة  ــوزارة  ال إعــداد  عن  كاشفًا  وكركوك،  واألنبار 
حيث  وعصرية  حديثة  مــجــازر  إلنــشــاء  استثمارية 
املاضي  العام  منذ  ــوزراء  ال مجلس  على  عرضها  تم 

وبانتظار املوافقة عليها.
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للبرملان،  اإلعالمية  للدائرة  بيان  ــر  وذك
التشاوري  االجتماع  ترأس  «الحلبوسي  أن 
البرملاني  لــالتــحــاد  العربية  للمجموعة 
العربي»، مشيرًا إلى أن «االجتماع يعقد على 
ملؤتمر  عشرة  السابعة  الدورة  أعمال  هامش 
بمنظمة  األعــضــاء  الــدول  مجالس  اتحاد 

التعاون اإلسالمي».
االجتماع،  ترؤسه  خالل  الحلبوسي،  وأكد 
التشاوري  االجتماع  أن»  البيان،  بحسب 
والتنسيق  الــتــعــاون  مسار  ملواصلة  يعقد 
التشريعية  ــس  ــال ــج وامل الــبــرملــانــات  ــني  ب
العمل  أهــمــيــة  مـــن  ــًا  ــالق ــط ان ــيــة  ــعــرب ال
املحافل  فــي  املشترك  العربي  البرملاني 
لوضع  الدائم  والسعي  والدولية،  اإلقليمية 

القضايا  مختلف  بشأن  املــوحــدة  الـــرؤى 
ــة، بما  ــن ــراه ال بــاملــســتــجــدات  املــرتــبــطــة 
تواجه  التي  التحديات  تجاوز  في   يسهم 

املنطقة والعالم».
لبحث  يأتي  هــذا،  اجتماعنا  أن»  وأضــاف، 
توحيد املواقف ووجهات النظر في ما يخص 
أعمال  جــدول  على  املطروحة  املوضوعات 
ملؤتمر  عشرة  السابعة  ــدورة  ال اجتماعات 

بمنظمة  األعــضــاء  الــدول  مجالس  اتحاد 
التعاون اإلسالمي».

والعالم  العربية  منطقتنا  أن»  إلى  ولفت، 
أجمع يمر بمرحلة دقيقة تشهد فيها تحديات 
يستلزم  الذي  األمر  مسبوقة  غير  وأزمــات 
بيننا،  فيما  الجهود  وتضافر  الجميع  تكاتف 
الشعوب  التي حملتها  انطالقًا من املسؤولية 

لبرملاناتنا».

  

والرياضة  للشباب  العام  املؤتمر  عقد  الوزراء  مجلس  يعتزم 
برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يومي 24_25 من 

شهر شباط املقبل، انسجامًا مع توجهات البرنامج الحكومي.
والــريــاضــة،  للشباب  ــــوزراء  ال رئــيــس  مستشار  ـــح  وأوض
له  ليست  املؤتمر  أن  لـ“الصباح“  حديث  في  كبيان،  خالد 
البرنامج  مع  انسجامًا  سيعقد  أنه  بل   ،25 بخليجي  عالقة 
الشباب  قطاعي  دعم  على  محاوره  أكــدت  الــذي  الحكومي 

الجهات  إلى  أوعز  الــوزراء  رئيس  أن  إلى  مشيرًا  والرياضة، 
على  دعــم  هنالك  يــكــون  بــأن  مكتبه  ــي  ف الــعــالقــة  ذات 
تطوير  بغية  الئقة  بصورة  يظهر  وأن  للمؤتمر  عال   مستوى 

قطاعي الشباب والرياضة.
وتحضيرية  قانونية  لجان  تشكيل  تم  أنــه  كبيان  ــاف  وأض
التعميم  عــلــى  بــنــاء  علمية  لجنة  وستشكل  ــة  ــالمــي وإع
التربية  وكليات  للمحافظني  الـــوزراء  مجلس  من  الصادر 
التحضيرية  اللجنة  أن  إلـــى  الفــتــًا  ــة،  ــاض ــري ال ــوم  ــل وع
املــحــاور  لتحديد  لــلــجــان  الـــدوريـــة  االجــتــمــاعــات  ـــدأت   ب

والشعار الخاص باملؤتمر.
وتابع أن املؤتمر سيستقطب األكاديميني املتخصصني ويعتمد 
للخروج  الرياضية  والقوانني  بالشباب  املتعلقة  الدراسات 
ذات  الجهات  على  وتعمم  ــوزراء  ال لرئيس  ترفع  بتوصيات 
أن  مؤكدًا  املهمني،  القطاعني  هذين  تطوير  أجل  من  العالقة 
 في دراسة الواقع 

ً
هذا املؤتمر سيكون مختلفًا ودقيقًا وشامال

الشبابي والرياضي من عام 2003 إلى اآلن وسيطرح توصياته 
أجل  من  ومعنويًا  ماليًا  لدعمها  العالقة  ذات  الجهات  إلسناد 

تنفيذ الطريقة التي سيرسمها املؤتمر.
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حذرت إدارة سد املوصل، من أن مناسيب املياه في 
البحيرة مؤخر السد، وصلت إلى أدنى مستوياتها 

وأنها مهددة بالجفاف.
إضافة  متتالية  جفاف  مواسم  ثالثة  وتسببت 
املــائــيــة  للحصص  وإيـــــران  تــركــيــا  قــطــع  ـــى  إل
األعــوام  طــوال  الــعــراق  ــى  إل تمريرها  الــواجــب 
بمخزون  ومقلق  خطير  تــراجــع  فــي  املــاضــيــة، 
 املــيــاه لــلــعــراق حتى فــي ظــل مــعــدالت األمــطــار 

التي هطلت مؤخرًا.

في  عزالدين،  ــاض  ري املوصل  سد  مدير  ــال  وق
مناسيب  إن  الجمعة:  ــس  أم صحفي،  تصريح 
إلى  وصلت  املوصل،  سد  مؤخر  البحيرة  في  املياه 
مهددة  البحيرة  فإن  وبالتالي  مستوياتها،  أدنى 
بالجفاف، موضحًا أن أعلى نسبة ملياه بحيرة سد 
مكعب،  متر  مليارات  ثمانية  بحدود  كانت  املوصل 

وحاليًا هي أقل من أربعة مليارات فقط.
املوصل  لبحيرة سد  الستراتيجي  الخزين  أن  وبني 
مكعب  متر  مليون  و500  املليار  يتجاوز  ال  حاليًا، 
ضمن  الكهرومائية  املحطة  أن  إلى  مشيرًا   ، فقط 
الكهربائية  الطاقة  توليد  عن  توقفت  السد،  جسم 

 بسبب انخفاض منسوب مياه البحيرة إلى مستوى 
خطير جدًا.

ما  املوصل  لسد  الكلية  الخزنية  الطاقة  وتبلغ 
السد  وكـــان  مكعب،  متر  مليار   12 مــن  يــقــرب 
العام  افتتح  قد  دجلة،  نهر  مجرى  على  املشيد 
 131 وارتفاعه  كيلومترات   3.2 طوله  ويبلغ   ،1986
على  والرابع  العراق  في  األكبر  السد  ويولد  مترًا، 
الكهرومائية  الطاقة  ــط،  األوس الشرق  مستوى 
توليد  وبــقــدرة  املوصل  سكان  من  مليون   1.7  لـ 

تصل إلى 780 ميغاواط.
واملــوارد  السدود  هندسة  في  املختص  أكد  بــدوره 

في  الجبوري،  كامل  املوصل  جامعة  في  املائية 
سد  منسوب  وصول  عند  أنه  لـ»الصباح»  حديث 
هناك  سيكون  متر،    300 إلى  املوصل  سد  بحيرة 
أن  يعني  ما  الكهربائية،  الطاقة  توليد  في  توقف 
مواقع أخرى مثل ناحية ربيعة  ستكون ضمن دائرة 
سكان  سيطول  الذي  الخطر  إلى  إضافة  الخطر، 
القرى في تلك املناطق، كون مشاريع الري والسقي 
املياه  أبدًا كونها معتمدة كليًا على  املياه  لن تصلها 

الواردة من بحيرة السد.  
 

25
 1

 25 املقبل،  الشهر  التربية  وزارة  تدشن 
رقم  مشروعها  ضمن  جديدة  مدرسة 
الحالي  الــعــام  نهاية  ستدخل  فيما   ،1
املشروع  ضمن  الخدمة  إلى  أخرى   1000

الصيني.
النجف  حكومة  أعلنت  ذلك  غضون  في 
مــدارس  لتحويل  مساعيها  املحلية، 
مدرسية  بنايات  إلــى  فيها  الكرفانات 

حديثة.   
ــوزارة  ال باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 
لـ»الصباح»:  حديث  فــي  السيد  كريم 
 25 تدشني  سيشهد  املقبل  الشهر  إن 
ــوزارة  ال مشروع  ضمن  جديدة  مدرسة 
رقم 1، موزعة بني مديريات تربية بغداد 
كانت  ــوزارة  ال أن  مضيفًا  واملحافظات، 
املاضي،  األسبوع  خالل  حملة  أعلنت  قد 

نسب  وذات  املتأخرة  باملشاريع  خاصة 
ميدانيًا  يتابعها  والتي  املتلكئة،  اإلنجاز 
نامس  إبراهيم  الدكتور  التربية  وزيــر 
وإدخالها  بتنفيذها  لإلسراع  الجبوري، 

إلى الخدمة.   
  وأكد عزم وزارته تذليل جميع املعوقات 
التي واجهت مشاريع األبنية املدرسية على 
إسهام  إلى  الفتًا  املاضية،  األعوام  مدى 
الخدمة  إلى  إدخالها  يتم  التي  املــدارس 
تباعًا، بحل أزمة األبنية املدرسية ببعض 
الوزارة  أن  عن  كاشفًا  التربية،  مديريات 
ستتسلم بحلول نهاية العام الحالي، 1000 
املشروع  ضمن  واملشيدة  جديدة  مدرسة 

الصيني.     
تربية  مديرية  أعلنت  متصل،  سياق  في   
مدارس  تحويل  عزمها  األشرف  النجف 
حديثة،  مدرسية  بنايات  إلى  الكرفانات 
مـــردان  مــديــرهــا  ــه  ب ـــاد  أف ــا  م بحسب 

البديري. 

وأوضح لـ»الصباح»، أنه تم توجيه أقسام 
وجردها  املدارس  هذه  بمتابعة  مديريته، 
من  الثانية  باملرحلة  مواقعها  لتضمني 
بأن  منوها  الصيني،  القرض  مشروع 
مديريته اضطرت الستخدام الكرفانات، 
واملكتظة  النائية  املناطق  في  كمدارس 
بالسكان، بسبب عدم توفر التخصيصات 

املالية إلنشاء بنايات جديدة.
 وكشف البديري عن تسليم مديريته حتى 
إلى  كرافنية،  ــدارس  مل موقعًا   40 اآلن، 
بنايات  إلى  لتحويلها   ، الصيني  املشروع 
حملة  بــاشــرت  كما  نظامية،  مدرسية 
إلزالة التجاوزات عن مواقعها باملحافظة، 
عنها  نتج  ذاتـــه،  للمشروع  لتجهيزها 
بمركز  منها  تسعة  موقعًا،   29 استعادة 
باملناطق  املتبقية   20 ـــ  وال املحافظة، 

الريفية.  
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ع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس الفرنسي 
ّ

وق
مساء  باريس،  بالعاصمة  اإلليزيه  قصر  في  ماكرون  إيمانويل 
بني  الستراتيجية  الشراكة  "اتفاقية  الخميس،  األول  أمس 
العراق وفرنسا"، والتي تعد األولى من نوعها بعد العام 2003 
وتتضمن   ،1968 العام  منذ  البلدين  بني  اتفاق  أشمل  وهي 
في  التعاون  تشمل  مــادة   50 فصول   4 من  املكونة  االتفاقية 
والتعليم  والتجارة  والطاقة  كاالقتصاد  مختلفة  مجاالت 

والخدمات وإعمار البنى التحتية وغيرها من املجاالت املهمة.
السوداني  أنَّ  الــوزراء،  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اإلليزيه  قصر  في  التقى 
خالل زيارته الرسمية التي أجراها إلى باريس، وشهد اللقاء 
من  عــدد  ومناقشة  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
 عن 

ً
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك، فضال

بحث عدد من ملفات التعاون املشترك في عدد من القطاعات 
الحيوية. 

وجرت عقب اللقاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية 
في  متعددة  محاور  على  انطوت  التي  وفرنسا،  العراق  بني 
والتطّرف،  اإلرهاب  ومكافحة  واألمنية  االقتصادية  املجاالت 
بــإدارة  تتعلق  أخــرى  محاور  عن   

ً
فضال الثقافي،  والتبادل 

املنظمة،  والجريمة  االقتصادية  الجريمة  ومكافحة  األزمات 
وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق اإلنسان والتعليم.

والصديق  أنا  عنا 
ّ

"وق "تويتر":  على  تغريدة  في  السوداني  وقال 
خارطة  تضع  التي  الستراتيجية،  الشراكة  اتفاقية  ماكرون 
التعاون بني بلدينا، في مختلف املجاالت"،  طريق لتوسيع أفق 
شراكات  أجل  من  األصدقاء  مع  العمل  "سنواصل  وأضــاف، 
والتنمية  االقتصادي  اإلصالح  تحقيق  للعراق  تضمن  جاّدة 

املستدامة، كما رسمنا وخّططنا في البرنامج الحكومي".
ه "تم توقيع اتفاقية 

َّ
في املقابل، ذكر قصر اإلليزيه في بيان أن

الشراكة الستراتيجية بني العراق وفرنسا على هامش الزيارة 
السوداني  محمد  العراق  وزراء  رئيس  بها  يقوم  التي  الرسمية 
من  بدعوة  الجاري  الثاني  كانون  و27   26 يومي  فرنسا  إلى 
"فرنسا  أنَّ  إلى  مشيرًا  ماكرون"،  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
والعراق جددا التأكيد بهذه االتفاقية على ثراء وتنوع الشراكة 

بينهما".
برفع  والسوداني  ماكرون  رغبة  "على  الفرنسي  البيان  د 

ّ
وأك

مستوى التعاون الفرنسي العراقي بما يعود بالنفع على وصول 
وجدد  والنقل،  العامة  الطاقة  خدمات  إلى  العراقيني  جميع 
الكبرى  املشاريع  بإنجاز  االلتزام  الصدد  هذا  في  الجانبان 
املتعلقة بالبنية التحتية للشبكات في العراق والتي تعتمد على 
شبكة  لتجديد  الجارية  املشاريع  سيما  وال  الفرنسية  الخبرة 

الكهرباء العراقية".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل عصر أمس 
العاصمة  إلى  رفيع،  حكومي  وفد  رأس  على  الخميس،  األول 
الفرنسية باريس بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
لرئيس  الرسمية  االستقبال  مراسم  أجريت  حيث  ماكرون، 
واستعراض  "االنفاليد"،  الفرنسي  الجيش  متحف  في  الوزراء 
العراقي  الوطنيني  النشيدين  وعـــزف  ــرف،  ــش ال ــرس  ح

والفرنسي.
فرنسا  وزراء  رئيسة  الزيارة،  مطلع  في  السوداني  والتقى 
إليزابيث بورن، في مقر رئاسة الوزراء، وشهد اللقاء التباحث 
عبر  الصديقني،  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  توطيد  في 

واستثمار  والنفط  الطاقة  مجاالت  في  املتبادل  التعاون  تنمية 
النقل  التعاون في مجاالت  تعزيز   عن 

ً
الغاز املصاحب، فضال

والثقافة وفي مجال حماية وصيانة اآلثار.
نوايا  إعالن  تفاهم  مذكرة  توقيع  مراسم  اللقاء  بعد  وجرت 
الجانب  عن  املذكرة  ع 

ّ
ووق وفرنسا،  العراق  بني  التراث  بشأن 

عن  عها 
ّ

وق فيما  ــار،  واآلث والسياحة  الثقافة  وزيــر  العراقي 
الجانب الفرنسي وزير تحّول الطاقة الفرنسي.

سنجار،  بمستشفى  تتعلق  نوايا  إعالن  مذكرة  توقيع  تم  كما 
عها عن الجانب 

ّ
عها عن العراق وزير الخارجية فيما وق

ّ
حيث وق

الفرنسي وزير تحول الطاقة الفرنسي.

إقامته  مقّر  في  الجمعة،  أمس  صباح  السوداني،  التقى  كما 
بالعاصمة باريس مديرة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة "اليونسكو" اودريه ازوالي.
العراق  بني  املشترك  التعاون  ترسيخ  سبل  اللقاء  وتناول 
في  املستدامة  التنمية  لتعزيز  شراكات  وبناء  و"اليونسكو"، 

قطاعات الثقافة والتعليم ومختلف مجاالت العلوم.
وثّمن رئيس الوزراء مبادرة "اليونسكو" في إحياء روح املوصل 
إلدراج  املنظمة  مع  للتعاون  والتطلع  النوري،  جامع  وإعمار 
املزيد من املواقع العراقية على الئحة التراث العاملي، واإلسهام 

في التدريب املهني للعاملني وتطوير قطاع التربية والتعليم.
وأبدى السوداني رغبة الحكومة في التعاون مع املنظمة األممية 
عبر إقامة برامج تدريبية وتطويرية للكوادر الوسطية، لتنفيذ 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، بما يساعد في توفير فرص عمل 
ألْن  التطلع  مؤكدًا  املستدامة،  التنمية  خطة  إطار  في  للشباب 

يكون للعراق حضور مهم في املجلس التنفيذي لـ"اليونسكو".
من جانبها أشارت اوزالي إلى العالقة املتميزة مع العراق؛ ملا 
يمثله من عمق تاريخي، وأكدت أنَّ إحياء مدينة املوصل، يشكل 
الحجم  حيث  من  العالم  في  (اليونسكو)  قادتها  عملية  "أكبر 
بمشروع  املنظمة  مضّي  "اليونسكو"  مديرة  وأكدت  واألهمية"، 
للتدريب التقني واملهني في العراق، كما رّحبت بترشيح العراق 

للمجلس التنفيذي لـ"اليونسكو".

ع العراق وفرنسا، أمس 
ّ

وفي إطار زيارة السوداني لباريس، وق
مجال  في  تفاهم  مذكرة  الفرنسية  العاصمة  في  الجمعة، 
رئيس  العراقي  الجانب  عن  املذكرة  ع 

ّ
ووق الفساد،  مكافحة 

عها عن الجانب الفرنسي رئيس الوكالة 
ّ

هيئة النزاهة، فيما وق
الفرنسية ملكافحة الفساد.

 من الفقرات تتعلق بالتعاون املشترك 
ً

وتضمنت املذكرة جملة
املعلومات  وتبادل  الفساد،  مكافحة  مجال  في  البلدين  بني 
واسترداد  انتشاره،  من   

ّ
والحد الفساد  جرائم  عن  والتحري 

 عن 
ً
األموال العراقية املسروقة واملهّربة قبل وبعد 2003، فضال

غسيل  عمليات  ومكافحة  الفساد،  بقضايا  املطلوبني  استرداد 
األموال، وتضمنت أيضًا محاور للتعاون التقني ملنع ومكافحة 
ستراتيجيات  وتحسني  وتنمية  الخبرات،  وتعزيز  الفساد، 

وسياسات مكافحة الفساد.

ما  أبرز  عن  عراقي،  حكومي  مصدر  كشف  ذلك،  غضون  في 
راكة الستراتيجّية التي وقّعتها الحكومتان 

َّ
تضّمنته اتفاقية الش

ِشياع  محّمد  الوزراء  رئيس  زيارة  خالل  والفرنسّية  العراقّية 
ودانّي إلى فرنسا، حيث ذكر املصدر، أنَّ "االتفاقية تتكون  السُّ
ونقطة"،  فقرة  و64  مادة  و50  أبواب  وست  فصول،  أربعة  من 

العام 2003 وهو  بعد  اتفاق من نوعه  أول  أنَّ "هذا  إلى  مشيرًا 
أشمل اتفاق بني البلدين منذ العام 1968، وأنَّ هذه املرة األولى 

التي يوقع فيها ماكرون على اتفاق داخل قصر اإلليزيه".
مجال  في  البلدين  بني  عاون 

َّ
الت تضمن  "االتفاق  أنَّ  وأضاف 

تحقيق  من  وتمكينه  العراق  ــدرات 
ُ

ق وتعزيز  الخبرة  تقاسم 
داخل  فافّية 

َّ
الش وتعزيز  لمّي  السِّ الديموقراطّي  التحول 

بصورٍة  أشكاله  بجميع  الفساد  ومكافحة  ولة 
َّ

الد مؤّسسات 
تقريب  في  العراق  بدور  فرنسا  إشادة  تضمن  كما  ملموسة، 
العالقات  سياسة  وانتهاجه  املنطقة  دول  بني  النظر  وجهات 
 

ِّ
اء وحل

ّ
اإليجابّية مع دول املنطقة والعالم من خالل الحوار البن

ب استعمال القوة وعلى أساس االحترام 
ُّ
الخالفات سلميًا وتجن

الشؤون  في  ل 
ُّ

التدخ عدم  ومبدأ  شتركة 
ُ
امل واملصالح  تبادل 

ُ
امل

ول".
ّ

الداخلّية للد

عاون في مجال حماية البيئة 
َّ

وتابع أنَّ "االتفاق تضمن تعزيز الت
(اتفاق  أهــداف  مع  تماشيًا  الحرارّي  االحتباس  ومكافحة 
خالل  من  ستدامة 

ُ
امل نمية 

َّ
الت أجل  من  عاون 

َّ
والت باريس)، 

استعمال املوارد الطبيعّية الصديقة للبيئة وتشكيل لجان ثنائية 
نوّية  السَّ الخطط  تنفيذ  ومتابعة  واألمــن  الدفاع  مجالي  في 
العسكرّية  الدفاع  قدرات  وتعزيز  فاعّي، 

ِّ
الد الثنائّي  للتعاون 

العراقّية من خالل تنمية املهارات الضرورّية، وتسهيل التزّود 
تبادل  تفعيل  إلى  باإلضافة  نع  الصُّ فرنسية  الحربّية  عدات 

ُ
بامل

 
ُّ

يخل ال  بما  الطرفني  بني  العسكرّية  واالستخبارات  املعلومات 
باملصلحة الوطنّية لكليهما".

والعملياتّي  التقنّي  عاون 
َّ

الت أيضًا  شكل  "االتفاق  أنَّ  إلى  وأشار 
مكافحة  بشأن  البلدين  كال  في  والعدل  الداخلية  وزارتي  بني 
رات 

َّ
خد

ُ
جار بامل

ّ
مة العابرة للحدود ومكافحة االت

ّ
الجريمة املنظ

والبشر ومكافحة الجريمة االقتصادّية واملالّية ومجال متابعة 
ف في  ّصر العائدين من املناطق اإلرهابية ومكافحة التطرُّ

ُ
الق

السجون في كال البلدين، باإلضافة إلى متابعة مسائل مكافحة 
االقتصاد  مجالي  في  عاون 

َّ
الت وكذلك  مة 

َّ
نظ

ُ
امل غير  الهجرة 

درات وإيجاِد بيئٍة داعمة 
ُ

جارة وتوظيفه لخدمِة تعزيز الق
ِّ

والت
تنفيذ  خالل  من  ستدامة، 

ُ
امل االقتصادّية  نمّية 

َّ
للت ومؤاتية 

الزراعة  االقتصاد:  ميادين  جميع  في  ورائدة  دة 
َّ

ُمحد مشاريع 
ناعة والطاقة واملاء والنقل والبيئة والسياحة واالتصاالت  والصِّ
املصرفّي  القطاع  وإصالح  الفساد  ومكافحة  التحتّية،  والبنى 
والجمارك، وتقديم الدعم الفرنسّي من خالل تقديم مساعدة 

تقنية من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية".

تشجيع  تضمن  "االتفاق  أنَّ  العراقي،  الحكومي  املصدر  وذكر 
الرشيدة  الحوكمة  وتشجيع  الفرنسّية  الشركات  استثمارات 
الطاقات  وتنمية  املاء،  السيما  الطبيعّية،  الثروات  إدارة  في 
درات التوليدّية ملحطات الطاقة الكهربائّية، 

ُ
دة ورفع الق

ِّ
تجد

ُ
امل

من  للحد  وصيانتها  والتوزيع  النقل  شبكة  إدارة  وتحسني 
توليد  محطات  وبناء  التوليد  مشاريع  وتطوير  الخسائر 
الغاز  استثمار  مشاريع  تنفيذ  على  والعمل  جديدة،  كهرباء 
قّطاع  في  جديدة  مشاريع  وتنفيذ  الكهرباء،  إلنتاج  املصاحب 
املشاريع  وتنمية  الّصحّي  والصرف  للشرب  الصالحة  املياه 
بتكرة 

ُ
امل قنيات 

َّ
الت ونقل  الكوادر  قــدرات  وتعزيز  القائمة، 

بني  الشراكات  تطوير  على  والحث  املياه،  معالجة  قطاع  في 
الشركات  مع  عاون 

َّ
الت وتشجيع  والخاص،  العام  القطاعني 

صة في تحلية املياه وتنفيذ مشاريع معالجة  تخصِّ
ُ
الفرنسّية امل

ة في املدن للمساهمة  املياه، وتحسني برامج املواصالت العامَّ

املشاريع  تنفيذ  بوساطة  الضارة  االنبعاثات  من  التخفيف  في 
املناسبة من خالل تنفيذ مشروع (مترو بغداد املعلق)".

مالئمة  بيئة  نشوء  تعزيز  على  يعمالن  "البلدين  أنَّ  وبــني 
للشراكات بني الشركات الفرنسّية والعراقّية من أجل تحديث 
عان تطوير القطاع  القطاعني العام والخاص للصناعة، وُيشجِّ
الخاص من خالل دعم املشاريع العراقّية الصغيرة واملتوسطة 
إلى تسهيل إجراءات  القطاعات، باإلضافة  الحجم في جميع 
واالقتصادّي  التجارّي  عاون 

َّ
الت لتعزيز  البلدين  بني  السفر 

صًا  ياحّي، ويواصل البلدان حوارًا نشطًا وُمتخصِّ والعملّي والسِّ
االستخدام  ويعززان  املواشي  وتربية  الزراعة  بمجال  ُيعنى 
تنمية  وتشجيع  العراق،  في  الزراعّية  لألراضي  ستدام 

ُ
امل

الزراعّية وإيجاد فرص عمل فيها، وتنويع اإلنتاج  ناعات  الصِّ
الري  أساليب  وتطبيق  املــاء،  استخدام  وترشيد  الزراعي، 
في  الغذائي  األمن  تعزيز  أجل  من  املواشي  وتربية  الحديثة، 
السدود  بناء  مجال  في  الفرنسّية  الخبرة  وتقديم  العراق 
من  العراق  في  الدوائّية  الصناعة  تطوير  ودعم  وتحديثها، 
خالل التعاون مع الشركات الفرنسّية الكبرى في هذا القطاع، 

عاون في قطاع بناء املستشفيات".
َّ

والت

ولفت إلى أنَّ "االتفاق شمل الشراكة في مجال العلوم والبحوث 
يشمل  بما  العراقية،  الجامعات  تطوير  خالل  من  والثقافة 
ودعم  التعليم  أساليب  وتطوير  الباحثني،  األساتذة  تدريب 
التحّول الرقمّي والتعاون في مجال التربية والتعليم املدرسيني 
من خالل حركات التنقل وتبادل التجارب والبرامج التربوّية، 
نقل 

َّ
الت حركات  وتطوير  االبتكارّية،  التربوّية  األساليب  ودعم 

الطالبّية العراقّية نحو فرنسا من خالل برامج املنح الدراسّية، 
بني  والباحثني  واألســاتــذة  الطالب  تبادل  برامج  وتشجيع 
عاون في مجال الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار 

َّ
البلدين والت

من  الدولّية  املبادرات  في  وُمشاركته  العراق  جهود  وتعزيز 
قافّي العراقّي، وحماية مواقعه األثرّية، 

َّ
راث الث

ُّ
أجل حماية الت

استعادة  على  العراق  ومساعدة  العراقّية  املتاحف  وتحديث 
األثرّية  املواقع  تأهيل  ــادة  إع على  والعمل  املنهوب،  تراثه 
منظمة  مع   

ً
مثال بالتعاون  اإلرهابّية  مات 

َّ
نظ

ُ
امل دّمرتها  التي 

اليونسكو والتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، 
التراث،  مجال  في  العراقّية  املهنّية  الكوادر  مهارات  ورفع 
وتعزيز تبادل الخبرات املهنّية بني وسائط اإلعالم الفرنسّية 
والعراقّية للصحافة املكتوبة، والتلفاز واملذياع، ودعم اإلبداع 
خالل  من  واألدب،  واملوسيقى  واملسرح،  السينما  مجاالت  في 
مشاركة املبدعني العراقيني في املناسبات الثقافّية الفرنسّية 
الكبيرة مثل مهرجان كان ومهرجان أفينيون، وتقديم الدعم 
ياسّي لفتح مركز ثقافي عراقي في باريس ودعم التبادالت  السِّ
شاركة في مختلف 

ُ
باب والرياضة من خالل امل

َّ
في مجالي الش

في  الشباب  ــراك  إش على  والحرص  الرياضّية،  األنشطة 
عمليات تبادل الخبرة في مجال الرياضة، والعمل على تسهيل 
وفقًا  البلدين،  لرعايا  السياحّية  الدخول  سمات  استصدار 

لتشريعاتهما الداخلّية".
يدركان  وفرنسا  "الــعــراق  أنَّ  الحكومي،  املصدر  ــح  وأوض
مخاطر  مواجهة  فــي  تجمعهما  التي  شتركة 

ُ
امل املصالح 

 
ُ

يفرض ما  وهو  ف،  طرُّ
َّ

الت ومكافحة  اإلرهابّية  هديدات 
َّ

الت
تعزيز تعاونهما في مجالي الدفاع واألمن ومكافحة اإلرهاب، 
تبادل  بشأن  تفاهم  رة 

َّ
ُمذك إبــراِم  إلى  ذلك  إثر  على  وسعيا 

العسكرّي  بالتعاون  متعلقة  تفاهم  ــرة 
َّ
ــذك وُم املعلومات 

العسكرّية  للكوادر  وقائيًا  قانونيًا  وضعًا  يضمن  بما  الثنائّي 
 

واملدنّية".
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من املرتقب أن تنظم 
الحكومة األسترالية 
استفتاء في النصف 
الثاني من عام 2023، 
بشأن تعديل الدستور 
الذي قد يعطي 
السكان األصليني 
”صوتًا“ في البرملان.

وقال رئيس الوزراء 
األسترالي، أنطوني 
ألبانيز، أمس الجمعة، 
إنَّ األستراليني 
ستتاح لهم الفرصة 
للتصويت ”لدفع 
املصالحة“ من خالل 
استفتاء ملنح ”صوت“ 
للسكان األصليني في 
البرملان.

 
ّ

ــة بــأشــد أدانــــت الــجــامــعــة الــعــربــيَّ
ة اقتحام مدينة ومخيم  العبارات عمليَّ
االحتالل  قوات  بها  تقوم  التي  جنني 
سقوط  عن  أسفرت  والتي  اإلسرائيلي 
عدد من القتلى والجرحى، من بينهم 

سيدة مسنة.
باسم  املتحدث  رشــدي  جمال  وقــال 
األمني  الغيط  أبــو  إنَّ  الــعــام:  ــني  األم
العام للجامعة العربية يتابع التطورات 
بالغ،  بقلق  املحتلة  األراضــــي  فــي 
حيال  الدولي  الصمت  حالة  مستنكرًا 
ما يجري، والتي تكشف عن ازدواجية 
مرفوض  وتواطؤ  املعايير  في  فاضحة 

ومستهجن.
ضم  الغيط  أبــو  أنَّ  رشــدي  ــاف  وأض
الفلسطينية  السلطة  إلــى  صــوتــه 
بتوفير  الدولي  املجتمع  مطالبة  في 
معتبرًا  الفلسطيني،  للشعب  الحماية 
االحتالل  تشجع  الالمباالة  حالة  أنَّ 
من  املزيد  ارتكاب  في  قدمًا  للمضي 
يعلم  حكومة  قيادة  تحت  الجرائم 
الجميع توجهاتها ومخططاتها شديدة 

التطرف.
على  الصمت  أنَّ  الغيط  أبــو  واعتبر 
اقتحام املناطق السكنية واملستشفيات 
النحو  هذا  على  الفلسطينيني  وقتل 
يهدد  جنني  في  نشهده  الــذي  املشني 
بتفجير األوضاع في األراضي املحتلة 
من  جهنمية  لدائرة  العنان  وإطــالق 

العنف.

وقد  صعبة،  مرحلة  تدخل  قد  أوكرانيا  في  الحرب 
الستراتيجي،  الحذر  تتجاوز  خيارات  نحو  تندفع 
حدوَد  ال  مفتوحة،  حرب  أمام  وأوروبا  العالم  لتضع 
في  الدخول  ستعني  ألنها  لها،  حمرًا  أو  خضرًا، 
املحظور السياسي والتسليحي، وهذا بطبيعة الحال 

سيجعل من هذه الحرب نوعًا من االنتحار.
موافقة أملانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» 
 تهديدها 

ّ
ة، لم يحدث دون ضغط أميركي، حد القتاليَّ

املتحدة  والواليات  فرنسا  قيام  عن   
ً
فضال بالعزل، 

الدبابات،  من  ثقيلة  بأنواع  األوكرانيني  بتسليح 
«املعارك  على  مفتوحًا  القادم  الرهان  يجعل  ما  وهو 
األرضية» حيث يمكن للدبابات أن تدخل بقوة، وأن 

توّسع مساحات انتشارها على أرض املعارك.
العسكري  الخيار  تضخيم  نحو  ــاع  ــدف االن ــذا  ه
الذهاب  وربما  تشددًا،  أكثر  موقع  في  روسيا  يضع 
تصعيد  مستوى  على  غــلــوًا،  أكثر  ـــراءات  إج إلــى 
أسلحة  وإدخـــال  القتالي،  ــرد  ال
النوعية،  كالطائرات  ستراتيجية 
وعلى  املــدى،  طويلة  والصواريخ 
التحتية  البنى  ضحيته  تكون  نحٍو 
السيما  األوكـــرانـــيـــة،  لــلــمــدن 
في  املــدن  من  فالكثير  الطاقة، 
ظروف  من  تعاني  أوكرانيا  شرق 
ازديـــاد  مــع  ـــزداد  ت قــد  صعبة، 
استمرار  ــع  وم ــدان،  ــي امل وقــائــع 
العسكري  الدعم  بسياسة  الغرب 

والسياسي ألوكرانيا.
الحديث عن التنسيق بني الحلفاء 
بات موضع جدل، فبقدر ما يضع 
السلة  في  رهاناتهم  الكثيرون 
يتحسس  البعض  فإنَّ  األميركية، 
الحرب،  تلك  تضخم  من  خطرًا 
األسلحة»  «سوق  في  التورط  ومن 
وبالتالي تحّمل التبعات التي قد تضعهم أمام مشكالت 
والغذاء،  الطاقة  مجاالت  في  السيما  شعوبهم،   مع 

وارتفاع نسب التضخم. 
أوكرانيا،  في  «الدبابات»  مللف  الروسية  القراءة 
تنطلق من حسابات التهديد، ومن وصف هذا امللف 
بأنه مشاركة مباشرة للغرب في الحرب، التي تجد 
رفضًا من التحالف، وتحت يافطة تسّوغ «التزام دول 
من جميع أنحاء العالم ملساعدة أوكرانيا في الدفاع 
الرئيس  قال  كما  أراضيها»  ووحــدة  سيادتها  عن 
األميركي جو بايدن، وهو ما دفع نائب رئيس مجلس 
إلى  الذهاب  إلى  ميدفيدف  ديمتري  الروسي  األمن 
حديث الخيارات الصعبة، وغير البعيدة عن الخيار 
النووي، موّجهًا بذلك إنذارًا شديدًا إلى قادة أوروبا 
كارثة  نحو  االنزالق  ووقف  الحكمة  «توخي  بضرورة 

عاملية».

ــدّوي  امل االرتــطــام  «لحظة  إنَّ  اللبنانيون  يقول 
السابق  الرئيس  إليها  أشار  التي  جهنم  قعر  في 
من  يتجه  فــالــوضــع  أزفــــت»،  قــد  ــون  ع ميشيل 
ة  االقتصاديَّ لألزمات  تعاظم  ــوأ،  أس إلــى  سيئ 
من  مذهول  واملواطن  والقضائية،  والسياسية 
حطم  الذي  الدوالر  جنون  جراء  السوق  هستيريا 
مع  الشارع  في  وغليان  القياسية،  األرقــام   

َّ
كــل

مسدود  ــق  األف مــحــدودة،  وإضــرابــات  تحركات 
 تمامًا وما من حلول في خضم صراعات محتدمة 

سياسيًا وقضائيًا!. 
احترقت  الليرة  سعر  في  الكبير  االنهيار  ومــع 
مما  الدنيا  الحدود  تأمني  مسألة  وباتت  األسعار 
والحرج..  الصعوبة  غاية  في  اللبناني  يحتاجه 

الخميس  يومي  خالل  جوالت  لها  كانت  «الصباح» 
وملست  بيروت  متاجر  من  الكثير  في  والجمعة 
لألسعار  جدًا  كبير  ارتفاع  من  العجاب  العجب 
من  حيرة  في  واملواطن  ضرورية  لسلع  وفقدان 
الذي  اللبناني  القضاء  أزمة  تفاقمت  فيما  أمره، 
املحقق  البيطار  طارق  القاضي  عودة  بعد  انقسم 
في  بــيــروت،  مرفأ  انفجار  قضية  فــي  العدلي 
التمييزي  العام  والنائب  صراع عنيف بني األخير 
بني  متقاطعة  تدابير  صيغة  اتخذ  عويدات  غسان 
التي  (الفتنة  من  مراقبون  حــذر  بينما  االثنني 
كف  رغم  البيطار  القاضي  عودة  على  ستترتب 
لبنانيني  وساسة  مسؤولني  حدا  الذي  األمر  يده) 
القضاء  تصدع  مغبة  من  تحذيراتهم  إطالق  على 
حذرت  إذ  الكبير،  االنهيار  حالة  ظل  في  اللبناني 
السلطة  «اغتيال  أنَّ  من  البستاني  ندى  النائب 

تدمير  بمخطط  األخير  الهدف  هو  القضائية 
والدستوري  والسياسي  املالي  االنهيار  بعد  لبنان، 
والتداعي األخالقي، رح نواجه هاملؤامرة الكبيرة 
الدولة، وما رح نسمح بإخفاء  ى من 

ّ
تبق ملا   

ً
حماية

 

حقيقة تفجير املرفأ». 
أما النائب هادي أبو الحسن فرأى في تصريحات 
أفق مسدود في  إلى  أننا «وصلنا  الجمعة  له أمس 
ًدا في حديث 

ّ
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت»، مشد

إذاعي على أنَّ «املطلوب لجنة تقصي حقائق دولّية 
وإسقاط الحصانات عن الجميع إلجراء التحقيق 

الالزم مع املعنيني». 
واملراجع  والسفارات  لبنان  على  «الغيارى  وحث 
تحقيق  فتح  في  الفعالة  املساعدة  على  الدولية 
تجاذبات  ساحة  إلى  امللف  تحويل  من   

ً
بدال دولي 

انتقل  السياسي  «الخالف  أنَّ  وأضاف  إقليمية». 

إلى داخل الجسم القضائي»، معتبرًا أنَّ «الجميع 
بالنيترات».  أتى  ومن  املرفأ  تفجير  تّم  كيف  نسي 
ولفت إلى «ضرورة توحيد الجسم القضائي، وعلى 
القضاء  ملجلس  حّيز  إعطاء  واملسؤولني  الكتل  كل 
اللحمة  ــادة  إع يتيح  ما  بأمر  يخرج  كي   األعلى 

إلى الجسم القضائي». 
ومن  الهيبة،  انكسرت  القضاء  انكسر  «إذا  وقال: 
من  يعرف  وأال  الحقيقة  تسقط  أن  املقبول  غير 
فّجر مرفأ بيروت». بدوره أشار املفتي الشيخ أحمد 
قبالن إلى أنه «ال بد من إنقاذ سياسي سريع ألنَّ ما 
يجري ليس صدفة أبدًا، ولعبة الدوالر فتيل حرب 
واشنطن،  بقيادة  إقليمي  دولي  لوبي  ينفذه  أهلية 
مالقاة  املسيحية  النيابية  القوى  من  واملطلوب 
النواب  أبواب مجلس  املسلمة على  النيابية  القوى 
إلنقاذ البلد من أسوأ فراغ يضع لبنان على حافة 

لبنان  خراب  قبل  «أقــول  وأضــاف  أهلية».  حرب 
هناك سيناريو تدميري للبلد، واملحقق العدلي في 
البيطار مشروع حرب  انفجار مرفأ بيروت طارق 
أهلية ويجب محاكمته، وواشنطن تريد بناء البلد 
والقضاء  األمــن  حماية  واملطلوب  الرماد،  على 
شامل،  أميركي  دمــار  لعبة  من  األهلي  والسلم 
والبلد  القضاء  حــرق  سيناريو  ينفذ  والبيطار 
والدوس على دماء شهداء املرفأ، واللعب بالشارع 

أشبه بمتاريس حرب». 
تحركات  اللبناني  ــارع  ــش ال شهد  ــاء  ــن األث فــي 
قياسًا  باملحدودة  مراقبون  وصفها  احتجاجية 
تردي  على  محتجون  قــام  إذ  األزمـــة،  بفداحة 
االتوستراد  بإقفال  الليرة  وانهيار  ـــاع  األوض
كما  بيروت  باتجاه  الناعمة  محلة  عند  الساحلي 

قطع محتجون طريق صور- الناقورة العام.

املسلح  بالهجوم  الجمعة،  أمس  اإليرانية،  الخارجية  دت 
َّ

نــد
ــي طــهــران،  ــان ف ــج ــي ــة أذرب ــارة جــمــهــوريَّ ــف عــنــد مــدخــل س
وقال  آخرين.  اثنني  وإصابة  شخص  مقتل  إلــى  أدى  ــذي  وال
في  كنعاني،  ناصر  اإليــرانــيــة،  الخارجية  باسم  املتحدث 
وكذلك  القتيل  ألسرة  وتعازي  تعاطفي  عمق  عن  «أعّبر   بيان: 

حكومة وشعب أذربيجان».
واعتقلت  الفور  على  األمن  وقوات  الشرطة  «تدخلت  وأضاف، 

الجاني الذي يخضع حاليًا للتحقيق».
في  واألمنية  السياسية  السلطات  من  خاص  «بأمر  أنه  وأكد 

بأولوية  يحظى  الــذي  املوضوع  في  التحقيق  يجري  البالد، 
ودوافع  العمل  هذا  أبعاد  تحديد  أجل  من  عاليتني  وحساسية 
الجهات  قبل  من  األولية  التحقيقات  «نتائج  وتابع،  املعتدي». 
هذا  وراء  شخصية  دوافــع  إلى  تشير  الصلة  ذات  واملؤسسات 
املعلومات  من  املزيد  نشر  سيتم  أنه  كنعاني  وأوضح  الهجوم». 

التفصيلية بهذا الشأن بعد استكمال التحقيق.
وكان قائد شرطة طهران، العميد حسني رحيمي، أعلن اعتقال 

منفذ الهجوم على سفارة  أذربيجان.
وذكر مراسل «سبوتنيك» أنَّ قوات الشرطة تطّوق وتؤمن محيط 

السفارة األذربيجانية في طهران في الوقت الحالي.
«مهاجمًا  أنَّ  سابق،  وقت  في  األذربيجانية،  الخارجية  وأعلنت 

اقتحم نقطة األمن وقتل رئيس جهاز أمن السفارة األذربيجانية 
ببندقية كالشينكوف».

صد  أثناء  السفارة  أمن  حراس  من  اثنان  «أصيب  لها:  ووفقًا 
الهجوم وتم تقييم حالتهما على أنها مستقرة».

الجمعة،  أمس  علييف،  إلهام  األذربيجاني  الرئيس  وأدان 
الهجوم املسلح على سفارة بالده في إيران، ووصفه بأنه «عمل 
إرهابي». وكتب علييف على تويتر: «أدين بشدة العمل اإلرهابي 

الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران».
وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه 
وأهل  ألقــارب  تعازيه  خالص  عن  أعرب  كما  «إرهابي».  بأنه 

املسؤول األمني الذي قتل في الهجوم أثناء دفاعه عن السفارة.

ة  األميركيَّ جورجيا  ــة  والي حاكم  فــرض 
على  ردًا  ــوارئ،  ــط ال حالة  كيمب  بريان 
مدينة  وســط  في  العنيفة  االحتجاجات 
أحــد  مقتل  بــعــد  ــوع،  ــب أس مــنــذ  أتــالنــتــا 

الناشطني البيئيني برصاص شرطي.
وحسب الوثيقة التي أصدرها الحاكم فإنَّ 
حالة الطوارئ ستبقى قائمة حتى 9 شباط 

املقبل، ما لم يتم تمديدها.
الوالية  فــي  أتالتنا  مدينة  سكان  ــان  وك
إقامة  على  احتجاجًا  التظاهر  إلى  تداعوا 
كانون   18 وفي  املدينة.  في  تدريبي  مركز 
الثاني، قتل متظاهر من قبل سلطات إنفاذ 
النار  أطلق  إنه  السلطات  قالت  القانون، 
بإطالق  عناصرها  فرد  جنديًا،  وأصــاب 

النار عليه.

في  شغب  أعــمــال  انــدلــعــت  اإلثـــر  وعــلــى 
وإشعال  الحجارة  إلقاء  تخللها  املدينة، 
ناطحة سحاب تضم  أمام  النارية  األلعاب 
إلى  أدى  مما  أتــالنــتــا،  شرطة  مؤسسة 
تحطيم النوافذ الزجاجية، وإحراق سيارة 

تابعة للشرطة.
في غضون ذلك، دعا الرئيس األميركي جو 
بايدن إلى الهدوء الخميس، بينما يتصاعد 
أصل  مــن  األمــيــركــي  وفـــاة  ــر  إث الغضب 
بوالية  ممفيس  في  نيكولز  تاير  أفريقي 
خمسة  أيــدي  على  اعتقاله  بعد  تينيسي 

شرطيني أوائل يناير.
يشعر  حني  «في  له:  بيان  في  بايدن  وقــال 
العدل  وزارة  وتجري  بالحزن  األميركيون 
السلطات عملها، أنضم  تحقيقها وتواصل 
إلى عائلة تاير في الدعوة إلى احتجاجات 
غير  العنف   

َّ
لكن مفهوم  الغضب  سلمية. 

«تحقيق  إجراء  على  حاضًا  أبــدًا»،  مقبول 
سريع وكامل وشفاف» في هذه املأساة.

وأضاف أنَّ «وفاة تاير هي تذكير مؤلم بأنه 
يجب علينا فعل املزيد للتأكد من أنَّ نظام 
(بضمان)  الوعد  يحترم  لدينا  العدالة 

عدالة منصفة ونزيهة».
وأودع الشرطيون الخمسة السجن الخميس 
كانون  أوائل  نيكولز  وفاة  بعد  القتل  بتهمة 
التي  اعتقاله  عملية  على  أيام  بعد  الثاني 

وصفتها السلطات بأنها كانت «مروعة». 
ممفيس،  مــن  ــؤالء  ه الشرطة  وعناصر 
وجميعهم  تينيسي،  في  الكبيرة  املدينة 
ويواجهون  أفريقي،  أصل  من  أميركيون 

تهمًا عدة بينها القتل واالعتداء بالضرب.
في 7 كانون الثاني، أراد الشرطيون اعتقال 
نيكولز (29 عامًا) الرتكابه مخالفة مرورية 

وقد أقيلوا مذ ذاك من مهماتهم. 

أعلن النائب الفرنسي املتحدث باسم حزب التوحيد الوطني 
نيوز»  «سي  قناة  على  جياكوبيلي،  لوران  املتطرف  اليميني 
على  للسيطرة  وسيلة  لديه  ليس  «الغرب  أنَّ  ة،  التلفزيونيَّ
األسلحة  توريد  وأنَّ  كييف،  إلى  املــوردة  األسلحة  استخدام 
الثقيلة، بما في ذلك دبابات لوكلير الفرنسية، يهدد بتصعيد 

الصراع».
مسألة  مع  التعامل  الضروري  «من  أنه  إلى  جياكوبيلي  وأشار 
وسيلة  أوكرانيا  وإعطاء  فائقة،  بعناية  املحتمل  التصعيد 
ملهاجمة روسيا يعني االنتقال إلى املرحلة التالية من الصراع، 

ولن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها».

إلى  بحاجة  أوكرانيا  بــأنَّ  زيلينسكي  كلمات  على  وتعليقّا 
«الغرب  أنَّ  إلى  جياكوبيلي  أشار  نفسها،  عن  للدفاع  دبابات 
األسلحة  اســتــخــدام  على  للسيطرة  طريقة  لــديــه  ليس 
األسلحة  من  كــاف  مخزون  لديها  ليس  وفرنسا   املـــوردة، 

لتوريدها إلى أوكرانيا».
أوكرانيا  تزويد  في  التفكير  «قبل  إنــه  جياكوبيلي:  ــال  وق
السالح  نملك  ال  أننا  فهم  ــى  إل نحتاج  ال،  أم  بالسالح 
للغاية،  محزن  فرنسا  في  اليوم  الدبابات  ووضع  الكافي، 
جيدة،  حالة  في  كلها  وليست  دبابة،   200 سوى  يوجد  وال 
إعطاء  يمكننا  ال  املوقف  هذا  في  نكون  عندما  «صدقوني» 
عدد  على  ينطبق  نفسه  ـــر  األم شــخــص،  ألي  شــيء   أي 

من الطائرات والصواريخ».
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ينتظر مراقبون للشأن االقتصادي واملالي والسوق 
من  للتخفيف  املركزي  للبنك  جديدة  إجــراءات 
صرف  أسعار  بتذبذب  املتعلقة  األزمــة  ــأة  وط
الدينار أمام الدوالر التي أثرت بشكل سلبي خالل 
اآلونة األخيرة في ارتفاع معظم السلع والبضائع 

وتراجع الحركة التجارية.
علي  الجديد  املــركــزي  البنك  محافظ  وتعهد 
 
ً
العالق، الذي تم تكليفه مؤخرًا بهذا املنصب بدال

سعر  بإعادة  غالب،  مصطفى  السابق  املدير  من 
صرف الدوالر إلى سابق عهده خالل فترة وجيزة.
الدوالر غير  أمام  الدينار  تزال أسعار صرف  وال 
بشكل  انخفضت  حيث  االســـواق،  في  مستقرة 
تدريجي بعد تعيني إدارة جديدة للبنك املركزي، 
ثم عاودت الصعود لتتراوح حاليا بني 160 - 161 

ألفًا لكل 100 دوالر.
الهذال  أحمد  الدكتور  االقتصادي  الخبير  وقال 
مقابل  ـــدوالر  ال ــرف  ص سعر  إن  لـــ"الــصــبــاح": 
األعلى،  تعد  مرتفعة  مستويات  الى  وصل  الدينار 
املوازنة  بحاجة  متعلق  األول  تخفيضني  بسبب 
النفط  أسعار  تدني  بعد  املالية  للسيولة  العامة 
ارتفاع  والثاني جاء بسبب  العام 2021،  في نهاية 
الداخلي  النقدي  الدوالر  على  كبير  بشكل  الطلب 
بالبنك  مرتبطة  بمنصة  جديدة  آلية  تفعيل  بعد 
العاملي،  املالي  والنظام  األميركي  الفيدرالي 
إجراءات  اتخاذ  املركزي  البنك  على  ينبغي  لذا 

جديدة لتخفيف وطأة ذلك.
وأشار إلى أن إدارة البنك املركزي تلقت تبليغات 
قبل اكثر من عامني بضرورة تفعيل املنصة ملعرفة 
السلع  ومقدار  املستندية  االعتمادات  حقيقة 
بسبب  املالية،  للتحويالت  املقابلة  والخدمات 

مؤشرات  وتدني  ــوال  أم لغسيل  شبهات  ــود  وج
وهذا  الفساد،  مكافحة  تصنيفات  في  العراق 
لم  إذا  سينهار  ألنه  االقتصاد  على  خطرا  يشكل 

تطبق آليات اإلصالح بجدية.
مراقبة  منصة  آلــيــة  فــإن  الــهــذال،  وبحسب 
وتحمي  االقتصاد  تخدم  الخارجية  التحويالت 
ارتفاع  نتيجة  االنهيار  من  املحلية  العملة  غطاء 
تعمل  ان  ينبغي  الحكومة  لكن  التحويالت،  حجم 
يخص  ما  في  جدية  أكثر  ــراءات  إج تفعيل  على 
التي  واملــصــارف  باملهربني  واإلطــاحــة  الفساد 
غير  الشركات  وغلق  ــزورة  امل الفواتير  تستقبل 
املرخصة ألنها تبيع بسعر أعلى من سعر الصرف 
الرسمي الذي يصل الفارق بينهما الى 11 باملئة ، 
أثر  من  االجتماعية  الفئات  حماية  جانب  الى 
خلق  ذلــك  ألن  املـــوازي،  الصرف  سعر  ارتــفــاع 
وكذلك  واملدين  الدائن  بني  اجتماعية  مشكالت 

أدى إلى ركود األسواق. 
أمام  املواطنني  من  العشرات  تظاهر  وأن  سبق 
مبنى البنك املركزي العراقي في بغداد قبل ايام 
الــدوالر  صــرف  سعر  بخفض  للمطالبة  قليلة، 
مقابل الدينار، ودعوا الحكومة الى اتخاذ قرارات 

عاجلة تعيد الدينار إلى سعره الطبيعي.
من جانبه، عزا الخبير االقتصادي الدكتور نبيل 
االنخفاض  الصباح"  لـــ"  حديث  في  املرسومي 
املنصة  تطبيق  الى  العراقي  الدينار  في  املستمر 
والتي  األميريكي،  الفدرالي  للبنك  االلكترونية 
أخضعت بموجبه الحواالت املصرفية الى التدقيق 

واملراقبة على وفق قواعد االمتثال الجديدة.
وأضاف أن تلك اآللية متبعة في النظام املصرفي 
أن  غير  ــدول،  ال من  العديد  في  وتطبق  العاملي 
فعند  لــذا  تطبيقها،  من  مستثنى  كــان  الــعــراق 
هكذا  ملثل  مستعدة  املصارف  تكن  لم  تفعيلها  

إجراء.
الحواالت  من  باملئة   80 أن  إلى  املرسومي  ولفت 
الفدرالي  البنك  قبل  من  إرجاعها  تم  املصرفية 

األميركي.
ــعــراق  ال ــي  ــارة الــخــارجــيــة ف ــج ــت ال ــع أن  ــاب وت
ــواالت  ــح ــن طــريــق ال واالســـتـــيـــرادات تــمــول ع
املصرفية، بحدود 15 باملئة من استيرادات العراق 
تمول من خالل االعتمادات املستندية، مشيرا الى 
ان توقف الحواالت املصرفية، دفع التجار  للتوجه 
الطلب  زيادة  الى  أدى  مما  الصيرفة  مكاتب  الى 

على الدوالر.
وأكد أن أزمة الدوالر ليست في املعروض النقدي، 
العراقي  الدينار  على  ضغطت  حواالت  أزمة  إنما 

باملستوى الذي هو عليه اليوم.

 

السماوة  بادية  شكلت  قصير،  وقت  حتى 
ثقيًال  عبئًا  األطــراف  املترامية  القاحلة 
بفعل  للحياة،  مظاهر  اي  من  لخلوها 
انحسرت  التي  األمطار  وشح  الجفاف 
لكنها  التوالي،  على  مواسم  لثالثة  عنها 
واحة  السماء  غيث  وبفضل  باتت  اليوم 
غــزارة  بعد  الناظرين،  تسر  خــضــراء 
من  زادت  التي  الحالي  للموسم  األمطار 
آالف  ــدى  م على  الخضراء  مساحتها 
الكيلومترات، األمر الذي أنعش السياحة 

والرعي والثروة الحيوانية فيها.
وأصبحت هدانيا، وأم العصافير وسدرة 
الحريجيات وغيرها من املناطق ، مناطق 
هــوايــات  فيها  تنتشر  رائــعــة  سياحية 
داخل  من  لسائحني  والتخييم  (الكشتة) 

وخارج البالد.
الخضراء  البادية  مساحات  اتساع  إن 
من  اليها  الــوافــديــن  مختلف  ــال  ــب وإق
وال  الخليج،  ودول  الــبــالد  محافظات 
ملا  وغيرهما  العصافير  وأم  هدانيا  سيما 
تتميز به من أجواء طبيعية خالبة يراها 
منافع  يــدر  أن  يمكن  بابًا  اقتصاديون 
كفرص  استثمرت  لو  فيما  اقتصادية 

سياحية تنعش املحافظة.
الحميد  عبد  ماجد  املدني  الناشط  وقال 
مناطق  عدة  "توجد  "الصباح":  لـ  جاسم 
طبيعية  سياحية  مناطق  تكون  أن  مهيئة 
هدانيا  ومنطقة  الحراب  أم  منطقة  مثل 
في  يكثر  حيث  العصافير،  أم  ومنطقة 
البري  والسدر  الغضا  نبات  املناطق  هذه 
عن  فضًال  كبيرة  شجيرات  شكل  على 
الجميلة  الطبيعية  الخضراء  املساحات 

الطبيعية  السياحة  يجعل  مما  والخالبة، 
بمثابة فرص واعدة في بادية املثنى".

الطبيعية  املناطق  في  السياحة  وتشكل 
جذب  نقطة  املثنى  بوادي  بها  تمتاز  التي 
العراق  خــارج  من  أغلبهم  يأتي  لسياح 
العربي  الخليج  دول  مــن  وخــصــوصــا 
والطيور  والحيوانات  الصقور  لصيد 
التخييم في مناطقها  النادرة فضًال عن 

الخضراء الشاسعة. 
ان  املمكن  من  "حقيقة  جاسم  وأضــاف 
اقتصادية  استثمارية  فرص  هناك  تكون 
التي  املثنى  محافظة  مستوى  على  واعدة 
فكل  كبيرة،  تمويل  مصادر  الى  تحتاج 
مؤشر  سيما  وال  ــرات  ــؤش وامل الــعــوامــل 
يراها  السماوة  ببادية  األمني  االستقرار 
مصاف  في  تجعلها  مؤهالت  مراقبون 
الطبيعية  واملحميات  السياحة  مناطق 

جهدًا  تنتظر  والــتــي  إقليميًا،  املميزة 
الستثمارها  مستقبلية  ــة  ورؤي حكوميًا 

اقتصاديا". 
املثنى  زراعـــة  مدير  أوضــح  ــك  ذل ــى  إل
املهندس عامر جبار لـ "الصباح"، أنه في 
وفيرة  بكمياٍت  الغيث  جاءنا  العام  "هذا 
زراعة  على  مقبلني  كنا  الذي  الوقت  في 
الخطة  حسب  دونــم  ألــف  وثالثني  ستة 
املرسومة كما وعدتنا املوارد املائية، لكن 
بمقدم األمطار أضيف إليها ثالثون ألف 
دونم أخرى ومساحات كبيرة في البادية 
أصبحت مراعي طبيعية وزراعية مميزة".
ــة  زراع على  الــعــزم  "قطعنا  ـــاف  وأض
مساحة بحدود حوالي ثالثمئة ألف دونم 
تمت  اآلن  عديدة  مناطق  الــى  إضافة 
الصحراوية  املناطق  هــذه  في   زرعتها 

النائية".

 

 وزارة النقل، أمس الجمعة، بأن مشروع القناة الجافة 
ْ

أفادت
يعد من املشاريع الستراتيجية.  

وقال مدير الشركة العامة لسكك الحديد في الوزارة يونس 
خالد الكعبي لوكالة األنباء العراقية (واع): إن"مشروع القناة 
محمد  ــوزراء  ال رئيس  لدى  بأهمية  ويحظى  حيوي  الجافة 
الستراتيجية  املشاريع  ضمن  يندرج  كونه  السوداني  شياع 
التي تعتزم الحكومة تنفيذها وتم عقد  اجتماع برئاسته مع 
املعنيني في الوزارة بحضور وزير النقل والشركات املساهمة 
وهي املوانئ والسكك الحديد ملناقشة استكمال هذا املشروع".
وأضاف، أن " القناة الجافة مشروع عمالق هو األكبر واألهم 
ربط  خالله  من  وسيتم  الفاو،  مليناء  الرئيس  املنفذ  كونه 
إلى   

ً
وصوال العراق  شمال  إلى  الجنوب  من  بالحدود  امليناء 

الحدود مع تركيا، ومنها الى شبكة النقل األوروبية للوصول 
الى األسواق األوروبية والسماح بنقل حموالت بسعات عالية".
وأشار إلى أن "هذا املشروع سيمتد بخط سكك حديد يصل 
العراقية  املحافظات  بمعظم  ويمر  كيلومتر   1200 إلى  طوله 
كهربائية  قطارات  فيها  تعمل  وسريعة  جديدة  خطوط  عبر 
يمتد  واملسافرين  البضائع  لنقل  سريع  طريق  يرافقها 
الفاو الى الحدود  بالتوازي تقريبًا مع خط السكة من ميناء 

العراقية التركية في مسارات جديدة".
الحكومي، وتم  البرنامج  أن "هذا املشروع دخل ضمن  وأكد 
إنجاز التوقيتات الخاصة بشبكة السكك الحديد باالتفاق مع 

الشركة االستشارية اإليطالية بنسبة  % 100، وبعد املصادقة 
بمرحلة  الشركة  ستبدأ  االقتصادية  الجدوى  دراســة  على 
التصاميم، وربما سيتم خالل العام الجاري اإلعالن عن أول 

مناقصة ملد خط سكك حديد كهربائي حديث في العراق".
من  املــرحــلــة  إنــجــاز  املــرجــح  ــن  "م ــه  أن الكعبي  ـــح  وأوض
الى  املشروع  سيحال  وبعدها  املقبل  أيلول  في  التصاميم 
التنفيذ"، مبينًا أن "هذا املوضوع ليست له عالقة باملوازنة، 
صناديق خــالل  مــن  أو  لالستثمار  طــرحــه  يتم   وربــمــا 

التمويل".
لتحديد  والبرملان  الــوزراء  رئاسة  تنتظر  ــوزارة  "ال أن  وبني 
رئيس  قبل  من  شخصيًا  متابع  واملشروع  التمويل  طريقة 
اإليطالية  والشركة  يومي،  بشكل  النقل  ــر  ووزي ـــوزراء  ال
اجتماعات  وأيضًا  اليومية  للمتابعة  مقر  ولديها  متواجدة 

دورية بمواعيد ثابتة ومحددة".
وجه  قد  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  وكان 
باإلسراع في تنفيذ مشروع القناة الجافة واختصار املراحل 
خالل ترؤسه اجتماعًا خصص لبحث سير العمل في مشروع 
االستشارية  والشركة  النقل  وزير  حضره  الجافة،  القناة 

املكلفة بإعداد تصاميم املشروع".
يندرج  املشروع  هذا  أّن"  البيان،  بحسب  الوزراء  رئيس  وأكد 
الحكومة"،  عليها  تركز  التي  الستراتيجية  املشاريع  ضمن 
من  املراحل،  واختصار  تنفيذه  موجهًا بضرورة اإلسراع في 
أجل تحقيق العائدات والفوارق النوعية التي تنعكس إيجابًا 

على االقتصاد العراقي.

 

تقف  ومعوقات  مشكالت  وجود  عن  بابل  استثمار  هيئة   
ْ

كشفت
عائقًا أمام طريق االستثمار، داعية إلى ضرورة معالجتها من أجل 

تقدم عمل القطاع االستثماري في املحافظة.
زكم  جاسم  محمد  املهندس  املحافظة  في  الهيئة  رئيس  وقــال 
تتسبب  مشكالت  عدة  من  تعاني  "الهيئة  إن  لـ"الصباح":  بتصريح 
في عدم تقدم عجلة االستثمار نحو االمام"، موضحا ان "املشكلة 
العقارات  وجــود  عدم  في  تكمن  االستثمار  قطاع  في  الرئيسة 

الصالحة لالستثمار". 
للعقارات  املالكة  الجهات  أن  على  ينص  "القانون  أن  وأضــاف 
واملؤسسات ذات العالقة تكون ملتزمة بتوفير العقارات الصالحة 
لالستثمار في االول من كانون الثاني من كل عام"، مبينا أن "هذا 

املوضوع غير مفعل". 
بعدم  تتمثل  االستثمار  يعانيها  التي  األخرى  "املشكلة  أن  وأوضح 
وجود تفاعل من قبل مؤسسات الدولة  االخرى في إكمال املعامالت 

 بسبب الروتني.
ً
الخاصة باالستثمار والتي تأخذ وقتًا طويال

وأضاف زكم أن "رئيس الوحدة اإلدارية في املحافظة تبنى متابعة 
الجانب االستثماري و املعوقات التي تقف أمام القطاع االستثماري 
إذ أنه تم عقد اجتماعني خالل شهر كانون الثاني الحالي مع جميع 
من  رصينة  استثمارية  قاعدة  إعداد  أجل  من  الدولة  مؤسسات  

شأنها أن تخدم الواقع في محافظة بابل".
يذكر أن هيئة استثمار بابل لم تمنح إجازة استثمارية واحدة طيلة 
سلبًا  أثر  الذي  األمر  اإلدارة  مجلس  نقص  بسبب  املاضي  العام 
أسوة  للمحافظة  كبير  تراجع  إلى  وأدى  االستثمارية  الخطة  في 

بقريناتها

  

 أسهم االمبراطورية التجارية التابعة ألثرى رجل في آسيا 
ْ

هبطت
مليار   45 إلى  األسبوع  خسائر  لتصل  الجمعة،  أمس  أداني  غوتام 
دوالر، بعد أيام على كشف شركة استثمارية أميركية بأنها ارتكبت 

عملية احتيال "صارخة".
بعدما بدأ أداني (60 عاما) أسبوعه كثالث أثرى رجل في العالم، 
أصحاب  ب 

ّ
لتعق "فوربس"  قائمة  على  السابعة  املرتبة  إلى  تراجع 

املليارات بعدما خسر 24 مليار دوالر في تعامالت أمس الجمعة.
في  أمس،  بومباي  في  املئة  في   15 نسبته  هبوطًا  شركته  وسّجلت 
وقف  إلى  أدى  ما  دوالرات)،   6,23) روبية   508,45 قدره  تراجع 
السبعة  فروعها  من  خمسة  جانب  إلى  تلقائيا  أسهمها  تــداول 

الرئيسة املدرجة في البورصة.
"الواضح أن  وقال رئيس أبحاث األسهم أشيش تشاتورموهتا من 

ما جرى هو عمليات بيع ناجمة عن حالة ذعر".

 أسعار النفط على نحو طفيف أمس 
ْ

صعدت
جلسة  لثاني  مكاسبها  مواصلة  الجمعة 
اقتصادية  بيانات  من  بدعم  التوالي  على 
أميركية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب 

بعد إعادة فتح االقتصاد الصيني.
 30 برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
سنتًا أو 0.3 باملئة إلى 87.66 دوالرًا للبرميل. 
تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وزادت 
 81.22 إلى  باملئة   0.3 أو  سنتًا   21 الوسيط 

دوالرًا للبرميل.
باملئة  ــد  واح من  بأكثر  الخامان  وصعد 
صوب  برنت  ويتجه  املاضي،  الخميس  يوم 
استمرت  إذا  أسبوعية  زيادة  ثاني  تسجيل 
الناتج  بيانات  تحسن  ويعطي  املكاسب. 
الواليات  في  والتضخم  اإلجمالي  املحلي 
املتحدة بارقة أمل في أن مجلس االحتياطي 
قد  األميركي)  املركزي  (البنك  االتحادي 
يقلل  مما  الفائدة،  أسعار  رفع  وتيرة  يبطئ 
الخوف من تقلص النشاط االقتصادي وما 
على  الطلب  بخصوص  ذلــك  على  يترتب 

النفط.



مستوى  أدنى  إلى  االستيراد  تخفض  أو  وتمنع 
تشجع  وتشريعات  امللحة،  الحاجات  إطار  وفي 
بالعمالت  التعامل  ومــنــع  الــوطــنــي،  املنتج 
املركزية  الوطنية  البنوك  بوساطة  إال  األجنبية 
سوق  في  العملة  في  للتضارب  منعًا  ورقابتها، 
ذوي  على  سلبًا  ذلك  وتأثير  والطلب  العرض 

الدخل املحدود.
إيجابياتها؛ إنها تتوافق مع املقولة السائدة في 
(ال  ومفادها  الغربي  االقتصادي  الفكر  أدبيات 
تعطني سمكة، بل اعطني سنارة وعلمني صيد 

األسماك).
السياسات  مع  تتعارض  إنها  وسلبياتها:  آثارها 
الغربية في فتح األسواق أمام منتجاتها، فتخلق 
هكذا  منع  اجل  من  حكومات  سقط 

ُ
وت أزمــات 

سياسات وطنية.
املــدى  على  بشكل  الفقر  تــرفــع  ال  أنــهــا  كما 
قوية،  شعبية  احتجاجات  في  فتسبب  القصير، 

التي تطالب بتحسني ظروف املعيشة.
حل  ملا  سبب  أهم  أن  الباحثني  من  عدد  ويؤكد 
إلى  يعود  مأساة  من  العراقية  املالكة  بالعائلة 
اعتمادها على هذا الطريق التنموي وتأسيسها 
معظم  لــه  خصصت  ــذي  ال اإلعــمــار،  ملجلس 
ميزانية الدولة، فلم يالحظ الناس رفاهًا فوريًا 
للفرد مما عزز السخط الدولي والشعبي ضدها 
الليبرالية  السياسة  طريق  وهو  الثاني:  الطريق 
خالل  ــن  وم ــة،  ــدول ال تعمد  حيث  الواقعية، 
رواتــب  ــادة  زي إلــى  مالية،  وأنظمة  تشريعات 
 
ً
وأجور املوظفني والعمال بشكل مبالغ به، فضال

الحكومية  الوظائف  في  التعيني  اطــالق  عن 
االستيراد  تشجع  وتشريعات  مقنعة)،  (بطالة 
االستهالكية  بالسلع  املحلية  السوق  ــراق  واغ

التنمية  جانب  يهمل  بينما  الكمالية،  الفاخرة 
جزئيًا ويترك في الغالب للقطاع الخاص.

اعتمدت  التي  العربي،  الخليج  دول  ومثاله   
ســيــاســات وتــشــريــعــات تــهــدف إلـــى الــرفــاه 
بالسلع  الــســوق  ـــراق  وإغ الــعــام  االجتماعي 
املستوردة والفاخرة، حيث فتح االقتصاد امام 
الحالة  لهذه  انتباههم  رغم  الغربية،  األسواق 
في مطلع الثمانينات من القرن املاضي، خشية 
االستثمار  تشجيع  ثم  ومــن  النفط،  نضوب 
الجانب  في  ما  ونوعًا  السياحي  املجال   في 

الصناعي.
استقرارًا  الخليجية  الحكومات  منح  مما 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فال احتجاجات 
الشرائية،  القدرة  لقوة  بالنظر  تظاهرات  وال 
.
ً
ولكن يواجه هذا الحل نضوب النفط مستقبال

التضخم،  بمعالجة  يرتبطان  الطريقني  وكال 
معالجة  كيفية  إلــى  النظر  إلــى  يقودنا  مما 
تاريخيًا  ارتبطت  التي  املعضلة  هذه  ازاء  الفقر 

بالثورات الشعبية.
بالنسبة للطريقة األولى: فإن معالجة التضخم 
تتسبب  قد  تشريعات  طريق  عن  تكون  قد  هنا 
االستقرار  ــى  إل تــقــود  مما  اكــثــر  بمشكالت 
السياسي واالجتماعي، فإذا تمت معالجته عن 
اكثر  لسحب  الصعبة  العملة  قيمة  رفع  طريق 
السوق،  من  الوطنية  العملة  من  ممكنة  كمية 
السلع  اسعار  ارتفاع  إلى  حتمًا  يقود  ذلك  فإن 

والخدمات في البلد.
الخالص  العملة بشكليها  تعويم  أن سياسة  كما 
محسوبة  غير  مخاطر  إلى  تقود  قد  واملوجه، 
العملة وغسيل  بتهريب  ارتبط ذلك  إذا  خاصة 

األموال. 
ملواجهة  املوظفني  ــور  وأج ــب  روات رفع  أن  كما 
التضخم، سيؤدي إلى زيادة االجور في القطاع 

اسعار  زيــادة  إلى  بالتجار  يحدو  مما  الخاص 
السلع والخدمات لتغطية زيادة تكاليف اإلنتاج. 
فإن  الدولي  البنك  من  االقتراض  تم  اذا  اما 
السياسة  في  التدخل  باب  فتح  إلى  يقود  ذلك 
ـــروط قــاســيــة شبه  ـــرض ش االقــتــصــاديــة وف
أعلى  إلى  الفقر  زيادة  في  يتسبب  مما  ملزمة 
املستويات، وأغلب ثورات الربيع العربي خرجت 
املقرضني  شروط  قسوة  باب  الباب،  هذا  من 

والبنك الدولي.

 هو اعتماد الطريق األول (مجلس اإلعمار) مع 
تشجيع القطاع الخاص وتشريع قوانني ميسرة 
سياسة  وتبني  واألجنبي،  املحلي  لالستثمار 
وطنية للتخفيف من الفقر، ومنها منح قروض 
تخدم  مجاالت  في  الشبابية  للمشاريع  ميسرة 
البناء  وقروض  والزراعية  الصناعية  التنمية 

والزواج وغير ذلك من تسهيالت.
والــرفــاه  املستدامة  التنمية  بــني  يجمع  مــا 
االجتماعي، من خالل املشاركة بني القطاعني 
يعرف  ما  لدى  تحقق  ما  وهو  والخاص،  العام 
اآلسيويني)،  العمالقة  (دول  بمصطلح  اليوم 
التي حققت قفزات صناعية واجتماعية هائلة، 
املاضي،  القرن  ثمانينيات  مطلع  مع  ابتدأت 
جلبت  ميسرة  وطنية  تشريعات  ــالل  خ مــن 
املصانع  فبنيت  املجاالت،  كل  في  االستثمارات 
والفنادق  الكبرى  واملتاجر  (امتياز)  الكبرى 
(استثمار  الضخمة  السياحية  واملنتجعات 
السياح،  ماليني  سنويًا  تجلب  التي  أجنبي)، 

ومعها املاليني من العمالت الصعبة.
 

*النائب األسبق لرئيس هيئة النزاهة 
االتحادية

ثمانينات  في  العراقي  االقتصاد  انهيار  يرتبط 
وقرينها  املتوالية  بالحروب  املاضي،  القرن 
العملة  قيمة  وانخفاض  الصيت  سيئ  الحصار 
القدرة  وتالشي  متسلسل  بشكل  العراقية، 
الطبقة  وتصدع  العراقي  للمواطن  الشرائية 
واملوت،  والدمار  الخراب  ناهيك عن  الوسطى، 
بسبب  وعنيف،  شامل  بشكل  بالبلد  لحق  الذي 
املنحل،  للنظام  والرعناء  الطائشة  السياسات 
مريرة  بــالــدوالر  املرتبطة  الذكريات  فكانت 
سواد  إلى  البراق  االخضر  لونه  فتحول  ومؤملة، 
أصبح  حتى  العراقيني،  ــدور  ص على  يجثم 
في  وحزينة  قاسية  صـــورًا  يختزن  ـــدوالر  ال
النفوس، وهو ليس سيئًا بذاته، ولكن السياسات 
كارثية  أضرار  إلى  تؤدي  للحكومات،  الخاطئة 
وأثقال  أعباء  ذلــك  على  وتترتب  لالقتصاد 
ذلك  يؤدي  وقد  وحياتهم  الناس  معيشة  على 
االنتفاضة  من  تقترب  افعال،  ردود  حدوث  إلى 
يمر  الــذي  ــزري  وامل املر  الواقع  على  الثورة  أو 

فعلية  اجــراءات  من  بد  ال  ولذلك  الشعب،  به 
الضغوط  لتخفيف  الحكومة،  قبل  من  وملموسة 
على كاهل املواطن، وال يكفي بيع الدوالر بسعره 
على  للسيطرة  للمسافرين،  املطار  في  السابق 
حساب  على  للدوالر  املستمر  التصاعد  حمى 
الغذائية والعقارات  العراقية، ألن السلع  العملة 
بهذه  تتأثر  وال  ــوداء،  ــس ال بالسوق  مرتهنة 
هذا  مع  تتناسب  ال  التي  العرضية،  االجــراءات 
الجموح الهائل للدوالر، وهي تدابير خجولة من 

باب اسقاط الفرض.
بفعل  كان  للدوالر،  السابق  االرتفاع  أن  نعلم 
هذه  ادت  وقد  السابقة،  الكاظمي  حكومة  قرار 
الخطوة غير املبررة، ليس إلى ارتفاع السلع في 
جميع انواعه فحسب، بل أصاب قطاع العقارات 
في  وتسبب  نمرة   25 الــدوالر  قفز  فقد  بمقتل، 

خلخلة السوق. 
كانون   19 في  أعلن  املركزي  البنك  أن  ويذكر 
صرف  سعر  تعديل  عن  رسميا   ،2020 االول 
الدوالر األميركي، ليكون 145 ألف دينار، مقابل 
كل 100 دوالر، وفقا للموازنة العامة للدولة لعام 

2021، التي اقرها مجلس  النواب. 
مفاجئة،  وهي  للدوالر  الثانية  القفزة  أن  إال 
االحتياطي  فرضها  التي  الضوابط  بعد  جاءت 
املركزي  البنك  على  االميركي،  الفيدرالي 

وهو  للدوالر  االرتفاع  هذا  يكون  وقد  العراقي 
غايته  ومصطنع،  مفتعل  اسبابه،  مبرر  غير 
في  ليست  مخاوف  أو  التجار  بني  املضاربات 

مكانها. 
في  دخــل  املــركــزي،  البنك  أن  املــعــروف  ومــن 
مفاوضات مع االحتياطي الفيدرالي االميركي، 
منذ عامني، لتفعيل املنصة االلكترونية وكان من 
املفترض التحوط واالستعداد من قبل الحكومة، 
ملثل هكذا اجراء، قبل حدوث صدمة اقتصادية 

غير محسوبة.
خلفه،  يقف  العراقي  االقتصاد  أن  علمنا،  واذا 
احتياطي نقدي عالي املستوى، قادر على تجاوز 
أو  هنا  من  تواجهه،  التي  والعثرات  الصدمات 
أن األوضاع االقتصادية، سوف  هناك، وأعتقد 
سكرة  تذهب  أن  بعد  عليه،  ماكانت  إلى  تعود 
والصحوة،  والرشد  الفكرة  إليهم  وتعود  التجار 

ولو بعد حني.
السوق،  أصابت  التي  األليمة،  التجربة  هذه 
للمواطن،  الخسارات  من  الكثير  فيها  وأحدثت 
الحكومة  على  ينبغي  بالدولة،  الثقة  وأضعفت 
على  السيطرة  أجل  من  االيام،  لقادم  التحسب 
الحاجة،  عند  وحزم  بمرونة  والتعامل  السوق 
قرين  هــو  ــذي  ال االقــتــصــادي،  ــن  األم لتوفير 

االستقرار السياسي

كرة  لعبة  وتفوقت   ،(25) خليجي  بطولة  انتهت 
املستطيل  وحقق  السياسة،  لعبة  على  الــقــدم 
من  طويلة  ســنــوات  عنه  عــجــزت  مــا  األخــضــر 

الذي  والكأس  الحروب،  وأمراء  الطوائف  قادة  مراهنات 
كأسا  يكن  لم   2023  -  1  -  19 يــوم  املنتخب  العبو  حمله 
انفجرت  جماهيرية،  شعبية  ثورة  ريع  هو  إنما  رياضيا، 
الحياة، بعدما مثلت  للعراق كون فكانت  انسانيتها، فقالت 
نحوها،  العالم  انظار  استمالت  استثنائية  بصمة  البطولة 
إلى  وأعادها  تاريخها  وأحيا  بريقها  للبطولة  أعاد  ما  وهو 

االصل، وعبر بها العراق حاجز العزلة االقليمية.
ما  خالف  أنهم  القاطع  العملي  بالدليل  العراقيون  وأثبت 

يصوره االعالم املغرض عنهم.
تفضي  ســوف  البطولة  في  الكثيرة  النجاحات  هــذه  هل 
أم  وأهله،  للعراق  واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا  بعائدها 
مناسبة  بداية  ستكون  وهل  ذلك،  في  قولتهم  للسياسيني 
الخليجيني،  وأشقائهم  العراقيني  بني  اإلنساني  للتعامل 
أمام  الخليجي  الجوار  دول  انفتاح  مرحلة  إلــى  لننتقل 
بعدما  واالستثمار،  والدراسة  والعالج  للزيارة  العراقيني 
ابن  ــزوة  ع عن  عبر  بليغًا  ــا  درس العراقي  الكرم  أعطى 
الرافدين وحقيقة نفسه املحبة للحياة؟، نعم العراق مؤهل 

وتنظيم  الخليجيني  والـــزوار  السياح  الستقبال 
الكثير من الفعاليات.

ومتعددة  طويلة  استثمار  لعملية  بداية  لتكون 
الجوانب ولالعالم الدور املركزي في ذلك. 

واقعة البصرة تستدعي انتاج العديد من البرامج 
جديدة،  بروح  الدولة  تتبناها  التي  واالعالمية  السياسية 
تلقي  وعاملية  خليجية  إعالمية  مؤسسات  مع  وبالتعاون 
وفنادقه  الرياضية  ومؤسساته  العراق  مالعب  على  الضوء 
للفعاليات  كوجهة  العراق،  لتسويق  ومجتمعه  وطبيعته 
وعلى  الرياضات،  وملختلف  والقارية  اإلقليمية  الرياضية 
املشجعني  وجمعيات  روابط  مع  التعاون  الرسمية  الجهات 
لتحقيق حضور جماهيري الئق نوعًا وكمًا، ليس في مباريات 
كرة القدم فقط، وانما في جميع بطوالت األلعاب الرياضية 

األخرى.
تتسابق الدول إلقامة البطوالت الرياضية مهما كان زمنها 
وتحقيق  إمكانياتها  لتسويق  كمناسبة  الستثمارها  قصيرا 
السياق،  هذا  في  يسير  أن  يجب  والعراق  الحقة،  مكاسب 
وليس معيبًا أن يعتمد على مهارات وشركات أجنبية للقيام 
بهذه املهمة، إذا استوجب االمر ولنعترف بتواضع امكانياتنا 
في  الكبيرة  الفعاليات  إقامة  لتوقف  نظرا  املجال  هذا  في 
بالدنا منذ عقود وال بأس من االستعانة بالخبرات األجنبية، 

لحني تمكن العراقيني من إدارة وتسويق هذه األنشطة.

 
بالتوجه  العالم  يستعد  وقــت  في 
والطاقة  االخضر  االقتصاد  نحو 
من  البيئة  لتخليص  النظيفة 
التي  السامة،  واألبخرة  امللوثات 
يزال  ال  االحفوري  الوقود  ترافق 
يشهد  الــعــراقــي  البيئي  ــع  ــواق ال
عــدم  االولــــى  سلبيتني:  حــالــتــني 
الوطنية  الكهرباء  تيار  استقرار 
ونتيجة  والثانية  شتى،  الســبــاب 
عاجل  ــرار  ــط اض حـــدوث  لــذلــك 
في  النقص  لسد  كحل  ومــؤقــت، 
إلى  باللجوء  وذلـــك  التجهيز، 
يرتبط  التي  االهــلــيــة،  ــدات  ــول امل
فهي  املحافظات،  بمجالس  عملها 
م 

ّ
التي تقرر ساعات التجهيز وتنظ

الية عملها، وتحدد التعرفة النقدية 
ازاء كل امبير، وهو اجراء متبع في 
بعض دول الشرق األوسط للغرض 
عجزت  الــتــي  الـــدول  ــن  م نفسه 
الطاقة  تــوفــيــر  ــن  ع حكوماتها 
الذي  األمر  ملواطنيها،  الكهربائية 
عالية  بنسب  الهواء  بتلوث  سبب 
البلد  الــعــراق  غــدا  أن  الــى  ــدا،  ج

االكثر تلوثا في العالم.
والحكومات  املحاصصة  ونتيجة 
الفساد،  عــن  ناهيك  التوافقية 
الوزارة،  هذه  أطناب  ضرب  الذي 
يدفع  العراقي  املــواطــن  ــزال  ي ال 
الثمن باهظا من قوته، ومن صحته 
بثاني  ملوثة  بيئة  في  يعيش  فهو 
أوكــســيــد الــكــاربــون والــرصــاص 
عامليا  املناخ  تلويث  نسبة  وبأكبر 
يبدو  وال  دوليا،  بها  مسموح  وغير 
ناجع  حــل  اي  املنظور  ــق  األف فــي 
بها  ارتبط  التي  الكهرباء،  ملعضلة 
التي  االهلية،  املولدات  ملف  آليا 
من  ــدوالرات  ال مليارات  تستنزف 
اليها  يضاف  سنويا،  الفقراء  قوت 
صرفت  التي  الطائلة  املبالغ  تلك 
على هذا امللف من املوازنات املالية 
العامة منذ التغيير النيساني ولحد 
ارض  على  تلمس  نتيجة  دون  اآلن، 
حني  سوءا  األمر  يزداد  بل  الواقع، 
زمهرير  أو  الصيف  قيظ  يشتد 
الشتاء، فاملواطن وحده تحّمل مغبة 
كما  والفساد،  والتقصير  النقص 
واملناخية  البيئية  االضــرار  تحّمل 
لوحده،  الباهظة  واالقتصادية 
النظامي  غير  الــوضــع  وتــحــّمــل 
التي  املـــولـــدات،  لــهــذه  واملــــزري 
األزقة  بني  عشوائي  بشكل  تتوزع 
وتتدلى  ــات  ــاح ــس وال والـــشـــوارع 
وبما  العشوائية  االســـالك  منها 
للمدن،  الحضاري  الوجه  يشّوه 
الكثير من حاالت االصابة  ويسبب 
بالنسبة  خاصة  املميتة  بالصعقات 
تلك  يستنشقون  الذين  لالطفال 
بدال  واملسرطنة  السامة  االبخرة 

من استنشاقهم للزهور.
مخالفة  االهلية  املــولــدات  أغلب 
رغم  والصحية،  البيئية  للشروط 
كونها الحل املؤقت للطاقة الوطنية، 
ــزت كـــل الــحــكــومــات  ــج ــي ع ــت ال
لذلك،  الحل  ايجاد  عن  املتعاقبة 
بني  عشوائي  بشكل  تتواجد  فهي 
املسبب  الديزل  وتستخدم  الناس 
وال  (عامليا)،  للتلوث  نسبة  الكبر 
يستخدم العاملون عليها املرشحات 
الحرارة  تهوية  بحجة  والكواتم 
كغم   600 تنتج  مولدة  كل  اذ  فيها، 
ثماني  الكاربون/  أوكسيد  ثاني  من 
ذلك  إلى  يضاف  تشغيل  ساعات 
البيوت،  بني  الوقود  تخزين  عملية 
ما يسبب احتدام الحرائق املؤسفة 

حال اندالعها.
فعلى الحكومة املركزية ادارة ملف 
املولدات شرط اخضاعها للشروط 
عليها  املتعارف  والصحية  البيئية 
السيد  حكومة  على  ونتمنى  دوليا، 
تقليل  فــي  تسهم  أن  الــســودانــي 
معاناة املواطنني في ازمة الكهرباء 
تقليل  لــهــم  ليتسنى  الــوطــنــيــة، 
ولو  االهلية  املولدات  على  االعتماد 

بشكل جزئي.

املحلي،  واالستهالك  االستهالك 
أساسًا،  اقتصاديان  مصطلحان 
وقد يتعديان إلى مفهوٍم سياسي/ 
عندما  العامة  يتداوله  اجتماعي 
التي  باملواعيد،  الوثوقية  تنعدم 
من  املختلفة  الحكومات  تطلقها 
وايهامها  شعوبها  ترويض  أجل 
بتحقيق مصالحها ومنافعها التي 

تناضل في سبيلها.
ــتــداول االقــتــصــادي وكما  ال فــي 
املوسوعات،  من  الكثير  في  جاء 
استخدام  باالستهالك  ُيقصد 
حاجات  اشــبــاع  فــي  املنتجات 
مثل:  مباشرًا،  إشباعًا  االنسان 
الطعام، الشراب، املالبس.. الخ، 
وقد ُيقصد به السلع االستهالكية 
يستخدمه  ما  حجم  أو  نفسها، 

البلد منها.
فنى باستهالكها مّرة 

ُ
والسلع قد ت

ة 
ّ

واحدة، وقد تستخدم مّرات عد
وُيطلق  الزمن،  من  فترة  وتستمر 
االستهالك  سلع  عندئٍذ  عليها 

املعّمرة. 
قد  أخرى  جهة  من  واالستهالك 
الفرد  دخل  من  جزء  على  ُيطلق 
أو من الدخل القومي، الذي ُينفق 
م، 

ّ
املتقد باملعنى  على االستهالك 

الدخل  من  املتبقي  الجزء  ويكون 
أو  الــفــرد،  اّدخـــار  هو  ذلــك  بعد 
أي  مجموعه  فــي  البلد  ـــار  اّدخ

ه.
ّ
االّدخار الوطني كل

ـــار  فــاالســتــهــالك زائــــدًا االدخ
يساويان معًا الدخل، سواء نظرنا 
في ذلك للفرد الواحد أو للبلد في 

مجموعه.
أمــا االســتــهــالك املــحــلــي، فهو 
سلع  مــن  يستهلك  مــا  مجموع 
ويتكون  ما،  دولٍة  داخل  وخدمات 

أساسًا من االنتاج الوطني.
تستورد  الـــدول  معظم  أنَّ  غير 
ـــن الـــخـــارج  ــع م ــل ــس ــض ال ــع ب
ال  الداخلي،عندما  لالستهالك 
يكفي انتاجها من هذه األنواع من 
السلع ملواجهة استهالك املقيمني 
هذه  مثل  التنتج  عندما  أو  فيها 

األنواع.
يكفي  ال  الــنــامــيــة،  الــــدول  ــي  ف
السلع  مــن  كثير  مــن  انتاجها 
املحلي  ــالك  ــه ــت االس ملــواجــهــة 
من  منها  كميات  فتستورد  فيها، 
استيراد  عــن   

ً
فــضــال ــارج،  ــخ ال

واآلالت  املعدات  من  تحتاجه  ما 
االنتاجية الالزمة لعملية التنمية، 
ميزان  في  كبيرًا  عجزًا  يوجد  ما 
ويوجد  الخارج،  مع  املدفوعات 
سبيل  ــي  ف ومــشــكــالت  عــقــبــات 

التنمية. 
مؤقتًا  بالحد  يكون  ذلك  وعالج 
ــن االســتــهــالك املــحــلــي حتى  م
الجهاز  وبناء  التنمية  عملية  تتم 

االنتاجي.
الدارجة،  السياسة  تداوالت  وفي 
املحلي  االستهالك  لفظ  ُيطلق 
على املعلومات املخالفة للحقيقة، 
على  ــة  ــاس ــس ال يــلــقــيــهــا  ــي  ــت ال
تبعث  والتي  الداخل  في  شعوبهم 
لو  بينما  واالطمئنان،  الــرضــا 
القلق  ألصابهم  الحقيقة  عرفوا 

والسخط.
االســتــهــالك  ــي  ــوم ــه ــف م إنَّ 
يرتبط  وما  املحلي،  واالستهالك 
ــل: عجز  ــث نــتــائــج م بــهــمــا مـــن 
اّدخار  الفرد،  اّدخار  املدفوعات، 
وما  الداخل  في  ُينتج  ما  البلد، 
الجهاز  بناء  التنمية،  ُينتج،  ال 
ــي، حــجــم االســتــيــراد  ــاج ــت االن
مخططي  على  يوجب  الحاكم، 
يــولــوا  أن  اقــتــصــادنــا  ســيــاســة 
كي  بــهــا،  استثنائيًا  اهتمامًا 
من  العراقي  االقتصاد  ينهض 
الــخــانــق، حتى ال  ــود  ــرك ال ــذا  ه
يبقى االستهالك ِسَمته ُ الكاشفة 

للعجز.
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في مكانه خارج حلبة رياضية سابقة عند احدى 
ضواحي بودابست؛ قد يبدو الحذاء في موقع غير 
مناســب اطالقا؛ لكنــه في الواقــع يمثل مدخال 
ألحدى أكثر مناطق الجذب الســياحي غرابة في 

العالم. 
يصــف «ميمينتو بارك» نفســه بأنه.. «أول متحف 
في أوروبا الوســطى يذكر النــاس بالديكتاتورية 
الحقبــة  لتماثيــل  مقبــرة  وهــو  وســقوطها»، 
ســِقطت خــالل تحــول املجر 

ُ
الســوفيتية التــي أ

الــى الديمقراطيــة. داخل هذا املتحــف الغريب 
املفتــوح تقــف تماثيــل عمالقــة لجنــود الجيش 
األحمــر الــى جانــب تماثيــل نصفيــة للزعيــم 
«لينني»، بينما تســتقر جداريــات بطولية لعمال 
املجــر قــرب تماثيــل قــادة شــيوعيني ســابقني. 
وفــي وقت تتجــادل فيــه العديد من الــدول حول 
العالم عــن معنى التماثيل والهــدف منها؛ يقدم 
 ملناقشــة 

ً
متنزه بودابســت هذا نموذجا محتمال

ت 
ّ
ُصب التاريخية بدال من مجرد إزالتها. إنحل

ُ
الن

«جمهوريــة املجر الشــعبية» ســنة 1989بســالم 
لصالــح نظــام ديمقراطي، وبعد خمســني ســنة 
قامة 

ُ
مــن الحكم الشــيوعي؛ بــدأت التماثيــل امل

إلحيــاء ذكــرى قــادة الشــيوعية وأيديولوجيتها 
بالســقوط. في بودابست ازدادت النقاشات حول 
طيح بها 

ُ
مــا اذا كان يجب تدمير التماثيــل التي أ

ونســيانها، أو الحفاظ عليها لتكــون تحذيرا من 
مخاطر الدكتاتورية. وقــررت الحكومة الجديدة 
وضع تلك التماثيل وســط حلبــة رياضية قديمة 
فــي ضواحــي بودابســت؛ حيــث جــرى انتداب 
املعماري املجري «آكــوس إليود» لتصميم متحف 
في الهــواء الطلق جرى افتتاحه عــام 1993. قال 
«إليــود» عن «ميمينتو بارك»: «هــذا املتنزه يتعلق 
بالدكتاتوريــة؛ وفــي الوقــت ذاتــه، وطاملــا كان 
مشروعا يمكن الحديث عنه ووصفه وبناءه؛ فانه 

يتعلق بالديمقراطية». 

وقت لفهم التماثيل
يقــول كاتــب املقــال انه رغم كــون هــدف املتنزه 
تعليميــا؛ فإن االنطباع األول (عنــد الوقوف أمام 
املدخل الفخم املبني من الطابوق األحمر) يجعله 
يبدو مثل «حديقة ديزني» للحنني للســوفيت. ُيطل 
تمثــال ضخــم للينــني علــى القادمني مــن داخل 
قوس، بينما يحدق تمثاالن (تجريديا التصميم) 
لـــكارل ماركــس وفريدريك إنجلز (الفيلســوفني 
اللذين طورا املاركســية) بفتور نحو حذاء ستالني 
العمــالق. يمكــن ســماع موســيقى مــن الحقبــة 
الشيوعية تتعالى من جهاز عزف قديم عند كشك 
التذاكــر، بينما يقف الســياح إللتقــاط صور لهم 
قرب ســيارة «ترابانــت» الصغيرة (مــن صناعة 
عرف بســيارة الشــعب) 

ُ
أملانيا الشــرقية وكانت ت

باع أكــواب قهوة وملصقات تحمل 
ُ

مصقولة، كما ت
صــورة لينني في متجر للتــذكارات. لكن «جوديت 
هولــب»؛ التــي عملت في املتنــزه لســنوات؛ تبدد 
سريعا أي إحساس بتوقير الشــيوعية حينما تبدأ 
جولتها التعريفية فــي األرجاء. تقول هولب: «نقف 
فــي «ميدان الشــهود» خــارج املتنزه، الــذي يمثل 
كل شــخص عاش يوما تحت حكم ديكتاتوري؛ في 

اليسار أو اليمني السياسي. ونشارك صمتهم هنا 
ألن اليســار واليمني يلتقيان دائمــا في التطرف». 
توضح هولــب كيــف ان وضع حذاء ســتالني على 
منصــة كونكريتيــة عمالقــة عنــد طــرف ميدان 
الشــهود هو نوع مــن التحذيــر. تم هــدم التمثال 
الحقيقي خــالل الثورة املناهضة للشــيوعية عام 

1956؛ التــي ســرعان مــا جــرى ســحقها حينما 
رســلت الدبابات الروســية الى املجر، وقتل آالف 

ُ
أ

رســل مئــات اآلالف الى 
ُ
املجريــني أو ســجنوا، وأ

املنفى. 
ليمثــل  الدقــة  بمنتهــى  املتنــزه  «إليــود»  صمــم 
املســحات الداخلية املظلمة للدكتاتورية، وليدرك 
الزائــر أن التفاصيل الدقيقة فيه أعمق بكثير من 
االنطباع األول. هناك مسار طويل يصل الى نهاية 
املتنزه تتوســطه نجمة حمراء كبيرة، وتتفرع منه 
ثالثة مســارات أصغر مقياســا، تحف بها تماثيل 
محطمــة. وصفت هولــب تلك املســارات األصغر 
بأنهــا.. «مســيرات ال نهايــة لهــا»؛ ألن املعمــاري 
صممهــا على أنها «حلقة ال نهائيــة» تعيدك دائما 
إلى ذات املســار املركزي. ويكون الســبيل الوحيد 
للمضــي قدمــا هــو االلتــزام واتباع نفس املســار 
مثل أي شــخص آخــر. تهــدف التماثيــل االحدى 
واألربعون إلــى إعادة تقييم املاضــي الدكتاتوري 
في املجر؛ وهذا ما تعرضه هولب حني وقوفها عند 
قيم 

ُ
«نصب الصداقة املجرية- الســوفيتية» الذي أ

عــام 1956؛ قبيــل الثــورة املجرية. يمثــل النصب 
عامال مجريا يصافح جنديا ســوفيتيا، فيما يبدو 
بادرة للصداقة.. لكن ليس كل شــيء كما يبدو؛ إذ 
يمــد العامل املجــري كلتا يديــه بالصداقة؛ بينما 
يمد الجندي الســوفيتي يدا واحدة تاركا االخرى 
مشــدودة بقبضة على جانبه. تقــول هولب: «اليوم 
لدينا مزيــد من الوقت لنفهــم التماثيل، وما كان 
الفنانــون يحــاول قوله فعليــا عــن الصداقة غير 

املتكافئة بني السوفيت واملجريني». 

موعظة من التاريخ
في الجزء األخير من املتنزه؛ حيث تهيمن التماثيل 
العمالقة (املصممة على النمط الشيوعي للواقعية 
االجتماعيــة) من خالل الحجم الهائــل والقامة؛ 
وتقــود الزائــر الــى جــدار مرتفــع مــن الطابوق 
األحمــر؛ يمثل الطريــق املســدود للديكتاتوريات. 
تمضي هولب متحدثة عن تأثير املتنزه على عالقة 
الــزوار مع ماضيهم الشــيوعي، قائلــة: «انه عالج 

لــكل االفكار الســيئة التي نشــأ عليهــا املجريون.. 
وال يقتصــر االمر على املجريني؛ بــل يأتي الى هنا 
التشــيك ومواطنو يوغوســالفيا الســابقة وأملانيا 
الشرقية، لينضموا الى الجوالت ويقولوا: «يا إلهي، 
كل بلد يحتاج إلى مكان مثل هذا؛ حيث يمكنك أن 
تأتي بكل مشــكالتك وتغادره نظيفــا».». ُيراد بهذا 
املتنــزه أن يكون متحفا غير سياســي؛ حيث يمكن 
رؤية املاضي ومناقشته عالنية.. ولكن ال مناص ان 
لــه دائما منتقديه.. فهناك مثــال «آغنس مولنار»؛ 
املرشــدة الســياحية املجرية التي تقود جوالت في 
ــري الزائرين كيف 

ُ
أرجاء العاصمة بودابســت، وت

كانــت الحياة وراء الســتار الحديدي. تقول مولنار 
(التي نشــأت في املجر خالل الحقبة الشيوعية): 
«كان متنــزه ميمينتــو مثيرا للجدل جــدا؛ إذ قال 
الكثيرون: مــا حاجتنا الى هذا؟». تــرى مولنار أن 
الكثير مــن املجريني كانــوا ُيفضلون نســيان تلك 
الحقبة؛ خاصــة األعمال االنتقاميــة التي أعقبت 
الثــورة املجرية. لكن اآلن؛ وقد ســّهل مرور الوقت 
النســيان؛ قالــت مولنار إن العديد مــن مواطنيها 
غير مبالني ببســاطة بماضيهم: «لم يعد املجريون 
يــزورون املتنــزه بكثــرة اآلن». لكنهــا أضافت ان 
املتنزه أصبح عامل جذب سياحي أكثر من العامل 
املحلي. وعلقت: «إذا أراد السياسيون إقامة تماثيل 
عمالقــة ألنفســهم؛ فعليهم التفكير مجــددا.. ولو 
أراد أحدهم صنع تمثال كبير مثل تمثال ســتالني؛ 
فيجب أن نخاف.. فهذا املتنزه تحذير من التاريخ». 
قد يكــون متنــزه ميمينتو مصــدر إلهــام للبلدان 
األخرى التــي تتعامل مع االنقســام حول املوضوع 
الخالفــي للتماثيــل التي أســقطت. تقتــرح هولب 
جمــع تماثيل حقبــة العبوديــة في حديقــة واحدة 
يكون اســمها «حديقة التماثيل غير املرغوب بها».. 
«ومهمــا تكن رغبة الناس؛ ربمــا ال يجب اخفاؤها 

تماما الى األبد».  

بي بي سي 
البريطانية

االلتهابــات  وتطــور  تفاقــم  بســبب 
الفطرية في قدميها، اشــتكى أقاربها، 
الســكن  دانغــارو  تشــاركهم  الذيــن 
بمنــزل خشــبي صغيــر، مــن الرائحة 
الكريهــة التــي تنبعــث منهــا، فقاموا 
بطردها خارجا، فاضطرت الى املبيت 
مــع املاشــية واملاعــز، وبعــد أن نبذها 
الجيــران واجتنبهــا الجميــع، لم يكن 
أمــام دانغــارو اال أن تتــرك املدرســة 
وتتجنــب حضــور أي تجمــع أســري أو 
قــروي كحفــالت الزفــاف أو املآتــم، 
فتجلــس وحيــدة تبكــي وهــي تســتمع 
ألهالــي القريــة يغنــون ويرقصون في 
األفــراح أو يتلون الصلوات أثناء قداس 
الكنيســة، الذي ال تتمكــن من حضوره 
رغــم بعدها عنهــا بامتار قليلــة. تقول 
دنغارو (26 عامــا): «لم أكن أعرف ما 
يحــدث معــي عندما بــدأت األعراض 
بالظهور ألول مرة»، مضيفة «لم أطلب 
املســاعدة من أي كان ألني لم أســتطع 
بأننــي  فافترضــت  تكاليفهــا،  تحمــل 

سأموت».

استعداد جيني
تعد دانغارو واحدة من بني أربعة ماليني 
شــخص موزعني بــني قــارات افريقيا 
وأميركا الالتينية وآسيا يعانون من داء 
«ســحار األقــدام Podoconiosis « (أو 
ما يســمى بــداء الفيل غيــر الفيالري- 
القــدم الطحلبيــة)، وهو أحد أشــكال 
الوذمــة اللمفية غير املعدية، ويتســبب 
والســاقني.  القدمــني  يصيــب  بتــورم 
ترتبط حاالت اإلصابة بسحار األقدام 
بالزراعة حفاة القدمني في تربة طينية 
حمــراء بمناطق كاملرتفعات الوســطى 
مليــون   11 يخــرج  حيــث  بإثيوبيــا، 
مزارع الــى حقولهم حفــاة بال أحذية. 
ويبــدو أن هذا النــوع مــن التربة غني 
باملعــادن التــي تلقيها ماليني الســنني 
من النشــاط البركاني، وتشــكل خطرا 

علــى العاملني بحراثتهــا وزراعتها، اذ 
يعتقد أن جزيئات التربة تدخل الجسم 
عــن طريــق تشــققات الجلــد الجاف 
واملتصلب وتمتصها األوعية اللمفاوية، 
لتتفاعل مع أنســجة الجســم كيميائيا 
وتعمــل على تدميــر الجهــاز اللمفاوي 
ببــطء. وبمرور الوقــت، تصبح األوعية 
اللمفاوية غير قادرة على تصريفها من 
األطراف السفلى للمريض، مؤدية الى 
تورم كبيــر ومؤلم يتســبب باملزيد من 
الضرر للجلد ويسهل دخول التربة الى 
الجسم، كما أن هناك أشخاصًا لديهم 
جينات تجعلهــم أكثر عرضة لإلصابة 

باملرض من غيرهم.

انتحار الجهاز اللمفاوي
يصف الدكتور بول ماتس، مؤسس هيئة 
متعلقة بســحار القدم ومنظمة التنمية 
املتكاملــة (أبيدو)، وهــي منظمة غير 
حكوميــة أســهمت بعالج نحــو 34 الف 
مصــاب بالقــدم الطحلبيــة في جنوب 
اثيوبيا، بأنها: «تشــبه االنتحار البطيء 
للجهاز اللمفاوي» بينمــا يرى أبراهام 
آصيفة، منسق مشروع أبيدو بمقاطعة 
داورو الجنوبيــة بأن: «املســبب الرئيس 
يصيــب  اذ  الفقــر،  هــو  الــداء  لهــذا 
األشــخاص الذين ال يستطيعون تحمل 
تكاليف شــراء األحذيــة»، واصفا إياه 
بأنــه من أكثر أمراض املناطق املدارية 

إهماال في العالم. 
يصيب داء القدم الطحلبية نحو مليون 
و600 ألــف انســان فــي إثيوبيا وســط 
ندرة بيانــات عاملية كاملة، بســبب قلة 
األبحــاث واملعرفــة الضيقة بــه داخل 
االجتماعي  والحــرج  الطبــي  الوســط 
والفقــر الذي يعيــق املصابني من طلب 
املســاعدة. خــالل ســبعينيات القــرن 
املاضــي، تمكن إرنســت برايــس، وهو 
طبيــب بريطانــي كان يســكن إثيوبيا، 
من الربط بني املرض والتربة الحمراء 

البركانيــة، لكن القليل من األبحاث تم 
إجراؤها بعد ذلــك حتى مطلع األلفية. 
إنبيالــي، اســتاذ  ويقــول ويندماغــني 
األمــراض الجلديــة لــدى جامعة بحر 
دار بأنه: «لو سألت طبيبا في العاصمة، 
أديس أبابــا، من املرجح أنــه ال يعرف 
شيئا عن «سحار األقدام» حتى أنه يجد 
صعوبة فــي نطقه»، مضيفــا «وعندما 
أســأل املصابــني لــم يراجعــوا مركزا 
صحيا، يقولون بأنه ال يوجد له عالج».

وصمة وعزلة
مع ذلــك، فــإن الوقاية وعــالج القدم 
الطحلبيــة يكمنان في ارتداء األحذية، 
اذ تمنــع تســرب التربة الى الجســم، 
واالهتمــام بنظافــة األقــدام بغســلها 
باملاء والصابون والنقــع املنتظم باملاء 
وامللــح واســتخدام املراهــم املرطبة، 
وغســل  األحذيــة  ارتــداء  فبمجــرد 
القدمــني، تنتهي عملية احتكاك الجلد 
بالتربة، وتختفي األعراض التي يعاني 
منها حتى مرضى الحاالت الحادة. أما 

اإلهمــال فيؤدي إلى مضاعفات كتعفن 
الدم وفشــل العضو، وقــد يكون مميتا، 
الــى جانــب التأثيــر الســلبي للحالــة 
النفســية علــى الجســدية، اذ يواجــه 
والعزلة.  بالوصمــة  الشــعور  املصابون 
أرجــل  بتــر  «يتــم  إنبيالــي:  وبحســب 
املصابــني ألن األطبــاء يعتقــدون بأنه 

الحل الوحيد». 
اعتقد مانجــور ماركنييه، مــزارع من 
داورو ومصــاب باملــرض، بأنه تعرض 
للدغــة ثعبــان عندمــا بــدأت قدمــاه 
بالتورم، بينما تعتقد جامنيش دورامو، 
انهــا تعاني مــن القــدم الطحلبية هي 
األخــرى، بأنه، ربما دخل بعض الرماد 
الى قدميها بعد «حفلة ســحر»، عندما 
بدأ ظهــور األعراض عليها. ومثلها مثل 
دانغارو، تــم نبذها مــن املجتمع وبات 
ينظر لهــم على أنهم ملعونون، وعندما 
قام ماركنييه بزيارة معالجني محليني، 
حــاول أحدهم بتر ســاقيه وامتصاص 
الســائل بواســطة قرن بقرة، اذ يقول: 
«كان إرتداء الحذاء يعد ترفا، فال أحد 
يســتطيع تحمل تكاليفها»، مضيفا «لم 
نــدرك أن املشــي حفــاة القدمــني يعد 
مخاطــرة، لكــن اآلن الكثير يشــترون 

األحذية ويلبسونها».
اليــوم، وبينمــا ترتدي دانغــارو الزوج 
الســابع من األحذية، ال تزال ســاقاها 
وقدماهــا مشــوهتني بســبب املــرض، 
رغــم تراجــع حجم الورم وشــدة األلم 
بشــكل كبير، وصار بإمكانهــا التجول 
ومشــاركة الفعاليــات األســرية، حتى 
أنها أكملت دراســتها االبتدائية، وتعلق 
بأن: «التغيير جوهري، يمكنني اآلن أن 
أقــوم بكل ما أريد؛ كالذهاب للكنيســة 

والى السوق».

صحيفة الغارديان البريطانية

حذاء ستالني استذكار للتمثال األصلي الذي هدم خالل الثورة 
املجرية عام 1956

تمثال 
«كارل ماركس» 

و«فريدريك 
إنجلز» يدمج 

فيلسوفي 
املاركسية في 

منحوتة واحدة

 من مجرد إزالتها ببساطة
ً
ُصب التاريخية بدال

ُ
 ملناقشة الن

ً
يقدم متنزه ميمينتو أنموذجا محتمال

ميزت تماثيل الحقبة الشيوعية بضخامة 
األحجام وصرحية التكوين

1993

1956
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حصلــت صحيفة "ديلي ميــل" حصريًا على صورة لجســم 
كــروي الشــكل "ذي ملعــاٍن معدنــي" كان يطير فــوق مدينة 
املوصل العراقية بتاريخ 16 نيســان 2016. الصورة مقتطعة 
ة في  من تســجيل فيديــو التقطته طائرة اســتطالع أميركيَّ
الساعة 9:47 صباحًا من ذلك اليوم، وكان من ضمن إيجاٍز 
ة  ســري شــامٍل اطلعت عليه عــدة وكاالت حكوميــة أميركيَّ

يتناول موضوع األجسام الطائرة مجهولة الهوية "يوفو". 
مشــاهدة الجســم املذكور في منطقة معارك نشــطة ينفذ 
ة أثارت هواجس  فيهــا الجيش األميركــي عمليات عســكريَّ

ة. ة لدى وزارة الدفاع األميركيَّ أمنيَّ
وصف الجســم في الفيديو املشــار إليه بأنه: "لقطة سريعة 
لجســم طائر كروي الشــكل غير محــدد الهوية بــدا وكأنَّ 
لسطحه ملعانًا معدنيًا". ظهر الجسم املذكور وهو يطير فوق 
ة في حني بدت الشــوارع في خلفية  مدينة املوصــل العراقيَّ

الصورة تحت الجسم.
هذه هي املرة األولى التي يكشــف فيهــا النقاب عن صورة 
مســتمدة مــن تحقيق ال يــزال مســتمرًا تجريــه الحكومة 
ــة بخصــوص ظاهرة "يوفــو". تظهر فــي الصورة  األميركيَّ
ة تطير فــوق منطقة معارك،  مركبــة مجهولة النــوع والهويَّ
وقــد أثار هذا لدى وزارة الدفاع مخــاوف في جانبي األمن 
والســالمة ألنَّ وجــود جســٍم مجهــوٍل فــي ســماء منطقة 
ة يمكن أْن ينطــوي على مخاطر  ة أميركيَّ عمليــات عســكريَّ

تهدد الطيارين أو القوات التي على األرض.
كشف مصدر اســتخباري أنَّ شريط الفيديو األصلي أرسل 
الى القاعدة املشــتركة في "النغلي يوستس" بوالية فرجينيا 
حيــث أجرى عليه خبــراء مخابرات متخصصــون بالصور 
واإلشارات االلكترونية دراسة رفعوها الى القيادة املركزية 

ة. األميركيَّ
يظهر من التصوير أنَّ هذا الجســم الطائــر الغامض كان 
 عليه 

ُ
يتحرك مــن الجنوب متجهًا صوب الشــمال، ولم يبد

أنه ينخفض. خالل الثواني األربع التي استغرقها التسجيل 
طار الجســم ملدة ثانية بمحاذاة طائرة التجســس "أم سي 
ه لم تظهر عليه ســطوٌح لها 

َّ
12". األمــر املثيــر للحيرة هو أن

 
َّ

عالقة بالطيران كاألجنحة أو أية وسيلة دفع ظاهرة، ولكن
ــة بالتصوير قال إنَّ  مصدرًا اســتخباريًا ذا خبــرة عملياتيَّ
ة أثناء  األسلوب الذي استخدمته طائرة التجسس األميركيَّ

التصوير يشــير الى أنَّ أجهزة التحســس فــي الطائرة قد 
استشعرت وجود أشــعة تحت الحمراء وبيانات أخرى أثناء 
تصويــر "يوفــو"، ويعتقد املســؤولون الذين أعــدوا الفيديو 
وقدمــوه ضمن اإليجــاز أنَّ الجســم الكروي كانت تســيره 

سيطرة ذكية.
بقيــت هــذه الواقعة بال تفســير رغــم خضوعهــا للتحليل 

والدراسة على يد خبراء االستخبارات طيلة ست سنوات.
بالوسع اآلن الكشف عن أنَّ الحالة املذكورة تمثل جزءًا من 
ة  التقييم األولي الذي أجراه مكتب مدير املخابرات القوميَّ
بخصوص األجســام الطائرة مجهولة الهويــة "يوفو" الذي 
نشــر ضمــن تقرير صدر فــي أيــار 2021 فيه اســتعراض 
وتحليــل لـــ 144 حالة لــم يعثر لها على تفســير، باســتثناء 
واحــدة فقط. (مالحظــة: صورة من الخالصــة التنفيذية 
للتقرير أعاله الذي رفعت عنه الســرية منشورة على موقع 

صحيفة ديلي ميل).
خالل الشهر الحالي نشــر مكتب مدير املخابرات القومية 
 لـــ 510 حاالت أخــرى لغاية 

ً
تقريــرًا ثانيــًا يتضمن تحليال

30 آب 2022. وقد أرســلت نســخة من التقرير الســري الى 
الكونغرس في شهر تشرين األول من العام املاضي.

تحــدث مصدر مطلــع لصحيفــة "ديلي ميل" عن عشــرات 
مــن مقاطــع الفيديو املحفوظة على الســيرفرات الســرية 
تظهر فيها اجسام كروية الشــكل معدنية املظهر التقطتها 
ة او الطائرات املســيرة بدون  طائرات التجســس األميركيَّ

طيار في مناطق مختلفة من الشــرق األوســط وهي تشــبه 
الجسم الذي ظهر في الصورة فوق مدينة املوصل. 

يقــول املصــدر: "تعمــل طائراتنا املســيرة علــى ارتفاعات 
تتــراوح بــني 20 قدمــًا و25 ألــف قدم فــي كل مــكان ألننا 
مضطــرون إلبقــاء أعيننا مفتوحة ترصد األشــرار. وبينما 
مشــغلو تلك الطائرات منهمكون بالتركيز أو تقريب صورة 
 إذا بأحد هذه األجســام الكروية 

ً
بلدة ما في ســوريا مثــال

الشكل ينطلق عبر مجال العدسة فيتفاجأ املشغل ثم يتحول 
بتركيزه الى ذلك الجســم ويبقى يراقبــه لوهلة. في بعض 
األحيــان نحصل على لقطات أمدهــا 30 ثانية.. وفي أحياٍن 
أخرى تمتد الى 10 دقائق، بعد ذلك يحدث شــيء عجيب.. 
إذ ينطلق الجســم بحركة فجائية سريعة ويختفي من على 

الشاشة".
يقول الصحفيــان كوربيل وناب انهما سينشــران معلومات 
وصــورًا ومقاطــع فيديــو أخــرى كانــا يحتفظان بهــا منذ 
ســنوات. ويضيف كوربيل ان الشــكل الكروي للجسم الذي 
التقطــت صورته فــي العــراق تذكرنا بمشــاهدات عديدة 
البحريــة  لســالح  تابعــون  طيــارون  يصادفهــا  مشــابهة 
ــة قبالــة الســاحلني الشــرقي والغربــي للواليات  األميركيَّ
املتحــدة فــي كل يوم، لكــن ما يميــز ذلك الجســم هو انه 
كان يطيــر فوق منطقة عمليات عســكرية نشــطة وانَّ جهة 

عسكرية هي التي التقطت صورته. 
عن صحيفة "ديلي ميل"

مّر كويكٌب بحجم شاحنة الخميس الفائت بالقرب من األرض من 
ة  دون أْن يتسبب بأي أضرار، على ما أعلنت وكالة الفضاء األميركيَّ
إلى  ترمي  فضائية  مهمة  إلطالق  حاجة  هناك  تكن  ولم  (ناسا). 
ما  غرار  على  الصواريخ،  عبر  مساره  تحويل  أو  الكويكب  تفجير 
يظهر في أفالم هوليوود، فكويكب "بي يو 2023" مّر بجانب األرض 

من دون تسجيل أي حادثة قبل أْن يكمل مساره في الفضاء.

واقترب الكويكب من الطرف الجنوبــي ألميركا الجنوبية الجمعة 
قرابة الساعة 00,27 بتوقيت غرينتش، بحسب العلماء.

واقترب "بي يو 2023" عند مسافة 3600 كيلومتر من سطح األرض، 
أي أقرب بكثير من أقمار اصطناعية عدة تدور حول األرض.

ُرصد الكويكب الســبت بواسطة مرصد في شبه جزيرة القرم من 
جانب عالم الفلك الهاوي غينادي بوريســوف الذي سبق أْن رصد 
بًا بــني النجوم في العــام 2019. ثم أجريت عشــرات عمليات 

ّ
مذن

رصد أخرى من مراصد في جميع أنحاء العالم.
وخلص نظام تقييم مخاطر االرتطام التابع لناســا ســريعًا إلى أن 

الكويكب لن يصيب األرض.
وقــال الباحث فــي وكالة ناســا ديفيــد فارنوكيا الذي ســاعد في 
تطويــر هذا النظام "على الرغم من العدد الضئيل للغاية لعمليات 
املراقبة، فقد اســتطاع النظام أن يتوقع بأن الكويكب ســيمر عند 
مســافة قريبة للغاية مــن األرض". وأضاف "فــي الواقع، هذه من 

أقرب املرات التي يدنو فيها جسم من األرض على اإلطالق".
وحتــى لــو كان حصل اصطــدام مــع األرض، فــإن الكويكب الذي 
يبلــغ قطره 3,5 أمتار إلى 8,5 أمتــار، كان ليتفكك إلى حٍد كبيٍر في 
الغالف الجوي لألرض، ما قــد يفضي إلى عدد قليل من النيازك 
الصغيــرة. وقال مســؤولون فــي ناســا إن جاذبية األرض ســتغير 
مدار الكويكب حول الشمس. واســتغرق الكويكب 359 يومًا إلكمال 
مداره حول الشــمس، ولكن بعد هذا االقتــراب الكبير مع األرض، 

سيستغرق إكمال مداره 425 يومًا.

علــى  وصفحــات  حســابات  تداولــت 
ــا، 

ً
مواقــع التواصــل االجتماعــي، حديث

مقطــع فيديو اّدعى ناشــروه أّن الرئيس 
التنفيــذي لشــركة فايزر ألبــرت بورال، 
صــرح "أحــد أهدافنا هي تقليل ســكان 
العالم 50 % بدخول عام 2023 وها نحن 

ننجزه".
ه 

ّ
بعد التحقق من االدعاء املتداول تبني أن

ــل، إذ إنَّ مقطع الفيديو مجتزأ من 
ّ
مضل

ســياقه وهو من تصريح قديــم للرئيس 
التنفيــذي لشــركة فايزر ألبــرت بورال، 
يعــود إلــى 25 أيــار عــام 2022، خــالل 
املنتــدى االقتصادي العاملــي الذي عقد 

في دافوس بسويسرا.
وتحدث ألبرت بورال عن أهداف شــركة 

للســنوات  فايــزر  العمالقــة  األدويــة 
الخمــس املقبلــة التــي خططــوا لها في 
ينايــر 2019. وإحدى الخطــط هي جعل 
أدوية فايزر أرخص في البلدان الفقيرة 

لجعل الوصول إليها أكثر سهولة.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة "بحلول 
عام 2023، ســنقلل عدد األشــخاص في 
العالم الذين ال يستطيعون شراء أدويتنا 
بنسبة 50 ٪، على ما أعتقد، اليوم أصبح 

هذا الحلم حقيقة".
وتــم التالعب فــي الفيديــو األصلي في 
الدقيقــة 2و 47 ثانيــة، مع حــذف جملة 
"الذيــن ال يســتطيعون شــراء أدويتنــا" 
ليبــدو وكأن بــورال يذكر تقليص ســكان 

العالم بنسبة 50 %.

وكانت شــركة فايزر قــد أطلقت مبادرة 
باســم "اتفاق لعالم أكثــر صحة" لتوفير 
أدويــة محميــة ببــراءات اختــراع لـــ45 
دولة منخفضة الدخل. وكشــف الرئيس 
ا خالل 

ً
التنفيذي للشــركة عن ذلك أيض

حديثه فــي املنتدى االقتصــادي العاملي 
في دافوس، في أيار 2022.

ــا للموقــع الرســمي للشــركة، فإن 
ً

ووفق
رواندا وغانا ومالوي والسنغال وأوغندا 
هي أول خمس دول تلتزم باالنضمام إلى 
االتفاقية، وسيســاعد مســؤولو الصحة 
فــي هذه البلــدان فــي تحديــد العقبات 
العــرض وحلهــا إلبــالغ  التــي تتجــاوز 
عملية النشــر في جميع البلدان الخمسة 

واألربعني ذات الدخل املنخفض. 

الصفحات  مــن  العديــد  تداولــت 
على مواقــع التواصــل االجتماعي 
خصوصــًا (يوتيــوب) فيديو عليه 
صــورة مصغــرة للفنــان املصري 
عادل إمام مع خبٍر يزعم "شــاهد 
لحظة وصول عادل إمام إلى عزاء 
وديــع إبن جــورج وســوف وانفعال 
جورج وسوف عليه بسبب الشماته 

في ابنه"
بعد التحقيق تبني اآلتي:

1 - الصــورة مفبركــة. حيــث تــم 
التعديــل علــى الصــورة األصليــة 
بواسطة أحد برامج تعديل الصور، 
لحضور  األصليــة  الصــورة  وتعود 
الفنان املصري عادل إمام مجلس 

نبيــل  الراحلــني  الفنانــني  عــزاء 
الهجرسي ووحيد سيف عام 2013.
2 - لــم تنقــل أي وســيلة إعالميــة 
بحضــور  يتعلــق  خبــرًا  موثوقــة 
الفنــان عــادل إمام ملجلــس عزاء 
وديع وســوف، خصوصًا أن حالته 
الســنوات  في  متدهورة  الصحيــة 
األخيــرة، كمــا أن الفيديــو عنــد 
فتحــه ال يعــرض محتــوى يخــص 

الفنان عادل إمام.
3 - أخبــار وصــور كهــذه هدفهــا 
واضح، حيث يســتخدم الناشرون 
هذه املنهجيات لجذب املشاهدين 
بالتالــي  الفيديــو  لفتــح  ودفعهــم 

كسب املشاهدات والتفاعالت. 

تداولت حســابات وصفحــات على مواقــع التواصــل االجتماعي، 
ا 

ً
ه لفتيات يرتدين لباًسا موّحد

ّ
ا، مقطع فيديو اّدعى ناشروه أن

ً
حديث

ويتظاهرن في محطة مترو في جمهورية تتارســتان الفيدرالية في 
مني للزواج.

ّ
روسيا، احتجاًجا على النقص في أعداد الشبان املتقد

ــل، إذ إّن مقطع 
ّ
ه مضل

ّ
ق مــن االّدعاء املتداول وجــد أن

ّ
بعــد التحق

الفيديو يعود لفتيات يتنافسن ضمن مسابقة ملكة جمال تتارستان 
م في مركز معارض كازان إكسبو الدولي، في 

ّ
ظ

ُ
لعام 2023، التي تن

مدينة كازان.
ا عليه عالمة تجارية تخص 

ً
كما وترتدي املشــاركات لباًســا موّحد

ــب عليه 
ُ

دعــى تافــول فاســون TVOI FASON، وقــد كت
ُ

شــركة ت
بالروسية عبارة "ملكة جمال تتارستان".

ونشــر حســاب املســابقة على صفحته الرســمية في "انستغرام"، 
مقطع فيديو عبر خاصية الســتوري، ُيظهر املشــاهد نفســها التي 

تبدو في الفيديو املتداول.
م مسابقة ملكة جمال تتارستان 2023، سنوًيا منذ عام 1998. 

ّ
نظ

ُ
وت

وقّرر املنظمون أن تكون هذه النسخة من املسابقة مفتوحة ملشاركة 
فتيــات من مدن روســية أخرى، ليتنافســن على لقــب ملكة جمال 

كازان، وملكة جمال تتارستان.
وأقيم نهائي املســابقة أمــس الجمعة، في قاعة إلغام شــاكيروف 
للحفالت املوســيقية بمركز كازان إكســبو الدولــي للمعارض. كما 
حصلــت الفائزات على جوائز نقدية بقيمة مليون روبل وهدايا من 

الرعاة.
وتتارســتان جمهورية في الكيانات الفيدرالية في روسيا عاصمتها 
كازان. تقــع على ضفاف نهر الفولغا، عنــد جبال األورال الفاصلة 
بني آســيا وأوروبا، بمســاحة تبلغ نحو 70 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ 

عدد سكانها نحو أربعة ماليني نسمة.

العديد مــن الصفحات  تداولــت 
على مواقــع التواصل االجتماعي 
 FIFA خبرًا يزعــم "إدارة الفيفا
العراقي يتصدر  رسميا الجمهور 

املراتب األولى حبًا لكرة القدم"
 17 يــوم  باالنتشــار  الخبــر  بــدأ 
كانــون الثانــي/ ينايــر الحالــي، 
وهناك أكثر من 44 منشورًا حول 
املوضــوع، تفاعل معها أكثر من 6 
آالف و 861 شــخصًا حتى إعداد 

هذا التقرير.
بعد التحقيق تبني اآلتي:

1 - ال يوجــد مصدر لهــذا الخبر 
ولــم تنقله أي وســيلة إعالمية أو 
موقــع إخبــاري موثــوق، كمــا لم 
ر الجماهير 

ّ
تعلن الفيفا عن تصد

األولــى  املراتــب  العراقيــة 
للجماهيــر املحبــة لكــرة القدم، 
حيث تخلو املواقع الرسمية للفيفا 

عن خبر بهذا الخصوص.

تداولــت العديد من الصفحات على مواقــع التواصل االجتماعي خبرًا يزعم 
"حادث سير عنيف على طريق بغداد - كركوك يؤدي الى وفاة شخص واصابة 

نجــم املنتخــب الوطني ايمن حســني.. الســالمة 
ألسد الرافدين".

بدأ الخبر باالنتشــار يوم 23 كانون الثاني/ يناير 
الحالــي، وهنــاك أكثــر مــن 15 منشــورًا حــول 
املوضــوع، تفاعــل معها أكثــر مــن 6 آالف و 950 

شخصًا.
بعد التحقيق تبني اآلتي:

1 - نفى الالعب أيمن حسني خبر تعرضه لحادث 
سير بمنشــور "story" في حسابه على أنستغرام، 

وأكد أنه بصحة جيدة ومتوجه إلى قطر. 
2 - الصــورة مضللــة. حيــث تعود لشــهر نيســان 
2021، حــني تعــرض الالعــب أيمن حســني إلى 
إصابة بالغة، خالل مبــاراة فريقه القوة الجوية 

أمام نادي الشارقة.
3 - ظهــر أيمن حســني في مبــاراة فريقه الحالي 

"املرخيــة القطــري" أمــام فريق األهلي وهــو بصحة جيدة وســجل هدفًا في 
املباراة، ما ينفي االدعاءات التي تحدثت عن تعرضه لحادث.

تداولت العديد من الصفحات على مواقع 
التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية، 
تصريحًا للسياســي حيدر املــال يقول فيه 
لقناة العهد "النائب عادل املحالوي أعلن 
انســحابه من حزب تقدم الــذي يتزعمه 
 عشــائريًا 

ً
الحلبوســي ألنــه يشــكل ثقــال

شمال األنبار وينافس الحلبوسي"
بدأ الخبر باالنتشار يوم 16 كانون الثاني/ 
 10 مــن  أكثــر  وهنــاك  الحالــي،  ينايــر 
منشــورات حول املوضوع، إضافة لعرضه 

على شاشات التلفاز. 
بعد التحقيق تبني اآلتي:

1 - الخبر كاذب. لم يعلن النائب املحالوي 
انســحابه مــن مشــروع تقدم فــي أي من 
مواقعه الرســمية أو في تصريح لوســائل 

اإلعالم.
2 - نفــى النائــب عــادل املحــالوي خبــر 
إنســحابه مــن حــزب تقــدم مــن خالل 
منشــور لــه فــي حســابه الرســمي علــى 

فيسبوك. 



ما بني ســاندي بيل وكلبها أوليفر، وســالي، والنمر املقنع، والســيارة املرحة بومبو، وعدد كبير من 
 شــخصيات كرتونية بكل تفاصيلها املدهشــة، والتي 

ُّ
مجموعة األحالم الذهبية، والســندباد، تطل

عاشها الجيل املاضي وتأثروا بها، هو ما يبدعه غسان سعد، وعن بداياته لفت إلى أنه قام بصناعة 
مجسم ”نيلز“، وهي إحدى شخصيات الرسوم املتحركة، وكانت محط إعجاب وحب من قبل الصغار 
في ذلك الوقت، ليصنع بعدها صديقيه رات ومورتن، وعن الدافع وراء هوايته تلك أكد سعد ”إلدخال 
 الفــرح واإليجابية، مــن خالل امتالك قطعة من هذه الشــخصيات، التي عشــنا معهــا أجمل أيام

 الطفولة“.

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

حافظ الدروبي، فنان تشــكيلي من طراز (انطباعي 
بغــدادي) خــاص وخالص، حتــى النخاع جــدًا، لم 
يخضع ألّية تأثيــرات فكرّية أو فنّيــة خارجّية، طوال 
مســيرته اإلبداعّيــة، حتــى وهــو فــي أثناء دراســته 
األكاديمّيــة خــارج العــراق، صحيح قــد أبهرته فنّيًا 
نوعًا ما في بدايته املدرســتان اإليطالية واالنكليزية.. 
ولكنه أســس (إتجاهه) االنطباعي العراقي الخاص 

به.
بغــداد)  (انطباعيــات  حمــل  رّســام  الدروبــي، 
ة  االجتماعيــة الشــاملة، قبــل انطباعياته التشــكيليَّ
ات  نة.. في ضميره وبصيرته وفكره، وحفظ ذكريَّ امللوَّ
طفولتــه وعفويتــه التي نشــأ عليها فــي مدينته، وما 
أدراك مــا بغــداد، وال غيرهــا مــن مدينــة تحلى في 
عينيــه.. فهي نشــوب صبــاه وعامله الكبيــر ومحيطه 
الحالــم واملعاصر والتراث والتاريخ، حيث شناشــيل 
بيوتاتهــا التراثية القديمة وأســواقها، وألألة مآذنها 
الشامخة التي تعانق خيوط الشمس وقباب مساجدها 
وأســواقها  الضيقــة،  أزقتهــا  وتــراص  املتميــزة، 
الزاخــرة، وألعابها وتقاليدهــا االجتماعية الجميلة، 
وأزياؤها الفلكلورية الشعبية، وعبق بساتينها املثمرة 
ومروجها الزاهي علــى ضواحيها... لينهل من ثمَّ من 
كل هــذه الدافعيات اإلبداعّية الواقعّيــة.. ويقدمها كـ 
(نصوص) رؤيوية بمشاهد تشكيلية متميزة.. ال تزال 
خالدة حتى اآلن، وهل هنالك أجمل من (النصوص) 
الخيالية الرائعة لقصص ألف ليلة وليلة، والسندباد 
ه االلتزام الصارم 

َّ
وعــالء الدين.. في تاريخ بغداد؟ إن

بوالئه العميق لبغداد مرتع طفولته ومرجع ذكرياته.
ة رصينة.. يعشقها ويتآلف معها  ة بغداديَّ لوحاته واقعيَّ
املتلقي، ال تقبل التأويل أبدًا، حتى وهو ُيجّرب الرسم 

(التكعيبــي) الغربــي، في فترة ما، لــم يخدش حياء 
(موضوعاتــه) املحافظة، أو يجــازف بحرارة ألوانه 
الشرقية البارزة.. التي كانت ألوانه بمثابة احتفائيات 

مع الرموز البغدادّية الشامخة.
بغــداد، أعتــزت بوفاء ابنهــا البار حافــظ الدروبي، 
ــام املدينة)  دتــه ووســمته باســمها (رسَّ

ّ
حينمــا خل

ــه حّمل لوحاتــه (صبغة) بغــداد التاريخ والتراث 
َّ
ألن

واملستقبل.. أما ِفهم املوضوع االجتماعي لدى الفنان 
حافــظ الدروبــي، فهــو بمثابة الباحــث املتخصص، 
الــذي لم يخرج مــن محيــط مدينته.. بــل وثقها من 
خــالل رصــد جوانــب الحيــاة العامــة فــي املجتمع 
البغدادي ومحيطه الشامل، وقد استطاع أن يوظفها 
ويســتلهمها بشــكل مدروس ودقيق.. ورغــم عصرنة 
املدينــة.. ظلت بغداد القديمة عشــقه األزلي، وهويته 
ة التي تحمل فــي طياتها وثناياها  ة والفنيَّ الشــخصيَّ

ة الصحيحة، الذي يســتلهم منها  األصالــة اإلنســانيَّ
موضوعاته الخالدة.

والفنان حافظ حســن الدروبي، مواليد 1914 بغداد، 
ة، درس في الكتاتيب في جامع األلفي،  محلة الصدريَّ
فتــح عينيه علــى والدته وهــي تمارس فــن التطريز 
الزخرفــي اليدوي، الــذي طبع ألوانــه وجماليته في 
مخيلته الشــفيفة، وقد مارس في طفولته العديد من 
الهوايات، من لعبة القدم والتمثيل والعزف على العود 
 عن الرســم، وفي مدرســة العوينة عام 1923، 

ً
فضال

إلتقى بأســتاذه األول (عبد الكريم محمود) وهو من 
أوائل الرســامني في العراق، ليتعلم على يده أبجدية 
فن الرســم الصحيح، وتشاء الصدف الجميلة كذلك 
أن يلتقي بمعلمه الثاني (شوكت الخفاف أو الرسام) 
وهــو أيضًا مــن (األوائل) وعــن طريقه تابــع وتآلف 
مــع أخبار عبد القادر الرســام، وغيره من رواد الفن 

التشكيلي العراقي. 
وفي املرحلة املتوســطة، أســهم الدروبــي، ألول مرة 
فــي «املعرض الصناعي الزراعــي»، وهو أول معرض 
عــام 1931 حيــث يتعــرف خاللــه على فائق حســن 
وجــواد ســليم، وفــي عــام 1932 أقــام أول معــرض 
شــخصي، وكان آنذاك يمــارس تدريس الرياضة في 
االبتدائية، وفي عام 1936، أقام معرضًا شخصيًا في 
نــادي املعلمني في منطقة املربعة، وقد ضم عشــرين 
 مــن مختلــف املواضيع التي ســجل فيها بعضا 

ً
عمال

من املناظر الطبيعيــة والبيئة، وأثار معرضه اهتمام 
رئيس الوزراء ياسني الهاشمي، الذي على أثره أوفده 
ة إلى  عــام 1937، مع زميله عطا صبري فــي بعثة فنيَّ
إيطاليا للدراســة في أكاديمية رومــا امللكية، ويدخل 
محتــرف الفنــان اإليطالــي (كارلــو ســيفيرو)، ثم 
مرسم الفنان (لينيسكي) بصحبة جواد سليم، الذي 
جاء للدراسة أيضًا في روما، فيتعرف من خالله على 

أصول الفن الغربي وتقاليد املدرسة اإليطالية وتراث 
عصر النهضة، ولكن بعد ثالث ســنوات وفي الصف 
املنتهــي، اشــتعل أوار الحــرب العامليــة الثانية، التي 
اغتالــت طموحه في إكمال دراســته، حيــث رجع إلى 
بغــداد، وتعّني في متحف اآلثار العراقية مع األســتاذ 
ســاطع الحصــري، حيث كان يرســم للمتحف فقط، 
وذلك لشــح مــواد الرســم لظــروف الحــرب، وكان 
بصحبته كل من الفنانني: جواد ســليم وعطا صبري 
وجميــل حمودي وعيســى حنا وخالــد الرحال، تحت 
 معلمًا للفن 

َ إشراف الفنان أكرم شــكري. بعدها ُعنيِّ
في مدرسة (امليتم اإلسالمي)، ثم ينتقل مدرسا في 
دار املعلمــني الريفّية، عام 1941، عام 1939 وضع مع 
فائق حســن وعطا صبري (مناهج) التدريس ملعهد 
الفنون الجميلة، الذي افتتح فرعًا للرســم. أسس مع 
زمالئه جمعية أصدقاء الفن، وشــارك في معارضها 
(1941، 1942، 1943، 1946)، أول من أسس (مرسم 
الحــر) فــي العــراق عــام 1942.. فــي كليــة اآلداب 
والعلوم.. ســّماه مرســم حافظ الدروبــي، على طراز 
املراســم األوربّيــة، والــذي كان ملتقًى فكريــًا وفنيًا 
للكثير من أساتذة الكلية وللمثقفني من خارج الكلية، 
واســتمر في هذه التجربة في التعليم لبضعة أشــهر، 
وبســبب ظروف مادية صعبة، توقف املرســم، ولكنه 
أعيد افتتاحه مرة أخــرى عام 1945.. ليولد من رحم 
هذا (املرسم)، الذي توقف نهائيًا، تأسيس (جماعة 
االنطباعيني العراقيني)، ولكن لألســف انفرط عقد 

هذه الجماعة عام 1968. 
شــارك في معرض ابن ســينا الذي أقيــم في املعهد 
الثقافــي البريطاني ببغــداد عــام 1952، وفي العام 
نفسه.. أســهم مع تســعة فنانني بإقامة معرض للفن 
العراقي املعاصر في بيروت عام 1965، أقام معرضًا 
شــخصيًا عــام 1951، علــى قاعــة متحــف األزيــاء 

القديــم، وبعد انتهاء الحــرب العاملية الثانية ســافر 
ة فــي كلية (كولد  إلــى انكلترا إلتمام الدراســة الفنيَّ
ســميت) التابعة لجامعة لندن عام 1946، من ضمن 
بعثة ضمت كال من جواد ســليم وعطا صبري، حيث 
حــاز الجائزة الثانية في معــرض الكلية، عام 1950، 
أنهى دراســته وحصل على شــهادة الدبلــوم الوطني 
في التصميم وشــهادة «ســرتفكا» في الرسم الزيتي 
والشــهادة العالية في الفن والِحرفية، ليتعني مدرسًا 
للرسم في كلية اآلداب والعلوم.. حتى عام 1967، أقام 
معرضًا مشــتركًا مع فنانــني اثنني عــام 1960، عام 
1964 ترأس جمعية الفنانني التشكيليني، عام 1972، 
ترأس اللجنة الوطنية للفنون التشــكيلية املنبثقة عن 

اليونسكو، عام 1972.
وفي تاريــخ 17/1/1980، كّرم من قبــل وزارة الثقافة 
واإلعالم بمعرض استعادي شامل ألعماله، على قاعة 
(كولبنكيــان) عــام 1982، أحيل علــى التقاعد، من 
مهنة التدريس التي أمضى فيها ما يقارب الخمســني 
عامــًا مبتــدأ بمــدرس ملــادة الرياضة فــي املدارس 
اإلبتدائية إلى مدرس للرسم في كلية اآلداب والعلوم 
ة  إلــى عميد بالوكالــة في العــام 1967، فــي أكاديميَّ
الفنــون الجميلــة، ومــن ثــم أصبــح رئيســًا لقســم 
ة، وأخيرًا أســتاذًا ملادة الرســم في  الفنون التشــكيليَّ
 عن مشــاركته في جميع املعارض 

ً
ة، فضال األكاديميَّ

ــة التــي أقيمت خــارج العراق، عضــو جمعية  الوطنيَّ
الفنانــني العراقيــني، وجمعيــة التشــكيليني، ونقابة 
الفنانني العراقيني، توفي في بغداد، يوم 26/1/1991، 
بعدما أمضى مدة طويلة في لندن لغرض العالج.. أي 
ه يقول ال 

ّ
مع بداية العدوان األمريكي على بغداد، وكأن

شيء يجعلني أن أعيش بعد اآلن.. من دون (بغدادنا) 
القديمة.. بل حتــى بيته.. الذي أراده أن يصبح متحفًا 

للفن.. آل إلى دائرة رسمية مدججة بالسالح..!.

11

10

الرحلــة فن من الفنــون األدبية حظي بالشــهرة وكتب فيه أدباء 
األمــم وعلماؤها فــي التاريخ القديم والحديــث تصانيف كثيرة 
نالــت القبول من لــدن القراء ومتذوقــي األدب ومحبي الوصف 
وذاعــت بينهم ملا تصــوره من أحوال الرحالــني وأحوال البلدان 
التي زاروها وملا تجســمه من مشــاهد الطبيعة من جبال ووهاد 
ونجاد وسهول وبحار وصحارى وأنواء ومظاهر عمران وتجليات 
الحضــارات وأيضــا ملــا تجلوه من أوصــاف النــاس وعوائدهم 
وثقافاتهــم، ويبدو أن هــذا التحديد هو أقــرب ألدب الرحالت 

لكونه يعرض لجل التفاصيل التي احتوت عليها الرحالت.
يــروي لنا الكاتب الدكتور معتز محي عبد الحميد في هذا كتابه 
 من َعَبق تاريخ مدينة شوشا، 

ً
"شوشــا جوهرة أذربيجان" فصوال

نت به صفحات التاريخ، حيث كانت فيه  يِّ
ُ

ومجدها التالد الذي ز
ِقبلــة الجمال التي يحج إليها فؤاد املحبني، وذلك ملا اتســمت به 
هذه املدينة من طبيعة ســاحرة، وجمال عمراني، وثراٍء شــعري 

ر آيات حسنها َعْبر ألفاظ من غزل الكلمات. صوَّ

{25

انتهى عرس خليجي 25، وترك في نفوسنا ونفوس الوفود واملنتخبات وكل من حضر لهذا الكرنفال الرياضي، أروع صور التالحم والعشق 
للعراق، الذي فاق التوقعات بكل تفاصيله، مســاحة الكرم والضيافة واالستقبال عززت روح األخوة العربية، واستطاع الشعب أن يثبت أن 
البصرة أم الخير الوفير والحضارة والطيبة والسالم، فقد أبدعوا وأجادوا في لفت أنظار العالم والشعوب العربية نحو الواجهة الجميلة 

للبلد، وعلقت صورة في األذهان عن سحر ما شاهدناه من قصص الطيبة والجود العربي، التي اذهلت املشاركني واملتابعني كافة.

15
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هبطت طائرتنا التركية في مطار الدار 
البيضــاء بعد رحلة مضنيــة دامت أكثر 
مــن خمس ســاعات من اســتنبول اليها 
بعــد أن غابــت عنــه ألكثــر مــن ثماني 
ســنوات أقدام فنانينا ومثقفينا بســبب 
املنع السياســي املفتعل الذى قضى على 
مشــاركاتنا الفنية في اململكــة املغربية 
طيلة تلك الســنوات.. فــي االثناء ونحن 
في صالة االســتقبال حدثني زميلي وهو 
يشعر بتعب الرحلة ولم يكن انذاك احد 
باســتقبال وفدنا: أن هذه الدورة ستكون 
ضعيفة وواهنة تنظيمياـ  والخطاب باين 
من عنوانه ـ اجبته بتململ: لننتظر ونر.. 
وما أن مــرت دقائق معدودة وبإجراءات 
إداريــة بســيطة دخلنــا.. حينهــا أطــل 
علينا املســرحيون املغاربة من كل حدب 
وصوب وهم في استقبالنا بابتساماتهم 
وتهليلهــم الــذي أزال عنا تعــب الرحلة 
ونصبهــا يوجهوننا نحــو باصات حديثة 
تنقلنــا إلــى فنــدق (مكــدوور) وســط 
املدينة املطلة على االطلسي فكنا والوفد 
األردنــي آخــر الواصلــني مــن الوفــود 
ذلــك اليوم..فــي دورتــه الثالثة عشــرة 
يعيــش مهرجان املســرح العربــي الذي 
تقيمــه الهيئــة العربيــة للمســرح أيــام 
زهــوه وركوزه بعــد أن خبــر أعوامًا من 
الحضــور واالنجاز والتباري املســرحي 
املحترف.. أعوامًا من النكوص واإلقدام 
من التذبــذب والرصانة بعد أن حل بني 
عواصــم عربية عديــدة أضيئــت أنوار 
مســارحها وخشباتها وصدحت أصوات 
وانســانية  فكريــة  برســائل  مبدعيهــا 
عميقة غذت حواســنا بكل مــا هو مفيد 
ومبتكر ومعاصر، وجاءت ايام العروض 
لتغيــر من مزاج لحظاتنــا األولى ونحن 
في أرض املطار لنكون أمام أحد عشــر 
عرضــا مــن أربعــة بلــدان عربيــة هي 
العراق واملغرب وتونس واالمارات ضمن 
املسابقة الرســمية للمهرجان وبعروض 
موازية أخرى من سوريا ومصر واالردن 
والكويت التقل أهمية وشأنًا عن عروض 
املســابقة الرســمّية خصوصــا العرض 
الكويتي (اي ميديا) للمخرج (ســليمان 
ق بمستوى املهرجان 

ّ
البّســام) الذي حل

بعيــدا نحــو فضــاءات غنية باالبــداع .. 
فكانت الــدورة بحق من أفضــل دورات 
املهرجــان العربي للمســرح ملا شــهدته 
مــن منافســة شــديدة علــى الجائــزة 
وبمســتويات فنيــة متقدمــة فضال عن 
نضج الفعاليات املوازية كاملحور الفكري 
والنــدوات النقدّيــة التطبيقّية والورش 

وطباعة الكتب املسرحية وترويجها..

مسرحية ما تبقى لكم.. القضية 
الفلسطينية بتأطير مغربي

في مســرح موالي رشــيد عرضت اولى 
مســرحيات املهرجان وهو مســرح بعيد 
نســبيا عــن مركــز املدينــة  وأتســاءل.. 
هــل كان للمأســاة ان تختلــف؟ ام هــل 
بعائلــة  أرحــم  تكــون  أن  لالقــدار  كان 
فلســطينية لو تحدثت الدارجة املغربية 
تجيب املســرحية بالنفي القاطع.. وجاء 
انزياحهــا الوحيد عن فضــاء رواية (ما 
تبقى لكم) لـ (غسان كنفاني) هو اللغة 
وبقيــت الفضــاءات بــني غــزة واالردن 
الشــخصيات  واســماء  والصحــراء 
واألصل الفلســطيني ذاتهــا ففي فضاء 
ثابــت وبيت موحــش تتوالــى األحداث.. 
أخوة، إحساس بغياب األم .. تعب يومي.. 
خيانات.. ألم مقــدر وبحث عن الكرامة 
(كنفانــي) الــذي تتوســط مالمحه في 
ســينوغرافيا املســرحية مالمــح لينني 
وماركــس إعالنــا اللتزامــه السياســي 
يطل بني الفينة واألخرى مؤطرا املشهد 
العام: ليســت مجرد مســرحية استقيت 
مــن روايــة انمــا هنــاك مقاومــون من 
دونهم قّســم القدر مصائر هذا الشعب 
بني صادق مقاوم ينكــر حياته وبني من 
هــو دونه، (زكريا) يمثل جانب الخســة 
يهــوي امــام املحتــل عارضا أن يســلمه 
املقاوم يســرق النظرات واالبتســامات 
يسرق في جنح الليل ما ليس له من اخت 
ورفيقــه، ال يعتــد بتضحيــة زوجته التي 
رافقت وانجبت وربت األبناء.. يهيم األخ 
فــي الصحراء تبــدو األم ذكــرى بعيدة 
ممتنعة من زمن آخر، تشــد األخت على 
ة أداة تطهير للســيئ فينًا حتى ال  الكوفيَّ
نستســلم له حتــى ال نطبع مــع الخيانة، 
دراماتورجيــا  تصــورًا  العــرض  قــدم 
وســينوغرافيا مــن قبــل (عبــد املجيد 
الهواس) يشــي بثقل املأساة ومتواليتها 

الدائرية املستعادة.

أنا امللك.. عودة لسؤال السلطة
فــي قراءة تونســية جديدة لنــص (توفيق 
الحكيم) (أنا امللك) يقــدم الدراماتورج 
(رضــا ناجــي) واملخــرج (معــز حمزة) 
تصــورًا تجريديــا لثيمة الســلطة ونقدها 
كاشــفة قبح العالقات اإلنســانية وتسلط 
اآلخر علــى ثنائية البقاء والفناء.. في (أنا 
امللك) تتجســد ســيميائية الصــورة التي 
تجمع ألوان األبيض واألسود يتخللها اللون 
األحمر، في عمق الصورة يتشكل الصراع 
بني الحياة واملوت صراع البقاء يقوده الدم 
منذ املشــهد األول يضــع املخــرج املتلقي 
أمــام فكرة التبعية والســؤال عن الحرية، 
جسد يجلس على كرســي يلتحف بالسواد 
نصف الوجه أبيض ناصع والنصف اآلخر 
أسود قاتم يتضح ان الجسد المراة تحرك 
حبــال طويال مشــدودا الى شــيء مــا، أنا 
امللك مجموعة من املشــاهد تحمل املتلقي 
الــى نصــوص عامليــة لشكســبير ومارلــو 
جّمعت وحولت إلى نص تراجيدي يشــرح 
العالقــة النفســية بــني صاحب الســلطة 
ومن يصنعه؟ من يحركه؟ من ينثر الدماء 
بدل الــورود؟ في نهاية املســرحية يضطر 
امللــك للمــوت بعــد فشــله فــي مصارحة 
شــعبه بالحقيقة فهناك قوة خفية ترفض 
قوله للحقيقة وتتهمه بقتله للملك الســابق 
وتضيق املســاحة بينه وبني شــعبه لينتهي 
العــرض بجملــة (شــعبي التعــس) وهي 

الجملة التي انطلق منها العرض.

خالف... حينها ابتدأ املهرجان
في ثاني أيام املهرجان تطل علينا مسرحية 
(خــالف) وهي من تأليــف وإخراج مهند 
هــادي وتقديم الفرقــة الوطنيــة للتمثيل 
العراقية ومن هذا العرض أعلن املهرجان 
عن تميزه الفني وبدايته الحقيقية وطرقه 
جــرس انــذار للفرق املنافســة فــي ضوء 
تقديم املسرحية لثيمة عاملية بإطار محلي 
تناقــش فــي مضمونهــا مشــكلة اإلرهاب 
وعالقتــه بالــدول الكبرى ورؤيــة العرض 
لالخــر املتربص بدول العالــم الثالث من 
خالل أســرة مكونــة من أم تنتمي ألســرة 
شــيوعية وولدها الوحيد الــذي يطلب من 
والدتــه بإلحــاح الهجــرة إلــى اوروبا عن 
طريــق تركيــا ليبــدأ حياتــه مــن جديد، 
تمضــي األم معــه وتودعــه علــى ســواحل 
اســتنبول إال أنها تصدم عندمــا تعود إلى 
بغداد بأن ابنها ملتحــق بأحد التنظيمات 

اإلرهابية من خــالل تحقيق طويل يجريه 
معها في بيتهــا محقق يتوزع بني ســلطتي 
الداخل والخــارج فكأنه تارة محقق أممي 
وتارة أخــرى محقق محلي يكشــف أوراق 
اللعبــة البوليســية بدخولــه ضمــن لعبــة 
 وراويا 

ً
الســرد بوصفــه راويــا عليما تــارة

ضمنيــا وراويــا بريشــتيا في تنويــع ثالث 
للروي لكســر يقني الســرد ولجعل املتلقي 
يقظــا منتبها ملا يرى أمامه على الخشــبة 
لعب املمثــل هيثم عبد الرزاق أقوى أدواره 
مــن خــالل ضبطــه الجســدي والصوتي 
لشخصية املحقق التي لعبها باتقان وقدرة 
عجيبة في النفاذ لدواخل تلك الشخصية 
ــة املتكئة علــى ثنائيتــي الحضور  الزئبقيَّ
وتجســيدها  تمســرحها  فــي  والغيــاب 
البصري والحضور الالفت للممثلة ســهى 
ســالم في أدائها لدور األم املمزقة الوعي 
بني ماضي أســرتها اليســاري وبني تفكك 
اليســار واضمحاللــه واندحــار مفاهيــم 
باتجــاه  الدائمــة  والثــورة  االشــتراكية 
أخــرى جديــدة كالبراغماتيــة  مفاهيــم 
والذرائعيــة وســيادة القطــب الواحد في 
النظام السياســي العاملي، واملمثل املتوقد 
املهاجــر  االبــن  بــدور  حبيــب  مرتضــى 
واملنضــم ملنظمــة داعــش االرهابّية قدم 
أنموذجــا للممثل املنســجم فــي عمله مع 
الفضاء املســرحي والسينوغرافيا بضبط 
ســبرنطيقي لجســده وصوتــه متناغم مع 
املجموعة.. وقد رشح العرض ضمن أفضل 
خمســة عروض فــي املهرجان حســب ما 
اورده بيان لجنة التحكيم في حفل الختام.

حدائق األسرار... حدائق الروح
يشــي فعــل الكتابــة الجديد فــي الحركة 
بالدخول  املعاصــرة  املغربّيــة  املســرحّية 
في فواعل الســرد وتحويله لجنس الدراما 
(صوفّيــة)  (شــعرّية)،  منطلقــات  مــن 
املنظومــة  وتفعيــل  (املونولــوج)  تعتمــد 
الصوتيــة بســحرها اآلتــي مــن أصــوات 
الطبيعة والكتابة املنقوشة على الشاشات 
وهــي تحكي قصــة املســرحية بمضمرها 
الذاتــي الــذي ال تبــوح بــه الشــخصيات 
للمتلقي إنما يقرؤه املتلقي منقوشــا، ففي 
عــرض (حدائق األســرار) كتابة وإخراج 
محمد الحــر يلفــت انتباه الجمهــور منذ 
دخولــه القاعــة العناصر املؤثثة للخشــبة 
وطاولة  و(ميكروفونــات)  (مــراوح)  من 
للتحكــم باالضــاءة يجلس عليهــا مخرج 
العمــل، أما في الجانب األيســر للخشــبة 
فهناك تمثال رأسي سلطت عليه االضاءة، 
تنبئ جميع هذه العناصر ان العمل يســير 
باالتجــاه الرمزي، يلعب أدوار املســرحية 
املمثلــون جليلة تلمســي وهاجــر لحميدي 
وياســني احجــام وتدور حكاية املســرحية 
عن أســرة تتكون من أب وأم وابنتهما من 
أســرة تبدو ثريــة وتبدو العالقــة بني األم 
واألب متذبذبــة بســبب زواج تقليدي عن 
 غير حــب فرضتــه تقاليد األســرة، وهذا 
املنــوال نفســه فــي الــزواج يحــاول االب 
فرضه من خالل ربطها برجل من األثرياء 
ال تحبــه.. فتفــر البنــت فــي ليلــة زفافها 
وتلقــى حتفهــا فــي حــادث أليــم، وبدأت 
أســرار املسرحية تتفكك شــيئا فشيئا من 
الخفاء إلى العلن كاشفة عن وهن وضعف 
ة التي بدت فــي ظاهرها  العالقة األســريَّ
 متينــة لكنها فــي باطنها يســودها التوتر 

والصراع.

ة  الروبة... صراع الشوارع الخلفيَّ
يســتند عرض مســرحية (الروبة) بنص 
وإخراج املخرج التونسي حمادي الوهيبي 
على فضح ســافر للمسكوت عنه واملضمر 
في الحياة االجتماعّية والثقافّية التونسّية 
بعد الثورة وهــذه املرة يقع املخرج/ املؤلف 
علــى بغيتــه فــي ســلب القضــاء أرديتــه 
التقليدّية الظاهرة وتعريته منها وكشــف 
العالقات الخفّية داخل فضاءات املحاكم 
وشــوارعها الخلفّيــة ومــا يمــور فيها من 
قضايــا ال أخالقّية تمارس بــني املحامني 
والقضاة من رشــى وفســاد جنسي ومالي 
وإداري بحيــث تحولــت مركزيــة القضاء 
املقترنــة بهيبــة الدولة الى قيمــة تداولّية 
تتحــرك في الفضاء العمومــي من املمكن 
ممارســاتها،  علــى  واالحتجــاج  نقدهــا 
أثنــاء  واملحامــون  القضــاة  تحــول  لقــد 
العــرض الــى متهمــني ومذنبــني يقفــون 
خلــف القضبــان والشــهود هــم الجمهور 
املســرحي حيــث تحولــت قاعــة العــرض 
املســرحي إلى محكمة فنتازية كبيرة نمت 
عن مدى التعالق في األســلوب امللحمي ما 
بني العرض واملتلقي ومحاولة إشراكه في 
انتاج الخطاب من خــالل الفعل التأويلي، 
قدمت داللــة رداء (الروبــة) في العرض 
وهــو رداء القضــاة واملحامــني التقليــدي 
وتشابهها بني شــخوص العرض عن مدى 
املســخ الداخلي الذي تعيشه الشخصيات 
فكلهم واحد متشابهون في تبنيهم للفساد 

والعالقات االجتماعية السالبة.

شاطارا.. بوليفونية الجندر
تناقــش املســرحية املغربيــة (شــاطارا) 
معانــاة نســاء مهاجــرات علــى وفق طرح 
درامــا تورجــي يلتقــي فيــه الغنــاء باللغة 
الشعرية واالداء الجسدي والسينوغرافيا 
الديناميكيــة عبــر انمــوذج لثالث نســوة 
يسردن معاناة وانتظارات املرأة املهاجرة 
(شــاني) و(طاليا) و(ربيعة) هي أسماء 
النســوة الثالث التــي اختصرهــا مخرج 
العمل بعنوان (شــا طــارا) فاألولــى آتية 
من دول جنوب الصحــراء من أم افريقية 
وأب مغربي مرفوضة من طرف املجتمعني 
هاجرت الــى اوروبــا للبحث عــن والدها 
وهويتهــا، أمــا الثانية (طاليا) املشــرقية 
فقــد تــم تزويجهــا غصبــا عنهــا وهــي 
قاصر وظل قلبهــا متعلقــا بالصبي الذي 
أحبته في صباها وبســبب ويالت الحرب 
والتقــت  هربــت  القبلّيــة  والصراعــات 
حبيبها وقررا الهجرة الى الضفة األخرى 
للبحــث عــن مســتقبل جديــد ولألســف 
تبتلعه األمواج فــي الوقت الذي وقعت فيه 
املغربّيــة (ربيعــة) باملحظور بعــد تنصل 
حبيبهــا من مســؤولية طفله الــذي تحمله 
وقــررت الهجــرة إلــى أرض أخــرى وفي 
رحلتهــا تجهض الطفــل وتجهض حلمها، 
ينتصر العرض شــاطارا للمرأة املهاجرة 
بمواقفها الفلســفّية ومعاناتها الجســدّية 
والنفســّية ولجــأ املخــرج (أمني ناســور) 
إلــى قصائد (محمود درويــش) و (أحمد 
جنــدول) والــى مقاطع غنائيــة في عزف 
حي وتوظيــف تقنية الفيديــو لبث لوحات 
سهل عملية التواصل 

ُ
ومشاهد توضيحّية ت

بني املمثالت والجمهور.

ميت مات... في تقويض االنتظار
بــني شــخصيتي املولــى الشــرقي وغــودو 

مــات)  (ميــت  مســرحية  تقــف  الغربــي 
ضمن مواضعات وأنســاق املسرح الساكن 
مســرح البلجيكي (مترلنك) ملــا فيها من 
تثوير منطــق الال وعي والذاكــرة وانعدام 
التواصل بني الشــخصيات وثيمة االنتظار 
التي قّوضها ونقدها الدراماتورج واملؤلف 
علــي عبــد النبي الزيــدي، وذلــك بإحالة 
ًا الى املستقبل بوصف  الشــخصيات تأويليَّ
االنتظار فكرة ســلبية في املنظور املعاصر 
خصوصا عندما ترتبط بالحالة السياسية 
لبالد ينخرها الفساد في جميع مفاصلها، 
إذن هــي الدعــوة الى الحركــة والتأهب ال 
االنتظــار واالســتكانة وتم بذلــك تقويض 
املبنــي  وغربيــة  شــرقية  الدينــي  املبنــى 
على فكــرة انتظــار املخلص.. هــذا ما باح 
بــه العرض فــي ضــوء مصطبتــي انتظار 
ة على قارعة  طة مرميَّ

ّ
وكائنات بشرّية محن

الزمن منذ آالف السنني تستنطق بصعوبة 
بالغة ما مرَّ بها من أهوال وماٍس ومحٍن في 
متحف للتاريخ الطبيعي، جاء أداء املمثلني 
محسن خزعل ومخلد العبيدي منسجما مع 
حالة الشــخصيات في ســكونها واغترابها 
براكــني  داخلهــا  تعتمــل  التــي  وهدأتهــا 
وثــورات احتجاجّية غاضبة، لعنًا للماضي 
وتأبينًا له بأصوات واضحة وأداءات جليلة 
اســتطاعت أن تأخذنا إلى مهارات الكتابة 
األدائّية بجزئيــات وهوامش تداولّية غذت 
املنطــق امليتافيزيقــي والفنتــازي للعرض 
بمنطق واقعي بمشــهديات لف الســيكارة 
وأكل الخبز اليابس ومحاولة الســقوط من 
املصطبــة، كلها أفعــال إخراجية كســرت 
املنطــق الرمزي للعــرض باتجــاه املنطق 
الواقعــي.. اســتقبل العرض بحفــاوة بالغة 
مــن لــدن الجمهــور العربــي إال أن توقيت 
عرضه في الســاعة الرابعة عصرًا لم يكن 

مالئما فحضره جمهور محدود.

بريندا وفورة االستعراض املسرحي
نهض العرض املســرحي الشبابي املغربي 
(برينــدا) تأليــف وإخــراج (أحمد أمني 
الســاهل) على االداء التمثيلــي الجماعي 
(الطاقمــي) والعرض جاء نتاجا لورشــة 
كتابيــة لفريــق املســرحية مــن خريجــي 
املعهد العالي للتكوين املسرحي والتنشيط 
الثقافي في الرباط متكئا على نص غنائي 
من قطعــة من موســيقى الراب الشــعبية 
للمغنــي االمريكي (توباك شــاكور) الذي 
تعــرض للقتــل عــام 1996 وكانــت أغانيه 
تعبر عن غضبه مــن القضايا االجتماعية 
الســود  ضــد  كالعنصريــة  والسياســية 
واملســلمني والحرب في الشــرق األوســط 
والظلم واضطهاد الشعوب الفقيرة، تناول 
العرض فــي ثيمته قضايا املــرأة بمختلف 
بالقاصــرات  التغريــر  ومنهــا  أشــكالها 
ثقافيــة  السســيو  والظــروف  والتحــرش 
القاســية التــي تجعل مــن بعــض الفتيات 
فريســة للوقوع فيما ال يحمــد عقباه.. مزج 
العرض بني الفرجة املســرحية وموسيقى 
الــراب و (الهيب هوب) واســتهل العرض 
الرابــع وخلــق تشــاركية  الجــدار  بكســر 
وتواصليــة حيــة ما بــني العــرض واملتلقي 
وتقديــم أداء متكامل بوصفه وحدة واحدة 
بحيث امست البطولة جماعية، واملسرحية 
شــارك فيها أربعة ممثلــني وأربع ممثالت 
يلبســن قناع شــخصية واحدة لفتاة جرى 
التغريــر بها مــن اقرب النــاس اليها، كما 
 مــن خاللها صورًا عدة ملا تتعرض 

َ
طرحن

لــه الفتيــات مــن انتهــاكات ولعــب الثراء 
الســينوغرافي دورًا مهمــًا فــي املحموالت 
الداللية للنص البصري، أكان على صعيد 
األزيــاء أو االضــاءة أو الديكــور والنســق 
الســمعي في النص املوســيقي االحتفالي، 
 عن الحوارات واملنولوجات واألغاني 

ً
فضال

والشعر، عالوة على تنوع مستويات النص 
اللفظية بني الدارجة املغربية والفرنســية 

والعربية الفصحى.

أمل.. والنهاية املتفائلة
قدمــت  للمهرجــان  األخيــر  اليــوم  فــي 
املســرحية العراقية "أمــل" تأليف وإخراج 
جــواد األســدي واكتظــت قاعــة محمــد 
زفــزاف للعــروض املســرحية بالجمهور، 
منــذ وقــت مبكــر ملا لألســدي مــن تأثير 
عميق فــي تاريخ املســرح العربي الحديث 
بعروضــه االشــكالية الصادمــة واملبتكرة 
حيث قــدم املخرج املؤلف والســينوغراف 
االســدي قراءة جديــدة في فضــاء العلبة 
االيطالي بعــد ان قدم العــرض في بغداد 

داخــل بيئــة البيــت البغــدادي (منتــدى 
املســرح) وبتنفيــذ موفــق لفرضيتــه في 
املسرح البيئي حيث (نزيز) املاء واملكتبة 
اآليلة للســقوط والجــو املأســاوي الكابي 
والخانــق الذي انعكس تأثيــره على األداء 
التمثيلي املكبوت واملحتقن للممثل (حيدر 
جمعة) الذي اضطلع بدور املثقف واالداء 
التقنــي الالفت للممثلــة (رضاب احمد) 
بــدور الزوجــة (أمــل) اللذيــن اســتقبل 
أداؤهمــا بحفاوة وترحيــب غامر من قبل 
املتلقــي العربي ملا قدماه من اداء تقمصي 
واملتفائلــة  الجريئــة  واملعالجــة  صــادق، 
لنهايــة العرض في عودة أمــل لبيتها بعد 
ان غادرته ورفضها اســقاط جنينها على 
اصــوات مونولــوج حلــم زوجهــا وميعاده 

بحياة حرة سعيدة.

رحل النهار.. استعادة للشعر في املسرح
وضــمَّ فضــاء مســرح محمــد الخامــس 
آخر عــروض املهرجــان وهي املســرحّية 
اإلماراتّية (رحل النهار) تأليف اسماعيل 
عبد اللــه وإخــراج محمد العامــري التي 
اعتبرهــا نقلة نوعيــة في مســرح الخليج 
العربي ملــا احتوته من حداثــة وجدة على 
مستوى النص واإلخراج والتقنيات وقدرة 
املؤلف (عبد الله) على توظيف الشعر في 
املســرح وتحويله من الغنائية الرومانسية 
الــى الغنائية الدرامية بإطــار ملحمي في 
ضوء انتخابه القصدي لقصائد الســياب 
ومحمود درويش وسميح القاسم والصغير 
أوالد أحمــد وتوفيــق زياد وخلــف الخلف 
وســعي املؤلف للبحث عن مــآالت جديدة 
للتعبيــر يتيحها النســق الدرامــي الكامن 
في شعرية هؤالء الشــعراء وايجاد املعادل 
املوضوعــي الذي دعــا اليه (اليــوت) في 
نظريته مــن خــالل التعالق مــع القضايا 
السياســية واالجتماعية من منظوٍر متعاٍل 
ينفــض الغبار عن املســكوت عنه واملقموع 
مــن ثنائيات صراعيــة تتمثل بـــ الحاكم/ 
املحكــوم، االستســالم/ الثــورة، الحيــاة/ 
املــوت، الصمت/ الصــراخ.. وجاءت قراءة 
املخرج محمد العامري دقيقة في توظيف 
امللحمي فــي املســرح في ضوء اســتعانته 
بممثلــني أكفاء فــي لفظ الشــعر يمتلكون 
حساســيات عالية فــي التأثيــر باملتلقي... 
الجوقــة  ادارة  علــى  الفائقــة  وقدرتــه 
بتشــكيالت  منهــا  والخــروج  املســرحية 
وتكوينــات بصرية جمالية عاليــة، أخيرًا 
في عمــل العامري رجاحــة امتالء بصري 
ولوحات مزدحمــة واســتدعاء تكنولوجي 
وتقني ولعب ممثلني تشــي بجوهر تعبيري 
فنــي للفوضــى ودالالت فكريــة وفلســفية 
تجعلنــا ننظــر متواريــن من ثقــب الباب 
لهــذا العالــم الهائج املائج الــذي ال نهاية 

الضطرابه.
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مــن أجل التشــكيك في شــرعية "االعتراف قبــل االعتراف" 
والتفكير في تأثير النظريات الكالسيكية على عمليات اإلزاحة 
هذه، األعمال الحديثة املنبثقة عن مؤرخي فلسفة باسكال أو 
سبينوزا أو هيوم أو مكيافيلي أو هوبز، دخلت مشهد الفلسفة 
االجتماعية املعاصرة. يتمتع كل من هؤالء الفالســفة، الذين 
هم "متشــككون" أو "عقالنيون" أو "ماديون" أو 

ّ
فون على أن

ّ
ُيصن

حتى "واقعيون"، بميزة تدوين انعكاس أخالقي وسياسي على 
الذات، في دراســة متطلبــة للقرارات املختلفــة التي تمارس 

على األخيرة. 
ري العصر الكالسيكي تتمثل في 

ّ
، فإنَّ العودة إلى مفك ومن ثمَّ

سؤال املرء عّما يمكن أن تســهم به فلسفات املاضي، الغريبة 
ها "فلسفات املوضوع"، والتي 

ّ
عن تلك التي تمَّ تصنيفها على أن

يتــمُّ انتقادها فــي انجرافاتهــا الجوهرّية. انعــكاس تجريبي 
على الواقع املعاش (االجتماعي والنفســي) لالعتراف اليوم. 
ا التســاؤل عن قــدرة نظريات املشــاعر في 

ً
وهــذا يعني أيض

العصر الكالسيكي على اقتراح أو عدم اقتراح تحليل معياري 
للرابطــة االجتماعيــة والسياســية، والــذي يمكــن أن ينيــر 
الصياغــات املعاصرة أو يحل محلها، ومن وجهة النظر هذه، 

ال ينبغي أن يكون الغياب التام لـ مالبرانش مفاجأة. 
ا على أنه 

ً
ُيصنف مثل أفالطون الديكارتي، ويشــار إليه أحيان

ا، أنه أسير في مجتمع يتدرج في 
ً
الهوتي أكثر من كونه فيلسوف

مرتبة الشــرف، يبدو أنه محكوم عليــه بالبقاء غريًبا عن كل 
هذه األسئلة في الوقت نفسه.

إنَّ أحــد التأثيــرات األولــى لتعبئــة مالبرانــش فــي مجــال 
النظريــات املعاصرة لالعتــراف هو داخلي لتاريخ الفلســفة 
د 

ّ
نفســها: فنحن نقرأ مالبرانش بشــكل مختلف. ســوف نحد

نتيجــة إعادة القراءة هذه بآلّية الوحــي باملعنى الفوتوغرافي 
للمصطلح. 

حيث "إعادة البناء التجريبية" لهيجل، عبر وســاطة ميدانية، 
 

ً
في الكفاح من أجــل االعتراف. ال يعتبر هذا العمل هنا ممثال

لنظريــة هونيــث ككل، وال، مــن بــاب أولــى، كإشــارة للفكر 
املعاصر حول االعتراف. األمر يســتحق كدراســة لالستقبال 
ممــا يجعل مــن املمكن فهم كيفيــة إعادة تحقيــق هيجل من 
خالل التسلســل الهرمي والترجمة والوســاطة لهيجل نفسه. 
و"إعــادة البنــاء التجريبيــة" لهونيــث فــي النضــال من أجل 
االعتراف، تتمثل الخطوة األساسية األولى لهونيث في تأطير 
شــروط إمكانية التفكير في سياسة املســاواة باالعتراف في 
"التحول ما بعد امليتافيزيقي" والعلوم "التجريبية". وهو يعتمد 
ح أنه 

ّ
في ذلك على فكر هابرماس ما بعد امليتافيزيقي. ويوض

لهذا الغرض، من الضــروري التمييز بني بعدين لفكر هيجل: 
البعد العملي، ولكن غير املكتمل من وجهة نظر نظرية الوعي، 
وكتابات يينا، وهيجــل للنضج، تلك الخاصة بظاهرة الروح، 
والتي تجعلها نقطــة التحول ما بعــد امليتافيزيقية والواقعية، 
تبدو مشبعة "باالفتراضات املثالية" بحيث ال يمكن تحديثها. 

إنَّ االختالف بني هذين الجانبــني وهاتني اللحظتني في فكر 
هيجــل هو الذي يبــرر االلتفاف عبر علــم النفس االجتماعي 
والتجريبــي مليد. دعونا نتخذ خطوات هــذه الحجة. حيث نتج 
ــح هونيث، في 

ّ
عن التحــول "ما بعــد امليتافيزيقي"، كما يوض

التشــكيك في االفتراضات النظرية للمثاليــة األملانية، تحت 
تأثيــر املفهــوم العلماني للعقــل املتجذر في التجربة: ســتكون 
هــذه نهاية الضمان امليتافيزيقي للفلســفة الهيغلية. لن نكون 
قادرين بعد اآلن على إعادة تنشيط نظريته الفلسفية من دون 
مراعــاة العلوم التجريبية، من أجــل درء خطر االنتكاس إلى 

امليتافيزيقيا منذ البداية.
مــا هــو مضمــون هــذه "املثاليــة" مــن وجهــة نظر الفلســفة 
االجتماعية؟ ضــد املفهوم الذري للمجتمع الــذي يدافع عنه 
تقليد القانون الطبيعي الحديث، أراد هيجل التفكير فلســفًيا 
حول ظهــور منظمة تجد تماســكها األخالقي فــي االعتراف 
املشــترك بالحريــة الفرديــة لجميــع املواطنــني. وقــد عّرف 
"الشــخص الكلي" من هذه الحاجة إلــى االعتراف بني الذات 

الذي يتم تحقيقه في الصراع. 
فقط، االعتراف بالذات ككل، في كلية أخرى أو في وعي آخر، 
ا على أنه "تحول إلى فلسفة الوعي"، 

ً
أو ما يســميه هونيث أيض

نتــج عنه، في هيجل، "التخلي عن مفهوم ذاتية داخلية قوية"، 

أو خسارة تجريبية لـ فلسفة مثالية. وهكذا، انعكاس هيجل ال 
يــزال يعتمد كلًيا على التقليد امليتافيزيقي، بقدر ما ال يتصور 
العالقة بــني الذات كحــدث تجريبــي، يحدث داخــل العالم 
االجتماعــي، ولكنه يصممها في شــكل آلّيــة تكوين تدخل في 

لعبة الذكاء الفردي.
ــا لهونيــث، املضــي قدًما فــي "إعــادة البناء 

ً
كيــف إذن، وفق

التجريبيــة" لهيجــل التــي ســتكون ضرورية إلعــادة تحقيق 
األخيــر؟ توحيد النصــوص وخنق الــدالالت املثالية لظاهرة 

الروح؟
تتمثل مســاهمة ميد الرئيســية في إظهار كيف يدين البشــر 
بهويتهــم لتجربة التعــّرف على الذات بني الــذات، والتي يتم 
التفكيــر فيها من خــالل املفهوم الرئيســي "لآلخــر املعمم". 
يقترح ميد نشــأة اجتماعية لهوية أنا ويوضح كيف أن املنظور 
الغريب بالنســبة لي هو الذي يســاعدني علــى إدراك هويتي. 
ل الصــورة التي لدى اآلخــر عني. من 

ّ
وهكــذا فــإّن الذات تمث

ل أنا املثال الذي، في شــخصية اإلنســان، 
ّ
ناحية أخــرى، تمث

مســؤول عن الحل اإلبداعي للمشــكالت العملية، من دون أن 
يكــون قادًرا على الظهــور على هذا النحو. لذلــك ال يمكن أن 
توجد أنا كموضوع للوعي. فــي ميد، كما أعاد هونيث قراءتها 
هنــا بهدف ترجمــة هيجل، فــإنَّ الهوية الواعيــة بالذات هي 
من ثمَّ األنــا املوضوعية، املحاصرين فــي عملية رد فعل غير 

ا.
ً

منقطعة، في حني أن األنا خيالية وال تظهر نفسها أبد
إن ميد ال يربط الذاتية بالذاتية البينية فحسب: بل إنه يؤّسس 
األولى من خــالل الثانية. دوره، في حجة هونيث، هو أن يقلب 
هيجــل الجانــب األيمــن ألعلى، بجعــل الثاني "تحــت" األول. 

وهكذا فــإن االنعكاس الذي يشــرف على ترجمــة أو تحديث 
هيجل بواســطة هونيث هو من ثم ترتيــب زمني ونظري. لكن 
يجــب أن نذهــب أبعــد من ذلــك. في ميــد، انتهى بــي األمر 
باالختفاء علــى هذا النحو. ومع ذلك، فــي حجة هونيث، فإن 
االحتفاظ باإلشــارة إلــى هيجل في ظاهرة الــروح يجعل من 
املمكن الحفاظ على مكان مســتقل محتمل لهــذه الذاتية. تم 
اســتبدال أنا، ولكن لم يتم نفيها، الزائــدة املثالية مخططة، 
لكــن ال يتم قمعها، ومن ثمَّ فإن مــا تعتقد األنا أنها تعرفه عن 
نفســها هو فقط نتاج انكسار عاطفي مزدوج: تقدير التقدير، 
املشــّوه بالضرورة بســبب الكبرياء أو الدناءة، الذي يتمتع به 
لنفســه، والتقدير الذي يعتقد أن اآلخرين يتمتعون به، والذي 
ز هــذا الكبرياء أو هذا الحقور. وهكذا ال يتوقف 

ّ
بالتناوب يعز

ا عن محاولة احتــالل املكان الــذي يعتقدون أنه 
ً

الجميع أبــد
يجــب أن يكــون ملكهم فــي املجتمع، مــع األخذ فــي االعتبار 
مــا يعتبــر قيمة في هــذا املجتمــع املعــّني. تكــون الذاتية من 
 خــالل ومن خــالل العالئقية، بمعنــى أنها ال تعتمــد على أي 
معرفــة موثوقــة ملــا يمكــن أن تكونــه، بشــكل مســتقل عــن 
هــذه العالقــات، وبمعنــى أن فعاليــة املجتمع فــي املقابل قد 
 اســتنفدت تماًما. هذه العالقات، يتــم تعزيز هذه النقطة من 

خالل إعادة االستثمار، في ما يتعلق باالعتراف باآلخرين في 
حياة العاطفة، للمخطط الديكارتي لنقد األشكال الجوهرية. 
ومــع ذلك، مع وجود اختــالف جوهري واحد: مــا تم اعتباره 
ــا في الســجل املــادي يصبــح طريقــة عمل السياســة 

ً
خاطئ

"حقيقية".
عندما يكون لدينا حب عاطفي لشــخص ما، فإننا نحكم على 
كل شــيء على أنه محبوب. تجهمه وسائل الراحة. ليس هناك 
ما يصدم من تشــّوهه. حركاته غير املنتظمــة وإيماءاته غير 
املنظمــة صحيحــة، أو على األقــل طبيعية. إذا لــم يتكلم فهو 
حكيــم. ان كان يتكلم دائما فهو مليء بالروح. إذا كان يتحدث 
عن كل شيء، فهو عاملي، إذا قاطع اآلخرين باستمرار، فلديه 
نــار وحيوية وتألــق، أخيــًرا، إذا كان يريد دائًمــا أن يكون له 
األســبقية، فهذا ألنه يستحق ذلك. إن شــغفنا يغطينا ويخفي 
عنــا بهذه الطريقــة كل أخطاء أصدقائنــا، وعلى العكس من 
ذلــك يبرز ببراعة مزاياهــم الصغيرة، ومن ثم فــإنَّ التأثير 

الناتج هو تأثير الوحي الفوتوغرافي املزدوج. 
مــن الواضــح أن هذا الوحــي، مثــل أي تركيز، ينطــوي على 
تشــوهات: يصبح مالبرانــش بمعنى ما، أكثــر براغماتية من 
ميد وهونيث، وأكثر جوهرية من هيجل. وهي ال تحسم مسألة 
ما إذا كانت نظريــة العواطف ذات االمتياز الخفي، يمكن أن 
ر أســلحة تشــغيلّية ضد نظرية االعتراف بهدف معياري 

ّ
توف

قوي مثل نظرية هونيث.

 
الرحلــة فــن مــن الفنــون األدبيــة حظي بالشــهرة 
وكتب فيه أدباء األمم وعلماؤهــا في التاريخ القديم 
والحديــث تصانيــف كثيــرة نالــت القبول مــن لدن 
القــراء ومتذوقــي األدب ومحبــي الوصــف وذاعت 
بينهم ملا تصوره من أحوال الرحالني وأحوال البلدان 
التــي زاروها وملا تجســمه من مشــاهد الطبيعة من 
جبال ووهاد ونجاد وســهول وبحــار وصحارى وأنواء 
ومظاهــر عمــران وتجليــات الحضــارات وأيضا ملا 
تجلوه مــن أوصاف النــاس وعوائدهــم وثقافاتهم، 
ويبــدو أن هــذا التحديد هــو أقــرب ألدب الرحالت 
لكونــه يعرض لجــل التفاصيــل التي احتــوت عليها 

الرحالت.
يــروي لنا الكاتــب الدكتور معتز محــي عبد الحميد 
 من 

ً
في هذا كتابه "شوشــا جوهرة أذربيجان" فصوال

نت  يِّ
ُ

َعَبق تاريخ مدينة شوشا، ومجدها التالد الذي ز
بــه صفحات التاريــخ، حيث كانت فيــه ِقبلة الجمال 
التــي يحج إليها فــؤاد املحبني، وذلك ملا اتســمت به 
هــذه املدينة من طبيعة ســاحرة، وجمــال عمراني، 
ر آيات حسنها َعْبر ألفاظ من غزل  وثراٍء شعري صوَّ
ف عن 

َّ
ث الكاتب في هــذا املؤل

َّ
الكلمــات. كمــا يتحــد

األهميــة التاريخّيــة والعمرانّية والفنّيــة التي لعبتها 
شوشــا قبل وبعد التحرير على مــدار تاريخ التجارة 
ِثــَر عن أهلها من 

ُ
القائمة بني الشــرق والغرب، وما أ

عــادات وتقاليــد وفنــون أضحــت 
فيها شوشا جوهرة اذربيجان 
جوهــر الجمال املكنــون، فهو 
كتاب جامع لكل صنوف جمال 
ا،  ــا، واجتماعًيّ شوشــا تاريخًيّ
خــالل  ومــن  ــا،  وطبوغرافًيّ
أيضــا  الكتــاب  صفحــات 
نتعرف عن اذربيجان ومدينة 
شوشــا التــي زارهــا مرتــني 
بعد تحريرهــا من املغتصب 
األرمني، وتعرف من تجربته 
علــى هــذا البلــد الجميــل 
وأماكنه  الســياحّية  بمعامله 
العابقــة بالتاريخ، الزاخرة 
بالتراث واألصالة، ولن تمر 
األحداث من دون االستمتاع 
الحياة االجتماعية  ومعرفة 

فيهــا،  والتقاليــد  والعــادات 

وعالقات األســرة الواحدة مع بعضها البعض ومدى 
قوة االرتباط التي تجمع األســرة باألقارب والجيران 
والزائريــن. كمــا ينقلنــا الكتــاب معا للتعــرف على 
أسماء الشــوارع والقصبات وأهم املساجد والينابيع 
وتاريخها. ثم ننتقل معــا من الفرح إلى الوجع، حيث 
الحــرب التي اندلعت بــني أذربيجــان وأرمينيا التي 
دمــرت األخيــرة كل معالــم املدينة، وحيــث الحياة 
الحالكــة التــي توزعت بــني القتل وتحطيــم الرموز 

الثقافية، وحيث صفارات اإلنذار وقنابل املوت.
هذا الكتاب أيضا يؤرخ لفترة االحتالل األرمني لهذه 
املدينة، ويكشــف بعض األخطاء التي وقع فيها بعض 

من أّرخ لهذه الفترة.
كمــا يميط اللثــام عن بطــوالت الفنانــني واملثقفني 
والعلماء واملخلصني من الشعب االذربيجاني ملواجهة 

ذاك الغزو اآلثم.
الكتاب ذو لغة ســردية ساحرة، وأســلوب تشويقي ال 
يمل معه القارئ في رحلته مع التفاصيل التي اجتهد 
الكاتب في تتبعها، والجهد املبذول فيه واضح خالل 

صفحاته.
والجديــر بالذكــر أن الباحــث الدكتــور معتز محي 
عبد الحميــد كان حريصا في كتابه على التمييز بني 
ســياحته ورحالت اآلخرين، وهو مــا يتبدى في قوله: 
"ال بــد هنا مــن التنويه بأنني لســت رحالة ســافرت 
بغرض التجول وتسجيل العادات والتقاليد أو وصف 
الطبيعــة والتلذذ بالهــواء الطلق 
الذهبيــة!  الصحــراء  وبرمــال 
ولكننــي كتبــت عن هــذه املدينة 
بعيــون مفتوحــة ومشــاعر ودية 
وأحيانــا  موضوعيــة  ونظــرة 
نقديــة، ومــن ثمــة ركــزت على 
الجوهــر ال علــى الســطح، كمــا 
عنيــت بمواقــف معينــة من دون 
أن أوغل في التفاصيل التي يهتم 
بها الرحالة فــي غالب األحيان، 
التاريخيــة  املعلومــات  ومنهــا 
والجغرافيــة ومــا شــابه ذلــك، 
أقول إننــي قد أبديــت اهتمامي 
بقضايا ربما تهم القارئ عندنا، 
وقــد يجــد إجابــات عن أســئلة 
تخطــر بذهنــه وهــو يقــرأ هذا 
الكتــاب الــذي صــدر حديثا من 
والنشر  للطباعة  غســان  مطبعة 

في بغداد.  

أقيم في املركــز األكاديمي االجتماعي 
حفــل توقيــع كتــاب بعنــوان "القلــوب 
عندما تسافر" للكاتب واملحامي مارتن 
كورش لولــو بحضور جمع مــن األدباء 

والكتاب واملثقفني. 
وتحدث اإلعالمي شليمون أوراهم في 
الجلسة التي أدارها عن الكتاب وكيف 
ــه مجموعة من القصــص القصيرة 

ّ
أن

التي تناولــت بعض الحــاالت الواقعية 
بلغــة  عبــر  املجتمــع  فــي  الحقيقيــة 
رصينــة وتعابير أدبية جميلة وأســلوب 
متميز حرص فيهــا الكاتب لتكون هذه 
املجموعة عالمة من عالمات أســلوبه 

في الكتابة. 
واحتوى الغالف األخير للكتاب رســالة 
أهــداف:  التــي تضــم ثالثــة  املؤلــف 
األول كان للتعريــف باملحبة املســيحية 
املســيحيني  بمعانــاة  الغيــر  وتعريــف 
فــي الوطــن، أما الهــدف الثانــي فهو 
للتعريــف بقوميتــي اآلشــورية كبقيــة 
بينمــا  الوطــن،  ومكونــات  قوميــات 
جاء الهــدف الثالث للتعريــف بهويتي 

العراقية للقّراء باللغة العربّية.
والكاتب مارتن كورش من مواليد 1953 
ناحيــة الدبــس مدينة كركــوك، عاش 
فتــرة مــن حياته خــارج العــراق، وقد 
وصف عودته إلى ارض الوطن "كلقائه 
 بصديقــه الــذي فارقــه منــذ أعــوام 

خلت". 
منــذ  الكتابــة  فــي  بداياتــه  كانــت 
سبعينيات القرن املاضي أيام الدراسة 
الثانويــة بقوله: كنت أقــرا لكتاب كبار 
كعباس العقاد وســالمة موسى ونجيب 
محفــوظ، وكنــت أدون مالحظاتي في 
طريقــة صياغــة الجمــل لصقــل هذه 
املوهبــة، وكانت هــذه البداية، وبعدها 
بسنوات بدأت بكتابة قصص األطفال، 
فــكان كل كتاب يطبــع لي يمثــل والدة 

طفل جديد يضاف إلى األسرة.
وأضــاف أن: كتــاب "القلــوب عندمــا 
تســافر" جعــل كاتبــه القلوب كألســنة 
تطير مــن أرض العراق مرتفقة لتصل 

إلى بقية الدول، على حد تعبيره. 
ويحتــوي الكتــاب على إحــدى وأربعني 
ها 

ّ
قصــة قصيــرة شــبهها الكاتــب بأن

حوار بــني القلــوب متمثلة بأشــخاص 

يتحــاورون فيمــا بينهــم، وفــي بعض 
القصص كانــت النفس تحــاور الروح 
والقلــب يحاكــي الجســد مــع العقــل 
والضميــر رقيــب، "كل هــذه القصص 
كانــت الغايــة منهــا أن أجعــل عالقة 
الحب بني ابنائنا عالقة نقية بعيدًا عن 
السيئات بمنظور اآلباء الذين اعتبروا 
الحب عالقة سيئة ومشــينة، فبالحب 
واملحبة تحيا األوطان بمختلف األديان 
والقوميــات في داخــل البلــد الواحد، 
فلــوال رابطــة املحبة من الصعــب بناء 

الوطن، وفقًا لتعبيره. 
القصة األولــى للكاتب في هذا املطبوع 
هــي قصة الســد التــي يســتذكر فيها 
الكاتب طفولته على ســد كوناكوتر في 
ناحية الدبس الذي كان ملجأ طفولتهم 
البــز  أســماك  صيــادي   ملشــاهدة 
وهــم يصطــادون، أما القصــة الثانية 
للقلــب قلعــة وهــي فتــاة تطلــب مــن 
مهنــدس معماري أن يشــيد لها قصرًا 
على شــكل قلعة آشورية بابلية سومرية 
وقبــل أن تدخل معه إلى القلعة تقول له 
"دع قلبــك يدخل قبلنــا ألن هناك قلبًا 

ينتظره". 

ا من  ال ــثثِثــَر عن أأأهلهال أأأ اا وماو
ححــت 

نن 
وو 
لل

ـاـا،
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ع العب املنتخب األردني "إحســان الحداد" رســميًا على كشوفاِت فريق الشــرطة لكرِة القدم. وحسب بيان 
ّ

وق
ملوقع النادي اطلعت "الصباح الرياضي" عليه فان الحداد سيباشر تدريبات فردية بإشراف املدرب البرازيلي 
توني رفقة عدد من الالعبني املصابني الذين يخضعون لبرنامٍج تأهيلي بغية انخراطهم في املبارياِت املقبلة 

 الدولّية لالعب الحداد بغية إشراكه في الجوالِت املقبلة.
ُ

للفريق. ومن املؤمل أن تصل البطاقة
يشــار إلى أنَّ الالعبني "علي حصني وســجاد جاســم وأحمد يحيى ووليد ســالم" يخضعون لبرنامج تأهيلي 

مكثف لرفع جاهزيتهم البدنية.

يســعى فريق النفط بكرة الســلة إلى صدارة مجموعته في 
بطولة (وصل) وبالتالي الذهاب بعيدًا في املنافســات التي 
يشــارك في نســختها األولى فرق خليجية وأخرى من غرب 

القارة الصفراء.
 وقال مدرب سلة النفط خالد يحيى في تصريح لـ (الصباح 
الرياضــي ): إنَّ فريقه هــو األقرب إلى صــدارة مجموعته 
السيما انه تعرض إلى خسارة واحدة أمام كوركان اإليراني 
التي جرت في طهران، مشيرًا إلى أنَّ النفط تنتظره جولتان 
فقــط تســتأنفان في الـــ 28 مــن أذار املقبل أوالهمــا أمام 
الرياضي اللبناني في بيروت والثانية اأام كوركان اإليراني 

في قاعة الشعب املغلقة . 
 وأضــاف، أنَّ فريقــه املتصدر لجدول ترتيــب فرق الدوري 
املمتــاز وبعــد أن تمتــع بإجــازة قصيــرة بســبب تدريبات 
منتخبنــا الوطني الــذي تنتظره املشــاركة فــي التصفيات 
التمهيدية لنهائيات آسيا، ســيعاود وبدءًا من اليوم السبت 
تدريباته اليومية في قاعة الشعب املغلقة، الفتًا إلى أنَّ جميع 
الالعبني ســيتواجدون في الحصــص التدريبية باســتثناء 
العبي املنتخب وأيضًا أحد املحترفــني الذي منحناه إجازة 
وبالتالي ســيقوم بتدريباته فــي بلده قبــل أن يلتئم مع بقية 
الالعبــني تحضيرًا ملــا تبقى مــن مباريات خــالل املرحلة 
الثانيــة والتي ســتنطلق في الثامن والعشــرين من الشــهر 

املقبل . 
وبــني يحيى أيضــًا أنَّ منافســات الدوري املمتــاز قوية جدًا 
هذا املوسم وأنَّ هناك ما بني أربعة إلى خمسة فرق متقاربة 
فــي األداء ، تمنح املواجهات التي تقــام بينها املتعة واإلثارة 

والندية 

واصل فريق الشــرطة بكرة اليد صدارة الترتيب 
العــام بعــد ختــام الجولة الخامســة عشــرة من 

املرحلــة األولــى لــدوري كــرة اليــد املمتــاز، إثر 
تغلبــه على نظيــره الجيــش بنتيجــة (29 - 27)، 
فــي املباراة التــي أقيمت أمس الجمعــة في قاعة 
املركز الوطني، وبهذا الفوز رفع القيثارة رصيده 
إلــى النقطة 41 في املركــز األول، بينما تجمد 
رصيد الجيش فــي املركز الثالث عند النقطة 

.35
وفــي مبــاراة أخرى تمكــن فريــق كربالء من 
انتــزاع فوز مهم مــن الخليج العربــي بنتيجة 
(29 - 17)، وبهــذا االنتصار تقدم أبناء األول 
إلــى النقطة 28، بينما يواصل الخليج معاناته 
في املسابقة بعد سلســلة نتائج مخيبة وضعته 
في قاع الترتيب من دون أي رصيد من النقاط.

بدوره حافظ الكرخ على مســاره اإليجابي في 
الفتــرة األخيــرة، وذلــك من خــالل تحقيقه 
( 49 - 18)، ويطمح  فوزًا كبيرًا على التعاون بـ
الكناري إلى أن يكون هــذا االنتصار انطالقة 

جديدة للفريق.
مــن جانبه تمكن نفط ميســان من خطف فوز 
من نظيــره بلدية البصرة بنتيجــة (24 - 19) 
رافعًا رصيده إلى النقطة الثالثة عشرة، بينما 
توقف رصيد الخاســر عند النقطة الخامسة 

عشرة.
كمــا نجــح الفتــوة باجتيــاز منافســه الكوفة 
بنتيجــة (32 - 28) ليعزز حظوظه باملنافســة 

على املراكز املتقدمة .
وفــي بقيــة نتائــج الجولة تــم اعتبــار فريقي 
الناصرية واملسيب خاسرين بنتيجة (10 - 0) 
بعد انسحابهما من املباراة أمام كل من ديالى 

و الكوت .

 
الــذي  االنتخابــي،  املؤتمــر  عــن  ولــدت 
احتضنتــه قاعة فنــدق غرانــد ميلينيوم، 
هيئة إدارية جديدة لنادي امليناء الرياضي 
الصــرح  هــذا  شــؤون  إلدارة  ســتتصدى 
الكبيــر، الــذي بقّيــت أمــوره طيلة أشــهر 
انتهــت تحت وصايــة لجنة مؤقتة ســّيرت 

متطلباته اإلدارية واملالية والفنية.
وتنــاول رئيــس املؤتمــر املحامــي أســامة 
عدنــان - في االســتهاللة - موجبات إقامة 
هــذه العمليــة االنتخابيــة ومــن يســتحق 
التواجد واملشــاركة فيهــا وأهمية انتخاب 

إدارة شــرعية تأخــذ علــى عاتقهــا مهمة 
قيــادة العمــل اإلداري، مؤكدًا فــي الوقت 
ذاتــه، علــى أنَّ بــاب االعتــراض والطعن 
سيكون مشرعًا وَسينظر القضاء بأي طلب 
بهــذا الصدد في حال كانت هناك مخالفة 

قانونية.
بعدهــا جرت العملية االنتخابية وأســفرت 
فرحــان  الدكتــور  فــوز  عــن  نتائجهــا 
الفرطوســي رئيســًا للهيئة اإلدارية وعادل 
ناصر نائبًا للرئيس وعضوية كل من يونس 
حســن ورعد مالك ونزار طه وداخل سالم 
وطاهر بلــص وأحمــد كاظــم وهاني عبد 

وبشار هادي أحمد.

وقــاد املؤتمر االنتخابي، الذي شــارك فيه 
230 من مجموع أعضاء الهيئة العامة التي 
تبلــغ 232 عضوًا، لجنــة قانونية تألفت من 
املحامني أسامة عدنان ومحمد مؤيد وأثير 
أحمد، فيما شــهدت االنتخابات انسحاب 
ممثلي اللجنة األوملبية من اللجنة املشرفة 
علــى االنتخابــات دون معرفــة األســباب، 
فيمــا ركنــت اللجنــة املشــرفة إلــى قرار 
اســتبعاد أربع ورقات لعــدم قانونيتها كما 
بني رئيــس املؤتمر مســبقًا أنَّ الورقة التي 
تتجاوز انتخاب عشرة مرشحني تعد باطلة 
ويتم إهمالها ليصبح العدد مبنيًا على 226 

ورقة سارت عليها االنتخابات.

حافــظ فريــق القــوة الجوية علــى صدارة 
ترتيب الدوري املمتاز لكــرة القدم برصيد 
(28) نقطــة بعــد فــوزه علــى الطلبــة رابع 
بهــدف  نقطــة،   (24) بـــ مؤقتــًا  الترتيــب 
نظيف بإمضــاء املحتــرف كريــس موغالو 
فــي املواجهة الجماهيريــة التي جرت أمس 
الجمعــة على ملعب الشــعب، مســتفيدًا من 
التعــادل الســلبي بــني الوصيف الــزوراء بـ 

(26) والثالــث الكهربــاء بـــ (25) نقطــة، 
برســم الجولــة الثالثة عشــرة والتي تختتم 
عصر اليوم السبت بمباراة نوروز والشرطة 
التي ســتجري فــي ملعب فرانســوا حريري 

بمحافظة أربيل.
وبالعــودة إلــى القمة الجماهيرية، تقاســم 
حيــث  مــن  اللقــاء  مجريــات  الفريقــان 
املبادرات الهجومية وامتالك الكرة، اذ رفع 
الطلبة شــعار التحــدي مبكرًا وقد شــهدت 
الدقائــق العشــر األولى من الشــوط األول، 

ثالث محاوالت خطيــرة لألنيق على مرمى 
الصقــور، األولــى بواســطة رأســية املدافع 
زيــد تحســني والثانية عبــر تمريــرة بينية 
إلى الالعــب محمد عبد اللــه، والثالثة من 
تســديدة بعيدة بقدم مرتضى علي، بيد أنَّ 
خبرة الحارس الجوي محمد حميد نجحت 

في التعامل معها.
بدورها شــنت الكتيبة الجوية التي يشــرف 
على تدريبهــا قحطان جثير أولــى طلعاتها 
الهجومية بعد الربع األول من هذا الشــوط 

مستثمرة محاوالت الجناح األيسر املجتهد 
منتظر عبــد األمير الذي حصــل على ركلة 
حرة لم يحسن املهاجم موغالو في التعامل 
معها، اعقبها صانع األلعاب محمد قاســم 
بتسديدة مباشرة، قبل أن ينجح الجوية في 
خطف هــدف التفوق الثمني عنــد الدقيقة 
22 بعــد أن نجح كرار نبيــل في توظيف كرة 
مرتدة من مدافع الطلبــة ليمررها ببراعة 
إلــى زميلــه املتوغل كريــس موغالــو الذي 
أودعهــا علــى يمــني حــارس األنيق حســن 
احمد محرزًا الهدف األول، سرعان ما رتب 
األنيق صفوفه ثانية معاودًا شــن هجماته، 
أخطرهــا تســديدة الالعــب مرتضى علي 
من على مشارف جزاء القوة الجوية والذي 

أنهى هذا الشوط بتقدمه بهدف نظيف.
 
ً
في الشــوط الثاني، اســتمر اللعب ســجاال
بــني الفريقني مع رغبــة واضحة للطلبة في 
إدراك التعــادل عــن طريــق االنتشــار في 
الثلث الوســطي ومحاولة اختــراق دفاعات 
األزرق، قابلــه العديد من الهجمات املرتدة 
للجويــة بقيادة كرار نبيل والســريع منتظر 
عبــد األميــر الــذي أتقــن الحــل الفــردي 
ومحاولة لعب الكروســات إلى زمالئه لكن 
تلــك التحركات الخططية لــم تثمر عن أي 
هــدف، لتنتهي املبــاراة بانتصــار الصقور 

على األنيق بهدف نظيف.
وأسفرت بقية نتائج مباريات يوم أمس، عن 
تعادل نفط الوسط والكرخ سلبيًا في اللقاء 
الــذي أقيم في ملعب النجــف الدولي، وفوز 
زاخو الذي حل ضيفًا على الديوانية بخمسة 
أهــداف مقابل هدف واحد في املباراة التي 
جرت في ملعــب كربالء االوملبــي، بينما لم 
يســتفد أربيل من عاملي األرض والجمهور 
 أمام نفــط البصرة 

ً
عندمــا خــرج متعــادال

بهــدف لكل منهمــا تعاقب على تســجيلهما 
كل مــن أمجــد راضي وعلي خليل ســرحان 
في املقابلــة  التي دارت أحداثهــا في ملعب 

فرانسوا حريري.
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ســيكون نجما لــوس أنجليــس ليكــرز، ليبــرون جيمس، 
ين 

َ
وميلووكي باكس، اليوناني يانيــس انتيتوكونمبو، قائد

 من الفريقني اللذين ســيخوضان مباراة كل النجوم 
ّ

لــكل
ــة، التــي تجمع ســنويًا نجــوم دوري  "أول ســتار" التقليديَّ
كرة الســلة األميركــي للمحترفني، وذلك حســب النتائج 
النهائية للتصويت التي شــهدت إخفاق الكاميروني جويل 

إمبيد في حجز مركز أساسي.
وسيتســاوى جيمــس الذي يتجــه أن يصبح 
اف التاريخــي للــدوري، مــع كريــم 

ّ
الهــد

خوضــًا  األكثــر  كالرجــل  عبدالجبــار 
ملباريات كل النجوم بـ 19.

وأصبح جيمــس الفائز بالدوري األميركي 
أربع مرات، والذي يبلغ معدله 29.9 نقطة 
و8.5 متابعــات و7 تمريرات حاســمة هذا 
املوســم، قائدًا- كصاحب املركز األول في 
التصويــت الجماهيري عــن منطقته- في 
كل مــن األعــوام الســتة التي اســتخدم 

فيها الدوري نظام القادة الختيار الفريقني من بني جميع 
الالعبــني املتاحــني. بــدوره، ســيكون أنتيتوكونمبــو قائد 
فريقه للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق أن فعل ذلك 
في عامي 2019 و2020. وانضم إلى جيمس في التشــكيلة 
األساســية للمنطقــة الغربية كل مــن العب نيــو اورليانز 
بليكانــز زيــون ويليامســون، العــب ارتكاز دنفــر ناغتس 
الصربــي نيكــوال يوكيتش، صانــع ألعاب غولدن ســتايت 
 ووريرز ستيفن كوري والعب داالس مافريكس السلوفيني 

لوكا دونتشيتش.
أما األساســيون اآلخرون في الشــرق فهم العب بروكلني 
نتس كيفن دورانت وزميله كايري إرفينغ، العب بوســطن 
كليفالنــد  ألعــاب  وصانــع  تايتــوم  جايســون  ســليتكس 

كافالييرز دونوفان ميتشل.
اختيــار  عمليــة  مــن   %  50 الجمهــور  أصــوات  وتشــكل 
التشــكيلتني األساســيتني، على أن تعود الـــ%50 األخرى 

مناصفة بني الالعبني والصحافيني.
وسيعلن األسبوع الحالي عن الالعبني االحتياطيني، على 
أن يختار القائــدان جيمس وانتيتوكونمبــو فريقيهما قبل 

انطالق املباراة.

 
الدولي هاري كني فرصة  املهاجم  يملك 
التاريخي  ــداف  ــه ال ليصبح  ــة  ذهــبــيَّ
ضيفًا   

ّ
يحل عندما  هوتسبيرز  لتوتنهام 

التشامبونشيب  مــن  بريستون  على 
ضمن  السبت،  اليوم  األول)  (املستوى 
منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس 

االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم.
كان  الــذي  القياسي  الرقم  كني  وعــادل 
 باسم جيمي غريفز عندما سجل 

ً
مسجال

في  املسابقات  مختلف  في  الـ266  هدفه 
في  االثنني  صفر)   1-) فولهام  مرمى 
من  والعشرين  الحادية  املرحلة  ختام 
غلة  على  تغيير  أي  يطرأ  لم  الـــدوري. 
القائد   

َّ
لكن  ،1970 عــام  منذ  غريفز 

على  اآلن  أصبح  إنكلترا  ملنتخب  الحالي 
ظل  وفي  القياسي.  الرقم  امتالك  وشك 
يخوضها  التي  الوطيس  حامية  املعركة 
األربعة  املراكز  على  الخامس  توتنهام 
مدربه  يلجأ  قــد  الـــدوري،  فــي  األولـــى 
اإليطالي أنتونيو كونتي إلى إراحة نجومه 

ضد بريستون، لكن، مع مراعاة الهزيمة 
في  ميدلزبره  أمــام  لتوتنهام  املفاجئة 
املوسم  االتحاد  لكأس  الخامس  الــدور 
وقال  اللعب.  على  كني  يحرص  املاضي، 
كني الذي ال يزال يتطلع إلى الفوز بأول 
االتحاد  "كأس  مسيرته:  في  كبير  لقب 

لنا. كان من  بالنسبة  اإلنكليزي مهمة 
ميدلزبره.  أمام  تخسر  أن  املحبط 

لكنني  ــدرب  امل يقوله  ما  سنرى 
ــون جـــاهـــزًا". ويــخــوض  ــأك س

الذي وضع  يونايتد  مانشستر 
النهائية  املباراة  في  قدمًا 

ــة بــفــوزه  ــط ــراب ــكــأس ال ل
نوتنغهام  مضيفه  على 

نظيفة  بثالثية  فوريست 
ــاء املــاضــي في  ــع األرب

ــف  ــص ــن ذهــــــاب ال
اختبارًا  النهائي، 

نسبيًا   
ً
ـــال ـــه س

ـــى أرضـــــه  ـــل ع
من  ريدينغ  أمام 
التشامبيونشيب.

مشارف  على  عامليًا  خامسًا  ف 
ّ
املصن ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  بات 

 
ً
معادال الكبرى  األربع  البطوالت  في  الـ22  لقبه  وإحراز  التاريخ  دخول 
بعد  وذلك  نادال،  رافايل  اإلسباني  التقليدي  لغريمه  القياسي  الرقم 
حساب  على  املضرب  كرة  في  املفتوحة  أستراليا  بطولة  نهائي  بلوغه 

األميركي تومي بول. 
مع  مرتقبًا  موعدًا  كبرى،  بطولة   21 لقب  حامل  ديوكوفيتش،  وضرب 

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الطامح للقبه الكبير األول. 

وجاء تأهل ديوكوفيتش السهل بعدما سيطر ابن الـ35 عامًا على مباراته 
في الدور النصف النهائي أمام بول بشكل واضح، وتغلب عليه 7-5، 6-1 

و2-6 ليبلغ النهائي العاشر في ملبورن.
أما تسيبتسيباس الرابع عامليًا فتأهل إلى النهائي بعد فوزه على الروسي 

كارن خاتشانوف العشرين 6-7 (2/7)، 4-6، 7-6 (8/6) و6-3. 
وقال ديوكوفيتش الذي حقق فوزه الـ11 دون أي خسارة هذا املوسم: "أنا 
ممنت حقًا ألنَّ لدي ما يكفي من القوة في ساقي ألتمكن من اللعب على 

هذا املستوى في أحد أكبر مالعب كرة املضرب في العالم". 
وأضاف، "بالطبع، لست بكامل طاقتي مثل بداية البطولة ولكننا قضينا 
تمارين  في  املوسم  عطلة  في  الساعات  من  الكثير 
اللياقة البدنية من أجل أن أكون في حالة جيدة 

للعب خمس مجموعات (إذا لزم األمر)". 
وتابع، "أعرف ما هو متوقع مني، لقد مررت بهذا 
تساعد  الخبرة  مسيرتي.  في  عدة  مرات  املوقف 

أيضًا".
في  األول  لقبه  حقق  الــذي  ديوكوفيتش  وعانى 
من  األولى  األدوار  في  بدنيًا   ،2008 عام  ملبورن 

نسخة هذا العام بسبب إصابة في الفخذ.
إضافيًا  دافعًا  عامليًا  خامسًا  املصنف  ويمتلك 
نادال  ألقاب  ومعادلة  الحدود  أبعد  إلى  للذهاب 
في البطوالت األربع الكبرى (22)، بعد أن غاب 
عن نسخة العام املاضي عندما تم ترحيله بسبب 
رفضه تلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا، علمًا 

أنَّ نادال حقق اللقب في غيابه.
وفي حال فوز تسيتسيباس أو ديوكوفيتش باللقب، 

ف األول عامليًا.
ّ
سيصبح أحدهما تلقائيًا املصن

سان  بــاريــس  مــدرب  غالتييه  كريستوف   
َ

قــال
القدم،  لكرة  الفرنسي  الدوري  متصدر  جرمان، 
إلى  لالستماع  مستعد  النادي  إنَّ  الجمعة:  أمس 
رغبة حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس بالرحيل، 

ولكن من دون اتخاذ "أي قرار بشأن مستقبله".
صحفي  مؤتمر  خالل  الفرنسي  املدرب  وأضاف 
عقده قبل استقبال رينس ضمن منافسات املرحلة 
العشرين من الدوري غدًا األحد "كيلور منافس من 
بداية  منذ  العمل  في  مثالي  وهو  الرفيع،  الطراز 

مسابقة  في  للفريق  األّول  الحارس  عني  املوسم. 
الكأس وأثق به".

أنَّ  به، وأعرف جيدًا  "ولكن هناك ما يشعر  وتابع 
اإلدارة الرياضية تستمع له. بالنسبة لكيلور الرجل 
إليه،  االستماع  نحترمه،  أن  علينا  مسيرته،  في 
ولكن اليوم لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله".
 36) نافاس  منح  فقد  ليكيب،  صحيفة  وحسب 
دونــارومــا  جانلويجي  اإليــطــالــي  بديل  عــامــًا) 
ــات الـــثـــالث فــريــق نــوتــنــغــهــام  ــب ــش ــخ بـــني ال
إلى  لالنضمام  موافقته  االنكليزي   فوريست 

صفوفه.

ر الدوري اإلســباني لكرة 
ّ

يســعى برشــلونة متصد
القــدم لتحقيــق فــوزه الثامــن تواليًا فــي مختلف 
 ضيفًا على جــاره جيرونا 

ّ
املســابقات عندمــا يحل

اليــوم الســبت ضمن منافســات الجولة التاســعة 
 في االســتفادة من مواجهة مطارديه 

ً
عشرة، أمال

املباشــرين ريال مدريد وريال سوســييداد عندما 
يتواجهان غدًا األحد في قمة مباريات هذه املرحلة.

يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 44 نقطة متقدمًا 
بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد و6 

عن سوسييداد.
ويخوض رجال املدرب تشــافي هرنانديز اختبارًا 
 على الورق أمام جيرونا الحادي عشر (21 

ً
ســهال

نقطــة) على وقع إنجــاز التأهل إلــى نصف نهائي 
الكأس، بفوزهــم على ريال سوســييداد املنقوص 

-1صفر، بهدف املتألق الفرنسي عثمان ديمبيليه.
: "هو حاســم 

ً
أثنى تشــافي على العبه الدولي قائال

وأراه ســعيدًا وفــي حالــة رائعــة. هو أحــد أفضل 
الالعبــني في مركــزه في العالــم. أنا ســعيد جدًا 
 
ً
مــن أجلــه. لقد قلــب األمر ولــم يكن ذلك ســهال

في برشــلونة. أنــا أؤمن به كثيرًا. اليــوم، لعبه غير 
عادي". 

ولم يــذق النــادي الكاتالوني طعم الخســارة منذ 
ســقوطه أمــام بايــرن ميونيــخ األملانــي فــي دور 
املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروبا في تشرين 
األّول املاضي، ضمن سلسلة من 12 مباراة فاز في 

11 منها وتعادل في واحدة. 

وينافــس برشــلونة علــى 3 جبهــات هذا املوســم 
حيث يتحضــر ملواجهته املنتظرة أمام مانشســتر 
 يونايتــد اإلنكليــزي في ملحق "يوروبا ليغ" الشــهر 

املقبل.
وقبــل اســتحقاقه األوروبــي علــى ملعبه 

"كامــب نو" فــي 16 شــباط املقبل، 
ســيخوض برشــلونة 4 مباريات 

مــن  كل  أمــام  ليغــا"  "ال  فــي 
جيرونا، ريال بيتيس، إشبيلية 
وفياريال. مــن ناحيته، يدرك 
دوري  إلــى  العائــد  جيرونــا 

النخبة هذا املوسم وذلك للمرة 
األولــى منذ عــام 2019، صعوبة 

املهمة امللقاة على عاتقه.

ملعــب أليانــز أرينــا مســرحًا ملواجهة 
حامــل  ميونيــخ  بايــرن  بــني  ــة  ناريَّ
اللقــب ومتصــدر الترتيــب وآينتراخــت 
فرانكفورت في املرحلة الثامنة عشرة من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
البافــاري أربع  وخســر الفريــق 
نقــاط في املرحلتــني األخيرتني 
بعد تعادله أمام كولن واليبزيغ، 
طاردة 

ُ
األمر الذي أتاح للفرق امل

الفــارق وفــي طليعتهم  تقليــص 
نــادي اونيــون برلني الــذي يحتل 
املركز الثاني متأخرًا بفارق ثالث 
نقــاط واليبزيغ الثالث بفارق أربع 

نقاط. 
وأنقــذ الدولــي يــوزوا كيميش 
بايــرن مــن خســارة وشــيكة 
ومنحه التعــادل أمام كولن 
فــي  قاتــل  بهــدف   1-1

الدقيقة 90. 

ويدور صراع ناري على املراكز األربعة األولى املؤهلة إلى 
دوري أبطــال أوروبــا، حيث ال يفصل املركز الســابع عن 

الثاني سوى أربع نقاط. 
ويــدرك فريق املــدرب يوليان ناغلســمان أنَّ التعثر أمام 
فرانكفورت الــذي يحتل املركز الرابع بفارق 5 نقاط عن 
بايرن، ســيضعه في موقف حرج، إال أنه يتســلح بذكرى 
جيــدة مــن مبــاراة الذهــاب التــي انتهت بفوز ســاحق 
ملصلحته 1-6 في املرحلة االفتتاحية من الـ "بوندسليغا". 

بيــد أنَّ أمورًا كثيرة اختلفت منذ حينها، الســيما أنَّ أداء 
فريــق فرانكفــورت تطّور كثيرًا، فلم يخســر ســوى أربع 

مرات في 17 مباراة مقابل 9 انتصارات و4 تعادالت. 
ويرغــب بايرن في العودة ســريعًا إلى ســكة االنتصارات 
التــي لم يذقها منذ عودة املنافســات إثــر انتهاء العطلة 
الشتوية وكأس العالم، وســط خشية من استمرار العقم 
الهجومي بعدما ســّجل هدفني فقط فــي آخر مباراتني، 
مقارنــة بـ49 هدفًا في 15 مباراة ســبقت أي بمعدل 3.26 

في املباراة الواحدة.
ويقــارع الفريــق البافاري علــى جبهتي الــدوري املحلي 
ودوري األبطــال أيضــًا حيث ســيكون الشــهر املقبل في 

ن مواجهــة حاميــة الوطيــس أمــام باريــس  ســا
جرمان بطل فرنسا. 
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هــات هذا املوســم
رة أمام مانشســتر
يوروبا ليغ" الشــهر

م

لــى ملعبه 
بل، 

ت

 
ة 

ملعــب أليانــز أرينــا مســر
ميوني بايــرن  بــني  ــــة  ــناريَّ َّ

اللقــب ومتصــدر الترتيــب و
فرانكفورت في املرحلة الثامنة
الدوري األملاني لكرة الق

البا وخســر الفريــق 
ــنقــاط في املرحلتــني

بعد تعادله أمام كولن
األمر الذي أتاح للفر
الفــارق وفــ تقليــص 
نــادي اونيــون برلني ا
املركز الثاني متأخرًا ب
نقــاط واليبزيغ الثالث

نقاط. 
وأنقــذ الدولــي يــو
بايــرن مــن خســ
ومنحه التعــادل
بهــدف  1-1

الدقيقة

ســيكون نجما لــوس أنجليــ
وميلووكي باكس، اليوناني ي
 من الفريقني اللذين س

ّ
لــكل

ــة، التــ ــالتقليديَّ َّ "أول ســتار"
كرة الســلة األميركــي للمح
النهائية للتصويت التي شــه
إمبيد في حجز مرك
وسيتســاوى ج
اف التا

ّ
الهــد
ّ

عبدالجبــار
ملباريات كل

وأصبح جيمـ
أربع مرات، و
5و8.5 متابعــا

املوســم، قائد
التصويــت ال

كل مــن األع

ن، مع مراعاة الهزيمة 
في  ميدلزبره  أمــام   
املوسم  االتحاد  كأس 
وقال  اللعب.  على  كني 
يتطلع إلى الفوز بأول
االتحاد  "كأس  يرته: 

ع

لنا. كان من  لنسبة 
ميدلزبره. أمام  ر 

لكنني ــدرب  مل
ًا". ويــخــوض
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النهائية 

ة بــفــوزه
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ظيفة 
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ـف 

ًا 
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 هذا هو العراق منذ بدء الخليقة، معدن حقيقي 
للشــعب الوفــي واملحــب للفعاليــات الرياضية 

والبطوالت التي فقدناها منذ أعوام.
حكايــات وقصــص الضيافة والكــرم البصري 
تجســدت في أكثر من حادثة ومكان، اذ ضرب 
للعالم اروع امثلة الدهشة، ويعجز الوصف عن 

تسطير كلماته التي ال توازي. 
ترحيب ســكان البصرة باملشاركني وبالبطولة، 
متســابقون علــى ضيافــة الوفــود ليــس فقــط 
الفعاليــات  رافقتــه  بــل  والشــراب،  بالطعــام 
االجتماعيــة والفولكلورية والترفيهية على مدى 
أيــام البطولة، والتــي تركت بصمــة جميلة في 
نفــوس كل من حضر البطولــة، هذه هي طبيعة 
للعروبــة ومنطقتــه  العراقــي املحــب  الشــعب 
الخليجيــة، و من دون مجاملــة او تزييف، فهذا 
الشعب تمكن من تجاوز محنته إلعادة إشعاعه 

من جديد.

نساء في حضرة الخليجي
من خالل متابعتنا ملا عرض في شاشات التلفاز 
ومنصــات السوشــيل ميديــا مــن فيديوهــات 
تبــني كــرم نســاء الفيحاء فــي هــذا الكرنفال 
العراقــي البصــري الذي ادهــش الحاضرين، 
فقــد قامت إحــدى النســاء من كبيرات الســن 
إحــدى  ملراســل  واملميــز  الكبيــر  بالترحيــب 
القنــوات الخليجية، وبّينت طيبــة أهل البصرة 
وما يحملون من بســاطة العيش، مستحلفة اياه 
في البقاء معها لضيافته وتذوق األكل البصري 
بإصــرار وصــدق، مما نــال ما تفوهــت به من 
كلمات بســيطة وجميلة اعجاب املذيع وانبهاره 

من هذا الكرم العراقي األصيل.
كرٌم وضيافة

واســتقبلت الحاجــة فوزيــة رجــب، بترحــاب 
كبير مجموعة من مقدمــي البرامج الرياضية 
الخليجيــة، وقامت بضيافتهم وشــرح األكالت 
البصريــة املشــهورة التــي تتميز بهــا، وراحت 
تطلــق كلمــات املحبــة والترابــط العربــي بني 
الشــعوب العربيــة، مؤكــدة أهميتها فــي نجاح 
خليجــي 25، الذي فقدناه منذ ســنوات طويلة، 
لتعد لهم أشــهى األكالت وأطيبها على بســاط 

الحب والكرم.
االعالمــي والناقــد البصــري تيســير املنهــل 
قــال لـ“الصبــاح“ إن ”هــذه البطولــة تحظــى 
بجماهيرية كبيرة لدى شــعوب الخليج العربي، 
وإقامتها في البصرة أســهمت في انشاء تقارب 

العــراق  بــني  روحــي 
ودول الخليــج العربي، وأعادت هــذا البلد الى 
ســالف عهده بعد ماض عســير، فهذه البطولة 
لــم تكن حدثًا رياضيا فحســب، بل كانت نقطة 
تحول ما بني الرفض والقبول، وربيع العالقات 
الجماهيرية لبلدان الخليج العربي ازاء الشعب 
العراقي، فشــوارع البصرة روت حكاية شــعب 
ينشــد السالم والحب ألشــقائه وأبناء عمومته 
فــي دول الخليج، فرحب بقدومهــم كل العراق 

والبصــرة ونخيلهــا والســياب كان فــي طليعة 
الترحاب، وتغنت بهم حناء الفاو وشط العرب، 
بذلك تعززت هوية العراق الخليجية، واستطاع 
الشعب أن يرسم خارطة جديدة اقليمية، يكون 
فيها العراق بيئة جاذبة لنوع آخر من السياحة.  

الوطن وحده حاضر
واســتطرد املنهل :“الرائع في امللعبني هو الوفاء 

للوطــن ورفــع راية اللــه اكبر فوق 
روؤس املشــجعني، وحرص أمن 
املالعب على عــدم دخول أي 
صورة لشــخصية سياســية 
أو دينيــة أو ملســؤول معني 
ألحــد االحــزاب، فقــط 
كان  وحــده  العــراق 
قومياته  بــكل  حاضــرًا 
تحــت مســمى ”الحــب 

والسالم“.  
الزميــل الصحفــي نبيل 
عمــا  تحــدث  الزبيــدي 

ه  هد فــي شــوارع البصــرة خــالل شــا
أيام البطولة فقــال ”إن املدينة تزينت بأبهى 
وأروع عبارات الترحيــب بالوافدين من دول 
الجــوار، ومن جميع أنحاء العــراق، وانبرى 
الشــباب املتطوع إلى مبادرات رائعة، منها 
ادبيــة وفنيــة وأخــرى خدميــة، تضمنــت 
تنظيف الشوارع وكورنيش البصرة، فضال 
عــن االحتفاالت التــي غصت بهــا مناطق 
الفيحــاء طوال فترة إقامــة الخليجي، تلك 
هــا وأقامهــا افــراد 

ّ
االحتفــاالت التــي عد

الشــعب العراقي بجميع قومياته، كانت تعبر 
عن الوحدة الوطنيــة واللحمة العراقية، فهي 
صــورة واقعية عنوانها الوطــن واطارها الحب 
والســالم والتآخي مع مواطني الخليج العربي، 
الذين أشــادوا بكل ما شــاهدوه في تلك املدينة 

من كرم وحب نال إعجابهم“.

كرم الضيافة
املواطنة البصرية املغتربــة في الدنمارك ليلى 
الحلــو قالت ”تركت كل شــيء ألكــون حاضرة 
في هــذا الحــدث املفــرح، فنحــن فــي الغربة 
أجســادنا هناك، لكن قلوبنا وعقولنا وأرواحنا 
في العراق، وبمــا أن املواطن البصري معروف 
أكــون  أن  قــررت  ووطنيتــه،  وكرمــه  بطيبتــه 
موجودة في البصرة خالل ايام خليجي 25 من 
أجــل أن يكون بيتي مفتوحا لــكل زائر قادم من 

الخليج أو من املحافظات العراقية“.
زميلــة ليلــى اليمانيــة األصــل عقيلــة همدان 
تداخلت الحديث وأيدت ما قالته الحلو عن كرم 
ضيافة أهل البصرة، واضافت إليه بأن ســكان 
مدينة بغــداد وصفتهم بأهل الطيبــة والكرم، 
حضــرت  أن  بعــد  بالقــول:“  أوضحــت  حيــث 
افتتــاح البطولــة واملباراة بني العــراق واليمن، 
ورأيت كــرم الضيافة البصريــة وروح املواطن 
البصري، لم أســتطع مغادرة العراق، من دون 
أن أزور بغــداد، التــي غمرتنــي هــي األخــرى 
بكرمها وحب أهلها لــدول الخليج والخاليجة، 
أقول هــذا الــكالم وعيناي تدمــع لحزني على 
فراق هــذا املواطن وتلك املدينة، فلم أَر شــعبًا 

بحياتي يصر على أن يســتضيفني أين ما كنت، 
ما عشــته في العراق اذهلني وآسر قلبي، فهذا 
املواطن عبقري استطاع بعفويته أن يأسر قلوب 

كل الخاليجه وليس أنا فقط ”.

فراق الخليج للبصرة
ومــن ســلطنة عمــان عبد اللــه القاســم الذي 
تحدث عبر لقاء مصور علــى ”التيك توك“ قال 
فيه ”كنا نســمع عبر اإلعالم عن العراق الكثير 
من األشياء الســيئة، فاإلعالم أخطأ بحق هذا 
البلــد العظيــم، حتى والــداي حذرانــي من أال 
أحضر لتشــجيع املنتخــب، لكن عندمــا دخلنا 
البصرة أقسم برب العاملني إني ما رأيت أطيب 
من الشــعب العراقي، وكيف ال وأنا أتحدث عن 
الفيحاء أم الخير والكــرم، ويضيف؛ ألول مرة 
لم أحزن على خســارة منتخبنا العماني، بقدر 

حزني على فراق البصرة وأهلها“. 
وعبر منصات التواصل االجتماعي كانت هناك 
الكثيــر مــن اللقطــات الحزينة  لفــرق غادرت 
البطولــة بعد الخســارة، منهــا اليمن وأظهرت 
مشــاهد لدمــوع أفــراد الفريق اليمانــي، وهم 
يودعــون البصــرة واهلهــا ال الخليجــي، بينما 
ظهــرت لقــاءات ولقطــات تبني ســعادة الزوار 
الخاليجــة بوجودهــم فــي العــراق، كمــا عبر 
الشــعب العراقي عن ســعادته بوجــود املواطن 
فــي   25 خليجــي  بطولــة  وبإقامــة  الخليجــي 
ها الكثيــرون على أنها عرس 

ّ
البصــرة، وقد عد

عراقي وطني خليجي، فكان من املشجعني رجل 
عراقــي كفيف يدعى عصمت يحــرص على أن 
يحضر جميع مباريات البطولة، بالرغم من أنه 
ال يرى بعينيه، إال أنه يحضر بحماســة ويســمع 
وينظــر بإذنه، حتى لو لم يكن هنالك من يروي 
لــه ما يــدور في امللعــب، فقط حبــه للوطن من 
جعلــه متواجدًا في امللعب، بينما تحدث مواطن 
كويتي مطــوال عن حســن الضيافة وكــرم أهل 
الفيحاء، وآخر إماراتي كان يدعو أهل اإلمارات 
لزيــارة البصرة وبغداد وقال ”حبيناكم وحبينا 

ديرتكم“. 
وبعد صور التالحم والحب التي قدمها الشعب 
العراقي من شــماله الى جنوبه في خليجي 25، 
عاكســا الوجــه الحقيقــي للعراق نصــب خيم 
االعراس واالفراح واليالــي املالح في كل مدنه 
العريقــة املتعطشــة للفــرح بعــد فــوز منتخبنا 
الوطني علــى نظيــره العماني بــكأس الخليج، 
الذي قــال عنــه العــرب والعراقيــون إنه كأس 
التواصل واملحبة وجسر العبور من دول الخليج 

الى العراق.      

{ }
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ه  هد فــي ششــا
أيام البطولة فقــال ”إ
ووأروع عبارات الترحي
الالججــوار، ومن جميع

الالشــباب املتطوع إلى
اااااااااددبيدبيــة وفنيــة وأخــ
وك الشوارع تننتتتنتننتتتتنتنتتننتتتننتتتنتتتنتتتتتننتتتننننظظظيف

االحتفاالت الت ععععععععععععععععععععععععععععععععععععـــــنـن
اااااااااااااللللللفيلفيحــاء طوال فترة
ااالحتفــاالت التــي ع
االشــعب العراقي بجم

عن الوحدة الوطنيــة
صــورة واقعية عنوانها

ــوالســالم والتآخي مع م
الذين أشــادوا بكل ما ش
من كرم وحب نال إعجا

الضلضكرم الض كركرمرم
املواطنة البصرية املغتر
الحلــو قالت ”تركت كل

في هــذا الحــدث املفــر
أجســادنا هناك، لكن ق
في العراق، وبمــا أن املو
ووطني وكرمــه  بطيبتــه 

موجودة في البصرة خال
أجــل أن يكون بيتي مفتو

الخليج أو من املحافظات
زميلــة ليلــى اليمانيــة

تداخلت الحديث وأيدت
ا ة ال ل أ افة
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سيســاعدك اتباع نهج عاطفي 
علــى تكوين اتصــال أفضل مع 
شــريك حياتــك. ســتجد اليوم 
أنه يجب وضع حــدود واضحة 

من أجل الحفاظ عليه

ســتجد مســتوى أكبر من الشــهوانية في 
انتظارك عندما تكون على استعداد لفتح 
الباب. اسع وراء هدف رغبتك، لكن تأكد 

من أن أسلوبك حساس ومنضبط.

قد تظهــر أجــزاء من حياتــك حاولت 
تجنبها لبعض الوقت. ما هو غير منظم 
أو منظم يزداد فوضوية فقط لتعليمك 

درًسا. اعِنت باألشياء اآلن.

تحتاجــه  مــا  كل  هــو  االنضبــاط 
ا. ال 

ً
إلظهار األشياء التي تريدها حق

تعتــرض  اآلخريــن  طاقــات  تــدع 
طريقــك إلى حيــث أنت. ارجع إلى 

التدفق.

قــد تجد صعوبــة فــي تحفيزك، لكــن هذا 
جيد. هذا يــوم جيــد للتهدئة. تميل طاقتك 
إلى الشــعور بالخمــول إلى حد مــا، لذا كن 

ا في كيفية استخدامها.  
ً

متحفظ

 هذا هو اليوم الذي يجب أن تســتمع 
فيــه إلــى تعليقــات شــريكك وتفكر 
فــي إعادة هيكلة عناصــر معينة من 
عالقتك من أجل جعل األمور تتدفق 

بسالسة أكبر.

تأكد مــن أنــك واقعــي تماًما في 
أفعالك. اعلــم أنــك قــد تحتــاج 
إلــى بعــض االنضبــاط فــي هذا 
املجال. حافــظ على هيكل صحي 

يمكنك العمل فيه.

 أدرك أن االنضبــاط ضــروري لتدفــق 
تلــك العصائــر الفنيــة. ال تــدع الخوف 
التفاصيل  يوقفك. ابدأ أحالمك واترك 

ا.
ً

في مكانها الحق

خالل هذه الفترة اعلم أنه قد يكون 
هناك عنصر ضبط النفس يحتاج 
إلى العمل فــي املعادلة، لكن ال تدع 

هذا يمنعك من قضاء وقت ممتع.

ستجد أن تعزيز جماليات محيطك 
تكون أكثــر انضباًطــا وحرًصا في 
الحفاظ على األشياء. خذ وقتك وال 
تدع قلق اآلخرين يجعلك تسرع في 

أي شيء. 

أعلــم أن الحــب ال يعني بالضــرورة أن 
كل شــيء على مــا يرام. غالًبــا ما يكون 
الهيــكل واالنضباط مطلوبــني من أجل 

الحفاظ على شراكة صحية.  

ضع في اعتبارك قدوتك واألشــخاص 
الذيــن ترغــب فــي تقليدهم. فكر في 
الســمات التي تجذبك إلى أشــخاص 
معينني واعمل على تبني تلك السمات 

بنفسك.

ما بني ســاندي بيل وكلبها أوليفر، وسالي، والنمر 
املقنع، والســيارة املرحــة بومبو، وعــدد كبير من 
 

ُّ
مجموعــة األحــالم الذهبيــة، والســندباد، تطل
شخصيات كرتونية بكل تفاصيلها املدهشة، والتي 
عاشــها الجيل املاضي وتأثروا بها، هــو ما يبدعه 

غســان ســعد، وعــن بداياتــه 
لفــت إلــى أنــه قــام بصناعة 
مجســم ”نيلــز“، وهــي إحدى 
شــخصيات الرسوم املتحركة، 

وكانــت محط إعجــاب وحب من قبــل الصغار في 
ذلك الوقت، ليصنع بعدها صديقيه رات ومورتن، 
وعــن الدافــع وراء هوايته تلك أكد ســعد ”إلدخال 
الفــرح واإليجابيــة، من خالل امتــالك قطعة من 
هــذه الشــخصيات، التي عشــنا معهــا أجمل أيام 

الطفولة“.
وفي مــا يتعلق بالصعوبات التي واجهته أشــار إلى 
أن األلــوان املســتخدمة فــي تلويــن 
باهظة  بأســعار  تكــون  املجســمات 
العــراق،  فــي  تتوفــر  وال  الثمــن، 
ويستغرق املجســم الواحد بحسب 

حجمه وتفاصيله، فهناك من يؤخذ منه أربعة أيام 
أو أكثر. 

وعن الخامات املســتخدمة وتفاصيل العمل أوضح 
سعد ذلك:

«أســتخدم مادة الريــزن في صناعة املجســمات، 
إذ يتــم نحت الشــخصية أما يدويــًا، أو عن طريق 
نحتها بجهاز الحاســوب، والذي زاد العمل بها في 
وقتنــا الحالي، نتيجــة للتطور فــي التكنولوجيا، ال 
ســيما أن النحت بهذه التقنية يكون أسهل وأسرع، 
إلخــراج النمــوذج، ومــن ثم نصنــع قالبًا لــه، ثم 
يخرج املجسم، ويتم غسله بمادة الكحول املركزة، 
ويعــرض ألشــعة   UFO، لتأتي مرحلــة التنعيم ثم 
أخيــرًا التلوين، وهي مــن أصعب مراحــل العمل، 
إضافة إلى اســتخدامي مادة الصلصال في بعض 

املجسمات“.
مضيفًا ”من قام بتشجيعي وتقديم لي جميع الدعم 
لالستمرار، هم بلدان الخليج العربي، وكانوا سببًا 
بنجاح مشــروعي، وانتشــار هوايتي بني اآلخرين، 
ال ســيما دولة الكويت، وبخاصة الرسام وصاحب 
معــرض املحميات الكبيرة، ومعرض أنمي ميوزيم 

األستاذ نوح علي الصالح“.
ومن الشخصيات األخرى التي قام بإبداعها سعد، 
هــي ساســوكي، واملحتال الشــرير، وشــخصيات 
فارس الفضاء، ولوني تونز، ومجسم للبطل هاروك 
املغــوار، وشــخصية هانــز هاتوري زعيم مدرســة 
األيــكا ننجا، وامللقب بالشــيطان، واملســؤول األول 
لعمليات اغتيال عدد كبير من كبار العسكريني في 

اليابان، والذي ظهر بكرتون مغامرات ساسوكي.
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أرجعت سارة شعرها إلى الخلف، ثم رفعت 
رأســها، وهي تقف لصق الحائط، متصلبة 

الساقني تحت صورة قديمة للملك غازي.
 - أريدهــا صــورة تصلح لغــالف صفحتي 

الشخصية. 
وحني حدست أنه لن يفهم، عادت لتقول: 

- خذ بنظر االعتبار توافق طولي مع لوحات 
الجدار. 

كانت صالة املطعــم تزدحم بقطع االنتيكا 
جــدارًا  مزّينــة  القديمــة  بغــداد  وصــور 
كامــال، بينمــا فــي الصــدر أريــكات مــن 
الطــراز القديــم، وهذا ســبٌب كاٍف لتقف 
ســارة وأخريات بالطابور، اللتقاط الصور 

الشخصية أمام البوابة وعند الجدران. 
بان ينحازون إلى 

ُ
في هذه األوقات أخذ الش

فكرة متعة توثيق اللحظات. اشتعلت أضواء 
كاميــرات "املوبايل" وأصبحت الوجوه تعتز 
بهذه الظهورات، حتــى أن كثيرين اختاروا 
محركات البحث منصات لتوثيق حيواتهم 

الشخصية بكامل تفصيالتها. 
على مدار الســنوات االخيرة ُصنف جنون 
التصويــر "باملوبايل"، الــذي أصاب العالم 
كحالــة هــوس غيــر طبيعيــة، إذ ال تــكاد 
ــبان 

ُ
تخلــو حقائــب الفتيــات وجيــوب الش

وكبار الســن والِصغار مــن كاميرا الهاتف 
الرقميــة، التــي أصبحــت محــور الحياة، 
وبكبسة زر صرنا نشــاهد مليارات الصور 
العالــم  هــذا  فــي  املتفاعلــني  وماليــني 

االلكترونــي بســرعتِه الجنونية. وبحســب 
شــركات  إدارة  أعلنــت  فقــد  مصــادر 
"فيسبوك وانســتغرام" أن أكثر من ملياري 
مستخدم ينشــط في الفيســبوك ينشرون 
300 مليــون صــورة يوميــا، وأكثــر من 40 
شــارك يوميــا فــي العالم 

ُ
مليــار صــورة ت

علــى تطبيــق انســتغرام، ممــا ســاعد في 
ذلك التطور الكبير في عدســات الكاميرا 
الذي تطلقًه الشــركات املصنعــة للهواتف 
الذكية والكاميرات وتطبيقات الفوتوشوب 
 عن "فالتر ســناب جات 

ً
والتعديــل، فضال

وانســتغزام" التــي تمارس دورهــا في رفع 
معنويــات مســتخدميها وتشــجعيهم على 

التقاط املزيد من الصور.
األمر لن يقف عند هذا الحد، فســرعان ما 

أتاحــت املواقــع االجتماعية هــذه الفرصة 
الذهبية وأشاعت مهنة التدوين، وأصبحت 
واحدة مــن أفضل املهن الحرة الرائجة في 
العالم، والتي ال تحتاج ســوى عدسة كاميرا 
لكــن  ترويجــي،  ومحتــوى  كاٍف  وجمهــوٍر 
التســاؤل الذي يراودنا كمــا الكثيرون.  هل 
الحياة أصبحت مادة دسمة للتصوير؟ عن 
هذا يقول علي سعد الناشط واملدون، الذي 
ُعرف باســم "ماركو" في منصات التواصل 
متابعيــه  عــدد  بلــغ  والــذي  االجتماعــي، 
علــى صفحاته في الفيســبوك وانســتغرام 
600 ألــف متابــع: فــي زحمة االنشــغال في 
اســتعراض الحياة الشــخصية ملــن يعرف 
ومن ال يعرف، اخترت الكوميديا الساخرة 
والنقد املمزوج بالفكاهة في مقاطع عفوية. 

حــدث ذلــك منــذ أن ســجلت أول مقطــع 
انتقــدت فيــه ظاهرة معينــة. نعــم الحياة 
بشــكلها املعقــد أصبحــت مــادة جاهــزة 
ل حياة االخرين.  

ُ
للتصوير، والتصوير بدا ك

زينــة مكي اســتاذة اللغة الفرنســية تمقت 
ظاهــرة التصوير العشــوائي فــي األماكن 
العامــة، إذ لــم تعد قــادرة علــى التصرف 
بأريحية، تقــول منتقدة انعدام املســؤولية 
الذيــن  األشــخاص،  مــن  العديــد  لــدى 
يمتهنون التصوير في األماكن العامة بدون 
دراية منهم، وما يغيظها مســارعة البعض 
لنشــر تلك الصــور علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي دون إذن: لم نعــد قادرين على 
ممارســة الحياة بتلك البساطة، فعدسات 
الكاميــرات جاهزة على الــدوام، يجب أن 
نكون شديدي الحرص كما لو أننا خاضعون 
ألمزجة ُمحبي التصوير، الذين لن يترددوا 
فــي التقاط الصور ونشــرها خــالل أجزاء 
الثوانــي.  لكــن ســمارة الصالحــي، التــي 
درســت هندســة التصميم الداخلــي تهتم 
ق 

ّ
بالتصوير، وترى أن من الضروري أن توث

تفصيــالت حياتهــا لتشــارك اآلخرين كل 
صغيرة وكبيرة في مقاطع فيديوية، وبثوث 
حي وصــور معدلــة بالفوتوشــوب تبني: في 
زمننــا هذا أصبح مــن الضــروري مواكبة 
العالم الحديث، أتاحــت لنا هذه العاصفة 
توثيــق كل مــا نصادفــه بهــدف الذكــرى 
ومشــاركة اآلخريــن، أنــه أكثــر األنشــطة 
العصرية انتشــارًا، وأنا لــن أتردد في ذلك 

ما دامت الفرصة متاحة، لي والعالم.
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ضمن الخطة اإلقليمية الخاصة بحقوق اإلنسان وبرعاية 
مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كردستان، 
بالتعــاون مع مؤسســة ســورايا للثقافة واإلعــالم عقدت 
ندوة حوارية حضرها عدد مــن ممثلي مختلف القوميات 
واألديان والطوائف وأكاديميني ومختصني في هذا املجال. 
وقال رئيس مؤسسة سورايا للثقافة واالعالم نوزاد بولص 
الحكيم، إن "هذه الندوة تدور حول قضية حقوق األقليات 
املوجودة في العراق وإقليم كردســتان، وقضية الدســتور 

والضمان والحماية لألقليات وحقوقها". 
 وقــد تمَّ عقــد مؤتمر صحفي للتوصيــات التي قدمت إلى 
منســق التوصيــات والتقاريــر الدولية في حكومــة إقليم 
كردســتان بغرض تقديــم وثيقة إلى بغــداد للحفاظ على 
حقــوق هؤالء املتبقني مــن األقليات الدينيــة والقومية في 

العراق مثل املســيحيني وااليزيديني والصابئة املندائيني، 
وغيرهم من الذين لديهم إشكالية التسمية في الدستور، 

وهل هم مكون أم أقليات؟ 
 واألمــر اآلخر، بحســب الحكيــم، هو أســلمة القاصرين 
وأن نحاول معالجتها بشكل قانوني، وأن نحافظ على هذا 
النســيج الوطني "ألن املــادة الثانية في الدســتور تتحدث 
عن حريــة العقيدة والفكــر، وأنه يجب علينــا أن نحافظ 
 عن احترام 

ً
على حرية العقيدة والفكر لكل إنسان، فضال

اآلراء واملعتقدات، ونحن في مؤسسة سورايا نريد إيصال 
هذا الصــوت إلى الحكومتني، وأيضا إلــى مجلس النواب 

العراقي وبرملان إقليم كردستان"، وفقًا لتعبيره.  
وأضاف: وفي حكومة إقليم كردســتان لدينا قانون رقم 5 
الــذي يعنى بحقــوق األقليات، ولكن هــذا القانون بحاجة 
إلــى تطويــر أكثــر، وكمــا أكــد عليــة منســق التوصيات 
الدولية أنه بحاجة إلى دراســة ثانية وإلى تطوير أكثر لكي 

يتــالءم مــع األوضاع الحاليــة، كي تكون مناســبة لحقوق 
األقليــات، وحتى يكون هنــاك انتعاش ونضــوج حول هذا 
األمر، وباألخص مســألة التعايش الســلمي، علينا اجتياز 
كل الســلبيات وندعــم اإليجابيات املوجــودة للوصول إلى 

املستوى املطلوب في الحفاظ على هذه األقليات.

 

{ }

وســعيها  املتجــددة  برامجهــا  ضمــن 
فــي تســليط الضــوء علــى املبدعني من 
املغتربني، نظمت دائرة الفنون املوسيقية 
أمســية فنيــة احتفــاًء بعــازف الكمــان 
املغتــرب أســامة البياتــي، القــادم مــن 
الخليج العربي، وقد شــارك في تأســيس 
العديــد مــن الفــرق املوســيقية هنــاك، 
وحملــت األمســية عنوان "حنــني الوتر"، 

مساء األربعاء املاضي.
وتضمنــت األمســية مجموعــة مؤلفــات 
بقيــادة  وعربيــة  عراقيــة  موســيقية 
يرافقــه  زايــر،  مصطفــى  املايســترو 
املحتفــى بــه أســامة البياتــي علــى آلــة 
الكمــان، والفنانــون أحمد فنجــان على 
"الكونترباص" وعلي زبار ووســام الحلي 

في اإليقاع.
كمــا وحضــر الحفــل رئيــس الجامعــة 
املســتنصرية الدكتــور حميــد فاضل مع 
وفــد عربي مــن االســاتذة األكاديميني، 
الذيــن يمثلــون مختلــف الــدول العربية 
من مصر وســوريا، واألردن، والسودان، 

وفلسطني.
افتتح الحفل وكيل وزارة الثقافة، الدكتور 
عمــاد جاســم، مدير عام دائــرة الفنون 

املوســيقية وكالــة، مرحبــا بالحاضرين 
: ســنتواصل 

ً
وبالضيــوف العــرب، قائال

بهــذا التجدد وبهــذا العطــاء لنؤكد بأن 
اإلبداع العراقــي ال يكون فقط من خالل 
الرياضــة واالنجــاز الكبير الــذي تحقق 

مؤخرًا، بل سيكون االنجاز إبداعيًا فنيًا.
وأضــاف أن "آثرنا على أنفســنا أن تكون 
دائــرة الفنون املوســيقية واحــة جمالية 
ابداعيــة الســتقبال الطيــور املهاجــرة، 
فنحــن مع فكــرة الوفاء ولســنا مع فكرة 
التعالــي، فــي أن نعمــل ســوية لترســيخ 
الهوية الجمالية للعراق عبر املوســيقى". 
 
ً
وأشار إلى أن الدائرة ستحتفي مستقبال

بأســماء أخــرى كثيــرة مــن املغتربني أو 
املنسيني الحاضرين.

وقــدم عــازف الكمــان، اســامة البياتي 
املوســيقية  الفنــون  ادارة  إلــى  شــكره 
على حفــاوة االســتقبال، وكذلــك وجود 
املســرح  خشــبة  علــى  معــه  اصدقائــه 
: "كان آخر دخول لي إلى 

ً
لتقديمه، قائــال

العراق قبل 17 عامًا، لذا اشكر الحضور 
علــى كل الترحيب الجميــل"، معبرًا عن 
غبطتــه لتواجــده علــى خشــبة مســرح 
الرباط، التي طاملا احتضنت مشــاركاته 
في مختلف الفعاليــات واملهرجانات قبل 

25 عامًا مضى.

تنفيــذا ألنشــطة الخطة الوطنيــة الثانية 
ألجنــدة املــرأة واألمــن والســالم لتنفيذ 
قــرار مجلس االمــن الدولي رقــم 1325، 
أقيمت ورشة عمل بالتعاون بني دار الكتب 
والوثائق وقســم تمكني املرأة وبالتنســيق 
مع مركز ايالف للتدريب اإلعالمي ورشة 

عمل عن "التفاوض وفن االقناع". 
وتناول رئيس املركــز د. أحمد الجاف في 
هذه الورشــة مفهــوم التفــاوض وأهدافه 
ومبادئه وطــرق التفاوض ومفهوم الحوار 
وفن االقنــاع ومعوقــات الحــوار الناجح، 
الشــخصية  املهــارات  تطويــر  وكيفيــة 
فــي التفــاوض والحــوار وبعــض القواعد 

األساسية للنجاع في اإلقناع.

أجرت الفنانة إسعاد يونس 
عملية تركيب مفصل كامل 
ســقوطها  أثــر  علــى  لهــا 
مؤخــرا،  منزلهــا  فــي 
وبحســب التقاريــر الطبية 
الصحيــة  حالتهــا  فــإن 
تتحســن اآلن، وهي تخضع 
لجلســات عالج طبيعي في 
الحــادث  وهــذا  منزلهــا.. 
أدى لتأجيــل تصويــر فيلم 
"عصابــة عظيمة" إلى آخر 
شــباط والــذي تعــود فيــه 
إســعاد لإلنتــاج والتمثيــل 

السينمائي. 

أقــام البيــت الثقافي في الصويرة مســاء 
يوم األربعــاء املاضي جلســة توقيع ديوان 
"نسائم اإليمان" للشاعر الدكتور عبد الله 
ذيبان العكيدي، بحضور النخب الثقافية، 

واألكاديمية، والباحثني، وغيرهم.
اســتهلت الجلســة التــي أقيمت فــي رواق 
ثقافــي الصويرة بتقديم الســيرة الذاتية 
للمحتفــى به، واســتعراض أبــرز نتاجاته 
الثقافية ودوره الفعال في انضاج الحراك 
الثقافي في مدينة الصويرة، بعدها فسح 
املجــال للشــاعر للحديــث عــن ديوانــه، 
كما وشــارك الحضور  من أدباء وشــعراء 
ابــداء  فــي  الثقافــي  الشــأن  وأصحــاب 

مداخالتهم.

 له مقال 
ُ

كان آخر تواصل معه بعد ظهر يوم الثالثاء املاضي، حني بعثت
االنثربولوجــي العراقي صديقنا د. عــالء حميد إدريس، املعنون: «حكم 
الرعــاة: عراق ما بعــد 2003» وذيلتــه بمالحظتي: «مقــال مهم جدًا»، 

.«
ً
فكتب لي بعد ساعة: «سأقرأه، شكرًا جزيال

وألننــي خبرته بدقة القراءة، وُحســن الفهــم، وعرفته بعقلــه النقدي 
 لهفًا أن أســمع رأيه بنظرية عــالء حميد عن «حكم 

ُ
الهــادئ، فقد كنت

ناقش املوضوع، كما 
ُ
الرعاة»، وفكرت أن أتصل به في اليوم التالي لكي ن

نفعل غالبًا.
 له مقالي األخير في 

ُ
في حوالي الســاعة الرابعة من يوم األربعــاء بعثت

 أن الخبر الصاعق لم يمهلنا 
َ

«الصباح» عن هاشــمي رفســنجاني، بيد
مة أهلــه وبقية 

ّ
جعنــا جميعــًا وفــي املقد

ُ
ســوى ســاعتني فقــط، حني ف

أصدقائه ومعارفه، بصورته وخبر نعيه: فوزي البكري في ذمة الله!
 فوزي البكــري منذ ثمانينيــات القرن املنصرم، وقــد ارتبطنا 

ُ
عرفــت

بصداقــة وثيقة، تجاوزت حدود املعرفة وهموم الناس وقضايا املهجر، 
إلــى إخّوة عميقــة قّربت بيننا روحيًا ونفســيًا، حتى ونحــن نختلف في 

املواقف واألفكار.
انصــرف فوزي للعمــل الثقافــي واإلعالمي، 
دة ربمــا كان  أبرزها 

ّ
وعمل فــي مواقع متعــد

مجلــة «التوحيــد»، التي شــهدت علــى عهده 
وبفضــل رئيَســْي التحريــر علــي املؤمــن ثّم 
ماجــد الغربــاوي، تحديثًا كبيرًا فــي مادتها 
ومحاورهــا ومنهج التنــاول. وعندما عاد بعد 
الســقوط إلى مدينته الكوت وتبوأ موقع مدير 
الوقــف الشــيعي، حــّول موقعــه إلــى منّصة 
 ذلك 

ُ
حقيقيــة لخدمــة النــاس، كما شــهدت

 بهما إلى املؤّسسة.
ُ

بزيارتني قمت
واإلطاللــة  الحضــور  فــي  رشــيقًا  عرفتــه 
وامللبس، ُمبتســمًا على الدوام، كثير التفاؤل، 
 أن األهــّم بنظــري هــو عقلــه الهــادئ 

َ
بيــد

ــم، ونزعته التفكيكية النقدية، ولســانه 
ّ

املنظ
، وقلمــه األنيق الــذي يختــار مفرداته 

ّ
العــف

بأناقــة ورشــاقة متناهيتني. تشــهد على هذه 
الخصائــص مجتمعة نصوصــه في الصحف 
واملجــالت، وأيضــًا كتابه: «أزمة الكويــت: الخطاب وإشــكالية املرجع» 
(صدر: 1998م) فقد حّول كتابه هذا إلى منّصة لتحليل أزمة الخطاب، 
حني كشف أن املثقفني العرب واإلسالميني األصوليني املؤيدين لصدام 
توحدهمــا معًا مرجعية مشــتركة، فبــادر إلى تفكيــك زيف االختالف 
األيديولوجي املفترض بينهما، بعــد أن وحدهما تأييد صدام ونظامه، 

فعاشا إشكالية املرجع حسب تعبيره.
لقد جلســنا في أحد لقاءاتنا ووضعنا مخّططًا إلصدار بحوثه ومقاالته 
في كتــب، باإلضافة إلــى ذكرياته الشــهودية على وقائــع كثيرة، منها 
اب العراقيني فــي املهجر؛ لكن 

ّ
تســنمه موقع األمني العام التحــاد الكت

غيابه الفاجع املفاجئ أوقف هذه املشــاريع، وإن كانت ال تزال الفرصة 
قائمة ملشروٍع اقترحته منذ عقدين، يقضي بإصدار عمل موسوعي عن 
نحو مئــة كاتب من املهجريــني، وغياب فوزي البكري مناســبة موائمة 

لتجديد هذه الدعوة!

فكرة

{ } 


