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 أكملت أمانة بغداد أعمال تطوير شارع الجوادر، مدخل 
نموذجي.  وأوضحت  لشارع  وتحويله  الصدر  مدينة 
لدائرة  الهندسية  "املــالكــات  أن  بيان،  في  األمــانــة، 
والتشجير  املتنزهات  ــرة  دائ مع  وبالتعاون  املشاريع 
تطوير  أعمال  أكملت  والثانية،  األولى  الصدر  وبلديتي 
قناة  من  املمتدة  منه  األولــى  للمرحلة  الجوادر  شــارع 

الجيش لغاية تقاطع 55  بطول 1600  م". وتضمنت أعمال 
باملقرنص  السيارات  مواقف  ورصف  التوسعة  التطوير 
وزراعة وإنارة أكتاف الطريق والجزرة الوسطية ونصب 
والتخطيط  والتأثيث  واإلكساء  املرورية  الداللة  لوحات 
ونصب  الحدائق  وتطوير  وتأهيل  املشوهات  وإزالــة 
نشرات الزينة،  كما تضمنت رفع الكتل الكونكريتية عن 
ينسجم  بما  لها  جديدة  أسيجة  وبناء  الحكومية  األبنية 

مع املظهر الجديد ملدخل املدينة.

 
ترى لجنة األمن والدفاع النيابية أن خطوات رئيس 
الوزراء في قضية حماية الحدود، جرت على وفق 
من  خالية  أنها  إلى  مشيرة  العسكرية،  السياقات 

النفس السياسي أو الحزبي.
"العراق  أن  عليوي،  كريم  اللجنة،  عضو  وأوضح 
أن  املفترض  ومــن  ــدة  واح حكومة  ذو  واحــد  بلد 
األراضي  كل  على  موجودة  العراقية  القوات  تكون 

العراقية بما فيها إقليم كردستان".

الكرد  "انعزال  أن  لـ"الصباح"،  عليوي،  وأضــاف 
العراقية  ــوات  ــق ال ـــراك  إش وعـــدم  بمنافذهم 
االتحادية غير صحيح ومن املفترض تواجد القوات 
ما  العراقية، وهو  العراقية على األرض  العسكرية 
في  حدودنا،  على  الدول  بعض  تجاوزات  إلى  أدى 
حني تواجد القوات االتحادية على الحدود سيمنع 

تجاوز أي بلد على أراضينا".
إقليم كردستان والحكومة االتحادية  النائب  ودعا 
جميع  بإشراك  املشترك  والعمل  "التنسيق  إلى 
من  الحدود  كل  على  العراقية  العسكرية  القوات 

املناطق"،  تلك  في  والثغرات  الــفــراغ  سد  أجــل 
ضمن  يكون  أن  اإلقليم  مصلحة  "من  أن  مضيفًا 
دائرة العراق الكبرى بالتنسيق بني حرس اإلقليم 
والقوات االتحادية وهذا طموحنا في توحيد الكلمة 

ملنع أي تجاوز على الحدود العراقية من أي جهة".
من  تمضي  أن  يجب  التسليح  "عملية  أن  إلى  ولفت 
الحكومة االتحادية مع شمول كل القوات العسكرية 
جهة  أي  تتسلم  أن  يجوز  وال  اإلقليم،  فيها  بما 
الحكومة  علم  دون  من  عليه  تتعاقد  أو  السالح 

االتحادية".

إن  البنداوي  نعمة  علي  اللجنة  عضو  قال  بــدوره، 
العمل  ــوزراء  ال رئيس  خطوات  في  "ملست  اللجنة 
السياسي  النفس  زج  دون  من  املعايير،  وفق  على 
أن  إلى  مشيرًا  العسكرية"،  املؤسسة  في  والسيما 
ما  ودائمًا  األمنية  الخروق  كل  شخصت  "اللجنة 
والصنوف  الجيش  ــادة  ق من  ــددًا  ع استضافت 
ــا كانت  ــره ــروق، وآخ ــخ ــذه ال ـــرى بــشــأن ه األخ
الجيش  أركــان  ورئيس  الداخلية  وزير  استضافة 
ومدير االستخبارات وقادة القوات املاسكة لألرض 

ومدير استخبارات الداخلية في ديالى وبغداد".

أجهزتها  خالل  ومن  العمليات  "قيادة  أن  وأضاف 
ترقى  ال  التي  اإلرهاب  بؤر  تشخص  االستخبارية 
لتهديد كبير على مستوى هجوم، إذ إنها مجموعة 
ثقته  عن  معربًا  وهناك"،  هنا  تتحرك  عصابات 
خاصة  لها،  التصدي  على  األمنية  القوات  "بقدرة 
القوات  بعض  ملداورة  الوزراء  رئيس  خاطبنا  أننا 
في بعض املناطق والسيما القوات التي مضى عليها 

10 سنوات في أماكنها".

أعلنت وزارة املوارد املائية، أمس األحد، 
"هلسنكي"  اتفاقية  إلى  البالد  انضمام 
لحماية واستخدام املجاري املائية العابرة 

للحدود.
أودع  "الــعــراق  أن  لــلــوزارة،  بيان  ــر  وذك
حماية  اتفاقية  ــى  إل االنــضــمــام  صــك 
العابرة  املــائــيــة  ــاري  ــج امل واســتــخــدام 
(املعروفة  الدولية  والبحيرات  للحدود 
باسم اتفاقية األمم املتحدة للمياه) على 
خالل  نيويورك  في  املياه  مؤتمر  هامش 

الشهر الحالي". 
وأوضح، أن "االتفاقية تهدف إلى ضمان 
العابرة  املياه  ملوارد  املستدام  االستخدام 
الــتــعــاون  تسهيل  خـــالل  ــن  م لــلــحــدود 
وتحسني إدارة املوارد املائية على املستوى 
"العراق  أن  إلى  البيان،  وأشار  الوطني". 
يعتبر أول دولة في الشرق األوسط تنضم 
إلى هذه االتفاقية، والعضو الـ 49 في هذا 

اإلطار القانوني الدولي ".
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  ــان  وك
نيويورك  إلــى  وصــل،  قد  رشيد،  جمال 
تلقاها  التي  الرسمية  للدعوة  استجابة 
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  من 
مؤتمر  أعمال  في  للمشاركة  غوتيريش، 
األمــم  نظمته  الـــذي  للمياه  نــيــويــورك 

املتحدة من  22 - 24 آذار الحالي.
"ضرورة  على  الجمهورية،  رئيس  وشدد 
مجال  في  التقدم  إحــراز  في  اإلســـراع 
"إدارة  أن  إلى  مشيرًا  املائي"،  التعاون 
كفاءة  أكثر  بشكل  املتاحة  املياه  ــوارد  م
أمر  املتشاطئة  الــدول  قبل  من  وفعالية 

مهم للبالد".
ويعاني العراق من شح مياه األنهر وكذلك 
قيام  بسبب  الجفاف،  وموجات  األمطار، 
وتقليل  بقطع  وإيران)  (تركيا  املنبع  دول 
التغير  جــانــب  ــى  إل ــاه،  ــي امل مــن  حصته 

املناخي.

العراقيني  من  اآلالف  مئات  تضم  لشريحة  وعــودا  مجددًا  النواب  مجلس  قطع   
برغم  الحالي،  للعام  االتحادية  املوازنة  ضمن  معاشاتهم  زيادة  بشأن  املتقاعدين 

ارتفاع سقف العجز فيها.
وتعهدت  االستثمارية،  املوازنة  عن  رضاها  النيابية  االقتصادية  اللجنة  وأبــدت 
املوازنة  تضمني  مع  للشباب  عمل  فرص  لتوفير  الصناعية  املشاريع  عجلة  بتحريك 
املحياوي، في حديث  نايف  اللجنة سردي  املتقاعدين. وقال عضو  زيادة في رواتب 
لـ"الصباح": "نحن كأعضاء في مجلس النواب انتظرنا إرسال املوازنة إلى البرملان، 
املتقاعدين"،  معاشات  في  الزيادة  منها  عليها،  فقرات  إضافة  على  سنعمل  واليوم 
إقرار  مع  إال  املوازنة  تمرر  ولن  املتقاعدين  أجل  من  ستعمل  "اللجنة  أن  مضيفًا 
تعديالت في صالحهم". وبشأن املوازنة االستثمارية، أوضح املحياوي: "ال بأس بها، 
بل على العكس، الكثير من املشاريع الصناعية والزراعية متعطلة منذ زمن، وهذه 

املوازنة تتماشى مع طموح شبابنا ممن ال يملكون فرص عمل".

إلى  املركزي  البنك  املالي  الشأن  في  خبراء   دعا 
املخالفة  الصرافة  شركات  مع  التعامل  إيقاف 
لتعليمات بيع الدوالر، بينما طالبوا بتحديد حصص 
أسبوعية أو شهرية، لكل تاجر أو زبون من أجل زيادة 

عرض الدوالر في األسواق املوازية. 
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية املركزية في بغداد 
 100 الـ  مقابل  عراقي  دينار   154200 األحد  أمس 
دوالر. وقال الخبير املالي أحمد الهذال لـ" الصباح"، 
إن "تنظيم سوق الصرف يتطلب التعامل مع الدوالر 
تحديد  خالل  من  والطلب،  للعرض  خاضعة  كسلعة 
حصص أسبوعية أو شهرية بحسب الحاجة للتاجر 
أو الزبون"، مشيرا إلى أن "ذلك ينتج عرضا كبيرا 
السعر  من  املوازي  السعر  يقترب  وبالتالي  للدوالر 
املحلية  العملة  قيمة  تعزز  خطوة  وفي  الرسمي". 
املاضي  الشهر  املركزي  البنك  عدل  الدوالر،  أمام 
سعر صرف الدوالر الرسمي إلى 1300 دينار، بدال 
من  "عــددا  أن  الهذال  وأضــاف  دينارا.   1470 من 
البنك  تعليمات  تخالف  املجازة،  الصرافة  شركات 
في  مزيفة،  بيانات  باستخدام  يقومون  إذ  املركزي، 
عملية تحويل الدوالر، لذا ينبغي على املركزي حجب 

موضحا  معهم"،  التعامل  وعدم  الدوالرية  حصتهم 
أن "هؤالء يشكلون (كارتل) يحتكر الدوالر من أجل 
وقرر  اقتصادية".  وليست  احتكارية  أرباح  تحقيق 
سحب  األحــد  أمس  املركزي  البنك  إدارة  مجلس 
صرافة،  شركات  وثــالث  ــد،  واح مصرف  ــازة  إج

وإيقاف نشاط عدد آخر منها بسبب مخالفات.
الدكتور  االقتصادي  الخبير  أوضــح  جانبه،  من 
اإلصالحية  "الحزم  أن  لـ"الصباح"،  بهية  عدنان 
بيع  منافذ  ـــادة  زي على  ركـــزت  ــزي  ــرك امل للبنك 
انفراجة حقيقية في األزمة".  إلى  الدوالر، ما يشير 

الثقة  من  قللت  أوربا  في  البنوك  "بعض  أن  وأوضح 
من  عدد  مع  الصني  تعامالت  بدأت  كما  بالدوالر، 
إلى  سيؤدي  ــذي  ال ــر  األم الصيني،  بالني  الــدول 
تتراجع وبالتالي  الــدوالر  على  العاملي  الطلب   قلة 

األسعار".

بتقديم  الكامل  التزامه  على  التأكيد  األحد،  أمس  الدولي،  البنك  جدد 
الدعم واملساعدة ألتمتة اإلدارة املالية العامة في العراق.

وأوضحت الدائرة اإلعالمية للبرملان، في بيان، أن "اللجنة املالية برئاسة 
عطوان العطواني استضافت وفد البنك الدولي ملتابعة القروض الخاصة 
باملشاريع املمولة من قبل البنك ضمن قانون املوازنة للعام 2023، وآلية 

أتمتة النظام املالي في البلد".
التي  "اللجنة بحثت إيجاد الحلول املناسبة لتنفيذ املشاريع  وأضافت أن 
تم التوقيع عليها مع البنك الدولي وكيفية تمويل وحدات اإلنفاق، إضافة 

فضال  العراق،  عموم  في  املشاريع  تنفيذ  في  لإلسراع  النظر  إعادة  إلى 
عن ضرورة تعظيم اإليرادات من خالل التحول من النظام الورقي إلى 
النظام اإللكتروني". واستمعت اللجنة إلى وفد البنك الدولي بشأن زيارته 
القروض بشأنها، فضال  املشاريع وصرف  بتمويل  املتعلقة  املالية  لوزارة 
عن اطالعه على رؤية وزارة املالية بشأن إكمال النقاط املتفق عليها وفقا 
للرؤية الجديدة للوزارة، مؤكدا التزامه الكامل بتقديم الدعم واملساعدة 
ألتمتة اإلدارة املالية العامة في العراق وتحقيق التقدم. وناقشت اللجنة 
مع البنك "إمكانية االستفادة من خالل تقديم املساعدة في إعداد نظام 
تقارير  وإعداد  كاملة  موازنة  وتقديم   ،(ifms) مشروع  متكامل،  مالي 

الحسابات الختامية ملشروع املوازنة".
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ثقتها  كــردســتــان  إقليم  حكومة  جـــددت 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  بحكومة 
بني  تمت  التي  التوافقات  برسوخ  السوداني 
أربيل وبغداد في سياق مفاوضات وحوارات 
إلى تفاهمات مشتركة بشأن تشريع  أفضت 
أعقب  وما  و"املوازنة"  والغاز"  للنفط  "قانون 
بشأنهما  مشتركة  لجنة  تشكيل  من  ذلــك 

وتهيئة األرضية لتطبيق ما تم االتفاق عليه.
إقليم  حكومة  رئــيــس  كشف  ذلـــك،  إلــى 
على  تغريدة  في  بارزاني،  مسرور  كردستان 
"تويتر"، عن أن "تفاهماتنا األخيرة مع بغداد 
املتعلقة  املشكلة  لحل  األســاس  لنا  وضعت 
فريق  وسيزور  الفرنسي،  التحكيم  بقرار 

(اليوم  بغداد  كردستان  إقليم  حكومة  من 
النّية  على  للبناء  الحوار،  أجل  من  االثنني) 
الحسنة ملناقشاتنا".  وتعليقًا على قرار هيئة 
في  الدولية  التجارة  لغرفة  التابعة  التحكيم 
باريس في دعوى التحكيم املرفوعة من قبل 
النفط  نقل  اتفاق  بشأن  تركيا،  ضد  العراق 
والحكم  البلدين،  بني  األنابيب  خط  عبر 
الثروات  وزارة  بيان  أوضح  العراق،  لصالح 
أن  كردستان،  إقليم  حكومة  في  الطبيعية 
الحكومة  لصالح  الفرنسية  املحكمة  "قرار 
مع  عالقاتنا  يعيق  لن  تركيا  ضد  العراقية 
حكومة بغداد، وفي هذا اإلطار سنزور بغداد 

من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".
كردستان  بــرملــان  عضو  قــال  جانبه،  مــن 
ــق عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــاب ــس ال

عبد  االقــتــصــادي  الخبير  الكردستاني، 
السالم برواري، في حديث لـ"الصباح": "لقد 
ووزارة  االتحادية  النفط  وزارة  بيانا  جاء 
مع  منسجمني  كردستان  إقليم  في  النفط 
بعض، وأثبتا أن قرار املحكمة في باريس لن 
ألن  وأربيل،  بغداد  بني  سلبي  تأثير  له  يكون 
حكومة  بني  وتفاهما  إيجابية  أجواء  هناك 
اإلقليم والحكومة االتحادية، وهناك إصرار 
البرنامج  وفق  االتحادية  الحكومة  قبل  من 
ووضع  تفاهم  إلى  التوصل  على  الحكومي 
آليات تسمح بأن تتم ممارسة عملية البحث 
بحسب  والغاز  للنفط  واإلنتاج  والتصدير 

املبادئ الدستورية".
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املائي  الوضع  خطورة  من  العراق  في  ة  الفالحيَّ الجمعيات  اتحاد  حذر 
للمرحلة  الشرب  مياه  توفير  على  قادرًا  يكون  ال  قد  أنه  مبينًا  للبالد، 

املقبلة في أغلب املحافظات.
الوضع  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في  العبادي  حيدر  االتحاد  رئيس  وقال 
املائي للبالد خطر جدًا، خاصة بعد بلوغ الخزين املائي له سبعة مليارات 
 
ً
و200 مليون متر مكعب، فيما كان سابقًا يزيد على 150 مليارًا، محمال
الحكومة السابقة مسؤولية هدر املياه بشكل عشوائي وعدم تنظيمها بعد 

أن تسلمت نحو 60 مليار متر مكعب في حينها.
السيما  الكمية،  هذه  بتسلمها  مشكلة  واجهت  الجديدة  الوزارة  أنَّ  وبّني 
بانخفاض اإليرادات املائية من دول الجوار لتصل إلى شبه املعدومة من 
الجانب اإليراني، وربع ما كان يزوده الجانب التركي، معربًا عن تخوفه 
بأن  أمله  العراق من شح خالل فصل الصيف، معربًا عن  مما سيعانيه 
تضغط وزارة املوارد املائية على تركيا لزيادة اإلطالقات لتحسني خزين 
البالد املائي، كون ما يطلق ضمن حوض نهري دجلة والفرات أقل بكثير 

من الحصة العادلة التي يتوجب إطالقها للعراق.
وأشار العبادي إلى ضرورة أن يضغط العراق باتجاه امللف االقتصادي، 
بعد بلوغ حجم االستيراد من تركيا نحو 20 مليار دوالر، منبها بأنَّ إهمال 
هدر  بوجود  خاصة  كبيرة،  أزمة  إلى  البالد  يعرض  قد  املائي  الوضع 
مخيبًا  جاء  الحالي  املوسم  بأنَّ  منوها  الجوفية،  للمياه  استعمال  وسوء 

للتوقعات بأن يكون رطبًا لتحسني الخزين املائي للبالد.
عليه  هو  ما  على  يبقى  أن  يمكن  ال  للعراق  املائي  الوضع  أنَّ  من  وحذر 
من  وتنال  الزراعي  القطاع  ستطول  كارثة  بحدوث  ينذر  وهو  حاليًا، 
مياه  توفير  يمكنه  ال  قد  العراق  أنَّ  مؤكدًا  الشأن،  بهذا  البالد  اقتصاد 

الشرب خالل املرحلة القادمة في أغلب املناطق واملحافظات.
تحرير: مصطفى مجيد

ة،  بهدف مكافحة التصحر وما يتسبب به من تلوث بيئي وعواصف ترابيَّ
مناطقها  لتشجير  كبرى  حملة  إطالق  املحلية،  كركوك  حكومة  تعتزم 
في  والعالقات  اإلعــالم  قسم  مسؤولة  وقالت  املحافظة.  في  املتعددة 
مديرية بيئة كركوك بثينة حسني بتصريح لـ"الصباح": إنَّ حملة التشجير 
الكبرى ستتم عقب حصر املساحات غير الخضراء في املحافظة ضمانًا 
إلتمام العمل على أتم وجه، مضيفة أنَّ املديرية كانت قد أتمت في وقت 
وضمن  والكليات،  واملدارس  التعليمية  املؤسسات  لتشجير  حملة  سابق، 
كون  الصناعية  االنبعاثات  عن  الناتج  البيئي  التلوث  ملعالجة  خطواتها 
كركوك محافظة نفطية، إضافة إلى مواجهة آثار التغير املناخي وتبعات 
احتياء  من  لالستفادة  مساعي  هناك  أنَّ  وبينت  الحراري.  االحتباس 
األمطار  من  جيدة  كميات  هطول  بعد  األراضي  من  الكثير  في  التربة 
سابقًا وحاليًا، الفتة إلى أنَّ حملة التشجير األولى التي أنجزتها ركزت 
قطع  وعدم  الخضر  باملساحات  العناية  بأهمية  املواطن  توعية  على 
األشجار ألي سبب، سواء كانت ضمن الحدائق املنزلية أو تلك املتواجدة 

في املتنزهات العامة باملحافظة. 

 

إجراءاتها  الشعبي  الحشد  قــوات  دت 
َّ

ــد ش
ــة ملــنــع حــــاالت تــســلــل عــصــابــات  ــيَّ ــن األم
األنبار  محافظتي  بــني  اإلرهــابــيــة  ــش  داع
إلى  لجنة  وصلت  بينما  الــديــن،  ــالح  وص
إحدى  في  مواطن  بمقتل  للتحقيق  سامراء 
قوات  نفذتها  التي  السيطرات.اإلجراءات 

استباقية  أمنية  بعملية  رجمت 
ُ

ت الحشد 
قضاء  بني  املحصورة  املناطق  استهدفت 
صالح  مناطق  باتجاه  األنبار  غربي  حديثة 
الدين وتمكنت من خاللها من إلقاء القبض 
القيام  يرومون  كانوا  خطرة  عناصر  على 

بعمليات إرهابية تستهدف القوات األمنية.
الــرد  فرقة  قطعات  شرعت  ديــالــى،  وفــي 
السريع ومفرزة من مديرية جهاز املخابرات 

التابعة  حمادة  قرية  تفتيش  بعملية  الوطني 
لقضاء املقدادية شمال شرق بعقوبة أسفرت 
للعصابات  األوكار  من  عدد  على  العثور  عن 
اإلرهابية املتروكة.وفي صالح الدين، وصلت 
العام  القائد  ألمر  تنفيذًا  تحقيقية  لجنة 
العمليات  قيادة  برئاسة  املسلحة،  للقوات 
والدوائر  الوكاالت  من  وأعضاء  املشتركة 
في  للتحقيق  سامراء  مدينة  إلى  األمنية، 

من  مروره  بعد  املواطنني  أحد  مقتل  حادث 
سيطرة من دون توقف في الساعة 2000 من 
التي  األسباب  وبيان  السبت  األول  أمس  يوم 

أدت إلى مقتله والدوافع الحقيقية للحادث.
أنَّ  إلــى  ــار  أش األمني  اإلعــالم  خلية  بيان 
على  ستعمل  املختصة  األمنية  "األجــهــزة 
الحادث  هذا  في  تورطه  يثبت  من  كل  إحالة 

وتقديمه للعدالة".

 

السفير  مع  األحد،  أمس  شواني،  خالد  العدل  وزير  بحث 
ة  السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، تفعيل اتفاقيَّ
أنَّ "وزير  للوزارة  البلدين. وذكر بيان  تبادل املحكومني بني 

خالل  وجرى  العراق،  لدى  السعودي  السفير  التقى  العدل 
اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز وإدامة العمل املشترك بني 
البلدين وسبل تطويره وتنميته في جميع املجاالت، السيما 
والقانوني  العدلي  املجال  الخبرات في  تبادل  في ما يخص 
أنَّ  ــاف  وأض الشقيقيـن".  الشعبني  مصلحة  يخدم  بما 

"الجانبني بحثا أيضًا آليات تفعيل اتفاقية تبادل املحكومني 
بني البلدين وفق  املعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان." 
من جانبه، أكد السفير الشمري، "عمق العالقة بني العراق 
والسعودية"، معربًا عن "دعمه الكامل للتنسيق املشترك في 

املجاالت القانونية والعدلية بني البلدين".
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488

املجلس  توصية  بتنفيذ  كافة  لكلياتها  بابل  جامعة  سمحت 
البيع  نقاط  أجهزة  استخدام  بشأن  لالقتصاد  الـــوزاري 
الدفع  خدمات  ومــزودي  ة  املصرفيَّ البطاقات  عبر   (POS)
اإللكتروني باستخدام مساحات ثابتة داخل الحرم الجامعي 
توجهات مجلس  إلى  استنادًا  املالية  الخدمات  تقديم  لغرض 
الوزراء والبنك املركزي بتقليل استخدام النقد في القطاعني 

العام والخاص.
وقال مدير الشؤون املالية في الجامعة نعمة كاظم الحسيني 
لـ"الصباح": إنَّ الجامعة وجهت كلياتها كافة باتخاذ اإلجراءات 
ومــزودي  للمصارف  ثابتة  مساحات  لتخصيص  الالزمة 
خدمات الدفع اإللكتروني لتقديم الخدمات املالية واملصرفية 
املتمثلة بفتح الحسابات وإصدار البطاقات اإللكترونية وفتح 
الخدمات  جميع  تستوفى  ممن  وغيرها  اإللكترونية  املحافظ 
(األقساط  الحصر  ال  املثال  سبيل  على  إلكترونيًا  املقدمة 
العلمية)،  املجالت  في  واالشتراك  البحوث  نشر  الجامعية، 
داخل  والكافتريات  املطاعم  مثل  األخرى  املنافع  عن   

ً
فضال

 (POS) للمدفوعات  قبول  نقاط  بتوفير  وإلزامهم  الكليات 
بعد التنسيق مع الجهات املرخصة واملرتبطة بالقسم الوطني 
املزمع  اإلنفاق  عرض  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  املبالغ  لدفع 
إبرامه مع إحدى الشركات الست املذكورة في تعليمات البنك 

املركزي.

ة استنادًا  أسفرت حملة كبرى نظمتها وزارة الداخليَّ
القبض  عن  األعلى،  القضاء  مجلس  توجيهات  إلى 

 في بغداد واملحافظات حتى اآلن.
ً
على 488 متسوال

القليلة  األيام  خالل  األعلى  القضاء  مجلس  وأوعز 
شبكات  ملالحقة  متكاملة  حملة  بإطالق  املاضية 
االتجار بالبشر وإنهاء ظاهرة التسول ملا تشكله من 

خطر على أمن املجتمع. 

وزارة  في  املنظمة  الجريمة  عمليات  مدير  وقــال 
إنَّ  لـ"الصباح":  التميمي  حسني  العميد  الداخلية 
إلقاء  عن  املاضيني  اليومني  خالل  أسفرت  الحملة 
جنسيات  من   81 منهم   

ً
متسوال  488 على  القبض 

والبنغالدشية،  الباكستانية  منها  وأجنبية  عربية 
يتم  قاصرًا   135 جانب  إلى  السورية،  عن   

ً
فضال

إلى  اإلجرامية،  العصابات  قبل  من  استغاللهم 
جانب ذوي االحتياجات الخاصة. 

السلبية،  للظواهر  ملحوظًا  تزايدًا  هناك  بأنَّ  ونبه 

عن  سلبية  صــورة  يعكس  الــذي  التسول  أخطرها 
باألعضاء  االتجار  جريمة  ارتفاع  وكذلك  املجتمع، 
كانت  التي  الحملة  تنفيذ  استدعى  مما  البشرية، 
لشؤون  ــوزارة  ال وكالة  قبل  من  ميداني  بإشراف 
التحقيقات اإلدارية.وأشار التميمي إلى أنَّ محاسبة 
قانون  منها  قانونية  نصوص  وفق  يتم  املتورطني 
إلى  الفتًا  البشرية،  واألعــضــاء  بالبشر  االتجاز 
اتخاذ املديرية إجراءات ضمن هذه الحملة، تتمثل 
بعدم املوافقة على كفيل للمتهم القاصر، وإنما يتم 

تسليمه إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
اتخاذها  يتم  قانونية  إجراءات  هناك  أنَّ  وأضاف 
إجــراء  بعد  إدانتها  تثبت  التي  العصابات  ضد 
التحقيقات القانونية املعدة من قبل مجلس القضاء 
عامًا   15 بالسجن  املتهمون  يحاسب  حيث  األعلى، 
يخص  ما  في  أما  إدانتهم،  ثبوت  بعد  أدنــى  كحد 
العرب واألجانب فيتم تسليمهم إلى مديرية شؤون 

اإلقامة ليتم تسفيرهم.

رجــال  مــن  كبير  ــدد  ع أقـــام 
نينوى،  في  املسيحيني  الدين 
ــد، أول قــداس في  أمــس األح
كنيسة ودير مار ميخائيل بعد 
ما  منذ  والدير  الكنيسة  ترك 
تردي  نتيجة  20عامًا  يقارب 
نينوى  في  ة  األمنيَّ األوضـــاع 

خالل األعوام السابقة.
يعقوب،  يــوســف  األب  وقـــال 
إنَّ  لـــ"الــصــبــاح":  حديث  فــي 
"الــعــشــرات مــن كــبــار رجــال 
وتحديدًا  نينوى  فــي  الــديــن 
أيمن  ــي  ف ــاوي  ــح ال منطقة 
ــة  ــام ـــروا إق ـــض ـــل ح ـــوص امل
الكنيسة  داخــــل  الـــقـــداس 
الكاثوليك"،  للكلدان  التابعة 

تركت  "الكنيسة  أنَّ  مبينًا 
تردي  بسبب   2003 عام  منذ 
وسيطرة  األمنية  ـــاع  األوض
أجــزاء  على  املسلحني  بعض 
من الدير مع التهجير القسري 
منطقة  فـــي  لــلــمــســيــحــيــني 
دجلة  نهر  على  املطلة  الحاوي 

بأيمن املوصل."
"إقامة  أنَّ  يعقوب  وأضـــاف 

والدير  الكنيسة  في  القداس 
أجزائها  أغلب  ــرت  ُدم التي 
هي رسالة للمسيحيني والعالم 
في  مستتب  األمن  بأنَّ  أجمع 
واملــوصــل"،  نينوى  محافظة 
داعيًا األسر املسيحية النازحة 
بعد  ديارها  إلى  "العودة  إلى 
في  الكبير  األمني  االستتباب 

محافظة نينوى".

الحالي  األسبوع  خالل  التربية  وزارة  تصدر 
املحاضرين  بتثبيت  الخاصة  ــة  اإلداريَّ األوامر 

في مديريات تربية بغداد واملحافظات.
أفاد بذلك الوكيل اإلداري للوزارة الدكتور فالح 
أنَّ  لـ"الصباح"  تصريح  في  موضحًا  القيسي، 
ملجلس  العامة  األمانة  لقرار  وفقًا  يأتي  اإلجراء 

إلنصاف  املــبــذولــة  الجهود  ضمن  ــــوزراء،  ال
شريحة املحاضرين باملجان من خالل تثبيتهم 

بما يضمن حقوقهم املستقبلية.
الـــوزارة  توجه  فــي  يصب  ـــراء  اإلج أنَّ  ــر  وذك
وخططها املعدة من أجل تطوير وتنمية العملية 
الشواغر  سد  باعتماد  البالد،  في  التربوية 
من  واإلنسانية،  العلمية  االختصاصات  ضمن 
خالل االستفادة من خبراتهم التربوية والعملية 

وكانت  املاضية.  ــوام  األع خــالل  بذلوها  التي 
لـ"الصباح"،  ذكرت  قد  النيابية،  التربية  لجنة 
عقود  تجديد  قرار  أنَّ  املاضي،  األسبوع  خالل 
العام  مــوازنــة  بــإقــرار  مرتبط  املحاضرين، 
عدم  أو  التعاقد  مدة  انتهاء  أنَّ  مؤكدة  الحالي، 
وحقهم  القانوني  وضعهم  في  يؤثر  لن  التجديد 

في التثبيت على املالك الدائم.
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كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  كشف  ذلك،  إلى 
مسرور بارزاني، في تغريدة على "تويتر"، عن أن 
"تفاهماتنا األخيرة مع بغداد وضعت لنا األساس 
الفرنسي،  التحكيم  بقرار  املتعلقة  املشكلة  لحل 
إقليم كردستان بغداد  وسيزور فريق من حكومة 
(اليوم االثنني) من أجل الحوار، للبناء على النّية 

الحسنة ملناقشاتنا". 
لغرفة  التابعة  التحكيم  هيئة  قرار  على  وتعليقًا 
التحكيم  دعوى  في  باريس  في  الدولية  التجارة 
املرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، بشأن اتفاق 
البلدين،  بني  األنابيب  خط  عبر  النفط  نقل 
وزارة  بيان  ــح  أوض الــعــراق،  لصالح  والحكم 
كردستان،  إقليم  حكومة  في  الطبيعية  الثروات 
الحكومة  لصالح  الفرنسية  املحكمة  "قــرار  أن 
العراقية ضد تركيا لن يعيق عالقاتنا مع حكومة 
أجل  من  بغداد  سنزور  اإلطار  هذا  وفي  بغداد، 
جانبه،  من  الصلة".  ذات  القضايا  وحل  الحوار 

الحزب  عن  السابق  كردستان  برملان  عضو  قال 
االقتصادي  الخبير  الكردستاني،  الديمقراطي 
عبد السالم برواري، في حديث لـ"الصباح": "لقد 
النفط  ووزارة  االتحادية  النفط  وزارة  بيانا  جاء 
وأثبتا  بعض،  مع  منسجمني  كردستان  إقليم  في 
تأثير  له  يكون  لن  باريس  في  املحكمة  قرار  بأن 
سلبي بني بغداد وأربيل، ألن هناك أجواء إيجابية 
وتفاهما بني حكومة اإلقليم والحكومة االتحادية، 
وفق  االتحادية  الحكومة  قبل  من  إصرار  وهناك 
البرنامج الحكومي في التوصل إلى تفاهم ووضع 
البحث  عملية  ممارسة  تتم  بــأن  تسمح  آليات 
املبادئ  حسب  والغاز  للنفط  واإلنتاج  والتصدير 
الدستورية". من ناحيته، عبر الخبير االقتصادي، 
كوفند شيرواني، عن استغرابه من أن تكون أخبار 
أن  بسبب  صحيحة  اإلقليم  نفط  تصدير  إيقاف 
حديث  في  وبني   , وبغداد  أربيل  بني  اتفاقًا  هناك 
لـ"الصباح"، "توافق الطرفني على تأسيس حساب 
املالية  الرقابة  ناحية  من  عليه  تشرف  بنكي 
الحكومة االتحادية وكذلك تديره حكومة اإلقليم، 

وبالتالي فإن إيقاف التصدير بهذا الشكل يحرم 
هذا الحساب من العوائد املالية التي تدخل به".

مالم  يتخذ  لن  القرار  هذا  "مثل  أن  إلى  ولفت 
االتحادية  الحكومة  من  رسمي  طلب  هناك  يكن 
هناك  ألنــه  مستبعد  األمــر  وهــذا  الشأن،  بهذا 
بخصوص  جــيــدة  مــراحــل  قطعت  مــفــاوضــات 
بني  العالقة  سينظم  الذي  والغاز  النفط  قانون 
هذه  كل  فإن  وتاليًا  االتحادية،  والحكومة  اإلقليم 
القانون  هذا  من  محسومة  ستكون  التفاصيل 

والتعليمات التي تصدر الحقًا".
النفطي  الشأنني  "التنسيق في  أن  وأكد شيرواني 
واملوازنة أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى 
بني بغداد وأربيل"، وكشف عن أن "مسألة تصدير 
النفط عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي هي 
التزال ضمن خالف قانوني والدعوة مقامة على 
العراقية  النفط  وزارة  قبل  من  التركية  الحكومة 
لتسهيلها تصدير نفط اإلقليم عبر موانئها وعبر 
أنبوب يمر من الحدود إلى ميناء جيهان التركي، 
لصالح  وهــي  جيدة  مراحل  قطعت  دعــوة  وهــي 

الحكومة االتحادية".   
التجارة  بغرفة  الخاص  التحكيم  لنظام  وطبقًا 
للتحكيم  الدولية  املحكمة  فإن  بباريس،  الدولية 
ليست جهة قضائية، فهي ليست محكمة باملعنى 
فى  بمحكمة  تسميتها  من  الرغم  على  املعروف 
إداري  جهاز  فهى  والفرنسية  اإلنجليزية  اللغتني 
التحكيم  ــراءات  إج سير  على  ــراف  اإلش مهمته 
الخاصة  التحكيم  لالئحة  طبقًا  تجرى  التى 
القضية  بموضوع  لها  شأن  وال  املذكورة  بالغرفة 
ما  في  فيها  طرف  كل  أحقية  مدى  أو  التحكيمية 
يدعيه أو ما تنتهى إليه هيئة التحكيم من قضاء 
من  عضوًا   124 من  وتتكون  النزاع،  موضوع  في 
خبراء التحكيم في 86 دولة، وعملهم مقصور على 
التأكد من سالمة حكم التحكيم من حيث الشكل 
وخلوه من أسباب البطالن الذي تعتريه فى دولة 
إصداره أو تلك التى تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقًا 

لقانون البلد التى سينفذ فى إقليمها.

 
املعقدة  منها  صعيد،  من  أكثر  على  مفاوضات  العراق  يخوض 
مثل حقوقه املائية، ومنها البسيطة مثل الحدود مع الكويت، وهو 
ما يتطلب امتالك أوراق ضغط على الطرف اآلخر، أو ما يندرج 

تحت إطار القوى الناعمة. 
ويبدو العراق خالي الوفاض من األوراق املهمة، فبحسب النائب 
بريار رشيد، فإنه ال يمتلك إال الورقة االقتصادية املتمثلة بالنفط. 
وقال رشيد لـ"الصباح": "ال يملك العراق إال ورقة االقتصاد، وهي 
الورقة النفطية، أما الحديث عن منع االستيراد فهو غير منطقي 
لعدم توفر البديل"، وأضاف "ال يستطيع العراق الضغط إال من 
خالل النفط ليحقق التقدم في املفاوضات، مع عدم توفر قوى 

ناعمة مؤثرة". 
القوة ألي  الداخلي أحد أهم مصادر  السياسي  ويعد االستقرار 

الجامعة  في  السياسية  العلوم  كلية  عميد  ويؤكد  سياسي،  نظام 
املستنصرية، د. خالد عبد اإلله، أن العراق يمر بحالة استقرار 

نسبية ال بد من استثمارها للسنوات املقبلة. 
وقال عبد اإلله لـ"الصباح": إن "كل بلد يريد االنطالق في سياسة 
داخلية  سياسة  يوفر  أن  يجب  مساعدة  قوى  ويمتلك  خارجية 
وجود  يعني  "هذا  أن  وأضاف  الوطنية"،  املصلحة  تلبي  مستقرة 
أي  عن  الحديث  إطار  في  ومقبولية  االتفاقات  عقد  في  فعالية 
الداخلي  االستقرار  من  بحالة  يمر  "العراق  أن  مؤكدًا  وساطة"، 
النسبي، وإذا استمر ذلك في السنوات املقبلة ستتمكن السياسة 

الخارجية من تمتني العالقات إقليميًا ودوليًا". 
وأوضح أن "االستقرار السياسي بمفهومه الواسع ال يتعلق بالبعد 
والتجارية  االقتصادية  املجاالت  في  وإنما  فقط،  السياسي 
وأنه  العراق  استقرار  األخرى  الدول  رأت  فإذا  واالستثمارية، 
فإنه  الدولية  التجارة  مستوى  على  محوريًا  دورًا  يلعب  أن  يمكن 

تحقيق  على  "تعمل  أن  إلى  الحكومة  ودعا  العراق"،  قوة  سيعزز 
هذه القوة على مستوى الزيارات إلى البلدان املعنية". 

ورقة  غير  فاعلة  ضغط  ــة  ورق الــعــراق  يملك  ال  اآلن،  وحتى 
عبد  د.  السياسي،  واملحلل  األكاديمي  يؤكده  ما  وهو  االقتصاد، 
تحديد  من  بد  "ال  أنه  لـ"الصباح":  ذكر  الذي  العبودي،  األمير 
الطرف  مع  التفاوض  إلى  بما يفضي  العراقية  الدولة  مشكالت 

املعني".
وأضاف "تتوزع مشكالت العراق مع دول معينة هي دول الجوار 
ضغط  أوراق  يملك  ال  "العراق  أن  وأكد  أميركا"،  إلى  إضافة 
أصيلة ناشئة من قدراته الخاصة، وإنما ناشئة من قوى أخرى 
العبودي  وختم  الطبيعية"،  وثرواته  االقتصادية  قدراتها  من  أو 
بالقول: إن "العراق يؤثر في الدول الديمقراطية أكثر من غيرها".

الحسناوي،  مهدي  صالح  الصحة،  وزير  عقد 
الوكالء  مع  موسعًا  اجتماعًا  األحــد،  أمــس 
ملفات  ثالثة  ملناقشة  العامني،  واملديرين 

مهمة، تنفيذًا ألولويات البرنامج الحكومي. 
ألولــويــات  "تنفيذًا  أنــه  ــوزارة  ــل ل بيان  ــر  وذك
ولتقديم خدمات  والوزارة  الحكومي  البرنامج 
الصحة  وزير  ترأس  للمواطن،  متميزة  طبية 
اجتماعًا موسعًا مع الوكالء واملديرين العامني 
بمقر  بغداد  في  الصحة  ودوائر  الوزارة  ملركز 

الوزارة".
وأوضح الحسناوي خالل االجتماع، أن "الهدف 
من عقد االجتماع هو تنفيذ أولويات البرنامج 
إعادة  وأهمها  الصحي،  املجال  في  الحكومي 
مشاريع  وإكمال  الصحية  املؤسسات  تأهيل 
املستمرة  اإلنجاز  واملتابعة  قيد  املستشفيات 
ملراحل العمل بصورة مباشرة من املعنيني في 

مركز الوزارة ودائرة الصحة".
متابعة  إلــى  يهدف  "االجتماع  أن  إلــى  ولفت 
املــؤســســات  ــي  ف املختلفة  املـــالكـــات  عــمــل 
ــاء بــمــســتــوى الــخــدمــات  ــق ــالرت الــصــحــيــة ل
التركيز  إلــى  إضافة  للمراجعني،  املقدمة 
وتهيئة  الصيف  ملوسم  االســتــعــدادات  على 
لتقديم  ــة  األدوي وتوفير  الطبية  املستلزمات 

خدمات متميزة للمواطنني".
ملفات  عدة  مناقشة  االجتماع،  خالل  ت،  وتمَّ
التي  املعّوقات  أهمها  االجتماع،  خالل  مهمة 
تواجه عمل املؤسسات الصحية وتذليلها بهدف 
للمرضى  املقدمة  الخدمة  وتحسني  تطوير 
واملراجعني والراقدين في املؤسسات الصحية 

 للصالح العام.
ً

خدمة

فــي خــطــوة لــالســتــفــادة  مــن مــيــاه الصرف 
التابعة  الهندسية  املالكات  باشرت  الصحي 
قار  ذي  محافظة  في  املائية  ــوارد  امل ملديرية 
مياه  ملعالجة  التجريبي  املشروع  في  العمل 
محطات الصرف الصحي في قضاء الجبايش 
بواسطة االستزراع النباتي "الفايتوتكنولوجي".
وقال الخبير في منظمة طبيعة العراق جاسم 
إلى  يهدف  املشروع  إن   :  " "الصباح  لـ  االسدي 
إلبحث عن مصادر املاء  غير التقليدية كإعادة 
وتحليتها   الصحي  الصرف  مياه  استخدام 
في  النباتي  االســتــزراع  طريقة  باستخدام 
سنوات  مدى  على  عانت  التي  والقرى  املــدن 
الصحي  الصرف  مياه  تاثيرات  من  طويلة 
مناطق  في  والبايلوجي  اإلحيائي  التنوع  على 
النشطاء  أن  األسدي  وأكد  الوسطى.  األهــوار 
البيئيني في مدينة الجبايش بذلوا جهدًا كبيرًا 
نامل  الــذي  املشروع  هذا  تنفيذ  أجل  من  في 
والطيور  والسمكية  الحيوانية  الثروة  ينقذ   أن 
خطر  من  املهددة  النادرة  املائية  والكائنات 
تأثيراته  تنعكس  الذي  البيئي   والتلوث  النفوق 
على حياة السكان املحليني ،مشيدًا في الوقت 
ذاته بجهود وزير املوارد املائية عون ذياب في 
املشروع  تنفيذ  واجهت  التي  الصعوبات  تذليل 

وعّطلته ألكثر من عشرة أعوام .
قضاء  في  الــعــراق  طبيعة  منظمة  أن  يذكر 
البيئية  الحديقة  مشروع   ستربط  الجبايش 
على  فكرته  تقوم  والذي  املنظمة   تنفذه  الذي 
امتصاص  عبر  الصحي  الصرف  مياه  تنقية  
وتدويرها  الصلبة  ــواد  وامل الثقيلة  العناصر 
نباتات صديقة  لغرض استخدامها في زراعة 
الذي   املياه  جودة  معالجة  مشروع  مع  للبيئة 

تنفذه الوزارة.

من  وفد  قيام  الطاقة،  مجال  في  خبير  توقع  فيما 
وزارة النفط بزيارة تركيا قريبًا لالتفاق على آليات 

جديدة الستئناف تصدير الخام العراقي.
هيئة  في  قانونية  دعوى  كسب  الحكومة،  وأعلنت 
باريس  في  الدولية  التجارة  لغرفة  التابعة  التحكيم 
عبر  كردستان  إقليم  من  النفط  تصدير  بقضية 
لـ"الصباح":  املشكور  علي  اللجنة  عضو  تركيا.وقال 
العراق  أنصف  الدولية  التحكيم  محكمة  قرار  إن 
طريق  عن  بصادراته  م 

ّ
بالتحك األحقية  بأإعطائه 

النفط العابر لتركيا، والسيطرة عليه ومعرفة الجهة 
التي يذهب إليها بعد أن كانت االتفاقات من جانب 
إقليم كردستان تخالف ذلك، خاصة أن تركيا أبدت 

استعدادها لاللتزام بهذا القرار.
بمسألة  الــعــراق  ينصف  لــم  الــقــرار  أن  وأضـــاف 

دوالر  مليارات  بـــ3  تنتهي  قد  التي  التعويضات 
لسنا  اننا  مستدركًا  دوالر،  مليار   26 كانت  أن  بعد 
على  النقاط  وضع  بقدر  بالتعويض  املطالبة  بصدد 
لكل  الصحيح  باالتجاه  األمــر  ــاب  وذه الحروف، 
يجب  العراق  أن  إلى  املشكور  محافظاتنا.وأشار 
تركيا  بالتزام  يتعلق  ما  في  األمــر  هذا  يستغل  أن 
باإلطالقات املائية، وهذا يعتمد على ذكاء املفاوض، 
بقرار  متسلحة  العراقية  الحكومة  أصبحت  أن  بعد 
كميات  على  للحصول  بــه  تــنــاور  أن  يمكن  ــي  دول
التركي،  للجانب  بالضرر  اليتسبب  بما  املياه  من 

والتحكم بامللف االقتصادي بني البلدين.
الدكتور  الطاقة  مجال  في  الخبير  قال  جانبه،  من 
التي  القضية  تاريخ  إن  لـ"الصباح":  املوسوي  فرات 
التحكيم  محكمة  في  تركيا  ضد  الــعــراق  رفعها 
بغداد  اتهمت  إذ  أعوام،  تسعة  لنحو  يعود  الدولية، 
املوقعة  األنابيب  خط  عبور  اتفاقية  بانتهاك  أنقرة 

عام 1973 من خالل السماح بمرور صادرات النفط 
بغداد. موافقة  دون  من  كردستان  إقليم  من  الخام 
العام  في  وأربيل  بغداد  بني  بدأ  النزاع  أن  وأضاف 
2014 عندما ربطت حكومة اإلقليم حقولها النفطية 
باملعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت 
كان  الــذي  وتركيا،  العراق  بني  األنابيب  خط  من 
كركوك  نفط  حقول  من  الخام  السابق  في  ينقل 
ر ميناء جيهان 

ّ
إلى ميناء جيهان التركي، حيث صد

الذي  يناير  شهر  في  يوميًا  برميل  مليون  من  أكثر 
يعادل  1 باملئة من االمدادات العاملية، وفقًا لبيانات 
"بلومبرغ"، إذ ترسل بغداد منها نحو 75 ألف برميل 
ألف   450 نحو   اإلقليم  حكومة  ترسل  بينما  يوميًا، 
نفط  ناقلة  آخر  تحميل  منذ  أنه  يوميا.وتابع  برميل 
عن  أخرى  سفن  أي  تبلغ  لم  املاضية،  الجمعة  يوم 
أوقفت  إقليم كردستان، وقد  الخام من  النفط  نقل 
كردستان.وأكد  أنابيب  خط  عبر  النفط  ي 

ّ
تلق تركيا 

جيهان  خط  عبر  الخام  النفط  صادرات  ف 
ّ

توق أن 
إذ  ضــاّرة،  اقتصادية  أبعاد  له  ستكون  تركيا  إلى 
من  الخام  من  مزيد  على  للحصول  تركيا  ستحتاج 
كردستان. نفط  خسارة  لتعويض  وروسيا  ــران  إي

بزيارة  النفط  وزارة  من  وفد  قيام  املوسوي  ع 
ّ

وتوق
على  لالتفاق  الطاقة  مسؤولي  للقاء  قريبًا  تركيا 
الخام  النفط  تصدير  الستئناف  جديدة  آليات 
شياع  محمد  ــوزراء  ال رئيس  أن  إلى  العراقي.ونبه 
إلنهاء  والغاز  النفط  قانون  بإقرار  تعهد  السوداني 
جميع اإلشكاليات القانونية املتعلقة بهذا امللف وفق 
كال  على  االقتصادي  بالنفع  يعود  وبما  الدستور، 
الطرفني مع ضمان حقوق جميع املحافظات املنتجة 
االستقرار  من  حالة  سيوفر  مما  والشعب،  للنفط 
وعامليًا  وإقليميًا  محليًا  والسياسي  االقتصادي 

وينعكس على استقرار سوق وأمن الطاقة العاملي.
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ــــاع  فـــي ظـــل األوض
الصعبة  املعيشية 
ـــر بــهــا  ـــم الــــتــــي ي
في  الفلسطينيون 
وخاصة  غزة  قطاع 
رمضان  شهر  خالل 
وليد  بادر،  املبارك، 
بطهي  ــاب،  ــط ــح ال
الجريشة"  "شــوربــة 
الشهر  مطلع  منذ 
وتــــوزيــــعــــهــــا بــني 
والفقراء  املحتاجني 
الشجاعية  حي  في 

شرق غزة.
ويقوم الحطاب بهذه 
أعوام  منذ  املبادرة 
شخصي،  بمجهود 
لتوفير  محاولة  في 
ليسد  بسيط  ــزء  ج

الفقراء جوعهم.
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دانت وزارة الخارجية السورية، أمس األحد، الضربات التي 
نفذتها الواليات املتحدة على دير الزور وقالت :إن واشنطن 
بإنهاء  التمسك  ــدت  وأك املستهدفة  املواقع  بشأن  تكذب 
إزاء  "االحتالل األميركي"، بينما توعدت طهران برد فوري 
التي تم تشييدها  أي اعتداء يطال قواعد محاربة اإلرهاب 

بناًء على طلب الحكومة السورية.
االعتداء  سوريا  "تدين  بيان:  في  السورية  الخارجية  وقالت 
اآلثم الذي شنته قوات الواليات املتحدة األميركية على بعض 
املناطق في محافظة دير الزور، والذي أدى إلى سقوط عدد 

من الضحايا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية".
املواقع  بشأن  املمجوجة  األميركية  "األكاذيب  أن  واعتبرت 
العمل  هذا  لتبرير  فاشلة  محاولة  إال  هي  ما  املستهدفة 

العدواني واالنتهاك الفاضح لسيادة سوريا ووحدة وسالمة 
دمشق  "تمسك  على  السورية  الخارجية  وأكدت  أراضيها"، 
ووقف  أراضيها،  كامل  على  السورية  الدولة  سلطة  ببسط 
الرعاية األميركية، وتطالب جميع دول العالم بالتضامن مع 

سوريا للحفاظ على وحدة أرضها".
هجمات  أي  على  الفوري  بالرد  إيــران،  هددت  ذلك،  إلى 
الحكومة  طلب  على  بناء  أنشئت  قواعد  تستهدف  أميركية 

السورية "ملواجهة اإلرهاب".
وقال املتحدث باسم املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني، 
كيفان خسروي، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" املحلية، 
بناء  إنشاؤها  تم  التي  القواعد  ملهاجمة  ذريعة  "أي  :إن 
وعناصر  اإلرهــاب  ملواجهة  السورية  الحكومة  طلب  على 

(داعش)، ستقابل على الفور برد متبادل".
اإلرهاب  ضد  املعركة  في  الكثير  عانت  "إيران  أن  وأضاف 

املدعوم من الخارج إلعادة إرساء األمن الدائم في سوريا"، 
ذلك  استقرار  يهدد  عمل  أي  "تعارض  بالده  أن  إلى  مشيرًا 
: "دور الواليات 

ً
البلد"، واتهم واشنطن بدعم "داعش"، قائال

أهدافها  مع  يتماشى  (داعش)  ودعم  تأسيس  في  املتحدة 
السياسية في سوريا والعراق".

وأوضح أنه في اليومني املاضيني "قامت طائرات هليكوبتر 
في  (داعــش)  إرهابيي  بنقل  جوية  طلعات  بعدة  أميركية 
وطالب  البالد"،  في  االستقرار  عدم  زيادة  بهدف  سوريا، 

بمحاسبة واشنطن على هذه السياسة.
في املقابل، وّجه الرئيس األميركي جو بايدن، أمس األحد، 
الجوية  الضربة  تفاصيل  عن  فيها  الكونغرس  أبلغ  رسالة 
مرتبطة  أنها  األميركية  اإلدارة  تزعم  سوريا  في  ملواقع 

بإيران.
الهجمات  على  ردًا  هجومها  شنت  "قواتنا  إن  بايدن:  وقال 

وأضاف:  باملستقبل"،  هجمات  بشن  والتهديدات  املاضية 
يستخدمها  منشآت  استهدفت  األميركية  "الــضــربــات 
للقيادة وتخزين الذخائر"، مشددًا على  الثوري)  (الحرس 
أن "هجماتنا حرصت على عدم وقوع إصابات بني املدنيني"، 

بحسب قوله.
وتابع: "ضرباتنا جاءت لتعزيز األمن القومي والحفاظ على 
توفير  "سيتم  بالقول:  واختتم  املتحدة"،  الواليات  مصالح 

معلومات إضافية في ملحق سري للكونغرس".
منشآت  على  ضربات  نفذت  إنها  املتحدة  الواليات  وقالت 
هجمات  بعد  سوريا  في  اإليــرانــي  الثوري  للحرس  تابعة 
بطائرات مسيرة وصواريخ على عدة قواعد أميركية داخل 
األراضي السورية أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة 
عدة جنود آخرين في سوريا، وزعمت واشنطن أن "الهجوم 

إيراني األصل".

القمة  تعقد  أن  املنتظر  من  أنه  العربية  الــدول  جامعة  أعلنت 
أيار   19 في  السعودية  العربية  باململكة  والثالثني  الثانية  العربية 
مجلس  شؤون  على  املشرف  املساعد  العام  األمني  وقال  املقبل. 
الجامعة السفير حسام زكي: إن ذلك جاء عقب املشاورات التي 
قام بها األمني العام للجامعة أحمد أبوالغيط مع حكومة اململكة 
في  القمة  بعقد  بترحيبها  االخيرة  وافــادة  السعودية  العربية 

التاريخ املشار إليه.
على  تحضيرية  اجتماعات  عدة  ستسبقها  القمة  أن  وأضــاف 
مدار  على  النعقادها  تمهيدًا  ــوزراء  وال املسؤولني  كبار  مستوى 
الحالي  العام  يشهد  أن  املنتظر  من  أن  إلى  يشار  أيــام.   خمسة 
العربية  والقمة  موريتانيا  في  تنموية  عربية  قمة  من  كل  انعقاد 

اإلفريقية في اململكة العربية السعودية.

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في وقت مبكر 
األقصى،  املسجد  في  القبلي  املصلى  األحد  أمس 

واعتقلت عددًا من الفلسطينيني املعتكفني فيه.
اقتحام  عملية  االحتالل  شرطة  من  عشرات  ونفذ 
املصلى القبلي، وأجبروا املعتكفني فيه على مغادرته 
باحات  إلى  إضافية  بقوات  الشرطة  ودفعت  فورا، 
في  صوتية  قنابل  ألقت  حيث  األقصى،  املسجد 

باحاته من دون وقوع إصابات.
من  نقالة  هواتف  االحتالل  شرطة  صــادرت  كما 
مرة  املسجد  إلى  العودة  من  ومنعتهم  املعتكفني، 

احتجاجًا  تكبيرات  املعتكفون  ردد  وقــد  ــرى،  أخ
من  وإخراجهم  االحتالل  شرطة  ممارسات  على 
على  فلسطينيون  ناشطون  ونشر  بالقوة.  املسجد 
تظهر  فيديو  مقاطع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
عملية االقتحام، وقالوا إن عناصر شرطة االحتالل 
املقاطع  تظهر  كما  والرجال،  النساء  على  اعتدوا 
هتافات  ويرددون  يكّبرون  وهم  املعتكفني  املصورة 

عقب إخراجهم من املسجد األقصى.
الجمعة  صالة  أدوا  فلسطيني  ألف   100 نحو  وكان 
املسجد  فــي  املــبــارك  رمــضــان  شهر  مــن  األولـــى 
قوات  فرضتها  التي  الكثيرة  القيود  رغم  األقصى، 

االحتالل على حركة الفلسطينيني.

ليبيا  إلى  املتحدة  للواليات  الخاص  املبعوث  قال 
السفير ريتشارد نورالند،: إن الخطة العشرية التي 
في  الليبي  الشعب  تطلعات  تدعم  بــالده  أعلنتها 

تحقيق االستقرار.
نورالند عبر  تغريدات نشرها  جاء ذلك في سلسلة 
األميركية  السفارة  ونقلتها  "تويتر"،  على  حسابه 
لدى ليبيا على املوقع ذاته، وكانت وزارة الخارجية 
اإللكتروني،  موقعها  عبر  أعلنت  قد  األمريكية 
ستراتيجية مدتها 10 سنوات تنفذها واشنطن في 

الدول التي تمر بصراع سياسي وبينها ليبيا.
الجديدة  العشرية  "الستراتيجية  إن  نورالند:  وقال 
تستند  ليبيا  في  االستقرار  وتعزيز  الصراع  ملنع 
إلى شراكات بناءة وبرامج على مستوى املجتمعات 
تحقيق  في  الليبي  الشعب  تطلعات  تدعم  املحلية 

االستقرار واملساءلة والحوكمة املسؤولة".
ووفق املسؤول األمريكي، "تؤكد هذه املبادرة التزام 
الشعب  جانب  إلــى  بالوقوف  املتحدة  الــواليــات 
منتخبة  موحدة  حكومة  نحو  التقدم  ودعم  الليبي 
ديمقراطيًا يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز 

النمو االقتصادي في جميع املجاالت".

حذر املتحدث الرسمي باسم املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيير 
في السودان جعفر حسن، من محاوالت تقوم بها مجموعات معارضة 
إلجهاض  السابق  النظام  من  وعناصر  الحالية  السياسية  للعملية 

عملية نقل السلطة للمدنيني في السودان.
االتفاق  مسودة  صياغة  من  والعسكريني  املدنيني  من  لجنة  وفرغت 
املقبل  السبت  عليها  التوقيع  ينتظر  والتي  السلطة،  لنقل  النهائي 

توطئة لتشكيل هياكل السلطة في الحادي عشر من شهر نيسان.
الكتلة الديمقراطية بتشكيل حكومة موازية ألي حكومة قد  وهددت 
تنجم عن الخطوات الجارية، بينما تكثف القوى املوقعة على االتفاق 
اإلطاري االستعدادات لعقد ورشة اإلصالح األمني والعسكري وهي 

آخر الحلقات الخمس املتبقية للوصول إلى اتفاق نهائي.
يتزعمها  التي  واملــســاواة  العدل  حركة  قالت  ــر،  آخ جانب  ومــن 
الجبهة  مكونات  أحد  وهي  إبراهيم  جبريل  الحالي  املالية  وزيــر 
لإلقصاء  "تكرس  الحالية  السياسية  العملية  إن  الديمقراطية، 
سبب  هو  باملناصب  التمسك  يكون  أن  الحركة  ونفت  والوصاية"، 
بشأن  يتركز  خالفها  أن  إلى  مشيرة  السياسية،  للعملية  معارضتها 

كيفية تحقيق االنتقال.
لألمم  الخاص  املبعوث  قال  أن  بعد  إبراهيم  تصريحات  وجــاءت 
الدولي  األمــن  مجلس  أمــام  إحاطة  في  بيرتس"  "فولكر  املتحدة 
األسبوع املاضي،: إن الرافضني للعملية السياسية يسعون إلى ضمان 
نقابة  من  املعد  االنتقالي  الدستور  يشكل  أن  املتوقع  ومن  تمثيلهم. 
على  وينص  عامان،  مدتها  انتقالية  لفترة  قانونيًا  أساسًا  املحامني، 
مجلس  من  وتتشكل  الفدرالي  الحكم  نظام  تتبع  مدنية  دولة  إقامة 

سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.

دول  من  األقل  على  مهاجرًا   19 أن  األحد  أمس  حقوقية  منظمة  ذكرت 
أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم في غرق قاربهم قبالة تونس أثناء 
إلى إيطاليا، في أحدث كارثة يتعرض  البحر املتوسط  محاولتهم عبور 

لها قارب مهاجرين قبالة تونس.
وأعلن الناطق باسم الحرس الوطني في تونس أن خفر السواحل انتشل 
9 جثث ملهاجرين من جنوب الصحراء بسواحل صفاقس جنوب البالد، 

بينهم 4 أطفال ورضيع.
األول  أمس  تونسي  قضائي  مصدر  عن  نقلت  "رويترز"  وكالة  وكانت 
سواحل  قبالة  قاربهم  غرق  بعد  قدوا 

ُ
ف أفريقيًا  مهاجرًا   34 أن  الجمعة 

البالد، وهو خامس قارب يغرق خالل يومني، في حوادث غرق أسفرت 
عن سقوط 7 قتلى ونحو 67 مفقودًا.

الحرس  تمكن  للسواحل،  تمشيط  عمليات  وبعد  املاضي،  األربعاء  ومنذ 
الوطني التونسي من ضبط أكثر من 3 آالف مهاجر غير نظامي أغلبهم 

من أفارقة جنوب الصحراء.
د إلى وضع حد  وفي 21 شباط املاضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيِّ
ملا قال إنه "تدفق أعداد كبيرة" من املهاجرين غير النظاميني من دول 
إجرامي  "ترتيب  األمر  أن  معتبرًا  بالده،  إلى  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية".
بأنه  ووصفه  التصريح  بهذا  حقوقية  ومنظمات  أحــزاب  تنديد  وبعد 
"عنصري"، رد سعيد بأن "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو 
طرف يبحث عن الفتنة"، وحذر من املساس باملقيمني قانونيًا في البالد 

من دول أفريقيا.
غير  األفريقية  الدول  من  األجانب  عدد   2021 عام  إحصاءات  ر 

ّ
وتقد

املغاربية في تونس بنحو 21 ألفًا، في بلد يبلغ عدد سكانه 12 مليونًا.

أشار البطريرك الراعي، إلى أن "العمى السياسي تسبب 
السجال  فيه  تواَصل  وقت  في  لبنان"،  بانهيار  ومــازال 
املحتدم حيال قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتأجيل 
تقديم الساعة، حيث اتخذ املوضوع منحى طائفيًا، بينما 
ودعى  بالقرار،  التزامها  عدم  روحية  مرجعيات  أعلنت 
مسؤولون ميقاتي للتراجع عنه، وقد شدد األخير على أن 

القرار "إداري بحت وال عالقة له باملوضوع الطائفي". 
أشار  الراعي،  بطرس  بشارة  مار  املاروني  البطريرك 
تسبب  السياسي  "العمى  أن  إلى  األحــد  أمس  عظة  في 
حتى  واجتماعيًا  وماليًا  اقتصاديا  لبنان  بانهيار  ومازال 
مشيرًا  العيش"،  سوء  في   136 املوقع  في  عامليًا  صنف 
 
ً
كتال جعل  مما  األنانية  من  نابع  العمى  "هــذا  أن  إلــى 
انتخاب  عدم  في  ضمير  وخز  أي  دون  من  تمعن  نيابية 

طليعتها  وفي  الدستورية  املؤسسات  تنتظم  ال  لكي   رئيس 
مجلس النواب". 

في األثناء، مازال قرار الحكومة بتأجيل العمل بالتوقيت 
كبيرًا   

ً
سجاال يثير  رمضان  شهر  بعد  ما  إلى  الصيفي 

مؤسسات  عدة  إعالن  مع  طائفيًا،  منحى  القرار  واتخذ 
أعرب  جانبه  من  به،  التزامها  عدم  روحية  ومرجعيات 
رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، عن أسفه 
التوقيت  تأخير  مسألة  خذته 

ّ
ات ذي 

ّ
ال الّطائفي  "للمنحى 

دًا أّن "القرار 
ّ
ذي ال عالقة له باملوضوع"، مؤك

ّ
الصيفي، وال

اإلداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من املواطنني، 
د، في 

ّ
للفئات األخرى"، وشد بأّي ضرر  سّبب 

ّ
الت من دون 

"ليَس صحيحًا  ه 
ّ
أن تصريحات صحفية أمس األحد على 

وأضــرار،  مخاطر  عن  اس 
ّ
الن على  به  هويل 

ّ
الت يتّم  ما 

خذت اإلجراءات 
ّ

صاالت الخليوّية ات
ّ

بدليل أّن شركات االت
شركات  أّن  كما  القرار،  وفق  وقيت 

ّ
الت لتعديل  املناسبة 

لت 
ّ

مها (طيران الشرق األوسط)، عد
ّ

الّطيران وفي مقد
جداول رحالتها".

"قرار  أّن  خــوري،  هنري  العدل  وزيــر  مكتب  ــد 
ّ
أك بينما 

وام 
ّ

الــد تحديد  بتأجيل  ــوزراء  ال ملجلس  العامة  األمانة 
الوزراء  مجلس  لقرار  مخالف  واحد،  شهر  ة 

ّ
مد الّصيفي 

صادرًا  يكون  الي 
ّ

بالت وهو   ،20-08-1998 بتاريخ  الّصادر 
رعّية"، ودعا 

ّ
الش عن سلطة غير صالحة، ومخالف ملبدأ 

خوري، رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي إلى 
تي قد 

ّ
"الرجوع عن هذا القرار، درءًا للمخاطر الكارثّية ال

تنجم عنه".
املكتب  منها  روحية  مرجعيات  عدة  أعلنت  السياق،  في 
امللكّيني  ــّروم  ــل ل وجبيل  بــيــروت  ألبــرشــيــة  ــي  ــالم اإلع
للروم  وتوابعهما  وبعلبك  زحلة  ومطرانية  الكاثوليك، 
بالتوقيت  والتزامها  ميقاتي  لقرار  رفضها  األرثوذكس 

الصيفي.
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صادق الرئيس 
األميركي، جو بايدن، 
أمس األحد، على 
إعالن حالة الطوارئ 
لوالية مسيسبي بعدما 
اجتاحتها عاصفة قوية 
أودت بحياة ما ال يقل 
عن 25  شخصا فضال 
عن آخر في والية 
أالباما.
وتضمن بيان للبيت 
األبيض أن بايدن أمر 
بتقديم مساعدات 
اتحادية لدعم جهود 
التعافي الحكومية 
واملحلية في املناطق 
املتضررة.

الرهان على حرب االستنزاف في الصراع الروسي األوكراني 
يعني الذهاب إلى الحافات الحادة، وإلى تحويل هذا الصراع 
إلى مأزق دولي وإنساني، السيما بعد التطورات الخطيرة في 
بريطانيا  دعوة  وفي  السياسية،  واملواقف  العسكرية  الوقائع 
باليورانيوم  مزودة  بقذائف  األوكراني  الجيش  تزويد  إلى 
إلى اإلعالن عن  بوتني  الرئيس  التصعيد دفع  ب. هذا 

ّ
نض

ُ
امل

نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي "بيالروسيا" الحليفة 
ملوسكو، عبر تخصيص عشر طائرات حربية الستخدام مثل 
بنشر  املتحدة  الواليات  إجــراءات  على  كرٍد  األسلحة،  هذه 
عن  فضال  أوربــا،  في  حلفائها  أراضــي  على  األسلحة  تلك 
تهديده بالرد عبر استخدام قذائف اليورانيوم في حال قيام 
ر 

ّ
حذ أن  سبق  إجراء  وهو  بها،  األوكرانيني  بتزويد  بريطانيا 

منه نائب رئيس مجلس األمن القومي 
ميدفيديف،  ديــمــيــتــري  الـــروســـي  
مساحة  توسيع  ب 

ّ
تجن إلى  دعا  الذي 

األخطار، مع اإلشارة إلى "أن استمرار 
إلى  سيؤدي  أوكرانيا  بتسليح  الغرب 
نووي،  بصراع  العالم  نهاية  اقتراب 
مؤكدًا ضرورة إنشاء مناطق منزوعة 

السالح داخل أوكرانيا".
تقابلها  ــروس،  ال القادة  تصريحات 
الرئيس  ــن  م ســاخــنــة  تــصــريــحــات 
فيها  ُيحّرض  بيلنسكي،  األوكــرانــي 
ــم قــواتــه، وتــزويــده  الــغــرب على دع
الــتــقــلــيــديــة، لكي  بــاألســلــحــة غــيــر 
حرب  في  باالنتصار  سّماه  ما  يحقق 
باخموت وغيرها، وبصدد املفاوضات والحلول السلمية، فإن 
حول  استفهام  عالمات  يضع  الصينية،  باملبادرة  التشكيك 
وإلى  االستنزاف"  "حرب  إلى  الصراع  تدفع  التي  الجهات 
لألسلحة،  مفتوح  مشجب  إلى  األوكرانية  األراضي  تحويل 
وربما  اكة، 

ّ
والفت التقليدية  ألنواعها  اختبار  ميدان  وإلــى 

النووية، تحت يافطة العمل على إلحاق الضرر بستراتيجيات 
الحرب  هذه  العالم.  في  واالقتصادية  الجيوسياسية  روسيا 
املفتوحة بدأت تتجاوز الواقع، وتفتح أبواب االحتماالت على 
مظاهر  فيها  تتسع  بيئات  إيجاد  وإلى  سعيدة"  غير  "نهايات 
إلى  وصــوال  االجتماعي،  والعنف  والكراهية  العنصرية 
هدد األمن املجتمعي العاملي، والقيام 

ُ
التورط بصراعات قد ت

نتَهك فيها حقوق اإلنسان، السيما بعد نشر تقارير 
ُ

بأعمال ت
سياقات  خارج  إعدامات  بتنفيذ  الحرب  فرقاء  تتهم  أممية 

نظام أسرى الحرب بني البلدين.

ــي ألــكــســنــدر  ــرب ــص ــس ال ــي ــرئ ــــرب ال أع
فوتشيتش، أمس األحد في مقابلة مع قناة 
املفاوضات  بــأن  اعتقاده  عن   ،Pink TV
ــى االتــحــاد  بــشــأن انــضــمــام أوكــرانــيــا إل

األوروبي قد تبدأ في حزيران.
على  قادرة  غير  "أوكرانيا  فوتشيتش:  وقال 
العسكري،  باملعنى  بسهولة  النصر  تحقيق 
املستحيل.  من  ذلك  يكون  يكاد  باألحرى  أو 
على  ستحصل  أوكرانيا  بأن  أعتقد  لكني 
طريقها  على  ــران  ــزي ح فــي  كبير  تــقــدم 
قرارات  اتخاذ  سيتم  بأنه  أعتقد  األوروبي. 
بشأن البدء الفوري للمفاوضات مع إمكانية 
االتــحــاد  ــى  إل دوري  وغــيــر  مبكر  دخـــول 

األوروبي".
وأضـــاف الــرئــيــس الــصــربــي: "لــقــد بدأ 
رئيس  سيكون  من  حول  والسباق  التنافس 
داخل  كتلة  يشكلون  األمريكيون  الناتو. 
أوروبا تضم بولندا ودول البلطيق باإلضافة 
البلدان  هــذه  جمع  وعند  أوكــرانــيــا.  إلــى 
دولة  على  تحصل  بعضها،  مع  الخمسة 

السكان  عــدد  حيث  من  فرنسا  من  أكبر 
أملانيا. إذا أضفنا رومانيا هنا  وتقترب من 
أوروبا.  في  سداسي  أقوى  على  فسنحصل 
في أوروبا نفسها، كل شيء يتجه نحو تغيير 
في الخريطة السياسية، مهمتنا هي مراقبة 
عالقاتنا  دينامية  طبعا  سيغير  هذا  ذلك. 
بالطبع،  إيجابية.  بطريقة  وآمل  أوروبا،  مع 
بالنسبة  مقيد  عامل  دائما  هناك  سيكون 
لنا - العقوبات ضد روسيا، وكذلك موضوع 

كوسوفو وميتوهيا".
ــاد األوروبـــي  ــح يــشــار إلــى أن قـــادة االت
املرشح  وضع   ،2022 حزيران  في  منحوا 
لعضوية االتحاد األوروبي لكل من مولدوفا 

وأوكرانيا.
الروسي،  الرئيس  أكد  ذلــك،  غضون  في 
هي  الغربية  ــدول  ال أن  بوتني،  فالديمير 
"املحرض واملسبب" األساسي، للصراع في 

أوكرانيا.
برنامج  مــع  مقابلة  فــي  بــوتــني،  وأوضـــح 
"روسيا  قناة  عبر  بوتني"  الكرملني  "موسكو 
1-"،  "بدأ كل شيء بانقالب دستوري مسلح، 
جزيرة  شبه  سكان  حماية  علينا  ــان  وك

بنا  سينتهي  كان  األحــوال  وبجميع  القرم، 
فالغرب  دونباس،  سكان  بحماية  املطاف 
يحصل  بما  له  عالقة  ال  بأنه  يتظاهر  الذي 
الصراع،  لهذا  األول  املحرض  هو  هناك، 
األسلحة  قطع  ماليني  نقل  يتم  ــيــوم  وال
والذخائر واملعدات العسكرية إلطالة أمده".
القيادة  تحميل  "يمكن  بوتني،  وأضــاف 
الــســابــقــة مــســؤولــيــة بعض  ــة  ــي ــران األوك
لكن  الداخلي،  شأنهم  هذا  لكن  األخطاء، 
تنفيذ انقالب دموي موضوع مختلف تماما، 
وما كان ليحصل هذا من دون دعم غربي، 

وهذا األمر واضح تماما".
الغرب  أن  على  الروسي،  الرئيس  وشــدد 
بإمداده  الحمر،  الخطوط  جميع  يتجاوز 
الغرب  بــأن  منوها  باألسلحة،  أوكرانيا 
 ،2014 العام  منذ  باألسلحة  أوكرانيا  يمد 
االنقالب  في  مباشر  بشكل  أسهموا  وأنهم 

األوكراني حينها.
الخارجية  وزير  أعلن  نفسه،  السياق  وفي 
الواليات  أن  ــروف،  الف سيرغي  الروسي، 
املتحدة تجاوزت جميع حدود اللباقة، خالل 

محاوالتها إثبات هيمنتها على العالم.

"موسكو  لــبــرنــامــج  ــــروف،  الف وأضــــاف 
 "  ،"-1 "روسيا  قناة  عبر  بوتني"،  الكرملني 
بحثنا اليوم مع زمالئنا الصينيني، إمكانية 
يفيد  األبيض،  البيت  قبل  من  بيان  صدور 
غير  من  أنه  تعتبر  املتحدة  الواليات  بأن 
في  للسالم  دعـــوات  أي  صـــدور  املقبول 

أوكرانيا عقب القمة الروسية الصينية".
أي  صــدور  توقع  "يمكن  ــروف،  الف وأوضــح 
خالل  املتحدة  ــات  ــوالي ال قبل  مــن  ــيء  ش
العالم،  على  هيمنتها  إثبات  محاوالتها 
فساسة البيت األبيض تجاوزوا جميع حدود 
حد  على  واألخالقية  الدبلوماسية  اللباقة 
سواء، وال نستبعد تجاوزهم لحدود أخرى".

الصني  تعامل  كيفية  حول  سؤال  على  وردا 
أجاب  األمريكية،  الضغوط  هذه  مثل  مع 
تقاليد  يعكس  الصيني  "الجانب  الفــروف: 
السنني،  آالف  عمرها  عظيمة  حــضــارة 

طوروا خاللها أسلوبهم الخاص".
الصيني  األسلوب  أن  الفــروف،  ــاف  وأض
والتحليل  والكرامة،  الفضيلة  في  يكمن 
على  واالعتماد  يحدث،  ما  لكل  العميق 

االستنتاجات العميقة.

اإلنــزال  تدريبات  شمالية  كورية  إعــالم  وسائل  انتقدت 
املتحدة،  والواليات  الجنوبية  كوريا  بني  الجارية  البرمائي 
شبه  في  التوترات  تصعيد  في  الحليفني  على  باللوم  وألقت 
حجة  "أوريمينجوكيري"  موقع  ورفض  الكورية.  الجزيرة 
دفاعية  كانت  املشتركة  تدريباتهما  بأن  وسيئول  واشنطن 
طبيعة  له  البرمائي  "اإلنـــزال  املوقع:  قــال  إذ  بطبيعتها، 
هجومية، وليست دفاعية، وهذه حقيقة يعرفها أي شخص".

بدوره، قال موقع "مياري" إن "مسؤولية نقل الوضع في شبه 
أن  يمكن  باملخاطر  محفوفة  نقطة  إلى  الكورية  الجزيرة 

بما في  املعادية،  القوات  تقع على عاتق  الحرب  تشعل فتيل 
ذلك الواليات املتحدة".

تجري  يونغ)  (سانغ  تدريبات  أن  "حقيقة  املوقع:  وأضاف 
بوضوح  وتظهر  العام  هذا  في  املوسع  الفيالق  مستوى  على 

إلى أي نقطة وصلت الحماقة والتهور بدعاة الحرب".
وكانت بيونغ يانغ نددت بالتدريبات املشتركة بني الحليفني 

ووصفتها بأنها استعدادات لشن حرب غزو.
وبدأت سيئول وواشنطن يوم االثنني املاضي تدريبات "سانغ 
يونغ" واسعة النطاق ألول مرة منذ 5 سنوات، لتعزيز الردع 
ضد التهديدات الكورية الشمالية املتزايدة، على أن تستمر 

هذه التدريبات حتى 3 نيسان.

وافقت اللجنة العليا لالنتخابات في تركيا على 
أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  ترشيح  طلبي 
املعارض  الجمهوري  الشعب  حــزب  وزعيم 
انتخابات  لخوض  أوغــلــو  كليتشدار  كمال 

الرئاسة.
في  دققت  أنها  إلــى  األحــد  اللجنة  ــارت  وأش
األحــزاب  قبل  من  املقدمة  الترشيح  طلبات 
الجدول  إطار  في  آذار،   23 لغاية  السياسية 

الرئاسية  لــالنــتــخــابــات  ــدد  ــح امل الــزمــنــي 
والبرملانية.

وبحسب نص القرار الذي نشرته اللجنة عبر 
أي  يوجد  ال  أنه  تبني  اإللكتروني، فقد  موقعها 
نقص في أوراق املرشح رجب طيب أردوغان، 
حزبي  كتلتي  قبل  مــن  ترشيحه  تــم  الـــذي 

"العدالة والتنمية" و"الحركة القومية". 
ــــارت إلـــى عـــدم وجـــود نــقــص في  كــمــا أش
الذي  أوغلو  كليتشدار  كمال  املرشح  أوراق 
"الشعب  حــزب  كتلتي  قبل  من  ترشيحه  تم 

أعضاء  "إيـــي".ووافـــق  وحــزب  الجمهوري" 
ترشيح  طلبي  على  باإلجماع  العليا  اللجنة 
املقرر إجراء  أوغلو. ومن  وكليتشدار  أردوغان 
االنتخابات العامة والرئاسية في تركيا في 14 
االنتخابات  وصف  أردوغان  وكان  املقبل.  أيار 
"تاريخية  ستكون  بأنها  بــالده  في  القادمة 
ومفصلية". في غضون ذلك، سلمت تركيا 26 
بالدهم،  لسلطات  إيران  مواطني  من  سجينا 
أمس  اإليرانية  "تسنيم"  وكالة  أفادت  حسبما 
القضائية  السلطة  رئيس  عن  نقال  ــد  األح

اإليرانية في محافظة أذربيجان الغربية. 
وبحسب املصدر، فإن عملية تسليم اإليرانيني 
التركية  اإليرانية  الحدود  على  تمت  املدانني 
غرب  بشمال  ــان  ــازرك ب حاجز  منطقة  فــي 
إيران، وسيتم نقل جميع السجناء الـ 26 الذين 
بعد  بازركان  مدينة  سجن  إلى  تسليمهم،  تم 

االنتهاء من اإلجراءات القانونية الالزمة.
االتهامات  بشأن  تفاصيل  الوكالة  تقدم  ولم 
في  اإليرانيون  املواطنون  هؤالء  بها  أدين  التي 

تركيا.

األرجنتني  األمريكية  األيبيرية  القمة  دعت 
بشأن  املفاوضات  استئناف  إلى  وبريطانيا 
جزر فوكالند املتنازع عليها، مشيرة إلى عدم 
بشأن  املتحدة  األمم  لقرارات  لندن  امتثال 

هذه الجزر.
األرجنتينية،  الخارجية  وزارة  ذلك  أعلنت 
تبنت  القمة  في  املشاركة  الــدول  أن  مضيفة 
املتنازع  الــجــزر  قضية  ــول  ح خاصا  بيانا 
اسم  عليها  آيرس  بوينس  تطلق  التي  عليها، 

"مالفيناس".
يتعلق  ما  "في  األرجنتينية:  الخارجية  وقالت 
باإلجراءات أحادية الجانب بشأن استكشاف 
وغير  املتجددة  الطبيعية  املــوارد  واستخراج 
في  املتحدة  اململكة  تمارسها  التي  املتجددة، 
(الوثيقة)  تشير  عليها،  املتنازع  ــي  األراض
إلى أن املجتمع الدولي يدعو إلى االمتناع عن 
وضع  واحــد  جانب  من  تغير  ــرارات  ق اتخاذ 
القرار  في  عليه  املنصوص  مالفيناس  جزر 

31/49 للجمعية العامة لألمم املتحدة".
"تعزيز  ــواز  ج عــدم  إلــى  القمة  بيان  ــار  وأش
الوجود العسكري" في املنطقة املتنازع عليها، 

وهو ما اتهمت به بوينس آيرس لندن مرارا.
تؤكد  "الوثيقة  األرجنتينية:  الخارجية  وتابعت 
املتحدة  واململكة  األرجنتني  حكومتي  حاجة 
الستئناف املفاوضات إليجاد حل سريع للنزاع 
مالفيناس وجورجي  السيادة على جزر  بشأن 
الجنوبية  ساندويتش  جزر  وكذلك  الجنوبية، 

واملنطقة البحرية املحيطة بها".
رفضت  الشهر  ــذا  ه مطلع  فــي  ــه  أن يــذكــر 
حول  للتفاوض  األرجنتني  ــوة  دع بريطانيا 
تبعية جزر فوكالند (مالفيناس) التي حاولت 
األرجنتني السيطرة عليها بالقوة قبل 40 عاما.
عاصمة  في  عقدت  التي  القمة،  في  ويشارك 
في  دومينغو  سانتو  الدومينيكان  جمهورية 
الفترة من 24 إلى 25 آذار، ممثلو أكثر من 20 
دولة، من بينها األرجنتني وبوليفيا والبرازيل 

وإسبانيا وكولومبيا واملكسيك والبرتغال.

الهندية  الخارجية  وزارة  استدعت 
نيودلهي،  ــدى  ل الكندي  السفير 
املعادي  الخطاب  على  احتجاجا 
للهند في كندا. وأوضحت الوزارة في 

بيانها، أنها أعربت للسفير الكندي 
العناصر  تصرفات  إزاء  قلقها  عن 
البعثة  بحق  واملتطرفة  االنفصالية 
الهندية  والقنصليات  الدبلوماسية 

في كندا األسبوع الجاري.
الهند  حكومة  أن  إلى  البيان  ولفت 

كيف  بتوضيح  السفير  طــالــبــت 
بتواجد  الكندية،  الحكومة  سمحت 
هذه العناصر االنفصالية املتطرفة 
نشاطاتها  أراضيها، وممارسة  على 
وتم  األريحية،  بتلك  واحتجاجاتها 
بالده  بالتزامات  السفير  تذكير 

بموجب اتفاقية فيينا.
الحكومة  أن  ــان،  ــي ــب ال وأضــــاف 
الحكومة  مــن  طــلــبــت  الــهــنــديــة 
جميع  ومحاكمة  اعتقال  الكندية، 
األفــــراد املــتــورطــني فــي األعــمــال 

املعادية للهند على أراضيها.

من  تتوقع  الهند  بأن  البيان،  ونــوه 
الخطوات  جميع  تتخذ  أن  كندا 
ـــان ســالمــة  ـــم ـــض ـــــة ل ـــــالزم ال
املباني  وأمن  الهنود  الدبلوماسيني 
حتى  لها،  التابعة  الدبلوماسية 

يتمكنوا من أداء واجباتهم.



اسمه ونسبه
يقول األمــني الخاص للمزار: "الحســني 
بن روح هو الشــيخ أبو القاســم الحسني 
بن روح بن أبي بحر النوبختي، وهو ثالث 
ســفراء اإلمــام املهدي املنتظــر (عج)، 
وهو مــن أســرة أصلها من بــالد فارس 
عرفت بالعلم، وجاءت تســميتهم نســبة 
إلــى جدهم األعلــى نوبخــت، وهو عالم 
كبير أشــار على خليفة بنــي العباس أبي 
جعفر بإعادة بناء مدينة بغداد بشــكلها 
الدائري، وقيل ســمي بالنوبختي نســبة 
إلى ســكنه في حي النوبختية في بغداد، 
و نوبخــت مكونة مــن مقطعني هما (نو) 
وتعني الجديد، و(بخت) وتعني الحظ أو 

السعادة، فيكون معناها الحظ الجديد".
ويضيــف الياســري: لم نجد فــي الكتب 
التاريخيــة تاريخــًا لوالدتــه، أمــا وفاته 
فكانــت في شــهر شــعبان عــام 326هـ، 
إذ بــدأت بوفاته نيابة وســفارة الســفير 
الرابع لإلمام املهدي (عج) الشيخ علي 
بن محمد الســمري رضوان اللــه عليه، 
 ودفن في 

ً
وقد جهز وشيع تشــييعًا حافال

مثواه األخير.
ويؤكد الياســري : أن أهــل البيت عليهم 
الســالم جعلــوا شــبكة من الــوكالء في 
جميــع البلدان في عصر الغيبة الصغرى 
ومع حرج وصول اإلمام سالم الله عليه، 
جعل ســفراء أربعة ينوبــون عنه في حال 

غيابه وهــذه الفترة تســمى بالخاصة أو 
الغيبــة الصغــرى التي امتــدت 71 عامًا 
فــي روايــة وأخــرى اســتمرت 69عامــًا 
علــى اختــالف األزمنــة، الســفير األول 
كان عثمــان بن ســعيد العمري األســدي 
رضوان اللــه عليه، ومن ثــم ابنه محمد 
بــن عثمــان امللقــب بالخالنــي رضوان 
الله عليه، عندما حضرت الوفاة للشــيخ 
الخالنــي الســفير الثانــي أمر الشــيعة 
بالعــودة أو الرجوع إلى الحســني بن روح 
النوبختــي وكان في حينها هو من وجوب 
الشيعة وشيوخها وعندما ُسئل الخالني، 
وهو فــي حالة االحتضار، ملــن األمر من 
بعدك ومن سيحمل الرسالة من بعدك؟ 

أمرهــم حينها بالعودة إلى أبي القاســم 
الحسني بن روح النوبختي، فقد قال "قد 
أمــرت أن أجعله في موضعــي من بعدي 

فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه".
 فكانت سفارته عام 305هـ لغاية شعبان 

عام 326هـ وبهذا يكون قد أكمل 21عامًا 
قضاها في خدمة موالنا صاحب العصر 
النــاس  بــني  الواســطة  وهــو  والزمــان 
واإلمــام الحجــة وكان من أوثــق الناس 
وأعظمهم وأصدقهم وأعرفهم باألمور، 
 
ً
فقــد وصف بأنــه كان محترمــًا ومبجال
عنــد الخاصــة والعامة، فكانــت العامة 
تعظمه لصدقــه ومعروفه وصالحه ولني 
جانبه، وحسن اســتعماله ملواطن التقية 
إلبعــاد األنظار والشــبهات عــن عالقته 
باإلمــام صاحب العصــر والزمان عجل 

الله فرجه الشريف.
وكان رضــوان اللــه عليــه قــوي اإلرادة، 
 
ً
شــديد الصالبة في الحــق، وكان رجال
حليمًا صاحــب صبر كبير وحكمة حولت 
عــداء الكثير مــن مخالفــي مذهب أهل 
البيت (عليهم السالم) إلى محبة ووالء.

بناء وعمارة 
ويســتمر األمني الخاص للمزار بحديثه 
بمراحــل  الشــريف  املــزار  مــّر   :

ً
قائــال

عمرانيــة متعــددة، أولهــا كانــت عبارة 
عــن غرفــة صغيرة تحتــوي علــى القبر 
الشــريف فقــط، وفيمــا بعــد تم شــراء 
بعض العقــارات املجــاورة ليتــم ضمها 
للمــزار الشــريف وتوســعته بعــد أخــذ 
اإلذن واملباركــة من مرجــع الطائفة آية 
اللــه العظمى في حينها الســيد محســن 
الحكيم (قدس سره)، وبإشراف املتولي 
الشــرعي املرحوم السيد أمني آل عيسى 
الحســني (رحمه الله) الــذي عمل على 
إعمار وتوسعة املزار الشريف على نفقته 
الخاصــة وبمســاهمة مــن بعــض تجار 

منطقة الشــورجة، إذ تمت توسعته لتبلغ 
مساحة الحرم 400 م.

أما املرحلة الثانية فكانت في عام 2014، 
إذ تمت صناعة الشــباك فــي جمهورية 
إيــران اإلســالمية، والثالثــة  كانــت في 
عــام 2018 ، إذ أوعــزت األمانــة العامة 
للمــزارات الشــيعية الشــريفة للكــوادر 
األرضيــة  تأهيــل  بإعــادة  الهندســية 
والجدران، بمادة املرمر اإليطالي املنشأ 
وكذلك أعيد تأهيل السرداب والذي كان 
يحتــوي على مياه جوفيــة تمت معالجتها 

بطريقة الحقن اإلسمنتي.
أما املرحلة الرابعة فكانت في عام 2020  
وفيها أعيــد تأهيــل القبة مــن الداخل، 
إذ تــم تغليفهــا بمــادة الزجــاج (العني 
كار) ذات الطــراز اإلســالمي، وكذلــك 
ومواصفــات  منشــأ  ذات  ثريــة  نصــب 
ممتــازة ويأتي هــذا العمل تبرعــًا وعلى 
نفقة ســماحة العالمة السيد عبد العالي 

املوسوي.

هندسة بنائية
وعــن تفاصيــل املــزار يحدثنــا األمــني 
املســاحة  بالقــول:  للمــزار  الخــاص 
اإلجماليــة للمــزار تبلغ 716م، مســاحة 
الحــرم 400م أمــا مصلــى النســاء فهو 
غرفــة مســاحتها 4×6 وتكــون معزولــة 
عــن الحــرم، يبلــغ ارتفــاع القبــة 22م 
وبقطر 11م مغلفة من الخارج بالكاشــي 
بالزجــاج  الداخــل  ومــن  الكربالئــي، 
والعني كار، أما الشباك فصنع في مدينة 
أصفهان كما ذكرنــا بارتفاع 2م ونصف 
وبعرض 3م.  وضمن املســاحة هناك دار 
ضيافــة وغرفة األمني الخاص واإلدارة، 
 عن غرفــة القارئ واملؤذن وغرفة 

ً
فضال

هنــاك  يوجــد  كمــا  الدينيــة،  الشــؤون 
ســرداب أعيــد ترميمه ســنة 2018 وهو 

مستخدم كمخزن للمزار.
أما املعــاون اإلداري للمزار الســيد علي 
حســن إبراهيــم الحيــدري فحدثنا عن 
أبــرز النشــاطات التــي تقام فــي املزار 
: "بالطبــع األمانة العامة 

ً
الشــريف قائال

للمزارات الشيعية الشريفة لها دور كبير 
وداعــم لــكل النشــاطات التي تقــام في 
جميــع مزاراتنا الشــريفة، ومــن املعلوم 
أن املــزارات وخصوصًا في هذه األماكن 
هــي ملتقــى لألدبــاء والشــعراء، إذ يقع 
املزار بالقرب من شــارع املتنبي والقشلة 
واملدرسة املستنصرية وهذه املناطق تعد 
جاذبــة لــرواد الثقافة والفكــر واألدب، 
ويشــهد املزار الشريف إقامة العديد من 
الدورات والنشاطات الثقافية والقرآنية، 
إضافــة إلــى إحيــاء املناســبات الدينية 
كالوالدات والوفيات لالئمة األطهار على 

مدار السنة.
وأثناء تجوالنا في املرقد الشريف التقينا 
بأحد املترددين على املزار الســيد أحمد 
حســني وهو من أهالي املنطقــة، إذ قال: 
يخدم هــذا املرقد أهالــي املنطقة ففيه 
تقام الصالة وإحياء املناســبات الدينية 
والدورات الثقافية والقرآنية، التي تثقف 

أطفالنا بالدرجة األولى.
ويختتــم األمني الخاص للمزار ســماحة 
 :

ً
الســيد الياســري  حول الزيارات قائال

تقــام  والعامــة  الزيــارات الخاصــة  إن 
علــى مدى األيام وخاصــة يومي الجمعة 
والســبت، ويعــج املــزار بالزائريــن من 
جميع أنحاء العراق ودول الخليج والعالم 

اإلسالمي.
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كتاب الوطنية العراقية وضع العراقيني عموما 
ال سيما (االسالميني ) منهم أمام تحٍد فكري 
-سياسي - شعوري، يلخصه االستفهام الكبير، 
لبناء  الخاص  مشروعهم  العراقيني  لدى  هل 

الدولة العراقية في قبال مشاريع جيرانهم؟
وما مواصفات هذا املشروع؟.

االسالمي  مشروعهم  االيرانيون  صــاغ  لقد 
الشيعي بهوية ايرانية واضحة، وراحوا يحشدون 
دفاعا عنه بتوظيف امكاناتهم املادية واملعنوية، 
لخدمة  اآلخرين  الشيعة  امكانات  واستلحاق 
األمن القومي االيراني، بيافطة كبيرة عنوانها 
لينتهوا  واملنافسة  املعادية  املشاريع  مواجهة 
في  واملمانعة،  املقاومة  جبهة  بناء  إلى  أخيرا 
الجهة املقابلة نجح األتراك في بناء مشروعهم 
موازية،  مذهبية  بنسخة  الجديد  االسالمي 
مع  مندمجة،  تركية  وبهوية  كبيرة  وبطموحات 
املتنامي  االقتصاد  عمادها  ثة، 

ّ
محد إسالمية 

بقوة  محروس  أمن  على  املعتمدة  الرفاه  ودولة 
ضاربة متوسعة خارج الحدود.

فكرية  اتــجــاهــات  مــن  كثر  عــراقــيــون  يشعر 
ومشارب سياسية متعددة بان استقرار العراق 
مع  متوازنة  سياسة  باعتماد  رهني  ــاره  وازده
يضمن  ــوازن  ت الخارجي،  والعالم  الجيران 
الداخلية،  السياسية واألمنية  املعادلة  استقرار 
ويوفر مناعة داخلية، تحول دون استتباع فريق 
املحيطة،  االقليمية  الدوائر  من  الي  عراقي 
تمثلها  التي  الشيعية  بالدائرة  يتأثر  فالعراق 
االمني  بالهاجس  املسكونة  االسالمية  ايــران 
بالدائرة  متأثر  هــو  كما  ــوري،  ــث ال والشعار 
العربية  والبلدان  تركيا  تمثلها  التي  ة،  السنيَّ
التي ترى العراق حجر زاوية في االمن القومي 
وعمقه  العراق  وثقل  تاريخ  أن  كما  العربي، 

في  كبير  تأثير  مصدر  منه  يجعل  الحضاري، 
املنطقة، ونجاح أي مشروع خارجي في اخراج 
اضطراب  يعني  الــتــوازن،  حالة  من  الــعــراق 
ساحته الداخلية ومحيطه االقليمي، وصيرورته 
ساحة استقطاب وصراع اقليمي ودولي ينعكس 
ال  أيديولوجي  وصــراع  ودمــار  فوضى  داخليا، 

يتوقف.
 للعراق من بناء مشروعه الوطني الخاص، 

َّ
ال بد

ومتطلبات  الداخلية  ساحته  ملقتضيات  وفقا 
من  ينطلق  املــشــروع  ــذا  وه الــخــارجــي،  امنه 
التي تغلب  العراقية  الوطنية  فكرة اساسية هي 
مصالح  وليس  سواها،  ما  على  العراق  مصالح 
فئة أو حزب أو قوى محلية وما تقرره مصالحها 
مصالح  عن  تقصر  التي  وتحالفاتها  االنية 

العراق الكبرى.
أو  املقاومة  محور  من  جــزٌء  العراق  صيرورة 
أو  األول،  للمحور  منافسة  منظومة  في  عضو 
أمريكّية  ة،  دوليَّ أو  إقليمّية  قوة  ألي  تابع  بيدق 
وتصارع  تنافس  وساحة  صينية،  أو  روسّية  أو 
يــؤدي  ستراتيجيا  خطأ  ستكون  مــســتــدام، 
اإلسالمية  العراق  هوية  كارثية،  نتائج  إلــى 
تكوينه  وتــنــوع  العربية،  الشيعية  وأكثريته 
محددات  والثقافي  والديني  والقومي  املذهبي 
أساسية، تستدعي قراءة صحيحة ومعها يتحتم 
ضعف  على  تترتب  التي  املخاطر  إلى  النظر 
مجتمعه  وانقسام  دولــتــه،  وهشاشة  الــعــراق 
عن  الداخلية  جماعاته  من  جماعة  كل  وبحث 
والوصي  الحامي  دور  يمارس  خارجي  حليف 
السياسي، وهذا ما حذر منه املرجع السيستاني 
وحدة  إلــى  العراقيني  داعيا  عــديــدة،  ــرات  م
وطنية تمنع تدخل (الغرباء)، وهي املفردة التي 
فسرها كل اتجاه عراقي بما يحلو له من تفسير، 
تعني  التي  للكلمة،  العميق  للمعنى  وعي  دونما 
أو بعدهم من  العراقيني مهما كان قربهم   غير 

العراقيني.
 مشروع الوطنية العراقية املشروع االقل 

َّ
لقد ظل

واالختالفات  الصراعات  اجندة  في  اهتماما 
من  العراقية  الحالة  ماتعيشه  بسبب  العراقية 
يستعيد  ولن  وداخلية،  خارجية  استقطابات 
بعودة  اال  والخارجي،  الداخلي  توازنه  العراق 
الثقافة  فــي  عامة  أولــويــة  الوطنية  مفهوم 
سياسية  اختراقات  بال  عراقي  لكل  السياسية 
من  الينبثق  مشروع  اي  من  ثقافية  أو  فكرية  أو 
مصالح العراق الذاتية، لقد نادت ثلة قليلة من 
بضرورة  السياسيني  وبعض  والباحثني  الكتاب 
اسالميي  يجمع  عراقي  وطني  مشروع  والدة 
العراق وقومييه وفئاته االخرى، واذا كان شيعة 
النقد  سهام  اليهم  توجهت  الذين  هم  العراق 
في ما مضى بسبب الصراع املذهبي والطائفي 
فإن  ظلما،  وطنيتهم  في  واتهموا  التاريخي، 
الوعي السياسي الشيعي العراقي اليوم مدعوٌم 
في  وضوحا  اكثر  صار  نجفية  مرجعية  برؤية 
تحركت  بداياته  أن  رغــم  أولــويــاتــه،  تحديد 
حزب  اصــدره  الذي  االول  التفاهم  بيان  منذ 
املثقفني  بدعوات  مــرورا   ،1980 عام  الدعوة 
االخيرة  الــدعــوة  إلــى  االسالميني  والكتاب 
الحكيم،  عمار  السيد  الحكمة  تيار  لرئيس 
الشيعة ال يحتاجون إلى توكيد وطنيتهم ووالئهم 
ألوطانهم في جميع دول املنطقة، بل في قيادة 
على  يقوم  الــذي  الوطني  السياسي  املشروع 
على  الوطنية  والجماعة  الوطن  مصالح  أولوية 
االنتماء املذهبي دون ان يخدش ذلك من مظلة 
الجامع  هي  ليست  املذهبية  لكن  االنتماء،  هذا 
للجماعات املختلفة مذهبيا، بل املشروع الوطني 
وتقديمها  ومصالحه  للوطن  الوالء  يربط  الذي 
االلتزام  مع  والــوالءات  االهتمامات  سائر  على 
بالرابطة الدينية والقومية قدر املستطاع وليس 

اكثر من ذلك.

وكذلك  واالستهالك،  التغذية  وشركات 
ومعامل  والسجائر،  السيارات  معرض 
التنظيف والصابون، ومختلف البضائع 
إن  هذا.  يومنا  وحتى  الزمن  قديم  منذ 
قولبت  املدروسة  النمطية  الصورة  هذه 
املراة في اطار العرض والطلب، شأنها 
تصريفها  التاجر  يود  بضاعة  أي  شأن 
لهذا  اهتمام  ادنى  دون  ويسر،  بسهولة 
خلقه  الــذي  العظيم  والصرح  الكيان 
املرأة  أن  رغم  الرجل،  مع  متكافئا  الله 
على  قابلية  واكثر  اقــوى  صــارت  اليوم 
ميادين  شتى  فــي  والــقــيــادة  ــاج  ــت اإلن
فمن  لذلك  واملعرفة؛  والعلوم  الحياة 
الصورة  بهذه  استغاللها  املنطقي  غير 
املــرأة  جسد  تحصر  الــتــي  الضيقة 

معني!،  منتج  عن  للترويج  جذب  كعامل 
يتم  كبضاعة  إظهارها  املشني  من  بل 
حسب  وشــرائــهــا  وبيعها  مصادرتها 
أيضا،  االمــر  في  املشني  وأن  الطلب. 
باننا ال نرى رادع سلطوي يمنع استغالل 
ومختزلة  مبتذلة  طريقة  بهكذا  املرأة 
تكتما  نرى  النقيض  على  بل  لجسدها، 
ظواهر  هكذا  تجاه  واضحا  إعالميا 
تعيدنا إلى زمن الرقيق االبيض، والذي 
إلى  طاهرة  عفيفة  من  املــرأة  يحّول 

مهانة وذليلة.
يمكن  ــرا  أم يعد  لــم  أمــامــه،  نحن  مــا 
وانعكاساته  التغاضي عنه؛ ألن مردوده 
خطيرة للغاية، وبخاصة إذا تطلعنا إلى 
اإلمام قليال فان املرأة قد تصبح قانعة 
يعاملها  املجتمع  وأن  ((شيء))،  بانها 
الغضب  أن  املؤكد  فمن  للربح؛  كوسيلة 

سيطالها،  واالكتئاب  والقلق  والُبغض 
مع  تعاملها  الصعب  من  يغدو  وبالتالي 
ناهيك  فيه،  واالنخراط  املجتمع  هذا 
عن االضرار النفسية والجسدية، وعدم 
سيستنزف  الــذي  ــان،  ــاالم ب الشعور 
االنتاج  عن  ذهنها  ويصرف  طاقتها 
وبذلك  الحياة،  ميادين  شتى  في  املثمر 
املجتمع  على  التاثير  هــذا  سينعكس 

والدولة ككل.
أو  ــذه دعـــوة  تــكــون ه ــن هنا ربــمــا  وم
أنها  على  حواء  مع  التعامل  إلى  اشارة 
أحدهما  ويكمل  للرجل،  مشاطر  كيان 
االخر، ويسعى كل منهما إلى اداء دوره 
مقومات  وترتيب  اإلنــســان  بيناء  فــي 
املرأة  استعمال  عن  واالبتعاد  املجتمع، 
كجسد يتلذذ به مالكو الثراء، وحاصدو 

املبيعات

على  تعاقبوا  الذين  الوزراء  مجالس  رؤساء  اهتم 
تصريحاتهم  في  الحديث  الــعــراق  في  الحكم 
مثل  وتمنوا  واملــيــاه،  الــزراعــة  بملفي  لإلعالم 

غيرهم عودة الزراعة في البالد إلى سابق عهدها، قادرة 
السوداني،  السيد  اليهم  ــاف  وأض الحاجة،  تأمني  على 
مبادرة حكومية لزراعة خمسة ماليني شجرة، وهي مبادرة 
جيدة من الناحية النظرية، لكنها تصطدم مثل غيرها من 
ضعف  األولى  أساسيتني  بمسألتني  والتوجهات  املبادرات 
اإلنجاز،  اتمام  بعد  مشروع  ألي  غيابها  أو  االدامة،  دافعية 
تقديم  وعند  مشاريعنا،  غالب  في  نرى  هذا  على  والدليل 
املشروع  له  وتصنيفًا  أكيدًا،  نجاحًا  الجدوى  دراســات 
األول، وتوقعًا تغطيته الحاجة املحلية، وزيادة في الكم من 
البدء  من  فترة  وبعد  التشغيل،  وعند  لكنه  التصدير،  أجل 
مستوى  في  والتردي  املنتج،  كم  في  التباطؤ  نلمس  باإلنتاج 
من  ألن  األرجاء،  إلى  يتسلل  كأنه  اإلهمال  ونلمس  الجودة 
يدير املشروع ويشرف عليه أو يعمل فيه ال يهتم إلى جوانب 
وهذه  واآلالت،  وأبنيته  وسائله  لديمومة  الالزمة  االدامــة 

والزراعة  الصناعة  مشاريع  عند  تتوقف  ال  طبيعة 
فالشوارع  الخدمات  على  وكذلك  بل  الحكومية، 
القول  يمكن  عليه  تدام،  ال  واألرصفة  واملجاري، 
لكنه  تنفيذه،  يسهل  ماليني  الخمسة  مشروع  إن 
قد يواجه مصاعب في االستمرار حتى بدأ اإلنتاج 
ــة،  االدام في  الهنة  هــذه  تحسب  لم  إذا  وخضرة،  ثمارًا 
كسل  عــن  تعوض  التي  بالتكنولوجيا  عنها   ويستعاض 

االنسان.
لم  إذا  مجاله  وفي  املتواصل،  املياه  نقص  الثانية  واملسألة 
لم  وإذا  سيحًا،  التقليدي  السقي  في  نهجها  الزراعة  تغير 
تضع قيودًا على التبذير في املياه، سيكون من الصعب إدامة 
الوسائل  بعض  وضعت  وإن  األشجار  من  العدد  هذا  إرواء 
الحديثة لريها بداية، ألن املشكلة ستكون في تأمني مصادر 

مياه مستمرة تبقيها على قيد الحياة.
حادة،  أزمة  يواجه  واملياه  الزراعة  جوانب  في  العراق  إن 
إلى  وتحتاج  والتعامل،  التفكير  نهج  في  تغيير  إلى  تحتاج 
وتحتاج  والفالح،  املجال  في  العامل  االنسان  من  تضحيات 
إلى حكومات قوية تفرض رؤيتها العلمية الصحية، وتحسن 

تنفيذ املبادرات وتطبيق القوانني. 

من   
ً
فــاعــال العسكرية  الــقــوة  تمثل 

الحكم  إرساء  في  األساسية  الفواعل 
على  مباشرًا  تأثرًا  تؤثر  اذ  الرشيد؛ 
املجتمعي،  واألمن  املستدامة  التنمية 
وتبرز أهمية القوة العسكرية في الدور 
بشري  مجتمع  اي  في  تؤديه  ــذي  ال
السياسة  أن  وطاملا  وحديثًا  قديمًا 
فإن  الدولة  واجبات  اهم  من  االمنية 
بناء  من  ــزٌء  ج العسكرية  املؤسسة 
حكمه،  ورشـــادة  السياسي  النظام 
العسكرية  املؤسسة  تطور  أن  حيث 
تطور  في  حتمًا  سيسهم  وفنيًا  إداريًا 
فيها،  الرشيد  الحكم  وإرساء  الدولة 
السياسي  النظام  تطور  أن  خاصة 
به،  املرتبطة  االجهزة  على  ينعكس 
املجتمع،  تطور  على  سينعكس  وهذا 
وتنميته لكون االمن هو اساس للتنمية 
البناء  مــقــومــات  مــن  مهم  ومــقــوم 
ترتبط  التنمية  إن  حيث  االجتماعي، 
عمليًا بعملية الدفاع عن حدود الدولة 
وحماية  االرض  تحرير  أن  باعتبار 
في  إال  يتحقق  ال  التنمية،  مكتسبات 
تتطلب  التي  الدفاعية  القوة  تدعيم 
وتعبئة  االقتصادية  اإلمكانات  تطوير 
أن  كما  والبشرية،  املــاديــة  املـــوارد 
عن  الدفاع  في  املجتمع  قــدرات  نمو 
في  االوسع  االمكانات  يعطيه  موارده 
ال  وعليه  البناء،  من  املزيد  تحقيق 
في  إال  االزدهـــار،  وال  األمــن  يتحقق 
ظل امن حقيقي فاإلبداع والتخطيط 
امور  هي  للتنمية  اساسي  كمرتكز 
ظل  فــي  إال  ــدوث  ــح ال ممكنة  غير 
االنسان  فيه  يطمئن  واستقرار  امن 
استثماراته)،  ثرواته،  (نفسه،  على 
شرطني  واالستقرار  األمن  كان  واذا 
الجماعة  وجود  الستمرار  ضروريني 
اساسي  شرٌط  التنمية  فإن  البشرية، 
أن  ــن واالســتــقــرار، كما  لــدوام األم
وألن  أمن  دون  من  للتنمية  وجــود  ال 
أن  ويجب  يختل  واالنسجام،  التوازن 
املتداخلة  واملصالح  العالقات  يسود 
وبالتالي  املجموعات،  أو  االفراد  بني 
يفقد املجتمع أحد أركانه الجوهرية، 
يسمح  ال  بشكل  الــفــوضــى  ــمَّ  ــع وت
االجتماعية،  الــعــالقــات  بتنظيم 
وهكذا  أمنه،  املجتمع  يفقد  وبالتالي 
حيث  بينهما،  متعدية  العالقة  فإن 
دون  االمــن  وتعزيز  تحقيق  يمكن  ال 
أو  التنمية  عن  مستقبلي  تصور  ِر 

ّ
توف

ناجحة  تنموية  عامة  سياسات  إعداد 
من خاللها، يتم منع أسباب ومظاهر 
روبــرت  عليه  أكــد  ما  وهــذا  العنف، 
ماكندر الرئيس السابق للبنك الدولي 
ووزير الدفاع األسبق للواليات املتحدة 
حينما  األمـــن)،  (جوهر  كتابه  في 
قال  عندما  واالمن  التنمية  بني  ربط 
إنه «ال يمكن للدولة ان تحقق أمنها اال 
االستقرار  من  ادنى  حد  تضمنت  اذا 
الداخلي، االمر الذي ال يمكن تحقيقه 
على  التنمية  من  ادنى  حد  بتوفر  اال 
تحقيق  وبالتالي  الوطني،  املستوى 
ــن  االم قضايا  ــني  ب تكامل  عــالقــة 
املستدامة  فالتنمية  التنمية،  وقضايا 
وتحسني  تطوير  إحــداث  إلى  تحتاج 
في جميع العناصر املادية والبشرية، 
ويمثل  املجتمع  منها  يتكون  الــتــي 
التي  الزاوية  حجر  البشري  العنصر 
ال يتصور أن تتم التنمية إال في إجراء 
في  يعتبر  ألنــه  فيه،  ايجابي  تغيير 
للتنمية،  ووسيلة  هدفًا  االمر  حقيقة 
عبارة  فإنها  املــاديــة  العناصر  امــا 
واالجراءات  والعمليات  الوسائل  عن 
عن  الذي  االقتصادي،  الطابع  ذات 
الطابع  عقبات  مواجهة  تتم  طريقها 
اإلقصائي الذي يمكن عن طريقه أن 
للتخفيف  النمو  عقبات  مواجهة  تتم 

منها بل والقضاء عليها.

وصل املهندس محمد شياع السوداني 
توقيت  الوزراء في  إلى منصب رئيس 

حرج داخليا وإقليما وعامليا.
هذا  يتسلم  ــل  داخ ابــن  أول  ولكونه 
فإن   2003 عام  التغيير  بعد  املنصب 

«العني» عليه مرتني.
مرة من الداخل ومرة من الخارج.

كونه  من  «العني»  هــذه  تبدأ  داخليا 
«الفرصة األخيرة» مثلما هو املصطلح 
يتعني  ملــاذا  أعــرف  ال  الــذي  املتداول 
الحافات،  على  السير  دائما  علينا 
كل  أمــامــنــا  تنعدم  بــل  تقل  بحيث 
الفرص, وهو محض هراء ال معنى له.
يحتاج  الــخــارج  ــذا  ه ــإن  ف خارجيا 
دائما إلى «تجييك» من يحكم العراق 
العالم،  في  الوحيد  الحاكم  وكأنه 
الذي يتعني عليه تقديم صحة صدور 
وعند  السلطة  تسلمه  عند  ألوراقــه 
يصرح  حني  وحتى  عمله،  مباشرته 

للصحافة.
الداخل  في  الجميع,  باغت  السوداني 
على  مبني  سياسي  بسلوك  والخارج, 
كيفية استثمار الفرصة ومن ثم العمل 
مجرى  في  تصب  لكي  توظيفها،  على 
وقاعدة  الداخل,  في  العامة  املصلحة 

املصالح املشتركة في الخارج.
خلق  كيفية  في  السوداني  يفكر  لم 
لكي  والــخــارج  الداخل  بني  الــتــوازن 
اليختل, بل بدأ يتصرف وفقا ملنهاجه 
وقناعات  لخطة  طبقا  وبرنامجه 

وأولويات.
التوازن  بطريقة  اشتغل  قد  كان  ولو 
الطرف  هذا  بني  العالقة  في  املسبق 
الداخل، سواء كانت هذه  أو ذاك في 
مؤيدة،  غير  أم  له  مؤيدة  ــراف  األط
حيث كثيرا ما تنقلب املوازين وتتغير 
املعادالت ملا تمكن من ضبط اإليقاع, 
العمل طبقا لسياسة اإلرضاء لن  ألن 
إنجاز  أي  إلى  يؤدي  ولن  نفعا  يجدي 

ملموس.
ولو كان عمل بنفس النهج على صعيد 
أي  ينطلق  بحيث  الخارجية  السياسة 
الطرف  هذا  إزعاج  عدم  من  موقف 
اإلقليمي على حساب ذاك أو العكس, 
صعيد  على  ينطبق  نفسه  ـــر  واألم
الفاعلني الدوليني ملا كان قد حقق أي 
تقدم على أي من الجبهتني اإلقليمية 

والدولية.
عندما  محظوظا  السوداني  كان  هل 
التعامل  في  املناسبة  الفرصة  التقط 
وفقا  الخارجية  السياسة  ملف  مع 
«الدبلوماسية  ــروف  ــع امل لوصفه 
املنتجة» أم كان ما أتبعه نهج أراد من 
خالله العمل طبقا ملصلحة بالده في 

املرتبة األولى؟.
على  النتائج  فإن  اإلجابة  كانت  أيا 
والدولية  اإلقليمية  التحوالت  صعيد 
األخيرة، ومنها املصالحات التاريخية 
بني  العالقات  وعـــودة  املنطقة  فــي 
وأصدقاء  أشقاء  املنطقة  دول  بعض 
يجعل  املواجهة  جبهات  بعض  وتبريد 
مما قام به رئيس الوزراء عبر زيارات 
تفاهم  ومذكرات  بإتفاقيات  مدعمة 
في  يصب  مستقبال  به  يقوم  ماقد  أو 
من  ذلك  كل  على  يترتب  ما  استثمار 
في  صلبة  قاعدة  يضع  كما  فــرص, 
اإلقليمية  الخارجية  العراق  عالقات 

والدولية.
في  الفاعلة  ـــدول  ال مــن  فــالــعــراق 
تبريد  في  دورا  لعبت  وكانت  املنطقة 
كانت  التي  املواجهة  جبهات  بعض 
مناسبة  ساحة  يجعله  ما  وهو  ساخنة 
ساحة  بأنه  يوصف  كان  أن  بعد  للقاء 

لتصفية الحسابات.
بالدرجة  هو  ــذي  ال الــعــراق  أن  كما 
عبر  بإمكانه  واعـــدة  ــوق  س األولـــى 
أن  املناسبة  الفرص  إستثمار  سياسة 
يجعل الكثير من مخرجات التحوالت 
اإلقليمية والدولية تصب في مصلحته 
كل  وقبل  أوال  واالقتصادية  السياسية 

شيء.
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منذ العام 1989 ولغاية مدة ليست بالبعيدة، 
والعالم محكوم بسلسلة من اإلجراءات التي 
فرضتها الواليات املتحدة األمريكية، بعد أن 
واإلجهاز  الباردة  بالحرب  انتصارها  أعلنت 
السوفيتي  باالتحاد  املتمثل  األول  العدو  على 
وكتلته الشيوعية، من ثم تمَّ تتويجها القطب 
األوحد في هذا العالم الكبير ال يعلو قرارها 
في  بات  الذي  العالم،  في  قوة  أية  وهيمنتها 
والصراعات  الفوضى  أسير  املرحلة  تلك 
قسمت  التي  الحرب  هذه  نهاية  خلفتها  التي 
خنقت  مرحلة  والصديق،  العدو  بني  العالم 
العالم خوفًا، أنهت التقسيم الحاصل آنذاك 
بني الشرق والغرب، مما راح اكثر الدارسني 
التبشير بمرحلة   من خالل 

ً
والباحثني تفاؤال

بعد  واالستقرار،  التوازن  من  قادمة  جديدة 
الصراع  الفاعلة في ذلك  الجهات  أن قررت 
قوة  تدشني  تم  النظام،  أوراق  ترتيب  من 
الخليج  حــرب  خــالل  مــن  األوحـــد  القطب 
الثانية 1990 باحتالل العراق للكويت وصمت 
من  تالها  وما  الحرب  هذه  جــراء  العالم، 
عن   

ً
فضال واملنطقة،  العراق  على  تداعيات 

خالل  من  النفوذ  بسط  وعمليات  التمدد 
العالم  قادت  جديدة  مرحلة  العظمى،  القوة 
النظام  إلدارة  جديدة  معايير  دراســة  إلى 
الدولي، الذي بات متصلبًا في قراراته بحكم 
على  تعمل  باتت  التي  واملستويات  التحالفات 
القوة  مع  تعامالتها  وفــق  ــدول  ال أساسها 

العظمى الحاكمة.
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 
من  جديدة  مستويات  العاملي  النظام  دخل 
جديدة  قــراءات  إعــادة  خالل  من  التعامل، 

التفكير الستراتيجي األمريكي، الذي  ضمن 
عمل على تحديد فكرة الهيمنة وإعادة بسط 
األعــداء  على  والقضاء  والنفوذ  السيطرة 
من  وشعار  واملنافسني،  الخصوم  وتحجيم 
التعامل  أيقونة  بات  ضدنا،  فهو  معنا  ليس 
وفق  الدول  تقسيم  تم  خالله  من  الدول،  مع 
صديقة  دول  فبني  ــراض،  ــت واالع التعاون 
تهدد  مارقة  شر  دول  هناك  حليفة،  وأخرى 
أخرى  مرحلة  لتبدأ  الدوليني،  والسلم  األمن 
عمل  تحكم  وتــوجــهــات  النظام  عمر  مــن 
الدولية، سواء  السياسة  الفاعلة في  الجهات 
تعمل  ملفاهيم  والتنظير  النظرية  حيث  من 
خالل  من  أو  األمريكية،  الهيمنة  تعزيز  على 
التطبيق الذي أنتج احتالل كل من أفغانستان 
منافس  أية  العظمى  للقوة  يكن  لم  والعراق، 
على املسرح العاملي سوى بعض االعتراضات 
ستراتيجية  هيمنت  أن  بعد  تذكر،  ال  التي 
الحرب على اإلرهاب على تفكير العالم الذي 
وُسبل  الخطر  هــذا  ماهية  في  يبحث  بــات 

معالجته.
عالم ما بعد سبتمبر وما صاحبه من تحوالت 
في  األنظمة  من  الكثير  تركيبة  في  جوهرية 
العربية  املنطقة  أهمها  مختلفة،  مناطق 
األنظمة  عــن   

ً
فضال الحليفة،  واألنــظــمــة 

تثبت  أن  مرحلة  كل  في  تحاول  التي  الكبرى 
منه  جعلت  فيه  مهمًا  رقمًا  لتكون  وجودها 
خال  مــن  تعقيدًا  أكثر  العاملي)  (النظام 
األوسط  الشرق  في  سواء  املتبعة  السياسات 
الحليفة  ـــا  أوروب أو  أسيا  ــرق  ش جنوب  أو 
عن  الحديث  بدا  حتى  الحال  استمر  الــخ...، 
في  مكانتها  تعزيز  على  تعمل  صاعدة  قوى 
تكون  أن  مــن  السماح  ــدم  وع العالم  ــذا  ه
من  واحدًا  يكون  أن  على  يعمل  هامشيًا  رقمًا 
بل  ال  الواحد،  للقطب  السياسية  املتغيرات 
هيمنة  استمرار  من  تمانع  القوى  هذه  باتت 
كورونا  جائحة  بعد  خصوصًا  القطب،  هذا 
أن  بعد  الدول  على  تداعيات  من  أفرزته  وما 

عملت هذه الجائحة على تبيان قدرات الدول 
من التعامل منفردة مع هكذا حاالت، وأنهت 
فكرة  من  وعــززت  املتبادل  االعتماد  فكرة 
وإجراءاتها  مقدراتها  على  الدولة  سيطرة 

لتكون على قدر كاٍف من املواجهة، بعد.
الستراتيجيات  تحقيق  من  يمنع  لم  هذا  كل 
والسير وفق تحقيق املصالح الذي ساهم في 
أخرى  قوى  بها  تتمتع  التي  القدرات  إظهار 
إعادة  على  عمل  مما  املتحدة  الواليات  غير 
التفكير في مصير العالم من حيث تخليصه 
من هذا العبث والفوضى، ال سيما أن العالم 
يشهد اليوم وجود قوى تحاول أن تعيد فكرة 
قوة  ألي  السماح  وعدم  املتعددة،  األقطاب 
وتعمل  مناطقها  في  تتحكم  أن  من  كانت 
على تهميشها، فالحرب األوكرانية وبالرغم 
الطرف  قــوة  ستظهر  أنها  إال  شدتها  من 
القسم  وتحديدًا  األرضية،  الكرة  من  اآلخر 
الغربي  القسم  أن  اعتبار  على  منها  الشرقي 
من  يمنع  ال  هذا  لكن  عليه،  السيطرة  تمت 
على  قسوة  أكثر  سيكون  األخير  القسم  أن 
العالم  باملحصلة  القادم،  في  العظمى  القوة 
املرة  هذه  مختلفة  قطبية  تعددية  على  مقبل 
والتي  التاريخ،  كرت في كتب 

ُ
التي ذ تلك  عن 

هنالك  السابقة،  السنوات  طيلة  شهدناها 
على  هيمنته  قطب  لكل  متخصصة  قطبيات 
جزء من العمل في هذا النظام، ومن املتوقع 
من  كل  األقــطــاب  هــذه  زعامة  تتقاسم  أن 
 – أمريكا والصني وروسيا بني قطب سياسي 
دبلوماسي وقطب اقتصادي وقطب عسكري، 
على  تعمل  األقطاب  لهذه  املحددة  والرؤية 
جديد  نظام  وتشكيل  النظام  هــذا  تفكيك 
تشاركي  بشكل  فيه  اإلجراءات  ممارسة  تتم 
الذي  والتوزيع  التقسيم  عملية  في  حتى 
فالعالم  بالتالي  العالم،  مناطق  له  تتعرض 
مقبل على تحوالت جوهرية في فكرة تعددية 
 األقطاب، التي من املمكن أن نسميه االنفجار

القطبي.
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 بمعنى اذا كان لديك منزل،عدد أفراده 10 أشخاص 
من  نفسه،  البيت  في  فردا   150 اصبح  الزيادة  وبعد 
أن  الحد  إلى  فيه،  وازدحــام  اختناق  يحدث  الطبيعي 
غرف  اما  واملطبخ،  الحمام  على  حجوزات  فيه  تكون 
النوم، فيكون النوم فيها «حل وشد»، حسب مصطلحات 
لهذا  حلول  ثمة  تجد  ذلك  رغم  ولكن  البناء،  عمال 
املأزق عن طريق البناء العمودي للدار نفس أو الزحف 

االفقي على الحديقة، على كل حال هي حلول ممكنة. 
في  السجون  من  االسير  يعود  املسرحيات،  احدى  في 
ايران ويصاب بالصدمة، حني يجد أن حديقة منزله، 
من  غابة  إلــى  تحولت  قد  بــالــورود،  تعج  كانت  التي 
البصل ويقوم بالصراخ ولو يعود اليوم، لوجد الحديقة 
بأحد  ألصيب  «مراحيض»،  أصبحت  قد  تركها،  التي 

االمراض املزمنة.
بغداد  عن  تتحدث  الدولية،  التقارير  إن  قوله  نريد  ما 
وتصف حركة املرور فيها، على أنها األسوأ في الشرق 
االوسط، اما التلوث من جراء ذلك، فان العراق يحتل 
املرتبة الثانية في العالم، بعد تشاد على مستوى التلوث، 
والغريب ليس هنك ناقوس خطر يحذر، أو يعمل على 
تفادي هذا الواقع املزري، الذي يتسع فهل ثمة مشكلة 
افتراش  ويصحبه  املروري،  االختناق  من  اكثر  كبرى 
هناك  ليس  بحيث  االرصــفــة؟  البسطيات  أصحاب 

طريق للسابلة، اما النظام املروري في دول الخليج وال 
نريد ان نذهب بعيدا، فهو يعتمد على الكاميرات ونحن 
املرور  رجل  ال  االشارات،  يحترم  أحد  فال  اليدوي  إلى 
واملاطورسكل)  والستوتات  (التكاتك  اما  السائق،  وال 
املخالفات  من  اعفاء  لديهم  ــرون»،  «ال جماعة  هؤالء 

املرورية مرفوع عنهم «القلم والكيبورد». 
كان  السابق  في  ــق،  االف في  تلوح  حلول  اية  نجد  وال 
وبعد  السابقة،  الحقبة  على  يرمى  واالخفاق  الفشل 
عقدين من الزمن الراكد، أصبحت كل حكومة جديدة 
الفساد  عن  تسمع  وهكذا  قبلها  على  االتهامات  تلقي 
توجد اي حلول  وال يوجد شخوصه عن املشكالت، وال 
على طريقة «سيري وعني الله ترعاك»، أو «اذهب انت 

ومصيرك ياعراق».
لو نظرنا إلى دول الخليج العربي، نجد التطور العمراني 
بعبارة  أوجــه،  بلغ  واالزدهـــار،  واالستقرار  والتقني 
سياسية  صياغة  على  ــدول  ال هذه  اعتمدت  ــرى،  أخ
الخارج»،  من  االدارة  استيراد  مقابل  «املــال  حكيمة 
بالدبابات،  النظام  حماية  قبل  الشعب  ورفاهية 
وحماية  الحرب  مقابل  النفط  فهو  لنا  حدث  ما  اما 
 النظام باملدرعات وانتهى االمر، النفط مقابل الغذاء

والدواء؟
كتب أحدهم «ابوغريب تزوج ام املعارك، فكان الوليد 
دولة  فكانت  دبي،  تزوج  «ابوظبي  الحواسم»  املشوه 

االمارات العظيمة».

ــة  اإلداري الــشــؤون  تسيير  اإلدارة  تعني 
ضمن وزارات ودوائر الدولة؛ عبر تطبيق 
التي  والتعليمات،  والــقــرارات  االنظمة 
أو  وزارة  لكل  العليا  الجهات  تصدرها 
اإلدارية  آثارها  لترتب  بتعميمها  مؤسسة 
بشكل رسمي، من أمثلتها اصدار تعليمات 
أو  الدولة،  مؤسسات  في  خريجني  بتعيني 
ما  قانون  لتنفيذ  ما  إداري  نظام  اصدار 
أو تطبيق تعديالت جرت عليه، أو اصدار 

تعليمات إلنجاز مشاريع استثمارية للبلد.
في  االدارة  تمس  مشكالت  هنالك  لكن 
وســوء  التخطيط  ــوء  س منها  ــراق،  ــع ال

التنفيذ مما أفضى إلى هدر املال العام، 
لذلك  املوظفني،  بعض  فساد  والسبب 
ظهرت إلى العلن مشكالت جمة، أدت إلى 
مؤسسات  دولة  بناء  في  ملحوظ  تراجع 
عام  تجربة  مــدة  طــول  رغــم  نموذجية، 

.2003
فثمة تخبط واضح في إدارة مواردالدولة 
تضييع  إلى  اضافة  والبشرية،  الطبيعية 
دولة  تجربة  هنالك  نعم  والجهد.  الوقت 
مستوى  دون  تــزال  ال  لكنها  العراق  في 
من  الدول  مستوى  إلى  ترتق  ولم  الطموح 
نفسها،  االمكانيات  تملك  ممن  أمثالها 
وحققت  ذاتــهــا  بناء  فــي  نجحت  لكنها 
االدارة  مستوى  على  املنجزات  من  املزيد 

وتقنياتها وأدائها وتحقيق اهدافها.
ا 

ً
تخلف ونلمس  ملسنا  العراق  بلدنا  في  اما 

الدولة  حكومة  تزال  فما  واضحا،  إدارًيا 
ستراتيجية  مشاريع  تفعيل  عن  عاجزة 
خاصة  القطاعات،  جميع  في  عمالقة 
من  تضاهي  التحتية  البنى  مشاريع 

خاللها مشاريع الدول املتطورة.
يحقق  الذي  بالشكل  املــوارد  توظيف  إنَّ 
يتطلب  الكبرى  الستراتيحية  ــداف  االه
إدارة واعية مدركة مستشرفة للمستقبل، 
على  للمستقبل،  تنبؤات  افتراض  عبر 
شاملة  اداريـــة  خطة  وضــع  يتم  ضوئها 
تفعيل  إلــى  اضافة  القطاعات،  لجميع 
الخطة  هذه  لحماية  القانونية  الرقابة 
واملالي،  االداري  الفساد  من  وتطبيقاتها 
كما أن الخطة االدارية يجب أن توضع وفق 
امكانيات  تخصيص  عبر  أولويات  سلم 
التي  الفعالة،  للمشاريع  ــة  واداري مالية 
املتني  األســاس  ستكون  تفعيلها  حال  في 

للنهوض باقتصاد البلد.
تكنولوجيا  تطوير  جــدا  املهم  من  كما 
االرقام في مجال االدارة لتقليص الجهد 
والوقت والغاء االساليب القديمة البطيئة، 

التي تتطلب جهدا ووقتا وانفاقا اكثر.
مضافا إلى ذلك من املهم تطوير الكوادر 
وتحديث  ــة  ــدول ال ملــؤســســات  ــــة  االداري
أساليبها بمواكبة آخر التطورات االدارية 

في دول العالم االول املتقدم.
الــركــيــزة  ــي  ه الــحــديــثــة  االدارة  فـــإن 
نموذجية  مدنية  دولــة  لبناء  االساسية 

تلحق بركب الدول املتقدمة.
الشؤون  تنظيم  حسن  تقنية  ننسى  ال  كما 
تطوير  في  املنتجة  االداة  فهي  ــة  االداري
والتي  وقطاعاتها،  الــدولــة  مؤسسات 
خالل  من  وتحديث  تطوير  إلــى  تحتاج 
الباحثني،  ودراســـات  بحوث  تطبيقات 
في  الكبير  الـــدور  لــه  العلمي  فالبحث 
ورسم  العمل،  سوق  وتطوير  الدولة  بناء 

السياسة االدارية الهادفة.

الهيئات التعليمية والتدريسية في العراق 
غياب  ظل  في  كبيرة  ملخاطر  تتعرض 
الجميع،  تحمي  التي  القوانني  تطبيق 
وليس بالضرورة أن يكون هنالك قانون 
املتجاوزين  ردع  أجل  من  املعلم  لحماية 
في  والتدريسية  التعليمية  الهيئات  على 
البلد، في ظل وجود قانون هو باألساس 

وجد لهذا الغرض.
تسميته  يمكن  هنالك  أن  نجد  لكننا 
املعلمني  ــى  ــل ع االعـــتـــداء  (مـــوســـم 
في  ينشط  املوسم  وهــذا  واملــدرســني)، 
موسم  أو  النتائج  بتوزيع  تتمثل  فترات 
الدخول لالمتحانات الوزارية، وأضيف 
االمتحانات  من  اإلعفاء  موسم  مؤخرا 
التربية  وزارة  أعادته  الــذي  النهائية 
مؤخرا، والذي من املمكن أن يكون سببا 
التدريسية  الهيئات  على  تجاوزات  في 

من قبل بعض ضعاف النفوس.
التعليمية  الهيئات  على  االعتداء  وطرق 
منها  جوانب،  عدة  يأخذ  والتدريسية 
أحيانا  ويصل  الجسدي  ومنها  اللفظي، 
أسبابا  هنالك  أن  ــد  وأج القتل،  إلــى 
كثيرة تقف وراء هذا، في مقدمتها عدم 
تم  التي  الردع  وسلطة  القوانني  تطبيق 
كثرة  ورغم  الثاني  الجانب  تغييبهما، 
أعداد األجهزة األمنية في البلد، إال أن 
حراسة  نقاط  تضع  لم  الداخلية  وزارة 
املـــدارس،  بــوابــات  عند  الشرطة  مــن 
على  التجاوز  يحاول  من  ردع  أجل  من 
حكومية،  مؤسسة  بوصفها  املــدرســة 
كونهم  والتدريسية  التعليمية  والهيئات 
أدائهم  أثناء  القانون  يحميهم  موظفني 

لواجباتهم.
وهذا ما يجعنا نقول إن املعلم واملدرس 
أن  ــد  وأج لــالعــتــداء،  عرضة  يكونان 
في  العامة  واملديريات  التربية  وزارة 
حماية  عــدم  أسباب  أحــد  املحافظات 
الشكاوى  تتقبل  لكونها  واملدرس،  املعلم 
وتتخذ  األمــــور،  ــاء  ــي أول مــن  الباطلة 
إجراءات عديدة بحق الهيئات التعليمية 
والتدريسية وإدارات املدارس، وحتى إن 
ثبت بطالن الشكوى فال أحد يعتذر علنا 
للمعلم واملدرس واملدرسة بصورة عامة.

قانون  بتفعيل  يطالب  مــن  نقول  هنا 
حماية املعلم، عليه أوال أن يطالب بتفعيل 
املجتمع،  تحمي  التي  األخرى  القوانني 
والقوانني  املجتمع  من  جزء  املعلم  ألن 
نظرنا  ما  وإذا  الجميع،  لحماية  وضعت 
والطبيب  املهندس  أن  سنجد  للواقع 
االعتداء  يتم  الدولة  دوائر  في  واملوظف 
عليهم جميعا، وبالتالي ال نحتاج لقانون 
املهندس  يحمي  وآخــر  املعلم  يحمي 
لحماية  ــع  وراب الطبيب  يحمي  وثالث 
لتفعيل  نحتاج  ما  بقدر  املــرور،  لرجال 
عقود،  عدة  منذ  أصال  املوجود  القانون 
مقدمتهم  وفي  الجميع،  يحمي  والــذي 
موظفو الدولة الذين يؤدون عملهم بهمة 

ونشاط وإخالص.

 علما بانهم لو توحدوا جميعا بصدق خلف هذا الشعار، لجعلوا 
اسرائيل تعيد النظر في الكثير من سياساتها التوسعية، لكن 
من  السلمية  التسوية  شعار  يرفع  من  وبني  يحصل..  لم  هذا 
الناعمة لديه بالشكل املطلوب في  دون تفعيل ممكنات القوة 
سياق الحل املفترض.. وايضا لو توحدوا جميعا بصدق خلف 
هذا الشعار، ألحرجوا العالم كي يضغط على اسرائيل إليجاد 
صيغة حل واقعية، لكن هذا لم يحصل كذلك.. وهكذا أصبحوا 
العالم  يعيش  اليوم،  الحقا...  الثمن  ودفعوا  ضعفاء  جميعا 
ارهاصات واقع دولي جديد، اخذت مالمحه تتضح بعد حرب 
التعامل مع اطرافها، وحتى  العالم بشأن  أوكرانيا، وانقسام 
االن لم نشهد موقفا عربيا موحدا وواضحا من هذه املسألة، 

ألن  مبكرا،  يعد  اآلن  ذلك  عن  االعالن  يرى  البعض  أن  مع 
الحرب لم تحسم بعد، والخارطة الجيوسياسية الجديدة ما 
زالت مالمحها تحتجب وراء دخانها، لكننا صرنا نسمع من 
البعض  بينما يعلن  املؤيد بقوة لروسيا  البعض اشهار موقفه 

االخر موقفا مختلفا تماما، وهناك من اليعّبر عن أي موقف.
موّحد  اخالقي  موقف  لهم  يكون  ان  يجب  العرب  أن  بمعنى 
احتفاظهم  مع  ايقافها،  إلى  جميعا  ويدعون  الحرب  من 
نفسه،  الوقت  في  املوحدة  رؤيتهم  عن  يعبر  سياسي  بموقف 
أو غيرها،  العربية  القمة  وان يكون هذا من خالل مؤتمرات 
الدولي  السياسي  املشهد  في  املؤثر  ثقله  لصوتهم  يكون  لكي 
ويحسب له حسابه في العالم، ال سيما اذا ما رافقته اجراءات 
عملية، فالعرب يمتلكون اكبر خزان للطاقة في العالم وموقع 

جيوسياسي مهم جدا.

السالمة  يعني  ال  التل  على  الوقوف  أن  التجارب  اثبتت  لقد 
الذي  العالم  هذا  عواصف  وسط  النتيجة  في  ألنك  دائما، 
بات يصغر كل يوم بقوة التقنيات الحديثة، مدنيا وعسكريا، 
بني  الفرقة  اســبــاب  فيه  وتتعدد  مشكالته  تـــزداد  بينما 
الشعوب، تحت ضغط مصالح ومطالح الكبار ممن يتحكمون 
الذي  باالتجاه  بوصلتها  ويوجهون  الدولية  السياسية  باللعبة 
الحراك  هذا  ترصد  االخرى  الدول  وأن  لهم،  مناسبا  يرونه 
هي  ملصالحها  وفقا  مواقفها  وتكّيف  معطياته  مع  وتتعامل 
هذه  مثل  أن  وهي  جدا،  مهمة  اخرى  مسألة  وهناك  ايضا.. 
لبعض  فرصا  تمثل  العالم،  تاريخ  في  الكبيرة  املنعطفات 
الدول لتضاعف وزنها سياسيا واقتصاديا من خالل التعامل 
الذكي مع االزمات بما يجعل االخرين يتهافتون عليها فتغدو 
مؤثرة سياسيا واقتصاديا معا.. لكن الذي يحصل مع العرب 

وباستمرار هو العكس، نتيجة ملحاولة بعض االنظمة العربية 
ومشاريع  محاور  في  واالنــخــراط  بعضها،  على  االستقواء 
بل  بلدانها،  مصالح  تخدم  ال  طوباوية  دولية  أو  إقليمية 
تسببت بكثرة الثقوب في الجسد العربي، ما أغرى اآلخرين 
فتسللوا منها بمشاريعهم هم ليحققوا ما يريدون على حساب 
ذلك  على  والشواهد  ومستقبلها،  العربية  الشعوب  تطلعات 
كثيرة جدا، كان آخرها لعبة (الربيع العربي)، وكم االموال 
التي  والكفاءات  هدرت  التي  والطاقات  سفحت  التي  العربية 
هاجرت، باإلضافة إلى ضياع الزمن الذي لن يعوض وخراب 
هل  ترى  مشلولة..  شبه  اليوم  باتت  التي  البلدان  اقتصاديات 
يستحضر العرب كل هذه السلسلة من االخفاقات، لينضجوا 
ننتظر  التجارب؟...  من  باالستفادة  مختلفا،  سياسيا  واقعا 

ونرى!



A L S A B A H  N E W S P A P E R12 Mon. 27.  Mar. 2023 Issue No. 5645 2023 27

ألننــا نحب نبينــا محمــد "ص"- نبي الرحمــة - فإننا 
نحــاول أْن نقتــدي به فــي كل أمورنا لننال شــرف أْن 
نصبــح رفقاءه في الجنــة، لقد كان رســول الله "ص" 
يحتفــل برمضان ويحتفــي به، وينبه أهلــه وأصحابه 
لفضل هذا الشــهر، ويحثهم على اســتقباله واغتنام 
أيامــه ولياليه دون إفــراط أو تفريط، فيقول: «إن هذا 
الشــهر قد حضركم، وفيــه ليلة خير من ألف شــهر، 
من ُحرمها فقــد ُحرم الخير كله، وال ُيحرم خيرها إال 

محروم».
ويقول "ص": «إذا كانــت أول ليلة من رمضان صفدت 
الشــياطني ومــردة الجن، وغلقــت أبواب النــار، فلم 
ُيفتــح منها باب، وفتحت أبواب الجنــة فلم يغلق منها 
باب، ونادى مناٍد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر 

أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة».

نبينا والسحور
ثــم كان النبــي "ص" ينــوي الصيام كل يــوم، ثم كان 
شــديد الحرص على الســحور، فهو يحــث دوًما على 
االهتمــام بوجبة الســحور، كمــا يحث علــى تأخيره، 
فتوقيــت ســحوره "ص" "كان قريبــًا مــن الفجر حيث 
يفــرغ منــه وبينه وبــني صالة الفجــر ما يــوازي نحو 
 
ً
عشرين دقيقة بتوقيتنا، أو ربما أقل، وكان يأكل قليال
من الطعــام، ربما كان يتســحر على تمرات أو شــيء 

قليل من الطعام، مع شرب املاء.
يقول الرسول "ص": "تسحروا فإنَّ في السحور بركة".

فبركة السحور في أنه يمنح الصائم القوة على العمل 
مــع الصيام، كما أن في الســحور بركــة؛ ألنه الطعام 
الــذي يتناوله اإلنســان بنية العبادة، لذلــك قال عنه: 
"اســتعينوا بطعــام الســحر (أي وقت الســحر) على 

صيام النهار، وبالقيلولة على قيام الليل".

ة ة األساسيَّ العناصر الغذائيَّ
 وجبــة الســحور مهمــة للغايــة لصحــة الصائم 

ُّ
تعــد

وجســمه، فهي تــزوده بالطاقة خالل نهــار الصيام، 
وكذلــك باملــاء لترطيــب جســمه والحفــاظ على 

حيويته ونشاطه.
يحتوي  أْن  ويجــب 

ر  لســحو ا
جميع  على 
العناصــر 
الغذائيــة 

ة حتــى يتمكن الصائــم من املضــي براحة  األساســيَّ
خــالل اليــوم، إذ ســتمنح هــذه العناصــر الغذائيــة 
األساســية الجســم ما يكفــي من القــدرة على تحمل 

الجوع والعطش طوال اليوم.
 لوجبــة الفطور 

ً
ووجبــة الســحور تعــد عمومًا بديــال

التي نتناولها في اليوم العــادي، وينصح الخبراء بأْن 
تحتوي على نفس املكونات األساســية التي نجدها في 
وجبة الفطور، بما في ذلك الخبز، ومنتجات الحليب 
قليلــة الدســم كاللنب واللبنــة، والبيــض، والخضار، 

واألرز بالحليب والفاكهة املجففة.
ومن األخطاء الشــائعة في شــهر رمضان ميل الكثير 
ا منهم 

ّ
من األشــخاص لعدم تناول وجبة السحور، ظن

بأنَّ ال أهمية لها، وبــأنَّ تناول وجبة اإلفطار وما يليها 
مــن األطعمة املختلفة كفيــل بتزويدهم بما يحتاجون 

من الطاقة والسكر لليوم التالي.

وجبة مدروسة بعناية
وبهذا الشــأن تقول منظمة الصحــة العاملية إنَّ وجبة 
الســحور لها أهمية كبيرة في شــهر رمضان، وتنصح 

بتأخيرها قدر اإلمكان ملواجهة طول فترة الصيام.
وفي حوار مســجل عبر موقع املنظمة اإللكتروني، قال 
الدكتور أيوب الجوالدة، املستشــار اإلقليمي للتغذية، 
إن مكونــات وجبة الســحور يجب أن تكون "مدروســة 

بعناية".
وأوضــح أنــه 

من الضــروري أْن تضــمَّ كميات مــن الكربوهيدرات 
املعقــدة، التي تحتوي على نســٍب عاليــة من األلياف، 
مثل الخبــز والحبوب، باإلضافة إلــى البقوليات مثل 
الفــول، والفواكــه مثــل املــوز، ناهيك عن كــوب من 

الحليب خالي الدسم.
ونوه الجوالــدة، بأنَّ هذه األغذية تســاعد على تحمل 
ساعات الصوم الطويلة، الحتوائها على نسٍب مرتفعة 
من األليــاف، كما أنها غنية بالبوتاســيوم الذي يمنع 

العطش.
يتم هضم الكربوهيدرات املعقدة بسرعة أقل وتساعد 
الكربوهيــدرات املعقــدة فــي املحافظة على الشــعور 
بالشــبع وعلى مســتويات مــن الطاقة لفتــرة زمنية، 
وتتوافــر في مأكوالت مثل البطاطــا األرز والبقوليات 

واملكرونة بأنواعها وغيرها.
وأشار الخبير الدولي إلى أهمية تناول املكسرات مثل 
اللــوز والبندق، ألنهــا تحتوي على نســٍب مرتفعة من 
البروتينات والسعرات الحرارية، التي تجنب اإلنسان 

الجوع لفترات طويلة.
كمــا نصح بتناول اللبنة أو الزبادي والبيض املســلوق 
على وجبة الســحور أيضا، كونها غنيــة بالفيتامينات 
 
ً
واملعادن التي يحتاجها اإلنسان لصيام صحي، فضال
عن شرب كميات كافية من املاء، حيث يحتاج الجسم 

إلى نحو لترين منه يوميًا.

تناول السحور على 3 مراحل
من جهته يقــول خبير التغذية فــادي عباس انه يجب 
التركيز في الســحور على األطعمة التــي تحتوي على 
نســبة نحو 70 % من املاء، وتنــاول الوجبة على ثالث 
مراحل بفارق خمــس دقائق بني الواحــدة واألخرى، 
وتبــدأ بطبق مــن الســلطة (خاصة الخيــار والخس 
والكرفــس) ونوع واحــد فقط من الطعام بشــرط أال 
يحتوي على نســبة كبيرة من األمالح، كما هي الحال 
مع مواد مثل األجبان واملكســرات، التي رغم فوائدها 
الغنية، إال أنها ستتسبب في حاجة الجسم إلى كميات 

أكبر من املاء بعد ساعات قليلة".
ويضيــف "تأتي الســكريات فــي املرحلــة الثانية، 
ويفضل تناول قطعتني مــن الفاكهة الغنية 
والبطيــخ  (كالفراولــة  أيضــا  باملــاء 
والبرتقال) أو كوبا من العصير الطازج، 

ثم اختتام الوجبة بشرب املاء".
وتنصــح خدمــة الصحــة الوطنيــة 
شــرب  بتجنــب  البريطانيــة 
الشــاي والقهــوة ألنهمــا مدران 
البــول الحتوائها علــى الكافيني 
(خاصة ملــن يعانون من مشــكلة 
البولي). ويؤدي فقدان  الســلس 
الجسم للسوائل إلى الحاجة إلى 
تعويضهــا، واإلصابــة بالجفاف 
الــذي يخلــق مشــاكل صحيــة مثل 
الــدم  ضغــط  وانخفــاض  الصــداع 

ومشاكل في الكلى وغيرها.

ِبيِّ صلى الله عليه وآله قال:
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ٌ
فيه مقبول

شــهر  رمضــان  شــهر  اقتــراب  مــع 
الّرحمــة والبــركات، تكثــر املقــاالت 
عــن كثــرة عمــل املــرأة فــي املطبــخ 
وانشــغالها بإعــداد الّطعــام وغســل 
األطباق وغيرها عــن القيام بعبادات 
ــهر املبارك، وقد يأخذ هذا األمر 

ّ
الش

ى أصبحت املرأة 
ّ

حّيزا مبالغــا فيه حت
 

ّ
 روحّيًا يشــق

ً
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قصيــر العبادّي، 
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عليها ويشــعرها بالت
ولــو تأملنــا فــي مقطع خطبة رســول 
ه عليه وآله (أنفاســكم 
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فيه تســبيٌح ونومكم فيــه عبادة
كرامة هــذه وأّي لطٍف ورحمة تشــمل 
ــهر الفضيل وفيها 
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ه بنعمة خدمة 

ّ
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عائلتها في شهر رمضان.
للّطعام ســّيدتي  إعــدادك  فســاعات 
ليست وقتًا ضائعًا بغير عبادة، عملك 
أّيتهــا الحبيبــة أو الزوجــة أواألخــت 
في مطبخك ســواٌء للّطعام أو لغســيل 
 عند 

ٌ
 مقبــول
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 حــدود املعقول، إذ إّن 
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ّ
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ســاعاتك وجهدك لــم تذهــب هباًء، 
ه تعالى، فمــن جعل فيه 
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ّ
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البيت عليهم الّســالم سيعرف عظمة 
وأجر إطعام الّطعام في شهر رمضان 

ذي ضّمنه.
ّ
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 وسوف أبّني ما يقتضيه املقال من هذه 
تي فيها ســرور 

ّ
األحاديــث املباركــة ال

 امــرأة تعطي مــن وقتها 
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فــس لــكل
ّ
الن

لخدمــة الّصائمني فــي بيتهــا فهلّموا 
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معــي نتأّمل: قال رســول الل

عليــه وآله: "مــن فطر صائمــًا كان له 
ــه ال ينقص من أجر 

ّ
مثل أجــره غير أن

الّصائــم شــيئًا".. وعــن أبي عبــد الله 
عليه السالم قال: "من فطر مؤمنا وكل 
الله به ســبعني ملكًا يقدسونه إلى مثل 
تلــك الليلة من قابل، ومــن فطر اثنني 

كان حقًا على الله أْن يدخله الجنة".
ه (عليه 

ّ
وعــن زرارة، عن أبي عبــد الل

الّســالم) قال: مــن فطر مؤمنــًا كان 
ــارة لذنبــه إلــى قابــل ومــن فطــر 

ّ
كف

ــه أْن يدخله 
ّ
ــًا علــى الل

ّ
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ــة. وقال الباقر (عليه الّســالم): 
ّ
الجن

أّيمــا مؤمن فطر مؤمنًا ليلة من شــهر 
ل أجر 
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من أعتق نســمة، قال: ومن فطره شهر 
ه لــه بذلك أجر 

ّ
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ّ
رمضــان كل

من أعتق ثالثني نسمة مؤمنة، وكان له 
ه دعوة مستجابة.

ّ
بذلك عند الل

من هذا املنطلق وعلى ضوء ما ورد عن 
ه عليهم) 
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 امرأة في أّي مرتبة تكّون أْن 
ّ

ينبغي لكل
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هذا التقليد القديم املنتشــر في العالم 
اإلســالمي انقطع في ليبيــا منذ نهاية 
الســبعينيات مــع بدايــة حكــم معمــر 
القذافي الذي أراد محو التاريخ الليبي. 
 السلطات الجديدة استأنفت عادة 

َّ
لكن

"مدفع اإلفطار".
يقــول عضو املجلس البلــدي لطرابلس 
أكــرم دريبيــكا إن الغاية هــي "ادخال 
نوع من السرور والبهجة والسعادة على 
أهل طرابلس وســكانها" وبعث "رسالة 

عودة إلى الحياة" في ليبيا.

"مهم جدًا"
منذ مقتل القذافي عام 2011 في خضم 
"الربيع العربي"، شــهدت ليبيا فوضى 
سياســية وعنفًا مســلحًا بني ســلطات 
 املجتمع أعاد 

َّ
وفصائــل متناحرة. لكــن

اكتشــاف ثراء ثقافة البــالد وتاريخها 
وتقاليدها.

يبقى أصل عادة "مدفــع اإلفطار" غير 
مؤكــٍد، ويبــدو أنهــا ولــدت فــي مصر 
العثمانيــة قبل قرنني، أي قبل انتشــار 
الســاعات وتطور التكنولوجيا، والغاية 
منهــا إبــالغ الصائمني بحلــول موعد 

اإلفطار.
أثنــاء مــروره عبــر ســاحة الشــهداء، 

صادف نوري السائح "مفاجأة جميلة" 
بوجود مدفع اإلفطار.

ويقــول التاجــر البالــغ 32 عامــا "هذا 
شــيء من تراثنا، إنه مهم جدا لتراثنا 
وعاداتنــا وتقاليدنــا واملفــروض يكون 

موجود".
يأتــي هــذا الحــدث فــي إطــار جهود 

لبعــث  املدنــي  واملجتمــع  الســلطات 
الحيــاة مجــددا فــي مدينــة طرابلس 
القديمة التي تخضع لعملية تجديد بعد 
تعرضهــا لالهمال طــوال 40 عاما من 

حكم القذافي.
يجلــب الفنانــون والحرفيــون والتجار 
واملبانــي  األزقــة  إلــى  جديــدة  حيــاة 

املرصوفة بالحصى التــي تذكر بمرور 
واليونانيــة  الرومانيــة  الحضــارات 

والعثمانية عبر ليبيا.

"رجعت فيها الحياة"
بعد اإلفطــار، تمتلئ املدينة بالعائالت 
التــي تشــتري حلــوى القطــن، بينمــا 

يتجاذب الشباب أطراف الحديث على 
مقاعــد املقاهي، بينمــا يلتقط آخرون 

صور سيلفي أمام زينة رمضان.
للســنة الثانيــة علــى التوالــي، تولــت 
واألزقــة  الســاحات  تزيــني  البلديــة 
والفوانيــس  باألضــواء  الرئيســية 
التقليديــة ووضعت هيــاكل كبيرة على 

شكل هالل.
تســتمتع رشــا بــن غــارة التي نشــأت 
فــي املدينــة القديمــة برؤية الحشــود 
واألضواء، بعدما كان عليها في السابق 
"استخدام إضاءة الهاتف للسير" عبر 

األزقة املظلمة وغير املمهدة.
وتضيــف املوظفة البالغــة 35 عاما أن 
املدينة القديمــة "رجعت إليها الحياة" 
للســوق  يأتــون  النــاس  "كان  فبعدمــا 
فقــط، صــاروا يأتــون للتفــرج ورؤية 

آثارها".
حتى األصغر ســنا املوجــودون بأعداد 
كبيرة، يعبــرون بحضورهم القوي عن 
ويأمل  القديمــة.  باملدينــة  ارتباطهــم 
معتصم حســن البالغ 20 عاما، أْن يعمَّ 
هــذا "التطــور" ليبيــا بأكملهــا بما في 

ذلك مناطقها األقل نموًا.
وبالنســبة لطالب علــوم الكمبيوتر "ما 
نالحظــه فــي املدينــة يجــب أْن يكون 
أيضًا فــي مناطق أخــرى، حتى خارج 
طرابلس، يجب أْن تنار بهذه الطريقة".
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تلعــب الصدفة وبعض األحداث املفاجئة غير املخطط لها، دورًا كبيرًا في حياة الفرد، وقد تقرر مصيره وتغير 
مســار حياتــه إلى األبد. ومــن الصدف اللطيفــة أن الفنان فريد األطــرش كان في زيارة ألحــد األصدقاء مع 
ضيوف آخرين فشاهد ابنة أحد الحاضرين وتعرف عليها وكان اسمها ليلى هالل فعرض عليها العمل معه في 
السينما لكنها عكس املتوقع، رفضت ذلك بادعاء أنها ال تفكر بالفن ما أزعج األطرش، ليلى أخبرت صديقاتها 

بما حصل مع املوسيقار الشهير، فاستغربن موقفها ووجهن لها اللوم وشجعنها على القبول.

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

يوثق أســعد الصغيــر في مجال الفــن أكثر من 
ــة، وغالبًا ما يميــل عمله إلى طابع  فكرة بصريَّ
تجريــدي ذي نظام هندســي، فــكأنَّ رغبته في 
انتاج الخطــاب البصري تدعونــا ملعرفة مآثره 
ة مــن طابع خاص يتطلع فيه  ة والجماليَّ البنائيَّ
إلــى إحيــاء لوحة تحمــل وجها ويقينــا ال يبتعد 
عــن توظيف الواقــع اليومي وامللفــت في نزعته 
ة موّحدة تدار  ها تميل إلى وحدة لونيَّ

َّ
ــة أن البنائيَّ

برؤية تنتقــل بني التجريد الخالــص والتجريد 
الهندسي.

وربما يســعى في ذلك ليتطلع إلى إيجاد عالقة 
ه 

ّ
بــني املرئي والالمرئي بني موضوع حاد يعي أن

ة وبني موضوع  ملتــزم بمراتب فيها طاقة بصريَّ
ــاس له مراتب األشــياء الغامضة واملبهمة  حسَّ
التــي يصعــب على املتلقــي فهمهــا أن مثل هذه 
أ  ة تتهيَّ اللوحات تحمــل إيحاء وموجهات شــكليَّ
أمام املتلقي لتفرض كثيرًا من اللعب البصري، 
وقــد تكــون عناصــر لوحته كاشــفة عــن غاية 

محددة يميــل لها هذا الفنان على مســتوى من 
قوة التنظيــم وما يتحقق فيه مــن عامل تكوين 
وبــني الربــط بــني الــدال واملدلول فــي طريقة 
ة.. هناك مســاحة  التعامل واملمارســة اإلبداعيَّ
 لها ونحن نقــف أمام أعماله 

ّ
من التأمل ننشــد

ــة طريقته  هــي فــي املحصلة نتاج وعيــه ومثاليَّ
 ما 

ِّ
وأســلوبه الفنــي فمــا الــذي يبتغيه فــي كل

ة تستكمل شروط خطابه  يصنعه من نزعة بنائيَّ
الجمالي؟ 

ــه الفن املثابر والطريقة التي تعطينا أشــكاال 
َّ
إن

ذات حمــوالت ومســتويات تمثــل فــي األخيــر 
ة التي   عن املتعة البصريَّ

ً
تنظيمًا جماليًا فضــال

تتعامل بمزيد من الثقة واالستحقاق.
نا ندرك مدى أهمية الفــن التجريدي حينما 

ّ
إن

يتعامل معه الفنان على أساس هندسي.
ه تحــول له مالمحــه ومعناه وله خط شــروع 

َّ
إن

ال يعــرف نقطتــه وبداياتــه إال الفنــان مع هذا 
ة فن  يشركنا أســعد الصغير في معرفة إشكاليَّ

تجريدي قابل للتأويل من حيث املبدأ.
لقد بقى هذا الفنــان على الدوام يتغنى بالفن، 

ه يســعى إليــه بإخــالص فالفــن والتالعب 
ّ
ألن

ة لديه ممارسة ملغزة. بقيمه الشكليَّ
ه يصنع التباســًا فــي نزعته وأســلوبه ليكون 

َّ
إن

بمقدوره أن يعطي فهما آخر للعمل الفني.
ووفقــا لهذا التصــور ســيكون الشــكل انتقائيا 
وليس عشــوائيا بينما االنتقال فــي املعنى يبقى 
مرهونا بمســاحة التأمل وفهم التجربة من قبل 

املتلقي. 
حقــا يبدو عمله ملغــزًا وغامضًا لكنــه بموازاة 
قيم الفن ومثاليته ســنكون عنــد فن له حضور 
ومهابــة وعلينــا التعايش واالنســجام مــع رؤية 
العمــل، ونحــن فــي أعلــى مراتــب الثقــة مــن 
مشاهدة لوحة تحيل متلقيها الى جمال بصري 
تتردد أصداؤه بفعل الدهشــة وما ينطوي عليه 
مــن مفارقة تتحمل عناصــر العمل فيه كل هذا 
االكتفاء والثراء في الخطاب الفني.. فكرة الفن 
ة ال تحتمل لغة  عند الصغير تنهض على مرجعيَّ
العاطفــة، وال لــوازم التعبير اإلنشــائي األقرب 

للفوضى.
 ،

ً
ة أوال إنَّ فكرته تأتي بدعوى التمّسك باألسلوبيَّ

ة التي  وبطابع خاضع ملعايير األسباب املوضوعيَّ
تقف وراء كل أعماله.

ه يكتفي بضرورة الفن بيننا، ولكنه ال يجازف 
َّ
إن

ه يحدثنا عن 
ّ
ليجعل منه ذات نمط مبّســط، كأن

الفرضّيات التي تحملها اللوحة حتى لو احتملت 
ة أو  اغترابًا أمام املتلقي جراء هندستها الشكليَّ

بنائها الغريب. 
ة تقف وراء منتجه  املهم هناك وحــدة موضوعيَّ
ــة الرمــز أو التعالي علــى املعنى  تتحــدد بقابليَّ
لينتصر الشــكل ولــو جاء على حســاب تجانس 

املتناقضات في تنوع عناصر عمله الفني.
لقــد ســعى هــذا الفنان فــي أكثر من مناســبة 
ــة عبــر معــرض شــخصي أو مشــترك أن  فنيَّ
يتفــرد بطريقته الفنية ليحمل معه لوازم ذائقة 
 وخيال خصب يحيي فيه الفن وينتصر لفكرته،
وهــذا اإلخــالص جــاء نتــاج عالقــة وترابــط 
حميمــي بينه وبــني اللوحــة، فمهارتــه واألداء 
األســلوبي البعيــد عن مؤثــرات اآلخر يســجل 
لــه كلمــا أردنــا الوقــوف عنــد منجــزه، ولعل 
ها تشــتغل على 

ّ
امللفــت فــي حقائــق لوحاتــه أن

أمد بعيد وبحيوية تشــرع لنــا في محتواها قيمًا 
ــة لكي يكــون موضوعها أثيــرًا وباقيًا في  ثقافيَّ

ذاكرتنا. 

15
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هــذا العنوان، خطــورة طوق الدائــرة، يجمع بــني التحذير 
"العسكري" وبني املعنى األدبي. 

والغريــب أن الشــعر ال يفــارق أي موضــوع مــن موضوعات 
حياتنا وأي مشــهد: نجــده واضحًا أو منزويًا فــي مكاٍن مما 

نرى ومما نعمل ومما نقول.
وقد يكون في صدارة املجلس أو وراء األحاديث. 

وكمــا ترون، له بعض حضور في عنوان كالمنا: فبني خطورة 
وطــوق الدائرة نحسُّ بإنســان محاصر.. فــي فوضى حياتنا 
وتنــوع مكوناتها ومشــكالتها نحــن نعيش كما شــبكة داخل 

شبكة من العقد واملواجهات كما من املعاني. 
وفي جميعها جانب من أرواحنا يلتمس الشعر أو يتمناه. هو ال 
يريد أن يبقى، أن يهيمن عليه يباس وميكانيكية الكلمات بال 

ستساغ.
ُ

ما يمنح عذوبة أو لطفًا لت

قرع الطبول إليقاظ الصائمني قبل وقت السحور في شهر رمضان، تقليد عمره قرون، لكنه اآلن بات في مواجهة مع التقنيات 
الحديثــة وتطبيقات املنبه املوجودة في الهواتف املحمولة، لكن ذلك لن يمنع 3400 "مســحراتي"، من مختلف األعمار، من أن 
يجوبوا شــوارع مدينة إســطنبول التركية لتولي تلك املهمة.  يقول سالمي أيكوت، رئيس اتحاد املخاتير في اسطنبول واملسؤول 
عن "املســحراتية"، بأن قارعي الطبول سينتشرون أيام الشهر الكريم في أزقة وشوارع 963 حيا، من أحياء أكثر املدن التركية 
اكتظاظا بالسكان، وهم يرتدون الزي العثماني القديم، مرددين أشعارا وقصائد قصيرة خاصة باملناسبة إليقاظ الناس قبل 

موعد آذان الفجر، الذي يمثل بداية يوم صوم جديد.
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رفع املستوى الثقافي للمتلقي
الجواب  أن  إلى  أشار  املحمداوي  رضا  املخرج 
االستطالع  هذا  في  املطروحة  األسئلة  أزاء 
في  كبيرًا  ثقافيًا  وتراجعًا  قــصــورًا  سيؤكد 
ومعالجتها  تناولها  فــي  العراقية  الــدرامــا 
بإطارها  الثقافية  للموضوعات  وتصديها 
العام، الفتا إلى أن الثقافة العراقية بمستوياتها 
عن  تمامًا   

ً
غائبة تكون  تكاد  كافة،  ومعانيها 

الثقافة  تحضر  وال  العراقي،  الدرامي  املشهد 
 

ّ
إال الدراما  نتاجات  العراقية وموضوعاتها في 

بمالمح شاحبة.
بأن  أجــزم  أكــاد  مبّينا:  املحمداوي  ــاف  وأض
أعينهم  نصب  يضعون  ال  لدينا  الدراما  اع 

ّ
ُصن

املستوى  رفع  على  العمل  أهدافهم،  ضمن  أو 
فتح  على  العمل  أو  العراقي  للمتلقي  الثقافي 
في  الثقافي  التفكير  تحفيز  أو  جديدة،  آفاق 
عقل املتلقي أو مخيلته أو محاولة رمي األحجار 
في املياه الراكدة في سبيل إشاعة نمط التلقي 
غياب  في  لنا   

ُ
يتجّسد ما  وهو  واملفكر،  الواعي 

بات  الــذي  والشامل  الواسع  الثقافة  مفهوم 
وكذلك  العام،  املعرفي  الفضاء  في   

ً
متداوال

الدرامية  الشخصيات  غياب  في  لنا   
ُ

د يتجسَّ
جنباتها  بني  تحمل  والتي  والفاعلة  املتحّركة 
الهم الثقافي أو تسعى من خالله لرفع مستوى 
مثل  وبغياب  نوعيتها،  وتحسني  العامة  الحياة 
املثقف  الحوار  معها  يغيب  الشخصيات  هذه 
واملحاججة  الجدل  على  القائم  والجاد  الذكي 
ذلك  من  وبدل  يناقضها،  وما  األفكار  وطرح 
مستوياته  تتدنى  الحوار  ذلك  ة  نوعيَّ أّن  نجد 
والضحالة  االبتذال  درجة  إلى  أحيانًا  ليصل 

والسخف.
املؤلف  يطرحها  التي  املحاوالت  فإنَّ  هنا  ومن 
الجهة  ورائه  ومن  التحديد  وجه  على  الدرامي 
ما   

ً
قليال الــدرامــي  للعمل  واملمولة  املنتجة 

تتصدى أو تواجه العديد من األنساق الثقافية 
الدولة  بنية  أعــمــاق  فــي  واملستقرة  الــقــارة 
مثل  محافظ  مجتمع  في  وخاصة  واملجتمع، 
مجتمع  ه 

ّ
بأن عــادة  يوصف  العراقي  املجتمع 

الثقافة  فيه  وتشيع  عشائري 
بأنماطها  الشعبوية  الدينية 
ومع  املعروفة،  ومظاهرها 
ــــود هـــذه الــخــصــائــص  وج
ــات تــكــثــر أمـــراض  ــم ــس وال
ـــاوف  ـــخ ــة وامل ــيَّ ــاس ــس ــح ال
واملــحــاذيــر والــتــحــفــظــات 
ــرح  ـــي ط ـــورات ف ـــظ ـــح وامل
املتعلقة  الظواهر  ومعالجة 

بهذه املوضوعات.
في  أيضا:  املحمداوي  وقــال 
الدراما  نتاجات  شيوع  ظل 
الساكنة والخاملة بل وامللفقة 
تختفي  أحــيــانــًا  ــة  ــاذب ــك وال
الشخصيات املؤثرة والفاعلة 
سواء  ــب  األدي شخصية  مثل 
أكان قاصًا أو شاعرًا أو فنانًا 
هذه  مثل  تقديم  ألنَّ  ــك  ذل
عملية  تصبح  الشخصيات 
طريقة  فــي  وصعبة  شــاقــة 
بالنسبة  وتقديمها  بنائها 

إذا  ما  سيِّ ال  استثنائيًا  جهدًا  وتتطلب  للمؤلف 
أو  العام  لالتجاه  معاكسًا  موقفًا  تتبنى  كانت 
وأرضه  العراقي  الواقع  في  يــدور  ملا  مغايرًا 
لو  وحتى  امللتهبة،  باألحداث  واملكتظة  املهتزة 
ما  غالبًا  ها 

ّ
فإن الشخصيات  هذه  مثل  حضرت 

تكون مجرد ديكور خارجي أو تنويع شكلي بني 
الشخصيات لكن من دون أن تتضمن أو تحتوي 
أو تنطوي على مضمون أو محتوى ثقافي واضح 
الشخصيات  هذه  وغياب  وباختفاء  ومؤثر.. 
الفاعلة واملتميزة تصبح الساحة فارغة ومهّيأة 
ونماذجها  ة  النمطيَّ الشخصيات  تحضر  لكي 
 بتكرارها وإعادة إنتاجها 

ْ
الشائعة وقد أصبحت

ومنها  الجاهزة  بالشخصيات  تكون  ما  أشبه 
لصورة  املتعمدة  اإلســاءة  التحديد  وجه  على 
العراقي  الجنوب  ابن  القروي  شخصية  ونمط 
املظلوم واملحروم والذي تم تكريسها وإشاعتها 
في ثقافة النظام الديكتاتوري السابق وجاءت 
عامًا  العشرين  ــوال  ط الدرامية  النتاجات 
النظام  ذلك  سقوط  أعقبت  التي  املنصرمة 
أن  دون  من  الصورة  هذه  من  وترسخ  لتزيد 
تعمل على زحزحتها وإعادة إنتاجها من جديد 
في ظل املتغيرات الكبيرة التي حدثت في هذه 

الحقبة التاريخّية.  

البحث عن منابع بناء الذات 
الشاعر نصير الشيخ تحدث عن سعي الدراما 
وشخوصها  أفعالها  عبر  الحياة  لتجسيد 
وأحداثها وبما يبرز هذا الصراع في مستوياته 
لترسيخ  او  الحقيقة  عن  بحثا  سواًء  املتعددة، 
على  الضوء  لتسليط  او  مــا،  ة  مجتمعيَّ قيم 
والشر  الخير  مثل  ووجودّية  حياتّية  ثنائيات 

والجمال، والقبح، والحب، والكراهية..
الدراما  مواكبة  إلى  حديثه  في  الشيخ  وأشار 
زوايا  عبر  العراقي  املجتمع  لتحوالت  العراقية 
اإلنتاجية  قدراتها  وبحدود  املختلفة  نظرها 
على  قدرتها  في  أعلى  كرصيد  الواقع  مبرزة 
الدرامية  االعمال  تفقد  ال  ولكي  التجسيد، 
ورؤية  وإخراجًا  نصًا  الشاشة  على  املعروضة 
إليها  املشاهد  يشد  ما  تقديم  في  بوصلتها 
وبــؤر  ة  مجتمعيَّ ظــواهــر  عند  حبلها  ــت  أرخ
معينة ترصد «القاع» بغية تقديمها لقمة سهلة 

ة».  للمشاهد وبدواٍع «فكاهيَّ
«الجنوبي»  حصة  كانت  حقا  قائال:  وأضــاف 
على  دالة  نمطية  صورة  امــرأة،  ام  كان  رجال 
يشي  وبما  ربما...  واملغفل  والخائب  البسيط 

بتخلفه املديني والحضري.
الدرامية  األعمال  في  التجسيد  هذا  يرافق 
دورا  تلعب  والتي  املثقفة»  «الشخصية  غياب 
قطب  لتكون  أو  التلفزيوني  العمل  في  ًا  محوريَّ
ــي هـــذا الــصــراع  ــى ف ــرح ال
لنا  يــقــدم  الـــدرامـــي وبــمــا 
ـــره في  إنــمــوذجــًا يــتــرك أث

الذائقة والذاكرة والتاريخ.
في  األنموذج  هذا  توفر  وإن 
بشخصية  ــال  ــم األع بعض 
ــــرســــام/  ــــشــــاعــــر/ ال (ال
الــصــحــفــي/ الــــروائــــي...) 
قلقة،  شخصية  يظهر  فنراه 
السلب  من  تحمل  ة،  انفعاليَّ
عن  منعزل  ونمط  الكثير، 
مجمل األحداث التي تمر في 

الحياة وتفاصيلها.
ــول  وأق هنا  ــدرك  ــت اس لكن 
ــابــعــة ربــمــا تــبــدو  مـــن مــت
ــه 

ّ
غــيــر فــاحــصــة جــــدًا، إن

اإلنتاجي  االنفتاح  وبسبب 
الفني  والتالقح  واإلخراجي 
بني مؤسسات اإلنتاج والوعي 
الذي يمتلكه كتاب النصوص 
نحو  توجه  حصل  الدرامية 
استحضار الشخصية الثقافية بكل محموالتها 
وربما من جانب آخر تحضر كمعادل موضوعي 
وحل  فــي  تــخــوض  ــي  وه ـــرى  األخ للشخوص 
الجريمة وغسيل األموال وملف املخدرات التي 
الدرامية  االعمال  تتناولها  زالت  وما  تناولتها 

بهوس وحضور مفرط.
«الفندق»  مسلسل  اآلن  بالي  فــي  ويحضر 
جسد  الــذي  املــالــكــي،  حامد  للسيناريست 
شخصية املثقف وحامل األفكار الفنان محمود 
للزمالء  دعوتنا  تكون  هنا  من  العباس،  أبو 
الروايات  من  العديد  لقراءة  السيناريو  كتاب 
تستحق  رواية  من  أكثر  هناك  وحقا  العراقية، 
الثقافة  من  تحمل  وبشخوص  دراميا  تعالج  أن 
والفكر ما يشكل عنوانًا بارزًا لتحوالت املجتمع 

العراقي وحضور النخب املثقفة فيه.
لكسر  جديدة  معالجات  ــاء  إرس يكمن  وهنا 
األعــمــال  فــي  لــإلنــســان  ة  النمطيَّ ــورة  ــص ال
بما  واإلتــيــان  واملاضية،  السابقة  ة  الدراميَّ
الدراما  في  العراقي  للواقع  ومواكب  محدث 

ة.  العراقيَّ

مؤتمر ملناقشة ثقافة الدراما  
إلى  بــاإلشــارة  الجبوري  زهير  الناقد  ابتدأ 

الثقافة  هــي  باألهمية  غاية  هــا 
ّ

عــد مسألة 
عدم  إلى  الفتا  املتلقي،  في  وتأثيرها  ة  البصريَّ
جزٌء  فهي  حياتنا،  عن  امليديا  فصل  ة  إمكانيَّ
 لسلوكياتنا الحياتية شئنا أم أبينا، على 

ٌ
مكمل

 وصفه. 
ِّ

حد
بتفاصيل  للحديث  قائال:  الجبوري  وأضــاف 
الكثير  نجد  بلدنا،  في  الــدرامــا  عن  دقيقة 
تتحّمل  الــتــي  واملــالحــظــات  الــعــالمــات  مــن 
ألنَّ  األســــاس،  بــالــدرجــة  املــؤســســة  سببها 
ومواصفات  والجمالي  الفني  ــداع  اإلب خامة 
الجهات  تبقى  مــتــوفــرة،  الــعــراقــي  املــبــدع 
الفن  تقديم  على  العمل  وكيفية  اإلنتاجية 
البلدين  في  ذلك  نلمس  مثلما  واملثمر،  الالئق 
قبل  ســوريــا  مــا   

ٍّ
ــد ح وإلـــى  مصر  الشقيقني 

 

محنتها.
الكبيرة واملوهوبة  أنَّ االستعانة بالخبرات  كما 
ســوء  بسبب  نــجــدهــا  ــم  ل الــبــلــد  ـــارج  خ ــن  م
القرار  اتخاذ  في  التفكير  وأحادية  التخطيط 
مليء  فالعراق  املــوضــوع،  هــذا  في  الجمالي 
باملوضوعات االجتماعّية والسياسّية والنفسّية 
الفنون  ومعاهد  الفنون  وكليات  والبيئّية، 
منها  الكثير  خرج 

ُ
وت املوضوعات  هذه  تدرس 

في  التطبيقي  الجانب  من  االستفادة  دون   من 
ذلك.

بروزها  وعدم  املثقفة  األدوار  بخصوص  أما 
الجبوري  قال  العراقية،  الدرامية  الساحة  في 
املنضبط  غير  للتخطيط  ذلك  يعود  موضحا: 

ذاتــهــا،  املــؤســســة  قبل  ــن  م
الثقافّية،  املؤسسة  وأعني 
ـــود  ـــن وج ـــم م ـــرغ ــى ال ــل ع
تشتغل  أن  تتمنى  شخصيات 
أن  إال  أفضل،  هو  ما  وتقدم 
ذلك يعود إلى تردي األوضاع 
العامة التي نعيشها وتأثيرها 

في أرض الواقع. 
أن  يجب  نظري  وجهة  ومــن 
قبل  من  واســع  مؤتمر  يعقد 
ملناقشة  ــأن  ــش ال ــاب  ــح أص
الوصول  بغية  املسألة  هــذه 
الصالح  تــخــدم  نــقــاط  ــى  إل
الــعــراق ال  الــعــام، نحن فــي 
مشروعا  ننجح  أن  نستطيع 
من  إال  (درامـــيـــا)  ثقافيا 
ها 

ّ
ألن الــدولــة  إســنــاد  ــالل  خ

رأس  تمتلك  شديد  باختصار 
املجال  فتح  قــدر  ولــو  املــال، 
ـــوال  األم رؤوس  ــاب  ــح ألص

بإشراف  الخاصة  القطاعات  على   واالشتغال 
املؤسسة. 

كثيرة  موضوعات  سيرفد  ذلــك  أنَّ  أعتقد 
تتناول الشخصيات الثقافية وحتى السياسية، 
العراقية  الدراما  أخرى،  بلدان  إلى  تسّوق  ثم 
مستقرة  غير  خائفة،  درامــا  االحتالل،  بعد 
هو  والسبب  املوضوعات،  اختيار  ناحية  من 
يعمل  من  كل  وجود  يهدد  مجهول  رقيب  وجود 
الدراما  اب 

ّ
كت بعض  لجأ  لذا  الفن،  ميدان  في 

االجتماعية  أو  الريفية  املــوضــوعــات  ــى  ال
حساسة  موضوعات  هناك  حني  في  البسيطة، 
جدًا وتستحق الدخول في تفاصيلها وتقديمها 
والبغاء  والــفــتــيــات  ــال  ــف األط كبيع  ــا  ــي درام
يمكن  ذلك،  في  العصابة  وشبكات  واملخدرات 
وضع  خاللها  ومــن  خاصة  لــذة  لها  تكون  أن 

النقاط على الحروف.
كالتشكيل  فردي  جهد  على  تقوم  فنون  وهناك 
الفنان  نجد  املسرحية،  والعروض  واملوسيقى 
العربية  الجوائز  ويحصد  فيها  يتألق  العراقي 
الدولة  أن  على  خطر  مؤشر  وهــذا  والعاملية، 
ــداع  اإلب روح  خلق  في  ــادًا  ج تفكيرًا  تفكر  ال 
فإن  وباملحصلة  ــذه،  ه الطاقات  واستثمار 
لم  ها 

ّ
ألن ذلــك  كل  عن  املسؤولة  هي  الــدولــة 

تستطع خلق الجو املناسب للمبدع العراقي في 
إبراز طاقاته. 

ة  ة الجادَّ تهميش البنى القيميَّ
الناقد الدكتور صباح التميمي تحدث عن عيش 
املجتمع العراقي في مرحلة ثقافية حرجة جدًا، 
قت فيه 

ّ
ها مرحلة انقالب سلبي تام، تسل

َّ
يرى أن

تقتصر  وال  املتون،  مناطق  واحتلت  الهوامش 
واحد،  ثقافي  حقل  على  املرضّية  الحالة  هذه 
الفاعلة،  الثقافية  الحقول  معظم  أصابت  بل 
َمن  مع  الدراما)  (ُمنِتج  يتراجع  أن  عجب  فال 
تقهقر من فواعل الثقافة وصانعيها اليوم! على 

حد قوله.
فعل  (الــدرامــا)  مبّينا:  التميمي  وأضـــاف 
ينسحب  به  واالرتــقــاء  صعوده  خطير،  تأثير 
النص  ألنَّ  ه، 

ّ
كل املجتمع  بثقافة  االرتقاء  على 

الجمهور)  (بالغة  في  تأثيرًا  أكثر  (املرئي) 
وتداوله  تعاطيه  يتّم  الذي  املقروء  النص  من 
وها  العامة،  البالغة  هذه  عن  ة  قصيَّ زوايا  في 
(درامية)  مشاهد  أوصال  تقطيع  نشهد  نحن 
وإشاعتها  لتسليعها  (الريلز)؛  بثقافة  هزيلة 
مستويات  عن  سلبيًا  انطباعًا  ُيعطي  بشكل 
ك 

ّ
وُيفك مجتمعنا،  إليها  وصل  التي  الثقافة 

محتويات  إلى  وُيحّولها  فيها،  العميقة  البنيات 
نِتج سوى (ثقافة القهقهة) التي 

ُ
(هابطة) ال ت

في  الثاوية  (الجادة)  القيمّية  البنى  هّمش 
ُ

ت
ل 

ّ
مث

ُ
ت كانت  والتي  الريفّية،  املجتمعات  أعماق 

فيما مضى أدواٍت ناجحة لصناعة ذات معتدلة 
غير مهزوزة.

إعادة  وضــرورة  الدراما  خطورة  ر 
ّ

يؤش ومما 
الذي  السحري  تأثيرها  إنتاجها،  طرق  قراءة 
بسرعة  املختلفة  املجتمع  طبقات  في  يسري 
الضوء، ويصنع فارقًا بما يطبع في تربية جيل 
بأكمله من آثار ثقافة معّينة، فالذاكرة العراقية 
بقوا  دراما  ألبطال  بصور  لنا  تحتفظ  الجمعية 
عالقني فيها ألكثر من جيل كشخصية (ساري 
حياة  قصة  وهي  مثال،  ة  البدويَّ الله)  العبد 
ناجح،  درامي  فعل  إلى  رجمت 

ُ
ت شعبي  شاعر 

هو  ومما  العربي،  املتلقي  في  عميقًا  أثرًا  ف 
ّ
خل

الطّيب  (أبو  مسلسل  هذه،  أيامنا  من  قريب 
املتنبي)، وقد قام بتجسيد شخصية أبي الطّيب 
واملسلسل  حداد)،  (سلوم  السوري  ان 

ّ
الفن فيه 

(فيصل  األردني  إخراج  من 
الزعبي) ومن إنتاج تلفزيون 
وقد  2002م،  سنة  ظبي  أبو 
نجوم  من  بعض  فيه  اشترك 

ة.  الدراما العراقيَّ
قــائــال:  التميمي  وتــســاءل 
العراقية  الدراما  تبدو  هل 
ج 

َ
ُمنت صناعة  عن  عاجزة 

درامي يكشف عن مضمرات 
ومقتنياتها  الوطنّية  الثقافة 
تجهلها  التي  الثمينة  الفنّية 
سيطرت  التي  اليوم  أجيال 
ــز)  ــل ــري (ال ثــقــافــة  عليها 

و(القهقهة)؟
يبدو لي أنَّ اإلشكال ال يكمن 
اإلمكانات  ــر 

ّ
تــوف ــدم  ع فــي 

والفنّية،  واملــادّيــة  البشرّية 
ــن في  ــم ــك ــة ت ــل ــك ــش ـــل امل ب
ــي  ــدرام ــل االنــتــاج ال ــواع ف
ــات  ــاي ــغ ــني)، وال ــِج ــت ــن

ُ
(امل

جانب،  من  الفواعل  هذه  تفكير  توّجه  التي 
ـــل درامــيــي األجــيــال  ـــذي أدخ والــصــمــت ال
والسبعينيات  (الستينيات  السابقة  الصحّية 
وعزلة  عميق،  ســبــات  فــي   والثمانينيات) 

سلبّية!
شبابي  درامــي  جيل  صعود  ذلك  إلى  ُيضاف 
فقير جدًا في بنيته الثقافية، وهو نتاج طبيعي 
م، 

َّ
ظ

َ
ُمن بشكل  الثقافة  فيها  ت 

َ
ض وِّ

ُ
ق ملرحلة 

العالم  على  العراقي  العقل  انفتاح  منحها 
ة التي باتت  تكنولوجّيًا لونًا من السلطة الجمعيَّ
ة،  الصحيَّ الثقافة  منابع  إلى  العودة  ترفض 
دائرة  في  الثقافة  هذه  ممارسي  تضع  وأخذت 

الكالسكيات املّيتة.
ر في هذا الجيل 

ّ
ة تؤث وما عادت القراءة الورقيَّ

رحلة  في  للذهاب  نفسه  يهيئ  الذي  ِري، 
ْ

الِقش
لشارع الثقافة العظيم في بغداد - أعني شارع 
الثقافة،  قشور  ُيمارس  أن  أجل  من   - املتنبي 
لفعله  صورًا  ويلتقط  منها،  الضار  ويتعاطى 
يظهر  كي  الفارغة؛  الرحلة  نهاية  في  هــذا 
مرحلة  نتاج  ببساطة  ــه 

َّ
ألن املثقف!  بمظهر 

عيد 
ُ

ت جــادة  وقفة  جميعًا  ا 
ّ
من تحتاج  ِقشرّية 

درامّية  عقلّية  لبناء  السابق؛  بريقها  للقراءة 
 

فة.
ّ

مثق
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في فوضى حياتنا وتنوع مكوناتها ومشكالتها 
نحن نعيش كما شــبكة داخل شبكة من العقد 
واملواجهــات كمــا مــن املعاني. وفــي جميعها 
جانب مــن أرواحنا يلتمس الشــعر أو يتمناه. 
هــو ال يريد أن يبقــى، أن يهيمــن عليه يباس 
وميكانيكيــة الكلمــات بــال مــا يمنــح عذوبة 
ستســاغ، وكذلــك ما نقــوم به من 

ُ
أو لطفــًا لت

 وحبًا.
ً

أعمال. فمع الشعر يكون العمل حماسة
عمومــًا الحيــاة املفعمــة، حيــاة، كل األرواح 
العظيمة، تريد معــًا صعوبة الحياة وبهجتها. 
تزيــد قوة الحيــاة واملعنى. أمــا أولئك الذين 
نســميهم العتاة أو األجالف، الذين يتباهون 
بتلكمــا الصفتــني الكريهتــني فــي ســلوكهم 
والنوايــا، فــإن كنــا ال نكرههم فنحن نســأم 
منهم وال نــود ذكرهم. لكننا فــي حال أخرى 

 أيضًا بما وصفنا.
ً

قد نكون قساة
لذلــك نعــود ونســميهم، لطفــًا، بالعمليــني 
واملنشغلني ليل نهار بالكسب الجاف والكالم 
اآللي والشــراهة ونادرًا ما نحسُّ في كالمهم 
أو عملهم محّبة حقيقية. أولئك نهتم أو، نادرًا 
ما نقدر، جانب التضحية عندهم، التضحية 
ة الحياة وجماليات الترف  بالبهجة وإنســانيَّ
مقابــل ال أقول جمعهم الــذي ال ينتهي، ولكن 
أقول، بنوع من االحترام، لكي يوفروا ويتركوا 
لســواهم أمــالكًا وأرقامــًا. الكســب عندهم 
شاغل وهوسهم باتساع األرقام هدف. مقابل 
كسب هؤالء حجم خسارتهم للبهجة بالحياة 
والفن. خســارة كبيــرة لهم وحظــوظ كبيرة 
لورثتهــم فلنتفــق ولنحتــرم.. فمــا أعظمهم 
لو جمعــوا االثنني الحماســة – العمل وجمال 
متكاملــة  فيهــم  اإلنســانية  لتكــون  الحيــاة 
وحياتهم غير مفتقرة ملا يجعل الحياة»حياة»!

 ليكــن ألولئــك عملهــم ونتمنى لهــم اكتماله 
باملعنى، فنحــن اآلن بصدد آخرين متفردين 

ال يكتفون بعمل وال بثقافة واحدة.
كالمنا هذا وتصنيفنــا، ال يظالن صحيحني 
حتى نتعرف على ناس أكثــر منا تعافيًا بروح 
الفــن وأقــرب منا إلــى عواملــه وأحيانــًا إلى 
أســراره وهــم نــاس عمــل ومشــاريع. أطباء 
عظام وتجار وأصحاب مؤسســات، بل وناس 

ة! ال محال  جمعــوا الفن والصناعــات الحربيَّ
إلنــكار وجودهــم، لبعضهــم لوحــات باهرة 
العمــق واملعنى ولبعضهم كتــب تفيد قراءتها 
وحضور عملي بمؤلفات موســيقية يستمع لها 

الناس منذ عشرات السنني.
أشــير إلى واحد منهم دافنشي، الذي نعرفه 
رجل فن وإبداع. دافنشي كان مهتمًا باملسائل 
ــه اعتمد في 

ّ
ــة وحدهــا. وأن ــة ال الفنيَّ الحربيَّ

ة. وأشــار  حياته أو عيشــه على كفاءته الحربيَّ
 في طلبه ملنصب من دوق ميالن. 

ً
لها تفصيال

هــو يقــول إنَّ لــه طريقــة لتركيــب الجســور 
الخفيفــة ملطــاردة العــدو وطريقــة لتدميــر 
جسور األعداء ويمكنه نزح املاء من الخنادق 
وصنــع املدافــع الخفيفة، ســهلة الحمل التي 
تقذف املــواد امللتهبة ودخانهــا يلقي الرعب 

في قلــوب األعــداء وحفــر االنفــاق للوصول 
إلى أمكنــة صعب الوصول إليهــا.. وإذا تعذر 
اســتعمال املدافع فبما يدّمر السفن. ويمكنه 
أيضًا - وأيضًا. هنا مهمة جدًا – يمكنه أوقات 
الســلم أن ينشــئ العمارات ويقيــم التماثيل 
العامــة والخاصــة وحفــر أو إنشــاء القنوات 

ورسم صور كأحسن ما يكون الرسم..
هل يدعي ذلك دافنشي؟ 

ال ليوناردو دافنشــي ترك رســومًا وتصاميم 
ة.  لها صفة حربيَّ

 آخر قبل أن نقــول رأينا في هذه 
ً
لنأخــذ مثاال

ة متعددة القــدرات. غاليلو  الظاهرة البشــريَّ
ــة فــي جامعــة  كان أســتاذ الشــؤون الحربيَّ
بافتا ولم يتمكن من بيع اختراعه التلســكوب 
 باعتبــاره ذا فائدة في 

ّ
ــة إال ألغنيــاء البندقيَّ

مًا 
ّ
ة.. وهو أول من وضع ُســل الحــرب والبحريَّ

موســيقيًا، كمــا كان رياضيًا فاز بمســابقات 
املالكمــة اليونانيــة القديمة، وتلقى أســرار 
الديــن املصري ثــم الديانــة اليهودية. وحني 
أخذ أســيرًا تلقــى تعاليم الكهنــة الكلدانيني 

وأيضًا عاش قصة حب مع بيثبا.
وفيثاغــورس، القرن الســادس قبــل امليالد، 
عازف هــارب وفلوت. هنا لســنا في موضوع 
احتراف املهــن أو الصناعــات. نحن هنا في 
حال نمتلك فيــه تنوعًا باهرًا مــن الثقافات. 
علــى  الهيمنــة  يمكنهــا  عمليــة  قــدرات 
موضوعــات تبدو لنــا متباعدة وهــي متصلة 
بأســرار بينهــا قربــى. نحن نعرف أســالفنا 
العظــام فــي زمنهــم وزمننــا كانــوا لغويني 
ورجــال أدب ورواة ولهم بــاع في الرياضيات 
والفلك والطب كما الفلســفة. هي موضوعات 
تبدو متعارضة أو متباعــدة، لكن أصحابها، 
بثقافتهم، اتصلوا بالســر الجامع لها. واليوم 
في الجامعــات الحديثة، وفي جامعة واحدة، 
ة  يدرســون الفلك أو الفضاء والجراحة الطبيَّ

والكيمياء وعلم النفس والفنون واآلداب.
هــي جميعها فــي مبنى واحد، وهــي جميعها 
تلبيــة الحتيــاج بشــري. وقــد نجــد فــي هذا 
املجلــس أو هــذا املنتدى مــن ألمَّ بقــدٍر من 
العلوم املتصلة بتخصصه. هي نزعة محترمة 

وجليلة للتكامل. هو مطلب الثقافة املتكاملة..
نحــن فــي عصــر متعــدد الثقافــات وصعب 
موضــوع  هــو  واحــد  بموضــوع  االكتفــاء 
التخصــص. التخصص، مثلما هــو ضروري 
هو محتــرم لكن املهنــدس املعمــاري يحتاج 
الئم تطور العمــارة، وكذلك 

ُ
الى مكمــالت ت

الحــال بالنســبة للطب أو النــص األدبي. من 
قراءاتنــا للروايــات الحديثــة نشــهد اليــوم 
ــة  التاريخيَّ املعلومــات  مــن  محترمــًا  كمــًا 
ة وتاريخ املدن وأحيانًا   ة والبيولوجيَّ والنفســيَّ
 عن السياســة وشــؤونها. 

ً
الصناعات، فضال

مــا عــاد صحيحــًا االنعــزال، واالنشــاءات 
ــة صارت تبــدو هزيلة. في عصرنا  االنطباعيَّ
ال يقوى تخصــص بعيدًا عن الثقافات املكملة 
واملســاعدة لــه. دارس اللغــة اليــوم يحتــاج 
مختبرًا! وانغالق الدائرة ســيؤدي الحقًا الى 

فقر النص وإنهاك التخصص.

ترصد األديبة والكاتبة الصحفيــة منال األخرس في كتابها 
ة العامة  الجديد (ســيدة الجنب) الصادر عن الهيئة املصريَّ
للكتــاب قصــص عن صــور الهيمنــة بمعناها األشــمل بدءا 
بالفــرد على اآلخــر أو الدول علــى غيرها. في هــذا الحوار 
ة   لنســأل األخرس عن تفصيل معنيَّ

ً
القصير ســنتوقف قليال

بإصدارها األخير. 

* كيف رّوضت ”سيدة الجنب“ املجتمع الذكوري؟ 
- إنَّ سالحها كان الجنب، وهو العامل املشترك في الحالتني، 
وهــو كذلك الســلعة التي تدفــع الجميع القتناء مــا ال ينبغي 
اقتنــاؤه. فــكان الخضــوع والخنــوع والهروب مــن املواجهة 
والتشــبث بالخطأ فــي كثيٍر من األوقات، وبــدال من معالجة 
بعض الســلبيات كان اإلصرار على التمســك بها، ولو تكلف 
ها 

ّ
األمر االنبطاح والتذلل ألكبر بائعــة للجنب بالعالم ظنًا أن

الحامية والراعية لهم.

* كيــف اســتطاعت نســاء املجموعة إقنــاع املجتمــع بمكانة 
املرأة؟

- عندمــا فطنت إحداهن مــن بطالت الروايــة أن الخضوع 
لراعيــة الجمــال أي املــرآة ليس هــو الطريــق للحفاظ على 
كيانهــا، وأن هناك حيرة ما بني إخفــاء ما يطرأ على املظهر 
بالخــدع واملســاحيق أو التزيني من الداخــل بصقل الجوهر 
بالثقافــة، فيزيــد الرصيد مــن األصالة والرقــي باألعماق 
ــمت في 

ّ
وبدوره ينعكس على الظاهر، من مالمح حينها تهش

يديهــا املــرآة. وهكذا تضع املجموعــة ملمحًا رمزّيــًا لكيفّية 
الخــروج من نطاق الهيمنة أو الخديعة الكبرى، والطريق هو 
العلم والثقافة، فينهار ذلك الكيان االستعماري املستبد، كما 
انهارت املرآة حتى وإن حــاول البعض إعادتها ولن يفلح بعد 
أن تمَّ التحصني مــن الداخل بالعلم والفكر..وقالت األخرس 
اســتخدمت املجموعة املرأة كبطلة ألغلــب القصص تأكيدا 
علــى ثنائية املــرأة والثقافة في النهــوض باملجتمع وحمايته 
من أي عــدوان خفي أو واضــح، فهما معا الراعي الرســمي 
ألي كيان صغير أو كبير محلي أو دولي، وهذا دور ال يمكن أن 

يكون ملخلوق في الكون إال للنساء فقط.

ل 
ِّ
ًصا فيه ذلــك التحّيــز الذكوري الــذي ُيدل

ّ
 مشــخ

ة  عبر شواهد عديدة في كتب القراءة ملراحل دراسيَّ
ــة العامة  ــة ثاوية فــي الذهنيَّ مختلفــة، على قصديَّ
لواضعي تلــك املناهج، ثم يقف فــي الفصل الثالث 
راٍت دّونها الشاعر 

ّ
ة ملذك ة نقديَّ منه على قراءة ثقافيَّ

اب، والذي يهّمني  العراقي الراحل بدر شاكر الســيَّ
عرضــُه في هذه املقالة، الوقــوف على بعض ما ورد 
ا مــن التمهيد؛ ملا أراه 

ً
مة هذا الكتاب وشــيئ

ِّ
في مقد

من أهمية استثنائية لهما في هذا املنجز، فقد كانت 
ف إلى 

ِّ
غات التي دفعــت املؤل ا للمســوِّ

ً
املقدمة عرض

إنجاز هذا الكتاب، وإذا تجاوزنا قوله في أول فقرة: 
 معرفٍة 

ُّ
 من أشكال املعرفة، وكل

ٌ
«النقد الثقافي شكل

ضاف إلى 
ُ

بحاجٍة دائمة إلى الفحــص واملراجعة. وت
هذا أسباب خاصة بالنقد الثقافي، تجعل حاجته إلى 
الفحــص واملراجعة مضاعفة ودائمــة، فهو مرتبٌط 
ك، ومثل هذا االرتباط  بالحياتّي والواقعي واملتحــرِّ
س»  يدفــع إلى رفض الثبــات على نحٍو جامــٍد وُمكرَّ
ة داخل  ــر فيه إلى أهميــة املراجعة النقديَّ

ِّ
الذي يؤش

منظومــة كل خطــاب نقــدي، ومن ضمنهــا خطاب 
النقــد الثقافي، وإلى ضرورة أن تكون هذه املراجعة 
د 

ِّ
 الشــتراطات املنهــج العلمي الــذي ُيحد

ً
خاضعــة

مكامن الخلل في مضمــرات ذلك الخطاب، أو فرز 
رو ذلك 

ِّ
فها منظ

ّ
يات تلق

ّ
ا من متبن ما تمَّ تجاوزه زمنّيً

 
ً

ة مرنة الخطــاب؛ بما يجعل هــذه املراجعــة املعرفيَّ
 للتعديل والتشــذيب بما ينسجم وإيقاع الحياة 

ً
قابلة

ومتغّيراتهــا، وتتعاظــم هــذه املراجعــة حــني يكون 
الخطــاب النقدي املــدروس يتعلق بالنقــد الثقافي 
ة وارتهانه للقيم  املرتبط بتحّوالت كل مرحلــة زمانيَّ
ة أو  املرتبطــة هي األخرى باملجتمع وتحّوالته الثقافيَّ
ة.. فإنَّ ما يلــي هذه الفقرة  ة أو السياســيَّ االجتماعيَّ
ة  ر إلى أهمية ضبط الدراسات األكاديميَّ

ِّ
بقليل، يؤش

ــا ملقتربات نقد النقد، وإال ســتكون الدراســات 
ً

وفق
ة   لشــروطها املعرفيَّ

ً
نجــزة في هذا الحقل، فاقدة

ُ
امل

الصارمة التي ينبغي أن تنطلق منها وتشــتغل عليها 
فــي كل ما تقف عنده مــن ظواهر ثقافّيــة. وهذا ما 
ســَع لدى فريٍق 

َّ
 الثقافيُّ ات

ُ
نلمُســه في قولــه: «فالنقد

 ملن ضاقــت به الِحَيل، 
ً
من النــاس، حتى صار ملجأ

ا في عالــم النقد. 
ً

ا ُمفيــد
ً
 شــيئ

َ
 عن أْن يقول

َ
وعجــز

 مــن عقال 
َ

 الِعنــان للنقــد الثقافــّي فانفلت
َ

فأطلــق
ســع لدى 

َّ
الضبــط املعرفيِّ حتــى لم يعد هو، حني ات

هذا الفريق من الناس، وصار بال شواطئ، فصارت 
 عليــه، محت 

ً
رونــِة املغروســة فيــه نقمــة

ُ
 امل

ُ
حســنة

 
َ

ق  آخــر ضيَّ
ٌ

ــة. وفريق ــة ومســخت الهويَّ الخصوصيَّ
علــى النقد الثقافي مســالكه وغاياتــه، حتى حجَب 
ة من  بعض فاعلّيته وإمكاناته، وحرَم الحياة الثقافيَّ
َم لها» وأرى أنَّ تكرار وصفه 

َّ
قد

ُ
خدمٍة كان ُيمكن أْن ت

ملن خرج بالنقــد الثقافي عن ضوابطه وعن مرونته 
راعى هي األخــرى، بـ «الناس» كان 

ُ
التــي ينبغي أْن ت

مقصــوًدا لديه، فهو ال يجد فيهم أي عالقة تربطهم 
ه ال 

ّ
بصفــة «الباحــث» األكاديمــي أو «الناقــد» وكأن

عوا  بهم طريق البحث إْن ضيَّ
ّ
يجد لهم عذًرا فــي تنك

لهــم الجهــاز النظــري لخطــاب 
ّ
البوصلــة فــي تمث

النقد الثقافي...! وهــذه الصرامة في التوصيف لها 

مثيالتهــا في تراثنا العربّي، حني ينتفض الغيور في 
تخّصصــه، ويرى من حوله يهرفــون بما ال يعرفون، 
ومن أولئك ما ذكره الُجَمحي (ت: 232 هـ) عن حال 
كثر 

َ
اَن أ

َ
ة، «َوك محمد بن إسحاق راوي السيرة النبويَّ

اس َعنُه 
َّ
قبل الن

َ
ِلك ف

َ
ــَيِر وغير ذ علمه باملغازي َوالسِّ

 علم لي بالشــعر 
َ

ول ال
ُ

َها َوَيق
ْ
ذر ِمن

َ
اَن يْعت

َ
ــَعار َوك

ْ
ش

َ ْ
األ

كتب ِفي 
َ
ُه عــذرًا ف

َ
ِلك ل

َ
ــا ِبِه فأحمله َولــم يكن ذ

َ
ْين

َ
ت

َ
أ

وا شــعًرا قّط 
ُ
ول

ُ
ذين لم َيق

َّ
َجال ال الّســير أشــعار الرِّ

ِلك 
َ
َجال ثمَّ َجــاوز ذ َســاء فضال َعن الرِّ

ِّ
وأشــعار الن

ْيَس ِبشعر 
َ
ِثيَرة َول

َ
ُهم أشعارًا ك

َ
كتب ل

َ
ُمود ف

َ
ى َعاد َوث

َ
ِإل

ى 
َ
فال يرجع ِإل

َ
ود بقــواف. أ

ُ
م مؤلف َمْعق

َ
ال

َ
َمــا ُهَو ك

َّ
ِإن

 
ُ
ذ

ْ
اُه ُمن دَّ

َ
ــْعر َومــن أ

ّ
ا الش

َ
ول مــن حمل َهذ

ُ
َيق

َ
فســه ف

َ
ن

ى أْن أقرأ في هذا 
ّ
 أتمن

ُ
ف من الســنني» وكم كنت

َ
آال

ــا من تلك 
ً

 يتناول فيــه الناقد، بعض
ً
الكتاب فصــال

 
ُّ

نجــزة في هــذا الحقل، وهــي ال تمت
ُ
الدراســات امل

 إلــى أعراف هــذا الخطاب، إال بقدٍر شــكليٍّ 
ً
أصال

ضّيــق لم ينفتــح على مظاهر أخــرى تطالها أدوات 
النقــد الثقافــي ومقترباتــه، ال ســّيما وهــو الضليع 
ــالت وإجــراءات في  بــه الناقد مــن مؤهِّ

ّ
بمــا يتطل

«نقــد النقد األدبــي» بعاّمة، و»نقد النقــد الثقافي» 
بخاّصــة، ملــا أنجزه فــي كال الحقلني من دراســات 
بدًءا بأطروحته للدكتــوراه التي نالها عام 1997عن 
«نقــد التأليــف األدبــي عند العــرب بــني الحربني 
العامليتــني» وكان موضوعهــا بكًرا في هــذا الحقل. 
ومن ثــمَّ كتابه املهــم «خطاب اآلخــر – خطاب نقد 
التأليف األدبي الحديــث أنموذجًا» الصادر عن دار 
األصالة واملعاصرة في ليبيا عام 2005 وبعده كتابه 
«مقاربات في تنظير نقد النقد األدبي» الصادر عن 
دار تموز في ســوريا عام 2018 ولكن كما قيل: ما كل 
شــير إلــى قوله في املقدمة 

ُ
ى املرُء ُيدركه. ون

ّ
ما يتمن

ًصا ضيــق األفق الذي يســتولي علــى الفريق 
ِّ
ُمشــخ

اآلخــر من «النــاس» الذين ولجوا هــذا الحقل، من 
ــر لديهم الدرايــة الكافية التي تجعلهم 

َّ
دون أْن تتوف

ُيكّيفون مقتربات خطاب النقد الثقافي بما ينسجم 
ومرونة املســاحة التي يشتغل عليها، وذلك في قوله: 
قصر على 

ُ
«فإمكانــات النقد الثقافي أكبر مــن أْن ت

ٍر تمَّ تكريُســُه في النقدّية العربّية  ما شــاع من تصوُّ
وســرى علــى نطــاٍق واســع، وصــار يختــزل النقد 
ــه: التفتيش عن نســٍق ُمضمــر ُيناقض 

ّ
الثقافــي بأن

ــا وفي نصٍّ  بحّيً
ُ

الظاهــر، وأن يكــون هذا النســق ق
، وأن يكون هــذا النص من نصوص الهامش  جماليٍّ
َد جمالياته الجمهوُر 

َّ
غير الرسمي، وأْن يكون من حد

ة» وكل هذه االشــتراطات يرى   الرســميَّ
ُ

ال املؤسســة
فيها ســبًبا لتقزيم خطوات هذا الخطاب واختزاله 
 من 

ُّ
بإجــراءات ميكانيكية – إن صــحَّ الوصف- تِحد

فعاليته، بما ُيفضي به إلى أْن يكون مثل ســابقه من 
مناهج النقد األدبي التي يمكن أْن نلتمس لها العذر 
م على املشــتغلني وفقها 

ِّ
حت

ُ
بأنَّ طبيعتها اإلجرائّية ت

ده تلــك املناهج من إجراءات 
ِّ

حد
ُ

أْن يقفــوا على ما ت
ال منــاص لهــم بــأن يتجاوزوهــا إلى ســواها. وبني 
ة التي   الحقيقيَّ

ُ
هذيــن الفريقني ضاعــت الفرصــة

كان للناقد الثقافــي أْن يؤّديها في قراءة الخطابات 
ف 

ِّ
ة وغيرهــا. ومن هنا أراد الســلطانّي – مؤل األدبيَّ

د على الغرض الذي يرسمه في هذا 
ّ
الكتاب- أْن يؤك

 للظلم في 
ُ

الكتاب، بقوله: «إنَّ النقد الثقافي يتعّرض
 االنفالت والتيه، 

ّ
كال الحالني، فهو غير واســٍع حــد

 ليكون كثقــب إبرة؛ لذا كانت صفحات 
ٌ

ق وال هو ضيِّ
ُطــر معّينة ملفاهيم 

ُ
 في وضع أ

ً
هذا الكتــاب محاولة

ة، وإيجاد منطلقات ُمســاعدة، تســعى إلى  أساســيَّ
ة واالســتنتاجات  إخراج النقد الثقافي من الُهالميَّ
ا يســتند إلى  ا نقدّيً

ً
ة على مجّرد تصّورات، بحث املبنيَّ

 عــن إفادته من 
ً
ــة وإحصاءات وبيانــات، فضال

ّ
أدل

ة». ويرى كاتب  ة واللغويَّ ــة والثقافيَّ النظريات النقديَّ
ف، لم 

ِّ
املقالة، أّن هــذه الغاية التي أعلن عنهــا املؤل

ق بصــورة كاملة علــى جميع فصــول الكتاب، 
ّ

تتحق

مــا خــال التمهيــد والفصــل األول، فهمــا يدخالن 
في صميــم الغاية التــي أفصح عنهــا املؤلف؛ لكون 
ف 

ّ
املتــون – فــي الفصــل الثانــي والثالث- التــي توق

ا،  ا ثقافّيً
ً

ل نقــد
ّ
عليهــا الناقد، لم تكــن نصوًصا تمث

حتــى يأتــي الناقــد الثقافي فــي إطار «نقــد النقد 
ة،   على نقــد إجراءاتهــا املنهجيَّ

ً
الثقافــي» مشــتغال

ف – في كتاب مشــترك 
ِّ
وبحســب عبارٍة وردت للمؤل

يحمل عنــوان: نجم عبد الله كاظــم أكثر من حياة، 
د تشــخيصنا في 

ِّ
كتاب األقالم، 2021م: ص -62 تؤك

 وجوُدُه 
ُ

ق
ّ

هــذا املقام، يقول فيها: «فنقد النقــد يتحق
ومعناه حني يشتغل على نصٍّ نقدي، سواء أكان ذلك 
 

ُ
 أم كتاًبا، فنقــد النقد يبحث

ً
النــصُّ النقديُّ مقالــة

ُه»، أو في 
َ

ــد
ُ

 ِلَينق
َ

عــن النقد حيثمــا كان وكيفما ُوِجد
عبارٍة نقتبســها من كتابــه [مقاربات في تنظير نقد 
النقــد األدبــي، ص:30] وهــو يتحدث عن املســتوى 
املنهجي لنقد النقد، وذلك في قوله: «وفي املســتوى 
املنهجــي يمكن لنقــد النقد الثقافــي فحص درجة 
مواكبة التطــّور املنهجي العاملي فــي النص النقدي 
ة في تســويق  [...] مثلما يمكنه فحص الحيل املنهجيَّ
أفــكار معّينة في النص النقدي» وكال االقتباســني، 
ا يشتغل على 

ً
دان على صفة «النص النقدي» متن

ِّ
يؤك

أساســه نقد النقد الثقافي؛ ألجل التفريق بينه وبني 
ق وجوده على املنت األدبي 

ّ
النقــد الثقافي الذي يتحق

درس وفق مقترباته، 
ُ

أو غيره من خطابات ُيمكن أْن ت
وإال ساد الخلط بني االتجاهني..

وعلى أيِّ حــال تبقى مســاهمة الدكتور الســلطاني 
 ومهّمة، ونابعة مــن همٍّ جاد 

ً
فــي هذا املجــال غنيــة

صل بطبيعة اشــتغاله األكاديمــي في هذا الحقل، 
ّ

يت
ا في كل مــا ُينجزه فــي هذا الحقــل مواكبته 

ً
ــد

ِّ
مؤك

ــة، وحرصــه على أن  الجديــد مــن املناهــج النقديَّ
ة التي  ا الشــتراطاتها املعرفيَّ

ً
يكون تطبيقهــا موافق

أشــرنا إليها فــي بدايــة املقالــة، ولتصاعــد وتيرة 
«املحتوى الهابط» ال في وسائل التواصل االجتماعي 
فحســب، بل في مختلــف مناحي الحياة، وال ســّيما 
ة أطنابها في  األكاديميــة حني تضرب الال موضوعيَّ
صفــوف الباحثني ال عن غايٍة نبيلة تصبُّ في ارتقاء 
ة أبعد  ا بقدر مــا تصبُّ في غاياٍت نفعيَّ املجتمع علمّيً
صل به 

ّ
ما تكــون عن همــوم البحــث العلمي ومــا يت

 من رقابٍة 
َّ

من قضايــا تنفع الصالــح العام، فال ُبــد
ق إال عبر 

ّ
ــٍة دقيقة تطال مناهج النقــد ال تتحق علميَّ

 «نقــد النقد» الذي يؤّدي هــذه املهمة بأعلى قدر من

ة.  املسؤوليَّ

2021

عع
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إال أنهــا وبعــد أيــام، وجدت نفســها أمام 
األطرش فــي مكتبه تقول لــه: وافقت على 
اقتراحــك، فاختــار لهــا اســمها الفني، 
إيمــان، وكان فيلم "عهد الهوى" أول ظهور 
لها، ثم مثلت في عــدة أفالم مع مطربني 
آخريــن، إال أن وقوفها أمــام عبد الحليم 
في فيلم "أيام وليالي" كان األشهر واألهم 
في مســيرتها والــذي غنى لهــا حليم فيه 
"عشــانك يا قمــر"، و "أنا لــك على طول"، 
والغريب أنهــا اعتزلت في قمة نجوميتها، 

وهاجرت إلى أملانيا. 
وفــي الســينما الهندية، قدم ممثل شــاب 
يدعى أميتاب نفسه إلى املنتجني من دون 
أن يرغب به أحد، ألن املخرجني واملنتجني 
يومذاك، كانوا يفضلون أصحاب البشرة 
الفاتحــة، فظل يــراوح في مكانــه لفترة، 
وبســبب صوته املميز اســتعان به البعض 
ألدوار الراوي فقط، دون أن تظهر صورته 
على الشاشــة. ذات يوم ذهب أميتاب إلى 
النادي الرياضــي ليلعب الكريكت فالتقى 
بأحد أصدقاء الدراســة اإلعدادية اسمه 
راجيف فســأله األخير عن أحواله، فشكا 
أميتــاب انعــدام الفرص. ذهــب راجيف 
وقص حكاية صديقه على والدته الســيدة 
أنديــرا غانــدي، وكانــت وقتهــا رئيســة 
الحكومــة، والتي رفعــت الهاتف واتصلت 
بأحــد مؤيديهــا مــن املخرجــني وطلبــت 
منــه االهتمــام باملمثــل الشــاب فانهالت 
على أميتاب الســيناريوهات لكن أكثرهم 
حماســًا وتأييدًا للســيدة، أســند لــه دور 
البطولــة وصــادف في تلك الفتــرة بداية 
ــاب ومخرجني 

ّ
أفــالم األكشــن وظهور كت

متخصصــني بهذا النوع وجــدوا ضالتهم 
بشــخصية أميتــاب. بعــد خمس ســنوات 
فقط أصبح أميتاب باتشان أغلى نجم في 

العالم، وال يزال األشهر إلى يومنا.      
وليس بعيدًا كان املنتج الهندي هيمانشــو 
راي فــي أملانيا لالطالع على مســتجدات 

الســينما وطــرق اإلنتــاج وهنــاك، التقى 
بالفتــاة البنغاليــة، الغنية، ديڤيــكا راني 
التي تتردد على صالونات املشاهير ومنهم 
النجمــة غريتا غاربو، التي شــجعتها على 
التمثيــل. ديڤيكا وراي اتفقا على تأســيس 
شــركة لإلنتــاج، وبعــد عودتهــم للهنــد 
تزوجا مباشرة. وفي منتصف الثالثينيات 
أصبحــت ديفيــكا أشــهر ممثلة فــي ذلك 
الوقــت وكانت شــركتهما، بومباي توكيز، 
تهيمــن على اإلنتاج الســينمائي في الهند 

وقد استعان راي بصديقه املخرج األملاني 
فرانز أوسنت ليخرج أعمال الشركة، ففي 
العــام 1936 صوروا فيلم "رياح الشــباب" 
بطولة ديڤيكا واملمثل الشاب نجم الحسن. 
والــذي يتحدث عن زوجة شــابة تهرب مع 
عشــيقها، واملفارقة عنــد منتصف العمل 
وبشــكل مفاجئ هربــت ديڤيــكا مع نجم 
الحســن واختفيــا عــن األنظــار تاركــني 
الجميع فــي ذهول. ذهــب راي مع صديق 
للعائلة لتتبع أثرهما وعثرا عليهما في أحد 

فنــادق كلكتا وجــرت مفاوضــات بينهما 
وضعت فيها ديڤيكا شــروطًا للعودة، ومن 
أجــل الحفــاظ على مــاء وجهه وشــركته 
وافــق راي علــى شــروطها علــى أن تعــود 
إلكمــال الفيلم، وفي البيت قــررا العيش، 
منفصلــني كالغربــاء. أمــا نجم الحســن 
فقد هرب إلى جهــة مجهولة وصدر قرار 
بمنعه من العمل في السينما إلى األبد. بدأ 
راي مع املخــرج األملاني بالبحث عن بديل 
لنجــم الحســن، وأثنــاء وجودهمــا داخل 
االســتوديو مــرَّ عامــل الكهرباء، واســمه 
 أســالكًا على 

ً
كومــد الل كانغولــي حامال

كتفــه فصــاح راي: ســأختار هــذا العامل 
 للفيلم. رفض املخــرج رفضًا قاطعًا 

ً
بطال

معلقًا: هــل من املعقول أن هــذا الرجل ذا 
املالمح الباهتة واللســان املتعثر والحركة 
 للفيلــم؟ وأعلن أنه 

ً
البطيئة ســيكون بطال

لن يكمل الفيلم إذا تم اختيار العامل لكن 
راي، وهو املنتج وصاحب الشــركة، أصر 
على ذلــك ونادى علــى الكهربائي إلجراء 
االختبار أمــام الكاميرا، ففاجــأ الجميع 
بأدائــه العفــوي وثقته بنفســه فأعجب به 
راي بينما ظل املخرج رافضًا وغير مقتنع، 
لكنه مجبر على إكمال العمل بسبب العقد 
املبرم مع الشركة. وتم اختيار اسم جديد 
للكهربائــي. وهكذا ظهر الفيلم من بطولة 
ديڤيكا راني والوجه الجديد اشوك كومار 
الذي أصبح أحــد رواد الســينما الهندية 
وأيقونتهــا ألكثــر من خمســني عامًا، فقد 
مثــل أكثر من(300) فيلم وأنشــأ شــركة 
لإلنتاج مع شــقيقيه املغني كيشــور كومار 
واملمثــل أنــوب كومــار. وصــدق مــن قال 

"مصائب قوم عند قوم فوائد"!.  
 ومن أشــهر أفالم اشــوك كومــار: "محل، 
قانــون، جســر  الحــوراء، ســنة واحــدة، 
محفــل، شــطرنج، باهــو بيغــوم، ونــادي 

ليلي".
ومن أشــهر أفالم أميتاب: "الشعلة، مارد، 
شاهنشاه، زنجير، حّمال، نصيب، ال مثيل 

لها، شرابي" وغيرها.

ينتمــي فيلم "حديــث النســاء"(2022) للمخرجة الكندية ســارة بولي إلى 
السينما النســوية، التي "فككت األسس األبوية للسينما التجارية" وهشمت 
الصورة النمطية املكرسة للمرأة بكونها خانعة، عاشقة، بنت هوى مشتهاة.

 الفيلم الذي يتحدث عن محنة نساء مغتصبات ومعنفات وكفاحهن إلدانة 
الفاعلني ومحاكمتهم، كتبت معالجته السينمائية املخرجة نفسها، وحازت 
على أوســكار أفضل ســيناريو2023، ومثلت فيه فرانســيس مكدورماند، و 
 عن بن وشــو في دور املعلم، وألفت موســيقاه هالدير 

ً
جوديث ايفي، فضال

غونادوتير صاحبة أفضل أوسكار عن "جوكر".   
"حديث النســاء" مقتبس عن رواية باالســم ذاته، صــدرت في العام 2018 
للروائيــة الكندية مريام تويز، وتدور أحداثها خالل العقد األول من القرن 
الـ21 في مســتعمرة (بينونايت) مســيحية بروتســتانتية مغلقــة معزولة، 
تعيش بعيــدًا عن الحداثة، فال مواصالت وال كهرباء، أو هاتف، وقاطنوها 
يعملــون فــي الحقول ورعي املواشــي، تعاني النســاء من حــاالت اغتصاب 
وعنف، وتنسب هذه األعمال إلى األشباح والشياطني، وغالبًا إلى "خياالت 
النســاء" فيلــذن بالصمت رغــم االنتهاك والعــار، تطيح إحــدى الضحايا 
بواحد من املغتصبني، الذي يعترف بكل جرائم االغتصاب بمشاركة سبعة 
آخرين من رجال املستعمرة، بما في ذلك 
انتهاك جســد طفلة عمرها أربع سنوات، 
يــدان املتهمــون ويحاكمــون فــي مدينــة 
أخــرى، يهرع رجــال "املســتعمرة "جميعًا 
لكفالة املجرمني وإخراجهم من السجن، 
بينما تبقى النســاء يتداولن في ما ينبغي 
عملــه، بعضهن قررن املغــادرة، والبعض 
اآلخــر أصــررَن علــى البقــاء واملواجهــة 
ضد التواطؤ الذكــوري، وأخريات طالنب 
بالســماح واملغفــرة للرجــال حتى يرضى 
الــرب، بعــد تصويت وحــوارات ســاخنة 
بني األطــراف املتناقضة (شــغلت معظم 
الزمن الفيلمي) يتخذن قــرارًا باملغادرة 
والبحــث عن مــكان أرحب يســتردن فيه 
املخرجــة  املهــدورة.  عمــدت  كرامتهــن 
ســارة بولــي، املعروفــة بأســلوبها الــذي 
يهتــم بالتفاصيل الصغيرة لشــخصياتها 
وعالقتهــا باآلخــر، إلى حصــر بطالتها 
الثماني في غرفة أقرب إلى قاعة محكمة، 
ومــن خالل حوار بســيط ، لكنه عميق ومؤثر تعبــر كل واحدة عن تجربتها 
وانكســار روحهــا، وأحيانًا عن ســخطها وغضبها، انزياحــات في األدوار 
فســالومي (كلير فــوي) ال تفهم لغة املهادنة مع الذئاب البشــرية وتطالب 
بقتلهــم واحدًا واحدًا، بينما تميل ســكارفيس (فرانيســي مكدورناد) إلى 
التهدئة ومســامحة الرجال "لكي نســتمر بالعيش"، وينحاز فريق ماريشي 
(جيســي بركلي)، و (روني مــارا)، وغريتا (شــيال مكارثــي) إلى الرأي 
القائــل بالرحيل. ففي مشــهد ملحمي تغادر العربات التــي تجرها الخيول 
باتجاه األفق محملة بنساء وأطفال ينشدون حياة كريمة.  وعلى الرغم من 
البناء الســردي الذي نســجته ســارة بولي، اتخذ منحى أقرب إلى املسرح 
(وحــدة املــكان وحوارية النســاء التي شــغلت ثالثة أرباع الفيلــم)، إال أن 
الفيلــم لم يفقد حيوية ايقاعــه من خالل املونتاج وقــوة الحوار واختزاله، 
 عن حيل سردية أخرى على شــاكلة: الراوية الصغيرة أوتجي (كيت 

ً
فضال

هاليت)، واللقطات في مســتهل الفيلم التي أثثــت لألحداث منها لقطات 
ألقــدام رجال املســتعمرة، ولقطــات "الفالش باك" التي كســرت تشــعب 

الحوار النسوي واحتدامه.

{ }
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امللحمــي  الزمــن  هــذا  أن  وبالتأكيــد 
الواســع بحاجــة إلى زمــن درامي طويل 
مــن أجل تغطيته والكشــف عــن أحداثه 
 زمن عرض 

َّ
ومتغيراتــه، ومن هنا امتــد

الفيلــم إلــى ســاعتني و20 دقيقــة، وهو 
بالتأكيد زمن عرض طويل نســبيًا، كان 
من نتائجه هذا اإليقاع املترهل واملرتبك 
للفيلــم، علــى العكس ممــا كان مطلوبًا، 
من ضــرورة توفــر ايقاع صوري وســرد 
ســينمائي متدفق، من أجل التخلص من 

هــذا الثقل وامللــل، الذي أصــاب الفيلم 
في أجــزاء كبيرة، خصوصــًا في الجزء 
األخير منه، وبني هذين الزمنني، أضاع 
الفيلم رســالته الفكرية، التي كان ينبغي 
ايصالهــا إلى املتلقــي، وبــدا الفيلم لنا 
ضائعًا ال يعرف أي طريق يسلك من أجل 

الوصول إلى مبتغاه.
وفي لّجة هــذا االضطــراب واالرتباك، 
َهَر لنــا املخرج محمد شــكري جميل، 

َ
ظ

 الكثير من لياقتــه اإلخراجية 
َ

ــد
َ

ق
َ
وقد ف

 لنــا العديد من 
ْ

نــه الفنــي، وبــدت
ّ
وتمك

عالمــات ودالئــل عــدم ســيطرته على 
 في اختياره 

ً
أدواته اإلخراجيــة، وخاصة

وإدارته للممثلني، وهو ما ال يليق بمخرج 
معروف له تاريخه الحافــل باإلنجازات 

السينمائية منذ سنوات طويلة.
  وأحســُب أنــه كان بحاجة إلــى عناصر 
إخراجيــة ســينمائية شــبابية جديــدة، 
تكون له عونًا وســندًا، وتقــف إلى جانبه 

وتؤازره في إنجاز الفيلم، ولنا في تجربة 
املخرج الراحل الكبير يوســف شــاهني، 
إسوة حسنة في هذا املضمار، إذ استعان 
باملخرج الشاب خالد يوسف، ليكون إلى 
جانبه فــي إخــراج أفالمــه األخيرة، ال 
ســيما فيلمه "هي فوضــى" الذي بدا فيه 
تأثيــر أســلوب املخرج الشــاب واضحًا، 
فــي "املســرات واألوجــاع" بــدت اإلدارة 
الفنيــة، بجميــع عناوينهــا ومفرداتهــا 
من إدارة تصوير وإضــاءة، غائبة تمامًا 
عن الصورة الســينمائية املجســدة على 
الشاشــة، علــى الرغــم من وجود اســم 
مديــر التصويــر، الراحل حاتم حســني 
مع الشــاب الحيوي عمار جمــال، وهذا 
الغياب الفني يتحّمل مســؤوليته املخرج 
نفسه وليس اإلدارة التصويرية املشتركة 
لالثنني (حاتم، وعمــار) فنحن أعرف 
بالقدرات واإلمكانيات لدى االثنني، وقد 
 عندهما الخبــرة املخضرمة مع 

ْ
تالقــت

الدماء الشابة معًا. 
فــي اإلخــراج يعتبــر املمثــل هــو األداة 
الرئيســة واملهمــة لدى املخــرج، أما إذا 
فقد األخير السيطرة النوعية على ذلك 
املمثل، فإن مساحة االشتغال اإلخراجي 
تفقــد قدرتهــا وتأثيرها على الشاشــة، 
فــإن  املعروفــني  املمثلــني  وباســتثناء 
إدارة املمثلني الشــباب، الذين جّســدوا 
 من 

ْ
الشــخصيات الرئيســة قــد عانــت

الربكة والخلل وعدم االقناع والتأثير.
وعلــى ســبيل املثــال فقــد بــدأ املخــرج 
مــع شــخصية توفيــق (املمثــل محمــد 
البصري) وهو في مقتبل العمر واستمر 
معــه إلــى الكثير مــن الحقــب واملراحل 
التاريخيــة الطويلة واملتعــددة ويفترض 
به، قد أصبح عجوزًا، أو شيخًا كبيرًا في 
حني بقي املمثل محمد البصري محافظًا 
على مالمحه الشــبابية وبكامــل طاقته 

وحيويته.  
  لقد أحكَم االخفاق والشــلل على الكثير 
من التفاصيل  الداخلة في صناعة الفيلم 
وبالنتيجة النهائية كان خيبة أمل كبيرة 
بقــدرات وإمكانية املخرج القدير محمد 
شــكري جميل وعــدم تمكنه مــن تقديم 
فيلم يليق باســمه وخبرته املتراكمة على 
مدى ســنوات طويلة وتاريخه السينمائي 

الحافل باإلنجازات. 
 الشــخصية الرئيســة في 

ْ
ومثلمــا عانت

الفيلم مــن العقم الدائــم وعدم القدرة 
علــى اإلنجــاب، فــإن فيلــم "املســرات 
واألوجاع" كان فيلمًا عقيمًا لم ينجب لنا 
إنجازًا ســينمائيًا متميزًا، وبيده الواهنة 
أطلــق املخــرج محمــد شــكري جميــل 
رصاصــة الرحمــة على أفالم املشــروع 

السينمائي الفاشل القديم.  

 احتفل الجمهور الهنــدي، مؤخرًا، بما 
حققتــه أغنيــة "تابو..تابــو" مــن نجاح 
باهــر فــي فيلــم األكشــن "RRR"، إذ 
فازت بجائزة األوســكار ألفضل أغنية 
أصليــة، وهو فوز تاريخــي، فألول مرة 

ينال فيلم هندي هذه الجائزة.
وقوبلت األغنية بحفاوة بالغة عندما تم 
أداؤها، في حفل توزيع جوائز األوسكار 
الـــ 95، والقــت " تابو ..تابــو"      رواجًا من 
املعجبــني في أنحــاء العالــم، كما أدت 
إلى ظهور تحٍد جديد على تطبيق "تيك 
توك" وحازت على ماليني املشــاهدات 

على "يوتيوب".
وعلــى الرغــم من فــوز صناع ســينما 
هنود بجوائز أوســكار من قبل، لكن لم 
يفــز أي فيلم هندي بجائزة األكاديمية 
قبل ليلــة األحــد/ االثنــني 13آذار، في 

لوس أنجلوس.
وبفضــل الفيلمني الهنديــني "RRR" و " 
همس الفيلة" الحائز على جائزة أفضل 
فيلــم وثائقــي قصير، وبذلــك حظيت 
الهند بجائزتي أوســكار لألفالم بليلة 

واحدة.

  {RRR}

1975

{ }
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 أن اللوحــة قد ذهبت إلى اســتوديو التصوير 
ً
هلــع. نعتقد أوال

الفوتوغرافي. إنها ليست هناك. نحن نبحث في كل مكان. في 
فترة ما بعد الظهر، عليك أن تواجه الحقائق.

بــني ســانت كاترين مــن كوريجيــو وقصــة تيتيــان، الحفرة 
ا 

ً
الدرامية ترجع إلى الســرقة. ملدة أســبوع، قام ســتون مفتش

وأكثر من مئة من رجال الدرك بتمشــيط متحف اللوفر، لكن 
ت لوحــة املوناليزا غيــر قابلــة للتعقب. يبدأ 

ّ
دون جــدوى. ظل

التحقيق، والصحافة تطلق العنان وتدعو إلى اتخاذ إجراءات 
طارئــة حتــى ال تغادر اللوحــة الحدود الفرنســية. فــي اليوم 
د فيه بإهمال 

ّ
 قاســيًا، ند

ً
التالي للســرقة، نشر أبولينير مقاال

الحراس. كيف كان ذلك ممكنا؟

 فــي العــام الســابق، صــرخ ثيوفيل هومــول، مديــر متاحف 
فرنسا، مرة أخرى: "ُسرقت املوناليزا"؟ 

يبدو األمر أشــبه بالتفكير في أن شخًصا ما، يمكن أن يسرق 
بــرج كاتدرائية نوتــردام. تنهار جميع املســارات الواحدة تلو 
األخرى (حتى اإلمبراطور األملاني فيلهلم الثاني كان مشتبًها 
م جمعية أصدقاء متحف اللوفر خمســة وعشــرين 

ّ
به). تقــد

ألــف فرنك، وعرض شــخص مجهــول مضاعفة هــذا املبلغ. 
وتعّهدت صحيفة "ليلستيشــن" بمبلــغ 50 ألف فرنك ملن يعيد 
اللوحة إلى مقرها. يتعطل التحقيق، فيما تخشى السلطات أن 
يكون الســارق املذعور قد أتلف اللوحة. يتم اتخاذ العقوبات، 
الرؤوس تتدحرج. يأتي الحشد إلى متحف اللوفر، كما لو كان 
فــي جنازة، ليتأمل "الفتحة" في صالــون كاريه. وضع البعض 
باع البطاقات البريدية التي تحمل لوحة 

ُ
الزهور أمام الفراغ. ت

املوناليزا مثل الكعك الساخن وتثير الصحف واملسارح ضجة 
كبيرة من هذا الخبر، مما يثير النكات والســخرية من جميع 
ــب قاضي التحقيــق الذي يقود التحقيــق بـ "زوج 

ّ
األنــواع. ولق

املوناليزا".
سنتان تمر من دون نتائج. حتى خريف عام 1913، عندما أراد 
تاجر التحف اإليطالي ألفريدو جيري تنظيم معرض فني في 
فلورنســا وأعلن أنه مستعد لشــراء أعمال له. ثم يتلقى رسالة 
غريبة موقعة من فينتشــنزو ليوناردي تأتي من باريس. أعلن 

أنه يمكنه بيع املوناليزا له. 
اتصــل جيري بمديــر متحف أوفيزي واســتقبلوا مًعــا البائع 
الغامض في فندق في فلورنســا. كانــت املوناليزا التي طواها 
تحــت ذراعــه. تم القبــض على اللــص. كان اســمه الحقيقي 
ا منذ أن تم تكليفه 

ً
فينتشنزو بيروجيا. كان يعرف اللوحة جيد

بعمل عرض لحمايتها.
ثم تتضح قصة الســرقة. يوم األحد 20 أغسطس، قبل يومني 
مــن الرحلة، غزت الحشــود متحــف اللوفر، وقبل كل شــيء، 
الغرفة التي توجد بها املوناليزا. من بني الزوار ثالثة إيطاليني 
هم فينســينزو بيروجيا، عملوا في املتحف، وشركاؤه األخوان 
النســلوتي. كانــت هناك مخــازن صغيرة في متحــف اللوفر، 
حيث قام الناســخون الذين جاؤوا بأعداد كبيرة إلى املتاحف 
بإيداع معداتهم. في واحدة من هؤالء اختبأ بيروجيا وشركاؤه 

وا مجموعة مــن الظروف، 
ّ
حتــى صباح يوم الســرقة. اســتغل

وخرجوا من مخبأهم من دون أن يروا، واســتولوا على اللوحة 
وغــادروا دون قلق. ســوف يشــرح فينتشــنزو بيروجيــا أمام 
ه فــي نظره، كان يريــد إصالح الظلــم: املوناليزا 

ّ
املحكمــة أن

ولــدت في إيطاليــا، وهــي تنتمي إلــى إيطاليا، متناســية أن 
ليوناردو دافنشــي قد باعها في ذلك الوقت إلى ملك فرنسا، 
 عن عام 

ً
فرانســوا األول. حكمت عليه املحكمة بما يزيد قليال

ت اللوحة علــى مرمى حجر من 
ّ
في الســجن.  ملدة عامني، ظل

متحف اللوفر، في أماكن إقامة فينتشــنزو بيروجيا الفقيرة، 
مخبأة في حقيبة تحت سريره. ُيعتقد اآلن أن اللص كان يعمل 
بالفعــل لصالــح مــزّور، يدعــى إدواردو دي فالفيرنــو، الذي 
أراد بيع ست نســخ أصلية من اللوحة املصنوعة قبل السرقة، 
للمشــترين األمريكيــني الذين اقتنع كل منهم بشــراء اللوحة 
الحقيقية املســروقة. بمجرد االنتهاء من هــذه املبيعات، كان 
للمــزّور مصلحة في ضمان بقــاء اللوحة الحقيقّيــة مفقودة. 
في نهاية حياته، قام فينســينزو بيروجيا بتغيير نســخته مرة 
رته 

ّ
أخــرى، موضًحا أنه ســرق املوناليزا، ألنَّ ابتســامتها ذك

بصديق عمره.
فــي 20 ديســمبر 1913، عادت لوحــة املوناليزا إلــى مكانها، 
وأعيدت إلى متحف اللوفر بواســطة موكب كبير عبر شــوارع 
باريــس. كجزء مــن التحقيــق الطويــل الذي حدث، شــارك 
أبولينيــر وبيكاســو فــي حلقــة مذهلــة. تفاخــر العديــد من 
املهووسني باألساطير بسرقة املوناليزا، مثل الكاتب غابرييل 
ا جيــري بيريه، وهو رجل من 

ً
دانونزيــو. ولكن كان هناك أيض

اه لفترة 
ّ

أصل بلجيكي، مهلهل ومتفاخر، كان أبولينير قد توخ
من الوقت، لقد أحّب روحه الغريبة واألسطورية.

في عــام 1904، قدم لــه بيريــه تماثيل صغيرة مــن أيبيري، 
ا: "لقد ســرقتها 

ً
اّدعى أنه ســرقها من متحــف اللوفر، مضيف

من متحف اللوفر، لكنها ليست خطيرة، ألنها محفوظة بشكل 
سيء". 

اعتقــد أبولينير وبيكاســو أنهــا مزحة. لكن، علــى الرغم من 
الشــك، فإن أبولينير، بينما كان يحتفظ بالتماثيل الصغيرة، 
 عن بيريــه الذي حــاول جنــي ثروته فــي الواليات 

ً
منفصــال

املتحــدة، لكنه عاد إلــى باريس في عــام 1911، مدمــًرا. في 

عام 1911 بالتحديد، بعد ســبع ســنوات من ســرقة التماثيل 
الصغيــرة، اختفت لوحة املوناليزا وقــام متحف اللوفر بجرد 
كامــل، أظهر اختفــاء أكثر من 300 قطعة، بمــا في ذلك هذه 
 آخر، 

ً
التماثيل الصغيرة التي ســرقها بيريه الذي سرق تمثاال

في بداية عام 1911. في رسالة إلى الشرطة، ألقى بيريه باللوم 
على نفســه في سرقة املوناليزا وطالب بفدية قدرها 150 ألف 
فرنك. قال جيري بيرييه ذات مرة ملاري لورانسني: "أنا ذاهب 

إلى متحف اللوفر، سيدتي، أال تحتاجني أي شيء؟".
ا أنــه أخفى عن غير قصد األجزاء 

ً
ثــم يخاف أبولينير، مدرك

املسروقة. اتصل ببيكاسو وقّرر كالهما التخلص من التماثيل 
الصغيــرة عن طريق رميها في نهر الســني. ولكن بعد ليلة من 
التجوال، عاد االثنان إلى اســتوديو الرســام، شارع بوليفارد 
دي كليشــي، من دون أن يكونا قادرين على جلب نفسيهما ملثل 
هــذا العمل. ثم يفكر أبولينير في حل آخر: إعادة التماثيل من 
دون الكشــف عن هويته من خالل "مجلــة باريس" حيث يعمل 
صديقه الناقــد الفني أندريه ســاملون. لكــن الصحيفة تفعل 
الكثير، تدعو الجمهــور للحضور لرؤية التماثيل الغامضة في 
صناديق العرض، في بهو الصحيفة وتنشــر مقابلة مع اللص 

الغامض.
ث أندريه ساملون؟

ّ
هل تحد

 فــي اليوم التالي، ألقت الشــرطة القبض علــى أبولينير. بعد 
اســتجوابه من قبل الشــرطة، اعتــرف باســتضافته الجاني 
الحقيقي، ســكرتيره جيري بيريه. بتهمة اإلخفاء، ُسجن ملدة 
أســبوع في ســجن الســانتي، وهي تجربة كان لهــا تأثير قوي 
ب األســوأ بفضل مدافعه الالمع خوسيه تيري، 

ّ
عليه. لقد تجن

وعلى الرغــم من أنه يقال إن بيكاســو الذي نقــل عنه والذي 
أمضــى ليلة في العمل مــن أجل هذه القضيــة، رفض اإلدالء 
بشــهادته لصالحه. من املستحيل اليوم ســرقة املوناليزا مرة 
أخــرى، محمية بزجــاج مضاد للرصــاص وحراســة دائمة. 
ا، منذ زيارتهــا املظفرة للواليات 

ً
لــم تعد اللوحة تســافر أيض

املتحــدة في عام 1963، حيث اســتقبلها 1.7 مليــون زائر. في 
2 أغســطس 2001، ألقى سائح روســي فنجان شاي فارغ على 
اللوحة، ولكن بفضل زجاجهــا املدرع، لم تتعرض اللوحة ألي 

ضرر.

 

ــة قديمة؛ ولهــا حضوٌر   الدونيَّ
ُ

وْصمــة
واســٌع في كثيٍر ِمن األديان والفلسفاِت 
القديمــة، والنظم الحديثــة التي ُيمّرُر 
ــة باإلجــراء؛ إْن  هــا هــذه الدونيَّ

ُ
بعض

 
ُ

لــم يكن باالدعــاء. وإذا توّهــم البعض
إلــى  ــة  الدونيَّ هــذه   

َ
ترســيخ فَعــزى 

العصــوِر الغابرِة فحســُب؛ فله أْن يعوَد 
 أنَّ 

ُ
إلى أدبيــاِت عصِر األنوار وســيجد

 .
ٌ

ِة مستمٌر وفاعل  لهذه الدونيَّ
َ

التأصيل
 
ً
لو تابعنا بــذوَر الفكرة لدى كانط مثال

ة   بدونيَّ
َ

َب االعتــراف
ّ
لرأينا كيــف تجن

 
َ

 النبل
ّ

ه لم يفلح تمامًا؛ إذ عد
ّ
املرأة؛ لكن

 
ٌ

مــن فضائل الرجل، وللمــرأة (فضيلة
جميلــة) لكنهــا ال ترقــى إلــى فضائل 
 

َ
الرجل. يقــول: ِمن الصعــب أْن أصدق
أنَّ جنــَس املرأة قادٌر علــى املبادئ. وال 
يمكــن تطعيــُم الفضيلــة إال باملبادئ. 
 ِمن وكالٍء 

َّ
وهذا يتقتضي أّن النساَء أقل

 حتى كانط نفُســه 
َ

أخالقيــني. وال أحد
ــَر معنــى الفضيلِة الجميلة؛ ســوى  فسَّ
 الحقًا بالجنــس اللطيف، أو 

َ
ما ُعــرف

الظرافــة والجمال الجســدي؛ بوصفه 
معيارًا لألنوثة.

 أّما مونتســكيو فنظر إلى املوضوع ِمن 
 يتمّيز عن املرأِة بالعقل 

َ
زاوية أّن الرجل

 بســحِر الجاذبّية 
َ

والقوة، وخصَّ املرأة
وجعله ِمن صنع الطبيعة، في حني جعل 
روّســو التربية الخلقّية والجســدّية ِمن 
نصيب الذكر؛ بوصفه العنصَر املتمّيز 
بالــذكاء. بينما يقّرر هيجل أنَّ النســاَء 
 ِمن التعليم يبقني قاصراٍت، 

َ
مهما بلغن

 غيَر نافعاٍت في 
َّ

وهذا القصوٌر يجعلهن
العلم والفكر. 

 في تفصيــل التناقضات 
ُ

ولكــي ال أطيل
التي رافقت االشتغال القْيمي واملعرفي 
شــجون  ذو   

ٌ
حديــث وهــو  لإلنســان، 

 باإلشارِة إلى القاعدة 
ُ

؛ اكتفيت
ُ

ومزالق
 واقع النساِء منذ 

ْ
التلقينّية التي رافقت

أزٍل بعيــد. وفــي هــذا املقــاِل ال أّدعي 
ــل 

ّ
أنَّ ســيمون فايــل Simone Weil تمث

قة 
ّ
 في كسِر عقدِة الدونّيِة املتعل

َ
الفرادة

بقــدرة املــرأِة علــى التفكيــر والتأمل، 
؛ بمعزٍل 

ٌ
ولكنها أنمــوذٌج مكافٌح عنيــد

 عن 
ً
عن قبول أفكاِرهــا أو رّدها. فضال

فائدِة اإلطالع على األنموذج الحقيقي 
ة. لتحّرر املرأة بعيدًا عن الروح الشعاريَّ
وِلــدت فايــل عــام 1909، وانتقلت إلى 
األلــزاس  أملانيــا  ضــمِّ  بعــد  باريــس 

واللورين. 
ها كانت في شــبابها 

َّ
وعلى الرغم من أن

 
ْ

بــت
ّ
تجن لكنهــا  ؛ 

ً
ــة وعاطفيَّ  

ً
جذابــة

تخفــي  وكانــت  الجســدي،  االهتمــاَم 
رجولّيــًا،  مظهــرًا  يهــا 

ّ
بتبن هــا 

َ
جمال

وبالــكاد تســتخدم املكياج؛ كي تكســَر 
 املعّرف الجسدي للمرأة.

َ
أحادية

(ســيمون  ســيرتها  لكاِتبــِة  ووفقــًا 
 فايــل منذ املراهقة 

ْ
بيتريمنت) قّررت

تحجيَم الصفات الشــكلّية، والتضحية 
بفــرِص الحب، ِمن أجِل متابعة مهنِتها 
االجتماعّيــة  الظــروِف  تحســني  فــي 
عــن  والدفــاع  واملحرومــني  للعمــال 
الحقيقــة. وعندمــا كان عمرها ثماني 
ر؛ تضامنًا 

ّ
ســنوات رفضت تناول السك

مــع القــوات املتحّصنــة علــى الجبهة 
ة.  الغربيَّ

 عند 
ً
 إلى أمريكا نزوال

ً
سافرت مضطرة

رغبــِة والديها؛ بعد اقتحام النازي، ثم 
اســتقّرت في لنــدن على أمــِل الرجوِع 
ها لم 

ّ
واالشــتراك فــي املقاومــة، إال أن

هــا فــي االلتحــاق بصفوف 
َ
 أمل

ْ
تحقــق

املقاومة، واقتصرت على العمل املكتبي 
في لندن، وهذا منحها وقتًا لكتابِة أحِد 
أشهر أعمالها: (الحاجة إلى الجذور).
تم إلغاء تجنيد ويل فــي املقاومة نظرًا 
ــة؛ إذ تــمَّ تشــخيص  لحالتهــا الصحيَّ
إصابتهــا بالســل. ومــع ذلــك رفضت 
معاملــة خاصة؛ بســبب املثالّيــة التي 

تحملها. 
وقَصــرت طعاَمها على مــا اعتقدت أّن 

سكان فرنسا املحتلة يأكلونه. 
ماتــت فايل عــام 1943 بســبِب قصور 

القلب عن عمر يناهز 34 عامًا. 
 فايل الذاتية 

َ
ويرى البعض أّن مجاعــة

حدثت بعــد دراســتها شــوبنهاور؛ في 
فصوله عن الزهد والخالص، كطريقٍة 
إلنكار الــذات. لكن ســيمون بيتريمنت 
 الســيئة التي 

َ
 الصحية

َ
ــد أّن الحالة

ّ
تؤك

عانت منها فايل هــي التي جعلتها غيَر 
قادرٍة على تناوِل الطعام.

ة حياتها الفكريَّ
 

ْ
 النضــج، أتقنــت

َ
كانــت فايــل مبكــرة

اليونانيــة القديمــة وهي بعمــر الثانية 
كــي  السنســكريتّية  مــت 

ّ
وتعل عشــرة. 

تتمكن ِمن قراءة تعاليم الغيتا، إذ كان 
عاملّيًا،  األخــرى  بالديانات  اهتمامهــا 
 تقليــٍد ديني بوصفه 

َّ
وحاولت فهــم كل

تعبيــرًا عــن الحكمة املتعالية. درســت 

في مدرســة هنري الرابع تحت وصاية 
معلمها إميل شــارتييه "آالن". وفي عام 
1928 حصلــت علــى املركــز األول فــي 
 

ْ
امتحان شــهادة الفلسفة. بينما احتلت
الثانــي.  املركــز  بوفــوار  دي  ســيمون 
وخالل هذه السنوات، جذبت االهتماَم 
"العــذراء  تســمى  وكانــت  بآرائهــا. 
الحمراء". حصلت على املاجستير عام 
1931 عن أطروحتهــا "العلُم واإلدراك 

لدى ديكارت". 

نشاطها السياسي
فــي   

ً
أســتاذة فايــل  ســيمون  عملــت 

 عن وظيفِتها، 
ْ

ت
ّ
الفلســفة، إال أنها تخل

 فــي 
ً

 أْن تصبــَح عاملــة
ْ

بعــد أْن قــّررت
 تعاطفًا مع 

ْ
املصانع الفرنســية وأبــدت

الفقــراء والبســطاء الذيــن اقتســمت 
 ما تملك. 

ّ
معهم كل

والعمــال،  بالعاطلــني  تلتقــي  وكانــت 
الفكــر  فــي   

ً
عامــة  

ً
ثقافــة وتمنحهــم 

السياســي، فيما يشــبه تعليمًا شعبّيًا، 
تبســط فيه إشــكاالت املجتمع الغربي 

وتستنهض الِهمم. 

العماليــة  الحركــة  فــي  وانخرطــت 
وكتبت مقــاالٍت سياســية وخرجت في 
مظاهرات، ودافعت عن حقوق العمال. 
مــع أنها لــم تنضــّم إلــى الشــيوعية، 
 
ً
دوا شــكال

ّ
وكانت ِمــن أوائل الذين حد

جديــدًا ِمــن أشــكال االضطهــاد لــم 
عــه ماركــس حتــى، حيــث يمكــن 

ّ
يتوق

للبيروقراطيــني النخبويــني أْن يجعلوا 
 للنــاس العاديــني؛ كما 

ً
 بائســة

َ
الحياة

يفعل الرأسماليون تمامًا. 
ها 

َ
وعندما عادت إلى فرنسا أمضت وقت

في مســاعدِة األملــان على الفــرار ِمن 
النازي. فنشرت مقاالٍت حول القضايا 
االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك 
مت وصفًا 

ّ
"االضطهاد والحريــة". وقد

واالشــتراكية.  الرأســمالية  ِمــن   
ٍّ

لــكل
مما اضطر تروتســكي نفَســه إلى الرّد 

ر ببعض أفكارها.
ّ
عليها؛ ومع ذلك تأث

نزعة التصوف
عت بنظرة 

ّ
 عندما كانــت مراهقــة تمت

دينّية مســتوحاة من طفولتها، ال سيما 
فكرة حبِّ الجار. وانجذبت إلى اإليمان 

دينّيــة؛  تجربــة  بــأول   
ْ

مــّرت عندمــا 
ة؛ مع  فأصبحــت كتاباتها أكثــر صوفيَّ
االحتفــاظ بتركيزهــا علــى القضايــا 
االجتماعية والسياســية. لكنها رفضت 
خارجــًا،  البقــاَء   

ً
لــة

ِّ
ُمفض تتعّمــد؛  أْن 

بســبب "حب األشــياء التي تقــع خارج 
الســنوات األخيــرة  املســيحية". وفــي 
ِمن حياتهــا كانت أقرُب إلى الفلســفِة 
ة منها إلى املاركســية، ولنا في  الصوفيَّ
 ِمن رسالٍة لتروتسكي إلى 

ٌ
ذلك شــهادة

فيكتور سيرج؛ يدعوه إلى قطع العالقة 
 للفكر 

ً
 متحمســة

ْ
بفايــل؛ ألنها لم تعــد

الثوري، وال مناصرة للبروليتاريا، كما 
وصفها تروتســكي؛ ذلك النبيُّ األعزل 

بتعبير إسحاق دويتشر. 
 بالتقاليــد الدينية 

ً
كانــت فايل مهتمــة

األخرى، ال ســيما اليونانية واملصرية، 
هــذه   

َّ
كل أّن  وتعتقــد  والهندوســية. 

التقاليــد تحتــوي علــى عناصــَر مــن 
 

َ
الوحي، ومــع ذلك، عارضــت التوفيق

هــذا  ألنَّ  الدينّيــة،  املعتقــدات  بــني 
 التقاليد 

َ
ــة يؤدي إلــى طمس خصوصيَّ

ة، ويقّيد الحريات.  الفرديَّ

 غياٌب وبالء
ة  األساســيَّ الصــورة  هــو  الغيــاُب 
 عــن علم 

ً
مليتافيزيقيــا فايــل؛ فضــال

الثيودوسي (Theodicy) (علم نظرية 
ة، وهو فرع من الثيولوجيا  العدالة اإللهيَّ
يهتم بمشكلة الشّر، واإلجابة عن سؤال: 
ملاذا يســمح الله للخيــر ليظهر بمظهر 
الشــر(. ووفقًا لـ فايل فالبشــُر يولدون 
في وضٍع ملعون، ليس بســبب الخطيئة 
األصلية، بل لطبيعتهم البشــرّية. فإذا 
 منطويًا على الشــرِّ فال 

َ
تصّورنا الخلق

 في دخول الشرِّ إلى عالم 
ٌ

توجد مشكلة
كامــل. وال يشــكل وجود الشــر تحديدًا 
لقدرة الله؛ فالشرُّ موجوٌد ليس ألنَّ الله 
 عاملًا كامال، بل ألن 

َ
ال يستطيع أْن يخلق

 
َ

 "الخلق" في جوهره يعني استحالة
َ

ِفعل
الكمال لغيره.

وهــذا التفســير لجوهر الشــرِّ ال يعني 
أنَّ البشــَر َمحكــوٌم عليهم بالشــر، بل 
ــب عليه ِمــن بالء 

ّ
ألّن الشــَر ومــا يترت

يدفع البشــَر نحــو الله، تقــول: "البالُء 
الــذي يجتاح اإلنســاَن؛ ال يخلق البؤَس 

البشري، بل يكشفه فقط". 
فــي  املحبــة  عــن  آرنــت  حنــا  كتبــت 
أطروحتهــا عــن أوغســطني (1929)، 
 ما بلغته فايل ِمن تســاٍم 

ْ
لكنها لــم تبلغ

يصيــر فيه الشــرُّ والبالء قــدرًا ال َمفّر 
ل 

ّ
منه. تقول: "أعتقد أنَّ أصل الشرِّ يتمث

لــدى مــن أصابهــم البــالء بيولوجّيــًا 
خاصة، لكن البالء حلُم يقظة. والبشُر 
يستســلمون للشــر عــن غير وعــي، ما 
دامــوا ال يمكنهــم العيــش وحيدين في 
العالــم؛ ألنَّ هــذا األخيــر هــو جســٌر 
 املرُء 

َ
للعبور، و" ليــس ضرورّيًا أْن يقول

 الخيَر ال يشغل النفَس 
َّ

نعم للشــر. ولكن
 إذا قالــت له: نعم"، وهكذا ف "أقصى 

َّ
إال

ه إنساٌن أْن يحافظ في 
َ
ما يمكن أْن يفعل

كِة قوِل: نعم للخير".
َ
على سالمِة مل

 حنا آرنــت للضحايا الذين 
ُ

 أّما دعــوة
قادهــم بضُع مئــات ِمــن النازيني إلى 
املحرقــة، فهو قول: «ال» للشــر، و "ملاذا 
ال يســتطيعون التمــرد؟"، وذلــك هــو 
ا؛ وهي 

ّ
الروح الثــأري الذي أحــرق حن

 املآســي 
ُّ

ــر، فكل
َّ

تبحــث عــن أصِل الش
"التي يمكن أْن نتخّيلها تعود إلى مأساٍة 
 «نعــم» للخير؛ و 

َ
 نقول

ّ
واحــدة: وهــو أال

«ال» للشر".
ْر العذراء الحمــراء (كما نعتها  لــم تعمِّ
وثالثــني  أربعــة  ســوى  أســتاذها)، 
 فيهــا ما ُيعادل خمســًا 

ْ
عامــًا، وكتبــت

هــا 
ّ
أن علــى  تشــهد  كتابــًا،  وعشــرين 

َســٍة  رة؛ ال مجّرد ُمدرِّ
ِّ
شــخصية متجذ

تــؤدي وظيفــة، بــل فيلســوفة ملتِزمة 
الذيــن كافحت  بقضايــا املضطَهدين 
ِمن أجلهم، وكل هــذا أتاَح لها أْن تضَع 
 

ّ
ِد ضد أسســًا لتربيٍة تقــوم على التمــرُّ

الجاهز واملألوف. 
وبهــذا أثبتت قدرِة املــرأة على مغادرِة 
ما يحطُّ من قيمتها وقابلياتها السامية 
 مراتــِب 

َ
فــي الحيــاة؛ لتقتحــَم أعقــد

 
َ

املعــّرف يكــون  أْن  وترفــض  الفكــر، 
الجســدي عنواَن األنوثة؛ على حســاب 
الكينونــة والحضــور في قلــِب الحياة. 
 

ُ
 الجمــاِل متألقة

ُ
هــا كانت فائقــة

َّ
مع أن

املشاعر.
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رئيــس  الشــمري  صفــد  الدكتــور  يشــير 
ــة للمحتــوى الرقمي إلى  ــة الرقميَّ األكاديميَّ
ة تأسســت بشــراكة بني مجلس  أن األكاديميَّ
املســار الرقمــي العراقــي وبــني مجموعــة 
املــدارس امللكيــة، حيــث  تتوافــر علــى بنى 
تحتيــة مهمة وفيها خبــرات وطاقات كبيرة، 
وقــد بدأت بعقد شــراكات دوليــة مع جهات 
وكفــاءة  حاســوب  كفــاءة  شــهادات  تمنــح 
ة معتــرف بها عامليا، لغرض  املالحة الرقميَّ
أن نمثلهــا فــي بغــداد ونقدم للمســتخدمني 
بشكٍل عام دوراٍت وورًشا بمستوى وبشهاداٍت 
عامليــة، هــذه الشــهادات ســتمنح بموجــب 
هذه الشــراكات وســيكون معترفا بها، فإذا 
أخذنا شــهادة من مستوى رقم واحد بمجال 
معــني، ممكــن أن نأخذ أخرى من املســتوى 
الثانــي، مــن دبي أو من أنقــرة أي من جميع 

الفروع، ألنهــا كلها معتمدة على الســياقات 
واملواصفات نفســها، وكذلــك الذي يحصل 
على مســتوى واحد من تلــك الدول ممكن أن 
يحصل على مستوى ثاٍن في أي بلٍد آخر منها. 
بشــراكات  ســتدخل  ــة  األكاديميَّ مضيفــا 
مــع مجموعة مــن القطاعــات واملؤسســات 

والجامعــات، فــي ســبيل أن تحقــق أهداف 
ــة، إذ إن طموحهــا الرئيس  التنميــة الرقميَّ
تنمية املهارات، وأن تشترك بتلك الفعاليات 
ة من أجل ترشيد االستخدام الرقمي  الرقميَّ

في العراق. 
باملجــال  استشــارات  ســتعرض  موضحــا 
الرقمــي وتتفــق مع مجموعــة مــن الخبراء 
مــن العــراق وخارجــه، لتقديــم خدماتهــم 
بالــدورات االحترافيــة العليا، التــي تطلبها 
الــوزارات املعنية، والشــباب لديهم الحصة 
االكبر بهــذا املجال، اذ لدينــا مجموعة من 
الورش بالتعاون مع عــدد من الوزارات، وقد 
حققنا أول ورشة بالتعاون مع وزارة الداخلية 
عن االبتزاز االلكترونــي ملئة طالبة باملجان، 
ة من خــالل صفحتكم  لــذا تدعــو األكاديميَّ
املجانيــة  بالــدورات  للمشــاركة  الشــباب 
ة،  املخصصــة لهم كدعــم ملهارتهــم الرقميَّ
وســتعلن عــن جــدول معــني عبر الوســائط 
يمكنهــم  بالحضــور  والراغبــني  ــة،  الرقميَّ

التقديم  من خاللها.
ويــرى الشــمري مختتمــا من الضــروري أن 
ة،  يجري تصحيــح مهارات الشــباب الرقميَّ
نعم بشــكل عــام لديهــم مهــارات لكن نحن 
ســنعمل علــى توظيفهــا باالتجــاه الصحيح 
تشــظيتها  يجــري  أن  ال  واملنتــج،  والنافــع 
أو أعمامهــا فــي اســتخدامات غيــر نافعة، 
وهذا ما عــرف باملحتوى الهابط واملســيء،  
لذلــك نســعى لعقــد دورات فــي موضوعات 
جــدوى املحتوى الرقمــي، فبالنســبة للعالم 
ذلك مفهــوم واضح، لكن فــي العراق جميع 
صناع املحتــوى ال يعرفونه، وال يعلمون ماهي 
عناصره، وبهذا الخصوص نســتعد لتنظيم 

ورش موسعة.

اكتشــف حسني سمير موهبته بالرسم بسن الثانية 
عشــرة، حــني كان ينظر فــي املرآة، ويقوم برســم 
نفســه، لتتفاجأ أســرته بما يبدعه، ليبــدأ بتطوير 
إمكانياته وبقلم الرصاص، وباملمارسة والتعلم من 
والده الذي هو رسام أيضًا، ومن األخذ بمالحظات 

ونصائح بعض الرّسامني وصل ملرحلة االحتراف.
وبمرور الســنوات أبدع حسني أعماًال فنية غاية في 
الجمال والبراعة، بواسطة الرسم بالفحم، مؤكدًا 
أن له جمالية كالســيكية خاصة، وجاذبية للمتلقي 

تميزه عن باقي الفنون.
ولفــت إلى أنــه واجهته بعــض الصعوبــات، ومنها 
لــم يجــد الوقت الكافي للرســم، بســبب دراســته 
وانشغاله في العمل، وبرغم من ذلك كان يخصص 
وقتــًا ليمارس موهبتــه، كما أن أســرته وأصدقاءه 

كانوا يقفون معه، ويقدمون له الدعم والتشجيع. 
حصل حسني على املركز األول على مستوى جامعة 
املوصل مرتني، بالرسم في الفحم واأللوان الزيتية، 
ويستغرق عمله في اللوحة الواحدة أسبوعا واحدا، 
وأحيانــًا ثالثة أيــام، وبعضها يتعدى عشــرة أيام، 
وكذلك بحسب حجم العمل وتفاصيله، ومن أدوات 
هذا النوع من الرسم هو الفحم، إذ يعد من األدوات 

املهمة املســتخدمة، لقــوة الخامــة واختالفها عن 
بقية الخامات، ولها استخدامات كثيرة، كالتضليل 
والضــوء، ووضع التفاصيــل املتنوعة، وهــو أنواع، 
ومنها، األقالم الفاتحة لرسم التفاصيل الصغيرة 
أو األولية للعمل، واملتوسطة لتوضيح املهام الدقيقة 
وتــدرج الظل واملــزج، واألقــالم الغامقة لتناســق 
الضوء والظــالل وتزيني العمل، إضافة إلى الورق، 
ويجب أن يكون ذا ســمك متوســط أو كبير بملمس 
خشــن، يتحمل قوة ضغط القلم، وهو نوعان امللون 
واملقوى. ويطمح حســني الحاصل على بكالوريوس 
مــن كلية علوم البيئة من جامعــة املوصل، أن يكون 
اســمه عامليًا، وله أســلوبه الخاص وملســته املميزة 
باللوحات، ويحقق مســتوى عاليــًا بالواقعية، ومن 

هواياته األخرى هي كرة السلة.
وأشار إلى أن منصات التواصل االجتماعي أسهمت 
بشكل كبير في تعريف الجمهور بأعماله، وهي أحد 

أسباب عمله في الرسم داخل دولة اإلمارات.
شــارك بعــدة معــارض فنيــة ومســابقات داخــل 
الجامعــة، ونــال أكثر مــن كتاب شــكر، وشــهادة 
تقديريــة من رئيس جامعة املوصــل الدكتور قصي 
االحمــدي، كما أن إحــدى لوحاته تــم عرضها في 
لنــدن، أثناء حفل تكريــم أفضل مصــور، واللوحة 

كانت تتضمن الشخص الفائز مع امللك تشارلز

ولعل مهنة عامل الخدمات او النظافة 
مــن بــني تلــك املهــن، التــي تتطلــب 
بــذل جهد وعنــاء كبيريــن، ويتعرض 
صاحبهــا للتنمر بصــورة دائمة، لكن 
لها جانبا مضيًئا، حيث تحمل رســالة 
إنسانية فريدة من نوعها، في مجتمعنا 
الــذي يســوده الكثيــر من التشــوهات 
بالتفكير، فتحاول أن تســيء ملن يعمل 

بها أحيانا.
عبد الله محمد، شــاب في الـ22 عاما، 
يقــول: العمــل ليــس عيبا، رغــم أنني 
كنت أتمنى إكمال دراســتي املتوســطة 
واالعداديــة، لكن الظــروف الخاصة 
منعتني بســبب الحاجة للمال من أجل 
املعيشــة، ما ســهل لي العمل في مهنة 
خدمــات املجتمــع "عامــل النظافــة"، 
والتي أمارســها أكثر من ســبعة اعوام 
دون كلل وملل ألنها مهنة شــريفة، لكن 
أكثر شيء يضايقني أنني فقدت جميع 
اصدقائــي وحتــى بعــض املقربني من 
أسرتي بسبب مهنتي، الى جانب تنمر 
بعــض ممــن نخدمهــم مــن اصحاب 

املنازل، دون احتــرام لوظيفتنا فنحن 
قبل كل شــيء بشــٌر فــي مجتمــع وبلد 

واحد.
امــا مصطفى جواد، البالــغ من العمر 
24، يشــير إلــى أنــه يوميا يعمــل على 
تنظيــف الشــوارع وكنــس الجــزرات 
الوســطية، مــع عــدد مــن زمالئه في 
بوجــود  صباحــا  الســابعة  الســاعة 
مشرف املجموعة، منتقدا تنمر بعض 
الشباب عليهم ورمي األوساخ أمامهم 
أو بعد أن ينجز تنظيف منطقة معينة، 
الفتا إلى أن التنمر ليس فقط بالحديث 
واإلهانــة التي نســمعها، بل بالســلوك 
املقابــل لك مــن البعــض، مضيفا: ما 
يجبرني علــى البقاء هو محبتي ملهنتي 
وأصدقائــي العاملني معــي في املجال 
نفســه، كون اغلبنا من املنطقة نفسها 
وأصبحت عالقتنا تــزداد أخوية يوما 

بعد يوم.
وترى الســيدة علياء محمد (موظفة) 
بــأن ليــس كل الناس ال تحتــرم اآلخر 
مهمــا كانت مهنته، بالعكس هناك من 
يدعم بالتعاطف والشكر لكل من يقدم 
هكذا خدمات تنفــع املجتمع، وتضفي 
على املــدن والشــوارع والدوائر شــيئا 

من الجمــال والنظافــة، موضحة: في 
املؤسســة التي أعمل بها شباب يعملون 
أتعامــل معهــم باســلوب  بالخدمــات 
أخــوي وكأننا أفراد أســرة واحدة، وال 
أحــاول أن أقلــل من شــأنهم أو أتعالى 
الزميــالت  بقيــة  وكذلــك  عليهــم، 
والزمالء اجدهــم يرتبطون بعالقات 
طيبة معهم. بينما كشــف أبو الحسن، 
وهو مدير في إحدى بلديات الرصافة، 
على أن ســبب مــا يعانيه الشــباب من 
عمال النظافة مــن تنمر (من البعض 
طبعــا)، وعدم احترامهم كاشــخاص 
ومهنة، هــو فقدان الــدروس التربوية 
واالخالقية في املــدارس والجامعات، 
متمثال بما يقدم عليه التعليم في دولة 
اليابان وكوريا من تجربة التنظيف في 
مدارس املراحل االولى، وصوًال إلعمار 
تفهم وتــدرك بعقولهــا ماهية احترام 

الذات والشخص اآلخر. 
مبينــا أنه مارس هــذه املهنــة منذ ما 
يقــارب 15 عامــا حتــى امتــأل الراس 
شيبا، قائال:" الحمد لله تعلمت الكثير 
من مهنتي وأسند أسرتي بلقمة هنية، 
وكل ما أشاهد شابا يسعى لهذه املهنة، 
أبادر بنفســي لدعمه وتســهيل األمور 

لتوظيفه. 
مــن جانبه بــني املختــص واألكاديمي 
في علم النفس محمد صالح أن عّمال 
النظافــة، هم فــي الواقــع خرجوا من 
بيئة فقيرة تعاني الوجع، لذلك لم ولن 
نشــاهد يوما ابن أســرة غنيــة أو ابن 
مســؤول معني يمارس مهنة التنظيف، 
وهــذه أولــى الحقائــق، اما الســلوك 
الناتج من فئات يهيمــن على افكارها 
مرض التكبــر والتعالي على االخرين، 
فهــم ينظــرون ألصحــاب تلــك املهنة 
بــأن ال قيمــة لهــم، لكــن بصراحة هو 
العكــس فبــدون وجود عمــال النظافة 
وممارســتهم ملهنتهــم، تخيلــوا مــاذا 
يجري في بلد نســبة سكانه تفوق الـ40 
نســمة، أما بخصوص كيفيــة معالجة 
الحــاالت الســلبية ولغة التنمــر، فهذا 
يحتاج أليام وســنوات، تبــدأ باملراحل 
األولى "كالروضة والحضانة واملدارس 
االبتدائية"، من خالل تعليم لغة الحب 
والتعاطف مــع أصحاب املهــن الحرة 
البسيطة، وحتى مع الفقراء عن طريق 
زج دروس توعويــة تربويــة، إلى جانب 
فتــح دورات تعليمية للكبار، بخصوص 

ممارسة السلوك الفردي اإليجابي.

يســعى الكثيــر مــن الشــباب في شــهر 
رمضــان املبــارك الــى خســارة الوزن 
والحصول على جســم مثالي، إال أنه ما 
يجــري هو العكــس تمامــا، حيث يخرج 
بعضهم نهاية الشهر بشــكٍل آخر لربما 

أكثر بدانة من السابق. 
تعلــل الدكتــورة حنان ياســني املختصة 
بالتغذيــة العالجيــة أن أغلــب األخطاء 
الشــائعة بشــهر رمضان الكريم للناس 
بشــكل عــام  ولفئة الشــباب خصوصا، 
هــي طريقــة تنــاول الوجبتــني الفطور 
والسحور، وبالتالي يكون الصيام متعبا 
والشــخص يفقــد طاقته ويــزداد وزنه، 
والســبب وقت وكميــة الطعــام ونوعيته 
ايضا الذي تحصل به نوع من اللخبطة، 
جــراء االنشــغاالت التــي تصبــح لديــه 

وطبيعة عمله. 
مشــيرة الــى أن هنــاك فوائــد عديدة 
وكثيــرة مــن الصيــام منهــا ظاهريــة 
واخرى مخفية، كمســاهمته في تنظيف 
الجســم وإزالــة التوتــر، وتنظيــم عمل 
مضخــة الهرمونــات، وكذلــك ممكــن 
معرفة امراض لم نشعر بها ومن خالل 
آلية الصيام يكشف عنها، وقد يعالجها، 
واذا ليــس للجســم القدرة علــى ذلك، 
فهي نــوع مــن التنبيه إليهــا حتى يأخذ 

حذره ويتابعها.
موضحــة خالل الصيام ملدة  16 ســاعة 
أغلبنــا يتبع موروث خطأ، حيث يشــجع 
أثناء األفطار على تنــاول قدح لنب بارد 
مــع تمر، لكــن  يفضــل أول مــرة تناول 
كــوب مــاء او حليــب دافئ مع ثــالث أو 
خمــس فردات تمــر، ثم صــالة املغرب 
بعدها البدء باالفطار، ألن الجسم فاقد 
االمالح واملــاء خالل النهــار، فتتقلص 
املعدة وأي مشــروب بارد، سوف يسبب 
صدمة للجهــاز الهضمي، فيحصل تلكو 
وتلبــك بعمليــة الهضــم، وبالتالي يمنع 
امتصــاص الطعــام، وينجــم عن ذلك 

حدوث نفخة وعسر هضم.
مبينــة مــن املهــم البــدء بعــد الصالة 
بالشــوربة كمادة غذائية ســائلة ودافئة 
لتقبــل  املعــدة  جــو  تهيئــة  تتــم  حتــى 
الطعام، وبعدها الســلطة ألنها تتضمن 
خضــارا، وهــي مصــدر مهــم للمعادن 
ودرجــة حرارتهــا معتدلة، ثــم االنتقال 
إلى الطبــق الرئيس، وممكــن تناول كل 
أنــواع الطعــام لكــن بمقاديــر وتراكيز 
محــددة، لكــن ليــس اكثــر مــن طاقــة 
الجســم، والبروتني بتلــك الوجبة مفيد 
 جدا لــه حتى يبقــى ثماني ســاعات في 

حالة شبع.
أمــا العصائر ال يســتحب شــربها اثناء 
الوجبــة، أنمــا بعدهــا بســاعة وملرتني 
باالســبوع فقــط، علــى أن تكــون مــواد 
طبيعيــة من فاكهة منعشــة، وبالنســبة 
لوجبــة الســحور من املهــم االبتعاد عن 
املقليــات والنشــويات، ويفضــل تنــاول 
املــوز والبيــض واالجبان فيهــا، وخالل 
املدة بني الفطور للســحور ضروري  كل 
ساعة يتم شرب كوب ماء، ألن العمليات 
األيضيــة ال تحصــل بدونه، فهو يشــغل 
الكلــى ويعطــي نظــارة ورشــاقة ويزيد 

الهالة الذهنية. 
حنــان  الدكتــورة  تنصــح  واخيــرا 
االشــخاص، الذيــن ال يســتغنون عــن 
القهوة والشــاي التخلي عن شربها، بعد 
االفطار، وتحويل وقتها للســحور، ألنها 

تسهم بتنشيط الدماغ بالنهار. 
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أرجأ االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء قرعة نهائيات كأس العالم لفئة الشباب إلى إشعار آخر.
وأبــرق االتحــاد الدولي إيميال رســميا إلى اتحادات البلدان التي ضمنت بلوغ املونديال الشــبابي يشــعرهم فيه 
بإرجاء القرعة إلى إشــعار آخر لظروف وصفها بـ "غير الطبيعية". وكان من املقرر ســحب قرعة املونديال نهاية 
الشــهر الحالي في إندونيسيا ومن املفترض أن يمثلنا فيها مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد واملدير اإلداري 

نديم كريم. ونجح منتخبنا بخطف بطاقة التأهل للعرس العاملي الكبير بعد إحرازه وصافة آسيا للشباب.

{ }

يجهــل القطاع األوســع من أهــل الكرة تلــك الرمزية التــي يحملها 
(الســابع والثالثــون مــن آذار)، اليــوم الــذي انتقلــت فيــه إقامة 
املباريات الكرويــة عندنا من واقع إلى آخر مختلف تمامًا اكتمل فيه 
مشــروع األضواء الكاشــفة مللعبنا التاريخي (الكشــافة)، فأعلنت 
شــركة ســيمنس األملانيــة أنــه صار فــي وســع األنديــة واملنتخبات 
، أعقب اإلعالن نزاع شــديد 

ً
جــري مبارياتهــا ليــال العراقيــة أن تـُ

بني الشــركة ووسيطها شــركة ســمحيري إخوان العراقية من جهة 
 من 

ً
ومديريــة املباني العامة، ليشــهد الناس في ذلــك العهد فصوال

التراشــق في املخاطبات الرســمية، وكانت كل جهــة تدرك أن إنارة 
 أن 

ّ
أبــراج ملعب الكشــافة حدث لن يجود بمثله الزمــان، فكان ال بد

يقترن اسمها به.
فــي أوج الفرحة التي غمرت أهل بغداد باكتمال أبراج اإلنارة، أعلن 
اتحــاد الكرة العراقــي إقامة مبــاراة للنجوم في افتتــاح أو تجريب 
اإلنارة يوم الثالثاء املوافق للتاسع والعشرين من آذار 1966، أي قبل 
ثالثة أيام فقط من االفتتاح املنتظر للنسخة الثالثة من بطولة كأس 
العــرب في بغــداد ليكون (الكشــافة) مســرحا 
للجانب األوفر من تلك املباريات.. فتمت قســمة 
نجــوم العاصمــة على فريقــني، منتخــب بغداد 
(ألــف) ومنتخب بغداد (باء)، وكان الفتًا تمامًا 
أن يتدفــق ما يزيد على ســبعة آالف متفرج نحو 
ملعب الكشــافة وقد مالت الشــمس إلى الغروب 
بانتظــار صفــارة البدايــة التي أطلقهــا الحكم 
الدولــي الراحــل صبحــي أديب عند السادســة 
والنصف مســاًء، ليمنح الجمهور متعة املشاهدة 
تحت أنــوار ُمبهــرة كانــت تتولى خطــف أنظار 
املتفرجني بني حني وآخــر وكأن الجميع يريد أن 
يســتوعب املشــهد الجديــد، بينمــا كان منتخب 
(ألــف) يبســط قبضتــه على فصــول املبــاراة 
ليســجل طــارق رزوقي الهــدف األول مــن ركلة 
جــزاء، تاله هشــام عطا عجاج بهــدف ثان، ثم 
افتتح نوري ذياب الشوط الثاني بهدف ثالث قبل 
أن يختتم (عجاج) الحصيلة بهدف رابع انتهت 
إليــه املبــاراة. خرج الجمهور من ملعب الكشــافة بعد األمســية وهو 
في غاية االنشــراح والبهجة كداللة على أن امللعب الوحيد الذي كان 
 ألن ينشط خارج 

ً
يســتوعب املباريات والبطوالت املهمة صار مؤهال

أوقات (دوامه الرسمي) في الظهيرة أو عند العصر، وصار في وسع 
ســكان املناطق املحيطة بالكسرة أن يشــاهدوا األبراج العالية وهي 

تنشر أنوارها في بؤرة تقتحم جوف الليل.
فتــح هذا الحدث الباب واســعًا للمطالبة بتســريع خطــى العمل في 
ملعب الشــعب الدولــي الذي كان يشــهد حركة إعمار نشــطة، ليتم 
افتتاحــه بعــد أقل من ثمانية أشــهر بلقاء منتخب بغــداد مع بنفيكا 
البرتغالي، ليدخل بعدها الكشافة في موجات متعاقبة من االهتمام 
املحدود واإلهمــال املطلق برغــم احتفاظه بالقــدرة على احتضان 
املباريــات املختلفــة..  كان امللعب الــذي اقترن بلقــب (الطنبوري) 
لقدمــه ووطــأة تقــادم الزمن عليه، يــذوي يومًا بعد آخــر من فرط 
اإلهمال الــذي أصاب قيمتــه التاريخية وداللتــه الرياضية وقدرته 
على اســتضافة املباريات، ليبلغ به املآل صورة من النسيان ال ترقى 
أبــدا إلى عقود من الســنني كان فيها امللعب مــالذًا وصانعًا للبهجة 

الكروية.

فاصل.. ونواصل 

حصــد العبــو منتخبنا بألعــاب القوى ثالثة أوســمة ملونة، 
اثنان منها ذهب واآلخر نحاســي في ملتقى الفلبني بألعاب 
القــوى الــذي اختتمــت فعالياتــه أمــس االثنني فــي مدينة 

ايالغان بمشاركة عشر دول . 
وقال األمني العام التحاد ألعاب القوى الدكتور زيدون جواد 
فــي تصريح خــص بــه ( الصبــاح الرياضــي ): إن العبينا 
قدموا مســتويات كبيرة في البطولة التي شاركت فيها عشر 
دول واملؤهلــة لبطولــة آســيا للرجال في تايلنــد خالل تموز 
املقبل، وكذلك لنهائيات دورة األلعاب اآلســيوية في الصني 

خالل تشــرين الثاني املقبل، الفتا إلى أن التواجد في هكذا 
مســابقة سيســهم في دخول الالعبني إلى أجواء املنافسات 

بالشكل األمثل. 
وأضــاف: أن منتخبنا أحرز ذهبيــة فعالية التتابع   4*400م 
، بعد أن ســجل رباعي التتابع ياســر علي ونــور الدين عادل 
ومحمد عبد الرضا وطه حسني زمنا قدره (43، 08:43، 3د) 

وهو قريب من الرقم العراقي ( 68: 06 : 3 د). 
وتابــع زيــدون: ســبق أن حصد العبونا وســامني في ســباق 
200م، إذ أحــرز العداء طه حســني امليدالية الذهبية بزمن 
بلــغ (21،20ث )،  بينمــا أحــرز زميله محمد عبــد الرضا 

ميدالية برونزية لذات السباق بزمن بلغ  ( 21،67ث).

من املؤمــل أن تغادرنا، اليــوم االثنني، 
بعثــة نــادي النفــط لكــرة الســلة إلى 
مدينــة أصفهــان اإليرانيــة، ملواجهــة 
فريقها املحلي ذوب آهن ضمن األدوار 
اإلقصائية مــن بطولة الســوبر لغربي 
آسيا بكرة السلة (وصل)، وتأهل فريق 
النفــط كثالــث املجموعــة (B)  خلف 
املتصــدر الفريق اإليرانــي جرجان ثم 
الرياضي بيــروت اللبنانــي، بينما حل 
فريــق ذوب آهــن باملركــز الثانــي في 
مجموعتــه (A) خلف بيروت اللبناني، 
علــى  األردنــي  االرثوذكســي  وحصــل 

الترتيب الثالث.
وسبق للنفط أن تغلب ضمن منافسات 
مجموعتــه الثانية على فريــق الكرامة 
الســوري مرتــني فــي دمشــق وبغداد، 
بينمــا فــاز علــى الرياضي فــي بغداد 
وخسر معه في بيروت بنتيجة 98 / 107 
، كما خسر النفط مرتني أمام جرجان 

اإليراني في طهران وبغداد. 
يشــار إلــى أن النفــط يتصــدر جدول 
ترتيــب الــدوري املمتــاز وهــو يتأهــب 
للدخول في منافســات املربع الذهبي، 
وخــاض مؤخــرا عــددا مــن املباريات 
القويــة فــاز فــي واحــدة منهــا علــى 
الوصيف فريق الشرطة 76 / 71 نقطة، 
وتتبقى لــه مباراة واحــدة Hمام دجلة 
الجامعة ال تؤثر في موقفه ضمن جدول 

الترتيب وســيخوضها بعــد العودة من 
أصفهان. 

وتعــول كتيبة املدرب خالــد يحيى على 
خليــط مــن األعمــدة الدوليــة بقيادة 
كرار جاســم وجاسم محمد فضال عن 

محترفيــه الدومينيكي ايدجار رافائيل 
سوســا واالميركي انطونــي ويكنز من 
أجل حســم سلســلة املباريــات الثالث 
أمــام منافســه اإليراني وبلــوغ األدوار 

املتقدمة للبطولة.

3

خســر منتخبنــا الوطنــي بكرة القــدم، يوم 
أمــس االحد، أمــام نظيره الروســي بهدفني 
مقابــل ال شــيء فــي املبــاراة الوديــة التــي 
أقيمت بينهما في مدينة ســانت بطرســبيرغ 
واحتضنها ملعــب غاز بــروم زينيت، ضمن 
فترة املواجهات الرســمية خالل شهر آذار، 
إذ بــدأ مدربنا اإلســباني كاســاس املواجهة 
معتمدا علــى نظام لعــب 3-4-3 وبالتشــكيل 
املؤلف من الالعبني: جالل حســن لحراســة 
املرمــى، وثالثــي قلــب الدفــاع علــي فائــز 
ومصطفــى ناظــم وعلي عدنــان، إلى جانب 
كل مــن حســن رائــد وإبراهيــم بايــش فــي 
طرفي امللعب وأسامة رشــيد وأمجد عطوان 
بدور العبي االرتــكاز، أمامهم كل من زيدان 
إقبال صانــع ألعاب وأمامــه املهاجمان علي 

الحمادي وأيمن حسني.
تقاســم املنتخبــان شــوطي اللقــاء من حيث 
الفــرص واألداء، إذ تســيد فريقنــا الحصة 
األولــى وطبق أســلوب اللعب املباشــر وطّبق 
أيمن حســني دور املحطة مع وجود اإلســناد 
علــي الحمــادي وزيــدان إقبال مــن الخلف 
والرهــان علــى الضغــط املتقدم فــي بعض 
األحيان بغية قطع الكرات من الثلث الوسطي 

وعمل التحوالت.
التســجيل عبــر إبراهيــم  حــاول منتخبنــا 
بايــش فــي الدقيقــة الثامنة الــذي تابع كرة 
خاطئة من الحارس الروسي بيسياكوف بعد 
خروجه من منطقة جزائه لكن زميله املدافع 
ليتينــوف انقــذ املوقف وبعدهــا بدقيقة مرر 
زيدان إقبال تمريرة رائعة إلى علي الحمادي 
لكن كــرة األخير ذهبــت إلى جــوار القائم، 
أهدرهــا  التــي  األخطــر  الفرصــة  أن  بيــد 
أســود الرافدين هــي انفرادة أيمن حســني 
فــي الدقيقة 24 الذي تابــع كرة من الحارس 
جالل حسن لكنه أيضا طّوح بكرته بعيدًا إلى 

الخارج .
وبعــد ذلــك، توالــت الفــرص العراقية عن 
طريــق الالعبــني علــي الحمــادي وزيــدان 
إقبال، ثم عاد إبراهيم بايش بفرصة أخرى 
محققة فــي الدقيقة 31 عندما راوغ أكثر من 
العب لكن خبرة الحارس بيسياكوف أنقذت 

املوقــف، وفــي املقابل بــادل الدب الروســي 
منتخبنــا بأكثر من فرصــة، أخطرها كانت 
فــي الدقيقــة 37 عــن طريق القائــد فومني، 
لينتهي الشوط األول بنتيجة التعادل السلبي.
سيناريو الشوط الثاني كان مخالفًا لألول، إذ 
نزل مدرب املنتخب الروسي فاليري مهاجمًا 
مســتغال التنظيم الدفاعي الســيئ لفريقنا 
ونجح أصحاب األرض في توظيف واستغالل 
طرفي امللعب ومن ثم لعب الكرات العرضية 
إلى داخل منطقة جزاء جالل حســن بشــكل 

متكــرر وتمكــن املنافس فــي الدقيقة 49 من 
تســجيل الهــدف األول عــن طريــق البديــل 
مرتــدة  تســديدة  تابــع  الــذي  ميرانشــوك 
من حارســنا ، لتســتمر بعد ذلــك الهجمات 
الروســية حتى أضاف بينايف الهدف الثاني 
بعــد أن تالعب باملدافعــني (فائز – عدنان) 
ليضع كرته على يمني جالل حسن الذي أنقذ 

العديد من املحاوالت األخرى.
في املقابل لجأ كاســاس إلى خيار التبديالت 
عبر الزج بحســني عمار ولؤي العاني وأحمد 

فرحان وآســو رســتم وكــرار نبيل لتنشــيط 
الخطوط وإعادة رســم الواجبات الخططية 
لكنها لم تسفر عن أي شــيء لتنتهي املباراة 
بخســارة منتخبنــا بهدفــني مقابل ال شــيء 
وليخــرج الطاقــم التدريبــي بحصيلة كبيرة 
مــن الفوائد الفنية أبرزها تقييم مســتويات 
إقبــال  زيــدان  الســيما  الجــدد  الالعبــني 
والحمــادي إلــى جانــب مجموعــة أخــرى، 
باإلضافة إلــى التعديل على أســاليب اللعب 

في املواجهات املقبلة.
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بعــد  للبطولــة  بالعبــور  منتخبــًا   12 ونجــح 
مشــاركتهم في التصفيات النهائيــة املؤهلة 
ملونديــال قطــر 2022، وهــذه املنتخبات هي: 
وأســتراليا  والســعودية  الوطنــي  منتخبنــا 

والصــني وإيــران وكوريــا الجنوبيــة ولبنان 
وعمــان وقطر وســوريا واإلمــارات وفيتنام، 
بينما تأهــل 11 منتخبًا عن طريق التصفيات 
النهائية، هي األردن وفلســطني وأوزبكستان 
البحرين وطاجيكســتان،  والهنــد، وكذلــك 
باإلضافة إلى منتخبات إندونيســيا وتايالند 

وهونغ كونــغ وماليزيا وقيرغيزســتان، حيث 
سيتم توزيع املنتخبات الـ24 بني 6 مجموعات 
تضــم كل منهــا 4 منتخبــات، ويتأهــل منها 
املتصــدر ووصيفــه، باإلضافة إلــى أفضل 4 
منتخبات تحتــل املركز الثالــث، وذلك لدور 
الستة عشر الذي يقام بنظام خروج املغلوب.

واســتضافت قطر البطولة مرتــني في 1988 
و2011. وحقــق منتخــب العنابــي آخر ألقاب 
هــذه البطولــة، وهــو اللقــب األول للمنتخب 
عبر تاريخه، في حني يتصدر منتخب اليابان 
قائمة أكثر املنتخبــات تحقيقًا للبطولة بواقع 
4 ألقاب، ويحضر خلفه املنتخب الســعودي، 
وكذلــك املنتخب اإليرانــي، بـــ 3 ألقاب لكل 
منهمــا، ثم كوريــا الجنوبية بواقــع بطولتني، 
للبطولــة  الشــرفي  الســجل  قائمــة  وتضــم 
منتخبــات أســتراليا والعــراق والكويت التي 

حققت اللقب مرة واحدة.
ووفقًا آلخــر تصنيــف للمنتخبات اآلســيوية 
مــن قبــل «الفيفا»، فــإن اليابــان تحضر في 
الصدارة، ثم إيران، وبعدها كوريا الجنوبية، 
ثــم أســتراليا، وبعدها الســعودية وقطر، ثم 
العراق واإلمــارات وعمان وأوزبكســتان، ثم 
الصــني واألردن، وبعــده البحريــن وســوريا 
وفلسطني وقيرغيزستان، ثم فيتنام، وبعدها 

لبنان.

وكان االتحــاد القطــري قــد كشــف في وقت 
سابق عبر موقعه الرسمي عن تشكيل اللجنة 
املحليــة املنظمــة للبطولــة القارية برئاســة 
الشــيخ حمد بــن خليفة بــن أحمــد آل ثاني، 
وجاسم راشــد البوعينني نائبًا للرئيس، وتم 
تعيــني منصور محمد األنصاري األمني العام 
لالتحــاد القطري لكــرة القدم مديــرًا عامًا 

للبطولة.
تواصــل  القاريــة  البطولــة  أن  إلــى  يشــار 
أن  بعــد  العربــي  الخليــج  فــي  حضورهــا 
اســتضافت اإلمــارات النســخة األخيرة من 
 البطولة 2019، وحلــت قطر كدولة بديلة عن

 الصــني التي اعتذرت عن عدم االســتضافة 
فــي  «كورونــا»،  فيــروس  تداعيــات  بعــد 
الســعودية  فيــه  ســتحتضن  الــذي  الوقــت 
للمــرة   2027 القادمــة  بعــد  مــا  النســخة 
األولــى علــى تقــام مباريــات البطولــة فــي 
كأس اســتضافت  التــي  املالعــب،   نفــس 

 العالم 2022 .

  

املواجهــة األولــى التي ســتجمع ثامــن الترتيب 
الحشــد الشــعبي مــع صاحــب املركز العاشــر 
الجيــش في قاعــة الحكيم، يطمح مــن خاللها 
كال الفريقــني إلــى مصالحــة الجماهيــر بعــد 
خســارتيهما فــي الجولــة املاضيــة مــن بلديــة 

البصرة والشرقية تواليا.
أما اللقاء الثاني فيســتضيف فيه تاسع الترتيب 
غاز الجنوب نظيره صاحب املركز الثالث عشر 
الشــرقية في قاعة نفط البصرة، ويأمل الفريق 
البصــري تقديم األداء الذي من شــأنه حســم 
 فيه على عاملي األرض 

ً
النتيجة لصالحه، معوال

والجمهور لتحقيق الهدف املنشــود، بينما 
يتطلــع الضيف للعــودة بالنقــاط الكاملة، 
ســعيًا منــه إلــى االبتعاد عــن منطقــة الهبوط 

والتقدم نحو مراكز األمان.
وســتجمع املباراة الثالثة سادس الترتيب املرور 
وصاحب املركز الحادي عشــر آليات الشــرطة 
في قاعــة الســيدية، ويطمح األول إلى تســخير 
جميع إمكانــات عناصره بغية الخــروج بنتيجة 
إيجابية تبعده عن أقــرب مالحقيه أمانة بغداد 
وخطــف املركــز الخامس مــن بلديــة البصرة، 
الســيما أن الفارق بينهما نقطــة وحيدة، بدوره 
يرنو آليات الشرطة ملجاراة منافسه وانتزاع فوز 

ثمني يعزز ترتيبه في الدوري.

  

حــدد االتحاد املركزي للشــطرنج الســادس 
والعشــرين من شــهر نيســان املقبل، موعدًا 
إلقامــة منافســات التجمــع الثانــي لبطولــة 
أندية العــراق للدرجة املمتــازة للعام 2023، 
إذ يتصــدر فريق البيشــمركة ترتيب التجمع 
األول الذي شــهد مشــاركة 160 العبًا يمثلون 

14 ناديًا.
وقــال عبد الهادي مفتول نائب رئيس االتحاد 
في تصريح خــص به ”الصبــاح الرياضي“،: 
إن ” التجمع الثاني ســيكون من ســت جوالت 
ســبع  املشــاركة  األنديــة  خاضــت  أن  بعــد 
جــوالت اثناء التجمــع األول، ليصبح املجموع 
الكلــي 13 جولــة“، مبينــًا أن ” زمــن املباراة 
هــو 90 دقيقة مع إضافــة 30 ثانية لــكل نقلة 
منجزة، بحســب نظام البطولــة الذي يعتمد 
طريقــة الــدوري العــام ومن مرحلــة واحدة 
وفقــًا للنظام السويســري املطبــق باإلضافة 
 إلــى اللوائــح التــي وضعهــا االتحــاد الدولي

للشطرنج» .
وأضاف: أن ” فريق البيشمركة تصدر ترتيب 
التجمع األول الذي شــهد مشاركة 160 العبًا 
يمثلون 14 ناديــًا بينما حصــل الكهرباء على 
الترتيــب الثاني، فيما جاء االتصاالت ثالثًا ”، 
مضيفًا أن ” اتحاد اللعبة يأخذ بنظر االعتبار 
التزامــات الالعبــني والالعبــات الدراســية 
عنــد تحديــد أجنــدة منهاجه املحلــي وذلك 
لفســح املجال أمامهــم للتحضيــر والتركيز 
الذهني خالل املنافســات، السيما أن رياضة 
الشــطرنج تحتــاج إلى تدريب يومي مســتمر 
يستغرق أحيانًا أكثر من سبع ساعات لغرض 

الوصول إلى الجاهزية املطلوبة « .
وعــن مشــاركة الالعبــني والالعبــات لفئتي 
الناشــئني والشــباب في هذا التجمع، أوضح 
عبد الهادي أن ” اتحــاد اللعبة طالب مدربي 
األنديــة بضــرورة االهتمام بشــرائح الفئات 
العمرية الســيما أن قانون اللعبة يســمح لكل 

ناد باالشــتراك بـــ 12 العبــًا والعبة موزعني 
بني ســتة أساســيني ومثلهم العبون احتياط 
وبالتالــي هي فرصــة مثالية لهاتــني الفئتني 
من أجــل التواجد في تلــك التجمعات املهمة 
التــي يتــم فيهــا اختيــار العناصــر املثاليــة 

للمنتخبات الوطنية، علمًا بأن العراق يتصدر 
الــدول العربية في بطــوالت الفئات العمرية، 
إذ نــال العبونا األوســمة امللونة في النســخة 
 األخيرة التي اســتضافتها العاصمة السورية

 دمشق“.

3

  

ذكــر املدير الفني لنادي الكرخ أحمــد عبد الجبار أن 
فريقه اســتفاد كثيرًا من مواجهة الزوراء الودية التي 
انتهــت بفــوز الكناري بثالثــة أهــداف مقابل هدفني 
في إطار التحضيــر للمباريات املقبلة من دوري الكرة 

املمتاز.
إن  الرياضــي):  (الصبــاح  لـ الجبــار  عبــد  وقــال 
الفريقــني خرجــا بفائــدة كبيرة مــن املبــاراة الودية 
التــي كانت بمثابة الفرصة املناســبة الســتغالل فترة 

التوقف الحالية، مــن خالل الوقوف على 
جاهزيتهمــا فنيًا وبدنيــًا بغض النظر 

عــن النتيجــة النهائيــة، معربــًا عن 
رضاه التام عن أداء العبيه في هذه 
املواجهة، ال ســيما أنها جاءت أمام 

أحد أبرز األندية الجماهيرية.
وأضــاف أإن النتيجة لها مردودات 

املعنــوي  الجانــب  فــي  إيجابيــة 
لالعبــني، إذ أنهــا أســهمت بتحفيــز 

الفريق األصفر قبل استئناف منافسات 

الدوري.
عــن وضــع الكنــاري وحظوظــه 
باملوســم الحالــي أشــار عبــد 
الجبار إلــى أن فريقــه عازم 
فــي اللقــاءات املقبلــة علــى 
تصحيح املسار والعودة لسكة 
االنتصــارات بعــد تعثــره في 
الجولــة األخيــرة أمــام نوروز 
بالتعــادل بهــدف لكليهمــا، في 
حني خســر قبلها مــن زاخو بهدف 

نظيــف، وبالتالي فإنــه ينظر ملواجهة النجــف املقبلة 
بعني التعويــض، على أمل مواصلة التقدم في الترتيب 
العام نحو نيل مركز جيد يليق بســمعة النادي، إضافة 
إلى الطموح املشروع باملنافسة على لقب كأس العراق، 
من أجل تكرار إنجاز النســخة السابقة، ال سيما عقب 

بلوغه الدور ثمن النهائي.
يذكــر أن الكــرخ يحتــل حاليــًا املرتبــة العاشــرة في 
جدول املســابقة برصيد (27 نقطــة)، متفوقًا بفارق 
 األهــداف عن نفــط البصرة صاحب املركــز الحادي 

عشر.
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وســجل يوكيتــش، أفضــل العــب فــي الــدوري فــي 
املوسمني املاضيني، 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة 
وســت متابعات في املباراة التــي كانت أيضا مبارزة 
بينه وبني منافســه علــى لقب األفضل هذا املوســم 
نجــم باكــس اليونانــي يانيــس أنتيتوكونمبــو املتوج 

بالجائزة في موسمي  2018 - 2019 و2019 - 2020.
بدوره ســجل أنتيتوكونمبو 31 نقطة مع تسع متابعات 
وأربع تمريرات حاســمة ومثلها ســرقات، لكنه فشل 
فــي تجنيــب فريقه الخســارة الـــ21 فــي 71 مباراة 
حتى اآلن هذا املوســم واألولى بعد ثالثة انتصارات 
متتاليــة. وعــزز ناغتس موقعــه في الصــدارة أمام 
مطارده املباشــر ممفيس غريزليز، وهما الفريقان 

الوحيدان املؤهالن حتى اآلن إلى األدوار اإلقصائية 
”بالي أوف“ في املنطقة الغربية، وساكرامنتو كينغز 
الذي اقترب خطوة إضافية نحــو التأهل بفوزه على 
ضيفه يوتا جــاز 121 - 113. من جانبه عزز فينيكس 
صنز موقعه في املركز الرابع للمنطقة الغربية بفوزه 
الكبير على ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز، ثالث 
الشــرقية، 125 - 105 بفضــل 29 نقطــة لديفن بوكر 

و53 نقطة لدكة بدالئه.
واســتعاد صنــز توازنه بعد ثــالث هزائــم متتالية، 
بينما مني سيكســرز بالخســارة الثانيــة تواليا ولم 
ينفعه تألق تيريز ماكســي صاحب 37 نقطة مع سبع 
متابعــات، بينمــا اكتفــى نجمــه الكاميرونــي جويل 

إمبيد بتسجيل 28 نقطة مع 10 متابعات.
وعاد بروكلني نتس إلى سكة االنتصارات بعد خمس 

هزائــم متتالية بفــوزه الكبير على مضيفــه ميامي 
هيــت 129 - 100 بفضــل تألق ميــكال بريدجز (27 

نقطة) وكاميرون جونسون (23 نقطة).
وواصــل نيــو أورليانز بيليكانز صحوتــه وحقق فوزه 
الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه لوس أنجليس 
كليبــرز 131 - 110. ورفــع بيليكانــز رصيــده إلى 37 
فوزا مقابل 37 خســارة في املركز التاســع للمنطقة 
الغربية، بينما بقي كليبرز سادســا بـ36 خسارة و39 
فوزا، وأنعش أتالنتا هوكس آماله ببطاقة في البالي 
أوف عن املنطقة الشــرقية بفوزه على ضيفه إنديانا 

بايسرز 143 - 130.
وصعــد أتالنتا إلــى املركز الثامن برصيــد 37 فوزا 
ومثلها هزائم مقابل 42 خســارة و33 فــوزا إلنديانا 

الثاني عشر.

 
 

وعالــج مبابي جــراح الجماهير بعد خســارة نهائــي املونديال 
بــركالت الترجيح أمام األرجنتني: ”هذه املرة األولى التي نلعب 
ا أن نكّرر مع ما فعلناه 

ً
فيها هنا بعــد كأس العالم، لذا أردنا حق

هناك، باستثناء نهائي املونديال».
د عقده مــع الزرق، قد عّني 

ّ
وكان املدرب ديدييه ديشــان، املمد

 من الحارس املعتــزل هوغو لوريس، فحافظ 
ً
مبابــي قائدًا بدال

على النسق التسجيلي الذي شهد إحرازه لقب هداف املونديال، 
بتوقيع إصابتني جديدتني في الشباك الهولندية.

وقال ديشان: ”من الهام الفوز على أرضنا، لكن نخوض مباراة 
أخرى بعد ثالثة أيام. لن نحظى بوقت كاف للتحضير للمباراة 
التاليــة وســتكون من نوع مختلــف هناك». ويعــود الفوز األخير 

إليرلندا على فرنسا إلى عام 1981 في دبلن (3 - 2).

في املقابل، تبحث هولندا عن تعويض ســريع، عندما تســتقبل 
منتخب جبل طــارق املتواضع، الذي أصبح العبه لي كاتشــارو 
أكبر العب يخوض مباراة فــي التصفيات القارية عن 41 عامًا 

و176 يومًا.
وبينما اســتهلت إســبانيا مشــوارها أمــس األول الســبت بفوز 
كبيــر على  النرويج  3 - صفر ضمــن املجموعة األولى، تخوض 

مباراتها التالية على أرض اسكتلندا غدا الثالثاء.
ونتيجــة التصفيــات املقــررة حتــى آذار 2024، ســيتأهل بطل 

ووصيف كل من املجموعات العشر مباشرة إلى النهائيات.
أمــا املنتخبات الثالثة املتبقية، فتتأهل من خالل ملحق (بالي 
أوف) مرتبــط بدوري األمم األوروبيــة 2022 - 2023 ويقام في 

الفترة من 21 إلى 26 آذار 2024.

 

علــى عكس مــا كان الحــال عليه في برشــلونة 
حني كان يتقاضى أغلى الرواتب مطلع األلفية 

الجديدة، ال يبدو البرازيلــي رونالدينيو مهتما 
بمســألة املاديات حني يلعب كرة القدم حاليا في 

دوري امللوك، البطولة التي ينظمها العب برشلونة 
ــا ملوقع ”بيزنيس 

ً
املعتــزل مؤخرا جيــرارد بيكيه. ووفق

إنســايدر“ فــإن رونالدينيو الذي يلعب في فريق بورســينوس 
بــدوري امللوك الذي يرأســه إيبــاي يانوس، ال يتقاضــى راتًبا 
 على اإلطــالق، بل على العكس تمامــا. ويحصل النجم 

ً
مذهــال

البرازيلــي علــى إجمالــي 70 يــورو لكل مبــاراة، لكون شــركة 
”كوزموس“ التي يملكها بيكيه واملنظمة للبطولة تتبع نظام دفع 

ا مع رونالدينيو.
ً
مختلف

ويتقاضــى النجم البرازيلي بشــكل عام بــني 10 - 15 ألف يورو 
أثناء فتــرة إقامته في إســبانيا مــن أجل دوري امللــوك، بينما 
تكاليف املباراة تكون بســيطة للغاية. وحقق ظهــور رونالدينيو 
، لدرجــة أن ظهوره األول 

ً
ألول مــرة في املســابقة نجاحا كامال

شوهد من قبل أكثر من مليوني مشاهد.
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أعلن االتحــاد البلجيكي لكــرة القدم أمس 
األحد انســحاب حارس مرمــاه تيبو كورتوا 
مــن املبــاراة الدوليــة الوديــة ضــد أملانيــا 
املقررة غدا الثالثاء في كولن بسبب معاناته 

من «آالم طفيفة في العضالت املقربة».
وقال االتحاد البلجيكي: ”كإجراء احترازي، 
تمــت إراحة“ كورتوا الذي لعب أساســيا في 
املباراة التــي فاز فيها ”الشــياطني الحمر“ 
على الســويد (3 - 0) في ســولنا في الجولة 
األولــى مــن تصفيــات كأس أوروبــا 2024، 
في ظل برنامجــه املزدحم مــع فريقه ريال 

مدريد اإلسباني في األسابيع املقبلة.
وســيلعب حارس مرمى فولفسبورغ األملاني 
كون كاســتيلس أساســيا ضد أملانيــا بعدما 
أصبح الحــارس الثاني في تشــكيلة بلجيكا 
عقــب  مينيوليــه  ســيمون  اعتــزال  عقــب 

مونديال قطر.

 

يخطط ليفربول لتغييرات شــاملة هذا الصيف، 
إذ أخبــر يورغن كلوب أحد املدافعــني بأنه جزء 
مــن مجموعــة ضخمــة مــن 9 العبــني، ســيتم 

االستغناء عنهم، حسبما أشار تقرير جديد.
ويعاني ”الريدز“ من موســم مخيــب لآلمال، إذ 

ابتعدوا عن املنافسة على لقب الدوري اإلنكليزي 
املمتاز، وخرجــوا بطريقة مذلة من دوري أبطال 

أوروبا على يد ريال مدريد اإلسباني.
ونتيجــة لذلك، فإن النادي مســتعد للشــروع في 

برنامج إعادة بناء كبير هذا الصيف.
ويتطلــع كلوب إلــى تعزيز خط الوســط بالعبني 
جدد يمتلكون مقومات عاملية افتقدها العبو هذا 

املركز في ليفربول املوسم الحالي.
وتحقيقــا لهذه الغاية، يعد النجم اإلنكليزي جود 
بيلينغهام هدفا رئيسيا، على الرغم من أن العب 
بوروســيا دورتموند األملاني من املحتمل أن يكلف 

أكثر من 100 مليون يورو.
ليفربــول  علــى  املأمولــة،  التعاقــدات  ولتنفيــذ 
التخلــص من عــدد كبير مــن الالعبــني، ووفقا 

لتقريــر بريطانــي أخيــر، فــإن عــدد الراحلني 
ســيصل إلــى 9 العبــني، 3 تــم تأكيــد رحيلهــم 
فــي الصيف، وهــم البرازيلــي روبرتــو فيرمينو 
والغينــي نابي كيتــا واإلنكليزي أليكس أوكســليد 
تشــامبرلني، فضال عن قلوب الدفاع ريز وليامز 
ونــات فيليبس وجويــل ماتيب، الذين ســيكونون 

خارج النادي الصيف املقبل.

 ويتطلــع ليفربول أيضا للتخلص من الحارســني 
اإليرلنــدي كاومــان كيليهــر واإلســباني أدريان 
اللذيــن ســيودعان الريــدز نهايــة املوســم، إذ 

سيسعى النادي للتعاقد مع حارس بديل قوي.
وأخيرا العب الوســط البرازيلي أرثر ميلو، الذي 
لم يحالفه الحظ باإلصابات هذا املوســم، ولعب 

أقل من 15 دقيقة فقط.
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عليكم أن تكونوا واضحني عند 
التعامــل مع رئيــس العمل انتم 
األكثر قدرة على قيادة أموركم 
للتحســن، ماليــا لديكم فرص 

مهمة .

 فرصــة للبــدء بالتغيــر نحــو األفضل إذ 
بوســعكم دفع اغلــب مصالحكــم املعطلة 
والقيــام بمبــادرة لتعديل األوضــاع التي 

رافقتكم خالل الفترة املاضية. 

عليكم أخذ الحذر في السفر الخارجي. 
عليكم املحافظة على مستوى عالقاتكم 
من االنهيار وترك الخوض في مواضيع 

تثير شكوك الشريك . 

يجب أن ال نتورط في ســفر بعيد دون 
نعرف كل األســباب التي ترافق هذا 
الســف، كما أن العاطفة قد تفاجئنا 
بمواقف تسبب لنا الدهشة والغرابة. 

 يجــد الكثيــر منكم انه فــي حالة من 
التوتــر علــى الصعيد النفســي، وفي 
الوقت نفســه هناك أوضاع تتحســن 

بشكل غير مريح مع اآلخرين. 

البعــض يقوم بإعــالن تجاري لدعم 
مشــاريعه التجاريــة  يجــب عليكــم 
االهتمــام بمطالــب البيــت، الوقــت 

يسمح لكم التعامل بموضوع عقار. 

لديكــم الفرصــة للحصــول على 
مطالــب تأخــرت والكثيــر يلتحق 
في أعمال جديدة أو لزيادة حصة 
االهتمام   عليكــم  فقــط  أرباحــه 

بالوضع العائلي. 

تلعب العاطفة دورا ايجابيا في حصولكم 
علــى دعــوة خارجيــة أو تأشــيرة ســفر 
أو التقديــم لدراســة عليــا أو العمــل في 

مؤسسة سياحة. 

 تحديات العمل وضغط املصروفات 
املالية قــد تكون هي اغلب ظروفكم 
لهــذا الوقــت لــدى البعــض ترقية 

وظيفية وتغييرات مهنية.

يجب أن ال نســمح لآلخريــن التدخل في 
حياتنــا الشــخصية، كــي ال نتخــذ قرارا 
متســرعا يجب أن نبتعد قدر اإلمكان عن 

املواجهات تجنبا للمشكالت.

 خالل هذه املدة قد تجدون إنكم تمرون 
بفترة مربكة تعرضكم ملتاعب في أماكن 
العمل وقد يطــول تواجدكم ألجل انجاز 

مزيد من العمل.

 انتــم أمام ظــروف صعبة  فــي العمل 
تستطيعون القيام بمشروع عمل جديد 
عليكم االســتفادة من الجــو العاطفي 

الذي يرافقكم خالل هذا الوقت .

قرع الطبول إليقاظ الصائمني 
قبل وقــت الســحور في شــهر 
رمضــان، تقليد عمــره قرون، 
لكنــه اآلن بــات فــي مواجهــة 

مع التقنيــات الحديثة وتطبيقــات املنبه املوجودة 
فــي الهواتف املحمولــة، لكن ذلك لــن يمنع 3400 
”مســحراتي“، من مختلف األعمار، 
مدينــة  شــوارع  يجوبــوا  أن  مــن 
تلــك  لتولــي  التركيــة  إســطنبول 

املهمة.

يقــول ســالمي أيكــوت، رئيــس اتحــاد املخاتيــر 
في اســطنبول واملســؤول عن ”املســحراتية“، بأن 
قارعي الطبــول سينتشــرون أيام الشــهر الكريم 
فــي أزقة وشــوارع 963 حيا، من أحيــاء أكثر املدن 
التركيــة اكتظاظا بالســكان، وهم يرتــدون الزي 
وقصائــد  أشــعارا  مردديــن  القديــم،  العثمانــي 
قصيــرة خاصــة باملناســبة إليقــاظ النــاس قبل 
 موعــد آذان الفجــر، الــذي يمثل بدايــة يوم صوم 

جديد.
يشــير أيكوت الى  أن قارعي الطبول قد اســتعدوا 
ألداء مهمتهــم لشــهر رمضــان التي باتــت تقليدا 
يعود الى العهد العثماني وواحدة من أجمل األشياء 
املقترنة بالشهر الفضيل، ”نكافح من أجل الحفاظ 
على هذا املوروث والتقليد حيا“، مؤكدا أن البعض 
منهم يعمــل في الحي ذاته منذ ســنوات، وتتوارثه 
األجيال مــن اآلباء الى األبنــاء، مضيفا بأن جميع 
”املســحراتية“ يخضعــون للتدريــب قبل ممارســة 
مهامهم، والذي يجتاز منهم التقييم، يحصل على 
بطاقة ”مســحراتي رمضان“، يكون حينها جاهزا 
ألداء هذه املهنة الفريدة التي تســتمر لشهر واحد 

فقط.
يشدد إيكوت على أن ”املسحراتي“، وظيفة ال يمكن 
ألي شــخص القيام بها، وأن من الضروري حماية 
ثقافة رمضان والحفــاظ عليها لألجيال القادمة، 
”نحتــاج أن نطلــع أطفالنــا وشــبابنا علــى ثقافة 
رمضان وجمالية الشــهر الكريــم، إنها قيمنا التي 

يجب علينا حمايتها“، والحديث  أليكوت.
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التجارية، قسم  العلوم  البياتي، بكالوريوس  تخطت أسيل 
في  تخرجت  إذ  بشغف،  اإلعالم  في  متفانية  املحاسبة، 
حكمت  للدكتور  الفن"  "مدينة  استوديوهات  نظمتها  دورة 
وغازي  نجيب  نهاد  الراحالن  فيها  حاضر  البيضاني،  
فيصل، ود. رياض شهيد ود. هديل كامل، وطيف املدرس، 
من  حياتها،  في  مهمة  انتقالة  لتشكل  العبيدي،  وقاسم 

التجارة إلى اإلعالم.
مراسلة  بالعمل  الحلم،  تحقيق  بــدأت  البياتي:  وقالت 
لشركة "دانيا" وإعداد تقارير لـ "السومرية" وcmc العربية 
السامرائي،  مجيد  د.  بتوجيه  الشرقية  في  محترفة 
وحيدر  الدهان،  وعــالء  ــادر،  ن وبديع  ياسني،  سعد  ود. 
لبرنامج  ميدانية  مراسلة  الصالحي،  وعالء  األنصاري، 
العراق  مغادرة  حيث   2006 لغاية  وصرماية"  "صاية 
قناة  في  للعمل  العراق  إلى  عدت  ثم  وتابعت:  عمان.  نحو 
التقيت خالله  لـ "بصمات" الذي  البغدادية 2008 مقدمة 

بفنانني ونجوم آخرهم حسام الرسام، إذ أعيدت حلقته 
عشر مرات بطلب من املشاهدين، ثم انتقلت إلى القيثارة 
بيتي  أصبحت  التي  العراقي  اإلعــالم  شبكة  إلى  ومنها 

ومستقري وحياتي. 
بني  العراقي  اإلعــالم  شبكة  في  عملي  يتوزع  وأضافت: 
الصورة  ايصال  فن  إيجاد  عبر  والتلفزيون،  ــة  اإلذاع
للمتلقي، وأتفاعل معه من دون أن أراه  الصوتية، "أستمع 
وال يراني، معتمدة اإلحساس بصوتي الشجي الذي يجذب 

اآلخرين لي"، وفقًا لتعبيرها. 
إدارة  من  ومكنتني  موهبتي  صقلت  "اإلذاعــة  أن  وأكدت 
في  منه  أفدت  ما  وهو  املستمعني،  من  والتقرب  الحوار 
لبرنامج  كمقدمة  "العراقية"  تلفزيون  شاشة  على  عملي 

"نخلة عراقية" الذي يعنى باملرأة".
وأشارت إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون اإلعالمي نجمًا، 

بل يجب أن يشتغل على نفسه كما لو أنه نجم مطلق.
مع  والتسامح  التواضع  عليَّ  فرضت  "الشهرة  أن  مؤكدة 
والترفع  الذات،  مع  والتصالح  الجميع  واحترام  اآلخرين 

عن التنكيل بمن أساء لي والزهد بالصغائر". 
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عرضوا  فنانات  وسبع  فنانًا  عشر  خمسة 
جمعية  ــة  ــاع ق فـــي  الــفــنــيــة  لــوحــاتــهــم 
وسط  ميسان،  في  العراقيني  التشكيليني 
حضور تفاعل مع أعمالهم املعروضة، حيث 
العراقية"  البيئة  ـ  املكان  "جماليات  ثيمة 
املشتركة بينهم واملتمثلة بأسواقها وأزقتها 
فعني  االنــدثــار،  قيد  القديمة  وأماكنها 
وزاويــة  األماكن  لهذه  الــراصــدة  الفنان 
التصوير وجدلية الظل والضوء كلها شكلت 
واتخذت من  اللوحات  لهذه  العرض  فضاء 

الواقعية أسلوبًا لها في التنفيذ. 
جمعية  ممثل  لقمان  ستار  الفنان  وقــال 
في  العام  املركز  العراقيني  التشكيليني 
أيــام:  عــشــرة  سيستمر  الـــذي  املــعــرض 
عاٍل  بمستوى  حاليًا  املقام  "املعرض  إن 
يمتلكون  الفنانني  من  واملشاركون  جــدًا، 
عن  ــرزت  أف كبيرة،  احترافية  مستويات 
يندهش  وحقًا  اشتغالهم،  في  دائم  تمرس 
اللوحات  هذه  لجمال  املتلقي  أو  املشاهد 
نقل  من  لتمكنهم  وذلــك  تعبيرها،  ودقــة 
كبير،  بشكل  عــاٍل  إحــســاس  مــع  الــواقــع 
يــزور  أن  فيها  أود  والــتــي  مالحظة  مــع 
لجودة  ــرى  أخ محافظات  املعرض  هــذا 
املشاهدة".  تستحق  التي  األعــمــال  هــذه 
بني  هي  أمامنا  التي  "األعمال  أن  وأضاف 
عابرة  وهي  التعبيرية  والواقعية  الواقعية، 
للكالسيكية، بحيث أن العمل يؤثر مباشرة 
التعبير،  لدقة  املتلقي  أو  املشاهد  فــي 
على  ساعدت  والتي  املواضيع   واختيار 

ايصال ما يريده الفنان". 

املعرض حظَي بدعم من جمعية التشكيليني 
الفنان  وبإشراف  العام  املركز  العراقيني، 
على  الجمعية  تــأخــذ  إذ  سبتي،  قــاســم 
عاتقها دعم الفنانني والتجارب املهمة في 
في  لفروعها  أفضل  هو  ما  لتقديم  الفن، 
الساعدي:  زاهد  الفنان  وقال  املحافظات. 
شارك  الذي  السنوي  املعرض  في  ارتأينا 
بدورته الثانية 15 فنانًا و7 فنانات أن يكون 
املكان..  "جماليات  عنوان  تحت  العام  هذا 
للفنانني  جديد  نتاج  وهو  العراقية"  البيئة 
أيضًا  ونتاج  عالية،  وباحترافية  املشتركني 
لألعمال  والتقييم  الفحص  من  لشهور 
هي  املوضوع  ــدة  "وح أن  وأكــد  املشاركة. 
مثل  وواقعيتها،  بواقعها  العراقية  البيئة 
واألزقــة،  الشعبية،  والحرف  الشناشيل، 
من  ــذا  ه وأعتبر  القديمة،  والبيوتات 

الدالالت املهمة في برنامج جمعيتنا.
وانعكاسات  والــظــل  الــضــوء  اشــتــغــاالت 

حضور  في  تباينت  مصادره 
وحسب  املشاركني  الفنانني 
التعبيرية  ــفــنــان  ال قــــدرة 
حسن  لـــوحـــات  فـــجـــاءت 
الساعدي،  وزاهد  الياسري، 

حقق  مبهرًا  لونيًا  مشهدًا  عباس،  وفارس 
عبر  العرض  قاعة  في  الفعلي  حضوره 
التقاط  فــي  النظر  زاويـــة  استخدامهم 
األماكن وقدرة الضوء ومصدر نور الشمس 

على بعث حياة بحركية عالية.
العكيلي  صبا  الفنانة  أعربت  جهتها،  من 
الفنية  املــعــارض  في  الدائمة  املشاركة 
"املعرض  إن  قائلة:  سعادتها،  عن  للجمعية 
ميسان  في  التشكيليني  لجمعية  السنوي 
عدد  حيث  من  العام  هــذا  نوعيًا  اعتبره 
وأجــادت  حاولت  التي  املشاركة  األعمال 
وأماكنها".  املدينة  من  جوانب  رسم  في 
ومشاركتها كانت لوحة بتنفيذ "ستل اليف" 

بالزيت  منفذة  وهي  الحديثة  املدرسة  من 
أحمد  لوحات  جاءت  بينما  الكانفاس.  على 
حركية  ذات  الفــتــة  كالتقاطات  قــاســم 
منسجمة مع الظل والضوء، إذ رصد حركة 
املرأة والبنت املانحة لسطح اللوحة تعبيرية 
متميزة. بينما جسدت لوحات أحمد فياض 
الفاعلة  وخطوطه  الحاذق  الرسام  مهارة 
ــح  ــالم ــد امل ــدي ــح ـــي ت ف
لشخوصه  ــة  ــري ــش ــب ال
عالية  بتعبيرية  وضخها 
كــاشــفــة عـــن بــعــدهــا 
ـــي، وكــذلــك  ـــان ـــس اإلن
قاسم  حسن  مــشــاركــة 
الياسري كانت الفتة، أما 
لوحات رعد محمد خلف 
تكوينية  قــدرة  فامتلكت 
عددًا  الفنان  فيها  حشد 

من العالمات  والرموز.
الحميد  عبد  الــنــحــات 
العابد ممثل جمعية التشكيليني املركز العام 
املعرض  افتتاح  حفل  حضوره  بعد  شــدد 
بالفن  ــاء  ــق االرت ـــرورة  ض على  السنوي 
: سرور كبير وأنا في املعرض 

ً
الواقعي، قائال

السنوي لفرع ميسان، وحقًا أبرز مستويات 
رائعة  وبمشاركة  متميزة،  وفنية  احترافية 
ثيمة  وحقًا  ميسانيني،  وفنانني  فنانات  من 
املكان  التخاذها  وحقيقية  جادة  املعرض 
اللوحات.  لهذه  ثيمًا  الواقع  والتقاطات 
االتجاه،   هذا  تطوير  ضــرورة  إلى  وأشــار 
الفنانني  ــارات  ــه م ـــراز  إلب ــي،  ــم ــادي األك
للفن  الرفيع  للمستوى  أساسًا  باعتباره 

عمومًا والرسم تحديدًا.

شــهــدت اآلونــــة األخــيــرة حــضــورًا 
العاملية  الفنية  لألعمال  ملموسًا 
تمثل  ــة،  ــي ــوان ــدي ال مــحــافــظــة  ــي  ف
السينمائية  الـــعـــروض  بــتــقــديــم 
ــدد مـــن األفـــالم  ــع ــة ل ــي ــرح ــس وامل
في  الشهيرة  األجنبية  واملسرحيات 
بالذائقة  لالرتقاء  ــادة  ج  محاولة 

الجماهيرية.
وقال مدير قصر الثقافة والفنون في 
صادق  الفنان  الديوانية  محافظة 
"التوجه  إن  "الــصــبــاح":  لـــ  مـــرزوق 
األجنبية  الفنية  األعمال  إحياء  نحو 
التي  أهــدافــه  يحقق  أخــذ  الكبيرة 
كانت  ما  إلى  الذائقة  بإعادة  تتمثل 
عن   

ً
فضال عهدها،  سابق  في  عليه 

ومشاهير  العاملي  بالفن  التعريف 
وغير  واملخرجني  واملمثلني  الكتاب 

ذلك".
باشر  الثقافي  القصر  أن  إلى  مشيرًا 

الغابة"  "أرواح  مسرحية  بــعــرض 
للفنان البرازيلي أيدلر كولستر وهي 
من مسرحيات األطفال التي تتحدث 
واالعتناء  البيئة  حماية  ضرورة   عن 

بها.
في سياق آخر يتواصل نادي السينما 
عروض  بتقديم  الديوانية  إذاعة  في 
من  األجنبية  السينمائية  ــالم  األف
ــة  اإلذاع مدير  ــال  وق انقطاع.  دون 
العرض  إن  الكعبي:  عيسى  اإلعالمي 
"اخرجوا  األجنبي  الفيلم  هو  الحالي 
دومنيك،  أندرو  للمخرج  السكاكني" 
وبطولة براد بيت، وسكوت ماكنيري، 
عــروض  سلسلة  ضمن  يقع  والـــذي 
السينما  نادي  يواكب  عاملية   ألفالم 
مشيرًا  أسبوعي،  بشكل  تقديمها 
من  العديد  لــدى  الرغبة  توفر  إلــى 
الفنية  ــروض  ــع ال لحضور  األســـر 
اختيار  وإن  خصوصًا،  تقام  التي 
بالتنسيق  يتم  السينمائية   األفــالم 

معهم.

بدأ رئيس اتحاد اإلذاعيني والتلفزيونيني، 
العمل  البيرماني،  عــدنــان  بــابــل  ــرع  ف
ومذيعًا  ــررًا  ــح وم مترجمًا  ــي  ــالم اإلع
القسم  والتلفزيون،  ــة  اإلذاع دائــرة  في 
 إلذاعــة 

ً
ــه، ومــراســال ــوج الــفــارســي امل

 ،2008 لغاية  بابل،  في  العراق  جمهورية 
في  العالقات  دائرة  إلى  بعدها  انتقل  ثم 
اإلعــالم  شبكة  مــن  العراقية  تلفزيون 

وتلفزيونات  إلذاعــات  ومراسل  العراقي 
عدة.

فرع  يحيي  "الصباح":  لـ  البيرماني  وقال 
والوطنية،  الدينية  املناسبات  االتحاد 
واسعة،  ــدوات  ون مهرجانات  خــالل  من 
يحضرها مثقفو املحافظة، متابعًا: وينظم 
زيارات دورية للدوائر الحكومية في بابل، 
 13 العاملي  اإلذاعة  بيوم  االحتفال  ومنها 

شباط 1946.
وخمسني  أربعمئة  الفرع  يضم  وأضــاف: 

مراسل  بني  يتوزعون  عامة  هيئة  عضو 
ومقدم  ومخرج  ومونتير  ومصور  ومذيع 
برامج ومصور تلفزيوني ومهندس صوت، 
مستمرة  مهنية  منجزات  حقق  لقد  الفتًا: 
أرض  قطعة  عشرة  خمس  مثل  للزمالء، 
وسفرات أسبوعية إلى بغداد واملحافظات 

ودورات تطويرية متقدمة.
بابل:  فرع  اإلذاعيني  اتحاد  رئيس  وأفاد 
نستعد لتنظيم زيارات ملسؤولي املحافظة 

إلبراز دور املحافظة.

املجاهرين  محاسبة  حول  سنويًا  املتجدد  الجدل  غمرة  في 
صحفي  تحقيق  على  اطلعت  رمــضــان  شهر  فــي  باإلفطار 
املجاهرة  عقوبات  عن  املصرية  السابع)  (اليوم  لجريدة 
فاضح  كفعل  تصنفه  التي  مصر  ومنها  عربي  بلد  كل  حسب 
وعقوبات  جنيه،  مئة  وغرامة  أيــام  ثالثة  الحبس  عقوبته 
بينما  والعراق،  لبنان  في  وأخف  الخليج،  دول  بعض  في  أشد 
تحتفل  لكونها  العلني  اإلفطار  تعرف  ال  عربية  دول   هناك 
 غير مقبول 

ً
شعبيًا بقدوم شهر رمضان وتصبح املجاهرة فعال

حكومية،  ــراءات  وإج لقوانني  الحاجة  معه  تنتفي  اجتماعيًا 
الخيارات  وأفضل  املثالية  هي  تبدو  األخيرة  الطوعية  والحالة 
والــغــرامــات،  الحبس  شــر  املؤمنني  وغير  املؤمنني  وتكفي 
وليس  املجاهرة  تضع  الــدول  هذه  فمعظم  التحقيق  وحسب 
العامة  واآلداب  بالقيم  واإلخالل  املخالفة  خانة  في  اإلفطار 
مشاهداتنا  في  نجد  فلم  العراقية  للحالة  وبالنسبة  للمجتمع، 
التحدي  تستهدف  التي  القصدية  باملجاهرة  وصفه  يمكن  ما 
من  بركن  االستخفاف  أو  للمشاعر 
بائع  وصف  يمكن  وال  الدين،  أركان 
يتصرف  بأنه  املعبأة  الشرب  مياه 
(فلينة)  أمام  يجلس  حني  بقصدية 
إليها  يلتفت  وال  املشاعر  ــؤذي  ت ال 
هو  منها  أكثر  الالفت  إن  بل  أحــد، 
على  املفروضة  البيضاء  الستارة 
عــبــارة  عليها  املــكــتــوب  املــطــاعــم 
العريض،  بالبنط  مفتوح)  (املطعم 
نكن  لم  رمضان  شهر  حلول  فقبل 
أم  مغلقًا  املطعم  هذا  كان  إن  نعلم 
البيضاء  الستارة  هذه  ال  لو  مفتوحًا 
والصائم  الــنــاظــريــن،  تسر  الــتــي 
مفتوح  مطعم  أمام  يصمد  ال  الذي 
ــن صــيــامــه (كـــم من  ـــدوى م ال ج
 صائم ليس له من صيامه إال الجوع 

والعطش).
ــن إجــــراءات  الــحــديــث ع كــمــا أن 
 مـــشـــددة واعـــتـــقـــاالت واســعــة 
نطالب  ما  هناك  كان  وإذا  به،  بولغ 
إلى  فيه  بالتشدد  العالقة  ذات  والـــوزارات  الداخلية  وزارة 
شهر  خالل  والجشع  األسعار  لرفع  التصدي  فهو  حد  أقصى 
للمشاعر  االستفزاز  هو  األسعار  رفع  ألن  تحديدًا،  رمضان 
السافر  واالستغالل  الشهر  هذا  لحرمة  الحقيقي  والتحدي 
في  تدخل  التي  واالستهالكية  الغذائية  للمواد  الناس  لحاجة 
موائد اإلفطار، والحكومة والبرملان مطالبان بتفعيل القوانني 
املهمة التي شّرعت وأقرت ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد، 
األسباب  في  جاء  الذي  املستهلك  حماية  قانون  مقدمتها  وفي 
املجهزين  بني  واملساواة  العدل  مبدأ  (إقرار  لتشريعه  املوجبة 
صحتهم  على  والحفاظ  الخدمات  ومتلقي  السلع  ومستهلكي 
وسالمتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتالعب..) 
وإذا كان هناك من انتهاك صارخ لحرمة هذا الشهر فهو هذا 
فيه  ترفع  الذي  الشهر  في  األسعار  برفع  املجاهرة  من  النوع 

األعمال وليس األسعار.

مآرب اخرى
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