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ناقش اجتماع استضافه، أمس السبت، رئيس الوزراء 
الجمهورية عبد  السوداني، وضم رئيس  محمد شياع 
محمد  النواب  مجلس  ورئيس  رشيد،  جمال  اللطيف 
األعلى  القضاء  مجلس  ورئيس  الحلبوسي،  ريكان 
فائق زيدان، أبرز التحديات االقتصادية واإلجراءات 

خذة ملواجهتها.
ّ

املت

وشهد االجتماع، "التداول في أهم األوضاع السياسية 
الوطني،  املستوى  على  واالجتماعية  واالقتصادية 
على  وانعكاساتها  امللّحة  القضايا  من  عدد  ومناقشة 
واقع البلد، والبحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي 

وتلبيته لتطلعات املواطنني في الخدمات والرعاية".
االقتصادية  التحديات  "أبــرز  االجتماع،  وناقش 
حماية  يكفل  بما  ملواجهتها،  خذة 

ّ
املت ـــراءات  واإلج

ة وتوفير الحماية لها".
ّ

الطبقات الفقيرة والهش

السوداني،  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  تسلم 
رسالة خطية من رئيس دولة اإلمارات العربية 
نهيان،  آل  ــد  زاي بن  محمد  الشيخ  املتحدة 
من  ــارات،  اإلم لزيارة  رسمية  دعوة  تضمنت 
أجل التباحث في تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين، وتوثيق التعاون املشترك، في مختلف 

املجاالت والصعد.
أمس  السوداني،  استقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
السبت، وزير العدل في دولة اإلمارات العربية 
عواد  بن  سلطان  الله  عبد  السيد  املتحدة، 

النعيمي.
شكره  اإلماراتي  املبعوث  الوزراء  رئيس  وحّمل 
وتقديره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت 

ممكن.
في غضون ذلك، ترأس رئيس الوزراء اجتماعًا 
ضم رابطة منتجي األدوية في العراق، بحضور 

املديرين  من  وعدد  والصناعة  الصحة  وزيري 
املستشارين،  من  وعــدد  بالوزارتني  العامني 
السياسة  واقــع  مناقشة  اللقاء  خالل  وجــرت 
الصناعة  تطوير  وسبل  العراق،  في  الدوائية 

الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق.
امللف  وضعت  "الحكومة  إن  السوداني:  وقــال 
السيما  الوزاري،  املنهاج  أولويات  في  الصحي 
إلى  يحتاج  الذي  الدوائي  بالجانب  يتعلق  ما 
املزيد من إعادة التنظيم في مجال االستيراد 
ــي  دوائ ــن  أم لتحقيق  ــة،  ــألدوي ل العشوائي 

متكامل".
من  تعد  التي  ـــة  األدوي "صناعة  إلــى  وأشـــار 
فرص  توفير  في  وتسهم  االقتصاد،  محركات 
ظل  في  وتطويرها  توطينها  وضــرورة  العمل، 
االقتصادي"،  لإلصالح  جاد  حكومي  توجه 
نحو  تنفق  العراق  في  األدوية  "سوق  أن  مؤكدًا 
األدوية،  الستيراد  سنويًا  دوالر  مليارات  ثالثة 
ينتج  ال  بينما  للفحص،  تخضع  ال  ومعظمها 

العراق سوى 10 باملئة منها".
القطاع  "قـــدرة  ــى  إل ــــوزراء،  ال رئيس  ولفت 
األدويــة،  صناعة  في  املساهمة  على  الخاص 
بأن  منوها  العاملية"،  الشركات  بمشاركة 
في  المعًا  اسمًا  يعد  سامراء،  أدويــة  "مصنع 

الصناعة الدوائية".
وأوضح "قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر 
مع  بالتعاون  الدواء  من  إضافيًا  نوعًا   250 من 
ستة  من  تتراوح  مدة  خالل  العاملية  الشركات 
أشهر إلى سنة، وستقدم الحكومة التسهيالت 
الستيراد املواد األولية، مع تحديد سقف زمني 
وفق  اإلنتاجية  قدراتها  ورفع  املصانع  لتطوير 

املواصفات املعتمدة".
من جانبه، أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، 
توطني  هو  االجتماع  من  "الهدف  أن  ـــ"واع"،  ل
الصناعة الدوائية في البالد، إذ تم البحث في 
األمن  وتحقيق  لتوطينها  كافة  املمكنة  السبل 
الدوائي". وأضاف، أن "االجتماع شهد االتفاق 

باملدخالت  تتعلق  التي  النقاط  من  جملة  على 
بإنشاء  ــراءات  اإلج وتسهيل  املصانع  وتطوير 
من  بـــدءًا  منتوجاتها  ودعـــم  املصانع  ــذه  ه
والضرائب  الجمركية  ـــور  واألم االســتــيــراد 

والتعاقدات مع وزارة الصحة".
بتطبيق  ملتزمة  "الــــوزارة  أن  ــى  إل ـــار  وأش
بدعم  الـــوزراء،  لرئيس  الحكومي  البرنامج 
الصناعة الوطنية والصناعة الدوائية وتوطني 
االجتماع  "مخرجات  أن  مؤكدا  املحلي"،  املنتج 
القطاعني  وتطوير  املواطن  مصلحة  في  تصب 
أدوية  بمصنعي  املتمثلني  والحكومي  الخاص 

سامراء ونينوى ومعالجة الشح في األدوية".
قادم  اجتماع  يعقد  أن  املؤمل  "من  أنه  وتابع، 
والصناعة،  والصحة  املالية  وزارات  بحضور 
والرسوم  بالجمارك  تتعلق  قضايا  هناك  ألن 
حولها  النقاش  وسيتم  بشأنها  الحديث  ينبغي 
رابطة  وكذلك  الــوزراء  رئيس  مكتب  بحضور 

منتجي األدوية".

}
{

{ }

{ }

التي  املؤسسات  الصحة  وزارة  اختارت 
املزمع  الضمان  قانون  ضمن  ستعمل 
مبينة  املقبل،  تموز  خــالل  به  الشروع 
ــروط  ش بحسب  يــجــري  االخــتــيــار  أن 
التي  الــخــدمــات  ـــودة  وج االعــتــمــاديــة 

تقدمها املؤسسات. 
تقييم  واالعتمادية هي عبارة عن عملية 
أجل  من  الصحية  الرعاية  ملؤسسات 
ملجموعة  مستوفية  كانت  إذا  ما  تحديد 
جودة  لتحسني  املصممة  املعايير  من 
سالمة  تعزيز  في  أهمية  ولها  الخدمة، 
املخاطر  إدارة  خالل  من  املرضى  وأمن 
وضمان  الطبية  املــخــاطــر  فيها  بما 
بني  الجودة  من  عاٍل  بمستوى  االلتزام 
تحسني  على  والحث  الخدمات  مقدمي 

الجودة بشكل مستمر. 
وقال وزير الصحة الدكتور صالح مهدي 
الحسناوي لـ"الصباح" على هامش ورشة 
الصحي  الضمان  هيئة  نظمتها  عمل 
تحديد  في  االعتمادية  "دور  عنوان  تحت 
معايير اختيار مقدمي الخدمة": إن أهم 
النظام  بإصالح  يكمن  الــوزارة  أهداف 
طبية  خدمة  تقديم  خالل  من  الصحي 

فعالة وجيدة للمرضى. 
قانون  تنفيذ  متطلبات  أحد  أن  وأضاف 
الضمان الصحي هو اعتمادية املؤسسات 
الضمان،  صندوق  ضمن  ستتعاقد  التي 
إذ نأمل أن تكون داعمة وساندة لتطبيق 

هذا املشروع. 
وبني أن هناك تحديات كبيرة في النظام 
مع  بالتعاون  تجاوزها  ينبغي  الصحي 
للوصول  النيابية  والبيئة  الصحة  لجنة 

إلى نتائج مثمرة. 
وأكد الحسناوي مضي الوزارة بإجراءات 
دعوة  وتوجيه  وتقنية  وإداريــة  لوجستية 
املعلومات  أتمتة  تتولى  التي  للشركات 
أسماء  وتشمل  بالضمان،  الــخــاصــة 
أو  هوية  ومنحهم  وعوائلهم  املراجعني 
لتمييزهم  البصمة  بنظام  والعمل  باجا 
الرقمية  النافذة  توفير  مع  غيرهم،  عن 
مستشفيات  من  الخدمة  مقدمي  لدى 

وأطباء وصيدليات.
الصحة  لجنة  رئيس  ــال  ق جهته،  مــن 
شنكالي  ــد  ــاج م الــنــيــابــيــة  والــبــيــئــة 
لتطبيق  داعمة  اللجنة  إن  لـ"الصباح": 
تغطية  يوفر  ــه  ألن الصحي،  الضمان 
ذات  بخدمات  للمواطنني  شاملة  صحية 

جودة وفعالية وكلفة أقل.

آالف  أحيا  إيمانية،  أجــواء  ظل  في 
النجف  محافظة  فــي  الــزائــريــن 
األشــرف ذكــرى والدة اإلمــام علي 
(ع) وسط إجراءات خدمية وأمنية 

اتسمت باالنسيابية.   
الحيدري  الصحن  أرجــاء  وشهدت 
ــف نــشــر مــعــالــم الــزيــنــة  ــري ــش ال
أمير  بمولد  لالحتفال  والالفتات 
فيه  تختتم  وقـــت  ــي  ف املــؤمــنــني، 
األحد  اليوم  املقدسة  العلوية  العتبة 
فعاليات مهرجان وليد الكعبة، الذي 

انطلق يوم الجمعة بهذه املناسبة. 
العتبة  إدارة  مجلس  عضو  ــال  وق
إن  لـــ"الــصــبــاح":  الــجــبــاري  حسن 
اإلمــام  مولد  بذكرى  االحتفاالت 
األسبوع  مطلع  منذ  بدأت  (ع)  علي 
ونشر  الـــرايـــات  بــرفــع  املــاضــي، 
الصحن  ـــل  داخ الــزيــنــة  مظاهر 
النجف  مدينة  وشـــوارع  الشريف 
االحتفاالت  أن  وأضاف  القديمة.   
واإلرشاد  للوعظ  مجالس  تضمنت 
تستذكر املحطات املضيئة من حياة 
قيم  منها  وتستلهم  (ع)  البيت  أهل 

اإلسالم األصيل. 
العلوية  العتبة  أن  الجباري  وتابع 
مهرجان  املناسبة  بــهــذه  نظمت 
الجمعة  يـــوم  مــنــذ  الكعبة  ولــيــد 
وتــســتــمــر فــعــالــيــاتــه حــتــى الــيــوم 
محفل  بإقامة  انطلق  حيث  األحد، 
مركزي  احتفال  مع  ــي  دول قرآني 
ودينية  رسمية  شخصيات  بمشاركة 
أمسية  عــن  فضال  واجــتــمــاعــيــة، 
شعرية تخللتها قصائد تغنت بفضل 
ومناقب  (ص)  الرسول  بيت  أهل 

اإلمام علي (ع). 
يتضمن  املهرجان  ختام  أن  وأوضح 
يبدأ  املناسبة،  بهذه  شعبيًا   

ً
احتفاال

األيتام  لألطفال  بمسيرة  صباحًا 

(ع)  ــا  ــرض ال اإلمـــام  مدينة  ــن  م
علي  اإلمــام  مرقد  حتى  للزائرين 
مهرجان  إقامة  عن  فضال  (ع)، 
الصحن  في  يقام  الشعبي  للشعر 

الحيدري الشريف. 
ــال مــعــاون رئــيــس قسم  بـــدوره، ق
املقدسة  العلوية  العتبة  في  املضيف 
العتبة وزعت أكثر  التميمي: إن  أثير 
في  ــداء  غ وجبة  آالف  خمسة  مــن 
وصحن  املركزي  الزائرين  مضيف 
االحتفال  ليلة  (ع)  فاطمة  السيدة 
 
ً
فضال املؤمنني،  أمير  املولى  بمولد 
عن توزيع الحلوى والورود الطبيعية 

بني الزائرين بواقع 10 آالف وردة.
أهالي  أقام  الشعبي،  الجانب  وفي 
األيام  هذه  خالل  النجف  محافظة 
خالل  من  املناسبة  بهذه  احتفاالت 
إضافة  والشعرية،  األدبية  املجالس 
الــشــوارع  فــي  الحلوى  تــوزيــع  ــى  إل

واألحياء السكنية. 

ــواء  أج العراقية  الحكومة  تحركات  خلقت 
بني  األوضــاع  تهدئة  نحو  املنطقة  في  إيجابية 
من  الخليج،  ضفتي  عبر  أو  وواشنطن  طهران 
بغداد  استضافت  إذ  الوسيط،  دور  لعب  خالل 
وإيرانيني،  سعوديني  مسؤولني  بني  لقاءات  عدة 
موثوقًا   

ً
ناقال العراقية  العاصمة  كانت  كما 

للرسائل بني األخيرين ونظرائهم األميركان. 
عن  ــلــدراســات"،  ل واشنطن  "معهد  وتــحــدث 
محمد  الــوزراء  رئيس  يمارسها  حذرة  خطوات 
بما  االحتفاظ  يحاول  الذي  السوداني،  شياع 
وصف بـ"شعرة معاوية" بني الطرفني (األميركي 
دبلوماسية  ضغوطات  ظل  في  ــي)،  ــران واإلي

واقتصادية داخلية وخارجية. 
إلى  املشكور،  علي  النواب،  مجلس  عضو  ودعا 

االنفتاح على الجميع بصورة "متوازنة"، معتبرًا 
حياد الحكومة العراقية "أمرًا إيجابيًا". 

البصرة  محافظة  عن  نائب  وهو  املشكور،  وقال 
لـ"الصباح": إنه "إذا كانت نية السوداني االنفتاح 
دورًا  وسيلعب  جيد  أمر  فهذا  الدول  جميع  على 
كبيرًا، وهو أمر يحسب له ولحكومته"، وأضاف 
امللفات  في  (العراقية)  الحكومة  "حياد  أن 
"وجــود  إلــى  مشيرًا  إيجابي"،  أمــر  اإلقليمية 

محورين مؤثرين في الساحة العراقية". 
وتابع القول: إن "في العراق محورين مهمني هما 
بني  "التقارب  أن  وأكــد  واألميركي"،  اإليراني 
املحورين مهم جدًا لدفع عجلة الحياة العراقية 
األمر  هــذا  واصفًا  ببطء"،  تسير  بــدأت  التي 

بـ"اإليجابي". 

بصمة  ــع  وض فــي  الحكومة  مساعي  أن  يــبــدو 
تالقي  الطاقة  مجال  فــي  واضــحــة  إصالحية 
الطاقة  عمالق  من  ــرة  امل هــذه  جديدًا  ترحيبًا 
زيارة  بعد  خصوصًا  إلكتريك،  جنرال  األمريكي 
شركة  مــع  لالتفاق  برلني  إلــى  ـــوزراء  ال رئيس 
وتشكيل  الكهرباء  قطاع  لتأهيل  األملانية  سيمنس 
برلني  بني  نوعها  من  األولــى  هي  مشتركة  لجنة 
وليس  األرض  على  بخطوات  للقيام  وبــغــداد 

االكتفاء بتوقيع الورق والتقاط الصور.
السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أن  وبرغم 

التعاقد  في  األمريكي  للجانب  وعــودًا  يقطع  لم 
شركة  أن  إال  الــطــاقــة،  مــجــال  فــي  ــيء  ش على 
األمريكية  السفيرة  وقبلها  إلكتريك  جنرال 
فرصة  هــذه  لتكون  التعاون،  تعرضان  ببغداد 
األملاني  التنافس  من  لالستفادة  السانحة  بغداد 
إلكتريك  جنرال  إعالن  مع  خصوصًا  األمريكي، 
لتمويل  دوالر  مليار   2.4 من  أكثر  تأمينها  عن 

مشروعات البنى التحتية ملنظومة الكهرباء.
حسني  والــطــاقــة  الكهرباء  لجنة  عضو  وقـــال 
جنرال  "شركة  إن  لـ"الصباح":  البطاط،  نعمة 
إلكتريك من الشركات الرائدة في مجال الطاقة 
الكهربائية"، مشيرًا إلى أن "العراق سبق أن تعاقد 

معها على بعض املشاريع".
إلكتريك  لجنرال  التنفيذي  املدير  ذكر  بــدوره، 
وزارة  مع  "العمل  أن  الجنابي،  رشيد  العراق  في 
إطار  في  عقود،  ملسيرة  استمرارًا  يأتي  الكهرباء 
وبتكلفة  مستدامة  طاقة  توفير  لجهود  دعمها 
"تطمح  إلكتريك  جنرال  أن  مضيفًا  تنافسية"، 
أهداف  لدعم  خدمة  أفضل  تأمني  في  للمنافسة 

وزارة الكهرباء".
أن  لـ"الصباح"،  حديث  في  الجنابي،  وأضــاف 
الشركة "دخلت مداوالت مع وزارة الكهرباء لطرح 
متكامل،  بشكل  الكهربائية  الطاقة  لتأمني  حلول 
مستدام"،  بشكل  بتأمينها  يكمن  التحدي  إن  إذ 

الجهات  جميع  مساندة  يتطلب  "األمر  بأن  منوهًا 
الشركة  مع  للشروع  الخاص  والقطاع  الحكومية 

في هذه املشاريع التكنولوجية املتاحة".
تعمل تحت  إلكتريك  أن مالكات "جنرال  وأوضح 
محطات  من  العشرات  إلنجاز  ــوزارة  ال إشــراف 
لتقليل  البالد  أنحاء  جميع  في  الثانوية  النقل 
خسائر النقل وفك االختناقات، إذ عملت الشركة 
بالتنسيق مع الوزارات واملؤسسات املالية الدولية 
تأمني  على  العاملية  الصادرات  دعم  وصناديق 
البنى  مشاريع  لتمويل  دوالر  مليار   2.4 من  أكثر 

التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة".
الخاص  القطاع  بربط   

ً
مثاال الجنابي  وضــرب 

"بناء  أن  وأوضح  الشركة،  بتكنولوجيا  العراقي 
الغازية  بــالــوحــدات  تعمل  إنــتــاج  محطة  أكبر 
مع  بسماية  محطة  فــي  كانت  كــفــاءة  وأعــالهــا 
إنتاجية  بطاقة  القابضة  "ماس"  مجموعة  شريك 
"التحدي  أن  إلى  منبهًا  واط"،  ميكا   4500 تبلغ 
بالتحول  اليوم يتمثل  العراق والعالم  الذي يواجه 
إلى  ــة  املــؤدي االنــبــعــاثــات  وخــفــض  الطاقة  فــي 
مع  منسقة  خطة  وضع  مع  الحراري،  االحتباس 
 الوزارة لبلورة رؤية مستقبلية ملنظومة الطاقة في

 العراق".
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ذات  الجهات  مع  التنسيق  عن  واملهجرين  الهجرة  وزارة  كشفت 
العالقة لدعم ذوي االحتياجات الخاصة في مخيمات النازحني. 

جهاكير  عــبــاس  علي  الــــوزارة  بــاســم  الرسمي  املتحدث  وقـــال 
لذوي  الداعمة  املعنية  الجهات  مع  نسقت  الــوزارة  إن  لـ{الصباح 
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
النازحني  دعم  أجل  من  الجانب،  بهذا  الفاعلة  الدولية  واملنظمات 
أغلبهم  أن  السيما  الخاصة  واالحتياجات  اإلعاقة  ذوي  شريحة  من 

موثقون ضمن بيانات وزارة العمل والشؤون االجتماعية .
الشريحة  هذه  تأهيل  على  تعمل  واملهجرين  الهجرة  وزارة  أن  وأكد  
التعليم  عملية  تسهيل  خالل  من   ، النازحني  مخيمات  في  املتواجدة 
وتأهيلهم وتثقيفهم وتقديم املساعدات واحتياجاتهم الخاصة أسوة 
بالنازحني . وتسعى وزارة العمل والشؤون االجتماعية إلى دعم هذه 
الشريحة بشمولهم برواتب خاصة فضال عن تقديم الدعم الطبي 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  تتولى  بينما  الصحية،  واالحتياجات 
دعمهم من الناحية التعليمية وتأهيلهم لالندماج باملجتمع وتعليمهم 
النهوض بواقعهم والتخفيف من معاناتهم  املهارات وغيرها بهدف 
ملناطق  الطوعية  العودة  جانب  إلى  األساسية  متطلباتهم  بتوفير 
نسقت  قد  واملهجرين  الهجرة  وزارة  وكانت   . األصلية  سكناهم 
األسبوع املاضي مع  سفيرة الواليات املتحدة األمريكية لدى العراق 
آلينا رومانوسكي من أجل تقديم الدعم لشريحة ذوي االحتياجات 
احتياجاتهم  توفير  وضــرورة  وخارجها  املخيمات  داخل  الخاصة 
الداعمة  الدولية  واملنظمات  املعنية  الجهات  مع  بالتعاون  الالزمة 
لهذه الشريحة ملا عانته هذه الشريحة من ضرر صحي ونفسي منذ 

بداية نزوحهم لغاية اآلن  .
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الكشف  إلى  االستخباري  الجهد  توصل 
ــش  ــع ســريــة لــعــصــابــات داع ــواق ــن م ع
وفي  بغداد  العاصمة  شمال  اإلرهابية 
لتخزين  تستخدم  ــار،  ــب األن محافظة 

األسلحة واختباء اإلرهابيني.  
لقوات  مهدت  واملراقبة،  التحري  عمليات 
اإلطــاحــة  ــى  إل الشعبي  للحشد  تابعة 

بإرهابي كان يشغل ما يسمى أمني مفرزة 
الطارمية  قضاء  ضمن  الواقعة  ــزور  ال
اقتحمت  ذلك،  غضون  في  بغداد.  شمال 
سرية  مواقع  الشعبي  للحشد  تابعة  قوة 
مناطق  في  اإلرهابية  داعــش  لعصابات 
غربي  راوة  قضاء  صحراء  من  مختلفة 
معلومات  على  حصولها  بعد  ــار  ــب األن
وتم  أسلحة،  بوجود  أفادت  استخباراتية 
مواد  مع  األسلحة  تلك  على  االستيالء 

بابل،  وفي  املتفجرات.  صناعة  في  تدخل 
ومكافحة  استخبارات  من  قــوة  نصبت 
قضاء  فــي  محكما  كمينا  بابل  إرهـــاب 
على  القبض  ألقي  إثــرِه  وعلى  املسيب 
 4) ــادة  امل أحكام  وفق  مطلوبة  إرهابية 

إرهاب). 
ـــى أن  ــــارت إل ــومــات األولـــيـــة أش املــعــل
وإيصال  بنقل  تقوم  كانت  "اإلرهــابــيــة 
املواد الغذائية والطبية وغيرها من املواد 

تواجد عناصر  أماكن  إلى  الفتيات  وحتى 
مختلف  في  اإلرهابية  داعــش  عصابات 
جهة  إلى  تسليمها  وتم  املحافظة  مناطق 

الطلب أصوليًا". 
أمس  صباح  دخلت  الدين،  صالح  وفي 
االتحادية،  الشرطة  قوات  أرتال  السبت 
إلى قضاء طوزخرماتو، شمالي محافظة 
انسحاب  بعد  األمن  ملسك  الدين،  صالح 

قوات الرد السريع من القضاء.         

  

دعت رئاسة مجلس النواب، إلى التمسك بنهج أمير املؤمنني 
من  الدروس  واستلهام  السالم)،  (عليه  طالب  أبي  بن  علي 
سيرته العطرة، والسير على دربه في إعالء شأن األمة وإعانة 
للبرملان،  اإلعالمية  للدائرة  بيان  وذكر  واملحتاجني.  الفقراء 
املندالوي  محسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أن  
لوالدة  املباركة  بالذكرى  والعراقيني  اإلسالمي  العالم  "هنأ 

والتبريكات  التهاني  مقدما  السالم)،  (عليه  املؤمنني  أمير 
الخصوص،  وجه  على  وللعراقيني  عمومًا  اإلسالمي  للعالم 
بوالدة سيد األطهار وإمام األخيار، علي بن أبي طالب (عليه 
"التمسك  إلى  البيان،  بحسب  املندالوي،  ودعا  السالم)".  
سيرته  من  الــدروس  واستلهام  الخالد،  املؤمنني  أمير  بنهج 
وإعانة  األمــة  شــأن  إعــالء  في  دربــه  على  والسير  العطرة، 
الفقراء واملحتاجني، سائال العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة 
العظيمة على جميع املسلمني بالخير والبركة والتوفيق".   من 

الله،  عبد  شاخوان  النواب  مجلس  رئيس  نائب  بارك  جانبه، 
صهر  والدة  بمناسبة  العراقي  والشعب  اإلسالمية  لألمة 
الرسول األعظم وأمير املؤمنني (عليه السالم).   وذكر عبد 
الله، في بيان، أنه "بهذه املناسبة العزيزة على قلوب املسلمني، 
سيرة  من  القيمة  والدروس  العبر  استلهام  ضرورة  إلى  ندعو 
واإلصالح  املبادئ  على  للثبات  طريقًا  منهجه  واتخاذ  اإلمام 
ومحاربة الفساد ومد يد العون للفقراء واملحتاجني، والتأكيد 

على اللحمة الوطنية بني جميع مكونات الشعب".

 

مركز  املــوصــل  مدينة  ضــربــت  جــديــد  مــن 
ملــادة  خانقة  وقــود  أزمــة  نينوى،  محافظة 
البنزين، ما تسبب بخلق طوابير طويلة امتدت 
في الشوارع أمام محطات الوقود، والتي تعود 
أعــوام،  منذ  منظرها  على  املحافظة  ساكنو 
بينما عزت وزارة النفط األزمة إلى خروج 77 
محطة أهلية من الخدمة بسبب انتهاء برقيات 

سير مركبات الوقود.
وتشهد مدينة املوصل بني الحني واآلخر، أزمة 
تهريبها  بسبب  البنزين،  مادة  وتحديدًا  وقود 
اإلقليم،  محافظات  باتجاه  املحافظة،  لخارج 
نظام  الستحداث  النفط  وزارة  دعا  ما  وهو 
متمثال  األزمة  على  القضاء  من  تمكن  جديد 
التي  الوقودية)،  (اإللكترونية  البطاقة  بنظام 
من  لترًا   50 على  الحصول  من  املواطن  تمكن 
أيام.  وقال مرتضى حسن،  البنزين كل ثالثة 

وهو صاحب محطة الكداوي في أيسر املوصل 
منذ  بــدأت  ــة  األزم إن  لـ"الصباح":  بتصريح 
األهلية  املحطات  من  عدد  إعالن  بعد  أيــام، 
من  خروجها  نينوى،  محافظة  مركز  ضمن 
جدا  كبير  زخم  بحصول  تسبب  ما  الخدمة، 
على نظيرتها الحكومية التي تعاني شحا كبيرا 

في مادة البنزين.
فقد  موصلي،  مواطن  وهــو  خلف  أيمن  أمــا 
مسؤولية  االتحادية،  الحكومة  ــدوره  ب حمل 
املوصل  تشهدها  التي  الخانقة  الطاقة  أزمات 
حلول  دون  من  أعوام  منذ  واآلخر  الحني  بني 
على  تفرضها  التي  القرارات  بسبب  حقيقية، 
سواء  البنزين  بمحطات  والخاصة  املواطنني 
املواطن  أن  مبينا  األهلية،  أو  منها  الحكومية 
أصحاب  والسيما  األزمــات  هــذه  ضحية  هو 
مصدر  أوضــح  جانبه،  من  ــرة.  األج سيارات 
في دائرة املنتوجات النفطية في نينوى، الذي 

رفض الكشف عن اسمه، بتصريح لـ"الصباح": 
وتحديدا  نينوى  في  الحالية  األزمة  أسباب  أن 
محطة   77 خروج  إلى  تعود  املوصل،  مركزها 
أهلية من الخدمة بسبب انتهاء برقيات السير 
الناقلة  للشركات  الوزراء  التي يمنحها مجلس 
الناقلة  الصهاريج  بحركة  للسماح  للنفط 

للبنزين في املحافظة.
ذكر  قد  الجبوري،  نجم  نينوى  محافظ  وكان 
مادة  نفاد  أن  سابق،  وقــت  في  لـ"الصباح" 
البنزين في املدينة، تسبب بغلق أغلب محطات 
إجــراءات  إلى  أرجعه  الــذي  األهلية،  الوقود 
برقيات  على  تعديالت  بوضع  الــوزراء  مجلس 
أنه  مبينا  املحافظات،  في  للصهاريج  السير 
تسلمت  النفطية  املنتوجــــــــات  أن  وبرغم 
صهاريج  بعض  انطالق  برقيات  مؤخـــــــرًا 
حاجة  تسد  لم  الكمية  أن  بيد  البنزين،  مادة 

املوصل وضواحيها مطلقًا.

أعدت وزارة الداخلية ورقة عمل تهدف 
تتضمن   العشائرية)  (الدكة  من  للحد 
مرتكبيها  بــحــق  ــة  ــارم ص إجـــــراءات 
السيما املنفذة ضد املنتسبني األمنيني، 
كاشفة عن إلقاء القبض على أفراد من 
الذي  بالنزاع  تسببتا  اللتني  العشيرتني 
الفضيلية  منطقة  فــي  مــؤخــرا  حصل 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
قبل  من  العشائرية)  (الدكة  وصنفت 
سابق،  وقت  في  األعلى  القضاء  مجلس 
بأنها جريمة إرهابية يحاسب مرتكبوها 
/إرهاب) وبرغم ذلك ما  وفق املادة (4 
مستمرة،  العشائرية  النزاعات  زالــت 
للسلم  حقيقيا  تــهــديــدا  تــعــد  ــي  ــت  ال

املجتمعي.
ــر في  ــائ ــش ــع ــــؤون ال ــــال مــديــر ش وق
بتصريح  النوري  ناصر  اللواء  ــوزارة  ال
لـ"الصباح":  إن الوزارة أعدت ورقة عمل 
للحد من (الدكة العشائرية)، تضمنت 
أهم نقاطها، محاكمة أي شخص يدعي 
(كوامة)،  بـ يسمى  ما  ويرسل  املشيخة 
مالحقة  نفذ  منتسب  أو  ضابط  أي  إلى 
التسليب  أو  املـــخـــدرات  لــعــصــابــات 

وغيرها، ضمن الواجب الرسمي املكلف 
به، ملطالبته بدفع مبالغ مالية إذا ما نفذ 
إلقاء القبض أو قتل أو جرح أيا من أفراد 
عن  كاشفا  اإلجرامية،  العصابات  تلك 
املحافظات  إلى  قانوني  ضابط  إرسال 
إلقاء  مذكرة  إلصدار  الشرطة،  وقيادة 
املنتسب  يطالب  شيخ  كل  بحق  القبض 

عشائريا.
إحدى  ضمن  شــددت  الورقة  أن  وتابع 
أقــارب  تهجير  عــدم  على  نقاطها، 
الجاني لكون القاتل هو من يتحمل وحده 
وليس  والعشائرية  القانونية  التبعات 
هناك  ستكون  أنه  إلى  مشيرا  أقاربه، 
حماية لتلك العائالت، السيما أن الدكة 

العشائرية تسبب الذعر والهلع للعائالت 
من  ضحايا  سقوط  احتمال  جانب  إلى 
مديريته  منح  مؤكدا  جراءها،  املدنيني 
قائد  لصالحيات  موازية  صالحيات 
القانونية  ــراءات  اإلج التخاذ  الشرطة 

بحق مرتكبيها.
تم  أنه  ذاته،  السياق  في  النوري  وذكر 

تنفيذ عدد من الزيارات امليدانية لشيوخ 
في  ــم  دوره على  واطالعهم  العشائر 
وإشاعة  العشائرية  النزاعات  من  الحد 
قد  كانوا  وقد  املجتمعي،  واألمان  األمن 
املخدرات  متعاطي  من  براءتهم  أعلنوا 
وزارتــه  بــأن  منوها  بها،  املتاجرين  أو 
النزاعات  أســبــاب  ــم  أه أن  شخصت 
العشائرية هو السالح املنفلت بعد العام 
2003، وهو ما دعاها إلى تنظيم حمالت 
الــدولــة،  بيد  الــســالح  لحصر  مكثفة 
املاسكة  القطاعات  توجيه  إلى  إضافة 
لألراضي وقطاعات الشرطة، بمصادرة 

السالح غير املرخص وغير املجاز. 
وأفاد بأن املؤشرات املتوفرة، تشير إلى 
العشائرية،  الدكات  أعــداد  انخفاض 
في  مــؤخــرا  ــدث  ح مــا  بشأن  موضحا 
القبض  إلقاء  تم  أنه  الفضيلة،  منطقة 
على أفراد من العشيرتني املتخاصمتني 
بحقهم،  القانونية  ــراءات  اإلج واتخاذ 
الدكات  فيها  تكثر  التي  األماكن  محددا 
محافظة  شمال  بمناطق  العشائرية، 
البصرة وجنوب محافظة ميسان فضال 
الفضيلة  أهمها  بغداد  في  مناطق  عن 

واملعامل.

77

alsabaah@imn.iq

القانونية  اللجنة  مع  الحقوقيني  اتحاد  ينسق 
قانون  لتشريع  للتصويت  النواب،  مجلس  في 

حقوق املوظف الحقوقي.
نعمان  محمد  الدكتور  االتحاد  رئيس  وقــال 
االتحاد  إن  لـ"الصباح"  حديث  في  الداوودي، 
القانونية  للجنة  السن  رئيس  إلى  كتابا  وجه 

مجلس  جلسات  ضمن  إلدراجه  عنوز،  محمد 
املناسبة  الخطوات  واتخاذ  املقبلة  النواب 

للتصويت عليه.
وأضاف أن هذا القانون سيشمل كل املوظفني 
القانون  لــشــهــادات  الحاملني  الحقوقيني 
الدولة  دوائر  في  الدائم  املالك  على  املعينني 
التي  االنتهاكات  من  وحمايتهم  ومؤسساتها، 
واملبتزين  الفاسدين  من  لها  يتعرضون  قد 

العام، مؤكدا  لكونهم أول املدافعني عن الحق 
أن املمثل القانوني هو الذي يترافع بدعاوى قد 
الدنانير  املليارات من  إلى مئات  تصل قيمتها 
من  الكثير  إلى  يعرضه  قد  مما  الــدوالرات  أو 
بعض  في  القتل  إلى  تصل  قد  والتي  املشاكل 

األحيان. 
وبني الداوودي أن الحكومة ستوفر كل ما يرد 
حقوق  كامل  بشكل  يضمن  الذي  القانون،  في 

املوظف الحقوقي سواء املعنوية منها أو املادية، 
بدل  احتساب  القانون  مــشــروع  تضمن  إذ 
الحقوقيني  للموظفني  املحاماة  ممارسة  عدم 
غير  واملؤسسات  الـــوزارات  في  والقانونيني 
املوظفني  إكمال  وتسهيل  بــوزارة،  املرتبطة 
باملئة   2 نسبته  ما  وقبول  العليا،  للدراسات 
من املوظفني الحقوقيني كقضاة، وغيرها من 

الحقوق واالمتيازات.
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أجــواء  العراقية  الحكومة  تحركات   
ْ

خلقت
بني  األوضــاع  تهدئة  نحو  املنطقة  في  إيجابية 
من  الخليج،  ضفتي  عبر  أو  وواشنطن  طهران 
خالل لعب دور الوسيط، حيث استضافت بغداد 
عدة لقاءات بني مسؤولني سعوديني وإيرانيني، 
موثوقًا   

ً
ناقال العراقية  العاصمة  كانت  كما 

للرسائل بني اآلخيرين ونظرائهم األميركان. 
عن  لــلــدراســات"،  واشنطن  "معهد  وتــحــدث 
محمد  الوزراء  رئيس  يمارسها  حذرة  خطوات 
االحتفاظ  يــحــاول  الــذي  الــســودانــي،  شياع 
الطرفني  بــني  معاوية"  بـ"شعرة  وصــف  بما 
ضغوطات  ظل  في  ــي)،  ــران واإلي (األميركي 

دبلوماسية واقتصادية داخلية وخارجية. 
إلى  املشكور،  علي  النواب،  مجلس  عضو  ودعا 
االنفتاح على الجميع بصورة "متوازنة"، معتبرًا 

حياد الحكومة العراقية "أمرًا إيجابيًا". 
وقال املشكور، وهو نائب عن محافظة البصرة 
لـ"الصباح": إنه "إذا كانت نية السوداني االنفتاح 

أمر جيد وسيلعب دورًا  الدول فهذا  على جميع 
كبيرًا، وهو أمر يحسب له ولحكومته"، وأضاف 
امللفات  في  (العراقية)  الحكومة  "حياد  أن 
"وجــود  إلــى  مشيرًا  إيجابي"،  أمــر  اإلقليمية 

محورين مؤثرين في الساحة العراقية". 
وتابع القول: إن "في العراق محورين مهمني هما 
بني  "التقارب  أن  وأكد  واألميركي"،  اإليراني 
املحورين مهم جدًا لدفع عجلة الحياة العراقية 
األمر  هذا  واصفًا  ببطء"،  تسير  بــدأت  التي 

بـ"اإليجابي". 
أطراف  بني  اجتماعات  عدة  بغداد  وشهدت 
وصفه  ما  وهــو  متعددة،  وإقليمية)  (دولــيــة 
الدكتور  عد  حيث  اإليجابي،  باألمر  مراقبون 
أحمد عدنان الكناني، أستاذ العلوم السياسية 
تنهج  العراقية  الحكومة  أن  بغداد،  جامعة  في 
نهجًا متوازنًا، محذرًا من أن املنطقة العربية ما 

زالت "ملتهبة سياسيًا". 
وقال الكناني لـ"الصباح: إنه "في ظل تناقضات 
وال  عدة،  مناطق  في  العظمى  الدول  سياسات 
رئيس  ينهج  األوسط،  الشرق  منطقة  في  سيما 

متوازنًا  نهجًا  السوداني  شياع  محمد  الــوزراء 
أي  احتواء  أجل  من  القريب  املستقبل  خالل 
تراجع أو ضعف في عالقات العراق مع محيطه 
"محادثاته  إلى  وأشــار  الدولي"،  أو  اإلقليمي 
القومي  األمن  مجلس  منسق  مع  (السوداني) 
الــشــرق األوســـط وشمال  لــشــؤون  األمــيــركــي 
إفريقيا بريت ماكغورك، وقائد فيلق القدس في 
(الحرس الثوري اإليراني) الجنرال إسماعيل 
معادلة  تفعيل  من  جزءًا  ذلك  ليكون  آني،  قا 
حالة التوازن املتأرجح التي يحاول من خاللها 

رئيس الوزراء أن يعمل على تحقيقها". 
ملتهبة  ــت  زال ما  العربية  "املنطقة  أن  ــد  وأك
ــرب  أق ــي  ه تنافسية   - صــراعــيــة  بقضايا 
والسيما  والحل،  الحسم  وتنتظر  لالختالف 
التوتر  ومناطق  املحتلة  فلسطني  في  األوضــاع 
بتسوية  الحل  تنتظر  التي  ــط  األوس بالشرق 
وإقليمية  دولية  برعاية  تجري  شاملة  سياسية 
مراعاة  على   

ً
فضال ــواء،  س حد  على  وأممية 

تسوية  يقود  أن  يحاول  الذي  العراق  مصالح 
املنطقة  دول  بني  فاعل)  (وسيط  كـ للخالفات 

للشراكة  ضامن  اتفاق  إلــى   
ً
ــوال وص وإيـــران، 

الستراتيجية والحفاظ على املصالح مع احترام 
سيادة الدول". 

العراقي،  التفاوضي  وسيط  "قوة  أن  وأوضــح 
بدأت منذ نيسان عام 2021، حينما استضافت 
على  مــبــاشــرة  مباحثات  بــغــداد  العاصمة 
بني  الدبلوماسي  التمثيل  منخفض  مستوى 
في  املباحثات  توالت  إذ  والسعودية،  ــران  إي
الحكومة  وتحاول  متتالية  جوالت  خمس  عقد 
إلى   

ً
ــوال وص استكمالها،  الجديدة  العراقية 

"باملقابل  أنه  وبني  املشتركة"،  أهدافها  تحقيق 
تأمني  بــضــرورة  املنطقة  دول  تتفهم  ســوف 
عمل  شراكات  في  والدخول  واالستقرار  األمن 
تجري  كالتي  ــدة  واع واستثمارية  اقتصادية 
العربية  اإلمـــارات  ودولــتــي  ــران  إي بني  حاليًا 
دول  بقية  مع  نفسه  والشيء  وقطر،  املتحدة 

املنطقة". 
في  جديدة  مالمح  "رسم  إلى  الكناني،  ودعا 
العالقات البينية تحاول حل املشكالت املعقدة 
واحترام سيادة العراق وتفعيل مشاريع الطاقة 

وتأمني حركة األموال واالستثمارات في العراق 
 ."

ً
حاضرًا ومستقبال

في املقابل، ال ينظر الصحفي والكاتب العراقي، 
أن  متوقعًا  األمر،  لهذا  بإيجابية  داود،  سامان 
إلى  لـ"االنحياز"  ستضطر  العراقية  الحكومة 
أحد الجانبني (اإليراني أو األميركي)، مع توقع 

اندالع تظاهرات شعبية. 
وقال داود لـ"الصباح": إن "رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني أبدى منذ البداية مرونة جيدة 
نوعًا ما للتعامل مع طرفي الصراع في العراق، 
منذ  له  دعمهما  وأبديا  وإيــران  أميركا  وهما 
البداية"، وأضاف أن "هذا األمر جعل السوداني 
يؤدي دورًا براغماتيًا بني الطرفني، وهو ناجح 
في ذلك إلى اآلن وستكون له نتائج إيجابية على 
"االنعكاسات  من  محذرًا  األمنية"،  ــاع  األوض
أزمة  ظل  في  االقتصادي  الوضع  على  السلبية 
الصراع،  طرفا  يتحملها  والتي  الدوالر  ارتفاع 
حد  على  وإيران"،  األميركية  املتحدة  الواليات 

قوله. 
تحرير: محمد األنصاري

املقابر  فتح  أعمال  الشهداء  مؤسسة   
ْ

باشرت
تعود  والتي  األنبار  في  املوجودة  الجماعية 
خالل  اإلرهابية  "داعش"  عصابات  لضحايا 

سطوتهم اآلثمة على املحافظة.
في  النائلي  االله  عبد  املؤسسة  رئيس  وقال 
املختصة  املالكات  إن  لـ"الصباح":  حديث 
الجماعية  املقابر  وحماية  ــؤون  ش بــدائــرة 

املقابر  فتح  أعمال  باشرت  املؤسسة،  في 
دائــرة  مع  بالتنسيق  االنبار  في  الجماعية 
الطب العدلي بوزارة الصحة وبإسناد اللجنة 

الدولية لشؤون املفقودين.
التي  الخطة  من  جزء  األعمال  أن  وأضــاف 
أعدتها املؤسسة بشأن فتح املقابر الجماعية 
أن  إلــى  الفتًا  البالد،  عموم  في  املشخصة 
أعمال  بــاشــرت  املختصة  البحثية  الــفــرق 
بقضاء  املواقع  من  عدد  في  والتنقيب  البحث 

والجمعية  والبكر  زويــة  أحياء  ضمن  هيت 
ممن  والنساء  الرجال  من  ضحايا  وتضم 
إبان  اإلرهابية  ــش"  "داع عصابات  قتلتهم 
أن  موضحًا  املدينة،  على  اآلثمة  سطوتها 
الرفات التي سيتم رفعها ستسلم مباشرة إلى 
دائرة الطب العدلي بموجب محاضر أصولية 
لتحديد  املختبرية  الفحوصات  جميع  إلنجاز 

هوية الرفات.
تحرير: مصطفى مجيد

الفريق  املشتركة  العمليات  قائد  نائب  ترأَس 
وفدًا  السبت،  أمس  املحمداوي،  قيس  الركن 
استجابة  إيطاليا  جمهورية  لزيارة  أمنيًا 

لدعوة رسمية من حلف الناتو.
بيان،  في  املشتركة  العمليات  قيادة  وذكرت 
الناتو  حلف  من  املوجهة  للدعوة  "تلبية  أنه 
ترأس  اإليطالية،  املشتركة  العمليات  وقيادة 
قائد  نائب  املحمداوي  قيس  الركن  الفريق 
قوات  قائد  ضم   وفــدًا  املشتركة  العمليات 
العامري  صالح  الفريق  االتحادية  الشرطة 
نعيم  سعد  الــلــواء  التخطيط  هيئة  ورئيس 

لزيارة جمهورية إيطاليا".
وأشار البيان إلى أن "الوفد التقى خالل أيام 
اإليطالية  املشتركة  العمليات  قائد  الزيارة 
الفريق أول ركن فرانشيسكو فيجيليولو  وفي 
اإليطالي  األركــان  رئيس  نائب  التالي  اليوم 
قائد  مــع  وبعدها  ماسيلو  كــارمــن  الفريق 
الشرطة االتحادية اإليطالية  ( الكاربينيري 
خالل  "جرى  أنه  ا 

ً
تيولوزي"،مضيف الفريق   (

وتبادل  التعاون  أطــر  بحث  اللقاءات  هــذه 
األمنية  للقوات  الــقــدرات  وبناء  املعلومات 
 عن مراجعة العمل املشترك 

ً
العراقية، فضال

بني القوات العراقية والقوات اإليطالية وحلف 
الناتو".

الركن املحمداوي  "الفريق  أن  البيان  وأوضح 
املهام  أهــم  ــن  ع  

ً
مفصال ــازًا  ــج إي عــرض 

العمليات  قيادة  بها  تقوم  التي  والواجبات 
وقيادتها  وتنظيمها  العراقية  املشتركة 
اإلرهابية،  داعــش  عصابات  ضد  للمعارك 
للقوات  املستقبلية  الـــرؤى  إلــى  باإلضافة 
تجاوزها  يتطلب  التي  والتحديات  األمنية 
"الوفد  أن   إلى  مشيرًا  ملفاتها"،  ومعالجة 
الغنية واملميزة  للشرطة  التجربة   اطلع على 
االتحادية اإليطالية (الكاربينيري) في مهام 

األمن الداخلي  ومكافحة الجريمة املنظمة".
البيان  بحسب  العامري  صالح  الفريق  وقدم 
قوات  قيادة  ــات   ــب وواج عمل  عن  "إيــجــازًا 
في  ودورهـــا  العراقية  االتحادية  الشرطة 
بمختلف  والجريمة  ــاب  اإلره ضد   املعركة 
هذه  هامش  "على  أنــه  موضحًا  صــورهــا"، 

عمل  على  الــعــراقــي  الــوفــد  اطلع  ــارة  ــزي ال
اإليــطــالــي  الــســيــبــرانــي  األمـــن  وهيكلية 
وقدرات  بناء  إلكمال  منه  االستفادة  وأهمية 
املجال  هذا  في  واملدنية  األمنية   املؤسسات 

الحيوي".
مقر  زار  ــد  ــوف ال  " أن  إلـــى  الــبــيــان  ولــفــت 
الفضائية  واملراقبة  اإلدارة  عمليات  قيادة 
القواعد  إحدى  إلى  باإلضافة  واالتصاالت، 
الوفد  زار  كما  الجيش،  لطيران  العسكرية 
سفارتي جمهورية العراق في روما والفاتيكان 
املواضيع  بحث  وتــم  السفرين  مع  والتقى 
وأفق  األمني  بالعمل  العالقة  ذات  املشتركة 

ومجاالت التعاون مع جمهورية إيطاليا".
وتابع أن "الوفد قدم بعد عودته ورقة تفصيلية 
املقترحات  أهــم  متضمنة  الــزيــارة  ــن  ع
قدرات  تعزيز  شأنها  من  التي  والتوصيات 
املشترك  والتعاون  العراقية  األمنية  األجهزة 
اإليطالية  األمنية  والقوات  الناتو  حلف  مع 

لتطوير وتعزيز هذه القدرات".

تحرير: مروة ستار

 أكثر من مئة يوم على عمر حكومة رئيس الوزراء 
ْ

مضت
محمد شياع السوداني وال يزال تقييم أدائها صعبًا في 
ظل الظرف السياسي املعقد، وبرنامج حكومي يحتاج 
سعر  وزيادة  العامة  املوازنة  غياب  ظل  في  تطبيق  إلى 

صرف الدوالر. 
السالح  حصر  السوداني:  حكومة  وعود  أبرز  وكانت 
واإلداري،  املــالــي  الفساد  ومكافحة  ــة،  ــدول ال بيد 
الدينار  قيمة  ورفع  والبطالة،  الفقر  أزمتي  ومعالجة 
األخرى،  األجنبية  والعمالت  الــدوالر  أمام  العراقي 
املدن،  في  املسلحة  والفصائل  الجيش  وجود  وإنهاء 
وإجراء إصالحات في القطاعات االقتصادية واملالية 

والخدمية. 
حديث  في  ذكر  الدهلكي،  رعد  النواب  مجلس  عضو 
السياسية  والصراعات  "التراكمات  أن  لـ"الصباح"، 
رت بشكل كبير في برنامج رئيس 

ّ
الحالية والسابقة أث

الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكدًا حاجة الحكومة 
إلى "جميع أشكال الدعم خالل املرحلة املقبلة". 

السوداني  لدى  "تكون  بأن  أمله  عن  الدهلكي  وأعرب 
بصمة واضحة خالل هذه املئة يوم"، مبينًا أن "رئيس 
السياسية  الجانبية  بالصراعات  كثيرًا  انشغل  الوزراء 
أنه  مستدركًا  الحكومي"،  األداء  ضعف  إلى  أدى  مما 
"مع ذلك، فإن السوداني يحتاج إلى دعم ووقت ووقفة، 
الخطوات  تكون  وأن  القيود  من  الحكومة  تتحرر  وأن 

واضحة". 
بالحكومة  عصفت  الدوالر  صعود  "أزمة  أن  وأضاف، 
وأضعفتها أمام الشارع، حيث أن الجميع يعلم أن الثقة 
شبه مهزوزة ومعدومة بني الحكومة واملواطن، وارتفاع 

سعر صرف الدوالر زاد من هذه الفجوة". 
سعود  النيابية،  "حقوق"  كتلة  رئيس  رأى  جانبه،  من 
الساعدي، أن "واجب البرملان هو التقييم واملحاسبة، 
على  نفسه  فرض  الحالي  السياسي  الظرف  ولكن 

األداء الحكومي". 
"بالعموم  إنه  لـ"الصباح":  حديث  في  الساعدي،  وقال 
نفسه  يفرض  الحاضر  السياسي  واملناخ  األجواء  فإن 
على مجمل األداء الحكومي"، مبينًا أنه "بالرغم من أن 
األداء كان جيدًا نسبيًا مع بعض املالحظات واملؤشرات 
هنا وهناك، ولكننا ال نستطيع التقييم بشكل موضوعي 
تحديد  نستطيع  وإنما  فقط،  يوم  مئة  خالل  ومهني 
املؤشرات  من  ومجموعة  اإليجابية  املؤشرات  بعض 

السلبية". 
السياسي  واملــنــاخ  الــظــرف  "طبيعة  أن  ـــاف،  وأض
مجاالت  كل  في  تأثيرهما  تركا  العراق  في  الصاخب 
السياسي  واألداء  التنفيذي  األداء  في  وأيضًا  الحياة 
في العموم"، مؤكدًا أن "واجبنا كأعضاء مجلس نواب؛ 
ولن  واملحاسبة،  التقييم  واستمرار  املراقبة  استمرار 
تعبير  لكل مقام مقال"، بحسب  نترك وظيفتنا، ولكن 

الساعدي.
تحرير: محمد األنصاري
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ستعمل  التي  املؤسسات  الصحة  وزارة   
ْ

اختارت
خالل  به  الشروع  املزمع  الضمان  قانون  ضمن 
بحسب  يجري  االختيار  أن  مبينة  املقبل،  تموز 
التي  الخدمات  وجـــودة  االعتمادية  ــروط  ش

تقدمها املؤسسات. 
تقييم  عملية  عــن  عــبــارة  هــي  واالعــتــمــاديــة 
تحديد  أجل  من  الصحية  الرعاية  ملؤسسات 
املعايير  من  ملجموعة  مستوفية  كانت  إذا  ما 
أهمية  ولها  الخدمة،  جودة  لتحسني  املصممة 
في تعزيز سالمة وأمن املرضى من خالل إدارة 
وضمان  الطبية  املخاطر  فيها  بما  املخاطر 
مقدمي  بني  الجودة  من  عاٍل  بمستوى  االلتزام 
بشكل  الجودة  تحسني  على  والحث  الخدمات 

مستمر. 
مهدي  صالح  الدكتور  الصحة  ــر  وزي ــال  وق
عمل  ورشة  هامش  على  لـ"الصباح"  الحسناوي 
عنوان  تحت  الصحي  الضمان  هيئة  نظمتها 
اختيار  معايير  تحديد  في  االعتمادية  "دور 
مقدمي الخدمة": إن أهم أهداف الوزارة تكمن 
تقديم  خــالل  من  الصحي  النظام  بإصالح 

خدمة طبية فعالة وجيدة للمرضى. 
وأضاف أن أحد متطلبات تنفيذ قانون الضمان 
الصحي هو اعتمادية املؤسسات التي ستتعاقد 
تكون  أن  نأمل  حيث  الضمان،  صندوق  ضمن 

داعمة وساندة لتطبيق هذا املشروع. 
النظام  في  كبيرة  تحديات  هناك  أن  وبــني 
لجنة  مع  بالتعاون  تجاوزها  ينبغي  الصحي 
نتائج  إلى  للوصول  النيابية  والبيئة  الصحة 

مثمرة. 
بــإجــراءات  ـــوزارة  ال مضي  الحسناوي  ــد  وأك
دعــوة  وتــوجــيــه  وتقنية  ــــة  وإداري لوجستية 
الخاصة  املعلومات  أتمتة  تتولى  التي  للشركات 
وأسرهم  املراجعني  أسماء  وتشمل  بالضمان، 
البصمة  بنظام  والعمل  باجًا  أو  هوية  ومنحهم 

النافذة  توفير  مع  غيرهم،  عن  لتمييزهم 
مستشفيات  من  الخدمة  مقدمي  لدى  الرقمية 

وأطباء وصيدليات.
والبيئة  الصحة  لجنة  رئيس  قال  جهته،  من 
اللجنة  إن  لـ"الصباح":  شنكالي  ماجد  النيابية 
يوفر  ألنه  الصحي،  الضمان  لتطبيق  داعمة 
تغطية صحية شاملة للمواطنني بخدمات ذات 

جودة وفعالية وكلفة أقل.
وتابع أن التقييمات تشير إلى أن املواطن يتحمل 
الصحية  للرعاية  املالية  األعباء  من  باملئة   70
األولية، وبتطبيق القانون ستكون أقل بنسبة 30 
الصحة  لوزارة  داعم  البرملان  أن  مبينًا  باملئة، 

وتقييم أدائها خالل املرحلة املقبلة.
املتحدث  والتدقيق،  الرقابة  مدير  قال  بدوره، 
الدكتور  الصحي  الضمان  لهيئة  الرسمي 
إن  لـــ"الــصــبــاح":  خلف  الكريم  عبد  إيــهــاب 
الهدف الرئيس من مشروع الضمان هو تقديم 
من  الجودة  معايير  ضمن  الصحية  الخدمات 
خالل االطالع على التجارب الدولية وتحقيقها 
أن  مبينًا  الخدمات،  مقدمي  شبكة  خالل  من 
املدة القليلة املقبلة ستشهد اإلعالن عن اختيار 
املستشفيات والصيدليات واملختبرات املشتركة 

ضمن املشروع.  
لــوزارة  الرسمي  املتحدث  أوضــح  جهته،  من 
الصحة الدكتور سيف البدر لـ"الصباح" أن أي 
نظام صحي ال يمكن تطويره إذا لم يعاد النظر 
وأهمها  الصحية،  الخدمة  تقديم  بفلسفة 
أساسية  أولوية  يعد  الــذي  الصحي  الضمان 
رئيس  ــالن  إع بعد  السيما  الحكومي  للعمل 
للتطبيق  يومي  بشكل  متابعته  الــوزراء  مجلس 

الفعلي منذ كانون الثاني املاضي.
وأضاف أنه تم اإلعالن عن استمارة التسجيل 
وتطبيق القانون على شكل مراحل، حيث تشمل 

املرحلة األولى 300 ألف مضمون.

تحرير: علي موفق
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ّ
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الجوية  األرصـــاد 
في كل من الواليات 
ــدة وكــنــدا  ــح ــت امل
في  تــحــذيــراتــهــا 
ــات  درج مواجهة 
قطبية  حــــــرارة 
في  مسبوقة"  "غير 
املنطقة،  ــخ  ــاري ت
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دون الصفر املئوي 
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املتحدة  الــواليــات 
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تجتاحهما  اللتني 
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في  إضرابات  سلسلة  تنفيذ  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  قرَر 
مختلف القطاعات احتجاجًا على استهداف العمل النقابي، جاء 
نقابية  منظمة  (أكبر  لالتحاد  اإلدارية  للهيئة  بيان  بحسب  ذلك 

في تونس)، نشر على موقعه اإللكتروني.
من  اإلضراب  حق  وضرب  استهدافه  "رفضه  عن  االتحاد  وعّبر 
خالل استصدار املناشير السالبة لحق التفاوض وتلفيق الشكاوى 
وعدم  بالقضاء  "النأي  بـ  وطالب  النقابيني"،  ضد  القضائية 
إقحامه في النزاعات العمالية ومحاولة توظيفه والسعي ملمارسة 
الوصاية عليه". وتعهد اتحاد الشغل في بيانه، بتنفيذ "جملة من 
التحركات الوطنية والقطاعية والجهوية (إضرابات في القطاع 

بتنفيذ  الحكومة  مطالبة  أجل  من  العمومية)  والوظيفة  العام 
االتفاقيات السابقة"، من دون تحديد موعد لها.

كما أكد، "التمسك بالحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من 
انحرف  البالد  يقود  الذي  السياسي  "املسار  أن  معتبرا  األزمة"، 

في اتجاه اختالق حروب وهمية تهّمش القضايا الحياتية".
لحل  الوحيدة  "اآللية  الحوار  االتحاد  اعتبر  آخر،  صعيد  على 
االنتخابات  في  الهزيلة  املشاركة  بعد  خاصة  التونسية،  األزمة 
وارتكاز  للشعب،  رة 

ّ
املفق الحكومة  بـ"سياسة  د 

ّ
وند التشريعية"، 

مع  الضرائب  زيــادة  على  االقتصادية  سياستها  في  الحكومة 
التخفيض في االعتمادات املخصصة للدعم"، وفق البيان.

والثالثاء املاضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خالل زيارته 
مضمون  النقابي  "الحق  إن  تونس:  بالعاصمة  عسكرية  ثكنة 

بموجب الدستور لكن ال يمكن أن يتحول هذا الحق لتحقيق مآرب 
القوات  من  طلبًا  األخير  سعيد  خطاب  تضمن  وقد  سياسية"، 
ال  وقال  "متآمرين"  اعتبرهم  ملن  بالتصدي  والقضاة  املسلحة 
املساءلة،  نطاق  خارج  الوطن"  "أعــداء  سماهم  من  بقاء  يمكن 

بحسب تعبيره.
جراء  تها 

ّ
حد تفاقمت  ومالية  اقتصادية  أزمــة  تونس  وتعاني 

إلى  إضافة  أوكرانيا،  في  والحرب  كورونا  جائحة  تداعيات 
اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات 
السياسية  القوى  غالبية  رفضتها   ،2021 تموز   25 في  استثنائية 
واملدنية في البالد. ويدافع سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية 
تستمر 5 سنوات، عن إجراءاته بالقول: إنها "ضرورية وقانونية" 

إلنقاذ الدولة من "انهيار شامل"، على حد قوله.

باريس  الجتماع  االثنني  غدًا  اللبنانيني  أنظار  تتوجه  َبينما 
اللبنانية  لألزمة  مخارج  من  عنه  يتمخض  قد  وما  الخماسي 
أن  جعجع  سمير  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  تمنى  املعقدة، 
وإنساني  اقتصادي  دعم  أكبر  حشد  من  الفاتيكان  بابا  يتمكن 

للبنان بما له من تأثير معنوي. 
من  باريس  في  الدولي  االجتماع  يتمكن  أن  استبعدوا  مراقبون 
التي  فاملؤشرات  اللبنانية،  لألزمة  الحاسمة  الحلول  إيجاد 
يدخلوا  لن  املجتمعني  بأن  تفيد   - للمراقبني  والكالم   - وصلت 
تشير  حني  في  الجمهورية،  لرئاسة  املرشحة  األسماء  لعبة  في 

معلومات أخرى كما أفادت مصادر لـ"الصباح"إلى أن "باريس 
للرئاسة، وهي  العماد جوزف عون  تدعم ترشيح قائد الجيش 
لقصر  فرنجية  سليمان  املردة  تيار  زعيم  وصول  من  تمانع  ال 

بعبدا".
الدكتور  النائب  الهرمل"  "بعلبك  تكتل  رئيس  أشار  جانبه،  من 
هو  الجمهورية  رئيس  "انتخاب  أن  إلى  حسن،  الحاج  حسني 
املفتاح واملدخل إلى الحلول، ألنه عندما ينتخب الرئيس يرتاح 
بعض  هناك  ويصبح  اقتصاديًا  يرتاح  وقد  سياسيًا،  البلد 
الثقة، ويتم تشكيل حكومة فيما بعد تضع برامج للحلول. وأهم 
التوتر  منسوب  تخفيف  الرئيس  انتخاب  يحققه  أن  يمكن  ما 
السياسي في البلد"، وأضاف الحاج حسن خالل لقاء سياسي 

حواري في بلدة تمنني الفوقا أمس السبت "لم تتم االنتخابات 
حاليًا،  القائم  النيابي  املجلس  تركيبة  ألن  اآلن  حتى  الرئاسية 
وتوزيع عدد النواب بني التكتالت والتحالفات، نتيجته ال وجود 
هو  الذي  الجلسات  نصاب  لتأمني  الكافي  العدد  لديه  لتحالف 
تأمني  أحد  باستطاعة  ليس  أنه  بينت  والتحالفات  نائبًا،   86
لذلك  النصاب،  تأمني  حال  في  الرئيس  النتخاب  نائبًا   65
دعونا منذ البداية إلى الحوار والنقاش واالنفتاح للوصول إلى 
في  لألسف  ولكن  انتخابها،  يتم  معينة  شخصية  على  تفاهم 
مقابل دعوة فريقنا وتحالفاتنا إلى الحوار، فإن الفريق اآلخر 
بمعظم تالوينه يرفض الحوار، ال بل أحيانا يصعد في الخطاب 

بطريقة ال مصلحه للبنانيني فيها".

سمير  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  أكد  ذلــك،  ــوازاة  م في 
الرئاسي،  االستحقاق  بإنجاز  الجميع  التزام  ضرورة  جعجع، 
 من تعطيله بهدف فرض مرشح يريده الطرف املعطل، وإذ 

ً
بدال

شدد على "دعم املرشح ميشال معوض، الذي حصل على أكبر 
عدد من أصوات املعارضة"، أضاف "إذا كان هناك من مرشح 
أصوات  على  الحصول  ويمكنه  معوض  بمواصفات  يتمتع  آخر 
أكثر منه، فال مشكلة لدى القوات ولدى معوض نفسه"، جعجع 
املونسنيور  لبنان  في  البابوي  بالسفير  اجتماعه  خالل  تمنى 
دعم  أكبر  حشد  من  البابا  قداسة  "يتمكن  أن  بورجيا،  باولو 
اقتصادي وإنساني للبنان بما له من تأثير معنوي، السيما لدى 

الدول الصديقة والقريبة من الفاتيكان".

البالد،  في  العرفية  األحكام  فترة  كييف   
ْ

مددت
فيما توعدت موسكو برد حاسم في حال استهداف 

لشبه جزيرة القرم من قبل الجيش األوكراني.
ياروسالف  األوكراني  البرملان  في  النائب  وذكر 
جيليزنياك أنه سيتم تمديد فترة األحكام العرفية 
املستقبل  في  أخــرى  مرة  أوكرانيا  في  والتعبئة 

القريب.
"تلغرام":  على  صفحته  في  جيليزنياك  وكتب 
القريب  املستقبل  في  األوكراني  البرملان  "سيمدد 
من جديد فترة األحكام العرفية والتعبئة. وسيبدأ 
سريان مفعول هذا القرار بعد 19 شباط الجاري 

ومن األرجح أن يستغرق 90 يومًا من جديد".
سيتم  األمر  بهذا  املتعلقة  القوانني  أن  وأضــاف 
مشيرًا  القريب،  املستقبل  في  وتوقيعها  تقديمها 
األسبوع  في  ستتم  عليها  البرملان  موافقة  أن  إلى 

املقبل.
األحكام  ســريــان  لفترة  األخــيــر  التمديد  وتــم 
تشرين  في  أوكرانيا  في  العامة  والتعبئة  العرفية 
 19 في  مفعولها  سريان  وسينتهي  املاضي.  الثاني 

شباط الجاري.
التشريعية  اللجنة  في غضون ذلك، صرح رئيس 
الرد  بأن  تروفيموف،  سيرغي  القرم،  برملان  في 
األوكرانية،  السلطات  محاوالت  على  الروسي 
حازمًا  سيكون  القرم"،  جزيرة  شبه  "استعادة 

وسريعًا.
الروسية،  "نوفوستي"  لوكالة  تروفيموف  وأضاف 
على  للهجوم  كييف  قوات  قبل  من  محاولة  أي  أن 
رد عسكري روسي،  سيتبعها  القرم،  شبه جزيرة 
لن تتمكن القوات األوكرانية من التعامل معه، أو 

إعادة تجميع وترتيب صفوفها بعده.
محمية  القرم  جزيرة  شبه  أن  تروفيموف،  وأكد 

بشكل جيد، مشيرًا إلى أهميتها بالنسبة لروسيا.
األوكراني،  الرئاسة  أن مستشار مكتب  إلى  يشار 
بأن  سابق،  وقت  في  صرح  ــودوالك،  ب ميخائيل 
وقت  في  القرم  جزيرة  شبه  "ستستعيد  كييف 

قصير للغاية".
الداخلية  وزيــر  بأعمال  القائم  أعلن  بـــدوره 

األوكراني، إيغور كليمينكو، عن بدء تشكيل ألوية 
وحرس  والشرطة  الجيش  من  خاصة،  هجومية 
جزيرة  شبه  على  "لالستيالء  األوكراني،  الحدود 

القرم ودونباس"، بحسب قوله.
من  العديد  لسان  على  الكرملني  أكد  جانبه،  من 
شبه  ملهاجمة  أوكرانية  محاولة  أي  أن  مسؤوليه، 
رد  سيتبعها  روسية،  أراض  أية  أو  القرم،  جزيرة 

روسي حازم.
الروسي،  األمن  مجلس  رئيس  نائب  توعد  فيما 
وصارم  سريع  روســي  برد  مدفيديف،  دميتري 
كييف  شنت  حــال  في  األسلحة  أنــواع  وبجميع 

هجومًا على األراضي الروسية.
صحفية،  تــصــريــحــات  ــي  ف مــدفــيــديــف  ـــال  وق

أوكرانية  ضربات  شن  حال  "في  السبت،  أمس 
لن  مــفــاوضــات،  هناك  تكون  لــن  الــقــرم،  على 
فقط..  انتقامية  ضــربــات  ــوى  س هناك  يكون 
تــحــت حــكــم كييف  املــتــبــقــيــة  أوكـــرانـــيـــا   كـــل 

ستحترق".
بكل  يكون  أن  يمكن  ــا  "ردن أن  مدفيديف  وأكــد 

الوسائل. لقد قال هذا بالتأكيد رئيس روسيا".
أي  لنفسها  تضع  ال  روسيا  أن  مدفيديف  وأوضح 
"فهي  التهديدات،  طبيعة  على  واعتمادًا  قيود، 
وفقا  األسلحة..  أنواع  جميع  الستخدام  مستعدة 
لوثائقنا العقائدية، بما في ذلك أساسيات الردع 
أن اإلجابة ستكون  لكم  أؤكد  أن  النووي.. يمكنني 

سريعة وصارمة ومقنعة".

 عضو املكتب السياسي للجنة املركزية 
َ

قال
خالل  يي  وانغ  الصيني  الشيوعي  للحزب 
األميركي  الخارجية  ــر  وزي مع  محادثة 
أنتوني بلينكن: إن الصني ال تقبل تكهنات ال 

أساس لها من الصحة بشأن املنطاد.
على  الصينية  الخارجية  وزارة  ــرت  وذك
جرت  املحادثة  أن  اإلنترنت  في  موقعها 

مساء 3 شباط بتوقيت بكني.
قوله:  يي  وانغ  عن  الخارجية  وزارة  ونقلت 
دائما  وتلتزم  مسؤولة  دولــة  "الصني  إن 
بكني  تقبل  وال  الدولي،  بالقانون  بصرامة 

من  لها  ــاس  أس ال  دعاية  أو  تكهنات  أي 
الصحة".

الخارجية  وزيــر  إعــالن  عقب  ذلــك  يأتي 
ما  في  أنه  الجمعة،  األول  أمس  األميركية 
الصني"،  جمهورية  "بالون  بحادث  يتعلق 
العاصمة  ــى  إل ـــارة  زي تأجيل  ــرر  ق فقد 

الصينية كانت مقررة اليوم األحد.
أبلغت  املتحدة  الواليات  إن  بلينكن:  وقال 
مختلف  عــلــى  ــوة  ــط ــخ ال ــذه  ــه ب ــني  ــص ال
وزير  رفض  نفسه،  الوقت  في  املستويات. 
جديدة،  مواعيد  عن  اإلعــالن  الخارجية 
ألوانــه  السابق  من  سيكون  أنــه  موضحًا 
الحديث عن ذلك قبل حل الحادثة الحالية.

ناصر  اإليــرانــيــة  الخارجية  بــاســم  املتحدث  رَد 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  تصريحات  على  كنعاني 
الوزراء  رئيس  لقائه  خالل  إليران"  "املعادية  ماكرون 

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
: "إن مجرد اللقاء برئيس وزراء 

ً
وأوضح كنعاني قائال

كيان يعتبره العالم تجسيدًا لظاهرة اإلرهاب املنظم 
واألطفال  النساء  وتهجير  والقتل  والعنف  املشؤومة 
فلسطني،  ذلك  في  بما  آسيا،  غرب  في  املظلومني 

يستحق اإلدانة واالستهجان".
الوقت  وفــي  الفرنسي  الرئيس  "إن  كنعاني:  وتابع 
الذي ينتقد فيه األنشطة النووية السلمية للجمهورية 
الكيان  أن  نسي  أنــه  يبدو   ، اإليرانية  اإلسالمية 
الحربية  الــرؤوس  عشرات  بامتالكه  الصهيوني، 
وبماضيه األسود  دولية،  رقابة  أي  يتحمل  ال  النووية، 
مصدر  أهم  يعد  العسكري  والعدوان  االحتالل  في 

لتهديد السالم واألمن اإلقليمي والدولي".
 من التعبير عن مخاوف مصطنعة بشأن 

ً
وأكمل: "بدال

أنشطة إيران النووية السلمية، والتي تخضع بالكامل 
ينبغي  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  ــراف  إلش
حصول  بكيفية  العالم  إبالغ  الفرنسي  الجانب  على 

اإلرهاب الحكومي الصهيوني على أسلحة نووية".
ــة إلـــــى املـــســـؤولـــني  ــح ــي ــص ــي ن ــان ــع ــن ووجــــــه ك
الحالي  الــخــاطــئ  النهج  بتصحيح  الفرنسيني 
ــرام املــتــبــادل، حتى ال  ــت ــى مــبــدأ االح ــودة إل ــع وال
بالعالقات  ــــرار  اإلض ــن  م ــد  ــزي امل ــي  ف  يتسببوا 

الثنائية.

إيناسيو  لــويــس  الــبــرازيــلــي،  الــرئــيــس  أفـــاَد 
جايير  سلفه،  أن  مــن  واثـــق  بــأنــه  سيلفا،  دا 
املباني  على  خطط  للهجوم  من  هو  بولسونارو، 
 الحكومية في برازيليا، بعد خسارته االنتخابات 

الرئاسية. 
تصريحات  في  عامًا)   77) سيلفا  دا  وأضــاف 
بولسونارو  أن  البرازيلية،  في"  تي  "ريدي  ملحطة 

كان يسعى من خالل الهجوم لتنفيذ "انقالب".
الرئاسية  باالنتخابات  سيلفا  دا  ــوال  ل وفــاز 
البرازيلية، بحصوله على 50.9 % من األصوات، 

مقابل 49.1 % لصالح بولسونارو.

جايير  السابق  البرازيلي  الرئيس  أنصار  وكان 
في  الكونغرس  مبنى  على  استولوا  بولسونارو 
الثاني  كانون  شهر  من  الثامن  في  برازيليا، 
بقنابل  بتفريقهم  الشرطة  قامت  حيث  املاضي، 

الغاز.
كما هاجم املتظاهرون باالسيو دو بالنالتو، أحد 
إلى مبنى  للرئاسة، باإلضافة  القصور الرسمية 

املحكمة العليا.
القبض  إلــقــاء  البرازيلية  الشرطة  وأعلنت 
في  شــاركــوا  ممن  شخص   400 من  أكثر  على 
الكونغرس،  مقر  واقتحموا  الشغب  أعــمــال 
العاصمة  في  الرئاسي  والقصر  العليا   واملحكمة 

البرازيلية.



A L S A B A H  N E W S P A P E R05 Sun. 5. Feb. 2023 Issue No. 5607 2023 5

 

التعليمات  من  جملة  املــركــزي  البنك  وأصــدر 
الدوالر  أمام  العراقي  الدينار  تراجع  تعالج  التي 
األميركي منها زيادة سقف البيع النقدي ألغراض 
بيع  ويكون  شهريًا،  دوالر   (7000) إلــى  السفر 
الدوالر ألغراض التحويالت الشخصية من خالل 
يونني  (ويسترن  املالي  التحويل  شركات  وكــالء 
دينارا   (1470) الرسمي  بالسعر  غرام)  وموني 
تعزيز  العراقي  املركزي  البنك  ويتولى  للدوالر، 

أرصدة هؤالء الوكالء بالدوالر بالسعر الرسمي.
املصارف  رابطة  ومستشار  املصرفي  املستشار 
الخاصة سمير النصيري أكد أن "الدينار العراقي 
سيتعافى وأزمة سعر الصرف مؤقتة، وأن الحزمة 
ملعالجة  انطالقة  تمثل  التعليمات  من  األولــى 

اإلرباك في سعر الصرف".
متخصصة  عمل  "فرق  أن  لـ"الصباح"،  وأضــاف 
الخاص  والقطاع  واملصارف  املركزي  البنك  من 
املالية  واللجنة  الوزراء  مجلس  رئيس  من  بمتابعة 
النيابية تعقد سلسلة من االجتماعات واملناقشات 
واملراجعات للتعليمات بهدف التوصل إلى تبسيط 
اإلجراءات التي تؤدي إلى تأمني الدوالر األميركي 
التجارة  احتياجات  لتغطية  املطلوبة  بالكميات 
وكذلك  املصرفي  الجهاز  طريق  عن  الخارجية 
إلى خارج  املواطنني املسافرين  تغطية احتياجات 
الحزمة  إصدار  وكذلك  األغــراض،  لكل  العراق 
على  ستعمل  التي  واآلليات  التعليمات  من  األولى 

تجاوز األزمة.
للبنك  الحثيثة  "الجهود  إلــى  النصيري  ولفت 
املستوى  عــالــي  للتنسيق  والحكومة  ــزي  ــرك امل
واملباشر مع الجهات الدولية املعنية لتلبية املعايير 
العاملية  املصرفية   والتدقيقية  الفنية  والجوانب 
املصرفي  الجهاز  سالمة  على  املحافظة  لغرض 
العراقي وتطوير أساليب العمل املصرفي وضمان 
ووصول  العراقي  الدينار  تعافي  على  املحافظة 
الدوالر األميركي بأسلوب الحواالت الخارجية إلى 
احتياطيات  على  املحافظة  مع  الحقيقي  املستفيد 
البنك  لدى  األجنبية  العملة  من  املركزي  البنك 
ولدى البنوك األخرى وفق أعلى درجات الحرص 

والشفافية واملسؤولية". 
النقدية  للسوق  الحالي  للوضع  تحليلنا  "إن  وقال: 

في العراق واستمرار تدفق الدوالر وفقا للمعدالت 
احتياطيات  ولتوفر  النفط  واردات  من  اليومية 
يجعلنا  دوالر،  مليار   115 بحدود  أجنبية  نقدية 
مؤقتة  الحالية  الصرف  سعر  أزمــة  بأن  نطمئن 
من  املستهدفة  معدالته  إلى  السعر  يعود  وسوف 
يتطلب  ــذا  وه قصير  وقــت  في  املــركــزي  البنك 
تعاونا وإسنادا حكوميا وبرملانيا وإبعاد األزمة عن 
السياسية،  والصراعات  والتجاذبات  املناكفات 
البنك  ــــراءات  إلج ــي  ــالم اإلع الــدعــم  وكــذلــك 

املركزي".

في  املضاربني  لتعقب  الحكومة  "بإجراءات  وأشاد 
الذين  املجازين،  غير  والصرافني  العملة  سوق 
التجارية"  والــســوق  النقدية  بالسوق  يــضــرون 
وأضاف، "نحن نراهن أن األزمة ستنتهي  في األمد 
وسيعود  سيتعافى  العراقي  الدينار  وأن  القصير 

مستقرا كما هو محدد من البنك املركزي". 
أن  لـ"الصباح"،  بني  العقابي  حيدر  املالي  الخبير 
"الحزمة من التعليمات سيكون لها أثر إيجابي في 
األميركي،  الدوالر  مقابل  العراقي  الدينار  قيمة 
الصعبة  العملة  مسار  تنظم  أولى  خطوة  وستكون 

للبالد،  املنفعة  الذي يحقق أعلى درجات  بالشكل 
باتت  التي  املالية  ــرادات  اإلي توظف  أن  يجب  إذ 
تحقق وفرة جراء العائدات النفطية بالشكل الذي 

ينمي مفاصل االقتصاد األخرى". 
تتجه  ســوف  "أنها  أكــد  الصرف  أسعار  وبشأن 
الطبيعية  املعدالت  إلى  وتعود  االستقرار  صوب 
الحال  بطبيعة  وهذا  أسابيع،  ثالثة  فترة  خالل 
الوطني،  يخلق منافع اقتصادية كبيرة لالقتصاد 
إذ يمثل االستقرار املالي أهم خطوات تفعيل سوق 

العمل الوطنية". 

جبر  عقيل  املالية  التنمية  شؤون  في  الباحث  أما 
علي املحمداوي فقال: إن "تفاوض البنك املركزي 
أثر   له  األميركي  الفدرالي  البنك  مع  العراقي 
موضوعي ويمثل السبب الرئيس  الذي أسفر  عن  
انكسار منحنى سعر  صرف الدوالر  بغض النظر 
وأهميتها"  املركزي  البنك  ــراءات  إج حزمة  عن 
األزمــة  هــذه  في  الجهود  توحيد  "دور  إلــى  الفتا 
صرف  سعر  على  السيطرة  إعــادة  بمحاوالت 
الدوالر، وما تحقق على أرض الواقع مهم ويستحق 

الثناء". 

 

بامتالء  املواطنني  التجارة  وزارة  طمأنت 
أطلقت  وقت  في  الغذائية،  باملواد  املخازن 
محملة  شاحنة   80 لتسيير  كبرى  حملة  فيه 
املائدة  وبيض  والحليب  الطحني  بمواد 
بأسعار  للمواطنني  لبيعها  والـــدجـــاج 

مدعومة.
إطالق  خالل  الغريري  أثير  الوزير  وقــال 
تنفيذا  إنــه  الحرية:  مخازن  من  الحملة 
الشركة  قامت  ــوزراء،  ال رئيس  لتوجيهات 
 80 بتسيير  الغذائية  املواد  لتجارة  العامة 
شاحنة محملة بمواد بيض املائدة والحليب 
والدجاج والطحني إلى منافذها التسويقية 
في بغداد واملحافظات لبيعها إلى املواطنني 
بسعر مدعوم وبسعر الكلفة للمحافظة على 
التجارة  وزير  وأضــاف  األسعار.  استقرار 
تستقر  حتى  بحمالتها  مستمرة  الوزارة  أن 
عرض  هناك  ويكون  األســواق  في  األسعار 
وطلب حقيقيان لرصد املتالعبني والحفاظ 
على األسعار، وتأتي هذه الخطوة بعد رصد  
من  االحتكار  أو  األسعار،  الرتفاع  مؤشرات 
تبذل  الوزارة  أن  وأكد  األزمات،  تجار  قبل 
على  والحفاظ  املخالفني  لرصد  جهدا 

استقرار األسعار.
وتابع الغريري أن مواد جديدة ستدخل إلى 
استعدادا  أيضا  مدعومة  بأسعار  السوق 
لحوم  أبرزها  الكريم  رمضان  شهر  لقدوم 
وأسماك وأجبان، فضال عن إمكانية دخول 
كالحديد  إنشائية  بمواد  التجارية  السوق 

والخشب، بأسعار أقل من الجملة.

باسم  الرسمي  املتحدث  قــال  جانبه  من 
وزارة التجارة محمد حنون في تصريحات 
ليس  هو  الحملة  من  الهدف  إن  صحفية: 
العراقي  بقدر ما  منافسة القطاع الخاص 
الحكومة  الناس، فهدف  هو تأمني حاجات 
خلق حالة من التوازن باألسواق وعدم تأثر 
واستمرار  الدوالر،  أسعار  بارتفاع  املواطن 
بعمليات  املــيــدان  في  بالتواجد  ـــوزارة  ال

التجهيز لحني استقرار األسعار.
نفذت  األمنية  األجــهــزة  أن  ــى  إل وأشـــار 
املحتكرين،  ضد  واسعة  حملة  أمــس  يــوم 

على  تعمل  الحكومة  فإن  أخرى  جهة  ومن 
رفد  خــالل  من  املحلية  السوق  استقرار 
املواطن  إليها  يحتاج  التي  باملواد  السوق 

ودعم السلة الغذائية.
وزير التجارة أثير الغريري طمأن املواطنني 
الغذائية  باملواد  ــوزارة  ال مخازن  بامتالء 
أشهر  ألربعة  الحاجة  تسد  التي  املدعومة 

مقبلة. 
للسوق سيكون بحسب  الدخول  أن  وأضاف 
القطاع  دعــم  بهدف  األســعــار،  مــؤشــرات 
الخاص، وليس منافسته، منوها بأن املواد 

التموينية  البطاقة  عن  تختلف  املدعومة 
الدولة  دعم  تمثل  التي  الغذائية  السلة  أو 
املستمر بأسعار رمزية تصل بنسب وكميات 

محدودة.  
وبشأن البطاقة اإللكترونية، بني أن الوزارة 
محافظة  في  اإللكترونية  بالبطاقة  بدأت 
قليلة  أسابيع  ــالل  وخ األشـــرف،  النجف 
تعميم  ــالل  خ مــن  املــوضــوع  حسم  سيتم 
التجربة على جميع املحافظات، وهو ما يعد 
 حقيقيًا بأسلوب الخدمات التي تقدم 

ً
تحوال

للمواطن من خالل البطاقة اإللكترونية.

 

كشفت وزيرة التضامن املصرية نيفني القباج عن خسائر 
 30 مدار  على  املصري  السياحة  قطاع  لها  تعرض  فادحة 

عاما.
لإلرهاب  االقتصادية  التكلفة  بحث  فكرة  أن  وأوضحت 
بدأت وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ألكثر من مؤسسة 
يرصد  متكامل  وطني  بحث  ــراء  إلج وبحثية،  حكومية 
والثقافية  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  التكلفة 
اإلرهاب  موجات  تجاه  الدولة  تكلفة  وحجم  لإلرهاب، 

العقود  في  مصر  بها  مــرت  التي  الفترة  خــالل  خاصة 
الثالثة األخيرة. وأضافت، خالل اإلعالن عن نتائج بحث 
تكلفة التطرف واإلرهاب في مصر في ثالثة عقود، الذي 
نفذته وزارة التضامن بالشراكة مع املركز املصري للفكر 
البحث  أن  الستراتيجية على مدى 18 شهرا،  والدراسات 
مؤسسات  بني  شراكة  ستراتيجية  وضع  أيضا  يستهدف 
باإلضافة  أهلية،  أو  حكومية  كانت  سواء  املختلفة  الدولة 

إلى العمل على رفع وعي املواطنني.
يبدأ  املادي  اإلرهاب  ألن  متكامل  البحث  هذا  أن  وأكدت 
أن  أثبت  البحث  أن  إلى  مشيرة  بالفعل،  وينتهي  بالفكر 

الفقر بأبعاده املختلفة يوفر بيئة حاضنة لإلرهاب والقوة 
األجنبي  النقد  في  يؤثر   أنه  كما  له،  والجاذبة  الدافعة 
وفرص االستثمار في الدولة من خالل التأثير في قطاعات 
مختلفة منها التجارة الخارجية والسياحة، إذ بلغ إجمالي 
التكاليف التي تحملتها الدولة في قطاع السياحة فقط نحو  
208 مليارات دوالر أميركي، كما تقدر التكلفة االقتصادية 
مليار   385 اإلرهابية  العمليات  على  املترتبة  التقديرية 
في  أما  أميركي،  دوالر  مليار   24 يعادل  بما  مصري  جنيه 
ما يخص السياحة واألجهزة االقتصادية فبلغت 235 مليار 

دوالر.

 

بني  االتفاق  مضامني  عن  السبت،  أمس  الزراعة،  وزارة  كشفت 
بينما  الزراعية،  الصناعات  بتنمية  الخاص  وفرنسا،  العراق 

دت أهداف التصنيع الغذائي وانعكاسه على اقتصاد البلد.  
ّ

حد
العراق  "االتفاقية بني  إن  القيسي،  الوزارة مهدي  وقال مستشار 
الصناعات  تنمية  إلى  تهدف  الوزراء  رئيس  وقعها  التي  وفرنسا 
األســاس  بالدرجة  الخاص  القطاع  بها  يقوم  التي  الزراعية 
وأضاف  واملستثمرين".  واملزارعني  الفالحني  بشريحة  واملتعلقة 
لدعم  اإلنتاجية  بالعمليات  القيام  يكفل  الشرائح  هذه  دعم  أن" 
على  مشددًا  القطاع"،  بهذا  العاملة  والشرائح  العراق،  اقتصاد 
"ضرورة تشكيل شركات متخصصة للقيام بالصناعات الغذائية 
"التسويق  أن  القيسي  وبــني  الــزراعــي".   بالتسويق  وإسنادها 
الزراعي يحتاج إلى االرتقاء بالتسويق العاملي للتخفيف أو التقليل 
"التسويق  أن  إلى  الفتًا  التلف)"،  (سريعة  املحاصيل  تلف  من 
أن  إلى  وأشار  للبالد".   اقتصادية أفضل  النظامي يحقق جدوى 
"التصنيع الغذائي ركن أساس من أركان تطوير القطاع الزراعي 
األيدي  تشغيل  على  قدرته  عن   

ً
فضال البلد،  باقتصاد  واالرتقاء 

والنشاطات  والتجارة  والصناعة  املجتمع  وتحريك  العاملة، 
منها  االستفادة  يمكن  التي  النقاط  أبرز   " أن  مؤكدًا  األخــرى"، 
القيمة  وزيادة  التلف  تقليل  هو  الزراعية  الصناعات  تطوير  في 

االقتصادية والحفاظ على القيمة الغذائية في البالد".

 

ورئيس  الروسية  الخارجية  بــوزارة  الخاص  السفير  صــرح 
أن  أزوروف،  أوليغ  األفريقية  الروسية  الشراكة  منتدى  أمانة 
روسيا تتفاوض مع العديد من البلدان األفريقية بشأن التجارة 
إلى  التحول  إمكانية  بشأن  سؤال  على  الوطنية.وردا  بالعمالت 
حديث  في  أزوروف  قال  أفريقيا  مع  الوطنية  بالعمالت  التجارة 

لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتفاوض مع العديد من البلدان".
اتخاذ  وتتطلب  معقدة  عملية  هذه  الحال،  "بطبيعة  وأضــاف: 
قرار من قبل كل السلطات التنظيمية الروسية واألفريقية".وكان 
الواليات  أن  أعلن  قد  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير 
املتحدة وأوروبا تطالبان الدول األفريقية بعدم التعاون مع روسيا 
القمة  عقد  املقرر  ومن  أفريقيا.  استعمار  الستعادة  وتسعيان 
الروسية األفريقية الثانية في سان بطرسبورغ في تموز املقبل، 
بمشاركة  سوتشي  في   2019 عام  في  فجرت  األولى  القمة  أما 

رؤساء معظم الدول األفريقية.
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النشأة
تعــد مراحــل النمو منــذ الصغر 
إلــى البلــوغ ذات تأثيــر مباشــر 
فــي الشــخص، ويبــني الطبيــب 
النفســي والناشــط االجتماعــي 
همام عبــد الرحمــن البغدادي، 
أن دور األســرة مهــم جــدًا وفي 
حــال عــدم االهتمــام وتهميــش 
الفرد باألســرة وتوجيــه التهديد 
والتعنيف باســتمرار له، وخاصة 
بتكوينهــن  اللواتــي  للفتيــات 
الفسيولوجي أكثر تحسسًا وتأثرًا 
باالنفعــاالت مــن الذكــور، فــإن 
هذا ســيؤدي حتمًا إلى مشكالت 

نفســية ال تعد وال تحصى. مشيرًا 
إلى أنــه باإلضافة إلى ما ســبق، 
فــإن النشــأة في ظل املشــكالت 
والصدمــات املختلفــة، قد تدفع 
الفرد إلى فقــدان األمل وانعدام 
شــغف الحياة، كمــا أن االرتباط 
بشــخص معــني، كأن يكــون األم 
أو الزوج، وفقدانه بســرعة فهذا 
يدفــع الشــخص إلــى االكتئــاب 

وعدم الرغبة بالحياة مطلقًا.

إدمان
من جهتــه أوضح املختــص بعلم 
النفس في الجامعة املستنصرية 

الدكتــور رحيم الزبيــدي أن قلة 
الوعــي قــد تدفــع الشــاب إلــى 
اإلدمان، علمًا أن هناك كافيهات 
ومقاهي يكثر فيها شرب األركيلة 
التي وفقــا ًللزبيــدي توضع فيها 
مواد مخــدرة، مــن دون أن يعلم 
الشــباب الذيــن وصــل العديــد 
اإلدمــان،  مرحلــة  إلــى  منهــم 
يكــون  ســعرها  حتــى  وأضــاف 
مرتفعــًا ما بــني 25 إلــى 30 ألف 
دينــار بينمــا األركيلــة العادية ال 
يتجــاوز ســعرها 3 آالف دينــار. 
مبينًا أن أصحــاب هذه املقاهي، 
يضعون في البدايــة قطرات من 
املادة املخدرة ثم تزداد الكميات 
الحقًا. مؤكــدًا أن املخدرات التي 
توضع فــي األركيلة، تؤثر بشــكل 
كبير في  دماغ اإلنســان ما يجعله 
ال يعــي مــا يفعــل ويفقــد القدرة 
على التفكيــر والتركيز، وبالتالي 
قد يقــدم على ارتــكاب الجرائم 
واإلدمــان. الفتًا إلــى أن املؤثرات 
املوجودة في هــذه املواد املخدرة 
لها تأثير في جسم اإلنسان ككل، 
فتدفعــه أحيانًا إلى إنهــاء حياته 

أيضًا.

استسالم
تشــير اإلحصائيــات إلــى وجود 
زيــادة في املشــكالت النفســية، 
التي قد تدفع الشــباب إلى إنهاء 
حياتهــم وال يقتصــر األمــر على 
البلــدان املنخفضــة الدخــل، بل 

الغنيــة أيضــًا تعانــي مــن هــذا 
األمــر. ويعتقــد الدكتــور همــام 
عبد الرحمــن البغدادي أن إنهاء 
االستســالم  مــن  نــوع  الحيــاة، 

والهزيمة.
بينما ينوه الدكتور رحيم الزبيدي 
الديــن  عــن  االبتعــاد  أن  إلــى 
وتوجيــه األهل، وتغيــر املنظومة 
تأثيــر  عــن   

ً
فضــال العقائديــة، 

االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
التي قللت من الوازع الديني لدى 
الشــباب، وقلــة الثقافــة والوعي 
واالحساس باملســؤولية، كل هذا 
دفــع بعضهــم نحــو التوجــه إلى 
فكــرة االنتحار، وأحيانــا ًالعزلة 

واالبتعاد عن اآلخرين.
ومــن وجهة نظــر الزبيــدي فإن 
قلة فرص العمل، ليســت بالعذر 
أو الذريعــة التــي تدفع الشــباب 
ألن  واإلدمــان،  االنحــراف  إلــى 
إيجاد العمــل أمر ممكن جدًا، إذ 
تتوفر مجاالت متعــددة ومتنوعة 
وبمقدور الشــاب أن يلجــأ إليها، 
والغــرق  اإلدمــان  عــن  عوضــًا 
واالكتئاب،  النفســية  باملشكالت 
ومن الجديــر بالذكــر أن البالد 
اقتصادية صعبة  مرت بظــروف 
الحصــار  فتــرة  ففــي  جــدًا، 
الشــباب  عانــى  االقتصــادي 
األمريــن لكنهــم لم يستســلموا، 

ولم تكــن هناك حــاالت انتحار، 
كمــا فــي يومنــا هــذا، لذلــك ال 
حــب  شــاب  لــكل  يكــون  أن  بــد 
 للحيــاة ورغبــة بالعمــل من أجل 

اإلنسانية.
أمــا الطبيب النفســي همام عبد 
أن  فيــرى  البغــدادي  الرحمــن 
األســر املتفككة وغير املترابطة، 
عندمــا يكون األبــوان في مكانني 
احتــرام  يوجــد  وال  منفصلــني، 
وتفاهــم بــني الوالديــن كل هذه 
تعد من العوامل التي لها تأثيرات 
وتراكمــات نفســية واجتماعيــة، 
الشــخص  فقــدان  إلــى  تــؤدي 

إلتزانه العاطفي والنفسي.

ة تربية فنيَّ
 هنــاك آراء متعــددة بخصوص وجــود إهمال 
واضح في منهاج التربيــة الفنية، في ما يتعلق 
بالوقت املخصــص له في املــدارس، فتحدثنا 
الفنانــة التشــكيلية مــروة ســامي قائلــة: "إن 
التقصيــر نابــع مــن أطــراف متعــددة، منها 
مدرســو أو معلمو املــادة، الذيــن أحيانًا يكون 
بعضهــم  غيــر مســتعد لتقديم مــادة التربية 
الفنيــة للطــالب، ونحــن نعلــم أن أي مجــال 
تدخله عن حب ســوف تبدع بــه، ولكن إن كنت 
قــد اخترتــه مجبــرًا، فبالتأكيد لن تســتطيع 
أن تبــدع، وألن التربيــة الفنيــة تصقل مواهب 
األطفــال، لذا فهي تخــرج إبداعاتهم وتنميها 

أكثر.
وتتابع ســامي قولهــا: "هناك معانــاة مع مادة 
التربيــة الفنية، وهي لم تبــدأ اليوم بل انتقلت 
عبر األجيال، بدءًا من تقاعس معلم أو مدرس 

الفنية، وتنازله عن درســه ألجل باقي الدروس 
العلميــة وحرمــان الطالــب مــن إخــراج روح 
اإلبداع والفن بداخلــه، أو األهل الذين أحيانًا 
يكرســون مبدأ االســتخفاف بهذا الدرس منذ 
املراحل الدراســية األولــى ألبنائهم، وقد نجد 
األهــل في صــراع مســتمر مــع مــدرس مادة 

الفنية، إذا لم يمنح الطالب درجة كاملة.
مشــيرة إلى أن إهمــال التربيــة الفنية، وصل 
إلى حد كبير وبالتالي هذا قد يؤدي إلى اندثار 
املوهبة الفنية التي مــن املمكن أن يملكها أحد 
الطــالب، بينما من املمكن اكتشــاف املواهب 
لدى الطــالب عن طريق إقامــة معارض فنية 
ومنافســات بــني املــدارس وتكريــم أصحاب 
املواهــب فــي الرســم، ودعمهــم وتشــجيعهم 
والتأكيــد على عــدم إهمال هــذه املواهب عن 

طريق النقاش مع أولياء أمورهم.

دعم وإسناد 
وعن أهمية الدعم للفن، ال ســيما التشــكيلي، 
تشــير ســامي إلــى أن الدعم املعنــوي واملادي 
يحتاجهمــا أي فنان اليــوم، فاملعنوي قد يكون 
ســببًا وحافــزًا للطاقــات الشــابة علــى وجــه 
الخصــوص، ودعم مواهبهم وتشــجيعهم عن 
طريق تســليط الضــوء عليهم وعلــى أعمالهم 

وإقامــة معــارض إلبــراز مواهبهــم التــي في 
الغالب تبدأ بسن مبكرة وتحديدًا املدرسة.

فاليــوم الفنــان لــن يشــعر بقيمــة عملــه مــا 
لــم يشــاهد فــي معــارض ومحافــل مختلفة، 
ويقيــم مــن قبل أســاتذة الفــن واملتلقــي، أما 
الدعم املــادي فيكون عن طريق توفير أبســط 
احتياجــات الفنــان مــن ألــوان و (فريمات) 
للرســم وفرش تلوين، أما بشكل مباشر أو عن 

طريق منحة سنوية للفنان.
الفتة إلى أن الرســام اليوم بحاجة إلى تسليط 
الضوء عليه، وعلــى أعماله، إذ يذكر أن أغلب 
الفنانــني يعانون من اإلهمــال، وغياب الدعم 
الحكومي ليشــعروا باألمان فــي بيئة توفر لهم 

أبسط الحقوق. 

مواهب واعدة
هالــة حــازم  الدليمــي (ماجســتير هندســة 
الكومبيوتر.. الذكاء االصطناعي والروبوتات) 
تقــول : "من املهــم تحفيز الطاقــات واملواهب 
وتشــجيعها في املجاالت التــي ترغب الخوض 
فيهــا عــن طريــق إقامــة ورش عمــل وندوات 
الكتــب  وترجمــة  ومحاضــرات،  حواريــة 
املتخصصــة باللغــات العاملية األخــرى، ونقل 
مضمونهــا إلــى العربيــة لكي يســتفيد املتلقي 

مــن تجــارب اآلخرين فــي إبــراز وصقل تلك 
املواهب". 

أما نجم الخفاجــي، املوظف في وزارة الثقافة 
فيرى أن اكتشــاف موهبة الطفل في املدرســة 
والبيــت مــن الصغر، لــه أهمية وتأثيــر في ما 
يملك مــن مواهب والتي الكثيــر منها اندثرت 
واختفت النعــدام االهتمام بها، وفي ما يخص 
مــادة التربية الفنيــة فهي تعد بمثابة فســحة 
للطالب، ولكــن في الكثير مــن املدارس جرى 
إلغاؤها أو إهمالها، إذ ألغيت تمامًا من جدول 

الحصص الدراسية.

إحباط
وعــن اإلحبــاط الــذي يصيــب املواهــب مــن 
الرســامني تقول التشــكيلية مروة ســامي: "كل 
عمــل إبداعي بحاجــة إلى أن يــرى النور، وأن 
يشعر صاحب العمل املبدع بوجود دعم، إذ إن 
غياب املبادرات التشــجيعية سيسهم بإحباط 
الفنان، ويؤثر في مسيرته ونتاجاته اإلبداعية، 
ومن ثم اضمحالل املوهبة شــيئًا فشيئًا إلى أن 

يتركها بشكل تدريجي".
وتنوه ســامي بأن هنــاك طاقات شــابة، تعمل 
الخبــرات  وتتبــادل  حديــث  فنــي  بأســلوب 
مــع بعضهــا البعــض عــن طريــق النقاشــات 

والحوارات التي تدور داخــل املعارض الفنية، 
إذ نــرى تنوعــًا بالرســامني من جميــع املهن، 
فال يشــترط اليوم أن تكــون أكاديميًا لتمارس 
الفن وتشــترك في املعارض، بل يكفي أن تكون 
صاحب موهبة وممارسًا لفنك بأسلوب حديث. 
وتوضــح ســامي أن هنــاك جوانــب ومواهــب 
إبداعية أخرى غير الرســم، نجــد الكثير من 
الطــالب مولعني بهــا منها املوســيقى والباليه 
والســباحة، وال بد من تشــجيعهم ودعمهم في 

هذه املجاالت. 
الكاتب واملخرج عــزام صالح يلفت إلى أهمية 
إدخال  كتاب يتحدث عن تاريخ بعض الفنانني 
وأعمالهم وتقنيات الفــن، كما يجب االهتمام 
بحصــص التربيــة الفنية في املــدارس وإيالء 
أهميــة ملنهاجهــا من أجل ترســيخ ثقافة الفن 
في نفــوس التالميذ وتنميــة مواهبهم، وجعل 

هذه املادة محببة إلى قلوبهم.

 

 

  



أورد هذه املقولة الومبرتو ايكو بهدف مناقشة 
اللحى  أن  ومع  (اللحى)  بزمن  يعرف  ماصار 
الحكمة  رمز  كانت  العراقية،  االزمنة  كل  في 
شاخت  التي  واألعمار  الزمان  وختام  والوقار 
والتهذيب  والتقوى  ــورع  ال إلــى  تصبو  وباتت 
االهتمام  إلى  واالنصراف  الخاتمة،  وحسن 
الصبا  أيـــام  تغيب  كــانــت  إْن  بعد  ــرة  ــاآلخ ب
والرشاقة،  الجمال  ابتغاء  والنضج  والشباب 
ولفت االنتباه إلى الحيوية التي يتمتع بها الفرد.
املرء  احترام  تعني  فباتت  الشيخوخة  في  اما 

لنفسه وزهده عن متاع الدنيا.
وأصبحت  اختلفا،  ـــوال..  واألح الحال  أن  إال 
اللحى على ذقون الشباب مثلما هي على ذقون 

آبائهم وأجدادهم.
واذا كان الشباب يريد من العناية بأطالة ذقنه 
للظهور  ومشذبة،  ومنسقة  مرسومة  لحية  في 
بمظهر النضج والوجاهة ؛ فإنَّ الشيوخ اعتمدوا 
عن طريقها للظهور بمظهر الزهد بالدنيا.. أو 
والسماحة،  الوقار  أوجه  إلبراز  اللحى  أطلقت 
وأن كل صفات الشر والكذب والرياء واملخادعة 

بعيدة عنها.. 
والقتلة  املــجــرمــني  ــن  م عـــدد  صـــار  مثلما 
لحاهم  شعر  أطالة  على  يعملون  واملفسدين 
واملخادعة  والتستر  التمويه  بهدف  ــك  وذل

وأخفاء  املكشوفة  شخصياتهم  الضاعة  أو 
ليصبح  اللحية  بإطالق  الحقيقية  مالمحهم 
كان  لو  كما  والتنكر..  للتخفي  قناعا  الوجه 
مطلوبة  لشخصية  اخــرى  صــورة  أو  مكياجا 

للعدالة.
وكذلك يفعل عدد من الفنانني واألدباء بإطالق 
واإلبداع  الثقافة  رواد  من  لعدد  تقليدا  لحاهم 
في العالم، وكأنهم نسخة من مظهرهم الدال 

على عمق الوعي والتميز.
هو  الراهنة  حياتنا  في  اآلن  يجري  ما  أن  إال 
ـ  والشيوخ  الشباب  من  الكثيرين  انصراف 
تمويها  لتكون  ـ  اللحى  تربية  على حد سواء في 
املخادعة  وأساليبهم  الشريرة  أعمالهم  عن 
من  العام  للمال  وسرقتهم  الفاسدة  وأعمالهم 
دون وازع ضمير، وال أخالق وال احترام للحية 

الوقور املزروعة بني ذقونهم بكل بهاء..
وهذا الواقع املر ال يمكننا إعمامه على الجميع 

وانما على الغالب من شبيبتنا وشيوخنا.
تكمن  ال  الشخصية  سماة  بأن  نعتقد  أننا  ذلك 
في الشكل املجرد عن السلوك.. فالسلوك صنو 
بمظهر  يظهر  أن  منا  ألي  يمكن  وال  الشكل، 
الناس  مخادعة  تتم  وقت  في  والتخفي،  الورع 
والتزيي بزي السحرة والكذبة واللصوصية من 
كتمانا  ويسخرون  الناس،  يستغلون  الذين  قبل 
ينبغي  ما  وهو  وقيمهم..  وأحالمهم  بواقعهم 
االنصرف إلى االنتباه اليهم، وعدم االستسالم 

ملظاهرهم الكاذبة واملخادعة.
واالبتسامة  ونقاءها،  وكرمها  اليد  يسر  إن 
والصدق  العميقة  الدالة  والحكمة  السمحاء، 
التعامل  في  الحسنة  والسيرة  الضمير  ونزاهة 
ال  لحى  في  نحصرها  أن  يمكن  ال  الناس؛  مع 
تملك سوى مظهرها، بينما تتخفى تحتها بكل 
ومع  الناس  مع  والتعامل  وسيئ  مشني  هو  ما 

الحق.
والتسامح  للطيبة  سمة  اللحى  أن  نرى  هنا  من 
على  والضحك  والحيلة  للشر  وليس  واملحبة 

ذقون االخرين.
تداولت  قد  كانت  الشعبية  الحكايات  مئات  إنَّ 
للمخادعة  قناعا  بوصفها  اللحى،  موضوعة 
واظهار عكس ما يحمله املرء من سلوك مشني، 
حتى اذا اكتشف أمر هذه االقنعة ؛ تبينا ما وراء 

صاحبها من كذب ونفاق وجدل.
لحانا.. ليست قناعا كما تفهم، وليست وجاهة 
الطيبة  سمات  من  سمة  هي  إنما  تظهر؛  كما 
والحكمة التي نحترم فيها جالل القدر ونظافة 
اليد والقلب واللسان.. ذلك أن صورة الحقيقة 
االستغناء  أو  عليها  باإلبقاء  نتبينها  أن  بد  ال 
تظل  أن  يمكن  ال  الحقيقة  أن  ذلــك  عنها.. 

مكتومة وموهومة وال يمكن كشفها.
امام  امرها  ويفتضح  تتجرد  كلها  االشــيــاء 
وانما بالشكل  تعترف  ال  التي  الحقيقة   شمس 

باملحتوى.

من أهم الحقوق الدستورية في مجال الوظيفة 
مكفوال  يكون  والذي  العمل  في  الحق  هو  العامة 
إشغال  فــي  ــاواة  ــس امل حــق  وكــذلــك  للجميع، 
الوظائف العامة، ويعد املكلفون بخدمة عامة من 
أهم الركائز األساسية التي تستند إليها الدولة، 
بل أن اغلب فئاتها هم رأس الهرم في الوظيفة 
العامة وقد عرف املشرع العراقي املكلف بخدمة 
املرقم  العراقي  العقوبات  قــانــون  فــي  عامة 
والتي   (2/  19) املادة  في  املعدل   1969 111لسة 
موظف  كل  عامة:  بخدمة  (املكلف  على:  نصت 
عامة  مهمة  به  أنيطت   عامل  أو  مستخدم  أو 
وشبه  الرسمية  دوائرها  و  الحكومة  خدمة  في 
املوضوعة  أو  لها  التابعة  واملصالح  الرسمية  
تحت رقابتها، ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه 
واإلداريــة  النيابية  املجالس  وأعضاء  والــوزراء 
والبلدية كما يشمل املحكمني و الخبراء ووكالء 

والحراس  واملصفني   ( (السنديكيني  الدائنني 
ومديري  إدارة  مجالس  وأعضاء  القضائيني 
والجمعيات  والشركات  املؤسسات  ومستخدمي 
أو  الحكومة  تساهم  التي  واملنشآت،  واملنظمات 
إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في ما 
لها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل 
من يقوم بخدمة عامة باجر أو بغير أجر ) وإن 
للوظيفة  الشاغلني  األشخاص  في  تباينًا  هناك 
كاملوظف  دائــم  عمله  منهم  فالبعض  العامة، 
كاملوظف  مؤقتة،  بصفة  اآلخر  والبعض  العام، 
املؤقت واملكلفون بخدمة عامة، فاملكلف بخدمة 
من  عليه  هو  ملا  مغاير  قانوني  مركز  له  عامة 
العالقة  طبيعة  خــالل  من  األخـــرى،  الفئات 
كذلك  بالدولة،  ارتباطه  تحكم  التي  القانونية 
فيه،  توافرها  الواجب  للشروط  بالنسبة   األمر 
والخاصة،  العامة  والواجبات  اختياره  وطرق 
التي أناطها اليه املشّرع والحقوق، التي يستحقها 
عمله  انتهاء  إلى  املؤدية  والطرق  عمله،  لقاء 
الوظيفي، وأن قانون الخدمة املدنية لم يتطرق 
الكثير  أن  إال  عامة،  بخدمة  املكلف  مفهوم  إلى 
من التشريعات أشارت إلى املكلف بخدمة عامة 

بإقليم،  املنتظمة  غير  املحافظات  قانون  منها 
املحافظة،  مجلس  عضو  أن  إلى  أشارت  والتي 
يعتبر مكلفا بخدمة عامة وكذلك قانون مجلس 
البرملان  فــي  النائب  اعتبر  والـــذي  الــنــواب، 
تعريفا  تضع  لم  أنها  إال  عامة  بخدمة  مكلفا 
عامة  بخدمة  املكلف  عمل  وإن  له،  جامعا  مانعا 
تكون  القانونية  الطبيعة  أن  كما  مؤقتًا،   يكون 
ويستحق  العقدي،  الطابع  عليها  ويغلب  مركبة 
حال  في  تقاعديا  راتبا  عامة  بخدمة  املكلف 
انتهاء رابطته الوظيفية لألسباب، التي حددها 
الصحي  والعجز  الوفاة  وهي  التقاعد  قانون 
الضروري  من  ونجد  القانوني،  السن  وبلوغ 
في  عامة  بخدمة  للمكلف  جامع  تعريف  وضع 
الخدمة  قانون  في  وخاصة  العراقية  القوانني 
العامة،  للوظيفة  املنظمة  والقوانني  املدنية 
العقوبات  قانون  في  ـــواردة  ال الصياغة  وإن 
تطورات  من  حصل  ملا  تتالءم  تعد  لم  العراقي، 
ورفــع  عامة  بخدمة  املكلفني  إعـــداد  ـــادة  وزي
وإضافة  عامة،  بخدمة  للمكلفني  األدنى  الحد 
قانون في  عامة  بخدمة  للمكلفني  خاصة   فقرة 

 التقاعد.

في  وتحركاتها  اآلن،  السياسية  الساحة  معطيات  الحقيقة 
اختيار طريق آخر، جعلتنا نحن املراقبني نعيد حساباتنا باتجاه 
الدولة  بناء  تهدد  باتت  أمراض  من  التخلص  في  األمل  صناعة 

فأملنا  باملنصب،  التمسك  وعقدة  املحاصصة  مغادرة  ومنها  العراقية، 
هذا  منشأ  فإن  بدولها  الشعوب  استقرت  كلما  تقول:  فكرة  على  معقود 
 االستقرار، هو السياق والصيغ، التي استعملت في التفاهم ومحاولة حل 
األطراف،  جميع  حقوق  يحفظ  بما  واالجتماعية،  السياسية  اإلشكاليات 
كمجموعة جعلتها الحتمية التاريخية أن تكون على أرض ما، وضمن وطن 
حددته األوضاع الجغرافية، وسبل العيش وحاالت التعايش بيت أطرافه، 
ومن  الحياة  رحلة  في  اإلنسان  يرافق  كالقدر  الوطن  هذا  أصبح  حتى 
محايدة  آليات  (منظومة  هي  والتي  الديمقراطية،  صيغة  الصيغ،  هذه 
لتداول السلطة وممارستها على أساس االختيار الشعبي (االنتخابات))، 
الديمقراطي،  القرار  ومتخذو  اآلليات  هذه  إليه  تستند  الذي  واألساس 
 هو الدستور الذي ال بد منه أن يعبر عن تطلعات الجميع، ألنه جاء تعبيرا 
عن  بديال  ليس  كمنهج  فالديمقراطية  واإلنسانية،  الدينية  القيم  عن 
القانونية  األطر  عن  للتعبير  صيغة  هي  إنما  املختلفة،  والعقائد  الشرائع 
لها  أشرنا  التي  االستقرار،  حالة  إيجاد  في  واملساهمة  للبناء  املعاصرة 
هوالشعب  كما  الحية،  الشعوب  أن  نعلم  وكما  هــذا،  مقالنا  بداية  في 
املجتمعات،  من  واالقتباس  األخذ  من  يمنع  ال  فئاته  وبجميع  العراقي 
تكون  أن  الدائم  ارتضى من خالل دستوره  ولذا  املتوفرة،  املقتربات  وفق 
وضمن  العراقي  املجتمع  في  املطبق  املنهج  هي  بآلياتها،  الديمقراطية 
التعدد التنظيمي املفتوح وتداول السلطة السياسية من خالل االنتخابات 
الرؤية،  هي  هذه  العامة،  والحريات  الحقوق  منظومة  وضمن  الحرة، 
بتنامي  اآلن  نقر  ونحن  العراق،  في  الديمقراطي  النظام  اعتمدها  التي 
هذا الوعي لدى أفراد املجتمع، ولكن ما زالت عقدة االحتفاظ باملنصب 
الديمقراطيةـ،  صيغ  بها  أوحت  كما  ال  ـ  واجتماعية..  سياسية  كوجاهة 

بأنها نافذة تكبر بحجم املسؤولية للخدمة العامة وبأن املقياس 
في  الحثيث  السعي  هو  أوذاك،  املسؤول  لهذا  والفشل  للنجاح 
لم  والتي  الشعب،  ألبناء  والتنموية  الخدمية  املشاريع  إنجاز 
املنصب  أن  أي  سبقته،  التي  االنتخابية  الدورة  مسؤول  ينجزها 
للجميع،  الخدمة  لتقديم  عامة  وظيفة  هو  السياق  بهذا  يصبح 
وفك ارتباط املنصب في الوظيفة العليا من عقدة الوجاهة واالستثمارات 
اآلليات  وبالتالي تحول  باملنصب،  التمسك  التي تعظم عقدة  الشخصية، 
آليات مفرغة من محتواها  إلى  الديمقراطية املحايدة في ذهن املسؤول 
بد من تحفيزه في  الوعي، ال  أن  التي الشك فيها هي  والحقيقة  املحايد، 
خاللها  من  جاء  الــذي  املسؤول،  مع  اآلليات  هذه  يجعل  الــذي  االتجاه 
الخدمة  تقديم  هو  منهما،  الهادف  األساسي  الغرض  أي  محايدين، 
يجعل  وهذا  الجميع..  من  مقرة  وقانونية  دستورية  سياقات  ضمن  العامة 
موظف املسؤولية العليا شفافا ُيرى من الجميع، أي بمرور الزمن وتنامي 
الوعي يصبح اإلنسان العادي باستطاعته تشخيص حاالت خروج املسؤول 
الوعي  من  املزيف  الوعي  يتكشف  سوف  وبهذا  الضابطة،  السياقات  عن 
الحقيقي في الساحة االجتماعية، ويصبح املواطن حاضنة للديمقراطية 
القادرة على تحقيق العدالة واملساواة، وبالتالي كشف ما هو مزيف منها 
لحقوقه،  اآلخر  واستالب  التسلط  أمراض  على  القائمة  التربية  أوجدته 
تحت مظلة قانونية زائفة خلقتها الحزبية الفردية ذات املصالح الضيقة 
من  بد  ال  املحايدة،  بآلياتها  الديمقراطية  إذن  املناطقية..  أو  الطائفية، 
وارتباطها  األفكار  منظومة  خدمة  في  النتائج  وإدراك  بالوعي  ارتباطها 
هي  كبيرة،  أم  صغيرة،  كانت  سواء  الوظيفة،  واعتبار  اإلنسان  بحقوق 
وأولهم  الجميع  من  احترامها  الواجب  ومن  العام  املال  حفظ  أمكنة  من 
االجتماعي  الوعي  سياقات  ضمن  السياسية  الكتل  توجه  ونرى  املسؤول، 
ى 

ّ
الضاغط، نحو محاولة التخلص من هذه األمراض املشار لها، ولكن أن

هذا؟
املفعول،  سارية  واملحسوبية  الوجاهة  أمراضنا االجتماعية في  زالت  وما 

وخاصة في ذهنية املسؤول وتصرفه؟. 

 
والصناعي،  الزراعي  االنتاج  في 
ما  تحقيق  إلــى  الـــدول  تسعى 
يكفي حاجات املجتمع من هذين 
تخطيط،  وفق  محليا  االنتاجني 
املمكنات  لكل  شاملة  ـــة  ودراس
ُيحدد  املسعى  هذا  ومثل  املتاحة. 
املتاح،  االنــتــاج  كمية  بالنتيجة 
وكذلك كمية ما مطلوب استيراده 
ــي حــالــةعــدم كــفــايــة االنــتــاج  ف
املحلي، أو تصدير الفائض حينما 

يكون االنتاج يفوق الحاجة. 
بمعناه  الــذاتــي  ــاء  ــف ــت االك إنَّ 
اقتصادي،  اكتفاء  هو  األشمل، 
بنفسه  نفسه  البلد  يكفي  أنَّ   أي 
وحسب  االقتصادية.  الناحية  من 
كما  االقــتــصــاد  علماء  تعريف 
السياسية،  املوساعات  في  جاء 
إلى  يــهــدف  االكــتــفــاء  هــذا  أنَّ 
بني  التوازن  أو  املساواة  تحقيق 
االحتياجات  وبني  املحلية  املوارد 
التمييز  املمكن  ومن  االقتصادية. 
ــن اإلكــتــفــاء  ة م

ّ
ـــد ــني أنــــواع ع ب

مــداه  حيث  فمن  املعنى،  بهذا 
الذاتي  اإلكتفاء  بني  فرق  هنالك 
الدولة  فيه  تقطع  (الذي  املطلق 
ــة مع  ــادي ــص ــت كـــل عـــالقـــات اق
الذاتي  واالكــتــفــاء  الــخــارج)..، 
يرمي  ـــذي  ال وهـــو   ) املــحــدود 
إلى  االلتجاء  مــن  التقليل  ــى  إل
ــة مع  ــادي ــص ــت ــالت االق ــام ــع امل
الخارج). والنوع األول غير ممكن 
عاملنا  في  العملية  الناحية  من 
أنه  تثبت  الوقائع  ألنَّ  املعاصر، 
بلد في كل  أي  يعتمد  أن  يستحيل 
وكميات  أنــواع  من  يحتاجه  ما 
مــوارده  على  والخدمات  السلع 
عكس  وعلى  وحــدهــا.  الداخلية 
ذلك فإنَّ كل الدول تعرف مرحلة 
م 

ّ
حت

ُ
ت تاريخها  مــن  مــراحــل  أو 

االقتصادية  الظروف  فيها  عليها 
درجة  كالهما،  أو  السياسية  أو 
املــحــدود.  الــذاتــي  االكتفاء  مــن 
كذلك يمكن التمييز بني االكتفاء 
تفرضه  الــذي  م 

ّ
املحت الــذاتــي 

واالكتفاء   ،
ً
مثال كالحروب  قهرّية 

طبقه 
ُ

ت والــذي  اإلرادي،  الذاتي 
من  طوعًا،  نفسها  على  الدولة 

أجل تحقيق أغراض معينة.
ومن الناحية االقتصادية ليس من 
عالقاته  يقطع  أن  البلد  مصلحة 
االقتصادية مع الخارج، ألنَّ هذه 
يجني  أن  من  نه 

ّ
تمك العالقات 

في  الدولية  التجارة  ومزايا  ثمار 
التصدير واالستيراد. ولكن مما ال 
 فيه إنَّ الدول املتخلفة – في 

َّ
شك

يجب   – القتصادها  تنميتها  فترة 
استيرادها  من    

َّ
تحد أن  عليها 

الخارج،  من  االستهالكية  للسلع 
حتى  منها  الكمالية  وخــاصــة 
من  الكبرى  النسبة  خصص 

ُ
ت

النقد األجنبي املتاح لها إلستيراد 
الضرورية  االنتاجية  املــعــدات 
يكون  كــي  اقــتــصــادهــا،  لتنمية 
االحتياجات  مواجهة  باملستطاع 
 

َّ
بد ال  أنه  أي  للسكان،  املستقبلية 

التنمية من درجة من  في مرحلة 
االكتفاء الذاتي املحدود.

إنَّ واقعنا االقتصادي اآلن يتطلب 
بسياسة  نتعامل  أن  ية، 

ّ
جد وبكل 

املطلق  ببعديه:  الذاتي  االكتفاء 
املتاحة  املمكنات  وفق  واملحدود 
املمكنات  هــذه  تطوير  ودراســـة 

باستمرار.

أســاس  هما  ــة  ــدرس وامل األســـرة 
التي  املدرسة  سيما  اإلنسان  بناء 
الثقل االكبر في  أصبحت تتحمل 

تربية وإنشاء جيل املستقبل. 
التعليم  أن  أحــد  على  يخفى  وال 
كبيرة  وبنسبة  زال  ما  العراق  في 
الكالسيكية  األســالــيــب  يعتمد 
يعتمد  حيث  املعلومة،  نقل  في 
القديمة  ــرق  ــط ال عــلــى  املــعــلــم 
الدرس  شرح  في  تتلخص  والتي 
الواجب  وإعطاء  السبورة  على 
في  املقصرين  ومحاسبة  البيتي 
املتفوقني  وتكريم  التالي،  اليوم 
والعقاب،  الــثــواب  نظرية  وفــق 
في  الحديثة  الطرق  عن  بعيدا 
عن  البحث  على  التالميذ  تعليم 
واملدرسة  املنهج  وحب  املعلومة، 
في  العنكبوتية  الشبكة  واستثمار 

التعليم.
الخلل  نشخص  أن  أردنـــا  واذا 
العراق  في  التعليمية  العملية  في 
كنقص  كثيرة،  أسبابًا  سنجد 
وتهالكها،  املــدرســيــة  االبــنــيــة 
الكتب  ايصال  عدم  إلى  إضافة 
إلى التالميذ في الوقت املناسب، 
كافية  تخصيصات  توفير  وعدم 
هناك  أن  اال  التربية،  وزارة  إلى 
نسلط  أن  نريد  ايضا  مهما  أمرا 
اعــداد  عــدم  وهــو  الضوء،  عليه 
مع  يتناسب  بما  وتطويره  املعلم 
التطور العلمي والتكنولوجي الذي 

وصل اليه العالم.
وال بد أن نشير هنا إلى ان املعلم 
بناء  سلسلة  في  مهمة  حلقة  هو 
التربوية  العملية  وأن  األجيال، 
املعلم،  على  تعتمد  بلد  اي  في 
العملية  أركان  باعتباره أحد أهم 
التعليمية، فهو املسؤول عن تعليم 
واملعلومات  املعارف  ونقل  الجيل 
التالميذ،  عقول  إلى  املناهج  من 
وسلوك  تفكير  يوجه  الــذي  وهو 
ــار  ــك ــة االف ــاغ ــي الــتــالمــيــذ وص
على  والتاثير  شخصياتهم  وبناء 

ميولهم وطريقة تفكيرهم.
املعلم  إعـــداد  أصبح  هنا  ــن  وم
عليها  تتوقف  وطنية  ـــرورة  ض
عملية بناء االنسان وبناء املجتمع، 
وال بد أن يدرك الجميع بأن املعلم 
وخبيرًا  جيدًا  معلمًا  يصبح  ال 
لحظة  منذ  التعليمية  العملية  في 
دخوله هذه املهنة، إذ يحتاج إلى 
يصبح  لكي  السنوات،  من  عدد 
هذا  في  متمرسًا  وخبيرًا  مربيًا 
لكل  الضروري  من  لذا  امليدان، 
التعليم  يمتهن مهنة  أن  يريد  من 

 إعدادًا جيدًا.
َّ

أن ُيعد
وا بشكل 

ّ
إذ إن املعلمني الذين أعد

جيد سيعرفون كيفية وضع قواعد 
وكيفية  التربوية،  للعملية  وخطط 

إدارة الصف املدرسي.
ولذلك، فإن أي إصالح أو تجديد 
التربوية  العملية  في  تطوير  أو 
املنفذ  باملعلم، ألنه  يبدأ  أن  يجب 
التربوية  للسياسات  الرئيس 
الخبراء  قبل  من  إقــرارهــا  بعد 
جيـدة  تربية  ال  إذ  واملختصني، 

بدون معلم جيد.
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قــد تبــدو "أصابــع الزنــك" أســوأ 
 ربما 

ْ
قطعة حلــوى في العالــم، لكن

ة على  تدل هذه البروتينات البشــريَّ
مفتاح عالج جيني معقد لألمراض 

الوراثية.
فيهــا  اشــتركت  دراســة  ووفــق 
مدرســة غروســمان للطب بجامعة 
نيويورك وجامعــة تورنتو في كندا، 
االصطناعي  الــذكاء  برنامــج  فإنَّ 
اإلنتــاج  لتمكــني  يســتعد  الجديــد 

البسيط ألصابع الزنك.
أصابــع  أنَّ  الــى  الباحثــون  يشــير 
قابلــة  بروتينــات  هــي  الزنــك 
 "DNA" للتخصيص يمكنها إصالح

للتخلص  االنزيمــات  توجيــه  عبــر 
من قطــع الـــ"DNA" املشــوهة في 
بصمــة الحمض النووي للشــخص. 
كما يمكن اســتخدامها في تفصيل 

نشاط الجني حسب الطلب. 
ه مــن الصعــب التعامــل مع 

َّ
مــع أن

البروتينــات، ألنهــا تشــكل روابط 
معقدة مع الحمض النووي، فينبغي 
أْن يكــون الباحثــون قادريــن علــى 
ة تأثر كل اصبع زنك مع  معرفة كيفيَّ
املجاور له لــكل تغير جيني مرغوب 
فيــه، بعيدًا عن عــدٍد ال يحصى من 

التركيبات املمكنة.
الباحثــون  جــاء  هــذا،  وملعالجــة 
برنامــج  وهــو   ،"ZFD" بتصميــم 
ذكاء اصطناعي يعتمد على قاعدة 
بيانــات ما يقــارب خمســني مليار 

تفاعــل محتمــل بــني اصبــع زنــك 
وحمض نووي للمســاعدة في وضع 

نموذج وتصميم تعديالت جينية.
إيتشــيكاوا"، كبيــر  يقــول "ديفيــد 
صحفــي  تصريــح  فــي  املؤلفــني 
لجامعة نيويورك: "يمكن لبرنامجنا 
الزنــك  اصابــع  مجموعــة  تمييــز 
املناســبة ألي تعديل، ما يجعل هذا 
النــوع مــن التعديل الجيني أســرع 

مما كان عليه في السابق".
يؤكد الباحثون أنَّ هذه التكنولوجيا 
يمكنهــا تســريع تطــور العالجــات 
التليــف  مثــل  ألمــراٍض  الجينيــة 
ســاكس  تــاي  ومــرض  الكيســي 
وفقــر الــدم املنجلــي، والتــي تنتج 
جميعهــا عــن أخطــاء فــي ترتيــب 
أحرف الحمض النووي التي تشــفر 

تعليمــات عمــل كل خليــة بشــرية. 
وأوضحوا أنَّ تعديــل أصابع الزنك 
 محتمال آمنــًا لـتقنية 

ً
يوفــر بديــال

"كريســبر CRISPR"، وهي التقنية 
الحائــزة على جائزة نوبــل لتعديل 
ألغــراض  وتســتخدم  الجينــات 
تتــراوح بــني إيجــاد طــرق جديدة 
ملكافحــة الســرطان إلــى تصميــم 
محاصيل غنية بقيمة غذائية اكبر.

بينما أصابع الزنك مشتقة بالكامل 
من االنســان، لكن تقنية "كريسبر" 
تعتمد علــى البروتينــات البكتيرية 
الجينيــة،  الشــيفرة  مــع  للتفاعــل 
يمكــن لهــذه البروتينــات أن تحفز 
الجهــاز املناعــي للمريــض، والتي 
يمكــن تحديدها على أنها اجســام 
غريبــة ومهاجمتهــا كمــا لــو كانت 

عدوى نموذجية.
أصابــع  أنَّ  الــى  الباحثــون  يشــير 
الزنــك أصغــر وقــد توفــر تقنيات 
عالج جينــي أكثــر مرونــة مقارنة 
بتقنية "كريســبر". يقــول "ماركوس 
وأســتاذ  املؤلفــني  كبيــر  نويــز"، 
الحيويــة  الكيميــاء  فــي  مســاعد 
والصيدلة الجزيئية بكلية الطب في 
جامعة نيويورك: "من خالل تسريع 
تصميم اصبع الزنك املرافق ملثيله 
األصغــر حجمــًا، يمهــد برنامجنا 
الطريق الستخدام هذه البروتينات 
فــي التحكــم بجينات متعــددة في 

ذات الوقت".
عن يونايتد برس 
إنترناشيونال
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الشهير   TikTok ــوك  ت تيك  تطبيق  ــاد  ع
ليتصدر واجهة الجدل السياسي في الواليات 
مجلس  في  ألعضاء  مطالبات  بعد  املتحدة 
غوغل  متجري  من  التطبيق  بحذف  الشيوخ 

وآبل.
اإللكتروني  "فوكس"  موقع  نقله  ملا  ا 

ً
ووفق

رسالة  بينيت  مايكل  السيناتور  أرسل  فقد 
طالبهم  التنفيذيني  وآبل  غوغل  مديري  إلى 
فيها بحذف التطبيق من متاجر التطبيقات 
الرسالة  هــذه  وتأتي  لشركاتهم.  التابعة 
أطلقها  التي  املطالبات  من  مجموعة  بعد 
سياسيون أميركيون طالبوا فيها إدارة بايدن 
قوانني  لفرض  سريعة  ـــراءات  إج باتخاذ 
البيانات التي يجمعها التطبيق  صارمة على 
بحذف  أو  األميركيني،  مستخدميه  مــن 
وذلك  التطبيقات،  متاجر  من  كلًيا  التطبيق 
بسبب القلق من الصلة بني الشركة الصينية 

وحكومة بكني.
في  التطبيق  منع  فــي  ــاوالت  ــح امل ـــدأت  وب
الواليات املتحدة منذ عهد الرئيس األميركي 
منع  أراد  الـــذي  تــرامــب  ــد  ــال دون السابق 
القومي،  باألمن  تتعلق  ملخاوف  التطبيق 
إمكانية  من  مخاوفها  عن  إدارته  عبرت  إذ 
الكمية  ــى  إل الصينية  الحكومة  وصـــول 
التطبيق  يجمعها  التي  البيانات  من  الكبيرة 
ترامب  إدارة  اتهمت  كما  ُمستخدميه.  حول 

كأداة  التطبيق  باستغالل  الصينية  الحكومة 
وُيذكر  السياسية.  الدعاية  ونشر  للتجسس 
لقانون  ا 

ً
وفق ُملزمة  الصينية  الشركات  أن 

وتزويدها  حكومتها  أوامــر  بتنفيذ  بالدها 
بأية معلومات يتم طلبها.

ـــوام  ـــدة أع ـــوك مــنــذ ع وتــخــوض تــيــك ت
الخارجي  االستثمار  لجنة  مع  مباحثات 
إلى  للتوصل  األميركية  للحكومة  التابعة 
الواليات  داخل  الشركة  عمل  ُينظم   اتفاٍق 

املتحدة. 
نقل  اقتراح  كان  نقاشه  تم  ما  ضمن  ومن 
بحيث  املتحدة  الواليات  إلى  الشركة  بيانات 
ة،  صبح تلك البيانات تحت الرقابة األميركيَّ

ُ
ت

التنفيذ  حيز  يوضع  لم  االتفاق  هذا  أنَّ  إال 
الحكومة  كانت  إذا  املعروف  غير  ومن  بعد، 
مشابه  اتفاق  إلى  للتوصل  تقترب   األميركية 

مع الشركة.

فــي تهديد جديــد لتطبيق الدردشــة الذكي 
ChatGPT قال رئيــس الصناعة في االتحاد 
األوروبــي ثيــري بريتون بــأن االتحاد بصدد 
دراســة املخاطــر املحتملــة التي قــد يجلبها 
برنامج الدردشــة الذكــي ChatGPT، وذلك 
فــي إطار مشــروع القانــون األوروبــي الذي 
يهدف إلــى تنظيم عمــل برمجيــات الذكاء 

االصطناعي.
 The AI واملشــروع املذكور املعــروف باســم
Act هــو أول مشــروع مــن نوعــه فــي العالم 
لوضــع القوانــني الناظمــة لتقنيــات الذكاء 
االصطناعــي. وكان االتحــاد األوروبــي قــد 
طر 

ُ
أطلق املشــروع في العــام 2021 لوضع األ

القانونيــة لعمل الــذكاء االصطناعي بهدف 
الوصــول إلــى قوانــني قــد تصــل إلــى منع 
الشركات من استخدام الذكاء االصطناعي 

في مجاالت معينة.
وُيعــد تصريــح ثيــري بريتــون تلميًحــا إلى 
انتمــاء ChatGPT إلى تصنيــف التطبيقات 
مجلــس  أن   

ً
خاصــة الخطــورة،  العاليــة 

ا في 
ً
االتحــاد األوروبــي كان قــد أصــدر بيان

كانــون األول املاضــي قــال فيــه إنَّ االتحاد 
يوصي بوضــع تطبيقات الذكاء االصطناعي 
العاّمــة الغرض General-purpose AI ضمن 

تصنيف التطبيقات العالية الخطورة.
العاّمــة  التطبيقــات  مــن   ChatGPT  

ُّ
وُيعــد

الغــرض لقدرته على تنفيــذ مجموعة كبيرة 
من املهام من توليد النصوص وحل املســائل 
الرياضيــة واإلجابــة عــن األســئلة العامــة 
وكتابــة األكــواد البرمجية وغيــر ذلك. لكن 
ا 

ً
بعض الخبراء يشــككون فــي اعتباره تطبيق

عاّم الغرض ويرونه عبارة عن "نموذج لغوي" 
مــا زال يفتقــر إلــى العديد مــن اإلمكانيات 
األخرى التي قــد تجعل منه ذكاًء اصطناعًيا 

ا. عاّمً
لكــن ChatGPT، وبغض النظر عن تصنيفه، 
أثــار مخــاوف العديد مــن املهتمني بســبب 
اســتخدامه ألغراض مثــل الغش فــي كتابة 
األخبــار  لكتابــة  أو  املدرســية  الواجبــات 
الكاذبــة، كما ذكــرت تقاريــر أن القراصنة 
كتابــة  فــي  ملســاعدتهم  يســتخدمونه 

البرمجيات الخبيثة.

أعلنت يوتيوب، إطالق ميزتها الجديدة "بث 
مباشر مشترك" (Go Live Together) التي 
تتيح للمســتخدمني دعــوة ضيف لالنضمام 

إلى البث املباشر.
وكانــت يوتيــوب بــدأت اختبــار ميــزة "بث 
مباشــر مشــترك" في شــهر تشــرين الثاني 
املاضــي، وفي تغريــدة نشــرتها أعلنت عن 
إتاحة امليزة للجميع بوصفها طريقة جديدة 
لبــدء بث مشــترك بســهولة ودعــوة ضيف، 
وذلك عن طريق الهاتف. وأوضحت الشركة 
أنه يجب أن يكون لدى منشــئي املحتوى أكثر 
ا الســتضافة البث املشترك، 

ً
من 50 مشــترك

ا.
ً
ولكن يمكن ألي شخص أن يكون ضيف

وُيمكن ملنشئي املحتوى املؤهلني دعوة ضيف 
لالنضمام إلى البث املباشر معهم. 

وعنــد بدء البث املباشــر باســتخدام هاتف 
ذكــي، ســتظهر خالصــة البث املباشــر في 
أعلــى الشاشــة لــدى الضيف. كمــا يمكنهم 

جدولــة بــث مباشــر مع ضيــف مــن جهاز 
الحاســوب – عبر "غرفة التحكم املباشــر" – 
ثم بدء البث املباشــر من الهاتــف، أو يمكن 
بدء البث املباشــر علــى الفور مــن الهاتف. 
وقالــت يوتيوب فــي تغريدتها األخيــرة إنها 
تستكشــف حالًيا إضافة دعم ســطح املكتب 
ا في وقت ما 

ً
لهذه امليزة وأنها ســتوفر تحديث

في املستقبل.
ا أنه يمكن استضافة 

ً
وأوضحت الشركة أيض

عدة ضيوف في البث املباشر، ولكن ال يمكن 
أن يظهر سوى ضيف واحد في البث املباشر 

في كل مرة.
وللوصول إلى ميزة "بث مباشــر مشــترك"، 
يتعني عليك فتح تطبيق يوتيوب من الهاتف، 
ثم في أسفل الشاشة، انقر على رمز اإلنشاء 
ثم اختيار "بث مباشــر مشــترك". ثم أدِخل 
تفاصيل البث، ومن ذلك: العنوان، والوصف، 
رة/ 

ّ
وإعــدادات تحقيق الربح، والصور املصغ

انقــر  ثــم  العــرض،  مســتوى   وإعــدادات 
على تم.

العمليات الجراحية
يعــود تشــخيص الســرطان إلــى زمــن مصر 
القديمــة، قبــل أْن يســميه الطبيــب اليوناني 
البحــر  أي ســرطان  "كاركينــوس"،  أبقــراط 
باليونانية. وقامــت العالجات األولى في نهاية 
القرن التاســع عشــر على العمليات الجراحية 
الهادفــة إلى إزالــة الورم. وال تــزال الجراحة 
"ســالحًا عالجيًا مهمًا" اليوم، على ما يالحظ 
أخصائي أمــراض الدم واألورام رئيس مجمع 
مستشفيات معهد كوري في باريس البروفسور 
ستيفن لوغوي الذي يشــير إلى أنَّ "الجراحني 
يعالجــون الكثير من األورام.. ومنها ســرطان 
الثدي، وســرطان القولون، والساركوما" الذي 

يصيب خاليا النسيج الضاّم.
 الجراحة هــي أيضــًا "بوابة لعــدٍد كبيٍر 

ّ
لكــن

من أنواع الســرطان، إذ يتوافر بفضلها نسيج 
أورام يتيح التشخيص"، على ما يشرح.

العالج اإلشعاعي
م الذي 

ّ
نشــأ العالج اإلشــعاعي بفضل التقــد

حققه عالــم الفيزياء األملانــي فيلهلم رونتغن 
الــذي اكتشــف األشــعة الســينية عــام 1895. 
وال يــزال العــالج اإلشــعاعي يلعب إلــى اليوم 
دورًا رئيســًا، إذ إنَّ أكثــر من 70 فــي املئة من 
عالجــات الســرطان تشــمل جلســات عــالج 
إشــعاعي. ويقضــي هذا العــالج باســتخدام 
أشــعة (إلكترونــات وفوتونــات وبروتونــات) 
لتدمير الخاليــا الســرطانية. ويتمثل الجانب 
الســلبي لهــذا العــالج فــي أنَّ األشــعة تؤدي 
مــن  تمــر  التــي  األنســجة  كل  إتــالف   إلــى 

خاللها.
ويحــاول عدٌد مــن االبتــكارات معالجــة هذا 
األمر، ومنها اإلشعاع العالي الدقة والجرعات 
هــذه  أنَّ  لوغــوي  ســتيفن  وشــرح  القويــة. 
االبتــكارات تهدف إلــى توفير "أكبــر قدٍر من 

الدقة وإيصال أقوى جرعة ممكنة من اإلشعاع 
 مع تجنب (إصابة) األنسجة 

ْ
إلى الورم، ولكن

السليمة".

العالج الكيميائي
ة  يقــوم العــالج الكيميائــي علــى أدوية ســامَّ
للخاليــا تتألف مــن جزيئات عــدة، تؤدي هي 
األخــرى إلــى تدميــر الخاليــا الســرطانية. 
ر هــذه العالجات فاعلية كبيرة، في حالة 

ّ
وتوف

، مع أنَّ الجانب الســلبي 
ً
اللوكيميا الحادة مثال

فيهــا هــو أّن آثــارًا جانبيــة قوية تنجــم غالبًا 
عنها، ومنها تساقط الشعر.

اللقاحات
ثمــة لقاحــان للوقايــة مــن اإلصابــة بأنــواع 
الســرطان الناجمة عن فيروســات، أحدهما 
ضد فيروس الورم الحليمي البشــري، واآلخر 
ضــد التهــاب الكبد "ب" (املســبب لســرطان 
الكبــد). وأجــري الكثيــر من األبحــاث خالل 
ة"،  السنوات األخيرة في شأن "لقاحات عالجيَّ
وهي تقــوم على إنتاج مســتضدات لــألورام - 
بواســطة الحمض النووي الريبي املرســال أو 
الفيروســات - تتيح تنشــيط جهاز املناعة من 
خالل توليد االســتجابة املناسبة لدى املرضى 

املصابني بالسرطان.

العالج االستهدافي
أســهم العــالج االســتهدافي طوال الســنوات 
العشــرين األخيــرة في تغيير حياة عــدٍد كبيٍر 
من املرضى، وهو عبارة عن جزيئات مشــتقة 
مــن الكيمياء، مصممة خصيصــًا ملنع أو وقف 
عمــل آليــة جزيئية ضروريــة لتطــور الخاليا 
الســرطانية أو تكاثرهــا أو بقائهــا علــى قيد 

الحياة.

العالج املناعي
ل العالج املناعــي التطور الثــوري األهم 

ّ
يشــك

في الســنوات األخيرة. وهو ينطوي على تقوية 
جهــاز املناعة لــدى املريــض ملســاعدته على 
تعقب الخاليــا الســرطانية والقضــاء عليها. 
ويعتمد العالج املناعي على األجســام املضادة 
االصطناعية التي يتــم إنتاجها مخبريًا. وثمة 
 استهداف 

ً
طرق عدة ممكنة للعمل، ومنها مثال

هذه األجســام املضادة بروتينــًا موجودًا على 
ســطح الخاليــا الســرطانية، إذ مــن خــالل 
التمركــز علــى الخليــة املســتهدفة، يتســبب 
الجسم املضاد في إحداث تأثير مضاد للورم، 
إما بشــكل مباشــر أو عن طريق تحفيز جهاز 

املناعة.

املستقبالت التائية
 عــالج املســتقبالت الخيمريــة للخاليــا 

َّ
ُيَعــد

التائية عالجًا خلويًا، ويقــوم على تعليم جهاز 
املناعــة التعــرف علــى الخاليــا الســرطانية 
ومهاجمتهــا. وتؤخــذ خاليــا الجهــاز املناعي 
للمريض (غالبــًا الخاليا اللمفاويــة التائية) 
ل وراثيًا فــي املختبر ثم يعــاد حقنها في 

ّ
عــد

ُ
وت

جســم املريض فيصبح في إمكانها استهداف 
الخاليا الســرطانية. وبدأت شركات للتقنيات 
الحيوية العمل أيضًا على مســتقبالت خيمرية 
ســمى خيفيــة. وفــي هــذه 

ُ
للخاليــا التائيــة ت

ل العلماء خاليا ليــس مصدرها 
ّ

الحالــة، يعــد
املريــض نفســه بل ناقل ســليم وراثيــًا. وثبتت 
فاعلية املســتقبالت الخيمرية للخاليا التائية 
في معالجة سرطانات الدم كاألورام اللمفاوية 
وأنواع معينة من ســرطان الــدم الحاد والورم 
 هذا العالج مكلف جدًا.

ّ
النخاعي املتعدد. لكن

ويشدد البروفســور لوغوي على أهمية "الجمع 
بــني كل هذه األســاليب والعالجــات الجديدة 
للحصــول علــى خطــة شــخصية للمريــض"، 
 

ً
معربا عن تفاؤلــه بالقول "لقــد تجاوزنا عتبة

مهمة في فهمنا للخلية السرطانية. صحيح أن 
 

ّ
معاناة املصابني بالسرطان ال تزال قوية، لكن

تقدمًا كبيرًا جدًا تحقق".
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 الندافــة من املهن القديمــة والتقليدية، التي تشــكل جزءًا من حيــاة جميع الناس واملرتبطــة بتراث بلدنا 
ُّ

تعــد
العزيــز، ألنها  علــى تماٍس كبيٍر بهــم، من خالل توفير  مســتلزمات  الراحة من مفروشــات وأغطية ووســائد 
وغيرها، ألنه وبمرور الزمن أصبحت هذه املهنة من املهن، التي تعاني الكثير من املشكالت، منها: غياب الدعم 
الحكومي وكثرة املســتورد، مما أثر  بشكل كبير في عملية اســتمرارها وصمودها أمام مستلزمات التكنولوجيا 
الحديثة. ولتسليط الضوء على ما تعاينه هذه املهنة من معرقالت، كان لـ"الصباح" هذه الجولة مع أهل الحرفة .
كانــت محطتنــا األولى عند النداف أحمد الســيد، إذ قال  " إن األيــدي العراقية ما زالت تطــرز وتتفنن بصنع 
األفرشة املختلفة، التي تمتاز بجودتها العالية وعمرها الطويل وعملها املتقن، بالرغم من وجود بضاعة أجنبية 

 السوق بشكل كبير ومنها املفروشات...
َ

ت
َ

مستوردة غز

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

منــذ أن كانــت طفلــة صغيــرة اســتهواها الفــن 
والرســم علــى وجــه الخصــوص، وهــذه الهواية 
رافقتها طيلــة مراحل حياتها ودراســتها التي لم 
تكن كلية الفنون الجميلة مكانها، بل اختارت كلية 
العلوم فــي جامعة "دمشــق"، وتخرجت منها عام 
1978، ومارســت الرســم هواية وشــغفًا صقلتها 
بالتمرين والدراســة الخاصة، موقــف أهلها من 
الفن شجعها منذ البدايات على الرسم وساعدها 
على أن تعبر عن نفســها رســما وتزيينًا، وتمّيزت 
خــالل مراحل دراســتها بالرســومات التي كانت 
تنــال رضا األهل واألصدقاء واملدرســني، وخالل 
املناســبات واألعياد كانت تصنع بطاقات املعايدة 
بنفســها وتخط كلمات املعايدة بنفســها وترسلها 
إلى صديقاتها ومدرســيها، لقد مارســت الرسم 
نها من رؤية الواقع والتعامل 

ّ
 ممتع وجميل مك

ٍّ
كفن

معه وإبراز الجمال في كل شيء تراه أو ترسمه.
ســناء قولي فنانــة الطفولــة وطفلة الفــن التي ال 
تكبر، كبر حلمها ونما مع األيام وسقته باإلصرار 
والعزيمة والحب وشغف البدايات واعتماده هواية 
الحياة التي تحــب حتى أصبح حياتهــا ومبتغاها 
وهاجســها وهمها ومجالها الحيــوي الذي تعيش 
فيــه وتبدع، وعــن موهبتهــا وخياراتهــا وصقلها 

بالدراســة والعمــل واملثابــرة والحب تقــول قولي 
إنَّ "املوهبــة واملمارســة الطويلــة همــا األســاس 
في تميــز وإبداع الفنــان، لكن صقلها بالدراســة 
واجــب، فهي تعلم الفنان كيفية اســتخدام أدواته 
 عن أن بعض أعمالي في 

ً
بطريقة مبتكرة، فضــال

الرســم كانت لكتاباتي الشــعرّية التــي بدأت بها 
فــي الثمانينات مــن القرن املاضي، لكنني لســت 

شاعرة محترفة".
أصيب قولي في بداية حياتها بشلل األطفال، األمر 
الــذي جعلها مقعــدة، فالجأت إلى الفــن للتعبير 
عن نفســها، كتابة ورســمًا، وفي ســنوات الحرب 
املريــرة في ســورية فقــدت كل ما تملــك من بيت 
وممتلــكات، األمر الذي جعلها تحترف فن رســم 
قصص األطفال من خالل األنترنت لتعيل نفسها، 
ويكــون لها دخل مالي يعينهــا على الحياة، وبوقت 
قصير ملع اسمها كرّسامة قصص أطفال بأسلوب 
خاص، وأصبحت دور نشــر األطفال تســتعني بها 
فــي مجالتها أو فــي كتبهــا الخاصــة باألطفال، 
"الفــن يتحــول إلى إبــداع في الظــروف الصعبة، 
الفن بوجه عام هو سالحنا ملواجهة الصعاب" كما 
تشــير "قولي" مختصرة حالتها ووضعها، وتمكنت 
الفنانــة عبر مســيرة طويلــة من العمــل والكفاح 
أن تواجــه الصعوبــات الكبيرة التي مــرت عليها، 
لتخــّط طريقها فــي عالم الفن، محاولة تجســيد 

رؤيتها للفــن والحياة عبــر خطوطهــا امللّونة بكل 
تلك البســاطة والعفوية واالتقــان والتمّيز منتجة 
لوحــات فنية جميلة تحمل قيمًا ومعاني في الحياة 
والجمال تقترب فيها من عالم الطفولة، "اخترت 
الرســم لألطفــال لصــدق مشــاعرهم وبراءتهم 
وإقبالهم على الحيــاة"، تضيف "قولي" وتعبر عن 

نفسها.
هذا الخيار بالرســم لألطفال تقــول عنه "قولي": 
"اختــرت الرســم لألطفــال لصــدق مشــاعرهم 
وبراءتهــم وإقبالهــم على الحيــاة، وخصوصًا أن 
األطفال هم الجيل الذي يبني الوطن"، فعملت من 
خالل رسوماتها وقصصها املصورة على توجيههم 
بطريقة صحيحة وتنمية حســهم وتذوقهم الفني 
منذ ســنوات عمرهم األولى لالرتقاء بإحساسهم 
الفنــي الــذي يســهم فــي رقــي املجتمــع بهــدف 
اللحاق بركــب الحضارة، وتعبــر "قولي" عن تلك 
العالقة املتشابكة بينها وبني عالم الطفولة وفنها: 
"تجربتــي مــع األطفال امتــداد لطفولتــي، فحني 
أرســم لألطفال أســتفيد من طريقة مخاطبتهم 

بلغتهم وأسلوبهم".
ها 

ّ
تشــعر "قولــي" من خــالل عملها وتجربتهــا بأن

مازلت طفلة تحب البســاطة، وهذا األمر انعكس 
بشــكل جلــي علــى لوحاتهــا، فمعظم رســوماتها 
تعتمد الخطوط البســيطة، كاألشــكال الهندسية 
األساســية واأللــوان املفرحة التــي تجذب وتدخل 
الســرور إلــى قلــوب األطفــال، من خــالل إيجاد 
املوضوع املناســب الهتمام الطفــل في كل مرحلة 
مــن مراحــل حياتــه، كاألســرة واملدرســة واألم 
والوطــن، لذلــك نالحــظ أن مضامــني لوحــات 

"قولي" بشــكل عام  تتــوزع بني حكايــات األطفال 
املشهورة التي تشــكل الحيوانات وأنسنتها محورًا 
لهــا،  وبني القيــم التربوية والســلوكية الضرورية 
لتنشــئة األطفال، وتســتخدم "قولي" في لوحاتها 
عامــة األلــوان ذات الدرجات الفاتحــة والزاهية 
التي تعطي إحساسًا باإلشراق، كاألزرق واألخضر 
الذي يعطي احساســًا باالتساع والشــعور بالخير 
والدافئــة  الســاخنة  األلــوان  وكذلــك  واألمــل، 
كاألحمــر، والبرتقالــي، التــي تعطــي إحساســًا 

بالنشاط والتفاؤل والفرح.
 ال تتوقف "قولي" عن الرسم والكتابة محاولة كسر 
إيقــاع الحياة والعجز ومتعلقــة بحلمها في الحياة 

والفن، فخالل الســنوات األخيرة أنجزت "قولي" 
رســم نحو 25 كتابــًا لألطفال لدور نشــر مختلفة 
فــي البلــدان العربيــة، ووزارة الثقافــة الســورّية 
وبعض الكتــاب، وآخرهــا قيد الطباعة للشــاعر 
"محمــد منــذر زريــق"، فضال عن رســوماتها في 
مجالت عديدة للطفل في "ســورية"، كـ "أســامة"، 
و"الطليعــي"، و"النيلوفــر"، و"شــامة"، و"املهندس 
الرقمــي الصغيــر"، وفــي مجــالت عربيــة منها 
"العربــي الصغيــر"، ومجلــة "أحمــد"، و"توتــة"، 
 عن عملها في تصميم 

ً
و"مهدي" في "لبنان"، فضال

اإلعالنــات، وأغلفــة الكتــب، وبطاقــات األعياد 
بطريقــة الكــوالج، كمــا أن الفنانة "قولــي" لديها 
الكثيــر من اللوحــات في املناهــج التعليمّية وكتب 
ومجالت األطفال، ويبــدو في لوحاتها بروز تقنية 
الكوالج من خالل مزجها  الخط واللون والتجربة 
الشــخصية لتحقق الفنانة فرادة وأسلوبًا مّيزاها 
فــي مجال الرســم لألطفــال وأبعدها عــن تقليد 
الفنانني الرّواد. وشاركت "قولي" كذلك في الكثير 
من املعارض الرســمية والجماعية لنقابة الفنون 
الجميلة، وفي معارض ســنوية للجمعية الســورية 
واملســؤولية  بالحــب  تشــعر  إذ  اإلعاقــة،  لــذوي 
اتجاههــم ـ وحصلــت علــى الجائــزة األولى عام 
1995، وشاركت في األســواق الخيرية خاصة في 
أسرة "اإلخاء السوري للمعاقني"، وبعض املعارض 
الفردّيــة لألطفال. بقي أن نذكر أّن الفنانة ســناء 
قولي من مواليد دمشــق 1954 حاصلة على إجازة 
جامعية في كلية العلوم من جامعة دمشــق درست 
 الفن دراســة خاصة وهي عضو باتحــاد الفنانني 

التشكيليني.
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احتفــت األوســاط األدبيــة فــي باريس بالكاتبــة الفرنســية مدام 
دي ســتايل وهي املرأة التي يشار اليها باســم جيرمني دي ستايل، 
واملعروفة ليس فقــط بكتاباتها الرائعة واملتنوعــة، ولكن بتأثيرها 
الكبير على املناخ الفكري في القرنني الثامن عشــر والتاسع عشر 
حيث اشــتهرت خالل حياتها كروائية وفيلســوفة سياســية وناقدة 
أدبية، ولدت دي ســتايل في باريس لعائلة نيكــر الثرية في جنيف، 
وهــي واحدة مــن أغنــى العائالت فــي أوروبــا. كان والدها، جاك 
نيكر، مراقبا لحســابات لويس الســادس عشــر ومفكــرا ليبراليا 
مشهورا. وكانت والدتها، ســوزان كورشود امرأة بارعة، إذ أقامت 
صالونا شــهيرا ومؤثرا اســتضافت فيه بانتظام شخصيات بارزة 
مثــل فولتيــر وديــدرو وجيبون وهيوم. نشــأت الشــابة جيرمني في 
بيئة فكرية وثقافية غنية، وتلقت تعليمًا ممتازًا وأظهرت منذ ســن 

مبكرة سحرا وذكاًء ال يقاوم...

ولدت ليســا فيكتورفنا مودراك، في ليجنيكا بولندا 29 نيســان 1985، وهي كاتبة أوكرانية، وأســتاذة في فقه اللغة االوكرانّية، 
وكذلك مترجمة عن اللغة اإلنجليزية وأيضًا اللغة البولندية. وعضو في االتحاد الوطني للكتاب األوكرانيني، والرابطة املستقلة 
للصحفيني واملجلس العام التابع لوزارة الثقافة، ومستشــارة لنائب الشعب األوكراني تاراس كريمني (2015 - 2019). تخرجت 
ليسا فيكتورفنا مودراك من قسم اإلبداع األدبي جامعة تاراس شفتشينكو الوطنية في كييف وحصلت على درجة الدكتوراه في 
اللغة عن اطروحتها: ”الكلمات املثيرة: تفاصيل النوع والتعبيرات - 2014“. عملت كرئيســة للقســم الدولي في املدرســة الدولية 

للدراسات األوكرانية التابعة لألكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا...
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نشأت الشــابة جيرمني في بيئة فكرية 
وثقافيــة غنيــة، وتلقت تعليمــًا ممتازًا 
وأظهرت منذ سن مبكرة سحًرا وذكاًء 
ال يقــاوم مما جعــل صالونها الخاص، 
ا مــن أكثــر 

ً
فــي وقــت الحــق، واحــد

ا في أوروبا.
ً

الصالونات إشراق
في عــام 1786 تزوجت دي ســتايل من 
ســفير الســويد فــي فرنســا، البارون 

إريك دي ستال هولشتاين. 
وتمكن الزوجــان من البقــاء مًعا حتى 
انفصالهمــا عــام 1797، وقــد أنجبت 
جيرمني دي ســتال ثالثة أطفال خالل 

هذه السنوات..
كانت جيرمني دي ستايل، مثل والدها، 
مــن أوائــل املؤيدين الصاخبــني لثورة 

عام 1789. 
وظلــت فــي باريــس، محميــة بوضــع 
زوجها الدبلوماســي، حتــى عام 1793 
عندما تقاعدت فــي املنفى االختياري 
فــي سويســرا، ومــن هنــاك، راقبــت 
أحــداث الثورة الفرنســية، ثــم عادت 
إلــى باريس بعــد عام 1794، ونشــرت 
ا 

ً
كتًبا في الفلســفة السياســية، وأحداث

اســترجاعية عــن الثــورة، فضال عن 
روايتني. 

وفــي وصفها لسياســة فرنســا ما بعد 
الثــورة، أدانــت تجــاوزات اليعاقبــة، 
وكذلك الرجعيــون امللكيون املتطرفون 
الذيــن أرادوا التظاهر بــأن الثورة لم 

ا. 
ً

تحدث أبد
ا إلى ملكية دستورية، 

ً
بينما دعت الحق

خــالل الســنوات التي أعقبــت الثورة، 
 جمهورًيا للحكم.

ً
وكانت تؤيد شكال

وقد نشــرت العديد من املقاالت املهمة 
خالل هــذه الفتــرة، كان احدها حول 
تأثيــر املشــاعر علــى ســعادة األفراد 
واألمم، والذي تم اعتباره من األعمال 

التأسيسية للرومانسية. 
وخالل هذه الفتــرة، بدأت عالقة حب 
صاخبة اســتمرت أربعة عشر عاًما مع 
بنيامــني كونســتانت (1767 - 1830)، 
املتزايــد  اهتمامهــا  شــجع  والــذي 

بالرومانسية األملانية.
لكن عالقتها مع كونستانت وأصدقائه 
لنابليــون  ومعارضتهــا  الليبراليــني 
بونابــرت أثــارت غضبــه، وكانــت قد 

التقت به ألول مرة في عام 1797.
الصريحــة  احتجاجاتهــا  وأدت 
نابليــون  حكــم  ضــد  والصاخبــة 
االســتبدادي املتزايد أخيًرا إلى نفيها 

في عام 1803.
وخالل العقد التالي سافرت في جميع 
أنحــاء أوروبا، وكان يتــم االحتفال بها 
لدرجة  ذهبــت،  أينما 
أن القيصر ألكســندر 
األول أصدر لها جواز 

سفر روسًيا. 
كانــت  ربمــا  ولكــن 
رحالتهــا فــي جميــع 
هــي  أملانيــا  أنحــاء 
لهــا األثــر  التــي كان 
األكبر، سواء عليها أو 
علــى التطــور الالحق 
الفكريــة  للثقافــة 
والفنيــة األوروبية، إذ 

كانــت مفتونــة بالحركة الرومانســية 
الجنينية التي الحظتها هناك، والتقت 
باملفكــر الرومانســي األملانــي العظيم 
اوغســت فيلهلــم فــون شــليغل الــذي 

ا لها مدى الحياة.
ً

أصبح صديق
وفــي عــام 1810 نشــرت واحــدة مــن 
أشهر أعمالها عن أملانيا، حيث أشادت 

بالثقافــة األملانية وقدمــت نظرة عامة 
رائعــة ومتعاطفــة عن مدرســة األدب 

الرومانسية الناشئة.
ومــن ناحية أخــرى، لم تذكــر نابليون 
مــرة واحدة فــي الكتاب، حتــى عندما 
كان يخــوض حروب غزو ضد الواليات 

األملانية في ذلك الوقت. 
ولغضبــه مــن هــذا اإلغفــال، حظرت 
وصــادرت  الكتــاب  نابليــون  شــرطة 
ودمرت جميع النسخ التي عثروا عليها.

وفــي عــام 1814، عــادت إلــى باريس 

بعد ســقوط نابليون ورحبت باستعادة 
بوربون وميثــاق 1814، على الرغم من 
أنها سرعان ما أصيبت بخيبة أمل من 

كليهما. 
والحظت أن سقوط نابليون واالحتالل 
العســكري األجنبي لم يؤسســا أساًسا 
ا لتأســيس الحرية في فرنسا بعد 

ً
جيد

كل شيء. 
وفي هذه الســنوات كتبت أكثر أعمالها 
خلودا حول األحداث الرئيســية للثورة 
الفرنسية وتم نشره بعد وفاتها في عام 

1818 من قبل ابنها أوغســت وصهرها 
فيكتور دي بوغلي بمســاعدة صديقها 

القديم فون شليغل.
وخالل مئة يوم من أيام نابليون، هربت 
مــرة أخــرى إلــى كوبت، حيــث انضم 
إليهــا فــي النهايــة بعــض أصدقائها 

ومعارفها القدامى. 
وكان مــن بينهم اللورد بايــرون، الذي 
التقــت به خالل زيارة إلى إنجلترا عام 

 .1813
ثــم عــادت إلــى باريــس مــرة أخــرى 
فــي أواخــر عــام 1816، حيــث تلقــت 
 بارًدا من معظــم املهاجرين 

ً
اســتقباال

العائدين والحكومة، بينما كانت تبذل 
ا ملواصلــة االحتفــاظ بصالونها، 

ً
جهد

وكانت صحتهــا تتدهور وبحلــول ربيع 
 عــام 1817 أصبحــت عاجــزة طريحة 

الفراش. 
ثم توفيت في 14 تموز من ذلك العام.

ســتايل  دي  جيرمــني  أنتجــت  بينمــا 
عدًدا ال ُيصــدق من األعمــال األدبية، 
بمــا فــي ذلــك الروايــات والقصائــد 
واملسرحيات، فإن معظم هذه األعمال 

بالكاد تجد لها قراءها اليوم.
 من ذلــك، فإن إرثهــا األهم هو 

ً
وبــدال

فــي عــرض تاريــخ األفــكار، وخاصة 
الليبراليــة، وتاريــخ الفــن، وال ســيما 

الرومانسية. 
نمــو  إرجــاع  يمكــن  الواقــع،  وفــي 
وكذلــك  الفنــون،  فــي  الرومانســية 
تأثيرها على تطور الليبرالية والقومية، 
بشــكل مباشــر إلى كتاباتهــا وخاصة 
التجمعات املؤثرة بشكل ال يصدق التي 
اســتمرت فــي اســتضافتها حتــى يوم 

وفاتها. 
وكما قــال أحد املعجبني بهــا نحو عام 
عظمــى  قــوى  ثــالث  ”هنــاك   :1815
تناضــل ضــد نابليــون مــن أجــل روح 
أوروبا: إنجلترا، وروســيا، والسيدة دي 

ستايل“.

وجعلتها مســّوغا لتفعيل الذاكــرة التي تتناغم 
مع الهواجس الليلــة، وتتقّيأ تخمتها لترتاح من 
شــت فيها، 

ّ
صورهــا املؤملــة وأحداثها التي عش

دوب التي شّوهت روحها. 
ّ
والن

إذ أســهم هــذا الضميــر فــي تهديــم أســوار 
الخــوف، والتعبيــر عمــا فــي داخل الســاردة/ 
الشــخصية (شــفاء) بشــكل مباشــر، فهــذا 
الضمير حســب عبــد امللك مرتــاض في كتابه 
(في نظرية الروايــة) يقّرب القارئ من العمل 
الســردي، ويجعلــه أكثــر التصاقًا بــه، موهمًا 
 هو إحدى الشــخصيات 

ً
إيــاه أن الكاتب فعــال

التــي ينهض عليهــا النص الحكائــي، وإّن هذا 
الضميــر يحيل على الذات، فــي حني أنَّ ضمر 
الغائــب يحيل على املوضوع،  بمعنى أّن (األنا) 
مرجعيتــه جوانية في حني أن (الهو) مرجعيته 
برانيــة... إنَّ ضميــر املتكلــم أكثــر تحكمًا من 
ضميــر الغائب فــي مجاهــل النفــس وغايات 

الروح.
إذ إن ضميــر الســرد فــي املناجــاة يســتطيع 
التوغــل إلى أعمــاق النفس البشــرّية فيعريها 
بصــدق ويكشــف عــن نواياهــا ويقدمهــا إلى 

القارئ كما هي ال كما يجب أن تكون. 
وعلى هذا األســاس اقترب الســرد الذاكراتي 
فــي هذه الروايــة من الســيرة الذاتيــة كثيرا، 

وظلت الساردة/ الشخصية تستذكر التفاصيل 
الدقيقة فــي حياتها، وتتحفز وتتوثب للخالص 
مــن املدنس الذي عاشــته مرغمــة، لتصل إلى 
املقــدس الــذي اختارتــه، أي انتشــال ذاتهــا 
مــن فضــاء الجســد إلى فضــاء الــروح، وعبر 
حريــة  منحتهــا  واســتباقات  اســترجاعات 
االنتقــال بني املاضــي والحاضــر والتطلع إلى 
املســتقبل، لفــرض مركزيتهــا علــى مســتوى 

الشواغل السردّية البانية لفضاء السرد. 
الشــخصية  الســاردة/  تسترســل  أن  وقبــل 
(شــفاء) فــي ذكرياتهــا، تــدرك الروائية أن 
تداخل الضمائر الســردية يمنح السرد فاعلية 
أكثر فــي القــراءة، فضال عن زيادة التشــويق 
 منه 

ّ
القرائــي عبر طــرد االجتــرار الذي يمــل

القارئ، فيتحول الضمير الســردي من املتكلم 
الـــ (أنــا) إلــى الغائب الـــ (هي) وهــي تقدم 
رؤيتهــا األنثوّيــة فــي معاينــة للــذات والعالم، 
فضال عن فضح الثقافة البطريركية العاجزة 
فــي واقعنــا العربــي املعيش عبر االســتخفاف 
بالعابرين على مختلف مشاربهم، بدءا بالعابر 
العــادي وانتهــاًء بعابــر مــن رجال السياســة، 
 مــرورا بعابر من رجال الديــن، ورجال األمن.. 

وغيرهم. 
وكأنهــا تريد أن يكــون التحول مكونــا جوهريا 
في السرد، واستجابة ضرورية للوعي األنثوي، 
ومقّوضــا للنمطيــة املوروثــة في عالقــة التبع 
باملتبوع، ومعززا االستقرار على أسس متوازنة 
ومتفاعلة، تؤمن بالتشــارك االجتماعي املؤثث 
بالحــب والحنان، بعيدا عــن اندفاع التطرف، 
وفــرط االنحياز لطــرف دون آخــر، فالعالقة 
بينهمــا متكافئــة فــي التبــادل الشــعوري بني 
(شــفاء) والــذي لــم يتمظهر بعد فــي الرواية 
باســمه الصريح، والذاكرة نشــطة وحيوية في 
 أصيل، 

ّ
مثل هذا الوقت: «كانت تســافر إليه كل

ج في غاللتها الحمــراء، يحضنها.. يطفئ 
ّ
تتغن

لهيبهــا فتنــام بــني أحضانــه هادئــة كطفلــة 
املتلّحفــني  العاشــقني  همهمــات  تهدهدهــا 

بالّسواد» الرواية 7.  
ثم تعود ثانية إلى السرد بضمير املتكلم بعد أن 
ازدادت فاعليــة التذكر وهي تمارس التلصص 
الوحشــة  طــرد  إلــى  وتســعى  النافــذة،  مــن 
القاســية، فتمــد رقبتهــا لتمعن فــي وجه رجل 
أربعيني، وجه ألفته، صار يزورها في أحالمها، 
ت بها 

ّ
وصارت تبحث عنه بني الوجوه التي اكتظ

ذاكرتهــا، ولكن هــذا األمر لم يدم ســوى ربع 
ساعة، فتسدل الّستائر، وتحكم غلق املتاريس، 
وتطمر جسدها في الفراش متسائلة: «ال أعرف 
ما الذي ِاعتراني كي يصيبني هذا الهلع والقلق 
يل بامتياز، أعشق الّسهر فيه وأحّب 

ّ
وأنا ابنة الل

مذارعة ساعاته الّطوال امللفوفة بأناقة الّسواد 

وغموضه» الرواية 8. 
س 

ّ
هــذا التســاؤل ســيقودها إلــى تذكــر تكــد

السنوات في داخلها، سواء أكانت تلك السنوات 
متناسقة مسترسلة أو متقّطعة متعثرة.

وإلــى تذكــر جدتهــا (صلوحــة) فــي ردائهــا 
األبيض، ويــوم وفاتها، من القبلة األخيرة على 
جبينهــا، وحتى تفاصيل الغســل ونقل الجنازة 
بمساعدة العم (صالح) الجزار إلى العاصمة 
ج) حذو أمها، 

ّ
رى في مقبــرة (الزال

ّ
وارى الث

ُ
لت

ما 
ّ
تلبيــة لرغبــة يتيمــة طاملا عّبــرت عنهــا كل

كــرى بينهــا والجدة التــي نعتتها 
ّ
انهمــرت الذ

مغسلة األموات بحسن الخاتمة. 
لكن الــذات الســاردة خنقــت داخلهــا قهقهة 
عالية وهي تســتمع إلى عفوية العجائز اللواتي 
ال أثر للشــوائب فــي قلوبهــن وأرواحهن، فهي 
وحدها (شفاء) تعلم ما سر هذه الرائحة التي 

ة.  وصفتها تلك العجوز بالربانيَّ
وألنَّ الفقــد يزلــزل الكيان االنســاني متزامنا 
مراجعــة  علــى  ويعمــل  والقهــر،  الوجــع  مــع 
النفــس، فـــ «كــم هــو عصــّي وصعــب وجارح 
هائي مــن الباب األخيــر للحياة، 

ّ
خروجنــا الن

 البــاب الــذي ُيوصــد خلفنــا مــن دون رجعة»

الرواية 10. 
لقد اعتمدت الرواية على تشكالت التحول من 
ذات خاضعــة ملفاهيــم مجتمع ذكــوري بائس 
تعاملت معه بجسدها إلى ذات واعية ومتيقظة، 
وهذا ما جعل تمّردها، مشوبا بممارسات تعمل 

على تحرر الجســد من التدنيس الذي تمثل في 
منطقــة التمركز الذكوري، وصوال إلى انطالق 
الــروح فــي منطقة التقديــس التــي تعمل على 

انفصالها عن اآلخر. 
تعيــش  (شــفاء)  الشــخصية   / الســاردة  إنَّ 
مخــاض التحول؛ فثمة صوت فــي إحدى زوايا 
الذهن يخدش شــغاف روحها، ويحّرضها على 
تلبيــة النــداء، ولكنها غير متيقنــة من أن هذا 
صوت حقيقــي أم مجرد أحالم يقظة، فيتأجج 
ــعور بداخلها، وتفيض بســرد تعبيرّي 

ّ
هذا الش

يشرح دواخلها، ويعري توجسها وخوفها. 
ات، تعّري الّرغبــات الكامنة في

ّ
مكبوتات الــذ

 

ال وعيها. 
وعلى الرغم مــن أن الوعي في هذه الرواية قد 
جــاء فرديا، إال أنه ال يشــكل قطيعــة مع الوعي 
الجمعــي مــن جهــة، وارغاماته القســرية من 
جهة أخرى، في تعالق مــع املرجعيات الثقافية 

واالجتماعية.
وهذا ما ســاعد على تفعيل الذاكرة في منطقة 
املرئــي أو املســموع أو املتصــور حســب ريكور، 
واملراهنــة على إزاحــة الحضــور وتعاليه عبر 
تخريجــات الــذات بمحمــوالت دالليــة تهــدد 

الداخل، وتعمل على اختراقه. 
وقد جاء الســرد الذاكراتي فــي مجمل الرواية 
مســبوقا - فــي األغلــب- بمســوغات التذكــر، 
واألفعــال واألســماء التــي تبنــت هــذا الفعــل 

اإلنساني.
ونختتم املقاربــة بقولنا: إّن بنيــة الذاكرة التي 
نهضــت عليهــا الروايــة وفّعلتها مريــم ذياب 
بكثافــة، منحــت القــارئ مســاحة واســعة في 
فضاء التأويل، ال ســيما التحّول الذي طرأ على 

حياة الشخصية.
فســعة خيــال الروائيــة وتصويرها لألشــكال 
املختلفة عبر توظيفها للذاكرة عمال على تقوية 
عملية السرد وجذب القارئ إليه، وهنا تحررت 
من التقنيــات التقليدية، وســعت إلــى انوجاد 
عالــم متخيــل بأســلوب يتوافــق مــع األحداث 
الواقعية وفــوق الواقعيــة، التــي تداخلت فيما 
بينهــا من أجل خلق الحيرة والتردد والدهشــة 
وتغيير مســار الســرد؛ إلمتاع القارئ ونقله من 
عالم مألوف وواضح وبسيط إلى عالم غامض 

ومعقد ويتجاوز حدود األلفة. 

أنحــاء أوروبا، و
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تخرجــت ليســا فيكتورفنــا مــودراك من قســم 
اإلبداع األدبي جامعة تاراس شفتشينكو الوطنية 
في كييف وحصلت على درجة الدكتوراه في اللغة 
عن اطروحتها: ”الكلمات املثيــرة: تفاصيل النوع 
والتعبيرات- 2014“. عملت كرئيسة للقسم الدولي 
في املدرسة الدولية للدراسات األوكرانية التابعة 
لألكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، كأستاذة 
في املدرسة الثانوية اإلنســانية بجامعة كارولينا 
الشــمالية ســميت فيمــا بعــد، ت. شيفتشــينكو. 
محــررة أخبار ومقدمة برامــج على قناة اإلنترن  
«Ukrlife TV»، محــررة في دور النشــر، ومديرة 
للعديد من األحــداث األدبية والفنية. تعمل حالًيا 
باحثــة في املعهــد العلمــي الحكومي دار النشــر 
املوســوعية. أهــم مؤلفاتهــا: ”الوحــدة العارية“، 
غــرق  ”ال  النســاء“،  لفائــف  ”بــني  ”تأمــالت“، 
فــي هــذا العالــم“، ”يــذوب العالم مثــل الحلم“ 
ترجمة إلــى االوكرانية. وترجمــت القصائد إلى 
البولندية، واألملانية، والبيالروســية، والبلغارية، 
واألذربيجانيــة،  واأللبانيــة،  واإلنجليزيــة، 

واملقدونية، والفرنسية.
 

*  ليســا فيكتورفنــا، هدية الكتابــة، عدة صفات 
مشــتتة متناقضــة في فينــة، ذات ثيمــة تحليلية 
الخيــال  ســيما  ال  أخــرى.  فينــة  فــي  رصينــة 
والشخصية االنطوائية السمة الغالبة على املفكر 
بشــكل عــام، كيف بــدأ كل شــيٍء معــك، عندما 
وجــدِت تلــك الهديــة؟ أي تلك الصفــات ظهرت 

فيِك ألول وهلة؟  
ها الوالدة من الداخل، أشبه بتفاعل الجينات 

ّ
 -إن

والكروموســوم حرفًيــا، الالوعــي مــن يتحكــم 
بالكتابــة ليســت اللغــة.! إذا أردت أن تعرف تلك 
الهديــة فيــك، أنصحــك بأشــعة ســينّية خاصة 
لفحص الشــعور وذلك الشــعور ال يحــدث إذا لم 
يكن األلم، احترق كي يســقط رمادك على الورق. 
 أول قصيــدة في ســن مبكــرة، بعــد فقد 

ُ
كتبــت

جدتي، ربما أعطى ذلك الفقد غير املرغوب فيه 
زخًما إبداعًيا أكثر جدية. 

 
*  حــازت فيكتورفنــا علــى جوائــز كثــر، أهمها: 
تاب الروك - 2015“. 

ُ
”تتويج الكلمات- 2004“ و ”ك

تاب في املســابقات 
ُ
هــل تعتقديــن بمشــاركة الك

األدبية؟ 
خر، ربما 

ُ
-  أضــف لذلك العديد من الجوائــز األ

ال يهم الفوز في املســابقات وحتى املشــاركة؛ ألن 
كل شيٍء في حياتنا يتماهى مع النسبية. أشكرك 
ألنك عرفتني بشــخصيتي، مع إيماني بأن ُيعرف 
الكاتــب بكتبه. لذا، يجب توفــر ثالثة خصال في 
الكتابــة: الفكــرة، العاطفة وردة الفعــل، كما هو 

الحال بالنســبة لي. لــكل بلد طريقة فــي الكتابة 
-علــى ســبيل املثــال- أوكرانيــا، يعتمــد الكاتــب 
االوكرانــي علــى األســاليب الفكريــة واملــدارس 
واملذاهب وكذلــك البراغماتية التجارية، هذا ما 
أراه اآلن.! إذا كانــت املســابقات ســيئة كما يراه 
املجتمع، فإّن الدراسات الحديثة تؤكد أن الكتاب 
املعاصرين فــي أوكرانيا يحققون الشــهرة ليس 
بسبب املوهبة الشــعرّية وإنما املوهبة التواصلّية 

مع املجتمع! .
 

*  أي كتــاٍب تــرك انطباًعــا فيــِك؟ وأي كاتٍب لم 
يتخل عن التأثير في نتاجِك؟   

- يختبر األدب القــارئ في عدة جوانب: اللفظية، 
والجمالية، والنفســية، والروحيــة. ال يمكن ألحد 
أن يفرض حرية االختيار املتقبل على االســتمتاع 
بالتواصــل مــع عمل فني وحــده. الكتــاب هو نوع 
من العالقــة التاريخية مــع املؤلف وجهــا لوجه، 
مــع أبطالــه واســتعاراته وطاقــة الكلمــة.. هنــا 
يلعــب الــدور الرئيس، ســحر فك تشــفير النص 
والشــعور بطعمــه ورائحتــه. لذلــك، قــرأت أدبا 
مختلفــا: محليــا وأجنبيــا علــى حــد ســواء. لكل 
عمــل قارئ خاص به، يشــعر بأنفاســه، ويصمم 
نظرتــه للعالــم وعامله الداخلي علــى هذا العمل، 
أو العكــس. ال أتعهد بفرض مؤلفي على شــخص 
مــا، ألنه عند اختيار كتــاب ومؤلفني، وكذلك في 
الحــب، ال أحــد مستشــار ألي شــخص. أحب أن 
 يظل اإلحســاس بالوقــت وصوت الكلمــة إعالنا

وحيدًا. 
 

*  أي عمٍل أدبي من اآلداب العاملية أشغلِك؟  
- لإلجابة عن هذا الســؤال، يجب أن يكون لديك 
ما يكفي من مترجمي اآلداب، الذين لم يترجموا 
النــص في مترجــم جوجل، والــذي ال يلبي دائما 
احتياجاتي في الوقت الحاضــر... لطاملا أعجبت 
بكل مــن املدرســة البريطانية ومدرســة أمريكا 

الالتينية، كما أنني أحب أدب الشــعوب الشرقية 
كثيرا. أما بالنسبة للمجاالت األدبية، فإن الوضع 
فــي البلدان األخرى ليس معروفا لي دائما، ولكن 
في أوكرانيا العمليــة املضاءة موجودة بالفعل في 
مــا وراء الحداثة. لذا، أنا أؤمن بأن النص األدبي 
سأل عن 

ُ
الجيد هو املؤلف ذاته!.  من األفضل أن أ

الكتب التي ال تشــغلني؛ الن الكتب التي تشــغلني 
ال تكفي ملقابلة واحدة حينمــا أذكرها (فكاهة). 
من آخر شــيء اكتشفته وأعجبني: كالسيكي غير 
معروف فــي الواليات املتحدة، ليــري ماكموري، 
الــذي كتــب روايــات تاريخيــة للمغامــرة، وعلى 
الرغــم مــن تفاهتــه، حصل حتــى علــى جائزة 

بوليتزر.
فقــط  ليــس  الوحيــدة“  ”الحمامــة  أدهشــتني 
بأسلوبها، ولكن أيضا باملناظر الطبيعية املطعمة 
بشــكل جيــد وشــخوص العمــل. كذلك مــع ”أنا 

أمُسك“. 
 

*  أما بالنســبة للوضع الحالي فــي أوكرانيا، فما 
هو دور الكاتب اآلن برأيك؟ 

 -يجب أن يتحــدث العالم عن الحرب، وكل كاتب 
يفعــل ذلك بشــكٍل خــاص (مــن خــالل اإلبداع 
واملســاهمات األدبيــة وكــذا الحال مــع التطوع، 
يقاتل العديد من الكتاب اآلن في املقدمة). لطاملا 
كان الكتاب رومانسيني وســاذجني بعض الشيء 
في ما يتعلــق بالقضايا االجتماعية والسياســية. 
فــي فهمي، يجب أن يكون األدب صادقا أوال وقبل 
كل شــيء. بطريقة فنيــة، يمكنها نقــل الحقيقة، 
وهنــاك دائمــا أشــخاص فــي املجتمــع يؤمنون 
بالكتــب الجيدة أكثر من الشــعارات السياســية. 
لذلــك، تحتاج إلى كتابــة الكتب ونشــرها ودعم 
املكتبات. لكن، في رأيي، هذا ما الحظته لنفســي 
أثناء وجوده في أوروبا، يرى العالم الحرب، لكنه 
ال يشــعر بها، فهو يعيش فــي كتلة من األخبار من 
شاشــات التلفزيــون وبرامــج التواصــل عديمــة 
الــروح، ويعدها في مرآتــه املنحنية، حتى عندما 
يتحدث شهود العيان عنها بالتفصيل بألم ورعب. 
العالــم فخور بنــا، ويدعم، ويســاعد باألســلحة 
والذخيــرة واملال واملســاعدات اإلنســانية، ولكن 
عندمــا لــم تؤثر الحــرب عليــك وعلى أســرتك 
بشكل مباشــر، فإنك ال تنظر إلى الدعايات على 
أنهــا غضب، بل أنهــا ألم ذو أبعــاد عاملية، ولكن 

ببساطة كحقيقة تاريخية ال جدال فيها. 
 

* ملاذا نكتب؟ 
- اإلبــداع، هــو البحــث عــن الــذات، والكشــف 
عــن فرصك الخفيــة. ربمــا أكتب للتعــّرف على 
نفســي، والتعّرف على قدراتي الداخلية وقدراتي 
 فــي مجــال الطاقــة، والتعــرف علــى مهاراتــي

املختلفة.

يعــد فــن األداء التمثيلــي واحــدًا مــن الفنون 
املؤثرة على خشبة املسرح، فهو يعتمد مجموعة 
محــاور، منها، مــا يطلــق عليه أســلوب األداء 
التقليدي، واآلخر يطلق عليه أسلوب األداء غير 
التقليدي، كما أن هناك أداء النســق أو النظام 

 عن أداء النسق التقني.
ً
الخيالي، فضال

ويلعب األداء دورًا حيويًا داخل منظومة املسرح 
اإلبداعية، وخاصة في عنصر التمثيل املرتبط 
باالتجاهــات الحديثــة، والتــي يمكــن لهــا أن 
تنزاح عن مفاهيــم األداء التقليدية، إلى آفاق 
جديدة مغايرة، وهذا ما سنتناوله ألجل تحقيق 
رؤى جديــدة فــي طبيعــة االداء على املســرح، 
وتنوع املســتويات األدائية عن طريق اســتجابة 
املمثــل للتقدم العلمي والثــورة التكنولوجية، أو 
وفق تعبير املمثــل عن ســيكولوجيته املتـــغيرة 
القلقــة الباحثة عن الجديــد واملختلف، أو عبر 
محــاوالت تقمص املمثــل الســمة البدائية في 

التمثيل أو عن طريق الفطرة.
قد يلجأ بعض املمثلني في العروض املســرحية 
ومنهــا (املســرح الشــعبي) إلى الخــروج على 
النــص، وايضًا إلــى االرتجال كونــه داللة على 
ســرعة البديهــة ونوعًا مــن اإلبــداع، وهذا ما 
قــال فيه (د. ســامي عبد الحميــد) إن انزياح 
املمثل لالرتجال والخروج عن النص قد يسيئ 
إلــى املصطلــح أو إلــى التقنيــة األدائيــة التي 
يلجــأ إليها املمثلون في املســرح التجريبي على 
وجــه الخصوص وبقية املســارح، واملالحظ أن 
الخــروج على النــص ال يحــدث إال في عروض 
املســرحيات التــي تنطــق باللهجــة الشــعبية، 
وليــس باللغة الفصحى التــي تبقى عصية على 
الذين يخرجون عن النص، بينما تبقى اللهجة 
أو اللغة العامية الدارجة ســهلة املنال ومن هنا 

ينتج االستسهال في هذه املسارح.
واالرتجــال التقليــدي هــو االبتكار الــذي يلجأ 
إليــه املمثلــون عند طــرح بدائل وخيــارات في 
جــذوره  ولــه  والجســماني،  الصوتــي  األداء 
التاريخيــة حيــث التراجيديــا اإلغريقية التي 
نشــأت عند ارتجاالت قائد الجوقة في الطقس 
الدينــي (الديثيرامــي). كمــا يتجســد األداء 
التقليــدي لــدى املمثــل عنــد محــاكاة وتقليد 
أشــخاص آخريــن أو موقــف لغــرض وهــدف 
معــني، وبشــكل مرئــي علــى خشــبة املســرح 
أمــام الجمهور. بــدأ فن التمثيــل عند اإلغريق 
على شــكل رقصات وحــركات إيقاعّيــة يؤديها 
املمثلــون في الطقــوس واالحتفــاالت الدينّية، 
والتــي تمارس فيهــا حــركات يصاحبها بعض 
مالمــح  خلقــت  التــي  والحــوارات  التراتيــل 
التمثيــل األولــى، وكما اعتمد فــن التمثيل عند 
الشــعب اليونانــي علــى قــوة الصــوت وتنــوع 
بعــض الحــركات البهلوانّية واالســتعراضّية، 
رغــم أن التمثيــل كان خطابّيــًا جامدًا بســبب 
 عدم وجــود القوانــني واملعاييــر الخاصة بفن

التمثيل. 
يؤكــد (د. فاضــل خليــل) علــى أنَّ املتلقي هو 
الثابــت الوحيــد في املســرح، باملعنى النســبي 
اإليجابــي لألفــكار التــي يقدمها املمثــل عبر 
املتحــرك  هــو  فيبقــى  (املمثــل)  أمــا  األداء. 
األساســي في املســرح، من هــذا املعنى ننطلق 
نحو ما تشكله مكانة املمثل في املسرح، فهو من 
يمنح الحياة على الخشبة ويحرك كل ما عليها. 
كما يرى املخرج الروســي (توفستونوكوف) أن 
املمثل يجّســد ما يريده املخرج، بوســاطة لغته 

الخاصــة التي يمتلكهــا من الصوت والجســد 
وفــي مقدار تحكمه بهمــا، وكيفّية إمكانيته في 
التحدث بهما وفق ما يتفق عليه الجميع ممثلني 

وغير ممثلني. 
وأرى أنَّ الحركــة األدائّيــة عنــد املمثــل ترتكز 
أساســًا على وصف الفعــل الدرامــي، وخالفًا 
للفعــل التقليدي الــذي يرتكز علــى الحوار في 
تجســيد الفعل، الــذي يتضمن وصفــًا صورّيًا 
لحركة الشخصية. أيضًا يجسد األداء التقليدي 
لتلبيــة املتطلبــات املتناقضــة لخفــة الحركــة 
والثبات التــي يعتمدها املمثل، وقــد يبتعد عن 
استخدام بعض األساليب التي تنتمي إلى األداء 
التقليدي، عبر السخرية والحركة الضاحكة أو 
التي تؤدي الى اشمئزاز املتلقي الذي يبحث عن 
املتعة التي ال تخلو من النصائح؛ لذا على املمثل 
اســتخدام تقنيــة التحول من حــال إلى حال أو 
يتحول إلى شكل آخر أو شخصية أخرى تختلف 
عن الشــخصية األولى، كأن يتحول الخادم إلى 
ســيد وبالعكس، ويتجســد كل ذلك في املسرح 
التقليــدي أن توفرت فيه أساســيات يســتطيع 
املمثــل أن يتبناهــا. وهناك متطلبات أساســية 
عامة لفن التمثيل، ال غنى عنها ألي ممثل سواء 
كان كوميديا أم غيــره، وهي املوهبة التي يجب 
توفرهــا لدى املمثل، تعتمــد املوهبة على صقل 
املهــارة، وتهذيــب وتطويــر املهــارات املطلوبة 

إلثارة تفاعل الجمهور.
ومن ثم تبقى منظومة التلقي مرتبطة بسياقات 
األداء املســرحي، ضمــن حــدود املفاهيم التي 
تنزاح نحــو اتجاهــات تفاعلّية جديــدة خارج 
األنســاق التقليدّيــة، والتــي يمكــن لهــا خلــق 
حالــة تفاعلّية ما بــني فضاء املســرح واملتلقي 
لتعطي صورة عامــة للحياة املحيطة بالجمهور 
 ضمن ســياقات تنزاح إلــى كســر املتوقع لدى

املتلقي.

 
عندمــا نقــرأ للشــاعر ريســان الخزعلــي نجــده يزيــح 
التراكمــات املعرفيــة مــن مخيالــه جانبــًا أثنــاء كتاباته 
الشــعرية كــي اليقــع فــي الفــخ النقــدي الذي يســتدعي 
طروحــات عقلية منتظمة قد تبعده عن الصورة الشــعرية 

التي يستدعيها في املخيلة. 
ل طوباوي 

ّ
وقــد يأتي هذا الــرأي مطابقــا من خالل تشــك

يتملك الشــاعر وهــو يغوص في لجــة الصــور والتمثالت 
الشــعرية، أي أنه يفصل بني ما هو حلمي وواقعي والتجّرد 
التام عــن العقلية املنضبطة التي يجيدهــا بطبيعة الحال 

ة.  أثناء كتاباته النقدّية وآرائه املعرفيَّ
إنَّ هذا الفصل التام بني ما هو شعري ونقدي اثناء الكتابة 
يعــد من أصعــب الحــاالت التي يمر بهــا الشــاعر الناقد 
بطبيعــة الحال وتعطي لآلخر انطباعــا عن تلك اإلمكانية 
التــي يتحلــى بها ريســان الخزعلــي، وال غرابــة في ذلك 
عندمــا نقرأ للشــاعر العديد مــن كتاباته املائــزة في كال 

الجنسني من الكتابة. 
يأتي هذا االســتدالل بمناســبة ما قدمه الشــاعر ريســان 
الخزعلي في أعماله الشــعرية غيــر الكاملة التي صدرت 
مــن دار العّراب في دمشــق عام 2021 حيــث نجد حاالت 
عديــدة فــي املزج بــني حياتــني أو حالتــني، األولــى حياة 
مليئــة بســخام الحروب وســوادات الظــالل القاتمة التي 
عاشها ويعيشها الشاعر بأســتمرار، والثانية حالة يتجلى 
فيها العشــق الشــفيف الذي لم ينقطع عنه في حياته عبر 

استرجاع مخيلة خصبة يتمتع بها دائما. 
فعندمــا تقــرأ هــذه األعمال الشــعرية تجد نفســك أمام 
سيرة حياتية يقلبها الشاعر أمام مرآة الحياة متنقال بني 
 إلــى مرحلته اآلنية وهي 

ً
مرحلــة الطفولة والصبا ووصوال

مرحلة النضج التام. 

وابــدأ فــي تناول هــذا املنجــز اإلبداعي من خــالل لوحة 
الغــالف التــي تعني مــا انطلقنا اليــه حول العنونــة التي 
تحيلك الى صورتني متقابلتني أو مدمجتني في مربع جعله 
مصمــم اللوحة باللــون األحمر، وهذا اللــون يعبر بطبيعة 
الحــال الى الجمــر والندى فــي آن واحــد، فالجمر تعني 
اللوعــة والحرب والقتل وجميع هذه املســميات بالضرورة 
تخضــع إلــى هــذا اللــون، وكذلــك النــدى الــذي يحيلنا 
ضمنــا إلى الجمال والغنج والعشــق حيــث يرمز الى هذه 
الثنائيــات باللون األحمر الذي يشــير بطبيعــة الحال إلى 

مزج جانبني متقابلني، صورة الجمر الذي 
 من ســعير الحياة 

ُّ
يأخذ انطباعا يمتد

وقســاوة العيش ومــرارة اللوعة التي 
تكتنز روح الشاعر التواقة الى الفرح 
والســعادة، فيأخنا الشاعر في لجة 
هذا االســتذكار إلــى لوعة القصب 
يعيشــها  التــي  الغربــة  وصــوت 
الشاعر بعد أن قطع مشوارًا طويال 
يمتد من مقتربــات (نهر الهدام) 
الذي بقّي عالقا في ذهن الشاعر 
وهو املــكان األليف الذي لم ينفك 
مــن مخيلة الشــاعر فــي العديد 
مــن كتاباتــه الشــعرّية ووصوال 
الى مراحل متقدمة من العشــق 
النبيــل وتلك اللوعــة الصارخة 
فــي حياة لم تمهل الشــاعر أن 
يقتــرب أكثــر من تلــك الروح 
الشفيفة التي كانت وما زالت 
تشــغله دائمــا، فالجمــر هنا 

والندى ماعلق  بالذاكــرة  ماعلق 
في القلب.

من الشــواخص الواضحة فــي كتابات الخزعلــي انبعاث 
الغربة التي يعيشــها الكاتب في مقترباته الحياتية، لذلك 
نجد التأثيــرات البيئية واملكانية حاضــرة ومتجذرة بقوة 
فــي املخيال الشــعري لدى الكاتب وانعكاســا واضحا نحو 
ذلــك االلتصــاق باملــكان األول فــي صور متقابلــة يهمس 
اليها في كتاباته الشــعرية عبر ثنائية تمتزج فيها الصورة 

الشعرّية عبر مخيال خصب. 
إنَّ عصارة هذا الجهد الفني الذي يقدمه الشــاعر يضعنا 
أمام صورة ماثلة ومعبرة عن إمكانية في الطرح الفني من 
الشعرّية  الصورة  وتذويب  جهة 

من جهة أخرى. 
الضياعــات  أكثــر  ولعــل 
التــي يمــر بها الشــاعر هي 
ة ماثلة  اســتدعاء صورة حلميَّ
عندمــا  الشــاعر  ذهــن  فــي 
يحــاول توظيفها فــي قصيدته 

بشكل رائع ومشوق. 
في كل صباحات غيابك 

أرنو للباب طويال 
أعرف أنك ال تأتني 

ي من فرط الوحشة ..
ّ
لكن

أرسم قرب الباب برفة أجفاني 
ظالل امــرأة، هي أنت وأقول: صباح 

الخير
مــن جانــب آخــر عندمــا ننظــر إلى 
كتابات الشاعر بشكل دقيق نجد تأثير 
الطبيعــة واضحا فــي مخيلــة الكاتب 
حيث النهــر والهــور واألرض وكل هذه 
التفّرعات الحياتّية تشكل مناخا موازيا 
لحياة الكاتب ومالئمًا جدًا في تشكالته 

الشعرّية. 
حني تشيخ األنهار 

ام ذاكرة لها. 
ّ

سيكون الهد
***

ال أراه اآلن 
غير أني حني أذكره 

أنسى أهدابي على صفحته.
 

ومن جانب آخر يقول الشــاعر ريســان الخزعلي في احد 
نصوصه الشعرية..

هو اآلن..
يطرق الباب من داخل البيت..

يودع جمر املسرات دون مصافحة. 
مــن هذا املقطع الشــعري تتفــوق نصوص الشــاعر طبقا 
لجدليــة التفاعل بني الصورة الشــعرية التي تنســجم بني 
املعنى والحدث التي تأتي من مفارقة األختالف في الطرح 
والصياغة الشــعرية. فمن يطرق البــاب عادة من الخارج 
وليس مــن الداخل فضال عن الجملــة الثانية التي وظفها 
الشــاعر طبقا الختــالف الجملــة الشــعرية األولى (دون 

مصافحة). 
هذا االشتغال الشــعري الذي يأخذ صفة مغايرة ومتميزة 
لدى الشاعر مقارنة بالكتابات املوزونة التي دونها في هذه 
األعمال الشــعرية ايضا ألنها جاءت عبر عناصر متشاكلة 
عديدة أعطت النصوص الشعرية صفة االدهاش والتفرد 

عبر (املفارقة/ الصورة/ االختالف/ الحدث):  

في الظالم.. 
الجدوى للمرآة 

الجميع يعبرون متشابهني. 

1985 29

2019 - 2015

إلى يعــة الحال

علق 

م
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قدمت الهيئة اإلدارية لنادي النجف مدرب فريقها الكروي الجديد عبد الغني شهد في مؤتمر صحفي أقيم عصر 
أمس السبت بحضور ممثلي وسائل اإلعالم املختلفة.

وبحسب إدارة غزالن البادية فإن املدرب شهد سيقود الفريق في املباريات املتبقية لدوري الكرة املمتاز للموسم 
الحالي خلفا للمدرب السابق أحمد خلف الذي تم االتفاق معه بشكل ودي على فك االرتباط.

تجدر اإلشارة إلى أن النجف يقف في الترتيب السابع لدوري الكرة برصيد 24 نقطة، ولم يعرف طعم الفوز في آخر 
ثالث مباريات، إذ تعادل أمام الحدود وخسر مرتني متتاليتني مع دهوك والشرطة.

الجولة  منافسات  ــد،  األح اليوم  تنطلق 
املمتاز،  الكرة  دوري  من  عشرة  الخامسة 
نفط  يستضيف  إذ  مباريات،  ثالث  بإقامة 
ميسان في ملعبه فريق الزوراء عند الساعة 
2:30 ظهرا، وفي املباراة الثانية التي تنطلق 
دهوك  يحط  مساًء،  الخامسة  الساعة  في 
رحاله في محافظة كربالء ملالقاة أصحاب 
الدار، وأخيرا يلتقي الحدود والكهرباء في 

ملعب الشعب عند الساعة 7:30 مساًء.
في املواجهة األولى، سيكون الزوراء صاحب 
الرابع برصيد 27 نقطة في اختبار  املركز 
نفط  يالقي  عندما  الصعوبة  من  يخلو  ال 
نقطة   22 بـ  الثامن  املركز  صاحب  ميسان 
املدرب  يأمل  إذ  جماهيره،  وبني  ملعبه  في 
أيوب أوديشو كسر الصيام التهديفي الذي 
األخيرتني  املباراتني  خالل  النوارس  الزم 
ــادة  وإع الجوية،  والــقــوة  الكهرباء  ــام  أم
عباس  عالء  بقيادة  الضاربة  قوته  توظيف 
وعلي يوسف بشكل جديد وتوظيف مهارات 
املحترف السوري الجديد علي بشماني في 
الخط األمامي - على الرغم من أن األخير 
سيكون متاحًا في الجولة املقبلة- إلى جانب 
الكريم،  عبد  وحسن  محمد  مراد  قدرات 
أمال بتحقيق االنتصار التاسع له خالل هذا 
والوصيف  املتصدر  تعثر  بانتظار   ، املوسم 
الدور،  هذا  خالل  والكهرباء  الجوية  القوة 
امليساني  الفريق  مدرب  يطمح  املقابل  في 
مميز  حضور  تسجيل  إلى  إسماعيل  عدي 
أمام النوارس اليوم وتأمني النقاط الثالث 
وتعويض  الترتيب  أعلى  إلى  االرتقاء  بغية 
بهدفني  الكهرباء  أمام  األخيرة  خسارته 
معالجة  عن  فضال  ــد،  واح هــدف  مقابل 
(االختراق  الواضحة  الدفاعية  مشكلته 
من العمق)، وكذلك وضع الحلول األخرى 
هداف  على  والرهان  الضائعة،  للفرص 
أكور بنامني  النيجيري  املحترف   الفريق 

 (5 أهداف) في حسم املوقف.
كربالء  ملعب  سيكون  الثانية،  املباراة  في 

األوملبي على موعد مهم مع مباراة عنوانها 
املركز  في  األرض  صاحب  تجمع  اإلثــارة، 
الثالث عشر برصيد 17 نقطة مع املتحدي 
صاحب  دهوك  فريق  الشمال  من  القادم 
املركز السادس برصيد 24 نقطة، وسيلجأ 
توظيف  إلى  عطية  عباس  كربالء  مــدرب 
املعروف  لعبه  أسلوب  وفق  املميزة  أدواتــه 
لتخطي  الخطيرة  واالنتقاالت  بالتحفظ 

ضيفه على غرار فوزه األخير على الحدود، 
الجبال  صقور  كتيبة  أن  جيدا  يدرك  لكنه 

عنيدة.
الوصيف  يسير  األخــيــرة،  املــبــاراة  وفــي   
واثقة  بخطى  نقطة   28 برصيد  الكهرباء 
وسيدخل  الجوية  املتصدر  مطاردة  نحو 
ــة الـــحـــدود بــرغــبــة االنــتــصــار  ــه ــواج م
(غير  املنظم  اللعب  بمنهجية  واالستمرار 

أمنت  التي  الكرة  والحيازة على  املباشر)، 
ميسان  نفط  على  األخير  الفوز  نقاط  له 
طموحات  تبقى  بينما  املاضية،  الجولة  في 
مدرب الحدود عادل نعمة باملرتبة العاشرة 
وبـ 20 نقطة مشروعة لتحقيق نتيجة بعيدة 
ونسيان  صالح  لؤي  منافسه  حسابات  عن 
بهدفني  كــربــالء  أمـــام  ــرة  ــي األخ كبوته 

نظيفني.

في األسبوع املاضي وعبر هذه الزاوية أشرنا إلى أهمية بناء مالعب 
التي  الحالية  االستيعابية  الطاقة  على  استيعابها  يزيد  العاصمة  في 
بلغت بأعلى املديات 32 ألف متفرج في ملعب املدينة، ولم تعد صالحة 
إلى  وبحاجة  القدم  لكرة  العاشقة  الغفيرة  الجماهير  الستقبال 

إضافات سريعة قبل فوات األوان . 
الثالثاء املاضي قدمت لنا مباراة الكالسيكو بني قطبي الكرة العراقية 
الزوراء والجوية دليال قاطعا على أهمية بناء مالعب كبيرة واإلسراع 
التاجيات بسعة 60 ألف متفرج وزيادة مقاعده  العمل في ملعب  ببدء 
الناس  أرواح  على  حفاظا  ذلك  من  أكثر  أو  متفرج  ألف   100 لنحو 
وتسهيال لحضور أكبر عدد ممكن من املهتمني باللعبة الشعبية األولى 
قبل  للجماهير  بطاقة  ألف   30 من  أكثر  بيع  تم   . والعالم  العراق  في 
إلى  الشعب  ملعب  أبواب  قرب  سعرها  وارتفع  بساعات  املباراة  تلك 
وتحدث  دينار،  آالف   10 بسعر  بطاقة  وأقل  الرسمي  سعرها  ضعف 
ضخ  أن  عن  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلعــالم  لوسائل  معنيون 
بطاقات مزورة لجهة غير معروفة زاد من الضغط على املنظمني وأمن 
املالعب وحدثت حاالت غير مقبولة من تدافع وتسلق السياج وإرباك 
مشهد الدخول النظامي، دعت املالك الفني اإلسباني بقيادة املدرب 
املشحونة  األجــواء  هذه  وسط  امللعب  مغادرة  إلى  كاساس  خيسوس 
بني  دولية  املباراة  أن  لو  الحال  سيكون  ماذا  ترى  يا   . للفندق  والعودة 
وما  الحضور،  سيبلغ  كم  رسمية،  بطولة  ضمن  آخر  وفريق  منتخبنا 
هي العواقب التي ستفرض وجودها في ظل عدد محدود من املقاعد ال 
يمكن تجاوزه لكي ال تحصل كارثة ال سمح الله؟ 
وختام  افتتاح  في  تفاصيلها  بعض  وشاهدنا 

خليجي البصرة في الشهر املنصرم  .
لم  النخلة  ــذع  ج ملعب  فــي  متفرج  ــف  أل  65
بطولة  أيــام  طــوال  الجماهيري  املد  تستوعب 
البصرة  مللعبي  الحضور  وزاد  العربي  الخليج 
الواحد  اليوم  في  متفرج  ألف   100 على  وامليناء 
األمر  بأن  الرقم  هذا  يخبرنا  أال  واحد،  وبوقت 
يتطلب حلوال ال يمكن تأجيلها، بضرورة افتتاح 
والجميع  الجماهيري؟  التفاعل  حجم  مع  تتناسب  كبيرة  مالعب 
الوحيد لشعب مر بأصعب الظروف  املتنفس  باتت  الكرة  بأن  يتحدث 
والتحديات، فلنستثمر هذا التوجه بتشديد صروح تستوعب أنشطته، 
مالعب  توسعة  وباإلمكان  لتطلعاته  مناسبة  الحالية  األرقام  تعد  ولم 
مضاعفة  حدود  إلى  االستيعابية  طاقتها  لتزداد  العاصمة  في  معينة 
تضمن على أقل تقدير تواجد األغلبية من املرتادين لها في مناسبات 
بغداد  بوابة  من  القريب  التاجيات  ملعب  دولية.  ولقاءات  جماهيرية 
الشمالية كان باألساس 80 ألف متفرج وتم اختزال 20 ألفا من سعته 
ليصل إلى 60 ألف متفرج ومضت على وضع أول لبنة فيه سنوات طوال 
الظروف  تهيئة  من  والبد  باملئة  الثالثني  بحدود  فيه  اإلنجاز  ونسبة 
املالئمة إلكمال مراحله ومضاعفة عدد املقاعد وبذل الهمم لإلسراع 
غرب  بطولة  احتضان  قبل  املقبلة  األشهر  غضون  في  التفاصيل  بكل 
تكفي  ال  الحالية  املالعب  ألن  عاما   23 دون  األوملبية  للمنتخبات  آسيا 
املتفرجني.  لقد حدثت معطيات جديدة في الجوانب الرياضية وباتت 
لحضور  شوقهم  زاد  الذين  املستديرة  لعشاق  آمنا  مالذا  مالعبنا 
املباريات والسيما الدولية بعد قطيعة عقود فرضتها العقوبات الدولية 
صروح  تشييد  في  البناة  كرم  إلى  يدعو  وهذا  بلدنا  في  اللعب  ومنع 
السكان  حجم  مع  تتناسب  الغد،  وفي  اليوم  شبابنا  تخدم  واسعة 
وتزايد أرقام النفوس في السنوات األخيرة إلى ما يزيد على 42 مليون 
نسمة بعد أن كان العدد يتراوح بني ربع هذا الرقم ونصفه في العقود 

املنصرمة، أليس كذلك؟.
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محطات رياضية

حــدد االتــحــاد املــركــزي لرفع 
من  والـ11  الـ10  يومي  األثقال 
الشهر الحالي موعدا النطالق 
للناشئني  العراق  أندية  بطولة 
وزارة  قــاعــة  ــي  ف ــاب  ــب ــش وال

الشباب والرياضة ببغداد .
املركزي  االتحاد  عضو  وقــال 
محمد  صالح  األثــقــال  لرفع 
الرياضي):  (الصباح  لـ كاظم 
ــاد هــو عــودة  ــح ــدف االت إن ه
بعد  الفئات  ــذه  ه منافسات 
وبالتالي  سنتني  دام  تــوقــف 
ديمومة اللعبة السيما بعد تدرج 
املتقدمني،  فئة  إلى  الالعبني 
العمل تقتضي  مبينا أن فلسفة 
تعقد  ربــاعــني  تهيئة  وجـــوب 
عليهم اآلمال في تمثيل العراق 
ضمن االستحقاقات الخارجية 
أوملبياد  أهمها  ــن  وم املقبلة 
تتطلب  الــتــي   2024 طــوكــيــو 

إعدادا مبكرا.
املــراكــز  أغــلــب  أن  وأضــــاف 
الفترة  أثناء  عانت  التدريبية 
اإلقبال  ضعف  مــن  املاضية 
على التدريب بسبب عدم وجود 
عال،  مستوى  على  مسابقات 
من  املستمر  التدريب  أن  كما 
دون سباقات يؤدي بالرباع إلى 

امللل وهجرة اللعبة.

الخاصة  األوزان  أن  وتــابــع، 
بفئة الناشئني تبدأ من 49 كغم 
كغم  و67  كغم  و61  كغم  و55 
كغم  و98  كغم  و81  كغم  و73 
 102 و+  كغم  و102  كغم  و96 
فئة  العبو  يتنافس  بينما  كغم، 
الشباب على أوزان 55 كغم و61 
كغم و67 كغم و73 كغم و81 كغم 
كغم  و109  كغم  و96  كغم   و89 

و+ 109 كغم.
وأشار إلى أن العراق حقق نتائج 
التي  العرب  بطولة  في  جيدة 
السورية  العاصمة  استضافتها 
دمشق نهاية شهر كانون الثاني 
فئة  لقب  خطف  منها  املاضي، 

الوصافة  وانــتــزاع  املتقدمني 
والناشئني،  الشباب  لفئتي 
 74 جمعوا   أبطالنا  بأن  منوها 
وسامًا   37 بني  توزعت  وسامًا 
و11  فضيًا  وسامًا  و26  ذهبيًا 

وسامًا نحاسيًا.
بالتأكيد  حديثه  كاظم  وختم 
تمثل  العربية  البطولة  أن  على 
الخارجية،  نشاطاتنا  باكورة 
اإليجابية  النتائج  وستكون 
انطالقة  خاللها  تتحقق  التي 
األمام  نحو  التحادنا  جديدة 
العمل  على  الجميع  وتحفز 
الجاد من أجل عودة اللعبة إلى 

مكانها الصحيح.

ذهبيني  بوسامني  للتايكواندو  منتخبنا  توج 
والشباب  للناشئني  العرب  كأس  بطولة  في 

عيار  من  دوليا  واملصنفة  الثالثة  بنسختها 
النجمة الواحدة، وأقيمت فعالياتها في مجمع 
الفجيرة  نادي  من  بتنظيم  الرياضي،  زايد 
إشراف  وتحت  القتالية،  للفنون  اإلمــاراتــي 

االتحادين اإلماراتي والعربي للعبة.
التايكواندو  التحاد  اإلعالمي  الناطق  وقال 
(الصباح  لـ تصريح  فــي  ــراوي  ــغ ال أحــمــد 
خالد  الصدر  محمد  العبنا  إن  الرياضي): 
كغم   68 لوزن  الذهبي  الوسام  نيل  من  تمكن 
منتخبنا  العبة  أحرزت  بينما  الشباب،  بفئة 
ميسم ستار ذهبية ثانية لرياضتنا في وزن 59 
حكمنا  حصل  حني   في  الناشئات،  لفئة  كغم 
حكم  أفضل  جائزة  على  برهان  أمير  الدولي 

في البطولة.
يعد  املنتخب  العبا  حققه  ما  أن  إلى  ــار  وأش
املميز  اللعبة  رصيد  إلى  يضاف  مهما  إنجازًا 
بطولة  أن  إلى  الفتًا  الخارجي،  الصعيد  على 
العبًا   742 مشاركة  شهدت  التي  العرب  كأس 
املحطات  مــن  تعد  دولـــة،   20 مثلوا  والعــبــة 
صقل  بغية  الوطني،  لفريقنا  التحضيرية 
مهارات عناصره فنيا، من خالل خلق فرص 
احتكاك وتبادل خبرات حقيقية، ال سيما أنها 
اللعبة  وأبطال  املنتخبات  من  العديد  جمعت 
مثالية  فرصة  تمثل  أنها  كما  الجنسني،  لكال 
على  التصنيفية  النقاط  من  املزيد  لتحقيق 

املستوى الدولي.
تنتظر  أخـــرى  مهمة  مشاركة  أن  ـــح  وأوض
الدولية  الفجيرة  بطولة  في  تتمثل  منتخبنا 
من  الثامن  حتى  وتستمر  اليوم  تنطلق  التي 
النجمتني   بعيار  تصنف  إذ  الحالي،  شباط 
الدولية  التصنيفات  ــن  م يعد  وهــو   ،G2 

العالية.
وأكمل الغراوي أن نظام مسابقة كأس العرب، 
الذهبية  امليدالية  صاحب  نيل  على  ينص 
املتوج  يحصل  بينما  تصنيفية)،  نقاط   10) لـ
الدولية  الفجيرة  ملنافسات  الذهبي  بالوسام 

على 20 نقطة.
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جديدة  أغنية  رعد،  جو  اللبناني  الفنان  أطلق 
من  وهــي  البدوية"  "أعشق  ة  العراقيَّ باللهجة 
كلمات إسماعيل الرسام وألحان حسني الشامي..
من  عالية  نسبة  حــاز  العمل  إطـــالق  وحـــال 

املشاهدات على وسائل التواصل االجتماعي..
بالغناء  تجربته  كرر  ه 

َّ
"إن لـ"الصباح":  رعد  وقال 

فأل  كانت  والتي  يعشقها  التي  ة  العراقيَّ باللهجة 
خيٍر عليه منذ دخوله عالم الغناء بعد أْن قضى 
الشعر  تصفيف  مجال  في  شهرته  من  سنواٍت 

لنجمات الوطن العربي".

ة اخترت مكان تصويٍر  وتابع "بما أنَّ األغنية بدويَّ
اململكة  صحراء  في  وصورتها  لفكرتها  قريٍب 
على  كليب،  الفيديو  بطريقة  ة  السعوديَّ ة  العربيَّ
ة  املغربيَّ منها  مختلفة  بلهجاٍت  أغني  أْن  أمل 
العربي  للخليج  البيضاء  واللهجة  ة  واملصريَّ

بهدف الوصول الى كل جمهوري".
طرحي  بقرب  ستكون  مفاجأة  "هنالك  وأكمل 
اللهجات  بمختلف   

ً
أعماال يضمُّ  غنائي  أللبوٍم 

واخترت التنويع فيه، واإلطالق يكون كليب (تلو) 
اآلخر حتى يتسنى للجمهور االستماع للعمل ومنه 
أقيس نسبه الرضا عما أطرح، ألصل بعدها الى 

لوٍن معٍني يفضله الجمهور".
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"االنتحال  بعنوان  ندوة  املصرية  الثقافة  وزارة  نظمت 
وامللكية الفكرية في مجال الهندسة والعمارة" بحضور 

عدد من املعماريني. 
التخطيط  أســتــاذ  الــخــولــي،  أحمد  الــدكــتــور  وأكــد 
الفنانة  الدكتورة  أدارتها  التي  الندوة  في  العمراني 
والعمارة  التشكيلية  الفنون  لجنة  ومقررة  التشكيلية 
امللكية  حقوق  تخص  عدة  جوانب  وجود  عثمان  سهير 

الفكرية، يحتاج املعماريون إلى معرفتها. 

االجتماعي  التواصل  منصات  بعض  شهدت  ومؤخرًا 
والي،  غادة  الشهيرة  الغرافيك  مصممة  حول   

ً
جدال

بتنفيذ لوحات جدارية داخل محطة مترو  التي قامت 
األصل  في  مأخوذة  وهي  توقيعها،  حملت  البنات  كلية 
كوراسوف"  "جورجي  الشهير  الروسي  الفنان  من 
برد  طالب  الذي  الروسي  الفنان  رد  الجمهور  وتداول 
الفكرية،  بامللكية  الخاصة  حقوقه  أجل  من  اعتبار 

وقامت الشركة برفع تلك اللوحات.
وحول ماهية حقوق امللكية الفكرية في مجال العمارة 
ألعمال  الفكرية  امللكية  حماية  يمكن  الخولي:  قال 

والعالمة  والنشر،  الطبع  حقوق  خالل  من  املعماري 
الرسومات  وهي  النشر،  حقوق  وحماية  التجارية، 
 
ً
فضال والنماذج،  والخطط  واملخططات  والخرائط 

حقوق  ستبقى  أنه  إلى  مشيرًا  القائمة،  املباني  عن 
الطبع والنشر مع املبدع وليس مع العميل، ما لم ينص 

اتفاق التعاون خالف ذلك.
الفنون  كلية  في  العمارة  بقسم  املساعد  األستاذ  أما 
فقال:  حسني،  هابي  الدكتور  حلوان  بجامعة  الجميلة 
إلى  يشير  عام  بشكل  الفكرية  امللكية  "اصطالح  إن 
األدبية  واألعمال  االختراعات  مثل  العقل  إبداعات 
والصور  واألسماء  والشعارات  والتصميمات  والفنية 
بني  صحي  تــوازن  وإقامة  التجارة،  في  املستخدمة 
أجل  من  العلمي  الجمهور  ومصالح  املبتكرين  مصالح 

خلق بيئة مواتية لالزدهار واإلبداع واالبتكار".
تنظيم  عــن  عــبــارة  هــو  الــعــمــارة  فــن  أن:  ـــاف  وأض
عد 

ُ
وت وعاطفية،  فكرية  متعة  وخــلــق  للمساحات 

ذات  إنشائية  أعمال  فهي  حرة  فنية  مهنة   العمارة 
التالية:  الجوانب  نطاقها  ويشمل  جمالية  مكنونات 
الوسائل  جميع  وتجهيز  للمباني  املعمارية  التصاميم 
التنفيذ" إلتمام األعمال  والتقارير وطرق  "الرسومات 

املعمارية.
ملجال  ضروريًا  أمرًا  تمثل  الفكرية  امللكية  أن  وأكد   
مهمته  واملعماري  خاص،  بشكٍل  املعمارية  الهندسة 
املجتمع  على  تحافظ  حضرية  بيئة  وتكوين  اإلبــداع، 
السليم، وكذلك الصالح العام، وتعزز املدنية والثقافة 
للناس،  والصحية  والنفسية  االجتماعية  والحالة 
التخطيط  على  بقدرته  يتميز  الــذي  الشخص  "وهــو 
والتصميم املعماري والتطبيق والتنفيذ املبتكر، وينبغي 
أن تتوفر لديه معرفة كاملة بفن وعلم البناء بما يتوافق 

مع متطلبات البيئة"، وفقًا لتعبيره.

برنامجها  إلطــالق  أم"  "أف  الكوت  ــة  إذاع تستعد 
عند  أسبوعي  بشكل  األدب"  "واحة  واألدبي  الشعري 

الساعة الثامنة مساء عبر أثير إذاعة الكوت.
البرنامج يستضيف أعضاء اتحاد األدباء والكتاب في 
واسط للتعرف على نتاجاتهم، وإبراز إبداعاتهم على 
الساحة األدبية العراقية بشكل عام والواسطية بشكل 
خاص.  البرنامج الذي هو من إعداد وتقديم الشاعر 
األسبوع  لهذا  حلقته  ضيف  سيكون  جنكيز  حسني 
الشاعر عبد املنعم امللطاشي. وأكد جنكيز أن الهدف 
من البرنامج هو تسليط الضوء على األدباء والتعريف 
وإصداراتهم،  ملنجزاتهم  مساحة  وتخصيص  بهم، 
البرامج لها صدى واسع لدى  خصوصًا أن مثل هذه 
املتلقي ملا للراديو من أهمية في زيادة االنتشار في ظل 

الثورة الكبيرة "للسوشيال ميديا".

ـــة الـــرســـالـــة  ـــرق ــت ف ــم ــظ ن
والتنسيق  بالتعاون  املسرحية 
مع نقابة فناني ذي قار ومنتدى 
مدينة  في  والفنون  الثقافة 
الشطرة ورشة للتمثيل، شارك 
أكثر من 70 متدربًا، كما  فيها 
في  واعدة  مواهب  عن  كشفت 

مجال التمثيل املسرحي.
الورشة  جلسات  في  وأسهم   
محافظة  في  الفنانني  نقيب 
والكاتب  عيد،  عبد  قــار  ذي 
النبي  عــبــد  عــلــي  املــســرحــي 
ــد   الــــزيــــدي،  والــفــنــان رع

مقيص.

حملة  الخيرية،  الزهراء  كرم  مؤسسة  أطلقت 
لألطفال  ـــادي  وامل املعنوي  الــدعــم  لتقديم 
مسؤول  وأوضح  السرطان.   بمرض  املصابني 
أن  السهالني،  علي  املؤسسة،  فــي  اإلعـــالم 
في  إنسانية  تطوعية  حملة  أطلقت  "مؤسستنا 
املثنى، لتقديم الدعم املادي واملعنوي لألطفال 
املصابني بالسرطان". وبّني أن الدعم هو عبارة 
شهريًا  السرطان  دواء  من  جرعات  توفير  عن 
الطبية  املشورة  وتقديم  املصابني،  لألطفال 
لذوي املصاب في كيفية التعامل نفسيًا مع حالة 
الطفل، فضال ًعن إقامة االحتفاالت والسفرات 
الترفيهية للحدائق واملوالت، لخلق حالة الفرح 
واإليجابية عند املرضى، وبالتالي يتحولون إلى 

أشخاص أقوياء قادرين على مواجهة املرض.

التي  بنسلفانيا  جامعة  بعثة  عــثــرت 
التابعة  السومرية  لكش  مدينة  في  تعمل 
مثيرة  اكتشافات  على  قار  ذي  ملحافظة 
لسكان هذه املدينة التي على ما يبدو أنها 
قطعت أشواطًا من التمدن والرفاهية لم 
العالم،  في  أخرى  مدينة  أية  تشهدها 
مكانًا  األميركية  البعثة  اكتشفت  فقد 
وتقديمه  والشراب  الطعام  عامًا إلعداد 
طينية  دكــاك  عبر  الناس  من  ملجاميع 
عثرت  كما  املــزدوجــة،  باملقاعد  أشبه 
البعثة على بقايا عظام وحراشف سمك 

بطول40 سم تقريبًا. 
وهو ما يعده فريق البعثة واحدًا من بني 
سنوات  أربع  بعد  املوقع  هذا  في  ما  أهم 

من البحث والتنقيب.
قار  ذي  وتراث  آثار  مفتشية  مدير  وقال 
بداية  إن:  "الصباح"  لـ  الرميض  شامل 
"حانة"  عــن  كانت  البعثة  اكتشافات 
الطعام،  لطهي  وموقد  فــرن،  بداخلها 
"بالِحب" قدر عمرها  وجرة كبيرة أشبه 
كانت  أنها  إلى  مشيرًا  ق.م،   2700 بنحو 
في  الطعام  لتناول  منطقة  إلى  مقسمة 

موائد  على  تحتوي  وغرفة  الطلق  الهواء 
للطعام. 

إلى جانب ذلك عثر فريق التنقيب على 
التي  املخروطية  األوعــيــة  من  العديد 
يحتوي الكثير منها على بقايا آثار عظام 
وحراشف أسماك بطول 40 سم تقريبًا، 
 عن أدوات الطحن "الرحى" وعدد 

ً
فضال

كبير من األواني الفخارية. 
يذكر أن فريق جامعة بنسلفانيا البحثي 
كان قد اكتشف في وقت سابق من العام 
من  تتكون  سكنية  ودورًا  أبنية  املاضي 
سلمت  كما  أور،  مدينة  في  عدة  طوابق 
اآلثار  دائرة  إلى  أثرية  قطعة   96 البعثة 
العصر  ــى  إل معظمها  تعود  ــراث  ــت وال

البابلي القديم.

تفتخــر األمم وشــعوبها بما تقدمــه لإلنســانية من مفكريــن وعلماء 
بنتاجات تخدم العالم، ويخلــد التأريخ هؤالء العلماء واملفكرين ونحن 
فــي العراق نفتخــر بتقديمنا لنخبــة كبيرة من الشــخصيات الفكرية 
والعلميــة واألدبيــة التي أثــرت الحضــارة العربية واإلســالمية وحتى 

العاملية. 
وكان لوجــود مواقــع التواصــل االجتماعــي فســحة مهمــة لنقل تلك 
النتاجــات التي تخدم اإلنســانية، إذ أصبح العالــم حقا قرية صغيرة 
تنتقل فيها املعلومة والفكرة وحتى األطروحة بشــكل ســريع وبســيط، 
لكــن هــذا ال يمنــع ” واقعــا ” من اســتخدام تلــك املواقع فــي جوانب 
ترفيهيــة ومــواد مســلية، ففي كل الــدول يتم اســتخدام تلــك املواقع 
بحسب مستخدميها، بني من ينشر الفكر واملعرفة، ومن ينشر الترفيه 

والتسلية. 
فــي العراق انتشــرت في الســنوات األخيــرة حالة تحولــت إلى أقرب 
للظاهــرة وهي نشــر محتوى هابط جــدا، بل موغــل بالهبوط من قبل 
شــخصيات أقل ما ُيقال عنها إنها امتهنــت بث التفاهة إلى العالم، بل 
أصبحت تلك املنصات وســيلة لصنع شــخصيات مشهورة بنقل كل ما 
هو تافه وســلبي وصوال إلــى مرحلة العراك والتنابز وحتى السمســرة 
باألجساد، واملشكلة ال تكمن هنا فقط، بل في كثرة متابعي ومشاهدي 
هــذه املنشــورات والفيديــوات الهابطة، وإال 
ماذا تعني مشاهدة فيديو لشخص يمرغ نفسه 
بالطــني التي بلغــت ماليني املشــاهدات؟ ما 
املحتوى الذي يقدمه من يمرغ نفسه بالطني، 
أو يظهر وهو يتلعثم بــكالم غير مفهوم يقلده 
بذلــك األطفــال واملراهقــون حتــى أصبحت 
عبارات ” عليه يابا عليه ” وسعلوسة“ (ترند) 

يتناولها هؤالء الصبية وحتى الشباب؟. 
زاد األمر عن حدهِّ ووصلنا إلى مرحلة تصدير 
مدروس لكل محتوى هابــط ووصل األمر إلى 
التنافس الشــديد بــني ”الهابطني“ وأصبحوا 
بذلك مشــهورين تســتخدمهم الشركات في 
دعاياتهــا نيابة عن املمثلني ومشــاهير الفن، 
وأصبحت مواقــع التواصل االجتماعي تموج بمــا يقدمون حتى غطت 
محتوياتهــم على أي فكرة أو أطروحة أو مادة ترفيهية ومســلية تحمل 

فكرة. 
االنتشــار أصبح ألي محتــوى ال يحمل فكرة، فقط ”الترنــد“ للتفاهة، 
وهذا ما ال نجده في كل بلــدان العالم املتحضرة التي تضع تقييدا ملثل 

هذه املحتويات. 
حســنا فعلت مبادرة تصحيح التــي عمل عليها مجموعة من الشــباب 
الواعــي املثقــف بطريقــة تطوعيــة، وحســنا فعلــت وزارة الداخليــة 
باســتجابتها لتلك الحملة، وحســنا فعل القضاء العراقي باســتجابته 
لها، كمرحلــة أولى لضبط املحتــوى الذي يتم تســويقه للمتلقي. نعم، 
ربما يجــد بعضنا أن هذا ”التقييد“ يخالف حريــة التعبير، لكن علينا 
جميعــا أن نعرف أن حقوقنا تقــف عند حق التربيــة الصالحة لجيلنا 
وأطفالنا جميعا، فمثل هــذه املحتويات الهابطة التي يعدها أصحابها 
ومناصروهــا حقوقــا آلرائهــم، تدخل بيوتنــا من دون اســتئذان عبر 
هواتف أجيالنا وتلوث أفكارهم وسلوكهم من حيث ال يشعرون ونشعر، 
وهنــا يأتي دور النخبــة ومن ورائهــا الدولة إليقاف هــذا التدهور في 

الذائقة والسلوك الفردي الذي يتبعها. 

خارج الصندوق


