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تعرضت عصابات داعش اإلرهابية إلى خسارة كبيرة 

في  منفصلة  استخبارية  عمليات  إثر  ذخيرتها،  في 

املشتركة  القوات  استكملت  بينما  محافظات،  ثالث 

عملية تطويق القرى الزراعية على الشريط الزراعي 

بني ناحيتي أبي صيدا والعبارة.

مديرية  ــارز  ــف م نفذتها  املنفصلة،  العمليات 

األنبار  محافظات  في  العسكرية،  االستخبارات 

عبوات   103 ضبط  عن   وأسفرت  وكركوك،  ونينوى 

ناسفة محلية الصنع ومختلفة األشكال، من مخلفات 

من  متفرقة  مناطق  في  اإلرهابية  داعش  عصابات 

تلك املحافظات، وتم تدميرها من قبل  مفارز الجهد 

الهندسي. 

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس 

الثالثاء، إن وضع العراق املالي في أفضل حاالته 

مطمئنا املواطنني بأن الدينار هو األقوى، وبينما 

لفت إلى أن كل االحتماالت واردة في تعديل سعر 

خالل  تقلباته  موضوع  سيبحث  الذي  الصرف 

قريبًا،  واشنطن  إلى  حكومي  عراقي  وفد  زيارة 

التعيينات  ملف  بشأن  الحكومة  موقف  حسم 

أن قرار  الوقت نفسه  بموازنة 2023، مؤكدًا في 

األمانات  بقضية  زهير  نور  املتهم  عن  اإلفراج 

الضريبية لم يكن حكوميًا وهناك جهات رسمية 

بالقضية،  متورطة  السابقة  الحكومة  في  نافذة 

األمنية  واملواقع  املناصب  أن  على  شدد  بينما 

سياسي  تدخل  أو  استثمار  أي  خارج  والحساسة 

وغير خاضعة للمحاصصة.

العراقية  مع  مقابلة  في  الوزراء  رئيس  وأضاف 

بطولة  "إقامة  أن  "الصباح"  تابعتها  اإلخبارية 

كبيرة  فرحة  بالكأس  منتخبنا  وفوز   25 خليجي 

اتخذ  الــوزراء  مجلس  من  فريق  جهد  وحصيلة 

مباشرة  بعد  يومًا،   52 خــالل  مهمة  قـــرارات 

بهذه  الخاصة  االستعدادات  بإجراء  الحكومة 

الشباب  وزارة  جهود  وتضافرت  البطولة، 

الوطني  واملنتخب  الكرة  واتــحــاد  والرياضة 

األبطال  والالعبني  واإلداري  الفني  بــكــادره 

إضافة إلى محافظة البصرة واملحافظ وأهالي 

مشرقة  صورة  عكسوا  الذين  الكرام  البصرة 

للمواطن العراقي" .

سعر  في  التقلبات  أسباب  السوداني  وفسر 

وما  الدولية  املعايير  إلى  "تعود  بأنها  الصرف 

والبنك  املــركــزي  البنك  بني  بالعالقة  يتعلق 

الفيدرالي األميركي ووزارة الخزانة األميركية، 

حركة  لضبط  عليها  متفق  آلية  هناك  وكانت 

لنظام  االمتثال)  (معايير  تسمى  األمــوال  نقل 

البنك  مع  موقعة  مذكرة  وهي  العاملي،  املصرف 

اإلجــراءات  بهذه  للمضي  عامني  قبل  املركزي 

لكي يكون نظام التحويالت املركزية عبر منصة 

إلكترونية ويتم تدقيقها"، مبينا، أن " اإلجراءات 

تأهيل  حيث  مــن  املطلوب  باملستوى  تكن  لــم 

والحكومة  املركزي  البنك  قبل  من  املصارف 

املصارف  تتهيأ  أن  يفترض  ــان  وك السابقة، 

األهلية والتجار لهذه الطريقة". 

الذهاب  عن  يمتنع  العراقي  "التاجر  أن  وبني 

اعتماد  وفتح  استيراد  ــازة  إج على  للحصول 

نحو  يذهب  بل  الضريبة،  وتسديد  مستندي 

شركة صرافة لتحويل املبالغ املالية لدولة معينة 

وبعدها يحصل على البضاعة". 

وجود  عن  نتحدث  "دائما  أننا  السوداني،  وأكد 

عن  الخارج  إلى  األموال  وخروج  مزورة  فواتير 

"من  مستغربا  واقـــع"،  ــذا  وه التهريب  طريق 

استيرادات تصل إلى 300 مليون دوالر في اليوم 

الواحد".

وبني، أن "ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى 

الخارج، وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات"، 

متسائال: "ماذا توقف عن الحياة أو تغير أو فقد 

في األسواق؟ باستثناء ارتفاع األسعار في بعض 

أو   40 أو   30 لـ  املركزي  البنك  بيع  خالل  املواد، 

50 مليون دوالر يوميا، وفي السابق كان يباع 300 

و200 و250 مليونا" .

وأضاف، أن " قضية ثبوت التزوير أو التهريب، 

ولكي يثبت بشكل قانوني ويصدر فيه أمر قضائي 

وجود  مزاعم  عن  نسمع  إجــراءات،  إلى  يحتاج 

أموال تنقل إلى إقليم كردستان ومن اإلقليم إلى 

دول الجوار، وتم التحدث مع رئيس اإلقليم بهذا 

الصدد ويجب التعاون فيها".

فرقا  شكلت  الحكومة   " أن  الوزراء،  رئيس  وأكد 

والطرق  األمــاكــن  جميع  فــي  مختصة  أمنية 

السيطرات  في  سونارات  نصب  وتم  واملنافذ 

 " أن  موضحا،  العملة"،  تهريب  عمليات  لكشف 

العملة،  تهريب  منع  بإجراءات  جادة  الحكومة 

العراق  الوقت نطمئن املواطن بأن وضع  وبذات 

ــاالت، ولــديــنــا رصيد  ــح املــالــي فــي أفــضــل ال

على  القدرة  ولدينا  وموازنة  ومــدور  ــرادات  وإي

شراء أي مادة".

الحكومة  مع  للعمل  استعداده  الدولي  البنك  أبدى 

واإلصالحية  االستثمارية  املشاريع  لتنفيذ  العراقية 

التي تتطلب مصادر مالية كبيرة.

البنك  في  املستدامة  التنمية  برامج  مسؤول  وقال 

 "هناك أكثر من طريقة 
َّ

سليم روحانا لـ"الصباح": إن

 "التقرير 
َّ

لتنفيذ تقرير املناخ والتنمية"، مشيرًا إلى أن

اإلصالحات  من  تبدأ  لإلصالحات،  أولوية  يضع 

الضرورية جدًا من أجل القدرة على تنفيذ املشاريع، 

مع ضرورة وجود قدرة على استكمالها" .

التمويل،  هي  الثانية  "الطريقة   
َّ

أن روحانا  وأضاف 

والتي يكون جزء منها عامًا، والجزء اآلخر خاصا، 

البنية  لخلق  القطاعات  بهذه  مهتما  البنك  لكون 

التحفيز  أجل  من  والتمويلية،  السياسية  الهيكلية 

البديلة  وتحديدًا  الطاقة  في  ملشاريع  الذهاب  إلى 

عملية  في  الثالثة  "الطريقة   
َّ

أن مبينًا  واملتجددة"، 

ل من النظرة اآلنية وقريبة املدى 
ّ

اإلصالح هي التحو

من  بعضا  تتطلب  التي  املدى  وبعيدة  املتوسطة  إلى 

يمكن  إدارات  وخلق  والسياسي  األمني  االستقرار 

النظرة  وتنفيذ  املشاريع  هذه  في  العمل  كمل 
ُ

ت أن 

والتوجه حتى في أطر تغير الحكومات والسياسات، 

من  نوع  هناك  يكون  أن  يجب  إذ  مهم،  األمر  وهذا 

متوسطة  مشاريع  لتنفيذ  الحكم  في  االستمرارية 

وبعيدة األمد" .

 "البنك الدولي 
َّ

وتابع املسؤول اإلقليمي في العراق أن

لطلب  يتهيأ  وهو  وفكري،  تقني  دعم  دور  له  سيكون 

واإلصالحية  االستثمارية  املشاريع  دعم  الحكومة 

والعديد من األدوات التي يمكن أن نعمل فيها معها، 

من  بيئة  وخلق  كبيرة  مالية  مصادر  تتطلب  والتي 

أجل القطاع الخاص واالستثمار والكثير من املعرفة 

والتقنيات واألفكار الحديثة التي يمكن للبنك الدولي 

من خاللها جذب الخبرات التي نفذت هذه املشاريع 

في دول أخرى" .

يعاني مواطنو إقليم كردستان عموما ومحافظة 

السليمانية خصوصا أزمة جديدة تتمثل بزيادة 

إذ  مسبوق،  غير  بشكل  السائل  الغاز  أسعار 

إلى   18 بني  الواحدة  األسطوانة  سعر  ــراوح  ت

العام  في  سعرها  ضعف  وهو  دينار،  ألف   21

إلى  املواطن  ولجوء  اإلنتاج  قلة  بسبب  املاضي، 

بسبب  التدفئة  وسائل  توفير  في  عليه  االعتماد 

النفط  أسعار  وزيادة  الكهربائي  التيار  انقطاع 

األبيض.

آوات  السليمانية  محافظة  قائممقام  ــال  وق

كل  تحدث  الوقود  أزمة  إن  لـ"الصباح":  محمد 

عام في فصل الشتاء، ومنها شح الغاز السائل، 

شركة  تتسلمها  الــتــي  الكمية  نقص  بسبب 

(سالس) كردستان من شركة (دانة) غاز، إذ 

إن اإلنتاج أقل من الطلب في عموم اإلقليم.

وأضاف أن إقليم كردستان يحتاج إلى 800 طن 

محافظة  تستهلك  إذ  السائل،  الغاز  من  يوميا 

السليمانية في فصل الشتاء 300 طن يوميا، أما 

وأوضح  طنا.   260 إلى   240 بني  فيتراوح  اإلنتاج 

الكهربائي  التيار  انقطاع  مشكلة  أن  محمد 

األبيض،  النفط  أسعار  وزيادة  عديدة  لساعات 

الغاز  على  أساسي  بشكل  يعتمد  املواطن  جعلت 

أن  مبينا  التدفئة،  لوسائل  بالنسبة  السائل 

للغاز  كبيرة  مصادر  فيها  السليمانية  محافظة 

الطبيعي الذي يتركز في حقل خورمور، إذ يصل 

إنتاجه إلى 1060 طنا يوميا، لذا فمن حق املواطن 

التمتع بثرواته وهذا ما أكده الدستور.

أمس  عقدت،  التي  االعتيادية  بجلسته  الــوزراء  مجلس  صادق 

على  السوداني،  شياع  محمد  املجلس  رئيس  برئاسة  الثالثاء، 

بني  الثانية،  املرحلة  العراق-  في  الطاقة  لبرنامج  تعاون  توقيع 

تنازل  بعد  انيرجي أي جي)،  الكهرباء وشركة (سيمنس  وزارة 

الشركة السابقة.

وافق  املجلس  أن  الوزراء،  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 

التعاون حول  على تخويل وزير الكهرباء صالحية توقيع مذكرة 

الكهرباء  وزارة  بني  املحدثة  الثانية  املرحلة  العراق-  في  الطاقة 

اتفاقية  لتحديث  انك)،  انترناشونال  إلكترك  (جنرال  وشركة 

عة سابقًا بني الطرفني في الـ 15 من تشرين 
ّ

مبادئ التعاون املوق

األول 2018.

وفي ملف الكهرباء أيضًا، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار 

الديون كافة،  ليكون إطفاء  الوزراء (189 لسنة 2021)،  مجلس 

والعمارة  املحدودة،  للطاقة  (ميسان  شركتي  بذمة  املترتبة 

السفينة  ربان  لشركة  بالكامل  اململوكتني  املحدودة)  للطاقة 

ملوانئ  العامة  الشركة  لصالح  املحدودة،  الطاقة  ملشروعات 

بمشروعي  الخاصة  املستوردة  املعدات  تراكم  نتيجة  العراق 

العمارة  محطة  وإنشاء  االستثمارية  ميسان  محطة  (إنشاء 

املركبة) في ميناء أم قصر.

 مجلس الوزراء توصية املجلس الوزاري لالقتصاد الخاصة 
ّ

وأقر

الخاص  القطاع  ملشاريع  النفطية  املنتجات  أسعار  بتعديل 

معامل  إلى  املجهز  األســود  النفط  سعر  يكون  بأن  واملختلط، 

حني  وفي  العاملية،  النشرة  سعر  من  باملئة   35 املؤكسد  األسفلت 

يبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة للمعامل التي تتسلم النفط 

األسود بسعر 100 ألف دينار للطن، يكون السعر 150 ألف دينار 

للطن الواحد لبقية املعامل.

واملعامل  املؤكسد  األسفلت  معامل  جميع  إلــزام  املجلس  وقرر 

الهم لدى دوائر الضمان االجتماعي خالل 
ّ

األخرى، بتسجيل عم

راجع 
ُ

ي  - أن  على  بالوقود،  تجهيزهم  يتم  ال  وبخالفه  أشهر،   4

القرار بعد 3 أشهر، وينفذ من 10 شباط 2023.

تكاليف  تغطية  بتمويل  النواب  مجلس  كتاب  في  جاء  ما  وبشأن 

انعقاد املؤتمر (34) لالتحاد البرملاني العربي الذي سيستضيفه 

بمبلغ،  النواب  مجلس  تمويل  على  الوزراء  مجلس  وافق  العراق، 

مليارين وخمسمئة مليون دينار.

املساعي  استباق  املتحدة  الواليات  تحاول 

املستعصية  الكهرباء  أزمة  لحل  العراقية 

في  املساعدة  عــرض  عبر  عقدين،  منذ 

الوطنية،  الكهرباء  منظومة  بناء  ــادة  إع

محمد  الوزراء  رئيس  زيارة  بعد  خصوصًا 

األملانية  العاصمة  إلــى  السوداني  شياع 

عمالق  مع  تفاهم  مذكرة  وتوقيع  برلني 

الطاقة األملاني سيمنس.

إيلينا  السفيرة األميركية في بغداد  وكتبت 

العراقيون  "يستحق  تويتر؛  على  رومانسكي 

ذات  ووظائف  ا 
ً
وحديث ا 

ً
متنوع ا 

ً
اقتصاد

ذلك،  "لتحقيق  أنه  مضيفة  جيدة"،  أجور 

على  كهرباء  منظومة  بناء  الضروري  من 

مستوى عاملي".

املتحدة  "الواليات  أن  رومانسكي  وأضافت 

مستعدة للعمل مع وزير الكهرباء زياد علي 

بهذا  للقيام  العراقية  والحكومة  فاضل 

املسعى املهم".

والطاقة  الكهرباء  لجنة  قالت  جهتها،  من 

باتجاه  ماضية  "الحكومة  إن  النيابية: 

رصينة  عاملية  شركات  مع  اتفاقيات  توقيع 

مشيرة  الكهرباء"،  قطاع  بتطوير  مختصة 

جميع  ــع  م تقاطعات  ـــود  وج ـــدم  "ع إلــى 

األطراف الدولية، إضافة إلى سعي العراق 

الطاقة  مجاالت  في  واضحة  بصمة  لوضع 

الشركات  من  وغيرها  سيمنس  شركة  مع 

العاملية األخرى".

في  األســـدي،  حسن  اللجنة  عضو  ــال  وق

على  "الحكومة  إن  لـــ"الــصــبــاح":  حديث 

مستوى التشريع والتنفيذ تتوجه إلى توقيع 

متخصصة  عاملية  شركات  مع  اتفاقيات 

ضغوط  "وجود  نافيًا  الطاقة"،  مجاالت  في 

الفترة  بعكس  الحكومة  على  خارجية 

السابقة، مع الحرص على عدم التقاطع مع 

جميع األطراف الدولية".

إلى  بحاجة  "العراق  أن  األســدي  وأوضــح 

بواقع  للنهوض  بالقليلة  ليست  زمنية  فترة 

اإلنتاجية،  املحطات  قلة  بسبب  الكهرباء، 

فاإلنتاج الحالي املقدر بـ24 ألف ميكا واط، 

يعيش  "العراق  أن  إلى  الفتًا  كافيًا"،  ليس 

نوايا  إلــى  باإلضافة  سكانية  فــورة  اليوم 

وتوسيع  واملصانع  املعامل  تشغيل  ــادة  إع

االستثمارات".

اإلنتاجية  املحطات  "أغلب  أن  وأضــاف 

عملية  أن  حني  في  استثمارية،  أو  غازية 

أو  لعامني  تحتاج  بخارية  محطة  أقل  بناء 

من  عامليًا  املحطات  أفضل  وهــي  ثالثة، 

مع  تكيفًا  واألكثر  والخدمة  الكفاءة  ناحية 

فالعراق  لذلك  العالية،  الحرارة  درجــات 

النقل  وخطوط  محطات،  لبناء  بحاجة 

الداخلية"،  الشبكة  وتأهيل  وتحديث   132

بحاجة  "الكهرباء  إن  بالقول،  مستدركًا 

خالل  الكافية  املــالــيــة  السيولة  لتوفر 

تحسني  أردنا  إن  املقبلة  الخمس  السنوات 

وضع الكهرباء".

"اطلعنا على  اللجنة، قال:  وبشأن نشاطات 

حل  يستطيع  الذي  الكهرباء  وزارة  برنامج 

العديد من املشكالت، منها مشكلة استيراد 

الغاز اإليراني السنوية بعد دفع املستحقات 

الصيف  "يكون  أن  أمله  عن  معربًا  املالية"، 

املقبل أفضل من ناحية التجهيز".

الطبيعية  والثروات  والغاز  النفط  لجنة  أعلنت 

إلعادة  املفاوضات  استمرار  النواب  مجلس  في 

حصة العراق النفطية في منظمة "أوبك +".

 
َّ

وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي، لـ"الصباح": إن

العراق حتى اآلن لم يصل إلى حصته الحقيقية 

من التصدير نتيجة لقرارات منظمة أوبك.

ألقت  ـ األوكرانية  الروسية  "الحرب   
َ

أن وأضاف 

تهديد  بعد  السيما  املوضوع،  هذا  على  بظاللها 

التالعب  حــال  في  صارمة  بــإجــراءات  روسيا 

كان  "ذلك   
َ

أن إلى  مشيرًا  النفطية"،  بحصتها 

ومنها  النفطية  الدول  حصة  إعادة  أمام  عائقًا 

العراق" .

مع  مستمرة  "املــفــاوضــات   
َ

أن الطوكي  وتابع 

النفطية إلى  العراق  منظمة أوبك إلعادة حصة 

ما كانت عليه في السابق.

وبلغت حصة العراق من تخفيض اإلنتاج النفطي 

يوميًا  برميل  ألف   12 املاضي  العام  حدد  الذي 

وفقًا التفاق "أوبك+" على خفض قليل لحصص 

املنتجني فيها بلغ 100 ألف برميل في اليوم.

2 تفاصيل�

3 تفاصيل�
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محسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أعلن 

املندالوي، لدى استقباله، أمس الثالثاء، سفير مملكة 

والوفد  ليندبيك،  ايفينت  أسنب  العراق  لدى  النرويج 

عليها  سيركز  التي  األولــويــات  أهــم  أن  لــه،  املرافق 

البرملان ستكون تشريع قانون املوازنة.

بيان  بحسب  النرويجي،  السفير  مع  املندالوي  وبحث 

ملكتبه، ”العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها».

بتشريع  مــاض  الــنــواب  ”مجلس  إن  املــنــدالوي  وقــال 

رئاسات  تستكمل  أن  بعد  خاصة  املهمة  القوانني 

سيركز  التي  األولويات  أهم  من  وأن  النيابية،  اللجان 

عليها تشريع قانون املوازنة، ملف الخدمات، وتنشيط 

املياه  ــى  إل إضــافــة  واالستثمار،  املحلية  الصناعة 

والزراعة والصحة، وكذلك تقديم التسهيالت املمكنة 

أمام الشركات العاملية الرصينة».

مقابل  (النفط  برنامج  وتوظيف  ”تفعيل  إلى  ودعــا 

تحقيق  في  سهم 
ُ
ي بما  البلدين،  بني  املوّقع  التنمية) 

 عن تنشيط لجان 
ً

مصالح الشعبني الصديقني، فضال

الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف املجاالت 

بني بغداد وأوسلو».
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بلغ عدد املسجلني على النافذة اإللكترونية في محافظة 

الحماية  شبكة  برواتب  لشمولهم  األشــرف،  النجف 

االجتماعية، ما يقرب من 93 ألفا. 

أفاد بذلك املتحدث اإلعالمي لديوان املحافظة أحمد 

األعداد  أن  موضحا  لـ“الصباح“،  حديث  في  الفتالوي 

التي تم تسجيلها في النافذة منذ انطالق العملية مطلع 

شهر أيلول املاضي وحتى الـ 15 من شهر تشرين الثاني 

املاضي، توزعت بواقع 79 ألفا و567 لفئة الرجال، وبلغ 

عدد النساء 14 ألفا. 

في  االجتماعية  الرعاية  دائرة  أن  الفتالوي  وأوضح 

النجف أطلقت عمليات البحث للمسجلني في الـ 15 من 

أكبر  العملية،  عادا  الحالي،  للعام  الثاني  كانون  شهر 

حملة للبحث االجتماعي تطلقها املحافظة تحت شعار 

والشؤون  العمل  وزارة  أطلقته  الذي  يالفقير)،  (ابشر 

االجتماعية. 

الباحث  بــوصــول  تتميز  الــبــحــث،  حملة  أن  وذكـــر 

االجتماعي إلى منازل املواطنني للتخفيف من معاناتهم 

أن  إلى  الفتًا  الحماية،  شبكة  ضمن  تسجيلهم  وتسهيل 

بحث  شهد  االجتماعي  البحث  عملية  من  األول  اليوم 

300 مواطن، مؤكدا استمرار الحملة لحني إتمام جميع 

املتقدمني على الشبكة، لغرض شمول املستحقني ممن 

تتوفر فيهم شروط التسجيل.

   07809174853
pr@alsabaah.iq

 07809210536
 dist.imn@alsabaah.iq

PDF

sabah@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852

info@alsabaah.iq

  

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، 

الصعد  جميع  على  الجهود  تعزيز  ضرورة  على 

جميع  عودة  وضمان  النزوح  ملف  إنهاء  أجل  من 

إلى  واملبدعني،  العلماء  دعا،  حني  في  النازحني، 

وضع خطط مدروسة لتغيير املناهج الدراسية. 

نائب  استقبل  ”رشيد،  أن  رئاسي،  بيان  وذكــر 

منسق  العراق  في  املتحدة  لألمم  الخاص  املمثل 

والوفد  إسحق،  محمد  غالم  اإلنسانية  الشؤون 

فائق  إيفان  الهجرة  وزيــرة  بحضور  له  املرافق 

ملف  بحث  املوسع  اللقاء  خالل  وجــرى  جابرو، 

النازحني في البالد». 

”ضــرورة  على  الــبــيــان،  بحسب  رشــيــد،  وأكــد 

إنهاء  أجل  من  الصعد  جميع  على  الجهود  تعزيز 

إلى  النازحني  جميع  عودة  وضمان  النزوح  ملف 

منازلهم ومناطقهم“، مشددًا على ”ضرورة عدم 

والعمل  الحيوي  اإلنساني  امللف  هذا  في  التهاون 

والجهات  املعنية  الدولية  املنظمات  بني  الجاد 

الحكومية في هذا الخصوص».

في  واإلعمار  البناء  إكمال  ”ضرورة  على  وشدد 

إلى  مشيرًا  الخدمات“،  وتوفير  سنجار  مدينة 

الجهود  هذه  لدعم  الجمهورية  رئاسة  ”استعداد 

إعادة  لغرض  الدولية  املنظمات  مع  والتنسيق 

النازحني الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية».

رئيس  إلــى  ”شــرحــًا  إســحــق،  قــدم  جانبه،  مــن 

وبناء  سنجار،  في  ــاع  األوض بشأن  الجمهورية 

العديد من املنازل ومركز شرطة ودائرة البلدية 

في املدينة» . 

في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية، ضرورة 

االقتصادية  املشاكل  ملعالجة  الصفوف  توحيد 

واملالية والسياسية الراهنة في البلد. 

استقبل  الجمهورية،  ”رئيس  أن  آخر،  بيان  وذكر 

الدين  النواب عن محافظة صالح  عضو مجلس 

أحمد  الوطنية  الجماهير  حــزب  عــام  ــني  وأم

آخر  مناقشة  اللقاء  خــالل  ــرى  وج الجبوري، 

التطورات على الساحتني السياسية واالقتصادية 

في البالد».

على  البيان،  بحسب  الجمهورية،  رئيس  وشدد 

وجهات  وتقريب  الصفوف  توحيد  ـــرورة  ”ض

النظر بني األطراف والعمل على معالجة املشاكل 

وبما  الراهنة  والسياسية  واملالية  االقتصادية 

يؤمن االستقرار لحياة املواطنني وأعمالهم».

في  واالستقرار  األمن  تعزيز  ”أهمية  إلى  وأشار 

البناء  لجانب  الجهود  أقصى  وبــذل  املحافظة 

والزراعي  الصناعي  بواقعها  والنهوض  واإلعمار 

أفضل  تقديم  أجــل  مــن  والصحي  والتعليمي 

الخدمات إلى أهالي صالح الدين» . 

العلماء  الجمهورية،  رئيس  ــا  دع ذلــك،  ــى  إل

لتغيير  مدروسة  خطط  وضــع  إلــى  واملبدعني، 

مع  يتماشى  وبما  املراحل  لكل  الدراسية  املناهج 

متغيرات العصر.

وأوضح البيان، أن ”رئيس الجمهورية أكد خالل 

استقباله وفدًا من العلماء واملبدعني واملخترعني 

الحكومات  أن  االخــتــصــاصــات،  مختلف  فــي 

التعليم  مستوى  تراجع  في  سببًا  كانت  الشمولية 

من  الحثيثة  الجهود  ”بذل  إلى  داعيًا  البلد“،  في 

لتغيير  مدروسة  خطط  ووضع  به  االرتقاء  أجل 

مع  يتماشى  وبما  املراحل  لكل  الدراسية  املناهج 

متغيرات العصر».

تبني  ”ضرورة  إلى  البيان،  بحسب  رشيد،  ودعا 

جيل  إعداد  في  تساعد  عصرية  وخطط  برامج 

من  العديد  في  بلده  خدمة  يستطيع  متعلم  واٍع 

املجاالت». 

”سعادتهم  عن  الوفد،  أعضاء  عبر  بــدورهــم، 

دعمه  باستمرار  وأملهم  الجمهورية  رئيس  بلقاء 

ورعايته لشريحة املبدعني».
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يعاني مواطنو إقليم كردستان عموما ومحافظة 

السليمانية خصوصا أزمة جديدة تتمثل بزيادة 

أسعار الغاز السائل بشكل غير مسبوق، إذ تراوح 

ألف   21 إلى   18 بني  الواحدة  األسطوانة  سعر 

املاضي،  العام  في  سعرها  ضعف  وهو  دينار، 

االعتماد  إلى  املواطن  ولجوء  اإلنتاج  قلة  بسبب 

انقطاع  بسبب  التدفئة  وسائل  توفير  في  عليه 

التيار الكهربائي وزيادة أسعار النفط األبيض.

آوات  السليمانية  محافظة  قائممقام  ــال  وق

محمد لـ“الصباح“: إن أزمة الوقود تحدث في كل 

عام في فصل الشتاء، ومنها شح الغاز السائل، 

شركة  تتسلمها  الــتــي  الكمية  نقص  بسبب 

(سالس) كردستان من شركة (دانة) غاز، إذ 

إن اإلنتاج أقل من الطلب في عموم اإلقليم.

وأضاف أن إقليم كردستان يحتاج إلى 800 طن 

محافظة  تستهلك  إذ  السائل،  الغاز  من  يوميا 

السليمانية في فصل الشتاء 300 طن يوميا، أما 

اإلنتاج فيتراوح بني 240 إلى 260 طنا.

التيار  انــقــطــاع  مشكلة  أن  محمد  ـــح  وأوض

الكهربائي لساعات عديدة وزيادة أسعار النفط 

أساسي  بشكل  يعتمد  املواطن  جعلت  األبيض، 

التدفئة،  لوسائل  بالنسبة  السائل  الغاز  على 

مصادر  فيها  السليمانية  محافظة  أن  مبينا 

حقل  في  يتركز  الــذي  الطبيعي  للغاز  كبيرة 

خورمور، إذ يصل إنتاجه إلى 1060 طنا يوميا، 

ما  وهذا  بثرواته  التمتع  املواطن  حق  فمن  لذا 

أكده الدستور.

السليمانية  محافظة  مجلس  أن  إلــى  ولفت 

وزراء  مجلس  إلى  رسميا  كتابا  أرسل  أن  سبق 

من  الطبيعية  والثروات  النفط  ووزارة  اإلقليم 

غاز  (دانــة)  شركة  مع  اتفاقهم  مراجعة  أجل 

واملطالبة بزيادة الكمية لتتناسب مع االستهالك 

وتالفي األزمة. 

حاالت  ملنع  تفتيشية  لجان  تشكيل  إلى  وأشــار 

ضعاف  بعض  من  الغاز  أسطوانات  احتكار 

النفوس من أجل بيعها بأسعار أعلى. 

خالل  عثمان  ساكار  املواطنة  بينت  بدورها، 

حديثها لـ“الصباح“، أنها مضطرة لشراء قناني 

بيع  مواقع  خالل  من  دينار  ألف   21 بسعر  الغاز 

للوقوف  تجنبا  التجارية،  الغاز  أسطوانات 

يوم  ملدة  يستمر  املحطات  أمام  طويل  بطابور 

كامل لشرائها بالسعر الرسمي.  

وشكت من غالء سعر األسطوانة مقارنة بالعام 

املاضي، إذ تراوح سعرها بني 8 ـ 10 آالف دينار 

من  أكثر  استعمال  إلى  حاجتها  مؤكدة  فقط، 

التدفئة  أسطوانة شهريا نظرا الستخدامها في 

عالوة  طويلة،  ساعات  الكهرباء  انقطاع  بسبب 

على ارتفاع أسعار النفط األبيض.

أما علي محمود، أحد باعة أسطوانات الغاز في 

املجمعات السكنية، فيقول لـ“الصباح“: إننا نبيع 

ألننا  دينار،  ألف   18 بسعر  الواحدة  األسطوانة 

والكميات  دينار  ألف   15 بمبلغ  عليها  نحصل 

ليتمكن  كثيرا  ربحا  عليها  نضع  ال  لذا  قليلة، 

السعر  يــزداد  عام  وكل  شرائها،  من  املواطن 

تضاعف  العام  هذا  لكن  باألسطوانات  الخاص 

بشكل كبير بسبب قلة التجهيز.

حكومية  مؤسسة  إلى  نشاطه  تحويل  الحكومي،  الخدمي  الجهد  فريق  يعتزم 

ضخمة ملساندة جميع الوزارات وحكومات املحافظات املحلية، مؤكدا أن خطته 

إمكانية  مع  الطرق،  السيما  املتلكئة  املشاريع  إكمال  تتضمن  الحالي،  للعام 

شمول املناطق املحررة بأعماله. وقال مدير الجهد الخدمي الهندسي في هيئة 

الهندسي  الخدمي  الجهد  فريق  إن  لـ“الصباح“:  الكوفي  نعمة  الشعبي  الحشد 

يعمل على محاور عدة، بني أعمال صيانة وتأهيل وكذلك إنجاز مشاريع جديدة 

تم  الرصافة،  بجانب  مؤخرا  التوسع  بأن  منوها  تعريفية،  ورشات  إقامة  مع 

بحسب املناطق األكثر احتياجا للخدمات، بينما بلغ عددها بجانب الكرخ، التي 

بوشر العمل بها منذ تشرين الثاني املاضي، 25 مشروعا.

وبشأن املحافظات، أوضح أن الفريق باشر تنفيذ خمسة مشاريع بالديوانية، 

وميسان،  املثنى  بمحافظتي  ابتداء  املحافظات  جميع  شمول  سيتم  بينما 

عشوائية  ألف   430 من  أكثر  تأشير  بعد  بغداد  العاصمة  في  أيضا  وسيستمر 

التمويل  أهمها  الجهد،  فريق  تواجه  عدة  تحديات  وجود  عن  كاشفا  فيها، 

الروتني  إلى جانب  واإلشكاالت اإلدارية، فضال عن معوقات فنية ولوجستية، 

اإلداري للدوائر الذي يتسبب بتأخر العمل.

فريق  تحويل  يتضمن  الحالي،  للعام  الفريق  برنامج  أن  عن  الكوفي  وأفصح 

الجهد الخدمي الهندسي إلى مؤسسة حكومية ضخمة بإمكانها مساندة جميع 

وزارات الدولة والحكومات املحلية في املحافظات، إضافة إلى إكمال املشاريع 

إلى  إضافة  الخدمات،  نقص  ومعالجة  الطرق  مشاريع  على  والتركيز  املتلكئة 

دراسة إمكانية شمول املناطق املحررة، بنشاط الفريق.

  

بحث رئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيدان، مع نائب 

أمس  طالباني،  قوباد  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس 

الثالثاء، دور القضاء في تعزيز األمن والسلم املجتمعي.

وذكر بيان للمجلس، أن ”زيدان استقبل طالباني، برفقة 

اللقاء بحث دور  وزير العدل خالد شواني، وجرى خالل 

القضاء في تعزيز األمن والسلم املجتمعي وترسيخ مبدأ 

سيادة القانون». 

في غضون ذلك، ناقش مجلس القضاء األعلى، مع وفد 

املتفق  ــراءات  واإلج املباحثات  إكمال  إيراني،  قضائي 

عليها.

استقبل  األعلى  القضاء  ”مجلس  أن  آخر،  بيان  وذكر 

مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى  اإليراني،  القضائي  الوفد 

إكمال املباحثات واإلجراءات املتفق عليها بني الجانبني».

العراقي رئيس  الجانب  أن ”االجتماع حضره من  وتابع، 

محكمة استئناف بابل مسلم متعب، وعدد من املشرفني 

الجانب  وعــن  الــعــام،  ـــاء  االدع وأعــضــاء  القضائيني 

اإليراني كل من معاون السلطة القضائية في الجمهورية 

والسفير  آبـــادي،  غريب  كاظم  اإليرانية  اإلسالمية 

اإليراني محمد آل صادق، ورئيس الهيئة العامة للسجون 

محمدي،  معلي  غال  والتربوية  االحترازية  والتدابير 

ولجنة  الدولية  الشؤون  ملعاونية  القضائي  واملستشار 

حقوق اإلنسان أحمد رضا رشيدي».
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وقال السوداني، في حوار مع العراقية اإلخبارية: 

منتخبنا  ــوز  وف  25 خليجي  بطولة  "إقــامــة  إن 

من  فريق  جهد  وحصيلة  كبيرة  فرحة  بالكأس 

 52 خالل  مهمة  قــرارات  اتخذ  الــوزراء  مجلس 

البطولة  نجاح  سمات  "إحدى  أن  مبينًا  يومًا"، 

التالحم الجماهيري بني األشقاء العرب وأبناء 

شعبنا وخصوصا أهالي البصرة".

رئيس  أوضــح  الـــدوالر،  أسعار  ارتفاع  وبشأن 

الوزراء أن "التقلبات في األسعار لم تكن نتيجة 

قرار من الحكومة أو البرملان أو البنك املركزي"، 

إلى  الصرف  سعر  في  التقلبات  أسباب  عازيًا 

بني  ما  بالعالقة  يتعلق  وما  الدولية  "املعايير 

األميركي  الفيدرالي  والبنك  املركزي  البنك 

آلية  هناك  وكانت  األميركية،  الخزانة  ووزارة 

تسمى  األمــوال  نقل  حركة  لضبط  عليها  متفق 

(معايير االمتثال) لنظام املصرف العاملي".

وأضاف السوداني أننا "دائمًا نتحدث عن وجود 

عن  الخارج  إلى  األموال  وخروج  مزورة  فواتير 

"من  مستغربًا  واقـــع"،  ــذا  وه التهريب  طريق 

استيرادات تصل إلى 300 مليون دوالر في اليوم 

الواحد".

ب 
َّ

ولفت إلى أن "ذلك يفسر أن العملة كانت تهر

الحياة  عن  توقف  "ماذا   
ً

متسائال الخارج"،  إلى 

ارتفاع  باستثناء  األســواق؟  في  فقد  أو  تغير  أو 

البنك  بيع  خــالل  ـــواد،  امل بعض  فــي  األســعــار 

املركزي لـ 30 أو 40 أو 50 مليون دوالر يوميًا وفي 

السابق كان يباع 300 و200 و250 مليونا" .

أمنية  فرقًا  شكلت  الحكومة  أن"  إلــى  وأشــار 

مختصة في جميع األماكن والطرق واملنافذ وتم 

عمليات  لكشف  السيطرات  في  سونارات  نصب 

جادة  الحكومة  أن"  موضحًا،  العملة"،  تهريب 

الوقت  وبــذات  العملة،  تهريب  منع  بإجراءات 

نطمئن املواطن بأن وضع العراق املالي في أفضل 

الحاالت، ولدينا رصيد وإيرادات ومدور وموازنة 

ولدينا القدرة على شراء أي مادة" .  

ه وزارة التجارة بممارسة دورها 
َّ

وواصل، أنه "وج

الرسمي  الكلفة  بسعر  وبيعها  املــواد،  باستيراد 

إلى أن" إجراءات ارتفاع األسعار  للدوالر"، الفتًا 

الحكومة  ــراءات  ــإج ب عليها  السيطرة  ستتم 

والبنك املركزي املعني بالسياسة النقدية".

اقتناء  عــدم  إلــى  بدعوته  الــســودانــي  وطــمــأن 

الدوالر، وقال: "الدينار هو األقوى"، موضحًا، أن" 

ومدير  املركزي  البنك  محافظ  استبدال  قرار 

املصرف العراقي للتجارة جرى بطريقة منهجية 

ومدروسة وليست متسرعة أو انفعالية " .

حلوًال  يــقــدم  ال  مــســؤول  "أي  أن  على  وشـــدد 

للمشكالت يتم تغييره"، الفتًا إلى أن "التغييرات 

من   
ً

ابتداء الدولة  مفاصل  جميع  في  مستمرة 

وإلى  املستشار  وإلــى  الوكيل  إلى  نــزوًال  الوزير 

وفي  العام  املدير  أو  الهيئة  رئيس  وإلى  املحافظ 

أي مكان وال توجد أي خطوط حمراء".

لجميع  أشهر   3 منحت  الحكومة  أن"  وتــابــع 

املدة،  وستنتهي  الدولة  في  العامني  املديرين 

منذ  أشهر   6 ومنحنا  التقييم  عملية  في  وبدأنا 

بداية التصويت على البرنامج الحكومي للوزراء 

الحاليني، أما الوكالء واملحافظون فقد منحناهم 

أيضًا 6 أشهر وسيكون هناك تقييم مهني علمي 

"تغيير  إمكانية  إلى  منبهًا  مؤشرات"،  وفق  مبني 

وزراء في حكومته". 

وقال رئيس الوزراء: إن "وفدًا رفيع املستوى سيزور 

واشنطن في السابع من شباط املقبل لبحث أكثر 

من ملف من بينها مناقشة تقلبات سعر الدوالر 

وآليته املتبعة وفق املعايير الجديدة" .

هي  الحكومي  املنهاج  أولويات  أن"  إلى،  ولفت 

هي  العناوين  تلك  أهــم  من  ــد  وواح عناوين   5

على  أشهر  ثالثة  مــرور  وبعد  الفقر،  مكافحة 

بينها انطالق  عمر الحكومة لدينا منجزات من 

مليونًا  تستهدف  التي  االجتماعي  البحث  عملية 

وسبعمئة ألف طلب مقدم لغرض الشمول بشبكة 

خاصة  غذائية  سّلة  ومنح  االجتماعية،  الحماية 

االجتماعية،  بالشبكة  للمشمولني  ونوعًا  كمًا 

نقدية  إعانات  منح  املوازنة  قانون  وسيتضمن 

أبنائهم  إلكمال  الفقراء  ألسر  ستوزع  إضافية 

الدراسة في املدارس والكليات من غير الرواتب 

املقررة". 

في  تتركز  الخدمي  الجهد  حمالت  أن"  وتابع، 

األماكن الفقيرة لتحسني واقع الخدمات في تلك 

سيكون  السكن  مشاريع  أن"  مؤكدًا،  املناطق"، 

للفقراء النصيب األكبر فيها" .

ببناء  يكمن  السكن  أزمــة  "حــل  أن  إلــى  ــار  وأش

األمد  طويل  اقتصادي  وضع  وفق  متكاملة  مدن 

لفئات  وسيمنح  التسديد،  في  املواطن  يرهق  لن 

مجانًا ولفئات أخرى بتقسيط األموال على مدى 

في  سكنية  وحــدة  املواطن  يستلم  بحيث  زمني 

إلى،  الفتًا  الئقة"،  خدمات  على  تحتوي  مدينة 

حلوًال  سيشهد  العراق  في  السكن  "موضوع  أن 

وتكون  متكاملة  مــدن  بناء  ــة  رؤي وفــق  حقيقية 

متاحة للمواطن الفقير وذوي الدخل املتوسط".

"يرغب  أنــه  السوداني،  أوضــح  املــوازنــة،  وعــن 

وليست  الحكومي  البرنامج  مع  تتوافق  بموازنة 

من  ليس  إذ  أقــرت،  التي  السابقة  كاملوازنات 

واٍد  في  واملوازنة  وأولويات  برنامج  طرح  املعقول 

السابقة  األخطاء  جميع  أن"  إلى،  الفتًا  آخــر"، 

البرامج  مــع  ــة  ــوازن امل تــوافــق  ــدم  ع هــي  كانت 

الحكومية" . 

أكد  باملوازنة،  الصرف  سعر  تحديد  وبشأن 

املسارات  وفــق  يتخذ  الــقــرار  أن"  الــســودانــي، 

البلد، مبينًا، أن" جميع  والوضع االقتصادي في 

االحتماالت واردة في تعديل سعر الصرف" .

ولــفــت رئــيــس الــــوزراء إلـــى، أن"املــحــاضــريــن 

منذ  تطوعي  بشكل  املـــدارس  فــي  مــتــواجــدون 

سنوات وبدون أجر وبعدها تم تحويلهم إلى قرار 

315 من قبل الحكومات السابقة، وبدؤوا يعملون 

املوازنة  قانون  وفي  عقود،  بصفة  النمط  بهذا 

لسنة 2021، نص على أن من لديه خدمة عقدية 

5 سنوات يثبت على املالك الدائم، أما في قانون 

الخدمة  سنوات  خفضت  فقد  الغذائي  األمــن 

املالك  على  يثبت  فــوق  فما  لسنتني  العقدية 

الدائم وهناك من لديهم أكثر من خمس سنوات 

وتخصيص مالي يطالب بتنفيذ القانون" .

وأوضح، أن "الحكومة السابقة طالبت الوزارات 

للتثبيت وفق قانون  للمستحقني  الكشوفات  برفع 

األمن الغذائي"، موضحًا، أن "الحكومة الحالية 

لكن  تردد  بدون  العقود  بتثبيت  القرار  اتخذت 

بذات الوقت أوقفنا التعيينات سواء كانت بصفة 

عقود أو أجور أو حتى بشكل عمل تطوعي" . 

أمرًا  تصدر  حكومية  رسمية  جهة  أي  أن"  وتابع، 

تحال  املعلن  للقرار  خالفًا  أجور  أو  عقود  بتعيني 

املوازنة  قانون  في  أنه"  مؤكدًا،  التحقيق"،  إلى 

باستثناء  آخر  إشعار  إلى  التعيني  إيقاف  سيتم 

حلت  الحكومة  أن"  مبينا،   ، الطبي  الــتــدرج 

وجود  مع  قانوني  سند  لديهم  ملوظفني  مشكالت 

تخصيص مالي حددته الوزارة املختصة واملالية 

وفقًا لذلك تم اتخاذ قرار التثبيت" .

وحول ما يعرف بسرقة القرن، ذكر رئيس الوزراء 

نائبًا،  كنت  عندما  قبلي  من  متابعة  "القضية  أن 

أولياتها  ولدي  للوزراء  رئيسًا  أكون  أن  قبل  أي 

وكنت أتمنى أن تفتح أثناء وجودي في الحكومة"، 

مشيرًا إلى، أن "هذا امللف فتح في زمن الحكومة 

السابقة".

بتصفية  قــامــوا  املتهمني  "بــاقــي  أن  وأضـــاف 

الذي  زهير  نور  املتهم  باستثناء  وهربوا  أموالهم 

أن  موضحًا،  الهروب"،  محاولته  خالل  اعتقل 

"قرار إلقاء القبض أو اإلفراج عنه لم يكن قرارًا 

حكوميا بل قضائيا" .

وهو  األسود،  الصندوق  هو  زهير  "نور  أن  وذكر 

التحقيق  في  القضاء  وتصرف  قبضة  تحت  اآلن 

واالسترداد، حيث أن األموال التي سرقها وزعها 

بني مجموعة من النافذين السياسيني ومصارف 

"عند  أنــه  إلــى  الفتًا  وإعالميني"،  وشخصيات 

أمواله،  اســتــرداد  بعملية  بــدأ  سراحه  إطــالق 

إلعادتها بنفس الوقت إلى الدولة" .

واإلعالميني  السياسيني  ـــؤالء  "ه أن  ــع،  ــاب وت

واملصارف أنكروا وجود األموال لديهم"، موضحًا 

الحكومة  في  نافذة  رسمية  جهات  "هناك  أن 

السابقة متورطة بالقضية، وسيتم كشف األوراق 

واألسماء قريبًا من قبل القضاء" .

وبني، أن "البعض منهم بدأ بإعادة األموال على 

وتمت  القاضي،  إلى  تسلم  والتي  دفعات  شكل 

املباشرة بأول دفعة"، موضحًا، أن "الضجة التي 

ألنه  جاءت  سراحه  إطالق  حول  البعض  أثارها 

ليس من مصلحة هؤالء أن يبقى نور في السجن 

كي ال يطالبهم باألموال" .

املطلوبني  باقي  تترك  لن  "الحكومة  بأن  وتعهد 

في القضية، وهناك فريق مختص من األجهزة 

وخــارج  ــل  داخ في  بمطاردتهم  يقوم  األمنية 

"أننا  إلى  الفتًا  استردادهم"،  وسيتم  العراق 

عليهم  القبض  أوامر  اإلنتربول  في  اآلن  عممنا 

ووقعنا  فرنسا  إلى  توجهنا  حيث  الدول،  كل  في 

اتفاقية مع الوكالة الفرنسية ملكافحة الفساد" .

وذكر، أن "إجراءاتنا في مكافحة الفساد قانونية 

يتم  ووثــائــق  بمستندات  ومدعمة  ــة  ــدروس وم

التحقيق بشأنها واعتقال املتهم بالدليل"، مبينًا 

املالية  الذمة  كشف  هو  نوعي  بإجراء  بدأنا  "أننا 

وفق مبدأ من أين لك هذا" .

أي  لشمول  القانون  تعديل  "سيتم  أنــه  وتابع، 

بتدقيق  طبيعي  غير  بشكل  ثريًا  أصبح  شخص 

تكون  التي تسرق  "األموال  أن  أمواله"، موضحًا، 

أن  حيث  املتهمني،  من  مقربني  تصرف  تحت 

مدير هيئة الضرائب السابق الذي اعتقل مؤخرًا 

بسبب  زوجته،  باسم  عقارًا   11 لديه  أن  تبني 

يشتبه  من  لكل  تحر  عمليات  وهناك  السرقة، 

بتورطه بسرقة" .

الحقيقي  التهديد  هو  "الفساد  أن  إلى  وأشــار 

يعطل  حيث  ـــش،  داع بعد  الــعــراقــيــة  لــلــدولــة 

داعيًا  والــبــرامــج"،  املشاريع  وكــل  الخدمات 

الرقابية  األجهزة  مع  "التعاون  إلى  املواطنني 

معلومة  وليس  الحقيقية  املعلومات  تقديم  في 

الجهد  التي تشتت  والتزييف  والتضليل  التشهير 

والوقت" .

اإلطار  مع  "العالقة  أن  ــوزراء،  ال رئيس  وذكــر 

التفاهم  على  مبنية  طيبة  وغيره  التنسيقي 

منهاج  وهناك  الوطنية  املصلحة  وفق  والتوافق 

الدستور  ــق  وف واضــحــة  ــتــزامــات  وال وزاري 

األسبوعية  ولقاءاتنا  عليها  نعمل  والقانون 

الحكومي  "برنامجنا  أن  إلى،  الفتًا  مستمرة"، 

الوزراء  بمجلس  عليه  وصوت  أولويات  يتضمن 

وأنا أنفذه حاليًا" .

وأكد، أن "اجتماعاتنا الدورية مع ائتالف إدارة 

الدولة الذي يضم جميع الكيانات، تبحث الوضع 

العام وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي" .

وأوضح، أن "املناصب واملواقع األمنية والحساسة 

خارج أي استثمار أو تدخل سياسي وغير خاضعة 

للضوابط  "تخضع  أنها  إلى  الفتًا  للمحاصصة"، 

املهنية" .

وأكد، أن "تعيينات األجهزة األمنية تتم من خالل 

املسؤول  مع  بالتنسيق  صرفة  مهنية  ــراءات  إج

التي  "املقترحات األمنية  إلى أن  املختص"، الفتًا 

تقدم لنا تدرس وُتقيم ويتخذ القرار" .

أيــدت  السياسية  الــقــوى  "جميع  أن  ـــح،  وأوض

من  األمنية  املواقع  تدار  بأن  الحكومي  التوجه 

قبل أشخاص مهنيني من داخل املؤسسة األمنية 

عن  "الحديث  أن  إلى،  الفتًا  عليه"،  متفق  وهذا 

بذلك  يصرح  ومن  صحيح،  غير  أقــارب  تعيني 

عليه تقديم األدلة" .

وأكد السوداني، أن "الواليات املتحدة بلد صديق 

السياسية  القوى  وجميع  ستراتيجي،  وشريك 

تؤيد ذلك"، موضحًا، أن "موقفنا واضح وصريح 

وهو أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، حيث 

على  الــقــادرة  األمنية  األجهزة  من  هناك  أن 

ضبط األمن في العراق تجاه أي تهديد" .

وذكر، أن "وجود التحالف الدولي الحالي يحتاج 

قانوني  بشكل  العالقة،  شكل  ترتيب  إعادة  إلى 

وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرملان"، 

مع  ــوار  ــح ال تــجــري  "الحكومة  أن  موضحًا، 

اجتماعاتنا  في  شكلنا  حيث  الدولي،  التحالف 

األجهزة  من  فريقًا  الوطني  ــن  األم بمجلس 

األمنية إلجراء هذا الحوار وقريبًا سيتم التوصل 

إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة 

وصريحة تنظم شكل هذا التواجد" .

وذكر السوداني "بدأنا بزيارات إلى دول إقليمية 

والعالقات  ــارات  ــزي ال مبدأ  ــق  وف وخــارجــيــة 

قررنا  فعندما  بروتوكولية،  غير  أي  املنتجة، 

حول  ملف  بــإعــداد  باشرنا  ألملانيا،  التوجه 

الفتًا  السفر"،  موعد  من  أشهر   3 قبل  الزيارة 

إلى، أنه "عندما وقعنا مذكرات تفاهم مع شركة 

مشابهة  اتفاقيات  أنها  البعض  صرح  سيمنز 

للمذكرات السابقة وهذا غير صحيح" .

العراق  سيزور  أملانيًا  رسميًا  "وفدًا  أن  وأضاف 

توقيع  مــراســم  لحضور  شهر  مــن  ــل  أق ــالل  خ

مشاريع مهمة في مجال الطاقة الكهربائية".

وبخصوص فرنسا، أشار إلى أن "هناك اتفاقية 

العراق  بــني  سنتني  منذ  موقعة  ستراتيجية 

وفرنسا تمت دراستها ووجدنا أنه من األهمية أن 

نذهب في اتفاق واضح املعالم بكل القطاعات"، 

إلى فرنسا تمت بدعوة من  "زيارتنا  أن  موضحًا 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون" .

ولفت إلى، أنه "خالل زيارتي جلست في منظمة 

طاولة  من  واملتكونة  الفرنسية،  العمل  أربــاب 

وتحدثت  الفرنسية،  العمل  لشركات  مستديرة 

الشركات  وحاجة  واملجاالت  االستثمار  أفق  عن 

أنني تفاجأت بأن أكثر من نصف  الفرنسية، إال 

الحاضرين يعملون بالعراق"، الفتًا إلى، أن "ذلك 

هو مؤشر إيجابي" .

أن  أوضــح  املعلق،  والقطار  بغداد  مترو  وحــول 

"هذا املشروع معطل رغم أن تصاميمه ودراسته 

القطار  موضوع  حسم  "تم  أنه  مؤكدًا  كاملة"، 

املعلق، من خالل االتفاق على عقد مباحثات بني 

الحكومة  من  وفريق  املعنية  الشركة  من  فريق 

لالتفاق على السعر"، 

وقال السوداني : إن "أكبر رقم في املوازنة خصص 

للرواتب ويليه قطاع الكهرباء، كوننا نخصص من 

8 إلى 10 تريليونات دينار الستيراد الغاز، فعند 

استثمار الغاز املصاحب وسد الحاجة فإن املبالغ 

القطاع ستذهب ملشاريع أخرى  لهذا  املخصصة 

موضحًا،  وغيرها"،  والتربية  والصحة  كالسكن 

أن "ملف استثمار الغاز يعتبر األول بالنسبة لي، 

وهناك متابعة شخصية من قبلي" .

مالية  وفــرة  يتضمن  املشروع  "هــذا  أن  وتابع، 

وفرص عمل" .

مستمر  الفاو  "ميناء  أن  الـــوزراء،  رئيس  وأكــد 

التنفيذ  نسب  ستكون  الحالي  والعام  بالتنفيذ، 

بدأنا  اآلن  "مــن  أنــه  ــى،  إل مشيرًا  متسارعة"، 

بالتفكير في كيفية تشغيل امليناء" .

إلنجاز  عاملية  شركات  مع  متواصلون  "أننا  وبني 

امليناء وتشغيله وفق اإلدارة الحديثة"، موضحًا، 

أن "اجتماعاتنا مستمرة مع الشركة االستشارية 

سكة  ومد  اتفاق  إلى  للتوصل  التركي  والجانب 

حديد" .

اجتمعت  بيومني،  فرنسا  إلى  ذهابي  "قبل  وأكد 

املسارات  تحديد  وتم  االستشارية  الشركة  مع 

مع  االتفاق  بهدف  كامل  بشكل  املشروع  وتسليم 

هذه  "جميع  أن  إلى،  مشيرًا  املنفذة"،  الشركة 

املشاريع ستراتيجية وستغير من واقع االقتصاد 

في العراق" .

مشاريع  في  وعزيمة  بهمة  نعمل  "أننا  إلى  ولفت 

نوعية"،  نقلة  تحدث  اقتصادية  ستراتيجية 

املختصني  من  جيشًا  "هناك  أن  إلــى،  مشيرًا 

والخبراء يعملون على ذلك".
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بدأ البابا فرانسيس، 

أمس الثالثاء، 

زيارة إلى جمهورية 

الكونغو الديمقراطية 

وجنوب السودان، 

تهدف إليصال رسالة 

سالم ومصالحة 

إلى دولتني تعانيان 

من الصراع. ووصل 

البابا إلى العاصمة 

الكونغولية كينشاسا 

بعد ظهر أمس قبل 

أن يتوجه يوم الجمعة 

إلى جوبا، عاصمة 

جنوب السودان حيث 

سينضم إليه زعماء 

الكنيسة األنجليكانية 

وكنيسة اسكتلندا.

تصعيدية  «خطوات  سيتخذ  أنه  ليبيا  قبائل  مجلس  أعلن 

واملوانئ  النفطية  الحقول  إغالق  منها  املقبلة»  األيام  خالل 

وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، خاصة بعد اتفاق روما مع 

حكومة الدبيبة.

املجلس  رئيس  نائب  عن  الروسية  ”سبوتنيك“  وكالة  ونقلت 

في  ”االحتقان  أن  الحليق،  السنوسي  ليبيا،  لقبائل  األعلى 

الشارع الليبي وصل إلى درجة غير مسبوقة“، وقال: ”القبائل 

املقبلة،  ــام  األي خالل  تصعيدية  خطوات  ستتخذ  الليبية 

(حكومة  الدبيبة  حكومة  وقعته  الذي  االتفاق  بعد  خاصة 

الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة)“، مع إيطاليا، 

وهو اتفاق وصفه بأنه ”غير قانوني وغير شرعي“.

إغالق  في  تتمثل  التصعيدية  ”الخطوات  تلك  أن  وأوضــح، 

الحقول النفطية واملوانئ، وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، 

في كامل املناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي“، 

الدبيبة، غير شرعي،  الذي وقعه  إن ”االتفاق  الحليق:  وقال 

أن  كما  العام،  للمال  ــدار  وإه الليبيني،  لحقوق  وإضاعة 

(توتال)  شركة  مع  سابق  وقت  في  ارتكبت  نفسها  األخطاء 

الفرنسية“.

دوليًا  تقريرًا  الروسية  الخارجية  هاجمت 

للسالح  «املـــزعـــوم»  ــدام  ــخ ــت االس بــشــأن 

ـــا الــســوريــة  ــي مــديــنــة دوم الــكــيــمــيــاوي ف

تقرير  مــن  الــهــدف  أن  ة 
ّ
عـــاد  ،2018 فــي 

بهذا  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة 

ــعــدوان  ــل ــر ل ــري ــب ــرد «ت ــج ــوص م ــص ــخ  ال

الغربي على سوريا».

«من  إنــه  لها،  بيان  في  الخارجية  وقالت 

فريق  أمــام  كانت  التي  املهمة  أن  الواضح 

تنفيذها  من  يتمكن  لم  والتي  التحقيق، 

تبرير  في  تتمثل  كانت  املطاف،  نهاية  في 

وبريطانيا  املــتــحــدة  الـــواليـــات  عــــدوان 

دوما  حادث  بذريعة  سوريا،  على  وفرنسا 

النطاق  واسعة  صاروخية  ضربة  وتوجيه 

في  السورية  والعسكرية  املدنية  للمواقع 

األساسية  ــادئ  ــب وامل ــراف  ــألع ل  انــتــهــاك 

للقانون الدولي».

بهذه  الغربيني  تالعب  «ندين  وأضــافــت: 

تقرير  أن  إلى  وأشــارت  الدولية»،  املنظمة 

«يدعي  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة 

السوريني  الــخــبــراء  استنتاجات  ــض  دح

والروس التي تم طرحها على منظمة حظر 

الدولي  األمن  ومجلس  الكيميائية  األسلحة 

والجمعية العامة لألمم املتحدة، بأن الغرب 

فبرك حادث دوما الكيميائي».

«ما  أن  الروسية،  الخارجية  بيان  وتابع 

املسيس  الطابع  على  ــر  آخ  
ً
دلــيــال يعتبر 

املحاوالت  أيضًا  هو  التقرير  لهذا  واملأجور 

التحقيقات ورعاتهم  املوفقة ألصحاب  غير 

لتكوين االنطباع كأن أعمال القوات املسلحة 

بإشراف  كانت  دوما  مدينة  حول  السورية 

الجانب الروسي».

وجاء ذلك تعليقًا على تقرير فريق التحقيق 

الكيميائية،  األسلحة  حظر  ملنظمة  التابع 

يتهم  والذي  املاضي،  الجمعة  يوم  الصادر 

هجوم  بتنفيذ  السورية  الجوية  الــقــوات 

كيميائي في مدينة دوما السورية في نيسان 

.2018

أفادت مصادر محلية بأن الرئيس الجزائري عبداملجيد 

خالل  موسكو،  الروسية  العاصمة  إلى  سيتوجه  تبون 

الساعات املقبلة، في زيارة كانت مقررة قبل نهاية العام 

خاصة  حساسية  تكتنفها  التي  الزيارة  وهي  املاضي، 

بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

رأس  على  موسكو  إلى  سيصل،  تبون  إن  املصادر  وقالت 

فالديمير  الروسي  نظيره  وسيلتقي  رفيع،  وزاري  وفد 

لـ“وثيقة  الرئيسني  توقيع  عن  املصادر  وتحدثت  بوتني، 

تعاون ستراتيجي“ بني البلدين.

محددات  الوثيقة  تضع  أن  ينتظر  رسمية،  ملصادر  ووفقًا 

كافة  على  الروسية  الجزائرية  العالقات  تؤطر  جديدة 

والتعاون  والعسكرية،  واالقتصادية  السياسية  املستويات 

للعالقات  تتويجًا  التكنولوجيا،  ونقل  الطاقة  مجال  في 

النوعية بني البلدين، خاصة في املجال العسكري.

طبيعتها  بحسب  الــقــوة  ســيــاســات  ــى  إل النظر  يختلف 

ربط  وفي  والتأثير،  السيطرة  في  ولغايتها  االستعمالية، 

العسكري والرمزي،  هذه السياسة باأليديولوجيا، وبالعنف 

تلك  عبر  أرادتها  فرض  إلى  الكبرى  الدول  تلجأ  ما  فكثيرًا 

القوة، بتداوليتها، إن كانت قوة صلبة، أو قوة ناعمة، والتي 

تعني تحويلها إلى أجهزة أو إلى مؤسسات، تعمل على تحقيق 

تتوزع  ممارسات،  إلى  تحويلها  عبر  وأهدافها،  مصالحها 

استخدام  وبني  العسكرية،  للقوة  فرط 
ُ
امل االستخدام  بني 

الهيمنة عبر العنف الرمزي في سياقاته اإلعالمية والثقافية 

والسبرانية.

بأوهام  تضررًا  املناطق  أكثر  من  العربية  منطقتنا  تكون  قد 

العربي“  الربيع  القوة“ السيما في مرحلة ”مابعد  ”سياسات 

البيئة  هوية  على  انعكس  معقدًا،  اشكاليًا،  واقعًا  أوجدت  إذ 

ف 
ّ

تطر إلى  األصولي  ف 
ّ

التطر فتحول  العربية،  السياسية 

اقتصادي،  ”تعويم“  وإلى  اجتماعية،  ”رثاثة“  وإلى  ثقافي، 

ـــرزت من  ــي، ب ــن ــب“ أم ــط ـــى ”ع وإل

خاللها جماعات التطرف (القاعدة 

ج لسياسات القوة 
ّ

– داعش) وهي ترو

الكراهية  خطاب  عبر  الــجــائــرة، 

والعنف وإقصاء اآلخر.

التعصب  عبر  العربية  البيئة  غلق 

عن  بعيدًا  ليس  والديني،  السياسي 

ل 
ّ

تغو يعني  إذ  ــقــوة،  ال تلك  ــرط  ف

تقليل  يعني  مثلما  األمــن،  سياسات 

الــجــذب  عــلــى  البيئة  تــلــك  ـــدرة  ق

االقتصادي  واالنتعاش  والرفاهية 

مقابل  ــي،  ــاف ــق ــث وال ــي  ــاح ــي ــس وال

تلك  تفرض  ضاغطة،  قوى  صعود 

واستخدام  اإلكــراه  عبر  السياسات 

تعطيل  وبالتالي  والــعــنــف،  الــقــوة 

واالســتــخــدام  التنمية،  مــشــاريــع 

الرشيد للثروات، وقطع الطريق على 

دخول  إلى  يهدف  وطني  مشروع   
ِّ

أي

م، 
ّ

والتقد الحداثة  إلى عالم  املجتمع 

وعنف  الــذاكــرة،  رهــاب  عن  بعيدًا 

بوجوهه  األهلي  والصراع  العسكرة، 

املتعددة.

ما تعانيه دول عربية من العنف األصولي، قد يشبه ما تعانيه 

يفرضان  العنفني  فكال  السياسي،  العنف  من  أخرى  دول 

خطابًا ضاغطًا في العزل املجتمعي، وفي التعطيل الوطني، 

والحريات  والتعدد،  التنوع  قيم   
ّ

تمس إرادة  فرض  وفي 

ضاغطة  سمات  فــرض  عن   
ً
فضال واملصالح،  والحقوق 

دولها  داخل  للشعوب  واالنثربولوجي  الديموغرافي  للتمثيل 

ومجتمعاتها.

فرضية القوة ”الخشنة“ التي يفرضها البعض في هذه الدولة 

 لسياسات القوة، فهي ال تثق بوجود 
ً
 أكثر تمثيال

ّ
عد

ُ
أو تلك، ي

أية قوة بديلة، ناعمة كانت أو سائلة، ألن فرضية تلك القوة  

االستحواذ،  بسياسة  أو  العالية“  ”األنا  بسياسة  فقط  تؤمن 

للرهان  نظيرًا  بوصفها  القوة،  تلك  أوهــام  تضخيم  وعبر 

املصالح  إلى  الخضوع  وعلى  النقية“  ”االيديولوجيا  على 

الدولية، وبحسابات تفرض قوتها عبر تلك املصالح، وهيمنة 

أجهزتها األمنية واملعلوماتية واالقتصادية..

ضعف  على  د، 
ّ

سعي قيس  التونسي  الرئيس  ق 
ّ
عل

االنتخابات  من  الثاني  الــدور  في  التصويت  نسبة 

: إن «90 باملئة من التونسيني تقريبًا 
ً
التشريعية، قائال

لم يشاركوا في التصويت ألن البرملان بالنسبة إليهم 

ي 
َ

لم يعد يعني شيئا»، بينما أصدر قرارًا بإقالة وزير

الزراعة والتربية من دون إبداء األسباب.

الحكومة  برئيسة  جمعه  لقاء  خالل  د، 
ِّ

سعي واعتبر 

أن  بالقصبة،  الــحــكــومــة  بقصر  ـــودن  ب نــجــالء 

على  االنتخابات  في  املشاركة  رفضوا  ”التونسيني 

السنوات  ألن  االقتراع،  طريقة  تغيير  من  الرغم 

عبثت  مؤسسة  البرملان  جعلت  املاضية  العشر 

بالدولة لذلك كان رد الفعل الذي حصل في الدورين 

األول والثاني من االنتخابات“.

وأشار، إلى أن ”نسبة اإلقبال على التصويت تؤكد أن 

منوهًا  املؤسسات“،  في  يثقون  يعودوا  لم  التونسيني 

بأن ”هناك من سيعلق بطريقته لكن هذا ال يعنينا، 

أخرى  ومــرة  واالحتقار،  االزدراء  إال  يثير  ال  هذا 

عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم وما يقومون به هو 

بمثابة الخيانة العظمى“.

في  االنتخابات  هيئة  رئيس  أعلن  اخرى،  جهة  من 

أن  صحفي،  مؤتمر  خالل  بوعسكر  فــاروق  تونس 

من  الثاني  الدور  في  التصويت  في  املشاركة  نسبة 

 7.73 دائــرة   131 في  بلغت  التشريعية  االنتخابات 

وناخبة  ناخبًا  و731  آالف   606 يعادل  ما  أي  باملئة 

قاموا باالقتراع“.

وفي الدور األول من االنتخابات التي جرت يوم 17 

من  فقط،  مرشحًا   23 فاز  املاضي،  األول  كانون 

بينهم 3 نساء ترشحن عن دوائر انتخابية بالخارج، 

في حني بقيت 7 دوائر بالخارج شاغرة نظرًا لعدم 

املعقدة  الشروط  بسبب  فيها  ترشح  أي  تسجيل 

الواردة في القانون االنتخابي.

ي 
َ

إلى ذلك، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير

الزراعة والتربية من دون إبداء األسباب.

”إجراء  قرر  سعيد،  إن  التونسية  الرئاسة  وقالت 

 بمقتضاه محمد علي البوغديري 
ّ

تحوير جزئي عني

املنعم  وعبد  السالوتي،  لفتحي  خلفًا  للتربية  وزيرًا 

والصيد  املائية  واملـــوارد  للفالحة  ــرًا  وزي بلعاتي 

في  كذلك  حمزة“،  إلياس  ملحمود  خلفًا  البحري 

بداية شهر كانون الثاني أقال سعيد وزيرة التجارة 

وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر 

وسط  البالد  مدن  ثاني  صفاقس،  والي  الفخفاخ 

ة.
ّ

ة قوي
ّ

أزمة اقتصادي

األشهر  في  واملالية  السياسية  األزمــتــان  ت 
َّ
وأد

األساسية،  املنتجات  بعض  في  نقص  إلى  األخيرة 

القدرة  في  وتراجع  والنب،  واألرز  والسكر  الحليب 

م املتسارع في تونس (نحو 
ّ
الشرائية بسبب التضخ

بنسبة  املديونة  تونس  وتوصلت  عام)  في  باملئة   10

اإلجمالي،  الداخلي  ناتجها  من  باملئة   80 من  أكثر 

إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف 

تشرين األول بشأن قرض جديد بقيمة نحو ملياري 

اقتصادية  صعوبات  مواجهة  في  ملساعدتها  دوالر 

موافقته  ل 
ّ

أج الدولي  النقد  صندوق  لكن  متفاقمة 

النهائية إلى تاريخ لم يحدده.

}

األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  يمضي 

الجلسة  لعقد  سعيه  في  قدمًا  ميقاتي  نجيب 

الثالثة ملجلسه الوزاري منذ دخول لبنان في 

أبرز  يرفضه  ما  وهو  الرئاسي،  الشغور  نفق 

والقوات  العوني  التيار  املارونية:  األطــراف 

الثالثاء  أمــس  ميقاتي،  ــد  وأك اللبنانية، 

هذا  ثالثة  حكومية  جلسة  ــى  إل ــوة  ــدع ”ال

بأقصى  املقبل  األسبوع  مطلع  أو  االسبوع 

أن  إلى  معلومات  فيه  تشير  وقت  في  حــد“، 

حزب الله متريث بشأن ذلك.

”أن  إلــى  املــوارنــة،  لألساقفة  بيان  ــار  وأش

صفة  يــحــوزان  ال  والتربية  الخبز   
ّ

بــنــدي

إمكان  في  ألنه  الطارئة،  الصفة  أو  العجلة 

استثنائية  موافقة  اصدار  الحكومة  رئاسة 

ماليني   8 والتجارة  االقتصاد  وزارة  ملنح 

السحب  حقوق  من  لبنان  حصة  من  دوالر 

ميقاتي  أن  علما  الدولي،  بالبنك  الخاصة 

بتوقيع  الوزارة 16 مليون دوالر  أن منح  سبق 

موافقة  إصــدار  بإمكانه  وتاليًا  استثنائي. 

جلسة  إلى  الحاجة  دون  من  ثالثة  استثنائية 

الحكومة أيضًا  للحكومة، وفي إمكان رئاسة 

املوافقة  بمنطق  التربوي  امللف  مع  التعاطي 

مني 
ّ
املعل يتيح تمرير مطالب  االستثنائية، ما 

بقرار استثنائي ال يرتبط بانعقاد الجلسة“.

األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  أن  غير 

نجيب ميقاتي يشدد من جانبه على ”أننا في 

املتعلق بإضراب  التربوي  امللف  صدد إعداد 

اللبنانية،  الجامعة  وملف  الرسمية  املدارس 

وتسلم االقتراحات املطلوبة من وزير التربية 

تمهيدًا للدعوة إلى جلسة حكومية ثالثة هذا 

بأقصى  املقبل  األسبوع  مطلع  أو  األسبوع 

من  العديد  أيضًا  الجلسة  ستناقش  كما  حد. 

وال  ملحة  أولوية  ل 
ِّ
تشك التي  الطارئة  امللفات 

إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء“.

وأضاف: ”نحن نعمل وفق الواجب والدستور 

بانتظار أن يتم انتخاب رئيس جديد للبالد، 

إيذانًا ببدء مرحلة جديدة دستوريًا وسياسيًا. 

وأولويتنا  ضمير  براحة  العمل  في  سنستمر 

وال  املؤسسات  عمل  وانتظام  الناس  مصلحة 

شيء سوى ذلك“. 

وأكبر  الحكومة  رئيس  بني  األزمــة  وتتعقد 

خلفية  على  لبنان  في  مسيحيتني  كتلتني 

مجلس  عقد  الوازنة  املسيحية  القوى  رفض 

وهنا  للجمهورية،  رئيس  غياب  في  الــوزراء 

التقدمي  الــحــزب  الــحــزب  رئــيــس  يسعى 

خرق  إيجاد  إلى  جنبالط  وليد  االشتراكي 

ــدود مــن خالل  ــس فــي األفـــق الــرئــاســي امل

لألزمة  مخرجًا  ليكونوا  أسماء  ثالثة  طرح 

عون،  ــوزف  ج العماد  الجيش  قائد  ــم   وه

والــوزيــر  حنني،  ــالح  ص السابق   والنائب 

السابق جهاد أزعور.

الصايغ،  فيصل  النائب  أشار  السياق،  في 

إلى أن هدف جنبالط من طرح هذه األسماء 

الرئاسي،  االستحقاق  في  الجمود  ”كسر 

لهم  مشهود  أشخاص  أسماء  طــرح  لذلك 

اقتصادية  قانونية،  خلفيات  وذوي  بالنزاهة 

وأمنية تفتح املجال للحديث مع الفريق اآلخر 

ني“.
ّ

ل كل اللبناني
ّ
والوصول برئيس يمث

لقي قيادي بارز في تنظيم «القاعدة» اإلرهابي، 

من  طــائــرة  شنتها  جوية  ــارة  غ ــر  إث مصرعه 

ــأرب  م مــحــافــظــة  ــي  ف أمــيــركــيــة  ــار  ــي ط  دون 

شمال شرقي اليمن.

بمحافظة  املحلية  السلطة  في  مصدر  ــال  وق

مأرب، إن طائرة من دون طيار أميركية قصفت 

في  القيادي  يستقلها  كان  صغيرة  سيارة  بغارة 

وشقيقه  الحضرمي“  ”حسان  املكنى  ”القاعدة“ 

لحظة توقفهما في محطة وقود بمنطقة الصمدة 

بمديرية وداي عبيدة شرق مدينة مأرب، مضيفًا 

خبراء  ــرز  أب يعد  ”الحضرمي“  القيادي  أن 

املتفجرات في ”القاعدة“.

الثانية  هي  االستهداف  عملية  أن  إلى  وأشــار، 

الحضرمي،  نــجــا  إذ  شــهــريــن،  نــحــو  خـــالل 

قصف  مــن  ــي،  ــاض امل الثاني  تشرين   30 فــي 

في  يسكنه  ـــان  ك  
ً
ــزال ــن م ــهــدف  ــت اس مــمــاثــل 

ــوادي  ال بمديرية  عــوشــان  آل  حــدبــاء   منطقة 

شرق مدينة مأرب.

}



الثالثاء،  أمس  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 

تمكنوا،  الهجومية  الفصائل  من  متطوعني  بأن 

واملدفعية  الصواريخ  وقوات  الطيران  من  بدعم 

بالغوداتنويه  بلدة  على  السيطرة  من  الروسية، 

في دونيتسك.

وتقع البلدة إلى الغرب من سوليدار، وإلى الشمال 

القوات  تسعى  التي  باخموت،  مدينة  من  الشرقي 

بالكامل  حصارها  إلى  فاغنر  وقــوات  الروسية 

والسيطرة عليها.

األربع  الساعات  خالل  تم  أنه  الوزارة  وأوضحت 

والعشرين املاضية تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا 

أوكرانيًا على محور دونيتسك والقضاء على أكثر 

من 60 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 4 عربات مصفحة 

على  اللهب  قاذفات  وأنظمة  املدفعية  بنيران 

محور كراسنو- ليمانسكي. وأضافت أن مجموعة 

أكثر  على  قضت  الروسية  القوات  من  "فوستوك" 

من 40 جنديًا أوكرانيًا ودمرت 5 قطع من املعدات 

في يوم واحد، باإلضافة إلى مستودعني أوكرانيني 

بذخيرة مدفعية في منطقة أوغليدار وفي منطقة 

إلى  الــوزارة  وأشارت  دونيتسك.  في  كاترينيفكا 

أن كييف فقدت نحو 105 من األفراد العسكريني 

على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بمقاطعة 

أوكرانية  دبابات   4 تدمير  إلى  إضافة  خاركوف، 

و4 عربات قتال مصفحة، وسيارة ومدافع هاوتزر 

من طراز "دي20-" على هذا املحور.

تم  ــه  أن الــروســيــة،  ــاع  ــدف ال وزارة  أكـــدت  كما 

التابعة  "مـــي8-"  طـــراز  مــن  مروحية  إســقــاط 

الجوي  الدفاع  بوسائل  األوكرانية  الجوية  للقوات 

في  زولوتايابالكا  منطقة  من  بالقرب  الروسية 

طائرات   5 تدمير  تم  وأنــه  خيرسون،  مقاطعة 

وفيروتنوفكا،  كريفوشيفكا،  مناطق  في  مسيرات 

في  وفالديميروفكا،  وكراسنوريتشينسكوي، 

لوغانسك.

 

أجـــرى وزيـــر الــدفــاع األمــيــركــي لــويــد أوســنت 

سيول،  في  محادثات  الجنوبي  الكوري  ونظيره 

التمارين  تعزيز  خاللها  تعهدا  الثالثاء،  أمس 

فيه  تسعى  وقت  في  األمني  والتعاون  العسكرية 

كوريا  تهديدات  مواجهة  في  لتطمينات  سيول 

الشمالية النووية.

واتفق أوسنت ولي جونغ سوب على "توسيع وتعزيز 

املشتركة،  العسكرية  التمارين  وحجم"  مستوى 

في ضوء "االستفزازات املتزايدة" من بيونغ يانغ 

ومن بينها توغل طائرات مسيرة مؤخرًا، بحسب 

ما قاال في بيان.

وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة 

الكورية بحدة في 2022 مع إجراء كوريا الشمالية 

عددًا قياسيًا من تجارب األسلحة، ومن ضمنها 

األكثر  هو  للقارات  عابر  بالستي  صاروخ  إطالق 

وتعزيز  "توسيع  على  ولي  أوسنت  واتفق  تطورًا. 

املشتركة  والتدريبات  التمارين  وحجم  مستوى 

في  لي  قال  ما  بحسب  العام"،  هذا  أكبر  بشكل 

إيجاز صحافي في سيول، واعتبرا ذلك ضروريًا 

في  بما  األمنية،  البيئة  في  "التغيرات  إلى  نظرًا 

مستوى  رفــع  الشمالية  كوريا  مــحــاوالت  ذلــك 

برنامجيها النووي والصاروخي" .

نظرية"  "تمارين  األمنيان  الحليفان  جري 
ُ

وسي

مجال  في  التواصل  لتحسني  املقبل  شباط  في 

يانغ  بيونغ  تهديدات  والرد" على  الردع  "خيارات 

النووية.

مؤخرًا  دعا  قد  الشمالي  الكوري  الزعيم  وكان 

إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية، 

تكتيكية  نووية  ألسلحة  الضخم  االنتاج  فيها  بما 

في  الستخدامها  جــديــدة  ــخ  ــواري ص وتطوير 

ضربات نووية مضادة.

القوة  "تعزيز  بالده  على  يتعني  إنه   : كيم  وقال 

العسكرية على نطاق واسع" في 2023 ردًا على ما 

وصفه بالعداء األميركي والكوري الجنوبي.

هجوم  بعد  األنــقــاض  تحت  مــن  الجثث  انتشال  يتواصل 

غرب  بشمال  بيشاور  شرطة  مقر  داخل  ا 
ً

مسجد استهدف 

 و150 جريحًا.
ً
باكستان وخلف نحو 90 قتيال

الحصيلة  :إن  خان   حجاز  محمد  بيشاور  شرطة  مدير  وقال 

متأثرين  جرحى  ستة  "وفـــاة  بعد   
ً
قتيال  89 إلــى  ارتفعت 

بإصابتهم" .

وبلغت حصيلة الجرحى 150. وأشار خان إلى أن نحو 90 باملئة 

من القتلى من رجال الشرطة.

"سنزيل  الطوارئ:  باسم  املتحدث  فايزي  أحمد  بالل  وقال 

من  لنتمكن  املنهار  السقف  من  األخير  القسم  الصباح  هذا 

انتشال املزيد من الجثث لكننا متشائمون بشأن فرص العثور 

تحت  جثث  تسع  على  الليل  خالل  وعثر   . آخرين"  ناجني  على 

أنقاض املسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه جراء عصف 

ة، 
ّ

عد أشهر  منذ  أمنيًا  تدهورًا  باكستان  وتواجه  االنفجار. 

خصوصًا منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان في 

آب2021. وبعد سنوات من الهدوء النسبي، تجددت الهجمات 

ذها عناصر من حركة طالبان باكستان أو من تنظيم 
ّ
التي ينف

داعش-والية خراسان، أو مجموعات انفصالية من البلوش.

ويرى املحللون أن نجاح حركة طالبان شجع هذه الجماعات. 

الجماعات  هذه  لبعض  بالسماح  الحركة  باكستان  وتتهم 

بالتخطيط لهجماتها انطالقًا من األراضي األفغانية، وهو ما 

تنفيه كابول على الدوام.

أمس  إيـــران،  في  األمنية  األجــهــزة  ــادت  أف

عة 
ِّ
الثالثاء، بـ"تمكنها من تحديد الجهة املصن

للطائرات املسيرة التي هاجمت إحدى ورش 

وزارة الدفاع في أصفهان وسط البالد" .

إنه  بيان:  في  إيران،  في  األمن  أجهزة  وقالت 

"من خالل تحليل مكونات الجسم واملحركات 

لهذه  املــالحــة  ونــظــام  الطاقة  ــــدادات  وإم

األمثلة  مع  ومطابقتها  الصغيرة  الطائرات 

لها  املصنعة  الشركة  تحديد  تم  املوجودة، 

بحسب  مهمة"،  أدلة  عن  الكشف  وتم  بدقة 

وكالة تسنيم اإليرانية.

املاضي،  السبت  مساء  قــوي،  انفجار  ووقــع 

أصفهان  مدينة  في  للذخيرة  مستودع  في 

اإليرانية،  الدفاع  وزارة  وقالت  إيران،  وسط 

في  العسكري  املصنع  في  وقــع  انفجارًا  إن 

بثالث  فــاشــل  هــجــوم  عــن  نجم  أصــفــهــان 

مسيرات. ونقلت وكالة األنباء اإليرانية- إرنا، 

من  مسيرات   3" إن  قوله  مطلع،  مصدر  عن 

طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت 

هجوم أصفهان"، مشيرًا إلى أن "نوع املسيرة 

تنفيذه  تم  أنه  يؤكد  الهجوم  في  املستخدمة 

من داخل البالد" .

جورنال"  ستريت  "وول  صحيفة  نقلت  كما 

"الغارة  إن  قولهم  أميركيني،  مسؤولني  عن 

إسرائيل"،  نفذتها  إيــران  في  باملسيرات 

عملية  أول  هي  أصفهان  "ضربة  أن  مؤكدين 

رئيس  فترة  فــي  إيـــران  داخــل  إسرائيلية 

نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلية  الحكومة 

"جيروزاليم  صحيفة  ونقلت   . الــجــديــدة" 

مصادر  عن  ــرى،  األخ هي  العبرية  بوست" 

إن  قولها  واألجنبية،  الغربية  املخابرات  في 

إيران  على  طيار  دون  من  الطائرات  "هجوم 

"، مضيفة أن 
ً
في أصفهان عكس نجاحًا هائال

"إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث" .

تايمز"  "نيويورك  صحيفة  قالت  جهتها،  من 

التي  املسيرة  "الــطــائــرات  إن  األمريكية 

أنها  يعتقد  أصفهان  في  مواقع  استهدفت 

انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.

الطوارئ  حالة  إنهاء  أيــار  في  رسميًا  األبيض  البيت  يعتزم 

الصحية التي تم اإلعالن عنها قبل ثالث سنوات مع تفشي وباء 

كوفيد.

ومع إنهاء حالتي الطوارئ الوطنية والصحية العامة الفدراليتني 

والية  خالل   2020 الثاني  كانون  في  التنفيذ  حيز  دخلتا  اللتني 

الرئيس السابق دونالد ترامب، يتوقف تلقائيًا الدعم الحكومي 

ألدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال املساعدات.

نفد  فقد  الكونغرس  معارضة  وبسبب  العملية  الناحية  ومن 

فعليًا جزء كبير من أموال برامج املساعدات الحكومية بسبب 

معارضة الكونغرس االستمرار في التمويل.

يقوم  حيث  كبير،  حد  إلى  سياسي  فهو  الحالي  النقاش  أما 

بإعداد  النواب  مجلس  على  يسيطرون  الذين  الجمهوريون 

 1 في  الوطنية  الطوارئ  حالة  إنهاء  إلى  تهدف  قوانني  مشاريع 

آذار وحالة الطوارئ الصحية العامة في 11 نيسان.

وقال البيت األبيض في بيان إن مثل هذا اإلنهاء املفاجئ ستكون 

وعلى  بالدنا  في  الصحي  النظام  على  للغاية  كبيرة  "آثــار  له 

"انتشار  يشمل  هذا  أن  البيان  وأضاف   . الحكومية"  العمليات 

 . برمته"  الصحية  الرعاية  نظام  في  اليقني  وعــدم  الفوضى 

وأوضح أن "املستشفيات ودور رعاية املسنني التي اعتمدت على 

بدون  الفوضى  في  ستغرق  الطوارئ  حالة  أتاحتها  التي  املرونة 

نظام  وإنشاء  املوظفني  تدريب  إلعادة  الكافي  الوقت  إعطائها 

أهمية  وراء  آخر  سببًا  أن  إلى  البيان  وأشار   . جديد"  محاسبة 

املهلة حتى أيار هو منح الحكومة وقتًا لالستعداد لتبعات إنهاء 

املتحدة  الواليات  بني  الحدود  عند  الهجرة  على  الطوارئ  حالة 

حاليًا  به  املعمول   42 البند  باسم  املعروف  فاإلجراء  واملكسيك. 

والذي يسمح باإلبعاد السريع للمهاجرين غير املسجلني يكتسب 

قانونيته فقط بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإنهاء هذه الحالة 

"بشكل سريع" سوف "يؤدي إلى تدفق إضافي كبير للمهاجرين" .

 دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي، مشددًا على أن اتفاق "بريكست" حمل معه 

إنجازات مهمة ووفر فرصًا هائلة بعد ثالث سنوات من دخوله 

ز التنفيذ.
ِّ

حي

خروج  على  سنوات  ثالث  مرور  ملناسبة  بيان  في  سوناك  وقال 

التي  الثالث  السنوات  "في  األوروبي  االتحاد  من  رسميًا  البالد 

خطوات  قطعنا  ــي،  األوروب االتحاد  من  الخروج  منذ  انقضت 

أجل  من  بريكست  أطلقها  التي  الحريات  تنظيم  في  كبيرة 

مواجهة تحديات األجيال" .

ل "فرصة هائلة" لتحقيق أولوياته املتعلقة 
ّ
واعتبر أن بريكست شك

أيضًا  يحتفل  الذي  الــوزراء  رئيس  وأضاف  والتوظيف.  بالنمو 

هذا األسبوع بمرور 100 يوم على توليه منصبه أن بالده "شقت 

طريقها كدولة مستقلة تتمتع بالثقة" و"هذا الزخم لم يتباطأ" .

أوروبا  في  تلقيح  حملة  أسرع  إطالق  يشمل  هذا  أن  إلى  وأشار 

على  السيطرة  و"استعادة  دولة   70 مع  تجارية  اتفاقات  وتوقيع 

حدودنا" . وجاء البيان في الوقت الذي يواجه فيه سوناك العديد 

من التحديات، مع تنظيم سلسلة إضرابات احتجاجًا على عدم 

زيادة األجور بما يتناسب مع التضخم املرتفع واألزمة املعيشية 

التي تعصف باملاليني.

ولم يتطرق سوناك إلى املشكالت في إيرلندا الشمالية املرتبطة 

باتفاق التجارة ما بعد بريكست هناك الذي أدى إلى أشهر من 

املفاوضات بني لندن وبروكسل.

وأظهر استطالع أجرته مؤسسة "يو غوف" األسبوع املاضي أن 63 

في املئة من البريطانيني يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع قضية 

ئ.
ّ

بريكست بشكل سي

وفي البيان الذي يعج باملصطلحات، قال سوناك:  إنه تم إحراز 

تقدم في "مجموعة من مجاالت النمو الرئيسة" .

موانئ  فتح  ذلك  في  بما  االقتصادية  اإلصالحات  إلى  ولفت 

عن   
ً
فضال العادية،  والجمارك  الضرائب  نطاق  خــارج  حرة 

اإلصالحات التنظيمية للقطاع املالي.

البرملان  على  سيعرض  قانون  مشروع  بيانه  سوناك  ن 
ّ

ضم كما 

 
ً
إللغاء بشكل آلي كل قوانني االتحاد األوروبي التي ال يزال معموال

بها، إضافة إلى نظام جديد لدعم األعمال التجارية بعيدًا عن 

"بيروقراطية االتحاد األوروبي غير الضرورية" .
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قررت الدنمارك منح 

اللجوء تلقائيًا للنساء 

والفتيات في أفغانستان 

على أساس جنسهن، 

بسبب تراجع حقوقهن 

منذ عودة حركة طالبان 

إلى السلطة في البالد.

وقالت اللجنة 

الدنماركية الخاصة 

بالالجئني في بيان 

 عن تقرير نشرته 
ً
نقال

مؤخرًا وكالة اللجوء 

األوروبية "يقوم القرار 

على معلومات تتعلق 

بالتدهور املستمر 

لظروف عيش 

النساء والفتيات في 

أفغانستان".
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العمومي  كالنقل  فرنسا  في  قطاعات  عدة  شهدت 

النفطية  واملصافي  الكهرباء  وإنــتــاج  ـــدارس  وامل

بعد   
ً
شلال الثالثاءـ  أمس  حكوميةـ  إعالم  ووسائل 

إقرار يوم ثان من التعبئة الشعبية ضد مشروع قرار 

إلى 64 عامًا عوضًا عن  التقاعد  لرفع سن  حكومي 

إلى  دعت  التي  العمالية  النقابات  وتأمل  عامًا.   62

اإلضراب، في أن يتكرر اإلقبال الكبير على املشاركة 

على غرار االحتجاج األول في 19 كانون الثاني. 

وتسبب إضراب ثان على مستوى فرنسا في تعطيل 

واملــدارس  العام  النقل  وحركة  الكهرباء  إنتاج 

الحكومة  خطط  على  عنيف  فعل  رد  في  الثالثاء، 

الرامية لرفع سن التقاعد.

ملسيرات  مواعيد  حددت  التي  النقابات،  وترغب 

في  اليوم،  مدار  على  فرنسا  أنحاء  في  احتجاجية 

مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر 

اإلقبال الكبير على املشاركة الذي شهده االحتجاج 

األول في 19 كانون الثاني.

أكثر من مليون في مسيرة  اليوم، شارك  وفي ذلك 

 من 62 عامًا 
ً
ملعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 بدال

وتسريع خطة رفع السن املؤهلة للحصول على معاش 

تقاعدي كامل.

قطارات  من  ثالثة  كل  من  فقط  واحد  تشغيل  وتم 

أقل  وعدد  الثالثاء  أمس  السرعة  عالية  تي.جي.في 

مترو  تعطيل  مع  واإلقليمية،  املحلية  القطارات  من 

باريس بشدة.

نصف  إن  االبتدائية  املدارس  معلمي  نقابة  وقالت 

يضرب  وباملثل  العمل،  عن  سيضربون  املعلمني 

قطاعات  في  والعاملون  النفطية  املصافي  موظفو 

بثت  التي  الحكومية  البث  بينها محطات  أخرى من 

 من البرامج اإلخبارية.
ً
املوسيقى بدال

باملئة،   4.4 الفرنسية  الطاقة  إمدادات  وانخفضت   

أو 2.9 جيجاوات، إذ انضم العاملون في املفاعالت 

اإلضراب،  إلى  الحرارية  الطاقة  ومحطات  النووية 

وفقًا لبيانات من مجموعة إي.دي.إف.

وقالت شركة توتال إنرجي  إنه ال يتم تسليم منتجات 

اإلضراب،  بسبب  فرنسا  في  مواقعها  من  بترولية 

بالكامل  إمدادها  تم  الوقود  محطات  أن  مضيفة 

وتجري تلبية احتياجات العمالء.

الفرنسيني  معظم  أن  الــرأي  استطالعات  ظهر 
ُ

وت

يعارضون اإلصالح، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون 

وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم. وقال ماكرون: 

إن اإلصالح "ضروري" لضمان استمرار عمل نظام 

املعاشات التقاعدية.

الوطني  لالتحاد  الــعــام  ــني  األم ــار،  ف لــوك  ــال  وق

"هذا  املدنية:  الخدمة  ملوظفي  املستقلة  للنقابات 

اإلصالح غير عادل وقاس.. رفع سن التقاعد إلى 64 

عامًا يمثل تراجعًا اجتماعيًا".
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تتصاعد االصوات املطالبة بايجاد آليات تحافظ على عودة 

وقت  في  الرسمي،  املستوى  عند  الصرف  سعر  أستقرار 

املصارف  رصيد  لتعزيز  التوجه  اقتصادي  مختص  اقترح 

العراقية خارج العراق.

البغدادي  كاظم  حيدر  االقتصادي  بالشان  املختص  ويرى 

املصارف  ــدت  ارص ”تعزيز  ان  ”الصباح“  ل  حديث  في 

املراسلة  البنوك  لدى    % 20 وبنسبة  الخارج  في  العراقية 

يحقق  اإلعتمادات  وتشغيل  بسحب  البدء  اساسة  على  ليتم 

في  الدوالر  عملة  يوفر  كما  العراقي،  املركزي  للبنك  سيولة 

االسواق».

املستندية  باالعتمادات  مشروط  يكون  االجراء   ” ان  وقال: 

فقط وان يكون االيداع قبل عملية اصدار اإلعتماد، بشرط 

املصارف  ارصدت  مراقبة  املركزي  البنك  دور  ”يكون  ان 

وحسب  االلــيــة  هــذه  استمرار  لغرض  دوريـــا  الخارجية 

التعليمات في هذا الشان لضمان انسيابية االموال باالتجاه 

املرسوم لها لخدمة السوق املحلية».

الخاصة  العراقي  املركزي  البنك  تعليمات  من  انه  يذكر 

باملصارف، السماح للمصرف استخدام 20 %  من راس املال 

خارج العراق لدى البنوك املراسلة ، ال سيما ان راس مال كل 

مصرف 250 مليار دينار ما يعادل 172 مليون دوالر.

”واقع  ان  قال:  النوري  سلوان  االقتصادي  بالشان  املختص 

املركزي  البنك  تواجد  يتطلب  البالد  تعشيه  الذي  الحال 

ملناقشة  ــدة  واح طاولة  على  التجاري  الخاص  والقطاع 

بعض  تعهدت  ام  بعد  املحلية،  االسواق  على  الحفاظ  اليات 

املصارف الخاصة وبشكل علني بتغطية العمليات التجارية 

واحد  عمل  فريق  بشكل  العمل  من  البد  وهنا   1470 بسعر 

تقلبات  اثــار  من  العراقية  األســرة  حماية  بغية  ومشترك 

االسعار التي تشهدها االسواق املحلية”.

للمصرف  املفوض  املدير  الكفائي  سها  أعلنت  ذلك،  الى 

الدولي اإلسالمي، أن البنك املركزي العراقي سيعتمد قريبا 

إيداع التاجر بالدينار وتسلم الدوالر وفق العنوان املصرفي 

في الدولة املستوردة منها.

حول  قريبًا  ستصدر  التي  ”التعليمات  ان  بيان  في  واضافت 

سقوف الحواالت والية االعتمادات وتبسيط االجراءات من 

اجل تسهيل خدمات التجارة الدولية للتجار بأصنافها كافة 

وفق  والحواالت  االعتمادات  واطالق   ،( وشركات  (افراد 

سقوف محددة بما ينظم العمل املصرفي الجديد للمرحلة 

املقبلة واعتماد ايداع التاجر بالدينار الى املصرف الخاص 

لصالح   ( نمبر  (اينب  املصرفي  العنوان  وفق  دوالر  وتسلم 

الحساب املصرفي في الدولة املستورد منها .

 

التعرف  آلية  الثالثاء،  امس  املركزي،  البنك  أوضح 

على العمالت املحلية املزورة، وفيما بني أن ما يحصل 

من تزييف ضعيف، ويكتشف من الجمهور، أكد أنه لم 

يؤشر أي زيادة بشأن ذلك.

إن  الياسري،  إحسان  املركزي  البنك  مستشار  وقال 

و25  دينار  آالف   10) فئات  العراقية  النقدية  ”األوراق 

شفافة  نافذة  تتضمن  دينار)  ألف  و50  دينار  ألف 

التي  الورقية  العمالت  ــوى  أق مــن  أصبحت  والــتــي 

فيها  محكمة  ورقــة  وهي  املركزي،  البنك  أصدرها 

امللوية  صــورة  ظهور  خصائصها  ومن  شفافة  نافذة 

الفئة  رقم  تظهر  أنها  كما  بيضاء،  خلفيتها  كانت   إذا 

إذا كانت خلفيتها سوداء». 

ضعيف  العملة  ”تــزيــيــف  أن  الــيــاســري  وأضــــاف 

والقطاع  الجمهور  يكتشفه  مــا  وغــالــبــًا   ورديء، 

املصرفي والبنك املركزي».

وأكد أن ”األواراق النقدية املتداولة حاليًا صادرة عن 

البنك املركزي، وأن األوراق املزيفة واضحة“، مشيرًا 

وتيرة  في  زيادة  أي  يؤشر  لم  املركزي  ”البنك  أن  إلى 

تزييف العملة».

 

إلى  العاملي  لنمو االقتصاد  توقعاته  الدولي  النقد  رفع صندوق 

توقعها  قد  كانت  باملئة   2.7 من  الحالي،  العام  خالل  باملئة   2.9

في أكتوبر املاضي، ما يمثل زيادة بـ 0.2 باملئة، ومع ذلك ال يزال 

هذا النمو املتوقع أقل مما حققه في 2022 عند 3.4 باملئة.

العاملي  االقتصاد  نمو  آفاق  عن  النقد  صندوق  تقرير  وبحسب 

القتصادها،  الصني  فتح  إعادة  فإن  الثالثاء،  امس  الصادر 

الطريق  مهدت  كوفيد  صفر  سياسة  تدابير  عن  وتخليها 

الصندوق  املقابل، خفض  لكن في  املتوقع..  النتعاش أسرع من 

 3.2 من  باملئة،   3.1 إلى   2024 العاملي في  االقتصاد  لنمو  توقعه 

باملئة كانت متوقعة في أكتوبر املاضي.

وقال بيير أوليفييه غورينشاس، مدير قسم األبحاث في صندوق 

ضعيفًا  النمو  ”سيظل  مدونة:  على  منشور  في  الدولي،  النقد 

باملقارنة مع املعايير التاريخية، إذ تؤثر محاوالت كبح التضخم 

االقتصادي».  النشاط  على  أوكرانيا  في  الروسية  والحرب 

وأوضح أن مخاطر الركود تراجعت وأن البنوك املركزية تحرز 

تقدمًا في السيطرة على التضخم، لكن هناك حاجة إلى مزيد 

من العمل لكبح التضخم وقد تأتي االضطرابات الجديدة من 

مزيد من تصعيد الحرب في أوكرانيا.

في  املسجلة  العاملي  التضخم  معدل  تراجع  الصندوق  وتوقع 

و 4.3 باملئة  إلى 6.6 باملئة في عام 2023،  2022 عند 8.8 باملئة 

كوفيد  قبل  ما  مستويات  من  أعلى  نسبة  وهي   ،2024 عام  في 

املسجلة بني عامي 2017 و 2019 عند 3.5 باملئة.

وقال غورينشاس، ”لقد أثبت النمو االقتصادي مرونة مدهشة 

القوية،  العمل  أسواق  مع  املاضي،  العام  من  الثالث  الربع  في 

واالستهالك األسري القوي واالستثمار في األعمال التجارية، 

والتكيف األفضل من املتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا».

في  النقدية  السياسات  تشديد  ثمار  بداية  الصندوق  ورأى 

تراجع  واضحًا  بات  إذ  العالم،  حول  الكبرى  املركزية  البنوك 

يتحقق  أن  نفسه  الوقت  في  استبعد  لكنه  والتضخم،  الطلب 

التأثير الكامل للسياسة النقدية قبل عام 2024.

ذروته  بلغ  العاملي  العام  التضخم  أن  الصندوق  تقرير  وأظهر 

في الربع الثالث من العام املاضي، وقد تراجعت أسعار الوقود 

والسلع غير النفطية، ما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيسي، 

لكن  اليورو،  ومنطقة  األميركية  املتحدة  الواليات  في  سيما  ال 

التضخم األساسي لم يبلغ ذروته بعد في معظم االقتصادات، 

تحت  الجائحة  قبل  ما  مستويات  من  بكثير  أعلى  يــزال  وال 

العمل  ــواق  أس وتشديد  السابقة  األســعــار  ارتفاعات   تأثير 

مع نمو قوي لألجور. 

تشديد  عزمها  املركزية  البنوك  إعالن  رغم  أنه  إلى  لفت  كما 

الواليات  في  العام  التضخم  ذروة  مع  أكبر،  بشكل  السياسة 

قبل  من  الفائدة  أسعار  رفع  في  والتسارع  األميركية  املتحدة 

العديد من البنوك املركزية غير األميركية، ضعف الدوالر منذ 

سبتمبر، لكنه ال يزال أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام.

كان   2022 عام  في  أوروبا  اقتصاد  نمو  أن  الصندوق  وأوضح 

التبادل  معدالت  صدمة  مواجهة  في  املتوقع  من  مرونة  أكثر 

التجاري السلبية الكبيرة من الحرب في أوكرانيا. 

 

سيتم  أنه  الثالثاء،  امس  كردستان،  إقليم  حكومة  أعلنت 

اإلقليم،  مستوى  على  األسماك  إلنتاج  مشروع  أكبر  بناء 

تم  أنه  إلى  مشيرة  دهــوك،  محافظة  في  وذلك  والعراق 

االنتهاء من ٪65 من األعمال الخاصة بهذا املشروع.

هذا  فإن  اإلقليم  لحكومة  الرسمي  املوقع  نشره  ملا  ووفقا 

وتطويرها  املحلية  االحتياجات  سد  إلى  يهدف  املشروع 

إلى مستوى يمكن تصديره إلى الخارج، والذي في مرحلته 

األولى يمكن إنتاج 21 مليون إصبعية من األسماك و1200 

طن من لحوم األسماك سنويا.

عمر  شكري  األســمــاك  مشروع  مدير  عن  املوقع  ونقل 

االستراتيجية  املشاريع  أحد  وهو  املشروع،  ”هذا  إن  قوله، 

والتكميلية للزراعة في إقليم كوردستان، يبلغ رأسماله 10 

ماليني دوالر، ووفر حاليا 500 فرصة عمل بشكل مباشر 

أي  انشاء  يتم  ”لم  أنه  وأوضح  للمواطنني».  مباشر  وغير 

مشروع مماثل لألسماك على هذا النحو واآللية في اقليم 

كوردستان والعراق كافة، كذلك تم استخدام التكنولوجيا 

املتقدمة فيه». وتتكون مساحة املشروع من 229 دونمًا يشمل 

وأقفاص  وبرك  الحوضية  واملختبرات  األسماك  مفاقس 

األسماك، ومن املخطط إنشاء مصنع إلنتاج العلف داخله، 

ومن املقرر وبعد سد االحتياجات املحلية، تسويق منتجات 

أيضا  العراق، وتصديرها  باقي مناطق ومدن  إلى  املصنع 

إلى دول الخليج.

 

في  غــانــغ،  تشني  الصيني  الخارجية  وزيــر  ــا  دع

فيصل  السعودي  الخارجية  وزير  مع  هاتفي  اتصال 

التجاري  التعاون  توسيع  إلى  سعود،  آل  فرحان   بن 

واالقتصادي بني الدولتني.

ودعا الوزير الصيني كذلك إلى إنشاء منطقة تجارة 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  ودول  بالده  بني  حرة 

العربية في أسرع وقت ممكن.

الصيني:  الوزير  عن  لألنباء  شينخوا  وكالة  ونقلت 

توسيع  زيادة  في  الحقا،  االستمرار  الجانبني  ”على 

التعاون في العديد من املجاالت، ومن بينها التجارة 

واالستثمار  التحتية  والبنية  والطاقة  واالقتصاد 

االتصاالت  وتطوير  العالية  والتكنولوجيا  والتمويل 

الشراكة  تعزيز  في  االستمرار  وكذلك  والتنسيق. 

االستراتيجية بني الصني ودول مجلس التعاون لدول 

تجارة  منطقة  إنشاء  في  واإلسراع  العربية،  الخليج 

حرة بني الصني ودول املجلس».

وأشار الوزير الصيني إلى أن بالده تقدر عاليا دعم 

الرئيسية  باملصالح  املتعلقة  القضايا  في  اململكة 

في  السعودي  الجانب  مع  للتعاون  ومستعدة  للصني، 

الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم  بمبدأ  التمسك 

وحماية القواعد األساسية األخرى للعالقات الدولية.

التنسيق  لتعزيز  مستعدة  ــني  ــص ”ال ــــاف:  وأض

اإلقليمية  ــؤون  ــش ال فــي  السعودية  مــع  والــتــعــاون 

اإلقليميني  واالستقرار  السالم  وتعزيز  والدولية، 

للدول  املشتركة  املصالح  وحماية  مشترك،   بشكل 

النامية بشكل أفضل».

الرئيس الصيني شي جني  زار  املاضي،  في ديسمبر 

بينغ، السعودية وشارك في القمة الصينية- العربية.

األمير  السعودي  العهد  ولي  قال  القمة،  تلك  وخالل 

تدرسان  وبكني  الــريــاض  إن  سلمان،  بــن  محمد 

ودول  الصني  بني  حرة  تجارة  منطقة  إنشاء  إمكانية 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  

 

مظهر  ــوزراء  ال لرئيس  املالي  املستشار  قال 

محمد صالح، امس الثالثاء، إن العراق يسعى 

منظمة  في  الكاملة  العضوية  على  للحصول 

العمل املالي الدولي، فيما أوضح أحكام املادة 

14 لقانون استرداد األموال.

لقانون  األول  ”التعديل  أن  صالح  وأوضــح 

لسنة   7 رقم  العراق  أموال  استرداد  صندوق 

أحكام  في  ورد  صريحًا  نصًا  أضاف   ،2019

عند  الحكومة  إلزام  الى  يشير  منه،   14 املادة 

مع  اقتصادية  أو  استثمارية  اتفاقيات  عقد 

مشمولة  للعراق  أمــوال  لديها  توجد  دولة  أي 

بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك 

الدول السترداد األموال».

ــا وقــعــه رئــيــس الــــوزراء في  ـــاف أن ”م وأض

جرائم  بخصوص  فرنسا  الى  األخيرة  زيارته 

من   14 املادة  نص  على  يستند  األمــوال  غسل 

للحصول  يسعى  ”العراق  أن  مبينًا  القانون“، 

على العضوية الكاملة في منظمة العمل املالي 

منظمة  الى  وتعود  باريس  في  ومقرها  الدولي 

واملعنية  الدولية  والتنمية  االقتصادي  التعاون 

نشاطات  ملكافحة  الدولي  التعاون  مجال  في 

غسل األموال، وأموال الجريمة واإلرهاب».

العام  منذ  فاعل  عضو  ”العراق  أن  الى  وأشار 

ملنطقة  الدولي  املالي  العمل  منظمة  في   2004

خالل  من  إفريقيا  وشمال  ــط  األوس الشرق 

األمــوال  غسل  مكافحة  ملكتب  الفاعل  الــدور 

العراقي  املركزي  البنك  في  اإلرهاب  وأموال 

 2015 لسنة   39 رقم  القانون  وفق  يعمل  الذي 

الــدولــي،  للتعاون  القانوني  الغطاء  ويــوفــر 

العراق،  جمهورية  أمــوال  على  الحفاظ  بغية 

املجلس  يؤديه  الذي  الفاعل  الدور  الى  إضافة 

بموجب  قر 
ُ
وامل األموال  غسل  ملكافحة  األعلى 

القانون في اعتماد الضوابط واقتراح اللوائح 

والتشريعات الالزمة لحماية املال العام».

السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  وأجرى 

في وقت سابق، زيارة الى العاصمة الفرنسية 

باريس، حيث تضمنت  توقيع عدد من مذكرات 

التفاهم في مكافحة الفساد واسترداد األموال 

العراقية، وحماية اآلثار ودعم البحث العلمي، 

وتدريب الدبلوماسيني.
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د صندوق النقد الدولي اتفاقا كان يهدف 
ّ

فقد جم

ملســاعدة الحكومة للحصــول على قــروض لدفع 

رواتب القطاع العام وســد فجــوات امليزانية التي 

تفاقمت بســبب جائحــة كورونــا وتداعيات حرب 

أوكرانيــا. بدأ املســتثمرون األجانب باالنســحاب 

مــن تونــس، وباتــت وكاالت التصنيف فــي حالة 

تأهب.. ترتفع معدالت التضخم والبطالة، وأصبح 

العديد من التونســيني؛ الذين كانوا يوما فخورين 

باالزدهار النسبي لبلدهم؛ يكافحون اآلن لتغطية 

نفقاتهــم. وزادت انتكاســة االنتخابــات األخيــرة 

الطني بلة؛ إذ لم يشــارك فــي كال الدورين األول 

والثاني ســوى نحو 11 باملئة من الناخبني الختيار 

ة التي 
َّ

برملــان جديــد بدال مــن الهيئــة التشــريعي

د ســابقا. بينما طالبت 
ّ

هــا الرئيس قيس ســعي
ّ
حل

شخصيات معارضة؛ بمن فيهم أعضاء من حركة 

ة والنقابات الرئيس 
َّ

ة الشــعبي
َّ

النهضة اإلســالمي

بالتنحي؛ مهددين باإلضراب العام. 

د بنفسه االنتخابات الستبدال 
ّ

صمم الرئيس سعي

البرملــان وإعــادة تشــكيله؛ وكان ذلــك جزءًا من 

إصالحات واســعة تعــزز ســلطاته، والتــي يقول 

إنهــا ســتحل األزمــات املتعــددة في تونــس. لكن 

خيبــة أمل الناخبــني من الطبقة الحاكمة وســط 

مشــكالت اقتصاديــة حــادة أســهمت فــي شــبه 

ر حلفاء تونس الغربيون؛ 
ّ

مقاطعة لالنتخابات. عب

كالواليــات املتحــدة وفرنســا، عن القلــق، وحثوا 

الرئيس على إقامة حوار سياســي شامل لكي يفيد 

االقتصــاد الراكــد.. كانت تونس مهــد انتفاضات 

الربيع العربي الديمقراطيــة قبل 12 عاما. رفض 

د االنتقادات تجاه نســبة التصويت 
ّ

الرئيس ســعي

 إن ما يهم حقا هو أن اصالحاته 
ً
املنخفضة؛ قائال

مطلوبــة لتخليــص البلد مــن الطبقة السياســية 

الفاســدة وأعــداء تونــس األجانــب. كمــا هاجم 

الرئيس خصومه السياســيني في حزب النهضة؛ 

شــرعي 
ُ

م مــن  األكبــر  العــدد  لهــم  كان  الذيــن 

البرملــان الســابق؛ وأمــر باعتقال نائب رئيســهم 

ورئيــس الــوزراء الســابق علــي العريــض“ بتهم 

تتعلق باإلرهاب. تقــول ”مونيكا ماركس“ الخبيرة 

بالشــؤون التونســية وأســتاذة سياســات الشرق 

األوســط بجامعة نيويورك في أبو ظبي: ” يبدو أن 

د متجاهل لالنتقــادات وعازم على 
ّ

الرئيس ســعي

شق طريقه إلى نظام سياسي جديد؛ بغض النظر 

عن قلة التونسيني املنخرطني في هذه العملية. لم 

د إعادة اختراع 
ّ

يطلب أي تونسي من الرئيس سعي

عجلة السياسة التونسية، أو كتابة دستور جديد أو 

تجديد قانون االنتخاب.. ما يطلبه التونســيون هو 

حكومة أكثر احتراما تلبي احتياجاتهم من الخبز 

والزبد وتمنحهم الكرامة االقتصادية“. 

االســتقرار  بتحقيــق  د 
ّ

ســعي وعــود  أســهمت 

فــي  الســاحق  فــوزه  ضمــان  علــى  االقتصــادي 

قدم 
ُ

االنتخابات الرئاســية لعام 2019. لكنــه لم ي

حتى اآلن خطة للتعافي االقتصادي أو ستراتيجية 

لحكومته املثقلة بالديــون لتأمني األموال الالزمة 

لدفــع إعانات الغــذاء والطاقة. لقد قــام الرئيس 

بتهميــش االقتصاديــني فــي مؤسســات الدولــة؛ 

ممــا أدى إلى تعطيل ميزانية الدولة وإفســاد بيئة 

املستثمرين األجانب. يعاني التونسيون من ارتفاع 

حاد في أســعار املواد الغذائيــة ونقص في الوقود 

واملــواد األساســية، مثل الســكر والزيــت النباتي 

واألرز في األشهر األخيرة.

 بطالة وتضخم متصاعدان

وصلــت نســبة التضخم الــى نحو أكثر من تســعة 

باملئة؛ وهي األعلى منذ ثالثة عقود، وفقا لبيانات 

املعهد الوطنــي لإلحصاء. ووصل معــدل البطالة 

الــى 18 باملئة؛ وفقا لبيانات البنــك الدولي. يقول 

”جيــف بورتــر“ محلــل تقييم املخاطر في شــمال 

أفريقيــا (ومقــره مدينــة نيويــورك): ”يبــدو أن 

د يعتقــد أنــه إذا تمكــن فقط من 
ّ

الرئيــس ســعي

اســتكمال خريطة الطريق السياسية التي رسمها 

 االقتصاد سيصلح نفسه“. 
َّ

هو؛ فإن

توصلــت تونس الى اتفاق أولي مــع صندوق النقد 

الدولــي في تشــرين األول املاضــي للحصول على 

تيح للحكومة 
ُ

قرض ملياري دوالر تقريبا؛ وهذا سي

التونسية املثقلة بالديون الحصول على قروض من 

مانحني آخريــن ألربع ســنوات مقابل إصالحات 

اقتصادية شــاملة؛ تشــمل تقليص قطــاع اإلدارة 

العامة (وهــو واحد من أكبر تلــك القطاعات في 

العالم) ورفع الدعم بشــكل تدريجي. كان االتفاق 

خاضعــا ملوافقة املجلس التنفيذي لصندوق النقد 

ــل الصندوق منــح موافقته على 
ّ

الدولــي، وقد أج

ة 
َّ

ة الرســمي
َّ

االتفاق. ذكرت وكالة األنباء التونســي

.. ”الحكومــة وصنــدوق النقــد الدولــي اتفقــا 
َّ

أن

علــى تأجيــل“ القــرار النهائــي بشــأن القرض؛ 

ملنــح املســؤولني التونســيني ”مزيــدا مــن الوقت 

لتقديم خطــة إصالح جديدة لالقتصــاد الراكد 

 تونس بحاجة 
َّ

في البــالد“. مضى بورتر قائــال إن

ماســة للحصــول علــى حقــوق الســحب الخاصة 

ــف عــن ســداد الديــون الخارجية 
ّ
لتجنــب التخل

ضيفا: ”بدون 
ُ

وتحقيق االســتقرار في االقتصاد؛ م

تمويل صندوق النقد الدولي، سيتســارع التراجع 

االقتصادي في تونس“. 

يشــعر املســتثمرون االجانب فــي تونــس بالقلق؛ 

إذ يســعى مصنعــو األدويــة ”نوفارتيــس“ و“باير“ 

و“جالكســو ســميث كالين“ ملغادرة البالد؛ ألنهم 

ال يحصلون على مســتحقاتهم من املوزع الدوائي 

الحكومــي غير املمــول بشــكل كاٍف. كمــا أعلنت 

ل حقلي غاز 
ّ

شغ
ُ

شــركة ”رويال داتش شــل“، التي ت

يشــكالن نحــو أربعــني باملئة مــن اإلنتــاج املحلي 

التونســي، أنها ســتخرج مــن تونس نهائيــا. وقال 

بورتر إنه رغم الضجيج حــول قطاع الهيدروجني 

فــي البــالد؛ لكن لــم يتم عمــل أي شــيء لجذب 

املســتثمرين، ألن املؤسسات التنظيمية في البالد 

د السياسية. كذلك 
ّ

مشــلولة بسبب تحركات ســعي

فقد الرئيس دعم اتحــاد العمال القوي؛ ”االتحاد 

العام التونســي للشغل“؛ لتســهيل خطة اإلصالح 

التي وضعهــا صندوق النقد الدولــي مقابل خطة 

اإلنقاذ. 

وأفادت وكالة األنباء التونســية بأن زعيم االتحاد 

العــام التونســي للشــغل ”نــور الديــن الطبوبــي“ 

اتفق مــع الحكومة فــي آب املاضي على مناقشــة 

”عقــد اجتماعــي“ جديــد ملســاعدة التونســيني 

الذيــن يعانون مــن ضائقة مالية. لكــن الطبوبي؛ 

الــذي تمثــل نقابتــه املؤثــرة نحــو 67 باملئــة مــن 

القوة العاملة التونســية، وهم غالبــا العاملون في 

القطــاع العام؛ فتراجع مؤخرا عن التزامه. وجدد 

الطبوبي معارضته ملطالب صندوق النقد الدولي 

األساســية للحصول على برنامج قــروض؛ والتي 

تتلخص بتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة 

الشركات اململوكة للدولة. 

أسوشييتد بريس

مضــت ثالثة أعوام منذ أن انتقلت ”ســاندي باي“ 

الشــابة املحترفــة فــي التواصل املهنــي الى هونغ 

كونغ، إذ كانت تعيش في شانغهاي. وكان آخر لقاء 

مع أسرتها في عام 2020 أثناء احتفاالت ما يعرف 

ة، أو مهرجان الربيع كما يعرف في 
ّ

بالسنة القمري

الصــني. لقد تمت هــذه الزيارة قبــل اإلعالن عن 

الوباء كوفيد 19 مباشرة، وسياسة الصني الهادفة 

إلخــالء البــالد منــه، ففرضــت على املســافرين 

الحجــر الصحي ألســابيع، ممــا أبعد ”بــاي“ عن 

منزلها.

واآلن مــع إزالــة معظــم قيــود الجائحة، يســافر 

ماليــني الصينيني الــى منازلهم في هــذه الفترة 

لالحتفال ببداية عام األرنب.

لكــن االنعــكاس املفاجــئ لتصفير كوفيد تســبب 

بزيادة عــدد الحاالت خــالل األســابيع األخيرة، 

متسببا بتقليل زخم أكبر عطلة في العام للصينيني.  

إذ أنها فرصة لألسر للتجمع واالحتفال بنجاحات 

بعضهــم البعض، وإعــادة التجمع مــن أجل بداية 

جديدة. لكنها ستكون حلوة ومرة هذا العام. فحتى 

مع تحول مســاحات شاســعة من الصني إلى اللون 

األحمــر االحتفالي وهــو لون عيد الربيــع لكن من 

الصعــب أن يفوتك رؤيــة اللون األبيــض، العالمة 

الدالة على وجود أسرة في حالة حداد.

تتوق بعض األســر إلــى التجمع حــول املائدة، كما 

هــو الحــال دائما، بينمــا ال يحتفــل البعض اآلخر 

هم حزينون على فقدان أحد أفراد أســرتهم، أو 
ّ
ألن

لرعايــة قريب مريض. ثم هنــاك من يحتفل، لكن 

بقلب مثقل، إلدراكه معنى وجود املقاعد الفارغة.

ميلودي ليو التي تعيش في بكني، فقدت جدها قبل 

أسابيع معدودة من مهرجان الربيع.

تقــول ليو لقد كان وقتا مليئــا بالفوضى. لم تتمكن 

األســرة مــن العثور علــى ســرير للعنايــة املركزة 

لجدهــا لعــدة أيــام. ومع امتــالء محــارق الجثث 

واملنــازل بالجنــازات، كان عليهم تجميــع قواهم 

للعثور على مكان أخير ليرقد بسالم.

سمك ”أو يو“

لهــم  يســمح  بمــزاج  ليســوا  وأســرتها  ميلــودي 

باالحتفال بالعطلة هذا العام. لكنهم ســيجتمعون 

مــن أجل جدتهــم التســعينية التي ال تعرف شــيئا 

ه ما 
ّ
عــن رحيل الجد لغايــة اآلن. فقــد أخبروها أن

هم ال يستطيعون قول 
ّ
زال تحت العناية املركزة، ألن

ه موجود 
ّ
الحقيقة اآلن، وهم يشعرون الى اليوم بأن

 بهم ويرعاهم.
ُّ

بينهم ويهتم

ــة، التي كان 
َّ

لقد أرســل رئيس املؤسســة الحكومي

الجــد يعمل فيها، هدية معينة كمــا هو معتاد عليه 

ها وأســرتها 
ّ
نهايــة كل عــام. وتوضــح ميلــودي أن

سيســتمرون أيضا بمواصلة تقليدهم السنوي، اذ 

ستشــتري مالبس جديدة لجدتها وسيرتدون هم 

ايضا ثيابهم املبهجــة واملفعمة باأللوان ويلتقطون 

الصور، أمال بعام مقبل أفضل. 

ه لن يكون كل شيء كما في السابق، 
ّ
وتبني ميلودي أن

ها كانت 
َّ
فهي لن تتطلــع للعام الجديد بعد اآلن، ألن

ســنة سيئة بالنســبة لهم. لكن ســاندي كانت أكثر 

حظــًا وهي تســتمع الى قصــص أصدقائها الذين 

فقدوا أســرهم بســبب الجائحة. فجدتهــا البالغة 

ًا. وهي 
ّ

مــن العمر 87 عاما قد تعافت من العدوى تو

تتطلع قدما للقاء األســرة الذي يحدث مرة واحدة 

في الســنة. اذ يحتفل األجداد واألبوان واالشــقاء 

واألقربــاء باجتماعهــم علــى مائدة ســمك يمتاز 

بطعمه الحلو والحامض يطلق عليه ســمك ”أو يو“ 

ة. ومن الثوابت 
َّ

ويرمــز الى الوفرة باللغــة بالصيني

األخرى فــي هذا التجمــع وجود قالــب كيك االرز 

العســلي، أو ما يســمى ”نيــان جاو“ وهــو مرادف 

ملصطلح (تنمو الى األعلى).

الطعــام هو محــور االحتفاالت. وهذا مــا افتقدته 

”زواي لــي“ التي ترعرعت في ووهــان، إذ حرمت 

مــن إعــداده فــي املنــزل طيلــة األعــوام الثالثة 

املاضية بسبب الجائحة.

لطاملــا كانــت ”زواي لــي“ تتذكر جدتهــا التي تعد 

قائمــة الطعــام وتطهــوه ايضــا. ومــن االطبــاق 

والنقانــق،  الربيــع،  ولفائــف  الزالبيــا،  املهمــة 

املائــدة  نجــم  أمــا  منزليــا.  مصنوعــة  وكلهــا 

فهــو جــذر لوتــس مقرمــش وهــو مشــهور جــدا 

 فــي ووهــان اذ يعــد تخصصــا محليــا، محشــوا 

باللحم.  

بالرغــم مــن أن ”زواي لــي“ لــم تكــن فــي املنزل 

لكنهــا  املاضيــة،  الثــالث  الســنوات  خــالل 

أعــادت ابتــكار أطباقهــا املفضلة ملغالبــة الحنني 

للماضــي، وتقول: ”لقــد أصبحت تقاليد أســرتي 

 فــي العــام الجديــد جــزءا مــن حياتي بــال وعي 

مني“.

ضعف التجمعات

 
ّ

لكنهــا هــذا العــام، لــم تتوقــع وليمــة معينــة ألن

أجدادها لم يعودوا بطاقتهم املعهودة نفســها، منذ 

ان تعافوا من كوفيد. فمثل هذه التجمعات الصغيرة 

التي تخلو من الحيوية ســتكون أمــرا معتادا لوجود 

عــدد كبير من املصابني بالفايــروس، أو كانوا على 

اتصال مؤخرا بشخص مصاب.

كان جــد ”كيلــي لو“ البالــغ من العمــر 93 عاما في 

املستشــفى ألنه مصــاب بالفايــروس منــذ أواخر 

كانــون األول. وارادت هــي فقط العــودة الى املنزل 

ورؤيتــه مرة اخرى، وقد عــادت بالفعل الى منزلها 

بمدينــة تشــنغدو الجنوبية قادمة مــن هونغ كونغ، 

حيث تعيش اآلن. لكنها اول سنة قمرية جديدة تخلو 

مــن اجتمــاع كبير ألســرتها، كما كان فــي االعوام 

الثالثة االخيرة.  

هــذا العــام والدة كيلي هــي املصابة. كمــا ان بقية 

أقربائهــا يــزورون املرضــى، لهــذا بقيــت وحيدة 

برفقــة والدها وجدتهــا التي تعافت مؤخــرا. لكنها 

ممتنــة لقضائها وقتا برفقة جدتهــا، ”فقد ال تكون 

ســوى فرص قليلة ملثل تلك اللقاءات في املستقبل“، 

بحســب لو.  وســط فرحة اللقاءات، يخشــى الناس 

من الفايروس مع استمراره باجتياح البالد. أصبح 

ســؤال بعضهم لبعــض عمــا إذا كان لديهــم تحية 

شائعة خاصة بالفايروس خالل هذا املوسم.

تقول صوفي (عمرها 31 ســنة وتعيش في شينزين؛ 

مركــز التكنولوجيــا الجنوبي): ”يمكنك أن تســأل 

أقاربــك قبل وضع خطة لزيارتهــم لقضاء العطلة، 

أو حتــى قبل موعد تجميل األظافــر“، إذ إن تجميل 

األظافــر والشــعر والرمــوش يعــد تقليــدا جديدا 

لعطلــة العيد بني فتيات املناطــق الحضرية. فتقول: 

”ســيخبرك معظــم أصحــاب املتاجــر أن جميــع 

املوظفــني فــي العمــل قــد تعافــوا، وعندهــا فقط 

ســتتمكن من حجز موعــد معهم“. لكن الســلطات 

كانــت تتجمع إلعــالن ”نصــر كامل“ ضــد كوفيد. 

ة تعليقًا قالت فيه 
ّ

ونشــرت صحيفة الشــعب اليومي

 الحــزب الشــيوعي دفع الحد األدنــى من الثمن 
َّ

إن

وحقق أقصى تأثير.  ميلودي، مثل الكثيرين غيرها، 

غير متأثرة، إذ تقول: ”لقد أجرينا اختبارات كوفيد 

مجانًا ولقاحات مجانية على مدار السنوات الثالث 

املاضية. ملــاذا ال يمكننا الحصول على أدوية كوفيد 

مجانية؟ كان لدينا ثالث ســنوات لتحضير الدواء، 

لكن ما زال الحال كما هو.. إنه شيء مخيب لآلمال“.  

ة املاضية، ال ترغب ميلودي 
َّ

بعكس السنوات القمري

في الثــروة أو آفاق وظيفية أفضل. فهي تتمنى فقط 

أن تكون أســرتها آمنة وســليمة. ومن وجهة نظرها 

يمكنــك الحصــول على وظيفة وأشــياء أخــرى إذا 

كنت تعمل بجد بما فيه الكفاية، ولكن يجب أن تكون 

 لديك أسرتك“.
َّ

محظوظا ألن

عن موقع بي بي سي نيوز

2022  

2019



امــا الطالــب حمــزة عاصــم فيؤكــد 

مهمــة  يتركــون  املعلمــني  بعــض  أن 

الدراســية  املــواد  وتوضيــح  شــرح 

الــرأي  وتشــاطرهم  األهالــي،  علــى 

زميلتهم بشــرى ياســني، التــي تعتقد 

أن املنصــة االلكترونيــة التعليمية كان 

من املفتــرض أن تســاعد الطالب في 

تذليل صعوبات املنهــج، لكن الدروس 

ال تفهم بشــكل جيد، لغياب التفاعلية 

التــي تحــدث عندمــا تكون الدراســة 

وجها لوجه وبحضــور املعلم والطلبة،  

لهذا فإن دروس املنصة ال تفهم بشكل 

صحيح،  لغياب دور املعلم الحضوري، 

وبالتالي فمن وجهة نظرها أن الطالب 

لن تكــون لديــه فرصــة لالستفســار 

والتفاعل مع معلمه. 

فرص تعاون

املتحدث الرسمي باسم وزارة التربية 

 لـــ "الصبــاح" أن 
َّ

كريــم الســيد بــني

الــوزارة تعمل اليوم علــى تعزيز الثقة 

بينها وبني الطالــب وذويه، والجمهور 

فتــرة  بعــد  خاصــة  عامــة،  بصــورة 

االنقطــاع التــي حصلــت بينهــم التي 

كانت تدور حينها الكثير من االحاديث  

السلبية عن تقييم اداء الوزارة، لذلك 

سيكون هناك تعاون وتفاهم مع أسرة 

الطالــب في هــذه املرحلــة الجديدة، 

فضال عــن تحقيق الشــراكة والتعاون 

مع وســائل االعالم. ويؤكد الســيد أن 

التربيــة جادة في وضع أســس جديدة 

تتعلــق بتحســني الجوانــب التربويــة، 

الرصانــة  تحقيــق  علــى  والتركيــز 

وضمان جودة التعليم، وسيكون هناك 

برنامج حكومي قصير االمد فيه جملة 

من املعطيــات، منها االهتمام باالبنية 

املدرسية بشكل عام، من ترميم وبناء 

وإعادة العمل ببعض املشاريع املتلكئة، 

وكل هــذا بالتأكيــد ســينعكس بشــكٍل 

إيجابــي علــى الدراســة، فضــال عن 

تدريب املــالكات التربويــة واالهتمام 

بالتعليم االلكتروني.

ويلفــت كريم الســيد إلــى أن الوزارة 

لديها خطط تتعلق بمحاربة التســرب 

مــع  التعــاون  جــرى  كمــا  املدرســي، 

الجهد الخدمي الهندســي في الحشد 

ة، 
َّ

الشــعبي لتأمني )املقاعد الدراســي

اي الرحــالت)، ومــن الجدير بالذكر 

أن هنــاك نقصًا في األبنية املدرســية 

يتراوح بني 8000 الى 9000 مدرســة، 

اذ من املعــروف لدى الجميع أن خالل 

الفترة املنصرمة، لم يتم بناء مدرسة 

واحدة على االقل مما ســبب اكتظاظا 

في بعــض الصفــوف، ال يتناســب مع 

الزيادة السكانية الحاصلة في البالد.

ة
ّ

 فردي
ٌ

فروق

املعــاون العلمــي ملديريــة املناهــج في 

الوزارة الدكتورة اســراء طالب توفيق 

أشــارت إلــى أن املنهــج الدراســي، ال 

يعني فقط الكتاب الدراسي، بل يشمل 

ة.
َّ

كل ما يتعلق بالعملية الدراسي

وكثيرا ما يشــكو الطلبــة وذووهم من 

صعوبــات املنهــج، ولكن توفيــق تبرر 

أنــه جــرت مراعــاة الفــروق الفردية 

بني الطلبة، كمــا أن تأليف الكتب  تتم 

بمشــاركة املختصني من وزارة التعليم 

العالــي، ومديرية املناهــج إضافة إلى 

مدرس أو معلم حســب الفئة العمرية، 

ألنهــم  مختــص  أو  تربــوي  ومشــرف 

األكثر قربًا من الطالب.

وتلفت اســراء إلــى أنه بعــد الحصول 

علــى املوافقــات األصولية يتــم إعداد 

املناهــج الدراســية، اي الكتــب التــي 

بدورهــا تخضــع إلــى عــدة تقييمات، 

من قبل اســاتذة مختصني في الوزارة 

بعــد ذلــك يتــم تصميــم الكتــاب من 

حيــث الصور والخرائط، مشــيرة إلى 

أن الرصانــة العلمية فــي الكتب نابعة 

مــن الخبــرة التراكميــة التــي يمتــاز 

بها مؤلفوهــا، وفي ما يخص شــكاوى 

الطلبة بخصوص ترك املــادة العلمية 

بشــرحها  أســرهم  ومطالبة  عليهــم، 

وتوضيحهــا لهم، تبني توفيــق أن هذا 

االمــر يحصل بســبب ضعــف تدريب 

املالكات التدريسية على املناهج، التي 

تستحدث بني الحني واآلخر، ولكن من 

أجل وضع حلول لهذه املشــكلة وضعت 

الــوزارة خطط مهمة، ستســاعد على 

بالتدريســني  خــاص  دليــل  أعــداد 

ليساعدهم في شرح املواد العلمية.

ة التعليم
َّ

الزامي

مديــرة التعليم االبتدائي فــي الوزارة 

التعليــم  أن  أكــدت  محمــود  عاليــة 

االبتدائــي هو الحــد األدنــى، الذي ال 

يمكــن االســتغناء عنه وهــو من حقوق 

االنســان االساسية، فهو يســهم ببناء 

الشخصية ولكن تقول محمود:

تحــرم  األســر  مــن  الكثيــر  "هنــاك 

أبناءهــا مــن التعليم في عمــر مبكر، 

العمــل مبكــرا،  وتزجهــم فــي ســوق 

دون أن تراعــي حقوقهــم وال رغبتهــم 

هنــاك  أن  التعليم".علمــا  بمواصلــة 

قانونًا يلزم األســر بإرسال أبنائها إلى 

املدارس وهــو قانون الزاميــة التعليم 

املرقم (118) لسنة 1976 وينص على 

الزامية التحاق االطفال بعمر  6 أعوام 

باملدارس".

وتنــوه محمود بوجــود صعوبات تواجه 

وهــو  االبتدائــي،  خصوصــا  التعليــم 

قبــل  مــن  الحــروف  تهجــي  صعوبــة 

الطلبــة، فضال عن مــادة الرياضيات 

تبــذل  التدريســية،  املــالكات  لكــن 

قصارى جهدها كما توضح محمود في 

ســبيل تذليل الصعوبات امام الطالب. 

وتــردف محمود أن الجهــات الخاصة 

بالتطويــر التربوي في الــوزارة أعدت 

خططــًا منهجيــة، لتدريــب املعلمــني 

االبتدائيــة  للمرحلتــني  واالســاتذة 

والثانوية.

رصانة وجودة

 كبير مــن الطلبــة وذويهم يرون 
ٌ
عــدد

أن التعليــم في املــدراس االهلية، اكثر 

رصانــة وجودة من نظيــره الحكومي، 

يجيــب عــن هــذا التســاؤل مديرعام 

مديرية التعليم العام في وزارة التربية 

دايخ جبار الغريري قائال:

 "التعليم االهلي هو منافس ايجابي 
َّ

 إن

لنظيره الحكومي، ال ســيما انه يتعامل 

مع عــدد طلبة اقــل مما فــي املدارس 

فــي  الواحــد  فالصــف  الحكوميــة، 

االهلي يســتوعب 30 طالــب فقط، في 

حــني الحكومــي اضعاف هــذا العدد، 

ويلفت الغريــري الــى أن املديرية تقع 

على عاتقها متابعــة التعليم االبتدائي 

وقســم  االطفــال  وريــاض  والثانــوي 

التربيــة الخاصــة واالرشــاد التربوي 

وادارات املــدارس، فضال عن التعليم 

األهلــي واالجنبــي، وهمــا يخضعــان 

لنظــام خــاص ذي الرقم (5) لســنة 

2013 ينظــم عملهما، ويــرى الغريري 

أن هنــاك مــدارس حكوميــة متميــزة 

جدا، مــن بينها املتميــزون وهي تضم 

مالكات تدريســية وطالبًا مستوياتهم 

الدراســية متميــزة، ال ســيما الطلبــة 

فهم يمتازون بالــذكاء والفطنة، علما 

أن التدريــس فــي مــدارس املتميزين 

يكون باللغة االنكليزية. مشــيرا إلى أن 

هناك اجراءات رادعة للمدارس، التي 

تحقق مستويات منخفضة، ويشار إلى 

إغالقهــا اذا كان مســتواها مســتمرا 

بالتردي.
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بتأجيل  االميركي  الجانب  اقناع  بهدف  وذلك 

االجراءات التي يتخذها لحل هذه املشكلة لعدة 

العراقيني  بعض  رأي  في  االجــراء،  ذلك  أشهر 

اعتقادهم  حسب   – يخفف  أن  يمكن  والحكومة 

من اآلثار السلبية الناجمة عنه على العراقيني. 

االجراءات  تلك  اتخذت  التي  واشنطن  أن  غير 

إنما  املشكلة،  تلك  حل  في  املساهمة  بهدف 

العالم  دول  وملعظم  لديها  معتمدة  آليات  هي 

حالة  مواجهة  في  اليها  تلجأ  التي  ومصارفها 

والدوالر  املحلية  العمالت  مشابهة، وهي تهريب 

كبيرًا  ضررًا  يضر  مما  البلدان  تلك  خارج  إلى 

بوضعها املالي واالقتصادي.

وقد عمدت الحكومة االميركية والجهات املالية 

تنبيهات وتحذيرات مبكرة  إلى توجيه  املختصة 

للجانب العراقي منذ سنوات، خاصة في الفترة 

في  لحكومته  السوداني  تشكيل  بعد  األخيرة 

أكتوبر املاضي، مطالبة اياها بوضع حد وضبط 

إلى  للدوالر  شرعي  غير  تهريب  من  يجري  ما 

ايران وتركيا وسوريا  إلى  العراق، خاصة  خارج 

ولبنان واليمن واالردن.. وغيرها، وذلك اما عبر 

اخرى،  بوسائل  أو  املشؤومة  العملة  بيع  نافذة 

حيث يتم بيع قسم قليل منها، بينما يباع القسم 

ومصارف  املعروفني  التجار  إلى  منها  االكبر 

مشبوهة مرتبطة بسياسيني أو جماعات مسلحة 

ويتم  الــخــارج،  إلــى  رسمي  غير  بشكل  تهرب 

املعنية  الجهات  إلى  وإرسالها  وتبييضها  غسلها 

في تلك الدول.

السابقة  الــحــكــومــات  تستجب  ــم  ل وبينما 

الحكومة  استجابت  فقد  االميركية،  للتحذيرات 

من  لعدد  الــســودانــي  يتراسها  التي  الحالية 

االميركية  الجهات  اتخذتها  التي  االجــراءات 

من  آخر  عدد  واتخاذ  املنصات،  بوضع  املعنية 

خفض  عن  اسفرت  التي  املناسبة  االجــراءات 

 60 بني  ما  وبلغت  العملة،  نافذة  مزاد  بيع  قيمة 

قيمة  كانت  بعدما  يوميًا  دوالر  مليون   55 إلى 

تلك  أن  غير  دوالر،  مليون   200 تبلغ  يوميًا  البيع 

املعنية  االميركية  الجهات  تدفع  لم  االجــراءات 

كامل،  بشكل  اجراءاتها  مواصلة  عن  التوقف 

جهة،  من  األزمة  استمرار  إلى  أدى  الذي  االمر 

مالي  وفد  ارسال  العراقية  الحكومة  طلب  والى 

حول  معها،  للتفاوض  واشنطن  إلــى  مختص 

لستة  االجــراءات  هذه  لتأجيل  اقناعها  امكانية 

اشهر مثال، من جهة اخرى ورغم أملنا أن توافق 

واشنطن على هذا املقترح وغيره، لكن الخبراء 

واقعية  امكانية  يرون  ال  لذلك  املتابعني  املاليني 

لتحقيق ذلك، اال إذا اتفق الجانبان على وسائل 

اخرى مناسبة. 

سيتوجه الوفد املالي العراقي قريبًا إلى واشنطن 

إلجــراء  العراقي  الـــوزراء  مجلس  لقرار  تلبية 

املفاوضات املطلوبة، والالفت أن بعض الجهات 

قد طالبت ايضًا بعد ذلك بالتوجه إلى واشنطن، 

ألن حل االزمة يكمن عندها كما أشار لذلك أحد 

من  آخر  عدد  أطلق  ان  بعد  وذلك  االطار،  قادة 

قادة االطار حملة شديدة ضد الواليات املتحدة، 

باستخدام  واتهامها  األزمة  مسؤولية  وتحميلها 

الشعب  ومنها  الشعوب  ضد  كسالح  الـــدوالر 

العراق على  اقدام  الذي يتطلب  العراقي، االمر 

اخرى  دولية  عملة  إلى  بالدوالر  تعامله  تغيير 

االستعمار  ــذا  ه مــن  الــعــراق  تخليص  وعليه 

للعراق، كما صرح بذلك مسؤولون عديدون من 

االطار، وابرزهم السيد هادي العامري. 

قادة  تصريحات  في  واالرتباك  التناقض  هذا 

على  ذلك  سيؤثر  اذا  فيما   
ً
سؤال يطرح  االطــار 

بأن  االعتقاد  رغم  واشنطن،  في  املالي  الوفد 

املنتظرة  املفاوضات  سير  في  يؤثر  لن  ذلــك 

واالميركي على  العراقي  الجانبان  التي يحرص 

نجاحها.

السوداني  حكومة  فــإن  ذلــك  كل  عن   
ً
وفضال

والجهات املالية واألمنية املعنية أن تتنبه وتحذر 

د ازمة هبوط سعر 
ّ

من احتماالت عديدة قد تعق

عنها  الحديث  يجري  احتماالت  وهي  الدينار، 

دوالرات  طبع  إلــى  معينة  ودول  جهات  بتوجه 

األسواق  بني  وتوزيعها  مزورة  عراقية  ودنانير 

الدينار  وقيمة  سعر  من  يحط  بما  العراقية، 

ــراءات  االج اتخاذ  يتطلب  وهــذا  فأكثر،  اكثر 

الرادعة  العقوبات  أشد  وإنزال  الالزمة  االمنية 

أو ترويجها..  العمالت  بحق من يقوم بطبع هذه 

وبهذه االجراءات ونجاح مفاوضات الوفد املالي 

التمني بانجاح تلك الجهود  إلى واشنطن يمكن 

 – األزمـــة  لهذه  حقيقية  حلول  ــى  إل الساعية 

املشكلة والقضاء، أو الحد، من آثارها على حياة 

العراقيني.

الحكومة  رئيس  سجل  شهور  ثالثة  غضون  في 

خارجية  زيــارات  سبع  السوداني  شياع  محمد 

شملت بلدانًا عربية وأقليمية وتتخطى إلى بلدان 

سياسية  ــرأة  وج طموح  ضمن  ذلك  أوروبــيــة، 

باقتحام الحدود، وبناء عالقات متينة وتذويب 

رغم  سجينا  العراق  يجعل  الذي  الركود،  جليد 

والطاقات  الــثــروات  من  الهائل  املخزون  كل 

البشرية الكبيرة كونها معطلة.

الطموح،  السياسي  ذلــك  السوداني  صفات 

لتسجيل  التواقة  بمواقفه  العنيد  الحريص، 

نجاحات في وقت مبكر من توليه موقعه رئيسا 

زياراته  بدأ   ،2022 بنهاية  التنفيذية  للسلطة 

أن  قبل  ايران  إلى  ثم  عربية  لبلدان  الخارجية 

أسابيع،  ثالثة  منذ  املانيا  مهمة  بزيارة  يقصد 

باريس،  إلى  مؤخرا  منها  أهم  بزيارة  ليعقبها 

في برنامج يكاد يكون متشابها من حيث طبيعة 

واألمنية،  االستثمارية  االقتصادية  امللفات 

والعراقيون يحكمهم تفاؤل من نجاح اتفاقيات 

وفرنسا  العراق  بني  الستراتيجية  الشراكة 

بينهم  الجامحة  الرغبة  إلى  باالستناد  وأملانيا، 

بالبدء بالعمل، فضال عن خصوصية التطورات 

الدولية، التي رسمت مسارا جديدا للعالقات بني 

العسكري  بيانات اإلعالم  أن  الدول، ومن ذلك 

ــات  واألزم والقصف  الحرب  ضحايا  بأعداد 

العسكرية انتقلت من العراق في منطقة الشرق 

األوسط إلى أوكرانيا في شرق أوروبا، مع بروز 

روسيا  اسمه  أوروبا  يخيف  شرس  دولي  طرف 

بقيادة بوتني، فالفرصة تبدو مكسبا كبيرا بيد 

العراق الستثمارها واالنفتاح بعالقات سياسية، 

اقتصادية، تجارية، استثمارية مع بلدان الغرب 

العراق  لشعب  املكاسب  تلوح  أينما  والشرق، 

والتنمية املرجوة.

بال شك برنامج الزيارات الحكومية الخارجية، 

في  ملموسا  وتحوال  إيجابيا  انطباعا  سجلت 

للعراق  الحكومي  السياسي  األداء  مستوى 

هو  الالحق  لكن  مبكر،  بشكل  السوداني  بحقية 

يمثل عملية  نتحدث عنه، كونه  الذي  األهم من 

التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  لترجمة  تحتاج 

في  إيجابيا  تغييرا  ويخلق  يظهر  عملي  لواقع 

والنقل  والثقافة  والصناعة  الزراعة  قطاعات 

والطاقة، وتتطور القطاعات الخدمية في املدن 

يحصل  لن  ذلك  كل  املواطن،  لخدمة  العراقية 

ما لم تتفاعل كل القوى السياسية باتجاه إنجاح 

البرنامج الحكومي والتراجع عن النهج الحزبي 

السابق، الذي يقف طرفا معوقا ألداء الحكومة 

لسبب مهم هو أن ال تنجح الحكومة.

العراق  إلى  تأتي  اليوم هي من  العالم  بلدان  إن 

تطور  أن  بعد  معه،  والشراكة  بالتعاون  وتطالب 

أفضل  ليصبح  األمنية،  الناحية  من  العراق 

بكثير من البلدان التي تنعم باالستقرار، وبالدنا 

تملك مقومات التأثير من حيث كونها تحتل ثاني 

وتحتل  أوبك،  منظمة  في  للبترول  مصدر  أكبر 

أما  النفطي،  االحتياطي  في  متقدما  موقعا 

املخزون من الغاز فهو األول باملنطقة، والتحدي 

طموحات  بوجه  مطلقا  مخيفا  يعد  لم  األمني 

ابتكر  فالذي  االستثمار،  في  العاملية  الشركات 

لتبدل  يعارضه  اليوم  صار  عليه،  وشجع  العنف 

جامعي  خريج  مليون   16 ولدينا  الــظــروف، 

عاطل، وهذه تمثل ثروة بشرية فاعلة في التنمية 

محتاجة،  تغازلنا  ــدأت  ب فــأوروبــا  الوطنية، 

والجيران  األخوة،  بحنني  الينا  التفتوا  والعرب 

سيتفاعلون مع املنظومة الدولية تجاه بالدنا.

السوداني  حكومة  تواجه  التي  فالضغوطات  لذا 

هي داخلية، وباإلمكان التغلب عليها لترجمة كل 

معطيات الزيارات إلى مكاسب تنقل العراق من 

واقعه الصعب إلى واقع تنموي جديد أفضل.

 أكاديمي وإعالمي

العدالة تعني إعطاء كل ذي حق حقه وفقًا لقدراته أو جهوده أو 

كليهما معًا، واملساواة تعني إعطاء الجميع حقوقًا، رغم اختالف 

قدراتهم وتباين جهودهم، وتأسيسًا على هذا التمييز، فإن زعم 

زعم  العدالة،  تحقيق  أجل  من  املساواة  يطبق  أنه  الديمقراطي  النظام 

خل بها وتنقصها. 
ُ

كاذب وال صحة له، ألن املساواة ال تحقق العدالة، بل ت

في  الحكم  نظام  شروط  أول  إن  القائل  رأيه  ذلك،  على  أفالطون  وبنى 

دولة املدينة الفاضلة، هو شرط مراعاته اختالف البشر وعدم تساويهم، 

وذلك يتجسد في إيكال مهات الحكم ومسؤولياته في هذا النظام إلى أهل 

املعرفة، ألنهم وحدهم القادرون بحكم هذه املعرفة على معرفة الفضيلة 

ومن  بالفضيلة  شؤونها  وإدارة  الدولة  املدينة-  حكم  ثم  ومن  وشروطها، 

أجل الفضيلة.

العكس  حدث  فإن  باملساواة،  وليس  بالعدالة  إال  الفضيلة  تتحقق  ولن 

فسيكون هذا االجتماع عرضة للفساد واالنهيار.

إنها تعني  للعدالة، من حيث  ة ذلك عند أفالطون في مفهومه 
ّ
وتكمن عل

في  يتدخل  أن  دون  من  له  واملؤهل  به  الخاص  عمله  إنسان  كل  يؤدي  ”أن 

عمل سواه، ويأخذ كل ذي حق حقه وفقًا لقدراته أو جهوده أو كليهما معًا 

العمل الذي تؤهله له طبيعته وقدرته،  ”، أي أن يتخصص كل إنسان في 

وتعده له برامج التعليم والتدريب واملهارات املكتسبة، وينال حقه عن نوع 

وتتعمق  املجتمع  أركان  تتوطد  فقط  فبذلك  يؤديه،  الذي  الجهد  ومقدار 

الدولة   – للمدينة  الفاضل  املجتمع  يصبح  حتى  فضيلته  وتزداد  وحدته 

الفاضلة.

بمفهومها  له  عالقة  ال  األفالطوني  العدالة  مفهوم  أن  هنا  ــح  وواض

القاعدة  إلى  يستند  فلسفي  مفهوم  هو  بل  املساواتي،  الحقوقي  القانوني 

منها  شتق 
َ

ي والتي  املعرفة“،  هي  ”الفضيلة  األولى  السقراطية  الفلسفية 

أفالطون فكرته حول اختالف قدرات البشر ومؤهالتهم العقلية 

بطبيعته  له  مؤهل  هو  ما  كل  يــؤدي  أن  ــرورة  وض والجسدية، 

وقدراته.

فالعدالة في مفهومها األفالطوني، هي أن يؤدي كل إنسان عمله 

الخاص به واملؤهل له، ويأخذ حقه العادل مقابل ذلك، فبذلك 

لعمله  مؤهلون  هم  ما  سيعملون  ألنهم  للجميع،  الخير  يتحقق  فحسب 

من  أدوه  ما  مقابل  حقهم  وينالون  بعد،  ما  في  عليه  ومدربون  بطبيعتهم 

 
ً
عمل، فيحصل كل منهم من اآلخر على افضل ما يمكنه عمله لنفسه أوال

ولآلخرين ثانيا.

وهي  ذاته،  الوقت  في  وعامة  خاصة  فضيلة  العدالة،  من  ذلك  ويجعل 

أقرب إلى املثل األخالقية منها إلى القيم السياسية، ألن معناها يرتبط 

بامتناع اإلنسان عن إتيان األفعال ملجرد رغبته فيها أو حاجته إليها، الن 

املصلحة الحقيقية ألي إنسان ومجتمعه ودولته، هي أن يفعل ما هو مؤهل 

له بطبيعته وسجاياه فحسب، ال أن يفعل ما يرغب أو يحتاج أن يفعل.

وال تعني مثالية العدالة وأخالقياتها عند أفالطون املساواة، بل هي على 

العكس من ذلك تمامًا، ألنها اعتراف باختالف البشر وعدم تساويهم في 

القدرات الجسدية واملؤهالت العقلية، ومن ثم اختالفهم وعدم تساويهم 

في الواجبات والحقوق، وهذا هو األساس الصحيح إلدارة الدولة وتنظيم 

املجتمع في مدينته الفاضلة فكرًا وتطبيقًا.

وكمالها،  واالجتماعية  الفردية  الفضائل  مجموع  أن  ذلك  من  ويستنتج 

املعرفة/  أصحاب  إال  رأيه  في  يحملها  ال  التي  العدالة  فضيلة  عن  ينتج 

الفالسفة، ألن املعرفة هي الفضيلة والفضيلة هي املعرفة.

فضيلة  أصحاب  بيد  الحكم  ومفاتيح  السلطة  مقاليد  توضع  أن  ويجب 

ومؤهالتهم  طبيعتهم  تؤهلهم  الذين  وحدهم  ألنهم  ــؤالء،  ه العدالة 

وتجربتهم إلدراك الخير الحق، ليس في السياسة فحسب، بل وفي أوجه 

الحياة وجوانبها كلها.

عامه  العراقي  البرملان  تجاوز 

انعقدت   2022  /1  /9 ففي  األول، 

تسجيال  وكانت  ــى  األول جلسته 

التي  واملشكالت  للمتاعب  سريعا 

بدت  وبالفعل  الحقا،  سيواجهها 

أحداث تلك الجلسة مجرد صورة 

مصغرة ملا سيعيشه البرملان على 

شهد  الذي  األول  عامه  في  األقل 

جعلت  حادة،  وانقسامات  تعطال 

ساحة  ومعنى،  مبنى  البرملان، 

والشعبية  السياسية  للمواجهة 

وحتى املسلحة، باجتياح جماهير 

خروجها  ثم  له،  الصدري  التيار 

بعد  املــاضــي  تموز  أواخـــر  منه 

فيها  ســقــط  مسلحة  مــواجــهــة 

عشرات الضحايا.

السنة  ــة  ــع ــراج وم ــار  ــذك ــت اس

للبرملان  ــــى  األول التشريعية 

الخامسة  دورتـــه  فــي  الــعــراقــي 

وتوجهات  عمل  لتقييم  ضروريان 

البرملان  وليس  السياسية  القوى 

الواضح أن  كمؤسسة فقط، ومن 

للبرملان  املؤسسي  العمل  نتائج 

لــيــســت بــمــســتــوى الــتــوقــعــات، 

التيار  نــواب  انسحاب  أدى  فقد 

ـــى وجــــود صــورة  الـــصـــدري إل

فاالفتراض  للبرملان،  مشوشة 

االنسحاب  يــؤدي  ان  هو  ــي  االول

التنسيقي  االطار  مقاعد  وزيادة 

الدولة  إدارة  تحالف  وتشكيل 

عنه  انــبــثــقــت  الــــذي  الـــواســـع 

انسجام  حــالــة  إلــى  الحكومة 

واستقرار تسهل العمل البرملاني، 

التشريعي  الــجــانــب  ــة  ــاص وخ

ــبــار أن  ــي االعــت ــذ ف ــاألخ مــنــه ب

تضمن  الحكومة  تشكيل  اتفاق 

تعهدات متبادلة بتشريع عدد من 

خالف  حدث  ما  لكن  القوانني، 

ذلك.

بعد  البرملان  تفعيل  أشهر  مرت 

ببطء  ــني  ــدري ــص ال ــاب  ــح ــس ان

إرادات  خاللها  هيمنت  وكسل، 

خارج  من  السياسية  القيادات 

البرملان على وتيرة األداء لترسخ 

الذي  الفادح،  السياسي  الخلل 

صناع  بــوجــود  ــراق  ــع ال يعيشه 

خارج  ــزاب)  األح (قــادة  القرار 

(البرملان  الرسمية  املؤسسات 

االختالل  هذا  ومع  والحكومة)، 

الكتل  حــجــم  أهــمــيــة  تــتــراجــع 

اتفاق  ــرورة  ض أمــام  البرملانية 

اســتــقــرار  أن  كــمــا  ــاء،  ــم ــزع ال

داخل  حتى  التحالفات  وفعالية 

املكون الواحد مرهونة بالعالقات 

للزعامات،  الشخصية  واملصالح 

ظروف  هكذا  في  متوقع  هو  وكما 

الحد  في  البرملان  نشاط  بقيَّ 

األدنــــى مــن الــفــعــالــيــة، رغــم 

املعيشية،  واملشكالت  األزمــات 

اليأس  تصاعد  إلى  يدفع  ما  وهو 

النظام  مــن  الشعبي  والــنــفــور 

على  سينعكس  الــذي  السياسي 

أي  في  املشاركة  تراجع  استمرار 

عملية انتخابية مستقبال.

يعكس  البرملاني  اإلداء  مستوى 

مستوى إداء النظام السياسي كله 

لتصحيح  ــه  وإرادت قدرته  ويمثل 

ــداث  أح كشفت  الــذي  مــســاره، 

القاتلة  املخاطر  املاضية  السنة 

العنف  ومستويات  تنتظره  التي 

في  يهددانه  الــلــذان  والفوضى 

حال البقاء على خطه الراهن.

كتله  قــادة  وال  البرملان  يفتح  لم 

السنة  جراح  أحزابه  زعماء  وال 

يحصي  لـــن  ــي  ــت ال املــاضــيــة، 

رصد  أي  الحقيقية  حصيلتها 

والقوانني  البرملان  جلسات  لعدد 

عــمــلــيــات  أو  ــا  ــه ــرع ش الـــتـــي 

االستجواب التي نفذها، وستبقى 

البرملانية   2022 صيف  أحــداث 

هــي األهــــم فــي عــمــر الــــدورة 

تليها  التي  ـــدورة،  وال الخامسة 

السياسي  النظام  عمر  في  وربما 

النواب  يحاول  ذلــك  ومــع  كله، 

لم  وكأنها  تناسيها  وقــادتــهــم 

تحدث.

االيرادات  تحصيل  في  اإلهمال  لعل 

بالطريقة  وبــقــائــهــا  الــحــكــومــيــة 

من  وجــه  هو  التلقيدية،  الدفترية 

العام  للمال  والهدر  الفساد  أوجــه 

أخرت  التي  الظواهر،  هذه  واتساع 

وحيوي  مهم  جانب  في  البلد  تطور 

يتعلق بتحصيل االيرادات الحكومية 

وهدرها بسبب الطرق املتخلفة. وقد 

الزمن  من  عقدين  من  أكثر  مضى 

قبل  من  االسلوب  هذا  مغادرة  على 

الدفع  عمليات  واتباع  الــدول  أغلب 

لتحصيل  فقط  ليس  االلكتروني، 

االيرادات الحكومية، انما في جميع 

والبيع  التجارية  التعامالت  مفاصل 

متاخرًا  بقي  العراق  اال  والــشــراء، 

مما  القديم،  االسلوب  في  وماضيا 

وعدم  االمـــوال  هــدر  عمليات  ــاح  اب

ونسبها  الحكومية  ظهورااليرادات 

سليم  بشكل  املــوازنــة  في  وحجمها 

وعدم السيطرة عليها.

الحكومة  ان  يــبــدو  ــا  م على  اآلن 

العلمي  النهج  هذا  ألهمية  انتبهت 

الزمن،  سباق  ملواكبة  والحضاري، 

ونقول ال بأس ولو جاء القرار متأخرًا، 

ــور  االم تبقى  أن  مــن  أفضل  لكنه 

واقصد  البرنامج  هذا  حالها.  على 

(عمليات الدفع االلكتروني اذا كتب 

له النجاح وطبق بشكل سليم ودقيق 

سيحدث  فإنه  الجميع  على  ويسري 

االصالح  عمليات  في  كبيرة  طفرة 

واالجتماعي،  واالقتصادي  االداري 

حيث سيسهم بالقضاء على الروتني 

والرشى وتأخير انجازات املعامالت 

ويجعل  والدولة،  للمواطن  املختلفة 

البلد يسير في ركب التطور العاملي».

في  ــوت  دع قد  كنت  ذلــك  أجــل  من 

الصفحة  هذه  وفي  هنا  سابق  مقال 

إلى أننا لسنا بحاجة ملبادئ نظريات 

املضي  إلــى  نحتاج  انما  االصـــالح 

بها  نجحت  والتي  العملية  بالحلول 

حسنًا  هذااملضمار.  في  سبقتنا  دول 

توصية  باقرار  الــوزراء  مجلس  فعل 

املجلس الوزاري لالقتصاد في مجال 

استخدام الدفع االلكتروني.

واملهم  الــواســع  البرنامج  هــذا  إن 

مكملة  تــشــريــعــات  ـــى  إل بــحــاجــة 

وانجاحه.  بتطبيقه  كفيلة  واجراءات 

وبشكل  البرنامج  هــذا  تطبيق  ان 

واسع سيواجه بعض التحديات التي 

لها،  للتصدي  االســتــعــداد  تتطلب 

وكذلك لقرارات وتسهيالت حكومية 

داعمة للجهات املنفذة للبرنامج.

يتعني  التنفيذ  متطلبات  أهم  ومن 

التنفيذ  على  القائمة  الجهات  على 

توفير  أولهما  باتجاهني معًا،  بالعمل 

االجهزة الكافية وتوزيعها في اماكن 

شبابية  مالكات  وتهيئة  متعددة، 

املستمرة،  بصيانتها  متخصصة 

وتصليح االعطال التي قد تحدث، من 

مكثفة  تدريبية  دورات  اقامة  خالل 

فنيًا.  االمر  هذا  تتبنى  جهة  وتحديد 

الحكومية  االيرادات  استحصال  إن 

ــات  ــداع اي ــق  ــوائ ع ازالــــة  تتطلب 

الخاصة،  املصارف  في  الـــوزارات 

وعدم حصرها باملصارف الحكومية 

من  الفواتير  دفع  عمليات  لتسهيل 

البطاقة  طريق  عن  املواطنني،  قبل 

املصرفية واتساع جوانب الخدمات، 

بعينها  محطات  على  التركيز  وعدم 

وتتسبب بالزحام وتاخير املراجعني. 

االئتمة  طريق  على  موفقة  بدايات 

االقتصاد  بركب  للحاق  والحوكمة 

سننجح  ــل  ه ونـــراقـــب  ــي،  ــم ــرق ال

للحفاظ  البداية،  هــذه  تنفيذ  في 

العام  املـــال  مــن  مهم  جــانــب  على 

إن  الحكومية.  بااليرادات  واملتعلق 

سيظهر  واالفصاح  الشفافية  مبدأ 

املتغيرات  عرض  خالل  من  النتائج 

الحكومية  االيــرادات  وحجم  بنسب 

نستطيع  ــك  ذل عند  املــوازنــة.  فــي 

الدفع  برنامج  امكانية  على  الحكم 

االلكتروني في الحد من الهدر.
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 فرحة.. ولعل 
ُ

مــن كل زاوية، وفي كل زاوية، كانــت البصرة

الفرحة العظيمة التي عاشــها أبطال أكاديمية املحاربني، 

من ذوي االحتياجــات الخاصة، هي االبرز، فظهور هؤالء 

األبطال في مبــاراة الكأس، كانت أجمل لقطة في خليجي 

ر بــذوي الهمم 
ّ
(٢٥)، وهــي تمثــل التفاتــة رائعة ملــن فك

واشــراكهم فــي فعاليــة، كان يتابعهــا ماليني البشــر في 

ارجاء الكرة االرضية، فإن نهتم بهذه الشريحة، ونمنحها 

دورهــا الفاعــل في املجتمــع، انمــا تمثل خطــوة متقدمة 

يشــهدها العراق، الدماج ذوي االحتياجــات الخاصة في 

املجتمع.

، فرحة.. فرحة 
ُ

من كل زاوية، وفي كل زاوية، كانت البصرة

وصل صداها إلى أقاصي األرض، عبر مياه الخليج، وفي 

البحار واملحيطات، ليصحو العالم اجمع على اسم العراق 

والبصــرة، بصــورة وبهاء يختلف تماما عــن تلك الصورة 

سمت للبصرة والعراق..
ُ

املشوهة التي ر

، فرحة.. 
ُ

مــن كل زاويــة، وفــي كل زاوية، كانــت البصــرة

فقد رســمت هذه البصــرة، فرحة وابتســامة طافت دول 

الخليج العربي من اقصاها إلى أقصاها وصوال الى اليمن 

الســعيد، فأربعة وأربعون عاما، والخليج لم يبتســم، كما 

ابتســم اليوم، ابتســم بعد أن احتضنته البصرة، ببشــره 

وشجره، ومائه ورماله، واحتضنت معه العراق، واحتضن 

العراق، الخليــج والبصرة، فكانت االبتســامة الصادقة، 

وكانت الفرحة الحقيقية..

 
ُ

 فرحة.. فرحة
ُ

مــن كل زاوية، وفي كل زاوية، كانت البصرة

االســتعداد الــذي لم يســتغرق ســوى أيام معــدودات، لم 

 الثالثني يومــا، ولكنها انتجت تنظيمــا عالي الدقة، 
َ

تتعــد

 القاصــي والداني، ولم يترك مســاحة 
َ

وحفل افتتــاح بهر

من دون إضاءة يمكن أن يتسلل من خاللها املتصيدون في 

الظلمات، بقصد افشــال التنظيم، هم حاولوا ولكن انوار 

البصرة لم تدع لهم مجاال لتمرير محاوالتهم..

 فرحة.. 
ُ

مــن كل زاويــة، وفــي كل زاويــة، كانــت البصــرة

، وضع 
ٌ

الفرحة بذلــك الكرم البصري غير املســبوق، كرم

تعريفــا جديدا للكــرم، بدالــة عراقية بصريــة، ليس لها 

شــبيه في هــذا الكوكــب.. مــن كل زاويــة وفــي كل زاوية، 

 فرحة، من ســيابها الى شــطها، ونخلها، 
ُ

كانــت البصــرة

وجذعهــا الذي احتضن الكــون والخليج والعــراق، فرحة 

ابنــاء الخليج الذين جاءوا من كل فــج عميق، يحجون الى 

بصرتنا ليعيشــوا ايام فرٍح لم يتذوقوا طعما يشبه طعمها 

فــي (24) دورة لكأس خليجهم، فرحــة العراقيني بجميع 

ن وصل إلــى البصرة 
َ

ألوانهــم واطيافهــم وقومياتهــم، م

ــى صالة الفرح في جميع 
ّ
ن لم يصل، صل

َ
منهــم وصل، وم

ربوع هذا البلد.. فقد كان العراقيون بقضهم وقضيضهم، 

املرتكــز االســاس في نجــاح البطولة، وملحهــا، لم يثنهم 

املطر وال البرد من التشــجيع واملؤازرة للمنتخب الوطني، 

فكان الفــوز، وكانت البطولة.. من كل زاوية وفي كل زاوية، 

كانــت البصرة فرحــة.. فرحتنا بمنتخبنــا الوطني، الذي 

 مســارات الفــوز والظفــر وســط صعوبات لــم تكن 
ّ

خــط

ســهلة.. أبطال املنتخب عرفوا الطريــق إلى مجد االنجاز، 

فــكان االنتصــار في موقعــة فريدة، فــي مبــاراة الختام، 

ماني، كانت من اقوى املباريات، ســرعة 
ُ

امــام املنتخب الع

ونديــة واثارة، وصراعًا على الصــدارة. من كل زاوية وفي 

 فرحــة.. فرحة ختــام البطولة، 
ُ

كل زاويــة، كانــت البصرة

بفوز عراقي مســتحق، الفوز بالكأس، والفــوز بالتنظيم، 

والفــوز بتصديــر صورة جديــدة للعــراق، صــورة كل ما 

فيهــا كان جميال يدعو للفرح،، واجهنــا الخوف، ومضينا 

نحــو تنظيــم البطولة، فــكان التنظيم انجــازا عراقيًا، ال 

أبالــغ إن قلــت إنــه يضاهي مــا قدمته الشــقيقة قطر في 

تنظيــم مونديالها املتميــز.. تنظيم، ربما أحرج أشــقاءنا 

الخاليجــة، فلعلهم يقولون في ســرهم، ال نملك مثل هذه 

 القــدرات لكي تكــون الخليجيات املقبلة بمســتوى خليجي 

البصرة..

مــن كل زاويــة، وفــي كل زاويــة، كانــت البصــرة فرحة.. 

فرحة لم تكن صناعتها ســهلة، ولم تكــن الجهود املبذولة 

فيها قليلــة، فثمة جهــود عمالقة، بذلهــا املنظمون، بدءًا 

مــن الدعم املفتــوح الذي قدمتــه الحكومة، مــرورا بدور 

لكــرة  العراقــي  واالتحــاد  والرياضــة،  الشــباب  وزارة 

 حســن بقيادة 
ً

القــدم، وحكومة البصــرة، التي ابلت بالء

شــيخ البصــرة ومحافظها أســعد العيداني، مــن دون ان 

ننســى جهود املحافظني واملحافظات التــي قدمت الدعم 

اللوجســتي للبصرة، وما قدمته قواتنا االمنية في وزارتي 

الدفــاع والداخليــة والحشــد الشــعبي،من دور عظيم في 

توفير االجواء االمنة للبطولــة، ودور رجال املرور، وكوادر 

وزارة الصحــة، والنقــل، واالتصــاالت، وباقــي الوزارات 

واملؤسســات والجهــات التــي اســهمت فــي دعــم وانجاح 

 
ُ

خليجي (25). من كل زاوية، وفي كل زاوية، كانت البصرة

فرحة.. الفرحة فــي الصورة التي نقلهــا االعالم العراقي 

والعربي والعاملــي، عن العراق والبصــرة، ليس في مجال 

كرة القدم وحسب، انما في جميع املفاصل..

من كل زاوية، وفي كل زاوية، كانت البصرة، فرحة، فرحة 

ت على مواطــن الخلل وبعض االخفاقــات في مراحل 
ّ

غط

مختلفــة من مراحــل البطولة، ومفيد جدا ان نســجل مثل 

هذه االخفاقات، لكي تكون دورســا لنــا، حتى ال تتكرر في 

مناسبات مقبلة، مناســبات ستكون كثيرة وكبيرة، بعد ان 

فتحت البصرة جميع االبواب املغلقة.. البصرة فرحة.....

ليست املرة االولى التي يفوز بها العراق عربيا أو خليجيا فقد فاز بالبطولة 

العربيــة عام 1966 على أرضه في ملعب الكشــافة وبطوالت اخرى كثيرة، 

لكــن كان للفــوز في البصرة طعــم اخر.. وظهــرت الرياضة علــى غير ما 

عرفت به بأنها فوق السياســة، بــل في صلبها تعزز وحدة الشــعب بعد أن 

حاولت السياســة تقســيمه بمبدأ غريب عليه هو املحاصصــة واملكونات، 

وأثبت انتماءه لهويته وعمقه العربي وتمسكه بثوابته وصفاته الوطنية التي 

تجســدت في ســلوك اهل البصرة الكرام – كما هم العراقيون جميعا - مع 

ضيوفهم..

الرياضة مارســت دبلوماســيتها التي عرفــت بها بكل جــدارة، لتكون قوة 

ناعمــة ليس في تعزيز وحدة الشــعب فقــط وانما على مســتوى العالقات 

الخارجيــة وتأثيرهــا في الراي العــام العربي بالذات.. ومــن هنا فإنه في 

تقديري ليس الفوز هو الحدث األبرز، بل عبقرية الشــعب في التعبير عنه 

وتاكيــد االنتماء وانتــزاع الفرح في احلك الظــروف واالزمات هي االبرز، 

وتمثل ذلك في االحتفاالت التي عمت مدن العراق كافة باتجاهاته االربعة 

واالستقبال الكبير للمنتخب بعد عودته إلى بغداد.

 هنــاك امثلة كثيــرة على قوة الدبلوماســية الرياضيــة وتوظيفها من قبل 

الــدول لتحقيــق غاياتها علــى الصعيد املحلــي أوالخارجي بمــا في ذلك 

صراعاتهــا وخالفاتهــا وقضاياها وتطويــر اقتصادياتهــا.. ومن بني هذه 

االدلــة قيام الواليات املتحدة بانشــاء قســم للدبلوماســية الرياضية بعد 

احداث 11 ســبتمبر، بهدف الوصول إلى الشــباب فــي املنطقة عن طريق 

 متقدمة كثيرة منها أميركا نفســها لم تهتم 
ً
الرياضة.. لكن الغريب أن دوال

بالرياضة ومباريات كأس العالم كما هو اهتمام دول أخرى، خاصة الدول 

الناميــة ومنها منطقتنا.. ومن املفارقات ان اســرائيل لــم تبِد اهتماما في 

هذا املجال ايضا!.

لقد حاولت دول كثيــرة على مر تاريخ كرة القدم تحويل هذه الرياضة من 

ممارسة إلى مناسبة، تعبر بها عن حقيقتها أوتوجهاتها أوغاياتها وسعيها 

لحل الخالفات مع غيرها وخلق فرص للتعاون واالســتثمار أو العكس، ومع 

ذلــك هناك من يرى أن هناك حالة من عدم التوازن والعدالة في الرعاية 

بني النشــاطات.. فما تحظى به الرياضة من اهتمام وتكريم وشعبية يفوق 

قطاعــات اخــرى تتقــدم عليها فــي االهمية والتأثيــر أو تســاويها.. ويورد 

امثلة علــى ذلك منها التكريمــات الكثيرة والحفاوة الكبيــرة، التي حظي 

بهــا املنتخــب العراقي بعد فوزه في خليجي 25.. ويتســاءل آخر ما هو األثر 

الذي تركه هذا الفــوز وتكاليفه الكبيرة على الثقافــة والتنمية والصناعة 

والزراعــة وســعر الدوالر وقضايــا التعليــم والصحة والخدمــات عموما، 

وتغيير مستوى خط الفقر واستعادة ما سرق والقضاء على الفساد وتوفير 

الســلع للمواطن باســعار معقولة ؟.. ويقول آخر لو صرفت هذه املبالغ على 

بناء مدارس بــدال من مدارس الطني في البصرة لــكان أفضل للمحافظة 

واالجيــال.. ويقارن آخر بــني حالة الرياضة والثقافــة واإلعالم، ويرى أنه 

مــا كان لهــذه العبقرية الشــعبية أن تتجلى بهذه القوة والوضــوح والتعبئة 

واالنتشار الواسع والعبور إلى آفاق العالم الواسعة، لوال االعالم من خالل 

التغطية الواســعة من مختلف وســائله.. ومع ذلك لم يحظ هؤالء بما حظى 

به اعضاء املنتخب ويستشــهد بمكافأة الصحفيني والفنانني واالدباء التي 

لم تصرف على مدى ســنوات، ومن ثم جرى تقليلها إلى ان اســتقرت على 

مبلغ بسيط جدا أو تأخيرها حتى اصدار املوازنة.

فهل هــو عصر القــدم وليس القلــم كما يــرى توفيق الحكيــم عندما قال 

(انتهى عصر القلم وجاء عصر القدم.. فاصبح الالعب ياخذ من الرواتب 

في الســنة الواحدة ما ال يأخذه جميــع أدباء مصر منذ فترة اخناتون حتى 

الوقت الحالي) ام تغيرت الحال واألدوار؟.

 لقد برز فهم جديد في العالم لالدوار ومنها دور الرياضة امتد إلى مختلف 

مرافق الحياة السياســية واالقتصادية واالجتماعية والدبلوماسية، ومنها 

الشــعبية وظهر التداخل بوضوح بني السياسة والرياضة والتأثير املتبادل 

بينهما ناهيك عن صنع الفرح والســعادة وبث روح التعاون واالنسجام بني 

الشعوب والدول، وهذا ما يظهر بوضوح خالل املباريات الدولية اذ تشاهد 

ازياء شــتى ولغــات مختلفة وفعاليــات متنوعة على مــدارج امللعب، تعبيرا 

 عن النســيج االنســاني وتعزيــز لغة الحوار والســالم والتعــاون بني االمم 

والشعوب.

إن العالقــات العراقيــة املغربيــة تمتــد جذورها إلى 

بداية تأسيس الدولة العراقية، وكانت متطورة بشكل 

كبير رغم البعد الجغرافي بني البلدين، وقد تجددت 

هذه العالقة مــرة ثانية بعد عام 1958 ابان تأســيس 

الجمهوريــة العراقية، وكان التعــاون بني البلدين في 

شتى املجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية، وقد 

أصاب هــذه العالقات نوع من الفتــور خالل املرحلة 

التاريخيــة الســابقة، حتــى جــاءت خطــوة التقارب 

الحاليــة والتــي تتمثــل بفتــح الســفارة املغربيــة في 

بغداد بعد غلق اســتمر ملدة 18 عامــًا وبناء تفاهمات 

جديدة بني البلدين، وقد يســال ســائل ما أهمية تلك 

العالقات؟ وملاذا هذا التوقيــت للتقارب الذي حصل 

مؤخرًا؟

قبــل اإلجابة عن هذه التســاؤالت ال بد لنا من معرفة 

أن املحيــط العربــي هو االمتــداد الطبيعــي للعراق، 

وتعتبــر اململكة املغربية أحد اهــم الدول األعضاء في 

الجامعــة العربيــة، وتتميز بعالقات مــع جميع بلدان 

العالم وهي تبني عالقاتها على أســس رصينة بعيدة 

عــن التدخــالت في شــؤون االخريــن أو وضــع قيود 

علــى عالقاتها مع البلــدان، وهذه األمــور جعلت من 

اململكة املغربية دولة اســتقطاب ونقطة ارتكاز مهمة 

للتعاون املشــترك بــني البلدان، وهنــاك نقطة مهمة 

يجب اإلشــارة اليها، وهي أن االســتقرار السياســي 

واالقتصادي، الذي تتمتع بــه اململكة املغربية يعطيها 

أهمية أخــرى اذا ان هذا االســتقرار السياســي، لم 

يــأِت عن فراغ، بل من خالل اتباع سياســات حكومية 

ومنهجيــة ثابتــة يمكــن لنــا االســتفادة منها بشــكل 

أو بآخــر، امــا فــي املجــال االقتصــادي فقــد دخلت 

اململكــة املغربيــة فــي صناعــة الســيارات، فهنــاك 

مصانع لشــركات الســيارات العاملية مثل رينو وبيجو 

الفرنســيتني وشركة بي واي دي الصينية، ناهيك عن 

تقدمها وبشكل كبير في مجال الصناعات الكهربائية 

والصيدليــة والغذائيــة، وهنا يمكــن أن تكون املغرب 

إحدى الدول املنافســة للدخول إلى السوق العراقية، 

اذ ما اخذنا العالقة من الجانب االقتصادي، ويمكن 

عد اخر للعالقــة من خالل توقيــع مذكرات 
ُ
إعطــاء ب

تفاهم في مجال التربيــة والتعليم والتبادل الثقافي، 

اذا ما علمنا أن الجامعــات املغربية تتميز بالرصانة 

العلميــة، وتحتل مراتب جيدة في التصنيفات العاملية 

ويذكــر في هذا الجانــب ان عدد الطلبــة املغاربة في 

العــراق كان اكثر من 100 طالب عــام 1963، وهناك 

دور للمعلمني العراقيني الذين ســاهموا في التدريس 

فــي املــدارس املغربيــة على ســبيل اإلعــارة في تلك 

الفترات، وايضًا حســب ما تشــير املصادر التاريخية 

إلــى أن هناك مســاهمة كبيــرة للنحاتــني والفنانني 

املغاربــة في ترميم الجوامع واملســاجد التاريخية في 

بغــداد ملــا للمملكة من تفــرد في مجال فــن النقوش 

والعمــارة، لــذا يجــب أن تكون هنــاك زيــارات على 

مستويات عالية بني البلدين لتوقيع مذكرات التفاهم 

وتجديــد العالقــات وتطويرها في جميــع املجاالت، 

وفي وقت أصبحت أحد اهم أسس بناء العالقات بني 

البلدان هي املنافع املشتركة وتبادل املصالح، خاصة 

خــالل األزمات االقتصادية الحالية التي باتت خطرًا 

كبيرًا علــى جميع بلدان العالم، لذا كان هذا التوقيت 

هو املناسب جدًا للبلدين في توطيد العالقات وإيجاد 

قنوات مشتركة لالستفادة من هذا التقارب.

 
 قياسًا بمقدار ما تحقق من ارتفاع مستوى رفاهية السكان، 

فهي عندمــا زادت أجور املوظفــني 30 % كانت قد خفضت 

أجرها واملســؤولني 20 % ورافــق ذلك دعــم الدولة الكبير 

لقطاع التعليم وتخفيف التكاليف التي أرهقت األهل إضافة 

للتعديــالت التــي أدخلتهــا على النظــام الصحــي، ناهيك 

عن االعتداء اإلرهابي على املســجدين في مدينة كرايســت 

ق أركان الدولة عــام 2019م واحتوائها 
ّ

تشــرش، والــذي أر

العبقري ألهالي الضحايا عندمــا ذهبت لتعزيتهم مرتدية 

الحجــاب اإلســالمي، تعبيرًا عــن احترامهــا وتعاطفها مع 

مشاعر املسلمني وما أعقب ذلك من قرارها حظر األسلحة 

النصف أوتوماتيكية في البالد، ومن جهة أخرى كان عظيمًا 

ذلك االعتذار الذي قدمته رســميًا لسكان جزر الباسيفيك 

(جــزر املحيط الهــادئ) املهجرين عنوة عــن بيوتهم بفعل 

ما ســمي بمداهمات الفجر املمارس من ِقبل حكومة بالدها 

آنذاك، فشــاركتهم طقوســهم الدينية بطلــب املغفرة أمام 

ر هؤالء عن استحســانهم لذلــك واعتبروه 
ّ

الجميع وقــد عب

خطوة جيــدة لبنــاء عالقــات الصداقة بــني الجانبني، وال 

يمكن أن ينســى املواطن النيوزيلندي مقطــع الفيديو الذي 

بثته مباشــرة الســيدة أرديرن كتحفيٍز له الرتــداء الكمامة 

عندما صنعت واحدة خاصة بها بنفســها من مواد بســيطة 

تتألــف من منديل وربطتي شــعر، وبمــا أن التدهور املناخي 

كان جــزءا ال يتجــزأ مــن برنامجهــا اإلصالحــي فمنعــت 

 على تفعيل 
ً

اســتعمال األكياس البالستيكية، وعملت جاهدة

الطاقــة النظيفــة وزرع األشــجار بأعــداد هائلــة وتنظيف 

األنهــار، وهــو مــا زاد شــعبيتها والتــي بفضلها نــال حزب 

العمــال النيوزيلنــدي فوزًا ســاحقًا منذ ما قــارب النصف 

 قــرن عــام 2020م بعدمــا انتشــلته مــن أزماتــه التي غرق 

فيها.

ز قيادة هــذه املرأة 
ّ

األســلوب املتعاطف واللطيف الــذي مي

لم يثنهــا عن الوقــوف أمام التفــاوت املخزي فــي الحقوق 

بني الســكان األصليني (املاوريني) وبني الســكان الوافدين 

مــن أوروبا إبان الصراعات التي كانــت تدور فيها، حيث تم 

علــى إثر ذلك توقيع اتفاقية واتيانغي بــني التاج البريطاني 

خذت 
ُ

واملاوريــني الضامنــة لحقوق املســتوطنني، والتــي ات

ع لهم امتــالك األراضي واملوارد، فاكتســحوا 
ّ

كغطــاء يشــر

الســكان األصل ونقلوا معهم ثقافتهم وتجارتهم وزراعتهم 

وجلبوا رؤيتهم السياســية املتمثلة بوجوب ســيادة املســاواة 

أمام القانون للجميع،غير أنه ومع ذلك عانى العرق املاوري 

من اإلجحــاف والظلم بقطــاع التعليم والصحــة واألحكام 

القضائيــة، وهــو ما لم يغب عــن بال جاســيندا ابنة مدينة 

هاميلتون. 

كل ما ســلف ذكره خلق لصاحبة البرنامج اإلصالحي املهم 

الذي غير وجه نيوزيلندا وبوأهــا املركز الثامن عامليًا للعام 

 حسب تقرير 
ً

الســابع على التوالي حول الدول األكثر سعادة

األمم املتحدة عــام 2019م، خلق لهــا املناهضني على عدة 

أصعدة أبرزها تلك التي تتعلــق باإلجراءات املتبعة للوقوف 

ضــد انتشــار كوفيــد 19 فوصلتهــا العشــرات من رســائل 

ة النــوم، ناهيك عن 
ّ
د عيشــها وحرمها لذ

ّ
التهديــد ممــا نك

القوانــني الجامدة واملقيــدة للطموحــات والتفاصيل، التي 

تجعل املسؤول املثابر يضيق ذرعًا بمسؤولياته فيشعر بثقلها 

وعدم قدرته على االستمرار. 

ص بعض أطباء النفس أن ما دفع السيدة أرديرن للتنحي 
ّ
شخ

هو االحتــراق الوظيفي فكميــة الضغط النفســي واإلرهاق 

الذي عانته فاق قدرتها ولربما تحولت من االستمتاع بالعمل 

دت باألســلوب 
ّ

إلــى الفتــور وانعــدام الدافعية، وألنهــا تفر

دت باعترافها أنه ليس 
ّ

القيادي الودود العاطفي، كذلك تفر

ثمــة جديد تقدمه في فترة واليتهــا الجديدة، لكم أتمنى أن 

تغدو شجاعتها ملهمة لكل مسؤول أو ذي نفوذ في الدولة أن 

يرحل عندما ال يســتطيع أن يعطي الحلول ملشكالت املواطن 

ل له نفسه استغالل 
ّ

وأن يذلل العقبات أمامه، ولكل من تســو

نفوذه لخدمة مصلحته الشــخصية واضعــًا نصب عينيه أن 

املنصب تشريف ال تكليف.
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أفــاد تقريــر حديث مــن املحلل الشــهير 

قت تطوير 
ّ
مينج تشي كو بأن شركة آبل عل

شــرائح واي فــاي الخاصة بهــا إلى أجل 

غير مســمى بســبب التركيز في أولويات 

أخرى.

وكان تقرير من وكالة بلومبرج اإلخبارية 

قــد أفاد في وقت ســابق من شــهر كانون 

التقنيــة  عمالقــة   
َّ

بــأن الفائــت  الثانــي 

ة تعمل على إنتاج شرائح خاصة 
َّ

األميركي

جديدة من شــأنها تشــغيل بعض وظائف 

االتصال املهمة في أجهزتها.

 الشركة تعمل 
َّ

ا لتقرير بلومبرج، فإن
ً

ووفق

على تطوير شريحتها الخاصة لتحل محل 

شريحة واي فاي وبلوتوث التي تستخدمها 

 ،(Broadcom) ا من شركة برودكوم
ً

حالي

وهــي تســعى إلى تضمــني الشــريحة في 

ا من العام 2025.
ً

أجهزتها اعتبار

 
َّ

واآلن يأتــي تقريــر (كــو) ليشــير إلى أن

تطوير شــرائح واي فاي الخاصة بآبل قد 

واجــه عوائق جعلت الشــركة توقفه "فترة 

يا 
ّ
ني أد

َ
من الوقــت". وعزا ذلك إلــى عامل

إلى هذا القرار، وهما: االنتقال الوشــيك 

إلــى املعيــار التالــي لشــبكات واي فــاي، 

وتطوير الشرائح اإللكترونية القائمة على 

تقنية التصنيع بدقة 3 نانومتر.

ا مشــكالت 
ً

وذكر (كو) أن آبل واجهت أيض

ة بها. 
َّ

ة تنفيذ الشــرائح الخاص
َّ

تتعلق بكيفي

فبالنظر إلى أنها كانت تعمل على شريحة 

واي فــاي فقــط، وليــس شــريحة تجمع 

ا – كما هي 
ً

تقنيتــي واي فاي وبلوتــوث مع

 تضمني 
َّ

الحال في شريحة برودكوم – فإن

شريحتني منفصلتني في الجهاز قد يزيد 

من تعقيد التصميم، ال ســيما أن الشركة 

 (Wi-Fi 6E) تســتعد لالنتقال إلى معيار

عتقــد أن آبل لم تكــن موفقة 
ُ

الجديــد. وي

ا في ما يتعلــق بتطوير أجهزة املودم 
ً

كثير

الخاصة بها التي توفر االتصال بشبكات 

 .(5G) واي فاي وشبكات الجيل الخامس

ختبــر شــريحة 
ُ

وكان مــن املفتــرض أن ت

الجيــل الخامــس ذات النطــاق العريض 

في هاتف آيفون إس إي 4، إال أن املشروع 

ا.
ً

لغي الحق
ُ
أ

ابتكر باحثون من إيطاليــا مركبات جديدة 

لدغــات  مــن  للحمايــة  الرائحــة  عديمــة 

البعــوض يســتمر مفعولها ثماني ســاعات، 

وأكثــر فعالية من املســتخدمة حاليــا وأقل 

تهييجًا للعينني والجلد.

 Journal of Agricultural and وتشــير مجلة

Food Chemistry، إلى أن مركبات الحماية 

من البعوض هي سالح للوقاية من هجمات 

البعوض املزعجة التي ال تسمح باالسترخاء 

حتى في الهــواء الطلق. والبعوض باإلضافة 

إلــى كل إزعاجاتــه، هــو أحد أخطــر ناقل 

لألمراض في العالم.

الطــاردة  املــواد  صناعــة  فــي  يســتخدم 

تولومايــد  إيثيــل  ثنائــي  للبعــوض مركــب 

(DEET) الــذي اكتشــف فــي أربعينيــات 

القــرن املاضي. هذا املركــب يمنع البعوض 

والحشرات األخرى من شم رائحة اإلنسان. 

ولكن لــه رائحة مثيرة لالشــمئزاز، كما ان 

مفعوله ال يستمر أكثر من ساعتني. وتركيزه 

العالي يهيج الجلد والعيون والرئتني.

بيــزا  وقــد تمكــن باحثــون مــن جامعتــي 

وفلورنسا في إيطاليا من ابتكار صيغ جديدة 

واعــدة. واملركبــات الجديــدة هي أشــكال 

مختلفة من مركب الهيدروكســيل اســيتات 

 ،(Cyclic Hydroxyacetate) وري 
َ

الــد

واتضــح للباحثــني بعد دراســة خصائصها 

الكيميائية أنهــا ذات فعالية عالية في طرد 

البعوض ولفترة ثماني ساعات.

وباإلضافــة إلى ذلك هــذه املركبات عديمة 

لهــا رائحــة لطيفــة، وتــذوب  أو  الرائحــة 

بســهولة في املاء. وإن ســمية هذه املركبات 

.(DEET) تعادل أو أقل من سمية

تحديــث  مايكروســوفت،  شــركة  طرحــت 

 Windows 11) التراكمــي   11 وينــدوز 

 15 يتضمــن  الــذي   ،(22H2 KB5022360

 من 
ٌ

ــا. وهــذا التحديــث هــو جــزء
ً

إصالح

تحديث مايكروســوفت الشــهري "C" لشهر 

كانون الثاني 2022، ما يسمح للمستخدمني 

باختبــار اإلصالحــات القادمــة في شــهر 

شــباط الحالي التــي تحمل االســم (2023 

.(Patch Tuesday

يعالج هذا التحديث مشــكلة تؤثر في ملفات 

الصــور التي تجدها باســتخدام البحث في 

شــريط املهام، وتمنع هذه املشكلة فتح تلك 

الصور، كما يعالج مشــكلة البحث عن ملف 

 علــى محتويــات امللــف، وغيرهــا من 
ً

بنــاء

املشكالت.

شــركة  طرحــت  ذلــك؛  إلــى  باإلضافــة 

مايكروســوفت بعــض التحديثــات الكبيرة 

Windows Insid-  للمشــتركني في برنامــج

er؛ مــا يتيح لهــم تجربة هذه امليــزات قبل 

الطرح النهائي، إذ تستخدم مايكروسوفت 

االســم الرمــزي Moment لتقديــم ميزات 

وتحســينات جديدة لنظام التشغيل ويندوز 

11 فــي اإلصــدار (22H2). وفــي مــا يلــي 

رها في 
ّ
حتمــل توف

ُ
ســنذكر 5 من امليزات امل

تحديث ويندوز 11 القادم: -1 شــريط مهام 

ــن لألجهزة اللوحية، -2 واجهة مبوبة 
ّ

حس
ُ

م

فــي تطبيــق -Notepad، 3 رموز متحركة في 

تطبيــق اإلعــدادات، - توصيــات حول حالة 

البطارية، -5 إضافة أداة لتســجيل الشاشة: 

Snip- تطبيــق  مايكروســوفت  (ضضافــت 

ping Tool) إلــى نظــام التشــغيل وينــدوز 

11 الســتخدامه فــي أخــذ لقطة للشاشــة. 

حتمــل أن ال تقتصــر وظيفــة هــذا 
ُ
ومــن امل

التطبيق على ذلك في املســتقبل، إذ تختبر 

ــا القــدرة على إنشــاء 
ً

مايكروســوفت حالي

تســجيالت الشاشــة  حيث ســيتيح لك هذا 

التطبيــق تحديــد جزء مــن الشاشــة تريد 

تسجيله قبل أن يبدأ الحاسوب الخاص بك 

التســجيل. وبعد اكتمال التســجيل، يمكنك 

معاينة املقطع وحفظه ومشاركته.

{ }

الحــب"  بـ"هرمــون  األوكسيتوســني  عــرف 
ُ

ي

لدوره األساســي فــي العالقــات العاطفية بني 

الثنائيات وفي الرعاية التــي توفرها األمهات 

جريت على 
ُ
 دراســة حديثــة أ

ّ
، إال أن

ّ
ألبنائهــن

فئران البراري أعادت النظر في دوره هذا.

ه رغم إزالة املســتقبالت 
ّ
وأثبتــت الدراســة أن

املرتبطة بهذا الهرمون، بقيت فئران البراري 

ــة كثنائيات، 
َّ

قــادرة على إنشــاء عالقــات قوي

ــل وتوفير 
ْ

م
َ

 عن اســتمرار إناثهــا بالح
ً
فضــال

رعاية لصغارها.

نقطة تعطيل واحدة

وفئــران البــراري هــي مــن أنــواع الثدييــات 

النادرة التي تستمر العالقة بني ثنائياتها مدى 

ناســبة جدًا لدراســات 
ُ

الحيــاة، مــا يجعلها م

تتناول موضوعات مماثلة.

الفئــران  أصبحــت  ســابقة،  دراســات  وفــي 

 أوقــف إفــراز هرمــون 
ً

عقــب إعطائهــا دواء

األوكسيتوســني، وحيدة، بينما عجزت اإلناث 

منها عن إنتاج الحليب لصغارها.

وعمل الطبيب النفسي ديفاناند مانولي وعالم 

األحيــاء العصبية نيراو شــاه بطريقة مختلفة 

فــي هــذه الدراســة، إذ أنتجــا فئــران براري 

معدلــة وراثيــًا بطريقــة تحرمهــا مــن وجود 

مستقبالت األوكسيتوسني في جسمها.

لة 
ّ

عد
ُ
وأتت النتيجة مفاجئــة لهما، فالفئران امل

وراثيــًا لــم تواجه أي مشــكلة في التــزاوج مع 

فئــران أخرى من النوع نفســه لــم تخضع ألي 

لة 
ّ

عد
ُ
تعديــل، بينما لم تجــد إناث الفئــران امل

صعوبة في رعاية صغارها.

 
ّ

بــرت نتيجــة االختبــار مؤشــرًا علــى أن
ُ

واعت

أو  األساســي  املحــرك  ليــس  األوكسيتوســني 

الوحيد لألحاسيس املرتبطة بتشكيل ثنائيات 

أو الرعاية التي توفرها األمهات لألبناء.

وقــال ديفاناند مانولي، وهو أســتاذ مســاعد 

في جامعة كاليفورنيا في ســان فرانسيســكو، 

 "الجينــات أثبتت عدم وجود (نقطة تعطيل 
ّ

إن

عــد ضرورية جدًا 
ُ

واحــدة) للســلوكيات التي ت

الستمرار األنواع".

"سلوكيات معقدة جدًا"

 حرمان أحد 
ّ

وأثبت البحث من جهــة ثانية، أن

طرفي الثنائي من مســتقبالت األوكسيتوسني 

ل آثــارًا ســلبية، بحســب الدراســة التي 
ّ

ســج

شرت الجمعة في مجلة "نورون" العلمية.
ُ
ن

ــة تم 
َّ

ولــم تظهــر فئــران ذكــور معدلــة وراثي

تزويجها إلــى إناٍث غير معدلــة، العنف الذي 

ل فــي العــادة عنــد مواجهتها إناث 
ّ

ســج
ُ

كان ي

أخرى.

لــة وراثيًا قادرة على 
ّ

عد
ُ
وبينما كانت اإلناث امل

، أنجب بعضها 
ّ

إنجــاب صغــاٍر واالعتناء بهــن

 أقل من 
ٌ
عددًا أقل من الصغار، بينما بقي عدد

 بعدد صغار 
ً

هــؤالء على قيد الحيــاة، مقارنــة

لة.
ّ

عد
ُ
إناث الفئران غير امل

إلــى ذلك، أتــى وزن الفئــران الصغيــرة التي 

لة أقل من صغار الفئران 
ّ

عد
ُ
أنجبتهــا اإلناث امل

 األمهــات التي 
ّ

غير املعدلــة، ما يشــير إلى أن

خضعت لتعديل وراثــي، لم يكن حملها صحيًا 

بما يكفي.

 التجربة شــملت فقط 
ّ

وأشــار الباحثون إلى أن

ثنائيــات أحــد أطرافها خضــع لتعديــل فيما 

 الثنائيات 
ّ

ي"، موضحني أن
ّ

اآلخر من نوع "بــر

ر 
ّ
نة من فئران معدلة حصرًا يمكن أن توف

ّ
املكو

نتائج مختلفة.

 لهرمون 
ّ

وفي كل األحوال، أظهرت الدراسة أن

مختلــف  فــي  متباينــًا  دورًا  األوكسيتوســني 

السلوكيات.

رت من 
ُ

ب
َ
وربما قــد تكــون الحيوانــات التــي ك

رت "طرقًا 
ّ

دون مســتقبالت األوكسيتوسني طو

تعويضيــة أخــرى" ســاعدتها علــى التــزاوج 

وســاعدت صغارها على النمو، بحســب شاه، 

األستاذ في جامعة ستانفورد.

 األوكسيتوسني ليس 
ّ

وأشارت الدراســة إلى أن

ســوى أحد العوامــل الوراثية التــي تتحكم في 

السلوك االجتماعي.

 دراستنا أظهرت وجود 
ّ

وقال مانولي "أعتقد أن

 طــرق عــدة تنظــم هــذه الســلوكيات املعقدة 

جدًا".

خدم األوكسيتوســني في بعض الحاالت 
ُ

واســت

ق وحــاالت عصبية 
ّ
ملعالجة اضطرابــات التعل

 املعلومــات العلمية في 
ّ

ونفســية أخــرى، إال أن

شأن فعاليته ال تزال محدودة.

وأعرب شــاه ومانولي عن أملهمــا في التوصل 

هرمونــات  عــن  إضافيــة  معلومــات  إلــى 

ومســتقبالت أخــرى تلعــب دورًا فــي التزاوج 

ورعاية األم بأبنائها.

 "هــذه الطــرق األخــرى قد 
ّ

وأكــد مانولــي أن

ستخدم كأهداف عالجية جديدة".
ُ

ت

{ }

آالف  يصيــب  الجــذام  يــزال  ال 

رغــم  ســنة،  كل  األشــخاص 

حاليــًا،  املتوافــرة  العالجــات 

وتتواصــل األبحــاث للقضــاء على 

هــذا املرض الــذي يطــال البلدان 

لكــن  رئيســي،  بشــكل  الفقيــرة 

شــركات األدويــة التــي تخصــص 

 له قليلة.
ً
أمواال

ماتيــاس  الروحــي  املرشــد  كان 

داك (44 عامــًا) مــن الباراغواي 

يعــرف مرض الجــذام بفعل عمله 

يســتقبل  مخصص  مستشــفى  في 

املصابــني بــه، لكنــه قال إنــه بعد 

اكتشــاف إصابته به شخصيًا عام 

2010، احتــاج إلى "ثالث ســنوات 

ليتمكن من التحدث عنه بحرية".

ولسوء حظ املصابني بالجذام فإن 

درجه 
ُ

منظمــة الصحــة العامليــة ت

ضمن األمراض املدارية العشرين 

عتبــر هــذا 
ُ

ي لــة. وغالبــًا مــا 
َ

املهم

 للخجل، وتســببه 
ً

املــرض مدعــاة

My- الجذامية  املتفطرة  (ككتيريا 

cobacterium leprae) التي تهاجم 

الجلــد واألعصــاب الطرفيــة وقد 

تؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدًا. 

ســجلت املنظمــة عــام 2022 أكثر 

مــن 216 ألف إصابــة بالجذام في 

العالم، وخصوصًا  مختلف أنحــاء 

يــزال  وال  والهنــد.  البرازيــل  فــي 

الجــذام "مشــكلة رئيســية" في 14 

دولــة فــي إفريقيا وآســيا وأميركا 

الالتينيــة. إال أن هذه األرقام قد ال 

رة عن الواقع الفعلي، بل 
ّ

تكــون معب

د جزء يسير من العدد الفعلي 
ّ

مجر

لإلصابات، بحســب االختصاصي 

فــي الجــذام فــي مؤسســة راوول 

الدكتــور  فرنســا  فــي  فولــورو 

برتران كوشــوا الذي يقول "نعرف 

خضعــوا  الذيــن  املرضــى  عــدد 

لفحــوص، لكن املرضى املنســيني 

وغيــر املكتشــفني ال يدخلــون فــي 

الحســبان"، مــع أن عددهم يمكن 

أن يكون أكبر. فخصوصية الجذام 

االكتظاظ  بســبب  يتفشــى  الــذي 

فــي مســاحات ضيقــة  الســكاني 

والظروف املعيشية الصعبة، تكمن 

في أن فترة حضانتــه طويلة جدًا، 

تراوح بني بضع ســنوات و20 عامًا. 

ر في التشــخيص، 
ّ

يضاف إليه تأخ

مما يجعل حامله خالل هذا الوقت 

الطويل قادرًا على نقل العدوى إلى 

محيطه العائلي واملجتمعي.

وقــام العــالج الطبي طــوال عقود 

حيويــة.  مضــادات  ثالثــة  علــى 

بالنســبة إلى ماتياس داك ، كانت 

ســتة أشــهر مــن العــالج كافيــة. 

 "لقــد كنت محظوظًا 
ً
ويروي قائال

وعالجــي  تشــخيصي  ألن  جــدًا 

حصال في الوقت املناسب".

لكن العالج يمكــن أن يكون أطول، 

وقد يصل إلى 12 شهرًا، مما يجعل 

من الصعــب متابعته فــي البلدان 

التي ال يتوافر فيها نظام صحي.

األحيــاء  علــم  أســتاذة  وتقــول 

والجــذام في مركــز علــم املناعة 

 (Cimi) املعديــة  واألمــراض 

في باريــس ألكســندرا أوبــري إن 

"األمر يحتــاج إلى بنية تحتية وإلى 

األدويــة  العطــاء  اختصاصيــني 

للمرضــى، وهذا يتطلــب إمكانات 

ماليــة". باإلضافة إلــى ذلك، فإن 

السويســرية  "نوفارتيــس"  شــركة 

لألدويــة هي التي تنتــج املضادات 

بهــا  وتتبــرع  املعتمــدة  الحيويــة 

املؤسســة التابعة لها عبــر منظمة 

الصحة العاملية. ومن هذا املنطلق، 

يتخوف برتران كوشــوا من إمكان 

حصــول نقص كبير جــدًا في حال 

سلســلة  فــي  مشــاكل  أي  طــرأت 

إنتاج هذه املضــادات الحيوية. وال 

تبدي شركات الصناعات الدوائية 

عمومــًا حماســة إلنتــاج عقاقيــر 

جديدة يمكــن إعطاؤها للمصابني 

بســهولة أكبر. ويالحظ كوشــوا أن 

"األمــوال غيــر متوافــرة للجذام، 

بــل يقتصــر األمــر علــى تبرعات 

خيريــة". فهذا املرض شــبه غائب 

بشــكل شــبه كلي فــي دول الغرب، 

في حني أن عــدد املرضى املحدود 

يتركز فــي دول ال تملك اإلمكانات 

لشراء أدوية جديدة باهظة الثمن. 

وفي مختبرها البحثي في باريس، 

القليلــة  املختبــرات  أحــد  وهــو 

فــي العالــم القــادرة علــى إجراء 

اختبارات على هذه البكتيريا التي 

ال تعيــش فــي أطباق بتــري، تتولى 

ألكســندرا أوبــري تقويــم فاعلية 

كل مضــاد حيوي جديــد يصل إلى 

أخــرى.  أمــراض  لعــالج  الســوق 

وتقــول "نحاول تحديــد املضادات 

الحيويــة التــي يمكــن جمعها" في 

عــالج واحد. وتضيف "نســعى إلى 

إيجاد كل الطرق املمكنة للتبسيط، 

بغية التوصل إلى عالجات أقصر، 

 مرة واحدة في الشــهر 
ً
عطى مثال

ُ
ت

أيضــًا  وثمــة  أشــهر".  ســتة  ملــدة 

مشــاريع إنتــاج لقاحــات، لكنهــا 

نــادرة نظــرًا خصوصًا إلــى عدم 

توافر األموال ملرض يتأخر ظهوره.



اطلقت كلية الفنون الجميلة في جامعة املوصل األســبوع املاضي مهرجانها املســرحي السنوي العشرين، دورة 

الفنان جالل جميل، إذ تضمن افتتاح املعرض التشكيلي الثاني عشر تحت عنوان (الفن إرث الشعوب ونبضها 

الوجداني) باإلضافة إلى عروض مسرحية قدمت فيها لوحات فنية تعبر عن تراث وتاريخ املوصل.

وقــال الدكتور نشــأت مبارك عميد كلية الفنــون الجميلة في حديثه لـ "الصباح" : "املهرجان ســلط الضوء على 

تراث املوصل ومعاناتها إبان حقبة داعش اإلرهابي وشــرح كيف أن تلك العصابات هدمت وســرقت، وحاولنا 

إزاحة الســواد والغبار عن طريق عروض متنوعة ومعرض تشكيلي استرجع ذكرياتنا القديمة التي من املمكن 

إعادتها إلى الحاضر والعمل عليها ". وأضاف: األعمال قدمت على شكل عروض مسرحية تضمنت رسائل من 

املوصل للمجتمع العراقي والتي بدورها تدعو إلى إحياء ما دمر من ناحية والتذكير بأصالة املاضي القديم في 

املوصل من ناحية أخرى.

{ }

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

غالبا ما يقال عن العيــون إنها نوافذ الى الروح، 

لكن بالنســبة للفنانة النيجيرية "أيوبوال كيكيري 

 العيون 
ُّ

إيكون-Ayobola Kekere-Ekun uses" تعد

طريقة للكشــف عن حقيقة شــخصية اإلنســان. 

تقول "إيكون: يمكنك فهم الكثير من عيون املرء، 

إذ إنها تقدم نقاط ضعف متبادلة". 

ِرضــت أعمــال إيكــون بمعــارض فــي الغوس 
ُ

ع

ولوس أنجلــوس، واجتذبت اهتمــام كثيرين كان 

منهم "أليســيا كيــز" (مطربــة وملحنــة وممثلة 

أميركية. املترجمة) وزوجهــا، الذي قدم إليكون 

ا من 
ً

منحة بمبلغ خمســة آالف دوالر، لتكون جزء

مبادرة دعم للفنانني. تخلــط إيكون في لوحاتها 

صورا ملونة بســيطة مع موضوعات منها- الهوية 

الســوداء والتميز على اســاس الجنــس. لكنها ال 

تقدم فنها باستخدام األصباغ على لوحة أو حفره 

باملطرقــة واالزميل؛ بل بقطع الورق وتجميعه في 

 ."quilling -عرف بفن "لف الورق
ُ

عمليات ت

يعــود تاريــخ فــن لــف الــورق (املعــروف أحيانا 

باسم- الزركشــة والتخريم) إلى مئات السنني، 

وكانت تمارســه الراهبات األوروبيات منذ القرن 

الســادس عشــر (وفقــا للمراجــع التاريخيــة). 

تعرفت الفنانة "إيكون" على هذا الفن باملصادفة، 

عطيــت ذات يــوم نشــرة تعريفيــة عنه 
ُ
حينمــا أ

أثناء عودتها الى املنزل. تســتذكر إيكون الحدث 

قائلة: "اكتشــفت فجأة طريقة للرسم دون ألوان، 

 
ُ

واســرعت لشــراء مجموعة من الــورق. ثم بدأت

في قطعها ولفهــا ولصقها على لوحة، فقط ألرى 

ما الذي ســيحدث. أصبح هذا العمل بالنسبة لي 

أمرا عاطفيا مهما فعال، وتحول سريعا إلى شيء 

محبب ومستقر". 

يصعــب تصنيــف عمل الفنانــة إيكــون، فهل هو 

حرفــة يدوية أم فــن؟ تقــول الفنانة: "انه شــيء 

تســتخدمه أم تســكن إحدى ضواحي أركنساس 

االميركيــة، لتصنــع بطاقات املناســبات؛ لكنني 

ال أعاملــه وكأنه حرفة يدوية؛ بــل ال أراه مختلفا 

 
ُ

ركب
ُ
عما كنت ســأفعله لو كنت أنحت تمثــاال أو أ

.. وما هي إال طريقة أخرى لنروي القصة". 
ً
تشكيال

يستغرق انتاج العمل الفني الواحد إليكون ما بني 

اسبوعني الى ســبعة أشــهر، اعتمادا على حجم 

ومنظــور العمل. يبدأ العمل عــادة بمخطط أولي 

(sketch) قبــل أن يتحول إلى "هيكل" للتجســيد 

املستقبلي للوحة. بعدها تبدأ الفنانة بلف االجزاء 

املختلفــة قطعة فقطعة، مســتخدمة الورق امللون 

والشــرائط وأجــزاء من النســيج والقماش حتى 

ينتهي العمل. تشــرح ايكون وجهــة نظرها قائلة: 

"يمكننــي وصف عملي بصورة جيــدة بأنني أبني 

أحجيــة متداخلة، لكنني اســتطيع رؤيــة النقطة 

التي تنتهــي عندها، وانا فقــط أدعوها خطوطا 

نشيطة".  

ولــدت إيكــون ونشــأت فــي الغــوس (العاصمة 

السابقة وأكبر مدن نيجيريا)، لكنها تعيش اليوم 

في جوهانســبيرغ بجنوب أفريقيــا. عمل والدها 

جراحًا في الســعودية، أمــا والدتهــا فقد تركت 

عملهــا في ادارة املستشــفيات لترعــى أطفالها. 

كان الفن سحرا إليكون منذ الصغر، لكنه لم يكن 

شغفا من شــأنه أن يلهم مسيرة مهنية. في البدء 

بــدت العمارة مهنة تشــكل مســيرة أكثــر ثباتا، 

متتبعــة خطا عمهــا؛ لكــن الجوانــب الرياضية 

والحسابية في العمارة سرعان ما دفعتها بعيدًا، 

وتوطد سعيها وراء الفن. 

بأســلوب مميز وملون، تحب إيكون إنشاء "فيض 

بصري" الستكشــاف هوية نيجيريــا: "يميل أبناء 

شــعبنا إلى أن يكونوا بارعني جدا ومفيدين جدًا 

ومعبريــن جدًا. وإحــدى األفكار التــي تتكرر في 

عملها هــو "Cyclops"، املخلوق أحادي العني من 

األســاطير اليونانية، وتعتقد إيكون أن األساطير 

القديمة يمكــن أن تكون مفيدة لنــا اليوم؛ قائلة: 

"االســطورة بالنســبة لــي هــي مجــرد امتــداد 

للطريقــة التي أحب بها العبث بالعيون في عملي. 

أعتقد أن هناك الكثير لنتعلمه، باملعنى الحرفي 

واملجازي من االساطير، ومن الطريقة التي كان 

الناس يحاولــون بها فقط فهــم العالم ومكانهم 

فيه". 

ا مركزيا فــي أعمال 
ً

تحتــل االمومــة أيضا جــزء

إيكون، ويرتكز الجــزء االكبر منها على عالقتها 

بوالدتهــا: "أظــن أنني أتمســك بمنظــور طفولي 

تقريبــا في عملــي، ألنه يجعلني أشــعر باألمان". 

كمــا تهتم كثيــرًا بقضيــة الصحة العقليــة، وهو 

موضــوع تقــول الفنانــة انــه يشــكل وصمــة في 

نيجيريا: "عندما تعيش في مكان يكون فيه الجزء 

األكبــر مــن الســكان في وضــع البقاء علــى قيد 

الحيــاة، وتشــعر بالقلق تجاه شــيء غير ملموس 

مثــل الصحــة العقلية، فــإن مجرد الحيــاة تبدو 

وكأنها ترف حني ال ينبغي أن تكون كذلك".

تستكشــف إيكــون االنوثة في عملهــا، الذي يدور 

غالبا حول النساء ذوات البشرة السوداء؛ ويهتم 

أساســا بالهوية النسوية؛ وهو ما تشــرحه قائلة: 

"ال يمكــن فصل االثنني عــن بعضهما؛ على األقل 

بالنسبة لي. 

 انه حيثما انتهى بي املطاف للعيش 
ُ

ودائما شعرت

أو العمــل، فذلك هــو نقطة األصل بالنســبة لي. 

أشــعر أن الرجال يأخذون ما يكفي من فضاء في 

العالم، وال أشعر انهم بحاجة ألن يحتلوا ما يكفي 

من املكان في رأسي أيضا". 

تأمل إيكون ان ينطلــق فنها ألبعد من التصورات 

املســبقة للفــن النيجيــري، قائلــة: "كان هنــاك 

تصور مســبق نمطي للغاية ملا يمكن أن تبدو عليه 

الفنــون النيجيريــة.. فــاذا كان أكثــر تجريدية؛ 

ســيكون التمثيل باألقنعة، واذا كان أكثر رمزية، 

فســيكون هناك مشــهد للســوق أو امــرأة تجلب 

املــاء. اليوم هناك الكثير مــن التنوعات والفروق 

الدقيقة". بالنســبة للفنانــة كان التحليل الدقيق 

أيضــا أكثر أهميــة لعملهــا لتعرف كيــف تطور. 

فــي البدء تركــزت أعمالهــا الفنية بشــكل أكبر 

على املواضيــع االجتماعية التــي أحبطتها، لكن 

التحليل (النفســي) مكنها من التعبير عن ذاتها 

بشكل أفضل، كما تقول: "أعتقد أنني كنت أعاني 

شــعورا بالغــرق، ألنني قضيــت حياتــي بأكملها 

فكر ألســتوعب كل شــيء وقع لي. لكــن التحليل 
ُ
أ

أنقــذ حياتــي تمامــا". تعمــل إيكــون اآلن إلنجاز 

رســالة الدكتوراه فــي الفن والتصميــم بجامعة 

جوهانســبيرغ، واستنفذت الدراســة األكاديمية 

وقتها وزادت من صعوبة متابعتها وتعلقها بالعمل 

الفني طيلــة الوقــت. لكنها تؤمــن أن على جميع 

الفنانــني البقــاء صادقني مــع انفســهم: "هناك 

القليــل مــن األشــياء الرديئــة مثــل العمــل غير 

ر وجهة نظــرك، فلن 
ّ

النزيــه، وإذا كنــت ال تقــد

يفعــل ذلك أي شــخص آخر. وهناك شــيء ممتع 

للغاية ومجٍز كثيرا في وجود أشخاص لم أقابلهم 

من قبــل، لكنهم يجدون صلــة ذات مغزى مع ما 

أقوله (فنيا)". 

15
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17

ة 
َّ

ة والكردي
َّ

اقيمت في مدينة أربيل أمســية شعرية باللغتني العربي

نظمهــا نادي املدى للقــراءة بحضور عدد من األدباء والشــعراء 

واملثقفني. وألقي خالل األمســية عدد من القصائد الشعرية كما 

طرحت الدواوين واملؤلفات للشــعراء املشــاركني، كبداية ملوسم 

ثقافي وابداعي تزامنا مع العام الجديد.

وقد تخللت الجلسة فقرة موسيقية من التراث الكردي العفريني 

وعــزف على آلة الناي، وقال الشــاعر والكاتب إيهاب ســنجاري 

لـ ”الصباح“: شــاركت في هذه األمســية بمجموعة شعرية، منها 

كحل الحاء، وســني الســفح، وقصيدة الوســادة الخرســاء التي 

تحاكــي مشــاعر طفل عشــق فتاة أكبر منه ســنًا لــم يتمكن من 

الــزواج منهــا، بســبب العــادات والتقاليــد العرفيــة املتبعة في 

مجتمع، كفــارق العمر والحالة االجتماعية حتى مرت الســنوات 

وشقت الفتاة طريقها وتزوجت. 

 لحظات حياته حرجًا، وانعكست فيها 
ِّ

 النقاد رواية "عينان زرقاوان" من أهم ما كتب توماس هاردي، إذ إنها كتبت في أشد
ُّ

يعد

ة. وتظهر روايتــه "عينان زرقاوان 1873" 
َّ
األحــداث والقــرارات التي جعلت منه كاتبًا في ما بعد على الرغم من مســيرته املهني

الة إلى االنعزال 
َّ
تقدمــًا كبيرًا في اكتمال البناء الروائي. في ذلــك الوقت التقى هاردي ايما غيفورد، وكانت امــرأة متدينة مي

جا بالرغم من خطوبة هاردي البنة عمه.  الرواية باألســاس قّصة حب، لكن الفصل 
ّ

ومدركة ملكانتها االجتماعية العالية. وتزو

الدرامي املتعلق بالهاوية، على ســبيل املثال، يحتوي على الكثير من التوتر واإلثارة والســخرية واملشــاعر الرقيقة، فضال عن 

ة. 
ّ
بعض اللمسات الرومانسي
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ة
َّ

ة التربوي
َّ

إعادة النظر بالعملي

الروائــي جابر خليفــة جابر يجد أن تدني مســتوى 

الثقافــة األدبيــة عنــد الشــرائح املتعلمــة عمومــًا 

وخاصــة الطالــب الجامعي قياســًا ملا قبــل ثالثني 

 جدًا، وال شــك عنده أن 
ٌ

 واضــح
ٌ

وأربعــني عامًا أمر

ســلوكيات األنظمة الدكتاتورية وقيودها وما قادت 

البالد إليــه من حــروب وحصارات وكبــت وتقتيل 

وتخريــب مجتمعي هي الســبب األســاس، مشــيرًا 

إلى أن هذا التدني يســتدعي إعادة النظر بالعملية 

التربويــة والتعليمية بمختلف مراحلهــا منذ البدء 

وصعودًا إلى أعلى املستويات.

خذ بالحســبان أن هذا 
ُ
وأضــاف جابر بقولــه: إذا أ

 لبناء البالد وإلدامة التنمية 
ٌ

الطالــب الجامعي معد

املجتمعيــة ندرك أهميــة الثقافــة األدبية وضرورة 

االهتمام بها وتحبيبها للناشئة لكي تتهذب أذواقهم 

وتترهــف مشــاعرهم وتســمو نفوســهم، فــاألدب 

فعل إنســاني بامتياز وما أحوجنــا كمجتمع يئن من 

جراح شــتى أن يعود معافًى سليمًا عبر إعمار روحه 

الجماعية وما من إعمار للروح واألنفس واملشــاعر 

واألخالق من دون األدب.

 أكثر 
ٌ

وال أطيــل في التشــخيص وليس هناك شــعب

منا في إجــادة النقد وتشــخيص العلل االجتماعية 

لكن نقطــة ضعفنا الكبــرى هي االفتقــار إلى روح 

العمل الجماعي املؤسســاتي في التخطيط الناجح 

والتنفيــذ الفعــال، وال شــك أن فتــح ملــف الثقافة 

وااللتفــات الجــاد إليــه بمســتوى مــواٍز لالهتمام 

بملفــات األمــن والفســاد وغيرهــا هــو الخطــوة 

الســتراتيجية الكبرى واألولى لهــذا اإلعمار األهم 

خر 
ُ
للمجتمــع، ويعني هذا فيما يعنيــه من خطوات أ

تشــكيل مجلس أعلى للثقافة ورســم اســتراتيجية 

ثقافية شاملة وهو أمر ال ينهض به السياسيون إنما 

نحتاجهم لتفهمه على األقــل ودعمه باملخصصات 

وتيسير التنفيذ وأهله املؤهلون لإلعداد والتخطيط 

هذه الســتراتيجية الوطنية هــم املختصون األكفاء 

املخلصــون، وبانتظــار ذلك وقــد يطــول االنتظار 

وتلبيــة لاللتفافة الواعيــة لألســتاذ املبدع صالح 

الســيالوي، وكــي ال أطيل فــي التنظيــر اقترح هنا 

عــدة خطوات عملية أرى أنها ستســهم في االرتقاء 

باملســتوى األدبي ألجيالنا، منها وأهمها إعادة بناء 

الكوادر التعليمية لتناسب مسمى التربية والتعليم، 

فالعلم وحده يبقــى ناقصًا من دون تربية، والتربية 

تعنــي بناء شــخصية الفرد علــى مســتويات عدة، 

بدنيًا وعقليًا وروحيًا ونفســيًا، على أن يتزامن هذا 

مــع تمحيص وغربلــة املقبولني الجــدد من معلمني 

ومدرســني وحتــى أســاتذة جامعات، لكــي ال نقبل 

ســوى املتميزين علــى مســتوى األخــالق والثقافة 

واألدب إضافة إلى تخصصاتهم.

الــة 
ّ

الفع الخطــوات  مــن  قائــال:  جابــر  وأضــاف 

اجتماعيــا هــو نشــر املكتبــات الخفيفة واملراســم 

فــي كل مكان يحتمل تجمــع الناس فيــه، كالدوائر 

واملشــافي واملقاهــي، وحتى الشــوارع والســاحات 

وبطريقــة تضمن الحفاظ على الكتــب واملقتنيات، 

وكذلك تشجيع انشــاء املكتبات الورقية في البيوت 

ومنــح الجوائز وإقامــة الفعاليــات للتحفيز، ومما 

يشــجع على االهتمام بالثقافة عامة واألدب خاصة 

هــو توفيــر الحيــاة الكريمــة لألدبــاء لكــي يدرك 

الصغار قبل غيرهم أن األدب طريق لتحقيق الحياة 

الكريمــة، وليــس العكــس كما هــو ســائد إذ تعاني 

شــريحة األدباء من العوز والفقر والســبب الرئيس 

هو تركيزهم على األدب بينما يهتم غيرهم بكسب 

املال، واملؤســف أن الحكومات املتعاقبة وحتى اآلن 

علــى رأس قائمة غير املهتمني باألدب واألدباء وهم 

أول وأخطــر املهملني واملقصرين فــي هذا الجانب 

الحي الفعال إذ ال حياة لشعب من دون أدباء.

إهمال االستقراء والركون للتلقني

الشاعر ماجد الحسن يشير إلى أن هذه التساؤالت 

تضعنا في قلب إشــكالية كبيــرة أجهزت على بريق 

الجامعــات وهيبتها، الفتــا إلى أن طرفــي العملية 

األكاديميــة (األســتاذ والطالب) أســهما بتجذير 

تلك اإلشــكالية، التي تمركزت في املشهد الجامعي 

العراقي مما دفعته إلى التســطيح وتدني مستوياته 

مقارنــة بمــا كان عليــه فــي العقــود الســابقة، إذ 

كانت الجامعات في حينهــا مركز لصناعة الثقافة 

 الحســن أن أهم أسباب انحسار 
َ ّ

وانتشــارها، وبني

الــدرس  دورهــا وهبوطهــا املتدنــي، هــو إهمــال 

األكاديمي املنضبط، الذي يعتمد طريقة االستقراء 

والبحث لينحــرف إلى جادة التلقــني والركون إلى 

الحفــظ دون اجتهــاد، ممــا دفعت أغلــب الطالب 

االعتمــاد علــى (امللزمــة) التي يقترحها األســتاذ 

الجامعي بعجالة، وهكذا أهملت الكتب ذات القيمة 

العلميــة، وبــات الطالب ال يتحســس أهمية الكتاب 

(الورقــي)، الــذي اجتهــد الكثيــر مــن الباحثــني 

النخبــة بتأليفه، والذين أســهموا بانتشــار الثقافة 

 عن ذلك املجاملة واملحاباة 
ً
وتفعيل مدياتها، فضال

للكثيــر من الطــالب وعدم محاســبتهم عــن أداء 

مهامهم العلمية بصورة دقيقة.

ل قبولهــم فــي 
ّ

وأضــاف بقولــه: هــذا األمــر ســه

الدراســات العليا، ليكونوا بعد فترة زمنية أســاتذة 

جامعيني، ومن هنا تكبر املشــكلة وتتسع مشاربها، 

وهــذا األمر يؤشــر إلــى انتهــاء االجتهــاد وغياب 

البحــوث الرصينــة وعــدم البحــث والتقصي عن 

املصادر ذات القيمة العلميــة املهمة والثرة، كذلك 

نلمس عدم قدرة أغلب األساتذة على التأليف بسبب 

ضعف إمكانياتهم العلمية والبحثية،  فكيف الحال 

مع بعض خريجي الدراسات العليا، الذين يشترون 

رســائلهم وأطاريحهم من مكاتب متخصصة بهذا 

 منه، بعض 
ً
الغــرض، أو يكلف أحدهم بالكتابة بدال

هــؤالء احتلوا صــدارة معينة في املشــهد الجامعي 

وبــكل تبجح أطلقوا على أنفســهم األســاتيذ، وهنا 

يبرز الســؤال األهم، وهو كيف يتسنى لهؤالء تأليف 

الكتب ومتابعة املفاهيم الفكرية والنقدية وتصحيح 

مســار الثقافة، كما أن وسائل التواصل االجتماعي 

ولألسف الشديد ينطوي الكثير منها على اإلسفاف 

ر من مسارات التلقي الحقيقي واملنتج، مما 
ّ

الذي غي

 للكسالى من طلبة الدراسات العليا، 
ً
فتح أفقًا سهال

وإزاء كل هذه التعقيدات في املشهد الجامعي، يبرز 

الســؤال األهم، هو كيف يتسنى للجامعات صناعة 

ثقافة عامة هي من أبسط الطروحات التي تتبناها 

الكليــات وحصرًا كليات اآلداب املعنية بأمور األدب 

ومفاهيمه، إن عدم االستطاعة يؤكد صعوبة انجاز 

ثقافــة تخصصيــة وحصــرًا املنجــزات (األدبية) 

الحقيقية واملهمــة بتنوعها واختالفها، كذلك كيف 

يتســنى لهــذه الكليــات بهــذا الضعف والتســطيح 

مالحقة طروحات الحداثة وما بعدها. 

وقال أيضا: إن املؤشــرات الحاليــة تؤكد أن البعض 

من الجامعــات أصبحت دكاكني لبيع الشــهادات، 

 من دون رادع علمي يوقف عتمتها 
ّ

 ودب
َّ

لكل من هب

ببريق التقصي واالبتكار، وهذا هو املؤشــر األخطر 

علــى انحــدار الثقافــة وضياعهــا، ممــا أصبحت 

تتناســب وواقــع أغلب الجامعــات العراقيــة، التي 

لــم تتابع بجديــة اإلصدارات املهمة ملــن هم خارج 

التوصيف األكاديمي من األدباء واملثقفني والنقاد، 

 عــن عدم انفتاحها علــى الجامعات العربية 
ً
فضال

والعامليــة الرصينــة واالقتــداء بعملهــا مــن بــاب 

التالقح وزيادة الخبرة.    

مؤسسات لتفريخ الخريجني

الناقــد واألكاديمــي أحمــد الظفيري ذهــب برأيه 

إلــى أن املســتوى الثقافــي للطالــب الجامعــي هو 

نتيجــة لتراكمات معرفية وثقافية، تبدأ من مراحل 

الدراســة األولــى، مــرورا بوســائل اإلعــالم ومــا 

يرافقهــا من وســائل تواصــل كلها تصب فــي بناء 

محيــط معرفي وثقافي للفرد، لذا ليس من الغريب 

أن يكــون مســتوى طلبة الجامعــة الثقافــي متدنيا 

لحــدود كبيــرة، لدرجة أنــه ال يمتلك أدنــى معرفة 

ة، وأشــار 
َّ

ة والعراقي
َّ

ة والعربي
َّ

برمــوز الثقافة العاملي

الظفيــري إلى أنــه ال يمكــن أن يعزو ذلــك التدني 

إلى املناهج، بل إلى املعلمني واملدرســني واألساتذة 

الجامعيــني الذين يدرســون تلك املناهــج، معتقدًا 

أن نســبة %90 من أســاتذة االبتدائيــة واإلعدادية 

ة كافية، حتى عن أســماء 
ّ

ال يمتلكــون معلومات أدبي

األدبــاء الذيــن يقومون بتدريســهم ضمــن مناهج 

الدراسة.

وأضــاف موضحــا: أمــا الجامعات فقــد أصبحت 

مؤسســات تفريخ للخريجني، فقط تتعامل بالكمية 

وليــس بالنوعية، ولو أخذنا أمثلة عــن نوعية وعدد 

النشــاطات الثقافيــة واألدبية التــي تقدمها كليات 

اآلداب والتربيــة فــي أيــة جامعــة، ســنجد أنها ال 

تســاوي شــيئا قياســا بعــدد الســاعات التعليمية/ 

التلقينيــة للطالــب، كذلــك ال نجــد جديــة كافيــة 

بتعريــف الطلبة على اإلصــدارات األدبية الحديثة 

واملعاصرة، مما شــكل هوة بني الطلبة وبني الوسط 

األدبي والثقافي بصورة عامة.

وحني تكون هنالك مطالبــة للكليات املعنية بالواقع 

األدبي والثقافي ستكون اإلجابة عبر سلسلة معقدة 

مــن روتني املعامــالت الرســمية، فكل فعــل يحوي 

مصروفــات ماليــة يــكاد يكون شــبه معــدوم تجاه 

النشــاطات األدبيــة والثقافيــة، بل حتــى البحثية، 

وسنجد أن معظم النشاطات األدبية التي قد تقيمها 

أحيانا الجامعات هي بتنظيم وترتيب شخصي من 

قبــل بعض األكاديميــني الذي لهــم تواجد وعالقة 

بالوســط األدبــي، أمــا تبنــي إصــدارات أو إقامة 

مسابقات حقيقية، فهذا أمر قد ال تفكر فيه إدارات 

الجامعات أو عمادات الكليات، ألنها تعتبر أن ذلك 

من األمور الهامشــية في الجامعــة، وتولي األهمية 

للبناء املادي وتوســيع القاعات وتوفير املستلزمات 

التي ال عالقة لها بإضافة وعي ومعرفة للطالب.

وقال الظفيــري ايضا : أعتقد أن مــن واجب اتحاد 

األدباء والكتــاب في العراق - بصفتــه املمثل األهم 

لألدباء- إجراء اتصاالت مباشرة مع وزارة التعليم 

العالــي والبحــث العلمــي من جهــة، ومــع إدارات 

الجامعــات الحكوميــة واألهليــة من جهــة أخرى، 

مــن أجل تنظيم عمل مشــترك ومســتمر بني إدارة 

االتحــاد وبني الجامعــات، كأن تكون هنــاك لجان 

مشــتركة إلقامــة نشــاطات دائمــة ومهرجانــات 

وحلقات نقاشــية وغيــر ذلك، كما يمكــن لالتحاد 

تزويــد الجامعــات بقوائــم آلخر نتاجــات األدباء، 

وطرح عدد من األعمال لتكون موضوعات للدراسة 

في رســائل املاجســتير وأطاريح الدكتــوراه، وهذا 

قد يجعل الطلبة يتعرفــون بصورة أكبر على الواقع 

األدبــي العراقــي، ويتمكنون مــن التواصل بصورة 

مباشــرة مع األدبــاء الذين لم يعــد لهم صوت، في 

ظــل انتشــار الشــخصيات التافهة التــي تصدرت 

مواقــع التواصل االجتماعي وشاشــات الفضائيات 

ة.
ّ

العراقي

ة
َّ

 من دون ركائز ثقافي
ٌ

دراسة

الشاعر قاسم العابدي تحدث عن امتالك الطالب 

الجامعــي فــي العــراق قبــل ثالثــني ســنة لركائز 

ثقافية، يســتطيع من خاللها الدخول في مناقشات 

مــع أقرانه حيث أن تالقح األفــكار يؤدي الى صقل 

املوهبة، مشــيرا إلى أن هذا مــا يفتقر إليه الطالب 

الجامعــي فــي الوقــت الحاضــر، حيــث أصبــح ال 

هم له ســوى إنهاء املحاضرة نتيجة الشــعور بامللل 

منهــا، الفتا إلى أن الطالب الــذي يصاب بامللل من 

املحاضرة ســيكون آخــر اهتماماته هو نيل قســط 

معني من الثقافة.

وأضــاف العابــدي موضحا: أنــا بالتأكيــد ال أعمم 

هذا الشــيء، فهنــاك طلبــة مجتهــدون ومبدعون 

اء يحرصون على تثقيف أنفســه، ولعل للمناهج 
ّ

وقر

الدراســية التــي تعطى للطالــب تأثيــرًا كبيرًا على 

ة 
ّ

سير ثقافته العامة، حيث أصبحت املناهج تقليدي

ومواكبــة الطالب لتلك املناهج غير مراقبة من قبل 

بعض األســاتذة الجامعيني، وبعض الطلبة يجلبون 

التقاريــر املطلوبــة منهــم مــن مواقــع االنترنيت، 

ويتــم غض النظر عنهــا من قبل بعض األســاتذة،  

وســنة بعد أخرى وجدنا أنفســنا أمام كم هائل من 

خريجــي الجامعات، الذين يتصفــون بضعف كبير 

 عــن افتقارهم 
ً
فــي الدراســة االكاديميــة، فضــال

للثقافــة العامــة، كمــا أن االنفتاح علــى الجامعات 

الخاصــة فــي بعض الــدول املجاورة، أتــاح لبعض 

الطلبــة الذيــن يمتلكون املــال بالتخــرج منها ونيل 

شهادات أكاديمية، وهذا الشيء أضعف الدراسات 

العليا في الجامعات العراقية.

وعن تأثيــرات املحاصصة السياســية علــى ثقافة 

الطالــب الجامعي قــال: تأثيــرات املحاصصة التي 

وصلت الى أعلى مناصــب الدولة وصلت أيضا الى 

 فــي اداراتهــا، فلم تعد 
ً
الجامعــات، وســببت خلال

الجامعــات تعتني باملؤتمــرات الثقافيــة والعلمية، 

وليســت لهــا مشــاركات في معــارض الكتــاب، بل 

أصبحــت حفــالت التخرج فــي الجامعات حفالت 

مبتذلــة أمــام عــني االدارات الجامعيــة، وكل هذه 

األمور بســبب ابتعاد الكــوادر الجامعية عن رعاية 

الثقافة وغــرس القيم العليا في قلوب الطلبة، ولعل 

هذه األسباب من ضعف الطالب وقدم قابليته على 

تحريــك ذاته في مضمــار الثقافة، وعــدم اهتمام 

األســتاذ بغــرس الثقافة في قلــب الطالب أضعفت 

املستويات الثقافية العامة للطلبة، وأبعدت الجامعة 

عن تصــدر املجتمع وتمويله بالطلبة الذين يفترض 

أن يكونــوا اللــون األزرق للمســتقبل، وهذا الشــيء 

، ملا كانــت عليــه الجامعــات العراقية في 
ٌ

مخالــف

الســابق فقد كانت ترفد املجتمــع بنماذج أصبحوا 

في ما بعد قادة هــذا املجتمع وكتبوا وانتجوا الكثير 

من النتاجات الثقافية وعلى املستويات كافة.

تعزيز مكانة الكتاب في املجتمع

الشــاعر أنمار مردان يــرى أن الرؤيــة تختلف من 

جيٍل إلى جيل، الفتا إلى تســلح الجيلني الســبعيني 

والثمانينــي بالثقافــة، وهو في مرحلتي املتوســطة 

ا للتكامــل الثقافي في 
ً

واالعداديــة، ليكــون جاهــز

الجامعة، مشــيرًا إلى أن انحســار املستوى الثقافي 

عند الطالب اآلن سببه الرئيس  تراكمات املجتمع، 

حيــث مر البلــد بموجــات مــن الحــروب والتردي 

االقتصادي.

وأضــاف مــردان مبينــا: مــا زاد الطــني بلــة هــو 

االســتعمال الخاطــئ لألنترنيت ، كل هــذه عوامل 

ادت إلى انحــدار الثقافة عند الطالب، وكذلك إلى 

التقليــل من مكانة الكتــاب في حياة املجتع بشــكل 

عام، اما دور املؤسسة التعليمية املتمثلة بالجامعات 

كان االجــدر بهــا تفعيل مادة الثقافة، فهي فســحة 

جميلة للطالب الجامعي تنقلــه من االجواء الجادة 

والضغط الدراســي إلــى عوالم املعرفــة و املعلومة 

الفكريــة، وأغلب الجامعات تعد هــذه املادة ثانوية 

ال دور لها، يقــرأ الطالب لكي ينجح بها فقط، لهذا 

أصبحت هذه املادة مطلوبة وليســت مرغوبة، على 

الجامعات أن تهتم بهذا الجانب املهم لتوعية الجيل 

القــادم، وأخذ دورها بشــكل مؤثر لبناء شــخصية 

الطالب وتشــجيعهم على القراءة واالطالع، ليكون 

مســلحًا بكل الجوانب العلمية واملعرفيــة والثقافية 

ومؤهال لبناء مجتمع صالح للعيش.

بيئات حاضنة

 أهمية البيئة في 
َ ّ

الشاعر عبد األمير خليل مراد بني

صناعــة الطالب املثقف واألثــر الواضح في توجيه 

املرء، واألخــذ بيده إلــى انتهاج املعرفــة والثقافة، 

الفتا إلــى أن البيئــات تختلف من مــكان إلى آخر، 

فهناك بيئة حاضنة وأخرى طاردة للثقافة، فالبيت 

له الــدور األول الذي يأخذ بيد الطالب إلى ســلوك 

آبائــه، أو محاولــة تقليــد الناجحــني فــي أدائهــم 

الثقافي، وكثيرا ما ينتهج هذه السبل التي تقوده إلى 

تقصي أسباب الحضور في ميادين املعرفة، وتنمية 

املوهبة منذ املراحل األولى لحياته املدرسية.

وأضاف خليل: الطالب يحاول أن يختط أهدافه عبر 

عائلته، وهي توجه أبناءها إلى املغايرة واالختالف 

عن سواهم في مقاعد املدرسة، فهناك النشاطات 

الالصفيــة في املدارس، وهي أنشــطة ذات فاعلية 

مشهودة في تنمية الطالب و مساعدتهم في تخطي 

الصعوبات اليومية، التي تعــوق تطلعهم وأهدافهم 

في بلوغ السمو اإلبداعي، وعلى عكس ذلك نجد أن 

الجامعات تفتقر إلى هذه املميزات، فهي تبحث عن 

التلميذ الجاهز ولم تحاول أن تأخذ بأيدي طالبها 

إلى الحفر في املعــارف الثانوية، خصوصا أن هذا 

الزمــن ذو ايقــاع ســريع نفتقــد فيه إلــى املواهب 

الخالقة، فالطالب حاليا مأخوذ بمســببات الترف 

والركــون إلــى اللهو فــي البيــت أو الجامعــة، وقد 

رأينــا أن هذه األيــام الراهنة تفتقــر إلى املجاهدة 

مــن قبــل الطالــب علــى عكس حقــب الســتينيات 

والســبعينيات، حيــث يجتهــد الطالــب مــن خالل 

ذاتــه وبيته في صناعة اســباب نجاحه عبر اللجوء 

إلــى املعــارف األدبيــة والثقافية، كي يطور نفســه 

ويصنــع مجــده األدبي وامتــالك الخبرة في ســلم 

الحياة الروحيــة واملعرفية. هناك مســؤولية كبرى 

علــى ذوي الطالــب، وهــم يحاولون األخــذ بأيدي 

أبنائهــم إلى بلــوغ الرقي وقــراءة املســتقبل بعيون 

مفتوحة. إن الطالب في املاضي يجيد قراءة الكتاب 

الثانوي. وهو في املرحلة االبتدائية، بينما نرى االن 

بعض طالبنا وهــم في املرحلة اإلعدادية ال يتقنون 

أبجدية القراءة وهي فــي مخاضاتها االولى. وهذه 

 هي مســؤولية املدرسة ومســؤولية العائلة في املقام 

االول.                                         
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 بفوضى 
ُ

طــت
ّ

 بمــرور الزمــان، وتخب
ُ

تضاعفــت املحــاوالت

 بشغٍف 
ٌ

التجريب والتكرار اململ، ممزوجة

 الذعِر 
َّ

 يبلغ حــد
ٌ

غريــب، يالبســه خــوف

ــا، ويــأٍس من النجاح فــي التجارب 
ً
أحيان

التالية.

ه كي أظفر 
ُ
 التفكير بما علّي فعل

َ
 دائم

ُ
كنت

بخطوة النجــاح األول في هــذه الصنعة، 

إلــى ممارســة أشــكاٍل  قادنــي تفكيــري 

 للشعر، 
ً

 فجأة
ُ

متنوعة من الكتابة، انتقلت

 أنفر من أكثر الشعر الشعبي، وال 
ُ

وإن كنت

ا ما أقرأه في دواوين شــعراء 
ً
أتذوق أحيان

كبار.

 على قصائد نثر منشــورة 
ً

 صدفــة
ُ

عثرت

ا لم 
ً

في بعض املجــالت والصحــف، أيض

ها، غير أنها 
َ

أتفاعل معها ولم أفهــم أكثر

 
ُ

 إنســاٍن يمكنه كتابة
َّ

ورطتني بوهم أن كل

الشعر، خاصة إن كان من هذا النوع. 

 بكتابــة ديــواٍن 
ُ

 فبــدأت
ً
 مســتعجال

ُ
كنــت

 منــه أظن بعشــرة أيام، اتســع له 
ُ

فرغت

 صفحاته، ربما تضمن 
َ
 ال أتذكر عدد

ٌ
دفتر

ها 
ُ

 عن عشــرين قصيــدة، بعض
ّ

مــا ال يقل

 صفحات من ذلك الدفتر. 
َ

ل عدة
ّ

يحت

 
َ

ــا للشــعر تلــك األيام، أكتــب القصيدة
ً

س
ّ

 وقتي كان مكر
ُّ

كل

وأعود أشــطب وأضيف وأحــذف، أقرأ ما أكتــب وأعود إليه 

ا. 
ً

خبر أحد
ُ
 بعد أخرى كل ذلك من دون أن أ

ً
مرة

 
ّ

أكتب لنفسي، وأقرأ لنفسي، وأحتفظ بدفتري بمكاٍن خاص

 من الشعر 
ٌ

لئال يراه غيري، وأخدع نفسي بأن ما أكتبه ضرب

ليس بالضرورة أن يمتثل ملعايير الشعر املتداولة.

 
ُ

ه عــدة أيــام، رجعت
ُ

بعــد الفــراغ من كتابــة الديــوان تركت

لقراءته بتأمٍل وهــدوء، ال أكتفي بقــراءة واحدة، كنت أعود 

 
ُ

 أنه هراء
ُ

ألقــرأ ما فرغــت منه عدة مــرات، إلى أن اقتنعــت

 من هذا الوهم الذي 
ُ

مراهٍق غير مخلوق للشــعر، اســتفقت

 أشــهر، في واحدٍة من محطات ضياع 
َ

 في أســره عدة
ُ

مكثت

 
ُ

قت
ّ

 االســتفاقة مز
َ

اكتشــاف دروب الكتابــة الوعــرة، لحظة

الديــوان، وأثــر انزعاجــي وحنقــي على 

ه، لئال 
ُ

قت
ّ

 مــا مز
ُ

هوســي بالشــعر أحرقت

أعود ملثل هذه املحاولة العقيمة.

أشــعرني هــذا املوقــف بشــجاعٍة أمــام 

ا، 
ً

نفســي، وقــدرٍة علــى محاكمتهــا مبكر

وفضِح أحالمها وأوهامها الزائفة.

 ذلك كان يجــري من دون أن يعرف به 
ُّ

كل

 إنسان من األهل واألصدقاء.
ُّ

أي

 عندمــا أكتب، وأخفي عن 
ّ

أبتعد عن الكل

ق ما أكتبــه بعد أيام، 
ّ

 مــا أكتب، أمز
ّ

الكل

فتضــح ضعفــي وهشاشــتي 
ُ

ي أن   
َ

خشــية

 حــني أعــود لقراءتــه، وربما 
ً

أمامــي أوال

 من 
ٌ

أمامهم إن عثروا عليــه، وهذه واحدة

 وأمثالي 
ُ

أوهام الكمال الزائف الذي كنت

ه من تربيٍة خاطئة لآلباء واألمهات 
َ

ضحيت

في القرية. 

يعامالننــي  القريــة   
ُ

ومجتمــع  
ُ

العائلــة

 مــن مرحلتنا العمرية، 
ُ

ا أكبر
ّ
وأمثالــي بأن

وذلــك ما حرمنــا من أبســط احتياجات 

مرحلــة الطفولــة، حرمنــي مــن اللعــِب 

 اإلبداع 
َ

والعبث الخالق الذي يوقظ طاقة

ويرســخها لــدى الطفل، وممارســِة حريتي فــي التعبير عن 

احتياجات الطفل البريئة املتنوعة.

 كامنة في داخلي 
ً

ا، أجد حاجــة
ً

 عميق
ُ

غطس هذا الحرمــان

 
ً

ــا لشــيٍء مما يلعــب به أطفالــي، إال أني ال أجــد قدرة
ً
أحيان

م. 
ّ

نفسية على ممارستها في عمٍر متقد

 مدرسي أصول 
ُ

في حوزة النجف قبل 45 ســنة طلب منا أحد

 بحث في ســياق دراســتنا للفقه وأصوله، وأمهل 
َ

الفقه كتابة

 جهودي للمطالعة والكتابة في هذا 
ُ

فت
ّ
ه أسبوعني، كث

َ
تالمذت

ها 
َ

 كتابت
ُ

 بنحو ثالثني صفحــة، أعدت
ً

 مقالة
ُ

املوضــوع، كتبت

أكثــر من مرة، وبعد أياٍم من تســليمها لألســتاذ أعرب عن 

هني إلى بعض الثغرات واألخطاء.
ّ

إعجابه، ونب

 األولــى لوضــِع كتابتــي في مبــاراٍة مكشــوفة، 
َ

كانــت املــرة

واالحتفاِء بها بني مجموعٍة من أقراني.

 للمــرة الثانية 
َ

ر األســتاذ الطلــب من تالمذتــه الكتابــة
ّ

كــر

ه على االســتغراِق 
ُ
زني موقف

ّ
والثالثــة، حف

ــِث بالكتابة، وإعادِة 
ّ

فــي املراجعة، والتري

تحرير املسودات عدة مرات.

 عن 
ُ
في املرتني الالحقتني أعرب األســتاذ

ني على االستمرار بالكتابة. 
ّ
اهتمامه وحث

 أن هــذا املدرس لم يكــن يتقن 
ُ

الطريــف

 الكتابات بعد ربع 
َ

 له بعض
ُ

الكتابة، قــرأت

هــا بمثابــة الخطــب املنبرية، 
ُ

قــرن فرأيت

 الكتابة بوصفها 
ُ

ال تنطبــق عليها معاييــر

«صناعة اإلنشاء» كما يعرفها أهل البيان. 

 لتدريس 
ً

 حلقــة
ُ

فــي ســنة 1978حضــرت

كان  ا، 
ً
تلميــذ  25  

َ
نحــو  

ّ
تضــم العقيــدة 

 أحمــد البهادلي، 
َ

 فيهــا الشــيخ
ُ
األســتاذ

 
ٌ

 متمكن بعلمــه وبيانه، عذب
ٌ

مــة
ّ

وهــو عال

 قبل 
ُ

في التعليم، شــخصيته جذابة، قرأت

ا أصدره حول العقيدة 
ً
حضور درســه كتاب

يســتوعب محاضراِته في كليــة الفقه في 

النجــف، ومنــذ ذلــك الوقت وأنــا أتمنى 

 في حلقات درسه. 
َ

 عليه والتلمذة
َ

ف
ّ

التعر

 من أستاذنا في كتاب «معالم األصول» الشيخ صالح 
ُ

سمعت

 على البهادلي، وصفه بأنه من أساتذة «كفاية 
ً

الصالحي ثناء

 هذا الكتاب 
َ

 الذي يتقن تدريس
ُ
األصول» الجيدين، األســتاذ

ف في 
َ

 اســتنادا للتقليــد التعليمي املتعــار
ٌ

بجــدارة مجتهــد

الحوزة.

 املراجع في 
َ

نا البهادلــي أحــد
ُ
 أتطلــع ألن يكون شــيخ

ُ
كنــت

ه من التصــدي، أو أنه لم 
ُ

النجــف، ال أعــرف هل منعه زهــد

 الوصول ملقام املرجعية.
َ

يكتشف طريق

ا، لم 
ً

نا تحريري
َ
في خاتمة تدريســه أخبرنا بأنه يريد امتحان

ــا وقتئٍذ في حلقات الدرس 
ً
 التحريري متعارف

ُ
يكن االمتحان

رة في الحوزة.
ّ

الح

 باألوراق 
ُ
ه جاء األستاذ

َ
في اليوم التالي بعد أن امتحن تالمذت

ه لم يوزعها، لعل عالماِت 
ّ
 بيده غير أن

ُ
غاضبا كانــت األوراق

ا 
ً
ث ملدة ساعة موبخ

ّ
التالمذة الضعيفة منعته من ذلك. تحد

ا بالتيه فــي هذا الطريق، لو واصل 
ً

ومنذر

 واإلهمــال واالفتقار 
َ

 التكاســل
ُ

التالمــذة

 عن 
ً

للجلــد واملثابرة، ذكر حكايــاٍت مؤملة

بعــِض رجــال الديــن الذيــن ال يكترثــون 

بالتعليــم الرصــني فــي الحــوزة، ولجوِء 

بعضهم ملمارسة الشعوذة وخداع العامة. 

 بحكايــٍة ملهمة عن مثابرة 
َ

وأردف القــول

أخويــن كانــا فــي غرفــٍة واحــدة بإحدى 

املــدارس الدينيــة بالنجــف، فــي الليــل 

ضاء 
ُ

كانــا يطالعان تحت ضــوء مصباٍح م

همــا يضــع 
ُ

بالنفــط، عندمــا يغفــو أحد

عالمــة علــى قنينة املصبــاح الشــفافة، 

ض ما فاته 
ّ

ليسعي في الليلة التالية أن يعو

ق في 
ّ

فــي ليلٍة ماضية، إن لبث أخــوه وتفو

ساعات السهر يواصل املطالعة. 

 إليه بعد 
ُ

 من توبيخ مدرســنا، ذهبت
ُ

تأملت

انصراف بعض الزمالء ألعرف نتيجتي، 

 
ُ

ا، عندمــا تكلمت
ً
ا مضطرب

ً
د

ّ
كنــت متــرد

 بني 
ُ

 في شــفاهي، غرقت
ُ

ماتــت الكلمــات

 البهادلي 
ُ

حيــاٍء ووجــل من توبيــٍخ إضافــي، أجابني الشــيخ

بحماس: ال تقلق، أنت الوحيد الذي حصلت على 100.

 
ْ

ما خارت
ّ
ني بطاقٍة مضاعفة كل

ّ
 أســتاذي هذا يمد

ُ
 موقف

ّ
ظل

 
ُ

 وهن، وأدركتني الهشاشة، والشعور
َ

 حالة
ُ

عزيمتي، وعشــت

بالعجز عن الكتابة. 

 
َ

 ذات
ُ

هذه تجربتي الشخصية كل تجربة من هذا النوع تعكس

ها 
ُ

هــا وأقدار
ُ

 الذات وقدرات
ُ

الكاتب، وتنكشــف فيهــا مواهب

 
ُ

 رؤيتها للعالم ومحطات
ُ

ها ونمــط
ُ

ها وثقافت
ُ
ها وظروف

ُ
وأحوال

حياتها.
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هنــاك من تجاوز قضيــة املصطلح، 

لينتقل إلى الظاهرة نفسها، ومنهم 

أحمــد عبد املعطي حجــازي ونازك 

املالئكة التــي رأت أن قصيدة النثر 

تمثــل خطــرًا علــى األدب العربــي، 

وذهبــت إلى ما هــو أبعد مــن ذلك 

حني اعتبرتهــا خيانة للغــة العربية 

واألدب.

بينمــا اتهــم خليــل حــاوي شــعراء 

طائفــة  بأنهــم  النثريــة  القصيــدة 

تجهل قيمة اإليقاع املنضبط، ليصل 

إلــى نتيجــة أنهــا ظاهــرة مرضية 

تخفي الحقيقة ببهرج الصورة.

وكذلــك فعــل محمــد عفيفــي مطر 

ي وجود قصيدة 
ّ
ل

ُ
الذي نفى بشــكل ك

ــة 
ّ

ألي  
ً

مفتقــدة هــا 
َّ

عد التــي  النثــر 

ة.
َّ

لي
ُّ

مرجعية لغوية أو بالغية أو تخي

وعلــى العكس مــن هــذه اآلراء التي 

تبــدو في بعضهــا متطرفــة، جاءت 

شــعرية  مــن  موقفهــا  أعلنــت  آراء 

قصيــدة النثــر بغــض النظــر عــن 

والتنظيرات  والتســمية،  املصطلــح 

املتعلقــة بهمــا، ومنهم صــالح عبد 

ح أنــه ال يحب 
َّ

الصبــور الــذي صــر

 
َّ

تســمية قصيدة النثر، لكنه قال: «إن

كثيــرًا مــن أصــوات الشــعر املنثور 

ني».
ُّ

تهز

الصبــور  عبــد  صــالح   
َّ

أن أعتقــد 

كان ذكيًا حني أطلق تســمية الشــعر 

املنثور في ســياق حديثه، ولعله أراد 

بصــورة غيــر مباشــرة التعبير عن 

رفضه ملصطلــح قصيدة النثر، وفي 

الوقت ذاته لفت النظر إلى الدهشة 

الشــعرية التــي تحضر فــي كتابات 

هذا النوع الشعري، وهذا هو املهم.

لـــ  كمــا يرصــد املوقــف املتراجــع 

أدونيس الــذي قال: «علينــا أن نعيد 

النظــر في مــا قلناه ومارســناه مما 

يتصل بما سميناه قصيدة نثر».

يناقــش  لــم  ملــاذا  أعــرف  وال 

شــريف رزق أســباب هــذا التراجع 

كلمتــه  تحتــاج  الــذي  األدونيســي، 

هذه التــي تحمل عــدة تأويالت إلى 

تفكيك وشــرح. فربما أراد االنحياز 

إلى طاقة الشعرية داخل النص دون 

االلتفات إلى أصل التســمية، شــأنه 

في ذلك شــأن صالح عبــد الصبور 

بدليــل قولــه: «بما ســميناه قصيدة 

نثــر» وكأنه يتحدث عن شــيء نكرة 

غيــر معتــرف به.لكــن أدونيس في 

الوقت ذاتــه يطالب بإعــادة النظر 

فــي التنظير وفعــل املمارســة للنثر 

بقوله: «في ما قلناه وما رسناه». وبما 

أننا نعلم أن كتابة أدونيس الشــعرية 

بشــكل عام، واملنثورة شــعرًا بشكل 

خاص قائمة على الرؤية والتحديث 

والشــاعرية سنســأل: هــل يريد أن 

ينفي شعرية النثر، وإعادة الشعرية 

بمطالبته  التقليــدي،  حيزهــا  إلــى 

الصريحة بإعادة النظر؟

شريف رزق أشار أيضًا إلى قصدية 

ين (قصيدة/ نثر)، كون 
ّ

جمع الضد

النثر يتشكل في تربة الشعر، وتثبت 

مكوناته فيه.

والتفــت إلــى جزئيــة شــكلية تتعلق 

بالكتابــة النثريــة التــي ال تأتي وفق 

الصــورة التقليديــة للنثــر املكتــوب 

 علــى فضــاء الصفحة، بل 
ً
موصــوال

كتب فــي ســطور متباينــة الطول، 
ُ

ي

الفتًا إلى الخطأ الشائع الذي يسمي 

هــذه الطريقــة من الكتابة بالشــعر 

 انطالٍق 
ُ

الحر، ليؤكد أن النثر نقطة

لتحريــر الشــعر، لكنــه لم يشــر إل 

تحريره من أي شيء بالضبط.

وفي موضوعة اإليقاع، يرى شــريف 

رزق أنه فــي قصيدة النثر ال حد له، 

مستشهدًا بوصف ســوزان برنار له 

بطاقة الكهربــاء التي تعطي أثرها 

لما ســرت؛ كونــه غير مرئي 
ُ
نورًا ك

مثلما أن الكهرباء غير مرئية.

وهو في هــذه الرؤيــة يتماهى إلى 

حــد ما مــع عالوي كاظم كشــيش 

(فلســفة  كتابــه  فــي  رأى  الــذي 

العراقــي  النقــد  فــي  اإليقــاع 

املعاصر) حني اعتقد أن مصطلح 

باالفتراضــات  يمــوج  اإليقــاع 

النقــد  أهــل  وأن  والتعريفــات، 

العبــارات،  بانتظــام  انشــغلوا 

ومالحقــة الــكالم وفــق قياســات 

موســيقية أطلقــوا عليهــا تســمية 

(موســيقى الشــعر) التي اعتبرها 

كشــيش مســتوردة من فــن مجاور 

(املوســيقى) وتــم إســقاط معايير 

هذا الفــن على القصيــدة العربية، 

ليكون الطابــع التعليمي مهيمنًا على 

الرؤيــة االبداعية لتقويــم القصيدة 

عــن طريــق االهتمــام بالقالب على 

وهــذه  الشــعري،  الــكالم  حســاب 

فــي الحقيقة مــن أكبر الســقطات 

هاتــني  خــالل  ومــن  النقديــة. 

املتشــابهتني  النقديتــني  الرؤيتــني 

حــول اإليقــاع، يمكــن لنــا اعتبــار 

الالمرئــي فــي اإليقــاع، ســواء كان 

خارجيًا فــي القصيــدة العروضية، 

أو داخليــًا فــي النثــر الشــعري، هو 

املعيــار الحقيقــي والجمالــي الذي 

أو  بحــث  أي  فــي  عتمــد 
ُ

ي أن  يجــب 

الشــعري باإليقــاع  تتعلــق   دراســة 

وخفاياه.

 

اقيمت في مدينة أربيل أمســية شــعرية 

ة نظمها نادي 
َّ

ة والكردي
َّ

باللغتــني العربي

املدى للقراءة بحضــور عدد من األدباء 

خــالل  وألقــي  واملثقفــني.  والشــعراء 

األمسية عدد من القصائد الشعرية كما 

طرحــت الدواويــن واملؤلفات للشــعراء 

ثقافــي  ملوســم  كبدايــة  املشــاركني، 

وابداعي تزامنا مع العام الجديد.

وقد تخللت الجلســة فقرة موسيقية من 

التــراث الكــردي العفريني وعزف على 

آلة الناي، وقال الشاعر والكاتب إيهاب 

ســنجاري لـــ ”الصبــاح“: شــاركت في 

هذه األمســية بمجموعة شــعرية، منها 

كحــل الحاء، وســني الســفح، وقصيدة 

الوسادة الخرســاء التي تحاكي مشاعر 

طفــل عشــق فتــاة أكبــر منــه ســنًا لم 

يتمكن من الزواج منها، بسبب العادات 

والتقاليــد العرفية املتبعة فــي مجتمع، 

كفارق العمــر والحالة االجتماعية حتى 

مرت الســنوات وشــقت الفتاة طريقها 

وتزوجت. 

دخيــل  واملؤلــف  الكاتــب  وأضــاف 

العكايشــي لـــ ”الصباح“ بقوله: ســعدنا 

بحضــور هــذه الكوكبــة مــن الشــعراء 

العرب والكرد، من الذين حرصوا على 

تقديم واقع اإلنســان بلغتهم الشــعرية 

والتي هي أعلى ما في اللغة من الفاظ. 

معبرين عنها في فلســفة شعرية تتميز 

ألن  واالعتباريــة،  اإلنســانية  بقيمهــا 

اإلنســان هــو جوهر هــذه الحيــاة وهو 

 فــي هذا 
ً

 وقيمة
ً

املخلــوق األعلــى ســمة

الكون، أما املوســيقى فهي ترعى ما في 

الشعر من معاٍن وقيم جمالية، فتركيبة 

املوســيقى الشــعرية هي ايقــاع موزون 

ومنتظم يحــرك ما في داخل اإلنســان 

ة وجميلة.
ّ

من أحاسيس راقي

2015

يي
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لألبحاث  العربية  الشبكة  عن  حديثًا  صدر 

للقانون  أكــســفــورد  «كــتــاب  كتاب  والنشر 

فيل  وتحرير:  بإشراف  بمجلدين،  املقارن“ 

محمد  د.  ترجمة  ــوك،  ش ــون  وج زوكــرمــان 

اج ومراجعة د. سامي شبر، وتقديم عبد 
ّ

السر

العزيز القاسم وفليب وود. 

”الــديــنــي“  ة 
َّ

ثنائي وتسيطر 

على  تــكــاد،  أو  و“العلماني“، 

مفارقة  تغيب  وال  كله،  الكتاب 

ـــود اإليــجــابــي  ـــوج تــأكــيــد ال

كلمات  استخدام  مع  للعلماني 

الــوجــود،  هــذا  إلثــبــات  النفي 

مثل الال دينيني وغير املتدينني 

و“العلماني“  املؤمنني  وغير 

مقابل ”الديني“. 

صفحة   2046 فصال   42 وفي 

ـــارئ الــخــطــاب  ـــق ــرى ال ــي س

و“العلمنة“  ة“ 
َّ

”العلماني حول 

وعلم  التاريخ  فــي  كمفاهيم 

النفس،  وعلم  والدين،  والسياسة،  االجتماع 

واألنثروبولوجيا. 

 
ٌ
متنوع ”العلماني“  مفهوم   

َّ
أن يكتشف  سوف 

ظهر 
ُ

ي الدين،  عن  ًا 
َّ

سلبي مفهومًا  ليس  وأنه 

الكتاب العديد من التداخالت بني ”العلماني“ 

وكال  تناقضات  له  كليهما  وأن  و“الديني“ 

املفهومني ليسا متجانسني.

وجون  زوكرمان  فيل  الكتاب،  محررا  قدم 

على  قائمة  ستراتيجية  افتتاحية  فقرة  شوك 

في  ودورها  الراسخ  العلمانية  حضور  تأكيد 

املعاصرة،  واملجتمعات  الثقافات  تشكيل 

ــذل املــزيــد مــن الجهد  ــم ضـــرورة ب
َ
ــن ث وم

لفهمها  والتجريبي،  والتحليلي،   الفكري، 

وتطويرها. 

هذا  كــان  املنطلق  هــذا  ومــن 

كتاب  العلمانية:  في  املرجع 

ــالث وأربــعــون  أكــســفــورد، ث

باحثًا  وأربعني  لثالثة  دراسة 

بــني ستة  مــوزعــة  ــة  ــث ــاح وب

أقـــســـام تــغــطــي مــســاحــات 

جوانب  عن  الرئيسة  األسئلة 

مثل:  العلمانية  مــن  كثيرة 

العلماني،  واملذهب  العلمنة 

والدولة  ة 
َّ

العلماني الحكومات 

واإللحاد  ــالم  واإلس والحياد 

ة 
َّ

العلماني تفنيد  السوفياتي، 

ة سياسات 
َّ

ة، ثقافي
َّ

ة وإكسابها تعددي
َّ

السياسي

ة وأشكالها 
َّ

الكنيسة والدولة والحياة العلماني

السعادة،  بعلم  وارتــبــاطــهــا  االجتماعية 

وتطور  ة 
َّ

العلماني واآلداب  األخــالق  وأخيرًا 

ــالق  واألخ والــتــعــاون  ة 
َّ

االجتماعي النزعة 

إيجابيا  نتاجًا  بوصفه  اإلنساني   واملذهب 

ة.
َّ

للعلماني

باالشتراك  الرافدين  دار  عن  حديثًا  صدر 

كتاب  واألدباء  اب 
ّ

للكت مانية 
ُ

الع الجمعية  مع 

مان 
ُ

ع في  واالجتماعية  االقتصادية  ”الحياة 

في عهد اليعاربة» تأليف ”د. طالب بن سيف 

بن سالم الخضوري». 

الحياة  مــوضــوع  الكتاب  ــذا  ه يستعرض 

خالل  مان 
ُ

ع في  واالجتماعية  االقتصادية 

عهد  من  ا 
ً

بدء مان، 
ُ

ع تاريخ  من  مهمة  فترة 

قيام  حتى  اليعربي  مرشد  بن  ناصر  اإلمام 

إلـى 1157هـ/  دولة البوسعيد 1034هـ/ 1624 

إلى  خاللها  من  نطمح  محاولة  في   1744

جوانب  على  طــرأت  التي  التحوالت  ــراز  إب

تلك  خالل  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة 

في  أثرت  ظروف  من  صحبها  وما  الفترة، 

جوانب الحياة املختلفة، معتمدين على املادة 

املتنوعة،  املصادر  من  بالعديد  توفرت  التي 

 عن 
ً
والوثائق املنشورة وغير املنشورة، فضال

ة.
َّ

ة واألجنبي
َّ

املراجع العربي

والنشر  للطباعة  عدنان  دار  عن 

كتاب  ــا 
ً
حــديــث ــدر  ص والــتــوزيــع 

للصحفي  ة» 
َّ

الصحفي «الذاكرة 

ســعــدي الــســبــع. الــكــتــاب الــذي 

القطع  من  صفحة   200 في  يقع 

الدكتور  عنه  نبذة  قدم  املتوسط 

ما  أكثر  يقول:  وهــو  ــزاع،  ج طه 

هذه  أقـــرأ  وأنـــا  انتباهي  لفت 

تلك  املفيدة،  املمتعة  املذكرات 

العزيز  للزميل  القوية  الذاكرة 

على  يأتي  فهو  السبع،  سعدي 

األسماء  مئات  بل  عشرات،  ذكر 

عمله  في  صادفهم  الذين  من 

ومنهم  الصحفي،  أو  الوظيفي 

ــط الـــنـــاس، والــعــامــلــون،  ــس أب

ــم اخـــتـــفـــى لــســنــني  ــه ــض ــع وب

على  مــجــددًا  ليظهر  طــويــلــة 

جديدة،  ــأدوار  ب الحياة  مسرح 

هي  هكذا  رفيعة.  ومسؤوليات 

بمداد  نكتبها  سطور  الحياة، 

ــروح،  ال وشهقة  والــدمــوع  ــدم  ال

واملكابرة..  واملكابدة،  وبالكدح، 

دنيا،  الصحافة،  هــي  وهــكــذا 

وســلــطــة، ومــمــلــكــة، ومــتــاعــب، 

ومــخــاوف، وتــجــارب ومــا أسعد 

وقلمًا  وكتابًا  حــرفــًا  ــرك  ت مــن 

تضيع  ال  لكي  الذكريات،  يسجل 

الــريــاح.  أدراج  وتــذهــب   ،
ً

هــبــاء

وهذا ما فعله سعدي السبع، وما 

 
ً

 أو ال مباالة
ً
أهمله لألسف، كسال

العراقيني  الصحفيني  عشرات 

آثارهم،  وانمحت  مضوا  الذين 

لألجيال  يــتــركــوا  أن  دون  مــن 

ة الجديدة معالم موثقة 
َّ

الصحفي

عن قصصهم وحكاياتهم املثيرة 

مع الصحافة والحياة.

ة ســواء كانــت بالزيادة 
َّ

هات الجســدي
ّ

 التشــو
َّ

نقرأ من الكتاب: إن

ة، ثم تتحول هذه 
َّ

ة ســلبي
َّ

أو النقــص، تعمل على تكوين هوية معنوي

ة ذات كثافة عالية، وتعمل 
َّ

الهوية، لصورة داخلية/ خارجية قبائحي

ة على إنشــاء وعي خاص بالجسد، وعي يستهدف 
َّ

الهوية القبائحي

إعاقة الجســد، وتسكني حركته بشــكل تصاعدي، حتى يدخل في 

م 
ّ
ه يتضخ

ّ
حالة من العزلة والسكون على املستوى الجمالي، فالتشو

ة 
ّ

ق في وجوده النفســي، حتى يطغى على بقية الجســد، فثم
ّ

ويتعم

مصــادرة غريبة للجزء الســليم، على حســاب الجــزء القبائحي 

ه واملنبوذ، فغياب عضو جســدي يعمل علــى خلخلة التوازن 
ّ

املشــو

ه أو الذي 
ّ

الجمالي للجســد، فينهــض بدال عن العضو، الذي تشــو

تمت إزالته، تشوه قبائحي ينمو في مخيلة صاحب الجسد املشوه، 

ة، وقد حاول بعض كتاب 
َّ

ة داخلي
َّ

ة قبائحي
َّ

فيتحول التشــوه لســردي

ة التشوه، وحاول البعض اآلخر، أن يسترد 
َّ

الرواية اإلمساك بسردي

هات املرئية والجوانية السرية بشكل فني وقصدي، كاشفني 
ّ

التشو

عن فاعلية إزاحة الجزء املشوه من الجسد للجسد بكليته.  

وتظهــر روايتــه ”عينــان زرقــاوان 1873“ تقدمــًا كبيرًا في 

اكتمال البناء الروائي. 

في ذلــك الوقت التقى هــاردي ايما غيفــورد، وكانت امرأة 

الة إلــى االنعزال ومدركــة ملكانتهــا االجتماعية 
َّ

متدينــة مي

جا بالرغم من خطوبة هاردي البنة عمه. 
ّ

العالية. وتزو

ة حب، لكن الفصــل الدرامي املتعلق 
ّ

الروايــة باألســاس قص

بالهاوية، على ســبيل املثــال، يحتوي على الكثيــر من التوتر 

 عن بعض 
ً
واإلثــارة والســخرية واملشــاعر الرقيقة، فضــال

ة. 
ّ

اللمسات الرومانسي

 مســرح أحداث الرواية هو بني ويسكاس ولندن، وذلك ما 
َّ

إن

يعطي الرواية مالمح السيرة الذاتية، فالبطلة ذات العينني 

الزرقاوين ألفريدا ســوانكورت هي تجســيد لشخصية إيما 

غيفورد التي أصبحت زوجة توماس هاردي األولى. 

لقد جذبت طبيعة ألفريدا املرحة حولها عددًا من العشاق. 

لكنها عانت من التحيز الجنسي وما تبعه من أحداث ساخرة 

بني قيود املجتمع في ذلك الوقت.

تتحــدث الروايــة عن حــب يجمــع بني امــرأة شــابة تدعى 

 
ٌّ

”ألفريدا ســوانكورت“، واثنني من خاطبيها حيث ينتمي كل

منهما إلى خلفية مختلفة، األول يدعى ”ستيفن سميث“ وهو 

رجل يمتلــك مكانة متوســطة اجتماعيًا، لكنه شــاب طموح 

ويعشــق ”ألفريــدا“ بشــدة، فضال عــن أن كليهما نشــآ في 

البلدة نفســها. أما الخاطــب الثاني فهو ”هنــرى نايت“ وهو 

رجل محترم وأكبر ســنًا ولديه مكانة فــي املجتمع، إنه مثال 

حــي على مجتمع لندن في ذلك الوقــت، وعلى الرغم من أن 

كال الرجلني أصدقاء إال أن ”نايت“ ال يعلم بعالقة ”ســميث“ 

السابقة بـ ”ألفريدا“.

تجد ”ألفريدا“ نفسها واقعة في معركة بني قلبها وعقلها من 

جهــة، وتوقعات املحيطــني بها، والديهــا واملجتمع، من جهة 

أخرى. فعندما يجد األب أن املرشح لخطبة ابنته هو ”ستيفن 

سميث“ الذي يعمل كمساعد الحد املهندسني املعماريني، هو 

في الحقيقة ابن عامل بناء يأمره باملغادرة فورا. 

وأمــا ”نايت“ وهو أحــد أقرباء زوجة والــد ”ألفريدا“ والذي 

كان علــى وشــك طلب الــزواج مــن ”ألفريــدا“، يتراجع في 

ها كانت تتودد ســابقا إلى 
ّ
النهاية ويرفضهــا عندما يعلم أن

شخص ما.

فتضطــر ”ألفريــدا“ بدافع اليأس إلى أن تتــزوج رجال ثالثا 

دعى ”لوردالكســيليان“، وفي النهاية يسافر كال الخاطبني 
ُ

ي

معــا ليعودا إلــى ”ألفريــدا“ لطلب يدها للــزواج وكالهما ال 

هــا بالفعل تزوجت أو أنهما يرافقــان جثتها وتابوتها 
ّ
يعلم أن

أثناء سفرهما.

 رواية ”عينان زرقاوان“، تمثل تجربة أخاذة ومثيرة لقراء 
َّ

إن

اليوم. والكاتب توماس هاردي. 1840 - 1928 روائي إنجليزي، 

كتب القصة القصيرة والشــعر كمــا كان من أنصار الحركة 

الطبيعيــة تتميــز أعماله بطابــع معني، حيث الشــخصيات 

أسيرة مشاعرها وانفعاالتها، كما تتحكم البيئة واألقدار في 

مصائر شخصياته. 

 هاردي لم ينظر إلى الطبيعة 
َّ

ة فإن
ّ

ووفقًا إلى د.عمار شــرقي

باعتبارهــا مجــرد خلفيــة لألحــداث أو مصــدٍر لإللهــام 

ما نظر إليها بوصفها قوة عمياء وتلك 
ّ
الشــعري والجمال وإن

اة بالصراع من أجل البقاء، 
ّ

هي نظرة دارون وفكرته املســم

اة ”في أصل األجناس 
ّ

والتي تحدث عنها في أطروحته املسم

  .“1859

وبالنســبة لوصــف الطبيعــة وبشــكٍل خاص وصــف طبيعة 

”دورســيت“ فإننــا نجــد وصفــًا لهــا فــي روايتــه ”تحــت 

صراحــة،  ذكرهــا  دون  مــن  الخضــراء“  الغابــة  شــجرة 

فــي الوقت الــذي أشــار فيــه هــاردي صراحة إلــى طبيعة 

الحشــد  عــن  ”بعيــدًا  روايتــه  مقدمــة  فــي   ”دورســيت“ 

الصاخب“.

علــى الرغم مــن أن هــاردي كان يعد نفســه دائمًا شــاعرًا 

ها ليست شائعة مثل 
ّ
 أن

ّ
ه األول، إال

ّ
 القصائد هي حب

ّ
عى أن

ّ
واد

الروايات التي كتبها. 

تكمن شــعبية هــاردي الضخمة فــي الحجم الكبيــر للعمل، 

واملعروف معًا باسم قصص ”ويسيكس“. 

 رســمها في مــكان شــبه خيالي، 
َّ

هــذه الروايــات، التــي تم

كافحون ضد شــغفهم والظروف 
ُ

توضح حياة الناس الذين ي

املعاكســة. تعكس معظــم أعمالــه تألقه الرزين وإحساســه 

بالكارثة في حياة اإلنسان. 

ا، أظهر هاردي إتقانه في التعامل مع 
ً
بصفته شــاعرًا ومؤلف

ة 
ّ

مواضيع خيبة األمل في الحب والحياة، واملعاناة اإلنســاني

 تعيني معظــم أعماله في بيئة املأســاة 
ُّ

واملصيــر القــوي. يتم

ا ما تكون لها نهاية 
ً

ة والظلم وقوانني الشــر وغالب
ّ

االجتماعي

قاتلــة، حيث يقع العديد من الشــخصيات فريســة للظروف 

غير املتوقعة. 

ومــن أبــرز رواياتــه أول رواياتــه ”الرجل البائس والســيدة 

النبيلــة عــام 1867“، ولكنه لم يجد لها ناشــرا، ”العالجات 

امليــؤوس منها عــام 1871“، ”تحت الشــجرة الخضراء عام 

1872“، وتم نشــرهما تحت اســم مجهول، ”زوج من العيون 

الزرقاء“ التي يسرد فيها عالقته بزوجته األولى، ”بعيدا عن 

الحشــد الصاخب عــام 1874“، ”عودة املوطــن عام 1878“، 

”اثنان من البرج عام 1882“، وغيرها.
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ا عن دار عصيــر الكتب رواية 
ً
ت حديث

َ
صــدر

«آلهة أمريكية» لنيل جايمان وترجمة هشــام 

فهمي. الرواية تأخــذ القارئ إلى رحلة مثيرة 

في أنحاء العالم. 

صــدرت الراويــة فــي عــام 2001 بعــد ثالث 

ســنوات قضاهــا جايمان فــي الكتابة، وتســع 

ســنوات من انتقالــه من إنجلترا إلــى أمريكا، 

ا 
ًّ

ــا نقدي
ً

قــت الروايــة نجاح
َّ

وســرعان مــا حق

تب 
ُ
، ودخلــت قوائم أفضل ك

ً
ــا هائال

ًّ
وجماهيري

الفانتازيا في التاريخ. 

و»نبيــوال»  «هيوجــو»  بجوائــز  الروايــة  فــازت 

لــت 
ِّ

و
ُ

و{لوكــس» و»بــرام ســتوكر» وغيرهــا، وح

رة برســوم پ كريج راســل، وإلى 
َّ

إلى رواية مصو

رجمــت إلــى أكثــر من 
ُ

مسلســل تليفزيونــي، وت

.
ً

ثالثني لغة

يقــول املؤلــف: بعــد قضائه ثــالث ســنواٍت وراء 

ا اليوم الســحري الذي ســيخرج 
ً

القضبان منتظر

 
ً

ــد شــادو رجــال
ُ

فيــه ويرجــع إلــى بيتــه، لــم يع

 أن يعود إلــى أحضان 
َّ

يخشــى الغــد، وال يريــد إال

 
ً

ا، ويبــدأ معها حياة
ًّ

زوجتــه لورا التي يهيــم بها حب

 

 .
ً

جديدة

لكن قبل أياٍم معدودة من إطالق سراحه تموت لورا 

دت 
َّ

في حادثة ســيارة، واآلن وقد انقلــب عامله وتبد

ــد يبالي بشــيء، يقبل شــادو العمل 
ُ

أحالمــه ولم يع

 على منت طائرة، رجٍل 
ً

لحســاب رجٍل قابله مصادفة

ة ســاحرة وعديٍد من الحيل، 
َّ

غريب صاحب شخصي

يدعو نفسه باالسم املســتعار ”املستر أربعاء“، ويبدو 

أنه يعرف عن شادو أكثر مما يعرفه شادو عن نفسه.

ا عند ”املستر 
ً

ا وساعي
ً

ا وسائق
ًّ

ا شخصي
ً

مع عمله حارس

 
ً

 وخطورة
ً

أربعــاء“، يجد شــادو الحياة أكثر إثــارة

ة 
َّ

ــا، ويأخذه عملــه في رحلــٍة ظالمي
ً

ــل يوم
َّ

ممــا تخي

مألى بالعجائب في مختلف أنحاء الواليات املتحدة، 

ا مــن الشــخصيات الغريبة التي 
ً

حيــث يلتقي حشــد

 تتشابك مصائرها مع مصيره في مواجهة العاصفة 

املقبلة.
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بأســلوب  تلتــزم  لــم  لكونهــا   

االختــزال والتكثيــف فــي كتابــة 

املعلن عنه مع تشــويهات بصرية 

فــي الكتابة على الجــدران بخط 

ســيئ، فضال ًعن ضيــاع قواعد 

اللغة السليمة في اإلعالنات.

إلى ذلــك، قال اإلعالمــي عادل 

فاخــر: «توضع غالبيــة الالفتات 

عشــوائي،  بشــكل  واإلعالنــات 

ومنها مــا يوضــع على الجســور 

و جــدران املــدارس والجامعــات 

ومؤسســات الدولة، وهي ظاهرة 

مــن  بــد  ال  إذ  حضاريــة،  غيــر 

تعيــني مواقع خاصــة لها وكذلك 

الحديثــة  الطــرق  اســتخدام 

تأثرهــا  حــال  وفــي  والالفتــة، 

بعوامــل املنــاخ ترفع علــى الفور 

رفعهــا  أو  اســتبدالها  ويمكــن 

املتعلقــة  تلــك  خاصــة  نهائيــًا، 

ومنهــا  االنتخابيــة  بالدعايــات 

امللصقــات التــي تظــل لســنوات 

طويلة، وتشغل حيزًا من األماكن 

املخصصة لإلعالنات ومنها تلك 

التي توضــع فوق املبانــي العالية 

وبأحجــام كبيرة». وأشــار فاخر 

إلــى أن الالفتــات القديمــة فــي 

الشــوارع بعــد انتهاء مناســبتها 

تبقــى معلقــة وتفقــد قيمتها مع 

املناخية.  باألجواء  متأثرة  الزمن 

واتفــق د. صبــاح كاظم محســن 

مع مــا ذكــره فاخر مضيفــًا: أن 

«ترك اإلعالنات القديمة إســاءة 

جماليــة بالغة لوجــه املدن  وعلى 

األمانة والبلديات األخرى رفعها 

وإبراز املعالم الحضارية للمدن». 

ضياع اللغة

وأوضح د. عبــد الرضا البهادلي 

أن ترك اإلعالنات ســائبة وعدم 

خضوعها لضوابط ولوائح عرض 

اإلعالن أمــر ينبغي إعادة النظر 

 عن أن عــدم املتابعة 
ً
فيه، فضال

من املعلن نفسه يؤدي إلى تكدس 

اإلعالنات املنتهيــة الصالحية و 

يفترض أن تكون اإلعالنات أنيقة 

وتضفي على املكان جمالية أكثر. 

ولفــت البهادلــي إلــى أن معظم 

اللغــة  إلــى  تفتقــر  اإلعالنــات 

الســليمة وأســهمت في تشويهها 

أن  ذاكــرًا  مقلــق،  نحــو  علــى 

«التراكــم الكمي مــن اإلعالنات 

لذائقــة  يســيء  بصــري  تشــوه 

املتلقي». 

 غرامات

وتحــدث الكاتــب عصــام كاظم 

 اليافطــات واللوحات 
ُّ

جري: تعــد

ــة مهمة 
ّ

اإلعالنيــة قنــاة إعالمي

ظاهرة  وهي  ومتطــورة،  وحديثة 

ترويجية جديدة تضاف إلى بقية 

األنــواع كاملرئيــة عبــر شاشــات 

الفضائيــات واالنترنــت، وتكمن 

أهميــة اإلعالنــات فــي  جــذب 

وتحفيــز وتشــجيع اآلخرين على 

أو التواصل واملشــاركة  الحضور 

الفعلية. 

واقتــرح فــرض غرامــات بــدل 

تأخيــر على رفــع اإلعالنات وأن 

تذهب تلك الغرامات إلى خزينة 

ألن  منهــا  النفــاد  بعــد  الدولــة 

مســؤولية رفعها تقــع على الجهة 

املعلنة حتمًا.

كرين لألجرة!

فــي حــني أشــار املواطــن ســعد 

إعالنيــة  ظاهــرة  إلــى  عيســى 

بائسة أشد قسوة على الناظرين 

تتمثــل بكتابــة «كريــن لألجرة» 

بخــط رديء للغايــة فــي مناطق 

املشــاة  جســور  علــى  مختلفــة، 

واألزقــة،  الحكوميــة  واألبنيــة 

 إلى الصروح العلمية وبلغ 
ً
وصوال

تمادي املعلنــني إلى تدوين أرقام 

هواتفهم، وهذا دليــل إدانة على 

والطرقات.ولفت  الشوارع  تشويه 

إلى بعــض اإلعالنــات التي تأتي 

مؤطرة بإطار حديدي هش وسط 

األرصفة مــا يعني إلحــاق ضرر 

باملــارة أو الســيارات فــي حــال 

سقوطها. 

تلقــت «البــاب املفتــوح» شــكوى املواطن 

عمار حازم، إلــى وزارة  الكهرباء وتخص 

موضوع انقطاع التيار الكهربائي الوطني 

فــي مجمع الشــعب الســكني، قــال فيها: 

«علــى الرغــم مــن كونــه بنــاء عموديًا 7 

طوابــق واملجمــع منجــز من خــالل هيئة 

االســتثمار، وإن البناء العمودي مســتثنى 

من القطــع الكهربائي لكونــه يحتوي على 

مصاعد ومنظومــة غاز تعمل على الطاقة 

الكهربائية، كما أن عقود شراء املواطنني 

الســكنية في املجمع، تضمنت فقرة توفير 

الطاقــة الكهربائية ملدة 24 ســاعة، إال أن 

دوائــر الكهرباء املعنية لــم تلتزم بدورها 

وحســب العقــد املبــرم، بــل تقــوم بقطع 

التيــار الكهربائــي ملــدة 6 إلى 7 ســاعات 

ــا، وال توجــد مولــدات أهليــة داخل 
ً

يومي

 
ً

املجمع، فضال عن أجورها الباهظة، آمال

االستجابة من قبل دوائر الكهرباء املعنية 

 باألمــر، وااللتــزام بما نصــت عليه عقود

الشراء». 

صورة وتعليق

تستغل أغلب املحال واملطاعم 

املناطق  ــي  ف والــكــافــيــهــات 

وتشغلها  األرصفة  التجارية 

يعيق  ما  قانوني،  غير  بشكل 

املارة ويضطرهم لسلك  سير 

للمركبات  املخصص  الشارع 

للسير فيه، ما أدى إلى حدوث 

الكثير من حاالت االصطدام.

في  والبلديات  بغداد  أمانة 

املحافظات مدعوة إلى متابعة 

ومراقبة ومحاسبة املخالفني، 

هذه  من  العديد  أن  سيما  ال 

هذه  تستغل  واملطاعم  املحال 

األرصفة كـ «كراجات» مقابل 

مالك  قبل  من  تدفع  أمــوال 

املركبة.

***

تنظيف  مــركــبــات  تـــقـــوم 

ــعــديــد من  ــي ال ـــشـــوارع ف ال

غسل  بعمليات  بغداد  مناطق 

في  املــزروعــات  وسقي  ورش 

الطلبة  ــاب  ذه ــات  أوق ذروة 

واملوظفني إلى دوامهم أو عند 

زحامات  يخلق  ما  عودتهم، 

اتساخ  إلــى  إضافة  شديدة، 

الحاالت  وهــذه  الــســيــارات. 

يحدث  كما  معالجتها  يمكن 

ـــرى،  األخ الــعــالــم  دول  ــي  ف

بعد  ــال  ــم األع هــذه  تتم  إذ 

منتصف الليل أو عند الفجر، 

كما يمكن تعميم هذه األوقات 

النفايات،  جمع  مركبات  على 

أو حتى الشاحنات التي تحمل 

البناء،  مـــواد  أو  ــاض  ــق األن

بغداد  العاصمة  أن  خاصة 

مسبوقة  غير  زحامات  تشهد 

خالل ساعات النهار.

***

ــر قـــــرب املــــــدارس  ــش ــت ــن ت

والــتــجــمــعــات فــي املــنــاطــق 

بيع  عـــجـــالت  ــة،  ــي ــب ــع ــش ال

ــة من  ــع ــري ــس ال املــــأكــــوالت 

أو  ــة  ــي ــح ص رقــــابــــة  دون 

يمتهن  من  وأغلب  متابعة.  

يلتزم  ال  املـــأكـــوالت  ويــبــيــع 

الصحية  بالتوصيات  بتاتًا 

قفازات  يرتدي  فال  وغيرها، 

بتعقيم  يقوم  وال  كمامات،  وال 

املستخدمة  ــي  األوان غسل  أو 

إلــى  ــة  ــاف إض ــد،  ــي ج بشكل 

تغطية  على  محافظته  عــدم 

املأكوالت.

   لفيــف مــن خريجي كليــات التربية للعلــوم الصرفة 

«مــن دفعات   عامي 2020 و2021 واألعوام الســابقة في 

بغــداد واملحافظات طالبــوا عبر الباب املفتــوح وزارتي 

املالية والتربيــة ولجنة التربية النيابية ومجلس الخدمة 

االتحادي والجهــات ذات العالقة بإنصافهم، بوصفهم 

شــريحة عانــت مــا عانــت مــن اإلهمــال والتجاهــل، 

خصوصًا أنهــم خريجو اختصاصــات علمية كالكيمياء 

والرياضيــات واألحياء وغيرها لســد شــواغر املدارس 

الحكومية فــي هذه االختصاصــات لالرتقــاء بالعملية 

التربويــة ورفدها بالخبــرات العلمية، وذكــروا أنهم لم 

يشــملوا بعقــود 315 وال كأجــراء يوميــني وإنمــا بصفة 

محاضريــن مجانيــني ومــن دون أوامــر إدارية للســنة 

الثالثة على التوالي. 

  تســلمت البــاب املفتــوح رســالة لفيف مــن املواطنني 

معنونــة إلى رئيــس الفريــق الحكومي، يناشــدون فيها 

بمتابعة إكمال مشاريع البنى التحتية األساسية ملقاطعة 

5،2،14 الكائنــة في منطقــة أبو رمانــة/ الحولي، قضاء 

العمــارة التي تــم توزيعها قبل أكثر من عشــر ســنوات، 

والتي تســهم فــي حل مشــكالت الســكن. وأضافــوا أن 

الشرائح املجتمعية في ميسان تعاني من تعدد األسر في 

املنزل الواحد لغالء االيجارات وطالبوا باستثمار الوفرة 

املالية لصندوق اإلســكان وتســهيل القــروض املصرفية 

للمواطنني. 

  لفيف من سكنة دور النفط (جمعية عدنان خير الله) 

في الدورة يشــكون من قلة الخدمات املقدمة إليهم وفي 

مقدمتها عدم وجود شــبكة الصرف الصحي والشــوارع 

غيــر املعبدة باإلســفلت على الرغم من مضــي 18 عامًا 

علــى توزيع األراضــي وهي طابو صرف بمعنى شــمولها 

بالخدمات األساســية، لذا ناشد املواطنون بلدية الدورة 

بالنظر بعني االهتمام ملعاناتهم. 

  ناشد موظفون استبعدوا من وظائفهم بسبب تقديمهم 

شــهادات مزورة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 

250 لسنة 2010 ولم يعوا في حينها ما يترتب على فعلهم 

املخالف للقانون، رئيس الوزراء للنظر في قضيتهم التي 

أحيلــت للمحاكــم املختصة مــع حجز أموالهــم املنقولة 

وغير املنقولة ولم تغلق حتى اســترجاع املبالغ املســتلمة 

على الرغم من شمولهم بقرار العفو لسنة 2016. 

   عبر الباب املفتوح طالب خريجو الدراسات األولية 

من املوظفني الذيــن أكملوا دراســتهم أثناء خدمتهم 

باحتســاب  فصاعــدًا،   2020 للســنوات  الوظيفيــة 

شــهاداتهم التــي حصلــوا عليهــا أصوليــًا وبموافقة 

دوائرهم، إال أن الدوائر والوزارات التابعني لها تتعذر 

بتوقــف قانــون 63 مــع انتهــاء موازنــة 2019 الخاص 

(باحتســاب الشهادة التي يحصل عليها املوظف أثناء 

الخدمة دون وقوع الحيف عليه وإلغاء خدمته السابقة 

وارجاعــه إلــى الدرجــة الســابعة) لذلك يناشــدون 

برفع الحيــف عنهم، ويقترحون إضافــة النص اآلتي  

في قانــون املوازنة االتحادية لســنة 2023 «احتســاب 

الشــهادة التــي يحصل عليهــا املوظف أثنــاء الخدمة 

بتغيير عنوانه الوظيفي ســواء كانت أعلى أو مماثلة أو 

مغايرة لشــهادته املعــني عليها، وذلــك بمنحه عنوانًا 

مباشــرًا حسب ســنوات التخرج و تسريعه كل سنتني، 

 إلى درجته الســابقة 
ً
بدءًا مــن تاريخ تخرجــه وصوال

واحتفاظه براتبه ومخصصاته ودرجته ومرحلته التي 

هو عليها عند تقديمه الطلب». 

وردت إلــى «البــاب املفتــوح» مناشــدة مــن 

مجموعــة كبيرة من أصحــاب األراضي من 

موظفــي وزارة النفط الذين صــدر بحقهم 

قرار إيقاف البناء على أراضيهم.

وقالوا في رســالتهم: «تفاجأنا نحن أصحاب 

األراضي مــن موظفي وزارة النفط /شــركة 

االستكشــافات النفطية، فــي النهروان (3) 

قرب مجمع بســماية والقريــة النفطية منذ 

العام 2014، وقد ســكنت أو قيد اإلنشاء، أن 

إشــعارًا ورد وبعد مضي أكثر من 6 ســنوات 

باملدائــن  العقــاري  التســجيل  دائــرة  مــن 

ينص على إيقاف البنــاء بجميع القطع التي 

يزيــد عددهــا علــى 1000 قطعة بســبب أن 

بعض األراضــي (مشــعة)، أي أن فيها آثار 

اشعاعات ضارة».

وأضافــوا أنه «لــم يتم حتــى اآلن تحديد أي 

القطع املشــعة وغيــر املشــعة».ودعوا وزارة 

البيئــة إلــى معالجــة مشــكلة االشــعاع، إذا 

اقتــرن الحل بمعالجــة املواد املشــعة بطرق 

وتقنيات حديثــة، مؤكديــن أن الكثير منهم 

أنهوا البناء بالفعل.

أن  ضــرورة  ومختصــون  خبــراء  ويــرى 

تقــوم أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها بإجراء 

فحوصــات دقيقة ومتابعة جيــدة لألراضي 

قبل توزيعها وبعــده، لضمان توفر الخدمات 

ومعالجتها وعدم إحداث الضرر للمواطنني، 

ال ســيما أن عمليات البنــاء مكلفة، وال يمكن 

أن تبقى الدولة تدفع تعويضات للمتضررين 

بســبب ســوء إدارة وتقدير.وطالبوا الجهات 

الحكومية وهيئة اســتثمار بغداد والبلديات، 

بتوســيع املــدن ومــد خطــوط نقل ســريعة، 

واالبتعاد عــن األراضي التي كانت مســتغلة 

كمعســكرات أو ثكنــات أو مخازن لألســلحة 

واملــواد الكيميائية، مبينــني أن ما يتم حاليًا 

مــن منــح مشــاريع بنــاء أو أراٍض مــن دون 

دراسات ومتابعة ومراقبة يعد «أمرًا خاطئًا» 

لــه انعكاســات مســتقبلية، كمــا حــدث مع 

موظفي وزارة النفط.
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ال يمر الفرح في أيامنا طويال، ساكنون نحن مع 

األحزان  نختنق بها، ال نكاد نتنفس .

نبحث عن هواء يشعرنا بالحياة والسعادة، لذلك 

نفرح بجنون حينما يطــرق بابنا الفرح، ونتمنى 

أن يــدوم وقتــا طويال، وحتــى في تلــك األوقات 

القليلــة ثمة من ينغص عليك ويحيل األفراح إلى 

تعاسة.

يعيــب البعض أفراحنا بإحــراز اللقب الخليجي 

واحتفــاء  ســعادتنا  كميــة  ويســتغربون  الرابــع 

الساســة واملؤسســات بفريقنا البطل ويطالبون 

بإيقــاف االحتفــاالت وتكريــم الالعبــني ألنهــا 

استمرت لستة أيام أو خمسة!  .

في كرتنا ومشــاركات منتخبنــا الوطني، لم يفز 

العــراق بأي لقب دولي منذ عام 2007 ولم يحرز 

اللقب الخليجــي منذ 35 عاما  لذا 

نبتهج ونسعد بفوزنا بلقب خليجي 

البصــرة ألنــه يأتــي بعــد أحزان 

طويلــة، ال نحرز األلقــاب كل يوم ، 

وال يحقق منتخبنا االنتصارات كل 

يوم، فلمــاذا هذا اللــوم والعتاب؟ 

دعــوا  املكافــآت والهدايــا تصــل 

إلــى الالعبــني، دعوهم يشــعروا 

بقيمــة ما حققــوه، دعوهم يعرفوا 

أن فوزهــم أســعد البــالد والعباد 

وحســن من نفســيات النــاس، ثم 

إنهــم ينالون األمــوال مــن أموال 

العــراق وليســت مــن جيــب أحــد 

فباركوا لهم وتمنوا املزيد بدال من 

التضييق عليهم.

 نعــم هناك مــن قفز في أوســاط 

الفائزيــن املتوجني وأخذ يشــارك 

الالعبني هداياهم ويتبجح بها بال 

حق لكنها مشيئة الحياة واملتلونني 

فيهــا الذيــن يقفــون في صــدارة املشــاهد بال 

استحياء  !.

 هنيئــا لالعبني كل االحتفاالت والتكريمات التي 

حصلــوا عليها فنحــن نفخر بأن العبنــا لم يعد 

يتباكى من شــح املكافآت ويقــارن بينها وبني ما 

يحصل عليه الالعب الخليجي.

العبــو منتخبنــا اليــوم نالــوا مكافــآت وهدايــا 

وأمــواال ربما هــي األكبر بتاريــخ دورات الخليج 

وهــي حافز بإذن الله كي يحققــوا نتائج أفضل، 

حافز لكــي يفخروا بوطنهم الــذي أغدق عليهم 

ويســتحق أن يحرصوا على ســمعته ورفعته دوما 

وأن يقدمــوا له الغالي والنفيس كي يكون في قمة 

البطوالت واملنافســات اآلن وغدا وفي املســتقبل 

فكل ما يصيبنا من نعم هي بفضل الله والوطن.

ضفاف الحقيقة
اقتربت إدارة نادي الشرطة الرياضي من إتمام إجراءات التعاقد مع املدافع الدولي مصطفى ناظم ومهاجم 

املنتخب الوطني أسو رستم لتعزيز صفوف فريقها الكروي الباحث عن االحتفاظ بلقب الدوري املمتاز.

ويســعى "القيثــارة" إلــى تعزيــز صفوفه بالعناصــر القادرة علــى إحداث الفــارق من أجل تعويــض ما فاته 

واالنطالق بقوة نحو مناطق املقدمة في إطار رحلة البحث عن التتويج باللقب ملوسم ثان على التوالي.

وبحســب األنباء فإن عقد املهاجم أســو رســتم ســيمتد حتى نهاية املوســم الحالي، أما مصطفى ناظم فإن 

انتقاله سيكون على سبيل اإلعارة لغاية تموز املقبل ألنه مرتبط بعقد رسمي مع نادي الفيصلي األردني.

تتجه األنظــار، اليوم األربعاء، إلــى العاصمة البحرينية 

املنامة، وذلك عندما تعقد الجمعية العمومية في االتحاد 

اآلســيوي لكرة القدم اجتماعهــا الثالث والثالثني، حيث 

ســيجري انتخــاب املكتــب التنفيذي في االتحــاد للدورة 

2027-2023، إلــى جانــب ممثلــي قارة آســيا في مجلس 

االتحاد الدولي لكرة القدم.

ويجري االجتماع في مركز الخليج للمؤتمرات بالعاصمة 

املنامة، حيث يشــهد اجتماع الجمعية العمومية ترشــيح 

ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة مــن دون منافس ملنصب 

الرئيس.

وتعد الجمعية العمومية في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 

الســلطة األعلى في صنــع القرارات، وســتقوم بانتخاب 

األعضاء املرشــحني لشــغر املناصب الرئيسة في املكتب 

التنفيذي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم ومجلس االتحاد 

الدولي لكرة القدم.

كمــا تبحــث الجمعية العموميــة خالل االجتمــاع اختيار 

الدولة املضيفة لكأس آسيا 2027، وسيكون التركيز على 

االتحاد الســعودي لكرة القدم الذي بات املرشح الوحيد 

الستضافة النسخة التاسعة عشرة من جوهرة البطوالت 

في القارة الصفراء.

وســيجتمع ممثلــو االتحــادات الوطنيــة واإلقليميــة في 

االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم، بشــكل شــخصي للمرة 

األولــى منــذ انعقــاد االجتمــاع غيــر العــادي للجمعيــة 

العمومية في باريس خالل شهر حزيران 2019، ويحضر 

االجتماع أيضــًا جياني انفانتينو رئيــس االتحاد الدولي 

لكــرة القدم، الــذي ينتظــر أن يقوم بإلقــاء كلمة خالل 

االجتماع.

كمــا ينتظر أن يقــوم رئيس االتحاد القــاري لكرة القدم 

بالحديث عن التطور الكبيــر والواضح الذي حققته كرة 

القــدم اآلســيوية، والــذي كانت أبــرز معاملــه من خالل 

املســتويات املميزة للمنتخبات خــالل كأس العالم 2022 

في قطر، إذ تأهلت ثالثة منتخبات آســيوية للمرة األولى 

إلى دور الـ16.

كما ســيتم التركيز بشــكل مفصل على برامج ومبادرات 

االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، الهادفة إلــى االرتقاء 

بمعايير اللعبة في القارة.

إلــى  متوجهــا  األربعــاء  اليــوم  يغادرنــا 

محافظة دهــوك منتخبنــا الوطني لكرة 

السلة للدخول في معسكر تدريبي يستمر 

ثمانيــة أيــام ويتخللــه إجــراء مباراتني 

فــي  للمشــاركة  تحضيــرا  تجريبيتــني 

التــي  اآلســيوية  التمهيديــة  التصفيــات 

تضيفها قطر في الواحد والعشــرين من 

شباط. 

االتحــاد  رئيــس  وقــال   

لـــ  العميــدي  حســني 

الرياضــي)  (الصبــاح 

:  إن وفــد املنتخــب أنهى 

معســكره القصيــر الذي 

أقامــه في قاعة الشــعب 

ثمانية  واســتمر  ببغــداد 

أيام تحت قيــادة املدرب 

مشــيرا  النجار،  محمــد 

إلى أن الوفد الذي يتألف 

من 14 العبا ســيغادر إلى 

محافظــة دهــوك اليــوم 

معســكر  فــي  األربعــاء 

يستمر ثمانية أيام يتخلله 

تجريبية  مبــاراة  إجــراء 

كردســتان  منتخــب  مــع 

تجري بينهمــا في الرابع 

من الشهر الحالي  .  

وأضــاف العميــدي: أن معســكر املنتخب 

سيســتمر أسبوعا بعدها يعود إلى بغداد، 

إذ تنتظره مباراة تجريبية مع بطل الدوري 

ومتصدر جــدول الترتيــب الحالي فريق 

النفــط في التاســع من الشــهر الحالي، 

مبينا أن املنتخب ســيغادر إلــى قطر في 

الحادي عشــر مــن هذا الشــهر للدخول 

بمعســكر أخيــر يتخلله خــوض مباريات 

تجريبيــة مــع املنتخبــات التــي تتواجــد 

هناك وهي فلسطني والكويت والسعودية 

، مؤكــدا أن التصفيات التمهيدية املؤهلة 

إلى نهائيات آســيا ســتنطلق في الحادي 

والعشــرين من الشــهر الحالي وســيلعب 

منتخبنــا في مجموعة ضمتــه إلى جانب 

منتخبات قطر وعمان واإلمارات. وبشأن 

املجنــس ديماريــو املحترف فــي الدوري 

اإليطالي قال املــدرب محمد النجار، إنه 

سيلتحق ببعثة املنتخب في معسكر قطر  .

حافــظ القوة الجويــة على صــدارة ترتيب 

بعــد  املمتــاز برصيــد (29)  الكــرة  دوري 

تعادله الســلبي أمام الزوراء ثالث الترتيب 

(27) في املباراة التي أقيمت بينهما أمس  بـ

الثالثاء في ملعب الشــعب الدولي وبحضور 

جماهيري زاد عن 45 ألف متفرج، إذ أظهر 

النوارس أفضلية واضحة في عدد الهجمات 

ومحاوالت الوصول إلى مرمى منافسه.

ز مــدرب النوارس أوديشــو على افتكاك 
ّ
رك

الكرات والصراعــات الفردية في منتصف 

امللعــب مراهنــًا علــى الثالثــي (إبراهيــم 

سعادة ولؤي العاني وسعد عبد األمير)،وقد 

نجحــت تلك الثنائيات في عمــل االنتقاالت 

الســريعة مع اللعب املباشــر باتجــاه العمق 

الفــردي  بالحــل  أو  للجويــة  الدفاعــي 

كاالختــراق والتســديد، فــي املقابــل راهن 

مــدرب الصقور قحطان جثيــر على اإلفادة 

من التمريرات الخاطئة في الثلث الدفاعي 

للزوراء وتنويع الكرات األرضية عبر الثنائي 

كــرار نبيــل ومحمــد قاســم مســتندًا على 

تحــركات بايش فــي األمام، وفــي الدقيقة 

17 كان املحتــرف األردنــي ســعادة قريبــًا 

م، عندما اخترق 
ّ

من تســجيل هدف التقــد

دفاعات األزرق ونجح املتألق فهد طالب في 

إبعــاد كرته وعاد الالعــب ذاته في الدقيقة 

 منتظر عبد 
ّ
33 بتســديدة أخرى، بينمــا رد

 هفوة من 
ً
األميــر بهجمة خاطفــة مســتغال

مدافع الزوراء حســن حويبيــب لينتهي هذا 

الشوط بالتعادل السلبي.

فــي الشــوط الثانــي، دخــل كال الناديــني 

ة تســجيل هــدف التقدم وقد 
َّ

العريقــني بِني

فرض الزوراء ســيطرته على معظم دقائقه 

مــن حيــث تهديــد مرمــى الجوية مــا دفع 

باملدرب جثير إلى اإلســراع بعمــل تغييراته 

الخططيــة عندمــا ســحب محمــد قاســم 

ومنتظــر األمير وقــرر الزج بحســني جبار 

وعلي محسن إلى جانب حمادي أحمد الذي 

دخل محل موغالو لتنشيط الصفوف، قابله 

تغييــر مماثل من قبل املدرب أوديشــو الذي 

 من 
ً
راهن على ورقة حســن عبد الكريم بدال

األردني إبراهيم سعادة، الذي عمل إضافة 

واضحــة في الشــق الهجومــي عندما صنع 

فرصة محققة لزميله علي يوسف كما هدد 

بنفســه فــي محاولتــني خطيرتــني، حارس 

الجوية فهــد طالب الذي تصدى لهما لكنها 

وغيرها لم تثمر عن أي شــيء يذكر لينتهي 

اللقاء بالتعادل السلبي.

وأســفرت بقية نتائج املباريات التي أقيمت 

يوم أمس عــن فوز الكهرباء الوصيف (28) 

نقطــة علــى نفــط ميســان 1-2 فــي مباراة 

حفلت باللمســات الفنية قدمهــا لنا املدرب 

لؤي صــالح الــذي قلــب نتيجة اللقــاء بعد 

تأخره بهدف، بيد أن املهاجم مهيمن سليم 

ــل بالــرد ســريعًا إذ أحــرز هدفــني في 
ّ
تكف

الدقائق (13,9)، بينما ظفر  نفط الوســط 

بــأول ثالث نقاط تحت قيادة مدربه ســامر 

سعيد بعد تفوقه على مضيفه الصناعة 2-1 

بإمضــاء املتألق أحمد لفتــة، وانتزع دهوك 

انتصارًا شــاقًا على متحديه القاســم 2-1، 

حيث تقدمت كتيبة صقور الجبال بواســطة 

ابوكو في منتصف الشوط األول لكن الفريق 

الفراتي عــادل الكفــة في الدقيقــة 60 من 

الشــوط الثانــي قبــل أن يضيــف محتــرف 

القمصان الصفــراء زاكري هدف الفوز في 

الدقيقة 95 من املقابلة، أخيرًا أكرم كربالء 

وفــادة ضيفــه الحــدود بهدفــني نظيفني، 

تعاقب على تسجيلهما كل من مصطفى علي 

وسجاد رعد.

08:0011:00

11:00

10:00

11:00

05:00
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وتمكــن حاجــم مــن إدارة هجمات فريقه بشــكل 

متميــز معتمــدا علــى ســرعته الفائقــه ومتابعته 

للكرة واســتغالله للفرص، ويقول في معرض رده 

عــن أســئلتنا إن فريق القاســم، وبرغــم ظروفه 

املالية الصعبة إال أنه تمكــن من أن يكون ندا قويا 

لبقيــة األنديــة فــي الــدوري، إذ انتــزع الفوز من 

بعضها بينمــا تعادل مع اآلخر وهــو بذلك يحاول 

قدر اإلمكان البقاء موســما آخــر في دوري الكبار 

معتمدا على العبيه الشباب وبعض املحترفني.

وأكد أن املوســم املقبل سيشــهد انتقالي إلى أحد 

األنديــة الجماهيرية الــذي قدم لــي عرضا هذا 

املوســم لكني فضلت البقاء من أجل اكتمال بعض 

الجوانــب الفنيــة التي قد أفتقدهــا وال أخفي أني 

أفضــل فريقني للعب لهما هما الــزوراء أو الجوية 

ملا يتمتع به هذان الفريقــان من مزايا تدر إيجابا 

على الالعب سواء فنيا أو ماديا.

وأوضــح حاجــم أن نجــاح العــراق فــي تنظيــم 

البطوالت الدولية ســيمنح املواهب الشابة فرصة 

البروز، كما أنها ســتعكس إيجابياتها على مسيرة 

الدوري واألنديــة املحلية إضافة إلى تطوير البنى 

التحتية من مالعب ومراكز تدريبية.

وعــن هويــة بطــل الــدوري لهذا املوســم، أشــار 

إلــى أن املعطيــات األوليــة توضح هيمنــة األندية 

الجماهيريــة علــى املركــز األول برغــم أن فريق 

الشــرطة قــد ال ينافــس هــذا العــام علــى اللقب 

بســبب الظهــور الجيــد للطلبــة والجويــة، لكــن 

ذلك يرتبــط بــاإلدارة الناجحــة للمباريات عبر 

الطواقــم التحكيمية ومن خاللكم أناشــد اتحاد 

الكرة بضرورة االعتماد علــى تقنية الفار لغرض 

وضع حد ألخطاء الحــكام التي وقفت حائال أمام 

تطلعات العديد من األندية.

وردا على ســؤال بشأن رأيه بالالعبني املحترفني، 

أشــاد حاجم ببعضهم بينمــا انتقد البعض اآلخر 

ألنــه ال يمتلــك مقومــات الالعــب الــذي يضفي 

ميزات على الــدوري العراقي فنيــا وبدنيا، مبينا 

أن علــى اتحاد اللعبــة التدخل في عمليــة اختيار 

بعــض املحترفــني الذيــن ال يجيدون لعــب الكرة 

 وبرغــم ذلــك يجــدون أماكــن لهــم فــي األندية

 العراقية.

 
تنطلق اليوم منافســات الجولة العاشــرة من املرحلة األولى لدورة 

الدرجة األولى بكرة القدم بإقامة خمس مباريات لحساب املجموعة 

األولــى. وتجمــع املواجهــة األولى ميســان واالتصــاالت على ملعب 

شــهداء ميســان، ويلتقي الحويجة متصدر املجموعــة األولى أمانة 

بغداد، بينما يشــهد ملعــب فرماندي اللقاء املرتقــب بني الوصيف 

البحري والبيشــمركة صاحــب املركز الثالــث، ويواجه الصناعات 

الكهربائية ضيفه سامراء في ملعب التاجي، وتختتم مباريات هذه 

املجموعة بلقاء الرمادي ومصافي الجنوب على ملعب األول.

وتستكمل يوم غد الخميس مباريات املجموعة الثانية، ويستقبل فيها 

الوصيف فريق املرور على ملعب الـ5000 متفرج املتصدر ديالى في 

مواجهــة مهمة للطرفني من أجل الحفاظ علــى الصدارة أو صعود 

املــرور على قمة هــرم هذه املجموعة، ويســتضيف ملعــب الفلوجة 

لقاء الجــوالن وفريق الكوفة، ويلعب صاحب األرض الشــرقاط مع 

الســماوة، ويالقي الناصرية املصافي في ملعب الشــطرة، ويواجه 

عفك فريق الحســني علــى ملعــب األول، ويختتم هذا الــدور بلقاء 

امليناء والصليخ في ملعب القوة الجوية .

تجدر اإلشــارة إلى أن أمانة بغداد يتصــدر ترتيب املجموعة األولى 

برصيد 19 نقطة يليه ثانيا البحري بـ16 نقطة، ثم بالترتيب الثالث 

البيشــمركة وله 14 نقطة، ورابعا الدفاع املدنــي بـ12 نقطة وبنفس 

الرصيــد باملركــز الخامــس الرمــادي، والصناعــات الكهربائية 

سادسا بـ11 نقطة.

بينما يتصدر ديالى فرق املجموعــة الثانية  بـ19 نقطة، وبالوصافة 

املرور بـ16 نقطة، وثالثا امليناء بـ15 نقطة وبالرصيد نفسه املصافي 

باملركــز الرابع، ثم خامســا الجوالن بـ14 نقطــة، وبنفس الرصيد 

الكوفة بالترتيب السادس.

 
وقال رئيس اتحاد املبارزة على الكراســي علي 

(الصبــاح الرياضي) إن الوفد يتألف  حميد لـ

مــن األمني املالي ســعد محمد رئيســا ورحيم 

فالح حكمًا وســمير موســى مدربــًا فضال عن 

الالعبــني عمار هادي وزيــن العابدين غيالن 

وحيدر علي وأمير علي، مبينا أن هذه املشاركة 

تعــد مهمة من ناحيــة جمع النقــاط واالرتقاء 

بتسلسل الالعبني دوليا من أجل ضمان حصد 

أكبــر عدد من بطاقات التواجــد في باراملبياد 

باريس. 

وعــن النشــاطات املحليــة أوضح حميــد، أن 

شباط الحالي سيشهد إقامة بطولة العراق في 

املركز التدريبي التخصصي ببغداد، ونحرص 

فيها على إقامة منافســات الفرقــي ألول مرة 

بعد قــرار االتحــاد الدولي للمبــارزة بإضافة 

فعالية الفرقي وهي تنص على مشــاركة ثالثة 

العبني بفريق واحــد على أن يكون اثنان منهم 

مــن نفــس الفئة والثالــث بفئة أخــرى، منوها 

بأنه من أجل الحصــول على نتائج إيجابية في 

تلــك الفعاليــات وضعنا خطة تتضمــن إقامة 

دورات تعريفية بقوانينها وكيفية التعامل معها 

من قبل املــدرب املحلي وبالتالــي تهيئة فريقه 

لبطولة العراق.

وكان العــراق قــد أحــرز أربعة أوســمة ملونة 

ببطولة العالم التي أقيمت في مدينة ساوباولو 

البرازيليــة، إذ حصــل علــى الذهــب الالعب 

عمــار هادي فــي فعالية ســيف املبــارزة ونال 

الوسام الذهبي بالفرقي الالعبون عمار هادي 

وزيــن العابديــن غيــالن وحيدر علــي وأحمد 

صبحــي، وفاز عمــار هادي بالوســام الفضي 

في فعالية ســالح الشــيش ونال زين العابدين 

غيالن وساما نحاسيا في سيف املبارزة.

يواصل منتخبنا للرمايِة معسكره الداخلي في 

ميــدان الرماية األوملبي باإلســكان اســتعدادًا 

للبطولــة العربيــة التي ســتقام فــي جمهورية 

مصر العربية من الـ 14 ولغاية الـ 18 من شــهر 

شباط املقبل .

وقــال نائــب رئيــس اتحــاد الرمايــة الدكتور 

مندوب السعد: إن منتخبي املتقدمني والناشئني 

بفعاليتي املسدس والبندقية الهوائية سيمثالن 

العراق في البطولة التي نأمل أن تكون مشاركة 

ناجحة، وأن نســجل حضورا ناجحا من خالل 

إحراز الفــوز باملراكز الثالثة األولى، الســيما 

أن مدربة املنتخب الوطني اإليرانية فائزة آزاد 

تمكنــت من رفع قــدرات العبينا خــالل توليها 

اإلشراف على تدريبات املنتخبات الوطنية، إذ 

كان هنــاك تطور واضح باألرقــام التي حققها 

العبونا خالل املعسكر الداخلي.

وكشف الســعد عن أن هناك مشــاركة آسيوية 

مهمــة أيضــًا للمنتخــِب الوطنــّي ســتقام في 

الكويت في العشــرين من شباط وتستمر لغاية 

الثاني مــن آذار املقبل، مبينًا أن ثمانية العبني 

ســيمثلون منتخبنا الوطني بفعالية الخرطوش 

( التراب سكيت ).

وأضاف أن االتحاد خالل املدة املقبلة ســيعمل 

بشــكل جاد على املشــاركات الخارجية وإقامة 

املعســكرات الداخلية ليكون للحضور العراقي 

ة واآلســيوية 
ّ

فــي جميــع االســتحقاقات الدولي

والعربيــة نتائــج إيجابية، الســيما أن االتحاد 

يعمل بشكل جاد وبيد واحدة على تهيئة األجواء 

واملناخات السليمة لالعبني واملالكات الفنية .

وأشــار نائب رئيــس االتحاد إلــى أن الالعبني 

مهــدي هيثــم وجعفر أحمــد يواصــالن تحت 

معســكرهما  هاشــم  ليــث  املــدرب  إشــراف 

الخارجــي بدولــة الكويت وعلى نفقــة االتحاد 

اآلسيوي. 

وختــم أن قدرات هذين الالعبني عالية، لذلك 

زجهمــا االتحــاد في املعســكر اآلســيوي ورفع 

قدراتهمــا ليكون لهما حضور مثمر خالل املدة 

املقبلة.

 

اليد  كرة  اتحاد  في  املسابقات  لجنة  أعلنت 

مواعيد املباريات املؤجلة من املرحلة األولى 

للدوري املمتاز.

اليوم  ظهر  من  الثانية  الساعة  في  ويلعب 

العربي  والخليج  ميسان  نفط  فريقا  األربعاء 

لهذه  مسرحا  البصرة  نفط  قاعة  وستكون 

للمرحلة   12 الجولة  من  املؤجلة  املواجهة 

فريق  الــعــربــي  الخليج  ويــالقــي  األولــــى، 

املقبل  السبت  ظهر  من  الثانية  في  املسيب 

في قاعة نفط البصرة وهي ضمن الدور 14 

نفس  في  ويلتقي  أيضا،  األولى  املرحلة  من 

جامعة  قاعة  في  املقبل  الثالثاء  التوقيت 

املعارف فريقا التعاون واملسيب، وهي مؤجلة 

املؤجلة  املباريات  وتختتم  األول،  الدور  من 

الحالي  الشهر  السبت املصادف 11 من  يوم 

عندما يلعب فريقا الفتوة املوصلي مع الخليج 

من  مؤجلة  وهي  حمو  طه  قاعة  في  العربي 

الدور الخامس .
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الفرنسي  الدوري  متصدر  جرمان،  سان  باريس  يسعى 

سكة  إلى  والعودة  إخفاقاته  غبار  لنفض  القدم،  لكرة 

طعم  خاللهما  يذق  لم  مباراتني  بعد  االنتصارات 

اليوم األربعاء   ضيفًا على مونبلييه 
ّ

الفوز عندما يحل

ضمن منافسات املرحلة 21، حيث يعاني رجال املدرب 

كريستوف غالتييه جماعيًا.

املدافع  كتب  تويتر  على  الرسمي  حسابه  عبر 

رمــوز  ــد  أح رامــــوس،  سيرخيو  اإلســبــانــي 

دي  ”بـــارك  ملعب  فــي  الــدفــاعــي  اإلخــفــاق 

رسالة  في  األخــيــرة،  مباراته  في  برانس“ 

”على  الباريسية  الجماهير  إلــى  مباشرة 

كما  دائمًا  ليست  النتائج  أن  من  الرغم 

لنتطور.  يوم  بعد  يومًا  العمل  نتابع  نتمنى، 

شكرًا على دعمكم لنا» .

مدريد  ـــال  ري ــع  ــداف م كلمات  وتعكس 

اإلسباني السابق ابن الـ 36 عامًا، صورة 

تمامًا  املتعثرة  بدايته  في  جرمان  سان 

للعام الحالي، حيث فاز في مباراة يتيمة 

الــدوري،  في  خاضها  التي  األربــع  من 

مقابل هزيمتني وتعادل.

نادي  السابقة، سقط  الجولة  في ختام 

اإليطالي  طرد  بعد  املنقوص  العاصمة 

أمام  القاتل  التعادل  فخ  في  فيراتي،  ماركو 

في  تقدمه  تعزيز  فــي  ليفشل   ،1-1 ريــنــس 

الصدارة بفارق 5 نقاط عن مطارده املباشر لنس املتعادل بدوره 

مع تروا 1-1. ترك األداء الجماعي لباريس أكثر من عالمة 

استفهام والكثير من القلق لدى جماهيره، على الرغم 

في  يخسر  لم  فريق  أمام  سهلة  تكن  لم  املهمة  أن  من 

الدوري منذ املرحلة الثامنة.

ليونيل  األرجنتيني  أم“  أن  ”أم  الثالثي  على  توجب 

غبار  نفض  مبابي  وكيليان  نيمار  والبرازيلي  ميسي 

لنس  أمام  وقبلها  صفر1-  رين  أمام  الخسارة 

3-1 في مطلع العام الحالي (املرحلة 17)، 

 سان جرمان خاض أمسية صعبة 
ّ

إال أن

النهاية  حتى  قاتل  طموح  فريق  أمــام 

الدقيقة  فــي  الــتــعــادل  ــدف  ه وسجل 

الضائع  ــدل  ب الــوقــت  مــن  الــســادســة 

الثاني عبر مهاجمه اإلنكليزي  للشوط 

فوالرين بالوغون.

املباراة  هذه  بعد  جرمان  سان  اكتفى 

لنس  عن  نقاط   3 وبفارق  بالتعادل 

نــادي  ــدا  ب  .“45 مقابل   48” الثاني 

الدفاعية  الناحية  من  هشًا  العاصمة 

دقيق،  وغير  الوسط  خط  في  ومتهالكًا 

لنيمار،  السبق  هدف  من  الرغم  على 

 ال يليق بمرشح للفوز 
ً

م أداء
ّ

هجوميًا فقد

قبل  وذلــك  ــا  أوروب أبطال  دوري  بلقب 

في  الذهاب  مباراة  من  أسبوعني  قرابة 

ثمن نهائي املسابقة األم أمام بايرن ميونيخ 

األملاني في 14 شباط املقبل.

كرة  في  اإلنكليزي  الدوري  متصدر  أرسنال  نادي  أعلن 

املصري  الدولي  وسطه  العب  أن  الثالثاء  أمس  القدم 

محمد النني خضع لجراحة ناجحة، بعد تعرضه إلصابة 

عن  محددة  غير  فترة  ستبعده  ركبته  في  ”خطيرة“ 

املالعب.

وكتب نادي شمال لندن في موقعه الرسمي ”بعد تعرضه 

دت تقييمات الحقة أن 
ّ
أك التمارين األخيرة،  إلصابة في 

ض إلصابة خطيرة في ركبته اليمنى» .
ّ

محمد النني تعر

فترة  وسيغيب  لندن  في  ناجحة  لجراحة  مو  ”خضع  تابع 

 
ً
تفصيال أكثر  زمني  جدول  سيوضع  الزمن.  من  طويلة 

بمجرد االنتهاء من املراحل األولى إلعادة التأهيل» .

ويحمل النني (30 عامًا و93 مباراة دولية) ألوان أرسنال 

موسم  في  التركي  بشيكتاش  إلى  أعاره  وقد   2016 منذ 

املقاولني  مع  االحترافي  مشواره  استهل  أنه  علمًا   ،2020

العرب قبل انتقاله إلى بازل السويسري في 2013.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري اإلنكليزي، بفارق خمس 

سيتي،  مانشستر  اللقب  حامل  عن  أقل  ومباراة  نقاط 

باحثًا عن لقبه األول منذ 2004.

كيفيور  ياكوب  الشاب  البولندي  املدافع  مع  التعاقد  وبعد 

دوالر)  مليون   21.6) اإليطالي  سبيتسيا  من  قادمًا 

برايتون(26  من  تروسار  لياندرو  البلجيكي  واملهاجم 

اقتراب  إلــى  صحفية  تقارير  ــارت  أش دوالر)،  مليون 

من  جورجينيو  اإليطالي  الوسط  العب  ضم  من  أرسنال 

الدفاع  ساعد  عن  التخلي  إيفرتون  رفض  بعد  تشلسي، 

اإلكوادوري الشب مويسيس كايسيدو.

تشلسي،  مع  مباراة   213 في  هدفًا   29 جورجينيو  وسجل 

ليغ،  ويــوروبــا  أوروبـــا  أبطال  دوري  لقبي  معه  محرزًا 

ومونديال  ــة  ــي األوروب السوبر  الــكــأس  إلــى  باإلضافة 

إلى  وانتقل   1991 ــام  ع الــبــرازيــل  فــي  لـــد 
ُ

و ــة.  ــدي األن

ألــوان  يحمل  أن  قبل  عشرة  الخامسة  بعمر  إيطاليا 

ألــوان  حمل  اإليطالي.  املنتخب  تمثيل  ر 
ّ

ويــقــر نابولي 

بلقب التتويج  إلى  باالضافة  مرة   46 أتــزورا“   ”سكوادرا 

 كأس أوروبا.

انتقل املدافع البرتغالي جواو كانســيلو من مانشســتر ســيتي اإلنكليزي إلى 

بايرن ميونخ األملاني على سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم الحالي مع خيار 

الشراء، بحسب ما أعلن النادي البافاري في بيان أمس الثالثاء.

 الشــهر الحالي الدولي الهولنــدي دالي بليند (32 
ّ

وســبق لبايرن أن ضم

عامًا) من نادي أياكس، لتعزيز خط دفاعه املثقل باإلصابات.

وبحسب الصحافة األملانية، فإن بند شراء كانسيلو تبلغ قيمته 70 مليون 

يورو.

وقــال املدافــع البرتغالــي (28 عامًا) الذي شــارك فــي كل مباريات 

منتخب بالده في مونديال قطر 2022، لدى تقديمه للصحافة قبل حصة 

تدريبية بعد الظهر ”انتهزت هذه الفرصة ألنني أردت التعرف على ناٍد مثل 

بايرن ميونيخ الذي أعرف أهميته كالعب» .

ويمكــن للظهيــر األيمــن أن يلعب فــي الجهة اليمنــى كما كان فــي يوفنتوس 

اإليطالــي، أو في امليســرة علــى غرار مانشســتر ســيتي بأوامر مــن املدرب 

اإلسباني بيب غوارديوال.

بــدأ كانســيلو مســيرته فــي بنفيــكا، ولعــب ثالثــة مواســم فــي 

(إنتــر  إيطاليــا  فــي  وموســمني   ،(2017  -  2014) فالنســيا 

ويوفنتــوس) قبــل التوقيــع مــع ”ســيتيزنس“ في صيــف العام 

 2019. ومــدد عقــده مــع النــادي اإلنكليــزي قبــل عــام حتــى 

صيف 2027.

وترك إريكسن ملعب أولد ترافورد على العكازات 

الســبت املاضي، بعــد احتكاك مع أنــدي كارول 

مهاجم ريدينغ في املباراة خالل الدور الرباع.

 إصابة صانع األلعاب البالغ 30 عامًا ضربة 
ّ

عد
ُ

وت

ليونايتــد الذي يحتــل املركز الرابع فــي الدوري 

اإلنكليــزي، ويأمل فــي التأهل إلــى دوري أبطال 

أوروبا، بعد سلســلة جيدة انتهت بالخسارة ضد 

أرسنال املتصدر في 22 كانون الثاني.

وقال يونايتد في بيان ”يغيب كريســتيان إريكسن 

دة بسبب إصابة 
ّ

عن املنافســات لفترة غير محد

بالكاحل تعــرض لها خالل الفوز على ريدينغ في 

الكأس « .

تابــع ”مع اســتمرار التقصي، تشــير التقديرات 

األوليــة إلــى أن إريكســن ســيغيب حتــى نهايــة 

نيســان أو مطلع أياراملقبلني» . وأمــل يونايتد في 

عودة الالعــب الدنماركي الذي نجا بمعجزة إثر 

إصابته بنوبة قلبية خالل كأس أوروبا عام 2021 

”لخوض املراحل األخيرة من املسابقة» .
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األملاني  فرانكفورت  آينتراخت  نــادي  قــال 

القدم  لكرة  األوروبـــي  ــدوري  ال لقب  حامل 

ماكس  فيليب  املدافع  ضم  إنه  الثالثاء  اليوم 

من  الشراء  يتيح  بندًا  يتضمن  إعــارة  بعقد 

إيندهوفن الهولندي. ووقع ماكس، الذي سبق 

(بوندسليغا)  األملاني  الــدوري  في  اللعب  له 

حتى  عقدًا  وأوجــســبــورغ،  شالكه  لفريقي 

الصيف املقبل.

وقــال ماركــوس كــروش مدير الكــرة بنادي 

آينتراخــت :“بالتعاقد مع فيليب ماكس، يكون 

الفريق قد ضم مدافع خبرة ســيضفي املزيد 

مــن املرونــة بالفريق خــالل املهــام الصعبة 

العديدة في النصف الثاني من املوسم.»

انتقل امل

بايرن
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وســبق

عامًا

وبح

يو

وق

منتخ

تدريبية
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ويمكــن لل

اإليطالــي

اإلسب
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 تابــع الســلوفيني لــوكا دونتشــيتش تألقه وقــاد فريقه 

داالس مافريكــس للفوز على ضيفه ديترويت بيســتونز 

111 - 105 بتســجيله 53 نقطة، ضمن منافســات دوري 

كــرة الســلة األميركــي للمحترفــني، بينما بات راســل 

ر في تاريخ "أن بي ايه" في 
ّ

وستبروك عاشــر أفضل ممر

خســارة فريقه لوس أنجليس ليكرز على أرض بروكلني 

نتــس 104 - 121. وهــي املــرة الرابعة التي يســجل فيها 

دونتشــيتش على األقــل 50 نقطة، في انجــاز فريد من 

نوعه هذا املوسم.

حاول بيســتونز تشــتيت تركيز النجم السلوفيني 

 أن ابــن الـ 23 
ّ
(2.01 م) فــي نهايــة اللقــاء، إال

عامًا حافظ علــى دقته (17 من 24) وأضاف 

إلى رصيده 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، 

بعد عودتــه عقب التواء طفيــف في كاحله 

أبعده مباراة واحدة.

وحافــظ داالس علــى مركــزه الســادس 

فــي املنطقــة الغربيــة برصيــد 27 فوزًا 

مقابــل 25 هزيمــة خلف غولدن ســتايت 

ووريرز، حامل اللقب، الفائز على مضيفه 

أوكالهوما سيتي ثاندر 128 - 120.

دين ووريــرز بفوزه الثالــث تواليًا إلى نجمه ســتيفن 
ُ

وي

كوري الذي اقترب من تحقيق تريبل دابل (عشر أو أكثر 

فــي ثالث فئــات إحصائية) مــع 38 نقطــة و12 تمريرة 

حاســمة و8 متابعات، إضافــة إلى نجاحه فــي امتحان 

الرميات الثالثية (8 من 14). وســاهم كالي تومسون بـ 

28 نقطة للفريق الفائز.

وتوقفت سلســلة انتصارات فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 

بقيادة نجمــه الكاميروني جويل إمبيد بخســارته أمام 

أورالندو ماجيك 109 - 119.

وتوقع الجميع أن يحقق ســفنتي سيكســرز فوزه الثامن 

تواليًا أمام فريق يحتل املركز الثالث عشــر في املنطقة 

الشــرقية، إال انه لم يكــن على قدر التوقعــات ليتراجع 

للمركز الثالث خلف ميلووكي باكس.

وفي بروكلني، فاز نتس علــى لوس أنجليس ليكرز 121 - 

104 في ظل غياب نجمي الفريق ليبرون جيمس وأنتوني 

ديفيس.

وظــل ليكرز في اجــواء اللقاء حتى الربــع الثالث بفضل 

تألــق وســتبروك الــذي بــات عاشــر أفضل ممــرر في 

تاريخ الدوري مع تمريراته الـ 10 الحاســمة أمام نتس، 

وأضاف إليها 17 نقطة و8 متابعات.

غير أن ليكــرز إنهار في الربع األخيــر بمواجهة كايري 

إرفينــغ (26 نقطــة) ورفاقــه الذيــن نجحــوا فــي قلب 

النتيجة لبروكلني رابع املنطقة الشرقية والذي غاب عن 

صفوفه كيفن دورانت.

واحدة  في  القدم،  كرة  ألندية  العالم  كأس  تنطلق 

من نسخها األخيرة بالنظام الحالي، اليوم األربعاء 

في املغرب بمشاركة سبعة أندية، حيث سيكون ريال 

مدريد اإلسباني مرشحًا ملتابعة الهيمنة األوروبية.

السويسري  (فيفا)  الدولي  االتحاد  رئيس  وكان 

جاني إنفانتينو كشف قبل يومني من نهائي مونديال 

إقامة  على  فيفا  مجلس  مصادقة  عن   ،2022 قطر 

االولى  "النسخة  ناديًا   32 بمشاركة   2025 نسخة 

ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل األندية في 

العالم مدعوة للمشاركة فيها" .

بيد  الجديد،  النظام  تفاصيل  عن  فيفا  يعلن  ولم 

(فيفبرو)  املحترفني  لالعبني  الدولية  النقابة  أن 

من  واحد  جانب  "من  إنفانتينو  إعالن  من  اشتكت 

دون التشاور بجدية، مع الالعبني" .

بمشاركة  الصني  في  متوقعة   2021 نسخة  وكانت 

كورونا  جائحة  لكن  أوروبــا،  من   8 بينها  ناديًا،   24

النظام  إلى  العودة  على  الدولي  االتحاد  أجبرت 

االعتيادي  بالنظام  البطولة  وستقام  القديم. 

بمشاركة ستة أندية وممثل عن الدولة املضيفة.

فالمنغو  يشارك  أوروبــا،  بطل  مدريد  ريــال  إلى 

البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، الوداد البيضاوي 

املصري  األهلي  ووصيفه  إفريقيا،  بطل  املغربي 

الوداد صاحب  للمشاركة نظرًا لخوض  عي 
ُ
د الذي 

 قاريًا.
ً
األرض البطولة بصفته بطال

 ،2021 آسيا  بطل  السعودي،  الهالل  يشارك  كما 

مسابقة  انتهاء  لعدم  القاري  االتحاد  اه 
ّ

سم الذي 

دوري أبطال آسيا. وعن كونكاكاف، يشارك سياتل 

سيتي  أوكالند  يخوض  بينما  األميركي،  ساوندرز 

 ألوقيانيا.
ً
النيوزيلندي البطولة بصفته بطال

وبعد خمس نسخ أقيمت في منطقة الخليج في قطر 

فيها  يستضيف  الثالثة  املرة  ستكون  واإلمــارات، 

علمًا  و2014،   2013 بعد  األندية  مونديال  املغرب 

أن النسخة األخيرة في اإلمارات توج فيها تشلسي 

اإلنكليزي.

ويأمل ريال مدريد في أن يكون املتوج العاشر تواليًا 

نصف  الدور  من  مشاركته  يستهل  وهو  أوروبا،  من 

ضد  الرباط،  في  شباط  من  الثامن  في  النهائي 

املباراة  من  والفائز  ساوندرز  سياتل  بني  الفائز 

إفريقيا  بطل  األهلي  بني  األربعاء  اليوم  االفتتاحية 

10 مرات وأوكالند سيتي في طنجة.

وبحال فوز فريق املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 

 11 في  املقرر  النهائي  إلى  امللكي  الفريق  يتأهل 

شباط في الرباط، ضد الفائز من مباراة فالمنغو 

والفائز بني الوداد والهالل.

وفيما يبحث األهلي املصري عن االرتقاء خطوة بعد 

حلوله ثالثًا في آخر نسختني، سيكون أوكالند سيتي 

النيوزيلندي خصمه األول اليوم األربعاء في الدور 

األول.

اليوم األربعاء  يحل بايرن، ضيفًا على ماينز 

أملانيا،  لكأس  الـ16  بدور  فاصلة  مباراة  في 

في  فولفسبورغ  على  ضيفًا  الفريق  يحل  ثم 

اختبار صعب بالبوندسليغا يوم األحد املقبل 

من  التالية  الجولة  في  بوخوم  استضافة  قبل 

املسابقة يوم السبت التالي.

باريس  إلى  السفر  من  فقط  أسبوعني  وقبل 

جرمان  سان  أمام  الصعبة  املواجهة  لخوض 

ميونخ  بايرن  سيكون  أوروبــا،  أبطال  بدوري 

مرحلة  في  مهمة  تحديات   3 مع  موعد  على 

"البحث عن الذات" والخروج من الكبوة التي 

يمر بها حاليا.

ــات  ــاري ــب ــل امل ــث ــم وت

محطات  الثالث 

للغاية  مهمة 

ــم  ــوس فــــي م

بايرن الحالي 

أن  الســيــمــا 

املــــبــــاريــــات 

ــــــــالث  ــــــــث ال

أظهرت  املاضية، 

الفريق  افتقاد 

صناعة  على  قدرته  وعدم  كبير  بشكل  للثقة 

الفرص بالشكل األمثل في مواجهة منافسيه 

وهو ما أسفر عن فقدان 6 نقاط في غضون 

8 أيام.

ومنذ استئناف فعاليات املوسم الحالي لكرة 

املاضي  الثاني  كانون   20 في  األملانية  القدم 

، سقط بايرن في فخ التعادل في 3 مباريات 

الدوري  في  لقبه  عن  الدفاع  برحلة  متتالية 

األملاني "بوندسليغا"، وال يزال الفريق بال أي 

انتصار في املباريات الرسمية بعام 2023.

تقلص  عن  الثالثة  التعادالت  هذه  وأسفرت 

الفارق بني بايرن وأقرب منافسيه في جدول 

نقطة  إلـــى  املــســابــقــة 

ــع بــدايــة  ــــدة م واح

ـــاب من  جــولــة اإلي

خالل  من  املوسم  هــذا  املسابقة  فعاليات 

هذا  مطلع  أقيمت  التي   18 املرحلة  مباريات 

األسبوع.

واليبزيغ،  بــرلــني،  يونيون  فــرق  واستغلت 

وشددت  بايرن  كبوة  دورتموند،  وبوروسيا 

في  بــقــاءه  يــهــدد  قــد  بشكل  عليه  الخناق 

يتقدم  حيث  املقبلة،  الفترة  خالل  الصدارة 

في  املسابقة  بلقب  املتوج  البافاري،  الفريق 

املواسم العشرة املاضية على التوالي، بفارق 

نقطة واحدة على يونيون برلني.

االنتصارات  نغمة  الستعادة  الفريق  ويحتاج 

جيدة  معنوية  دفعة  على  والحصول  املحلية 

جرمان  سان  ملواجهة  باريس  إلى  السفر  قبل 

لــدوري  الــــ16  ــدور  الــذهــاب ب فــي لقاء 

األبطال.

املهاجم  عــاود  نفسه  السياق  وفــي 

مانيه  ســاديــو  السنغالي  الــدولــي 

وهي  فريقه،  مع  الكرة  مع  التمارين 

املرة األولى منذ قرابة ثالثة أشهر 

يتدرب فيها مانيه مع الكرة بعدما 

منتصف  اليمنى  ساقه  في  أصيب 

فيردر  على  الفوز  في  الثاني  تشرين 

بريمن 1-6 في الدوري، ليجرى جراحة 

بعد أيام قليلة.

 تابــع الســلوفيني

داالس مافريكــس

105 بتســج - 111

كــرة الســلة األم

وستبروك عاشــر

خســارة فريقه لو

نتــس 104 - 121.

دونتشــيتش على

نوعه هذا املوس

حاول بيســ

(2.01 م)

عامًا ح

م

إلى رص

بعد

أبعد

وح

فــي

مق

وور

أوكاله

دين ووريــرز بف
ُ

ددوي

ميونخ  بايرن  سيكون  أوروبــا،  أبطال  بدوري 

مرحلة  في  مهمة  تحديات   3 مع  موعد  على 

"البحث عن الذات" والخروج من الكبوة التي 

ي ع

يمر بها حاليا.

ــات  ــاري ــب ــل امل ــث ــم وت

محطات  الثالث 

للغاية  مهمة 

ــم  ــوس فــــي م

بايرن الحالي 

أن  الســيــمــا 

املــــبــــاريــــات 

الالـــالث ـــ ــــ ــــــــث ــال

أظهرت  املاضية، 

الفريق  افتقاد 

تقلص  عن  الثالثة  التعادالت  هذه  وأسفرت 

نينيالفارق بني بايرن وأقرب منافسيه في جدول 

نقطة  إلـــى  املــســابــقــة 

ــع بــدايــة  ــــدة م واح

ـــاب من  جــولــة اإلي

االنتصارات  نغمة  الستعادة  الفريق  ويحتاج 

جيدة  معنوية  دفعة  على  والحصول  املحلية 

جرمان  سان  ملواجهة  باريس  إلى  السفر  قبل 

لــدوري  66ـ16  الـــ ــدور  الــذهــاب ب ــفــي لقاء 

األبطال.

املهاجم  عــاود  نفسه  السياق  وفــي 

مانيه  ســاديــو  السنغالي  الــدولــي 

وهي  فريقه،  مع  الكرة  مع  التمارين 

املرة األولى منذ قرابة ثالثة أشهر 

يتدرب فيها مانيه مع الكرة بعدما 

منتصف  اليمنى  ساقه  في  أصيب 

فيردر  على  الفوز  في  الثاني  تشرين 

بريمن 1-6 في الدوري، ليجرى جراحة 

بعد أيام قليلة.

ذكر املنظمون أن بطولة أستراليا املفتوحة للتنس سجلت رقمًا قياسيًا 

بحضور أكثر من 900 ألف مشــجع، رغم غيــاب العديد من الالعبني 

الكبار ووجود ارتباك في بعض أيام املباريات بسبب األمطار.

وحضر 839192 مشــجعًا إلى ملبورن بارك، في أول نسخة للمسابقة 

فــي عامني تقام مــن دون قيود كوفيــد19-، ليتحطــم بذلك الرقم 

السابق البالغ 812174 مشجعًا في كانون الثاني 2020.

وهذا الرقم الجديد يعد أكبر من عدد املشجعني في باقي مباريات 

األدوار الرئيســة بــأي بطولة من البطوالت الكبــرى األخرى في 

العــام املاضي، حيث زار 515164 مشــجعًا ويمبلــدون، وذهب 

613500 مشــجع إلــى فرنســا املفتوحة، بينما ظهــر 776120 

مشجعًا في أمريكا املفتوحة.

وحطمــت بطولة أســتراليا املفتوحة، التــي افتقدت املعتزل 

روجــر فيدرر واألســطورة ســيرينا وليامز واألســترالية آشــلي بارتي 

صاحبــة لقب العام املاضي، الرقم القياســي لعدد املشــجعني في يوم 

واحد بحضور 94854 مشجعًا في 21 كانون الثاني.

وكان الرقم القياســي السابق لعدد املشجعني في يوم واحد هو 93709 

فــي 2020. وقــال كريــج تايلي املديــر التنفيــذي لالتحاد األســترالي 

لصحيفــة (ملبورن إيــدج) "ذكرت تقاريــر أن البطولة لــم تعد تملك 

الالعبــني الكبار وأن الوضع ســيكون ســيئًا، لكن النــاس كانت تبحث 

فقط عن االســتمتاع" . ويســتهدف تايلي حضور مليون شــخص العام 

املقبل وقال :"هذا العام بداية لذلك" .

وكان نوفــاك ديوكوفيتش قد فاز على ســتيفانوس تيســتيباس ليحرز 

لقبه العاشر في أستراليا ويعادل حصيلة رافائيل نادال في نيل 22 لقبًا 

بالبطوالت الكبرى، كما استعاد صدارة التصنيف العاملي.

وفي منافســات الســيدات، أحــرزت أرينا ســبالينكا لقبهــا األول في 

البطوالت الكبرى بعد التفوق على إيلينا ريباكينا.
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H o r o s c o p e  t o d a y

شــؤونكم  بمتابعــة  تنشــغلون 

املاليــة واملهنية واملحافظة على 

ســرية مــا تنــوون القيــام به، 

الجانب املهني يتطور إيجابيًا.

.يعــد الوقت اآلن إيجابيًا ومشــجعًا 

والتحــرك لدعم  بمبــادرة  للقيــام 

أعمالكم أو مشــاريعكم وخصوصًا 

أنكم تمرون في أجواء الحظ.

بعــض  تحريــك  فــي  تنشــطون 

األمــور املهمة وهي فرصة جيدة 

إلجــراء تغيــرات علــى واقعكــم 

العملي. 

األجــواء  مــن  تقتربــون  بـدأتــم 

اإلنجــازات،  وتحقيــق  االيجابيــة 

وخصوصــًا أن قــوة الحــظ قــد ال 

تعوض. 

تدريجيًا أنتم تنتقلون إلى أجواء فيها 

الكثيــر من التغيــر اإليجابي لكن هذا 

اليوم عليكم االنتباه لطريقة تعاملكم 

مع اآلخرين .

تستطيعون خالل هذا اليوم القيام 

بمهامكم بشكل أفضل إذ تنجحون 

في تخطــي بعض العقبــات لكن ال 

يزال أمامكم وقت. 

املالــي  للتعامــل  يشــجع  وقــت 

والتخلص من بعــض القيود التي 

يعانــي منها البعــض. يقف الحظ 

معكم في الجانب العاطفي.

الضغــوط  لبعــض  تتعرضــون   

الصحية والنفســية ويبــدو عليكم 

التعب، لذا حاولوا ترك القيام بأي 

مبادرة .

خصوصًا  مهمــة،  محــاور  أمامكم 

املال والعمل والتحرك بشكل مكثف 

مــن أجــل تحقيــق مكاســب علــى 

الصعيد املهني.

تحاولــون الســيطرة علــى مصروفاتكــم 

املاليــة والبعــض قــد يهتم بأحــد محبيه 

لرعايتــه صحيــًا، الوقــت يعــد إيجابيــًا 

للقيام بسفر خارجي .

األجــواء  مــن  التخلــص  تحاولــون 

الضاغطــة في العمل واألســرة، عليكم 

االنتبــاه لذلــك، وتســتطيعون التحرك 

بشكل إيجابي للقيام بسفر خارجي .

 تشــعرون بمتاعــب فــي األماكن 

التــي تتواجدون فيهــا والكثيرون 

يجدون أنهم أمام التزامات قد ال 

يستطيعون اإليفاء بها.

 
الفنــون الجميلة  أقامت كلية 

فــي جامعة املوصل األســبوع 

املاضي مهرجانها املسرحي السنوي العشرين، 

دورة الفنــان جــالل جميــل، إذ تضمــن افتتاح 

الثاني عشــر  املعــرض التشــكيلي 

تحت عنوان (الفن إرث الشــعوب 

باإلضافة  الوجدانــي)  ونبضهــا 

إلى عروض مســرحية قدمت فيهــا لوحات فنية 

تعبر عن تراث وتاريخ املوصل.

وقال الدكتور نشــأت مبارك عميــد كلية الفنون 

الجميلــة فــي حديثه لـــ ”الصبــاح“ : ”املهرجان 

ســلط الضوء على تراث املوصل ومعاناتها إبان 

حقبــة داعــش اإلرهابــي وشــرح كيــف أن تلك 

العصابــات هدمــت وســرقت، وحاولنــا إزاحة 

الســواد والغبــار عــن طريــق عــروض متنوعة 

ومعرض تشــكيلي اســترجع ذكرياتنــا القديمة 

 التــي من املمكــن إعادتها إلــى الحاضر والعمل 

عليهــا «.وأضــاف: األعمــال قدمــت على شــكل 

عروض مســرحية تضمنت رســائل من املوصل 

للمجتمــع العراقــي والتــي بدورهــا تدعــو إلــى 

إحيــاء مــا دمــر مــن ناحيــة والتذكيــر بأصالة 

ناحيــة  مــن  املوصــل  فــي  القديــم   املاضــي 

أخرى.

الطالبة إيمان كنعان خالل مشــاركتها أشــارت 

إلــى أن املهرجان هو دافع كبير للعمل في املجال 

املسرحي والفنون التشكيلية األخرى التي يعشق 

العمــل فيها طلبتنا وخصوصــًا املرحلتني األولى 

والثانية، وفرصة للتعــرف على الفنون وأنواعها 

بكل حريــة خارج الدرس األكاديمي الذي يقدم، 

متمنيــة نجــاح املهرجــان وأن يأخــذ صدى بني 

الفعاليــات التــي تقام علــى مســتوى الجامعة، 

كونه الوســيلة الترفيهيــة والتعليميــة التي نعبر 

من خاللها عما بداخلنا ونظهر أعمالنا بشكلها 

الحقيقي“.

 

11
16

08-12
13-20

13-21
07-12

13-18
12-21

املعــر

تحت

ونبض

Wed. 1 . Feb . 2023 Issue No. 5604 2023 123

  
  
  

 
 

الصــورة  صاحــب   -  1

الرياضيني  املعلقني  شيخ 

(راحل) 

2 - أمير الشعراء

3 - من األحجار الكريمة، 

ناهية، للتمني

مــن  الجســم،  فــي   -  4

الطيور

5 - عملة ورقية 

6 - حــرف انكليزي(م)، 

رغبة 

أميــركا  دول  مــن   -  7

الجنوبية

8 - علم مذكر

9 - بحر، آلة موسيقية(م)

10 - امبراطور فرنسي

1 - فنان عربي (راحل)  

عراقيــة،  أثريــة  مدينــة   -  2

موصولة

3 - علم مذكر

4 - قاطــع(م)، نصــف دارس، 

علم مذكر

5 - علم مؤنث، من األلوان

6 - منصف(م)، متشابهة

7 - مادة معقمــة(م)، محافظة 

عراقية

8 - من الحيوانات املائية

9 - وقور(مبعثرة)

10 - رجوع وعودة

 

   

1
2



A L S A B A H  N E W S P A P E R24

أقيمــت في مدينــة أربيل ندوة حواريــة مفتوحة عن 

الديمقراطيــة والحريات بحضور عــدد من أعضاء 

برملان إقليم كردستان وممثلني عن بعض املنظمات 

الدولية واملحلية وأكاديميني، وإعالميني، وناشطني 

حقوقيني، وغيرهم. 

وقال نائب مديرية اإلعالم واملعلومات أســو حاجي: 

ممــا ال شــك فيــه أن جميــع الدراســات والبحــوث 

املقدمــة مــن قبــل منظمــات املجتمع املدنــي والتي 

تخص تحديدًا موضوعــة الديمقراطية والحريات، 

وكذلــك حريــة التعبيــر عن الــرأي، وحريــة العمل 

الصحفــي هي مهمة جــدًا، ومحل احتــرام واعتبار 

وذات أهمية كبيرة لدى حكومة إقليم كردستان. 

وتابع: واليوم تدرس هــذه اآلراء واملواضيع واملحاور 

مع حكومة إقليم كردستان والكابينة التاسعة ورئيس 

وزراء حكومة اإلقليم للتحدث بشكل واضح وصريح 

عن الخطوط العامة. 

القــرارات  واملعلومــات  اإلعــالم  مديريــة  وتثمــن 

الصــادرة مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان في 

البرنامج الحكومي للوزارة، "ونحن اليوم نقوم ببحث 

ودراســة ومناقشــة قانون الحصول على املعلومات، 

ولكن هــذا القانــون مرت عليه عشــرة أعــوام، لذا 

فهو اآلن قد يكون بحاجة إلى تعديل ودراســة وبحث 

وتحليل من قبل املختصــني والقانونيني للعمل عليها 

عن كثب"، وفقًا لتعبيره. 
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 يثيرنــي حقًا، ما اعتــادت عليــه الحكومات الســابقة والحالية، 

وكذلك الكتل السياســية، فبني مدة وأخرى نسمع عبارة (اعطاء 

مهلة مئة يــوم) للكابينة الوزارية لبيان مــا تقدمه من أعمال، أو 

 للوزارة الفالنيــة، أو مديرًا عامًا، أو 
ً
عبارة (يعني "ســني" وكيــال

رئيســًا للهيئة العالنيــة بالوكالة) ويتــم إعطاؤه مهلــة كذا يوم، 

ملعرفة مدى تطبيــق ما وعد به من إصالحــات مرجوة، وآخر ما 

تم بهذا الشــأن هو اإلعالن عن تكليف الســيد علي العالق لشغل 

موقع محافظ البنك املركزي العراقي بالوكالة من جديد، إذ كان 

 من املحافظ السيد مصطفى غالب 
ً
باملوقع ذاته قبل سنوات، بدال

مخيف الذي كان محافظًا بالوكالة أيضًا، واقترن تكليف الســيد 

العالق بإعطائه مهلة ثالثة أشهر لتقييم عمله وأدائه !

أســأل هنا، برب كل من يفهــم بالعمل 

دار بمهلة 
ُ

اإلداري، هل يمكن لدولة أن ت

األيام واألشــهر، ثــم ماهــي تداعيات 

هــذه (املهــل) علــى املكلف بــاإلدارة، 

وعلى نظرة املوظفني له على اعتبار أنه 

(خطار) تحت التجربة؟.

ومــا دمنا نشــير إلــى الســيد العالق، 

نقول إن الدولة والحكومة بكل أجهزتها 

 خالل 
َ

األمنية واالســتخباراتية، لم تقو

املــدة املنصرمــة علــى لجــم الــدوالر 

أمــام ســطوته علــى الدينــار، فكيــف 

تمهل محافظ البنــك املركزي 90 يومًا 

فقــط لعودة الحــال إلى مــا كان عليه، 

رغم أن الرجل صاحــب تجربة عميقة 

فــي إدارة البنــك، وحاصــل على لقب 

أفضل محافظ بنك مركزي في الوطن 

العربي ضمن فعاليات القمة املصرفية 

التــي عقــدت فــي باريس عــام 2018، 

فكان من الواجب اإلعالن عن التكليف 

بعيدًا عن "هزة" األيام واألشــهر تحت 

ذريعة (املهل) وندعه يعيد ترتيب بيت 

املال بتأٍن بعيد املدى .

دعم معنويًا من الجهات 
ُ

إن القائــد اإلداري ألي موقع، ينبغي أن ي

العليــا، حتى تكون قراراته داخل دائرتــه وخارجها قوية ونافذة، 

وبعيدة عن الشــعور بثقل املهل اليومية أو الشــهرية، فاالستقرار 

الوظيفي، واالطمئنان إلى الغد، عامل قوة وسند.    

إن فوائد االســتقرار واألمــان الوظيفي عديدة، لعــل من أبرزها 

خلــق جو مــن العطاء املثمــر داخل نفــوس املوظفني ومســؤولهم 

األعلــى، تجاه مؤسســتهم ما يدفعهــم إلى اإلبــداع والتطوير في 

أعمالهــم وبذل قصارى جهدهم في تحقيــق األهداف بما يحقق 

النجاح.

دعوة ملغادرة عبارة إعطاء "املهل" فالعراق ليس ساحة تجارب!.

 

همس وصراخ 

أقيمــت على قاعــة الجمعيــة املندائية 

ــة، 
َّ

ثقافي أمســية  أربيــل  مدينــة  فــي 

لذكرى رحيل الشــاعرة العراقية مليعة 

عباس عمــارة بحضور ســعادة قنصل 

دولــة فلســطني وكوكبــة من الشــعراء 

واملثقفني. 

 جرى خالل الجلســة اســتذكار لحياة 

الراحلة التــي كانت مــن مواليد1929 

منطقــة الكريمات في بغــداد، وتنتمي 

لعائلــة مندائيــة عريقــة فــي بغــداد، 

واشــتهرت عائلتها بصياغــة الذهب، 

وهي مهنهةيتوارثهــا املندائيون، فكان 

عمها زهرون عمارة من أشهر الصاغة 

في بغداد آنذاك.

جاء لقب عائلتها "عمارة" من مســقط 

العمــارة  مدينــة  فــي  والدهــا   رأس 

جنوب العراق، فهي ابنة خال الشــاعر 

عبد الرزاق عبــد الواحد، والذي كتب 

 عنهــا فــي مذكراتــه لتأثره بهــا وحبه 

لها.

وقال املشــرف وأســتاذ اللغــة العربية 

طالــب العكيلــي لـــ "الصبــاح": عرفت 

الشــاعرة بالرقــي والجمــال والحــب 

واألنوثــة، فهي صاحبة ابتســامة تزرع 

الفرح مــع أهلها وأصدقائها وزمالئها 

في العمل.

وقد وصفها الشــاعر الســوري شوقي 

بغدادي بأنها شــاعرة الرجال، بعد أن 

وصف نزار القباني بشــاعر النســاء، 

أول قصيــدة كتبتهــا عــام 1944 وتنبأ 

لها الشــاعر اللبناني أيليــا أبو ماضي 

بمســتقبل كبيــر، فكان أول ديــوان لها 

"الزاويــة الخالية"، والــذي صدر عام 

1959، كتبت باللغة الفصحى والعامية، 

واســتخدمت لغــة محكمــة التراكيــب 

واملفردات، بعيدة عن التعقيد اللفظي، 

فقــد كتبت للرجال ولغة الجســد واألم 

والوطــن ودافعت عن املــرأة، وطالبت 

الجــرأة  تمتلــك  فهــي  باملســاواة، 

والرومانســية، وقالت الشــعر في زمن 

لم يكن ســهال على املرأة اقتحام عالم 

 وشــعرًا، لكنها 
ً
الرجال تعليمــًا وعمال

تحــدت كل موانع الحيــاة االجتماعية 

والضغوطات.

يميــز  "مــا  إن  ســنجاري  بــدر  وقــال 

الشــاعرة مليعــة عمــارة هو الحســجة 

العراقيــة فــي طريقــة اإللقــاء والتون 

تتنقــل  فهــي  بالكلمــات،  واإليحــاء 

بمفردات جنوبية كأنهــا بنت األهوار، 

ثم تنتقل للفصحــى كأنها بنت بغداد، 

هــذا األســلوب جعلهــا ومضــة المعة 

بالشعر في تلك الفترة".

عاشت الشــاعرة في العراق وهاجرت 

إلــى الواليــات املتحــدة وتوفيت هناك 

يوم الجمعة 18حزيران 2021 عن عمر 

ناهــز 92 عامًا، وقد كانت حاصلة على 

وسام األرز من رتبة فارس تكريمًا من 

زار رئيس هيئة الســياحة ظافــر مهدي عبدالله الدولة اللبنانية ملكانتها األدبية.

قســم ســياحة كربالء املقدســة بـرفقــة املدير 

العام لدائرة التفتيش واملتابعة مؤيد هيثم رسن 

ومدير قســم العالقات العامة واإلعالم محسن 

عبد علي هاشم.

وبحث رئيــس الهيئة خالل اجتماعــه مع أفراد 

املشــكالت  املقدســة،  كربــالء  ســياحة  قســم 

واملعوقات التي واجهتهم خالل املدة املنصرمة، 

مؤكــدًا ضــرورة النهــوض بالعمــل الســياحي، 

القطاعــات  تدعــم  الهيئــة  أن  إلــى  ومشــيرًا 

الســياحية فــي املحافظــة، وتعمــل علــى توفير 

مســتلزمات الدعم لجميع صنوف السياحة في 

العراق.

وأكــد رئيــس الهيئــة إنشــاء صنــدوق شــكاوى 

املواطنــني لتســلم جميع املشــكالت التــي تعيق 

عملهم، ومعالجتها وإيجاد الحلول املناسبة لها.

فــي خطــوة ســريعة النزعاجها 

مــن املــكان، عرضــت النجمــة 

العاملية بريتني ســبيرز، منزلها 

فــي مدينة كاالباســاس، والذي 

عاشــت فيه لفترة وجيزة، للبيع 

بســعر 12 مليون دوالر أميركي، 

بعــد أن اشــترته العــام املاضي 

بسعر 11.8 مليون دوالر.

وكانــت بريتنــي وزوجها وســام 

أصغــري قــد ســكنا فــي املنزل 

وســرعان  قصيــرة،  لفتــرة 

كان  املنــزل  ألن  تركتــه  مــا 

 مكشــوفًا للغاية بالنســبة إليها، 

ملصــوري  يتيــح  مــا  وهــو 

لها  التقاط صــور  الباباراتــزي 

في أي وقت.

الربيعية  العطلــة  مــع حلــول 

العراقيــة  األكاديميــة  تقيــم 

دورة  اإلعالمــي  للتدريــب 

فــي "اإلعالمي الشــامل" في 

اتحاد  ببناية  الكائــن  مقرها 

الصحفيني العراقيني الواقعة 

في شــارع أبي نــواس مجاور 

مطعم قــدوري. الــدورة التي 

ستقام تتكون من اثنتي عشرة 

ســاعة تدريبية مقســمة علی 

مدى أســبوعني في كل أسبوع 

مــن  وبــدءًا  ســاعات.  ســت 

األول مــن شــباط، وتحديدًا 

في الســاعة الحادية عشــرة 

صباحًا، وسيتم التسجيل في 

مقر األكاديمية.

يقــول صاحــب املبــادرة علــي خليفــة: 

بصفتــي مســؤول الفكــرة التــي بدأت 

قبل أربع ســنوات مــن اآلن، إذ انطلقت 

حني قررت تغيير جدار مدرســة بألوان 

ورســومات عدة، وتجميله بعــد أن كان 

، ولم أكن أفكــر بتكوين فريق أو 
ً
مهمال

منظمة آنذاك، إذ كانت الفكرة تقتصر 

على هذا الجدار فقط، ثم قمت بنشــر 

فيديــو العمــل الفنــي، لكن هــذه املرة 

 تطوعيًا. 
ً
ذكرت أنه كان عمال

كانــت  املفاجــأة  أن  خليفــة:  وأضــاف 

بتفاعــل النــاس وترحيبهــم بالفكــرة، 

وكذلــك من ناحيــة عملهم كرســامني 

فقد تحســن نحو األفضل، وهذا دفعهم 

للرسم على أكثر من مدرسة، بعد ذلك 

قــرروا تأســيس فريــق لكــي ال يصادر 

عملهم، وتم االتفاق على االسم وأحبوا 

أن يبــدأ "بأثر"، ليكون لهــم أثر جميل، 

ثم أصبح اســمه فريق "أثر الفراشــة"، 

ووجــدوا أن االســم هــو عنــوان ديوان 

للشــاعر محمــود درويــش، وأيضــًا له 

معاٍن أخرى علمية مثل تأثير الفراشــة 

الذي يعنــي أن األثر الصغيــر يكبر في 

املســتقبل، وينتشر ســواء كان سلبيًا أم 

إيجابيًا، وفي الوقت نفســه كان االســم 

لطيفًا. 

ولم يــدرس أعضاء الفريق الرســم في 

املــدارس الفنيــة أو أكاديميــة مختصة 

لديهــم  املوهبــة  كانــت  بــل  بالفــن، 

عددًا  لوحاتهــم  وتضمنــت  بالفطــرة، 

مــن الشــخصيات العراقيــة املعروفة، 

والدكتــور  حديــد،  زهــا  كاملهندســة 

علي الــوردي، والعالمة أحمــد الوائلي 

"الشناشــيل"  عــن   
ً
فضــال وغيرهــم، 

البغدادية، ورســوم التوعيــة والتثقيف 

والكاريكاتير.

أما عــن أبــرز الصعوبــات والتحديات 

التــي واجهتهم فيوضح خليفة: اســتمر 

عملنا على أساس أن الفائض من مواد 

الطــالء وألوان الرســم، نســتثمره في 

األعمــال التطوعيــة في وقــت فراغنا، 

وكان أصحــاب املواقــع الذيــن نرســم 

لهم يدعموننــا ببعض املــواد، وأخذت 

أنشــطتنا التطوعيــة تتوســع وتتميــز، 

وكانــت آخرها فكرة الرســم في األزقة 

وعلى الجدران التي القت صدى واسعًا 

حتــى علــى الصعيــد العاملــي، وتولدت 

تلك الفكرة في فتــرة الحظر الصحي، 

بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم.  

ويواجــه أعضاء الفريــق من حني آلخر 

بعض التحديــات املتمثلة بأجور النقل، 

وأســعار مواد الطــالء وألوان الرســم، 

ويطمحون إلى انتشــار املبادرة لتشــمل 

ومســاهمة  العــراق،  محافظــات  كل 

اآلخرين بتزيــني الجدران والشــوارع، 

وتوسع الحمالت الخيرية والتطوعية.
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