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ديون  إطفاء  على  االثنني،  أمس  الــوزراء،  مجلس  وافق 

نسبة  لديهم  الذين  والجرحى  الشعبي  الحشد  شهداء 

عجز 50 % فما فوق والذين بذمتهم ديون في املصارف 

هيئة  ــالم  إلع العامة  املديرية  ة.وأوضحت 
َّ

الحكومي

 "املوافقة تمت بعد يوم واحد 
َّ

الحشد الشعبي، في بيان أن

من موافقة مجلس الوزراء بشأن إطفاء الديون املترتبة 

 "هذا 
َّ

على شهداء وجرحى وزارة الدفاع". وأشارت إلى أن

وجرحى  شهداء  لتضحيات  وتقديرًا  تثمينًا  جاء  القرار 

الحكومة  سعي  أيضًا ضمن  البطلة وجاء  األمنية  قواتنا 

الحالية لدعم هذه الشريحة املضحية".

املحكمة  قرار  إزاء   
ً

مستمرة الفعل  ردود  زالت  ما 

التحويالت  قانونية  عدم  بشأن  العليا  ة 
َّ

االتحادي

والحالية  السابقة  االتحادية  الحكومة  من  املالية 

بإرسال  األخير  التزام  لعدم  كردستان  إقليم  إلى 

بغداد،  إلى  يوميًا  نفط  برميل  ألف   250 قيمته  ما 

 
َّ

أن على  الــنــواب  بمجلس  أعضاء  د 
َّ

ــد ش فبينما 

ويجب  السياسية  االتفاقات  فوق  املحكمة  قرارات 

اإلســراع  بضرورة  ــرون  آخ طالب  بها،  االلــتــزام 

الخالفات  ــدرء  ل والــغــاز  النفط  قانون  بإنجاز 

الحزب  انتقد  وقــت  فــي  واإلقــلــيــم،  املــركــز  بــني 

الديمقراطي الكردستاني ما وصفه بـ"عدم التزام 

عند  قبلها  من  املوقعة  بالوثيقة  السياسية"  القوى 

إعالن "ائتالف إدارة الدولة" املفضي إلى تشكيل 

الحكومة الحالية.

فالح  النائب  النيابية،  سند  كتلة  عضو  ــال  وق

"قــرارات   
َّ

إن لـ"الصباح":  حديث  في  الخزعلي، 

 األطراف", موضحًا 
ِّ

املحكمة االتحادية ملزمة لكل

 "املنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد 
َّ

أن

بجدول  الخالفات   
َّ

حل تضمن  السوداني  شياع 

زمني مع إقليم كردستان".

اإلقليم  من  املورد  بالنفط  تتعلق  "املشكلة   
َّ

أن  
ّ

وبني

الذي جرى التأكيد بخصوصه بكتب رسمية وردت 

منه  بعضًا   
َّ

أن (سومو)  شركة  خــالل  من  إلينا 

يتجه إلى إسرائيل، وهذا مناٍف للقوانني العراقية 

املنافذ  وكــذلــك  التجريم،  ويستحق  الــنــافــدة 

يصل  لم  التي  وإيراداتها  اإلقليم  في  الحدودية 

منها شيء للحكومة العراقية".

 "هذه القضايا كلها يجب أن تعرض على 
َّ

وأكد أن

إقليم كردستان كقضايا  النقاش وتحل مع  طاولة 

موازنة  على  مقبلون  "ونحن  وأضاف،  اتحادية"، 

2023 يجب أن تتضمن بشكل واضح وصريح حل 

وتحقيق  الحقوق  وإعطاء  اإلقليم  مع  الخالفات 

العدالة االجتماعية لجميع أبناء الشعب العراقي".

فوق  االتحادية  املحكمة  ــرارات  "ق  
َّ

أن إلى  ولفت 

وإقليم  السياسية وهي قرارات ملزمة،  االتفاقات 

شيء  وبــأي  الــقــرارات  بكل  يلتزم  لم  كردستان 

يتعلق بقرارات املحكمة وقانون املوازنة، ولدينا 20 

من  شيء  أي  يردنا  لم  اإلقليم  في  حدوديًا  منفذًا 

إيراداتها".

فيما أوضح عضو اللجنة املالية، جمال كوجر، في 

 "مشكالتنا السياسية كثيرة 
َّ

حديث لـ"الصباح"، أن

املستعجلة  القضايا  على  نركز  أن  وينبغي  جدًا 

ومنها قضية سعر الدوالر وقضية إرسال املوازنة، 

قوى  بني  املدرجة  السياسية  االتفاقات  وكذلك 

(ائتالف إدارة الدولة) هي مستعجلة أيضًا ومنها 

قانون النفط والغاز واملادة 140 كذلك".

متعلقة  قضايا  هناك  كانت  "إذا  أنه  إلى  وأشــار 

وتعديل  بها،  نمضي  أن  يمكن  الدستور  بتعديل 

 
َّ

أن وأضاف  شعبي"،  استفتاء  إلى  يحتاج  الدستور 

 
َّ

"الخلل ليس في الدستور ولكن في تطبيقه، إذ إن

لدينا 52 مادة في الدستور لم تنظم بقانون، كما 

 الحكومة 
َّ

 هناك الكثير من القضايا التي نرى أن
َّ

أن

قانون  تشريع  رأسها  وعلى  حسمها  في  جادة  غير 

النفط والغاز".

ــب عـــن كــتــلــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــائ ــن ال

حديث  في  بني  شنكالي،  ماجد  الكردستاني، 

أحد  هو  والغاز  النفط  "قانون   
َّ

أن لـ"الصباح"، 

بنود االتفاق السياسي واملنهاج الوزاري بني الكتل 

إدارة  (ائتالف  لـ لة 
ّ
املشك والسيما  السياسية 

الدولة)، ويجب العمل واملضي به وتشريعه خالل 

ستة أشهر"، مستدركًا: "لكننا مع أن يكون القانون 

 أخرى وأن يخدم 
ً

ناضجًا لكي ال نعود لتعديله مرة

الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو".

شياع  محمد  الوزراء  رئيس  "تصريح   
َّ

أن وأضاف 

جدًا،  إيجابيًا  كان  فرنسا  زيارته  عند  السوداني 

حني أعلن أنه سيعمل على حل مشكلة التحويالت 

العمل  تأكيده  وأيضًا  املوازنة،  في  لإلقليم  املالية 

"هذه   
َّ

أن ًا 
ّ
عاد والغاز"،  النفط  قانون  تشريع  على 

بوادر إيجابية لدعم االستقرار في بغداد واإلقليم".

ويتفق النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، 

إذ  شنكالي،  النائب  حديث  مع  سليمان،  شريف 

في  املشاركة  السياسية  الكتل  "جميع   
َّ

إن يقول: 

السياسية  الوثيقة  على  وقعت  السياسية  العملية 

االتحادية  املحكمة  ي 
َ
قانون إقرار  ضرورة  وأكدت 

 املرحلة الحالية هي 
َّ

والنفط والغاز على اعتبار أن

االتحادية  الحكومة  بني  والتقارب  االتفاق  مرحلة 

وإقليم كردستان". 

 "األحزاب السياسية لم تلتزم بالوثيقة 
َّ

وأضاف أن

السياسية التي وقعت عند تشكيل (ائتالف إدارة 

الحالية"،  الحكومة  بتشكيل  وساهمت  الدولة) 

قانون  ــرار  إق على  تنص  "الوثيقة   
َّ

أن إلــى  الفتًا 

املحكمة االتحادية وحل الخالفات بني الحكومتني 

االتحادية واإلقليم". 

املستقل،  الــكــردي  السياسي  قــال  املقابل،  في 

االتحادية  املحكمة  ــرار  "ق  
َّ

إن إسماعيل:  صابر 

العراقي  الــدســتــور  ــى  إل يستند  األخــيــر  العليا 

 هذه املحكمة تريد من 
َّ

ملصلحة العراق العليا، ألن

بالدستور  التام  االلتزام  وأربيل  بغداد  حكومتي 

األحزاب  ملصلحة  وليس  مواطنيه  حقوق  لضمان 

اإلقليم  حكومة  مطالبًا  الحكومتني"،  شكلت  التي 

بـ"االلتزام بقرارات املحكمة االتحادية".

 

{ {

محافظة  النفط  وزارة  ــزت 
َّ

جــه

لتر  مليون  تبلغ  بكمية  ة 
َّ

السليماني

داخل  لتوزيعه  األبيض  النفط  من 

املدن واألقضية والنواحي واإلدارات 

التابعة لها. 

محافظة  مجلس  رئيس  نائب  وقال 

محمد  الشيخ  ــرزان  ب السليمانية 

النفط  تجهيز   
َّ

إن ـــ"الــصــبــاح":  ل

األبيض تم من خالل مديرية توزيع 

النفطية في بغداد، مبينًا  املشتقات 

توزيعها  سيجري  الكمية  هــذه   
َّ

أن

املحافظة  داخل  الفقيرة  األسر  بني 

واألقضية والنواحي التابعة لها.

بواقع  ستوزع  الحصص   
َّ

أن وأوضح 

439 ألف لتر ملركز السليمانية و255 

و56  والنواحي  لألقضية  لتر  ألف 

ستتسلم  فيما  حلبجة،  إلى  لتر  ألف 

وإدارة  لتر  ألف   170 رابرين  إدارة 

 
َّ

أن مضيفًا  لتر،  ألــف   76 كرميان 

قائممقاميات هذه اإلدارات ستتولى 

عملية التوزيع.

ستحل  الكمية  هذه   
َّ

أن إلى  وأشــار 

التي  األزمــــة  ــن  م بسيطًا  ـــزءًا  ج

عمومًا  اإلقليم  مواطنو  يعانيها 

ومحافظة السليمانية خصوصًا بعد 

إلى  األبيض  النفط  أسعار  ارتفاع 

 
َّ

 عن أن
ً
ضعفي سعره السابق، فضال

إلى  تصل  لإلقليم  الفعلية  الحاجة 

254 مليون لتر.

أسطوانات  أسعار  زيادة  إلى  ولفت 

مسبوق،  غير  بشكل  السائل  الغاز 

إلى  الواحدة  القنينة  سعر  وصل  إذ 

كاهل  ــق  أره مما  ديــنــار،  ألــف   21

وسائل  لتوفير  الفقيرة  العائالت 

 أن 
ً
التدفئة خالل فصل الشتاء، آمال

تعاود وزارة النفط االتحادية تزويد 

اإلقليم بالنفط األبيض الذي تعاني 

املحافظة شحًا كبيرًا فيه. 

مع  وصلت  الحصة  هــذه   
َّ

بــأن ه 
َّ

ــو ون

في  األبيض  النفط  توزيع  انتهاء 

بإكمال  واملباشرة  الجبلية،  املناطق 

بها  املحيطة  املناطق  في  التوزيع 

الشديدة  البرد  موجة  مع  تزامنًا 

التي يمر بها اإلقليم خالل األسبوع 

الحالي.

العام  نهاية  النفط  وزارة  ووافقت 

لتر  مليون   50 إرســال  على  املاضي 

من النفط األبيض ملواطني اإلقليم، 

لتر  ــف  أل و500  مليونًا   21 بــواقــع 

وإدارة  السليمانية  ملحافظة  كحصة 

گرميان ورابرين، و15مليونًا و800 

أربيل، و5 ماليني  لتر ملحافظة  ألف 

و250 ألف لتر ملحافظة حلبجة، في 

ماليني   7 دهــوك  حصة  تكون  حني 

و900 ألف لتر.

من  أكثر  الستقبال  التجارة  وزارة   
ّ

تستعد

جديد  ــي  ــاف إض اســـم  ألـــف  و700  مــلــيــون 

عن   
ّ

تقل رواتــب  يتقاضون  ممن  للموظفني 

بالسلة  شمولهم  يتم  لكي  ديــنــار،  مليوني 

ة ضمن نظام البطاقة التموينية. 
َّ

الغذائي

الوزارة محمد  وقال املتحدث الرسمي باسم 

الــوزارة   
َّ

إن لـ"الصباح":  تصريح  في  حنون 

دعت املوظفني ممن يتقاضون رواتب تقل عن 

مليوني دينار، إلى مراجعة املراكز التموينية 

لرفع حجب البطاقة التموينية، ليتم شمولهم 

سيتم  اإلجراء   
َّ

أن مضيفًا  الغذائية،  بالسلة 

بالراتب  تأييد  من خالل جلب املوظف كتاب 

إلى  وإرساله  لختمه  الوزارة  إلى  دائرته  من 

بمفردات   
ً
مشموال ليكون  التموين  مراكز 

التموينية.

قرار  تفعيل  نفسه،  السياق  في  تم  أنه  وتابع 

الــوزارة  إلــى  وصوله  بعد  ـــوزراء  ال مجلس 

ممن  املــوظــفــني  ــن  ع التموينية  بحجب 

إضافة  فــوق،  فما  دينار  مليوني  يتقاضون 

سيتم  أنه  إلى  الفتًا  الخاصة،  الدرجات  إلى 

الحكومية  الدوائر  إلى  رسمية  كتب  إرســال 

ومن  العامني  املدراء  بأسماء  الوزارة  لتزويد 

بدرجاتهم صعودًا واملوظفني ممن يتقاضون 

مليوني دينار فأكثر، لحجب التموينية عنهم. 

شمل  الـــوزراء  مجلس  قــرار   
َّ

أن حنون   
ّ

وبــني

الحماية  شبكة  رواتــب  من  املنتفعني  أيضًا 

مواد  خمس  سيتسلمون  والذين  االجتماعية 

والطحني  والــشــاي  الحليب  ــي:  ه تموينية 

إلى  مشيرًا  الطعام،  وزيت  والسكر  الصفر 

نفذت  واملالية  التجارية  الرقابة  دائــرة   
َّ

أن

حمالت رقابية شملت متابعة وكالء التموينية 

الغذائية،  السلة  مفردات  توزيعهم  خالل 

وبالسعر  املــائــدة  بيض  ــادة  م إلــى  إضــافــة 

املدعوم بني املشمولني برواتب شبكة الحماية 

وضمن مبادرة رئيس الوزراء.

ة، 
َّ

النيابي ة 
َّ

املالي اللجنة  طالبت 

باإلسراع  الحكومة  االثنني،  أمس 

في إرسال قانون املوازنة االتحادية 

تشكيل  بعد   2023 لعام  العامة 

الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان 

النيابية.

اللجنة  لرئيس  األول  النائب  وقال 

بيان:  في  الجبوري،  مظهر  أحمد 

تشكيل  على  مضى  أن  "بعد  ــه  إن

أشهر،  أربعة  من  أكثر  الحكومة 

بجدية  والعمل  باإلسراع  نطالبها 

 2023 للعام  املوازنة  قانون  إلرسال 

للجنة  ليتسنى  وجيزة  فترة  خالل 

املالية تشريعها في مجلس النواب، 

اللجنة  ــل  داخ الوقت   
َّ

أن خاصة 

مناقشة  أمـــام  قصير  واملجلس 

ــون"، مــعــربــًا عن  ــان ــق ــودة ال ــس م

على  أطــول  الوقت  يكون  "أال  أمله 

العراقي  والشعب  الفقراء  حساب 

لتشريع  الحاجة  بأمس  البلد  كون 

القانون".

"القانون   
َّ

أن إلى  الجبوري  وأشــار 

يالمس الطبقات الفقيرة وشرائح 

ـــور  املــتــقــاعــديــن والــعــقــود واألج

ــال  إرس املنتظر  ــن  وم اليومية، 

املالية  للجنة  ليتسنى  ــة؛  ــوازن امل

مجلس  ــى  إل ورفعها  مناقشتها 

النواب للتصويت عليها". 

عليها  مضى  "املوازنة   
َّ

أن وأضاف 

الحكومة"،  أدراج  في  طويل  وقت 

"االلــتــزام  ضـــرورة  على  مــشــددًا 

بمسؤوليتها القانونية والدستورية".

قبل  مــن  إطالقها  على  ساعة   24 مــن   
ّ

أقــل بعد 

الخاصة  "تبليغ"  ة 
ّ

منص شهدت  ة، 
َّ

الداخلي وزارة 

وسائل  في  الهابطة  املحتويات  عن  باإلبالغات 

 شعبيًا واسعًا لإلبالغ عن 
ً
التواصل االجتماعي إقباال

 باملجتمع العراقي وتؤسس 
ّ

تلك املحتويات التي تضر

تربى  التي  والتقاليد  والعادات  تتوافق  ال  لثقافات 

وأشادت  من األجداد،  وتوارثها  الشعب عليها  أبناء 

بخطوة  الرأي  عن  التعبير  وحريات  الحقوق  مراكز 

وزارة الداخلية في مكافحة هذه "اآلفة" كما وصفها 

البعض، والتي ما لبثت أن استشرت باملجتمع.

إياد  "تبليغ"  منصة  عن  املسؤول  املهندس  وذكــر 

 
َّ

أن لـ"الصباح"،  خاص  حديث  في  طاهر،  كاظم 

مستمرة،  الهابطة  املحتويات  على  "اإلبــالغــات 

وبأعداد كبيرة جدًا، وهي أكبر مما هو متوقع، وهي 

مستمرة بصورة مكثفة على روابط املنصة املوجودة 

على مواقع وصفحات التواصل االجتماعي".

ضمن  يكون  اإلبــالغــات  "اعتماد   
َّ

أن إلــى  ــار  وأش

الــعــراقــي"،  الــقــضــاء  وضعها  ــددة  ــح م معايير 

في  اإلبــالغــات  استخدام  إمكانية  ــدم  "ع مؤكدًا 

يدعون  ما  أو  املدونني  بني  اإللكتروني  التسقيط 

تخضع  املحتويات   
َّ

ألن غيرهم،  أو  (اليوتيوبرية)  بـ

إلى التدقيق ويتدخل الجانب االستخباري في األمر 

أيضًا".وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، 

التواصل  مواقع  في  املحتويات  ملتابعة  لجنة  تشكيل 

ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة عبر 

 
َّ

أن  
ً

مؤكدة "تبليغ"،  منصة  خالل  من  عنها  التبليغ 

القضاء دعم مقترحات األجهزة األمنية بشأن ملف 

املحتوى الهابط في مواقع التواصل االجتماعي.

القانوني،  الخبير  أوضح  القانوني،  الجانب  ومن 

"ال يوجد  أنه  لـ"الصباح"،  التميمي، في حديث  علي 

تعريف واضح للفرق بني النقد واالنتقاد وهو املهم 

مع االستخدام الواسع لوسائل التواصل االجتماعي، 

بشكل  ز 
ّ

مي العقوبات  قانون   
َّ

أن نالحظ  حني  في 

 
َّ

 والقذف والتشهير"، مشيرًا إلى أن
ّ

واضح بني السب

راد منه اإلصالح والتقويم والخير، في حني 
ُ

"النقد ي

 االنتقاد هو لوم وكشف املستور ونشر الغسيل".
َّ

أن

املعنوي،  الجريمة  ركن  من  يخلو  "النقد   
َّ

أن  
ّ

وبني

والتشهير،  والقذف  السب  جرائم  أساس  هو  الذي 

إذا  لشخص  واقعة  إسناد  هو  االنتقاد   
َّ

أن حني  في 

هو  وأيضًا  قومه  في  ازدراء  موضع  جعلته  صحت 

املساس باملشاعر".

وسائل  على  الرقابة  "بغرض  أنه  التميمي،  وأضاف 

إنشاء  خالل  من  يتم  أن  يجب  االجتماعي  التواصل 

يكون  واالتصاالت  اإلعــالم  هيئة  في  خاص  قسم 

يضم  وأن   ،2004 لسنة   65 لقانون  تعديل  بمثابة 

ــالم  اإلع فــي  املختصني  مــن  عـــددًا  القسم  ــذا  ه

ويكون  ينشر،  ما  مراقبة  مهمته  تكون  والقانون، 

أنه  موضحًا  للهيئة"،  التنفيذي  باملدير  ارتباطه 

أو  تشهير  جريمة  ل 
ّ
يشك محتوى  رصد  حال  "في 

املختصة  املحكمة  إلى  الناشرين  إحالة  تتم  غيره 

القريبة من الهيئة حسب االختصاص املكاني، وأن 

 ترتبط هذه الرقابة بجهة أمنية أخرى تستلم منها

 املعلومات".

فرض 
ُ

ت التي  املالية  التكاليف  قيم  من  للتخفيف  ة 
َّ

الداخلي وزارة  تتجه 

تخفيف  إلى  إضافة  لهم،  م 
َّ

تقد التي  الخدمات  اء 
َّ

جر املواطنني  على 

اإلجراءات نفسها، ضمن مساعيها للتخفيف عن كاهل املواطنني.

تصريح  في  املحنا  خالد  اللواء  للوزارة  اإلعالمي  املتحدث  وأوضح 

الخدمات  أنواع  جميع  مراجعة  بصدد  وزارته   
َّ

أن لـ"الصباح"  به  أدلى 

السيما  املختلفة  مديرياتها  يراجعون  الذين  للمواطنني  تقدمها  التي 

للبطاقة  الوطني  املشروع  إلى  إضافة  والجوازات  واملــرور  الجنسية 

من  للمواطنني،  خدماتها  تقدم  التي  املديريات،  من  وغيرها  املوحدة 

ثقل كاهلهم في ظل الظروف 
ُ

أجل تقليل الكلف املالية والغرامات التي ت

الحالية.

3 تفاصيل�



املقبل  تموز  بداية  الصحي  الضمان  هيئة   
ْ

حــددت

مرحلة  ضمن  الضمان  قانون  بتطبيق  للبدء  موعدًا 

التشغيل التجريبي.

الدكتور  الهيئة  في  والتدقيق  الرقابة  مدير  وقــال 

عملية  إن  لـ"الصباح":  خلف  الكريم  عبد  إيهاب 

التسجيل مستمرة، وهناك أعداد أخرى من املوظفني 

تم تسجيلهم من خالل ترشيحهم من قبل دوائرهم 

ومؤسساتهم.

الفئات  التسجيل متاحة لجميع  أن استمارة  وأضاف 

الوزارات في بغداد، حيث سيتم  املستهدفة ومقرات 

االجتماعية  الرعاية  مستفيدي  من  ألف   100 شمول 

العمل، وكذلك  بعد أن يتم ترشيحهم من قبل وزارة 

رئاسة  وموظفي  املستقلة  الهيئات  من  ألفًا   150

إلى  النواب،  ومجلس  ــوزراء  ال ورئاسة  الجمهورية 

ـــوزارات  ال مــراكــز  مــن   6 موظفي  اشــتــراك  جانب 

واإلسكان  واإلعمار  والكهرباء  املالية  وهي  إلزاميًا 

والتعليم العالي واالتصاالت والزراعة  و10 باملئة من 

ويكون  التوحد  بأمراض  واملصابني  املتقاعدين  فئة 

اختياريًا.

وأشار إلى تحديد قائمة األدوية والخدمات الصحية 

عليا  لجنة  وتشكيل  املعنية  النقابات  مع  بالتنسيق 

وهيئة  الصحة  ووزارة  الصيادلة  نقابة  من  تتألف 

الخدمات  تحديد  بعد  لتجهيزها  الصحي  الضمان 

وبالتالي  الصحي،  الضمان  بموجب  ستقدم  التي 

الوزارة  في  االستشارية  اللجان  على  عرضها  سيتم 

للمصادقة عليها واإلعالن عنها الحقًا.

املشمولة  املــراكــز  عــن  اإلعـــالن  أن  خلف  وأوضـــح 

مع  املقبل،  شباط   4 في  سيجري  الخدمات  بتقديم 

تنظيم ورشة عمل لغرض شرح املعايير واملواصفات 

املطلوبة التي سيتم اعتمادها ملقدمي الخدمة، ودعوة 

لفترة قد تصل  التعاقد معها  املعنية إلجراء  الجهات 

والحكومية  األهلية  (املستشفيات  وهي  شهرين  إلى 

املتوقع  ومن  واملختبرات)،  والصيدليات  والعيادات 

مشروع  ضمن  الصحية  الخدمات  بتقديم  املباشرة 

الضمان الصحي في األول من تموز املقبل أي بعد ستة 

أشهر من تاريخ التسجيل الذي انطلق في الثاني من 

أنظمة   3 أن هناك فروقات بني  الحالي. وبني  الشهر 

وتقدمه  التجاري  التأمني  أولها  الصحي،  للضمان 

شركات تعمل على استقطاع ما يقارب 300 دوالر من 

(التعاضدية)  الضمان  صناديق  وأخرى  املواطن، 

وبعض  الداخلية  وزارة  في   
ً
مثال إلغاؤها  تم  التي 

والتي  الصحي،  الضمان  قانون  بموجب  ــوزارات  ال

تقديم  بهدف  املوظفني  من  مالية  مبالغ  تستوفي 

 عن الضمان الذي يحدد 
ً
الخدمات الصحية، فضال

مبدأ التكافل والعدالة االجتماعية بني أفراد املجتمع 

الجهات  أن  علمًا  باملئة،   1 بنسبة  اشتراك  ودفــع 

الحكومية ستسهم في تغطية الخدمات الصحية.
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شــــدد رئـــيـــس الـــــوزراء 

السوداني،  شياع  محمد 

نائب  اســتــقــبــالــه  خـــالل 

ــة إقــلــيــم  ــوم ــك رئــيــس ح

طالباني،  قوباد  كردستان 

حل  على  ــني،  ــن االث ــس  أم

اإلشكاالت القائمة وتعزيز 

االستقرار.

رئيس  ملكتب  بيان  ــر  وذك

شهد  اللقاء  أن  الـــوزراء 

العامة  األوضـــاع  "بــحــث 

فــي الـــبـــالد، والــتــأكــيــد 

التنسيق  مــواصــلــة  على 

االتحادية  الحكومة  بني 

 
ً
وصوال اإلقليم،  وحكومة 

في  تفاهمات  تحقيق  إلى 

وحل  امللفات،  من  العديد 

بما  القائمة،  اإلشــكــاالت 

ق 
ّ

ويحق االستقرار  يعزز 

املصلحة العامة للبلد".

 

مجلس  لرئيس  األول  النائب   
َ

حــث

أمس  ــدالوي،  ــن امل محسن  الــنــواب 

االثنني، على وجوب عودة االستقرار 

قدم  فيما  قريبًا،  لــألســواق  املالي 

العالق  املركزي علي  البنك  محافظ 

الخطة املالية والرقابية التي سيعمل 

صرف  أسعار  لضبط  البنك  عليها 

الدوالر.

للنائب األول  املكتب اإلعالمي  وذكر 

لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن 

البنك  محافظ  استقبل  املندالوي   "

املركزي"، مبينًا أنه "تم التأكيد على 

ال   - املالي  االستقرار  عــودة  وجــوب 

سيما سعر صرف الدوالر - لألسواق 

العراقية قريبًا".

ـــدد املـــنـــدالوي "عــلــى ضـــرورة  وش

القانونية  بـــاإلجـــراءات  ــزام  ــت االل

الخاصة بالتحويالت املالية، وحماية 

الخروقات  من  العراقي  االقتصاد 

لزوم  "أهمية  على  مشددًا  السابقة"، 

ومتابعة  العاملية  اإلجــراءات  تطبيق 

التحويالت وعمل املصارف الخاصة 

وشركات الصيرفة، ومالحقة جميع 

العراقية  القوانني  حسب  التجاوزات 

البنك  اللتزامات  تطبيقًا  النافذة 

املركزي العراقي".

"شــرح  إلــى  األول  النائب  واستمع 

البنك  مــحــافــظ  مــن  مستفيض 

والرقابية  املالية  والخطة  املركزي 

املركزي  البنك  عليها  سيعمل  التي 

صرف  أســعــار  لضبط  الــعــراقــي، 

املالية،  املضاربات  ومنع  الــدوالر، 

املشبوهة  الشراء  عمليات  ومتابعة 

منها  ــراد  ي والــتــي  الصعبة  للعملة 

اإلضرار باالقتصاد الوطني".
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رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس   
َ
شدد

باملناطق  االهتمام  ــرورة  ض على  االثــنــني،  أمــس 

ضرورة  الجمهورية،  رئيس  أكد  حني  في  األثرية، 

العالقة  املسائل  حسم  أجل  من  الحوار  إلى  الركون 

بني املركز واإلقليم.

استقبل  الجمهورية،  "رئيس  أن  رئاسي،  بيان  وذكر 

املدير املمثل لليونسكو في العراق باولو فونتاني".

سبل  تعزيز  "أهمية  البيان  بحسب  رشيد،  وأكــد 

والعلوم،  والثقافة  التعليم  التعاون لتطوير قطاعات 

والحفاظ على التراث والتنوع الثقافي"، مشيرًا إلى 

الدولية  املنظمات  ودعم  الجهود  تضافر  "ضرورة 

امللحقة  املرافق  وتطوير  األثرية  باملناطق  لالهتمام 

وعمقها  الحضارية  طبيعتها  على  املحافظة  مع  بها 

والسياحة  الثقافة  وزارة  مع  وبالتعاون  التاريخي 

واآلثار". ولفت، إلى "دور منظمة اليونسكو في تقديم 

الدعم للقطاع التربوي والتعليم"، الفتًا إلى "املكانة 

وعطائها  العراقية  للجامعات  الرصينة  العلمية 

الحافل بالعلم واملعرفة". 

والبرامج  "الخطط  فونتاني  استعرض  جانبه،  من 

األثرية  املناطق  لتأهيل  املنظمة  أعدتها  التي 

والتعاون  الوطيدة  "العالقة  إلى  مشيرًا  والتراثية"، 

من  العراق  يملكه  ملا  خاصة  الجانبني  بني  املستمر 

إرث حضاري عميق". 

في  مشاريع   بعدة  حاليًا  تقوم  "املنظمة  أن  وأكــد 

البصرة وقلعة أربيل واملوصل حيث تعتمد فيها على 

املالكات والكفاءات العراقية". 

 

جامعة  لدى  الدائم  ومندوبها  القاهرة  في  العراق  سفير   
َ

ناقش

الهيئة  رئيس  مع  الدليمّي  رشيد  نايف  أحمد  د.  ة، 
َّ

العربي الدول 

نقل  هيبة  حسام  املصرية  الحرة  واملناطق  لالستثمار  العامة 

والتواجد  االستثمار،  مجال  في  املصرية  والخبرات  التجارب 

باع  لديها  التي  املصرية،  للشركات  القوية  واملشاركة  الواسع 

املقبلة  واآلليات  والخطط  املختلفة  تنفيذ املشروعات  طويل في 

في إطار أعمال اللجنة العليا العراقية املصرية املشتركة.

وقال الدليمي: إن الحكومة العراقية ذللت جميع العقبات أمام 

مهنئًا  العراق،  في  باالستثمار  ترغب  التي  املصرية  الشركات 

نقل  كما  الجديد،  عمله  مهام  تسنمه  بمناسبة  الهيئة  رئيس 

تحيات وتهنئة رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار في العراق حيدر 

محمد مكية. وأكد السفير على قوة ومتانة العالقات التي تجمع 

البلدين الشقيقني والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، مما 

يعزز فرص التعاون املشترك الذي يصب في مصلحة الشعبني 

الشقيقني.

من جانبه، رحب رئيس الهيئة بالسفير، ونقل تحياته إلى نظيره 

العراقية  املصرية  العالقات  ومتانة  قوة  إلى  وأشار  العراقي، 

ظل  في  عملها  وخطة  الهيئة  إنجازات  واستعرض  الوطيدة، 

التجربة  عن   
ً
فضال الجديد،  املصري  االستثمار  بقانون  العمل 

مصر. في  للمستثمرين  الذهبية"  "الرخصة  بمنح  املصرية 

وأكد أن التنسيق املتواتر مع العراق الشقيق يأتي بهدف تفعيل 

والكهرباء،  التحتية،  البنية  مجاالت  في  الثنائي  التعاون  آليات 

خبرات  من  املتبادلة  االستفادة  وتعظيم  العقاري،  والتطوير 

الدولتني في تطوير التشريعات االقتصادية، بما يسهم في تهيئة 

بنية بيئة األعمال للمستثمرين من الجانبني.

إنشاء  على  النجف  محافظة  عمل 
َ

ت

الصرف  مياه  ملعالجة  جديدة  محطات 

الحاصل  الزخم  الستيعاب  الصحي 

وكذلك  حاليًا،  العاملة  املحطات  على 

هطلت  التي  األمــطــار  مياه  استيعاب 

بغزارة خالل هذا املوسم. 

النجف  محافظة  مجاري  مدير  وقــال 

نزار العبودي لـ"الصباح": إن هناك أربع 

محطات ملعالجة مياه الصرف الصحي 

البراكية  في  ثالث  منها  املحافظة  في 

بطاقة  والكوفة،  النجف  مدينتي  تخدم 

استيعابية كلية تصل إلى 85 ألف م3 في 

اليوم، أما املحطة الرابعة فهي موجودة 

استيعابية  بطاقة  املشخاب  قضاء  في 

تصل إلى خمسة آالف متر مكعب يوميًا. 

البراكية  في  الثالث  املحطات  أن  وبني 

إال  التصميمية،  طاقتها  بكامل  تعمل 

أكبر  تستقبلها  التي  الثقيلة  املياه  أن 

تعمل  لذلك  االستيعابية،  طاقتها  من 

معالجة  محطات  إنشاء  على  املديرية 

جديدة. 

رفعت  املديرية  أن  إلى  العبودي  وأشار 

اإلعــمــار  وزارة  إلـــى  عـــدة  مــشــاريــع 

موافقات  الستحصال  العامة  والبلديات 

تنفيذها منها محطة معالجة في ناحية 

القادسية بطاقة استيعابية تصل إلى 30 

املرحلة  إلى  إضافة  اليوم،  في  م3  ألف 

منطقة  في  معالجة  محطة  من  الثانية 

ألف   100 إلى  تصل  بطاقة  النجف  بحر 

معالجة  محطة  ومشروع  اليوم،  في  م3 

أخرى في منطقة بحر النجف بطاقة 50 

الدعم  موازنة  طريق  عن  تنفذ  م3  ألف 

من  األولى  املرحلة  أن  الطارئ.وأوضح 

بلغت  النجف  بحر  في  املعالجة  محطة 

حال  وفي  باملئة،   87 فيها  اإلنجاز  نسبة 

عن  االختناق  بفك  ستسهم  إنجازها 

في  حاليًا  تعمل  التي  املعالجة  محطات 

تعمل  املديرية  أن  إلى  مشيرًا  الكوفة، 

شبكات  تصاميم  إعـــداد  على  حاليًا 

رفع  ومحطات  ثقيلة  ومياه  أمطار  مياه 

النجف،  محافظة  لنواحي  ومعالجة 

كما باشرت  وضع تصاميم لشبكة مياه 

لحي  رفع  ومحطات  ثقيلة  ومياه  أمطار 

النداء واملجمعات السكنية شمال مركز 

هذا  يشهد  أن  املؤمل  ومن  املحافظة، 

العام املباشرة بالتنفيذ. 

تواجه  مشكلة  هناك  أن  العبودي  وبني 

غزيرة،  أمطار  هطول  عند  املديرية 

مخدومة  غير  مناطق  بــوجــود  تتمثل 

على  املديرية  تعتمد  لذلك  بالشبكات، 

على  املياه،  تصريف  في  اآللــي  الجهد 

ألنها  وقدمها،  اآلليات  قلة  من  الرغم 

تعود إلى العام 2003. 

شــراء  على  تعمل  املــديــريــة  أن  وتــابــع 

ومن  وارداتها  خالل  من  جديدة  آليات 

قانون  ضمن  املالية  وزارة  تخصيصات 

موازنة الدعم الطارئ.

 

النيابية  االستثمار  لجنة   
ْ

قالت

ومنع  إيقاف  على  ستعمل  إنها 

التدخل  من  السياسية  الجهات 

إلى  االســتــثــمــاريــة،  باملشاريع 

أمام  املجال  فتح  محاولة  جانب 

لالستثمار  األجنبية  الشركات 

الصناعي.

وقــــال عــضــو الــلــجــنــة يــوســف 

هيئة  إن  لـ"الصباح":  النوفلي 

االستثمار وبقية الهيئات األخرى 

األحــزاب  سيطرة  تحت  تعمل 

السياسية منذ العام 2003، ويعد 

هذا األمر عائقًا أمام التقدم في 

هذا املجال.

وأضاف أن اللجنة تسعى للخروج 

ــة عــن طريق  ــدوام ال ــذه  مــن ه

لــقــانــون جــديــد تمت  ــــداد  اإلع

وبانتظار  األولى  القراءة  قراءته 

عليه،  للمصادقة  الثانية  القراءة 

إذ تم تأشير بعض النقاط للعمل 

االستثمار  باب  فتح  بغية  عليها 

ــرب  ــع أمــــام املــســتــثــمــريــن ال

واالجانب لتنفيذ مشاريع حيوية.

ستعتمد  اللجنة  أن  النوفلي  وبني 

لضمان  الواحدة  النافذة  نظام 

السياسية  الجهات  سيطرة  عدم 

إجــازات  ومنح  االستثمار،  على 

بإمكانهم  حقيقيني  ملستثمرين 

مؤكدًا  حقيقية،  مشاريع  تنفيذ 

من  هم  اللجنة  نــواب  أغلب  أن 

املستقلني ممن لديهم وجهة نظر 

والتقدم  العمل  عجلة  إعادة  في 

للبلد.
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إطالقها  على  ساعة   24 من  أقل  بعد 

شهدت  الداخلية،  وزارة  قبل  مــن 

باالبالغات  الخاصة  "تبليغ"  منصة 

وسائل  في  الهابطة  املحتويات  عن 

شعبيًا   
ً
إقباال االجتماعي  التواصل 

املحتويات  تلك  عن  لإلبالغ  واسعًا 

وتؤسس  العراقي  باملجتمع  تضر  التي 

لثقافات ال تتوافق والعادات والتقاليد 

التي تربى أبناء الشعب عليها وتوارثها 

من األجداد، وأشادت مراكز الحقوق 

بخطوة  الــرأي  عن  التعبير  وحريات 

هذه  مكافحة  فــي  الداخلية  وزارة 

ما  والتي  البعض،  وصفها  كما  "اآلفة" 

لبثت أن استشرت باملجتمع.

منصة  عن  املسؤول  املهندس  وذكــر 

حديث  في  طاهر،  كاظم  إياد  "تبليغ" 

 "اإلبالغات على 
َّ

خاص لـ"الصباح"، أن

املحتويات الهابطة مستمرة، وبأعداد 

كبيرة جدًا، وهي أكبر مما هو متوقع، 

على  مكثفة  بــصــورة  مستمرة  وهــي 

مواقع  على  املوجودة  املنصة  روابــط 

وصفحات التواصل االجتماعي".

اإلبالغات  "اعتماد   
َّ

أن إلــى  وأشــار 

وضعها  محددة  معايير  ضمن  يكون 

ــي"، مــؤكــدًا "عــدم  ــراق ــع الــقــضــاء ال

في  ــات  ــالغ اإلب اســتــخــدام  إمكانية 

أو  املدونني  بني  اإللكتروني  التسقيط 

(اليوتوبرية) أو غيرهم،  ما يدعون بـ

التدقيق  إلــى  تخضع  املحتويات  ألن 

في  االستخباري  الجانب  ويتدخل 

األمر أيضًا".

في  أعلنت  الداخلية،  وزارة  وكانت 

ملتابعة  لجنة  تشكيل  عن  سابق،  وقت 

املحتويات في مواقع التواصل ومعالجة 

الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة 

منصة  خــالل  من  عنها  التبليغ  عبر 

دعم  القضاء  أن  مــؤكــدة  "تبليغ"، 

مقترحات األجهزة األمنية بشأن ملف 

التواصل  مواقع  في  الهابط  املحتوى 

االجتماعي.

ومن الجانب القانوني، أوضح الخبير 

حديث  في  التميمي،  علي  القانوني، 

تعريف  يوجد  "ال  أنــه  لـــ"الــصــبــاح"، 

واضح للفرق بني النقد واالنتقاد وهو 

لوسائل  الواسع  االستخدام  مع  املهم 

التواصل االجتماعي، في حني نالحظ 

واضح  بشكل  ز 
ّ

مي العقوبات  قانون   
َّ

أن

بني السب والقذف والتشهير"، مشيرًا 

اإلصــالح  منه  ــراد  ي "النقد   
َّ

أن إلــى 

 االنتقاد 
َّ

والتقويم والخير، في حني أن

هو لوم وكشف املستور ونشر الغسيل".

 "النقد يخلو من ركن الجريمة 
َّ

 أن
ّ

وبني

جرائم  ــاس  أس هو  والــذي  املعنوي، 

 
َّ

السب والقذف والتشهير، في حني أن

إذا  لشخص  واقعة  إسناد  هو  االنتقاد 

صحت جعلته موضع ازدراء في قومه 

وأيضًا هو املساس باملشاعر".

وأضاف التميمي، أنه "بغرض الرقابة 

االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على 

قسم  إنشاء  خالل  من  يتم  أن  يجب 

واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  في  خاص 

لسنة   65 لقانون  تعديل  بمثابة  يكون 

عددًا  القسم  هذا  يضم  وأن   ،2004

والقانون،  اإلعالم  في  املختصني  من 

ويكون  ينشر،  ما  مراقبة  مهمته  تكون 

للهيئة"،  التنفيذي  باملدير  ارتباطه 

محتوى  رصد  حال  "في  أنه  موضحًا 

تتم  غيره  أو  تشهير  جريمة  ل 
ّ
يشك

إحالة الناشرين إلى املحكمة املختصة 

القريبة من الهيئة حسب االختصاص 

املكاني، وأن ترتبط هذه الرقابة بجهة 

أمنية أخرى تستلم منها املعلومات".

"قانون   
َّ

أن القانوني،  الخبير  وتابع 

عاقب  منه   403 املــادة  في  العقوبات 

وبــالــغــرامــة  سنتني  ملـــدة  بالحبس 

ــد أن  ــج ــط، ون ــاب ــه عــلــى الــنــشــر ال

قانون  تشريع  ــى  إل يحتاج  ــراق  ــع ال

ــم اإللــكــتــرونــيــة  ــرائ ــج مــكــافــحــة ال

ـــذه الــجــرائــم   ملــثــل ه
ً
ـــال لــيــكــون ح

 

الشائعة".

االجتماعي،  الباحث  رأى  جانبه،  من 

ـــي حــديــث  أحـــمـــد الـــــدراجـــــي، ف

 خطوة وزارة الداخلية 
َّ

لـ"الصباح"، أن

املحتوى  بشأن  "تبليغ"  منصة  بإنشاء 

أكثر  كــون  ــدًا،  ج "إيجابية  الهابط 

الفئة  هم  الظاهرة  بهذه  املتأثرين 

املحتويات  تلك  ل 
ّ
وتشك املــراهــقــة، 

تأثيرها  ــالل  خ مــن  خطرة  ظــاهــرة 

التي  املعلومات  خزين  في  املباشر 

األمور  مواجهة  إلى  املراهقني  تؤهل 

بــإدراك  معها  والتعامل  االجتماعية 

ووعي".

الجهات  تمييز  ــرورة  "ض إلى  وأشــار 

خلط  وعــدم  باملحتويات  املختصة 

ــع الــســيــئــة، واالهــتــمــام  الــجــيــدة م

فهنالك  ــات،  ــوي ــت ــح امل بــمــضــامــني 

تخدش  ال  أنها  إال  فكاهية  محتويات 

الحياء أو تسيء ألوساط في املجتمع".

"اإلجــراءات   
َّ

أن على  الدراجي  وشدد 

ستكون  الداخلية  قبل  من  والخطوة 

رادعة لكل من يحاول أن يستغل جسده 

لألخالق  منافية  إيحاءات  إظهار  في 

واملجتمع، لذا يجب تحديد املحتويات 

وما ينشر بها".

تحرير: محمد األنصاري

للجمارك  العامة  الهيئة  كشفت 

في  متقدمة  خطوات  تحقيق  عن 

الجديدة  التعديل  مسودة  كتابة 

ــنــاســب مع  ــت ــا ي ــم ــا ب ــه ــون ــان ــق ل

القطاع  في  الحاصلة  التطورات 

املالية وتبسيط  وتعزيز االيرادات 

اإلجراءات. 

الزبيدي  شاكر  الهيئة  مدير  وقال 

الجمارك  قانون   
َّ

إن لـ"الصباح": 

األهداف  محاور  أهم  أحد  يمثل 

التهريب وحماية  املرجوة ملكافحة 

اإليرادات  وتعزيز  الوطني  األمن 

املالية للموازنة العامة. 

ولفت إلى تحقيق خطوات متقدمة 

في كتابة مسودة التعديل الجديدة 

البرنامج  تطبيق  يضمن  بما 

تبسيط  يخص  ما  في  الحكومي 

اإلجراءات الجمركية عبر الحدود 

الرقابية  الــجــهــات  ومــســاعــدة 

والصحية والزراعية والبيئية. 

وأشار الزبيدي إلى السعي للتعاون 

واالمكانيات  الخبرات  وتسخير 

الجمارك  منظمة  تمتلكها  التي 

تطوير  يــضــمــن  بــمــا  ــعــاملــيــة  ال

في  الجمركي  النظام  ــالح  وإص

مستوى  إلى  به  واالرتــقــاء  البالد 

املعايير الدولية.

املرحلة  انهت  الهيئة   
َّ

أن وأوضــح 

األولى من مشروع نظام (األتمتة) 

منظمة  مع  بالتعاون  الجمركية 

يتواصل  فيما  املــتــحــدة،  األمـــم 

التدريب للموظفني ضمن املرحلة 

الثالثة  للمرحلة  وتأهيلهم  الثانية 

أجهزة  استخدام  على  والتشغيلية 

وفقًا  النظام  وتطبيق  الحاسوب 

يضمن  بما  املــحــددة  للتوقيتات 

والحلول  الخدمات  وتطوير  زيادة 

الجمارك  ومــوظــفــي  الرقمية، 

والدوائر الحدودية األخرى.

الهيئة  احتفال  أن  الزبيدي  وتابع 

بيوم الجمارك العاملي مؤخرًا يأتي 

بأهداف  العراق  الحترام  تأكيدًا 

وعلى  العاملية،  الجمارك  منظمة 

في  واألنشطة  الجهود  استمرار 

دور  تعزز  أعــمــال  بيئة  صناعة 

دخول  وتسهيل  الدولية،  التجارة 

البضائع واملسافرين.

تحرير: علي موفق

 وزارته ستدخل بكامل 
َّ

لفت وزير التجارة أثير الغريري إلى أن

املقبلة،  الفترة  خالل  الغذائية  املــواد  جميع  توفير  في  ثقلها 

مشيرًا إلى إعداد خطة للسيطرة على أسعار املواد في السوق 

قبل حلول شهر رمضان.

 "السلة الغذائية هي 
َّ

لـ"الصباح": إن وقال الغريري، في حديث 

حصة التوازن في السوق قبل ان تكون حصة األفراد في تأمني 

االجتماعية،"  بالرعاية  للمشمولني  توزيع  أو  الغذائية  موادهم 

تعزيزًا  سيكون  مواطن  ماليني   5 من  ألكثر  "توزيعها   
َّ

أن مبينًا 

سعر  تقلبات  بسبب  األسعار  ارتفاع  لجماح  وكبحًا  للسوق 

الصرف".

 "التجارة ستدخل األسواق بكل ثقلها للمنافسة على 
َّ

وأضاف أن

توفير جميع املواد سواء كانت غذائية أو إنشائية أو غذائية من 

خالل االستيراد وخفض أسعار املواد في السوق"، مؤكدًا "عدم 

السماح بالتالعب بقوت املواطن، من خالل إجراءات حكومية 

الغذائية  املواد  أسعار  لضبط  البالد  أنحاء  جميع  في  عاجلة 

وإعادتها إلى سقف أرخص مما كانت عليه في السابق".

املخالفني  الغذائية  املواد  وكالء  "بمعاقبة  التجارة  وزير  وتوعد 

لتعليمات الوزارة"، الفتًا إلى وجود "عقوبات أقسى في املراحل 

هناك  ستكون  حني  في  الوكالة،  إلغاء  حد  إلى  تصل  القادمة 

مكافآت مهمة جدًا لوكالء تفانوا في عملهم للمواطنني".

 
َّ

وبشأن األسعار خالل شهر رمضان، أوضح وزير التجارة، أن

اي  ملكافحة  األمنية  األجهزة  مع  السوق  ملراقبة  خطة  "هناك 

ارتفاع  "حدوث  مستبعدًا  الجشعني"،  بعض  قبل  من  له  ارتفاع 

املواد  بدعم  ستتدخل  الــوزارة  كون  الغذائية  املواد  أسعار  في 

كالحليب والطحني الصفر والزيت والسكر وحتى بيض املائدة".

تحرير: علي عبد الخالق

لتضمني  التربية  وزارة  مع  اإلنسان  حقوق  مفوضية  تنسق 

مبادئ حقوق اإلنسان ضمن املناهج الدراسية.

الوطني  املكتب  في  واإلعــالم  العالقات  قسم  مدير  وقال 

وفد   
َّ

إن لـ"الصباح":  بتصريح  البدري  سرمد  للمفوضية 

املؤسساتي  التطوير  مديرية  مع  اجتماعًا  عقد  املفوضية 

تطوير  أجل  من  التربية  وزارة  في  الحكومي  والتنسيق 

الجانب املعرفي والتربوي للطلبة بما يخص مبادئ حقوق 

تضمينها  خالل  من  الدراسية  املراحل  جميع  في  االنسان 

في جميع املناهج الدراسية والتعليمية.

تكثيف  إمكانية  مناقشة  تضمن  االجتماع   
َّ

أن إلى  وأشار 

حقوق  بمبادئ  الخاصة  والتثقيفية  التدريبية  النشاطات 

التدريبية  املالكات  من  أوســع  شريحة  لتشمل  اإلنسان 

أكدت  وزارته   
َّ

أن مؤكدًا  املبادئ،  هذه  تبني  على  القادرة 

فيه  باشرت  الــذي  التدريبي  البرنامج  بإكمال  رغبتها 

املفوضية فيما سبق لتدريب املشرفني واملرشدين وإدارات 

املدارس.

بني  محكمة  خطة  باعتماد  سيتم  ذلك   
َّ

أن البدري،  وتابع 

حقوق  ثقافة  لنشر  كافة  بمديرياتها  والــوزارة  املفوضية 

التعليمية والتربوية، وبمايتوافق مع  اإلنسان بني األوساط 

نافذة  باعتبارها  املستدامة  للتنمية  الوطنية  الستراتيجية 

واألساليب  الطرق  اعتماد  جانب  إلى  املتقدم،  العالم  نحو 

في  والجاذبة  الثقافة  بهذه  الخاصة  الحديثة  التربوية 

عصر التعليم الرقمي.

تحرير: مصطفى مجيد

من  والغاز  النفط  قانون   
َّ

أن النيابية  والغاز  النفط  لجنة  رأت 

شرع إلى اآلن، مبينة 
ُ

القوانني الجدلية منذ قرابة 15 عامًا ولم ي

 الحديث عن تشريع هذا القانون خالل الفترة القادمة أمر 
َّ

أن

حل من الحكومة.
ُ

مبكر، كونه لم ي

 
َّ

إن "الصباح":  حديث  في  نغيمش،  باسم  اللجنة  عضو  وقال 

ولم  السابقة  الدورات  من  رحل 
ُ

م قانون  والغاز  النفط  "قانون 

يطرح في اللجنة ولم يوضع للقراءة األولى، ومن املفترض أن 

 لم يصل 
ً
يطرح في جلسة مجلس النواب، ولكن القانون أصال

البرملان من الحكومة إلى اآلن".

القوى  بني  خــالف  محل  القانون  "هــذا   
َّ

أن نغيمش  ــاف  وأض

هذه  أن  موضحًا  الــيــوم"،  وحتى   2003 عــام  منذ  السياسية 

الخالفات "تتلخص بوجود إحدى عشرة نقطة، تقلصت الحقًا 

بإدارة  معظمها  تتعلق  فقط،  خمس  إلى  طويلة  مفاوضات  بعد 

الحقول واآلبار وتوزيع اإليرادات وغيرها".

حيز  تدخل  لم  اللحظة  هذه  حتى  القانون  "مسودة   
َّ

أن وتابع 

حل من الحكومة".
ُ

املناقشة في لجنة النفط والغاز، كونه لم ي

تحرير: علي عبد الخالق

رهنت وزارة النقل إطالق مشروع التكسي 

املوارد  وزارة  بإعالن  بغداد،  في  النهري 

املائية انتهاءها من أعمال حفر حوض نهر 

جانبها  من  مؤكدة  حاليًا،  الجارية  دجلة 

اتمامها لجميع استعداداتها بهذا الشأن.  

بعد  الشأن،  بهذا  املبذولة  الجهود  وتأتي 

النقل  وسائل  بتفعيل  الوزراء  رئيس  توجيه 

الجماعي العصرية وإدخال منظومات نقل 

ومشروع  النهري  بالتكسي  أسوة  متطورة 

موازنة  ضمن  وادراجــهــا  املعلق  القطار 

الخانق  الــزحــام  تخفيف  بهدف   2023

الشركة  مدير  وقال  العاصمة.  شوارع  في 

العامة للنقل البحري في وزارة النقل احمد 

لـ"الصباح":  بتصريح  األسدي  نعيم  جاسم 

 شركته اتمت تجهيز خمسة مراس حتى 
َّ

إن

مشروع  ضمن  دجلة  نهر  حوض  على  اآلن 

،الكاظمية  الجادرية  هي  النهري،  التكسي 

إلى  إضــافــة  املعظم،  ــاب  ،ب ،األعظمية 

الكرخ،  بمنطقة  الــيــاس  خضر  مرسى 

وضمن 12 زورقًا أعدت للمشروع، بسعتني 

اوقف  قد  املشروع  وكان  راكبًا.  و32)   16)

مناسيب  انخفاض  بسبب   2018 الــعــام 

الزوارق  كون  املياه،  شح  نتيجة  دجلة،  نهر 

من  تتمكن  لكي  محدد  غاطس  إلى  بحاجة 

انه  األســدي  وتابع  طبيعي.  بشكل  السير 

سيكون هناك خطان لسير الزوارق، األول 

– (املتنبي  والثاني  الكاظمية)،   – (املتنبي 

الجادرية قرب جامعة بغداد– الكاظمية)، 

مراس  بإنشاء  ماضية  ـــوزارة  ال  
ّ

أن كما 

السياق  في  كاشفًا  النصب،  سريعة  عائمة 

ذاته عن جهوزية ثالثة مراس عائمة لنقل 

املواطنني من البصرة إلى بغداد. 

أمانة  مع  كبير  تعاون  ــود  وج إلــى  ــار  وأش

الشأن،  بهذا  املائية  املوارد  ووزارة  بغداد 

الديواني  باألمر  لجنة  تشكيل  خالل  من 

من  النهري  التكسي  بتشغيل  الــخــاص 

بالكراءات  الحفر  عمليات  تنفيذ  خالل 

في املناطق املخصصة ملرور الزوارق ورفع 

 عن الحصول 
ً
التجاوزات والنفايات، فضال

على املوافقات األمنية للعبور أمام املنطقة 

العامة  الشركة  مدير  ــني  وب الرئاسية. 

للنقل البحري، ان املشروع يهدف إلى فك 

االختناقات املرورية وتسهيل نقل املواطنني 

التي  العاصمة  في  الرئيسة  املناطق  بني 

الضغط  وتخفيف  كبيرة  ازدحامات  تشهد 

 20 ـــ  ال تتجاوز  ال  زمنية  وبــمــدة  عنها، 

إلى  النهر، مقابل مدة قد تصل  دقيقة في 

ساعتني للمسافة ذاتها وسط شوارع بغداد 

املزدحمة.

تحرير: مصطفى مجيد

اللطيف  عبد  الدكتور  الجمهورية  رئيس  تلقى 

منتدى  مؤسس  من  شكر  رسالة  رشيد،  جمال 

االقتصاد العاملي كالوس شواب، وبورج بريندي 

في  مؤخرًا  أعماله  عقد  الذي  املنتدى،  رئيس 

دافوس.

وأشاد شواب وبريندي بقيادة رئيس الجمهورية 

اإليــجــابــي  والــتــأثــيــر  ــة  ــواري ــح ال للجلسات 

للمنتدى  السنوي  االجتماع  في  طغى  ــذي  ال

ظم 
ُ
ن تحديث  بشأن  وطروحاته  االقتصادي، 

االقتصاد وإصالح القطاع العام ودعم القطاع 

املجاورة  الــدول  مع  التعاون  وتعزيز  الخاص 

للعراق. 

أن  " نود  رسالتهما:  في  وبريندي،  شواب  وقال 

وتقديرنا  شكرنا  خالص  عن  لفخامتكم  نعرب 

ملشاركتكم الفاعلة في مؤتمر االقتصاد العاملي 

تحت   2023 دافوس  في  عقد  والذي  السنوي، 

عنوان " التعاون في عالم مجزأ".

االقتصاد  منتدى  في  ــارك  ش "لقد   وأضــافــا 

حكومات  قادة  من   (2700) من  أكثر  العاملي 

العالم ورجال أعمال ورؤساء مؤسسات مجتمع 

كبير  تركيز  مع  مثمر  لحوار  الداعمني  دولــي 

وواضح على التأثيرات والحلول".

التحديات  ــن  م ــم  ــرغ ال "عــلــى  ـــه 
َّ
أن  وذكــــرا 

العالم  تواجه  التي  االقتصادية  والجغرافية 

هنالك  الجيوسياسية  املعاكسة  ــاح  ــري وال

الجماعي  العمل  تنشيط  أجل  من  قوي  التزام 

وتعزيز  االقــتــصــادي  االســتــقــرار  ــالل  خ مــن 

احتياجات  وتلبية  األجل  طويلة  االستثمارات 

املجتمع األساسية من الغذاء والطاقة واملياه مع 

إحراز املزيد من التقدم نحو األهداف املتعلقة 

باملناخ".

لقيادة  التقدير  "حــق  تقديرهما  عن   وعبرا 

والتأثير  الحوارية  للجلسات  الجمهورية  رئيس 

السنوي  االجتماع  على  طغى  الــذي  اإليجابي 

"مالحظات   
َّ

أن مبينني  االقتصادي"،  للمنتدى 

قبل  من  حسنًا   
ً
قبوال القت  الجمهورية  رئيس 

تقارب  حول  النقاش  جلسات  في  املشاركني 

على  بتأكيده  وأشــادوا  العربية،  االقتصاديات 

العام  القطاع  وإصالح  االقتصاد  ظم 
ُ
ن تحديث 

مع  التعاون  وتعزيز  الخاص  القطاع  ــم  ودع

مالحظات   "  
َّ

أن وأكدا  للعراق".  املجاورة  الدول 

الجمهورية قدمت رؤى مهمة بخصوص  رئيس 

بالنيابة  للعام املقبل"، وتقدما  خطط الحكومة 

عن مجتمع املنتدى بالكامل لرئيس الجمهورية 

واملشاركة  املنتدى  لدعم  أخرى  مرة  بـ"الشكر 

 الهامة فيه".



دعت "جبهة الخالص الوطني" أكبر 

مختلف  تونس  في  املعارضة  الكتل 

ة 
َّ

االجتماعي واملنظمات  األحــزاب 

"رحيل"  أجل  من  موقفها  توحيد  إلى 

وتنظيم  ــد 
ّ

ســعــي قــيــس  ــس  ــي ــرئ ال

انتخابات مبكرة.

إعالن  أعقب  صحفي،  مؤتمر  وفي 

الدورة  في  ضعيفة  مشاركة  تسجيل 

قال  ة، 
َّ

النيابي لالنتخابات  الثانية 

رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي: 

السياسية  الــحــركــة  ــن  م ــب  ــل "أط

لكي  اليد  في  اليد  نضع  أن  واملدنية 

د 
ّ

نحدث التغيير وهو رحيل قيس سعي

رئاسية  انتخابات  إلــى  والــذهــاب 

مبكرة".

ــات  ــاب ــخ ــت ــي االن ــاب ــش ووصــــف ال

والفشل  "باملسخ  الجارية  البرملانية 

د، وأضاف: "لن نعترف 
ّ

الذريع" لسعي

"تــحــاول  الجبهة   
َّ

إن وقـــال  بــهــا"، 

الطبقة  مكونات  بني  الصدع  رأب 

وحدة  بناء  على  وتعمل  السياسية 

الصف".

في  لالنتخابات  العليا  الهيئة  وكانت 

في  املشاركة  نسبة   
َّ

أن أعلنت  تونس 

النيابية  لالنتخابات  الثانية  الدورة 

استحقاق  في   ،%  11.3 تتجاوز  لم 

املقياس  فيه  املشاركة  نسبة  تعد 

د الذي 
ّ

األساسي لنجاح مشروع سعي

منذ  البالد  في  السلطات  يحتكر 

العام 2021.

األمل  بصيص   
َّ

أن مراقبون  ويــرى 

السياسية  ــة  األزم لتجاوز  الوحيد 

"مــبــادرة  فــي  يتمثل  ــس  ــون ت فــي 

العام  التي أطلقها "االتحاد  اإلنقاذ" 

التونسي للشغل" و"الرابطة التونسية 

الوطنية  و"الهيئة  اإلنسان"  لحقوق 

التونسي  ــتــدى  و"املــن للمحامني" 

واالجتماعية"،  االقتصادية  للحقوق 

يوم الجمعة املاضي من أجل تقديم 

د 
ّ

سعي على  ستعرضها  مقترحات 

للخروج من األزمة.

"أتوجه  الشابي:  قال  ذلك،  وبشأن 

للشغل  التونسي  الــعــام  لالتحاد 

حقوق  ورابــطــة  املحامني  وعــمــادة 

مركب  في  نحن  لهم  وأقول  اإلنسان 

واحد والحل يكون في قيادة سياسية 

جديدة".

وال تزال املعارضة في تونس منقسمة 

هات، 
ّ

التوج مختلفة  كتل  ثالث  على 

التي  الوطني"  الخالص  "جبهة  هي 

و"الحزب  النهضة،  حزب  مها 
ّ

يتزع

عبير  بقيادة  الــحــر"،  الــدســتــوري 

موسى التي تدافع عن خيارات نظام 

في  ة. 
ّ

اليساري ــزاب  واألح علي،  بن 

املقابل، أعلن رئيس هيئة االنتخابات 

الهيئة   
َّ

أن بوعسكر  فاروق  تونس  في 

إلى  الشكايات  من  بعدد  تقدمت 

أطــراف  ــد  ض العمومية  النيابة 

سياسية بتهمة نشر أخبار زائفة على 

وسائل التواصل االجتماعي.

 نسبة املشاركة تبقى 
َّ

وأكد بوعسكر أن

 القانون لم 
َّ

متواضعة، مشيرًا إلى أن

على  الحصول  وجــوب  إلــى  يتطرق 

نسب محددة للتصويت، محذرًا من 

بتزوير  تتعلق  باتهامات  الهيئة  رمي 

إثباتات،  تقديم  املشاركة دون  نسبة 

التشكيك في األرقام   
َّ

أن إلى  مشيرًا 

التي تقدمها دون تقديم دليل يدخل 

ينص  التي  العقوبات  طائلة  تحت 

عليها القانون في هذا السياق.

 أغلب أعضاء الهيئة هم من 
َّ

وقال إن

أبعد  وهم  القانون  ورجــال  القضاة 

ما يكون على شبهات التدليس، وفق 

ذمة  على  "نحن  وأضاف  تصريحه، 

للنظر  والجزائي  اإلداري  القضاء 

ستقدم  التي  الشكاوى  مختلف  في 

في هذا الخصوص".

إثباتات  لديه  "من  بوعسكر:  ح 
َّ

وصر

يتقدم  أو  فلينشرها  يقول  ما  على 

ذلك  يكون  أن  أما  القضاء..  إلى  بها 

نحترم  فنحن  فحذار  كالم  مجرد 

الثلب  عن  نسكت  لن  ولكن  النقد 

ذاته  السياق  في  وأوضح  والشتم"، 

الهيئة وأعضاءها لم يسلموا من   
َّ

أن

الثلب والشتم والقذف منذ تسلمهم 

مهامهم، حسب تصريحه.

الكتلة  والــتــغــيــيــر-  ــة 
َّ

الــحــري ـــوى  "ق أعــلــنــت 

نحو على  اتفاقها  السودانية،   الديمقراطية" 

االتــفــاق  على  املــوقــعــة  األطــــراف  مــع   %  95

 األزمة السياسية في البالد.
ِّ

اإلطاري، لحل

بالكتلة  ــادي  ــي ــق ال ــان  ــس ل عــلــى  ذلـــك  جـــاء 

اجتماعه  عقب  صندل،  سليمان  الديمقراطية 

مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان 

وكالة  بحسب  الخرطوم،  في  "حميدتي"  دقلو 

األنباء السودانية.

مسلحة  حركات  الديمقراطية  الكتلة  وتضم 

واملساواة  العدل  حركة  أبرزها:  سياسية  وقوى 

السودان  وتحرير  إبراهيم،  جبريل  بقيادة 

العدالة  وتحالف  مناوي،  أركــو  مني  بقيادة 

والديمقراطية برئاسة مبارك أردول، والحزب 

االتحادي الديمقراطي فصيل جعفر امليرغني.

إطار  في  جــاء  االجتماع   
َّ

أن الوكالة  ــرت  وذك

النظر  وجهات  "لتقريب  حميدتي،  من  مبادرة 

الديموقراطية،  الكتلة  والتغيير  الحرية  بني 

واألطراف املوقعة على االتفاق اإلطاري".

نسبته ما  على  االتفاق  "تم  إنه  صندل:   وقال 

95 % مع األطراف املوقعة على االتفاق اإلطاري، 

نائب  واالستمرار في املشاورات ضمن مبادرة 

من  تبقى  ما  لتكملة  السيادة،  مجلس  رئيس 

 للتوقيع على االتفاق"، فيما أكد 
ً
قضايا، وصوال

حميدتي "أهمية استمرار الحوار واستكمال ما 

سك 
ّ

تبقى من القضايا التي ال تتجاوز 5 %".وتتم

املركزي"  املجلس  والتغيير-  الحرية  ــوى  "ق

"العدل واملساواة" جبريل  بإلحاق رئيس حركة 

السودان"  "تحرير  حركة  ورئيس  إبراهيم، 

الكتلة  ضمن  وليس  كأفراد  مناوي،  أركو  مني 

السياسي  االتفاق  على  للتوقيع  الديمقراطية 

تريد  الديمقراطية  الكتلة   
َّ

لكن النهائي، 

كأفراد.  وليس  كاملة  سياسية  ككتلة  التوقيع 

اإلجــراءات  منذ  الجانبني  بني  الخالف  وبدأ 

االستثنائية لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 

ترى  إذ   ،2021 األول  تشرين   25 في  البرهان 

 الكتلة 
َّ

"الحرية والتغيير- املجلس املركزي"، أن

"االنقالب"  في  البرهان  ساندت  الديمقراطية 

الله  عبد  بقيادة  االنتقالية  الفترة  حكومة  على 

انطلقت  الحالي،  الثاني  كانون   8 حمدوك.وفي 

املرحلة النهائية للعملية السياسية بني املوقعني 

على "االتفاق اإلطاري" املبرم في 5 كانون األول 

إلى  للوصول  واملدنيني،  العسكر  بني  املاضي، 

اتفاق سياسي نهائي وعادل.

السودانية  ــة  األزم حل  إلــى  االتــفــاق  ويهدف 

املمتدة منذ 25 تشرين األول 2021، حني فرض 

البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي 

وزراء  واعتقال  االنتقاليني  والــوزراء  السيادة 

وسياسيني وإعالن حالة الطوارئ وإقالة الوالة 

(املحافظني).
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زار رئيس بعثة االتحاد 

األوروبي إلى الضفة 

ة وقطاع غزة، 
َّ

الغربي

سفني كون فون 

بورغسدورف، أمس 

االثنني، قرية الخان 

األحمر البدوية في 

الضفة الغربية املحتلة 

التي تنوي قوات االحتالل 

إخالءها.

دت مخاوف أهالي 
ّ

وتجد

القرية بعد إعالن وزير 

األمن القومي في حكومة 

االحتالل املتطرف إيتمار 

بن غفير، أنه سيطلب 

إخالء القرية بشكل 

فوري.

طالبت فلسطني، أمس االثنني، بإدراج تنظيمات 

اإلرهاب"،  "قوائم  في  اإلسرائيليني  املستوطنني 

ليلة  خــالل   
ً

اعــتــداء  120 تنفيذها  إلــى   
ً

مشيرة

وزارة  وذكــرت  الغربية،  الضفة  شمالي  واحــدة 

"تطالب  أنها  بيان،  في  الفلسطينية  الخارجية 

املتطرفة  املستوطنني  تنظيمات  ــإدراج  ب الــدول 

بهذا  تحركات  إلى   
ً

مشيرة اإلرهــاب"،  قوائم  في 

أقرتها  جماعية"  "عــقــوبــات  ــر  إث الــخــصــوص، 

الحكومة اإلسرائيلية السبت املاضي.

وعقب اجتماع املجلس الوزاري املصغر "الكابينت" 

االحتالل  حكومة  رئيس  ــرر  ق السبت،  مساء 

خيري  الفلسطيني  منزل  إغالق  نتنياهو  بنيامني 

الفور"  "على  الجمعة،  القدس  علقم، منفذ عملية 

تمهيدًا لهدمه، كما أعلن نتنياهو مجموعة أخرى 

التي  الفلسطينية  العائالت  ضد  العقوبات  من 

تعيش تحت ظل االحتالل.

سيمنح  "الكابينت"   
َّ

أن أيضًا  نتنياهو  أعلن  كما 

تسريع  عبر  السالح  اإلسرائيليني  من  مزيدًا 

وتوسيع نطاق تراخيص األسلحة النارية، واتخاذ 

إجراءات لتعزيز املستوطنات في الضفة الغربية.

"تتابع  بأنها  الفلسطينية  الخارجية  وأفـــادت 

املتحدة  واألمـــم  الــدولــي  املجتمع  مكونات  مــع 

دولة  وإجـــراءات  ــرارات  ق وجنيف  نيويورك  في 

االحتالل وإرهاب املستوطنني باعتبارها عقوبات 

جماعية موسعة وعنصرية".

"الــدول  مع  ـــراءات  اإلج تلك  متابعة   
َّ

إن وقالت 

على  دولي  ضغط  أوسع  "حشد  إلى  تهدف  كافة" 

الجنوني  تصعيدها  لوقف  اإلسرائيلية  الحكومة 

الدولية  الحماية  بتوفير  وللمطالبة  األوضاع،  في 

املنظمات  مع  والتعامل  الفلسطيني)  (للشعب 

االستيطانية املتطرفة كتنظيمات إرهابية".

"بأشد  بيانها  في  الفلسطينية  الخارجية  وأدانت 

املسلحة  املستوطنني  ميليشيا  إرهــاب  العبارات 

وأرضهم  الفلسطينيني  املواطنني  ضد  املتصاعد 

 
َّ

أن وذكرت  ومقدساتهم"،  وممتلكاتهم  ومنازلهم 

ل خالل ليلة واحدة 
ِّ

ج
ُ

 س
ً

"ما يزيد على 120 اعتداء

منزل  ــراق  إح بينها  نابلس  جنوب  منطقة  في 

ومركبات وخط شعارات عنصرية".

 "الحماية التي يوفرها املستوى 
َّ

وأكدت الوزارة أن

للمستوطنني  ــالل  ــت االح دولـــة  فــي  السياسي 

توفره  الــذي  ــاد  ــن واإلس والــدعــم  وعصاباتهم 

عناصر  يشجع  لالستيطان  اإلسرائيلية  الحكومة 

من  املــزيــد  ــاب  ــك ارت على  الــيــهــودي  اإلرهــــاب 

بتوسيع  يتعلق  ما  خاصة  والجرائم،  االنتهاكات 

 
ً

محذرة قانون"،  أو  ضابط  دون  تسليحهم  عملية 

على  املستوطنني  ميليشيا  إقـــدام  "مغبة  مــن 

املواطنني  بحق  مجازر  أو  كبرى  جرائم  ارتكاب 

الفلسطينيني".

متصاعدًا،  توترًا  الفلسطينية  األراضي  وتشهد 

ازدادت حدته خالل األيام األخيرة باستشهاد 10 

خالل  اإلسرائيلي  الجيش  برصاص  فلسطينيني 

الخميس،  الضفة  شمالي  جنني  مخيم  اقتحامه 

ومقتل 7 إسرائيليني برصاص شاب فلسطيني في 

القدس الجمعة.

في السياق، هاجم مستوطنون إسرائيليون عددًا 

حيث  املحتلة،  الغربية  الضفة  في  البلدات  من 

من  وعــدد  الفلسطينيني  ممتلكات  على  اعتدوا 

املنازل، وهاجم مستوطنون من مستوطنة شافوت 

وقاموا  نابلس  شرق  جنوب  جالود  بلدة  راحيل 

وممتلكاتهم  املواطنني  منازل  على  باالعتداء 

زجاج  مستوطنون  حطم  كما  املركبات،  وإحراق 

الله  رام  شرق  شمال  ترمسعيا  بلدة  في  املنازل 

وخطوا كتابات عنصرية مثل "املوت للعرب".

 
َّ

بأن فلسطينية  إعالمية  وسائل  أفادت  ذلك،  إلى 

سيارة  باتجاه  النار  أطلق  اإلسرائيلي  الجيش 

بداخلها مواطن بالقرب من حاجز (160) شرق 

أدى  مما  الخليل،  مدينة  في  اإلبراهيمي  املسجد 

إلى استشهاده.

الفلسطيني  الرئيس  استقبل  آخــر،  جانب  من 

العامة  املخابرات  جهاز  مدير  عباس،  محمود 

األميركية، وليم بيرنز، بمقر الرئاسة في مدينة 

رام الله.

األميركية،  املــخــابــرات  مدير  عــبــاس،  ــع  ووض

بصورة التطورات الخطيرة والعدوان اإلسرائيلي 

على الشعب الفلسطيني، وأهمية التدخل العاجل 

لوقف  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  على  للضغط 

إجراءاتها أحادية الجانب، وااللتزام باالتفاقيات 

املوقعة.

أساس  على  السياسي  األفق  عودة  ضرورة  وأكد 

واالستقرار  األمن  يحقق  بما  الدولية،  الشرعية 

الفلسطيني  الشعب  ونيل  املنطقة،  في  للجميع 

القدس  بعاصمتها  دولته  في  واستقالله  حريته 

الشرقية على حدود عام 1967.

الخارجية  باسم  املتحدث  أعلن  القاهرة،  وفي 

الفتاح  عبد  الرئيس   
َّ

أن راضــي،  بسام  املصرية 

الخارجية  وزيــر  مع  محادثات  أجــرى  السيسي 

خفض  سبل  لبحث  بلينكن  أنتوني  األميركي 

التصعيد بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.

120

املوريتانية  الجزائرية  ة 
َّ

الحدودي اللجنة  أبرمت 

زويرات  تيندوف–  طريق  لتأمني  ثنائية  اتفاقية 

وأفاد  املشتركة،  التحديات  ملواجهة  الستراتيجي 

االتفاق   
َّ

بــأن الجزائرية  الداخلية  ــوزارة  ل بيان 

األمنية  للجنة  األولى  الــدورة  انعقاد  خالل  جاء 

تم  بنواكشوط،  املوريتانية  الجزائرية-  املشتركة 

رأسها  وعلى  مسائل  عدة  إلى  التطرق  خاللها 

تكثيف التنسيق األمني بني البلدين قصد مواجهة 

التحديات املشتركة.

ضرورة  على  االتفاق  توقيع  خالل  التأكيد  وتم 

مكافحة  على  والتشديد  وحمايتها  الحدود  تأمني 

بجميع  لــألوطــان  الــعــابــرة  املنظمة  الجريمة 

وكذا  الدولتني  أمن  على  وتداعياتها  أشكالها 

العمل على تكثيف املعابر الحدودية وصيانتها.

ر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد 
َّ

قر

ة تحت اسم "قوات 
َّ

العليمي إنشاء وحدات عسكري

القائد  "يحدد  أن  القرار  وتضمن  الوطن"،  درع 

األعلى للقوات املسلحة عدد هذه القوات ومهامها 

ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه".

املدعوم  املجلس  عن  الصادر  القرار  هذا  ويأتي 

حركة  أعلنت  وقــت  في  العربي،  التحالف  من 

تمديد  مفاوضات  وصول  الحوثية،  الله"  "أنصار 

 6 اليمن  في  استمرت  التي  املتحدة  األمم  هدنة 

الثاني من نيسان املاضي، إلى طريق  أشهر منذ 

الحكومة  دفع  الحركة  اشتراط  ظل  في  مسدود، 

املدعومة عربيًا رواتب جميع املوظفني العموميني 

املنتج من املحافظات  والغاز  النفط  من عائدات 

التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة اآلالف، 

تراكمية  خسائر  اليمني  باالقتصاد  ألحقت  كما 

تقدر بـ 126 مليار دوالر، في حني بات 80 % من 

الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
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في  شخصًا   33 تل 
ُ

ق

نحو  وأصــيــب  األقـــل 

بجروح،  آخرين   150

معظمهم من عناصر 

هجوم،  في  الشرطة، 

على  ــني،  ــن االث ــس  أم

 
ّ

املقر داخــل  مسجد 

بيشاور  لشرطة  العام 

ـــال غـــرب  ـــم فــــي ش

باكستان.

أثناء  االنفجار  ووقــع 

صــــــالة الـــعـــصـــر، 

ــر 
ُ

تــطــاي ـــى  إل وأدى 

جــدران  وأحــد  سقف 

ــد  ــوه ــد، وش ــج ــس امل

ــتــهــم 
ّ

ـــى غــط ـــرح ج

من  يخرجون  الدماء 

لحقت  الذي  املسجد 

وجثث  ــــرار،  أض ــه  ب

في  نقلها  يتم  قتلى 

سيارات اإلسعاف.

Tu
e. 

31
 . 

Ja
n 

. 2
02

3 
Is

su
e 

N
o.

 5
60

3
20

23
31

بمسجد  وقع  انفجارًا   
َّ

أن ة 
َّ

باكستاني إعالم  وسائل  ذكرت 

ما  ة، 
َّ

األفغاني الحدود  قرب  بيشاور  في  للشرطة  مقر  داخل 

 وأكثر من 150 جريحًا.
ً
أدى إلى سقوط 28 قتيال

في  وقع  "انفجارًا   
َّ

إن الباكستانية:  بالشرطة  مسؤول  وقال 

مدينة  في  للصالة  الناس  من  كبير  عدد  فيه  تجمع  مسجد 

 
َّ

بيشاور شمال غرب باكستان أمس االثنني"، مشيرًا إلى أن

 هناك أشخاصًا تحت األنقاض".
َّ

"جزءًا من املبنى انهار، وأن

 االنفجار وقع أثناء صالة الظهر 
َّ

وقال مسؤولون أمنيون إن

عندما فجر انتحاري نفسه.

األقل،  في  ضحية   50 سقوط  عن   Geo-TV قناة  وأبلغت 

مرجحة ارتفاع العدد بسبب وجود عدد كبير من الضحايا 

تحت األنقاض.

وقال محمد عاصم، املتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ 

 املستشفى استقبل 90 جريحًا، بينهم إصابات 
َّ

في بيشاور: إن

 على األقل.
ً
حرجة، و17 قتيال

من جهة أخرى ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات باكستان حيث 

كان مركز الزلزال في طاجيكستان على عمق 150 كيلومترًا.

األحد،  األول  أمس  يوم  باكستان  في  الزلزال  تسجيل  وتم 

Business Recorder، أمس االثنني  ملا ذكرته صحيفة  وفقًا 

 عن املركز الوطني لرصد نشاط الزالزل.
ً
نقال

 مركز الزلزال "سجل في طاجيكستان 
َّ

وذكرت الصحيفة أن

املجاورة على عمق 150 كيلومترًا" وبحسب الصحيفة، فقد 

باكستان،  من  مختلفة  مناطق  في  بهزات  املواطنون  شعر 

بما في ذلك في إسالم أباد وروالبندي والهور، فيما لم ترد 

أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

أمس  أوغلو،  تشاووش  مولود  التركي  ة 
َّ

الخارجي وزيــر  أشــاد 

إلى  انضمامها  ة 
َّ

عملي في  "اإليجابي"  فنلندا  بموقف  االثنني، 

حلف شمال األطلسي.

العسكرية  العملية  خلفية  على  والسويد،  فنلندا  من  كل  م 
َّ

وقد

إلى  طلبًا   ،2022 آذار   18 في  أوكرانيا،  في  الروسية  الخاصة 

إلى الحلف. ومن أصل 30 دولة  للناتو لالنضمام  العام  األمني 

السويد  طلبي  على  اآلن  حتى  تصدق  لم  الحلف،  في  عضوًا 

وفنلندا إال دولتان هما هنغاريا وتركيا.

"منذ  أنقرة:  في  صحفي  مؤتمر  خالل  أوغلو  تشاووش  وقال 

البلدين  كال  لكن  قليلة.  فنلندا  مع  مشكالتنا   
َّ

إن قلنا  البداية، 

(فنلندا والسويد)، وعددًا من دول الناتو أعلنت (أنها تريد) 

املذكرة  على  التوقيع  تم  لذلك  لهما،  متزامنة  انضمام  عملية 

وفنلندا  تركيا  أبرمتها  التي  الوثيقة  إلى  إشارة  في  الثالثية"، 

في  "الناتو"  قمة  هامش  على  املاضي،  حزيران   28 والسويد 

إلى  البلدين  انضمام  أمــام  العوائق  إزالــة  أجل  من  مدريد، 

مكافحة  في  أنقرة  مع  التعاون  على  الوثيقة  ونصت  الحلف، 

اإلرهاب.

وتابع الوزير التركي: "منذ ذلك اليوم، أدلت فنلندا بتصريحات 

املفروضة  القيود  بشأن  إيجابية  خطوات  واتخذت  إيجابية، 

في  كانت  كما  استفزازات  هناك  تكن  لم  األسلحة.  توريد  على 

 
َّ

إن أمس  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وقال  السويد". 

شمال  حلف  في  فنلندا  عضوية  بشأن  قــرارًا  تتخذ  قد  تركيا 

األطلسي "سيصدم" السويد.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات التركية، إيقاف االجتماعات 

انضمامهما  بشأن  وفنلندا،  السويد  مع  الثالثية  واملحادثات 

لحلف "الناتو" إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد إقدام املتطرف 

راسموس بالودان، على إحراق نسخة من القرآن الكريم، في 21 

يناير أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

تركيا،  في  األميركية  السفارة  ــذرت  ح ــك،  ذل غضون  في 

في  إرهابية  هجمات  وقوع  احتمال  من  األميركيني  املواطنني 

مدينة إسطنبول. أمس االثنني، أصدرت السفارة األميركية في 

منهم  فيه  طلبت  األميركيني،  للمواطنني  محدثًا  إيعازًا  أنقرة 

توخي الحذر واليقظة بسبب احتمال وقوع هجمات إرهابية في 

تركيا. وجاء في التحذير الذي نشر على موقع السفارة: " تحذر 

إرهابية  انتقامية  هجمات  من  مواطنيها  األميركية  الحكومة 

الدبلوماسية  والبعثات  واملعابد  الكنائس  على  وشيكة  محتملة 

املواطنون  يرتادها  التي  األماكن  من  غيرها  أو  إسطنبول  في 

مناطق  في  الحذر  توخي  خــاص  بشكل  ونطلب  الغربيون. 

(إسطنبول) بيوغلو، وغاالتا، وتقسيم، واستقالل".

الرسالة "هي تحديث   هذه 
َّ

أن إلى  بيانها  وأشارت السفارة في 

الثاني 2023 بشأن حوادث حرق القرآن في  لتحذير 27 كانون 

أوروبا".

من  والفرنسية  األميركية  السفارتان  حذرت  اليوم،  ذلك  في 

احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد األجانب في تركيا.

في  أدى،  قد  إسطنبول  وسط  االستقالل  بشارع  انفجار  وكان 

13 نوفمبر املاضي، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80، 

حيث اعترفت أحالم البشير، املشتبه بها في الهجوم، بصالتها 

أفادت  فيما  تركيا،  في  املحظور  الكردستاني  العمال  بحزب 

بارتكاب  األمر  صدور  حول  تحوم  شبهات   
َّ

بأن الداخلية  وزارة 

 
َّ

الهجوم اإلرهابي جاء من بلدة كوباني الحدودية السورية، وأن

منفذ العملية دخل األراضي التركية عبر مدينة عفرين. إضافة 

إلى ذلك، لم تقبل السلطات التركية تعازي السفارة األميركية 

بشأن الهجوم اإلرهابي.

في املقابل، أفادت الخارجية الفنلندية، بأنه ال يوجد أي إجراء 

إلى  هلسنكي،  انضمام  على  املوافقة  بشأن  تركيا  من  ملموس 

حلف الناتو، في أعقاب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، بشأن إمكانية املوافقة على انضمام فنلندا للحلف.

"يلي"  صحيفة  ذكرته  ملا  وفقًا  الفنلندية،  الخارجية  وقالت 

التصديق  في  تقدم  إحــراز  على  دليل  أي  نتلق  "لم  املحلية، 

على  أكثر  نعلق  ولن  تركيا،  في  الناتو  في  فنلندا  عضوية  على 

ــراءات  إج أي  نر  لم  اآلن  حتى  ولكن  أردوغـــان،  تصريحات 

ملموسة من تركيا".

في  التركي  الرئيس  قال  األحــد،  اليوم  من  سابق  وقت  وفي 

قد  "أنقرة   
َّ

إن التركية:  الرسمية  تي"  آر  "تي  لقناة  تصريحات 

تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء 

السويد".

ة على إجراء التحقيقات 
َّ

تعكف السلطات اإليراني

املسيرة  الطائرات  إطالق  مكان  ملعرفة  الالزمة 

التي نقلت وسائل اإلعالم األميركية عن مسؤولني 

موقع  علی  بالهجوم  إسرائيل  ضلوع  أميركيني 

للصناعات العسكرية تابع لوزارة الدفاع اإليرانية 

في مدينة أصفهان اإليرانية مساء السبت الفائت. 

ــن عـــدم اعــتــراف إســرائــيــل  ــم م ــرغ وعــلــی ال

 الجهات اإليرانية 
َّ

بمسؤوليتها عن الحادث، إال أن

الطائرات  تكون  أن  احتماالت  تدرس  املختصة 

املسيرة قد انطلقت من داخل األراضي اإليرانية 

املخابرات  جــهــاز  دهم 
ّ
جن عــمــالء  ــالل  خ مــن 

بينها  من  دول،  تكون  أن  أو  املوساد؛  اإلسرائيلي 

أراضيها  إسرائيل  استخدمت  قد  أوكــرانــيــا، 

النطالق الطائرات. 

القائم  اإليرانية،  الخارجية  وزارة  واستدعت 

ملستشار  تصريحات  عقب  األوكراني  باألعمال 

الذي  بودولياك  ميخائيل  األوكــرانــي  الرئيس 

موقع  على  الشخصية  بصفحته  منشور  في  أعلن 

في  لكييف  كضلوع  يفهم  أن  يمكن  نصًا  "تويتر"، 

الدفاع  لوزارة  تابع  صناعي  مجمع  على  الهجوم 

في أصفهان وسط إيران.

وال  مميت  الــحــرب  "منطق  بــودولــيــاك:  وكــتــب 

ألمرائها  قاسية  فواتير  يصدر  وهو  فيه،  هوادة 

إيران  في  انفجارات  "ليلة  مضيفًا:  واملتواطئني"، 

والصواريخ  املسيرات  مصانع  استهداف)  (مع 

ومصافي النفط. سبق وجاء تحذير من أوكرانيا"، 

األول،  كانون   24 منذ  له  تغريدة  إلى  إشــارة  في 

إمــدادات  "لزيادة  بالتخطيط  إيــران  فيها  اتهم 

الصواريخ واملسيرات لروسيا".

العاملة  غير  الدولية  "العقوبات  عن  للتخلي  ودعا 

واالنتقال  الباطل،  األممية  الــقــرارات  ومفهوم 

على  القضاء  مثل  تدميرية  قوة  أكثر  أدوات  إلى 

املصانع واعتقال املوردين".

صحة  مرارًا  نفت  موسكو   
َّ

أن إلى  اإلشارة  تجدر 

على  بحصولها  والغربية  األوكــرانــيــة  املــزاعــم 

مسيرات من إيران الستخدامها في أوكرانيا، كما 

نفت طهران أيضًا صحة هذه املزاعم.

وزارة  باسم  املتحدثة  صرحت  ذلك،  غضون  في 

موسكو   
َّ

أن زاخاروفا  ماريا  الروسية  الخارجية 

تابع  صناعي  مجمع  على  املسيرات  هجوم  تدين 

لوزارة الدفاع اإليرانية، محذرة من أنه قد يؤدي 

إلى عواقب ال يمكن التنبؤ بها.

االستفزازية  العمليات  كل  بشدة  "ندين  وقالت: 

القادرة على إثارة تصعيد ال يمكن التحكم به في 

هذه املنطقة غير الهادئة".

املدمرة  األعمال  لهذه  تكون  أن  "يمكن  وأضافت: 

للسالم  بالنسبة  بها  التنبؤ  يمكن  ال  عــواقــب 

واالستقرار في منطقة الشرق األوسط. يجب على 

كل منظمي هذه العملية الجريئة ورعاتهم وكذلك 

أولئك الذين يشمتون بها ويأملون بإضعاف إيران 

عبثًا، أن يفهموا ذلك".

من  املقربة  نيوز"  "نور  وكالة  حذرت  جهتها،  من 

املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني، أوكرانيا 

الذي  الهجوم  في  املحتمل  "تواطئها"  تبعات  من 

إيران  في  العسكرية  املواقع  من  عددًا  استهدف 

ليلة السبت األحد.

 
َّ

إن االثنني:  أمس  لها،  مقال  في  نيوز  نور  وقالت 

مسؤول  قبل  من  التصريحات  هذه  مثل  "إطالق 

البلد  هذا  بمشاركة  الضمني  والقبول  أوكراني 

مجمع  في  السبت  مساء  حــادث  في  االنتقامية 

ورش العمل التابع لوزارة الدفاع في أصفهان هو 

قبول باملسؤولية ويمكن أن تكون له عواقب قانونية 

كبيرة على كييف".

الرسمي  املــتــحــدث  أعــلــن  متصل،  ســيــاق  فــي 

االتحاد  في  الخارجية  الشؤون  مفوضية  باسم 

االتحاد   
َّ

أن االثنني،  أمس  ستانو،  بيتر  األوروبي، 

األوروبي ال يعلم ما الجهة التي تقف وراء الهجوم 

في  أصفهان  مدينة  فــي  عسكري  موقع   على 

إيران.

على  تعليقًا  إعالمية،  إفــادة  خالل  ستانو  وقــال 

الهجوم وما  نعلم من يقف وراء  الهجوم: "نحن ال 

حدث بالضبط، ونتابع ما يستجد من معلومات".

وكانت وكالة األنباء اإليرانية "إرنا" نقلت، في وقت 

 "3 مسيرات من 
َّ

سابق، عن مصدر مطلع، قوله إن

نفذت  صغيرة  بقنابل  محملة  كوادكوبتر  طراز 

املسيرة  "نــوع   
َّ

أن إلى  مشيرًا  أصفهان"،  هجوم 

من  تنفيذه  تم  أنه  يؤكد  الهجوم  في  املستخدمة 

داخل البالد".

توبياس  البريطاني،  البرملان  في  الدفاع  لجنة  رئيس  قال 

رثى لها 
ُ

 الجيش البريطاني في حالة ي
ّ

إلوود، أمس االثنني إن

للغاية، على الرغم من استثمارات بمليارات الدوالرات على 

مدى عقدين.

 
ً
"أمواال عدة  لسنوات  استثمرت  بريطانيا   

َّ
إن إلــوود:  وقال 

حامالت  وبناء  البحرية،  الــقــدرات  تطوير  في  ضخمة" 

 عدد الدبابات 
َّ

الطائرات، وتوريد املزيد من املقاتلني، لكن

انخفض بشكل كبير، وأنه قبل عقدين من الزمن كان لدى 

دبابة   148 لديها  واآلن  الخدمة،  في  دبابة   900 بريطانيا 

فقط.

وفي السياق نفسه، أضاف إلوود أنه يجب أن تكون الحكومة 

"قلقة للغاية"، خاصة على خلفية الصراع في أوكرانيا، وأنه 

ليس من الضروري فقط االستثمار في أحدث الصناعات، 

االهتمام  يجب  ولكن  والفضاء،  السيبراني  األمــن  مثل 

والتركيز على القوات املسلحة البرية.

هذا وقد ذكرت شبكة "سكاي نيوز" في وقت سابق من يوم 

البريطاني،  الدفاع  وزير  أبلغ  أميركيًا   
ً
جنراال  

َّ
أن أمس، 

عالية  قتالية  قوة  يعد  لم  البريطاني  الجيش   
َّ

أن واالس،  بن 

إلى  تصل  بالكاد  البريطانية  املسلحة  القوات   
َّ

وأن املستوى، 

املستوى الثاني.

وبحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز" أمس (االثنني)، تحدث 

الجنرال األميركي الكبير مؤخرًا مع بن واالس وأبلغه أنهم 

عتبر 
ُ

 الجيش البريطاني، الذي كان ي
َّ

يقدرون في واشنطن أن

أحد أقوى الجيوش في العالم، لم يعد قادرًا على الدفاع عن 

بريطانيا وحلفائها.

 االفتقار إلى الخبرة والقدرة القتالية 
َّ

ويقول األميركيون إن

في  املستمرة  التخفيضات  جانب  إلى  البريطاني،  للجيش 

بشكل  مستواه  تراجع  إلى  يا 
ّ
أد السنني،  مر  على  ميزانيته 

مما  أسرع  بشكل  عكسه  إلى  يحتاج  الذي  األمر  وهو  كبير، 

كان مخططًا في أعقاب العملية العسكرية الروسية.

ــة: "خــالصــة الــقــول..  ــي ــاع ــدف ـــد املـــصـــادر ال وقــــال أح

غير  كاملة  خــدمــة  يمثل  الــبــريــطــانــي)  (الــجــيــش  إنــه 

لعقد  وحلفائنا  املــتــحــدة  اململكة  حماية  على  ـــادرة   ق

من الزمن".

االثنني،  أمس  الصني،  أعربت 

عن أملها في أن يلتزم املسؤولون 

بمبدأ  املعنيون  األمــيــركــيــون 

"صني واحدة" باالمتناع عن فعل 

في  التأثير  شأنه  من  شيء  أي 

العالقة بني الصني وأميركا.

ذكـــرت  أن  ــد  ــع ب هــــذا  يــأتــي 

رئيس   
َّ

أن إعــالمــيــة  تــقــاريــر 

ــي،  ــرك ــي مــجــلــس الـــنـــواب األم

لزيارة  يخطط  مكارثي،  كيفن 

 
َّ

وأن الربيع،  فصل  خالل  تايوان 

جري 
ُ

ت األميركية  الدفاع  وزارة 

وفقًا  الزيارة،  لهذه  استعدادات 

لوكالة "شينخوا" الصينية.

"بانشبول"،  أنباء  وكالة  وأفادت 

عن   
ً
نقال املاضي،  االثنني  يوم 

ــي األمـــر،  ــارك ف ــش ــؤول م ــس م

ــواب  ــن ــس مــجــلــس ال ــي  رئ
َّ

بــــأن

حديثًا،  املنتخب  ــي  ــرك ــي األم

يعتزم زيارة تايوان خالل الربيع 

 
َّ

أن الوكالة  املقبل.وأوضحت 

األولــى  املراحل  في  البنتاغون 

وسط  للرحلة،  التخطيط  من 

األولــويــة  الجمهوريني  إعــطــاء 

التوتر  ملواجهة الصني. وتصاعد 

زارت  أن  بــعــد  ــوان  ــاي ت بــشــأن 

رئيسة مجلس النواب األميركية 

بيلوسي  نــانــســي  ــة،  ــق ــاب ــس ال

وأدانت  آب،  أوائل  في  الجزيرة 

تها 
ّ

عد التي  بيلوسي  رحلة  بكني 

بادرة دعم لالنفصالية. وأطلقت 

الصني تدريبات عسكرية واسعة 

الجزيرة،  محيط  في  النطاق 

الدول،  من  العديد  أرسلت  فيما 

ــات  ــوالي وال فرنسا  بينها  مــن 

أخرى،  ودول  واليابان  املتحدة 

زاد  مما  الجزيرة  إلى  وفودها 

التوترات في مضيق تايوان.
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قبل  من  كبيرًا   
ً
إقباال أربيل  مدينة  في  الشعبية  األسواق  شهد 

َ
ت

 ،" اللنكة   " بسوق  يسمى  ما  أو  البالة  سوق  وتحديدًا  املتبضعني 

في  القانطني  سواء  املواطنني  من  كبير  عدد  إليه  يرتاد  حيث 

املدينة أو القادمني من املحافظات األخرى.

ملختلف  النوعية  ـــودة  وج الثمن  بــرخــص  الــســوق  وتتميز 

بعد  السيما  املواطن  يحتاجها  التي  واملتطلبات  االحتياجات 

تردي األوضاع املعيشية في إقليم كردستان وتدني قيمة الدينار 

العراقي مقابل ارتفاع الدوالر، وأن األسعار املوجودة في سوق 

ما  خالف  على  للمواطنني  الشرائية  القدرة  مع  تتوازن  البالة 

االسعار  فيها  تكون  التي  الكبيرة  واملتاجر  االسواق  في  نجده 

الدخل  ذوي  من  املواطن  على  الصعب  ومــن  الثمن  باهظة 

املحدود واملتوسط  أن يشتريها. 

وقال املستشار في وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان 

املالبس  استيراد  قيمة  إن  "الصباح":  لـ  علي  محمد  فتحي 

املستعملة التي دخلت عبر منفذ إبراهيم الخليل والقادمة من 

تركيا في عام 2022 بلغت ما يقارب 150 مليون دوالر الى جميع 

املحافظات، حيث تدخل املالبس بأطنان كبيرة في الشاحنات 

عدد  فحص  ويتم  للمنفذ  دخولها  عند  شديدة  رقابة  وهناك 

منها لضمان مطابقتها للتعليمات من حيث النظافة والتعقيم.

التي  والشركات  للتجار  الرخص  توفير  عملية  أن  وأضــاف 

بعد  فقط  أشهر  ستة  ملدة  صالحة  تكون  البضاعة  تستورد 

يتم  الجهات املختصة، حيث  املوافقات من قبل  الحصول على 

منها  مختلفة  دول  من  التجار  قبل  من  البالة  مالبس  استيراد 

تركيا والصني ودول أوروبا وأميركا الشمالية.

لـ  دشتي  أوميد  االقتصادي  الشأن  في  املختص  قال  بــدوره، 

املهمة  الشعبية  األسواق  من  تعد  (اللنكة)  سوق  إن  "الصباح": 

ملختلف  والعوائل  املواطنني  احتياجات  وتلبي  اربيل  مدينة  في 

شرائح املجتمع، وال تقتصر على الفقراء أو ذوي الدخل املحدود 

وشراء  للتبضع  الحال  وميسوري  األغنياء  اليها  يرتاد  وإنما 

املاركات العاملية بأسعار مناسبة.

من  للتبضع  املواطنني  تدفع  عدة  أسبابًا  هناك  أن  إلى  وأشار 

املستعملة  واالحتياجات  األغراض  تبيع  التي  التجارية  املحال 

القدرة  انخفاض  أهمها  واألحذية،  والحقائب  املالبس  السيما 

كذلك  الدينار،  مقابل  ــدوالر  ال سعر  ارتفاع  بعد  الشرائية 

وبغداد  كردستان  إقليم  في  الحكومتني  بني  العالقة  املشكالت 

استالم  عــدم  واحتمالية  ــم  دائ تخوف  في  املــواطــن  جعلت 

الراتب في موعده املحدد وتأخيره، وكذلك ان أغلب املواطنني 

من  أكثر  الشتاء  فصل  في  البالة  سوق  يرتادون  املتبضعني 

التجارية  املحال  في  الجديدة  املالبس  ألن  األخرى  الفصول 

الدخل  ذات  العائلة  على  الصعوبة  ومن  الثمن  باهظة  تكون 

القدرة  توفر  من  ــراد  األف من  عدد  من  تتكون  التي  املحدود 

لشرائها. 

إنه  "الصباح":  لـ  قال  حاجي،  أسو  البالة،  محل  صاحب  أما   

الجملة،  تجار  من  املستعملة  واالغـــراض  املالبس  يشتري 

لكال  املختلفة  املالبس  من  كبيرًا  ــددًا  ع بالة  كل  وتتضمن 

الجنسني ولألعمار كافة، ومن ثم يقوم بفرزها وعرضها.

وتكون  عليها  املواطنني  قبل  من  كبيرًا   
ً
إقباال هناك  أن  وتابع 

إلى15000  الواحدة  للقطعة  دينار   3000 أو   2000 من  األسعار 

الفقيرة وذوي الدخل  دينار، وأن أغلب املتبضعني من الطبقة 

املحدود.

وأردف حاجي أن سوق البالة تتضمن البضائع الجديدة وليس 

ذات  بضائع  تتضمن  كما  سابقًا،  واملستخدمة  املستعملة  فقط 

ماركات عاملية.

سكنة  من  موظفة  هوشيار،  جيهان  املواطنة  تقول  بدورها، 

أربيل، لـ " الصباح": "لدي خمسة أبناء، اثنان منهم في الجامعة 

إيجار،  بيت  في  ونسكن  مختلفة،  دراسية  مستويات  في  وثالثة 

ومن الصعب شراء املالبس واألحذية واالحتياجات الضرورية 

البضائع  تبيع  التي  التجارية  واألســـواق  املحال  من  للبيت 

الثمن  رخص  بسبب  اللنكة  من  للتسوق  نضطر  لذا  الجديدة، 

وما اشتريه ألوالدي من املالبس واألحذية املستعملة بما يقارب 

100 ألف دينار كسوة شتائية لهم، أجده في املحال األخرى ال 

يقل عن 500 الف أو أكثر وليست لدينا القدرة الشرائية لذلك".

 وأكدت أن جميع األسعار مرتفعة ومن الصعب شراء كل ما هو 

جديد وسوق البالة تعتبر قبلة الفقراء واملحتاجني.

تحرير: علي موفق

 

لهذا   
ً
ومتداوال كبيرًا  رواجًا  السماوة  في  الكمأ  بيع  علوة  شهد 

َ
ت

النبات الذي ينمو في البادية خالل فصل الشتاء وأثناء هطول 

األمطار، ويعتقد أن للبرق والعواصف الرعدية دورًا كبيرًا في 

كثرته وكبر أحجامه ومن أهم أنواعه الزبيدي الذي يميل إلى 

اللون األبيض لكن ما يعيبه أنه سريع الذبول عند إخراجه من 

طريًا  ويبقى  األسود،  اللون  إلى  يميل  الذي  واألحرك  الرمال، 

الكثير  يفضله  ولهذا  الطيب،  بطعمه  ويمتاز   ، طويلة  لفترة 

على الزبيدي ، وتصل أسعاره إلى 80 ألف دينار ، أما الحجم 

الصغير فـيصل إلى 70 ألف دينار للكيلو. 

تسويق الكمأ
 ، أولى بشائر الخير واملطر الذي هطل على العراق هذا العام 

وبكميات أخذت بالتزايد يوما بعد آخر ، وعلى الرغم من غالء 

سعر الكيلو غرام الواحد منه الذي وصل أول األمر إلى 90 ألف 

نتيجة   ، تنفد  ما  سرعان  منه  املسوقة  الكميات  أن  إال   ، دينار 

اإلقبال الواسع على شرائه من قبل املواطنني .

(الصباح):  لـ الــزيــادي  علي  الكمأ  بيع  علوة  متعهد  ــال  وق

الى  التسويق  كميات  أولــى  في  ثمنه  ارتفاع  من  الرغم  على 

املثنى  زراعــة  مديرية  من  بالقرب  املقام  ــزاد  وامل السوق  أن 

و   ، الكمأ  شــراء  على  املواطنني  من  كبيرا  إقباال  ،يشهدان 

 ، دينار  ألف   90 إلى  وصل  منه  الواحد  غرام  الكيلو  سعر  أن 

بحسب   ، دينار  ألف   80 ـ   70 بني  ما  ليتراوح  بالهبوط  وأخذ 

في  ينمو  الذي  الكمأ  طيب  إلى  يعود  اإلقبال   ، والنوع  الحجم 

والكويت  السعودية  في  مثيالته  عن  يميزه  ما   ، السماوة   بادية 

وسوريا .

نبات  مــن  كبيرة  كميات  بــوجــود  حاليًا  الــبــاديــة  وتــزخــر 

الهشيم  وأم  ــوارة  وح الجميمة  مناطق  من  وبالذات  الكمأ، 

والكعيرة  وحــواريــج  ومغيزل  ذيــب  وأم  والجكي  ـــرواك  وال

محافظة  إلــى  التابعة  وعــــادل،  والكليب  الــرقــواق   وأبـــو 

املثنى.

ستار  املثنى  جامعة  في  األحياء  علم  أستاذ  قال  جانبه  من 

الفطريات  من  لعائلة  أسم  هو  الكمأ  إن  لـ"الصباح":  الطائي 

تسمى الترفزية، وهو فطر بري  موسمي ينمو في الصحراء بعد 

يتراوح وزنه   ، ـ 15 سم   5 يتراوح ما بني  سقوط األمطار بعمق 

من 30 ـ 300 غم ،وينمو على شكل درنة البطاطا في الصحارى.

إلى  تشبه  الشحمية،  الــفــطــريــات  ــن  م نــوع  ــو  ه ويضيف 

،مــن  األرض  ــي  ف ــد  ــوج ي و  الــبــطــاطــا،  درنـــة  بعيـد  حـــــد 

البكر  ــوة  ــرخ ال الــتــربــة  ــي  ف ،وتــتــشــكــل  جـــذر  أو  بـــذر   غــيــر 

لتؤلف ثمرة الكمأ.

 

 

لخطط  وضعها  عن  الــزراعــة  وزارة   
ْ

كشفت

املائية،  املوارد  وزارة  مع  مشتركة  ستراتيجية 

الوفرة  إلى "حصاد األمطار" واستغالل  تهدف 

استخدام  عبر  ذلــك  جــراء  املتحققة  املائية 

وصالح  نينوى  محافظات  في  صغيرة  سدود 

الخطوة  أن  مؤكدة  وكركوك،  واألنبار  الدين 

من  املائي  املنسوب  على  املحافظة  إلى  تهدف 

املواسم  في  منه  واالستفادة  والضياع،  الهدر 

الالحقة أو في حالة عدم وجود مصدر للمياه.

موجة  املاضي،  املوسم  خالل  العراق  وشهد 

في  املستصلحة  املناطق  معظم  ضربت  جفاف 

الزراعية  الخطط  تقليص  إلى  وأدت  البالد، 

مصادرها،  من  املياه  مناسيب  تراجع  نتيجة 

الى  املختصني،  من  ــددًا  ع دعــا  ــذي  ال ــر  األم

بضرورة  املائية"  واملــوارد  "الــزراعــة  مطالبة 

على  تعتمد  التي  املائية"  "املوازنة  مبدأ  تطبيق 

وإلــزام  عليها،  والطلب  املياه  عرض  توقعات 

املزارعني باستخدام تقانات الري الحديثة.

مهدي  الدكتور  الزراعة،  وزارة  في  املستشار 

القيسي، ذكر في حديث لـ"الصباح" أن "دائرة 

الغابات والتصحر في وزارة الزراعة، اعتمدت 

(حصاد  مبدأ  على  وخططها  برامجها  ضمن 

املياه،  لجمع  وفعالة  مهمة  كوسيلة  األمطار) 

من  والشمالية  الغربية  املناطق  في  السيما 

الدين  وصالح  نينوى  محافظات  مثل  البالد، 

واألنبار وكركوك، وحسب طبيعة ونتيجة فحص 

الترب املوجودة في تلك املناطق".

ولفت القيسي، إلى أن الخطط تتضمن تجميع 

مثل  خاصة  مناطق  او  برك  في  األمطار  مياه 

الوديان، بهدف تنفيذ "مشاريع حصاد األمطار" 

والتي هي عبارة عن سدود صغيرة لخزن هذه 

في  منها  واالستفادة  االمطار  مواسم  في  املياه 

املواسم الالحقة أو في حالة عدم وجود مصدر 

واحــدة  تعد  املشاريع  تلك  أن  مؤكدًا  للمياه، 

الغابات  ــرة  دائ اعتمدتها  التي  الوسائل  من 

والتصحر ضمن برامجها ونشاطاتها امليدانية.

املائية  املــوارد  "وزارة  أن  إلى  القيسي،  وأشار 

في  جدًا   
ً
فاعال نشاطًا  اإلطار،  هذا  في  تمتلك 

إحدى  تمثل  التي  األمــطــار،  حصاد  مشاريع 

واملحافظة  املياه  استخدامات  تقنني  وسائل 

على املنسوب املائي من الهدر والضياع، مبينا 

الجنوبية  املحافظات  ترب  أن  ذاته،  الوقت  في 

الغربية  املحافظات  عن  طبيعتها  في  تختلف 

في  الترب  كون  املياه  وتجميع  خزن  ناحية  من 

املــوارد  وزارة  تعتمد  لذلك  طينية،  الجنوب 

السيول  من  الزائدة  املياه  تصريف  على  املائية 

األهــوار  إلــى  ــران  إي مع  الحدود  من  القادمة 

في  املــوجــودة  األنهار  أو  املائية  واملسطحات 

املنطقة.

"سقوط  أن  الزراعة،  وزارة  في  املستشار  وبني 

األمطار بهذه الكميات الغزيرة للموسم الحالي 

نتيجة  الطبيعي  العشب  إنــبــات  فــي  يساعد 

املحصلة  وفي  املناطق  تلك  في  البذور  لوجود 

املراعي  في  يفيدنا  نباتيًا  غطاء  ليدنا  سيكون 

العواصف  تأثير  من  يقلل  وأيضًا   الطبيعية 

الترابية.

االقتصادي،  بالشأن  املختص  يرى  جانبه  ومن 

املياه  من  االستفادة  أن  الراوي،  أحمد  الدكتور 

"مشاريع  عن  فضال  الجوفية،  أو  السطحية 

حصاد األمطار" ال بد من أن ترافقها مجموعة 

من األطر املؤسسية والقواعد املنظمة واملحددة 

املــوارد  بتطوير  املعنية  الجهات  لــواجــبــات 

لألغراض  منها  االستفادة  وتنظيم   املائية 

املختلفة.

إلى  تسعى  التي  األهداف  من  أن  الراوي،  وبني 

هو  املائية  ــوارد  وامل الزراعة  ــا  وزارت تحقيقها 

على  تعتمد  التي  املائية  املوازنة  مبدأ  تطبيق 

وإلنجاح  عليها،  والطلب  املياه  عرض  توقعات 

أهداف املوازنة املائية ينبغي استخدام املقننات 

تستخدم  حيث  ــري  ال فــي  القياسية  املائية 

الــزراعــي  للدونم  املــيــاه  مــن  كميات  حاليا 

في  املعتمدة  القياسية  املقننات  ضعف  تعادل 

كبير،  هدر  الى  يؤدي  وهذا  الحديثة،  الزراعة 

تخطيط  هناك  يكون  ان  ضــرورة  الــى  الفتا 

يؤخذ  متكامل  نحو  على  املائية  للموارد  وإدارة 

واالقتصادية  البيئية  األبعاد  االعتبار  بنظر 

الخزين  تأمني  على  العمل  مع  واالجتماعية 

أوقات  املياه في  إلى  الحاجة   الستراتيجي لسد 

الشح. 

 

  الرئيس   التنفيذي   لبورصة   البحرين   الشيخ  
َ

كشف

 خليفة   بن   إبراهيم   آل   خليفة عن أن بورصة البحرين 

ستشهد أضخم إدراج من خالل طرح أسهم في قطاع 

النفط والغاز.                           

ــاد   الرئيس   التنفيذي   لبورصة   البحرين   بأن   وأف

 التداوالت   الحالية   ليست   باملستوى   املطلوب   وهذا  

 األمر   كان   متوقعًا   وفي   الخطة   املقبلة   ستكون   هناك  

 نقلة   نوعية   بوجود   صانعي   السوق   في   املنصة.                                                                                     

وأضــاف   الرئيس   التنفيذي   لبورصة   البحرين  أنه  

ــات   جديدة   لشركات   حكومية    ستكون   هناك   إدراج

 وشبه   حكومية   خالل   السنوات   الـ   5   املقبلة.                                                   

ــاف،  أن   البورصة   ستشهد   أضخم   إدراج   من   وأض

 خالل   طرح   أسهم   في   قطاع   النفط   والغاز،   متوقعا   أن  

 تبدأ   اإلدراجات   في   النصف   الثاني   من   العام   الجاري.                                                                  

ــن   اإلدراجــــــات   املــرتــقــبــة   أفـــاد   ــه   ع ــؤال  ولـــدى   س

 الرئيس   التنفيذي   لبورصة   البحرين   بــأن   هناك  

ـــا   فــي  ـــه ــرض   إدراج ــغ ــات   مــع   شــركــات   ل ــادث ــح   م

 البورصة .                                                          

 

 وزير املالية املصري محمد معيط، طرح 3 ماليني جنيه من 
َ

أعلن

العملة املعدنية من فئة الجنيه الواحد تحمل شعار "ذوي الهمم" في 

رسالة تقدير لهم.

العملة:  وسك  العامة  الخزانة  مصلحة  رئيس  خضر  حسام  وقال 

إن العمالت املعدنية املساعدة الفكة تعد أداة للتعبير عن التقدير 

املؤثرة في حياتنا بمختلف جوانبها  والفئات  الوطني للشخصيات 

أصحاب  فيهم  بمن  وغيرها  واالجتماعية  والثقافية  السياسية 

سهم في تنمية الوعى الوطني بالدور 
ُ

القدرات الخاصة، على نحو ي

املهم لهذه الشخصيات والفئات.

 4 بني  من  الهمم  ذوي  لشعار  تصميم  أفضل  اختيار  إلى  وأشــار 

تصميمات أعدتها مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة، حتى يتم 

سكه على 3 ماليني جنيه من العمالت املعدنية فئة الجنيه.
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اختالل ميزان التكاليف

فــي  براعــة  أوكرانيــا  ازدادت  لقــد 

اســقاط الطائرات املســيرة، ولكن ثمة 

 كثيرًا 
َّ

خلــال متزايــدا فــي التــوازن ألن

ة، مثــل صواريخ 
ّ

من األســلحة الدفاعي

أرض – جــو، تفوق أثمانهــا كثيرًا أثمان 

الطائــرات املســيرة، وهــذا الفــرق قد 

يجعــل األمر فــي صالــح موســكو على 

املــدى البعيد، كما يعتقد بعض الخبراء 

العســكريني.يقدر ”آرتيم ستاروسايك“ 

رئيــس مؤسســة ”مولفار“ االستشــارية 

الحربــي  للجهــد  املؤيــدة  األوكرانيــة 

األوكرانــي أن الصــاروخ الــذي يطلــق 

ان  يمكــن  مســيرة  طائــرة  إلســقاط 

تصــل كلفتــه الى نحــو ســبعة اضعاف 

كلفــة اطــالق الطائــرة، ويقــول بعض 

املحللــني إن هذه املعادلة قــد تكون هي 

العامل الذي يعول عليــه الكرملني. وقد 

حــذر الرئيــس األوكرانــي ”فلوديميــر 

زيلنســكي“ في خطاب له من ان روســيا 

”تراهــن علــى انهــاك شــعبنا ودفاعنا 

الجوي وقطاع طاقتنا“. على حد تعبيره.

تقــول مؤسســة ”مولفار“ إنهــا تقدر ما 

أطلقته روســيا على أوكرانيا منذ شــهر 

أيلول بنحو 600 طائرة مســيرة من دون 

طيــار. هــذه الحملــة، التي اســتهدفت 

بضربــات  مصحوبــة  التحتيــة  البنــى 

صاروخيــة عديــدة، أدت الــى انقطاع 

التدفئــة  وتوقــف  الكهربائــي  التيــار 

وامــدادات املياه في عمــوم اوكرانيا مع 

حلول فصل شتاء املنطقة القاسي الذي 

بدأ ينشــب انيابه، ما ادى الى مضاعفة 

الشــقاء الذي أوقعه الغزو الروســي مع 

اقتراب الذكرى السنوية األولى له.

طائرات ”شاهد – 136“ املسيرة إيرانية 

الصنع التي تزايد اعتماد موسكو عليها 

بشــكل متصاعــد منــذ شــهر تشــرين 

األول املاضي آالت قليلة التعقيد نســبيًا 

وهــي زهيدة الثمــن جدًا، فــي حني ان 

بمواجهتها  املصطفة  االســلحة  تشكيلة 

الســقاطها يمكــن ان تكون أعلــى كلفة 

بكثيــر، كما يقــول الخبــراء. كلفة انتاج 

هذه الطائرات املســيرة ذاتية التدمير 

يمكن ان تكــون واطئة الى حــد انها لن 

تتجاوز 20 ألــف دوالر للطائــرة، بينما 

تتراوح كلفة اطالق صاروخ ارض – جو 

واحد ما بني 140 ألــف دوالر (ملنظومة

S-300  من الحقبة الســوفييتية) و500 

 NASAMS (ملنظومــة  دوالر  ألــف 

أميركية الصنع). 

منذ انطالق الحرب األوكرانية في شهر 

شــباط اســتخدم الجانبان املتحاربان 

الطائــرات املســيرة مــن دون طيار، ال 

ألغراض االســتطالع فقط بــل لغايات 

هجوميــة ايضًا، وهي املــرة األولى التي 

بهــذه  الوســائل  تلــك  تســتخدم فيهــا 

الســعة في اية حرب أوروبية. يرى بعض 

الخبراء العســكريني ان اوكرانيا اليوم 

تستخدم كســاحة اختبار ألرفع ما بلغته 

االســلحة وانظمة املعلومات التي يمكن 

ان تلقــي بظاللهــا على شــكل الحروب 

واساليبها ألجيال مقبلة.

مــن املعلــوم أن القــوات األوكرانية قد 

تمكنــت من تحقيــق بعــض النجاح في 

باستخدام  املسيرة  للطائرات  التصدي 

املدافــع املضــادة للطائــرات أو نيــران 

األســلحة الصغيرة، ولكــن املوقف تغير 

عندما أخــذ الروس يشــنون هجماتهم 

. فكييــف االن تعتمد بشــكل مكثف 
ً
ليال

علــى الصواريــخ التــي تطلق بواســطة 

الطائــرات الحربيــة او مــن منصــات 

ارضية. يقول املسؤولون إن اوكرانيا قد 

اعتمــدت خالل نهاية األســبوع املاضي 

عدة مــرات علــى صواريــخ أرض - جو 

التي تطلقهــا منظومــة NASAMS في 

صد الطائرات املسيرة.

يقــول ”مايــكل كوفمــان“ الخبيــر فــي 

الشــؤون العسكرية الروســية من معهد 

”ســي أن أي“ لألبحاث، إن األوكرانيني 

يستعملون أنظمة دفاع جوي من االنواع 

كافة ملجابهــة الخطر، ومن هذه أنظمة 

الســوفييتية  الحقبــة  مــن  صواريــخ 

وأخــرى تابعــة لحلف الناتــو، ولكل من 

 هــذه االنظمــة الئحــة كلفتــه الخاصة 

به.

املضــادة  االوكرانيــة  املدافــع  بعــض 

للطائــرات، مثــل نظــام ”غيربــارد 2“ 

املتنقل واملوجه بالرادار، ليست مرتفعة 

الكلفة مقارنة بغيرها من انظمة الدفاع 

السوفييتية واالوروبية التي يتم نشرها. 

ولكــن بعــض الصواريــخ االعتراضيــة 

أميركيــة الصنــع غاليــة جــدًا مقارنة 

بقيمة الطائرات املسيرة نفسها.

مع هــذا ال يمكن تقييم حكمة اســقاط 

الطائــرات املســيرة بالصواريــخ دائمًا 

وفق حساب بسيط مباشر.

هدف مخفي

يقــول ”جورج بــاروز“ املحلــل في معهد 

دراسات الحرب، ان لديه احساسًا بأن 

اوكرانيا انما تنشــر انظمــة دفاع جوي 

متطورة باهظة التكاليــف ألجل حماية 

بنى تحتية حساسة مهمة. فكلفة اسقاط 

طائرة مسيرة ال يداني تكاليف اصالح 

محطة كهرباء مدمرة، كما يقول السيد 

ستاروســايك ويضيــف أن علينــا اخــذ 

العامل البشــري ايضًا بالحسبان، ألننا 

ن الناس من البقاء احياء.
ّ
هكذا نمك

يقول ”ماثيو بوليغو“ الزميل االستشاري 

فــي برنامــج روســيا وأوراســيا بمعهد 

”جاثام هــاوس“ ان لدى اوكرانيا حاليًا 

من االســلحة وذخائر الدفاع الجوي ما 

يفــي بحاجتها ملنازلة خطــر الطائرات 

املسيرة الروسية. 

يضيــف بوليغــو: ”التكاليــف لــن تعنــي 

كثيرًا ما دام الغرب مســتمرًا في تأمني 

املســاعدات العســكرية ألوكرانيا، لكن 

مشكلة كييف ستبدأ لحظة حدوث عجز 

في مخزوناتها من الذخائر في سلســلة 

دفاعاتهــا الجويــة التــي تعينهــا علــى 

اسقاط تلك املسيرات“.

عزيمة الحلفاء الغربيني قد ينالها الكلل 

جراء تكاليف دعمهم للدفاعات الجوية 

األوكرانية. وتحت وطأة قلق املســؤولني 

األوكرانيــني مــن وقــوع هــذا املحذور، 

الــذي فاقمــه انتقــال زعامــة مجلــس 

النــواب األميركي الى الجمهوريني، بدأ 

هــؤالء يطلقــون التحذيــرات مــن تغير 

التكتيكات الروسية.

أعلــن البيت األبيــض أن لديــه تقارير 

 الكرملني وطهران يســعيان 
َّ

تفيــد بــأن

إلقامة خط مشــترك النتــاج الطائرات 

املســيرة فــي روســيا، وهــذا ســيمكن 

موســكو على املــدى البعيد، كمــا يقول 

بوليغو، من نشــر مزيد مــن الطائرات 

املســيرة فــي هجماتهــا، األمــر الــذي 

ســيلقي جهدًا اضافيًا على كاهل نظام 

الدفاع الجوي األوكراني.

لقــد عمدت موســكو الى تغيير أســلوب 

مــن  جعبتهــا  فــي  مــا  اســتخدامها 

الطائرات املســيرة، اذ صــارت القوات 

املســيرة  طائراتهــا  ترســل  الروســية 

 فــي طيــران منخفض 
ً
املتفجــرة ليــال

علــى طول نهر ”دنيبرو“ وهذا يجعل من 

الصعب على األوكرانيني اكتشافها كما 

صــرح ”يــوري إهنات“ املتحدث باســم 

القوة الجوية األوكرانية في حديث عبر 

االذاعة األوكرانية.

قــال إهنــات: ”هوائــي الــرادار املكلف 

بالتقــاط األهداف لن يتمكــن من رؤية 

مســتوى  دون  يطيــر  كان  اذا  الهــدف 

الهوائي“. 

عن صحيفة ”نيويورك تايمز“

ة، 
ّ

الحظت تايوان وجود فجوة في خططها الدفاعي

وهــي تتزايــد باضطــراد؛ وأمــر معالجتهــا ليس 

، يمكن تعزيزه عبر املوازنة املالية أو 
ّ

باألمــر الهني

شراء املزيد من األسلحة.

تواجــه ديمقراطيــة الجزيــرة، بســكانها البالــغ 

عددهم 23 مليون نســمة تقريبــا، تحديا متزايدا 

في تجنيد ما يكفي من الشــباب لإليفاء بأهدافها 

ة. وأشــار وزير داخليتها أن املشكلة، على 
ّ

العسكري

أقــل تقديــر جزئيا، تعــود إلى معــدالت الوالدات 

املنخفــض بشــكل ثابــت. وانخفــض عدد ســكان 

لبيانــات  وفقــا   ،2020 ســنة  مــرة  ألول  تايــوان 

االســتيعاب  أن  مــن  رت 
ّ
حــذ والتــي  الداخليــة، 

العسكري سيكون األدنى خالل عقد، وإن الهبوط 

املستمر بأعداد الشباب سيفرض ”تحديا هائال“ 

مستقبال.

تعــد هذه أنباء ســيئة فيمــا تحاول تايــوان تعزيز 

قواتها لــردع أي غزو محتمل تشــنه الصني، التي 

يقوم حزبها الشــيوعي الحاكــم بِافتعال ضوضاء 

الحرب بشــكل متصاعد حول عزمها ”لم الشمل“ 

مــع الجزيــرة الحاكمــة نفســها ذاتيــا، التــي لم 

تســيطر عليهــا الصني مطلقــا، حتى ولــو بالقوة 

إذا اقتضــت الضرورة. وتفاقم املشــهد ســوءا مع 

صدور تقرير جديد من املجلس الوطني التايواني 

ــه بحلــول ســنة 2035، 
ّ
ر أن

ّ
للتنميــة، حيــث تصــو

ســيحتمل توقــع والدات بعــدد أقل بعشــرين ألف 

تقريبــا لكل ســنة مما ســجل ســنة 2021 بأعداد 

وصلت لنحو 154 ألف مولود. وبحلول 2035 أيضا، 

ســتتجاوز تايوان كوريــا الجنوبية كأقــل معدالت 

للوالدة عامليا، يضيف التقرير.   

آراء معارضة

سة قوامها 
ّ

ًا قوة عسكرية متمر
َّ

لدى الجزيرة حالي

162 ألــف جندي، وهي أقل بســبعة آالف فرد عن 

هدفها، بحسب تقرير صادر عن مجلس التشريع 

التايوانــي. وعالوة علــى هذا الرقــم، ينبغي على 

جميــع املؤهلني تأديــة خدمة أربع أشــهر تدريبية 

كخدمة احتياط.

ة بمثابة 
َّ

ســيكون تغيير متطلبات الخدمة اإللزامي

ل رئيسي بالنســبة للبالد، التي تسعى مسبقًا 
ّ

تحو

للتخفيــف مــن التجنيــد االلزامــي وتقليص مدة 

الخدمة االلزامية ألقل من 12 شهرا، التي فرضت 

ســنة 2018. لكن وزيــر الدفاع التايواني، ”تشــيو 

 مثل هذه الخطط ســيتم 
ّ

تشــينغ“، قال مؤخرا بأن

عرضها أمام العامة قبل نهاية العام.

القــت هــذه األنبــاء معارضــة بني بعض أوســاط 

الطلبة الشــباب في تايوان، معبرين عبر وسائط 

التواصــل االجتماعي عن اســتيائهم، رغم وجود 

دعــم لهــذه الخطــوة بــني جمهــور أوســع. ووجد 

ة عن 
ّ

استبيان أجرته مؤسسة الرأي العام التايواني

موافقة معظم التايوانيني على إطالة مدة الخدمة 

االلزامية؛ ويرى العديد مــن الخبراء بعدم وجود 

خيار آخر، بكل بساطة.

يقول ”سو تسويون“، مدير املعهد التايواني للدفاع 

ه قبل سنة 2016، كان 
ّ
ة، إن

ّ
الوطني والبحوث األمني

مجموع الرجال املؤهلــني لالنضمام إلى الجيش، 

عني أو االحتياط، نحو 110 آالف؛ ومن 
ّ

سواء املطو

حينها، انخفض العدد كل ســنة، وسيكون املجموع 

 يبلغ نحو 74 ألف شــاب بحلول ســنة 
ٍّ

بقدٍر متــدن

2025. وخــالل العقــد املقبل، مــن املحتمل هبوط 

عدد البالغني املتوفريــن للتجنيد من قبل الجيش 

التايواني بنســبة الثلث، بحســب سو. ”إنها مسألة 

أمن قومي بالنســبة لنا. مجموع السكان يتناقص، 

 فنحــن نفكر باســتعادة الخدمة االلزامية 
َّ

من ثم

ة، مــع مواجهتنا 
ّ

لإليفــاء باحتياجاتنــا العســكري

لتهديدات متزايدة من الصني، وحاجتنا المتالك 

ة“.
ّ

ة والطاقات البشري
ّ

املزيد من القوة الناري

يعــد معدل الــوالدات في تايــوان، أقل مــن واحد 

ًا عن نســبة اثنــني باملئة املطلوبة 
ّ

باملئة، بعيدًا جد

ة للسكان، لكن األمر ال 
ّ

للحفاظ على أعداد مستقر

يعد خارجا عن املألوف بالنسبة لشرق آسيا؛ ففي 

تشــرين الثاني املاضي، كســرت كوريــا الجنوبية 

رقمهــا العاملــي عندما هبــط معــدل والداتها إلى 

79 باأللف، بينمــا انخفض معدل اليابان والصني 

إلــى واحد باملئة تقريبا. ومــع ذلك، يقول الخبراء 

 هذا التوجه يفرض مشــكلة فريدة من نوعها 
َّ

بــأن

للجيش التايواني، إذا ما أدركنا الحجم النســبي 

للجزيرة والتهديدات التي تواجهها.

ومنذ الزيارة املثيرة للجدل التي قامت بها رئيسة 

الكونغرس األميركي نانســي بيلوســي إلى تايوان 

في آب املاضي، أجرت بكني سلســلة من تدريبات 

ومناورات عســكرية حول الجزيــرة. وبقي املوقف 

ســاخنًا، خصوصــًا بعد إبــالغ الرئيــس الصيني 

 ”لم 
َّ

”شــي جيبينغ“ ملؤتمــر الحزب الشــيوعي بأن

الشــمل“ يعــد أمــرا حتميا، وهــو يحتفــظ بخيار 

اتخاذ ”جميع اإلجراءات الضرورية“.

تصعيد وتردد

ويقول ”تشــانغ تينغ“، القائد السابق ضمن القوة 

الجوية التايوانية، إنه بينما تعد معدالت الوالدات 

 الوضع 
ّ

املتدنية أمرا شــائعا عبر شرق آسيا، ”فإن

مختلــف تمامــا بالنســبة لتايــوان، ألن الجزيرة 

تواجــه تصعيــدا متواصــال بالضغــوط مــن قبل 

جه نحــو املزيد من الخطر. 
ّ

الصني، واملوقف ســيت

لدى الواليات املتحدة قواعد داخل اليابان وكوريا 

الجنوبيــة، بينمــا ال تواجــه ســنغافورة تهديــدا 

عســكريا حــادا مــن قبــل جيرانها. نحــن نواجه 

التهديد األشد، وســيعمل معدل الوالدات املتدني 

على جعل الوضع أكثر خطورة“.

صة، فلربما ستهدد 
ّ
وإلى جانب قاعدة تجنيد متقل

حالة انخفاض أعداد الشباب أيضا األداء البعيد 

املدى لالقتصاد التايوانــي، والذي بحد ذاته يعد 

إحــدى ركائــز دفاع الجزيــرة. ويحتــل االقتصاد 

ًا، وفقا 
َّ

التايواني املركز الحادي والعشــرين عاملي

لبينات مركــز بحوث متخصص في لندن، ووصل 

الناتج املحلي اإلجمالي للبــالد إلى أكثر من 668 

مليار دوالر السنة املاضية.

خــذت الحكومــة التايوانية سلســلة إجراءات 
ّ

وات

بهــدف تشــجيع مواطنيهــا علــى اإلنجــاب، لكن 
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دوالر شــهريا لآلبــاء علــى طفلهــم األول، ومبلغ 

أعلى لــكل طفــل إضافي. ومنــذ العــام املاضي، 

منحت الحوامل إجازة ســبعة أيام لغرض إجراء 

فحوصات التوليد تحضيرا لعملية الوالدة.

خارج النطاق العسكري، وعلى مستوى االقتصاد 

ع تايوان قــدوم العمــال املهاجرين 
ّ

األعــم، تشــج

ملــلء الوظائف الشــاغرة. وأظهــرت إحصائيات 

جديــدة أن نحو 670 ألف عامــل مهاجر كانوا في 

البالد قبل ســنة تقريبا، وبنســبة ثالثة باملئة من 

الســكان. ويتم تشغيل معظم العمالة املهاجرة في 

قطاع التصنيع، وفقا للمجلس، والغالبية العظمى 

منهــم قدموا مــن فيتنــام واندونيســيا وتايالند 

والفلبني. ويشــير أحد الخبراء إلى أنه على املدى 

 على الحكومة التايوانية إصالح 
ّ

البعيد، ســيتعني

سياســاتها الخاصــة بالهجــرة لجلــب املزيد من 

العمال املهاجرين.

مــع ذلــك، يوجد هنــاك من يقــول بــأن معدالت 

الوالدة املتدنية ال تمثل ســببا يدعــو للذعر، لغاية 

علــم  أســتاذة  تشــينغ“،  ”أليــس  ت 
ّ

وحــذر اآلن. 

االجتماع، من ضخامة املبالغة باستقراء توجهات 

السكان مع تأثرهم بعوامل كثيرة جدا. 

وحتى لــو بقيت حالة املعــدالت املتدنية للوالدات، 

فلربمــا لن تكــون أمرا ســيئا إذا كانت انعكاســا 

لتحســن ملمــوس فــي حقــوق النســاء، بحســب 

أليس، وتضيف: ”أســهم التوســع التعليمي خالل 

ســبعينيات وثمانينيــات القرن املاضي في شــرق 

آسيا بإحداث تغيير هائل لوضع املرأة؛ فقد أخرج 

النســاء حقا مــن منازلهن ألنهــن امتلكن املعرفة 

والتعليــم وإمكانية العمل. الشــيء التالي املنظور 

د تحســن مســتوى 
ّ

للجميــع عامليــا هو أنــه بمجر

التعليم للنساء، تبدأ نسبة الوالدات باالنخفاض؛ 

ــر جميع دول شــرق آســيا في الواقــع بوضع 
ّ
وتفك

سياسات وتدخالت لتعزيز تلك النسبة. 

وكالة سي أن أن 
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لقد كانــت تجربة خليجــي 25 األخيرة 

جــذب  عامــل  بمثابــة  البصــرة  فــي 

ملختلــف الجنســيات العربيــة، فضــال 

عن أنها ابهــرت دول الخليــج العربي، 

بمــا هو موجــود من كــرم وطيبــة عند 

كل العراقيني مــن البصرة إلى دهوك، 

وحلبجــة  وســليمانية  واربيــل  وزاخــو 

وكل مــدن العــراق، وهــذا دليــل علــى 

أن املوجوديــن فــي أرض العــراق وفي 

كل محافظاتــه ومنهــم ســكان اقليــم 

كردســتان، وتحديدا اربيــل باعتبارها 

عاصمة اقليم كردستان ترحب بالزوار 

والســياح، ويلفــت علــي إلــى أنــه فــي 

عام 2014 تــم اختيار اربيــل العاصمة 

الســياحية في العراق، وهذا بفضل ما 

تقوم بــه الجهات املختصــة في اإلقليم 

من اهتمــام بالبنى التحتيــة، والطرق 

الترفيه  ومراكز  والفنادق  واملواصالت 

واملناطــق الســياحية بشــكل عــام، وال 

يزال التطوير والبناء مستمرا.

 علــي أنــه ســيجري تعاونــًا مــع 
ّ

ويبــني

شــركات عامليــة مختلفــة، مــن بينهــا 

لبنانيــة وتركيــة بهــدف تطويــر البنى 

أن  خصوصــا  الســياحية،  التحتيــة 

اربيــل تتمتــع بخصوصيــة معينــة، اذ 

باستطاعة الزائر أن يزورها في الشتاء 

ايضا،، ويعتقــد علي أنه لــوال االزمات 

االقتصادية التــي يمر بها االقليم، وفي 

بعض االحيان االشكاليات مع الحكومة 

االتحاديــة، لــكان مــن املمكــن خــالل 

هذه الســنوات العشــر أن يزدهر قطاع 

الســياحة، وبالذات الشتوية، وأن تصل 

إلى مستويات مهمة تضاهي ما موجود 

في الشرق االوسط.

قطاعات متنوعة 

ومن وجهة نظر الدكتور هوشيار مظفر 

علي، فإن حكومة االقليم تولي اهتماما 

بقطاع الســياحة بشــكل كبير جدا، كي 

ال يكــون اعتمــاد اقتصــاد االقليم على 

النفط فقــط، بل أن يكــون هناك تنوع 

فــي مصــادر الــواردات، فحينما يكون 

االعتمــاد علــى تصدير النفــط لوحده 

سيكون اقتصادًا ضعيفا، لذلك توجهت 

الجهــات ذات العالقــة إلــى االعتماد 

على القطاع الزراعي ايضا، فضال عن 

تشــجيع بعض الصناعات املوجودة في 

أربيل مثل صناعة الســجاد واالقمشــة 

جانــب  إلــى  اليدويــة،  والصناعــات 

تصدير الرمان وغيرها من املحاصيل، 

فهنالك توجه كبير في تنويع الواردات، 

وذلك ملواجهــة االزمات عنــد حدوثها 

ومنها هبوط أســعار النفــط اي بمعنى 

متكامــل،  غيــر  االقتصــاد  يكــون  أال 

وهــذا مــا نــراه فــي دول الخليــج التي 

دأبــت على زيــادة اســتثماراتها وتنوع 

وارداتهــا، ولهــذا جــرى فــي االقليــم 

ايالء قطاع السياحة الشتوية اهتماما، 

 كــي يكــون مصــدرا اقتصاديــا كبيرا 

ومهما.

ويتســم العراقيون اجمع بصفة الكرم، 

وبهــذا الصــدد اضــاف علي أنــه  في 

الحقيقة يعرف اهالي اقليم كردســتان 

ومدينــة اربيــل على وجــه الخصوص، 

أيــام  فــي  وحتــى  والطيبــة،  بالكــرم 

ورغــم  انــذاك  العراقيــة  املعارضــة 

قلــة االمكانيــات والظــروف الصعبــة 

والحصــار املوجود علــى االقليم، ولكن 

الشعب الكردي الصامد بعفويته وكرمه 

املعهود كان يتسع صدره لكل املالحقني 

من قبل النظام الســابق، الذين جاؤوا 

إلى االقليم، وفي اربيل تعامل اهلها مع 

الجميع بحب واخويــة، وبرز هذا ايضا 

لدى هجــوم عصابات داعش االرهابية 

وحمــالت  املحافظــات،  بعــض  علــى 

التهجير التي حدثت، اذ استقبل اهالي 

االقليم األسر برحابة صدر، وكما نقول 

في اللغة الدارجــة أصبحوا لهم (عني 

غطا وعني فــراش)، ويصف علي بيوت 

االقليــم فــي ذلــك الوقــت باملفتوحة، 

بــل قدمــوا لهــم املســاعدات والعون، 

وكان التعامــل برقــي وبــكل انســانية، 

والعديد من اهالي املحافظات االخرى 

سكنوا واســتقروا في اقليم كردستان، 

إلــى  العــودة  يريــدون  ال  وغالبيتهــم 

محافظاتهم اليوم، حتى بعد اســتقرار 

مناطقهم ملــا وجدوه وملســوه من طيبة 

وتعامل انساني.

 كبير
ٌ

إقبال

بحســب اخر االحصائيات فــإن هناك 

عددًا كبيرًا من الوفود الســياحية التي 

تصــل اســبوعيا، إلــى مناطــق ومــدن 

االقليم بقصد زيارة الثلوج واالستمتاع 

بالرياضات الشــتوية، وعلى الرغم من 

درجات الحرارة املتدنية، اال أن األســر 

تستمر بالتوافد على االقليم، خصوصا 

في املناطق الجبلية الشاهقة. 

وفي الســياق نفســه تحدث رئيس قسم 

االعالم في جامعــة بابل الدكتور كامل 

القيم والذي تحدث لنا قائال:

"سرورنا كبير ونحن نرى هذا االزدهار  

في اقليم كردســتان، ال سيما محافظة 

اربيل التي تستقطب الكثيرين كما أنها 

أصبحــت مصــدر جــذب دولــي وليس 

محلي فقط، كما نرى اليوم االقليم وهو 

يزهو، وتتسع فيه حمالت البناء وعملية 

صناعــة الجمال في املدن، والســياحة 

علــى وجــه الخصــوص، كمــا أن اربيل 

اصبحــت اليــوم بمثابــة قبلــة كبيرة لـ 

اللقاء الدولي واالخاء العربي والوطني.

ويشــير كامــل إلــى أن وجــود الفنادق 

الســياحة  عزز  الســياحية  واملنتجعات 

الشــتوية، وأسهم بنموها اكثر، ال سيما 

فــي الفتــرات التــي تتكون فيهــا الثلوج 

علــى قمــم الجبــال، وهذا ينشــط من 

رياضــة  والتزحلــق علــى الجليــد، إذ 

أصبحــت هــذه الرياضــة عامل جذب 

لألسر واملواطنني في مدن ومحافظات 

الوســط والجنوب الفتقارهم إلى هكذا 

اجــواء، فــي حــني يمكــن رؤيتهــا هنا 

فــي اربيــل، لذلك يعتقد كامــل أن هذا 

القطاع ســينجح، ومن املمكن أن تكون 

اربيــل عاصمــة للســياحة في الشــرق 

االوسط مســتقبال، وعاصمة مهمة في 

هذا الجانب.



أحكام  من  رجمت 
ُ

ت قد  املقولة  هذه  كانت  واذا 

القضاء األميركي، الذي يتبنى النظام القانوني 

العامة:  الشريعة  (دول  املرن  االنكلوسكسوني 

ــدول  وال وكندا  املتحدة  والــواليــات  إنگلترا 

يستند  الــذي  عامة)،  باإلنگليزية  الناطقة 

القضائية  والسوابق  األعراف  إلى  أحكامه  في 

كقاعدة عامة.

القانوني  للنظام  تصلح  ال  املقولة  هــذه  فــإن 

الالتيني (املطبق في فرنسا، بلجيكا، أسبانيا، 

بينها  ومن  العربية  البلدان  ومعظم  إيطاليا، 

في  عامة  بصفة  يستند  الذي  والعراق)،  مصر 

صياغة تشريعاته إلى أساس من قواعد قانونية 

منضبطة عامة ومجردة.

الجنائي  القانوني  النظام  في  تدخل  ال  فهي 

الوحيد،  مصدره  التشريع  يعد  حيث  مطلقًا، 

ألنها ليست من نصوصه ومبادئه العامة فترى 

املجموعة  ودول  العراق  في  العقوبات  قوانني 

تعاقب على مجموعة واسعة من الجرائم، التي 

والغش  كاالحتيال  االستغفال،  معنى  تتضمن 

الصفة  وانتحال  االمــانــة  وخيانة  التجاري 

االحتيال  ألغــراض  يستخدم  الذي  والتزوير، 

وسائل  وكذلك  رصيد  ــدون  ب صك  واصـــدار 

االستغفال في نطاق العقارات.

قد  ع 
ّ

املشر أن  نرى  املدني  القانون  نطاق  وفي 

املستغفلني،  وردع  غفلني 
ُ
امل حماية  في  توسع 

ففي نطاق عوارض األهلية مثل الجنون والعته 

ع 
ّ

والسفه والغفلة (ذي الغفلة)، فقد أورد املشر

 نصًا صريحًا بحماية ذي الغفلة، 
ً
العراقي مثال

وكذلك في نطاق عيوب اإلرادة كاإلكراه والغلط 

عما   
ً
فضال  .... واالستغالل  الغنب  مع  والتغرير 

ورد في قوانني أخرى كقانون رعاية القاصرين.  

أو  املقولة  بهذه  االستشهاد  يمكن  ال  وعليه 

قبل  من  قبولها  أو  املحامني  قبل  من  بها  الدفع 

الالتينية  املجموعة  ودول  العراق  في  القضاة 

حدود  في  اال  القانونية،  الحقيقة  سبيل  على 

وفي  القانونية)  (الحقيقة  سبيل  وعلى  ضيقة 

لو  كما  حصرًا،  املدني  القانون  معامالت  نطاق 

دون  املال  من  مبلٍغ  آخر  بإقراض  شخص  قام 

املدين  أنكر  إذا  فهنا  بسند  تحريريا  اثباته 

ألنه  الدائن،  حماية  القانون  يستطيع  ال  الدين 

حقه....  لحماية  الالزمة  االحتياطات  يتخذ  لم 

(باستثناء ما توفره اليمني الحاسمة للدائن من 

الخصم...  ضمير  اعتبارات  على  تقوم  حماية 

الخصم  يوجهه  يمني  هي  الحاسمة  واليمني 

ينقصه  عندما  الــنــزاع،  ليحسم  خصمه  إلــى 

خصمه  عليه  وينكر  ادعــائــه،  إلثبات  الدليل 

موقفه  في  القانون  فيسعفه  يدعيه،  ما  صحة 

إلى  بها  فيحتكم  لوسيلة،  بهذه  هذا  العاجز 

ضمير خصمه، فبمقتضى توجيه اليمني يعتبر 

املدعي  حلف  إذا  دعواه،  عن  تنازل  قد  املدعي 

عليه باإلنكار وفي املقابل يعتبر القانون املدعي 

دعوى بصحة  مقرا  اليمني  عن  نكل  إذا   عليه 

املدعي.

املدين  التزام  يتحول  النظرية  الناحية  ومن 

به  يعترف  طبيعي  التزام  إلى  مدني  التزام  من 

ذلك  ومعنى  بدعوى،  اليحميه  ولكن  القانون 

توفر  ما  متى  مدني  التزام  إلى  عودته  امكانية 

الدليل عليه.

- ما هو مصدر هذه املقولة؟

املحاكم  إحــدى  حكم  في  املقولة  هــذه  وردت 

األميركية (حيث تطبق مبادئ النظام القانوني 

األنكلو أميركي) 

وملخص وقائع القضية أن شخصًا ما قد أعلن 

البريد  هذا  إلى  واحدًا  دوالرًا  أرسلت  اذا  انه 

املاليني  فقام  مليونيرًا..  تصبح  ان  املمكن  فمن 

من األميركيني بإرسال دوالر إلى البريد املعلن 

فأصبح  املقامرة،  سبيل  وعلى  املبلغ  لقلة  عنه، 

شكوى  الضحايا  رفع  وعندما  مليونيرًا!،  عِلن 
ُ
امل

أصــدر  االحتيال  بــداعــي  القضاء  إلــى  عليه 

ب 
َ

ب
َ

وس املتهم  على  بالبراءة  حكمه  القاضي 

حكمه كاألتي:

(ان القانون ال يحمي من يتعاملون بخفة)

وقد  قضية،  يشكل  ال  الــكــذب  مجرد  أن  أي 

الشائعة  الغربية  باملقولة  تأثر  قد  كم 
ُ

الح يكون 

من  هم  االحتيال  ضحايا  (جل  بأن  تفيد  التي 

الطماعني).

وقد ترجم الحكم إلى اللغة العربية بصورة غير 

إلى  الترجمة بحرفية النص  دقيقة بزعم عدم 

املعنى  وبهذا  املغفلني)،  يحمي  ال  القانون  (ان 

إلى  املقولة  هذه  تؤدي  قد  الدقيق  غير  املترجم 

تشجيع النصابني واملحتالني على إتيان الجريمة، 

 ولكن (الجهل بالقانون ال يعد حجة) في نهاية 

األمر.

العراقي  املدني  القانون  في  ذلك  نظير  ومن 

التغرير  مجرد  ان  اعتبر  العراقي  ع 
ّ

املشر أن 

إيقاع  أجل  من  احتيالية  اساليب  (استعمال 

املتعاقد في غلط) ال يعتبر كافيًا إليقاف العقد، 

بل يجب ان يقترن التغرير مع الغنب، ومن صور 

التغرير مبالغة التجار في وصف بضاعتهم إلى 

حدود الكذب. 

الكذب  مجرد  على  يعاقب  ال  هنا  ع 
ّ

فاملشر

ملن  القانونية  الحماية  يوفر  وال  (التغرير)، 

غنب  يلحقه  لم  ما  املجرد  الكذب  ضحية   كان 

فاحش.

وعليه نستطيع القول إن القانون، كقاعدة عامة 

جرد الكذب). 
ُ

(ال يحمي ضحايا م

 النائب األسبق لرئيس هيئة النزاهة االتحادية.

حكمت املحكمة االتحادية العليا في البالد، بعدم 

صحة القرارات الصادرة عن قبل مجلس الوزراء 

في العامني املنصرمني (2021 و2002) املتعلقة 

واملحكمة  كردستان،  إقليم  إلى  األموال  بتحويل 

جهة قضائية وليست سياسية، وبالتالي ال يصح 

مناقشتها عن أبعاد الحكم ودوافعه، لكنه حكم 

التفتيش  تقتضي  مالية  وآثار  سياسية  تبعات  له 

في دفاتر السياسة للتعرف على األسباب، التي 

أوصلت املحكمة إلصدار هذا الحكم، ويقتضي 

السابقة  الحكومة  إلى  ســؤال  توجيه  التفتيش 

ورئيسها الذي حكم البالد طوال هاتني السنتني، 

يتعلق باألسباب التي دفعت بهم مخالفة قوانني 

من  تبدو  بطريقة  األمــوال  وإرســال  املــوازنــة، 

ويقتضي  شرعية؟  غير  وكأنها  املحكمة  حكم 

في  اسهامها  من   
ً
وبــدال األمــوال  هذه  إن  القول 

الحكومة  بني  املستعصية  املالية  املشكلة  حل 

املوظفني  شريحة  وانصاف  واإلقليم  املركزية 

في  ينذر  بمستوى  تعقيدها،  في  تسببت  هناك، 

السوداني  حكومة  شكل  الذي  التحالف   تفكك 

الحالية. 

املحكمة،  وفقها  على  حكمت  التي  املخالفة  إن 

في  السابقة  للحكومة  القاصرة  النظرة  تظهر 

تحسب  لم  نظرة  القائمة،  املعاضل  مع  تعاملها 

الجانبية،  واآلثار  املحتمل  التأزم  حسابات  فيها 

جذور  على  للتعرف  الجاد  التوجه  من  وبدال  إذ 

الجيدة  عالقاتها  استغالل  إلى  والسعي  املشكلة 

مع اإلقليم بغية حلها جذريًا، توجهت إلى الخيار 

 للحصول 
ً
األسهل وهو تأجيل حل املشكلة، سبيال

الحكم،  فــي  الستمرارها  كــردي  تأييد  على 

والتأجيل بطبيعة الحال هو الطريقة األسوء في 

إدارة الدول والشعوب. 

النفط  ــوارد  وم لإلقليم  املالية  التحويالت  إن 

من  تقتضي  سهلة،  ليست  معضلة  منه  املباع 

ساسة املركز االنفتاح على اإلقليم وبناء الثقة مع 

ساسته، وتقتضي من اإلقليم االقتراب من املركز 

رصينًا   
ً

بناء بناءه  إعادة  في  الجادة  واملساهمة 

محكوم بمواد الدستور وروح القوانني، واالبتعاد 

عن سياسة املالواة والتأجيل على أساس الزمن 

كفيل بالحل، ألن الزمن في العراق أبقاه قلقًا غير 

 مستقر، وأبقى املشكلة الكردية دون حل لقرن من 

الزمان.

جميعنا يدرك ما هي مواقع التواصل االجتماعي، والدور الخطير 

سهل  اليها  والوصول  للجميع،  متاحة  مواقع  كونها  تلعبه،  الذي 

جدا، وانتشارها اليوم يكاد يدخل في تنافس مع سرعة (الصوت 

والضوء).

ج لكل شيء وأي شيء، بعيدا عن 
ّ

وتكمن خطورة هذه املواقع، في انها ترو

عمق املحتوى أو سطحيته.

خانات  آخر  في  يقع  املجدية،  وغير  الفاسدة  للسلع  ترويجها  كان  واذا 

البشرية هو األخطر بال شك، ألنه يطرح  الخطورة، فترويجها لالمعات 

أحيانا أسماء ال تستحق أن تكون موضوعا للجدال حولها، كونها مرفوضة 

جملة وتفصيال! ومع ذلك، نرى أن هذه األسماء هابطة املحتوى، تتصدر 

أولى صفحات هذه املنصات، املقروء منها واملسموع واملرئي، لتبرز بالتالي 

وكأنها (ترندات) عاملية تكاد تصل إلى أبعد الحدود سواء محليا أو دوليًا.

نجد  الظاهرة،  هذه  شخوص  يقدمه  بما  جيدا  نا 
ّ

وتمع النظر  دققنا  ولو 

في  حضوره  يسجل  االخالقي  واالنحطاط  مستوياته،  بأعلى  اإلسفاف 

ث وال حرج،، املصيبة االكبر في كل ما 
ّ

(موسوعة غينيس)، واالبتذال حد

يحدث، أن هؤالء املخلوقات يصلون إلى جميع شرائح املجتمع ولكل الفئات 

العمرية، وهنا تكمن الخطورة!.

فاملتلقي الصغير ستصقل ذائقته على هذا املستوى الهابط، والشباب دون 

ادنى شك، سيتخذون من هذه النماذج إما وسيلة تسلية، وإما (قدوة)، 

ألنهم يلمسون شهرة هذا النموذج أو ذاك.

هؤالء  جر  في  مرعبًا  دورًا  مذهل،  بشكل  املنتشرة  املنصات  بعض  وتلعب 

الشباب إلى مسارحها الرقيعة هذه، اذ تعمل على مكافأة من ينشر مقاطع 

فيديو عن نفسه وحياته، وتوعز بااليحاء غير املباشر، بأن املستوى الهابط 

والشواهد  واالمثلة  هذا،  وقتنا  في  رواجًا  االكثر  هو  والتافه،  واملضحك 

كثيرة وكلنا نعرفها، االدهى واألمر من ذلك، هو أن (أبطال) هذا التدني 

اللقطة)،  (يعيشون  بالعامية  يقال  وكما  أنفسهم  يصدقون  الفكري، 

االخرى،  الدول  من  اشباههم  مع  ويتنافسون  البعض  بعضهم  فيقلدون 

فهذه تطلق على نفسها تسمية (نمبر ون)، أي أنها األولى في تصدر الئحة 

حتى  العام  والــذوق  بالقيم  يستهني  وذاك  واملعروفني،  النجوم 

بأبسط حاالته، حني يغني كلمات هابطة تافهة، ليتم تداولها على 

السنة االطفال والشباب معًا، ال بل ويطربون عليها وتخلق لديهم 

واألعم،  الغالب  وفي  الروحي،  واالنتعاش  للرقص  كبيرا  حماسًا 

على  أو  أشخاص  هيأة  على  كانت  سواء  (الترندات)،  هذه  فإن 

هيأة سلع أو شعارات لسلوكيات اجتماعية معينة، فإنها لم تأِت بالصدفة 

بشكل  وتسويقها  وتصديرها  تصنيعها  يتم  جميعًا  فهذه  منها،  ندر  ما  إال 

الله  اال  بها  يعلم  ال  وبعضها  معروف  بعضها  جهات،  وراءها  تقف  منظم، 

واملتبحرون باالنحطاط والتشوه النفسي.

والشعارات  الزائفة  االدعـــاءات  هو  املــوضــوع،  هــذا  في  للنظر  امللفت 

والثقافة  العلم  اهل  يطلقها  التي  والنصائح،  املواعظ  وبعض  الفارغة 

ظواهر  انتشار  حول  الدين،  رجــال  وبعض  املدني  املجتمع  ومنظمات 

كل  منها،  براء  جميعًا  واننا  صلة  بأي  لنا  تمت  وال  مجتمعنا،  على  غريبة 

املشاهدة  تيار  مع  املجتمع  انجرار  يمنع  قانون  من  وال  رادع  من  وال  هذا 

مالمح ال  ممسوخة  نــمــاذج  خلقت  التي  الــظــواهــر،  لهذه   والتقليد 

لها.

وما  مايجري  متابعة  عن  واملدرسة  االهل  دور  غياب  هو  ذلك  إلى  اضف 

واليوتيوب  والفيسبوك  توك)  (التيك  متاهات  في  املغيب  الجيل  يفعله 

وغيرها من أرضيات التواصل هذه، وال ننسى ونحن في سياق هذا الحوار 

ان نقف عند نظرية (االلهاء)، أو بمعنى أكثر دقة، نظرية اشغال الناس 

أو  تمريره  يراد  ما  تمرير  بهدف  ومضحكة،  وسطحية  فارغة  بقضايا 

التستر على جريمة مجتمعية اقتصادية سياسية، أي كان.

غريبة  وأسماء  عديدة  بصور  املخبولة  وتلك  املهرج  ذاك  يظهر  وهكذا 

أو من هم في األساس خاوون وبال  ليشغلوا من هم بحاجة ملن يشغلهم، 

النيرة  امتالء فكري، وبهذا تنجح تلك الجهات باالستحواذ على االفكار 

ومصادرة عقولهم، لتفريغها من املحتوى وشحنها بسفاسف الحياة.

الذين يشكلون  الناس  الخاسر االكبر، هم  يبقى  الرحلة،  وفي ختام هذه 

املجتمع، وبالتالي تنجح (ترندات البالهة) في اختراق الذائقة، ضاربة 

بعرض الحائط كل التواريخ والقيم والثقافات، لذا كان ال بد للجميع من 

وقفة أمام ما يحدث كي النقول: على الدنيا السالم.

والــخــبــرات  الــثــقــافــات  تنتقل 

والعلوم عبر االحتكاك والتواصل 

كما  واملجتمعات،  الشعوب  بني 

االنتشارية»  «النظرية  نت 
ّ

بي

«الفعل  ونظرية  األنثروبولوجية، 

وهو  «هبرماس»،  لـ  التواصلي» 

العقالنية  على  قــائــم  تــواصــل 

مجتمعني  بني  الخبرات  وتبادل 

متساويني أو متفاوتني في الثقافة 

االجتماعية  والنظم  واألنــســاق 

زيارة  تعد  أن  ويمكن  والثقافية، 

محمد  العراقية  الحكومة  رئيس 

السوداني لفرنسا، ودخوله  شياع 

إلى قصر اإلليزيه من ضمن هذه 

الثقافية واالجتماعية  االتصاالت 

النظريات  هــذه  تفسرها  التي 

اآلنفة الذكر. 

ــــوزراء  ال ــس  ــي رئ تــوصــيــف  إن   

ــي لــرئــيــس الــحــكــومــة  ــراق ــع ال

في  ماكرون  بالصديق  الفرنسية 

بعيدة  دالالت  تحمل  تغريدته 

قبل  ــه:(  ــالن إع أن  كما  ـــدى،  امل

أنا والصديق ماكرون  قليل وقعنا 

الستراتيجية،  الشراكة  اتفاقية 

لتوسيع  طريق  خارطة  تضع  التي 

أفق التعاون بني بلدينا في مختلف 

املجاالت، من أجل صنع شراكات 

تحقيق  للعراق  تضمن  جـــادة، 

والتنمية  االقتصادي  ــالح  االص

وخططنا  رسمنا  كما  املستدامة 

في البرنامج الحكومي).

حــال  ــي  ف ــة  ــع واس ــًا  ــاق آف تفتح 

االتــفــاقــيــات  هـــذه  تطبيق  ــم  ت

تمثل  ألنها  العاملية  والشركات 

بلدان  مــع  والــتــواصــل  االتــصــال 

ــم املــتــحــضــر، الــبــلــدان  ــال ــع ال

العلم  فــي  بعقود  تسبقنا  التي 

ــا والــحــريــات  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت وال

ــة  ــادي ــص ــت والـــســـيـــاســـات االق

شك  ال  والثقافية،  واالجتماعية 

كانت  إذا  لنا  كبيرة  فرصة  أنها 

التعامل  ــي  ف وجــــادة  ــة  ــادق ص

احترام  على  القائم  االيجابي 

والحريات  والحقوق  اإلنسانية 

العلمية  الخبرات  وتبادل  العامة، 

العلمية  الــبــعــثــات  خـــالل  ــن  م

ــي الــجــامــعــات  ــة ف ــي ــم ــادي واالك

الفرنسية. 

البعثات  تــاريــخ  ــى  إل ــًا  ــوع ورج  

شاركت  فقد  للغرب،  العلمية 

ودعم  تأسيس  في  الغربية  الدول 

الطبيعية  الــعــلــوم  مــن  الكثير 

والطبية واالجتماعية، في البلدان 

العراق  وفي  عام،  بشكل  العربية 

على الخصوص، وقد مكنت قسم 

علم االجتماع واألنثروبولوجيا في 

والريادة،  التأسيس  من  العراق 

علمية  شهادات  منح  خالل  من 

الواليات  من:  أكاديمية  وخبرات 

وبريطانيا،  األميركية،  املتحدة 

الدول  بعض  عن   
ً
فضال وفرنسا، 

العربية واالشتراكية. 

االقتصادي  اإلصالح  تحقيق  إن   

املــرســوم  املستدامة  والتنمية 

والذي  الحكومي،  البرنامج  في 

مكمالته  من  الرئيس  عنه  أعلن 

والثقافي  االجتماعي  اإلصــالح 

الصورة  تتكامل  حتى  البالد  في 

يمكن  وال  املجتمع،  فــي  الكلية 

أو  الجوانب  من  جانب  تجزئة 

أو  الــجــوانــب  بقية  ــن  ع نعزله 

املجاالت األخرى. 

 كما أن مكافحة اإلرهاب والفساد 

لن عنه في تفاصيل هذه 
ُ

الذي أع

مكافحة  إلى  تيحتاج  االتفاقية، 

في  ــة  ــي واألم والتخلف  الجهل 

حكومي  منهج  بواسطة  البالد 

االعتبار  بنظر  يأخذ  مــدروس؛ 

والثقافي  االجــتــمــاعــي  الــبــنــاء 

عمل  فرص  خلق  وكذلك  للبالد، 

فقد  املجتمع،  ــنــاء  ألب جــديــدة 

طلت مقولة «اإلنسان الساحر»، 
ُ
أب

الصانع»  «اإلنسان  مقولة  وجاءت 

زمنني  بني  الفاصل  الحد  لتضع 

متفاوتني، بني املاضي والحاضر.

جرى   
ٌ

مصطلح ـــالم»  االع «أنسنة 

تداوله خالل العقد األخير، وقد بات 

الساحة  في  الكثيرون  يرفعه  مطلبًا 

ة.
ّ

العربي

الــوازع  اإلعــالم  وضع  منه  املقصود 

اإلنساني أمام االعتبارات األخرى.

ــة 
َّ

ــة والــعــرقــي
َّ

ــة والــديــنــي
َّ

الــســيــاســي

ة، التي ال يجوز أن تطغى 
َّ

واالقتصادي

كانت  مهما  ة 
ّ

اإلنساني املسألة  على 

االسباب.

ال  كبرى  ة 
َّ

إنساني وظيفة  لإلعالم 

يجوز إغفالها.

اآلخر  الوجه  اإلعالم»  «أنسنة   
ّ

وتعد

ة 
َّ

االجتماعي ــة 
َّ

املــســؤولــي ــوع  ــوض مل

الغرب  فــي  تبلور  ــذي  ال لــإلعــالم، 

ة بهذا االسم قبل سبعة عقود 
َّ

كنظري

تقريبا.

مفهوم  تتعدى  قد  «األنسنة»  إن  بل 

كامتناع  ة 
َّ

االجتماعي ــة 
َّ

املــســؤولــي

لبنة  هو  الذي  باإلنسان،   
ّ

يضر عما 

املــجــتــمــع، إلـــى مــواجــهــة اإلعـــالم 

ــرف والــعــنــف  ــط ــت التـــجـــاهـــات ال

ــنــي  ــي والــدي ــرق ــع ــي ال ــاع ــم ــت االج

والطائفي والعشائري.

اإلنسان  صف  في  ــالم  اإلع ــوف  ووق

واجباته  من  باعتباره  كــان،  أينما 

ووظائفه ومسؤولياته.

أن يوصل اإلعالم الرسائل الصادقة 

للمواطن،  والحقيقية  ة 
َّ

واملوضوعي

وأن يرى املسائل بعيونه، على اعتبار 

ة 
َّ

مجتمعي وظيفة  لــه  ـــالم  اإلع أن 

خدمة  فيه  ملا  املجتمعات  إدارة  في 

املواطنة الفاعلة.

لقد شهدنا خالل عقد ونصف مضى 

إبادة  ضلوع وسائل إعالم في عملية 

ة، من خالل اشعال الفنت 
َّ

جموع بشري

ة 
َّ

الطائفي النزاعات  نار  في  والنفخ 

مدن  بتدمير  انتهت  ــة، 
َّ

والــعــرقــي

ظروف  في  أهلها  وتهجير  بأكملها، 

ة. 
َّ

ة قاسي
َّ

إنساني

الحقد  نــار  في  ينفخ  ــالم  إع هناك 

موفرًا  بالكراهية،  النفوس  ويشحن 

واراقة  للصراعات  املناسبة  البيئة 

الدماء. 

 
ٌ

ــداف وأه  
ٌ

سياسات وراؤه  ذلــك  كل 

في  تستثمر  ة 
َّ

اقتصادي أو  ة 
َّ

سياسي

مع  ــراد  األف وتجاوب  الوعي  ضعف 

خطاب هذه الوسائل، دون تفكير في 

ما ورائها.

الذي  فهو   
ُ

املؤنسن  
ُ

اإلعــالم بينما 

ومنهج  تفكيره  ويصوغ  اإلنسان  يبني 

يشجع  الذي  فهو  الوقائع،  مع  تعامله 

والــدفــاع  رأيـــه  ـــداء  إب على  الــفــرد 

يكون  وبالتالي  ذلــك،  في  حقه  عن 

الفكر  تكريس  في  للجمهور  مرشدًا 

الديمقراطي.

 وإذا كان االنتقال إلى البث الفضائي 

نشر  عملية  في   
ً

كبيرة  
ً

نقلة أحــدث 

املعلومة إلى أوسع شريحة من املتلقني 

فإن  املاضي،  القرن  تسعينات  خالل 

االتصال  تقنيات  في  الكبير  التطور 

وظهور االعالم االلكتروني، وبضمنه 

كان  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

ة.
َّ

بمثابة ثورة في عالم املعلوماتي

 وبغض النظر عن الجدل القائم حول 

االجتماعي  التواصل  وسائل  اعتبار 

املتفق  ــإن  ف ال،  أو  جــديــدًا  إعــالمــًا 

الوسيلة  باتت  عليه أن هذه املنصات 

املعلومة  نقل  فــي  انتشارًا  األوســـع 

وبالتالي األكثر تأثيرًا في املجتمع. 

دولي  معهد  أجراها  إحصائية  وفي 

ظهر  سنوات  ثالث  قبل  متخصص 

مثال  بــغــداد  ســكــان  مــن   %  70 أن 

االنترنت  من  معلوماتهم  يستقون 

التواصل  وسائل  من  رئيٍس  وبشكٍل 

االجتماعي.

زادت  قد  النسبة  هذه  فإن  اليوم  أما 

بشكل كبير.

يشمل  الجديد  ــالم  االع كــان  واذا   

مضمون  ــال  ــص إي مــنــه  جــانــب  ــي  ف

اطار  في  التقليدي  االعــالم  وسائل 

هذا  إن  وحيث  الحديثة،  التقنيات 

بمضومنه  التحكم  يمكن  ــالم  اإلع

اآلخــر   
َّ

الــشــق ــإن  ف أنسنته  باتجاه 

االجتماعي  التواصل  بوسائل  املتمثل 

غير  ــردي  ــف ال النشر  مــن  املــتــأتــي 

مشكلة  يعاني  للضوابط،  الخاضع 

وهنا  باملضمون،  التحكم  صعوبة 

رسمية  سياسات  وضع  ضرورة  تبرز 

ة 
َّ

السلبي التأثيرات  تمنع  وإجــراءات 

األفـــراد  على  االلــكــتــرونــي  للنشر 

واملجتمع.
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بأنها  تعريفاتها،  أبسط  في  النمطية  وصف 
ُ

ت

 
ً

نتيجة معينة،  جهة  من  الصادرة  األحكام 

معينة،  فئة  عن  مسبقة  وأحكام  أفكار  لشيوع 

فرد  كل  على  العمومية  صفة  األمــر  فيأخذ 

الجاهزة.  األفكار  على  اعتمادًا  طبقة،  أو 

ولهذا عندما ترتسم صورة نمطية في مخيلة 

عنيفة  صدمة  ــى  إل تحتاج  فإنها  البعض 

إقامة  أثناء  بالفعل  لتغييرها، وهذا ما حصل 

الجمهور  انصدم  عندما   ،25 خليجي  بطولة 

ومواقع  املختلفة،  اإلعالم  ووسائل  الخليجي، 

املجتمع  وكــرم  بطيبة  االجتماعي  التواصل 

رسم  أن  بعد  العراق،  أهل  وعموم  البصري 

بكل  النمطية  الصورة  تلك  املزيف  اإلعــالم 

الكثير،  أذهـــان  فــي  سلبية  مــن  تحمله  مــا 

الصدمة  هذه  ولكن  والبعيد.  منهم  القريب 

بطبيعة  بسيطة  معرفة  لديه  من  بها  يشعر  ال 

املجتمع العراقي، واملجتمع البصري على وجه 

الوراثية  جيناته  تحمله  ما  بكل  الخصوص، 

جرى  الذي  وكل  حضارية،  ومفاهيم  قيم  من 

ومكنوناته  ــه  ذات عن  عبر  املجتمع  هــذا  أن 

االجتماعية والثقافية بكل أريحية، وبعيدًا عن 

الصدمات  كل  من  بالرغم  والتكلف،  التصنع 

تعرض  التي  البنيوية،  واالختالالت  العنيفة 

لها هذا املجتمع عبر تاريخه املوغل في القدم، 

القيمية  الثوابت  على  محافظًا  بقي  لكنه 

رف بها.
ُ

واالجتماعية والثقافية التي ع

بأيامه  الرياضي،  التجمع  هذا  أحــدث  لقد 

الــصــورة  لتلك  واضــحــًا  تغييرًا  ــدودة  ــح امل

قبل  مــن  ــراق  ــع ال عــن  ــوذة  ــأخ امل النمطية 

املخيلة  في  ترسيخها  تم  والتي  اآلخــريــن، 

التغيير  بــدايــة  منذ  والعربية  الخليجية 

 ،25 خليجي  لبطولة  األفــتــتــاح  ــوم  ي والـــى 

الفضائيات  عشرات  عنه  عجزت  ما  وهــو 

األخرى  اإلعالم  وسائل  ومختلف  العراقية، 

للمجتمع  الحقيقية  الـــصـــورة  نــقــل  ــن  م

خارج  واملستمع  املشاهد  وإقناع  العراقي، 

هذه  في  ويجري  جــرى  ما  بحقيقة   الحدود 

البالد. 

الــعــراق  ضــيــوف  مــن  الكثير   
َ

ــل
ّ

حــم ولــهــذا 

هــذا مــســؤولــيــة  املحلية  اإلعــــالم  ــل  ــائ  وس

 اإلخفاق.

في  األنظار،  وسرق  االنتباه،  لفت  ما  أهم   
َّ

إن

التالحم  هــذا  هو  الرياضي،  الحدث  هــذا 

العراقي،  واملجتمع  الخليج  أبناء  بني  العفوي 

بعضهم  على  االنفتاح  في  املتبادلة  والرغبة 

وضعها  التي  الحواجز  تلك  وتجاوز  البعض، 

الذي  األمــر  الجانبني،  بني  طرف  من  أكثر 

في  والدبلوماسية  السياسة  عنه  عجزت 

يعني  ما  وهو  تقارب،  هكذا  مثل  إلى  الوصول 

واملمارسات  السياسات  املحاوالت  جميع  أن 

عن  الــعــراق  ــزل  ع حــاولــت  التي  السابقة، 

ــي قـــد بـــاءت  ــم ــي ــل ــي واإلق ــرب ــع  مــحــيــطــه ال

بالفشل.

التاريخي  عمقها  بكل  البصرة  فتحت  لقد 

يجهله  كان  جديد  عالم  على   
ً

واسعة اآلفــاق 

التي  الغشاوة  تلك  ــت  أزال أن  بعد  الكثير، 

هذا  حقيقية  عن  اآلخرين  نظر  تغطي  كانت 

واالجتماعية  التاريخية  وخلفياته  املجتمع 

نجاح  استثمار  الجميع  على  ولهذا  والثقافية. 

وعلى  صحيحة،  بصورة   25 خليجي  بطولة 

واالقتصادية،  السياسية،  عد، 
ُ

الص جميع 

واالجتماعية، والثقافية، واالتعاد عن سياسة 

االنكفاء والقوقعة، خصوصًا بعد الذي تحقق 

 من تغيير واضح للصورة النمطية عن األوضاع 

العراقية. 

أهل  بإعالة  تكتِف  لــم  البصرة  أن  ويــبــدو 

صوره،  بأبهى  الجمال  لنا  قدمت  بل  العراق، 

األجمل  والختام  بهر، 
ُ
امل االفتتاح  خالل  من 

املبني،  بالنصر  توج  والــذي  البطولة،  لهذه 

ظهرت  التي  والجراحات  الندوب  تمنعها  ولم 

على محياها خالل هذا العمر الطويل من أن 

يعني  وهذا  عطائها،  في  وسخية  جميلة  تكون 

لتحقق الناجحة  واإلدارة  اإلرادة  توفرت   لو 

 الكثير. 

الفرصة  ــذه  ه استغالل  أيــضــًا  علينا  ــذا  ل

والفاشلني  الفاسدين  ــاد  ــع وأب ملــحــاصــرة 

بعد  حالتهم  أسوأ  في  اليوم  فهم  حبطني، 
ُ
وامل

تكسرت  وهكذا  البهي.  النجاح  هذا  تحقيق 

عندها  النخلة،  جذع  على  النمطية  الصورة 

علينا  فتساقط  البصرة،  نخيل  جذوع  اهتزت 

نيًا.
َ

طبًا ج
ُ

ر

2003

للقوات  منطلقا  أراضيها  تكون  أن  األردن  ورفضت 

مستشفى  إرسال  عن  فضال  العراق،  لغزو  األميركية 

الشعب  لخدمة  الفلوجة  مدينة  في  ــي  أردن ميداني 

ملدينة  أردني  طبي  فريق  وإرسال   ،2003 بعد  العراقي 

من  الكثير  وسفر  العراقيني  األطفال  لتطعيم  الرطبة 

العراقيني إلجراء العمليات الجراحية في املستشفيات 

يمكن  الطرفني  بني  ساخنة  ملفات  وتوجد  االردنية. 

استعراض أبرزها:

وجود أركان ورموز النظام السابق: 

النظام  أركــان  من  املطلوبني  بتسليم  العراق  طالب   

السابق املقيمني في األردن في قضايا جنائية، وبموجب 

استقدامات من خالل الشرطة الدولية ((اإلنتربول)) 

لكن السلطات األردنية رفضت تسليمهم للعراق، وهذا 

يحتاج إلى جهد دبلوماسي وقضائي وامني واستخباري 

واالثباتات  القرائن  لتجميع  أزمة))،  ((خلية  لتكوين 

السلطات  إلــى  لتسليمهم  املطلوبني  تجاه  لــالدانــة 

أو لالدانة  اما  ملفاتهم  وحسم  العراقية،   القضائية 

 للتبرئة.

وجود معاهدة سالم بني االردن و الكيان الصهيوني: 

 

سالم  معاهدة  الصهيوني  الكيان  مع  االردن  وقعت 

وادي عربة)) عام 1994، ويخشى  سميت ((معاهدة 

الكيان  قبل  من  املعاهدة  هذه  تستغل  أن  العراقيون 

األسواق  إلى  الصهيونية  البضائع  لتسلسل  الصهيوني 

مع  البضائع  تبادل  سهولة  وجــود  ظل  في  العراقية 

األردن، لكن اإلشكالية هنا استغالل الكيان الصهيوني 

بــأوراق  صهيونية  بضائع  إلدخــال  األردنية  الساحة 

منشأ مختلفة إلى العراق، كأن تكون أردنية أو مصرية 

أو حتى أوروبية، وهو اسلوب استخدمه الصهاينة عبر 

استغالل مايسمى بسياسة((الجسور املفتوحة))عام 

1967 لضخ البضائع الصهيونية وادخالها إلى العراق، 

وهناك تقارير لصحف صهيونية متعددة أكدت ذلك.

لتصدير  ــي  األردن العراقي  النفط  أنبوب  استغالل 

املوانئ  عبر  الصهيونية  املوانئ  إلى  العراقي  النفط 

بني  االقتصادي  التطبيع  من  نــوع  لفرض  االدرنــيــة 

العراق والكيان الصهيوني. 

خالصة واستنتاجات: 

بمعاهدة  مــقــيــدة  االردن  أن  ـــدرك  ي ــراق  ــع ال إن 

عفي  ال  هــذا  لكن  الصهيوني،  الكيان  مــع  الــســالم 

مع  عالقته  استثمار  مــن  الــعــراقــي  الــقــرار  صانع 

من  ــعــراقــي،  ال الشعب  مصالح  لخدمة  االردن، 

العقبة،  كميناء  ــة  ــي األردن املــوانــى  استثمار  ــالل  خ

البديل  من  يستعاض  للعراق  اقتصاديا  بديال  لتكون 

العراق  بني  السياسية  االزمـــات  حالة  في   التركي 

وتركيا. 

مجتمع  ومنظمات  نــقــابــات  االردن  داخـــل  تــوجــد 

يمكن  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  تناهض  مدني 

استثمارها، ودعمها معنويا واستضافتها في املؤتمرات 

والندوات ملناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني داخل 

العراق.

لبناء  الشقيق  األردنــي  الشعب  مع  العالقة  تعشيق 

سياسته  في  العراق  منها  يستفاد  شعبية  مشتركات 

الصحفيني  من  نخبة  زيــارة  تجربة  وما  الخارجية، 

استقصائية  تجربة  اال  العراق  إلى  مؤخرا  األردنيني 

من  الــجــمــهــوراألردنــي،  ــالع  الط استثمارها  يمكن 

بصورة  واملقروءة  واملرئية  السمعية  وسائلهم  خالل 

العراقي،  الواقع  على  عامة  بصورة  والعربي  خاصة، 

العراقي،  الداخلي  امليدان  إلــى  النظرة  وتصحيح 

الشقائه  وود  وكــرم،  ــان،  وأم استقرار،  واحــة  بكونه 

ضمن  يدخل  وهو  خليجي٢٥  عايشوا  الذين  العرب، 

الجوار دول  تجاه  العراقية  الناعمة  القوة   منظومة 

 للعراق.

 

في  السكان  تفاجأ   ،1994 العام  أيام  من  يوم  في 

وهي  الثقيلة  باآلليات  العراق  جنوب  قرى  إحدى 

أشجارا  أن  بدا  املبازل،  احد  شق  بعملية  تشرع 

سيجعلها  منازل  وحتى  زراعية  وأراضي  وبساتني 

املشروع الجديد أثرا بعد عني، و في عز الصدمة 

من  فرقا  إن  لألهالي:   
ً
قائال «يسعى»  رجل  جاء 

وزارة الري زارت املنطقة قبل (31) عامًا، وقامت 

قبل  الحديد  قضبان  بعض  ودق  املنطقة  بمعاينة 

أن تغادر، وها هي تعود بعد كل هذا الوقت إلنجاز 

ما بدأته آنفًا.

ــا اتــابــع زيـــارة رئيس  تــذكــرت هــذا املــوقــف وأن

باريس،  إلى  السوداني»  شياع  «محمد  ــوزراء  ال

الذي  بغداد»  «مترو  مشروع  إنشاء  األجندة  وفي 

أعدت مخططاته بعد 2003، وقد تم التعاقد عليه 

أن  قبل   ،2006 في  متخصصة  فرنسية  شركة  مع 

تعاقبت  بعدما  الرياح»،  «أدراج  الفكرة  تذهب 

«قضبانا»  تضع  أن  دون  حكومات   (6) عليها 

أرجاء  في  «محطة»  تقيم  أو  السكة،  على  واحدا 

العاصمة املزدحمة.

ــس 
َ
(ِنــف عــن  أســمــع  وأنـــا  ــاري  ــف أظ نعومة  منذ 

الحكومة) بكسر النون وفتح الفاء، فأستغرب من 

اإلسراع  عن  الشديد  وعجزها  اجراءاتها،  بطء 

باملشاريع الحيوية، متكئة على تراث من «الروتني» 

ألف  املشاريع  مخططات  فيه  تدور  الذي  القاتل، 

دورة قبل أن تحط على األرض، من دون االكتراث 

الفادحة  األضــرار  أو  املاسة،  املواطن  لحاجات 

التي يسببها هذا «النفس» ماديًا وإنسانيًا.

«للمستقبل»؟  مشروع  أو   «
ٌ

«ترف بغداد  مترو  كأن 

األعلى  بني  أصبحت  ملدينة  لحة 
ُ

م ضرورة  وليس 

رقما  عامًا   (30  20-) كأن  املنطقة،  في  كثافة 

بعده  االفتتاح  شريط  الحاكم  يقص  مألوفًا 

«غير  بإنجاز  محتفيا  محياه  تعلو  واالبتسامة 

قد  املستغرق  الوقت  أن  يعلم  ال  وهو  مسبوق»، 

التهم جهودًا كبرى كان يفترض أن توجه ملشاريع 

أخرى بدل أن تبقى تراوح مكانها دون حراك.

املقررة  للمدة  وفقا  ينجز  أن  مشروع  لكل  ر 
ّ

د
ُ

ق لو 

اإلنشاء،  ال  «التعزيز»  طــور  في  اآلن  ألصبحنا 

ولوفرت الدولة مبالغ طائلة ترصد في امليزانيات 

كـ «تخصيصات» لبعض املشروعات، ثم تتالشى 

صدقت  ما  وإذا  ــد،  أح عليها  يستدل  أن  دون 

«معطل»،  مشروع   (1700) عن  الكاشفة  األرقام 

ذهبت نسبًا معتبرة من أموالها لجيوب «مقاولني» 

و «متنفذين»، فهذا كله نتاج للنفس البطيء الذي 

املشروعات  راكم  ثم  ومن  «هائلة»،  مقدرات  بدد 

ال  مآزق  في  الحكومات  واضعا  إقامتها،  الواجب 

تنتهي.

في  الطويل»  «النفس  يتطلب  املنطق  أن  أفهم 

املشاريع ذات البعد الستراتيجي، اال في العراق، 

بتغييرات  علينا  «الديمقراطية»  أنعمت  إذ 

فيتجاهل  واإلدارات،  ــــوزارات  ال على  دوريـــة 

تجريد  يراد  وعندما  السلف،  تخطيط  «الخلف» 

ينزوون  السابقني،  تسهيالت  من  «املستفيدين» 

والجسور  املباني  وتبقى  بالدخل،  «طافرين» 

وسواها، مجرد هياكل فارغة تذروها الريح..

مهم جدًا أن نوقع على تنفيذ «مترو بغداد»، لكننا 

س الحكومة» مجددا، فيبقى قائمًا 
َ
ف

َ
نخشى من «ن

على الورق حتى حني.

وهناك  واحـــدة،  بعني  الفنون  إلــى  ينظر  من  هناك 

في  أو  معناها  في  ســواء  املفردة،  هذه  يستصغر  من 

مضمونها، وينكر دور الفنون في تهذيب نوازع اإلنسان 

ولطفًا   
ً
جماال أكثر  جعله  إلى  الفنون  فتسعى  املختلفة، 

وتهذيبًا وإنسانية وحتى إنتاجا.

الجمال،  حقيقة  ببساطة  إنها  إذن؟،  الفنون  هي  ما 

التي  األفعال  وحقيقة  اللطيف،  ب 
َّ
املهذ اللفظ  وحقيقة 

فهل  اإلنسان،  وأولها  بأنواعها،  الكائنات  على  تقسو  ال 

أساء  ومبدعا،  صادقا  حقيقيا  فنانا  أن  مثال  سمعتم 

النفسي  األذى  بهم  ألحق  أو  منهم  وانتقص  آلخرين، 

واملعنوي واملادي واللفظي؟

حقيقي،  بفنان  ليس  فهو  ما،  فنان  من  ذلك  حدث  إذا 

التسميات  من  الصنف  هــذا  في  نفسه  حشر  وإنما 

واقعيا  تنطبق  أن  وأفعالها  ملعانيها   
َّ

بد التي ال  السامية، 

وفعليا، وتتجسد في شخصيته من خالل ما يخرج منه 

من أفعال وأقوال وتعامالت مع اآلخرين.

ب 
َّ
مهذ شعب  هو  الفنان،  الشعب  فــإن  السبب  لهذا 

ال  مسيء  غير  شعب  وهــو  وإنساني،  لطيف  ر 
ّ

متحض

لنفسه، وال ألفراده، وال لغيره من الشعوب، بل الفائدة 

األعظم تعود للشعب الفنان، وهو الذي يستفيد من هذه 

من  أول  هم  فالفنانون  بكثير،  غيره  من  أكثر  الصفة 

الفن  ثمار  يقطف  من  أول  وهم  فنهم،  من  يستفيدون 

لصالحه.

لنمأل  إنشائية ندرجها هنا  كلمات  وليست  هذه حقائق 

الفن،  تاريخ  أثبتها  حقائق  إنها  بالكلمات،  الورقة 

األكثر  الشعوب  بأن  اثبت  الذي  والشعوب  وتاريخ األمم 

را واألكثر تشبثا بالفنون هي الشعوب التي عاشت 
ّ

تحض

نتساءل  لهذا  واللطف،  والجمال  الهدوء  من  واحة  في 

ل الفنون في بالدنا مع أهميتها 
َ

هم
ُ

ومعنا آخرون، ملاذا ت

تنا؟
ّ

الكبيرة في تهذيبنا وتشذيبنا من وحشي

صفة  من  نعاني  نحن  وهل  ويقول:  بعضهم  يعترض  قد 

التوحش، هل أننا متوحشون بالفعل؟

الجواب يكمن في أعماق كل إنسان، وهو يؤمن بال أدنى 

د بأنه إذا فقد حسه اإلنساني فهو متوحش، وفقدان 
ّ
ترد

الحس اإلنسان يحدث بسبب فقدان اإلنسان إلى لطف 

وتهدئة  نفسه  تلطيف  على  وقدرتها  وسحرها  الفنون 

قلبه وصقل كلماته، وتجميل أقواله وأفعاله تجاه نفسه 

أوال، وتجاه اآلخرين.

في  اإلهمال  هذا  يصح  وهل  إذن؟،  الفنون  نهمل  ملاذا 

 من الحواضن األولى تاريخيا للفنون؟، مطلوب 
ّ

د
َ

ع
ُ

بلد ي

الربط  ــاذا  مل ولكن  مــزدوجــة،  سياسية  فنية  صحوة 

بالفنون  االهتمام  ألن  الجواب  والسياسة؟،  الفن  بني 

ودعمها (لألسف) مرتبط بقرار سياسي، ونعني بذلك 

اهتمام القادة السياسيني بدعم الفن والفنانني، وهذا 

غير حاصل في بالدنا، أليس كذلك؟

يهدد  الفنان  الشعب  أن  إلــى  السياسيون  ينظر  قد 

الفنان  الشعب  ألن  بصحيح،  ليس  هذا  لكن  سلطتهم، 

ر في 
ّ

را، وسوف ينقل هذا التحض
ّ

سوف يكون أكثر تحض

القول والفكر والسلوك إلى سياسييه، فيصبح السياسي 

في  مدياته  أقصى  بلغ  قد  الفن  يكون  وهنا  متحضرا، 

والتغيير، فيتحول اإلنسان من نزعته  والتطوير  التأثير 

من  الناس  تنقل  التي  املتحضرة  النزعة  إلى  العدوانية 

واثقة  مكتنزة  شعوب  إلى  خائفة،  مضطربة  شعوب 

ومدعومة بالفنون العظيمة

 
قبل  وطنيا؟  زعيما  تصنيفه  مبررات  ما  االهــم  السؤال  ويبقى 

الفكرية،  منابعه  عند  التوفف  من  بد  ال  التساؤل  هذا  عن  االجابة 

فحسني احمد الرضي (سالم عادل) ابن مدينة النجف، والنجف 

واألدبية  الدينية  للعلوم  مفتوح  وثقافي  حضاري  اشعاع  مركز 

الرغم  على  واللغوي،  العرقي  والتنوع  والسياسة  والدين  والفقه 

السليمة. فضال  العربية  لغتها  العروبي وحفاظها على  من طابعها 

عن أنه ابن سيد موسوي حوزوي، بما تعنيه الحوزة من دور قيادي 

1924 على  ولد عام  سالم عادل  أن  ماعرفنا  اذا  العراقية،  لألمة 

ذمة صحيفة البرافدا. ومنذ بواكبر صباه امتاز بعقلية ستراتيجية 

وتنظيمية، اذ عرف عنه كاريزما لم نجدها عند زعامات الحزب 

حياته  في  اداها  التي  واالدوار  ومعارفه  فتجاربه  الحقا،  الشيوعي 

والخبرات التي اكتسبها وعالقاته مع اآلخرين وقدرته على التميز، 

التردد  وعدم  والحسم  نتائجه  وتحمل  القرار،  واتخاذه  ومبدئيته 

التنظيمية  واملوهبة  والكفاءة  والثقة  والشجاعة  الفائقة  والحيوية 

االبداعية، وكان له رأي مستقل ومتميز ونقدي حيال القيادات،لذا 

ابعد من قبل مالك سيف سكرتير الحزب الشيوعي عام 1948 ومن 

قبل حميد عثمان سكرتير الحزب عام 1954. كانت وحدة الحزب 

التي انشقت من  هدفه األسمى، وفعال نجح في اعادة الجماعات 

الحزب مثل راية الشغيلة برئاسة جمال الحيدري وجماعة وحدة 

شريف،  وعبدالرحيم  شريف  عزيز  األخوين  بزعامة  الشيوعيني 

القدماء  الشيوعيني  عن  عادل  سالم  فتش  بل  فحسب،  هذا  ليس 

املهملني وعزز ثقتهم ونجح في وحدة التنظيم الحزبي. وال ننسى 

دوره البارز واالساس في تاسيس جبهة االتحاد الوطني عام 1957، 

إن لم يكن دورا قياديا، فليس ثمة من شك، أن تأسيس تلك الجبهة 

جماهيرية  لثقل  العراق.  في  امللكي  للنظام  النهاية  بداية  كان 

الحزب الشيوعي العراقي بالقياس لباقي احزاب الجبهة.

تحشيده ملسرة املليون في االول من ايار 1959 لشعب تعداده ثمانية 

ماليني، االمر الذي يعبر عن مدى أوج الزعامة لدى سالم عادل. 

انتخابات  هناك  كانت  لو  الذي  الحزب  جماهيرية  عن  يعبر  كما 

ديمقراطية حقيقية الستلم الحزب الشيوعي الحكم.

قصة استشهاده والبطولة التي أبداها في مواجهة جالديه، حسبما 

املستويات،  اعترفوا بذلك تجعل منه رمزا زعاماتيا على مختلف 

سواء في شجاعته وكبريائه أو في دفاعه عن املثل والقيم التي آمن 

بها، لدرجة أنه دفع حياته في سبيلها، وهو ال يزال في أوج طاقته 

وحيويته وابداعه، حيث لم يصل عمره االربعني.(انظر:عبدالحسني 

شعبان،سالم عادل الدال واملدلول ومايمكث ومايزول).

كان سالم عادل متطرفا وراديكاليا متشددا، وحسب قناعة احد 

الذي  فهو  الشيوعي،  للحزب  قيادته  في  بعيدا  ذهب  أنه  جالديه 

عمق الصراع الشيوعي – البعثي عام 1959 عندما كان امينا عاما 

راديكالية  وانما  فحسب،  هذا  ليس  العراقي.  الشيوعي  للحزب 

الحزب  ــل  داخ حصل  ــذي  ال الخالف  وراء  كانت  ــادل  ع ســالم 

الشيوعي نفسه بني اللجنة املركزية، وبني املكتب السياسي للحزب 

الشيوعي. (محسن الشخ راضي،كنت بعثيا: من ذروة النضال إلى 

دنو القطيعة،تحرير طارق مجيد العقيلي).

أو  األخطاء  عن  ه 
ّ

ينز ال  الحقيقي  الزعيم  إن  أقــول،  أن  ى 
َّ

وبقي

ل من شأن ما أنجزه، بل على 
ّ
النواقص، وهي ال تنتقص منه أو تقل

ظهر حقيقة منجزه وعلى حد وصف الجواهري في رثاء 
ُ

ت العكس 

الزعيم العروبي جمال عبد الناصر:

 أن يكون رثاء
َ

ك
َ

 يوم
ُ

أكبرت
َ

هم أحياء
ُ

الخالدون عهدت

، وإنما
َ

 الرجال
ُ

ال يعصم املجد
َ

كان العظيم املجد واألخطاء

ى عليه العاثرات، وحسبه
َ

ص
ْ

ح
ُ

ت

ما فات من وثباته اإلحصاء
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رغم صغــر حجمهــا، وكونهــا أصغر من 

ســماكة الشــعرة، تحمــل ثــالث حبيبات 

غبار تاريخًا يمتد مليارات الســنني ألحد 

الكويكبــات، وتختزن الكثير من أســراره. 

وكشــفت الجســيمات الثالثة من كويكب 

 هــذا النــوع مــن األجســام 
َّ

إيتــوكاوا أن

عتقد، 
ُ

الفضائيــة أقــدم بكثير ممــا كان ي

ويتسم بصالبة أكبر بكثير.

ويستتبع ذلك مراجعة الخطط املوضوعة 

 ، األرض  بكوكــب  االصطــدام  لتجنــب 

شــرت االثنني فــي مجلة 
ُ
وفقــًا لدراســة ن

"بروســيدينغز" الصادرة عــن األكاديمية 

ت 
َ

حِضــر
ُ
الوطنيــة األميركيــة للعلــوم. وا

العينــات الثالث عــام 2005 من الكويكب 

لــدى وجــوده علــى بعــد نحــو 300 مليون 

كيلومتر من كوكب األرض. وتولى مســبار 

الفضــاء الياباني "هايابوســا" بعد خمس 

ســنوات نقــل هــذه العينات إلــى األرض 

ومعهــا مئــات الجســيمات األخــرى مــن 

إيتوكاوا.

وســعى األســتاذ في كليــة علــوم األرض 

والكواكــب في جامعة كيرتن األســترالية 

فريد جوردان إلى معرفــة عمر إيتوكاوا، 

وهــو نوع مــن الكويكبات يوصــف بأنه ذو 

"كتلــة فضفاضــة". وهو ناتج عــن تجميع 

شــظايا كويكــب متــراص تحطــم بفعــل 

الصدمة.

ومــن املعــروف أن للكويكبــات املتراصة 

عمرًا يصــل إلى بضع مئــات املاليني من 

الســنني، وأنهــا تتــآكل تدريجيــًا بســبب 

أمــا  أخــرى.  بكويكبــات  االصطــدام 

الفضفاضــة،  الكتلــة  ذات  الكويكبــات 

كإيتــوكاوا ، فلهــا هيــكل مختلــف جــدًا، 

وتحــوي مجموعــة متنوعة مــن الصخور 

والغبــار والحصــى وحتــى الفــراغ، يعود 

تماسكها إلى تأثير بسيط للجاذبية.

وشــبهها البروفيســور جوردان بـ"وسادة 

عمالقة في الفضاء، والوسائد قادرة على 

امتصــاص الصدمــات". وملعرفــة إلى أي 

درجة، عمل الفريق علــى تحليل التركيب 

البلــوري للعينــات ، بحثًا عن التشــوهات 

الناتجة عن االصطدام الذي تســبب في 

نشوء إيتوكاوا، وتولوا أيضًا تأريخها.

واســتنتج الباحثون أن إيتوكاوا تشكل بعد 

اصطــدام حدث قبــل 4,2 مليارات ســنة 

علــى األقــل ، وهــو عمــر األرض تقريبــًا 

(4,5 مليــارات ســنة)، ولكــن األهــم أنه 

أقدم بعشــر مــرات من عمــر الكويكبات 

املتجانســة ذات الحجــم املماثل. ولشــدة 

أهمية عمر هذا الكويكب، ثمة اقتناع لدى 

جوردان بأن بعض زمالئه لن يصدقوه.

وأوضحت الدراســة أن مرونــة هذا النوع 

مــن األجســام الفضائيــة فــي مواجهــة 

االصطدامات يحمل علــى االعتقاد بأنها 

عتقد سابقًا.
ُ

قد تكون أكثر بكثير مما كان ي

إن  الجيولوجيــة  الكيميــاء  عالــم  وقــال 

نتيجــة ذلــك هي تكييــف طــرق الحماية 

مــن اصطــدام األرض بهــذا النــوع مــن 

الكويكبات.

مســار  لحــرف  "دارت"  تجربــة  وتظهــر 

الفضــاء  وكالــة  أجرتهــا  التــي  كويكــب 

األميركية (ناســا) بنجاح العام املاضي، 

أن هــذا ممكــن مع جســم مثل إيتــوكاوا، 

ســيتطلب  هــذا  لكــن  العالــم.  بحســب 

اســتخدام قــوة أكبــر بكثيــر عليــه، على 

سبيل املثال باستخدام رأس نووي، بحيث 

"تكون موجة الصدمة قادرة على أن تحيد 

الكويكب عن مساره".

كشــفت شــركة سامســونغ عــن اإلطالق 

 Odyssey Neo) العاملي لشاشتها الجديدة

G7) التي تأتي لتكون أول شاشــة مسطحة 

بتقنية (Mini-LED) من سلســلة شاشات 

 
ً

األلعــاب (Odyssey) التــي تكــون عــادة

نحنية.
ُ

م

وقالــت عمالقة التقنيــة الكورية الجنوبية 

 الشاشة الجديدة تقدم مساحة 
َّ

في بيان إن

ممــت ملنــح الالعبــني 
ُ

عــرض كبيــرة ص

ــا أشــمل مــن الرؤيــة والتفاصيــل. 
ً

نطاق

وتأتــي شاشــة سامســونغ الجديــدة التي 

تحمــل اســم الطــراز (G70NC) بقياس 

43 بوصــة وبدقــة (4K) مع دعــم تقنيتي 

الصــورة (VESA Display HDR600)، و 

.(HDR10+)

وتمتاز شاشة (Odyssey Neo G7) بدعم 

تقنية (Quantum Matrix) من سامسونغ، 

 Quantum Mini) التي تســتخدم مصابيح

ا فائق 
ً

ا للشــركة، تحكم
ً

LED) لتقدم، وفق

 (LED) مصابيــح  فــي  والدقــة  اإلتقــان 

كدســة بكثافــة. ونتيجــة لذلــك، "يمكن 
ُ
امل

للمســتخدمني رؤية اللون األســود بوضوح 

أكبر، واأللوان األخــرى بدقة فائقة، حتى 

في بيئات األلعاب املظلمة".

وباإلضافــة إلى ذلك، قالت سامســونغ إن 

شاشــة (Odyssey Neo G7) غير الالمعة 

تعمل على تقليــل انعكاس الضوء عنها، ما 

ــل من عوامل التشــتيت أثناء جلســات 
ّ
قل

ُ
ي

اللعــب. وأضافــت أنــه باســتخدام منفذ 

 HDMI) منفــذي  أو   (DisplayPort 1.4)

منصــات  بأحــدث  وصلهــا  يمكــن   ،(2.1

األلعاب.

كما يمكن بث ألعاب األجهزة املحمولة إلى 

الشاشــة من خالل تقنيــة البلوتوث 5.2 أو 

واي فاي املدمجتني فيها، وذلك باإلضافة 

إلى إمكانية ربط الشاشــة بــذارع للتحكم 

إلــى  الحاجــة  دون  الســحابية  باأللعــاب 

منصــة ألعاب. وقالت سامســونغ إن معدل 

التردد البالغ 144 هرتز ووقت االســتجابة 

الــذي ال يتعــدى 1 ميلــي ثانيــة، يتيحــان 

اســتجابة ســريعة، وسالســة فــي اللعــب 

 AMD FreeSync) مــن خالل دعم تقنيــة

 Flex) ميــزة  وتتيــح   .(Premium Pro

ضبــط  للمســتخدمني   (Move Screen

قياس مســاحة العرض للشاشــة بني 43 و 

20 بوصــة لتتناســب مع الحجــم املفضل 

 على اللعبــة التــي يلعبون بها 
ً

لديهــم بنــاء

وحتى تغيير موضع الشاشــة. ولتخصيص 

أدائهم، يمكن لالعبني اســتخدام شريط 

الــذي   ،(Samsung Game Bar) اللعــب 

ن املســتخدمني من عرض اإلعدادات 
ّ
مك

ُ
ي

املهمة، وتغييرها بسرعة دون الحاجة إلى 

مغادرة شاشــة اللعبة. وفي شريط اللعب، 

يمكن لالعبــني رؤية معــدل اإلطارات في 

الثانيــة (FPS) وتغييره، ونســبة العرض 

الديناميكــي  والنطــاق  االرتفــاع،  إلــى 

العالــي (HDR)، ومعدل التحديث املتغير 

(VRR)، كمــا يمكن ضبــط اإلعدادات، 

مثل: وقت االستجابة ووضع صورة اللعبة.

ويمكن للمســتخدمني اســتعمال الشاشــة 

للوصول الفــوري إلى خدمات بث املحتوى: 

برايم فيديو (Prime Video) من أمازون، 

Sam- (ييوتيوب وغيرها من خالل منصة 

ــا 
ً

أيض ويمكنهــم   .(sung Smart Hub

الوصول بسهولة إلى خدمات بث األلعاب، 

NVIDIA Ge- (ثثل: إنفيديا جيفورس ناو 

Sam-) عــن طريــق منصــة (Force Now

.(sung Gaming Hub

..{ }

يعمــل  الــذي  ماســك"  "أدميــر  الكيميائــي  كان 

بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا يأمــل حقــًا 

 التقليــل من شــأن تجربته. فقــد حاول مع 
َّ

أال يتــم

ــة قديمة لصنع 
َّ

زمالئه إعادة إنشــاء تقنية روماني

الخرســانة، وهي عبــارة عن مزيٍج من االســمنت 

 مفتاح 
َّ

 الباحثون أن
َّ

والحصــى والرمل واملاء. وظــن

ة هو ما يســمى بـ "الخلط الساخن"، إذ 
َّ

هذه العملي

خلط حبيبات أوكسيد الكالســيوم الجافة، والتي 
ُ

ت

عــرف بالجير الحي مــع الرمــاد البركاني لصنع 
ُ

ت

األسمنت، ومن ثم يضاف املاء.

تحمل الهياكل ملا يتلفه الزمن

ة في النهاية اســمنت، 
َّ

 ناتج هذه العملي
َّ

اعتقدوا أن

 من ذلك 
ً
ه لم يكــن مخلوطًا ناعمًا تمامًا، وبدال

َّ
لكن

ة بالكالســيوم، 
َّ

احتــوى على صخــوٍر صغيــرة غني

ة 
َّ

واملوجــودة بكثرة في جــدران املباني الخرســاني

ــة، وقد تكون هي الســبب فــي تحمل تلك 
َّ

الروماني

الهياكل ملا يتلفه الزمن.

 
َّ

صنــع االســمنت الحديث بهــذه الطريقة. وألن
ُ

ال ي

 للحرارة العالية، 
ٌ
تفاعل الجير الحي مع املاء طارد

فهــذا يعنــي أنــه قــد يولــد حــرارة عاليــة، وربما 

انفجارًا.

يقول ماسك: "سيقول الجميع عني اني مجنون".

 لم يحــدث أي انفجار كبير، بــل أنتج التفاعل 
ْ

لكن

حــرارة فقــط، وتصاعــدًا رطبًا مــن بخــار املاء، 

ومزيجًا اســمنتيًا يشبه االسمنت الروماني، يحمل 

صخورًا بيضاء صغيرة غنية بالكالسيوم.

 الباحثــني يحاولون منذ عقود إعادة إنشــاء 
َّ

مع أن

ة إلطالة عمر الخرسانة، لكن لم 
َّ

الوصفة الروماني

يصلوا لتحقيق ذلك، فكانت فكرة الخلط الساخن 

هي املفتاح.

التــي  النصــوص  يملــؤون  وزمــالؤه  ماســك  كان 

دونهــا "فيتروفيــوس" ملهنــدٍس معمــاري روماني، 

واملــؤرخ "بليني"، والتي قدمت بعــض الدالئل حول 

 إلى 
ً
ة تطبيق ذلك. وأشــارت النصــوص مثال

َّ
كيفي

 الحجر 
َّ

مواصفــات دقيقة للمــواد الخام، مثــل أن

 يكون 
ْ

الجيــري وهو مصــدر الجير الحي يجــب أن

 خلطــه بالرماد الســاخن املضاف 
َّ

نقيًا جــدًا، وأن

ذكر أية 
ُ

إليــه املاء قــد يولد حــرارة عاليــة، ولــم ت

صخور.

يقول ماسك: "في كل عينة فحصناها من الخرسانة 

ــة القديمة، تجد هذه الشــوائب البيضاء 
َّ

الروماني

في الصخور املغروسة بالجدران، ولم يكن واضحًا 

 
َّ

منشــؤها لعدة ســنوات، ربما اشــتبه العلمــاء بأن

 الرومــان الذين 
َّ

خلــط االســمنت غير كامل، فــإن

نتحدث عنهم هم بدرجة تنظيم عالية".

وبحسب العلماء لو كانت هذه الشوائب في االسمنت 

ة التي 
َّ

 التحليالت الكيميائي
َّ

ميزة وليست عيبًا، فإن

أجراهــا الباحثون ملثل هــذه الصخور املوجودة في 

جــدران املوقع األثــري لـ" بريفيرنوم" فــي إيطاليا 

كانت غنية جدًا بالكالسيوم.

 هذه الصخور قد تســاعد 
َّ

ما يشــير الى احتمال أن

املبانــي علــى معالجــة تشــققات جدرانها بســبب 

هنــاك  كان  الــزالزل.  حتــى  أو  ــة 
َّ

الجوي العوامــل 

 جاهز من الكالســيوم: سوف يذوب 
ٌ

بالفعل مخزون

ويتسرب إلى الشقوق ويعيد التبلور.

فكانــت الخطــوة األولــى إعــادة تكويــن الصخور 

بطريقــة الخلط الســاخن على أمــل أال ينفجر أي 

شيء، والخطوة الثانية تجربة األسمنت املستوحى 

من الطراز الروماني، فانشؤوا خرسانة مع وبدون 

 تكسير كل كتلة 
َّ

الخلط الساخن ثم اختبارها. إذ تم

ة إلى نصفــني، وتباعدت القطع مســافة 
َّ

خرســاني

 تقطير املاء من خالل الشــق ملعرفة 
َّ

صغيرة. ثم تم

الوقت الذي استغرقه قبل توقف التسرب.

خرسانة تقلل االحتباس الحراري

يقول ماســك: "كانــت النتائــج مذهلة". فبحســب 

ة التي تحتوي على 
َّ

الفريق التأمت الكتل الخرســاني

االسمنت املخلوط الســاخن بغضون أسبوعني الى 

ثالثة أســابيع، ولم تلتئــم تلك التي أنشــئت بدون 

االسمنت الساخن.

 مبنى معبــد البانثيون الروماني 
َّ

وهذا ما يفســر أن

ة الشــاهقة ال تزال شاخصة منذ 
َّ

وقبته الخرســاني

 الرومــان لم يكن 
َّ

مــا يقــارب 2000 عام، رغــم أن

ة تدعم هياكلهــم، مقارنة 
َّ

لديهــم قضبــان حديدي

ة الحديثة التــي يصل عمرها 
َّ

بالهياكل الخرســاني

الى 150 عامًا.

ة يعني املزيد 
َّ

االستبدال املتكرر للهياكل الخرساني

 
َّ

مــن انبعاثات غــازات االحتباس الحــراري. أي أن

 مصدرًا كبيرًا لثاني أوكسيد 
ُّ

تصنيع الخرسانة يعد

الكربــون في الغــالف الجوي، لذلك قــد تقلل من 

 صنعنا 4 غيغا 
ْ

انبعاثات الكربون. يقول ماسك: "إن

طن ســنويًا من هذه املــادة، فينتج 1 طنًا متريًا من 

ثاني اوكسيد الكربون لكل طٍن متري من الخرسانة 

املنتجــة، والتي تصل حاليًا الــى نحو 8 في املئة من 

ة.
َّ

ة السنوي
َّ

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العاملي

 من صناعة الخرسانة املقاومة، لسبٍب 
ٌ
هناك تردد

وحيٍد هو خشــية إدخال كيمياء جديــدة في خليٍط 

ة معروفة، 
َّ

حقيقي مجــرٍب ذي خصائص ميكانيكي

ة لصناعتــه هــي التكلفــة، 
َّ

 العقبــة الرئيســي
َّ

لكــن

فالخرســانة رخيصة الثمــن، والشــركات ال تريد 

إخراج نفسها من املنافسة.

 إعادة تقديم هــذه التقنية التي 
َّ

يأمــل الباحثون أن

نجحت في اختبار الزمــن، والتي قد تكون تكلفتها 

، ربما يجيب علــى هذه املخاوف. في 
ً
مضافة قليال

الواقع، أنشــأ ماســك والعديد من زمالئه شــركة 

ناشــئة أطلقوا عليها اســم "DMAT" والتي تســعى 

اليوم للحصــول على تمويٍل لبدء إنتاج الخرســانة 

الطــراز  مــن  املســتوحاة  الســاخنة  املختلطــة 

الروماني. ببســاطة، هذه املادة جذابة للغاية لقدم 

عمرها الذي يعود الى آالف السنني.

عن مجلة ساينس نيوز

في أعقاب إعالنها االستحواذ على 

م 
ّ
شــركة للذكاء االصطناعي والتعل

ها في أميركا الشــمالية 
ّ

اآللــي مقر

فــي كانــون األول من العــام 2022، 

أعلنت "تكنوتــري"، املنصة الرقمية 

العاملية الرائدة فــي مجال خدمات 

تكنولوجيا الجيل الخامس (5 جي) 

والتقنيــات القائمة على الســحابة، 

 
ّ

تعــد سينســا".  "تكنوتــري  إطــالق 

"تكنوتــري سينســا" تقنيــة جديدة 

مدعومة بالذكاء االصطناعي تمتد 

عبــر حافظــة "تكنوتــري" بأكملها، 

قابلــة  مخططــات  إنشــاء  لتمكــني 

للتكوين، من شــأنها إضفاء الطابع 

اإلنســاني علــى منصــات التجارب 

االتصــاالت  مجــال  فــي  الذكيــة 

املالي  والرعاية الصحية والشــمول 

والترفيه.

ســتتولى منصة "سينســا" للتجارب 

دي خدمــات 
ّ

مــزو الذكيــة تحويــل 

االتصاالت من مجرد جهات تمكني 

ــقني ملنظومــات الخدمات 
ّ

إلى منس

لتحقيــق  الشــبكة  علــى  املعتمــدة 

الدخل من شــبكات الجيل الخامس 

املشــاعر  مراعــاة  مــع  جــي)،   5)

البشرية.

مع تســارع التطــورات التكنولوجية 

ز والواقع 
ّ

في تطبيقات الواقــع املعز

االفتراضــي، واالتصــاالت القائمة 

 5) الخامــس  الجيــل  تقنيــة  علــى 

املدعــوم  والتخصيــص  جــي)، 

ل 
ّ

ســتتحو االصطناعــي،  بالــذكاء 

التجارب الرقمية قريبًا من تقنيات 

قائمــة علــى الشاشــة إلــى تقنيات 

ز منصة 
ّ

معتمدة على الحواس. تتمي

"تكنوتري سينســا" بأنها مســتوحاة 

 البشــر هــم مخلوقات 
َّ

من فكرة أن

 
ّ

 الحــواس البشــرية تعد
َّ

ة وأن
َّ

حســي

جــزءًا ال يتجــزأ مــن هويتنــا ومن 

طريقة تصرفنا. بالتالي، من شــأن 

يجعــل   
ْ

أن الرائــد  "سينســا"  نهــج 

منتجــات االتصاالت أكثــر ارتباطًا 

 
ْ

أن وبالتالــي،  بالعمــالء،  عاطفيــًا 

ط التعقيدات الرقمية التي تؤثر 
ّ

يبس

في الحواس. 

 التجــارب الرقمية ذات الصفة 
ّ

تعد

أفضــل  بشــكٍل  مؤهلــة  ة 
َّ

البشــري

للتواصــل مــع املســتخدمني وبنــاء 

روابــط دائمة مع العمــالء؛ بالتالي 

ستوفر "سينسا" تجارب عمالء ذكية 

صــة من خالل االســتخدام 
ّ

ومخص

الشفاف واآلمن للبيانات.

تتمتــع منصــة "تكنوتــري سينســا" 

بقــدرات التحــول الرقمــي وتبنــي 

املوارد الرقمية التــي تدمج تجارب 

هندسة الذكاء االصطناعي القائمة 

على تقنية الجيل الخامس (5 جي) 

على السحابة، وتتيح تحقيق الدخل 

من منظومة الخدمات على محرك 

ونهج  مومنتــس"  "تكنوتــري  منصة 

التفكير بطريقة املنصات.

وفــي معــرض تعليقهــا علــى هــذا 

بادمــا  قالــت  الجديــد،  اإلنجــاز 

التنفيذيــة  الرئيســة  رافيشــاندر، 

لشــركة "تكنوتري": "يســهم إطالق 

منصة تجاربنا الرقمية الجديدة في 

مجال االتصاالت املدعومة بالذكاء 

ألبعاد  العنان  بإطالق  االصطناعي 

جديــدة مــن خدمــات االتصاالت، 

ل التجارب الرقمية من كونها 
ّ

ويحو

مؤتمتــة إلــى قائمة علــى الحواس، 

ة متطورة 
َّ

مــا يوفــر قــدرات بشــري

 عاطفيًا من خالل معالجة 
ً
وتواصال

ة".
َّ

التعقيدات الحسي



أعلنت حكومة إقليم كردســتان إنشاء مؤسسة لتسويق املنتجات الزراعية، والسعي من أجل االنتقال من مرحلة 

االســتيراد إلى مرحلة التصدير لبعض املحاصيل التي تنتشر زراعتها في عموم اإلقليم، ومنها الرمان والتفاح 

والعنب والعسل، لدول الخليج كمرحلة أولى ومن ثم إلى االتحاد األوروبي واململكة املتحدة كمرحلة ثانية.

وقال املشرف على مشــروع تصدير املنتجات في مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان جليل الصالحي: إن حكومة 

اإلقليــم تســعى إلى إيجاد أســواق مختلفــة للمنتجات الزراعيــة ودعم املزارعــني وتســويق منتجاتهم، وبدأت 

بتصدير الرمان كمرحلة أولى إلى أســواق اإلمارات والســعودية والبحرين وقطر، بينما ستكون املرحلة الثانية 

إلى دول االتحاد األوروبي، مبينًا أنه يتم في الوقت الحاضر إنشــاء مؤسســة لتســويق املنتجات الزراعية في غضون 

عامني ويجري في الوقت الحالي العمل الفني من أجل التصدير إلى دول االتحاد األوروبي واململكة املتحدة.

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

ا للتكهنــات مثلما 
ً

عنــوان يفســح املجال واســع

هي أعمال األملاني سيباســتيان شــريدر املليئة 

ة فــي حالــة ملتبســة تبدو 
َّ

بشــخصيات بشــري

 من الديكــور، كما لــو كان الفنان 
ٌ

هــا جزء
َّ
وكأن

ة 
َّ

ة.. بمزاجي
َّ

لها فــي تركيبــة ســوريالي
ّ
قــد شــك

تنفتــح على الدالالت صعبة االســتيعاب.. تبعث 

شــخوصه بحركاتها غير املتزنــة على الحزن، 

حزن من نوع ما يتناسب مع عصرنا هذا، يبعث 

 شيء.
ِّ

فيك اإلحساس بالال جدوى من كل

يلعب الضوء دورًا مهمًا في أعمال شــريدر التي 

يلفها غموض كبير ومثير للدهشة حيث يبدو أن 

الســتائر البيضاء تطفو في تلك املساحات غير 

املحددة ذات الخلفيات الداكنة. 

ا 
ً

ا مباشر
ً

والنتيجة هي كثافة خارقة تمنح تأثير

للغايــة على املشــاهد في مســرحية من الضوء 

والظل.

ة التي تخلق 
َّ

 استخدام هذه اإلضاءة املوضعي
َّ

إن

ا من الكونتراســت الضوئي يعــود بنا إلى 
ً

تأثير

عصر النهضــة والرســم الباروكــي، إذ يفكك 

الضوء القاســي شكل الكائن عند بناء أجزائه.. 

يــؤدي توظيف هذا النــوع من الضوء لتســليط 

راد 
ُ

راد لها أن تبرز وأشياء ي
ُ

االنتباه على أشياء ي

لها أن تتوارى.

يكشــف ظهور الشــظايا هنا وهناك عن فقدان 

التماسك النفسي للفرد والعالم ككل.

دة؛ لذا ال تجد 
ّ

يرسم سيباستيان وفق بنية مجر

ة فــي لوحاته 
ّ

ة الكالســيكي
ّ

املســاحة التصويري

التي تشــبه في تركيبها أعمال الفنان الهولندي 

التجريدي "بيت موندريان".

هناك أســطح يتم فيها تثبيت األشــكال وهناك 

هيــاكل وأنســجة وتباينــات وإيقاعــات، كما لو 

كانــت تؤلــف أغنية بأســلوبه هو نتيجــة لعملية 

يهــا شــوط طويــل مــن 
ّ
طويلــة ومســتمرة، يغذ

التجريب. 

"كانت مواجهة اآلراء املخالفة مسألة مهمة.

عندمــا يتم التشــكيك فــي عمل املــرء، يدفعه 

ذلــك إلى إعــادة التفكير فيه، فــي ذات الوقت 

من املهم عدم تجاهل القيــم الذاتية للفنان.."، 

يقول سيباستيان شريدر: "أحيانا آمل أن تجيب 

لوحاتــي عن تلك التســاؤالت، وانتظــر منها أن 

 العالم في أذني.
َّ

تهمس سر

 لــي من 
َّ

حتــى اآلن هــي صامتــة، لذلــك ال بــد

مواصلة الرسم".

ا بعض الشيء تجاه الرؤية 
ً
د

ّ
نرى شــريدر مترد

ة.
َّ

املفاهيمي

"هنالــك فنــان يجلــس مــع نفســه، يســرح مع 

ا.. ينظر 
ّ

 فني
ً

التفكير في شيء ما، ثم يخلق عمال

ها عملية إيجابية، لكنه في رأيي 
ّ
إلى ذلك على أن

يبالغ في تقدير العقل البشري.

 فــي 
ً
ــا ثقيــال

ً
بالنســبة لــي، الفــن ليــس كدح

محتــواه.."، يقــول سيباســتيان: "هدفــي ليــس 

ني أســعى لخلق شــيء غير 
ّ
توضيــح أفكاري. إن

حــدود  داخــل  ينحصــر  وال  لنفســي  معــروف 

تفكيري. يجب أن أتبع حدســي وأعطي مساحة 

للتفاعــل بــني الســيطرة وفقدان الســيطرة. ال 

ا جمال الفن 
ً

يوجد يقني، في رأيي، هذا هو أيض

، مع 
ً
ا كامال

ً
حيث يمكن للشخص أن يكون إنسان

د مع 
ّ

ه يتوح
ّ
 عيوبه. هذا يمثل قيمة كبيرة، ألن

ِّ
كل

عنصر عظيم اسمه الجمال.. أنا أبحث عن هذا 

الجمال!".

هنــاك العديد مــن املوضوعــات املتكــررة في 

الوجــود  مســألة  املثــال،  ســبيل  علــى  عملــه، 

اإلنســاني. األبطــال الوحيدون يملــؤون لوحاته 

فــي مواقف قــد تبدو بــال معنى. الشــخصيات 

التي تهــدد بالغــرق أو التورط في هــذه الحالة 

الفاصلــة، لربمــا يكــون هــذا شــعورا يمكــن 

للكثيريــن مشــاركته، ألننــا نعيش فــي زمن لم 

يعد يتسامح مع االســتمرار على هذا النحو من 

الضغوط. تغير املناخ يســتوعبنا والرأســمالية 

 اســتراتيجية مضادة. نحن مشلولون 
َّ

ض أي
ّ

تقو

داخل أنظمتنا.

ا فهو 
ً

لــم يؤثــر الوباء علــى عملــه اليومي كثيــر

معتاد علــى العمل بمفرده، لكــن كان من املثير 

لــه هو كيفيــة تعامــل املجتمع مــع الوبــاء، مثل 

السياســيني أو الناس أو حتى وســائل اإلعالم. 

االستقطاب املتزايد للمجتمع نحو مركز دائرة 

الرعــب. مــن جهة أخــرى وجــد أن ردود الفعل 

املتعــددة للفنانــني مخيبة لآلمال فــي الغالب. 

في كثير من األحيان، تفرض املصلحة األنانية 

 صعوبة التوصل إلى توافق 
َّ

نفســها عليهم..". إن

ــر بالخير بالنســبة 
ِّ

اجتماعــي في اآلراء ال تبش

 تماما من أن الخبرات التي 
ٌ

للمستقبل. أنا متأكد

جمعتها ســتؤثر بالتأكيد فــي عملي، ولكن ربما 

بشكل غير مباشــر.."، يقول سيباســتيان: "لقد 

منحنــي الوباء العاملي الفرصة إلنشــاء لوحات 

ل نحو 
ّ

ال يظهر فيها اإلنســان بعد اآلن. أن أتحو

رسم حياة ساكنة كل ما تبقى فيها هو القشرة. 

ب الســرد يمنح اللوحة الفرصة لتصبح 
ّ
إن تجن

ا لخطابها البصري الخاص..".
ً

مركز

 لــدى ســؤال شــريدر إن كان ســلوكه بتغطيــة 

شــخوصه بالســتائر أو الضمادات أو باملالبس 

ا، أم أنه حدث بشــكل 
ً

البيضــاء قــرارا متعمــد

عفوي. قــال: "كنت قد انتبهت لتراكم األقمشــة 

واملالبس فــي لوحاتي الســابقة، وفكرت بتالل 

من الغســيل التي ال تعطي أي معنــى من ناحية 

ه ما من 
ّ
وتثير الســخرية مــن ناحية أخــرى. ألن

 بجانبه مرور الكــرام أكثر من كومة 
ّ

شــيء تمر

من الغســيل.. في الوقت نفســه وجدتها تجســد 

ــا كثيرة من ثقافة هذا العصر. االســتلقاء 
ً

أوجه

على ســبيل املثال، أو املماطلة، نوع من الكســل 

ــة.. نرى مثل هذه 
َّ

والبــالدة ربما نتيجة الرفاهي

ات في هندســة فرانك جيري، 
ّ

األكوام من الطي

ة إلى املدن. 
ّ

الذي أراد جلب املزيد من اإلنســاني

ه مليء بتمثيل املآزر والجالبيب. 
ّ
تاريخ الفن كل

ي في قــراءة أعماله تجده 
ّ

 عندمــا يشــرع املتلق

ها عملية 
ّ
يقوم بمســح اللوحــة بعينيه ببــطء، إن

ــة التي يتعامــل فيها 
ّ

ــز فــي الكيفي
ّ
ة. يرك

َّ
حســي

ــام مع موضوعه. كيف يتعامــل مع مواده. 
ّ

الرس

 ذاتها تشــعر أن فيها 
ِّ

ها سياســة خاصــة بحد
ّ
إن

س طريقه.
ُّ

ا من الحذر في تلم
ً

ا كبير
ًّ

كم

يقــول سيباســتيان شــريدر: "لم أعتبر نفســي 

بعد جزءا من تلك الحركة األوســع في الرسم، 

ة وتركيز وجودي 
ّ

ة تمثيلي
ّ

والتي تتميز بلغة بصري

قوي فــي كثير مــن األحيان.. لكن هنــاك عددًا 

ة 
ّ

من الرســامني الذين يتعاطون مــع لغة بصري

مماثلة، لكــن مدى صلة أعمالــي بهذه الحركة 

م فيه أو الحكم عليه. 
ّ
هو شــيء ال أستطيع التحك

 اللوحات واألســاليب تنتشــر بسرعة 
َّ

أعتقد أن

أكبــر عبر اإلنترنــت مما يخلــق مجموعات من 

االهتمامــات املتشــابهة أو املتقاربــة. يبقــى أن 

نرى كيف ســيؤثر هذا علــى املجتمع على املدى 

الطويل".
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الفنــان التشــكيلي ســامي الربيعــي، هو أحــد أهم طالئــع مصممي 

الصحــف واملجــالت فــي العــراق، فقد مــارس الفــن الصحفي منذ 

نهايــة العقد الخمســيني وحتى هذه اللحظــة. ولد في بغــداد 1941، 

وتخرج في دار املعلمني االبتدائية 1958، دبلوم معهد الفنون الجميلة 

 وقدم برامج 
َّ

1963. شــارك في جميع املعارض الفنية فــي بغداد، أعد

تلفزيونيــة متنوعــة، صمــم عــددًا كبيــرًا مــن الصحــف واملجالت 

وامللصقات األخرى. نحاوره اليوم بشــأن مشــروعه الجديد في عالم 

: إن انطالق اإلنترنيت أحدث تحوال 
ً
التصميم الرقمي وتقنياته، قائال

كبيــرا في العالم، وبعد ظهور الحاســبة الشــخصية في التســعينات 

وظهور (السوشــيل ميديا) برزت عوالم جديدة وبرامج الفيســبوك 

والتويتر وغيرها، مما حدا بالفنان بالفنان التشــكيلي أن يستفيد من 

تلــك التقنية الرقمية فظهر الفــن الرقمي ألول مرة مــن قبل الفنان 

واملخرج (اندي وارهول) أميركي أول لوحة رقمية...

ب، أال وهي تجربة 
ُ

نه يكشــف عن تجربة جديدة في عالقات الح
َ
ب»، كتاب القاص صالح زنك

ُ
«ســأدل العصافير عليك – قصائد ح

عد ومن خالل الشاشة الزرقاء «الفيس بوك».
ُ
ب االفتراضي) الذي يحصل عن ب

ُ
(الح

حيلنا إلى أن الشعر يكمن في ذات األديب ومن خارج الجنس اإلبداعي الذي 
ُ

ًا، ي
ّ

ًا ال ســردي
ّ

 تفاعل القاص مع هذه التجربة شــعري
َّ

إن

ــب ووقعها الروحي. فهــل كانت القصائد 
ُ

ة تجارب الح
ّ

يوصف به. من هنا يكون الشــعر هو األكثر اســتجابة في الكشــف عن حســي

نه يكتب 
َ
ة القص، وصالح زنك

ّ
شير إلى شعري

ُ
 اإلجابة املمكنة ت

ّ
ت الطريق إلى الشــعر؟ أم أنها قصص بثياب الشــعر؟ إن

ّ
قصصًا ظل

الشعر أيضًا بشكل قصيدة النثر، وبذلك يصح التجنيس لهذا الكتاب بأن القاص فيه شاعر...
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وأضاف: نحن فــي مصر نعتبر أننا في 

الوطــن األول للمعرفة، وهــذا األمر ال 

 من اســتثماره من قبلنا لنقدم كتبا 
َّ

بد

باللغة العربية للعالم.

وعن ضرورة مشاركة الناشر العراقي 

باملعــارض العربيــة، تابــع: عانينا في 

بعــض املعــارض العربيــة، فمثــال في 

االقتصــادي  املــردود  كان  الجزائــر 

جيدًا، لكن املال يأتي متأخر جدًا وبعد 

أشــهر عديدة، األمر الــذي يؤثر علينا 

وخاصــة أننا في جــو اقتصادي صعب 

وبحاجة ماسة للمال غاية في الطباعة 

والنشر.

 جلبها من 
َّ

وعن أهم العناويــن التي تم

العراق، أشــار إلــى أن أهــم العناوين 

التي اختصت بها الدار هي علم النفس 

والتنمية البشرية وعالقة العلم بالدين 

مختلــف  مــن  وغيرهــا  والبيولوجيــا 

العلوم املدمجة، وكذلك النقد النسوي 

والتصــوف اإلســالمي، كمــا ونحــاول 

اآلن أن نقوم بتوسيع أفقنا وتوفير كتب 

الشباب والناشئة وغيرها.  

الثقافيــة ملعرض  الفعاليــات  وضمــن 

القاهرة الدولي للكتــاب، أقيمت ندوة 

”طه حســني أديبــا“، فــي قاعة صالح 

جاهني باملعرض.

وتحــدث فــي النــدوة األديــب الكبيــر 

الناقــدة  والكاتبــة  القعيــد،  يوســف 

األدبيــة الدكتورة ناهد عبــد الحميد، 

والكاتبــة الروائية الدكتــورة نورا عبد 

العظيــم، في أجــواء أدارهــا اإلذاعي 

حسن مدني.

وأشــاد عــدد مــن الناشــرين بتنظيم 

 تقديمه من 
َّ

املعرض هذا العام، وما تم

تســهيالت للناشــرين، مما يؤكد على 

دعم الدولة لصناعة النشر.

ة للمعرض 
ّ

 وأقيمت في الصالــة الدولي

ة بعنوان ”شــراكات محلية 
ّ

ندوة تثقيفي

إقليمية.. آفاق الترجمــة إلى العربية“، 

ونوقــش خاللهــا العديد مــن القضايا 

الشــراكات  وآفــاق  بأبعــاد  رتبطــة 
ُ
امل

الراهــن  ودورهــا  اإلقليميــة  املحليــة 

واملأمــول تجاه تعظيــم حركة الترجمة 

ــة بني بلدان العالــم، واملنطقة 
ّ

التبادلي

ــة فــي هذا 
ّ

العربيــة والجهــود املصري

الصدد.

   وضمت النــدوة العديد من الشــركاء 

املحليــني واإلقليميني املعنيــني بمجال 

كمســؤولني  العالــم،  حــول  الترجمــة 

ولية معنية بالترجمة بعدد 
ُ
بمؤسسات د

مــن دول العالــم، وتناول املشــاركون، 

جهــود مؤسســاتهم أزاء تعظيم ودعم 

حركــة الترجمة مــن لغاتهــم األم إلى 

اللغــة العربيــة، بالتعــاون مــع الــدول 

تعــددة املعنية 
ُ
واملؤسســات العربيــة امل

هتمــة باملجــال، وكذلــك أطر دعم 
ُ
وامل

باملجــال،  والناشــرين  املترجمــني 

ليصبحــوا أكثر قدرة علــى دعم حركة 

ة بني اللغات املتعددة، 
ّ

الترجمة التبادلي

حيــث أثنــى املشــاركون علــى جهــود 

الثقافــة  وزارة  مــع  الحثيثــة  التعــاون 

املصريــة، وكذلــك الجهــات العربيــة 

محــل التعــاون، أزاء التنســيق بشــأن 

اختيار عــدد من األعمــال العربية في 

مجــاالت أدبية متعــددة وترجمتها إلى 

ــا 
ً

اللغــات األجنبيــة بالخــارج، تعظيم

ألهمية التبادل الثقافي الحضاري بني 

البلدان املعنية بهذا الشأن .

 كمــا تطرقــت الندوة ألهمية مناقشــة 

اســتدامة مثل هذه الجهــود، والوقوف 

على التحديات التي تواجه هذا املجال 

ة حركة 
ّ

وحلحلتها بما يســمح بانسيابي

ــة بني بلــدان العالم 
ّ

الترجمــة التبادلي

ختلفــة، كمــا اتفــق املشــاركون على 
ُ
امل

أهميــة التوافــق لوضع وتنظيــم آليات 

التعــاون للمرحلــة املســتقبلية في هذا 

الصدد. 

 الــدورة 54 مــن معرض 
ّ

شــار الى أن
ُ

ي

القاهــرة الدولــي للكتــاب تأتــي تحت 

ــا: نقرأ.. 
ً

شــعار: على (اســم مصر- مع

نفكــر.. نبــدع) وتحل اململكــة األردنية 

ضيــف شــرف املعــرض، وتــم اختيار 

الكاتب صالح جاهني ليكون شــخصية 

املعــرض هــذا العــام، والكاتــب كامل 

كتــاب  معــرض  شــخصية  كيالنــي 

األطفــال، كمــا ويشــارك في نســخته 

ا 
ً

ا وعربي
ً

ا مصري
ً

لهذا العام 1047 ناشر

ــا، من 53 دولــة، كان من بينها 
ً

وأجنبي

دول جديدة مثــل املجر والدومينيكان، 

 عــن فعاليــات ثقافيــة تضــم 
ً
فضــال

لقاءات مــع مبدعني وكتــاب ومفكرين 

 وفنانــني ورموز وقامات مصرية عربية

وعاملية. 
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( 1 )

ب»، 
ُ

«سأدل العصافير عليك – قصائد ح

نه يكشــف عن 
َ
كتاب القاص صالح زنك

ب، أال 
ُ

تجربة جديــدة في عالقــات الح

ب االفتراضي) الذي 
ُ

وهي تجربــة (الح

عد ومــن خالل الشاشــة 
ُ
يحصــل عــن ب

الزرقاء «الفيس بوك».

 تفاعــل القــاص مــع هــذه التجربــة 
َّ

إن

حيلنا إلى أن الشعر 
ُ

ًا، ي
ّ

ًا ال ســردي
ّ

شــعري

يكمــن فــي ذات األديــب ومــن خــارج 

الجنس اإلبداعي الــذي يوصف به. من 

هنــا يكون الشــعر هــو األكثر اســتجابة 

ب 
ُ

ة تجــارب الح
ّ

في الكشــف عن حســي

ووقعهــا الروحــي. فهل كانــت القصائد 

ــت الطريق إلى الشــعر؟ أم 
ّ
قصصــًا ظل

 اإلجابة 
ّ

أنهــا قصص بثياب الشــعر؟ إن

القــص،  ة 
ّ

شــعري إلــى  شــير 
ُ

ت املمكنــة 

نه يكتب الشعر أيضًا بشكل 
َ
وصالح زنك

قصيــدة النثر، وبذلك يصــح التجنيس 

لهــذا الكتاب بــأن القاص فيه شــاعر، 

والشــاعر فيه قاص، ومثل هذه الثنائية 

هي النمط األلصق بالتوصيف. 

( 2 )

ه من دون تردد 
ّ

شــهر حب
ُ

نه، ي
َ
صالح زنك

ر اســم الحبيبــه أو املعشــوقة 
ْ
مــن ذك

(سماح) ويتعدى األمر هذا إلى تثبيت 

صورتها علــى الغــالف، وبذلك يكون 

األجرأ في عصر االســتعارة والتلميح، 

العــرب  بالشــعراء  رنــا 
ّ
ذك

ُ
ي وهنــا 

األقدمني الذين كانــوا ال يترددون من 

ر أســماء حبيباتهم أو معشوقاتهم. 
ْ
ذك

بشــغف  للتجربــة  كاشــف  هــو  إذن، 

حســيٍّ عــاٍر وعلى مــرأى مــن زوجاته 

الثــالث! وهذا الكشــف ال يتوافر عليه 

ب الذي يتجدد 
ُ

ن يملك يقينية الح
َ

 م
ّ

إال

ه 
ّ
والجــرأة في املكاشــفة الوجدانية. إن

 يتجاور مع الشــاعر حســني مردان في

(قصائد عارية). 

بداللــة  ممكنــا  ــي 
ّ

التخط يكــون  وقــد 

الفصــل الثالث من الكتــاب الذي  حمل 

عنوانــًا فاضحــًا (إيروتيــك)، وكذلك 

بعنــوان  جــاء  الــذي  الثانــي  الفصــل 

ات – إلى سماح خالد 
ّ

كاشــف (ســماحي

البارودي)..، أما الفصل األول فقد كان 

بعنوان (سفر العاشق) معلنًا فيه: «هذا 

الولــد قلبــه أخضــر/ يهيم بِك عشــقا/ 

ك/ 
ّ

ويتبختــر/ هــذا الولد يتصابــى بحب

/ ويســهر/ هــذا الولد املولع 
ً
ويكتب غزال

ــن جمرًا وال 
ّ

دخ
ُ

بِك/ يحتســي خمرًا/ وي

يكبر».

 فــي هــذا األنمــوذج وغيــره الكثير من 

 
ٌ

يــل
َ

م هنالــك  ــة، 
ّ

النثري القصائــد 

للتقفيــة والروي ممــا ال تتوافر عليه 

قصيــدة النثر بشــكل عــام، وبذلك 

يجعــل  اإليقــاع،  مــن  نــوع  يتحقــق 

مــع  مــراودٍة  أو  بتمــاٍس  القصائــد 

قصيدة الشعر الحر، ويحصل أحيانًا 

أن يتحقــق الوزن الشــعري في بعض 

الشــطرات حتى وإن لــم يكن قصديًا 

كما هــو واضح في األنموذج الســابق 

 بحوٍر 
َ

الــذي يمكــن تحســس تفاعيــل

ة فيه.
ّ

عد

( 3 )

وفي امللمح الفني اآلخر، كان الوضوح 

ب 
ُ

ســمة القصائــد، إذ إن تجربة الح

 
َّ

ال تحتمــل غير هذا الوضــوح، كما أن

ــة، وهي بســاطة 
َّ

التعبيري البســاطة 

معنى وداللة ال بساطة تسطيح، تجعل 

ة 
َّ

الشعر يمضي إلى غاياته التوصيلي

وبما يعكــس حــرارة التجربــة ومديات 

الصــدق والتفاعــل مــع هــذه التجربة، 

ة، 
ّ

التجربــة التــي ال تلفحها الرومانســي

ب 
ُ

ب (االفتراضي) ح
ُ

 هذا الح
َّ

حتى كأن

اقتــراب ووصول إلــى املســتقر البيتي، 

لــة هنــا نشــاط غريــزي يفــوق 
ّ

خي
ُ

وللم

عد.
ُ
التخاطر عن ب

 بنــاء معظــم القصائــد يقــوم علــى 
َّ

إن

فــي  الشــعر   
ّ

كأن حتــى  ة، 
ّ

الســردي

هيــكل  فــي  والســرد  الســرد،  هيــكل 

التجنيــس:  تواشــج  وبذلــك  الشــعر، 

 الشــعر بثيــاب الســرد، والســرد بثياب

الشعر:

افني
ّ

افات والعر
ّ

 العر
ُ

 «قصدت

 
ُ

 الســحرة واملنجمــني/ قصدت
ُ

قصــدت

اء الكــف وقارئات الفنجــان واألئمة 
ّ

قر

والصحابــة واألولياء الصالحني/ عســى 

وني 
ّ

وني عليِك/ كلهم خذلوني وعد
ّ
أن يدل

مجنونًا/ وال حرج على املجانني».

 أن الشــعري 
ّ

ورغــم ســيادة الســرد، إال

يكمن في املعنى، والشعر معنى في واحد 

ت 
ّ

من وجوهــه: «كحمامٍة مهاجــرٍة حط

على قلبــي بعد طــواف طويــل، وراحت 

 الكم الشعر 
ّ

تشدو بالهديل»..، هكذا يشع

تناوبًا مع السرد.

( 4 )

تصريحات  عليــِك،  العصافيــر   
ُّ

ســأدل

تخشــى  ال  عــاٍل،  بصــوٍت   
ٍّ

ــب
ُ

ح

 
َّ

ــب
ُ

«الح  
َّ

ألن االجتماعــي،  ش 
َ

الخــد
ّ

 بزخــات املطــر فــي ِعــز
ّ

هــو أن نبتــل

 

الصيف». 

 

تجلــب الرواية الطويلة املصورة األولى (شــبيك لبيك) 

Your Wish Is My Command للمؤلفــة الشــابة دينــا 

ة 
ّ

محمد الســحر إلــى القاهرة الحديثة فــي قصة خيالي

شــرت في 
ُ
ة، ن

ّ
من الحــزن واإليمــان والحيــاة الحضري

مصر في ثالثــة مجلدات بني عامــي 2017 و 2021 وقد 

ترجمته بنفسها وجمعتها في غالف مقوى مكتنز باللغة 

اإلنجليزيــة والقراءة تكــون فيه من اليمني إلى اليســار 

مثل النــص العربي األصلي تماما، ويــروى هذا الخيال 

الحضــري الجذاب عــن طريق ثالثــة موظفني عاديني 

يتصارعــون مع اآلثار املترتبة علــى تحقيق رغباتهم في 

كشــك (شــكري) ورحلة بطلــة الرواية (عزيــزة) في 

مصر الحديثة املتخيلة.. 

تنقســم األمنيات في عالم (شــبيك لبيــك) إلى ثالث 

درجات؛ الدرجــة االولى معلبة فــي الزجاجات الثالث 

املوضوعــة في صنــدوق مبطن خلف املعكرونة ســريعة 

التحضيــر واملشــروبات البــاردة املعروضة في كشــك 

شــكري/ القاهــرة ويشــير إلى شــيء مميــز وأفضل ما 

يمكــن شــراؤه باملــال القادر علــى عالج املــرض وخلق 

ثروات كبيرة أو إعادة الحياة للديناصورات.. فلماذا لم 

يشــترها أحد بعد؟ هي متوافرة ملن يمتلك املال الكافي 

لشرائها والزجاجة االخرى هي أمنيات الدرجة الثانية 

واالخــرى هي أمنيــات الدرجة الثالثة التــي تمثل عامة 

الشعب وعادة ما تكون رخيصة وغير قادرة على تحقيق 

األحالم.

ا في الصفحات 
ً

ا وتكــرار
ً

دعى عبده مرار
ُ

يتمنى شــاب ي

االفتتاحيــة من الرواية املصورة امللونة (شــبيك لبيك) 

الحصول على ســيارة مرســيدس  لكنــه ال ينجح إال في 

اســتحضار أجزاء من الســيارات واملوديالت الصغيرة 

قبــل أن تتركه ســيارة كبيرة الحجم متدفقــة املوت في 

الشــارع، و (عزيــزة) أرملــة (عبده) تتســاءل عما إذا 

كانت أمنية واحدة بإمكانها أن تشفي جراحها، وهناك 

أيضا الطالب نــور املصاب باالكتئاب الــذي يبحث عن 

طريقــة للهروب من ”الوزن الذي ال يطاق“ لكل يوم لكنه 

يشك في أنه يمكن العثور على أمنيته في زجاجة ويعتبر 

ــا قد يخلصه مــن رغباته املزعجة 
ً

 صالح
ً

شــكري عمال

ا آخر في هذه العملية.
ً

ويساعد شخص

كانــت الرغبــات الســحرية موجــودة منذ قــرون ومن 

املنطقــي أن الروائيــة دينــا محمــد في عالم (شــبيك 

 
ً
ا في أعمالهم بل تستكشــف بدال

ً
لبيــك) ال تتعمق كثيــر

من ذلــك التحوالت التي يقدمونهــا والتاريخ الذي كتبه 

ــا بدرجة كافيةن ففــي البداية 
ً

األقويــاء كما كان متوقع

حتى في املناطق ”الغنية بالرغبات“ مثل شــمال أفريقيا 

ا ثم 
ً
والشرق األوســط كان اســتخدام الرغبات محدود

توصلت إمبراطوريات أوروبا إلى طريقة الســتخراجها 

وإدارتها وتخزينها في زجاجات واليوم تحتكر الشركات 

التمنيــات  أفضــل  األثريــاء  واملواطنــون  والحكومــات 

لكل شــيء من املشــاريع الدفاعية إلى طائــرات بورش 

الطائرة، تاركني رغبات ”الدرجة الثالثة“ لعامة الناس.

تركــز معظم القصص فــي رواية (شــبيك لبيك) حول 

 من الدراما واالســتبطان وتتفجر 
ً
األمنيــات وتقدم كال

أعمــال دينا محمــد الفنية بالحيوية فــي جميع األنحاء: 

صور الســجن أحاديــة اللون الصارخــة تتناثر مع زوايا 

الشوارع املضيئة والشوارع الخلفية الضيقة والضواحي 

الثرية في القاهرة مليئة بالحب والحب حيث يبدو كشك 

شــكري المعا كجوهــرة تحت أضــواء الشــوارع، بينما 

تنبثــق األمنيات من زجاجاتهم في تشــابك مجردة من 

األشــرطة والطباعة وتعطي دينا إيمــاءات مؤثرة لحياة 

املدينــة أثنــاء تقدمها  حيــث قدمت املعجنــات املحلية 

وآداب الســلوك واللغــة العاميــة في الشــوارع في كتاب 

يمزج بني العاملية الشبيهة بالحكايات واملواقع الحية

عن الغارديان
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كيف تســنى له أن يمرق من تحــت األعني الحادة لرجال 

ــة والطهارة 
ّ

الدين الذيــن كانت العفــة عندهم والعذري

ة أمورًا ال يجــوز املس بها؟، لقد قبــل به الناس 
ّ

الجنســي

 ســواء على 
ٍّ

البســطاء والوعاظ واملعلمون اليهود على حد

ة «نســبة إلى الكتــاب املقدس» 
ّ

ــه أكثر األعمــال كتابي
ّ
أن

 
ٌّ

ــه «قــدس األقــداس» حقيقــي حــري
ّ
إلهامــًا، وعلــى أن

يون يؤمنون 
ّ
بالقــراءة والتالوة والتكريم والتبجيــل. الرب

بأن نشــيد االنشــاد برمته قد كتبه امللك ســليمان. الذي 

كانــوا يرون فيــه جامعًا في شــخصيته واحــدة الحكمة 

والشــعر والعشــق. تمامًا مثلما كانوا يؤمنون بأن موســى 

مؤلف التــوراة وامللــك داود مؤلــف املزاميــر. وأن كتابا 

يؤلفــه ملك بلغ مــن النبالة والوقــار ما بلغه ســليمان ال 

ة 
ّ

 أن يكون كتابًا ذا مغــزى عميق من الناحيــة الديني
َّ

بــد

ة البعيدة، بالرغم مما يطفو على سطحه 
ّ

والقيم الروحي

ة. وكان كل مــا يجب عليهم عمله صرف 
َّ

من عبث وحســي

النظر عن معنى النص الحرفــي والظاهري، وااللتفات 

إلى املعنــى الــذي وراء املعنى حتى تتضح لنــا املجازات 

واالســتعارات البنــاءة املوحيــة التــي كان يرمــي إليهــا 

ســليمان الورع امللهم: فالعاشــق في نشــيد االنشــاد، لم 

ــي العني، الكثيف 
ّ

يكن ذلك الفتــى العذب الثغر، اليمام

د الوجنتني، بل كان يهوه نفســه. 
ّ

خصالت الشــعر، املتور

والحبيبة لم تكن تلك العذراء الجميلة الجعداء الشــعر، 

ليٍّ صاغتها 
ُ

ذات الشــفتني القرمزيتني، والفخذيــن كح

تها كأس مدورة، بل هي شــعب 
ّ

يــد صانع حــاذق، وســر

اسرائيل – عروسه وزوجته.

 هــذا النوع مــن العالقة بني يهوه وشــعبه أو بنيه وبني 
َّ

إن

ري 
ّ

لت على مفس
ّ

ة سه
ّ

ها عالقة زوجي
ّ
، وكأن

ً
أورشليم مثال

ة 
ّ

التوراة قراءة نشــيد األناشــيد من ضمن هــذه الخلفي

ومن ضمن كل ما كان يســتحوذ على عقولهم وعواطفهم 

بسبب السبي والتشتيت والعودة.

 لقــد عرف اليهود طقس الزواج املقــدس تأثرًا بديانات 

الشــرق املجاورة ولم تســتطع الديانة الجديــدة أحكام 

بــاب االتصــال والتبــادل وعلــى الرغــم مــن قــوة يهوه 

ومراقبته لليهود، كانت بعض املراحل قد شهدت انفتاحًا 

ة املجاورة. وطقوس الزواج 
ّ

واســعًا أمام الديانات الوثني

 
ّ

ســعت أكثر في فترة حكم امللك ســليمان ألن
ّ

س، ات
ّ

املقد

الصــراع الفكري قد تطور واتســع مداه أكثــر. لهذا كان 

لهــذا الطقس مجال حيوي حيث كان يهوه أو ممثله يؤدي 

دور الزوج واسرائيل أو اورشليم/ أو بنت صهيون يتبادلن 

األدوار مع االلهة األم/ عشــتروت. لكن ذهابهم إلى بابل، 

كــرس هذه الطقوس أكثر، واالبتعــاد عن املكان الخاص 

بهم والذي ارتبط مع ذاكرتهم الجديدة، قد نشــط هذه 

الطقــوس، ومارســوها مــع البابليــني وجعلوا مــن امللك 

ســليمان أنموذجــًا غائبًا ومعتقــدًا، كي يلعــب دور االله 

وباإلمكان أن نعتبر «نشيد األنشاد» نص عراقي/ سوري/ 

كنعاني.

العالقة مباشــرة لنشيد االنشاد بتاريخ اسرائيل ولو أنه 

أتى على ذكر تخت سليمان 

جته به أمه في يوم عرســه» 3: 11 
ّ

« 3: 7» والتــاج الــذي تو

« كما أنه العالقة بنشــيد االنشــاد في االضافة األخيرة 

التي تذكر اســم ســليمان وجباته.. ولكن نشــيد االنشاد 

في شــكله التوراتــي الذي وصلنــا يبقى غنيًا فــي إطاره 

الجغرافي/ فلسطني/ ولبنان ولكنه في الوقت نفسه.

 ينظر إلى دمشق ويعرف مركبات فرعون، والفت للنظر 

فيــه اشــادته بجمال لبنان وســيول لبنــان والعروس من 

لبنان ورائحــة وفردوس لبنان.. ومــن املالحظ ايضًا أن 

نشيد االنشاد يحتوي على ألفاظ وتعابير يعتريها التباس 

فــي املعنى وتتحمل عــدة تأويالت ومعظمهــا لم يرد في 

ة. 
ّ

مواضع أخرى من النصوص التوراتي

والكتاب برمته كتب في شكل خطب وتوسالت ومحاورات 

ومناجــاة وليس فيه ما يدلنا على بداية لها ونهاية كذلك 

ال يتضــح فيــه من هــم املتكلمــون واملتخاطبــون. طبعًا، 

هناك الفتاة املجهولة االســم التي يتمها العشق، توصف 

أحيانا «خليلة» و»عروســًا» و «اختًا» كذلك هناك العاشق 

الذي يشــار إليه بـ «امللك» وامللك سليمان: على نحو أكثر 

تخصصًا، لكنه هو أيضــًا، راع قوي البنية، متورد اللون، 

شــهواني النزوع، ليس فيه عالمة مــن أبهة امللك وترف 

القصر... وهناك إشــارات متفرقة إلى «نبات اورشــليم» 

و»نبات صهيــون والحــراس الذين يطوفــون باملدينة» و 

ة» العاشــق، كل ذلك اصطنعه املؤلــف ليكون فنونًا 
ّ
«اخل

أدبية تتيح الفرصة لالستطرادات الخطابية والتعجبية 

التي استخدمتها الشخصيتان الرئيستان.

 اإلصحاح األول من األناشيد قد انطوى على منظومة 
َّ

إن

ــة أيضًا ذات عالقــة بالنظام البعلــي الذي عرفته 
ّ

رمزي

سوريا/ وكنعان وكشــف عن مجموعة من العالمات التي 

تحيــل لدراما اإلله القتيل املحتفل بقتلــه ترقبًا النبعاثه. 

وكذلــك تماهيــًا مــع طقوســه التــي تتبــدى باالتصــال 

الجنســي املقدس، الذي يمنح الجســد صفته املتجددة، 

الخالقــة، القادرة على املوازنة بــني ماهو ديني/ مقدس 

وبــني ما هو حياتــي، وذلك عبــر طقوس الجنــس، التي 

كًا وخاضعًا 
ّ

تمنــح املوضوعــي/ السياســي بعــدًا متحــر

لســيرورة مســتمرة. غير أن التجديد الحقيقــي للقدرة 

ــة، ال يتم إال باملوت الفعلــي الحقيقي الكامل الذي 
َّ

اإللهي

زيل املوت ما يلــي، ويعطي البعث كل 
ُ

يليــه البعث، حيث ي

جديد. ففي النظــم امليثولوجية التي ال وجود فيها ملعتقد 

املوت الســنوي إللهة الطبيعة، نجد هنــاك معتقد املوت 

ة تقدر 
ّ

الدوري حيث يموت االله عند استكمال دورة زمني

بعدد من الســنني، تختلــف من ثقافة إلى أخــرى. فإلهة 

 
َّ

الخصب هي أكثــر االلهة حاجة إلى تجديــد قواها، ألن

أي بــادرة ضعف تنتابها، ســيكون لها تأثيــر على توازن 

الطبيعــة وحيــاة الكائنات، لذا كان هنــاك على اإلله ان 

يقدم نفســه للموت وهو في عز الشــباب، يجدد نفســه، 

ويبعث ثانية قبل أن تنال منه السنون.

 إله الخصوبة في املعتقد الكنعاني/ االوغاريتي، يجدد 
َّ

إن

قواه عن طريق املوت والبعث من جديد في دورة مقدارها 

اح. اآلن 
ّ

ســبع ســنوات، كما قال االســتاذ فــراس الســو

اتضحت العالقة التشــاكلية املوجــودة بني اإلله/ وامللك، 

عالقــة تمثيل الســماوي املقــدس، على األرضــي. ومنح 

ة. 
ّ

ســة وحماية تبدياتها السياســي
ّ

ة صفتهــا املقد
َّ

امللوكي

وكل الذي يقــوم به امللك موحى به من اإلله، الذي يجدد 

طاقة امللــك، ومن خاللها يحقق تجديــدًا لطاقة الحياة 

ــة. ولــذا أعتقد بأن 
َّ

ومركزهــا الكونــي، وقواها الفصلي

امللك ســليمان امتداد يهــوه على األرض، ويقــوم بدوره 

فــي اململكة. من أجــل أن يحميها ويحافظ علــى امللوكية 

اليهوية/ القدســية والعدد الغفير من النساء والسراري، 

تعبيــر عن طاقــة وجدت في ذلــك مجالهــا، وهي طاقة 

يهوه، الكامنة في جســد سليمان الذي أنابه يهوه عنه في 

طقوس الزواج املقدس. 

واســتمرار إقامــة االتصال الجنســي املقــدس، من قبل 

امللك ســليمان/ هو اســتعادة للدور االلهي/ الشاب الذي 

قام به االله الشــاب دموزي/ تموز وانتقــل االله اليهوي/ 

مجســدًا بالفعل الطقسي الســليماني وهو يمثل تكريسًا 

لهذا الدور، مثلما هو شكل اكتمل عبر التأهيل االتصالي، 

في املعابد، وعند ممارســة طقوس الندب واالســتذكار، 

يتوقــف طقس الجنس املقــدس واملمارســة االلوهية له، 

وتنطفئ اللذة، الن مفتاحها ومركزها في الكون والعالم 

قد غاب وتعطــل هو اآلخر. وهذا التوقــف، يدخل ضمن 

القيــود املفروضــة الهيــًا، وهي قيــود دينيــة/ ذات صلة 

مباشــرة بفعل الخصوبة فــي الحياة وتدمــج معها كليًا. 

ويمكننــا القــول بان ســليمان الشــاعر والعالــم وهاوي 

النســاء كان منفتحًا نحو آلهة نسائه ونحو عشتروت إلهة 

الصيدونيني بشكل خاص. وسليمان الذي وصلت شهرته 

الى جميع أنحاء العالــم القديم، كان منفتحًا أيضًا على 

التبــادل الثقافــي الذي رافــق التبادل التجــاري، وليس 

من املســتبعد أن يكون ملمًا بثقافة عصــره. ومن وصلت 

شــهرته إلى مملكة «ســبأ» ومــن كان يســتقبل الضيوف 

والهدايــا من املمالك املجاورة كافة، كان بشــكل طبيعي 

علــى إطالع بما أنتجــه األدب املقدس فــي كل من وادي 

النيــل ووادي الرافديــن والســاحل الكنعانــي. ومن كان 

محوطــًا بهذا العدد من النســاء «الغريبات» ال بد من أن 

يكون على معرفة بطقوسهن الدينية وبمعتقداتهن، ولذا 

 قلبه، والعهــد القديم مليء 
َ

ن
ْ
ل

َ
إلتصــق بهن باملحبــة وأم

بأمثلة عن ميل قلوب بني اســرائيل إلــى آلهة غير يهوه، 

آلهة غريبة، وخاصــة آلهة «البعل والعشــتروت» بصيغة  

الجمع. 

ألقى الشــاعر عادل الصويري محاضرة عن موضوعة (أدب الســيرة 

عبور متداخل بني الشعر والسرد) على قاعة اتحاد أدباء كربالء وسط 

املدينة عبر أمســية أدارها الدكتــور الناقد عمار الياســري وحضرها 

جمهور األدب والثقافة.

تحدث الياســري فــي بداية األمســية عن أهمية بحــث الصويري وعن 

املســتوى الكبير واملهم لتداخل السيرة في الشــعر والسرد، مشيرًا إلى 

تغلغــل املوضوع فــي الحياة األدبيــة العراقيــة، الفتا إلى املحــاور التي 

سيطرحها الصويري في بحثه.

علــى  تعتمــد  الذاتيــة  الســيرة  كتابــة   :
ً
قائــال املحاضــر  ابتــدأ  ثــم 

النقــل األمــني لحقيقــة املبــدع الــذي يريــد أن يكتب ســيرته بشــكل 

حقيقــي وموضوعــي بحيــث يشــعر القــارئ حــني يقــرأ أنــه يصعــد 

الســيرِة  
ُ

صاحــب صعدهــا  التــي  هــي   
ً

متدرجــة  
ً

زمنيــة  
َ

ســاللم

 

ه.
ُ

 نفس

 الســيرِة يركــز في كتابة ســيرته علــى الحقيقة مــن دون أي 
ُ

 صاحــب

 ومع قارئه ثانيًا. وال بأس بحضور 
ً
 بمصداقيته مع نفِســِه أوال

ُّ
تكلف يخل

الخيال؛ لتحقيق الترابط والوحدة املوضوعية في عمله األدبي.

وقال الصويري موضحًا: كتابة السيرة الذاتية بشكلها الحديث ال تعني 

استحضار ماضي املبدع وحياته، وســردها على نحو متسلسٍل ومباشر 

عبر استدعاءات شــريط الذاكرة. هناك روح جديدة، أو ماء جديد في 

كتابة السيرة بشكلها الحديث.

في الســيرة الذاتية ثمة أسرار واشــتباكات ليس للنص لوحده - كنص- 

عى الذاتية، تتعلق ببعض املواقف واملشــاهد التي 
َّ
اإلحاطــة بها مهما اد

تفرض الهدوء مرة، والتوتر مرة أخرى. 

 اعترافــاٍت، أو تدويــٍن ليوميات، وإال 
َ
 ليســت مجــرد

ُ
 الذاتية

ُ
فالســيرة

 ببعض التعليقات 
ً

رفقة
ُ

نشر على مواقع التواصل م
ُ

 التي ت
ُ

لصارت الصور

نوعًا من أدب الســيرة الذاتية، ومع ذلك قد نجــد في بعض النصوص 

ب ذات كاتبها مع ســيرة املكان أو الشــخوص أو 
ّ

مالمــح ســيرة تتســر

األحداث التي تنتج تحوالت اجتماعية كما في نص (عن أيام التماثيل) 

لصالح السيالوي و (نزف كربالئي منفرد) لعالوي كاظم كشيش.

كتاب (حفريــات في الالوعي املهمــل) لكاتبه الدكتــور مالك املطلبي 

أنموذج صريح ألدب السيرة الذاتية الذي يتداخل فيه الشعر بالسرد.

وكان للمداخــالت دور متميــز بإثــارة العديــد مــن األســئلة املتعلقــة 

بمواضيــع كثيــرة، تتداخــل بــني مناطــق فكريــة وشــعرية وســردية 

وفلســفية، إذ تطــرق بعــض املداخلني إلى اشــتغاالت كثيرة اســتندت 

علــى ســير مدينة مثــل بعض شــعراء وقصاصــي البصــرة، وكربالء، 

وبغــداد، والســماوة، ومنهــم محمد خضيــر، وحامد فاضــل، وكاظم 

الحجــاج، وعــالوي كاظــم كشــيش، وطالب عبــد العزيــز، وغيرهم. 

كمــا أثيــرت قضايــا مهمــة كأهميــة األدب الــذي يوثــق ســير املــدن 

 واملجتمعات والحيوات الفردية الخاصــة التي تمثل أنموذجا اجتماعيا

معينا.

والشــعراء  ســبتي،  إبراهيــم  الروائــي  مــن:  كل  قدمهــا  املداخــالت 

صــالح الســيالوي، وحاتــم عبــاس بصيلــة، وفاضــل عزيــز فرمان، 

والكاتــب العابــدي،  حيــدر  والناقــد  الكنانــي،  حمــودي   والقــاص 

عبد الهادي البابي.

 فهل أصبح هذا الزمــن الديمقراطي هو املناخ أو 

البيئــة الثقافية التي انتظرها املثقف العراقي لكي 

يمــارس دوره ويقــدم عصــارة أفــكاره ويتفنن في 

ابتكار طرق وأساليب التفاعل مع مجتمعه من أجل 

ايصــال صوته واملســاهمة في إحــداث التغييرات 

الجذرية املنشودة؟                                                  

 اعتمادها في 
ُ

وبــكل املقاييس واملعايير التــي يمكن

تقييــم التجربة الثقافية خالل األعوام العشــرين 

 
ً

بــة
ِّ

خي
ُ

 م
ْ

 النتيجــة النهائيــة كانــت
َّ

املاضيــة، فــإن

لآلمال.

واآلن بعد تلك السنوات العجاف والتجربة الفاشلة 

املريرة في تعامــل الدولة العراقية الجديدة (التي 

 تأسيســها بعــد 9/ 4/ 2003) مع ملــف الثقافة 
َّ

تــم

 يبقى 
ْ

 على املثقف العراقي أن
ُ

ب
ّ

العراقية، هل يتوج

حبيس غرفته الشــخصية، أو مكتبه الرســمي في 

بها 
ّ
 البيضاء ويقل

ُ
ه

َ
د أوراق

ّ
املؤسسة الحكومية يســو

 
ُ

 له
ُ

مه
ِّ

ذات اليمــني وذات اليســار وينتظــر مــا تقد

املنظومة السياسية املنخورة بالفساد واملحاصصة 

والهيمنة الحزبية وسيادة روح املكاسب واملناصب 

 علــى ذلــك املثقف املســالم األعزل 
ْ

والغنائــم، أم

وسط فوضى السالح املنفلت والعصابات املسلحة 

أن يغــادر تلك الصــورة الســاكنة وإطارها الثابت 

لكي يقتحم بأفكاره تلك املنظومة املتهالكة والهشة 

ثقافيًا ليجبرها على االستماع واإلصغاء ملا يقول؟

 املثقــف إلى 
ُ

وبمعنــى أكثــر إيالمًا هــل ســيذهب

 فيه 
ُ

ه
َ
 زمن

َ
 بيــِدِه ويصنع

ُ
ه

َ
املســتقبل الثقافي ليصنع

ــب عليه البقــاء في زمِنــِه الثقافي الراكد 
ّ

 يتوج
ْ

أم

املتقوقع بانتظار ما يجود عليه الزمن الديمقراطي 

 
ُ

حاول
ُ

 ذا الذي ي
ْ

ن
َ

العقيم؟ وإذا كان األمر كذلك فم

إحياء الروح الثقافية العراقية بعنوانها وشــعورها 

(الوطني)؟

نعــم أن قضيــة الثقافــة العراقيــة مــن القضايــا 

الكبرى فــي الدولة العراقيــة وإدارتها، وينبغي أن 

ننظر إليها بهذا املنظار دون غيره من استحقاقات 

ات 
ِّ
كون

ُ
ما يســمى بـ (العملية السياســية) ولغــة امل

الحزبــي  أو  االنتخابــي  واالســتحقاق  املجتمعيــة 

والطائفي.  

وأزاء قضيــة الوطــن الثقافيــة ماذا علــى املثقف 

العراقي بنقاباتــِه ومنظماِتِه املهنية والجماهيرية 

املتعــددة  الثقافيــة  املدنــي  املجتمــع  وتســميات 

واملنتشــرة فــي محافظــات العــراق (عــدا اقليم 

 يفعل وهو يشــاهد وبشــكل ســافر 
ْ

كردســتان) أن

ومجحف كيفية التعامل مع عنوان الثقافة العراقية 

الرسمي (وزارة الثقافة)؟

الثقافــي  الواجــب  تحديــد  يتوجــب  هنــا  ومــن 

ســلب  ملواجهــة  الثقافيــة  الوطنيــة  واملســؤولية 

وتجريد العراق مــن هويِتِه الثقافية املعروفة وعلى 

 داخل منظماتهم 
ْ

 أكانوا فــرادى أم
ٌ

املثقفني ســواء

وتجمعاتهــم الثقافية وعناوينها املتعددة في جميع 

املحافظات أن يمارســوا فعلهــم الثقافي الصادم 

ة الحاكمة من اجل إحداث 
ّ

مع املنظومة السياســي

الحقائــق  وإشــهار  الجديــدة  الثقافيــة  الحركــة 

واملعوقات والســلبيات بوجِه الحكومة والســلطات 

السياســية الحاكمة ِمن أجل تخطيط ورسم مسار 

ونهج الثقافة الثورية الحقة.

 تكون 
ْ

فترض بهــا أن
ُ

 عمليــة التصحيــح التــي ي
َّ

إن

جماعية هي من حيــث املبدأ واألصل تعتمد وتقوم 

أساســًا علــى املبــادرة الثقافيــة الفرديــة، وهذه 

 تقدم عليهــا وتبادر الى 
ْ

األخيــرة خطوة يجــب أن

أو املراكــز  أو الجمعيــات،  طرحهــا االتحــادات، 

الثقافيــة، أو مؤسســات املجتمــع املدنــي.. مبادرة 

مها للمؤسســات الحكومية كمنهاج 
ّ

تقترحها وتقد

عمــل أو خطة عامــة تهدف في املحصلــة النهائية 

الى إرســاء دعائم ثقافة عراقيــة فاعلة ومتفاعلة 

نِتــج وصاحــب الحضور 
ُ
مــع وســطها الثقافــي امل

الثقافــي املتنوع، ويمكن لهذه املبادرة والتفكير بها 

 ثقافيــًا خاصًا داخل 
ً
والدعوة اليهــا أن تكون فعال

ثنائية (الثقافة - املثقف) من أجل ان تثبت الذات 

الثقافيــة وجودها وتنتزع االعتراف من املؤسســة 

الثقافيــة نفســها، وكذلك إضفاء وإســباغ الصفة 

الجماهيريــة أو املجتمعيــة الفاعلــة علــى فعلهــا 

الثقافي.

وفــي هــذا اإلطــار يجــب النظــر بعــني االهتمام 

والرعاية الحقيقية والجادة للجهد الثقافي الذاتي 

 املثقف بشــكل عــام واألديب والفنان 
ُ

ه
ُ

م
ِّ

قد
ُ

الذي ي

نِتــج علــى وجــه الخصوص فــي حقــول الرواية 
ُ
امل

والقصة والشعر والنقد والفكر والفلسفة ومجاالت 

املعرفة األخرى في التاريــخ واالقتصاد واالجتماع 

وعلــم النفــس وغيرها الــى جانب حقــول الفنون 

األخرى مثل املوسيقى والفنون التشكيلية بفروعها 

وأقســامها كافة (هــذا إذا طرحنا جانبــًا الفنون 

والتكاليــف  الجماعيــة  الطبيعــة  ذات  الدراميــة 

املالية الباهظة مثل الســينما والدراما التلفزيونية 

واملسرح). فال يمكن االســتمرار بالنظرة الدونية 

والقاصــرة لهــذه النتاجات ذات الطابــع الفردي 

نِتج للعمل 
ُ
 األديب والفنــان امل

ُ
ل

َّ
الذاتــي حيث يتحم

الفنــي واألدبي نفقــات وتكاليف إنجــازه الثقافي 

 عــن  جهده االبداعــي املضني 
ً
الشــخصي، فضال

 هذه 
ْ

لت
َ

ت
َ

والشاق والذي يمتد لشــهور طويلة. لقد ق

املجانية املجحفة والبائسة العديد من االعتبارات 

نِتج ونتاِجــِه الثقافي، 
ُ
والقيــم املعنوية للمثقــف امل

ام 
َ

 جوانب مهمة من صورِتِه الشــخصية أم
ْ

ــت
َ

لم
َ
وث

املجتمع.

فهل ســيبقى املثقف املنتج مكتفيــًا بهذا القدر من 

الفعــل الثقافــي املجانــي؟ بل فــي أصل الســؤال: 

هــل هذا هــو بالفعــل واجــب املثقــف أزاء الثقافة 

ة؟
َّ

العراقي

ة؟ وماذا عن 
ّ

ة الرسمي
ّ

وماذا عن املؤسسات الثقافي

بنيتها الحالية ومستقبل وجودها وكيفية النهوض 

ز إقامة عالقة تغادر 
ّ

عز
ُ

بها ومحاولة تطويرها بما ي

نِتج 
ُ
محطة العالقة البــاردة والباهتة مع املثقف امل

؟
ً
باتجاه محطات أكثر تفهمًا وتعاطفًا وتفاعال

ومــن خــالل نظــرة واقعيــة تســتند الــى الوقائع 

والتجربــة التي عشــناها طوال الســنوات الطويلة 

املاضيــة مــن الزمــن الديمقراطــي العقيــم فــي 

التعامــل مــع مفصــل وملــف الثقافــة العراقيــة، 

فــإن الوســط الثقافــي العراقــي ســيبقى راكــدا 

ــام 
َ

أم يبقــى  وال  التراجيــدي  لقــدِرِه  مستســلما 

 املثقفــني ســوى جلــد الــذات العراقيــة املحبطــة

واليائسة.

 أن هذه الحال من تعطيــل الفعل الثقافي 
ُ

وأحســب

وفســاد القيــم هي حالــة متوارثــة ورثهــا املثقف 

والوسط الثقافي العراقي من خالل تعامِلِه السلبي 

وخضوِعــِه واستســالمه الســابق خــالل ســنوات 

 
ْ

الحكــم الديكتاتوري الصدامي وهي حقبة ليســت

 من ربع قرن 
ُ

قرب
َ

بالقصيرة فقد امتدت إلى مــا ي

وهو زمن كفيل بتجذرها وترسخها داخل منظومة 

العقل الثقافي العراقي.
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إن انطــالق اإلنترنيــت أحــدث تحــوال كبيرا في 

العالــم، وبعــد ظهــور الحاســبة الشــخصية في 

التســعينات وظهــور (السوشــيل ميديــا) برزت 

والتويتــر  الفيســبوك  وبرامــج  جديــدة  عوالــم 

وغيرهــا، مما حــدا بالفنــان بالفنان التشــكيلي 

أن يســتفيد من تلك التقنية الرقمية فظهر الفن 

الرقمي ألول مرة من قبل الفنان واملخرج (اندي 

وارهول) أميركــي أول لوحة رقمية نفذها الفنان 

على حاســبة تومدور شــبيهة بحاســبة صخر في 

الثمانينات، برام نصف كيكــة. لقد تحول الفنان 

التشكيلي من اســتخدام أدواته العادية في تنفيذ 

أعمالــه الفنيــة إلــى التقنيــة الرقمية اســتخدم 

البرامــج  مــن  االفتراضيــة  والفــرش  األلــوان 

الرقميــة، كما اســتبدل قماش اللوحة بالشاشــة 

الرقميــة، ولغــرض إخراج العمــل الفني للعرض 

يمكن طبعه على الورق أو الكنفاس بطابعة رقمية.

* ما هي املراحل التي مر بها الفن الرقمي؟ 

- لقد مر فن الرقمي بمراحل عديدة: دجتل بينت، 

وفن رقمي فيديوي، وفن رقمي نحتي، وفن رقمي 

انميشــن، وفن رقمــي فوتــو.. إن كل الذين ولجوا 

الفن الرقمــي ذهبوا إلى ابتكار أســاليب جديدة 

كل حســب اجتهــاده فظهــرت عدة مــدارس: فن 

رقمي – كوالج، وفن رقمي – التركيبية، وفن رقمي 

السريالية، وفن رقمي أبســتراك «تجريد» وعدد 

من األساليب األخرى.

* ما الفروقات بني الرسم اليدوي والرقمي؟

- إن الفــن الرقمي يحمل أهداف الفن التشــكيلي 

التقليــدي «املعروف» نفســه، لكن بصــورة تنفيذ 

كبيرة جدًا وإمكانية عالية للوصول للنتيجة كاملة 

الصورة وبســرعة كبيرة.. إنه عالم بال حدود في 

سبيل إنجاز عمل فني رقمي.

*ما الطرق املهمة في إنجاز هذه األعمال؟

- (فــن املاســح الضوئــي) بحيث يرســم الفنان 

تخطيــط للوحة أســود وأبيــض أو ملــون، ثم يتم 

مســحها باملاســح الضوئــي الرقمــي ثــم خزنها 

بالحاســبة، وبعد اختيــار الفلتر املناســب يدخل 

التخطيــط فــي الفلتــر.. انتظــار لحظــات تخرج 

النتيجة وحســب نوع الفلتر املســتخدم ثم تحفظ 

النتيجة في الحاســبة ثم تطبع بالطابعة الرقمية 

علــى الــورق أو الكنفــاس حســب الرغبــة لتكون 

جاهزة للعرض.

*متى بدأت العمل على الحاسبة؟

- بــدأت اســتخدام الحاســبة منذ العــام 1980، 

كانت نوع صخر وتوميدور قبل استخدام الوندوز، 

حيــث تابعت تطــور الحاســبة. وقد تبنيــت فكرة 

توظيــف التقنية في الفن التشــكيلي. بدأت العمل 

بالفن الرقمــي منذ العــام 2008، حيث اعتمدت 

أســلوب (الفوتو دجتل) واكتشفت أسلوبا جديدا 

بالفن الرقمــي (التلقائية)، أقمت املعرض األول 

2009، وكان مثــار جــدل الكثيــر مــن الفنانــني 

(األميــني) بعلــوم التقنية الحديثــة.. عملت على 

البحــث والتقصــي حتى توصلــت للفــن الرقمي 

بأســلوب التجريد تارة وأســلوب املاسح الضوئي 

تارة أخرى.

* هل هناك استجابات من اآلخرين؟

- لقــد عملت علــى نشــر أعمالي في الفيســبوك 

ودعــوة الفنانــني الشــباب لولــوج «عالــم الفــن 

الرقمــي»، وكانت االســتجابة طيبــة وجيدة، مما 

شــجعني على تكويــن (مجموعة الفــن الرقمي) 

على الفيســبوك. وبدأنا بأربعــة فنانني وأصبحنا 

اليــوم (150) عضــوًا عراقيني وأجانــب وعربا، 

ولهم مساهمات مشكورة بعرض أعمالهم الفنية 

من خالل مجموعة الفن الرقمي.

* ما هي خطة عمل أو منهاج جمعيتكم القادم؟

- قررنا وضع خطة ســنوية مدروســة وفق ما يلي: 

إقامة معرض شامل ألعضاء الجمعية كافة، ومن 

يحب املشــاركة مــن خارج الجمعيــة، على إحدى 

قاعــات وزارة الثقافــة في بغداد، مــع ورش عمل 

بالفــن الرقمــي، إعــداد خطط وبرامــج خاصة 

لــدورات عملية وندوات للشــباب، بغيــة الترويج 

للفن الرقمي الذي غزا العالم اليوم. مد الجسور 

ما بني جمعيتنا والجامعات واملؤسسات املختصة 

بهذا املجال داخل العراق وخارجه. إصدار مجلة 

تعني بهذا الفن حصرًا ونشاطاته ومبدعيه.

ثم في مشــهد أكثــر إثارة للقلــق من أي 

فيلم رعب ينفجر وتنتشــر أبواغه في كل 

قضــي على اآلخرين 
ُ

شــيء في املكان، وي

بمصير الزومبي نفسه.

يبــدو وكأنــه عمــل مــن الخيــال. لكــن 

مملكة الفطريات املتميــزة عن النباتات 

والحيوانــات تتراوح مــن الفطر الصالح 

لألكل إلى الطفيليات املثيرة للكوابيس.

فأنواع الفطريات الطفيلية كورديسيبس 

وأوفيوكورديسيبس حقيقية جدا.

هنــا، فــي سلســلة بالنــت إيــرث في بي 

بي ســي، يشــاهد الســير ديفيد أتينبراه 

شــخصًا يتحكم في نملة: هذا املقطع من 

النمــل الزومبــي ألهم إنتــاج «آخر واحد 

منــا»، ربما أفضل لعبة فيديو لعبتها على 

اإلطالق، واآلن مسلســل تلفزيوني ناجح 

يتبع الحبكة نفسها.

فــي كل مــن اللعبــة والتلفزيــون، يتحول 

افتــراس  مــن  كورديســيبس  الفطــر 

ضحاياه مــن الحشــرات املعتادين، إلى 

إصابة البشــر. ويؤدي الوبــاء الناتج عن 

ذلك إلى انهيار املجتمع.

ولكــن فــي العالــم الحقيقــي، هــل مــن 

املحتمل أن يحدث وباء كورديســيبس، أو 

جائحة تسببها فطريات أخرى؟

فــي  الرائــد  الفطريــات  خبيــر  يقــول 

مستشفى األمراض االستوائية في لندن 

الدكتور نيل ســتون، «أعتقد أننا نقلل من 

شأن االلتهابات الفطرية».

وأضاف: «لقــد فعلنا ذلك لفتــرة طويلة 

جدا ونحن غير مستعدين تماما للتعامل 

مع وباء فطري».

في نهاية شــهر أكتوبر/ تشرين األول من 

العام املاضــي، أصدرت منظمة الصحة 

العاملية (دابليــو إتش أو) قائمتها األولى 

للفطريات التي تهدد الحياة.

هناك بعض الفطريات الخطيرة، لكنك 

زومبــي  أن  ملعرفــة  باالرتيــاح  ستشــعر 

كورديســيبس ال تظهر في قائمة منظمة 

الصحة العاملية.

درســت الدكتورة كاريسا دي بيكر، عاملة 

األحيــاء الدقيقة في جامعــة أوتريخت، 

كيف تخلق كورديســيبس النمل الزومبي 

وتقول إنها «ال تتوقع حدوث الشيء نفسه 

للبشر».

وأوضحت قائلة: «درجة حرارة أجسامنا 

مرتفعة للغاية بالنسبة ملعظم الفطريات 

لتســتقر وتنمــو بشــكل جيــد، وينطبــق 

ذلك على فطــر كورديســيبس. والنظام 

العصبي للنمل أبسط من نظامنا، لذلك 

ســيكون من األســهل بالتأكيد اختطاف 

دماغ حشــرة مقارنــة بدماغنــا، كما أن 

أجهزتها املناعية مختلفة تماما».

تطــورت معظم أنواع فطر كورديســيبس 

الطفيلــي علــى مــدى ماليــني الســنني 

لتتخصص في إصابة نوع واحد فقط من 

الحشرات، ومعظمها ال ينتقل من حشرة 

إلى أخرى.

وتقول الدكتــورة دي بيكر: «إن قدرة هذه 

الفطريــات على القفز من حشــرة إلينا 

وإحداث عدوى هي قفزة كبيرة جدا».

لقد تم استبعاد التهديدات التي تشكلها 

الفطريات لفترة طويلــة. ويقول الدكتور 

ســتون: «يعتبرها النــاس شــيئا تافها أو 

سطحيا أو غير مهم».

فقــط حفنــة مــن ماليــني األنــواع مــن 

وتقتــل  املــرض.  تســبب  الفطريــات 

الفطريــات حوالــي 1.7 مليــون شــخص 

ســنويا أي حوالــي ثالثة أضعــاف عدد 

ضحايا املالريا.

حددت منظمة الصحــة العاملية 19 نوعا 

مختلفا مــن الفطريات التــي تعتقد أنها 

مصدر قلق كبير.

وتشــمل هــذه الظهــور املفاجــئ لفطــر 

وفطريــات  القاتــل،  الخــارق  أوريــس 

لحمنــا  تــأكل  التــي  موكورميســيتس، 

بســرعة كبيــرة مما يؤدي إلــى إصابات 

خطيرة في الوجه.

لقد دعاني الدكتور نيل ستون إلى مختبر 

الخدمــات الصحية (إتــش إس إل) في 

لندن حيث يتم تحليل عينات من مرضى 

اململكــة املتحــدة ملعرفــة مــا إذا كانــت 

إصابتهــم ناتجة عــن أحــد الفطريات، 

وما هي العالجات التي قد تنجح. نناقش 

بعض أكبر األخطار الفطرية.

الفطر أوريس هو أول ما يقلقنا. هو فطر 

متخمر يرتبط بمصانع الجعة، أو عجينة 

الخبز.

وإذا دخــل هذا الفطر الجســم يمكن أن 

يغــزو الدم والجهــاز العصبي واألعضاء 

الداخلية. تقدر منظمــة الصحة العاملية 

أن ما يصل إلى نصف األشخاص يموتون 

صيبوا بعدوى الفطر أوريس.
ُ
إذا أ

ويقــول الدكتور ســتون: «إنــه وحش ظهر 

خالل الســنوات الخمسة عشرة املاضية 

أو نحــو ذلك، لكنه اآلن موجود في جميع 

أنحاء العالم».

كانــت الحالــة األولــى املوثقــة فــي أذن 

مريض في مستشفى طوكيو متروبوليتان 

للشيخوخة في عام 2009.

ويقاوم الفطــر أوريس األدويــة املضادة 

للفطريــات، وبعــض الســالالت تقــاوم 

جميع األدوية التي لدينا، هذا هو السبب 

في أنها تعتبر فطريات خارقة.

وتتــم العــدوى بشــكل رئيس مــن خالل 

األســطح امللوثة فــي املستشــفيات حيث 

يلتصــق بالخطــوط الوريديــة وأصفــاد 

ضغط الــدم. مــن الصعب حقــا إزالتها 

بالتنظيــف، وغالبــا مــا يكــون الحل هو 

إغــالق العنابر بأكملهــا. لقد حدث ذلك 

حتى في اململكة املتحدة.

ويقول الدكتور ســتون إن هذه الفطريات 

هي «األكثر إثارة للقلــق ونحن نتجاهلها 

على مسؤوليتنا، وهي إذا تفشت يمكن أن 

تغلق أنظمة الرعاية الصحية بأكملها».

وهناك فطر قاتل آخر هو كريبتوكوكوس 

نيوفورمانــس القــادر علــى الوصول إلى 

الجهــاز العصبــي للنــاس والتســبب في 

التهاب السحايا املدمر.

كان سيد وإيلي في األيام األولى من شهر 

العســل في كوســتاريكا عندما بدأتإيلي 

تشعر باملرض.

كانــت أعراضهــا األوليــة هــي الصداع 

والغثيان، وهي أعــراض التعرض للكثير 

من أشعة الشمس، لكنها بدأت بعد ذلك 

ترتجــف بشــدة وأصيبت بنوبــات صرع 

كاملــة. كان البــد مــن نقلهــا فــي قارب 

للحصول على املساعدة الطبية.

ا أكثــر رعبا 
ً
قــال لي ســيد: «لــم أر شــيئ

من قبل، وال ســيما أنني شــعرت بالعجز 

الشديد».

تــورم  وجــود  الفحوصــات  أظهــرت 

االختبــارات  وحــددت  دماغهــا  فــي 

كريبتوكوكوس. لحسن الحظ، استجابت 

إيلــي للعــالج. خرجت مــن غيبوبــة بعد 

12 يومــا مــن اســتخدام جهــاز التنفس 

الصناعي.

تقول: «أنــا فقط أتذكر الصــراخ». كانت 

تنتابها نوبات هلوســة مثــل أن لها ثالثة 

توائــم، وأن زوجهــا قد قامــر بأموالهم. 

وتقــول: «لذلك فإن أول شــيء قلته هو إن 

األمر انتهى».

وتتعافى إيلي اآلن بشــكل جيد. تقول إنها 

«لــم تعتقد أبــدا» أن الفطريات يمكن أن 

تفعل شــيئا كهذا لشــخص مــا. «ال تعتقد 

أنك ســتذهب في شهر العســل وتكاد أن 

تموت».

عــرف فطريات موكورميســيتس أيضا 
ُ

ت

بالفطر األســود، وتتســبب في اإلصابة 

بمرض أكل اللحم. ولها لقب يكشف عن 

طبيعتها الخبيثة.. رافعة الغطاء.

ظهر هذه الصورة أنه 
ُ

تنتشــر بســرعة. ت

بعد مرور 24 ســاعة فقط مــن النمو في 

صحن زجاجي، يمكنها رفع الغطاء.

وتقول الدكتــورة ريبيكا جورتون، العاملة 

الكشف الســريري في مختبر الخدمات 

لنــدن:  فــي  إل)  إس  (إتــش  الصحيــة 

«عندمــا تكون لديك قطعــة من الفاكهة 

وفــي اليــوم التالي تتحول إلى هريســة، 

فهــذا بســبب احتوائهــا علــى فطريات 

إنها  موكورميســيتس بداخلهــا». وتقول 

نادرة في البشــر، لكنها يمكن أن تشكل 

«عدوى خطيرة حقا».

الفطــر األســود هــو االنتهــازي الــذي 

يترســخ في األشــخاص الذيــن يعانون 

من ضعف في جهــاز املناعة. إنه يهاجم 

الوجه والعينني والدماغ ويمكن أن يكون 

قاتال أو يترك الناس مشــوهني بشــدة. 

وحذرت الدكتورة جورتون من أن عدوى 

هذا الفطر «تنتشر بسرعة» في الجسم 

كما يحدث في الفاكهة أو في املختبر.

هنــاك  كان  كوفيــد،  جائحــة  وخــالل 

تفٍش لحــاالت الفطر األســود في الهند 

وتســببت فــي وفــاة أكثــر مــن 4 آالف 

الســتيرويدات  أن  عتقــد 
ُ

وي شــخص. 

التي يتــم تناولها ملقاومــة كوفيد، والتي 

تضعــف جهــاز املناعــة، مع مســتويات 

عالية من مرض الســكري، قد ساعدت 

في تكاثر هذه الفطريات.

الفطريات هــي أنواع مختلفــة جدا عن 

العدوى البكتيرية أو الفيروســية. عندما 

تصيبنا إحــدى الفطريات باملرض، يتم 

التقاطها دائمــا تقريبا من البيئة وليس 

من خالل السعال والعطس.

ونتعــرض جميعــا للفطريــات بانتظام، 

لكنها غالبا مــا تحتاج إلى جهاز مناعي 

ضعيف من أجل االنتشار. كما أن الطب 

يبقــي الكثيريــن على قيد الحيــاة - مثل 

أولئــك الذيــن يتلقون بعــض عالجات 

الســرطان - وبالتالي فهناك الكثير منا 

يعاني من ضعف في جهاز املناعة.

الجائحــة  إن  ســتون  الدكتــور  ويقــول 

الفطريــة قد تتخذ على األرجح «شــكال 

مختلفــا» عــن كوفيد مــن حيــث كيفية 

الذيــن  األشــخاص  ونــوع  انتشــارها 

تصيبهم.

ويعتقد أن الخطر موجود بســبب «حجم 

الفطريــات فــي البيئــة، وتغيــر املناخ، 

والســفر الدولي، وزيادة عــدد الحاالت 

وإهمالها».

1958 1941
1963
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القي 
ُ

سي بينما  برشلونة،  مواجهة  في  مدريد  ريال  القدم،  لكرة  إسبانيا  ملك  كأس  نهائي  نصف  قرعة  أوقعت 

أتلتيك بلباو أوساسونا. 

وسيكون األول من آذار املقبل موعدًا للقاء الذهاب في معقل امليرنغي "سانتياغو برنابيو"، بني صاحب األرض 

الريال وغريمه برشلونة، بينما تقام مواجهة اإلياب في الخامس من نيسان املقبل في ملعب "سبوتيفاي كامب 

ل لهذا الدور بعد الفوز على ريال سوسييداد، بينما وصل الريال عقب فوزه املثير 
َّ
 برشلونة تأه

َّ
نو".يشار إلى أن

على جاره أتلتيكو مدريد.

عند  العراقية  الكرة  عشاق  أنظار  تتجه 

ملعب  إلى  اليوم  مساء  من   7:30 الساعة 

حيث  بغداد،  بالعاصمة  الدولي  الشعب 

يضيف القمة الكروية بني متصدر الدوري 

القوة الجوية وغريمه التقليدي والوصيف 

مهند  الــدولــي  الحكم  بقيادة  ـــزوراء  ال

مواجهات  ــع  أرب إقامة  تسبقها  قاسم، 

دوري  من  عشرة  الرابعة  الجولة  لحساب 

التي تفتتح بلقاء الكهرباء  املمتاز الكروي 

الــزوراء،  ملعب  في  ميسان  نفط  وضيفه 

نفط  ملعبه  في  الصناعة  يقابل  كذلك 

متحديه  دهــوك  يضيف  أن  على  الوسط 

بينما  الجبال،  صقور  ملعب  في  القاسم 

ملعبه  في  الحدود  منافسه  كربالء  يلتقي 

وبني جماهيره.

بمعنويات  اليوم  مباراة  الجويون  يدخل 

الفرق  صــدارة  على  الحفاظ  بعد  عالية 

على  األخير  فوزه  بعد  نقطة   28 برصيد 

الطلبة في الجولة املاضية بهدف محترفه 

وسيراهن  موغالو  كريسنب  الكونغولي 

من  العبيه  على  جثير  قحطان  ــدرب  امل

أجل تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد 

في  هولير  وأبناء  األنيق  عقبتي  تجاوز 

الجولتني املاضيتني، في ظل وجود ثالثي 

صاحب  مــن  املــؤلــف  املتحرك  الــوســط 

التمريرات الذكية كرار نبيل وزميله صانع 

الجناح  جانب  إلى  قاسم  محمد  األلعاب 

أمامهم  األمــيــر  عبد  منتظر  الخطير 

الهداف الخطير موغالو الذي يتعامل مع 

بينما  األهداف،  إلحراز  الفرص  انصاف 

الدفاع  بإمكانية عودة قلب  تشير األخبار 

تعافيه  بعد  اللقاء  هذا  في  مشعان  حمود 

منتخبنا  نجوم  وجاهزية  اإلصابة  من 

وحسني  بايش  إبراهيم  يتقدمهم  الوطني 

إلى  باإلضافة  عبود  علي  ومحمد  جبار 

ستكون  التي  الرابحة  الخططية  األوراق 

بيد املدرب لتغيير النسق التكتيكي خالل 

رائــد،  حسن  ــرار  غ على  اللقاء  شوطي 

باإلضافة  أحمد  وحمادي  مهاوي  وعالء 

إلى  انضمت  التي  الجديدة  األسماء  إلى 

التعاقدات  فترة  خالل  الزرقاء  الكتيبة 

والعب  حنون  رســالن  املدافع  وأبرزهم 

الوسط حسني فالح .

برصيد   النوارس  الوصيف  يأمل  بدوره، 

وتصدر  االنتصار  تحقيق  في  نقطة   26

اليوم الذي  أندية املمتاز، في لقاء  ترتيب 

واسعة،  جماهيرية  بمتابعة  سيحظى 

الكتيبة  مدرب  اوديشو  أيوب  أن  السيما 

البيضاء قدم بعض األنماط الجديدة في 

الكرة  تحرك  وطريقة  الهجومي  التكتيك 

والذي  األخيرة  الكهرباء  مباراة  خالل 

وتناقل  املباشر  غير  التحضير  إلى  مال 

 
ً
الكرات في ثلثي الوسط والهجوم مستغال

على  امللعب  طرفي  في  املميزة  عناصره 

محمد  ــراد  وم الكريم  عبد  حسن  غــرار 

مدعومًا باألداء املميز الذي قدمه الوافد 

محمد  األردنــي  األيسر  الظهير  الجديد 

إلى  الهجومية  الواجبات  في  حشيش  أبو 

وسط  في  األمير  عبد  سعد  خبرة  جانب 

لؤي  رؤية  مع  كثيرًا  تنسجم  التي  امللعب 

وإيصالها  الهجمات  تطوير  في  العاني 

عباس  وعالء  يوسف  علي  املهاجمني  إلى 

إبراهيم  الجديد  ــي  األردن لهما  يضاف 

تنفيذ  في  قابليته  أظهر  ــذي  ال سعادة 

الثلث  في  الخططية  األدوار  من  العديد 

الهجومي، لكن أصحاب الشأن من النقاد 

الطقس  تقلبات  من  يخشون  واملــدربــني 

كال  سيلجأ  وعندها  األمــطــار  وهــطــول 

إلى  والنقل  املباشر  اللعب  إلى  الفريقني 

األمام  .

الحالي  للموسم  املمتاز  الكروي  الــدوري   
َّ

أن املؤكد  من    

من  عليه  أنطوت  ما  بكل  له  وضعت  التي  لآللية  ووفقًا 

الكثير  وأفقدته  نفسه  بالدوري  ضارة  ومفردات  سلبيات 

وسيفرز  أفرز  األفضل  نحو  واالرتقاء  النشوء  مقومات  من 

البائس  سطحه  على  وتطفو  الغريبة،  الحاالت  من  الكثير 

برغم  العجائب  خانة  في  تصنف  قد  وممارسات  سلوكيات 

وتخوض  تلعب  التي  الفرق  لعدد  الكبير  الرقم   
َّ

أن من 

منافسات هذا الدوري قد دخل في خانة العجائب والغرائب 

في موسوعة كرة القدم العراقية ناهيك عن غياب الجودة 

 دورينا بكل ما 
َّ

الفنية  ملنافساته إجماال ، ومؤكد كذلك أن

مخدشة  كروية  وصور  مؤذية  مناظر  من  مفكرته  تحتويه 

كما  منها  أعظم  واآلتــي  اآلن  حتى  منها  القليل  شاهدنا 

يحفل  سوف  الفوضى،  منطق  سيادة  ظل  في  متوقع  هو 

أو  بشيء  املنطق  مع  تنسجم  ال  ربما  وتصريحات  بمواقف 

إحدى  ستكون  ربما  التي  الحقيقة  مع  متواز  خط  على  تقع 

دوري  في  أخــرى  حلقات  جانب  إلــى  املفقودة  الحلقات 

 الدوري ما زال في 
َّ

املتناقضات للموسم الحالي . ورغم أن

 التصريحات التي طالعتها مؤخرًا 
َّ

منتصف املشوار، إال أن

ولديه  الكبار  املدربني  خانة  في  أنه  على  يصنف  ملــدرب 

فرق  مدربي  طليعة  بني  يضعه  ما  والتجربة  الخبرة  من 

ناديًا  يقود  وإنه  خصوصًا  الــدوري 

عديدة  سنوات  اشتغاله  مع  معروفًا 

املتميزة  الفرق  من  للكثير  مدربًا 

قد وضعتني في موقف املتعجب من 

تنسجم  ال  التي  التصريحات  هذه 

ومعرفة  معلومات  من  امتلك  ما  مع 

طيبة بهذا املدرب وهو يذهب يمينًا 

في  جنوبًا  أو   
ً
شماال يتجه  أو  ويسارًا 

فيه  سرد  الــذي  الغريب  تصريحه 

أسباب نكسة فريقه وخروجه بنتائج 

متواضعة إذا ما قورنت أحوال فريقه 

مع غيره من فرق الدوري التي يقف في موقع أكثر تواضعًا 

من  الفريق  إمكانيات  أن  مثلما  ترتيبها  في  نتائجه  من 

 
ً
الناحيتني الفنية واملالية تكاد تجعل منه أكثر الفرق تكامال

هو  املدرب  هذا   
َّ

أن االعتبار  عني  في  وضعنا  إذا  خصوصًا 

من اختار الالعبني الذين يرتدون قمصان النادي املتعاقد 

العجيب  التصريح  في  شخصيًا  باعترافه  املوسم  هذا  معه 

العتيد  املدرب  به  تحدث  الذي  من  تعجبي  ومصدر   . ذاته 

الذي أكن له كل املحبة واالحترام هو تنصله من االعتراف 

بفشله واخفاقه في قيادة الفريق وتحميله أسباب االخفاق 

لكرة ناديه على شماعة سوء الحظ أو سوء الطالع كما رمى 

باختيارهم  اعترف  الذين  العبيه  ملعب  في  املسؤولية  كرة 

وخاض معهم محطات اإلعداد الطويل واملتواصل وكانوا – 

بحسب قوله – في قمة الجاهزية لخوض معترك الدوري ال 

يعرف بالضبط ما حدث لالعبيه مع أنه لم يتردد بوصف 

بعضهم بعدم املباالة قبل أن يعود ويؤكد قناعته بكل العبيه 

وقدرتهم على تجاوز ما حدث واالنطالق بقوة نحو استعادة 

من  علينا  الذي  الــدوري  صــدارة  على  واملنافسة  التوازن 

التي  مدربيه  تصريحات  من  الكثير  ترقب  فصاعدًا  اآلن 

بها  يحفل  التي  العجائب  خانة  في  الغالب  في  ستصنف 

دورينا في كل موسم .

ليس اال

غريمه  ملالقاة  جاهزيته  ـــزوراء  ال ــادي  ن أعلن 

بني  متجدد  كالسيكو  في  الجوية  القوة  التقليدي 

تحضيراته  خــالل  من  العراقية،  الكرة  قطبي 

عناصره،  جميع  تواجد  شهدت  التي  األخــيــرة 

يسهم  الذي  املثالي  األداء  لتقديم  يحدوه  واألمل 

بتحقيق الفوز واعتالء الصدارة.

عبد  الــــزوراء  لــنــادي  اإلعــالمــي  الناطق  وقــال 

(الصباح  به  خص  تصريح  في  رشيد  الرحمن 

 فريقه جاهز تمامًا ملالقاة الجوية 
َّ

الرياضي): إن

في مباراة اليوم التي لن تكون سهلة على الطرفني، 

بحكم تقارب املستويات والنتائج، إذ يحتل الصقور 

النوارس  بينما  نقطة)،   28) بـ الترتيب  صدارة 

بأن  يرى  وبالتالي  نقطة)،   26) وله  الوصافة  في 

للفريقني،  املناسبة  الفرصة  بمثابة  سيكون  اللقاء 

بالنسبة  الذات  واثبات  الرصيد  تعزيز  أجل  من 

للفائز الذي سيقطع شوطًا كبيرًا نحو تحقيق لقب 

الدوري، في حني سيعاني الخاسر كثيرًا من ناحية 

الضغوطات بعد املواجهة املرتقبة. 

بقية  عن  مختلفة  الجوية  مباراة   
َّ

أن إلى  وأشــار 

لقاءات الدوري لكونها تعد بمثابة كالسيكو، وتحد 

للفريقني،  العاشقة  والجماهير  لالعبني  كبير 

من  ستحسم  للمواجهة  النهائية  النتيجة   
َّ

أن مبينًا 

والفائز من يستغل أخطاء  تفاصيل دقيقة،  خالل 

األصلي  الوقت  في  تركيزًا  أكثر  ويكون  املقابل 

والدقائق املضافة.

الــنــوارس  ــأن يظهر  وأعـــرب رشــيــد عــن أمــلــه ب

باملستوى الفني املطلوب، وأن يحقق نتيجة إيجابية 

بلوغ  نحو  النجاحات،  رحلة  ملواصلة  الفريق  تحفز 

األهداف املرسومة واملتمثلة باملنافسة القوية على 

لقبي الدوري والكأس.  

تحضيراته  الجوية  القوة  فريق  أنهى 

ملباراة اليوم الثالثاء املهمة أمام الزوراء 

التركيز  تم  أمس  تدريبية  وحدة  بإجراء 

املنافس  لعب  مفاتيح  مراقبة  على  فيها 

الصقور  العبو  فيها  وقع  التي  واألخطاء 

في مباراتهم األخيرة أمام الطلبة .

وقال مدرب فريق القوة الجوية قحطان 

االستعداد  أتــم  على  فريقه   
َّ

إن جثير: 

لالبتعاد  جــاهــز  وإنـــه  الــيــوم  ــاراة  ــب مل

 ، املمتاز  الــدوري  فرق  ترتيب  بصدارة 

 فريقه يمر بظروف صعبة 
َّ

مشيرًا إلى أن

تغيير  واقع  على  واملالية  اإلداريــة  منها 

هيئة  وتعيني  السابقة  االداريــة  الهيئات 

مؤقتة .  

خدمات  سيفتقد  فريقه   
َّ

أن ــاف،  وأض

مشعان  محمود  هما  مهمني  العــبــني 

اإلصابة  بداعي  الكاظم  عبد  وشريف 

فرانكو  املــحــتــرف  غــيــاب  عــن   
ً
فــضــال

ومحبي  جماهير  يعد  أنه  إال   ، للحرمان 

الجوية بتقديم مباراة كبيرة يحافظ من 

خاللها على نسق الفريق وتماسكه خالل 

املواجهات األخيرة .  

آخر  في  تغلب  قد  الصقور  فريق  وكــان 

الشعب  ملعب  في  الطلبة  على  له  مباراة 

ــزوراء  ال تعادل  بينما   ، نظيف  بهدف 

دون  من  األول  ملعب  في  الكهرباء  أمام 

ترتيب  الجوية  القوة  ويتصدر  أهداف، 

 ( نقطة   28  ) بـ  املمتاز  الـــدوري  فــرق 

الــزوراء  الوصيف  عن  نقطتني  وبفارق 

املركز  الكهرباء  بينما يحتل   ،  ( بـ ( 26 

الثالث بـ ( 25 ) .
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وما أن تــم اإلعالن عن والدة تشــكيلة اإلدارة 

الحالية، التي ستتصدى لقيادة العمل في ناد، 

عــد األعرق بني األنديــة الرياضية العراقية، 
ُ

ي

حتــى أشــهرت عديــد الوجــوه، التــي ســبق 

ت قيادة األمور بالنــادي توجهها للقضاء 
ّ
وتول

كبــت قبل وأثناء 
ُ

خالفات ارت
ُ

احتجاجًا علــى م

املؤتمر االنتخابــي ما جعلها تقف خارج دائرة 

الرغبة في مواصلة العمل.

ففي رؤية تبنتها تشكيلة اإلدارة الحالية، التي 

يترأســها املدير العام ملوانئ العــراق الدكتور 

فرحــان الفرطوســي، هناك طمــوح كبير بأن 

تأتــي اإلصالحات مــن أجل تحقيــق تطلعات 

 
َّ

 اإلدارة الحاليــة تعتقد أن
َّ

الجميــع، ذلــك أن

الحــال، التــي آل إليها نــادي امليناء من ســوء 

وتراجــع وهبــوط إلــى دوري الدرجــة األولى 

ســببها األســماء، التــي تعتــرض حاليــًا على 

 القائمة 
َّ

االنتخابات األخيرة، كما أنها ترى أن

حقق للنادي االســتقرار 
ُ

ــت
َ

اإلدارية الحالية س

وتفتــح أمامه أبــواب العمل الجــاد للعودة إلى 

دوري األضــواء، وهنــاك فلســفة اعتمدتهــا 

نتخبــة، تذهــب باتجــاه الســير في 
ُ
الهيئــة امل

تطبيق أهداف وخطط ستراتيجية ومنها دعم 

الفــرق املنضوية تحت لــواء النادي إلى جانب 

إعادة ملعــب امليناء ودعم تشــكيلة فريق كرة 

القدم مــن أجل العــودة إلى الــدوري املمتاز، 

خاصــة مع االســتقرار اإلداري، الــذي تحقق 

ومع وجود دعم اســتثنائي مــن رئيس النادي، 

ميزًا 
ُ

 القادم سيشــهد حضــورًا م
َّ

الذي أكد أن

لجميع الفرق الســيما فريق كــرة القدم وهذه 

عيد 
ُ

تطلعات تســعى اإلدارة ألن تجعلها واقعًا ي

رسم البسمة على شفاه جماهير (السفانة).

ومع وجود رغبة تحقيــق كل جديد من اإلدارة 

قابلها يتصدى 
ُ

 هناك تحركات ت
َّ

الحاليــة، فإن

 االنتخابــات ســبقتها 
َّ

لهــا مــن يعتقــدون أن

 في 
َّ

ورافقتهــا خروقــات قانونية واضحــة لعل

ؤقتة تشكلت في بدايتها 
ُ
 الهيئة امل

َّ
قدمتها أن

ُ
م

 املادة 
َّ

من قبل وزارة الشباب والرياضة مع أن

14 من قانــون األنديــة الرياضيــة تضع هذا 

الحق فــي خانــة اللجنــة األوملبيــة بدليل أنه 

بعــد انتهاء املــدة املقررة ذهبــت املؤقتة لنيل 

ثقــة اللجنــة األوملبية بهــدف التجديــد لها.. 

 عنهم عضــو الهيئــة اإلدارية الســابقة 
ّ

وبــني

نبيــل اإلمــارة أننــا «نجــد الخــرق اآلخر في 

ؤقتة لبدالت االشتراك من 
ُ
اســتيفاء الهيئة امل

 
َّ

الهيئة العامــة في العام املاضــي2022 مع أن

إدارتنا ســبق أن استوفت رسم االشتراك من 

أعضــاء الهيئــة العامة في العام نفســه وهذه 

وثقة ومبالغها داخلة في حســابات 
ُ

الخطوة م

 عملية اســتيفاء مبالغ 
َّ

مصرفيــة، لذلك فــإن

االشــتراك، التي ســارت عليها املؤقتة تعكس 

: «وحتى 
ً
خالفــة قانونية واضحــة»، مواصال

ُ
م

عملية تأجيل االنتخابات ألربع مرات من أجل 

الحصول على الثقة القانونية بالهيئة العامة، 

التي شــكلتها املؤقتة دون وجه قانوني، وكانت 

هنــاك رؤيــة للجنــة األوملبية تفضــي إلقامة 

االنتخابــات األخيرة بالهيئتــني العامتني ومع 

للمصلحــة  تحقيقــًا  وافقنــا  اإلشــكاالت  كل 

ؤقتة 
ُ
العامة للنادي وعنــد الحضور رفضت امل

مع أنهــا فاقدة منذ 19/12 مــن العام املاضي 

شــرعية وجودها، رفضــت االنتخابات نظير 

شكلة من قبل إدارتنا 
ُ
السماح للهيئة العامة امل

فأوعز رئيس اللجنة األوملبية رعد حمودي إلى 

اللجنة املشــرفة التابعة لألوملبية باالنسحاب 

ســحب بســاط الشــرعية 
َ

وهذا األمر وحده ي

من تحــت أقــدام أعضــاء اإلدارة الجديدة، 

التي بني عناصرها 3 لم يمض على انتمائهم 

عــام كامل كما تنــص فقرات قانــون األندية 

ح لعضوية الهيئة اإلدارية 
ّ

للسماح لهم بالترش

وهم عباس علي وداخل سالم وعادل ناصر»، 

مضيفــًا: «ولعــل التجاوز األكبر علــى القانون 

هــو القفز علــى األمــر الوالئي، الــذي صدر 

عــن محكمة البــداءة بصــدد إيقــاف إجراء 

نســخ وإنما محكمة 
ُ

االنتخابــات، والــذي لم ي

التمييــز أعادتــه إلــى البــداءة، واألخيرة لم 

تنظــر فيه حتى اللحظة، مــا يعني أنه ال يزال 

 «املعارضة 
َّ

ســاري املفعول»، وانتهــى إلــى أن

طرقت أبواب القضاء لعرض ملفات التجاوز 

على األمر الوالئي، وأيضًا ســنتوجه للمحكمة 

الجزائيــة والنزاهة بصــدد عديد الخروقات 

القانونية».

 األجواء 
َّ

مكن التكهن بأن
ُ

تأسيســًا على ذلك ي

لن تكــون مثالية مع التغييــر الجديد، فعوضًا 

عــن اإلصــالح وتعبيــد طريــق العطــاء أمام 

فرق النــادي وفي طليعتها فريــق كرة القدم، 

شوشًا وســيدفع النادي 
ُ

 القادم ســيأتي م
َّ

فإن

ضريبــة الصــراع، الــذي يجــري علــى منت 

 حــرب اإلرادات، 
َّ

ســفينة املينــاء، ويقينًا فإن

بل النــادي علــى احتضانهــا بأدوات 
ُ

التــي ج

 من 
َّ

اإلدارة، ســيدفع اآلخرون ثمنها غاليًا ألن

ل عليهم بقيادة األمور ســيبقى تركيزهم 
ّ

عو
ُ

ي

حاضــرًا عنــد ضفــاف شــواطئ بعيــدة عن 

الرؤيتني اإلدارية والفنية.

 

وقال ربيع محمد في تصريح خص به (الصباح 

الرياضــي): إنــه ســتتم خــالل يومــني إقامــة 

اختبــارات لالعبــني الحاصلــني علــى املراكز 

األولــى فــي منافســات العرب األخيــرة إضافة 

إلى الفائزيــن ببطولة أندية العــراق وفي ضوء 

األرقــام التي تســجل يجــري اختيــار األفضل، 

 هــذه اإلجراءات تفســح املجــال أمام 
َّ

مبينــًا أن

العناصــر املتألقــة لتمثيــل العراق فــي املحفل 

العاملي املهم.

وأضــاف أنــه بعــد تســمية أعضــاء املنتخــب 

سيتم إرســال أســماء الوفد اإلداري والتدريبي 

تأشــيرة  علــى  الحصــول  لغــرض  والالعبــني 

الســفر(الفيزا) والتوجه إلــى مصر قبل موعد 

االنطالق مــن أجل تكثيف الوحــدات التدريبية 

والتأقلــم مع أجــواء املنافســات وكذلك حضور 

اجتماع الجمعية العمومية الدولية.

 االتحاد الدولي للقوة البدنية 
َّ

وأشار إلى أن

كالســك اعتمــد األوزان التالية في املنافســات 

املحلية والدولية وهي 52كغــم و56كغم و60كغم 

و67.5كغم و75كغم و82.5كغم و90كغم و100كغم 

و110كغم و125كغم و140 كغم و+ 140كغم.

 شهر 
َّ

وعن النشــاطات الحالية أوضح محمد أن

آب املقبــل سيشــهد إقامــة دورة تحكيميــة في 

بغداد وباإلمكان املشــاركة فيها من قبل الحكام 

واألكاديميــني  الســابقني  واألبطــال  الشــباب 

الرياضيني.

 اللعبة تشــهد 
َّ

وختــم حديثــه بالتأكيــد علــى أن

تطــورًا واضحًا في الفترة األخيــرة، وخير دليل 

التتويــج بثمانيــة أوســمة ذهبية وثالثــة فضية 

ووســامني نحاســيني في بطولة العرب األخيرة 

التــي اســتضافتها مصــر، بمشــاركة 11 دولــة 

عربية.

 

ة 
َّ

د مدرب املصافي لكرة الصاالت على أهمي
َّ

شد

مواجهة نظيره آليات الشــرطة ضمن منافسات 

الجولة الثانية عشرة من املرحلة األولى للدوري 

املمتاز، مؤكدًا في الوقت نفســه جاهزية فريقه 

لخوض مباراته بصفوف مكتملة. 

وقال ياســر حميد في حديــث خص به ”الصباح 

 جيدًا خالل عمر 
ً

 الفريق قدم أداء
َّ

الرياضي“: إن

املســابقة، إذ حقق نتائج إيجابيــة آخرها الفوز 

على حســاب غاز الجنوب بنتيجة (6 - 4) ،على 

أمــل مواصلة مشــوار الدوري بنجاح وبمســتوى 

ثابت يسهم في إحراز اللقب . 

 املــالك التدريبــي أعــد خطة عمل 
َّ

وأضــاف أن

ة 
ّ
تســتند بشكل أساســي إلى زج األســماء الشاب

مع تواجد عناصر الخبــرة، من أجل التنويع في 

 التشكيل الذي يشترك 
َّ

أســلوب اللعب، مبينًا أن

في املباريــات يعتمد على مســتوى املنافس فنيًا 

 فريقه خاض مباريات ودية 
َّ

وبدنيًا . وأوضــح أن

تجريبية خالل فتــرة التوقف أمام القوة الجوية 

ونفــط الوســط وذلــك من أجــل الوقــوف على 

 عن تطبيق 
ً
الجاهزيــة األمثل لعناصره، فضــال

أســاليب خططية حديثة في الجانبني الهجومي 

والدفاعي تعتمد على نقل الكرة الســريع واللعب 

الضاغط في منطقة الخصم.

 الفترة املقبلة ستحمل في طياتها 
َّ

وأشــار إلى أن

 ترتيب الدوري املمتاز 
َّ

صعوبة كبيرة ال ســيما أن

لكــرة الصــاالت شــهد تســاوي الفــرق الثالثة 

األولى بعدد النقاط وهذا األمر يزيد من حماس 

مباريات املسابقة.

 

يرى املشــرف الفني لكرة النفط مشتاق كاظم 

 ســوء الطالــع وغيــاب التوفيــق وراء تراجع 
َّ

أن

فريقــه إلــى املراكــز املتأخــرة في منافســات 

 النتائج ال تعكس 
َّ

الدوري املمتاز، مشــيرًا إلى أن

واقــع األداء، عطفًا على املســتويات التي قدمها 

األخضر بمرور الجوالت الســابقة من املوســم 

 النفط بأزمــة كبيرة بعد تراجعه 
ّ

الحالــي. ويمر

إلى املركز الثامن عشــر برصيد (9 نقاط) من 

فوز وحيد تحقق على الكرخ، و6 تعادالت، مقابل 

6 خســارات تكبدها أمام نفط ميسان والحدود 

ودهوك والشرطة وأربيل ونفط البصرة.

 فريقه 
َّ

(الصباح الرياضــي): إن وقال كاظــم لـ

يعانــي ســوء الطالــع، الــذي حــال دون تحقيق 

الفوز في أغلب مبارياته وآخرها ضد الصناعة 

 العبي 
َّ

التــي انتهت بنتيجة ســلبية، مضيفــًا أن

النفــط قدموا مســتويات جيدة وكانــوا األقرب 

لتحقيــق الفوز لــوال غياب التوفيــق في الفرص 

التــي أتيحت أمــام مرمى املنافــس. وعن اللقاء 

 النفط بات 
َّ

املقبل أمــام زاخو أوضح كاظــم أن

ينظر لجميع املباريات بعــني واحدة، من ناحية 

األهميــة والصعوبة، ملــا لها من تأثيــر كبير في 

مستقبل الفريق في البقاء ضمن مصاف أندية 

الدرجــة املمتــازة، مؤكــدًا طموحــات األخضر 

بتقديــم األداء املثالــي الذي يســهم في تحقيق 

الفــوز الثانــي، على أمل طــي صفحــة النتائج 

الســلبية واالبتعاد عن صراع الهبوط إلى دوري 

 مواجهة زاخو تعــد بمثابة 
َّ

األولــى، باعتبــار أن

انطالقة جديدة للنفط في دورينا.
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 وقال مدرب منتخب الشباب عماد محمد 

 
َّ

في تصريح لـ ( الصبــاح الرياضي) : إن

منتخبنا ســيخوض في الثالثة من مســاء 

اليــوم الثالثــاء رابــع مبارياتــه ضمــن 

معسكره املقام في مدينة أنطاليا التركية 

 (   Rapperswil   ) نــادي  فريــق  أمــام 

السويســري تحت 21 عامًا ، مشــيرًا إلى 

 بعثة املنتخب ســتعود يــوم غد األربعاء 
َّ

أن

إلى بغداد ، للبدء في املرحلة األخيرة من 

التحضيــر واإلعداد ومن ثــم التوجه الى 

أوزبكستان قبل نهاية الشهر الحالي . 

 معســكر أنطاليا كان ناجحًا 
َّ

واضاف، أن

إلــى أبعد الحــدود نظرًا لتصاعــد األداء 

وتطبيــق  للفريــق  والجماعــي  الفــردي 

الجمــل التكتيكية ، وهذا ما ظهر واضحًا 

من خالل املباريات الثالث األخيرة التي 

برز فيهــا منتخبنا بشــكل الفت الســيما 

األردنــي  نظيــره  أمــام  األخيــر  بلقائــه 

بالرغم مــن نتيجة التعــادل بهدف ملثله، 

إذ سجل األخير هدف التعادل في الشوط 

الثاني من ركلة جزاء غير صحيحة ، كما 

يعد منتخب النشــامى من الفــرق القوية 

واملتأهلــة للنهائيات اآلســيوية وســبق أن 

فاز على نظيره اإليراني 2 / 0  . 

 املرحلة األخيــرة من اإلعداد 
َّ

وتابــع ، أن

ســتبدأ مــع نهايــة فتــرة الراحــة التــي 

ســنمنحها لالعبني بعد العودة إلى بغداد 

، ومن ثم نأمل فــي تنفيذ البرنامج الذي 

 ، اللعبــة  وضعنــاه ووافــق عليــه اتحــاد 

ومنهــا إجراء تدريباتنا فــي أحد امللعبني 

( الشــعب أو املدينة ) كونهما الصالحني 

مــن بني املالعب البغداديــة ، بعد أن يتم 

اســتحصال موافقة وزير الشــباب ، ومن 

ثــم ســنخوض لقاءين مــع أنديــة محلية 

ومثلهما مــع منتخبات خارجيــة ، منوهًا 

بأن املنتخب األردني للشــباب هو األقرب 

اســتنفدت  أن  بعــد  املباراتــني  لخــوض 

محاوالتنــا فــي دعــوة أحــد املنتخبــات 

األفريقيــة أو األوروبية  ، اال انها اعتذرت 

كونها مرتبطة بمواعيد بطوالتها القارية 

 .

وبشــأن تواجد املحترفني قال : أطمح الى 

تواجد أربعة العبني مــن بني ثمانية وهم 

كل من بلند ازاد الذي تواجد في معســكر 

أنطاليــا إال انه لــم يتمكن من املشــاركة 

فــي املباريــات أو حتى ضمــن التدريبات 

الجماعية بســبب إصابة تعــرض لها في 

الكاحــل ، وأيضــًا شــربل شــمعون وادم 

حيــث شــاركا بشــكل فاعل مــع املنتخب 

خالل املباريــات التي اجريناهــا ، بينما 

لــم يتأكــد حتــى اآلن مشــاركة مدافــع 

املنتخب الوطني االي فاضل كون البطولة 

تجــري في غيــر أيــام ( الفيفــا داي ) ، 

ولنفس الســبب رفض النادي الذي يلعب 

لــه الكســندر اوراها الســماح لــه بتمثيل 

املنتخــب ، واألمر يعود ايضــًا إلى زيدان 

إقبــال الذي أكد عــدم رغبته فــي تمثيل 

منتخب الشباب.

 

يواصل فريق سلة الحلة لفئة الشباب نتائجه الباهرة في الدوري 

العراقي املصاحب للدوري املمتاز.

 
َّ

وقــال مــدرب الفريــق الالعب الســابق أحمــد عبد الخالــق: إن

نتائجنا في هذا املوســم تلبــي طموحاتنا إلى إيجــاد جيل جديد 

قادر علــى الدفاع عن ســلة الحلة في املواســم املقبلــة، إذ يضم 

فريقنا نخبة متميزة مــن الالعبني طوال القامة والذين يمتلكون 

مهــارات فرديــة يمكن االعتمــاد عليها بعد اكتســاب الخبرة من 

خالل املسابقات واملعسكرات التدريبية.

وأكــد أن اإلدارة منحتنــا الصالحيــات فــي مــا يتعلــق باختيــار 

 عــن توفيرها 
ً
الالعبــني وفــق مواصفــات فنيــة وبدنيــة فضــال

ملستلزمات اإلعداد والتدريب مما منحنا الوقت الكافي في تهيئة 

الفريــق للــدوري، واننا نجد في تشــكيلة العبينا أســماء ســلوية 

بامكانها تمثيل املنتخبات الوطنية.

وشــدد عبــد الخالق على ضــرورة أن يولــي اتحاد اللعبــة أهمية 

للفئــات العمريــة من خــالل زيادة عــدد املســابقات املحلية وزج 

املدربني الشــباب في دورات تدريبيــة خارجية ترفع من قدراتهم 

في مجال التدريب الذي كان ســببًا أساسيًا في مغادرتنا املالعب 

 لألســرة دورًا كبيرًا عبر تشــجيع أوالدهــا لالنخراط في 
َّ

كما أن

صفوف الفريق وهذا ما نجده في نادي الحلة حيث تسعى اإلدارة 

الــى بناء عالقات متينة مع املجتمــع الحلي لغرض الحصول على 

الخامات السلوية مقابل توفيرها جميع سبل النجاح.

 احمد عبد الخالق ســبق له أن مثل نــادي الحلة والنفط 
َّ

يذكــر أن

واملنتخبات الوطنية.

 

قال مصدر مقرب من نادي الشــرطة ان ادارة الفريق استغنت عن 

خدمــات العب الوســط محمد جفــال واملدافع كــرار عامر، بطلب 

من املدرب مؤمن ســليمان، ردا على ســوء نتائج كــرة القيثارة في 

منافســات الدوري املمتاز، اخرها التعادل امام نوروز بهدفني لكل 

منهما، لحساب الجولة الـ13 من الدوري املمتاز بكرة القدم.

ويعاني االخضر كثيرا في املوســم الحالي اذ يحتل املركز السادس 

برصيد (23 نقطة)، واصبح مهددا بفقدان لقبه املتوج به في اخر 

نسخة من املسابقة.

(الصباح الرياضــي): ان املــدرب املصري مؤمن  وقال املصــدر لـ

ســليمان طالــب بابعاد بعض الالعبني بســبب تراجع مســتوياتهم 

الفنية خالل املباريات الســابقة، ال ســيما عقب التعثر االخير امام 

نوروز.

واضاف املصدر ان االدارة في املقابل اعلنت دعمها الكامل للجهاز 

الفنــي ومنحته الصالحيــات الكاملة بغية النهــوض بواقع الفريق 

وتصحيح مســاره، على امل ان تكون املواجهــة املقبلة امام النجف 

ضمن الجولــة الـ14 بوابة عودة القيثارة الخضراء للمنافســة على 

املركز االول.

 
  

جددت الهيئة العامة لنادي الخضر الرياضي ثقتها برئيس النادي عباس ســويجت وعدد من أعضاء 

الهيئة اإلدارية الســابقة، بينما تم اختيار نائب للرئيس وأمني للسر في االنتخابات التي جرت في مقر 

النــادي بحضــور أغلب أعضاء الهيئة العامة وإشــراف لجنة مــن وزارة الشــباب والرياضة واالتحاد 

الفرعي لكرة القدم.

 االنتخابات أســفرت عن 
َّ

(الصباح الرياضي): إن وقال املتحــدث اإلعالمي للنادي أحمد الخضري لـ

(64) صوتًا،  (70) صوتًا، وبعضوية باقر حســني بـــ تجديــد الثقــة برئيس النادي عباس ســويجت بـ

(54) صوتًا،  (55) صوتًا، وعلي ســعد مرزوك بـ (58) صوتــًا، ومحمد كريم بـ وعمــاد عبد الحليم بـ

(47) صوتًا، وصالح مطر  (47) صوتًا، وعلي كريم بـ (52) صوتًا، وعارف محمد بـ وباســم مزهر بـ

بـــ(46) صوتــًا.

وأضاف الخضري، تم بعد املؤتمر االنتخابي اختيار باقر حسني نائبًا للرئيس وعماد عبدالحليم أمينًا 

للسر ومحمد كريم حمودي أمينًا ماليًا.

 نادي الخضر الرياضي ينافس في دوري التأهيل للدرجة األولى لكرة القدم.
َّ

تجدر اإلشارة إلى أن

Rapperswil
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وارتقــى الصربــي أربعة مراكــز بفضل لقبه 

ة فعاد 
َّ

الكبيــر الـ22 فــي مســيرته االحترافي

إلى عرشــه متفوقــًا على اإلســباني كارلوس 

البطولــة  عــن  الغائبــني  أبــرز  ألــكاراس 

األسترالية.

وأصبح الالعب البالــغ 35 عامًا الرقم واحد 

عامليًا لألســبوع 374 منذ تمــوز 2011 عندما 

صعد إلى قمة التصنيف العاملي.

ســتيفانوس  اليونانــي  صعــد  جهتــه،  مــن 

فــي  ديوكوفيتــش  وصيــف  تسيتســيباس، 

ملبــورن، مركــزًا واحــدًا وصــار ثالثــًا على 

 أفضل 
ً
حساب النرويجي كاسبر رود، معادال

تصنيف في مســيرته االحترافية بعدما كان 

بلغه للمرة األولى في آب 2021.

بدوره، صعد الروسي أندري روبليف، ضحية 

ديوكوفيتش في الربع النهائي، مرتبة واحدة 

وأصبــح خامســًا، بينمــا تراجــع اإلســباني 

رافايــل نــادال أربعــة مراكــز إلــى املرتبــة 

السادســة بفقدانه لقب بطولة أســتراليا إثر 

خروجه من الدور الثاني.

وحقــق األميركــي تومــي بول أكبــر قفزة في 

التصنيــف بني العشــرين األوائــل بعدما بلغ 

النصف النهائي وخرج علــى يد ديوكوفيتش 

أيضــًا، حيــث ارتقــى 16 مركزًا إلى التاســع 

عشــر، بينمــا صعد الروســي اآلخــر كارين 

خاتشــانوف الذي خرج من دور األربعة على 

يد تسيتســيباس، ســبعة مراكز وبــات ثالث 

عشر.

ولدى الســيدات، صعدت البيالروسية أرينا 

ســابالينكا إلى املركز الثانــي عقب تتويجها 

بلقب البطولة األســترالية حيث ارتقت ثالثة 

مراكز رافعة رصيدهــا إلى 6100 نقطة على 

حســاب التونســية أنس جابر، لكنهــا بعيدة 

كثيرًا عن البولندية إيغا شفيونتيك املتصدرة 

(10485 نقطة).

واســتعادت ســابالينكا املركــز الثانــي الذي 

كانــت احتلتــه للمــرة األولــى في مســيرتها 

االحترافية في آب 2021.

أما وصيفتها الكازاخســتانية إيلينا ريباكينا 

فكسبت 15 مركزًا وصارت عاشرة.

وتراجعــت أيضــًا مركــزًا واحــدًا األميركية 

جيســيكا بيغوال (رابعة) والفرنسية كارولني 

غارسيا (خامسة).

 

 

أبدى هربــرت هاينر رئيس نــادي بايرن 

ميونــخ األملانــي لكــرة القــدم ثقتــه فــي 

قــدرة املديــر الفنــي جوليان ناغلســمان 

على تصحيح مســار الفريق، بعد البداية 

مها في عام 2023.
َّ

املتواضعة التي قد

 انتصار حتى 
َّ

ولم يحقق بايرن ميونــخ أي

اآلن خالل العام الحالــي، وتعادل في كل 

مــن مبارياته الثــالث املاضيــة بالدوري 

األملاني (بوندســليجا) بنتيجة 1 / 1 أمام 

اليبزيغ وكولون وآينتراخت فرانكفورت.

وتقلــص الفــارق الــذي يتفوق بــه بايرن 

ميونخ في صدارة البوندسليجا إلى نقطة 

واحدة، وذلك أمام يونيون برلني صاحب 

املركز الثاني.

وكان البايــرن قــد أخفــق فــي تحقيق أي 

انتصــار خالل أربع مباريــات متتالية في 

أيلول املاضي.

وقال هاينر: ”معايير بايــرن أعلى بكثير، 

لكننا ســنعود مجددًا. ناغلســمان كان قد 

وجد الحلول الصحيحة في الخريف.»

وقال هاينر: ”كان الفريــق رائعًا ومتميزًا 

وملهمــًا قبل اإلجازة الشــتوية. كان لدينا 

نفس الالعبــني، يمكنهم فعلهــا! أثق في 

أنهم سيعودون للمسار الصحيح.»

مــن جانبه، قــال أولي هوينيــس الرئيس 

الشــرفي لبايــرن ميونخ فــي تصريحات 

ملجلــة كيكر: إنه يشــعر ”بخيبــة أمل إزاء 

أداء الفريق في املباريــات الثالث األولى 

(بالــدوري خالل 2023). أنتظر تحســنًا 

كبيرًا فــي ما يتعلــق باألهــداف التي نود 

تحقيقها.“

 

أعلن مدرب أستراليا غراهام أرنولد أمس 

االثنني تمديد عقده ملدة أربعة أعوام عقب 

قيادتــه منتخب بالده لكرة القدم إلى ثمن 

نهائي مونديال 2022 في قطر.

وقــال أرنولد فــي بيــان: ”أحب أســتراليا 

وأحب كرة القدم فيها، وليس هناك شــيء 

يضاهــي الحمــاس والفخــر واإلحســاس 

بالنجاح الذي شــعرت به أنا واملنتخب في 

قطر». وأضاف أرنولد الذي يأمل في تأهل 

منتخب بــالده إلى كأس العالــم 2026 في 

الواليات املتحدة وكندا واملكسيك ”الرغبة 

في االستمرار في هذا املنصب لم تكن أكبر 

 لدي املزيد 
َّ

من أي وقت مضى وأنا أعلم أن

ألقدمه للمنتخب وكرة القدم األسترالية». 

ونجحــت أســتراليا التــي بلغــت نهائيات 

قطــر بصعوبة وعبر امللحــق، في بلوغ ثمن 

نهائــي العــرس العاملــي للمــرة الثانية في 

تاريخها بعد فوزها على الدنمارك وتونس 

في دور املجموعات (خســرت أمام فرنسا 

في املباراة األولــى). خرجت بصعوبة من 

الثمن النهائي علــى يد األرجنتني (1 - 2) 

التي توجت باللقب الحقًا.

 

طالــب ماســيمليانو أليغري املدير الفنــي ليوفنتوس 

العبيــه بســرعة الخروج مــن موقفهــم الصعب في 

الدوري اإليطالي، بعد الخســارة على يد مونزا. فقد 

خســر يوفنتوس ضد مونزا علــى ملعبه بهدفني دون 

مقابل في الجولة الـ 20 من الدوري اإليطالي.

وقال أليغري في تصريحات نشــرها موقع ناديه: ”ال 

أظن أننا قدمنا شــوطًا أول أســوأ من الــذي قدمناه 

أمام مونزا. نعم كنا أفضل في الشــوط الثاني، ولكن 

يجب أن نتحمل جميعًا مسؤولية ما حدث في الشوط 

األول».

وأضاف مــدرب البيانكونيــري، ”عدنا بشــكل جيد 

أمام أتاالنتا، ولكننا نستقبل أهدافًا كثيرة. لقد نجح 

مونزا في فرض أســلوبه بســهولة». وأكمل ”نعلم أننا 

جمعنــا 38 نقطــة، ولكن في هذه اللحظــة نمتلك 23 

فقــط. يجب أن نعود لحالتنا قبل مباراة نابولي فمنذ 

تلك اللحظة لم يعد تركيزنا على الكرة بشكل كامل». 

وشــدد ”يجب أن نحصــد النقاط ونســتوعب املركز 

الذي نحتله في هذه اللحظة على األقل. يجب أن نظل 

هادئني، ولكــن يجب أن نغضب أيضًا». وأتم ”أمامنا 

مبــاراة خروج املغلــوب بعد غد الخميــس، ولكن كل 

املباريات مهمة بالنســبة لنا. يجب أن نخرج أنفســنا 

من هذه الدوامة». وسيلعب يوفنتوس مباراته املقبلة 

ضد التسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم 2 شباط 

املقبل. ونجــح مونزا في الفوز علــى يوفنتوس ذهابًا 

وإيابًا ليكون ثاني فريق يحقق ذلك في أول مباراتني 

بعد صعوده لدوري الدرجة األولى بعد إنتر ميالن في 

عــام 1930. الفوز رفع رصيد مونزا للنقطة الـ 25 في 

املركز الـ 11 بفارق نقطتني عن يوفنتوس الذي توقف 

رصيده عند النقطة الـ23 في املركز الـ13 بعد خصم 

15 نقطة من رصيده.

 

أعــاد جــا مورانــت فريقــه ممفيس 

االنتصــارات  ســكة  إلــى  غريزليــز 

عندمــا قاده إلــى الفوز علــى ضيفه 

إنديانــا بايســرز 112 - 100 محققــًا 

تريبــل دابــل، بينما واصــل ميلووكي 

باكــس صحوته بتغلبه على ضيفه نيو 

أورليانــز بيليكانــز 135 - 110 بفضل 

50 نقطــة لنجمــه اليونانــي يانيــس 

أنتيتوكونمبــو فــي دوري كرة الســلة 

األميركي للمحترفني.

فــي املبــاراة األولى، فــرض مورانت 

نفســه نجمــًا بتســجيله 27 نقطة مع 

متابعــات  و10  حاســمة  تمريــرة   15

وأعاد غريزليز إلى سكة االنتصارات 

بعــد خمــس هزائــم متتاليــة. وهــي 

املرة الثانيــة تواليًا التــي يحقق فيها 

مورانــت ”تريبل دابل“ بعد األولى في 

سلة مينيسوتا تمبروولفز، والخامسة 

هذا املوســم. وقال مورانــت: ”كنا في 

حاجة إلى الفوز“، مضيفًا في مقابلة 

تلفزيونية عقب املبــاراة: ”كان يتعني 

علينــا أن نقاتل. كنا نلعــب بالطاقة، 

لكن تركنا لهم مساحات للعب. كانوا 

يسجلون بسهولة وكان يتعني علينا أن 

نقلب األمور».

وفي الثانية، واصــل ميلووكي باكس، 

بطــل املوســم قبــل املاضــي وثالــث 

املنطقــة الشــرقية، صحوتــه وحقق 

فــوزه الرابــع تواليــًا عندمــا تغلــب 

 علــى ضيفــه نيــو أورليانــز بيليكانز 

135 - 110. وقدم أنتيتوكونمو، أفضل 

 
ً
 فعاال

ً
العــب في الدوري مرتــني، أداء

بتســجيله 50 نقطــة مــع 13 متابعــة 

وأربع تمريرات حاسمة.

وأشاد مدرب باكس مايك بودنهولزر 

 
َّ

: ”أعتقد أن
ً
بنجمه أنتيتوكونمبو قائال

50 (نقطة) من 26 (محاولة) إنجاز 

بالخســارة  بيليكانــز  ومنــي  رائــع». 

الثامنــة تواليــًا وتراجــع إلــى املركز 

الثامن في املنطقة الغربية.

وفرمــل كليفالنــد كافالييرز صحوة 

كليبــرز  أنجليــس  لــوس  ضيفــه 

عندمــا تغلب عليــه 122 - 99، وألحق 

خمســة  بعــد  األولــى  الخســارة  بــه 

انتصارات متتالية.

علــى  قبضتــه  كافالييــرز  وأحكــم 

البدايــة  منــذ  املبــاراة  مجريــات 

 غياب نجوم كليبيرز كواهي 
ً
مســتغال

لينرد وبول جــورج وماركوس موريس 

بسبب اإلصابة.

طالــب ماســي

العبيــه بســر

الدوري اإليط

خســر يوفنتو

مقابل في الج

وقال أليغري ف
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والكثيــر  اتصاالتكــم  تعــززون 

يشعرون بنشاط جيد في الجانب 

البدنــي والنفســي، تعــد فرصة 

جيدة ملن يحــاول اجتياز اختبار 

او الدخول لدورة تعليمية.

بعد الضغــط الــذي رافقكم خالل 

الوقت القريب، أنتم اآلن في أجواء 

الحــظ وبوســعكم القيــام بمبادرة 

وعلى أكثر من صعيد.

يتلقــى الكثيــر منكم دعــوة ذات 

طابع اجتماعي وقد تنشــطون في 

القيــام بمبــادرة، خصوصًا تلك 

املرتبطة بموضوع عاطفي. 

أنتــم أمام تغيــرات إيجابية في أكثر 

مــن جانب فــي الســفر و التعاقد مع 

شــركات قادمة من خارج البالد قد 

يكون هو املحور الذي يشغلكم. 

بوســعكم التقدم بطلباتكــم ملواضيع 

تخص الدراســة والســفر و للحصول 

علــى بعض القــروض املالية والبعض 

يوقع أوراقًا رسمية.

 يلعب الحظ دورًا إيجابيًا في 

الكثير من األمور التي تحتاج 

مــن  ومنكــم  مبــادرة  إلــى 

يحصل على فرصة مالية.

ينجح الكثير منكــم في الحصول 

على فرصــة مالية وهناك تحرك 

إيجابي للبعض، لكن تحت أجواء 

الوضــع  كبيــر،   نفســي  ضغــط 

العاطفي هش لهذه الفترة .

 تشعرون بضغط نفسي وتعب وهناك 

صعوبات يواجهها البعض، خصوصًا 

الشــركاء لــذا عليكم االنتبــاه لذلك 

وعدم التدخل في أمور ال تعنيكم. 

من يرغب فــي التقديم لوظيفة جديدة 

و لدعــم عمله بشــكل أفضل يســتطيع 

القيام بذلك ولكن ضمن أجواء محددة 

وتحمل الضغوط التي ترافقه.

تــزداد مصروفاتكم املالية بشــكل 

مكثف والكثيرون يبدون انزعاجهم 

وهناك من يرافق أحد أفراد أسرته 

لرعايته  واالهتمام بمطالبه.

تزداد حولكــم الضغوط في العمل 

وتحاولــون الحصول علــى فرصة 

مهنية وهناك من يســعى لتحسني 

وضعه املالي.

تشــعرون بعدم الرغبة ويبــدو عليكم 

أنهــم  ســيجدون  والكثيــر  الكســل 

متوترون بشكل أكبر في البيت عليكم 

ترك ارتياد األماكن املزدحمة .

إنشــاء  عــن  كردســتان  إقليــم  حكومــة  أعلنــت 

مؤسسة لتســويق املنتجات الزراعية، والسعي من 

أجــل االنتقال من مرحلة االســتيراد إلــى مرحلة 

التصدير لبعض املحاصيل التي تنتشر زراعتها في 

عمــوم اإلقليم، ومنهــا الرمان 

والتفاح والعنب والعسل، لدول 

الخليج كمرحلــة أولى ومن ثم 

 إلى االتحــاد األوروبــي واململكة املتحــدة كمرحلة

 ثانية.

وقال املشــرف على مشــروع تصدير املنتجات في 

مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان جليل الصالحي: 

إن حكومة اإلقليم تسعى إلى إيجاد أسواق مختلفة 

للمنتجــات الزراعيــة ودعــم املزارعني وتســويق 

منتجاتهم، وبــدأت بتصدير الرمان 

كمرحلة أولى إلى أســواق اإلمارات 

وقطــر،  والبحريــن  والســعودية 

بينمــا ســتكون املرحلــة الثانيــة إلــى دول االتحاد 

األوروبي، مبينًا أنه يتم في الوقت الحاضر إنشــاء 

مؤسســة لتســويق املنتجات الزراعيــة في غضون 

عامني ويجري فــي الوقت الحالي العمل الفني من 

أجل التصدير إلى دول االتحــاد األوروبي واململكة 

املتحدة.

وفي الشــأن ذاته، قــال املزارع ازاد محمــد : ”يتم 

محافظــات  فــي  الســنوية  املهرجانــات   تنظيــم 

اقليــم كردســتان للمنتجــات الزراعيــة وأهمهــا 

الرمــان الذي يعد أكثر فاكهة معروفة بجودتها في 

اقليم كردســتان والفاكهة الخريفية املنتشــرة في 

جميــع دول العالم وفي مزارع اقليم كردســتان، ال 

ســيما مدينة هورمان في الســليمانية التي تشتهر 

به، ويتم اســتخدامه فــي العديد مــن الصناعات 

املحليــة املختلفــة وأهمها دبس الرمــان و املربى و 

الحلويــات ومنها الســجق والحلقوم وقمــر الدين 

الــدول قبــل  مــن  كبيــر  إقبــال  وعليــه   وغيرهــا 

األخرى.

وأضاف محمد: أن حكومة اإلقليم تدعم املزارعني 

والفالحــني من أجــل زيــادة املنتجــات الزراعية 

املحليــة وتحســني نوعيتهــا، مبينــًا أن املزارعــني 

والفالحــني زاروا عددًا من دول الخليج بأنفســهم 

من أجل االتفاق املباشــر معها لتصدير منتجاتهم 

أن  إلــى  الفتــًا  إليهــا،  الزراعيــة  ومحاصيلهــم 

التصديــر في الوقــت الحالي يقتصــر على منتوج 

الرمان كمرحلة أولى وفي القريب العاجل ســيكون 

تصدير العسل والتفاح والعنب املحلي .
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A L S A B A H  N E W S P A P E R24

 يرتقي 
ْ

حــرص نقيب الفنانني الدكتور جبــار جودي على أن

مهرجان "أفالم الخليج" الذي سيقام في بغداد خالل شهر 

أيلول املقبل، الى مستوى النجاح املبهر الذي أحرزته بطولة 

الخليج العربي 25 في البصرة، وذلك خالل رئاسته اجتماع 

ة للمهرجان مساء السبت الفائت.
َّ

اللجنة التحضيري

وقــال مســؤول اإلعالم فــي اللجنــة عبــد العليم البنــاء لـ 

ناقــش خطوطــًا عريضــة مــن  "الصبــاح" إن "االجتمــاع 

االســتعدادات والتحضيرات الالزمة إلقامة الدورة األولى 

مــن املهرجان فــي الحــادي والعشــرين من أيلــول 2023، 

بالتزامــن مــع االحتفال بيوم الســالم العاملــي"، وأكد "من 

 يكــون املهرجان احترافيًا مــن الجوانب كافة، بما 
ْ

املهم أن

يرقى الى مســتوى املهرجانات الدولية، وبشــكٍل مغايٍر ألي 

ة أخرى".
َّ

ة عراقي
َّ

مهرجانات سينمائي

 أول مهرجان ســينمائي من نوعه يقام 
ُّ

وأضاف البناء "يعد

ة 
َّ

في العراق حيث ســيتم احتضان صناع الســينما الخليجي

التي تشهد تقدمًا وتطورًا مهمني، كما هي الحال مع السينما 

العراقيــة التــي اســتطاعت تحقيــق انتقالــة نوعيــة بارزة 

 ومضمونًا، حاصدًا مراكز متقدمة 
ً
ونجاحات متميزة شكال

ة"، 
َّ

ة عربيــة ودولي
َّ

وجوائــز مهمة فــي مهرجانات ســينمائي

ة خاصة تتولى 
َّ

ولفت "تقرر في االجتماع تشكيل لجاٍن فرعي

تنفيذ األهداف املتوخاة؛ فحص وتقييم نوعية األفالم التي 

ستشارك في املسابقة الرســمية للمهرجان وقيمة الجوائز 

املقدمــة ودعوة رؤســاء املهرجانات الســينمائية الخليجية 

مــع كوكبة مــن نجــوم وصناع الســينما الخليجيــة، عالوة 

على النقــاد والصحفيــني واإلعالميني املعنيني بالســينما 

وغيرهم".

وأفــاد البنــاء: "تنــاول االجتمــاع مفاتحــة رئاســة الوزراء 

وكل الجهــات الرســمية املعنية في العــراق، لتقديم الدعم 

املتكامل والالئق بهذا املهرجان، وبما يعكس أهمية ومكانة 

الســينما ودورها ورسالتها في إشــاعة قيم الجمال والحب 

والســالم ونبذ التطــرف والعنــف واإلرهاب، علــى طريق 

مواصلــة بناء العــراق الجديــد"، منوهــًا: "ضمــت اللجنة 

التحضيريــة عبــد العليــم البنــاء، ومهدي عباس، وســعد 

نعمة، وســعد عبدالله، وفؤاد املصمم، وستتفرع عنها لجان 

تخصصية تعنى بالتفاصيل".
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يزعــم علماء النفس أن كثــرة (اإلعادة أو التكرار) على مدى ســنوات 

أو زمن طويل، بإمكانها ترســيخ معلومات في ذهن الســامع أو املتلقي، 

إلى الحد الذي (يمكــن) معه أن تصبح تلك املعلومات من بني قناعاته 

وإن لم يكن مقتنعًا بها، وال أدري إن كانت (نظرية) غوبلز األملاني التي 

تقــول ما معناه (اكــذب ثم اكذب حتــى يصدقك النــاس) تخضع إلى 

قاعدة اإلعــادة والتكرار، ألن كثرة ترديد كذبة ما في وســائل اإلعالم 

على وجه الخصوص، قد تجعل اإلنســان شــيئًا فشــيئًا يقبــل بها وربما 

يصدقها. وأرجو أال يفهم من كالمي أنني من دعاة هذه النظرية لكوني 

ال أؤمن بها .

فــي درس الديمقراطية التي أصبحت من أولويات اهتمامنا في العراق 

كردة فعــل على زمن الكبت وتكميم األفــواه تعلمت الناس بعض معاني 

هــذا الــدرس، ومنها إن الشــعب هو مصدر الســلطات، وهــو من تقوم 

املؤسســات جميعها، من الرئاســات والوزارات إلى دوائر الدولة، على 

خدمتــه، وهو من يقرر بقــاء زيد أو عمــرو في املراكــز القيادية. وغير 

هذا كثير مــن املبادئ اإلنســانية النبيلة 

التي دعت إليهــا الديمقراطية على مدى 

عقديــن متواصلني حتــى باتت جزءًا من 

قناعتنا وأفكارنا واهتمامنا..

أما فــي دروس الحيــاة الواقعيــة – وهي 

من التنــوع الذي تجاوز الحصــر والعد– 

وبالــذات درس السياســة، فقد شــاعت 

مفاهيم ومصطلحات جديــدة لم نألفها 

من قبل كاألصابع البنفسجية والشفافية 

واألقاليــم  واملحاصصــة  والحواســم 

والكوتــا و (1+5= 7) وحكومة الكفاءات 

واألكثرية واألقلية و بمقدور أي سياســي 

مبتــدئ أو متابــع للفضائيــات، أن يذكر 

قائمة لها أول وليــس لها آخر، لعل بعض 

مســمياتها تثيــر الفزع على غــرار: تحت 

 أو املناطــق املتنــازع 
ً
خــط الفقــر مثــال

عليهــا.. الخ. علــى أن الالفــت للنظر في 

دروس الحيــاة العراقيــة، أنهــا لم تبتعد 

عن درس الديمقراطية، وأولته اهتمامًا واضحًا، ألن هذا الدرس البليغ 

نظر إلى الشــعب – كما ســبق القول – على أنه مصدر الســلطات وعلى 

أنــه وحده من يجب أن يحظى بالرعاية وتقديــم الخدمات.. الخ، مثلما 

نظر باهتمام إلى الرئاسات والوزارات السيادية والوزارات االعتيادية، 

وشــتى العناويــن واملناصــب التنفيذية في ضــوء (الثقــل) االنتخابي 

للمكونات، وهذا أمر طبيعي ومشروع، ولذلك فإن العقبة الوحيدة التي 

تنشأ بعد كل انتخابات تتمثل في كيفية توزيع الحصص، وكيفية إرضاء 

(الجميــع) بحيــث يأخــذ كل واحد منهم حقــه وال يتجــاوز (س) على 

(ص)، وتلك هي قمة العدالة في النظرة والتوزيع!

األمر الوحيد املحزن، هو أن (الطبقة السياســية) في ذروة انشــغالها 

 حصة الشــعب، حتى أنه بقي منذ عشــرين 
ْ

بتوزيــع الحصص، نســيت

 ســنة خــارج نطــاق التغطيــة، ومــن دون أية حصــة باســتثناء الحصة 

التموينية!.

ما يضحك

{ }

حطم الفيلــم الهنــدي الجديــد "باتان" 

الذي يــؤدي الــدور الرئيس فيــه النجم 

شــاروخان األرقام القياســية في شباك 

التذاكــر الهنــدي بعد انطــالق عروضه 

األســبوع الفائــت، مــا أنعــش الصناعة 

البوليوودية التي عانت أخيرًا نتائج سيئة.

وحقق "باتان" للمخرج ســيدهارت أناند 

أعلى مداخيل على اإلطالق لفيلم هندي 

في اليومني األول والثاني من عروضه في 

الهند.

وأفــاد املحلــل تــاران أدارش عبــر تويتر 

 الفيلم حقــق 2,5 مليار روبية 
َّ

األحد بــأن

(30 مليــون دوالر) فــي األيام الخمســة 

األولى لعرضه في دور السينما.

وتجــاوزت قيمــة مبيعــات التذاكــر فــي 

العالم مليار روبيــة (13,7 مليون دوالر) 

في ثالثة أيام، بحســب شركة "ياش راج 

فيلمز" التي أنتجت الفيلم. وكان الجمهور 

يترقب إطالق "باتان"، وهو أول فيلم من 

بطولة شاروخان منذ أربع سنوات. ويؤدي 

املمثــل البالغ 57 عامًا، والذي يطلق عليه 

معجبوه في كل أنحــاء الهند لقبي "امللك 

خان" و "بادشاه"، دور البطولة إلى جانب 

املمثلــة ديبيــكا بادوكــون وممثــل أفالم 

الحركة جون أبراهام.

وتعاني أفالم بوليــوود الناطقة بالهندية 

صعوبــات كبيــرة منــذ إعــادة فتــح دور 

السينما بعد الجائحة.

وقال أكشــاي راتي، وهو صاحب شــبكة 

دور سينما، لوكالة فرانس برس االثنني، 

(باتــان)  لـ "النجــاح غيــر املســبوق  إن 

مؤشــر مهم إلــى االتجــاه الذي تســلكه 

صناعة السينما الهندية".

إلــى املدرســة  "ثمــة عــودة  أن  والحــظ 

القديمــة التــي تقوم علــى الســينما في 

الصــاالت كتجربــة مجتمعية" ، مشــيرًا 

ل على األفالم 
ّ

إلــى أن دور الســينما تعــو

الهنديــة. وتعرضت أفالم بوليــوود التي 

تضــم ممثلني مســلمني كشــاروخان في 

األشــهر األخيرة لحمالت ودعــوات إلى 

مقاطعتهــا شــنها نشــطاء مــن اليمــني 

القومي الهندوسي على شبكات التواصل 

االجتماعي.

كذلك تطالب مجموعــات من الهندوس 

املتطرفني بحظر فيلم "باتان" اســتنكارًا 

ألغنية تظهر فيها املمثلة ديبيكا بادوكون 

مرتدية لباس ســباحة بلــون الزعفران، 

وهو لون يحمل معانــي رمزية في الديانة 

الهندوسية.

وفي املقابل، سيطرت أفالم جنوب الهند 

وأبرزهــا ""آر آر آر" على شــباك التذاكر 

العــام الفائــت. كذلــك كوفــئ "آر آر آر" 

علــى املســتوى العاملــي، إذ حصــل على 

جائزة "غولدن غلوب" ألفضل موســيقى 

ــح لجائزة أوسكار في الفئة
ّ

أصلية، ورش
 

 نفسها.

أقــام االتحــاد العام لألدبــاء والكتــاب في 

العراق فــرع محافظة الديوانيــة وبالتعاون 

مع قصــر الثقافة والفنون أمســية للشــاعر 

الدكتــور عمار املســعودي بحضور نخبة من 

املثقفني.

وقــال مديــر قصــر الثقافــة والفنــون فــي 

محافظــة الديوانيــة الفنان صــادق مرزوق 

إن "األمسية التي تناولت قراءات شعرية في 

منجز املسعودي تعد واحدة من بني مجموعة 

أنشــطة ثقافيــة مشــتركة يقيمهــا االتحاد 

بالتعاون مع إدارة قصر الثقافة والفنون في 

محافظــة الديوانية". وأشــار إلى وجود عدد 

من األنشــطة الثقافية والفنية املشتركة مع 

مؤسســات أخرى تعنى بهذا الشأن منها ما 

يتعلق بأمســيات أدبية، وأعمال مســرحية، 

وفنون تشكيلية، وغيرها.

بحضور معالي وزير الثقافة والسياحة 

واآلثار األســتاذ الدكتور أحمد فكاك 

البدرانــي، أقيمــت في بيــت الحكمة 

املحاضرة العلمية املوســومة "اتفاقية 

الفســاد"،  ملكافحــة  املتحــدة  األمــم 

قدمها املستشــار في القانــون الدولي 

البروفيسور سامي شبر.

الجلسة التي أدارها مشرف من قسم 

الدراســات السياســية الســتراتيجية 

بقاعــة  الــداود،  علــي  محمــود  أ.د. 

النــدوات في بيت الحكمــة، ومقررها 

علي سعدي موسى تضمنت العالقات 

القانونيــة بــني الــدول فــي محاســبة 

املذنبــني، وطريقــة اتخــاذ األحــكام 

املناســبة للمجرمني وكل دولة حســب 

قانونها املتبع.

84

أقيم فــي متحــف وأرشــيف تربيــة أربيل في 

مدرســة أربيــل األولى وســط املدينــة احتفاء 

كرديــة  إذاعــة  أول  لتأســيس   84 بالذكــرى 

فــي بغــداد، وقــد حضــر االحتفاليــة نخبــة 

والصحفيــني  واإلعالميــني  األســاتذة  مــن 

املخضرمني والعاملني فــي مجال الصحافة، 

واإلعالم، والشــأن التربــوي والثقافي. وذكر 

عدنان حاجــي كاكه، وهو صحفي قدير واكب 

اإلذاعة: في التاسع والعشرين من شهر كانون 

الثانــي من عــام 1939 تم تأســيس أول إذاعة 

كردية فــي بغداد في العهد امللكــي بعد إذاعة 

قصر الزهــور، وإذاعة بغداد، وتم تأسيســها 

من قبل خمسة أشــخاص آنذاك، منهم كامل 

كاكــه أمــني، وكريم ســعيد زانســتي، وعادل 

عرفان، وشــيخ محمد قرداغي، ومحمد حمة 

معروف. 

بدأ إبداعه في ســبعينيات القرن املاضي 

مــن خــالل تعاملــه مــع كبــار الفنانــني 

العراقيــني آنذاك، إنــه الشــاعر القدير 

كاظم السعدي.

 * آخر التغييرات التي طرأت على األغنية 

العراقية التــي عاصرتها في ســبعينيات 

وثمانينيــات القــرن املاضــي، ومــا بينها 

وأغنيــة اليوم، هل هناك فوارق شاســعة، 

أم ما زال هناك خيط يربط بينهما؟

-ال يوجــد خيط يربط بينهمــا بكل تأكيد، 

وذلك ألن هناك بعــض األغاني الجديدة 

ال تمت بصلة لألغنية الرصينة.

 
َ

 * آخــر قصيــدة كتبتهــا، بما أنــك كتبت

القصيدة أيضًا؟

لنا العراق"، 
ُ
- قصيدة "الحلم"، والثانية "ك

اها الفنان الكبير حسني الجسمي.
ّ
التي غن

 * آخر ذكرى تحملها عــن كواليس أغنية 

 كلماتها عام 
َ

"يا ناكر املعروف" التي كتبت

1995، وغناهــا الفنــان اللبنانــي عاصي 

الحالني، والتي ما زال صداها يحمل ألقًا 

واضحًا ومتميزًا حتى اليوم؟

- كتبتهــا فــي البداية لجورج وســوف، ثم 

أخذهــا علــي املولــى، وأعطاهــا لعاصي 

الحالني، وقد نجحت نجاحًا كبيرًا.

 * آخــر تعاون بينــك وبني الفنــان كاظم 

 لــه أكثر من 
َ

مت
َّ

 قد
َ

الســاهر، علمــًا أنــك

"شــحلو  أبرزهــا  غنيــة، 
ُ
أ عشــرة  ثــالث 

طولك، وما عندي املــاس وذهب، ويا ليل 

ال تنتهي، إلخ"؟

- آخــر أغنية غناهــا كاظم الســاهر هي 

"هــال يا ســعودية"، و"مســبار األمل"، وما 

زال التعاون مستمرًا.

لنــا 
ُ
"ك غنيــة 

ُ
أ عــن  ــك 

َ
ذكريات آخــر   *  

العــراق"، التــي كتبتها للفنــان اإلماراتي 

قت نجاحًا منقطع 
ّ

حسني الجســمي، وحق

النظير؟

- اتصل بي الفنان الكبير حسني الجسمي 

وطلــب مني أغنيــة عن العــراق، فأصبح 

ة تعديالت، 
ّ

بيننــا تواصــل، وجــرت عــد

غنية من 
ُ
شــرف علــى تســجيل األ

ُ
 أ

ُ
وكنت

خالل الصوت والصورة.

 
َ

 معه، بما أنك
َ

 * آخر فنان عربــي تعاونت

 مع العديد من النجوم العرب؟
َ

تعاونت

- الفنان لطفي بوشناق.

 عليه؟
َ

 * آخر تكريم حصلت

م طوال هــذه الفتــرة، منذ عام 
ّ

كر
ُ
- لــم أ

2003، وإلى اآلن.

 * آخر مــا تعانيه األغنيــة العراقية اليوم 

برأيك؟

- دخــل عليهــا أنــاس يســمون أنفســهم 

وا 
ّ
شعراء، وهم أســاؤوا للذوق العام، وغن

أغانــي بذيئــة ال تمــت للقيــم األخالقية 

بصلــة، بالرغــم من ذلــك، فهنــاك من 

األغاني ما هو جيد.

 به؟
َ

 * آخر مهرجان شعري شاركت

الشــعبي،  للشــعر  الشــارقة  مهرجــان   -

ومهرجان عشتار في األردن.

 تقديمها للشــعراء 
ُّ
 * آخــر نصيحــة تــود

الشباب؟

- االبتعاد عن الغرور. 

 * آخــر حوار صحفــي أجريتــه، بما أنك 

 في الصحافة منذ العام 1976 لغاية 
َ

عملت

العام 1990؟

- أجريت لقاءات عديدة، وال أتذكرها.

 له؟
َ

ضت
َّ

 * آخر موقف غدر تعر

-عنــدي حبيبــة فــي األردن غــدرت بــي، 

 "يا ناكر املعروف".
ُ

فكتبت

 * آخر ما تحتاجه اليوم من نقابة الفنانني 

والقائمني على الفــن العراقي، خصوصًا 

 أكثر من ســتني عامًا في 
َ

 أمضيــت
َ

ــك
ّ
وأن

كتابة األغنية العراقية الرصينة؟

ر 
ّ

- ليس هناك في الساحة الفنية أحد يقد

الفنان والشاعر.

 قوله لجمهورك ومحبيك؟
ُّ
 * آخر ما تود

كم.
ّ

حب
ُ
كم، أ

ّ
حب

ُ
كم، أ

ّ
حب

ُ
- أ
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