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كشفت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب عن 

ة 
َّ

ه وزارة الكهرباء إلى اللجوء للتكنولوجيا الصيني
ّ

توج

حسني  اللجنة  عضو  ــال  وق ذكية.  عـــدادات  لنصب 

التي  الكهربائية  "الطاقة   
َّ

إن لـ"الصباح":  البطاط، 

تصل إلى املواطن اليوم أشبه باملجانية أو أنها من دون 

وتوفيرها  الكهرباء  على  السيطرة  يمكن  وال  فاتورة، 

في  تــراعــي  ذكــيــة،  ـــدادات  ع تتوفر  لــم  مــا  للجميع 

املتعففة"،  والعائالت  العراق  في  الفقر  نسبة  الجباية 

على  مبنية  واضحة  "فاتورة  وجود  ضرورة  إلى  داعيًا 

العراق  البطاط   
َّ

وعد عائلة".  لكل  الحقيقي  الصرف 

"الدولة الوحيدة في العالم في توفير الكهرباء باملجان 

للمواطنني.

 
َّ

 ملف
َّ

أن الوزراء محمد شياع السوداني  أعلن رئيس 

مشتركة  تركية  عراقية-  لجان  عبر  بحث 
ُ

سي املياه 

الوقت  في  مؤكدًا  ومنطقية،  عادلة  حصص  لتأمني 

فيزا  بمنح  تسهيالت  لتقديم  الحكومة  سعي  نفسه 

واملستثمرين  األعمال  لرجال  العراق  إلى  الدخول 

األتراك.

وقال رئيس الوزراء في حديث لـ"العراقية اإلخبارية" 

العاصمة  من  قادمًا  الوطن  أرض  إلى  عودته  قبيل 

 موسعًا مع رجال األعمال 
ً

التركية أنقرة: "عقدنا لقاء

واملستثمرين األتراك وأغلب الحضور هم متواجدون 

إلى  واستمعنا  طويلة  فترة  منذ  ويعملون  العراق  في 

نفس  وفي  عملهم  تعترض  التي  املعوقات  من  جملة 

الوقت بينوا اختصاصات ومجاالت عمل شركاتهم".

 
َّ

أن وجدنا  االستعراض  هذا  خالل  "من  وأضــاف، 

ضمن  تقع  األعمال  وهذه  التخصصات  هذه  أغلب 

الخدمات  تحسني  على  املؤكدة  الحكومة  أولويات 

الصناعة  تفعيل  ــالل  خ مــن  االقــتــصــاد  وتــنــويــع 

الطاقة  ونقل  الطرق  ومشاريع  والزراعة  الوطنية 

بإزالة  ملتزمة  "الحكومة   
َّ

أن وتابع  واملستشفيات". 

الداخلية  وزارة   
َّ

أن وأعلنا  املعوقات  جميع  وإزاحــة 

والقنصليات  أنقرة  في  العراقية  السفارة  أعطت 

لتسهيل  صالحيات  عنتاب  وغــازي  اسطنبول  في 

من  مزيد  تقديم  وسنبحث  الدخول،  سمات  منح 

عبر  املالية  التحويالت  بخصوص  التسهيالت 

البنك  لدى  املعتمدة  واألجنبية  املحلية  املصارف 

 "الحديث اآلن بشقني: األول 
َّ

املركزي". وأشار إلى أن

منح سمة الدخول للمستثمرين ونحن حريصون على 

إبداء املزيد من التسهيالت، والثاني يتعلق بالعمالة 

التركية وهذه تخضع ملوافقة وزارتي العمل والداخلية 

وبالنسبة  الفيزا،  منح  لتسهيل  آلية  هناك  وأيضًا 

من  التأشيرات  منح  في  انسيابية  هناك  للعراقيني 

في  موجودة  شركات  وهناك  التركي  الجانب  قبل 

أغلب املحافظات ملنح املوافقات وعبر آلية مطبقة".

وتطوير  توسيع  في  اليوم  جاد  "العراق   
َّ

أن إلى  ولفت 

الزيارة  خالل  وأجرينا  تركيا،  مع  التعاون  أوجــه 

(طريق  مشروع  وإعــالن  ومثمرة  جــادة  مباحثات 

مشروع  وهو  الزيارة  هذه  ثمرات  أهم  من  التنمية) 

حيوي ليس للمنطقة فحسب بل للعالم بأسره".

"الرئيس   
َّ

أن السوداني،  أكد  املياه،  ملف  وبشأن 

التركي رجب طيب أردوغان اتخذ قرارًا مهما بشأن 

زيادة اإلطالقات املائية التي ستسهم في توفير مياه 

لقراءة  سيخضع  امللف  وهذا  للمحافظات،  الشرب 

مشتركة  لجان  عبر  النظر  وجهات  وتبادل  فنية 

لتأمني حصص عادلة ومنطقية في ظل ظروف الشح 

والجنوب".  الوسط  محافظات  إلى  املياه  إليصال 

وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أرض 

زيارته  اختتام  بعد  األربــعــاء،  أمس  ظهر  الوطن، 

فيها  رافقه  التي  التركية،  الجمهورية  إلى  الرسمية 

وفد حكومي رفيع.  والتقى السوداني في أنقرة، عددًا 

االتحادات  وممثلي  واملستثمرين  األعمال  رجال  من 

بحضور  التركي،  الخاص  القطاع  في  واملسؤولني 

وزير التجارة التركي محمد موش.

من  الــزيــارة  خــالل  تم  ما  ـــوزراء  ال رئيس  وأوجــز 

إرادة  مــن  تنبع  التركي،  الجانب  مــع  تفاهمات 

في  العالقات  تعزيز  نحو  بالبلدين  للمضي  حقيقية 

املجاالت كافة، وأهمها عمل الشركات واملستثمرين 

األتراك في العراق وتسهيل التبادل التجاري. وأشار 

السوداني، بحسب بيان ملكتبه اإلعالمي، إلى أولويات 

الخدمات،  اع 
ّ

قط مقدمتها  وفــي  الحكومة،  عمل 

والسكن، والنقل، وبناء املدارس، والتشغيل املشترك 

داعيًا  الخاص،  اع 
ّ

القط مع  بالشراكة  للمستشفيات 

مشاريع  في  اإلسهام  إلى  األتــراك  األعمال  رجال 

البنى التحتية والفرص االستثمارية الواعدة.

ي الحكومة موازنة لثالث سنوات، 
ّ
 وأوضح أهمية تبن

بما سينعكس إيجابًا على انسيابية التمويل للشركات 

الحكومية  اإلجــراءات  عن   
ً
فضال التنفيذ،  وسهولة 

على  والقضاء  بالعراق،  االستثمارية  البيئة  لتشجيع 

البيروقراطية والروتني والفساد.

 أهمية تضمني قانون املوازنة مشروع "صندوق 
ّ

وبني

وهو  منه،  املتفرعة  والصناديق  الــعــراق"،  تنمية 

اع الخاص.
ّ

مشروع تعتمد فلسفته على تنفيذ القط

الذي  التنمية،  طريق  مشروع  أهمية  عن  ث 
ّ

وتحد

سترجح،  ته 
ّ
كف  

َّ
أن إلى  االستشارية  الدراسات  تشير 

السنوات  خالل  اقة، 
ّ

والط للبضائع   ،
ً
ناقال ًا 

ّ
ممر

 مشروع ميناء الفاو يشهد تنفيذًا متوازيًا 
َّ

املقبلة، وأن

للمشروع  باإلضافة  والساندة،  التفصيلية  للمشاريع 

الرئيس. 

توطني  إلى  األتراك  األعمال  رجال  السوداني  ودعا 

املدينة  فــي  والــتــجــاريــة  الصناعية  نشاطاتهم 

موقع  بحجز  واإلســراع  بامليناء،  امللحقة  الصناعية 

االقتصادي  املسار  هذا  في  إسهامهم  ل 
ّ

يسه لهم 

الحيوية  املنطقة  هذه  من  جزءًا  يكونوا  وأن  الواعد، 

املتنامية.

اتخاذ  ــي  ف بــاالســتــمــرار  الــــوزراء  رئــيــس  ـــد  ووع

ها 
ّ

وأهم املستثمرين،  عمل  ر 
ّ

تيس التي  الــقــرارات 

وإزالة  الدخول،  سمات  على  الحصول  تسهيل  قرار 

أي عقبات تحول دون انسيابية النشاط االقتصادي 

واالستثماري. 

واملستثمرون  األعمال  رجــال  أعــرب  جانبهم،  من 

األتراك عن تقديرهم إلجراءات الحكومة العراقية 

وتعهدوا  االستثمار،  لتشجيع  املتخذة  والخطوات 

باملساهمة في املشاريع الستراتيجية ومشاريع البنى 

التحتية والخدمات املتنامية في العراق.

الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  هت 
َّ

وج

أمس األربعاء، بتقليص ساعات الدوام 

والدوائر  املؤسسات  جميع  في  الرسمي 

ة ملدة ساعة واحدة خالل شهر 
َّ

الحكومي

وزير  أصدر  حني  في  املبارك،  رمضان 

الداخلية عبد األمير الشمري، تعليمات 

خاصة بالشهر الفضيل. 

الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  وذكرت 

ــيــان، أنــهــا "فــوضــت الــــوزارات  فــي ب

وجميع  بوزارة  املرتبطة  غير  والجهات 

املحافظات، تحديد (ساعة التقليص) 

في بداية الدوام الرسمي أو نهايته".

الداخلية  في غضون ذلك، كشف وزير 

رمضان  بشهر  الخاصة  التعليمات  عن 

املبارك. 

"بمناسبة  بيان:  في  الشمري،  ــال  وق

الله  أعاده  املبارك  رمضان  شهر  حلول 

أتقدم  والبركة،  بالخير  املسلمني  على 

القلبية  بالتهنئة  العزيز  شعبنا  إلــى 

الخالصة، داعيًا الله العزيز القدير أن 

بألف  وأنتم  عام  وكل  أعمالكم،  يتقبل 

خير".

املخولة  للصالحية  "استنادًا  وأضاف، 

قانون  من   (4) املــادة  بموجب  إلينا 

لسنة   (20) رقــم  الــداخــلــيــة  وزارة 

و3   2 املادتني   ألحكام  وتنفيذًا   2016

نصتا  اللتني  آنفا  املذكور  القانون  من 

الداخلية  وزارة  ومهام  ــداف  أه على 

األمن  وحفظ  العام  النظام  توطيد  في 

ــــوزارات  ال ــع  م والتنسيق  الــداخــلــي 

املحلية  والحكومات  الدولة  ومؤسسات 

فــي جــمــيــع املــحــافــظــات فــي إنــفــاذ 

وللحفاظ  الصلة،  ذات  التشريعات 

املبارك  رمــضــان  شهر  قدسية  على 

والعشائرية  االجتماعية  والتقاليد 

وملقتضيات  مجتمعنا،  في  املحترمة 

منعًا  يمنع  تقرر؛  العامة، فقد  املصلحة 

باتًا اإلفطار العلني أو اإلجهار باإلفطار 

خالفًا للتعليمات الصادرة عن الجهات 

املخالف  ويتعرض  املختصة،  الرسمية 

للمسؤولية القانونية".

وأضاف، "غلق محال جميع املشروبات 

الكحولية، خالل شهر رمضان املبارك 

ويتعرض املخالف للمسؤولية القانونية، 

والكافيهات  املطاعم  جميع  وتغلق 

ــقــدم املـــأكـــوالت أو  ــي ت ــت واملـــحـــال ال

املشروبات غير املجازة أصوليًا من قبل 

الجهات املختصة خالل أوقات الصيام 

ولحني وقت اإلفطار".

املختصة  الجهات  "تتولى  ـــح،  وأوض

بوزارتنا تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع 

الرسمية  الحكومية  والجهات  الوزارات 

كما  العالقة،  ذات  املحلية  والحكومات 

القانون املنوه  يتعرض املخالف ألحكام 

للمسؤولية  البيان  هــذا  بفقرات  إليه 

القانونية والقضائية، وينفذ هذا البيان 

من تأريخ صدوره".

 

أمس  الصحاف،  أحمد  ة 
َّ

الخارجي وزارة  باسم  املتحدث  قال 

املجلس  رئيس  نائب  ملنصب  العراق  انتخاب  تم  إنه  األربعاء، 

ة. 
َّ

التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائي

نزار  السفير  انتخاب  "تم  أنه  بيان،  في  الصحاف،  وأوضح 

ة العراق الدائم لدى منظمة حظر 
َّ

وري
ُ

ه
ْ

م
ُ

الخير الله مندوب ج

التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  ملنصب  ة 
َّ

الكيميائي األسلحة 

ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية عن املجموعة اآلسيوية للمدة 

الجتماعات   (102) الــدورة  خالل  وذلك   ،(2024  2023-)

قدت في الهاي للمدة -14
ُ

املجلس التنفيذي للمنظمة، والتي ع

."2023/3/17

ود الحثيثة التي بذلتها سفارة 
ُ

ه
ُ

 "ذلك جاء بعد الج
َّ

وأضاف أن

ة واملجلس 
َّ

ة العراق في الهاي داخل املجموعة اآلسيوي
َّ

وري
ُ

ه
ْ

م
ُ

ج

استمرار  على  السفارة  من  ا 
ً

وحرص للمنظمة،  التنفيذي 

نظمات واملحافل الدولية".
ُ
التواجد املميز للعراق في امل

الوطني  ــن  األم وجــهــاز  االستخبارات  وكــالــة  ــرت  أج

تحقيقات مع عدد من اإلرهابيني، عملوا ضمن عصابات 

والقوات  املدنيني  تستهدف  كـ"خاليا"  ة، 
َّ

اإلرهابي داعش 

األمنية في ثالث محافظات. 

تلك  استهدفت  أمنية،  عمليات  سبقتها  التحقيقات   

الخاليا، نفذت أولى واجباتها، مفارز االستخبارات في 

إرهابيني   10 على  القبض  إلقاء  من  وتمكنت  كركوك، 

ينتمون لعصابات داعش اإلرهابية، عمل اثنان منهم بما 

النائمة  الخاليا  ضمن  وهما  االنتحاريني  كتيبة  يسمى 

امللقى  من  تبقى  من  عمل  فيما  ناسفة،  أحزمة  وارتديا 

وزرع  الوهمية  السيطرات  نصب  في  عليهم  القبض 

العبوات الناسفة الستهداف القوات األمنية واملواطنني. 

في غضون ذلك، تمكنت مفارز جهاز األمن الوطني، من 

مذكرات  بحقهم  صادرة  إرهابيًا   11 على  القبض  إلقاء 

محافظات  في  إرهاب)،   /4) املادة  وفق  قضائية  قبض 

محكمة  كمائن  نصب  إثر  واألنبار)،  ونينوى،  (كركوك، 

لهم.

ابتدائيًا  أقوالهم  تدوين  تم  األولية  التحقيقات  وخالل 

ـــراءات  اإلج بحقهم  واتــخــذت  بــاالعــتــراف  وقضائيًا 

القانونية وإحالتهم إلى الجهات املختصة.

وتمكنت  الثالثة،  العملية  نفذت  أيضًا  كركوك  وفــي 

نائب  على  القبض  إلقاء  من  الشعبي  الحشد  من  قوة 

املسؤول العسكري لقاطع داقوق ضمن عصابات داعش 

وفق  اثنني  بمطلوبني  اإلطاحة  إلى  إضافة  اإلرهابية، 

ناحية  إلى  التابعة  "شميط"  قرية  في  إرهــاب   /4 املــادة 

العباسي.

{ }

نبيل  الدكتور  العراقي  اإلعالم  شبكة  رئيس  دعا 

نظر  ــادة  وإع وتغيير  تحديث  إجــراء  إلى  جاسم 

من  املعتاد  الكالسيكي  للبث  ة 
َّ

العام باملنظومة 

ومستوى  واملــعــدات  والــوســائــل  األســلــوب  حيث 

الخطاب.

جاء ذلك خالل أعمال املؤتمر العلمي األول الذي 

والتحديات)  الفرص  العام،  (البث  شعار  حمل 

اإلعالم  وهيئة  العراقي  اإلعــالم  شبكة  ونظمته 

الرافدين  بالد  كلية  مع  بالتنسيق  واالتصاالت 

الجامعة. 

حضرته  الذي  االفتتاح  حفل  خالل  جاسم  وقال 

 املؤتمر الذي ستستمر أعماله يومني 
َّ

"الصباح": إن

ويناقش خاللهما 14 بحثًا، يتضمن أربعة محاور 

والبث  العام،  ــرأي  ال وصناعة  العام  البث  هي 

العام الواقع وسبل النهوض، والبث العام ومواقع 

االتصال  وتكنولوجيا  االجتماعي،  التواصل 

ومستقبل اإلعالم املرئي.

املتينة  األسس  بلورة  إلى  يهدف  املؤتمر   
َّ

أن  
ّ

وبني

املرحلة  هذه  في  العام  البث  فرص  مع  للتعاطي 

بحوث  وباعتماد  ــالم،  اإلع تاريخ  من  املفصلية 

أعدها خبراء إعالميون وأساتذة جامعات، منوهًا 

واقع  ملناقشة  سنويًا  تقليدًا  سيصبح  املؤتمر   
َّ

بأن

سنوات  منذ  أصبح  الذي  العام  والبث  اإلعــالم 

غير  إعالم  وسائل  من  وتنافسًا  تحديات  يواجه 

تقليدية. 

االجتماعي  التواصل  وسائل   
َّ

أن جاسم  وأضاف 

من  كبير  ــزء  ج اهتمام  على  تستحوذ  ــذت  أخ

في  ليس  واســعــة  شــرائــح  وتستقطب  الجمهور 

العالم أجمع، ما يستوجب  العراق فحسب بل في 

املنظومة  في  نظر  وإعادة  وتغيير  تحديث  إجراء 

العامة للبث الكالسيكي املعتاد من حيث األسلوب 

والوسائل واملعدات ومستوى الخطاب.

 من أهم أولويات شبكة اإلعالم العراقي 
َّ

وأكد أن

 
َّ

ترصني الخطاب الرسمي املسؤول ليستقطب كل

إلى  مشيرًا  ومكوناته،  العراقي  املجتمع  شرائح 

أنها حرصت على السير بمنهجية وخطى حثيثة، 

ترجمه تقديمها مادة إعالمية متوازنة ومسؤولة، 

لتمثل  فئاته،  بكل  العراقي  املواطن  من  اقتربت 

إعالم الدولة.

جامعة  في  اإلعالم  أستاذة  ذكرت  جانبها،  من 

بحثها  خالل  الشجيري  سهام  الدكتورة  بغداد 

الرأي  على  وانعكاسه  املباشر  البث  (صحافة 

إذ  حدين،  ذو  سالح  املباشر  البث   
َّ

أن العام)، 

اجتزاء،  أي  دون  هي  كما  والوقائع  الحقائق  ينقل 

التقنيات  ملواكبة  يأتي  املؤتمر  انعقاد   
َّ

أن منبهة 

الحداثة  ومراعاة  االصطناعي  والذكاء  الحديثة 

في الخطاب.

في  اإلعالمي  املستشار  جوهر  طارق  الباحث  أما 

(البث  بحثه  خالل   
ّ

فبني كردستان،  إقليم  برملان 

صناعة  في  ودوره  البرملان  إعالم  في  التلفزيوني 

لجلسات  التلفزيوني  البث  تجربة  العام،  الرأي 

بث  أهمية  أنموذجًا)،  كردستان  إقليم  برملان 

وفضائية  اإللكتروني  املــوقــع  على  الجلسات 

أبرز ما  العام على  الرأي  املجلس، ألهمية إطالع 

نوقش خالل الجلسات. 

في السياق ذاته، أفاد الدكتور أحمد عبد الحسني 

(البث  بحثه  خالل  األوسط،  الفرات  جامعة  من 

العام وتحديات مواقع التواصل االجتماعي للقائم 

على  ركــزت  بحثه  نتائج  أبــرز   
َّ

بــأن باالتصال)، 

تمكن مواقع التواصل من االستحواذ على جمهور 

 عن أهمية صياغة خطاب 
ً
وسائل اإلعالم، فضال

جديد وتشريعات تنظم البث العام وتحاول تقييد 

البث الخاص.

2 تفاصيل�

{ }



02 Thu. 23 .  Mar. 2023 Issue No. 5642 2023 23A L S A B A H  N E W S P A P E R

   07809174853
pr@alsabaah.iq

 07809210536
 dist.imn@alsabaah.iq

PDF

sabah@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852

info@alsabaah.iq

تعاقد  انتهاء   
َّ

بأن النيابية  التربية  لجنة  أفادت 

املحاضرين املجانيني أو عدم تجديدها، لن يؤثر 

لهم،  املعنية  الجهات  منحتها  التي  رواتبهم  في 

رابطة تجديد عقودهم بإقرار موازنة 2023.

باملجان،  محاضرون  ناشد  ذلــك  غضون  في 

بتجديد عقودهم السنوية لضمان حقوقهم كون 

في  انتهائها  بعد  عقودهم  تجدد  لم  غالبيتهم 

شهر كانون األول املاضي. 

حديث  في  الدليمي  زيتون  اللجنة  عضو  وقالت 

املحاضرين  عــقــود  تجديد   
َّ

إن لـــ"الــصــبــاح": 

منوهة   ،2023 موازنة  بإقرار  مرتبطة  باملجان، 

في  يؤثر  لن  تجديدها،  عدم  أو  انتهاءها   
َّ

بــأن

حقهم القانوني في استالم رواتبهم التي منحتها 

الجهات املعنية لهم.

إلى   ،2023 بموازنة  ــك  ذل ارتــبــاط  وارجــعــت 

إلى  منهم  البعض  بتحويل  الخاصة  اإلجــراءات 

 
َّ

مالك دائم بحسب استحقاقهم، إضافة إلى أن

 
ً
فضال عقود  إلى  سيحولون  منهم  اآلخر  البعض 

ايضًا،  عقود  إلى   2020 محاضري  تحويل  عن 

 ذلك يتطلب إقرار املوازنة للمضي 
َّ

مشيرة إلى أن

عقودهم  تجدد  لم  لذلك  والتثبيت،  بالتعاقد 

قابلة  سنة  وهي  مدتها  انتهت  أن  بعد  اآلن  حتى 

للتجديد.  

املستحقني  تحويل  وبعد  انه  الدليمي  ــرت  وذك

إقرار  بعد  الدائم  املالك  على  املحاضرين  من 

عقود  إلى  آخرون  محاضرون  سيحول  املوازنة، 

يعينوا  لم  ممن  القانوني  استحقاقهم  بحسب 

لغاية اآلن بصفة عقد ضمن مديرياتهم.  

في السياق ذاته، ناشد لفيف من املحاضرين في 

ومديريات  املعنية  الجهات  لـ"الصباح"،  أحاديث 

عقودهم  بتجديد  واملحافظات،  بغداد  تربية 

داعني  التثبيت،  في  القانونية  حقوقهم  لضمان 

املالك  على  تثبيتهم  إلى  الحكومية،  الجهات 

الدولة،  مؤسسات  في  بالعقود  ــوة  أس الــدائــم 

 عقودهم انتهت مع نهاية العام املاضي 
َّ

منبهني أن

ولم تجدد لهم حتى اآلن. 

تحرير: مصطفى مجيد

توجه  عن  النواب  مجلس  في  والطاقة  الكهرباء  لجنة  كشفت 

الجباية  في  الصينية  للتكنولوجيا  اللجوء  إلى  الكهرباء  وزارة 

عبر التعاقد مع شركة صينية لنصب العدادات الذكية.

"الطاقة   
َّ

إن لـ"الصباح":   ، البطاط  حسني  اللجنة  عضو  وقال 

الكهربائية التي تصل إلى املواطن اليوم أشبه باملجانية أو أنها 

وتوفيرها  الكهرباء  على  السيطرة  يمكن  وال  فاتورة،  دون  من 

نسبة  الجباية  في  تراعي  ذكية،  عدادات  تتوفر  لم  ما  للجميع 

الفقر في العراق والعائالت املتعففة"، داعيًا إلى ضرورة وجود 

"فاتورة واضحة مبنية على الصرف الحقيقي لكل عائلة".

توفير  في  العالم  في  الوحيدة  "الدولة  العراق  البطاط  واعتبر 

"اإلنتاج   
َّ

بأن منوهًا  للمواطنني"،  باملجان  الكهربائية  الطاقة 

سيجبر  ذكية  عـــدادات  توفر  حــال  في  الطاقة  من  الحالي 

العائالت على ترشيد االستهالك، ما يسهم في توفيرها لعموم 

مناطق العراق بشكل كامل".

 "هناك الكثير من املسائل التي تؤدي إلى هدر الطاقة 
َّ

وتابع أن

الكثير  في  الطاقة  عدادات  وغياب  كالعشوائيات،  الكهربائية 

في  ضعف  إلى  أدى  ما  منها،  الجديدة  خاصة  املناطق  من 

السيطرة على الطاقة الكهربائية".

 "تجربة الخصخصة نجحت في 
َّ

وأوضح عضو لجنة الكهرباء أن

بعض أحياء بغداد، حتى أنها أجبرت املنازل على أخذ كفايتها 

من الطاقة، وهذا يعني وجوب تعميم التجربة على باقي املناطق 

من خالل منح كل منزل 15 ـ 20 أمبيرًا بسعر رمزي"، الفتًا إلى 

في  األولى  تعد  صينية  شركة  مع  التعاقد  بصدد  ــوزارة  "ال أن 

العالم في مجال العدادات الذكية، وسبق لها نصب 500 مليون 

عداد في العديد من دول العالم".

تحرير: علي عبد الخالق

محمد  ــواب،  ــن ال مجلس  رئيس  بحث 

أمس  استقباله،  ــالل  خ الحلبوسي، 

 املفوضية العليا املستقلة 
َ

األربعاء، رئيس

عدنان،  جليل  القاضي  لالنتخابات 

القاضي  االنتخابية  اإلدارة   
َ

ورئــيــس

ــاس فــرحــان الــفــتــالوي، قــانــون  ــب ع

املفوضية  واســتــعــدادات  االنتخابات، 

املحافظات  مجالس  النتخابات  العليا 

واملقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي، 

توافرها  يجب  التي  املتطلبات  ــم  وأه

لدعم املفوضية في مهامها االنتخابية.

 
َّ

أن الــلــقــاء،  ــالل  خ الحلبوسي،  وأكــد 

الكامل  الدعم  م 
ِّ

يقد الــنــواب  مجلس 

لالنتخابات؛  املستقلة  العليا  للمفوضية 

املتطلبات  واستكمال  مهامها  إلنجاز 

ــة إلجــــراء  ــي ــون ــان ــق  الــدســتــوريــة وال

االنتخابات.

يتجه فريق الجهد الخدمي قريبًا لخمس مناطق جديدة في بغداد ضمن خطته بتوسيع 

األعمال.

"الشركات  إن  لـ"الصباح":  الحساني  جابر  املهندس  الخدمي  الجهد  فريق  رئيس  وقال 

وكذلك  واشور  حمورابي  وهي  العامة  والبلديات  واالسكان  اإلعمار  وزارة  إلى  التابعة 

إلى  مشيرًا  للفريق"،  والفنية  الهندسية  االعمال  من  كبيرًا  عددًا  تنفذ  الرشيد  املنصور 

االعمال  جميع  عن  فضال  والجسور،  والطرق  االبنية  تشمل  محاور  عدة  على  "تعمل  انها 

الهندسية التي تدخل ضمن املشاريع".

جانب  إلى  التخصصية،  باالليات  الدعم  إلى  ماسة  بحاجة  الشركات  "هذه  ان  واضاف 

القيام  بصدد  "الفريق  ان  موضحا  املشاريع،  النجاز  الالزمة  الهندسية  املالكات 

لتدخل  اختيارها  تم  بغداد  في  جديدة  مناطق   5 هناك  أن  السيما  الشركات  بدعم 

والخطيب  طــارق  حي  وكذلك  الشام  وبــوب  الفحامة  وتشمل  الفريق  مشاريع   ضمن 

والزعفرانية".

ولفت حساني إلى أن "الفريق يدرس خطة لتكليف هذه الشركات باعمال في محافظات 

املثنى وميسان والديوانية، وكذلك مشاريع تنجز بالتنسيق مع مديريات التربية الست في 

بغداد حسب األهمية واألولوية".

في  املياه  أزمة  رشيد،  اللطيف  عبد  الجمهورية،  رئيس   
ّ

عد

بينما  الغذائي"،  لألمن  كبيرًا  تهديدًا  "تشكل  بأنها  العراق 

 العراق ينفذ خطة صارمة إلدارة املياه.
َّ

لفت إلى أن

في  للمياه  املتحدة  األمم  بمؤتمر  له  كلمة  في  رشيد،  وقال 

تشكل  مسبوقة  غير  مياه  أزمة  يواجه  "العراق   
َّ

إن نيويورك: 

مبينًا  بالنزوح"،  وتتسبب  الغذائي  لألمن  كبيرًا  تهديدًا 

األغذية  نظام  على  كبيرة  مخاطر  يشكل  املياه  "نقص   
َّ

أن

داخل  االجتماعي  واالستقرار  البيئي  والنظام  الزراعية 

ألزمة  مستدامة  حلول  "إيجاد  ضرورة  على  مشددًا  البالد"، 

املياه".

الحياة  شريان  يعدان  والفرات  دجلة  "نهري   
َّ

أن وأضــاف، 

اإلنسانية"،  الحضارة  من  حيوي  جزء  هي  واألهوار  للعراق 

متوقعًا أن "تزداد احتياجات العراق من املياه في العقد املقبل 

األساسية  املياه  "مصادر   
َّ

بأن منوهًا  السكاني"،  النمو  بسبب 

مستمرة في االنخفاض بسبب سياسات املياه بدول الجوار".

يهدد  الجفاف  "تفاقم   
َّ

أن إلى  الجمهورية،  رئيس  ولفت 

 التصحر يهدد 40 
َّ

الشعب العراقي واقتصاد البالد، كما أن

على  تعمل  "الحكومة   
َّ

أن موضحًا  البالد"،  مساحة  من  باملئة 

وضع خطط فعالة وقابلة للتنفيذ إلدارة موارد املياه".

لتقليل  الالزمة  االحتياطات  "اتخاذ  ضــرورة  على  وشــدد 

اتفاقيات  خالل  من  الجوار  دول  مع  والعمل  السلبية،  اآلثار 

 "العراق 
َّ

والتزامات لضمان حصة عادلة من املياه"، مردفًا أن

دول  مع  تنسق  والحكومة  املياه،  إلدارة  صارمة  خطة  ينفذ 

املنطقة ملواجهة التغير املناخي".

وناشد رشيد، األمم املتحدة "التخاذ إجراءات جادة لتقليل 

آثار تغير املناخ بالعراق".

ووصل رئيس الجمهورية أمس األول الثالثاء، إلى نيويورك، 

العام  األمــني  من  تلقاها  التي  الرسمية  للدعوة  استجابة 

لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال مؤتمر 

نيويورك للمياه الذي تنظمه األمم املتحدة من 22 - 24 آذار 

الحالي.

فؤاد  الخارجية  وزير  يضم  وفد  الجمهورية  رئيس  ورافــق 

ومحافظ  ئاميدي،  نــزار  املهندس  البيئة  ــر  ووزي حسني، 

البصرة أسعد العيداني.
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البطاقة  مشروع  الزراعة  وزارة  تطلق 

اإللكترونية للفالح واملستثمر في القطاع 

الزراعي وملدة عامني، والتي خصص لها 

مجلس الوزراء 20 مليار دينار.   

ــوزارة  ال في  املشروع  عــام  مدير  وقــال 

لـ"الصباح":  الــبــوالنــي   ــاد  إي الدكتور 

في  تنفيذها  سيتم  التي  البطاقة   
َّ

إن

إطالق  عقب  كافة  واملحافظات  بغداد 

املشاريع  من  تعد  الحالي،  العام  موازنة 

كل  تملك  ــى  إل الــهــادفــة  اإلصــالحــيــة 

الــزراعــي  بالقطاع  ومستثمر  فــالح 

التي  االلتزامات  جميع  تتضمن  بطاقة 

 
َّ

تحصل بني املزارع والوزارة، مضيفًا أن

تنفيذها سيستمر ملدة عامني وبالتعاون 

بوزارة  لالحصاء  املركزي  الجهاز  مع 

التخطيط وبتخصيصات بلغت 20 مليار 

دينار. 

وأضاف أنه "تم ارسال أوامر بذلك إلى 

كافة،  باملحافظات  الزراعة  مديريات 

ضمن  للبطاقة  وحدات  تشكيل  اجل  من 

الشعب الزراعية وبواقع 300 بطاقة لكل 

منها"، مشيرًا إلى أنه "تم تكليف فريقني 

ملتابعة استالم األطر االحصائية العامة 

للعملية من أجل كتابة االستمارات". 

ستكون  محافظة  "أي  بان  البوالني  ونوه 

تنفيذ  بأولوية  ستحظى   ،
ً
أوال جاهزة 

بعض  أبــدتــه  مــا  ــو  وه فيها،  املــشــروع 

املحافظات بالفعل وهي كربالء املقدسة 

املقترح   
َّ

أن إلى  الفتًا  وواسط،  قار  وذي 

في  محافظات  سبع  اختيار  على  نص 

العام األول للمشروع، فيما سيتم اختيار 

الثماني املتبقية خالل العام املقبل".

معلومات  على  تحوي  "البطاقة   
َّ

أن وذكر 

الزراعي  العمل  وصنف  املــزارع  تخص 

والسماد  الــبــذور  وكمية  واالنــتــاجــي، 

عبر  لهم  مصرفية  بطاقات  واصــدار 

وايداع مستحقاتهم  الزراعية  املصارف 

املتكررة  املراجعات  من   
ً
ــدال ب املالية 

وتقليل الروتني، واي نشاط زراعي ال يتم 

إال عبر البطاقة".

تحرير: مصطفى مجيد

استرجعت هيئة النزاهة أكثر من تريليوني دينار، فيما بلغ عدد 

القضايا الجزائية املحالة إلى املحاكم نحو أربعة آالف قضية، 

ومن  وزيــرًا   13 منهم  متهم  آالف  خمسة  من  أكثر  فيها  أحيل 

هامش  على  حنون  حيدر  القاضي  الهيئة  رئيس  وقال  بدرجته. 

وحضرته  السنوي  تقريرها  العالن  امس  اقامته  الذي  املؤتمر 

وصدرت  الهيئة  استرجعتها  التي  األموال  مجموع   
ّ

إن "الصباح": 

الخزينة،  إلى  واعيدت  هدرها  منع  أو  بردها  قضائية  احكام 

تجاوزت التريليون و250 مليارًا و200 مليون دينار خالل 2022.

رصدها  أو  كشفها  الهيئة  استطاعت  التي  االموال   
َّ

أن وأضاف 

بهذا  الردعية  او  الوقائية  لإلجراءات  وفقًا  تمت  تابعتها،  أو 

إجــراءات  إو  املـــزورة  الصكوك  صــرف  بمنع  ــوة  أس الــشــأن، 

رواتب  بمعامالت  التزوير  عن   
ً
فضال االلكترونية،  املقاصة 

إلـــى غير  ــــوال  او مــنــح األم ــاء مــجــالــس املــحــافــظــات  ــض  أع

مستحقيها.

وبشأن ما تضمنه تقـرير الهيئة الســنوي للعام املنصرم، اوضح 

 عدد القضايا الجزائية املحالة إلى املحاكم نحو أربعة 
َّ

حنون أن

 13 منهم  متهم  آالف  خمسة  من  أكثر  فيها  احيل  قضية،  آالف 

وزيرًا ومن بدرجته.

بعض  تلكؤ  النواب،  مجلس  في  والتنمية  االستثمار  لجنة  عزت 

املشاريع االستثمارية في البالد إلى تهاون هيئات االستثمار مع 

املستثمرين.

تلكؤ  سبب   
َّ

إن لـ"الصباح":  النوفلي  يوسف  اللجنة  عضو  وقال 

عدد من املشاريع االسثمارية يعود إلى تهاون هيئات االستثمار 

"اللجنة "تعمل على فتح املجال  مع املستثمرين"، مشيرًا إلى ان 

لالستثمار الصناعي في البلد".

ـــــواب امـــام  ــلــجــنــة تــعــمــل عــلــى فــتــح األب وأضـــــاف أن "ال

ملنع  الــواحــدة  النافذة  قانون  وتشريع  االجنبي  االستثمار 

ــزاز وبــيــع االجــــازات االســتــثــمــاريــة"، موضحا  ــت حـــاالت االب

ــــادون بــتــقــويــم واقــــع االســتــثــمــار   ان "اعـــضـــاء الــلــجــنــة ج

في البلد".
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في  علك،  كاظم  محسن  اللواء  املدني  الدفاع  عام  مدير  وقال 

حديث لـ"الصباح": إنه "من ضمن واجبات مديرية الدفاع املدني 

وبحسب قانون الدفاع املدني املرقم 44 لسنة 2013 ومن خالل 

جلسة الفصل؛ تم تغريم القطاع الخاص بأكثر من 800 مليون 

التزامهم  عدم  بسبب  وذلك  للدولة،  كإيرادات  دخلت  دينار 

بإجراءات السالمة املهنية سنة 2022"، مرجحًا أن "تتضاعف 

الغرامات هذا العام بسبب التشديد على املخالفات، وأنه سيتم 

 املخالفني من القطاع 
ّ

اتخاذ اإلجراءات الالزمة والكاملة بحق

نوعية  طفرة  العام  هذا  ستشهد  "املديرية   
َّ

بأن ه 
ّ

ونو الخاص". 

الداخلية  ووزير  الــوزراء  رئيس  قبل  من  الكامل  الدعم  بسبب 

مع  التعاقد  تم  حيث  واحتياجاتها،  املديرية  متطلبات  لتلبية 

تم  كما  ومتطورة،  حديثة  عجلة   61 على  بريطانية  شركات 

النمساوية  الشركات  من  باور)  (روز  عجلة   20 على  التعاقد 

املتعددة  للبنايات  تستخدم  (سنوكر)  عجالت  و10  الرصينة، 

الطوابق، و20 سيارة حوضية سعة 16 ألف لتر تم التعاقد عليها 

بدعم من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية".

املستخدمة  للمواد  املتضمنة  العقود  على  "التوقيع  إلى  وأشار 

ملكافحة  الفوم  ــادة  وم التنفس  وأجهزة  كاملعدات  لإلطفاء 

الحرائق النفطية، كما تم تقديم طلب دراسة لشراء 250 عجلة 

محل  إلى  للوصول  سريعة  (تويوتا)  صالون  صغيرة  إطفاء 

الحادث لحني وصول سيارات اإلطفاء".

بحاجة  نحن  التي  املراكز  بأعداد  دراسة  "هناك   
َّ

أن وأضاف 

بسبب  مركزًا   90 نحو  إلى  تحتاج  التي  بغداد  في  خاصة  إليها 

التوسع الحاصل في األبنية واملناطق العشوائية التي هي بحاجة 

إلى توفير الخدمات ومنها ما يتعلق بالدفاع املدني".

قبل  من  توجيهًا  "هناك   
َّ

أن املدني  الدفاع  عام  مدير  وأوضح 

 10 وإضافة  املدني  الدفاع  مراكز  عدد  بزيادة  الداخلية  وزير 

مراكزها  إلى  تضاف  واملحافظات،  بغداد  ضمن  جديدة  مبان 

السابقة وتمت املصادقة عليها، وحال إقرار موازنة 2023 ستتم 

املباشرة بتنفيذها".

 

ـــة 
َّ

اإلداري الخريطة  حافظت  عقود،  ــوال  ط

للعراق على وضعها من دون تغيير، فمن 8 ألوية 

إلى 13، ثم إلى 14، وأخيرًا 18 في عام 1977، 

محافظة  آخر  دهــوك  محافظة  كانت  حيث 

عن  اإلعــالن  تم  أيام  وقبل  استحداثها،  يتم 

املضي بإجراءات إعالن املحافظة الـ19، وهي 

أكثر من 45 سنة  محافظة حلبجة، بعد مرور 

على آخر استحداث. 

واملحافظات  األقــالــيــم  لجنة  عضو  ودعـــا 

استحداث  إلــى  اليساري،  ــواد  ج النيابية، 

املنطقة  في  سيما  وال  جــديــدة،  محافظات 

نــواح  اســتــحــداث  ــى  إل ــا  دع كما  الجنوبية، 

جديدة، وترفيع النواحي القديمة إلى أقضية. 

يحتاج  "العراق   
َّ

إن لـ"الصباح":  اليساري  وقال 

إلى استحداث محافظات جديدة بسبب زيادة 

 
َّ

إن إذ  اإلداري،  النظام  وتقادم  السكان  عدد 

بعض املحافظات الجنوبية تحتاج إلى شطر، 

مثل شمالي محافظة واسط، واملنطقة الواقعة 

والنجف،  والحلة  كــربــالء  محافظات  بــني 

هو  الهدف   
َّ

أن ــاف  وأض البصرة"،  وكذلك 

مشروع  حق  وهذا  السكاني،  الزخم  "تخفيف 

ولن تؤثر هذه املحافظات الجديدة في وحدة 

البالد". 

إلى  النواحي  ترفيع  "يجب  اليساري:  وتابع 

أقضية واستحداث نواح جديدة، وقد خاطبت 

وزارة التخطيط باستحداث نواح جديدة ورفع 

املعتمدة"،  املعايير  حسب  أقضية  إلى  نــواح 

 "شروط استحداث محافظة جديدة 
َّ

مؤكدًا أن

متوفرة في العديد من األقضية". 

إنشاء  مــشــروع  ــرح  ط تــم   ،2014 ــام  ع ــي  وف

محافظة في تلعفر، فيما طالب قضاء الرفاعي 

تؤجل  أن  قبل  محافظتني،  بإعالنهما  والزبير 

التي  األمنية  ــداث  األح بسبب  األفكار  هــذه 

رافقت دخول عصابات "داعش" اإلرهابية. 

الحضري  التخطيط  مــركــز  عميد  وأكـــد 

حسن  كريم  د.  العليا،  للدراسات  واإلقليمي 

 استحداث محافظات جديدة يهدف 
َّ

علوان أن

إلى تقديم الخدمة، مع وجود معايير محددة 

البد من توفرها. 

استحداث  "يعتمد  لـ"الصباح":  علوان  وقال 

 
َّ

ألن السكان،  عدد  على  جديدة  محافظات 

تقديم  هو  ـــة  اإلداري الــوحــدات  من  الهدف 

وذلك  املحافظة،  أو  املدينة  داخــل  الخدمة 

والوحدات  السكان  عدد  تحدد  معايير  حسب 

"أحيانًا  وأضــاف  تستوعبها"،  التي  ــة  اإلداري

الوحدة  حجم  ينفق  ما  بمقدار  األمور  ترتبط 

اإلدارية، إضافة إلى وجود عوامل أخرى مثل 

التراث وغيرها". 

متغيران  املدن  وتخطيط  "التصميم   
َّ

أن وتابع 

 
َّ

ألن ثابتة،  معايير  توجد  وال  ومكانيًا  زمانيًا 

للوصول  اإلنسان  خدمة  هو  األساس  الهدف 

إليه  يتجه  ما  وهو  وذكية  مبتكرة  مدن  إلى 

العالم". 

ويضيف متابعون بعض الشروط التي يجب أن 

أن تستحدث أي محافظة جديدة،  تتوفر قبل 

النسيج  تهديد  من  مخاوف  إلى وجود  إضافة 

االجتماعي املستقر لبعض املحافظات. 

الزبيدي،  ســالم  والصحفي،  الكاتب  وقــال 

املوارد قبل  توفر بعض  "ال بد من  لـ"الصباح": 

من  تستطيع  لكي  محافظة،  أي  استحداث 

على  فقط  االعتماد  وعدم  النهوض،  خاللها 

حصص  من  املركزية  الحكومة  تخصصه  ما 

في املوازنة، إذ البد أن تتمتع املحافظة بمنفذ 

 
ً
أمواال يدر  آخر  مورد  أي  أو  مطار  أو  حدودي 

على املحافظة املستحدثة". 

العراقي  الدستور   
َّ

فإن "مع ذلك،  أنه  وأضاف 

استحداث  بــنــوده  فــي  يــعــارض  أو  يمنع  لــم 

محافظات جديدة، وإنما كفل أن يعيش الفرد 

ولفت  القانون"،  ظل  تحت  تامة  وحرية  بأمان 

مغبونة  بأنها  تشعر  األقضية  "بعض   
َّ

أن إلى 

من املحافظات التي تقع ضمن حدودها، فمن 

باالنشطار  املطالبة  على  تعمل  أنها  الطبيعي 

بناها  وتطوير  بواقعها  النهوض  على  والعمل 

وال  الحكومية،  املؤسسات  وإنشاء  التحتية 

سيما األقضية الكبيرة". 

اإلجـــراء  "هـــذا   
َّ

أن ــن  م ــدي  ــي ــزب ال وحـــذر 

لبعض  السكاني  بالنسيج  العبث  إلى  سيؤدي 

املحافظات التي تتمتع منذ مئات السنني بتنوع 

مكوناتها، ويرسخ مفهوم بناء محافظات على 

من  وهذا  ومكوناتية،  وطائفية  عرقية  أسس 

يعمل  التي  التفكك  حالة  من  يزيد  أن  شأنه 

دون  والحيلولة  صدعها  رأب  على  الــعــراق 

في  سيما  وال  املحافظات،  جميع  في  تفشيها 

املوصل وكركوك وصالح الدين".

2023
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ّ

ة إقرار القوانني التي تختص
َّ

تعتزم لجنة النزاهة النيابي

عن  الكشف  إلى  الوزراء  رئيس  داعية  الفساد،  بمكافحة 

املتورطني بقضايا فساد تمهيدًا ملحاكمتهم. وقال  أسماء 

 اللجنة 
َّ

عضو اللجنة علي تركي، في حديث لـ"الصباح": إن

لتها إلى القضاء املختص بمعالجة 
ّ

"فتحت عدة ملفات وحو

بها  االستمرار  أو  القضايا  بغلق  كان  سواء  القضايا  هذه 

مضيفًا  بالفساد"،  الضالعني  بحق  قبض  أوامر  وإصدار 

 "هيئة النزاهة أكملت العديد من امللفات وأحالتها إلى 
َّ

أن

إلى  السوداني  الوزراء  رئيس  دعوة  مع  بالتزامن  القضاء 

 "تصريح 
َّ

محاكمة كبار رؤوس الفساد". ونوه تركي إلى أن

السوداني بهذه اللهجة يعني يقينه من اكتمال هذه امللفات 

وأزوف وقت عرضها وطرح أسماء الفاسدين على الرأي 

 "غالبية القوانني املحالة من الحكومة إلى 
َّ

العام"، مبينًا أن

التعاطي معها وتشريعها وفق جدول  يتم  بلجانه  البرملان 

 "البرملان لديه اليوم ما يقارب 
َّ

زمني محدد". وأضاف أن

 
َّ

77 مقترح قانون وهو مقبل على تشريعها"، مشيرًا إلى أن

"هذه القوانني معطلة من الدورات السابقة وتم إرسالها 

وقراءة  عرض  يتم  حيث  البرملان،  إلى  الحكومة  قبل  من 

اللجنة  عضو  أوضح  جهته،  من  قوانني".  أربعة  يقارب  ما 

من  لعدد  استجواب  هناك  "سيكون  أنه  الشبالوي  حميد 

الحكومات  في  وأعضاء  والسابقني  الحاليني  الــوزراء 

 "لجنة النزاهة 
َّ

السابقة". وقال الشبالوي، لـ"الصباح": إن

رفعت كتبًا رسمية ملفاتحة الجهات الحكومية للبحث في 

 "الفترات املقبلة ستكون هناك 
َّ

مفاصل الخلل"، مبينًا أن

عدة استجوابات فور ثبوت األدلة".

 "عددًا من الوزارات يشوب 
َّ

وأقر عضو لجنة النزاهة بأن

عملها الكثير من شبهات الفساد التي تم تشخيصها".

قانون   
َّ

أن ة 
َّ

النيابي والتنمية  االستثمار  لجنة  تــرى 

العراقي  البالد  واقع  من  ر 
ّ

سيغي الصناعي  االستثمار 

نحو األفضل.

حسني  والتنمية  االستثمار  لجنة  رئيس  نائب  وقــال   

خالل  من  نحاول  ألننا  مهم  "القانون   
َّ

إن السعبري: 

اللجنة دعم املشاريع الصناعية والصناعة بشكل عام 

املناسبة  األرضية  تهيئة  من  البد  ولذلك  العراق،  في 

والبيئة الجاذبة لالستثمار من خالل التشريعات التي 

وضعت في القانون".

أننا "وضعنا  لـ"الصباح"  السعبري، في حديث  وأوضح 

التشريعات  من  الكثير  الصناعي  االستثمار  قانون  في 

اإلعــفــاءات  خــالل  من  املستثمر،  ــوة  دع تسهل  التي 

يقام  التي  األرض  املستثمرين  وتمليك  الجمركية 

بسمات  "بدأ  القانون   
َّ

أن إلى  مشيرًا  املشروع"،  عليها 

الدخول وتسهيل القروض شريطة وصول املشروع إلى 

بالنسبة  مهمة  خطوة  وهــذه  املنشأة،  بضمانة   %٢٥

للمستثمرين األجانب او املحليني".

يدعم  الذي  بالقانون  تدفع  "اللجنة   
َّ

أن النائب  وبني 

االستثمارات  في  املشاركة  لهم  ويتيح  الصناعيني 

إلى  منوهًا  العراق"،  في  نع 
ُ

ص لكلمة   
ً

إحياء الصناعية 

 "الفارق بني القانون القديم والجديد هو اإلعفاءات 
َّ

أن

فيما  12عامًا،  وأصبحت  سنوات،   10 ملدة  كانت  التي 

كانت املعامل السابقة غير مشمولة باإلعفاءات".

"وضعنا  قال:  للمشروعات،  املمنوحة  القروض  وبشأن 

شرط أن تكون املنشأة نفسها من الضمانات، إذ يقترح 

البلدية  حــدود  خــارج  املشروع  أرض  تمليك  القانون 

الكثير  "أقامت  اللجنة   
َّ

أن إلى  الفتًا  بغداد"،  أمانة  أو 

واملستثمرين  التجارة  وزارة  مع  العمل  ــات  ورش من 

حدث القانون طفرة جديدة في 
ُ

والصناعيني ونتوقع أن ي

العاملة،  األيدي  الستيعاب  الصناعي،  االستثمار  عالم 

لالستفادة  آخر  نظام  الصغيرة  للمعامل  سيكون  فيما 

من تشريعات القانون".
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كريم  التربية،  لــوزارة  الرسمي  املتحدث  وقــال 

مواقع   106 عن  يقل  ال  ما   
َّ

إن لـ"الصباح":  السيد 

نهاية  إلى   
ً
وصوال إنجازها  سيتم  جديدة،  ملدارس 

العام الحالي، وهذه املشاريع كانت متوقفة بالكامل 

تعمل  الوزارة   
َّ

أن وأضاف  املنصرمة.   املدة  خالل 

لتنفيذ  جديدة  أراض  الستمالك  جــدي  بشكل 

الــذي  الكبير  السكاني  التوسع  بفعل  املـــدارس 

بحدود  يسجل  إذ  البلد،  ومحافظات  مدن  تشهده 

مناطق  وتعاني  سنويًا.  جديد  وطالب  تلميذ  مليون 

الكثافة  ذات  بغداد،  في  القناة  وشرقي  الرصافة 

األبنية  إتمام  وتعثر  نقٍص  من  العالية  السكانية 

سحب  املاضية  الفترة  شهدت  حيث  املدرسية، 

نحو  بإنجاز  واملضي  املتلكئة  الشركات  من  العمل 

الطلبة  الحتضان  جاهزة  ستكون  مدرسة،  سبعني 

بدوره،  الحالي.  العام  بنهاية  التربوية  واملالكات 

الرصافة  تربية  مدير  العبودي،  ناصر  حسني  قال 

العام  منذ  النور  ير  لم   1 رقم  مشروع   
َّ

إن الثانية، 

لم  مدرسة   47 هناك  الصدر  مدينة  ففي   ،2011

تنفذ وأهملت متابعتها الجهات القانونية والرقابية 

في الوزارة، لذا أوعز وزير التربية مؤخرًا بسحب 

العبودي  وأشــار  املتلكئة.  الشركات  من  العمل 

مدينة  في  مدرسيًا  مشروعًا   67 إنجاز  قرب  إلى 

وستكون  متلكئة،  كانت  التي  املشاريع  من  الصدر 

جاهزة قبل نهاية العام الحالي. وبحسب البرنامج 

طاقاتها  بكل  تعمل  التربية  وزارة   
َّ

فإن الحكومي، 

من  أكثر  خالل  من  املدرسية  األبنية  إنجاز  على 

محور، منها العقد الصيني وقروض البنك الدولي 

رقم  بمشروع  العمل  وتحريك  الكويتي،  والقرض 

واحد واستمالك األراضي وجعلها بنايات تربوية، 

أبنيٍة  إلى  الكرفانية  املــدارس  تحويل  عن   
ً
فضال

متكاملة.  من جهتها، وضعت األمانة العامة ملجلس 

املثنى  محافظة  في  املحلية  والحكومة  الـــوزراء 

لـ 53 مدرسة تمثل املرحلة األولى  الحجر األساس 

املدارس.  إلنشاء  الصينية  العراقية-  االتفاقية  من 

كاظم  سعد  املحافظة  تربية  مدير  معاون  وأوضح 

 هذا املشروع يعد من مشاريع البنى 
َّ

لـ"الصباح" أن

الذي  والستراتيجية،  الحيوية  املدرسية  التحتية 

نأمل من خالل تنفيذه خالل عاٍم واحد، املساهمة 

محافظة  مركز  في  الحاصلة  االختناقات  فك  في 

املثنى. وأضاف أنه تم وضع الحجر األساس لبناء 

في  املحافظة  حصة  وهــي  جــديــدة،  مدرسة   53

بثالثة  الصفوف  سعة  تكون  حيث  األولى،  املرحلة 

منوهًا  صفًا)،  و24  صفًا   18 صفًا،   12) تصاميم 

األعــداد  الستيعاب  جاهدة  تسعى  املديرية   
َّ

بــأن

الكثافة  نتيجة  والتالميذ،  الطلبة  من  املتزايدة 

السكانية التي تعاني منها عدد من املدن. من جهته، 

املثنى  تربية  مدير  الخزعلي،  ساجت  علي  قــال 

إكمال  تواصل  املدرسية  األبنية  شعبة   
َّ

إن وكالة، 

بالصيانة  املشمولة  باملدارس  الخاصة  الكشوفات 

مختلف  بني  موزعة  مدرسة   (32) على  تزيد  التي 

 املعيار الرئيس في تحديد 
َّ

أنحاء املحافظة. وتابع أن

املدارس املشمولة يتم من خالل الكشوفات وطلبات 

 املحافظة ستشمل 
َّ

إدارات املدارس، مشيرًا إلى أن

بعدٍد آخر من املدارس عند إقرار املوازنة، ولذلك 

حتى  العمل  تواصل  املدرسية  األبنية  شعبة   
َّ

فــإن

أيام العطل الرسمية، إلكمال الكشوفات بالسرعة 

والوقت املحدد بغية االستفادة القصوى من ذلك.
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شارك مئات اللبنانيني، 

أمس األربعاء، غالبيتهم 

عسكريون متقاعدون، في 

تظاهرة في وسط بيروت 

احتجاجًا على تدهور 

األوضاع املعيشية، بينما 

عملت القوى األمنية على 

تفريقهم بالغاز املسيل 

للدموع.

وأعاد هذا التحرك إلى 

األذهان التظاهرات غير 

املسبوقة التي شهدها 

لبنان في خريف 2019 

احتجاجًا على تدهور 

األوضاع االقتصادية 

مطالبني برحيل الطبقة 

السياسية.

بانتظار  لبنان  فــي  السياسي  املشهد  يـــراوح 

مياه  لتحريك  الخارج  من  تأتي  إيجابية  معطيات 

النائب عن  بينما طالب  الراكدة،  الرئاسي  امللف 

القوات اللبنانية، غسان حاصباني بـ"فتح مجلس 

في  متكررة"،  انتخاب  جلسات  وعقد  الــنــواب 

ميقاتي  الحكومة  رئيس  العوني،  التيار  حمل  حني 

وحاكم مصرف لبنان انهيار الليرة اللبنانية. 

 "من هم في 
َّ

وتمنى النائب غسان حاصباني لو أن

املواطن  خدمة  إلى  يتجهون  اليوم  القرار  موقع 

البدء  عبر  الدستور،  احترام  ضمن  اللبناني 

بانتخاب رئيس الجمهورية من خالل فتح مجلس 

مشيرًا  متكررة"،  انتخاب  جلسات  وعقد  النواب 

انتخاب  على  تقوم  للحل  األولى  "الخطوة   
َّ

أن إلى 

رئيس للجمهورية".

وأشار حاصباني في تصريحات له أمس األربعاء، 

من  مهمة  خطوة  شهد  النواب  "مجلس   
َّ

أن إلى 

جلسة  بتحويل  طلبنا  حيث  املعارضة  نواب  قبل 

تستدعى  جلسة  إلى  األربعاء  املشتركة  اللجان 

ما  عن  للمساءلة  لبنان  ومصرف  الحكومة  عليها 

تشهده البالد من تسارع لالنهيار"، وحذر من أنه 

لسنتني  مورس  الذي  التعطيل  سيناريو  تكرر  "إذا 

رئيس  لفرض   2014 الــعــام  مــن  بــدءًا  ونصف 

احترام  في  نية  أو  إصالحات  دون  من  واقع  أمر 

سنصل  املؤسسات،  انتظام  على  والعمل  الدستور 

إلى تفكك للدولة اللبنانية وليس فقط إلى انهيار 

مالي متسارع كما شهدنا يوم الثالثاء املاضي". 

ر "التيار الوطني الحر" من التالعب 
ّ
إلى ذلك، حذ

الليرة  انهيار  واستمرار  ــدوالر  ال صرف  بسعر 

اللبنانية، وما يترتب على ذلك من عواقب سيئة، 

صرف  بسعر  "التالعب   
َّ

أن للتيار  بيان  في  وجاء 

متمادية  جريمة  يشكل  وهبوطًا  صعودًا  الــدوالر 

مشروعة  غير  ـــاح  ألرب وتحقيقًا  الــنــاس  بحق 

اللبنانيني  من  أكثرية  حساب  على  للمضاربني 

يتقاضون أجورهم ومعاشاتهم بالليرة اللبنانية"، 

الحكومة  يحمل  يجري  ــا  "م  
َّ

أن البيان  ولفت 

الجريمة  عن  املسؤولية  لبنان  مصرف  وحاكمية 

ويبرر للناس كل تحرك ضدهما، ولن يكون التيار 

الوطني الحر غائبًا عن هموم الناس وسيبقى إلى 

جانبهم دفاعًا عن حقوقهم".

وأكد املجتمعون "موقفهم الثابت من التشريع في 

غياب رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة مستقيلة 

 "التشريع باملطلق 
َّ

ناقصة الشرعية"، معتبرين أن

باألمور  محصورة  الجلسة  كانت  إذا  إال  مرفوض 

كانت  إذا  أو  واملستعجلة،  والضرورية  الطارئة 

هناك قوة قاهرة أو مصلحة الدولة العليا تستلزم 

التشريع".

 
َّ

أن ــز،  روك شامل  السابق  النائب  أكــد  حني  في 

حيث  كارثية،  ظروفًا  اليوم  يعيشون  "اللبنانيني 

إلى  أدى  ما  ليرة،  ألف   140 إلى  ــدوالر  ال وصل 

وانزالق  العام،  القطاع  رواتب  وانهيار  م 
ّ
التضخ

الوطن  نهب  بعد  الخطر  الدرك  هذا  إلى  الدولة 

والشعب، إذ بات لبنان مغارة لصوص وعصابات، 

"لقد  وأضاف  منافقة"،  توافقية  سياسة  وضمن 

بسبب  االنتحار،  إلى  ودفعوهم  شبابنا  وا 
ّ
ــرد ش

على  السارقني  وسيطرة  والحاجة،  والفقر  العوز 

دخل واردات إلى الدولة، 
ُ

املزاريب التي يمكن أن ت

دات 
ّ
ومول الــدواء  وملافيات  ألزالمهم  باتت  لكنها 

التربوي  الجسم  دمــروا  لقد  لألسف  الكهرباء، 

ومستقبل األجيال والثقافة والحضارة في لبنان، 

وا 
ّ
وحول والقضاة،  واملهندسني  األطباء  وا 

ّ
هجر

ودائعنا،  على  وتآمروا  إذالل،  رواتب  إلى  رواتبنا 

وباتت القيمة الشرائية في القطاع العام، ال تعادل 

شيئًا بعد إقرار املوازنة".

{ }

(شمالي  حلب  في  والنيرب  الدولي  حلب  مطارا  ض 
ّ

تعر

إسرائيلي،  صاروخي  لقصف  األربعاء  أمس  فجر  سوريا) 

حسب ما أفادت به مصادر محلية سورية.

 5  
َّ

إن قوله:  أمني  مصدر  عن  األملانية  األنباء  وكالة  ونقلت 

وزارة  وقالت  املطارين،  استهدفت  إسرائيلية  صواريخ 

التي  اإلسرائيلية  الجوية  الضربة  إن  السورية:  الدفاع 

استهدفت مطار حلب الدولي ألحقت أضرارًا به.

مصدر  عن  "سانا"  السورية  األنباء  وكالة  نقلت  بدورها، 

بالصواريخ  عدوانًا  اإلسرائيلي  العدو  "نفذ  قوله:  عسكري 

إلى وقوع أضرار مادية  الدولي، مما أدى  على مطار حلب 

في املطار".

دقيقة  و55  الثالثة  الساعة  نحو  "عند  أنه  املصدر  وأضاف 

جويًا  عدوانًا  اإلسرائيلي  العدو  نفذ  (األربعاء)  فجر  من 

غرب  املتوسط  البحر  اتجاه  من  الصواريخ  من  بعدد 

 
َّ

أن وتابع،  الدولي"،  الالذقية مستهدفًا محيط مطار حلب 

"العدوان أدى إلى وقوع بعض األضرار املادية في املطار".

من  مبكر  وقت  في  الرسمي  السوري  التلفزيون  أشار  كما 

مدينة  في  انفجارات  دوي  سماع  إلى  األربعاء  أمس  صباح 

حلب ومحيطها.

مطار  إسرائيلية  جوية  ضربة  استهدفت  أسبوعني،  وقبل 

حلب الدولي، وأدت إلى خروجه عن الخدمة. 

الغارات  مئات  إسرائيل  شنت   ،2011 آذار  منتصف  ومنذ 

إلى  املاضي  العام  منذ  الغارات  هذه  وامتدت  سوريا،  على 

مطاري دمشق وحلب الدوليني، وأدت إلى توقف تشغيلهما 

في بعض األحيان.

 

 
َّ

إن األربعاء:  أمس  الفلسطيني،  األسير  نادي  قال 

إدارة السجون اإلسرائيلية عزلت قادة اإلضراب 

في السجون اإلسرائيلية، في خطوة تنكيلية أولى.

سجون  "إدارة   
َّ

أن إلــى  بيان  في  النادي  ــار  وأش

بحق  التنكيلية  خطواتها  ــى  أول وفــي  االحــتــالل 

ـــرى املــضــربــني، عــزلــت قــيــادة اإلضـــراب  األس

(أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة األسيرة)، 

أمس  الطعام  عــن  ــراب  ــاإلض ب شــرعــوا  الــذيــن 

نقلت  اإلدارة  أن  ــى  إل ولفت  الــثــالثــاء"،  األول 

معلومة  غير  أخرى  سجون  إلى  املضربني  بعض 

اللجنة  سر  أمــني  طالب  بـــدوره،  الساعة.  حتى 

حسني  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 

الشيخ، الحكومة اإلسرائيلية بوقف كل إجراءاتها 

التصعيدية تجاه األسرى الفلسطينيني ومحاوالت 

قاسية  حياتية  شــروط  وفــرض  عليهم  التضييق 

وصعبه تتجاوز املواثيق واألعراف الدولية.

سيكون  اإلجــراءات  هذه   
َّ

أن "نؤكد  بيان:  في  وقال 

الشيخ  ودعا  الوطن"،  أنحاء  كل  في  فعل  ردود  لها 

الجهات واملؤسسات الدولية للتدخل الفوري.

الطوارئ  "لجنة  أعلنت  الثالثاء،  األول  وأمــس 

شروع  األسيرة"،  الوطنية  للحركة  العليا  الوطنية 

عدد من قادة الحركة األسيرة في إضراب مفتوح 

عن الطعام بعد أن فشلت كافة الجهود واملساعي 

املاضي،  شباط   14 ومنذ  والخارجية.  الداخلية 

وتعليمات  إجراءات  ضد  "عصيانًا"  األسرى  ينفذ 

لخوضهم  تمهيدًا  اإلسرائيلية،  السجون  إدارة 

إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وتشمل اإلجراءات ضد األسرى التي سبق وأعلنها 

وزير األمن القومي اإلسرائيلي، إيتمار بن غفير، 

أبرزها  عنصرية  قوانني  مشاريع  على  "التصديق 

كما  الــعــالج"،  من  وحرمانهم  األســرى  إعــدام 

يستخدمونها،  التي  املياه  بكمية  "التحكم  تشمل 

وتقليص مدة االستحمام، وتزويدهم بخبز رديء 

ومضاعفة عمليات االقتحام والتفتيش، ومضاعفة 

نقل  عمليات  وتصعيد  االنفرادي  العزل  عمليات 

قيادات الحركة األسيرة".

ويبلغ عدد األسرى في السجون اإلسرائيلية 4800 

، و29 أسيرة.
ً
أسير، بينهم 170 طفال

 

شيخ  حسن  الــصــومــالــي  الــرئــيــس  أعــلــن 

في  املقبلة  العامة  االنتخابات   
َّ

أن محمود، 

االقتراع  نظام  وفــق  ستجري   ،2026 أيــار 

املباشر  غير  االقتراع  نظام  من   
ً
بدال العام 

في  البالد  أغرق  والذي  عقود  منذ  املعتمد 

أزمات عديدة. 

في  الرئاسي  القصر  في  ألقاها  كلمة  وفي 

قال  برملانيني،  مع  اجتماع  خالل  مقديشو 

الله  شاء  إن  املقبلة  "االنتخابات   
َّ

إن محمود: 

صوت   - واحــد  رجــل  قاعدة  وفــق  ستجري 

سياسي"،  حزبي  نظام  أســاس  على  واحــد 

ستكون  األحــزاب  "منصات   
َّ

أن إلى  مشيرًا 

السياسية".   الذي ستباع فيه األفكار  السوق 

النظام  عن  التخلي  ــوب  "وج على  ــدد،  وش

والتطلع  العشيرة  على  القائم  القديم 

أرى  أن  "بإمكاني  مضيفًا:  املستقبل"،  إلى 

أكثر  ومنذ  البلد".   لهذا  مشرقًا   
ً
مستقبال

املضطربة  الدولة  تشهد  لم  عامًا   50 من 

وفق  انتخابات  األفريقي  القرن  في  الواقعة 

أن  إذ  ــد"،  واح صوت   - واحــد  "رجــل  نظام 

الصومال  في  املعتمد  االنتخابي  النظام 

االقتراع  ملبدأ  يرتكز  معقدًا  نموذجًا  يتبع 

غير املباشر ويعود فيه للمجالس التشريعية 

يختاروا  أن  العشائر  وملندوبي  الواليات  في 

يختارون  الذين  االتحادي  البرملان  أعضاء 

بدورهم رئيس البالد. 

ــز الــنــظــام الــســيــاســي في  ــك ولــطــاملــا ارت

اتفاق  هي  أساسية  دعامة  على  الصومال 

تقاسم  على  البعض  بعضها  بني  العشائر 

السلطة واملناصب األساسية في البالد. 

عبد  أمير  حسني  اإليــرانــي  الخارجية  ــر  وزي بحث 

اللهيان، ونظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر 

القضايا  وبعض  الثنائية  العالقات  تقدم  الصباح، 

اإلقليمية.

بني  األربعاء،  أمس  هاتفي  اتصال  خالل  ذلك  جاء 

عبد اللهيان والصباح الذي رحب بدوره باالتفاق بني 

إيران والسعودية واعتبره مصدر خير لدول املنطقة، 

بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" اإليرانية الرسمية.

 عالقات بالده مع السعودية 
َّ

وأكد الوزير اإليراني أن

تسير في اتجاه طبيعي، وأنه سيجتمع قريبًا مع نظيره 

محدد  موعد  ذكر  دون  فرحان،  بن  فيصل  السعودي 

في  تجري  بناءة  "اتفاقات  هناك   
َّ

إن ــال:  وق للقاء، 

وسوريا  السعودية  بني  باالتفاق  رحب  كما  املنطقة"، 

لتطبيع العالقات وإعادة فتح القنصليات.

وشعب  حكومة  الكويت  خارجية  وزير  هنأ  جانبه  من 

رمضان  شهر  وحلول  الــنــوروز  عيد  بقدوم  إيــران 

والرياض  طهران  بني  باالتفاق  ــب  ورح املــبــارك، 

واعتبره "مصدر خير لدول املنطقة".

ما  في  إيــرن  ومــبــادرة  باقتراح  الصباح  رحــب  كما 

يتعلق بتسهيل الشؤون القنصلية، وأكد على استمرار 

املشاورات من أجل زيادة توسيع العالقات وتطويرها.

ــران  وإي السعودية  أعلنت  الــجــاري  آذار   10 وفــي 

فتح  وإعـــادة  الدبلوماسية  عالقاتهما  استئناف 

السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات 

برعاية صينية في بكني، بحسب بيان مشترك للبلدان 

الثالثة.

تجددت، مساء أمس األول الثالثاء، 

اليمني  الجيش  بــني  املــواجــهــات 

دوليًا،  بها  املعترف  للحكومة  التابع 

(الحوثيني)  الله"  "أنصار  وجماعة 

شرقي  شمال  مــأرب  محافظة  في 

عسكري  مصدر  ــرح  وص الــبــالد.  

 مواجهات تدور بمختلف 
َّ

يمني، بأن

قوات  بني  ساعات  منذ  األسلحة 

العمالقة  أللوية  التابعة  سبأ  محور 

وجماعة  اليمني،  للجيش  املوالية 

بــوارة  جبهة  ــي  ف ــه"  ــل ال ــار  ــص "أن

ــأرب،  م جــنــوب  ــريــب 
َّ

ح بمديرية 

قطعت  الله"  "أنصار   
َّ

بــأن مضيفا 

مديرية  عن  االتصاالت  بالتزامن 

الجنوبية  الجهة  في  الواقعة  ريب 
َّ

ح

من محافظة مأرب، ومناطق أخرى 

لها،  املجاورة  شبوة  محافظة  في 

القوات  لعزل  أنه  يعتقد  مسعى  في 

املوالية للحكومة. واستقدمت، ألوية 

مقاتلني  تضم  تعزيزات  العمالقة 

املواجهات  امتداد  عقب  وعتادًا، 

مديرية  فــي  أخـــرى  مناطق  ــى  إل

ريب التي تسعى "أنصار الله" إلى 
َّ

ح

اختراق  وتحقيق  عليها  االستيالء 

تضم  التي  مــأرب  مدينة  ناحية 

إلى  إضافة  اليمني،  الجيش  قيادة 

النفطية،  اِفر 
َ

ص ومصفاة  حقول 

بالغاز  الكهرباء  لتوليد  ومحطة 

وأوقعت  وات.   ميغا   341 بــقــدرة 

الــقــوات  مــن  قتلى   5 املــواجــهــات 

جرحى،  و8  اليمني  للجيش  املوالية 

فــي حــني ســقــط قــتــلــى وجــرحــى 

الله".   "أنصار  صفوف  في  آخــرون 

وتسيطر جماعة أنصار الله اليمنية 

غالبية  على   ،2014 أيــلــول  منذ 

اليمن،  وشمال  وسط  املحافظات 

وتسببت  صنعاء،  العاصمة  بينها 

والقصف  العسكرية  العمليات 

مئات  وإصــابــة  بمقتل  املــتــبــادل، 

واملدنيني  العسكريني  من  اآلالف 

األوبئة  وانتشار  السكان  ونـــزوح 

هائل  تدمير  عن   
ً
فضال واألمراض 

في البنية التحتية للبالد.

العالقة   
َّ

أن تبون،  املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  اعتبر 

الفتًا  الالعودة،  نقطة  إلى  وصلت  واملغرب  الجزائر  بني 

 "موقف الجزائر هو ردة فعل". 
َّ

إلى أن

لوصول  "نأسف  صحفي:  حديث  في  تبون  الرئيس  وقال 

العالقة بني الجزائر واملغرب إلى هذا املستوى بني بلدين 

جارين"، منوهًا بأن موقف إسبانيا بخصوص الصحراء  

الحكومة   
َّ

أن أذ  سانشيز،  حكومة  من  فردي  موقف  هو 

السابقة  املستعمرة  القوة  أنها  تناست  الحالية  اإلسبانية 

للصحراء (الغربية) ومسؤوليتها قائمة". 

"إسبانيا انحازت في ملف الصحراء (الغربية) 
َّ

وأكد، أن

"املبادالت 
َّ

بتصرفات سرية ال تعفيها من مسؤولياتها"، وأن

من  وأغلبها  مستمرة  وإسبانيا  الجزائر  بني  التجارية 

القطاع الخاص بني البلدين". 

مع  ــة  األزم من  تستفد  لم  "إيطاليا   
َّ

أن تبون،  ــح  وأوض

اإلسباني  الشعب  بتزويد  ملتزمة  والجزائر  إسبانيا، 

ستراتيجية  اإليطالية  الجزائرية  والعالقات  بالطاقة، 

مشيرًا  الثورة"،  أيام  من  وتمتد  جدًا  ومتينة  وتاريخية 

الكهرباء  تشمل  إيطاليا  مع  الطاقة  "اتفاقية   
َّ

أن إلى 

بالتعاون  لتنفيذها  ونسعى  والــهــيــدروجــني  ــاز  ــغ  وال

مع أوروبا". 
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قوية  ريــــاح  أدت 

إدنبرة،  على  هبت 

عاصمة اسكتلندا، 

ـــاء،  ـــع أمـــس األرب

سفينة  قــلــب  إلـــى 

على  عمالقة  بحث 

بينما  ــا،  ــه ــب ــان ج

ــو في  ــرس ــت ت ــان ك

ميناء ليث.

إصابة  عن  وأسفر 

جرى  شخصًا،   25

إلى  منهم   15 نقل 

ــات،  ــي ــف ــش ــت ــس امل

بـــيـــنـــمـــا عـــولـــج 

املكان،  في  البقية 

ـــرت  ـــا ذك ــــق م وف

خــدمــة اإلســعــاف 
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ر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف من عواقب إمداد 
ّ
حذ

بريطانيا بقذائف اليورانيوم املنضب إلى كييف والتي ستؤدي إلى 

تصعيد كبير للوضع.

بذخائر  بريطانيا  ــداد  إم "سيكون  الفــروف،  الوزير  ــاف  وأض

تصعيد  من  مزيد  نحو  خطوة  ألوكرانيا  املنضب  اليورانيوم 

 :
ً
قائال ذلــك،  تم  حال  في  سترد  روسيا   

َّ
بــأن منوهًا  الــصــراع"، 

باملعايير  التزام  لدينا  أعمالنا.  في  االعتبار  في  هذا  "سنأخذ 

قال  وكما  بنا،  خاصة  عسكرية  عقيدة  ولدينا  للحرب،  الدولية 

 
َّ

أن حقيقة  االعتبار  في  نأخذ  أن  علينا  الدفاع:  ووزيــر  الرئيس 

خطوة  إلى  وينقلونه  الصراع  يصعدون  البريطانيني  زمالءنا 

إلى  ــروف  الف لفت  ــرى،  أخ جهة  من  للغاية".  خطيرة  جديدة 

الزراعية  القدرات  من  ستقلل  املنضب  اليورانيوم  قذائف   
َّ

أن

 استخدام ذخائر اليورانيوم املنضب سيقلل 
َّ

: "إن
ً
ألوكرانيا، قائال

وغير  جودة  ذات  أغذية  إنتاج  على  أوكرانيا  قدرة  كبير  بشكل 

ملوثة وقد تفقدها القدرة على اإلنتاج الزراعي كليًا". وكانت نائبة 

ذخيرة  بنقل  تعهدت  قد  غولدي  أنابيل  البريطاني  الدفاع  وزير 

البرملان  موقع  على  نشر  بيان  في  كييف  إلى  املنضب  اليورانيوم 

املقابل،  في  الثالثاء.  أمس  يوم  اإلنترنت  شبكة  على  البريطاني 

تزويد   
َّ

أن كليفرلي،  جيمس  البريطاني،  الخارجية  وزير  اعتبر 

تصعيدًا  "ليس  املنضب  اليورانيوم  على  تحتوي  بقذائف  أوكرانيا 

أمس  صحفي  تصريح  في  الخارجية  وزير  وقال  للصراع".  نوويًا 

األربعاء: "ال يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة التي تتحدث عن 

الجوانب النووية هي روسيا"، مضيفًا أن ال يوجد تهديد، و"األمر 

وتعهدت  نفسها".  عن  الدفاع  في  أوكرانيا  بمساعدة  فقط  يتعلق 

ذخيرة  بنقل  غولدي،  أنابيل  البريطاني،  الدفاع  وزيــر  نائبة 

على  نشر  بيان  في  غولدي  وقالت  كييف.  إلى  املنضب  اليورانيوم 

توفير  جانب  "إلى  اإلنترنت:  شبكة  على  البريطاني  البرملان  موقع 

سنقوم  ألوكرانيا،   (2 (تشالنجر  القتالية  الدبابات  من  سرب 

بتوريد الذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التي 

تحتوي على اليورانيوم املنضب".

وتعليقًا على ذلك قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسالف 

 تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم املنضب، يمكن أن 
َّ

فولودين: إن

يؤدي إلى مأساة عاملية سوف تؤثر في الدول األوروبية.

"تليغرام"،  بيان نشره بقناته الرسمية على  وأضاف فولودين في 

آخر  حتى  حربًا  تصبح  أن  يمكن  أوكراني  آخر  حتى  الحرب  "أن 

كييف  نظام  تزويد  عن  بريطانيا  أعلنته  ملا  إشــارة  في  أوروبــي" 

النازي بذخيرة اليورانيوم املنضب". في غضون ذلك، قال الرئيس 

األوكراني فالديمير زيلينسكي، أمس األربعاء، إنه زار املواقع التي 

أرتيوموفسك  اتجاه  في  األوكرانية  القوات  سيطرة  تحت  تزال  ال 

(باخموت). وذكر زيلينسكي في مقطع فيديو نشره في قناته على 

"تيليغرام"، "املواقع املتقدمة للجيش األوكراني في اتجاه باخموت 

وأكرم  اليوم  الشرق  في  هنا  أكون  أن  يشرفني  (أرتيوموفسك)، 

فاغنر،  مجموعة  مؤسس  ذكر  سابق،  وقت  وفي  األبطال".  أفضل 

 القوات األوكرانية تستعد لشن هجوم مضاد 
َّ

يفغيني بريغوزين، أن

في منطقة أرتيوموفسك، على أمل القضاء على مجموعة فاغنر.

دونيتسك  جمهورية  رئيس  بأعمال  القائم  مستشار  أعلن  كذلك 

أرتيوموفسك  مدينة   
َّ

أن األربعاء،  أمس  غاغني،  يان  الشعبية، 

(باخموت) قد أصبحت محاصرة تمامًا.

وقال غاغني، في مقابلة مع قناة "روسيا 1-" التلفزيونية: "يمكننا 

وتقع  تقريبًا".  تمامًا  مطوقة  أصبحت  قد  املدينة  إن  القول 

نقل  مركز  وتعتبر  غورلوفكا،  مدينة  شمال  إلى  أرتيوموفسك 

وبحسب  دونباس.  في  األوكرانية  القوات  إلمداد  مهم  لوجستي 

أحدث البيانات، فقد قامت القوات الروسية بقطع جميع الطرق 

املعبدة املؤدية إلى املدينة وإحكام السيطرة النارية عليها.

أمس  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال 

 الحكومة الفرنسية يجب أن يكون لها 
َّ

األربعاء: إن

الحق في وقف االعتصامات إذا كانت تعطل السير 

العادي لحياة الناس.

املجموعات  تستخدم  "عندما  ماكرون،  وأضاف 

أولئك  ملهاجمة  الشديد  العنف  (املتظاهرون) 

املنتخبني من قبل الجمهورية ... عندما يستخدمون 

العنف دون أي قواعد ألنهم غير راضني عن شيء 

ما، لم تعد جمهورية ... هناك حصار (لالقتصاد) 

يعطل  عندما  الحصار  هذا  إنهاء  يتم  أن  ويجب 

األنشطة العادية".

ويحترم  يدعم  أنــه  الفرنسي  الرئيس  ــح  وأوض

قانونية،  تعتبر  التي  املنظمة"  "التظاهرات  تنظيم 

لكن يجب إدانة العنف.

من  يطلب  دائمًا  فهو  الرئيس،  قاله  ملا  وطبقًا 

النهاية،  حتى  املضربني  مع  التفاوض  الحكومة 

وعندها فقط يمكنه إجبار املضربني على الذهاب 

"ال  يقبل  ال  ــه  أن مــاكــرون  وأضـــاف  العمل.  ــى  إل

املتمردين وال الجماعات املتمردة" في الجمهورية.

ــة الــــــوزراء الــفــرنــســيــة  ــس ــي ــت رئ ــدم ــخ ــت واس

 49.3 ــادة  امل املاضي،  األسبوع  ــورن،  ب إليزابيث 

قانون  مشروع  لتمرير  الفرنسي  الدستور  من 

 64 إلــى   62 مــن  الــبــالد  فــي  التقاعد  ســن  لرفع 

غضب  مــن  زاد  مــا  الــبــرملــان،  فــي  تصويت  دون 

املتظاهرين  بني  اشتباكات  إلى  وأدى   الفرنسيني 

ورجال الشرطة.

كوريا   
َّ

بأن الجنوبية،  الكورية  "يونهاب"  وكالة  أفادت 

البحر  قبالة  كــروز  صواريخ  عــدة  أطلقت  الشمالية 

الشرقي.

رصد  مصادرها،  عن   
ً
نقال "يونهاب"،  لوكالة  ووفقًا 

من  لعدد  يانغ  بيونغ  إطالق  الجنوبي  الكوري  الجيش 

على  تقع  التي  هامهونغ  منطقة  من  "كــروز"  صواريخ 

الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

عن   
ً
نقال سابق،  وقــت  في  "يونهاب"،  وكالة  ــرت  وذك

يانغ  بيونغ   
َّ

أن الجنوبي،  الكوري  الجيش  في  مسؤولني 

بحر  باتجاه  للقارات  عابرًا  باليستيًا  صاروخًا  أطلقت 

الصاروخ   
َّ

بأن كا"  إتش  "إن  قناة  أفادت  فيما  اليابان، 

سقط خارج املنطقة االقتصادية الخالصة لليابان.

 عن هيئة األركان املشتركة لكوريا 
ً
وأضافت الوكالة نقال

باليستيًا  صاروخًا  أطلقت  يانغ  بيونغ   
َّ

أن الجنوبية، 

إطالق  مركز  من  اليابان  بحر  باتجاه  املــدى،  قصير 

الصواريخ دونغتشانغني.

عن  الياباني  البحري  األمــن  جهاز  أعلن  جانبه  من 

مياهها  في  الشمالية،  كوريا  صاروخ  سقوط  احتمال 

أجسام  أي  عن  اإلبالغ  السفن  من  وطلبت  اإلقليمية، 

مشبوهة يرصدونها، وطلبت منهم عدم االقتراب منها.

أنشأ  الشمالية،  لكوريا  الصاروخية  "التجارب  وبحجة 

فوميو  الياباني،  وزراء  رئيس  مكتب  في  األزمات  مركز 

الواردة  املعلومات  وتحليل  لجمع  خاصًا  مقرًا  كيشيدا، 

عن هذه التجارب.

تحاكي  تدريبات  أجرت  أنها  الشمالية  كوريا  وأعلنت 

تزامنًا  املاضي،  األسبوع  نهاية  تكتيكيًا  نوويًا  هجومًا 

بتنظيم  الجنوبية  وكوريا  املتحدة  الواليات  قيام  مع 

تدريباتهما العسكرية السنوية املشتركة.

ردت وزارة الخارجية اإليرانية، أمس األربعاء، 

الخارجية  ـــوزارة  ل السنوي  "التقرير  على 

في  اإلنسان  حقوق  ــاع  أوض بشأن  األميركية 

 "ليس له أساس من الصحة، 
َّ

 أن
ً

إيران"، مؤكدة

وله طابع ودوافع سياسية".

اإليرانية،  الخارجية  باسم  املتحدث  ــال  وق

ليست  األميركية  "اإلدارة   
َّ

إن كنعاني:  ناصر 

اإلنسان  حقوق  بشأن  الــرأي  إلبــداء  مؤهلة 

يفتقر  تقريرها   
َّ

أن ا 
ً

مؤكد ــرى"،  أخ دول  في 

األميركي  النهج  من  وينطلق  املصداقية،  إلى 

القائم على التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

املستقلة. واعتبر كنعاني "انتهاك حقوق اإلنسان 

وخاصة  السجون،  في  العنصري  والتمييز 

سجون الواليات الجنوبية في أميركا، واملعاملة 

الشبيهة بالعبودية للسجناء من األمثلة األخرى 

هذا  في  اإلنسان  لحقوق  املستمرة  لالنتهاكات 

وكانت  اإليرانية.  تسنيم  وكالة  حسب  البلد"، 

املاضي،  االثنني  أكــدت،  اإليرانية  الخارجية 

 "املفاوضات مع أميركا مستمرة بشكل غير 
َّ

أن

أخرى".  وقضايا  السجناء  تبادل  بشأن  مباشر 

 "املهم بالنسبة إليران أن تؤدي عملية 
َّ

وقالت: إن

 "طهران 
َّ

ة أن
ً

التفاوض إلى نتائج عملية"، مؤكد

بالدبلوماسية  وإيمانها  التزامها  عمليًا  أثبتت 

املنطلق  هــذا  ومــن  الخالفات،  لتسوية  كحل 

استمرت املفاوضات عبر وسطاء، في ما يتعلق 

املتعلقة  األخــرى  والقضايا  السجناء  بقضية 

عديدة"،  مرات  قيل  كما  األميركية،  بــاإلدارة 

حسب وكالة األنباء اإليرانية "إرنا". 

أمير  حسني  اإليراني،  الخارجية  وزير  وأعلن 

إلى  اللهيان، األحد املاضي، توصل بالده  عبد 

اتفاق مع الواليات املتحدة لتبادل السجناء.

التلفزيون  مع  مقابلة  في  اللهيان،  عبد  وقال 

الرسمي اإليراني: "اتفقنا خالل األيام املاضية 

السجناء"،  تبادل  مسألة  بشأن  واشنطن  مع 

ا أنه "في حال تنفيذ واشنطن لتعهداتها 
ً
مضيف

عملية  سنشهد  السجناء  تــبــادل  اتــفــاق  فــي 

التبادل خالل فترة قصيرة".

قدم تحالف املعارضة التركية الرئيسي "تحالف 

األمة" طلبًا رسميًا إلى اللجنة العليا لالنتخابات 

لخوض  ــو،  ــل أوغ كيليتشدار  كــمــال  لترشيح 

انتخابات الرئاسة التركية.

الدعائية  الحملة  املاضي  السبت  يوم  وانطلقت 

والبرملانية  الرئاسية  باالنتخابات  الخاصة 

الذي  املقبل  أيار   13 يوم  حتى  وتستمر  التركية، 

االنتخابات  يسبق  وهو  الصمت"،  بـ"يوم  يعرف 

املقررة في 14 آيار.

من  الرئاسة  في  املرشحون  يتمكن  لم  حال  وفي 

الوصول إلى نسبة الحسم، فستكون هناك جولة 

ثانية في 28 آيار، علمًا بأن نسبة الحسم هي أكثر 

بوسع  وسيكون  ــوات.  األص من  املئة  في   50 من 

األعلى  املجلس  إلى  مرشحيها  تقديم  األحزاب 

االنتخابات)  على  املشرفة  (الهيئة  لالنتخابات 

واملــرشــحــون  الـــجـــاري.  ـــارس  م  23  -  18 ــني  ب

رجب  اآلن،  حتى  التركية  الرئاسية  لالنتخابات 

حزب  ورئيس  التركي  الرئيس  أردوغــان،  طيب 

"تحالف  مرشح  وهو  الحاكم..  والتنمية  العدالة 

هو  أوغلو،  كيليتشدار  كمال  الحاكم،  الشعب" 

الشعب  حزب  ورئيس  التركية  املعارضة  زعيم 

املعارض،  األمــة"  "تحالف  مرشح  الجمهوري، 

من  ــو  وه البلد،  ــزب  ح رئيس  إينجا،  محرم 

الرفاه من  أربكان، رئيس حزب  املعارض، فاتح 

مستقل  حزب  وهو  املحافظ،  اليميني  جديد/ 

أقرب للمعارضة.

القومي  ــا"  "آت تحالف  مرشح  أوغـــان،  ،سنان 

دوغو  املعارضة،  من  وهو  املتطرف،  اليميني 

االشتراكي  ــن  وط ــزب  ح رئــيــس  بيرنتشيك، 

الحاكم)،  للتحالف  (أقــرب  اليساري  القومي 

واالتحاد  العدالة  حزب  رئيس  أوزون،  عرفان 

(حزب صغير جدًا).

ـــزب الــشــعــوب  ــن ح ــل ــون ذلــــك، أع ــض فــي غ

وبشكل  األربعاء،  أمس  الكردي،  الديمقراطي 

انتخابات  لخوض  مرشحًا  يسمي  لن  أنه  رسمي 

والعمل  الحرية  تحالف  باسم  التركية  الرئاسة 

 حزب الشعوب 
َّ

الذي يقوده. هذا اإلعالن يعني أن

تحالف  مرشح  سيدعم  الكردي،  الديمقراطي 

املعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، وهو أمر سيعزز 

موقفه وحظوظه جدًا باالنتخابات القادمة. وهذا 

 الحزب الكردي يمتلك على 
َّ

القرار مهم جدًا ألن

ومع  صوت،  املليون  ونصف  ماليني  ستة  األقل 

يملك  هو  والعمل"  "الحرية  يقوده  الذي  تحالفه 

على األقل 7 ماليني صوت، وبالتالي نتحدث عن 

نسبة من 12 ٪ إلى 15 ٪ من أصوات الناخبني، 

وهذه نسبة تحسم تمامًا نتيجة االنتخابات.
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ضرورة  على  االقتصادي،  بالشأن  مختصون  حث 

االحترازية  التدابير  من  مزيدًا  الحكومة  تتخذ  أن 

وأن  الطبيعية،  والكوارث  األزمات  حاالت  ملواجهة 

جميع  لدعم  العامة  املوازنة  في  واضحًا  بندًا  تضع 

حدة  لتخفيف  واالقتصادية  اإلنسانية  املتطلبات 

أهمية  على  ذاته،  الوقت  في  مشددين  الخسائر، 

سالمة  مدى  على  الرسمية  املؤسسات  تشرف  أن 

السيما  البالد،  في  والتشييد  البناء  قطاع  ومتانة 

أعلى  ضمان  بهدف  الــخــاص،  القطاع  مشاريع 

نسبة من الجودة الفنية ولتقليل الخسائر البشرية 

واملادية في حالة حدوث الكوارث الطبيعية.

االقتصاديني  املختصني  مــخــاوف  وتضاعفت 

الزالزل  تكرار  بعد  األخيرة  اآلونة  في  واملراقبني 

من  عنها  نجم  ومــا  الــجــوار،  دول  شهدتها  التي 

البنى  في  كبيرة  واضــرار  جسيمة  بشرية  خسائر 

املطالبة  إلى  املختصني  دعا  الذي  األمر  التحتية، 

بتوفير تخصيصات مالية ثابتة في املوازنة ملواجهة 

الــكــوارث  تداعيات  ــن  وع الطبيعية.   ــوارث  ــك ال

االقتصادي،  والباحث  االكاديمي  يقول  الطبيعية 

خاص  حديث  في  العيساوي،  الكريم  عبد  الدكتور 

تعرض  عدم  من  الرغم  "وعلى  إنه  لـ"الصباح": 

غير  ذلــك  لكن  الطبيعية  الــكــوارث  إلــى  الــعــراق 

يتعرض  البلد  اليوم  والحقيقة  حدوثه،  مستبعد 

بسبب  املياه  شح  في  تتمثل  بكثير  أخطر  كارثة  الى 

ظواهر  هكذا  حصول  وأن  الجوار،  دول  به  ماتقوم 

القطاع  في  مدمرة  آثارًا  ستترك  خطيرة  طبيعية 

االقتصادي".

والــكــوارث،  األزمـــات  تلك  مثل  مواجهة  وبهدف 

مبالغ  تخصيص  ضــرورة  على  العيساوي  شــدد 

الحكومة  تقوم  وأن  الحاالت  هذه  ملثل  طارئة  مالية 

العامة  التحتية  البنى  مشاريع  على  بــاإلشــراف 

والخاصة لغرض التحقق من متانة البناء.

األعمال  اقتصاديات  كلية  عميد  أشارت  بدورها، 

خالل  حسني،  نغم  الدكتورة  النهرين،  جامعة  في 

التعافي  "لنوعية  أن  إلــى  لـ"الصباح"  حديثها 

االقتصادي أهمية بالغة ملواجهة الكوارث الطبيعية 

بعد  ما  نتائج  من  يخفف  أن  يمكن   
ً
عامال باعتباره 

على  البناء  إعــادة  السيما  الكوارث،  تلك  حصول 

نحو افضل سواء تعلق األمر باملساكن أو الطرق أو 

 
َّ

املدارس أو املستشفيات".  وترى الدكتورة حسني، أن

"بناء املساكن والبنى التحتية وفقًا ملعايير السالمة 

العالية تحد من خطر الكوارث وتقلل إلى أدنى حد 

مبينة  كارثة"  ألي  واالقتصادية  البشرية  الخسائر 

 "لسرعة التعافي االقتصادي أهميته في مثل تلك 
َّ

أن

جانبه  من  النامية.    البلدان  في  السيما  الحاالت، 

حديث  في  هشام  عمرو  الدكتور  االكاديمي  يقول 

االقتصادي  االنعاش  مسألة   
َّ

إن لـ"الصباح":  خاص 

اسمه  بند  ــع  وض فــي  يتمثل  حـــوادث  هكذا  ملثل 

مبينًا  االتحادية،  العامة  املوازنة  في  االحتياطي 

وجود بند في املوازنة يمكن أن يستقطع مبالغ مالية 

الكوارث  ملواجهة  االستثمارية  التخصيصات  من 

بسيطة  مبالغ  لكنها  البلد،  في  حدوثها  حال  في 

دول  في  مؤخرًا  حصل  ما  مثل  ملواجهة  ترتقي  وال 

سنة  اي  في  املوازنة  إقرار  عدم  حال  وفي  الجوار، 

من السنني فان موضوع موازنة 1 / 12 ال توجد فيه 

فقرة تنص على معالجة الكوارث وإحداث االنعاش 

في  واضــح  بند  وجــود  من  البــد  لــذا  االقتصادي، 

املوازنة العامة االتحادية تحوطًا الي طارئ يحدث.

 

و257  مليونًا   213 املركزي  البنك  وباع 

بنسبة  مرتفعًا  دوالرًا،   246 و  ألفًا 

املاضي  االثنني  بيوم  مقارنة   %  18.33

مليونًا   180 املبيعات  فيها  بلغت  التي 

البنك  غطاها  دوالرًا،  و851  ألفًا  و918 

دنانير   1305 بلغ  أساس  صرف  بسعر 

املستندية  لــالعــتــمــادات  دوالر  لكل 

للبطاقات  ــة  ــي ــدول ال ــات  ــوي ــس ــت وال

لكل  دنانير   1310 وبسعر  االإكترونية 

دوالر للحواالت الخارجية وبسعر 1310 

دنانير لكل دوالر بشكل نقدي.

الــدوالر  من  املبيعات  معظم  وذهبت 

لتعزيز األرصدة في الخارج على شكل 

ـــواالت، اعــتــمــادات) وبــواقــع 154  (ح

فيما  دوالرًا،  و246  ألفًا   257 و  مليونًا 

و800  مليونًا   58 البالغة  البقية  ذهبت 

ألف دوالر على شكل مبيعات نقدية .

اشترت  الــتــي  ــارف  ــص امل عــدد  وبــلــغ 

فيما  مصرفًا،   12 النقدي  ـــدوالر  ال

بتلبية  قامت  التي  املصارف  عدد  بلغ 

 18 الخارج  تعزيز األرصدة في  طلبات 

مصرفًا فيما كان إجمالي عدد شركات 

املزاد  في  املشاركة  والتوسط  الصرافة 

135 شركة. من جانبه، أوضح محافظ 

 "املركزي 
َّ

البنك املركزي علي العالق أن

ــراءات،  اإلج من  متعددة  حزمًا  أطلق 

التعامل  يتم  انطلقت  التي  الحزم   
َّ

وأن

سعر  على  للسيطرة  جدي  بشكل  معها 

صرف الدوالر املوازي".

البنك  "إجراءات   
َّ

أن إلى  العالق  وأشار 

سعر  على  للسيطرة  مستمرة  املركزي 

سعر  في  انخفاضًا  ونتوقع  الصرف، 

بالسعر  ويقصد  املــــوازي".  الــصــرف 

املوازي سعر صرف الدوالر في السوق 

الرسمي  السعر  وليس  والصيرفات 

الواحد  للدوالر  دينارًا  بـ1132  املحدد 

وفق قرار مجلس إدارة البنك املركزي 

مجلس  عليه  ــادق  ص ــذي  ال العراقي 

الوزراء. ورغم إجراءات البنك املركزي 

ديــنــارًا   1132 ــرف  ص سعر  وإقــــراره 

صرف  أسعار   
َّ

أن إال  الواحد،  للدوالر 

الدوالر ال تزال تتراوح في األسواق بني 

1155 و1158 دينارًا للدوالر.

 

اآلسيوية  التعامالت  في  النفط  أسعار  انخفضت 

املبكرة، اليوم األربعاء، لتقلص مكاسبها على مدار 

يومني متتاليني بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات 

املاضي  الخام األميركية بشكل غير متوقع األسبوع 

في إشارة إلى احتمال ضعف الطلب على الوقود.

وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت 48 سنتًا أو 0.6 % 

إلى 74.84 دوالرًا للبرميل في الساعة 02:03 بتوقيت 

هذا   %  3 من  بأكثر  ارتفعت  قد  وكانت  غرينتش. 

األسبوع.

تكساس  غــرب  لخام  اآلجلة  العقود  وانخفضت 

 69.20 إلى   %  0.7 أو  سنتًا   47 األميركي  الوسيط 

 عن "رويترز".
ً
دوالرًا، نقال

البترول  معهد  أصدرها  بيانات   
َّ

إن مصادر:  وقالت 

مخزونات  ارتفاع  أظهرت  الثالثاء  أمس  األميركي 

برميل  مليون   3.3 بنحو  املتحدة  الواليات  في  الخام 

في األسبوع املنتهي في 17 آذار.

محللني   8 توقعات  الضخمة  ــادة  ــزي ال وخالفت 

بنحو  املخزونات  بتراجع  آراءهم  رويترز  استطلعت 

1.6 مليون برميل.

إدارة  مــن  بيانات  واملحللون  التجار  وسيترقب 

ملعرفة  األربعاء،  اليوم  األميركية،  الطاقة  معلومات 

ما إذا كانت تؤكد عالمات ضعف الطلب على النفط 

الخام.

 

جانيت  األميركية  الخزانة  وزيرة  اعتبرت 

األميركي  املصرفي  القطاع  وضع   
َّ

أن يلني 

مصرفي  إفــالس  االستقرار"بعد  "بصدد 

سيليكون فالي وسيغنتشر بنك الذي زعزع 

حني  في  العاملي،  املستوى  على  القطاع 

يسعى مسؤولون لتهدئة املخاوف العاملية.

تراجع  بعد  ارتفاعًا  البورصات  لت 
ّ

وسج

املخاوف من أزمة مالية على خلفية جهود 

(املصرف  الفدرالي  لالحتياطي  قة 
ّ

منس

مركزية  ومصارف  األميركي)  املركزي 

كبرى إلتاحة مزيد من السيولة للمصارف.

عمد  إذ  ثــقــة،  بــأزمــة  االنــهــيــار  وتسبب 

من  أمــوالــهــم  سحب  ــى  إل كثر  ــون  ــودع م

مؤسسات  في  إليداعها  مماثلة  مصارف 

عدم   
ً
احتماال أقل  يعتبر  حيث  أكبر  مالية 

إنقاذ  برامج  الحكومية  السلطات  تقديم 

من اإلفالس.

وقالت يلني أمام مؤتمر جمعية املصرفيني 

ــي واشــنــطــن: "اســتــقــرت  األمــيــركــيــني ف

بعد  اإلقليمية"  املصارف  من  السحوبات 

الثقة  لتعزيز  السلطات  خذتها 
ّ

ات خطوات 

وكبح العدوى.

واضافت يلني "كان تدخلنا ضروريًا لحماية 

مشيرة  األميركي"،  املصرفي  النظام  كل 

"التخاذ  مستعدة  املتحدة  الواليات   
َّ

أن إلى 

خطوات مماثلة في حال تعرضت مؤسسات 

صغيرة ملوجة سحب تشكل خطر عدوى".

املصرفيني  رابطة  رئيس  أكــد  جهته  من 

القطاع   
َّ

أن نيكولز  روب  األمــيــركــيــني 

املصرفي يبقى قويًا في الوقت الراهن رغم 

األحداث األخيرة.

يبقى  عمومًا  املصرفي  "القطاع   
َّ

إن وقال 

قويًا وصلبًا ويتمتع برأس مال متني وسيولة 

جيد  بشكل  واملجتمعات  الزبائن  ويخدم 

جدًا" الفتًا الى أن السلطات قامت بتحرك 

سريع لتفادي اتساع الضرر.

"ال  أفلسا  اللذين  املصرفني  أن  على  وشدد 

نة" من آالف املصارف العاملة 
ّ

الن عي
ّ
يشك

في الواليات املتحدة.

نة 
ّ

معي مجموعة  هــنــاك  ــت  ــان "ك وقـــال: 

هذه  من  كل  في  العوامل  من  عادية  وغير 

وتركيز  بمحافظهم،  املتعلقة  االخفاقات 

رفع  خضم  في  املخاطر  وإدارة  العمالء 

معدالت الفائدة".

أعلنت  األمــيــركــيــة  الــســلــطــات  ــت  ــان وك

األفــراد  لطمأنة  إجــــراءات  سلسلة  عــن 

النظام  بمتانة  يتعلق  ما  في  والشركات 

بان  خصوصًا  ووعدت  األميركي  املصرفي 

زبائن بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك 

سيتمكنون من سحب جميع ودائعهم.

الفدرالي أعلن من جهته  وكان االحتياطي 

دوالر  مليار   12 نحو  أقرض  أنه  الخميس 

إطار  في  أيــام،  خالل  األميركية  للبنوك 

إلى  تهدف  آذار   12 في  اتخذها  إجــراءات 

السماح لها بتلبية سحوبات زبائنها.

 

أعلنت وزارة الصناعة، أمس األربعاء، عن تحقيق معمل سمنت 

الكوفة قفزة نوعية في اإلنتاج، فيما حددت أسعار بيع منتجاته.

وقال مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة للوزارة 

 "معمل سمنت الكوفة مستمر 
َّ

حسني محسن عبيد في بيان: إن

باإلنتاج بجودة عالية وبمواصفات مطابقة للمواصفة املحددة 

إلى   
ً

إضافة النوعية  والسيطرة  للتقييس  املركزي  الجهاز  من 

وبشهادات  الدولية  الجودة  شركات  لفحوصات  نتج 
ُ
امل طابقة 

ُ
م

امليدانية  النوعية  شهادات  عن   
ً
فضال  ، ودورية  تتالية 

ُ
م جودة 

 أعمال 
َ

ِهد
َ

 "املعمل ش
َّ

نذ سنني"، مبينًا أن
ُ

في مشاريع شاخصة م

 
َ

صيانة وتأهيل في كثير من مفاصله بجهود العاملني ما أسهم

باملئة  بلغت(87)  واملبيعات  اإلنتاج  في  تطور  نسبة  تحقيق  في 

للفترة منذ بداية العام ولغاية الـ28 من شباط املاضي، بإنتاج 

 بالفترة ذاتها من العام املاضي".
ً

قارنة
ُ

ًا م
ّ
بلغ (146750) طن

الشركة  طط 
ُ

خ  
َ

ِضمن يأتي  التطور  نسبة  "تحقيق   
َّ

أن وأكــد، 

ِخالل  من  اإلنتاج  لف 
ُ
ك وتقليل  اإلنتاجية  بالطاقات  لإلرتقاء 

من  الحرق  منظومة  تحوير  ومنها  والصيانة  التأهيل  أعمال 

"الشركة   
َّ

أن إلى  مشيرًا  الجاف"،  الغاز  إلى  األســود  النفط 

معاملها  بواقع  للنهوض  املرسومة  خططها  تنفيذ  في  مستمرة 

العراق  أنحاء  جميع  في  واملــوزعــة  السمنت،  ــواع  ألن املنتجة 

لديمومة رفد السوق املحلية بأجود املنتجات وبأسعار تنافسية".

للطن  دينار  ألف  بسعر91   للبيع  طرحه  تم  "اإلنتاج   
َّ

أن وذكر، 

س".
َّ

الواحد الفل و(95) ألف دينار للطن الواحد املكي

 

 
َّ

كشفت رئيسة البنك املركزي األوروبي كريستني الغارد عن أن

التوترات األخيرة التي تحيط بالقطاع املصرفي تطرح "مخاطر 

"طريق  البنك  أمام  زال  ما  وقت  في  االقتصاد،  تهدد  جديدة" 

يقطعه" ملكافحة التضخم املرتفع.

األوروبي  املركزي  للبنك  األخيرة  التوقعات   
َّ

إن الغارد:  وقالت 

املتعلقة  تلك  ورفع  بالتضخم  املتعلقة  التوقعات  خفض  الذي 

بالنمو لهذا العام، لم تأخذ بعني االعتبار االضطرابات الحالية.

زادت  التوترات  "تلك   
َّ

أن فرانكفورت  في  منتدى  في  وأضافت 

من املخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات املخاطر أكثر 

يتعلق  عندما  الريبة"  من  "مزيدًا  هناك   
َّ

أن غموضًا".وتابعت 

أنه  على  شددت  األوروبي.لكنها  املركزي  البنك  بتوقعات  األمر 

في حال تحققت التوقعات األخيرة "سيظل أمامنا طريق يجب 

قطعه الحتواء الضغوط التضخمية".لكن أمام "حالة عدم يقني 

 القرارات املستقبلية ستعتمد على البيانات، بحسب 
َّ

العالية" فإن

الغارد، التي امتنعت عن التعهد برفع الفوائد بشكل أكبر.

213 18.33
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يعبر النهر وروافده منطقة كيبيرا، املعروفة 

بحي الفقراء األكبر في قارة أفريقيا، الذي 

يقطنــه نحو مئتي ألف ســاكن، عالوة على 

مســاكن عشــوائية أخرى. وتحاذي ضفتي 

النهــر عشــرات املعامل املنتجة لألنســجة 

همــت 
ّ

أت والتــي  البنــاء،  ومــواد  والخمــور 

أغلبهــا من قبــل نشــطاء البيئــة بطرحها 

ثــات أخرى، 
ّ

مليــاه الصــرف الصحــي وملو

مثــل النفــط والبالســتك والزجــاج، إلى 

املياه مباشــرة.حاليا، تقــول الحكومة أنها 

عازمــة على تنظيــف النهر. وتعــد نيروبي 

را، 
ّ

أحد أســرع مدن القــارة الســمراء تطو

وتكافح مــن أجل موازنة االحتياجات لخلق 

ث. 
ّ

فرص عمــل وحمايــة البيئــة مــن التلو

ضــة بتنظيف 
ّ

لت الحكومــة هيئة مفو
ّ
وشــك

واســتعادة حــوض النهــر؛ ولــم يعلــن عن 

موعــد إلنجاز جميــع األعمــال لغاية اآلن، 

وال عن تخصيص أموال. ويخشــى الخبراء 

والسكان املحليون من إضرار املياه بنباتات 

الحقــول املجــاورة التــي تطعــم الســكان. 

وتســاعد منظمــات مجتمعية فــي تنظيف 

النهر، لكن العوائــل القاطنة في الضاحية 

املزدحمة مع مجرى نهــر "أثي"، التي تبعد 

19 ميال عن مركز العاصمة، يشــيرون إلى 

عدم إمكانيــة االعتماد بعد على مياه النهر 

لالستخدامات األساسية.

وأم  عامــا   25 ندوتــا"،  "انــي  تســتخدم 

لغســيل  الداكنــة  النهــر  ميــاه  لطفلــني، 

مالبس أطفالهــا الصغار بيديهــا، وتقول: 

"عندمــا يهطــل املطــر، ســيكون نهــر أثي 

عادة ملــيء بالقــاذورات، وعندما ينظف 

قليال، نستخدمه لغســيل املالبس. لكن مع 

استمرار موسم الجفاف، تشتد قتامة لون 

امليــاه ونضطر لشــراء مياه اآلبــار الغالية 

الثمن."

بة
ّ
مشكلة مرك

تبدأ مشكالت هذه املرأة مع أعلى النهر، 

حيــث توجــه مســاكن عشــوائية بعــض 

خطوط الصــرف الصحي مباشــرة إلى 

نهر نيروبي. ويشــير خبير البيئة "ستيفن 

أوبيــرو" أن مياه املجــاري التي تصب في 

نهــر يســتخدم لــري املزروعــات يمكــن 

ث للمنتجــات الزراعية 
ّ

أن تســبب "التلــو

بالبكتيريا والفايروســات وغيرها إذا لم 

يتم التعامل معها بشــكل صحيح من قبل 

املستخدمني النهائيني."

يزرع "موريــس موتونغا" نباتــات الكرنب 

والســبانخ والقطيفــة فــي حقلــه البالــغ 

بمنطقــة  هكتــارات  خمســة  مســاحته 

نهــر أثــي، لكنــه شــاهد محاصيــل مثل 

الفاصولياء الخضــراء وهي تذبل حينما 

"أتمنــى  ويقــول:  النهــر،  بميــاه  تســقى 

ثني ملنطقــة أعلى النهر 
ّ

علــى أولئــك امللو

التوقــف عــن ذلــك ألجــل أمــن بالدنــا 

مصــدرا  تعــد  املنطقــة  ألن  الغذائــي، 

للعديــد مــن الخضــراوات املباعــة فــي 

أســواق العاصمة." أعلى النهر، ال يتمكن 

بعض سكان العشــوائيات، مثل "فايوليت 

أهوغــا"، 36 عامــا وأم ألربعــة أطفــال، 

علــى دفــع تكاليف اســتخدام مراحيض 

عصرية، لذلك فهم يســتخدمون أكياسا 

ويرمونهــا فــي النهــر. تقــول فايوليــت: 

"أطفالي صغــار جدا وليــس بمقدورهم 

لوحدهــم،  االحــراش  إلــى  الذهــاب 

فنضطــر الســتخدام االكيــاس ورميهــا 

الحقا في النهــر، ونعلم أنه تلويث للنهر، 

لكننا ال نملك وســيلة أخرى، ونعجز عن 

توفيــر مبلــغ ســبعة دوالرات تقريبــا كل 

شــهر كرســوم للمراحيض." ويتم إدارة 

املراحيــض فــي املنطقة من قبــل أفراد 

مات.
ّ

ومنظ

أغلــب مناطــق العشــوائيات، املحتضنة 

غيــر  وعوائلهــم،  الكادحــني  للعمــال 

مرتبطة بخطوط مياه املجــاري، ولديها 

قنــوات مفتوحــة يســكب بها الســاكنون 

مياههم القذرة لتتدفــق نحو النهر. لكن 

فايوليــت تعتمــد أيضــا على ميــاه النهر 

لكســب دخلها اليومي، فهي تســتخدمها 

لغسل األكياس البالستيكية، التي تبيعها 

إلــى متاجريــن يقومون بتصنيع ســالل 

قابلة إلعادة االستخدام منها. ومع رشها 

للميــاه الداكنــة علــى األكيــاس وفركها 

بأقدامها، تتذكر بمشاعر ملؤها الحنني 

كيف كانت تســبح في النهر حينما كانت 

طفلة صغيرة.

مالحقة نيابية

ووجــه بعــض البرملانيني الكينيــني تهما 

لســلطة إدارة البيئــة بالتراخــي، ألنهــا 

مســؤولة عــن معايير جــودة ميــاه النهر 

الفضــالت،  طــرح  رخــص  وإصــدار 

وتفاقم حجــم تلويث املصالــح التجارية 

للنهر. ومنهــا مصانع األصبــاغ واأللبان 

والبطاريات الحامضية املستخدمة ملادة 

الرصــاص، ومصانع أخرى. ســابقا، تم 

إغالق بعض املعامــل لتلويثها النهر. وتم 

اكتشــاف مســتويات مرتفعة من املعادن 

والباريــوم  الرصــاص  مثــل  الثقيلــة، 

والحديــد واألملنيــوم والزنــك والنحاس 

بحثيــة  مــات 
ّ

منظ قبــل  مــن  وغيرهــا، 

متعــددة، بضمنها قســم الصحة العامة 

وعلم السموم التابع لجامعة نيروبي.

ويقــول "اليكس اوكــرو"، خبيــر الصحة 

العامة من جامعة نيروبي، أن املستويات 

وخصوصا  الثقيلــة،  للمعــادن  املرتفعــة 

الرصاص والباريوم، ممكن لها التسبب 

بتأثيرات صحية مثــل تلف الكبد والكلية 

إذا تم اســتهالكها، داعيا إلى اجراءات 

ضروريــة لتقليل إطالق هذيــن املعدنني 

في البيئة." وأثناء جلســة استماع برملانية 

همــت ســلطة إدارة البيئة 
ّ

ســنة 2021، أت

بعــدم تحركها ضد مصنــع للتقطير بعد 

شــكوى الســكان مــن إطالقــه املخلفات 

الثقيلــة إلى نهــر أثي. وفــي مقابلة معه، 

اونغــار"  "ديفــد  الســلطة  مديــر   
ّ

أقــر

بمالحقــة بعــض الكيانات هــذه األيام، 

غير أنه عزا الســبب إلى تغيير الحكومة 

ملنهجهــا بتشــجيع التعــاون بــدال من أن 

تكــون عدائيــة، األمــر الذي ربمــا يؤدي 

إلــى التمرد. وأشــار إلى أنــه منذ تطبيق 

مــت املصالــح التجارية 
ّ

التغييــرات، تقد

بطلــب املســاعدة لالمتثــال لتوجيهــات 

الســلطة، وأضاف: "تكلفة عدم االمتثال 

تعــد هائلــة للغاية، ألنــه إذا تــم إغالق 

معملــك، ســتكون قــد خســرت زبائنك 

ومساهمتك في الســوق مع وقت عودتك 

إلى اإلنتاج."

 
 

وأشار استطالع  منظمة "ابســوس-Ipsos" مؤخرا 

إن 45 باملئــة من الجمهور يرى ان بريكســيت جعل 

حياتهــم اليومية أســوأ، مقابل 11 باملئــة قالوا إن 

حياتهم تحسنت بعده. أما اســتطالع  "فوكالداتا-

العــام  نهايــة   "UnHerd-و"أنهيــرد  "Focaldata

املاضــي لنحــو عشــرة آالف بريطانــي فوجــد إن 

54 باملئــة منهم أمــا "يتفقــون بشــدة" أو "يتفقون 

نوعــا ما" مع عبــارة ان.. "بريطانيــا كانت مخطئة 

بمغــادرة االتحــاد االوروبي". وصلت نســبة الذين 

يتفقون قليــال أو يعارضون العبارة الــى 28 باملئة. 

وفي الدوائر املســتطلعة  وعددهــا 632 في انكلترا 

وويلــز واســكتلندا، لــم توجد ســوى واحدة رفض 

ســكانها بالغالبية تلك العبارة، وهي دائرة "إيست 

ميدالندز" الســاحلية لبوسطن وسكيغنيس، والتي 

صوتت أيضا بأعلى نسبة على خروج بريطانيا من 

اإلتحاد األوروبي عام 2016.  

البريطانــي  االقتصــاد  يكــون  ان  املتوقــع  مــن 

 بــني دول مجموعــة العشــرين خالل 
ً

االســوأ أداء

العامــني املقبلــني، بينما أدت أزمة تكلفة املعيشــة 

واالضطراب السياســي إلى تفاقم صداع حكومة 

املحافظني. يتخلف حــزب املحافظني الذي ينتمي 

اليــه رئيــس الــوزراء "ريشــي ســوناك" اآلن بنحو 

عشــرين نقطــة عن حــزب العمــال املعــارض في 

استطالعات الرأي قبل انتخابات سنة 2024. 

تغير املنظور

يرى "أناند مينــون"، مدير ابحــاث "مبادرة تغيير 

أوروبــا" (منظمة بحثيــة مســتقلة- املترجمة) إن 

ريــن اساســيني فــي منظــور الجمهور 
ُ

هنــاك تغي

البريطاني تجاه بريكســيت، قائــال: "األول- العدد 

املتزايــد مــن االشــخاص (وبضمنهم مــن أيدوا 

ان  اعتقادهــم  اآلن  يقولــون  الذيــن  املغــادرة) 

الحكومــة تعاملــت بصورة ســيئة مع بريكســيت، 

أي بمعنــى القــول انهم يــرون املوضوع فشــال من 

الحكومــة. والثانــي- العــدد املتزايد مــن مصوتي 

املغــادرة وغيرهــم الذين باتــوا يرون بريكســيت 

ذا آثــار اقتصاديــة ســلبية". هذا ظهــر في أحدث 

استطالع مؤسسة "يوغوف-YouGov"، الذي وجد 

ان 68 باملئة من املشــاركني يعتقــدون ان الحكومة 

تعاملــت بصورة ســيئة مــع بريكســيت، مقابل 21 

باملئــة فقط ممن قالــوا أن املحافظــني تعاملوا مع 

القضية جيدا. 

أعلن ريشــي ســوناك مؤخرا عن اتفــاق جديد مع 

االتحاد األوروبي، بشــأن ايرلندا الشــمالية، وهي 

قضيــة مثيرة للجــدل عــن ترتيبات االنســحاب، 

والتــي فرضــت عمليــات تفتيــش علــى البضائــع 

املنقولة عبــر البحر االيرلندي مــن بريطانيا إلى 

ايرلندا الشمالية. يتعني االنتظار لنرى ما إذا كان 

هذا ســيؤدي إلى تأرجح الكفة لصالح املحافظني 

علــى اإلطالق، لكن اســتطالع "YouGov"  أشــار 

إلــى أن النادمني على تصويتهــم باملغادرة يمثلون 

ســبعة باملئــة مــن جمهــور الناخبــني (باســتثناء 

أولئــك الذين لم يصوتوا). تشــرح الجهة املنظمة 

لالســتطالع انــه.. "كانت تلك النســبة أربعة باملئة 

قبــل العــام 2019.. قــد ال تبــدو هــذه التغييــرات 

ضخمة، ولكــن بالنظر ملدى ركــود وجهات النظر 

حول عضويــة االتحــاد األوروبي منذ االســتفتاء، 

فــإن هذا التغيير قد يكون مؤثرا. أما الذين صوتوا 

للمغــادرة، واآلن غير واثقني انه كان القرار األمثل 

فيمثلــون اآلن نحو أربعــة باملئة مــن الناخبني، ما 

يجعل النســبة الكليــة للمصوتني للمغــادرة، ممن 

لم يعــودوا يعتبرون صواب قرار االنســحاب بنحو 

واحــد مــن كل تســعة مصوتــني (أي 11 باملئــة)". 

الحــظ مينون انــه للمفارقة، بدأ قرار بريكســيت 

يؤثر ســلبيا فــي االقتصاد منذ مطلــع عام 2020، 

بعــد وقت قصيــر من مغــادرة االتحــاد األوروبي، 

لكن ذلك التأثير كان محجوبا بفعل تداعيات وباء 

كورونا. أوضحت املصالــح التجارية املختلفة، من 

املزارع ومصايد االســماك الى صناعة السيارات 

واالدوية، الصعوبات التي واجهتها كنتائج مباشرة 

لبريكســيت خالل الســنوات القليلة املاضية. اآلن 

يــرى مينــون أن العكــس هو مــا ســيجري، أي ان 

العديد من مشكالت بريطانيا االقتصادية الحالية 

ال تعــود في املقــام األول إلى خــروج بريطانيا من 

اإلتحاد األوروبي، لكنها تســلط الضوء مرة أخرى 

علــى آثاره الضارة، قائال: "ال شــك أن بريكســيت 

جزء من أســباب النتائــج االقتصادية الرديئة في 

بريطانيــا، خاصة مقارنــة مع ســياق اقتصادات 

دول مجموعــة الســبع الكبــرى االخــرى". ومضى 

قائال إن العوامل طويلة املدى لعبت دورا، مشــيرا 

أن ركــودا طويال في مســتويات املعيشــة، الناجم 

جزئيا عن سياسات التقشف التي أدخلتها حكومة 

رئيس الوزراء األســبق "ديفيد كاميرون"، ســاهم 

فــي الغضب الــذي انطلق عبر مجتمعــات الطبقة 

العاملة في التصويت على بريكسيت. 

إعادة تعريف "بريكسيت"

حاز رئيــس الــوزراء البريطاني األســبق "بوريس 

جونســون" فوزا انتخابيا كاسحا عام 2019، بوعد 

نجز بريكســيت"، مروجا التفاقية انسحاب 
ُ

ان.. "ي

"جاهــزة للتطبيــق" كان قــد تفــاوض بشــأنها مع 

االتحاد األوروبي. وشــهدت تلك الحملة االنتخابية 

املرشحني املحافظني املتشددين، املؤيدين لخروج 

بريطانيــا من االتحاد األوروبــي يقلبون موجة من 

الدوائر االنتخابية الســابقة لحــزب العمال كانت 

أشبه بالجدار. يشير مينون أنه بعد ثالث سنوات، 

هنــاك اليوم "إعــادة تعريف" لعملية االنســحاب، 

من قضيــة ثقافية قائمة على قيــم وحدت ناخبني 

كانوا قد اختلفوا بشدة حول االقتصاد، إلى قضية 

اقتصاديــة في املقــام األول، موضحــا: "هذا يمثل 

مشــكلة بالنســبة للحكومــة، ألن تحالــف خــروج 

بريطانيــا من االتحاد األوروبــي ذاك الذي جمعه 

بوريــس جونســون كان متحــدا بشــأن القضايــا 

الثقافيــة، ولكنــه منقســم جدًا بشــأن االقتصاد، 

لذلك ال يمكنه االستجابة بطريقة فعالة ومنسقة، 

البرملانــي.  ونــرى ذلــك فــي حــزب املحافظــني 

هناك معــارك حول قضايا كانــت أغلب االحزاب 

السياسية في املاضي متحدة عليها بشكل أساسي، 

أي: أساسيات االستراتيجية االقتصادية". 

اضافة لذلك، لم يعد بريكســيت في مقدمة أفكار 

أغلب الناخبني، إذ كشفت االستطالعات االخيرة 

ان "خدمــة الصحة الوطنية" نالت االهتمام االكبر 

لديهم، إذ سجلها نحو 42 باملئة من املشاركني. كما 

احتــل االقتصــاد والتضخم (املوضوعــان اللذان 

هيمنا على الساحة خالل العام املاضي) مسجلني 

37 و36 باملئة على التوالي. في كانون الثاني 2019، 

حــني أجريــت االنتخابــات العامة األخيــرة، كان 

خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي قضية 

رئيسية بالنسبة لنحو 72 باملئة من الناخبني، وهو 

أعلــى مســتوى اهتمام جرى تســجيله منــذ أيلول 

1974. وبحلــول تشــرين االول 2022، انخفضــت 

النســبة إلى ســتة باملئة. جــرى ربــط قضايا مثل 

النقــص األخير فــي الخضار ببريطانيــا وارتفاع 

أسعار املواد الغذائية بخروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي من قبل املعلقني السياسيني البريطانيني 

واملشــرعني ذوي ميــول معينــة. يــرى مينــون إن 

مناصري بريكســيت قــد يحاولون اســتالل ذات 

االرتباط الســببي إذا تعافى االقتصاد في غضون 

ثالث ســنوات، حتــى لو كان ذلك فقــط من حيث 

ما يشــعر به الناس يوما بعد يــوم، قائال: "ال توجد 

عالقة ســببية بني االثنني بالضــرورة، بقدر عدم 

وجود عالقة ســببية وثيقة وحتمية بني أزمة تكلفة 

املعيشــة وخــروج بريطانيا من االتحــاد األوروبي. 

لكن الناس سيتعاملون مع االمر سياسيا، وسيكون 

مــن املثيــر لالهتمــام، إذًا، أن نرى مــاذا يحدث 

للــرأي العــام.. إذ ما زلنــا في األيــام األولى حتى 

اآلن".

{ }

{ }
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دراسات رصينة

يمتلــك العــراق مجموعة من الســدود 

لكن أغلبهــا تقادم وعفا عليــه الزمن، 

دت منذ 
ّ

وهناك تســعة عشــر سدًا شــي

أواخــر ســتينيات القــرن املاضــي في 

عمــوم البــالد، يضــاف إليهــا عشــرة 

أخرى قيد اإلنجاز ومنها سدود بادوش 

ومكحول وبخمة وغيرها، ومع مواســم 

 والجفاف فــي بــالد الرافدين، 
ّ

الشــح

بات واضحــًا أنه لم تتحقق االســتفادة 

الســدود  هــذه  جميــع  مــن  القصــوى 

بشــكٍل صحيح، كمــا أكــد مختصون لـ 

(الصباح)، والذين دعــوا إلى التفكير 

الجدي لالســتفادة من تقنية (حصاد 

املياه) على حد قولهم. 

املهنــدس الزراعــي عامر جبــار عودة 

قــال: «يجــب علينــا أن نفكــر جديًا من 

اآلن لالنتفــاع مــن تقنية حصــاد املياه 

من خالل إنشاء الســدود الصحراوية، 

باإلضافــة إلــى إكمــال تلــك املقترحة 

التي ســبق وأن قامــت الحكومة بإعداد 

دراســاٍت حولهــا ومــن ضمنهــا ســد 

مكحــول وبخمــة فــي إقليم كردســتان 

وبقية السدود األخرى». 

م باحثون فــي جامعة 
ّ

مــن جهتهــم قــد

املثنــى العديد مــن األطاريح واألبحاث 

واملقترحــات الخاصة بتطوير الســدود 

وطــرق  مياههــا  مــن  واالســتفادة 

املــوارد  وزارة  داعــني  ترشــيدها، 

املائيــة إلى االســتفادة من ميــاه نهري 

بالشــكل  واســتغاللهما  والفرات  دجلة 

الصحيح وعدم هــدر مياههما، ووضع 

حلــول جذريــة وفعلية الســتغالل املياه 

بشــكٍل أمثــل، مثــل بنــاء ســدود تلبــي 

حاجــة العراق مــن مياه الشــرب وتلك 

املخصصــة للزراعــة، وتوفيــر مصادر 

تســتخدم ملحطــات الطاقــة الحرارية 

الصناعيــة  االســتخدامات  وكذلــك 

املختلفة. 

هدر الطاقة

يقول طالــب الدكتوراه حســنني مالك: 

«إن العــراق اليــوم بحاجــٍة ماســة إلى 

مثــل تلــك الســدود، وال بــد مــن توجه 

الجهات املعنيــة كوزارة املــوارد املائية 

وتشكيالتها إلى كري األنهر واالستفادة 

من املياه وعدم هدرها». 

ببنــاء  التوســع  املهــم  مــن  وأضــاف: 

السدود إن وجدت التخصيصات املالية 

 عــن 
ً
وصيانــة املوجــود منهــا، فضــال

استثمار الحصة املائية من نهري دجلة 

والفرات، ال ســيما ونحن نشــهد في كل 

عام، مشــكالت الجفاف وشح املياه في 

فصل الصيف.

من جهتــه وجــه املهندس علي حســني 

الريشــاوي، انتقادات شــديدة للخطط 

التــي وصفهــا بـــ (الكالســيكية) التي 

تنظمها وزارتــا الزراعة واملوارد املائية 

 
ّ

منذ عقديــن ولغايــة يومنا هــذا، وعد

للوقــت  «مضيعــة  التنمويــة  البرامــج 

وهــدرًا للطاقــة والثــروات»، موضحــًا 

«إننــا لــم نشــهد بنــاء أي ســدود ذات 

قيمة أو مشــاريع إرواء واضحة املعالم، 

ن الخزين املائي الكافي 
ّ

يمكنهــا أن تؤم

فــي أوقــات األزمــات، وما دمنــا هكذا 

دول  تصرفــات  رحمــة  تحــت  ســنظل 

الجوار وخصوصًا تركيا».

وطالب الريشــاوي في حديثــه بتجهيز 

منظومــات ري حديثــة وبتقنيــة عالية 

لترشــيد اســتهالك امليــاه، األمر الذي 

تعتمــد عليــه أغلــب دول العالــم للحد 

 الذي قد تعاني منه وتقنينها 
ّ

من الشــح

بالشــكل األمثــل، وتجهيــز املزارعــني 

بمضخات الري املحورية والتوسع بحفر 

اآلبــار بأنواعها فــي الباديــة وتنصيب 

منظومات طاقة شمســية للتخلص من 

مشكلة الوقود والكهرباء. 

تقنيات حديثة

تعمــل وزارة املــوارد املائيــة علــى جمع 

ملياري متر مكعب من املياه ســنويًا من 

األمطار والسيول، من خالل بناء سدود 

حصاد املياه في األودية الصخرية التي 

 بنسٍب جيدة. 
ً
تشهد سنويًا سيوال

املدير العام لهيئة الســدود والخزانات 

بوزارة املــوارد املائية علــي راضي قال 

الوســائل  «إحــدى  إن  الصــدد:  بهــذا 

املهمة ملواجهــة الجفاف املائي، وضمن 

الدراســات الســتراتيجية هــو التوســع 

في إنشاء ســدود حصاد املياه، ال سيما 

فــي املناطــق الغنية بهذه املــوارد، بغية 

االســتفادة القصــوى مــن كل الكميات 

املتحققة ســواء من األمطار أو الســيول 

الــواردة خــالل الوديــان واملنخفضات 

بشكٍل عام».

لـــ  تصريــٍح  فــي  راضــي  وأضــاف 

(الصباح)، أن «هذه السدود الصغيرة 

لها أهميــة كبيرة في اســتيطان الكثير 

من القــرى والتوســع في إغنــاء الناتج 

الزراعي عبر االستفادة من هذه املياه، 

 
ً
باســتخدام التقنيــات الحديثــة فضال

عــن تغذيــة نظيرتها الجوفيــة ومن ثم 

اســتغاللها فــي كثيــر من املواقــع التي 

يصعــب وصول امليــاه الســطحية لها»، 

الفتــًا إلى «أهميتهــا أيضًا فــي مناطق 

األهوار التي عانت من شــح مائي كبير 

أدى إلى انحسار معدات االغمار خالل 

السنوات األخيرة».

وشــدد راضي على «ســعي الوزارة إلى 

تأمني امليــاه لتلك املناطــق وتعزيزها، 

وبالوقــت ذاته أيضًا الســعي إلى تأمني 

خزين يديم عمل خطــط الوزارة ويلبي 

جميع املتطلبات».

خبرات رائدة

مدير مركز دراســات املوارد املائية في 

املنطقة الشــمالية املهنــدس بكر رحيم 

فرج قال لـــ (الصباح): «بال شــك، أن 

تأثيــر التغييرات املناخيــة على الوضع 

املائي في العراق كبير جدًا، وزاد األمر 

ســوءًا تقليل اإلطالقات املائية من دول 

الجوار باتجــاه األنهر (الفرات، دجلة، 

 عن 
ً
الزاب، ســيروان وديالــى)، فضال

والعوامــل  األمطــار،  ســقوط  ضعــف 

الثالثــة أدت إلى حــدوث جفاف كبير، 

تأثرت به كل مناطق العراق».

من جهته قال مدير ســد حديثة الخبير 

ــال في تصريح لـــ (الصباح): 
ّ

طارق بت

إن «وزارة املــوارد املائيــة تعمــل علــى 

التفكير بإيجاد حلول آنية ســريعة، وفي 

الوقت نفســه ســتراتيجية طويلة املدى 

لغرض تجاوز الشــح املائــي وإيجاد نوع 

مــن املواكبة وتقليــل التأثير املناخي، ال 

سيما أن البلد يمتلك خيرة الكوادر من 

مهندســني وجيولوجيني وفنيني بخبرٍة 

رائدة ومميزة في مجال تصميم وتنفيذ 

وتشغيل السدود الصغيرة التي أضحت 

مهمة جدًا في هذه الفترة».

ة
َّ

ندوات حواري

التوســع بإنشــاء ســدود حصــاد  يعــد 

امليــاه، محورًا مهمًا جــدًا يجعل العراق 

مســيطرًا على كل قطرة، من املمكن أن 

ترد إلى داخل البالد من خالل األمطار 

الوديــان  بعــض  الســيول، فهنالــك  أو 

واملنخفضات ترد إليها إيرادات ال بأس 

بهــا وجيدة يمكــن االســتفادة منها مع 

ظروف هذا الجفاف املائي. 

والخزانــات  للســدود  العامــة  الهيئــة 

أكدت في ندوة حواريــة أقامتها مؤخرًا 

وحضــرت (الصباح) جانبــًا منها، أن 

الهــالل املمتــد من كردســتان مــرورًا 

ببادية الجزيرة وحتى البصرة، يحتوي 

على أكثر من عشــرين ســدًا لجمع مياه 

األمطار والســيول، في حني أن املرحلة 

املقبلة ستشــهد إنشــاء أكثر من خمسة 

ســدود وتحديــد ثمانيــة مواقــع أخرى 

لدراســتها وإنشــاء مجموعة صغيرة أو 

ما يسمى بســدود حصاد املياه، ملعالجة 

مشكلة الجفاف وشح املوارد، حتى وإن 

كان علــى املدى القصيــر في الصحراء 

الغربيــة ومنطقــة باديــة الرطبــة فــي 

محافظة األنبار، وإنشــاء سد واحد في 

باديــة النجف وآخر في بادية الســماوة 

ونحو ثالثة ســدود في مناطق محافظة 

 عن عدٍد من الســدود 
ً
كركوك، فضــال

الصغيــرة لحصــاد امليــاه فــي املنطقة 

الشــمالية، ما سيســهم في تغذية املياه 

الجوفيــة وتعزيــز خزيــن املخصصــة 

 عــن اإلفــادة منها في 
ً
للشــرب، فضال

الزراعة والرعي واالســتيطان البشري 

بحســب الســعة الخزنية وكمية السيول 

الواردة. 

أولويات التعزيز 

بعد هطــول كميات وفيــرة من األمطار 

على معظــم محافظــات البــالد والتي 

جــاءت بعــد مواســم شــحيحة خــالل 

األعوام الخمســة املاضيــة، وبمعدالت 

مطرية مختلفة بعضها أنعش الزراعات 

الديميــة، شــهدت البالد أيضــًا بعض 

الســيول التــي وردت فــي جــزٍء منهــا 

عبــر الجانــب الغربــي والقســم اآلخر 

عند مقدمة ســد حمرين فــي محافظة 

ديالى عبر الجانب الشــرقي، تباشــير 

جعلــت وزارتي الزراعة واملــوارد املائية 

الفتــرة  خــالل  نتفــاءل  أن  تدعواننــا 

املقبلة، وتعزيز خططهما لهذا املوســم 

بشــرط اســتيعاب الســيول واألمطــار 

حســب  رئيســني  باتجاهني  وتوجيههــا 

مواقــع ســقوط األمطــار ومناطق ورود 

هذه الســيول، إذ منحت األولوية األولى 

بالتأكيد نحو تأمني املياه للمناطق التي 

عانت وحرمت كثيرًا في فترات الجفاف 

املاضيــة وخصوصــًا مناطــق األهــوار 

وبعض املحافظات في جنــوب العراق، 

وكذلــك تأمني واســتكمال الرية األولى 

 الزراعية ودفع اللســان امللحي في شط

العرب. 

كما تتم االســتفادة من كميات األمطار 

املتســاقطة والســيول في مناطق أعالي 

تعزيــز  فــي  الخزانــات،  أو  الســدود 

الخزين املائي، وهــذا األمر يقع ضمن 

أولويــات الــوزارة وضمــن ما تقــوم به 

الطواقم املنتشرة في عموم املحافظات. 

ومع هكذا أجواء تجــري عملية تخفيف 

اإلطالقــات مــن الســدود والخزانــات 

املائية، لكــون املتطلبــات أصبحت أقل 

منافســة على امليــاه الســطحية، وهذا 

اإلجــراء مهــم جــدًا لتعزيــز الخزيــن 

املائي واالستفادة منه للمرحلة املقبلة، 

بحسب املختصني.
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حرب املخدرات حرب تشغل األجهزة األمنية 

إضافية  بواجبات  واالجتماعية  والصحية 

يمكن أن تنصرف بها إلى مجاالت اخرى..

والفقر  البطالة  أن  يتصور  مــن  ويخطئ 

املخدرات  بمرض  لالصابة  كافيان  وحدهما 

وله  يعمل  به  ابتلى  ممن  يكون  فقد  الخطير.. 

مورد مالي جيد ومستوى تعليم ال بأس به.. بل 

إلى  اعداد  الضافة  سببا  املخدرات  تكون  قد 

العاطلني أو تشل عقولهم عن العمل والتفكير، 

وإن كانوا يعملون، ولكن أي مستوى من األداء 

أمام  يكن  لم  ولذلك  املدمن؟!..  هذا  يقدمه 

أحد الرؤساء خيار غير أن يدعو برملان بالده 

املوظف  بفصل  (يسمح  قانون  إصــدار  إلى 

والعامل إذا ثبت تعاطيه املخدرات)..

عامليا  الخطيرة  الظاهرة  انتشارهذه  إن 

القيم  يؤشر نقطة جوهرية وهي أن منظومة 

وتعدد  اتساعها،  رغم  والتقاليد  واالعــراف 

من  للحد  لوحدها  كافية  تكن  لم  مصادرها، 

واالنتشار،  بالتوسع  اآلخــذة  الظاهرة  هذه 

املخدرات  ملافيات  ملا  الضرر،  ومضاعفات 

هائلة،  امكانات  من  العالم  في  وتكتالتها 

للتصدير،  وعصابات  خاصة  مــزارع  ومنها 

كما أنها تخوض صراعات مسلحة وأمنية مع 

الحدود  تخترق  أن  على  القدرة  ولها  الدول، 

دولة  في  كان  وان  حتى،  هدفها  إلى  وتصل 

حدودها،  لضبط  قوية  امكانات  تملك  كبرى 

فالواليات املتحدة االمريكية على سبيل املثال 

- وهي دولة عظمى عثرت على نفق ضخم لنقل 

املخدرات يمتد من مدينة تيخوانا املكسيكية 

بــالــواليــات  دييغو  ــان  س فــي  مــســتــودع  ــى  إل

 531) قدما   1,744 إلى  طوله  يصل  املتحدة، 

مترا)، وبه مسار للسكك الحديدية وكهرباء 

الضعيفة  بالدول  بالك  فما  تهوية..  ونظام 

نفسها  املتحدة  الواليات  وفي  والصغيرة؟!، 

إلى  املخدرات  بوباء  يسمى  ما  وصل  أيضا 

عالمة فارقة عندما أعلنت الحكومة أن أكثر 

الجرعات  بسبب  حتفهم  لقوا  الف   100 من 

وابريل-   2020 نيسان  ابريل-  بني  الزائدة 

التي  ــى  االول املــرة  هي  وهــذه   ،2021 نيسان 

باملخدرات  املرتبطة  الوفيات  فيها  تصل 

شهرا   12 تتعدى  ال  فترة  في  أرقام  ستة  إلى 

دفع  مما  االنباء..  اشــارت  ما  حد  على  فقط 

ستراتيجيات  تقديم  إلى  االمريكي  الرئيس 

 تساهم في التقليل من هذا الضرر كما تذكر 

املصادر.

املخدرات تشكل اليوم أزمة كبيرة في الكثير 

من الدول، لكن وسائل القضاء عليها لم تكن 

يكن  لم  ولذلك  عامليا،  خطورتها  بمستوى 

وهو  واحــد،  خيار  غير  القرار  صاحب  أمام 

يتاجر  أو  املخدرات  يتعاطى  يكون من  أن  أما 

يخسر  أو  الكلمة،  هــذه  بمعنى  إنسانا  بها 

فالعقوبة  وبالتالي  ووطنه،  وعائلته  نفسه 

لصالحه  تكون  عليه  شــديــدة  كانت  مهما 

أي  خسارة  ويصعب  مواطن،  ألنه  أوال،   هو 

مواطن.

مركب  وارهـــاب  مفتوحة  حــرب  املــخــدرات 

العالم  في  االرهابية  املنظمات  تستخدمه 

واالرهابية  التخريبية  نشاطاتها  لتمويل 

وتدمير  املــال  جمع  معا:  هدفني  لتحقيق 

معينا  يوما  العالم  خصص  ولذلك  االنسان. 

املخدرات،  ملكافحة  عام  كل  من  حزيران  في 

يفوق  ما  البشرية  خسائرها  تجاوزت  ان  بعد 

العامليتني على حد ما ذكرته إحدى  الحربني 

الدولية  التقارير  تقدر  بينما  الــدراســات، 

حول  للمخدرات  متعاٍط  مليون   275 نحو  أن 

نصف  ونحو  الشباب  من  أغلبهم  العالم، 

مليون وفاة بسببها ناهيك عن اثارها الكبيرة 

وزيــادة  والعمل  والتنمية  البناء  فرص  على 

ــرور  امل ـــوادث  وح املنظمة  الجريمة  نسب 

الدول،  اقتصاديات  وتخريب  االسر،  وتدمير 

ألن خسائرها املادية تجاوزت املليارات، سواء 

في تجارتها التي بلغت نحو 500 مليار دوالر، 

ما  حد  على  السالح  تجارة  يقارب  رقم  وهو 

ذكرته دراسة اخرى، أو ما يصرف على عالج 

يساوي  ما  وهو  والتأهيل  والتوعية  االدمــان 

ميزانيات دول مجتمعة.

بني  االزدواجية  من  حالة  الجديدة  األجيال  تعيش   

أفكار  من  الحديثة  االتصال  وسائل  تطرحه  ما 

ترسخ  من  التقاليد  تريده  وما  حداثوية،  ومفاهيم 

يتطلب  زمن  في  املحلية،  بقوالبها  التقليدية  البنى 

العبور إلى مرحلة التحديث املعرفي، الذي يقدم لنا 

إنسانا منتجا، له قراءته املعاصرة للحياة، وقد أدى 

وتجميد  الحضاري  التطور  حركة  تعطيل  إلى  ذلك 

إنما  التعطيل،  يقبل  ال  عصر  في  نهضوية  مشاريع 

الحياة  صيرورة  إلى  ويطلع  يقرأ  إنسان  إلى  يحتاج 

تصور  لتقديم  العديدة  خيوطها  ومسك  املعصرة، 

واذا  املعاصرة،  الحياة  صيرورة  عن  يعبر  جديد 

ومساوئها،  بمحاسنها  تأتي  الحضارة  مقولة  كانت 

االنماط  مع  وتتعامل  تتفاعل  تربوية  نظم  بناء  فإن 

تقديم  في  كفيلة  املنتج  باالنسان  املؤمنة  الثقافية 

االخالق  أسس  إلى  مستندا  عراقي،  ثقافي  نموذج 

الضارب في جذر الحضارة العراقية، تلك الحضارة 

التي مرت خالل التاريخ بمحطات حضارية مميزة 

يكون  ولكي  ثقافية،  بمنجزات  االنسانية  ورافــدة 

االمر كذلك، فإن بناء نظم تربوية رصينة، تبدأ من 

ومتفاعلة  مراحله  أعلى  إلى  للتعليم  االولى  املراحل 

قادرة  تكون  املجتمع،  في  العامة  االخالقية  القيم 

على نفض عنه غبار البنى التقليدية املقيدة لحركة 

املبادرة  زمام  مسك  على  قادرة  جهة،  من  االنسان 

انتماء  مترجمة  العصر،  ثقافة  مع  التعامل  في 

أو  االخالقية،  وقيمه  لحضارته  الوطني  االنسان 

يطرحه  ما  مع  التفاعل  على  قادرة  آخر،  سياق  في 

تتصل  عملية  معرفية  الــوان  من  الحديث  العصر 

بشكل صميمي بحاجات االنسان االساسية مع بلورة 

التعليم  جدوى  تحسب  وفاعلة،  بناءة  ومناهج  طرق 

االنسان  ينفع  بما  واالخالقية  التربوية  ومخرجاته 

ويخرجه إلى الدائرة املعرفية التقليدية التي لم تعد 

املعرفية  الثورة  مع  التفاعل  متطلبات  مع  صالحة 

عقية  بنية  تتطلبان  اللتني  املعلومات  وتكنولوجيا 

حل  على  القادرة  التطبيقة  العلمية  املعرفة  تتقبل 

االنسان املقهور، لنقله إلى مرحلة من االنتاج وتكوين 

في  الحضاري  التطور  مع  يتناغم  قــوي،  اقتصاد 

عاملنا املعاصر، لذا فإن االشكالية التي تحكم عملية 

التحول هذا تكمن في ضعف ميدان التربية والتعليم 

بشكل عطل عملية التحول، على الرغم من امتالك 

الطبيعية  والثروات  االقتصادية  القدرات  العراق 

بسبب  العلمية  العقلية  القدرات  وامتالك  الهائلة 

مواقعها  في  البشرية  القدرات  تلك  توظيف  عدم 

والطبيعية  االقتصادية  االمكنيات  الدارة  املناسبة 

لذا  املعاصر،  االنــســان  تطلعات  مع  ينسجم  بما 

البالد  داخل  التنموي  التخطيط  إلى  االلتفات  فإن 

واالعتماد على الخبرات العاملية املتقدمة حضاريا، 

هو السبيل االكيد لبناء نموذج تنموي محلي، بعيدا 

عن االنشغاالت الخارجية املتضاربة في مصالحها 

املتقاطعة، فبناء القدرات املحلية الوطنية العراقية 

نظم  بني  الصراع  دائرة  من  بالخروج  الكفيلة  هي 

لديه  من  ليثبت  حداثوية،  ونظم  تقليدية  تربوية 

محققا  امليدان،  في  موقعه  االنجاز  على  القدرة 

بجانبيها  علمية  ومعرفة  أخالقية  اعتبارية  مكانة 

في  الوطنية  القدرات  فبناء  والتطبيقي،  النظري 

مجاالتها املختلفة، هو الكفيل ببناء التنمية الذاتية 

التي ستقود حتما إلى دولة الرفاهية، بعد نفض عن 

إلى  واالنتقال  الكلية  والتصورات  التقاليد  انفسنا 

التصورات النظرية، التي تضع بناء االنسان العراقي 

هدفها  مجتمعية  تربوية  بنظم  أولوياتها  اعلى  في 

املتكامل  االنسان  الجيد،  االنسان  بناء  االساسي 

عن  بعيدا   ،
ً

وممارسة وفكريا  وانتاجيا،  تربويا، 

الهويات املتضادة، ليكون بديال عنها التنوع الثقافي 

املتنافس في عملية التطور الحضاري، واملتفاعل مع 

ثقافة العصر القائمة على حقائق ومعطيات تتعامل 

على  القائم  العلمي  املنهج  وفق  على  الحياة،  على 

التجربة والحقائق امللموسة، وليس على التصورات 

النظم  فإن  لذا  ــا،  وراءه طائل  ال  التي  التجريدة 

املنهج  أساس  على  للتحديث  ملحة  بحاجة  التربوية 

العلمي وليس على اساس الجدل االفالطوني، الذي 

العالم  بينما  التأخر،  من  مزيد  إلى  اال  يفضي  ال 

يعتمد  وهو  واقتصاديا،  وثقافيا  عمرانيا  يتطور 

التي  التاريخية  اللحظة  تترجم  تربوية  نظم  على 

القرار  مركز  من  يتطلب  وهذا  مجتمعاته،  بها  تمر 

تبني ستراتجية متكاملة لتحقيق ذلك، فاالصل هو 

االنسانسة  قيمه  وتهذيب  االنسان  حاجات  اشباع 

أوال  عراقي  كانسان  كرامته  وصــون  واالخالقية 

واخيرا.

اسم افالطون يعني (عريض املنكبني/ ضخم الجثة)، وهو فيلسوف 

إغريقي من دولة مدينة أثينا، ومن أبرز تالمذة سقراط واملتأثرين 

هي  (الفضيلة  فكرة  سقراط  عن  افالطون  أخذ  واسلوبًا.  فكرًا  به 

املعرفة واملعرفة هي الفضيلة) ونقده للنظام الديمقراطي وأسسه ومبادئه، 

واعتقاده بعدم تساوي البشر، وتفضيله حكم الفيلسوف املطلق/ سلطة الحاكم 

لألفكار  واستنباطه  الساخر  التشكيكي  اسلوبه  في  وتابعه  املستنير،  املستبد 

عن طريق الحوار. تأثرت أفكاره بحياة أستاذه سقراط وموته املأساوي وما 

انتهت  والتي  وأثينا،  إسبرطة  بني  البيلوبونيز  حروب  أحداث  من  عاصره 

جديد  نظام  إلقامة  االثنية  االرستقراطية  وتحرك  االخيرة،  هذه  بهزيمة 

خضعت أثينا في ظله لحكم 30 طاغية، كان منهم أقرباء ألفالطون، حاولوا 

ذلك  في  فشلوا  وعندما  وآثــاره،  السابق  الديمقراطي  نظامها  جذور  إزالة 

لجؤوا إلى العنف والقسوة في التعامل مع مواطنيهم، الذين عاشوا في هذه 

املرحلة عهدًا من التطرف والعنف االرستقراطي، لم يختلف كثيرًا عن عهد 

 
ً
الديمقراطية سلكت سبيال الذي سبقه، فال  الديمقراطي  والعنف  التطرف 

وأدرك  العهدين  عاش  أفالطون  وألن  ذلك،  فعلت  االرستقراطية  وال  سويًا، 

لكل  بالنسبة  مختلفة  أسباب  لنقمته  كانت  وإن  عليهما  نقم  فقد  سلبياتهما، 

نظام منهما.

رحل افالطون عن اثينا بعد موت سقراط متوجها إلى (سرقوسا/ سرقسطة)

افالطون  افكار  من  الحقا  تخوف  الذي  (ديونيسيوس)،  طاغيتها  عهد  في 

احدهم  انقذه  أن  لوال  العبيد،  يباع  كما  الرقيق  سوق  في  ببيعه  منه  فتخلص 

اسم  يحمل  مكان  في  مدرسة  وأنشأ  اثينا  إلى  عاد  ثم  وأعتقه.  اشتراه  بأن 

أو  (اكاديمي  باسم  مدرسته  رفت 
ُ

فع (أكاديمس)،  اليونانيني  األبطال  أحد 

علم التالميذ في مدرسته دون اجور. تفرغ افالطون في 
ُ

االكاديمية)، وكان ي

اثينا بعد ذلك إال مرتني  والتعليم، ولم يغادر  والتأليف  للتفكير  هذه املرحلة 

جديدة  فرصة  على  يعثر  أن  نجاح،  دون  فيهما،  حاول  قصيرتني 

الرحلتان  تلك  وكانت  إليها،  ودعا  بها  آمن  التي  األفكار  لتطبيق 

من  بدعوة  املــرة  هذه  ولكن  ايضا،  سرقسطة)  (سرقوسا/  إلى 

(ديونيسيوس االبن) الذي تولى حكمها بعد والده، واعتقد في نفسه 

الرغبة في والقدرة على تطبيق افكار افالطون السياسية وبناء دولة 

املدينة املثالية لكنه لم يحتمل تلك االفكار طويال فحاول البطش بأفالطون 

سنوات  بعد  االبن)  (ديونيسيوس  كرر  ثم  اثينا،  إلى  العودة  في  سارع  الذي 

دعوته ألفالطون مرة اخرى، ولم تكن النتائج بأفضل منها في املرة االولى، 

فكان ذلك آخر عهد افالطون بالسياسة في آفاقها العملية التطبيقية.

كتب افالطون العديد من املؤلفات التي اتخذت صورة املحاورات وغلب على 

السياسي  (الجمهورية،  اشهرها  ومن  السياسي  الطابع  منها  االكبر  القسم 

وتسمى احيانا رجل الدولة، القوانني) وهي تعبر عن مراحل حياة افالطون 

الحاصل فيها من كتاب مرحلة  التطور  املتعاقبة، وتجسد  والفكرية  الزمنية 

الشباب (الجمهورية) إلى كتاب الرجولة والنضج (السياسي/ رجل الدولة) 

فكتاب الشيخوخة والحكمة (القوانني). ونستمد منها ومن اعمال افالطون 

بالظاهرة  املتعلقة  األسئلة  عن  إجابته  وطبيعة  بأفكاره  معرفتنا  االخــرى 

سقراط  استاذه  فكرة  دائمًا  محورها  كان  وإجابات  أفكار  وهي  السياسية، 

ايضا  بها افالطون  آمن  التي  الفضيلة)  واملعرفة هي  املعرفة  (الفضيلة هي 

الفلسفي  النطاقني  في  افكاره  عليه  بنى  الذي  األساس  منها  وجعل  وتبناها، 

والسياسي حتى لم يعد باالمكان الفصل بني هذين الفيلسوفني على املستوى 

وألن  جهة،  من  اليها  واستنادهما  الفكرة  هذه  من  النطالقهما  الفكري 

سقراط  كان  محاورات  صورة  في  مؤلفاته  وضع  ثانية  جهة  من  افالطون 

املحاور واملتحدث االول فيها.

اخيرًا نتوقف عند حاجة العراق ألن تكون املعرفة فيه هي الفضيلة والفضيلة 

فهم  في  الساسة  منجد  صفحات  من  صفحة  عنوان  وهذا  املعرفة،  هي  فيه 

السياسة.

أثر  الــذي  الــدوالر  أزمــة  تفاقم  وســط 

بشكٍل كبير في الحياة العامة والتذبذب 

واملعامالت  املضاربة  نتيجة  الحاصل 

اليها  يضاف  املحسوبة  غير  املالية 

أيام  وقبل  نجد  املوازنة،  إقــرار  تأخر 

ومن خالل جدول أعمال مجلس النواب 

اإلعالمية  دائرته  خالل  من  املنشورة 

ملشروع  األولــى  القراءة  مناقشة  فقرة 

اتفاقية  إلــى  الــعــراق  انضمام  قانون 

ممن  لسنا  املــاء!،  طيور  على  الحفاظ 

تشريع  مــن  بالضد  يقف  أو  يــعــادي 

الرفق  أو  بالطيور  الخاصة  القوانني 

تشرع  ان  األجــدر  من  أليس  لكن  بها، 

قوانني كقوانني النفط والغاز أو جرائم 

املعلوماتية أو قانون سلم رواتب موظفي 

املتالعبني  يحاسب  قانون  أو  الدولة 

السيطرة  خالل  من  املواطنني  بقوت 

على السوق وحركتها.

 
َ

نر لم  مضت  التي  السنوات  مدى  على 

بأن  قليلة  مناسباٍت  وفي  ندر  ما  في  إال 

أو  للتصويت  الــنــواب  مجلس  يجتمع 

لقراءة جادة ملشروع قانون فيه مصلحة 

وحسب  ماعلمنا  اذا  خصوصًا  عامة، 

في  القانونية  اللجنة  عنه  ماكشفت 

مئتي  من  يقرب  ما  بأن  النواب  مجلس 

السابقة،  الــدورات  من  معطل  قانون 

وعلى ما يبدو وحسب طبيعة التوافقات 

مثل  ــرار  إق يمكن  ال  فأنه  السياسية، 

هكذا قوانني اال بتوافٍق سياسـي.

أخــرى  ــرة  م يعود  السياسي  اإلتــفــاق 

حيث  املحافظات،  مجالس  بوابة  من 

تلك  عمل  تفعيل  ــادة  إلع التوصل  تم 

إنه  علمنا  ما  اذا  خصوصًا  املجالس، 

وفي تشرين األول من عام 2019 ونتيجة 

مجلس  ــوت  ص الجماهيري  للضغط 

النواب العراقي على إلغاء عمل مجالس 

أهمية  نؤكد  بل  نختلف  ال  املحافظات، 

اعتبار  على  املحافظات  مجالس  عمل 

الالمركزية  تبنى  العراقي  الدستور  أن 

املحافظات  مجالس  ــد  وأوج اإلداريـــة 

للمحافظة  الشعبية  القاعدة  لتمثل 

الدوائر،  وبقية  املحافظ  عمل  لتراقب 

لكن بالوقت نفسه نرى ضرورة الوصول 

ومستقبل  عمل  يؤمن  ــادل  ع حــٍل  إلــى 

خالل  من  السياسية  ــاط  األوس جميع 

بالرصانة  يتمتع  قانون  مشروع  إعداد 

سواء،  حد  على  األحزاب  جميع  يرضي 

القوى  بني  للعيان  يظهر  بدأ  فالصراع 

بعد  الناشئة  والقوى  الكبرى  السياسية 

داخل  االنتخابات  قانون  مشروع  قراءة 

اروقة مجلس النواب بني مؤيد ورافض.

من  أكــتــوبــر  شهر  ــى  إل نصل  أن  ــى  إل

رأي  حسب  ديسمبر  أو  السنة  ــذه  ه

ــد  ــوع ـــن، وهــــو امل ـــري ســيــاســيــني آخ

الخاصة  االنتخابات  إلجراء  املفترض 

الكثير  سنشهد  املحافظات  بمجالس 

ــزداد األزمــات  ــت مــن الــصــراعــات وس

ذاك،  أو  الطرف  هذا  بني  والتقاطعات 

الفرقاء  يصل  ان  نتمنى  وبــالــتــالــي 

معقد  وغير  بسيط  حل  إلى  السياسيني 

ــو عــن طــريــق االنــتــخــاب الــفــردي  وه

في  املباشرة  األصــوات  أعلى  باعتماد 

هذه  أن  نعتقد  حيث  الواحدة،  الدائرة 

الطريقة هي األسلم واألبسط، وبالتالي 

فرض  دون  ــراف  االط جميع  سترضي 

لالرادات.

سيطرة  من  فرنسا  تحررت  حينما 

النازية وعاد زعيم املقاومة الوطنية 

إلى  ديگول  الجنرال  الفرنسية 

بالفيلسوف  فرنسا، توطدت عالقته 

مالرو،  أنــدريــه  الشهير  والــروائــي 

عن  گونكور  جائزة  على  الحائز 

البشري)،  روايته الشهيرة (الوضع 

وإعالمية  ثقافية  بمهام  وكلفه 

عديدة وحاز على ثقته.

بتشكيل  ــول  ــگ دي بـــدأ  وعــنــدمــا   

الجمهورية  دستور  بموجب  حكومته 

عرض   1958 أكتوبر   4 في  الخامسة 

الــوزارات  إحــدى  تولي  مالرو  على 

ــدوره  ل تــقــديــرًا  املهمة  الــســيــاديــة 

الفكر  مواجهة  في  البارز  الفكري 

عام  بشكل  واالســتــعــمــار  ــازي  ــن ال

فكري  اســاس  بناء  في  واملساهمة 

مالرو  ولكن  الوطنية،  للمقاومة 

السيادية  ــوزارة  ال هذه  تولي  رفض 

 ،
ً
قائال الثقافة،  وزارة  تولي  وطلب 

هذا  من  الجنرال  اندهاش  وســط 

فرنسا  عقل  اصبح  (لقد  االختيار؛ 

بيدي).

لم يكن األديب مالرو منتميًا لجماعة 

ولكنه  وقتها  بالذات  معينة  سياسية 

كان مفكرًا انسانيًا، رافضًا أن تكون 

منذ  ودعــا  استعمارية  دولــة  دولته 

الشعوب  تحرير  إلــى  شبابه  مطلع 

االستعمار  نــيــر  تــحــت  الـــرازحـــة 

كما  ذلك،  بسبب  وسجن  الفرنسي 

ومقاومًا  بحق  نموذجيًا  وطنيًا  كان 

كافيا  هذا  كل  وكان  للنازية،  شرسًا 

نقلة  اكبر  تحقيق  من  ليمكنه  لوحده 

في تاريخ الثقافة الفرنسية الحديثة 

وكسب حب وثقة الجمهور.

هذا الحس الوطني املرهف وثقافته 

نموذجًا  بحق  تمثل  التي  املتنوعة، 

لثقافة القرن العشرين هو الذي مكن 

املواطن  وعي  بناء  إعادة  من  مالرو 

ــرازات  إف من  وتخليصه  الفرنسي 

الحرب النفسية واالجتماعية وثقافة 

الحرب، التي تراكمت خالل الحرب 

النازي،  اإلحــتــالل  وفترة  العاملية 

مست  ومهانة  مذلة  من  رافقها  وما 

الكرامة الوطنية في الصميم.

على  بالغ  بسخاء  مالرو  صرف  لقد 

والفنية،  واألدبية  الثقافية  املشاريع 

الفنية  والعروض  املسارح  وازدهرت 

وطبعت  والترفيهية  والسينمائية 

عناوين  من  املئات  طباعة  وأعيدت 

ملختلف  وترجمت  والروايات  الكتب 

اللغات. 

حتى بدأ الفرنسيون يشعرون وكأنهم 

عادوا ليعيشوا في عصر النهضة من 

جديد بكل تفاصيله التاريخية. 

الثقافي  املشهد  فرنسا  وتصدرت 

مصدرًا  الثقافة  وأضحت  العاملي 

قبت 
ُ
فل قوتها،  مصادر  من  مهمًا 

بعاصمة النور.

يكفي أن تقدم مصالح شعبك العليا 

الضيقة،  الذاتية  مصالحك  على 

اعظم  وتحقق  بحق  وطنيًا  لتكون 

اإلنجازات في كل املجاالت...

*النائب األسبق لرئيس هيئة 

النزاهة االتحادية
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 – مع الشباب حتى يأخذ 
ّ

ما إن يجلس أحدنا – نحن كبار الســن

م الخبير، ويمــارس دور الناصــح الواثق من صحة 
ّ
وضــع املعل

ِف بنقلها 
ّ
ة تجاربــه، واملكل

ّ
ي

ّ
ن مــن أهم

ّ
أفــكاره وأقواله، واملتيق

إلى الناشئني والشباب. نفعل ذلك ألننا ننطلق من أن ما مررنا 

بــه نحــن – الكبار – وما قرأنــاه، وما نحمله مــن قيم وأخالق، 

هــي الكنز الذي علينا أن نفتحه أمام الشــباب ليأخذوا منه ما 

يأخذون. 

نريــد مــن الشــباب أن يقبلوا علــى كنوزنا ونســتهجن أن نجد 

ا هم، فقد يقبلون 
ّ

لديهم ما هو غير متوافــق مع هذه الكنوز. أم

 
ّ

صونها، ليجــدوا – وفقًا ملقاييســهم ورؤاهم – أن
ّ

عليهــا ويتفح

ا في «كنوزنا» صار عملة قديمة ال تنصرف في أسواق 
ّ

الكثير مم

، ألنها تقوم علــى أوهام ورثها 
ً
اليــوم، أو هو عملــة زائفة أصال

لت حركة املجتمــع، وأمعنت في جعله 
ّ

جيلنــا عن أســالفه، فكب

ة عفا عليها الزمن.
ّ

ًا أسير عادات وتقاليد سلوكية وفكري
ّ

هش

 علينا نحن أن نقرأ الشــباب 
ّ

ة لوجدنا أن
ّ

ينا باملوضوعي
ّ
ولو تحل

عاتهم، وألدركنا 
ّ
م تطل

ّ
س طاقاتهم وقدراتهم، ونتفه

ّ
جيدًا ونتلم

 علينا رســم خطــوط جديدة للعالقة بيننــا وبينهم، تختلف 
ّ

أن

ة 
ّ

ا ألفناه من عالقة جيل ســابق يجيل الحــق، عالقة تبادلي
ّ

عم

ــة والتعاطف والثقة واأللفة 
ّ

شــاملة، ال تقتصر على تبادل املحب

فقط، بل تصل إلى تبادل االحترام واملعرفة، بعيدًا عن التعالي 

ها – 
ّ
 والزهو املعرفّي واالعتــداد بالتجارب والخبرات. إن

ّ
األبوي

ة. 
ّ

ي
ّ

ة والكثير من الند
ّ

باختصار – عالقة فيها القليل من األبوي

موا لنا – نحن 
ّ

 الشــباب يمكن أن يقد
ّ

ا منصفني لقلنا إن
ّ
ولــو كن

، وذلك ألنهم يمتلكون ثالث ســمات 
ً
الكبــار – ما ال نعرفه فعال

 ،
ّ

إيجابيــة كبيرة ال نمتلكها نحن، أوالها مرونة العقل والحواس

وهي ســمة تجعل أثر املعلومات الجديــدة فيهم أكبر من أثرها 

 
ُ

د
ّ

ــم والحفــظ واالســتيعاب، وتوق
ّ
فينــا. وثانيتهــا ســرعة التعل

ًا، 
ّ

ــر، وثالثتها العيش فــي العصر حق
ّ
أجهــزة االلتقــاط والتذك

دهم 
ّ

فالشــباب ال يحملون – بالقــدر الذي نحمــل – موروثًا يقي

ويمنعهــم من التفاعــل العميق مع الجديد، ولم يقعوا أســيري 

 دون 
ً
ــخت فيهم بالتراكم والتكرار، وصارت حائال

ّ
عادات ترس

الخروج على املألوف.

وكثيــرًا مــا نــدرك – نحن الكبــار – أن هــذه الســمات الثالث 

 علــى التدريج بعد تجاوز 
ُ

ف
ُ

ضع
َ

ــرة لدى الشــباب، وإنها ت
ّ
متوف

ما لدى من ال يمارســون 
ّ

مرحلة الشــباب مــن أمثالنا، وال ســي

 الذاكــرِة والقدرِة علــى املحاكمة 
َ

القــراءة والتفكيــر وتدريــب

نــا ال ننطلق منه في 
ّ
ــة، أقــول كثيرًا ما ندرك ذلــك ولكن

ّ
العقلي

التعامل مع الشــباب، وال نترجمه إلى ثقــة بهم وبقدراتهم، وال 

خاذ مواقف صائبة حيــال ما يواجههم 
ّ

نأمن لقدرتهــم على ات

ويواجه مجتمعاتهم من مشكالت.

ِر الذي 
ّ

م العلمّي املتســارع، والتطو
ّ

نــا نعيش في عصر التقــد
ّ
إن

 العني كيــف يتفاعل أغلب الشــباب 
ّ

يذهــل العقــول. ونري بــأم

ة مع منتجات العلم الحديثة، بينما يقف الكبار 
ّ

بســرعة وحيوي

 
ّ
رين أمامها، وال يســتطيعون اإلفــادة منها إال

ّ
مندهشــني متحي

 
ّ

بمساعدة الشــباب، ومع ذلك تظل

دهــا 
ّ

تقي محــدودة،  إفادتهــم 

ــة 
ّ

التقليدي ــة 
ّ

الذهني بنيتهــم 

التــي أضعــف الزمــن مرونتها. 

هــم  وأحفادنــا  أبناءنــا   
ّ

إن

مــون لنا املســاعدة 
ّ

الذيــن يقد

فــي ســعينا إلــى التفاعــل مــع 

والصغيــر،  الكبيــر  الحاســوب 

نلجأ  الذيــن  هــم املستشــارون 

ة معضلة نواجهها 
ّ

 أي
ّ

إليهــم لحل

ونحن نحــاول دخول العصر من 

ة، فكيف 
ّ

نافــذة منجزاته العلمي

ه على 
ّ

ة الواعظ واملرشــد؟ وكيــف نلعب دور املوج
ّ

نحتفظ بمهم

 لنا من العــودة إلى هؤالء 
َ

مســرٍح لســنا من أبطاله؟! ال مهرب

ر قول 
ّ
نــي – كلمــا عدت إلــى أحدهــم – أتذك

ّ
املستشــارين، وإن

ي الخالد: 
ّ

املتنب

ــي بحلمي الذي أعطت 
ّ
ليت الحــوادث باعتني الذي أخذت/ من

وتجريبــي فمــا الحداثة من ِحلــٍم بمانعة/ قد يوجــد الِحلم في 

ان والشيِب
ّ

الشب

 في البيت 
ً
ل في قليــال

ّ
امنــا، لعد

ّ
 املتنبي، لو عــاش في أي

ّ
ولعــل

ل إلى حــرف للتحقيق 
ّ

الثانــي، فحــرف التقليل (قد) ســيتحو

 وعلــى نحو رائع، 
ً
جــد لدى الشــباب فعال

ُ
والتأكيــد، فالِحلم و

هم يستعيرون من الشباب الِحلم 
َ

 رؤوس
ُ

 الشيب
َ

وصار من ضرب

واملعرفة.

 الشــباب فــي غنــى عن 
ّ

فهــم مــن كالمــي هــذا أن
ُ

 ي
ّ

أريــد أال

ــالع على معــارف آبائهــم واإلفــادة من تجاربهــم، فمن 
ّ

االط

 جيــل يضيف 
ّ

 كل
ّ

ــات أن معــارف البشــر تتراكــم، وأن
ّ

البديهي

ــات أيضًا 
ّ

شــيئًا جديــدًا إلى معــارف ســابقيه، ومــن البديهي

ــة قامــت علــى دراســة التجــارب 
ّ

 مســيرة البشــر املعرفي
ّ

أن

واســتخالص الــدروس الالزمة واســتلهام ما فيهــا من نقاط 

ي 
ّ

ة تنم
ّ

ة، أي تحويــل تجارب الســابقني إلــى خبرة إنســاني
ّ

قــو

 مــا أريده من طرح هــذا املوضوع هو 
ّ

القــدرات واملعارف. وكل

ــد عقولهــم «بحكمتنا» 
ّ

 نقي
ّ

 نســتصغر قــدرة الشــباب، وأال
ّ

أال

ية التفكيــر والتفاعل مع معطيات
ّ

و»معارفنــا» وأن ندع لهم حر
 

 زمنهم. 

وإذا كانــت هذه النظرة إلى الشــباب والتعامــل معهم مطلوبة 

 فهي مطلوبة أكثر وأكثر على مستوى 
ّ

ا على املســتوى الفردي
ّ
من

 
ُ

ــة في بلداننــا العربية التي ما يــزال التلقني
ّ

ســة التعليمي
ّ

املؤس

ني فيها. 
َ

) قائم
ّ

م (الطفل والشاب
ّ
ة املتعل

ّ
 احترام شخصي

ُ
وعدم

ر 
ّ
 جوهر التغيير املطلوب في هــذا املجال هو ما قاله املفك

ّ
ولعــل

نا ال 
ّ
 الراحل خالد محمــد خالد: «أن يــدرك الطفل أن

ّ
املصــري

ــب صيغ األمر 
ّ
مه بــل ننقل إليه معارفنــا»، ويقترح أن نتجن

ّ
نعل

 
ً
م «مــن األفضل أن تفعل كــذا» بدال

ّ
والنهــي، كأن نقــول للمتعل

مــن قولنا «ال تفعــل» أو «افعل»، ليكون التعليم إســهامًا في بناء 

ة. 
ّ

ة اإليجابي
ّ

الشخصي

م املتعالي في تعاملنا مع 
ّ
 نمارس دور املعل

ّ
ة أال

ّ
تقتضي املوضوعي

ر.
ّ

الشباب، فهم أعلم وأكثر قدرة مما نتصو

 كاتب وباحث سوري

وإن بقيت الحروب السبب األساسي للتدمير إضافة للكوارث الطبيعة 

مــن زالزل وبراكــني وفيضانــات، حيث تحــول األمر إلى فعــل متعمد 

وجــزءًا من لعبة سياســية واقتصاديــة هدفها األول واألخيــر الربح، 

ا من دورة 
ً

حيث يعتبــر تدمير املدن وما يتبعــه من إعادة إعمار جــزء

اقتصادية بني عدة أطراف الكل فيها مستفيد.

فقد أصبحــت عمليات الهدم وإعــادة إعمار املدن إحــدى الصفقات 

االســتثمارية، التــي تتهافــت عليها الدول والشــركات، مــع ما يترتب 

عليها من إعادة تشكيل وهندسة املدن بما يتوافق مع التطور والزيادة 

الســكانية، حني تدعــو الحاجة إلى شــق الطرق واالســتردادات ومد 

الجسور وتشييد املباني الضخمة، ال تتواني الشركات والحكومات من 

هدم عشرات، بل مئات البيوت وتشريد آالف السكان تحقيقًا وتنفيذًا 

لصفقة تجارية تدر الكثير من اإليرادات، دون أن تقدم لهؤالء ما يسد 

الرمق.

إلعادة تشكيل وإعمار املدن التي دمرت بفعل الحروب أو الزالل نتائج 

خطيرة من شــأنها إعــادة تغيير املالمح العمرانية لتلك املدن بشــكل 

كامــل غالبًا مــا يكون متعمدًا، إن مــن الناحية الحضاريــة العمرانية 

أو حتى الديموغرافية للســكان، على ســبيل املثال تناقلت األخبار عن 

الدمار الذي أحدثه الزلزال الذي ضرب مؤخرًا ســوريا وتركيا، وأدى 

إلى خســارة جزء كبير مــن مدينة أنطاكيــا التاريخية فــي تركيا بما 

فيهــا من تراث عمرانــي وأوابد تحاكي حقب زمنيــة تعود إلى العصر 

 إعادة بنائها كما صرح املســؤولون لن يعيد إليها 
ّ

الرومانــي، ويبدو أن

شــكلها ومالمحها التي كانت قبل الزلزال، األمر الذي يعني خســارة 

كبيرة على املســتوى التراثــي والحضاري وفقدان شــواهد كثيرة عن 

عصور مرت على تلك املنطقة.

من جهة أخرى، تشــكل عمليــات إعادة اإلعمار فرصــة لبعض الدول 

لفرض هيمنتها وسيطرتها عبر القنوات االقتصادية من تمويل وغيره 

على الدول املدمرة، مع ما يترتب على ذلك من خسائر تتكبدها البالد 

التــي عانــت مدنها من القتل ســواء عن قصد أو عن غيــر قصد، وفي 

التاريخ الكثير من األمثلة على اســتغالل بعــض الدول لظروف إعادة 

بنــاء ونهوض دول أخر، كما حصــل في نهاية الحــرب العاملية الثانية 

عبر إطالق الواليات املتحدة األميركية ملشــروع مارشــال، الذي أعلن 

عن تقديم املســاعدات إلعادة إعمار أوروبا املدمرة وتقديم القروض 

والبضائــع واملــواد الخــام، ممــا أدى إلى انتعــاش وتطــور االقتصاد 

األميركي مقابل بقاء الدول األوروبية تابعة لها بسبب حاجتها املادية، 

وما الدول املانحــة التي تعلن تقديم مســاعدات لبلد عربي هنا وآخر 

هنــاك، والقروض الســخية التــي يقدمهــا البنك الدولي، إال وســيلة 

وأداة إلحكام ســيطرة الدول العظمى على مقدرات البلدان الضعيفة 

وبالتالــي االســتيالء علــى ثرواتهــا والتحكــم بقراراتهــا السياســية 

وتحالفاتها.

 إعــادة إعمــار املدن التــي دمرتها الكــوارث والحروب هــو بمثابة 
ّ

إن

ترميم للذاكــرة الجمعية للمكان، وإعادة إحياء روح املدن والســكان، 

ســواء عبــر الحفــاظ قــدر املســتطاع علــى الطابــع العمرانــي غير 

املشــوه، الســيما للمــدن العتيقــة، أو مــن خــالل تمكني الســكان من 

العــودة إلــى أحيائهــم ألن البشــر هم مــن يمنــح األماكــن حياتها، 

 وهــو مــا يجــب أخــذه فــي اعتبــار الحكومــات املقبلــة علــى بنــاء 

مدنها.

عندمــا يقــول مواطن مــا إنــه يحب السياســي 

الفالني ويكره السياســي الفالني، فإن املواطن 

والوطن في مأزق كبير، فالسياسي ليس موضوعا 

للحب أبدا، حتى عندما يتحول الى حاكم ألنه في 

كل االحوال يؤدي وظيفة اجتماعية، نحن ال نحب 

طبيبا معينــا، وال نجارا وال بائعا وال ميكانيكا وال 

بنــاء، انما نفضل أحدا بينهم ألن ســمعته جيدة 

ويلتزم باملواعيد، وربمــا ألنه نفذ بعض االعمال 

الجيــدة لنا، ومع ذلــك فإننا ســوف نحقد عليه 

ونحاول البحث عن بديل له إذا ما أخطأ أو فشــل 

فــي القيام بما نريده منــه أو خدعنا، وقام بعمل 

مزيف او منقوص او مغشوش أو حتى لو لم يلتزم 

باملواعيد والسياسي مثله ال أكثر.

يعــرف بعــض الساســة هــذه الحقائــق ولذلك 

يحاولون تغييــر عنوان مهنتهم، فــي املجتمعات 

التي ينتشــر فيها الغش والبضائع الرديئة وعدم 

االلتــزام باملواعيــد، يحــاول السياســي ابتــكار 

عنــوان مختلــف ملهنتــه أو لنفســه لالفالت من 

االلتزام بالشــروط، املجتمعات املختلفة أو التي 

تتســاهل مع النصب واالحتيال تســمح للسياسي 

ان يقدم نفســه كقائد للوطن او لالمة أو كزعيم 

روحي أو تاريخي، لذلك هناك من يكره الدستور 

دائمــا في املجتمعــات، التي تعيش علــى التباس 

االشــياء  يســمي  النــص  هــذا  ألن  الوظائــف، 

بأسمائها، إذ ال يحق مثال وفقا للدستور العراقي 

أن يتحكــم شــخص ال يمتلــك شــهادة جامعيــة 

معتــرف بها بأي منصب وظيفي سياســي واضح 

املعالم، وهو ما يؤدي الى ذهاب البعض الى طرق 

غير دستورية ملمارسة السياسة بذرائع مختلفة، 

ثم يتحدثون عن مشاكل الدستور وعدم قدسيته 

ألنه ليس كتابــا منزال، لنتخيل أننــا نضع قانونا 

للمرور يســمح ملن ال يجيدون القيادة بالحصول 

على إجازة سوق، املوضوع هكذا بالتحديد.

إن الخضــوع ملنطــق الحــب فــي السياســة ليس 

مقبوال وال ممكنا ألن الحــب يكون أحيانا أعمى، 

أو إنــه حب من طرف واحد، لنتخيل زعيما نحبه 

لكنه يعرضنا للجوع والتشــرد واالقتتال واملعاناة 

وقــد يأخذنا للمــوت كما تقول االغنيــة العراقية 

املعروفــة، وألن الحب أعمى ســوف نتغاضى عن 

غبــاء الحبيب وقســوته ودمويته، وقــد نبلغ حدا 

من الغباء والعمى أن ننســى مــوت املحبوب منذ 

ســنوات طويلة ونتحــدث عنه وكأنه مــا زال حيا 

وقد يعود للسلطة.

في اللحظة التي يعمل فيها السياســي مهما كان 

عنوانه على توريط املواطن بعالقة حب مقدسة، 

يكــون السياســي قــد ارتكــب جنايــة النصــب 

واالحتيــال، وإذا خضــع املواطــن لــه يكــون قد 

ارتكب جريمة الغباء والغفلة.

ــا فــي العمــل السياســي، هــذه 
ً

ال شــيء مقدس

القاعــدة يعمل بها الساســة ســرا وعالنية كلما 

اقتضــت مصالحهــم، ولذلــك مــن املنطقي أن 

يقيس املواطن عالقته بالساسة بحسب املنفعة، 

ويستبعد الحب تماما وحتى االعجاب، ويتحصن 

ضــد كلمــات الغزل السياســي التي تمــرر تحت 

شتى األغطية.

 
هذا اإلعالن هو خيــر دليل على الفوضى واالرتجال واالنحدار 

الذي بلغناه. فوضى في القوانني الناظمة، وال أبالية وال خضوع 

ملعايير التعليم العاملية. صــار أمرًا معتادًا أن تجد في زاوية كل 

شــارٍع بيتًا كبيرًا، أو بيتني مدمجني، قد تحوال إلى شــيء اسمه 

أنا وصرنــا نعترف لهــذه البيوت 
َّ

 باالســم. كيــف تجر
ً

مدرســة

بأفضليتهــا على املــدارس الحكوميــة، التي مهمــا كان مقدار 

 شــأنًا، وأعلى مقامًا من 
َ

ها تظــل معنويًا أرفع
َّ
الســوء فيها، لكن

الكيانات التي ينحشــر فيهــا التالميذ كاملســجونني، ويتجاوز 

أصحابهــا فــي األعــم األغلــب على األرصفــة لتوســيع فضاء 

ربحهــم من دون أي محاســبة أو متابعة من الجهات املســؤولة 

عن الخدمات العامة!.

واألشــنع واألنكى، هو حاالت االستغالل البشــعة التي يتعرض 

لهــا الذين يقدمون علــى هذه املدارس مــن الخريجني، الذين 

يبحثون عن التعيينات بدافع الحاجة إلى فرصة عمل تعوضهم 

عن ســنوات دراســتهم، وتوفر لهم الحد األدنــى من متطلبات 

 هذه الســجون املســماة مجازًا (مــدارس) عن 
ُ

علن
ُ

املعيشــة. ت

م إليها العشــرات من 
َّ

حاجتهــا إلــى مــالكات تعليميــة. يتقــد

طالبي فرصة التعيني. ثم بعد مقابــالت واختبارات، يختارون 

 
َ

 حاجة
ُّ

 منهم للتعيني. لكن مقابل مــاذا؟. إنه مقابل يبتز
ً

صفوة

م لهم من 
َّ

املتقدمــني للتعيني، ويجبرهــم على القبول بما يقــد

مرتــب اليــكاد يكفي ألســبوع. أعرف بعــض املــدارس األهلية 

م فيها علــى ٣٠٠ ألف دينار شــهريًا. وبعد 
ِّ
ال يزيــد مرتــب املعل

اقتطاع مبلغ الضمان، يتبقى لهم منه ٢٥٠ ألف دينار شــهريًا. 

تخيلــوا الكارثة. شــخص يعمل ملدة خمســة أيام في األســبوع، 

منــح هذا املبلغ 
ُ

ه ي
َّ
فــي مهنة هي من أقدس املهــن وأهمها، لكن

الزهيد الذي يتــم صرف نصفه على أجــور النقل، ومتطلبات 

األكل التي ال بد من توفرها أثناء الدوام.

 مــن وزارة التربية، ووزارة 
ً
، يتطلب تدخال

ٌ
 ومشــني

ٌ
أمر مخجل

العمل، والجهات املسؤولة، من أجل إنصاف املعلمني واملوظفني 

في املدارس األهلية، وإنقاذهم من ابتزاز مالكي هذه املدارس، 

الذين ال يهمهم سوى ملء جيوبهم باإلموال على حساب كرامة 

املعلمني واملوظفني.

حســنًا فعلت وزارة التربية، حني أوقفت في آخر قراراتها منح 

إجــازات لفتح مدارس أهلية جديدة. ولكن املهم هو أن تتحرك 

الــوزارة ملتابعة شــؤون املعلمــني واملوظفني في هــذه املدارس، 

والوقــوف علــى مشــكالتهم واحتياجاتهــم. واألهم هــو إلزام 

أصحاب املدارس بمنح املعلمــني واملوظفني مرتبات محترمة، 

تحفظ كرامتهــم، وتليق بمقامهــم. فليس هنــاك مقام يداني 

مقام املعلم.

 أنظمة التعليم في أغلب بلدان العالم تعتمد، بال شــك، على 
َّ

إن

القطاعــني العــام والخاص في االســتثمار بها. ومــا نكتبه هنا 

ال يعنــي بطبيعــة الحال دعوة لســحب يد القطــاع الخاص من 

ممارســة دوره التنافسي في تقديم عروض تعليمية ينافس بها 

 من إخضــاع القطاع الخاص إلى 
َّ

القطــاع الحكومي. لكن ال بد

معاييــر واجبة االلتزام، تجعل من العملية التعليمية مســتوفية 

 
َّ

للشــروط التــي تكفــل مخرجــات ناجحــة. وال يتحقق هــذا إال

باالهتمــام والرعايــة الحقيقيــة للعاملــني فــي قطــاع التربية 

التعليمي األهلي، ســواء كانوا معلمــني أو موظفني. ونقترح هنا 

ــا أن يتــم تطبيق قانــون الحد األدنــى املجزي مــن األجور، 
َّ

إم

م رواتب خاص 
َّ
بحســب مقررات وزارة العمل، أو أن يوضع ســل

باملعلمني في التعليم األهلي.

لذلــك، صار لزامًا على وز ارة التربيــة، ومعها بطبيعة الحال، 

نقابــة املعلمني، التحرك نحو املــدارس األهلية من أجل إيقاف 

مــا يتعرض لــه املعلمــون في أغلبهــا من ضغط نفســي قاهر، 

بســبب شــعورهم بالغنب واضطرارهم، تحت إلحــاح الحاجة 

إلى القبول بممارســة التعليم في مدارس قد تعرضهم في يوم 

 ما للبيع، مثلما فعل صاحــب اإلعالن الذي افتتحنا به املكتوب 

هنا.
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ُ

ه
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ِصيام
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ُ

ه
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ق
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ز
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م
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ح
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آِل م
َ

و ٍد 
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م
َ

ح
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لى م
َ
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ل
َ

 ص
َّ

م
ُ

ه
َّ
الل كاِئِدِه. 

َ
ِميِع م

َ
ج

َ
و

ِتسابًا 
ْ

اح
َ

و رًا 
ْ

ب
َ

ص ي 
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ن
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ْ
ر
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َ
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ْ
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ْ
ِفي ِل 
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ُ
ل
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ب

َ
و

 
َّ

ب
َ

ِظيِم يا ر
َ

ِر الع
ْ
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َ

ِة و
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َ
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ْ
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 ِمن
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ل
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ب
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ق

َ
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م
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َ
ي
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ْ
ِإي
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و
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َ

ة
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ر
ْ

م
ُ
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ج
َ
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ْ

ق
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ز
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َ

و ٍد 
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م
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ح
ُ
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م
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ِّ
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ُ
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َ
الع  

ُ
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َ
الح

ِحيمًا.
َ

ورًا ر
ُ
ف

َ
 غ

َ
الله كان

 حميدة، 
ٌ

 طيبة وأخالق
ٌ

للصائم في كل أوقاته صفات

 على بالئه، 
ٌ

 في أقواله وفيُّ بعهوده، صابر
ٌ

فهو صادق

 على ما أؤتمن عليه، 
ٌ

 لله تعالى على نعمه، أمني
ٌ

شاكر

ال يعتدي على أحد أو يؤذيه، ال يحمل الضغينة أو املكر 

مساعد  اآلخرين،  هفوات  عن  متجاوز  ألحد،  السيئ 

الخير  إلى   
ٌ

مبادر املحتاجني،  الى   
ٌ

ومحسن ٌللضعفاء، 

على  فتراه  بتعداده  املجال  يضيق  مما  ذلك  وغير 

كل  عن  منتهيًا  متٍني،  خلٍق  بكل  متصفًا  اإلجمال  وجه 

صنوف الفحشاء واملنكر.

الخير  فعل  في  كان  املبارك  رمضان  شهر  أطله  فإذا 

املكارم  ولسيل  ــرع،  أس واإلحــســان  وبالجود  ــوع،  أط

برسوله  مقتديًا  أكمل،  الطيبات  والخالل  والفضائل 

صلى  محمد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  خاتم  الكريم 

الله عليه وآله وسلم، الذي هو قدوة املؤمنني، إذ قال 

الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (لقد كان لكم 

بمكارم  اتصف  والذي  حسنة)  أسوة  الله  رسول  في 

شهر  جــاءه  فــإذا  وقــت.  كل  في  وفضائلها  ــالق  األخ

رمضان املبارك كان "ص" في الخير أسرع من الريح 

املرسلة مجتهدًا في العبادة فيه ما ال يجتهد في غيره، 

رحمة،  أوله  الذي  منه  األواخــر  العشرة  في  سيما  ال 

وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.

جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل ليلة 

شهر،  ألف  من   
ٌ

خير هي  التي  القدر  ليلة  هي  مباركة 

ولذلك  للتائبني،  مفتوحة  التوبة  أبــواب  فيه  وجعل 

في  يجتهدون  الكريم  الشهر  هذا  في  الصائمني  نرى 

الكريم،  القرآن  ويقرؤون  الخير،  ويعملون  العبادة، 

قلوبهم  ويطهرون  والضعفاء،  اليتامى  ويتفقدون 

القيام  بكثرة  بارئهم  الى  ويلجؤون  صغيرة،  كل  من 

 
ْ

أن إلى  ويسعون  الكريم،  القرآن  وتالوة  والسجود، 

يكون صيامهم خالصًا فنزكيه من كل شائبة نقيًا من 

كل صغيرة وكبيرة.

أيها  لكم  هنيئًا  نــقــول:  أن  إال  يسعنا  ال  ــرًا،  ــي وأخ

الله  أعده  بما  لكم  وهنيئًا  ستقدمون،  بما  الصائمون 

سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم من الدرجات 

وعليكم  علينا  يعيده   
ْ

أن وجل  عز  الله  ندعو  العالية.. 

سميع  إنــه  والبركة،  باليمن  الغالي  عراقنا  وعلى 

مجيب.

أهمية  ــني،  ــي ــال ــط اإلي كــجــيــرانــه  الــلــيــبــي،  الــشــعــب  ــي  ــول ي

الوحيد  العربي  البلد  في  الناس  ويتعامل  للقهوة،  كبيرة 

اإلسبرسو  مــع  فائقة  بجدية  إيطاليا،  استعمرته  الـــذي 

ــان، يستعد  ــض ــراب شــهــر رم ــت  ومـــع اق
ْ

ــن ــك ــا، ول ــواِتــه وأخ

خالل املفضل  مشروبهم  من  أنفسهم  لحرمان   الصائمون 

 النهار.

في وسط طرابلس العاصمة، يجتمع الرجال خالل شهر الصوم 

ا ما تكون أكشاكًا صغيرة 
ً

أمام عدد ال يحصى من املقاهي، غالب

وإيطالية  للغاية  متطورة  القهوة  تحضير  بآالت  مجهزة  ا 
ً

جد

املنشأ.

ويالحظ محمد الزرقاني الذي يدير أحد هذه املقاهي في قلب 

الليبيون  يشربها  التي  "القهوة  أن  بطرابلس  القديمة  املدينة 

في  رمضان  شهر  خالل  يشربونها  يوميًا،  ساعة   16 في   
ً

عادة

غضون ساعتني من غروب الشمس(...)، إذ يشربون فنجانني 

أو ثالثة في محاولة للتعويض".

6
ليبي  من  اشتراه  الذي  جده  عن  املقهى  هذا  الزرقاني  ورث 

البالغ  الرجل  يقلق  وال  املاضي،  القرن  خمسينات  في  يهودي 

31 عامًا من أن يتأثر العمل سلبًا خالل بشهر رمضان، إذ يعج 

بالقهوة  بالزبائن، يسارعون بعد اإلفطار "مللء أنفسهم  مقهاه 

بشكل طبيعي كما يشرب املرء املاء".

يعود تقليد القهوة في ليبيا إلى القرن الخامس عشر. إذ كانت 

شبه  من  اليمن  في  زرع 
ُ

ت التي  النب  حبوب  لنقل  أساسيًا  ممرًا 

الجزيرة العربية إلى أوروبا. ومن ثم اعتمد الليبيون اإلسبريسو 

الشهير تحت تأثير اإليطاليني الذين حلوا محل العثمانيني عام 

اسم  عليها  أطلقوا  التي  التركية  القهوة  إلى  باإلضافة   ،1911

"القهوة العربية".

بصب  مــوظــفــوه  يــقــوم  بينما  ــي  ــان ــزرق ال محمد  ــرح  ــش وي

ــورق  ـــواب مــن ال اح الــرائــحــة فــي أك
ّ

ــو ــف ـــود ال الــســائــل األس

بالقهوة  متمكسًا  يــزال  ال  سنًا  األكــبــر  "الجيل  أن  املــقــوى 

إسبريسو قــهــوة  غالبًا  يطلبون  الــشــبــاب  لكن   الــعــربــيــة، 

 أو ماكياتو".

ويقول صاحب املقهى الشاب إن "الليبيني يحرصون على شرب 

قهوتهم حتى في خضم الحرب"، في إشارة إلى العنف املسلح 

عام  القذافي  معمر  الديكتاتور  سقوط  منذ  البالد  هز  الذي 

.2011

مقاهيها،  وامتألت  فيها  الحياة  استؤنفت  التي  طرابلس  في 

أو على  بار على شرفات املقاهي  الليبيون حول طاوالت  يجتمع 

بأقل  القهوة  من  (كوبًا)   "
ً

"طاسة يرتشفون  الرصيف،  امتداد 

تعليقات  أو  يومياتهم  عن  أحاديث  ويتبادلون  واحد،  دوالر  من 

على الفوضى السياسية.

األنواع  من  واسعة  بتشكيلة  الساخنة  املشروبات  قوائم  تزخر 

اإليطالية، من اإلسبريسو، إلى األفوغاتو، مرورًا باألميركانو.

كل  من  رجــال  يتجاذب  املدينة،  في  آخــر  مقهى  شرفة  على 

األعمار أطراف الحديث بهدوء أثناء تناول القهوة، ومنهم عبد 

الباسط حمزة الذي ترك متجره لبيع الحقائب كي يتسنى له أن 

يأتي ويشرب القهوة عصرًا.

خالل  العالم  أنحاء  في  املسلمون  يصوم 

شهر رمضان، وهو الشهر التاسع من أشهر 

 الصيام أحد أركان 
ُّ

عد
ُ

ة، إذ ي
َّ

السنة الهجري

عن  اإلمساك  ويقتضي  اإلسالمي،  الدين 

حتى  الفجر  من  والشراب  الطعام  تناول 

مغيب الشمس على مدى شهر كامل.

ــول املــســتــشــار الــشــرعــي والــبــاحــث  ــق وي

الجرمي:  إبراهيم  الدكتور  األكــاديــمــي 

يمكن  ال  ة 
ّ

جم فوائد  رمضان  لشهر   
َّ

"إن

 يكون على 
ْ

أن حصرها، فيجب على املسلم 

مستوى هذا الشهر، كالطالب عندما يدخل 

مستوى  على  يكون   
ْ

أن يجب   
ً

عريقة  
ً

جامعة

الطلبة".  ومستوى  والــتــدريــس  املناهج 

زل 
ُ
ن  

ٌ
"شهر هو  رمضان  شهر   

َّ
أن موضحًا 

الشهر  هذا  في  املسلم  وعلى  القرآن،  فيه 

ل 
ّ

نز
ُ
 تكون له عالقة وثيقة بهذا الكتاب امل

ْ
أن

ر أو املراجعة".
ّ
 بالختم أو التدب

ٌ
سواء

 على املسلم خالل هذا 
َّ

ويضيف الجرمي أن

والذكر  بالدعاء  لخالقه  ب 
ّ

يتقر  
ْ

أن الشهر 

واإلنابة. مشيرًا إلى عدم االكتفاء بالصيام 

وأن  والــشــهــوات،  والــشــراب  الطعام  عن 

"تصوم الجوارح" كذلك "فال ينطق اللسان 

تسمع  وال  لباطل  العني  تنظر  وال  بباطل 

األذن إلى باطل".

 
َ

يعزم  
ْ

أن أهمية  على  الــجــرمــي  د 
ّ

ـــد وش

الشخص على تهذيب نفسه خالل رمضان، 

ليكون على  بحيث يكون صبورًا وذا أخالق 

مستوى روحانية هذا الشهر.

وتقف الدكتورة شذى أبو حمده، استشارية 

الطب النفسي وعالج اإلدمان، على مسافٍة 

قريبٍة مما ذكره الدكتور إبراهيم الجرمي 

 
ْ

إذ تقول: "من املهم جدًا لإلنسان املسلم أن

من  رمضان  شهر  لبدء  نفسه  بتهيئة  يبدأ 

وبأنه  الشهر  هذا  بفضائل  معرفته  خالل 

ألم  أو  حزن  من  بداخله  ما  خرج 
ُ

لي فرصة 

خالل  من  حياته  في  بها   
ّ

مر مشكالت  أو 

مناجاته لخالقه".

 بمثابة الفرصة 
ُّ

عد
ُ

 رمضان ي
َّ

وتشير إلى أن

السلوكيات  لترك  األشخاص  من  للعديد 

من  يعانون  ملن  حتى  والسلبية،  الخاطئة 

ألنه  العالج  في  للبدء  فرصة  فهو  اإلدمان، 

من  ويزيد  للشخص  اإلرادة  قوة  من  ز 
ّ

عز
ُ

"ي

العالج  في   
ٌ

مهم  
ٌ

أمر وهو  للشدائد  له 
ُ

تحم

النفسية  والصحة  خاص،  بشكٍل  النفسي 

 عام".
ً

لإلنسان بشكل

التي  ة 
َّ

الصحي الفوائد  من  الرغم  وعلى 

يتضمنها الصيام، قد يجد البعض صعوبة 

الغذائية  عاداتهم  ر 
ّ

تغي مع  التأقلم  في 

من  بنوٍع  يشعرون  إذ  الشهر،  هذا  خالل 

التعب واإلرهاق جراء االنقطاع عن الطعام 

والشراب لفترات طويلة نسبيًا.

التغذية  أخصائية  ثت 
ّ

تحد الشأن  هذا  وفي 

رمضان  شهر   
ُّ

عد
ُ

"ي قائلة:  البغدادي  ليان 

حالته  بتحسني   
ُ

يرغب شخص  ألي   
ً

فرصة

خسارة  رغبته في  حال  وتحديدًا  الصحية، 

الكيلوغرامات،  بعض  ــدان  ــق وف ـــوزن  ال

شريطة اتباع الطريقة الصحيحة في ذلك 

خسارة  وليس  الــدهــون  خسارة  تتم  لكي 

السوائل والكتلة العضلية للجسم".

كميٍة  تناول  أهمية  إلى  البغدادي  وتشير 

ــن الــطــعــام بــمــا يــتــوافــق مع  مــنــاســبــٍة م

يدخل  الجسم   
َّ

إن إذ  الجسم،  احتياجات 

نظرًا  وذلــك  جــوع"،  "حالة  بـ  عرف 
ُ

ت حالة 

ما،  حــٍد  إلــى  الطويلة  الصيام  لساعات 

ويبدأ  بالدهون  الجسم  يحتفظ  وبالتالي 

كمصدر  العضلية  الكتلة  بــاســتــخــدام 

للطاقة، لذلك تنصح األخصائية بممارسة 

على  والحفاظ  الدهون  لخسارة  الرياضة 

الكتلة العضلية.

وفي ما يتعلق بالتغذية املناسبة خالل شهر 

للساعات  "نظرًا  البغدادي:  تقول  رمضان 

القليلة التي يفطر فيها املسلم خالل اليوم، 

 من التركيز على ثالث وجبات رئيسة 
َّ

د
ُ
ال ب

(هي  والــســنــاك  والــفــطــور  السحور  ــي:  ه

يتم   
ّ
وأال والسحور)  الوجبة ما بني اإلفطار 

بهدف  إلغاؤها  أو  السحور  وجبة  إهمال 

تزويد  في  ألهميتها  وذلك  الوزن،  خسارة 

احتياجات  تغطية  وفي  بالطاقة  الجسم 

بالخمول  الشعور  وعدم  اليومية،  الجسم 

والتعب".

د أن تتكون وجبة السحور 
ُ
وتشير إلى أنه ال ب

تحتوي   
ْ

كأن دة" 
ّ

معق ونشويات  "بروتني  من 

تتكون  حني  في  وبيض،  وأجبان  ألبان  على 

شوربة  وصحن  تمر  حبة  من  الفطور  وجبة 

الرئيس،  الطبق  جانب  إلى  سلطة  وكــوب 

نــات 
ّ

املــكــو ــذه  ه تــنــاول   
َّ

يــتــم  
ْ

أن شريطة 

بالتدريج، ما يساعد في تقليل كمية الطعام 

السناك  وجبة  أما  الشخص.  يتناوله  الذي 

باأللياف  الغنية  الفواكه  على  فتحتوي 

والسوائل لتزويد الجسم باحتياجاته.

تناول  الشهر،  هــذا  خــالل  الشائع  ومــن 

الشهيرة  الرمضانية  للمشروبات  العديد 

نسبٍة  على  تحتوي  إذ  صناعيًا)،  (املحالة 

غنية  تكون  وبالتالي  السكر  مــن  عالية 

تعبير  حــد  على  الــحــراريــة،  بالسعرات 

يشرب   
ّ
أال "يجب  أضافت:  التي  البغدادي 

 
ْ

وأن الحرارية،  سعراته  مجموع  الشخص 

مثل  ة 
ّ

صحي بمشروبات  مشروباته  يستبدل 

بهدف  والنعناع  والليمون  الكركديه  شراب 

التي  الغذائية  والعناصر  السوائل  تعويض 

 
ً

دة
ّ

مشد الصيام".  فترة  خالل  فقدانها  يتم 

على ضرورة شرب كميات كافية من املاء.

رمضان  شهر  في  الرياضة  ممارسة   
ُّ

عد
ُ

وت

بها  يلتزم  التي  الصحية  ــادات  ــع ال مــن 

تنعكس  عديدة  فوائد  من  لها  ملا  البعض، 

بشكل إيجابي على صحة اإلنسان.

مي  الرياضية  املــدربــة  تــؤكــده  مــا  وهــذا 

القادري التي قالت: "الرياضة مهمة لجسم 

عدم  ل 
ّ

فض
ُ

ي ولكن  رمضان،  خالل  اإلنسان 

قبل  الرياضة  ممارسة  عند  الجسم  إجهاد 

الرياضات  ممارسة  تتم  بحيث  اإلفطار 

الخفيفة كاملشي والركض وركوب الدراجة 

قبل  ساعة  نصف  ملدة  األيروبيك  ورياضة 

الجسم  تعويض  بهدف  ــك  وذل اإلفــطــار 

بالسوائل واألمالح املعدنية املفقودة بأسرع 

 ممارسة الرياضة 
َّ

 أن
ً

وقت ممكن". مضيفة

خسارة  في  سهم 
ُ

ي أن  يمكن  اإلفطار  قبل 

الوزن.

بعد  الرياضة  بممارسة  يرغب  ملــن  أمــا 

 من ممارسة 
َّ

د
ُ
اإلفطار فتقول القادري: "ال ب

الرياضة بعد نحو ساعتني أو ثالث ساعات 

حيث  الفطور،  وجبة  تناول  من  األقل  على 

يتم خالل هذه الفترة هضم الطعام بكفاءة 

وإعــادة  الطاقة  استخالص  ليتم  ــة  وراح

الحيوية،  الجسم  أعــضــاء  ــى  إل شحنها 

ألداء  مستعدًا  الجسم  يــكــون  وعــنــدهــا 

العضلية  الكتلة  بناء  على  ركز 
ُ

ت رياضات 

بشكل أكبر".

ممارسة  يــجــب  مــتــى  حـــول  ـــؤال  س وفـــي 

أجابت  اإلفطار؟  بعد  أم  قبل  الرياضة، 

يسمى  مــا  يوجد  "ال  الرياضية:  املــدربــة 

يناسب  ما  يوجد   
ْ

ولكن األفضل،  بالوقت 

مارس 
ُ

ت أن  شريطة  اإلنسان،  ووقت  صحة 

الرياضة باعتدال بهدف حماية الجسم من 

يتعرض  أن  يمكن  التي  الصحية  األعراض 

لها طول ساعات الصيام".

بيل 
ُ

ق التجارية  ــواق  األس تشهد  ما  غالبًا 

قدوم  األسر  تستبق  إذ  ازدحامًا،  رمضان 

متطلباته  بعض  ملواجهة  الــصــوم  شهر 

اإلفــطــار.  ملــوائــد  حاجاتهم  ويــتــســوقــون 

األمر  وهو  حاجاته،  فوق  البعض  ويشتري 

مازن  االقتصادي  املحلل  يوضحه  الــذي 

لدى  االستهالكي  النمط   
َّ

"إن  :
ً
قائال إرشيد 

من  العديد  بشراء  يتمثل  العائالت  بعض 

رمضان  شهر  خــالل  الغذائية  املنتجات 

املنتجات  بعض  على  الطلب  يزيد  بحيث 

سهم في ارتفاع أسعارها". 
ُ

بشكٍل كبير مما ي

ر هذه 
ّ
ف من عدم توف

ّ
مبينًا أن البعض يتخو

النتيجة  فتكون  رمضان  خالل  املنتجات 

"التهافت على شراءها بشكل الفت".

 
ً

خطة الــبــعــض  ــع  ــوض ب يتعلق  مــا  ـــي  وف

لالستعداد ماديًا لهذا الشهر، يقول إرشيد: 

"بعض األسر تلجأ الدخار بعض األموال من 

أشهر  بضعة  قبل  شهريٍة  اقتطاعاٍت  خالل 

من رمضان". ويشير املحلل االقتصادي إلى 

ق قبل اإلفطار يكون 
ّ

 الصائم عندما يتسو
َّ

أن

الشراء  نحو  اندفاعًا  أكثر  ذهنية  حالة  في 

ما  سرعان  التي  املشتريات  على  واإلنفاق 

ال  وقــد  حاجته،  على  تزيد  أنها  يكتشف 

يستخدمها أو تتلف.

هذا  خالل  الشراء  عملية   
َّ

أن إرشيد  ويؤكد 

 تكون حسب الطلب 
ْ

الشهر تحديدًا يجب أن

وداعيًا  الرغبة،  حسب  وليس  والحاجة 

في  األطباق  وتتشارك  األســر  تجتمع   
ْ

ألن

مكاٍن واحٍد خالل هذا الشهر دون الحاجة 

لتنظيم والئم كبيرة في كل بيت.

لشهر  االســتــعــدادات  اختلفت  ومــهــمــا 

هو  كله  ذلك  بني  الرابط  يبقى  رمضان، 

ويحرص  ــام،  ع كل  يأتي  ــد  واح  
ٌ

شهر أنــه 

املسلمون على إحيائه.



اختتمت نقابة الفنانني في البصرة مهرجان نظران املســرحي بنســخته الثانية على خشبة مسرح نقابة الفنانني في 

العشــار وسط املدينة وملدة خمسة أيام، وبمشاركة فرق مســرحية محلية من محافظة البصرة جنوب العراق. وتحت 

مســمى (دورة الرائد املســرحي جابر ميرزا) والذي يعد أحد رواد املســرح في مدينة البصرة، شــهد حفل االفتتاح 

تقديــم عرض مســرحي على هامــش املهرجان بعنوان (ســالب صفر) ســيناريو وإخــراج الفنان احمد الشــمالي.

 عن 
ً
واشــراف الفنان فتحي شداد، كما قدمت مقطوعات موســيقية تمثل التراث العراقي والبصري، فضال

اســتعراض موجز ألعضاء اللجان املســاهمة في فعاليات املهرجان (اللجنة العليا، لجنة املشاهدة، اللجنة 

النقدية، لجنة التحكيم).

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

{ }

من الفنون الجميلة املتميزة والصعبة التي تحتاج 

إلى دقة واتقان وســعة النفس "فن الفيلوغرافيا" 

الــذي يســتخدم الرســم عــن طريــق الخيــوط 

 مــن األقالم والفــرش، وهو من 
ً

واملســامير بدال

الفنــون املعبرة التي تســاعد علــى التخلص من 

الضغــوط النفســية. وتطور هذا الفن واســتعمل 

اعة. 
َّ
 من الخيوط أسالكًا معدنية مل

ً
بدال

وقــد حــاول بعض الفنانني ممارســة هــذا الفن 

ومــن بينهم الشــاب خالــد حــوري، امللقب علي 

الراوي، وهو من الرمادي مواليد 1995 ويســكن 

حاليًا العاصمة بغداد. 

ا في ممارســة 
َّ

 ورحلة علي الذي يعمل معاونا طبي

هــذا الفــن بــدأت عــام 2015 وتحديــدًا بعــد 

تهجيرهم مــن األنبــار إبان ســيطرة عصابات 

ــة، إذ اهتــم بمزاولة الرســم 
َّ

"داعــش" اإلرهابي

ــص مــن الضغــوط النفســية التــي كانت 
ّ
للتخل

تراوده في تلك الفترة ومللء وقت فراغه.. وتمكن 

الشــاب في عام واحد من تطوير نفســه في هذا 

الشأن، وأصبحت لديه إمكانية في الرسم وقرر 

عمل أول معرض شخصي مميز. 

 وفــي نهايــة عــام 2016 أقــام الشــاب معرض 

يضم لوحاته التي رســمت بالخيوط واملسامير، 

 "بدايتــي كانــت كرســام وفنان 
َّ

كمــا يقــول، إن

عــادي أرســم بالزيــت واالكرليــك والرصاص 

فــي  تخصصــت  ذلــك  بعــد  ولكــن   والفحــم، 

الرسم باملسامير والخيوط".

ة 
َّ

 شــارك الشــاب في الكثير من املعارض املحلي

ة، منها في مصر والسعودية، كما وحصد 
َّ

والدولي

املراكز األولى والثانية في مسابقات عدة.

وفــي اآلونة األخيــرة تســلم علي مــن االمارات 

لألرقــام  غينيــس  ملوســوعة  دخولــه  شــهادة 

القياســية عــن أكبــر لوحــة بالعالــم مرســومة 

باألســالك النحاســية واملســامير. وهذه اللوحة 

تعبر عن الرمز التاريخي العراقي "الثور املجنح 

املقدس". وقد استغرقت مدة العمل بهذه اللوحة 

عامًا ونصف العام. 

هــا أدخلتــه 
ّ
ويفتخــر الفنــان بهــذه اللوحــة، ألن

ة، وبوصفه 
َّ

موســوعة غينيــس لألرقام القياســي

واحدا بني ثمانية مليار شــخص أنجز أكبر لوحة 

ة. كما 
َّ

مرسومة باملســامير واألســالك النحاسي

 ،
ً
ويطمح الشاب في تطوير عمله الفني مستقبال

 غايــة فــي توســيع نطــاق عملــه علــى مســتوى 

العالم.

15
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  كانــت مدينة الوفــن الواقعة على نهــر نيكار* والتي غادرها 

 االملانــي فريدريش هلدرلــني (1777 - 1843) 
ُ

باكرًا الشــاعر

بحســب رغبة والدته، ليــدرس الكهنوت في إحــدى املدارس 

ة، ومن ثم طالبًا، تسحقه السنوات في املعهد الالهوتي، 
َّ

الديني

يدرس وينام في ســكن داخلي، بمدينة توبجن، ومن ثم يتلقى 

صنوف العذاب بمفارقته زوجة الثري جاكوب غونتار السيدة 

ها في مرحلــة نضجه األول، 
ّ

ســوزيت، التــي تعلقت بــه، وأحب

 أحدًا، 
ُ

كان ذلك كلــه وراء ضياع نصِف عمره مجنونًا، ال يكلم

منهدم الجسم، مفردًا في غرفة بالطابق االول، ببيت تسيمر 

 من نافــذة البيت بنهر نيكار.
َ

النجــار، حيث كان يطيل النظر

، بماِء عينيــه الكليلتني، وليغادره في ما بعد، 
ً

وهو يجري ثانية

والى االبد، فــي رحلة الصمت والجنــون، حيث كتب قصائده 

القصيرة. 

شــهدت قاعة قصــر املؤتمرات بمدينــة العمارة يوم الجمعة الفائت الفعالية الشــعرية، الفنية (تشــرين قصيــدة الوطن) والتي 

نظمتها نخبة من شــبان انتفاضة تشــرين، وشــارك فيها عدد من شعراء ميســان ومدن عراقية أخرى. القصائد وكما هي للسنة 

الثالثة صدحت عاليًا بتجديد الوفاء لدماء شــهداء االنتفاضة وجددت العهد في املضي لتحقيق أحالمهم التي ضحوا من أجلها.

كان لتفاعل الحاضرين الذين غصت بهم القاعة انســجام عاٍل مع الروح التي تحلت بها قصائد الشــعراء والتي كشــفت مضامينها عن 

نكران الذات والســمو العظيم الذي تحلت به روح الشــهيد وأقدامــه ومجابهته لكل أعداء حريته وحلمه الــذي لخصه بمطلبه التاريخي 

الشهير (نريد وطن).
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 الجمهور ســيضحك 
َّ

نــازك: لقــد قلت لــك إن

 هذه القصيدة 
َّ

مني ولكني- مــع ذلك- واثقة أن

ستكون بداية عصر جديد في الشعر العربي.

أبو نزار: مــن يقرؤها؟ أنــا والعراقيون الذين 

اعتــادوا رصانــة املتنبــي وجزالــة البحتري؟ 

ك لم تستطيعي الخروج على الذوق العربي، 
ّ
إن

ة ماليني.
ّ

فأنت واحدة، واألم

ي أشــعر 
ّ
نازك: قولوا ما شــئتم، أقســم لكم إن

ي قد منحت الشــعر العربي شــيئًا ذا 
ّ
اليوم بأن

قيمة.

 العمل الذي يقابل باختالف عظيم في 
َّ

نزار: إن

 أن يكون عظيمًا).
َّ

الرأي ال بد

  هــذا الحــوار الــذي دار في منزل الشــاعرة 

نــازك املالئكــة مع أســرتها فــي 27 تشــرين 

وقــد  الكوليــرا،  قصيــدة  حــول   1947 األول 

نقلــه لنــا الدكتــور عبــد الهــادي محبوبة في 

تقديمــه كتــاب (قضايــا الشــعر املعاصــر)، 

ــص بشــكل أو بآخــر الصراع بــني جيلني 
ّ
يلخ

ق الشــعر 
ّ

ى وتذو
ّ
مختلفــني، الجيــل الــذي ترب

والبحتــري  باملتنبــي   
ً
متمثــال الكالســيكي، 

وغيرهمــا من الشــعراء العــرب، وجيل نازك 

املالئكة والســياب وشاذل طاقة وعبد الوهاب 

م رؤية جديدة للشعر
ّ

البياتي الذي أراد أن يقد
 

اآلن.

ل 
ّ

أو انبثقــت  التاريــخ بالضبــط،  ففــي هــذا 

قصيــدة خرجــت عــن شــكل الشــعر العربي 

إلــى آفــاق جديــدة، مــن دون أن نلتفــت مــن 

املؤســس أو املبتكــر لهــذا الشــكل، إن كانــت 

نــازك املالئكة أم بدر شــاكر الســياب أم علي 

أحمــد باكثيــر، أم أي شــاعر آخــر، فهــؤالء 

ــة جديــدة انتقلت 
َّ

جميعــًا نتــاج تجربــة ثقافي

ة مــن الصحراء إلى ضفاف
َّ

بالقصيدة العربي
 

األنهار.

 

حياة مبدعة

احتفلت مــدارس العراق يوم الخميس املاضي 

ة والدة الشــاعرة نازك املالئكة 
َّ

بمناسبة مئوي

 علــى قرار مجلس الــوزراء العراقي، هذه 
ً

بناء

البادرة التي يمكن لها أن تعيد النظر في بعض 

ما ســتلتفت ألعالم 
ّ
ة، ورب

َّ
مناهجنــا الدراســي

األدب والفكر العراقي خالل الســنوات املقبلة 

ــخوا فــي أذهــان أطفالنــا وتالميذنــا 
ّ

ليترس

وطلبتنا.

فاملالئكــة التــي ولــدت فــي 23 آب 1923 فــي 

بغداد، ورحلــت في العام 2007 فــي القاهرة، 

 ملؤهــا األدب واإلبــداع. فقــد 
ً

عاشــت حيــاة

شــاعرٍة   
ٍّ

أم مــن  ــة 
َّ

ثقافي بيئــة  فــي  ولــدت 

املعلمــني  دار  فــي  تخرجــت  كاتــب.  وأٍب 

العاليــة عــام 1944، ودخلــت معهــد الفنــون 

 الجميلــة وتخرجــت في قســم املوســيقى عام

.1949 

وفي عام 1959 حصلت على شــهادة ماجستير 

فــي األدب املقــارن مــن جامعة ويسكونســن- 

نــت أســتاذة في 
ّ

ي
ُ

ماديســون فــي أميــركا. وع

جامعــة بغــداد وجامعــة البصــرة ثــم جامعة 

الكويــت... عاشــت فــي القاهــرة منــذ العــام 

يت فيها في 20 
ّ
ــة وتوف

َّ
1990 فــي عزلة اختياري

حزيران 2007 عن عمر ناهز 83 عامًا بســبب 

ة 
َّ

إصابتهــا بهبــوط حــاد فــي الــدورة الدموي

 ودفنــت فــي مقبــرة خاصــة باألســرة غــرب

القاهرة.

في العام 1947، أصــدرت املالئكة مجموعتها 

ة األولى (عاشــقة الليل)، لتليها عدد 
َّ

الشــعري

ة مثــل: شــظايا ورماد 
َّ

مــن األعمــال الشــعري

املوجــة 1957، شــجرة  قــرارة   ،1949

القمــر 1968، ويغيــر ألوانــه البحــر 

وأغنيــة  الحيــاة  مأســاة   ،1977

والثــورة  الصــالة   ،1977 لإلنســان 

1978، قصيدة الشهيد.

وعلــى الرغــم مــن شــهرة املالئكة 

كشــاعرة رائدة لقصيــدة التفعيلة، 

ي حينها (الشعر الحر)، 
ّ

أو كما سم

 أهميتهــا األكبــر تكمن في 
َّ

غيــر أن

كونهــا ناقــدة مــن طــراز خاص، 

فهي الشــاعرة الوحيــدة من جيل 

مــت رؤى جديدة 
ّ

اد التــي قد
ّ

الــرو

فــي عالــم القصيــدة الجديــدة، 

ما بعد نشــر كتابها (قضايا 
ّ

السي

الشعر املعاصر) في العام 1962، 

(الصومعــة  بكتابهــا  لحقــه 
ُ

لت

والشــرفة الحمــراء) فــي العــام 

ــة في 
َّ

 (التجزيئي
َّ

1965، ومــن ثــم

املجتمع العربي) 1974، وهي دراســة 

في علــم االجتماع، وفي العــام 1992 أصدرت 

ة الشــعر).. ومثلما 
َّ

كتابها املهم (ســايكولوجي

بــدأت املالئكة حياتها بالشــعر، فقــد ختمتها 

ــة الوحيــدة (الشــمس 
َّ

بمجموعتهــا القصصي

التي وراء القمة) في العام 1997.

املالئكة الناقدة

 
ِّ

فــرادة املالئكــة فــي التنظيــر للشــعر الحــر

وإعــادة قــراءة تجربــة مهمــة فــي مثــل علي 

ة 
َّ

محمــود طــه، ودراســتها عــن ســايكولوجي

اد املؤسســني 
ّ

الشــعر، وضعها في مصاف النق

ما بعــد عملها 
ّ

ــة، ال ســي
َّ

ــة العراقي
َّ

فــي النقدي

 كأســتاذة للنقد الحديــث في جامعتــي بغداد

والبصرة.

اد عــن املالئكة 
ّ

وعلــى الرغم من حديــث النق

 أغلبهم أعرب عــن تلمذته 
َّ

كشــاعرة، غيــر أن

علــى يدهــا كناقــدة، منهــم الناقــد الدكتور 

رت 
ّ

حاتم الصكر الذي يقول في دراســة له: نظ

الشاعرة الناقدة نازك املالئكة إلى النقد بكونه 

، وحاولت أن تجد لــه معايير 
ً ّ
نشــاطًا مســتقال

ــرت إلى 
ّ

ها نظ
ّ
ــة، لكن

َّ
ــة واجتماعي

َّ
ــة وفني

َّ
لغوي

 كتاباتها، فها 
ِّ

الجمهــور نظرًا اتصاليًا في جــل

هــي تبحث في كتابها النقــدي الرائد (قضايا 

الشعر املعاصر) في (الشعر الحر والجمهور) 

ص مقاومــة الجمهــور العربــي حركة 
ّ
وتشــخ

ا نتج عنــه رفض الجمهور 
ّ

الشــعر (الحر) مم

ــل الشــعر الجديــد“ و ”ال يحاول 
ّ

ــه ال يتقب
ّ
”ألن

فهمــه“، وراحت الشــاعرة الناقدة تســتقصي 

 جزءًا 
َّ

أسباب هذا املوقف الرافض فوجدت أن

ر) في ثقافة الجمهور ووعيه 
ّ

منه سببه (التأخ

 الشــعري واألدبي وذوقه قياســًا إلى الشــعراء

الشباب.

ت 
ّ
 نازك ظل

َّ
راسخ مضيفًا: لكــن اعتقاد  على 

بالتوصيل الشــفاهي للشعر، وطالبت الشعراء 

 بقايــا للذاكــرة 
َّ

ــة، مــا هــي إال
َّ

بمطالــب فني

ة. وهذا واضــح في رفضهــا التدوير 
َّ

افي
ّ
الشــف

تعب 
ُ

رة في رأيها ت
ّ

في الشــعر. فالقصيدة املــدو

 الوقفات 
َّ

ــس صعبــًا ألن
ّ
الســمع وتجعــل التنف

 تواتــر التفعيــالت الكثيرة 
َّ

معدومــة، كمــا أن

س عند اإللقاء. 
ّ
ه يتعارض مع التنف

ّ
مستحيل ألن

ق 
ّ
ى الشــعر الحر يعاني عندهــا آفة التدف

ّ
وحت

 عند القراءة 
ّ

ه يجعل املرء يحــس
ّ
الذي تــرى أن

ه يجــري في معترك الهــث ال راحة فيه... 
ّ
وكأن

بهــذا الشــكل تعتــرض نــازك علــى الطبيعة 

رة، 
ّ

، وعلى القصيدة املدو
ّ

ة للشعر الحر
َّ

قي
ّ
التدف

واعتراضاتهــا كمــا رأينــا تســتجيب لوظيفة 

 فمــن أوجب على 
َّ

يها النص؛ وإال
ّ
ة يؤد

َّ
شــفاهي

س أو السمع عند كتابة 
ّ
الشاعر أن يراعي التنف

قصيدته وهو لم يكتبها لتلقى، بل لتقرأ مكتوبة 

أو مطبوعــة. ويقابل اإلرســال الشــفاهي عند 

ي الســمعي. وهنا تدخــل الناقدة 
ّ

نــازك، التلق

ــل واالســتجابة، ولكن بنقل 
ّ

إلى منطقــة التقب

ي 
ّ

ة ذاتها. فهي تفتــرض املتلق
َّ

املزايا الشــفافي

 وســيلة اتصاله بالنص هي أذنه 
َّ

مستمعًا، وأن

ة ســمعه التي وضعت لها نازك تاريخًا 
ّ

أو حاس

ليــًا قائمًا على القبــول أو الرفض للظواهر
ّ

تقب
 

ة. 
َّ

 اإليقاعي

من جهته يرى الشــاعر والناقــد الدكتور علي 

جريئــة  ”كانــت  املالئكــة   
َّ

أن العــالق  جعفــر 

حــني واجهــت جدارًا صلبــًا من قيم الســلوك 

الشــعري واالجتماعي والثقافي، واســتطاعت 

ومعهــا زميلهــا الشــاعر الكبيــر بــدر شــاكر 

ًا 
ّ

هــز العربــي  الشــعر  شــجرة   
َّ

هــز الســياب 

 عنيفــًا بعث فيهــا الحيــاة وروح الدهشــة من

 جديد“.

 املالئكــة لــم تكن شــاعرة فقط، بل 
َّ

مبينــًا أن

كانــت ناقدة مــن طــراز ممتاز، وحــني كتبت 

املشــهد  ترقــب  كانــت  الحديثــة  القصيــدة 

الشعري بيقظة عالية وسجلت العثرات األولى 

لهــذه التجربــة كما ســجلت خطــوات النجاح 

 نقد نازك 
َّ

األولى، وقــد يجادل البعض فــي أن

ــة مــن الشــعر الذي 
َّ

كان وســيظل أكثــر أهمي

دت كشــاعرة 
ّ

 نازك قد تفر
َّ

كتبته ومع ذلك فإن

وتحقيقهــا  الجديــد  الشــعر  لشــكل  بوعيهــا 

 مســتويات عالية من البناء الشعري في معظم

اللــه  عبــد  الدكتــور  الناقــد  قصائدها.أمــا   

 املالئكة تعــد الرائدة 
َّ

 أن
ّ

إبراهيــم فقــد بــني

ــة للشــعر العربــي الحديــث فهــي لم 
َّ

الحقيقي

ف عند كسر نظام الشطرين واعتماد مبدأ 
ّ

تتوق

ما قامــت بأكثر من ذلك 
ّ
التفعيلــة الواحدة، إن

ة القصيدة تنهار 
َّ

حينما أنشــأت فضاء شــعري

فيه القيم القديمة املوروثة بما فيها املوســيقى 

ة 
َّ

اسي
ّ

 ذلك حس
ّ

 مكان كل
ُّ

ونظام التشطير ويحل

ة جديدة تطــرح فيهــا موضوعات غير 
َّ

شــعري

ة وما نظام التفعيلة عند نازك إال إيقاع 
َّ

تقليدي

داخلــي يضفــي املوســيقى علــى التعبير 

الشــعري لديها ومن هــذه الناحية 

ــنت فكرة 
ّ

 الشــاعرة التي دش
ُّ

تعــد

األدب  فــي  ة 
َّ

الشــعري الحداثــة 

ــغل اآلخرون فقط 
ُ

العربي. فيما ش

بكســر النظام التقليــدي من دون 

ة 
َّ

االهتمام بتأســيس ذائقة شــعري

مبتكرة.

علــى  كانــت  نــازك   
َّ

أن مضيفــًا 

ــة التحديث هــذه ليس 
َّ

وعــي بعملي

واطالعها  قراءاتهــا  بحكــم  فقط 

الحديثــة  ة 
َّ

الشــعري الثــورة  علــى 

ها فــوق ذلك 
َّ
مــا ألن

َّ
فــي العالم، إن

عارفــة تمامــًا بمــا أقدمــت عليه 

وكتابها (قضايا الشــعر املعاصر) 

مــت 
ّ

 الــذي قد
ّ

ل واألهــم
ّ

 األو
ُّ

يعــد

ًا لقصيدة 
ّ

ــًا وتقني
ّ

فيه وصفــًا نقدي

يــزال  ال  الكتــاب  هــذا  التفعيلــة. 

 املرجــع األساســي 
ُّ

إلــى اآلن يعــد

ة
َّ

للشــعر الحر فــي الثقافــة العربي
 

الحديثة.
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عينيــه  بمــاِء   ،
ً

ثانيــة يجــري  وهــو   

الكليلتني، وليغــادره في ما بعد، والى 

االبد، فــي رحلة الصمــت والجنون، 

حيث كتب قصائده القصيرة. 

حيــاة  تأخذنــي  ملــاذا   
ُ

أعــرف ال     

هلدرلــني هــذه، قبــل قصائــده الى 

مــا كنته ذات يــوم، وأرانــي في كثير 

مــن تفاصيــل حياتــه األولــى، يــوم 

 
ً
 بائســًا ثقيال

ً
كانــت املدرســة حمــال

 القراءة 
ُ

 تعلمــت
ْ

علــى ظهري، فما أن

 الشــعر هي 
ُ

 كتب
ْ

والكتابة حتى غدت

 عصف 
ُ

ضالتي فــي القــراءة، ومثــل

البــرق أخذتنــي رائحة األنثــى على 

لمة الى 
ُ

ــًا، شــديد الغ
َّ

جناحها، صبي

 
ْ

، لكنهــا ســريعًا مــا طويت
َّ

إحداهــن

في تــراب االزمنــة والفقد، ومــع أنني 

 ،
ُ

 ولدت
ُ

لم أفارق املكان بالجســد حيث

إال أننــي ما زلــت أفارقه بالــروح عامًا 

 أتت املدينــة بفوضاها 
ْ

فعامًا، بعــد أن

عليــه، وذهبــت عوامله الى غيــر رجعة. 

هــا أنذا، أتأمله، لكــن، من دون صمت 

  بهيئته األولــى، وغيابه 
ُ

وجنــون، أنــوء

 
ُ

ــباك حيــث أجلس
ُّ

األخيــر، ومــن الش

 بعني كليلة 
ُّ

 الســطور هذه، أطــل
ُ

وأكتب

ــراجي) وهو 
َّ

على نهــر الطفولــة (الس

 أكثر من سبب ونتيجة وراء 
َ

يموت، ألجد

تشابه حياة الشعراء.

 عامًا 
َ

 أحتفظ، ومنــذ أربعني
ُ

    ما زلــت

بترجمــة لحيــاة وشــعر هلدرلــني، في 

الكتاب الذي ترجمه وقدم له فؤاد رفقة 

وصــدر عــام 1974 عــن الــدار االهلية 

ببيروت، إال أنني لم أتأخر باقتناء كتاب 

آخــر لــه بعنــوان (مختارات شــعرية) 

بترجمة حسن حلمي، وبتقديم الشاعر 

محمد بنيس، الصادر عــن دار توبقال 

 الشــعراء الذيــن ولدوا 
ُّ

باملغــرب. أحب

قــرب االنهــار، وظلت الطبيعــة نابضة 

فــي قصائدهــم. كتــب هلدرلني نصف 

قصائده تقريبًا، متطامنًا مع الطبيعة، 

زر، قد يأخذني اإلله، 
ُّ

: ”اليك أيتها الج

 
ْ

 فكري آنئــذ لن
َّ

 يومــًا، لكــن
ُ

الحــارس

 عن البقــاء فــي نيكار* الحبيب، 
َّ

يكــف

ذي املــروج الفاتنــة، نيــكار املحفــوف 

.  كان نيتشه يعد  باشجار الصفصاف» 

هلدرلــني شــاعره املفضــل، فقــد كتب 

 الشــعر 
ُ

اء
ّ

ف عليه قر
َّ

عنه قبــل أن يتعر

 مكانته لم تبلــغ ذروتها 
َّ

االملانــي، لكــن

إال في القــرن العشــرين، عندما اهتم 

بقراءتــه الفيلســوف مارتــن هيدجر، 

في محاضراتــه الجامعيــة، وعنه قال 

جملتــه الشــهيرة: «هذا الشــاعر الذي 

اه 
ّ

يتعلق به مســتقبل األملانيني» لذا ســم

ــه اليــه فــي 
ّ

شــاعر الشــعراء. ثــم تنب

فلســفته الخاصــة بالكينونــة والزمن، 

 مزايــاه، مع 
ٌ

يقــول هلدرلــني: «عديــدة

 على هذه 
ُ

 االنســان
ُ

ذلك/ شــعريًا يقيم

االرض» نافيًا عن الشاعر فكرة الوجود 

اإلنســاني التقليدي، مؤكدًا إقامته في 

الشــعر. لم يكــن هلدرلــني يفهم كالم 

البشــر، هذا الذي ترعــرع بني ذراعي 

اآللهــة، كمــا يقــول عــن نفســه. «يقف 

الشــعراء في الطقــس املؤاتــي/ اولئك 

م لهم ســوى الطبيعة، بعد 
ّ
عل

ُ
الذين ال م

أن أضطــر هلدرلــني الى مغــادرة بيت 

 ال يمكن 
ُ

معشوقته ســوزيت قال: «املثال

أن يعيش علــى االرض» وحني بلغ برمه 

ه االقصى صــاح: «هذا 
َّ

من الحياة حــد

املنــاخ ال يصلح للشــعراء».  ربما وقفت 

سوزيت، ذات الجمال االثيني وراء تعلق 

 الشــعر 
َّ

هلدرلــني باالثر اليوناني، أو أن

هناك كان له الوقــع الحاكم في نظرته 

للحياة والشــعر معًا، وذلــك متأٍت مما 

تعلمــه مــن االغريــق كما يقــول محمد 

بنيس في مقدمته للكتاب. الشاعر عند 

هلدرلــني مبعــوث الكلمــة الدافقة، 

 
َّ

وهــو تصور اغريقي كمــا يتضح: «ان

الخاص/  لتكتفــي بخلودهــا  االلهــة 

ولكن الســماويني بحاجة الى شــيء 

واحد/ فهذا هو شأن األبطال والبشر 

وســواهم من الفانــني» لذلك كانت 

اآللهــة اليونانية أقرب الى روحه من 

اإلله املسيحي، وذهب في ذلك أبعد، 

فهو ال يرى في وجوده مواطنًا أملانيًا، 

إنمــا يونانيًا بحق، وال يبــدو الجنون 

ســه إال نوعًا مــن الصمت، 
ّ

التــي تلب

الذي كان يعاينه فــي التماثيل، التي 

بجبل األوملب. 

 
َ

لت الجزء
ّ
  إذا كانت الطبيعة قد شك

نصــف  فــإن  قصائــده  مــن  االول 

تبــت بمضمون 
ُ
قصائده كانــت قد ك

واحد، وإن جاء بأشــكال مختلفة. في 

شــعر هلدرلني اشــتباك ال سبيل لحله، 

قوامــه طفولته األولــى املؤمنة والحياة 

بأوجاعهــا  تضافــرت  التــي  الثانيــة، 

عليــه. لقــد أجبر هــذا الفتى األشــقر 

الجميــل على مغــادرة عالــم الطفولة 

والصبا، عاملــه الغض، قــرب االنهار، 

وبــني بســاتني الفاكهة، هنــاك، حيث 

كتب قصائده، وظل أمينا على الشــكل 

الكالســيكي للشــعر، في موائمة أقرب 

ما تكون الى طبيعــة الحياة، لكنه حني 

مكث فــي االديرة مــع الرهبان، وأجبر 

على إرتداء الثياب السود، الحياة التي 

لم يطقها، والتي شــكلت الحيز املظلم 

في حياته، حيث أنتهى فيها الى السكن 

املنفرد، في البيت، الذي دخله مجنونًا، 

هنــاك انتهــج طرائق أكثر تحــررًا في 

البناء والشكل.    يقول ستيفان زيفاييج 

لقــد دخل هولدرلــن من املدرســة الى 

 بــالدا معادية 
ُ

الحياة كمــا يدخل املرء

 صور 
َّ

ل مــن الداخل كل
َّ

«ذلــك ألنه عط

الحياة التــي اتيحت له. لذا نجده يقول: 

ى من وقٍت 
ّ
ه ول

َّ
ى-ويبدو أن

ّ
 زمــٍن ول

ُ
«منذ

 أولئك 
ُّ

ــماء كل
َّ

 الــى الس
َ

طويــل-/ صعد

الذين جعلوا حياتنا سعيدة».

 * نهر في املدينة التي ولد

الشاعر فيها

بمناســبة اليــوم العاملــي للشــعر (21/ 3) أطلق الشــاعر علي 

 
ّ

محمود خضير نســخة صوتيــة إلكترونية من كتابه الشــعري

 الكتاب 
ُّ

ة. ويضم
ّ

ة العاملي
ّ

ات الرقمي
ّ

«الحياة بالنيابة» على املنص

الصوتي الجديد عشر قصائد قرأها الشاعر، ووضع املوسيقى 

ني العراقيني مصطفى نزار وعمار مشــتاق، 
َ
املرافقة لها الفنان

 
َّ

فيما أنجز أعمال الفيديو آرت أحمد الرسام. ويرى خضير أن

الشعر بحاجة «إلى تجديد أساليب تداوله وتقديمه إلى املتلقي 

املعاصر، واإلفادة الكاملة من الوسائط الحديثة والتكنولوجيا 

في منح الشــعر مســاحة تلقي غير مســتغلة على نحــو كاف». 

ويشــير إلى «تضاعف االهتمام حول العالــم بالكتاب الصوتي 

ة هي األقرب اليوم للقارئ 
ّ

ات رقمي
ّ

واألدب املطروح على منص

في ظل ظروف الحياة املعقدة والتي تتطلب اســتجابة مغايرة، 

لكننا ال نزال ال نملك رصيدًا في هذا املجال».وسبق لخضير أن 

أصدر عملني رقميني هما «أســافر للمرة األلف» للشاعر فوزي 

كريم عام 2021، و «وشــم العودة» للشــاعر سعدي يوسف عام 

2022. فيما أشــرف على إصدار «اململكة الســوداء» املجموعة 

ة األشهر ملحمد خضير عام 2019. و»الحياة بالنيابة» 
َّ

القصصي

هو ثاني ديوان للشــاعر، وقــد صدر ألول مرة عــام 2013 عن 

ة جرى 
ّ

ة رقمي
ّ

الــدار العربية للعلوم، ويصدر اآلن بصيغة صوتي

ات «يوتيوب» و»ســبوتيفاي» و»آبل ميوزك» 
ّ

أتاحتها علــى منص

و»ساوند كالود» وغيرها.

»

1843 - 1777

ثمــة أســئلة عظيمــة لهــا مدارهــا الفعلــي 

واســتحداثاتها الناجمة عــن طبيعة الواقع 

الــذي تشــع منــه لتكــون مســتقرة وخالدة 

فتأخذ مســاحتها بكثرة األجوبة وتأويالتها 

التي تنعــم بها وهذه حاجــة مرتبطة بقيمة 

اإلنســان وحضوره منذ نشــوء الخليقة لحد 

لحظة الكتابة وما بعدها أيضًا، لعل ما يشغل 

سعة التفكير هو السبب الذي دفعنا لنسأل، 

هل هو الشــك، أم الفطرة التــي جبل عليها 

الفرد في كيفيــة التعاطي مع الحياة بجميع 

تفاصيلها وقضاياهــا الكبرى، أم أن هناك 

نه من 
ّ
له قيد يمك

ّ
دافعًا نســقيًا غريزيًا ال يكب

الدخول في معمعة السجال ليجترح لنا كونًا 

 بســيٍل من الضــرورات املترتبة 
ً
مغايرًا معبأ

على هاتيك األســئلة أم لعلــه يأتي كرد فعل 

تبعًا لحالة معينة الزمت به.

فلــو آمنا أن املذكور أعــاله مبررات محكمة 

وكافية للســؤال، لكن كيف لنا أن نمرر هذه 

األســئلة وندســها داخل املــنت األدبي؟، وما 

هــي صورتهــا ومالمحها التــي تظهر بها؟، 

وهل ثمة مســاحة كافية تســتوعب غرضها 

وتفــي حقها فــي ماهيــة التوظيــف؟، وهل 

أن وظيفــة األدب يســأل أم يشــير ويطالب 

ه 
ّ
وفقًا لخصوصيــة الطرح وغرضه؟، هل أن

مصــداق لكي يبرر ويدلــي برأيه ضامًا إليه 

كــم اآلراء اإلشــكالية ليخرجهــا إلينــا من 

خالل النص.

 علينــا أن نعــي جيــدًا ونؤمــن بالفصل 
ً
 أوال

املشــيدة  املعرفــة  نظريــات  بــني  والتفــرد 

بالســؤال وهمه، وبني الطابع املعني باألدب 

ومــا يتضمنه مــن ســياقات تبعــًا للهاجس 

 عــن الهيكلية املؤسســة له، 
ً
والعــدة فضــال

فــاألول نظريــة لهــا معاييرهــا ومتبنياتها 

م فتبذل 
ّ

الجــادة التــي تحلل وتفــكك وتقــو

اســتدالالتها  لهــا  رؤيــة  إلعطــاء  جهــدا 

وكشــوفاتها الخالصة والباعثة إلى النقاش 

واملغايرة، وقد يبنى على أساســه االختالف 

فــي كيفيــة التعاطــي مــع البعــد اإلجرائي 

املترتــب على اإلحاطة بماهية الســؤال إزاء 

الفيلســوف نفســه وفقًا للحالــة الزمكانية 

املنبثق منها وطبيعة الحياة بجميع تقلباتها 

بــل  العلميــة واالجتماعيــة  واســتحداثاتها 

 مهمًا لوجهة 
ً
حتى اإلعالمية كونهــا مفصال

حضارية قارة، لكن تبقى الورشــة الذهنية 

التــي تســعى إلى خلخلــة الســائد والحتمي 

واملتوارث واحدة بصورتها األولى مع الفارق 

في الطريقة والتصرف واستدعاء اإلشكالي 

منها لتبان الســمة التي يعــرف من خاللها 

الفيلســوف، لعل اللغة التي ينطلق منها تعد 

ــزه بها عن 
ّ

حالــة مالصقة نســتطيع أن نمي

اآلخــر لتبرز معنــاه ومنهجيتــه، فقد اتخذ 

 من الفالســفة لهم مســارًا معينًا عن 
ٌ

كثيــر

طريــق اللغــة وما يلتصــق بها مــن تراكيب 

للوصول إلى الغاية ليكون هذا املنحى أمارة 

وعالمة للتعريف.

 
ّ

أما فــي ما يخص املشــغل األدبــي، أجد أن

من أهم ضروراته الدافع اإلنساني للكتابة، 

قــد يأتي كوثيقــة اجتماعيــة أو تاريخية لها 

ممكناتهــا أو مــا لحق بإنســانها من ويالت 

نــة تســتقرئ كــم 
ّ

وخيبــات مانحــًا لــه مدو

ره وقد يتفــق هذا الدافع 
ّ

املخاض الذي ســو

مــع البعــد الفكــري والفلســفي ليشــاطره 

ويســتفاد منه فــي التعبير عن هــذه األزمة 

أو يتحســس معطياتــه وقد تجــد بعضًا من 

ارتســاماته الباحثة منغرســة داخل النص 

بيــد أن املفارقة هي اســتكناه العــدة الفنية 

 
ً
وطغيانها على املنت، فالفكر يأتي متسلســال

في طرحــه متضاربًا فــي رؤاه، بينما األدب 

فــن خالــص في لغتــه واتســاقه العــام وقد 

يتماهى ويســتجيب لحيثيات السؤال ومعناه 

فيأتــي مطواعــًا فــي اســتمالة مضمراتــه 

د من 
ّ

ليضــيء النص ويعطــي توســعة تعض

وهجه.مــن الواضــع أن ثمــة نعوتــًا وكنــى 

وصلتنا على مــدى التاريخ العربي أشــادت 

بدور األديب الفيلســوف أو صاحب النظرة 

النازعة نحو الســؤال لعل املعــري من أوائل 

الشــعراء الذين التصقت بهــم هذه الصفة 

وقد استطاع أن يوقد معناه بإمساكه العصا 

مــن املنتصــف مــن خــالل إيفــاء غرضــه 

باشــتغاالته الشعرية املتســائلة التي تفضي 

إلى هم جدلي غايته الكشــف عن املضمون 

الناتج من فحوى السؤال، وهنا تبان مقدرة 

الشاعر على التعاطي مع أمور فكرية جاءت 

من تكريــس الذهني وطالئــه بالبالغي مع 

الحفــاظ علــى اســتقرار املنت وفقــًا للوازم 

الفني منها بحيث ال تكــون الغلبة التي تبرز 

وجه النــص بمثابــة طرح معرفــي خالص, 

ليطغــى عليــه صبغــة فكريــة تلهــث نحــو 

اســتحصال اليقني والخروج به إلى مناطق 

مشوشــة، فليس من وظيفة املــنت األدبي أن 

ور هذه املفاهيم أو أن يكون واعظًا منبريًا 
ّ

يد

ينــوب عن الــردود الغيبية التي تفســر تبعًا 

ملعتقــدات الهوتية أو كتب منزلة أو ســجال 

ديالكتيكي على حساب الجمالي من النص. 

واقعًا أن تالقح املعرفي بالفني رهان عظيم 

قة ذات روح تنكل بما 
ّ
بغيــة اعطاء متون محل

هــو غير قابــل للناقش لتؤســس معنى جادًا 

يستنطق األبدي منها وأن كان من املحرمات 

شريطة أن يكون هذا التالقح متسقًا ومتفقًا 

مــع مقتضيــات الجنــس والشــكل األدبــي، 

لــذا نجــد أن كثيــرًا مــن األدبــاء ارتبطت 

نصوصوهــم بالفلســفة من دون الســيطرة 

على اجتراحاتها املنطلقــة لتنغلق غالبيتها 

بعالمات اســتفهام وكأنك تحاول أن تبحث 

عن حٍل لفوضى التســاؤالت املستشــرية في 

هذا العالم لتفهرســهم كشعراء مستبعدين 

 عن الروح التي تسكن ذات الشاعر وماكنته

ة. 
َّ

الجمالي

 وباألخص على العقل الذي يحلل ويســتنتج تبعًا ملخزونه 

املعرفي من الوعي املبني على قوة اإلدراك . لكن في قصة 

مسلسل "أنت " هي رمزيا مفاهيم درامية ملا نكتبه بالفعل 

بشكل مضاعف عند التفكير بني الحدث الفعلي الحقيقي 

ومــا قرأناه. فالتركيز الحقيقي فــي هذا الجزء على أدب 

الجريمــة ومقوماته عند أغاتا كريســتي تحديدا ، ورغم 

أن بطل املسلســل يناقش هذا في العديد من املشاهد. إال 

أن ســخرية التراجيديا الحياتية عنــد البعض تجعل من 

الثغــرات فتحات ندخل منها بذهول إلــى أمكنة ال نتمنى 

الوصول إليها عندما نشــعر أننــا وصلنا إلى مكان مغلق، 

رغم أن" جو" بعد ارتكابه عدة جرائم ســابقة في ماضيه 

الذي دفنــه ليبدأ حياة جديدة بعــد أن قتل زوجته وترك 

ابنه ليتربى بعيدا عنه ، محاوال االبتعاد عن ماضيه كقاتل 

متسلســل ،وعن الكثير من الجرائم التــي جعلته يتخبط 

كالكاتب تماما، وهو يخطط ملســارات الشــخصيات من 

حيث صفاتها حركتها وأفعاله. 

وهذا مــا أرادت من خالله الكاتبــة" كارولني كيبنس" أن 

يتضح عند املشاهد والكاتب ،كأنها في الجزء الرابع من 

هذا املسلســل تكشف عن خيوط جديدة في اسلوب أغاتا 

كريســتي ضمــن أدب الجريمة . حيث لم يتغير اســلوبها 

من روايتها األولى وصوال إلى األخيرة وهذه تعتبر دراسة 

مكتملــة ألدب اغاتا كريســتي بحــد ذاته . فهل التشــويق 

النفســي في هذا الجــزء تغمــره فوضوية وعبثيــة بلغت 

ذروتها في شخصية باحثة عن الحب بشتى الطرق ؟ أم أنه 

يمكن اعتبر النص الدرامي في الجزء الرابع من مسلسل 

أنت هو تحليلي بامتيــاز ألدب الجريمة في قصص اغاتا 

كريستي أوال؟ ومحاولة خلق الكثير من التجديد في هذا 

 األدب ؟ وهل املوت يجعل الناس أكثر صدقا مع أنفسهم؟  

هل نواجه مع مسلسل "أنت" ما نقرأه من أدب ؟ وهل نعاني 

مــن كتاب تعلقنا بهم وخضنا معهــم تراجيديا األحداث 

التــي تصبح فيما بعــد أبجدية للممارســة الفعل الكتابي 

وفق موضوعية األحداث التي طرحتها "كارولني كيبنس" 

عن الحب الحقيقي ووهميته في الحياة ؟ تتمثل الجرائم 

التــي يرتكبها جوناثــان في هذه الحلقات بســوء ماضيه 

الــذي ال يفارقــه وهو الذي يحــاول االبتعاد عــن ارتكاب 

 الجرائم . فهو غير قادر على التفكير في حلول أخرى غير

القتل . 

ال  الــذي  الكتابــي  الفعــل  أخالقيــات  يشــكل  وربمــا  

يحــاول تبرئــة القاتــل وإنما فهــم األحداث التــي أودت 

الفســيولوجية  النواحــي  مــن  بالجرائــم  للقيــام  بــه 

والحياتيــة وهــل كثــرة قــراءة الكتــب تولــد نوعــا مــن 

الــذكاء واالنفتــاح علــى الحكــم املســبق علــى أفعالنــا 

بــرزت العوائــق غيــر املتجانســة مــع األهــداف ؟  وإن 

يعتــرف "جوناثان مــور" وهو املــدرس ألدب الجريمة في 

الجامعــة حيــث يتقمص شــخصية دكتــور جامعــي بعد 

هروبــه، ويناقش مــع طالبه الجرائم فــي روايات "اغاتا 

كريستي " ليســتطيع ايجاد حل الستكمال جريمته،  وهنا 

نتذوق معه ســحر أدب الجريمة عند "اغاتا كريستي " مع 

تحليل يتوسع  به.  

فنفهم اســلوب اغاتا كريســتي الذي يؤكده بجريمة يقوم 

بفعلهــا بعــد أن تورط مــع جماعة من األثريــاء بالدخول 

ملعتركهم . فهل يمكن اعتبار مسلســل أنت بالجزء الرابع 

نــوع أدبــي تراجيــدي درامــي متجانــس للغاية مــع أدب 

الجريمة اجتماعيا وفكريا مع االعتراف بالســحر املثالي 

الذي يدمنه الكاتب لهذا النوع من األدب ؟ أم أن كارولني 

كيبنس تنفي الحــب الحقيقي وأوهامه مــن الوجود ؟ أم 

هو استبعاد للصورة النمطية الرومانسية في حب العصر 

الحديث؟

You
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آكل جبس وحب شمسي 

قمر هوايه
  

 يتأخر 
ْ

أنا امرأة متزوجة، مشــكلتي أنني مــا أن

زوجــي في عودتــه الى البيت حتــى أضع أمامي 

صحنًا مملوءًا بالجبس وحب شمسي قمر وأبدأ 

بالتهامه، وإذا فرغ ما فيه ولم يأت زوجي مألته 

من جديد والتهمته عن آخره، وكثيرًا ما يحصل 

لي مغص وغازات حادة، وأتقيأ أحيانًا.

أنا أعلم أنها حالة شديدة من القلق على زوجي، 

ولكن كيف أعالجه؟

(أم رضا – بغداد)

السيدة أم رضا 

تي الســبب بالقلق على زوجك حني 
ّ

أنت شــخص

 ألمور تتعلق 
ٌ

يتأخر في العودة إليك، وهذا صحيح

بالوضــع األمنــي ومخاطــر الطريــق، وجميعنا 

نقلــق على أهلنــا وأحبتنا ما دام أعــداء الحياة 

يجــدون الفرصــة أحيانــًا الرتــكاب جرائمهم 

الشــريرة. واملشــكلة لديك أنــك تضخمني هذا 

القلــق وتتحكم بــِك حالة من الفكــر التوليدي، 

أعني فكرة تجر فكرة وكلها تتعلق بتوقع حصول 

املكروه.

 الجهاز العصبي لدى اإلنســان مثل محراٍر 
َّ

وألن

ها، 
ّ

زئبقــي ينفجــر إذا زادت الحرارة عــن حد

ه ينهار إذا زاد القلق 
َّ
كذلك الجهاز العصبي فإن

 عقلك 
َّ

له له. وعليــه فإن
ّ

عن مســتوى طاقــة تحم

يبتكــر طريقة لخفض هذا القلــق وجدتيها أنت 

"بتفريغه" في أكل الجبس والشمسي قمر.

 هــذا "اللهــو" يشــغلك ويخفــف القلــق 
َّ

ومــع أن

 له أضرارًا، إذ يؤدي الى الســمنة 
َّ

جزئيًا، إال أن

وزيادة النوع الدهني من الكوليسترول.

نصيحتي لجنابك هي:

حني تكونني فــي هذه الحالة، توضــأي وافتحي 

القــرآن الكريــم واقــرأي فيــه، وتأكــدي أنــك 

ستشــعرين بالطمأنينــة وتكســبني ايضــًا أجرًا 

عظيمًا.

استشارة علمية

بحثــت في كثيٍر مــن املصادر فلم أجد مقياســًا 

 موضوع 
َّ

"للذكاء االنفعالي" وأشعر باإلحباط ألن

رسالتي للماجستير عن هذا النوع من الذكاء.

(جمال فيصل – طالب ماجستير)

* األخ جمال:

 
ٌ

الذكاء االنفعالــي "أو الذكاء العاطفــي" مفهوم

 نســبيًا ويعنــي تحديــدًا: (القــدرة على 
ٌ

حديــث

معالجة املعلومات االنفعالية ومراقبة املشــاعر 

الخاصــة بالفــرد واآلخريــن بهــدف التمييــز 

بينهمــا، واســتخدام هذه املعلومــات في توجيه 

تفكيــر الفــرد وأفعاله. ويتضمن هــذا النوع من 

الذكاء عددًا مــن القدرات منهــا: معرفة الفرد 

بانفعاالته، وقدرته علــى إدارة تلك االنفعاالت، 

ومستوى إدراكه ملشاعر اآلخرين.

ال تشــعر باإلحباط، فســنبعث لــك عبر بريدك 

االلكتروني بمقياس جاهز عن الذكاء االنفعالي، 

 تكيفــه للبيئة 
ْ

مــع تمنياتنا باملوفقيــة وعليك أن

العراقية، وتستخرج له الصدق والثبات بعرضه 

على املحكمني.

خالص تمنياتنا باملوفقية.

ردود خاصة:

نعــم، حبــوب "االنفرانيــل" عــالج لالكتئــاب، 

وإذا كانــت قــد أفادت صديقتــك فقد تضرك، 

 لــكل حالة مــن االكتئاب عالجهــا الخاص 
َّ

ألن

بها، واعذرينــا ال يمكننا وصف عــالج لك عبر 

االنترنت. راجعي الطبيب املختص لطفًا. 

بالــزواج اآلن. واصلــي دراســتك  ال أنصحــك 

ة، وسيطرق بابك يومًا "نصيب أفضل".
َّ

الجامعي

تحياتنا.. نلتقيكم األسبوع القادم على صفحات 

جريدة الصباح.

الرهاب (أو الخــوف املرضي) ترجمة عربية 

ملصطلح شــائع هو "الفوبيا Phobia"، ومفردة 

(Phobia) مشــتقة مــن (Phobos) وهــو إله 

الخــوف عنــد اإلغريــق. وتشــير إلــى خبــرة 

الخــوف املفرطة أو غير املناســبة، أو الخوف 

الذي يدفع إلى الهرب.

وكان فرويد أول من نشــر فــي العام (1909) 

موضوعًا بشأنه عن حالة هانس الصغير، وهو 

 كان يصاب بالرعب حني يرى الحصان. 
ٌ

طفــل

 من 
ٌ

 فجائيٌّ مفرط
ٌ

والرهاب (الفوبيا) خــوف

موضــوٍع أو موقــٍف معني. والشــخص املصاب 

 خوفه ال يناســب مصدر الخوف، 
َّ

به يعرف أن

ه يفقد الســيطرة على اإلحساس 
َّ
ومع ذلك فإن

املفــرط بهذا الخــوف. وهو يرتبــط بمثيرات 

متعــددة ومتنوعــة تعمــل علــى إحــداث هذا 

الخوف مثــل: أماكن شــاهقة، مناطق مغلقة، 

الوحــدة، النــاس، العواصــف، رؤيــة الــدم، 

الجراثيم، املرض، الحرائق، والحيوانات.

تعريفات متعددة

- هــو اضطراب قلق يتصف بخــوف مفرط أو 

غير مناسب.

- خوف شديد ومســتمر من موضوٍع أو موقٍف 

ال يعــد في الواقــع مصــدرًا واضحــًا أو بارزًا 

للخطر.

 من نــوٍع خــاٍص ال يتناســب وحقيقة 
ٌ

- خــوف

 له، 
ٌ

 واضح
ٌ

 أو ســبب
ٌ

املوقف، وال يوجد تفســير

وهــو أبعــد مــا يكون عن قــدرة الشــخص في 

السيطرة عليه أو تجنبه.

 فيه وال يحمل في طياته ما يبرره.
ٌ

 مبالغ
ٌ

- خوف

ويمكن إيجاز تعريفه باآلتي:

 من موضوٍع أو موقٍف، 
ٌ

 أو شــديد
ٌ

 مفرط
ٌ

"خوف

د لدى اآلخرين عاديًا أو طبيعيًا، ال يستطيع 
ّ

يع

املصاب به السيطرة عليه بالرغم من معرفته 

 خوفه هذا غير مناسب".
َّ

بأن

التصنيف

يصنــف الرهــاب علــى وفــق املرشــد الطبي 

النفســي بصورته الرابعة (DSM-IV) ضمن 

 (Anxiety Disorders) القلــق  اضطرابــات 

التي ترد فيه على النحو اآلتي:

Generalized Anx-� 1

.(iety Disorder

.(Phobic Disorder) 2. اضطراب الرهاب

.(Panic Disorder) 3. اضطراب الفزع

 Obsessive) 4. اضطراب الوسواس القسري

(- Compulsive Disorder

 Post 5. اضطراب مــا بعد الضغوط الصدمية

((Traumatic Stress Disorder

 الذي يجمع هــذه االضطرابات 
َّ

هذا يعنــي أن

ف 
ّ

الخمســة هــو: القلــق املفــرط. ولهــذا تعر

اضطرابات القلق هذه بأنها:

"صنف مــن االضطرابــات تتصف بمشــاعر 

مفرطة من القلق وتوقع الشر".

وهنالــك ثالثــة أنــواع رئيســة مــن الرهاب، 

نتحــدث لكم فــي هــذه الحلقة عــن الرهاب 

الخــاص بالحيوانات، كالخــوف غير املعقول 

مــن الفــأرة (الــذي يشــيع بــني الفتيــات في 

املجتمع العراقي) أو العنكبوت أو أبو بريص.

ة
َّ

حالة حقيقي

 طالبة ماجســتير علــم نفس، وكنا 
ّ

كانت لدي

جالســني أنــا وزمالؤها فــي غرفة الدراســة 

ولدينــا محاضــرة، وفجــأة هرعــت الطالبة 

مفزوعة وعيناها شاخصتان باتجاه الحائط، 

ا، 
ّ
لدرجة أنها لم تســتطع حتى االســتئذان من

والســبب أنهــا رأت أبو بريص علــى الحائط، 

وهي اآلن أســتاذة جامعيــة، وال أعرف ما إذا 

كانت ال تزال تخاف من ابو بريص.

وهنالك من يصاب بالرهاب من مجرد رؤيته 

املــاء أو الظــالم أو الوحــدة أو الطائــرة مثل 

املوسيقار محمد عبد الوهاب الذي كان يعاني 

من رهاب الطائرة.

فــي العــدد القــادم مــن جريــدة الصبــاح، 

ســنحدثكم عن (الرهــاب االجتماعــي) بما 

ة لطلبة الدراســات العليا 
َّ

يحقق فائدتني: علمي

فــي علم النفــس األكلينيكــي الذيــن يتابعون 

صفحة (حــذاِر من اليــأس)، واجتماعية ملن 

يعانون من الحيوانات، وخاصة بناتنا اللواتي 

يصرخن خوفًا من رؤيتهن فأرة.

كنــا نحن صبايــا وصبيــان زماننا، نلبس أجمــل املالبس 

ــا نعرف أنه (21 
ّ
في (يوم الدخول.. دخول الســنة)، ما كن

ا نــرى أمهاتنا وأخواتنا 
ّ
ه (عيــد النوروز). وكن

َّ
آذار) أو أن

يحملــن (صوانــي) فيهــا شــموع وأوراق خــس وأغصــان 

اء 
ّ
اليــاس وحامض حلو، وفي الوســط تســتقر طاســة حن

كأنهــا عروســة. وكانت البنــات يحملن (صوانــي) مزينة 

 الســما وأصابع العروس، متوجهني 
ّ

بالخضرة، مليئة بمن

جميعــًا لإلمــام العبــاس القريب مــن مدينتنا الشــطرة. 

 النســاء كانت 
َّ

وباســتثنائنا نحن الصبايــا والصبيان فإن

لهن طلبــات يتوجهن بها لإلمام العباس وقــد نذرن له ما 

ل املشــاكل) بإصالح حالها 
ّ
امتألت به الصواني من (حال

 (
َّ

مع زوجها أو عودة غائب، بينما البنات حملن (صوانيهن

 أصبحــن في (دخول 
ْ

املزينــة باصابع العــروس، نذورًا إن

السنة) القادم عرائس.

 إخوتنا الكرد لهم (صوانيهم) أيضًا، بمفارقة 
َّ

واملفرح أن

ها تمأل بســبع مواد تبدأ بحرف السني هي: سير 
َّ
لطيفة، إن

(ثوم)، ســكه (عمله نقدية)، ســنجر (فاكهــه مجففة)، 

ســبزي (خضــرة)، ســبيكة (قطعــة ذهــب)، ســاهون 

مة 
ّ

(حلويات)، ســماق، وســركه (خــل). وتوضع فــي مقد

ا 
ً

املائــدة مــرآة وعلــى جانبيها شــمعدانات تحمل شــموع

مضيئــة بعدد أوالد األســرة مــن الذكور واإلنــاث، ومرآة 

 وجود 
َّ

وقرآن وسمك وفاكهة ومكسرات وماء الورد، غير أن

 في صواني كل املحتفلني بالنوروز 
ٌ

 واجب
ٌ

الحلويات شــرط

في كردســتان وإيران وأذربيجان، وصواني دخول الســنة 

في الشطرة والسماوة وميسان.

 (New day يوم جديــد) و(نــوروز) تعني باللغــة الكردية

تتم فيه األرض دورتها الســنوية حول الشمس، لتبدأ دورة 

جديدة تدخل فيها شهر الخصب وتجدد الحياة. وفيه تبدأ 

األفراح استبشــارًا بحلول عهٍد جديــٍد تتحول فيه الطبيعة 

الى جنة خضراء، يتوجه إليها الناس ملعانقتها وترتدي فيه 

ة الزي التقليدي املزركش باأللوان الفاتحة 
َّ

األســر الكردي

والزاهيــة، وتصــدح فيــه األهازيج، وتتشــابك األيدي في 

ة تســتمر 
َّ

ة شــعبي
َّ

حلقات رقٍص ودبكاٍت ومهرجانات غنائي

ة 
َّ

حتى ســاعات متأخرة مــن الليل، تتخللها مقاطع شــعري

 نوروز رمزًا 
ّ

تتحــدث عن الثورات ضــد الطغاة، حيث يعــد

للتحرر من الظلم واالضطهاد في كردستان وعدٍد من دول 

املنطقة.

 هنالك عالقة بني (نوروز) و(تموز 
َّ

ومن جميل ما قرأت أن

ة 
َّ

ه في آخر مر
َّ
وعشــتار). فاملعروف عن حادثة (تمــوز) أن

يذهــب الى تحت األرض ثــم يأتي الى وجــه األرض كإله، 

ــه كان يحتفــل بموت وحيــاة (تموز) في وطن ســومر، 
َّ
وأن

ــه فــي 21 آذار مــن كل عــام كان الســومريون يعقدون 
َّ
وأن

 احتفــاالت كبرى فــي حياة (تمــوز) ويعرفون هــذا اليوم 

بعيد (زكمك).

والحادثــة ذاتها ترد في ملحمة الشــاعر الكــردي الكبير 

أحمــدي خان (مم وزيــن)، إذ يبــدأ امللحمة بيــوم نوروز 

 بــني قصة (تموز 
ٌ

 كبير
ٌ

(21 آذار/ مــارس)، فهنالك شــبه

وعشــتار) وقصة العاشــقني (مم وزيــن)، إذ تمتلئ حياة 

(مــم) بالعــذاب والفراق بعــد معرفته لحبيبتــه (زين)، 

(تموز) الذي  وتصبح حياتهما مشــابهة للحياة الكارثية لـ

يذهــب الى األســفل، بينما يــودع (زين) في الســجن الى 

املوت.

 
ٌ

 مشــترك
ٌ

هــذا يعني أننــا العرب والكرد شــعبان لنا تاريخ

 نيروز (كاوه) 
َّ

حتى في الطقوس واألســاطير واألعياد، وأن

د العرب والكرد آآلف السنني، 
ّ

أو نوروز (سومر) الذي وح

ســيهزم يأس من يرى اســتحالة إصالح الحال، وســيبقى 

ينعش مشــاعر املحبــة والتآخــي والتفاؤل بني الشــعبني.. 

اليوم وغدًا.
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 وقالــوا بهــذه القصــة بعــد تخبــط فــي 

اآلراء، فبعض املتكلمني قالوا إن موســى 

عانــى من تلعثــم من كالمه بعــد أن رأى 

هة. هذه القصة 
ّ
ب

ُ
فرعون وما عليــه من األ

كان أحد املشايخ قد رواها لي، وهو رجل 

دين محترم وأستاذ في علم الكالم، وقد 

شجعني، 
ُ

قالها على سبيل أن يواسيني وي

ملا رآني من ذوي اإلعاقة، ولكنني ال زلت 

أقــاوم صعوبات هــذه الدنيــا. وقد ظلت 

هــذه القصة كالطنني فــي إذني، وبقيت 

أتأمل بها حتى اآلن.

إن موســى، ألنــه كان مــن ذوي االعاقــة 

اللفظيــة والبدنيــة من حيــث أن القرآن 

صــرح عدة مــرات أنه يخــاف والخائف 

لديه اشــكالية مرضيــة بدنية عضوية أو 

نفســية، فقد كلمه الله لكي يواسيه، ولم 

يكتِف بذلك، بــل حماه عدة مرات وأنزل 

عليــه األمان حينما خاف أن يقتل، وليس 

هذا فحسب، بل أن صفة الربوبية تجلت 

ا، ومــن فهمي 
ً

لجبل موســى وخــر صعق

ا لكي يعرف 
ً

لآليــة القرآنية أنه خر صعق

حدوده، فكإن اللــه قال له إني قد كلمتك 

وأمنتــك، فــال ترجو أكثر ممــا نويت في 

رجائك، وكإنه اختبــار للناس من خالل 

موســى، على ســبيل إياك أعني وأسمعي 

يا جارة. وبعض املفسرين يرى أن موسى 

ن 
ِّ

 م
ً

ة
َ

ــد
ْ

ق
ُ

 ع
ْ

ــل
ُ
ل

ْ
اح

َ
: و

ً
حينمــا دعــى قائــال

ا 
َ

 ي
َ

ك
َ
ل

ْ
ــؤ

ُ
 س

َ
وِتيت

ُ
 أ

ْ
د

َ
ــاِني؛ قال الله له: ق

َ
س

ِّ
ل

ٰى، فشفي من مرضه.
َ

وس
ُ

م

وهــذا لكــي يبــرأ املفســرون املتقدمون 

رســالة موســى مــن النقــص بالطبــع، 

ألن  املريــض،  غيــر  بمظهــر  ويظهــروه 

املريــض فيــه منقصــة، والصحيــح من 

الصحــة والعافيــة والدهــاء؛ وكمــا قيل: 

إن العقل الســليم في الجســم الســليم، 

التــي  الباليــة  الكلمــات  مــن  وغيرهــا 

دحضهــا الواقع اليــوم. وقد أشــعل هذا 

الشــيخ تأمــال آخــر داخل رأســي، وقال 

ــا 
ً
أضــف إلــى موســى، فــإن اللــه أحيان

يختبر اآلخرين بذوي العالمات البارزة، 

وســماها آيات، وأوضح آية هي كلمة الله 

املسيح ابن مريم، فاليهود كانوا يطعنون 

في نسب عيســى ويجدونها منقصة فيه، 

واملســيحيني،  املســلمني  باتفــاق  وهــذا 

لذلــك وحتــى يتــم لجم هــذه الشــبهة؛ 

قــال املســيحيون إن عيســى ابــن اللــه، 

واملســيحيني يقولــون إنــه ليــس ابنه من 

النســب، بينما املســلمون لكي يدحضوا 

 
َّ

شــبهة اليهود قالوا كما قــال القرآن: «ِإن

 
ُ

ه
َ

ق
َ
ل

َ
؛خ

َ
م

َ
ــِل آد

َ
ث

َ
م

َ
ــِه ك

َّ
 الل

َ
ــٰى ِعنــد

َ
 ِعيس

َ
ل

َ
ث

َ
م

». فمن ذا 
ُ

ون
ُ
ك

َ
ي

َ
ن ف

ُ
 ك

ُ
ــه

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

َّ
م

ُ
اٍب ث

َ
ر

ُ
ِمن ت

يعترض على ســبيل املثال ويقول عن آدم 

إنه بال عشــيرة؟ فهل هذا يعتبر منقصة 

فيه؟

 لي 
ّ

أحــد اإلخــوة مــن ذوي اإلعاقة أســر

 ذات يــوم: كل شــيء ضدنــا نحن 
ً

قائــال

املعاقني حتــى األديان! فبدأت أســرد له 

هذه القصة، وفي واقع الحال أن ليس الله 

ضدنا، بل هو والدين معنا، ولدينا حصة 

من النبوة كما مر؛ ولكــن املجتمع ضدنا 

مع شــديد األســف، هذا املجتمع السقيم 

الذي إذا رمى أحد املغترين بنفسه حياته 

ا. لقد 
ً

إلــى التهلكة؛ رمــوا بحياتهــم أيض

ــل هذا املجتمع العداوة لذوي اإلعاقة 
ّ

أص

ق عليهــم األجواء العامة، 
ّ

 حر
ُ

ه
ّ
لدرجة أن

 
ّ

عني
ُ

فصار املعاق ال يدرس، وال يقرأ، وال ي

 ،
ً

في القطاعات املختلفة، فيجدونه عاهة

 عليهم، ويبدأون بتحطيمه إذا كان 
ً

وثقال

صلب االجســاد، ويذرونه بالهواء إن كان 

ا. وهذا ليس مــن باب الحنق 
ً
ــا رذاذ

ً
هش

على هــذا املجتمع إنما من بــاب األخبار 

عن حال املعاق في العراق الذي ال يدرس 

ويجد عزمه على الدراسة على سبيل أنه 

 أذكر بعضهم 
ُ

يزاحــم اآلخرين. ما زلــت

يقولون لي ملاذا تدرس وأنت معاق، فقلت 

وهل أموت؟ واليوم أنــا في كلية القانون، 

وأرتــاد  قريــب،  عــن  أتخــرج  وســوف 

س فــي الكليات 
ِّ

در
ُ
الدراســات العليــا، وأ

على قدر االستطاعة إن شاء الله، وأطلب 

 
ّ

ل
ُ
العلــم حتى تبلغ روحي الحلقوم، ولن أك

ــا؛ وهــذا أفضل مــا يقدمه 
ً

وال أمــل أيض

املعاقني لهــذه الدنيا صامديــن أمام ما 

قال عنهم فيها.
ُ

ي

علينــا كمعاقني أن نعي أن الدنيا ليســت 

ــا 
ً

وفق اللــه  وان  فقــط،  النــاس  لســائر 

للديــن جعلنــا آيــة مــن عنــده، وضرب 

للنــاس االمثــال بواســطتنا، وعليه يجب 

ــا، وان يكون كل 
ً

ا حقيقي
ً
أن نكــون امتحان

منــا موســى، نحارب من تجبــر باألرض 

بواســطة العصــا الصغيرة، وهــو القلم، 

فنغرق املتنمرين أو من ال يريد لشــوكتنا 

القــوة أجمعني. فنحن لســنا «بالء» فقط 

أو ابتــالء لهــذا املجتمع الــذي آخذه الله 

بنا، بل امتحــان هذه الدنيــا، كنا الدنيا 

بعينها، ونحن الحياة، ونحن املســتقبل، 

فالذيــن اختبــر اللــه ضميــر الناس من 

خاللهــم هم نحــن. هذا ما يجــب وعيه، 

نذكرهــم  لكــي  النــاس،  تحــدي  وهــو 

بحدودهم، وكيــف ينظرون المتحاناتهم 

د وثم يعاملوننا بذات الشــكل 
ِّ

بشــكل جي

فيحصلــون علــى درجــات جيــدة. ذلك 

 يكــون مــن خــالل مــا نقــدر عليــه مــن
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واشــراف الفنان فتحي شــداد، كما قدمت مقطوعات موســيقية 

 عن اســتعراض موجز 
ً
تمثل التــراث العراقي والبصــري، فضال

ألعضاء اللجان املســاهمة في فعاليات املهرجان (اللجنة العليا، 

لجنة املشــاهدة، اللجنة النقدية، لجنة التحكيم). وقدمت خالل 

أيــام املهرجان الخمــس ثمانية عروض بواقع عرضــني في اليوم 

 بعرض مســرحية (البداية) لفرقة الجمار وهي من 
ً

األول، ابتداء

تأليف علي فالح وإخراج علي املدني، ثم عرض مسرحية (حاويات 

بال وطن) من تأليف قاســم مطرود، وإخراج الشــاب حيدر رائد 

مجيــد لصالح فرقة كلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة. وفي 

اليوم الثالــث للمهرجان تم عرض مســرحية (خريف التماثيل) 

تأليــف عمار نعمة جابــر واخراج الفنانة فاطمــة علي لفرقة كلية 

الفنون الجميلة وتالها مســرحية (حارس املقبرة) تأليف هشام 

املالكي واخراج علي املهدي قدمها لصالح فرقة الزبير املسرحية. 

كما عرضت مســرحية (الــروح املــوؤدة) من تأليف ســارة ديب 

شــباب  منتــدى  وقــدم  عبدالرحمــن،  محمــود  روان  وإخــراج 

ورياضة األصمعي مســرحية (غســيل اموات) من تأليف الكاتب 

املســرحي العراقي سعد هدابي وأخراج حســني الذهبي، وكذلك 

شــاهدنا العــرض املســرحي املميــز (خــذوا وجوهكــم) تأليف 

الفنــان محمود ابــو العباس واخراج الفنان الشــاب كــرار حيدر 

 دشــر، وقدمت لصالح كلية الفنون الجميلة (قســم املســرح) في

البصرة. 

كما قدمت مســرحية (القيامة الصغرى) تأليف واخراج فرحان 

هادي وتمثيــل طالب العبيدي، كاظم العزيــز، عادل البصراوي، 

وصاحبت العروض املسرحية جلسات نقدية طيلة أيام املهرجان، 

 عــن صدور صحيفة يومية توثق الفقرات التي تقدم وتحلل 
ً
فضال

العروض وتنشــر كل ما يخص أيام املهرجــان، وفي كلمة له انتقد 

نقيــب الفنانــني في البصــرة ورئيــس اللجنــة العليــا للمهرجان 

فتحــي شــداد غيــاب الدعــم الحكومــي علــى املســتوى املــادي 

واملعنــوي لفعاليات النقابة والســيما هــذا املهرجــان، مؤكدًا أنه 

أقيم بجهــود وإصرار وإرادة مجموعة من شــباب البصرة املبدع 

 الباحث عن صناعة الجمال والتنوير وتنمية اإلنســان عبر خشبة

املسرح.

ومــا تجدر اإلشــارة إليه أن الفنــان جابر ميرزا ولــد في البصرة 

1948 وهو من اهم رواد املســرح في هذه املدينــة، وكانت بداياته 

األولى مع املســرح الجامعي منذ 1966 عبر مســرحية (املدمن)، 

واملهرجان سمي على مدينة نظران التي تقع في البصرة القديمة 

وسط البصرة وتضم الشناشــيل والبيوت التراثية التي تمثل إرثًا 

حضاريًا ومعلمًا تاريخيًا، وتقع فيها حاليًا اغلب مقرات املؤسسات 

الثقافية كاتحاد األدبــاء وقصر الثقافة والفنون وجمعية الفنانني 

 عن متحف الحســون الذي يضــم مئات القطع 
ً
التشــكيلني فضال

االثرية.

 

مــن املحتمل إنك قلت عبارة ”أال تمل 

مــن مشــاهدة الفيلــم نفســه مرات 

كثيرة؟“ البنك في أكثر من مناســبة 

حني تجده ”مبهورًا“ يشــاهد املقاطع 

ذاتهــا ملــراٍت كثيــرة والتي البــد أنه 

حفظها عن ظهر قلب. 

إذ يســتمتع أغلب األطفال بمشاهدة 

الفيلــم نفســه أو الرســم املتحــرك 

بشــكٍل متكرر. وأكثر ما يثير الفضول 

أنهــم يبقــون مركزيــن كما لــو أنهم 

يشــاهدونه للمرة األولى. على الرغم 

من أنهم قــد يكونوا حفظوا عن ظهر 

قلــب بعــض الحــوارات كمــا يحدث 

أن يضحكون مســبقًا ألنهــم يعرفون 

مــا الــذي ســيحدث، ومــع ذلــك ال 

يبــدو عليهم امللــل. كيف يكــون ذلك 

 ممكنًا؟ وفي الحقيقة هناك أســباب

عدة.

- إذ ال يفهــم األطفال الفيلم بالكامل 

حني يشاهدوه للمرة األولى.  

فعلى الرغــم من أن أفــالم األطفال 

ســرعتها أكثر بطئًا من أفالم الكبار 

علــى  تحــدث  كثيــرة  أشــياء  أن  إال 

شــخصيات  تدخــل  مثــل  الشاشــة: 

املحادثــات  إلــى  إضافــة  عديــدة، 

األفعــال  وردود  العواطــف  وإظهــار 

... وألن كل هــذه األشــياء تحــدث في 

وقٍت واحد يكون من الســهل أن يفقد 

األطفال تفاصيل عديدة، نتيجة عدم 

التركيز.   

بعبارة أخرى قابلية االنتباه واملعالجة 

املعرفية لألطفال الصغار ال يمكن أن 

تجاري إيقاع الفيلم ”املحتدم“ تقريبًا 

بالنسبة لهم. ومن الواضح فإن ذلك 

يصعب عليهم اســتيعاب مــا يحدث. 

لهــذا، فــي كل مــرة يشــاهد الطفل 

الفيلــم يلتقــط تفاصيل جديــدة لم 

يدركها سابقًا مما يساعده على فهم 

القصة بشكٍل أفضل. وبقدر ما يتآلف 

الطفل مع القصة والشخصيات تكون 

أسهل عليه.  

وألنه يجب على الطفل أن يقوم بجهٍد 

معرفي أقــل، فأنه يســتمتع أكثر بما 

يحدث ويقيم ارتباطــًا عاطفيًا أقوى 

مما يجعل هذا الفيلم يعجبه كل مرة 

أكثر. 

- التكرار يجعل األطفال يشعرون بأن 

العالم مكان آمن.

ســبب آخر يجعل األطفال يشاهدون 

الفيلــم عشــرات املــرات هــو ألنهم 

يســتمتعون بالتكــرار، الــذي يجعلنا 

نحــن البالغــني نشــعر بامللــل، بينما 

على العكــس التكرار يمنــح األطفال 

اإلحســاس بــأن العالــم هــو مــكان 

قابــل للتكهــن وآمــن. ألنهــم بالطبع 

يســتطيعون التكهــن بمــا ســيحدث 

فيمــا بعد ويثبتــون صحــة توقعاتهم 

ويشعرون بالقوة ولديهم الثقة بأنهم 

يســتطيعون، علــى األقــل الســيطرة 

على جــزٍء صغير من العالم الذي هو 

بالنسبة لهم ال زال فوضويًا كثيرًا.

 وعلينا أال ننســى بأننا جميعًا يعجبنا 

التكهن بما ستؤول إليه األمور، وذلك 

يعطينــا انطباعــًا باألمان والشــعور 

أن  نــرى  حــني  العميــق،  بالرضــا 

تكهناتنا كانت صائبة، وهذا الشــيء 

نفسه يحدث مع الصغار. ويكون ذلك 

التأثيــر واضحــًا لديهــم أكثــر، ألن 

الكثيــر من األشــياء التــي اختبروها 

جديدة بسبب كون دماغ الطفل يثرى 

باســتمرار بمعلومــاٍت جديــدة، من 

املمكن أن تصبح متعبة له. وعليه فإن 

ذلك التكــرار يكون هــو واحة األمان 

التي يتمسك بها. 

- أنها استراتيجية قيمة للتعلم تحفز 

التفكير 

   حني يشــاهد األطفال الفيلم نفسه 

أكثــر مــن مــرة، يتكهنــون ال إراديا 

بمــا ســيحدث ممــا يســاعدهم على 

وعلــى  املنطقــي  تفكيرهــم  تطويــر 

فهــم العالقــات (الســبب/ التأثير) 

وهــي مهــارة معقــدة تبدو أساســية 

ليتمكن الصغار من استيعاب مفهوم 

فــإن  أخــرى  جهــٍة  ومــن  التعاقــب. 

التكــرار هــو أيضًا واحد مــن أفضل 

الطــرق  ليتعلــم األطفال ويكتســبون 

مهــارات جديدة. وبالفعــل يروق لهم 

كثيرًا أن يقرأ لهــم آباءهم القصص 

نفســها أكثر من مرة مما يسمح لهم 

فهم القصة بشــكٍل أفضــل وبتطوير 

الذاكرة واكتساب املفردات.     

وبهــذا املعنى، أكدت دراســة أجريت 

فــي جامعــة ساســكس، أن األطفال 

عليهــم  يقــرأ  حــني  أكثــر  يتعلمــون 

شــيء أكثر من مرة. وأخضــع علماء 

النفــس مجموعة مــن األطفال بعمر 

النفســي  للتحليــل  ســنوات  ثــالث 

منهــم  للبعــض  يقــرؤون  فكانــوا 

القصة نفســها مرات عــدة وللبعض 

اآلخــر قصــص مختلفــة واثبتــوا أن 

الصغــار الذيــن اكتســبوا مفــردات 

أكثــر كانــوا أولئــك الذيــن تعرضوا 

عندمــا  لذلــك  القصــص.  لتكــرار 

يرغــب ابنك بمشــاهدة الفيلم الذي 

شاهده مئات املرات، دعه يفعل ذلك 

 ببســاطة، ألن ذلــك ســيكون مفيــدًا

لدماغه. 

املصدر: 

elclubdeloslibrosperdidos.org
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ينهــض الشــهداء ليلتقــوا بأصدقــاء لهــم، للصداقات طعم 

الخنجــر فــي القلــوب الحاملة بالثــورة، هكذا هــي صداقات 

التشرينيني .

ينشــد الشــعراء، دونمــا تصفيــق وصخــب أهــوج، ألجل أن 

يســمعهم الشــهداء، فهم ال يريــدون لتلك اإلغفــاءة الهادئة 

انزعاجًا.. يا له من حب .

يجلــس فــي الصــف األول بالقاعــة، ذوو الشــهداء وعشــاق 

تشــرين، فال مكان ألي من أهل الســلطات في الصف األول، 

وال حتــى فــي األخير، بل وال حتــى خارج القاعــة: هكذا قالت 

وصايا القائمني على حفل (تشرين قصيدة الوطن). 

تشرين القصيدة، االنتفاضة، الثورة، الهبة الشعبية، سموها 

ما شــئتم فهي أكبر من األســماء، ألنها أربكــت اللغة وأقلقت 

الحكومات، لذا يجيء الشــعر نفســه مرتبكًا فــي حضرتها، 

لكنــه ارتباك الجمال في نســيج عالقاتــه  املكونة للقصيدة، 

ولم ال يرتبك حني يبوح بأســرار الدم الســائل معترضًا طلقة 

التوحــش،  هيــاج  مــن  بــه  قنــاص 

والحقد الكثير.. والكثير .

فــي الربــع األول مــن الفعالية يطل 

(أمجــد  ويليــه  القــدوس)  (عبــد 

القاعــة  وتشــتعل  الدهامــات) 

علــى  يوزعــان  إنهمــا  بالتصفيــق، 

االنتفاضــة  هدايــا  الحاضريــن 

ويبعدان  دخانيات القمع بأصابعهما 

الطرية، أصابعهما التي المست قعر 

دجلة ذات صيــف جنوبي، فخرجت 

لنا بقطع من طني سومر األولى. 

يتوقــف التصفيــق فيتــألأل الدمــع، 

دمــوع العشــاق تشــبه دمــوع الثوار : 

الثورة عشق.

فــي ليالــي الثــورة أحاديــث ســمر 

تمزق وحشــة الليل الطويل، تبددها 

قالهــا  ولــذا  بالغنــاء،  وتســتبدلها 

ومحررهــا  فيتنــام  ثائــر  بصــدق 

العظيم هوشي منه:

(إلى جانب الكفاح يجب أن نتعلم كيف نغني) .

أغنية الثورة لها فضاء خاٍل من ســموم الغرف املغلقة، فضاء 

الثورة مفتوح مضيء، يتسع ويتسع لال نهائي. ينصت لها القلب 

الــذي أورمه قهــر الحاكم فيهدأ، في نبــض الحالم بالحرية 

هدوء جميل يشــبه تلك اإلناث وهن يسقطن محرمات العقل 

السلفي الذي يفصلهن عن شراكة الحياة : ال للعزلة فكلنا في 

خندق الثورة، اذهبوا بظالمكم بعيدًا فشمسنا حارقة .

(تشــرين قصيدة الوطــن) ليــس مهرجانًا رتيبــًا وال مائدة 

مســتديرة وال جلســة رطانــة مصطلحــات خارجــة بأعنــاق 

مشــوهة من قواميس أكلتها أرضة الثقافــات امليتة، إنها فعل 

ثقافي يستعيد به شبان تشــرين حماسات الشعر ليرتفع بأي 

من الدرجات ليتوازى مع تشرين الفعل الغاضب .

طاملــا  الرابعــة  دورتهــا  وبانتظــار  نــادرة  فعاليــة  كانــت 

الضمائــر  فــي  حاضــرة  القلــوب،  فــي  مســتمرة   تشــرين 

الحية.

صوت ثورة

املقتول من تشــرين أما أن يكون شاعرًا 

أو رفيق شاعر

 إلى ذلــك الصديق الخجــول جدًا عمر 

سعدون. 

مصطفى الدفاعي

الليلة بردت عيني من املوت

وتدفيت  بجفوف  الحبيبة

الروح خضرة وما مشت فوك الكصيبة 

كلبي يسمع صوت ثورة من الشوارع 

وطن عد الناس ضايع 

حلم روحي الناس كون تعيش حرة

حلم عمري املطر ممشــى الخير شــكله 

بلون صبره

انت ياعاشك تريد اتموت موقف 

اكوم اخذ صوت الشوارع 

وخوف حيطان املدينة

وماكلت للناس سرها وال سعرها

دنكت راسي وبجيت

اشوكت اشوف الوطن قبلة

ديــرة  كاتلهــا العطــش وتشــوف مــاي 

حسني ذلة

بــراس الغريــب  ديــرة شــدت راســها 

وهدمت اكبور النشامة

ديرة عدها العار يتشرع كالمه

بيهــا  يمــوت  راد  العلــم   حتــى  ديــرة 

وخضرت تشرين شامة

ومتت والكتال سعري

ومتــت واملكتــول من الشــوك كبل املوت  

يدري

يــا حبيبة ادني يمي واخذي  دم اجفوف 

اديه

حزب يدفع حزب للدم

وانه حزبي 

اجفوف تشرب سم عطشها وتروتي 

من شطوط خوف الناصرية 

انه حزني ابيوت فرغت والخبز دار الها 

ظهره

أني يم الشوك شذرة

أنــه دم الناس دمي وشــكلي ما ينشــال 

صخره

وما تغيير عمر عاشك 

اتشــوف  كحلــة  حديثــة  كل  بوجــه     

كبرهتشرين 

مو صدفه

مجيد البهادلي 

يا ريت لو تنسي وتعدي بس وسفه

تنور طني وابو يلف التنت والعمر 

ويچيم الرجفه 

وشوغة عبي أعله الدرب

وكحلة خذاها الدمع 

وميت نسه موعده وهم يالله للگبر 

تتحرك الزفه

ومو مال گعده وصلح ونفضها وتعدي

ال مال اندمك على يوم العفتني عدل

ك عندي
ّ

ثق موت

لم السفره ما نتواكل ونلتم

بيني وبني كرسيك منارة ودم

وسفه ولسه كتال الولد بي روح

ويجي يبچيلهم من ينصب مأتم 

التنشف يمه دجله وما يدير البال 

من تشوغ العبي وتعطل التابوت

وتگوم الزلم كلها شرار ودم.

مشط سومر

أحمد خماس 

عسى ماشيمك صوت املشط

 وتحن؟؟

بدموعي الجديله تحنت ومتحن،،

الك ياما عطش صنب؟؟ 

نخل ماشيمك دجله وخيالك حن !!

اذبــل واملعاضــد تهمــل ســوارات مــن 

نشفن ..

الك ياما التراچي بكل كتر ملضن ..

الك ياما عشب روحي 

يجف ويشب 

گصيل وسنبالته الضن !!

عسى ما عذبك يا طوگ حنية ؟

ولك يا طوگ حنيه!!

ياساتر امروض مهرة الچيالت 

يعراگ وسواريه ..

يالحزنك سجن يعتگ على الثوار 

يحلى اعلى الوطن والناس

من تتعب سراگيه ..

على العتبه .. على الشباچ 

على كل الغباش الغارج بضيه. 

ماتطرش وال حسبت ذيچ التنطر بنيه؟

واظل اتمرجح بروحي ..

يذيچ الروجه البروحي ..

اوزر للغروب ظنون ..

وتراودني بمراسيل اعلى كل ذكرى ..

على الگيعان ..على البيبان 

على ماي النهر االزرگ !

كل جناح.. من كل ليل ..

من كل نار ..

من كل الدروب .. اعرف مكاتيبك ..

اشمنهن .. واطبگهن مكاتيبك ..

بفضا افطور الحياطني 

من اضمنهن ..

وارد اتأمل بماي النهر وابعد ..

چم مرسال سومر غسفه كد ما عصرته 

چفوفي!

اكتبلك واشگگلك ..

صعب شحجي .. وشناغيلك؟

وال اعرف شوديلك ..

ارد اتباصر ملاي النهر وابعد !

عسى احزاز النطاق و ميله التفگة ..

عسى يا سردة اردانه ..

عسى حرورة جعبته و لسعة الخوذه ..

وانا زنديني بردانه ..

ولــك كل الكحــل يتوســد خــدودي ندى 

مناغاة ..

انا وكل املري نتفطر متاناة ..

ولك يا طوگ حنيه..

تراودني بمراسيل اعلى كل ذكرى ..

وانا اشطوب العشگ لو نيشنن شجره..

چم نشــغة فگــد وي ســحنتي نطوفك 

ضوخ بشذره..

و چم برده التكسر طولها من الخاصره 

بحسره ..

سمار چفوفك محشم السما بهداي ..

حزن كل الشمس والطني ..

ولك ياطوك حنيه !!

يا شهگة جناح  يهيم ..

امد شوفي نهر يروي السمه بالغيم ..

وتسگيني سچچنا الذابالت بديم ..

وبليل الشواطي تفوج نجمة ضيم ..

ولك ياطوگ حنيه !!

عيوني اعلى الرفوف امشلبهات تراب ..

و(اگولــن  روحــي  ماعــودت   ولــك 

غاب).

عسى يا ريح ما گولن تودها اجناب ..

وال اگولن تودها اجناب ..

ما يتسمى ون املاثگل بعتاب !

تجي ودمعي اليفك الباب .

 
كان لتفاعــل الحاضريــن الذيــن غصــت بهــم 

القاعة انســجام عــاٍل مع الروح التــي تحلت بها 

قصائــد الشــعراء والتي كشــفت مضامينها عن 

نكران الذات والسمو العظيم الذي تحلت به روح 

الشــهيد وأقدامــه ومجابهته لكل أعــداء حريته 

وحلمه الــذي لخصه بمطلبه التاريخي الشــهير 

(نريد وطن).

الفعالية شــهدت أيضًا عرض فيلــم وثائقي حي 

 عن معرض للكتب. 
ً
لشهداء االنتفاضة، فضال

خالصــة  ثقافيــة  شــعبية  الفعاليــة  أن  يذكــر 

خاليــة مــن أي حضور رســمي حكومــي وممولة 

ذاتيــًا على نفقة شــبان ميســان من الناشــطني 

الذيــن أسســوا تقليدهــم الســنوي هــذا كجزء 

 مــن تقاليد الوفــاء لرفاقهــم شــهداء انتفاضة 

تشرين. 

(ثقافة شــعبية) حضرت كعادتها هناك وتكتفي 

بنشر نماذج من القصائد املشاركة.
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درك ولو الشــيء القليل، في مفهوم كرة القدم ســواء 
ُ

 من ي
ُّ

يعــي كل

 
َّ

ة أو أســلوب أدائي يجمع بني اإلنجاز والتشــويق أن
َّ

ة رياضي
َّ

كفعالي

ستندة 
ُ

النتائج التي تقترب من شواطئ اإليجابية في النهاية، تأتي م

ز في البذل وانتهاج فلسفة عطاء قائمة على دراسة جميع 
ّ

إلى التمي

 عديد مواجهات 
َّ

الحــاالت األدائية للفريق املقابل، على ذلــك، فإن

منتخباتنا الوطنية في االستحقاقات الخارجية وأيضًا فرق أنديتنا 

رافق 
ُ

ستقر، الذي ي
ُ
 املستوى غير امل

َّ
سابقة الوطنية برهنت أن

ُ
في امل

فــرق أنديتنا تحديــدًا في محطات املنافســة، أفقدهــا الكثير من 

النقــاط املهمة ما جعل الجميع يقف أمــام مفترق طرق وجدوا فيه 

ؤمن لهم الفــوز كغاية ليس لها غاية 
ُ

ضرورة انتهــاج فكر خططي ي

راد وتحقيق النتائج اإليجابية.
ُ
ناظرها ليتجدد أمامها أمل بلوغ امل

ُ
ت

تبقي 
ُ
 املهمــة التي تنتظر فرق املســابقة املمتــازة في امل

َّ
وال ريــب أن

 املنافسة في املحطات املقبلة 
َّ

من املشــوار هي ليست كسابقاتها ألن

تتطلب من كل فريق ينشــد التفــوق أن يرتكز- في 

تطلعاتــه- على إمكانيات فنية تضعه في خانة قوية 

 التركيز على 
َّ

ؤهلــه إلصابة الظفر، وبالتالي فــإن
ُ

ت

ناســب لكل مبــاراة قادمة تتجلى 
ُ

إيجاد أســلوب م

فيــه نقاط غايــة فــي األهميــة إلدراك االنتصار.. 

وألننا تلمســنا من عينة فرق الصفــوة تحديدًا في 

محطات ماضيــة تعثرات بقيت حاضــرة في غير 

 الطموح يعتــري عشــاقها ألن تكون 
َّ

موقعــة، فــإن

الكــوادر التدريبية لتلك الفــرق أدركت- عن يقني- 

ختلف 
ُ

حقيقة قدرات العبيها ومدى اســتيعابهم م

رســم لهم كلوحــة أداء 
ُ

األفــكار األدائيــة، التــي ت

جماعي يعتمد على إذابة قدرات الالعبني الفردية 

 هضم الالعبني 
َّ

في رؤية عامة كتشــكيلة، ذلك أن

لألســلوب فيه املســعى اإليجابي لتحقيــق النتائج 

املطلوبة.

م علــى كل كادر 
ّ

تحت
َ

وإلــى جانب مــا تقدم، فإنــه ي

غاير في هــذه املحطات الحاســمة، 
ُ

تدريبــي انتهــاج ســبيل أداء م

وأســلوب يأخــذ بعني االعتبــار إصابة التــوازن بني كفتــي الهجوم 

 الفرق 
َّ

 الجميــع يقــف على واقــع مفــاده أن
َّ

والبنــاء الدفاعــي، ألن

عتمدة على أســلوب الهجوم املباغت، الذي يركن 
ُ

األخرى ستبقى م

فيه إلى اســتغالل الكرات املقطوعة وإرســالها طويلــة إلى منطقة 

جزاء الفريق املنافس اعتمادًا على ســرعة العبيهم ومهاراتهم في 

مكن 
ُ

شــغل الفراغات املناســبة.. واملنطق الكروي هنا يقــول إنه ال ي

 في األمر 
َّ

ملن ينشــد التفوق اتباع ذات األســلوب غير املتــوازن، ألن

جازفة غير محمودة العواقب.
ُ

م

 األسلوب األجدى، الذي ينبغي التسلح به 
َّ

وتأسيســًا على ذلك، فإن

فــي حال كان الفوز هو الغاية األولى، يعتمد على توزيع الجهد بدقة 

واتباع طريقة أداء تزاوج بني الدفاع والهجوم عبر الســعي لســحب 

الفريق املقابل إلى منطقة الوسط ومن ثم اختيار الفرصة املناسبة 

 
َّ

إلخطار مرماه ولكن دون اإلســراف في املحــاوالت الهجومية، ألن

من شــأن هــذه الطريقة جلب الخطــر الكبير إلى ســاحة الفريق.. 

 الفلسفة األدائية هنا ال تخضع في أحيان كثيرة إلى منطق 
َّ

ورغم أن

التخطيط املبني على التحليل الفني، طاملا كانت سياسة كرة القدم 

 ذلك ال يلغي أمر االجتهاد 
َّ

ر والءها لحســابات بعينهــا، إال أن
ّ

ال تجي

والسعي لبلوغ املراد في سبيل أن يأخذ البذل شرعيته املطلوبة.

باملناسبة ة، التي اختتمت في مدينة دكا أمس األول، 
َّ

حصــد منتخبنا بالكابادي املركز الثالث في بطولة بنجباندو الدولي

 باملركز األول في املســابقة التي اســتمرت عشــرة أيام البلد املضيف بنغالديــش وجاء ثانيًا منتخب 
َّ

بينما حل

الصــني تايبيه. وكان منتخبنا قد جــاء ثانيًا في مجموعته خلف بنغالديش إثر فــوزه على منتخبات األرجنتني 

م مســتويات كبيرة القت 
ّ

وبولنــدا وإنكلتــرا والنيبال، وفي الدور النصف النهائي تعثر أمام الصني تايبيه.  وقد

اهتمامًا واسعًا من متابعي البطولة وتغلب على فرق لها باع كبير باللعبة (بحسب موقع االتحاد) وآخرها الفوز 

املهم على إنكلترا بنتيجة 47/ 36.

ورفــع عندليب الفــرات رصيده 

إلــى النقطــة (39)، فــي حــني 

د رصيد الشــباب البصري 
َّ

تجم

عنــد (10 نقــاط) فــي املركــز 

الثانــي عشــر. وأثمــرت النتائج 

التــي تحققت فــي هــذه الجولة 

جــدول  فــي  كبيــرة  تغييــرات 

الترتيــب، ولعــل أبرزهــا تقــدم 

أكبــر  ثانــي  الوســط  مصافــي 

املســتفيدين مــن املركــز الرابع 

إلى وصافة الترتيــب بفوزه على 

آليات الشــرطة برباعية نظيفة، 

معززًا رصيده للنقطة (38).

وفــي لقاء آخــر جمــع اثنني من 

أبرز الفرق املنافسة للفوز بلقب 

الــدوري تعــادل نفــط البصــرة 

الذي تراجع للمركز الثالث أمام 

مالحقه املباشــر الشــرطة رابع 

الترتيب بنتيجة (1 - 1)، لينجح 

كل فريــق بإضافــة نقطــة إلــى 

رصيــده، علمًا أنهما يتســاويان 

بعدد النقــاط (37 لكليهما) مع 

أفضلية األهداف لصالح النادي 

البصــري.  بــدوره ارتقــى بلدية 

الخامســة  املرتبة  إلــى  البصرة 

بتغلبه على نادي الحشد الشعبي 

بنتيجــة (9 - 5)، وأصبــح فــي 

رصيده (24 نقطــة). من جانبه 

أشعل الشرقية الصراع في القاع 

بعــد أن تخطــى عقبــة الجيــش 

بنتيجة (9 - 2)، ليحصد النقطة 

التاســعة، وتقدم خطــوة واحدة 

إلــى املركز الثالث عشــر، تاركًا 

املرتبة األخيرة لفريق الظفر.

وأســفرت بقيــة نتائــج الجولــة 

(18) عــن فــوز املــرور على  الـــ

الظفــر بنتيجــة (5 - 2)، بينمــا 

تعــادل أمانــة بغــداد أمــام غاز 

الجنوب (4 - 4).

حافظ فريق الشــرطة على صدارته للدوري املمتاز بكرة 

اليد إثر فوزه على كربالء بنتيجة 39/ 16 هدفًا في املباراة 

التي جرت أمس ضمن الدور السادس من املرحلة الثانية، 

وضمن نفس الدور يلتقي في الساعة الثانية من ظهر يوم 

غد الجمعة فريقا نفط ميســان والحشــد وســتكون قاعة 

كليــة التربية الرياضية في ميســان مســرحًا لهــا، بينما 

قررت لجنة املسابقات تأجيل لقاء الخليج والجيش املزمع 

إقامتــه في قاعة نفط البصرة يــوم غد الجمعة، في حني 

حصــل فريق ديالى على انتظار خــالل هذا الدور. وكانت 

نتائج الدور الخامس من املرحلة الثانية قد أســفرت عن 

فوز الحشد الشــعبي على كربالء 39/ 26 هدفًا، والجيش 

على الكوت 35/ 21، كما تغلب الشرطة على الكرخ بنتيجة 

36/ 23، وفاز ديالى على الخليج العربي 10/ 0 وأيضًا نفط 

ميســان على الناصرية 10/ 0 لعدم حضور الفريق. يذكر 

 ســتة أندية قد قررت االنســحاب من الدوري املمتاز، 
َّ

أن

بداعــي الضائقة املالية وهي املســيب والكوفــة والتعاون 

وبلديــة البصــرة والناصريــة، فيمــا حمل فريــق الفتوة 

املوصلــي اتحاد اللعبة ســبب انســحابه من الــدوري إثر 

قراره إعادة أحد اللقاءات التي فاز فيها الفريق املوصلي 

ضمن منافسات الدوري.

القــدم  لكــرة  الوطنــي  املنتخــب  يواصــل 

ة خالل معسكره 
َّ

ة والخططي
َّ

تدريباته البدني

التحضيري املقام حاليًا في العاصمة بغداد 

والذي يدخــل ضمــن اســتعدادات الجهاز 

التدريبي بقيادة اإلسباني خيسوس كاساس 

لتجهيــز الالعبــني قبــل مواجهــة منتخب 

روســيا في السادس والعشــرين من الشهر 

الحالي في مدينة سانت بطرسبرغ.

وقد أجــرى الطاقم الفني، أمــس األربعاء، 

وحــدة تدريبيــة احتضنهــا ملعــب املدينــة 

الدولي بالعاصمة بغداد، ابتدأت بمحاضرة 

من قبــل مــدرب املنتخب الوطني كاســاس 

ــب بالجهــاز الفنــي والالعبــني 
ّ

الــذي رح

املنضمني حديثًا إلى التمارين، وهم كل من 

علي عدنان، زيدان إقبال وحسن رائد.

البدنيــة  اللياقــة  مــدرب  اســتهل  بــدوره، 

خافييــر بيرناديت الحصــة التدريبية بعمل 

التمارين املوظفة لإلحماء بالكرة والهرولة 

صعــودًا بالتماريــن الخططيــة التــي تركز 

علــى حاالت الالعب في طريقــة بناء اللعب 

واللعب فــي املربعات الصغيــرة لزيادة دقة 

التركيز واإلحســاس بالكرة، بينما أشــرف 

بقيــة الطاقم الفني على الجوانب التكتيكية 

األخــرى التــي تقترب مــن األســلوب املراد 

تطبيقه في مواجهة روسيا التجريبية.

وشــارك في تدريبات أمس (24) العبًا هم 

كل مــن جالل حســن، أحمــد باســل، فهد 

طالــب، لــؤي العانــي، حســني علــي، كرار 

نبيل، ألكسندر اوراها، مناف يونس، أمجد 

عطــوان، محمد علــي عبود، حســني عمار، 

أسامة رشــيد، أيمن حسني، أحمد فرحان، 

حمزة عدنان، علي فائــز، مصطفى ناظم، 

إبراهيــم بايــش، اســو رســتم، مصطفــى 

محمد، علــي الحمادي، علي عدنان، زيدان 

إقبال وحســن رائد. في ســياق آخر، كشــف 

مدرب منتخبنا الشــبابي لكرة القدم عماد 

محمد عن منهاجــه التدريبي تأهبًا لبطوبة 

كأس العالم تحــت 20 عامًا املقررة إقامتها 

في أندونيسيا شهر أيار املقبل.

 ”التدريبات ســتبدأ فــي األول من 
َّ

وأكــد أن

الشهر املقبل وتستمر لغاية الرابع عشر منه 

وتتخللهــا مباراتــان، بينما تنطلــق املرحلة 

الثانيــة من املنهــاج في إســبانيا للفترة من 

الخامس عشــر مــن الشــهر املقبــل ولغاية 

الخامس من شــهر أيــار املقبــل، تتخللها 4 

مباريات مع منتخبات ستشارك في نهائيات 

 ”املرحلة 
َّ

كأس العالــم املقبلة“، مضيفــًا أن

وتتضمــن  العــراق،  فــي  ســتكون  الثالثــة 

اســتضافة أحــد املنتخبــات املشــاركة في 

نهائيــات كأس العالم، أو خــوض مباراتني 

مع أنديــة الدوري املمتــاز». وأملــح إلى نيته 

”إضافة بعض الالعبني الجدد أو دعوة من 

يرغــب من الالعبني املحترفــني في أوروبا، 

الســيما بعد اللقــاء اإليجابــي األخير الذي 

جمع املدير اإلداري نديــم كريم بالالعبني 

زيدان إقبال وألكسندر اوراها اللذين أعربا 

عــن رغبتهما في التواجد خالل منافســات 

كأس العالم“. إلى ذلك، دخل العب منتخبنا 

الشــبابي علــي جاســم ضمن جائــزة نجم 

املستقبل في قارة آســيا إلى جانب أوتابيك 

كوماتــا  ناكــي  واليابانــي  بويمــورودوف 

والكوري الجنوبي كيم يونج-هاك.
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يعتــزم الجهاز اإلداري املشــرف على نســوي 

نفــط الشــمال بكــرة الصــاالت علــى تمثيــل 

العــراق في بطولة غرب آســيا املقبلة لألندية 

بعد حصول الفريق على درع املوســم، كاشــفًا 

النقــاب عــن نيــة الطاقــم الفني اســتقطاب 

عدد من الالعبات املحترفات لدعم التشكيل 

واملضــي قدمــًا فــي تحقيــق االنجــازات على 

الصعيدين العربي والقاري.

وقال هشام النعيمي مدير الفريق في تصريح 

“ نسوي نفط 
َّ

خص به ” الصباح الرياضي“: إن

الشمال للصاالت يســير في االتجاه الصحيح 

بعد حصولــه على لقب املوســم الحالي 2023 

الذي يضاف إلى بطوالته الســابقة التي ظفر 

بها على غرار دوري الصاالت للموســم -2019

2020 الــذي أقيــم فــي مدينــة الحلــة ودوري 

الصاالت املكشــوفة في بغداد للموسم -2020

العــراق  كأس  بلقــب  التتويــج  كذلــك   ،2021

واإلعدادية  (املتوســطة  املدرسية  للمنتخبات 

) والتي شــهدت مشــاركة واســعة مــن جميع 

املحافظات  «.

 ” طموحــات النادي اليــوم باتت 
َّ

وأضــاف أن

تتجه صوب املشــاركة في التجمعــات القارية 

والعربية على غــرار بطولة أندية غرب القارة 

لصاالت الســيدات، بفضــل إمكانياته الفنية 

والبدنيــة للفريق وامتالكــه مجموعة متميزة 

مــن الالعبات علــى غرار ســوز كاظم أفضل 

العبة في مســابقة الدوري والحارسة املتألقة 

فائــزة جــالل وهدافــة الفريق ايالم حســام 

 ” 
َّ

الديــن برصيــد 25 هدفــًا».  ولفــت إلــى أن

الطاقم الفنــي املؤلف من املدربــة تنيا احمد 

ومصطفى خليل مدرب حراس املرمى، يعتزم 

اســتقطاب عــدد مــن الالعبــات املحترفات 

فــي الدوريــات العربيــة بعــد دراســة وتحليل 

مســتوياتهن، لغرض تدعيم صفــوف الفريق 

فــي املشــاركات الخارجيــة الســيما بعــد أن 

أصبــح نفــط الشــمال اســمًا مميزًا فــي كرة 

الصاالت النســوية“، مطالبًا في الوقت نفسه 

”اتحاد اللعبة بضرورة إقامة تجمعات رباعية 

مســتمرة أو تنشــيط مســابقة بطولــة الكأس 

بني األندية بعد انتهاء منافســات الدوري من 

أجل الحفــاظ على جاهزية الالعبات البدنية 

اللواتي سيتأثرن بســبب انخفاض التدريبات 

وجعلهــا وحدتني فقط في األســبوع» وبشــأن 

رؤيته الخاصة عن مســابقة الدوري للصاالت 

النسوية، أوضح النعيمي أنه ” على الرغم من 

تتويج نفط الشــمال بلقب الدوري قبل أســبوع 

من انتهاء املباريات لكن املنافســة كانت قوية 

مع ناديي الزوراء والقوة الجوية بسبب تقارب 

املستوى وخير دليل على ذلك انه لم يتم تحديد 

املركزين الثاني والثالــث إال في اللقاء األخير 

الذي جمــع النوارس بالصقور، كذلك ســجل 

هذا املوســم ظهورًا الفتًا لالعبات الصغيرات 

 واعــدًا».  وكان 
ً

بالعمــر ويتوقع لهن مســتقبال

نفط الشــمال قد توج بلقب الــدوري بعد تغلبه 

على منافســه الزوراء (1-4) في املباراة التي 

جــرت في قاعة بالدي بمحافظة كركوك فيما 

أحــرز الــزوراء املركــز الثاني بعد فــوزه على 

الجويــة وقــد تألفت تشــكيلته مــن الالعبات 

زينــب عمــاد ونورية حســني واســراء عدنان 

وشــنكار غالب وايالف حســام الديــن ورازو 

محمد وغه مكني محمود وســوزا كاظم وريان 

هاشم وريناس محمد وطاهرة شكري وهدية 

حسن وفائزة جالل وسوما ابو بكر وديرين.

 

جاء ذلك خالل املؤتمــر االنتخابي الذي أقيم 

بإشــراف الدكتور عــالء جابر ممثــل اللجنة 

األوملبية وعضوية الدكتور نشــأت عزيز وعالء 

جبار، إذ بــدأت عملية اختيار املرشــحني من 

قبــل الهيئــة العامــة التــي حضرت فــي قاعة 

االنتخاب البالــغ عددها 160 عضوًا من أصل 

222 عدد أعضاء الهيئة العامة الكلي للنادي.

وبعد إجــراء عملية عد وفــرز األصوات والتي 

جــرت بانســيابية عاليــة فــاز رئيــس النادي 

ناجــح حمــود بواليــة أخــرى بحصولــه علــى 

151 صوتــًا، كما فاز زكــي يحيى وحصل 

على 139 صوتًا ومســلم نجم  138وســعد 

شــهيد محمــد 135 وياســر ســعيد 133  وعلي 

داخــل  116 واحمد مهدي الجنابي111 وناجح 

ســلمان عراك 101 ومثنى عبد الزهرة ياسني 

98 وعبــد ناجــي عــودة 93 فيمــا حصــل على 

االحتيــاط األول احمد زكي يحيــى 81 والثاني 

عالء ناصر  57 صوتًا.

وقد حضــر االنتخابات رئيــس ممثلية اللجنة 

االوملبيــة فــي النجف األشــرف محمــد راهي 

ومدير شباب ورياضة النجف األشرف كاظم 

كامل وعدد من املدعوين ووسائل اإلعالم.

 

وقال املشــرف على فريق الصناعة فاضل محسن في تصريح لـ“الصباح 

“ مجموعــة منتخبنــا صعبــة فــي ظــل وجــود أصحــاب 
ّ

الرياضــي“: إن

األرض الفريــق اإليرانــي الــذي يعد مــن املنتخبــات املتطــورة في هذه 

اللعبة واســتطاع إحراز مراكز متقدمة على املســتوى العاملي والفوز على 

 ”هونغ كونغ 
َّ

منتخبات متمرســة على غرار كندا ومصر“، مشــيرًا إلى أن

خطت هي األخرى خطوات ســريعة في عالم االحتراف وتطور مستواها 

الفني بفضل استقطاب الالعبني األجانب « .

وطالب محســن اتحــاد اللعبة ”بالشــروع املبكر بالتحضيــرات من أجل 

 هنــاك وقتًا كافيــًا إلقامة 
َّ

إعــداد الالعبــني بالشــكل األمثل الســيما أن

املعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية وتأمني مباريات ذات 

 بالحصول علــى نتائج متقدمة فــي التجمع 
ً
مســتوى عال، أمــال

 ” االتحاد املركزي يســير باالتجــاه الصحيح من 
َّ

القــاري ”.  وأضــاف أن

خالل التعاقد مع املدرب اإليطالي فيشــينزو ناتشــي لتدريب املنتخبات 

 هذا األمر يحتاج الى الصبر واالنتظار، قبل 
َّ

الوطنية للفئات العمرية وأن

قطــف ثمار جهده بعد فترة مــن االبتعاد عن املواجهــات الخارجية التي 

 ”عودة العراق 
َّ

أثرت ســلبًا مقارنة مع منتخبــات دول الجوار“، مبينــًا أن

للمشــاركة في االســتحقاقات الخارجية على صعيــد األندية واملنتخبات 

آخرهــا تواجــد فريقــي غــاز الجنــوب ومصافي الشــمال فــي بطوالت 

 غرب آســيا والعرب، سيســهم في اكتســاب الخبرة ورفع قــدرة التباري 

مع اآلخرين.

 

غادر املحترف األردني الالعــب محمد الرازم صفوف 

فريق القاســم الذي يشــارك فــي دوري الكــرة املمتاز 

بالتراضــي مــع إدارة النــادي بعد أن تســلم جــزءًا من 

مستحقاته املالية.

 اإلصابة التي املت 
َّ

وقال الرازم لـ“الصباح الرياضي“: إن

به منعته من مواصلة املشوار بالدوري العراقي سواء مع 

فريق القاســم أو غيره، وإن الفترة املقبلة ستشهد وضع 

خطة عــالج في العاصمــة األردنية عمان 

ومن ثــم يقرر الوجهة التــي ينطلق من 

خاللها كرويًا.

لديــه  القاســم  فريــق   
َّ

أن وأكــد 

االمكانيــات الفنية بواســطة العبيه 

الشــباب في أن يحقق مــا يصبو إليه 

بالــدوري، لكــن الوضع املالي يشــكل 

عائقــًا ومن الصعب معالجــة ذلك في 

الوقــت الحالــي، عــادًا تجربتــه مع هذا 

بــدون مســتوى طموحاته  الفريــق 

حيث كان يأمل أن تكون انطالقة 

نحو أندية جماهيرية أخرى.

محمــد  الالعــب   
َّ

أن يذكــر   

الــرازم ســبق أن مثــل نــادي 

شــباب االردن ومن ثــم انتقل 

لفريق السلط قبل أن يكون في 

تشكيلة فريق سحاب . 

وفي ســياق ذي صلة أكد محافظ 

 أزمة نادي القاســم 
َّ

بابــل املهنــدس وســام اصــالن أن

املادية هي جزء من مشــاكل رياضيــة تعاني منها أندية 

املحافظة والســبب هو غياب املرتكز القانوني الذي من 

خالله يمكــن أن تخصص األموال من دون مســاءلة أي 

جهات رقابية.

 املحافظــة تنظر إلــى جميع األنديــة بمنظار 
َّ

وقــال: إن

واحد لكن تفرق بينها فقط من حيث االنجاز واملشاركة 

وهــذا ما يدفعنــا أن نقدم مبالــغ مالية قادريــن عليها 

لدعم فريق القاسم.

مان 

ن 

 

ذا 

الف

ح

وف
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بعد ثالثة أشهر من الفوز الدرامي لألرجنتني بلقب مونديال 

ة 
َّ

الوطني املنتخبات  عجلة  تعود  فرنسا،  على   2022 قطر 

كرة  في   2024 أوروبــا  كأس  تصفيات  انطالق  مع  للدوران 

القدم.

النهائيات املقررة على  أملانيا املضيفة خوض  وفيما ضمنت 

أرضها بني 14 حزيران و14 تموز 2024، يخوض 53 منتخبًا 

تصفيات تستمر حتى آذار املقبل.

مونديال  عن  يغيب  منتخب  أكبر  كانت  التي  إيطاليا   
ّ

تستهل

بمباراة  لقبها  عن  الدفاع  حملة  بالتصفيات،  إلخفاقه  قطر 

في  نابولي،  في  الخميس  اليوم  إنكلترا  ضيفتها  ضد  نارية 

غنم  حيث   ،2021 في  أقيمت  التي   2020 لنسخة  ــادة  إع

”سكوادرا أتزورا“ باللقب بركالت الترجيح.

ورغم إخفاق عدم التأهل إلى املونديال، بقي روبرتو مانشيني 

 23) ريتيغي  ماتيو  بينها  جديدة،  وجوهًا  واستدعى  بًا 
ّ

مدر

مع  األرجنتيني  الدوري  وهداف  املولد  األرجنتيني  عامًا)، 

تيغري العام املاضي.

تولد  أن  عليك   
ّ

يتعني إنه  قيل  سنوات،  ”منذ  مانشيني:  قال 

ر، وكل 
ّ

 العالم تغي
َّ

ل املنتخب الوطني. لكن
ّ
في إيطاليا كي تمث

دول  من  قادمني  أو  مجنسني  العبني  تملك  باتت  املنتخبات 

أخرى».

الثالثة  املجموعة  عن  إنكلترا  رفقة  إيطاليا  تتأهل  أن  ويتوقع 

الشمالية  ومقدونيا  الجريحة  أوكرانيا  أيضًا   
ّ

تضم التي 

ومالطا.

الحارس   من 
ً
بدال األولى كقائد ملنتخب فرنسا  وفي مباراته 

املعتزل هوغو لوريس، يحمل كيليان مبابي (24 عامًا) آمال 

الجمعة  غدًا  نارية  مباراة  في  هولندا  تستقبل  التي  فرنسا 

ضمن مجموعة ثانية تضم إيرلندا واليونان وجبل طارق.

مونديال  هداف  عن  ديشان  ديدييه  فرنسا  مدرب  قال 

قطر وصاحب ثالثية في املباراة النهائية: ”يلبي كيليان 

ل مسؤولية إضافية».
ّ

 املتطلبات ليتحم
َّ

كل

الحارس  اإليطالي)  (ميالن  مينيان  مايك  سيكون 

دعي العب الوسط كيفرين تورام 
ُ

األساسي، واست

الدولي  الالعب  نجل  ليتواجد  ــى،  األول للمرة 

املهاجم  شقيقه  بجانب  ليليان،  السابق 

ماركوس.

عن  سيغيب  رونالدو  كريستيانو   
َّ

أن اعتقد  ن 
َ
وِمل

انتقاله  بعد   2016 بطل  البرتغالي  املنتخب 

الثامنة  ابن  استدعي  السعودي،  النصر  إلى 

اإلسباني  الجديد  املدرب  تشكيلة  إلى  والثالثني 

روبرتو مارتينيز التي تواجه ليشتنشتاين ولوكسمبورغ، ضمن 

مجموعة تضم البوسنة والهرسك وإيسلندا وسلوفاكيا.

ق مدرب بلجيكا السابق على استدعاء هداف ريال مدريد 
ّ
عل

اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي السابق وأفضل العب 

في العالم خمس مرات، رغم تقدمه في السن ”ال أنظر إلى 

العمر».

الدولية  األهــداف  بعدد  القياسي  الرقم  كريستيانو  يحمل 

(118)، وبمقدوره االنفراد بصدارة املباريات 

بدر  الكويتي  مع  يتقاسمها  التي  الدولية 

املطوع (196).

وال يقتصر الحضور التدريبي الجديد على 

كومان  رونالد  عاد  إذ  والبرتغال.  إسبانيا 

املخضرم  رحيل  بعد  هولندا  مقعد  إلى 

لويس فان خال بعد املونديال.

البرتغال،  مع  سنوات  ثماني  وبعد 

تدريب  سانتوش  فرناندو  سيتولى 

األملاني  اإليطالي-  يخوض  بولندا. 

مهمة  تجربة  تيديسكو  دومينيكو 

عاد  بينما  ملارتينيز.  خلفًا  بلجيكا  مع 

مايكل أونيل لخوض رحلة ثانية مع إيرلندا الشمالية 

التي أوصلها إلى دور الـ16 في كأس أوروبا 2016.

 

ة في األرجنتني، 
َّ

وسط أجواء جنوني

يخوض البطل القومي ليونيل ميسي 

في  احتفالية  ودية  مباراة  ورفاقه 

وذلك  آيرس،  بوينوس  العاصمة 

 للعالم 
ً
للمرة األولى بصفتهم أبطاال

نهاية  قطر  بمونديال  تتويجهم  بعد 

العاملية  بالنجمة  املاضي  العام 

الثالثة.

مشجع  مليون   1.5 من  أكثر  تقدم 

بطلب للحصول على 63000 تذكرة 

متاحة للمباراة ضد بنما املتواضعة 

بوينوس  في  مونومنتال  ملعب  في 

آيرس.

ميسي  يعتزل  أن  الكثيرون  توقع 

املباراة  بعد  الدولية  القدم  كرة 

هدفني  فيها  سجل  التي  النهائية 

باريس  مهاجم   
َّ

لكن ترجيح،  وركلة 

سان جرمان الفرنسي قال إنه يريد 

حتى   
ً
قليال أطول  لفترة  االستمرار 

كبطل  بالده  مع  اللعب  من  يتمكن 

للعالم.

”إنه  سكالوني:  ليونيل  مدربه  قال 

يستمر  أن  يريد  حيدة،  حالة  في 

ألوان  عن  (للدفاع  املجيء  في 

ذلك،  غير  يقول  حتى  املنتخب). 

امللعب  داخل  سعيدًا  أراه  سنرى. 

وداخل املنتخب».

أنتونيال  زوجته  مع  ميسي  وصل 

بوينوس  إلى  الثالثة  وأطفالهما 

سان  خسارة  من  يوم  بعد  آيرس 

رين  ضيفه  أمام  املتصدر  جرمان 

األولى  كانت   ،“1 ”ليغ  في   2 صفر- 

الفرنسي  الدوري  منافسات  ضمن 

األرجنتيني  وصول  منذ  أرضه  على 

إلى العاصمة في صيف 2021.

وفي حني واجه صافرات استهجان 

من  برانس  دي  بارك  ملعب  على 

 قوميًا 
ً
قبل بطال

ُ
جماهير ناديه، است

في بالده.

الفريق لن يكتفي   
َّ

أن وعد سكالوني 

بما حققه بغض النظر عن املناسبة 

االستمرار  هو  ”الهدف  املنافس  أو 

اآلن،  املستوى.  نفس  على  اللعب  في 

وقت  أي  من  أصعب  األمر  سيكون 

في  سيرغب  الجميع   
َّ

ألن مضى 

هزيمتنا».

 

ليقود  نقطة   31 ميتشل  دونوفان  ل 
ّ

سج

مضيفه  على  للفوز  كافالييرز  كليفالند 

بروكلني نتس 115 - 109، فضمن بالتالي 

رسميًا  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا 

مركزًا في األدوار اإلقصائية لدوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني.

فوزًا   46 إلى  سجله  كافالييرز  ز 
ّ

وعز

الرابع في  املركز  مقابل 28 خسارة، في 

املنطقة الشرقية.

بفوزه، ضمن فيالدلفيا (48 - 23) ثالث 

رغم  أوف“  ”بالي  إلى  تأهله  املنطقة 

غيابه عن منافسات الجولة الحالية.

 كليفالند لم يضمن تأهله بعد، 
َّ

ورغم أن

وحدها سلسلة نتائج كارثية غير متوقعة 

املنتظم  املوسم  من  األخيرة  األمتار  في 

قد تحرمه من ذلك.

أمام  كليبرز  سقط  أنجليس،  لوس  في 

أوكالهوما سيتي ثاندر بفارق نقطة 101 

املضيف  فيها  خسر  مباراة  في   ،100  -

في  جورج  بول  األلعاب  صانع  جهود 

الربع األخير في ما بدا بسبب إصابة في 

القدم.

من  للخروج  للمساعدة  جورج  احتاج 

جراء  كاحله  التواء  بعد  امللعب  أرض 

اصطدام مع لو دورت العب ثاندر.

إصابة  مدى  عن  فورية  أنباء  ترد  ولم 

صانع   
َّ

إن كليبرز  مدرب  قال  إذ  جورج، 

األلعاب سيخضع للتقييم.

بوسطن  أسقط  أخرى  مباريات  في 

مضيفه  الشرقية،  وصيف  سلتيكس، 

 132 كبيرة  بنتيجة  الغربية  ثالث  كينغز 

.109 -

وسجل تراي يونع 30 نقطة ليقود أتالنتا 

ديترويت  ضيفه  على  للفوز  هوكس 

الشرقية  املنطقة  متذيل  بيستونز 

والدوري 129 - 107.

ومن   36-36 إلى  سجله  أتالنتا  ز 
ّ

عز

املتوقع أن يضمن أقله مركزًا يؤهله للعب 

في امللحق املؤهل لألدوار اإلقصائية.

 22 هاريس  غاري  أحرز  أورالندو،  في 

ضيفه  على  للفوز  ماجيك  ليقود  نقطة 

واشنطن ويزاردز 122 - 112.

 

ج 
ّ

واملتو اللقب  ألكاراس، حامل  يسعى اإلسباني كارلوس 

ما  املضرب  كرة  في  لأللف  ويلز  إنديان  بدورة  أخيرًا 

املحترفني،  الالعبني  ترتيب  صدارة  إلى  بالعودة  له  سمح 

لتحقيق «ثنائية تحت الشمس» نادرة عندما يشارك في دورة ميامي 

األميركية ملاسترز األلف نقطة.

الروسي  بمواجهة  كاليفورنيا  في  فوزه  بعد  عامًا)   19) ألكاراس  قال 

الفوز  «بالطبع،  دقيقة:   70 في  و6-2   6-3 النهائي  في  مدفيديف  دانييل 

بدورة (إنديان ويلز) يجلب الكثير من الثقة (من أجل خوض التالية). 

ألعب بشكل رائع، وآمل في أن ألعب باملستوى ذاته في ميامي».

أعلى  في  يكون  أن  إلى  ولكن  الثقة  من  الكثير  إلى  اإلسباني  يحتاج 

فلوريدا،  في  نفسه  لفرض  والبدني  الفني  الصعيدين  على  مستوياته 

دخول  من  املمنوع  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  غياب  ظل  في  حيث، 

اللقاح املضاد لفيروس كورونا،  األراضي األميركية لعدم حصوله على 

ستكون الضغوطات على كاهليه كبيرة جدًا.

وتبدو املعادلة سهلة جدًا بالنسبة للشاب اإلسباني، فالفوز وحده بلقب 

 قلة من الالعبني نجحوا 
َّ

ميامي سيبقيه الرقم واحد عامليًا، في حني أن

في الجمع في عام واحد بلقب أول دورتي ماسترز لأللف (إنديان ويلز 

عرفان بـ»دابل سانشاين» (ثنائية تحت الشمس).
ُ

وميامي) واللتني ت

إضافية  ثقة  لجرعة  شفيونتيك  اللقب  حاملة  ستحتاج  السيدات،  عند 

شهدت  العام  هذا  السيئة  النتائج  من  سلسلة  بعد  بلقبها  لالحتفاظ 

نهائي  وخسارتها  املفتوحة،  أستراليا  بطولة  نهائي  ثمن  من  خروجها 

أمام  خسارتها  إلى  إضافة  لقبها،  عن  تدافع  كانت  حيث  دبي  دورة 

في  ويلز  إنديان  دورة  نهائي  نصف  في  ريباكينا  إيلينا  الكازاخستانية 

بطريق األخيرة إلحراز اللقب. ر إل ير ريق

لندا وسلوفاكيا.

ء هداف ريال مدريد

لسابق وأفضل العب

ي السن ”ال أنظر إلى

الدولية األهــداف  د 

باريات

بدر

على 

ان

رم

ندا الشمالية

وبا 2016.

ة

س

لتحقيق

األميركية مل

ألكارا قال
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 سمســم، الذي يقدمه مبتكرو "إفتح يا 
ً
يســتعد برنامج أهال

سمسم" وبرامج "سسمي ســتريت" إلطالق موسم جديد في 

أول أيــام شــهر رمضان الكريــم من خالل فقــرات ترفيهية 

 سمسم على املفهوم 
ً
وتعليمية. يركز املوســم السابع من أهال

هم، 
ّ

اإليجابــي للذات، وقــدرة األطفال على إدراك مــا يميز

والشــعور بالرضا حيال اختالفاتهم. مــع أصدقاء البرنامج 

املميزيــن بســمة وجــاد، وأميرة، ومعــزوزة جنبــًا إلى جنب 

مــع أصدقائهــم املألوفــني إملــو، وكعكــي وغرغور. ســيتعلم 

سس احترام 
ُ
املشــاهدون الصغار مهاراٍت تســمح لهم ببناء أ

ــة تقديــم 
َّ

 عــن كيفي
ً
أنفســهم، واحتــرام اآلخريــن، فضــال

ة ملجتمعاتهم.
َّ

مساهمة إيجابي

 تنمية 
َّ

 سمسم": "إن
ً
يقول خالد حداد، املنتج التنفيذي لـ "أهال

املفهوم اإليجابي للذات عند األطفال في سٍن مبكرة يدفعهم 

 تنمية 
َّ

لخوض تجارب جديدة والسعي لتحقيق النجاح. إذ إن

 جزءًا مهمًا من تطوير املهارات الشــخصية 
ّ

هذا املفهوم تعد

 ركيزة النمــو االجتماعي والعاطفي عند 
ّ

األساســية التي تعد

األطفال."

 سمســم، تســنح لنا الفرصة ألخذ 
ً
وأضاف: "من خالل أهال

هذه املهمة العظيمة على عاتقنا، واملســاعدة في تنمية شعور 

إيجابــي بالــذات بني مشــاهدينا الصغار، وهي مســؤولية ال 

نستهني بها أبدًا."

د برنامــج تلفزيونــي، إذ إنه 
ّ

 سمســم" أكثر مــن مجر
ً
"أهــال

 من مبادرة إنســانية أوســع تحمل االســم ذاتــه. وهي 
ٌ

جــزء

 (Sesame Workshop) "شراكة بني مؤسسة "ورشة سمســم

ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة (IRC)، وتوفــر املبــادرة التعليــم 

املبكــر والرعاية لألطفال ومقدمــي الرعاية املتضررين من 

الصراعات واألزمات.

ويقــول ســكوت كاميرون، رئيــس اإلنتاج الدولي لدى ورشــة 

سمســم: "تغمرنا السعادة في ورشة سمســم حيال التجاوب 

 سمســم، وقد ســمعنا قصصًا 
ً
الكبيــر الــذي يحظى به أهال

مؤثرة جدًا من مقدمي الرعايــة حول كيفية تطبيق األطفال 

 سمســم في 
ً
للرســائل التعليميــة التــي شــاهدوها فــي أهال

حياتهم اليومية". وأضاف: "عمل خبراء تربويون على صياغة 

منهج البرنامج بعناية فائقة لضمان اســتمرارية البناء على 

قواعــد املهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة األساســية التــي 

 سمسم في املواسم السابقة".
ً

طرحها أهال
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مثل عانســة ال تغادر املرآة، اتخذت لي مقعــدًا أمام التلفزيون ال أغادره، 

وخضعت لســطوة أحفادي الزعاطيط، أقلدهم وأتصرف كما يتصرفون 

 من أن أكون القــدوة.. لعلني كنت معذورًا، فالــكل من حولي مصاب 
ً
بــدال

بانفلونــزا املونديــال، وليــس لــدى أحد منهم متســع من الوقت لســماع 

توجيهي.. ولكوني لســت عجوزًا تقليديًا، وانحــدر من أبوين ديمقراطيني 

بالوالدة، فقد تركتهم يعبرون عــن فوضويتهم الخالقة، وأنا معهم أمأل 

املكان صراخًا وعياطًا حتى بدون ســبب، ومع ذلك اكتشفت بأنني عجوز 

فاشل، حيث كنت أنفعل وأصفق بالحماسة نفسها كلما سجل هذا الفريق 

أو ذاك هدفًا، وهذه أســوأ طريقة في التشــجيع، ألن الصواب كما فهمت 

من انزعاجاتهم هو أن يكون املشــجع منحازًا إلى فريق واحد، تمامًا كما 

يجــري في العمل السياســي، أي أن تكون مــع هذه الكتلــة أو تلك حقًا أو 

، بل حتى لو كان خصمك على حق مئة باملئة، وجماعتك على باطل 
ً
باطال

مئة باملئة، فعليك الوقوف إلى جانب جماعتك وتشجيعها، ورمي الخصم 

بأنواع الحجارة واالتهامات والشــتائم!! وهــذا يعني أننا بعد أكثر من 14 

قرنًا ما زلنا نعمل بشــعار (أنصر أخاك ظاملًا 

أو مظلوما) على الطريقة الجاهلية!.

يجب االعتراف باملقابــل أن متابعة املونديال 

أراحــت رأســي بضعــة أســابيع مــن الهموم 

الشــخصية والعامــة، إال أن ثمــة منغصــات 

أجهضــت متعتــي، فــي مقدمتهــا أن العراق 

الــذي يعــد أغنــى بلــد فــي العالم مــن حيث 

امتالكــه ألعظــم الثــروات املعدنيــة واملائية 

والحيوانية والزراعيــة، وتعاقبت على قيادته 

أنظمة وحكومات ملكية وجمهورية ودكتاتورية 

وديمقراطية وليبرالية ودينيــة، مثلما تعاقب 

وحراميــة،  نزيهــون،  رؤســاء  حكمــه  علــى 

 أربعة 
ً
وشــرفاء، وقتلــة.. ألــخ، ال يمتلك مثــال

مالعــب أو ثالثــة عليهــا العــني، تســتحق أن 

نباهــي بها نحن أحفــاد جلجامش وحمورابي 

ونبوخذ نصر وعبد الجبار عبد الله وطه باقر 

وعمو بابا..

بعيــدًا عــن هــذا الحــزن الوطني، فــإن أكثر 

مــا أزعجني في كأس العالــم ومتابعة املونديال هو ســوء التحكيم – على 

رأي أحفــادي – فألول مرة في تاريخ كــؤوس العالم يحدث مثل هذا الكم 

من األخطــاء الفادحة فهنــاك – كما زعم احفادي – أهــداف تلغى وهي 

صحيحة، وأهداف تحتسب وهي غير صحيحة وتسلالت من غير صافرة 

وصافرات من غير تسلل، ومنتخبات صعدت وكان عليها املغادرة مبكرًا، 

ومنتخبات غادرت مبكرًا وكان عليها الصعود!.

ال أخفــي عجبي وعظيم دهشــتي – بعد الذي ســمعته مــن أحفادي – من 

الحكام في ساحة القدم، فهم يمتلكون من السلطة الدكتاتورية املطلقة، 

مــا ال يمكــن تصديقه، ألن كالمهــم واحــد ال يصير اثنــني، وبطاقاتهم 

الصفــر والحمر أقوى من أي قانون وفوق أي قانــون وقراراتهم قطعية ال 

تقبل الرفض وال النقض وال االعتراض، وبمقدورهم السكوت على أعظم 

األخطــاء مثلما بمقدورهم طــرد أي العب، مهما كان اســمه أو تاريخه.. 

بينمــا كنــت أعتقد بأن مثل هذه الســلطات الغريبــة واملطلقة، حكر على 

رؤساء الحكومات في بلدان العالم الثالث فقط!.

ما يضحك

قــار  ذي  محافظــة  تربيــة  نظمــت 

املعــرض الســنوي للفنون واألشــغال 

فــي  املتفوقــات  لثانويــة  اليدويــة 

املحافظــة، وتضمن املعــرض العديد 

مــن املنتجــات اليدويــة مــن أطعمــة 

ومفروشــات وإكسســوارات وغيرها، 

مــن إبداع الطالبات اللواتي تنافســن 

فنــون  فــي   مواهبهــن  اظهــار  فــي 

الطبخ والرســم وصنــع أدوات الزينة 

واملنتجات املنزلية، التي نالت إعجاب 

الحاضريــن، ومن بينهم  املدير العام 

للتربيــة  محمــد لفتــه الــذي افتتــح 

املعرض، وأشــاد بمواهــب الطالبات 

اللواتــي أبدعن في تنظيــم املعرض، 

املتفوقــات،  ثانويــة  أقامتــه   الــذي 

 ذلــك خطــوة أولــى للمشــاركة 
َّ

وعــد

الفعالــة فــي املعــارض الفنيــة خارج 

دعــم  ضــرورة  مؤكــدا  املحافظــة، 

وتشــجيع  الطلبــة فــي املحافظة على 

تنميــة مواهبهــم الفنيــة والثقافيــة، 

وبمــا يســهم  فــي خلــق بيئــة جمالية 

شــاكرًا  مناســبة،  دراســية  وأجــواء 

إدارة املدرســة ومالكاتها فــي رعاية 

هــذه املواهــب وتوجيههــم بالصــورة 

التــي تخدمهــم وتخدم  الصحيحــة، 

مستقبلهم .

وأعــرب زوار املعرض عــن إعجابهم 

باملنتجــات املتنوعــة املوجــودة داخل 

أنامــل  صنعتهــا  والتــي  املعــرض، 

منهــم  العديــد  وأشــاد  الطالبــات، 

بتعزيز دور الفتيــات في املجتمع، من 

خالل رعاية وتنظيــم املعرض، الذي 

كشــف عن مواهــب واعــدة يمكن أن 

يكــون لها شــأن كبيــر في املســتقبل، 

وإدارة  العمــل  ســوق  فــي  ســيما  ال 

 عن املنفعة 
ً
املشاريع الصغيرة، فضال

 املتبادلــة وتطوير العمل الشــبابي في 

املحافظة.

بينما كشــفت مديرة ثانوية املتفوقات 

د. منال حسني عن خطة طموح تهدف 

إلــى االســتفادة من األعمــال الفنية، 

التــي صنعتهــا الفتيات في املدرســة 

وقالــت، إن "إقامة هذا املعرض يمكن 

فــي  للمشــاركة  انطالقــة  تكــون  أن 

معارض خارج املحافظة، خاصة بعد 

الدعم الكبير التي قدمته لنا املديرية 

العامــة التربيــة، األمــر الــذي حفــز 

طالبتنا على اإلصرار والتحدي في أن 

يبدعن وينتجن ويسهمن بإيجابية في 

املجتمع".

افتتــح الفنان املوســيقار وعــازف العود 

العراقي الشــهير نصير شمة، بيت العود 

الثقافي في مدينــة املوصل قرب الجامع 

النــوري الكبير، وما بــني األزقة القديمة 

مساء االثنني املاضي بحضور الفت.

وقال شــمة قال لـــ "الصبــاح" إن "افتتاح 

بيت العــود الثقافي في املدينــة القديمة 

هــذا كان مــا بعد افتتــاح بيــت العود في 

وأبوظبــي،  واإلســكندرية،  القاهــرة 

أن  وأضــاف  والريــاض".  والخرطــوم، 

"املوصل مدينة تستحق الكثير من العطاء 

والعمل لكل ما قدمته، فاملوصل ارتسمت 

فــي أشــياء عظيمــة باملنطقة ليــس على 

مســتوى العراق فقط، وإنما على مستوى 

العالم العربي ككل".

 وأشــار إلــى أن املوصــل كانــت وال تزال 

الطلبــة  آالف  مئــات  لتدريــس  مــالذا 

العــرب، الذيــن تعلمــوا فــي جامعاتهــا 

ومعاهدهــا، وقــد خرج منهــا الكثير من 

املوســيقيني الكبار والفالسفة والشعراء 

والعلماء، وأبرزهم عثمان املوصلي. 

وقــال: اليوم ومن خالل تواجدنا باملوصل 

 باسم املال عثمان 
ً

زرعنا صباحًا شــجرة

املوصلي في جامعة النور أيســر املوصل، 

حيــث أطلقنــا حملة مــن خاللهــا أيضًا 

أســبوعني  قبــل  شــجرة   1500 لزراعــة 

بمدينــة واســط، واآلن في مدينــة نينوى 

وأيضا دخلت النجف علــى الخط بـ 500 

ألف شجرة. وأشار إلى أننا نسير بتواصل 

في بناء اإلنســان والعمران والبيئة، التي 

تخدم املكان.

الفتًا النظر إلى أن بيت العود في املوصل 

سيكون مكانا مهما لتخريج الطلبة، "وأنا 

متأكد جدًا من حجــم باملواهب املوجودة 

داخل املدينة"، وفقًا لتعبيره. 

ــة باليوم 
َّ

ضمــن احتفاالت األســرة الدولي

العاملــي للعرائــس، أقام االتحــاد العراقي 

لفنانــي الدمــى، مهرجانــًا برعايــة نقيب 

الفنانني د. جبار جودي العبودي أمس األول 

الثالثاء، على قاعة مؤسســة نخيل عراقي 

في الوزيرية، رحب رئيس االتحاد د. حسني 

علي هــارف، بالحاضرين والهيئة اإلدارية 

لـ "االتحاد العراقي لفناني الدمى" د. نذير 

العــزاوي وعلي جــواد الركابــي ود. عامرة 

العامــري ود. خالــد أحمــد مصطفــى ود. 

ذكرى عبد الصاحب، وحســني علي صالح 

ود.ز محمــد أحمــد عبد األميــر ود. ميادة 

الباجالن وعدنان املاجــد ورغد الجنابي، 

 "وضــع االتحاد خطة طموح ملهرجان 
ً
قائال

(ابن دانيال) لفنون الدمى في املحافظات 

وبغــداد. وأكد د. هارف "هــذه الفعالية هي 

أول حفل رسمي لفنون الدمى بعد أن كانت 

مهملــة طوال ســنوات.. لم يكــن لدينا يوم 

للدمى، وها نحن نضع اللبنة األولى، آملني 

 إلى تقليد". قدمت 
ً
أن يستمر البناء متحوال

فرقــة "حســني علي هــارف" عــرض دمى 

بعنوان "جحا ووالي بغداد"، تأليف وإخراج 

علي جــواد الركابي، ابتدأ باإلنشــاد "ألف 

ليلة وليلة.. كل ليلة.. ليلة وألف ليلة".

أدار الحفــل أ. د. جبــار خمــاط، مضيفــًا 

"مهمة فنون الطفل هي التوعية واإلرشاد.. 

وتلك وظيفة اللعب وتجارب الدمى".

عــزف الفنــان طــالل علــي، وغنــى: "زق 

زقــزاق.. صــوت أيقظني من نــوم.. صوت 

البشــرى واإلشــراق.. فنهضت مــن نومي 

مبتسمًا.. يا فتاح يا رزاق".

وزع نقيب الفنانني د. جبار جودي العبودي 

ومديــر عــام دار ثقافــة األطفــال د. علــي 

عويد، الشهادات بني املكرمني: الراحل عز 

الوهاب وسامي الربيعي وسليم الجزائري 

وأحــالم عــرب ود. نذيــر العــزاوي وبتول 

عباس وصفاء عيدي وعالء العبيدي. ووقع 

د. حســني علي هارف كتابه "ملى في مدينة 

الدمــى" ووقعت د. ميــادة الباجالن كتابها 

"في مســرح الطفل" وكتاب "دمــى القفاز" 

ترجمة د. هارف ونادية حسني علي.

ومن املكرمني لفــت الربيعي إلى أنه "بدأنا 

العمل الفني لألطفال منذ ســتني عامًا مع 

طــارق الربيعي وأنور حيــران"، مفيدًا بأنه 

"يــوم مهم فــي تاريــخ الثقافة اإلنســانية، 

يؤســس لالســتمرارية، متمنيــًا أن نفيــد 

من الحيوانــات ألنها أقرب للطفــل.. نأمل 

 أن تأخــذ فنون الطفل مســاحة 
ً
مســتقبال

أوســع على خريطة االهتمام الحكومي.. إن 

شاء الله". 

ونوهت الفنانة أحالم عرب بأنني "سعيدة 

بالتكريــم.. جميــل االحتفــاء بمــن أضــاء 

الثقافــة بإيقاد شــمعة للتواصــل". وواصل 

 
ً
النقيب العبودي: "تعد ثقافة الطفل، أصال

إلبداعات الكبــار؛ لذلك االهتمــام بفنون 

الطفل ترسيخ رصني للمستقبل، بمواجهة 

اإلسفاف الذي يداهم املجتمع باستمرار". 

وتابــع مديــر عــام دار ثقافــة األطفــال د. 

علــي عويــد: "تعــد فنــون الدمى مــن أهم 

املنصــات الخاصــة بالطفــل؛ ملــا لها من 

تحفيز وتشــجيع، للحد مــن تأثير منصات 

"السوشــل ميديــا" ذات املحتوى الســلبي، 

التي أضفت على املجتمع مستوى هابطًا ال 

يليق بنا"، مشيرًا إلى أنه "من واجبنا إيجاد 

منصات نظيرة.. مسرح وإصداراٍت وغناء 

ودعمها حكوميًا".

وبني د. عويد: "ســعداء بهــذا الحفل، الذي 

يعــد حلقــة فــي سلســلة فعاليــات نشــرع 

بتنظيمهــا، في بغــداد واملحافظــات، من 

خــالل التعاون مع شــبكة اإلعالم العراقي 

وهيئة اإلعالم واالتصاالت".


