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حسني  ناصر  الكابنت  النقل  وزير  افتتح 

الوزراء،  مجلس  رئيس  ممثل  الشبلي، 

كوبرلو،  نعمت  هيام  وكالة  املالية  ووزيرة 

الجبوري،  سعيد  راكان  كركوك  ومحافظ 

األسبوع املاضي، مطار كركوك الدولي بعد 

اإلعالن عن انتهاء األعمال فيه منذ شباط 

الرئاسية  الطائرة  وهبطت    .2021 عام 

قائد  بحضور  املطار  أرض  على  العراقية 

الفريق  املشتركة  للعمليات  املتقدم  املقر 

املحافظ  ومعاون  الفريجي،  علي  الركن 

حمادي،  علي  املهندس  الفنية  للشؤون 

غريب،  كاوة  اللواء  كركوك  شرطة  وقائد 

الطيران  سلطة  في  املسؤولني  من  وعدد 

ويستهدف  الحدودية.  واملنافذ  املدني 

مسافر  ماليني  ثالثة  نحو  نقل  املطار 

سنويًا، كما أنه سيوفر فرص عمل لــ4000 

من أبناء كركوك حصرًا، فيما يعد املطار 

الوطنية محطة مهمة ملناطق شمال العراق. االستثمار  هيئة  أعلنت 

الحكومية  الرؤية  بتطبيق  التزامها 

املتمثلة بعدم تحويل املساحات الخضر 

الى  للمدن  األساسية  التصاميم  ضمن 

مشاريع سكنية استثمارية.وقالت رئيسة 

حديث  في  النجار  داوود  سهى  الهيئة 

"موقف  إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  خاص 

املساحات  تغيير  مشاريع  من  الهيئة 

الخضر في عدد كبير من مناطق بغداد 

سكنية،  مجمعات  إلنشاء  واستغاللها 

بالرؤية  الهيئة  التزام  ضمن  يأتي 

املتمثلة  املشاريع  هذه  ملثل  الحكومية 

الى  الخضر  املساحات  تحويل  بعدم 

التعليمات  وحسب  سكنية،  مشاريع 

والضوابط املعمول بها من قبل الجهات 

"مهمة  أن  النجار  القطاعية." وأضافت 

األراضي  طرح  في  تتلخص  الهيئة 

واملساحات املخصصة من قبل الجهات 

املالكة  الحكومية  والدوائر  الرسمية 

بالتعاون  لالستثمار  األراضي  لتلك 

والتنسيق معها." مشيرة الى أن "الهيئة 

ليست لها أية عالقة مباشرة في اختيار 

يجري  التي  واألراضي  املساحات  تلك 

تخصيصها إلقامة مشاريع استثمارية، 

باقي  في  أم  بغداد  في  أكانت  سواء 

املحافظات."

األسبوع  التربية،  وزارة  ذكرت 

الحالي  الدراسي  العام  أن  املاضي، 

الفنية  التربية  مادتي  عودة  سيشهد 

الدروس  جدول  الى  والرياضية 

املدرسي بكامل الحصص الدراسية 

لكل مرحلة دراسية.

للمناهج  العام  املدير  وأوضح 

رياض  الدكتور  التربية  وزارة  في 

العمري، في تصريح خاص لـ "مجلة 

تشكالن  كانتا  "املادتني  أن  الشبكة" 

الهوايات  تنمية  عن  للتعبير  حافزًا 

أن  والسيما  والرياضية،  الفنية 

لهما األثر الكبير في تنمية  التفكير 

واإلبداع  وبناء الشخصية  املتكاملة 

 
ً
عامال أيضًا  وتشكالن  الواعية، 

مساعدًا في عملية اكتساب املعارف 

واملهارات والقيم." 

من  تأمل  "املديرية  أن  وأضاف 

االهتمام  كافة  املدارس  إدارات 

اللتني  الحيويتني،  املادتني  بهاتني 

من  املتعلمني  لفكر  استراحة  تعدان 

تراكم املواد العلمية واإلنسانية، كما 

تشاركان في تنمية املهارات الفكرية 

وبناء الثقة بالنفس والدعم النفسي 

قيم   من  تتضمنانه  ملا  للمتعلمني 

تربوية وتعليمية." 

توجه  "املديرية  أن  العمري  وتابع 

درجة  منح  بعدم  كافة  املدرسني 

رسوب للطالب في املدتني، إذ أنهما 

والطلبة  التالميذ  تحببان  مادتان 

بيئة  منها  وتصنعان  باملدرسة، 

التي  النشاطات  خالل  من  جاذبة 

والجمالية  الفنية  الذائقة  تنمي 

للمتعلمني."

واسعة  خطة  تبنيها  الصحة  وزارة  أكدت 

غير  األمراض  بخطورة  والتوعية  للتعريف 

والتنسيق  بالتعاون  السارية  وغير  االنتقالية 

واملنظمات  الحكومية  املؤسسات  جميع  مع 

العاملية.

في  واإلعالم  العالقات  قسم  مدير  وقال 

تصريح  في  البدر(  سيف  )الدكتور  الوزارة 

في  العالم  "انشغال  إن  الشبكة"  "مجلة  لـ 

بشكل  أبعد  كورونا  مرض  انتشار  مكافحة 

األخرى  األمراض  آثار  ببقية  االهتمام  كبير 

والسكر  القلب   - كأمراض  االنتقالية،  غير 

والتعريف بأخطارها،   - والضغط والسرطان 

في  الوفيات  نصف  من  أكثر  أن  والسيما 

بسبب  تكون  خصوصًا،  العراق  وفي  العالم، 

هذه األمراض."

وأضاف أن "زيادة وعي املواطن بخطورة هذه 

عنها  الكشف  على  العمل  وضرورة  األمراض 

األولية  مراحلها  في  وهي  ومعالجتها،  مبكرًا 

تكون بشكل أسهل وأكثر فعالية قبل أن يتفاقم 

املرض وينتشر وتصبح طرق معالجته صعبة 

او مستحيلة."

نفذت منظمة )استدامة خضراء ذكية(، األسبوع املاضي، ورشة عمل بعنوان 

العراق(  في  البلدية  الخدمات  معامالت  في  اإللكترونية  الحكومة  )تطبيقات 

.)UNDP( بدعم وتعاون من برنامج األمم املتحدة االنمائي

إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  الكفيشي  حيدر  املعماري  املهندس  املنظمة  رئيس  وقال 

سوف  التي  اإللكترونية،  الذكية  البلدية  الخدمات  الى  التحول  تدعم  "الورشة 

حضاري  بأسلوب  للمواطنني  البلدية  املعامالت  إنجاز  في  اإلسراع   الى  تؤدي 

يحقق املزيد من الشفافية والتقليل من الفساد." وأضاف الكفيشي أن "املنظمة 

عقدت العديد من الورش بدعم من البرنامج اإلنمائي لتطبيق مبدأ الشفافية 

إلكترونية  ذكية  خدمات  الى  وتحويلها  البلدية  الخدمات  في  الفساد  وتقليل 

تسهم في إنجاز معامالت املواطنني بوقت قياسي، بعيدًا عن الروتني الورقي."

افتتاح مطار كركوك الدولي 

الى مديرية  التابعة  املجتمعية  الشرطة  أحبطت 

الداخلية،  وزارة  في  واإلعالم  العالقات 

إلكتروني،  ابتزاز  حاالت  سبع  املاضي،  األسبوع 

بسبب  أسرهن   الى  هاربات  فتيات   4 وأعادت 

بغداد  في  نشاطاتها  خالل  األسري،  العنف 

واملحافظات.

أن   الشبكة  ملجلة  الوزارة  في  مصدر  وقال 

خلفية  على  جاءت  هذه  اإليقاف  "عمليات 

الخط  على  الضحايا  من  مناشدات  ورود 

 -497  – املجتمعية  للشرطة  املجاني  الساخن 

قبل  من  اإللكتروني  لالبتزاز  بتعرضهم  تفيد 

مواقع  على  صورهم  بنشر  هددوهم  أشخاص 

مالية  مبالغ  دفع  مقابل  االجتماعي  التواصل 

أنه   مضيفًا  الدنيئة."  لرغباتهم  الخضوع  أو 

و  إلكتروني  ابتزاز  حاالت   )7( إحباط  "جرى 

فتيات   )4( وإعادة  أسري،  عنف  حاالت   )4(

الى  األسرية  واملشاكل  التعنيف  بسبب  هاربات 

ذويهن خالل عمليات استباقية وجهود ميدانية 

محافظات  ست  في  املجتمعية  الشرطة  ملفارز 

"املديرية  أن  البيان  وأضاف  بغداد."  بينها  من 

املبتزين  بحق  الالزمة  اإلجراءات  اتخذت 

واملعنفني، بعد قيامها بتأمني حسابات الضحايا 

"تقديم  على  مؤكدًا  االبتزاز."  محتويات  وحذف 

وتنفيذ  للهاربات،  واملعنوي  النفسي  الدعم 

التعنيف  لضحايا  دورية  زيارات  املديرية  مفارز 

لتقديم  الالحقة  الرعاية  مبدأ  ضمن  والهروب 

الدعم لهن والوقوف على أوضاعهن."

والسيما  املواطنني،  املجتمعية  الشرطة  وحذرت 

صداقة  عالقات  إقامة  من  والفتيات،  النساء 

أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الغرباء  مع 

التعويل عليها، كما دعتهم الى تأمني حساباتهم 

أو  تهكيرها  لتفادي  الشخصية  اإللكترونية 

التطفل عليها." 

بغداد- فكرة يحيى

الشرطة المجتمعية 
تحبط "7" حاالت ابتزاز 

إلكتروني

يوفر 4000 فرصة عمل 
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للفنان   
ً
حفال العراق  كردستان  إقليم  سلطان  .ألغت 

املصري محمد رمضان كان من املقرر إقامته يوم 10/27 

في أربيل، وذلك تجاوبًا مع حملة رفض أطلقها ناشطون 

وهاشتاغات  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  محليون 

ضد رمضان وحفله.

حمه  )علي  اإلقليم  برملان  في  املستقل  النائب  أعلن  إذ 

أجل  من  الحفل  إلغاء  موافقة  على  الحصول  صالح( 

حماية القيم العليا ملجتمعنا، وهو األمر الذي تجاوبت معه 

السلطات املعنية.

وبهذا املنع يكون محمد رمضان قد فقد فرصة رد االعتبار 

تجاه طرده من اإلسكندرية ومنعه أيضًا في دمشق، وهو 

األمر الذي أشارت إليه مجلتنا في عددها السابق.

ومن الجدير ذكره أن هذا املنع لحفل رمضان لم يجابه 

التواصل  منصات  ناشطي  من  حادة  سلبية  فعل  بردود 

لذات  بغداد  في  منعت  بحفالت  قياسًا  االجتماعي 

السبب!!

بناًء على معلومات تفصيلية ودقيقة من النائب 

من  خاصة  قوة  ألقت  سند،  جبار  مصطفى 

األعمال  تصريف  حكومة  في  الداخلية  وزارة 

وزيرها  من  مباشر  بتوجيه  الحالية، 

على  القبض  الغانمي(  )عثمان 

املظفر(،  جاسم  زهير  )نور 

أموال  سحب  في  األول  املتهم 

البالغة  الضريبية،  االمانات 

أنزل من على  إذ  املليار دوالر،  مليارين ونصف 

وبتسجيل   GLEX نوع  من  خاصة  طائرة  منت 

T7MBH، جرى تأجيرها بمبلغ 200 ألف دوالر، 

انطالقًا  تركيا  الى  بها  الهروب  يروم  كان  حني 

من مطار بغداد )حسب معلومات سند(.

يذكر أن هناك أربعة أشخاص آخرين متورطون 

القبض  بإلقاء  الغانمي  وجه  القرن(  )سرقة  بـ 

عليهم حسب مذكرات قبض أصولية.

مصطفى جبار سند.. ومعلوماته )بالباكيت(

محمد رمضان.. واعتباره المهدور!
برونو لومير 

والغاز األمر يكي

إيرفنغ فينكل 
والكتابة المسمارية 

حكيم شاكر.. والمليار

خافيير كولومينا والكاميكازي اإليرانية
 الحدقجي.. 
جوزيـــب بوريـــل

رسوم غزال محمد 
وزير االقتصاد الفرنسي

أوكرانيا  في  الصراع  نوع  يتحول  أن  مطلقًا  املقبول  غير  "من 

الى هيمنة اقتصادية أمريكية وإضعاف ألوروبا، إذ ال يمكننا 

قبول أن يقوم شريكنا األمريكي ببيع غازه لنا بأربعة أضعاف 

سعره الذي يبيعه لقطاعه الصناعي، فإضعاف أوروبا ال يخدم 

مصلحة أي كان، وال يخدم حليفنا األمريكي أيضًا، لذا يجب 

أن نصل الى عالقات اقتصادية أكثر توازنًا فيما يتعلق بالطاقة 

بني حليفنا األمريكي وأوروبا."

املنتخب  مدرب  طالب 

شاكر  حكيم  السابق  الوطني 

العراقي  الكرة  اتحاد 

املالية  مستحقاته  بصرف 

البالغة مليارًا وثالثمئة مليون 

مازال  التي  عراقي،  دينار 

الرياضة  وزير  درجال،  عدنان 

تصريف  حكومة  في  والشباب 

حكيم  مطالبات  رغم  تسديدها  يرفض  الحالية،  األعمال 

املستمرة لها، حسب تصريحه، إذ أكد أن هذه املبالغ هي مستحقات 

تتعلق بتعاقده عليها في زمن االتحاد السابق مقابل تدريبه املنتخب 

)خافيير  ذكر  له،  تصريح  في 

العام  األمني  نائب  كولومينا(، 

أن  الناتو،  لحلف  املساعد 

اإليرانية  املسيرة  الطائرات 

تؤذي  كاميكازي(  )شهيد136- 

طهران  ودعا  األوكرانية،  املواقع 

روسيا  دعم  عن  التوقف  الى 

من  النوع  بهذا  ومساعدتها 

الطائرات.

وطهران  موسكو  أن  يذكر 

صحة  متكرر،  وبشكل  تنفيان، 

موسكو  تأكيد  مع  االخبار  هذه 

روسية  هي  الطائرات  تلك  بأن 

الصنع.

)إيرفنغ  اآلثاري  العالم  صرح 

املتحف  أمناء  كبير  فينكل(، 

:
ً
البريطاني، قائال

"إن الكتابة قد بدأت في العراق القديم 

نحو  منذ  املسمارية  الكتابة  خالل  من 

3500 ق.م.

الكل  سبقت  قد  بذلك  وهي 

فيها  وتجاوزت  ضوئية(  )بسنوات 

مصر وهيروغليفيتها قطعًا.

وإذا ثرثر أحدهم عكس ذلك.. فال 

تصدقوه."

"أوروبا حديقة.. كل شيء يسير فيها على أكمل وجه، تضم 

االقتصادي  واالزدهار  السياسية  الحرية  من  مزيج  أرقى 

متوحشة  بغابة  أشبه  العالم  وباقي  االجتماعي،  والتماسك 

هذه  بأمن  املكلفني  وعلى  الحديقة،  هذه  تغزو  أن  يمكنها 

الحديقة حمايتها!"

جاء هذا الكالم على لسان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة 

الخارجية في االتحاد األوروبي، في كلمة ألقاها في العاصمة 

ه متابعون تصريحًا 
ّ

البلجيكية بروكسل، وهو األمر الذي عد

عنصريًا غير موفق الطرح من مسؤول أوروبي كبير.

)ماريا  عليه  ردت  الذي  األمر  وهو 

الخارجية  املتحدثة باسم  زخاروفا( 

الروسية قائلة:

"جوزيب بوريل وصف أوروبا 

الجميلة..  بالحديقة 

وباقي العالم بالغابة.. 

أن  نذكره  أن  نحب 

هذه  شيدت  أوروبا 

عبر  الحديقة 

)حسب  النهب 

رأيها(."
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أســـــمـــــاء أســـــمـــــاء      األخــبــار     األخــبــار



التجمعات )الكارتالت( ألي نشاط هي اجراء طبيعي لحفظ مصالح أعضاء ذلك 
التجمع، فبعد انشاء كارتل الدول املصدرة للنفط )منظمة أوبك( في ايلول 
1960 ببغداد للدول املصدرة للنفط، كان انجازا لتلك الدول، وكانت للعراق 

خصوصية في ان االجتماع األول هو في بغداد. وكانت لذلك التجمع إنجازات 
كبيرة اهمها التخلص من عقود ظاملة كانت الدول املنتجة تعاني منها، اال وهي 

عقود االمتياز املجحفة.

وزير  أعلن   ،2018 عام  حزيران  وفي 

منظمة  أن  الفالح  خالد  السعودي  الطاقة 

روسيا  دعت  "أوبك"  للنفط  املصدرة  البلدان 

لالنضمام إلى املنظمة بصفة مراقب. 

األحفوري  بالوقود  غنية  روسيا  فإن  وللعلم 

أكبر  إذ تمتلك  والفحم(؛  والبترول،  )الغاز، 

وثاني  العالم،  في   %  19.8 للغاز  احتياطي 

العالم،  في   %  15.2 للفحم  احتياطي  أكبر 

في   %  6.1 للبترول  احتياطي  أكبر  وسادس 

الدول  أكبر  ثالث  روسيا  فإن  كذلك  العالم. 

 11.438 إنتاجها  بلغ  إذ  للبترول،  املنتجة 

بعد   ،2018 للعام  اليوم  في  برميل  مليون 

مليون   12.287 إنتاجها  بلغ  التي  السعودية 

 15.311 إنتاجها  بلغ  التي  وأميركا  برميل، 

أكبر  ثاني  روسيا  فإن  كذلك  برميل،  مليون 

كما  للبترول،  ُمصدرة  السعودية-  -بعد  دولة 

ان روسيا أيضًا أكبر دولة ُمصدرة للغاز، فهي 

تصدر 26.3 %.

التأثير  املنظمة  لقرارات  كان  ذلك  بعد 

الكبير في الحفاظ على أسعار مرضية للدول 

انهيار  في  واضحا  كان  ما  وهذا  املنتجة، 

كان  حني  كورونا،  جائحة  أيام  النفط  أسعار 

ماليني  سبعه  من  أكثر  بتخفيض  قرارها 

شهري  خالل  الخام  النفط  من  يوميا  برميل 

خفضت  وقتها  وفي   2021 وآذار  شباط 

العربية السعودية مليونا آخر خارج التزامها 

وصفها  التي  الخطوة  وهي  طوعي  وبشكل 

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك 

بأنها "هدية العام الجديد". 

ان ملنظمة أوبك بلس أهمية كبيرة 

تتلخص في:

للنفط  املستهلكة  الدول  احتكار  مواجهة   –  1

بواسطة شركاتها النفطية مثل احتكار 

املسماة  السبع  الشركات 

السبع  بالشقيقات 

فيما 

سبق.

تقديم   –  2

السوق  عن  دراسات 

وكذلك  العاملي،  والوضع 

الدول  وخصوصيات  إمكانيات 

بما  القرارات  اتخاذ  وبالتالي  األعضاء 

يتالءم مع الجميع.

الذي  األسعار  مستوى  على  املحافظة   –  3

تكون  إذ  املصنعة  السلع  سعر  مع  يتالءم 

ظاملة  وغير  املنتجة  للدول  مالئمة  األسعار 

للدول املستهلكة.

4 – تقدم النصح في استخدام العوائد املالية 

للدول  االقتصادية  التنمية  في  الفائضة 

األعضاء.

5 – تنظيم عملية اإلنتاج بني الدول األعضاء 

تجنب  وبالتالي  شريف  غير  تنافس  بدون 

االضطراب في سوق النفط.

6 – ان املنظمة تكون درعا يقي األعضاء من 

مالئمة  غير  تكون  التي  القرارات  سيطرة 

مقترح  املثال  سبيل  وعلى  األعضاء  للدول 

قانون )نوبك NOPED( الذي ارادت أمريكا 

الدول  بمعاقبة  ألمريكا  يسمح  وهو  تشريعه 

إلى  يهدف  مشروع  انه  أي  للنفط،  املنتجة 

رة للنفط أوبك.
ّ

صد
ُ
إزالة حصانة الدول امل

7 – تهدف املنظمة الى تمكني الدول األعضاء 

من  النفطية  ثرواتها  على  السيطرة  من 

ذلك  ومثال  النفطية  الشركات  احتكارات 

دورها املهم في تأميم النفط للدول األعضاء.

8 – توحيد املواقف في أمور تخص اإلنتاج 

روسيا  كانت  إذ  والتسويق، 

بتوصيات  تلتزم  ال 

التخفيض، 

من  و

تحسني  اجل 

النفط  سوق  أوضاع 

بعد  تغير  ذلك  ولكن 

روسيا  انضمام  عن  اإلعالن 

للمنظمة وانبثاق منظمة أوبك بلس.

جدا،  مهم  املنظمة  هذه  وجود  فإن  وبالتالي 

ان أمريكا توجست خيفة منها، ولذلك  حتى 

هنري  االمريكية  السياسة  ثعلب  اقترح 

)ديسمبر(  األول  كانون  شهر  في  كيسنجر 

الصناعية،  والدول  دولته  على   1973

منظمة  تأسيس  للنفط،  الرئيسة  املستهلكة 

تتصدى  الطاقة  لشؤون  التخطيط  تتولى 

رأى  التي  للنفط  املصدرة  الدول  ملنظمة 

تسيطر  وأخذت  تبرز  بدأت  أظافرها  أن 

يجب  هنا  ومن  للنفط،  الدولية  السوق  على 

اجتماع  عقد  فجرى  األظافر،  تلك  تقليم 

)فبراير(  شباط  في  الشهير  واشنطن 

األوروبية  الدول  ضم  الذي   1974 عام 

تم  حتى  بال  لكيسنجر  يهدأ  ولم  واليابان. 

في   IEA للطاقة  الدولية  املنظمة  تأسيس 

 1974 عام  )نوفمبر(  الثاني  تشرين   18

برنامجًا  وحددت  »اوبك«،  هيمنة  من  للحد 

واضحًا أطلقت عليه برنامج الطاقة الدولية 

وخالصة   ،International Energy Program

ذلك هو االنقضاض على اوبك وإضعافها بل 

األهداف  تلك  تكن  ولم  أمكن  إن  وتدميرها 

سرية بل كانت معلنة للمأل.

الضغوط التي تمارسها الدول الكبرى على 

منظمة أوبك

بعد تأسيس منظمة أوبك 

في  فاعال  دورا  ولعبها 

العاملية،  النفط  أسواق 

ذلك  في  تنتج  كانت  إذ 

حوالي  الوقت 

وصل  حتى  وارتفع  العاملي  البترول  من   %  26

الى حدود 48 % عام 2010 و 51% عام 2020 

الدول  سيطرة  تحت  اإلنتاج  كل  كان  ان  بعد 

فهي  النفطية،  شركاتها  طريق  عن  الكبرى 

الثالث  العالم  لدول  تنتمي  منظمة  انها  ترى 

املتخلفة، وكذلك تعتبرها منظمة انشئت في 

ظل الحرب الباردة، وبالتالي يجب ان يحجم 

دورها او تحل باألساس.

ضد  تمارس  األولى  بالدرجة  الضغوط  ان 

أكبر  باعتبارها  السعودية  العربية  اململكة 

اإلنتاج ومن  ناحية  أوبك من  أعضاء منظمة 

ناحية االحتياط، إذ برز دور السعودية وبشكل 

وبدء  إيران  في  اإلسالمية  الثورة  بعد  جلي 

دور  النحسار  وذلك  األولى،  الخليج  حرب 

اإلسالمية  الجمهورية  وهما  مهمتني  دولتني 

والعراق، فإيران تعرضت لحصار  إيران  في 

للملكة  املنظمة  في  الريادة  اصبت  وبالتالي 

العربية السعودية. 

توازن  في  املهم  الدور  لها  كان  املنظمة 

عام  في  اإلنتاج  رفعت  قد  فهي  األسعار، 

النفط  السعودية  باعت  حني   1982  –  1980

رفع  مع  برنت  اإلشارة  خام  من  اقل  بأسعار 

مستوياتها من اإلنتاج النفطي، لكن في عام 

فأخذت  عامليا  النفط  أسعار  تدهورت   1983

 10 من  انتاجها  وخفضت  املبادرة  السعودية 

يوميا  مليون   2 الى  يوميا  برميل  ماليني 

للتصدير. 

من أساليب الدول العظمى لخفض أسعار 

النفط:

الدولية،  الطاقة  منظمة  طريق  عن   –  1

واسبوعية  وسنوية  شهرية  تقارير  بإخراج 

او  للنمو  وقعها  خفض  تقاريرها  في  توضح 

خفض توقعها للطلب على اإلنتاج، هذا يكفي 

وبالتالي  النفط  برميل  سعر  على  يؤثر  كي 

ينخفض.

حول  الدولية  الطاقة  منظمة  تقارير   –  2

التقرير  كان  فإن  الستراتيجي،  الخزين 

فان  كبيرة  كميات  بلغ  الخزين  ان  يوضح 

والعكس  تتهاوى  النفط  أسعار  سيجعل  ذلك 

صحيح.

الخزين  من  الخام  النفط  سحب   –  3

الستراتيجي، كما فعل قبل أيام بايدن حينما 

امر بسحب 15 مليون برميل نفط إضافي من 

السوق  الستراتيجي، لضخها في  االحتياطي 

األميركية بهدف خفض أسعار املحروقات.

بأصحاب  املباشر  السياسي  التدخل   –  4

للنفط  املصدرة  الدول  منظمة  في  القرار 

جدا،  فاعال  كان  االمر  وهذا  بلس،  أوبك 

تأثير كما  لم يكن ذا  اآلونة األخيرة  لكن في 

ان  ذلك  على  مثال  وخير  السابق،  في  كان 

العربية  وهي  أوبك  في  للنفط  األكبر  املنتج 

املتحدة  الواليات  طلب  رفضت  السعودية 

انتاج  بزيادة  بايدن  رئيسها  ومن  االمريكية 

طلب  وكذلك  عامليا،  أسعاره  لخفض  النفط 

الرئيس الفرنسي أيضا من العربية السعودية 

املعلنة  الضغوط  هذه  ومع  اإلنتاج،  لزيادة 

السعودية  لكن  الخفية  وغيرها من الضغوط 

لتلك  ترضخ  لم  بلس  أوبك  ودول 

في  ومضت  السياسية  الضغوط 

قرارها الجريء بتخفيض انتاج 

النفط  من  برميل  مليوني  بمقدار  املنظمة 

ابتداء من شهر تشرين الثاني املقبل.

السعودية  بتأثير  كان  أوبك  منظمة  قرار  ان 

وروسيا، لكن التهجم الغربي كان موجهًا ضد 

األمريكي  الرئيس  أكد  إذ  فقط،  السعودية 

جو بايدن في حوار مع شبكة "سي إن إن" أنه 

ـــجال  نفـــط العـــراق.. والسِّ
بين أوبك والغرب 

د. بالل الخليفة
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الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث



"ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب 

النفطي  "أوبك+"  تحالف  إطار  في  قرارها 

بسبب خفض حصص اإلنتاج.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية االمريكي 

بلينكن بعد ساعات من تقديم ثالثة أعضاء 

قانون  مشروع  األمريكي  النواب  مجلس  في 

األمريكية  العسكرية  األصول  بإزالة  يقضي 

واإلمارات  السعودية  في  املتمركزة  املهمة 

على خلفية دعمهما قرار "أوبك+". قال زعيم 

األغلبية في مجلس النواب األمريكي، تشاك 

شومر، إنه ردا على السعودية وقرار "أوبك+" 

يجري  النفط،  من  اليومي  إنتاجها  بتقليص 

بما في  التشريعية  البحث في جميع األدوات 

ذلك مشروع قانون "نوبيك".

تحليل الردود العنيفة ضد أوبك 

والسعودية

األفعال  ردود  كانت  كيف  استعرضنا 

أوبك  منظمة  ضد  جدا  وغاضبة  كبيرة 

هو  السبب  ان  واعتقد  والسعودية،  بلس 

الروس  وان  وأوكرانيا،  روسيا  بني  الحرب 

يستخدمون ورقة النفط والغاز كعامل رئيس 

يجري  التي  اوروبا  على  للضغط  حربهم  في 

سعر  أن   إذ  انابيب،  عبر  بالغاز  تجهيزها 

يكون  بينما  دوالرات   6 بحدود  املكعب  املتر 

بديل الغاز الروسي اما الغاز القطري املسال 

يكون  والذي   )LNG( املسال  األمريكي  او 

بحدود 27 دوالرا للمتر املكعب )هذه األسعار 

الروسي  الغاز  بديل  سعر  ان  أي  شهر(  قبل 

اربعة اضعاف، وهذا شكل ضغطا كبيرا  هو 

االتحاد  دول  اقتصادات  على 

األوربي.

هي  التي  االن  النفط  أسعار  الى  بالرجوع 

عام  في  النفط  وأسعار  دوالرا   90 بحدود 

2012 عندما وصل سعر برميل النفط أيضا 

هذه  نشهد  لم  لكن  أيضا،  دوالر   100 فوق 

اعتقد  االن،  أوبك  ضد  اإلعالمية  الحملة 

باإلمداد  النقص  بسبب  ليس  هو  السبب  ان 

بل  املعروض،  النفط  نقص  او  للنفط  العاملي 

ان السبب هو ان بديل النفط والغاز الروسيني 

بالنسبة ألوروبا مكلف، هذا هو السبب فقط، 

بدل  اللوم  تحملت  والسعودية  أوبك  ومنظمة 

ذلك.

تأثير القرار على العراق

قبل أيام أصدرت وزارة املالية حسابات حول 

واحتلت  املاضية،  لألشهر  العراق  إيرادات 

من   %  96 أشهر  لعدة  النفطية  اإليرادات 

شهر  إيرادات  وان  العامة،  اإليرادات  حجم 

مجموع  بلغت:  فقط  املاضي  سبتمبر  أيلول 

بلغ  الخام  النفط  من  الصادرات  كمية 

 ،
ً
برميال و)153(  الفا   )765( مليونا   )98(

إذ  دوالر،  مليار   )8.773( بلغت  بإيرادات 

ماليني   )3( بلغ  اليومية  الكميات  معدل  ان 

ان  مؤكدة  اليوم،  في  برميل  ألف  و)292( 

من  أكثر  بلغ  الواحد  البرميل  سعر  »معدل 

)88.83( دوالر.

في  يدخل  النفط  سعر  موضوع  فإن  وبالتالي 

صلب حياة املواطن العراقي البسيط، الن كل 

الحياة معتمدة على النفط، فال يوجد أي تنوع 

للحكومة  الدخل  مصادر  في 

ما  )وهذا  النفط  سوى 

الهولندي(  باملرض  يسمى 

الفاشلة  السياسات  نتيجة 

بعد  العراق  في  املعتمدة 

عام 2003، اننا نالحظ 

التخفيض  حجم  ان 

العراق  حصة  في 

 ،%3 نسبة  يشكل 

صغيرة  انها  أي 

املنفعة،  مقابل 

نرى  ذلك  ورغم 

القرار  بان  يصرحون  السياسيني  بعض  ان 

العراق  الن  املالية  العوائد  على  سلبا  سيؤثر 

تماما،  العكس من ذلك  لكن  اإلنتاج،  خفض 

املالية  العوائد  من  سيزيد  القرار  ان  إذ 

للعراق  الحالي  اإلنتاج  ان  حال  في  النفطية، 

قبل قرار التخفيض هو 4.651 مليون برميل 

هو  املحلي  االستهالك  ان  ولنفرض  يوميا 

 3.651 هو  املصدر  النفط  وسيكون  مليون 

لهذا  سابق  أي  السابق  السعر  وان  مليون 

القرار للمنظمة هو 83 دوالرا وبالتالي يصبح 

ماليني   303 اليومي  النفطي  املالي  العائد 

هذا  وبسعر  التخفيض  بعد  اما  يوميا،  دوالر 

اليوم أي )2022/10/6( الذي فيه سعر خام 

هو  املصدر  النفط  وحجم  دوالرا،   94 برنت 

3.431 مليون سيكون حجم العائد املالي من 

تصدير النفط هو 322 مليون دوالر باإلضافة 

يعني  وهذا  النفط  التصدير  من  تقليل  الى 

لشيء  ولو  النفطي  املكمن  عمر  في  زيادة 

بسيط جدا.

وبالتالي فإن قرارات منظمة أوبك كانت في 

إبقاء سعر برميل  املنظمة في  صالح أعضاء 

النفط في مستوى مقبول وغير مجحف للدول 

املستهلكة للنفط أي انه بقي في حدود السعر 

العادل، وان الخروج من املنظمة ال يعد قرارا 

الوزراء  رئيس  السيد  تصريح  وان  صائبا 

ادامة  على  الحرص  باب  في  كان  املكلف 

حصة  بزيادة  النفطية  اإليرادات  وزيادة 

العراق في املنظمة او اعفائه من التخفيض.

عاملي  قطب  والدة  يشهد  العراق  ان  والسيما 

ثان بزعامة الصني وروسيا وان دول املنطقة 

مجاراة  في  الصحيحة  القرارات  اخذت 

ومن  الكبير  العاملي  االقتصادي  التغير  هذا 

التخفيض  ايدت  التي  السعودية  الدول  تلك 

الى  وانضمت  روسيا  صالح  في  هو  الذي 

لالنضمام  طلبا  وقدمت  االسيوي  البنك 

طلبا  ومؤخراقدمت  شانغهاي،  مؤتمر  الى 

تضم  التي  )البريكي(  دول  الى  لالنضمام 

وافريقيا  وايران  والبرازيل  وروسيا  )الصني 

الجنوبية(، هذا التجمع الذي قال عنه بوتني 

انه سيصدر عملة خاصة بالبريكي.
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من الحقائق االجتماعية 
الثابتة، أنه ال يوجد 

إنسان على كوكبنا من دون 
هواية، قد تكون )مكشوفة( 

أو )مستورة(، وغالبًا ما 
تتحول بعض الهوايات الى 
عادات مستحكمة. ويذهب 

علماء النفس الى وجود 
)3( أنواع من الهوايات.

نــــواعــــم

حسن العاني

 هي: )املسلية( على غرار مربي الطيور، و) النافعة( كما هو الحال 

مع هواة جمع الطوابع او العمالت، أما النوع الثالث فأطلقوا عليه اسم 

)الهوايات الضارة(، كتعدد الزوجات والتدخني والحرشة بالطالبات 

وقيادة املركبات او العجالت النارية بسرعة جنونية... الخ 

في واحدة من تجلياتي الفكرية، توصلت الى نوع رابع أغفله العلماء 

 او خوفًا على األرجح، ألن سقوف الحرية في 
ً
على ما يبدو، إما جهال

أول  أكون  أن  التباهي،  حقي  ومن  الفخر،  ولي  جدًا.  واطئة  بلدانهم 

 
ُ

مواطن من بلدان العالم الثالث يضع اليد عليه ويكتشفه، وقد أسميت

هذا النوع )الهوايات الخطرة(، ألنه يمكن ان يسبب ألصحابه دوخة 

الرأس، وقد يودي بهم الى التهلكة. ولعل سوء حظي هو الذي جعلني 

باإلحصائيات  الهوس  من  قدر  على  تقوم  لكونها  منها،  واحدة  أسيَر 

 منذ عام )2003( 
ُ

والجداول والفرضيات، فعلى سبيل املثال عمدت

من  يصدر  وما  العراقية،  اإلعالم  وسائل  تنشره  ما  توثيق  الى 

تصريحات لكبار املسؤولني في الدولة من أرقام عن مرتكبي جرائم 

والعقارات  والعقود  والوثائق  الشهادات  بمزوري  ابتداء  الفساد، 

بالفضائيني،  وانتهاء  الخ،  الخدمة..  وسنوات  الوظيفية  والدرجات 

بالرعاية  واملشمولني  واأليتام  األرامل  رواتب  على  سطوا  الذين 

االجتماعية، هذا غير )الكذا( و )الكذا(.

 وقد هالتني أعداد الفاسدين في السنوات األولى ملتابعتي، إذ بلغت 

فقد  الالحقة،  السنوات  في  تعاظمت  أن  مالبثت  لكنها  آالف،  بضعة 

قارب   )2019( عام  وبحلول  األلوف.  مئات  الى  األعداد  تصاعدت 

 
ُ

العدد الـ )4( ماليني. ولهذا بدأت أفكر بطريقة سريالية، وافترضت

الرقابية  والجهات  النزاهة  هيأة  تبنتها  التي  املتواصلة  الجهود  أن 

بحيث  الفاسدين،  من  املزيد  كشف  الى  ستؤدي  اإلعالم  ووسائل 

 
ُ

يصبح الوصول الى )7( ماليني فاسد أمرًا طبيعيًا جدًا،   وافترضت

نفسها،   
ْ

ونظمت أوضاعها  رتبت  لو  السبعة  املاليني  هذه  أن  كذلك 

ويسير  ممكن  ذلك  وكل   – املحتالني  من  محنكة  قيادة  لها   
ْ

وتهيأت

فإنها  بعدها،  أو  بعدها  التي  او  املقبلة،  االنتخابات  في   
ْ

شاركت ثم   –

تكون  وبذلك  البرملانية،  املقاعد  من   )%75( على  لوحدها  ستحصل 

تتولى تشكيل  البرملان، وسوف  نيابية في  أكبر كتلة  الفاسدين  قائمة 

.. وسيشهد العراق -ألول  الحكومة في )7( أيام وليس )7( أشهر، و 

ورسمية  شرعية  بصورة  حرامية(  حكومة   ( قيام  تاريخه-  في  مرة 

وقانونية وديمقراطية و ...!!

حكومة مستقبلية !!



لعبت الصيرفة اإلسالمية في العالم دورًا في تقديم التمويل اإلسالمي 
االستثماري وتقديم منتجات إسالمية تسهم في إعادة الثقة الى الزبائن للتعامل 

مع القطاع املصرفي وتحقيق أرباح ومردودات وتسهيالت مالية جيدة للجمهور 
وللمصرف، لكن الالفت في األمر هو أن تلك املصارف لم تحقق فائدة ملموسة 

لالقتصاد أو املواطن العراقي.

في  اإلسالمية  املصارف  قطاع  يتكون 

من  املركزي-  البنك  بيانات  حسب   - العراق 

)النهرين(  واحد  حكومي  إسالمي  مصرف 

مصرفًا   18 و  حقيقية  عاملة  مصارف  و10 

إسالميًا من اندماج شركات صيرفة وتحويل 

مالي.              

تسهيالت    

يقول األكاديمي االقتصادي في كلية اإلدارة 

الدكتور  املستنصرية،  الجامعة   / واالقتصاد 

األساسي  الهدف   "كان  الحسيني:  أحمد 

العراق،  في  اإلسالمية  املصارف  إنشاء  من 

املصرفية  املعامالت  وتنفيذ  إجراء  تسهيل 

له  وهذا  اإلسالمية،  الشريعة  ملفاهيم  طبقًا 

كان  التي  اإليمانية  بالحملة  مباشر  ارتباط 

يروج لها النظام السابق."وأوضح الحسيني: 

الطابع  عليه  يغلب  العراقي  الشعب  "ألن 

املالية،  التعامالت  في  والسيما  الديني، 

رواجًا  اإلسالمية  الصيرفة  فكرة  القت  فقد 

وفي  الشعب،  من  عديدة  فئات  أوساط  لدى 

يستفد  لم  العراقي  املواطن  فإن  الحقيقة 

طبيعة  أن  إذ  كثيرًا،  املصارف  هذه  من 

املباشر، لكن   تعتمد على اإلقراض  عملها ال 

بخصوص  "أما  وبنّي:  املرابحة."  مبدأ  على 

لتأسيس  املالي  التحويل  شركات  اندماج 

غايتان  له  ذلك  فإن  إسالمي،  مصرف 

الغطاء  من  لإلفادة  هي  األولى  باعتقادي، 

الديني لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن 

هي  والثانية  املصارف،  هذه  مع  للتعامل 

على  والحصول  العملة  مزاد  من  لإلفادة 

العملة الصعبة واملتاجرة بها، كما هو الحال 

أن  يذكر  األهلية."  التقليدية  املصارف  في 

مصرف  بتأسيس  يسمح  املركزي  البنك 

دينار،  مليار   150 يبلغ  برأسمال  إسالمي 

)الربوية(  التجارية  للمصارف  يسمح  بينما 

دينار.  مليار   250 يبلغ  برأسمال  بتأسيسها 

هي  ذلك  من  "النتيجة  أن  الحسيني  وأكد 

من  الوطني  لالقتصاد  فائدة  تحقق  عدم 

إسهاماتها  لضعف  وذلك  املصارف،  هذه 

وهذا  اإلجمالي،  املحلي  الناتج  تكوين  في 

مشاريع  تمويل  في  مشاركتها  لضعف  يعود 

وقلما  التحتية،  البنى  ومشاريع  التنمية 

أبجديات  وفق  يعمل  إسالميًا  مصرفًا  تجد 

وكالة  العمل املصرفي."في هذا الصدد ترى 

"فيتش" للتصنيف االئتماني "وجود نقص في 

الوعي  وانخفاض  املصرفي،  بالنظام  الثقة 

"كانت  مبينة  اإلسالمي."  التمويل  بصناعة 

في  اإلجمالي  املحلي  الناتج   / االئتمان  نسبة 

نهاية  في  فقط   %15 عند  منخفضة  العراق 

ا للبنك الدولي، ولم يكن لدى نحو 
ً

2021 وفق

في  بنكي  حساب  البالغني  السكان  من   %81

العام 2021، مقابل 60% في العالم العربي." 

 %24 "نحو  أن  تقريرها  في  الوكالة  وذكرت 

تقف  البنوك  مع  املتعاملني  غير  السكان  من 

أعلى  بني  من  كحاجز،  الدينية  األسباب 

املعدالت على مستوى العالم." وتابع التقرير 

إصالح  على  العراقي  املركزي  البنك  "يعمل 

النظام املصرفي اإلسالمي من خالل إدخال 

اإلسالمية  للبنوك  جديدة  وتعليمات  لوائح 

الصيرفة  قطاع  ويعد   ،2015 العام  منذ 

اإلسالمية في العراق صغيرًا،إذ تبلغ حصته 

النظام  أصول  إجمالي  من   %8.1 السوقية 

وحصة   ،2021 عام  نهاية  في  املصرفي 

سوقية تبلغ 3.7% من إجمالي ودائع النظام 

املصرفي."

البنوك  أصول  إجمالي  "بلغ  وأضاف: 

عراقي  دينار  تريليون   12.9 اإلسالمية 

 ،2021 عام  نهاية  في  دوالر(  مليار   8.8(

وهو ما يمثل نموًا كبيرًا بنسبة 18.2% على 

أساس سنوي، فقد تجاوز نمو أصول البنوك 

التقليدية في عام 2021 بنسبة 15.1% على 

أساس سنوي، وقد بلغ إجمالي أصول النظام 

 109.2( دينار  تريليون   159.4 املصرفي 

مليار دوالر( في نهاية عام 2021."

 %42.2 اإلسالمية  املصارف  رأسمال  ل 
َّ
ومث

املصرفي  القطاع  مال  رأس  إجمالي  من 

العراقي في نهاية عام 2021، على الرغم من 

أن حصة األصول في السوق أصغر بكثير من 

حصة البنوك التقليدية.  واكد التقرير "ظلت 

حصة العراق من أصول الصيرفة اإلسالمية 

الربع  نهاية  في   %0.4 عند  صغيرة  العاملية 

الثالث من العام 2020 وكانت أقل من األردن 

ا ملجلس الخدمات املالية 
ً

وسلطنة عمان، وفق

اإلسالمية." وأوضح التقرير "تشمل القضايا 

الرئيسة في الصناعة املصرفية بيئة تشغيلية 

وفرص  السياسي،  االستقرار  وعدم  صعبة، 

اللوائح  إلى  واالفتقار  املحدودة،  اإلقراض 

الشاملة التي تحكم الصناعة، وضعف إنفاذ 

التقارير  إعداد  وقضايا  املالية،  اللوائح 

في  الثقة  عدم  في  )املساهمة  والشفافية 

ورأس  األموال،  وغسل  املصرفي(،  النظام 

املال البشري غير املاهر."

الخاصة  التحديات  "تشمل  التقرير  وبنّي 

ضعف  اإلسالمية  املصرفية  بالخدمات 

واالفتقار  اإلسالمية،  باملنتجات  الوعي 

املحدود،  املنتجات  ونطاق  التقييس،  إلى 

السيولة  إدارة  أدوات  إلى  واالفتقار 

البنوك  "بعض  أن  الى  الفتًا  اإلسالمية." 

العراقية تعمل إلى حد كبير كوظائف خزينة، 

إذ تنشر السيولة الزائدة في مواضع البنك 

نماذج  وجود  عدم  مع  العراقي  املركزي 

أن  التقرير  وذكر  حقيقية."  مصرفية  أعمال 

ذلك  في  بما  العراقية،  املال  رأس  "أسواق 

عدم  مع  التراجع  تعاني  الصكوك،  سوق 

صدرين بشكل عام على الوصول إلى 
ُ
قدرة امل

الدولية."إضافة  أو  املال املحلية  أسواق رأس 

في  غائب  شبه  التكافل  سوق  كان  ذلك،  إلى 

أصدر  ذلك  ومع   ،2019 عام  قبل  العراق 

 2019 العام  في  العراقي  املركزي  البنك 

الئحة تكافل وأنشأ أول شركة تأمني تكافلي، 

ما سمح للبنوك اإلسالمية بتقديم منتجات 

العراقي  املركزي  البنك  اعتمد  التكافل. 

معايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

إلى  وانضم   )AAOIFI( اإلسالمية  املالية 

مجلس الخدمات املالية اإلسالمية.             

قانون املصارف            

املصارف  رابطة  مستشار  قال  جهته..  من 

"منذ  النصيري:  سمير  العراقية  الخاصة 

املصارف  لقانون  وتنفيذًا   ،2016 العام 

اإلسالمية رقم 43 لسنة 2015، توسع البنك 

التحويل  شركات  إجازة  منح  في  املركزي 

تمتلك  التي  منها  للراغبة  الرخصة،  املالي 

إسالمية،  مصارف  الى  التحول  متطلبات 

 
ً
عامال مصرفًا   25 اآلن  عددها  أصبح  إذ 

بهدف  املحافظات،  في  وفروعها  بغداد  في 

واملنتجات  الخدمات  تقديم  في  التوسع 

أسوة  اإلسالمية  للشريعة  وفقًا  املصرفية 

تلبية  واإلسالمية  واإلقليمية  العربية  بالدول 

هذا  مع  بالتعامل  الواسعة  الجمهور  لرغبة 

الوقت  "في  واستطرد:  املصرفي."  النشاط 

السيطرة  املركزي  البنك  يحاول  نفسه 

إشرافيًا ورقابيًا على شركات التحويل املالي 

والتعليمات  للضوابط  وفقًا  عملها  وتسيير 

الدولية  واملعايير  املحلية  املصرفية  واللوائح 

املصرفية اإلسالمية."

  بيانات 

الى تطورات  الرسمية  املالية  البيانات  تشير 

واالستثماري  التمويلي  النشاط  في  كبيرة 

والسيما  املحافظات،  جميع  في  اإلسالمي 

الشرعية  بالجوانب  تهتم  التي  املناطق  في 

للتعامل املصرفي، ما وسع دائرة املستفيدين 

والخيارات  املصرفية،  الصناعة  هذه  من 

اإلسالمية،  الصيرفة  عمالء  أمام  املتاحة 

منتجات  تطوير  عملية  تسارع  إلى  وأدى 

وخدمات هذه الصناعة.

البنك  "جعل  ذلك  أن  )النصيري(  ويرى   

املركزي يصدر ضوابط لفتح نوافذ إسالمية 

حدث  ما  وهذا  التقليدية،  املصارف  في 

التقليدية  املصارف  بدأت  عندما  بالفعل 

في  اإلسالمية  الصيرفة  خدمات  بتقديم 

دول عربية وأجنبية سبقتنا في اعتماد ذلك، 

الصيرفة  منتجات  في  طفرة  حصلت  إذ 

اإلسالمية في السنوات األخيرة، إضافة إلى 

تحسن خدمات وأسعار املصارف اإلسالمية 

نتيجة للمنافسة."

المصارف اإلسالمية.. 
غياب غير مبرر وإسهامات ضعيفة بغداد –  مصطفى الهاشمي
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سعر  رفع  النفط  وزارة  تعلن  لم  إذ 

إنما  املحسن،  وال  العادي  البنزين 

أعلنت عن طرح منتج ثالث لألسواق هو 

عالي  بنزين  وهو  السوبر(،  )البنزين 

النقاوة تصل نسبة األوكتان فيه الى %98 

بينما هي في )املحّسن( 95% وسعر اللتر 

الواحد من السوبر -كما أعلنت الوزارة- 

يصل الى 1000 دينار.

قال مدير شركة توزيع املنتجات النفطية 

السوبر  البنزين  إن  طالب(  )حسني 

له  ويتوفر  الصعبة،  بالعملة  مستورد 

للتر،  دينار   400 بقيمة  حكومي  دعم 

الدوري  للتغيير  قابل  السعر  أن  وأضاف 

العاملية،  السوق  أسعار  تطورات  وفق 

هما  بغداد  في  محطتان  حددت  وقد 

ومحطة  الكرخ  في  الرسالة  محطة 

لتجهيز  الرصافة  في  نصير  بن  موسى 

عالي  بالبنزين  املواطنني  مركبات 

باقي  أما  النقاوة)السوبر(،  

بتجهيز  تستمر  فسوف  املحطات 

البنزين املحسن بسعر 450 دينارًا 

للتر، واملمتاز بسعر 650 دينارًا.

تهريب النفط سببًا! 

األوكرانية  الروسية-  األزمة  تسببت 

بارتفاع أسعار املنتجات النفطية العاملية، 

خسائر  العراقية  النفط  وزارة  كّبد  ما 

املنتجات  استيراد  جراء  من  كبيرة 

الخسائر  وصلت  إذ  املكررة،  النفطية 

للبنزين  سنويًا  لتر  ماليني  ثالثة  الى 

املحسن، هذا ما جاء على لسان )إحسان 

لشركة  العام  املدير  معاون  موسى(، 

قال:  الذي  النفطية،  املنتجات  توزيع 

اإلرهابية  العصابات  استهدفت  أن  بعد 

مصفى بيجي عام 2014، حدث نقص 

واضح في منتجاتنا النفطية، وأهمها 

وهو  الغاز،  وزيت  البنزين 

الى  دفعنا  الذي  األمر 

من  استيرادها 

 ، ج ر لخا ا

ذ  إ

الى  بيجي كان يجهز من 60  أن مصفى 

العراقية  السوق  حاجة  من  باملئة   65

النمو  معدل  أن  الى  مشيرًا  للبنزين. 

النمو  له أيضًا دور كبير، وهذا  املتسارع 

بسبب  اإلقليم  الى  التهريب  بفعل  حصل 

وقد  واإلقليم،  املركز  بني  السعر  فرق 

لتر  ماليني  سبعة  الخسائر  تلك  بلغت 

زيت  من  لتر  ماليني  وخمسة  بنزين 

دفعتنا  الظروف  تلك  كل  الغاز، 

خطط  إيجاد  الى 

تمثلت  بديلة 

نور الالمي 

أزمة تلو األخرى تجتاح البالد والعباد، بعضها مفتعل وبعضها حقيقي وبعضها ال يعرف 
له سبب. واحد من أكبر مخاوف العراقيني اليوم هو توقع ارتفاع أسعار البنزين بني الحني 
واآلخر، حتى بات هذا الهاجس مرافقًا لهم في يومياتهم، ما اضطر وزارة النفط العراقية 

الى محاولة إيجاد مخرج ألي قرار تتخذه وتخشى أن يؤجج الشارع ضدها، والسيما في ما 
يتعلق بأسعار البنزين،

ــن ـ ــن المحسَّ ــنبيـ ـ ــن المحسَّ بيـ
والسوبروالسوبر

تســمية جديــدة لتعويض الخســائر

البنز ين..
أسعار

جرى  الذي  السوبر  البنزين  باستيراد 

أيلول  شهر  مطلع  املحطات  في  طرحه 

وبدعم  الواحد  للتر  دينار   1000 بسعر 

400 دينار، وهذا يعني أن الوزارة تخسر 

سنويًا  لتر  ماليني  الثالثة  يقارب  ما 

للمواطن  تقدمه  الذي  الدعم  بسبب 

يجري  االستيراد  أن  وأضاف  العراقي. 

تتعامل  التي  سومو(  )شركة  طريق  عن 

آسيا  شرق  ودول  األوروبية  الدول  مع 

نحاول  وكذلك  الخليج،  دول  وأيضًا 

الذي  كربالء  مصفى  بافتتاح  اإلسراع 

لتر  ماليني  بتسعة  البلد  يجهز  أن  نأمل 

ضمن  النقاوة  عالي  البنزين  من  يوميًا 

لتر  ماليني  وستة  )يورو-5(  مواصفات 

النفط  من  لتر  ومليوني  الغاز  زيت  من 

األبيض. 

تعويض الخسائر 

)نبيل  االقتصادي  الخبير  يرى  فيما 

من  االقتصادية  الجدوى  أن  جبار( 

)البنزين  منتج  طرح 

هو  السوبر( 

بسبب  النفط  وزارة  خسائر  لتعويض 

بعد  العاملية  النفط  أسعار  ارتفاع 

لذلك  وأوكرانيا،  روسيا  حرب  أحداث 

تقليص  أو  امتصاص  الوزارة  تحاول 

البنزين  استيراد  بسبب  الخسائر  حجم 

املحسن، فيمكن تسمية املشروع )مشروع 

البنزين  أن  كما  الخسائر(،  تخفيف 

املحسن  من  مواصفات  أعلى  السوبر 

بمعنى أن املحسن يعد درجة ثانية، ألنه 

أن  والسوبر، وأضاف  العادي  خليط بني 

كربالء  مصفى  هو  آخر  مشروعًا  هناك 

حجم  تقليص  في  يسهم  أن  يمكن  الذي 

بنسبة  النفطية  للمنتجات  االستيراد 

ألف   140 تصفية  على  قادر  ألنه   ،  %50

برميل يوميًا، وهذا يعد أحد حلول وزارة 

النفط العراقية. 

خطة خبيثة

املواطن  وجه  على  صدمة  هناك  تبدو 

)اللتر  عليها  مكتوب  الفتة  يرى  عندما 

السؤال  إلى  فيسارع  دينار(،   1000

بقلق  "شنو رفعوا سعر البانزين؟!" حتى 

او  )السوبر(  كلمة  قراءة  يكمل  أن  قبل 

استيعابها ألنه لم يألفها من قبل. هذا ما 

فراس(،  أبو   ( املواطن  أكده 

تعبئة  موظف  وهو 

في 

بغداد  في  الوقود  محطات  إحدى 

خبرة  بعد  أنه  موضحًا  )بوزرجي(، 

عشرين عامًا في هذه املهنة، ال يرى أية 

يختلف  ال  ألنه  السوبر،  طرح  من  جدوى 

-حسب تعبيره- عن البنزين املحسن من 

املحركات  وتأثير  االحتراق  قابلية  حيث 

)أبو  ويقول  والحرار.  األوكتان  ودرجة 

فراس(: املواطنون ال تهمهم كثيرًا درجة 

او درجتني من النقاوة، 98 بالنسبة لهم 

تشبه 95، وهذه الثالث درجات ال تشكل 

خبيثة  خطة  يرونها  فإنهم  لذا  فرقًا، 

لرفع سعر البنزين. 

تسمية جديدة  

يقول املواطن )عادل إبراهيم(: سيارتي 

)كوستر( حديثة ومحركها يتأثر بنقاوة 

البنزين من أول )تفويلة( ويفرق عندي 

بأداء السيارة مؤكدًا: عندما كان املحسن 

لكن  جدًا،  جيدًا  كان  دينارًا   850 بسعر 

أصبح  دينارًا   450 الى  خفض  أن  بعد 

ان  بعد  ، واآلن  نقاوة بشكل ملحوظ  أقل 

اتضح  الجديد،  السوبر  البنزين  جربت 

القديم  املحسن  البنزين  نفسه  أنه  لدي 

الذي كان يطرح بسعر 850 دينارًا، لكن 

أن  بمعنى  أعلى،  وسعر  جديدة  بتسمية 

املسميات،  بتغيير  سوى  تقم  لم  الوزارة 

لكن درجة األوكتان هي نفسها القديمة، 

قللوها باملحسن ليطرحوها بالسوبر.
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يقول مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسدود 

والخزانات إن "البالد ستواجه موسمًا جديدًا 

من  البالد  على  وطأة  أشد  املياه  شح  في 

مخزون  انخفاض  بسبب  السابقة،  املواسم 

نصب  الى  الوزارة  دفع  ما  املياه،  من  العراق 

النقص  لتعويض  الثرثار  سد  على  املضخات 

 
ً
املتوقع في مياه نهري دجلة والفرات، فضال

عن قيامها بسحب الخزين امليت من بحيرة 

الثرثار."

يمثل  املائي  األمن  بأن  املوارد  وزارة  وتؤمن 

أولوية للعراق، وهو ملف خطير، وينبغي على 

لدفع  اإلجراءات  جميع  تتخذ  أن  الحكومة 

تركيا وإيران لتقاسم نسبة من الضرر الذي 

تسمح  لم  تركيا  أن  والسيما  العراق،  يدفعه 

املعتادة  النسبة  من  باملئة   35 نحو  بتدفق  إال 

للعراق، كما أن مشروعها إلنشاء سد إروائي 

من  يعد  أنه  إذ  دجلة،  حوض  بجفاف  يهدد 

إنشاؤه  جرى  ما  وإذا  السدود،  انواع  أخطر 

من  واحدة  ماء  قطرة  العراق  الى  تصل  فلن 

تركيا.

الفالحي(  )جاسم   البيئة  لوزير  ووفقا 

"العراق  فإن 

يوميًا  يخسر 

مليارات   10 نحو 

جراء  عراقي  دينار 

وتصدير  النقل  مستوى  على  املناخي  التغير 

املسبوق  غير  واالزدحام  النفطية  املوارد 

ملرضى  العالج  وتوفير  الطوارئ  ردهات  في 

في  والحساسية  والربو  التنفسي  الجهاز 

الهجمات  ازدياد  عن   
ً
فضال املستشفيات، 

اإلرهابية أثناء العواصف الغبارية."

وحذر الوزير من أن البالد تمر حاليًا بأخطر 

املخزون  انخفاض  جراء  من  جفاف  مرحلة 

املوارد  تناقص  بسبب  الستراتيجي  املائي 

في  حذر  كما  األمطار.  قلة  بسبب  املائية 

تحديات  يواجه  العراق  أن  من  نفسه  الوقت 

بسبب  التلوث  معدالت  زيادة  نتيجة  كبيرة 

زيادة  في  تسهم  قديمة  تكنولوجيا  استخدام 

املصاحبة  الكربونية   االنبعاثات  معدالت 

للصناعة النفطية.

اإلحصائيات  غياب  من  الرغم  وعلى 

عن  الناتجة  الخسائر  لحجم  الرسمية 

واضحة  املؤشرات  لكن  املناخية،  التغيرات 

أن  الرغم من  وبإمكاننا حصر بعضها، على 

القطاعات  جميع  ضربت  املناخية  التغيرات 

العراق  تخلى  الزراعة  قطاع  ففي  املختلفة. 

)مجبرًا( عن االكتفاء الذاتي الذي حققه في 

املوسم الزراعي 2019، واضطر الى تقليص 

مساحة األراضي الزراعية، وتراجع مخزون 

ما  املخازن،  وأفرغت  الحبوب  من  العراق 

صفقات  عدة  عقد  الى  التجارة  وزارة  دفع 

بينها  مختلفة  دول  من  الحبوب  الستيراد 

الواليات املتحدة ومناشئ عاملية أخرى، وقد 

ثالثة  لكل  دوالر  مليار  نحو  لذلك  خصصت 

أشهر. وتقول وزارة الزراعة إن العراق يحتاج 

إلى 4,5 مليون طن من الحنطة، "ألننا  أنتجنا 

مليونني فقط، من أصل ستة ماليني طن هي 

حاجة العراق الفعلية سنويًا من الحبوب."

العامة  الشركة  عام  مدير  ذكره  ملا  ووفقا 

حنون(  )محمد  الوزارة  في  الحبوب  لتجارة 

 300 شراء  كلفة  فإن  متعددة  إعالم  لوسائل 

أشهر،  ثالثة  تغطي  كمية  وهي  طن،  ألف 

أن  يعني  ما  دوالر،  مليون   930 مبلغ  تكلف 

توفير  ألجل  فقط  دوالر  مليار  يخسر  العراق 

الحبوب، ناهيك عن تداعيات هذه الخسائر 

قررت  الحكومة  أن  والسيما  الفالحني،  على 

للموسمني  الزراعة  من  الشلب  مزارعي  منع 

مبالغ  مقابل  املقبل  واملوسم  السابقني 

أن  املتوقع  ومن  الفالحني،  خسائر  لتعويض 

يتراجع العراق عن قرار منع استيراد العديد 

االكتفاء  فيها  حقق  التي  الزراعية  املواد  من 

الذاتي بسبب نقص املياه.

األسماك وامللوحة

وقد أدى الجفاف الى تراجع أعداد األسماك 

والسيما  قار،  وذي  البصرة  محافظتي  في 

باملئة   20 بنحو  تسهم  التي  األهوار  مناطق 

عدم  ورغم  األسماك.  من  العراق  إنتاج  من 

وجود إحصائيات دقيقة، إال أن مشاهد نفوق 

وانخفاض  البحيرات  ونضوب  األسماك 

وارتفاع  الجفاف  بسبب  الصيادين  مردود 

تشي  واضحة  معطيات  باتت  كلها  امللوحة، 

وقد  الدنانير،  بماليني  تقدر  يومية  بخسائر 

اآلثار  هذه  انعكست 

على  االقتصادية 

ومعيشة  حياة 

وتسببت  الصيادين 

أعداد  بارتفاع 

أدى  كما  العاطلني. 

تام في صناعة  الى شلل شبه  تراجع الصيد 

واملعدات  والشباك  كالقوارب  الصيد  أدوات 

املهنة،  هذه  ازدهار  مع  تزدهر  التي  األخرى 

وتنتكس بانتكاسها.

هجرة سكانية

واضح  بشكل  املناخي  التأثير  انعكس  كذلك 

األنهار،  ذنائب  في  املدن  القرى  على 

قار  وذي  البصرة  محافظات  في  والسيما 

سكان  والجفاف  العطش  دفع  فقد  واملثنى، 

مدن  الى  الهجرة  الى  املناطق  من  العديد 

واضح  بشكل  الجفاف  انعكس  كما  الوسط، 

باتت  التي  األهوار  مناطق  في  الحياة  على 

سكانها  هجرة  الى  وإضافة  قاحلة،  جرداء 

من  اآلالف  فإن  العيش،  مصادر  وفقدانهم 

األحياء املائية قد اختفت، كما غيرت الطيور 

مع اإلعالن عن سحبها املياه امليته من خزينها املائي، وهي خطوة غير 
مسبوقة في تاريخ العراق، وفي ظل تواتر املعلومات عن احتمال نضوب 
الخزين املائي في منخفض الثرثار، وعن سوء استخدام الخزين املائي من 
املياه الجوفية، مع هذا اإلعالن، تكون وزارة املوارد املائية قد دقت ناقوس 
الخطر عن تداعيات الجفاف مع استمرار األزمة املناخية وبقاء العراق 
تحت تأثير التغيرات املناخية واستمرار شح املياه وانعدام األمطار، 
وهو ما يعني استمرار نزيف الخسائر العراقية في مختلف 
القطاعات.

خطة لمواجهة مخاطر االحتباس الحراري

ـــة تكلـــف ـــرات المناخي التأثي
العراق خسائر باهظة

إياد عطية

محمد حنونجاسم الفالحي
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دول  الى  األهوار  من  مساراتها  املهاجرة 

بعد  مغادرتها  الى  سكانها  دفع  ما  أخرى، 

يمثالن  اللذين  والجاموس  األسماك  نفوق 

يمثل  إذ  السكان،  لغالبية  العيش  مصدرا 

في  الحيوانية  الثروة  دعائم  أحد  الجاموس 

اختفاء  بسبب  الكثير  خسرت  التي  البالد 

املراعي وارتفاع أسعار األعالف، وهو ما دفع 

الى  والجاموس  األغنام  مربي  من  العديد 

أعمال  الى  والتوجه  حيواناتهم  عن  التخلي 

اخرى قد تحقق لهم موردًا ماليًا.

الجفاف  فإن   الدولية  الهجرة  ملنظمة  ووفقا 

العائدين،  النازحني  من  عائلة   447 دفع  

سنوات،  قبل  داعش  تنظيم  هّجرهم  الذين 

بسبب  قراهم  من  أخرى  مرة  املغادرة  إلى 

في  النازحة  األسر  عدد  وارتفع  الجفاف، 

السبب  لنفس  والجنوب  الوسط  مناطق 

الجنوب  مناطق  في  عائلة   2982 نحو  ليبلغ 

والوسط.

التلوث والغبار

القطاعات  عند  املادية  الخسائر  تتوقف  وال 

ذلك  تعدت  بل  والسياحة،  للغذاء  اإلنتاجية 

الى خسائر في الحاجة الى الكهرباء والحاجة 

الى املياه الصالحة للشرب، فقد أدى التأثير 

املناخي الى ارتفاع درجات الحرارة في عموم 

البالد بشكل غير مسبوق، كما أدت الهجمات 

استهالك  ارتفاع  الى  الغبار  ملوجات  املتتالية 

التداعيات  عن  ناهيك  الكهرباء،  من  البالد 

الكبيرة التي خلفتها التأثيرات املناخية على 

صحة املواطنني.

البصرة  زراعة  مدير  يذكر  اإلطار  هذا  وفي 

في  امللوحة  نسبة  ارتفاع  أن  حسني(  )هادي 

القطاع  على   مباشر  بشكل  انعكس  البصرة 

السمكية  الثروة  وقطاع  عام  بشكل  الزراعي 

من  "املخاوف  إن  حسني  وقال  خاص.  بشكل 

نفوق  عند  تتوقف  ال  امللوحة  ارتفاع  تأثيرات 

من   مخاوف  هناك  إنما  فقط،  األسماك 

املد  نتيجة  األسماء  من  عديدة  أنواع  اختفاء 

امللحي املتصاعد."

خسائر أخرى

)سويس  شركة  أجرتها  دراسة  تقول 

ريإنشورانس( إن "مخاطر املناخ على الدول 

ارتفاع  الى  العراق- أدت  -وبينها  تأثرًا  األشد 

نسب األمراض نتيجة التلوث، ويمكن إدارتها 

منسقة،  عاملية  سياسية  إجراءات  خالل  من 

بشأن  السياسية  اإلجراءات  من  مزيد  مع 

الحد من انبعاثات الكربون، مقترنة بتحفيز 

وتعويض  الطبيعة  على  القائمة  الحلول 

األقل  النباتات  زراعة  خالل  من  الكربون، 

احتياجا للمياه."

الى  بحاجة  العراق  فإن  الصدد،  هذا  وفي 

لتقليل  زراعة أكثر من عشرة ماليني شجرة 

التلوث ووضع خطة لتقليل انبعاثات الكربون 

من حقول النفط واملصافي واملولدات وعوادم 

السيارات.

في  سوءًا  املياه  أزمة  تزداد  عام،  بعد  وعامًا 

األمطار  هطول  معدالت  تراجع  مع  العراق 

البلد  العراق  بات  أن  إلى  الجفاف،  وتمدد 

بالتغير  تأثرًا  األكثر  العالم(  في  )الخامس 

املناخي بحسب األمم املتحدة. وعلى املستوى 

بموجات  املناخي  التغير  يتسبب  العاملي، 

بالدرجة  يهدد  ما  كثافة،  وأكثر  أقوى  جفاف 

العالم.  حول  للسكان  الغذائي  األمن  األولى 

تتزايد  أن  في  حقيقيًا  خطرًا  ثمة  أن  كما 

من  العالم  تمكن  ولو  حتى  الجفاف  موجات 

باملقارنة  مئوية  درجة  بـ1,5  االحترار  حصر 

مع حقبة ما قبل الصناعة.  

خطة املواجهة

وبحسب رئيس لجنة الزراعة واملياه واألهوار 

وضع  "العراق  فإن  مخيف(،  )ثائر  النيابية 

خفض  الى  تهدف  الجفاف  ملواجهة  خطة 

قطاعي  في  والسيما  الكربونية،  االنبعاثات 

رفع  ضرورة  على  التركيز  مع  والغاز،  النفط 

وقد  املناخية،  التغيرات  تجاه  الوطني  الوعي 

شياع  محمد  املكلف  الوزراء  رئيس  أظهر 

السوداني اهتماما بمسألة التغيرات املناخية 

في خطاب تضمن أولويات حكومته." وأوضح 

النظر  إعادة  تضمنت  "الخطة  أن  مخيف 

بأنظمة الري القديمة التي تهدر نسبة كبيرة 

من املياه واالعتماد على التكنولوجيا الحديثة 

في مجالي السقي واإلرواء، واإلدارة الرشيدة 

زراعة  بموضوع   "العناية  الى  الفتًا  للموارد." 

التغيرات  تأثيرات  ملواجهة  األشجار  ماليني 

وأشار  التلوث."  مستويات  وخفض  املناخية، 

مياه  هدر  عدم  على  أكدت  "الخطة  أن  الى 

الصرف الصحفي، بل معالجتها واستخدامها 

في ري األشجار التي ينوي العراق زراعتها." 

ومع هذا فإن هذه اإلجراءات لن توقف نزيف 

الخسائر الباهظة التي يدفعها العراق بسبب 

االحتباس الحراري، لكنها تمنح العراق على 

االنهيارات  وقف  على  القدرة  املتوسط  املدى 

التي يتسبب بها الجفاف.
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تناولنا في الجزء األول الجزرات الوسطية من حيث أغراضها ووجودها 
بهذه األشكال العشوائية واإلهمال، وقرأنا مجموعة من اآلراء واملقترحات 

من قبل مواطنني ومختصني ومهتمني. وكان ألمانة بغداد رأي وخطة 
بشأنها تتلخص في إلغاء جزرات وسطية لتوسعة الشوارع.

الجزرات الوسطية.. 
يتيمة وسط شارع صاخب

إياد السعيد- الجزء الثاني 

في  اإلعالم  مدير  إلى  للتوجه  بنا  حدا  ما 

دائرة املرور العامة )العميد زياد القيسي( 

"من  فقال:  اإللغاء  خطة  على  للوقوف 

العام  املرور  مدير  السيد  توجيهات  خالل 

أسبوع  كل  املرورية  السالمة  لجنة  تعقد 

وبلديات  بغداد  أمانة  مع  بالتعاون  لقاءاتها 

حلول  لوضع  والجسور  والطرق  املحافظات 

املرور  واقتراح  الوسطية  الجزرات  لهذه 

فعرض  مساحاتها،  تقلص  أن  هو  العامة 

لتكون  أمتار  أربعة  أو  ثالثة  تقريبًا  بعضها 

فقط  سم   30 بعرض  فقط  فاصل  بمثابة 

لتسهيل حركة املركبات وتوسعة الشارع."

هو  العامة  املرور  مقترح  أن  يتضح  هذا  من 

لغرض توسعة الشارع، ألن مهامهم الرئيسة 

وال  وانسيابية،  بيسر  املركبات  حركة  هي 

اعتراض على ذلك، فهذا من واجبهم لكن.. 

 رأي 
ً
ألم تعترض جهة ما على ذلك؟ خذ مثال

الحلول  هذه  "ملاذا  شاتي(:  )خالد  املواطن 

الفاصل  يكون  أن  يعقل  فهل  الترقيعية؟ 

ارتفاعه؟  بعرض 30سم؟ طيب كم سيكون 

عدم  السيارات  أصحاب  من  تتوقعون  وهل 

االستدارة من حواجز كهذه؟ ومن يحاسب 

املخالف؟ أين سيقف شرطي املرور ليراقب 

هذه املخالفات؟ وما هي املادة التي سيصنع 

خطة  أنها  أعتقد  ال  الفاصل؟  هذا  منها 

ناجحة أبدًا." 

بال  على  تخطر  ال  قد  أخرى  جوانب  ثمة 

مجبرًا،  عنها  يتغافل  ربما  بل  املرور،  جهاز 

نتعرف  خاصة  وربما  حكومية  لجهات  ألنها 

)العميد  حديث  خالل  من  إحداها  على 

شوارع  أحد  "في  خلف(:  جاسم  املتقاعد 

بغداد ذات الجزرة الوسطية الواسعة فجأة 

ملح  وفي  املواطنني،  أحد  سيارة  توقفت 

الخلف  من  سيارة  بها  اصطدمت  البصر 

وتأخير  للسيارتني  كبير  بضرر  تسبب  ما 

-حسب  والسبب  شديد،  زحام  وسط  للسير 

املارة  أحد  أن  األولى-  السيارة  سائق  إفادة 

برز فجأة من الجزرة الوسطية وأراد عبور 

الفتة  خلف  كان  ألنه  يلمحه  ولم  الشارع 

كبيرة مثبتة وسط هذه الجزرة! هذه واحدة 

من سلبيات اإلعالنات التي تمأل الجزرات 

ذوق  وال  جمالية  وبال  محاسبة  بال  املرورية 

وال حتى نظام ترتيب." 

في  بإيجابية  إليها  يشار  أن  يمكن  تجربة 

بتشجير  والديوانية  بابل  هما  محافظتني، 

في  متناسق  بشكل  الوسطية  الجزرات 

 
ً
ليال جلية  وفائدتها  بها،  واالهتمام  بعضها 

في حجب ضياء السيارات املارة باتجاهني 

متعاكسني ما يسهل القيادة اآلمنة، وكذلك 

تالحظ  أن  وتستطيع  جمالية،  الشارع  منح 

حني  الحرارة  املعتدل  الهواء  بنسمة  الفرق 

املرور بها. 

املرورية،  الجزرات  فكرة  ألغت  كثيرة  دول 

ولكن  الخليج،  ودول  أوروبا  في  والسيما 

منافعها  دراسة  بعد  منتجة  ببدائل 

العراق  في  هنا  األمر  لكن  وأضرارها، 

من  إلغائها  أمر  يتعلق  إذ  تمامًا،  مختلف 

وتطبيق  العام  الوعي  ودرجة  باملناخ  عدمه 

القانون ونظام املرور والزحامات املستمرة 

وعشوائية السير.

عنده  الوقوف  يجب  الذي  املهم  املفصل 

من  االستفادة  وكيفية  البيئة،  هو  كثيرا 

حرارة  درجة  لتحسني  الوسطية  الجزرات 

غاز  من  هوائه  وتنقية  األقل  على  الشارع 

نناقش  ونحن  الكثيف،  املركبات  عوادم 

ألطف   
ُ

سمعت بعض،  مع  بعضنا  األمر 

أحد  قبل  من  املشهد  يختصر  ه 
ّ
ولعل تعليق، 

"خلوها  وبالدارج:  التقاطعات  في  الباعة 

ساترة علينا، ملجأ من الشمس والحر وين 

للمساكني  ملجأ  أصبحت  نعم   .. نروح؟" 

والسميط  والسيديات  واملاء  الشاي  بائعي 

مكبًا  أضحت  ذاته  الوقت  وفي  والورد، 

للنفايات، ألنها خارج إطار الخدمة البلدية، 

إال تلك التي على ممرات املسؤولني!!

امتدت  بل  الحاضر،  في  تنتِه  لم  جولتنا 

ملهندس  كان  إذ  القريب،  املاضي  إلى 

هذا  السعيدي(  )فالح  املتقاعد  الطرق 

عائقًا  املرورية  الجزرات  "أصبحت  الرأي: 

 نتيجة إهمال مبهم األسباب، 
ً
 ثقيال

ً
وحمال

إلى  وتحتاج  علمية  غير  قياساتها  بأن  علمًا 

مالكات هندسية تعمل بإخالص وتخطيط، 

وإمالءات  القرار  صاحب  بمزاج  وليس 

السلطات املحلية لتتحرر منها بشكل نهائي، 

إذ أن غالبية االختناقات املرورية هي بسبب 

أن نتشاءم تمامًا،  الجزرات هذه، وال يجب 

محافظة  في  تجربة  فهناك  بالعكس،  بل 

ترتيب  في  عندها  التوقف  ينبغي  كربالء 

تتيح  التي  القياسات  الجزرات وحسب  هذه 

حرية الحركة وتعطي الشارع رونقًا." 

البد  الصحافة،  في  اإلنصاف  ملبادئ  طبقا 

الجزءين  في  اآلراء  مجمل  مراجعة  من 

وسنجد  بحثنا،  موضوع  من  والثاني  األول 

مع  نقاشاتنا  في  مهم  محور  هي  البيئة  أن 

من شاركنا الحديث، لذا اتجهنا إلى وزارة 

البيئة لنتعرف على وجهة نظرها من خالل 

التوعية  عام  مدير  الحسون(  علي  )أمير 

الذي  البيئة  وزارة  في  البيئي  واإلعالم 

خطوة  أية  ضد  تقف  البيئة  "وزارة  أوضح: 

تتخذها أمانة بغداد أو البلديات أو أية جهة 

عامة أو خاصة لتحجيم املساحات الخضر، 

إلى  خضر  مساحات  من  جنسها  تغيير  أو 

جنس آخر، ومن ضمنها الجزرات الوسطية 

التي تمنح املدن وضعًا بيئيًا صحيًا، فضال 

وقد  والتصميمي،  الجمالي  وضعيها  عن 

بني  املشتركة  اللجان  قرارات  بعض  تخذ 
ُ

ت

ملعالجة  واملرور  والبلديات  بغداد  أمانة 

بسبب  الشوارع  في  والزحام  الكبير  الزخم 

أن  إذ  القديمة،  واألطر  القديم  التخطيط 

حلول  في  نرغب  أننا  إال  ضيقة،  غالبيتها 

بديلة ال تؤثر على املساحات الخضر، وأيضًا 

البلدية  الدوائر  فإن على كل مدير عام في 

تشجيرها  دون  وسطية  جزرة  أية  يترك  أال 

وشتاء  صيفًا  الخضرة  مستديمة  بنباتات 

تسقى بطرق حديثة، إذ –لألسف- أن هناك 

حافات  على  الخضر  للمساحات   
ً
إهماال

فنحن  لذلك  الوسطية،  والجزرات  الطرق 

لنا تواصل مع أمانة بغداد في هذا الشأن، 

ذلك  في  العليا  اإلدارات  تكون  بأن  ونوصي 

بتطوير  اهتمامًا  تولي  وأن  البلديات  هي 

إلى  لتصل  وتأهيلها  الزراعية  األقسام 

مستوى عاٍل في إدارتها."

احدى الجزرات الوسطية في السعودية

جزرات وسطية تقرنص وال تزرعجزرات وسطية )بوهيمية(
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بطر يقة التنويم 
اإلنساني..

نّصابون ومحتالون 
يستخدمون سيارات األجرة!           

هند الصفار
تصوير: حسين طالب                  

ماذا لو صادفك محتال أجبرك إنسانيًا أن تدفع له مبلغًا من املال وأنت 
ال تستطيع رده؟ يمتلك أحد النصابني سيارة أجرة نوع ألنترا صفراء 

يستغلها لإليقاع بزبائنه بطريقة التسول واالحتيال والنصب، والسبب 
طبعا ألسباب إنسانية. عملية النصب تبدأ حني يستأجر، فهو ال يجادل في 

األجرة، والسيما اذا كانت الراكبة امرأة، إذ يستخدم رواية ملفقة إلقناع 
الضحية بأن تدفع له املال تقربًا الى الله!

الرواية األولى                       

)أم  الضحية  مع  األولى  الرواية  حصلت 

العمر،  متوسط  في  موظفة  وهي  زهراء(، 

في  دائرتها  أمام  من  سيارة  استأجرت 

بن  موسى  اإلمام  وفاة  مناسبة  قبل  الكرخ، 

بدأت  قد  املواكب  كانت  عندما   ع،  جعفر 

السائق  هاجم  وحينها  خدماتها،  بتقديم 

ما  بالكذابني،  ونعتهم  املواكب  أصحاب 

استفز أم زهراء -وهي امرأة متدينة- حرصًا 

الحديث  بدأ  هنا  ومن  املؤمنني.  سمعة  على 

سائقًا  يعمل  إنه  "قال  زهراء:  أم  تروي  كما 

في السيارة وإن ابنة أخيه املتوفى قد تفارق 

في  مرض  بسبب  ساعات  خالل  الحياة 

لديه  السيارة  صاحب  وإن  الدم، 

موكبان لكنه رفض إقراضه مبلغ 

300 ألف دينار، وقد باع ثالجته 

هناك  وإن  بخس  بثمن  وموبايله 

ألف  بـ500  جدًا  صغيرًا  جهازًا 

دينار ممكن أن يحيي الطفلة."

عواطف  باستدرار  املحتال  نجح 

"وجدت  تقول  التي  زهراء  أم 

كان  إن  أمرين:  أمام  نفسي 

يوم  لله  أقول  فماذا  صادقًا 

ذلك  غير  كان  ولو  أساعده؟  لم  إن  القيامة 

فأجري على الله."

تقول "لم أنتبه الى فجوات القصة وأنا التي 

في  ترقد  إنها  قال  إذ  الصحة،  في  أعمل 

جديد  مشفى  وهو  األهلي  األورام  مستشفى 

قريب من بسماية )طبعًا بعد املكان سيمنع 

النهاية  وفي  للتأكد(."  الذهاب  من  املرأة 

مبلغ  للبيت  أوصلها  حني  زهراء  أم  أعطته 

500 ألف دينار ملعالجة البنت.

نساء وقعن في الفخ                       

أم زهراء تسرد قصتها  وبعد شهرين كانت 

ورزان،  سارة  لزميلتيها  النصاب  مع 

ومن  الفخ  نفس  في  وقعتا  بأنهما  وفوجئت 

الشخص نفسه.

على   
ً
تعديال أجرى  إنه  قالت  سارة  لكن 

من  بل  مباشرة  يتحدث  لم  فهو  القصة، 

ليخبرهما  تلقاها  هاتفية  اتصاالت  خالل 

هل تتوقعان طفلة ستموت بسبب 130 ألفًا، 

وطبعًا بنفس املرض ونفس املستشفى، وحني 

عرضتا عليه أن يعرضها على أطباء حسب 

األطباء  أهم  أسماء  لهما  ذكر  معرفتهما 

رفض  من  هو  أحدهم  وأن  االختصاص 

فتأثرت  املبلغ،  نقص  بسبب  العملية  إجراء 

رزان بالقصة وأعطته املبلغ املطلوب.

مفترق  على  بأنني  شعرت  "لقد  سارة  تقول 

طرق، فربما تكون حياة هذه الطفلة متعلقة 

فرحتني  ونحن  دفعه  قررنا  ولهذا  باملبلغ، 

به  يعلم  ال  ان  ويجب  لله  شيئا  سنقدم  بأننا 

أحد طلبًا لألجر من الله."

التكييف القضائي

يشرح املحامي علي سعيد الخفاجي التكييف 

حسب  النصب  لعمليات  القانوني  والوصف 

القانون العراقي:

الفقرة  أحكام  وفق  القانوني  الوصف  يكون 

العقوبات  قانون  من   456 املادة  من  1/أ-ب 

العراقي املرقم 111 لسنة 1969 التي نصت 

على مايلي 1 – يعاقب بالحبس كل من توصل 

او نقل حيازة مال منقول مملوك  الى تسلم 

وذلك  اخر  شخص  الى  او  لنفسه  للغير 

بإحدى الوسائل التالية: ا – باستعمال طرق 

احتيالية.

أصول  قانون  من   93 املادة  أن  الى  وأشار 

 23 رقم  العراقي  الجزائية  املحاكمات 

لسنة 1971 نصت على مايلي: يشتمل األمر 

وهويته  ولقبه  املتهم  اسم  على  بالقبض 

إقامته  إن كانت معروفة، ومحل  وأوصافه 

ومهنته ونوع الجريمة املسندة اليه، وبهذا 

إصدار  للمحكمة  يمكن  ال  أنه  لنا  يتضح 

بما  املتهم  عن  معلومات  بدون  قبض  أمر 

في ذلك اسمه الثالثي على األقل.

يقول  الدعوى  اقامة  معوقات  وملعرفة 

الخفاجي:

سوى  الشكوى  إلقامة  معوقات  توجد  ال 

إذا  فيما  درايته  وعدم  املطولة  اإلجراءات 

ال  أم  الفعل  هذا  على  يعاقب  القانون  كان 

اليه  يستند  الذي  الخاطئ  القول  حسب 

غالبية الناس )القانون ال يحمي املغفلني(، 

بل على العكس، إلن القانون وضع لحماية 

املغفل من ضياع حقوقه.

محتالون                         

الدكتورة  السلوك  تقول أستاذة  إلى ذلك.. 

النصب  عمليات  "إن  العباسي:  شيماء 

واالحتيال تحدث في وقت غير متوقع، ويقع 

األعمار  مختلف  من  الناس  شراكها  في 

النصابني  هؤالء  على  ويطلق  والجنسيات، 

)سته  العراقي  الشارع  في  واملحتالني 

قدرًا  الجرم  هذا  ويتطلب   ،)56 وخمسون 

نراه  ما  وهذا  واالبتكار،  الذكاء  من  عاليًا 

النصاب  يمارس  إذ  الحاضر،  وقتنا  في 

عمله ويحتال على ضحاياه الذين هم على 

والتجربة،  والثقافة  العلم  من  كبير  قدر 

من  هائل  كم  إلى  النصاب  يحتاج  ولهذا 

واملناورة  والخداع  والدهاء  واملكر  الحيل 

ضحاياه  إلقناع  املتقن،  والكذب  واملراوغة 

وتسليم  خدر  حالة  في  وهم  له  بالتسليم 

نقاش  بدون  املال  يعطونه  بحيث  تامة 

وأكثرهم من النساء او كبار السن."

تجيب  الفئات  هذه  استهداف  سبب  وعن 

عواطف  تمتلك  الفئات  هذه  :"إن  العباسي 

جياشه، فهم شديدو الحساسية واالنفعال 

السهولة  ومن  اإلنسانية،  املواقف  تجاه 

هذه  مثل  تكثر  لهذا  مشاعرهم،  استثارة 

عليهم  واالحتيال  النصب  من  العمليات 

بسهولة وتؤخذ األموال منهم بدون عناء."

الجرائم  "هذه  أن  العباسي  تؤكد  كذلك 

على  وخيمة  ونفسية  اجتماعية  آثارًا  تترك 

الجرائم،  هذه  ملثل  ضحايا  وقعوا  الذين 

املتعاملني  بني  الثقة  فقدان  يسبب  ما 

اإلحسان  سبل  قطع  وأيضًا  الناس،  من 

واملعروف بينهم."

المحامي علي الخفاجي د. شيماء العباسي
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من بينها أمراض السرطان والسكر وضغط 

بها  اإلصابة  أعداد  أصبحت  التي  الدم 

الفئات  جميع  وتصيب  يوم  بعد  يومًا  تتزايد 

الى  السن إضافة  العمرية كالشباب وصغار 

املسنني.

إهمال كبير

من  ناشد  الزيدي(  عباس  )أنور  املواطن 

وزارة  على  القائمني  الشبكة"  "مجلة  خالل 

املصابني  الى  االلتفات  بضرورة  الصحة 

بتوفير  االنتقالية،  غير  املزمنة  باألمراض 

والسيما  لهم،  الالزمة  الصحية  الرعاية 

من  هم  األمراض  بهذه  املصابني  غالبية  أن 

الناس الفقراء وذوي الدخل املحدود، الذين 

اليملكون املال الكافي لتلقي العالج بالصورة 

االهتمام  غياب  أن  الى  مشيرًا  الصحيحة، 

في  يسهم  املادي  والعوز  الطبية  والرعاية 

الناتجة  واألعراض  األمراض  تلك  تفاقم 

عليه  السيطرة  يمكن  ال  الذي  بالشكل  عنها 

كونها  املقدمة،  العالجات  من  االستفادة  او 

تأتي متأخرة.

غياب الحلول

إنه  قال  الحمداني(  كريم  )سالم  املواطن 

يقارب  ما  منذ  السرطان  مرض  من  يعاني 

التسعة أشهر املاضية، مبينًا أنه وعلى الرغم 

من اكتشافه للمرض مبكرًا وقبل تفشيه، إال 

أن نوعية اإلصابة التي طالت جزءًا من الكبد 

املادية،  وتكلفته  العالج  صعوبة  في  زادت 

ألطباء  عديدة  مراجعات  وبعد  أنه  الى  الفتًا 

عليه  اقترحوا  املجال،  هذا  في  اختصاص 

وبالتحديد  البالد،  يواصل عالجه خارج  أن 

في الهند التي تعد واحدة من الدول الرائدة 

األمراض  ملرضى  العالج  تقديم  مجال  في 

البالد  خارج  العالج  أن  مبينًا  السرطانية، 

كلفه مبالغ مادية طائلة.

برامج واسعة 

الوزارة  في  واإلعالم  العالقات  قسم  مدير 

لـ  تصريح  في  البدر(،  )سيف  الدكتور 

العالم  انشغال  أن  أوضح  الشبكة"،  "مجلة 

كورونا  مرض  وآثار  انتشار  مكافحة  في 

آثار  بباقي  االهتمام  على  كبير  بشكل  أثر 

كأمراض  االنتقالية  غير  األخرى  األمراض 

والسرطان  والضغط  والسكر  القلب 

أكثر  أن  والسيما  بأخطارها،  والتعريف 

العراق  وفي  العالم،  في  الوفيات  نصف  من 

األمراض.  هذه  بسبب  تكون  خصوصًا، 

هذه  بخطورة  املواطن  وعي  أن  الى  مشيرًا 

الكشف  على  العمل  وضرورة  األمراض 

مراحلها  في  وهي  ومعالجتها  مبكرًا  عنها 

وأكثر  أسرع  بشكل  عالجها  يسهل  األولية، 

فعالية قبل أن يتفاقم املرض وينتشر، وتكون 

داعيًا  مستحيلة.  او  صعبة  معالجته  طرق 

مع  التعاون  ضرورة  الى  اإلعالمية  القنوات 

على  العاملة  والجهات  واملنظمات  الوزارة 

نشر  خالل  من  األمراض  هذه  مكافحة 

الوعي الصحي املتعلق بتطبيق نظام غذائي 

واالبتعاد  اليومية  الرياضة  وممارسة  صحي 

كالتدخني  الرئيسة  األمراض  مسببات  عن 

وتناول املشروبات الكحولية وغيرها، إضافة 

تلك  عن  املبكر  الكشف  بطرق  التعريف  الى 

األمراض وطرق معالجتها.

رئيسة  النصار-  إبراهيم  )بشرى  الدكتورة 

تقييم  مشروع  ميسرة  اختصاص  أطباء 

االنتقالية  غير  األمراض  قدرات  وتخطيط 

في العراق( بينت أن هذا املشروع الذي تقوم 

للصحة  أوسطية  الشرق  الشبكة  بتنفيذه 

املجتمعية التابعة الى منظمة الصحة الدولية 

األمراض  مستوى  لتقييم  جدًا  مهم  للتنمية 

غير االنتقالية في العراق، وجرى اختيار دليل 

وزارة  عقدتها  التي  الندوة  خالل  وبرنامج 

الصحة بدعم مباشر من املنظمة، بالتعاون 

تحت  األخرى  الدولة  وزارات  مع  والتنسيق 

األمراض  ملتابعة  التحالفات  )تعزيز  عنوان 

مؤكدة  عليها(،  والسيطرة  االنتقالية  غير 

وزارة  مسؤولية  من  ليس  املوضوع  هذا  أن 

جميع  تآزر  الى  يحتاج  لكنه  فقط،  الصحة 

الوزارات ومنظمات املجتمع املدني للسيطرة 

على هذه األمراض، التي لها عالقة بأنماط 

الحياة الصحية وعوامل الخطورة، التي من 

وتناول  الصحي  غير  والغذاء  التدخني  بينها 

التقليل  عند  إذ  البدني،  والخمول  الكحول 

من هذه العوامل ستنتهي بذلك خطورة تلك 

األمراض.

دورات تدريبية 

مشاريع  مدير  مجيد(،  )سنان  املهندس 

للصحة  األوسطية  الشرق  للشبكة  العراق 

وزارة  دعم  على  نعمل  نحن  قال:  املجتمعية 

املتعلقة  املشاريع  تنفيذ  خالل  من  الصحة 

االنتقالية  غير  واألمراض  العامة  بالصحة 

املتعلقة  األخرى  واملشاريع  والتحصني 

الى  أربيل  من  امتدادًا  النفايات،  بتدوير 

وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  البصرة، 

الصحة والجهات الحكومية األخرى. مشيرًا 

التعاون ممتاز وعلى أعلى املستويات  الى أن 

الدوائر  في  املعنية  والجهات  املنظمة  بني 

مؤخرًا  قامت  املنظمة  أن  مبينًا  الحكومية. 

الى  العائدة  الطبية  املالكات  بتدريب 

إعطاء  كيفية  على  لتأهيلهم  الصحة  وزارة 

الناجمة  الجانبية  اآلثار  ومعرفة  اللقاحات 

الطبية  املالكات  عديد  أن  مؤكدًا  أخذه.  عن 

آالف  الثالثة  تجاوز  تدريبها  جرى  التي 

طبيب وممرض.

األمراض غير االنتقالية.. األمراض غير االنتقالية.. 
خطـــر يداهـــم المجتمـــعخطـــر يداهـــم المجتمـــع

طه حسين
تصوير: صباح االمارة

يمكنك تجنبها من خالل تطبيق املثل الشائع )الوقاية خير 
من العالج(، فهي أمراض فتاكة تخفي أنيابها بني جنبات املوت، 
كونها مسؤولة عن وفاة أكثر من 43 مليون إنسان سنويًا. سميت 

باملزمنة وغير االنتقالية وغير السارية، أسماء أعطت نمطًا 
مغايرًا ملا تخفيه هذه األمراض من خطر يتربص بمستقبل 

البشرية جمعاء على هامش موتمر.

د. سيف البدر

د. بشرى إبراهيم النصار

سنان مجيد
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ـــروب  ـــر أم ه ـــة بالتغيي رغب
من البكالور يا!؟  

ظاهرة هجرة طلبة المتوسطة من األكاديمي
إلى المهني ومعاهد الفنون.. 

سنوات  الخمس  في  حدث  الذي  لكن 

املهني  التعليم  الى  االتجاه  هو  األخيرة 

الذي  فما  الجميلة.  الفنون  ومعاهد 

الطلبة  سئم  هل  األمر؟  في  استجد 

بكالوريا العلمي واألدبي وضغوطاتها؟ أم 

هي رغبة في الحصول سريعًا على مهنة 

تغنيهم عن )ذل الوظيفة(، أم أن هناك 

أسبابًا أخرى؟ فتعالوا معنا.

سوق العمل

أحمد  )شهاب  املهندس  رأي  يكون  قد 

إعدادية  مدير  الخزرجي(،  كاظم 

العامل للحاسبات وتقنية املعلومات، في 

الهجرة  هذه  أسباب  عزا  عندما   محله 

بها  عملت  التي  التطويرية  الخطط   الى 

للتعليم املهني في اآلونة  العامة  املديرية 

الدراسية  املناهج  بتطوير   األخيرة 

حاجة  تلبي  جديدة   أقسام  واستحداث 

عن   
ً
فضال بلدنا،  في  العمل  سوق 

في  األوائل  للطلبة  القبول  نسبة  زيادة  

الجامعات  في  املقبولني  املهنية  املدارس 

من   %15 الى  وصلت  حتى  الحكومية، 

هذه  كل  قسم،  لكل  األوائل  مجموع 

على  اإلقبال  زيادة  عن  أثمرت  العوامل 

أضيف  وربما  املهني،  التعليم  مدارس 

سببًا خفيًا ملسناه خالل متابعتنا لشؤون 

في  الرغبة  وهو  املهنية،  املدارس  طلبة 

العملية، ألنهم سئموا  تطوير معلوماتهم 

الجانب النظري في الدراسة األكاديمية.

كل يعرف اختصاصه

فيما يرى املهندس )بالل كامل( مدرس 

مادة الرياضيات في اإلعدادية نفسها أن 

اختصاصه  يعرف  املهني  التعليم  طالب 

)ما  فيها  يرغب  التي  والكلية  مسبقًا، 

يعني أن مستقبله شديد الوضوح(، على 

الذي  األكاديمي  التعليم  من  النقيض 

يشوبه الغموض، فمعدالت القبول تتباين 

على  يحصل  ال  وقد  وأخرى،  سنة  بني 

االختصاص الذي يرغب إكمال دراسته 

فيه، كما أن هناك سببًا مقنعًا يكمن في 

الدراسة  على  املهنية  الدراسة  تفضيل 

التي  املصاريف  قلة  وهو  أال  األكاديمية، 

التي  املبالغ  والسيما  الطالب،  يتحملها 

على  اإلعدادية  الدراسة  طلبة  ينفقها 

على  للحصول  الخصوصي  التدريس 

نسبة   رفع  جانب  الى  املطلوب،  املعدل 

الجامعات  في  األوائل  الطلبة  قبول 

الحكومية. 

زميله  محمد،  األستاذ  الرأي  في  وأيده 

في القسم ذاته، مضيفًا: أن 

اإلقبال  في  الرئيس  السبب 

يكمن  املهنية  الدراسة  على 

املئوية  النسبة  زيادة  في 

املقبولني  الطالب  ألعداد 

أقسام  في  بالجامعات 

وثانيًا  الصباحية،  الهندسة 

تنوع املجاالت.

صقل املواهب 

أسباب  عرفنا  أن  بعد 

املدارس  على  الطلبة  إقبال 

معاهد  الى  انتقلنا  املهنية، 

سعت  التي  الجميلة  الفنون 

الوزارة  الى زيادة أعدادها، 

بغداد  في  منها  املزيد  وفتح 

لهذا  فتصدى  واملحافظات، 

املوضوع  األستاذ )علي اسماعيل زاير( 

املديرية  في  والتدريب  اإلعداد  مدير 

إن   :
ً
قائال الثانية  الكرخ  لتربية  العامة 

فرصة  تعتبر  الجميلة  الفنون  معاهد 

لصقل  فنيًا  حسًا  يحملون  الذين  للطلبة 

من  أسرع  أي  مبكر،  وقت  في  مواهبهم 

اإلعدادية  املرحلة  إلكمال  االنتظار 

غير  تكون  قد  منافسة  في  الدخول  ثم 

كلية  في  مقعد  على  للحصول  مضمونة 

الفنون الجميلة. 

الطلبة،  من  العديد  يجد  زاير:  وتابع 

الذين يرغبون في التعيني، الفرصة أكبر 

لهم من خالل شهادة الدبلوم التي تحمل 

التنافس  في   
ً
مقبوال فنيًا  تربويًا   

ً
مؤهال

على مقاعد معلمي التربية الفنية.

التنمية املستدامة 

أسامة  )كرم  األستاذ   يبني  ذلك..  إلى 

غالبًا ما يفضل الطلبة 
اختيار الدراسات التي 
تلبي رغباتهم، وتبدأ هذه 
األمنيات املؤجلة عند اجتياز 
املرحلة املتوسطة والعبور 
الى الدراسة اإلعدادية، 
فغالبية الطلبة يختارون 
الفروع العلمية أو االدبية، 
إذ تتصدر مجاالت الطب 
والهندسة والقانون األمنيات، 
وتراود األحالم كل شباب 
العراق. 

بغداد / علي غني  

كرم النعيمي 

علي اسماعيل 

شهاب الخزرجي 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات



ذاكرة المستقبل 

 يصدق من قال: من 
فضلة القلب يتكلم 
اللسان، إنسانًا كان، 
أو حيوانًا أعجميًا، 

أو حجرًا من صوان. 
فالقلب منجم البصر، 

وبيت العقل، بينما 
اللسان مظهر، أو هو 

الربع الظاهر للعيان 
من جبل الثلج.

حسب تعبير الكاتب األمريكي همنغواي. وكان همنغواي يتبع قلبه، حني ُيخجل دبًا 

شرسًا هرب من قفصه ذات يوم، أو حني احتبس عن الكتابة وانقطع عن الناس 

في آخر حياته، بعدما قالت له نياط قلبه: يا أرنست.. إن عمالء املباحث يطلقون 

عيونهم وكالبهم في أثرك!

والقلب معدن الحب والشجاعة. وكان همنغواي محبًا وشجاعًا فذًا، وهو اطلع على 

شجاعة اإلسبان عندما يحاربون الدكتاتورية املبغوضة، أو حني يصارع شبانهم 

املوت، ويتخذون منه صديقًا  يتآلفون مع  والشوارع، وكأنهم  الحلبات  الثيران في 

وخدنًا. لكنه لم يتعمق في تاريخ اآلداب والفنون اإلسبانية، التي تأثرت هي األخرى 

بجواهر ما كتبه العرب حول الحب والشجاعة، على العكس من مشاهير األدباء 

األملان والفرنسيني، مثل غوته و"مجنون إلزا"، ولو تهيأ له ذلك لتملكه العجب، وهو 

العالمة  للعالم  العشاق"  "تزيني األسواق بتفصيل أشواق  أو  يقرأ "طوق الحمامة" 

الشيخ داوود األنطاكي.

املدنفني  حاالت  لعرض  آنفًا،  املذكور  سفره  من  الثالث"  "الجزء  األنطاكي  وأفرد 

في "عشق املجهول". وهي تكاد أن تكون اختصاصًا بقلوب الفتيان العرب والفتيات 

ماة 
ُ
وك معانيه،  أجمل  في  الحب  رسل  وبعده،  اإلسالم  قبل  هم،  حيث  العربيات، 

 ومضارَب وأوطانًا. ومن هؤالء العرب من اسمه: لؤي بن 
َ

املحبني ألوطانهم، قبائل

على  له  أخ  فعاتبه  اإلبل،  من  مئة  يوم،  ذات  لضيوفه،  نحر  الذي  القرشّي،  غالب 

فوقعت  األزد،  من  قوم  عند  رحاله  وحّط  أهله،  وترك  ذلك،  عليه  فكبر  تبذيره، 

زوجة األزدي في حّب لؤي ملا سمعت من كرمه.

ت نفس األزدي، ملا رأى من زوجته، وأخذ يترصدها، فشاهدت لؤّيًا يفرغ من  وتأبَّ

مسواكه، فأخذت املرأة تمتص من لعاب حبيبها، فعزم األزدي على قتله، وقدم له 

كأَس لنب بسّم، لكن زوجة األزدي غمزته، فعافه وترك الخيام.

وبينما هو في فالة، عطفت ناقته على عرفجة تفضلها اإلبل، فأكلت منها شيئًا، 

الحال.  في  فأماتته  وضربته،  لؤي  إلى  فبرزت  ظلها،  في  حية سامة تهجع  وكانت 

وبلغ األزدية مصير لؤي – يقول األنطاكي ، فلم تزل تبكيه حتى ماتت. وهذه حكاية 

يمكن أن تعتبر تعليقًا يسيرًا على متون أدبية كثيرة في حياة العشاق العرب، الذين 

تفضحهم عيونهم، أو تتكلم ألسنتهم بفضلة قلوبهم.

وقلوب العرب مدماة منذ عقود، وهو يرون بعض سراتهم يهربون إلى العنصريني 

 ملشكالت اإلنسان 
ً
اليهود، بعدما جربوا شامير وبيغن ورابني، يلتمسون لديهم حال

الغرب تقرير صالحية وجودنا في  يبتغون عند حلفائهم في عواصم  أو  العربي، 

الحياة )!!(

ومن حق العرب أن يقولوا اليوم أيضًا: من فضلة قلوبنا تتكلم الحجارة.   

 

جمعة الالمي

"والله! لم أنس حبّي الدهر ما سجعت حمامة
أو بكى طير على فنن"
)شاعرة عربية مجهولة(

ُمتوٌن في العشق! في  املهني  التعليم  مدير  النعيمي(، 

الكرخ الثانية: أن هذا النمط من التعليم 

التنمية  ركائز  من  أساسيه  ركيزة  يمثل 

ونشره  به  االهتمام  ربما  املستدامة، 

أدت  التي  األسباب   أهم  من  وتطويره 

الى تحقيق دول عديدة إنجازات تقنيه، 

اقتصادي  ورقّي  تقدم  من  حققته  وما 

واجتماعي.

تربويًا  مسارًا  املهني  التعليم  يعد  ويتابع: 

خريجي  الطلبة  يستقبل  فهو  نافعًا، 

رغبة  لديهم  الذين  املتوسطة،  املرحلة 

يشمل  اذ  مهنة،  او  حرفه  تعلم  في 

وأولها  منها  عدة،  فروعًا  املهني  التعليم 

 )26( يمتلك  الذي  الصناعي  الفرع 

تخصصًا دقيقًا منها: )البناء والكهرباء 

والصناعات البتروكيمياوية والصناعات 

ومعالجة  النفط  وتكرير  الغذائية 

الطبية  واألجهزة  املياه  ومعالجة  الغاز 

الكهربائية(..  واملصاعد  واإللكترونيك 

وغيرها من التخصصات.

التجاري  الفرع  فهو  الثاني  الفرع  أما 

اإلدارة  تخصص  على  يشتمل  الذي 

الثالث  والفرع  املحاسبة.  وتخصص 

املعلومات  وتقنيات  الحاسوب  فرع  هو 

وصيانة  وتجميع  الشبكات  ويشمل 

وتخصص  املحمول  والهاتف  الحاسوب 

الرابع  الفرع  أما  اإللكترونية.  اإلدارة 

في  يتناول  الذي  الزراعي  الفرع  فهو 

الحديثة.  الزراعة  أساليب  منهجه 

الذي  السياحة  فرع  هو  الخامس  والفرع 

السياحية واإلسكان  يشتمل على اإلدارة 

السادس  والفرع  والضيافة.  الفندقي 

يشمل  الذي  التطبيقية  الفنون  فرع  هو 

الديكور وفن التربية األسرية.

مؤسسة عريقة

التعليم  مؤسسة  أن  )النعيمي(:  يضيف 

التي  العريقة  املؤسسات  من  املهني 

القرن  من  السبعينيات  مطلع   تأسست 

وزارة  مؤسسات  إحدى  وهي  املاضي، 

وارتباك  ضعف  لكن  العراقية،  التربية 

إدارة الدولة، والقطاع االقتصادي بنحو 

في  األساسيان  السببان  هما  خاص، 

املجتمع  في  السلبية  االتجاهات  خلق 

أن  الواضح  ومن  املهني،  التعليم  تجاه 

التعليم املهني يرتبط ارتباطًا عضويًا مع 

له احتياجاته من  يوفر  العمل، فهو  سوق 

مهارات، وأن ضعف االدارة االقتصادية 

املستوردة،  بالسلع  البلد  بإغراق  يكمن 

العام  القطاع  يضعف  بدوره  وهذا 

من  العديد  يترك  اذ  الخاص،  والقطاع 

أصحاب  ويغلق  مهنهم،  املهن  أصحاب 

املصانع مصانعهم، وهذا بدوره يؤدي الى 

ملخرجات  املتوفرة  العمل  فرص  انحسار 

التعليم املهني وانتشار البطالة. 

دعم التعليم املهني 

يمكن  املهني  التعليم  أن  بصدق  نعترف 

أن يتطور نحو األحسن لو أدخلنا الجانب 

كان  الذي  التعليم،  عملية  في  اإلنتاجي 

متبعًا في السنوات قبل التغيير، لكنه كان 

لكنها  وشكلية،  روتينية  بعمليات  يجري 

الى  تهدف  مشجعة  كانت  يقال،  والحق 

معرفة الواقع العملي لإلنتاج، لذا نقترح 

املهني،  التعليم  بدعم  الحكومة  تقوم  أن 

التعليم  في  عباقرة  لدينا  فإن  انتبهوا.. 

لتغيير معادلة  يبدعون  املهني، فدعوهم 

سوق العمل.
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اآلباء يدعمون مشار يع  
األوالد اإلنتاجية  

أحمد،  ولده  عن  الحديث  في  استرسل 

 
ً
بدال بالعمل  يقوم  أن  يتمنى  كان  الذي 

تطوير  في  معه  إخوته  بيد  ليأخذ  عنه، 

 ،  صغيرًا 
ً
ورشة الحدادة وجعلها معمال

وبذلك يحققون حلمه الذي كان ومازال 

يحلم بتحقيقه.

حكايات وأمنيات 

إذ  لكن ليس كل ما يتمنى املرء يدركه، 

لكنه  ذلك،  يقول  أن  أراد  أنه  أحسست 

التي  والده،  مع  حكايته  لولده  حكى 

الزمن  كأن  للصورة،  تكرارًا  فيها  يرى 

في  صبيًا  "كنت  أخبرني  نفسه،  يعيد 

وكان  حاليا،  ولدي  سن  من  أصغر  سن 

 
ً
محال يملك   – سلمان   –جد  والدي 

بسيطًا لبيع أدوات احتياطية للسيارات، 

الورش في  التي يحتاجها أصحاب  تلك 

الوقت  ذلك  في  كنت  الصناعي،  الحي 

املتوسط،  الثاني  الصف  في  طالبًا 

على  التعرف  في  الوالد  بي  يستعني 

األدوات االحتياطية الجديدة للسيارات 

أماكن  وتحديد  وفرزها  املستوردة 

الشائعة  املواد  عن  بعيدة  لها،  خاصة 

ظهر  عن  يحفظها  التي  االستعمال، 

قلب، منذ تلك الخطوات األولى أحببت 

تفاصيل  فهم  الى  وسعيت  الحر  العمل 

في  االختصاص  أهل  من  العمل  هذا 

الحي الصناعي، فأنا في العمل مسؤول 

مجهودي،  قدر  على  وأرباحي  نفسي، 

مؤسسات  في  العمل  في  أفكر  ولم 

قادرًا  كنت  أني  من  الرغم  على  الدولة 

من  طلبت  آنذاك.  موظفًا  أكون  أن  على 

 ويبتعد عن 
ً
ولدي أن يحرك نفسه قليال

منه  طلبت  معي،  للعمل  ويأتي  التذمر 

بثقل  أشعر  أخذت  فقد  يساعدني،  أن 

مساعد  وجود  من  والبد  علي،  السنوات 

يأخذ دوري في العمل ويقود إخوته معه 

واقفًا  وجدته  أيام  بعد  العمل.  هذا  في 

بيده،  يشتغل  وأخذ  دخل  الورشة،  أمام 

ومنذ ذلك اليوم لم يغادر الورشة وإنما 

مع  بتطويره  يفكر  واآلن  العمل  أحب 

إخوته." 

ساعدوني لكي أعمل 

أرملة   - علي  إخالص  السيدة  لي  قالت 

الذي  زوجي  "توفى   :– واحد  لولد  وأم 

الدوائر  إحدى  في  بسيطًا   
ً
عامال كان 

صغيرًا  ولدًا  لي  وترك  الحكومية،  

الحد  راتب  هو  زوجي  راتب  كان  أرعاه، 

واألب  األم  أنا  أصبحت  لذلك  األدنى، 

 يعتمد 
ً
لولدي الذي أردت أن يكون رجال

األولى  دراسته  سنوات  وكانت  عليه، 

صعبة بالنسبة لي على الرغم من توفير 

أهلي غرفة  خاصة لي ولولدي، وبذلك 

تخلصت من عبء اإليجار. أدرك ولدي 

)حسان( صعوبة وضعي، لكن ليس في 

والده  يراقب  كان  طفل،  فهو  حيله  اليد 

في أثناء عمله الحر خارج أوقات الدوام 

يقوم  بتصليح ولف  الرسمي، حني كان 

لم  العاطلة،  الكهربائية  )املاطورات( 

صار  الذي  الطفل  هذا  أن  أعرف  أكن 

الذي،  أبيه  عن  املهنة  أتقن  قد  صبيًا 

فتح  في  ملساعدته  بي  يتوسل  أخذ  لذا 

عرضت  )املاطورات(،  لتصليح  ورشة 

املوضوع على خاله، الذي رحب بالفكرة 

لكنه اشترط أن يكون العمل بعد انتهاء 

في  واجباته  وإنهاء  املدرسي  الدوام 

البيت، وافق حسان على ذلك وخصص 

الخال نصف محله ليكون ورشة للصبي." 

أحب العمل 

بعض  لتسوق  ماركت  سوبر  الى  دخلت 

صبي  استوقفني  املنزلية،  الحاجيات 

)الجبس(  من  جديدًا  نوعًا  بيده  يحمل 

أن  مني  طلب  ملونة،  بأكياس  معبأ 

سعر  كان   ، له  تشجيعًا  واحدًا  أشتري 

عن  يختلف  ال  وهو  دينارًا   250 الكيس 

السوبر  في  املعروضة  األسعار  باقي 

ثمنها  أنواعًا  هناك  إن  بل  ماركت، 

له:  قلت   الثمن،  هذا  أضعاف  عشرات 

"أنا  ملاذا تريدني أن أشتري منك؟ قال 

وطلب  التجربة،  تحت  مبيعات  مندوب 

مني صاحب العمل أن أصل في مبيعاتي 

جدارتي  أثبت  لكي  محدد  رقم  الى 

واستحق التثبيت كمندوب مبيعات، فأنا 

 ..
ً
خامال أكون  أن  أريد  وال  العمل،  أحب 

أن  من   
ً
وبدال دراستي."  أحب  كذلك 

املتبقي  اشتريت  واحدًا،  كيسًا  أشتري 

الصغير  املندوب  لهذا  تشجيعًا  لديه 

الذي يحب عمله." 

االقتصاد عصب الحياة 

باحث   – الوردي  عالء  السيد  يقول 

الحياة،  عصب  االقتصاد   "  :– أكاديمي 

تطور  بمدى  املتطورة  األمم  تقاس  إذ 

فوق  وجعله  أفرادها،  دخل  مستوى 

االقتصاد  ويشكل  الفقر.  خط  مستوى 

لذلك  الحياة،  حلقات  من  مهمة  حلقة 

االقتصاد  علماء  غالبية  أن  نجد 

فعند  االجتماع،  علماء  الى  قربًا  أكثر 

استثماري،  مشروع  إلنجاز  التخطيط 

من  البد  جماعيًا،  أم  فرديًا  أكان  سواء 

أن يكون معدًا بصورة دقيقة جدًا، فمن 

مورد  ذات  املشاريع  هذه  تكون  أن  املهم 

كما  فيها،  والعاملني  ألصحابها  نفعي 

أصحاب  تساند  أن  الدولة  على  يجب 

 
ً
أوال البطالة  على  للقضاء  املشاريع  تلك 

كان  وكلما  ثانيًا،  االقتصاد  وتحريك 

الشباب مشغولني بتلك املشاريع وعملية 

الربح، استطعنا بذلك أن ننتشلهم من 

مخاطر كبيرة قد تؤدي بهم الى الهاوية، 

مراعاتها  تجب  كبرى  طاقة  فالشباب 

أعتقد  أنا  العمل،  طريق  عن  واحتواؤها 

صغيرة  كانت  وإن  املشاريع  هذه  أن 

املجتمع  بناء  أن  إذ   ، الواقع  تغني  فإنها 

مواطني  من  جيدة  نفوس  بناء  من  يبدأ 

كبرى  تثقيفية  حلقات  إقامة  مع  البلد 

تجارب  من  واالستفادة  التطور  ملواكبة 

الدول املتقدمة التي تعمل املستحيل في 

عملية ارتقاء شبابها العاطل عن العمل 

أو  الصغيرة  املشاريع  تلك  في  وزجهم 

الكبيرة، وهنا البد من أن تكون األسرة 

الى  تؤدي  التي  األوالد  ملشاريع  داعمة 

انتعاش الحياة االقتصادية."  فكرة الطائي 

أراد السيد محمد سلمان الربيعي – أعمال حرة – أن 
يمتص ويذيب تذمر ولده )سلمان( الذي بقي جالسًا في 

البيت لسنوات بعد أن أنهى دراسته اإلعدادية ولم يؤهله 
معدله النهائي لنيل الكلية التي يرغب الدراسة فيها. لم 

يعترض األب على ذلك، فقد كان يفكر أن أيام البطالة 
سوف تقود ابنه الى العمل معه في ورشة الحدادة. 

من التذمر إلى التطور
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سائح برتغالي عن العراق.. 

أكرم شعوب األرض 
وبلد الحضارات 

آية منصور  "لم أكن أتخيل أن يكون العراقيون بهذه الطيبة والكرم، لقد 
صورهم العالم في اإلعالم على أنهم عكس ذلك تمامًا، لكنهم 
يحبون الحياة واملرح، ويستقبلون الضيف بكرم بالغ، ويقدمون 
له الغالي والنفيس من أجل رؤيته مبتسمًا ومرتاحًا في مكانه."

كيف تبدو الحياة في العراق؟ 

الى  قدم  الذي  البرتغالي  السائح  فيراي(،  )جوان  يبدو 

للغاية وهو  العراق، من أجل تجربة استثنائية ومميزة، سعيدًا 

يتنقل بني أحياء مدينة بغداد، ويستمتع بتناول الطعام املحلي 

والوجبات الشعبية بني املواطنني. أراد جوان توثيق رحلته للعالم 

واألصدقاء في بالده، وإخبارهم أن الطعام هنا لذيذ، واألماكن 

التاريخية والحضارية كثيرة جدًا، وأن العراقيني يحبون الحياة 

أكد  العراقية"،  "الشبكة  ملجلة  حديثه  في  الحروب.  جميع  رغم 

جوان أنه لم يشعر بخوف أو رهبة مطلقًا، بدا املكان بالنسبة له 

عاطفيًا وحميميًا، كان الناس يسألونه عن أصله وبلده، يجيب 

إنه من البرتغال، يمزحون معه: تقصد من بلد رونالدو؟ تقصد 

ويضحك  يضحكون،  تقشيرك؟  أحدهم  ود  هل  البرتقال؟  من 

معهم.

-احببت روحهم املرحة، حتى الغرباء الذين كنت أصادفهم في 

لحظة سريعة وعابرة يرفضون دفعي ملبلغ الشاي، يا إلهي لقد 

مررت بدول كثيرة لكني لم أر مثل هذه الطيبة. 

أماكن كثيرة بوقت قياسي 

العراق،  من  املختلفة  األماكن  الى  التنقل  تجربة  جوان  أراد 

وبابل  أيام زار فيها املوصل وسامراء وكربالء  أكثر من عشرة 

خوف.  دون  آخر  الى  مرآب  من  وحده  يتنقل  كان  والناصرية، 

يقول إن الجميع متعاونون، حينما أسألهم عن مكان محدد أريد 

يشعروا  حتى  علي  واالطمئنان  بإيصالي  يقومون  إليه  الوصول 

:
ً
بارتياح. ويكمل بحديثه لـ "مجلة الشبكة" قائال

كربالء،  الى  طريقي  في  )كوستر(  سيارة  أستقل  أن  -أحببت 

نعم، كان الطريق حزينًا إذ يفتقد للتبليط او التشجير لكن ما 

ذنب املواطن، شعرت وكأن التشجير موجود في أرواح الناس، 

ساحرة  مدينة  كربالء  وكانت  رونقًا،  املكان  يمنحون  من  فهم 

وروحانية ومهيبة حيث شعرت بسكينة وسالم كبيرين، وأحببت 

أن أبقى ليلة كاملة لنيل فرصة رؤية الطقوس الدينية املتنوعة.

املوصل وناسها الطيبون

تحريرها،  من  سنوات  بعد  برًا  املوصل  الى  جوان  انتقل  كما 

 بعض الناس حتى يومنا زيارة املوصل؟ هناك 
َ

يتساءل لم يخش

مدينة  املوصل  أن  كما  املنتشرة،  الجيش  قطعات  من  الكثير 

جميلة جدًا وتحوي الكثير من املعالم املهمة، يضيف بقوله:

سكانها  أن  إال  الخراب  فرغم  بالحياة،  تضج  مدينة  -املوصل 

متمسكون  إنهم  عظيم،  أمر  هذا  أخرى،  مرة  الحياة  يحاولون 

آثار  للغاية، أخذوني لرؤية  باألمل رغم كل شيء، وكانوا كرماء 

لرؤيتي  محظوظًا  نفسي  أعتبر  ساحرة،  إنها  إلهي  يا  الحضر، 

الكثير من األماكن اآلثارية في العراق.

حضارة العراق بعني برتغالية

استطاع جوان زيارة عدد ليس بالقليل من املناطق األثرية، ومنها 

ملوية سامراء وزقورة أور العظيمة وآثار بابل، مع الحضر، وكان 

يتمنى لو أنه امتلك وقتًا أطول لالستمتاع باألماكن األخرى:

كان  رأيته  ما  العراقية،  الحضارات  باقي  بزيارة  أرغب  -كنت 

مدهشًا وخياليًا، البالد هذه تضرب جذورها في عمق التأريخ، 

لكن ليس هنالك تسليط للضوء على أبسط حضاراتها.

الطعام العراقي.. يا إلهي 

كانت واحدة من مهام جوان تناول الطعام العراقي لكونه محبًا 

مطعم،  بإدارة  صديقًا  ويشارك  العاملية،  الشعبية  لألكالت 

وروح  بحب  مطبوخ  انه  هو  العراقي  الطعام  يميز  ما  إن  فيقول 

صادقة، فيمكنك الشعور بالطعم الذي لم تره في مكان آخر:

في  أحببته  الذي  الطعام  أنواع  أكثر  إن  وأقول  صريحًا  -ألكن 

العراق كان في مدينة املوصل، والسيما الكبة املصالوية، لكنني 

أيضًا استمتعت بتناول السمك املسكوف في منزل عائلة عراقية 

ورائعًا،  جنونيًا  األمر  وكان  دارهم،  عتبة  أمام  بشوائه  قاموا 

أبناءها  الدوملة كثيرًا من يد سيدة بغدادية جمعت  كما أحببت 

وبناتها وجلسنا معًا على األرض وتناولنا طعامًا عراقيًا مع لنب 

أربيل اللذيذ.

الذكريات األبدية

مع  رائعة  مواقف  ويصنع  ذكريات  يخلق  أن  جوان  استطاع 

العراقيني الذين صادفوه وقدموا له الحب غير املشروط، يؤكد 

املساعدة  له  قدموا  كيف  دائمًا  سيتذكر  أنه  الشبكة"  "مجلة  لـ 

والطعام اللذيذ، كيف ساعدوه على اكتشاف مدنهم وأقاموا له 

الوالئم، هذا األمر ال يحدث في بلد آخر، يقول جوان ويؤكد أنه 

 
ً
سيعود الى العراق مرة أخرى ألنه ترك في داخله شعورًا هائال

باملحبة.
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يتطلـــع لتحويلـــه إلـــى 
َمعَلم صحي سياحي 

حّمام العليل 

ضحى مجيد سعيد

الحمام  أهمية  تفاصيل  في  للخوض 

وفوائده وحيثياته، حاورنا السيدة إيمان 

العليل  حمام  مديرة  محمود-  الله  مال 

هذا  في  قالت:  التي  النسائي-35عامًا- 

املكان بالتحديد توجد هذه العني تقديرًا 

أساس  وإن  وتعالى،  سبحانه  الله  من 

حمام  عني  تسمى  التي  العني  هذه  وجود 

تأريخ   هنالك  ليس  األزل،  منذ   العليل 

قبل  من  ذكرها  تم  إذ  لتحديده،  ثابت 

الرحالة أمني فطوطة، وإن هذه التسمية 

املعدنية  املياه  تأثير  إلى  نسبة  جاءت 

أي  العليل..  الشخص  بشفاء  تقوم  التي 

املريض.

 الرائحة الكبريتية

وأكدت مال الله أن درجة حرارة العيون 

 
َ

وأن نسبة أكثر من 52 درجة،  إلى  تصل 

إقبال الناس إلى العني من عموم العراق 

وخارجه،  العراق  داخل  من   
ٌ

كبيرة

في  مكان  كل  من  يأتون  أجانب  فهنالك 

لالستحمام  العليل   حمام  إلى  العالم 

واالستشفاء فيه.

معينه من  توجد مضار  أنه ال  وأوضحت 

العليل، حتى  كثرة االستحمام في حمام 

أو  يومي  بشكل  فيه  االستحمام  كان  وإن 

باملاء  االغتسال  من  الهدف  وأن  متكرر، 

التي يكون   العني  الخروج من  بعد  البارد 

املاُء فيها حارًا جدا هو لغرض التخلِص 

للمياه  املصاحبة  الكبريتية  الرائحة  من 

املعدنية.

الحمام  تأهيل   جرى  قائلة:  واستدركت 

داعش  عصابات  من  التحرير  بعد 

حديث،  عصري  بشكل  وتطويره 

سياحيًا  عالجيًا  مركزًا  أصبح  حيث 

أفضل  بشكل  بناؤه  جرى  واقتصاديًا 

لالستشفاء  صحي  مركز  بمثابة  ليكون 

حاليًا  جرى  لذلك  رسمي،  وبإشراٍف 

دونم  بمساحة  أرض  قطعة  تخصيُص 

بشكل  نجوم   5 فندق  إنشاء  لغرض 

عصري حديث، وأيضًا إعداد التصاميم 

واملباشرة  لذلك،  الالزمة  والكشوفات 

األلعاب  بكافة  مؤثٍث  متنزٍه  بإنشاء 

على   
ُّ

يطل دونمات   7 بمساحة  الترفيهية 

كورنيش حمام العليل.

محمد  خالد  السيد  إلينا  تحدث  كما 

 40  - العليل  حمام  ناحية  مدير  محمود 

موجودة  كبريت  عني  إنها  قائال:  عامًا- 

تسمى  كانت  وسابقًا  الِقدم  منذ 

أوعني  شمعون  عني  أو  فصوصة  "عني 

من  ينبع  العيون  هذه  ومصدُر  زهرة." 

املكتب  ذكر  ما  وحسب  األرض،  تحت 

شكل  على  بأنها  الجيولوجي  االستشاري 

أنواع  أفضل  من  كبريتيٍة  مياه  طبقات 

وجه  على  املوجودِة  الكبريتية  املياِه 

األرض.

مشابهة  أخرى  عيون  هنالك  وأضاف: 

للسياحة  مواقع  وهي  العراق،  في  تتوفر 

في  الكبريتية  العيون  منها  العالجية، 

قضاء عني تمر- غرب محافظة كربالء، 

حمام  منطقه  في  الكبريتية  والعيون 

حاج  وعيون  نينوى،  محافظة   - العليل 

 - مندلي  قضاء  في  الكبريتية  يوسف 

محافظه ديالى.

 الناس كبير على حمام 
َ

وأوضح أن إقبال

كالبصرة  العراق،  عموم  من  العليل 

وكربالء والنجف وبغداد وكركوك وبقية 

كردستان  في  الشمالية  املحافظات 

ال  اإلقبال  وأن  نينوى،  محافظة  وأهالي 

بعض  وفي  يوميًا،  شخص  ألف  عن  يقل 

شخص  ألف  من  أكثر  على  يزيد  األيام 

يدخلون هذه الحمامات يوميًا.

تأهيل الحّمام 

أما بخصوص سؤالنا عن املردود املادي 

واالستشفاء  الحمام  ارتياد  من  املتأتي 

بخمسة  دخولية  هنالك  نعم  أجاب:  فيه 

آالف دينار عراقي لكل شخص فرضناها 

تعود  تأهيله،  لغرض  أشهر  ثالثة  قبل 

منها  ُيستفاُد  العليل،  حمام  بلدية  الى 

وتطوير  وتأهيل  لترميم   
ً
مستقبال

الحمام  موارد  من  كلها  الحمامات 

نفسه، ومؤخرًا اتفقنا مع هيئة السياحة 

على أن ُيدرج حمام العليل ضمن برنامج 

واآلن  نينوى.  محافظة  في  السياحة 

خمسني  بحدود  الوسطي  الحوض  يتسع 

الى  باإلضافة   واحدة،  دفعة  شخصًا 

وجود أربع وعشرين غرفة منفصلة يكون 

فيها االستحمام بشكل منفرد.

وتابع: منذ عام 2019 دخل هذا املشروع 

ضمن  موازنة تنمية األقاليم لعام 2019، 

وكذلك  الحمامات،  هذه  تأهيل  وجرى 

دجلة  لنهر  املحاذي  الكورنيش  شارع 

افتتاُح  جرى  الله  وبحمد  مراحل،  بأربع 

في  مستقبلي  طموٌح  ولدينا  الحّمامات، 

مراحل،  بأربع   VIP جديد  حماٍم  إنشاُء 

طبية  استشارات  حمام  شكل  على  يكون 

مع جاكوزي وساونا وكذلك جم، وسوف 

 بعد التوسعة 
ً
نفذ هذه املشاريع مستقبال

ُ
ت

الكبيرة في الحمامات في حال إقرارها 

إن شاء الله.

عني مباركة

مبارك،  عزت  الحميد  عبد  السيد  أما 

عامًا-   75  - املوصل  مدينة  يسكن  الذي 

املاضي  القرن  خمسينيات  منذ  فقال: 

شمال  في  كبريت  بعني  نسمع  ونحن 

كنا  كبرنا  وعندما  املوصل،  مدينة 

الكبريتية  بمياهها  لنستحم  نرتادها 

الصيف،  فصل  في  والسيما  الباردة، 

العني  هذه  لنزور  وزمالئي  أنا  فنذهب 

 أجسادنا او 
ُ

ك
ّ
دل

ُ
املباركة حيث نجلُس ون

املنطقة املصابة باملرض الجلدي بالطني 

األسود، ثم نتعرض ألشعة الشمس حتى 

 الطني ويتحول لونه الى اللون فاتح، 
ّ

َيِجف

ونغسل  العني  حافة  الى  نأتي  وعندئذ 

أجسادنا ثم ندخل العني ونستحم فيها.

اسٌم على مسمى، فهو مكان قديٌم يرتاده الباحثون عن الصحة واالسترخاء والسياح 
من كل مكان، ملا فيه من فوائد صحية نابعة من الطبيعة ومتدفقة من األرض على 

شكل عيون ينبع منها املاء الحار املصحوب بالكبريت وبعض املعادن املفيدة للجسم، التي 
تسهم في عالج الكثير من األمراض، يطلق عليه اسم "حمام العليل"،  لكنه يحتاج إلى 

مزيد من االهتمام والتطوير لتحويله إلى مركز صحي وسياحي عالي املستوى.     
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هل يجب أن نتخلى 
عن الطيران لصالح المناخ؟

ثمة الكثير منا يحب قضاء إجازات 
منتظمة  في الخارج، كما يسافر الكثير 
في رحالت عمل. ويشكل الطيران جزءًا 
كبيرًا من بصمتنا الكربونية، ولكن هل 
ثمة طرق لتقليل تلك االنبعاثات؟

املدني  الطيران  منظمة  اجتماع  في 

ثالث  كل  يعقد  الذي   ICAO الدولي 

الدول  وافقت  مونتريال،  في  سنوات 

صافي  هدف  دعم  على  أخيرًا  األعضاء 

صفر لعام 2050 ، على الرغم من تذمر 

الصني وروسيا.

تعد اململكة املتحدة البريطانية من أوائل 

الطيران  انبعاثات  أدرجت  التي  الدول 

 2021 العام  في  املناخية  أهدافها  في 

الدولي  التحالف  إطالق  في  وساعدت 

األمم  مؤتمر  في  املناخ  بشأن  للطيران 

أيضًا  املعروف  املناخي،  للتغير  املتحدة 

 .COP26 باسم

قيادة العالم نحو مستقبل نظيف

 
ً
تدفع كل الدول األعضاء، التي هي أصال

طموح  اتفاقية  باتجاه  دولة،   56 بني  من 

هيئة  سكرتيرة  وتوضح  موفتريال.  في 

"اتفق  تريفيليان:  ماري  الدولي  النقل 

الدولي  املدني  الطيران  منظمة  أعضاء 

في  يتمثل  جماعي  هدف  على  مؤخرَا 

بحلول  الدولي  للطيران  صفر  صافي 

مهم،  تاريخي  حدث  وهو   ،2050 العام 

ولكن  الطيران،  ملستقبل  فقط  ليس 

لاللتزام الدولي األوسع بتحقيق صافي 

صفر."

عمل  من  سنوات  يمثل  "إنه  مضيفة 

وشركائها  الدؤوب  املتحدة  اململكة 

نظيف  مستقبل  نحو  العالم  لقيادة 

حماية  دعاة  فإن  ذلك،  ومع  للجميع." 

على  كبيرة  تحفظات  لديهم  البيئة 

القرارات املتفق عليها. تقول جو داردين 

"ال  والبيئة:  النقل  حمالت  مجموعة  من 

التجمع،  هذا  نتائج  تخدعك  أن  ينبغي 

هذا لن يحل مشكلة الطيران."

التوقف عن حرق الكيروسني

الوحيدة  "الطريقة  أن  داردين  وأكدت 

حرق  عن  التوقف  هي  سنعتمدها  التي 

بها  نتوقف  التي  والطريقة  الكيروسني، 

طريق  عن  هي  الكيروسني  حرق  عن 

فعالية  أكثر  بشكل  الكيروسني  تسعير 

واالستثمار في حلول في بديلة." 

على  أيضًا  االجتماع  في  الدول  واتفقت 

جزء  مع  يتعامل  مخطط  في  تغييرات 

املستقبلية  االنبعاثات  من  كبير 

شركات  من 

من  الطيران 

نظام  خالل 

هو  الذي  الكربون،  تعويضات 

أو  الشركات  فيها  تقوم  عملية 

الكربون  أرصدة  بشراء  األفراد 

الغابات،  كمزارع  مخططات  من 

أنشطة  من  الكربون  انبعاثات  إللغاء 

الطيران.

مخطط تعويض 

الدولي  املدني  الطيران  منظمة  وافقت 

اآلن على أن شركات الطيران ستستخدم 

وخفضه  الكربون  تعويض  مخطط 

املعروفة  الدولي  الطيران  مجال  في 

اختصارًا بـ )CORSIA(. وبموجب هذا 

الطيران  شركات  ستوافق  املخطط، 

جميع  تعويض  ويجب  أساسية  سنة  على 

تلك  مستوى  فوق  املستقبلية  االنبعاثات 

الفترة.

الستخدام  يخططون  كانوا  البداية  في 

عامي  في  الطيران  انبعاثات  متوسط 

جائحة  ظهور  لكن   -  2020 و   2019

النقل الجوي  كوفيد أدى الى اانخفاض 

بسرعة، وبينما فرح النشطاء باحتمالية 

شأنه  من  منخفض  أساس  خط  وجود 

أن يجبر شركات الطيران على تعويض 

الصناعة  فإن  انبعاثاتها،  من  املزيد 

أحجمت من جديد.

 CORSIA خطة

في تحليل سابق، وجد النشطاء أن خطة 

الكربون  خفض 

بـ  املعروفة 

 C O R S I A

 2.40 ستضيف 

رحلة  سعر  إلى  فقط  يورو 

طويلة في العام 2030 لتعويض انبعاثات 

املخطط  أن  النشطاء  ويوضح  الكربون، 

 22 سيغطي  مونتريال  في  عليه  املتفق 

باملئة فقط من االنبعاثات املستقبلية في 

العام 2030.

الطيران العاملي  يوافق على خطة 

صافي صفر "الطموح"

طويلة  خطة  على  أخيرًا  العالم  وافق 

كاربون  انبعاثات  من  للحد  األمد 

الطيران، فقد رحب نشطاء البيئة بتعهد 

الطيران  منظمة  في  األعضاء  الدول 

الطيران  قطاع  بجعل  الدولي،  املدني 

صفرية  كربونية  انبعاثات  صافي  يحقق 

بحلول العام 2050، واعتبر خبراء البيئة 

االستثمار  يجب  كهذا  هدف  لتحقيق  أنه 

النظيف وإنتاج طائرات أكثر  الوقود  في 

كفاءة.

صافي انبعاثات كربونية صفرية

في خطوة اعتبرها املراقبون بالتاريخية، 

في  األعضاء   193 الـ  الدول  تعهدت 

 ICAO" الدولي  املدني  الطيران  منظمة 

صافي  يحقق  الطيران  قطاع  بجعل   ،

العام  بحلول  صفرية  كربونية  انبعاثات 

مدينة  في  عقد  اجتماع  في   .2050

منظمة  تعهدت  الكندية،  مونتريال 

 ،)ICAO( الدولي  املدني  الطيران 

االنبعاثات  بدعم هدف "طموح" لصافي 

الغازات  انبعاثات  الصفري، وهو خفض 

من  ممكن  مستوى  أقرب  إلى  الدفيئة 

الصفر، أو جعله صافي صفر.

على  الكثيرون  وافق  الذي  الوقت  وفي 

األعضاء  الدول  سيما  وال  الخطة،  هذه 

الدولي،  املدني  الطيران  منظمة  في 

واعتبرتها  الخضر  جماعات  عارضتها 

اتفاقية ضعيفة وغير ملزمة قانونًا.

عندما اجتمع العالم في باريس في العام 

األمد  طويلة  خطة  على  لالتفاق   2015

هناك  كانت  املناخي،  للتغير  للتصدي 

الطيران  مفقودتان:  رئيستان  صناعتان 

الطيران  صناعة  تسهم  إذ  والشحن، 

الكربون  انبعاثات  من  باملئة   2.5 بنحو 

لها  أن  يعتقدون  العلماء  لكن  العاملية، 

ما  املناخ،  تغيير  على  بكثير  أكبر  تأثيرًا 

إلى  ذلك  ويرجع  الرقم،  هذا  به  يوحي 

التأثيرات املتعددة للطيران، بما في ذلك 

ت  عا تفا ر ال ا

تطير  التي 

بها 

الطائرات وتأثيرات النفاثات - مسارات 

بخار املاء- التي تنتجها عوادم محركات 

الطائرات.

اجتماعات الـ ICAO لتعزيز أواصر 

التعاون

عاملية  تنظيمية  جهة  ليست  أنها  مع 

منظمة  أن  غير  الطيران،  لصناعة 

لهيئة  التابعة  الدولي  املدني  الطيران 

أواصر  تعزيز  على  تعمل  املتحدة  األمم 

مجال  في  األعضاء  الدول  بني  التعاون 

قواعد  فرض  يمكنها  وال  الجوي،  النقل 

الوطنية  الحكومات  لكن  البلدان،  على 

عليه  االتفاق  يجري  بما  تلتزم  ما  عادة 

وتعرضت  )األيكاو(.  اجتماعات  في 

متزايد  لضغط  الجوي  النقل  صناعة 

إيجاد  ملحاولة  والعلماء  املستهلكني  من 

الجوي  السفر  عن  الكربون  إلزالة  طرق 

لسنوات عدة، بنجاح محدود.

ترجمة: آالء فائق
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مركز  وسط  في  ُولد  الذي  فرات  باسم 

جدًا،  مبكرًا  الُيتم  عرف  كربالء،  مدينة 

والده  تل 
ُ

ق عمره  من  الثانية  في  كان  فحني 

قاهرة  أسرية  ولظروف  جارته،  عن  دفاعًا 

ُحرم من والدته أيضًا، حتى أكمل الخامسة 

عشرة من عمره. في السابعة من عمره عمل 

خبازًا، وفي الثامنة عمل في محل لصناعة 

يرسله  كان  ألبيه،  صديق  عند  األحذية 

لشراء جريدة )طريق الشعب(، ومن خالل 

قراءات أستاذه في العمل ملا ُينشر من شعر 

في الجريدة بصوت مسموع أمام أصدقائه، 

 بالشعر، وفي العاشرة من عمره أخبر 
َ

ق
َّ
عل

َ
ت

شاعر  وهو  بسنوات  يكبره  الذي  عمته  ابن 

فقرأ  شاعرًا،  يصبح  أن  في  برغبته  أيضًا، 

الشعر العربي القديم.

قرأ  ألنه  ا 
ً

محظوظ نفسه  فرات  باسم  يرى 

اإلسالم،  قبل  ما  أي  بداياته،  منذ  الشعر 

الحديث  الشعر  إلى  وصل  حتى  وتدرج 

من  مكنه  ما  وهذا  واملترجم،  واملعاصر 

القصيدة  وكتابة  العروض،  علم  دراسة 

ليستقر  التفعيلة،  قصيدة  ثم  العمودية، 

نهائّيًا على كتابة قصيدة النثر.

غادر العراق في الثالث والعشرين من شهر 

األردن  إلى  ميالدي   1993 عام  من  نيسان 

)زي  إلى  ثم  سنوات،  أربع  فيها  قضى  التي 

ثماني  فيها  ليقضي  نيوزلندا(   - الجديدة 

لثالثة  هيروشيما  إلى  ينتقل  ثم  سنوات، 

ثم  العمر،  أعوام  أجمل  من  ها 
ّ

يعد أعوام 

ثالثة أعوام في الهند الصينية في جمهورية 

بعد  العراق  إلى  ليعود  الديمقراطية،  الوس 

سنة  عشرة  ثماني  ملدة  متواصلة  غربة 

وخمسة وعشرين يومًا، وبعد ذلك غادر إلى 

ثالثة  قضى  وفيها  اإلكوادور  عاصمة  كيوتو 

وجبال  األمازون  غابات  بني   
ً
متنقال أعوام 

عاصمة  الخرطوم  إلى  لينتقل  األنديز، 

السودان، وفيها قضى ستة أعوام، زار فيها 

عشرين  من  أكثر  مصر  وزار  مرارًا  العراق 

 عن خمسة عشر بلدًا، ليقترب 
ً

مرة، فضال

الى  فيها  وتنقل  زارها  التي  البلدان  عدد 

كورونا  جائحة  اضطرته  حتى  بلدًا،  أربعني 

إلى العودة لزي الجديدة مستقرًا فيها إلى 

حني.

املجموعات الشعرية

الهديل(   
ّ

)أشد األول  ديوانه  فرات  أصدر 

)خريف  تاله  ثم  ميالدي،   1999 عام  في 

ثم   ،)2006-  
ً

ثانية )أنا  ثم  املآذن-2002(، 

بأسالفي  )أشهق  و   )2012- النهر  )بلوغ 

 النسيان-2017(، 
ّ

وأبتسم - 2014( و )أهـز

تطعن  و)فأس   )2017- الرعاة  و)محبرة 

بعيد- صباح  في  و)مبكًرا  الصباح-2018( 

2019( و)مرح في األساطير -2022(. 

)مسافر  أصدر  الرحالت  أدب  مجال  وفي 

مقيم .. عامان في أعماق اإلكوادور-2014( 

كولومبيا  رحلة   .. البوليفاري  و)الحلم 

عند  ُعشبة  و)ال  الكبرى-2015و2022( 

ماهوتا .. من منائر بابل إلى َجنوب الجنوب 

إلى  رحالتي   .. بوذا  و)طواف   )2017-

واحدة  و)لؤلؤة  آسيا-2019(  شرق  جنوب 

وألف تل .. رحالت بالد أعالي النيل-2019( 

إلى  بابل  منائر  من   .. اآللهة  و)طريق 

تلّوح  و)أمكنة  و2022(  هيروشيما-2020 

للغريب-2021(.

الكتابة  )دموع  له  صدر  السيرة  فرع  وفي 

والتجربة-2014(  السيرة  في  مقاالت   ..

وفي املقاالت والدراسات صدر له )اغتيال 

عن  له  كتاب  عن   
ً

فضال الُهوّية-2022(،  

تجربته في السودان ينتظر النشر، وكذلك 

إصدارات  أربعة  باإلنجليزية  له  صدرت 

الذي  و)القمر  وهناك-2004(  )هنا  هي: 

ال يجيد سوى االنتظار-2006(  و )ال قارب 

يجعل الغرق يتوارى2010(  و )رؤى-2021( 

وباإلسبانية صدرت له مجموعة واحدة هي 

)تحت ظالل املنافي-2007(. 

الجوائز

جائزة  منها  عدة،  بجوائز  فرات  باسم  فاز 

 –  2013( الرحالت  ألدب  بطوطة  ابن 

ناجي  ملسابقة  األولى  والجائزة   ،)2014

 ،)2015( الرحالت  ألدب  الساعاتي  جواد 

جائزة  هي  عربية  جائزة  بأكبر  وتّوجها 

واآلداب  والفنون  للثقافة  قابوس  السلطان 

في  األولى  الخمسة  كتبه  عن   )2019(

الحلم  مقيم،  )مسافر  الرحالت  أدب 

طواف  ماهوتا،  عند  عشبة  ال  البوليفاري، 

بوذا، لؤلؤة واحدة وألف تل(، وهو العراقي 

الوحيد الفائز بهذه الجائزة حتى اآلن.. وفي 

بأكثر من جائزة، آخرها  مجال الشعر فاز 

املركز األول في مسابقة جائزة حلمي سالم 

الشعري  املنتدى  يتبناها  التي  الشعرية 

املصري.

تجربة مختلفة

عشرات النقاد والشعراء واألدباء كتبوا عن 

فرات، فقد قال عنه الشاعر سعدي يوسف: 

املتفّرد  طريقه  فرات  باسم  وجد  "لقد 

أما  الرائع."   العراقي  الشعري  املشهد  في 

باسم  "أن  فيرى  بولص  ون 
َ
سرك الشاعر 

 هّمًا لن نهجس 
ُ

فرات، الشاعر الذي يحمل

رحيله  في  ل 
ّ

تنق املتمّعنة،  بالقراءة  إال  ثقله 

هيروشيما  الى  نيوزيلندا  الى  كربالء  من 

في اليابان ) نعم، هيروشيما، املدينة التي 

أنه  لي  ويبدو   ) ذرّية  قنبلة  بأول  ربت 
ُ

ض

طوال رحلته لم يغفل أن يسّجل مالحظاته، 

فهو  املتكاملة،  تجربته  الى  يضيفها  وأن 

شاعر ال يني يطّعُم حاضره بماضيه، وُيغني 

أما  جديدة."  وقائع  من  يأتيه  بما  مضى  ما 

النقاد  أكثر  من  -وهو  ر 
َ
الصك حاتم  الناقد 

"املناخ  أن  فيرى  فرات-  بتجربة  اهتمامًا 

ال  فرات  باسم  قصائد  إليه  تأخذنا  الذي 

وال  وخسائره،  املاضي  روائح  فحسب  يثير 

الشعر  يستقدم  بل  وكمائنه،  املنفي  ت 
ّ

تعال

يمّسها  الذاكرة،  في  قصّية  مناطق  من 

ومرارِة  عذابها  كلفح  عذبة  فتغدو  الشعر 

أو  ُمغتَرِبِه،  من  املستمر...  القائم  عنائها 

ال  التي  أسفاره  ومن  املتعددة،  مغترباِته 

س  يتلمَّ أخرى؛  يستأنف  حتى   
ٌ

واحدة تنتهي 

قسوة  رغم  رهيفة؛  ٍة  بشعريَّ فرات  باسم 

تبرق  التي  والخياالِت  الرؤى  تلك  مادتها؛ 

أو  العراق  وطنه  ذكر  ما 
َّ
كل الذاكرة  في 

طفولته  موطن  أو  بغداد،  الخالدة:  أيقونته 

على  كربالء.  وفقداناته:  عذاباته  ومسقط 

الزرع والحصاد ينسج الشاعر صورة  رؤية 

 الشعر ومن 
ُ

د
َ
لعذابات طفولته. من األلم ُيول

ُصَوُرها  ر  تتقطَّ القصيدة.  ولد 
ُ

ت الفاجعة 

لكنه  البعيد؛  مرجعها  المس 
ُ

ت أن   
ً

مجاِهدة

، تكون الكلمات أشياء يلمسها  كثيف وعصيٌّ

القارئ، ويشارك الشاعر حدوسه ومواجعه 

ورؤاه".

أعلن منتدى الشعر املصري في القاهرة، فوز الشاعر العراقي باسم فرات باملركز 
األول في )مسابقة الشاعر حلمي سالم الشعرية( لهذه الدورة 2022، وذلك عن 

 في األساطير(. وجاء في تقرير اللجنة: "أن فوز ديوان )مرح في 
ٌ

ديوانه املوسوم )مرح
األساطير( لباسم فرات يرجع إلى أنه أثبت قدرته على امتالك خيال خالق يقوم 

على أنسنة األماكن وتشعيرها واستبصار هوية املكان واتساع الجغرافيا املكانية ومزج 
املعنوي والحسي واستحضار األسالف وتوظيف ثنائية املاضي واملستقبل."

ز ياد جسام بين الشعر وأدب الرحالت.. 

ـــزة  ـــد جائ يحص
جديدة

باسم
فرات
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رثاء  في  قصيدة  أنها  آخرون  يرى  فيما   

األمر  وهو   نشيدًا،  وليست  سومري  ملك 

أنه  األول  مهمني:  جانبني  يحمل  الذي 

بنوا  من  أسالف  كوننا  الفخر،  الى  يدعو 

الحضارة وأشاعوا العدل والفن واالنتماء، 

وبني من يحاول أن يزور التاريخ بالتباهي 

األشياء  يحيل-  أو  يفسر  -أو  ويعطي  والغلو 

في  الحقيقة  هي  فما  حقيقتها،  غير  الى 

ذلك؟

منصات  عبر  وآراء  مقاالت  نشرت  لقد 

من  العديد  تناولها  االجتماعي  التواصل 

شيئًا  اعتبارها  على  واملثقفني  األسماء 

كبيرًا ومفخرة عليا، والكتابة تبدا بتساؤل 

هل  ونوتته:  السومري  الوطني  النشيد  عن 

دونوا  من  أول  هم  السومريني  أن  تعلم 

من  وأول  األرض  في  ة  املوسيقيَّ النوتة 

ة )القيثارة( وفرق  اخترعوا اآللة املوسيقيَّ

في  مكتشف  وطني  نشيد  وأول  اإلنشاد، 

الشعراء  التاريخ كان سومريًا، نظمه أحد 

امليالد،  قبل  الثالث  األلف  في  السومريني 

وما زالت إلى اآلن آثارهم الفنية واللغوية 

نص  الكتابات  هذه  تورد  ثم  حاضرة..؟ 

حقة..  سومرية  قصيدة  هو  الذي  النشيد 

تقول القصيدة:

أعظم  يا  العظيم،  البلد  أيها  "ياسومر! 

األضواء  غمرتك  لقد  العالم،  في  بلد 

املستديمة 

والناس في مشرق األرض إلى مغربها                

 هم طوع شرائعك املقدسة

إن شرائعك سامية اليمكن إدراكها 

وقلبك عميق ال يمكن سبر أغواره 

امللك الذي تلدينه

يزين نفسه بالحلي الدائمة

والرب الذي تعبدينه 

يضع  التاج على الرأس 

ربك هو رب عظيم"

هي  بهذا  قالت  من  أن  تبني  وقد 

في  اآلشورية  الحضارة  في  البروفيسورة 

املتحدة  الواليات  في  كاليفورنيا  جامعة 

قامت  وقد  كيلمر(،   درافكورن  )آنا 

بترجمة العالمات إلى نوتات موسيقية.

القصيدة ليست نشيدًا 

باآلثار  املختص  املاجدي،  خزعل  الدكتور 

في  "الشك  يقول:  والتاريخ،  السومرية 

النوتة  دّون  من  أول  هم  السومريني  أن 

املوسيقى  م 
ّ
السل اعتمد  وقد  املوسيقية، 

الرياضي  النظام  أساس  على  السومري 

السومري الستيني الذي ربط بني النغمات 

وأعدادها  باآللهة  املسمارية  ورموزها 

الربط  ذلك  يبني  جدول   وفق  الرمزية، 

الذي  السباعي  املوسيقي  م 
ّ
السل في 

من  ثمانيًا  ليكون  إضافية  درجة  يستوجب 

أجل إعادة التكرار، وهذه الدرجة الثامنة 

عشتار  اإللهة  وتمثلها  )األوكتاف(،  هي 

بأشعاتها الثمان، حيث تسلسلها السادس 

"وهذا  ويضيف:  املوسيقي."  م 
ّ
السل في 

مدى  ذات  السومرية  املوسيقى  أن  يعني 

وثلثي  أوكتافني  من  مكّون  واسع  صوتي 

املوسيقي  "السلم  أن  ويرى  األوكتاف." 

فلكي  نظام  وهو  سباعيًا،  كان  السومري 

إنكي  اإلله  أن  ورغم  األسبوع،  أيام  يناظر 

-إلهة  إنانا  أن   
ّ
إال املوسيقى،  إله  هو  كان 

املسيطرة على  والجمال- كانت هي  الحب 

املوسيقى، ولها قصيدة شهيرة تقول فيها 

أنا  األول..  الوتر  )أنا  كاهنتها  لسان  على 

الوتر األخير( وهذا يعكس اقترانها باإلله 

آن واإلله األخير معًا." 

املوسيقى واألقدار

يرون  السومريني  فإن  املاجدي،  وبحسب 

أن اآللهة تضع أقدار الناس في املوسيقى 

 
ً

شفرة مخلوق  إنسان  لكل  أن  لو  كما 

صنع  من  وهي  بحياته  تتحكم  موسيقية 

اآللهة، إذ تقول هذه األبيات السومرية ما 

يشير الى ذلك:

"إضربي في البوق

واعزفي على الوتر

سأرى في ذلك الطريق

وأشاهد املشيئة املطلقة

إن إرادة اآللهة كتبت قدري

 في عزفها حياتي القادمة"
ُ

وشاهدت

يقول  كما  األبيات،  هذه  تأملنا  وإذا 

في  الجماعي  املوت  وتأملنا  الباحث، 

السومرية،  القيثارات  مع  أور  مقبرة 

الحياة   أن  مباشرة  بالنا  في  فسيخطر 

حياة  إن  بل  بها،  وتنتهي  باملوسيقى  تبدأ 

تعزفها  موسيقية  مقطوعة  هي  اإلنسان 

السومري  الشعب  أن  يعني  ما  وهو  اآللهة. 

كان يفكر بطريقة راقية قبل خمسة آالف 

سنة، في حني أنها لم تخطر في بال أروع 

والعشرين  الحادي  القرن  في  املبدعني 

نريد  ما  بالضبط  وهذا  األمم.  جميع  من 

بال  السومرية،  املوسيقى  أن  وهو  قوله، 

ويضع  تمامًا..  متطورة  كانت  شكل،  أدنى 

 محرجًا: من أين نعثر على 
ً
املاجدي سؤاال

طياته؟  في  الزمن  بددها  التي  موسيقاها 

وعن القصيدة التي اعتبرها نشيدًا وطنيًا 

مديح  قصيدة  مجرد  "إنها  املاجدي  يقول 

ما،  سومرّي  شاعٌر  ألفها  سومر  لبالد 

 كنشيٍد وطني سومرّي ولم 
ّ

ولكنها لم تغن

كالتي  موسيقية  نوتة  ملوسيقاها  توضع 

أرفقتموها، وأظن أن هذه النوتة املوسيقية 

وليست  حورية  موسيقية  نوتة  هي  املرفقة 

بالقصيدة  لها  عالقة  وال  سومرية، 

آنا  "البروفيسورة  أن  ويعتقد  السومرية.." 

درافكورن كيلمر قامت بترجمة العالمات 

واثق  ولكني  حديثة،  موسيقية  نوتات  إلى 

سومرية  موسيقية  نوتة  ليست  أنها  من 

السومريني  عن  متأخرة  وهذه  حورية،  بل 

بكثير." 

ابتكار وعقل

األساطير  في  الباحث  يرى  جهته،  من   

يقول:  إذ  املاجدي  يراه  ما  عاصي  جاسم 

نشيدًا  للسومريني  أن  على  التأكيد  "إن 

والدراسات  الحفريات  تثبته  لم  وطنيًا، 

على  إليه  شير 
ُ
أ الذي  فالنص  الكثيرة، 

الشعب  خالله  تغنى  وطني  نشيد  أنه 

انتمائه  صورة  وعكس  بالوطن،  السومري 

النص  أن  على  التأكيد  يمكن  هنا  إليه، 

املذكور هو عبارة عن قصيدة تمجد امللك 

وتصف الحياة والعالقات بني اآللهة وبقية 

مراجعة  الى  عاصي  ويدعو  الرعايا." 

الديوان الشعري السومري ترجمة )قاسم 

القصائد  معظم  تستوقفنا  إذ  الشواف( 

ذات الجزالة اللغوية والرصانة في السبك 

اهتمامات  يعكس  الشعر  أن  كما  الشعري. 

بروح  والعالقات  الحياة  تهم  متعددة 

ذلك،  على   
ً
مثاال ويعطي  خالصة.  شعرية 

صورة  األول  الجزء  عنوان  في  نرى  حيث 

ماء  أعطني  )أعطني..  العالية  الشعر  للغة 

احتواء  ذو  خطاب  وحده  وهذا  القلب(، 

واسع للمشاعر اإلنسانية. ويرى عاصي أن 

"الشاعر السومري دأب على مالحقة تطور 

عليها،  سلبًا  تؤثر  حاالت  وظهور  الحياة 

كما كان موقف الشاعر زمن تخريب أرض 

سومر على يد العيالميني، بقصيدة مطولة 

ور(. وقد كانت لآللهة 
ُ
تحت عنوان )رثاء أ

وامللوك الحصة املناسبة في فعل الشعراء، 

ولعلنا  والرموز.  الطبيعة  لوصف  هي  كما 

امللك  بحق  قيلت  القصيدة  هذه  أن  نؤكد 

وبحسب  امللك)شيلكو(."  وهو  ومنجزه، 

عاصي، فإن السومريني اهتموا باللغة الي 

فالحضارة  مبكرًا،  للدراسات  تعرضت 

كذلك  الحضارات،  ولى 
ُ
أ عد 

ُ
ت السومرية 

من  للحضارات  ولى 
ُ
األ صول 

ُ
األ بدراسة 

التي  سس 
ُ
األ عن  والتنقيب  البحث  خالل 

يدت عليها الحضارة السومرية.
ُ

بنيت وش

للموسيقى جذور عميقة.. ومن التباهي أن تكون 
جذورها سومرية خرجت من هذه األرض التي 

تعددت مصادر حضارتها، ولم تكن املوسيقى مجّرد 
عزف، بل كانت أناشيد ووضع نوتات وعالقات 
ونغمات، التي كانت من أسباب اختراع اآلالت 

املوسيقية.. وهو األمر الذي جعل الكثير من الباحثني 
واآلثاريني، وهم يترجمون النصوص والرقم، أن تتع 
دد مصادر ثقافتهم وترجماتهم.. لذا اعتقد البعض 

أن السومريني هم أول من وضعوا النشيد الوطني، 
مستندين الى ما عثر عليه من رقيم طيني لشاعر 

في األلف الثالث ق.م.

هل كتب السومر  يون
أول نشيد وطني في الكون؟

علي لفتة سعيد

خزعل املاجدي

جاسم عاصي
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بمساع كبيرة من قبل السيد وكيل وزارة الثقافة والسياحة واآلثار د. 
عماد جاسم، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة االستثمار، 

جرى افتتاح  "امللتقى الثقافي في مدينة بسماية" في األسبوع 
املاضي. جاء ذلك بعد تنسيق بني الوزارتني، إذ خصصت وزارة الشباب 

والرياضة أحد مواقعها الشبابية في مدينة بسماية ليكون موقعًا 
لهذا امللتقى، الذي ستشغله شعبة البيت الثقافي في بسماية، التابعة 

لدائرة العالقات الثقافية في وزارة الثقافة.

ملتقى ثقافي 
في مدينة بسماية

لجنة  تشكيل  على  االتفاق  وجرى 

األكاديمية  األسماء  تضم  استشارية  

مقر  واتخاذ  املدينة،  في  والثقافية 

امللتقى مكانًا لتنظيم اجتماعات دورية 

أنشطة  إقامة  وآليات  خطط  لتبني 

لتعليم  ورش  الى  باإلضافة  وأمسيات، 

بالتنسيق مع جمعية  واملوسيقى  الرسم 

األدباء  واتحاد  العراقيني  التشكيليني 

لتفعيل هذا الحراك الثقافي.

العراقية  واآلثار  الثقافة  وزارة  وأعلنت 

مطلع  لالفتتاح  كبير  حفل  تنظيم  عن 

امللتقى،  بهذا  للتعريف  املقبل  الشهر 

وثقافية  فنية  فقرات  سيتضمن  الذي 

متنوعة  وفعاليات  للكتاب  ومعارض 

أخرى، علمًا بأن امللتقى يعنى بالسينما 

جميع  ويستقبل  والتشكيل  واملسرح 

املشترك  النفع  ذات  اإلبداعية  األفكار 

تفعيل  الى  باإلضافة  املدينة،  ألهالي 

الجانب الرياضي هناك. 

تنشيط الشباب

للملتقيات الثقافية أهمية كبيرة ال يمكن 

-بشكل  تسهم  أنها  إذ  عنها،  التغافل 

الثقافي  الحراك  تنشيط  في  كبير- 

والسيما  املناطق،  بعض  في  الراكد 

التكنلوجيا  على  الكلي  االعتماد  بعد 

فقد  وغيرها،  املعلومة  عن  البحث  في 

الكتاب  التكنلوجيا شبه بديل عن  حلت 

وغيرها  الثقافية  النقاشية  والجلسات 

ثقافي  بركود  تسبب  ما  األنشطة،  من 

مؤسسات  قبل  من  التدخل  يتطلب 

التعليمية  واملؤسسات  املدني  املجتمع 

والثقافية، بل وحتى من بعض املهتمني 

في هذا الجانب، لبذل جهود متواصلة 

في املجاالت املختلفة من أجل النهوض 

الخروج  من  يمكنه  بما  املجتمع  بثقافة 

برؤية أفضل للتعايش وصناعة مستقبله 

املشرق واملشرف.

ذاته  تجديد  من  الثقافي  للحراك  البد 

الشباب،  شريحة  تطلعات  يالمس  كي 

والقابلة  الكبيرة  الشريحة  باعتبارهم 

التفكير  من  البد  أنه  كما  للتأثر، 

بتطوير أساليب عمل امللتقيات الثقافية 

حضاري  بشكل  الشباب  لتستقطب 

الحالي.  العصر  تطلعات  مع  يتماشى 

امللتقيات  فإن  ذلك  الى  باإلضافة 

األفكار  توحيد  في  كبير  بشكل  تسهم 

املدينة  في  الثقافي  الجانب  يخدم  بما 

او الحي الذي أنشئت فيه بشكل خاص، 

والجانب الثقافي العراقي بشكل عام.

اكتشاف املواهب

 
ً
لعل من شأن هذا امللتقى أن يكون عامال

مساعدًا في اكتشاف املواهب والخامات 

في  يساعد  وأن  بأنواعها،  الثقافية 

تنشيطها على الساحة الثقافية املحلية، 

الحقًا،  ثقافي  إثراء  من  سيقدمه  بما 

جيل  الستنهاض  فرصة  بمثابة  وهو 

الصحيح.  الطريق  على  ووضعه  جديد 

وهذا ما نحتاجه في الوقت الراهن وما 

ينبغي أن نتمسك به ونسعى الى نشره، 

التي  السكنية  املجمعات  في  السيما 

واملحافظات  بغداد  في  حديثًا  أنشئت 

الذي يسهم بشكل كبير وفعال  عمومًا، 

في تنوع وتعدد األنشطة والفعاليات بني 

األجيال وسحبهم الى منطقة حضارية 

تمنحهم فرصة إلعادة ترتيب أفكارهم 

وتوجهاتهم ، يتم ذلك بإقامة الندوات 

الشعرية  واألمسيات  واألدبية  العلمية 

والسينما  الفن  ومعارض  واملسابقات 

واملسرح واملوسيقى.

دائمة  بحاجة  امللتقى  يكون  سوف  وهنا 

ووزارة  والسياحة  الثقافة  وزارة  الى 

الشباب والرياضة باعتبارهما وزارتني 

مثل  بدعم  خاصة  بصفة  معنيتني 

توفير  خالل  من  وذلك  امللتقيات،  هذه 

يحتاجها  التي  الضرورية  املستلزمات 

املؤسسات  بعض  وإشراك  امللتقى 

واملسارح  املتاحف  مثل  الحكومية 

واملؤسسات التابعة لها في دعم امللتقى 

إلنجاحه وتفعيله بشكل الئق.

خطوة ناجحة ستتكرر  
في مجمعات سكنية أخرى

في سابقة يشهد لها 

ز  ياد العاني
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وإنما  تنطفئ،  لم  اإلبداع  جذوة  لكن 

اب، 
ّ

الكت هؤالء  نفوس  في  متقدة  بقيت 

االنطالق  في  الواسعة  مساحتها  لتجد 

معه  سقطت  الذي  النظام  سقوط  بعد 

صنوفها،  بمختلف  اإلبداع  على  الرقابة 

ليعيش الكاتب مناخ الحرية.

االختالف  مالمح  أبرز  ما  البدء..  *في 

في  كتاباتك قبل السقوط وبعده ؟

-  التمايز بني نصوصي في التسعينيات، 

هي   قصصية  كتب  بثالثة  ممثلة 

جيم/  أجنحة  أصوات  الغريق/  )الرجل 

هو   ،2003 بعد  ونصوصي  طريدون(، 

الفنيني:  والوضوح  الغموض  بني  الفرق 

واملبدع  العراقي  الفنان  أو  األديب  إن 

مزيج  هو  وبشعور   - جيدًا  يدرك  عمومًا 

أن  بالتحدي-  والرغبة  الخوف  من 

ويد  يكتب،  أو  يبدع  ما  تراقب  عينًا  ثمة 

به  تتربص  وأخرى  لتعتقله،  متحفزة 

ألجأ  كنت  كهذا  شعور  وتحت  وهكذا. 

إلى مزيد من التكثيف لإلشارات ومزيد 

ومزيد  الكتابة  سطح  تحت  التخفي  من 

يعد  لم  أرى-  -كما  وهذا  الغموض،  من 

والنظام  واالحتالل  التغيير  بعد  مالئمًا 

الجديد،  فاتجهت إلى الوضوح وتوسيع 

وطبقات  شرائح  مع  االتصال  مساحات 

أكثر من القراء. وغير هذا الفرق هناك 

النشر  منابر  وتيسر  والنضج  التجربة 

فتغيرت  واالهتمامات،  األولويات  وتغير 

األشكال واملضامني وإشارات الكتابة.

إطالقًا  التجارب  تلك  كانت  هل   *

لخطاب معارض لخطاب السلطة؟

أعد  وبثقة،  نعم،  أقول  أن  أستطيع   -

خطابني  األدبي  وخطابي  تجربتي 

وثقافتها  السلطة  يندرجان خارج نطاق 

القهر  آلليات  واملزوق  امللفق  وخطابها 

بمعنى   – وأعتقد  لألصوات،  والكاتم 

الجزم وليس الظن – أن الزمالء الذين 

و)تنعموا(  السلطة  خطاب  واكبوا 

دون  من  -وغالبًا  شاركوا  بامتيازاتها 

األدباء  من  واسع  طيف  بحرمان  قصد- 

وهناك  مهمة،  حقوق  من  العراقيني 

وئدت  الذين  األدباء  من  العشرات 

ومنهم  ومعنويًا،  أدبيًا  وقتلوا  مواهبهم 

وكثيرون  جسديًا،  تصفيته  تمت  من 

وهذا  حتى،  النشر  فرص  لهم  تتح  لم 

السلطة  أدباء  من  بتأثير  وآخر  بشكل 

ومؤسساتها. 

الى  النظام  إسقاط  بعد  *اتجهت 

استثمار التاريخ في رواياتك وقصصك 

التاريخ  اخترت  ملاذا  مكثف،  بشكل 

منطلقًا للكتابة املعاصرة؟

- التاريخ واألدب يكمل بعضهما بعضًا، 

كالهما تأريخ من جهة وكالهما أدب، 

بل إن الرواية خاصة تكاد تكون جميعًا 

مجال  استثنينا  إذا  ما  بمعنى  تاريخًا 

تقوم  قد  الرواية  إن  العلمي،  الخيال 

بملء  الخيال  لقوة  ووفقًا  معينة  بحاالت 

عنه،   
ً
بدال تحل  وقد  التأريخ،  فراغات 

املعنية  املؤسسات  اهتمامات  سر  وهذا 

بالقوة الناعمة بالرواية وجوائز الرواية 

وتجييرها لصالح أهداف وآيديولوجيات 

التاريخ،  إنتاج  إعادة  أن  أعتقد  محددة. 

أو  عنه  املسكوت  أو  املحظور  السيما 

املعتم عليه، مهمة إنسانية نبيلة، بل هي 

اقترانها  شرط  الكاتب  مهام  أهم  من 

باملبادئ اإلنسانية والوعي املتميز.

جابر:

فكرة يحيى 

أصدر القاص والروائي البصري جابر خليفة 
جابر، على مدى عمره الكتابي -الذي تجاوز 
األربعني عامًا- العديد من املجاميع القصصية 
والروائية ، وكان حاضرًا ومشاركًا فاعال في 
التجمعات الثقافية البصرية التي وقفت بالضد 
من السياسات الثقافية للنظام السابق التي أدت 
الى قمع األصوات اإلبداعية الحرة وتهميشها 
في تلك املرحلة املظلمة.

خليفةجابرالروائي

العنف األسري ضد 
النساء يوجع قلبي
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فضاء  والتكوين،  النشأة  البصرة   *

ساحر من الحكايات، أين كانت وقفتك 

تجسدت  وكيف  التاريخ  هذا  في  املميزة 

إبداعيًا ؟

- البصرة حاضرة معي دائمًا، ومهيمنة 

علي بأجوائها وناسها وأماكنها، ولم أجد 

نصًا قصصيًا كتبته خاليًا من البصرة، 

العربة(  قائد  )الحصان  قصتي  وحتى 

إنما  للبصرة،  إشارة  أية  من  خلت  التي 

والسرية  الخوف  زمان  وحي  من  كتبت 

كتبي  البصرة،  في  البوليسي  والحكم 

املكان  األولى  الثالثة  القصصية 

السيما  البصرة،  كان  فيها  األساسي 

أسماء  من  وطريدون  )طريدون(، 

البصرة األولى، وهذا الكتاب القصصي 

خضر  )نور  األخيرة  وروايتي  طريدون 

خان( كالهما كان عن البصرة، املدينة 

أخطو  إن  ما  التي  حب، 
ُ
أ التي  الساحرة 

خارجها بقدم أولى حتى أحن 

إليها. 

* بني )مخيم املواركة( و)نور 

خضر خان( خيط رابط ، هل 

جسد هذا الخيط ما تبغيه؟

بل  خيط،  من  أكثر  ثمة   -

بني  وشيجة  أو  خيوط  شبكة 

اشتغلت  أنني  إذ  الروايتني، 

على  املواركة(  )مخيم  األولى 

مأساة الشعب األندلسي، ومن 

شعب  أي  مأساة  أن  الطبيعي 

خاصة،  املرأة  على  تتركز 

املرأة  معاناة  بّرزت  وهكذا 

)مخيم  رواية  في  األندلسية 

املواركة( من خالل شخصيات 

عدة، أهمها السيدة )قمرين( 

كناري  وابنتها  الحمام  صاحبة 

الرواية  اشتغلت  باملقابل  وغيرهما. 

مأساة  على  خان(  خضر  )نور  الثانية  

واملرأة  العراقي  الشعب  مآسي  أو 

العراقية خاصة، ف )أشرقت( هي ابنة 

أمه،  أمام  بالسيف  رأسه  قطع  شهيد 

واسمها  أيضًا  ضحية  هي  أشرقت  وأم 

السجن  في  ابنتها  أنجبت  فقد  ضحى، 

وتوفيت بسبب ذلك، و)سهيلة( صاحبة 

وهي  شهداء،  وأخت  أم  هي  زمان  دار 

أنها  حتى  ومعاناة،  قهر  ضحية  ذاتها 

تعيش،  كي  الحكايات  لبيع  اضطرت 

مخيم  في  قمرين،  السيدة  كانت  كما 

إنني  بل  ومعاناة،  قهر  ضحية  املواركة 

أكاد أرى صلة قرابة بني السيدة قمرين 

وبني سهيلة خاتون، وإن لم أشر لهذا في 

الرواية.

* هل ترى أنك حظيت باالهتمام النقدي 

الالئق بتجربتك اإلبداعية؟

- قياسًا للنسبة الغالبة من زمالئي، نعم، 

 - أراني محظوظًا - وسط هذا الضجيج 

)طريدون(  القصصي  كتابي  تتناول  أن 

وكتب  دراسة،  أو  مقالة  عشرين  نحو 

كتاب  املواركة(  )مخيم  روايتي  عن 

حسني  للدكتور  حجمها  بضعفي  كامل 

إلى  باإلضافة  الله(،  )رحمه  سرمك 

، وعن 
ً
نحو خمسني بحثًا ودراسة ومقاال

لم  بعد  وهي  خان(  خضر  )نور  روايتي 

تكمل عامها األول أكثر من ثالثني مقالة 

كتابًا  أن  أرى  هذا  ومع  ودراسة،  وبحثًا 

مثل طريدون لم ينل حقه من النقد ولم 

يعرفه القارئ العربي مع أنه تجربة فنية 

رائدة لم يسبقني إليها أحد من قبل.

أدباء  اتحاد  انتخابات  في  فوزك   *

يشكل  ماذا  األصوات..  بأعلى  البصرة 

لديك؟

- لم أكن راغبًا بالترشح قط، فال ترف 

ومشاريعي  ومشاغلي  الوقت،  في  لدي 

متطلبات  مع  وتحتاج  كثيرة،  األدبية 

العمل  بعد  وقتي  لكل  واألسرة  الحياة 

رغبة  عند   
ً
نزوال ولكن  الوظيفي، 

وسعيًا  أعزاء،  وزمالء  أجالء  أساتذة 

عن  باتحادنا  ابتعد  ما  تراجع  إليقاف 

قررت  التحضر،  وعن  مسافات  الثقافة 

املحبة-  -بحكم  أعرف  وكنت  املشاركة، 

لكني  املقدمة،  أو في  أنني سأكون األول 

والجميل  الكبير  الفيض  هذا  أتوقع  لم 

البصرة ومحبتهم وفوزي  أدباء  ثقة  من 

التضحية  علي  يفرض  صوت   102 بـ 

وقتي  من  والوسع  الجهد  وبذل  بالكثير 

نحو  باالتحاد  للسير  وجهدي  وفكري 

األفضل.
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في الوسط الفني في الوسط الفني 
العراقي العراقي 

أو "خلـــف القنـــاع فكـــرة أو "خلـــف القنـــاع فكـــرة 
غير قابلة للموت"غير قابلة للموت"

محـــاكاة ســـينمائيةمحـــاكاة ســـينمائية
 وجذب سياحي وجذب سياحي

اإلقصاء والتهميش اإلقصاء والتهميش 

تشرتشر  ين الثاني موعداً لتفجير البرلمان ين الثاني موعداً لتفجير البرلمان 

مهرجان ليالي دجلة الساحرةمهرجان ليالي دجلة الساحرة

ة  
بك

ش
 ال

ون
فن

5

انطوائية وال أشبه انطوائية وال أشبه 
بنات جيلي!بنات جيلي!

رغد
خاتون:خاتون:

الفنانة



تمتلك  ال  صنعها،  من  مجهول  تماثيل 

نعرف  وال  الفن،  معايير  من  معيار  أي 

في  عليها  باإلبقاء  املسؤولون  ِبل 
َ

ق لم 

الشوارع برغم سيل السخرية واالستياء، 

وكأن القائمني على أمر الفن في العراق 

مصممون على ابتذال كل ما كانت تمثله 

أهدرنا  وإبداع.  وجمال  قيم  من  البالد 

تماثيل مشّوهة   طائلة في صناعة 
ً
أمواال

وضعت في الساحات العامة باملحافظات 

من  موجة  وأثارت  الرئيسة،  واملداخل 

القائمني  ومطالبة  والسخرية،  االستياء 

أسباب  بتوضيح  الفني  التلوث  هذا  على 

إهدار كل تلك األموال في تماثيل منحوتة 

بشكل بالغ السوء. 

الفني  الواقع  على  القائمون  يدرك  متى 

فوق  يسمو  األصيل  الفن  أن  والثقافي 

لألهلية  الفاقدة  واألعمال  الترهات  كل 

الفنية والبهرجة اإلعالمية.

كوامة إعالمية!
بني  يفرق  أن  البعض  على  بات  ربما 

حرية التعبير وسقف الحريات، وبني أن 

من  أمام  مصراعيه  على  الباب  يفتح  

اإلعالمي  الوسط  الى  االنتماء  يدعي 

بكل مسمياته, لتصبح بعض الفضائيات 

ومنبرًا  واملراهقات,  للمراهقني  ساحة 

ظهرت  االخالقي.   واالنحالل  للشتائم 

تظهر  عدة  برامج  األخيرة  اآلونة  في 

والصور  الفيديوهات  من  عددًا 

الشخصيات،  من  لعدد  والتصريحات 

يصاحبها  فنية،  او  اجتماعية  او  دينية 

سيل من السخرية والشتائم، في ظاهرة 

غريبة لم تكن موجودة في السابق، هذه 

»حرب  الناس  عليها  أطلق  الظاهرة 

السوشيال ميديا«، تلك الحرب لم تظهر 

ملشكالت بني طرفني، بل إن الكل يعرف 

أن هدفها التكسب والشهرة على حساب 

أن  ة 
ّ
بل الطني  يزيد  وما  اآلخر،  الطرف 

الجمهور واملتابعني يقومون بنصرة أحد 

املقاطع  تداول  يجري  كما  الطرفني، 

في  الشخصيات  لتلك  والفيديوهات 

 عن لغة التهديد التي 
ً
بشكل واسع. فضال

تستخدمها األطراف املتصارعة املتمثلة 

وسط  في  وبتنا  العشائر،  الى  باللجوء 

)دكات إعالمية( وقضايا تحت قانون 4 

سناب!! 

حيرة في حيرة
"قصص حب وانتقام وأشخاص يبحثون 

أخرى  حكايات  موازاة  في  الثأر،  عن 

تتناول  العراقي  الشارع  رحم  من  تنطلق 

من  أفرادها  بني  يحدث  وما  األسرة 

الصراعات  وترصد  عائلية،  مواجهات 

االجتماعية املختلفة." 

هذا ما كتب عن املسلسل العراقي "حيرة" 

في  املشاهدين  غالبية  احتارت  الذي 

ماهية أحداثه التي تبتعد ابتعادًا كليًا عن 

وبيئة  أحداثه  خالل  من  العراقي  الواقع 

التي أثرت بشكل كبير  التركية  التصوير 

الشارع  رحم  إن  املمثلني.  أداء  على  حتى 

العراقي يعج بالحكايات واألحداث التي 

من  مقتبسة  بقصص  اختزالها  يمكن  ال 

بصلة  تمت  ال  أحداث  ومن  أخرى  بيئة 

الى الشارع العراقي. لكن يبدو أن هناك 

بعض  قبل  من  ومؤدلجًا  واضحًا  تعمدًا 

العراقية  الدراما  انسالخ  في  القنوات 

اب واملمثلني، 
ّ

عن واقعها، واستغالل الكت

الذين هم بأمس الحاجة لديمومة العمل. 

درامية  أعمال  إنتاج  لعدم  يعود  والسبب 

أعمال  نتذكر  كلنا  الدولة.  قناة  قبل  من 

وحفيظ,  جنوبي,  ونزف  الباطن,  )حفر 

وسفينة سومر(، وأعمال أخرى أنتجتها 

شبكة اإلعالم العراقي.

الالزمة  األموال  لتخصيص  دعوة  إنها   

ملواجهة املد الدرامي التركي. 

الجمال والموهبة
ال يمكن أن يكون الجمال مقياسًا للنجاح 

باملوهبة  مقرونًا  يكون  أن  دون  الفني 

قلوب  الى  بالولوج  تسمح  فنية  وقدرات 

تحقيق  في  الفنانة  وتساعد  املشاهدين، 

لكن  الفني.  مشوراها  خالل  من  النجاح 

فبقدر  حدين،  ذو  سالح  الشكل  جمال 

ما يكون حافزًا للدخول الى مجال الفن، 

النقد  توجيه  في  سببًا  أيضًا  يكون  قد 

واالتهامات لفنانة أكثر من غيرها، بأنها 

هذا  سوى  مواهب  أو  مؤهالت  تحمل  ال 

حقيقية  موهبة  تملك  ال  وأنها  الجمال، 

أن  يحتاج  ما  وهو  العكس.  يثبت  حتى 

تؤكد  لكي  جهدًا  الجميلة  الفنانة  تبذل 

أنها ال تعتمد على جمال الوجه فقط.

وموهوبة،  جميلة  فنانة  الزبيدي..  براء 

أنها  إال  الفني،  عمرها  قصر  فبرغم 

قلوب  الى  تصل  أن  استطاعت 

خالل  النجاح  حقق 
ُ

وت الجمهور، 

فترة وجيزة، اشتركت في أعمال 

مسلسل  أشهرها  ربما  عدة، 

باب  لها  فتح  الذي  صالح(  )بنات 

الدراما  كتاب  الى  دعوة  واسعًا.  الشهرة 

على  تتمرد  براء  يجعلوا  أن  واملخرجني 

جمال الشكل وعلى نوعية األدوار، وأن ال 

تختزل بنوع واحد من األدوار، استكشفوا 

مواهبها في قوالب أخرى وحتمًا ستكون 

املوهبة هي الفيصل. 

زومبيات نحتية
العراقية  الفنية  الحركة  تعيشه  ما  لعل 

املستويات  على  ملحوظ  تدهور  من 

الذي  البلد  أن  على  مؤشر  هو  كافة، 

الباب  فتح  متعاقبة  حضارات  يمتلك 

ليلطخوا  املوهوبني  ألنصاف  مشرعًا 

تمتد  حضارة  وجه  الرديء  بإنتاجهم 

عام،  آالف  سبعة  الى 

و  مدننا  أصبحت  حتى 

بتماثيل  تعج  شوارعنا 

بصلة،  للفن  تمت  ال 

غزو  من  تشكو  وهي 

النحتية.  الزومبيات 

يحررها: محسن إبراهيم

حكايات
فنية
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  V for Vendetta 

الفكرة  لكن  فشلت،  قد  العملية  ان  صحيح   

االختني  السيناريو  كاتبتي  امام  ماثلة  ظلت 

 عن 
ً
)النا وليلي تشاوسكي(  واملأخوذة اصال

للكاتب  االسم  بنفس  صدرت  مصورة  قصة 

)آالن مور(، لينقل السيناريو العبقري للعام 

2038 حيث بريطانيا دولة شمولية دكتاتورية 

الناس  يحكم  متطرف  يميني  حزب  بقيادة 

باملكر  املغلفة  والديمقراطية  الزائف  بالدين 

انه  الفرس،  مربط  وهنا  وقهراالنسان، 

الخوف، اهم عامل تركز عليه السلطة، وعلى 

الجميع ان "يخاف" وان يخاف من كل شيء، 

وبهذا ستتحقق السلطة الكاملة على ارادة اي 

شعب.

 "v" بداية

اعتقال  يتم  حيث  هيل(،  )الرك  معتقل  في 

مسلمني  من  للنظام  تهديدا  يمثل  من  كل 

في   ، الحر  الرأي  واصحاب  ومهاجرين 

بايولوجية  تجارب  تجرى  كانت  املكان  هذا 

ان  يمكن  قاتل  فايروس  لصنع  املعتقلني  على 

يحقق طموحات سياسية واقتصادية للسلطة 

املقنع   )v( هو  الضحايا  ضمن  من  كان   ،

دوره  يلعب  الذي  )الالسلطوي(  )اناركي( 

الكارزما  صاحب  وينفك(  )هوغو  ببراعة 

تجارب  من  الناجي  الفيلسوف  واملقنع 

موقع  في  يقع  كبير  حريق  اثر  الفايروسات 

صنع  لكنه  بالكامل،  شوهه  الذي  التجارب، 

ال  واالفكار  فكرة  انه  رجل،  مجرد  ليس  منه 

للرصاص  وليس  املساومة  تقبل  وال  تموت 

ينتقم  ان  من  للمقنع  البد  كان  يميتها.  ان 

الخطوات كانت  واول  من نظام فاشل وقاس 

درايته بأن الخوف هو الذي يجعل املجتمعات 

الخوف  انهاء  ستراتيجية  وضع  لذا  تخضع، 

بالصورة  نكون  ولكي  الجماهير،  من  عند 

التي  )ايفي(  بالشابة  يلتقي  مباشر  بشكل 

بورتمان(،  )ناتالي  الجميلة  دورها  تلعب 

تقبض  حني  تجوال  حظر  ليلة  في  يلتقيها 

عليها مجموعة من الشرطة السرية لكسرها 

الحظر، واوشكوا على اغتصابها لوال ان ظهر 

اسيوية  قتالية  بحركات  يقتلهم  الذي  املقنع 

ملشاهدة  له  االنضمام  منها  يطلب  وهنا   ..

عرض موسيقي ومسرحي هائل فتتعجب من 

هذه الدعوة وتتهمه بالجنون ويوافقها الرأي 

ولكن عليها ان تجرب فقط املشاهدة، وماهي 

اال دقائق حتى تبدأ مقطوعة  "جايكوفسكي"  

من  تتعجب  لندن،  مدينة  ارجاء  في  تصدح 

العرض  ان  يخبرها  لكنه  املوسيقى  مصدر 

لم يبدا بعد ، وهم على سطح احدى البنايات 

املركزية  املحكمة  او  العدالة  قصر  وامامهم 

ميزان  تحمل  سيدة  تمثال  يعلوها  والتي 

بتفجير  العرض  يبدا  هنا  والسيف،  العدالة 

لكن  الزائف،  العدالة  قصر  وانهيار  املبنى 

مع االنفجار تنطلق االلعاب النارية كانه يوم 

احتفالي .. يسألها املقنع في اي يوم هم فتقول 

له انه الرابع من نوفمبر ، فيقول على العالم 

ثورة  يوم  نوفمبر  من  الخامس  يوم  ينسى  اال 

اشرنا  الذي   1605 للعام  تذكير  في  البارود، 

اليه سابقا .

املواطنه " ايفي" 

شخص  باي  اليلتقي  انه  املقنع  اخبرها  لقد 

فحتى  بالصدف  يؤمن  ال  فهو  صدفة 

قبيل  من  ليس  وهذا   "v" الحرف  فيه  اسمها 

في  تعمل  فهي  للشابه  وبالعودة  املصادفة. 

تاريخا  وتخفي  البريطانية  التلفزيون  شبكة 

دمويا بشأن والديها وشقيقها الذين اعدموا 

على يد النظام النهم اصحاب راي حر وهذا 

هي  لتنجو  املوت  معتقالت  يدخلوا  ان  كفيل 

اهلها،  اعتقال  وقت  سنها  لصغر  باعجوبه 

تنغمس ايفي في الحياة العامة دون ان يكون 

للتأييد  اقرب  هي  بل  السلطة  من  موقف  لها 

تبرر  ان  السلطة تستطيع  ان  الى  وهذا يشير 

بعدالة  للضحايا  الناس  اقرب  وتقنع  افعالها 

العقوبة .  واثناء تواجدها في مبنى التلفزيون 

خطابا  ويبث  املبنى  بمهاجمة  املقنع  يقوم 

االشتباك  واثناء  السلطة،  ضد  تحريضيا 

مع الحرس عند املغادرة تقع ايفي في وسط 

ما  للمقنع  الشعوري  بشكل  فتنحاز  املعركة 

 ، املطلوبني  االرهابيني  قائمة  ضمن  يجعلها 

فال يجد املقنع بدا اال ان يحملها معه الى بيته 

وسط  نفسها  تجد  النوم  من  تصحو  حني   ..

متحف لنوادر االشياء ومكتبة كبيرة، انه بيت 

املقنع او مكتبة الفلسفة الخاصة به وهذا ما 

يفسر ان على الثائر ان يكون مثقفا واال ما هو 

اال احمق .

5 أجهزة 

 5 للسلطة  ان  سنجد  خمسة  للرقم  بالعودة 

اجهزة رئسية تسيطر بها وهي :

1- جهاز "األنامل " او قسم األكياس السوداء 

بريطانيا  لدولة  السري  البوليس  وهم 

اليمينية.

االعالمية  اآللة  وهو   " "اللسان  جهاز   -2

افعال  تلميع  مهامها  من  والتي  للسلطة 

السلطة وتكريس الخوف من معارضتها .

مهمتهما  جهازان  "االذن"   " "العني   -3

 .. املجتمع  في  وصغيرة  كبيرة  كل  التقاط 

التجسس على الكل وفي كل وقت .

املحققني  سلطة  وهم   " األنف   " جهاز   -4

واملفتشني الذين يوكل اليهم التحقيق في كل 

القضايا السياسية وغير السياسية .

يراسه  الذي  االنف  جهاز  عن  للحديث 

)ستيفن ريا ( في دور فينش الذي يقع على 

، فان فينش  القبض على املقنع  القاء  عاتقه 

عاليا  امنيا  حسا  يمتلك  ذكية  شخصية 

وكذلك هو في قرارة نفسه يشعر ان الحكومة 

في  الفايروس  ونشر  العنف  باعمال  متورطة 

اشاعة  لها  لتتسنى  االطفال  ورياض  املياة 

 من املوت 
ً
الخوف وجعل الناس اليرون ملجأ

انتخابهم  يعاد  فهم  وبالفعل  بالسلطة،  اال 

لفايروسهم  الخاصة  االدوية  يجدون  النهم 

ان  يحاول  املحقق  هذا   .. هم  صنعوه  الذي 

يصل الى ابعد مما يطلب منه فيدخل مرحلة 

بشكل  تهديده  فيتم  األسرار  على  االطالع 

ما  اذا  االجهزة  بقية  رؤساء  وامام  علني 

 .. الحتمية  نهايته  خرجت منه كلمة فستكون 

الجميع بال قيمة مهما  ان  لفينش  يتأكد  هنا 

يبقى  ان  املهم   ، الدولة  في  مكانتهم  عظمت 

يلعب  الذي  ساتلر(  )ادم  املستشار  سيادة 

دوره الرائع )جون هرت( على رئس السلطة 

5/11  وقت األقنعة وإزالة السلطة 

العدل  تمثال  او  الدولة  محكمة  تفجير  منذ 

موعدا  نوفمبر  من  الخامس  يوم  املقنع  حدد 

لتفجير البرملان وبهذا تكون للحزب الحاكم 

يوم  قبل   .. املقنع  على  للقبض  عام  مدة 

املجانية  األقنعة  االف  املقنع  يرسل  التفجير 

على  يشوش  ما  طرود،  شكل  على  البيت  الى 

في   ، وغيره  الحقيقي  بني  التمييز  السلطة 

لحقيقة  ا

السيناريو  اراد 

املواطن  يقدم  ان 

وهو  للقناع  كالبس 

وغير  مسؤول  وهو  حقيقي 

فقط  هنا  السلطة.  تهمه  وال  خائف 

مع  تتناقض  الحرية  بأن  النظرية  تتحقق 

لكن  حدث  قد  االنفجار  ان  رغم   .. الخوف 

املواطن كان قد استعاد هيبته ال هيبة الدولة، 

وال  االنسان  دون  البرملان  لبناية  معنى  فال 

تمثل صرحا ديمقراطيا دون ان يكون للشعب 

االسترالي)جيمس  املخرج  مهارة   . حر  رأي 

على  الفيلم  هذا  في  جلية  ظهرت  ماكتيغ( 

الرغم من انها التجربة االخراجية االولى له 

بعد ان كان مساعدا للمخرج في افالم كبيرة 

لذا  النجوم(،  )وحرب  و  )ماتركس(  مثل 

نالحظ ان اسلوب القتال واملعارك قريبة الى 

حد ما من الفيلمني السابقني اللذين تطغى 

يبرع  الذي  الخارق  االنسان  صبغة  عليهما 

بفنون قتال الشوارع واستخدام السكاكني. 

في  االسيوي  باالسلوب  الولع  انه 

ادارة الشخصيات املرنة ذات 

الطابع البطولي . 

فيلم  V for Vendetta او )v  رمزا للثائر( الذي انتج عام 2005 
وصدر العام 2006 ، اصبح ومنذ اطالقه واحدًا من اهم افالم 
الثورات ضد الظلم او ما يعرف بافالم الديستوبيا )عالم الواقع 
 ! )v( وقد يكون السؤال االول الذي يتبادر للذهن ملاذا ، )املرير
حسنا انه الرقم 5 في سلسلة االرقام الرومانية وبهذا التاريخ 
اي 5 نوفمبر من العام 1605 وفي عهد امللك جيمس االول ملك 
بريطانيا حاول رجل يدعى )جاي فوكس( تفجير مبنى البرملان، 
وسميت هذه العملية بـ )عملية البارود(.

5
محمد موسى

نوفمبر / تشر ين الثاني  
موعداً لتفجير البرلمان ..!
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اليوم-   الى  -وربما  قديمًا  الناس  كان 

أو  شخص  أو  ما  شيء  من  يستاؤون  حني 

هذه  وأشهر  بالخضراوات،  شبهوه  حدث، 

التشبيهات هي الطماطم .. اي أن الطماطم 

الحدث،  الفاسدة دليل على عدم صالحية 

من هنا اشتق االسم األشهر في عالم تقييم 

  Rotten Tomatoes األفالم واملسلسالت.. إنه

اململوك   IMDB ملوقع  االشهر  املنافس  وهو 

لشركة أمازون.

ثالثة  يد  على   1998 عام  عمله  املوقع  بدأ 

إن  وما  كاليفورنيا،  جامعة  من  طالب 

حتى  املوقع  أداء  السينما  عشاق  استحسن 

 .2010 العام  في    Flixster شركة  اشترته 

وأسترالية  إنجليزية  بنسخ  متوفر  املوقع 

املوقع  دخل   2015 العام  ومنذ  وهندية، 

فعليًا في التصنيف ضمن أشهر 500 موقع 

أليكسا  موقع  تصنيف  -حسب  عامليًا  مؤثر 

أن  يجب  واألسماء،  التواريخ  عن  وبعيدًا   .-

نفهم ماذا فعل هذا املوقع في عالم صناعة 

من  يجمعها  تقييمات  يقدم  إنه  األفالم؟  

صحف  في  يكتبون  الذين  املوثوقني  النقاد 

التحاد  تابعني  او  رصينة،  ويب  مواقع  او 

ومن  السينمائي،  النقد  جمعيات  او  الكتاب 

املوقع  رواد  عدد  يدوي-  -بشكل  يدون  ثم 

آراءهم،  النقاد  يخالفون  او  يوافقون  الذين 

فالتقييمات  املئوية،  النسبة  وتحتسب 

السلبية للعمل يرمز لها بالطماطم الفاسدة 

لها  فيرمز  اإليجابية  أما  الخضراء، 

بطماطم ناضجة حمراء. ومن غير الواضح 

تمامًا مدى شفافية التقييمات التي يعطيها 

قد  التي  األخرى  العوامل  هي  وما  النقاد، 

تكون مؤثرة في التقييم.

ومع ازدياد رواد هذا املوقع وتأثيره املتانمي 

ضمن  أنه  على  صنف  إذ  القراء،  على 

في  يظهر  بدأ  أمريكا،  في  مؤثر  موقع   200

هوليوود،  والسيما  السينمائية،  األوساط 

الخوف من أن تقييم األفالم بشكل سيئ قد 

يوثر على إيرادات الفيلم عن طريق إعراض 

تقييمات  لديه  فيلم  مشاهدة  عن  الناس 

وحدثت  حقيقية  املخاوف  وهذه  متدنية، 

اكثر من مرة ، إذ أن استطالعًا الرأي ذكر 

تقييم  يراجعون  الشباب  من  الغالبية  أن 

الفيلم قبل شراء التذكرة، لذا لجأت بعض 

شركات اإلنتاج الى حيلة عدم عرض الفيلم 

للنخبة والنقاد خوفًا من التقييمات السيئة، 

التي يمكن أن تؤثر على شباك التذاكر، فما 

أن  إال  املختصة  والجمعيات  النقاد  من  كان 

يعطوا تقييمًا سيئًا لألفالم التي لم تعرض 

الفيلم  حتى  سقط  وبهذا  مسبقًا،  عرضًا 

بعض  التقييم.  من  الخوف  فخ  في  الجيد 

من  النقيض  على  كانوا  واملنتجني  النجوم 

كل هذا حني صرحوا بأنهم اليعنيهم تقييم 

أفالمًا  ينتجوا  أن  يعنيهم  ما  بقدر  املواقع، 

جيدة وبشكل الئق، وهنا ينتهي دورهم.

يتناول مسلسل دامر )DAHMER(، الذي 

قصة  العام  هذا  )نتفلكس(  شركة  أنتجته 

قتل  الذي  دامر"  "جيفري  الوحش  القاتل 

وكانت  1978و1991،  عامي  بني   
ً
رجال  17

األمريكية  الجنسية  من  ضحاياه  غالبية 

من ذوي البشرة الداكنة. وعلى الرغم من 

املنتجة،  الشركة  حققتها  التي  اإليرادات 

وعدد ساعات املشاهدة التي تجاوزت 

لهذه  كان  فقد  ساعة،  مليون   196

على  السلبي  أثرها  املشاهدات 

زالوا  ما  الذين  الضحايا  عوائل 

ممتعضني من سلوك أفراد الشرطة 

يهملون  كانوا  الذين  األمريكية، 

ملوني  من  تأتي  التي  البالغات 

أصول  من  هم  الذين  أو  البشرة، 

ببالغات  ويستخفون  آسيوية 

الجارة  إن  بل  احبائهم،  فقدان 

مرات  القاتل  عن  أبلغت  التي 

عدة، لم يتحقق من شكواها، إذ 

قالت للشرطة مرارًا إن الشقة املجاورة لها 

وأصوات  مريبة  كريهة  روائح  منها  تصدر 

اليها.  تلتفت  لم  الشرطة  لكن  غريبة، 

الذي  إدواردز(،  )تريسي  الوحيد  الناجي 

تسبب بإلقاء القبض عن على جيفري عام 

1991 قال "إن املشاهد املروعة التي ظهرت 

ما  حقيقة  من  بكثير  أقل  هي  املسلسل  في 

لم  مهولة  أمور  كانت  حدث، 

املسلسل  اآلن."   الى  منها  التخلص  أستطع 

)إيفان  بطولة  من  حلقات  عشر  في  يقع 

بيترز - 1987( الذي أقنعنا بأدائه، إذ رسم 

لنا جو القاتل املتسلسل الذي يقتل ضحاياه 

ويحتفظ ببعض أعضائهم ويلتهم قلوبهم، 

خلف  الجثث!  مع  الرذيلة  يمارس  وأحيانا 

هذا القاتل يقف مخرج محنك هو )باريس 

عشر  خمسة  صاحب   )1965  - باركلي 

 غالبيتها تدور حول الجريمة، 
ً
مسلسال

باركلي(  )كارل  املخرجني  وكذلك 

اإلضاءة  أسلوب  موك(.   و)كيفن 

متناغمني  كانا  التصويرية  واملوسيقى 

تمامًا مع هدوء قاتل ال يرتبك وال يشعر 

بالتردد من القتل.   العمل فيه كمية من 

الهدوء ال توصف، لكنه يتمتع بانسيابية 

املتناسق،  الداخلي  إيقاعه  بقضل  عالية 

جانبية  درامية  خطوط  فيه  توجد  ال 

أبدًا  بامللل  مهمة، مع هذا فهو ال يشعرك 

في خطه الدرامي األوحد تقريبًا.  

)طهران  ستمي  كيار  عباس  اإليراني  أخرج 

 ،2008 عام  "شيرين"  فيلم   )2016-1940/

 113 فيه  جمع  فقد  للجهور،  صادمًا  وكان 

صالة  أنها  يوحي  بما  ووضعهن  امرأة 

بينهن  ينتقل  أن  إال  يفعل  ولم  سينما، 

بقطعات قريبة خشنة  Close shots ليقترب 

في  غاية  اضاءة  مع  البورتريه،  مفهوم  من 

البساطة كأنها انعكاس لضوء شاشة عرض 

سوى  صوت  اي  للمثالت  يكن  لم  سينمائية. 

)شيرين  الفارسية  الشعرية  امللحمة  صوت 

دورهن  يؤدين  أن  عليهن  وكان  وخسرو(، 

من  جزء  كأنهن  املسموعة  امللحمة  ضمن 

وبكاءهن.  وأحالمهن  آالمهن  تحمل  قصيدة 

للمثلة  محدود  ظهور  بينهن  امرأة،   113

الفرنسية "جولييت بينوش" مع ظهور محدود 

الى  امللحمة  انتقلت  حال  في  للرجال  جدًا 

بأن  نجزم  أن  نستطيع  رجالية.    شخصية 

هذا العمل بطله شريط الصوت، أما الصورة 

فكانت تالحق ما ينتج من معنى شعري عبر 

متخيلة  او  وهمية  تكون  ربما  عرض  صالة 

شخصيات  من  شخصية  كل  وجدان  في 

التجريب،  عشق  الذي  املخرج  كيارستمي، 

أحب  "ال  الصحف:  الحدى  يصرح  فهو 

السينما كثيرًا، أنا منحاز للتجريب وأمارسه 

من  إنه  القول  املفيد  من  عديدة."  حقول  في 

غير املتوقع أن يحب الفيلم عامة املشاهدين، 

فهو فيلم فيه مفاهيم فلسفية وأطر تجريبية 

املعتادة.  السينما  في  نشاهده  عما  بعيدة 

وشاعر  رسام  هو  كيارستمي  فإن  للتذكير 

ومصور  كرافيك  ومصمم  سيناريو  وكاتب 

من  ألكثر  ومخرجًا  منتجًا  كونه  الى  إضافة 

40 فيلمًا.

الطماطم الفاسدة مهمة..؟!

الوحش الذي أنقذته الشرطة!

جرأة اإلفالت 
من السينما إلى 

التجر يب 

"شير  ين"... 
أو  "الريش   )Quills  ( فيلم  شاهدت  قد  تكن  لم  إن 

دي  "املركيز  عصر  في  الكتابة  أداة  وهي  الريشات"، 

سيرة  ليس  الفيلم  أن  من  الرغم  وعلى   ،"1974 ساد 

وصخبه  حياته  من  إشارات  إنما  للمركيز،  ذاتية 

وغضب  باملنحرفة،  توصف  التي  وأفكاره  ومجونه 

حكومة فرنسا ونابليون خصوصًا من كل هذا جعلهم 

عن  لعزله  العقلية  لألمراض  مستشفى  في  يرمونه 

املستشفى  خادمة  في  يجد  املركيز   . الخارجي  العالم 

الى  ثم  ومن  النشر  الى  يكتب  ما  توصل  التي  الذراع 

الناس. 

السادية،  مصطلح  اشتق  ساد  دي  املركيز  اسم  من 

الفيلم محاولة لتجميل افكار املركيز، الرجل العجوز 

املاجن .. لكن أليست السينما هي إمتاع وتجميل حتى 

تغدو فيها الحقائق مقلوبة لكنها مقنعة؟ بل وفي كثير 

من األحيان تجعلنا نتعاطف مع الشر حني يوضع في 

إنها   .. املخالب  تقليم  عليها  ويمارس  التجميل  علبة 

السينما أيها السادة.

الفيلم هو إنتاج أمريكي- بريطاني – أملاني صدر العام 

أفالمه:  أشهر  )من  كوفمان  فليب  إخراج  من   2000

املتسكعون  املشرقة،  الشمس  خفته،  التحتمل  كائن 

والرجال الحقيقيون الذي ترشح لعدة جوائز أوسكار( 

بطولة األسترالي " جيوفري راش -1951" الحائز على 

البطولة  شاركته   . اإليمي  وجائزة  األوسكار  جائزة 

الحاصلة   "1975- وينسليت  "كيت  البريطانية  املمثلة 

البريطانية، وهي رتبة فائقة  على رتبة اإلمبراطورية 

االمتياز في اململكة، من اشهر أعمالها دورها في فيلم 

دورها  عن  األوسكار  جائزة  على  حصلت  "تيتانيك"، 

في فيلم "القارئ".

 7.3 تقييم  على  حصل  الريشات"  او  "الريش  فيلم 

IMdb ، ممتع بوجود راش الذي اضاف طابع الكوميديا 

الذي  النفسي  التوتر  جو  من  الرغم  على  العمل  الى 

وراش  كيت  بني  التناغم  أن  كما  العمل،  شكل  فرضه 

ين ال لصديقني، 
ّ

وفارق العمر بينهما جعلهما أقرب لند

فهي تحبه باستغالل وتخافه، وهو ينظر اليها كسلعة 

تحرير  أسلوب  أخيرًا  املتوفرة.  السلع  قائمة  ضمن 

"املونتاج" بطريقة االنتقال الخشن والصادم  الصورة 

بني اللقطات جسد حقيقة مرض املركيز النفسي .

)الر يش ( الذي أغضب 
نابليون
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قال العالم الفيزيائي آينشتاين ذات مرة "لو لم أكن 
فيزيائيًا لكان من املحتمل أن أصبح موسيقيا." 

 غالبًا ما افكر باملوسيقى وانظر إلى كل تفاصيل حياتي 
بداللة املوسيقى..  اجمل اوقاتي هي تلك التي اقضيها 

بالعزف على الكمان، ألن الفنون الجميلة تلعب دورا 
مهما في املجتمع وتجعله اكثر رقيا.  ومن هنا كانت 

للفنون املوسيقية قيمة ابداعية في حياة اإلنسان. 

يطلق  البشرية  اليد  تبدعه  ابداع  فكل 

جمالية  قيمة  يحقق  طاملا   ) )فن  عليه 

ولهذا  وللمجتمع،  له  وكبرى  عليا 

ابداعيا  املتقدمة  الدول  وتنبهت  التفتت 

توفر  إذ  فنان،  بكل  واالهتمام  باالحتفاء 

متطلبات  وكل  الكريم  العيش  سبل  له 

بلغ  لو  حتى  له  الرغيد  والعيش  الحياة 

بيئة  فهي  مجتمعاتنا  إال  عتيا،  العمر  من 

من  فكم  ندر،  ما  اال  ملبدعيها،  طاردة 

مبدع غيبته سنوات الجوع والحرمان بعد 

ان أتعبه الزمن وانهكته تفاصيل الحياة. 

متأصال  –ومازال-  التهميش  يكون  ويكاد 

الفنية، ولدينا عشرات -بل  في األوساط 

الحيف  اصابها  التي  الحاالت  مئات- 

والنكران.

املطربني  أحد  التقي  ان  األقدار  شاءت 

اإلنشاد  فرقة  في  عضوا  كان  الذي 

اغنية  من  اكثر  ولديه  العتيدة،  العراقية 

محترف،  بشكل  الغناء  ويجيد  منفردة 

عند  التقيته  ساحرا،  صوتا  يتملك  كونه 

الهواتف  وتصليح  لبيع  صغير  محل 

الشرقي  الباب  في  القديمة  النقالة 

نوكيا(  )الصرصور  هاتفه  لتصليح 

الذي  املتعب،  هاتفه  بطارية  وتبديل 

بالكاد  وهو  واملحزنة،  الرثة  حالته  يشبه 

يستطيع ان يدفع ثمن التصليح البالغ أقل 

من )دراهم معدودات(، وهو الذي كانت 

تنصت له اآلذان اعجابا وشدوا.

وكذلك كان الحال مع املطربة سهى عبد 

شوارع  احد  اآلن  )تفترش(  التي  األمير 

بغداد، بدون سكن او مأوى بعد ان ذهب 

عقلها ومجدها وفنها مع الريح.

ياسر  املطرب  يقف  عنها  بعيدا  وليس 

البصري الذي كان ذلك الشاب الجميل، 

بحادث  اصيب  ان  بعد  املرض  أنهكه  إذ 

لحد  ويحاول  سؤال،  بال  ونسي  سيارة، 

تارة  يومه،  قوت  يجد  ان  اللحظة  هذه 

ايام  بألم  مستذكرا  هناك،  وتارة  هنا 

نجوميته بحسرة.

فهناك  الحد،  هذا  عند  الحال  يقف  وال 

يمتلكون  الغناء  في  مخضرمون  اساتذة 

خالدة  اغاني  قدموا  هادرة  اصواتا 

للتهميش  تعرضوا  لكنهم  وكبيرة، 

اسماعيل  قاسم  امثال  والنسيان، 

عبد  وسعد  جبار  وحسني  محسن  ومالك 

مع  الحال  كذلك   .. وآخرين  الحسني 

الفنانني حسني البصري وصباح الخياط 

اغاني  قدموا  الذين  العربي،  وجمعة 

اكثر  وغناها  تجاوزها،  اليمكن  كبيرة 

الى  أضافت  عربية  ومطربة  مطرب  من 

رصيدهم الشيء الكثير.

الغائبة  األصوات  بإحصاء  قمنا  ولو 

طويلة  قائمة  لدينا  التضحت  واملنسية، 

الشعراء  من  واملهمشني  املبدعني  من 

ومهندسي  واملوسيقيني  وامللحنني 

-في  فبغداد  سواء،  حد  على  الصوت 

لالنتشار  محطة  كانت  زمانها-  سالف 

لإلبداع  العشاق  قبلة  وكانت  والنجاح، 

والجمال، حني ضجت لياليها باألصوات 

العربية الوافدة، إذ كانت سببا مهما في 

وعبد  كلثوم  ام  الفنانة  مثل  نجاحهم، 

وفائزة  حافظ  وعبدالحليم  الوهاب 

ابراهيم  وراويه  منير  وانصاف  احمد 

التي غنت )ادير العني ماعندي حبايب( 

ونرجس  توفيق  وسميرة  حلمي  وحفصة 

شوقي واملطربة نهاوند. بموازاة مطربات 

واعذب  بأجمل  صدحن  عراقيات 

من  ومنهن  تغربت  من  فمنهن  األغاني، 

اليها  يلتفت  ان  دون  ماتت  او  اعتزلت 

هاكوبيان  وسيتا  نزهت  كمائدة  أحد، 

وانوار عبد  وامل خضير  العطار  وشوقية 

التي  املميزة  تبقى املطربة  الوهاب، لكن 

مكانة  صاحبة  الكثيرين  انتباه  اثارت 

لخصوصية  العراقية  األغنية  في  فارقة 

اال  صوتها،  جمال  وخصوصية  حالتها 

وهي املطربة الضريرة والفنانة القديرة 

هناء  الشجي  العراقي  الصوت  صاحبة 

بيت  في  وترعرعت  تربت  التي  مهدي، 

امثال  املوسيقي  الفن  تهوى  وعائلة  فني 

زوجي اختيها وهما الفنان الكبير خزعل 

قشطة،  جميل  الكبير  والفنان  مهدي 

واالهتمام  الرعاية  هؤالء  من  نالت  فقد 

كان  إذ  واملوسيقى،  الغناء  في  والخبرة 

الفنان خزعل مهدي هو اول من اكتشفها 

الفني  الوسط  على  وعرفها  لها  ولحن 

والجمهور العراقي حني كانت بدايتها في 

ومنها  فيه،  عينت  الذي  اإلذاعة  كورال 

كانت انطالقتها التي لفتت إليها االنتباه، 

كانت  رياضية  اغنية  غنت  عندما  وذلك 

اغنية  وهي  اال  قريب  وقت  إلى  االشهر 

عالطوبة  العب  اتمرن..  يحبيبي  العب   (

له  نظير  ال  بشكل  ادتها  فقد  اتفنن(، 

وذلك لحالوة صوتها الخالي من النشاز 

وكأنها تحفة فنية رائعة.. وعندما سمعها 

اصيب  حمدي  بليغ  العربي  امللحن 

بالذهول وقال "هذا الصوت كنز مدفون" 

القديرة  الفنانة  هذه  تسلم  لم  ذلك  مع 

بدورها  وهي  واإلقصاء،  التهميش  من 

نحن  لنحرم  واالنزواء،  االبتعاد  فضلت 

تطريبه  ومن  الرائع  الصوت  ذلك  من 

الكبير. 

املهمشة  األسماء  نجرد  ان  حاولنا  ولو 

مقال  من  اكثر  الى  بالتأكيد  سنحتاج 

فيها  تشترك  القضية  الن  وموضوع، 

غالبية املؤسسات الفنية الحكومية وغير 

وعلى  الشأن.  بهذا  تهتم  التي  الحكومية 

بحدوث  متفائل  غير  اني  من  الرغم 

غيرهم،  او  هؤالء  تنصف  معجزة 

انصاف  يجري  أن  اماني  تبقى  لكنها 

تتكرر،  لن  التي  اإلبداعية  الفئات  تلك 

يرتقي  فنا  تقدم  كي  حياتها  افنت  التي 

خارطة  في  ويسجل  السمعية  بالذائقة 

الزمن.. انه ابداع عراقي بال منازع.

عادل مكي  

المطرب حسين البصريالمطرب ياسر البصري

اإلقصاء والتهميش اإلقصاء والتهميش 
في الوسط الفني العراقي في الوسط الفني العراقي 

المطربة سهى عبد األمير

الملحن بليغ حمديالملحن بليغ حمدي

الفنانة هناء مهديالفنانة هناء مهدي



  فنون مشتركة

 السيدة )لورنس لواسير(، مديرة املعهد 

عن  حدثتنا  بالنيابة،  الفرنسي  الثقافي 

هذا املهرجان وإلى ماذا يهدف، قائلة:

الثانية  بنسخته  دجلة  ليالي  مهرجان   

واملعهد  األملاني  غوتة  معهد  برعاية  أقيم 

وزارة  مع  بالتعاون  العراق،  في  الفرنسي 

هذه  العراقية..  واآلثار  والسياحة  الثقافة 

األفالم ليست بالضرورة أن تكون معروفة 

أو  األملان  أو  للعراقيني  بالنسبة  مسبقًا 

الفرنسيني، ومن املمكن أن يجري التعامل 

أو  مشهورين،  يكونون  ربما  مخرجني  مع 

ولقد  األفالم،  هذه  طريق  عن  اشتهروا 

جرت دعوة فنانني ومخرحني مسبقًا عن 

العراق،  في  الفرنسية  السفارة  طريق 

ولكن ليس فيما يخص هذه األفالم، ومن 

ومخرجني  ممثلني  دعوة  أيضًا  املمكن 

في  أفالم  وعرض  مهرجانات  لحضور 

هذه  عرض  فإن  لذلك  املقبلة،  الفترة 

حضاري  ربط  هو  العراق  في  األفالم 

من  والفكرة  والعراق،  وفرنسا  أملانيا  بني 

العباسي  القصر  في  األفالم  هذه  عرض 

وتاريخيًا  جدًا  مهمًا  مكانًا  لكونه  هي 

املاضي  لربط  وأيضًا  للعراقيني،  بالنسبة 

بالحاضر، والسفارة الفرنسية في العراق 

وبالعراقيني  العراق  بتاريخ  جدًا  مهتمة 

شخصيًا.

 مواهب وإبداعات

غوتة  معهد  في  الثقافي  القسم  مسؤول 

السيد  بغداد-  مكتب   - العراق  في  األملاني 

)حسام مزاحم محمد( حدثنا من جانبه 

:
ً
قائال

بنسخته  دجلة  ليالي  أفالم  مهرجان 

القصر  باحة  في  يعرض  الذي  الثانية، 

بغداد، تضمن عرض أفالم  العباسي في 

عراقية وأملانية وفرنسية عدة قام بعملها 

من  العراقيني  الشباب  من  مجموعة 

مختلف املحافظات العراقية  فيما يخص 

الشباب  من  ومجموعة  العراقية،  األفالم 

والفرنسية،  األملانية  األفالم  يخص  فيما 

ومن  أربيل،  في  أفالم  عرض  لدينا  وكان 

أربيل  قلعة  في  مهرجان  إقامة  املمكن 

تقدم فيه أعمال عراقية وفرنسية وأملانية 

وبنفس  الكردية،  باللغة  ناطقة  وأعمال 

العام  في  الفكرة  تعاد  أن  ونتأمل  الفكرة، 

وأفكار  جديدة  أفالم  بمشاركة  املقبل 

مساحة  وتوفير  جدد  وممثلني  جديدة 

وبأفكار  األفالم  من  عدد  أكبر  لعرض 

مختلفة.

الحضور  بني  من  كان  أنه  بالذكر  جدير 

وشخصيات  األعمار  مختلف  من  شباب 

واملسرح  األفالم  مجال  في  مهتمة  مهمة 

إلظهار  جميلة  تجربة  وهي  والتمثيل، 

إمكانية الشباب العراقي في هذا املجال

املاضي  تحاكي  بطريقة  األفكار  وإيصال 

املواضيع  مختلف  وتتضمن  والحاضر 

أجدادنا  عاشها  قصص  من  االجتماعية 

وآباؤنا.

 تمازج ثقافي

واملعهد  غوتة  معهد  بني  التعاون  وعن 

لتنشيط  بالنفع  عائديته  ومدى  الفرنسي 

والسيما  التاريخية،  السياحية  األماكن 

من  الكثير  يحضرها  الفعاليات  هذه  أن 

شعبة  عن  املسؤولة  أجابت  األجانب، 

دائرة  في  األجنبية  الثقافية  املراكز 

بدر  )شيماء  العامة  الثقافية  العالقات 

ناصر( بقولها:

كما تعرفون فإن العراق يزخر بالكثير من 

يمثل  ما  والتاريخية،  الحضارية  املعالم 

والسياحة  الثقافة  قطاع  في  مهمة  ركيزة 

الحركة  تنشيط  عملية  وأن  البالد،  في 

ستراتيجيات  من  واحدة  تعد  السياحية 

إدارة املؤسسة الثقافية في البلد، كما أن 

اقامة الفعاليات والنشاطات الثقافية على 

من  رمزًا  تشكل  التي  املعالم  هذه  أرض 

في  يسهم  العراقية  الوطنية  الهوية  رموز 

تحفيز وتنشيط حركة الجذب السياحي، 

سواء ألبناء املجتمعات العراقية أو السياح 

وبالتالي  األخرى،  األجنبية  البلدان  من 

في  تسهم  الفعاليات  هذه  مثل  اقامة  فإن 

وتاريخنا  هويتنا  على  الجمهور  اطالع 

الزاخر باإلرث التراثي والحضاري، وبما 

يشكل جسرًا للتمازج بني الثقافة العراقية 

والثقافات األخرى. 

وفي سؤالنا عن التعاون بينهم وبني املعهد 

مثل  في   ، سابقًا  غوتة  ومعهد  الفرنسي 

هذه الفعاليات، أوضحت:

 أن خطط وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

تستهدف  عدة  مختلفة  جوانب  تتضمن 

الفني  الثقافي  اإلبداع  واستدامة  تنمية 

خارطة  في  الجوانب  أهم  ومن  واألدبي، 

الثقافي  التعاون  ملف  هو  الوزارة  عمل 

العالقات  دائرة  تشرف  إذ  الدولي، 

العمل  ملفات  على  الوزارة  في  الثقافية 

امللف  هذا  خطط  وتتضمن  به،  الخاصة 

سلسلة  إقامة  شملت  عديدة  جوانب 

مستدامة من الفعاليات الثقافية املشتركة 

غوتة  ومعهد  الفرنسي  الثقافي  املعهد  مع 

أخرى  أجنبية  ثقافية  ومراكز  األملاني 

بلدانها  ثقافات  نتاج  تقديم  في  تنشط 

العراق  في  والفنون  األدب  قطاعات  في 

وأن  سبق  حيث  بغداد،  العاصمة  والسيما 

الثقافية  لألنشطة  خطة  إعداد  جرى 

تنظيم  كذلك  املراكز،  هذه  مع  املشتركة 

ومحاور  جوانب  ضمن  ثقافية  فعاليات 

أهمها  كان  مختلفة،  وفنية  ثقافية 

مهرجان سوق الشعر الدولي بتعاون دولي 

شملت  أخرى  فعاليات  وتنظيم  مشترك، 

ثقافية  مجاالت  تناولت  عمل  ورش  إقامة 

ووطنية وفنية إبداعية ومحاور اجتماعية، 

ما يسهم في دعم وتحفيز األدب واإلبداع 

فضاءات  في  للمشتغلني  والفني  األدبي 

الثقافة واملعرفة.

حراك حضاري

وبخصوص فكرة وجود أفالم من فرنسا 

القصر  في  املهرجان  وإقامة  وأملانيا، 

تاريخيًا  سياحيًا  مكانًا  باعتباره  العباسي 

يكون بمثابة الرابط بني ثقافات مختلفة. 

على ضفاف دجلة الساحرة ولطافة النسيم 
البغدادي املفعم بالحضارة والتراث، التي 
انتعشت بها باحة القصر العباسي املعتق، 
وبحضور وزير الشباب والرياضة والسفير 
الفرنسي في العراق، أقيم "مهرجان ليالي 
دجلة" في بغداد برعاية معهد غوتة األملاني 
واملعهد الفرنسي في العراق، بالتعاون مع 
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، بحضور مدير 
الهيئة العامة لآلثار والتراث، حيث عرضت 
أفالم قصيرة متنوعة عدة، أملانية وفرنسية 
وعراقية، تحاكي مختلف أصعدة الحياة من 
املاضي والحاضر، وتطرقت إلى مواضيع متعددة 
تتلخص فيها األحداث بشكل مختصر.

ميساء فاضل 
تصوير - يوسف مهدي

مهرجان ليالي دجلة الساحرة

ــينمائية ــاكاة سـ محـ
 وجذب سياحي

د. ليث حسيند. ليث حسين

حسام مزاحمحسام مزاحم

المحررة مع  مديرة المعهد الفرنسي
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قدمت العديد من األدوار الناجحة التي 

نالت استحسان  املشاهدين، تتمنى أن 

تجسد جميع الشخصيات وأن ال تحتكر 

في كاركتر واحد.

الفنانة الشابة رغد خاتون كانت ضيفة 

مجلة "الشبكة العراقية" وكان لنا معها 

هذا الحوار.

إلى  ونعود  الذاكرة،  بوابات  *لنفتح 

الطفولة  األول،  املكان  االولى،  النشأة 

والدراسة..

حي   - بغداد  في  كانت  األولى  -النشأة 

وسط  في  الجميلة  األيام  تلك  العدل،  

لكنها  والودودين،  املحبني  الجيران 

والطائفية  األحداث  بسبب  تغيرت 

املقيتة، ما أدى الى انتقالنا الى أماكن 

عدة، حتى وصلنا الى املحطة األخيرة، 

فقد  دراستي  عن  أما  األعظمية.  وهي 

توقفت كثيرًا بسبب األحداث وما مر به 

البلد، الى أن استقر الوضع وبحمد الله 

أنا اآلن رغد خاتون. 

دخول  في  لديك  الرغبة  نشأت  *كيف 

عالم الفن.. والسيما التمثيل؟

كان  الذي  صديقي  بسبب  ذلك  -كان 

يعطيني  وكان  إخبارية،  قناة  في  يعمل 

بطلب  اإلخبارية  النصوص  من  املزيد 

حلمي  فجعلت  عليها،  أتدرب  لكي  مني 

كانت  التي  األخبار،  إذاعة  هو  األول 

تدربت  لقد  واألهم.  األساسي  هدفي 

كثيرًا على الصوت اإلذاعي ودخلت في 

بسبب  ولكن  تدريبية،  دورة  من  أكثر 

شكلي رفضت بعض القنوات  أن أكون 

مذيعة وأن وجهي يصلح للبرامج الفنية 

لذا استسلمت وعملت في مجال  أكثر، 

فترة  وفي  الفنية،  الخفيفة  البرامج 

برنامج  لزمالئي  كان  الفترات  من 

تلفزيوني فيه مقاطع تمثيلية، وتأخرت 

آنذاك الفنانة الخاصة بهم، فقالوا لي 

لإلحراج  تالفيًا  مؤقتًا  مكانها  خذي 

وضيق الوقت، ألن عرض البرنامج كان 

أعجبوا  حينها  ومثلت،  فوافقت  قريبًا 

الى  دائمًا،  معهم  أكون  أن  وأصروا  بي 

بطيخ(  )والية  شركة  لنا  قدمت  أن 

التقديم  مجال  فتركت  عمل،  فرصة 

التمثيل، واآلن هو مكاني  الى  وتوجهت 

الوحيد الذي وجدت نفسي فيه. 

يكون  العالم  هذا  ولوج  أن  *البد 

واجهته  الذي  ما  باملصاعب،  مصحوبًا 

رغد في بداياتها؟

البداية كان كل شيء يسير بشكل  -في 

عني  أشياء  أسمع  اآلن  لكني  جيد، 

وحني  نفسي,  عن  أعرفها  ال  شخصيًا 

ستذلل  املؤكد  من  فإنك  عملك  تعشق 

في  هنا  وأقصد  املصاعب،  من  الكثير 

مجال العمل الفني، أما األمور األخرى 

يتجاوزها  أن  الفنان  على  أن  فأعتقد 

وأن يركز على عمله فقط. 

والترويج  اإلعالم  هل  *برأيك.. 

التي  هي  الفنية  األعمال  أم  اإلعالمي 

تسهم في شهرة الفنان؟

-أعتقد أنها منظومة مترابطة، الترويج 

من  أكبر  قاعدة  إلى  يصل  اإلعالمي 

يشكل  الذي  العمل  كذلك  املتابعني، 

يجب  الذي  أركانه،  أهم  أحد  الفنان 

ديمومة  يحقق  حتى  جيدًا  يكون  أن 

ومن  للشاشة.  املشاهد  مع  التواصل 

وجهة نظري فإن القناة الجيدة هي من 

تروج لعملها بشكل جيد، والفنان الجيد 

الفعالة  الوسائل  يختار  أن  يجب  أيضًا 

وتعريف  وكسبه  الجمهور  إلى  للوصول 

الناس به، هما شيء مكمل لشيء، لكن 

األهم من الترويج اإلعالمي هو نوعية 

العمل الفني الذي يختاره الفنان. 

املكسور(  و)املاس  )فايروس(  *بني 

تعددت  أخرى  وأعمال  بطيخ(  و)والية 

رغد  تجد  أين  والشخصيات..  األدوار 

نفسها؟

كلها  الشخصيات,  كل  في  نفسي  -أجد 

وأشاهدها  أحبها  قلبي،  الى  قريبة 

هناك  كان  شخصية  ولكل  كثيرًا، 

فأنا  تأديتها،  أثناء  وتعب  تحضير 

موجودة في جميعها. 

تقديمها  تتمنني  التي  الشخصيات  *ما 

أن  الضروري  من  وهل  الشاشة؟  على 

انطوائية وال أشبه 
بنات جيلي  

بعد تقديمها البرامج 
الفنية نالت فرصة الظهور 

في أول عمل لها، لتتجه 
الى عالم التمثيل، حيث 

أثبتت موهبتها واستطاعت 
أن تحقق نجاحات كبيرة 

خالل حضورها في الوسط 
الفني. تدخل قلوب 

الجمهور بكل بساطة 
من خالل أدوارها املميزة 

واملتنوعة. 

حوار : محسن العكيلي

رغد
خاتون:خاتون:

الفنانة
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يقدم الفنان أدوارًا مختلفة للنجاح؟

الشخصيات  كل  أجسد  أن  أتمنى    -

أتمنى  ال  بعض،  عن  بعضها  املختلفة 

وكاركتر  واحدة  دائرة  في  أبقى  أن 

يجيد  الذي  هو  الجيد  الفنان  واحد, 

النهاية هو  الشخصيات، في  تمثيل كل 

أية شخصية  بتقمص  ممثل وهذا دوره 

ومن  يمثل،  أن  دون  وعفوي  بشكل جيد 

أن  للفنان  طبعًا  والصحيح  الضروري 

يقدم أدوارًا مختلفة. 

*هل تؤمنني بالنوع أم بالكم؟

أكيد  هذا  الكمية،  من  أهم  -النوعية 

بشكل  الظهور  ذلك،  على  اختالف  وال 

مميز ونوعي للفنان هو الصحيح أكثر، 

أن  دون  فنيًا   
ً
عمال  30 من  فائدة  ال  إذ 

تضيف الى الفنان شيئًا، ودون أن يقدم 

العمل  فيكون  للجمهور،  جديدًا  شيئًا 

مجرد ظهور ال أكثر. 

عمل  رفض  أو  لقبول  معاييرك  *ما 

فني؟

-كل املعايير هي مهمة بالنسبة لي بدءًا 

من نوعية الكتابة، أو الكاتب شخصيًا، 

وكيفية كتابة النص ووضعيته ومساحة 

الشخصية واملخرج وكيفية إخراجه أو 

أصغر  من  وكذلك  به،  الخاص    cvالـ

الكادر.  في  موجود  شخص  أكبر  الى 

قبل،  من  كثيرة  أدوار  علي  عرضت 

االختالف  عن  دائمًا  أبحث  لكني 

العمل  يحوي  أن  وأحب  املؤثر،  والدور 

الكثير من املشاهد املؤثرة.

هل  املمثالت،  من  كّم  ظل  *في 

استطاعت رغد أن تثبت حضورها؟

- رغد كانت موجودة عندما لم تكن كل 

هؤالء املمثالت موجودات، كان عددنا 

 2017 او   2016 سنة  في  جدًا  قليل 

ومازلت  كبيرًا  العدد  أصبح  اآلن 

التوفيق  أتمنى  وأيضًا  موجودة 

املوجودات  الزميالت  لجميع 

أصبحنا  أن  يسعدني  حاليًا، 

أكثر عددًا. 

تهتمني  *هل 

فسة  ملنا با

وبني  بينك 

ا  هذ

د  لعد ا

الكبير؟

إذا  منافسة،  بأية  أهتم  ال  -بصراحة 

أهتم  أنا  ال،  أم  شريفة  منافسة  كانت 

أنا  أقدمه  الذي  وبالشيء  بنفسي 

خصوصًا، أنا وكل بنات جيلي ال نتشابه 

تتميز  ممثلة  فكل  الشخصية،  أداء  في 

بشيء جيد يختلف عن زميالتها. 

ما،  نوعًا  األضواء  عن  بعيدة  *أنت 

حياة  حياتك  تكون  أن  تحرصني  هل 

خاصة؟

بعيدة  لست  لكني  انطوائية،  أنا  -نعم، 

تكون  أن  كثيرًا  أهتم  األضواء،  عن 

وليست  فقط،  لي  الخاصة  حياتي 

عرضة للجميع، أنا أقدم فنًا للجمهور، 

أو  يحبه  أو  عليه  يعترض  أن  حقه  من 

يكرهه، ألنه في النهاية ليس مخصصًا 

حياتي  أقدم  لن  لكني  معينة،  لذائقة 

وأجعلها في متناول الكل.

أبحث عن 
االختالف والدور 
المؤثر
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افتح قلبك:
خجلي دمر حياتي!

ترتيب األولويات 

حياة خالية من الفوضى

ة  
بك

ش
 ال

لة
عائ

عشيقة نعم.. زوجة العشيقة نعم.. زوجة ال  !!
جواري الظل جواري الظل 

جمالك دافئ
عيون خضر بمكياج مسائي

COCO فيلم الخيال

طفـــل ضائـــع فـــي 
أرض الموتى 



أن  ة  السريَّ املرأة  يجبر  الذي  ما  باملقابل 

 وتجلس في مقعد قلب 
ّ

تكون جارية في الظل

بالذل  شعور  دون  كاللصوص  الخلفي  الرجل 

العلنية  زوجته  أن  باعتبار  تذمر  أدنى  أي  أو 

املفروسة منها مخصصة للنكد وطبخ الدوملة 

وغسل مالبس العيال.

ظل ال مهرب منه

التي  الدرامية  الصورة  يتذكر  كلنا  طبعًا، 

الثري  الرجل  يموت  حينما  الشاشة  سوقتها 

فجأة فتظهر في مجلس عزائه سيدة جميلة 

الظل  في  سنّيه  طوال  الزمته  صغير  بعمر 

هذا  امليراث..  بمعركة  وتبدأ  الجميع  لتصدم 

حكاية  في  بالحقيقة  صادفنا  السيناريو 

بجعل  كفيلة  جاذبيتها  جميلة  ثالثينية  سيدة 

للرضا  طلبًا  حولها  يلتفون  الدنيا  رجال  كل 

العلني ال السري، كما تعتقد، قياسًا لوضعها 

فرصة  عليها  ضيع  الذي  األرملة،  خانة  في 

كل  اليستسهله  أمر  ألنه  العلني  االرتباط 

الرجال من قبل زوجاتهم وال أهاليهم يقبلون 

به، إنما التفكير هنا يكون محصورًا "بالظل".. 

تقول )ل.س( :

امرأة  مجرد  وأنا  املبكرة  زوجي  وفاة  "ُمنذ 

سواء  تصادفه،  رجل  كل  حفيظة  تثير  جميلة 

العامة،  األماكن  أو  الشارع  أو  العمل  في 

زوج  بدون  أنني  اآلخر  يعرف  أن  فبمجرد 

الرومانسية  إمكانياتِه  كل  يعرض  تجدينه 

واهتمامه وحبه الجارف مقابل نزوة عابرة، 

متزوج  ثري  برجل  ارتبطت  انني  أنكر  ال 

 في العثور 
ً
ويكبرني بخمسة عشر عامًا، أمال

فرصة  ألن  الدنيا،  نساء  كباقي  زوج  على 

رفض  لكنه  مستحيلة،  أعزب  على  الحصول 

الزواج  على  والدتي  مع  واتفق  العلني  الزواج 

نهائيًا.  زوجته  تعلم  ال  أن  شرطه  وكان  سرًا، 

ما  ولكن  وردية،  عادة  تكون  البدايات  طبعًا 

الخروج  او  العلني  باالتصال  األمر  يتعلق  إن 

املوازين  كل  لديه  تختل  هنا  الناس،  أمام 

ويظهر  فقط،  بجانبي  التضحيات  وتنحصر 

يجري  ما  أول  للشريك.  الحقيقي  املعدن 

من  املوبايل  برقم  أتحول  أن  هو  عنه  التنازل 

-ككل  للتنزه  الخروج  أما  رجل!  الى  امرأة 

أن  وهي  الكبرى  الطامة  فستأتي  زوجني- 

األماكن العامة عرضة للمعارف واألصدقاء، 

جـواري الظل
عشيقة نعم.. زوجة ال!

حقيقة ال أعرف ما الحكمة من )تغليسة( أم العيال النكدية 
والزوجة الغيورة التي ال ينقصها شيء لكنها تغض البصر عن 

بطوالت زوجها الذكورية مع زميلتِه اللعوب في مكان العمل ألنه 
-في نظرها- طير حر و)نسونجي( بروح خضرة، فمهما لعب 

بذيله سيعود للبيت بال زوجة ثانية وال حتى يفكر بهجرها 
لدقائق. 

آمنة المحمداوي

وبالتالي فإن الخيار يكون في أمكنة خاصة ال 

يرتادها سوى الخائفني والهاربني من عقاب 

هي  هنا  املشروعة  الظل  فعالقات  إذن،  ما. 

أمر مفروض علينا ُمسبقًا، مع أن القرار بيد 

او  االختناق  سوى  عنه  البديل  ولكن  املرأة، 

تكرار الفشل او البقاء لكآبة آخر العمر."

فتنة الرجل الجذاب 

قّصت لي تفاصيل نسوية مخزية عن عالقات 

زوجها النسائية املتعددة، وكيف أن إحداهن 

أنها  معتقدة  زوجها  نوم  فترِة  في  هاتفتها 

الحمر  الليالي  عليها  فقصت  الكبيرة،  أخته 

مع أبي العيال!

)هناء  السيدة  بالسوالف،  منشغلة  وهي 

يخطفن  اللواتي  من  سخرت  إبراهيم( 

الرجال ويتوددن للمتزوج كاللصوص، قائلة:

 نماذج محتقرة، ولسن أكثر من 
ّ

"نساء الظل

الليل  آخر  زوجي  يعود  وطاملا  جسدية،  نزوة 

إلى حضني فال يهمني ما يفعله طوال النهار 

والدتي  لي  أورثتها  املقولة  تلك  عبث."  من 

بأذني،  )ترچية(  أعلقها  أن  مني  وطلبت 

حياة  في  وجودهن  يستفزني  ال  شخصيًا 

عالقة  ال  لي  بالنسبة  واألمر  الخفية،  زوجي 

زوجي  أن  أعترف  ال  ملاذا  وإنما  بالخيانة،  له 

فيالحقنه،  النساء  لباقي  ومثير  جذاب  رجل 

ال  اللواتي  واألرامل  املطلقات  والسيما 

له  يحلو  ما  يفعل  أنه  وطاملا  أحد،  يعّبرهن 

بشريكة،  لنا  يأتي  وال  بالبيت  اإلضرار  دون 

الحقيقة  في  وانا  مباحة،  أفعاله  فكل  إذن 

وأصبحت  وسهراته،  تأخيراته  على   
ُ

اعتدت

طنطنة املوبايل ومكاملات الليل املكتومة جزءًا 

ال يتجزأ من حياتنا، بل إنه في إحدى املرات 

فظنت  االتصال،  على  وأجبت  نائمًا  كان 

رغبته  عن  لها  قّص  إذ  أخته،  أنني  املتصلة 

زوجته  من  والتخلص  الثانية  للمرة  بالزواج 

البومة.. وهي أنا!

وهم السيطرة الذكورية

)إحسان  الدكتور  النفسي  الطب  أستاذ 

لطبيعة  السيكولوجي  الجانب  فكك  املالح( 

:
ً
الرجل )النسونچي( ودوافعه، قائال

النساء  من  عددًا  نجد  النفسية  العيادة  "في 

من  يشكني  وهن  الرجال،  لهؤالء  ضحية 

متنوعة،  اكتئابية  وأعراض  عاطفية  صدمة 

في  ضحاياهم  األشخاص  هؤالء  ويجد 

األوساط االجتماعية العادية وأوساط العمل 

االجتماعي  التواصل  وسائل  وفي  املختلطة 

املتنوعة، وبعضهم ذوو ثقافة متدنية وآخرون 

طريقهم  يعرفون  وهم  عالية،  ثقافة  ذوو 

بها  مبالني  غير  وهم  وبسرعة،  املرأة  إلى 

بل  اآلخرين،  كما  بها  عاطفيًا  يتعلقون  وال 

وربما  )شيئًا(،  أو  )لعبة(  املرأة  يعتبرون 

الدور  خالل  من  املرأة  على  السيطرة  تعودوا 

الذكوري في الثقافة االجتماعية الذي يتعزز 

ألسباب   )Control( السيطرة  بوسواس 

تعد  املرأة  على  السيطرة  أن  منها  متعددة، 

بطولة ذكورية، وربما يعكس ذلك عدم األمان 

السيطرة  إلى  الشخص  يدفع  الذي  الداخلي 

السيطرة  وهم  أن  إذ  حوله،  من  كل  على 

يعطيه راحة وأمانًا."

رجل واحد وامرأتان

الروحي  الغذاء  بقيمة  يفكر  أحد  "ال 

والجسدي،  الزوجي  الفراش  وخصوصية 

حاجة  املعترضني  نظر  في  القضية  وانما 

الباحثة  بدأت  التحليل  بهذا  وقتية.." 

االجتماعية )رفل الساعدي( حديثها: 

والخديعة  التنكر  وتهمة  والعلن  الظل  "نساء 

للرجال  النساء  من  املوجهة  الزوجية 

سنوات  ونكران  الوعود  نكث  حول  وبالعكس 

الزواج، كل ذلك أفرز وضعًا زوجيًا غامضًا، 

الظل  كعالقات  البدائل  اعتبرت  وبالتالي 

وأصل  مسلوب،  كحق  أو  األمثل،  الحل  هي 

الثالثية  الجدلية  لتلك  الحقيقية  األسباب 

رسم  في  يشترك  ورجل  امرأتني  بني  ما 

عذاباتهما، لكن السؤال هنا هو من يملك قوة 

االعتراف على نفسه الخّطاءة ويفتح صفحة 

وطاملا  الذات،  ومصالحة  لالعتراف  جديدة 

ال نجد أحدًا، لذلك نالحظ التعرج في سياق 

قطعة  الى  الزوجة  تتحول  فمرة  العالقات، 

كانت  التي  املشاعر  من  خالية  منزلية  أثاث 

كانت  وكأنها  األمس،  وحبيب  للزوج  تكنها 

وليس  سقف  وجود  خلف  الزواج  قبل  تسعى 

تشعر  حيث  من  فهي  وبذلك  مشتركة،  حياة 

او ال تشعر تشترك في عذابها وهدم حياتها، 

املقابل  في  الرجال  بعض  وجود  جانب  الى 

يتنكرون لوفائها وإخالصها، وعندما تخطئ 

على  محاسبتها  تجري  غيرها  الى  ويلتجئ 

يشرعنون  هم  وبالتالي  فقط،  املواقف  آخر 

والحرام  الحالل  حتى  بل  الجواري،  تكديس 

هنا أصبحا يفرزان وفقًا لألمزجة، وبالتالي 

من  سيعفى  الشرقي  املجتمع  في  الرجل  فإن 

اللوم إذا ما ارتبط سرًا وفضح أمره، واملرأة 

الرجال(،  )خطافة  بكونها  توصم  التي  هي 

قيمة  تدرك  ال  النسوية  مجتمعاتنا  أن  علمًا 

الغذاء الروحي وخصوصية الفراش الزوجي 

التفكير  وضرورة  للوحيدات  والجسدي 

وإنقاذ  السرب  خارج  جديدة  سرية  ببدايات 

القضية  يعتبرن  وإنما  األقل،  على  العائلة 

ال  لذلك  اليها،  تلجأ  ملن  مهينة  وقتية  حاجة 

بحياته  الظل  يعتبرن  وال  االنفصال  يطلنب 

خيانة".
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عصير الخيار وجوز الهند سّر لمعان الخد
على  تحتوي  أنها  هو  الهند  جوز  ثمرة  يميز  ما 

أما  البشرة،  رطوبة  تغني  عطرية  خصائص 

البشرة  تنظيف  فخصوصيته  الخشن  السكر 

وإزالة خاليا الجلد امليتة والشوائب وإضافة 

الى  نحتاج  املقشر  ولعمل  للوجه.  اللمعان 

الخشن  السكر  من  فنجان  نصف 

من  صغيرتان  ملعقتان  اليه  تضاف 

الهند وملعقة صغيرة من  زيت جوز 

عصير الخيار، بعدها تخلط املكونات بامللعقة 

ثم  الدائري  التدليك  مع  الوجه  على  وتفرش 

الوجه  يشطف  بعدها  دقيقة،   15 ملدة  تترك 

بماء فاتر.

قد ال يعرف الكثيرون أن املشمش غني بفيتامني A املهم لتغذية البشرة وإعادة 

نضارتها واملحافظة على شبابها وتجديده، وهو أيضًا عالج ملشكالتها الكثيرة. 

فاملشمش -الذي يفضل هرسه واستخدامه- غني بالفيتامينات وحمض األوليك الذي 

يعالج مشكالت البشرة التحسسية ويخلصها من آثار حروق أشعة الشمس بمكوناته 

املهدئة وامللطفة للبشرة، وكذلك يعالج الحروق الناتجة عن التعرض املباشر ألشعة 

الشمس دون استخدام واٍق شمسي، ويزيل االحمرار، كرري هذا املاسك بشكل يومي 

ملدة عشرة أيام، لتحصلي على بشرة خالية من التصبغات والبقع. 

الحمرار  بشرتِك  تتعرض  إن  ما 

شديد من جراء التعرض للشمس في 

بخلط  قومي  الحارة،  الصيف  أيام 

ملعقة كبيرة من شراب فاكهة التني 

إليهما  وأضيفي  الخيار،  وعصير 

واتركي  العسل  من  كبيرة  ملعقة 

املزيج على وجهك ملدة نصف ساعة 

ثم اغسليه باملاء البارد.

حار بي

مهروس المشمش مهروس المشمش 
يلطف البشرة الحساسةيلطف البشرة الحساسة

يعالج احمرار البشرة 
في الصيف

التين
بأنواعه

الهاالت السود بماسك 
الفراولة والعسل

 
ً
شكال الجميلة  الفاكهة  هذه  تحتوي 

الساليسيليك  حمض  على  وطعمًا 

فعاالن  وهما  اإليالجيك،  وحمض 

والتصبغ  الداكنة  البقع  لتقليل  جدًا 

السود،  والهاالت  الجلد  على 

اساسًا  والفراولة 

على  تحافظ 

صحة 

لجلد  ا

 ،c فيتامني   على  احتوائها  بسبب 

الفاكهة  هذه  من  االستفادة  وألجل 

يفضل أن تكون مجتمعة مع العسل على 

على  للحصول  للوجه  حزمة  شكل 

أن  يمكنك  لذا  الفوائد،  أفضل 

تهرسي بعض الفراولة املخلوطة 

على  الخليط  وضعي  بالعسل، 

ثم  ساعة  لربع  والرقبة  الوجه 

اشطفيه باملاء.

يقوم  الشوفان  طحني  أن  يعرفن  ال  الكثيرات 

بتفتيح لون البشرة ويمنحها اللون الوردي، ألنه 

ببساطة ينظف الطبقة الداخلية للبشرة، فإذا 

طحني  من  كمية  فاطبخي  استخدامه  أردِت 

من  كبيرتني  ملعقتني  اليها  وأضيفي  الشوفان 

ملدة  الوجه  على  ضعيها  تبرد  ان  وبعد  العسل، 

الفاتر،  باملاء  وجهِك  اغسلي  ثم  ساعة،  ربع 

وأيضًا يمكنِك أن تخلطي ملعقتني كبيرتني من 

عصير التفاح او تقطيع تفاحة متوسطة الحجم 

وملعقتني  العسل  من  كبيرة  ملعقة  مع  مقشرة 

الى  إضافة  معًا،  الشوفان  طحني  من  كبيرتني 

املزيج  ضعي  الورد،  ماء  من  قطرات  بضع 

ثم  دقائق  لعشِر  وجهِك  على 

اغسليه باملاء الفاتر.

طحين الشوفان والعسل
مرطب فعال للوجه
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إلبراز نظرة 
عينيك الساحرتني 
عليك اختيار ألوان 

مكملة بلونهما، ال 
متطابقة، بالنسبة 
للون األخضر، فإن 

أفضل من يكمله 
ويظهر جاذبيته هي 

اإلطاللة الدخانية 
باللون األسود أو 
الرمادي الداكن 

اللؤلؤي، فهما يضفيان 
اللمعان على نظرة 

عينيك.

خبير التجميل-جهاد أريدو

لعيون خضر 

 وعادة األلوان الدافئة التي تليق بالخضار هي املشمشي 

منها  فاختاري  الباردة  األلوان  أما  بتدرجاته،  ي 
ّ
والبن

عينيك  قزحّية  يبرز  الذي  والليلكي  الفاتح  الوردي 

بتكبيرها.  فيسمح  النحاسي  اللون  أما  الخضراوين، 

)مودل(  الجميلة  عزيزتي  لِك  اخترنا  العدد  هذا  في 

عراقية بعينني خضراوين وجمال طبيعي.

بودرة ترابية الدرجة

البد من تحديد لون البشرة، وعادة ما تكون صاحبات 

العيون الخضر ذوات بشرة فاتحة أو زيتونية، فإذا كنت 

من ذوات هذه البشرات يفضل أن تبتعدي عن الظالل 

الداكنة، وحاولي استخدام بودرة وجه بلون ترابي يليق 

تحت  الكونسيلر  من  القليل  وضع  مع  بشرتك،  بدرجة 

الحاجبني والعينني إلخفاء الهاالت السود.

كحل بلوٍن مركز

املكياج،  ألوان  مع  عينيك  لون  مطابقة  ب 
ّ
تجن يجب 

في  جدًا  صعبة  مهّمة  الخضر  العيون  ظالل  فوضع 

مطابقتها للكحل او اآليالينر، لذلك ال تحرمي إطاللة 

وتذكري  ز، 
ّ
مرك بلون  الكحل  من  الخضراوين  عينيك 

بأس  وال  الفاتحة،  ال  الداكنة  األلوان  تختاري  أن  دائمًا 

على  املظلل  األبيض  مثل  فاتحًا  لونًا  تضعي  أن  في 

 عن استخدام املاسكارا 
ً
جفنيك لتوسيع العينني، فضال

ذات اللون األسود الكالسيكي.

أحمر شفاه وردي

هناك أخطاء في استخدام لون أحمر الشفاه حاولي أن 

إذ  شفتيك،  على  ثقيل  لون  وضع  عدم   
ً
مثال تتجنبيها، 

يكفي وضع )غلوس( أو أحمر شفاه محايد بلون خفيف 

أحمر  اختيار  ويفضل  ورائعة،  أنيقة  نظرة  عينيك  ملنح 

شفاه باللون الوردي او البيج الزهري الفاتح إلعطائك 

إطاللة طبيعية ورائعة.

مسائيمسائيمكياجمكياج
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أن  السنوية،  املوتى  يوم  احتفالية  أثناء 

مقبرته،  من  )إرنستو(  جيتار  يسرق 

من  مغٍن  وأشهر  جده  أنه  يعتقد  الذي 

أجل اإلشتراك في مسابقة املوسيقى، 

املوت  أرض  في  الحال  به  فينتهي 

يقابل  إذ  وعجيبة،  غريبة  برحلة 

سمع  طاملا  الذين  أجداده  هناك 

فيلتقي  جدته،  حكايات  من  عنهم 

)إكتور( و)إيميلدا( التي تشترط 

عالم  الى  العودة  عدم  عليه 

ميغيل  لكن  مجددًا،  األموات 

ليبحث  ثانية  ويعود  بالشرط  ُيخل 

ويكتشف أن إكتور هو جده الحقيقي وكان 

من  هو  إنه  بل  إرنستو،  املغني  شهرة  وراء 

املنافسة.  من  التخلص  بدافع  بالُسم  قتله 

يكتشف  واملغامرة  املطاف  نهاية  في 

على  يعزف  وهو  ويظهر  السر  ميجيل 

من  ألسرته  تقديره  عن  تعبيرًا  الجيتار 

األحياء واألموات.

 لقطات الفتة للنظر

ة 
ّ

عد عقبات  يواجه  الذي  الفتى  شاهدنا 

التقاليد”  “كسر  أكبرها  من  سيكون 

جالس  وهو  لقطة  له  العائلّية، 

التي  السرية  غرفته  في  منعزل 

عائلته،  عيون  من  هربًا  إليها  يلجأ 

عزف  م 
ّ
يتعل لكي  القاسية  أمه  والسيما 

خلسة  ُيحبها  التي  األغاني  وُيغني  الجيتار 

ذلك  والدته  تكتشف  وعندما  علمها،  دون 

جيتاره  حّطم 
ُ

وت بوجهه  تصرخ  صدفة 

الشخصية،  طموحاته   
ّ

كل له  ل 
ّ
شك الذي 

لك هنا عزيزي القارئ تخيل كم اإلحباط 

بعمر  صبي  عاشها  التي  والخيبة  النفسي 

يواجه  وهو  إليه  الناس  أقرب  من  ميغيل 

تهديم الشخصية من داخل البيت، فكيف 

طموحاته  في  يتقدم  أن  إنسان  ألي  يمكن 

وهو  األولى،  انطالقه  نقطة  البيت،  خارج 

يواجه مثل هذه املعاملة املدمرة داخل 

أليس  من البيت، 

تدعم  أن  املفترض 

العائلة أبناءها؟! 

بماذا أنصح عائلتي؟

في كل بيت هناك أوالد وبنات بطموحات 

وأفكار تناسب ما يحبونه، وال تناسب ربما 

ما يحبه األهل، مثلما حدث مع أهل ميغيل، 

يمثل  لفتى  رًا 
ّ

ُمصغ تجسيدًا  يعتبر  الذي 

التي تختلف  وأفكارهم  أبناء جيله  أوضاع 

يستطيع  لم  إذ  األهل،  أفكار  عن 

والتخلي  حلمه  عن  التنازل 

ولم  املوسيقى،  عن 

التكّيف  يستطيع 

املجتمع  قوانني  مع 

وإرضاء أهله. لذلك 

ميغيل  عاش 

عًا  ا صر

وجازف  مدمرًا  نفسيًا 

وهي  أحد،  علم  دون  بحياته 

على  وكبيرة  انتحارّية  مهمة 

عشرة،  الثانية  عمر  في  طفل 

وقد تقوده الى الضياع.

عائلة  عن  الفلم  يتحدث  كذلك 

ليظهر  التعامل  في  )قاسية( 

حياة  في  العائلة  حنان  أهمّية  لنا 

اآلخر  مسامحة  وضرورة  الفرد 

أن  وإدراك  طموحاته  واحترام 

أو  -أمواتًا  باآلخرين  اإلحساس 

أحياًء- أمر مهم، فال يجب نسيانهم، 

األولى  مرتني،  يموت  اإلنسان  ألن 

والثانية  األحياء،  أرض  يغادر  عندما 

عندما ينساه أقاربه وأصدقاؤه. كان ذلك 

التي  الحزينة  امليتة  رواح 
ٔ
اال في  واضحًا 

إن  ميغل  لـ  وتقول  بعضًا  بعضها  يعانق 

كبر ليس موت الجسد، وإنما أنت 
ٔ
"املوت اال

أن ينساك  العالم بمجرد  تختفي من هذا 

الذين عشت معهم وألجلهم.."

يعشق الصبي ميغيل املوسيقى 
بجنون بريء، وتخطف روحه 

عذوبة أوتار األلحان الطفولية 
التي كلما المسها تخّيل نفسه 

عازفًا ماهرًا لجيتار ذهبي تحيط 
به األرواح الطيبة وتصفق له 
العصافير. املؤلم هو أن عائلته 

تحّرم العزف وتعتبر الجيتار لعنة، 
فيدفعه ذلك الى زيارة سرية 

ملقبرة موسيقاره املفضل )إرنستو 
دي ال كروز( في عيد يوم املوتى 

الذي يقام سنويًا في املكسيك 
لينتهي به الحال في أرض املوتى 
بمغامرة خطرة مع هياكل أهله 

الراحلني للتعرف على سّر رفض 
عائلته.

فيلم الروح 
والموسيقى والموت

ـــار ـــازف الجيت ـــل.. ع ميغي
الهارب من عائلته! 

آمنة عبد النبي-ألمانيا

هو   العدد  لهذا  األنيميشن  فيلمنا  إذن، 

أنكريش  لي  إخراج  من   ،)coco )كوكو 

أهل  حكاية  يقّص  ديزني،  شركة  وإنتاج 

يحلم  مغامر  طفل  لطموح  متفهمني  غير 

بأن يصبح عازف كيتار أسوة بمثله األعلى 

مؤلف  أشهر  دي(  )إيرنيستو  املوسيقار 

يعاملونه  لذا  املكسيك،  في  موسيقي 

طموحه  خلف  للركض  فيضطر  بقسوة، 

سلسلة  في  ليقع  علمهم  دون  بمخاطر 

طويلة من األحداث الخيالية الغامضة.

هيا نتابع الفلم:

ميغيل  الصبي  حياة  عن  األحداث  تبدأ 

ويطمح  باملوسيقى،  الشغف   
ّ

حد املغرم 

لكنه  جده،  مثل  گيتار  عازف  يكون  بأن 

األحذية،  إصالح  تمتهن  أسرة  في  يعيش 

هذه  عن  الخروج  فرد  ألي  مسموح  وغير 

املهنة، لذلك يمنعونه من التفكير بها ألن 

أحالمه  لتحقيق  األسرة  هجر  ميجيل  جد 

وابنته  إيميلدا  زوجته  تاركًا  املوسيقية 

كوكو. وبعد تكرار رفض أهله يقرر ميغيل، 
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مع  البطاطا  من  كيلوغرامًا  نحضر 

لحم  كيلوغرام  ونصف  نباتي،  زيت 

بصلة  مع  الكمية،  حسب  على  مفروم 

واحدة وملح وفلفل أسود وبهارات كبة 

وكركم وملعقتني من النشا.

 طريقة العمل:

عن  نرفعها  ثم  جيدًا  البطاطا  نسلق 

وامللح  النشا  ونضيف  تبرد  حتى  النار 

ونضعها  ونعجنها  الكركم  من  والقليل 

.
ً
جانبًا إلى أن تبرد قليال

 كيف نعمل الحشوة:

نضع الزيت في مقالة ونحمس البصل 

التوابل  ونضيف  املفروم  اللحم  ونضع 

كمية  نضع  النار  إطفاء  وقبل  وامللح، 

مع  ونخلطها  املفروم  الكرفس  من 

الحشوة، وبعد ذلك نرفع الحشوة من 

النار.

أقراص  شكل  على  البطاطا  نشكل 

ونقليها  داخلها  في  الحشوة  ونضع 

بالزيت وتقدم مع السلطة بألف عافية.

عمل كبة بطاطا )بتيتة چاب( عمل كبة بطاطا )بتيتة چاب( 
أكلة صحيَّة تحبها العائلةأكلة صحيَّة تحبها العائلة

األكل الطيب عافية والفائدة الغذائية املليئة 
بالفيتامينات والعناصر الغنية املهمة تحتاجها األسرة 
ويجب أن ال تخلو منها سفرة أهلنا لضمان دوام الصحة 
واملذاق..

من  الكوب  ونصف  كوبني  نحضر 

بيضات  وثالث  الصفر  الطحني 

مضاف  زبدة،  أو  زيت  كوب  ونصف 

اليها كوب عصير برتقال وكوب 

من  كبيرة  ملعقة  وأيضًا  سكر 

البيكنج باودر وفانيال مع رشة 

ملح.

طريقة العمل:

في  والبيض  السكر  نضع 

بالخالط  ونضربهما  وعاء 

الكهربائي، بعد ذلك نضع 

البرتقال  وعصير  الزيت 

بشارة  من  والقليل 

البكنج  مع  البرتقال 

وامللح،  والفانيال  باودر 

الى  الخليط  ونضيف 

الطحني ونخلطه جيدًا 

قالب  في  نصبه  ثم 

الطحني  من  والقليل  بالزيت  مدهون 

دقيقة  ثالثني  ملدة  الفرن  في  ونضعه 

حسب  العصير  أو  الشاي  مع  ويقدم 

الرغبة.

من  تزيد  للقلب،  وصحية  لذيذة  فاكهة 

تخفض  بينما  الجيد،  الكوليسترول 

التجارب  أثبتت  وقد  الضار.  الكوليسترول 

تحتويه  الذي  البوتاسيوم  أن  الصحية 

واألوعية  القلب  أمراض  منع  في  يساعد 

ننصحك  لذلك  وتكلسها،  الدموية 

بإدراجها ضمن نظامك الغذائي، ويفضل 

في  باألفوكادو  املايونيز  عن  االستغناء 

سلطة  أو  الدجاج  سلطة  أو  السندويشات 

العصائر،  محبي  من  كنت  وإذا  التونة، 

األفوكادو  عصير  من  جرعتك  اشرب 

واجعله مشروبك املفضل.

كيكة البرتقال 
عصرونية مع كوب شاي

األفوكادو فاكهة الحياة

ميساء فاضل

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )414414( ( 3131 تشرين االول  تشرين االول 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya73 72

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

أهلنا أهلناســفــرة  ســفــرة 



الحل

المشكلة

متردد ومتمارض ومنعزلمتردد ومتمارض ومنعزل
خجلي دّمر حياتي!خجلي دّمر حياتي!

في البداية البد من أن تعرف أنه ليست هناك طريقة للتخلص من 

إنه  أقصد  هنا؟  أقصد  ماذا  نفسه..  الخجل  عبر  إال  الخجل  هذا 

البد لك من محادثة حبيبتك، وسأذكر لك الحقًا كيف تصارحها 

حتى تتخلص من هذا الخجل وتكون جريئًا، ألن الحياة وتعقيداتها 

قد  بني  يا  الخجل  لكن  كذلك،  أنك  أقصد  وال  الجبناء،  تسحق 

أنا  نتحاور  دعنا  إذن  لنا.  أخرى  مرة  تعود  لن  فرصًا  منا  يسرق 

أن يحدث  ونناقش حالتك، ألسألك: ماهو أسوأ شيء يمكن  وأنت 

ولم  لخجلك  استسلمت  إذا  ستفقده  الذي  ما  ثم  صارحتها؟!  إذا 

تصارحها ولم تكلمها؟ هنا عليك أن تقارن بني الحالتني ثم تختار. 

وبعد  ذهبت،  حبيبتك  أن  وتصور  تتكرر،  ال  الفرص  أن  وتذكر: 

أو أيًا ما حصل، فماذا  سنوات التقيتما بعد أن تكون قد تزوجت، 

 أخجل!! لقد أضعتك ألني أخجل!! 
ُ

ستقول لها؟ كنت

لذا عليك يابني العزيز أن تستجمع قواك وأن تكون شجاعًا وجسورًا 

وامِض الى ما تريد، فإن لم تفعل فسوف تخسر الكثير في حياتك، 

ليست فقط الحبيبة، وإنما ستخسر كل شيء جميل بسبب خجلك. 

لذا عليك أن تعتمد على نفسك وتتبع الخطوات اآلتية: أن تخرج من 

حالة الخجل وتجلس مع أسرتك وتشاركهم األحاديث واملناسبات، 

في  تسهم  أن  عليك  كذلك  للتسوق،  أو  للتنزه  معهم  تخرج  وأن 

واملراكز  النوادي  في  االشتراك  خالل  من  املشتركة  األنشطة 

الرياضية والعائلية، كما أن عليك أن تكّون عالقات صداقة، سواء 

من خالل العمل أو مع أصدقاء في النوادي او املراكز الرياضية، 

من  كذلك  أيضًا.  الجنسني  كال  مع  الصداقات  هذه  تكون  أن  على 

املمكن أن تتخلص من حالة الخجل من خالل اشتراكك في أعمال 

إنسانية تطوعية ومساعدة املحتاجني.

وتصارحها  معها  تتكلم  أن  عليك  فإن  حبيبتك  بخصوص  أما   

املجامالت  طريق  عن  تجاهك  مشاعرها  استكشاف  خالل  من 

والتعامل بلطف ورومانسية، وراقب ردود فعلها على هذه املجامالت 

ابتسمت  إذا  تعجبك  أنها  خاللها  من  تلمح  التي  والتصرفات 

 أو شعرت باإلحراج أو بادلتك كلمات اإلعجاب، ما 
ً
وتوردت خجال

يعني أنها فهمت ما تلمح لها. أما أنت ياعزيزي فسوف تشعر في 

البداية بأنك محرج وأن نبضات قلبك تعمل بسرعة، وتشعر بتوتر 

وتلعثم في الكالم، وهذا كله شيء طبيعي في البداية، لكن ال تفقد 

ثقتك بنفسك، بل واصل الحديث، إذ أنك بعد فتره قليلة ستشعر 

بالقوة، وأن الخجل بدأ يقل لديك.

تكونا  أن  من  البد  لها  مصارحتك  فعند  مهمة،  نقطة  وهناك   

لها  تقدم  وأن  العشاء،  او  للغداء  تدعوها  أن  ويفضل  لوحدكما، 

هديه وتقول لها "أحضرت لك هدية بسيطة ذكرتني بك." بعدها 

تمهيدًا  والعمل  البيت  في  وضعها  عن  وتسألها  الحوار  معها  تفتح 

ملصارحتها باإلعجاب بها وبشخصيتها، وحاول أن تكون متماسكًا 

أمامها عند مصارحتها لتشعرها باألمان والحب وبأنك السند لها 

في املستقبل، وأخبرها بأنك معجب بها وجهًا لوجه. ال تتصل بها 

وال ترسل لها رسالة نصية، بل أخبرها وجهًا لوجه. قد يبدو األمر 

الخجل  الكثير، كما سيعالج حالة  لها  لكنه سيعني  لك مرعبًا، 

لديك ويسهل لك الحديث معها ويمنع لحظات الحرج.

 لذا أرجو منك أن تتبع وتعمل على وفق هذه النصائح، ويمكن 

ومع  عائلتك  مع  وعالقتك  نفسك  لتطوير  فرصة  تعتبرها  أن 

حبيبتك ومع اآلخرين. ومع مرور الوقت ستكون شخصيتك قوية 

متماسكة وثقتك عالية بنفسك وتتخلص من حالة الخجل. وأنا 

على ثقة بأنك شاب مثقف وقوي، بدليل أنك عرفت وشخصت 

الحالة التي تعاني منها وأرسلتها لنا لنسهم معًا في تجاوز هذه 

الحالة لديك.

 أخيرًا أرجو من الله أنني وفقت في نصحك وأنتظر منك رسالة 

تعاني  التي  السلبية  الحاالت  كل  تجاوزت  بأنك  تخبرنا  أخرى 

منها وأصبحت شابًا شجاعًا واثقًا من نفسه ومن قدراته. أدعو 

الله أن يوفقك وينور لك حياتك ويسدد خطاك وأن تتزوج من 

حبيبتك وتكونا معًا أسرة سعيدة في املستقبل.

قلبك(،  )افتح  الى  بعثها  التي  رسالته  في  )ح.ي(،  السيد  يعرض 

التي يعاني منها، وأصبحت أشبه بحالة  جانبًا من مشكلته النفسية 

مرضية، اذ يقول:

من  األول  النصف  تجاوزت  أني  من  الرغم  على  خجول،  شاب  "أنا 

كانت  وهي  لي،  قريبة  فتاة  شهور-  -منذ  أحببت  عمري.  عشرين 

مهتمة بي وتطيل الحديث معي. وازداد حبي لها بمرور األيام، لكني 

ال أستطيع مصارحتها بحبي لها، فأنا بطبعي خجول جدًا، حتى مع 

أهلي، وكثيرًا ما يتندر علي إخوتي وأخواتي. أريد اإلفصاح عن حبي 

فالحظت  بيتهم،  في  ضيفًا  كنت  األيام  أحد  في  معقود.  لساني  لكن 

هؤالء  عن  سألت  وحني  سابقًا،  بهم  ألتق  لم  غرباء  ضيوف  وجود 

الضيوف، أجابتني أمها بأنهم جاءوا لخطبة ابنتها. صدمت في تلك 

اللحظة وخرجت من البيت مسرعًا بذريعة ألم في معدتي، لكني في 

فجلسنا  لزيارتنا  وجاءت  بل  بشدة،  رفضته  أنها  عرفت  التالي  اليوم 

معًا وتحدثنا كثيرًا، وقالت لي "إنك في ذلك اليوم لم تكن متوعكًا إنما 

وإنها  أيضًا  به هي  به تشعر  إن ما أشعر  تمارضت." وقالت بصراحة 

تبادلني نفس اإلحساس، لكني ال أستطيع االعتراف لها ألني ال أمتلك 

على  ولست  الوظيفي  مشواري  بداية  في  موظف  أني  كما  شجاعتها، 

استعداد مادي لخطوة الزواج على الرغم من حبي الصامت لها."

النصيحة في تجاوز مشكلته  السطور األخيرة من رسالته يطلب  في 

هذه ويسأل: ما هو الحل برأيكم؟

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

الدكتورة شيماء العباسي، 
االختصاصية التربوية النفسية، 
أجابت على الرسالة قائلة:
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قلبك قلبكافــتــح  افــتــح 



ورمز للتمرد

جاذبيته املغرية وبروزه أمام جميع األلوان، باعتباره 

الجسم  في  األيض  عمليات  يعزز  قويًا  عاطفيًا  لونًا 

الى  النفس-  -حسب ما يعتقدُه علماء ومختصو علم 

إن  تقول  التي  لألسطورة  التاريخي  البعد  جانب 

الذين  الفينيقيني  إلى  يعود  األحمر  اللون  اكتشاف 

ليصبغوا  "موريكس"  الـ  صدفة  من  استخرجوه 

رمزًا  التاريخية  دالالته  جاءت  لذلك  األزياء،  به 

 أخرى، كما 
ً

، والسعادة تارة
ً

للشجاعة والشغف تارة

عند  والغضب  بالذنب  والشعور  للتمّرد  رمزًا  بر 
ُ

اعت

 عند النساء 
ً
األزمات، فقد كان لونًا عاطفيًا مفضال

هذا  في  كما  ة،  القويَّ الشخصية  ذوات  األنيقات 

الفنانة  ترتديه  الذي  العصري  العراقي  التصميم 

ة جيني أسبر. وعارضة األزياء السوريَّ

الفراعنة  أن  الى  التاريخية  املصادر  أشارت  كما 

اللون  أحمر  كتان  بقماش  املومياوات  وا 
ّ
لف القدماء 

حاكم  أوزوريس  باإلله  اللون  هذا  ارتباط  بسبب 

ة  اإللوهيَّ رمزية  يعطيه  ما  وهو  السفلي،  العالم 

األحمر  اللون  معنى  يقتصر  ولم  العريقة.  والساللة 

إذ  الشجاعة،  لون  كان  فقد  فقط،  اإللوهية  على 

املعارك،  في  القرمزي  اللون  األسبارطيون  ارتدى 

أوروبا،  وقد ظل لقرون بخصائص متشابهة في كل 

جعلتها  أوروبا  في  الحمراء  الصبغة  أهمية  أن  إذ 

ما  صعبًا،  كان  عليها  الحصول  ألن  الثمن،  غالية 

جعل القماش األحمر مرغوبًا بشدة، حتى إن العلماء 

في  األحمر  باللون  مصنوعة  لوحات  على  عثروا 

الكهوف املنتشرة بأنحاء مختلفة من إفريقيا وآسيا 

وأوروبا.

األحمر الناري

تصميم- سيف العبيدي 
ماكيير-علي إسماعيل/ بعدسة- علي الفارس

عاطفي

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )414414( ( 3131 تشرين االول  تشرين االول 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya77 76

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

أزيـــــــــــــــــــــاءأزيـــــــــــــــــــــاء



تأتي مهارة ترتيب األولويات والخطط 

التي يقصد بها عملية ترتيب  املنظمة، 

من  ابتداًء  واألعمال  واملهام  األهداف 

بحيث  األهم،  الى  التدرج  ثم  املهم 

أهدافه  تحقيق  من  اإلنسان  يتمكن 

أمامه  املتاح  الوقت  ال في  و

إنجازها  يؤجل 

يضطر  أو 

 ، كمها ا لتر

تصبح  فقد 

الوقت  مع 

في  عائقًا 

عملية 

اإلنسان  يعتبر  لذلك  التنظيم، 

أو  املنتج  ليس  الحياة  هذه  في  الفّعال 

بل  فقط،  بإتقان  األمور  ينجز  الذي 

في  املطلوبة  النتائج  يحقق  الذي  هو 

الوقت املتاح وحسب ما خطط له، وهنا 

سنوضح لك كيف أن بإمكانك أن ترتب 

أولوياتك اليومية وتنظم وقتك بذكاء:

أ  ولديك تبد يومك 

يجب  ملا  مخطط 

اجعل  فعله.  عليك 

ورقة  في  ذلك 

فيها  تكتب  بسيطة 

التي  املهام  أهم 

تنجزها،  أن  تريد 

األمر  تصّعب  وال 

نفسك  على 

حتى ال يزدحم 

مجك  نا بر

تفوق  بأعمال 

 ، تك ر قد

وال  فتحبط 

تنفذ أيًا مما كتبته. 

وغير  املهمة  غير  األمور  تقدم  ال 

امللحة  أو  املهمة  األمور  على  امللحة 

قاعدة  أهم  إن  األولويـــات(.  )ترتيب 

عليها  يطلق  التي  الوقت،  إدارة  في 

أن  تتعلم  أن  هي  الذهبية"،  "القاعدة 

-أو ما- يضيع وقتك،  تقول "ال" لكل من 

أو  األحداث  أو  األشخاص  من  سواء 

حتى األجهزة والبرامج. 

التواصل  مواقع  فتح  تحاول  ال 

االجتماعي إال عندما تنهي املهمة كنوع 

من أنواع املكافأة للنفس. 

ال تؤجل أي عمل قدر ما تستطيع، بل حدد 

وقتًا معينًا في اليوم للتلفاز أو اليوتيوب 

أو وسائل التواصل االجتماعي، والسيما 

لو كنت ال تستخدمها للتعلم أو الثقافة. 

 
ً
ضع حدًا زمنيًا إلكمال أية مهمة، فبدال

نهي 
ُ
أ أن  إلى  هنا  "سأبقى  تقول  أن  من 

املهمة  هذه  على  "سأعمل  قل  املهمة." 

الوقت  ضيق  ألن  ساعات."  ثالث  ملدة 

ويكون  التركيز  إلى  يدفعك  سوف 

إنجازك أكثر كفاءة.

كيف ترتب أولوياتك اليومية
كيف ترتب أولوياتك اليومية

وتنظم وقتك بذكاء؟
وتنظم وقتك بذكاء؟

جديديوم

د. حميد يونس

اختصاصي الطب النفسي والعصبي
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فاقدو األطراف يقدمون أروع فاقدو األطراف يقدمون أروع 
ما يكون في كأس العالمما يكون في كأس العالم

من يحكم الر ياضة من يحكم الر ياضة 
العراقية ..العراقية ..

اليوجد أي دعم للكرة اليوجد أي دعم للكرة 
النسوية ألسباب مجهولة!النسوية ألسباب مجهولة!

ضة
ريا

مودريتش وكرواتيا
يستهدفان تكرار إنجاز يستهدفان تكرار إنجاز 20182018



الشـــباب يحـــرزون الوســـام النحاســـي 
في بطولة آسيا تحت 23 عامًا

في بطولة األندية العربية للتايكواندو: 
نادي الشرطة يتوج بذهبية وفضية 

حقق الرباعي العراقي تحت 23 عامًا باملبارزة 

اختتمت  التي  آسيا  بطولة  في  نحاسيًا  وسامًا 

اثنني  الكويت بمشاركة  مؤخرًا منافساتها في 

العراقي  الوسام  وجاء  آسيويًا،  بلدًا  وعشرين 

السيف  لسالح  الفرقي  فعالية  في  الوحيد 

العربي عن طريق الالعبني علي حسن ومحمد 

فاخر ومصطفى بشير ومهدي رحيم بعد تأهل 

الفردية  نتائجه  باحتساب  العراقي  الرباعي 

رباعي  أمام  الفعالية  نهائي  نصف  ليخسر 

كوريا الجنوبية بنتيجة )45-33(، ثم فاز على 

املركز  على  ليحصل  الكازاخستاني   نظيره 

الثالث.

 وأخرى فضية خالل 
ً

 ذهبية
ً

رطة من الحصول على ميدالية
ُ

 نادي الش
ُ

تمكن أبطال

مشاركتهم في منافساِت ُبطولِة األندية العربّية للتايكواندو التي اختتمت مؤخرًا 

 )20( يمثلون  العب   )100( من  أكثر  بُمشاركِة  بيروت،  اللبنانية   
ُ

العاصمة في 

 )63( وزن  في  نعيم  عباس  الالعب  عبر  املتقدين   
ُ

ذهبية وجاءت  عربيًا.  ناديًا 

ليضيف  باألردني  بعدها  واإلطاحة  اللبناني،  الالعب  هزيمِة  من   
َ

تمكن الذي 

ويضرب  النهائي  النزاِل  إلى  ويتأهل  ضحاياه  قائمِة  إلى  البصرة  نادي  العب 

 القيثارة الخضراء عباس نعيم من 
ُ

 بطل
َ

موعدًا مع العب أمانة بغداد، حيث تمكن

 زميله 
َ

التغلِب عليه وحصد امليداليِة الذهبّية عن جدارٍة واستحقاق، فيما تمكن

في الفريق أحمد هادي من الظفِر بامليداليِة الفضّيِة بوزن )54( بعد خسارته 

الوطني أمام الالعِب املصري في النزال النهائي . العراقي  االتحاد  اختتم 

البدنية  واللياقة  األجسام  بناء  في 

فعاليات بطولة أندية العراق في بناء 

األجسام للعام 2022 التي أقيمت في 

محافظة كركوك بمشاركة عدد كبير 

واستمرت  والالعبني.  األندية  من 

تنافس  متتاليني  يومني  ملدة  البطولة 

والعبي  العراق  أبطال  خيرة  فيها 

 10 على  للتنافس  الوطني  املنتخب 

  .+  100 وحتى  كغم   60 من  أوزان، 

نقطة،   148 بـ   
ً
أوال املصافي  وحل 

 127 برصيد  ثانيًا  وبغداد 

نقطة، وسامراء ثالثًا برصيد 

رابعًا  والبحري  نقطة،   83

وآليات  نقطة،   72 برصيد 

الخامس  املركز  في  الشرطة 

والشباب  نقطة،   46 برصيد 

سادسًا برصيد 35 نقطة. 

استطاع السباح األسطورة العب منتخب 

العراق بالسباحة الباراملبية، والعب نادي 

الحشد الرياضي  فالح محمد، الحصول 

م   50 فعالية  في  الذهبية  امليدالية  على 

حرة ضمن بطولة "جريح الوطن" الدولية 

التي أقيمت في جمهورية سورية العربية. 

يذكر أن السباح األسطورة قد تغلب على 

أكثر من 22 العبًا مشاركًا.

توج فريق سنحاريب بلقب بطولة سيدات 

العراق للكرة الطائرة إثر فوزه على فريق 

نادي قره قوش بثالثة أشواط الثنني في 

أفروديت  فريق  وحصل  مثيرة،  مباراة 

على  تغلب  أن  بعد  الثالث  املركز  على 

فريق أكاد عينكاوا بثالثة أشواط لواحد. 

في  سنحاريب  قاعة  احتضنتها  البطولة 

محافظة دهوك . 

العراق  منتخب  قدمه  رائعًا  مستوى 

ملبتوري األطراف في بطولة كأس العالم، 

حقق من خاللها املركز الــ19 عامليًا، حني 

فوزه  منها  كبيرة،  منتخبات  على  تغلب 

على األورغواي بنتيجة  3/ 2 وعلى آيرلندا 

4/ 3 لكنه خسر من إيطاليا بهدفني.

العراقي  الوطني  املنتخب  العبو  حقق 

للتايكواندو أربعة أوسمة متنوعة في بطولة 

بيروت الدولية باللعبة  بمشاركة نحو 490 

 مثلوا عشرين بلدًا. أكد ذلك 
ً

العبًا والعبة

رئيس االتحاد العراقي للتايكواندو الدكتور 

البطولة  أن  وأضاف  البهادلي،  إبراهيم 

من   G2 بدرجة  مصنفة 

للعبة.  الدولي  االتحاد  قبل 

الى  أن الالعب عبد  وأشار 

الوسام  أحرز  كوران  القادر 

وزن  منافسات  في  الذهبي 

ومضى  للشباب.  68كغم 

البهادلي بالقول إن الالعبة 

شهد محمد أحرزت الوسام 

46كغم  وزن  في  الفضي 

محمد  الالعب  حقق  فيما  للشابات، 

وزن  في  النحاسي  الوسام  خالد  الصدر 

عالء  محمد  زميله  ونال  للشباب،  68كغم 

كغم   80 وزن  في  النحاسي  الوسام  العب 

للشباب.

العراقي  الوطني  املنتخب  العبة  أصبحت 

نادي  في  تحترف  العبة  أول  نوردين  شوخان 

األولى  مشاركتها  وكانت  السعودي،  الهالل 

بإحرازها )سوبر هاترك( للهالل ضد نادي 

منتخب  من  العبات  ثالث  أن  يذكر  الشباب. 

العراق للصاالت احترفن في الدوري النسوي 

الهالل، وزينب عباس  السعودي: شوخان مع 

فريق  مع  مؤيد  وتبارك  االتحاد،  نادي  في 

اليمامة السعودي. 

العالم  بطولة  إيطاليا  في  مؤخرًا   اختتمت 

بوكسينغ،  بالكك  والناشئني  للشباب 

وقد  دولة.   63 من  العبًا   4262 بمشاركة 

حققا  فقط  اثنني  بالعبني  العراق  شارك 

ميداليتني برونزيتني.  وضم الوفد العراقي 

الخاصة  نفقته  للمشاركة على  الذي ذهب 

رئيس الوفد السيد حسني العباسي ومدرب 

والالعبني  عباس  صفاء  الوطني  املنتخب 

اسماعيل عبد الخالق وهشام عامر، حيث 

أحرز الالعبان ميداليتني برونزيتني. 

ناظم  محمد  اإليراني  املدرب  ينجح  لم 

العراقي  للمنتخب  قيادته  في  الشريعة 

كل  توفر  من  بالرغم  الصاالت،  لكرة 

النجاح  مستلزمات 

من معسكرات تدريبية 

ولبنان  أوزبكستان  في 

عن   
ً
فضال وإيران، 

بطولتي  في  املشاركة 

آسيا،  وغرب  العرب 

جرى  طلبه  على  وبناء 

مستلزمات  شراء 

)3آالف  بمبلغ  تدريب 

وهي  األهم  باملهمة  فشل  لكنه  دوالر(، 

وخطف  آسيا  بطولة  في  قدمًا  املضي 

إحدى البطاقات املؤهلة لكأس العالم. 

أربعة أوسمة عراقية في بطولة بيروت 
الدولية بالتايكواندو

ذهبية السباحة البارالمبية في 
بطولة الوطن الدولية 

سيدات سنحار يب يتر بعن على عرش 
بطولة العراق في الكرة الطائرة 

فاقدو األطراف يقدمون أروع 
ما يكون في كأس العالم

على نفقتهم الخاصة
ليوث العراق يحرزون وسامين برونزيين 

في بطولة العالم بالكك بوكسينغ 

منتخبنا الوطني للصاالت يودع بطولة آسيا 
بخفي حنين 

اول العبة عراقية تحترف في الدوري السعودي

مصافي الوسط بطاًل ألندية العراق 
في بناء األجسام 2022

جمعها في شباكه أحمد الساعدي
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ترجمة وإعداد: خالد قاسم 

مودر يتش وكرواتيا 
يستهدفان تكرار إنجاز 2018

للمهاجم  التهديفية  البراعة  سرًا  ليس 

الذي  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي 

في  بالده  ملنتخب  أهداف  تسعة  سجل 

تصفيات كأس العالم 2022 منها الهدف 

ضد  الفاصلة  املباراة  في  الحاسم 

يسبق  لم  الالعب  هذا  لكن  السويد. 

له التسجيل مطلقًا في بطولة كأس 

دور  من  فريقه  خروج  بعد  العالم 

املجموعات في البطولة املاضية.

مجموعة  في  البولندي  الفريق  يلعب 

ويقول  والسعودية،  واملكسيك  األرجنتني 

قوي  مرشح  األرجنتيني  الفريق  إن  ليفا 

أسطوري  العب  بوجود  بالبطولة  للفوز 

فريق  فهو  املكسيك  أما  ميسي،  ليو  مثل 

صعب املراس ويجيد اللعب في البطوالت 

الكبرى، وال يعرف البولنديون الكثير عن 

دفاعًا  امتالكه  سوى  السعودي  الفريق 

جيدًا وحّسًا تكتيكيًا متطورًا.

متشوق لمواجهة ميسي في المونديال

واجه املنتخب األملاني صعوبات كثيرة في تصفيات املونديال الحالي وبطولة دوري 

األمم األوروبية، ويزيد ذلك من التشويق قبيل بدء مباريات الفريق في قطر أمام 

الكرة  ألسلوب  وفيًا  فليك  هانزي  املدرب  واستمر  وكوستاريكا.  وإسبانيا  اليابان 

األملانية الذي يدمج االستحواذ واألداء املمتع مع إضافة ملسته الخاصة التي أحبها 

املشجعون خالل توليه تدريب فريق بايرن ميونيخ.

يولي فليك اهتمامًا خاصًا للمرونة في مراكز اللعب كافة، من أجل وضع الفريق 

املنافس تحت الضغط منذ بدء املباراة. ويحتاج الفريق األملاني 

بلوغ  أرادوا  إذا  الهجمة  وإنهاء  األخيرة  الكرة  الستغالل 

الحد األدنى من أهدافهم، وهو الدور قبل النهائي.

على الرغم من كافة املحاوالت التي بذلها 

ماريانو  العبه  من  للتخلص  مدريد  ريال 

دياز، إال أن املهاجم الدومينيكاني يتمسك 

نادي  مع  عقده  إكمال  على  ويصر  بموقفه 

مدريد  ريال  ويرغب  اإلسبانية.  العاصمة 

كريم  لقائده  بديل  مهاجم  مع  التعاقد  في 

بنزيمة، لكن ذلك مرتبط بمغادرة ماريانو 

إلى  االستماع  عدم  على  يصر  الذي  دياز 

العروض ويرغب في االستمرار مع النادي 

إلى حني نهاية عقده صيف املوسم املقبل. 

النادي  أن  اإلسبانية  التقارير  وذكرت 

لنجمه  بديل  مهاجم  أي  مع  يتعاقد  لن 

دياز  ماريانو  مغادرة  حالة  في  إال  بنزيمة، 

أو التخلص من ماركو أسينسيو الذي يصر 

كذلك على االستمرار مع الفريق واالنتقال 

مجانًا الصيف املقبل.

الكروي  الدنمارك  تاريخ  يتحدد 

أوروبا  بطولة  أحرز  األول  بفريقني: 

خسارة  تلقى  فقد  الثاني  أما   ،1992

 16 الـ  دور  في   1-5 إسبانيا  أمام  ثقيلة 

لبطولة كأس العالم 1986 في املكسيك. 

 92 فريق  أن  هو  للنظر  الالفت  األمر 

داخل  سابقه  من  أكبر  تعاطفًا  كسب 

الدنماركي  الشعب  لكن  الدنمارك، 

الفعال  الفريق  ذلك  بني  بتوازن  ينظر 

نجاحًا. األقل  لكنه  الالمع،   86 وفريق 

املجموعة  في  الدنماركي  الفريق  يلعب 

وتونس  فرنسا  فرق  جانب  الى  الرابعة 

الرئيسة  املساهمة  وتعد  وأستراليا، 

للمدرب كاسبر هيوملند هي ضخه القليل 

الصلب  الحالي  الفريق  في   86 روح  من 

الهجومي  باألداء  يتصف  اذ  والناجح، 

على  واالستحواذ  األجنحة  على  واللعب 

الكرة.

وإعادة إنجازات الماضي

الكروات  الالعبني  من  جيل  يستعد 

في  العالم  كأس  الختبار  املوهوبني 

مستواهم  تكرار  وينوون   2022 قطر 

روسيا  في  السابقة  البطولة  في  الرائع 

داليتش  زالتكو  املدرب  ويحرص   .2018

سجالت  في  تبقى  نتيجة  تحقيق  على 

الكرواتي  املنتخب  نتائج  وأعطت  التاريخ. 

ملشجعيه،  كبيرة  أمل  بارقة  األخيرة 

األمم  دوري  بطولة  في  االنتصارات  بعد 

األوروبية على الدنمارك والنمسا، ليتأهل 

مع  للبطولة  النهائي  الدور  الى  الفريق 

منتخبات إيطاليا وهولندا وإسبانيا.  لكن 

لوكا  أمثال  الالعبني  من  الحالي  الجيل 

ومارسيلو  بيريستش  وإيفان  مودريتش 

وديجان  راكيتيتش  وإيفان  بروزوفيتش 

لوفرين لن يتكرر بسهولة، ورغم كل ذلك 

السادسة  املجموعة  في  الفريق  وقع  فقد 

واملغرب  بلجيكا  فرق  جانب  الى  الصعبة 

وكندا، وبالتالي على فريق داليتش التزام 

الحذر وعدم استسهال هذه املواجهات.

موقع الفيفا

ليفاندوفسكي

األلمان 

الفر يق الدنماركـي.. الحصان األسود في المونديال
مـار يانـو دياز.. شـوكة فـي حلق ريـال مدريد!
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الدوري  انطالق  رافقت  كثيرة  مشكالت 

الثالثة،  بمرحلته  اليوم  لغاية  مر  الذي 

حول  األندية  قبل  من  اعتراضات  رافقتها 

األمور التحكيمية والتنظيمية. عن انطالق 

مجموعة  عنها  حدثنا  األمور  وبعض  الدور 

وكانت  والالعبني،  والحكام  املدربني  من 

البداية مع املدرب علي صابر الذي تحدث 

 :
ً
قائال

دوري االعتراضات

البداية  كانت  التنتهي،  الكرة  مشكالت 

كاهل  أثقلت  التي  التراخيص  قصة  مع 

ألمور  الكرة  اتحاد  أدخلها  التي  األندية 

بعض  إبعاد  وهي  أال  للجميع،  معروفة 

او  مللعب،  امتالكها  عدم  بحجة  األندية 

تنفيذها  يجب  املنطق  عن  بعيدة  أشياء 

التي  األخرى  املشكلة  النادي.  قبل  من 

طفت على السطح بالرغم من مرور ثالثة 

التحكيمي  الجانب  هي  الدوري  على  أدوار 

واعتراضات األندية. إضافة الى ذلك عدم 

التي تجري عليها  صالحية بعض املالعب 

الدوري  فرق  غالبية  عانت  اذ  املباريات، 

التي  املالعب  معظم  صالحية  عدم  من 

الالعبني  من  الكثير  بإصابات  تسببت 

خالل املباريات، وهناك أمور كثيرة ظهرت 

على السطح، منها إقالة واستقالة املدربني 

نتائج  بسبب  مدرب  من  أكثر  تغير  بحيث 

التي سعت  التي لم ترض اإلدارات  فرقهم 

واالستعانة  التدريبية  الطواقم  تغيير  الى 

األندية  بعض  إن  بل  آخرين،   بمدربني 

من  أجانب  مدربني  مع  للتعاقد  اتجهت 

الفرق  بعض  أن  كما  النتائج،  تحسن  أجل 

عمومًا،  أجانب.  العبني  مع  للتعاقد  سعت 

املوسم  لهذا  الكروي  النخبة  دوري  فإن 

إذ  املاضي  املوسم  دوري  من  أفضل 

السابق،  عن  اختلفت  آليته  أن 

الفرصة  الفرق  أعطت  بحيث 

أن  والسيما  املريح،  اللعب  في 

املوسم  لهذا  الفرق  غالبية 

الصدارة  نشاهد  إذ  املستوى،  متقاربة 

متقلبة يومًا لهذا الفريق ويومًا آخر لذاك، 

وهذا التقارب يجعل الدوري أكثر حماسة، 

الجديدة  املواهب  بروز  في  يسهم  إنه  بل 

املاضية،  املواسم  في  لها  افتقدنا  التي 

حصل  املوسم  هذا  دوري  أن  الننكر  نحن 

املوسم  من  أفضل  لكنه  التلكؤ،  بعض  فيه 

املاضي. 

البد من أن يكون الحكم شجاعًا في 

قراراته

أحمد  الشاب  الكرخ  مدرب  تحدث  فيما 

عبد الجبار عندما قال:  نظام الدوري كان 

لكن  تلعب وهي مرتاحة،  الفرق  جيدًا، ألن 

األهم  الشيء  يبقى 

للفرق  بالنسبة  واملنغص 

الذي  التحكيمي  الجانب  وهو  ومدربيها، 

بعض  في  صحيحة  قراراته  تكن  لم 

يلجأون  الحكام  بعض  إن  بل  املباريات،  

التي  الفرق من خالل قراراتهم  الى إذالل 

وبالتالي  شيء،  بأي  الواقع  الى  تقترب  ال 

حصل  الفريق،  خسارة  في  الحكم  يسهم 

يكون  أن  نتمنى  الفائته.  األدوار  هذا خالل 

الحكم شجاعًا في قراراته، حتى وإن كانت 

املباريات جماهيرية، لقد قدم فريق الكرخ 

إذ  مايكون،  أروع  السابقة  املباريات  خالل 

والسيما  مهمة،  نقاطًا  يحرز  أن  استطاع 

الدوري  في  املشاركة  الفرق  مستويات  أن 

الحالي متقاربة بعض الشيء.

تخبط اتحادي

 :
ً
قائال حسني  كريم  املدرب  وتحدث 

الكروي  الدوري  رافقت  كثيرة  منغصات 

تنته  لم  بدايته.  عند  وحتى  انطالقه،  قبل 

موسم،  كل  تحدث  التي  املشكالت  هذه 

لكن في هذا العام طفت على السطح قصة 

التراخيص التي نالت مآخذها من االندية، 

في  اإلدارات  من  الكثير  أدخلت  إنها  بل 

لجنة  طلبات  نتيجة  وحرجة  صعبة  حالة 

أساس  على  كان  اآلخر  واألمر  التراخيص. 

مشاركة 18 فريقًا، ومن ثم تحول العدد الى 

20 فريقًا، وبعد أيام تحول القرار االتحادي 

تراخيصها،  األندية ملف  وأكملت  الى 24، 

لكنها اصطدمت بالقرار األخير بأن يكون 

عدد الفرق املشاركة في الدوري 19 فريقًا،  

املوسم  دوري  في  آخر  إشكال  وهناك 

كان  الذي  التحكيمي  التخبط  هو  الحالي، 

التي  األندية  بعض  لحساب  ينحاز  ومازال 

من  هو  فالتحكيم  القرار،  في  سطوة  لها 

وإذا  القدم،  النجاح في كرة  أهم عالمات 

– فإنه  ما  مباراة  قيادة  في  الحكم  اخفق 

وضياع  األمور  زعزعة  في  يسهم  بالشك- 

من  الفرق  عانت  وقد  املقابل،  الفريق  حق 

قبل  من  املتعمد  وغير  املتعمد  التقصير 

صالحية  عدم  عن   
ً
فضال الحكام،  بعض 

واضحًا  تأثيرها  كانت  التي  املالعب  بعض 

على أداء أكثر الفرق املشاركة في الدوري.

عدم صالحية بعض املالعب

محمد:  جابر  الجوي  املدرب  قال  فيما 

أكفأ من  الحالي  املوسم  أن دوري  الحقيقة 

املوسم املاضي من حيث املستوى والتنظيم، 

جيد  بمستوى  الفرق  من  العديد  ظهر  إذ 

الثابته  الناحية  إن  بل  املباريات،  خالل 

التي  املواهب  من  العديد  أظهرت  للدوري 

املنتخبات  صفوف  في  أماكنها  تاخذ  ربما 

هو  التحكيمي  الجانب  ويبقى  الوطنية، 

األهم في مسابقة الدوري، إذ عانت بعض 

الفرق من الهفوات التحكيمية، كما أن عدم 

صالحية بعض املالعب كان لها تأثير كبير 

الكروي  الدوري  عمومًا..  الفرق.  نتائج  في 

التي  املشكالت  بعض  بسبب  بحذر  يسير 

الشيء  لكن  واآلخر،  الحني  بني  تظهر 

تأثير  له  الجمهور  أن  هو  دورينا  في  املفرح 

جماهير  والسيما  املباريات،  في  كبير 

فرقها  تساند  التي  الجماهيرية  األندية 

وتبعث املعنويات في نفوس العبي فريقها. 

مشكالت متعددة حدثت قبل انطالق دوري 
النخبة العراقي لكرة القدم بني األندية 
واتحاد الكرة، اذ كان من املؤمل انطالق الدوري 
في منتصف شهر أيلول املاضي وبـــ18 فريقًا، 
وبعدها أراد أهل االتحاد جبر الخواطر لرؤساء 
األندية، فتقررت مشاركة 24 فريقًا، ثم جاءت 
مشكلة التراخيص الخاصة باألندية، التي 
أخذت وقتًا طويال، لتستمر بعدها املساجالت 
والتصريحات النارية بني األندية واالتحاد، 
ليقرر االتحاد بعدها مشاركة 19 فريقًا، إذ 
أدخل نادي الديوانية قبل انطالق الدوري 
بيوم واحد فقط. 

بعد مشكالت بين األندية واتحاد الكرة 

انطالق دوري النخبة 
بـــ 19 فريقًا 

بغداد / أميرة الز بيدي

جابر محمداحمد عبد الجبار
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ـــة  ـــر ياض ـــباب وال وزارة الش
أم الّلجنة األولمبية؟ 

من يحكم الر ياضة العراقية ..

بغداد/ أحمد رحيم نعمة 

قبل سنوات كانت اللجنة األوملبية الوطنية العراقية تقود أكثر 
من 43 اتحادًا رياضيًا. لكن القرار الذي أصدره وزير الشباب 

والرياضة السابق أحمد العبيدي، بتشكيل اللجنة الخماسية، جّرد 
اللجنة األوملبية من الصالحيات كافة.

أي أن وزارة الشباب والرياضة أصبحت 

الرياضة،  االتحادات  عن  املسؤولة  هي 

لصالح  كان   25 القرار  أن  علمًا 

تدخل  لكن  الرياضية،  االتحادات 

وزارة الشباب في عمل االتحادات جعل 

والسيما  متعرجة،  االتحادات  مسيرة 

الخارجية،  البطوالت  في  مشاركاتها 

القرارات  هذه  الوزارة.  من  اإلذن  بأخذ 

من  حيرة  في  الوطنية  األوملبية  جعلت 

الصالحيات  من  ُجّردت  أن  بعد  أمرها 

في  االتحادات  رؤساء  بات  حتى  كافة، 

من  تسألهم:  عندما  أمرهم،  من  حيرة 

يحكم الرياضة، الوزارة أم األوملبية؟  

على   
ً
وباال بات  الذي  األمر  هذا  عن 

)الشبكة  مجلة  العراقية،  الرياضة 

هذا  بشأن  وقفة  لها  كانت  العراقية( 

الشخصيات  من  العديد  مع  املوضوع 

رئيس  مع  البداية  وكانت  الرياضية، 

مناضل  البدنية  للقوة  العراقي  االتحاد 

 :
ً
جاسم الذي تحدث قائال

رياضتنا في خطر

أن  هي  مجاملة-  -وبدون  الحقيقة 

املشكالت، التي مرت وتمر بها الرياضة 

الشباب  وزارة  طرفاها  العراقية، 

فاالثنتان  األوملبية،  واللجنة  والرياضة 

تعمالن على إطاحة الرياضة العراقية، 

والدليل هو ما وصلت إليه رياضاتنا من 

غير  النتائج  حيث  من  خطير،  منحدر 

العراقية، وسببها  الفرق  الجيدة لجميع 

أتعبت  لقد  شك!  أي  بدون  االثنتان 

املشكالت الدائرة بني الوزارة واالوملبية 

أنها سوف  العراقية وال أعتقد  الرياضة 

تحل بسهولة في ظل التراشقات اليومية. 

األمزجة الشخصية هي التي تتحكم 

بالقرار

كرة  لتنس  العراقي  االتحاد  رئيس  أما 

الرياضة  فقال:   صاحب  صفاء  القدم 

وضع  الى  بل  حاكم!   الى  تحتاج  ال 

ليست  أننا  والسيما  للنجاح،  معايير 

فيها  تتحكم  وجدت  وإن  معايير،  لدينا 

نظري  وجهة  فمن  الشخصية،  األمزجة 

الشخصية ال أرى مبررًا ألن تكون هناك 

التنافسية  فالرياضة  للرياضة،  وزارة 

وتستحدث  األوملبية،  اللجنة  تتبناها 

فالرياضة   ( والشباب  للثقافة  وزارة 

ضمنها  ومن  الشعوب(  ثقافة  من  جزء 

رياضة املجتمع.

وزارة الشباب تتحكم بمصير الرياضة 

العراقية

الوطني  املنتخب  مدرب  قال  فيما 

وزارة  إن  محمد:  جابر  الشاطئية  للكرة 

تتحكم  من  هي  والرياضة  الشباب 

العراقية! وهذا خطأ،  الرياضة  بمصير 

إذ يجب أن تتولى اللجنة األوملبية قيادة 

الرياضة العراقية، أما الوزارة فمهمتها 

وإقامة  التأمني  إجازات  األندية  منح 

كبناء  الرياضية،  واملشاريع  املنتديات 

واملسابح  الرياضية  والقاعات  املالعب 

األخرى،   الدول  مع  البروتكوالت  وعقد 

الرياضية  املهرجانات  إقامة  مع 

بالواقعني  لالرتقاء  ورش  وتنظيم 

الشباب  مراكز  في  والرياضي  الشبابي 

الندوات  وعقد  الثقافية،  واملنتديات 

وإعداد  التدريبية  والدورات  الثقافية 

غير  املتطلبات  وهذه  الرياضني،  القادة 

موجودة في وقتنا هذا وال تطبق، لذلك 

املشكالت  بسبب  رياضتنا  تراجعت 

القائمة بني وزارة الشباب واألوملبية.

حال مزٍر تمر به رياضتنا

داود  راشد  الوطني  املدرب  تحدث  كما 

او  الوزارة  يحاسب  من  قال:  عندما 

فالحالة  إخفاق؟  أي  حالة  في  األوملبية 

أي  في  تحصل  لم  البلد  بها  يمر  التي 

على  هم  من  فإن  ولألسف  عربي،  بلد 

قبلهم،  ملن  معارضني  كانوا  القرار  سدة 

"إن  الشهيرة  املقولة  يطبقون  هم  واآلن 

املعارضة عندما تصل إلى الحكم تنسى 

الرياضة  أصبحت  لقد  عارضت!"  ملاذا 

العراقية في حال مزٍر، وال يمكن إعادتها 

بني  التناحرات  بسبب  الواجهة  الى 

األطراف الرياضية املعروفة.

الوزارة واألوملبية هما سببا انتكاسة 

الرياضة العراقية

بألعاب  السابق  الدولي  النجم  وعبر 

به  تمر  ملا  حزنه  عن  فليفل  عبود  القوى 

تدور  مشكالت  من  العراقية  الرياضة 

واألوملبية،  والرياضة  الشباب  وزارة  بني 

إن   :
ً
قائال الرياضي  الوضع  إليه  آل  وما 

قسمًا من أسباب انهيار رياضتنا تتحمله 

نفسها،  واالتحادات  األوملبية  اللجنة 

تتحمل  والرياضة  الشباب  وزارة  أن  كما 

القسم اآلخر، ألن الوزارة غالبًا ما يكون 

دورها هو التمويل، فالخلل الذي تتحمله 

باملنتديات  االهتمام  عدم  هو  الوزارة 

والفرق  البسيطة  الرياضية  واألندية 

الشعبية، وذلك ألن هذه األخيرة هي التي 

تؤسس القاعدة املتينة للرياضة. الوزارة 

واألوملبية شريكتان في انتكاسة الرياضة 

العراقية التي وصلت الى منحدر خطير، 

وال يمكن عودتها الى أمجادها إال بإجراء 

التغيير الجذري في املؤسستني.

أصدار قانون موحد

إبراهيم  السيد  كان   املتحدثني  آخر 

التي  الرياضية  الشخصية  حسني، 

الذي  العراقية،  للرياضة  الكثير  قدمت 

اللجنة األوملبية  : إن قوانني 
ً
تحدث قائال

واالتحادات  والرياضة  الشباب  ووزارة 

بنفسها،  نفسها  تحكم  الرياضية 

اللجنة  قوانني  تحكمها  األندية  لكن 

أما  الوزارة!   تحكمها  وبالقوة  األوملبية، 

الوزارة  قوانني  وجميع  الرياضة  مدمر 

)شخص  فهو  واالتحادات  واألوملبية 

مشكالت  تحل  ولن  للجميع(،  معروف 

موحد  قانون  باستصدار  إال  الجميع 

الى  رياضتنا  عودة  أجل  من  للجميع 

أمجادها، أما إذا ظل الوضع على النحو 

التالي فستبقى رياضتنا أسيرة املشاكل 

والتقاطعات. 
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رئيسة اللجنة النسوية في 
اتحاد الكرة العراقي 

لـ "مجلة الشبكة": 

حوار/ أميرة محسن 

رنا عبد الرحمن.. من الالعبات العراقيات اللواتي 
قدمن أجمل مايكون في عالم الكرة النسوية، شاركت 

مع املنتخب النسوي العراقي للصاالت عام  1999، بعدها 
أصبحت مساعدة ملدرب املنتخب النسوي للساحات 

املكشوفة رياض نوري عام 2011 .

عام  من  لدورتني  النفط  لنادي  اإلدارية  الهيئة  في  عضوة  أصبحت 

2012 ولغاية 2020،  كما عملت مساعدة ملدرب النفط الكابنت علي 

حسني خالل وجودها في نادي النفط، لتكون أخيرًا على رأس الهرم 

واقع  عن  العراقي.  الكرة  اتحاد  في  النسوية  اللجنة  وتترأس  النسوي 

الرياضة النسوية، والسيما كرة القدم والدعم املقدم لهذه الشريحة 

املهمة وأمور اخرى حدثتنا رنا عبد الرحمن في هذا الحوار:  

 على انطالق بطولة غرب آسيا النسوية سوى فترة قليلة، ما 
َ

*لم تبق

هي استعدادات املنتخب العراقي؟

ل، على الرغم من 
ّ
_لم يستعد املنتخب النسوي للشابات، بل لم يشك

أن املشاركة في بطولة غرب آسيا للساحات املكشوفة التي ستقام في 

 على انطالقها إال أيام .
َ

لبنان لم تبق

*هل هناك دعم مادي ومعنوي من قبل املؤسسات الرياضية للعبة؟

وزارة  من  سواء  والمعنويًا!  ماديًا  ال  األسف..  مع  دعم  أي  _اليوجد 

الشباب أو األوملبية، وحتى األندية الرياضية، الجميع غير جادين في 

االرتقاء بالرياضة النسوية.

*ما سر استبعاد بعض األندية لأللعاب النسوية؟

_إن السبب في استبعاد األندية للرياضات النسوية هو الوزارة ومعها 

االتحادات الرياضية مع األسف، لقد طلبنا إدخال فقرة تخص كرة 

القدم النسوية، بأن ال يعطى أي ناٍد موجود بالدوري املمتاز ترخيصًا 

باملشاركة ما لم يكن هناك فريق نسوي في النادي، أعتقد أن الخلل  

إذ  للموهوبني،  مراكز  هناك  التوجد  حيث  الشباب،  وزارة  من  يبدأ 

عن  يختلف  عملها  التربيات  بأن  علمًا  التربيات،  على  يعتمدون  أنهم 

عمل اتحاد القدم، وال يمكن تطوير أية رياضة ما لم تكن هناك قوانني 

تفرض الرياضات النسوية على األندية، حتى لو اضطررنا الى فرض 

عقوبات مادية. 

*كيف هو واقع الرياضة النسوية في العراق؟ 

املعنية  األطراف  جميع  فشل  بسبب  كبيرة،  درجة  الى  رديء  إنه   _

حكومية  مؤسسات  الى  تابع  أكثرها  أندية  لدينا  الرياضي،  بالشأن 

يوجد  ال  لكن  العباتنا،  بني  جدًا  كثيرة  مواهب  هناك  أن  كما  فعالة، 

من يحتضنها بصورة صحيحة، فاملسؤولون في الساحة، أقولها بكل 

حزن، غير جادين أو مهتمني، لذا فإن الرياضي العراقي، ذكرًا كان 

املستوى  الى  االرتقاء  أو  وضعه  على  يحافظ  أن  يستطيع  ال  أنثى  أم 

املطلوب.

*هل هناك أمل في العودة مجددا؟

فرق  وجود  يفترض  النظام  إن  سابقًا  وقلتها  بالتأكيد،  أمل  _هناك 

نسوية في األندية، بخالف ذلك يجب فرض غرامات مالية في عدم 

منح تراخيص لألندية في الدوري املمتاز. 

*في الزمن املاضي كانت لدينا بطالت في كل الرياضات املتنوعة..

كبيرًا  فرقًا  هناك  أن  الحقيقة  أفضل،  كانت  السابق  في  _الرياضة 

على  يفرض  قانون  هناك  كان  السابق  في  والحاضر،  املاضي  بني 

األندية تشكيل فرق نسوية، أما اليوم وعلى الرغم من االنفتاح وكثرة 

كانت  سابقًا  نسوية،  رياضة  التوجد  لكن  باألندية،  الخاصة  األموال 

هناك رياضة فعالة ومشاركات كثيرة للعنصر النسوي في البطوالت 

املختلفة وفي جميع األلعاب الرياضية، لقد كنا أصحاب إنجازات بات 

ما  صحيحة  نسوية  قاعدة  لبناء  إليها  الرجوع  الصعب  من 

لم نلتزم باللوائح املعمول بها، وتحرير املرأة واستقالليتها 

باملرأة،  اتحاد خاص  الرجال، وتشكيل  اتحادات  أيضًا عن 

كما هو الحال في الدول املجاورة.

* من السبب فى ذلك؟

الرياضة  تخص  أولية  دراسة  توجد  ال  أنه  هو  _السبب 

النسوية كما هو معمول به عند الرجال، بوجود آلية تخص 

األندية املشاركة في فعاليات الرجال، املسؤولون ال يفكرون 

باإلنجازات، بل فقط باملكاسب املادية. 

* الرياضة النسوية ناجحة في اإلقليم.. فما بالها في الوسط 

والجنوب؟

_الرياضة ناجحة في كردستان العراق بسبب وجود قاعدة 

صحيحة تخص العنصر النسوي أسست بطرق علمية، كما 

كردستان  حكومة  ومن  األندية  من  ماديًا  دعمًا  هناك  أن 

واحتضان  بها  واالهتمام  النسوية  الرياضة  لتطوير 

لأللعاب  الدعم  وتقديم  للتمرين  مالعب  وتوفير  الالعبات 

في  تشارك  التي  لألندية  منح  هناك  أيضًا  كافة،  النسوية 

يجعل  الذي  الصحيح  العمل  هو  وهذا  نسوية،  فعاليات 

كردستان ناجحة. 

*كيف تتطور رياضتنا النسوية وتعود الى أمجادها؟

وكاملة،  شاملة  دراسة  الى  النسوية  الرياضة  _تحتاج 

وميزانية  الرجال،  أندية  عن  بعيدًا  بها  خاصة  واتحادات 

ومنح خاصة فقط بالنشاط النسوي، بخالف ذلك اليمكن 

عناصر  واستقطاب  النسوية،  الرياضة  بواقع  النهوض 

االتحادات  وتطوير  بقيادة  تقوم  بالرياضة  ملّمة  نسائية 

وبدون  واملصالح،  باملجامالت  وليس  النسوية،  والرياضات 

حال  ويبقى  نتطور،  ولن  األول،  املربع  في  نبقى  سوف  ذلك 

الرياضة النسوية مزريًا.

*مادوركم في االتحاد ملساندة الرياضة النسوية ؟ 

النسوية  للفرق  خارجية  مشاركات  تهيئة  هو  االتحاد  _دور 

يوجد  ال  إذ  املهمة،  الشريحة  لهذه  بسيطة  حقوق  وتوفير 

اللجنة  رئيسة  وأنا  أقولها  الالعبات،  ملساندة  قوي  دور 

إسناد  في  وال  األندية  في  ال  فعال،  دور  لدينا  ليس  النسوية: 

املرأة الرياضية، ألننا مقيدون بالصالحيات التي نفرضها 

-كلجنة نسوية- على األندية، والتوجد لدينا ميزانية خاصة 

العموم،  على  النسوية،  الرياضة  ونساند  ندعم  لكي  بنا 

يدعموا  أن  العراقية  الرياضة  عن  املسؤولني  على  نتمنى 

البطوالت  في  املشاركة  أجل  من  النسوي  الرياضي  املفصل 

الخارجية والحصول على األوسمة.. نتمنى ذلك.  

ــة! ــباب مجهولـ ــوية ألسـ ــرة النسـ ــم للكـ ــد أي دعـ اليوجـ

نفتقد إلى دراسة آلية تخص 
الجانب النسوي!

رناعبدالرحمن  
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تــكــنــولــوجــيــاتــكــنــولــوجــيــا

من  و"سامسونغ"  "أبل"  من  كل  تمكنت 

العام،  الوعي  في  مكانتيهما  ترسيخ 

ناحية  من  الحدود  كل  تتجاوز  كأجهزة 

املوجودة  والبرمجيات  املادي  الجهاز 

املستشعرات  من  العديد  وجود  مثل  فيه، 

 
ً
مثال "غوغل"  أبقت  بينما  الكاميرا،  في 

هاتف  من  نفسه  الكاميرا  مستشعر  على 

"بيكسل 2" وحتى "بيكسل 5".

ليست  بسمعة  تتمتع  "غوغل"  جعل  وهذا 

مثل  املادية  الجهاز  فقدرات  بطيبة، 

قدرات  عن  متخلفة  تزال  ال  الكاميرا 

كاميرات هواتف املنافسني. حتى اآلن، ال 

تملك شركة "غوغل" هوية قوية لهواتفها، 

"آيفون"  عن  متميزة  تجعلها  بحيث 

و"سامسونغ".

تعريف  في  الشركة  وتقول 

"بيكسل" إنه "الهاتف املناسب 

القدرة  إلى  مشيرة  لك"، 

بما  املزايا  في  التحكم  على 

يخدم حاجات كل فرد، لكن ذلك لم يكن 

لم  "بيكسل"  إن  خبراء  يقول  إذ  كافيًا، 

كما  منزلية،  تجارية  عالمة  بعد  تصبح 

مع  الحال  "سامسونغ".هو 

الصناعية  األقمار  إطالق  يصبح  قد 

الفضاء  إلى  الصواريخ  باستخدام 

تقنية  هناك  أن  إذ  املاضي،  من  شيئًا 

جديدة تسرع إطالق األقمار الصناعية 

آالف  ثمانية  من  أكثر  إلى  الفضاء  في 

كيلومتر في الساعة، وكانت االختبارات 

األولية ناجحة.

بتطوير  أمريكية  شركة  قامت  فقد 

إلطالق  مصمم  عمالق  مقالع 

الى  أخرى  وحموالت  صناعية  أقمار 

شركة  إلى  تعود  الفكرة  هذه  الفضاء. 

التي  الناشئة،  األمريكية   SpinLaunch

وقعت عقدًا مع وكالة الفضاء األمريكية 

"ناسا" قبل بضعة أشهر.

نيو  والية  في  مؤخرًا  الشركة  أجرت 

التجريبية  رحلتها  األمريكية،  مكسيكو 

تسمح  جديدة  تقنية  على  العاشرة 

بشكل  اإلصطناعية  األقمار  بإطالق 

وقد  التقليدية.  الصواريخ  من  أسرع 

حموالت  األمريكية  الشركة  أطلقت 

باستخدام  "و"إيرباص"،  "ناسا  من 

ارتفاع  على  العمالق  مقالعها 

صحيفة  وفق  الهواء،  في  متر   7600

."Businesswire"

بدون صوار يخ.. تقنية جديدة لـ "قذف" األقمار 
الصناعية إلى الفضاء

الذكاء االصطناعي يعيد ستيف جوبز 
إلى الحياة.. ويجري مقابلة معه!

ترجمة وإعداد: الشبكة

نّبهت شركة "ميتا"  إلى أن مليونًا 

"فيسبوك"  مستخدمي  من 

أو  تنزيل  إلى  بادروا 

استخدام تطبيقات هاتفية 

لكنها  ظاهريًا،  بريئة 

كلمات  لسرقة  مصممة 

الشبكة  على  حساباتهم  مرور 

"ميتا"  في  السيبراني  األمن  فرق  مدير  وقال  االجتماعية. 

خِطر 
ُ
"سن صحافي:  مؤتمر  خالل  أغرانوفيتش،  ديفيد 

مليون شخص بأنهم قد يكونون تعرضوا لهذه التطبيقات، 

رقت." 
ُ

اخت حساباتهم  أن  بالضرورة  يعني  ال  هذا   
ّ

لكن

ورصدت الشركة األم لشبكتي "فيسبوك" و"إنستغرام" منذ 

بداية السنة أكثر من 400 تطبيق "ضار" متاح على الهواتف 

"آبل"  من  إس"  أو  "آي  التشغيل  بنظامي  تعمل  التي  الذكية 

و"أندرويد" من "غوغل".

الشبكة  اسم  تغيير  على  عام  بعد 

تسعى  ميتا،  إلى  فيسبوك  من  األم 

لتوسيع  جاهدة  العمالقة  املجموعة 

واعدة  امليتافيرس،  حول  الزخم 

مالية  وإيرادات  تطورًا  أكثر  بمعدات 

لصانعي املحتوى وتحسينات على الصور 

أعلن   ،2021 األول  تشرين  في  الرمزية. 

زوكربرغ  إلى مارك  "فيسبوك"  من  األم  الشبكة  اسم  تغيير 

"ميتا"، وقد استثمرت املجموعة نحو 10 مليارات دوالر في هذه 

التقنيات الجديدة العام املاضي.وطرح زوكربرغ قبل أيام خوذة 

جديدة للواقع االفتراضي تحمل اسم )Quest Pro كويست برو(، 

إضافة  للمحترفني،  مخصصة  دوالر   1500 بسعر  أداة  وهي 

أجهزة  خالل  من  استخدامها  يمكن  كثيرة  أخرى  منتجات  إلى 

الكمبيوتر والهواتف الذكية.

"ميتا" تحاول 
جاهدة إقناع 
المستخدمين 
بـ"ميتافيرس"

هواتف "غوغل" أقل شعبية من "أبل" و"سامسونغ"؟

تطبيقات "مفخخة" 
تسرق كلمات المرور 

على الفيسبوك!

اكتشف خبراء أمن البيانات تطوير  

قراصنة اإلنترنت طريقة جديدة 

لسرقة البيانات من الضحايا بهدف 

الحصول على فدية مالية. ويلجأ 

القراصنة حاليا إلى إرسال  برنامج 

قرصنة خبيث إلى جهاز كمبيوتر 

الضحية، إذ يقوم هذا البرنامج 

بتشفير امللفات املوجودة على الجهاز، 

ثم يطالب القراصنة بالحصول على 

فدية مالية مقابل إعادة فك تشفير 

امللفات. لكن خبراء أمن البيانات 

ومكافحة  القرصنة املعلوماتية 

اكتشفوا خالل الفترة األخيرة  طريقة 

جديدة يستخدمها القراصنة تعتمد 

على نسخ امللفات املوجودة على جهاز 

أو شبكة الضحية واالحتفاظ بها ثم 

تدمير أصل هذه امللفات واملطالبة 

بالحصول على الفدية مقابلة إعادة 

نسخة امللفات إلى الضحية.

بدا وكأن املؤسس املشارك لشركة "أبل" العمالقة، الراحل ستيف جوبز، عاد إلى 

مقابلة  في  ذلك  جاء  االصطناعي.  الذكاء  تقنية  بفضل  وذلك  موته،  من  الحياة 

مؤلف  وهو  مزيفًا،  اآلخر  هو  املحاور  صوت  كان  إذ  يائها،  إلى  ألفها  من  مزيفة 

البودكاست الصوتي املعروف جو روغان.

وتوفي جوبز، مبتكر هاتف "آيفون"، في 5 تشرين األول عام 2011، عن عمر ناهز 

توليف  شركة  وعملت  البنكرياس.  سرطان  من  نادر  نوع  مع  صراع  بعد  عامًا،   56

صوتي على استنساخ الكالم من الرجلني، وجعله وكأنه يبدو حوارًا حقيقيًا بينهما، 

وفق صحيفة "الصن" البريطانية.

خبراء يحذرون 
من أسلوب جديد 

لسرقة ملفاتك 
الرقمية ألجل 

فدية!



علي البكري- باحث فلكي

العذراء
HOROSCOPE

الدلوالسرطــان

الجوزاءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

تزداد مشاغلكم وقد تجدون أنفسكم في 

حالة من التعب وعدم الرضا للنتائج التي 

ترافق مساعيكم .

والتعرض  أنفسكم  إرهاق  تجنب  عليكم 

من  الكثير  أمامكم  صحية.  ملتاعب 

بعضكم  والسلبية.  اإليجابية  التناقضات 

يبادر باتجاه الزواج .

ومعرفة  واالتصاالت  السفر  أحوال 

على  مهيمنة  تبقى  جدد  أصدقاء 

العائلة  داخل  صعوبات  مع  أجوائكم، 

عدم  عليكم  الفائضة.  املصاريف  وبعض 

بالصحة،   املتعلقة  األمور  بعض  إهمال 

الصعيدين  على  متاعبكم  تزيد  فقد 

النفسي والجسدي.

اتصاالتكم  في  الحذر  توخي  .عليكم 

الصحي.  الجانب  ومراعاة  وعالقاتكم 

عن  ابتعدوا  اآلخرين  مع  تعاملكم  عند 

الوقت. بعضكم  االنتقاد خالل هذا  صفة 

يستطيع  ال  ربما  رسمية  قضية  تشغله 

كسبها بسهولة، بل إن عليه إعادة املحاولة 

دون أن يحدث ضوضاء من حوله.

قد تكون املفاجآت حاضرة في خريطتكم 

ضبط  عليكم  الفترة،  هذه  خالل  الفلكية 

يعاني  من  ميدان.  من  أكثر  في  إيقاعكم 

وصايا  اتباع  عليه  مزمنة  أمراض  من 

األطباء للمحافظة على صحة متوازنة. قد 

تبدو رؤيتكم لألمور غير واضحة ومشوشة 

وتبدون غير قادرين على التمييز.

أعمالكم  لتحسني  جهودكم  تنصب 

جدد  شركاء  مع  تضعكم  فرص  وإيجاد 

تحصيل  أو  سابق،  شريك  إلى  العودة  أو 

من  منكم  السابقة.  الديون  من  بعض 

وقد  الخفاء،  في  عاطفي  موضوع  يتابع 

يوصي بعضًا من مقربيه بالسعي للتوفيق 

واإلصالح.

االرتياح،  على  وتبعث  مشجعة  األجواء 

أمنية  لتحقيق  فرصة  أمامكم  تبدو  كما 

شخصية. علينا التوقف وطلب املشورة من 

أصدقائنا ومحبينا خالل هذه الفترة بما 

جانب  على  األخطاء,  في  الوقوع  يجنبنا 

آخر انتبهوا لصحتكم، فقد تتراجع خالل 

وقت  أخذ  تراعوا  لم  إذا  املقبلة  األسابيع 

كاٍف للراحة

العاملني  بعض  من  ضغوطًا  تواجهون 

على  الحصول  يستطيع  بعضكم  معكم، 

املال على الرغم من العراقيل التي تحيط 

بكم، عليكم عدم إهمال الشراكة  

بالشريك  أكثر  واالهتمام  العاطفية 

أو  للزوج  اكبر  وقت  وإعطاء  العاطفي 

الزوجة وسماع وجهة نظرهما.     

خارجي  بسفر  للقيام  بوادر  هنالك 

هذه  خالل  أعمالكم  ظروف  وتحسن 

الفترة، إضافة الى بعض املكاسب املالية 

متسع  لديه  بعضكم  بشركاء,  املرتبطة 

انتم في وقت يحتاج  الوقت. عاطفيا  من 

الشريك  مع  واملرونة  الصبر  من  للكثير 

العاطفي. 

كالعائلة  مواضيع  إهمال  عدم  عليكم 

بعضكم  الفترة.  هذه  خالل  والعمل 

عاطفية  بقضية  االستمرار  في  يفشل 

ماليًا  اكبر.   وقت  الى  بحاجة  انه  ويجد 

هنالك مكاسب جيدة، والكثير  ينجح في 

في  تسهم  مهمة  قرارات  على  الحصول 

إحداث تغيير ايجابي مهم.

التهيئة  مع  املال,  جني  فرص  تزداد 

تعثرت  التي  العاطفية  األوضاع  إلعادة 

اتخاذ  تجنبوا  الفترة.  هذه  خالل 

إنكم  تجدون  فقد  متسرعة،  قرارات 

يحاولون  منكم  كثير  التقدير.  أخطأتم  

عليكم  إضافية,  مكاسب  على  الحصول 

توخي الحذر عند شراء ممتلك.

العمل  فرص  عن  للبحث  الوقت  لديكم 

واملال. الجانب العاطفي يتطور من خالل 

أماكن جديدة وهي فرصة لالرتباط عن 

طريق السفر او عبر احد األصدقاء.  كما 

إلنهاء  مكثف  بشكل  التحرك  تستطيعون 

إلحداث  معكم  الحظ  مالية,  متعلقات 

تغيرات جديدة في حياتكم. 

يبحث الكثير عن منافذ لتحسني واقعهم 

من  الحظ  على  معتمدين  الشخصي 

خالل الوعود التي قطعت لهم. 

وعدم  الصحية  أحوالكم  متابعة  عليكم 

إهمال أي عارض صحي. 

يحتم  صعبا  وقتا  تجتازون  انتم  ماليًا 

عليكم ادخار املال ما استطعتم. 

في  خبرتي  وبحكم  اليومية،  مشاهداتي  من 

موضوع علم األبراج وعلم األرقام، وتطويري 

لعلم جديد أسميته )تجانس األرقام( ومدى 

محتوى  تفاعل  نتيجة  حياتنا  على  تأثيره 

الكونية،  الذبذبات  مع  األرقام  ذبذبات 

التي  واملعلومات  األسرار  من  كثيرًا  وجدت 

 في تجاوز الكثير من العقبات 
ً
تساعدنا فعال

واألزمات وتصحيح أفكار خاطئة في حياتنا. 

مشاهداتي  من  بعضًا  أقدم  أن  أود  وهنا 

من  العقد  ونصف  عقد  مدار  على  وتجاربي 

فعل  من  يصدر  ما  قرب  عن  أراقب  الزمن 

يتشابه  وكيف  األرقام،  هذه  نتيجة  فعل  ورد 

رد فعل املنتمني الى ذبذبة متشابهة وإرجاع 

الفعل  هذا  مع  الفلكية  الحالة  الى  ذلك 

املعلومات  هذه  صحة  من  للتأكد  وتكراره 

من  العينات  آالف  تجارب  في  الخوض  بعد 

اترك  لم  إذ  االجتماعية،  الشرائح  مختلف 

أية صغيرة أو كبيرة إال وأخضعتها للتجربة، 

الخالصة  تقديم  في  املحاوالت  زادت  وكلما 

وجدت أن الوقت ال يزال مبكرًا. وها أنا اآلن 

أضع هذا البحث أمامكم لالستفادة منه في 

بعيد  علمي  بشكل  حياتنا  في  يجري  ما  فهم 

عن الخيال والشعوذة التي يمارسها البعض 

هذه  من  بعض  وكشف  الحقائق  على  للقفز 

األسرار. ساعدني تواصل الناس معي وكثيرًا 

بيوتهم  في  وأزورهم  األسر  ألتقي  كنت  ما 

وطني  محافظات  كل  في  لدعواتهم  تلبية 

 
ً
دوال اقصد  أيضًا،  وطني  وخارج  الحبيب 

حاالت  تشكو  أسرها  أكثر  أن  وجدت  عربية 

متشابهة، وهذه الحاالت سجلت غالبيتها.

 1-الكثير منهم يقول إن عليه عينًا حاسدة.

2-هناك )نفس( على بيتي، وتعريف النفس 

يوجهها  سلبية  أو  ايجابية  إما  )طاقه  هو 

أو  لك  حبهم  لكثرة  إما  اآلخرون،  عليك 

بغضهم عليك(.

3-معمول لي عمل.

4-عندي تأخر في الزواج.

5-انعدام السعادة الزوجية.

6-أمراض في العائلة.

7- صراخ دائم في البيت، لكن خارج البيت 

األمور طبيعية.

8-انتقلنا إلى بيت جديد لم نجد فيه راحة.

ينخفض  بدأ  الدراسي  مستواهم  9-أوالدي 

نتيجة الحسد.

10-أوالدي ال يسمعون كالمي ويسمعون كالم 

اآلخرين.   

11-رزقي قليل رغم سعيي الحثيث.  

املفروض  لي دائمًا، ومن  هذه األسئلة توجه 

تكون لدي إجابة عليها. 

كل هذا الكالم صحيح 100 باملئة من وجهة 

تكويننا  أن  هو  الحقيقي  والسبب  نظري، 

 4 كل  منظورة  غير  لتغيرات  يوميًا  يخضع 

ساعة   26 وكل  يوم  وكل  ساعتني  وكل  دقائق 

يومًا   28 وكل  يومًا   21 وكل  يومًا   14 وكل 

يومًا   844 وكل  يومًا   365 وكل  يومًا   30 وكل 

وكل سبع سنوات وكل 12 سنة وكل 28 سنة. 

بداية   هي  وهذه  معها  نعيش  الدورات  هذه 

التفسير العلمي مليكانيكية حياتنا. هنا أوضح 

كيفية عمل هذه اآللية التكوينية املعقدة  في 

سلبيًا.  أو  ايجابيًا  املتسلسل  التغير  هذا  ظل 

وروح(،  ونفس  متمثل)بجسد  تكوين  لدينا 

)وهي  فلكية  بخريطة  أيضا  مرتبط  وهذا 

توزيع الكواكب في األبراج أثناء يوم الوالدة( 

أرقام(  ثالثة  من  تكوينية  رقمية  و)خريطة 

والرقم  البرج،  ورقم  امليالد  يوم  رقم  هي 

 + امليالد  يوم  جمع  حاصل  يمثل  الرئيس 

الشهر الذي نولد فيه + السنة التي نولد فيها 

كي نحصل على الرقم الثالث.

كيف نتأثر بالكون من خالل تاريخ ميالدنا؟ 

الخريطتني  خالل  من  نتأثر  كيف  أي 

مع  تفاعلهما  نتيجة  والرقمية(  )الفلكية 

سيل الطاقة الكونية الذي نتلقاه؟ يبقى هذا 

ندخل  لم  طاملا  وروتينيًا  طبيعيًا  التفاعل 

ميالدنا  تاريخ  دخول  وعند  السلبية،  الفترة 

تشمل  قصيرة  فترة  وهي  السلبية،  الفترة 

تمثل  طويلة  وفترة  وشهرية(  )يومية  دورة 

يأتي  السريعة  الدورة  في  التغيير  )سنوات( 

تأثيره  يكون  وقد  وسريعًا،  مفاجئًا  التأثر 

تقديرنا  على  أيضًا  يعتمد  وهذا  محدودًا، 

للحالة واستعدادنا لها، وعلينا أن نخرج بأقل 

هذه  تأثير  تحت  نبقى  ال  أن  ويجب  الخسائر 

، وكل حسب طريقة تعامله مع 
ً
الحالة طويال

الطويلة  الفترة  أما  يعيشها.  التي  املتغيرات 

فهي تأتي ببطء وتزول ببطء، وهنا في هذه 

في  صعبة  جديدة  حياة  ونبدأ  نتغير  الحالة  

مطلعها، لكن بمرور الوقت نتقبل هذا الحال. 

وأثناء هذه الفترة نفقد الثقة بأنفسنا ونبدو 

جديد  من  حياتنا  بدورة  البدء  حيال  قلقني 

الدورة  تتغير حياتنا كليا بعد هذه  وعادة ما 

نتغير  إننا  وحيث  بنا.  وللمحيطني  لنا  املتعبة 

هذا  مع  بالتعايش  ونستمر  بطيء  بشكل 

منها،  مناص  ال  حالة  ونجده  سلبيا  التغير 

أصبحنا  أوجها،  في  حياتنا  كانت  أن  وبعد 

نتراجع وهنا علينا ان نتسلح بالعلم والعمل.

ــي  ــر الكونـ التأثيـ
على اإلنسان
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فلكية فلكيةرؤيـــة  رؤيـــة 



الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

"وراء كل رجــل عظيــم امــرأة"

الكلمات 
المتقاطعة

1- صاحب الصورة مطرب عراقي.

2- من قصائد كامل الشناوي، من االقارب.

3- متشابهة، خصم.

4- علقم)م(، مادة مخدرة، حرف انكليزي.

5- اململكة املتحدة.

6- الحرير، حرف نصب.

7- للنداء، علم مذكر.

8- نصف دنيف، ملكتها زنوبيا.

9- متشابهة.

10- علم مؤنث.

1- عاصمة صربيا.

2- متشابهة.

3- تقال للمعلمة، متشابهة.

4- خبث، قناة فضائية عراقية)م(. 

5- عاصمتها باكو.

6- عقل، من االوزان)م(، من الزهور.

7- معركة انتصر فيها املسلمون على املغول.

8- بالي.

نادي  في  قدم  كرة  العب  يعمر،  نصف   -9

ليفربول.

10- مطربة لبنانية.

حكمـت الحـلي 

هو أشهر حالق في شارع الرشيد. معروف بكونه حالق ملوك ورؤساء 

يقع  الذي  محله  وكان  والستينيات،  الخمسينيات  فترتي  في  العراق 

توفي  بغداد.  ألهل  وملتقى  ناٍد  عن  عبارة  زباله  الحاج  شربت  مقابل 

ومنها  البضائع،  مختلف  لبيع  دكان  إلى  محله  وتحول  الحلي  حكمت 

يرتدي  الله(  )رحمه  فكان  أناقته،  على  الجميع  القرطاسية.يشهد 

مالبس أنيقة، تميزت بالقميص األبيض والربطة العريضة، إضافة 

األنيق  لبنطاله 

املشهورة،  بحماالته 

في  أصبحت  التي 

األيام  من  يوم 

للشباب.  موضة 

دائمًا  يرفض  كان 

ديكور  تغيير 

شعر  حالقة  شهد  الذي  صالونه 

عبد  والزعيم  الثاني،  فيصل  امللك 

ملك  حسني  وامللك  قاسم،  الكريم 

األردن، وبعض الشخصيات الالمعة 

في تاريخ بغداد آنذاك. وعن تسميته بـ )حالق امللوك والباشوات( 

فعلوا  الناس  إن  بل  نفسه،  على  التسمية  تلك  يطلق  لم  إنه  يقال 

األشياء  يسمون  فالناس  ذلك، 

والحلي  مرحلتها،  بحسب 

في  صغيرًا  دكانًا  يمتلك  كان 

بغداد  الحبيبة  العاصمة  قلب 

)الرشيد(،  الشهير  وشارعها 

في  مهمة  الفترة  تلك  وكانت 

تاريخ العراق.

يستخدم الكثيرون عبارة “وراء كل 

رجل عظيم امرأة” عندما يرغبون 

استطاع  رجل  بدور  اإلشادة  في 

من  مجال  في  نجاحه  يثبت  أن 

يعرف  ال  البعض  لكن  املجاالت. 

وفي  املقولة،  لهذه  الحقيقة  القصة 

هذا املقال نحكي لك عنها:

الى  املقولة  هذه  الكثير  ُيرجع 

في  األشهر  الفرنسي  اإلمبراطور 

بونابرت،  نابليون  فرنسا  تاريخ 

أن  بها  يقصد  كان  أنه  وأكدوا 

في  يكونون  ما  دائمًا  الرجال 

املرأة  دور  يأتي  ثم  ومن  املقدمة، 

في املرتبة الثانية. البعض يعتقد أن 

نابليون قال هذه العبارة حتى يزيد 

الناس في مدحه بشكل مبالغ فيه، 

وهو مدح يوازن بني رجولته وقوته، 

قائدًا  باعتباره  عظمته  وكذلك 

عسكريًا فذًا.

 من العمالقة ، أتاه 
ً
كان عرقوب رجال

أخ له يسأله أن يعطيه من ثمار نخله، 

نخلي،  طلع  إذا   : عرقوب  له  فقال 

أبلح،  إذا  له:  فقال  أتاه،  طلع  فلما 

فلما  زها،  إذا  فقال:  أتاه،  أبلح  فلما 

إذا  له:  فقال  أتاه،  أرطب  فلما  أرطب،  إذا  له:  فقال  أتاه،  زها 

، ولم يعطه شيئا.. فضربت به العرب في مخالفة الوعد.
ً
ه ليال

ّ
أثمر، فلما أثمر جز

قصة مثل

والسيما  الشرق،  مدن  بقية  حال  حالها  بغداد..  مدينة 

وذات  حقيقية  تراها  وتقاليد  بمعتقدات  تؤمن  العربية، 

تأثير وفعالية، وهذه املعتقدات غادر قسم كبير منها وظل 

وهي  اآلن،  لحد  البعض  يتداوله  القليل 

 
ً
امتداد تاريخي بعيد وأثر متوارث جيال

بعد جيل منذ أن كانت في العراق أقدم 

حضاره على وجه األرض وحتى اآلن..

راح صفر جانا ربيع.. يامحمد ياشفيع

في  نقدية  قطعة  يضعون  الناس  كان 

أو )الشربة( ويكسرونها على  نكة( 
ُ

)الت

باب الدار بعد مضي هذا الشهر)صفر( 

"راح  وينادون  األول،  ربيع  شهر  ومجيء 

صفر جانا ربيع.. يا محمد يا شفيع" دفعًا 

للبالء ..إذ يتشاءم الناس من صفر..

الحكة

اليمنى  اليد  حكة  أن  البغداديون  يعتقد 

تعني أن صاحبها سيحصل على دراهم، 

سيدفع  أنه  فتعني  اليسرى  حكة  أما 

نقودًا.

معه  نتبادل  عزيز  ضيف  مجيء  على  تدل  الخد  حكة  وأن 

القبل على الخدود.

وان حكة الخشم )األنف( تبشر بأكلة سمك.

وان حكة الرجل اليمنى تشير الى أن أحدهم ذكر صاحبها 

قدحًا او مدحًا.

وأن رجفة الكتف تدل على لباس جديد.

أي  )صوغة(  بوصول  ينبئ  اللسان  على  شعرة  وجود  وأن 

هدية.

عادات بغدادية

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   

في اي عام تم تشييد مدينة 
الطب؟

الفائز بجائزة العدد السابق
احمد فهيم عبد الرزاق /االنبار

ترسل االجابات على أرقام هواتف المجلة  
والجائزة اشتراك شهري مجاني 

سؤال وجائزة

بطبقة  تذكرنا  فإنها  ذكرها  يرد  وعندما  محتال،  بمعنى  )لوتي(  كلمة  تأتي 

اإلنكليزية  للمفردة  يرجعها  بعضهم  لكن  العراقي.  التراث  في  )الشّطار( 

أبعد  يكون األمر  وربما  السلب بطريقة ذكية،  او  النهب  تعني  التي   "Looting"

ويدعون  اليوم،  عمان  سلطنة  يسكنون  قوم  الى  البعض  ينسبها  إذ  ذلك،  من 

)اللواتي أو اللوتي(، وكانوا يتعاملون بالتجارة في مدينة البصرة ويكثرون في 

موانئها، ومن هناك انطلقت الكلمة بسبب أن بعضهم كان يحاول االحتيال.

“وعد ُعرقوب “

لوتي أصل كلمة 

نوادر وطرائف
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األخرى،  واللهجات  اللغات  في  يماثله  ما  نجد  أن  يصعب  فريد  عراقي  تعبير 

مؤيد  الشهير  املعلق  لسان  على  عاما  خمسني  قبل  مرة  ألول  سمعته  اني  أذكر 

وإصطدمت  الالعب  تعثر  أن  بعد  املرمى  الى  الكرة  دخول  يصف  وهو  البدري 

املرمى  وتدخل  )منجطل(  وهو  بظهره  لتصطدم  عادت  ثم  بالعمود  الكرة 

عنها  يغيب  التي  حياتنا  تفاصيل  من  الكثير  أتأمل  وحني   ، يدري  أن  دون  من 

انعكاسا  أجدها  ندري(  أن  دون  )من  النجاح  بعض  فيها  ويتحقق  التخطيط 

على  تساعد  ذاتها  بحد  وأرصفتنا  شوارعنا  إن  ثم  التعبير،  لهذا  أمينا 

املساء  الى  الصباح  من  نتعثر  فنحن  الغرض،  لهذا  مصممة  هي  بل  التعثر، 

يصاحبها  قد  خائبة،  عشوائية  دفرات  من  العثرات  هذه  عن  ينتج  ما  مع 

املرمى..  الى  الكرة  إدخال  في  تنجح  التي  الصائبة  الدفرات  من  يسير   نزر 

الكأس  ربع  أو  لنصف  دائما  ينظر  إيجابي  شعب  أننا  نثبت  الشائع  املثل  وبهذا 

التي  العثرات  أو  بالعثرة  النهتم  فنحن  الفارغ،  بالنصف  يحفل  وال  املآلن، 

العيش،  لقمة  خلف  املتواصل  للجري  حاصل  تحصيل  ونعتبرها  أقدامنا  تدمي 

املدرجات.  في  التشجيع  وتشعل  الهدف  تحقق  التي  بالدفرة  نهتم   وإنما 

في  ورغبتك  همتك  من  انتقاص  أو  شتيمة  ليست  هنا  بدفرة  فالعثرة 

بني  األزلي  الصراع  على  يقوم  تفاؤلي  منهج  هي  وإنما  أمام،  الى  التقدم 

أنت  بأنك  دائما  نفسك  تتخيل  أن  وعليك  داخلك،  واملنحوس  املحظوظ 

حال. الى  حال  من  التعيني(  على  ال  )دفرة  تنقله  سوف  الذي   املحظوظ 

والطالب  بدفرة،  عثرة  ننجزها  والهوامش  باألختام  املثقلة  املتعسرة  فاملعاملة 

الذي لم يتسلم الكتب ولم يستوعب املنهج ولم يجد )رحلة( يجلس عليها ينجح 

األقليمية  املنافسات  في  يعتمدون  الوطنية  منتخباتنا  مدربو  و  بدفرة،  عثرة 

الذي  األسرة  رب  تسأل  وحني  )ع.ب.د(،  خطة  على  أساسي  بشكل  والقارية 

يتمتع بتقاعد الحد األدنى و يدفع إيجار الحد األعلى ويسدد حساب أبو املولدة 

ويعيل خمس نفرات تدرك من دون إجابة بأن حياته عبارة عن عثرة بدفرة، وال 

تذهب بعيدا عزيزي القارئ..فان الخطط السنوية والخمسية والعشرية للدوائر 

والهيئات والوزارات هي األخرى مستمدة من فلسفة.. عثرة بدفرة!

خضير الحميري
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ــر ــي ــكــات ــركــاري ــي ــكــات كــاري



حاتم الصكر

ذكريات عراقية

العربي  لألدب  كبير  ومتابع  القلب،  من  وقريب  ودود 

الدراسات  بعض  إلى  إضافة  وينشره،  الشعر  يكتب  كله، 

واملقاالت، وقد كانت ابنته هند طفلة ذكية ومميزة ومعجبة 

و)املزمار(،  )مجلتي(  في  أنشر  ما  وتتابع  بشعري، 

لي  ذكر  وقد  العمل،  في  لتراني  مرارًا  حاتم  اصطحبها 

أنه ينوي ترك الشعر والتفرغ للنقد، وبعض ما كان ينشره 

وقتها كان في الصحافة اليسارية، وبالطبع سيصبح فيما 

بعد ناقدًا عربيًا مرموقًا.

عادل  األديب  تقريبًا  دائمًا  وبرفقته   ،
ً
طويال ثنا 

َّ
تحد     

العامل، وال أنسى أننا تواعدنا والتقينا في )نادي املعلمني( 

حني أصرَّ حاتم أن يعرفني بصحفية كبيرة وإنسانة رائعة 

نسى، هي سالم خياط رئيسة تحرير إحدى املجالت 
ُ

ت ال 

في حينها، وأن أحمل إليها قصيدة للنشر، ففعلت.

ه 
ُّ

ه وقتها من حاتم أن يعرفني بشاعر أعد
ُ

وأول شيء طلبت

أحد أساتذتي القالئل في الشعر وهو سعدي يوسف، فُسرَّ 

مجلة  إلى  معًا  ذهبنا  حتى  أيام  سوى  تمِض  ولم  كثيرًا، 

)التراث الشعبي( حيث كان سعدي يعمل سكرتير تحرير 

لها في ساحة كهرمانة.

    كان حاتم يضيق بعمله ويحلم أن ينتقل إلى العمل في 

الدار  وكسبت  مساعيه،  فنجحت  األطفال(  ثقافة  )دار 

ثقافيًا، ورئيسًا  أديبًا المعًا مثله، فعمل مصححًا ومحررًا 

لقسم اإلشراف اللغوي. 

    صار حاتم زميل عمل، كثير التهذيب، ومميز بثقافته، 

خارج  الجلسات  يشاركنا  لم  لكنه  واملزاح،  الجد  يشاركنا 

العمل، وكانت آنذاك شبه عادة يومية في الوسط الثقافي 

ما  -على  بعد  فيما  وذهب  فجأة،  انقطع  لكنه  والصحفي، 

أذكر- إلى زاخو ضمن الجيش الشعبي الذي طال أكثرية 

الشباب وقتها، ثم كان أن غادرت العراق في 1982، لكنني 

تابعت تطورات نتاجه في النقد، وأفرحني أن علمت ذات 

يوم أنه صار رئيسًا لتحرير مجلة )األقالم(. 

كانت  ووقتها  اليمن،  إلى  ذهبت   1988 عام  نهاية  وفي      

إلى درجة  بالكامل،  العراقية مقطوعة  العالقات السورية 

ب على الجواز السوري عبارة مؤملة هي: كل دول 
َ

أنه كان ُيكت

العالم "ما عدا العراق"!!.

    في صنعاء فرحت بداية بأن التقيت بحاتم في معرض 

الذكريات،  من  صفحات  ففتحنا   ،1991 عام  في  للكتاب 

والحملة  الحصار  تحت  ينهار  بدأ  وقتها  العراق  لكن 

هذا  وضع  على  الفجائعية  والحال  العوز  وبدا  اإليمانية، 

البلد، وبعدها بسنة ربما أطلعنا د. عبد العزيز املقالح على 

رئيس  –وهو  املقالح  من  هند  أبو  فيها  يطلب  مؤملة  رسالة 

جامعة صنعاء- أن يؤمن له عقدًا في جامعة صنعاء، فكان 

له ذلك.

أكثر  قبل  عدن  في  مدرسًا  عمل  أن  له  سبق  أنه  الطريف 

اليمن  )جمهورية  يسمى  كان  فيما  سنة،  عشرين  من 

الديمقراطية الشعبية(، وقد حدثني أنه وقتها قدم اسمه 

سمع  عندما  عاٍل  بصوت  يقهقه  بمدرس  ففوجئ  للمدير، 

بالكنية )الصكر( ويقول: 

"والله صارت مدرستنا بأجنحة يمكن تطير!! فأنا جرادة 

ولي زميل غراب وهذا أنت الثالث صقر!" 

وكان ذلك املقهقه هو الشاعر اليمني محمد سعيد جرادة.

منا  لكل  كانت  وإن  عديدة،  لقاءاتنا  صارت  اليمن  في      

عالقاته واهتماماته ومشاغله، ونشط ثقافيًا، ونال شهادة 

الدكتوراه من جامعة صنعاء.

عن  كتبوا  من  جميع  عربيًا  يتصدر  الصكر  والصديق      

قصيدة النثر، فقد استطاع أن يقدم أعمق وأجمل ما يقال 

بالشمول  تمتاز  دراساته  وظلت  وتطبيقيًا،  نظريًا  عنها 

أيضًا،  شاعر  فهو  املرهفة،  والذائقة  الواسع  واالطالع 

التشكيلي  الفن  نقاد  من  واحد  أنه  إلى  إضافة  هذا  كل 

الالمعني.

   غادرت اليمن صيف 1997، ودارت الدوائر على العراق 

ابنه  فقد  حاتم  الصديق  أن  وفجعني  وشكل،  جهة  كل  من 

على  إرهابيون  اختطفه  إذ  ع،  مروِّ نحو  على  زيد  الشاب 

أخباره،  وانقطعت  واألردن،  العراق  بني  الدولي  الطريق 

الذي  اإلنسان  وهو  زال،  وال  قاسية  محنة  كأب  فعاش 

يصعب عليك أن ترميه بوردة!

    اآلن أبو هند في الواليات املتحدة األمريكية، لكنه مازال 

في أوج نشاطه األدبي، وكل الجراح العميقة التي أصابته 

الجمال  عن  تفصله  ولم  بالحياة،  الصلة  يقطع  تجعله  لم 

والعطاء والصداقة.

من  الثانية  الطبعة  أعددت  وعندما  أحيانًا،  نتواصل      

مختارات شعرية لي -ستصدر قريبًا- طلبت منه أن تكون 

ر، وأهداني رسالة محبة جاءت 
َّ

كلمة الغالف له، فلم يتأخ

وأربعني  خمسة  من  يقرب  ما  عليها  مضى  صداقة  لتؤكد 

عامًا. بيان الصفدي

في أيامي العراقية األولى 

في بغداد عرفت من خالل 

ما قدمته من قصص وقصائد 

لألطفال في مجلتي واملزمار، 

فقد كنت في بدايات نشري 

في املجالت والصحف. 

والصديق أبو هند حاتم 

الصكر هو الوحيد الذي 

فوجئت أنه تابعني على 

قلة ما كان منشورًا لي للكبار 

والصغار معًا. حصل هذا في 

لقاء أول ال أنساه في رئاسة 

مجلتي واملزمار في الوزيرية، 

وكنت في األسابيع األولى 

من عملي، وحاتم وقتها 

مدرس لغة عربية في إحدى 

إعداديات بغداد.

alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya 98


