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املعامالت  إنــجــاز  الوطنية  التقاعد  هيئة  بــاشــرت 

قرب  إلــى  مشيرة  وزارات،  أربــع  ملوظفي  التقاعدية 

متنقلة  فرق  وتسيير  بغداد  في  جديدة  مكاتب  افتتاح 

الهيئة ماهر رشيد حسني،  في املحافظات. وقال رئيس 

لـ"الصباح"، إنه "تم استحداث مكتبني بوزارتي التربية 

الصناعة  بوزارتي  مكتبني  افتتاح  عن  فضال  والصحة 

والتعليم العالي خالل األسبوع املاضي ليصل اإلجمالي 

مديريات  "وجه  أنه  حسني  وأضاف  مكاتب".  أربعة  إلى 

وحسابية  إدارية  فرق  بتشكيل  املحافظات  في  التقاعد 

الهوية  وإصـــدار  اإلحــالــة  ــراءات  ــإج ب للقيام  متنقلة 

عمله،  مكان  في  بالقانون  املشمول  للموظف  التقاعدية 

لتقديم الدعم في الوزارات واملحافظات للمتقاعدين".

أن  السوداني  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  أعلن 

القناة الجافة التي يجري العمل عليها حاليًا في 

ممرًا  وتصبح  بالغرب  الشرق  ستربط  البصرة 

عامليًا لنقل البضائع والطاقة، وبينما دعا، خالل 

املنطقة  دول  تركيا،  إلى  يجريها  التي  زيارته 

التنمية  قناة  مشروع  ملناقشة  بغداد  في  الجتماع 

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  أعلن  الحيوي، 

أرودغان االتفاق على إنشاء خط لسكك الحديد 

بالحدود  البصرة  ومــوانــئ  محافظة  يربط 

من  املائية  اإلطالقات  بزيادة  موجهًا  التركية، 

نهر دجلة نحو العراق.

الــوزراء،  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 

جلسة  عقد  له،  املرافق  والوفد  السوداني  أن 

في  األتـــراك  املسؤولني  مع  عة 
ّ

موس مباحثات 

أمس  صباح  وصلها  التي  أنــقــرة،  العاصمة 

التركي في املباحثات،  الثالثاء، وترأس الجانب 

يرافقه  أردوغــان،  ب 
ّ

طي رجب  التركي  الرئيس 

ع.
ّ

وفد حكومي موس

العالقات  فــي  البحث  الجلسة  خــالل  ــرى  وج

الثنائية بني البلدين، وعدد من القضايا وامللفات 

التعاون  تطوير  وسبل  املشترك  االهتمام  ذات 

الثنائي في مختلف املجاالت، ومنها مجال املياه، 

على  تركيا  موافقة  إعــالن  الجلسة  شهدت  إذ 

إلى  دجلة  نهر  ملجرى  املائية  اإلطالقات  زيادة 

ة شهر.
ّ

الضعفني ملد

العراق  أن  الجلسة،  خالل  الــوزراء  رئيس  وأكد 

اقتصادية حقيقية، وهو  إلى عقد شراكة  يطمح 

منفتح على التعاون مع كل األصدقاء، كما أعرب 

(القناة  التنمية  طريق  مشروع  بأهمية  ثقته  عن 

مصالح  سيخدم  الذي  الحيوي  ودوره  الجافة)، 

كما  املنطقة،  عموم  في  التنمية  ويعزز  البلدين، 

رفض  في  الثابت  العراق  موقف  السوداني  جدد 

استخدام أراضيه لالعتداء على دول الجوار، أو 

أي مساس بالسيادة العراقية.

ملوقف  تقديره  عن  أردوغــان  أعرب  جانبه،  من 

األخير  الزلزال  ضحايا  مع  املتضامن  العراق 

بالده  دعم  وأكد  املرسلة،  للمساعدات  وتقديره 

التركية  والرغبة  أراضيه،  على  العراق  لسيادة 

طريق  مــشــروع  فــي  املشترك  العمل  ــع  دف فــي 

التنمية، وأن يشتمل التعاون الثنائي على مجاالت 

ة والزراعة، 
ّ

ة منها التعليم والصح
ّ

اقتصادية عد

الشروع  على  االتفاق  التركي  الرئيس  وأعلن 

بطريق سكك حديد مع العراق يبدأ من البصرة 

تكون  أن  إلى  تطلعه  عن  معربًا  تركيا،  لحدود 

العالقات  لتطوير  خير  بادرة  السوداني،  زيارة 

الثنائية ملصلحة الشعبني الصديقني.

تفعيل  سبل  استعراض  الجلسة  شهدت  كما 

وتركيا،  العراق  بني  املشتركة  التنسيقية  اللجنة 

ودعم نشاطها.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصل 

على رأس وفد رفيع إلى العاصمة التركية أنقرة 

يومني،  تستغرق  رسمية  زيارة  في  الثالثاء  أمس 

قبل  من  رسمية  استقبال  مراسم  له  جرت  حيث 

قصر  في  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

"بيش تبه" الرئاسي.

النشيدين  عزف  االستقبال  مراسم  وشهدت 

الوطنيني العراقي والتركي في القصر الرئاسي، 

واستعراض السوداني وأردوغان حرس الشرف، 

إحدى  املدفعية  وإطالق  الدولتني  علمي  ة 
ّ

وتحي

، تحية للوفد الزائر.
ً

وعشرين إطالقة

شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  أجــرى  ذلــك،  بعد 

السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

جلسة مباحثات ثنائية، تناولت مجمل العالقات 

 امللفات 
ّ

بني البلدين في مختلف املجاالت، وأهم

والقضايا ذات االهتمام املشترك.

 
ً
وضمن زيارته الرسمية، وضع السوداني، إكليال

الجمهورية  س 
ّ

مؤس ضريح  على  الــزهــور  من 

التركية مصطفى كمال أتاتورك.

املقدسة  العلوية  العتبة  بــاشــرت 

الحيدري  الصحن  توسعة  أعمال 

ــن ثــالثــة اتــجــاهــات؛  الــشــريــف م

والشمالية  والشرقية  الجنوبية 

الشرقية. 

ـــال رئــيــس قــســم اإلعــــالم في  وق

الدين  محيي  الحسن  أبــو  العتبة 

في  التوسعة  عملية  إن  لـ"الصباح": 

هذا  مطلع  انطلقت  املــحــاور  هــذه 

املستملكة  العقارات  بإزالة  الشهر، 

لغرض  العتبة  قبل  ــن  م مسبقًا 

من  أكثر  إلى  ستصل  التي  التوسعة 

ستة آالف متر مربع. 

املــرحــلــة  ــي  ه ـــذه  ه أن  ــــاف  وأض

التي  التوسعة،  عملية  من  ــى  األول

مالكاتها  خالل  من  العتبة  تنفذها 

يعتمد  بينما  والفنية،  الهندسية 

عملية  على  املقبلة  باملراحل  البدء 

االستمالكات التي تقع ضمن موقع 

التوسعة.  وأوضح محيي الدين، أن 

ستجري  للتوسعة  النهائية  الخطة 

املحيطة  االتــجــاهــات  جميع  مــن 

بالصحن الحيدري الشريف، مبينا 

أن مساحة التوسعة في هذه املرحلة 

باتجاه  الشرقية  الجهة  من  ستكون 

م2،   1500 بنحو  الكبير  الــســوق 

فستكون  الجنوبية  الجهة  في  أما 

مربع،  متر  آالف  ثالثة  بمساحة 

من  التوسعة  مساحة  تصل  بينما 

نحو  إلى  الشرقية  الشمالية  الجهة 

1700 م2. 

باشرت  قد  كانت  العتبة  بأن  ونــوه 

صحن  بناء  املاضي  العام  ــر  أواخ

الجهة  فــي  (ع)  الحسني  اإلمـــام 

الحيدري،  الصحن  من  الشمالية 

ألف   25 إلى  مساحته  تصل  الــذي 

تستغرق  إنجاز  وبمدة  مربع،  متر 

الستقبال  معد  وهــو  عامني،  نحو 

مرافق  على  الحتوائه  الــزائــريــن 

خدمية وأماكن للعبادة، ويقع أيضًا 

الكبرى  التوسعة  مــشــروع  ضمن 

الذي باشرت به العتبة.

بالتفاهم  الشهداء  مؤسسة  شرعت 

ــار  ــم ـــزراعـــة واإلع ــع وزارتـــــي ال م

واإلسكان والبلديات العامة، بتسهيل 

وتهيئة إجراءات تخصيص األراضي 

إلنشاء املجمعات السكنية.

ــه  اإلل عبد  املــؤســســة  رئــيــس  وقـــال 

جمعه  لقاء  إن  لـ"الصباح":  النائلي 

مؤخرا مع وزير الزراعة عباس جبر 

بما  التعاون  آليات  لوضع  العلياوي 

والسكن  األراضـــي  موضوع  يخص 

لذوي الشهداء من املستفيدين.

وأشار إلى أن املؤسسة طالبت وزارة 

الزراعة بتسهيل إجراءات تخصيص 

قطع األراضي غير الصالحة للزراعة 

لــذوي  السكنية  املجمعات  لبناء 

الشهداء. 

أبدى  الزراعة  وزير  أن  النائلي  وأكد 

تعاونا تاما مع جهود املؤسسة لتنفيذ 

ألزمت  التي  القانونية  الــفــقــرات 

السكن  على  املستفيدين  بحصول 

التسهيالت  ــل  ك وتــقــديــم  الــــالزم 

نص  التي  املــواد  تنفيذ  على  والعمل 

عليها قانون املؤسسة وتم دعمها في 

اجتماعات مجلس الوزراء.

ـــــراءات  إج هـــنـــاك  أن  ـــــاف  وأض

وبلديات  اإلعمار  وزارة  مع  مماثلة 

لهذا  أراض  قطع  لتهيئة  املحافظات 

الغرض. 

قد  كانت  الـــوزراء  رئاسة  أن  وتابع 

للتنسيق  لجنة  بتشكيل  أوعـــزت 

الزراعة  ووزارتـــي  املحافظات  بني 

واإلعـــمـــار واإلســـكـــان والــبــلــديــات 

العامة فضال عن مؤسستي الشهداء 

والسجناء لوضع أسس بناء مجمعات 

سكنية للمشمولني بقانون املؤسسة.

رئيس  لحكومة  الستراتيجية  املشاريع  ضمن 

الوزراء محمد شياع السوداني، كشفت مستشارية 

خطط  عن  والتعليم  للتربية  الوزراء  رئيس  مكتب 

العالي  والتعليم  التربية  بواقع  للنهوض  شاملة 

بالتعاون بني الوزارتني واللجان املعنية في مجلس 

لتحقيق  ة 
ّ

املــعــد الخطط  تلك  وتشمل  الــنــواب، 

باملنشآت  تتعلق  مادية  جوانب  العاملية  املقاييس 

واألبنية الجامعية واملدرسية على حد سواء وأخرى 

غير مادية تتصل باملناهج وطرق وأساليب التعليم 

الجامعي،  واألســتــاذ  املعلم  وإعــداد  والتدريس 

 عن تعيني اآلالف من حملة الشهادات العليا 
ً
فضال

الستعادة  العراق"  في  "ادرس  برنامج  ــالق  وإط

املكانة التاريخية املرموقة للجامعات العراقية.

والتعليم،  للتربية  ــوزراء  ال رئيس  مستشار   
ّ

وبــني

عدنان سراج، لـ"الصباح": أن "حكومة محمد شياع 

والتعليم،  للتربية  بالغًا  اهتمامًا  أولت  السوداني 

كما أن هناك إحاطة كاملة من قبل رئيس الوزراء 

بما يجري في العملية التعليمية في العراق وكيفية 

إعادة النظر بها في ظل وجود إمكانات كبيرة في 

ل املعني بالتربية والتعليم".
ّ
مكتبه والفريق املشك

وستراتيجية  كاملة  دراســـات  "هناك  بــأن  ه 
ّ

ــو ون

من  الكثير  خالل  من  التربوي  بالواقع  للنهوض 

واملعلم  باملنشآت  يتعلق  ما  في  خاصة  املشاريع؛ 

تطوير  على  والعمل  الجامعي  واألستاذ  واملنهج 

في  الحاصل  التكنولوجي  التطور  ملواكبة  القدرات 

دول العالم".

املستنصرية،  الجامعة  رئيس  قــال  جانبه،  من 

حديث  فــي  التميمي،  فــاضــل  حميد  الــدكــتــور 

مستمرة  والتأكيدات  "التوجيهات  إن  لـ"الصباح": 

لوضع خطط وستراتيجيات للنهوض بواقع التعليم 

الخطوات  هذه  بوادر  أول  ابتدأت  ولربما  العالي، 

للجامعات  األكاديمية  السمعة  تعزيز  محاولة  في 

العراقية وذلك من خالل إطالق برنامج (ادرس 

الجامعات  ـــادة  إلع محاولة  فــي  ــراق)  ــع ال فــي 

وتحديدًا  األخرى  الدول  لطلبة  كمنطلق  العراقية 

طلبة الدول العربية".

"عروض  تقديم  في  التجارية  واملحال  األسواق  تتسابق 

الغذائية  واملـــواد  الرمضانية  السالل  من  خاصة" 

دعوات  وسط  الفضيل،  الشهر  استقبال  مع  تزامنا 

التفرقة  ونبذ  والتراحم  ــوة  األخ روح  وبــث  للتسامح 

مواقع  وتزاحمت  الواحد.  الشعب  أبناء  بني  والتطرف 

واملاركتات  ــواق  األس ومداخل  االجتماعي  التواصل 

الرمضانية  السالل  عن  باإلعالنات  التجارية  واملحال 

دعوات  وسط  رمضان،  بشهر  الخاصة  والتخفيضات 

من  الفضيل  الشهر  باحترام  للتجار  البغداديني  من 

خالل عدم رفع أسعار املواد الغذائية واحتكارها بهدف 

مضاعفة أسعارها من خالل خزنها لتصبح شحيحة في 

األسواق. املناطق الفقيرة التي يعاني كثير من سكانها 

من فقدان أبسط مقومات الحياة، يرى عدد من أهالي 

قيام  أهمية  لـ"الصباح"  أحاديثهم  خالل  العاصمة 

أصحاب األسواق واملحال التجارية بالتقليل من الديون 

الطاعة  شهر  بمناسبة  كاهلهم  أثقلت  التي  املتراكمة 

األمبير  سعر  تخفيض  أهمية  على  عالوة  والغفران، 

الرحمة.  شهر  مع  تزامنا  العاصمة  مناطق  جميع  في 

الهدف  والعطاء،  الخير  عادة مستمرة تزداد في شهر 

بني  االجتماعية  األواصر  لتعزيز  اإلفطار  تبادل  منها 

الواحد،  الشارع  سكنة  السيما   ، البغدادية  العوائل 

لكونها عادة رمضانية اعتاد البغداديون على تطبيقها 

بتخصيص  العوائل  قيام  أو  قديم،  شعبي  كموروث 

الجيران،  ألحد  تخصص  يوم  كل  في  رمضانية  مائدة 

إذ يقوم املواطن أبو ياسر في كل رمضان كتقليد سنوي  

األهل  عن  فضال  رمضانية  مأدبة  إلى  الجيران  بدعوة 

واألصدقاء كل منهم بشكل منفصل، وأشار في حديثه 

لـ"الصباح" إلى أن الهدف من التجمع هو بث روح األخوة 

أبناء  بني  والتطرف  التفرقة  ونبذ  والتسامح  والتراحم 

القاهرة  الواحد. صاحب مطبعة فنون في حي  الشعب 

املطابع  أن  لـ"الصباح"  حديثه  في  أكد  الخطاط  سيف 

والوقوف  أمواتهم،  الستذكار  بالبغداديني  اكتظت 

لساعات طويلة لحجز  اإلمساكيات الرمضانية، ونسخ 

وكتب   ، الصالة  سجادة  واألدعية،  الكريم  القرآن  من 

عليهم  للترحم  األموات  أسماء  عليها  يدون  الزيارات، 

خالل شهر رمضان وإيداعها في بيوت الله أو توزيعها 

التجمعات  في  والثواب  األجر  لكسب  عشوائي  بشكل 

السوداني  علي  املواطن  العوائل.  تقيمها  التي  والوالئم 

العاصمة  مناطق  بعض  إن  لـ"الصباح"  حديثه  في  قال 

خالل  توزع  املادية  للتبرعات  خاصة  صناديق  أنشأت 

من  عموما   األشهر  وبقية  خصوصا  رمضان  شهر 

الفقيرة  العوائل  فيها  توضح  بيانات  قاعدة  خــالل 

واملتعففة بمختلف مناطق العاصمة بالتنسيق مع إحدى 

املؤسسات الخيرية.

{ }

3 تفاصيل�

3 تفاصيل�

بتوفير  يهتم  الذي  الخدمي،  القناة  شرقي  ائتالف  النواب  من  عدد  شكل 

الخدمات البلدية والصحية والتربية والتعليم، مشيرين إلى أنه سيضم أكثر 

من 15 نائبا من ممثلي الكتل السياسية في مناطق شرق القناة .

حسني  واإلعمار  الخدمات  لجنة  عن  الجديد  النيابي  االئتالف  عضو  وقال 

حبيب الزيرجاوي إن "االئتالف الجديد خدمي بحت ويتكون من أكثر من 15 

نائبا يمثلون مناطق شرق القناة"، مبينًا أن "النائب يمثل العراق بصورة عامة 

وكل محافظاته، ومن واجباته التعبير عن صوت املواطنني، وفي هذا الصدد 

تجب اإلشارة إلى معاناة مناطق شرق القناة الخدمية بشكل خاص".

بني  كبيرة  مشتركات  "هناك  أن  لـ"الصباح"  حديث  في  الزيرجاوي،  وأضاف 

والخدمات  والصحة  والتعليم  التربية  واقع  تردي  يخص  ما  في  املناطق  هذه 

البلدية"، معتبرًا أن "تشكيل هذا االئتالف يحترم االنتماءات السياسية، وما 

مناطق  في  الخدمات  واقع  وتغيير  الرؤى  توحيد  هو  االئتالف  هذا  في  يهم 

أساسي  كجزء  الفساد  محاربة  تعتمد  التغيير  "معايير  أن  وبني  القناة".  شرق 

وضع  إلى  بحاجة  املوضوع  هذا  تبني  أن  إلى  باإلضافة  االئتالف،  تكوين  في 

أن  إلى  الفتًا  التنفيذية"،  الدوائر  في  املناسب  املكان  في  املناسب  الشخص 

االئتالف "سيدعم الكفوئني وسيقف بالضد ممن يريد العبث في هذه املناطق 

التي سنحاول تضمني مبالغ مالية تغطي احتياجاتها الخدمية وتشمل الصحة 

والتعليم والكهرباء إضافة إلى الخدمات البلدية".

{ }
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استقبل مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، 

التحالف  لقوات  األعلى  القائد  الثالثاء،  أمس 

كافولي،  ج.  كريستوفر  أول  الفريق  أوروبــا،  في 

بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق 

استمرار  سبل  لبحث  اينوتشي،  ماريا  جيوفاني 

ا إلى 
ً

التعاون في مجال االستشارة والتدريب، الفت

الدولي  املجتمع  وتهديده  داعش  خطر  استمرار 

والسلم العاملي. 

األمن  ملستشار  اإلعــالمــي  املكتب  بيان  ــر  وذك

بعثة  عمل  استعراض  شهد  "اللقاء  أن  القومي: 

التعاون  العراق، وبحث استمرار  الناتو في  حلف 

العمل  وتوسيع  والتدريب،  االستشارة  مجال  في 

في مجال تدريب الشرطة االتحادية، فضال عن 

امللفات والقضايا ذات االهتمام املشترك،  بحث 

الروسية  الــحــرب  تداعيات  بحث  جانب  إلــى 

األوكرانية، وتأثيرها في املنطقة والعالم". ولفت 

"استمرار  أن  إلــى  الضيف،  للوفد  األعــرجــي 

على  بظالله  ألقى  األوكرانية  الروسية  الحرب 

التأكيد  مجددا  الدول"،  من  العديد  في  األزمات 

"على أهمية اللجوء إلى الحوار واملفاوضات لحل 

األزمات الدولية".

وأكد األعرجي، أن "العراق يسعى لالستفادة من 

خبرات حلف الناتو، من أجل تطوير قدرات قواته 

اإلرهابي  داعش  "خطر  أن  إلى  ا 
ً

مشير األمنية"، 

والسلم  الدولي  املجتمع  ويهدد  مستمرا  زال  ما 

العاملي". 

في  الناتو  بعثة  مع  التعاون  "أهمية  على  وشــدد 

بما  السيبراني،  واألمــن  االستخباري،  املجال 

ي ويطور القدرات العراقية في هذا املجال".
ّ

ينم

باملقابل أعرب القائد األعلى لقوات التحالف في 

أوروبا، عن "تطلع حلف شمال األطلسي للعمل مع 

التدريب  مجال  في  العراقية،  األمنية  األجهزة 

تدريب  السيما  القدرات،  وتطوير  واالستشارة 

السيبراني"،  األمن  مجال  في  العراقية  الكوادر 

موجهًا الدعوة إلى مستشار األمن القومي قاسم 

األعرجي، "لزيارة مقر حلف شمال األطلسي في 

بروكسل، من أجل تعزيز التعاون املشترك".

 

النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  ــدى  أب

حرص  الــثــالثــاء،  ــس  أم ــدالوي،  ــن امل محسن 

محيطه  مع  متينة  عالقات  إقامة  على  العراق  

رجال  مجلس  دعا  حني  في  والدولي،  اإلقليمي 

األعمال إلى تشجيع نظرائهم من جميع الدول 

أن  ملكتبه،  بيان  وذكر  العراق.   في  لالستثمار 

"وفدًا نيابيا رفيع املستوى برئاسة النائب األول 

زيارته  خالل  التقى  النواب،  مجلس  لرئيس 

العاصمة األردنية عمان، رئيس مجلس النواب 

األردني أحمد الصفدي.

وجرى خالل اللقاء التأكيد على توثيق التعاون 

وتفعيل  ــاالت،  ــج امل جميع  فــي  البلدين  بــني 

األردنــيــة   - العراقية  الــصــداقــة  لجنة  دور 

على  الخبرات  تبادل  على  والعمل  النيابية، 

بني  الرسمية  والزيارات  التشريعي،  املستوى 

الشعبني  مصالح  يحقق  بما  البلدين،  مسؤولي 

الشقيقني".

وأضاف املندالوي، بحسب البيان، أن "سياسة 

عالقات  إقامة  على  تحرص  الحالية  العراق 

والدولي،  اإلقليمي  محيطه  مع  ومتينة  طيبة 

واالنفتاح على الدول العربية التي يرتبط معها 

مبينًا  وثقافية"،  واجتماعية  تأريخية  بعالقات 

العراقيني  قلوب  في  خاصة  مكانة  "لألردن  أن 

لوقوفها إلى جانبهم في الظروف الصعبة، التي 

كان آخرها فترة الحرب على اإلرهاب".

لرئيس  األول  النائب  دعا  ذلــك،  غضون  في 

إلى  األعمال  رجــال  مجلس  الــنــواب،  مجلس 

العالم  دول  جميع  مــن  نظرائهم  تشجيع 

لالستثمار في العراق.

رئيس  التقى  "املندالوي  أن  آخــر،  بيان  وذكــر 

العراقي  ــال  ــم األع رجـــال  مجلس  ــاء  ــض وأع

وممثلني عن صناعيني وتجار عراقيني".

إلى أهم  "املندالوي استمع  البيان، أن  وأضاف 

املشاكل واملعوقات التي تواجه رجال األعمال"، 

مؤكدًا "سعيه إلى تذليلها بالتعاون مع الحكومة 

االحتياجات  وتوفير  التسهيالت  منح  عبر 

األعمال  ورجــال  الصناعيني  ودعم  املطلوبة، 

وطالبهم  الـــخـــاص"،  بــالــقــطــاع  للنهوض 

باالستفادة من آالف الفرص االستثمارية التي 

أعلنت عنها هيئة االستثمار.

 

ــالث  ــث ـــات ال ـــاس ـــرئ هـــنـــأت ال

أمس  السياسية،  والشخصيات 

نوروز،  أعياد  بمناسبة  الثالثاء، 

املناسبة  استثمار  ــى  إل داعـــني 

بجميع  الوطني  الصف  لتوحيد 

أطيافة؛ وتقوية أواصر األخوة بني 

العراقيني. 

عبد  الجمهورية  رئــيــس  وقـــال 

إنه  بــيــان:  فــي  رشــيــد،  اللطيف 

"بمناسبة عيد نوروز وبداية السنة 

شعب  بــحــرارة  أهنئ  الــكــرديــة، 

العراقيني،  وعموم  كردستان، 

وأتمنى السالم واألمان للجميع".

هو  نــــوروز  "عــيــد  أن  ــــاف،  وأض

والوحدة  للحياة  تجديد  رسالة 

والتسامح، ونتمنى أن يعزز نوروز 

والوئام  األمن  استقرار  والربيع 

والتسامح  السلمي  والتعايش 

ــن أجــل خدمة  ــول اآلخـــر م ــب وق

املواطنني وحماية املکتسبات".

ــوزراء  ال رئيس  قــال  جانبه،  من 

بيان،  السوداني، في  محمد شياع 

املشرقة،  األمل  عبارات  "بأجمل 

ــيــات  ــدم بــالــتــهــانــي واألمــن ــق أت

في  الــكــردي  لشعبنا  الصادقة، 

وعموم  العراق،  كردستان  إقليم 

العراقي بأطيافه املتآخية،  شعبنا 

التي  املنطقة،  شعوب  كل  ــى  وإل

عام  كــل  ــوروز،  ــن ال بعيد  تحتفل 

والتواصل  واالستقرار  والسالم 

جل  الــبــاري  بمنة  ربوعنا  تمأل 

وعال".

هذا  نــوروز  علينا  "يمر  ــاف:  وأض

خطوات  يخطو  وعراقنا  العام، 

مهمة نحو استدامة السلم األهلي 

وتجذيره، ودوران عجلة االقتصاد 

البرنامج  ــالق  ــط وان ــعــمــل،  وال

والواقعي،  الطموح  اإلصــالحــي 

انحيازًا  األولويات  يشخص  الذي 

ما  وهــو  واحتياجاته،  للمواطن 

األول  العمل  يوم  منذ  به  شرعنا 

لهذه الحكومة."

يكون  بــأن  نطمح  "مثلما  وتــابــع: 

بها  نعزز  مناسبة  الــنــوروز  يــوم 

وتواصلنا  وحدتنا  كعراقيني، 

نحتفل  وأن  واملــــادي،  ــي  ــروح ال

ــا  ــن ــروت ـــو ث ـــــذي ه ــوع ال ــن ــت ــال ب

الرؤية  لنا  وتتضح  املستدامة، 

وجــذورنــا  ماضينا  أن  بــجــالء، 

مستقبلنا  يتصل  مثلما  تترابط، 

ومصيرنا جميعًا".  

النواب  مجلس  رئيس  هنأ  بدوره، 

محمد الحلبوسي، الشعب الكردي 

بمناسبة أعياد نوروز.

على  تغريدة  في  الحلبوسي،  وقال 

الكردي،  شعبنا  "أبناء  "تويتر": 

الربيع  وأيام  نوروز  وعيد  عام  كل 

العراقيني  وعلى  عليكم  تتجدد 

باملحبة والسالم واالطمئنان". 

األول  الــنــائــب  هنأ  ـــك،  ذل إلــى 

محسن  الــنــواب  مجلس  لرئيس 

العراقي  الشعب  أبناء  املندالوي، 

وجه  على  والكرد  عامة  بصورة 

أعــيــاد  بمناسبة  ــوص،  ــص ــخ ال

الربيع.

ملكتبه:  بيان  في  املندالوي،  وقال 

إلى  التبريكات  بخالص  "أتقدم 

املكون  من  العزيز  شعبنا  أبناء 

عيد  حــلــول  بمناسبة  ــردي  ــك ال

أن  مؤكدا  الربيع"،  وأعياد  نوروز، 

"احتفاالت شعبنا تمثل واحدة من 

والتآخي  التالحم  لوحات  أجمل 

الحبيب،  ــا  ــن ــراق ع ــاء  ــن أب بــني 

قوة  على  دليل  التنوع  هــذا  وأن 

بحضارتهم  وتمسكهم  العراقيني 

وتأريخهم وثقافتهم".

مجلس  رئيس  نائب  هنأ  بينما، 

شعب  الله،  عبد  شاخوان  النواب 

العالم  فــي  ــرد  ــك وال كــردســتــان 

ورأس  الــخــالــدة  ـــوروز  ن بأعياد 

السنة الكردية.

"أتقدم  بيان،  في  الله،  عبد  وذكر 

وعظيم  التهاني  آيـــات  بــأزكــى 

كردستان  شعب  إلى  التبريكات 

والعالم  الجوار  دول  في  والكرد 

الخالدة  ــوروز  ن أعياد  بمناسبة 

كما  ــة،  ــردي ــك ال الــســنــة  ورأس 

األصيل  العراقي  للشعب  أبــارك 

متمنيًا  الربيع"،  أفراح  بمناسبة 

"لجميع أبناء شعبنا العيش بسالم 

واستقرار دائم".
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وجهت الحكومة املحلية في محافظة ذي قار الدوائر التابعة 

لها إلى العمل باملنصات الرقمية إلنجاز معامالت املواطنني 

الحكومة  مشروع  نحو  التحول  إطار  في  وذلك  املحافظة،  في 

اإللكترونية .

وقال معاون املحافظ رافع الشامي لـ "الصباح " إن املحافظة 

دوائــر  عن  وممثلني  االتــصــاالت  وزارة  من  وفــد  مــع   بحثت 

باسم  مديرية  كل  في  جديدة  وحدات  استحداث  املحافظة 

وحدة التحول الرقمي.

وأوضح الشامي أن التحول الرقمي  يهدف إلى القضاء على 

حلقات الروتني وتسريع إنجاز املعامالت الفتا إلى أن الحكومة 

تدريبية  دورات  تنظيم  إلى  أيضا  تسعى  قار  ذي  في  املحلية 

لتطوير  اإللكترونية  الحكومة  ملف  على  العاملني  للموظفني 

قدراتهم وزيادة خبرتهم في التعامل مع املنصات الرقمية.

الحكومية  املؤسسات  عمل  في  الرقمي  التحول  أن  إلى  وأشار 

الحكومة  مشروع  إلى  لالنتقال  حكومي  توجه  إطار  في  يأتي 

خدماتها  تقدم  التي  والدوائر  املؤسسات  في  اإللكترونية 

نظام  من  واملستفيدين  الدولة،  دوائر  جميع  في  للمواطنني 

الرعاية االجتماعية.

مناقشة  النواب  مجلس  في  املالية  اللجنة  تعتزم 

واملساكن  للسكان  العام  للتعداد  املخصصة  املبالغ 

ضمن موازنة عام 2023 وطرحها على الحكومة.

مقابل ذلك، لفتت وزارة التخطيط إلى أهمية إعادة 

الحضرية  للمناطق  والترقيم  الحصر  عمليات 

والريفية في عموم املحافظات قبل إجراء التعداد.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ"الصباح": 

إن املوازنة املرسلة إلى مجلس النواب تقتصر فقط 

العامة  الصرف  وأبواب  والنفقات  اإليــرادات  على 

إلى  مشيرا  الحقيقية،  البيانات  على  تحتِو  ولم 

وارتباطه  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  أهمية 

بموضوع انتخابات مجالس املحافظات.

للسكان  العام  التعداد  تخصيصات  أن  ــاف  وأض

وضعت في حسابات اللجنة لطرحها على الحكومة، 

ومعرفة رغبتها بإجرائه، السيما أنها قدمت موازنة 

لثالثة أعوام، لذا يجب أن تكون خالل هذه الفترة 

من  لكونه  لتنفيذه  موعد  تحديد  مع  تخصيصات، 

االجتماعية  العدالة  تحقق  التي  املهمة  املسائل 

حال  في  التفاصيل  من  الكثير  وتغير  للمحافظات 

إجرائه، خاصة بعد تحرير املحافظات من احتالل 

من  الكثير  ونــزوح  اإلرهابية،  ــش"  "داع عصابات 

أهالي محافظات نينوى واألنبار وصالح الدين إلى 

محافظات الوسط والجنوب ومنهم من سافر خارج 

البالد. وأشار الكرعاوي إلى مناقشة إجراء التعداد 

في موازنة هذا العام وطرحه على الحكومة وتهيئة 

جو نيابي له للمضي به.

وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  قــال  جهته،  من 

لـ"الصباح":  الهنداوي  الزهرة  عبد  التخطيط 

عام  كانت  األخيرة  والترقيم  الحصر  عمليات  إن 

الوقت  في  جدوى  ذات  ليست  فإنها  وبذلك   ،2009

الحاضر.

من  الكثير  شهدت  األخيرة  األعــوام  أن  ــح  وأوض

املتغيرات، لذا فإن هناك حاجة إلى إعادة عمليات 

والحضرية  الريفية  للمناطق  والترقيم  الحصر 

املقرر  الذي من  للسكان،  العام  التعداد  قبل إجراء 

إتمامه خالل العام الحالي بحسب توجيهات رئيس 

مجلس الوزراء.

في  املحلية  الحكومة  استأنفت 

مدرسة   38 إنشاء  أعمال  بابل 

الجاهز  البناء  أسلوب  ضمن 

بالتعاون مع وزارة التربية. 

ــام  ـــال مــحــافــظ بــابــل وس وق

لـ"الصباح":  الجبوري  أصالن 

سابقا  أثرت  املالية  األزمة  إن 

في  املـــدارس  هــذه  إكمال  في 

أعددنا  وقــد  املــحــدد،  الوقت 

وتسليمها  إلكــمــالــهــا  خــطــة 

بغية  بابل  تربية  مديرية  إلى 

إلى الخدمة. وأضاف  إدخالها 

أن كلفة إتمام املدارس تبلغ 30 

مليار دينار، وتقع غالبيتها في 

أن  إلى  مشيرا  املــدن،  مراكز 

أحجام هذه املدارس ومواقعها 

مع  لتتناسب  أهمية  تعطيها 

الكبيرة.   السكانية  الــزيــادة 

وأكد الجبوري أن وزير التربية 

نامس  ــم  ــي ــراه إب ــور  ــت ــدك ال

بابل  محافظة  زار  الجبوري، 

املشاكل  على  للوقوف  مؤخرا 

بخصوص  منها  تعاني  التي 

النقص الحاصل في املدارس.  

مدرسة   20 نحو  أن  إلى  وأشار 

تربية  إلــى  تسليمها  سيجري 

تسير  بينما  العام،  هذا  بابل 

ــل الــرحــالت  ــي ــأه أعـــمـــال ت

املدرسية من قبل وزارة التربية 

بشكل جيد. 
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وقت  يعد  الشتاء  فصل  أن  من  الرغم  على 

الصالح  ــاء  وامل الطاقة  لقطاعي  استراحة 

محافظة  فــي  ــه  أن إال  الــبــالد،  فــي  للشرب 

الصيف،  لفصل  إضافيًا  وقتًا  صار  املثنى 

حيث اشتكى مواطنون من انخفاض ساعات 

املاء  توفر  وعدم  الكهربائية،  الطاقة  تجهيز 

العمل  ــرص  ف ظلت  فيما  ـــري،  وال للشرب 

شحيحة، وهو ما دفع شباب املحافظة للهجرة 

إلى بغداد أو كربالء أو البصرة بحثًا عن لقمة 

باسم  املحافظة  عن  النائب   
َّ

وشــن العيش. 

املركزية  الحكومتني  على  هجومًا  خشان، 

واملحلية، مؤكدًا عدم إنصاف املحافظة قبل 

وبعد 2003.

املثنى  "محافظة  إن  لـ"الصباح":  خشان  وقال 

تتجاوز  حيث  فقرًا،  األكثر  املحافظة  هي 

السبب  وعــزا  باملئة"،   50 فيها  الفقر  نسبة 

واإلهمال  املحلية  الحكومة  كفاءة  "عدم  إلى 

"عدم  إلى  الفتًا  االتحادية"،  الحكومة  من 

منه  تعاني  ما  تناسب  مــوازنــات  تخصيص 

املحافظة" .

وتعاني  مهملة  "املــحــافــظــة  أن  وأضــــاف 

وبينما   ،2003 وبعد  قبل  والحرمان  الفقر 

للمحافظات  مهمة  مشاريع  تخصيص  يتم 

غير  ملشاريع  أموال  تخصيص  يتم  األخرى، 

مهمة في املثنى ويتم هدرها"، وأكد أن "فرص 

العمل محدودة والقطاع الخاص مهمل نتيجة 

املحافظة  تخدم  التي  اإلمكانات  كل  إهــدار 

أن "كمية  إلى  الزراعة"، مشيرًا  ومن ضمنها 

املياه الواصلة غير كافية وتتسرب إلى قنوات 

بدائية، أما الكهرباء فلم تتحسن وسيئة جدًا 

وأوقات التجهيز قليلة" .

الرسمي  للمتحدث  سابق  تصريح  وبحسب 

ــرة  ــزه ال عــبــد  التخطيط  وزارة  ــم  ــاس ب

تتصدر  املثنى  محافظة  ــإن  ف الــهــنــداوي، 

باملئة،   52 بنسبة  فقرًا  األشــد  املحافظات 

إلى  النسبة  هذه  سبب  مراقبون  عزا  فيما 

مقارنة  للمواطنني  دخل  مصادر  وجود  عدم 

باملحافظات األخرى، حيث لم تفلح الحكومة 

االتحادية أو الحكومة املحلية في إيجاد حلول 

ناجعة للفقر فيها.

علي  املثنى  محافظ  معاون  عزا  جهته،  من 

فنية،  أسباب  إلى  الخدمات  ي 
ِّ
تــرد حمزة، 

العمل  قطاع  بتحسن  تفاؤله  عن  أعرب  فيما 

بعد إنجاز عدد من املشاريع.

املثنى  "محافظة  إن  لـ"الصباح":  حمزة  وقال 

تعاني من شح شديد في املاء الخام الواصل 

 10 املحافظة  حصة  أن  إذ  الرميثة،  نهر  إلى 

شيء  منها  يصل  لم  بينما  الثانية،  في   3 م 

املجاورة  الديوانية  محافظة  تجاوزات  بسبب 

املاء  "نسبة  أن  وأضاف  الحصة"،  تلك  على 

السماوة  مــاء  مشروع  إلــى  الــواصــل  الخام 

االعتماد  يتم  لــذلــك  ــر)،  ــف (ص ــزي  ــرك امل

غير  مالح  مــاء  وهــو  الفرات  نهر  مياه  على 

"املحافظة  أن  مؤكدًا  للمواصفات"،  مطابق 

مع  شهر،  من  أكثر  منذ  املياه  شح  من  تعاني 

أن  إال  املاء،  لتصفية  جاهزة  عات 
َّ

مجم وجود 

االعتماد الكلي على نهر الفرات غير الصالح 

للشرب" .

إن  حمزة:  قال  الكهربائية،  الطاقة  وبشأن 

الغاز  ــول  وص عــدم  هي  الكهرباء  "مشكلة 

شهرين،  منذ  التوليد  محطات  إلى  اإليراني 

لذلك كانت حصة املحافظة قليلة"، واستدرك 

أن "الوضع تحسن حاليًا" .

وبالنسبة للطرق، فقد وصفها حمزة بالجيدة 

واألقضية  ــدن  امل مراكز  سيما  وال  نسبيًا، 

والنواحي والطرق الريفية، وعن توفر فرص 

كبيرة  استثمارية  مشاريع  "وجود  أكد  العمل 

وغذائية  إنشائية  صناعات  ومعامل  جــدًا 

وأعرب  الستة"،  السمنت  معامل  إلى  إضافة 

عن أمله بأن هذه املشاريع في حال اكتمالها 

ستكون فرصة ألبناء املحافظة لتوفير فرص 

عمل مناسبة ومجزية.

العراقية  الطبية  الجمعية  منظمة  أطلقت 

 e-donate تطبيق  والتنمية  لالغاثة  املوحدة 

يخص  مالي  إلكتروني  تطبيق  أول  يعد  الذي 

العمل اإلنساني الخيري التنموي في العراق، 

ويواكب  اإلنساني  العمل  في  نوعية  نقلة  وهو 

منظومة  وتعزيز  االستجابة  وسرعة  التطور 

العمل الخيري في العراق.

مشرف  أحمد  الدكتور  املنظمة  رئيس  وقال 

  e- Donate منصة  إن  لـ"الصباح"،:  الهيتي 

املالي  اإللكتروني  التطبيق  هي  اإللكترونية 

العراق،  في  املدني  املجتمع  ملنظمات  األول 

الخيري  العمل  فــي  نوعية  نقلة  ـــاه 
ّ

إي ــادًا  ع

بالعراق.

وأضاف الهيتي أن التطبيق جاء مواكبًا للنهج 

الحكومي والبنك املركزي باستخدام الرقمنة 

من  جزءًا  هو  العراق  األموال،كون  تداول  في 

العالم وينفذ هذه الرقمنة منذ سنوات.

من  املواطنني  سيشرك  التطبيق  أن  وتابع 

أصحاب الشركات والتجار واملؤسسات املالية 

بعملية  الحال  ميسوري  من  واالقتصادية 

املواطنني   وإشــراك  اآللية  وتسهيل  التبرع 

بشكل مباشر بمعرفة املشروع الذي يتبرعون 

التي جاءت بكل  وأين وصل وكمية األموال  له 

جاء  التطبيق  بــأن  ويسر،موضحًا  شفافية 

املركزي  البنك  من  مباشر  دعم  خالل  من 

بوابة  تكون  شركات  عدة  ترشيح  خالل  من 

جدًا  رصينة  وتكون  وتشغيل  اإلكتروني  للدفع 

ستراتيجية  مشاريع  ودعم  لديهم،  ومسجلة 

سنويًا  ينفذ  ــذي  ال الــعــراق  أضــاحــي  منها 

العراق  أطفال  سرطان  مستشفى  ومشروع 

الطبية  للعيادة  الوطني  واملشروع  املستقبلي 

من  األهالي  نزوح  منذ  ينفذ  والــذي  املتنقلة 

املناطق املحررة ولغاية اآلن.

لتقديم  توجهت  املنظمة  أن  ــى  إل ـــار  وأش

بالتعاون  األولية  الصحية  الرعاية  خدمة 

العراق  مبادرة  ومشروع  الصحة  وزارة  مع 

رئيس  دولــة  توجيه  مع  جــاء  الــذي  األخضر 

في  أطلقها  التي  باملبادرة  والحكومة  الوزراء 

الذي عقد في  املناخ  األسبوع املاضي بمؤتمر 

البصرة،بإطالق حملة لزرع 5 ماليني شجرة 

منها  جزءًا  املنظمة  ستكون  حيث  العراق  في 

ودعم صندوق تمكني في البنك املركزي لهذه 

املبادرة من خالل الشبكة التطوعية الخاصة 

باملنظمة.

ونوه بأن املنظمة دأبت ومنذ تأسيسها في عام 

2003 على تقديم املساعدة و املساهمة في بناء 

العراق الحديث وكان عملها في شتى املجاالت 

التعليم،  الحماية،  قطاع  الصحية،  اإلغاثية، 

املشاريع  مئات  فقدمت  البيئي..  اإلصحاح 

الدولي  املجتمع  من  وبدعم  العام  النفع  ذات 

والعربي وبدعم كبير من حكومة العراق على 

عدد  كــان  حيث  املنصرمة  السنوات  مــدى 

سنويًا  مستفيد  مليون  عن  يزيد  املستفيدين 

منذ  الكبرى  اإلنسانية  األزمة  خالل  وخاصة 

على  النهائي  النصر  إعالن  وبعد   ،2014 عام 

زمر التخريب وطيور الظالم شمرت املنظمة 

إعمار  إعــادة  في  للمساعدة  سواعدها  عن 

االستقرار  إعــادة  برنامج  إطــالق  و  العراق 

وبعد  والعربي،  الدولي  املجتمع  من  وبدعم 

االستقرار دأبت املنظمة على تقديم مشاريع 

العراق  أضاحي  "مشروع  منها  كبيرة  تنموية 

لسرطان  املستقبل  مستشفى  مــشــروع   -

للمستشفى  الوطني  املــشــروع   – األطــفــال 

الحمالت  إلى  أضافة  "العراق"  في  املتنقل 

املتضررين  ملساعدة  ــرى  األخ االجتماعية 

الذي  املدمر  الزلزال  وآخرها  املنطقة  في 

مبادرة  أطلقنا  كما  وتركيا،  سوريا  ضرب 

التغيرات  ملواجهة  األخضر  العراق  مشروع 

السنوات  خالل  بضاللها  ألقت  التي  املناخية 

حياة  في  مباشر  بشكل  وأثــرت   املنصرمة 

املواطن.

{ }

شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  لحكومة  الستراتيجية  املشاريع  ضمن 

والتعليم  للتربية  الوزراء  رئيس  مكتب  مستشارية  كشفت  السوداني، 

البالد  في  العالي  والتعليم  التربية  بواقع  للنهوض  شاملة  خطط  عن 

بالتعاون بني الوزارتني واللجان املعنية في مجلس النواب، وتشمل تلك 

ة لتحقيق املقاييس العاملية جوانب مادية تتعلق باملنشآت 
ّ

الخطط املعد

واألبنية الجامعية واملدرسية على حد سواء وأخرى غير مادية وتتصل 

واألستاذ  املعلم  وإعداد  والتدريس  التعليم  وأساليب  وطرق  باملناهج 

 عن تعيني اآلالف من حملة الشهادات العليا وإطالق 
ً
الجامعي، فضال

املرموقة  التاريخية  املكانة  الستعادة  العراق"  في  "ادرس  برنامج 

والتعليم،  للتربية  الوزراء  رئيس  مستشار   
ّ

وبني العراقية.  للجامعات 

عدنان السراج، في حديث لـ"الصباح": أنه "منذ مجيء حكومة محمد 

شياع السوداني أولت اهتمامًا بالغًا بما يتعلق بالتربية والتعليم، كما 

أن هناك إحاطة كاملة من قبل رئيس الوزراء بما يجري في العملية 

التعليمية في العراق وكيفية إعادة النظر بها في ظل وجود اإلمكانات 

ل املعني بالتربية والتعليم" .
ّ
الكبيرة في مكتبه والفريق املشك

ه بأن "هناك دراسات كاملة وستراتيجية للنهوض بالواقع التربوي 
ّ

ونو

في العراق وذلك من خالل الكثير من املشاريع؛ خاصة في ما يتعلق 

تطوير  على  والعمل  الجامعي  واألستاذ  واملنهج  واملعلم  باملنشآت 

القدرات ملواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في دول العالم" .

وأكد السراج أن "توجه لجنة التعليم النيابية األخير جاء منسجمًا مع 

التربية  للتربية والتعليم وعمل فريق  مستشارية مكتب رئيس الوزراء 

هيأة  تنهي  أن  املؤمل  من  وأنه  السوداني،  قبل  من  املشكل  والتعليم 

التي وضعتها قريبًا من أجل الحفاظ على  الستراتيجية  املستشارين 

الرصانة العلمية" .

فاضل  حميد  الدكتور  املستنصرية،  الجامعة  رئيس  قال  جانبه،  من 

التميمي، في حديث لـ"الصباح": إن "التوجيهات والتأكيدات مستمرة 

ولربما  العالي،  التعليم  بواقع  للنهوض  وستراتيجيات  خطط  لوضع 

ابتدأت أول بوادر هذه الخطوات في محاولة تعزيز السمعة األكاديمية 

في  (ادرس  برنامج  إطــالق  خالل  من  وذلــك  العراقية  للجامعات 

العراق) في محاولة إلعادة الجامعات العراقية كمنطلق لطلبة الدول 

األخرى وتحديدًا طلبة الدول العربية" .

واقعًا  نشهد  أن  ونأمل  أكثر،  جدية  تبدو  "الخطوات  أن  إلى  وأشــار 

السنة  "هذه  أن  وبني  املقبلة"،  للفترة  خالل  العالي  للتعليم  مغايرًا 

الدكتوراه،  حملة  من  أستاذ   2000 من  أكثر  تعيني  شهدت  بالذات 

حملة  من  آالف   8000 من  أكثر  تعيني  تم  املاضيني  اليومني  وخالل 

شهادة املاجستير، وتلك إحدى الخطوات الواقعية للنهوض بالتعليم 

العالي" . وأضاف التميمي، أن "هناك خططًا تتعلق باألعداد املتزايدة 

للتربية أيضًا، حيث  بالنسبة  املدارس اإلعدادية  الطلبة خريجي  من 

التوجه الستحداث جامعات جديدة على أسس رصينة تراعي بشكل 

منظمة  مؤشرات  مع  متوافقة  تكون  وأن  التعليم،  رصانة  جدًا  كبير 

(اليونسكو) ومؤسسات العاملية املعنية بالتعليم العالي" .

فراس  النيابية،  العالي  التعليم  لجنة  عضو  كشف  ذلك،  غضون  في 

العراق  في  التعليم  لتطوير  "خطة  اللجنة  إعــداد  عن  املسلماوي، 

استضافة  "ستتم  أنه  مبينًا  البرملانية"،  التربية  لجنة  مع  بالتعاون 

الكوادر املتقدمة في وزارتي التعليم العالي والتربية وحتى التعليم في 

الوقفني الشيعي والسني لتوحيد رؤية واضحة وثابتة في العراق" .

وأضاف "لدينا خطة باإلفادة من التجارب سواء كانت في املنطقة أو 

العالم من خالل استضافة خبراء ومستشارين والطبقات املستهدفة 

من التربية والتعليم من خالل االستماع إلى الطلبة واألساتذة وخلق 

بيئة علمية بما يسمى (البيئة الجامعية).

باعتبار  امللف  هذا  نتابع  نحن  التربية  مستوى  على  "كذلك  أنه  وبني 

أجل  من  وأيضًا  العالي،  التعليم  مدخالت  هي  التربية  مخرجات  أن 

خالل  من  أوعزنا  وقد  والتعليم،  للتربية  املعالم  واضحة  خطة  رسم 

االجتماعات واالستضافات للوزارتني بأن يكون هناك وضوح يحفظ 

ويعطي  العلمية  الرصانة  على  ويحافظ  والتعليمية  التربوية  العملية 

زخمًا للشهادة العراقية" .

التقاعدية  املعامالت  إنجاز  الوطنية  التقاعد  هيئة  باشرت 

جديدة  مكاتب  افتتاح  قرب  إلى  مشيرة  وزارات،  أربع  ملوظفي 

في بغداد وتسيير فرق متنقلة في املحافظات.

وقال رئيس الهيئة ماهر رشيد حسني، في حديث لـ"الصباح"،: 

إنه "تم استحداث مكتبني بوزارتي التربية والصحة فضال ًعن 

خالل  العالي  التعليم  ووزارة  الصناعة  بوزارتي  مكتبني  افتتاح 

األسبوع املاضي ليصل اإلجمالي إلى أربعة مكاتب" .

املحافظات  في  التقاعد  مديريات  ه 
ّ

"وج أنه  حسني  وأضاف 

بتشكيل فرق إدارية وحسابية متنقلة للقيام بإجراءات اإلحالة 

وإصدار الهوية التقاعدية للموظف املشمول بالقانون في مكان 

للمتقاعدين  واملحافظات  الوزارات  في  الدعم  لتقديم  عمله، 

لتخفيف تعقيد النظام واإلجراءات التي تبطئ عملية التقاعد" .

حزمة  بأن  املتقاعدين  أوضــاع  تحسني  في  مختصون  وذكــر 

ببعض  تتمتع  املتقاعدين  شريحة  دعــم  ـــراءات  إج تنظيم 

التقاعدية  املعاشات  ملؤشر  املعايرة  حسب  املرغوبة  املميزات 

العاملي "ميرسر CFA" لعام 2022.

ــراءات  "اإلج أن  لـ"الصباح"،  هاشم  محمد  الخبير  وأوضــح 

اإلصالحات  نتيجة  املاضية  ــوام  األع خالل  تحسنًا  أظهرت 

بنود  حزمة  خالل  من  املتقاعدين  ألوضاع  الحكومي  والدعم 

نصت على إنجاز املعاملة ومنح الهوية التقاعدية في نفس يوم 

بلوغ املوظف او العامل السن التقاعدي".

وذكر هاشم أن "املؤشر يبحث وضع العراق ضمن الدول األكثر 

تعزيزًا في معالجة نقاط ضعف وإغفاالت رئيسية تسببت في 

معاناة املتقاعدين خالل السنوات العشر األخيرة" .

إن  قال:  القيسي  فالح  ــة  اإلداري للشؤون  التربية  وزارة  وكيل 

لهذه  واملهم  الحساس  املوضوع  معالجة  في  ماضية  "الــوزارة 

الشريحة ضمانًا لحصولهم على حقوقهم بأسرع وقت" .

فيما أعلنت وزارة الصحة أن وزيرها صالح مهدي الحسناوي 

مع  بالتنسيق  الحكومي  البرنامج  وتنفيذ  إنجاز  بـ"تسريع  ه 
ّ

وج

هيئة التقاعد الوطنية"، مبينة بأن "مدير عام الدائرة اإلدارية 

واملالية والقانونية بحث مع فريق عمل الهيئة سبل التعـاون في 

ترويج املعامالت التقاعدية ملوظفي الوزارة ودوائرها التابعة" .

رئيس  مباحثات  مفردات  وســم  الــذي  الوضوح 

الوزراء محمد شياع السوداني مع الجانب التركي 

عن  ستسفر  بأنها  يعد  أمــس،  ألنقرة  زيارته  في 

تحقيق أهدافها. وهي أهداف من شأن استيفائها 

إطالق رسائل طمأنة للجانبني. فلألتراك مطلبهم 

الحدودية  مناطقهم  استهداف  بمنع  املتمثل 

عراقية  أراٍض  من  يتخذون  معارضني  قبل  من 

الحدود  الذي كان سببًا لجعل  األمر  لهم،  مقرات 

 
ّ

أن ويبدو  ـــدوام،  ال على  متوترة  وبينهم  بيننا 

مطلبهم الطارئ هو هذا وتتبعه ملفات أقتصادية 

أيضًا  الطارئ  مطلبه  وللعراق  أخرى،  وسياسية 

حول  يطوف  الــذي  الجفاف  شبح  فــي  ويتمثل 

املائية اإلطالقات  ة 
ّ
قل بسبب  العظيمني  نهرينا 

 

 التركية. 

املائية  املوارد  أعلنت وزارة  الزيارة بساعات  قبيل 

املائية  الــعــراق  حصص   
ّ

ملف أن 

الوزراء على  سيكون أبرز ما رئيس 

امللف  هذا  وأن  التركية،  الطاولة 

وهو  دبلوماسيًا  ملفًا  كونه  عن   
ّ

كف

.
ّ

 سيادي
ّ

اآلن ملف

وبالفعل حملت لنا أنباء املفاوضات 

أمس أن الرئيس التركّي أعلن خالل 

املؤتمر الصحفي مع السودانّي عن 

زيادة حصة العراق من املياه ألكثر 

ـ  د 
ّ

سيبد الذي  األمر  ضعفني،  من 

حملته  الذي  الرعب  ـ  حني  إلى  ولو 

املوشكني  والفرات  دجلة  صور  لنا 

على الجفاف.

م 
ّ

مقد اآلونة  هذه  في  املائّي  األمن 

حتى  ـ  األمــن  نــواحــي  سائر  على 

ـ  أهميتها  برغم  منها  ة 
ّ

العسكري

تحقق  الــذي  النجاح   
ّ

فــإن ولهذا   ،

مجمل  في  النجاح  بذور  سيبذر  الجنبة  هذه  في 

الزيارة.

على  التركية  االعتداءات   
ّ

ملف ومثله   ،
ّ

امللف هذا 

أجراها  التي  املباحثات  وقبله  الحدودية،  املناطق 

واملتضمنة  بغداد  في  اإليــرانــّي  الخارجية  وزيــر 

وقف االعتداءات من الجانبني، مقدمات ضرورية 

طويلة  ة 
ّ

بري حــدود  على  التوتر  أسباب  لتصفير 

ـ  يمكن  كان  لقتاٍل  مسرحًا  كانت  ما  لكثرة  وكئيبة 

ويجب ـ أن ال يحدث.

 كبيرة وعلى درجة 
ْ

حثت
ُ
امللفات االقتصادية التي ب

التنمية  طريق  مشروع  ومنها  األهمية  من  فائقة 

العراق  حــدود  تحصني   
ّ

لكن الجافة)،  (القناة 

املكسبان  باعتقادنا  هما  املــائــّي  أمنه  وضمان 

ـ  السوداني  طاولة  على  تحققا  اللذان  الكبيران 

أوردغان.

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com
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أوقفت الشرطة 

الكينية، أمس الثالثاء، 

238 شخصًا خالل 

االحتجاجات العنيفة 

على ارتفاع تكاليف 

املعيشة والتي أسفرت 

أيضًا عن إصابة 31 من 

عناصر الشرطة.

ونزل املتظاهرون 

في نيروبي ومناطق 

أخرى في كينيا إلى 

الشوارع استجابة لدعوة 

من زعيم املعارضة 

املخضرم رايال أودينغا 

ليوم تعبئة ضد حكومة 

الرئيس وليام روتو.

تتجاوز  روسيا  إلى  بينغ  جني  شي  الصيني  الرئيس  زيارة 

عن  للحديث  يتسع  أفقًا  لتفتح  التقليدية،  العالقات  حدود 

عالم األقطاب املتعددة، ولالتفاق على تأطيرات سياسية 

مدخلها  الدولية  الحسابات  تكون  وأمنية،  واقتصادية 

الحسابات  مع  تعاطيها  في  األعمق  ستكون  لكنها  العام، 

لألزمة  الصينية  باللغة  مكتوٍب   
ّ

حــل وإيجاد  الثنائية، 

وموضوعية،  واقعية  أكثر  خطط  وفق  وعلى  األوكرانية، 

الفرضيات  وهالوس  والشكوك  العسكرة،  لغة  عن  بعيدة 

األمنية.

العنان  أطلق  بوتني،  الروسي  الزعيم  مع  الرئاسي  الحوار 

ال  متعددة،  جيوسياسية  لقراءات 

انتخاب  إعادة  مع  تزامن  أنه  سيما 

جديدة،  صينية  لرئاسة  بينغ  جني 

الحوار  هذا  إعطاء  يعني  ما  وهذا 

الـــدور  ــن  م تجعل  ـــوة  وق ــًا،  ــم زخ

الحضور،  في  فاعلية  أكثر  الصيني 

وفي التخطيط لرسم ستراتيجيات 

ساعات  "أربــع  ف  الجديد.  العالم 

قالت  كما  املحادثات،  من  ونصف" 

نوفوستي"  "ريــا  أنباء  وكالة  وكالة 

توصيف  في  داللتها  لها  الرسمية، 

الزمن السياسي، وفي اإلشارة إلى 

املساحة  سعة  وإلــى  ــر،  األم ية 
ّ

جد

التي يتحرك بها الرئيسان.

مدخل  هو  األوكرانية،  لألزمة  صينية  حلول  عن  البحث 

مستوى  على  فاعلية،  أكثر  صيني  حضور  عن  للحديث 

مستوى  وعلى  العاملية،  األزمات  وطأة  تخفيف  في  دورها 

 من الواحدية األميركية وسطوتها على ملفات األمن 
ّ

الحد

العالقات  ملف   
ّ

يخص ما  عن   
ً
فضال الدوليني،  والسياسة 

والعسكرية،  التجارية  سياقاتها  في  األميركية،  الصينية 

ق بقضية 
ّ
وفي تعاطيهما مع قضايا األمن الدولي، ومايتعل

تايون ومنع الواليات املتحدة من تحويلها إلى صراع مفتوح.

وربما  الزيارة،  هذه  بنوايا  كثيرًا  يرتاب  األميركي  املوقف 

دعم  وفــي  حربها،  فــي  روســيــا  دعــم  سياق  فــي  يضعها 

الرئيس الروسي بوتني شخصيًا، السيما بعد قرار املحكمة 

الجنائية الدولية بـ"اعتقال الرئيس الروسي" وهو ما أكده 

العالم   
ّ

إن بالقول:  بليكن  انتوني  األميركي  الخارجية  وزير 

روسيا  جانب  من  تكتيكي  تحرك  بــأي  ينخدع  أال  يجب 

خالف  ماهو  أكدت  الزيارة  واقعية  لكن  الصني"  تدعمه 

باالتفاق  تتعلق  أخرى  خيارات  إلى  ستذهب  وربما  ذلك، 

االقتصادي  التطبيع   
ّ

تخص التي  اإلجــراءات  سلسة  على 

"الدوالر  عقدة  تتجاوز  برامج  وعبر  البلدين،  بني  الكامل 

يتفقان  قد  الرئيسني  إن  قال:  البعض  أن  حتى  األميركي" 

م اللغتني الروسية والصينية.
ّ
على تشجيع تعل

أعلنت فلسطني، أنها ستطالب املحكمة الجنائية 

الدولية باعتقال وزير املالية اإلسرائيلي بتسلئيل 

سموتريتش، ردًا على تصريحات قال فيها : إنه "ال 

يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، جاء ذلك في 

بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.

االهتمام  درجات  بأقصى  "نتابع  الــوزارة:  وقالت 

للوزير  والتحريضية  املسؤولة  غير  التصريحات 

من  والنابعة  والعنصري  الحاقد  ــي  ــاب اإلره

ق 
ّ

التفو ـــاء  ع
ّ
واد والحقد  ـــاب  واإلره الكراهية 

املعمورة  شعوب  بقية  حساب  على  لليهود  العرقي 

وتحديدًا الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "سنطلب من املحكمة الجنائية الدولية 

اعتقال بحق هذا  أوامر  أن تتحرك فورًا إلصدار 

القوانني  كل  انتهك  الــذي  العنصري  اإلرهابي 

قرار  استصدار  يستحق  ما  بتصريحاته  وارتكب 

رت الخارجية الفلسطينية عن 
ّ

اعتقاله فورا"، وعب

بإصدار  لسموتريتش  فرنسا  "سماح  استهجانها 

تصريحات فاشية على أراضيها".

الفرنسية  السلطات  من  "سنطلب  وأضــافــت: 

ال  أراضيها  على  يتم  نشاط  أي  أن  من  التأكد 

يدعو  وال  املعتمدة،  والشرائع  القوانني  ينتهك 

حساب  على  الكبرى)  (إسرائيل  دولة  إقامة  إلى 

حقوق وقوانني دولية هي أساس للعالقات القائمة 

تحكم  التي  الدولية  االتفاقيات  وفق  الــدول  بني 

السلطات  من  "نتوقع  وتابعت:  العالقات".  تلك 

هذا  به  ه 
ّ

تفو بما  لها  عالقة  أية  نفي  الفرنسية 

ل األراضي 
ّ

اإلرهابي العنصري، ورفضها أن تتحو

العنصرية  لدعوات  إطالق  محطة  إلى  الفرنسية 

على  والتأكيد  اإلسرائيلي،  واإلرهــاب  والفاشية 

على  الجرائم  هــذه  مثل  بتكرار  السماح  عــدم 

أدانت مصر واألردن  البيان. كما  أراضيها"، وفق 

فلسطينية،  فصائل  إلــى  إضــافــة  ــــارات،  واإلم

تصريحات سموتريتش.

استدعاء  األردنــيــة  الخارجية  وزارة  وأعلنت 

ما  خلفية  على  ان، 
ّ

عم في  اإلسرائيلي  السفير 

وصفتها بـ "التصريحات العنصرية" لسموتريتش.

ووفق بيان نشرته وزراة الخارجية األردنية، عبر 

"تويتر"،  االجتماعي  التواصل  موقع  في  حسابها 

ان، ، إثر 
ّ

فقد استدعت السفير اإلسرائيلي في عم

استخدام وزير املال اإلسرائيلي خريطة إلسرائيل 

تضم حدود اململكة األردنية الهاشمية واألراضي 

ــوزارة  ال إن  البيان  وقــال  املحتلة،  الفلسطينية 

يمثل تصرفًا  "ذلك  أن  السفير اإلسرائيلي  أبلغت 

الدولية  لــألعــراف  وخــرقــًا  متطرفًا  عنصريًا 

باسم  املتحدث  أعلن  كما  الــســالم".  ومعاهدة 

الخارجية املصرية أحمد أبو زيد، أن تصريحات 

سموتريتش  بتسلئيل  اإلسرائيلي  املالية  وزيــر 

بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني "تحريضية 

موقع  على  تغريدة  في  زيد  أبو  وقال  ومرفوضة". 

إيماءات  تحمل  التصريحات  هــذه  :إن  "تويتر" 

عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج 

الشعب  جموع  عند  واالحتقان  الغضب  مشاعر 

وأصحاب  الحر  العالم  وشعوب  بل  الفلسطيني، 

الضمائر الحية حول العالم.

رفضه  عن  العربي،  البرملان  أعــرب  جهته،  من 

حكومة  في  املالية  ــر  وزي لتصريحات  الشديد 

لتزييف  محاولة  :إنها  وقــال  املتطرف،  اليمني 

فلسطيني  شعب  لوجود  وإنكار  وتزويره،  التاريخ 

منذ  األرض  هذه  على  وموجود  وارثه،  تاريخه  له 

التصريحات  العربي  البرملان  األزل.ووصــــف 

وارتكاب  للعنف،  صريحة  دعوة  بأنها  العنصرية 

الشعب  بحق  واالنتهاكات  الجرائم  من  املزيد 

املجتمع  البرملان  وطالب  ــزل.   األع الفلسطيني 

جدية  مواقف  باتخاذ  املتحدة،  واألمم  الدولي، 

مسؤولني  من  العنصرية  التصريحات  هذه  من 

على  وتحريض  دعــوة  باعتبارها  متطرفني، 

الشعب  بحق  والجرائم  العنف  من  مزيد  ارتكاب 

الفلسطيني، ومحاسبة املسؤولني عنها.كما أعرب 

أسفه  عن  القدس  في  األوروبــي  االتحاد  مكتب 

املالية  وزير  بها  أدلى  التي  للتصريحات  الشديد، 

مصدر  وقال  سموتريتش،  بتسلئيل  اإلسرائيلي، 

يأسف  األوروبــي  "االتحاد  إن  املكتب،:  في  رسمي 

سموتريتش  للوزير  مقبول  غير  آخر  لتعليق  بشدة 

والذي أدلى به في اجتماع خاص في فرنسا، إنه 

نتائج  إلى  ويؤدي  وخطير،  محترم،  وغير  خطأ، 

عكسية في وضع متوتر للغاية بالفعل"، وأضاف أن 

"تعليقات الوزير سموتريتش تذهب مرة أخرى في 

االتجاه املعاكس وال يمكن السكوت عليها".

ويوم األحد املاضي، زعم سموتريتش، وهو زعيم 

املتطرف،  اليميني  الدينية"  "الصهيونية  حزب 

في لقاء مع مؤيدين إلسرائيل في باريس، أنه "ال 

يوجد فلسطينيون ألنه ال يوجد شعب فلسطيني".

اإلسرائيلي،  الكنيست  ق 
ّ

صــد آخــر،  جانب  من 

على  والثالثة  الثانية  بالقراءتني  الثالثاء،  أمس 

يسمح  الــذي  االنــفــصــال"  بـــ"قــانــون  يعرف  مــا 

للمستوطنني بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة 

الغربية أخليت عام 2005.
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أية  اآلن  حتى  تتسرب  لم  الوقت  هــذا  في 

الفرنسي  االجتماع  في  دار  عما  معلومات 

أيام  ثالثة  قبل  حصل  ــذي  ال السعودي   -

في  يطرح  مــا  أن  غير  لبنان،  بخصوص 

الشارع السياسي اليوم بأن ما كان يشاع عن 

وجود سلة سياسية تتمثل بمقايضة "سليمان 

"نواف  مقابل  الجمهورية  لرئاسة  فرنجية" 

حيز  لها  يعد  لم  الحكومة  لرئاسة  ســالم" 

حقيقي في خريطة املخارج التي يتم تداولها 

في عواصم القرار املعنية بالشأن اللبناني.

االشتراكي  التقدمي  الحزب  زعيم  ووصف 

وليد جنبالط موضوعة املقايضة (فرنجية - 

سالم) بالبدعة، بقوله: "ال بد من فريق عمل 

من  الرئيس  يكون  بأن  املقايضة  منسجم. 

هذه  آخر،  فريق  من  الحكومة  ورئيس  فريق 

بدعة. إذا بدأت املقايضة هكذا، ستشمل كل 

شيء".وتطرق جنبالط للمصالحة السعودية 

- اإليرانية وما يمكن أن تفرزه من معطيات 

كبار  بعض  من  "املطلوب  فقال:  لبنانيًا، 

أن  هاللني،  بني  والقادة  لبنان،  في  القادة 

الحد  إلى  نسير  وأن  التغيرات  هذه  يفهموا 

نراهن  ال  وأن  مقبولة،  تسوية  من  ــى  األدن

إلّي  يعيد  فالفراغ  الفراغ،  وعلى  العناد  على 

بـ"القادة"،  قصده  وعن  التقسيم".  هاجس 

تقدموا  واضح.  الشيعي  الثنائي  "جانب  قال: 

سليمان  املـــردة)  (تــيــار  رئــيــس  بترشيح 

يكون  قد  فرنجية  بأن  أعتقد  أنا  فرنجية. 

مرشح  ض 
ّ

معو ميشال  أن  كما   ،
ّ

تحد مرشح 

. آن األوان أن نخرج إلى صيغة توافقية".
ٍّ

تحد

ابق 
ّ

الس ائب 
ّ
الن هج" 

ّ
"الن حركة  رئيس  أما 

ج إلى الصعود الصاروخي 
ّ

حسن يعقوب فعر

املصرف  حاكم  بمساءلة  ربطًا  لــلــدوالر 

ساعات   10 استجواب  "بعد  بقوله:  املركزي، 

مع 200 سؤال لحاكم مصرف لبنان رياض 

ألف   25 من  أكثر  الـــدوالر  ارتفع  سالمة، 

ه 
ّ
أن يخبرنا،  أن  يريد  "ماذا   :

ً
متسائال ليرة"، 

أحد؟"،  حاسبه  إذا  واالقتصاد  يرة 
ّ
الل ر 

ّ
يدم

واصل 
ّ

الت مواقع  على  تصريح  في  د، 
ّ

ــد وش

"بلد  ــه 
ّ
أن على  الثالثاء  أمــس  االجتماعي، 

ومحاسبها  وحارسها  املنظومة  و  مخطوف، 

م، قبل أن يحرقوا 
ّ
 يسقطوا إلى جهن

ّ
روا أال

ّ
قر

البلد وشعبه. لن تستطيعوا وستسقطون".

حسني  اإليــرانــي  الخارجية  وزيــر  أدان 

االتحاد  "إجــراءات  اللهيان،  عبد  أمير 

فرض  في  املتكررة  وبريطانيا  األوروبــي 

العقوبات على إيران" . وقال عبد اللهيان، 

خالل اتصال هاتفي، مع وزيرة خارجية 

"بعض  إن   : لحبيب،  حــاجــة  بلجيكا 

األطراف األوروبية تقوم باتهام اآلخرين 

من  مظلم  تاريخ  لديها  بينما  بالعنف، 

اإلنسان  حقوق  تجاه  ــزدوج  امل السلوك 

هو  األخير  ومثالها  املمنهج  وانتهاكها 

مع  العنيف  الفرنسية  الشرطة  سلوك 

املتظاهرين والذي هو مثال على السلوك 

أن  إلــى  اللهيان  عبد  ــار  وأش  . املـــزدوج" 

"سياسة املواجهة والعقوبات ستواجه ردًا 

اإلسالمية  الجمهورية  قبل  من  متناسبًا 

الخارجية  وزيرة  أكدت  فيما  اإليرانية"، 

العقبات  تذليل  ضرورة  على  البلجيكية 

واالتحاد  ــران  إي بني  الحوار  خــالل  من 

ـــي  ــاد األوروب ــح ــــي. وفـــرض االت األوروب

للثورة  األعــلــى  املجلس  على  عقوبات 

بينهم  مسؤولني  و8  إيــران  في  الثقافية 

قضاة ونواب ورجال دين ورئيس اإلذاعة 

والتلفزيون اإليراني.

"فرض  البريطانية  الحكومة  أعلنت  كما 

من  شخصيات   7 على  جديدة  عقوبات 

مزاعم  بسبب  اإليراني  الثوري  الحرس 

وزير  وقال   . اإلنسان"  لحقوق  انتهاكات 

كليفرلي:  جيمس  البريطاني  الخارجية 

داخل  الكبار  القادة  ضد  إجــراء  "نتخذ 

عن  املسؤولني  اإليراني  الثوري  الحرس 

تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم" .

ت مجلس النواب الليبي، على "اختيار ممثليه في لجنة 6+6 
ّ

صو

إلعداد القوانني االنتخابية بنائبني عن كل إقليم".

"النواب  إن  بليحق،:  الله  عبد  املجلس  باسم  املتحدث  وقــال 

املصوت عليهم هم: "عزالدين قويرب وميلود األسود عن إقليم 

طرابلس، وجالل الشويهدي ونورالدين املنفي عن إقليم برقة، 

وأبوصالح الشلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان".

الله  ليبيا، عبد  البعثة األممية في  أعلن رئيس  وفي وقت سابق 

باتيلي، خالل جلسة ملجلس األمن الدولي، عن مبادرة جديدة 

وزعماء  السياسيني  القادة  تضم  املستوى  رفيعة  لجنة  لتشكيل 

إلجراء  والقانونية  الدستورية  األسس  بوضع  للقيام  القبائل 

االنتخابات الليبية هذا العام.

خارطة  وضع  إمكانية  إلى  تتطلع  الليبية  األطــراف  إن   : وقال 

إجراء  إلى  للوصول  املقبل  حزيران  منتصف  بحلول  طريق 

التي  السياسية  بـ"األجسام  وصفها  ما  أن  مؤكدًا  االنتخابات، 

التي  االستقرار  عدم  حالة  في  السبب  هي  صالحيها"  انتهت 

تعانيها ليبيا.

6+6

مقر  بحماية  املكلفة  الــشــرطــة  شـــددت 

الكونغرس األميركي (الكابيتول) إجراءاتها 

وأعمال  احتجاجات  الندالع  تحسبًا  األمنية 

شغب، قبيل توجيه الئحة اتهام ضد الرئيس 

األميركي السابق دونالد ترامب. 

عن   
ً
نقال "بوليتيكو"،  صحيفة  وذكـــرت 

مصادر أنه سيتم رفع االستعدادات األمنية 

ذاتها  املــصــادر  ــارت  ــاء.وأش ــالث ــث ال ــس  أم

أمنية  حواجز  تركيز  املتوقع  من  أنــه  إلــى 

التابعة  املخابرات  الكابيتول.وتوقعت  أمام 

املنطقة  في  احتجاجات  ــدالع  ان للشرطة 

التي يقيم فيها ترامب بفلوريدا، وكذلك في 

الكابيتول. وليس في مبنى  نيويورك،  مدينة 

وكان ترامب نفسه قد صرح في وقت سابق 

بأنه من املتوقع أن يتم اعتقاله يوم الثالثاء، 

ودعا أنصاره إلى االحتجاج. 

تسديد  قضية  إثر  اإلجـــراءات  هذه  وتأتي 

ملمثلة   2016 العام  في  دوالر  ألف   130 مبلغ 

كان  أنه  يعتقد  حيث  صمتها  لشراء  إباحية 

على عالقة بها.
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في  ــاس  أس املصرفي  "اإلقـــراض  أن  إلــى  ولفت 

بما  أو  وتشغيله  وأرباحه  بعوائده  املصرفي  العمل 

يتعلق بالنشاطات االقتصادية بمختلف أشكالها، 

وأن البنك املركزي كان رائدًا في تحفيز القدرات 

عام  أطلقنا  إذ  املصرفي،  للقطاع  اإلقراضية 

العراق،  تاريخ  في  األكبر  لعلها  مبادرة   ،2015

للمشاريع  دينار  ترليونات   5 بتخصيص  وتمثلت 

الصناعية والزراعية واإلسكانية، وكذلك تريليون 

مبينًا  واملتوسطة"،  الصغيرة  للمشاريع  دينار 

حل  في  تسهم  أن  استطاعت  املبادرة  "هــذه  أن 

لقطاع  اإلقراض  توفير  خالل  من  السكن  مشكلة 

اإلسكان". وأكد أن "املبالغ الذي تم إقراضها عبر 

دينار،  ترليون   13 الـ  المست  املصرفي  الجهاز 

من  اإلفــادة  و  املبادرات  هذه  تقييم  على  ونعمل 

الصحيحة"،  االتجاهات  في  ووضعها  الــدروس 

سيكون  املقبلة  للمرحلة  التمويل  "تركيز  أن  مبينا 

باتجاه املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وكذلك في 

أو القروض الخاصة بالطاقة  ما يتعلق باملشاريع 

املناخ  تحديات  ملواجهة  محاولة  في  املتجددة 

والتوجه الجاد صوب الطاقة النظيفة".  وقال: إن 

وطنية  ستراتيجية  وضع  ستشهد  املقبلة  املرحلة 

لإلقراض، ستكون مشتركة تعرض على الحكومة 

في  مشاركتها  مسألة  لتكون  األخــرى،  والجهات 

واإلجــراءات  القرارات  لتوفير  الخطة  هذه  دعم 

"املــؤشــرات  أن  إلــى  الفتا  إلنجاحها"،  الــالزمــة 

وصل  املصرفي  القطاع  أن  إلى  تشير  والبيانات 

إلى السقف األعلى لإلقراض ألن النسبة املحددة 

من   %  70 هي  املركزي  البنك  تعليمات  بحسب 

الودائع، وتقريبًا وصل القطاع املصرفي إلى هذه 

كبيرة  جهود  هناك  تكون  أن  يتطلب  مما  النسبة 

لجذب الودائع للقطاع املصرفي".

خارج  دينار  ترليون   70 من  أكثر  "وجود  إلى  ونبه 

جدًا  كبير  مبلغ  وهذا  للتداول  املصرفي  الجهاز 

اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من  عالية  نسبة  ويمثل 

على  املقبلة  املرحلة  في  التركيز  من  البد  لذلك 

اإليداع  حركة  لتنشيط  الالزمة  الوسائل  إيجاد 

من خالل عدة إجراءات في هذا الصدد"، مشيرا 

املصرفية  الخدمات  في  النظر  إعادة  أهمية  إلى 

كمًا ونوعًا، ألن الخدمات املصرفية قطعت شوطًا 

كبيرًا برغم العمر القصير لبعض املصارف، لكن 

بعضها وصل إلى مراحل متقدمة والبعض اآلخر 

الخدمات  بمستوى  االرتقاء  إلى  بحاجة  يزال  ال 

املصرفية في أنواع مختلفة وفي طريقة التقديم".

وعبر  الخاصة،  العراقية  املصارف  رابطة  أما 

باإلنابة  تليت  التي  الحنظل  وديع  رئيسها  كلمة 

سمير  الخاصة  املصارف  رابطة  مستشار  عبر 

برنامج  تفعيل  حتمية  بينت  فقد  النصيري، 

أهداف،  و10  مراحل   6 يتضمن  الذي  اإلقراض 

لتحقيق  املركزي  البنك  خطة  تنفيذ  على  والعمل 

في  أسهمت  ومبادرته  االقتصادي،  االستقرار 

زيادة تمويل املشاريع السكنية.

التي  العراقية  الخاصة  "املصارف  أن  إلى  وأشار 

جميع  في  املختلفة  املصرفية  خدماتها  تقدم 

ومواقفها  ورصانتها  قدرتها  أثبتت  املحافظات، 

العراق  عانى  إذ  املاضية،  الفترة  أثناء  الوطنية 

وجائحة  االقتصادية  والتحديات  ــات  األزم من 

األقراض  برنامج  "تفعيل  على  مشددا  كورونا"، 

بشكل  ــراض  ــت االق حجم  وزيــــادة  ــراق  ــع ال فــي 

وجه  على  والخدمية  اإلنتاجية  واملشاريع  عام 

لإلقراض  الجغرافية  الرقعة  وتوسيع  الخصوص 

لتشمل جميع  املحافظات".

البنك  مع  بالتعاون  التطور  "خطوات  إن  وقــال 

العراقية،  الخاصة  املصارف  ورابطة  املركزي 

الذي  املصرفي  للجهاز  األداء  مستويات  رفعت 

بتحفيز  املركزي  البنك  خطة  تنفيذ  على  يعمل 

وتنفيذ  االقتصادي  االستقرار  وتحقيق  االقتصاد 

ترليون   18 لها  خصص  التي  التمويلية  مبادراته 

US- املمول من أما ممثل مشروع تحفيز   .  يينار" 

AID عمران جودري فقال: "اكتشفنا وجود فجوة 

بني الجهاز املصرفي وأصحاب املشاريع الصغيرة 

العملية  متطلبات  درســنــا  أن  بعد  واملتوسطة 

عدم  إلى  قاد  هذا  الحال  وبطبيعة  اإلقراضية، 

النهوض باألعمال لعدم وجود محفظة مالية".

في  الخاصة  املصارف  رابطة  "دور  إلى  وأشــار 

تقديم املساعدة من أجل تلبية متطلبات الشركات 

الصغيرة واملتوسطة وتدريب األشخاص املعنيني، 

ا 
ً

مؤكد التوجه"،  هذا  جوهر  املصرفي  والقطاع 

"وجود أكثر من 600 ألف شركة صغيرة ومتوسطة 

كثير منها لم يستطع الوصول إلى ائتمان الجهاز 

مهم  املركزي  "دور  إن  جــودري:  املصرفي".وقال 

املصرفي  الجهاز  لدعم  ستراتيجية  وضــع  في 

وإيصال الخدمات املصرفية إلى أكبر شريحة من 

التنفيذي  املدير  واملتوسطة".  الصغيرة  الشركات 

ــارف الــعــراقــيــة الــخــاصــة علي  ــص لــرابــطــة امل

القروض  واقع  "تفعيل  أن  لـ"الصباح"  أكد  طارق 

مهمة وطنية،  يعد  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع 

في  ــا  ودوره االقتصادية  أهميتها  مدى  ونــدرك 

مفصل  من  أكثر  في  الوطني  العمل  سوق  تحفيز 

على  العمل  "ضرورة  إلى  الفتا  وخدمي"،  إنتاجي 

الجهاز  يشجع   ، للقروض  ضامن  كيان  إيجاد 

املصرفي على التوجه لتوفير اإلقراض لهذا النوع 

من املشاريع ".

ونبه إلى أن "اإلقراض في املحافظات األكثر فقرا 

في  ويفعل  يدرس  أن  يجب  األمر  وهذا  منخفض، 

 ."
ً

هذه املناطق التي فيها مواهب مختلفة

US- من املدعوم  التحفيز  برنامج  إلى  ــار   أأش

العراقي  املركزي  البنك  مع  بالتعاون  وينفذ   AlD

مناطق  عموم  في  اإلقــراض  انتشار  إلى  ويهدف 

مع  الورش  من  العديد  "عقد  إلى  الفتا  العراق"، 

ــراض  اإلق عمليات  لتطوير  املعنية  املؤسسات 

مكثف  برنامج  ذلك  رافق  اإلجــراءات،  لتسهيل 

أن  ا 
ً

مؤكد  ،" البرنامج  بهذا  املعنيني  لتدريب 

الفترة  ــالل  خ قــروض  على  الحصول  "فــرص 

نمو  طــارق  واستعرض  أكبر".  ستكون  القادمة 

الخمس  خالل  العراق  في  اإلقراضية  املحفظة 

ارتفاعها  املؤشرات  تؤكد  إذ  املاضية،  سنوات 

وصول  هو  الطموح  ولكن   ، مقبولة  مستويات  إلى 

الخدمات املالية إلى جميع أبناء املجتمع.

 

الدول املصدرة  العام ملنظمة  شدد األمني 

أمس  الــغــيــص،  هيثم  ــــك"  "أوب للنفط 

يؤديه  الذي  الــدور  أهمية  على  الثالثاء، 

وفي  املنظمة  في  فاعل  كعضو  الــعــراق، 

املراقبة  لجنة  ومنها  الــوزاريــة  اللجان 

في  مساهمته  ــن  ع  
ً
فــضــال ـــة،  ـــوزاري ال

استقرار أسواق النفط العاملية.

له  املرافق  والوفد  زيارته  خالل  ذلك  جاء 

صادر  لبيان  وفقا  ببغداد،  الشعب  قاعة 

عن وزارة النفط العراقية.

وقال الغيص إن: املنظمة تستعد لالحتفال 

الـ 60  بالذكرى  النفط  بالتعاون مع وزارة 

لتأسيس "أوبك " في بغداد ، التي احتضنت 

أول اجتماع تأسيسي في قاعة الشعب عام 

1960 ، وقد تأجل االحتفال أكثر من مرة ، 

بسبب جائحة كورونا. 

اللقاءات  وقيمة  أهمية  إلى  الغيص  وأشار 

 ، الـــوزراء  مجلس  رئيس  مع  جــرت  التي 

وزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  ونائب 

على  والتأكيد   ، الغني  عبد  حيان  النفط 

املشترك في استقرار  الدور  تعزيز  أهمية 

أسواق النفط العاملية.

أهم  ــن  "م ـــك  "أوب اتــفــاق  الغيص  ــد  وع

اتخذها  التي  املهمة  التاريخية  القرارات 

التحديات  ملــواجــهــة  املنظمة  أعــضــاء 

النفط  أسواق  لها  تعرضت  التي  املختلفة 

العاملية.

في  أسهم  قد  االتــفــاق  هــذا  أن  ــاف  وأض

معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه 

من  أن  على  مشددًا   ، العاملية  األســـواق 

االستقرار  تحقيق   " أوبك   " أهداف  أهم 

والتوازن بني العرض والطلب.

تجاوزت روسيا السعودية في فبراير املاضي أكبر مورد للنفط للصني 

مع استفادة املصافي من البراميل الروسية لتغذية الطلب املرتفع في 

أكبر اقتصاد في آسيا بعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد".

روسيا  من  الخام  من  طن  مليون   7.69 اآلسيوية  الدولة  واستوردت 

الجمارك  لبيانات  وفقا  يوميا،  برميل  مليون   2 أو  املاضي  الشهر 

الصينية، بينما تراجعت التدفقات من اململكة العربية السعودية إلى 

أدنى مستوى لها منذ يونيو املاضي بانخفاض 29 % عن يناير املاضي.

تحول  بعد  الروسي  للخام  رئيسيني  كمشترين  والهند  الصني  وبرزت 

موسكو نحو الشرق على خلفية فرض الغرب عقوبات واسعة عليها.

وعاد الطلب على وقود النقل مثل البنزين بقوة في الصني بعد انتهاء 

مروري  ازدحام  إلى  أدى  مما  املاضي،  العام  أواخر  في  كوفيد  قيود 

متكرر في املدن الكبرى. وتشترك روسيا والسعودية في لقب أكبر مورد 

للنفط الخام للصني في كثير من األحيان، كذلك تعتبر روسيا موردا 

رئيسيا للفحم والغاز الطبيعي املسال إلى الصني.

 

سجلت الليرة اللبنانية، أمس الثالثاء، مزيدا من االنهيار أمام الدوالر 

ليرة  ألف  ـــ140  ال الواحد  ــدوالر  ال صرف  سعر  تخطى  إذ  األمريكي، 

لبنانية.

السوداء  الدوالر في السوق  تتابع سعر صرف  التي  التطبيقات  وبحسب 

ليرة  ألف  و143  ألفا   140 بني  الــدوالر  صرف  سعر  تراوح  (املوازية)، 

للبيع، 139 ألف ليرة و142 ألف ليرة للشراء.

وبذلك يكون سعر الصرف قد ارتفع قرابة الـ30 ألف ليرة خالل الـ24 

ساعة املاضية. يذكر أن سعر الصرف الرسمي في البالد كان منذ عام 

1997 وحتى فبراير املاضي 1500 ليرة لبنانية للدوالر الواحد. ومع تفاقم 

األزمة االقتصادية وانهيار الليرة أعلن حاكم املصرف املركزي رياض 

سالمة تعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة للدوالر.

باالنهيار  واستمرت  الثبات،  على  الليرة  تساعد  لم  الخطوة  هذه  أن  إال 

ألف  الحديث 100  البالد  تاريخ  املاضي وألول مرة في  لتسجل األسبوع 

ليرة للدوالر.

 

الرئيسي  املساهم  السعودي،  األهلي  البنك  أعلن 

قيمة  في  التغيير  أن  سويس"،  "كريدي  مصرف  في 

استثماره "لن يؤثر" في أرباحه وخططه املالية لسنة 

على  اس"  بي  "يــو  مصرف  استحوذ  بعدما   ،2023

منافسه السويسري الذي يواجه أزمة.

على  سويسرا  في  األكبر  اس"  بي  "يو  بنك  واستحوذ 

قيمتها  تبلغ  صفقة  في  سويس"،  "كريدي  منافسه 

دوالر)  مليار   3,24) سويسري  فرنك  مليارات  ثالثة 

فرنك   0,76 أي  أسهم،  شكل  على  الدفع  مستحقة 

للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس 

الجمعة 1,86 فرنك سويسري. وذكر البنك السعودي 

السعودية  البورصة  موقع  على  نشر  بيان  في  االثنني 

 "أي تغيير في القيمة العادلة لالستثمار 
ّ

(تداول) أن

توقعات  في  يؤثر  لن  سويس  كريدي  مجموعة  في 

"أنه  املالية لسنة 2023"، مشددا على  البنك  وخطط 

ال يوجد أي تأثير في أرباح البنك".

ا 
ً

وشهد ثاني أكبر بنك في سويسرا األربعاء انخفاض

في سعر سهمه بنسبة 30,13 في املئة إلى 1,55 فرنك 

مستوى  أدنــى  إلــى  ليصل  للسهم،  فقط  سويسري 

تاريخي جديد له. وجاء ذلك بعد إعالن البنك األهلي 

ه "ليس لديه" خطط لزيادة االستثمار في 
ّ
السعودي أن

البنك السويسري "ألسباب عدة" على ما أعلن رئيس 

أبسطها  أن  مضيفا  الخضيري،  إدارته عمار  مجلس 

هي القضايا "التنظيمية".

ه قام باستثمار 5,5 
ّ
وذكر البنك السعودي في بيانه أن

مليار ريال (1,47 مليار دوالر) بما يعادل 9,88 باملئة 

مشاركته في  في مجموعة كريدي سويس كجزء من 

عملية زيادة رأس املال.

مجموعة  في  االستثمار   
ّ

أن السعودي  البنك  وأوضح 

كريدي سويس أقل من 0,5 باملئة من إجمالي أصوله 

دوالر)  مليار   252) ريال  مليار   945 على  تزيد  التي 

في  االستثمارية  البنك  محفظة  قيمة  من  باملئة  و1,7 

كانون األول املاضي.

قوي  مال  برأس  "يتمتع  أنه  السعودي  البنك  وأوضح 

في  النظامية.  املتطلبات  من  أعلى  جيدة  وسيولة 

عد فيه اململكة العربية السعودية من بني 
ُ

الوقت الذي ت

ا ضمن مجموعة العشرين".
ً

أسرع الدول نمو

على  تركيزه  السعودي  األهلي  البنك  "يواصل  د 
ّ
وأك

النمو  فرص  من  واالستفادة  األساسية  ستراتيجيته 

املحلية".
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هذا التقريــر، الذي تناول تكتيكات التجســس 

الصينــي على الشــركات الكبرى، ليس ســوى 

الحلقة األحــدث في تاريخ طويل وقذر الرتباط 

التجسس بالجنس.

فعلــى مــدى القــرون كان اســاتذة التجســس 

من كل صنف ونــوع يدربون جواسيســهم على 

اســتغالل فنون الغرام للحصول على معلومات 

سرية.

االســم املتعارف عليه لهذا النوع من التجسس 

هــو "مصيــدة العســل"، وقــد تكشــف على مر 

الزمن أن الرجال والنساء معًا يمتلكون املهارة 

والخبــرة لنصب هذه املصائــد، كما إنهما معًا 

معرضان بنفس الدرجة للوقوع في حبائلها. 

يستخدم الجواسيس عنصري الجنس والدهاء 

ومــا في الحياة الســرية مــن إثــارة كطعم في 

مصيدتهم. 

فــي أحيــان كثيرة يخفــق حتى الذكاء وحســن 

الشــخصية  وقــوة  التدريــب 

 الوطني في وقاية املرء 
ّ

والحس

مــن الوقــوع في مصيدة عســل 

ها.
ُ
أحسن إعداد

وكمــا هــو الحــال فــي الحيــاة 

العاديــة، ال يمكــن أليــة درجة 

تتحســب  أن  التخطيــط  مــن 

مــن إمكانيــة انقــالب عالقــة 

بالخــداع  ِابتــدأت  رومانســية 

الــى عالقــة عاطفيــة حقيقية 

متأججة.

بل إن إحدى النســاء املتورطات 

في إحــدى هذه العالقات بقيت 

ترفــض تصديــق انهــا قــد تم 

خداعهــا حينما كشــف النقاب 

عــن مصيــدة عســل مــن هذا 

النوع في أملانيا الشــرقية ســنة 

 .1997

الدليل  واجهــت  عندمــا  وحتى 

ت تــردد بإصرار: "كال.. هذا 
ّ
ظل

ال يمكــن أن يكون حقيقة.. لقــد كان صادقًا في 

حبه لي."

والواقــع أن أولئك الذين يهدفــون الى االرتقاء 

بفن مصيدة العســل الى حد الكمــال، وكذلك 

مــن ينشــدون تحصني أنفســهم منها، ســوف 

يحســنون صنعًا إن هم أخذوا الدروس والعبر 

من تاريخ مصيدة العسل. 

هنــاك بطبيعــة الحال من القصــص والدراما 

واالحداث املشــينة والزوجــات واالزواج الذين 

تزلزلــت حياتهــم، ومــن الرســائل املختلســة 

رة أكثر بكثيــر مما يتطلبه األمر 
ّ

والحيــاة املدم

للشهادة على صدق ذلك التاريخ.

رغم هذا يمكن للمرء أن يبتدئ بخمس قصص 

مشــهورة وعن الدروس التي يمكــن أن تقدمها 

لصيــادي العســل وللضحايا الذيــن يحتمل أن 

يقعــوا فــي حبائل هــذه املصيدة فــي كل مكان 

وزمان.

ال تتبع  املرأة

فــي العام 1986 قصد "مردخــاي فعنونو"، وهو 

فنــي اســرائيلي كان يعمــل في منشــأة ديمونة 

النوويــة االســرائيلية، الصحــف البريطانيــة 

بزعم مفاده أن اسرائيل قد طورت قنابل ذرية.

كان تصريحــه ذاك يتناقض تناقضًا مباشــرًا 

مع سياسة اســرائيل الرسمية في اعتماد مبدأ 

الغموض النووي، ولكنــه كان يحمل معه صورًا 

تثبت ما يقول.

كانت فترة املفاوضات بني الصحف مشــحونة 

بالتوتــر، وفــي لحظة مــن اللحظــات حرصت 

صحيفة "صنداي تايمــز" اللندنية على اخفاء 

فعنونو في مكان سري في احدى ضواحي لندن 

لحني التحقق من صدق قصته.

لكــن فعنونو ضاق صدره ونفد صبره ولم يلبث 

أن أعلــن للمعنيني في الصحيفــة أنه قد إلتقى 

بامــرأة شــابة اثنــاء زيــارة ألحــد املنتجعات 

الســياحية في لنــدن وانهما يخططــان للقيام 

برحلــة رومانســية الى رومــا في عطلــة نهاية 

االسبوع.

شــعرت الصحيفة أنها ال تملك حق منع فعنونو 

من السفر، وكانت تلك غلطة فادحة. 

فبمجــرد وصوله الــى روما مــع صديقته ألقى 

ضباط املوساد القبض عليه واقتادوه رغمًا عنه 

تحت التخدير ثم هربوه في سفينة من إيطاليا 

الى اسرائيل حيث حوكم بتهمة الخيانة.

قضــى فعنونو 18 عامــًا في الســجن، منها 11 

عامًا في الحجز االنفرادي.

بعد ذلك أطلق سراحه في العام 2004 ولكنه ال 

يزال محتجزًا في اســرائيل تحت قيود صارمة 

تشــمل عدم الســماح له بااللتقاء باالجانب أو 

التحدث عــن تجربته. أما بريطانيــا فلم تفتح 

تحقيقًا بهذا الشأن على االطالق.

كانــت املــرأة التــي نصبــت مصيــدة العســل 

ملردخــاي فعنونو ضابطة في املوســاد اســمها 

"شــيريل بنتوف" واســمها الســري "ســندي"، 

وهــي من مواليــد أورالنــدو في واليــة فلوريدا 

األميركيــة، وكانــت متزوجــة مــن ضابط في 

جهاز األمن االســرائيلي. مــن بعد تلك العملية 

منحــت هويــة جديــدة ملنــع تعرضهــا ألعمال 

انتقاميــة، وفي نهايــة األمر غادرت اســرائيل 

عائــدة الى الواليات املتحدة، بيد أن دورها في 

قضية فعنونو كان حاســمًا ألن املوساد لم يكن 

يستطيع املجازفة بوقوع أزمة دبلوماسية إذا ما 

أقدم على اختطاف فعنونو من داخل االراضي 

البريطانية مباشــرة، لذا اقتضى اســتدراجه 

، وهي مهمــة انطوت 
ً
للخــروج مــن هنــاك اوال

 علــى الجــرأة ولكنهــا كانــت ناجحة فــي هذه 

الحالة. 

ال تقبل معروفًا من احد

إحــدى أشــهر مصائد العســل 

هــي  الجاسوســية  تاريــخ  فــي 

تلــك املتعلقــة بشــخصية "ماتا 

هــاري"، وهــي إمــرأة هولندية 

حياتهــا  مــن  ســنوات  قضــت 

فــي العمــل راقصــة إغــراء في 

العاملية  الحــرب  وخــالل  جاوا. 

الفرنســيون  اعتقلهــا  األولــى 

بتهمة التجســس لصالح األملان 

أســاس  على  اتهامهم  وأقامــوا 

اكتشــافهم من خــالل برقيات 

اعترضوها أن امللحق العسكري 

األملاني في إســبانيا كان يرسل 

املال اليها. زعم الفرنســيون أن 

األملاني كان يعمل بصفة ضابط 

ســيطرة لها، وأنهــا كانت تنقل 

اليــه أســرار الفرنســيني، وهي 

أســرار كانت تحصل عليها مــن خالل إغوائها 

لسياسيني وضباط فرنسيني كبار.

خالل املحاكمة دافعت "ماتا هاري" عن نفسها 

بقوة مدعية أنها كانت مجرد عشــيقة للملحق؛ 

ال أكثر، وأنه كان يرســل إليهــا الهدايا. بيد أن 

حججها لم تقنــع القضاة فلقيــت حتفها رميًا 

بالرصاص في 15 تشرين األول 1917، رافضة 

عصب عينيها قبل اإلعدام.

بعد انتهــاء الحرب اعترف الفرنســيون بأنهم 

لم يكونــوا يملكون أدلــة دامغة ضدهــا، وكان 

االســتنتاج الذي خلــص اليه معظــم املؤرخني 

املعاصريــن هــو أنها لــم تعدم بســبب نصبها 

"مصيدة عســل"، وإنما من أجل ارســال رسالة 

صارمــة الــى أية امــرأة قــد تفكر بــأن تحذو 

حذوهــا. لعــل الــدرس املســتقى هنــا هــو ان 

اصطناع شيء شبيه بمصيدة العسل قد ال يقل 

خطورة عن املصيدة الحقيقية نفسها.

أحذر اإلعالم

فــي بعــض االحيــان يمكــن أن يقــع مجتمــع 

الصحافــة واالعالم بأكمله في مصيدة عســل 

ظاهرية ال يقوم عليها دليل. 

فبحلــول مطلــع اعوام الســتينيات مــن القرن 

املاضي كان "ييفغيني إيفانوف" يشــغل منصب 

 
ً
لنــدن، وكان رجــال الســوفييتي فــي  امللحــق 

وســيمًا وضابطــًا أنيقــًا جذابًا وشــخصية لها 

شعبيتها في املشــهد الدبلوماسي واالجتماعي 

البريطانــي، كما كان ضيفًا دائــم التردد على 

الحفــالت التي يقيمهــا طبيب تقويــم العظام 

املشهور ونجم املجتمع "ستيفن وارد". 

اشــتهر وارد بأنه كان يدعو الــى حفالته نخبة 

منتقاة من أجمل حســان لنــدن، وكانت إحدى 

تلكم النساء "كريســتني كيلر". وهي فتاة لعوب 

قيل إنها اصبحت فيما بعد خليلة إليفانوف. 

شــاء ســوء حظ جميــع املعنيني الذيــن امتدت 

إليهــم خيوط القضيــة أن تكون كيلــر هذه في 

الوقــت ذاته عشــيقة لرجل متزوج هــو النائب 

في البرملــان البريطاني ووزير الدولة لشــؤون 

الحــرب "جــون بروفيومــو" الــذي كان عاكفــًا 

آنــذاك على وضع خطط مــع الواليات املتحدة 

لنصب صورايخ كروز في أملانيا. 

فــي العــام 1963 فضحــت الصحافــة العالقة 

بــني بروفيومــو وكيلــر، كما ضخمــت صحف 

الفضائــح البريطانيــة املشــهورة دور مصيدة 

العسل السوفييتية املزعومة. 

إثر ذلك أرغم بروفيومو على االستقالة لكذبه 

علــى مجلس العموم بشــأن عالقتــه الغرامية. 

ورغم صفــح زوجته عنــه فيما حــدث، انتهت 

وظيفته الى الخراب.

أمــا ايفانوف فقد اســتدعي الى موســكو حيث 

قضى مــا تبقى مــن أيامه وهو يتندر ويســخر 

مــن الحكايــة كلهــا مــن أولهــا الــى آخرهــا، 

ولعلــه كان علــى حــق.. إذ مــا أســهل أن تضيع 

 الحقيقــة حــني تضــع الصحافــة يدهــا علــى 

ما يشتبه به أن يكون مصيدة عسل.

مصيدة العسل األقسى

لم تكن كل مصائد العســل قائمــة على عالقة 

بني رجل وامرأة، بل إن مصيدة عســل في زمن 

أقل تحررًا  تســتغل فيهــا العالقة اِملثلية بهدف 

االبتــزاز لــم تكن لتقــل خطرًا عن اســتخدام 

املرأة كطعم.

املثال علــى ذلك حكايــة "جيريمــي وولفندن" 

مراســل صحيفــة "ديلــي تلغــراف" اللندنيــة 

في موســكو عنــد مطلع الســتينيات من القرن 

املاضــي. كانــت لــدى وولفنــدن هــذا نقطــة 

ضعف مزدوجــة أتاحت لجهاز 

املخابرات الســوفييتي "كي جي 

بي" أن يتسلل إليه، فهو يتحدث 

اللغة الروســية كما إنــه كان ذا 

ميــول ِمثلية. اغتنــم جهاز "كي 

جي بــي" هــذا الضعــف، فأمر 

حالق وزارة التجارة الخارجية 

باســتدراجه بعــد وضــع رجــٍل 

يحمل آلة تصويــر داخل خزانة 

مالبس وولفندن اللتقاط صور 

يساومونه عليها. بعد ذلك ابتز 

جهــاز "كي جــي بــي" وولفندن 

بإرســال  تهديــده  خــالل  مــن 

تلــك الصــور الــى الجهــة التي 

يعمــل لديها، ما لــم يوافق على 

التجســس على الجالية الغربية 

في موسكو.

ســفارته  وولفنــدن  أبلــغ 

بالواقعة، ولكن رد فعل املسؤول 

البريطانــي لــم يــأت كمــا كان 

التاليــة  زيارتــه  ففــي  يتوقــع. 

إلى لنــدن اســتدعي ملقابلة ضابــط من جهاز 

املخابرات الســرية "أس آي أس" وطلب منه أن 

يســتمر في العمل كعميل مزدوج بالتواصل مع 

"كــي جي بي" ومواصلة رفــع التقارير إلى "أس 

آي أس" في الوقت نفسه.

إشــتد الضغط على وولفنــدن الى أن أوقعه في 

اإلدمان على الكحول. 

حــاول أن ينهي عمله في التجســس وتزوج من 

إمرأة بريطانية كان قد إلتقى بها في موســكو، 

وتدبر أمر نقله من موســكو الى مكتب صحيفة 

"ديلــي تلغراف" في واشــنطن وأخبر أصدقاءه 

أنه قد تــرك أيام التجســس وراء ظهــره. لكن 

حياة الجاسوســية لــم يكن من الســهل تركها 

وراءه. فعندمــا اىلتقــى بضابــط املخابــرات 

الســرية الــذي كان يوجهه خالل حفــل اقامته 

السفارة البريطانية بواشنطن سنة 1965 وجد 

وولفندن نفســه مشــدودا مرة أخرى الى ذلك 

املحيط. 

غرقت حياته وســط غمامة من السكر. وفي 28 

كانون األول 1965، عندما كان بســن 31 عامًا، 

توفي جراء نزيف في الدماغ، حســب الظاهر، 

بســبب ســقوطه داخــل غرفــة الحمــام. وأيــًا 

يكن الســبب الفعلي املباشــر لوفاتــه فقد كان 

اصدقاؤه على يقني من أن جهازي "كي جي بي" 

و"أس آي أس" معًا قد اســتنزفا كل ما لديه من 

رغبة في الحياة.

من السخرية أن فترة عمله كجاسوس لم تنتج 

على االرجح منفعة ذات بال ألي من الجانبني. 

فزمــالؤه لم يكونوا يمدونــه باملعلومات بعد أن 

تلقوا تحذيــرات مفادها أنه يتصل باملخابرات 

الســوفييتية، كما لــم يكن الســوفييت يعطونه 

شــيئًا من جانبهم. أثبت العسل في هذه الحالة 

أنــه من املمكــن أن يقتل مــن دون تحقيق غاية 

ألحد.

نساء كثيرات بال أزواج

لعل اكبر مصيدة عســل في تاريخ الجاسوسية 

هــي تلــك التــي ابتدعها اســتاذ الجاسوســية 

األملانــي الشــرقي ســيء الصيــت "ماركــوس 

وولف". ففي اوائل الخمســينات شــخص وولف 

أن األعداد الكبيرة من الشــبان األملان في سن 

الــزواج الذين فقــدوا حياتهم خــالل الحرب 

العامليــة الثانية ومــا نجم عن ذلــك من تحول 

املزيــد واملزيد من النســاء األملانيات الى تولي 

االعمــال واملهــن املختلفــة ســيكون معنــاه أن 

تغص املناصــب العليا فــي الحكومــة األملانية 

وفــي مياديــن االقتصــاد والصناعــة وســائر 

التخصصــات االخرى، بنســاء عازبات يعانني 

الوحــدة، وأنــه يمكــن وصفهــن – مــن وجهة 

نظره– بأنهن ضعيفات ومؤهالت للسقوط في 

شراك العسل بسهولة.

أســس وولف قســمًا خاصًا في جهاز الستازي 

(وهو جهاز األمــن في أملانيا الشــرقية) جعل 

جميع كوادره من أشــد ضباطه وســامة وذكاء. 

اطلقــت على هؤالء تســمية "جواســيس روميو" 

وكانــت مهمتهــم هــي التغلغــل داخــل أملانيــا 

الغربيــة والبحث عن نســاء غير متزوجات من 

ذوات النفوذ والسلطة ثم التالعب بعواطفهن 

واستخالص جميع ما لديهن من اسرار. بفضل 

ومصائــد  روميــو"  "جواســيس 

عســلهم تمكــن الســتازي مــن 

املســتويات  معظــم  اختــراق 

الغربيــة  أملانيــا  حكومــة  فــي 

األملــان  إن  بــل  وصناعاتهــا. 

الشــرقيني كانــت لديهــم فــي 

مرحلــة من املراحل جاسوســة 

مــن داخــل حلــف الناتــو، وقد 

الجاسوســة في  نجحــت هــذه 

الحصول علــى معلومات تتعلق 

باالسلحة النووية التي ينشرها 

الغرب. كذلك تمكنت جاسوسة 

صالتها  اســتغالل  مــن  أخرى 

وعالقاتها لتصبح سكرتيرة في 

الغربية  أملانيا  مستشــار  مكتب 

"هلموت شميدت".

فقــد املخطــط جــدواه عندما 

مكافحــة  ســلطات  توصلــت 

التجســس فــي املانيــا الغربية 

للتعرف  الــى طريقــة بســيطة 

علــى ضبــاط الســتازي حــال 

وصولهــم الى املانيا الغربيــة، ذلك أنهم كانوا 

يتخذون قصات شــعر مختلفــة يمكن تمييزها 

بــكل وضــوح، وهــي القصــة العملية املتســمة 

 من 
ً
بشــعر قصير من الخلــف والجوانــب بدال

املوضــة التي كانت شــائعة في املانيــا الغربية. 

كان ضبــاط مكافحة التجســس يبــدأون بتتبع 

جواســيس روميــو فــور تلقيهــم تحذيــرًا مــن 

حرس القطارات ثم يلقون القبض عليهم لدى 

ارتكابهم اول تحرك خاطئ.

ثالثة من النســوة ألقي القبض عليهن، ومثلن 

أمام املحكمة، ولكن العقوبات بوجه عام كانت 

متسمة باللني. 

 من التســلل الى 
ّ

إحــدى النســاء الالئــي تمكن

جهاز املخابــرات األملاني الغربــي تلقت حكمًا 

بالسجن ملدة ست ســنوات ونصف فقط، ربما 

بســبب تعاطــف املواطنني العاديني فــي أملانيا 

الغربية مع النســاء. وولف نفسه مثل للمحاكمة 

مرتني بعد انهيار الشيوعية، لكنه لم يتلق سوى 

حكــم بالســجن ملدة ســنتني مع وقــف التنفيذ 

نظرًا للتشوش حول مسألة ما إذا كان باالمكان 

إدانة مواطنــي أملانيا الشــرقية بتهمــة خيانة 

أملانيا الغربية. على العكس من معظم اســاتذة 

التجســس، احتفظ وولف بأفكاره حول تجربته 

كي تطلــع عليها االجيــال الالحقــة مدونة في 

كتاب يتضمن سيرته الذاتية عنوانه: "رجل بال 

وجه". 

انكــر وولف انــه كان يضغط علــى ضباطه كي 

يســتخدموا الحــب للقيــام بعملهــم وان االمر 

كان متــروكًا للضبــاط انفســهم، كتــب يقول: 

"لقــد كانــوا عاملني اذكيــاء ادركوا مــن تلقاء 

انفســهم ان الكثيــر يمكن تحقيقــه عن طريق 

الجنــس. وهــذا يصــدق فــي مجــال االعمال 

والتجسس ألنه يفتح قنوات االتصال اسرع من 

بقية االســاليب."لكن ماذا عــن اخالقية األمر 

برمتــه؟ يرد وولف بالنيابة عن جميع اســاتذة 

التجســس في كتابه فيقول: "طاملــا بقي هناك 

تجسس سيبقى روميو موجودًا يغري الغافالت 

 :
ً
الالئي يمتلكن اسرارًا."  لكنه يعود ليؤكد قائال

"لقد كنــت اديــر جهــازًا للمخابــرات ال ناديًا 

للقلوب الوحيدة."

عن مجلة فورن بولسي األميركية
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وفــرض الله تعالــى على عباده الصيــام في هذا 

 وهو 
ً
الشــهر، من اســتطاع منهم الى ذلك سبيال

واحد من أهم الــدروس والعبر التي تحمل القيم 

األخالقيــة التــي أراد الله تعالى أن تســير عليها 

اإلنسانية .

والصيام في حد ذاته ليس امتناعًا عن الشــرب 

والطعــام، بــل هــو مغــادرة املعصيات وترســيخ 

مصطلحــات الرحمــة واملغفرة وتوحيــد الرؤى، 

التــي من شــأنها النهوض بواقــع املجتمع في كل 

املجاالت الحياتية .

وحدة األمة 

يقول الباحث في التراث اإلسالمي محمد هادي:  

"إن وحدة األمة تتجســد في شهر رمضان، وهي 

املناســبة التــي ال يمكــن االختــالف عليهــا بني 

املذاهــب اإلســالمية بمختلف مســمياتها، ففيه 

تجتمع األســر الكريمة على موائد إفطار واحدة 

ومن ثــم تــردم الهــوة بــني أفرادهــا، وتتقارب 

املسافات البعيدة وتعاد صياغة أفكار من شأنها 

أن ترتقــي بالفــرد الــذي يعــد عمــاد املجتمع"، 

مؤكدًا أن شــهر رمضان جعلــه الله تعالى فرصة 

الستعادة سمو النفس وبناء املنظومة املجتمعية، 

كما أنه رســالة واضحة املعالــم توضح أهمية أن 

ينظر اإلنســان إلــى كيفية خلقه ويســتعيد الثقة 

بالله تعالى، ولهذا كان العرب في القرون املاضية 

ينتظرون هذا الشــهر كي يصلحوا مفاســدهم، 

أخطاءهــم،  ويصححــوا  وحدتهــم  ويســتعيدوا 

وأعتقــد أنه من الضروري جــدًا أن يتعلم النشء 

الجديد ضرورة االلتزام، بمعايير شهر رمضان 

من احترام الوالدين والجيران والقانون واملعلم، 

وإعطاء الفقير حقه ومساعدة املحتاج ومحاربة 

الفساد واالبتعاد عن املعاصي مثل شرب الخمور 

وتناول املخدرات التي أفرغــت املجتمع العراقي 

من قيمه السامية .

ويبني الشــيخ جبار املنصوري في حديثه أن شهر 

رمضــان هو رحمــة ألن أحــد دروس الصيام هو 

شــعور الغني بمعاناة الفقير، فــي املأكل وامللبس 

: "إن حياة املجتمع تحتاج إلى 
ً
والسكن وتابع قائال

تغييــرات كبيرة تبدأ من الفرد مرورًا باألســرة، 

وهنا نؤكد دور املدرســة في إعطاء درس التربية 

اإلســالمية، أهمية خاصة كي يأخــذ املعلم دوره 

في شرح أبعاد شهر رمضان الكريم، مع ضرورة 

عــدم التركيز على االمتناع عن املشــرب واملأكل 

في الصيــام فقــط بقــدر التركيز علــى تهذيب 

النفس، ضد كل ما يعكر استقرار املجتمع وأمنه 

ووحدته". 

وخاطب الشــيخ املنصوري أوليــاء األمور بأهمية 

النظر إلى اســتقرار األســرة واســتخدام أفضل 

وســائل اإلدارة فــي معالجــة أخطــاء أفرادها، 

واســتغالل هذا الشــهر في زيادة التوجيه الذي 

من شأنه أن يحصن األفراد .

   دور واضح 

"تلعــب الجهــات ذات العالقــة دورًا واضحًا في 

تطبيــق القيم الرمضانية، بالشــكل الذي يخدم 

املجتمع في مختلف مؤسســاتها، وخاصة في دور 

املسنني واأليتام، إذ تشهد هذه األماكن اهتمامًا 

واضحــًا بالنزالء فــي هذا الشــهر الفضيل، كما 

تســعى وزارة التجــارة إلى ضخ الســلة الغذائية 

إلى مســتحقيها من األســر الفقيــرة واملتعففة"، 

هذا ما قاله محافظ بابل املهندس وسام أصالن 

الجبــوري، مبينــًا حرصــه علــى تطبيــق جميع 

تعليمــات الحكومــة املركزيــة بمــا يتعلق بشــهر 

رمضــان الكريــم، الجبوري أشــار إلــى تنظيم 

مــآدب إفطار جماعية في مختلــف املناطق ومن 

ضمنهــا مراكــز الســجناء واملوقوفــني، وتقديم 

كســوة العيــد إلــى دور األيتام واســتغالل جميع 

املتنزهات الســتضافة األســر الحليــة الكريمة، 

مــع التأكيد علــى أهميــة توفير الجانــب األمني 

بالتنســيق بني جميع األجهــزة األمنية في جميع 

أيام الشهر الفضيل .

كما تحدث في هذا الســياق رئيــس غرفة تجارة 

بابــل املهنــدس صــادق الفيحــان وقــال: "لدينا 

عــادات وتقاليد في شــهر رمضان مــن كل عام، 

منها توزيع معونة مالية لعدد من األســر الفقيرة 

كمــا نقدم الدعــم الصحي للكثيــر من املرضى، 

الذيــن ال يســتطيعون توفيــر أمــوال عالجهــم، 

إضافة إلى برنامج شهري، اعتادت غرفة تجارة 

بابل على أن تقيمه في الشهر الكريم من كل عام 

وهــو االحتفــاء باملبدعني من األدباء والشــعراء، 

وأساتذة الجامعات واملتفوقني من طلبة املدارس 

وأسر الشــهداء واملقاتلني الذين ضحوا من أجل 

العراق.

كمــا يلفت الناشــط املدنــي عباس حســني نظر 

الحكومــة إلى معالجة الفقر في املجتمع العراقي 

واستغالل الشــهر الكريم في تشــخيص مكامن 

العوز، والحرمان في املناطق املختلفة من العراق 

متابعًا القول:"إن دور الحكومة ال بد أن يستند إلى 

دراســة صحيحة، يتم من خاللها حصر األســر 

املتعففة التي تبرز حاجتها بشــكل أكبر في شهر 

رمضان".

ة 
َّ

  أمسيات رمضاني

لعــل مــن أبرز مــا يميز شــهر رمضــان الكريم، 

زيادة نشــاط املنتديــات الشــعرية واألدبية التي 

تتغنى بالشــكر والثنــاء إلى الله تعالى، وتجســد 

روح الوطنيــة وحب العراق، يقــول رجل األعمال 

مالك عبد األخــوة: "تزداد أمســياتنا في منتدى 

الحاج مالك عبد األخوة، في شــهر رمضان وتتم 

دعوة شعراء وأدباء من الشــباب والرواد لقراءة 

أعمالهــم وقصائدهــم، وهناك جلســات نقدية 

ومناظرات يســهم فيها نقاد وأساتذة، كما توزع 

الهدايــا التقديريــة بــني املتميزيــن والباحثــني 

الذين لهم بصمة في املشهد األدبي".

من جانبــه يرى الشــاعر الدكتور أحمد جاســم 

الخيــال أن شــهر رمضــان هــو فرصــة للحــوار 

الشــعري والحراك األدبي، إذ يظهر العديد من 

الشعراء الشــباب في األماســي واملنتديات التي 

تفتح أبوابها بعد اإلفطار، وقال: "إن صور املشهد 

األدبي في أغلبها تتغنى بقيم شــهر رمضان، وما 

يحمله الشهر الفضيل من فرصة ملراجعة النفس 

األمارة بالســوء، ومن ثم بنــاء عالقات حميمية 

ترتقــي بالوطن في ظل االســتقرار األمني الذي 

يشهده العراق. 

من جانبه تحدث الشــاعر حســني العــوادي عن 

:"إن فضل 
ً
تجربتــه الشــعرية في رمضان، قائــال

شهر رمضان ال ينكر في تخليد املشهد الشعري، 

وهو بذلــك يكاد أن يكــون منظومــة أدبية تتنقل 

من مــكان إلى آخر، مــرة في املنتديــات وأخرى 

بــأن  أجــزم  أن  وأكاد  الثقافيــة  امللتقيــات  فــي 

أغلــب األماكن ال تخلو من الحــراك الذي أصفه 

بالرمضاني من كل عام .

 استتباب األمن 

تشــهد البالد اســتتبابًا أمنيًا كبيرًا، إذ حرصت 

األجهــزة األمنيــة، على أخــذ دورها فــي توفير 

أفضــل األوقات وأحســنها للمواطنني في شــهر 

رمضــان، ويالحظ زيادة خروج األســر الكريمة 

إلى املتنزهات واملواقع األثرية واملراقد الدينية، 

من أجــل تناول اإلفطــار وقضاء أوقــات ممتعة، 

وقال مدير إعالم قيادة شــرطة بابل: "إن السهر 

على أمــن املواطن وتوفير ســبل الراحــة له، في 

أيام شــهر رمضــان املبارك يعدان مــن أولويات 

قيــادة الشــرطة، إذ تولــي املراتــب، والضبــاط 

أهميــة كبيــرة لتنفيــذ الواجبــات املناطــة بهم 

فــي كل املناطق من خــالل الدوريــات الراجلة، 

واملســيرة والنقــاط الثابتــة واملتحركــة، إضافة 

إلــى تفعيــل العنصــر االســتخباراتي، مــن أجل 

دحض محاوالت من تسول له نفسه التجاوز على 

أمــن املواطنني"، وأكد أن هناك تعاونًا وتنســيقًا 

مــع كل املؤسســات ومنظمــات املجتمــع املدنــي 

والشخصيات العشائرية لغرض ايصال املعلومة 

وتشــخيص مكامــن الضعف ومعالجتهــا بوتيرة 

عالية وبأسرع األوقات.

وفــي هــذا الســياق أدلــى املواطنــون بدلوهــم، 

وأوضحوا أن التعاون مــع األجهزة األمنية خالل 

شــهر رمضــان واضــح وهــو تأكيد علــى حرص 

املواطــن، على اســتتباب األمــن، وقــال منتظر 

حميــد: "إن مــن دواعــي ســرورنا أن تشــهد كل 

مناطق العراق أمنًا، ألن ذلك من شــأنه أن يرفع 

مــن املســتوى االقتصــادي ويزيد من التماســك 

االجتماعي، ألنه يســهم في تبــادل الزيارات بني 

األسر جميعًا".
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رغم مرور نحو إســبوعني على إعالن االتفاق السعودي – 

اإليراني في بكني وبرعاية صينية في العاشــر من شــهر 

آذار/ مــارس الحالــي، ما زالــت التحليــالت والتوقعات 

والــرؤى حول هذا االتفــاق تتوالى، وتتعــدد حول دوافعه 

واســبابه واهميته ودالالتــه وكذلك حول مآلــه وامكانية 

تطبيق بنوده.

وتــكاد تجمــع معظــم التحليالت والــرؤى التــي تناولت 

الحدث فــي العالــم، أن االتفــاق كان صدمــة ومفاجئة 

للكثيرين، وأنه سيؤدي إلى متغيرات أقليمية ودولية غير 

متوقعة من قبل.

وبالطبع فإن معظم تلك التحليالت والتوقعات أســتندت 

إلى ما اعلن في بيان االتفــاق دون معرفة ما تضمنه من 

بنــود وقضايــا لم تعلن حســب تصريح مســؤول حكومي 

إيرانــي، وكذلــك تصريح االميــر تركــي الفيصل رئيس 

االســتخبارات الســعودية وســفير اململكة في واشــنطن 

سابقًا إلى إحدى الفضائيات بالقول: من خبرتي أقول إن 

كل اتفاق بني طرفني ال بد ان يتضمن بنودًا سرية.

ومــن الواضــح أن لــكل مــن الســعودية وإيــران دوافــع 

واسباب دعته للوصول والتوقيع على هذا االتفاق كحاجة 

وضرورات ملحة لكل منهما، ساعدت على التفاهم.

إن ابرز واهم االسباب والضرورات التي دفعت إيران إلى 

الدخول في التفاوض مع الســعودية – الذي رعاه كل من 

العراق وســلطنة عمان بجلســات حوار استمرت لعامني 

– ثم قطفــت الصني الثمار بحوارات لخمســة ايام اعلن 

بعدها االتفــاق، هو الوضــع االقتصادي واملالي الســيئ 

إليــران، الــذي تعانــي منه بســبب العقوبــات االميركية 

 عن كلفــة دعم 
ً
واالوربيــة عليهــا منــذ ســنوات، فضــال

الحوثيــني في اليمن ودعــم وتمويل الجماعات املســلحة 

والسياسية املوالية لها في عدد من البلدان.

وممــا زاد هذا الوضع ســوءًا هو توجه العــراق والواليات 

املتحدة مؤخرًا ملنع تهريب الدوالر اليها والى دول آخرى، 

األمر الذي زاد في تفاقم ازمتها يضاف إلى ذلك االزمة 

الوطنية السياســية التي تتمثل باندالع تظاهرات شعبية 

لنحو عــام ضد النظام السياســي الحاكــم، هذا فضال 

عن العزلة السياســية التي تعاني منهــا على الصعيدين 

االقليمــي والدولي، وبالتالي آثار اســتمرار تلك االزمات 

على مستقبل النظام.

- اما ابرز وأهم االســباب والدوافع التي دعت السعودية 

للتفــاوض والتوصــل إلــى اعــالن االتفاق مع إيــران في 

بكني وبرعاية صينية لخمسة ايام من املفاوضات، حيث 

تم تهميش غيــر الئق للدوريــن العراقــي والعماني، فهو 

رغبــة الريــاض امللحة والجــادة إلنهاء الحرب وتســوية 

دور جماعــة الحوثي املعاديــة لصنعــاء والرياض بدعم 

ومساندة مالية وتسليحية سخية من طهران. 

إذ اســتنزفت هــذه الحــرب الســعودية، اســتنزفت في 

الوقت نفســه إيران، االمر الذي أوجد مصلحة مشتركة 

ورغبــة قويــة لكل مــن الريــاض وطهــران بإنهــاء هذه 

الحرب وكوارثها وتأثيرها الســلبي الكبيــر في البلدين، 

لذلــك ســيكون البحــث فــي هــذه القضية مــن أولويات 

االتفاق واملصالحــة، وربما بعد الشــهرين اللذين حددا 

لفتح الســفارتني فــي الرياض وطهران واعــادة البعثات 

الدبلوماســية للبلديــن، وعــدا ذلك فإن احد االســباب 

املهمــة التــي دفعت الســعودية للتفــاوض واالتفــاق، هو 

حــل وإنهــاء مشــكلة الجماعــات املســلحة والسياســية 

التــي تمولها وتدعمهــا طهران، والتــي تعتبرها الرياض 

مزعزعــة لألمن واالســتقرار في املنطقــة ومعادية لها، 

والتي تعمل أو تتواجد في العراق وسورية ولبنان، اضافة 

لجماعــة الحوثي في اليمن، وهي البلدان التي اعلن اكثر 

من مســؤول إيرانــي بتصريحات رســمية ان لهم أنصار 

و(مقاومني) فيها مؤيدين إليران.

لذلك يمكــن التوقع ان يتضمن االتفاق الســبل واآلليات 

التي ستقوم بها طهران لحل هذه املشكلة املهمة واملعقدة 

دون شك.

إن الــدور الــذي منحــه الطرفــان لتوقيــع االتفــاق فــي 

العاصمة الصينية بكني وبرعاية الرئيس الصيني (شــي 

جني بينغ) واســتثناء حضور ممثلني عن العراق وسلطنة 

عمان، إنما جرى بحســابات وسعي طرفي االتفاق لسبب 

مهم ومعلن، وهو أن الصني هي القادرة اكثر من اآلخرين 

على ضمان تطبيق بنوده دون اختراق وخاصة من إيران، 

لكن االســباب االخرى لطرفي االتفاق والطرف الصيني 

ال تخفــى على املراقبني، حيث تــرى إيران بذلك ازعاجًا 

لواشــنطن، وتســجيل هدف ضدهــا في حني لــم تمانع 

الريــاض – كما يبــدو – للقبول بما يغيــض بايدن ويوجه 

رســالة الدارة الحــزب الديمقراطــي، التــي تتمادى في 

معاداة الســعودية وولي العهد االمير محمد بن ســلمان، 

 عن رغبتها االســاس بايجاد تــوازن في عالقاتها 
ً
فضال

 داخل أوســاط 
ً
الدولية ورغبتها في أن يثير ذلك ســجاال

االدارة والنخبة السياسية والحزب الجمهوري على خطأ 

وخطــل سياســة الحــزب الديمقراطي ليــس فقط تجاه 

السعودية انما ايضًا ضد دول وشعوب املنطقة. 

ومن بني ما يتذكره السعوديون جيدا.

هو ذلــك التصريــح الســاذج للرئيــس الســابق أوباما، 

الذي عبر فيه عن ال مباالة واســتخفاف بالسعودية ودول 

املنطقــة برمتها والقــول بأنها لم تعد ســتراتيجيًا مهمة 

لبالده!.

وبالطبع فإن الصراع املعلن والخفي بني السعودية وادارة 

بايدين وعموم االدارات الديمقراطية، ال يعني اســتمرار 

الصراع ومعاداة اميركا، بــل أن الرياض تؤكد دائمًا أنه 

ال يمكن التقليل من شأن العالقات الستراتيجية لثمانني 

عامــًا ما بني اململكة الســعودية واميركا، بــل إن الحاجة 

الســعودية اليهــا ســتبقى حاضــرة مثلما يــرى الحزب 

الجمهوري في رؤيته للعالقة مع السعودية.

ويبقــى الرهــان على النجاح فــي تطبيق االتفــاق ومدى 

جديــة وحزم الصني فــي منع اختراقــه أو تعطيل أي من 

بنوده من أي جهة وخاصة من إيران.

وهنا قد يجيب احدهم أو احداهن، نعــم باالمكان، فعمليات التجميل، 

نت االنســان، من أن يغير مايشــاء، لدرجة أنك عندمــا تراه، تظنه 
ّ
مك

زيدا، وهو في االصل كان عمرا!.

ال، أيتهــا املجيبــة، وأيها املجيــب، ليس هذا ما عنيته في الســؤال، إنما 

أردت القول، إننا لن نستطيع تبديل خلقتنا التي خلقنا الله بها، ال سيما 

ما كان يرتبط منها بالتكوين العقلي، والبناء الســايكولوجي لالنســان، 

وهــذه الحقيقة يعرفها ويدركهــا ويؤمن بها الجميع من دون اســتثناء، 

ولكن رغم هــذا االدراك اليقيني، إال أن «البعــض»، وهذا البعض كثير 

من البشــر، تجدهم يطلقون ملوجات «التنمر» العنان، من دون سقوف، 

عندمــا يشــاهدون إنســانا، خلقه اللــه بخلقــة معينة، لحكمــة ارادها 

ســبحانه، فيتندرون ويتهكمون ويضحكون، ويتهامســون ويتصايحون، 

فيملؤون األرض صخبا، وضحكا وسخرية، وكأنهم يشاهدون «قرقوزا» 

يرقص امامهم، أو مشهدا مسرحيا مضحكا!!..

وبالتأكيد ان ثقافة اجتماعية ســائدة بهذا الشــكل، بحاجة إلى تغيير، 

وريثما يحدث هذا التغيير، فإن االســر التــي لديها حاالت اعاقة، تبقى 

تشــعر بالحرج أو الخجل، ما يدعوها إلى إخفاء ابنها أو ابنتها املصابة 

بــاي حالة عــوق!! ولكن هل هــذا صحيح؟.. قطعا ليــس صحيحا.. وهنا 

أتحــدث تحديــدا عــن األشــخاص املصابــني بمتالزمــة داون، الذين 

يســميهم العراقيــون تنمرا وســخرية قاســية بـ»املنغوليني»! ومناســبة 

الحديث عن هذه الشــريحة، هو تزامنا مــع اليوم العاملي ملتالزمة داون 

الذي يصادف في الحادي والعشــرين مــن اذار من كل عام، هذا اليوم 

الــذي اقرته االمــم املتحدة عــام 2011 وبــدأ االحتفال به ســنويا منذ 

عــام 2012، ارادت من خالله لفت انظــار املجتمعات في عموم االرض 

إلــى التعامل مع هذه الشــريحة، تعامــال ايجابيا، فهم بشــر مثلنا، بل 

ومتميــزون علينا، في ما يحملونه من نقاء وصدق وصفاء، وما يفيضون 

به من حب لالخرين، ومايشــيعونه من فرح وســعادة وسرور وحبور في 

كل بقعة تطأها اقدامهــم، يتعاملون مع الناس ببراءة منقطعة النظير، 

بينمــا يقابلهم االخرون بســخرية قاســية بعيدة تماما عن االنســانية، 

ســخرية اما بالكلمــات التهكمية، أو الحــركات املمجوجة، وفي اضعف 

االحوال بالنظرات املستغربة وكأنهم يشاهدون كائنا هبط إلى االرض 

من الكواكب  االخرى!

وممــا يبعــث االلم في النفــوس أن كثيرا مــن هؤالء املتنمريــن، يعدون 

انفســهم من «املثقفــني» فتجدهم عندمــا يريدون النيل من شــخص، 

يطلقــون عليه «املنغولي»!!، وهــم ال يعلمون أن «املنغولــي» هذا هو اكثر 

 وبراءة، وقبل هــذا وذاك هو انســان، اعطاه الله 
ً

منهــم صدقًا، ونقــاء

 باملجتمع أن 
ّ

كروموســوما زائدا، فتغير عنده مســار التطور، وهنا حري

يحتضن ذوي الكروموســوم االضافي، ويتعاملون معهم بايجابية، فهم 

م، ولديهم االســتعداد لالندماج السريع في املجتمع، 
ّ
قادرون على التعل

اذا ما فتح االخير ذراعيه لهم، كما على االســرة أن ال تتحرج من وجود 

هــذا النقي بــني افرادهــا، فيقينا ان وجــوده بينهم، يمثــل مبعث فرح 

وســعادة للعائلة، وعلى مســتوى العالــم، أثبتت التجــارب ان اصحاب 

«متالزمــة داون» بامكانهــم التعلــم، والتفــوق والتميز فــي الكثير من 

املجاالت، فهناك من برع منهم في املوســيقي والرســم، وسائر الفنون 

الصعبة، فضال عن تميزهم في مفاصل اخرى قد يفشل «االسوياء» في 

ولوجها..

فلالنقياء في يومهم العاملي كل التحايا والحب واالحترام.

وحدها الواليات املتحدة تعلم النتائج الخطيرة لهذه الحرب.

وهي ليست ساذجة في ما تفعل.

عد هذه الحرب مسألة وجودية بالنسبة لروسيا فعلى 
ُ

ومثلما ت

نحو مماثــل تعتبرها الواليات املتحدة بالقيمة نفســها، ذلك 

أن االمبراطوريــة الروسية-بشــهادة زبغنيو بريجنســكي- ال 

يمكنها أن تكتمل إال بأوكرانيا.

فمصالــح أوروبا وأمريكا، من هــذه الناحية، واحدة بالرغم 

مــن التراخي الــذي تبديه أملانيا وفرنســا علــى خلفية أزمة 

 
ً

ا، فضال
ً

الطاقة وتوريد الغاز الروسي وأسعاره الرخيصة جد

عــن البعــد الجيوسياســي، الذي يجعــل توتــر العالقات مع 

روسيا مغامرة غير محمودة العواقب.

لكن ثمة «مرارة» ال يريد أن يتجرعها األطلسيون، ومخاطرة 

تجعل حلف الناتو مصرًا على إطالة أمد الحرب واســتنزاف 

روسيا، إذ لو اتسعت دائرة الهيمنة الروسية وسقطت كييف، 

فســيتغير ميــزان القــوى العامليــة، وتفقد الواليــات املتحدة 

مركزيتها كدولة مهيمنة. 

الواليــات املتحدة ال تحتمــل ظهور منافســني دوليني، وبالغة 

القســوة فــي هذا الشــأن مثلمــا يخبرنــا جون ميرشــايمر؛ 

اســقطت اليابــان كدولــة مهيمنــة فــي اقليمهــا االســيوي، 

واســقطت املانيا كدولــة مهيمنة في اقليمهــا االوروبي، ومن 

ثم اســقطت االتحاد الســوفيتي كإمبراطورية كانت تقتســم 

الهيمنة العاملية معها وتهيمن على الجزء الشرقي من أوروبا، 

وســتتصدى للصني بقــوة لحرمانها من الهيمنة املســتقبلية 

على اقليمها اآلســيوي من جهة، وهيمنتهــا العاملية من جهة 

أخرى. 

ليــس هذا فحســب، وإنمــا ســتجردها- إن اســتطاعت- من 

احتكار التكنولوجيا املهمة، لضمان احتكار الواليات املتحدة 

هيمنتها العاملية إلى أقصى مدى ممكن.

ولذلك ثمة حــرب غير معلنة على احتكار املهندســني املهرة 

في صناعة الرقائق اإللكترونية، وحصار شديد القسوة على 

الصني بخصوص هذا الشأن.

علــى أي حــال، ال قــوة يمكنها اقتســام الهيمنة علــى العالم 

مــع الواليات املتحدة فســيجري تحطيمهــا بالتدريج إلى أن 

تظهــر معالم انهيارها مــن الداخل؛ بالحــرب االقتصادية، 

وحــرب عســكرية هجينة، مثلمــا يحدث اآلن، عبــر محاولة 

كال الطرفــني –روســيا وأمريكا- الزج بأكبــر قدر ممكن من 

الجيــوش غيــر النظاميــة التي ال تحمــل صفة رســمية على 

اإلطالق.

ومهما كان الثمن ينبغي أن يطول أمد هذه الحرب.

لذلك تعــد هذه املعركة هي خط الدفــاع االخير آلخر معاقل 

القــوة املتفردة فــي العالم؛ إما أن يرجع حلــف الناتو بقيادة 

األمريــكان أقوى ممــا مضى، أو تظهر روســيا مــرة اخرى، 

أي أقوى من الســابق، كالعب رئيس يمكنهــا أن تحتل مكانًا 

قياديًا بارزًا في ميزان القوى العاملية. 

لكن ينبغي أن نفهم أن روســيا عمالق عسكري لكنها كسيحة 

اقتصاديــًا، حســب تعبيــر الكســندر دوغني، بينمــا الصني 

عمالق اقتصادي هائل، فيمكن لالثنني أن يلعبا دورًا تكامليًا 

في املســتقبل، خصوصــًا انهما متفقان على رؤية مشــتركة؛ 

عالم متعدد االقطاب بإدارة االمم املتحدة.

 لكــن هــل ســيغدو العالم أكثــر امانــًا بتعدد ميــزان القوى، 

أم ســيكون فوضويــًا ما بعد الواليــات املتحــدة مثلما يذهب 

زبغنيو بريجنســكي؟ في الحقيقة ال تتوفــر لدينا رؤية كاملة 

للتنبؤ بســلوك روسيا والصني، إن حققا دورًا تكامليًا بالفعل، 

بخصــوص قيــادة العالم، فتعــدد القطبية ليــس بالضرورة 

يؤدي إلى االستقرار، والطلب املســتمر على موارد الطاقة ال 

تترجمه النوايا الحسنة، والصراع على النفوذ أقدس من كل 

الكلمات الدبلوماسية املعسولة. 

إذن، وحده املســتقبل من لــه حق امتالك الجــواب القاطع، 

فحتى ذلك الحــني ال تخلو األحكام القطعية حول املســتقبل 

من الرجم بالغيب.

 
تابع املحللون بل واملهتمون بشؤون السياسة في األيام املاضية 

الحدث املهم، الذي قد يغير وجه املنطقة الجيوسياســي في 

علن أخيرًا عن 
ٌ
املســتقبل إذا ما تم على الوجه األكمل، فقد أ

إعــادة العالقات الدبلوماســية بني إيــران واململكة العربية 

الســعودية خالل شــهرين من اآلن بعد خصــاٍم دام لثماني 

ســنوات مضت، البعــض تناول الخبــر بكثير مــن التفاؤل، 

بينمــا البعض اآلخر تحفــظ على التداعيــات الناجمة عنه 

املتمثلة بالحبر املنســكب على الــورق فقط، ليذهب غيرهم 

إلى أبعد من ذلك فيخوض في كفة ميزان الربح والخســارة 

الراجحة ألحد الطرفني على حســاب الثاني، بيد أنه يخيم 

علــى األجــواء العامــة ضبابيــة اكتمــال هذا املشــهد حتى 

النهايــة في ظل العراقيل، التي تضع أطرافًا إقليمية كنقاط 

اختالف أساســية بني الدولتني كالــذراع الحوثي إليران في 

اليمن املهدد لالســتقرار السعودي وقرب امتالكها للسالح 

النووي، ناهيك عن لب الخالف وهو الصراع اإليديولوجي.

على الرغم مــن كل ذلك فوجود الصني كدولــة راعية لهذا 

الصلح الســتراتيجي يعني بالضرورة، أنها ســتعمل جاهدة 

بــكل ما أوتيــت من الحنكــة الدبلوماســية لضمــان إتمامه 

بما فيه من الســالم والهدوء في منطقة الشــرق األوســط، 

 والجزء 
ً
باعتبارها الشــريك االقتصــادي األكبر مســتقبال

األساسي من مشــروع طريق الحرير، هذا املشروع الريادي 

الذي ســيتيح للصــني قيادة القاطــرة االقتصاديــة للعالم، 

إذًا فاملســتفيد األكبر مــن تقارب دفتي الخليــج العربي في 

الحقيقــة هو التنــني الصيني، الذي ســينفخ نــار النهوض 

التنموي وما يعقبه من شــراكات عســكرية أمنية على طول 

خط الدول املمتد عليها طريق الحرير لتأمينه وازدهاره.

وفي الســياق ذاتــه من الحتمي اإلشــارة أن بكني قد قطفت 

جهــود العــراق الراعــي لخمــس جــوالت ســابقة ملقاربــة 

ــد للفرصة الذهبية 
ّ

وجهــات النظر بني البلدين، وهو ما مه

التــي انتهزتهــا الصني وقدمت نفســها كقــوة عظمى تنهي 

الصراعــات وتضرب أميركا عدوهــا األول في عمق مناطق 

 في حل 
ً

ــاء
ّ
حــت بأنهــا ســتلعب دورًا بن

ّ
نفوذهــا، فقــد صر

القضايا الخالفية العالقة، وفي سياق متصل فالرئيس شي 

جينبينغ قــد أجرى مكاملــة فيديوية مع الرئيــس األوكراني 

زيلينســكي للوســاطة في إنهاء الحرب الروسية األوكرانية، 

التي أوضحــت للعيان مدى التراجع لــدور الواليات املتحدة 

في املنطقة والتي رســخت منذ زمن الصراع بني الســعودية 

وإيران لتنصب نفسها كحامية للعرب في ظل تفاقم الخطر 

النــووي والعســكري لألخيــرة، فــزادت مــن صفقــات بيع 

أســلحتها وضمنت النفط العربي، وهي علــى الدوام تخدم 

 ثم ذراعها الخبيث املحتل لفلسطني، لتشكل 
ً
مصالحها أوال

 سيكســر ظهر الشيطان 
ً
األيدي املمدودة بني الجارتني ثقال

وابنــه، إذا ما تتوج إعــادة العالقــات الدبلوماســية بإنهاء 

جميــع النقــاط االختالفية مــن قائمة كال البلديــن، وأن ال 

يكــون ذلك كهدنة مؤقتــة أو كتجميد للصــراع عند املرحلة 

التي سيتوقف فيها.

وبالتأكيــد فــإن روســيا والصني الحلــف الشــرقي املواجه 

للحلف الغربــي بقيادة أميركا دخل إلى املنطقة العربية من 

ذات الحفرة التي حفرتها واشــنطن إليقاع الشرق األوسط 

فــي األزمــات الالمتناهية، وهنا ســيكتمل الحلم الروســي 

بتشكيل حلف صيني إيراني خليجي مواٍل لها، ما يعني ذلك 

دعم القــوة املتزايــدة ملجموعة البريكس والتــي من املتوقع 

انضمام السعودية واإلمارات ومصر لها قريبًا.

 على أي حال وبغض النظر عن املســتحوذ على حصة األسد 

مــن النفع فمــن املؤكــد أن كل األطــراف رابحة والخاســر 

الوحيد هو الكيان الصهيوني املحتل، مزيدًا من االســتقرار 

يعنــي مزيدًا مــن التقدم وحجز مكان ســتراتيجي للشــرق 

األوسط ككل في النظام العاملي الجديد متعدد األقطاب.
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ليس "غارمي" مختلفًا عن الروبوتات األخرى 

هز بذراع 
ّ

ت فوق قاعدة متحركة ومج
ّ

فهو مثب

ة وشاشــة ســوداء تظهــر عليهــا دائرتان 
َّ

آلي

 هــذا 
ّ

زرقــاوان همــا بمثابــة عينيــه... لكــن

الروبوت يمثل حلمــًا للطبيب املتقاعد غونتر 

شتاينباخ ألنه قادر على تشخيص األمراض 

ة املناســبني 
َّ

وربمــا توفير العالجات والرعاي

. وتولى تصميم "غارمي" عشــرات 
ً
مســتقبال

الباحثني من معهد ميونيخ للروبوتات والذكاء 

اآللي املتخصصني في الجيرياترونكس، وهو 

ستخدم فيه التقنيات الحديثة 
ُ

مجال جديد ت

لتطوير طب الشــيخوخة. وأنشأ املعهد الذي 

ة، 
َّ

يشــكل قســمًا من جامعــة ميونيــخ التقني

وحدته املتخصصة فــي الجيرياترونكس في 

ل منتجع 
ّ
غارميش-بارتنكيرشــن التــي تشــك

تزلــج يضم أعلى نســبة من كبار الســن في 

ل هذا البلد األوروبي أحد أعلى 
ّ

أملانيا. ويسج

ع 
ّ

معــدالت الشــيخوخة فــي العالم. ومــع توق

وصول عدد وظائف التمريض الشــاغرة في 

أملانيا إلى 670 ألفًا بحلول العام 2050، يتمثل 

هدف الباحثني البسيط في إدماج الروبوتات 

 
ّ

ني، ما يحد
ّ
ة ودور املسن

َّ
بعمل املرافق الصحي

ة هذه.
َّ

من تنقل األطباء بني مراكز الرعاي

يقول الباحث واملســؤول العلمــي عن املختبر 

عبــد الجليــل ناصــري (43 عامــًا) "لدينــا 

أجهزة صــراف آلي لســحب األمــوال، لكن 

 في أحد األيــام، وضمن النموذج 
ّ

لــوا أن
ّ

تخي

الخضــوع  لألشــخاص  تاح 
ُ

ســي نفســه، 

ــة فــي نــوع مــن املراكــز 
َّ

لفحوصهــم الطبي

ن األطبــاء تاليًا من 
ّ
ــة". وســيتمك

َّ
التكنولوجي

رهــا الروبوت من 
ّ
تقييــم النتائــج التــي يوف

عد، في خطوة مفيدة خصوصًا لألشخاص 
ُ
ب

ة.
َّ

الذين يعيشون في أماكن نائي

ويمكــن هــذه الروبوتــات أن تقــوم بمهمات 

عــدة، كتقديــم وجبات طعــام أو فتــح عبوة 

مــن املاء أو طلب املســاعدة في حال ســقوط 

املريــض أو إطــالق محادثــة بالفيديــو مــع 

عائلتــه أو أصدقائه. داخل املختبر، يســتعد 

م 
ّ

تقــد لتقييــم  شــتاينباخ  غونتــر  الطبيــب 

الروبوت، فيجلس أمــام مكتب مجهز بثالث 

شاشــات وآلة تحكــم. وفي زاويــة أخرى من 

ــى دور املريض 
ّ
الغرفــة، يجلــس باحــث يتول

أمــام الروبوت "غارمي" الذي يضع ســماعة 

ة على صــدر الباحث، عقــب تلقيه أمرًا 
َّ

طبي

وجهه إليه شتاينباخ.

وفــورًا، تظهــر على الشاشــة أمــام الطبيب 

ة الخاصــة باملريض. ويقول 
َّ

البيانــات الطبي

تاحًا لي 
ُ

لــوا لــو كان ذلــك م
ّ

شــتاينباخ "تخي

فــي الســابق". وعلى غــرار شــتاينباخ، يزور 

ــة مــن مختلــف التخصصــات 
َّ

مقدمــو رعاي

املختبر باستمرار، إلبداء مالحظاتهم في ما 

يتعلق بتصميم الروبــوت. ويقول عبد الجليل 

 غارني كطفــل في الثالثة، علينا 
ّ

ناصري "إن

ها".
ّ
مه األمور كل

ّ
أن نعل

وليــس معروفًا بعــد متى ســيصبح "غارمي" 

د بعد 
ّ

حــد
ُ

تاحــًا فــي األســواق، فيمــا لــم ت
ُ

م

تكاليف تصنيعه واستخدامه.

 "تســويق غارني حتمي، إذ 
ّ

د ناصري أن
ّ
ويؤك

 "
ّ

 اســتخدامه أمر ملح
ّ

تظهــر اإلحصاءات أن

مضيفــًا "اعتبــارًا مــن العــام 2030، ينبغي 

أن نكــون قادريــن علــى دمج هــذا النوع من 

التكنولوجيا في مجتمعنا".

وإذا بدأ املشــروع يؤتــي ثماره يومــًا ما، من 

املرجــح أن يظهر "غارمي" للمــرة األولى في 

ممــرات دار زانــت فنتســنتس للمســنني في 

الــذي هــو شــريك  غارميش-بارتنكيرشــن 

في املشــروع. وبمجرد ســماع الفكرة، تظهر 

عامــًا)   74) روهــرر  وجــه  علــى  ابتســامة 

ة وهي 
ّ
وهــي نزيلة فــي املــكان. وتقول املســن

ة ألظافرها من مديرة املؤسســة 
َّ

تتلقــى رعاي

ــة إيفا بيوســكوفيك "هناك مهمات 
َّ

الثالثيني

كتقديــم  الروبــوت،  ينجزهــا  أن  يمكــن 

املشروبات أو إحضار الطعام".

ق 
ّ

طب
ُ

أعلنت شركة "مايكروســوفت" أنها ست

الذكاء االصطناعي التوليدي الذي يســتند 

إليه برنامج "تشات جي بي تي"، في برامجها 

"إكسيل" و"وورد" و"أوتلوك" الشهيرة.

Copi- (ييتمتــع روبوت املحادثــة "كوبايلت" 

lot) الجديد من "مايكروســوفت" بإمكانات 

شــبيهة بتلك الخاصة بـ"تشات جي بي تي"، 

ة وإنشــاء 
َّ

سيســتخدمها فــي املهــام املكتبي

تواريــخ  وإدخــال  االجتماعــات  نصــوص 

"بــاور  ألحــداث مهمــة وإنشــاء صفحــات 

بوينت"، بشكل فوري تقريبًا.

 
ّ

ــة الروبــوت الحديــث فــي أن
َّ

وتتمثــل أهمي

الذكاء االصطناعي التوليدي الذي يســتند 

إليه "تشــات جي بي تي"، ســيعمل كمساعد 

ة 
َّ

ملســتخدمي برامج "مايكروسوفت" املكتبي

"مايكروســوفت"  رئيــس  وقــال  الشــائعة. 

التنفيذي ســاتيا ناديال، خالل اإلعالن عن 

ا نعتمد 
ّ
عد، "كن

ُ
قيم ِمن ب

ُ
الروبــوت باحتفال أ

ة، ومع 
َّ

الــذكاء االصطناعي في القيادة اآللي

هــذا الجيل املقبل من الــذكاء االصطناعي 

ــة إلــى مســاعد 
َّ

انتقلنــا مــن القيــادة اآللي

السائق".

مليــارات  "مايكروســوفت"  وتســتثمر 

الدوالرات في "اوبن ايه اي"، وهي الشــركة 

التي أنشــأت التكنولوجيا التي يســتند إليها 

"تشات جي بي تي" وأصدرت الثالثاء أحدث 

نســخة من هذا البرنامج وهــي "جي بي تي 

4-". ودمجــت "مايكروســوفت" برنامج "جي 

بــي تي- 4" في محركها للبحــث "بينغ" الذي 

يســتقطب عددًا متزايدًا من املســتخدمني 

بفضل الذكاء االصطناعي.

وتعتمــد شــركات تكنولوجيــا كبــرى أخرى 

توجهــًا أكثــر حــذرًا في مــا يتعلــق بالذكاء 

االصطناعــي التوليــدي، خوفًا مــن املوقف 

املحرج الذي قد تواجهه في حال أصبح هذا 

املجال غير منضبط.

أدوات  عرضــت  "غوغــل"  شــركة  وكانــت 

التوليــدي  االصطناعــي  للــذكاء  جديــدة 

تستفيد منها الشــركات واألفراد الراغبني 

في إســناد بعض املهام إلى هــذه البرامج، 

بــدءًا من كتابة رســائل البريــد اإللكتروني 

ة.
َّ

 إلى ابتكار حمالت إعالني
ً
وصوال

{ }

{ } { }

 ثاني 
ُّ

شــركة صناعة الســيارات هــذه، التي تعــد

أكبر شــركة في العالم بعد تويوتا، تعتزم التركيز 

أيضًا على توسيع حضورها في أميركا الشمالية، 

حيــث كانت تعانــي أوضاعًا صعبة منذ ســنوات، 

ة 
َّ

الى جانب اكتســاب مزيٍد من القدرة التنافســي

 أحد أهم أســواقها، كما يقول 
ُّ

في الصني التي تعد

الرئيس التنفيذي لشــركة فولكــس واغن "أوليفر 

بلوم".

التخلي عن تكنولوجيا الديزل

يطرح الســيد بلوم خطــة من 10 نقاط ملســاعدة 

فولكس واغــن على التحول الى ركيزة للســيارات 

 تبنته الشركة بشكٍل جدي 
ٌ

ة، وهو مسار
َّ

الكهربائي

حــني تخلــت بالفعل عــن تكنولوجيا الديــزل بعد 

فضيحــة التالعــب بانبعاثــات العادم فــي العام 

2015. يتمثل الجــزء املحوري في الخطة املذكورة 

باالســتثمارات التي ســيصل مجموعهــا الى 180 

مليار يورو، أي ما يعادل 193 مليار دوالر. ثلثا هذا 

املبلغ ســوف توجه نحــو إنتاج خاليــا البطاريات 

وتطويــر البرمجيــات وإســناد سالســل التجهيز 

باملواد الخام الحساسة.

يأمل بلــوم في اســتخدام بعض عائــدات الطرح 

العلنــي األولي لشــركة"بورش" فــي 2022 لتعزيز 

ستراتيجية فولكس واغن الكهربائية، حيث بلغت 

العائدات من ذلك 43 مليار يورو.

 صافي أرباحها 
َّ

ذكرت تقاريــر فولكس واغــن أن

للعــام 2022 بلــغ 15,8 مليــار يــورو، أي نحو 16,7 

مليــار دوالر، وهــي زيــادة نســبتها 2,6 باملئة عن 

العام الســابق مع عودة سالســل التجهيــز، التي 

 عملها بســبب جائحــة كورونا، الى ســابق 
َّ

اختــل

وضعها. تســبب الغزو الروسي ألوكرانيا في العام 

املاضي بارتفاع أسعار الطاقة، كما أسهم في رفع 

مســتويات التضخم، ال ســيما في أملانيا. ملواجهة 

تلــك التحديات، مع الحفاظ علــى موازنة الطلب 

على الســيارات التــي تعمل بمحــركات االحتراق 

في ذات الوقت الذي تركز الشركة فيه على إنتاج 

 
َّ

ــة، تقــول فولكــس واغن إن
َّ

الســيارات الكهربائي

توجهها سوف يجعل من أوروبا هدفًا رئيسًا.

خدمات التكنولوجيا والتنقل

يقــول "آرنــو انتليتــز" املديــر املالــي والتشــغيلي 

 نحــول أنفســنا الــى 
ْ

لفولكــس واغــن: "علينــا أن

والتنقــل،  التكنولوجيــا  لخدمــات  مجموعــة 

 نركــز علــى منصاتنــا، مثــل أجهزتنا 
ْ

ينبغــي أن

ــة 
َّ

الكهربائي بالســيارات  الخاصــة  االلكترونيــة 

التي تعمل بالبطاريــة، وخزين موحد للبرمجيات 

ة".
َّ

والبطاريات، والتنقل والقيادة الذاتي

على املدى القريب ســتواصل فولكس واغن إنتاج 

السيارات التي تعمل بمحركات االحتراق الداخلي 

 أرباحًا مالية تحتاج إليها الشركة لتغطية 
ُّ

التي تدر

ة، 
َّ

تكاليف التحول الى السيارات العاملة بالبطاري

ففي العــام 2022 باعت شــركة فولكس واغن 8,2 

مليون سيارة وشاحنة.

رغم الدعــوة التي وجهتها الحكومــة األملانية الى 

الشــركات لتنويــع أعمالها في آســيا، كــي تبتعد 

بمراكــز ثقلها عن الصــني، تواصل فولكس واغن 

اســتثماراتها هنــاك ضمــن إطــار الشــراكة مع 

شركات محلية.

فولكس واغن هي املنتج األول في الصني للسيارات 

ها خســرت 
َّ
التي تعمل بمحركات االحتراق، بيد أن

الساحة أمام صانعي السيارات املحليني في سوق 

ة اآلخذ بالتنامي سريعًا. في 
َّ

الســيارات الكهربائي

العــام املاضي طرحت فولكس واغن ســتراتيجية 

اســمتها "فــي الصــني وللصني" وتخطط للتوســع 

فيها، بضمن ذلك تطويــر التقنيات والبرمجيات 

املوجهة خصيصًا للمستهلكني هناك.

تخلفت عن أقرانها

 الشــركة تواجــه مشــكالت مختلفة بعض 
َّ

بيد أن

الشــيء فــي اميــركا الشــمالية. فبعــد ســنوات 

 مــن املحــاوالت للتحــول الــى العــٍب أكبر شــأنًا 

فــي الواليــات املتحــدة بالتحديد بقيــت فولكس 

صناعــة  شــركات  عــن  كثيــرًا  متخلفــة  واغــن 

موتــورز  جنــرال  مثــل  األميركيــة  الســيارات 

 وفــورد موتورز والشــركات اآلســيوية مثــل تويوتا 

وهيونداي.

في العــام املاضي أعــادت فولكس واغــن تجهيز 

مصنعها فــي شــاتانوغا بوالية تينيســي بمعدات 

الســيارات  بإنتــاج  للبــدء  جديــدة  وأجهــزة 

ــة، وهي تنتــج اآلن الســيارة الرياضية 
َّ

الكهربائي

"آي دي 4" هنــاك، كمــا أعلنــت مؤخــرًا أنهــا قد 

اختــارت موقعًا في أونتاريو إلنشــاء مصنٍع جديٍد 

للبطاريــات. وفي وقٍت ســابٍق من الشــهر الحالي 

أعلنــت الشــركة أنهــا ســوف تنشــئ مصنعًا في 

جنــوب كاليفورنيــا لبنــاء الشــاحنات الصغيرة 

(بيكب) وســيارات الدفــع الرباعي التي ســتباع 

بالعالمة التجارية "سكاوت".

 تركيز الشــركة على 
َّ

أمــا في أوروبــا فقد انصــب

إقامة أول مصنع بطاريات لها بكلفة ملياري يورو 

في ســالزغتر باملانيا، غير بعيٍد عن مقر الشركة 

في وولفزبــرغ. يحتل املصنــع الجديد رقعة أرض 

تقع خلــف مصنع فولكــس واغن الــذي كان ينتج 

محركات الســيارات منذ أكثر مــن 50 عامًا، وهو 

 يصبح مجهز خاليا البطاريات الرئيس 
ْ

مهيــأ ألن

لشركات صناعات السيارات.

عن صحيفة "نيويورك تايمز"

يشــير باحثــون مــن بينهــم باحثو 

فــي  الطبــي  "روتشســتر"  مركــز 

اميركا الى اســتخدام مــادة ثالثي 

 (TCE) كلــور إيثيلــني الكيميائــي

بصفة مذيب بنحٍو واسٍع في العديد 

واالســتخدامات  الصناعــات  مــن 

ة، 
َّ

ة الطبي
َّ

ة والعســكري
َّ

االســتهالكي

ولغــرض إزالــة األصبــاغ وتنظيف 

املكائن وتخدير املرضى.

ورغــم تراجــع الطلب املحلــي عليه 

 (TCE) 
َّ

منــذ الســبعينيات، إال أن

ال يــزال يســتخدم لتنظيــف البقع 

ة.
َّ

الجافة وإزالة الشحوم املعدني

وأظهــرت دراســات ســابقة عالقة 

هــذه املــادة بأمراض باركنســون، 

وكشــفت بحوث مبكرة أجريت على 

ة 
َّ

 هذه املادة الكيميائي
َّ

القــوارض أن

 تدخــل للدمــاغ بجرعات 
ْ

يمكــن أن

عالية وتدمر ميتوكوندريا الخاليا.

كما تشــير الدراســات التي أجريت 

 (TCE) 
َّ

علــى الحيوانــات الــى أن

تســبب فقدانًا انتقائيــًا للدوبامني 

ــة، وهــي 
َّ

املحفــز للخاليــا العصبي

الســمة املميزة ألمراض باركنسون 

في البشــر. وأوضحت دراســة على 

 التعــرض للمذيب 
َّ

نطــاٍق صغيٍر أن

من خالل مهنــة أو هواية له عالقة 

ة 
َّ

بزيادة خطر تطور الحالة العصبي

بنســبة 500 باملئــة. وفي الدراســة 

الجديدة التي نشرت مؤخرًا بمجلة 

أمراض باركنســون، أوضح العلماء 

 " املاليــني يواجهون هــذه املادة 
َّ

أن

ة من دون علمهم بتسربها 
َّ

الكيميائي

وامليــاه  الخارجــي  الهــواء  عبــر 

الجوفيــة امللوثــة والهــواء الداخلي 

هــا قد تلوث 
َّ
امللــوث. وحــذروا من أن

التربــة وامليــاه الجوفية التــي تمتد 

 
ْ

ملســافات طويلــة". ويمكــن لهــا أن

تتبخر بسهولة وتدخل منازل الناس 

واملدارس وأماكن العمل، وغالبًا ما 

 
ْ

تكون غير مكتشفة، ومن املحتمل أن

يؤدي تســربها إلــى تعرض املاليني 

الجــاف  التنظيــف  مواقــع  قــرب 

ــة 
َّ

والصناعي ة 
َّ

العســكري واملواقــع 

القديمة للهواء الداخلي السام.

وقــام العلمــاء بتقييم ســبعة أفراد 

فــي الدراســة، كانــوا قــد تعرضوا 

ملادة TCE التي أســهمت بإصابتهم 

بأمراض باركنســون. وبينما تحليل 

الدالئــل لهــؤالء األفــراد قــد تكون 

 قصصهم 
َّ

ظرفية، لكنهــم أكدوا أن

توضــح املخاطر التي تشــكلها هذه 

ة. تشــمل الحاالت 
َّ

املــادة الكيميائي

املدروســة التي تــم تقييمهــا حالة 

العــب كــرة الســلة املحتــرف فــي 

الدوري االميركي "براين جرانت"، 

والذي تم تشخيص إصابته بمرض 

باركنســون بعمــر 36 عامــًا. يبــني 

العلمــاء انــه طــوال أكثر مــن قرن: 

"هددت مادة الـTCE  العمال ولوثت 

الهواء الذي نستنشــقه  في الداخل 

والخارج، واملاء الذي نشربه".

ويدعون إلى معالجة املواقع امللوثة، 

وتقليــل التعــرض للهــواء الداخلي 

عن طريق أنظمة معالجة للتسرب، 

الدراســات  مــن  املزيــد  وإجــراء 

 TCE ارتبــاط  كيفيــة  إلدراك 

بأمراض باركنسون وغيرها.

عن صحيفة االندبندنت
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في أمســية جمعت بني الشعر والغناء واملوســيقى وبحضور عدد من األدباء والشــعراء واإلعالميني واملهتمني بالشأن 

الثقافي والفني ضيف مركز افرســت لالعالم الشــاعر الكبير عزيز الرســام للحديث عن تجربته الشعرية املمتدة 

لعقود وعن غربته بعيدا عن حبيبته بغداد.ســيرة ابداعية طويلة اســتعرضها مدير املركز حسني الذكر خالل 

كلمتــه عن املحتفى بــه قائال " متعدد املواهب في الرســم والتصميــم والخط وكاتب سيناريســت وملحنا 

وشــاعرا ، أكمل دراســته االبتدائية في مدرسة الكاظمي االبتدائية في مسقط رأســه الناصرية،  ظروفه 

الصعبة التي عاشها جعلت منه شاعرا مهما في عالم األغنية العراقية والعربية. تحدث الرسام عن حياته 

منــذ البدايات، إلى ما وصل اليه وتخلل حديثه بأبيات من الشــعر الشــعبي واالبوذيات واملواويل والشــعر 

الغنائي بمرافقة آلة العود التي اضفت جوا ممتعا لالمسية...

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

ة 
َّ

إبــداع الفــن والجمــال برســم لوحــات واقعي

بصــورة عالية الدقــة، وهي موهبــة لدى بعض 

الفنانني بدمج رســوماتهم بالحقيقة في صورة 

ــرى إبداعاتهم 
ُ

عاليــة مــن الحرفــة والدقــة لت

ها التقطت بعدســات فائقة الجودة وليست 
َّ
وكأن

مرسومة بريشة فنان موهوب.

 مــن هــؤالء الفنانني 
ٌ

محمــد هتلر ناجــي واحد

الذيــن ابدعــوا في هــذا العمل ونفــذ لوحاتهم 

بحرفية عالية.. فهو مــن مواليد 1987، وحاصل 

على بكالوريوس فنون جميلة من محافظة بابل، 

ا، كمــا أنه يمارس 
ً

ومن منطقــة املدحتية حصر

مهنة تدريس التربية الفنية. 

بدايات هتلر كانت كموهبة اكتشفها من الصغر 

فــي املرحلة االبتدائيــة وأولى اهتمامــا بها، إذ 

شــارك في معارض التربيــة للطالب والتالميذ 

ثــم طــور نفســه أكثــر فــي املرحلــة املتوســطة 

واإلعدادية وقرر أخيــرًا دخول كلية الفنون عام 

2001 ليبــدأ مشــروعه كفنــان وبعــد تخرجــه، 

عمــل رســومًا خاصــة بــه وشــارك بالكثير من 

املعارض التــي تقيمها نقابــة الفنانني، وكذلك 

وزارة الشباب والرياضة، وخاصة بعد أن انتمى 

ة إلى منتدى الشــباب في 
َّ

في املرحلــة اإلعدادي

املدحتية التابع لوزارة الشــباب والرياضة، كما 

قال: اصبحت لي مشاركات كثيرة في مسابقات 

منها في عام 2001، واحرزت املركز الثالث على 

مستوى العراق، وفي 2014 احرزت املركز األول 

في مســابقة الرســم التي تقيمها وزارة الشباب 

والرياضة. 

 للفنــان هتلــر معرض شــخصي أول فــي 2009 

بكلية الفنون، ومعرض شخصي ثاٍن في،2010، 

 مع مجموعتي 
ٌ

 مشترك
ٌ

وثالث في 2014، ومعرض

اكاديمية كالســيك 2022، ومشــاركات عراقية 

في دبــي 2017، ومعــرض اتحــاد الثقافات في 

دبي 2022. 

وأضــاف: ال يمكــن أن أحصــي عــدد اللوحــات 

الرســم  فــي  مســيرتي   
َّ

ألن رســمتها،  التــي 

مســتمرة منذ عــام 2007، وإلــى اآلن، إذ إنني 

أرســم بشــكل يومــي ملــدة تتــراوح مــن  8 - 10 

 ســاعات فــي مرســمي الخــاص الــذي اعتبره 

رة خاصة بي. 
ّ

أكاديمية مصغ

ــة 
ّ

الواقعي املدرســة  علــى  اشــتغل  ــه 
َّ
بأن وذكــر 

ة، وتأثرت رســوماته بالواقع، كما 
ّ

والكالســيكي

ورســم البورتريه واملوديل وتطــور أكثر في هذا 

الفن بكلية الفنــون، ودرس الفنانني واملدارس، 

وتابــع: أهم فنان تأثرت به هو العاملي الفرنســي 

ــة، لقد حاولت 
ّ

وليام بوكيــرو في اللوحة الواقعي

االقتــراب مــن أســلوبه، والحظــت أن اللوحــة 

ــة هي مــن أكثر الرســومات التــي تمثل 
ّ

الواقعي

ي.
ِّ
ها مفضلة وقريبة من

ّ
مجتمعنا العراقي، كما أن

 النــاس معجبــة بالفــن الــذي يقدمه 
َّ

ويــرى أن

وبالوقت نفســه يرغبون في اقتناء لوحاته، "وهو 

شــعور رائع ينتابنــي، حينمــا أرى لوحاتي تكون 

في بيوت وأماكن راقيــة تليق بها، كما أن الكثير 

من اللوحات التي رسمتها تعرف الناس عليَّ من 

خاللها كفنان محمد هتلــر وتقبل على اقتنائها 

في داخل العراق وخارجه"، وفقًا لتعبيره. 

ــة فــي بعــض 
َّ

وأوضــح: عملــت لوحــات جداري

البيــوت، ولكن لــم أعمل لوحــات جدارية عامة 

علــى مســتوى البــالد، إذ لم يطرح علــيَّ ذلك، 

 من دواعي ســروري 
َّ

ي فإن
ِّ
ولكــن إذا ما طلب من

أن أعمل لوحة جدارية تليق بعراقنا.

ة 
ّ

وبدأ الفنان باالنتقال من 2014 إلى تيار الواقعي

املفرطة، ويحــاول أن يطور هذا األســلوب أكثر 

للوصــول إلــى الدقة فــي اللوحة ولتجســيد كل 

األحاسيس والتعابير داخل العمل الفني.

ويخطط هتلر لعمل معرض شــخصي في بغداد 

باملســتوى الالئق وعلى قدر من املسؤولية باسم 

ة ومن 
َّ

محمد هتلر وعلى مستوى تأسيس أكاديمي

مهما، 
ّ
خاللها ينشــر الفــن واملعلومات التــي تعل

كما قال: من خالل هذا استطيع أن أدرب وأجمع 

قدرا كبيرا من املواهــب والفنانني، وخاصة في 

منطقتــه املدحتية التــي فيها أســس أكاديميته 

عــام 2020، والتــي تبلغ مســاحتها 200م وفيها 

أكثــر من 20 شــابا من طالب مــدارس ومعاهد 

وكليات الفنون كما ذكر.  

15

14
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في ســن الـ 43، كانت فيرا بوليتكوفسكايا مهددة بالقتل في بلدها، 

وانتهى بها األمر بمغادرة روســيا، بعد أســابيع قليلــة من بدء غزو 

أوكرانيا. وها هي تنشــر كتابا في إيطاليا لإلشادة بنضال والدتها 

من أجل الحقيقة. وتشيد الصحفية، فيرا بوليتكوفسكايا، بوالدتها 

الصحفية آنا بوليتكوفســكايا، وهي مراسلة كبيرة لصحيفة نوفايا 

غازيتا، قتلت بالرصاص في الســابع من تشرين األول عام 2006، 

في مدخل مبنى شــقتها وسط موســكو. في ذلك اليوم، كانت فيرا 

تبلــغ من العمر 26 عاما ولم تصدق التهديــدات التي كانت تتلقاها 

ا، 
ً

ة كبيــرة، ومعروفة جد
َّ

ها تحظى بشــعبي
َّ
والدتها. «قلت لنفســي» إن

ا يقدمون الضحايا 
ً

ولن يفعلوا ذلك لكني كنت مخطئة، فالطغاة دائم

لتعزيز ســلطتهم» كما تقــول فيرا بوليتكوفســكايا، البالغة حاليا من 

شــر في 
ُ
ا، وقد نشــرت هــذه الكلمات في كتابها الذي ن

ً
العمر 43 عام

شباط في إيطاليا، بعنوان «أم».

 هذا كتاب غير مألوف، وغير متداول، وغير مرغوب فيه من قبل الطغاة في كل مكان. كتاب يكمن سره، أنه ال يحتفظ بسر، وانما 

يكشــف عن املســكوت واملكتوم والخفي في تاريخ البشــرية. شاغلة الجرائم التي ارتكبت ضد البشــرية، وفي العديد من البلدان، 

وعلــى مــر التاريخ. هو كتاب، يبحث وينقب ويدقق في املشــترك لإلبادة الجماعية التي ارتكبتهــا القوى الحاكمة في مراحل 

تاريخيــة مختلفة.. متجاوزة اتفاقية األمم املتحدة الصادرة عام1948  والتــي تمنع بموجبها اإلبادة الجماعية   .ومع أن مؤلف 

الكتاب : (نورمان م. نايمارك) يشــير الى أن ( العديد من الوثائق التأسيســية للحضارة العامليــة في العهد القديم والياذة 

هوميروس وثوسيديدس، إذ تصف كلها تاريخ الحروب البيلوينسية (ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية)...

16
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ف اإلحساس املرافق (من الكلمة اليونانية 
َّ

عر
ُ

ي

syn، ”مع“، و aesthesis، ”اإلحســاس“)، ومن 

ــة غير 
َّ

الناحيــة العلميــة فهــو ظاهــرة عصبي

ــة تربط بني حاســتني أو أكثــر بطريقة 
َّ

مرضي

ال إراديــة وتلقائية، تنتج عنهــا  تصورات ذات 

ة النسق 
َّ

ها ثنائي
ّ
شــحنة عاطفية قوية ويقال إن

عندما تشتمل على حاســتني أو عديد األنساق 

ا - عندما تشــتمل على أكثر 
ً

- وهو أمر نادر جد

من حاستني.

ة أحادي 
َّ

ا ما يكون تقاطع األنســاق الحسي
ً

غالب

االتجاه.

فاملحفز البصــري، واللون على ســبيل املثال، 

سيثير اإلدراك الصوتي لدى الشخص من دون 

ا. 
ً

أن يكون العكس صحيح

لــدى  الصــوت  كان  إذا  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

ا، فسنشــهد 
ً

الشــخص يســتحضر اللون أيض

تقاطعا ثنائي االتجاه.

ــا إليرفيه - بيير المبير، ”تظل نســبة من 
ً

ووفق

الجنس البشــري من ذوي اإلحســاس املرافق 

حل بعد“. 
ُ

ا لم ي
ً

ا دراسي
ً

موضوع

ا هي، بال 
ً

أكثر أنواع اإلحســاس املرافق شيوع

ة 
َّ

شك، تلك التي تسمى ألوان الحروف األبجدي

ة أو األرقام أو 
َّ

ن أحــرف األبجدي
ّ

التي فيها تتلو

الكلمات بألوان مختلفة.

ــا على ذلك 
ً

 رائع
ً

يقــدم فرانســوا رابيليه مثاال

في مقطــع من كتابــه الرابــع بعنــوان ”كيف، 

وجــد بانتاغرويــل بعض النكات بــني الكلمات  

البذيئــة“.... كانــت  الكلمات مرســومة بألوان 

الوســطى....  العصــور  فــي  النبالــة  شــعارات 

كمــا أن عمليــات االنتقــال الحســية املرئيــة 

واملســموعة (املوسيقى والنغمات واألوتار التي 

ا، وال سيما لدى عدد 
ً

تثير األلوان) شــائعة جد

مــن الفنانني  مثــل فرانز ليزت وفنســنت فان 

غوخ وفاســيلي كاندينسكي ونيكوالي ريمسكي 

كورساكوف وأوليفييه ميسيان وديوك إلينغتون 

ومؤخــرًا املغنيــة ليدي غاغــا وعازفــة البيانو 

هيلني غريمو. 

واملســألة هــي معرفــة مــا إذا كان الجميع من 

ذوي اإلحســاس املترافــق موضــع نقــاش بني 

التشــخيص  أن  الواضــح  املتخصصــني. مــن 

العلمــي ممكــن فــي ذلك. وفــي هــذا الضوء، 

أخضع  طبيب األعصاب ريتشــارد ســيتوويك 

الرســام ديفيــد هوكني، وهو شــخصية بارزة 

فــي حركة البوب فــي الســتينيات، الختبارات 

مقنعة. 

 اإلحساســات املترافقة التي تتضمن الذوق 
َّ

إن

أو الرائحة معروفة على نطاق قليل. ومع ذلك، 

ا أن تدخل النكهات والروائح 
ً

من املحتمل أيض

فــي تطابقــات مــع األصــوات. وهنــا يوضــح 

هيرمان هيســه فــي روايته االســتباقية (لعبة 

ــة)، إذ تظهــر بعــد انهيار 
َّ

الكريــات الزجاجي

الحضــارة الغربيــة قــوة نظام فكــري نخبوي 

يــزرع ”لعبــة الخــرز الزجاجــي“، وهــي لعبة 

تهــدف إلى تحقيــق التوليــف الفيثاغوري بني 

املوســيقى والرياضيات، واملعرفة اإلنســانية. 

وألنه مســؤول عن هذا النشــاط، يروي بطله، 

املحقــق ودي جوزيــف فاليــت، تجربــة ميزت 

فتــرة مراهقتــه. أثنــاء املشــي، فقــد صدمته 

الرائحــة النفاذة املنبعثة من أغصان شــجرة  

البيلسان املكســورة. ”اآلن، في يوم مسيرة بني 

أشــجار البيلســان هــذه، أو في اليــوم التالي، 

اكتشــفت أغنية الربيع لشــوبرت (استيقظت 

النســمات اللطيفة)، واســتحوذت علــّي أوتار 

البيانــو املصاحبة بعنف االعتــراف: كان لهذه 

األوتار رائحة تشــبه رائحة شــجرة البيلســان 

ــا، مثــل حلــو ومــر، بــذات القوة 
ً

الفتيــة تمام

ا مثل إعــالن الربيع. منذ تلك 
ً

والتركيــز، تمام

اللحظــة، كان االرتباط ”أوائل الربيع، ورائحة 

ا 
ً
البيلســان، وأوتار شــوبرت“ بالنســبة لي شيئ

ا وذا قيمة مطلقة. فمن النوتات األولى 
ً

مســتقر

للوتر، أشــم الرائحــة على الفور مــرة أخرى، 

وفي جميع الظروف، رائحة النبتة النفاذة“. 

ــي الذي 
ِّ

 هــل هــذا النمط مــن التقاطع الحس

الروائــح واألصــوات (مثــل الصــوت  يربــط 

املنطــوق أو املغنــى مثــل املوســيقى اآلالتيــة) 

يقتصــر علــى مجــال الخيــال األدبــي؟ علــى 

 املرافق الصوت 
َّ

 الحــس
َّ

العكس من ذلك، فإن

ا 
ً
- العطــر  على وجــه الخصــوص كان موجود

منذ العصــور القديمة في األديــان والثقافات 

واللغــات فــي جميع أنحــاء العالــم. ومع ذلك، 

ا 
ً

ا موازي
ً
فقد ظل ظاهــرة غير ملحوظــة، وكون

ا يحدث 
ً
ــدرس قط بعمق، وأحيان

ُ
ا، لم ي

ً
ال واعي

إنــكاره، ربما بســبب حقيقــة أن الصوت، كما 

كتب روالن بارت: ”مكان الجســد الذي هو من 

ا، 
ً
ا األكثــر فتك

ً
أكثــر األشــياء املرغوبــة وأيض

واألكثــر تمزقا  على حد ســواء“، بينما يتضح، 

ومــع ذلك، ”أقــل رنينا فــي الواقــع من خالل 

ملحته، من كونه معطرا“. يأتي الشعور بتجاوز 

املنــع مــن حقيقــة أن اإلنســان، علــى عكــس 

الثدييات األخرى، لم يِنب تصوره على حاستي 

الشــم - الســمع.  وقد أكــد فرويــد بالفعل، في 

(قلق فــي الحضارة)، أن محو حاســة الشــم 

لدى البشــر عندمــا أصبحــوا عموديني (كان 

لــدى أســالفنا البعيديــن الذين ســاروا على 

ا عن الطعام والشــركاء الجنســيني 
ً
أربــع بحث

ا) الشرط الذي ال غنى 
ً

حاسة شم متطورة جد

عنــه لتجاوز مرحلــة الحيوان. وهــذا ما يجعل 

املحلل النفســي جــان ميشــيل فيفيــس يقول: 

”كان هنــاك انحياز للشــم في عملية األنســنة 

لصالح الرؤيتــني (في املقام األول)/ الســمع. 

املفصلــي  االرتبــاط  ”عــودة“  أن  ســأفترض 

الشمي/ السمعي يعيدنا إلى مراحل عفا عليها 

الزمن من تطورنــا الوراثي... نوع من االنحدار 

ا 
ً

الــذي، نتيجة لذلك، من شــأنه أن يعطي بعد

ــا“ لهذا النــوع مــن اإلدراك“. الرابط 
ً
”مجنون

الذي ينســج الصــوت والعطــر يظهــر بالفعل 

داخل الرحم. إنها األشــياء األولى التي يدركها 

الجنني، وأســاس عالقته باآلخرين في الكون 

حيث ال يســمح لــه البصر واللمــس باالتصال 

ا على 
ً

بالعالــم الخارجي. إذا كان املولــود قادر

التعرف على رائحة ثدي أمه وعنقها من اليوم 

الثاني بعد الوالدة، فمن املحتمل أن يكون ذلك 

ة التي يدركها 
َّ

ة الذوقي
َّ

بســبب املعلومات الشمي

الجنني عند مالمســته للسائل الذي يحيط به 

جنينا والتي تسهل له هذا التعرف املبكر. 

خشــى 
ُ

 موضوعات الرغبة القديمة هي ما ي
َّ

إن

فقدانهــا وغيابها، ذلــك أن الصــوت والعطر 

يمتلــكان إمكانــات هائلة لإلثــارة اإليروتيكية 

والرهبــة. وهما مــا نتوقعه، ونرغــب فيه لدى 

اآلخر، وما يأســرنا مــن دون أن نكون قادرين 

على التقاطه. 

فالصوت، مهمــا كان متقنًا، بتلونــه االنفعالي 

وتشــققاته، يشــبه رائحــة الجســم الكاشــفة 

املحللــني  مــن  العديــد  يكــون  قــد  لالوعــي. 

ا 
ً

ه قريب جد
ّ
النفســيني حذرين من الصوت ألن

ــه يمكن إخــراج األذن خارج 
ّ
مــن الغريزة وألن

الحــس، عندمــا يغويهــا الصوت. علــى عكس 

العديد منهم، يعتقد عاشــق املوسيقى واملحلل 

ــا 
ً

النفســي ميشــيل شــنايدر أن هنــاك دائم

“ في الصوت.
ّ

”مكسبا إضافيا في الحس

مــات التي تعرض لها الصوت والعطر 
ّ

 املحر
َّ

إن

هي نتيجــة عالقتهما بالرغبة. ففي وقت مبكر 

ا، تعرض الصــوت، وخاصة صوت األنثى، 
ً

جد

ــة 
َّ

مــات مــن قبــل الديانــات التوحيدي
ّ

للمحر

الثالث.

لليهوديــة  األساســي  النــص  التلمــود،  فــي 

الحاخامية، يؤكد الحاخام شــموئيل أن صوت 

 kol ba-icha) املرأة عبارة عــن عري وفحــش

erva›)، ويذهــب وراف يوســف، دكتــوراه في 

التلمود، إلى أبعد من ذلــك فيوصمه بالفجور 

الــذي يتوقــف على النســاء فــي اســتجابتهن 

ألغانــي الرجال. ويســتحضر الطبيب واملحلل 

التلموديــة  الجــذور  حــداد  جيــرار  النفســي 

ا 
ً

ا أنه يتضمــن أيض
ً

لإلثــارة الصوتية، مؤكــد

ا: ”لقد اتســم الصوت البشــري، 
ً

ــا شــمي
ً
مكون

وصــوت املــرأة على وجــه الخصوص، بســمة 

جنسية، فـ ”العري“ في املصطلحات التلمودية 

مثل األعضاء التناسلية أو الشعر أو الثدي. كما 

كان من املفترض أن تكون له خصائص مذهلة 

مثل نكهة العطور“.

ا للبعد اإليروتيكي 
ً

ا مقياس
ً

واتخذ اإلسالم أيض

للصــوت. ألنــه يثيــر الرغبة، فمــن الضروري 

ــا إخفاؤه. فــاألذن زناها االســتماع إلى 
ً
أحيان

صوت حســي ليــس صــوت الــزوج أو الزوجة. 

واألحاديث التي جمعها العالم اإلســالمي علي 

بــن عبد امللك الهنــدي في كنز العمــال، تفتي 

بأن علــى املرأة عدم إســماع صوتهــا للجنس 

اآلخر.

ة، فقد أدى عدم الثقة 
َّ

أما بالنســبة للمســيحي

به إلى اســتبعاد النســاء من الترانيم املقدسة 

تحمــل  ــة» 
َّ

«مالئكي بأصــوات  واســتبدالهن 

العنصــر الصوتي نفســه: أي اســتخدام فتيان 

لــم يبلغوا ســن البلــوغ جــرى إخصاؤهم لكي 

ة، وهذا ما جرى 
َّ

يحتفظــوا بأصواتهم الطفولي

ملدة ثالثة قرون.

ا للغاية 
ً

ا نقدي
ً
ا موقف

ً
هذا الدين نفسه يتخذ أيض

تجاه العطور. بعض آباء الكنيسة، مثل ترتليان، 

في القرن الثاني، أو القديس جيروم في القرن 

الرابع، كانوا يحثون النســاء املســيحيات على 

التخلــي عن اســتخدام العطــور حتــى ال تثير 

شــهوة الذكور. وال يتردد القرطاجني ترتليان، 

لتحقيــق أهدافه، فــي التأكيد علــى أن تعطير 

الشــعر بزيوت الورد والزنبق والنرجس يمكن 

أن يسبب الصلع والجنون!... وفي نهاية العصر 

اإلمبراطــوري، حــاول القديــس جيــروم ثني 

النســاء املســيحيات عن تعطير أنفســهن مثل 

اح للغاية من شــأنه أن يلعب 
ّ

الوثنيني بإفراز فو

ظر  
ُ

ا في صناعة العطــور حتى ح
ً

ا أساســي
ً

دور

ة، أال وهو املسك.
َّ

في عام 1973 ألسباب بيئي

هذا الحس املرافق هو فرضية مستقبلية كونه 

بذرة في العديد من نصــوص املاضي البعيد، 

يقترح املؤلفان استكشافها وإظهار تطبيقاتها 

املحتملــة فــي مجــاالت معينــة، ال ســيما تلك 

املتعلقة بالعطور والطب، من خالل اســتجواب 

العلمــاء واملعالجني واملختصني. وكان جان بول 

جيرلني الشــهير قد أعلــن أن «كل ما يبقى من 

املــرأة في الظالم ليس ســوى عطرها وســحر 

صوتها»، إن كلمتي: يشــم ويســمع تتبادالن في 

املعني، ففي معجــم لتري يعني الفعل «يشــم» 

ــا «يســتمع» وأن كورنــي فــي 
ً

بالفرنســية أيض

مســرحيته (الكــذاب)  كان يســتخدمه بهذا 

املعنى.

وفي القــرن الثاني عشــر، كانت كلمة «يشــم» 

تعنــي «اإلدراك بالرائحة» و»االســتماع». وفي 

معجــم اللغــات الســلتية الــذي وضعــه جــان 

بابتيســت بوليه عام  1754: إن كلمة «اســتمع»، 

ا للرائحة والــكالم عن رائحة.  
ً

تســتخدم أيض

اللغــة  ويقــول املغنــي دينــي بريجنــت: ”فــي 

ا مــن الزهور، 
ً

البريتونيــة، ال ”نتنفــس“ عطر

البرتونيــة  األســاطير  وفــي  ”نســمعها“.  بــل 

ا أحلــى من نبات 
ً

نقــرأ: ”كلماتك تنفــث عطر

 حواسي“. 
ّ

 كل
َّ

ه يسلب لب
ّ
البردقوش، إن

 
ُ

ه
َّ

ام
َ

فه: ش
َ

ــاو
َ

وفي اللغة العربية، تعني كلمة (س

 (
ُ

ه
َّ

: شم
َ

 الشيء
َ

اف
َ

ا، س
ًّ

هما أقوى شــم
ُّ

ليعرف أي

وتعني ايضا «الهمس في األذن».

في مالــي كما فــي ميالنيزيا، تثيــر األصوات 

الســكان  ويــرى  وبالعكــس.  الشــم،  حاســة 

األصليون األســتراليون. بأن الجوهر الحســي 

للجــد األعلى يتكشــف، فــي أصــوات األغنية 

التي ألفها. وكل سلف له عطره الخاص املدمج 

في البنية املوســيقية. فلحــن األغنية عطرها. 

ولغات الشرق األقصى ليست استثناء من هذا 

االكتشــاف. ففي املفردات البوذيــة اليابانية، 

تعني كلمة kogo ”كلمات البخور“، و تســتخدم 

كلمة ”يستمع“ لتعني ”يشم“.

يعنــي   ( يــن 
َ

(و الصينــي  الحــرف  يــزال  ال 

”االستماع“ و“اإلدراك بالرائحة“، أي ”الشم“، 

(يتصــور الخيال الصينــي العطــور والصوت 

كالهمــا  ــة، 
َّ

مرئي غيــر  لســمة  كخاصيتــني 

ة. وهمــا مرتبطان، 
َّ

ينطلقان بموجــات إيقاعي

على سبيل املثال، بعبارة ”رائحة الزهور وغناء 

الطيور“ الستحضار مشهد شاعري وفي عبارة 

”عطر البخور وصوت الناقــوس“، جو ديني أو 

ة. 
َّ

حالة روحي

جمع  بني هاتني السمتني يتشكيل 
ُ

ولكن عندما ي

رمز تعبري واحد، xin، مما يعني ”العطر الذي 

ا، عطر خالد“). 
ً

يفوح بعيد

 وفي الشــعر يلون رامبو حروف العلة:A  سوداء 

بيضاء، U خضراء، O زرقاء، ويكتب الشــاعر 

رينيــه غيل مهاجمــا رامبو مباشــرة: ”A ليس 

 I أحمــر على اإلطالق، من ذا الــذي ال يرى أن

أزرق؟ أليس مــن الخطيئة أن نجد الالزوردي 

يلــون حرف العلــة O؟ أيها اللــون األحمر مثل 

الــدم. بالنســبة لـ U، أمــا كان يجــب أن يكون 

مكتوبــا باللون األصفــر ورامبو لم يكن ســوى 

حمار عندما أراد أن يرسم U باللون األخضر؟ 

ويقترح امللحن والشاعر إرنست كابانيه، الذي 

ا 
ً

كان أحد أعمدة حلقة شــعراء زوتيك، مقياس

ا، مــن خالل تأثيره على كل 
ً

ا تمام
ً
ا مختلف

ً
لوني

من األرقام وحروف العلة:

من خالل الســلم املوســيقي بدرجاته الســبع 

النغميــة: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 دو - ري - مي - فا - 

صول - ال - سي.

”إن األصوات وحروف العلة واأللوان تستجيب 

لك ألنك أنت من تأمرها ملهرجانات الجمال،

ال- OU أحمــر ذهبــي، ســي EU يتلــون باللون 

البرتقالي 

دو، O   أصفــر، والري  A أخضر، مي  E أزرق، 

فا  I أرجواني

الصول U قرمزي  وبذلك تأثيره الغامض

ومن الطبيعة، يستجيب لك صدى ثالثي“.

 ”املوســيقى [...] تنقــل أفكارهــا كالعطور“، 
َّ

إن

كتــب بلزاك فــي قصتة القصيرة ”ماســيميال 

دونــي“، و“أكثر ما احتفظ بــه بلزاك، في حبه 

لألوبــرا، هــو األصــوات، التي يعطيهــا مكانة 

مرموقة في عمله“... أما بالنســبة لتطبيقاتها، 

فإن مجــال الثقافــة، وخاصة اإلبــداع الفني، 

فهــذا  التجريــب،  حــد  إلــى  ــا 
ً

مفتوح يبــدو 

كاندينســكي الذي يصفر ويغني لفرشاته قبل 

أن يبدأ عمله. 

لقــد ارتبطــت املوســيقى واألغانــي والروائح 

بأحــداث فنيــة أو احتفاليــة. فاإللهــة حتحور 

والحــب،  الســماء،  إلهــة  ”هــي  الفرعونيــة 

واملــرح، واملوســيقى، والخصوبة“؟  والجمال، 

وفي اإلمبراطورية الرومانية، كانت تلقى حفنة 

مــن مســحوق الزعفــران املعطر على خشــبة 

املســرح. وخالل مأدبة نذر الدراج الشــهيرة، 

التي أقامهــا دوق بورغندي فيليــب لوبون، في 

عام 1454، كان الضيوف يســتمتعون بالطعام 

وبالتمثال الذي كان ”يتبــول ماء الورد“، بينما 

كان يتردد صدى أغاني جيل بينشوا. 

في القرن الثامن عشــر، شــرع األب كاســتل، 

املحب للموســيقى، في بناء ”قيثارة للعيون مع 

فن رسم األصوات وبكل أنواع املوسيقى“. 

كانت اآللة مزودة بخمســمئة مصباح، وستني 

شــفرة مــن الزجــاج امللــون، وكانــت حركــة 

املفاتيح ”تبرز األلوان بكل تركيباتها وأوتارها، 

وانســجامها“. حتى أنه خطــط أن يضيف إلى 

ا للروائح بفضــل أربعني علبة 
ً

األلــوان انتشــار

مليئــة بالعطــور ومجهــزة بصمامــات تفتــح 

بحركة املفاتيح. 

وحقيقــة القول ليــس هناك حــدود تحكم بني 

مختلــف أصنــاف اإلبداعــات الحســية فمنذ 

أن أســمع الحشــيش بودليــر وتيوفيــل غوتييه  

”ضجيج الروائح“، يمكن أن يغري اإلحســاس 

املرافــق املؤقت األحاســيس املجازية املرافقة. 

وتؤكــد مؤرخة الفــن، ريبيكا المــارش- فاديل 

أن ”صــوت العطــور، الــذي يرقــص بطريقته 

الخاصة مــع األعمال الفنية، يلعــب مع رؤيتنا 

ويوجهنا من خــالل هذه الصور في  خلق صور 

 بعــض الفنانني 
َّ

ــة جديــدة“، وبهــذا فإن
َّ

ذهني

التشــكيليني املعاصرين يســتخدمون الصوت 

ة 
َّ

والرائحة، وبعضهم يمــارس الكتابة اإليمائي

ة للموســيقى. ولعل املرء 
َّ

وهــي الترجمــة اللوني

يتســاءل مع فاغنر: ”هذه األصــوات األوضوح 

التي تحيط بي، هل هي موجات من النســمات 

اللطيفة؟

وهل هي فيض من العطور املبهجة؟“.
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 الكتابــة داء ودواء، قبل الكتابة أقلق، حني أفرغ منها 

 
ُ

ا أنســى مــا كتبت
ً

أهدأ، بعد النشــر أســكن، وأخير

 
َ

ر العودة
ّ

 أكــر
ُ

لحظة أنشــغل بما هــو جديد، وإن كنت

ة. ال أستطيع 
ّ
 موازية أو مضاد

ٌ
إليها لو اســتجدت رؤية

 الــذي أكتبه مادام تحت يدي، أخضع 
ّ

 النص
َ

مغادرة

على الدوام لضغٍط نفسي يكرهني على العودة للنظر 

ا إال النشــر. 
ً
فيه بني حني وآخر، ال ينقذني منه أحيان

 ترهقني أكثر من الفكــرة، أحيانا 
ُ

فــي الكتابة  اللغــة

 الذي أكتبه عدة مرات.  حني أكتب 
ّ

 النص
َ

ر تحرير
ّ

أكر

 املهندس املعماري، الذي 
َ

 تشبه وظيفة
ً

أمارس وظيفة

 
َ

 الجمالــي للبناء.  أغلــب األحيان لحظة
ُ

ــه الوجه
ّ

يهم

 على 
ُ

أكتب أجد املعاني حاضرة،  ما يرهقني هو العثور

الكلمات املناسبة للسياق  في القاموس اللغوي املخزن 

 الكلمة في ذهني 
ُ

ا تتعســر والدة
ً
فــي ذاكرتي، وأحيان

فألجــأ إلى قواميــس اللغة ومعاجمها. ليســت هناك 

 املعاني اختنقت 
ُ

 مكتفية بذاتها،  إذا اتســع أفــق
ٌ

لغــة

 ال تخلو من 
ً

الكلمــات. أعرف أن كتابتي تلبــث ناقصة

وهٍن في شيء من أفكارها وكلماتها وعباراتها، مهما 

ني 
ّ
 تحريرهــا وتنقيتها، ذلــك ما يحث

َ
 إعادة

ُ
حاولــت

على إعادِة النظر فيها وتكراِر تحريرها على الدوام. 

الاليقني يســتولي عليَّ حني أكتب، أعود إلى كتاباتي 

أتأمل ما تتضمنه من مفاهيم وآراء ومواقف، أحاول 

 ما ينكشــف 
َ
ا، واســتبعاد

ً
د

ّ
ها مجد

َ
ها وتمحيص

َ
غربلت

 
َ

مــن هشاشــتها واعوجاجهــا، أحيانــا أعيــد كتابــة

 في لغتها، أحذف 
َ

الفقــرة مرات عديدة. أمعن النظر

رها من الفائض اللفظي الذي 
ّ

الكلمات الواهنة، أحر

 
َ

 املعنــى وينهكها. أعــرف أن الجمل
َ

 طاقــة
ُ

يســتنزف

س 
ّ

ا من الطويلة، الكاتب املتمر
ً

 إيقاع
ّ

القصيرة أشــد

 ما أمكنه ذلك. 
َّ

ف النــص
ّ
يقتصــد في الكلمات، ويكث

 باإلفراط في 
ّ

 النص
َ
 الكتــاب يربك إيقاع

َ
 بعض

ُ
رأيت

حروف العطف وأدوات الوصل والربط واالستئناف، 

ها. 
َ
 ال تصنــع حدود

ً
 ســائبة

ُ
وربمــا تلبث لديه الكتابة

ها في اإليجاز، في الكتب 
َ

براعة الكاتب تعلن حضور

 عبارة 
ُّ

 صفحة، كل
َ

 صفحة تختزل ألــف
ُّ

الخالــدة كل

 كلمة. 
َ

 كلمــة تختــزل ألــف
ُّ

 عبــارة، كل
َ

تختــزل ألــف

 الحذف واالختزال. 
ُّ

 فن
ُ

الكتابة

 لكتابــٍة الحقــة، وهكذا 
ٌ

 كتابــة أنشــرها مســودة
ُّ

 كل

 املســودات. الكتاب الــذي أكتبه ال أراه 
ُ

تتوالــى كتابة

ــة، وبعــد تحريــٍر وتنقيح 
َّ

 أولي
ً

نهائيــا، أكتبــه كتابــة

دة أبعثه لدار النشــر، وعند نشــره 
ّ

ومراجعات متعد

 إلى مسودة لطبعة الحقة، وهكذا 
ُ

ل هذه الطبعة
ّ

تتحو

 أعجــز عن النظر 
ً

تلبــث كتاباتي مســوداٍت مفتوحة

ي أحلم بكمال شيء يعاند 
ّ
إليها بوصفها نهائية، وكأن

، ونقائه من 
ّ

الكمال. ال أصل للشــعوِر باكتمــال النص

الوهــن والثغرات، وصفاء صوتــه، وقوة طاقة املعنى 

ا ما أعــود إليه 
ً

ــه للقــارئ، كثيــر
َ

الــذي يريــد إبالغ

لتقويمــه وترميمه وإثرائــه. الكتاب الــذي أفرغ منه 

 صدوره، مثلما يقلقني 
َ

د في نشره، وأقلق لحظة
ّ
أترد

 
ُ

ي خنت
ِّ
ــا كأن

ً
 أحيان

ٌ
ه، ينتابي شــعور

ُ
ــه ونســيان

ُ
إهمال

 ممن يتطلعون أن 
َ

اء
ّ

 القر
ُ

 املؤجل، أو خنت
َّ

ذلك النص

يجدوا في كتابتي ما يبحثون عنه. 

 النظر عــن املصباح 
ِّ

 بغض
ُ

  القــارئ يبهجه الضــوء

 املحتــِرف حني 
ُ

الــذي يصــدر منه. يهمنــي القــارئ

اق، ال يطيق 
ّ

أكتــب، أعرف أن القــارئ املحتــرف ذو

رة والشــعارات 
ّ

الكلمــات املقعــرة والعبــارات املكــر

 الذي 
َ

ا،  ال أريد أن أخون القارئ
ً
 ومضمون

ً
 املبتذلة لغة

 الكتابة. 
ُ

 طاقــة
َّ

لوال دعمــه واعترافــه لنضبت لــدي

ة، 
َّ

 الكاتب الحقيقي
ُ

ف له صورة
ّ

القارئ يتطلع أن تتكش

 ما 
ِّ

 بكل
ٌ

ومــا يريد أن يقرأه في كتاباته، القــارئ مولع

حجبناه عنه، فلو بادرنا لالعتراف بضعفنا البشري 

بشــجاعة ال نحتاج إلى دعاية أو ترويج ملا نكتب. أكثر 

ر أكثر 
ّ

 مما تعلن، وتبر
َ

الكتابات املنشــورة تخفي أكثر

ه أكثر مما 
ّ

مما تعترف، وتتكتم أكثر ممــا تبوح، وتمو

 الكتاب 
َ

ح، وتخادع أكثر مما تصدق، أجد بعض
ّ

تصر

 تضخم 
َ

يبرع في صناعة األقنعــة، وهو يحاول حجب

ذاته وراء تلك األقنعة.

 أخاف 
ُ

ا إلى خوفي من ممارســة الكتابة كنت
ً
  مضاف

 إنســان، 
ّ

فــي البدايــة من عرض مــا أكتــب على أي

 ما أكتب 
ُ

مت
ّ

ا من الجرأة بعد مــدة فقد
ً
 شــيئ

ُ
امتلكت

 
ُ

 نقد، أدركت
ِّ

ة من أي
ّ

 أحذر بشد
ُ

لبعض الخبراء. كنت

 هذا النوع من الحذر يعيقني من 
َ

ا أن اســتمرار
ً

الحق

اإلقــدام علــى النشــر، وربمــا يعجزني مــن خوض 

 من ذلك 
ُ

ه يمكنني التخفيف
ّ
 أن

ُ
بت

ّ
مغامرة الكتابة. جر

وخفِضه بعد ترويض نفسي على االعتراِف بأخطائي 

م واإلصغاء 
ّ
وضعفي، واإلعالِن عن اســتعدادي للتعل

 إنســان، واإلصراِر على املضّي في 
ّ

لحكمة وخبرة أي

تمارين الكتابة وإعادة الكتابة. االعتراف بالخطأ في 

 الناس بوصفه فضيحة، 
ُ

مجتمعاتنا ينظر إليه أكثــر

 لالعتراف 
َ
 بمشــقة أن أمتلك االســتعداد

ُ
اســتطعت

ا أول األمــر، عبر 
ً

ــا جــد
ً

حِرج
ُ

بالخطــأ الــذي كان م

 عن أخطائي 
ُ

ا، كلمــا أعلنت
ً

املران صــار أقل إحراج

 أن 
ُ

 أكثر، واســتطعت
ُ

فــت
ّ
قبــل أن يعلنهــا غيري تخف

 أن ليــس هناك ما ينقذ 
ُ

أجعــل منجزي أكمل. جربت

 من عبء الشــعور بالعجز وخوف الفشل إال 
َ

اإلنسان

ه فشل في محاوالته 
ّ
ســبقه للبوح بفشــله وإعالنه بأن

األولــى والثانية والثالثــة وهكذا. أســعى أن تتضمن 

ا بأخطائي ووهني وهشاشتي ما أمكنني 
ً

كتاباتي بوح

 ذلك. 
َ

ذلك في مجتمٍع يسيء تفسير

ة 
َّ

 كتابة حقيقي
ُّ

ًا بحتــًا، كل
َّ

 فردي
ً
الكتابة ليســت عمال

 ما 
َّ

 طويلة من قراءة كتب متنوعة، وكل
ً

تختزل سلسلة

ــب في الوعيه. ال 
ّ

له وعُي الكاتب، وترس
ّ
ع به وتمث

ّ
تشــب

 
َ

 شيٍء وينسى معظم
َّ

 إال بعد أن يقرأ كل
ُ

يتكون الكاتب

 
ُ

ما قرأ، الكتابة منجز مشترك، تنصهر فيها عناصر

ه 
ُ

ا مادت
ً

د مركب
ِّ
 لتول

ُ
مختلفــة لنصوص طالعها الكاتب

 ألنغام 
ُ

ه، وينصت فيــه القارئ
َ

منهــا إال أنه يتكلم لغت

 ترقد عدة ُطبقات من النصوص، 
ّ

 نص
ّ

صوته. في كل

 متنوعة تحيل إلى معجِم 
ٌ

 تتجلى نصوص
ٍّ

 نص
ّ

فــي كل

ــف 
ّ

الكاتــب اللغوي ومرجعياِته ورؤيِته للعالم، وتتكش

ه. 
ُ

ه وتأمالت
ُ

ه وتفكيــر
ُ

ه ومــا أنتجته قراءات
ُ

فيها ثقافت

 ثري نســتمع لصوٍت تتناغــم فيه ألحان 
ّ

 نص
ّ

فــي كل

ها 
َّ
هــا وكأن

ُ
ة أجنــاس مــن الكتابة، تتوحــد ألحان

ّ
عد

م من 
ّ
 يلتقــي الجميع، ويتعل

ّ
 واحد. الكاتب الجاد

ٌ
نغــم

م من 
ّ
رك إنســاني، ويتعل

َ
الجميع، يلتقي بما هو مشــت

ه. 
َ

د فرادت
ّ

املتفر

ها 
ُ

 كاتــب تغتــرف من نهــٍر واحــد، بعض
ِّ

 كل
ُ

كتابــات

ا 
ً

ا أساســي
ً
 كتاب

ُ
 كاتٍب يكتب

ُّ
ها اآلخــر. كل

َ
ي بعض

ّ
يغــذ

ا، ما قبلــه تمارين مــا بعده تنويعــات. الكاتب 
ً

واحــد

 ذاته من 
َ

 بقدر ما يصنعها، وتعيد بناء
ُ

تصنعه الكتابة

 
ً

ا وكتابة
ً

ة يبني كاتب
ّ

جنس ما يبنيها، البناء بمواد هش

 متينة. 
ً

ــا وكتابة
ً

هشــة، البناء بمــواد متينة يبني كاتب

 الصبور من الكتابة أكثر مما يتعلم من 
ُ

يتعلم الكاتب

ة يخرج بوعي 
ّ
 كتابة جاد

ِّ
القراءة، بعد الفــراغ من كل

م 
َ
ــا للعال

ً
 وضوح

ّ
أعمــق لذاته ولغيــره، وبرؤيٍة أشــد

 على وعــي الحياة، 
ٌ

مــن حولــه.  الكتابة لــدي تمارين

عبر اكتشــاف أســرار الذات، وما يخفيه اإلنســان، 

وكيــف أســتطيع أن أنجــو بنفســي مــن هــول هوس 

النــاس وصخــب الحياة مــن حولي، وأربح ســالمي 

الباطني.   التحدي الذي يســتفزني في الكتابة يؤملني 

 وأثمن 
ّ

بقــدر ما يعلمني، علمتني الكتابــة أعمق وأدق

ممــا علمتنــي القراءة، مثلمــا علمنــي التعليم ما هو 

 كتاب 
ِّ

أثمــن مما علمتني التلمذة. بعــد الفراغ من كل

أخــرج بوعي أعمــق لذاتــي ولغيري، وبرؤيــٍة أوضح 

 الكتابة منذ 
َ

م من حولي. لم أجد نفســي خــارج
َ
للعال

 
ّ

ا، علــى الرغم من أني أحب
ً

اما تقريب
ً

أكثــر من 45 ع

 من 
َ

 أكتشف املزيد
ُ

 أكثر من الكتابة، وإن كنت
َ

القراءة

ها 
َ
الطبقات العميقة لذاتي، وأشعر كأني أعيد تشكيل

مــن جديد بالكتابة.   أكتب رحلتي األبدية الكتشــاِف 

الذات واكتشــاِف الناس من حولي، واكتشاِف أجمل 

 
َ

 أســئلتي وإعادة
َ

تجليات الله في الوجود. أحاول تأمل

 
َ

ف
ّ

 البحث فيهــا والتعر
َ

النظر في إجاباتــي، وتعميق

 علــى ثغراتهــا، والســعَي للظفــر بإجابــات أعمــق

.
ّ

 وأدق

 متالزمــة أخــرى، غيــر متالزمــة 
َّ

يبــدو أن

ســتوكهولم، في طريقهــا للعبــث بمفاهيِمنا 

الــرأي  متالزمــة  وهــي:  ــة 
َّ

األدبي وأذواقنــا 

باالنصيــاع  لزمنــا 
ُ

ي الــذي  الجمعــي، 

ــخ بفعــل صراعات 
ّ

للســائد الذوقــي املترس

اإليديولوجيا، وتسطيح الوعي.

الشــاعر والصحفي الســعودي عبد املحسن 

 
ً
يوســف، يعيد على صفحته الشخصية مقاال

كتبه في 2010؛ ملناسبة زيارة أدونيس لبلده.

عنــوان املقــال هــو: «عندمــا يثــأر أدونيــس 

 فيه جــام غضبــه على 
َّ

مــن األمــوات» صــب

تصريحــات أدونيــس، في حواره مــع جريدة 

ة، والذي أجــراه عبدة وازن، 
َّ

الحيــاة اللندني

ونشرته الحياة عبر خمس حلقات.

ورأى عبد املحسن يوسف، بكثير من االنفعال 

م على أســماء 
َّ

 أدونيــس تهج
َّ

غير املبــرر؛ أن

هــا في ذاكرة 
ُ

أدبيــة، ورموز كبيــرة، لها قيمت

األدب العربي، وذلك في معرض إجاباته عن 

حــاور، وأن هذه األســماء رحلت 
ُ
تســاؤالت امل

عن عاملنا وال تستطيع الدفاع عن نفسها.

وال أعرف ملاذا اســتخدم الشــاعر السعودي 

 أدونيس 
َّ

عبــارة (الدفاع عــن نفســها) وكأن

أعلــن حربًا شــاملة عليها، لدرجــة وصفه بـ 

(ناقد جثث).

 عبدة وازن الذي أجرى 
َّ

كل ما في املوضوع أن

الحــوار، وعبر حلقاته الخمس، أراد أن يقدم 

ة في 
َّ

وثيقــة مهمــة ألحــد أهــم القيــم األدبي

حركة الشــعر العربي. الحوار جرى في 2010 

عقــل أن يرفض أدونيــس الحديث عن 
ُ

فهــل ي

تلك التجــارب ملجــرد أنها غــادرت الحياة؟ 

ألســنا نتناول بالنقد والتحليل تجارب ماتت 

في عصر صدر اإلسالم؟.

هل كان على أدونيس أن يقدم للسماء التماسًا 

باستثناء هذه األسماء من املوت؛ ليتمكن من 

إعطاء رأيه الفني فيها؟.

يسأل عبد املحسن يوسف: «ماذا بقَي للحركة 

ة الحديثة، خصوصًا بعد أن 
َّ

ة العربي
َّ

الشــعري

أعمــل معوله بضراوٍة لهــدم تلك القالع التي 

كنا نظنها حصينة، أو علــى األقل بمنأى عن 

ة الســريعة الحافلة باملجاني، 
َّ

اآلراء الصحفي

واملنقادة لإلثارة وهاجس املفرقعات؟»

يقصــد بالقــالع الحصينــة أســماء شــعرية 

عاصرهــا أدونيس، وأبدى رأيــه الفني فيها، 

وهو الرأي الذي اعتبره عبد املحســن يوسف 

 لهــدم تلــك القــالع التــي اعتقدهــا 
ً
معــوال

حصينة!

وقبــل أن ندخــل في إجابات أدونيــس؛ لنا أن 

نسأل صديقنا املنفعل: ما الذي جعلك تعتقد 

أن هذه األسماء مع اعتزازنا بها هي خالصة 

تجربــة الشــعر العربي الحديــث؟ وإن كانت 

كذلك من وجهــة نظرك التــي أراها منقادة 

للمتالزمة التــي تحدثت عنها في البداية؛ ما 

الذي يجعلك تقدسها لدرجة اعتقادك بعدم 

اقتراب النقد من «قالعها الحصينة»؟

أيــن هــي إســاءة أدونيــس ملحمــد املاغــوط 

في الحــوار؟ هــو أجاب عــن ســؤال املحاور 

عــن تجربة املاغوط وأنســي الحــاج فأجاب 

أدونيس: «شــعر املاغوط طائــر جميل مغرد، 

أما أنســي الحاج فشعره ســرب طيور جميلة 

مغــردة» فهــل في هــذا الكالم معول لنســف 

حركة الشعر الحديث؟

أما عن رأيه في من هو األفضل، فقد قال إنه 

يفضل أنســي الحاج؛ ألنه يراه األعمق. وحتى 

هذه اللحظة ال أعرف أين هي اإلساءة!

تحدث فــي الحــوار عــن بدايــات تعاونه مع 

يوســف الخــال فــي إصــدار مجلــة شــعر، 

 مهمــًا في تاريخ الشــعر 
ً
التــي رآهــا مفصال

العربي بني مرحلتيه الكالســيكية والحديثة، 

ثــم ظــروف تركه لهــا؛ ألنــه لم يحقــق فيها 

 غايتــه في ربــط مشــروع الحداثــة بالتراث

العربي.

 وال أعــرف كيــف فهــم صديقنــا الســعودي 

إجابة أدونيس عن تجربة الشــاعر بدر شاكر 

الســياب، حني قــال إن ادونيــس ألغى تجربة 

السياب واختصرها بعشر قصائد فقط؟

لم يختصر أدونيس في إجابته تجربة السياب 

بعشــر قصائد، بل قال إن مراســالت كثيرة 

جرت بينهما، وأن للسياب عشر قصائد على 

 مــن قصائد 
َ

ِتب
ُ
األقــل هي «مــن أجمل مــا ك

العربية منذ خمســينات القرن املاضي حتى 

اليوم، وهذا يكفي لكي يبقى» فأين اإلساءة؟

اما بالنســبة لتجربة محمود درويش فقال إن 

لعالقة الصداقة معه حجابًا يجعله ال يصرح 

 وريثًا 
ُ

كثيــرًا برأيه في تجربته، ومــع ذلك رآه

لنزار قباني وســعدي يوســف، وأن شعره في 

القضية الفلســطينية مثل بقية شــعر العرب 

اآلخريــن، حيث تغلب العاطفــة على االبتكار 

كالقضيــة  كبيــرة  قضيــة  تســتحقه  الــذي 

الفلسطينية.

 كما رأى أن تجربة  درويش لم تتفاعل إنسانيًا 

مع الشــعوب التواقة للحريــة، بدليل أنه كان 

م من الحكام الطواغيــت ومنهم صدام 
َّ

كــر
ُ

ي

حســني، وحــني ســأله املحــاور: هــل التقيت 

بحافظ أســد؟ فكان جوابه  قطعيًا: لم  ألتقه 

أبــدًا، بينما التقــى به نزار  قبانــي  ومحمود 

درويش وآخرون. 

ة كبيرة، ومعروفة 
َّ

ها تحظى بشعبي
َّ
«قلت لنفســي» إن

ا، ولن يفعلوا ذلــك لكني كنت مخطئة، فالطغاة 
ً

جد

ا يقدمون الضحايا لتعزيز سلطتهم» كما تقول 
ً

دائم
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شر 
ُ
ا، وقد نشرت هذه الكلمات في كتابها الذي ن

ً
عام

في شباط في إيطاليا، بعنوان «أم».

ها 
ّ

وتصف فيرا والدتها التي كانت تســألها هي وجد

ــا عندمــا تغادرهم «هل هذا خطــر؟» فتجيبها 
ً

دائم

«لكنــه ضــروري». لقــد كانــت آنــا صحفيــة تزعج 

فالديمير بوتني بالطبع دائما.

الحقيقــة،  تقــول  أن  أرادت  والدتــي  «ألن  تقــول:   

والحقيقة في كثير من األحيان ليســت ســارة، سواء 

كان ذلك عــن مصيــر الجنود خالل فتــرة الحرب 

في الشيشــان، أو املوت، وحياة الفقراء، أو الفساد». 

وباختصار، فإن ما قالته آنا بوليتكوفســكايا للروس 

هــو أن العديــد مــن املشــكالت ليســت بالضــرورة 

حقيقيــة، كما كررت القنــوات التلفزيونية وتكررها 

مرة أخرى في حديثها عن «الغرب املنحل».

ا، لم 
ً

وعند قراءة ســطورها، نفهم أنــه وبعد 17 عام

يتغير شــيء، وقــد تم نســيان وفاتهــا والتحذيرات 

املصاحبــة لها ومبادئها العظيمــة، تقول: «الطريقة 

الوحيــدة لحماية الحريــة، هي محاربــة األكاذيب 

 ثمــن، ومهمــا حــدث». لقد 
ِّ

وقــول الحقيقــة، بــأي

مــرت الســنوات، وبقيت فيــرا مع ابنتهــا الصغيرة 

في موســكو، ثــم بــدأ غــزو أوكرانيا وأصبح اســم 

ا، حتى انها بدأت 
ً

بوليتكوفســكايا مرة أخرى خطير

تتلقــى تهديدات بالقتل؛ لذا غــادرت الى مكان آمن 

وسري.

كان رحيــل فيرا مشــوبا بحســرة. تقــول: «لم أرغب 

في املغادرة قط، روســيا هي بلد قتلــة أمي بالطبع، 

ا بلدي». لذلك، وعلى أمل العودة، حزمت 
ً

لكنها أيض

حقائبهــا، من أجل التوجه الــى املنفى الذي منحها 

ا: إمكانية الكتابة بحرية أكبر، والتحدث 
ً

ا واحد
ً
شيئ

بحرية أكبــر، وفي النهاية التمكن مــن إصدار هذا 

الكتــاب»، وتضيف فيرا: «من أجل االحتفاء بالدرس 

ا 
ً

ا وحــاول دائم
ً

الــذي أعطته لي والدتي: كن شــجاع

ة، بما في ذلك 
َّ

ي األشياء بأسمائها الحقيقي
ِّ

أن تســم

الطغــاة». كانــت بوليتوفســكايا من أشــد املنتقدين 

لبوتــني وحــروب الكرملــني في الشيشــان وتســبب 

مقتــل هــذه الصحفيــة االســتقصائية التــي عملت 

في صحيفــة «نوفايا غازيتا» املســتقلة في روســيا، 

وقدمت مســاهمات في منشــورات غربية من بينها 

«ذا غارديــان» البريطانية، صدمة في أنحاء العالم 

كافــة. ولكن بعد كل ذلك الوقت، لم يحدد املحققون 

بعد من كان وراء عملية القتل املأجورة على ما يبدو.

وقال ابنها إيليا بوليتكوفســكي: «ليست لدي وال لدى 

(نوفايــا غازيتــا) معلومــات واضحــة عــن 

الجهــة التــي أعطت األمــر» لتنفيــذ عملية 

القتل. وعشــية ذكرى مقتلها، قالت صحيفة 

 الســلطات ليســت لديها 
َّ

«نوفايا غازيتا» إن

ألســباب  التحقيــق  متابعــة  فــي  مصلحــة 

ــرون مــن العقاب 
ّ
سياســية.. وســيفلت املدب

بالتأكيد بعد مرور كل هذه السنوات».

وقال الناطق باسم بوتني، ديمتري بيسكوف، 

ــه «من الصعب جــدًا» التحقيق في جرائم 
ّ
إن

ح بيسكوف للصحافيني 
ّ

القتل املأجورة. وصر

ري هذه الجريمة، 
ّ
قائال: «نريد بالطبــع معاقبة مدب

من أمر بها ومن نفذها. وردًا على سؤال عما إذا كان 

الكرملني سيؤيد تمديد مهلة التقادم في جريمة قتل 

ة العقوبة» 
َّ

 «حتمي
َّ

بوليتكوفســكايا، قال بيســكوف إن

علــى مثــل هــذه الجرائــم أمر أساســي. ففــي عام 

2014، حكمــت محكمــة على رجلني بالســجن مدى 

الحياة بتهمة قتل بوليتكوفسكايا، وأصدرت أحكامًا 

بالسجن ملدد طويلة على ثالثة آخرين متورطني في 

العملية. وعــام 2017، توفي لوم علــي غايتوكاييف، 

وهو شيشاني أدين بتنظيم عملية القتل، في معسكر 

عقابي كان يمضي فيه عقوبة بالسجن مدى الحياة.

وأجــرى موظفو صحيفة «نوفايــا غازيتا» تحقيقهم 

الخاص، ونشــروا مؤخرا فيلمًا مدته ســاعتان على 

«يوتيوب»، يشــرح بالتفصيل التحقيــق الذي أجروه 

واســتغرق ســنوات. وفي عام 2018، أدانت املحكمة 

األوروبية لحقوق اإلنســان روســيا، لعــدم اتخاذها 

خطوات مناسبة للعثور على األشخاص الذين أمروا 

بقتل بوليتكوفسكايا. وخلص قضاة إلى أن املحققني 

الــروس كان عليهــم أن يبحثــوا فــي احتمــاالت أن 

تكون أوامر القتل قد صــدرت عن «عمالء في جهاز 

االســتخبارات الروســية املحلية أو عــن اإلدارة في 

جمهورية الشيشان».

وقالــت بعثة االتحــاد األوروبــي إلى روســيا: «ندعو 

الحكومــة الروســية إلى ضمــان تقديم املســؤولني 

عــن اغتيال آنــا بوليتكوفســكايا إلــى العدالة، من 

خالل عملية قضائية مفتوحة وشفافة». وفي بيان، 

قــال وزير الخارجيــة األميركي أنتونــي بلينكن إن 

تلت «لعملها الشــجاع في تسليط 
ُ

بوليتكوفســكايا ق

الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان وسط الصراع 

في الشيشــان، وإلعطــاء صوت لضحايــاه». وحث 

بلينكن على «تحديد هوية املتورطني كلهم في قتلها 

ومحاسبتهم»، وأشار إلى أن «استمرار اإلفالت من 

العقاب ألولئــك الذين أمروا بقتل بوليتكوفســكايا 

يقــوض حريــة التعبير وحريــة الصحافــة وحقوق 

اإلنسان في روسيا». 

وتعــد صحيفــة «نوفايــا غازيتــا» التي شــارك في 

تأسيســها الزعيــم الســوفياتي الســابق ميخائيل 

وســائل  مــن  واحــدة   ،1993 فــي  غورباتشــوف، 

اإلعــالم القليلــة املتبقية التــي تنتقد بوتــني. لكن 

الصحيفــة دفعــت ثمنًا باهظــًا مقابل ذلــك. فمنذ 

بســبب  صحافييهــا  مــن  ســتة  تــل 
ُ

ق  ،2000 عــام 

تحقيقاتهــم وكتاباتهم، ويمكن مشــاهدة صورهم 

باألبيض واألســود معلقة جنبًا إلى جنب في مكاتب 

 الصحيفــة فــي العاصمة موســكو وبينهــم بالتأكيد

آنا بوليتوفسكايا.

2000
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ســيرة ابداعية طويلة اســتعرضها مدير 

املركــز حســني الذكــر خــالل كلمته عن 

املواهــب  متعــدد   " قائــال  بــه  املحتفــى 

فــي الرســم والتصميــم والخــط وكاتب 

أكمــل   ، وشــاعرا  وملحنــا  سيناريســت 

دراســته االبتدائية في مدرسة الكاظمي 

االبتدائية في مســقط رأســه الناصرية،  

ظروفــه الصعبة التي عاشــها جعلت منه 

شــاعرا مهما في عالــم األغنية العراقية 

والعربية.

تحدث الرسام عن حياته منذ البدايات، 

إلى ما وصــل اليه وتخلل حديثــه بأبيات 

من الشعر الشــعبي واالبوذيات واملواويل 

والشــعر الغنائي بمرافقة آلــة العود التي 

اضفت جوا ممتعا لالمسية.

"عزيــز بــس باالســم " بصــوت املطرب 

الشاب  مشــتاق الصائغ كانت أول أغاني 

الرسام التي تفاعل معها الحضور بشكل 

كبير. 

الشاعر جليل صبيح تحدث عن ذكرياته 

مــع صديــق عمــره الرســام، فضال عن 

القائه لبعض من أبيات شــعره التي القت 

استحسان الجمهور. 

واضــاف صبيح " ســعيد  بمشــاركتي في 

هذه االمســية للمبدع عزيز الرسام  التي 

تليــق بمكانتــه الكبيرة في الشــعر، حيث 

كانت ليلة اســتثنائية بكل تفاصيلها وهي 

من ضمن التجارب التي أفخر بها".

بطريقــة ادائــه املمتعــة ألقــى الرســام 

عــددا من قصائده التي اشــتهر بها منها 

قصيــدة  " الغربة " التــي عبر من خاللها 

الشاعر عن حبه واشتياقه الدائم للعراق 

، ومــن ثــم قصيدة " ال يــا صديقي " التي 

لحنهــا وغناها املطرب كاظم الســاهر ، 

وأخيــرا قصيــدة " ما تحرك احساســي" 

مشــاعر  الرســام  خاللهــا  مــن   حــرك 

الحضور.

ســرحان  علــي  القديــر  للملحــن  وكان 

مشــاركة في االمســية، اذ غنــى بصوته 

وألحانــه  الرســام  كلمــات  مــن  اغنيــة 

ليتحــدث بعدها عن بعــض املواقف التي 

واجهته خــالل تعاونه الفنــي الطويل مع 

الرســام ، بعدهــا قدم املطــرب وامللحن  

قاسم ماجد عمال مشتركا له مع املحتفى 

به كان قد جمعهما  في تســعينيات القرن 

املاضي.

مــن  لعــدد  مشــاركات  هنــاك  وكانــت 

املطربني الشــباب الغاني الرسام منهم 

املطــرب احمــد حســن وفيصــل حمادي 

وطارق املسافر، كما كانت هناك مشاركة 

مميزة للمطرب مكصد الحلي.

ولد عزيز الرسام في الناصرية في العام 

1950م، ، متعــدد املواهــب فــي الرســم 

والتصميــم والخــط وكاتب سيناريســت 

وملحن وأصبح شــاعرا بالصدفة، أكمل 

دراســته االبتدائية في مدرسة الكاظمي 

االبتدائية في مســقط رأسه، عاش حياة 

مريرة، بســبب الفقر واملشــاكل العائلية 

الكثيــرة وفي بدايــة مراهقتــه عاش في 

ضياع، ولكن كل هذه الظروف استطاعت 

ان تجعــل منــه شــاعرا مهمــا فــي عالم 

األغنية العراقية والعربية.

اشــتهر الرســام بكتابتــه لبعــض أغاني 

كاظــم الســاهر، ومنهــا "شــلون أودعك 

يالعزيــز ، عبــرت الشــط علــى مــودك 

يــا  ال  واغنيــة  الحيــة  تلدغــة  واللــي   ،

صديقــي واغنيــة مشــيتني بــدرب االلم 

وغيرهــا لكاظــم الســاهر وايضــا قــدم 

مهنــد  للفنــان  االغانــي  مــن  مجمــوع 

 محســن وهيثــم يوســف ومحمــود انــور  

وغيرهم ".

 ترجمة: ثريا جواد

جــورا دوغــالس ، ســتيال كواريســما 

فتيــات  مجموعــة  داونــر  ورينيــه 

بريطانيات من لندن

ضمن فريق (فلو) الغنائي املوســيقي 

النجــم  بجائزتــي  الفائــز  الشــعبي 

الصاعد للعام 2023 واستطالع بي بي 

سي للصوت تشكلت املجموعة في العام 

2019 ووقعت مع شركة آيالند ريكوردز 

املنفــردة  أغنيتهــم  أصــدروا  حيــث 

ســبقت  والتــي   "Cardboard Box"

 ((The Lead  ظهورهــم املوســع األول

فــي كانــون األول  2022 لديهم شــهرة 

واسعة في التيك توك ويقاتلن من اجل 

نجاحهن وخاصة فــي هذه الفترة النه 

بالــكاد قبل عــام  لم يكــن أحد يعرف 

هؤالء الشــابات  النهــن مجهوالت إلى 

حد كبير.  ولكن بعــد ذلك جاء إطالق 

ألبومهــم (صنــدوق كرتــون) املنفرد 

ألول مــرة فــي اذار 2022 ومنــذ ذلك 

الحني ســجلوا أكثر مــن 35 مليون بث 

اي مــا يزيد عــن نصف مليــون متابع 

على وســائل التواصل االجتماعي مما 

ا لرقص التيك توك 
ً

ا واسع
ً

أثار انتشــار

وأعجبت الجماهير بعروضهم املذهلة 

وحصدوا الجوائز واحدة تلو االخرى.

أعضــاء  أحــد  دوغــالس  -تقــول 

لــذا  ا  
ً

الفرفة:(نحــن منتعشــون جــد

فــإن الفوز بكلتا هاتــني الجائزتني في 

ســبعة أشــهر فقط من إصدار االلبوم 

املوسيقي انه أمر مذهل).

- ظهــر فريق فلــو للفتيات بني عشــية 

وضحاها يكفي تغريدة واحدة  مضمنة 

 Cardboard بمقطع ممــزق من فيديــو

Box  لفــت انتبــاه الجيل الــذي عاش 

فــي عصــور الذروة مــع فــرق الفتيات 

(دســتنيز تشــايلد) االمريكية املكونة 

من ثالث مغنيات هن بيونســيه نولس، 

وكيلي روالند، وميشيل ويليامز والجيل 

الذي مثل فلو  يريد إحياء  هذا الصوت 

الذي ظهــر في أواخــر التســعينيات / 

أوائــل القرن  العشــرين.  -كان من بني 

املعجبــني األوائــل بفريق (فلــو) كيلي 

روالنــد وبراندي وجوجو ولي آن بينوك 

وهــي مغنية وكاتبــة أغانــي بريطانية 

عضوة فــي فرقة الفتيــات ليتل ميكس 

اتي دعمت الفريــق للصعود الى القمة 

واعتبــر دعمهــا لهــم بمثابــة تمريــر 

ضمني للعصا وأدى صعودهم السريع 

إلــى اتهامــات بــأن فلــو هــي "مصانع 

صناعية" وهــو تعبير يشــير ذات مرة 

عة يتم تســويقها 
ّ
إلــى أي أعمــال مصن

ســتخدم اآلن 
ُ

على انها أصلية ولكنها ت

عني الرئيسيني 
ّ

كمصطلح شــامل للموق

 الناجحــني خاصة إذا كانت األفعال أو 

املعجبون بها من النساء.

-تــم الكشــف عــن موهبــة دوغــالس 

وكواريســما وداونر بشــكل فــردي من 

ا 
ً
قبل مديرهم  من بني 40 إلى 50 مطرب

ا حيــث تمــت دعوتهــم لالختبار 
ً
شــاب

وكان لدى األعضــاء الثالثة طموحات 

موسيقية منذ صغرهم وهم ال يعرفون 

بعضهــم البعض اال من خالل وســائل 

التواصــل االجتماعي وعندما اجتمعوا 

ا 
ً

ا ألول مــرة  الحق
ً

في النهاية شــخصي

في عمليــة االختبار كان مــن الواضح 

أن النجــوم قــد اصطفــت مــع بعضها 

وبعد ثالث ســنوات من التطوير سارت 

األمور فــي مكانها بســرعة إلى حد ما 

عندما ذهبوا إلى االســتوديو مع املنتج 

ومؤلــف األغانــي منيــك الــذي كتــب 

أغانــي رائعة للجميع من بيونســيه إلى 

دوا ليبــا وأنتجــت جلســاتهم املبكــرة 

أصدار البــوم (صندوق كرتون) ومنذ 

ذلك الحني عملوا معه بشــكل حصري 

ــا اذ يتناغــم تقــارب مينك  مع 
ً

تقريب

التســعينيات  فــي   R & B موســيقى 

والهيب هوب بشــكل مثالي ومع الذوق 

الجماعي لـ (فلو).  -جميع الفتيات هن 

نســب لهن الفضل في 
ُ

كاتبــات أغاني ي

"تمثيــل تجاربهن الشــخصية بطريقة 

(أماتيــور)  مثــل  ألغانــي  مســرحية" 

و(نوت ماي جــوب) واألغنية املنفردة 

األخيــرة (لوزنك يو)..أسســوا عالمة 

تجارية أساسية لقوة الفتاة "ال الدعك" 

دافع عن نفســك ، واالســتقالل والثقة 

فــي نفســك حتــى ال تتاح ألي شــخص 

فرصــة معاملتك بشــكل مختلف ألنك 

امرأة".  

- هذا العام ســيكون خاليا من العوائق 

ــا علــى 
ً

وســيبدأ الفريــق العمــل قريب

ألبومهم األول وفي الوقت نفسه لديهم 

تعــاون كبيــر مخطــط لــه ألغنيتهــم 

التالية والتي ستنخفض قبل أن يقدموا 

عرضني فــي اململكة املتحدة تم بيعهما 

بالكامل فــي لندن ومانشســتر كما أن 

ا مواعيد جــوالت إضافية  
ً

لديهــم أيض

لم يعلن عنها بعد.

عن الغارديان

علــى وفق تصنيف املفكــر االيطالي انطونيو غرامشــي للمثقف، أن 

هناك املثقــف التقليدي واملثقــف العضوي، تنحصــر مهمة املثقف 

التقليــدي فــي ممارســة عمله فقــط، بمعــزل عن همــوم وتطلعات 

املجتمــع، فهو عادة مــا يبحث عن مصلحته الشــخصية ويقف على 

الحياد من دون أن يندك بما يتطلع إليه املجتمع. 

أمــا املثقف العضــوي فهو الــذي يكون فاعــال ومتماهيــا مع هموم 

وحاجــات الناس ويســعى بــكل ما اوتــي من قــوة معرفيــة وفكرية 

وثقافية الى تغيير املجتمع وتحسني اوضاعه السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.. ويعــد ذلك من صلب واجبه االخالقي والثقافي كونه 

جزءا من هذا املجتمع.

الفنــان هــو بطبيعة الحــال مثقف، وينظــر اليه عامــة الناس بعني 

االحتــرام واالعجــاب، ونجوم الفن هــم أدوات فاعلــة بالتأثير في 

املجتمع ومنهم من يحظى بمحبة وشعبية كبيرة من قبل الجمهور.

لكــن وفقا لتصنيف غرامشــي فــأن غالبية املثقفــني العراقيني هم 

مثقفون تقليديون والقليل منهم مثقفون عضويون، يقدمون مصلحة 

النــاس والوطن علــى مصالحهم الشــخصية، ويعملــون على تغيير 

ثقافة املجتمع وطريقة تفكيره .

وعلــى الرغــم من قلــة النمــاذج التي تحســب علــى فئــة الفنانني 

العضويــني اذا جــاز لنــا التعبيــر فــي الســاحة العراقيــة، اال اننا 

ســنتطرق الى بعــض منها كاضاءات انســانية عملــت ومازالت في 

عصرنا الراهــن، ومنها املوســيقار العراقي والعاملي نصير شــمة، 

وآخر مبــادرة مجتمعية أطلقها هي حملة زرع نصف مليون شــجرة 

بدأها في مســقط رأســه بمحافظة واســط، بهدف تحســني البيئة 

ومحاولــة القضــاء على ظاهرة التصحــر التي اخذت تهــدد البيئة 

العراقية بفعل التغير املناخي.

والتــي أتت بدعم مــن محافظ واســط بزراعــة املناطــق الجرداء 

وتحويلهــا الى مناطــق خضراء جميلة، تحت شــعار " ازرع شــجرة 

باسم من تحب "، وبذلك ساهم نصير شمة وبشكل واقعي في عملية 

تحسني البيئة وبدأ من االرض.

وقد ســبق ان بــادر الفنان نصير شــمة في حمالت إعمــار وتطوير 

مدينة بغداد ومنها إعادة تأهيل أكثر من عشــرين ساحة بالعاصمة 

بغداد بالتعاون مع رابطة املصارف العراقية. 

فهــو لم يكتف بأن يكون مبدعا في مجال الفن والتأليف املوســيقي، 

انمــا اســتثمر تأثيــره االيجابي لخدمة بلــده والتغيير نحو تحســني 

البيئة والواقع العمراني واالرتقاء به لالفضل.

ايضا ال ننســى الدور الذي اضطلع به املوســيقار كريم وصفي أثناء 

الهجمــات االرهابية التي كانت توجهها عصابات داعش االجرامية 

في ضرب االهداف املدنية، فكان يحمل آلته املوسيقية ويذهب ملوقع 

االنفجــار ويقدم مقطوعات موســيقية يرتجلها مــن وحي الحدث، 

برســالة انســانية واضحة املعالم، بانكم تنشــرون الظــالم والقتل 

ونحن ننشد السالم والجمال. 

حتى أصبح ايقونة للســالم يطل بعد كل انفجــار من غبار الخراب 

ليعزف ســيمفونية الحياة ويتحدى الظالميني باشارة اننا الننهزم 

رغم وحشيتكم.

ربمــا في االعــداد املقبلــة ســنتناول اضــاءات اخرى مــن فنانينا 

كمثقفني عضويني.

االذن تعشق
 

 بغداد: كاظم الزم

وقــد حمــل املهرجان اســم املايســترو 

الرائد عبد الــرزاق العزاوي لتقدم من 

خاللــه مجموعــة كبيــرة مــن االعمال 

رقصــة   " موســيقى  منهــا  املوســيقية 

الصغيــر  املوســيقي  عــزف   " الفــرس 

املوهــوب محمــد دريــد ومعزوفــة " ام 

العباية " للعازف الصغير محمد امجد، 

للعــازف  موســيقية  مقطوعــة  كذلــك 

مرتضــى البرنــس علــى آلــة الكمــان 

ومقطوعــات موســيقية لعازفــة البيانو 

هاجــر ماجد وعــزف منفــرد على آلة 

العود للموسيقي رعد رياض. 

شــاركت بعدها فــرق املحافظات حيث 

قدمــت فرقــة الحمدانية مــن املوصل 

معزوفات موســيقية وفرقة االنبار التي 

قدمت عددا من املعزوفات واملقطوعات 

املســتوحاة من التــراث، كما شــاركت 

اوركســترا البصــرة في الحفــل لتقدم 

عددا من االعمال املوســيقية لبتهوفن، 

موزارت ، اضافة الى اغان عربية. 

مدير املهرجان عباس الخفاجي تحدث 

عــن الحفل ليقول " كانت النية ان نقدم 

مهرجانــا لالغنيــة العراقية من خالل 

اصــوات نســائية رحلــت عــن املشــهد 

الغنائي لنذهب الى الشباب واكتشاف 

مواهبهم بعد ان اجرينا مســحا استمر 

ملدة شــهرين لنصل الى نتائج ايجابية، 

وشــعرنا بفــرح غامــر ونحن نكتشــف 

الكثيــر مــن املواهــب املوســيقية، على 

الرغم من قلة الدعم".

املايسترو علي قاســم رئيس اوركسترا 

البصرة قال " لقد شــاركنا بـ 18 عازفا 

والذيــن عزفــوا اعمــاال عامليــة تفاعل 

معها الجمهور الكبير ". 

العازف الصغير محمــد دريد قال " لم 

أكن اصــدق ان الكثير من املوســيقيني 

قــد اعجبوا بعزفــي ومنهم املوســيقار 

نصير شمة وعددا من املوسيقيني ". 

اما املوسيقار نصير شمة والذي حضر 

املهرجان تحدث لـ الصباح قائال " لقد 

ومواهب  طاقــات  وشــاهدنا  اســتمعنا 

شــبابية تعــزف ألول مــرة فــي بغــداد 

ان كشــف هــذه  للمهرجــان  ويحســب 

الطاقات املوســيقية، واتمنــى أن تقام 

مهرجانات للشــباب فــي مجاالت فنية 

ومنها التشكيل والسينما واملسرح ".

وعن جديده قال شمة " استعد منتصف 

شهر رمضان لتقديم حفل يحمل عنوان 

ليلــة عشــق إلهــي فــي مدينــة ابوظبي 

موســيقية  فرقــة  مــع  ســتقدم  حيــث 

الحان صوفية للحــالج ورابعة العدوية 

والسهروردي".
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مســرحي فرنســي من أصل عراقي، يكتــب بالعربية 

والفرنسية. ولد عام 1951 في بغداد. بدأ كتابة الشعر 

عندما كان ســجينًا سياســيًا أبان حكــم الدكتاتورية 

البائدة في العــراق. اختار اللجوء إلى فرنســا لتعلقه 

 فيها منذ 
ٌ

قيــم
ُ

بفلســفة وأفــكار "البير كامــو"، وهو م

 أدبيًا موزعة 
ً
عام 1975. له اليوم أكثر من ســتني عمال

غة العربية وأخرى 
ّ
بني (الشــعر، القصة والسرد) بالل

غة الفرنســية أو مترجمــة إليها، مع رفيقة 
ّ
مكتوبة بالل

حياته الشــاعرة "إيزابيل النــي". ترجمت كتاباته إلى 

لغات عدة.

أخر اصداراته الســردية والقصصيــة باللغة العربية 

:"التصفيــق للســراب بيــد واحــدة"، صدر عــن "دار 

الكتــاب" في تونس عــام 2021؛ "ال أحد هناك"، صدر 

عــن "دار الجمل" كولونيا ــ أملانيــا عام 2021؛ "العودة 

Da-" 2022 عن دار  للــى بغداد" [رواية]، صدرت عــام

ree Books" في كندا. 

تعددت توصيفات مسرح الشارع من خالل 

ملة من التنظيرات واإلســهامات النقدية 
ُ

ج

 عن 
ً
في هذا املجال وآليــات تعريفه ، فضال

 
ُ

االختالف في تحديــد البداية الحقيقية له

في العراق وأهم التجارب العراقية في هذا 

املضمار، وأصبحت ثمة  حاجة الســتصدار 

عنــي بماهية مســرح الشــارع في 
ُ

مطبــوع ي

 جميع الفواعل فيه ،
ُّ

م
ُ
ل

ُ
العراق ي

الصغيرة"التــي  املوســوعة  "سلســلة  وعــن 

تصدرهــا دار الشــؤون الثقافيــة العامــة/ 

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار صدر حديثًا  

للدكتور بشار عليوي كتابه الجديد املوسوم" 

مسرح الشارع في العراق" يأتي هذا الكتاب 

جهود بحث وتوثيق ودراســة مسرح الشارع 

في العراق، مســتعرضًا شــيئًا عــن مفهوم 

مســرح الشارع ، وماهية املسرح في الشارع 

عراقيــًا وتحديــد بدايات مســرح الشــارع 

فــي العراق.يقع الكتاب بـــ 160 صفحة من 

القطع الصغير. 

ســامراء عاصمــة الدولة اإلســالمية أكثــر من نصف 

قرن.  تلك الفترة التأريخية نضجت الحضارة العربية 

اإلســالمية ووصلــت إلــى درجــة كبيــرة مــن التطور 

واالزدهار في جميع املياديــن األدبية والفنية والعلمية 

،وقد نشأة في سامراء حضارة امتدت في تأثيرها إلى 

جميع أنحاء العالم اإلســالمي وشــملت فروع العمارة 

والفنــون اإلســالمية املختلفة ، ومن هنا جــاء اهتمام 

العلماء والباحثني بمدينة سامراء وتراثها، سواء منهم 

العــرب واالجانب ،وقد كشــف هــذا الكتــاب حضارة 

ســامراء ومعاملهــا العمرانية وآثارهــا الفنية وتوضيح 

تأثيراتهــا الحضارية في العمارة والفنون اإلســالمية 

,صدر عن سلسلة "املوسوعة الصغيرة " التي تصدرها 

دار الشــؤون الثقافية / وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

كتاب "حضارة سامراء وتأثيراتها في العمارة والفنون 

اإلســالمية" للباحث الدكتور خالــد خليل حمودي يقع 

الكتاب ب336. صفحة من القطع الصغير.

هو كتــاب، يبحــث وينقب ويدقق في املشــترك 

لإلبادة الجماعية التي ارتكبتها القوى الحاكمة 

في مراحل تاريخيــة مختلفة.. متجاوزة اتفاقية 

األمم املتحــدة الصادرة عــام1948 والتي تمنع  

 بموجبها اإلبادة الجماعية  .

ومع أن مؤلــف الكتاب : (نورمــان م. نايمارك) 

يشــير الى أن ( العديد من الوثائق التأسيســية 

للحضــارة العامليــة فــي العهد القديــم والياذة 

هوميروس وثوســيديدس، إذ تصف كلها تاريخ 

الحروب البيلوينســية (ارتكاب جريمة اإلبادة 

الجماعية)، إال أن املؤلــف ال يوثق ابدا للمقابر 

الجماعية التي تم الكشــف عنها بعد عام 2003 

واملقبرة التي عرفت ب (الخســفة) في املوصل 

تلــك الحفرة التي ألقيت فيهــا آالف الجثث في 

العام  2014 من قبــل تنظيم داعش االجرامي، 

ويغيب عنه كذلك الكشف عن املقابر الجماعية 

في كوردســتان أبان الســلطة السابقة ، وكذلك 

االنتفاضة الشعبانية في وسط وجنوب العراق.

وفي ما نعرفه ان هذه املقابر، تعد صورة مكبرة 

وواضحة ووثيقة حية تدين اولئك الحكام الذين 

عملوا على اإلبادة البشرية بهدف الحفاظ على 

سلطتهم ووجودهم واستئثارهم وهيمنتهم على 

البشر واالرض معا . 

الكتاب تاريخــي ، والتاريخ االممي، يفترض أن 

ال يتجــاوز أحداثا دموية واضحــة للعيان، فيما 

يســلط الضــوء على احــداث بعينها فــي بلدان 

اخر. 

نعــم.. الكتــاب صادر بلغــة اجنبيــة، ومترجمه 

(أحمد باسم سعدون) غير مسؤول عن وثائقية 

املؤلــف، وكذلــك (دار  اورده  ومصداقيــة مــا 

املأمــون للترجمة والنشــر) التــي تولت إصدار 

الكتاب في العام 2022 .

بــل إن دار النشــر واملترجــم، مشــكوران علــى 

ترجمة ونشــر هذا الكتاب الذي تفوح الجريمة 

وتزهق األرواح وتســيل الدماء من كل صفحاته 

الـ 226 .

إنه كتاب ال يقرأ للمتعة، وانما لتنشيط الذاكرة 

البشــرية بما كانت عليــه من أحقــاد وكراهية 

وتصفيات لالخرين الذيــن يختلفون معهم في 

الــرأي، والعمــل علــى تصفية وجودهم وســلب 

حياتهم وممتلكاتهــم واغتصابهم كذلك.. حتى 

ال تتكرر عنونة الجرائم وال تســود الكراهية وال 

يعم البالء. 

نعــم.. إن اإلبــادة الجماعية التــي قطفت آالف 

األرواح في الهولوكست وإبادة االرمن، ورواندا، 

ومــا ارتكبــه املغــول واالســبان والعثمانيون في 

حقب زمنية مختلفة، ال يمكن أن تنساه البشرية 

ابــدا، وإنما أن تنقــل مرارته ومآســيه على مر 

االزمنة، حتى تتجنب البشــرية تكرار ما حصل 

وتتجــه إلى قبــول اآلخــر والتعايــش معه بحب 

وسالم وأمان. 

نعم.. لقــد ( كانت اإلبــادة البشــرية وما زالت 

جزءا من تاريخ البشرية منذ بداياته، وال يوجد 

مبــرر يجعلنا نعتقد أن اســالفنا مــن عصر ما 

قبل التاريخ، كانوا اكثر أو أقل منا تمدنا عندما 

واجهــوا واقصــوا الشــعوب االخــرى واالعداء 

املشــتبه بهم، فالعائــالت والعشــائر والقبائل 

املمتــدة قــد ارتبطت بصــورة روتينيــة بأعمال 

إبادة جماعية ضد منافسيهم). 

ومعلوم أن جرائم اإلبــادة ( جريمة الجرائم) 

مختلفة تماما عن جرائم الحروب التي حددتها 

اتفاقيــة الهــاي عــام 1898 وتطورت مــن قبل 

محكمــة نورمبرغ عــام 1946 ومن ثــم اتفاقية 

جنــوى عــام 1949، ذلــك ان جرائــم الحروب 

تشمل في املألوف جرائم (النهب وقتل الرهائن 

واســتخدام الغاز وقتل ســجناء الحــروب، اما 

اإلبــادة الجماعية فتعنــي " الجرائــم املرتكبة 

ضد اإلنسانية". 

وقــد ضمنتهــا معاهدة رومــا عــام1998  بانها 

"القتل واالفناء واالستبعاد واالخالء من السكان 

والنقل القسري للســكان والتعذيب.. والجرائم 

الجنسية بما فيها االغتصاب". 

ويشــير املؤلف ان أصــل ( اإلبــادة الجماعية) 

قد "اشــتق من فكر ونشــاط املحامي البولندي 

اليهــودي رافائيــل ملكــن" الــذي كان قــد درس 

القانــون وركز اهتمامــه على موضوعــه القتل 

الجماعي، بوصفها جريمة عاملية". 

19ومجــزرة   15 عــام  االرمــن  إبــادة  وكانــت 

العــراق  شــمال  فــي  املســيحيني  االشــوريني 

عــام1933  ، مثــار اهتمام رافائيــل ملكن، الذي 

دعا الى أن يكون هنــاك قانون دولي يحول دون 

تكرار هذه الجرائم الهمجية ضد اإلنسانية.. 

إن التعامــل بكراهيــة مــع مــن نختلــف معهــم 

عرقيا او دينيــا او اجتماعيا وتدمير حضارتهم 

وثقافتهم واالستيالء على أراضيهم وتهجيرهم 

كلها جرائم مضادة للبشر.. وهي من األساليب 

التي اعتمدها املغول ومن ثم النازية. 

وقد اســتخدم رافائيل ملكن مصطلــح (اإلبادة 

الجماعيــة) بوصفــه (دمــار امــة او مجموعة 

عرقية) وهو ذات املفهــوم الذي اورده جينوس 

االغريقــي والذي حــدده بـ (سلســلة او قبيلة) 

او ( القتــل /قتل اآلخر) كمــا وردت في املفهوم 

اليوناني القديم. 

وكانــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قد 

اصــدرت فــي 9 ديســمبر معاهــدة "منع  1948 

اإلبــادة الجماعيــة" ووصفتها بانهــا "مجموعة 

متنوعــة مــن األعمــال املرتكبة بنيــة التدمير- 

الكلــي او الجزئــي- ملجموعة قوميــة او اثنية او 

عرقية او دينية". 

ومع أن اإلبــادة الجماعية كانــت قد ظهرت مع 

بدايــة املجتمع البشــري وان ( العهــد القديم) 

قــد نــص عليهــا، الــى جانــب الفتــح االثينــي 

مليلوس واشــكال الحــروب االســبرطية وظهور 

الدمار الرومانــي لقرطاج، اال أن هذا االمتداد 

التدميري لم يتوقف.. فقد الحظت الناقدة حنة 

ارندت" ان الوحشــية والعنصرية االستعمارية، 

ســاهمت في رسم سياســات اإلبادة الجماعية 

لهتلر في اوروبا".  

اإلبــادة   " أن  إلــى  نايمــارك  املؤلــف  ويشــير 

الجماعية ليست متشــابهة، ببعضها وانه ينفذ 

فــي غضــون أيــام او اســابيع والبعــض اآلخر 

قــد يســتغرق عقــودا، وبعضها يزهــق ماليني 

األرواح..". 

إال أن عصــور ما قبــل التاريخ قــد ارتكبت فيها 

جرائــم وتعذيــب واكل لحــوم البشــر، وجــرت 

تصفيــات بــني القبائل والعشــائر فــي العصر 

الحجــري والعصــر البرونــزي والتــي تــؤرخ لـ 

ســنة ق. م، وقــد رصــدت هــذه األعمــال 1200 

الفظيعــة عــن طريق شــهادات مدونة، وأشــار 

البيلوبونيزيــة"  الحــرب  تاريــخ  كتــاب"  إليهــا 

مدينــة  دمــار  لنــا  روى  الــذي  لثيوســيديدس 

(معلوس) في الفترة " 415 - 416" ق. م وقصص 
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ويوثــق املؤلــف ل " نــزوح اليهــود مــن مصــر 

وتشــردهم فــي الصحــراء واحتاللهــم ارض 

فلسطني.. مسار الســرد الرئيس للعهد القديم" 

وبات شــعار ( ال تترك شــيئًا حيــا  يتنفس) هو 

الســائد بعــد (الدمــار التــام) داخــل " حدود 

الوطن الجديد لبنى اسرائيل"!.

الكتاب يــروي أحداثا مروعة لـــ "ذبح االخيون 

أبطال طروادة الذين دافعوا عنها ولم يسمحوا 

ألحد باالستسالم".

بينمــا تصــور ( االليــاذة)  لفرجيــل "صــورة 

مخضبة بانهــار من الدم في طــروادة"، وكيف 

اعدم االثنيون الرجال البالغني جميعهم وباعوا 

النساء واألطفال وسكنوا املكان..

ونتابع امبراطورية املغول الشاســعة التي أفنت 

وأبادت شعوبا بكاملها و" خالل قرنني من حكم 

املغــول قتل ما يزيــد عن 30 مليون شــخص في 

الحروب واالنتقام ".

ادخــروا  العثمانيــون  أن"  إلــى  املؤلــف  وينبــه 

الحرفيني من االرمن" من خبراتهم فيما ابادوا 

النســاء واألطفــال وقتــل اآلخــرون بوحشــية.. 

وهــذا الهدف نفســه اتبعه املغول باســتثنائهم 

الكتــاب  يتنــاول  كذلــك  والتجــار.  الحرفيــني 

الحــروب الصليبية وكتــب ان الصليبيني" عدو 

أنفســهم جنودا للمســيح" فيما كانوا يمارسون 

االغتصــاب والنهب والقتــل الن البابا قد أجاز 

لهم ذلــك.. حتى انتشــرت "ظاهــرة اكل لحوم 

البشر على نطاق واسع". 

وجاءت اســاليب الغزو االسباني إلبادة الهنود.. 

الرجــال  "ازهــق  كاســاس  الس  دي  ويكتــب 

والنســاء أرواحهم بانفسهم شنقا وشنقوا حتى 

أطفالهــم.. ". بينمــا ينقــل عن االســبان أيضًا 

"أنهم كانــوا ملطخني بالدماء وال يمشــون فوق 

شيء سوى الجثث".! 

ويعرض الكتاب إلى تعرض" السكان االشوريني 

األرثوذكــس لسياســة اإلبادة الجماعيــة.." الى 

جانــب إبــادة األرض وعــدم اســتغاثة العالــم 

إليهم.. 

وينقــل املؤلــف عــن هتلــر قولــه" اعتقــد انني 

اتصرف  طبقــا لرغبات  الخالــق القدير" مما 

جعلــه يقتل مليوني يهــودي بالغاز وثالث مليون 

ونصــف رميــا بالرصــاص واملجاعــة واملرض 

والتخلص من املعاقني والغجر واملسنني". 

ثــم ينتقــل املؤلــف لنقــل صــورة عن بشــاعة 

الجرائم التي ارتكبت في عهد ســتالني ودعوته 

الى" ازالة عدونا الطبقي من على وجه االرض" 

و" صنــع الصابون مــن "الكــوالك "- الفالحني 

االغنيــاء فــي روســيا- واجبارهــم علــى حفــر 

قبورهم بانفسهم حتى وصل عدد الضحايا الى 

10 ماليني شخص.. 

كما أن عداء ستالني للوعي القومي في اوكرانيا 

قد جعلــه يعمد الى االســتيالء علــى أراضيهم 

وإبــادة اآلالف منهــم وعمد الــى حرمانهم من 

انتاج الحبــوب والحيلولــة دون عملهــم ككيان 

مستقل. 

إن األحــداث التاريخيــة التــي يســردها هــذا 

الكتاب املهم من شــأنها أن تكون دروســا أمام 

الشعوب التي تنشــد الحياة االمنة وتناضل من 

اجــل حرياتها  وصوال الى أوطان حرة وســالم 

دائم.. مثلمــا تقدم تجارب يفتــرض أن تتوقف 

عندها الســلطات الدكتاتورية في كل مكان من 

العالم. 
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ضمن مطبوعــات اتحاد األدباء والكتاب 

العراقيني "سلســلة سرد"، صدر لألديب 

(جاســم عاصي) تحت عنوان (متوالية 

بــت على خلفيــة الغالف 
ُ
الناصــري). ث

العبارات التالية:

شاهــــد مــن هــذا الزمـــان 

زها 
ّ

 ما يمي
ّ

{نحن قوم نقطن مدينة ، أهم

رة باملياه. ترقد  على كتف نهر 
ّ

أنها مســو

قدسته الكتب الســماوية، ارتفع منسوبه 

رت جسدها 
ّ

حولها، والتفت ضفافه فسو

كمخلــوق أســطوري . قيل ... إنــه يهددها 

منــذ نشــأتها . وال يدري أحد من ســراة 

القــوم عــن فيض املــاء ، أو مــا اصطلح 

عليه تسمية املسطحات املائية التي أحاطت املدينة من الغرب ، وحجز مياهها 

مرتفع ترابي تكلست تربته منذ األزل .

لقد استنبتت أجسادنا في أرض املدينة كالفسائل ، واستطالت قاماتنا وكبرت 

ـب سر تلك املياه األزلية . لكن سمعنا أن وجودها كان هكذا ، 
ِّ
رؤوسنا دون أن نقل

احة ومياه املسطحات والنهر 
ّ

وأن املدينة كانت تحت رحمة الفم الفاغر أبي جد

حثه الســؤال من لغط التزمنــا الصمت وجارينا املصير، 
ُ

الجاري. وتداركًا ملا ي

وانشغلنا بتصفح أوراق مدونة املدينة شديدة الجذب والدهشة.

عنــوان الكتــاب الصــادر عــن االتحاد 

العــام لالدبــاء والكتــاب فــي العــراق 

للكاتب رزاق عــداي، وتتضمن مقاالته 

تقاربًا مع منهج النقد الثقافي بتكوياته 

املركبة املســتمدة مــن النقد والتفكيك 

واالركيولوجيــا والفلســفة ، ورغــم أن 

املقــاالت ال تنتظــم بخيط معــني اال أن 

الكاتــب يــكاد يجــزم بأنها مشــروطة 

بطابع أحداثنا وبوحي منها، وهي تأخذ 

مســارا تفكيريا أكثر من كونها مقاالت 

سياسية طارئة ومؤقتة. 



A L S A B A H  N E W S P A P E R18 Wed. 22 . Mar . 2023 Issue No. 5641 2023 22

Qasim_mozan@yahoo.com
07708432273

 

 

قال اســتاذ االعــالم د. محمد فلحــي: ”نهر 

دجلــة هو شــريان الحيــاة ألكثــر من نصف 

ســكان العــراق، وعلــى ضفتيه تمتــد بغداد 

ومحافظات أخــرى، وهذا النهــر يعاني من 

شــحة املياه منذ سنوات، نتيجة بناء السدود 

عنــد منابعه في جنــوب تركيــا، واذا نظرنا 

إلــى ضفتيه في بغداد تجــد مالمح اإلهمال 

والفوضــى، ومــن أخطرهــا التلــوث البيئي 

الناتج عن الصــرف الصحي إلى النهر دون 

معالجة او تصفية“. 

وأضــاف فلحي: أن ”أخطر أنــواع الثلوث هو 

صــرف املستشــفيات الصحي، مثــل مدينة 

الطب التي تســكب املخلفات الطبية السامة 

الــى النهر، هــذه الكارثة البيئية يشــاهدها 

املواطن يوميًا، من دون وجود تحرك حكومي 

ملعالجتهــا، وفــي الوقت نفســه ينبغــي على 

اإلعــالم أن يرصد هــذه املشــكلة، ويضعها 

أمــام أنظار صاحــب القرار والــرأي العام، 

واقتراح الحلول املناسبة“.

واتفق الكاتــب جبار البهادلي بــأن ”العراق 

يعانــي من شــح فــي امليــاه وال بد مــن حلول 

جذرية لتالفي النقص، وتوفير مياه الشرب 

بمعالجات ســريعة“، مقترحًا إنشــاء أنابيب 

لنقــل امليــاه مــن نهــري (دجلــة والفرات) 

لتقليــل التبخر والضيــاع، وإلزام الفالحني 

الحديثــة،  الــري  منظومــات  اســتخدام 

ومراقبة التجــاوزات على الحصص املائية، 

وكري النهرين“. 

مشــاريع  ”إقامــة  البهادلــي  اقتــرح  كمــا 

ســياحية على ضفتــي النهر لزيــادة املوارد 

االقتصادية، وعدم رمي األنقاض واملخلفات 

الصناعيــة وميــاه الصــرف الصحــي قبــل 

معالجتها“. 

 وأبــدى املهنــدس عبــاس عبــود أســفه من 

فوضــى تراكم النفايات علــى ضفاف دجلة 

بشــكل يثيــر االســتغراب وعــدم االهتمــام 

بالبيئة، ولم تتخــذ االجراءات الرادعة التي 

تمنــع التجــاوز عليهــا، اذ ما زالــت خطوط 

الصــرف الصحــي تجد طريقها الــى النهر 

مــن دون النظــر الــى االخطــار الصحية ملا 

تحويــه مــن ملوثــات كبيــرة خصوصــا من 

املستشفيات“.

مــن جانبه أشــار املواطن ســعيد أحمد الى 

ضرورة تبني ســتراتيجية عاجلة إلنقاذ نهر 

دجلة مــن االهمــال والفوضى علــى جوانب 

ضفتيــه، الفتا الــى أن وجود نهــر مثل دجلة 

علــى أرض أية دولــة، يشــكل أهمية قصوى 

الســتثمارها وتضخيم مواردها االقتصادية 

واستقطاب السياحة.

 املواطــن زهيــر البياتــي االنهار 
ّ

بينمــا عــد

متنفسًا مجانيًا لألسر، كما تشير الدراسات 

اإلنســانية الــى أن االطــالالت املائيــة تريح 

النفــوس، فيجــب االهتمــام بهــا كمــا فــي 

دول العالــم املطلــة علــى األنهــر والبحــار 

واملحيطات، وخاصة التي تملك ضفافا مثل 

ضفتي دجلة والفرات، حيث تنشأ كورنيشات 

عامــة للمواطنــني تحــوي ممرات مناســبة 

للمشــي وأماكن مخصصة للجلوس، إضافة 

الــى مناطــق مجانيــة ملمارســة الرياضــة، 

ويجــب أال تخلو مــن حدائق خاصــة بألعاب 

األطفــال،  ونــرى اليوم في عراقنــا الجديد 

تقــام هناك متنزهــات ومواقف للســيارات 

”ربحية“، أو ما يســمى اليوم ”باالســتثمار“، 

وهــذا مــا يحصل فــي كورنيشــي االعظمية 

والكاظمية. 

   تســلمت ”الباب املفتوح“ شــكوى من سكنة منطقة 

الســادة الغوالب في قضاء الشطرة في محافظة ذي 

قار، أشــاروا فيها الى أن املدرســة االبتدائية التابعة 

للمنطقة وهي ”الحســينية االبتدائيــة املختلطة“ آيلة 

للســقوط ومتهالكة وال تصلح مكانًا للدراسة والتعلم، 

وفي العــام 2013 استبشــروا خيرًا بإنشــاء مدرســة 

بديلــة عن االولى الــى جوار املدرســة القديمة، ولكن 

العمل فيها توقف وبنســبة انجــاز ال تتجاوز 30 باملئة، 

وبقيــت عمليــة البنــاء متوقفة نحو عشــرة ســنوات، 

وبعــد املطالبات والضغط على الحكومــة املحلية، تم 

اســتئناف العمــل مجددًا فــي أواخر العــام 2022 مع 

نســبة انجاز حوالي ال تتجــاوز 70 باملئة، اال ان العمل 

توقــف مرة أخــرى بذريعة عدم توفــر التخصيصات 

املالية. 

لــذا يلتمس اوليــاء الطلبة من األمانــة العامة ملجلس 

الوزراء والحكومة املحلية، بشمول املدرسة باالتفاقية 

الصينيــة إلكمال املدرســة خدمــة للعمليــة التربوية 

واالرتقاء باملستوى التعليمي لألطفال. 

  ناشــد لفيــف مــن منتســبي وزارة التربيــة عبــر 

”البــاب املفتوح“ النائب الدكتور ســعاد الوائلي رئيس 

لجنــة التربيــة النيابيــة، والنائــب مزاحــم الخياط 

رئيس لجنــة التعليــم النيابية لتدخلهما الشــخصي، 

إلعــادة النظــر فــي الخطــة الخمســية التــي اتبعتها 

وزارة التربية بخصوص الترشــيح إلكمال الدراسات 

العليــا داخل العراق، قائلني: ”وفــق الخطة التي أقرت 

فــي عهــد وزيــر التربيــة الســابق فإنه مــن الصعب، 

 بــل مــن املســتحيل أن نتمكــن مــن اكمال مســيرتنا

العلمية. 

حيــث أن أغلب االختصاصــات حــددت بمقعد واحد 

فقط، وفي بعض الســنوات ال يتوفر االختصاص، لذا 

نناشــد ونطالب بتوسعة قبول مرشــحي وزارة التربية 

وتعديــل الخطــة الخمســية، خدمة للمســيرة العلمية 

والتربوية التي ننشدها جميعا“. 

ثريــا  املواطنــة  شــكوى  املفتــوح“  ”البــاب  تلقــت    

الــى  جــواد كاظــم، قائلــة فيهــا: ”عنــد مراجعتــي 

مصــرف الرافديــن/ فــرع املنصــور ولعــدة أيــام مع 

ذلــك  فــرع  أن  عــن   
ً
فضــال الشــديدة،  الزحامــات 

املراجعــني،  مــن  طويلــة  طوابيــر  يشــهد  املصــرف 

وبعــد أيام مــن الوقوف فــي الطابور مــن دون جدوى 

فــي إتمــام معاملتــي كحــال مواطنني آخريــن، تبني 

أن ســبب تأخيــر معامالتنــا، وتركنــا واقفــني بدون 

توضيــح مــن قبــل موظفــي املصــرف، هــو ”انقطاع 

 االنترنــت“، إضافــة الــى وجــود عطــل فــي النظــام

”السيستم“. 

لــذا أطالــب الجهات املعنيــة بإيجاد حلــول بديلة في 

حالة توقف خدمــات االنترنت الضرورية عن الدوائر 

املســتفيدة منه، وخاصة الخدميــة منها، وعدم إيذاء 

املواطنني والتســبب في معاناتهم، ال سيما أن العديد 

منهم كبار في السن وال يستطيعون الوقوف في طابور 

لفترات وســاعات طويلة، واالنتظار فــي ذلة من اجل 

إتمام معاملته“. 

  التمس أهالي منطقة بســاتني الشــعب التي تقع في 

الجهــة االماميــة من محطة ”ســما بغــداد“ وتحديدًا 

شــارع أحمد الوائلي، اهتمام دوائر البلدية املســؤولة 

الكهربــاء  ودائــرة  بغــداد  وأمانــة  منطقتهــم  عــن 

والجهــات املعنية األخــرى، وااللتفات إلــى منطقتهم 

بمدها بالخدمات األساســية الضرورية من الصرف 

الصحي، وتبليط الشوارع، وتوفير الطاقة الكهربائية، 

فيناشــدون الجهات املعنية لتوفير الطاقة الكهربائية 

الــى منطقتهم التــي تفتقر لـــ ”الكهربــاء الوطنية“، 

 ال ســيما أن حــر الصيــف يدنــو بشــكل ســريع هــذا

املوسم. 

في رسالة وردت إلى ”الباب املفتوح“ من املواطن العراقي جبار عودة 

الخطــاط املقيم في لبنان، بانتظار الحصــول على راتبه، عن طريق 

التحويل من مصرف في بغداد الى بيروت ليصطدم بحاجز شــروط 

الحوالة املســتعصية، قال فيها: ”جرت العادة أن يتم تحويل جزء من 

راتبي من بغداد إلى بيــروت، حيث أقيم، عن طريق مصرف الطيف 

من خالل حســاب (Western Union)، وبالذات من فرعه في بغداد 

الجديدة قرب مطعم الدرويش، وكان األمر يجري بانســيابية برغم 

ما يشــوبه أحيانًا مــن زحام، لكنه يبقى في حــدود املقبولية، غير أن 

هذا الشــهر ومنذ نحو عشرة أيام، أدور في حلقة مفرغة جراء نظام 

الحــواالت الجديد للمصرف، الــذي يتطلب ”الحجــز اإللكتروني“، 

وفتح حســاب ومــا الى ذلك من اجراءات، إذ قــدم ولدي طلبًا بذلك 

علــى التطبيق ليدخل في حلقة كارثية من البيروقراطية القاتلة، فما 

من جواب من موظفي املصرف على ”مكاملة الفيديو“ التي يشترطها 

املصرف في عملية إتمام فتح الحساب املطلوب، وقد ذهب ولدي إلى 

عــدة فروع إليجاد حل ألحجية تحويل راتبــي املحدود جدًا ولم يفلح، 

كما إنني تواصلت مع املصرف وعبر حســابه على موقع الفيســبوك، 

ب (أكو زخم). 
ّ
وكان الجواب الجاهز املعل

لــذا فــإن هــذا املوضــوع بحاجــة إلــى حــل حقيقــي مــن الجهــات 

املســؤولة، وكفــى طحنًا ملــا تبقى مــن أعصــاب العراقيــني، الذين 

أصبحــوا فــي زواج كاثوليكــي مدمــر مــع الطوابير املذلة، بحســب 

قولــه، فــال بد من وضــع حل عملــي لهذا األمــر املعقد، الــذي يدور 

فــي دوامــة كارثية عقيمــة، ومن املفارقــة فإن املصــرف ”يؤكد“ في 

إعالنــه بصفحتــه على الفيســبوك بمقولــة ”التحويل صار أســهل.. 

افتح حســابك وارســل حوالتك“!، وأناشــد البنك املركــزي ورابطة 

املصارف الخاصة، والجهات املعنية باألمر، للتدخل الســريع لوقف 

هــذا (التعذيــب) املنظم مــن قبــل املصــارف األهليــة والحكومية 

 علــى حــٍد ســواء، الــذي بــات يتعــرض لــه املواطــن املغلوب علــى

أمره“. 

ترتفع أســعار املواد الغذائية ســنويًا مع حلول شــهر رمضان 

املبــارك، الذي يفتــرض أن يحافــظ التجــار وأصحاب بيع 

التجزئة فــي الســوق املحلية على األســعار بشــكلها املعتاد، 

وعــدم االســتغالل مــن أجل كســب املال، ال ســيما أن شــهر 

رمضــان املبارك يعد فرصة للتكافل االجتماعي، ومســاعدة 

األسر واالفراد الفقيرة، فمن واجب الحكومة السيطرة على 

أســعار الســلع والبضائع وخاصة الغذائية منها وعدم فســح 

املجال للمتاجرة بقوت املواطن. 

***

ال تســرع بلدية الدورة بتبليط الجزء الثاني من شارع منطقة 

ا، جراء ســير 
ً

ا خانق
ً

البــو عيثة الرئيس الذي يشــهد ازدحام

العجالت واملركبات في جهة واحدة من الشارع ”سايد واحد“، 

ال ســيما أن املنطقة تغيرت مالمحها الزراعية الى ســكنية، 

نشأت فيها البيوت الكثيرة، ما يتطلب خدمات فعلية أفضل 
ُ
وأ

ة جديدة. 
ّ
ل

ُ
بمختلف املفاصل الحيوية للمدينة في ح

***

تقوم آليات أمانة بغداد او محافظة بغداد بالعمل سواء اجراء 

الصيانة أو غســل الشوارع أو حتى جمع النفايات اثناء اوقات 

الذروة صباحًا وبعد الظهر ما يؤدي إلى زحامات شديدة.

ويالحــظ أغلــب أصحــاب املركبات قيــام عمــال التنظيف 

بوضــع عرباتهــم علــى الشــارع وليــس الرصيــف، وهــذه 

ظاهــرة تســببت في مــرات عديــدة بحوادث ســير بســبب 

تفاجأ صاحــب املركبة بذلــك. ومن املشــاهدات ايضًا قيام 

الجهــات املختصة بوضع كميات كبيرة مــن الرمل او التراب 

(الزميــج)، لغلــق طريــق مــا او فتحــة، خاصــة في ســريع 

 قنــاة الجيش، األمر الــذي ادى لتطاير الحصــى على زجاج

السيارات.
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مؤكــد أن فوز منتخبنا الشــبابي بفضية نهائي كأس آســيا الكروية 

وأحرازه مرتبة الوصيف بعد الخســارة مع منتخب الدولة املضيفة 

أوزبكســتان، وقبل ذلك حجزه بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 

للشــباب، هــو نجــاح اســتثنائي ومنجز مبهر اشــتقنا إليــه ونحن 

بحاجة ماســة له علــى صعيد ترتيبنــا القاري والعاملــي في ميدان 

الفئــات العمريــة بعــد مخاضات صعبــة ومريــرة ومعظمها كانت 

مخيبة لآلمال..

وعندما أشيد باملنجز الشبابي يجب القول إن ما تحقق لم يأت من 

فراغ..اتحــاد الكرة وفي ســابقة ربما لم تحدث ســابقا قد وفر من 

املعســكرات التدريبية واملباريات التحضيريــة لهذا املنتخب ما لم 

توفره أية هيئة إدارية سابقة التحاد اللعبة..

واألمــر الالفت اآلخــر أن االتحاد لــم يلتفت ولم ينصــع للنداءات 

من هنا وهناك وانصــب معظمها على مدرب املنتخب عماد محمد 

وكتيبــة العبيه بل ضاعف االتحاد جرعات الثقــة للمدرب والعبيه 

والهاونــات  للقذائــف  الطرشــاء  األذن  وأعطــى 

اإلعالمية من منصــات الفوضى اإللكترونية وهي 

حسنة بل خطوة مهمة تحسب لالتحاد على طريق 

تثبيــت الثقة باختياراته وعــدم االنصياع لرغبات 

وتمنيات معظمها ليســت بريئة بل تحمل أجندات 

منفعية ورؤى تســقيطية ال عالقة لها بحب الوطن 

والحرص على سمعة الكرة العراقية.

فــي املعترك اآلســيوي وفــي كل مواجهة لشــبابنا 

كان كل شــيء متوقفا على عطاء العبينا وتدبيرات 

مالكهــم التدريبي مع أن وجهة نظري الشــخصية 

كانــت ال تتفــق مــع واقــع الحــال بعــد أن وضعنا 

املنتخب الشبابي في فوهة التحدي .. تحدي الذات 

واآلخريــن فــي البطولة اآلســيوية وكذلــك تغليب 

منطــق التصحيــح واإلصــالح والصالح فــي بناء 

منتخباتنا الوطنية ..

نعــم، اإلخفاق والفشــل كانا حاضريــن ومتوقعني 

بعد مواجهتي الدور التمهيدي، لكن ومضة األمل كانت حاضرة هي 

األخرى كما زادت مســاحة التفاؤل نتيجــة التصاعد املضطرد في 

األداء وتجلى ذلك في مواجهة إيــران التي أخرجناها من البطولة 

بفــوز المع فــي ربع النهائــي قبل أن تتجســد صــورة األداء الراقي 

والنتيجة املبهرة في مواجهة نصف النهائي مع اليابان التي قهرها 

شــبابنا فــي مواجهــة ماراثونية انتهــت بتفوق عراقــي صريح في 

ضربات الجزاء وخطف تذكرة اللعب أمام منتخب الدولة املضيفة 

في نهائي البطولة القارية . 

وهذا التفوق العراقي الصريح الذي توج بوصافة بطل آســيا يمكن 

اعتبــاره نقطة مضيئة فــي تاريخ الكــرة العراقية بعــد أن خرجت 

أفضــل دول القــارة كاليابان واســتراليا وإيران والســعودية وقطر 

وكوريــا الجنوبية من املولد الشــبابي اآلســيوي خالية الوفاض كما 

أن إصرار الكابــنت عماد محمد على التمســك باألعمار الحقيقية 

لالعبيــه هو خطــوة مهمة تحســب له والتحــاد الكــرة على صعيد 

التقيــد باألعمار ومغادرة خانــة التزييف والتزويــر التي أكلت من 

جرف منتخباتنا الكثير على مدى العقود املاضية , آملني أن يتجدد 

دعم اتحاد الكرة لهذا املنتخب ووضع ستراتيجية تحضير متكاملة 

له ألجل عيون املونديال القادم .

ليس إال ة في ملعِب الشــعب الدولّي، وذلك ضمن معســكره املقام 
ّ

واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم وحداته التدريبي

 لغاية الجمعة بعد إلغاء معسكر سوتشي واالكتفاء بمواجهِة منتخب روسيا 
َ

في بغداد والذي من املؤمل أن يستمر

في الســادس والعشــرين من الشهر الحالي في مدينِة ســانت بطرسبيرغ. واســتدعى الجهاز الفني للمنتخب 

الوطني بقيادة اإلســباني كاساس مدافع القوة الجوية حسن رائد وسيباشــر تدريباته اليوم رفقة علي عدنان 

وزيــدان إقبال. وغاب عن تدريبات األمس الالعب أحمد يحيى بعد شــعوره بشــٍد عضلي، وســيخضع لفحِص 

الرنني بحسب توجيهات طبيب املنتخب الوطنّي عبد الكريم الصفار.

توج نــادي النجــدة بلقب أنديــة العراق 

للمواي تــاي للمتقدمني التــي احتضنت 

فــي  العبــاس  حــي  قاعــة  منافســاتها 

بمشــاركة  املقدســة  كربــالء  محافظــة 

أكثــر مــن 380 العبــا يمثلــون 40 ناديــا 

وجاء باملركز الثاني نــادي نفط البصرة 

والجوهــرة ثالثا ونادي الديــوان باملركز 

الرابع وتميزت نــزاالت البطولة باإلثارة 

بــني  الفنــي  املســتوى  تقــارب  نتيجــة 

الالعبني.

وقــال رئيــس االتحــاد املركــزي للعبــة 

لـ“الصبــاح  علــك  جبــار  مصطفــى 

الرياضــي“ إن البطولــة ضمــن منهــاج 

الفنــي  االتحــاد، وفــي ضــوء املســتوى 

لالعبني ســيتم اختيار عناصر املنتخب 

الوطنــي لالســتحقاقات املقبلــة، مبينا 

أن مــدرب املنتخــب علــي ســاهر تواجد 

طيلــة أيــام البطولــة ملتابعة مســتويات 

وإمكانيــات الالعبني الختيــار القائمة 

األولية للدخول في معســكر تدريبي في 

بغــداد بعد عطلــة عيد الفطــر املبارك 

تأهبا للمشــاركة في بطولة العالم التي 

ســتقام في العاصمة التايلندية بانكوك 

منتصف أيار املقبل.

وأضاف أن اللعبة شــهدت تطورا كبيرا 

في الســنوات الثالث األخيــرة وأصبح 

العراق منافسا قويا في جميع البطوالت 

العربيــة والقاريــة وهــذا التطــور يعود 

لجهــود اتحــاد اللعبة بعقد شــراكة مع 

الجهات الراعية لدعم جميع البطوالت 

قاعدتهــا  توســيع  فــي  أســهم  والــذي 

وانتشــارها على نطاق واســع في جميع 

املحافظات ولدينا أكثر من 2500 العب 

فــي عموم العــراق. وعــن موقــع اللعبة 

على الخارطة العربية واآلســيوية كشف 

رئيــس االتحاد عــن أن العبينــا حققوا 

نتائج متميزة في أكثر من مشاركة، ففي 

آخر بطولة عربية في اإلمارات الشــهر 

املاضــي حصلنا علــى 4 ميداليــات وفي 

بطولة العالم العــام املاضي 3 ميداليات 

في اإلمارات أيضا وعلى مستوى الشباب 

حققنا أفضل نتيجة في بطولة العالم في 

ماليزيــا بتســع ميداليات ملونــة، مؤكدا 

أن هذا العام شــهد تنظيم أربع بطوالت 

محلية ملناطــق بغداد والفرات األوســط 

والجنوب واملنطقة الشمالية على مستوى 

املتقدمــني وفي بداية شــهر تمــوز املقبل 

ستكون بطولة أندية العراق للشباب .

حــدد اتحاد الكرة الطائرة الحادي والثالثني من الشــهر 

الحالي موعــدا النطالق منافســات التجمــع األول لفرق 

املربع الذهبي املؤمل إقامتها في البصرة بمشــاركة أربعة 

أندية هي غاز الجنوب والشرطة والبيشمركة وأربيل  .

وقــال األمني العــام لالتحاد محمد بهير فــي تصريح لـ ( 

الصبــاح الرياضــي ) : إن االتحاد عقــد اجتماعه مؤخرا 

بمقــره في قاعة الشــعب بحضــور رئيس االتحــاد جميل 

العبــادي ونائبيــه وجميــع األعضاء، مشــيرا إلــى أنه تم 

تحديــد مواعيد وأماكن التجمعات األربعة التي ستســمي 

بطل الدوري املمتاز بالكرة الطائرة للموسم الحالي.

ولفــت إلــى أن التجمعــني الثانــي والثالث ســيقامان في 

الســليمانية وأربيــل على التوالــي، بينما يختتــم الدوري 

بالتجمــع الرابــع واألخير فــي قاعــة الشــعب املغلقة في 

السابع والعشرين من نيسان املقبل . 

وتابع: تقرر أيضا خالل االجتماع إقامة تصفيات املناطق 

( الجنوبيــة والفــرات األوســط والوســطى والجنوبيــة ) 

ألنديــة الدرجة الثانية املتأهلة مــن املحافظات وذلك في 

السادس والعشرين من الشهر املقبل، وهي ( دهوك وذي 

قار وبغداد وكربالء ) . 

وفــي ختــام حديثه أكــد بهير أن باكــورة نشــاط االتحاد 

للموســم الحالي ستشــهد تنظيم ثمانــي دورات تدريبية 

دولية بمحاضرين أجانــب، ودورة تحكيمية دولية واحدة 

يشــارك فيهــا أربعة حــكام مــن العراق وعنصر نســوي، 

وتقام في كربالء .

4

يلتقــي منتخبنا األوملبــي بكرة القــدم عند 

الســاعة 10:45 مــن مســاء اليــوم األربعاء، 

نظيره الفيتنامي في ملعب ثاني بن جاســم 

بنادي الغرافة ضمن أولــى مبارياته الودية 

املدرجــة في بطولــة قطر الدوليــة تحت 23 

عامــا التــي تضيفهــا العاصمــة القطريــة 

الدوحة لغاية 29 من الشهر الحالي بالتزامن 

مع فترة التوقف الدولي املقبل «أيام الفيفا» 

بإشراف شــركة «IAST SPORTS» لتنظيم 

البطــوالت واملباريــات الدوليــة إلــى جانب 

تسعة منتخبات هي: قطر (البلد املضيف)، 

الجنوبيــة،  كوريــا  الســعودية،  اإلمــارات، 

تايالنــد، فيتنــام، قيرغيزســتان، عمــان، 

الكويت.

وقــد أجــرى منتخبنــا األوملبــي يــوم أمس 

الثالثاء، آخر وحــدة تدريبية له في مالعب 

مــن  العديــد  شــملت  وقــد  قطــر  جامعــة 

التماريــن الخططيــة لتعزيز أســاليب بناء 

اللعب مــن مختلــف املواقــف التكتيكية في 

امللعب مصحوبــة بالتحركات في الفراغ من 

دون الكــرة، والتنوع فــي التكتيك الهجومي 

باإلضافــة إلى عمل التموضــع الدفاعي في 

مختلف أرجاء امللعب وتدريب الالعبني على 

األسلوب املتوقع الذي ســيلجأ إليه املنتخب 

التحــوالت  بســرعة  املعــروف  الفيتنامــي 

واإليقاع العالي في التحضير.

مــن جانبــه، رأى مــدرب منتخبنــا راضي 

 
ّ

شنيشــل خــالل املؤتمر الصحفــي الخاص

ة 
ّ

بمدربي منتخبــات بطولة الدوحــة الدولي

أن ” تجمــع قطر يعد فرصــة مثالية لتجهيز 

فريقــه للمرحلــة املقبلــة ومــا تنتظــره من 

مشاركات مرتقبة السيما أن توقيت البطولة 

مثالي ويتيح املجــال للطاقم الفني من أجل 

التعرف على املنتخبات اآلسيوية والعربية «.

وأوضح أن ”هدفــه إعداد األوملبــي لبطولة 

غرب آســيا التي يحتضنها العراق في شهر 

حزيــران املقبــل، إلــى جانــب التصفيــات 

اآلســيوية املؤهلــة لنهائيــات القــارة التــي 

تســتضيفها دولــة قطــر خالل شــهر أيلول 

 لدورة باريس األوملبية عام 2024.
ً
وصوال

بــدوره، قــال الفرنســي ”فيليــب تروســيه“ 

املشــرف العام علــى املنتخبــات الفيتنامية 

إنه ” حضر إلى الدوحة بفريق خليط قوامه 

مــن العبي األوملبــي الســابق و7 العبني من 

منتخب تحــت 19 عاما الذين أشــرف على 

تدريبهم في العام 2019 باإلضافة مجموعة 

جديــدة ســيتم تجريبهــا خالل منافســات 

البطولــة من بينهــم ثالثي هجــوم منتخب 

شــباب فيتنام الذي شــارك في بطولة آسيا 

تحت 20 عاما في أوزبكســتان وهم (نجوين 

فييــت)  كــووك  و(نجويــن  ترونــج)  فــان 

و(نجويــن ثان نهان)“. وأضــاف أن ”هدفه 

إعــداد العبــي منتخــب فيتنــام لتصفيات 

كأس العالــم 2026، وسيســعى إلــى تطوير 

قابلياتهــم املهاريــة والذهنيــة ولــن يبتعد 

كثيرًا عن فلســفة املــدرب الكوري الســابق 

بارك جونــغ القائمة علــى التمرير القصير 

بلمســة واحدة أو ملستني وســرعة الحصول 

على الكرة من املنافس باإلضافة إلى جودة 

عالية في تطبيق الركالت الحرة املباشــرة 

والــرص الدفاعي في منتصــف امللعب عند 

فقدان الكرة «.
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حركــة دؤوبــة ملنتخباتنا الوطنية هــذه األيام تمنحك قــدرًا عاليًا من 

التفاؤل والثقة بمســتقبل كرتنا، منتخبنا الوطني ســيغادر إلى روســيا 

لخــوض مباراة وديــة هناك مع املنتخب الروســي في املشــاهد األولى 

للفريق بعد إحراز خليجي البصرة.

مننتخبنا األوملبي يبدأ منافســات بطولة الدوحة الدولية بلقاء منتخب 

فيتنــام  في بطولــة الدوحة الدوليــة للمدة من 22 ولغاية 29 من شــهر 

آذار الحالي. االنظار تتجه إلى املدرب راضي شنيشــل لبناء فريق قوي 

اســتعدادًا لتصفيات أوملبياد باريس  على أمل لعب دور بارز فيها يتكلل 

بخطف إحدى البطاقات األوملبية.

العراقيــون متفائلون بهذا الفريق بعد االختيارات اإليجابية لشنيشــل 

الــذي اســتعان بمجموعــة مــن جواهــر العــراق املغتربة:  علــي حيدر 

املحتــرف فــي صفوِف فريق ســتوك ســتي اإلنكليزي، وعلي املوســوي 

املحترف في (كوبنهاغن الدنماركي) وماركو فرج (ستومسجوديســت 

النرويجي)،و هاني نصير (تريلبورغ السويدي) ويوسف اإلمام (ماملو 

الســويدي) ومصطفى عمران (أتالنتــا اإليطالي) 

ومانؤيل إيليا (تفينتي انشخيده الهولندي).

منتخب الشباب ســيبدأ قريبًا استعداداته لنهائيات 

كأس العالــم فــي أندونيســيا بعــد حلولــه ثانيــًا في 

بطولة شــباب آســيا في أوزبكســتان واألمل أن يجد 

 إلى التألق ومقارعة منتخبات 
ً
الفريق طريقًا واصال

القارات األخرى بأســمائها الكبيرة والتي ســتكتمل 

بانتهاء بطولة أميركا الجنوبية .

 قرعــة البطولة ومجموعاتها ســتقام فــي 31 مارس 

2023 بتقســيم الفرق الـ 24 إلى ست مجموعات من 

أربعة منتخبات، مع تأهــل الفريقني األوليني من كل 

مجموعة، بينما ســتتقدم الفرق األربعة األفضل في 

املركــز الثالث أيضــًا إلى مرحلة خــروج املغلوب في 

دور الستة عشر.

وجمهوريــة  وكولومبيــا  البرازيــل  بمواجهــة  نفســه  ســيجد  العــراق 

الدومينيكان واإلكوادور وإنكلترا وفيجي وفرنسا وغواتيماال وهندوراس 

وإيطاليا ونيوزيلندا وسلوفاكيا والواليات املتحدة األميركية وأوروغواي 

ونيجيريا وتونس وغامبيا والسنغال باعتبارها املنتخبات املتأهلة حتى 

اآلن. اآلمال مرتفعة في أن يســمع صدى العراق فــي امللتقيات الدولية 

الثالثة، يبدع العبونا مع اإلســباني كاســاس بمواجهة روســيا الغائبة 

عن املباريات الدولية، يتألق األوملبي في رحلة الدوحة ويقدم لنا زهورًا 

يانعة أخرى من أبناء العراق املتحمسني لرفع راية الوطن.

حركة املنتخبات الوطنية العراقية دليل حياة كرتنا وإشــعاع مستقبلها 

املشــرق بإذن الله، رسائل أمل نتمنى وصولها إلى كل العالم كي تسجل 

بداية جديدة عامرة بالنجاح تؤكــد أننا على الطريق الصحيح إلعادة 

 عن 
ً
هيبة بلدنــا في عالم الكرة بعد ســنوات عجاف غبنــا فيها طويال

أفراح االنتصارات.

31
2023

24

ضفاف الحقيقة

 

اشــاد مــدرب نــادي الحدود عــادل نعمــة بأداء 

فريقــه عقــب الفــوز الــذي تحقق على حســاب 

النفط بنتيجة أربعــة أهداف مقابل هدف واحد 

ضمن منافســات الجولة الـ21 مــن دوري الكرة 

املمتــاز، مؤكدًا أن طريقــة اللعب بــروح الفريق 

الواحــد تعــد من أهم أســباب تفوقهم باملوســم 

الحالي.

(الصبــاح الرياضــي): إن فريقه  وقــال نعمــة لـ

حقق املطلوب وخرج بفوز مهم على النفط الذي 

يعانــي كثيرًا من النتائج الســلبية، علــى أمل أن 

تتواصل نجاحات الحدود في الجوالت املقبلة.

وأضــاف أن طريقة لعبهــم تمتــاز بالعمل بروح 

الفريق الواحد، التي تعتمد على الثقة واالنسجام 

وااللتــزام إضافــة إلى تحمــل املســؤولية، وتعد 

من أهم أســباب تفوق كرة الحدود في املباريات 

السابقة لدورينا.

وتابــع أن الوصول للمرتبة الثامنــة يحفز فريقه 

ملواصلة رحلــة التقدم في املســابقة نحو تحقيق 

الهدف املشــترك واملتمثل بنيل مرتبة جيدة تليق 

بســمعة النادي، مشــيرًا إلــى أن الحــدود عازم 

أيضًا على املنافسة في بطولة الكأس عقب بلوغه 

الدور  املقبل.

عــن فتــرة التوقف الحاليــة بني نعمــة أنها تمثل 

اســتراحة محــارب بالنســبة لفريقه بعــد رحلة 

شــاقة، ال فتــًا إلــى أن الجهــاز الفنــي يطمــح 

الســتغاللها بصــورة مثاليــة من خــالل تكثيف 

الوحدات التدريبية للحفاظ على اللياقة البدنية 

 عن مراجعة األخطاء الســابقة 
ً
لالعبــني، فضال

، ألن 
ً
والعمــل علــى تجنــب تكرارهــا مســتقبال

املرحلة املقبلة ستكون أصعب.

للمبــاراة  الخســارة  بتفــادي  الحــدود  ونجــح 

الخامســة علــى التوالــي، إذ وصل إلــى النقطة 

الئحــة  فــي  الثامنــة  املرتبــة  ليحتــل   (30) 

الترتيب. 

 

انتهــت، أمــس الثالثــاء، أعمــال 

الدوليــة  التحكيميــة  الــدورة 

بالفروســية والتي أقامها االتحاد 

املركزي للعبة بمشاركة 40 حكمًا 

من كال الجنسني من املحافظات 

كافة واستمرت ليومني. 

وحاضر في الدورة الحكم الدولي 

علــي فالح الدليمي والتي شــملت 

ثــالث فئــات مــن املحكمــني هم 

املفوضــون و الحــكام ومصممــو 

مسالك القفز األوملبي .

وتطــرق املحاضــر إلــى القوانني 

الدولية املعنية بالفروسية وكيفية 

استثمارها في نشر هذه الرياضة 

 عن تهيئة 
ً
على نطاق واسع، فضال

الحــكام للمشــاركة فــي تحكيــم 

البطــوالت الدولية بعــد أن أعلن 

االتحــاد املركزي للفروســية عن 

إقامة بطولة دولية للقفز األوملبي 

فــي بغداد فــي تشــرين األول من 

العام الحالي .

مــن جهتــه جــدد رئيــس اتحــاد 

الفروســية الدكتــور عقيــل مفنت 

دعمــه الكامل للجهــود التي تبذل 

في تطوير الفروســية في مختلف 

الجــاد  ســعيه  مؤكــدًا  الصعــد، 

لتذليل جميع العقبــات التي تقف 

عائقًا أمام تحقيق اإلنجاز العالي 

للرياضــة العراقيــة بشــكل عــام 

والفروسية على وجه الخصوص.

LEVEL2

 

ة 
ّ

ة اآلسيوي
ّ

 التدريبي
ُ

اختتمت، أمس الثالثاء، الدورة

 االتحاد، 
ّ

دربي كــرِة الصاالت في مقر
ُ
LEVEL2 مل

ة في 
ّ

 كرة الصاالت والشــاطئي
ُ

والتــي نظمتها لجنة

 
ّ

اتحــاِد كرة القــدم بالتعاوِن مع االتحاد اآلســيوي

 
ُ

للعبة، واستمرت ستة أيام، وحاضر فيها املحاضر

ساعد 
ُ
اآلسيوي الدكتور وميض شامل واملحاضر امل

هيثم عباس بعيوي. 

 االتحــاد ”عدنان 
ُ

وحضــر حفــل االختتــام رئيــس

 غالــب الزاملي 
ّ

درجــال“ وعضو املكتــب التنفيذي

 محمد فرحــان ونائب رئيس اللجنة 
ّ

واألمني العام

زياد شامل. 

شــاركة بني 
ُ
وقبل بدِء مراســيم توزيع شــهادات امل

 االتحاد عدنــان درجال: إن 
ُ

املدربــني، قال رئيــس

 على إقامــِة الدورات إلعداِد جيٍل 
ُ

 يحرص
َ
االتحاد

ة 
ّ

دربني املؤهلني، وكذلــك الدورات التدريبي
ُ
من امل

 املدربني 
َ

ســتويات، بمــا يضمن تأهيــل
ُ
ملختلــِف امل

وتجديد املعلوماِت الحديثة.

 بصدد إقامِة ورٍش تدريبيٍة 
َ
وأشــار إلى أن االتحاد

 املدربني 
ُ

 فيها أفضــل
ُ

ســتوى عــاٍل، يحاضر
ُ

على م

في العالم، مما يســهم في االرتقــاِء بالعمل الفنّي 

نتخباِت واألندية كافة. 
ُ

للم

 في كل محاضراتها 
ً

 كانت غنية
َ

وأضاف أن الدورة

ــة، لكنها ال تكفي إلعــداِد مدرٍب 
ّ

ــة والعملي
ّ

النظري

 عليه 
َ

مــن دون العمــل علــى تطبيــِق كل ما حصــل

املشاركون على أرِض الواقع.

 فــي االهتمــاِم بلعبِة كرة 
ٌ
 جاد

َ
مؤكــدًا أن االتحــاد

الصاالت من كل النواحي. 

 الــذي كلفه 
ّ

 اآلســيوي
ُ

مــن جهته، أشــاد املحاضر

 اآلســيوي باإلشراِف على الدورِة ”الدكتور 
ُ
االتحاد

وميــض شــامل“ بانتظــام املشــاركني وحرصهــم 

 أن 
ُ

حاضــرات، وهو مــا يؤكد
ُ
علــى التفاعل مــع امل

ة 
ّ

دراتهم الفني
ُ

عزيــِز ق
َ

مشــاركتهم تأتي من أجل ت

 
ُ

 الصــاالت تتطلــب
َ

ــة، الســيما أن كــرة
ّ

والتدريبي

تطلبــاِت االتحــاد 
ُ
 وفقــًا مل

ً
 مؤهلــة

ً
مــالكاٍت فنيــة

اآلســيوي. مثنيًا على االتحاد في العمِل على تطوير 

املدربني. 

 

الطائرة  الريشة  التحاد  الفنية  اللجنة  أعلنت 

قائمة املنتخبات الوطنية التي ستمثل العراق في 

غرب  وأبرزها  املقبلة  الخارجية  االستحقاقات 

آسيا والبطولة العربية.

الشمري  عــمــاد  الفنية  اللجنة  عضو  وقـــال 

(الصباح الرياضي): إن األسماء تم اختيارها  لـ

في ضوء منافسات أندية العراق للذكور واإلناث 

وتحضيرهم  الحالي  الشهر  مطلع  أقيمت  التي 

التي من  العربية  والبطولة  ملنافسات غرب آسيا 

الرياض  السعودية  العاصمة  في  أقامتها  املقرر 

هناك  بأن  منوهًا  املقبل،  األول  تشرين  شهر  في 

تنتظر  وخارجية  داخلية  تدريبية  معسكرات 

منتخباتنا وسيتم اإلعالن عنها خالل االجتماع 

املقبل.

املتقدمني  فئة  تشكيلة  إن  الــشــمــري:  وقـــال 

علي  ويوسف  نبيل  منتظر  ضمت  واملتقدمات 

وعلي موفق وسانا جمال ومريم صالح، ومنتخب 

باسل  ياني  من  تألف  وبنات  بنني  19سنة  تحت 

ومصطفى سامر وطه عادل واورنينا انويا واملاس 

ضم  وبنات  بنني  سنة   17 تحت  ومنتخب  زبير، 

وهاجر  عدي  وكرار  وسام  ورامي  سامر  يوسف 

وبنات  بنني  سنة   15 نائل، وتحت  وبيانكا  صالح 

سامة مهند 
ُ
جاء فيه يحيى علي وحسني خضر وأ

وروان صالح وأسما عزام، وتحت 13 سنة بنني 

طاهر  وعمار  أحمد  يوسف  من  تألف  وبنات 

صالح،  وفرح  فائق  وبنني  حاتم  عدي  ومرتضى 

طاهر  محمد  ضم  بنني  سنة   11 تحت  ومنتخب  

وعلي أحمد وآدم عمار بشة.

الــحــالــيــة  الــنــســخــة  أن  ــري  ــم ــش ال وأضـــــاف 

شابة  ـــوه  وج ـــروز  ب شــهــدت  ــراق  ــع ال لبطولة 

إيجابي  مؤشر  وهــو  نــاد  من  أكثر  في  متميزة 

دامــغ  ودلــيــل  األنـــديـــة  إدارات  عــمــل   عــلــى 

على انتشار اللعبة.

 وكان نادي البيشــمركة قد تصدر الترتيب برصيد 

14 نقطة من خوضه 7 جوالت وهي العالمة الكاملة، 

حيث تمكن العبوه من الفوز في جميع الجوالت التي 

خاضوهــا، وجاء نــادي الكهرباء ثانيــًا برصيد 13 

نقطة، بينما حل نادي االتصــاالت ثالثًا برصيد 12 

نقطة، وخاضت األندية املشــاركة 7 جوالت على أن 

تستكمل الجوالت الســت املتبقية في التجمع الثاني 

الذي ســتنطلق منافساته في نيســان املقبل، إذ أن 

لعب بطريقة الــدوري العام ملرحلة 
ُ

نظــام البطولة ي

واحدة ومن 13 جولة.

وأكد نائــب رئيس االتحاد املركزي للشــطرنج عبد 

: إن البطولة شــهدت تنافســا 
ً
الهــادي مفتول قائال

قويًا جــدًا بــني األندية املشــاركة، الســيما األندية 

التي احتلت املراكز الخمســة األولــى، والتي تعتمد 

على العبــي املنتخبات الوطنية ومــن جميع الفئات 

العمرية باإلضافة إلــى الالعبني املحترفني، لذلك 

 
ً

فإن النتائج لم تحسم إال في املراحل األخيرة نتيجة

لتقــارب املســتويات، كما أن فرق النقطــة الواحدة 

سيكون دافعًا قويًا لالعبي األندية في إحراز اللقب. 

وأكد أن املستوى العام للعبة في تصاعد مستمر، إذ 

إن األندية التي شــاركت فــي التجمع األول اعتمدت 

على تشــكيل متنــوع من الفئات املشــاركة، وهذا ما 

يكــون دافعًا لبــروز عناصر موهوبة جديــدة لديها 

الرغبــة في إثبات الوجــود والحصول على أوســمة 

التفــوق،  كما أن مشــاركة عدد كبيــر من الالعبني 

الــذي قــارب علــى 160 العبًا تمثــل حالــة إيجابية 

سنجني ثمارها في املســتقبل القريب، ومن املمكن 

زيــادة العدد فــي التجمــع الثاني الذي ســيقام في 

الشــهر املقبل، إذ إن قانون اللعبة يســمح بمشاركة 

12 العبــًا لكل نــاد، 6 منهم أساســيون مع 6 العبني 

احتيــاط، لذلــك ســتكون فرصــة تواجد الشــباب 

والناشئني كبيرة. وأوضح مفتول أن تواجد الالعبني 

املحترفني من إيران وســوريا، زاد من قوة املنافسة 

على الصدارة، حيث تعاقدت أغلب األندية املشاركة 

مــع العبــني إيرانيني يمتلكــون تدرجــات عالية في 

عالم اللعبة، السيما بعد التطور الكبير الذي تشهده 

إيران فــي لعبة الفكــر، والتي أصبحت مــن الدول 

التي تحتل تسلســل الربع األول في عالم اللعبة، وأن 

تواجد هؤالء املحترفني سيشعل املنافسة في إحراز 

اللقب.

2023
14 160
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ــع إلى حســم 
ّ
وكان سيكســرز املتألــق مؤخــرًا يتطل

بطاقة األدوار اإلقصائية بانتصار أمام جمهور كبير 

على أرضه في مركز ”ويلز فارغو» .

لكن رغم أداء الكاميرونــي جويل إمبيد الذي أحرز 

37 نقطــة، بقــي فيالدلفيا قيد انتظار الحســم بعد 

فوز شجاع من شيكاغو خارج أرضه.

وأهــدر إمبيد الذي وصل إلــى عتبة الـ30 نقطة أقله 

للمباراة العاشــرة تواليًا محاولة تسجيل من متابعة 

لثالثيــة ســددها تايريز ماكســي مع نهايــة الوقت 

األصلي كادت أن تمنح سيكسرز الفوز.

وكانــت هذه هــي املرة األولــى فــي 12 مواجهة ضد 

شيكاغو، يكون فيها إمبيد في الجانب الخاسر.

وبهــذا الفوز، رفع بولز عــدد انتصاراته إلى 34 هذا 

املوسم في مقابل 37 هزيمة، وبقي في املركز العاشر 

بترتيب املنطقة الشرقية، ما يترك له الباب مفتوحًا 

لخوض امللحق الفاصل للعب األدوار اإلقصائية. أما 

فيالدلفيــا الذي يحتــل املركز الثالث في الشــرقية 

مع 48 انتصارًا و23 خســارة، فال يزال على بعد فوز 

واحد من حجز مكانه في الـ“بالي أوف» .

وفي مباراة أخرى، أبهر جوليوس راندل الحاضرين 

بتســجيله 57 نقطة في أداء متألــق، غير أن ذلك لم 

يكن كافيًا إليقاف سقوط نيويورك نيكس 134 - 140 

على أرضه أمام مينيسوتا تمبروولفز.

ــة ثماني رميات ثالثية، 
ّ

نت لوحة راندل الفني
ّ

وتضم

بينمــا أضاف غايلن برانســون 23 نقطة، كما أحرز 

ثالثة العبني آخرين من نيكس عشر نقاط أقله.

غيــر أن هجوم مينيســوتا املتــوازن كان كافيًا ملنحه 

االنتصــار، مــع تســجيل توريــان برنــس 35 نقطــة 

للضيوف.

في غضون ذلك، أوقف فريق غولدن ستايت ووريرز 

سلســلة هزائمه البائســة خــارج أرضه بفــوزه على 

مضيفه هيوسنت روكتس 121 - 108.

ودخل حامل لقــب الدوري األميركي للمحترفني إلى 

املبــاراة بعــد 11 هزيمة متتالية خــارج أرضه، لكنه 

أنهى تلك السلســلة ضد روكتس الذي حقق 18 فوزًا 

فقط هذا املوسم.

ل ســتيفن كــوري وكالي تومســون 59 نقطــة 
ّ

وســج

مجتمعــني، بينها عشــر رميــات ثالثيــة، لكن رغم 

ذلك بذل ووريرز مجهودًا كبيــرًا لتحقيق الفوز، مع 

إهــدار الكرة (تــورن أوفــر) 20 مــرة، 14 منها في 

الشــوط األول فقط. وفي ممفيس، انتفض غريزليز 

في أواخر الربع األخير من املباراة ليفوز على داالس 

مافريكس 112 - 108.
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عني نادي كريســتال بــاالس اإلنكليزي لكرة 

القدم أمس الثالثاء روي هودجســون مدربًا 

حتــى نهاية املوســم، خلفًا للفرنســي املقال 

باتريــك فييرا. ويعــود هودجســون لتدريب 

النادي للمرة الثانية بعد أن أشرف عليه بني 

أيلول 2017 وأيــار 2021. وأقال باالس فييرا 

الجمعــة املاضــي بعد سلســلة مــن النتائج 

الســيئة في مســعى النادي للبقاء بني الكبار 

هذا املوســم. ولــم يحقق بــاالس أي فوز في 

الــدوري هذا العــام وتحديدًا فــي املباريات 

الـ12 األخيرة، وقد مني بأربع هزائم تواليًا، 

آخرها ضد أرســنال 4-1 التي أشرف عليها 

مساعد فييرا باتريك ماكارثي. ويشهد هذا 

املوســم صراعًا محتدمًا للبقــاء في الدوري 

املمتــاز، إذ تفصــل أربــع نقــاط فقــط بني 

باالس الثاني عشــر وصاحب املركز األخير. 

نقل باالس عن هودجســون (75 عامًا) قوله 

طلب منــي العودة إلى 
ُ

:“إنه لشــرف لــي أن ي

النــادي الذي يعني الكثير بالنســبة لي، وأن 

يتم تكليفــي باملهمة املتمثلة بقلــب املوازين. 

هدفنا الوحيــد اآلن هو بدء الفوز باملباريات 

وحصــد النقاط الالزمة لضمــان البقاء في 

الدوري املمتاز» .

 

أعلن نادي إشــبيلية، صاحب املركز الرابع عشر 

في الدوري اإلســباني لكرة القــدم، إقالة مدربه 

األرجنتيني خورخي سامباولي في محاولة للبقاء 

بني الكبار هذا املوسم.

وجــاء في بيان للنادي األندلســي ”أنهى إشــبيلية 

عقــد مدربــه خورخــي ســامباولي بعــد خســارة 

الفريق ضد خيتافــي التي وضعت الفريق مجددًا 

على مشــارف منطقة الهبوط» . وتابع ”حقيقة أن 

الفريق لم ينجح في الخــروج من املراكز املتدنية 

في الجــدول منــذ تعيينه مدربــًا والصــورة التي 

ظهــر بها الفريــق فــي املباريات األخيــرة دفعت 

النــادي إلى اتخاذ هذا القــرار، بحثًا عن رد فعل 

فــي آخــر 12 مرحلة مــن الــدوري» . وعلى عكس 

الســنوات األخيرة التي كان ينافس فيها إشبيلية 

دائمــا على مراكز متقدمة، علمًا أنه حل رابعًا في 

املواســم الثالثة األخيرة وتأهل إلى دوري أبطال 

ين هذا املوســم. يحتل املركز 
ّ

أوروبــا، يعاني األمر

عد نقطتني 
ُ
الرابع عشــر برصيد 28 نقطة علــى ب

فقط من أول مراكز منطقــة الهبوط الذي يحتله 

فالنســيا. اكتفى هذا املوسم بســبعة انتصارات، 

ومثلها تعادالت مقابل 12 هزيمة. وصل سامباولي 

في تشــرين األول املاضي خلفًا لخولــن لوبيتيغي 

بعــد ســبع مراحل علــى انطــالق الــدوري، لكنه 

فشــل في انتشــاله من معاناته. أوروبيًا، وصل في 

الجــوالت الثــالث األخيــرة مــن دور املجموعات 

لدوري األبطال ولكنه أخفق في قيادة الفريق إلى 

ثمن النهائي (تعادل وخســارة وفــوز) وتأهل إلى 

الدوري األوروبي يوروبــا ليغ حيث نجح في إزاحة 

أيندهوفــن الهولندي في امللحــق املؤهل إلى ثمن 

النهائي ومن ثم فنربختشة التركي.

 

ســيرتدي املهاجم كيليان مبابي شارة قائد 

منتخب فرنســا لكرة القــدم خلفًا للحارس 

هوغــو لوريــس املعتــزل دوليًا بعد خســارة 

نهائي كأس العالم األخيرة أمام األرجنتني، 

ب من الـ»زرق» 
ّ

بحسب ما كشف مصدر مقر

لوكالة فرانس برس.

ِبــل هــداف باريس ســان جرمــان البالغ 
َ

وق

24 عامــًا هذا الدور، بعد نقــاش مع املدرب 

ديدييه ديشان.

وستكون املباراة األولى ملبابي ”القائد“ ضد 

هولنــدا الجمعــة في تصفيــات كأس أوروبا 

2024 علــى اســتاد دو فرانــس فــي ضاحية 

سان دوني الباريســية، وهي األولى لفرنسا 

منــذ خســارة نهائــي مونديال قطــر في 18 

كانون األول املاضي.

وكان لوريــس (36 عامــًا) قــد وضــع حــدًا 

ملســيرته الدولية، بعد رضوخه أمام ليونيل 

ميســي ورفاقــه فــي نهائي اســتاد لوســيل 

بركالت الترجيح، إثر مباراة مشوقة انتهى 

وقتها األصلي واإلضافي بالتعادل 3-3.

وحمل لوريس شــارة القائــد ألكثر من عقد 

من الزمن مع بطل العالم 1998 و2018.

ولعــب مهاجــم أتلتيكــو مدريــد اإلســباني 

القائــد،  نائــب  دور  غريزمــان  أنطــوان 

بعــد إعالن قلــب دفــاع مانشســتر يونايتد 

اإلنكليزي رافايل فاران (29 عامًا) اعتزاله 

دوليًا.

وكانت ترقية مبابي (36 هدفًا في 66 مباراة 

دوليــة) إلــى منصــب القائد متوقعــة، منذ 

تســجيله ثالثية الفتــة في نهائــي املونديال 

وإحرازه لقب هداف البطولة (8).

لقــب  بــالده  فــي إحــراز منتخــب  أســهم 

املونديــال فــي 2018، وفرض نفســه كأحد 

أبزر املهاجمني في العالم، علمًا انه اســتهل 

مشواره مع املنتخب الفرنسي في آذار 2017. 

ويحتل مبابي في نادي سان جرمان منصب 

نائب القائد وراء قلــب الدفاع ماركينيوس، 

وقاده خــالل غياب البرازيلــي عن مواجهة 

رين التي خسرها األحد في الدوري املحلي.

ل مبابــي 19 هدفًا في 24 مبــاراة في 
ّ

وســج

الــدوري الفرنســي ”ليــغ 1“ هــذا املوســم، 

وأســهم بتسجيل ســبعة إضافية في مشوار 

الفريق نحو ثمــن نهائي دوري أبطال أوروبا 

حيث أقصي أمام بايرن ميونيخ األملاني.

 

 ســيغيب املهاجــم الغزير إرلينــغ هاالند 

إســبانيا  ضــد  النرويــج  مباراتــي  عــن 

وجورجيــا في مســتهل التصفيات املؤهلة 

إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بسبب 

إصابــة في الفخذ، وفق مــا أعلن االتحاد 

النرويجي للعبة أمس الثالثاء.

واشــتكى هاالنــد الــذي ســجل منتصف 

األســبوع املاضــي خمســة أهــداف مــع 

فريقــه مانشســتر ســيتي اإلنكليزي ضد 

اليبزيــغ األملانــي في ثمــن نهائــي دوري 

أبطال أوروبــا، أعقبها بثالثية ”هاتريك“ 

ضــد بيرنلي في ربع نهائــي كأس االتحاد 

اإلنكليزي، من آالم في الفخذ بعد املباراة 

األخيــرة. وقــال االتحــاد النرويجــي : إن 

ابن الـــ22 عامًا غادر املعســكر التدريبي 

للمنتخب في ماربيا في إســبانيا للخضوع 

ملتابعة طبية مع ناديه.

ونقــل االتحــاد عن طبيــب املنتخــب أوال 

ســاند قولــه :“كنــا نأمــل أن يكــون األمر 

مجــرد انزعــاج ينتهــي قريبًا، لكــن بعد 

اختبــارات وفحوصــات مــن الواضح أنه 

لن يكون جاهزًا للمباراتني ضد إســبانيا 

وجورجيا» .

وتبدأ النرويــج حملتهــا بمباراتني خارج 

أرضهــا ضد إســبانيا فــي ملقا الســبت 

املقبــل ومن ثم أمام جورجيــا في باتومي 

الثالثــاء املقبل. ويقدم هاالند مســتويات 

خارقة هذا املوســم مــع ناديه الذي وصل 

إليــه الصيف املاضــي وســجل حتى اآلن 

42 هدفــًا فــي جميع املســابقات ويتصدر 

 (28) املمتــاز  الــدوري  هدافــي  ترتيــب 

ودوري األبطال (10).
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تســتعيدون طاقتكــم وتنجحون في 

التحــرك بشــكل ايجابــي والبعض 

يحصــل علــى فرصة ســفر ومنكم 

من يســتطيع الحصول على عمل او 

ترقية وظيفية.

 يعد الوقت ايجابيا انتم بحاجة للكثير من 

التأني والصبر لتحسن أموركم.حان وقت 

االنتقال إلى وضع جديد يساعدكم كثيرا 

في حياتكم القادمة .

تزداد اتصاالتكم الخارجية مع فرصة 

الحصــول علــى عمــل ضمن شــركات 

كبيــرة  فــرص  أمــام  انتــم  خارجيــة 

للحصول على مزيد من فرص  العمل .

تجنــب الدخــول فــي مواجهــة مــع 

الحبيــب البعــض قــد يوقــع أوراقــا 

رســمية يبــدو أنكــم فــي حالــة من 

 التوتــر تقتضــي وجود احــد األحبة 

بقربكم .

تتجهــون االن نحــو فــرص الحــظ والقيام 

بمبــادرة. فرصــة ملتابعــة متعلقات ســابقة 

قــد تفلحون في تحريكهــا والوصول بها إلى 

حلول سهلة.

مــن  وفــرة  الفتــرة  هــذه  خــالل 

االتصــاالت القريبــة. مــن يرغب في 

الحصول على رخصــة قيادة فالوقت 

جيد وهناك فرصة لتعلم لغة جديدة.

تشعرون بضغط في العمل وهناك 

من تتراجع صحتــه عليكم توخي 

الكثير من الحذر أثناء تعامالتكم 

مع الشــريك العاطفي وحذار من 

خالف زوجي .

عليكم االستفادة من قوة الحظ لتحقيق 

متطلب شخصي الكثير منكم يجد نفسه 

فــي حالة ايجابيــة والكثير قــد توجه له 

دعوة اجتماعية.

عليكم االبتعاد عن النقاشــات الحساسة 

خــالل هذا الوقت.  يجب إيقاف النفقات 

غيــر الضروريــة واالهتمــام بصحتكــم 

بشكل أفضل واخذ وقت للراحة .

املنغصــات  االبتعــاد عــن  حاولــوا 

تتعرضــون للكثيــر مــن الضغــوط 

العاطفيــة  وخصوصــا  النفســية 

فــي  املرونــة  عــدم  مــن  فحــذار 

تصرفاتكم.

 تتغيــر امزجتكــم وتبــدون فــي أوضاع 

ســلبية وهناك من يحــاول اجراء بعض 

التغيــرات على اماكن عملــه  في البيت 

وهناك من تزداد مصروفاته املالية 

مكسب مالي قد يحصل عليه، والبعض 

قــد ينفــرد بعمليــة تجاريــة ناجحــة 

بوســعكم الحصــول علــى الكثيــر من 

الفرص املتعلقة بموضوع استثمار .

مــع التحســن الالفت في الجــو الذي نشــهده في 

فصل الربيع، تشــهد املتنزهــات والحدائق العامة 

في بغداد واملحافظات حضورًا 

ظــل  فــي  لألســر،  ملحوظــًا 

اعتدال درجــات الحرارة ونمو 

والبســاط  والنباتات  األزهــار 

األخضر.

وتوفــر هذه املتنزهــات والحدائق مكانــًا للترفيه، 

وقضاء أوقــات للراحة وممارســة األلعاب والتنزه 

لألطفال واملشي للكبار. 

يقــول املواطن عباس لفتــة ”مع هذه 

األجواء الربيعية وبعد تمتع املدارس 

بعطلتهم النصفية، أصبحت األسر 

تخرج بكثافة إلى املتنزهات بسبب 

اعتدال الجو في مثل هذه األيام من كل سنة“.

أمــا زينب يحيى زكــي، فتقول ”ما شــاء الله فصل 

الربيع حلــو هذا العام واملتنزهــات نظيفة ومرتبة 

ومبــذول فيهــا جهــد خدمــي كبيــر“، وأضافــت 

”األجــواء حلــوة مما تحفز أســرنا علــى الخروج، 

واألطفــال يحبون التنــزه، واللعب فــي املنتزهات 

وقضــاء وقت جميــل هنا فــي الحدائــق والطبيعة 

الخضراء“.

الحكومــة  األهالــي  طالــب  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 

ووزاراتهــا بتوفير املزيــد من األماكــن الترفيهية 

واملساحات الخضراء، وإدامة وزيادة عدد األلعاب 

فــي املتنزهــات والحدائــق، نظرًا الزديــاد أعداد 

األسر التي ترتاد هذه األماكن.

املواطــن أحمــد كاظــم، يقــول ”نتجــه للحدائــق 

واملتنزهات العامــة، لتغيير األجــواء والرتابة بعد 

دوام أسبوع مرهق لنا وألطفالنا، فاإلنسان يحتاج 

ــه عن نفســه بوجود هكــذا متنفس، يحتوي 
ّ
أن يرف

على أشجار وبساط أخضر ومطاعم ومقاٍه جميلة، 

 عــن العاب وأراجيح لألطفال“، ويســتدرك 
ً
فضال

كاظــم ”لكــن عنــدي مالحظــات بســيطة علــى 

األلعاب، فهي تحتاج لنوٍع من االهتمام والصيانة، 

وحبــذا لو تمت زيادتها لتلبي رغبات عدد أكبر من 

األطفال“. 

وتعد املتنزهــات والحدائق العامة املتنفس الوحيد 

الذي تتجه اليه األسر، نظرًا ملا توفره من املتطلبات 

األساســية لقضاء أوقات الراحة، وباتت مطالبات 

األهالــي تنحصــر بزيــادة أعداد هــذه املتنزهات 

وتوسيع رقعة املساحات الخضراء.
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1 - صاحبة الصورة فنانة 

عربية.

2 - فنان عربي 

(راحل)،حرف عطف.

3 - وسيلة يستخدم فيها 

الصوت ،محافظة عراقية.
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مسلسالت وافالم.

6 - اكبر دول أمريكا الوسطى.

- مــن االشــهر الهجريــة ،علــم   7

مؤنث.

8 - من مشتقات الحليب.

9 - مرض صدري.
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وجهت وزارة الثقافــة املصرية دعوة لزيارة 

متحف املوسيقار محمد عبد الوهاب تزامنًا 

مع عيد ميالده، وملدة ثالثة أيام.

"الصبــاح" زارت املتحــف والتقــت بحفيدة 

محمــد عبد الوهــاب زينــب أباضــة، وهي 

ابنــة عصمت عبــد الوهاب ابنة املوســيقار 

عبد الوهاب، وتناولــت عبر حديثها املتحف 

واملقتنيــات التــي تبرعت بها األســرة لتكون 

مــزارًا ألحبــاء عبــد الوهــاب، وقالــت: إن 

"جميع املقتنيات املوجودة باملتحف حقيقية، 

وهناك إحســاس بروحه عند الزيارة، وهذا 

تقليد جيد ألي شخصية مؤثرة في املجتمع".

وأضافــت أن "تقســيم املتحف جميــل، وهو 

يعــرض أزمنــة ومواقــف متتاليــة، كدخوله 

ملعهد املوســيقى العربية عام 1923، وهناك 

أيضــًا فتــرات متعــددة لغاية وفاتــه، وحتى 

غرفــة نومــه و"روبــه" الشــخصي والبيانــو 

الخــاص بــه".  مبينــة أنهــا منبهــرة جــدًا 

بالشــباب الذين ال يزالون يتابعون موسيقى 

كالسيكية وألحان عبد الوهاب، وهذا يطبق 

كلمــة "موســيقي األجيــال". ويضــم املتحف 

مالمح مشــوار حياة املوســيقار محمد عبد 

الوهــاب، من خــالل قاعات عــدة، إحداها 

تحمل اســم "قاعة الذكريات"، وتنقسم إلى 

جناحــني، األول يلقــي الضوء علــى طفولته 

ونشــأته وخطواته األولى في عالم املوسيقى 

العربية والسينما املصرية وعالقته بالكتاب 

والفنانني والجوائز والتكريمات التي حصل 

عليهــا، والثانــي يضــم عــددًا مــن الغرف 

الخاصــة بمنزلــه، مثل غرفة نومــه ومكتبه 

الخــاص ومجموعة من قطع األثاث املفضلة 

لديــه وكذلك بعــض متعلقاته الشــخصية، 

 عن قاعة للســينما تضــم كل األفالم 
ً
فضال

التي مثلها، وتعرض للزائرين على شاشــات 

خاصة، وكذلك قاعة لالستماع واملشاهدة، 

تشــمل مكتبة كاملــة ألعماله من موســيقى 

مــع  الخاصــة  صــوره  وألبومــات  وأغــاٍن 

الشخصيات العامة والفنانني.

وتحتــوي الغرفــة أيضــًا على تمثــال صغير 

للموســيقار، وهو يحمــل العــود الخاص به. 

أما الغرفة الثانية فهي مخصصة للســينما، 

وتحتــوي على شاشــة كبيرة تعــرض أعمال 

املوســيقار الراحل. وأخيرًا القاعة الرئيسة 

التي تعرض بها مقتنيات موســيقار األجيال 

وتحتــوي على الغرفــة الخاصة بــه ومكتبه، 

بأناملــه  ظفــرا  اللذيــن  والعــود  والبيانــو 

وألحانــه. ويوجــد أيضًا بتلــك الغرفة بعض 

من مالبســه مثل البدلــة "الســموكن" التي 

ارتداها في فيلم "الوردة البيضاء"، والبدلة 

العســكرية التــي قــاد بهــا فرقة املوســيقى 

العسكرية، كما نرى في جزء من تلك الغرفة 

خلف األلــواح الزجاجية وشــاح النيل الذي 

أهداه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك 

ألسرة املوسيقار محمد عبد الوهاب.
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يطل علينا الشهر الفضيل بعد ساعات قليلة مبتسمًا، داعيًا الجميع 

إلى تصافــح القلــوب، وفتحها أمام هــواء التفاؤل، واالبتســام مع 

شــروق الشــمس، واالبتعاد عن األحزان والهموم، فهو شهر الخير 

والتسامح..

 وأنا أكتب عن شــهر رمضان، عالم اللغــة واملنطق د. 
ُ

وقــد تذكــرت

مصطفى جــواد، ففي اليوم الثاني من شــهر رمضان ســنة 1968، 

 ضيفه مع صديقي املوســوعي حميــد املطبعي الذي حمل معه 
ُ

كنت

نسخة من مجلته (الكلمة) طامحًا بأن يكون د. مصطفى جواد أحد 

كتابها..

كان الوقــت يميل إلى الليل، وأتذكــر أن بيته يقع في إحدى ضواحي 

منطقــة املنصور بكرخ بغداد، اســتقبلنا الرجل بدشداشــة كحلية 

اللون، وقدم لنا ابنه "غاب اســمه عنــي اآلن" وهو يعمل في اإلذاعة 

والتلفزيــون، متطلبــات الضيافــة مــن شــاي وبعــض املعجنــات، 

وبــدأ املطبعــي الحديث عــن مجلته، 

وانتشــارها فــي األوســاط الثقافيــة، 

ثم قدم له نســخة منها، فبدأ د. جواد 

بتصفحهــا، بعد أن وضــع على عينيه 

نظارتــه الطبيــة، وفجأة عــال صوته 

بعد أن قرأ موضوعًا في املجلة، فوجه 

كالمــًا إلى املطبعــي: كيف تنشــر في 

مجلتك، حوارًا مع شــاعر تقول فيه إن 

حديثه "شيق".. إن هذا التعبير خاطئ، 

والصواب أن تقول: "هذا حديث شائق" 

ق" تعني: مشتاق، فهل يجوز 
ِّ

فكلمة "شي

أن تقول هذا حديث مشتاق!. 

ضحكنــا، ثم بــان الخجل علــى محيا 

املطبعــي، الــذي أحــال الخطــأ على 

مصحح املجلة، مــع معرفتي أن املجلة 

كانــت تنضــد وتصحح وتجمــع وتوزع 

على يد املطبعي وحده.

كانــت مالمح الهــزال باديــة، على د. 

مصطفى جــواد، فقــد كان يعاني من 

مرض لم يشــأ أن يحدثنا عنه، وبالرغم مــن اصفرار وجهه، لكن 

حديثه كان من أشــهى وأغنى وأحلى األحاديث، ألن من طبعه مزج 

املعلومة بالطرفة، ويحاكي الحاضر بلغة التراث.

كان رحمــه الله حلــو املعشــر، رخيم اإللقــاء، وأجمل مــا فيه حبه 

لبغداد، فهــو يعرف كل ما يخصها، مناطقها وشــوارعها، وأشــهر 

األسر، وعلى كثرة "إلحاح" الصديق املطبعي في أسئلته، كان يجيبه 

بشــيء من التفصيل الوافي، وقد الحظــت أن عالم اللغة لم يعترف 

بالزمــن، ويعتبــره حالــة من واقــع الحــال وال ينبغــي التعامل معه 

بالخوف منــه، وكثيرًا ما كان يردد أمامنــا بصوته املعروف اتركوا 

(الزمن) خلفكم وإذا لم تفعلوا ذلك فسيسبقكم ويلف حباله حول 

رقابكم.!

لهما الرحمة.

 
همس وصراخ 

نالــت فنلنــدا يــوم االثنــني الفائت لقب 

"أســعد بلد في العالم" للســنة السادسة 

على التوالي، في تصنيٍف يصدر ســنويًا 

 
ّ

بإشــراف األمــم املتحدة أشــار إلــى أن

 عــن لطٍف تزايدت 
ّ

التصرفات التي تنم

الروســي  الغــزو  رغــم  أوكرانيــا  فــي 

ألراضيها. 

وتشــتهر الدولــة االســكندينافية التــي 

تضم آالف البحيرات وغابات شاســعة، 

بنظام رعاية واسع النطاق وثقة سكانها 

الكبيرة تجاه السلطة ومعدالت منخفضة 

من عدم املســاواة بني الفنلنديني البالغ 

عددهم 5,5 ماليني نسمة. 

 ترتيــب أوكرانيــا ارتفــع من 98 
ّ

ومــع أن

إلــى 92 هذا العــام رغم الغزو الروســي 

 عالمتهــا اإلجماليــة 
ّ

ألراضيهــا، إال أن

انخفضت من 5,084 إلى 5,071 على 10. 

وأشار البروفيسور يان إيمانويل دو نوف، 

ي التقريــر، إلــى "تزايد كبير 
ّ

أحد معــد

لإلحســاس بالتعاطف مــع اآلخرين في 

مختلف أنحاء أوكرانيــا" رغم ما وصفه 

التقريــر بـ"جســامة املعانــاة واألضرار 

لة في أوكرانيا" منذ الغزو الروسي 
ّ

سج
ُ
امل

ألراضيها في شباط عام 2022.

 2022 عــام   
ّ

أن إلــى  التقريــر  ــل 
ّ

وتوص

"ارتفعــت املمارســات التــي تنطوي على 

لطف بصــورة كبيرة فــي أوكرانيا بينما 

انخفضت في روسيا". 

ومــن بــني هــذه املمارســات مســاعدة 

الغرباء وأعمال التبرع.

وأشار التقرير كذلك إلى "ارتفاع الشعور 

 هدفًا مشــتركًا 
ّ

لــدى األوكرانيــني بــأن

يجمعهــم، باإلضافــة إلــى تزايــد الثقة 

فــي الســلطات األوكرانيــة" مقارنة بما 

كان الوضع عليه عقب ضم روســيا شبه 

جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014.

الــدول االســكندينافية على  وحافظــت 

مراكزها في أعلــى الترتيب، مع حصول 

الدنمــارك علــى املركــز الثانــي تليهــا 

أيسلندا في الثالث.

ر 
ّ

و التقريــر "في حــني تتصد
ّ

وقال معــد

الــدول نفســها القائمة كل عــام، تتقدم 

دول البلطيق ســريعًا نحو مستويات دول 

أوروبا الغربية".

وباتت ليتوانيا الدولــة الوحيدة من هذه 

الدول تظهر في املراكز العشرين األولى 

مع احتاللها املرتبة العشرين، بينما أتت 

إســتونيا في املركز الـ31 بعدما كانت في 

املرتبة 66 عام 2017.

امــا في أفغانســتان التي شــهدت عقودًا 

لت التصنيف عام 
ّ

من الحرب وكانت تذي

2020، فتفاقمــت األزمة اإلنســانية منذ 

استيالء حركة طالبان على السلطة عام 

2021 عقب انسحاب القوات االميركية.

ويســتند معدو الدراســة املنشورة سنويًا 

منذ 2012، إلى استطالعات رأي يجيب 

فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة 

السعادة الشخصية. 

وتتم مقاطعة هــذه البيانات مع إجمالي 

التضامــن  ومؤشــرات  املحلــي  الناتــج 

والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة 

تبوأ فيلم "شــازام! فيــوري أوف نهائية على 10.

 Shazam! Fury) غــادز"  ذي 

شــباك  صــدارة   (of the Gods

التذاكــر في أميــركا الشــمالية 

بحســب  عروضه،  انطــالق  فور 

التــي  األوليــة  اإلحصــاءات 

"إكزبيتــر  شــركة  أصدرتهــا 

أن  إال  املتخصصــة،  ريليشــنز" 

املحللــني وصفــوا إيراداته بأنها 

الذي  الفيلم  واكتفــى  بــة". 
ّ

"مخي

الــدور  ليفــاي  زاكاري  يتولــى 

الرئيس فيه بتحقيق 30,5 مليون 

دوالر بني الجمعة واألحد في دور 

الســينما األميركيــة والكنديــة، 

 بأشواط عن إيرادات 
ّ

وهو ما يقل

ــرض عام 
ُ

الجــزء األول الذي ع

2019 وبلغــت يومهــا 53,5 مليون 

دوالر. والحظت مجلــة "هوليوود 

األولــى  العــروض  أن  ريبورتــر" 

لهــذه التتمــة "من أســوأ النتائج 

التــي تحققهــا أفــالم األبطــال 

الخارقــني الهوليووديــة الكبرى 

لــدى انطالقهــا". وتراجــع فيلم 

الرعب "ســكريم 6" إلــى املركز 

الثاني بإيرادات بلغت 17,5 مليون 

كورتنــي  املمثلــة  وتتولــى  دوالر. 

كوكس التي رافقت السلسلة منذ 

بدايتها الدور الرئيســي في هذا 

الجزء الســادس الذي تظهر فيه 

شخصية "غوست فايس" املرعبة 

في نيويورك، بينما تشــارك فيه 

أيضًا نجمة مسلســل "ونســداي" 

(Wednesday) جينا أورتيغا.

وانخفــض إلــى املركــز الثالــث 

وهــو   ،"3 "كريــد  فيلــم  ترتيــب 

سلســلة  مــن  التاســع  الجــزء 

"روكــي"، واألول فيهــا مــن دون 

مشــاركة سيلفستر ســتالون، إذ 

حصد 15,3 مليون دوالر.

ويتنــاول الفيلــم مجــددًا قصــة 

أبولــو،  نجــل  كريــد،  أدونيــس 

الذي يعــود عن اعتزاله ليخوض 

مواجهــة مرتقبة جدًا مع صديق 

قديم، وهــو أول فيلم من أخراج 

مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في 

الوقت نفسه الدور الرئيسي.

 رابعًا فيلم التشويق والخيال 
ّ

وحل

آدم  بطولــة  مــن   "65" العلمــي 

درايفــر ومن إنتاج اســتديوهات 

ماليــني   5,8 محققــًا  "ســوني"، 

دوالر.

تعــرف دينا قادر منور جيدًا أن مشــروعها في صناعة 

الزيــوت وأجهــزة اســتخراجها يحتــاج إلــى الكثيــر 

مــن الجهــد واإلصــرار كي يتحقــق النجاح، فبســبب 

تخصصهــا في علم الكيمياء ومشــاركتها في املعارض 

الدولية عشــقت صناعة الزيوت وواظبت على إجادتها 

حتى تمكنت من افتتاح معمل صغير في البداية.  

تقــول دينــا، 50عامــًا، متزوجــة وتقيم حاليــًا ما بني 

السليمانية والســويد: إن "إقبال الناس على منتوجاتي 

بشكل كبير، دفعني الفتتاح مصنع كبير في العراق". 

قبــل 4 أعــوام شــرعت دينا بوضــع الحجر األســاس 

ملشروعها في البالد بعدما أمضت 20عامًا في صناعة 

الزيــوت، وركــزت علــى تلقــي عمــال املصنــع دورات 

تدريبية لتعليمهــم كيفية صناعتها، كمــا تضيف دينا 

التــي عاشــت منذ 30 عامًا في الســويد: لقــد وفر هذا 

املصنع الكثير من فرص العمل وبالوقت نفســه أرباحًا 

مادية جيدة.

بالنظــر ألهمية الزيــوت وما توفره مــن فوائد صحية 

الحتوائهــا على مواد وعناصــر غذائية عاليــة القيمة 

توضح دينا أنهــا عملت بصناعتها في كثير من الدول، 

"ولكني قررت فــي النهاية أن أعود إلى العراق، خاصة 

أنني لم أجد فيه مثل هذا املشــروع الذي لم يساعدني 

أحــد فــي تأسيســه لصناعــة الزيــوت مباشــرة أمام 

الزبائن" وفقًا لتعبيرها.

وتابعــت: لــدي معمل ثــاٍن في إيــران لصناعــة أجهزة 

صناعــة الزيــوت، وهــذه األجهــزة خاصــة بصناعة 

 كبيرًا، وهي تباع في كل الدول 
ً
الزيوت، وقد القت إقباال

وخاصة دبي، وفرنسا، وكذلك بغداد وجنوب البالد.

وذكــرت دينا كيــف كانت تعطــي دورات لألشــخاص 

الذين يريدون اقتناء هذه األجهزة، وتعلمهم من خالل 

الورش الخاصة على كيفية استعمالها وتنظيفها.

وتطمح دينا إلى توســيع مصنعها أكثــر، وافتتاح فروع 

فــي كل محافظــات العــراق، لتســهل علــى الزبائــن 

الحضور إلى مقر املصنع بأنفســهم ومشــاهدة كيفية 

تصنيع الزيوت"، على حد قولها.

{ }

 


