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بدأت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة تنفيذ 

ة جديدة مصادقًا على تصاميمها في 
َّ

15 مدينة سكني

بغداد واملحافظات.

"الوزارة   
َّ

إن لـ"الصباح":  ريكاني  بنكني  الوزير  وقال 

أجل  من  املحافظني  مع  موسعًا  اجتماعًا  عقدت 

"وزارة   
َّ

أن وأضاف  للمشروع".  النهائية  اآلليات  وضع 

لكل  ـــة  إداري نـــواٍح  استحداث  ستتولى  التخطيط 

املحافظات  مع  التنسيق  جانب  إلى  جديدة،  مدينة 

 
ً
وصوال للنواحي  جديدة  بلدية  مؤسسات  الستحداث 

إلى إجراءات متكاملة تعزز هذه املدن". 

والــزراعــة  املالية  وزارتـــي  مع  "االتــفــاق  إلــى  ولفت 

بشكل  األراضي  ملكية  نقل  إجــراءات  استكمال  على 

 "املدن ستكون مالصقة للمدن 
َّ

قانوني"، مشيرًا إلى أن

الحالية وتضم خدمات متكاملة".

 

جمال  اللطيف  عبد  ة 
َّ

الجمهوري رئيس  بحث 

سيرغي  الروسي  ة 
َّ

الخارجي وزير  مع  رشيد 

البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  الفــروف، 

مؤكدًا أهمية ترسيخ االستقرار عبر الحلول 

رئيس  استقبل  كما  اء، 
ّ
البن والحوار  السلمية 

الوزير  الــســودانــي  شياع  محمد  الــــوزراء 

الروسي والوفد املرافق له وناقش معه ترسيخ 

العالقات الثنائية وقضايا املنطقة والعالم. 

"رئيس   
َّ

أن الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكــر 

رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 

وزير  بغداد،  قصر  في  االثنني  أمس  استقبل 

والوفد  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية 

اللقاء،  خالل  "جرى  أنه  مبينًا  له"،  املرافق 

وآفاق  الثنائية،  العالقات  تعزيز  سبل  بحث 

باإلضافة  الصديقني،  البلدين  بني  التعاون 

ــراض مــســتــجــدات األحـــداث  ــع ــت إلـــى اس

اإلقليمية والدولية". 

البيان،  بحسب  الجمهورية  رئيس  ــد  وأك

في  الــعــالقــات  وتطوير  تدعيم  "ضـــرورة 

املجاالت ذات الطابع الستراتيجي والحيوي، 

الحلول  عبر  االســتــقــرار  ترسيخ  وأهمية 

"أهمية  إلى  الفتًا  اء"، 
ّ
البن والحوار  السلمية 

البلدين،  بني  االقتصادي  بالتعاون  االرتقاء 

والتشاور  التنسيق  ضــرورة  إلى  باإلضافة 

املشترك  االهتمام  ذات  القضايا  بشأن 

لتعزيز األمن والسالم في املنطقة والعالم". 

في  للعراق  الداعمة  روسيا  "بمواقف  وأشاد 

حربه ضد اإلرهاب وجهودها لحماية أمنه"، 

بني  العالقات  "عمق  السياق  هذا  في  مؤكدًا 

 
َّ

أن الجمهورية  رئيس  أوضح  كما  البلدين"، 

طيلة  والعنف  الحروب  عانوا  "العراقيني 

العقود املاضية، وحاليًا الوضع آمن ومستقر 

 
َّ

أن إلى  مشيرًا  العراقية"،  املدن  جميع  في 

الدولي  املجتمع  من  ودعمًا  ترحيبًا  "هناك 

األمــن  ترسيخ  ــى  إل سعيها  فــي  للحكومة 

واالستقرار والنهوض بالواقع الخدمي". 

إلى  يسعى  "الــعــراق   
َّ

أن على  رشيد  د 
َّ

ــد وش

العالم  دول  جميع  مع  متوازنة  عالقات  بناء 

 
َّ

أن إلى  الفتًا  املشتركة"،  املصالح  يحقق  بما 

جسور   
ِّ

مد على  ع 
ِّ

يشج الحكومي  "البرنامج 

التعاون والعالقات مع الجميع". 

العراق  "موقف  الفــروف  ن 
َّ

ثم جانبه  من 

وتغليب  األزمات  وتجنب  الحوار  إلى  الداعي 

خيارات السالم بدل الحروب"، مؤكدًا "دعم 

تعزيز  في  الجادة  ورغبتها  للعراق،  بــالده 

التعاون  أطر  وتوسيع  البلدين  بني  العالقات 

في املجاالت االقتصادية والعسكرية وتأهيل 

البنى التحتية".

شياع  محمد  ـــوزراء  ال رئيس  استقبل  كما 

والوفد  الروسي  الخارجية  وزير  السوداني، 

املرافق له.

لرئيس  اإلعــالمــي  للمكتب  بيان  وبحسب 

الرئيس  تحيات  نقل  الفروف   
َّ

فإن الــوزراء، 

السوداني،  إلــى  بوتني  فالديمير  الروسي 

الثنائية  العالقات  إدامة  في  روسيا  ورغبة 

دة، 
ّ

بني البلدين وتطويرها في مجاالت متعد

العراق  أمــن  على  روسيا  حــرص  أكــد  كما 

في  ــراق  ــع ال بجهود  ـــاد  وأش ــراره،  ــق ــت واس

محاربة اإلرهاب، ودوره الريادي في تخفيف 

التوترات باملنطقة.

اللقاء  خالل  السوداني  أعــرب  جانبه،  من 

العالقات  ــة  إدام على  الــعــراق  حــرص  عن 

تتحرك  الحكومة   
َّ

أن  
ّ

وبــني األصــدقــاء،  مع 

منطلق  من  الخارجية  العالقات  مجال  في 

املستدامة،  والشراكات  املتبادلة  املصالح 

واستمرار  تعزيز  على  التأكيد  اللقاء  وشهد 

البلدين،  بني  املعلوماتي  والتنسيق  التواصل 

ف.
ّ

في مجال مكافحة اإلرهاب والتطر

  

تركيا  االثنني  أمــس  فجر  عنيف،  ــزال  زل ضــرب 

مقياس  على  درجـــات   7.7 قوته  بلغت  وســوريــا 

بقوة  آخر  زلزال  ساعات  ة 
َّ

عد بعد  أعقبه  ريختر، 

األرواح  في  كبيرة  خسائر   ِ
ْ

ني
َ
ف

ّ
ل

َ
خ

ُ
م درجــات،   7.6

واملمتلكات في البلدين.

الذي  العراق  إلى  وصلت  الزلزال  هذا  ارتــدادات 

السياسية  كتله  وقــادة  الثالث  رئاساته  سارعت 

الجمهورية  رئيس  قال  إذ  التعازي،  تقديم  إلى 

موقع  على  نشرها  تغريدة  في  رشيد  اللطيف  عبد 

التواصل االجتماعي "تويتر": "نتابع بحزن بالغ نبأ 

 التعازي 
َّ

م "أحر
َّ

اء الزلزال"، وقد
َّ

سقوط ضحايا جر

للضحايا  الرحمة  املفجع،  الحادث  بهذا  ألسرهم 

والشفاء  ومحبيهم  لذويهم  والسلوان  والصبر 

العاجل للمصابني".

في  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  وأعرب 

ضحايا  مع  والتضامن  املواساة  عميق  عن  بيان، 

م التعازي باسم العراق حكومة وشعبًا 
َّ

الزلزال، وقد

الشقيقة  الشعوب   
ِّ

كل من  الضحايا  ذوي  لجميع 

اإلنسانية،  الكارثة  آثار  أصابتها  التي  والصديقة 

وألبناء شعبنا في إقليم كردستان.

الحلبوسي  محمد  الــنــواب  مجلس  رئيس  ونشر 

واملواساة  التعازي   
ِّ

بأحر م 
َّ

"نتقد فيها:  قال  تغريدة 

ر عن تضامننا مع الشعبني الجارين 
ِّ

للضحايا، ونعب

بالرحمة  الدعوات  وخالص  املحنة"  هذه  لتجاوز 

لذويهم،  والسلوان  والصبر  للمتوفني،  واملغفرة 

والشفاء والعافية للمصابني.

وأعلن النائب األول لرئيس مجلس النواب محسن 

وتركيا  لسوريا  ومساندته  العراق  وقوف  املندالوي 

تغريدة:  في  وقال  املدمر،  الزلزال  فاجعة  جراء 

إلى  ونتقدم  ــم،  األل الجارين  البلدين  "نشارك 

حكومتي البلدين وأسر الضحايا بالعزاء واملواساة، 

والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل."

  

سعر  لخفض  جديدة  حملة  الجديدة  بإدارته  املركزي  البنك  أطلق 

مواٍز  سوق  أمام  هوادة  بال  متكررة  مساٍع  في  الدينار،  أمام  الــدوالر 

ة 
َّ

ضارب، بعد إلحاح أميركي شرس عقب لقاء وفد الخزانة الفيدرالي
ُ

وم

في إسطنبول من أجل أمر واحد وهو وقف تهريب العملة التي تستفيد 

منها بلدان تعاقبها واشنطن، إيران وروسيا على وجه الخصوص.

وبينما يرفع جشع تجار من أسعار املواد الغذائية على أبواب رمضان، 

 املزيد من الدعم ألسعار املواد الغذائية عبر قوافل 
ّ

تكافح الحكومة بضخ

املركزي  البنك  دور  يأتي  املحافظات،  من  العديد  في  التجارة  لوزارة 

الذي دخل في عني العاصفة. وبحسب مصادر تحدثت إلى وكالة األنباء 

محمد  الــوزراء  رئيس  طاولة  على  وضع  املركزي   
َّ

فإن "واع"،  العراقية 

السوداني دراسة قد ينجح من خاللها بخفض سعر صرف الدوالر، وهو 

أمر أكده أيضًا مستشار السوداني ضياء الناصري. 

ثانية  حزمة   
َّ

أن أعلن  قد  العالق  علي  املركزي  البنك  محافظ  وكان 

ستصدر منتصف الشهر الحالي للسيطرة على سعر الصرف، فيما أكد 

 قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع 
ِّ

عدم وجود أي

النقدي للدوالر.  أما مجلس النواب فيشهد محاوالت سياسية لتحديد 

 من سعر السوق املوازي، ليتراوح ما بني 135 
ّ

سعر صرف الدوالر بأقل

إلى 137 بسبب الضرر الذي أحدثه تغيير سعر الصرف وارتفاع األسعار.

رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي قال في تصريح لـ"الصباح": 

السابق  السعر  من   
ّ

بأقل الصرف  سعر  لتحديد  محاوالت  "هناك   
َّ

إن

وتحديده في موازنة هذا العام ليكون بني 135 إلى 137".

 لدى "القوى السياسية التي شكلت هذه الحكومة 
َّ

وأضاف الساعدي أن

مساعي  القضية،  هذه  يتضمن  لم  ومنهاج  سياسي  اتفاق  بموجب 

هذه  ملواجهة  الحالي  من  أقل  سقٍف  وفق  على  الصرف،  سعر  لتحديد 

األزمة بشكل جدي"، مستبعدًا "استضافة رئيس الوزراء نتيجة الرضا 

املركزي  البنك  محافظ  وتغيير  املتخذة  الحكومية  ــراءات  اإلج على 

ومجموعة اإلجراءات على األرض التي ننتظر نتائجها".

 

 

شركات  مع  الجيولوجيني  نقابة  استعرضت 

ة آليات زيادة أعداد الجيولوجيني 
َّ

النفط الوطني

واستحصال  التفاهم  بعد  السيما  العاملني 

بهذا  التعاون  توسيع  على  النفط  وزارة  موافقة 

السياق. 

محمد  عبيد  سعد  الجيولوجيني  نقيب  وقــال 

شركة  عــام  مدير  مع  ناقش  إنــه  لـ"الصباح": 

نفط ذي قار علي خضير سبل التعاون املشترك 

بها  تتمتع  التي  الفنية  اإلمكانيات  من  واإلفادة 

للشركة،  اإلنتاجية  العملية  دعم  في  النقابة 

إضافة إلى استيعاب الطاقات املؤهلة علميًا في 

رفد العمل النفطي بما يسهم في خلق مالكات 

في  النفطية  الصناعة  إدارة  على  قادرة  وطنية 

البالد.

للزيارات   
ً
مكمال جاء  اللقاء  هذا   

َّ
أن وأضــاف 

السابقة لبقية الشركات النفطية للتنسيق معها 

ضمن  للعمل  الجيولوجيني  ــداد  أع ملضاعفة 

القطاع النفطي.

أولــويــات  لديها  النقابة   
َّ

أن محمد  وأوضـــح 

وبرامج ملتابعة إجراءات تشكيالت وزارة النفط 

بخصوص تحديد احتياجاتها من الجيولوجيني 

في   (1) العدد  ذي  النفط  وزارة  لكتاب  تنفيذًا 

املسبق  التنسيق  لغرض   ،2023 الثاني  كانون   2

بغية زيادة األعداد املطلوبة لهذه الشريحة.

نفط  شركة  بمدراء  أيضًا  اللقاء  تم  أنه  وتابع 

الوسط  نفط  وشركة  حسن  بركان  الشمال 

االستكشافات  شركة  ومــديــر  سليم  قـــدوري 

معهم  وبحث  حــمــود،  جاسم  علي  النفطية 

أقسام  ضمن  للعمل  الجيولوجيني  عدد  زيادة 

الشركات بعد صدور أمر من وزير النفط بهذا 

السياق، وتم التداول بشكل واسع عن أهمية دور 

الجيولوجي ضمن أقسام الشركات كونه العمود 

الحقول،  وتطوير  االستخراج  لعمليات  الفقري 

تم  ما  خاصة  النقابة  رؤى  توضيح  تم  وكذلك 

طرحه خالل احتفالية يوم الجيولوجي العراقي 

الدور  إعطاء  بشأن  النفط  وزير  ممثل  بحضور 

املهم لهذه الشريحة ملمارسة دورهم الحقيقي.

الشركات  ـــدراء  م مــع  التباحث  ــى  إل ـــار  وأش

على  الجيولوجيني  تدريب  آلية  بشأن  النفطية 

وتطوير  التابعة  الزلزالية  والفرق  الحفر  أبراج 

قدرات وإمكانيات الجيولوجيني العلمية، مؤكدًا 

 مدراء الشركات النفطية أعربوا عن تجاوب 
َّ

أن

الجيولوجيني  عــدد  لــزيــادة  وملموس  ــح  واض

في  االستخراجية  الشركات  ضمن  العاملني 

وتدريب  تطوير  على  وحرصهم  النفط  وزارة 

هذه الشريحة.
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تفاهم  مذكرة  الكهرباء  وزارة  توقيع  منذ 

املاضي،  الشهر  سيمنس،  شركة  مع  مشتركة 

لتطوير  ة 
َّ

األملاني الخطوات  تنكشف  ــدأت  ب

إيجاد  خالل  من  عام  بشكل  الطاقة  منظومة 

توليد  محطات  وإنــشــاء  للمشكالت  حلول 

جديدة.

عنها  كــشــف  الــخــطــوات،  ـــذه  ه تــفــاصــيــل 

لـ"الصباح" مدير عام شركة "سيمنس" للطاقة 

 الشركة 
َّ

في العراق مهند الصفار، موضحًا أن

 2023 عام  بحلول  االتفاقية  بموجب  ستعمل 

الكهرباء  إنتاج  على  العراق  قدرة  زيادة  على 

وتوسيع  إضافية،  واط  ميغا   1000 بمعدل 

 13 من  أكثر  تركيب  مع  واستقرارها  الشبكة 

محطة فرعية.

وثيقًا  تعاونًا  هناك   
َّ

أن الصفار  وأضـــاف 

التحتية  البنية  بواقع  للنهوض  الــعــراق  مع 

الكهربائية، ومواصلة العمل على املساهمة في 

املستهلكة  الكهرباء  من   %  50 من  أكثر  توزيع 

القطاع  هذا  في  تطويرها  وتأمني  الدولة،  في 

الحيوي الذي يمثل قاطرة التنمية في البالد.

 الشركة تعمل من خالل نهج ستراتيجي 
َّ

وأكد أن

بشكل  الكهربائية  الطاقة  توفير  على  واضح 

قامت  إذ  العراقيني،  ملاليني  وموثوق  مستدام 

هذا  لتنمية  األساسية  املتطلبات  بتحديد 

القطاع الحيوي والتي تأتي في مقدمتها إدارة 

والتعليم  واألصـــول  املـــوارد  وكــفــاءة  الطاقة 

ومكافحة الفساد والبدائل التمويلية.

 الشركة تعمل على رفد العراق بأحدث 
َّ

وتابع أن

الحلول العاملية في مجال الطاقة، والعمل معًا 

الطاقة  نحو  التحول  السيما  تطبيقها  على 

تضافر  تتطلب  التي  واملستدامة  املتجددة 

الطاقة  تحول  رحلة   
َّ

أن إلى  مشيرًا  الجهود، 

وشركاء  استثنائية  جهودًا  تتطلب  املتجددة 

دفة  لقيادة  الــعــراق  مساعدة  في  يسهمون 

التحول.

مطلع  وقعت  الشركة   
َّ

أن إلى  الصفار  ولفت 

برنامج  الثانية من  املرحلة  اتفاقية  العام  هذا 

وتيرة  لتسريع  الكهرباء  وزارة  مع  الطاقة 

من  والخالية  النظيفة  الطاقة  على  االعتماد 

نجاح  مؤكدًا  العراق،  مستوى  على  الكاربون 

تنفيذ املرحلة األولى من خارطة الطريق التي 

عتها سيمنس عام 2019.
ّ

وق

التالية  الخطوة   
َّ

أن الشركة  عام  مدير  وبني 

إلى  تتجه  للكهرباء  الوطني  اإلنتاج  تسريع  في 

واملتجددة،  التقليدية  الطاقة  على  االعتماد 

جديدة  إنتاج  طرق  استكشاف  إلى  باإلضافة 

تقليل  مــع  الهجينة  الطاقة  محطات  مثل 

االنبعاثات الكربونية.

3 تفاصيل�

 

ة االتحادي، أمس 
َّ

ألزم ديوان الرقابة املالي

بتسليم  كردستان  إقليم  حكومة  االثنني، 

كامل إنتاج النفط.

تدقيق  ـــرة  "دائ  
َّ

أن للرقابة  بيان  ــر  وذك

الرقابة  ديـــوان  فــي  الصناعي  النشاط 

اإلجــراءات،  من  مجموعة  اتخذت  املالية 

العليا  االتحادية  املحكمة  حكم  تنفيذ  بغية 

وموحداتها   2012 اتحادية/   /59) بالعدد 

الذي   ،2022 في   (2019 اتحادية/   /110

تقرر بموجبه الحكم بعدم دستورية قانون 

رقم  كردستان  إقليم  في  والغاز  النفط 

(22) لسنة 2007 وإلغائه ملخالفته أحكام 

املواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) 

 ،2005 لعام  العراق  جمهورية  دستور  من 

بتسليم  كردستان  إقليم  حكومة  ــزام  وإل

النفطية  الحقول  من  النفط  إنتاج  كامل 

التعاقدات  بطالن  ومتابعة  اإلقليم،  في 

إقليم  حكومة  أبرمتها  التي  النفطية 

كردستان.

اإلقليم  حكومة  إلزام  "تقرر  أنه  وأضاف 

الرقابة  ـــوان  ودي النفط  وزارة  بتمكني 

املــالــيــة االتــحــادي مــن مــراجــعــة جميع 

العقود النفطية املبرمة مع حكومة اإلقليم 

وبيعه  والغاز  النفط  تصدير  بخصوص 

املالية  الحقوق  وتحديد  تدقيقها  بغية 

ائها"، 
ّ

املترتبة بذمة حكومة اإلقليم من جر

كردستان  حصة  تحديد  "يتم  أنــه  مبينًا 

يضمن  الذي  بالشكل  العامة  املوازنة  من 

اإلقليم  محافظات  مواطني  حقوق  إيصال 

وعــدم  االتــحــاديــة  العامة  ــة  ــوازن امل مــن 

تأخيرها".
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ودمــار  ضحايا  من  تركيا  ــزال  زل لفه 
َ

خ ما  ــراء  ج

السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  وجه  واسع، 

للكوارث  السريعة  واالستجابة  الجهوزية  حالة  برفع 

الطبيعية.

 7,8 بقوة  تركيا  جنوب  ضرب  مدمر  زلــزال  وخلف 

على مقياس ريختر، ووصل مداه إلى العراق وسوريا 

أسفر  كما  الضحايا،  عشرات  أخرى،  ودول  ولبنان، 

الزلزال  وأثــار  املباني،  عشرات  ودمــار  انهيار  عن 

إلى  اضطروا  الذي  املواطنني  بني  واسعة  هلع  حالة 

لتجدد  تجنبًا  الشوارع  في  واملكوث  منازلهم  ترك 

رافقت  التي  االرتدادية  الهزات  خشية  أو  الزلزال 

الهزة األرضية.

الــوزراء  مجلس  لرئيس  اإلعــالمــي  املكتب  ــر  وذك

املواساة  عميق  عن  أعرب  السوداني  أن"  بيان:  في 

فجر  ضرب  الذي  الزلزال  ضحايا  مع  والتضامن 

وجنوب  العراق  كردستان  إقليم  في  مناطق  أمس، 

تركيا وشمال سوريا".

التعازي  قدم  ــوزراء  ال مجلس  "رئيس  أن  وأضــاف، 

الضحايا  ذوي  لجميع  وشعبًا  حكومة  العراق  باسم 

أصابتها  التي  والصديقة  الشقيقة  الشعوب  كل  من 

إقليم  في  شعبنا  وألبناء  اإلنسانية،  الكارثة  آثــار 

السوداني وجه بشكل عاجل،  أن"  وتابع،  كردستان". 

بإرسال عدد من فرق الدفاع املدني، والفرق واملواد 

ومستلزمات  ــي،  األول واإلسعاف  الطارئة  الطبية 

السالت  من  كميات  عن   
ً
فضال واإلغــاثــة،  ــواء  اإلي

العون  يد  تقديم  في  لإلسهام  والــوقــود،  الغذائية 

للضحايا واملتضررين، كما وجه برفع حالة الجهوزية 

واالستجابة السريعة للكوارث الطبيعية".

والرصد  الجوية  لألنواء  العامة  الهيئة  واعلنت 

النقل في بيان صحفي، أن  لوزارة  التابعة  الزلزالي 

بقوة  قوية  أرضية  هزة  حدوث  سجلت  مراصدها 

دقيقة  و18  الرابعة  الساعة  تمام  في  درجة   (7،8)

أورفة قرب مدينة غازي  يوم أمس في منطقة  فجر 

عنتاب جنوب غرب تركيا.

كردستان  إقليم  مدن  في  املواطنني  أن  وأضافت 

ونينوى وبعض املحافظات شعروا بقوة الهزة، داعية 

الشائعات  عن  واالبتعاد  والحذر  الحيطة  أخذ  إلى 

واألخبار الكاذبة وااللتزام بالوصايا الزلزالية.

من جهتها، أصدرت مديرية الدفاع املدني توصيات 

وإرشادات للتعامل مع الهزات األرضية شملت إخالء 

املنازل واملباني السكنية فورًا والوقوف في الساحات 

بمسافة  الزجاجية  النوافذ  عن  واالبتعاد  الخالية 

آمنة عند إخالء املنازل وعدم الصعود على األسطح 

عن  االبتعاد  وكذلك  إطــالقــًا،  املختلفة  واملباني 

املختلفة  واملسقفات  والشرفات  الخارجية  األسيجة 

العالية  املباني  على  املعلقة  اإلعــالنــات  ولــوحــات 

واألعمدة واألسالك الكهربائية واألشجار.

العجالت  إيقاف  على  أيضًا  ـــادات  اإلرش ونصت 

الجسور  وأسفل  أعلى  الوقوف  وعدم  منها  والترجل 

املصاعد  استخدام  عن  واالبتعاد  األنفاق  داخل  أو 

الهزة  انتهاء  عند   
ً
قليال واالنتظار  الكهربائية، 

األرضية خشية من الهزات االرتدادية.

بدوره، قال القنصل العراقي في مدينة غازي عنتاب 

إن  صحفي:  تصريح  في  سلمان  محمد  التركية 

القنصلية لم تسجل حتى اآلن أي خسائر في صفوف 

أبناء الجالية العراقية، وتم تخصيص أرقام طوارئ 

لتوفير املساعدة الالزمة. 

في  العراقية  الجالية  على  التأكيد  تم  أنه  وأضاف 

لحني  التركية  السلطات  بتوجيهات  االلتزام  الوالية 

انتهاء أعمال اإلغاثة، مؤكدًا أن القنصلية تتابع عن 

كثب أوضاع العراقيني وتنسق مع السلطات التركية 

من أجل ذلك. 

ومدن  ونينوى  وأربيل  بغداد  العاصمة  سكان  وشعر 

عدة أخرى بهزات ارتدادية جديدة، حيث قال مدير 

الرصد الزلزالي في نينوى سلوان غازي لـ"الصباح": 

عند  أمس  نينوى  محافظة  ضربت  ثانية  هزة  إن 

الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، لكنها كانت خفيفة 

جدًا، وجاءت متزامنة مع هزة ثانية ضربت جنوبي 

تركيا.

الداخلية  وزارة  مع  اإلنسان  حقوق  مفوضية  سقت 
َ
ن

املتاجرة  جرائم  عن  الكشف  إجـــراءات  لتشديد 

باألعضاء البشرية والتسول التي شخصت املفوضية 

انتشارًا لها مؤخرًا. 

املكتب  في  واإلعــالم  العالقات  قسم  مدير  وقــال 

حديث  فــي  ــبــدري  ال ســرمــد  للمفوضية  الوطني 

عقد  املفوضية  في  بغداد  مكتب  إن  لـ"الصباح": 

اجتماعًا مع اللجنة املركزية ملكافحة االتجار بالبشر 

ودائرة الجريمة املنظمة في وزارة الداخلية ملناقشة 

املفوضية  لدى  املسجلة  الرصدية  املؤشرات  بعض 

بما يخص ظاهرة االتجار بالبشر من أجل متابعتها، 

ضمن  املراقب  دور  تمتلك  املفوضية  بــأن  منوهًا 

اللجنة املشكلة وفق القانون رقم 28 لسنة 2012 .

وأشار إلى تنامي هذه الظاهرة بشكل ملحوظ نظرًا 

لعدم توفر فرص العمل أو الرواتب، إلى جانب عدم 

وجود دور إيواء كافية لضحايا االتجار بالبشر أو من 

ينخرطون في تجارتها، كاشفًا عن وجود مخاوف من 

ذوي املجنى عليهم، لتقديم الشكاوى والبالغات إلى 

االجتماعية،  التقاليد  بسبب  العالقة  ذات  الجهات 

مع  التواصل  تعزيز  إلى  تسعى  املفوضية  أن  مبينًا 

هذه  ملعالجة  املختصة  واإلقليمية  الدولية  الهيئات 

الظاهرة.

وبشأن أنواع الجرائم، ذكر البدري أنها تنوعت بني 

أمور  اتباع  عبر  املالي  للكسب  الضحايا  استغالل 

منافية لألخالق والسخرة والتسول، كما أن هنالك 

عليهم  القبض  يتم  ممن  املتسولني  من  عشرات 

ضمن  واألجنبية  املحلية  العمالة  من  السيما  يوميًا، 

الدول التي تعاني فقرًا كبيرًا، والذين يدخل أغلبهم 

تشغيل  مكاتب  تحتضنهم  ثم  سياحية  بفيزا  البالد 

معظمها غير مرخصة.
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 رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال 
َ
شدد

تعضيد  ضرورة  على  االثنني،  أمس  رشيد، 

العالقات التاريخية بني العراق وإيران.

الجمهورية،  "رئيس  أن  رئاسي،  بيان  وذكر 

الجمهورية  خارجية  وزيــر  وكيل  استقبل 

اإلسالمية اإليرانية مهدي صفري والسفير 

آل  كاظم  محمد  الــعــراق  ــدى  ل ــي  ــران اإلي

صادق والوفد املرافق"، مبينًا أن "الوفد نقل 

رئيسي  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  تحيات 

العراقي  والشعب  الجمهورية  رئيس  إلى 

فيما  ـــار،  واالزده والخير  التوفيق  ــدوام  ب

إلى  تحياته  الوفد  الجمهورية  رئيس  حمل 

باملزيد  اإليراني  للشعب  وتمنياته  رئيسي 

من التقدم".

"بعمق  الــبــيــان  بحسب  ــد،  ــي رش وأشــــاد 

وإيران"،  العراق  بني  التاريخية  العالقات 

لتشمل  تعضيدها  "ضــرورة  على  مشددًا 

باملنفعة  يــعــود  وبــمــا  ــاالت  ــج امل مختلف 

املشتركة على البلدين الصديقني".

التعاون"،  بمستوى  االرتقاء  "أهمية  وأكد 

لجانب  ووقوفها  إيــران  "دور  على  مثنيًا 

تالها  وما  الدكتاتورية  زمن  في  العراقيني 

في الحرب على تنظيمات داعش اإلرهابية". 

وتقديره  شكره  صفري،  قدم  جانبه،  من 

وحرص  "رغبة  مؤكدًا  الجمهورية،  لرئيس 

على  وشعبًا  حكومة  اإلسالمية  الجمهورية 

العراق  مع  والتعاون  التواصل  عرى  توثيق 

في شتى املجاالت وبما يخدم املصالح العليا 

للبلدين والشعبني الجارين".

املشترك  االقتصاد  "لجنة  أن  إلــى  ولفت 

اجتماعاتها  ستعقد  وإيــران  العراق  بني 

"اللجنة  أن  إلــى  مشيرًا  أيــــام"،  خــالل 

االهتمام  ذات  القضايا  جميع   ستناقش 

املشترك".

  

تطبيق  أن  إلى  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة   
ْ

لفتت

سيفتح  العراقية  الجامعات  في  ــي  األوروب املقررات  نظام 

نافذة موسعة للطلبة في تطبيق معايير الجودة وتبنيها.  

وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حيدر العبودي 

عليا  وزارية  لجنة  شكلت  الوزارة  إن  لـ"الصباح":  حديث  في 

مختصة ملتابعة تطبيق نظام املقررات األوروبي وتضم أكفأ 

تعتمد  الوزارة  بأن  منوهًا  املجال،  بهذا  واملختصني  الخبراء 

فلسفة خاصة استنادًا إلى مرتكزات من شأنها تطوير بيئة 

التعليم العالي والبحث العلمي في جامعات البالد. 

العاملية  األنظمة  أحدث  من  األوروبي،  املقررات  نظام  ويعد 

العالي  التعليم  ومنطقة  العاملية  الجامعات  في  املعتمدة 

بالتعليم  فعاليته  وأثبت  األوروبــي،  االتحاد  ضمن  األوروبي 

الجامعي، كونه يعتمد الجانب العملي أكثر من النظري.

مخرجاتها  تحسني  إلى  تسعى  ــوزارة  ال أن  العبودي  وذكر 

وملختلف االختصاصات العلمية واإلنسانية من خالل تحديث 

تعزيز  يضمن  بما  بالجامعات،  التعليم  ومناهج  مسارات 

لتحقيق  الجودة  وضمان  العمل  سوق  ملتطلبات  االستجابة 

الدولة  بيئة  على  تنعكس  التي  وأهدافها  املستدامة  التنمية 

ومؤسساتها كافة . وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر املاضي، 

األوروبــي  املقررات  نظام  العتماد  للجامعات  توجه  وجود 

أرض  على  لتنفيذه  خاصة  خطط  وباعتماد  بالجامعات، 

التعليمي حال  الواقع  الواقع، واملؤمل إحداثه نقلة نوعية في 

تنفيذه. وأكد أهمية تطبيق النظام بالجامعات العراقية، ملا 

يمثله من إطار تعليمي متكامل، يكون الطالب محوره كما أنه 

 عن 
ً
يفتح نافذة واسعة باتجاه معايير الجودة العاملية، فضال

أنه سيمنح مساحة كافية لتبادل الخبرات والطلبة والتعاون 

في  املناهج  وتطوير  الشهادات  ومعادلة  الدولي  األكاديمي 

جامعات البالد كافة .

alsabaah@imn.iq

جمهورية العراق

شبكة االعالم العراقي

قسم العقود واملناقصات

شعبة املدونة التجارية 

م/ نشر اعالن للمرة األولى للدعوة العامة رقم (1) لسنة 2023 (بث وتسويق االعالنات املرئية)

تحية طيبة..

تعلن شبكة االعالم العراقي عن اعالن دعوتها الى جميع الشركات املتخصصة والرائدة في مجال بث وتسويق االعالنات التجارية لتقديم عطاءاتها الخاصة ببث وتسويق االعالنات التجارية عبر قنوات شبكة 

االعالم العراقي وفقا للشروط القانونية واملواصفات الفنية الخاصة بالدعوة التي يمكن الحصول عليها من قسم العقود واملناقصات التابع للشبكة لقاء مبلغ قدره (250000) (دينار عراقي) مائتان وخمسون 

الف دينار عراقي على ان يتم تقديم عطائكم داخل ظرف مغلق ومختوم بختم الشركة يحتوي على العرضني (الفني واملالي) مثبت عليه اسم ورقم الدعوة مع التوقيع على جميع مستندات العطاء ويتم تسليم 

العطاء في صندوق العطاءات في تشريفات الشبكة في موقعها في بغداد – الصالحية. 

وان اخر موعد لغلق الدعوة الساعة (12) الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق (21 /2 /2023) وبعدها ال يقبل اي عطاء وستجري عملية فتح العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس يوم 

الغلق واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على ان تكون نفاذية العطاء هي ثالثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ غلق الدعوة وان الشبكة غير ملزمة بقبول أعلى العطاءات. علما بان 

موعد انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن االستفسارات سيكون في قاعة اجتماعات الشبكة في موقعها املشار اليه في اعاله في الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء املوافق (14 /2 /2023).

.www.imn.iq واملوقع االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو contract@imn.iq وان البريد االلكتروني لقسم العقود واملناقصات هو

مع فائق التقدير واالحترام

د. نبيل جاسم محمد

رئيس شبكة االعالم العراقي - اضافة لوظيفته

2023/ 2/ 6

العدد: 1088

التاريخ 6 /2 /2023
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”رئيس   
َّ

أن الجمهورية،  لرئاسة  بيان  وذكر 

رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 

استقبل أمس االثنني في قصر بغداد، وزير 

الخارجية الروسي سيرغي الفروف والوفد 

اللقاء،  خالل  ”جرى  ه 
َّ
أن مبينًا  له“،  املرافق 

وآفاق  الثنائية،  العالقات  تعزيز  سبل  بحث 

باإلضافة  الصديقني،  البلدين  بني  التعاون 

ـــداث  ــراض مــســتــجــدات األح ــع ــت إلـــى اس

اإلقليمية والدولية». 

البيان،  بحسب  الجمهورية  رئيس  ــد  وأك

في  العالقات  وتطوير  تدعيم  ”ضـــرورة 

الستراتيجي  الــطــابــع  ذات  املـــجـــاالت 

عبر  االستقرار  ترسيخ  وأهمية  والحيوي، 

إلى  الفتًا  اء“، 
ّ
البن والحوار  السلمية  الحلول 

بني  االقتصادي  بالتعاون  االرتقاء  ”أهمية 

التنسيق  ضــرورة  إلى  باإلضافة  البلدين، 

االهتمام  ذات  القضايا  بشأن  والتشاور 

املشترك لتعزيز األمن والسالم في املنطقة 

والعالم».  

للعراق في  الداعمة  وأشاد ”بمواقف روسيا 

حربه ضد اإلرهاب وجهودها لحماية أمنه“، 

مؤكدًا في هذا السياق ”عمق العالقات بني 

 
َّ

أن الجمهورية  رئيس  أوضح  كما  البلدين“، 

”العراقيني عانوا من الحروب والعنف طيلة 

العقود املاضية، وحاليًا الوضع آمن ومستقر 

 
َّ

أن إلى  مشيرًا  العراقية“،  املدن  جميع  في 

الدولي  املجتمع  من  ودعمًا  ترحيبًا  ”هناك 

األمــن  ترسيخ  ــى  إل سعيها  فــي  للحكومة 

واالستقرار والنهوض بالواقع الخدمي». 

إلى  يسعى  ”العراق   
َّ

أن على  رشيد،  د 
ّ

وشــد

العالم  دول  جميع  مع  متوازنة  عالقات  بناء 

 
َّ

وبما يحقق املصالح املشتركة“، الفتًا إلى أن

جسور  مد  على  يشجع  الحكومي  ”البرنامج 

التعاون والعالقات مع الجميع». 

العراق  ”موقف  الفــروف  ثمن  جانبه،  من 

الداعي إلى الحوار وتجنب األزمات وتغليب 

مؤكدًا  الــحــروب“،  بــدل  السالم  خــيــارات 

في  الجادة  ورغبتها  للعراق،  بالده  ”دعم 

أطر  وتوسيع  البلدين  بني  العالقات  تعزيز 

التعاون في املجاالت االقتصادية والعسكرية 

وتأهيل البنى التحتية».

شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  استقبل  كما 

والوفد  الروسي  الخارجية  وزير  السوداني، 

املرافق له.

لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وبحسب 

الرئيس  تحيات  نقل  الفروف  فأن  الــوزراء، 

السوداني،  إلى  بوتني  فالديمير  الروسي، 

الثنائية  العالقات  إدامة  في  روسيا  ورغبة 

دة، 
ّ

بني البلدين وتطويرها في مجاالت متعد

العراق  أمــن  على  روسيا  حــرص  أكــد  كما 

في  العراق  بجهود  ــادة  واإلش واستقراره، 

في  ــادي  ــري ال ودوره  اإلرهــــاب،  محاربة 

تخفيف التوترات باملنطقة.

اللقاء  خالل  السوداني  أعرب  جانبه،  من 

العالقات  ــة  إدام على  العراق  حــرص  عن 

تتحرك  الحكومة   
َّ

أن  
ّ

وبني األصدقاء،  مع 

منطلق  من  الخارجية  العالقات  مجال  في 

املستدامة،  والشراكات  املتبادلة  املصالح 

واستمرار  تعزيز  على  التأكيد  اللقاء  وشهد 

البلدين،  املعلوماتي بني  والتنسيق  التواصل 

ف.
ّ

في مجال مكافحة اإلرهاب والتطر

النواب  مجلس  رئيس  بحث  السياق،  وفي 

الضيف  ــد  ــوف ال ــع  م الحلبوسي  محمد 

وسبل  البلدين،  بــني  الثنائية  العالقات 

األمن  منها  املجاالت،  من  عدد  في  التعاون 

الغذائي ومكافحة اإلرهاب.

إدامة  على  العراق  حرص  الحلبوسي  وأكد 

عبر  والسعي  ــاء،  ــدق األص مــع  الــعــالقــات 

للشعوب  املمثلة  التشريعية  املــؤســســات 

الستعادة االستقرار واألمن العاملي.

الروسي  الخارجية  وزير  أعرب  جهته،  من 

عن رغبة بالده في إدامة العالقات الثنائية 

كافة،  املجاالت  في  والتعاون  البلدين،  بني 

مجلس  رئيس  تحيات  الفـــروف  نقل  كما 

مجددًا  الحلبوسي،  إلــى  الروسي  الدوما 

دعوة املجلس لزيارة روسيا التي وعد رئيس 

البرملان بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

مؤتمرًا  حسني،  فؤاد  الخارجية  وزير  وعقد 

صحفيًا مشتركًا مع نظيره الروسي سيرغي 

ــى بــغــداد مساء  ــل إل ـــروف الـــذي وص الف

حكومي  وفد  رأس  على  األحد،  األول  أمس 

واقتصادي رفيع.

 وقال حسني: ”نرحب بزيارة الوفد الروسي 

لالطالع  مهمة  فرصة  وهــي  بــغــداد،  إلــى 

على وجهة نظر الجانب الروسي في قضايا 

العراق  ”موقف   
َّ

أن وأضـــاف،  مختلفة“، 

لوقف  ندعو  لذلك  الــحــروب،  من  ــح  واض

األوكرانية،  الروسية  للحرب  النار  إطالق 

كما ندعو إلنهاء األزمة عبر الحوار». 

وأشار إلى، أننا ”تطرقنا في مباحثاتنا إلى 

كما  الثنائية،  والعالقات  املنطقة  قضايا 

درسنا كيفية التعامل مع املستحقات املالية 

مؤكدًا  الــعــراق“،  في  الروسية  للشركات 

”أهمية اجتماع اللجنة املشتركة بني العراق 

وروسيا». 

عالقات  تربطه  ــراق  ــع ”ال  
َّ

أن وأوضــــح، 

في  معها  تعاون  ولدينا  روسيا،  مع  تاريخية 

أنه  وذكر،  واالقتصادية“،  األمنية  الجوانب 

(يوم  واشنطن،  إلى  زيــارة  لدينا  ”ستكون 

مع  التعاون  في  وسنبحث  األربــعــاء)،  غٍد 

الشركات الروسية».

الروسي  الخارجية  وزيــر  أكــد  جهته،  من 

الصحفي  املؤتمر  في  الفـــروف،  سيرغي 

املشترك الذي عقد بمقر وزارة الخارجية، 

الطلبة  زمــــاالت  ــــادة  زي عــلــى  ــة  ــق ــواف امل

العراقيني. 

وقال الفروف: ”إننا بحثنا العالقات الثنائية 

االستثمارية،  والفرص  وموسكو  بغداد  بني 

إلى  الدراسية  الزماالت  بزيادة  قمنا  كما 

”اللجنة   
َّ

أن مبينًا  العراقيني“،  الطلبة 

ستعقد  ــا  ــي وروس ــراق  ــع ال بــني  املشتركة 

اجتماعاتها في بغداد». 

التنسيقي  الرباعي  ”املركز   
َّ

أن إلى،  ولفت 

اإلرهــاب“،  على  القضاء  في  فعاليته  أثبت 

إلى  الداعي  العراق  موقف  ”دعــم  مؤكدًا 

إلى  وأشار  وأوكرانيا“،  روسيا  بني  السالم 

الخليج،  منطقة  في  األوضاع  ”ناقشنا  أننا 

مؤكدًا  املواقف“،  تنسيق  بضرورة  ونشيد 

العراقي  الجانب  مع  بالتنسيق  ”االستمرار 

القضية  القضايا اإلقليمية وخصوصًا  حول 

الفلسطينية».

يزور  الذي  الروسي  الحكومي  الوفد  وضم 

سيرغي  الخارجية  ــر  وزي برئاسة  بغداد 

ودبلوماسية  حكومية  شخصيات  الفروف، 

مؤسسات  من  وإعالميني  مختلفة  وشركات 

روسية عدة.

 

الصادر   1500 قــرار  وفق  إنشائها  على  عامًا   20 نحو   
ّ

مر

املتحدة  األمــم  بعثة  ومــازالــت  الدولي  األمــن  مجلس  عن 

املراقبني  بني  جــدل  مثار  (يــونــامــي)،  الــعــراق  ملساعدة 

 البعثة خالفت الصالحيات 
َّ

السياسيني، فهناك من يرى أن

السياسي،  بالشأن  عديدة  مــرات  بتدخلها  لها  املمنوحة 

في  االحــتــالل  ظــل  تحت  لتشكيلها  مشروعيتها  وعــدم 

وكذلك  دستورية،  عراقية  حكومة  من  بطلب  وليس   2003

بعدم  حرجة  مرحلة  من  أكثر  في  العراقيني  آلمال  تخييبها 

(يونامي)  وجود   
َّ

أن آخرون  يرى  بينما  املساعدة،  تقديم 

أن  إال  العراق،  في  املستقر  غير  الوضع  ظل  في  ضــروري 

أفضل  بصورة  البعثة  دور  بتفعيل  يطالبون  املراقبني   هؤالء 

لتقديم الدعم للعراق.

بني  القريشي،  حيدر  الدكتور  الدولي،  القانون  في  املختص 

في حديث لـ“الصباح“، بأن ”بعثة األمم املتحدة في العراق 

(يونامي) تأسست لغرض تقديم املشورة والدعم للحكومة 

واملصالحة  السياسي  الحوار  تعزيز  مجال  في  العراقية 

اإلقليمي  الحوار  وتعزيز  القضائي  ــالح  واإلص الوطنية 

 عن حماية الحقوق والحريات». 
ً
للعراق مع جيرانه، فضال

 ”املراقب للوضع العراقي منذ تأسيس البعثة 
َّ

وأشار إلى أن

 
َّ

أن مبينًا  بها“،  املنوطة  املهام  أداء  في  فشلت  أنها  يجد 

بتفعيل  الواضح  البعثة  الفشل، تقصير  ”من مصاديق ذلك 

(كورونا)  ــاء  وب ظل  في  والطبية  اإلنسانية  املساعدات 

توفير  في  العراق  قدرات  وتحسني  النازحني  عودة  وتسهيل 

والتعليم،  بالصحة  املتعلقة  كتلك  األساسية  الحاجات 

وتعزيز املساءلة وعدم إفالت املجرمني من العقاب وغيرها 

من املهام األخرى». 

أداء  في  البعثة  ولفشل  ذكر،  ما  كل  على   
ً

”بناء أنه  وأوضح 

 - مهامها على التفصيل املذكور الذي يكفي لإلجهاز عليها 

فشل  سببه   - دولية  منظمة  بوصفها  األمم  عصبة  فسقوط 

ثاٍن هو فقدان األساس  وباعتباٍر  أداء مهامها،  األخيرة في 

والذي  األمر  بادئ  العراق  في  البعثة  هذه  لوجود  القانوني 

الشرعية  الحكومة  بطلب  واملتمثلة  العامة  القواعد  خالف 

االحتالل  ظل  في  وجدت  أنها  إذ  البعثات،  هذه  مثل  بوجود 

 ”كل 
َّ

وعدم وجود حكومة منتخبة شرعية آنذاك“، مبينًا أن

 عن القدح 
ً
ذلك - ونعني فشل البعثة في أداء مهامها فضال

 - كفيل بتفعيل مطالبات 
ً

بطريقة وجودها وشرعيتها ابتداء

إنهاء تواجدها على األراضي العراقية».

حديث  في  فــرأى  الناصر،  عمر  املستقل،  السياسي  أما 

(يونامي)  وبعثة  املتحدة  األمــم  ”دور  بأن  لـ“الصباح“، 

والجامعة العربية في العراق منذ عام 2003 مخيب لآلمال 

ولم يرتق ملستوى الطموح“، وأضاف، ”لقد ذكرنا في وقت 

 على بعثة األمم املتحدة أن تقوم بدورها الحقيقي 
َّ

سابق أن

في املراقبة واإلشراف على االنتخابات، وأن ال تكون (شاهد 

ضمن  وتكون  بها،  العراقي  الشارع  ثقة  تفقد  يجعلها  زور) 

القابضة على  السياسية  بالطبقة  املفقودة  الثقة  ركب عدم 

السلطة“، بحسب تعبيره.

قدمتها  التي  السابقة  اإلحاطات  ”جميع   
َّ

بأن الناصر،  ه 
ّ

ونو

مجلس  أمــام  بالسخارت  جينني  (يونامي)  بعثة  رئيسة 

تقاريرها  وفــي  بامتياز،  سياسية  كانت  الــدولــي  ــن  األم

السياسي  واملطبخ  القرار   اع 
ّ
صن إزاء  باللهجة  تصعيد 

األخيرة  اإلحاطة  أن  ”إال  بالقول:  واستدرك  العراقي“، 

يلتحق   - واضحًا  دعمًا  تظهر  بالسخارت  بها  تقدمت  التي 

الوزراء محمد شياع  بالدعم اإلعالمي والسياسي –لرئيس 

بدعم  حقيقية  جدية  هناك  أن  على  يدل  ما  السوداني، 

املنهاج  وتنفيذ  الفساد  مكافحة  في  الحكومة  خطوات 

السياسي  االستقرار  لتحقيق  ــروع  ش كنقطة  ـــوزاري،   ال

واالقتصادي في العراق».

فيما دعا املحلل السياسي، علي البيدر، بعثة األمم املتحدة 

للتعرف  العراقي  املراقب  مع  ”التواصل  إلى  ”يونامي“، 

لـ“الصباح“،  حديث  في  ًا 
ّ
عاد العراقيون“،  يريده  ما  على 

الحياد،  على  (يونامي)  ــوف  وق املهم  من  ”صحيح  أنــه 

في  الذهاب  منها  يتطلب  التوثيق  فأن  الوقت  بنفس  لكن 

مشاريع  بإنجاز  ملزمة  ليست  أنها  كما  أعمق،  تفاصيل 

وتوثيق  ورصد  العراقي  املشهد  مراقبة  فدورها  محددة، 

البعثة  ــذه  ه تضليل  يتم  األســـف  ــع  وم ولــكــن  ــورة،  ــص  ال

من قبل املنظومات السياسية».

بشكل  والتعاطي  االتصال  يجب  الفرق  ”إلحداث  أنه  وبني 

مباشر مع الشارع العراقي للوقوف على ما تغفل عنه البعثة 

عن  البعثة  ”غياب  بأن  منوهًا  تضليلها“،  إلى  يصار  ما  أو 

بالسلطة  السياسية  املنظومة  انفراد  إلى  سيؤدي  العراق 

والقرارات، وبالتالي سوف يعزل العراق عن العالم». 

الدكتور  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الخبير  ذكر  ذلك،  إلى 

البعثة  ــود  ”وج  
َّ

أن لـ“الصباح“  حديث  في  البياتي،  علي 

بشكل  يكن  ولم  العراقية  الحكومة  طلب  إلى  استنادًا  جاء 

 هذه البعثة في بعض األحيان 
َّ

مفروض، على الرغم من أن

”املشكلة هنا تكمن بضعف   
َّ

أن تتجاوز صالحياتها“، مبينًا 

املؤسسات العراقية والقادة العراقيني».

{
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فتح  النواب  مجلس  في  واالتصاالت  النقل  لجنة  تعتزم 

العامة  الشركة  عمل  ضد  املقدمة  الشكاوى  بشأن  تحقيق 

للخطوط الجوية العراقية، فيما اقرت بوجود تلكؤ في عمل 

الشركة.

ومرت أكثر من 7 سنوات على قرار حظر الخطوط الجوية 

العراق  أوروبا، ولم يتمكن  التحليق في سماء  العراقية من 

إلى اآلن من تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء القرار الدولي 

الذي كانت له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على البالد.

من  املنطلقة  الرحلة  على  املسافرة  الحميد،  عبد  أحالم 

رحلتها  ”موعد   
َّ

إن لـ“الصباح“:  تقول  القاهرة  إلى  بغداد 

قبل  من  مبرر  عذر  أي  تقديم  بــدون  ساعتني  ملدة  تأخر 

الخطوط الجوية العراقية أو حتى وجود أشخاص يتكلمون 

بطرق مهذبة لإلجابة عمن يحاول السؤال». 

أطفال  بينهم  الذين  الرحلة  ”مسافري   
َّ

أن إلى  وأشــارت 

األربع  الصالة  في  انتظارهم  مدة  تجاوزت  سن،  وكبار 

شركات  اعتماد   
ً
مستقبال ”ستحاول  أنها  مؤكدة  ساعات“، 

طيران أخرى أكثر انضباطًا والتزامًا باملواعيد».

يومًا  أنه اضطر لالنتظار  مسافر آخر بني  مناتي،  غزوان 

عقب  االستفسار  وبعد  أنه  مبينًا  دبــي،  مطار  في   
ً
كامال

اللحظة  في  أخذها  تم  الطائرة   
َّ

أن تبني  بغداد  إلى  عودته 

األخيرة إلى رحلة أخرى بحجة وجود عدد كبير من الركاب 

ممن يرومون السفر إلى إحدى الدول التي لم يذكرها». 

وأوضح أنه ”لم يجد آذانًا صاغية أو جهة يمكن للمسافر 

املتضرر من الخدمات اللجوء لها للحصول على حقه أينما 

كان».

أنواع  جميع  سوء  عن  تحدث  ”مسافر“،  شالكه  عبد  حيدر 

ــا  وأواله الخطوط،  طــائــرات  ــل  داخ املقدمة  الخدمات 

للمضيفات  السيئة  املعاملة  عن   
ً
فضال الغذائية  الوجبات 

األسلوب  عن  ناهيك  استفسار،  أي  عن  اجابتهن  وعدم 

األسوًا للمضيفني من الرجال.

على  النيابية  واالتصاالت  النقل  لجنة  بينت  جانبها،  من 

عمل  في  خلل  وجود  يارويس،  علي  كارون  عضوها  لسان 

على  اعتمادًا  ملسه  تم  ما  وهو  العراقية،  الجوية  الخطوط 

بمواعيد  تتعلق  املسافرين  من  املقدمة  الشكاوى  كثرة 

أسعار  عن   
ً
فضال الخدمات،  وسوء  وتأخيرها،  الرحالت 

التذاكر املرتفعة.

اجتماعها  وبعد  اللجنة   
َّ

أن لـ“الصباح“  بحديثه  وأضاف 

بجدية  والعمل  التخطيط  بوجوب  أقرت  املاضي  األسبوع 

العراقية  الجوية  بالخطوط  تتعلق  التي  املشكالت  لحل 

والتحقيق في الشكاوى التي وردت من قبل مسافرين.

جدول  على  الديوانية  محافظ  إقالة  ادراج  من  يوم  بعد 

شياع  محمد  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس  من  بطلب  البرملان 

الحمزاوي  وناس  فارس  وكالة،  املحافظ  أكد  السوداني، 

 املدة القليلة املقبلة، ستشهد تنفيذ 45 مشروعًا خدميًا 
ّ

أن

ضمن مشاريع األمن الغذائي.

شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  بتوقيع  مذيلة  وثيقة  وبحسب 

محمد  الــنــواب  مجلس  رئيس  ــى  إل موجهة  الــســودانــي 

العامة،  املصلحة  مقتضيات  على   
ً

”بناء انه  الحلبوسي، 

الدستور  بموجب  لنا  املخولة  الصالحيات  إلى  واستنادًا 

الديوانية زهير  إقالة محافظ  نقترح  النافذة  والتشريعات 

في  املــذكــورة  األسباب  لتوافر  منصبه  من  شعالن  علي 

محضر لجنة التقييم».

وذكر املحافظ وكالة، فارس وناس الحمزاوي لـ“الصباح“ 

 ”إدارته تسعى إلى إيجاد حلول سريعة لتحسني مستوى 
َّ

أن

من  تعاني  باتت  التي  السكنية  األحــيــاء  في  الخدمات 

 
َّ

أن مبينًا  الخدمي“،  واقعها  تردي  بسبب  عدة  مشكالت 

املاضية  األربعة  األسابيع  خالل  اتخذت  التي  ”اإلجراءات 

وحث  حاليًا  تنفذ  التي  املشاريع  متابعة  بتشديد  تمثلت 

الدوائر الخدمية على تحسني األداء والقيام بزيارة مواقع 

عمل املشاريع الوزارية».

 45 تنفيذ  ستشهد  املقبلة،  القليلة  املــدة  أن  عن  وكشف 

مشاريع  ضمن  الديوانية  بلدية  أعدتها  خدميًا  مشروعًا 

املخدومة  األحــيــاء  تأهيل  بــني  تــتــوزع  الــغــذائــي،  ــن  األم

تأهيل  وكــذلــك  الكبير،  الــديــوانــيــة  مــجــاري  بمشروع 

للنهوض  العمل  مــن  املــزيــد  إلــى  تحتاج  التي   الــشــوارع 

بمستوى خدماتها.



تيم  اليمن  إلــى  األمــيــركــي  املــبــعــوث  بحث 

ليندركينغ، مع السفير السعودي باليمن محمد 

جهود  دعم  االثنني  أمس  جابر،  آل  سعيد  بن 

السالم للتوصل لحل سياسي باليمن.

"جهود  بالرياض،  عقد  الــذي  اللقاء  وبحث 

السالم،  جهود  لدعم  املتحدة  واألمم  اململكة 

وسبل تعزيز التعاون لدعم جهود التوصل إلى 

حل سياسي في اليمن، ودعم أمنه واستقراره 

الخارجية  قالت  األحد،  األول  وأمس  وتنميته". 

 ليندركينغ، سيبدأ جولة خليجية 
َّ

األميركية: إن

تشمل  باليمن  شاملة  ــالم  س عملية  لــدفــع 

مان واإلمارات. يأتي ذلك 
ُ

السعودية وسلطنة ع

في وقت تبذل فيه جهود أممية ودولية وإقليمية 

أشهر   6 استمرت  اليمن  في  هدنة  لتمديد 

وتتبادل   ،2022 األول  تشرين   2 في  وانتهت 

الله  أنصار  وحركة  عربيًا  املدعومة  الحكومة 

فشل  عن  املسؤولية  بشأن  اتهامات  الحوثية 

تمديدها.
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واجه النظام الصحي 

البريطاني، أمس 

االثنني، أكبر إضراب 

عن العمل في تاريخه 

إذ قرر عشرات آالف 

املمرضني واملمرضات 

واملسعفني التوقف عن 

العمل في اليوم نفسه.

ويقول املمرضون 

 
َّ

واملمرضات: إن

رواتبهم ال تتماشى مع 

ارتفاع التضخم الذي 

شهدته البالد في 

العقد األخير، بحيث 

يعجزون عن تسديد 

فواتيرهم وسط 

ارتفاع أسعار الوقود 

والغذاء والسكن.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 

األمم  بعثة  رئيس  مع  الدبيبة،  عبدالحميد 

املتحدة في البالد عبدالله باتيلي، مقترحات 

جادة إلجراء االنتخابات في أقرب وقت.

جاء ذلك خالل لقاء جمع الدبيبة وباتيلي، في 

طرابلس،  بالعاصمة  الوزراء  مجلس  ديوان 

من  عــددًا  "ناقشا  الجانبني   
َّ

أن بيان  وذكــر 

في  االنتخابات  إلنجاز  الجادة  املقترحات 

نتائج  بحث  عــن   
ً
فــضــال اآلجــــال"،  أقـــرب 

أحرزها  التي  األخيرة  واملشاورات  اللقاءات 

باتيلي مع األطراف املحلية والدولية.

وأكد، الجانبان على ضرورة إصدار القاعدة 

مهني  بشكل  التركيز  ليتم  الــدســتــوريــة 

للوصول  التنفيذية  الخطوات  باقي  على 

اللقاء   
َّ

"أن ــى  إل مشيرين   لالنتخابات، 

االستقرار،  خلق  في  التنمية  دور  إلى  تطرق 

راعي 
ُ

وت توزيعها  حيث  من  عادلة  تكون  وأن 
 

األولوية".

أعضاء  من  عدد  مع  باتيلي  اجتمع  والسبت، 

وقال:  طرابلس،  في  الليبي  النواب  مجلس 

كشرط  املؤسسات  بـ"توحيد  طالبوا  إنهم 

السياسي  الجمود  حالة  من  للخروج  مسبق 

في البالد".

وجود  في  تتمثل  سياسية  بأزمة  ليبيا  وتمر 

النواب  مجلس  من  مكلفة  األولى  حكومتني، 

من  بها  معترف  والثانية  باشاغا،  برئاسة 

الوطنية  الوحدة  حكومة  وهي  املتحدة  األمم 

يرفض  الذي  الدبيبة  الحميد  عبد  برئاسة 

جديد  برملان  عبر  تأتي  لحكومة  إال  التسليم 

املتحدة  األمــم  ترعى  ذلك   
ّ

ولحل منتخب، 

والدولة  الــنــواب  مجلسي  بني  مفاوضات 

إلى  تقود  دستورية  قاعدة  بشأن  للتوافق 

متعثرة  املفاوضات  تلك   
َّ

أن إال  االنتخابات، 

شــروط  ــول  ح املجلسني  اخــتــالف  بسبب 

الترشح لالنتخابات الرئاسية، ما أسفر عن 

جمود سياسي.

فــي ســوريــا وتركيا  ــاذ  ــق اإلن ــرق  ف تــواصــل 

عمليات انتشال جثث القتلى والجرحى تحت 

ركام البنايات املتهدمة نتيجة للهزة األرضية 

حلب  ومدينة  التركي  الجنوب  ضربت  التي 

السورية وراح ضحيتها أكثر من ١٠٠٠ قتيل.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

ضرب  الــذي  الزلزال  ضحايا  عدد  ارتفاع 

و    
ً
قتيال  912 إلى  االثنني  اليوم  فجر  البالد 

5383 مصابًا.

ــوارث  ــك ال إدارة  مــقــر  ــن  م تــصــريــح  وفـــي 

وفق  إنه  ــان:  أردوغ قال  (آفــاد)،  والطوارئ 

االحصاءات األخيرة بلغت قوة زلزال قهرمان 

مرعش، 7.7 درجات على مقياس ريختر، وقد 

الوسائل  كل  واستنفرنا  كبيرة  خسائر  خلف 

هي  "أولويتنا   
َّ

أن إلى  مشيرًا  آثــاره،  لتجاوز 

عمليات اإلنقاذ ولدينا 9000 عنصر من فرق 

اإلنقاذ تمارس عملها".

كارثة  أكبر  يعد  مرعش  "زلــزال  أن  وكشف 

 ،"1939 عام  أرزينجان  زلزال  منذ  عشناها 

مشيرًا إلى إنهيار 2818 مبنى.

كافة  عبر  تحركت  "دولتنا   
َّ

أن أردوغان  وأكد 

وقــوع  لحظة  منذ  الــفــور  على  مؤسساتها 

إمكانياتها"،  كل  استنفرت  ووالياتنا  الزلزال 

مساعدة  على  للعمل  والة   10 "تكليف  معلنًا 

الواليات العشر املتضررة جراء الزلزال".

 أردوغان يشرف 
َّ

وذكرت وكالة "األناضول" أن

على عمليات البحث واإلنقاذ املتعلقة بزلزال 

الكوارث  إدارة  مقر  من  مرعش،  قهرمان 

والطوارئ.

أضنة  والة  من  إحاطة  أردوغان،  وتلقى  هذا 

وهطاي  ودياربكر  عنتاب  وغازي  ومالطية 

حول  أورفـــة،  وشانلي  وعثمانية  وأديــمــان 

الزلزال.

اإلعــالم  وسائل  ــادت  أف ــك،  ذل غضون  في 

ودمــار  ضحايا  بوقوع  سوريا  في  الرسمية 

جراء  سوريا  في  متفرقة  مناطق  في  كبيرين 

تركيا  جنوبي  ضرب  الــذي  القوي  الزلزال 

ومنطقة شرق املتوسط.

ارتفاع  السورية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 

 
ً
قتيال  371 إلــى  الــزلــزال  ضحايا  حصيلة 

وحماة  والالذقية  حلب  في  جريحًا  و1089 

وطرطوس.

رفع  تم  ه 
َّ
إن الصحة:  وزارة  في  مسؤول  وقال 

في  املشافي  إسعاف  أقسام  في  الجاهزية 

االستجابة  فرق  واستنفار  املحافظات  كل 

التي تقوم بنقل اإلصابات للمشافي، كما تم 

تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة اإلمداد 

األمــاكــن  لتزويد  واألدويــــة  للمستلزمات 

لفتح  الخاصة  املشافي  وتوجيه  املتضررة، 

أبوابها للمصابني واستقبال كل الحاالت.

الوطني  املركز  عــام  مدير  قــال  جهته  من 

 سوريا تأثرت 
َّ

لرصد الزلزال رائد أحمد: إن

اسكندرون  شمال  في  حدث  الذي  بالزلزال 

 
َّ

أن إلى  الفتًا  مناطقها،  بمختلف  عام  بشكل 

املناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب 

والالذقية وحلب كانت األشد تأثرًا.

 7.7 قوته  الرئيسي  الزلزال   
َّ

أن أحمد  وأكد 

بمنطقة  إسكندرون  لــواء  شمال  في  حــدث 

يابسة أي لم يحدث في البحر وبالتالي ليس 

هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي 

كما يعتقد البعض.

ففي حلب ذكرت قناة اإلخبارية السورية أنه 

األبنية،  من  كبير  عدد  تهدم  الزلزال،  جراء 

حيث تم رصد انهيار 21 بناء في حلب أكثرها 

وصالح  والصالحني  الفردوس  أحياء  ضمن 

الدين وتضرر عدد كبير من السيارات.

حي  شهد  الحقة،  جدية  أرضية  هــزة  وفــي 

في  سكني  مبنى  انهيار  حلب  في  األعظمية 

إلى  السكان  ــروج  وخ جديدة  أرضية  هــزة 

الشوارع.

أعربت وزارة الخارجية اإليرانية عن 

أعمال  تعليق  أذربيجان  لقرار  أسفها 

الهجوم  نتيجة  طهران،  في  سفارتها 

كانون   27 يــوم  السفارة  مبنى  على 

شخص  مقتل  إلى  أدى  والذي  الثاني 

وإصابة اثنني آخرين.

الخارجية  املتحدث باسم وزارة  وقال 

مؤتمره  في  كنعاني،  ناصر  اإليرانية 

ــادث  "ح  
َّ

إن األســبــوعــي:  الصحافي 

االذربيجانية  السفارة  على  الهجوم 

ــرًا و  ــري ــًا م ــادث ــران كـــان ح ــه ــي ط ف

والشعب  للحكومة  تعازينا  قدمنا 

جراء  القتيل  وأســرة  األذربيجاني 

الــحــادث"،  بــإدانــة  وقمنا  الــحــادث 

اإليرانية  السلطات   
َّ

أن إلــى  مشيرا 

اإلجراءات  وتمت  بمسؤوليتها  "قامت 

إلقاء القبض  األمنية والقضائية عبر 

على املهاجم".

أظهرت  املهاجم  "اعترافات   
َّ

أن وذكر 

خاصة  ــع  ــدواف ب بالهجوم  ــام  ق ــه  أن

وظنه  األذربيجانية  بزوجته  تتعلق 

وهاجم  السفارة،  في  موجودة  أنها 

دالئل   
َّ

أن كما  عنها.  لإلفراج  السفارة 

التحقيقات  خالل  ذلك  أثبتت  أخرى 

مازالت  املختصة  واألجهزة  األولية 

عن  "عبرنا  مضيفًا،  األمـــر"،  تتابع 

موقفنا الرسمي لكن مع األسف قررت 

أعمال  تعليق  األذربيجانية  السلطات 

سفارتها في طهران".

عدم  "ضـــرورة  على  كنعاني  ــدد  وش

بهذا  متسرعة  مسبقة  أحكام  إصدار 

القانونية  بالتزاماتنا  ونقوم  الشأن 

أنه  إلى  الفتًا  التحقيقات"،  الستكمال 

"لدينا مصالح مشتركة مع أذربيجان 

العالقات  وتضرر  تأثرها  عدم  ونأمل 

عالقات  الســتــمــرار  الــحــادث  بهذا 

الجوار مع أذربيجان".

مع  العالقات  على  نركز  "أننا  وأكــد 

الجوار  دول  السيما  ــدول  ال مختلف 

ونؤكد ضرورة تجاوز الحادث األخير 

لكنها  العالقات..  تعزيز  على  ونركز 

وفق  تسير  وإيران  اتجاهني  ذو  طريق 

أسس املصالح املتقابلة".

انطلقت مناورة عسكرية جوية شرقي السعودية، بمشاركة 10 دول بينها الواليات 

املتحدة.

وأفادت وكالة األنباء السعودية، في وقت متأخر مساء أمس األول األحد، بانطالق 

بالقطاع  الجوي  الحرب  مركز  في  الثالثة،  بنسختها  النصر"  "رمــاح  مناورات 

والبحرين  واألردن  قطر  املناورات،  في  تشارك  السعودية،  جانب  وإلى  الشرقي، 

تشارك  فيما  األميركية،  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  واليونان  وباكستان 

اإلمارات والكويت وسلطنة عمان بصفة "دول مالحظة" (مراقبة).

للوحدات املشاركة،  القتالية  إلى "رفع مستوى األداء والجاهزية  التمرين  ويهدف 

بيئة  في  واملحتملة  القائمة  التهديدات  واقع  تحاكي  مشتركة  عمليات  بتنفيذ 

عملياتية متعددة األبعاد"، وفق الوكالة.

"ينفذ سيناريوهات متنوعة لجميع  إنه  اللواء خالد الحربي:  التمرين،  وقال مدير 

العمليات الجوية"، وفق تصريح متلفز نقلته وزارة الدفاع السعودية، عبر حسابها 

على "تويتر".

أحمد  العربية  للجامعة  العام  األمني  ر 
ّ
حذ

ــورة الــســكــوت عن  ــط ــن خ أبـــو الــغــيــط م

األراضي  في  األوضاع  في  املطرد  التدهور 

حملة  تصاعد  جراء  املحتلة  الفلسطينية 

االحــتــالل  قـــوات  مارسها 
ُ

ت الــتــي  القمع 

اإلسرائيلي في مدن الضفة، والتي أدت إلى 

والضحايا  الشهداء  من  العشرات  سقوط 

منذ بداية العام الحالي.

ممثل  استقباله  خالل  الغيط،  أبو  وانتقد 

في  الــســالم  لعملية  ــــي  األوروب ــاد  ــح االت

نكوص  كوبمانز،  سفني  األوســط  الشرق 

االتحاد  ذلك  في  بمن  السالم،  أنصار  كل 

نصيبها  إسرائيل  تحميل  عن  األوروبـــي، 

خاصة  التصعيد،  هذا  عن  املسؤولية  من 

نحو  الحالية  حكومتها  توجهات  ضوء  في 

على  الخناق  وتشديد  االستيطان  توسيع 

عسكرية  حــمــالت  عبر  الفلسطينيني 

 عن االعتقال وهدم املنازل 
ً
متكررة، فضال

التي  القمعية  ــراءات  اإلج من  ذلك  وغير 

تنتهك القانون الدولي اإلنساني.

ملوقف  اللقاء  خــالل  الغيط  أبــو  واستمع 

املبعوث،  عرضه  كما  األوروبـــي  االتحاد 

السياسي  األفق  تغييب  أن  في  معه  واتفق 

عد سببًا رئيسيًا في تصاعد وتيرة العنف، 
ُ

ي

الدولي  املجتمع  مسؤولية  على  ــشــددًا 
ُ

م

املوقف  انفجار  قبل  الوضع  هذا  تغيير  عن 

االستقرار  صالح  في  يكون  لن  نحٍو  على 

والسالم.

أعلنت،  قد  الفلسطينية  السلطات  وكانت 

برصاص  فلسطينيني   5 استشهاد  عــن 

جيش االحتالل اإلسرائيلي في مخيم عقبة 

الضفة  شرقي  أريحا  مدينة  قــرب  جبر 

الغربية.

جهاد  واألغــــوار  أريــحــا  محافظ  ـــاد  وأف

الفلسطينية  األنباء  لوكالة  العسل،  أبــو 

خمسة  بـــ"اســتــشــهــاد  "وفــــا"،  الرسمية 

ــالل  ــت ــاص قـــوات االح ــرص مــواطــنــني ب

عقبة  مخيم  اقتحام  عقب  اإلسرائيلي، 

 
َّ

أن إلى  وأشار  أريحا"،  مدينة  جنوب  جبر 

مواطنني   8 اعتقلت  اإلسرائيلية  القوات 

خالل العملية.

ومــنــذ أيــــام، يــفــرض جــيــش االحــتــالل 

مداخل  على  مشددة  إجراءات  اإلسرائيلي 

الخارجني  هويات  في  ويدقق  أريحا  مدينة 

املقاومة  عناصر  مالحقة  بحجة  منها 

الفلسطينية.

10

توصيفًا  ليس  هذا  أفريقيا.  غرب  إلى  يتجه  اإلرهاب 

سياسات  مــن  يجعل  حـــال،   واقــع  هــو  بــل  مــجــردًا، 

ي لجماعاته األصولية أكثر استحقاقًا ملواجهة 
ّ

التصد

في  اسهمت  التي  األسباب  وملعرفة  وتمدده،  خطورته 

ق بعالقتها بالبيئات 
ّ
تفشي ظاهرته، السيما في ما يتعل

الفقيرة،  االقتصادية  واألنماط  املعقدة،  السياسية 

قناع  وكأنه  األصولي  العنف  خطاب  من  جعلت  والتي 

لتمثيل اكراهي للسلطة، ولعنف جماعاتها املهيمنة.

ما  إزاء  مترددة  مازالت  واألميركية  الغربية  املواقف 

يجري في غرب أفريقيا، وحتى في التصدي الحقيقي 

دول  وتهديد  بالتضخم،  اآلخــذة  ــاب  اإلره لظاهرة 

والنيجر  فاسو  وبوركينا  وتشاد  نيجيريا  مثل  مهمة، 

بعد  السيما  وغيرها،  وتوغو  والصومال  ومالي  وبنني 

قوة  إلى  تحولت  والتي  حــرام"  "بوكو  جماعة  ظهور 

االنقالبات  تاريخ  األذهـــان  إلــى  أعــادت  غامضة، 

فيها،  املرتزقة  عصابات  ودور  أفريقيا  في  العسكرية 

تغذية  في  الغرب  من  املدعومني  السالح  تجار  ودور 

االنقالبات والحروب األهلية..

البحث  يعني  حلول،  عن  البحث 

عن وقائع على األرض، فبقدر ما 

املوجودة  الفرنسية  للقوات  كان 

من  األفريقية،  الدول  بعض  في 

الجماعات  مواجهة  فــي  دور 

التدخل   
َّ

أن  
ّ

إال اإلرهــابــيــة، 

السياسي في الشؤون الداخلية- 

دفع  املصادر-  بعض  تــورد  كما 

حكومة بوركينا فاسو االنقالبية 

فرنسا  مــن  للطلب  الــجــديــدة 

وهو  البالد،  من  قواتها  بسحب 

وربما  الدولة،  هذه  وضع  يعني 

صعب،  أمني  واقع  أمام  غيرها 

تحتاج فيه إلى الدعم واالسناد، 

السياسي  املستشار  دعا  ما  وهو 

األميركي أنتوني جيه توكارز إلى 

  "مصير كل أفريقيا قد يكون على املحك".
َّ

القول: إن

مثل  أفريقيا  في  كبرى  دولة  يواجه  الذي  التهديد   
َّ

إن

الواقع  يضع  "بوكوحرام"  جماعة  قبل  من  نيجيريا 

 
َّ

وأن السيما  صعوبة،  أكثر  ــات  أزم أمــام  األفريقي 

"دينيًا"  بعدًا  اكتسب  الجماعة  لتلك  اإلرهابي  الطابع 

واسعة  وبهجمات  كبيرة،  خطف  بعمليات  قامت  إذ 

أيضًا  تستعني  الحكومة  من  جعل  املسيحيني،  ضد 

بالقوات الفرنسية واألفريقية، ملواجهة هذا التهديد، 

وللمساعدة في محاربة الجماعات اإلرهابية..

الطابع  عن  بعيدًا  ليس  الجماعات  تلك  مع  الصراع 

السياسي، وال عن املواقف الخالفية مع الغرب، السيما 

األفريقية  الدول  لبعض  املتحدة  الواليات  اتهام  بعد 

بالتعاون مع جماعة "فاغنر" الروسية ملواجهة هجمات 

مع  العالقات  على  بظالله  لقي 
ُ

ماسي وهو  اإلرهابيني، 

غرب  في  مايحدث  مواجهة  في  دورها  على  الغرب، 

أفريقيا. 
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عا مختصون في الشــأن االقتصادي إلى تأسيس 
َ
د

املجلس األعلى للسياحة ليضم أصحاب املصلحة 

الرئيســيني من املؤسســات الحكومية والخاصة، 

ليتولى وضع الرؤية والســتراتيجيات والسياسات 

لتطوير هذا القطاع الحيوي.

اقتصاديــة  نــدوة  التخطيــط  وزارة  ونظمــت 

الســياحي  القطــاع  واقــع  ملناقشــة  متخصصــة 

وســبل النهــوض بــه للخــروج بمقترحات تســهم 

مناقشــة  اســتهدفت،  حيــث  تطويــره،  فــي 

 التعديالت املطلوبة علــى القوانني أو التعليمات أو 

الضوابط.

عضو منتدى بغــداد االقتصادي عامر الجواهري 

الدعامــات  أحــد  الســياحي  "القطــاع  إن  قــال: 

الرئيســة في ســتراتيجية تطوير القطاع الخاص 

وفي النشــاط االقتصــادي والتنمــوي للبلد، ويعد 

نشــاطًا اقتصاديــًا، ثقافيــًا، اجتماعيًا، ووســيلة 

للتقارب والتعايش بني الشعوب، ويمثل أداة لتوثيق 

العالقات الثقافية والدبلوماســية والسياســية مع 

دول العالم ومجتمعاتها".

واقتــرح الجواهري وضــع خارطة طريــق لتنمية 

القطــاع الســياحي، مــن خــالل تشــكيل املجلس 

املصلحــة  أصحــاب  ليضــم  للســياحة  األعلــى 

الرئيســيني من املؤسســات الحكوميــة والخاصة 

يتولى وضع الرؤية والســتراتيجيات والسياســات 

وخطط العمل ومعالجة التحديات والسلبيات حال 

تشخيصها مع صالحيات بالقرارات واإلجراءات 

الكفيلة بتطوير القطاع كجزء أساسي من اقتصاد 

البلد.

ولفــت إلى "رفــع تمثيــل الجهــات الســياحية في 

القطــاع الخــاص وتفعيلــه وأن  مجلــس تطويــر 

يتولــى ممارســة مهامــه التــي تصب فــي جوانب 

تطوير االقتصاد العراقــي والعملية التنموية ككل 

بضمنها القطاع الســياحي، ولن يتقاطع ذلك مع 

املجلس األعلى للسياحة"، الفتًا إلى "التركيز على 

املناطــق واملواقــع واملــدن ذات اإلرث الحضاري 

والتأريخــي والدينــي لتطويرهــا ضمــن خطــط 

مستدامة وشاملة تتضمن تطويرها لتشمل جميع 

املحافظات بمراعــاة امليزة الحضارية – املكانية، 

حيث يتضمــن ذلك املواقع األثريــة مع الخدمات 

فيها والطرق املؤدية لها التي ســيجري العمل فيها 

تباعًا وفق خطط متوسطة وبعيدة املدى. 

يذكر أن العراق يضم أكثر من 10,000 موقع أثري 

غير مستكشف، ويعد تطويرها مسؤولية تأريخية، 

كمــا أعلنــت وزارة البلديات والســياحة في إقليم 

كردســتان مؤخرًا العثــور علــى 5800 موقع أثري 

غير مكتشــف سابقًا, بعد إجراء مسح لـ 40 % من 

مساحة اإلقليم. 

ونبه إلى "حتمية اختيار عدد من املناطق التراثية 

في كل محافظة والعمل على تطويرها, وفق خطط 

متوســطة وبعيدة املدى, مع جميــع الخدمات فيها 

والتــي توصــل إليها بســهولة بما في ذلــك توفير 

املعلومات والكراريس باللغات األساســية وتثقيف 

باملعلومــات  الســياحيني  واملرشــدين  الشــركات 

التفصيليــة عنهــا. يشــمل ذلــك تطويــر األماكن 

املقدســة واألثريــة والتراثيــة لجميــع الديانــات 

ليتســنى الترويــج لتفويــج املجاميــع الســياحية 

الدولية نحو العراق".

وشدد على "تنشــيط الســياحة الداخلية, البينية 

بــني املحافظات العراقية، مع تطوير الدينية منها 

والتي تعد خطوة نحو جذب الســياحة من الخارج 

نحو الداخــل، إلى جانب تســهيل إجــراءات منح 

الفيزا السياحية من خالل مكاتب السفر املجازة 

وبمعاييــر، على أن يتم منحها فــي فترة ال تتجاوز 

7 أيام. يتحمل املكتب فيها مهمة ومســؤولية دخول 

وتفويج الوفــود وخروجهم من املنافــذ الحدودية 

كافة من خالل نافذة واحدة ملنح ســمات الدخول 

السياحية". 

وأملــح إلــى "تطوير قــدرات ومهــام ومســؤوليات 

والتزام املرشــدين الســياحيني تناســقًا مع مهام 

الشــركات الســياحية وســمعة البلد، باعتبارهم 

الواجهة التي تشجع وتريح التفويج السياحي، كما 

يجب العمــل وفق خطة طويلة األمــد، على تطوير 

أخالقيــات الســياحة ضمــن املنظومــة القيميــة 

للمجتمــع وذلــك مــن مســؤولية املجلــس األعلى 

للســياحة ومؤسســات القطاع الخــاص بضمنها 

الســياحية واملنظمــات االقتصادية واملؤسســات 

الســياحية  والشــركات  واملجتمعيــة  التعليميــة 

واإلعالم، كون البيئة السياحية على صلة مباشرة 

باملنظومــة القيميــة، الواقع االقتصــادي، الواقع 

العشــائري، االســتقرار السياســي واألمني وبيئة 

األعمال".

املختص بالشأن السياحي حسن السعدون بني أن 

"املعرض يعكــس مدى االهتمــام الدولي بالقطاع 

السياحي العراقي، حيث بدأنا نؤشر وجود تفاعل 

متبادل بني الجمهور العراقي والســياح األجانب، 

وهذا يقود إلى تشجيع تفويج السياح األجانب إلى 

العراق وبالعكس". 

وتابع أن "وجود الشــركات والفنادق أمر يقود إلى 

خلــق تفاهمــات ثنائية تخــدم القطاع الســياحي 

العراقي، الســيما أن الخبرات الســياحية بحاجة 

إلى تأهيــل أكثر ملعرفــة كيفية تقديــم الخدمات 

إلى جمهور الســياح املحليني والدوليني"، مشــيرًا 

إلــى أن "الســياحة مصدر مهم لتنميــة االقتصاد 

الوطني وباب للســالم واألمان"، الفتًا إلى "أهمية 

إطالق مبادرة للنهوض بالقطاع الســياحي الذي 

يمثــل محــورًا مهمــًا لتنميــة االقتصــاد العراقي 

 الذي يملك مقومات النهوض والتفاعل مع العالم 

الخارجي".
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للمستوطنات  االقتصادية  املقاطعة  وتأييد 

بأن  وقولها  املحتلة،  األرض  في  اإلسرائيلية 

مدفوعون  الكونغرس  فــي  إسرائيل  أنــصــار 

ــس بــاملــبــادئ، املـــوضـــوع الــذي  ــي بــاملــال ول

األيــبــاك  وجــمــاعــة  مــكــارثــي  كيفني  لــه  ج 
ّ

رو

ــاداة  ــع ــد إســرائــيــل وم  عــلــى أنـــه انــحــيــاز ض

للسامية.

الشؤون  لجنة  من  طردها  على  التصويت  بعد 

إليه  تعرضت  ما  بأن  عمر  صرحت  الخارجية، 

انبنى على  الكونغرس،  معاٍد داخل  تحشيد  من 

بعد  فيما  سحبتها  قديمة  تغريدات  استغالل 

كذلك  سابقًا،  مضامينها  بعض  عن  واعتذرت 

اجتزائها  في  خصومها  اعتمد  تصريحات 

له  تتعرض  ومــا  سياقها،  ــارج  خ وتفسيرها 

تحيل  وهنا  جديدة،  مكارثية  عن  عبارة  حاليًا 

 النائبة إلى عهد خمسينيات القرن املاضي في 

املكارثية  بالحملة  مــاعــرف  وشــيــوع  أميركا 

مجلس  في  النائب  مكارثي  جوزيف  إلى  نسبة 

يرد  وهــنــا  ويسكنوسن،  واليـــة  عــن  الشيوخ 

النواب  مجلس  رئيس  بــني  بــاالســم  التشابه 

كيفني  كاليفورنيا  والية  عن  النائب  الجديد، 

مكارثي، وجوزيف مكارثي الذي قاد الحملة في 

الشيوعي  التغلغل  اعتبره  ما  ضد  الخمسينيات 

موظفًا   250 اتهم  إذ  األميركية،  الدوائر  في 

الشيوعية  لصالح  بالعمل  الخارجية  وزارة  في 

من  العديد  طــرد  وتــم  السوفييتي،  واالتــحــاد 

بالتعاون  السجن  في  آخرين  وزج  املوظفني 

 
ُ

ينج ولــم  الفيدرالي،  التحقيقات  مكتب  مع 

املكارثية،  الحملة  قمع  من  أميركا  مشاهير 

البرت  والعالم  كنغ  لوثر  مارتن  كالسياسي 

شارلي  واملمثل  ميللر  ارثر  والكاتب  اينشتاين 

الواليات  مغادرة  إلــى  اضطر  الــذي  تشابلن 

فيما  الحملة  ت 
ّ
خف وقد  انكلترا،  إلى  املتحدة 

بعد نتيجة التصدي لها من قبل النخبة املثقفة 

للتعنيف  مكارثي  بعدها  تعرض  أميركا،  في 

اضطره  ما  الشيوخ  مجلس  قبل  من  واملحاسبة 

 لالنزواء والوفاة فيما بعد بعمر لم يتجاوز الـ47 

عامًا.

املكارثية  ظروف  باختالف  البعض  يجادل  قد 

القديمة، وافتقار عوامل الشبه معها، بخصوص 

جديدة،  مكارثية  والدة  عن  حاليًا  يطرح  ما 

للشيوعية  الذهبي  العصر  فالخمسينيات كانت 

الحرب  في  السوفييتي  االتحاد  انتصار  بعد 

على  الشيوعي  الفكر  وزحف  الثانية،  العاملية 

مختلف بقاع العالم، كذلك ظهور ماوتسي تونغ 

في الصني واشتباكه حربيًا مع الواليات املتحدة 

تهريب  حادثة  وأيضًا  الكورية،  القارة  شبه  في 

االتحاد  إلى  األميركية  الذرية  القنبلة  أسرار 

اليهودي  الشيوعي  املهندس  عبر  السوفييتي 

اللذين  وزوجته  روزنــبــرغ  يوليوس  األميركي 

املفروض  من  يكون  وبذلك  بعد،  فيما  أعدما 

أن تستهدف  السوي،  املنطق  وبحسب معطيات 

أي مكارثية جديدة، الصني التي وصفها رئيس 

من  خطورة  باألكثر  الحالي،  األميركي  األركان 

مع  الصراع  كون  السابق،  السوفييتي  االتحاد 

السوفييت كان محصورًا بالجانبني األيديولوجي 

مع  الحالي  الــصــراع  أمــا  فقط،  والعسكري 

العنصرين  ــى  إل إضــافــة  فيتضمن  الــصــني 

االقتصادي  هما  إضافيني  عنصرين   السابقني 

والتكنولوجي.

تقف  املتحدة  الواليات  في  جديدة  معادلة  ثمة 

بموازاة حجج املنطق السابق بخصوص كينونة 

املكارثية الجديدة، فأميركا الخمسينيات التي 

كانت تقود العالم الليبرالي (العالم الحر) هي 

اليمينية  ول 
ّ

وتغ صعود  مع  الحالية  أميركا  غير 

الشعبوية التي توجت بصعود دونالد ترامب إلى 

الدوائر  في  واسعة  لشعبية  وامتالكه  الرئاسة 

هذا  وتبني  األميركية،  والشعبية  الرسمية 

اليمني ملفاهيم (عنصرية) حول إعادة أميركا 

إلى سابق مجدها وقوتها بتخليصها من عوالق 

الضعف.

لصالح  األبيض  العنصر  تراجع  مقدمتها  وفي 

كثافة وجود السود والالتينيني واملسلمني، ويعد 

كيفني مكارثي من أشد املؤيدين للرئيس ترامب، 

إذ يؤمن بقابليته على إعادة قوة أميركا  ووافقه 

األميركية  الرئاسة  انتخابات  بتزوير  الــرأي 

النائبة  صرحت  السياق  هذا  وفي  األخيرة، 

الهان عمر بأن استهدافها نابع من كونها مسلمة 

 
ُ

ومن أصول أفريقية، وهذا االتهام املكرر لم ينج

عندما  أميركا،  تاريخ  في  أسود  رئيس  أول  منه 

 تم وصفه من أوساط اليمني األميركي بالرئيس 

املسلم.

في  املــشــاركــة  فــرصــة  لــي  اتيحت   ،2005 ــام  ع

حلقة  بالعربية،  معروف  كما  وهــو  (سيمنار) 

نقاشية أو ندوة موسعة، كانت قد أقامتها الخارجية 

البريطانية بالتعاون مع هيئة البي بي سي .

مدينة  هــو  ــة  ــام اإلق محطة  ــان  ك الـــذي  املــكــان 

حيث  املــتــحــدة،  اململكة  جــنــوب  فــي  ــنت)  ــراي (ب

الواقع  حول  اليومية  النقاش  جلسات  تدار  كانت 

اإلعالمي في الكثير من دول العالم، مرورًا بتجربة 

شبكة اإلعالم العراقي التي كانت قد أنشئت على 

غرار نظام البي بي سي.

ما قادني لهذا االستذكار، هو توقف هيئة اإلذاعة 

ثمانية  مــن  أكثر  بعد  عملها  عــن  البريطانية 

في  الفاعل  والحضور  الكبير  العطاء  من  عقود 

شريط  واستعرضت  املسموع،  ــالم  اإلع خارطة 

في  فيها  أبحرنا  التي  الرحلة  تلك  عن  ذكرياتي 

لست  أنا  هنا  العريقة،  الهيئة  تلك  ودهاليز  عباب 

وأسبابه  هذا  التوقف  فكرة  مناقشة  مجال  في 

استعراض  أردت  ما  بقدر  غيرها،  أو  االقتصادية 

مهما  الصعاب  تحدي  على  وقدرته  اإلنسان  إرادة 

ففي  األكمل،  الوجه  على  أعماله  وإنجاز  كانت، 

تلك الجولة املحفورة في الذاكرة، أقف أمام امرأة 

كبيرة في السن قد تصل إلى عقدها الثمانيني دون 

بشوشة  األخالق  كيسة  امللبس  أنيقة  مبالغة،  أية 

الوجه، يرتجف جسدها الذي أجهز عليه تقدمها 

في العمر، إال أنها كانت تسابق الريح أثناء سيرها 

وهي  الجميلة  وحقيبتها  العالي  بكعبها  أمامنا 

البريطانية،  اإلذاعــة  هيئة  أقسام  لنا  تستعرض 

ولم يكن هذا الصرح العمالق وحده مثار اهتمامي 

املثابرة  املرأة  تلك  قوة  إنما  فقط،  تلك  جولتي  في 

لسنوات  الواضح  وتحديها  عملها  من  املتمكنة 

العمر وقدرتها على قيادة مجموعة من اإلعالميني 

متنقلة بنا من قسم إلى آخر.

إنها بال شك اإلرادة التي ننحني احترامًا لها، ألنها 

عكست مدى شجاعة اإلنسان وهو يصارع تحديات 

الحياة بكل أشكالها.

ملا  ــراع  وص منافسة  دون  يتحقق  ال  التقدم  وألن 

بد  ال  كــان  شائكة،  أســالك  من  باإلنسان  يحيط 

يصنعها  فالنجاحات  اإلرادة،  هــذه  حضور  من 

واالستمرار  املطاولة  على  والقدرة  األشخاص، 

الدول  بناء  في  األهم  الركيزة  فهي  عبثًا،  تأتي  ال 

واملجتمعات.

النجاح  البعض مهمة  وأستغرب أحيانًا كيف يضع 

عام  بشكل  فالغرب  حسب،  الشباب  عاتق  على 

بالسنوات  يعترف  ال  املتقدم،  الــغــرب  وأقــصــد 

األهداف،  إلى  والوصول  للعمل  مقياسًا  العمرية 

والدليل على هذا وفي عودة إلى ذلك (السيمنار) 

ألشخاص  جبارة  عقول  هنالك  كانت  اإلعالمي، 

النقاشية  الحلقات  هــذه  تقود  السن،  في  كبار 

قل  تناغم  في  الشابة  العقول  مع  وتتفاعل  وتغنيها 

متمسكًا  املحاضر  البروفيسور  يكن  فلم  نظيره، 

كان  إنما  املجموع،  على  خبرته  فارضًا  وال  برأيه 

تتصاعد  مهني  دقيق  عملي  ودي  ــوار  ح هنالك 

وتصحيحها  النظر  وجهات  باحترام  حماسته 

باقناع مدروس ولطف كبير أحيانًا.

يقول عالم االجتماع (كارل مانهايم) : األشخاص 

التاريخية  االجتماعية  بالبيئة  بارز  بشكل  يتأثرون 

(التاريخية)  األحـــداث  الخصوص  وجــه  وعلى 

على  تسيطر  والتي  بنشاط  فيها  يشاركون  التي 

 
ً
شبابهم، ما يشكل على أساس تلك التجربة، أجياال

اجتماعية أصبحت بدورها عوامل للتغيير، وتعطي 

فرصة لبروز أحداث تشكل األجيال املستقبلية.

الشباب،  من  الكثير  يــرى  األســاس،  هــذا  وعلى 

املرتبطة  الخالقة  بقدراتهم  مرهون  التغيير  أن 

عائقًا  يعد  الكبار  وجود  وأن  والتجديد،  بالحداثة 

كبيرًا أمام هذا الجموح املطلق، متناسني بقصدية 

أحيانًا وبغرور أحيانًا أخرى، أن الخبرة التراكمية 

مفاصل  من  الكثير  في  الفيصل  هي  تكون  تكاد 

ترسانة  على  استندت  ألنها  العملية،  الحياة 

األشخاص  هؤالء  بها  مر  التي  الكثيرة  التجارب 

والسبعة،  الستة  عقودها  أعمارهم  تجاوزت  ممن 

وما عاصروه من أحداث ونزاعات منحتهم فرصة 

التي  شخصياتهم  وبناء  تفاصيلها  من  االستفادة 

وغير  ومنظرين  وتربويني  قياديني  منهم  جعلت 

ذلك.

من  بني  الفرق  مفهوم  عند  توقفنا  إذا  غرابة  وال 

واآلخــر  راكضًا،  أو  مبحرًا  هدفه  باتجاه  يسير 

أن  دون  باتجاهه  الهدف  يتقدم  أن  ينتظر  الذي 

يقتنص  الــذي  املهاجم  مثل  مثله  ساكنًا،  يحرك 

لحظة تسديد الرمية، واملتفرج الذي يستأنس حني 

هذا  ألن  جهدًا،  يبذل  أن  دون  مبتغاه  على  يحصل 

(املفهوم) إنما هو املعيار الحقيقي إلرادة اإلنسان 

وشجاعته في املنازلة مع الحياة.

من أسوأ ما يعانيه العراقي هو النظر إلى املواقع الحكومية على 

أسباب  ولذلك  خدمة،  مواقع  وليست  وكسب  منفعة  مواقع  أنها 

عدة ربما في مقدمتها سوء األداء وتولية جياع للسلطة واملال في 

الفاحش  واإلثراء  أدناها،  إلى  املستويات  أعلى  من  بدءًا  مختلفة،  مواقع 

للكثير منهم، ناهيك عن شحة او انعدام اإلنجاز.

ال ننسى أيضًا حالة عدم الرضا التاريخي لدى العراقي عن أي سلطة أو 

حاكم حتى لو كان نزيهًا أو أنجز ولو نسبيًا.

في  ومرفهة  مستقرة  شعوب  رؤية  بسبب  والغضب  بالحنق  الشعور  أيضًا 

بلدان هي أقل من العراق ثروات وإمكانات اقتصادية.

الخدمات  في  فقير  لكنه  بالثروات  غني  بلد  العراق  بأن  التفكير  مجرد 

أمر  قليلة،  ة 
ّ
قل باستثناء  الشعب  الرفاهية عن  وبالتالي غياب  واالقتصاد 

كلما  بالحرج  شخصيًا-   – أشعر  بل  الشديد،  بالغضب  العراقي  يشعر 

واجهني شخص عربي أو أجنبي بسؤال عن سبب هذا التناقض في وضع 

العراق. 

غضب العراقي أيضًا كان منذ عقود وهو يرى ثرواته تبدد في حروب عبثية 

والغضب  العنف  العراقيني  نفوس  في  قت 
ّ

وعم والنسل  الحرث  أحرقت 

ته أو حرمته. 
ّ

وزرعت األنانية والسعي للمال بعيدًا عن حلي

 وهو يرى على مدى سنوات الحصار األموال تغدق على دول وشعوب 
َ

ب
َ

غض

ها، بينما هو يبيع أبواب ونوافذ بيته ليعيش. 
ّ
أخرى لكسب ود

الشخصية  بتركيبة  تتعلق  انكارها  يمكن  ال  أيضًا  تاريخية  عوامل  هناك 

العراقية واستعدادها.

كجهة  السلطة  إلى  ينظر  العراقي  جعلت  وغيرها  العوامل  هذه 

نظره،  في  أنها   2003 بعد  إليها  أضيف  للشعب،  ومعادية  قامعة 

يعانيه  بما  عابئة  غير  لثرواته  ناهبة  سلطة  األداء،  سوء  وبسبب 

من سوء الخدمات وغياب الكثير من األساسية  منها.

الدينية  املرجعية  عن  صدر  السابقة،  االنتخابات  أحد  خالل 

لكن  وواٍع،  عاقل  لكل  الداللة  واضحة  وهي  ب» 
ّ

يجر ال  «املجرب  عبارة 

املواقع  من  الجميع  إزاحة  إلى  الدعوات  باتجاه  ليسوقها  فها 
ّ

تلق البعض 

توضيح  محاولة  ورغم  والنزاهة،  الكفاءة  أصحاب  فيهم  بمن  الحكومية 

هو  كان  الجميع  رفض  باتجاه  املندفع  التيار  أن  إال  ذلك  املرجعية  ممثلي 

األقوى.

التي ترفض نظام ما بعد  2003  كان وراء ذلك عامالن، األول: الجهات 

الحرام  املالي  للتكسب  هي  املواقع  أن  ثقافة  سيطرة  والثاني:  ككل، 

خدمة  واجب  ألداء  وليس  الحالل)  من  الحرام  يهمهم  يعد  لم  (كثيرون 

في  شخص  أي  تعيني  على  األولي  فعلهم  رد  فإن  وبالتالي  وأهلها،  البالد 

ي غيره يستفيد» أو « 
ّ
موقع حكومي هو: «خلص كم سنة بالوظيفة كافي وخل

ماكو غيره؟ هل عقمت األرحام عن إنجاب غيرهم؟» دون تمييز بني فاسد 

او غير كفوء، أو نزيه او صاحب خبرة. 

الالفت للنظر أن األطراف السياسية التي روجت في مرحلة سابقة ملقولة 

 ذاته عندما تمكنت من السلطة في 
ّ

«املجرب ال يجرب» وقعت في املطب

إلى  الصيت  سيئة  السابقة  وجوهها  من  بالكثير  فدفعت  الحقة  مرحلة 

مواقع تنفيذية وتشريعية عديدة.

لعبة  في  واالنخراط  الثقة،  استعادة  تحدي  تواجه  السوداني  حكومة 

الترضيات دون تدقيق في األشخاص سيعزز غياب هذه الثقة.

األسباب  بني  من  أن  صحيح 

الدوالر  سعر  الرتفاع  الرئيسة 

على  ظهرت  التي  القيود  تلك 

للمصارف  املالية  التحويالت 

تهريبها  ثبوت  بعد  األهلية، 

وصحيح  أخرى،  لدول  الدوالر 

إليجاد  بـــادرت  الحكومة  أن 

على  للسيطرة  سريعة  حلول 

ارتفاع  في  املتسارع  الجنون 

العراقي  الدينار  مقابل  السعر 

ــى الـــقـــدرة  ــل وانــعــكــاســه ع

إلى  نظرنا  لو  لكننا  الشرائية، 

هذه  لبعض  االستجابة  مــدى 

املوظفني  وسلوك  ــراءات،  اإلج

على  ونأخذ  بتنفيذها  املعنيني 

 املصارف الحكومية 
ً
ذلك مثال

الدوالر  لبيع  منافذ   
ْ

ت
َ

د
ُ

ع التي 

يحتاجونه  الــذي  األهالي  إلى 

وغيرهما  العالج  أو  للسفر، 

موظفيها  ســلــوك  أن  سنجد 

البعض  ــان  ب إذ  سلبيًا،  ــان  ك

املعاملة،  انسيابية  يعرقل 

من  ــد  ــزي امل يطلب  والــبــعــض 

والبعض  الثبوتية،  األوراق 

تدفع  عموالت  إلى  ينوه  اآلخر 

وهكذا  ــاوي،  ــرش ك لصالحه 

وتكدسوا  املراجعني  عدد  زاد 

هم  فشكلوا  املــنــافــذ،  ـــام  أم

على  نفسية  ضغوطًا  أيــضــًا 

وعلى  واملــصــارف  املــوظــفــني 

أنفسهم التي ال ترى من حولها 

ــدوالر  ال على  الحصول  ســوى 

واقع  تكون  وهكذا  وسيلة،  بأي 

الذعر  مــن  ــدرًا  ق ــار  أث نفسي 

أثر  من  وضاعف  النفوس،   في 

األزمة. 

يكن  لم  املصرفي  املوظف  إن 

يتعلق  بما  الحكومة  مع  متعاونًا 

بالتخفيف أو حل أزمة الدوالر، 

حل،  ــي  ف يفكر  أو  يسع  ولــم 

من  أســهــم  العكس  وعــلــى  بــل 

وفي  تفاقمها،  في  قصد  غير 

االزدحام  إن  إذ  السعر،  زيادة 

للمواطن  ــا   ــي أوح ــدافــع  ــت وال

على  الطلب  أن  بشأن  بالقلق 

يتوقف  ال  جارف  سيل  الــدوالر 

تجده  لذا  حتمي،  صعوده  وأن 

أكثر  التدافع  باتجاه  سار  قد 

لم  وإن  عليه  الحصول  بغية 

املواطن  وتدافع  مضطرًا،  يكن 

إلى  املحتاج  وغير  املــضــارب 

مباشر  غير  عــامــل  الــــدوالر 

ــــادة الــطــلــب،  يــســهــم فــي زي

وبــالــتــالــي صـــعـــود الــســعــر 

هــذا  عــلــى  نفسية،  ــاب  ــب ألس

إلى  التنبه  الحكومة  على  كان 

باتجاه  ودفعه  املوظف،  سلوك 

التساهل جهد اإلمكان، وتبادل 

وتقليل  املــواطــن،  مــع  الثقة 

الزحام بما يفضي إلى التهدئة 

السلب  من  والتحول  العامة، 

إلـــى اإليـــجـــاب، عــامــل يعني 

الحكومة في توجهاتها للضبط 

والسيطرة. 

في  كالنار  املــخــدرات  انتشرت 

منظومة  تفلح  ولــم  الهشيم، 

والقانونية  القيمية  الــعــراق 

أو  منها  الحد  في  واملؤسساتية 

إيقافها.

ــات الــرســمــيــة عن  ــي ــائ ــص اإلح

ومخيفة  هائلة  املخدرات  انتشار 

للعيان،  وبدت تداعياتها واضحة 

املجتمع،  فــي  غريبة  كجرائم 

جرائم بخالف الفطرة اإلنسانية 

نتصور،  أن  ولنا  واملنطق،  والعقل 

لها  يندى  التي  الــجــرائــم  تلك 

ـــن لــوالــديــه  الــجــبــني، قــتــل االب

ــراد  ألف الــرجــل  قتل  و  ــه  ــوان وإخ

أسرته، أو تكون سببًا لالنتحار.     

املخدرات  ظاهرة  تكون  ولن  لم 

املالي  بمعزل عن ظاهرة الفساد 

ومنعت  بل  شيء،  كل  أفسد  الذي 

إلى  الشباب  لجوء  أسباب  تالفي 

قتلت  التي  فالبطالة  املخدرات!، 

قضت  وآمالهم،  الشباب  أحالم 

على تمسكهم بالحياة فهربوا إلى 

واإلرهاب!،  والجريمة  املخدرات 

شأنها  من  التي  األدوات  وحتى 

الشباب  حرمان  عن  التنفيس 

الرياضية  الــشــبــاب  كــمــراكــز 

العامة   واملكتبات  والترفيهية 

من  أقــل  أن  علمًا  تمامًا،  غائبة 

من  باملليون،  وربما  باأللف،   (1)

لتأمينها  كافية  املنهوبة  األمــوال 

الذين  للشباب  متنفسًا  لتكون 

وكر  إلى  مقاهيهم  اليأس  ل 
ّ

حــو

لتعاطي املخدرات.

واسعة  بإدانة  اتسمت  املخدرات 

واملحلي،  الدولي  املستوى  على 

تقتل  الخطورة، وهي  بالغة  كونها 

الدولة  بناء  مصادر  أهم  وتعيق 

وقوتها أال وهم الشباب. 

الجريمة  لتلك  الدولي  البعد  وإن 

أي  الوطني،  العامل  على  يعتمد 

والترويج  باملخدرات  االتجار  أن 

الجغرافية  للحدود  عابران  لها 

التي  الوطنية  الحكومة  وعلى 

الضياع  من  شبابها  على  تخاف 

مكافحة  واعتبار  الحدود  مراقبة 

في  املهمة  املسائل  من  املخدرات 

وأن  واألقليمي  الدولي  تعاونها 

السموم  (تصدير)  مــن  تجعل 

من  الذي  للتعاون  انتهاكًا  القاتلة 

العالقات  مسار  في  التأثير  شأنه 

ــي ذلـــك حسن  ــــرى بــمــا ف األخ

الجوار. 

، بكل تأكيد، 
ً
القانون يكون فاشال

تشكيل  مــن  عليه،  يترتب  ــا  وم

رؤية  غياب  عند  لتنفيذه،  أجهزة 

وما  املشكلة  ألســبــاب  واضــحــة 

تحتاجه ملعالجة تلك األسباب.

األزلية  القانون  مشكلة  ــذه  وه

دون  الــحــل  منه  طلب 
ُ

ي عندما 

ــني مــســتــلــزمــات نــجــاحــه،  ــأم ت

ما  وهذا  ورق،  على  حبرًا  فيكون 

لتعاطي  الواسع  االنتشار  يؤكده 

مناطق  إلى  ودخولها  املخدرات 

يفترض أن تكون محرمة، كما هو 

والجامعات،  املدارس  في  الحال 

بل وعبرت ألسوار السجون!.
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"إكــزو  مهمة  توقف  على  عــاٍم  بعد 

ـــارس" الــروســيــة األوروبـــيـــة مع  م

الــروســي ألوكــرانــيــا، يأمل  الــغــزو 

إحيائها  فــي  مــجــددًا  ــون  ــي األوروب

له  يختارون  قد  روبــوت،  إطالق  مع 

روفر  غرار  على  "برسفيرنس"  اسم 

أميركي سابق، إلى الكوكب األحمر 

عام 2028 بحثًا عن آثار حياة خارج 

األرض.

وفي آذار 2022 كان الروبوت الجوال 

األوروبي "روزاليند فرانكلني" الذي 

على  ــارس"  م ــزو  "إك برنامج  طــوره 

بايكونور  قاعدة  إلى  االنتقال  وشك 

في  إلطــالقــه  تمهيدًا  الفضائية 

قبل  روسي  صــاروخ  بواسطة  أيلول 

مركبة  بفضل  املريخ  على   
َ

يهبط  
ْ

أن

بدء  مع   
ْ

لكن أيضًا.  روسية  ــزال  إن

وكالة  علقت  أوكرانيا،  في  الحرب 

ة املهمة.
َّ

الفضاء األوروبي

ملئات  كــبــرى  نكسة  ذلــك  وشــكــل 

عشرين  مدى  عملوا  الذين  العلماء 

الجوهري  املشروع  هــذا  في  عامًا 

خارج  حياة  عن  للبحث  بالنسبة 

شدة  من  زاد  ومــا  األرض.  كوكب 

العقبات  بعد  جاءت  أنها  الصدمة 

الكثيرة التي تخطاها مشروع "إكزو 

مارس" ليبصر النور.

 2003 في  املهمة  إطالق  بعد  فتبني 

بالنسبة  للغاية  باهظة  كلفتها   
َّ

أن

 وضعت 
ْ

إلى أوروبا التي لم يسبق أن

فتوجهت  املريخ،  سطح  على  روبوتًا 

وافقت  التي  املتحدة  الواليات  إلى 

 تتراجع 
ْ

على املساهمة فيها، قبل أن

وكالة الفضاء األميركية (ناسا) في 

2012 الضطرارها إلى االقتطاع من 

ميزانيتها.

منتظٍر  غير   
ٌ

شريك ظهر  وعندها 

ــة  ــي ــروس ــاء ال ــض ــف هـــو وكـــالـــة ال

 املهمة أصيبت 
َّ

"روسكوسموس". لكن

مع   2016 عام  كبرى  فنية  بنكسة 

االختبارية  اإلنــزال  مركبة  تحطم 

إرجاء  على  أرغم  ما  "شياباريللي"، 

إطالق إكزو مارس إلى العام 2020. 

عند  تتوقف  لــم  املتاعب   
َّ

أن غير 

جائحة  تفشي  أدى  بل  الحد،  هذا 

لسنتني  املهمة  تأخير  إلــى  كوفيد 

غزو  مع  إلغائها  قبل  إضافيتني، 

قرر   ،2022 نهاية  وفــي  أوكرانيا. 

مجلس وكالة الفضاء األوروبية على 

املهمة  مواصلة  الــوزاري  املستوى 

إضافية  ميزانية  تخصيص  مــع 

ثالث  على  يورو  مليون   500 بقيمة 

سنوات، ما يمثل الحد األدنى إلبقاء 

البرنامج على قيد الحياة.

البشري  وأوضح مدير االستكشاف 

الفضاء  ــة  ــال وك ــي  ف ــي  ــوت ــروب وال

نهاية  في  باركر  ديفيد  األوروبــيــة 

الحجج  ــدى  "إح  
َّ

أن الثاني  كانون 

علمي  إنجاز  أنها  كانت  األساسية 

طموح  بمستوى  فــريــد،  أوروبــــي 

جيمس  الفضائي  للتلسكوب  مماثل 

ببناء  املتبعة  الخطة  وتقضي  ويب". 

إقالع  لعملية  ة 
َّ

أوروبي إنزال  مركبة 

يستبعد  ــخ  ــاري ت وهــو   ،2028 ــي  ف

ويتعني  واقعيًا.  يكون   
ْ

أن البعض 

أوال  ــة 
َّ

األوروبــي الفضاء  وكالة  على 

استرجاع تجهيزاتها مثل الكمبيوتر 

ومقياس  املركبة  منت  على  املحمول 

من  وغيرهما،  ــراداري  ال االرتفاع 

الروسية  اإلنــــزال  مركبة  داخـــل 

"كازاتشوك" التي ال تزال عالقة في 

موقع تجميعها في تورينو بإيطاليا.

ة 
َّ

كيفي يملكون  ـــروس  ال وحــدهــم 

وتجري  التجهيزات  هذه  استخدام 

لحملهم  صعبة  مفاوضات  حاليًا 

على الحضور لتفكيك املركبة. وقال 

برنامج  مــســؤول  بالنكير  تييري 

الفضاء  وكــالــة  فــي  "إكــزومــارس" 

انتظارهم  ــي  ف "كــنــا  ـــة  ـــي األوروب

لم  الــثــانــي،  كــانــون  منتصف  فــي 

إتمام  منهم  طلبنا  ــروا...  ــض ــح ي

آذار".  بداية  بحلول  األعــمــال  كل 

الــجــديــدة على  وتــتــوقــف املــهــمــة 

استعدادها  أبدت  التي  ناسا  دعم 

اجتياح  بعد  املــســاعــدة   لتقديم 

أوكرانيا.

اإلنـــزال،  بمركبة  يتعلق  مــا  ــي  وف

ــة  ــي ــة الــفــضــاء األوروب تــأمــل وكــال

أميركية  محركات  استخدام  في 

اســتــخــدمــت إلنـــــزال املــركــبــتــني 

ـــري"  ـــوف ـــك ـــس ـــني "دي ـــت ـــوال ـــج ال

إلى  ستحتاج  كما  و"برسفيرنس"، 

لنقل  ل 
ّ

معد أميركي  حامٍل  صاروٍخ 

على  الحفاظ  أجل  من  مشعة  مواد 

حرارة "روزاليند فرانكلني".
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أعلن باحثون من جامعــة (نانيانج التقنية) 

بشــرة  تطويرهــم  عــن  ســنغافورة  فــي 

مس تتفوق على 
ّ
اصطناعية ذات حساسية لل

حساسية اليد البشرية.

وتتألــف البشــرة االصطناعيــة مــن قطبني 

طبقــة  ضمــن  يقعــان  ــني 
َ

رقيق ني 
ّ

نســيجي

إســفنجية مبللة بســائل حســاس لأليونات، 

ا 
ً
ف

ّ
ل هذه املجموعة مــن املواد مكث

ّ
شــك

ُ
حيث ت

رات الضغط 
ّ

ا على التقاط تغي
ً

ا قادر
ً

كهربائي

أو الفــارق بــني شــحنة القطبني بحساســية 

عالية.

وتصل حساســية تلك البشــرة االصطناعية 

ــس األجســام 
ُّ

نها من تحس
ّ
إلــى درجــة تمك

بمجرد االقتراب منها ومن دون ملسها، حيث 

ة بالقــدرة على التقاط 
َّ

تتمتع الطبقة األيوني

االضطرابات الدقيقة التي تسببها األجسام 

القريبة ضمن املجال الكهربائي للبشرة.

البشــرة  اختبــروا  إنهــم  الباحثــون  وقــال 

عبــر تغليــف األذرع الروبوتيــة بهــا وملــس 

األجســام املختلفة من خاللهــا، وقالوا إنها 

أثبتــت قدرتهــا علــى التفريــق بــني ملمس 

مجموعــة مختلفة من املواد، وتقدير حجمها 

ومساحتها وكثافتها.

 القــدرة علــى تفريــق الروبوتــات بني 
ُّ

عــد
ُ

وت

 علــى ملمســها ذات فائــدة 
ً

األجســام بنــاء

كبيــرة في عالــم الصناعــة، حيث يســاعد 

ذلــك األذرع الروبوتية في املعامل على تعبئة 

وتجميع مجموعة متنوعة من املواد بســهولة. 

 يكــون لهــذا االختراع 
ْ

ويأمــل الباحثــون أن

 يســاعد 
ْ

اســتخدامات طبية، حيث يمكن أن

عانــون مــن الحــروق أو يســتخدمون 
ُ

مــن ي

األطــراف الصناعيــة في اســتعادة حاســة 

اللمس.

وقــال القائمون على املشــروع إن اختراعهم 

مــا زال بحاجة إلــى بعض التطويــر، لكنهم 

بــدؤوا عرضه بالفعــل على الشــركات التي 

لديها تطبيقات تجارية صالحة الستخدامه، 

بهدف مساعدتهم في متابعة تطويره.

طرحت تيك توك العديد من التغييرات على 

خدمة مشــاركة مقاطــع الفيديــو القصيرة 

التابعة لها، ومن ذلك: إجراءات جديدة لردع 

الحســابات التــي تســيء اســتخدام املنصة 

بصورة متكررة. وقالت الشــركة في منشــور 

 تيك تــوك منصة ترفيهية 
َّ

على مدونتها: "إن

تقــوم علــى اإلبــداع، والتعبير عــن الذات، 

واإلخــالص الذي يصنع به منشــئو املحتوى 

ا". وأضافــت تيك توك: "تحدد 
ً

ى أصلي
ً

محتــو

إرشــادات املنتدى الخاصة بها الســلوكيات 

واملحتــوى غيــر املســموح بــه علــى منصتنا 

املســتخدمون  انتهــك  مــا  وإذا  وتشــرحها، 

سياســاتنا، فإننــا نتخــذ إجــراءات بشــأن 

املحتــوى الخــاص بهــم وحســاباتهم، حتى 

نتمكــن من الحفــاظ علــى منصتنــا آمنة". 

ث 
َّ

حد
ُ

واليــوم، أعلنت تيك توك عــن نظام م

بهــدف  الحســابات  القانــون علــى  إلنفــاذ 

ردع املســتخدمني الذيــن يكــررون مخالفــة 

اإلرشــادات. وقالت الشــركة: "نعتقد أن هذه 

التغييرات ستســاعدنا في إزالة الحســابات 

الضارة على نحو أســرع وأكثــر كفاءة". ومن 

القيــود التي يفرضها نظــام املنصة الحالي 

الخــاص بإنفــاذ القانــون على الحســابات: 

 
ْ

الحظــر املؤقت من النشــر أو التعليق، ولكن

منشئو املحتوى اشــتكوا للمنصة من أن هذا 

ربك، ثم إنه قــد يؤثر في نحٍو غير 
ُ

النظــام م

ا ما تنتهك 
ً

متناسٍب في الحسابات التي نادر

 في ردع 
ً

سياسة املنصة، وقد يكون أقل كفاءة

ا، وفق 
ً

ا وتكرار
ً

أولئــك الذي ينتهكونها مــرار

قول تيك توك. ولحل هذه املشــكلة، وبموجب 

 أي شــخٍص ينشــر 
َّ

النظــام الجديــد، فــإن

 من إرشــادات املنتدى 
ً

ى ينتهك واحدة
ً

محتو

صدر بحقه إنذار 
َ

الخاصــة بتيك توك، فســي

 
َ

 الحد
ُ

مع إزالة املحتوى. وإن استوفى الحساب

األقصى من اإلنذارات داخل إحدى امليزات، 

مثل: التعليقات والبث املباشــر، أو السياسة، 

حظر الحساب 
ُ

مثل: التنمر واملضايقات، فسي

ا.
ً

نهائي

تعمــل شــركة غوغــل علــى اختبــار تطبيق 

الدردشــة الذكــي الخاص بها الــذي تعتزم 

إطالقه ملنافســة برنامج الدردشــة الشهير 

ا لتقرير نشــره موقع 
ً

ChatGPT، وذلــك وفق

ة.
َّ

قناة CNBC األميركي

ا للتقرير، يحمل املشروع داخل الشركة 
ً

ووفق

االســم الرمــزي Apprentice Bard، حيــث 

يقــوم املوظفون بتجربته عبر طرح األســئلة 

بهــدف تحســينه،  وتســجيل مالحظاتهــم 

وذلك بحســب وثائــق داخليــة وموظفني لم 

يكشــفوا عن هويتهم تحدثت إليهــم القناة 

 الشــركة أعطت 
َّ

التــي ذكرت مصادرها بأن

االنتشــار  بعــد  للمشــروع  قصــوى  ــة 
َّ

أولوي

Chat-  االنجــاح الكبيرين اللذيــن حققهما

GPT. وبحسب القناة فقد كان لدى الشركة 

شابه كانت تختبره 
ُ

بالفعل مشروع تجريبي م

ا. إال أنها وبعد 
ً

منذ زمن وقامت بإلغائه الحق

إطــالق ChatGPT أعادت املشــروع للطرح 

على طاولة أولوياتها للمرحلة القادمة.

طلق الشــركة نســختني من 
ُ

ومن املتوقع أن ت

مشــروعها الجديد: النســخة األولــى عبارة 

عــن تطبيق للدردشــة يعمل بشــكٍل مشــابه 

دمجــة 
ُ

لـــ ChatGPT، والنســخة الثانيــة م

قدم 
ُ

حرك بحــث غوغــل بحيــث ت
ُ

ضمــن م

 على 
ً

باشــرة
ُ

صفحة نتائج البحث إجابات م

عبارات البحث املطروحــة إلى جانب نتائج 

ا للتقرير تختبر غوغل 
ً

البحث املعتادة. ووفق

تصاميــم جديدة لصفحــة نتائج البحث كي 

تتضمن الطريقة الجديدة لعرض اإلجابات.

بحســب التقريــر، تعمــل غوغل علــى طرح 

 ChatGPT مــن  كل  علــى  نفســها  األســئلة 

ا 
ً

وروبوتها الجديــد ومقارنة اإلجابات، ووفق

للوثائق التي اطلعت عليها القناة فإن روبوت 

ا على تقديم إجابات أفضل 
ً

غوغل كان قادر

في بعض الحاالت.

ونقل التقرير بأن رئيس الذكاء االصطناعي 

في غوغل (جيف ديــن) أخبر املوظفني بأن 

سمعة غوغل أصبحت اآلن على املحك، على 

اعتبار أن غوغل شــركة عمالقة متخصصة 

Ope-  بـ
ً

 أأرشــفة وتقديم املعلومــات مقارنة

nAI املطورة لـ ChatGPT وهي شركة ناشئة 

 
َّ

م
َ
أطلقت مشــروعها بشــكل تجريبي، ومن ث

ضها 
ّ

فإن افتقار برنامج غوغل للدقة ســيعر

النتقادات شــديدة. لهذا تسعى الشركة إلى 

قــدم إجابات دقيقة 
ُ

التأكــد بأن برنامجها ي

ب تراجع الثقة بمحرك بحثها الشهير.
ُّ
لتجن

 

يقــول األمني العــام لإلنتربول، يورغن ســتوك، 

 وكالة الشــرطة الدولية تــدرس كيفية ضبط 
َّ

إن

االفتراضــي  الواقــع  فــي  الجريمــة  ومكافحــة 

مليتافيرس.

وميتافيرس هو املفهوم الذي تمت مناقشته على 

 
َّ

 لــم يتم
ْ

نطاٍق واســٍع فــي الفترة األخيــرة، لكن

ه في املســتقبل، سيتم تمثيل 
َّ
تطبيقه بعد، وهو أن

ة 
َّ

ة ثالثي
َّ

األشخاص بواسطة شخصيات افتراضي

األبعاد ألداء األنشطة املختلفة على اإلنترنت.

فــي  بــه  ــة 
َّ

خاص مســاحة  اإلنتربــول  وأنشــأ 

الواقــع االفتراضــي للميتافيــرس، يتمكــن فيها 

املســتخدمون، وهم ضبــاط الشــرطة التابعون 

للوكالــة، من القيام بتدريبــات خاصة، وحضور 

اجتماعات افتراضية.

وقال ســتوك إنه من املهم للوكالة أال تتخلف عن 

مواكبة التقدم التقني.

ويــرى أن"املجرمــني متطــورون وقــادرون علــى 

أداة  أي  مــع  كبيــرة  وبســرعة  تمامــًا  التكيــف 

تكنولوجية جديدة متاحة الرتكاب الجريمة". 

وأضــاف: "نحــن بحاجة إلى االســتجابة بشــكل 

كاٍف لذلك. 

ويتأخر املشرعون والشــرطة وكذلك مجتمعاتنا 

أحيانًا، عن القيام بذلك". 

وتابــع: "لقد رأينــا أنه إذا كنا نتحــرك بعد فوات 

األوان، فذلــك يؤثر بالفعل فــي الثقة في الطرق 

التي نســتخدمها، وبالتالي فــي ميتافيرس. وفي 

املنصــات املماثلــة املوجــودة بالفعــل، يســتفيد 

املجرمون من األمر".

خوادم آمنة

املساحة االفتراضية التي بناها اإلنتربول، والتي 

ال يمكن الوصول إليها إال من خالل خوادم آمنة، 

تمكــن ضباط الشــرطة من تجربة مــا يمكن أن 

يحصــل فــي امليتافيــرس، ممــا يمنحهــم خبرة 

 تحــدث، وكيف يمكن 
ْ

بالجرائــم التي يمكــن أن

مراقبتها ومالحقة مرتكبيها.

يعتقد بعض الناس أن امليتافيرس يمكن أن يكون 

مستقبل اإلنترنت.

 يمثل 
ْ

ويعتقــد أن الواقــع االفتراضــي يمكــن أن

 مع 
ً

مــا ممثله الهاتــف الذكــي الحديــث مقارنة

الهواتف املحمولة عالية األداء في الثمانينيات.

 تكون على جهــاز كمبيوتر، يمكنك 
ْ

 مــن أن
ً
وبدال

في امليتافيرس اســتخدام ســماعة رأس للدخول 

إلــى عالــم افتراضــي يربــط بــني جميــع أنواع 

يــزال  ال  األمــر   
َّ

ألن  
ْ

ولكــن الرقميــة.  البيئــات 

 عليه
ٌ

 متفق
ٌ

 واحــد
ٌ

مجرد فكــرة، ال يوجد تعريف

 

 للميتافيرس.

 كيــف يمكن لإلنتربول، وهي منظمة تســهل 
ْ

إذن

التعاون الشــرطي العاملي، التحقيق داخل فضاء 

امليتافيرس إذا لم يكن موجودًا بعد بشكٍل كامل؟

هــذا هــو املــكان الــذي ســتتداخل فيــه العوالم 

االفتراضية مع بعضها.

 فــي هــذه العوالــم االفتراضيــة، هنــاك 
ْ

لكــن

مشكالت من واقع الحياة.

وفي العام 2022، حدد تحقيق أجرته بي بي سي، 

القضايــا املحيطة بالتحرش اللفظي والجنســي 

في ألعاب الواقــع االفتراضي والتي وصفها أحد 

الصحفيني بأنها "مقلقة".

 
َّ

وفي وقٍت الحــٍق من ذلك العام، قال نشــطاء إن

ة التــي تســتخدمها باحثة تبلغ 
َّ

الصــورة الرمزي

من العمر 21 عامًا، تعرضت العتداء جنســي في 

لعبة "هوريــزون وورلدز" في الواقــع االفتراضي 

والتابعة لشرطة ميتا.

مشكالت في تعريف الجريمة

وقــال الدكتور مادان أوبيــروي، املدير التنفيذي 

 
َّ

إن اإلنتربــول،  فــي  واالبتــكار  للتكنولوجيــا 

هناك مشــكالت فــي تعريف الجريمــة في عالم 

امليتافيرس.

وأضاف: "هناك جرائم (في العالم الحقيقي) ال 

أعرف مــا إذا كان ال يزال مــن املمكن اعتبارها 

جريمة أم ال (في عالم امليتافيرس)".

وتابع: "على ســبيل املثال، تــم اإلبالغ عن حاالت 

تحرش جنسي".

مشــيرًا إلــى أنه "إذا نظــرت إلــى تعريفات هذه 

الجرائم في الفضاء املادي وحاولت تطبيقها في 

امليتافيرس، فهناك صعوبة في ذلك". 

وقــال: "ال نعــرف مــا إذا كان بإمكاننا تســميتها 

 هــذه التهديــدات موجــودة 
ْ

جريمــة أم ال، لكــن

بالتأكيد، لذلك لم يتم حل هذه القضايا بعد". 

 أحــد أكبر التحديــات التي تواجه 
َّ

وأشــار إلى أن

اإلنتربول هو زيادة الوعي بهذه املشكالت.

وتابع: "املثال املعتاد الــذي نعطيه هو أنه إذا كان 

عليــك إنقاذ شــخٍص يغــرق، فأنــت بحاجة إلى 

معرفة السباحة".

وقال إنه "وباملثــل، إذا كان موظفو إنفاذ القانون 

مهتمــني بمســاعدة األشــخاص الذيــن أســيء 

 عن 
ً
 يعرفوا أوال

ْ
إليهم في امليتافيرس، فعليهم أن

امليتافيرس".
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ضمــن فعاليــات معرض القاهرة الدولي للكتاب أقام جنــاح مركز أبو ظبي للغة العربية نــدوة بعنوان (جيل الرواد 

وتأثيرهــم باللغة العربية) تجربة صالح فضــل وجابر عصفور بالتعاون مع الصالون الثقافي العربي، وشــارك في 

الندوة الســفير الدكتور حســني هنــدي األمني العام املســاعد بالجامعة العربيــة والدكتور مصطفــى الفقي رئيس 

الصالــون الثقافــي العربي والدكتورة اماني فؤاد أســتاذ النقــد الحديث بأكاديمية الفنــون الجميلة بمصر وأدارت 

الندوة اإلعالمية منى ساملان. 

 النقد األدبي يعد أحد القوانني املهمة في هذا العصر، وأنه يمثل الحركة التنويرية 
َّ

ة منى ساملان: إن
َّ

وقالت اإلعالمي

وعناوين لفصول كثيرة ميزت الحياة الثقافية على عقود عدة، ويعد الكاتبني جابر عصفور وصالح فضل، هما أوجه 

للنقد األدبي التنويري في عصرنا هذا».

وتحدثت الناقدة أماني فؤاد، قائلة: نحن كنقاد نعد أن الحياة هي نص كبير يمكن قراءته في أبيات متعددة، والناقد 

هو الوسيلة لتفكيك هذا النص في جميع املجاالت. موضحة أن: الناقدين (عصفور وفضل) اشتبكا مع الحياة كنص 

كبير، وبدأت وجهة نظر عقالنية وتنويرية لقراءة هذه الحياة في جوانبها املتعددة، واتاحت لهما مواقعهما الثقافية 

أن يؤثــرا باملجتمع. وعن إبداع الناقد، أضافت فؤاد أن «ثقافــة الناقد عالية جدا، ولديه مفردات كبيرة تجعله يأكل 

، فطه 
ً
ابداعه وفي الوقت نفســه هو يجمع بني اثنني (اإلبداع والنقد) وليس من املمكن أن يكون الناقد مبدعًا فاشال

حسني كان مبدعًا وناقدًا «وأنا شخصيًا أكتب النقد واالبداع، واملبدع في الغالب يخرج عن املنهج»، وفقًا لتعبيرها.  

وتؤكــد أن «الراحلــني كانا حــراس بوابة النقد األدبــي والحركة التنويرية فــي مصر والعالم، ولعلنــا نذكر دورهما 

في تأســيس مجلــة فصول التي قادت الحركــة النقدية في مصر والوطــن العربي، فجابر عصفــور كان مدافعا عن 

الثقافة الليبرالية، وخاض معارك حامية الوطيس في مواجهة الظالميني واملتشــددين، بينما نجح صالح فضل في 

تقديم أحدث األفكار والنظريات الغربية، نظريًا وتطبيقيًا، ليســهل على الباحثني استيعابها وفهمها، وكان الراحل 

منفتحا على الثقافة الغربية كلها وخاصة اإلسبانية، حيث حصل على الدكتوراه في مطلع حياته من جامعة مدريد، 

فجمع بني الثقافة الغربية والثقافة العربية كأزهري النشــأة، ثم كأحــد خريجي كلية دار العلوم، هذا الخليط الذي 

قلما يتكرر بني األصالة والحداثة». ومن جانبه، أشــار األمني العام املســاعد لجامعة الدول العربية الدكتور حســني 

الهنداوي إلى أن هناك خمس نقاط تلفت نظري في الراحلني، وهي االنفتاح والبعد العربي في تفكريهما وكتابتهما، 

وهنــاك اعتنــاء خاص بهــذه القضية، وهنــاك مريدون لهما فــي أغلب الدول العربــي والنقطة األخــرى هي البعد 

العقالنــي والنقدي، وهــذا األمر مهم، كما أنهما االثنني قد اهتما بـ (طه حســني)، وهما ظــال مهتمني به، وهناك 

ا بالكتابة عن الكتاب العرب خارج البلدان العربية، 
َّ

قضية االنفتاح على البعــد العاملي، واهتمامها بالترجمة، واهتم

ولم تكن هناك محسوبيات، وهناك لدى كتباتهما ثقة باملستقبل ولديهما زخم قوي باإلنتاج.

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

ينتمــي التشــكيلي مهنــد محمد إلى 

 
ّ

مدرســة الفــن التجريدي ويــرى أن

ر عن لحظة 
ّ

عب
ُ

اللوحة هــي تداعيات ت

التجلــي التي يعيشــها الفنــان، وهي 

وتوضــح  تترجــم  تعبيــرات  أيضــا 

 لأللوان إشــارات 
َّ

الفكــرة. ويعتقد أن

كما للشــكل داللته، وأن املتلقي يفهم 

ة 
ّ

النفســي تكويناتــه  بحســب  الفــن 

ة، وهذا األمر ينتج التواصل، 
ّ

والثقافي

حتى لو كان هناك افتراق بني الفنان 

 الرســم فــي جوهــره 
َّ

واملتلقــي، ألن

ي وجمالي مفتوح 
ّ

تخاطر فكري وحس

على احتماالت ال نهاية لها.

ولــد الفنــان مهند محمد فــي بغداد 

قســم  بكالوريــوس  علــى  وحصــل 

الفنــون التشــكيلية في كليــة الفنون 

صاحــب   
ُ

”لســت ويقــول:  الجميلــة. 

ذاكرة متســعة، لكنني أرســم، وهذا 

ما يجعل األشــياء حية“، بدأ الرســم 

 
ُ

، لكــن خطواتــه
ً
منــذ أن كان طفــال

األولــى ظهرت مــع معرض فــي عام 

 2007 باالشــتراك مع جمعية الفنون

ة.
ّ

التشكيلي

الفــن  اختــرت  مهنــد:  ويضيــف   

التشــكيلي فــي محاولــة منــي إلبقاء 

ة في الذاكرة، 
َّ

األشــياء التي أراها حي

لقد كنت أظن أن األشياء التي تتجسد 

ة إلى 
َّ

فــي لوحات تشــكيلية تبقــى حي

األبد، ”بــدأت بعمر األربع ســنوات، 

واخترت معهد الفنون الجميلة قســم 

التشــكيل بعــد أن أيقنــت أنني أملك 

موهبــة بحاجة للصقــل األكاديمي“، 

وفقًا لتعبيره.

اشــترك مهنــد محمد فــي معارض 

عربيــة وعاملية كثيــرة، لكن معرضه 

عــام  ببغــداد  كان  األول  الشــخصي 

2016، ويــرى أن تجربتــه املشــتركة 

فــي ملتقــى الخليــج العربــي بدولــة 

”خيــول“  ومعــرض   ،2018 قطــر 

ومعــرض ”املصغــرات“ فــي بغــداد 

ف 
ّ

كان لهــا األثــر الكبيــر فــي التعر

حفزتــه جديــدة  فنيــة  طــرق   إلــى 

ًا. 
ّ

إبداعي

 األلوان هي كل وسائل 
ّ

ويشــير إلى أن

عبــر فــي كثيــر من 
ُ

الفنــان، وربمــا ت

الشــخصي،  املــزاج  عــن  األحيــان 

الفنانــني  مــن  الكثيــر   
َّ

أن ســيما  ال 

شــكل قبــل  اللــون   يســتحضرون 

اللوحة.

ويتابع: هذا أحد الدوافع التي تجعلني 

أرســم. األلــوان ذات دالالت نفســية 

ملموسة، واللوحات ليست سوى نتاج 

املرحلــة، ونتاج اللحظة اآلنية، ودليل 

 أغلب فنانــي الجيل الجديد 
َّ

ذلك أن

ة، 
ّ

هم عن الحالة السوداوي
ّ
يعبرون بفن

ة الرائجة، والســخط 
ّ

واألفكار العبثي

ــبان هذا الجيل، كما 
ُ

 ش
ُ

الذي يعيشــه

أن استحضار اللون قبل الشكل وسيلة 

ة 
ّ

ــة عــن األمزجــة الشــخصي
ّ

تعبيري

للفنانني.

ل قراءات 
ّ

اللوحة من وجهة نظره تتقب

عدة، وهو مع أن يكون الفن اداة تعبير 

 الرســم 
َّ

عــن اللحظــة املعاشــة، ألن

في جوهــره انطبــاع جمالــي لحظي 

ة املتصلة مع
ّ

تحركــه النفس البشــري
 

ذاتها.

الفــن  اختــار  الــذي  حامــد  مهنــد 

التشــكيلي مشــروعه الثقافــي عمــل 

كأســتاذ فــي كليــة الفنــون الجميلة 

أن  ويعتقــد  الرســم،  جانــب  إلــى 

اإلنســان يولــد فنانًا بالفطــرة، وهو 

بحاجــة للخبــرة واملهارة والدراســة 

األكاديميــة. وأن هذه األبواب تتيح له 

التطــور وبناء شــخصيته الفنية. كما 

يقول مهنــد حامد: هذا ما تعلمته من 

ــبان الجيل 
ُ

خبرتي وما ســأبثه بني ش

الجديــد ممن اختــاروا الفنــون أداة 

ة.
ّ

تعبيري
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للكاتب  النافذة»  عند  «امرأة  في  القصصي  السرد  ديناميكيات  استكشاف   
َّ

إن

الذاتية بها من خالل  الحكاية وعالقتنا  البحث عن سرديات  الطويل، هو  رامي 

حول  لتخيالتنا  الفلسفي  واملغزى  بالوقائع  حبكها  قصة  كل  في  املعنى  مستويات 

أصل الحدث الحكائي الذي بدأ منه وانتهى فيه. وهي من عاملنا الحافل برحالت 

في  بوجودهم  اإلحساس  دون  من  القصص،  أجمل  معهم  نعيش  ألفــراد  ذاتية 

وضعنا  الطويل  رامي   
َّ

فإن ثم  ومن  نعرفها.  التي  قصصهم  خالل  من  إال  حياتنا. 

ب شخصياته من املوتى يعودون وصوال إلى شجرة 
ّ

ة لنترق
ّ

عند نافذته القصصي

ب 
ّ

والترق بالصمت  تتمثل  التي  ة 
ّ

األساسي الحقائق  عن  بعدها  لنتساءل  األطفال، 

عادة  إال  واملوت  الحرب  وما  اآلخرين.  خالل  من  به  وعالقتنا  باملوت،  ل 
ّ

والتأم

ندمنها فيما بعد، وتقودنا إلى الحاجة للخيال لنستمر في الحياة الى حني اغالق 

نافذة الروح. فكل شخص بالالوعي متعلق بفكرة الخلود واملوت هو تجريد وجودي 

الخيال  بينما في عالم  ة 
ّ

الواقعي الحياة  نستسيغه في  ولكن ال  ننكره،   عرضي ال 

ة 
ّ

التخيلي ة 
ّ

القصصي التراكيب  مستخدما  البقاء  لرغبات  نافذة  هو  القصصي 

لتقويم اإلحساس بما ينبغي الشعور به.

العراقيني  أقامته جمعية املترجمني  الذي  الترجمة واألدب اإلسباني»  «يوم  للترجمة والنشر على هامش فعاليات  املأمون  نظمت دار 

السبت املاضي على قاعة الدكتور عناد غزوان إسماعيل في مقر الجمعية، معرضًا ألهم إصداراتها ال سيما املترجمة من وإلى اللغة 

ة.  وكان عدد العناوين التي شاركت بها الدار أكثر من 75 عنوانًا من اإلصدارات الجديدة التي تقع ضمن خطة الدار للعامني 
ّ

اإلسباني

العناوين  من  عدٍد  عن  فضال  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  أطلقتها  التي  كتاب  مئة  ترجمة  مبادرة  ضمن  والصادرة  املنصرمني 

القديمة، وتهتم أغلب هذه اإلصدارات بموضوع الترجمة ومنها الترجمة عن اللغة اإلسبانية. 

وواقع  اإلسباني  األدب  على  الضوء  تسلط  ة 
ّ

فيديوي وعروض  ة 
ّ

بحثي أوراق  تقديم  تضمنت  قد  الجمعية  أقامتها  التي  الفعالية  وكانت 

ترجمته إلى اللغة العربية وبالعكس.  وشارك في هذا املحفل عدد من األساتذة املختصني باألدب والترجمة واللغة اإلسبانية والعربية 

بمجموعة من البحوث التي تناولت إشكاليات الترجمة من وإلى اللغة اإلسبانية وأهم التحديات التي يواجهها املترجم في أثناء تصديه 

لترجمة النصوص الصحفية والدينية واألدبية إضافة إلى النصوص القانونية والدبلوماسية وغيرها. 
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 لذا لم يخجل اإلله اليهودي من تســلله وســرقته 

للحية االلهة السومرية ومنها دموزي/ تموز:

     هو الراعي الذي خلقه آن من أجلي 

     كم هي فاتنة لحيته! انه امللك! 

     كم هي فاتنة لحيته.

وواضــح بــأن اللحيــة عالمة تميــز بهــا الرعاة 

ومنهــم الراعــي/ امللــك/ االلــه الشــاب دموزي. 

وظلــت اللحيــة عالمة رديفــة للرمــوز الدموزية 

ومنها الثــور الدال عليه، حيــث اظهرت االختام 

االســطوانية فــي عصر فجــر الســالالت الثاني 

" 2800 – 2600 " ق.م. ومعــروف بــان الثــور رمز 

لاللــه دموزي وانتقلــت عالمة دمــوزي "اللحية" 

ــاه في مرحلة فجر 
ّ

إلــى الثور – رمزه املتناوب وإي

السالالت الثاني.

وما يهمنا في الختم اإلسطواني، هو يمني املشهد 

حيث االســد يهاجم حيوانًا ذا قرون يشــبه الثور 

وقــد انتصــب االســد علــى قائمتيــه الخلفيتني 

وأرخــى ذنبه الــى االســفل، بينما رفــع قائمتيه 

االماميتني الى األعلى وقبض بهما على الحيوان 

املقرن وأمال رأســه نحو رقبة الحيوان ليفترســه 

 
ً
ونرى الحيــوان وقد أدار رقبته الى الوراء محاوال

التخلص من قبضة االســد. ونشاهد الرجل الثور 

وهو يهاجم االسد من الوراء إلبعاده عن الحيوان 

 إنقاذه، ويعلو رأســه التاج املقرن 
ً
املقرن محــاوال

وله لحية تنســدل الى صدره ويلف خصره نطاق 

ثالثي.

ويسار املشهد - في الختم اإلسطواني أيضًا - نرى 

الرجــل الثور تنســدل خصالت شــعره من تحت 

غطاء رأســه املقــرن وله لحية تصــل إلى الصدر 

وقد لف خصره بنطاق ثالثي ورفع يديه ليصارع 

ثــورًا ملتحيًا انتصــب علــى قائمتيــه الخلفيتني 

ورفــع قائمتيــه االماميتني ليهاجــم بهما الرجل 

الثور الذي قبض بيده اليســرى على قائمة الثور 

اليسرى، بينما مد يده اليمنى ليمسك بالثور من 

منطقة الحنجرة. ونشــاهد الثور وقد أدار رأسه 

 التخلص من قبضــة الرجل 
ً
الى الــوراء محــاوال

 غير واضح 
ً
الثور، وفي أســفل املشــهد نرى شكال

بني ساق الرجل الثور وقائمة الثور امللتحي.

 وما يدعم القراءة الخاصة باللحية كعالمة على 

الحكمة والعقل ووجود االله انكي/ أيا ملتحيًا، وهو 

إله معروف بحكمته وفطنته واكدت هذا العنصر 

الكثيــر من االســاطير منهــا ملحمــة جلجامش 

حيث أفشى سر الطوفان إلنقاذ البشرية، كذلك 

وصايــاه املعروفة ألدابا قبل صعوده الى الســماء 

للقاء االله آنو، وفي الوقــت الذي كانت فيه لحية 

دمــوزي عالمة ألناقته وشــبابه، كانت عند االله 

انكــي عالمــة لحكمته، حيــث كانــت واحدة من 

خصائصه املعروفة جيدًا. بينما اســتعارها اإلله 

اليهــودي فــي محاولة منه لحيــازة خاصية االله 

انكي/ ايا، لكنه لم يســتطع على ذلك ويضيء لنا 

الشكل [انكي] في مشــهده الثاني وجود حيوانني 

في الفراغ، وهو مشــهد دينــي، حيث االله [انكي/ 

ايــا] جالســًا على مقعد بــال مســند، ويضع على 

رأســه تاجًا مقرنًا [ثالثــة أزواج من القرون] وله 

لحية طويلة تصل إلى الصدر، وشعره ملموم وراء 

رقبته، ويرتــدي ثوب االلهة املهــدب وقد مد يده 

 ليحيي إلهًا يقف 
ً
اليمنى إلى األمام ورفعها قليال

 يده اليســرى بجانب خصره وقد 
ّ

أمامه بينما مد

انحدر منها مجريان للماء يصالن الى قدميه.

وإيــل: هــو إله الســماء لــدى الســوريني، ورئيس 

مجمــع االلهــة، ويعادل آنــو في بــالد الرافدين. 

عبده العبرانيون في بدايتهم. وورد اسمه تبادليًا 

مع "يهوه" في أكثــر من موضع في العهد القديم، 

وهــو أصل اســم "إيلوهيم" املســتعمل تبادليًا مع 

يهوه.

انتقل هذا التأسيس للحية كعالمة ثنائية الداللة 

مع اإلله الشــاب دموزي/ تموز وإله الحكمة انكي/ 

ايا، بعدما تكرست في الديانة العراقية القديمة. 

ونجــد اإللــه أيل قــد حــاز عليهــا باعتبــاره ربًا 

ميز به االنسان بعد تقدمه 
ُ

لالرباب. وهي عنصر ي

في العمــر وخصوصًا زمن الشــيخوخة، لذا هي 

مقترنة مع تطور التجربة الشــخصية وتكرســها. 

اللحيــة - كما قلنــا - رمز لحكمته ووقــاره، مثلما 

هــي عند اإلله انكي. أما االلــه اليهودي يهوه فهي 

عالمة كاذبة وقناع حاول اللوذ به. 

ويالحــظ بأنهــا - اللحيــة - عالمــة مبكــرة فــي 

الحضــارة العراقيــة وبعــد ان تداولــت وحققت 

نة عبر االختام االسطوانية. 
ّ

تكرسها انتقلت مدو

ومعــروف بان املتداول، املتســع فــي الحياة عبر 

التواتــر، يأخــذ مجالــه املهيمــن عبــر االتصال 

ووســائله املعروفــة آنــذاك، كشــكل من أشــكال 

التبادل والحوار. ولذا كانت االختام االســطوانية 

تأكيدًا لوجود هذه العالمة في املمارسة الدينية/ 

الثقافية.

 وفــي املجــال االغريقــي، حصــل انفتــاح علــى 

الحضارة العراقيــة والكنعانية، وصعدت اللحية 

إلــى الحاضنــة الثقافية وتــم التعامــل معها في 

بلورة تنويه الشــخصية االنثوية املزدوجة فااللهة 

افروديــت، ظهــرت بلحيــة، لتعبر عن اشــتراك 

عناصر ذكورية/ وانثوية في آن.

اح بأن اإلله االبن/ 
ّ

وأشــار األســتاذ فراس الســو

ادونيس ظهر في النصوص التشكيلية جامعًا في 

تركيب واحد بني االعضــاء الذكورية/ واالنثوية، 

وكان هــذا باعثــًا على ظهــور أســطورة تبريرية 

الحقة فــي امليثولوجيا االغريقية وهي اســطورة 

االله [هرمافروديت] ابــن افروديت امللتحية من 

االله هرمــس الذي وحــد في جســده خصائص 

الجنسني معًا.

وأطلــق االســتاذ املفكــر شــفيق مقــار صرخته 

املنطوية على ســؤال موضوعي: فمن أو ماذا كان 

، وباســتثناء التصــور املتأخر 
ً

ذلــك االله؟ ابتداء

زمنيــًا وروحيًا في العصر الوســيط لذلك املعبود 

كرجــل عجــوز طيــب بلحيــة بيضاء مسترســلة 

وجالــس في الســماء، نجد تحريمــًا صارمًا على 

تصويره بأي شــكل، وبخاصة نحتــًا، على الرغم 

عي، 
ّ
من وصفه باســتمرار بـ "الصخــرة". وقد اد

اســتنادًا الــى النبيــم فــي زمــن الســبي إعالء 

املعبود، واصطاده الى ما فوق الجلد، ومســاندة 

فــي الوقت ذاتــه لذلــك االجتهــاد، إن التحريم 

إجــراء وقائــي وجد ضروريًا إلكســاء "الشــعب" 

مناعــة ضــد الوثنية وعبــادة االصنــام. غير أن 

الكثيــر مــن االدلة التي كشــفت عنها الكشــوف 

اآلثاريــة يشــير إلــى أن وضع ذلــك التحريم في 

 أســاس الديانة له أســباب قاهرة متعلقة بتاريخ

املعبود.

 

إال من خالل قصصهم التــي نعرفها. ومن 

 رامي الطويل وضعنــا عند نافذته 
َّ

ثم فــإن

ب شــخصياته من املوتى 
ّ

ــة لنترق
ّ

القصصي

األطفــال،  شــجرة  إلــى  وصــوال  يعــودون 

ة التي 
ّ

لنتساءل بعدها عن الحقائق األساسي

ل باملوت، 
ّ

ــب والتأم
ّ

تتمثــل بالصمت والترق

وعالقتنا به من خالل اآلخرين. وما الحرب 

واملوت إال عادة ندمنهــا فيما بعد، وتقودنا 

إلى الحاجــة للخيال لنســتمر فــي الحياة 

الى حني اغالق نافذة الروح. فكل شــخص 

بالالوعــي متعلق بفكرة الخلــود واملوت هو 

تجريــد وجودي عرضــي ال ننكــره،  ولكن 

ة بينما في 
ّ

ال نستســيغه في الحيــاة الواقعي

عالــم الخيال القصصي هو نافذة لرغبات 

ــة 
ّ

البقــاء مســتخدما التراكيــب القصصي

ــة لتقويــم اإلحســاس بمــا ينبغــي 
ّ

التخيلي

الشــعور به، ونحن نقرأ القصة تلو األخرى 

بفن هادئ تتناقص معه املشــاعر بني فرح 

وحزن وغضب ورضى، وباستبطان أحيانا 

للواقع املرادف للحياة عندما أدرك املعنى 

الحقيقي لعبارة "األرض تحترق" في قصة 

املوتــى يعــودون. فهل شــدد"رامي الطويل" 

على أهمية املشــهد اإلعالمي املختلف عن 

أرض الواقع برمته مــن خالل قصة املوتى 

يعودون؟ وهل املوتى يقدمون سردا مختلفا 

شــن في خيــال املؤلف؟ أم هي 
ُ

في حروب ت

 منها على 
ُّ

ــة التي نطــل
ّ

النافــذة القصصي

ة التــي يريدهــا الخيال 
ّ

الحقائــق البشــري

بفعل السرد القصصي املبني على التحليل 

الفعلي للمشاعر املختزنة في باطن النفس 

املتعلقة بالحياة؟ 

ة 
ّ

ة هي نتاج تأمالت فكري
ّ

مجموعة قصصي

ة 
ّ

فــي الحيــاة واملــوت، وبأشــكال قصصي

"رامــي  خاللهــا  مــن  اســتدعى  مختلفــة 

لتشــكيل  اســتطراديا،  الخيــال  الطويــل" 

العالقات بنســج سردي، هو مؤشر حكائي 

للفصل بــني الحقيقة والخيــال عند تعيني 

الشــخصيات، وبتقاطع مــع ربط األحداث 

فــي  العقــدة وطرحهــا  عنــد اســتحضار 

املشــاهد كما هي الحال فــي قصة بعنوان 

"الحاجز" بوصــف تمثيلي يقاوم من خالل 

النهج السردي التقليدي في قصص نشأت 

بال منازع من مواجهــة الكثير من املواقف 

في الحياة. ال سيما تلك التي 

ك  تشتر

بخيــوط موضوعية مع األحــداث الحياتية 

التــي تتكرر فــي حيــاة اإلنســان بتقلباتها 

مــع  تخيلهــا  التــي  كتلــك  وانعطافاتهــا، 

تشيخوف ورفيق الدراسة القديم في قصة 

البديــن والنحيــف. فهل مــن توظيف فعلي 

إلشــراك القــارئ بالفعل الكتابي الحســي 

في القصص؟ أم هو امليل في تحديد أهمية 

الفن القصصــي في املجتمعــات؟ وما هي 

فائدتــه وقوتــه فــي التجديد املســتمر في 

القصــص التي يتــم تحديثها عبــر الزمن 

نفســه كما هي الحال بني تشيخوف ورامي 

الطويل في قصة الحاجز؟ 

قصــص ترتبــط بأصل حكائي هــو اختبار 

حســي لقــارئ يرغب فــي الحصــول على 

حكايات قصصية بأســلوب يثيــر متعة فك 

الخيــوط التــي تربــط القصــص ببعضها 

البعــض. لتكــون فلســفية ببعضهــا ومــن 

العائلة املجتمعية نفســها التي تكونت منها 

قصــص مجموعــة امــرأة عنــد النافــذة 

ة لفن القصة 
ّ

املحتفظة باملبــادئ الســردي

ــة مــن حيــث 
ّ

املحتفظــة بأصولهــا األدبي

الصدى السردي للقصص التي ال تتناقض 

مــع املبــادئ الحديثــة للســرد القصصــي 

تحديدًا، والتي تتوافق مع األســلوب املبني 

علــى فكرة املــوت وغرابته فــي الحياة من 

حيــث قبولــه أو رفضه رغم الحــروب التي 

تقضــي علــى مــوت املشــاعر رغــم بقــاء 

ــة لإلنســان في 
ّ

الجســد أو الحركــة الفعلي

الحياة. فهل تهدف مجموعة رامي الطويل 

ــة إلــى أن تكــون فعالــة في زمن 
ّ

القصصي

 ســيطرت فيه الرواية بشــكل كبير على فن

القصة؟ 

 

ســلطة  هايدغــر،  مارتــن  ينفــي 

الذات على الشاعر لحظة الكتابة 

الشــعرية. فالشــعر عنــده يتجاوز 

خالف فكرة 
ُ

صاحبــه، وهو بذلك ي

اإللهــام التي اعتقدهــا افالطون 

في نظرته للشــعر. يشدد هايدغر 

على إمكانية اســتبعاد اسم كاتب 

القصيدة، وأن فهم الشعر ال يأتي 

من خــالل جهد الشــاعر الفردي 

فــي الكتابة، بــل يأتي مــن خالل 

ية 
ّ
انســجام عالقته مع اللغــة، وفن

االشــتغال التي أطلــق عليها تســمية "العمل الفني". 

 
َّ

وقد رأى هيمنة الشــعر علــى كل الفنون، بدعوى أن

. وقد توصل إلى هذه الرؤية 
ٌّ

 شاعري
ٌ

جوهرها جوهر

بعــد قــراءات لعــدة شــعراء، وأعمال فنيــة لبعض 

الرســامني العامليــني. وقال بضرورة نســب الشــعر 

كذلك لفنون العمارة واملوسيقى والتصوير. والشعر 

 poiemata  عنده يرجع إلــى أصل الكلمة اليونانيــة

والتي تعنــي (الخلــق)، ويعد كل تلــك الفنون التي 

نســبها للشــعر تتضمن فعل الخلق واالبداع، ويقول: 

"الشعر طريقة من طرق تصميم الحقيقة".

وفي العالقة امللتبســة بني الشــعر والفلســفة؛ رأى 

هايدغر في كتابــه (الوجود والزمــان) أن بإمكان 

الشــعر تجاوز اللغة الفلســفية القابعة في شــرنقة 

الوجــود وأســئلته ذات البعــد امليتافيزيقــي، بينما 

يختلــف األمر مع الشــعر الــذي يصل إلــى حقيقة 

الوجــود ببســاطة، ويقــود إلــى التأمــل والتفكيــر 

بشــاعرية. بهــذه الرؤيــة، أســس هايدغــر لفكرة 

التجاور مع املخيال والغيب. 

هــي فكــرة احتضــان العالــم التــي ترتكــز علــى 

التصويــر، أكثر من تركيزها على التعقل، أو شــرح 

املفاهيم بشكل غير شاعري.

 
َّ

أن نتيجــة  إلــى  يصــل  هايدغــر  جعــل  الــذي   
َّ

إن

القول الشــعري بإمكانــه تجاوز الفلســفة بإطاِرها 

امليتافيزيقــي؛ يعود باألســاس إلى عالقــة التجاور 

 أعظم تمثيل لهذا 
َّ

الوثيقة بني الشــعر والفكــر، وأن

التجاور، كان في مرحلة اإلغريق، حني كان التفكير 

ــز هايدغر على 
َّ
 طابعــًا شــاعريًا؛ لذلــك رك

ُ
يأخــذ

ضرورة تحرير الفلسفة من اغترابها، وجعلها تقدم 

الفكــر علــى طبق شــاعري؛ ليكون القول الشــعري 

"الصــورة األولى للفكر"؛ لكونه يتماهى مع املقدس، 

في الوقت الذي نبذته الفلسفة.

فالتجاور بني الفكر والشــعر كفيل 

بإضاءة ما ســكتت عنه الفلسفة، 

وقــادر على االنفتــاح على مديات 

الوجــود؛  مــن  املخفــيَّ  تكشــف 

 أرضيتهمــا 
َّ

 هايدغــر يــرى أن
َّ

ألن

واحدة، وهــي الوصول إلى حقيقة 

الوجود.

ولم تكن الرؤية الهايدغرية عبارة 

عــن تنظيــرات فقــط؛ فقــد أقام 

مارتــن هايدغر تطبيقــات فعلية 

علــى بعــض القصائــد الشــعرية 

التــي ظهرت فيهــا مالمح البحث 

والكشف عن الحقيقة عبر التأمل 

الــذي مــن شــأنه أن يطيــح بســيطرة الحســابات 

امليتافيزيقية في الرؤية إلى الوجود. هذا التأمل من 

شــأنه أيضًا إضاءة اللحظة التي نقف فيها وعليها، 

وكذلك يرســم خريطة طريق واضحــة للفكر الذي 

يحاور الوجود باألسلوب الشعري الذي يثير األسئلة 

 من االنقياد 
ً
الكثيــرة، ثم البحث عن إجابــات، بدال

 
ُ

ة تتموضع
َّ

الصات نهائي
ُ
خ

َ
مــت ك

ِّ
د

ُ
لإلجابات التي ق

فيهــا الحقيقــة. هذه األســئلة كفيلــة بالوصول إلى 

الحقيقة عن طريق الفكر املقيم في العمق الشعري.

ومــن الشــعراء الذين اهتــم بهم مارتــن هايدغر، 

في صياغة رؤيته هذه؛ األملاني هولدرلني، الشــاعر 

املســكون بالنبوءات وامليثلوجيا اليونانية، والحنني 

 عــن التوتــر، والتفكيــر في 
ً
الدائــم إليهــا، فضــال

حقيقة الوجود الذي أراد اكتشــافه من خالل تأمل 

وردة. كان لهولدرلــني بعــض املواقف الســلبية من 

ــًا، ووالدته 
َّ

رجــال الديــن، رغــم أن والــده كان ِقس

ــيس. وبالتأكيد انعكســت هذه املواقف على 
ّ

 قس
ُ

ابنة

نظرته للحياة، ومن ثم أخذت مســاحة واســعة من 

قصائــده التي جعلت هايدغر يعلــن ثورته الفكرية. 

كان هولدرلــني يريد بالشــعر شــرح كل شــيء كما 

يــراه ويتأمله بحريــة، ويتجلى ذلك بشــكل صريح 

 ما 
ُ

ًا أريد
َّ

ــر
ُ

ح
َ

ومباشــر فــي قصيدتــه (ذكــرى): "و

غاِت الســماِء
ُ
ِك وغنــاءِك يا ل

َ
 تفســير

ُ
 الوقت

ُ
يســمح

 

ها".
َّ
ل

ُ
ك

فــي ترجمتــه لقصائــد هولدرلني؛ قال فــؤاد رفقة: 

"ملاذا العودة إلى الشاعر هلدرلن؟ ما معنى االلتفات 

 
ٌ
إليه في هذا العصر؟ ما العودة لهذا الشــاعر رجوع

إلى الوراء، بل خطوة إلى األمام، إنها خطوة أمامية 

ألنهــا تعيدنا إلى الشــعر. ألنهــا تنقذنا مــن أزمنة 

 الضيق، وتجعلنا نرى أن الكلمة الشــعرية اكتشاف

وتأسيس".

التي لتلت الك تلك الك تما سيما تما سيال ال سيال الحيالحيالحياة.اةاة في فف

ك تشتر



 

يســعى الهالل الســعودي إلى ضرب عصفورين بحجر واحد 

من خــالل الثأر مــن فالمنغــو البرازيلي وبلــوغ نهائي كأس 

العالــم لألنديــة للمرة األولــى فــي تاريخه، بعــد محاولتني 

فاشلتني عامي 2019 و2021، عندما يلتقي منافسه في مدينة 

طنجة املغربية اليوم الثالثاء.

وبلــغ الهالل الــدور نصف النهائــي للمرة األولــى عام 2019 

فــي قطر وخســر أمــام فالمنغو بالــذات 1 - 3 بعــد أن تقدم 

عليه بهدف ســالم الدوسري قبل أن يتلقى ثالثية في الشوط 

الثانــي، وعــام 2021 في اإلمــارات أمام تشلســي االنكليزي 

صفر - 1 بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان الهــالل فــي طريقــه لتوديع البطولــة في ربــع النهائي 

م عليه الــوداد البيضاوي املضيف بهدف، قبل أن 
ّ

عندما تقد

ــو التعادل في الدقيقة 
ّ
يدرك العب الوســط الدولي محمد كن

الرابعــة من الوقــت بدل الضائع من نقطــة الجزاء، ليفرض 

وقتًا إضافيًا حسمه "الزعيم" بركالت الترجيح 5 - 3.

وســبق لفريقني آســيويني أن بلغــا نهائي هــذه البطولة وهما 

كاشيما أنتلرز الياباني والعني اإلماراتي وخسر كالهما أمام 

ريال مدريد اإلسباني في 2016 و2018 تواليًا.

ولن يســتطيع مدرب الهالل األرجنتيني رامون دياز االعتماد 

على عنصرين مؤثرين في الفريق هما العبا الوسط البيروفي 

و لطرده أمــام الوداد، في 
ّ
و بداعــي اإلصابة وكن

ّ
انــدري كاري

حني تشير التوقعات إلى إمكانية حلول الشاب مصعب الجوير 

ابن التاسعة عشرة والكولومبي غوستافو كويار بدل الغائبني.

واعتــرف دياز بصعوبــة مهمة فريقــه في مواجهــة فالمنغو 

بقوله: "يملــك فالمنغو هجومًا قويًا واملباراة ســتكون صعبة، 

 فالمنغو لديه ميزة 
َّ

لكن أعدكم بتقديم مباراة كبيرة. نعلم أن

خوض البطولة من نصف النهائي مباشرة، لكن نحن سنقدم 

أقصى ما لدينا".
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كما فــي بقيــة مجــاالت الحيــاة الراهنــة تفتقد 

الرياضيــة  والجهــات  املؤسســات  مــن  العديــد 

إلــى ثقافــة الحــوار الصريــح واملتجــرد من أجل 

توصيف املشــكالت وتشخيص الســلبيات وتعيني 

مكامــن الخلل ثــم التوصل إلى أرضية مشــتركة 

تبنــى عليهــا مقاربــات منطقيــة وحلــول واقعية 

ومعالجــات موضوعية حتى في ظــل الحد األدنى 

من التفاهمات املمكنة.

وبغيــر لغة الحــوار ســوف نمضي فــي املزيد من 

الخالفات والتقاطعات والتناحرات التي تضاعف 

البــؤس وترســخ التخلــف وتعمق محنــة االنقطاع 

وعــدم التواصل مع كل ماهــو جديد ومفيد ومثمر 

في الرياضة . 

 غياب الحوار ال يشــكل 
َّ

والالفت أن

عالمــة فارقــة فــي مجمــل واقعنا 

الرياضي بــني الجهــات الرياضية 

املختلفــة مع عدم اســتثناء الجمود 

وليس فقط البــرود في العالقة بني 

وزارة الشــباب والرياضــة واللجنة 

األوملبية على طريق ترســيخ قاعدة 

التعاون والتنســيق والتفاهم بينهما 

في شتى املسائل الحيوية التي تشكل 

هاجســًا مشــتركًا بني املؤسســتني 

الكبيرتني.

بل نرى حبل الحــوار مقطوعًا حتى 

داخل املؤسسة نفسها نتيجة التعنت 

 
َّ

والعنــاد برغــم قناعة الجميــع أن

ثقافة الحــوار والرأي والرأي اآلخر 

يجــب أن تكون منطلقــًا حقيقيًا في 

تجــاوز الصعــاب وتبديد الشــكوك 

والتوصــل إلــى تفاهمات وقواســم 

مشتركة تنهي حاالت الشد والجذب 

والخالفــات والتقاطعات التي تأكل 

من جرف الزمن والجهد في بناء رياضة حقيقية 

للوطن.

والعــزم  الحســنة  النيــة  توفــرت  متــى  وأعتقــد 

الحقيقي على إزالة ترســبات املاضي وما ترســخ 

من ظنون وانطباعات ليســت حســنة في النفوس 

 الصراحــة واملوضوعية التي تفرش مائدة 
َّ

كما أن

الحــوار كفيلة بمســح أشــكال التوتــر واالنقباض 

في العالقة بــني أي طرفني مختلفــني وهو أمر له 

انعكاســاته الطيبة واإليجابية فــي الزمن املنظور 

على األقل ويطوي صفحة من ضعف الثقة وضعف 

التواصل بني املؤسستني املعنيتني برياضة الوطن 

ويوصل رسالة بليغة جدًا ملن يريدون خلط األوراق 

والحرص على النفخ باستمرار على نار الخالفات 

واالختالفات مهمــا كان لونها وحجمها لغايات لم 

تعد مجهولة .

ليس إال
يشارك منتخبنا الوطني للتنس الباراملبي ضمن تصفيات كأس العالم التي تقام في تايلند للفترة من السابع 

والعشرين من شباط الحالي ولغاية الثالث من شهر آذار املقبل. 

ويتطلع فريقنا إلى تحقيق نتائج إيجابية واملنافســة بقوة من أجل حصد األوســمة امللونة التي تســهم بتعزيز 

 عن الطموح املشروع بنيل البطاقات املرشحة لبلوغ كأس العالم.
ً
سمعة اللعبة خارجيًا، فضال

ويتألف الوفد العراقي املشارك في البطولة من أسماء حامد رئيسًا، وبهاء الدين علي مدربًا والالعبني حسني 

حامد ونصر مهدي وعلي مشتاق.

يواصــل منتخبنا الوطني للســباحة 

الباراملبيــة تحضيراتــه فــي مســبح 

نــادي الجيــش األوملبــي اســتعدادًا 

للمشــاركة في بطولة العالم التي من 

املؤمــل أن تقام فــي بريطانيا للمدة 

مــن الثاني عشــر من الشــهر املقبل 

ولغاية العشرين منه.

للجنــة  املســاعد  األمــني  وقــال 

الباراملبيــة ورئيس اتحاد الســباحة 

 تحضيــرات الوطني 
َّ

هاشــم فرز: إن

مســتمرة بوحــدات تدريبيــة مكثفة 

تحت إشراف املدرب سمير صبحي استعدادًا للمشاركة في 

بطولة العالم التي ســتضيفها مدينة شــيفيلد البريطانية، 

ومن املتوقع أن تشــهد مشــاركة واســعة ومهمــة من خيرة 

سباحي منتخبات العالم.

 هذه املســابقة تعد مــن البطوالت املهمة 
َّ

وأضــاف فرز، أن

والصعبة، وهــي باكورة منهاج اتحاد اللعبة الســنوي للعام 

الحالي، معربًا عن أمله بأن يكون العام 2023 موسم حصد 

االنجازات واألوسمة امللونة للسباحة، بعد أن كانت حصيلة 

2022 وفيرة بامليداليات، آخرها التتويج بـ19 وســامًا ملونًا 

في بطولة مصر الدولية.

 وفد منتخبنا املشارك سيتألف من املتحدث 
َّ

وأشــار إلى أن

رئيســًا وســمير صبحي مدربًا إضافة إلى أربعة ســباحني 

وهــم كل من قاســم محمــد ومصطفى هاشــم ومصطفى 

عماد ومحمد عالء.

واختتم رئيس اتحاد السباحة الباراملبي هاشم فرز حديثه 

بالقــول: "نتطلع إلى أن يكون أبطالنا الرقم الصعب في هذا 

االستحقاق املهم الذي سيحظى بمشاركة واسعة من أفضل 

ســباحي العالم من آسيا وأفريقيا وأوروبا، لكي نؤكد حسن 

سياســة عمل االتحاد في إعداد وتحضير فريقنا ملثل هكذا 

اســتحقاقات خارجيــة، لتحقيق الهدف املنشــود، واملتمثل 

بإحراز أوسمة الفوز واملنافسة على املراكز األولى واعتالء 

منصات التتويج".

ة 
ّ

اختتمت، أمس االثنني، الدورة التدريبي

اآلســيوية LEVEL1  التــي نظمتها لجنة 

ة في اتحاد كرة 
ّ

كرة الصاالت والشــاطئي

القدم، واستمرت ملدة ستة أيام، وشارك 

فيها 20 مدربًا.

وعــن أهمية الــدورة والخطــوات املقبلة 

لالرتقــاء باللعبة تحدث رئيــس االتحاد 

 من ضمن منهاج 
َّ

: إن
ً
عدنان درجال قائال

االتحاد هــو االهتمــام بكــرة الصاالت، 

ومنحهــا األهميــة التــي تســتحقها، من 

دوراٍت  إقامــة  علــى  الحــرص  خــالل 

املدربــني  مــن  جيــٍل  إلعــداد  تدريبيــٍة 

املؤهلــني، وكذلــك تكثيف 

ة ملختلف 
ّ

الدورات التدريبي

املســتويات، بمــا يضمــن 

وتجديد  املدربــني  تأهيــل 

املعلومات الحديثة.

وأكد درجال سعي االتحاد 

تدريبيــٍة  دوراٍت  إلقامــة 

 level للمســتويات  آسيوية 

القريــب  فــي   level 3 و   2

علــى  مشــددًا  العاجــل، 

املدرب  يستمر  أن  ضرورة 

وممارســة  التعلــم  فــي 

االســتفادة  بهدف  العمل، 

قــدر اإلمــكان مــن املعلومــات التــي تم 

الحصول عليها في الدورات، وتجسيدها 

على أرض الواقع. 

 هذا الجيل من املدربني تقع على 
َّ

وتابع أن

عاتقه مســؤولية تطور اللعبة، لغرض أن 

يكون العراق رقمًا صعبًا على املســتويات 

العربية والقارية والدولية. 

النجاحــات   
َّ

أن إلــى  درجــال  وأشــار 

التــي تحققــت فــي خليجــي 25، والهالة 

اإلعالمية التي كسبناها من هذا النجاح 

الــذي اختتم بحصول منتخبنا على كأس 

البطولة، ال يمكن أن تكون ذكرى عابرة، 

بــل هي والدة مرحلة جديــدة من اإلبداع 

والتميــز، مطالبًا الجميــع بتعضيد هذا 

النجــاح والعمــل مــن اآلن علــى تحقيق 

ة، 
ّ

انتصــاراٍت أخــرى للرياضــة العراقي

 حســب 
ً
وذلك من خالل العمل الجاد كال

موقعه.

من جهته أشاد رئيس لجنة كرة الصاالت 

ة علي عبد الحســني بانتظاِم 
ّ

والشــاطئي

املشــاركني وحرصهــم علــى التفاعل مع 

املحاضــرات التــي ألقاهــا املحاضــران 

اآلســيويان هيثــم عبــاس بعيــوي وعبد 

الــرزاق أبــو الهيــل، وهــو مــا يؤكــد أن 

مشاركتهم تأتي من أجل تعزيِز قدراتهم 

كــرة  أن  الســيما  ــة، 
ّ

والتدريبي ــة 
ّ

الفني

 
ً

 مؤهلة
ً

الصــاالت تتطلب مــالكاٍت فنيــة

وفقًا ملتطلبات االتحاد اآلسيوي.

اعتلــى الطلبة صدارة ترتيــب دوري ممتاز 

الكــرة، بعــد فوزه يــوم أمس االثنــني، على 

نــادي الكــرخ بهدفــني مقابل ال شــيء في 

املبــاراة التــي أقيمــت بينهمــا فــي ملعــب 

ة 
َّ

الزوراء، مســتفيدًا من تعثر القــوة الجوي

أمام نفــط الجنوب بهدف نظيف في اللقاء 

الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي، بينما 

ســدل الســتار اليوم على منافسات الدور 
ُ

ي

الخامس عشــر بإجــراء مباراتــني، األولى 

تقــام عنــد 4:30 عصــرًا تجمــع القاســم 

بمضيفه الشــرطة فــي ملعب كربــالء، أما 

الثانية فســتنطلق في السابعة مساء عندما 

نظيــره  جماهيــره  بــني  النجــف  ــف 
ّ

يضي

الديوانية.

واعتلــى الطلبة صــدارة الترتيــب برصيد 

30 نقطــة بفــارق األهــداف عــن الــزوراء 

عندمــا تخطى الكنــاري بهدفــني نظيفني 

سجلهما في الشــوط الثاني بواسطة مؤمل 

عبد الرضا فــي الدقيقــة 47 عندما انفرد 

بحارس الكرخ بعد تسلمه كرة بينية متقنة، 

بينمــا أضــاف املحتــرف أبــو بكــر كامارا 

الهــدف الثاني في الدقيقــة 73، وقد انتهى 

الشــوط األول بالتعادل السلبي وأظهر كال 

الفريقني رغبة في التسجيل وتهديد مرمى 

اآلخر. 

ــر نفط الجنوب 
ّ

 وفي املبــاراة الثانية، فج

مفاجأة مــن العيار الثقيل بعــد فوزه على 

الجويــة بهدف نظيــف بواســطة املهاجم 

علــي خليل فــي الدقيقة 57، فــي املواجهة 

التــي انتهــى شــوطها األول ســلبيًا وخال 

من اللمحات الفنية وشــهد خط الوســط 

 في 
ً
صراعــات فردية علــى الكــرات أمال

نقلها إلى الثالثي (إبراهيم بايش، منتظر 

 مدرب 
َّ

عبــد األمير، حســني جبار) لكــن

نفط البصرة عبد الوهاب أبو الهيل راهن 

هو اآلخر على الكرات البينية التي يتقنها 

مهاجمه علــي خليل أو انطالقات حســني 

عمار، وقــد حــاول الجويون في مــا تبقى 

من الوقت إدراك التعادل من دون جدوى، 

فقد أهــدر البديــل محمد قاســم فرصة 

ت العارضة إحدى كراته 
ّ
محققة عندما رد

باإلضافة لرأسية حمادي أحمد الضائعة 

في الدقيقة األخيرة أمــام املرمى لينتهي 

 الصقور 
ّ

اللقــاء بتلك النتيجة وقد اســتقر

في املركز الثالث برصيد 29 نقطة.

أمــا في بقية نتائج املباريــات التي أقيمت 

يوم أمــس، فقــد واصــل النفــط نتائجه 

املتواضعة بعــد تعادله أمام نوروز بنتيجة 

(1 - 1) فــي املباراة التي جــرت بينها في 

ملعــب الشــعب، إذ ال تزال كتيبــة املدرب 

حكيم شــاكر تحتل املركز الســابع عشر، 

في املقابل حقق زاخو انتصاره الثالث على 

التوالــي بعد تجــاوزه عقبة نفط الوســط 

فــي عقر داره في املقابلــة التي أقيمت في 

النجف بهدف نظيف جاء عبر العبه علي 

مهدي رافعًا رصيــده إلى 17 نقطة بفارق 

نقطــة واحدة عــن رفــاق املدرب ســامر 

ســعيد، وســجل الصناعة صاحب املركز 

مــا قبل األخير فــوزًا عريضًا علــى أربيل 

صاحــب األرض والجمهور قوامــه أربعة 

أهــداف نظيفــة، تعاقــب على تســجيلها 

الهداف هشــام أحمــد الذي زار شــباك 

هوليــر ثــالث مــرات فــي الشــوط األول 

قبــل أن يختتــم الالعب نفســه مهرجان 

األهــداف فــي الدقيقــة 48 من الشــوط 

الثاني.
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ــة بيونســيه، أكثــر الفنانني فوزًا 
َّ

باتــت املغنيــة األميركي

ها أخفقت مجددًا في 
ّ
بجوائز غرامي على اإلطالق، إال أن

الفــوز بجائزة أفضل ألبوم التــي ذهبت إلى مغني البوب 

البريطاني هاري ستايلز.

وبنيلها أربع جوائز غرامي بينها أفضل أغنية "آر اند بي" 

ف إت" وأفضل ألبوم ملوسيقى الرقص/ اإللكترونية 
َ
عن "ك

عن "رينيسانس"، تكون بيونســيه قد حصدت حتى اليوم 

مة بذلك رقم 
ّ

32 جائــزة غرامي خالل مســيرتها، محط

قائد األوركســترا الشهير جورج شــولتي الذي فاز خالل 

مسيرته الفنية بـ31 جائزة.

 
ّ

وقالت نجمة البوب خالل تســلمها جوائزهــا: "أحاول أال

 شــكرها لوالديهــا وزوجها 
ً

أظهــر تأثرًا كبيــرًا"، موجهة

جاي زي الذي وصفته بـ"املذهل" وألبنائها الثالثة.

ئها 
ّ

وبينمــا دخلت بيونســيه تاريخ جوائز غرامي مــع تبو

املرتبــة األولى بــني الفائزين من الجنســني، لــم تتمكن 

مرة جديدة مــن الفوز بإحدى أبرز جوائــز الحفلة وهي 

ألبــوم العــام. وعلى غــرار "ليمونــادا" الــذي أصبح من 

الكالســيكيات وبرز بني األلبومات املرشــحة عام 2017، 

فشل "رينيسانس" في نيل هذه املكافأة. 

وفاز في فئة أفضل ألبوم املغني البريطاني هاري ستايلز 

عن "هاريز هاوس". 

ى ســتايلز الــذي كان يرتــدي قميصــًا المعــًا أغنيته 
ّ
وأد

"آز إت واز" خــالل الحفلــة التي حضرها عــدد كبير من 

النجــوم، بينهــم جــاي زي وكندريك المــار ودكتور دري 

وستيفي ووندر ومادونا وليزو وماري جي باليج.

وفــي نتيجة مفاجئة أخرى، فازت مغنيــة البلوز والفولك 

والكنتري بوني رايت (73 عامًا) بغرامي أغنية العام عن 

"جاست اليك ذات" تسلمتها من السيدة األميركية األولى 

جيل بايدن. وكانت املنافســة في هــذه الفئة محتدمة مع 

بيونســيه (بريــك ماي ســول) وأديــل (إيــزي أون مي) 

وتايلور سويفت (اول تو ويل).

ونالت ليزو جائزة تســجيل العام عن أغنيتها "أباوت دام 

تايــم"، فيما حصلت املغنية البريطانية أديل على غرامي 

أفضل أداء في موسيقى البوب.

الفئــات  فــي  املنافســة  أديــل  اكتســحت   ،2017 وعــام 

الرئيســية، وفــازت بخمــس جوائــز مــع ألبومهــا "25"، 

على حســاب بيونســيه التي اكتفت بجائــزة أفضل ألبوم 

للموسيقى الحضرية املعاصرة مع ألبومها "ليمونادا". 

همت "ريكوردينغ أكاديمي" القائمة على جوائز غرامي 
ُ

وات

مجددًا بالتمييز ضد الفنانني ذوي البشرة امللونة.
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فــي وقــت مبكر مــن مراهقتي، وأنا ابن ســت عشــرة ســنة، تعلقت 

بصيد الســمك حتى أصبح هوايتــي املفضلة، وربما شــجعتني على 

ذلك طبيعة املكان الذي فتحت عيني عليه في مدينة من مدن أعالي 

الفرات املطلة على النهر مباشــرة، إذ كنت مــع أقراني ال نبتعد عن 

(الشــط) كلما سنحت الفرصة، والسنارة ال تفارق أيدينا، وال أذكر 

أننــي عدت إلــى البيت يومًا من دون ســمكة تكفي األســرة، وأحيانًا 

أكثــر من ســمكة، وكانت تلك هي حــال زمالئي وأعتقــد بأنني منذ 

ذلك الوقت املبكر تعلمت الكثير من فنون الصيد واستعمال السنارة 

وشروط العمل في املاء وأهمية الصبر واالنتظار.. الخ.

بغــداد واإلعــالم والنســوان والحيــاة الثقافية، أخذتنــي بعيدًا عن 

الــزورق والنهــر والســمك، ولكنها لم تســتطع التأثير على عشــقي 

للنهــر والصيد وأمنيتي بالعودة يومًا إلى املاء، وها هو حســن الحظ 

يفتــح أمامي فرصة أكبــر من أمنياتي وأحالمــي، إذ وصلتني دعوة 

كريمة من صديقي الكردي العزيز (أبو فريدون) املقيم في أميركا، 

واملتنقــل بني البلدان األوروبية، يطلــب فيها بإلحاح أن أزوره هناك، 

خاصــة مــع وجود صديقــني لنا معــه، هما 

عيســى الياســري وريــاض شــابا، ولكي ال 

أتهــرب من الدعــوة فقد وعدنــي بأنه اتفق 

معهمــا على القيام برحلة صيد إلى املحيط 

– ال أدري أن كان يمزح ـ  ولهذا أنعش عشقًا 

قديمــًا في روحي للصيد فــي مياه غير التي 

 وعده!.
ّ

أعرفها.. لو صح

علــى أية حــال، في كانــون األول مــن العام 

املاضي التأم شــملنا، أربعة أصدقاء أقرب 

مــا نكون إلى اإلخــوان، أو نحن كذلك حقًا. 

كان الثالثــة مجمعــني علــى الذهــاب إلى 

املحيــط إكرامــًا لــي قبــل أي اعتبــار آخر. 

 نفســي معهــم فــي مركب 
ُ

وهكــذا وجــدت

أنيق، ومعنا مســتلزمات الصيد ومجموعة 

سنارات من أنواع غريبة وحجوم متباينة .

أية متعة وأي انتشاء وأنا أصطاد أنواعًا من 

األســماك لم أعهدها في دجلة والفرات، وإن كانت جميعها صغيرة 

ت املاء ســمكة كبيــرة أثــارت من حولهــا أمواجًا 
ّ

جــدًا، وفجأة شــق

 وزنها بثمانــني كيلوغرامًا، 
ُ

مرعبــة كادت تقلب املركــب، وقد قدرت

وربمــا يصل وزنها إلى املئة، قبل أن أســمع أحدهــم يقول [أعتقد أن 

هــذا الحوت وزنه ال يقــل عن ثالثة آالف كيلوغــرام)، كان صديقي 

الياســري أكثرنــا مهارة ومعرفة بصيد األســماك الكبيــرة، ولذلك 

 مثل حجمها في حياتي 
َ

دعانا إلى اســتعمال السنارات الحمر – لم أر

– وطلــب أن نرميهــا فــي وقت واحــد، وهكــذا تهيأنا، وفــي اللحظة 

التــي أردنا رميها ظهــرت وراء الحوت وعلى جانبيــه حيتان أضخم 

بكثير، رصــت صفوفها وهاجمتنا وســرعان ما ابتلعتنــا مع املركب 

والسنارات، ووجدت نفسي مع اآلخرين ومع كل شيء في بطن أصغر 

الحيتان، كنت أختنق شــيئًا فشــيئًا حتى قاربــت من املوت وصرخت 

بأعلى صوتي، ونهضت من نومي مفزوعًا وأنا ألعن الحيتان جميعها، 

وخاصة الكبيرة!.

ما يضحك

لم يجــد طائــر الفالمنغــو املهاجر إلى 

العراق الــدفء الذي يبحــث عنه، لكنه 

وقــع ضحيــة الصيــد الجائــر للطيــور 

املهاجرة التي باتت مهددة باالنقراض.

فالطائر الكبيــر الحجم صاحب األلوان 

الجميلــة، بــات حبيــس أقفــاص محال 

بيع طيــور الزينــة، حتى أن غــذاءه على 

الطحالب من امليــاه العذبة تحول لتناول 

بقايــا فضــالت الطعــام قســرًا. وتبــاع 

هناك في ســوق الكوت الكبير أعداد من 

هــذا الطائر بني الحني واآلخر، إذ وصل 

سعر الزوجي منه الى قرابة الـ 200 ألف 

دينار عراقي وتبعــًا لحجمه. ويقول أحد 

البائعني ويدعــى أحمد الربيعــي، إنه ال 

يصيــد طائــر الفالمنغو، لكنه يشــتريه 

من الصياديــن، وإن البعــض يقبل على 

شــرائه للزينــة من خــالل تزاوجــه، أو 

وضعه فــي حديقة املنــزل، لكن البعض 

اآلخــر يعده مصــدرًا للغــذاء، خصوصًا 

وأن طعمــه "طيب" كما يدعي، ويشــتريه 

بعــض املترفني. وفي الســياق ذاته، يرى 

الناشــط املهتم بالبيئة حسني البهادلي 

أنه بات مــن الضروري محاســبة هؤالء 

الصياديــن، كونهم بال رحمــة وهدفهم 

هــو الربــح املــادي فقــط، وهــم جهلــة 

بفعلتهم هذه التي تؤثر في البيئة وطبيعة 

الحيــاة فيها. فاليونســكو، وفقًا لتعبيره، 

الئحــة  ضمــن  مــن  األهــوار  اختــارت 

التــراث العاملي، لكونها مــالذًا آمنًا لكل 

األحياء من طيــور وحيوانات مائية، وإن 

اإلضــرار بذلك مــن خالل قتــل الطيور 

املهاجرة يضعنا في موقــف محرج، لذا 

علــى الجهات الحكومية منــع تكرار مثل 

هذه الحــاالت، ومنع بيعها في الشــوارع 

واألسواق، وكذلك سن عقوبات تتناسب 

مع هذا التصرف الال إنساني.

يفتتــح املعــرض الشــخصي 

عدنان  وعــد  للفنان  الثانــي 

محمــود، فــي الرابعــة مــن 

شــباط   11 الســبت  عصــر 

 املقبــل، في قاعــة "مدارات" 

وقــال  حيفــا.  شــارع  فــي 

"الصباح"  لـــ  الفنان محمود 

إن "املعــرض يضــم خمســة 

تركيبيــًا،   
ً
عمــال عشــر 

األشــهر  خــالل  أنجزتهــا 

القريبــة املاضيــة"، مؤكــدًا 

مــن  صنعــت  "األعمــال  أن 

أســلحة  صناديــق  خشــب 

الحــرب، بهدف تحويل آالت 

إلــى منظــور جمالي   املــوت 

للسالم".

 أقامــت الفرقــة الســيمفونية 

الوطنيــة العراقيــة فــي وزارة 

واآلثــار  والســياحة  الثقافــة 

بقيــادة  الشــهري  حفلهــا 

أمــني  محمــد   املايســترو 

عزت.

العرض  خالل  الفرقة  وقدمت 

علــى خشــبة املســرح الوطني 

متنوعة  موســيقية  معزوفــات 

وبحضــور ممثلني عن رئاســة 

الجمهورية، ووزارة  الخارجية، 

الفنية،  الشــخصيات  وبعــض 

 عن مدير قســم الفرق 
ً
فضــال

الوطنيــة في الــوزارة الدكتور 

كريم الرسام.

تجــرى االســتعدادات بوتيرة عاليــة وجهود 

مضاعفــة في كليــة الفنون الجميلــة بجامعة 

واســط النطالق املؤتمر العلمــي خالل املدة 

املقبلة.

وترأس عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة 

واســط الدكتور سامي علي اإلمارة، اجتماعًا 

ضــم رؤســاء وأعضــاء اللجــان التحضيرية 

للمؤتمر املقرر عقده في رحاب الكلية.

وتنــاول االجتمــاع التحضيري وضــع املنهاج 

وتســمية اللجــان وتحديد مواضيــع البحوث 

والطروحــات التــي ســتكون ضمــن فعاليات 

الحدث.

يذكر أن املؤتمر سيستقبل املشاركات العلمية 

والبحثيــة والطروحــات واألفــكار الهادفــة، 

 عــن التخصصــات الفنيــة والنظرية 
ً
فضال

والتطبيقية.

 
َ

 * آخــر ذكرياتــك عــن أول كاســيت قمت

بتسجيله وكان بعنوان "ال"؟

 - ذلــك الكاســيت ليــس بعنــوان "ال"، إنما 

 
َ

"صــدك وهــو  مــوال،  أشــهر  يضــم  كان 

غنيــة "أكبــر غريبة 
ُ
مخطوبــة يفالنــة"، وأ

املحــب لــو ينســى"، ودائمــًا مــن خاللــه 

أســتذكر املعانــاة واالجتهــاد رغم ضعف 

ولد 
ُ

 منه أن النجاح قد ي
ُ

اإلمكانيات؛ تعلمت

 أيضًا 
ُ

 وأيقنت
ُ

مــن رحم املعانــاة، وتعلمــت

 وجد، ولن أنســاه ألنني أستذكر 
َّ

أن من جد

النقيــة،  الطيبــة  الصحبــة  خاللــه   مــن 

نتج ذلك الكاسيت 
ُ
وفي الحقيقة، لم أكن أل

لوحــدي لــوال تعــاون أصدقائــي األوفياء، 

والذيــن منهم من فارق الحياة، ومنهم من 

ه 
ّ

مــا زلنا علــى تواصل ووفاق ومحبــة. أوج

لهم من خاللكم التحية.

* آخــر التحديــات التــي واجهتــك خــالل 

مسيرتك الفنية؟

- التحديــات ليــس لهــا آخــر. التحديــات 

مســتمرة وموجــودة، وهي جزء من نســيج 

الحيــاة واإلنســان بشــكل عام، بمــا فيهم 

ان، وهو ملزم بأن يواجه كل الصعوبات 
ّ
الفن

والتحديات ما استطاع، من أجل االستمرار 

دمًا في هذه الحياة.
ُ

والسير ق

 * آخر مكان تزوره قبل مغادرتك بغداد؟

- أنــا لــم أغادره، بــل هو مــن غادرنا بغدر 

الغادرين، وحقــد الحاقدين، لكنه العراق، 

وســيبقى العــراق عظيمًا، كيــف ال وهو أبو 

الحضــارات ومنبــع الفكــر والعلمــاء، وما 

زال به شــعب األنقياء الصابرين األقوياء، 

الذين ال تكسرهم كل التحديات. 

ناســبًا للفنانــني الذين 
ُ

 * آخــر رد تــراه م

غنياتك؟
ُ
قاموا بعملية قرصنة على أ

متــه، وأفخر أن 
َّ

ــِرح وأفخر بمــا قد
َ
- أنــا ف

أغلب األغاني استثارت الكثير من الفنانني 

ه لهم 
ِّ

وج
ُ
العــرب الذين أعادوا غناءهــا، وأ

التحيــة، ولجمهورهــم االحتــرام، ولكنني 

ــى أن أملس رقــي أخالقهم 
ّ
 وأتمن

ُّ
 أود

ُ
كنــت

ووفاءهــم وحرصهــم علــى حفــظ حقــوق 

اآلخرين.

 به؟
َ

 * آخر مهرجان فني شاركت

-آخر مهرجــان داخل العراق كان مهرجان 

بابــل عــام 2000، وآخــر مهرجــان عربي 

ردن، وهو مهرجان شــبيب لعام 
ُ
كان في األ

.2009

 * آخــر وصــف تضعــه لألغنيــة العراقية 

اليــوم، والتــي لهــا وقــع خــاص فــي ذهن 

املستمع العربي؟

الشــجن  طابــع  لهــا  العراقيــة  غنيــة 
ُ
-األ

المــس القلوب 
ُ

ة العميقــة التــي ت
َ
د

َ
فــر

ُ
وامل

واملشاعر. 

 بتلحينها لنفسك؟
َ

 * آخر أغنية قمت

غنية "لوال العوزة"، من ألحاني وكلماتي، 
ُ
- أ

وتوزيع املوســيقار السوري صبحي محمد، 

وكانــت ثالث تعاون مــع صبحي محمد بعد 

غنيــة "طيفــك مرافقني"، وإعــادة توزيع 
ُ
أ

غنية "خل نتعاتب". 
ُ
أ

ه له التحية من خاللكم.
ِّ

أوج

مته لفنــان عربي، بما أنك 
َّ

 * آخــر لحن قد

غنياتك؟
ُ
 بتلحني معظم أ

َ
قمت

- كان للفنــان ماجــد املهنــدس بعنوان "مو 

قلنا خالص".




