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الشبكة الشبكةفــي  فــي 

)CCHF( دراسة عراقية عن مرض
بدعم من إحدى الجامعات العالمية

االستثمار تدعو إلى ضرورة االلتزام بالمعايير الفنية 
والهندسية الكفيلة بتحقيق الجودة

الدفاع المدني: خلل في 
أساسات مبنى الكرادة 

أدى إلى انهياره

افتتاح أر بع مدارس هياكل حديدية 
في مدينة الصدر

بغداد / علي الهاشمي 

بغداد- الشبكة بغداد- علي غني

بغداد- الشبكة

بغداد- الشبكة 

جائزة  تأسيس  عن  كربالء  في  األنبياء(  )وارث  جامعة  أعلنت 

رئيس  باملحافظة.وقال  الثانوية  املدارس  في  واملبدعني  للموهوبني 

"الجامعة   إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  الحياوي  إبراهيم  الدكتور  الجامعة 

الى  مشيرًا  الجائزة."  الى  للمرشحني  األولية   بالتصفيات  بدأت 

والفنون  الرياضيات،  محور  محاور:  ثالثة  يتضمن  "التنافس  أن 

تقديم  مدة  تمديد  "تقرر  أنه  وأضاف  والتالوة."  والحفظ  التشكيلية، 

)االبتكارات واملواهب( الى منتصف شهر تشرين األول الجاري." 

خلل  وجود  املدني  الدفاع  مديرية   أكدت 

أربعة  من  املكونة  البناية  أساسات  في 

انهيارها  في  تسبب  الكرادة  في  طوابق 

في  تفجير  وجود  مستبعدًا  أسبوع،  قبل 

الدفاع  إعالم  مدير  أساساتها.وقال 

في  الرحمن  عبد  جودت  العميد  املدني 

حديث خص به "مجلة الشبكة" إن "اللجان 

بالعمل  باشرت  التحقيقية  الجنائية 

ملعرفة األسباب الحقيقية النهيار املبنى." 

مستبعدًا أن تكون هناك عملية تفجير في 

أساسات املبنى.

وأضاف أن "انهيار املبنى كان داخليًا ولم 

يؤكد  ما  الخارج،  الى  شظايا  عنه  تصدر 

أن االنهيار كان بسبب ضعف في أساسات 

اللجنة  ستحسمة  األمر  هذا  وأن  املبنى، 

الغرض."وكانت  لهذا  املشكلة  التحقيقية 

سلمان  شارع  في  طوابق  أربعة  من  عمارة 

انهارت  قد  بغداد  وسط  بالكرادة  فائق 

من  عدد  بمقتل  وتسببت  املاضي  األسبوع 

املواطنني وإصابة العشرات.

لتربية  العامة  املديرية  افتتحت 

هياكل  مدارس  أربع  الثالثة  الرصافة 

في  الصدر  مدينة  في  حديدية 

الدراسي  للعام  استعداداتها  إطار 

وذلك  الجديد)2023-2022(، 

في  الحاصل  النقص  سد  بهدف 

املدارس، برعاية الوكيل الفني للوزارة 

وقال  الالمي.  صبري  حسني  األستاذ 

الثالثة  الرصافة  لتربية  العام   املدير 

تصريح  في  العبودي،  حسني  األستاذ 

"الوكيل  إن  الشبكة"  "مجلة  بـ  خاص 

الفني للوزارة  األستاذ حسني صبري 

الحثيثة  بالجهود  أشاد   الالمي 

الثالثة،  الرصافة  تربية  تبذلها  التي 

والجهود التي يبذلها مهندسو األبنية 

التي  الصعوبات  بتذليل  املدرسية 

تعترضهم كافة." 

هذه  "افتتاح  أن  العبودي  أضاف   

مخلصة  جهود  بعد  جاء  املدارس 

تقديم  أجل  من  ومتابعة  وجبارة 

والتعليمية  التربوية  الخدمات 

أوضح   متصل،  صعيد  على  للمدينة." 

"ادارتي  أن  للوزارة  الفني  الوكيل 

الثالثة  الرصافة  وتربية  الوزارة 

التحديات  ملواجهة  بجد  تعمالن 

الصعبة التي تعيق عجلة تقدم العملية 

انسجام  "وجود  الى  الفتًا  التربوية." 

الوزارة  بني  واألفكار  الرؤى  في 

واملديريات العامة للتربية." 

وزارة  الى  التابعة  البيطرة  دائرة  كشفت 

لدراسة  مشروع  انطالق  عن  الزراعة 

الكونغو  القرم  حمى   -  CCHF( مرض 

بدعم  كربالء  محافظة  في  النزفية( 

العاملية  الجامعات  إحدى  من  مباشر 

حبيب  ثامر  الدكتور  وقال  املعروفة. 

للدائرة،  العام  املدير  الخفاجي،  حمزة 

معرفة  الى  يهدف  الدراسة  "مشروع  إن 

انتشاره  وأسباب  املرض  انتقال  طريقة 

والعمل على جمع عينات من القراد الناقل 

للمرض وتحليلها مختبريًا ملعرفة ذلك."

الدراسة هي األولى من  أن "هذه  وأضاف 

فرق  مجاميع  أجرت  إذ  محليًا،  نوعها 

كربالء  محافظه  في  بيطرية 

مناطق  شملت  جولة  املقدسة 

ومناطق  الحسينية  قضاء  من 

املحافظة  من  أخرى  مختلفة 

البيانات  جمع  الى  تهدف 

الدراسات  أهم  من  لواحدة 

عينات  وجمع  املرض  هذا  عن 

لتحليلها  والقراد  الدم  من 

سببت  التي  األعراض  جميع  وتشخيص 

انتشاره علميًا ورقميًا."

وأكد الخفاجي على "أهمية هذه الدراسة 

عن  محلية  لبيانات  جمع  من  تحمله  ملا 

بؤرة  على  التركيز  خالل  من  املرض 

بيطريه  فرق  عشر  تشكيل  مع  اإلصابات، 

تتكون من عمال وسائقني وطبيب بيطري 

لهذه  عمل  آلية  ووضع  فرقة،  لكل  مشرف 

املرسومة  بالخطة  وتزويدهم  الفرق 

التي  الوسائل  جميع  وتوفير  للدراسة 

تمكنهم من جمع العينات وإجراء عمليات 

الوقاية  بمعدات  ورفدهم  والتعقيم  الرش 

الشخصية والعالجات الالزمة."

على  التأكيد  ضرورة  الى  تشكيالتها  ضمن  العاملني  الوطنية  االستثمار  هيئة  دعت 

االلتزام باملعايير الفنية والهندسية املناسبة، الكفيلة بتحقيق الجودة في إنجاز املشاريع 

االستثمارية التي تمنحها الهيئة والهيئات التابعة لها في بغداد واملحافظات.

بضرورة  الهيئات  تلك  النجار،  داود  سها  لالستثمار،  الوطنية  الهيئة  رئيسة  وطالبت 

لتلك  والهندسي  الفني  باملستويني  االرتقاء  في  تسهم  أن  يمكن  جديدة  آليات  إيجاد 

املشاريع املنفذة، مع املحافظة على نوعية وجودة األعمال النهائية لها لتقليل فرص الغش 

والتالعب باملواصفات الفنية والهندسية، وبما يخدم الواقع االستثماري والعمراني في 

البلد.

الوطني  املختبر  مبنى  بانهيار  املؤلم  الحادث  تداعيات  الى  الحديث  خالل  وتطرقت 

تجريه  الذي  التحقيق  ضوء  في  انهياره  الى  أدت  التي  الهندسية  األسباب  واستعراض 

الهيئة بخصوص الحادث الذي راح ضحيته عدد من املواطنني األبرياء.

جائزة للموهوبين في مدارس 
كربالء الثانوية

مسودة  العراقيني  الصحفيني  نقابة  أعدت 

جديدة لقانون تقاعد الصحفيني، حددت من 

عن  يقل  ال  بمبلغ  التقاعدي  الراتب  خاللها 

من  اقرانهم  مستوى  الى  ليصل  دينار  مليون 

كبار موظفي الدولة العراقية.

مؤيد  العراقيني  الصحفيني  نقيب  وقال 

إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  حديث  في  الالمي 

"قانون تقاعد الصحفيني الحالي بحاجة الى 

بكتابة  عمليًا  بدأت  النقابة  وإن  مهم،  تعديل 

برجال  باالستعانة  القانون  لهذا  تعديل  نص 

رواد،  وصحفيني  القانون  في  متخصصني 

املسودة  وإن  العربية،  املنظمات  وبمشاركة 

الى  ترسل  أن  املؤمل  ومن  كاملة،  شبه  حاليًا 

مجلس النواب."

أعدت  التي  "املسودة  أن  الالمي  وأضاف 

كبيرة  مكاسب  فيها  املكلفة،  اللجنة  قبل  من 

النقابة  وأن  املتقاعدين،  للصحفيني  ومهمة 

الصحفي  راتب  يحدد  أن  على  حرصت 

بحيث  دينار  مليون  عن  اليقل  بمبلغ  املتقاعد 

موظفي  كبار  من  أقرانه  مستوى  الى  يصل 

كبير  تجاوب  "وجود  مؤكدًا  العراقية."  الدولة 

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  قبل  من 

لهذه  مهم  وتقبل  البرملان،  ورئيس  الكاظمي 

املطالب من قبل وزارة الثقافة باعتبارها أهم 

الجهات الداعمة لشريحة الصحفيني." 

من  ومهمًا  كبيرًا  عددًا  "هنالك  أن  وتابع   

حياتهم  كرسوا  الذين  الرواد  الصحفيني 

التقاعد  مبلغ  يتناسب  وال  املهنة،  سبيل  في 

تقاعد  صندوق  من  حاليًا  يتقاضونه  الذي 

حياتهم  متطلبات  أبسط  مع  الصحفيني 

اليومية قياسًا بالجهد الذي بذلوه خالل فترة 

الذي  األمر  العراقية،  الصحافة  في  عملهم 

دعانا للمبادرة بتعديل هذا القانون."

طه حسين

نقابة الصحفيين تعد 
مسودة جديدة لتعديل 

قانون تقاعدهم 
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حمورابي حمورابي 
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أســـــمـــــاء أســـــمـــــاء      األخــبــار     األخــبــار

العالم  بها  قام  التي  الدراسة  بفضل 

وفريقه  مانسفيلد(  )دانيال  الدكتور 

في  ويلز(  )نيوساوث  جامعة  من 

يعود  بابلي  لوٍح  على  أستراليا 

مضت،  سنة   3700 الى  عمره 

علم  يستخدمون  كانوا  البابليني  أن  فيها  أكد 

املثلثات قبل اإلغريق بـ1500 سنة.

يذكر أن )مانسفيلد( هو ذاته الذي أثبت قبل هذا 

)فيثاغورس  سبقوا  قد  البابليني  أن  االكتشاف 

ونظريته( بـ1000 سنة.

ذو  ريان  الفلسطيني  الطفل  استشهد 

من  سقوطه  بعد  أعوام  السبعة 

من  عودته  أثناء  مرتفع 

)تقوع(  بلدة  في  مدرسته 

من  لحم،  بيت  جنوبي 

مطاردته  جراء 

من  ومجموعة 

الصغار  رفاقه 

جنود  قبل  من 

ل  حتال ال ا

ئيلي  ا سر إل ا

بدعوى البحث 

مشتبه  عن 

برمي  بهم 

وقد  الحجارة، 

وزارة  الفلسطينية ذكرت  الصحة 

أن قلب الطفل ريان كان متوقفًا، ولم تنفع 

املستشفى  طوارئ  في  انقاذه  محاوالت 

عند وصوله إليه.

الخارجية  وزارة  عبرت  جانبها،  من 

الفلسطينية عن استنكارها تلك الجريمة 

الدولي  املجتمع  وطالبت  الطفل  بحق 

بإدانة الفعل والتحقيق في الحادثة.

األوروبية  املنتخبات  بعض  كانت  إذا 

في  فرقها  لقادة  معينة  شارات  ستحمل 

للمثلية  )تأييدا   2022 قطر  مونديال 

املنتخبات  يمنع  فماذا  وألوكرانيا(، 

العربية من أن تحمل علم فلسطني كشارة 

قيادة لفرقها في كأس العالم؟!

قال حمورابي في شريعته: 

اء )املقاول( إذا بنى بيتًا وانهار البناء بعد 
ّ
"يقتل البن

ذلك على صاحب الدار وتسبب بموته". 

طالب  هندوسي  جماهيري  تجمع  دلهي  الهندية  العاصمة  وسط  عقد 

حزب  عن  الهندي  البرملان  عضو  كومار(  )بارفيش  متحدثه  فيه 

املسلمني  بمقاطعة  موزي  رايندار  برئاسة  الحاكم،  األغلبية 

فرص  توفير  وعدم  عليهم  والتضييق  تامة  مقاطعة 

عمل لهم باعتباره الحل األمثل للهند حسب رأيه. 

هذا  أمام  معتدلة  أصوات  هناك  كانت  وباملقابل 

االقتصادية،  الناحية  من  األقل  على  التوجه، 

العلنية  التصعيد  دعوات  أن  الى  دعوا  حيث 

املالية  التحويالت  نصف  أن  تعي  أن  يجب  تلك 

والنفطية تأتي من الدول اإلسالمية والخليجية.

تصريح  في  هاييك(  )روبرت  األملاني  االقتصاد  وزير  ذكر 

تعاني  الذي  الحاد  الوقود  نقص  موضوع  هامش  -على  له 

هناك  أن  األوكرانية،  الروسية-  الحرب  بسبب  أوروبا  منه 

خيالية  أسعارًا  تطلب  املتحدة  الواليات  ومنها  صديقة   
ً
دوال

لتوريد الغاز وتعويض نقص الغاز الروسي، داعيًا في الوقت 

مع  هذا  األسعار  ارتفاع  بحث  الى  األوروبية  املفوضية  ذاته 

الواليات املتحدة.

بعد رفع شعارات وإعالنات )اإلسكندرية ال ترحب بك( 

وإلغاء حفله فيها، وكذلك نفي نقابة الفنانني السوريني 

محمد  املصري  واملطرب  الفنان  إقامة  على  موافقتها 

رمضان حفالت له في دمشق أسوة بهاني شاكر، أشارت 

مواقع خبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن نية رمضان 

إقامة حفل له في العراق هذا الشهر، لكن لم يعرف لحد 

اآلن هل أن الحفل املزمعة إقامته هو تلبية لرغبة جمهوره 

.. أم لرد االعتبار أمام اإلسكندرية ودمشق؟!

أكثر من إشاعات  ليس  األمر  أن  الوقت ذاته  مؤكدة في 

وأخبار كاذبة. 

افتتح قبل أيام في إمارة دبي أول 

افتتاحه  عن  وأعلن  هندوسي،  معبد 

)البقرة  تمثال  وصول  بعد  رسميًا 

املقدسة( الذي يعبده الهندوس.

بأن  الهندية  السفارة  حساب  وأفاد 

اإلماراتي  والتعايش  التسامح  وزير 

نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 

سودهير  سنجاي  الهندي  والسفير 

أفادت  حيث  املعبد،  افتتاح  حضرا 

 Golf News نيوز  غولف  صحيفة 

اإلماراتية بحضور نحو 200 شخصية 

الحكوميني  املسؤولني  كبار  من 

 2300 وبمساحة  والدبلوماسيني، 

أللف  يتسع  املعبد  أن  يذكر  متر. 

شخص وبكلفة بناء تقدر بـ16 مليون 

دوالر.

وبناية ساحة الواثقوبناية ساحة الواثق

محمد رمضان ورد االعتبار

الطفل الشهيد 
ر يان الفلسطيني

أيمن جادة – 
محلل ر ياضي

بابليات دانيال مانسفيلد

بارفيش كومار

روبرت هابيك والغاز الروسي

))البقرة المقدسة(( تصل دبي 

عملية  عن  االتحادية  النزاهة  هيئة  كشفت 

)إرهابيًا(  بموجبها  حولت  وتزوير  تالعب 

الى )شهيد( في كتاب وارد الى صحة ديالى، 

لغرض صرف مبالغ تعويضية لعائلته!!

إرهابي يتحول الى شهيد!إرهابي يتحول الى شهيد!

رسوم غزال محمد 
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وحضرة  األعظمية،  مدينة  شوارع 

والكاظمية  الكيالني،  القادر  عبد  الشيخ 

البغدادية  املناطق  من  وغيرها  املقدسة، 

اكتظت  املحافظات،  وباقي  األخرى 

املحتفلني  من  اآلالف  بعشرات  جميعها 

حضور  شهدت  مجتمعية  كرنفاالٍت  في 

احتفاًء  املتنوع  العراقي  الطيف  ألوان  كل 

فخر  )ص(،  محمد  النبي  مولد  بذكرى 

احتفال  يتميز  إذ  والبشرية،  الكائنات 

باقي  عن  املناسبة  بهذه  العراقيني 

الشعوب بعادات وتقاليد متوارثة لها طعم 

فرحة خاصة وثقافة ال تشبه مثيالتها في 

أي بلٍد.

أفراح ليلة املولد

من  نابعة  أنها  تشعر  لطيفة  بابتسامٍة 

بهيجة،  ربيعية  وثياٍب  الشفاه،  ال  القلب 

تقول أم عمر، التي تشارك عائلتها أفراح 

سيدة  وهي  األعظمية،  ليل  في  املولد 

دارًا عند أطراف منطقة  أربعينية تسكن 

راس الحواش:

"ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، عائالتنا 

املنازل  بتنظيف  املولد  يوم  تستبق 

الشوارع  غسل  مع  ذلك  يترافق  وتهيئتها، 

عبارة  تتصدرها  التي  الالفتات  وتعليق 

 إلى ليلة االحتفال 
ً
)محمد قدوتنا( وصوال

تكبيرات  جانب  الى  املناسبة،  بتلك 

فضاء  تمأل  التي  وأصواتها  املساجد 

إذ  النبي،  بمولد  وتكبيرًا   
ً
تهليال املدينة 

وتوزيعه  الطعام  بتجهيز  العائالت  تقوم 

على الجيران، مثل طبخ )الزردة( وحلوى 

املناسبة  بتلك  االحتفال  وغيرهما،  التمر 

لدينا  والتآخي  واملحبة  األمان  يعزز 

باستذكار نبي الرحمة."

الدليمي،  حسان  حذيفة  املهندس  أما 

الذي جاء برفقة أصدقائه إلحياء مناسبة 

املولد النبوي في رحاب الشيخ عبد القادر 

ة الفخمة،  في أزقة معتقة بالتراث املتمدن والروح العصريَّ
ة مزينة بالبالونات امللونة،  تطل منها على العالم شرفات منزليَّ
وشوارع بهيجة بصبية يرتدون )عرقـچـني( أبيض ودشاديش 

بلون النقاء، ويحملون أعالمًا خضرًا بعبارة )محمد قدوتنا(، 
مرفرفة تلوح للقادمني بكرم وترحيب وسخاء باتجاه خيمة 

ة. املولد النبوي املضيئة بالتسامح واملحبَّ

آمنة عبد النبي

يجمعنا

ُحّب
النبي

في ذكرى المولد النبوي الشريف
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الگيالني، فقد قال:

قدوتنا،  محمد  بأن  –كعراقيني-  "نفتخر 

وأن  أسيادنا،  الله  رسول  صحابة  وأن 

باملولد  الفرح  أمهاتنا،  الصحابيات 

السلوك  لدالالت  استذكار  هو  النبوي 

بوالدة  بهيج  احتفاء  هو  وأيضًا  املحمدي 

هنا  القدوة  مفهوم  وطبعًا  القدوة،  النبي 

يتحدد بالتصرفات والتعامل مع اآلخرين، 

الشاملة  املراجعة  كله  ذلك  من  واألهم 

للذات، فمن يحب أن يكون الرسول قدوته 

أخالقه  تكون  أن  يجب  بمولده،  ويحتفل 

املسلم  كان  فإذا  نبينا،  أخالق  كانت  كما 

كان  واذا  رحمه،  فليصل  رحم،  قاطع 

ويستسمحه،  منه  فليعتذر  لجاره  مؤذيًا 

بالتوبة  فعليه  لوالديه  عاقًا  كان  وإذا 

والرجوع الى الله."

وفي مدينة النجف األشرف كان لالحتفاِل 

املؤمنني  أمير  مرقد  بزيارة  ممزوج  طعم 

الستذكار امليالد في روضة األمير، حيث 

الخزعلي،  األمير  عبد  علي  املعلم  التقينا 

لنا  القادمني مع عائلته، ذكر  الزوار  أحد 

شعوره وفرحته بهذا الكرنفال:

"أنا أحرص على حضور وإحياء مناسبات 

سواء  كافة،  )ص(  النبي  بيت  أهل 

الحزينة او السعيدة، وزيارة املولد النبوي 

هذه  في  لعائلتي،  وفرحًا  بركة  لي  تشكل 

ملونة  بمالبس  نذهب  تحديدًا  الزيارة 

وكأننا  الطريق،  طوال  األناشيد  ونردد 

فرحة   
ً
فعال وهي  فرحة،  إلحياء  مدعوون 

كل  إحيائها  على  نحرص  سوف  كبيرة 

التبريكات  نتبادل  نصل  وحينما  عام، 

مراقد  أصحاب  مع  والتحية  والتهاني 

أهل البيت الكرام، ونهنئهم بميالد النبي 

عظيمة  فرصة  أجدها  وكذلك  )ص(، 

كافة  بأطيافهم  جميعًا  العراقيني  توحد 

تحت خيمة املحبة والتسامح."

ة  النبوة بدالالت كونيَّ

"املنهج الحضاري لشخصية النبي )ص( 

والتغيير،  العمل  الى  تحتاج  كونية  رؤيته 

فقد حدد أزمة اإلنسان ما قبل اإلسالم، 

القَبلية  الصراعات  يعيش  كان  حني 

والتخلف الحضاري"..

حسني  التنويري  الكاتب  رأي  كان  هذا 

الحضاري  الجانب  مستذكرًا  عالوي، 

:
ً
لشخصية النبي )ص(، مكمال

إلى  يحتاج  كان  النبوة  بمنهاج  "العمل 

وتعامله  التغييرية،  العملية  لترشيد  منهج 

والثقافات  والعقليات  النفسيات  مع 

املنهك  واملجتمع  املطروحة  واملشكالت 

الذي  وسلوكيًا،  وثقافيًا  عقائديًا  املفكك 

سمَح بعبادة األصنام واألوثان ووأد البنات 

وتسلط  الزنا  وانتشار  والعبودية  والرق 

والجماعات،  لألفراد  القبلية  العقلية 

ففي ظل هذا الوضع املتأزم جاء الرسول 

)ص( ليمارس عمليتي الترشيد والتغيير 

النموذج  معالم  لترسيخ  بوعي  ويتحرك 

التغييري الحضاري اإلسالمي".

بالغة التسامح والوحدة

برهم  د.  الجمهورية  رئيس  السّيد  فخامة 

االحتفال  في  العراقيني  شارك  صالح 

الشريف  النبوي  املولد  بمناسبة  املركزي 

حنيفة  أبي  اإلمام  مرقد  الى  بحضوره 

مدينة  في  عنه(  الله  )رضي  النعمان 

األعظمية ببغداد، مؤكدًا بكلمته:

البليغة  الدروس  نستحضر  أن  "علينا 

نبينا  سيرة  من  والتعايش  التسامح  في 

محمد )ص(، الذي بنى دولة على ُاسٍس 

والرحمة  والعدل  بالحق  ُمناديًا  إنسانيٍة، 

األعظمية  وأن  السلم،  إلى  والجنوح 

يفترقاِن  ال  بغداد،  م 
َ
وأ

َ
ت هما  والكاظمية 

بارز  دور  لهما  كان  فقد  ينفصالن،  وال 

للوحدة   
ٌ

رمز بحٍق  وهما  الفتنة،  وأد  في 

بلدنا  أن  إذ  العراقيني،  بني  والتماسك 

 أمام مفترِق 
ُ

يعيش لحظة مفّصلية تضعه

بنزاعات  الوراء  إلى  العودة  فإّما  طرق، 

داخلية واصطفافاٍت، أو االنطالق بإرادة 

الجسيمة  التحديات  وِعب 
َ

ست
َ

ت موّحدة 

ّبي احتياجات املواطنني".
َ
ل

ُ
وت

دروس وِعبر قّيمة

عثمان  الداخلية  وزير  السّيد  معالي 

في  ومهنئًا  حاضرًا  أيضًا  كان  الغانمي 

النبوي  املولد  بذكرى  املركزي  االحتفال 

أبي  األعظم  اإلمام  جامع  في  الشريف 

في  عنه(  الله  )رضي  النعمان  حنيفة 

مدينة األعظمية ببغداد، الى جانب السيد 

صالح  برهم  الدكتور  الجمهورية  رئيس 

وعدد من الشخصيات، حيث قدم معاليه 

املسلمني  جميع  الى  والتبريكات  التهاني 

"نبي  أن  مؤكدًا  العطرة،  الذكرى  بهذه 

م البشرية املحبة 
ّ
الرحمة محمد )ص( عل

بالرسول  نفخر  أن  لنا  ويحق  والتسامح، 

الصادق." 

السيد الوزير أكد على "استلهام الدروس 

الخلق  لسيد  الطاهرة  السيرة  من  والعبر 

جدد  كما  باإليمان."  الزاخرة  حياته  ومن 

بهذه  والتبريكات  التهاني  الغانمي  السيد 

الذكرى املباركة التي أشرق بها وجه أكرم 

به  ليختتم  الله  اصطفاه  الذي  الكائنات 

 دينه وتتم نعمته.
َ

رساالِت السماء فيكتمل

الزوار  توافد  إثر  وعلى  آخر،  جانب  من 

الى محافظة النجف، إحياًء لذكرى املولد 

وّجه  )ع(،  علي  اإلمام  مرقد  في  النبوي 

الوائلي،  ماجد  السيد  النجف،  محافظ 

اإلجراءات  بأخذ  كافة  الرسمية  الدوائر 

محّمد  النبي  مولد  ذكرى  إلحياء  الالزمة 

وإقامة  والبهجة  الزينة  نشر  خالل  من 

االحتفاالت وإيالء املوضوع أهمية قصوى.

استنفار وجهد خدمي 

أعلن  األعظمية..  بمدينة  له  جولة  في 

الخدمي  الجهد  استنفار  بغداد  أمني 

للمحتفلني  املالئمة  األجواء  لتهيئة 

أعلن  إذ  الشريف،  النبوي  املولد  بذكرى 

استنفار  عن  كاظم  موسى  عمار  املهندس 

املالئمة  األجواء  لتهيئة  الخدمي  الجهد 

احتفاالت  في  املشاركني  للمواطنني 

بيان  وذكر  الشريف.  النبوي  املولد  ذكرى 

الحفل  في  شارك  بغداد  أمني  أن  لألمانة 

أبي  اإلمام  جامع  في  أقيم  الذي  املركزي 

حنيفة النعمان )رض( بمدينة األعظمية 

بحضور رئيس الجمهورية واملجمع الفقهي 

العراقي ورئيس ديوان الوقف السني ووزير 

الشخصيات  من  كبير  وعدد  الداخلية 

وأعضاء  والدينية  والرسمية  السياسية 

السلك الدبلوماسي.

جولة  في  األمني  اطلع  وقد 

األعظمية  مدينة  بشوارع  له 

بلدية  دائرة  استعدادات  على 

نشر  خالل  من  األعظمية 

لتقديم  والبشري  اآللي  الجهد 

الخدمات الى الحشود الكبيرة 

املشاركة في إحياء ذكرى املولد 

النبوي الشريف.

وجه  بغداد  أمني  أن  الى  البيان  أشار  كما 

األجواء  لتهيئة  الخدمي  الجهد  باستنفار 

املولد  احتفاالت  في  للمشاركني  املالئمة 

النبوي في هذه الليلة واأليام املقبلة لغرض 

الزائرين  من  الكبيرة  األعداد  استيعاب 

وكذلك  األعظمية،  مدينة  الى  الوافدين 

الى مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني.

تزيني  أنجزت  بغداد  أمانة  أن  وبني 

الزينة  بنشرات  األعظمية  مدينة  شوارع 

ألف   )25( زراعة  وكذلك  الضوئية، 

والحدائق  الوسطية  الجزرات  في  شتلة 

والبشري  اآللي  الجهدين  وتهيئة  العامة 

لغسل وتنظيف الشوارع الرئيسة لتهيئتها 

بالشكل الالئق لكي تستقبل املشاركني في 

محمد  الكائنات  سيد  مولد  إحياء  ذكرى 

)ص(.

املوصل تستعيد فرحتها

تزاحمت  وتآٍخ  مودة  وتهاني  فرح  الفتات 

القديمة  املوصل  مدينة  حيطان  على 

تلك  ان 
ّ
سك يعيش  حيث  البالد،  شمالي 

والطقوس  والبهجة  األفراح  األحياء 

الشريف،  النبوي  املولد  بذكرى  الجميلة 

ملعب  عند  البلدية  أمانة  نظمت  فقد 

الدواسة -في الجانب األيمن من املوصل- 

 
ً
ي احتفاال

ّ
بالتعاون مع مديرية الوقف السن

مركزيًا كبيرًا حضره املئات من املسؤولني 

املولد  بذكرى  لالحتفال  والعائالت 

العام  هذا  االحتفال  بأن  علمًا  النبوي، 

جاء مختلفًا، إذ شهد مشاركة واسعة من 

األهالي فرحة باملولد، كما جرت، احتفاًء 

جماعي  ختان  حفلة  باملناسبة،  وبهجة 

للذكور من أبناء الحي.



تخطط وزارة النفط  لتحقيق االكتفاء الذاتي من املشتقات 
النفطية الخفيفة مع حساب حجم التوسع السكاني للسنوات 

املقبلة، وذلك من خالل إنشاء وتطوير عدد من املصافي، 
والسيما أن العراق يعاني من عجز في توفير املنتجات 

النفطية املكررة، التي تكلف البالد مبالغ كبيرة باستيراد 
البنزين وزيت الغاز "الديزل".

مشارمشار  يع تطوير المصافي مستمرة يع تطوير المصافي مستمرة 
لسد الحاجة وإيقاف االستيرادلسد الحاجة وإيقاف االستيراد

بغداد- طارق األعرجي

حامد  الدكتور  النفط  وزارة  وكيل  كشف 

املشاريع  عن  الشبكة"  "مجلة  لـ  الزوبعي 

تكرير  ووحدات  مصاٍف  إلنشاء  الجديدة 

املحلي  اإلنتاج  على  االعتماد  خطط  ضمن 

الى  النفطية،  املنتجات  على  الطلب   
ّ

لسد

جانب الكشف عن املشاريع املنفذة الستثمار 

الغاز املصاحب والحر في عموم البالد.

مصفى كربالء

وقال الزوبعي إن "الربع االول من العام املقبل 

التشغيل  عمليات  انطالق  سيشهد   2023

ألف   140 بطاقة  كربالء  مصفى  في  واإلنتاج 

برميل يوميًا." مؤكدًا "تشغيل وحدات خدمات 

تشغيلية عديدة من املصفى، الى جانب البدء 

 
ً
بعمليات ضخ النفط الخام التجريبي وصوال

الى التشغيل الكامل." 

وأضاف أن "مصفى كربالء يعد من املصافي 

عالية،  جودة  ذات  مشتقات  وينتج  الحديثة 

توفير  الى  ستؤدي  األولى  اإلنتاج  مراحل  وأن 

ما يقارب الـ  4 ماليني لتر يوميًا من املنتجات 

الثانية  املرحلة  تلحقها  وسوف  الخفيفة، 

 FCC للتشغيل التي ستشمل تشغيل وحدات الـ

لرفع  )األزمرة(  كـ  املهمة  اإلنتاج  ووحدات 

وهكذا  الخفيفة،  للمنتجات  بالنسبة  الجودة 

تشغيل  من  االنتهاء  لغاية  العملية  ستستمر 

املصفى بشكل كامل إلنتاج املنتجات الخفيفة 

كالبنزين والنفط االبيض وزيت الغاز." مبينًا 

أن "الطاقة اإلنتاجية للمصفى ستصل الى 9 

ماليني لتر من البنزين ومثلها من مادة الكاز 

أويل واملنتجات الخفيفة األخرى."

مصافي الصمود "بيجي"

وأكد الزوبعي أن "مصافي بيجي )الصمود( 

الدين  تحتوي على ثالثة مصاٍف هي: صالح 

برميل،  ألف   70 بطاقة  اآلن  يعمل  الذي   1

ألف   70 بطاقة  يعمل  الذي   2 الدين  وصالح 

طاقة  املصفيني  إنتاج  ويشكل  أيضًا،  برميل 

تكريرية تصل الى 140 ألف برميل في اليوم، 

في  األزمرة  وحدات  تشغيل  سيجري  وقريبًا 

الخفيفة،  املنتجات  جودة  لرفع  املصفيني 

ــا: ــي لمجلتنـ ــد الزوبعـ ــط حامـ ــل وزارة النفـ وكيـ

وكيل وزارةالنفط مع  سكرتير التحر ير
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في الساعة العاشرة 
صباحًا من يوم 7/17 

أعلن فخامته نفسه رئيسًا 
للبالد، فصفق له )3( آالف 
مواطن من أقاربه وأتباعه. 
وفي يوم 7/18 أعلن نفسه 
زعيمًا للعرب، فصفق له 

)300( ألف مواطن من 
العاملني في دوائر الدولة، 

وعلى وجه الخصوص 
دوائر األمن واملخابرات 

واالستخبارات.

نــــواعــــم

حسن العاني

استقباله  في  وكان  املضايف  أحد  سيادته  زار   7/19 يوم  وفي 

وليمة  املضيف  أصحاب  أقام  وقد  املجاورة،  والقرى  القرية  سكان 

استثنائية تليق بمنزلة الضيف، إذ نحروا )40 خروفًا و 400 دجاجة 

و 4 عجول(. وأمر فخامته بإهداء أصحاب املضيف )10( مركبات 

حديثة مع مبلغ مالي جيد لكل من كان في استقباله، سواء من أهل 

املضيف أم من رجال القرى املجاورة، لكنه انتقد أسلوب الضيافة 

بحماسة،  الحاضرون  فصفق  له،  المبرر  تبذير  ألنه  العشائرية 

األجواء  هدأت  إذا  حتى  مكان،  كل  من  النسوان  زغاريد  وانطلقت 

طلب أحد الشيوخ اإلذن بالكالم وقال مخاطبًا سيادته ] يا محفوظ.. 

قرية  تربية  واحنه  وسياسة،  حكم  وابن  ومدينة  والية  تربية  أنت 

ورجال مضايف.. ولذلك..[ ولم تدعه الحماية يكمل كالمه إذ مألت 

صاحبهم  تصرف  عن  املشايخ  شيخ  اعتذر  فيما  بالرصاص،  فمه 

ووصفه باألهبل واملجنون، أما الرئيس فوصفه باملتآمر، ومع ذلك 

صرف ألسرته مبلغ )10( ماليني دينار وراتبًا شهريًا مدى العمر، 

بحيث تمنت كل امرأة من نسوان العشيرة -في سرها- لو كان زوجها 

هو القتيل!!

قبل  من  استقباله  وجرى  الجامعة،  سيادته  زار   7/20 يوم  في 

أساتذتها وطلبتها بالهتاف والتصفيق، وتحدث فخامته عن األخطاء 

أحد  تصويبها...  وتولى  التاريخية،  واالفكار  املفاهيم  في  الجسيمة 

من  ذكرته  ما  إن  سيدي..   [ لفخامته  قال  علمًا  األساتذة  أشهر 

تصويبات يتعارض مع الوثائق واملدونات التاريخية و ...[، فسارعت 

الحماية الى طرده ثم اعتقاله، ووصفه الرئيس بالشخص املتآمر، 

وقررت رئاسة الجامعة )فصله( وحرمانه من حقوقه التقاعدية... 

األستاذ  تصفية  جرت  أنه  حينها-   -في  أخبار  من  تسرب  ما  وآخر 

املعترض جسديًا!!

يوم  بمناسبة  النساء  من  مجموعة  سيادته  استقبل   7/21 بتاريخ 

التي  الطريقة  على  إحداهن  اعترضت  وحني  العاملي(،  )الطبخ 

طرحها السيد الرئيس في كيفية طبخ البرياني بدون )تمن(، جرى 

العظمى...  الخيانة  تهمة  فخامته  لها  ووجه  الفور،  على  اعتقالها 

في  الفخرية  الدكتوراه  شهادة  على  سيادته  حصل   7/22 وبتاريخ 

التاريخ  -عبر  الدكتاتوريات  إن  ويقال  و..  النووية  الفيزياء  ميدان 

والتصفيق،  الهتاف  غير  التحسن  التي  الشعوب  أنتجتها  البشري- 

كما قيل إن .....

صناعة الدكتاتور !!

الى جانب رفع نقاوة البنزين املنتج منهما، 

يعمل  الذي  الشمال  مصفى  الى  إضافة 

بطاقة 140 ألف برميل يوميًا، ويجري العمل 

مع  عقدًا  وقعنا  إذ  تأهيله،  إعادة  على  اآلن 

ببناء  قامت  التي  اليابانية  الشركات  إحدى 

ووضع  الشمال  مصافي  شركة  مع  املصفى 

الخطط إلعادة التأهيل، وفي املرحلة املقبلة 

سيباشر بعمليات إعادة التأهيل."

عمل كبير

 
ً
عمال "هناك  أن  الوزارة  وكيل  أوضح  كما 

في  اآلن  يحدث  املصافي  مجال  في  كبيرًا 

الى  اإلنتاجية  طاقته  لرفع  حديثة  مصفى 

وحدات  بإضافة  يوميًا  برميل  ألف   35

جديدة وإبرام عقد لنصب وحدات للهدرجة 

جانب  الى  املصفى،  في  البنزين  وتحسني 

نفطها  الستيعاب  القيارة  مصفى  تطوير 

باتجاهني:  سائر  "العمل  بأن  منوهًا  الثقيل." 

للمصفى،  اإلنتاجية  الطاقات  رفع  األول 

مصفى  نصب  طريق  عن  استثماري  والثاني 

بطاقة 70 ألف برميل يوميًا يعمل على نفط 

خام القيارة الثقيل." كاشفًا عن  "مشروع الـ 

FCC  في مصافي البصرة لتحويل املنتجات 

منتجات  الى  املصفى  عن  الناتجة  الثقيلة 

وأضاف  منها."  االستفادة  ممكن  خفيفة 

القرض  ضمن  ينفذ  املشروع  "هذا  أن 

لنصب  جاٍر  العمل  فإن  وكذلك  الياباني، 

وتشغيل وحدات األزمرة في مصفى الشعيبة 

اإلنتاج  إذ سيصل  الرابعة،  الوحدة  بإضافة 

وكذلك  برميل،  ألف   280 الى  املصفى  في 

وحدات الـ FCC، ما سيؤهله لتكرير منتجات 

مصفى  تطوير  الى  إضافة  الجودة،  عالية 

الناصرية." 

سد الحاجة االستهالكية

هذه  "اكتمال  أن  الى  الزوبعي  وأشار 

البالد  حاجة  سد  في  يسهم  سوف  املشاريع 

النمو  االستهالكية، مع األخذ بنظر االعتبار 

والسيما  املستمرة،  االستهالكية  الطاقة  في 

موضحًا  واإلسكاني."  البشري  التوسعني  مع 

أن "العراق في عام 2000 كان ال يستورد اي 

ينتج  ما  وكان  النفطية،  املشتقات  من  نوع 

كانت  اذ  املحلية،  الحاجة  يسد  املصافي  من 

في  البنزين  مادة  من  االستهالكية  الطاقة 

يوميًا،  لتر  ماليني   6 بـ  تقدر  الوقت  ذلك 

البنزين يصل  اإلنتاج من مادة  اآلن فإن  أما 

حجم  ارتفع  فيما  يوميًا،  لتر  مليون   20 الى 

أن  بمعنى  لتر،  مليون   35 الى  االستهالك 

بعد  مرات   6 تضاعفت  االستهالكية  لحاجة 

الكاز  مادة  يشمل  األمر  وهذا   ،2000 عام  

الوزارة  فإن  وعليه  األخرى،  واملشتقات 

الحاجة  سد  الى  للوصول  طاقاتها  بكل  تعمل 

من  للسكان  املتوقع  النمو  مع  االستهالكية 

خالل هذه املشاريع."

االستثمار في مجال املصافي 

االستثمار  تشجع  "الوزارة  أن  كشف  الزوبعي 

وتتعامل  وتدعمه،  املصافي  بناء  قطاع  في 

بكل جدية مع الذين يرغبون ببناء املصافي، 

لكن عملية االستثمار في هذا املجال تعد من 

العمليات املعقدة، ليس من ناحية اإلجراءات 

إنجاح  باتجاه  تدفع  التي  الوزارة  تخص  التي 

ولكن  املصافي،  مجال  في  االستثمار  عملية 

وعليه  جدًا،  مرتفعة  مصفى  بناء  كلفة  ألن 

البنوك  الى  تلجأ  املستثمرة  الشركات  فإن 

في  شروطها  لديها  واألخيرة  لالقتراض، 

تصطدم  إذ  القروض،  هذه  مثل  منح  عملية 

املستثمرين،  وإمكانات  وبنود  شروط  مع 

عن  العبء  تخفيف  باتجاهات  ندفع  ونحن 

مشاريع  "وجود  مبينًا  باالستثمار."  الراغبني 

استثمارية متبلورة ننتظر نتائجها من خالل 

املستثمرين وعالقتهم مع البنوك."
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هل تفرض العملة النقدية التالفة 
إعادة العمل بالمسكوكات؟

مصطفى الهاشمي

تتعرض العمالت الورقية املحلية الى التلف عند بقائها في 
التداول فترة طويلة، وذلك من جراء استخدامها من قبل جميع 
فئات املجتمع، ما يؤدي الى تضررها فتصبح بالية نتيجة تكرار 

هذا االستخدام.

مسؤولة  املركزية  البنوك  فإن  وبالتالي 

التداول،  من  العمالت  تلك  سحب  عن 

األوراق  إتالف  في  الحق  المتالكها 

الطبع،  واملعيبة  املتضررة  النقدية 

على  للمواطنني  القيمة  بنفس  واستبدالها 

هذه  لتسلم  البنك  يحددها  معايير  وفق 

األوراق النقدية التالفة.

محل  صاحب  البهادلي(  )علي  يقول 

التالفة  "العمالت  إن  حديثة:  أسواق 

واملمزقة تنتشر في التداول بني املواطنني 

املصارف  فيه  ترفض  وقت  في   ، بكثرة 

العمالت  تلك  تسلم  والحكومية  األهلية 

عند إيداعها."

تلك  تسلم  املصارف  "رفض  أن  ويضيف 

يلحق  الفئات،  مختلف  من  العمالت 

بأصحاب  يحدو  ما  كبيرًا،  ضررًا  بنا 

تسلمها  عدم  واألسواق  التجارية  املحال 

ضررًا  يتحملون  لكونهم  املواطنني  من 

اقتصاديًا وخسائر بسبب ذلك."

بتلف  يتسبب  "أبرز من  أن  البهادلي  وتابع 

الفئات  ذات  والسيما  الورقية،  العمالت 

 )1000( و  و)500(   )250( الصغيرة 

محاسبو  وأحيانًا  االطفال،  هم  دينار، 

خالل  من  الحكومية،  والدوائر  الشركات 

قيامهم بكتابة رقم معني على العملة  كأن 

السلفة،  مبلغ  او  الكلي  الراتب  مبلغ  يكون 

يتجول  من  هناك  أن  كما  ذلك،  الى  وما 

على املحال التجارية ويسحب منهم العملة 

للتداول،  القابلة  غير  واملمزقة  التالفة 

ويساوم أصحاب األسواق على أن يشتريها 

بنصف قيمتها، ليقوم هو بتحمل مسؤولية 

استبدالها في البنك املركزي."

من جانبه، تساءل )عمار منخي(، صاحب 

محل بيع خضراوات، عن سبب عدم قيام 

البنك املركزي بـ "سك" العمالت املعدنية 

أحد  تمثل  كونها  السابق،  في  كان  كما 

أنها  مؤكدًا  العراقية،  املدفوعات  أنظمة 

افتراضي  وعمر  اقتصادية  جدوى  ذات 

أطول.

من  على  يقع  األكبر  "الضرر  أن  وبني 

النقدية  األوراق  تلك  إليه  ستؤول 

بيع  وعالوي  األسواق  كأصحاب  التالفة، 

الجملة،  وأسواق  والفواكه  الخضراوات 

وحتى محطات تعبئة الوقود."

معايير االستبدال 

البنك املركزي ستة ضوابط  بدوره.. حدد 

النقدية،  األوراق  الستبدال  معايير  او 

تتمثل بالورقة النقدية املفقود جزء منها، 

الورقة  نصف  من  أكثر  يتجاوز  أال  على 

املتسخة  النقدية  واألوراق  النقدية، 

والزيوت،  واأللوان  والدهون  باألتربة 

والتي تحتوي على شريط الصق، واألوراق 

جانب  الى  واملدفونة،  املحروقة  النقدية 

 
ً
فضال الطبع،  املعيبة  النقدية  األوراق 

جزءين  من  املكونة  النقدية  األوراق  عن 

وبأرقام مختلفة.

على  نشرة  في  املركزي  البنك  وأوضح 

موقعه اإللكتروني، تابعتها "مجلة الشبكة":  

ستبدل، والتي يرفض 
ُ

"أما األوراق التي ال ت

سحبها  يجري  والتي  تسلمها،  املركزي 

البنك دون تعويض مالكها،  وإعدامها في 

إال في حالة وجود دليل مقنع بأن األجزاء 

املفقودة قد ُدمرت بالكامل، وعندها ُيقّرر 

جزئيًا،  أو  ليًا 
ُ
ك التعويض  بتقديم  البنك 

فهي التي تحتوي على كتابات كثيرة ورسوم 

وأختام بشكل متعمد، ما يؤدي الى طمس 

املقطعة  والورقة  النقدية،  الورقة  معالم 

فقدت  إذا  او  أجزاء،   )6( من  أكثر  الى 

أو  سطحها  من   )%50( من  أكثر  العملة 

املشوهة أو املثقوبة، مع العلم أن الُعمالت 

الورقية أو املعدنية املفقودة أو املسروقة أو 

بة(ال تعوض.
ّ

ثق
ُ
التي جرى  إعدامها )امل

عمالت معدنية

املعدنية  العمالت  سك  موضوع  وبشأن 

االقتصادي  بالشأن  املختص  يوضح 

الدكتور ماجد البيضاني أن "موضوع سك 

املركزي  البنك  قبل  من  املعدنية  العملة 

مرهون بمدى مقبوليتها لدى الجمهور."

بسك  قام  املركزي  "البنك  أن  ويضيف 

عمالت من فئات صغيرة )50( و )100( 

الجمهور  أن  إال   ،2005 العام  في  دينار 

للمدة  نظرًا  بها،  والتعامل  تداولها  رفض 

سك  عن  البنك  فيها  انقطع  التي  الطويلة 

بعد   1990 العام  منذ  العمالت  تلك  مثل 

اختفائها وسحبها من التداول." وأشار الى 

يحتاج  املعدنية  العملة  سك  موضوع   " أن 

بها  العمل  بإعادة  وعي  ونشر  تثقيف  الى 

كإحدى أنظمة املدفوعات."
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مديرية الدفاع املدني تابعة إلى 
وكالة األمن االتحادي التابعة 
بدورها إلى وزارة الداخلية 
العراقية، وتتكون من املقر العام  
في بغداد، الذي تتبعه في كل 
محافظة مديرية دفاع مدني 
متكاملة ترتبط به من كل 
النواحي في جميع املحافظات 
عدا إقليم كردستان، إذ يبلغ 
عديدها 16 مديرية، مع العلم أن 
لبغداد مديريتني منفصلتني عن 
املقر العام في كال جانبيها: الكرخ 
والرصافة...

الدفاع المدني.. إنقاذ المحتجز ين 
في حادث القطارة كان ضر بًا من الخيال! 

مالذ األمين

أما من حيث التميز فإن الهيكل التنظيمي 

لكل  خصوصية  هناك  متطابق،.لكن 

الديموغرافية،  الطبيعة  حسب  محافظة 

مسطحات  تمتلك  محافظات  فهناك 

مراقد  مدنها  في  تمتلك  وأخرى  مائية 

أخرى  ومحافظة  شاهقة  وفنادق  دينية 

زراعية  مناطق  أو  نفط  آبار  تمتلك 

مزاياها،  محافظة  لكل  أن  إذ  شاسعة، 

وفرق الدفاع املدني متمرسة وذات خبرة 

متراكمة بالتعامل مع خصوصية كل منها.

القطارة 

علي  اإلمام  قطارة  انهيار  حادث  يعد 

كربالء  محافظة  في  السالم-  -عليه 

املقدسة، الحدث األبرز الذي سيطر على 

االجتماعي،  والتواصل  اإلعالم  وسائل 

ولقد استنفرت فرق إنقاذ الدفاع املدني 

وتبعها  املقدسة  كربالء  محافظة  في 

قرار من السيد املدير العام بسحب وزج 

مستوى  على  بغداد  من  تخصصية  فرق 

املتراكمة  والخبرة  التدريب  من  عال 

املعقدة،  اإلنقاذ  حوادث  مع  بالتعامل 

محافظات  من  أخرى  بفرق  إسنادها  مع 

حيث  وبابل،  األشرف  والنجف  الديوانية 

صعبًا  عنه-  يقال  ما  -أقل  الحادث  كان 

تحت  ضحايا  هناك  كانت  فقد  وخطرًا، 

الى  سبيل  وال  الخرسانية  الكتل  ركام 

الوصول إليهم، إذ إن موقع القطارة يقبع 

منفذ  وال  متكلسة  رملية  جبال  ثالثة  بني 

إليهم إال من باب مدخلها الضيق الذي ال 

يتجاوز عرضه 5 أمتار فقط.

إذ  مركبًا،  مزدوجًا  االنهيار  كان  لقد 

خرساني  سقف  على  رملية  كتل  انهارت 

لينهار بدوره على الضحايا من الزائرين 

كتل  ركام  تحت  احتجزوا  القطارة  داخل 

خرسانية يزيد وزن إحداها على 50 طنًا، 

عمليات  فكانت  غليظة،  تسليح  وقضبان 

اإلنقاذ ضربًا من الخيال مع عدم القدرة 

الثقيلة،  اإلنقاذ  آليات  استخدام  على 

املدني  الدفاع  إنقاذ  فرق  اضطرت  لذا 

الخفيفة  اإلنقاذ  معدات  استخدام  إلى 

الحرص  مع  الدقيق،  الحفر  وبأسلوب 

الشرب  ومياه  األوكسجني  إيصال  على 

فتحات  عبر  املحتجزين  الى  والطعام 

اللفظي  التواصل  على  والحرص  ضيقة، 

الركام،  تحت  هم  من  لطمأنة  معهم 

أطول  وقتًا  اإلنقاذ  فرق  من  تطلب  ما 

واضطرها إلى هدم بوابة املزار الضيقة 

من أجل إدخال آليات اإلنقاذ الثقيلة من 

أعمال  لتعجيل  والجرارات  الحفارات 

عن  الجهود  وأسفرت  واإلنقاذ،  البحث 

إنقاذ طفلني وصبي في الساعات األولى 

من بدء أعمال اإلنقاذ، وكانوا في صحة 

جيدة، واستمرت أعمال البحث ألكثر من 

نهار،  ليل  املتواصل  العمل  من  ساعة   60

أسفرت عن انتشال 8 جثث وهم 5 نساء 

وطفل ورجالن وجرى غلق مزار القطارة.

5 ماليني مولدة كهرباء!

مع استمرار أزمة الكهرباء منذ أكثر من 

االهلية  املولدات  انتشرت  عقود،  ثالثة 

عموم  في  واألزقة  السكنية  األحياء  في 

بغداد األكثر كثافة  البالد، والسيما في 

في السكان، فقد تكون هناك في الحي 

يعرض  وهذا  مولدة،  من  أكثر  الواحد 

نتيجة  الخطر  الى  اآلمنني  املواطنني 

تدلي األسالك وتعرض الوقود الخاص 

بها الى الحرائق.. فماذا أعدت املديرية 

لدرء خطر املولدات عن املواطن؟

املدني  الدفاع  ملديرية  تخمني   هناك 

األهلية  الكهربائية  املولدات  أعداد  عن 

إلى  توصلت  والخاصة  واملنزلية 

 5 إلى  يصل  التقريبي  عديدها  أن 

ماليني مولدة كهربائية!

الوقود  كميات  االعتبار  بنظر  أخذنا  لو 

أن  لوجدنا  لتشغيلها  قربها  املخزون 

الوقود،  من  بحيرة  فوق  تطفو  املدن 

للمولدات  الديزل  وقود  والسيما 

البعض  خطورة  عن  ناهيك  الكبيرة، 

سطوح  أعلى  في  تقع  التي  تلك  منها، 

وإذا  والفندقية،  التجارية  البنايات 

املنتج  ينسكب  فسوف  حريق  حدث  ما 

النفطي ويحرق البناية من أعالها إلى 

بسبب  إخمادها  صعوبة  مع  أدناها، 

فرق  تعامل  وصعوبة  البناية  ارتفاع 

امتداد  على  للسيطرة  املدني  الدفاع 

الحريق، ما يتطلب تدخل عجالت إطفاء 

ثقيلة كبيرة باهظة الثمن، ومنها عجلة 

م )السنوركل(،أما تدلي األسالك 
ّ
السل

بعض  في  نستظل  فنحن  الكهربائية، 

األسالك  تلك  بظل  السكنية  األحياء 

متداخلة  عنكبوتية  شبكة  تكّون  التي 

 47 األسالك   هذه  وتشكل  بينها.  فيما 

حوادث  اندالع  أسباب  نسبة  من   %

حوادث  إحصائيات  -حسب  الحريق 

للعام املاضي- باإلضافة الى أنها  تشكل 

إعاقة كبيرة لعجالت الدفاع املدني التي 

األحياء  الى  دخولها  عند  بها  تصطدم 

واملدن السكنية، ما يضطر فرق الدفاع 

على  اإلطفاء  عجالت  ترك  إلى  املدني 

لتعذر  الحادث  موقع  من  مسافات  بعد 

في  الوقت  استنزاف  ويسبب  دخولها، 

التعامل مع الحوادث.

الحكومية  الدوائر  على  يجب  لذا 

إشاعة  كافة  واملواطنني  والخدمية 

شروط  وتطبيق  الذاتية  الحماية  ثقافة 

الدفاع  مديرية  من  الصادرة  السالمة 

املدني وتوفير مستلزمات الدفاع املدني 

ومنظومات  الحريق  مطافئ  ومنها 

ومتحسسات  والجافة  الرطبة  اإلطفاء 

الحوادث  مع  التعامل  بهدف  الحريق 

النار  مستعظم  إن  إذ  اندالعها،  لحظة 

من مستصغر الشرر.

معلومات غير منظورة

رجال  ترهق  باتت  الحوادث  كثرة  إن 

وال  بالسن،  كبروا  الذين  املدني  الدفاع 

شابه  بدماء  ترفدهم  تعيينات  توجد 

قرابة  الى  الحوادث  تصل  إذ  جديدة.. 

31 ألف حادث سنويًا.

األسالك الكهربائية للمولدات تتسبب 
في 47% من حوادث الحرائق
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واملجتمع  العراقيون،  املسؤولون  اعتاد 

االحتفاء  على  اإلعالم،  ووسائل  التربوي، 

وسائل  تعمل  فيما  سنويًا،  األوائل  بالطالب 

التعريف بهم وإجراء حوارات  اإلعالم على 

األمر  وصل  السابقة  السنوات  وفي  معهم. 

إلى قيام مسؤولني كبار في الدولة باستقبال 

الذي  ما  ترى  وتكريمهم،  الطالب  هؤالء 

األوائل  الطالب  عدد  بات  وملاذا  تغير، 

املئتي طالب وطالبة،  أو يقترب من  يتخطى 

تقريبًا،  املئة  درجة  إلى  يصل  كبير  وبمعدل 

وهو أمر لم يكن في حسبان أي طالب سابقًا 

أن يحققه.

طالبًا   183 من  أكثر  حقق  العام  هذا  في 

ُمعدل 99.86، أي أنهم حققوا درجة كاملة 

في جميع املواد باستثناء اللغة العربية، فيما 

 95 ُمعدل  حققوا  الذين  الطالب  عديد  زاد 

فما فوق على الخمسة آالف طالب. وبالطبع 

الطلبة،  هؤالء  على  التعرف  باإلمكان  ليس 

حتى  يقرأ  أن  التربية  وزير  بوسع  وليس 

تكريمهم،  أو  استقبالهم  وليس  أسماءهم، 

وفي  العراق  في  السائد  التقليد  هو  كما 

وتدرك  التعليم  تدعم  التي  الدول  غالبية 

أهميته العظيمة.

مرة أخرى ما الذي تغير؟ هل ارتفع مستوى 

اليوم  الطلبة  يحقق  حتى  البالد  في  التعليم 

ما عجز عنه أقرانهم في السنوات السابقة، 

 في مكان ما، ماذا يحدث 
ً
أم أن هناك خلال

بالضبط؟

حملنا هذه األسئلة والعديد من األفكار إلى 

مديرية  وهي  الشأن،  بهذا  ختصة 
ُ
امل الجهة 

التربية،  وزارة  في  واالمتحانات  التقويم 

معاون  مقابلة  حاولنا  طويل  انتظار  وبعد 

لكنه  واالمتحانات  للتقويم  العام  املدير 

دير العام موجود؟ 
ُ
اعتذر، إذ كيف يجيب وامل

ثم إنه ال يعرف أسئلتنا. وفي محاولة لطمأنة 

على  يجيب  أال  بإمكانه  أن  أخبرته  املعاون 

يمتلك  ال  أو  اختصاصه  من  ليس  سؤال  أي 

معلومات عنه.. 

دير بعد نقاش مع شخص راح 
ُ
وافق معاون امل

دير العام، شاكر نعمة، على 
ُ
يطلب موافقة امل

توجيهات  بوجود   
ً
ُمتعلال رفض  لكنه  لقائنا، 

من  العامني  دراء 
ُ
امل بمنع  الوزارة  من 

تصريحات  بسبب  الصحافة  إلى  التحدث 

ما  حسب  للوزير..  ُمشكلة  خلقت  ألحدهم 

أخبرنا بذلك.

ذاكرة:                                

العراق،  في  األوائل  الطلبة  إلى  بالعودة 

أخبرني الطبيب االختصاص باملفاصل إياد 

حامد أنه قبل في كلية الطب ضمن مجموعة 

بُمعدل  طالبًا   180 عديدها  يتجاوز  ال  طبية 

86 باملئة، ففي عام 1984م لم يحقق ُمعدل 

في  الطالب  أن  رغم  طالب،  أي  باملئة   90

يبذل  كان  املرحلة  تلك  في  السادس  الصف 

ُمعدل  على  للحصول  اعتيادي  غير  جهدًا 

الرسوب  ألن  النجاح،  تحقيق  حتى  أو  جيد 

عدل السيئ سينهي دراسته وُمستقبله، 
ُ
أو امل

سيلتحق  ألنه  الريح  مهب  في  حياته  ويضع 

بالجيش ويدخل محرقة الحرب، ناهيك عن 

أن ذلك الجيل لم ينشغل بما يمكن أن يبعده 

سهر،  وال  تواصل  مواقع  فال  دراسته،  عن 

تحقيق  باتجاه  منصبة  وأفكاره  جهوده  وكل 

وليس  صعبة،  كانت  األسئلة  لكن  النجاح، 

يمتلك  لم  ما  عنها  اإلجابة  طالب  أي  بوسع 

ذكاء متقدًا وقدرة على التحليل واالستنباط، 

فحفظ املادة أمر سهل، ولكن األسئلة كانت 

اإلجابة  لألذكياء  إال  تتيح  ال  بطريقة  صاغ 
ُ

ت

االمتحانات  ورقة  تتضمن  إذ  كلها،  عنها 

سؤالني أو ثالثة أسئلة صعبة ال تجيب عنها 

إال نوعية معينة من الطلبة املتميزين.

يقول الدكتور حيدر حسن طارش إنه حصل 

الطب  كلية  في  وقبل  باملئة،   90 ُمعدل  على 

الكليات  عدد  كان  وقت  في  بغداد  جامعة 

الطبية ال يتجاوز الخمس كليات.

من  طالبة  العراق  على  األولى  كانت  كما 

بغداد حققت ُمعدل 92 باملئة، وبالطبع فإن 

التفسير ملا يحصل بني األمس واليوم، ليس 

حماسًا  وأكثر  ذكاء  أعلى  اليوم  طلبة  ألن 

األسئلة  ألن  وإنما  للعلم،  وطلبًا  القراءة  في 

األذكياء  الطلبة  لتمييز  صاغ 
ُ

ت كانت  سابقًا 

على  الصعب  من  كان  ولهذا  سواهم،  عن 

في  باملئة   99 ُمعدل  يحقق  أن  طالب  أي 

العام  نهاية  فحتى  الوزارية،  االمتحانات 

عدل خياليًا، بل كنا نراه 
ُ
2002م، كان هذا امل

، إذ يكفي أن موضوع اللغة العربية 
ً
ُمستحيال

تحقيق  دون  يحول  كان  الصعبة  وأسئلته 

الفيزياء  عدل، وكذا األمر في درسي 
ُ
امل هذا 

والرياضيات.

أذكى من األوروبيني!              

على صفحته في فيسبوك، تساءل الصحفي 

عدالت العالية 
ُ
عدنان أبو زيد عن سر هذه امل

يحقق  ال  األوروبي  الطالب  أن  إذ  الغريبة، 

الطالب  فهل  العالية،  عدالت 
ُ
امل هذه  مثل 

أوروبية  دول  في  الطالب  من  أذكى  العراقي 

ُمتقدمة علميًا؟ 

الواقع أنه أمر غريب؛ فهذه األعداد الكبيرة 

ال  عالية  ُمعدالت  على  تحصل  باتت  التي 

ال  إذ  تبتغيها،  التي  الكليات  بلوغ  من  تتمكن 

باملئة  ُمعدل 98  الذي يحقق  الطالب  يتمكن 

كثرة  من  الرغم  على  الطب  دراسة  من 

التي تدرس هذه املادة، بما فيها  الجامعات 

اآلخر  وبعضها  بعضها،  افتتح  أهلية  كليات 

قد يفتتح قريبًا.

عدالت 
ُ
يشير الى ان هناك من يربط مسألة امل

األهلية،  الكليات  من  املزيد  بافتتاح  العالية 

بحيث ارتفع عديد الكليات األهلية في العراق 

إلى املرتبة األولى في الشرق األوسط بنسبة 

واحتل  الجامعات،  لهذه  املضطردة  الزيادة 

الجامعات  عدد  في  األول  املركز  العراق 

إلى  تحتاج  الجامعات  وهذه  عربيًا،  األهلية 

طلبة، ويدفع تعاطف اآلباء مع أبنائهم ممن 

أو 95  إلى 96  ُمعدالت عالية تصل  يحققون 

باملئة، وال يتمكنون من ارتياد كليات مرموقة 

األعباء  تحمل  الى  والصيدلية،  كالطب 

املادية لدراسة أبنائهم في كليات املجموعة 

الطبية، لدراسة طب األسنان والصيدلية أو 

الهندسة في الجامعات األهلية.

الفساد  أنهكها  وزارة  أن  هو  اآلخر  األمر 

وفي  واملدارس،  الكتب  في  النقص  وتعاني 

هذه  خلف  تتستر  التعليم،  مستوى  تراجع 

هذه  على  طالبها  حصول  وتعد  النتائج، 

عدالت العالية إنجازًا لها، أو انه على األقل 
ُ
امل

فسادها،  عن  تتحدث  التي  األلسن  ُيسكت 

ــة  ــى ورق ــاد إل ــلل الفس ــل تس ه
االمتحان الوزاري؟

لم تعد تبكي لور يا!
البكالور يا

تثير املعدالت العالية التي يحققها 
الطالب في االمتحانات الوزارية جدال 
واسعًا في األوساط التربوية واالجتماعية 
على السواء، وفي األعوام الخمسة األخيرة 
لم يكن باإلمكان تسمية طالب أو مجموعة 
من الطالب بأنهم األوائل على العراق، 
وذلك بسبب تشارك املئات منهم في 
الحصول على املعدل األعلى.

إياد عطية
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سيفتح  صعبة  أسئلة  أية  وضع  فإن  قابل 
ُ
بامل

بابًا آخر يجلب الصداع ملسؤولي الوزارة. 

وتوجيهات  عامة  سياسة  ثمة  فإن  لهذا 

في  صعبة  أسئلة  وضع  بعدم  واضحة 

برسوب  تتسبب  قد  الوزارية  االمتحانات 

أعداد كبيرة من الطالب، ما يعني انتكاسة 

في أداء الوزارة، وكشفًا لعوراتها وُسمعتها، 

أسئلة  أن  كيف  نفهم  أن  باإلمكان  وليس 

طالب  آالف  خمسة  عنها  ويجيب  توضع 

أن  املعقول  من  ليس  إذ  صحيحة،  بإجابات 

بدليل  الذكاء،  بنفس  يتمتعون  جميعًا  هؤالء 

غير  االمتحانات  في  وبنيِّ  واضح  التميز  أن 

الوزارية بني الطلبة.

كان  إذا  االمر  "هذا  أن  العضاض  يضيف 

فإنه  التربية،  وزارة  في  املسؤولني  يريح 

الذين  األساتذة  من  العديد  ضمائر  يؤنب 

التقاهم، الذين يؤمنون بأن ما يحدث يمثل 

األذكياء  الطالب  ضحيته  واضحًا  ظلمًا 

تميزون حقا، كما أنه ُيعد تدميرًا ُممنهجًا 
ُ
وامل

انعكاساته  وأن  والتعليم،  التربية  لقيم 

خطيرة على ُمستقبل البالد." ويبقى السؤال: 

هل يظل ضمير املسؤولني في وزارة التربية 

ُمديرية االمتحانات مرتاحًا في إجازة  وفي 

طويلة يدفع ثمنها الطلبة املتميزون، وقبلهم 

البالد وقيم التربية والتعليم؟

فضائح االمتحانات                        

اإلعالم  وسائل  انشغلت  العام  هذا  في 

بفضيحتني  االجتماعي  التواصل  ومواقع 

تسريب  هي  األولى  كانت  للعلن،  ظهرتا 

حاول  وقد  املتوسط.  الثالث  الصف  أسئلة 

املسؤولون في الوزارة –كعادتهم- أن يتستروا 

 من مواجهتها وُمراجعة 
ً
على الفضيحة بدال

الهزيلة  وتدابيرهم  الفاسد  نهجهم 

وخططهم الفاشلة ، لكن األسئلة تسربت في 

مدوية  فضيحة  لتشكل  التالية  االمتحانات 

لم يستطع املسؤولون في الوزارة إال اإلقرار 

ذلك  ومع  دامغة،  حقائق  أمام  ُمرغمني  بها 

أدخلونا معهم في متاهة تحقيق توصلت إلى 

وتحمي  عبثية  إنها  عنها  يقال  ما  أقل  نتائج 

الفاسدين الذين تشابكت مصالحهم كقطع 

إلى  بعض  مع  بعضها  لتصق 
ُ
امل الدومينو 

ال  كي  إحداها  سقوط  معها  يخشون  درجة 

يسقط الكل.

"اشك  ثانوية  اسمها  الثانية  الفضيحة 

عشق  مدارس  محليًا  تسمى  كما  أو  بغداد" 

الطبقة  أبناء  تضم  مدارس  وهي  بغداد، 

الثرية من املسؤولني والتجار، الذين يدفعون 

لدراسة  وأكثر  سنويًا  دوالر  آالف   7 نحو 

أبنائهم في هذه املدارس التي تحوم حولها 

وزارة  أعادت  أن  بعد  والسيما  الشبهات، 

عن  وبعيدًا  الظالم  جنح  تحت   - التربية 

مادتي  في  امتحاناتهم   - رسمي  إعالن  أي 

الفيزياء والرياضيات، إذ شكا الطالب في 

فيهما،  األسئلة  صعوبة  من  املدرسة  هذه 

املعنيني  واستهجان  غضب  أثار  أمر  وهو 

والعائالت العراقية، وعد هذا األمر سابقة 

غير  وخرقًا  خطيرة 

جميع  تجاوز  مسبوق 

والقواعد  األنظمة 

عمل  تنظم  التي 

ُمنذ  التربية  وزارة 

وكعادتها،  تأسيسها. 

الوزارة   هذه  حاولت 

لكن  األمر،  نفي 

في  وأساتذة  طالب 

املدرسة أكدوا ما نفته 

تظهر  إذ  الوزارة، 

لطالب  وأم  ُمدّرسة 

املسؤولني  تناشد  الفيسبوك  على  مقطع  في 

بطلبة  يلحق  الذي  والتمييز  الظلم  برفع 

املدارس الحكومية الذين ينتمون في الغالب 

إلى عوائل فقيرة أو محدودة الدخل.

في الواقع.. فإن الحكومة والبرملان مدعوان 

بوقف   ،
ً
أوال البالد  مصالح  وحماية  للتدخل 

وفي  التربية،  قيم  في  ريع 
ُ
امل االنهيار  هذا 

العمل  بمنظومة  النظر  إعادة  ضرورة 

أن  الطبيعي  ومن  ورصانتها،  التربوية 

االمتحانات والتقويم هما من األسس القوية 

أركانها  ومن  التربوية،  املنظومة  عماد  في 

إعادة  إلى  تخضع  أن  ينبغي  التي  الرئيسة 

تقييم. 

اإلعالم واملعايير املهنية           

خلق  في  السياسيني  وبعض  اإلعالم  أسهم 

التربية  وزارة  في  املسؤولني  لدى  املخاوف 

بعد تدني نتائج االمتحانات الوزارية العامة 

اإلعدادي  السادس  للصف  )البكالوريا( 

للعام 2017م، ويومها فقط تنبه اإلعالم إلى 

وعدوا  الوزارة،  أداء  تدني  وضعف  الفساد 

على  خطيرًا  ُمؤشرًا  الواقعية  النتائج  تلك 

البرملان خلف  وانجر  التعليم،  تدني مستوى 

الوزارة  في  املسؤولني  فاستدعى  اإلعالم، 

فقط  االتهام  قفص  في  ُوضعوا  الذين 

املسؤولون  أدرك  وقد  النتائج،  تدني  بسبب 

فتحت  التي  األلسن  إسكات  أن  الوزارة  في 

يتطلب  وال  سهل،  للوزارة   
ً
طويال حسابًا 

التقويم  ملديرية  توجيهات  إصدار  سوى 

وضع  بضرورة  ولجانها  واالمتحانات 

ألسن  إلسكات  الوزارة  تكفي  سهلة  أسئلة 

فقط  ذكرتهم  الذين  واملسؤولني  اإلعالم 

العملية  في  خلل  بوجود  االمتحانات  نتائج 

التعليمية، وهنا ينبغي أن يلعب اإلعالم دورًا 

واعيًا، وأن ال يشارك بحملة في غير أوانها، 

فتدني النتائج أمر ال يجب أن يثير زوبعة، بل 

إلى ُمشاركة واعية من جميع أطراف العملية 

التربوية، وإال فإن الوزارة نجحت -فيما بعد- 

نتقدين عبر أسئلة سهلة أفسحت 
ُ
بإسكات امل

املجال للفاسدين بالتالعب واالستفادة من 

مخرجاتها.
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يتساءل مهتمون وأنا منهم: ماهو الغرض، أو األغراض، من إنشاء الجزرات الوسطية في 
الشوارع داخل املدن؟ وقد نمنح أنفسنا الحق في اإلجابة أيضًا من خالل ما نشهده 

ونشعر به، ألننا في تماس معها يوميًا، فهي تمنع تصادم املركبات املقبلة من الجهتني، 
كما تمنع االستدارة غير النظامية، وتكون حاجزًا يمنع عبور املشاة العشوائي.

يتيمة وسط شارع حي 

الوســـطية..  جـــــــزراتنا 
تسد النفس والنظر

إياد السعيد- الجزء االول 

 وهي كذلك تضيف جمالية الى الشوارع 

فتمنع  متقن،  تخطيط  ضمن  كانت  إذا 

ذا   
ً
جميال  

ً
ظال وتكّون  األتربة  تطاير 

وثمة  الجو،  لتلطيف  الصيف  في  فائدة 

قد  بالطبع،  نعلمها  ال  أخرى  أغراض 

يسعفنا بها اآلخرون .                               

 أفكار عديدة

تقول:  زراعية-  -مهندسة  حسن  آمنة    

املهندسني  أعداد  أن  األمر  في  "الغرابة 

وغالبيتهم  جدًا،  كبيرة  الزراعيني 

عن  بعيدة  أخرى  مهنًا  يمارسون 

منهم  تستفيد  ال  فلماذا  تخصصهم، 

الجزرات؟  هذه  عن  املسؤولة  الجهات 

فلدينا أفكار عديدة لتجميلها وتطويرها 

أو  إنشاءات  إلى  الحاجة  بدون  زراعيًا، 

تفعل  ماذا  هو:  وتساؤلي  بناء،  أو  نصب 

بغداد  أمانة  في  املهندسني  طواقم 

والبلديات؟" 

صديق  مع  املاسنجر  عبر  اتصال  في    

مهندس  التسعينيات،  في  العراق  غادر 

العراق  "غادرت  هاشم:  خيري  الطرق 

بسبب الظرف االقتصادي املؤلم آنذاك، 

لتطبيق  بها  يستهان  ال  بخبرة  وعدت 

نظري  في  ومهمة  ومنتجة  جميلة  أفكار 

الرابطة  والطرق  بغداد،  في  للطرق 

وسالمة  بأمان  تتعلق  املحافظات،  بني 

تفصلها  التي  الطرق  هذه  مرتادي 

 Traffic Islands  – املرورية  الجزرات 

لألسف  لكن  الشارع،  تنّصف  التي   -

تقبلني  الذي  البلد  إلى  وعدت  صدمت 

بلدي  ورفضني  فيه   
ً
عامال مهندسًا 

بأحد  او  بحزب  معرفتي  عدم  بسبب 

السياسيني لتعييني، مع أني غير محتاج 

أخدم  أن  أحببت  لكني   ،
ً
أصال للتعيني 

شعبي ال أكثر." 

الجزرات  هذه  الى  ينظر  من  "ثمة 

يكون  فقد  له،  تقدمه  ما  حسب  املرورية 

وجودها سلبيًا بالنسبة له." هذا ما ذكره 

أية  هناك  "ليست  أحمد:  رائد  الطبيب 

وجودها  إن  بل  الوسطية،  للجزرة  فائدة 

إطالة  مجرد  فهي  لنا،  ومؤٍذ  مضر 

حتى  استدارتنا  ملنع  الشارع  المتداد 

رئيس  سبب  وهذا  التقاطع،  الى  نصل 

أن  واملفترض  شوارعنا،  في  للزحامات 

حرية  لتوفير  باستدارات  تقطع  أو  تلغى 

وقياسات  مرورية  بضوابط  االستدارة 

تقلل من املخاطر."

 اإلدامة والنظافة        

أشخاص  هناك  اآلخر  الجانب  في 

منهم  الجزرات،  هذه  إدامة  مهمتهم 

هادي  الشاب  بأجور،  النظافة  عامل 

في  "العمل  لنا:  يشكو  الذي  سلمان، 

جدًا،  متعب  الوسطية  الجزرات  تنظيف 

يرمي  الذي  باملواطن  تكمن  فاملشكلة 

بال  سيارته  شباك  من  ونفاياته  قمامته 

أي شعور بنا وال بنظافة الشارع لألسف، 

مليئًا  كيسًا  أحدهم  رمى  مرة  في  تصور 

وقع  البيبسي  وقناني  النساتل  بأغلفة 

على رأسي مباشرة!!" 

في  األساسي  التصميم  يأخذ  لم  ربما 

الحسبان  في  األخرى،  واملدن  بغداد، 

السكان  عدد  وازدياد  املستقبلي  التطور 

الطرق  توسعة  إلى  الحاجة  يخلق  بما 

أصبحت  التي  الجزرات  هذه  وإلغاء 

مصدر إزعاج للمواطن وألجهزة البلدية 

الطريق،  مساحة  تقلص  فهي  واملرور، 

 مصدرًا لألتربة، أشجارها متيبسة 
ّ

عد
ُ

وت

سقي  أما  التحديث،  وعدم  اإلهمال  مع 

والشوارع،  املاء  بحق  كارثة  فهو  زرعها 

إذ تعتمد الجهات البلدية أسلوب السقي 

ما  الحوضية،  بالسيارات  البدائي 

يتسبب بهدر كبير وفيض من املياه التي 

الشارع،  إلى  حافاتها  من  الطني  تزيح 

في حني أن هناك أسلوب السقي بالرش 

غالبية  في  املتبع  التقطير  أو  التنقيط  أو 

تعاني  ال  التي  تلك  حتى  العالم،  بلدان 

العراق،  يعاني  املياه كما  من أزمة نقص 

البلدية  الجهات  تلتفت  أن  يمكن  فهل 

واملرورية إلى هذا املرفق املهم والحيوي، 

في  هي  التي  املرافق  كل  كحال  همل 
ُ

ت أم 

تماس معنا يوميًا؟ 

    خطة لتقليص الجزرات الوسطية        

الدكتور املهندس محمد الربيعي، املدير 

العام للعالقات واإلعالم في أمانة بغداد 

خاص  تصريح  في  تساؤالتنا  على  يرد 

الوسطية،  الجزرات  "ألهمية  للمجلة: 

فإن هناك دراسة أعدتها مديرية املرور 

بغداد دائرة املشاريع  أمانة  بالتعاون مع 

تهدف إلى تقليص بعض منها في جانبي 

التي  الساحات  وحتى  والرصافة،  الكرخ 

والتقاطعات  مساحاتها  تقلص  أن  يمكن 

اآلن،  وجاٍر   ،
ً
فعال بها  العمل  بدأ  كذلك، 

الجزرات،  بعض  إللغاء  فكرة  وهناك 

تحدد  مرسومة  بخطوط  وتبديلها 

ستبدأ   2023 عام  بداية  وفي  املسارات. 

مع  بالتزامن  مراحل  على  الخطة  هذه 

إكساء محالت بعدد )130 محلة(، منها 

حديقة األمة في ساحة التحرير والجسر 

وهناك  الحسنني،  وساحة  الطابقني  ذو 

لكي  بغداد  في  نشأ 
ُ

ست ومجسرات  أنفاق 

مع  أيضًا،  الزحام  تخفيف  في  تساعد 

ملجلس  العامة  األمانة  أن  على  التأكيد 

الوزراء هي املسؤولة ضمن اللجنة العليا 

املشكلة لهذا الغرض." 

الجزرات  هذه  بمصير  األمر  يبقى  إذًا.. 

واملرور  األمانة  خطة  انتهاء  حتى  معلقًا 

تسر  أن  نامل  التي  النتيجة  نرى  لكي 

أعيننا في تغيير مالمح بغداد، وقد تكون 

املحافظات  قبل  من  به  يحتذى  نموذجًا 

لتطبيقه فيها، وإال فإن إزالتها ربما تكون 

جمالية  على  للحفاظ  املناسب  اإلجراء 

شوارعنا، وقد تؤدي 50% من األغراض 

التي ُوجدت ألجلها.

الجزرات الوسطية في دبي 
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تمر السنون ويمضي قطار العمر مسرعًا 

الحياة  رصيف  على  مركونًا  نفسه  ليجد 

كحال  حاله  مجٍز،  راتب  وبال  معني  بال 

في  العاملني  الدولة  موظفي  من  أقرانه 

من  العشرات  يضع  ما  العام،  القطاع 

عالمات االستفهام حول الدور الحقيقي 

والنقابات  املعنية  الحكومية  للمؤسسات 

يكون  أن  املفترض  من  التي  واالتحادات 

الشريحة  هذه  دعم  في  فاعل  دور  لها 

املهمة. 

توحيد الخطاب اإلعالمي

أحد  الحديثي(  )زيد  اإلعالمي 

تقاعد  صندوق  من  املستفيدين 

"مجلة  الى  حديث  في  طالب  الصحفيني 

املمثلة  الجهة  توحيد  بضرورة  الشبكة" 

لإلعالميني وإناطة مهمة املطالبة بحقوق 

الصحفيني  بنقابة  املهمة  الشريحة  هذه 

واألكثر  لهم  الرسمي  املمثل  باعتبارها 

الحكومية،  للجهات  ومقبولية  قربًا 

في  يسهم  األدوار  تعدد  أن  الى  وأشار 

مؤكدًا  الحقوق،  وضياع  القضية  تشتت 

مقدار  بمسألة  االهتمام   ضرورة  على 

ألف    )300( الـ   يتعدى  ال  الذي  الراتب 

دينار، أذ أنه ال يغطي ولو نصف الحاجة 

الفعلية ملتطلبات اي شخص عادي يعيش 

في البالد من مأكل وملبس وغيرهما من 

متطلبات الحياة اليومية.

عتب كبير

الجواهري(  فرات  )بان  اإلعالمية  أما 

"مجلة  خالل  عتبًا كبيرًا من  وجهت  فقد 

إدارة  على  القائمني  جميع  الى  الشبكة" 

النقابة  فيها  بما  اإلعالمية،  املؤسسات 

حقوق  عن  الدفاع  وجمعية  واالتحاد 

تهتم  لم  لألسف  كونها  الصحفيني، 

وباألخص  بالصحفيني  الالئق  بالشكل 

وتغفل  منهم،  واملخضرمني  الرواد 

في  والسيما  تكريمهم،  أو  ذكرهم  عن 

وإن  بالصحفيني،  الخاصة  املناسبات 

تكون  فإنها  االحتفاالت  تلك  مثل  حدثت 

قدمه  ما  مع  تتناسب  ال  خجولة  بصورة 

البلد،  لهذا  والصحفيون  اإلعالميون 

نهضته  في  فاعل  بشكل  أسهموا  كونهم 

نفسه  الوقت  في  وطالبت  وتطوره، 

بضرورة دعم صندوق تقاعد الصحفيني 

يتقاضاها  التي  املبالغ  سقف  ورفع 

الصندوق،  هذا  طريق  عن  الصحفي 

ال  منه  املستفيدين  عدد  أن  والسيما 

يتجاوز الـ )60( متقاعدًا.

شكر وامتنان

وكيل وزارة الثقافة ورئيس هيئة صندوق 

عّبر  جاسم  عماد  الدكتور  املتقاعدين 

اإلعالم  "شبكة  لـ  وامتنانه  شكره  عن 

الشبكة"  "مجلة  وباألخص  العراقي" 

باعتبارها الوسيلة اإلعالمية األولى التي 

بادرت بالحديث عن هذا امللف املهم لنقل 

معاناة العاملني في هيئة صندوق تقاعد 

صعوبات  من  يالقونه  وما  الصحفيني 

لدعم  الالزمة  التخصيصات  توفير  في 

هذه الشريحة التي خدمت البالد لعقود، 

وبما  املستطاع  قدر  على  معهم  والوقوف 

مبينًا  لدينا.  املتوفرة  اإلمكانيات  تتيحه 

سبعينيات  في  أسس  الذي  الصندوق  أن 

الى  باألساس  يهدف  املاضي  القرن 

غير  املتقاعدين  للصحفيني  رواتب  منح 

به  املعمول  التقاعد  بقانون  املشمولني 

يعملون  لكونهم  الدولة،  دوائر  باقي  في 

وملزمني  مستقلة  إعالمية  مؤسسات  في 

استقطاعات  بدفع  الوقت  نفس  في 

حددتها  شروط  وفق  على  تقاعدية 

مع  والتنسيق  بالتعاون  الصحفيني  نقابة 

الصندوق.

رواتب غير مجزية 

تمنح  التي  "الرواتب  أن  وكشف 

غير  الصندوق  طريق  عن  للصحفيني 

عدة  ألسباب  وذلك  لألسف،  مجزية 

الرسمية  الدوائر  التزام  عدم  أهمها 

بدفع  اإلعالمية  واملؤسسات  والوزارات 

التي  للصندوق،  املخصصة  املبالغ 

أجور  من    %5 والبالغة   القانون  حددها 

الوزارات،  بعض  باستثناء  اإلعالنات، 

وعلى رأسها وزارة النفط امللتزمة بتنفيذ 

اإليرادات  قلة  عن   
ً
فضال القرار،  هذا 

عدد  التزام  بعدم  للصندوق  الواصلة 

كبير من الصحفيني بدفع االستقطاعات 

الصحفية التي تسهم في دعم الصندوق 

وزيادة وارداته."

حملة إلنقاذ الصندوق

باشرت  "الهيئة  أن  على  جاسم  وأكد 

صندوق  إنقاذ  الى  تهدف  حملة  بتنفيذ 

من  اإلفالس،  من  الصحفيني  تقاعد 

أن  بضرورة  العام  الرأي  توجيه  خالل 

بتطبيق  املعنية  املؤسسات  جميع  تقوم 

النسبة  بدفع  يلزمهم  الذي  القانون 

 
ً
فضال مسبقًا،  اليها  أشرنا  التي  املقررة 

السيد  الى  مطالبنا  بإيصال  قيامنا  عن 

ألجل  البرملان  ورئيس  الوزراء  رئيس 

القانون  هذا  تفعيل  في  معنا  العمل 

ة 
ّ
ولصياغة قانون لتقاعد الصحفيني بحل

ونقاطًا  وآليات  بنودًا  يتضمن  جديدة، 

املستقلني  الصحفيني  شريحة  تخدم 

حياتهم،  نهاية  في  لهم  سندًا  وتكون 

والخطوات متسارعة لحشد الرأي العام 

إلنجاح هذه الحملة وإنقاذ الصندوق من 

اإلفالس."

بحاجة إلى تعديل

الصحفيني  نقيب  يقول  جانبه..  من 

حديث  في  الالمي  مؤيد  العراقيني 

تقاعد  "قانون  إن  الشبكة"  "مجلة  لـ 

مهم.  تعديل  الى  بحاجة  الصحفيني 

بكتابة  عمليًا  بدأت  النقابة  أن  مبينًا 

هنالك  أن  إذ  القانون،  لهذا  تعديل  نص 

عددًا كبيرًا ومهمًا من الصحفيني الرواد 

املهنة،  سبيل  في  حياتهم  كرسوا  الذين 

ال يتناسب مبلغ التقاعد الذي يتقاضونه 

اليومية  حياتهم  متطلبات  أبسط  مع 

قياسًا مع الجهد الذي بذلوه خالل فترة 

الفتًا  العراقية."  الصحافة  في  عملهم 

من  أكثر  منذ  وتقريبًا  النقابة،  "أن  الى 

باالستعانة  مسودة  بكتابة  قامت  عام، 

وصحفيني  متخصصني  قانون  برجال 

وأن  العربية،  املنظمات  وبمشاركة  رواد 

أن  املؤمل  ومن  كاملة،  شبه  اآلن  املسودة 

ترسل الى مجلس النواب."

مكاسب كبيرة للصحفيني

التي  "املسودة  أن  الالمي  وأضاف 

املكلفة  اللجنة  قبل  من  إعدادها  جرى 

للصحفيني  ومهمة  كبيرة  مكاسب  فيها 

أن  على  فيها  حرصنا  اذ  املتقاعدين، 

ال  بمبلغ  املتقاعد  الصحفي  راتب  يحدد 

الى  يصل  بحيث  دينار،  مليون  عن  يقل 

الدولة  موظفي  كبار  من  أقرانه  مستوى 

سوف  املسودة  "أن  مؤكدًا  العراقية." 

الى  املقبلة  القليلة  الفترة  خالل  ترسل 

ومجلس  الحكومة  في  املختصة  الجهات 

النواب."

طه حسين

متحديًا كل املخاطر والصعوبات التي تواجهه يوميًا في طريقه لتأدية واجبه 
املقدس في إيصال املعلومة الجديدة واألخبار العاجلة التي تهم املواطن، ورغم 

كل العقبات التي توضع أمامه عند ممارسته ملهنته التي يعشقها، التي نذر نفسه 
للسير في طريقها، كيف ال والجميع اتفق على تسميتها بـ "مهنة املتاعب".

بان فرات الجواهريبان فرات الجواهري

د. عماد جاسمد. عماد جاسم

حملة واسعة إلنقاذ صندوق حملة واسعة إلنقاذ صندوق 
تقاعد الصحفيينتقاعد الصحفيين

المنح ال تساوي الجهد الذي 
بذلته هذه الشريحة 

المحرر مع نقيب الصحفيين
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الرافضني  األهالي  بني  لغزًا  الحل   ومازال 

ترى  التي  األهلية  والجامعات  ذلك، 

التي  الصيادلة  ونقابة  للرزق.  قطعًا  فيه 

العالي  التعليم  وزارتي  على  ضغطًا  تعده  

من  مزيد  استحداث  إليقاف  والتخطيط 

الكليات األهلية، ووزارة الصحة الحائرة في 

املعدودة،  مؤسساتها  على  الخريجني  توزيع 

يرضي  الذي  القرار  نترقب  نحن  فيما 

الجميع.

عملة صعبة 

الذين  األمور  أولياء  الى  أوراقي  حملت 

بعد  األهلية  الكليات  نحو  آمالهم  صوبوا 

تجاوزت  معدالت  على  أبناؤهم  حصل  أن 

الثمانني باملئة، فهذا )أبو مريم( الذي لديه 

)مريم(  العزيزة  البنته  تتيح  كافية  أموال 

الكليات  إحدى  في  صيدلة  بكلية  االلتحاق 

مهما  األقساط  لدفع  مستعد  فهو  األهلية، 

غال سعرها، وربما كان في كالمه شيء من 

أجل  من  األموال  أدفع  "أنا  يقول:  الصحة. 

وال  الصيدلة  بدراسة  ابنتي  أمنية  تحقيق 

"هل  وتساءل:  منا."  قريبة  الكلية  ان  سيما 

أدفعها  أم  أحسن،  بلدي  في  األموال  أدفع 

دول  في  الكليات  او  الجوار  دول  كليات  الى 

صعبة  عملة  نخسر  وبذلك  األخرى،  العالم 

لذا فأنا أعيش قلقًا بشان  بلدي،  لدول غير 

تضع  فلماذا  الخارج،  في  ابنتي  معيشة 

وزارة التعليم العالي املعوقات؟ وحتى نقابة 

الحل  في  تسهم  أن  عليها  يجب  الصيادلة 

من  الطلبة  تحرم  حلول  اختيار  من   
ً
بدال

مواصلة الدراسة في علم الصيدلة." 

)أبو  السيد  كالم  أن  في  الحقيقة  اخفي  ال 

مريم( أيده جميع أولياء أمور الطلبة الذين 

يمتلكون القدرة على دفع األقساط الدراسية 

أبنائهم  دراسة  بإكمال  الراغبني  بسهولة، 

األولياء  فضل  حني  في  العراق،  داخل  في 

العراق،)  خارج  في  دراستهم  اآلخرون 

مشككني( في علمية الكليات األهلية.

أين وزارة التعليم؟ 

العالي  التعليم  إعالم  مدير  باألخ  اتصلت 

العبودي،  حيدر  الدكتور  العلمي،  والبحث 

به  االتصال  وكررت  علي،  يرد  لم  لكنه 

وفشلت أيضا، ثم كتبت له عن طريق الواتس 

عن  الصيادلة  نقيب  بتصريح  وأخبرته  أب، 

التخمة التي تواجهها هذه الكليات واألعداد 

الصيدلة،  كليات  في  للقبول  املتزايدة 

والسيما في الكليات األهلية، ولم يرد ايضًا، 

بيننا،  التي  الصداقة  باسم  رجوته  أني  مع 

الى  أن أذهب  ينفع األمر، فقررت  لم  ولكن 

يتملص  )الدكتور(  مادام  أخرى  جهات 

مني، فسلمت أمري الى الله.

قرار اإليقاف 

من  صدر  التي  الصيادلة  نقابة  الى  ذهبت 

أفعال  ردود  أثار  الذي  التصريح  نقيبها 

الرسمي  املتحدث  أن   يقال  والحق  عديدة، 

الدكتور  العراق  صيادلة  نقابة  باسم 

واضحة  بصورة  أخبرنا  شيرخان  محمد 

من  للحد  النقابة  اتخذتها  التي  بالخطوات 

أعداد املقبولني في كليات الصيدلة إذ قال: 

"عقدت اللجنة املؤلفة بموجب قرار مجلس 

بتحديد  املكلفة   2020 لسنة   )92( الوزراء 

الطبية  املجموعة  كليات  في  القبول  خطة 

الصيدلة،  كليات  وبضمنها  والصحية، 

املوضوع  هذا  بشان  الخاصة  جلستها 

التخطيط  لوزير  الفني  الوكيل  بحضور 

مصطفى  الدكتور  العراق  صيادلة  ونقيب 

العالي  التعليم  وزارة  عن  وممثلني  الهيتي 

ومجلس  الصحة  ووزارة  العلمي  والبحث 

الطبية  املجموعة  ونقباء  االتحادي  الخدمة 

والصحية، فقررت إيقاف استحداث كليات 

واألهلية  الحكومية  الجامعات  في  الصيدلة 

وتقليل أعداد القبول في كليات الصيدلة في 

الطاقة  ضمن  األهلية  والكليات  الجامعات 

من  النصف  عن  يزيد  ال  وبما  االستيعابية 

خطط القبول في سنة األساس 2020/2019 

في  التوصية  مع  ذلك  يتعارض  ال  أن  على   ،

دنيا  كحدود  املطلوبة  املعدالت  رفع  فقرة 

للقبول في التعليم األهلي ولفتح ملف دراسي 

الشهادة  لتقييم  او  العراق،  خارج  للدراسة 

للتخصصات  العراق  خارج  عليها  الحاصل 

الطبية والصحية وبما يساوي ضعف الفرق 

للقبول  املطلوبة  الدنيا  الحدود  في  املعتمد 

في الدراسة املوازية )الحكومي الخاص(." 

جانب  الى  شيرخان:  محمد  الدكتور  وتابع  

التي  الوطنية  االعتمادية  املعايير  تطبيق 

أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

في الجامعات والكليات الحكومية واألهلية، 

التخصصات  اعتمادية  معايير  السيما 

الصيدلة  كلية  وبضمنها  والصحية  الطبية 

املعايير  وفق  املطلوب  والنوع  العدد  لضمان 

العاملية.

معامل األدوية

العالي  التعليم  ممثل  موقف  الى  وأعود 

اللجنة  في  عضو  هو  الذي  العلمي،  والبحث 

املؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي وقع 

على وقف استحداث كليات للصيدلة، وتقنني 

األعداد املقبولة في كليات الصيدلة، وبذلك 

التعليم  وزارة  موقف  لنا  توضح  قد  فإننا 

العالي. ولكي نستأنس برأي الكليات األهلية، 

الفراهيدي  جامعة  في  الصيدلة  كلية  زرنا 

األهلية برفقة مدير إعالم الجامعة األستاذ 

مصطفى، فكانت باستقبالنا عميدة الكلية، 

عبد  عواطف  الدكتورة  املساعدة  األستاذة 

بجولة  اصطحبتنا  التي  العاني،  إبراهيم 

أثير  ما  عن  تتحدث  وهي  الكلية،  داخل  في 

في  الصيدلة  كليات  طلبة  أعداد  تخمة  عن 

الحكومة  أن  "لو  فقالت:  األهلية  الكليات 

وشغلت  أهلية  أدوية  معامل  بفتح  قامت 

لكنا قد استوعبنا األعداد  املتوقفة،  املعامل 

مستشفيات  فتح  عدم  عن   
ً
فضال املتزايدة، 

وأقول  جديدة،  حكومية  طبية  وعيادات 

في  العمل  يمكنهم  الصيادلة  أن  حقيقة  لك 

الذين  االطباء  من   
ً
بدال الدوائي  اإلعالم 

كما  القطاع،  هذا  في  الصيادلة  ينافسون 

مختبرات  بفتح  الحق  لهم  الصيادلة  أن 

أقسام  من  قسمًا  هناك  أن  إذ  تخصصية، 

الصيدلة هو التحليالت املرضية، ولو انتقلنا 

في  التزايد  فإن  السكان  حاجة  فرضية  الى 

نسبة  رفع  الى  يحتاج  العراق  سكان  عديد 

)الكالم  معلومة  لك  الصيادلة."وأضيف 

األهلية  الكليات  "إن  عواطف(:  للدكتورة 

الصيادلة  من  كبيرة  أعدادًا  استوعبت 

جامعتنا،  ومنها  كلياتها،  داخل  بالتعيينات، 

يواصلون  خريجًا   )15( من  أكثر  ولدينا 

دراساتهم العليا."

التعليم النيابية

املندالوي، عضو  الدكتور محسن  فيما عد    

لجنة التعليم النيابية، في تصريح صحفي، 

قرار نقابتي الصيادلة وأطباء االسنان بعدم 

من  األهلية  الكليات  خريجي  انتماء  قبول 

وزارة  أن  مؤكدًا  بالخاطئ،  القسمني  هذين 

املعنية  هي  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 

الكليات األهلية والحكومية بشأن  بمحاسبة 

الرصانة  واعتماد  للطلبة  العلمي  املستوى 

الدراسة  خريجي  قبول  إن  وقال  فيها، 

وبمعدالت  األهلية  الكليات  في  اإلعدادية 

أقل من املقبولني في نظيرتها الحكومية هو 

سياق معتمد منذ سنوات.

الركود االقتصادي

املعنية  الجهات  أوضحت  ذلك..  إلى 

التي  البيانات  خالل  من  النقابتني،  في 

"مجلة  عليها  اطلعت  التي  أصدرتها، 

هو  القرار  اتخاذ  أسباب  أن  الشبكة"، 

والتعليم  التخطيط  وزارتي  على  للضغط 

العالي إليقاف استحداث املزيد من الكليات 

بشكل عشوائي.

أثار تصريح نقيب صيادلة العراق مصطفى 
الهيتي بشأن التخمة في أعداد الصيادلة في 
العراق، الذي بني فيه "أن الحاجة الفعلية هي 
16 ألف صيدلي، بينما نمتلك أكثر من 30 
ألفًا." ردود أفعال متباينة، بني رافض ومؤيد  
ومتردد ومدافع.

أعداد الصيادلة تثير جداًل 
بين النقابة والتعليم العالي

الدكتور مصطفى الهيتي 

الدكتور محمد شيرخان

المحرر مع عميدة كلية الصيدلة بغداد / علي غني 
تصوير / علي القزويني 

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )413413( ( 1515 تشرين االول  تشرين االول 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya31 30

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات



تركز  العالم  بلدان  غالبية  أن  نجد  لذا 

املادة  تعد  التي  الحنطة  زراعة  على 

الدقيق  صناعة  عن  املسؤولة  الرئيسة 

الرئيس  املكون  "بالطحني"،  يعرف  ما  او 

حرصها  عن   
ً
فضال الخبز،  لرغيف 

منها  ستراتيجي  خزين  تكوين  او  لتوفير 

في  او  الضرورية  الحاالت  في  يستخدم 

حالة شحة تلك املادة ألسباب تتعلق بقلة 

املحصول عامليًا او لزيادة الطلب عليها.

توفيرها يسهم في استقرار اسعارها

"توزيع  أن  ذكر  كريم  سعد  املواطن 

البطاقة  مفردات  ضمن  الطحني  مادة 

التموينية بصورة منتظمة يسهم بصورة 

املهمة  املادة  هذه  توفير  في  كبيرة 

والرئيسة في املائدة العراقية ويعمل على 

املحلية،  األسواق  في  أسعارها  استقرار 

ألن أي تلكؤ او عدم قدرة وزارة التجارة 

ضمن  املهمة  املادة  هذه  توفير  على 

في  يتسبب  التموينية،  البطاقة  مفردات 

للنظر،  الفت  وبشكل  اسعارها  ارتفاع 

ذوي  حرمان  في  يتسبب  الذي  األمر 

او الحصول  الدخل املحدود من شرائها 

فإن  لذا  منها،  الجيدة  النوعية  على 

تلزمها  للحكومة  األخالقية  املسؤولية 

بضرورة العمل بشكل مستمر على توفير 

هذه املادة األساسية." 

رداءة النوعية

"مادة  أن  الى  لفت  عباس  أنور  املواطن 

ضمن  توزيعها  يجري  التي  الطحني 

في  تكون  التموينية  البطاقة  مفردات 

يمكن  وال  رديئة،  نوعية  ذات  الغالب 

دون  الخبز  رغيف  لصناعة  استعمالها 

وخلطها  جيدة  نوعية  ذات  حنطة  شراء 

النوع  من  تكون  الغالب  في  ألنها  معها، 

الى  مشيرًا  السمراء."  او  )السيال( 

املقررة  الحصة  توزيع  في  "التأخر  أن 

في  منها  وحرمانه  وقتها  في  للمواطن 

زيادة  في  إضافي  سبب  عديدة  أوقات 

الفقراء  والسيما  املواطنني،  معاناة 

مصدرًا  الحصة  تلك  تشكل  إذ  منهم، 

لهم  العيش  لقمة  توفير  في  أساسيًا 

ذل  من  وتحميهم  وألوالدهم 

املعونة  وطلب  السؤال 

من اآلخرين."

أسباب قاهرة

من جانبه.. بني الناطق اإلعالمي لوزارة 

التجارة أن "تقليل املساحات املخصصة 

لزراعة الحنطة، التي تعتمد على السقي 

العام  لهذا  الوزارة  خطة  ضمن  رّيًا 

أهمها  من  قاهرة،  أسباب  وراءها  تقف 

مستوى  في  الحاصل  الكبير  االنخفاض 

البالد،  في  للمياه  الستراتيجي  الخزين 

املياه  منسوب  انخفاض  عن   
ً
فضال

قدرة  وعدم  والفرات  دجلة  نهري  في 

الالزمة  املياه  توفير  على  الري  وزارة 

لزراعة  املخصصة  األراضي  لسقي 

ذكرناها،  التي  لألسباب  املحصول  هذا 

بني  املشتركة  اللجنة  دعا  الذي  األمر 

الى  املائية  واملوارد  الزراعة  وزارتي 

لزراعة  املخصصة  املساحات  تقليص 

الشحة  فاقمت  فيما  الحنطة،  محصول 

واستمرار  األمطار  مياه  في  الحاصلة 

معدل  انخفاض  في  الجفاف  موسم 

تعتمد  التي  الزراعية  األراضي  انتاج 

الديمية   األمطار  على  زراعتها  في 

)املوسمية( ما كان له األثر الواضح في 

التراجع الكبير بإنتاج محصول الحنطة 

الكميات  الى  الوصول  في  القدرة  وعدم 

التي تسد حاجة البالد من هذه املادة 

الستراتيجية املهمة."

نوعية جيدة             

لتصنيع  العامة  الشركة  عام  مدير 

داود  أثير  التجارة  وزارة  في  الطحني 

-وبكل  تعمل  الشركة  أن  أكد  سلمان 

الطحني  مادة  لتوفير  املتاحة  إمكانيتها- 

للمواطنني."  الجيدة  النوعية  ذات 

على  تعمل  "الوزارة  أن  الى  مشيرًا 

الجيدة  النوعية  ذات  الحنطة  استيراد 

عديدة  معروفة  عاملية  مناشئ  من 

للحصول  املحلية  الحنطة  مع  وخلطها 

يتمكن  التي  )الخبازة(  الطحني  مادة 

على  الحصول  من  املواطن  خاللها  من 

أن  الى  الفتًا  الجيد."  الخبز  رغيف 

مؤخرًا  العالم  شهدها  التي  "األحداث 

والحرب األوكرانية الروسية باعتبارهما 

ملحصول  املصدرة  الدول  كبريات  من 

العالم، أسهم -بشكل كبير-  الحنطة في 

بشكل  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  في 

عام ومادة الطحني بشكل خاص، وعلى 

الرغم من ذلك لم تقف الوزارة مكتوفة 

البدائل  إيجاد  على  عملت  بل  األيدي 

من  ستراتيجي  خزين  وإنشاء  املناسبة 

للبالد  الفعلية  الحاجة  يسد  املادة  هذه 

منها ألكثر من ستة اشهر."

12صمونة بألف دينار

في  جادة  "الشركة  أن  سلمان  وأوضح 

توفير رغيف الخبز للمواطنني وبأرخص 

كشك  أول  بافتتاح  شرعت  إذ  األثمان، 

في  للمواطنني  الكهربائي  الصمون  لبيع 

بغداد." الفتًا  العاصمة  الكرخ من  جانب 

الى أن "الوزارة قررت بيع كيس الصمون 

الذي يحوي 12 صمونة بمبلغ ألف دينار 

بتقليل  اإلسهام  في  منها  سعيًا  فقط، 

أسعار بيع الصمون في األسواق املحلية." 

مبينًا أن "هذه التجربة سيجري تعميمها 

واملحافظات  بغداد  مناطق  جميع  في 

خالل الفترة القليلة املقبلة، وأن الوزارة 

تعاقدت مع وزارة الصناعة لبناء ثمانية 

عدد  على  ستوزع  أولى  كوجبة  أكشاك 

الكرخ  جانبي  في  بغداد  مناطق  من 

والرصافة."

التجـــارة.. تفتتـــح منافـــذ 
لـ)الصمون الكهربائي(

رغم ارتفاع أسعار الحنطة عالميًا

طه الحسني

إن توفير رغيف الخبز للمواطن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة، 
والسيما أن األمن القومي ألي بلد يقاس بقدرته وإمكانيته على توفيره 

ملواطنيه، إذ يعد من أبسط وأهم حقوق املواطن التي من الواجب على 
الدولة العمل بكل جدية على تلبيتها بصورة استثنائية. 
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آية منصور 

وللعراق فسيفساؤه الجميلة

على الرغم من أن العراق ُيعرف بكونه دولة إسالمية عربية، إال أن ذلك ال يعني 
خلوه من العديد من القوميات العرقية والديانات املتعددة، تلك التي رسمت شكال 

مهمًا لخارطة البالد ومنحتها ميزة التفرد والتنوع الضروري. وعلى الرغم من 
النكبات والهجمات الشرسة التي حصلت للكثير من معتنقي هذه الطوائف، إال أن 

الكثير منهم بقي متمسكًا بأرضه ومكانه.  

للقمع  تعرضوا  الذين  املسيحية، 

وكانوا  العثماني،  العهد  في  واالضطهاد 

يسكن  بحقهم،  املرتكبة  املجازر  قبل 

تزايد  لكن  العراق،  في  منهم  الكثير 

ويتحدث  العرقية،  اإلبادة  بعد  عددهم 

واألرمنية  العربية  اللغتني:  العراق  أرمن 

الغربية. 

الصابئة 

الديانات  إحدى  املندائية  الديانة  تعتبر 

األديان  أوليات  من  وهي  اإلبراهيمية، 

بغداد  في  معتنقوها  ويسكن  القديمة، 

والعمارة  الناصرية  مثل  الجنوب  ومدن 

على  السيما  والبصرة،  صالح  وقلعة 

باملاء،  ديانتهم  الرتباط  األنهار  ضفاف 

ويتحدثون اللغتني اآلرامية والعربية. 

الزرادشتية

أقدم  من  واحدة  الزرادشتية  تعد 

تزال  ما  التي  العالم  في  الديانات 

موجودة في مناطق عديدة، ومنها بعض 

ديانة  وهي  العراق،  كردستان  مناطق 

األخرى،  الديانات  باقي  عن  منفصلة 

في  الدارجة  اللغات  معتنقوها  ويتحدث 

بيئتهم كالكردية والعربية، لكنهم كانوا 

يستعملون لغة )داري(. 

اإليزيدية 

الديانات  وأقدم  أهم  من  واحدة  وهي 

معتنقوها  يسكن  العراق،  في  املتنوعة 

في شمال العراق، غالبيتهم في املوصل 

اإليزيدية،  اللغتني  ويتحدثون  ودهوك، 

والكردية. 

الشبك 

التي  العراقية  يعد الشبك من الطوائف 

كأقضية  العراق،  شمال  مدن  تسكن 

والحمدانية  بعشيقة  ومنها  املوصل، 

بالشبكية  تتحدث  والغالبية  وسنجار، 

اللهجة  من  القريبة  الباجالنية 

من  جزءًا  الشبك  ويعتبر  الكورانية، 

األكراد. 

 الكسنزانية 

العربية  القوميات  إحدى  من  وهم 

وشمال  وسط  تسكن  التي  العراقية، 

طريقة  الكسنزانية  وتعتبر  العراق. 

صوفية تنتهج الدين اإلسالمي، وتسمى 

الكسنزانية،  القادرية  العلّية  بالطريقة 

عبد  والشيخ  علي،  اإلمام  الى  نسبة 

القادر الكيالني، والشيخ نهرو كسنزان. 

غجر العراق 

عرقية  أقلية  العراقيون  الغجر  يشكل 

نسمة،  ألف   50 الـ  تقارب  بنسبة 

العالم، من جراء  ويسكنون بمعزل عن 

ما تعرضوا له من اضطهاد، في جنوب 

العراق ووسطه مثل البصرة والسماوة، 

ويتحدثون اللغة العربية ويتبعون الدين 

اإلسالمي.

الفسيفساء  هذه  مكونات  من  لكل  ان 

وأحزانها  وافراحها  وتقاليدها  عاداتها 

احتفال  كان  آخرها  ولعل  الخاصة، 

االعظم،  الرسول  والدة  بيوم  املسلمني 

وكذلك  بعيدهم  االيزيديني  واحتفال 

تسليط  علينا  لزاما  كان  لذا  الصابئة  

العراقية  االيقونات  هذه  على  الضوء 

االصيلة. 

القوميات  لهذه  استعراضنا  ان 

لوجودهم  امتنان  بمثابة  هو  والطوائف 

بالد  تاريخ  بدونه  يكتمل  ال  الذي 

الرافدين.

العرب 

الجزء  هم  العراقيون  العرب  يعتبر 

األكبر من دولة العراق، يعتنق غالبيتهم 

الدين اإلسالمي، ويتمركزون في وسط 

نسبة  ويشكلون  البالد،  وجنوب  وغرب 

75% تقريبًا من مجموع السكان. 

الكرد 

وهم املجموعة العرقية الثانية في املكون 

نسبة  ويشكلون  العراقي،  املجتمعي 

غالبيتهم  يعتنق  وأيضًا  الـ%20   تقارب 

الى  باإلضافة  اإلسالمية،  الديانة 

الكرد  ويقطن  والزرادشتية،  املسيحية 

في شمال العراق. 

التركمان

وهم ثالث الجماعات العرقية في البالد 

عددهم  ويقدر  والكرد،  العرب  بعد 

اللغة  يتكلمون  نسمة،  ماليني   3 بنحو 

مناطق  بعض  في  ويعيشون  التركمانية، 

شمال العراق مثل املوصل وكركوك.

املسيحيون

تعتبر الديانة املسيحية هي األكبر عددًا 

إذ  العراق،  في  اإلسالمية  الديانة  بعد 

تشكل نسبة ليست بالقليلة، والسيما قبل 

أزمات النزوح والتهجير والحروب، حني 

كان عددهم يبلغ أكثر من مليون ونصف 

من  بأكثر  تقلص  لكنه  مواطن،  املليون 

أبناء  وينقسم   ،2003 عام  بعد  ثلثيه 

الديانة املسيحية الى عدد من الطوائف 

منها:

البابليني،  إلى  أصولهم  وتعود  -الكلدان: 

هؤالء  ل 
ّ
ويشك اآلرامية،  اللغة  يتحدثون 

العراق.  في  املسيحية  معتنقي  معظم 

واملوصل  بغداد  مدينتي  في  وينتشرون 

وبعض  منهم،  كبيرًا  عددًا  تحوي  التي 

مناطق دهوك. 

العهد  الى  أصولهم،  وتعود  -اآلشوريون: 

الرافدين،  وادي  حضارة  في  اآلشوري 

مثل  كردستان  محافظات  في  ويعيشون 

أربيل ودهوك، كما أنهم يتحدثون اللغة 

اآلشورية الحديثة. 

مسيحيي  من  أيضًا  وهم  -السريان: 

بالد  سكن  من  أوائل  من  بل  العراق، 

وادي الرافدين، يسكنون املوصل وبعضًا 

اللغة  ويتحدثون  كردستان،  مناطق  من 

السريانية.

-األرمن: يعتبر األرمن من أتباع الديانة 
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ســـــيـــــاحـــــةســـــيـــــاحـــــة

الثاني من  النصف  إلى  يعود  بناءه  إن  يقولون  الكثيرين  أن  مع 

جهة 
ّ

املت للقوافل  مأوى  ليكون  شّيد  وإنه   عشر،  الثامن  القرن 

إلى كربالء من الحلة أو بغداد،  كما أنه يمثل مركزًا لسيطرة 

الثوار  بني  اجتماعًا  شهد  الذي  الخان  وهو  العثماني،  الجيش 

قبيل ثورة العشرين املعروفة. 

تصميمه وبناؤه

العثماني  الوالي  عهد  في   1774 عام  نحو  الخان   هذا  شيد 

سليمان باشا، كمحكم استراحة للزوار الذين يفدون من بغداد 

الى كربالء، عربًا وأعاجم. يقع إلى الشمال الشرقي في مدينة 

وكربالء,  بغداد  بني  يربط  الذي  القديم  الطريق  على  كربالء 

حيث يقع على الكتف الغربي لناحية الحسينية. يقول الباحث 

بناء  يشبه  الخان  عمارة  تخطيط  نظام  إن  األوسي  مرتضى 

الخانات األخرى، وهو مستطيل الشكل، طوله 65 مترًا 

جدرانه  وارتفاع  مترًا،   51 وعرضه 

 5 نحو  الخارجية 

بمزاغل  منها  العلوي  الجزء  وزود  واحد،  متر  وسمكها  أمتار، 

الخان  وأركان  اللصوص.  من  الخان  وحماية  للدفاع  تستخدم 

كل  قطر  نصف  يبلغ  كبيرة  أبراج  بأربعة  مدعمة  الخارجية 

 يتوسط 
ً
منها 4.5 متر. يضيف األوسي أن لهذا الخان مدخال

الواجهة الجنوبية الغربية، وهو بارز عن مستوى الجدار، ويبلغ 

ارتفاعه نحو ثالثة أمتار وعرضه يبلغ مترين، يعلوه قوس كبير 

طولها  مكشوفة  داخلية  ساحة  الخان  وتتوسط  الشكل،  مدبب 

تتقدمها  التي  الغرف  بها  تحيط  مترًا،   35 وعرضها  مترًا   50

وأقواس  آجرية  عقود  تعلوها  مختلفة  قياسات  ذات  أواوين 

الغرف  تسقيف  عملية  في  املتبعة  الطريقة  أما  الشكل،  مدببة 

واألواوين فهي استخدام األقبية املدببة.

تاريخ وحادثة املناخور

لم يكن الخان مجرد مكان إليواء الزوار الى العتبات الدينية، 

بل شهد أحداثًا تاريخية جسامًا مّرت بها كربالء. يذكر الباحث 

الشهيرة  األحداث  تلك  من  أن  املسعودي  عدنان  الدكتور 

)حادثة املناخور( وهو قائد إسطبل خيول 

والي  باشا  داوود 

لتأديب  بغداد الذي استنجد بقبيلة عقيل والقصيم واألحساء 

أهالي كربالء؛ ألن األهالي رفضوا مشروع استقالل العراق عن 

الدولة العثمانية املتهالكة الذي سعى إلقامته داوود باشا عام 

1824م . يضيف املسعودي أن جموع الجيش العثماني والقبائل 

خان  من  واتخذوا  كربالء،  ضواحي  في  فعسكروا  تحركت 

العطيشي نقطة تجمع وإدارة،  وكانت مقدمة الجيش العثماني 

منازالت  تسع  من  أكثر  دارت  وهناك  البيضاء،  القنطرة  في 

 في مواجهة عرب 
ً

 وشجاعة
ً
مع األهالي الذين أبدوا استبساال

العثمانيون.  انكسر  املنازالت  والقصيم، وفي جميع هذه  عقيل 

قائد  مقتل  بعد  أنه  لألحداث  سرده  في  املسعودي  ويمضي 

في  جثته  وسقوط  الشمري  صفوك  الشيخ  العثمانيني  جموع 

أرض الجويبة، انتدب داوود باشا املناخور، قائد إسطبل خيول 

من  وخمسمئة  بألف  فسار  محنكًا،  داهية  وكان  بغداد،  والية 

قبيلة  املناخور  وانتدب  املدافع،  معه  يجّر  املدربني  الجندرمة 

أمامه  تقدموا  الذين  األعراب  من  بلفيٍف  فأنجدته  ِحسن  بني 

من ناحية باب املخيم فتسلقوه بعد قصفه باملدافع، لكن أهالي 

سنوات  أربع  وبعد  مندحرين،  أعقابهم  على  ردوهم  كربالء 

من املقاومة املستمرة -كما يشير املسعودي- استسلموا بعد أن 

قطعوا عنهم ماء نهر السليمانية وعقروا مصادر تموينه.

ثورة العشرين واجتماع القادة

لكن األهم في هذا  املوقع  املهمل اآلن -كما يقول املسعودي- هو 

فيه  نزل  حيث  العشرين،  ثورة  أحداث  خالل  الخان  شهده  ما 

الثوار،  من  ة 
ّ
ثل مع  الضاري  حارث  الشيخ  اإلنكليز  ضد  الثائر 

اإلنكليز  مواقع  ضد  الثّوار  عمليات  النطالق  مركزًا  فكان 

املتقدمة في سدة الهندية وفي الوند.. وعن معلومة اجتماع قادة 

ثورة العشرين داخل الخان يقول املسعودي إنه "ال توجد مصادر 

قة يمكن االعتماد عليها في تأكيد اجتماع الشيرازي بقادة 
ّ
موث

الثورة في خان العطيشي، ولكن هناك بعض األدلة واملرجحات 

التي تؤيد مثل هذه الروايات ومنها أن خط املواجهة املباشرة 

ضد قوات االحتالل اإلنكليزي، يقع مباشرة في الخط الوهمي 

 من سدة الهندية حتى مقاطعة الوند في الحسينية، وهذا 
ّ

املمتد

الخط هو خط الصد الرئيس لحماية كربالء ومركز تجمع ثوار 

 عن أنه كان ال بد من أن يكون 
ً
عشائر الفرات األوسط، فضال

التقى  الثّوار، ويكون قد  اإلمام الشيرازي على تواصل تام مع 

بقادة الثورة مرارًا في خان العطيشي. وألن وجود قيادي كبير 

مثل حارث الضاري في مركز قيادة الثورة في خان العطيشي 

أنه في  ." ويذكر املسعودي 
ً
الشيرازي أمرًا معقوال يجعل زيارة 

بعد  العطيشي  خان  اإلنكليزية  الطائرات  قصفت   1941 عام 

االحتالل  ضد   41 انتفاضة  عناصر  بعض  وجود  أدركت  أن 

يختفي  ربما  الخان  هذا  إن  يقول،  وبحسرة  لكنه،  اإلنكليزي، 

تاريخ  شواهد  من  مهمة  صفحة  فتزول  سنوات  بضع  خالل 

وادي الرافدين العريقة، وهذا ما يرغب فيه أعداء العراق على 

األخص.

علي لفتة سعيد
تصوير: ذياب الخزاعي

واحد من أقرب الخانات الى مدينة كربالء، وهو أحد سلسلة خانات تمتد من 
مدن عديدة باتجاه مدينة كربالء الدينية.. وعلى الرغم من االختالف على 
التسمية والعائدية، كما في غالبية اآلثار العراقية، فإن هذا  الخان تحول الى 
مكّب للنفايات، ما أدى الى تداعي جدرانه وأقواسه املشهورة، رغم أنه يقع في 
وسط مدينة الحسينية التي تحولت الى قضاء قبل سنوات لتتحول املنطقة 
الى ناحية العطيشي باسم هذا الخان.

مــن منجــم حكايــات 
الى مكب نفايات خانالعطيشي..



في غضون العشرين سنة املقبلة، من املرجح 

أكثر  الى  لتصل  الحرارة  درجات  ترتفع  أن 

ما  أي فوق مستويات  درجة مئوية،  د  من 50 

قبل الصناعة، ما يزيد من موجات الحرارة 

الباردة  والفصول  األطول  الدافئة  واملواسم 

هيئة  نشرته  تقرير  ألحدث  وفقًا  األقصر، 

الحكومات الدولية املعنية بتغير املناخ مؤخرًا.

الرئيسة  ديلموت،  ماسون  فاليري  وقالت 

للهيئة  التابعة  العمل  مجموعة  في  املشاركة 

الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ: "لدينا 

اآلن صورة أوضح كثيرًا عن املناخ في املاضي 

والحاضر واملستقبل، وهو أمر ضروري لفهم 

يمكننا  وكيف  فعله  يمكن  وما  إليه  نتجه  ما 

من  باملئة   89.3 يتعرض  قد  االستعداد." 

 - شخص  مليار   8.4 حوالي   - العالم  سكان 

لخطر اإلصابة باملالريا بحلول العام 2078، 

نهاية  في  السكان  من  باملئة   75.6 بـ  مقارنة 

القرن املاضي.

وضع  االستعدادات  هذه  تشمل  أن  يجب 

ستراتيجيات للتخفيف من انتشار األمراض 

املنقولة بواسطة الحشرات، كاملالريا وحمى 

ينتشر  منهك  فيروسي  )مرض  الضنك 

طريق  عن  وينتقل  املدارية  املناطق  في 

حادة  وآالمًا  مفاجئة  حمى  مسببًا  البعوض 

تشكلها  التي  املخاطر  كذلك  املفاصل(،  في 

األمراض املنقولة باملياه، كالكوليرا.

قدرت دراسة منفصلة بقيادة الدكتور فيليبي 

لندن  كلية  في  أجريت  غونزاليس،  كولون 

للصحة والطب االستوائي )طب يعنى بصحة 

أن  واالستوائية(  الحارة  املناطق  في  الفرد 

أن  يمكن  شخص  مليار   8.4 إلى  يصل  ما 

باملالريا  اإلصابة  لخطر  معرضني  يكونوا 

ما  إذا  القرن  نهاية  بحلول  الضنك  وحمى 

االرتفاع  في  الحرارية  االنبعاثات  استمرت 

عن مستوياتها الحالية، أي ما يقارب ضعف 

القرن  نهاية  في  للخطر  املعرض  العدد 

في  يعيشون  الذين  أولئك  من  املاضي، 

هم  الحضرية  واملناطق  املنخفضة  املناطق 

األكثر عرضة للخطر.

جراء  من  الضنك  وحمى  املالريا  تنتشر 

لدغات البعوض املصاب، التي يتزايد مداها 

املالريا  تتجه  إذ  املناخ،  لتغير  نتيجة  بالفعل 

التوسع  يرتبط  حني  في  أعلى،  الرتفاعات 

بحمى  اإلصابة  بخطر  املتزايد  الحضري 

الضنك.

سرعة العدوى تثير القلق 

سيكثف  املناخ  تغير  أن  في  يكمن  القلق 

تعزيز  خالل  من  الناس  بني  العدوى  انتقال 

البعوض  ولسع  املرض  وتكاثر  بقاء  معدالت 

داخل  األمراض  مسببات  تكاثر  وزيادة 

جسم اإلنسان مع ازدياد مواسم انتقال هذه 

األمراض.

ارتفاع عديد اإلصابات باملالريا في العقود 

املقبلة

االنبعاثات  ارتفاع  استمرار  افتراض  مع 

الحالية، واستمرار  الحرارية عن مستوياتها 

مليار   9.4 نحو  إلى  العالم  سكان  عديد  نمو 

هل يؤثر تغير المناخ هل يؤثر تغير المناخ 
على صحتنا؟على صحتنا؟

يؤكد أحدث تقرير نشرته هيئة الحكومات الدولية املعنية 
بتغير املناخ IPCC على حتمية املخاطر التي قد تواجهنا 

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جراء التغير املناخي، وعليه 
يتوجب عدم تجاهل تأثير التغير املناخي على صحة الفرد.

ترجمة وإعداد: آالء فائق

ليندا جيديس 
عن/ موقع كيفي اوركانزيشن

سكان  عديد  )يبلغ   2078 عام  بحلول  نسمة 

فقد   ، نسمة(  مليار   7.9 نحو  حاليًا  العالم 

قدر أن 89.3  باملئة من سكان العالم - نحو 

8.4 مليار شخص - يمكن أن يكونوا معرضني 

 ،2078 عام  بحلول  باملالريا  اإلصابة  لخطر 

نهاية  في  السكان  من  باملئة   75.6 بـ  مقارنة 

املناطق  تشهد  أن  يمكن  كما  املاضي.  القرن 

أنغوال،  كإثيوبيا،  لبلدان  الشاهقة  املدارية 

الى  يصل  ما  ومدغشقر،  إفريقيا،  وجنوب 

بحلول  املالريا  النتقال  إضافية  أشهر  بضعة 

أيضًا  هناك  يكون  وقد  القرن،  هذا  نهاية 

تحول نحو الشمال في حزام وباء املالريا في 

أمريكا الشمالية ووسط شمال أوروبا وشمال 

آسيا.

االستعداد للسيناريوهات املقبلة

لطب  لندن  مدرسة  من  لوي  راشيل  د.  تشير 

املناطق الحارة LSHTM ، وهي مؤلفة رئيسة 

مجلة  في  شرت 
ُ
ن التي  البحثية  الورقة  في 

شهر  في   The Lancet Planetary Health

لعدد  حاجة  هناك  "ستكون  املاضي:  تموز 

الصحية  اآلثار  مع  للتكيف  التدخالت  من 

لعالم أكثر دفئًا وتحضرًا ولالستعداد لجميع 

التي  النتائج  تؤكد  إذ  املقبلة،  السيناريوهات 

في  املراقبة  زيادة  أهمية  على  إليها  توصلنا 

ظهور  لرصد  املحتملة  الساخنة  املناطق 

ليست  التي  األماكن  في  السيما  األمراض، 

بحمى  اإلصابة  في  سابقة  خبرة  لديها 

الضنك أو املالريا."

األمراض املنقولة عن طريق املياه

قد يؤدي التغير املناخي أيضًا الى زيادة خطر 

اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق املياه، 

الحكومي  الفريق  لتقرير  ا 
ً

وفق كالكوليرا. 

املناخ  تغير  يعمل  املناخ،  بتغير  املعني  الدولي 

زيادة  الى  يؤدي  ما  املياه،  دورة  تكثيف  على 

بها،  املرتبطة  والفيضانات  األمطار  هطول 

 عن زيادة حدة الجفاف في العديد من 
ً
فضال

املناطق، كما يؤثر التغير املناخي على أنماط 

هطول  زيادة  احتمال  مع  األمطار،  هطول 

األمطار في مناطق خطوط العرض العالية، 

االستوائية،  شبه  املناطق  عبر  وانخفاضها 

كذلك قد تتضخم مثل هذه التغيرات املناخية 

إلى   
ً
أصال تميل  التي  الحضرية  املناطق  في 

أن تكون أكثر دفئًا، بينما من املرجح أن تكون 

املدن الساحلية أكثر عرضة للفيضانات.

جان  عن  صادر  تقرير  أشار  ذلك..  إلى 

للوقاية  األوروبي  املركز  عضو  سيمينزا، 

مجلة  في  شر 
ُ
ون ومكافحتها،  األمراض  من 

)املناعة الطبيعية( العام املاضي، الى أهمية 

مخاطر  العتراض  املبكر  اإلنذار  أنظمة 

بتغير  املرتبطة  باملياه  املنقولة  األمراض 

املناخ.

جودة املياه واإلسهال

تدهور  الى  أيضا  الجفاف  يؤدي  أن  يمكن 

ارتبط  املثال،  سبيل  فعلى  املياه.  جودة 

إمداداتها  وركود  املياه  توافر  انخفاض 

املحيط  جزر  في  اإلسهال  معدالت  بزيادة 

الهادئ، في حني أجبر الجفاف الذي استمر 

ثالثة أشهر في إفريقيا حيوانات املاشية على 

االعتماد على مصادر مياه الشرب البشرية، 

ما أدى إلى تعرض الناس لإلسهال.

إدارة  خيارات  دراسة  "يجب  سيمينزا:  يقول 

للطبيعة  باملياه  املنقولة  األمراض  عبء 

املتقلبة لتغير املناخ." ويضيف "يمكن ألنظمة 

واملناخ  بالطقس  املتعلقة  املبكر  اإلنذار 

املناخية  والتواريخ  الطقس  عن  الكشف 

الوبائية وإطالق استجابة صحية  لألمراض 

عامة في الوقت املناسب."
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أحد  عزيز(،  )سلمان  األخ  التقينا 

العلكة  تصنيع  مجال  في  العاملني 

الكردية - 55 عامًا- الذي قال: إن العلكة 

الكردية هي إحدى الصناعات التقليدية 

في إقليم كردستان العراق، إذ أن هنالك 

السليمانية   بمدينة  محيطة  مناطق 

التي  )البطم(  أشجار  بوفرة  تشتهُر 

او  الصمغية  املادة  هذه  تستخرج 

ومن  جذوعها،  من  للعلكة  الخام  املادة 

العلكة  هذه  ع 
ّ
صن

ُ
ت الخام  املادة  هذه 

الحبة  او  البطم  شجرة  من  املستخرجة 

الخضرة .

مادة دوائية                                     

املواطنون  ُيقبل  عزيز:  سلمان  وأضاف 

على شرائها من داخل محافظات 

خارجها  ومن  اإلقليم 

 
ً
فضال الطيب،  ملذاقها 

مادة  كونها  عن 

في  ستخدم 
ُ

ت دوائية 

األغراض  بعض 

الصناعة  هذه  أن  موضحًا  العالجية. 

في  حافظة  مواٍد  إلى  التحتاج  طبيعية 

توجد  ال  كما  استخدامها،  تأخر  حال 

كثرة  عن  ناتجة  سلبيات  أو  محاذير 

على  اإلقبال  فإن  لذلك  استخدامها، 

املجتمع  في  واستخدامها  شرائها 

كونها  عن   
ً
فضال جدًا،  كبيٌر  العراقي 

مطلوبة أيضًا في البلدان املجاورة، وإن 

هذه املنتجات الطبيعية يتميز بها شمال 

في  متوفرة  غير  تكون  وربما  العراق، 

بلدان أخرى.

عجينة خاصة                               

هذه  خصوصية  على  كثب  عن  للتعرف 

املادة وكيفية إنتاجها توجهنا الى منزل 

القرويني  أحد  محمد(  الدين  )عز  األخ 

يسكن  العلكة،  هذه  انتاج  في  العاملني 

يقول:  عامًا-   60  - السليمانية  مدينة  في 

أتهيأ أنا وزوجتي في هذا الوقت من كل 

إذ  املي(،  )علچ  إلنتاج  استعدادًا  عام 

املنزل بتحضير  األولى في  املرحلة  تبدأ 

من  مكونة  خاصة  عجينة 

أربيل/ ضحى مجيد سعيد               

استوقفني منتج كثر عرضه في غالبية املحال وبسطيات الباعة 
الجوالني، وهو علكة املاء، أو العلكة املرة ، فال يكاد يخلو مكان أو محل من 

هذه العلكة الطبيعية املشهورة التي تستخرج من األشجار. حاولنا التعرف 
على ما يميز هذه العلكة وكيفية استخراجها وماهي فوائدها.

خلط 
ُ

وت املاء  بعض  اليها  يضاف  التنب 

ثم  ومن  ومتينه،  ُمتماسكة  صبح 
ُ

ت حتى 

للحفاظ  بالستيكية  أكياس  في  نضعها 

ومع  الثاني  اليوم  في  تماسكها،  على 

سطوع ضوء الصباح تبدأ املرحلة الثانية 

الى  بالذهاب  الشاق  العمل  من  ورحلة 

حيث  الوعورة،  شديد  معزول  طريق 

إليه  تصل  ال  إذ  البطم،  شجرة  توجد 

أية وسيلة نقل، لذا يتوجب علينا السير 

دقيقة   40 من  ألكثر  األقدام  على  مشيًا 

حيث  القرية  مزارع  الى  نصل  حتى 

مصدر العلكة. 

كفيلة  املشي  من  دقائق   :
ً
قائال يضيف 

نجد  فال  واإلرهاق،  بالتعب  شعرنا 
ُ

ت بأن 

الوحيدة  بالوسيلة  االستعانة  من  ُبدًا 

مع  فنتبادل  واملساعدة،   لإلنقاذ  هنا 

نبلغ  حتى  الدواب  ركوب  الفالحني 

فتتطلب  الثالثة  املرحلة  أما  وجهتنا. 

)تجريح(  بـ نبدأ  إذ  والحرص  الحذر 

ومن  مختلفة،  أماكن  في  الشجر  جذوع 

رناها 
ّ

حض التي  العجينة  نجلب  ثم 

اإلناء  يشبه  ما  منها  لنصنع  سابقًا 

شق  كل  حافة  عند  لصقها 
ُ
ون الصغير 

وكأنها  للناظرين  الشجرة  تبدو  حتى 

أن  نحاول  كما  منقوشة،  لوحة 

هنا   
ً
جماال أكثر  املشهد  نجعل 

والشعر  الغناء  بأصوات 

ردده 
ُ
ن الذي  

الوقت  طوال 

الذي نقضيه في العمل. 

الصمغ  مادة  ُيميز  ما  أبرز  إن  يكمل: 

البطم   اشجار  من  ستخرج 
ُ

ت التي 

سكان  نعش 
ُ

ت التي  الزكية  رائحتها 

أجود  نتج 
ُ

ت كونها  عن   
ً
فضال املنطقة، 

أية  من  الخالية  الطبيعية  الِعلكة  أنواع 

بوجودها  نفتخر  لذلك   مادة كيماوية، 

في مزارعنا. 

املادة الصمغية                                         

األخ )محمد اسماعيل( أحد الفالحني 

- 28 عامًا- يقول: تبدأ مهمة الفالحني 

تموز،  شهر  من  عام  كل  في  هنا 

العلكة  استخراج  لعملية  بالتحضير 

من  شهرين  من  أكثر  الى  تحتاج  التي 

مرحلة  في  نحن  واألن  املتقطع،  العمل 

في  األشجار  جميع  على  شقوق  إعداد 

الحلقات  ترك 
ُ

ت االنتهاء  وبعد  الحقل، 

باملادة  األواني  تمتلئ  حتى  شهر  لنحو 

وبعدها  الشقوق  من  املتسربة  الصمغية 

في  ووضعه  الصمغ  إزالة  مرحلة  تأتي 

ُعلب.

الدؤوب  العمل  من  أشهر  بعد  مضيفًا: 

على  بالحصول  عملنا  مراحل  توج 
ُ

ت

اللزجة  املادة  بجمع  الطبيعة  العلكة 

للبيع  جاهزة  لتصبح  تغليفها  ثم  وغليها 

نبذل  أننا  إذ  العراق،  اسواق  جميع  في 

جهدًا كبيرًا كي نحصل على هذه العلكة 

ال  كي  بحذر  عليها   ونحافظ  الكردية 

تعرضت  لو  ألنها  اللزجة،  املادة  تتضرر 

في  الضرر  يلحقنا  فسوف  لألمطار 

ال  الخام  املادة  هذه  ألن  كليًا،   املوسم 

تتحمل املياه، وكثيرًا ما حدث ذلك معنا 

العجينة  ننزع  لذلك  في مواسم سابقة، 

املادة  داخلها  من  ونزيل 

الحر حتى ال تذوب  اللزجة قبل اشتداد 

تنتج  موضحًا:  صعبًا.  انتزاعها  وُيصبح 

كيلو  الى  نصفًا   
ً

عادة الواحدة  الشجرة 

غرام واحد من املادة اللزجة. 

أحد  عامًا(   25  - محمد  )محمود  األخ 

يقول:  العلكة  لبيع  محل  في  العاملني 

في  هنا  لدينا  التي  الكردية  العلكة  إن 

األسواق تأتينا من بعض القرى املحيطة، 

والغالبية منها تحضر يدويًا في املنازل، 

أما عن  املعامل املحلية،  وقسم منها في 

جودتها  حسب  تختلف  فهي  األسعار 

تكون  التي  فالطبيعية  صفائها،  ومدى 

أغلى  أسعارها  تكون  اضافات  أية  دون 

باع 
ُ

ت القطع  فبعض  صحيح،  والعكس 

بعض  سعر  يصل  قد  فيما  واحد  بدوالٍر 

أن  موضحا   ، دوالرًا   20 الى  األنواع 

ستخدم 
ُ

ت ألنها  شراءها  ُيحبذون  الناس 

كدواء للمعدة والجروح والكسور -حسب 

قوله-.

مـــذاق طيـــب ودواء 
لبعض األمراض

ــاء..  ــُة الم ِعلك
تستخرج من شجرة البطم           
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األضحية في منظور 
أنثروبولوجي

دراسات مختارة   

الجدار بني ثقافتني                             

والفئات  الطبقات  لبعض  الثقافي  الرقي  إن 

 بني 
ً
االجتماعية ال يعني انهيار الجدار كامال

املفكرين  بحوث  لكن  مختلفة,  وقيم  ثقافتني 

–الثقافة  الفولكلور  حقل  في  والكتاب 

األصول  الى  العودة  تحاول  التي  الشعبية- 

وتأرختها وتحليلها، هي ما يساعد على إثراء 

البحث الشعبي واستجالء مكامنه.

)ما  عناوين:  تحت  الكتاب  فصول  كانت 

أستاذ  ستوري،  لجون  الشعبية(  الثقافة 

الشعبية  الثقافة  ودراسات  األنثروبولوجيا 

للناقد  والكرنفالي(  البريطاني, و)الكرنفال 

صاحب  باختني،  ميخائيل  الكبير  الروسي 

دراسة  وكذلك  الحواري(,  )املبدأ  نظرية 

بوصفه  بالي  جزيرة  في  الديكة  )نزال 

األنثروبواوجي  األمريكي  للباحث  لعبة( 

كليفورد غيرتر، الذي ارتبط اسمه بدراسات 

األنثروبولوجيا الرمزية- التأويلية، وثم بحث 

)األنثروبولوجيا  حمودي  الله  عبد  األستاذ 

واحتفاالت  األضحى  لعيد  الكولونيالية 

بحث  كذلك  بصدده,  نحن  الذي  التقنع(، 

عن  آين-آنغ  األنثروبولوجية  الباحثة 

)مشاهدة داالس(، املسلسل الشهير بأسلوب 

أثنوغرافي.

  عبد الله حمودي                         

)الدار  حمودي  الله  عبد  الدكتور 

شهادة  على  حاصل  مغربي  البيضاء1962( 

رسالته  عن  االجتماع  علم  في  الدكتوراه 

أنثروبولوجيا  صياغة  في  والتحليل  )املسافة 

جامعة  في  أستاذ  وهو   ,1977 عربية( 

برنستون. 

على  بحثه  في  حمودي  الدكتور  اعتمد 

في  ألساتذة  سابقة  ودراسات  مالحظات 

أساليب  وفي  باملغرب  التنكرية  االحتفاالت 

أو  لنذر  وفاء  بالحيوان  والتضحية  التقنع 

تنفيذًا لشعيرة, وكان من هؤالء السادة:

 ،)1929-1862( ويسترمارك  إدورد 

باألثنولوجيا  املشتغل  الفنلندي  الفيلسوف 

لندن  جامعتي  في  االجتماع  علم  وأستاذ 

طقوس  في  بدراسات  قام  الذي  وهلسنكي، 

اللغة  أصول  وفي  املغرب,  في  الزواج 

البربرية )أألمازيغية(، وكذلك في الطقوس 

واملعتقدات املغربية، وفي  البقايا الوثنية في 

دراساته  الى  إضافة  اإلسالمية,  الحضارة 

عن األمثال الشعبية.

دراسات  حمودي  الباحث  مصادر  ومن 

وهو   ،)1952-1876( الوس  أميل   الكاتب 

دارس أنثروبولوجي فرنسي درس الكثير من 

أثنيات املغرب, وله كتب ودراسات كثيرة منها 

:قاموس العادات.                    

بمصر  الخاصة  الوثائق  أن  املترجمة  وتؤكد 

)أحمد  ليبيا  تخص  التي  تلك  من  بكثير  أقل 

 – والتقاليد  املصرية  العادات  أمني- قاموس 

شفيق  أحمد  كتاب  وكذلك   )1952- القاهرة 

)مذكرات في نصف قرن -1924(.

األمازيغية  باللغة  األضحى  عيد  ويسمى 

التقنع,  احتفاالت  فيه  تجري  )تفسقة(، 

على  تعني  أخرى  مصادر  املترجمة  وتورد 

عن  والكشف  حمودي  األستاذ  دراسة  تطرية 

أضافات تالية.

احتفاالت  أن  الى  املقدمة  في  حمودي  يشير 

ودولة  الكبير،  العربي  املغرب  في  التقنع 

اهتمام  تستقطب  أخص،  بشكل  املغرب 

التاسع  القرن  نهاية  الخارج  من  املراقبني 

باستثناء  املنطقة  في  الفرنسي  للوجود  عشر 

الباحث الفنلندي إدورد ويسترمارك.

ويؤكد الباحث أن ليون اإلفريقي )إلياس بن 

الحسن الوزان( الحظ في بدء القرن 16 وقد 

دينه  عن  منسلخًا  كاثوليكيًا  مفكرًا  أصبح 

األساس, احتفاالت املشاعل في فاس.

)عاشور(  تسمية  بني  الخلط  يجري  هنا 

األضحى,  عيد  هو  الذي  الكبير(،  و)العيد 

على الرغم من أن )عاشور( يعد تاريخيًا قبل 

بني  التقنع  احتفاالت  وتجري  الكبير,  العيد 

أول أيام ذي الحجة والعاشر من عاشوراء.

احتفاالت التقنع                         

عيد  بني  التقنع  واحتفاالت  املواكب  تجري 

األضحى والسنة الهجرية الجديدة، والسيما 

هذه  أن  الباحث  ويجد  املغربي,  الريف  في 

وثنية  تاريخية  أصول  الى  تمتد  االحتفاالت 

قديمة، كما يشير ويسترمارك.

االحتفاالت  هذه  موليير  الباحث  ويسمي 

الجبل,  منطقة  كرنفال  الجبل:  منطقة  في 

والتقنع،  االستجداء  جولة  فيه  تجري  حيث 

يصنعان  وما  وزوجته  شيخ  البابا  وأبطالها 

واآلخرون  والزنجية  والقاضي  بذاءات,  من 

بسخرية  معاملتهم  تجري  الذي  املتقنعون، 

بأداء  هؤالء  يقوم  وعندما  األهالي,  قبل  من 

يؤدونها  غريبة-  أحكام  سلسلة  -بعد  الصالة 

من  لون  في  اإلسالمية  للقبلة  مغاير  باتجاه 

البنية األمازيغية املوروثة لألديان القديمة.

وأضرابهما  وويسترمارك  موليير  يجد  هنا 

االحتجاج  هذا  أن  الكاثوليك،  الدارسني  من 

وصنوف الهتك في العرف وسواهما، ينبغي 

الديني  للبناء  رافضتني  كقيمتني  إثباتهما 

أن  الكاثوليكية  فرنسا  وعلى  اإلسالمي، 

تسهم في تربية جديدة تهد هذه الفعاليات!

التمسك  مبررات  من  جزء  هو  هذا 

املغرب  مناطق  على  الفرنسي  باالستحواذ 

باحثني  قيام   وما  وتونس.  والجزائر  الكبير 

األديان  بدراسة  والوس(  )دوتيه  مثل 

إال  األمازيغية(،  نحن  )ونسميها  البربرية 

لصناعة نوع من التوتر بني الدين اإلسالمي 

وهذه األديان املتوارية إال من بعض شعائرها 

املتوارثة.

للدرس  تفيد  الباحثني  هؤالء  توثيقات  إن 

الذي  الكولونيالي  االتجاه  من  أكثر  واملقارنة 

أرادته.

ويجد باحث، مثل الووس، أن احتفاالت التقنع 

إنما  املشاعل  احتفاالت  وطقوس  الساخرة 

تشي بإظهار املعبودات القديمة آللهة البربر, 

مؤكدًا على وجود شخصيتي اليهودي، وكبش 

 الى دراما 
ً
الفداء الذي سينحر تمثيليًا, وصوال

موت اإلله وبعثه, وهي دراما أسطورية تجدها 

والبابلية  الفرعونية  الديانات  في  تفصيليًا 

وهو  تاريخيًا,  معروف  هو  كما  واألوغاريتية 

أمر ال يقتصر على التجارب األمازيغية فقط.

دراسات األعياد                           

األعياد  بتفاصيل  املتصلة  الدراسات  إن 

ثيمة  تعد  بالتقنع في جبال األطلس   املتصلة 

التقنع مرتبطة بموضوع قتل اإلله وبعثه، وهي 

شعيرة موجودة في أدبيات الشعوب الزراعية 

والخصب  النماء  تستدعي  التي  القديمة 

الى  دوديه  من  الباحثني  لكن  الجفاف،  بعد 

التفاصيل  هذه  درسوا  سواهما،  الى  الووس، 

اإلسالمي  الدين  لشعائر  معاد  موقف  في 

وتفاصيل األضحية والفداء فيه.

توصيفات  إن  حمودي  األستاذ  يقول  هنا 

الضوء  تسلط  قد  السنوي  االحتفال  دورة 

األمر  أن  ويضيف  الفردية,  االحتفاالت  على 

لم  االحتفاالت  هذه  أن  هو  ذلك  من  األخطر 

تصور أبدًا كما هي على حقيقتها، ذلك أنها 

الخاصة،  ديناميتها  لها  سيرورة  )بوصفها 

وسردًا يبني نفسه بنفسه، ويشكل مواده من 

تفاصيل الحياة اليومية(، ليصل في النهاية 

الى القول:

)إن من غير املرجح أن يتمكن حقل معرفي، 

يغالي في االعتماد على متفرقات وتصنيفات 

تقريبية، من أن يشعر بواقع حي(.

عن )مؤسسة املتوسط( صدر 
للباحثة املترجمة األستاذة 
الدكتورة خالدة حامد كتاب 
تحت عنوان )الكرنفال(، يجمع 
مقاالت ودراسات مختارة في 
الثقافة الشعبية.

اختارت املترجمة مجموعة 
أعمال للباحثني: غيرتز، وجون 
ستوري، وميخائيل باختني، 
وعبد الله حمودي، وآين 
آنغ. وقدم للكتاب أحمد عبد 
الحسني 

    باسم عبد الحميد حمودي

جون ستوريميخائيل باختينغيرتز
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لت المهَمل إلى مادة تستوقف المتلقي أفكار حوَّ

انطلق قبل أيام مهرجان )تركيب بغداد للفنون املعاصرة( في دورته 
الثامنة، واستمّر ملدة أربعة أيام متتالية، بمشاركة 19 فنانًا وفنانة من 

شباب العراق. حضر االفتتاح نقيب الفنانني العراقيني د. جبار جودي، 
الذي كان من الداعمني لهذا املهرجان.

الدبلوماسية  الهيئات  بعض  حضرت  كما 

بولز  سكوت  السيد  ومنهم  العراق،  في 

والثقافية  اإلعالمية  الشؤون  قسم  مسؤول 

في  األمريكي  الثقافي  وامللحق  األمريكية، 

الفرنسي  والسفير  غريغوري،  السيد  العراق 

في العراق السيد إيريك شوفالييه، وغيرهم 

واملهتمني  والثقافية  الفنية  الشخصيات  من 

بالفن..

كانت ملهرجان )تركيب بغداد( في هذا العام 

النسخ  تلك  عن  جذريًا  مختلفة  خاصة  نكهة 

)تركيب(  بيت  مديرة  سعت  فقد  السابقة، 

هذا  يكون  أن  الى  ميويس(  )هيال  األملانية 

ومنها  النواحي،  كل  في  مختلفًا  املهرجان 

املكان، فقد أقيمت هذه الدورة على مساحة 

شيد وسط العاصمة  بيت تراثي في شارع الرَّ

في  املشاركة  األعمال  عرضت  حيث  بغداد، 

طابقني من املبنى البغدادي، وكانت األعمال 

والصور  واملنحوتات  التركيبية  بني  متنوعة 

الفوتوغرافّية واللوحات والفيديوات والرسوم 

إلى  باإلضافة  األدائية،  والعروض  املتحركة 

الواقع  في  وتجارب  املعزز  الواقع  منحوتات 

االفتراضي.

خالله  من  يجد  أن  املهرجان  جمهور  تعّود 

تخرج  التي  املعاصرة  الفنون  يخص  ما 

واملواد  األفكار  بني  وتمازج  املألوف،  عن 

فني  فضاء  لخلق  محاولة  في  والبصريات 

املتلقي  إلى  واقعه  من  ينطلق  بذاته،  قائم 

املعاش،  الواقع  عن  تعّبر  مجتمعية  بحموالت 

وبالطريقة التي يبتدعها الفنان عبر وسائله 

التي  التركيبية  باألعمال  سواء  املختلفة، 

عبر  الفني  العمل  تقديم  خاللها  من  يجري 

األنواع  متعددة  مختلفة  مواد  ودمج  تركيب 

)املفاهيمية(  األعمال  عبر  أو  واالستخدام، 

بصورة  الفني  العمل  تنفيذ  إلى  تستند  التي 

العاملني  بني  املزج  تحاول  التي  مباشرة، 

الواقعي واالفتراضي.

أفكار  على  جدًا-  مختصر  بشكل   - سنعرج 

هذا  في  املشاركني  والفنانات  الفنانني 

املهرجان:

الرابع  اإلصدار  الفنان  هذا  قدم  سعد:  زيد 

من  طرح  بالخرسانة،  النحتية  سلسلته  من 

خالله في هذا املعرض موضوع )كونكريت( 

العالم،  في  املهاجرين  وعدد  الهجرة  عن 

املقدمة  العيش  فرصة  أن  هل   
ً
متسائال

 فرصة نجاة أم أنها مجرد 
ً
لالجئني هي فعال

قناع لعبودية جديدة؟

بالخوف  الشعور  هو  القلق  الجفال:  عاطف 

األدائي  عرضه  في  االرتياح،  وعدم  والرهبة 

عاطف  يتناول  االطفال(  )قلق  بعنوان 

الجفال التجارب التي مررنا بها في طفولتنا، 

التي لها تأثير نفسي على الشخص. بالنسبة 

في  عليها  نحصل  التي  السالسل  مثل  هي  له 

مرحلة الطفولة.

في  الحديد  مادة  استخدم  محمد:  حسام 

عمله، وقدم منحوتة وضعها في الفناء )بيت 

تركيبها  في  تعكس  املنحوتة  الشناشيل(، 

قبل  وعائلته  املريض  بها  يمر  التي  املراحل 

مرحلة العالج الطبي إن جرى ذلك.

من  مستوحى  )املشاك(  عمله  طه:  مهند 

الطبيعة والبيئة، إذ حول غرفته إلى مساحة 

عامة للزوار يتفاعلون في داخلها مع الطبيعة، 

ويبتعدون عن ضجة املدينة واألجواء امللوثة، 

الساحل  برمل  أرضيتها  تغطية  خالل  من 

ليسلط  دجلة،  شواطئ  من  به  جاء  الذي 

الضوء عليها ويقول: تعالوا نستغل هذه النعمة 

املوجودة في مدينتنا واملتروكة دون أية فائدة.

سلسلة  هي  وقصة،  قصة  ألف  مطر:  حسني 

املدينة  مناظر  بني  عليها،  اشتغل  صور 

بغداد  في  السياحية  واملعالم  املعمارية 

والحاضر،  املاضي  بني  كمقارنة  وتقديمها 

نفس  ويلتقط  املاضي  من  صورة  يختار  فهو 

الزاوية  بنفس  الحالي  وقتنا  في  الصورة 

واملنظور.

عن  عبارة  الفني  عمله  كرمانجي:  صادق 

تركيب مشترك من جزءين: واقعي ومنحوتة 

هذا  خالل  من  يتحدث  معزز،  واقع  من 

املولود  على  الناس  تأثير  مدى  عن  التركيب 

الجديد من خالل آيديولوجياتهم وأفكارهم 

الشخصية.

قدم  السليمانية  من  فنان  خالد:  سرهند 

يتحدث  كبير،  بحجم  متحركة  رسوم  فيديو 

من خالله عن البشر، كيف فقدوا اتصالهم 

بهندسة املدينة.  

خيالية  غابة  إلى  املهور  أخذ  أكرم:  أمير   

مسلية من العالم االفتراضي.

يوضح  نحتي  بعمل  شاركت  شبيب:  عائشة   

يبني  الذي  واملوت،  الحياة  نقيض  معماريًا 

حقيقة خافية عن الجميع وهي: هل أننا فوق 

أم في األسفل؟ 

جدًا،  مؤثر  املشارك  عملها  كان  كريم:  زينة 

التركيبي  عملها  في  أمها  فستان  وظفت  فقد 

التي  الغائبة،  أمها  روح  يمثل  الذي  الجديد، 

وسط  علقته  الزمن،  من  فترة  قبل  توفيت 

الغرفة التركيبية وبثت عنه فيديو يوثق صور 

عائشة وهي تتجول في طرقات بغداد القديمة 

التي كانت تزورها بصحبه أمها الراحلة.

فرقان محمد: اشتغل على قضية فلسفية، إذ 

الالزم،  عن  الزائد  التفكير  موضوعه  تناول 

وأن  جدًا  ثقيل  رأسك  بأن  تشعر  يجعلك  ما 

أنك  على  يدلل  وهذا  وزنًا،  أخف  جسمك 

جسدك  من  أكثر  املفكر  بعقلك  تتمركز 

الحسي.

سيريالية  منحوتات  ثالثة  قدم  زياد:  علي 

بسبب  مضيئة  معدنية  أعواد  عن  عبارة 

البناء  مواد  األعواد  هذه  تمثل  انفجارها. 

وتوجد  الشناشيل  تركيب  في  املستخدمة 

التصميم  ضمن   مخفية  أماكن  ثالثة  في 

املعماري للبيت.

معاناة  تعكس  لوحة  رسمت  علي:  عبد  نور   

حيث  املدينة  في  تتجول  وهي  عراقية  امرأة 

تواجه أسئلة من أشخاص ال تعرفهم.

بطريقتها  تعكس  أن  حاولت  رضا:  جمانة   

وحتى  طفولتها  منذ  حياتها  كل  التركيبية 

الوقت الحاضر.

 هاجر قصي: تقدم هاجر نفسها في عرض 

التسامح  من  املزيد  إلى  وتدعو  أدائي، 

التركيبية  غرفتها  في  املرأة،  مشاعر  وقبول 

تواجه مشاعر الخوف واأللم مع ما يشعر به 

الجمهور.

ُيجابه  )عندما  عنوان  عمله  حمل  زياد:  ديار 

كل  في  رسالته:  في  يقول  الَجهل(،  املثقفون 

الجاهل  العدو  رحاها،  تدور  التي  الحروب 

ويحاول  املثقفني،  من  َحِذرًا  يكون  ما  دائمًا 

أن  علمًا  الطرق،  بشتى  منهم  التخلص 

املثقفني ال يملكون أسلحة إال الفكر، والجبهة 

التي سالحها العقل ستنتصر حتمًا.

التركيبي جاء  النحتي  لؤي الحضاري: عمله   

وهو  ركعوا؟(  ملاذا  العبيد  )اسأل  بعنوان 

مبني على حكاية عن ستالني ودجاجة.

صور  عشر  من  سلسلة  قدم  الحساني:  لواء   

بغداد،  شوارع  في  اليومية  الحياة  ملشاهد 

جميعها  صعبة،  بغداد  في  املدنية  الحياة 

باألسود واألبيض، لكن كل صورة تحتوي على 

عنصر باللون األحمر.

املهرجان،  هذا  في  قرأناه  ما  خالل  من 

يستنطق  أن   
ً
فعال استطاع  أنه  إلى  توصلنا 

واقع  أنه  يعتبر  ما  كل  املختلفة-  أعماله  -عبر 

)املهَمل(  من   
ً
جاعال الفن،  حدود  خارج 

لفهم   
ً
ومدخال الفني  التكوين  في  مادته 

كاشفًا  املتضادات،  بني  ما  املشتركة  العالقة 

عن الفنية املهملة املوجودة في األشياء، عبر 

دمجها وتركيب بعضها ببعض.

ز ياد جسام

مهرجان )تركيب بغداد للفنون( في نسخته الثامنة
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السرد النثري في روايتي )مملكة المارد( 
و)درابين(  للنايف والمعموري 

عدي العبادي

يشكل السرد عامال مهمًا 
في الرواية منذ ظهورها 
في أوروبا بوصفها جنسًا 
أدبيًا مؤثرًا في القرن الثامن 
عشر، بل يعتبر السرد املحور 
الذي يميزها عن باقي 
األجناس األدبية بسبب 
كثرته واإلطالة فيه. وفي 
أحيان كثيرة يغطي السرد 
على فكرة العمل، وحتى 
على الدراما الحديثة التي 
اشتغل عليها الروائي. وهذا 
ما نجده في رواية )مملكة 
املارد( للروائي العراقي فاضل 
حسني نايف، الذي جعل 
روايته عبارة عن قطعة 
سردية نثرية، فيندر أن تجد 
فيها حوارًا او حدثًا.

قرية  عن  املارد(  )مملكة  رواية  تتحدث 

ابتكرها الروائي من بنات أفكاره، تعيش في 

حب ووئام وطبيعة خالبة وصفاء، لكن تغير 

حال هذه القرية حادثة اختفاء فتاة شابة من 

القرية، ويخيم الحزن على القرية كلها عامة 

وأهل الفتاة خاصة، فيخرج كل سكان القرية 

للبحث عن الفتاة املختفية بروح التعاون لكن 

ارتباكًا  الحدث  هذا  ويسبب  جدوى،  دون 

أبيها  بوفاة  يتسبب  ما  األقاويل،  وتكثر 

وأمها، فيما يظل أخوها سيف -بطل الرواية 

وإحراج  وألم  حزن  في  كلها-  القصة  ومحور 

وبعد مدة تظهر لسيف  بسبب اختفاء أخته. 

تناديه  الرؤيا  عالم  في  وشخصيات  أصوات 

وتطلب منه الرحيل واتباع الصوت، وبالفعل 

يقوم سيف ببيع كل ممتلكاته ويذهب قاطعًا 

الصحراء وراء األصوات، وفي الطريق ينفد 

تجده  حظه  لحسن  لكن  وشرابه،  طعامه 

مع  تعيش  أرملة  وهي  وتنقذه،  جميلة  بدوية 

عمها وزوجة عمها، تأخذه الى بيتها فيتعرف 

البدوية  العائلة. وبعد مدة تعرض عليه  على 

ويواصل  يرفض  لكنه  معها،  والبقاء  الزواج 

املسير حتى يجد مملكة يحكمها مارد هو من 

في  تعيش  اآلن  وهي  وتزوجها،  أخته  خطف 

ويعيش  وولدًا.  بنتًا  أنجبت  وقد  املارد  مملكة 

فترة  وبعد  الزمن،  من  مدة  معهم  سيف 

ثاٍن،  بمارد  سيف  أخت  فتتزوج  املارد  يموت 

ليتزوج  الصحراء  الى  فيرجع  سيف  أما 

البدوية األرملة..

اإلنس والجن                       

وعلى الرغم أن مملكة املارد ضربة خيالية، 

على  نايف  حسني  فاضل  اعتمد  فقد 

يتحدث  الذي  الشعبي  واملوروث  األساطير 

عن الزواج بني اإلنس والجن، لكنه يرجع الى 

الواقعية من خالل إدخال البدوية الحسناء. 

عادية  الصحراء  في  سيف  رحلة  وكانت 

الروائي  أكثر  وقد  خيال،  أي  فيها  يوجد  وال 

الرواية  مطلع  كان  إذ  والوصف،  السرد  من 

للقرية  وصف  عن  عبارة  اليها-  املدخل  -أي 

يفتق  الندى  "برد  يقول:  إذ  يعيش فيها،  التي 

املشاعر يدغدغ األحالما،  األزهارا، وفيض 

واألنفس  وصفاء  الرؤى  وسحر  املحبة  أريج 

الظالل،  وارفة  جنة  الدنيا  هذه  من  تجعل 

سعيدة األوقات، هانئة ليل نهار، وفي طرف 

من أطراف األرض كانت هناك بلدة حباها 

وصفاء  والهدوء  العميم  الخير  الخالق 

بلدة  املناخ،  اعتدال  وهبها  مثلما  السرائر، 

يتنفس  والصفاء،  الوداعة  أريج  في  تسبح 

خيراتها  فاضت  واأللفة،  املحبة  ساكنوها 

للراحة  أهلها  فاستكان  أيامها  وصفت 

كبر  كبيرة  أحالمهم  فغدت  واألمان  والدعة 

الفضاء الرحب."

تقاليد وعادات          

السردية  النثرية  املقطوعة  هذه  خالل  من 

عرفنا أن هناك قرية جميلة ريفية، صورها 

لنا الروائي بأنها تعيش بسالم ومودة، فيها 

التصور يحيلنا  جمال وخيرات كثيرة، وهذا 

حادثة  وقوع  أن  هي  مهمة،  داللة  الى 

فتاة  اختفاء  أي  مروعة، 

أهمية  له  ستكون 

القرية  أهل  أن  معروف  هو  وكما  كبيرة، 

يعرف بعضهم بعضًا، ولهم تقاليد وعادات، 

وبعد  خطر.  شيء  شابة  فتاة  اختفاء  أن  أي 

أن يسرد فاضل حسني نايف جمالية القرية 

يشهد  كي  مباشرة،  الحادثة  صوب  يتجه 

أن  ويحاول  االحداث  يتابع  الذي  املتلقي 

عن  الروائي  فيقول  يجري،  سوف  ما  يعرف 

لم  ولكنه  جديد،  صباح  "حل  الفتاة:  اختفاء 

اذ  سبقته،  التي  للصباحات  مشابهًا  يكن 

ليل  أجنحة  ثقل  ثقيلة  برائحة   
ً
محمال كان 

خبر  فيه  انتشر  جديد  صباح  املهمومني، 

الحدث  لهذا  كان  الصبايا.  إحدى  اختفاء 

وقع كالصاعقة على الناس، وكيف ال يزلزل 

النفوس أمر كهذا وهم كانوا يعيشون بسالم 

النهر،  في  غرقت  لعلها  بعضهم  قال  ووئام. 

وكان هذا االعتقاد هو األخف وطأة من بني 

كل التصورات التي الكتها األلسن، فيما راح 

او  اختطفت،  تكون  قد  بأنها  يهمس  بعضهم 

لعلها قتلت غيلة وغدرًا وماجت األنفس بعد 

هدوئها وصفائها."

باألحداث  الكاتب  يسرع  الوصف  هذا  بعد   

عن  فيتكلم  صامته،  دراما  خالل  من 

-بطل  سيف  مع  ويجري  واألب،  األم  موت 

يتجه  ما  وسرعان  ذكرناه،  ما  كل  الرواية- 

البدوية،  مع  لقاء  له  ويكون  الصحراء  صوب 

في  البدوية  وتوظيف  الصحراء  تكون  وقد 

كي  الواقعية  الى  الرجوع  باب  من  الرواية 

فإقناع  مقنع،  وغير   
ً
خياال العمل  يكون  ال 

جعل  الروائي  لكن  مهمة،  ضرورة  املتلقي 

الواقعية  بني  مختلط  عمل  عن  عبارة  روايته 

الشخصيات  يعِط  لم  انه  ومع  والالواقعية، 

البعد النفسي، فإن الحوار شبه معدوم، لكنه 

أعطانا البعد الفكري للشخصيات من خالل 

وصفه كي يدخلنا عالم االستكشاف 

عن  والبحث  والتحليل 

حني  فهو  املدلول، 

سيف  رحلة  يصف 

توفيق حنون المعموريتوفيق حنون المعموريفاضل حسين نايففاضل حسين نايف
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ثــــــقــــــافــــــةثــــــقــــــافــــــة

"عشق سومري"و"خارج "عشق سومري"و"خارج 
الخدمة" يحاكيان الواقعالخدمة" يحاكيان الواقع

ودراما بطعم القهوةودراما بطعم القهوة

أنشد عالمًا بدياًل أنشد عالمًا بدياًل 
أجد فيه معنى أجد فيه معنى 

لحياتي..لحياتي..

موسم درامي مميزموسم درامي مميز

حكايات فنيةحكايات فنية

الفنان التشكيلي عمار داود:الفنان التشكيلي عمار داود:

ة  
بك

ش
 ال

ون
فن

لورلور  ين..ين..
صوفياصوفيا
ــد ــمال الخالــــ الجــ

يخلق  ال 

حوارًا مع أي شخص يواجه سيف، او صديق 

الرحلة  عن  يتكلم  بل  قريب،  او  يكلمه، 

بطريقة فنية.

في  واضحة  وبنيوية  أدبية  حبكة  توجد   

الرواية، واكثر ما يشد االنتباه قدرة الروائي 

أي  نجد  ال  السرد  كل  فمع  الوصف،  على 

سردًا  ليس  أنه  إذ  املفردات،  في  تشابه 

وانتقاء.  شاعرية  فكله  بالعكس  بل   ،
ً
ممال

كوصف  آخر،  الى  محور  من  التحول  ورغم 

نجد  لكن  والرحلة،  الصحراء  ثم  القرية 

غيرها،  عن  تختلف  جمالية  فصل  كل  في 

النثر،  في  الكاتب  مقدرة  على  يدل  وهذا 

ولو فكرنا بقيمة العمل سنجده يحمل طابعًا 

بالبدوية  الرواية  بطل  بزواج  رومانسيًا 

بنات  على  فضلها  الذي  باملارد  أخته  وزواج 

جلدته، وطابعًا أخالقيًا حني هبت كل القرية 

للبحث عن الفتاة، وكما كانت البداية سعيدة 

وجمالها،  القرية  عن  الحديث  في  وجميلة 

يختم الروائي )مملكة املارد( بخاتمة نثرية 

جميلة حني يتكلم سيف مع البدوية التي عاد 

اليها وخطبها ووافق عم البنت على الزواج.

)درابني(.. الغرابة واملعاناة                         

عنوان اختاره الروائي توفيق حنون املعموري 

لروايته الثالثة، التي تعد مكملة لثالثيته التي 

روايتني  اصدر  أن  بعد  مسبقًا،  عنها  أعلن 

هما: )الخلوي ( عام  2013و )للهروب خطوة 

الثالثة  والرواية   .2014 عام  أخرى( 

صدرت  التي  )درابني(،  بعنوان   جاءت 

بـ  أواخر عام 2015 عن دار جان – أملانيا 

)187صفحة( من الحجم املتوسط.  حملت 

ومعاناة  الغربة  طابع  الثالث  الروايات 

وكان حضور  ضمت تجربته.  حيث  الهجرة، 

حيث  الثالثة،  النصوص  في  ملحوظًا  املكان 

نجد اهتمام الروائي برحلته في الكتابة، مع 

أن  غير  من  التفاصيل  أدق  بوصف  اهتمامه 

للنظر  والالفت  يشغله.  أن  دون  حيزًا  يترك 

قد  اإلحباط  من  بشيء  تنتهي  الروايات  أن 

عاشها  التي  الغربة  لحالة  انعكاسًا  يكون 

الكاتب، فهو سافر وتغرب عن وطنه وأصدر 

رواياته بعد أن استقر في بلده.

 اختلفت )درابني ( عن أخواتها السابقات، 

مضامني  وذات  أكثر،  شعرية  ذات  فهي 

املعموري،  به  مر  ما  خالصة  تمثل  معرفية 

مع االهتمام بالحدث، اي واقعية فنية فيها 

من عناصر الدهشة التي تجعلك أمام عمل 

جيب  "من  أجزائها:  أحد  في  يقول  ناضج. 

زاهد  هبط  الحالك،  الليل  ذلك  جيوب  من 

صحو  في  نفسه  ليضع  توًا،  املكان  هذا  الى 

املتشحة  الدربونة  تلك  من  قادمًا  جميل، 

بغبار الزمن، تختلط في نفسه كل األنفاس 

الفرات،  جانب  على  مدينته  في  الطيبة 

يحدوه أمل في أن يتم دراسته ليكمل املشوار 

الذي بدأه أخوه زكي، ولم يتمه." 

عن  صامتًا  مشهدًا  الروائي  لنا  يصور 

ومحورها،  روايته  بطل  هو  الذي  )زاهد(، 

الكاتب  يصف  وعاد.   مغتربًا  كان  الذي 

التفاصيل كاملة ليضعنا في الصورة، وهذا 

املصري  الروائي  يكتبه  كان  ملا  اقرب  اللون 

 
ً
كامال الحدث  ينقل  حني  محفوظ،  نجيب 

حتى  عليها،  اشتغل  التي  الفكرة  تكتمل  لكي 

نجيب  روايات  إن  قال  املخرجني  أحد  أن 

املعموري  نجد  جاهز.  سيناريو  محفوظ 

يسرد عن زاهد ما يعبر عن شعوره وما يرمي 

اليه، لكنه سرعان ما ينهي املوضوع  لينتقل 

الى ما يرمي اليه بأنها عملية بناء متصل في 

وحدة املضمون لنعرف ما يطرحه.

الرواية  -كما هو معروف- من أكثر األعمال 

بسبب  املتلقي  مع  تعيش  التي  األدبية 

وقد  األدبية،  األجناس  أطول  وهي  الدراما، 

تتنوع كتابتها في أسلوب املنتج، إذ أن هناك 

واقعية وخيالية وعاطفية وشاعرية، وهناك 

رواية  مثل  والحدث  الشاعرية  بني  يجمع  ما 

)درابني(، يقول كاتبها في جزء ثاٍن:

نام  وهل  النوم؟  استطاع  كيف  عرف  "هل 

غفوته  في  الوسن  أصابه  قد  أنه  أم  ؟ 
ً
فعال

تمنى  شعرها،  تسّرح  كانت  فرآها  املزعومة 

ه 
ّ
عل الشموع،  ليوقد  مكانه  من  ينهض  أن 

كانت  شاحب  نور  وعلى  بوضوح،  يراها 

عطرها  رائحة  فاجأته  أمامه،  تنتصب 

في  يضوع  وهو  به  عهده  كان  الذي  الفواح 

يمض  ولم  يصرخ  ولم  يتوقف  لم  األرجاء، 

نحوها، كان ثمة من يدفعه الى الخلف، لكنه 

مختنق  بصوت  لها  يبوح  نفسه  وجد  أخيرًا 

وهي تحدق في وجهه ..."

من  بارزة  النص  هذا  في  الشعرية  تظهر 

تحيلنا  عميقة،  لغة  مع  مالمحه  خالل 

بناء  وضع  يحاول  السارد  أن  الى  الداللة 

قدرته  على  معتمدًا  روائية  بطريقة  شعري 

في اإلبحار في عوالم اإلبداع الفني وتوظيف 

املفردات. ومن خالل هذا النص نفهم إبداع 

عاشق  مرتبك  فهو  عنه،  املروي  شخصية 

غالبية  في  نجده  صراع  وهناك  حالم، 

وتشتت،  وضياع  حب  بني  املعموري  كتابات 

الشاب  سالم،  كان  )الخلوي(،  رواية  ففي 

خارج  عمل  عن  باحثًا  اغترب  الذي  الفقير 

إنها  َبْسَمة،  الفتاة  حب  في  فيقع  وطنه، 

الكاتب من خاللها  او أطروحة يقول  رسالة 

اي  في  ويولد  الظروف  يعرف  ال  الحب  إن 

في  فيها  برع  جيدة  انتقالة  وكانت  وقت، 

وتعد  مصارحتها،  الى  الهيام  من  التحول 

حساسة  مهمة  النص  في  االنتقال  عملية 

بواقعية  القارئ  إقناع  الكاتب  على  فيجب 

ما يجري ألنه املخاطب في العمل والشريك 

الثاني في ما ذهب الى هذا الكاتب العربي، 

تحتاج  فنيًا  ومكتملة  ممتعة  رواية  درابني.. 

الى قراءة معمقة.



ارتبط بوالدة الرسول األعظم 
)صلى هللا عليه وأله وسلم(

إســالمي إرث  الدينــي..  اإلنشــاد 

اإلنشاد الديني نسمات روحانية عبقة انتشرت عبر حقبنا الزمنية 
املرتبطة بتاريخنا اإلسالمي، ومن جانبه الروحي تحديدًا، فقد أجمع 
املؤرخون أن بدايته كانت منذ زمن الرسول األكرم )عليه أتم الصالة 
والتسليم(، إذ تؤكد كتب التاريخ أن البداية كانت مع األذان حني كان بالل 
الحبشي يجوده ويرتله ترتيال.

األصوات  تلك  تأثير  فكرة  جاءت  هنا  من 

الخاصة  بالقصائد  تتغنى  التي  البشرية 

األمر  وتطور  أجمعني،  الخلق  سيد  مدح  في 

مختلفة  وطرائق  لحنية  قواعد  له  وأصبحت 

ومتعددة.

قوالب  له  أصبحت  األمويني  عهد  ففي 

في  كذلك  به،  خاصه  وإيقاعات  وضوابط 

احتضن  الذي  الواثق  العباسي  الخليفة  عهد 

في قصرة إسحاق وإبراهيم املوصلي اللذين 

الصوفي،  والغناء  اإلنشاد  بذلك  اشتهرا 

أول  أقاموا  الذين  الفاطميني  عهد  جاء  حتى 

وليلة اإلسراء  الهجرية  السنة  احتفال برأس 

رمضان  وغرة  ونصفه  شعبان  وأول  واملعراج 

علي  اإلمام  ومولد  النحر  ويوم  الفطر  ويوم 

السالم،  عليهم  والحسني  الحسن  وولديه 

التطوير  على  املنشدين  شجع  الذي  األمر 

جالل  أتباع  من  الدراويش  وكان  واالبتكار، 

الدين الرومي من أشهر وأهم املنشدين الى 

يومنا هذا.

بذكر  إال  اإلنشاد  الى  التطرق  يمكن  وال 

املقامات  تعددت  أن  بعد  الصوفي،  اإلنشاد 

واألنغام بأشكال عديدة ومتنوعة، ألنه ينقلك 

من خانة التطريب الى خانة التأثير والتعبير 

بأفخم األصوات التي تمتاز بالعذوبة والرقة 

الشاعر  نظم  أن  فمنذ  الحسن،  واألداء 

املدائحية،  قصائده  ثابت(  بن  )حسان 

يصعب  التي  القصائد  تلك  من  الكثير  توالى 

)البردة(  قصيدة  وأهمها  حصرها، 

املنشدين  من  الكثير  أداها  التي  للبوصيري 

احني.
ّ

واملد

صار  التسجيلية  اإلسطوانات  ظهور  وبعد 

التطور في  مرحلة  لزامًا أن نشهد حالة من 

الصوتية  واألرشفة  التوثيق  من  جديدة 

فتحت  ثم  الديني،  واإلنشاد  النبوية  للمدائح 

انعطافة  لنشهد  مصر  في  املصرية  االذاعة 

وزكريا  درويش  سيد  فيها  أسهم  جديدة 

أحمد وسيد شّطا ومحمد إسماعيل في ذلك 

سيدة  دور  جاء  ثم  املحمدي.  والتجلي  البوح 

وأعظم  أهم  بتقديم  كلثوم  أم  العربي  الغناء 

البردة(  و)نهج  قلبي(  )سلوا  مثل  القصائد 

و)ولد الهدى( للشاعر أحمد شوقي وبإمضاء 

امللحن رياض السنباطي، حني شكل اإلنشاد 

في  مهمني  عاملني  الصوفي  والغناء  الديني 

رفد حركة املوسيقى الدينية العربية.

عندما  املهمة  التاريخية  اللحظة  تلك  تلتها 

جمع  السادات  أنور  املصري  الرئيس  قرر 

والشيخ  حمدي  بليغ  هما  متناقضني  قطبني 

"احبسوا  قال  عندما  النقشبندي  سيد 

النقشبندي وبليغ"، فبعد حرب أكتوبر 1973 

"عاوز  له   
ً
قائال حمدي  بليغ  السادات  أمر 

وجدي  كلف  لذا  النقشبندي"،   مع  اسمعك 

ستديو  بفتح  املستحيلة  املهمة  بتلك  الحكيم 

اإلذاعة لهما، وعندما علم النقشبندي تردد 

كثيرًا ألنه سيجتمع مع بليغ صاحب )األلحان 

وتوجهه  أسلوبه  مع  املتناقض  الراقصة(، 

املحدد من األنغام واملقامات، أو في طريقته 

وجود  دون  االبتهاالت  تلك  أداء  في  الخاصة 

فإن  ذلك  على  بناًء  أنه  معتقدًا  فيها،  لحني 

في  الخشوع  حالة  سيفسد  املموسق  اللحن 

إقناعه  بليغ  محاوالت  رغم  الديني،  االبتهال 

منجزًا  له  سيعمل  وبأنه  به  الثقة  بضرورة 

لحنيًا سيخلده تاريخيًا. 

وبعد  بليغ،  بكالم  النقشبندي  يقتنع  لم 

الحكيم  وجدي  مع  اتفق  كثيرة  نقاشات 

ما  وسماع  ملتابعة  بليغ  الى  معًا  بالذهاب 

أنجز، وإن وجد اللحن كما يريد فإنه سينزع 

سيبقيها  فإنه  ذلك  غير  كان  وإن  عمامته، 

وكانت  والرضا.  االقتناع  عدم  على  داللة 

املفاجأة حني دخوله اإلذاعة وسماعه اللحن، 

والجّبة  عمامته  يخلع  بالنقشبندي  فإذا 

بليغ  "ده  الحكيم  لوجدي   
ً
قائال والقفطان 

اتجنن"، لتخرج بعدها الى أسماعنا الرائعة 

إني  )موالي  وهي  الزمان،  يكررها  لن  التي 

تحتل  مازالت  مميزة  ومجموعة  ببابك( 

وجدان اإلبداع والجمال.

كتب  فتؤكد  العراق،  في  يخصنا  فيما  أما 

معروفة  كانت  الدينية  التراتيل  أن  التاريخ 

سبعة  قبل  الرافدين  وادي  حضارة  في 

اآلثار  علماء  دلت  من  هي  وأنها  سنة،  آالف 

ممارسات  أهم  على  واملختصني  واملهتمني 

كما  القديم،  العراقي  اإلنسان  وسلوكيات 

وألننا  األولية.  االعتقادات  رموز  لهم  فتحت 

شعب يحب الحياة -وتلك ميزة نمتاز بها عن 

املوشحات  فرقة  العراق  في  تأسست  غيرنا- 

روحي  املوسيقار  يد  1947على  عام  العراقية 

الخماش، وتحديدًا في اذاعة بغداد العريقة، 

التي استعانت بجهود الفنان السوري الحلبي 

الدرويش  علي  الشيخ  الشهير  الناي  عازف 

)الذي كان في عامه الثمانني( بتأسيس أول 

اهتمت  بامتياز  عراقية  إنشاد  فرقة  وأعرق 

واالبتهاالت  األندلسية  املوشحات  بتحفيظ 

الخماش  روحي  زمامها  تسلم  التي  الدينية، 

حلب،  الى  الدرويش  علي  الشيخ  رجوع  بعد 

وكانت  والتحفيظ،  التدريب  بمهمة  فقام 

ناظم  مثل  الفنية  االسماء  أهم  تضم  الفرقة 

الغزالي وجميل ومنير بشير وغانم حداد.

من  الفرقة  انطلقت  الستينيات  نهاية  وفي 

)فرقة  باسم  سميت   1971 عام  وفي  جديد، 

اإلنشاد العراقية( التي قامت بتسجيل وغناء 

)يا  ابتهال  مثل  الدينية  االبتهاالت  أشهر 

يتثنى(  بدا  و)ملا  صمنا(  لك  إنا  الكون  إله 

وموشحات وابتهاالت دينية متعددة وكثيرة.

العراقية  الحرب  خالل   1985 عام  وفي 

أن  الفرقة  تلك  على  فرضًا  صار  اإليرانية 

الذي  األمر  الحرب،  وأناشيد  أغاني  تؤدي 

تعارض مع رسالتها الفنية وأهداف تأسيسها 

الغنائي  التراثي  واملوروث  التراث  بحفظ 

أثرت  التي  الحرب  أغاني  بإداء  العراقي 

سلبًا على نفسية روحي الخماش الذي فضل 

 
ً
االبتعاد معززًا، وهو األمر الذي أدى مستقبال

الى انفراط عقد هذه الفرقة العتيدة، فتوقف 

الصوتية  املكتبة  أغنت  أن  بعد  رسميًا  عملها 

عراقية  وأغاٍن  وابتهال،  موشح  ألف  بقرابة 

تراثية بحتة. لتترك لنا مكتبة موسيقية وإرثًا 

فنيًا ال يمكن االستهانة به أو تغييبه لألجيال 

واإلنشادي  املوسيقى  الفن  ولتاريخ  القادمة 

العراقي.

عادل مكي

روحي الخماشسيد النقشبنديبليغ حمدي

50

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

51السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )413413( ( 1515 تشرين االول  تشرين االول 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqyaفـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون



السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )413413( ( 1515 تشرين االول  تشرين االول 20222022 فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya53 52

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

يحكى أن..

دراما 
بطعم القهوة

بين غربين غر  بتين ووطن!بتين ووطن!

فوضى إعالمية

يحررها: محسن إبراهيم

عليها  يفرش  وأرضية  معاش  واقع  بني 

األفكار  وتترعرع   تنمو  فكرته،  الكاتب 

أن  البعض  يعتقد  كما  وليس  الدرامية, 

والغوص  الواقع  على  تمرد  هي  الدراما 

والرمزية.  والتأويل  الفنتازيا  بواطن  في 

يعكس  لواقع  ومرآة  صدى  هي  الدراما 

واالقتصادية  السياسية  النواحي 

والثقافية والفكرية. وحني يسّطر الكاتب 

سيناريو لعمل درامي، فإنه يعلن مسبقًا 

هو  ملا  ورفضه  برمته  الواقع  على  تمرده 

نراه  ما  بني  العالقة  تكون  وبهذا  قائم. 

على الشاشة وما نجده على أرض الواقع 

ال  التي  التحريضية  العالقة  من  نوعا 

ينبغي لها أن تفلت من نقاش املتلقي مع 

ذاته. 

اب 
ّ

كت فرسانها  كان  عراقية  دراما 

الشاشة  أغنت  وممثلون  ومخرجون 

ذاكرة  في  علقت  بأعمال  العراقية 

و)جرف  العشرين(  في  )فتاة  املشاهد: 

و)النسر  الرغبة(  و)أعماق  امللح( 

التمثيليات  عن   
ً
فضال املدينة(،  وعيون 

القهوة(  و)رائحة  )بالبل(  التلفزيونية: 

الكويت  مهرجان  بجائزة  الفائزة 

من  وغيرهما  التلفازية،  للتمثيلية 

الشاشة  أغنت  التي  الدرامية  األعمال 

العراقية.

العراقية  والدراما  املاضي  رمضان  منذ 

ما إن تتابع برنامجًا سياسيًا على إحدى الفضائيات، حتى يتبادر السؤال: لَم هذا 

يتداوله املشاركون  الذي  البذيء  الهائل من اإلهانات والسخرية والكالم  الكم 

البرامج،  لتلك  وألفاظ سوقية أمست الزمة  البرامج؟ كلمات متداولة  في هذه 

وفي غالبية املحطات الفضائية التي تبث برامجها بشكل يومي تقريبًا. 

عندما تصبح البرامج القّيمة نادرة جدًا، أو مفقودة، و ال يعرض على املشاهد 

على  املسؤولني  أن  هل  القادمة؟  األجيال  من  ننتظر  فماذا  رديئًا،  يكون  ما  إال 

إدارة هذه القنوات يدركون هذا الخطر؟!

العابرة،  الوجوه  يتفحصون  الغربة  رصيف  على  الدموع,  أقاليم  في  مسافرون 

يرسمون  الوطن،  اسمها  أغنية  فيعزفون  الوجع،  بقيثارة  االبتسامة  يستبدلون 

بأنغامهم طقوسًا للحرية. على أسوار بغداد تمنوا أن يرقصوا رقصة الشمس, 

ظالل  يمحون  املحترقة,  جدرانها  على  اء 
ّ
بالحن ويرسمون  أبوابها  يطرقون 

الخوف عن شواطئ دجلة ويمسكون الحلم الشارد ويغنون ساعة السحر, بيت 

العراقيني, دكيت بابك ياوطن, كل سنة وانت طيب يابلدي الحبيب. أغان صدح 

ممن  وغيرهم  حسن،  وجعفر  العطار,  وقحطان  كمال,  وسامي  سالم,  فؤاد  بها 

يتغزل  عندما  املطرب  او  الشاعر  كان  حني  ملاذا  وطن.  حناجرهم  في  يرقد 

تب 
ُ
ك للوطن  كتب  ما  ملاذا  للسلطة؟  معاد  سياسي  انتماء  ذو  بأنه  يتهم  بالوطن  

على أرصفة الغربة؟ فالغربة التي ترافق املرء مبكرًا منذ سني عمره األولى ال 

تختزل ذلك املعنى، وحني تعاش الغربة في الوطن وتحملها معك أينما حللت ال 

محو آثارها الكثير من األشياء. 
َ

يحتويها الزمان واملكان، وال ت

أن  حتى  )التركي(  الفلك  في  تدور 

)الكوبي  بطريقة  نسخت   
ً
أعماال هناك 

بست( مع تعريق الحوار فقط، إذ أن كل 

الواقع  الى  تمت  ال  ومجرياتها  األحداث 

عالم  في  نعيش  وكأننا  بصلة،  العراقي 

التي  والحكايات  األحداث  من  خاٍل  آخر 

إن وجدت في بلد آخر لنافست في حصد 

السينمائية  املهرجانات  جميع  جوائز 

والتلفزيونية.  

حكايات
فنية



يحاكيان الواقع

مميـــز درامـــي  موســـم 

في موسم درامي إذاعي مميز، وبعد إنتاج العديد من املسلسالت 
التاريخية واالجتماعية، تعود مديرية الدراما في شبكة اإلعالم 

العراقي من جديد بإنتاج مسلسلني إذاعيني يحاكيان الواقع 
االجتماعي في خطوة مهمة من أجل إحياء الدراما اإلذاعية التي 

طاملا تميزت بمحتواها الهادف والبناء.

عجلة الدراما

وديع نادر، مدير اإلنتاج الدرامي، تحدث 

اإلنتاج  "مديرية   :
ً
قائال العملني  عن 

الدرامي في شبكة اإلعالم العراقي تعمل 

الدرامية  األعمال  إنتاج  على  جاهدة 

ثالث  هناك  أن  تعلمون  وكما  اإلذاعية، 

دائمًا  نرفدها  ومهمة  رصينة  إذاعات 

ونشرك  اإلذاعي،  الدرامي  باإلنتاج 

لكي  واملمثلني  املخرجني  من  الكثير 

على  جيد،  بشكل  الدراما  عجلة  تستمر 

التلفزيونية  الدراما  انقطاع  من  الرغم 

ألسباب  مؤقت  انقطاع  وهو  فترة،  منذ 

عدة. 

هما  مسلسلني  إنتاج  بصدد  اآلن  نحن 

إذاعي  مسلسل  وهو  سومري(،  )عشق 

عباس  وإخراج  حميد  زيد  تأليف  من 

الفنانني  من  نخبة  وتمثيل  باهض،  علي 

وحقي  داخل  علي  منهم:  العراقيني، 

الشوك ونهلة داخل وأسيل عادل وآخرون. 

الخدمة" من إخراجي،  ومسلسل "خارج 

الذي كتب بطريقة ورشة الكتابة برئاسة 

الفنان سعد عريبي الذي أسهم في كتابة 

هذا العمل، وهي املرة األولى في اإلذاعة 

كتابة عمل  الورشة في  ننتهج فيها فكرة 

الدراما  نجوم  من  عدد  بمشاركة  معني، 

دعدوش  وإحسان  محمود  سامي  منهم: 

وصبا إبراهيم وسعد خليفة. هذا العمل 

واقع  عن  يتحدث  كونه  الكثير  لي  يعني 

الحياة  مشكالت  في  ويغوص  اجتماعي 

في محاولة إليجاد الحلول الناجعة لها."

خارج الخدمة

إن  عريبي  سعد  الكاتب  قال  فيما 

يتناول  الخدمة(  )خارج  "مسلسل 

تقاعدوا  الذين  املتقاعدين  شريحة 

أطرح  املوضوع  هذا  وفي  قسري،  بشكل 

في  املوجودة  السلبية  الظواهر  بعض 

املتقاعد  حياة  خالل  من  اآلن  حياتنا 

الذي يواجه هذه الظواهر بعد أن أصبح 

خارج الخدمة."

دوره  عن  تحدث  محمود  سامي  الفنان 

الذي  املتقاعد  دور  وهو  املسلسل،  في 

املفارقات  من  الكثير  الى  يتعرض 

يعمل  كان  حني  االجتماعية  حياته  في 

على  يركز  نجده  لذلك  تربويًا،  مشرفًا 

الى  ويسعى  الحياة  جوانب  في  األخطاء 

تصحيحها.

جسدت  التي  إبراهيم،  صبا  الفنانة  أما 

دور زوجة املتقاعد، فتحدثت عن دورها 

إذ  املتقاعد،  زوجها  هموم  مشاركة  في 

أنها ربة بيت متعلمة، وغالبًا ما تكون هي 

وتسعى  مشكالته،  بجميع  البيت  محور 

زوجها   مساعدة  أجل  من  جهدها  بكل 

للتغلب على تلك الهموم واملصاعب.

عشق سومري

على  مبني  سومري(  )عشق  "مسلسل 

واقعنا  من  عراقيني  شابني  معاناة  فكرة 

املعاش،" هذا ما أكده الكاتب زيد حميد، 

يعانيان من  الشابني  أن "هذين  وأضاف 

الى  زمنية  انتقالة  وينتقالن  البطالة 

بأن  يفاجآن  حيث  السومري،  العصر 

بعد  لحالتيهما.  مشابهة  حاالت  هناك 

ذلك تحدث قصة حب بني بطل املسلسل 

ليتنازع  رفيف،  األميرة  وبني  كمال 

قصة  األميرة.  حب  على  الصديقان 

هي  مهمة  مسألة  على  ترتكز  املسلسل 

أن الظلم اليدوم، ذلك املتمثل بالحاكم 

الضرائب  يفرض  كان  الذي  السومري 

ومعاناة  شديد  فقر  ذلك  عن  نتج  ما 

كثيرة. القصة مبنية على قصة حقيقية، 

الحاضر  بني  مزجنا  هو  عملناه  ما  وكل 

واملاضي."

 :
ً
قائال الشوك  حقي  الفنان  وتحدث 

إذاعي  مسلسل  هو  سومري(  ")عشق 

عباس  وإخراج  حميد  زيد  تأليف  من 

الفنتازيا  بني  يمزج  عمل  باهض،  علي 

والسرد، قصة بسيطة لكنها معبرة، أراد 

خاللها  من  يوصال  أن  واملخرج  الكاتب 

الله بمعية اإلخوة  فكرة معينة، وإن شاء 

املسلسل  تقديم  الى  نسعى  الفنانني 

بأبهى صورة لينال رضا املستمعني.

الدراما  مدير  املحسن  عبد  أحمد 

االذاعية   أكد ان العملني هما خطوة في 

املسلسل  اإلذاعية  الدراما  إحياء  اتجاه 

في  يقع  الذي  سومري"  "عشق  هو  االول 

 15 الواحدة  الحلقة  ومدة  حلقة  ثالثني 

املاضي  مابني  يجمع  املسلسل  دقيقة، 

العراقي  االنسان  وانتماء  والحاضر 

هو  فاالنسان  السومرية،  جذوره  الى 

تؤثر  من  هي  الظروف  لكن  االنسان 

في  املسلسل  الحياة.  في  مسيرته  على 

يناقش  تاريخي  اطار كوميدي اجتماعي 

تكون  تكاد  الزمنني  بني  مشتركة  قضايا 

كبيرة.  زمنية  فترة  مرور  رغم  متشابهة 

"خارج  مسلسل  فهو  اآلخر  العمل  اما 

طيبة  نخبة  فيه  تشترك  الذي  الخدمة" 

العمل  يتناول  العراقي,  الفن  نجوم  من 

قضية مهمة في املجتمع العراقي اال وهي 

شريحة املتقاعدين وما يتعرضون له من 

مواقف بعد إحالتهم الى التقاعد..

مجلة الشبكة

سعد عرسعد عر  يبييبي

زز  يد حميديد حميد

"خارج الخدمة""عشق سومري" و
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 حسنك يتمايل بدلع وجهِك 
ّ

ظل

اململوح بالخطايا املذهلة وشام 

الغوايات التي حيرت ُعشاق 

اآللهة  بانيون  مجمع 

باألساطير  وسحرتهم 

ت  ما ا نهز ال ا و

املرَء   
َّ

وكأن الخرافية 

استدعى  حزن  إذا 

السابقة  أحزانه  كل 

حزنًا   
ّ

وكأن بوجهِك 

واحدًا ال يكفيه..

راه الذي تجرأ 
ُ

وهنا اتساءل: من ت

املختمر  جمالك  وثاق   
ّ

شد على 

املهدورة،  بالدموع  دُه 
ّ
وخل بالغواية 

ت من الدموع العينان اللتان 
ّ
كيف جف

حدقات  كبيٍر  حٍد  الى  تشبهان 

اللندنية  السيامى  قطط 

الجريئة! ألكثرة ما 

في  ربما  بكيِت 

أحياء  داربني 

تورمارنسيا 

ملغمسة  ا

حل  لو با

يها  ر ا حو و

 ، سية لقا ا

تبالني  وال 

ئها  ا بفقر

ساكني  والسيما  التائهني  ولقطائها 

نابولي،  في  املهمشة  الفقيرة  األكواخ 

املدينة البائسة واملذهلة آنذاك؟

قضم  الذي  رعب 
ُ
امل الجوع  تراُه  أم 

 
ّ

فظل نابولي،  فاتنة  وِصبا  طفولة 

جراح  على  يعض  ُمظلمًا  ماضيها 

الكون  ببلوجكترات  املحاطة  النجمة 

البائسة،  طفولتها  نبش  بمجرد  بأسره 

نشأت  التي  اللقيطة  البنت  وعذابات 

بال أب. صوفيا التي لم تر والدها سوى 

مع  ذهبت  حياتها،  في  مرات  ثالث 

للعيش  بوتزوولي  الى  ماريا  شقيقتها 

في  الشاق  العمل  أجل  من  جدتهما  مع 

لصعوبة  نظرًا  للمشروبات  قذرة  حانة 

ما  ولكثرة  العيش،  لقمة  على  الحصول 

تالطمت بهما املواجع في املالجئ أثناء 

الحرب العاملية الثانية بكل ما فيها من 

عوز وجوع وحرمان.

الفرح  يداهمه  متى  يعلم  أحد  ال  قطعًا 

وهبت  التي  الطرّية  الصبّية  أيتها 

كبيرة  مخبزة  في  صباها  غضاضة 

ملجرد  والحلويات  الكرواسان  لصنع 

وألن  مجانًا!  الفتات  على  تحصل  أن 

الستني  بعمر  ثري  املخبزة  صاحب 

الثانية  أمامه صبية جائعة في  وتتمايل 

ُيطعمها  كان  فقد  أنوثتها،  من  عشرة 

العنزة  كما  اإليطالية  األصناف  أفخر 

قبيل  االكتناز  جسدها  يحتاج  التي 

أنها  والسيما  الشهواني،  للذبح  التهيؤ 

االرتجاف  على  تجرؤ  او  تمانع  تكن  لم 

املؤجلة  بضاعته  املاكر  تفحص  ما  اذا 

لها  قدم  أن  الى  الفرصة،  سنحت  كلما 

في  حتى  تتخيله  تكن  لم  ذهبيًا   
ً
سلساال

تعب، 
ُ
امل النحيل  العنق  يطوق  أحالمها 

فارتمت بني ذراعيه طائعة لوقت طويل 

ذلك  إال  يوقفه  لم  كالعادة،  ومهدور 

فجأة  املوت  ُينزل  الذي  الحتمي  القدر 

فيقطع شريط العمر دون مقدمات.

ُمتعٌب هذا الوجع يا صوفيا حتى وإن لم 

الكسيرة  الروح  يدجن  ُمبكرًا،  تدركيه 

بأنِك  جزم 
ُ
أ لذلك  األبدي،  بالجلد 

املريرة  الطفولية  التجربة  تلك  بعد 

الرجال  عشق  أدمنت  بحالوتها، 

عشرة  الرابعة  بلغت  إن  فما  املسنني، 

املقامرة  مخالب  عادت  حتى  العمر  من 

الخالص  لِك  وصورت  بك  تتالعب 

جمال  مللكة  مسابقة  في  باملشاركة  هنا 

أيتها  املرة  هذه  املفاجأة  لكن  نابولي، 

الخائبة كانت غير خائبة.

يا إلهي، أخيرًا الفتاة النحيلة، صاحبة 

الوجه الضيق والفم الكبير، التي كانت 

لفرط  األسنان(  نبش  )عود  بـ  ب 
ّ

لق
ُ

ت

والوقوف  النجاة  من  نت 
ّ
تمك نحافتها 

أمام كاميرا السينما بدور الكومبارس، 

عدسة  أن  مع 

تطيق  ال  الفوتوغراف 

ضربة  تصويرها، 

املتوقعة  غير  الحظ 

املنتج  من  جاءت 

بونتي،  كارلو  العاملي 

الخائبة  املسابقة  تلك  في  ملحها  الذي 

أفالمه،  بطلة  لتكون  شكلها  فأعجبه 

قلبه  بطلة  الوقت  مع  اصبحت  ثم  ومن 

وسيدة البيت.

تبهر  الخالد،  الجمال  سيدة  هي  ها 

روح  وكأنما  وحيويتها  بجمالها  العالم 

ياصوفيا  لي 
ّ
مث بخدر؛  تناديها  شفافة 

أصابع  أطراف  إلى  جسمك  بكل 

ألن  سيكا،  علمِك  كما  ويديك،  قدميك 

كل تفصيلة هي بأهمية صوتك وعينيك 

اللوزتني ووجهك، هل تذكرين الصدفة 

العظيم  باملخرج  جمعتِك  التي  الكونية 

دعيني  باألحرى  أو  سيكا،  دي  فيتوريو 

شّعت  حينما  الكشافة  األضواء  أسميها 

في  وصنعت  فجأة  باملجد  حياتك  على 

جسٍد  وفلسفة  أسطوريًا   
ً
خياال داخلِك 

 قيوده أخيرًا بتوهٍج جريء ومستفز.
ّ

فك

بك  املحيط  املجد  هذا  أن  الصدمة 

السينما  دوقة  يا  الجهات  جميع  من 

اإليطالية، لم يكن يملك قدرة تخليصك 

من أبسط غصة بائتة كنت تتجرعينها 

أكثر  أنك  أحيانًا  أشعر  مهيب،  بصمت 

ة، بل كأنِك غير موجودة، وإال كيف 
ّ
خف

يمكن لشذرة إيطاليا التي ُسرقت منها 

لندني  مساء  في  مجوهرات  مجموعة 

صاخب، أن تبكي بحرقة وشراهة طوال 

معه  اضطر  وفظيعًا،  ُمرًا  بكاًء  الوقت، 

املخرج العاملي فيتوريو دى سيكا، الذي 

، للقول:
ً
كان يقف بجوارها مذهوال

من  كالنا  صوفيا،  يا  دموعك  "وفري 

تحت  من  خرجنا  الفقراء  نابولي  أبناء 

الرماد".

باكية  وجهه  في  االنفجار  تعاود  وهنا، 

أكثر:

تلك  كانت  شيئًا،  تفهم  ال  "أنت 

طفولتي  من  جزءًا  والحلي  املجوهرات 

املؤثثة بالحرمان."

فيمسك  سيكا  روح  يعتصر  لأللم،  يا 

كلمته  مع  الدموع  ليمسح  برفق  منديله 

الشهيرة:

البكاء  يمكنه  ابدًا على شيٍء ال  تبِك  "ال 

عليك.."

آمنة المحمداوي

الجـمال الخالـــد
صوفيا لور ين..

فصا عينيك املسحوبتني كحبتي لوز شهيتني، يشبهان شرر 
بركان فيزوف الذي كلما أمعن سكان نابولي النظر الى عظمة 

سحبه االنفعالية املجمرة، فقدوا قدرة التنفس أكثر فأكثر.
عني شخصيًا، أود وضع صورتك في متحف اللوڤر يا صوفيا، 

أتمون من حسنها الفريد الخام، ادير عدسة الكون باتجاه 
خد املوناليزا اإليطالية التي لم تتهرب يومًا من عدسات 

البابارتزي التافهة.
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بأكثر من ألفي عنوان في مختلف حقول املعرفة.. مشاركة فاعلة لوزارة 

الثقافة في معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته التي أقيمت من 

األول  تشرين  من  الثامن  وحتى  املاضي  أيلول  من  والعشرين  التاسع 

الجاري. وجاءت مشاركة الوزارة الفاعلة هذه  بأحدث إصدارات دار 

الثقافة  ودار  والنشر،  للترجمة  املأمون  ودار  العامة،  الثقافية  الشؤون 

والنشر الكردية، والهيأة العامة لآلثار والتراث، وبأكثر من ألفي عنوان 

في مختلف حقول املعرفة واإلبداع الثقافية والفكرية والفنية.

الدكتور  قبل  من  مباشر  بإشراف 

الكوادر  تواصل   موسى،  حسن  أحمد 

السينمائية في دائرة السينما واملسرح 

السينما  نادي  قاعة  بناء  بإعادة  عملها 

التي طالها الدمار الذي ألحقته الحرب 

الرشيد  مسرح  بناية  2003وتدمير  في 

السينما  نادي  كامل.  شبه  بشكل 

مفاصل  من  مهمًا   
ً
مفصال يعد   كان 

اهتماماتها  من  مهمًا  وجزءًا  الدائرة 

للمتخصصني  وملتقى   السينمائية 

املتذوق  والجمهور  السينمائي  بالشأن 

العروض  تقديم  عن   
ً
فضال للسينما، 

والعربية  العراقية  السينمائية 

التي  الهادفة  املواضيع  ذات  واألجنبية 

تسهم في تنمية  الذائقة السينمائية.

برعاية وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

محافظة  في  مؤخرًا  افتتح  العراقية، 

بابل مهرجان "ألق الثقافة"، الذي ضم 

تشكيليني  لفنانني  متنوعة  فنية   
ً
أعماال

مختلفة.  فنية  مدارس  من  عراقيني 

علي  بابل  محافظ  بحضور  ذلك  كان 

لدائرة  العام  واملدير  عالوي،  وعد 

ومدير  رضا،  د.علي  اإلدارية  الشؤون 

عام الفنون د. فاخر محمد، ومجموعة 

واإلعالميني.  واألدباء  الفنانني  من 

وقد اطلع الحاضرون على املعروضات 

بقدرة  إعجابهم  مبدين  اإلبداعية 

على  العراقيني  التشكيليني  الفنانني 

مضامني  عن  والتعبير  تجاربهم  تنويع 

عالية. 

مشاركة فاعلة

ــة  ــاء قاعـ ــادة بنـ إعـ
نادي السينما

بابل تحتضن مهرجان "ألق 
الثقافة" للفن التشكيلي 

مهرجان  في  العراق  ستمثل  الجوال  املسرح  فرقة 

)عشرة  بمسرحية  الطفل  ملسرح  الدولي  األردن 

درندش  ماجد  تأليف  من  وهي  عشرة(،  على 

وإخراج حسني علي صالح، إذ سترفع الفرقة علم 

املشاركة  األخرى  الدول  أعالم  بني  عاليًا  العراق 

في املهرجان، ومنها بلجيكا ومصر وتونس واألردن 

البلد املضيف. 

العديد  قدمت  الجوال  املسرح  فرقة  أن  يذكر 

عن    
ً
فضال واملحافظات،  بغداد  في  العروض  من 

مشاركتها في مهرجانات عربية، وحصدت العديد 

من الجوائز.

عن  صدر 

املدى"  "دار 

املوسيقار  كتاب 

مختار  أحمد 

سيقى  ملو ا (

 .2022 والحياة( 

الكتاب  وُيعد 

في  مهمًا  مصدرًا 

التي  العربية  املكتبة 

املوسيقى  كتب  تزيد  ال 

أصابع  عدد  على  فيها 

غالبيتها  أحمد اليدين،  يسهب  مترجم. 

العود، مستعينًا  آلة  تاريخ  الحديث عن  مختار في 

بألواح طينية ومخطوطات ووثائق عربية وأجنبية 

عام،   4500 قبل  العراقي  العود  وجود  على  تجمع 

وتحديدًا في العصر األكدي )2150-2350.(

جديد  وتٍر  إضافة  ظاهرة  إلى  مختار  يشير  كما 

مبينًا  وآخر،  حني  بني  نسمعها  التي  العود،  الى 

الحساب  عبر  تكون  جديدة  أوتار  "إضافة  أن 

عازف  أي  ويستطيع  اآللة،  في  ملوقعها  الرياضي 

بسيط في املوسيقى أن يدرك ذلك بمجرد تطبيق 

األبعاد  على  القديمة  األوتار  بني  الفاصل  البعد 

الجديدة." 

المسرح الجّوال

أصيل  العراقية  الفنانة  عرضت 

في  صفحتها  على  فيديو  مقطع   هميم 

من  مقطٍع  على  اشتمل  "إنستجرام"، 

الولهان."  "حضرة  الجديدة  أغنيتها 

جديدي  لكم  "أهدي  أصيل:  وكتبت 

أنور  املبدع  كلمات  الولهان..  حضرة 

السيف،  سلطان  وألحان  املشيري، 

وتوزيع عثمان عبود. اسمعوها على قناة 

جديد ميوزك." 

حزيران  في  مت 
َّ

قد أصيل  أن  إلى  يشار 

حققت  التي  "كرامتي"  أغنية  املاضي 

من  يومني  خالل  مشاهدة  مليون  نصف 

رت ترند املوسيقى في 
َّ

إصدارها، وتصد

يوتيوب، من كلمات قصي عيسى وألحان 

علي صابر وتوزيع ومكس ماستر عثمان 

عبود.

حضرة الولهان

بطولة  في  كمر  ميس  الفنانة  تشارك 

الى  لندن"  "شقة  الكويتية  املسرحية 

وإلهام  العلي  طارق  الفنانني  جانب 

ورشة  تأليف  من  املسرحية  الفضالة. 

كتابة، وإخراج د. موسى آرتي، ويشارك 

اإلماراتي  والنجم  جوهر  شهاب  فيها 

وآخرون،  سلمان،  وشهد  علي،  جمعة 

الثاني  تشرين  في  عروضها  وتنطلق 

كمر  ميس  الفنانة  أن  يذكر  املقبل. 

الكويت  دولة  من  خليجيًا  انطلقت 

الكويتي  الفنان  اختيار  وقع  عندما 

لتكون  عليها  الرضا  عبد  الحسني  عبد 

البطل الرابع في مسلسل "أبو املاليني" 

في العام 2013.

في عمل مسرحي
ميس كمر
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عالم  في  داود  عمار  التشكيلي  مع  رحلة 

مجلة  خالل  من  فيها  أبحرنا  اللون 

"الشبكة العراقية".

*ما املالمح األولى التي أيقظت فيك روح 

الفن التشكيلي؟

في  األكبر  النصيب  لوالدي  كان  -ربما 

اهتمامي بفني الرسم والنحت، فقد كان 

معهد  في  درس  أنه  إذ  وينحت،  يرسم 

الفنون الجميلة ببغداد، وكنت قد اطلعت 

سن  في  الفنية  كتبه  من  بعض  على 

ي 
ّ

وجد أعمامي  أن  الى  إضافة  القراءة، 

كانوا مهتمني باألدب والفن السينمائي، 

منهم فاروق داود، وهو مخرج سينمائي 

األدب  درس  الذي  داود  ورياض  وممثل، 

اإلنكليزي في بريطانيا وعمل في مجال 

الى  إضافة  بالفلسفة،  واهتم  الترجمة 

لألدب،  نهمًا  قارئًا  كان  الذي  ي 
ّ

جد

اختياري  أسباب  من  كانت  البيئة  هذه 

بالثقافة  واهتمامي  للفن  وممارستي 

والقراءة.  

يبدأ  أن  الفنان  على  أن  صحيح  *هل 

لديه  تكون  حتى  الواقعية  باملدرسة 

مرجعية ألسس اللون وتكوين لوحته؟

صحيحًا،  ليس  هذا  نظري  وجهة  -من 

فتاريخ  أنه ليس شرطًا ال مفر منه،  كما 

لم  جيدين  بفنانني  زاخر  الحديث  الفن 

في  ومتميزة  واضحة  بدايات  لهم  نجد 

مجال الفن األكاديمي )املدرسي( أو في 

مجال مطابقة الطبيعة )الفن الواقعي(.

وجود  ضرورة  مع  لست  شخصيًا، 

لم  أنني  إال  للفنان،  أكاديمية  خلفية 

األكاديمي  الفن  أتعلم  أن  فرصة  أعدم 

وممارسته، ومازلت أفعل ذلك من وقت 

األكاديمية  في  درسته  وقد  آخر،  الى 

ببولندا ومعهد الفنون في العراق. 

أخرى،  بيئة  إلى  مبكرًا  العراق  *غادرت 

ما تأثير البيئة على اللوحة؟

-غادرت العراق وأنا شاب صغير السن، 

وبالتأكيد كان للبيئة الثقافية في كل من 

شخصيتي  على  تأثير  والسويد  بولندا 

البيئة  الى  اضافة  والفنية،  الثقافية 

العراق،  بيئة  عن  واختالفها  الطبيعية 

قضيتها  التي  السنوات  تلك  كل  وبعد 

لوحاتي  في  أن  أجد  فإني  البلدين  في 

هذه  مزج  أو  للتوفيق  مستمرة  محاوالت 

عراقية  ثقافة  من  ورثته  ما  مع  املؤثرات 

أكثر  يجمع  توفيقي  فن  من  نوع  لتكوين 

التأثر  أن  في  شك  ال  وثقافة،  بيئة  من 

او  للمتلقي  بالنسبة  البيئات واضح  بهذه 

الناقد.

*املشاهد للوحاتك التشكيلية يلمس فيها 

العديد  خالل  من  إنسانيًا  وبعدًا  بصمة 

من الرموز واإلشارات.. هل هي مستلهمة 

من الذاكرة اإلنسانية املشتركة؟

أو  إنساني،  بعد  وجود  من  الرغم  -على 

ما ننعته بالبصمة، وهو في الواقع توجه 

موجود في أعمالي بصيغة محّورة غالبًا 

 
ً
أو إيمائية، إال أنني رغم ذلك لست مياال

خطاب  بتوصيل  املرتبطة  القصدية  الى 

واإلشارات،  الرموز  خالل  من  محدد 

البصري  الفن  أن  مبكرًا  أدركت  فلقد 

مناسبة  إلى  الفنان  يحوله  حني  يموت 

فكرة  لتوصيل  وإشارات  رموزًا  تجمع 

الفن  أتعامل مع  البداية، كنت  ما، ومنذ 

لغويًا  وسيطًا  باعتباره  ليس  البصري 

وسيطًا  باعتباره  بل  للقراءة،   
ً
قابال

هذا  وعلى  بحتًا،  وشكالنيًا  بصريًا 

او  مفردة  أية  أن  فكرة  تبنيت  األساس 

البصرية  الفنون  في  عالمة  او  إشارة 

للمحتوى  تجليات  من  أكثر  ليست  هي 

الشكالني. 

*هل اللوحة ترسم نفسها، أم هو الكامن 

وقدرته  موهبته  أم  الفنان،  أعماق  في 

أن  هل  آخر  بمعنى  البارع؟  الرسم  على 

اللوحة هي من تفسر نفسها؟

اللوحة  نفسها،  ترسم  لوحة  توجد  -ال 

ساكنة وخرساء إلى األبد إن لم يأتها من 

لها، لكنني استطيع القول  يحركها او ُيفعِّ

املنصة   / اللوحة  يهيئ  من  هو  الفنان  إن 

التي  العناصر  تتفاعل فوقها  التي سوف 

أخرى  وأحيانًا  عشوائيًا،  أحيانًا  تظهر 

منصة  يصنع  او  يقترح  الفنان  قصديًا، 

دائمًا  وليس  اإلبداعي،  العمل  لحدوث 

عنده إمكانية التحكم بكل شيء، ألن ما 

حاالت  في  يشتغل  املنصة  على  موجود 

كثيرة لوحده بسبب وجود الصدفة. العمل 

النص  كتابة  وعملية  البصري  الفني 

شكل  أو  كلمة  من  يبدأ  كالهما  الشعري 

مسبقًا  يتنبأ  أن  دون  الصانع  يضعهما 

في وسط فني وثقافي عاش عمار داود طفولته، غادر العراق في سن مبكرة. 
أدرك مبكرًا أن الفن البصري يموت حني يحوله الفنان إلى مناسبة تجمع 
رموزًا وإشارات إليصال فكرة ما. ومنذ البداية، كان يتعامل مع الفن البصري 
ليس باعتباره وسيطًا لغويًا قابال للقراءة، إذ أن ما يدفعه الى صناعة العمل 
الفني هو أنه ينشد عاملًا بديال يجد فيه معنى لحياته. 

أنشد عالمًا بدياًل أجد فيه 
معنى لحياتي..

وخرســاء الفنان التشكيلي  ســاكنة  اللوحــة 
حتى يأتي من يحركها.. عمار داود:

حوار: محسن العكيلي
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الصارم  تحكمك  إن  النهائية.  بالنتيجة 

لهذا،  طزاجتها،  ويعدم  يقتلها،  باللوحة 

ضع أفكارك املسبقة عن ما ستؤول إليه 

اللوحة على الرف، اتركها وابدأ الرسم.

مثل  طبيعيًا  يكون  أن  يجب  الرسم 

التنفس.

ما  والفلسفة.  الجمال  نظر  وجهة  *من 

وقبح  جمال  على  تحكم  التي  املعايير 

اللوحة؟

باإلطالق،  تتسم  معايير  توجد  -ال 

الجمال -كما هو معروف- نسبي ومرتهن 

مفاهيم  الذاتية،  الشخص  بقناعات 

حاول  لقد  متغيرة،  )االستطيقا( 

كقاعدة  الذهبية  النسبة  وضع  اإلنسان 

للجمال، لكنها لم تصمد إزاء املتغيرات 

الكثيرة التي طرأت على مفهوم الجميل، 

الفنانون  ويحاول  متغيرة،  الذائقة 

من  به  يأتون  ما  مع  الناس  ذائقة  تطبيع 

جماليات جديدة.

التشكيلي  الفني  النقد  أن  تجد  *هل 

التجربة  عمق  إلى  الدخول  استطاع 

الفنية العراقية أم ما تزال ثمة عوائق؟

-من الصعب الحكم في هذا املوضوع، إال 

تمكنوا  الذين  النقاد  عدد  أن  أجد  أنني 

من إجراء بحوث نقدية رصينة هو عدد 

عدد  فهو  ذلك  من  وبالرغم  ضئيل، 

املهتمون  أو  املؤسسات  تمكنت  لو  مقبول 

من نشر هذه البحوث بشكل جيد.

*الفنان ال ينفذ عمله الفني دون أن يتأثر 

)ما(،  موضوع  أو  حدث  مع  ويتفاعل 

الكامن  يحرك  الذي  ما  ونفسيا،  فكريًا 

في عمار داود؟

األعمال  إلنتاج  غالبًا  يدفعني  -ما 

او  الالجدوى،  من  تبرمي  هو  الفنية 

في  وبنا  بي  يحيقان  اللذين  الالمعنى 

صناعة  الى  يدفعني  الذي  العالم.  هذا 

بديل  لعالم  نشداني  هو  الفني  العمل 

غير  من  ولكن  لحياتي،  معنى  فيه  أجد 

يجب  ال  أو  يجب  ملا  إشارات  وال  مواعظ 

موقفا  تعكس  أن  ألعمالي  أريد  وال  فعله، 

املؤملة  األحداث  من  )مباشرًا(  تعبيريًا 

بشكل  العالم  هذا  في  تطوقنا  التي 

ممكن  كهذا  موقفًا  ألن  تقريبًا،  يومي 

خالل  من  أكثر  بجدارة  يتأسس  أن  له 

مباشرة  النقد  وتوجيه  اللغوي  النص 

التواصل  ووسائل  املظاهرات  خالل  من 

االجتماعي. الفن البصري يعنى باإليماء 

الشاملة،  بصورتها  البشرية  الحال  إلى 

إلى الداخل اإلنساني الذي نتجت منه كل 

تلك التجارب املريرة في تاريخ البشرية 

الطويل.      

أعماله  بيع  في  الفنان  وتعفف  *قداسة 

الفنية.. هل تعتبرهما وهمًا نقديًا؟

-نعم، هما وهمان يعتقد بهما الكثيرون، 

عادي،  إنسان  إنه  للفنان،  قداسة  ال  إذ 

مرهف  بوجدان  يتمتع  الجيد  والفنان 

وبقية  اإلنسان  إزاء  عميقة  وعاطفة 

املخلوقات.

بوابة  الفنية  املعارض  تعتبر  هل  *إذن، 

أنها  أم  الفنان  أعمال  على  لالطالع 

مجرد رقم يضاف إلى سيرته؟

ملتابعة  جيدة  مناسبات  هي  -املعارض 

تطور الفنان والتحاور معه وتلقي منتجه 

فقط  تكون  أال  على  والتذوق،  بالفحص 

سببًا للقاءات اجتماعية كما نرى ونتابع 

مرارًا على مواقع التواصل االجتماعي.  
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ــة ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ــةت ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ت

افتح قلبك:
رفضُت الزواج به 
ه سمعتي! فشوَّ

الكابتن إلهام: 
اإليروبك يلطف المزاج

طفلك.. 
ومصيدة المواقع اإلباحية

ة  
بك

ش
 ال

لة
عائ

تـوهجي بفستاٍن ذهبيتـوهجي بفستاٍن ذهبي
لمعة شفاه وجّرة كحل شرقيةلمعة شفاه وجّرة كحل شرقية

غر باء في بيت واحد
مطلَّقون بأمر السوشيال ميديا



قطعَا  لكني  ذه، 
ِّ
أنف أن  دون  االنفصال  في 

من  أريد  ال  شخصيًا  ما،  يومًا  أنفده  سوف 

إعداد  سوى  السكن  تشاركني  التي  املرأة 

بيننا  تعد  لم  باألطفال،  واالهتمام  الطعام 

التي  شكوكها  غير  مشتركة  مواضيع  أية 

معها  الحديث  قطعت  لذلك  حياتي،  دمرت 

 
ّ

أهز األوالد  يخص  موضوع  أي  وفي  تمامًا، 

معها  عشت  ال،  أو  بنعم  أجيبها  أو  رأسي 

تحولت  بعدها  أكثر،  ال  األلفة  من  سنتني 

داخل  مظهرها  أسود،  جحيم  الى  حياتنا 

أهملت  األطفال  وبحجة  )مبهذلة(،  البيت 

مع  املكاملة  تطيل  أنها  مع  الزوجية  حقوقي 

وبأني  بالبخل  تتهمني  دائمَا  لساعات،  أهلها 

املسؤولة  أنها  مع  أخواتي،  على  املال  أهدر 

على  تتنصت  مرة  من  ألكثر  امليزانية،  عن 

وجودها،  سئمت  وخصوصياتي،  مكاملاتي 

ولوال وجود األطفال لطلقتها."

رجال العزلة الفيسبوكية!

املطلقة نفسيًا زينة فارس )33 عامًا(، منذ 

ثالث سنوات، ال تختلف كثيرًا عمن سبقنها 

في التجربة البائسة، تقول مستذكرة العزلة 

بألم:

سعيدة،  كانت  األولى  الزواج  "سنوات 

بفعل  زوجني  كأي  مشاكل  لدينا  كانت  نعم، 

بعد  لكن  وضغوطاتها،  الصعبة  الحياة 

سقٍف  الى  حياتنا  تحولت  الطفلني  إنجاب 

الى  اتجه  هو  عجوزان،  تحته  يعيش  ممل 

ال  ألنه  وقته،  إلمالء  ميديا  السوشيل  عالم 

يخرج  أو  وعراكهم،  األطفال  ضجة  يطيق 

بالتنظيف  إما  منشغلة  وانا  أصدقائه،  مع 

او بتدريسهم، وما يتبقى من الوقت أقضيه 

كثيرًا  جربت  واألنستا،  الفيسبوك  داخل 

كعادته  وانشغل  بصدي  فقام  اليه  التودد 

من  وألكثر  الفيسبوك،  في  عابرات  بنساء 

مرة كشفت أمره وتخاصمنا بعدما ضربني 

وقال بالحرف الواحد: )هذا املوجود( وعليه 

فإن كل واحد منا ترك اآلخر لعزلته ولم يعد 

يهمنا منذ ثالث سنوات، فال فراش بيننا وال 

غزل وال حتى لغة مشتركة."

هاربون من املجتمع

)د.سامي  االجتماع  علم  في  املختص  يشير 

الطالق  او  الزوجي،  الخرس  أن  الى  نصر( 

العاطفي، هو بصراحة تفصيلية:

أو  الزوجني  أحد  فيها  يشعر  نفسية  "حالة 

كالهما بمشاعر سلبية تجاه الطرف اآلخر 

بما يؤدي إلى عدم إمكانية التواصل العقلي 

انعدام  أي  بينهما،  والجسدي  والنفسي 

وينفرد  االجتماعي،  والتفاعل  التواصل 

واجتماعية  ونفسية  عقلية  بحياة  منهما  كل 

وينتهي   ،
ً
شكال الزواج  فيستمر  خاصة، 

باالنفصال  ذلك  يسمى  لذا  مضمونَا، 

الصامت أو االنفصال العاطفي بني األزواج، 

الرغم  على  مجتمعنا  في  موجود  واقع  وهو 

األسرية،  الحياة  على  خطورته  درجة  من 

عنها،  املسكوت  املواضيع  ضمن  ظل  أنه  إال 

 ينشأ وهو 
ً
علمًا بأن األسرة التي تربي طفال

في  شخصني  أهم  بني  العالقة  سوء  يرى 

نفسيًا  مشوهني   
ً
أطفاال تنتج  سوف  حياته، 

تشوه  من  شاهدوه  ما  قدر  على  واجتماعيًا 

ساريًا  يبقي  الزواج  ألن  األبوين،  عالقة  في 

 منهما يعيش بمعزل 
ً
بني الزوجني، ولكن كال

قة، 
ّ
مطل أو  ق 

ّ
مطل لقب  من  خوفًا  اآلخر  عن 

السيما إذا كان هناك أوالد".

صراع الفراق والِعشرة

االختالف  نقطة  الى  كذلك  الباحث  ُيشير 

في التنشئة االجتماعية ما بني الطرفني، إذ 

يحدد درجة الطالق ونسبته، مضيفَا:

"فإذا كان الطرفان واعيان للطالق النفسي 

أو الصامت، فإنهما يتحاشيان أي حديث أو 

الثاني  النوع  بخصوص  أما  بينهما،  انفراد 

فإنها  الواعي  الطرف  هي  املرأة  كانت  فإن 

تلجأ الى تجنب زوجها بحجة األوالد والتعب 

أما  التحدث،  في  رغبتها  وعدم  الجسدي 

بالطالق  الواعي  الطرف  هو  الزوج  كان  لو 

الهروب،  الى  غالبًا  يلجأ  فإنه  النفسي 

نعّبر  وظرفية  وقتية  قطيعة  هنا  والناتج 

عنها بطالق صامت من الدرجة األولى، بل 

الثانية  الدرجة  من  الصامت  الطالق  حتى 

البعد  مثل  مؤقتة  قطيعات  تسبقه  ما  عادة 

يمكنها  التي  والحلول  والظرفي،  الوقتي 

إعادة الزواج لديمومته وإنهاء حالة الخرس 

الزوجي مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بهيمنة 

بينهما  تجمع  التي  الحب  قوة  وتفّوق 

على الخالف العابر، او مبادرة أحد 

والحوار  املصارحة  في  الطرفني 

او  واإلشكاالت،  الضعف  بنقاط 

الطرفني  أحد  حنكة  تكون  ربما 

بفن  نسميه  أن  يمكن  ما  في 

إحياء  وإعادة  التواصل 

العالقة."

الغرباء  األزواج  احتيال  حكاية  ما  رى 
ُ

ت

هربًا  جسدية  ال  ماديٍة  بالتزاماٍت  املربوطني 

أن  حقًا  وهل  قة، 
َّ
مطل أو  ٍق 

ِّ
ُمطل لقِب  من 

ستقرة تحطمها رعونية النساء في 
ُ
البيوت امل

ذكورية  أكاذيب  هي  ام  ميديا،  السوشيال 

الخيانات  فتغلف  "بذيلها"  تلعب  أن  تريد 

السرية والقصور املتعمد بالشيطنة.

الطالق مرفوض اجتماعيًا

قة 
ّ
 نكرات، وال يوجد أهل يحتملون املطل

ُ
"نحن

العشرة  ناكر  سحقها  كرامتي  البيت،  في 

ملواجعي  ليس  أن  طاملا  مرتني  وأهلي  مرة 

املصيبة  لحظة  في  منا  املطلوب  اعتبار،  أي 

الرجل )شايل عيبه(، في حني  التحمل، ألن 

الدنيا."  تنقلب  الخطأ  بنفس  املرأة  وقعت  لو 

أول  عامًا(،   35( راضي  زينب  تستكمل 

مع  آهًا  تنفث  وهي  حديثها  عاطفيًا  منفصلة 

دخان سيجارتها:

"تراجعت عن فكرة الطالق الواقعي من خائن 

اضطرارًا  زواجه-مضطرة  -بعد  وامللح  الزاد 

البقاء  مرًا، ألنني وجدت نفسي مجبرة على 

األوالد  مستقبل  على  حفاظَا  شكليَا  معه 

 ملعضلة مصروف 
ً
وحاجتهم إليه، وأيضَا حال

البيت، طبعَا بعد معارك وصراعات مع أهلي 

أطفالي  مع  تحملي  عليهم  يصعب  الذين 

على  البقاء  فكرة  لقبول  اضطررت  األربعة، 

لدي  كانت  لو  وإال  فقط،  الورق  على  ذمته 

نفسي  على  العتمدت  رزق  ومصدر  وظيفة 

ورميته خارج حياتنا من األساس، وهو الحل 

الذي تتجنبه املرأة ألنها ال تريد أن تخرج من 

أمام مشكالت  لتجد نفسها  الزوج  مشكالت 

ل املجتمع ملطلقة." عائلتها وأزمة تقبُّ

البيوت تحطمها النساء

أجد  ال  النساء،  تحطمها  السعيدة  "البيوت 

مجنونة  مع  حياتي  إكمال  على  يجبرني  ما 

الى  اإلساءة  كلمات  لسانها  تفارق  ال  وشكاءة 

لم  قة 
ّ
مطل او  صامتة  كزوجة  بقاؤها  أهلي، 

يعد يهمني، أحتاج الى وقت يكبر فيه األطفال 

ألتزوج عليها .."

بهذا الرد الناري، حسم حسني رضوان )45 

بتبريراٍت  قرارُه  صمتًا-  -املنفصل  عامًا( 

من  "الكثير   :
ً
مكمال يراها،  كما  منطقية، 

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرجال 

فتيات  الى  زوجاتهم  جحيم  من  يهربون 

أنا  حقيقة  وتلك  بهن،  االرتباط  يحاولون 

لكن  ُمتزوج  نعم  مرة،  من  ألكثر  عشتها 

وأفكر  مرتاحًا  لست  ألنني  باالرتباط  أفكر 

سحابة خراب عاطفية وقطيعة 
لعينة تغيم على جو الحياة 

الزوجية وتحول صحوها النفسي 
املشمس الى أمطار رعدية ومنغصات 

متراكمة، قد ينجح الطرفان في 
تجاوزها وإنعاش الجو املتلبد، أو قد 
يتجهان الى حيلة الخرس الزوجي، 
او االنفصال العاطفي الصامت أمام 

الناس، والسيما إذا كان بينهما أطفال 
بأعمار حرجة، فما إن يعودا الى 
البيت حتى يخلعا وجه العائلة 

املثالية ليرتديا قناع العزلة والفراق 
القبيح أو يدخال في مرحلة )الخوة 

النظيفة(. 
تحت سقف واحد!مجلة الشبكة

غر باء
مطلَّقون بأمر السوشيال ميديا
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ــو ــ ــوهـــــي وه ــ هـــــي وه



جّل الصّبار والعسل
سحر طبيعي حول العينين

املعروف عن جل الصبار أنه يحتوي على العديد 

كالزنك  املفيدة،  والفيتامينات  املعادن  من 

من  وغيرها  األمينية،  واألحماض  والكالسيوم 

الفيتامينات. وألن الجفاف ُيعتبر من األسباب 

األكثر شيوعًا للهاالت السود، فإن الصبار يعد 

رطوبة  على  الحفاظ  يضمن  خرافيًا  عالجًا 

البشرة وتحسني مرونة الجلد وتخفيف انتفاخ 

العيون.

ج ملعقة صغيرة من العسل 
َ

مز
ُ

 ولعمل الوصفة ت

الصبار  جل  من  صغيرة  ملعقة  مع 

الخليط  ع 
َ

ُيوض ثم  خليط،  على  للحصول 

يشطف،  بعدها  ساعة،  لنصف  العينني  حول 

ر هذه الوصفة كل ليلة  كرَّ
ُ

وت

أفضل  على  للحصول 

النتائج خالل أسبوع. 

ألنه  التفاح  من  يخلو  مطبخك  تجعلي  ال 

األكسدة،  مضادات  أكبر  على  يحتوي 

ويساعد على منع تلف الخاليا واألنسجة، 

لو  وحبذا  البشرة،  أو  الجسم  في  سواء 

كما  الشوفان،  مع  مخلوطًا  استعملِته 

املاليك  حمض  على   يحتوي  أنه 

الجلد  خاليا  إزالة  في  الفعال 

امليتة.

مقشر الشوكوالتة

يزيــل الخاليــا الميتــة
ويعيد لك النضارة

والجلد  أنثى،  لكل  الجماليتان  الداللتان  هما  املرأة  قدمي  كعبي  أن  في  الشك 

الجاف املتشقق في كعبي القدمني يشوه أنوثتها، وله أسباب كثيرة منها عضوي 

نصف  تهرسي  أن  هي  بيتية  طريقة  أسهل  ولعل  باإلهمال.  يتعلق  ما  ومنها 

موزة وتضيفي لها العسل، ثم وزعي الخليط على قدميك 

من  زوج  بلبس  استعيني  او  بالستيكي،  بغالف  لفهما  مع 

الجوارب القديمة ليساعد الضغط الخفيف مع الحرارة على 

جعل القناع يعمل بشكل أفضل.

قناع الموز البالستيكيقناع الموز البالستيكي
يعالج تشقق كعوب القدمين

ونعومــة جمــال 
وترطيب

أهم  هي  امليت  الجلد  وإزالة  البشرة  وتفتيح  تقشير 

املواد  من  ألنهما  للبشرة  والشوكوالتة  الكاكاو  فوائد 

النعومة  الى  إضافة  لألكسدة،  ومضادات  املرطبة 

وأسهل  املبكرة.  الشيخوخة  عالمات  ظهور  تأخير  و 

الوصفات بخلط ملعقة كبيرة من امللح الخشن 

مع كوب حليب وكوب شكوالتة مذابة، 

مع  البشرة  على  الخليط  نطبق 

التدليك برفق ملدة دقيقتني 

حتى  املاسك  نترك  ثم 

وبعد  البشرة  على  يجف 

غسله نضع له مرطبًا.

عالج  على  األصلي  العسل  يساعد 

وذلك  والجروح،  املتشققة  الشفاه 

مضادة  خصائص  على  الحتوائه 

بتحضير  ينصح  لذلك  للبكتيريا، 

قطرة  بداخلها  نظيفة  قطن  قطعة 

ومسح  العسل  من 

ألكثر  املتشققة  الشفاه 

لفترة  وتركها  مرة  من 

نصف ساعة، ستالحظني الفرق 

بالترطيب.

بقطرة عسل
رطبي شفتيك المتشققتين

التفاح
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ــيـــن ــتـــامـ ــيـ ــيـــنفـ ــتـــامـ ــيـ فـ



توهج سوف يجعل حضور الجميالت طاغيًا وأكثر 

خرافية،  بأنوثة  شخصياتهن  ويرسخ  جاذبَية، 

حني تلتفت جميع األنظار إليهن، وذلك ألن اللون 

األزياء  عالم  في  الخاصة  مكانته  له  الذهبّي 

واملكياج والتمييز. 

جدير بالذكر أن الذهبي هو من األلوان الدافئة 

القريبة الى  األلوان الترابية الباهتة، لذلك عند 

ارتداء فستان ُمذهب بمثل هذا اللون، هنا تحتاج 

باهت  أو  بيج  أو  ترابي  مكياج  وضع  إلى  املرأة 

ز  ميَّ
ُ
امل اللون  هذا  مع  يتناسب  وبّراق  دافئ 

بلمعانه وخصوصيته.

)نيو  العدد  هذا  في  لكم  اخترنا  وقد 

ذهبي  بفستان  عراقية  ملودل  لوك( 

بالشدو  مطعم  ترابي  ومكياج 

كريم  ع 
ّ

وز حيث  العينني،  فوق 

األساس على جميع الوجه ودمج جيدًا باستخدام 

طريق  عن  الخدين  عظمة  إبراز  مع  الفرشاة 

الخد  عظمة  أسفل  منطقة  على  )الكنتور(  وضع 

الوجه، إذ جرى تطعيمه بأحمر الخدود  وجانبي 

ة صيفية،  الزهرّي الفاتح ملنحهما إطاللة طبيعيَّ

 عن إبراز الشفاه بأحمر )النيود( القريب 
ً
فضال

من ألوان البيج الهادئة املتوردة نوعًا ما.

لنظرات  غامضة  شرقية  سحر  كتلة  وإلضافة   

طول  (على  )آيالينر  كحل  بجرة  ينت 
ُ

ز العني، 

بالبيج  ممزوجة  ذهبية  شدو  وظالل  الجفن 

اختيار  أن  نؤكد  لذا  الجفن،  أعلى  من  الزهري 

أكثر  من   
ّ

ُيعد الذهبّي  اللون  ذي  الفستان 

املكياج  مع  طاغية  وأنوثة  جمالية  االختيارات 

اللون  يملكه هذا  ملا  البسيطة، وذلك  والتسريحة 

ذهب من تأثير ساحر وجذاب.
ُ
امل

جميالت بأنوثة خرافية المعة، إذ 
ما يزال اللون الذهبي األشقر، بكافة 
تفرعاته الجمالية الساحرة، هو خيار 
السيدة األنيقة والعصرية، سواء 
باألكسسوارات أو بلون الفستان، أو 
بلمسة املكياج.

خبيرة التجميل - سارا 
بعدسة - علي محمد

ـــرقية ـــل ش ـــّرة كح ـــفاه وج ـــة ش بلمع

تـوهجي بفستاٍن ذهبي
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صــــــــالــــــــونصــــــــالــــــــون



الحل

المشكلة

رفضُت الزواج به رفضُت الزواج به 
ه سمعتي! ه سمعتي!فشوَّ فشوَّ

أهال وسهال بك آنستي  أسأل الله أن ييسر لك الزواج بالرجل 

الصالح واملناسب لك، فالزواج -كما يقول عامة الناس- )قسمة 

وتوصلت  وتمعن  بتركيز  رسالتك  قرأت  عزيزتي..  ونصيب(. 

واحدة،  مشكلة  وليست  مشكلتني  تتضمن  رسالتك  أن  الى 

حال  كل  على  ما.  نوعًا  ومتداخلتان  مترابطتان  املشكلتني  وأن 

ومشكلة  األولى،  الخطبة  هي  رسالتك  من  األولى  املشكلة  فإن 

مواصفاتك  مع  تتناسب  ال  التي  ومواصفاته  األول  الخطيب 

من جميع النواحي، فهذا الشخص -أي الخطيب األول- يعاني 

التي هي عبارة عن مجموعة حاالت  النقص  نفسيًا من عقدة 

شهادة  يمتلكون  ممن  والغيرة  بالدونية  الشعور  أبرزها  نفسية 

ويثأر  لينتقم  لخطبتك  فتقدم  عاليًا،  ثقافيًا  ومستوى  دراسية 

فهو  بينكما،  املشكالت  تبدأ  وبعدها  بك  باالرتباط  لنقصه 

التي يمتلكها والده، وأنه يمكن أن يمتلك أي  يتباهى باألموال 

فشله  ليغطي  الزوجة،  حتى  األموال،  بهذه  الحياة  في  شيء 

بأنه أفضل من أصحاب الشهادات.  الدراسة ويقنع نفسه  في 

برفض   
ً
عمال وأحسنتم  الواعية  وبعائلتك  بك  أشيد  أنا  وهنا 

هذا الشخص، ألن أشخاصًا مثل هذا يبقون يعانون من عقدة 

التحصيل الدراسي واملكانة العلمية في املجتمع مدى حياتهم، 

ظهرت  منك  والزواج  باالرتباط  طلبه  رفض  عندما  لهذا 

جميل  شيء  كل  بتحطيم  نفسيًا  املريضة  الحقيقية  شخصيته 

لنفسه  ليبني  واألخالق  بالشرف  الطعن  حتى  املقابل،  يمتلكه 

ولآلخرين أنه هو الصح واألفضل وانت وأهلك غير ذلك، وهنا 

تمتلكني  وألنك  بك،  لطفه  على  كثيرًا  الله  تحمدي  أن  عليك 

على  مستقبلك  وعن  راحتك  عن  تبحث  واعية  مثقفة  عائلة 

فمادمت  الناس،  كالم  عن  أما  املادية.  اإلغراءات  من  الرغم 

او  واثقة من نفسك وأنك في السليم، فال تفكري بماذا يفكر 

يتكلم عنك اآلخرون.

وهنا  الجديد،  الخطيب  فهو  رسالتك  في  الثاني  الجانب  أما   

الزواج  ألن  الجوانب،  كل  من  املوضوع  معك  أناقش  أن  أحب 

ليس لعبة او فرصة للهروب من أضرار الخطبة األولى وتشويه 

التفكير  الكثير من  تتطلب منك  بل هو عالقة جادة  السمعة، 

فارس  في  طموح  لديها  فتاة  كل  ألن  االقتناع،  من  والكثير 

األحالم، ولكن في بعض األحيان تجري الرياح بما ال تشتهي 

السفن، فال يتقدم للفتاة نفس الرجل الذي تتمناه، فنجدها 

تنتظر حتى لو كان حلمًا، وتمر السنوات وهي ترفض وتنتظر 

أن  مع  عزيزتي  لذا  للزواج.  منها  التقدم  فرص  وتتالشى 

خطيبك يكبرك بعشر سنوات، فإن هذا الفارق ليس بالكبير، 

مر  ألنه  بينكما  كبير  تفاهم  هناك  سيكون  العكس  على  بل 

هدوءًا  أكثر  ويكون  معك،  سيتجاوزها  كثيرة  حياتية  بتجارب 

واستقرارًا نفسيًا، وستشعرين باالطمئنان والراحة والسعادة 

معه.

الجوانب  إلى  تنظري  وأن  بدقة  التفكير  منك  أطلب  لذا 

عن  تبتعدي  وأن  )الخطيب(،  الشخص  هذا  في  اإليجابية 

فكرة أنه غير مناسب، وأن قبولك به هو ملحو الصورة السيئة 

كل  بتدوين  تقومي  وأن  عنك،  األول  الخطيب  نشرها  التي 

كل  لتدوني  وأيضًا  دفتر،  في  وتدوينيها  الخطيب  إيجابيات 

السلبيات التي تظهر في تعامله معك، وأن تضعي نسبة مئوية 

اإليجابية  الصفات  كانت  فإذا  سلبًا،  أو  إيجابًا  عليه  لتحكمي 

اما  لك،  املناسب  الشخص  هو  هذا  فإن  السلبية،  من  أكثر 

عن الحب فإنه ياعزيزتي يكون من خالل األفعال ال األقوال، 

باحترام  والتعامل  الِعشرة  خالل  من  بينكما  الحب  وسيكون 

أمام  أو  البيت  داخل  سواء  كرامتك،  على  واملحافظة  ومحبة 

اآلخرين، وبهذا سيكون الحب بينكما موجودًا بدون أن تبحثي 

عنه.

 وأخيرًا عزيزتي أسأل الله تعالى أن يسعدك ويوفقك ملا يحب 

ويرضى، والله أعلم وأحكم.

بعثت اآلنسة ف . ق برسالة  الى زاوية )افتح قلبك( عرضت فيها مشكلتها 

الخاصة مع قريب لها، إذ قالت في رسالتها "أنا فتاة اقتربت الى الثالثني 

تقدم  العمل،  زمالء  مع  طيبة  وعالقاتي  عملي،  أحب  موظفة  عمري،  من 

أبيه،   علميًا ويعيش على ثروة 
ً
لخطبتي شاب من أقربائنا ال يمتلك مؤهال

مرة  من  أكثر  املحاولة  كرر  أنه  إال  أهلي،  وكذلك  األمر  بادئ  في  رفضته 

النهاية  في  الرفض.  موقف  عن  تتراجع  لم  العائلة  لكن  وعناد،  بإصرار 

استشاط غضبًا وراح يثرثر في مجالس األقرباء عن عالقتي املزعومة به، 

وبأني ال أستطيع مصارحة أهلي بهذه العالقة، أراد من وراء ذلك أن يشوه 

سمعتي، حتى أني أحسست أن والدي قد تأثر بتلك األقاويل،  لكنه لم يوجه 

لي أية كلمة جارحة.

بعد فترة، كثرت تلك األقاويل التي يختلقها قريبي، وفي هذه األثناء 

تقدم لي شاب في األربعني من العمر، وجد والدي فيه فرصة مناسبة 

لقطع األلسن، وراح يحثني على االرتباط به بذريعة أنه شاب مكتمل 

أقاويل  زيف  وإلثبات  ألهلي  إرضاًء  الخطبة  على  وافقت  فيه،  العيب 

خاللها  أردت  أشهر،  ستة  من  أكثر  الخطبة  على  مضت  قريبي. 

تجاهه،  مشاعري  حقيقة  أفهم  حتى  منه  والتقرب  عليه  التعرف 

عالقة  هناك  كانت  وإنما  الحب،  درجة  الى  تلك  بمشاعري  أصل  لم 

معها  وتحدثت  لوالدتي  األمر  هذا  أوضحت  بيننا،  متبادلة  احترام 

بكل صراحة، قالت لي إن الحب يأتي بعد الزواج، وأنا حقيقة ال أؤمن 

بذلك." 

تطلب  وهي  أمرها"،  من  حيرة  "في  إنها  رسالتها  ختام  في  وتقول 

 آخر؟ 
ً
النصح: فهل تستمر على هذا الحال وتتزوج، أم أن هناك حال

صفحة تُعنى بالمشكالت 
األسرية التي تصل 
المجلة عن طريق البريد 
اإللكتروني  أو أرقام 
هواتف المجلة نضعها  
أمام مجموعة من 
المتخصصين بقضايا 
األسرة والمجتمع إليجاد 
حلول لها.

افتح قلبك

االختصاصية التربوية النفسية 
الدكتورة شيماء العباسي أجابت على 
الرسالة قائلة: 
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املقادير:

طماطم  وحبتا  بقدونس  أكواب  خمسة 

)فرم ناعم(، مع إضافة ملعقتي برغل 

أخضر،  بصل  وعودي  أبيض  ناعم 

وأيضًا ربع كوب عصير ليمون مع ملعقة 

نعناع  وملعقتي  زيتون  كوب  وربع  ملح، 

مفروم ناعمًا.

طريقة التحضير:

املفروم  البصل  مع  البقدونس  اخلطي 

ثم  وعميق،  واسع  طبق  في  والنعناع 

األثناء  هذه  في  الطماطم،  أضيفي 

حتى  الليمون  بعصير  البرغل  انقعي 

بعدها  التبولة،  فوق  وزعيه  ثم  يتشربه 

أضيفي امللح والزيت وقلبي املزيج حتى 

كمية  زيادة  يمكنك  طبعًا  يتجانس، 

وقدميها  الرغبة  حسب  الليمون  عصير 

حسب  جانبية  خضراوات  إضافة  مع 

الرغبة.

تبولة عصرتبولة عصر  ية بغدادية  ية بغدادية  
بالزبالز  يتون والنعناعيتون والنعناع

االكل الطيب عافية والفائدة الغذائية املليئة 
بالفيتامينات والعناصر الغنية املهمة تحتاجها االسرة 
ويجب ان ال تخلو منها سفرة اهلنا لضمان دوام الصحة 
واملذاق..

عصائر الفواكه لها فوائد خرافية، فهي 

غنية بمضادات األكسدة والفيتامينات 

نواتج  من  الجسم  تحمي  التي  واملعادن 

عمليات الهضم والشوارد الحرة، كذلك 

العظام  هشاشة  من  الفاكهة  تقي 

ويعتبر  كالسرطان،  األمراض  وبعض 

للجسم  جدًا  مفيد  البطيخ  عصير 

وذلك الحتوائه على البوتاسيوم الذي 

التي  األكسدة  ومضادات  الكلى،  يطهر 

تقي من الشوارد الحرة والتهاب املفاصل، 

ولعمل عصير البطيخ:

املقادير:

مع  املقشر  البطيخ  من  قطع  خمسة 

حبات  وخمس  عسل  ملعقة  إضافة 

نقوم  مجرش،  وثلج  ماء  وكوب  فراولة 

من  ألقل  بالخالط  املكونات  بخلط 

يقاوم  منعش  بعصير  لنخرج  دقيقة، 

العطش والحّر.. وبألف عافية.

األطباء  ينصح  اللذيذ،  الحلو  طعمه  الى  إضافة 

الغذائية،  الحمية  أنواعه في مجال  بالتني بكل 

قناع  يستخدم  وكذلك  باأللياف،  غني  ألنه 

كما  النضارة،  إلعطاء  العسل  أو  بالحليب  التني 

أنه غني باملواد املضادة لألكسدة ويعالج سرعة 

نبضات القلب، ألنه يعمل على خفض مستويات 

على  التني  أوراق  تعمل  كما  الثالثية،  الدهون 

أنها تتوفر على  إذ  منع نمو الخاليا السرطانية، 

جدير  لألكسدة.  املضادة  املواد  من  عالية  نسبة 

باملغنيسيوم  غني  املجفف  التني  أن  بالذكر 

تمتص  التي  فظ والفيتامينات  على لتحا

وتحميها  العظام  قوة 

الهشاشة  من 

والكسر.

بالفراولة والعسل
مجـرش بطيـخ 

التين بأنواعه
فيتامين ومذاق وحمية

ميساء فاضل
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أهلنا أهلناســفــرة  ســفــرة 



هوية بغداد

طربية الچالغي وصفگات املربع واملقام 

هوّية  شكل 
ُ

ت ومازالت،  كانت   ، البغدادي 

والبهجة.  للحياة  حبة 
ُ
امل املدنية  بغداد 

كذلك الحال بالنسبِة للمالبس البغدادية 

القديمة مثل الدشداشة والصاية والزبون 

والسدارة والفينة التي يعتمرها الرجال، 

وأيضًا  والجراوية،  الطربوش  كذلك 

وفتياتها  )الدربونة(  نساء  ترتديه  ما 

 يعتبرن 
ّ

البغداديات الحسناوات حيث كن

بالذهب  املطرزة  األطراف  ذات  العباءة 

بداللهن  والجمال،  للجاذبية  رمزًا 

حتى  بهما  تغنى  اللذين  وغنجهن، 

الشعراء والفنانون.

يقاوم  ظل  الذي  البغدادي  املوروث  هذا 

بالتفرد،   
ً
مجاال لها  يترك  ولم  الحداثة 

رائحة  له  أعيد  أن  تصاميمي  في  حاولت 

والزبون  العباءة  في  وأحييها  التراث 

املزينني  والبغدادي  العربي  والجلبابني 

بالحروف العربية، املستوحاة من أصالة 

هي  بغداد  ألن  معاصر،  وبأسلوب  بغداد 

رغم  الجميلة  وتبقى  إلهامنا،  مصدر 

فتعود  يومًا  عنها  سيزول  الذي  الخراب 

ملدنيتها أجمل بإصرار أهلها على مقاومة 

اليأس وإحياء التحضر في العاصمة التي 

أجمل  من  واحدة  بأنها  توصف  كانت 

املدن العربية.

الخاتون والز بون والسدارة

تصميم  سيف العبيدي
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الى  الدم  تدفق  عنها  ينتج  تمارين 

تمارس  اإليروبيك  بأن  علمًا  العضالت 

بأقصى جهد ولفترة قصيرة. لذلك فهي 

كالركض  الهوائية  الرياضة  عن  تختلف 

والسباحة و ركوب الدراجة. 

األشخاص،  من  الكثير  هناك  وطبعًا 

ال  البدنية،  اللياقة  ثقافة  غياب  وبحكم 

يعرفون ماهي تمارين اإليروبيك، وملاذا 

الرجل،  من  أكثر  املرأة  جسم  يحتاجها 

وهل حقًا أن نتائجها مشروطة بالتغذية، 

والترفيهي  النفسي  الجانب  حكاية  وما 

مليئة  بغدادية  )سوالف(  تمنحه،  الذي 

جمعتنا  والفائدة  بالطاقة 

في  البدنية  اللياقة  مدربة  مع 

)إلهام  الكابنت  اإليروبيك 

هذه  عن  للحديث  دويج( 

للجسم  وفائدتها  التمارين 

وكيف يمكن االستفادة ِمنها. 

سّر  وما  اإليروبيك؟  *ما 

ارتباطها بالريجيم والحماس، 

أساسيني  شرطني  باعتبارهما 

الستمرارها؟

عضالت  كامل  تحرك  تمارين  -هي 

الجسم، وباألخص الكبيرة مثل عضالت 

مختلف  بدني  نمط  على  وتكون  األرجل، 

املشي  مثل  )الكارديو(،  تمارين  عن 

والبايسكل والسباحة واألوبتكل. وتمارين 

الريجيم  في  كبير  أثر  لها  اإليروبيك 

تحديدًا، ألنها تساعد في حرق السعرات 

من  الجسم،  في  والدهون  الحرارية 

إذ  بالكالس،  املجموعة  تسمية  خالل 

مجموعة  شكل  على  التمارين  هذه  تكون 

أكثر  الى  عددهم  يصل  األشخاص  من 

الكابنت  يحفز  ما  العبًا،  عشرين  من 

ويعطيهم  الوقت،  نفس  في  واملشاركني 

حماسًا كبيرًا ومتعة أيضًا.

خفيفة  اإليروبيك  تمارين  تبدأ  *ملاذا 

وعلى إيقاع موسيقى حماسية ثم تعلو؟

وآخر  بدني  جانب  لها  -اإليروبيك 

في  التمارين  هذه  تكون  إذ  ترفيهي، 

متوسطة،  تتدرج  ثم  خفيفة،  بدايتها 

حركات  عدة  وتتضمن  عالية،  ترتفع  ثم 

تحرك كامل عضالت الجسم على إيقاع 

اختيار  من  حماسية  وأغنية  موسيقي 

ثالث  التمارين  هذه  وتمارس  الكابنت. 

من  االنتهاء  وبعد  األسبوع.  في  مرات 

ملدة  استراحة  الالعب  يمنح  التمارين 

خمس دقائق حتى تبدأ الجولة الثانية من 

عضالت  تمارين  تتضمن  التي  الكالس 

ثم  )كرانش(  بـ  وتسمى  واملعدة  البطن 

وتعني  )الكلوت(  عضالت  شد  بعدها 

الخلفية، وتتضمن تكرارات عدة.

املنهاج  ضمن  تدخل  حقًا  هل  *اليوغا.. 

وتعطي نتائج التمتع براحة نفسية وحرق 

السعرات؟

هذه  من  االنتهاء  عند  أننا  هنا  -الجميل 

تبدأ  املناهج،  في  املدرجة  التمارين 

تمارين  تتضمن  التي  األخيرة  الجولة 

وعند  باملرونة،  تسمى  ما  أو  اليوغا، 

االنتهاء من هذه التمارين يشعر الالعب 

يكون  الوقت  نفس  وفي  نفسية،  براحة 

إلى  تصل  قد  حرارية  سعرات  أحرق  قد 

الضروري  من  و  حرارية.  سعرة   500

التمارين  هذه  بعد  بالطاقة  الجسم  مد 

يتضمن  الذي  الصحي  األكل  خالل  من 

أهمية  وتأتي  والسوائل.  البروتينات 

على  املحافظة  في  اإليروبيك  تمارين 

متناسقًا،  منظرًا  وإكسابه  الجسم  وزن 

مع تحسني املزاج، وتزيد كذلك الطاقة 

الرئة  عمل  كفاءة  ترفع  ألنها  والنشاط، 

تساعد  وكذلك  مرونة،  الجسم  وتعطي 

والضغط  الدم  ضغط  تخفيف  في 

وتنشيط  القلب  دقات  وتحسني  العصبي 

الدورة الدموية. 

أصناف  الئحة  تتحدد  تمرين  كل  *في 

وطاقة  تنوعًا  تضمن  صحية  تغذية 

ومحاذير يجب تجنبها؟

لجسم  جدًا  مهمة  الصحية  -التغذية 

األسنان  صحة  ولتعزيز  ومرن،  صحي 

وأيضا  الهضم  عملية  وتحسني  والعظام 

األهمية  تلك  وتأتي  العقلية،  الصحة 

يتكون  الذي  الصحي  الغذاء  من  أساسًا 

ودهون  وكاربوهيدرات  بروتينات  من 

وتعد   ، وفيتامينات  وسوائل  ومعادن 

البروتينات مصدرًا أساسيًا ومهمًا لبناء 

العضالت، فهي تسرع عملية االستشفاء 

العضلي التي تحصل بعد هدم العضالت 

بالتمرين، علمًا أن أهم مصادر البروتني 

والسمك،  الدجاج  من  عليها  نحصل 

في  تكثر  التي  الكربوهيدرات  أما 

ضرورية  فهي  والخضراوات  الحبوب 

عنها،  االستغناء  يمكن  وال  للجسم  جدًا 

إليها  يحتاج  إذ  ضارة،  جميعها  وليست 

يجب  ولكن  بوظائفه،  للقيام  الجسم 

وصحية،  منتظمة  وجبات  وفق  تكون  أن 

طاقة  إلى  ليحولها  الجسم  يحتاجها  إذ 

بممارسة  القيام  خاللها  من  يستطيع 

الحرمان  هو  الكبير  والخطأ  الرياضة 

منها. 

 
ّ

تمد التي  الطبيعية  املصادر  أبرز  *ما 

ولها  بالطاقة  الجسم 

عالقة بصحة العظام؟

املصادر  من  الدهون  -تعد 

الجسم  تمد  التي  املهمة 

الدهون  وهي  بالطاقة، 

املشبعة،  غير  الصحية 

أساسيًا  عنصرًا  تعد  إذ 

تساعد  ألنها  للتغذية، 

والتعب  اإلجهاد  مقاومة  في  الجسم 

مصادر  أهم  ومن  التمرين،  وبعد  أثناء 

الدهون الصحية سمك السلمون وفاكهة 

زيت  وأيضًا  البيض،  وصفار  األفوكادو 

فال  السوائل  أما  واملكسرات،  الزيتون 

مهم  مصدر  ألنها  عنها  االستغناء  يمكن 

السوائل  شرب  يجب  لذلك  للطاقة، 

وأهمها املاء قبل وبعد التمرين، إذ يجب 

لترات   4-3 عن  تقل  ال  بكمية  املاء  شرب 

في اليوم لتعويض السوائل التي تفقد في 

الجسم خالل التمارين. 

التي  واملعادن  الفيتامينات  أن  حني  في 

املصادر  من  عليها  الحصول  يمكن 

لنشاط  ضرورية  أيضًا  هي  الطبيعية 

طاقة  الى  تحويلها  عبر  الجسم 

وهي  العظام،  صحة  على  وللمحافظة 

ذات أهمية كبيرة بالنسبة ملن يمارسون 

أجسامهم  ألن  الرياضية،  التمارين 

املوجود   A فيتامني  وأهمها  تحتاجها 

السبانخ  مثل  الداكنة  الخضراوات  في 

وأهمها  الحبوب  وفي  والبروكلي، 

.Dو Cو B الشوفان وكذلك فيتامينات

حاورتها- ميساء الفيلي

القوام الرشيق واللياقة البدنية لهما دور هام في تحسني مزاج املرأة 
وتخليص نفسيتها من حاالت التوتر واالضطرابات اليومية، والسيما 
حينما تكون الرياضة بدنية وترفيهية مثل رياضة اإليروبيك التي 
يسمونها رياضة إنعاش القلب وتقوية جدرانه بالتمارين الترفيهية 

والنظام الغذائي املتنوع من خالل زيادة معدل التنفس وضربات 
القلب.

الكابتن إلهام دويج:

تمار ين اإليروبك الترفيهّية
تلطف مزاج المرأة الموسيقي
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من  الكثير 

أطفالهم  أن  يكتشفون  واألمهات  اآلباء 

إيحائية-  -أو  إباحية  مقاطع  عن  يبحثون 

يتأثر  أن  أو  الغوغل،  أو  اليوتيوب  في 

أو  األلعاب  بدعايات  فهم-  -دون  الطفل 

أو  اآليباد  في  عليها  يتفرج  التي  املقاطع 

املوبايل، أو أن يالحظوا أن ولدهم يكذب 

إذ  الالبتوب،  أو  للموبايل  استخدامه  في 

إليه،  الوصول   
ً
سهال صار  شيء  كل  أن 

لكن  حمايتهم،  مسؤوليتنا  أن  صحيح 

ليس بالضرورة أن نحقق هدفنا ونمنعهم 

من التفرج على اإلنترنيت تمامًا.

هوٌس وخيال واكتئاب!

هل هنالك إشكال في هذه الفيديوهات؟ 

ملصيدة  الصغار  تعريض  فإن  نعم،  أي 

غير  هم  عنـف،  أو  جنـس  مقاطع 

تؤثر  قد  وذهنيًا،  عاطفيًا  لها  مستعدين 

طور  في  زالت  ما  التي  أدمغتهم  على 

واقعي  الطفل غير  إذ قد يصبح  ل. 
ّ
التشك

بهذه  مهووسًا  أو   
ً
مشغوال أو  خياالته،  في 

يصبح  أو  يرتبك  قد  أو  مبكرًا،  األفكار 

أو قد  التحرش،  أو قد يستسهل  مهزوزًا، 

تنتابه مشاعر القلق واالكتئاب. 

وهنا نتساءل: ماذا إذا اكتشف 

ابنه في  وقوع  األبوين  أحد 

املحظور وشباك اإلباحية؟ وما هو رد 

الفعل التربوي املناسب؟ قطعًا هنا تتباين 

تربوي  رد  بني  ما  الوالدين  أفعال  ردود 

إساءة  اكتشاف  عند  تربوي  غير  وآخر 

استخدام أبنائهم لألجهزة الذكية، التي 

وفروها لهم من أجل الترفيه والتعلم.

مشكلة بقصد بريء

يعشق  الطفل  فإن  واالطالع،  وللعلم 

االستكشاف، فقد يكون قصده بريئًا ومن 

ضمن الطبيعة الفضولية التي في داخله 

 ،
ً
مثال زرقة؟«  السماء  »ليش  سؤاله:  مثل 

الدراسات  أثبتت  وقد  أقل.  وال  أكثر  ال 

األطفال  من   %25 الى   14 أن  التجريبية 

غير  مقاطع  شاهدوا  قد  سنة   15-9 بني 

مناسبة ألعمارهم، بناتًا وأوالدًا على حد 

سواء. وهنالك دراسة استرالية ذكرت أن 

62% من البنات و93% من األوالد قبل سن 

الـ 18 قد شاهدوا مقاطع إباحية.

ماهي الحلول؟

كلما  إذ  إطالقًا.  مفيد؟  املنع  هل   -1

تساؤالتهم  ازدادت  والرقابة،  املنع  زدنا 

تتحقق  لن   
ً
وأصال باملوضوع.  وهوسهم 

الفائدة.

من  الصغار،  لألطفال  بالنسبة   -2

الدعايات،  يمنع  فلتر  تنصيب  األفضل 

الرقابة  وضعية  على  الجهاز  ضبط  أو 

ممكن  غير  الشيء  هذا  لكن  األبوية. 

سنوات،   10 من  األكبر  على  تطبيقه 

في  آبائهم  من  أذكى  يكونون  ألنهم 

محتالني  إلى  فيتحولون  التقنيات،  هذه 

وكذابني، وهذا الشيء غير صحيح.

هذه  من  أطفالكم  تحذير  3-األفضل 

املقاطع  هذه  يكتشفوها:  أن  قبل  املقاطع 

سيئة، ويجب أن نبني لهم ملاذا هي  سيئة، 

كلما  إذ  تفاصيل،  أية  إضافة  عدم  مع 

كانت الجمل مختصرة كانت أفضل.

معهم  منفتحني  تكونوا  أن  حاولوا   -4

هي  الطريقة  فهذه  معهم،  تآخوا  أكثر، 

األمثل لكي يتحدثوا معكم ويشاركوكم في 

أحسن  فإن  وصدقوني  يشاهدونه.  الذي 

طريقة هي أن يسأل الطفل أهله عن هذه 

املواضيع ،ال أن يكتشفها بنفسه. 

األصعب،  هي  األولى  املحادثة  تكون  قد 

لكن حني تكون متكاملة، فإن البقية سوف 

تكون أسهل فأسهل.

مقاطع إباحية في موبايله

كيـــف نحمـــيكيـــف نحمـــي

أوالدنا منها؟أوالدنا منها؟

جديديوم

د. حميد يونس

اختصاصي الطب النفسي والعصبي

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )413413( ( 1515 تشرين االول  تشرين االول 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya79 78

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

قلبك قلبكافــتــح  افــتــح 

صقور الجبال.. صقور الجبال.. 
عودة موفقة الى الدوري عودة موفقة الى الدوري 

الكروي الممتاز الكروي الممتاز 

من بغداد إلى دمشقمن بغداد إلى دمشق
 )هلهولــة( عراقيــة وســط  )هلهولــة( عراقيــة وســط 

التراشقات!!التراشقات!!
ضة

ريا

 يقرب األرجنتين من رقم إيطاليا

لميسيإنجاز كبير



مدرب بلغاري يشرف على منتخب السباحة 

املنتخب  يشارك  لم  املاضي  العام  في 

العرب  بطولة  في  بالدراجات  العراقي 

سمات  منحهم  عدم  بسبب  باملضمار 

وبذلك  مصر،  الى  )الفيز(  الدخول 

أيام  وقبل  املشاركة.  من  العراق  حرم 

امتنع  عندما  املاضي  العام  مشهد  تكرر 

الجانب املصري عن منح )الفيز( للوفد 

من  أيضًا  وحرمنا  بالدراجات،  العراقي 

املشاركة في بطولة العرب وللسنة الثانية 

غير  التصرف  هذا  إن  التوالي.  على 

املقبول واملتكرر من قبل الجانب املصري 

االنسحاب  الى  العراقي  االتحاد  دفع 

السيئ  التعامل  بسبب  العرب  بطولة  من 

منح  بعدم  املصري  الجانب  قبل  من 

الدخول،  سمات  منتخباتنا 

قد  الحالة  هذه  كانت  إذ 

مع  سابقًا  حصلت 

للمالكمة  منتخبنا 

الوفد  يمنح  لم  عندما  أيضًا  عام  قبل 

تصرف  الدخول..  سمات  العراقي 

غريب ومرفوض . 

ع االتحاد العراقي للسباحة -قبل أيام- 
ّ

وق

املدرب  مع  للتجديد  قابل  عام  ملدة  عقدًا 

بالوف(،  بانجيف  )ثيودور  البلغاري 

العراقية  الوطنية  املنتخبات  لقيادة 

املدرب  هذا  اختيار  جرى  وقد  باللعبة، 

نظرًا لخبرته الطويلة في مجال التدريب، 

وذلك   ، عديدة  إنجازات  على  وحصوله 

تحقيق  على  قادر  جيل  إيجاد  أجل  من 

العراقية. يذكر أن  بالسباحة  يليق  منجز 

املدرب بالوف كان قد عمل مدربًا محترفًا 

بلغاريا  بالده  داخل  عديدة  مهمات  في 

كما  والبحرين،  السعودية  في  وخارجها 

كانت له محطات تدريبية شارك خاللها 

في أوملبيادي لندن وريو دي جانيرو، وأن 

اإلشراف  كانت  التدريبية  محطاته  آخر 

على منتخب سوريا للسباحة.

الكبيرة  معاناته  من  الرغم  على 

للتمرين،  اليصلح  نهر  في  بالتدريب 

تمكن البطل العراقي محمد الخفاجي 

في  الثالث  املركز  على  الحصول  من 

مؤخرًا  اختتمت  التي  العالم  بطولة 

متقدمة  بلدان  بمشاركة  التشيك  في 

تفوق  حيث  التجذيف،  لعبة  في 

محققًا  العالم  أبطال  على  الخفاجي 

رقمًا جديدًا استحق من خالله املركز 

الثالث. يذكر أن محمدًا كان قد وصل 

األوملبية  األلعاب  دورة  نهائيات  الى 

يحالفة  لم  الحظ  لكن  املاضي  العام 

بالوصول الى التتويج.

الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  كرم 

منتخب  حمودي  رعد  الكابنت  العراقية 

بطولة  في  شارك  الذي  باملبارزة  العراق 

في  مؤخرًا  اختتمت  التي  آسيا  غرب 

العاصمة االردنية عمان. وقد شارك في 

عشرة  إحدى  مثلوا  مبارزًا   320 البطولة 

ولبنان  وسوريا  واألردن  العراق  هي  دولة 

وعمان  والسعودية  وقطر  وفلسطني 

وأشاد  واإلمارات،  واليمن  والكويت 

الفني الذي ظهر عليه  حمودي باملستوى 

على  وتفوقهم  باملبارزة  العراق  أبطال 

أعمار  صغر  برغم  آسيا  غرب  أبطال 

الالعبني العراقيني.

أبدى الوفد الرياضي الخليجي الذي قام بزيارة 

الشركة  مدير  من  استياءه  االوملبي  امليناء  مللعب 

املقصورة  الوفد  شاهد  عندما  للملعب،  املنفذة 

املوجودة  والعرضية  الطولية  والقواطع  الرئيسة 

أعضاء  أحد  سال  إذ  املقصورة،  زجاج  في 

الوفد املدير: كيف يمكن مشاهدة املباراة وهذه 

القواطع موجودة؟! 

العراقي  الوطني  املنتخب  توج 

الباراملبية  القوى  بألعاب 

في  وسامًا   16 على  بحصوله 

التي  الكبرى  الجائزة  بطولة 

املغرب،  في  أقيمت 

 8 الحصيلة  كانت  إذ 

و  ذهبية  ميداليات 

فضية  ميداليات    6

وقد  وبرونزيتني، 

البطولة  في  شارك 

مختلف  من  العبون 

دول العالم.

اربيل   محافظة  شهدت 

نسويًا  ماراثونًا  مؤخرًا 

مع  تزامنًا  كم(    6( ملسافة 

للسالم،  العاملي  باليوم  االحتفال 

من  امراة   )450( من  أكثر  فيه  شاركت 

واإلقليم،  املختلفة  العراق  محافظات 

ومن  اللجوء،  مخيمات  من  وحتى 

بينهن  ومن  والقوميات،  األعمار  مختلف 

متسابقات من دول أوربية وعاملية، حيث 

والرياضة  السالم  أجل  من  ركضن 

والتعايش السلمي. 

في هذا الصدد، قال الكابنت عبد الستار 

أربيل  منظمة  مدير  يونس،  عصمت 

ملاراثون الرياضة والسالم: كل عام، وفي 

منظمتنا  تقوم  للسالم،  الدولي  اليوم 

مختلفة.  ونشاطات  فعاليات  بتنظيم 

أو  الركضة  هذه  خالل  من  ونهدف 

واالحتفال  السالم  الى  النسوية  املسيرة 

بهذه املناسبة الدولية السنوية من جهة، 

ومن جهة أخرى االهتمام أكثر بالرياضة 

انتباه  ولفت  اإلقليم،  في  النسوية 

حقوقهن  الى  اإلعالم  ووسائل  املسؤولني 

وأضاف:  بسالم.  الرياضة  ممارسة  في 

نحن سعداء بنجاح هذه الفعالية النسوية 

معنا  أسهم  من  جميع  ونشكر  الرياضية 

الركضة  هذه  خالل  فمن  وساندنا، 

املاراثونية أرسلنا رسالة سالم من أربيل 

الى العالم بأسره.

العشر  املراتب  في  الفائزات  وحصلت 

وهدايا  وجوائز  ميداليات  على  األولى 

األولى  املرتبة  في  ت 
ّ
حل وقد  تقديرية، 

محافظة  من  محمد  خضر  آمال  الشابة 

التي  دقيقة،   24،18 قدره  بزمن  كركوك 

املشاركة،  بهذه  جدًا  سعيدة  أنا  قالت: 

املرأة  إلى  خاللها  من  رسالة  أوجه  لكي 

بضرورة  العراق  محافظات  عموم  في 

املشاركة في الفعاليات والسباقات املقبلة 

في خطوة منها للمساهمة بأخذ مكانتها 

الالئقة بها في املجتمع . 

رنا  الشابة  الثانية  املرتبة  حصدت  فيما 

28،54دقيقة.  قدره  بزمن  محمد  بركات 

جمال  زينب  الثالث  باملركز  حلت  بينما 

الى  وصل  بزمن  املسافة  قطعت  أن  بعد 

الجئة  هي  جمال  وزينب  دقيقة،   33,24

وتشارك  شكران،  دار  مخيم  من  سورية 

في هذه املسابقة للمرة األولى.

للمرة الثانية.. السلطات المصرية تمتنع عن منح الفيزا لمنتخب الدراجات! 

ألعاب قوى المعاقين 
يتوج بــ16 وسامًا 

تكريم أبطال منتخب 
المبارزة

في اليوم الدولي للسالم ..
ــاء  ــون النسـ ــر لماراثـ ــاح باهـ نجـ

الشبكة / ضحى مجيد

على الرغم من المعاناة.. 
محمد الخفاجي ثالثًا على 
العالم بالتجذيف  استياء الوفد الر ياضي الخليجي

جمعها في شباكه احمد الساعدي
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بمناسبة المونديال.. 
ــا" ــهيل" و"ثريـ ــر "سـ ــدي قطـ ــن تهـ الصيـ

روجر فيدرر.. النجم السويسري 
يودع مالعب التنس

نجم سلة يرفض عقدا بأكثر من 100 مليون 
دوالر بسبب لقاح كوفيد!

بالده  منتخب  فوز  بعد  جديدا  إنجازا  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  حقق 

على جامايكا في مباراة ودية استعدادية ملونديال قطر في مدينة نيوجيرسي، 

بثالثية نظيفة. وتمكن ميسي من تسجيل انتصاره الدولي رقم 100 بتسجيله 

الـ"تانغو"  فريق  ليصبح  جامايكا،  مرمى  في  بالده  منتخب  ثالثية  من  هدفني 

أقرب إلى السلسلة القياسية إليطاليا من دون خسارة. ورفع نجم باريس سان 

إلى 90 هدفا  الدولية  البالغ 35 عاما رصيده من األهداف  الفرنسي  جرمان 

في 164 مباراة، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني من املباراة على ملعب 

الجنوبي  األميركي  املنتخب  فوز  بتأكيد  ميسي  هدفا  وأسهم  أرينا".  بول  "ريد 

الذين خاض حتى اآلن 35 مباراة من دون خسارة، في سلسلة تعود إلى العام 

2019 منذ خسارة نهائي كوبا أميركا، وباتوا على بعد مباراتني فقط من الرقم 

القياسي العاملي للمنتخب اإليطالي )37 مباراة بني عامي 2018 و2022(.

منتخبها،  تأهل  عدم  من  الرغم  على 

لقطر  رمزية  هدية  عن  الصني  أعلنت 

الصينية  الهدية   .2022 كأس  بمناسبة 

مستوحاة  عربية  أسماء  تحمل 

الخليجية.  العربية  البيئة  من 

وأعلنت الصني أنها ستمنح اثنني من 

 
ً
احتفاال قطر  إلى  العمالقة  الباندا  دببة 

الدولة  تستضيفها  التي  العالم  بكأس 

و18  الثاني  تشرين   20 بني  الخليجية 

كانون األول املقبلني.

وقال سفير الصني في الدوحة تشو جيان 

إن "سهيل" و"ثريا" سيصالن إلى قطر في 

تشرين األول املقبل، قبل انطالق  البطولة 

العاملية التي يشارك فيها 32 منتخبًا. ولم 

اكتظاظًا  األكثر  الدولة  الصني،  تتأهل  

بالسكان في العالم إلى املونديال الكروي، 

في  شاركت  الصينية  الشركات  لكن 

بالحدث  مرتبطة  ضخمة  مشاريع  بناء 

الرياضي.

وأضاف السفير خالل حفل استقبال في 

مليار   1.4 قدمها  هدية  "هذه  الدوحة 

بالتأكيد  صيني ملونديال قطر، وستصبح 

رمزًا جديدًا للصداقة بني الصني وقطر." 

"سهيل"  اسما  الدّبني  على   وأطلق 

بأحد  تيّمنًا 

أكثر النجوم املرئية ملعانًا في منطقة 

العربي  االسم  وهو  و"ثريا"  الخليج، 

وأكثرها  النجمية  العناقيد  أشهر  ألحد 

ملعانا.

لم تشهد آخر مباراتني للمنتخب األملاني 

مستوى جيدًا لرفاق مانويل نوير، ما أثار 

املستوى  حول  االستفهام  عالمات  بعض 

التألق  على  وقدرته  للمانشافت  الحالي 

قطر  مونديال  في  اللقب  على  واملنافسة 

أسابيع  سوى  عنه  تفصلنا  تعد  لم  الذي 

قليلة.

املتوقعة  غير  الهزيمة  بعد  أيام  ثالثة 

عجز  املجر،  أمام 

األملاني  املنتخب 

عن  أخرى  مرة 

واكتفى  الفوز 

دور  اختتام  في  إنجلترا  أمام  بالتعادل 

األمم  دوري  بطولة  من  املجموعات 

األوروبية. املانشافت احتل املركز الثالث 

واملجر  املتصدرة  إيطاليا  من  كل  وراء 

صاحبة املركز الثاني.

قال  األملانية   RTL لقناة  تصريحه  في 

الدولي السابق لوثر ماتيوس عقب مباراة 

يمكنك  ال  الواقع،  "في  وانجلترا:  أملانيا 

أملانية.  نظر  وجهة  من  راضيا  تكون  أن 

شلت  اإلنجليز  بها  قام  التي  التبديالت 

الفريق األملاني. لم نتمكن من التعامل مع 

املراوغات السريعة." 

"الفيفا"  القدم  لكرة  الدولي  اإلتحاد  تعرض 

بعض  من  ملطالبات  العالم  كأس  ومنظمة 

إنها  قالت  التي  األوروبية  القدم  كرة  اتحادات 

يرتدون  الوطنية  منتخباتها  قادة  جعل  تنوي 

من  كجزء  املثليني  علم  وعليها  الكابنت  شارة 

حملة ضد التمييز خالل مونديال قطر 2022.

ضمت مجموعة الفرق األوروبية كال من إنكلترا 

لكرة  الهولندي  اإلتحاد  أما  وفرنسا،  وأملانيا 

فقال  الحملة  في  كبيرا  دورا  لعب  الذي  القدم 

في  ستشارك  للبطولة  متأهلة  منتخبات   8 إن 

والدنمارك  بلجيكا  فرق  الى  اضافة  الحملة، 

والنرويج وويلز والسويد وسويسرا.

بني  صراع  جبهة  آخر  اإلعالن  هذا  يمثل 

قطر  في  املتنافسة  والدول  القدم  كرة  اتحادات 

املشجعني  من  مستمرا  ضغطا  واجهت  التي 

مؤيدا  موقفا  لتتخذ  اإلنسان  حقوق  وجماعات 

مع  وتعاملها  قطر  لقوانني  ومعارضا  للمثليني 

ساعدوها  ممن  الوافدين  العمال  آالف  مئات 

في التحضير ألول كأس عالم تجرى في الشرق 

األوسط.

بدأت مسيرة فيدرر تتراجع منذ فترة طويلة، بعد أن عانى من 

األمر  وتطلب  املاضيني.  العامني  مدار  على  الركبة  في  إصابة 

إجراء ثالث عمليات جراحية في محاولة للتغلب على املشكلة. 

أمام هوبرت  تنافسية منذ خسارته  أية مباراة  ولم يخض 

ويمبلدون  في  الثمانية  دور  في  البولندي  هوركاتش، 

العام املاضي.

ثالث  في  املشاركة  على  اقتصاره  من  الرغم  وعلى 

بطوالت غراند سالم فقط من إجمالي 11 بطولة 

كان  أنه  إال   ،2020 عام  بداية  منذ  تنظيمها  تم 

قادرا  يظل  أن  تموز  في  األخيرة  اآلونة  في  يأمل 

على العودة إلى البطوالت الكبرى.

تحقيق  عن  الباحث  الناجح  املثال  فيدرر  ل 
ّ
شك

الفوز تلو الفوز، واعتالء القمة في مهنته، رغم 

 قصة بدايته تبدو عادية جدًا، إذ أنه ال تبهره 
ّ

أن

وسائل اإلعالم أو من يحاول أن يرسمها حاليًا. فهو نشأ كطفل 

جامع للكرات، ولم يعاِن في بالد غنية تتوفر فيها وسائل تطور 

اللعبة، ويتكلم لغات عدة، لم يكن فقيرًا وال من عائلة كبيرة، 

ومع ذلك، كان يبكي عندما يخسر وأحيانًا أخرى عندما يربح، 

ويالحق الطموحات. 

إيرفينغ،  كايري  نتس،  بروكلني  فريق  نجم  أكد 

أنه رفض تمديد عقده ملدة 4 سنوات مقابل أكثر 

 2021-2020 موسم  قبل  دوالر  مليون  مئة  من 

وقال  "كوفيد-19".  لقاح  تلقي  عدم  قراره  بسبب 

قبل  اإلعالمي  اليوم  في  تصريحات  في  إيرفينغ 

بداية املوسم "لقد تخليت عن تمديد عقدي ألربع 

سنوات أخرى، مقابل 100 مليون وبعض املاليني 

بسبب تشبثي بقراري بعدم التطعيم".

على  الحصول  العقد،  هذا  مثل  "لتوقيع  وأضاف 

من  مستوى  هناك  التطعيم..  عدم  أو  التطعيم 

عدم اليقني بشأن مستقبلك.. لذلك كان علي أن 

احتمال  أواجه 

عملي  فقدان 

هذا  بسبب 

القرار". واضطر 

البالغ  إيرفينغ، 

إلى  عاما،   30 العمر  من 

نتس  بروكلني  ملعب  في  املباريات  عن  الغياب 

البروتوكول  ألن  العام،  هذا  من  آذار  نهاية  حتى 

نيويورك  في  الحني  ذلك  حتى  الساري  الصحي 

كان يحظر على غير الحاصلني على لقاح كوفيد 

دخول قاعات األلعاب الرياضية.

إنجاز كبير لميسي يقرب األرجنتين 
من رقم إيطاليا

صراع إرادات 
بين الفيفا وقطر

مستوى المنتخب األلمانــــــــــــــــي يثير الشكوك 
قبل انطالق مونديــــــــــــــــــــــال قطر

ترجمة وإعداد: خالد قاسم 
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إيفاد بدون كتاب!

أرسل  أيام  بثمانية  البطولة  انطالق  قبل 

العراقي املركزي بالكك بوكسنغ  االتحاد 

وزارة  الى  البطولة  في  املشاركة  كتاب 

كتاب  طبع  لغرض  والرياضة  الشباب 

البطولة  في  للمشاركة  الالعبني  إيفاد 

لكن   ، سوريا  في  بوكسنغ  بالكك  العربية 

وزارة  في  الرياضية  االتحادات  مكتب 

س( على موضوع 
ّ
الشباب والرياضة )غل

الكتاب على الرغم من مراجعات أعضاء 

ومع  للوزارة،  االتحاد 

تقدم األيام أصبح األمر 

الكك  اتحاد  على  صعبًا 

السفر  فقرر  بوكسنغ، 

للمشاركة  سوريا  الى 

العراقي  املنتخب  شارك  إذ  البطولة،  في 

وحقق إعجازًا بحق عندما خطف العبوه 

17وسامًا ذهبيًا طرزت صدورهم برغم 

الى  رحلتهم  في  رافقهم  الذي  التعب 

سوريا. 

القائد يقود األبطال

حقا أنها رحلة املوت.. فبعد أن طال انتظار 

املخصصة  األموال  وقلة  اإليفاد  كتاب 

برًا  السفر  املنتخب  قرر  العراقي،  للوفد 

املشاركة  أجل  من  واملخاطرة  سوريا  الى 

العراقي  الوفد  انطلق  وقد  البطولة،  في 

قاسم  اللواء  االتحاد  قائد  من  املكون 

عملية  أجرى  قد  كان  الذي  الواسطي، 

بيومني،  السفر  قبل  عينيه  في  جراحية 

لكنه أصر على مرافقة الالعبني في رحلة 

الرياضة  وعودة  ألوان  عن  دفاعًا  املوت 

ذهب  التتويج.  منصات  الى  العراقية 

اللواء  االتحاد  رئيس  من  املكون  الوفد 

االتحاد  رئيس  ونائب  الواسطي  قاسم 

وحكام ومدربني زاد عديدهم على الـــ40 

في  اللقاء  ساحة  من  سوريا  الى  شخصًا 

إذ  األميال،  مئات  قاطعني  املنصور، 

سوريا  إلى  للوصول  الرحلة  استغرقت 

رحلة  رافق  وقد  ساعة،   35 الــ  مايقارب 

املنتخب الكثير من العقبات، والسيما أن 

وعند  مؤمن!  غير  الصحراء  في  الطريق 

دخول )املنشأة( التي كانت تقل املنتخب 

انتاب  السورية،  الزور  دير  منطقة  الى 

يشاهدون  وهم  الالعبني  نفوس  الرعب 

محملني  وهم  بعد!  عن   ) )الدواعش 

وقد  النارية،  دراجاتهم  على  باألسلحة 

ألكثر  وهمية  سيطرات  في  الوفد  أوقف 

جرى  السورية  االراضي  في  مرة  من 

صناديق  وأخذ  الحافلة  تفتيش  فيها 

الالعبني،  أغراض  وبعض  والعطور  املاء 

وبعد خوف وقلق من الوفد مرت ساعات 

على  السير  خالل  الوفد  على  عصيبة 

ليصل  بسالم  ت 
ّ

عد لكنها  سوريا،  حدود 

الوفد العراقي الى الفندق.

العودة الى بغداد

بعد اختتام البطولة ناشد الوفد العراقي 

من  أكثر  العرب(  بطولة  على  )الحاصل 

طائرة  يخصصوا  لكي  رياضي  مسؤول 

لكن  العراق،  الى  سوريا  من  الوفد  لنقل 

أعضاء  وكأن  للمناشدة،  يصغ  لم  أحدًا 

املنتخب ليسوا من أبناء العراق الجريح، 

الرياضة  على  املسوؤلني  أكثر  إن  بل 

به  يمر  بما  جيدًا  يعلمون  كانوا  العراقية 

الصعبة،  رحلتهم  خالل  العراقي  الوفد 

والتبريكات  بالتهائي  اكتفوا  لكنهم 

األول!  املركز  على  املنتخب  لحصول 

نفس  في  العراقي  الوفد  عاد  وهكذا 

الذهاب،  رحلة  في  سلكوه  الذي  الطريق 

ليلة ونصف الليلة وهم يسيرون في طريق 

املوت.. أبطال حققوا اإلنجاز يسيرون في 

طريق خطر جدًا، لكن الله عز وجل كان 

بلدهم  عشقوا  الذين  الفتية  هؤالء  مع 

الذي تكالبت عليه الضباع! من كل حدب 

صوب، إذ لم تنُج حتى الرياضة العراقية 

من هذه الضباع التي مازالت مستمرة في 

محاصرة األبطال. 

ال وجود لالستقبال! 

بالكك  العرب  بكأس  العراق  تتويج  بعد 

الرياضيون  املسؤولون  انبرى  بوكسنغ، 

والتبريكات  التهاني  نشر  في  –كعادتهم- 

فقط!  والفضائيات  الصحف  خالل  من 

يليق  باستقبال  يتأمل  الوفد  كان  فيما 

لم  النجوم  لحزن  ويا  لكن  باألبطال، 

لم  حتى  إنهم  بل  املسؤولني،  من  أي  يأت 

الوفد،  الستقبال  وكالئهم  أحد  يرسلوا 

بغداد  وصل  الوفد  أن  من  الرغم  على 

مناسب  وقت  وهو  العاشرة،  الساعة  في 

اختتمت -قبل ايام- بطولة العرب الــ 13 بالكك بوكسنغ التي جرت وقائعها على قاعة نادي 
الجالء الرياضي في العاصمة السورية دمشق بمشاركة 11 منتخبًا عربيًا، وقد حصل منتخب 

العراق على املركز األول بجدارة واستحقاق بعد أن نال 31 ميدالية متنوعة ، 17 ميدالية ذهبية 
و9 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية.. ليتربع على عرش الصدارة العربية، وللمرة الثانية 

على التوالي، بعد إنجاز العام املاضي الذي خطف لقبه أسود العراق بالكك بوكسنغ. 

بعد النجاة من سيطرات الدواعش بعد النجاة من سيطرات الدواعش 
)هلهولة( عراقية وسط التراشقات!!)هلهولة( عراقية وسط التراشقات!!

صيحة أبطال الكك بوكسنغ 
العراقي أيقظت النائمين 

سوريا / أحمد رحيم نعمة 
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جدًا. هذا األمر ولد إحباطًا كبيرًا لنجوم 

غالبيتهم:  تساءل  حني  وآسيا،  العرب 

ملاذا  بل  اللعبة؟  على  الحقد  هذا  ملاذا 

التفريق بني لعبة وأخرى؟ ألم نكن نقاتل 

في حلبات القتال العنيف من أجل سمعة 

أجل  من  بأرواحنا  جازفنا  لقد  العراق؟ 

سمعة بلدنا الغالي.

ماذا قالوا عن البطولة واملنتخب 

العراقي؟

الكك  لرياضة  العربي  االتحاد  رئيس 

تحدث  الشاعر  باسل  الدكتور  بوكسنغ 

: البطولة العربية كانت 
ً
عن البطولة قائال

قوية،  عربية  منتخبات  بوجود  جدًا  قوية 

الفت  بشكل  العراقي  املنتخب  تالق  إذ 

للنظر محافظًا على اللقب، فقد استطاع 

في  اللقب  يخطف  أن  املاضي  العام  في 

البطولة  العراق.  التي أقيمت في  البطولة 

هذا العام كانت جيدة من حيث التنظيم 

الذي  السوري  االتحاد  قبل  من  الجيد 

،وأضاف  جيد.  بشكل  التنظيم  في  نجح 

الشاعر: لقد ظهر في البطولة الكثير من 

بل  الشباب،  أو  للمتقدمني  سواء  املواهب 

في  واضح  حضور  النسائي  للعنصر  كان 

الشابات  بعض  استطاعت  إذ  البطولة، 

تقديم مستويات رائعة على حلبة النزال، 

السوري  املنتخبات:  العبات  والسيما 

واإلماراتي والفلسيطيني، لقد شارك في 

البطولة أكثر من 200 العب والعبة قدموا 

التي  البطولة  نزاالت  خالل  مايكون  أروع 

تقام،  التي  البطوالت  اقوى  من  اعتبرت 

فاملنتخبات العربية في تطور دائم إن شاء 

الله.

لم الشمل العربي

العربي  لالتحاد  العام  األمني  قال  فيما 

االتحاد  نجح  لقد   : الشوابكة  وصفي 

التي  البطولة  هذه  باقامة  السوري 

من  أكثر  العربي،  الشباب  شمل  جمعت 

أروع  قدموا  البطولة  في  200مشارك 

والسيما  املنافسات،  خالل  مايكون 

تألق  الذي  العراقي  الوطني  املنتخب 

لـــ17 وسامًا  العبوه من خالل حصدهم 

املركز  بإحرازهم  كفيلة  كانت  ذهبيًا 

الثانية  للمرة  باللقب  واالحتفاظ  األول 

منافسات  خالل  ظهر  كما  التوالي،  على 

التي سيكون  املواهب  الكثير من  البطولة 

العاملية،  املنافسات  في  كبير  شأن  لها 

الجزيل  الشكر  أقدم  أن  إال  اليسعني 

التنظيم  هذا  على  السوري  لالتحاد 

االتحاد  أهنئ  كما  للبطولة،  الجيد 

األول  املركز  على  لحصولهم  العراقي 

بجدارة. 

من أجل الرياضة العراقية

املركزي  العراقي  االتحاد  رئيس  أما 

الواسطي  قاسم  اللواء  بوكسنغ  بالكك 

جدًا  متعبة  رحلة  كانت   :
ً
قائال فتحدث 

املجهول  من  والقلق  الخوف  رافقها 

سمعة  أجل  من  املوت  طريق  نشق  ونحن 

أنفسنا  عاهدنا  لقد  العراقية،  الرياضة 

الرغم  على  الظن،  حسن  عند  نكون  أن 

-ومازالت-  كانت  التي  املخاطر  من 

تحيط برياضتنا، لقد قدم العبونا أروع 

كانوا  املنافسه،  حلبات  على  يكون  ما 

سمفونيات  يقدمون  وهم  األبطال  نعم 

توجوها  املنافسة،  حلبات  على  رائعة 

بسبعة عشر وسامًا ذهبيًا وتسعة أوسمة 

فضية وخمسة أوسمة برونزية. وأضاف 

هناك  يكون  أن  نأمل  كنا  لقد  الواسطي: 

مسؤولي  قبل  من  ألبطالنا  استقبال 

مايبدو  على  لكن  العراقية،  الرياضة 

اخرى  بأمور  مشغولون  املسؤولني  فإن 

وهذا  الحضور!  عن  يعزفون  جعلتهم 

األمر ولد إحباطًا شديدًا لالعبينا الذين 

استقبال  هناك  يكون  أن  يتأملون  كانوا 

حصولهم  نتيجة  بهم  خاص  واحتفال 

على املركز األول في البطولة التي كانت 

قوية جدًا.
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ذاكرة المستقبل 

في منزل مرمم، 
وربما عند منعطف 

في شارع، ستجد 
ضالتك، وتقول: تلك 

التي أريد، أقصد 
عندما تعثر على 
موسيقي فطري 
يتحدث بيديه، 

ويعزف بأصابعه 
موسيقا شعبه. 

دول  من  كثير  في  صعبًا  أمرًا  بات  موسيقي  كتاب  على  العثور  لكن 

ووسائل  املعيشية  الحياة  في  الهائل  التطور  رغم  العربية،  الخليج 

“مؤسسة  وجود  عدم  إلى  النقص  هذا  يعود  وال  باآلخر.  االتصال 

يقودنا  الشأن،  هذا  في  الحديث  ألن  بل  فحسب،  وطنية”  موسيقية 

االجتماعية  والعقبات  املوانع  به  ونعني  املبنى،  من  أبعد  هو  ما  إلى 

والثقافية ذات العالقة باملوسيقا.

 

الشعبية،  البيوت  في  كما  القصور،  في  األعراس  حفالت  في  لكننا 

بأجوائها  اإلمساك  في  تعب  أي  نجد  وال  ضالتنا،  على  نعثر   ،
ً
مثال

ومفرداتها، ويتيح لنا ذلك الحديث عن موسيقا شعبية خالصة. وفي 

املعارف في  تداول  أو  القنص،  الحديث عن رياضة  شأن آخر، مثل 

تقنية بناء السفن، وحتى في إدارة حديث مع راٍو حول صناعة الُسرر 

قبل نصف قرن، فإن املوسيقا الشعبية تحضر هي األخرى، غير أنها 

لغة  من  يحولها  الذي  املوسيقي  املثقف  ذلك  وجود  عدم  من  تشكو 

تقال، أو رسم فطري، إلى لغة موسيقية، وحتى لهجة موسيقية، إذا 

ما ابتغيت التخصيص.

 

الجبل،  ثقافة  حيث  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مثل  بلد  وفي 

صافية،  حياة  مثل  املوسيقا  تكون  البادية،  وثقافة  الساحل،  وثقافة 

ي اعتبار املوسيقا لغة الطبيعة السامية، على حد وصف 
ّ
بن

َ
إذا ما تم ت

شوبان، أو تكون دعوة إلى ترك ما ال يترك، كما يدعي املتزمتون.

عن  كتعبير  العربية  الخليج  بلدان  في  املوسيقا”  “قضية  تطرح  لم 

بشفافية  مناقشتها  من  بد  ال  مسألة  وهذه   ،
ً
مثال الوطنية”  “الهوية 

ومسؤولية أيضًا.

من  مجموعة  أو  الفنانني،  أحد  يبادر  أن  اإلشارة  بهذه  وأقصد 

مجموعة  إن  القول  إلى  نسوية،  منظمة  أو  أدبي،  اتحاد  أو  املثقفني، 

الوطنية،  هويتها  واستعادت  باملوسيقا،  تجددت  هامشية  سكانية 

منا،  ليضيع  تمامًا،  به  نقرُّ  ال  ضخمًا،  فنيًا  إرثًا  نترك  نحن  بينما 

ونخسر بذلك سندًا من املساند الرئيسة لتكويننا الثقافي.

مرة، صرح فيكتور هوغو: "حني ال يمكن السكوت، فإن املوسيقا تقول 

م. ما ال يقال." وهذا وحده يكفي لكي يستيقظ النوَّ

 

جمعة الالمي

"حياة من دون موسيقا، حياة خاطئة"
)نيتشه(

بحثًا عن سجل موسيقي)*(
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أميرة محسن

قبل أيام استطاع فريق نادي دهوك لكرة القدم أن يقول كلمة 
الفصل في مباراته أمام نادي األمانة عندما خطف هدفني 
نظيفني كانا كفيلني بتأهله الى الدوري املمتاز بعد غياب لم يدم 
طويال.

املوسم  لهذا  العام  الدوري  في  ستلعب 

أربيل،  هي:  كردستان  إقليم  من  أندية   4

وقد  دهوك،  الى  إضافة  ونوروز،  وزاخو، 

بفضل  دهوك  لكرة  اإلنجاز  هذا  تحقق 

يقودها  التي  إلدارته  الجيدة  القيادة 

الدكتور عبد الله جالل. 

 

ماراثون كروي

نادي  فريق  استطاع  االولى  املباراة  في 

منافسه  أمام  املهمة  مباراته  حسم  دهوك 

الترجيح  بركالت  الناصرية  نادي  الصعب 

بهدفني  األصلي  الوقت  في  تعادلهما  بعد 

دهوك  العبو  استطاع  وقد  الفريقني،  لكال 

 3  /  5 الجزاء  عالمة  من  النتيجة  حسم 

فريق  أمام  الحسم  مباراة  الى  ليتأهلوا 

نادي األمانة عندما فازوا بهدفني. 

مسيرة صقور الجبال في سطور

دهوك  فريق  تألق   1998-1997 موسم  في 

بطولة  أحرز  عندما  للنظر  الفت  بشكل 

أول  وهو  األولى،  الدرجة  ألندية  الدوري 

الدوري  الی  ليتأهل  للنادي،  کبير  إنجاز 

وحصل   ،1999-1998 موسم  في  املمتاز 

املمتاز في موسم 2009- الدوري  على درع 

في  الثالث  املركز  أحرز  كما   ،2010

-2008 موسم  وفي   ،2008-2007 موسم 

على  حصل  كما  الرابع،  املركز  2009احتل 

 2000-1999 موسمي  في  الخامس  املركز 

الى  هبط  الفريق  أن  اال  و2001-2000، 

بسبب   2018 عام  االولى  الدرجة  دوري 

مرت  التي  العادية  غير  الظروف  بعض 

شارك  الدوري.  منافسات  خالل  بالفريق 

فريق نادي دهوك في بطولة كأس االتحاد 

الفريق  تدريب  على  وأشرفت  اآلسيوي، 

مجموعة من املدربني العراقيني املعروفني.

تكاتف الجهود وراء التأهل للدوري 

املمتاز

نجم  تحدث  دهوك،  نادي  فريق  تأهل  عن 

نادي  ومدرب  السابق  العراقي  املنتخب 

قطع  لقد   :
ً
قائال مشير  خالد  حاليًا  دهوك 

املوسم  خالل  كبيرًا  شوطًا  دهوك  فريق 

فقد  الالعبون،  فيه  تألق  الذي  املنتهي 

جدارة  بكل  مجموعته  يتصدر  أن  استطاع 

واقتدار نتيجة تكاتف إدارة النادي والكادر 

على  بالحصول  الالعبني  وهمة  التدريبي 

املمتاز،  الدوري  الى  بالوصول  مبتغاهم 

وقد تحقق كل ما خططت له اإلدارة عندما 

وصل الفريق الى مرحلة مهمة وهي اللعب 

كانت  بغداد.  وأمانة  الناصرية  فريقي  مع 

تحسمان  أنهما  إذ  جدًا  مهمتني  املباراتان 

لقد  املمتازة.  الدرجة  الى  بالوصول  األمر 

كان الفريق عازمًا على التأهل على الرغم 

األبطال  الالعبني  لكن  املباراتني،  قوة  من 

لصالحهم،  األمر  يحسموا  أن  استطاعوا 

انقطاع  بعد  املمتاز  الدوري  الى  ويتأهلوا 

النادي  رافقت  التي  الظروف  بعض  بسبب 

يكون  أن  أتوقع  السابقة،  السنوات  في 

الفريق ندًا قويًا في مباريات الدوري املمتاز 

الذي سوف ينطلق قريبًا.

مستعدون للدوري املمتاز

السابق  العراقي  املنتخب  نجم  قال  فيما 

الفريق  إن  حاجي  جاسم  دهوك  ونادي 

في  سواء  واملستويات،  العروض  أروع  قدم 

املباراتني  في  أو  األولى  الدرجة  مباريات 

فريق  أمام  لصالحه  حسمهما  اللتني 

نادي  فريق  أمام  واألخيرة  الناصرية 

األمانة، وضمن التأهل الى الدوري املمتاز، 

فالفريق ضم مجموعة مميزة من الالعبني 

أصحاب املواهب الكروية، كل هذه النتائج 

دعم  بفضل  جاءت  تحققت  التي  الرائعة 

اإلدارة وجهود الكادر التدريبي الذي عرف 

كيف يضع الالعب املناسب في املكان الذي 

في  التدريبي  الكادر  نجح  وقد  يستحقه، 

حصة  الكروية  للجماهير  كانت  كما  ذلك، 

تحقق  الذي  الكبير  اإلنجاز  هذا  في  كبيرة 

الدوري  عن  ابتعاد  فترة  بعد  دهوك  لكرة 

الرياضية  الجماهير  وقفت  فقد  املمتاز، 

حقًا  الطويل،  املشوار  طيلة  الفريق  مع 

رقم  الالعب  الدهوكية  الجماهير  كانت 

بالشكر  لهم  أتقدم  أن  إال  اليسعني    ،12

مميز  بشكل  الفريق  وسيظهر  والعرفان، 

بعض  مع  تعاقد  أن  بعد  املمتاز  الدوري  في 

الالعبني املعروفني.

تأهل بجدارة

بكر  محمد  الدهوكي  الفريق  مشجع  أما 

نادي  فريق  تأهل  أفرحنا  لقد  فقال: 

مباريات  املمتاز،  الدوري  الى  دهوك 

الدرجة  دوري  في  الفريق  خاضها  عديدة 

بدوري  مايسمى  وهو  جدًا،  الصعب  األولى 

الدوري  من  أقوى  أعتبره  أنا  املظاليم، 

إذ  املتابعني،  بشهادة  أقوى  إنه  بل  املمتاز، 

الوسائل  بشتى  تحاول  األندية  غالبية  أن 

خاض  لقد  األضواء،  دوري  الى  الوصول 

والسيما  جدًا،  قوية  مباريات  الفريق 

املباراتني األخيرتني أمام فريقي الناصرية 

للفريق  لقد ذهبنا كمحبني   ، بغداد  وأمانة 

فريقنا،  فوز  أجل  من  للتشجيع  بغداد  الى 

الدوري  الى  التأهل  في  حلمنا  تحقق  وقد 

أجمل  الالعبون  قدم  إذ  وبجدارة،  املمتاز 

إذ  األخضر،  املستطيل  أديم  على  مايكون 

النتائج  في  مهم  دور  التدريبي  للكادر  كان 

املميزة التي تحققت لصقور الجبال، سوف 

الدوري  مباريات  في  بتشجعهم  نستمر 

املمتاز وسيكون الفريق إن شاء الله منافسًا 

قويًا للفرق املعروفة.  

عودة موفقة إلى الدوري 
الكروي الممتاز 

صقور الجبال.. 
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دراســـة تحـــذر مـــن اســـتخدام 
واي فاي أثناء السفر

ـــا  ـــن كورون ـــف ع ـــق يكش تطبي
عبر نبرة الصوت

تيك توك يفشل في حماية األطفال

يتقدم اإلنسان في السن
 عكـــس الكائنـــات األخـــرى

طابعات طائرات مسيرة ثالثية 
األبعاد ترمم المباني

بسبب مخاطر الحياة في البرية، كان اإلنسان 

أن تصل  الحيوانات تموت غالبًا قبل  ومعظم 

إلى مرحلة الشيخوخة. وبينما يشيخ اإلنسان؛ 

ال  أنه  يبدو  وبعضها  تشيخ  ال  كائنات  هناك 

يموت وهناك أشجار تعيش آالف األعوام.

الطبيعي"  "االنتقاء  أن  إلى  العلماء  ويشير 

السن،  في  الحية  الكائنات  تقدم  مع  يضعف 

ما يعني أن ما يحدث بعد وقوع عملية التكاثر 

على  ضئيل  تأثير  له  سيكون  التناسل،  أو 

جودة ما ينقله البشر إلى األجيال التالية من 

جينات، ويمثل هذا الجزء األساسي في فهم 

نظرية التطور.

معرفة  يمكن  الطبيعة،  في  نتمعن  عندما 

الحية،  الكائنات  بني  تتفاوت  الشيخوخة  أن 

أبدًا  يشيخ  أي ال  السن  في  يتقدم  فبعضها ال 

املعروف  الكائن  أن  يبدو  إذ  يبدو،  ما  على 

املياه  في  يعيش  الذي  "هيدرا"  باسم  علميا 

والشعاب  البحر  لقنديل  وقريب  العذبة 

يعيش  أنه  يبدو  فيما  يشيخ،  ال  املرجانية، 

لألبد.

تعمل  مسيرة  طائرات  أسطول  تصميم  جرى 

التحتية  البنى  لبناء وترميم  كطابعات ثالثية األبعاد 

من وضع الطيران. وتستخدم املسيرات أساليب بناء 

جامعة  من  فريق  طورها  والدبابير  للنحل  مشابهة 

الطائرات في  البريطانية. يمكن استخدام هذه  باث 

أعمال التصنيع والتشييد ضمن األماكن التي يصعب 

أو  املرتفعة  املباني  سقوف  غرار  على  إليها  الوصول 

مواقع خطيرة ملساعدة جهود اإلغاثة خالل الكوارث. 

التكاليف  خفض  بمقدورهم  إن  املبتكرون  ويقول 

وجعل البناء أكثر أمانًا.

في  كبيرة  شعبية  األبعاد  الثالثية  الطباعة  اكتسبت 

ريتشارد  الدكتور  املشروع  مدير  ويذكر  البناء،  قطاع 

بول أن املواد الجديدة استفادت من خصائص فريدة 

مثل  الجوي،  املضاف  التصنيع  ألغراض  مطلوبة 

كونها خفيفة الوزن وسريعة التركيب.

مالية  غرامة  توك  تيك  موقع  يواجه 

إسترليني  جنيه  مليون   27 قدرها 

خصوصية  حماية  في  إلخفاقه 

األطفال عند استخدامهم للمنصة.

املعلومات  مفوض  مكتب  توصل  إذ 

أن منصة مشاركة  إلى  بريطانيا  في 

مع  تعاملت  قد  تكون  ربما  الفيديو 

 13 من  أقل  سن  في  أطفال  بيانات 

عامًا دون املوافقة املناسبة منهم.

على  حدث  الخرق  إن  املكتب  وقال 

تموز  حتى   – عامني  من  أكثر  مدى 

إلى  بعد  يتوصل  لم  لكنه   -  2020

نتائج نهائية.

إنه  توك  تيك  ويقول 

على  يعترض 

"غير  أنها  إلى  مشيرًا  النتائج، 

مفوض  مكتب  وأصدر  نهائية". 

وجهه  بالنوايا"  "إشعارًا  املعلومات 

توك  تيك  وشركة  توك،  تيك  إلى 

في  املحدودة  املعلومات  لتقنيات 

قانونيًا  مستندًا  هذا  ويعد  بريطانيا. 

يسبق الغرامة املحتملة.

األطفال  من  باملئة   44 ويستخدم 

 12 و   8 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين 

وفقًا  توك،  تيك  بريطانيا  في  عامًا 

على  لإلشراف  الحكومي  للمكتب 

على  وذلك  أوفكوم،  االتصاالت، 

بحظر  املنصة  سياسات  من  الرغم 

أعمارهم  تقل  من  على  االستخدام 

عن 13 عامًا.

األوروبية  للجمعية  الدولي  املؤتمر  خالل  نشرت  حديثة  دراسة  كشفت 

توظيف  املمكن  من  أنه  االسبانية  برشلونة  مدينة  في  التنفس  ألمراض 

تقنيات الذكاء االصطناعي عن طريق تطبيق إلكتروني يعمل على الهاتف 

طريق  عن  كورونا  بفيروس  ما   شخص  إصابة  تشخيص  أجل  من  املحمول 

تحليل نبرة صوته.

وأكد الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة من معهد علوم البيانات التابع 

االصطناعي  للذكاء  الحوسبي  النموذج  أن  الهولندية  ماستريخت  لجامعة 

من   دقة  أكثر  نتائج  يحقق  التجربة  هذه  في  استخدم  الذي 

يجري  التي  السريعة  املعملية  التحاليل 

اللجوء إليها حاليًا لتشخيص اإلصابة 

أن  عن   
ً
فضال  ،19 كوفيد  بمرض 

هذه التقنية أرخص سعرًا وأسرع في 

الوصول إلى النتائج املطلوبة.

هذه  في  البحثي  الفريق  واعتمد 

صوتية  تسجيالت  على  الدراسة 

بجامعة  خاص  إلكتروني  تطبيق  وعلى 

صوتية  مقاطع  على  يحتوي  كامبريدج 

ألكثر من 4352 شخصًا من بينهم مرضى 

إصابتهم  ثبتت  وآخرون  مرضى  وغير 

بفيروس كوفيد 19.

املصنعون  يخطط  طائرة  دراجة  ُعرضت 

املتحدة  الواليات  اليابانيون إلطالقها في 

في  مرة  ألول  املقبل  العام  األمريكية 

إلى  للسيارات، وأعادت  معرض ديترويت 

أذهان البعض املركبات الطائرة السريعة 

حرب  أفالم  سلسلة  في  اشتهرت  التي 

النجوم.

الدراجة "إكس توريزمو" الطائرة تصنعها 

اليابانية  تكنولوجيز  "إيروينز"  شركة 

وتصل  دقيقة،   40 ملدة  الطيران  ويمكنها 

الساعة.  في  كيلومتر   100 إلى  سرعتها 

للبيع بالفعل  والدراجة الطائرة معروضة 

كوماتسو،  شوهي  وقال  اليابان،  في 

لشركة  التنفيذي  والرئيس  املؤسس 

نسخة  لبيع  خططًا  هناك  إن  إيروينز 

أصغر في الواليات املتحدة األمريكية في 

عام 2023. ويبلغ سعر الدراجة 777 ألف 

دوالر، على الرغم من أن كوماتسو قال إن 

 50 إلى  التكلفة  خفض  في  تأمل  الشركة 

عام  بحلول  أصغر  كهربائي  لنموذج  ألفا 

.2025

شبكة  أحيانا  املسافرين  بعض  يستخدم 

واي فاي WiFi املتاحة بشكل مجاني أثناء 

هذه   
ّ

لكن قطار،  أو  طيران  رحلة  انتظار 

املجانية غير مشفرة  الالسلكية  الشبكات 

أظهرت  كما  آمنة،  غير  فهي  وبالتالي 

NordVPN  دراسة أجراها مزود الخدمة

موقع  نتائجها  نشر  التي  الدراسة 

اختراق  تسجيل  عن  كشفت   Travelbook

واحد من كل أربعة مسافرين عند استخدام 

معظم  حدثت  وقد  العامة،   WiFi شبكة 

املسافرين  وجود  أثناء  االختراقات  هذه 

في محطات القطار أو 

أو  الحافالت  محطات 

املطارات.

أن  في  تكمن  املشكلة 

يعرفون  ال  املسافرين 

ي عادة ما تسمى شبكات واي  فا

املوثوقة في مكان معني. يستفيد املتسللون 

املواقع إلعداد نقاط اتصال واي  من هذه 

فاي  واي  شبكات  حتى  ولكن  مزيفة.  فاي 

الرسمية والعامة قد تكون غير آمنة. فوفق 

الدخول  تسجيل  للمتسلل  يمكن  الدراسة 

شبكة  إلى 

والتجسس  وقت،  أي  في  مفتوحة 

اإلنترنت  عبر  املستخدمني  أنشطة  على 

وسرقة كلمات املرور والبيانات الشخصية 

الخاصة بهم.

ترجمة وإعداد: خالد التميمي

لماذا

الدراجة الطائرة تظهر في العالم الحقيقي
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تــكــنــولــوجــيــاتــكــنــولــوجــيــا



وهللا اعلم

عن  تحدثنا  سابقة  مواضيع  في 

يرافقها  وما  الفلكية  النسق  ظاهرة 

حلولها  قرب  مع  تتزامن  أحداث  من 

كوكبي  أكبرا  يجتمع  إذ  فلكيًا، 

)املشتري  وهما  الشمسية  املجموعة 

 )20( قدرها  زمنية  مدة  في  وزحل( 

مع  االقتران  هذا  ويستمر  سنة، 

علمًا  سنوات،  أربع  بحدود  تداعيات 

صعوبة  األكثر  هي  السنوات  هذه  أن 

بلد  وكل  األرضية،  الكرة  سكان  على 

نعود  له.  يتعرض  وما  ظروفه  حسب 

تظاهرات  عن  املوضوع  بداية  الى 

هذه  بداية  مع  تزامنت  التي  تشرين 

الظاهرة في )1-10-2019( إذ دائما 

عاصفة  الظاهرة  بداية  تكون  ما 

وهذا  األحداث،  في  التأثير  وشديدة 

ما شهدناه في التظاهرات من حشود 

التظاهرات  واستمرارية  مليونية 

وتعاطف جماهيري منقطع النظير، 

األهم  الحدث  وقتها  شكلت  حني 

واالستثنائي في بدايتها.

زاوية  من  نحلل  نحن   

ذلك  رافق  ماذا  فلكية 

لتلك  العالي  الهدير 

فكل  التظاهرات، 

فلكية  ظاهرة 

باألوج  )تبدأ 

في  وتنتهي 

 . ) لحضيض ا

هنا  واألوج 

أقرب  يعني 

الى  نقطة 

كز  مر

قة  لطا ا

 ، ينية لتكو ا

ما  أ

لحضيض  ا

فيمثل النقطة األبعد من مركز الطاقة 

بغطاء  التظاهرات  بدأت  التكوينية. 

الحدث  كانت  إذ  جدًا،  عاٍل  فلكي 

كما  الفترة،  تلك  في  أهمية  األكثر 

جميع  من  إعالمية  تغطيات  شهدت 

والعاملية،  والعربية  املحلية  القنوات 

ورأينا اسماء وشخصيات ظهرت أثناء 

اجتمعت  وهنا  التظاهرات،  بداية 

طاقتها  لتمنح  التكوينية  الظروف 

لهذا الحدث األبرز. وجميعنا يعلم أن 

 استمر 
ً
التظاهرات أخذت وقتًا طويال

عن  مختلفًا  شيئًا  كان  وهذا  شهورًا، 

في  حدثت  التي  التظاهرات  باقي 

تزامن فلكي طبيعي.

انعطافه  التظاهرة  هذه  أحدثت   

بتغيير  السياسية  العملية  في  جديدة 

فعل  رد  وهذا  الحكومة،  واستقالة 

الفلكية.  الظاهرة  هذه  لنتاج  طبيعي 

الذكرى  الى  لنصل  األيام  ومرت 

هذه  لكنها  الظاهرة،  لهذه  الثالثة 

املرة جاءت في أواخر الظاهرة 

الغطاء  الفلكية، وهنا ضعف 

الفلكي كثيرًا نتيجة وصول 

الفلكية  الظاهرة 

عن  بعدها  الى 

الطاقة  مركز 

 ، ينية لتكو ا

ما  وهذا 

ه  ينا أ ر

في 

الثالثة، إذ لم تكن  ذكرى التظاهرات 

عاصفة كما كانت في بدايتها. الدرس 

الذي يعلمنا إياه الفلك هو استيعاب ما 

حدث في عام 2019 حني اهتز النظام 

هو  والسبب  آنذاك،  كثيرًا  السياسي 

أن هذا النظام السياسي جاء في ظل 

ظاهرة نسق، وبعد مروره في الظاهرة 

كاد أن ينهار، لكن جرى تدارك نصف 

األمر، وبقي النصف اآلخر يحتاج الى 

تعديل وتغيير، وهذا هو الدرس األهم، 

فهذه الظاهرة سوف تعود مرة أخرى 

القادمة،  التظاهرة  في  أقوى  وبشكل 

وعلينا جميعًا أن نجري تقييمًا حقيقيًا 

ملا أنجز من متطلبات تهم املواطن.

االقتران  هو  العراق  قدر  يكون  قد 

وهذا  الكبيرة،  الفلكية  بالظواهر 

االستقرار  عدم  من  حالة  في  يجعلنا 

عرضة  يجعلنا  وربما  بل  الدائم، 

على  نحرص  أن  علينا  وهنا  للحروب، 

خالل  بهدوء  العاصفة  هذه  مرور 

نزال  ال  ونحن  املقبلة،  الستة  األشهر 

التي  االنتخابات  مخرجات  من  نعاني 

جرت في ظل هذه الظاهرة وما ترتب 

عليها من أوضاع معقدة لم تصل الى 

تشكيل  بصدد  ونحن  مرضية،  حلول 

حكومة جديدة يجب أن تكون مختلفة 

عن سابقاتها، والسبب هو تشكلها في 

نعود  أن  أردنا  إذا  أما  الظاهرة،  ظل 

الى تشكيل حكومة مشابهة لسابقاتها، 

فهنا علينا أن ننتظر لستة أشهر أخرى 

كي نجتاز هذه العاصفة.

علي البكري- باحث فلكي
وهللا اعلم

العذراء
HOROSCOPE

الدلوالسرطــان

الجوزاءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

تحسنًا،  األكثر  هي  النفسية  أحوالكم 

وهناك  االرتياح،  من  بالكثير  الشعور  مع 

السفر.  خالل  من  عاطفيًا  سيرتبط  من 

قضائي  او  قانوني  موضوع  لديه  من  أما 

نتيجة  املمكن الحصول على  معطل، فمن 

نحو  يجنح  أنه  سيجد  الكثير  لصالحه. 

السفر الخارجي او التقديم لدراسة عليا.

على الرغم من صعوبة ظروفكم النفسية 

للحصول  فرصة  هناك  لكن  واملعنوية، 

على مطالب ذات صبغة مالية، والفرصة 

إذ  مزمنة،  صحية  متاعب  يشكو  ملن 

الوقت االستفادة من  يستطيع خالل هذا 

هذه  من  للتخلص  عالج  ببرنامج  البدء 

املتاعب.

للتغيير  املحاور  أهم  هو  السفر  يزال  ال 

او  العمل  في  جديدة  بفرصة  واالرتقاء 

األضواء.  تحت  مكثف  بشكل  الحضور 

الطموحات.  من  الكثير  في  يعجل  الوقت 

فرصة ملن وعد بعمل أو تأخرت عنه ترقية 

مسؤوليه  مع  عالقاته  إصالح  أو  وظيفية 

املتعثرة خالل الوقت السابق.

للقيام  ومهمًا  إيجابيًا  وقتكم  يعد  ربما 

السنة  هذه  خالل  تعرضتم  بمبادرة. 

يقف  قريبًا  الضغوط،  من  الكثير  الى 

أحوالكم   دفع  في  جدًا  قوي  بشكل  الحظ 

تعطل  يشكو  ملن  وفرصة  املكاسب،  نحو 

في  ومشكالت  صعوبات  لديه  او  اإلنجاب 

هذا الجانب.

األوقات  من  كثيرًا  أفضل  وضع  في  أنتم 

السابقة، إذ تزداد  حظوظكم في الجانب 

من  كبيرًا   
ً
سيال تلقى  الذي  الشخصي 

عليكم  املاضية.  األسابيع  خالل  املتاعب 

تعويض فرص عجزتم عن الوصول اليها، 

بشروط  تتقيدوا  أن  عليكم  يجب  لكن 

تتضمن عدم تسرعكم.

تزداد فرص حصولكم  أو توليكم منصبًا، 

أو  العمل  في  أكبر  مكاسب  إحراز  أو 

وبعضكم  جديدة،  أعمال  في  الدخول 

السياسية،  معترك  في  الدخول  يستطيع 

كما تبدون في وضع حماسي كبير ومنكم 

من يحقق  منجزًا شخصيًا. هناك تحوالت 

كبيرة تصب في مصلحتكم عليكم االنتباه 

لها والتحرك بموازاتها وترك الكسل.

السفر  في  فرصكم   تعزيز  عليكم  

والدراسة والدخول في دورات تعليمية، او 

االنتقال والتحول الى سكن او عمل جديد. 

قد تلوح فرصة جيدة لالرتباط عاطفيًا. ال 

تزال هناك فرصة إلجراء تعديل او تغيير 

في طريقة او أسلوب عملكم والسيما أنكم 

تقتربون بشكل تدريجي نحو الحصول على 

مكتسبات إيجابية. 

واملهني  والنفسي  الشخصي  وضعكم  يعد 

سلبيًا. األفضل لكم مواصلة تحرككم في 

اتجاه الحصول على مكاسب مالية وعدم 

املجازفة بأموالكم في صفقات خالل هذا 

أنجزتموه.  ما  مراجعة  عليكم  بل  الوقت، 

قد  صعبة  تحديات  أمام  حاليًا  أنتم 

تضعكم في تردد.

وقت يشجع على الدخول في عمل محدود. 

أما من يرغب بالدخول في شراكات مالية 

ربما  خارجية،  شركات  لتأسيس  او  مهمة 

الوقت   الى وقت أفضل.  تأجيل ذلك  عليه 

صعيد،  من  أكثر  وعلى  عالقاتكم  يدعم  

قرار،  اتخاذ   في  قدرة  أكثر  تبدون  كما 

لكن غالبيتكم بحاجة إلى استقرار.

مزاج  في  وتبدون  صحتكم  تتراجع 

يلعب  ال  قد  مؤقتة  فترة  وهي  سلبي، 

تلبية متطلباتكم،  الحظ معكم دورًا في 

اتخاذ  في  التسرع  عدم  عليكم  لذا 

في  يصب  تغير  هناك  شخصي.  قرار 

في  القريب  الوقت  خالل  مصلحتكم 

الجانب االجتماعي واملهني.

بكم  تحيط  التي  الحيرة  من  الرغم  على 

في مواضيع املال والعمل وسعيكم الحثيث 

لكم  يغير  جديد  عمل  في  الدخول  الى 

جوانب  في  املرتبكة  ظروفكم  من  الكثير 

االهتمام  عليكم  لكن  والعاطفة،  املال 

بصحتكم وعدم تضييع الوقت، كما يجب 

عليكم التركيز في نوعية التغيير املنشود.

منكم،  الكثير  ترافق   صعوبات  هناك 

االرتياح  عدم  بسبب  التعب  عليكم  ويبدو 

ملا يحيط بكم. أنتم اآلن في أجواء  تساعد 

بدورة  لاللتحاق  الفرص  إيجاد  على 

وظيفية.  ترقية  على  الحصول  او  تعليمية 

إجهادها  وعدم  لصحتكم  االنتباه  عليكم 

وأخرى  فترة  بني  تبرز  ثانوية.  بأمور 

مصروفات عليكم تجنبها. 

تظاهرات تشر ين برؤية فلكية

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )413413( ( 1515 تشرين االول  تشرين االول 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya93 92

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

فلكية فلكيةرؤيـــة  رؤيـــة 



الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

ــا ــت لحان ــا ضاع ــا ومان ــن حان  بي

)1999-1914(

الكلمات 
المتقاطعة

1- اداة استفهام، في النوافذ.

هيفاء  اغنيات  من  يوسف،  نصف   -2

وهبي.

3- علم مؤنث، نصف كباب.

4- النار الشديدة )م(، مايكتم.

5- نصف صيام، شك.

يوغسالفيا  جمهوريات  احدى   -6

.
َ

السابقة، دق

7- في الرياضيات، عملة أمريكية صغيرة 

)م(.

8- صوت االفعى )م(، في البيضة، حرف 

انكليزي.

9- العب كرة قدم في نادي تشلسي.

10- من الفراعنة.

1- من الحركات الوطنية )م(.

2- اصفر باالنكليزية.

3- شحرورة لبنان.

عراقي  مطرب  الصورة  صاحب   -4

معروف.

5- واسطة نقل كبيرة، حرف جر.

6- عكس ميت )م(، آلهة سومرية.

عراقية  محافظة  )م(،  مقدسة  رابطة   -7

)م(.

8- نصف جابر، نصف وميض.

9- نادي كرة قدم فرنسي، قوم ّرحل.

10- مؤسس علم الكيمياء.

كمال السامرائي

العلمي  ملفه  ازدان  سامراء،  مدينة  في  ولد  عراقي  طبيب 

بالعديد من البحوث والدراسات املختصة بعالج العقم والتلقيح 

أعادت  العلمية  لجهوده  تكريمًا  الطب.  وتاريخ  االصطناعي 

الدكتور  )مستشفى  تشييد    1990 العام  في  العراقية  الحكومة 

كمال السامرائي( في بغداد، الذي كان أساسًا مستشفى أهليًا 

الدكتور  قام 

عام  بإنشائه 

ليختص   1950

ض  ا مر أل با

والتوليد.  النسائية 

املستشفى  تميز 

العام  في 

للخصوبة  مركز  بافتتاح    2000

األنابيب  وأطفال  العقم  وعالج 

األول  هو  واملستشفى  املختبرية، 

املجال  بهذا  املتخصص  والوحيد 

في العراق.

سامراء  في  االبتدائية  درس   

واملتوسطة في الحلة، وتخرج 

في اإلعدادية املركزية ببغداد 

على  األول  وكان   1931 عام 

الطبية  الكلية  دخل  دفعته، 

 1932 عام  العراقية  امللكية 

وتخرج فيها عام 1939.

يضرب هذا املثل عند حصول تشتت بني 

ما،  شيء  ضياع  أو  أمرين  أحد  اختيار 

أما قصة هذا املثل فهي: يحكى أن أحد 

آن  في  امرأتني  من  تزوج  قد  الرجال 

كبيرة  وكانت  حانا  تدعى  األولى  واحد، 

وهي  مانا  تدعى  والثانية  السن،  في 

يزور  كان  وعندما  السن،  في  صغيرة 

مانا تبدأ بنتف الشعر األبيض من لحيته 

حتى ال يظهر الشيب فيها، وعندما يزور 

الشعر  بنتف  تبدأ  كانت  حانا  األخرى 

وبعد  مثلها،  يشيب  حتى  فيها  األسود 

في  الرجل  ذاك  نظر  الزمن  من  مدة 

في  للشعر  أثر  أي  على  يعثر  فلم  املرآة 

أسود،  شعر  وال  أبيض  شعر  فال  لحيته 

ضاعت  ومانا  حانا  )بني  غاضبًا  فقال 

لحانا( وبذلك أصبح يضرب به املثل.

هو الدكتور )مارتن كوبر( املدير العام السابق لقسم األنظمة في شركة موتوروال، 

الهاتفية  املكاملات  وإجراء  مكان  أّي  الى  حمله  ُيمكن  هاتفًا  اخترع  شخص  أول  وهو 

1973م،  سنة  اخترعه  الذي  الهاتف  من  هاتفية  مكاملة  أول  مارتن  أجرى  وقد  منه. 

وكان وزن النموذج األول من الهاتف حوالي 794 غرامًا، ولكن قبل ذلك ظهرت فكرة 

االتصاالت الخليوية سنة 1947م في سيارات الشرطة، وكانت شركة موتوروال هي 

الشركة التي دمجت تقنية االتصال الخليوي في هاتف ُيمكن حمله والتنقل به.

من جمال اللغة العربية قال لها: 

أليس املنادى في اللغة منصوبًا ...

إال  أشعر  ال  أناديك  كلما  فمالي 

شقشق  لقد   :
ً

قائلة فأجابته  بضمك...!! 

فهل  لك..  شوقي  فشاق  شوقي   الشوق 

شوقي  كشوق  شوقك  الشوق  شقشق 

شوقك  الشوق  شقشق  وإن  لشوقك.. 

كشوقي.. فشوقي أشق شوقا من شوقك!! 

وَسِكينتي  ني 
َ
وَسك ني 

ّ
ُمسك يا  لها:  فقال 

تي 
ّ
وِسك وسكوتي  وسكوني  وساكنتي 

وسريرتي  وسّري  رتي 
ّ
وُسك رتي 

ْ
وَسك

وسريري وسروري.. وأخبرها بجملة قبل 

أن يرحل:  يابلوتي والباء حاء

فردت: ياطبيب قلبي والطاء حاء...

ى والظاء كاف
ّ
 ظل

َ
ثم قال لها: أنت

أنا صاحبك بغير صاد..

إلى  راء  دون  ضممته  ياحبرًا  فقالت: 

قلمي وامليم باء..

أول من

قصة مثل

اخترع الهاتف المحمول

يقول  ويقول ألبيه: وماذا  بعمل،  أمره  ولد يعصاه كلما  كان لجحا 

الناس عنا إن عملناه؟ وأراد جحا أن يلقنه درسًا ينفعه ويعلمه أن 

رضا الناس غاية ال تدرك، فركب حماره وأمر ابنه أن يتبعه، ولم 

يمض غير خطوات حتى مر ببعض النسوة فشتمنه وقلن له: أيها 

الرجل أما في قلبك رحمة؟ تركب أنت وتدع الصبي الضعيف يعدو 

وراءك؟ فنزل جحا عن الحمار وأمر ابنه بركوبه، ومضى مسافة 

غير بعيدة، ثم مر بجماعة من الشيوخ يستشرقون، فدق أحدهم 

ملثل  ويعيد:  يقول  وهو  األحمق  الرجل  هذا  إلى  ولفتهم  بكف،  ًا 
ًّ
كف

وأنت  تمشي  الرجل،  أيها  اآلباء،  عقوق  وتعلموا  األبناء  فسد  هذا 

األدب  تعلمه  أن  ذلك  بعد  وتطمع  الولد،  لهذا  الدابة  وتدع  شيخ، 

والحياء؟ قال جحا لولده: أسمعت؟ تعال إذن نركب الحمار معًا. 

وما هي إال لحظة، حتى مرت بهما جماعة من أصدقاء الحيوان 

صاحوا بهما: أما تتقيان الله في هذا الحيوان الهزيل؟ أتركبانه 

وزن  على  يزيد  ما  والشحم  اللحم  من  يزن  منكما   
ٌّ

وكل معًا، 

الحمار؟ قال جحا لولده: اآلن نمشي معًا ونرسل الحمار أمامنا، 

لنأمن سوء القالة من النساء والشيوخ وأصدقاء الحيوان. وما هي 

إال لحظة أخرى حتى مرت بهما طائفة من »أوالد البلد« الخبثاء، 

فجعلوا يعبثون بهما ويقولون لهما: والله ما يحق لهذا الحمار إال 

أن يركبكما أو تحماله وتريحاه من وعثاء الطريق! فمال جحا إلى 

شجرة وأخذ منها فرعًا متينًا وربط فيه الحمار، وحمل الفرع من 

البلد كله وراء  طرف ووضع الطرف اآلخر على كتف ولده، فإذا 

هذا الركب العجيب، وإذا بالشرطي يفض هذا الزحام ليسوقهما 

الشرطي:  مع  طريقهما  في  البنه  جحا  قال  )البيمارستان(.  إلى 

 إال 
ً
هذه يا بني عاقبة من يستمع إلى القال والقيل، وال يعمل عمال

ابتغى به مرضاة الناس!

من راقب الناس

نوادر وطرائف

شخصية عراقية.. 

هواتف تهمك
115 الدفاع املدني    
122 اإلسعاف الفوري    
104 شرطة النجدة      
400 جهاز املخابرات الوطني  
131 جهاز األمن الوطني    
533 مديرية مكافحة اإلجرام   
139 حماية األسرة   
153 االستخبارات العسكرية  
130 عمليات الداخلية   

متى تم إنشاء ميناء أبو فلوس 
في محافظة البصرة؟

الفائز بجائزة العدد السابق
كاظم ابراهيم كاظم /النجف

ترسل االجابات على أرقام هواتف المجلة  
والجائزة اشتراك شهري مجاني 

سؤال وجائزة

في أيام االستعمار البريطاني لشبه القارة الهندية كان الجنود عندما يعودون 

في إجازتهم الى بريطانيا يأخذون معهم "بيالة" الشاي الهندية كهدايا، وكان 

االنكليز يتناولون يتناولون الشاي بالكوب ويستخدمون هذه الكلمة للتمييز بني 

البيالة والكوب اإلنكليزي والتقليدي حيث كانوا يطلقون على القدح "ايست تي 

كان".

أجمل حوارات العشاق

استكان
أصل كلمة 
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واحـــــــــــــــــــةواحـــــــــــــــــــة



حصل في الفترة األخيرة..ويبدو إنه يحصل تكرارا، أن يتعرض نجم عراقي 

عمل  خلفية  على  مسبوق  غير  هجوم  الى  األبداع(  حقول  من  حقل  أي  )في 

على  لي  بالنسبة  األسباب  وتبدو  جديد،  تصريح  أو  جديد،  ظهور  أو  جديد، 

أي  في  فالنجوم  ربما(  اجتماعية  عقد  أو  انتقامية،  مجهولة..)نفسية،  األقل 

والصورة  املؤثر،  وحضورهم  املعنوية  مكانتهم  لهم  املجتمعات  من  مجتمع 

النمطية تضعهم في منزلة رفيعة، فهم في موقع االلهام واالحترام لألجيال 

القادمة، ونجاحهم الشخصي هو نجاح للمجتمع الذي أهلهم لهذه النجومية.. 

ومازلت أذكر أن أبناء جيلي كانوا يتسابقون الى شراء صور صغيرة لالعبني 

طباعتها  من  الرغم  التصوير)على  ستوديوهات  أو  املكتبات  من  العراقيني 

الحيدري  وضرغام  كاظم  وعلي  عزيز  ودكلص  يوسف  شدراك  البائسة( 

تحتشد  الثانويات  طالب  دواليب  وكانت   ، وغيرهم  شندل  ولطيف  بابا  وعمو 

والعامليني من فنانني ورياضيني وعلماء، فالشاب في  املحليني  النجوم  بصور 

يتمناها  التي  املبهرة  والصورة  به،  يحتذى  الذي  املثال  عن  يبحث  العمر  هذا 

ملستقبله..

فما الذي حصل ليتحول املزاج من االحتفاء الى تصيد األخطاء.. 

ربما يبرر البعض هذه الظاهرة بأنها حق النقد املتاح للجميع.. وسهولة توجيه 

الخطاب )النقدي( من الجميع الى الجميع، األمر الذي جعل من كل عازف 

املوضوع  كان  إذا  الوردي(  )علي  الى  مايتحول  سرعان  ناقدا  الكيبورد  على 

يخص املجتمع، و)رودان( اذا كان املوضوع يخص النحت، و)عبد الوهاب( 

الحديث عن  إذا كان  ال سعيد(  الغناء، و)شاكر حسن  الحديث في  إذا كان 

الرسم، و)بيتهوفن( إذا كان الحديث يخص املوسيقى، و)كيسنجر( اذ كان 

الحديث في السياسة!

قالها عبد الحليم حافظ يوما..الناجح يرفع إيدو، في إشارة الى تمييز املجتمع 

للناجحني ورفع مكانتهم، ولكن مع اتساع أعداد املنتسبني الى )جمعية أعداء 

الناجحني  تسقيط  من  عليها  يحصلون  التي  والكومنتات  والاليكات  النجاح( 

والنيل من شهرتهم ..

 فالناجح ..إشحده يرفع إيده!!

خضير الحميري
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ــر ــي ــكــات ــركــاري ــي ــكــات كــاري



أمل الشرقي

ذكريات عراقية

ذهبت إلى )أم مصعب( في غرفتها بدار الجماهير 

في باب املعظم وقد ضمت باقة مميزة من نجمات 

زكو  سلوى  ود.  الله  عبد  ابتسام  العراق:  مثقفات 

وأمل الشرقي.

الجمال  الكبيرة،  أختي  حضرة  في  أنني  أحسست 

العراقي الساطع، واالبتسامة العذبة التي ال تفارق 

شفتيها، والجدية الصارمة في شؤون العمل مع حنوِّ 

اإلدارة  على  الفائقة  والقدرة  تها، 
َّ

ورق كة 
َّ
املحن األم 

وثقافة  الفتة،  أدبية  ذائقة  مع  واملتابعة،  والتمييز 

لغوية وأدبية واسعة.

ورفد  املواد،  تدقيق  في  باملساعدة  وقتها  كلفتتي 

وهي  الدائمة،  املهمة  إلى  إضافة  بنتاجي،  امللحق 

كتابة افتتاحيات امللحق التي وضعت لها اسمًا ثابتًا 

هو )تموز يقول لكم(.

ومنصور  املندالوي  وعلي  أنا  لديها،  لني 
َّ
املدل كنا 

الشرقي  أمل  برفقة  كنت  أنني  أذكر  وال  البكري، 

 
ُّ

 ألخت ال تكف
ً
 رسميًا، بل واجبًا جميال

ً
أعمل عمال

عن صناعة املفيد والنبيل في كل ما تقوله أو تفعله.

في  زكو  سلوى  وجود  من  أعجب  زلت  ما  اآلن  وإلى 

أنها  مع  ومرح  بهدوء  تتحدث  وهي  الغرفة  تلك 

معارضة قد تالقي املوت في أية لحظة بحسب الجو 

العام تلك األيام.

وكاد أن يحصل جفاء بني مجلتي واملزمار وبني تموز 

والسيما  الشرقي،  أمل  مع  للتعاون  انحيازنا  بسبب 

أن جميع املساهمني في امللحق هم من كادر مجلتي 

بيني  عابر  فهم  سوء  حصل  عندما  حتى  واملزمار، 

ترك  بعده  اخترت  سلوم،  فاروق  الصديق  وبني 

أن  على  أمل  السيدة  أعانتني  ما  وسرعان  العمل، 

أكون في تموز على املكافأة الشهرية، وبما يعوضني 

خسارتي في مجلتي واملزمار ماديًا –لكن بعد شهر، 

سلوم  فاروق  الصديق  صالحني  املعهودة،  وبطيبته 

وظل امتيازي في تموز قائمًا-.

مجلتي  تحرير  رئاسة   
ْ

لت تحوَّ بعدها  أشهر  خالل 

واملزمار إلى مديرية ثقافة األطفال، ثم إلى االسم 

السيدة  تعيني  وجرى  األطفال(  ثقافة  )دار  الثابت 

أمل الشرقي مديرة عامة لها، ما زاد من ابتهاجنا، 

وأذكر أمرًا لغويًا طريفًا حصل في مسألة "هل ُيكتُب 

 عن 
ُ

املدير العام أم املديرة العامة،" وكان أن دافعت

ذكوري،  تعصٌب  ألنثى   
ً

صفة العام  املدير  بأن  رأيي 

وانتصر رأيي، ومالت إليه السيدة أمل بمحبة مع أن 

مصححني لغويني ُعتاة رأوا في ذلك انتهاكًا للعربية 

الفصيحة!

ال أذكر أن أدنى خالف قد حصل بيني وبني السيدة 

يوميًا  معها  يجلسون  ن  ممَّ قليلني  مع  وكنت  أمل، 

ذات  عملها،  في  مثالية  كانت  فقد  عمل،  جلسات 

ومستنيرة  ومترجمة،  ومربية  ًا  وأمَّ شاملة،  ثقافة 

ساللة  من  أنها  مع  متواضعة  حضاري،  أفق  ذات 

الجبار  عبد  وزوجها  ومسؤولني،  وأثرياء  سادة 

محسن! فلم تكن لنا مديرة عامة فقط، بل األخت 

وحياتنا،  شؤوننا  بتفاصيل  تهتم  التي  الكبيرة 

وتتدخل إذا ما طلبنا عونها في مشكلة ما لدى جهة 

عامة.

إياها  أولتني  التي  الثقة  مقدار  بحنني  أتذكر 

وكانت  مهمة،  من  بأكثر  كلفت  فقد  العمل،  في 

إبداعي  طابع  له  إشكال  من  أكثر  في  تستشيرني 

أنني  أنسى  وال  الدار،  إلى  م 
َّ

مقد عمل  بخصوص 

كنت السبب في نشر مجموعة كريم العراقي األولى 

)سالم يا عراق(، فقد تعهدت بتصحيح أخطائها، 

وجمال  بساطة  من  فيها  ملا  نشرها  عن  ودافعت 

ض، وعلى إثرها 
َ
رف

ُ
وطفولة، بعد أن رجح الرأي أن ت

انعقدت صداقة بيني وبني الشاعر الذي وصله ما 

جرى وقتها عرفانًا بالجميل.

شخصية  في  الواضح  الحنوُّ  من  الرغم  وعلى 

ل إلى امرأة حديدية  السيدة أمل إال أنها كانت تتحوَّ

لن  الزمالء  أن  وأظن  والخطأ،  الكذب  وجه  في 

إلهمال  عقابًا  ق" 
َّ

بـ"شال املخرج   
ْ

ضربت يوم  ينسوا 

فادح في العمل.

صلة  على  ظللت  العراق  غادرت  عندما  حتى 

في  أستشيرها  األردن،  في  وهي  باملراسلة  بها 

حياتها  على  وأطمئن  غالية،  حكيمة  كأخت  أموري 

وعطاءاتها الثقافية.

في  الطفل  لثقافة  األبرز  ان  الربَّ هي  الشرقي  أمل 

غربتها  في  الله  حفظها  سنواتها،  أبهى  في  العراق 

اآلن! بيان الصفدي

    أظن أنني بعد أن عملت 

لعام أو أكثر بقليل في مجلتي 

واملزمار، التي تحولت إلى 

مديرية ثقافة األطفال، 

قبلها كنت قد تعرفت بأمل 

الشرقي، فقد طلبتني من 

خالل الفنان الصديق علي 

املندالوي ألكون ضمن فريقها 

الذي يتهَيأ إلصدار ملحق 

)تموز( لألطفال، الذي صدر 

عن جريدة الجمهورية بعد 

ذلك، وكاد ينافس مجلتي 

واملزمار بسبب نوعية 

الكادر الفني والتحريري 

الذي اختارته أمل الشرقي، 

هذه املرأة النجفية املثقفة 

الطالعة كاملزهرية من بيت 

عراقي نجفي طليعي نهضوي 

هو بيت الشاعر الكبير علي 

الشرقي.
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