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الشبكة الشبكةفــي  فــي 

النفــط : ندعــم االســتثمار  فــي بنــاء المصافــي 

التربية: تغيير في الحصص والدرجات 
للصفين األول والثاني المتوسط  بغداد - طه حسين 

بغداد - مجلة الشبكة

بغداد -مجلة الشبكة

بغداد-علي الهاشمي

خطة  تنفيذها  عن  الداخلية  وزارة  كشفت 

الرامية  امنية واسعة بهدف تعزيز جهودها 

لضبط حدود البالد مع الجمهورية اإليرانية 

اإلسالمية والجمهورية التركية.

الركن  الفريق  الحدود  حرس  قائد  وقال 

حامد الحسيني في تصريح لـ "مجلة الشبكة" 

الخطة  هذه  خالل  من  تسعى  "الوزارة  إن 

والتنسيق  بالتعاون  تنفيذها  يجري  التي 

تدفق  وقف  الى  كردستان  اقليم  حكومة  مع 

املتسللني األجانب القادمني من دول آسيوية 

عبر  وبنغالدش  وأفغانستان  كباكستان   ،

من  ومنعهم  والتركية  اإليرانية  الحدود 

الدخول الى داخل األراضي العراقية."

واضاف أن "تدفق هؤالء املتسللني بات يشكل 

والسيما  للبالد،  واقتصادية  أمنية  مشكلة 

او  العمل  عن  الباحثني  من  غالبيتهم  أن 

"يمكن  أنه  الى  مشيرًا  التسول."  يمتهنون 

استغالل حاجتهم املادية من قبل العصابات 

للقيام  بهم  والدفع  بسهولة  اإلجرامية 

بأعمال تخريبية وإجرامية من أجل زعزعة 

االستقرار األمني في البالد."

وتابع الحسيني أن "تنفيذ الخطة سيتواصل 

هذه  على  كامل  بشكل  القضاء  حتى 

الظاهرة."

للمناهج  العامة  املديرية  أصدرت 

في وزارة التربية إعمامًا بخصوص 

والدرجات  الحصص  تقسيم  

للصفني األول والثاني املتوسط بعد 

إلغاء نظام الكورسات.

العامة  املديرية  في  مصدر  وقال 

للمناهج لـ "مجلة الشبكة" إنه "نظرا إللغاء 

-2022( الحالي  العام  الكورسات  نظام 

الفصلي  النظام  الى  والعودة   )2023

ولغرض تسهيل عملية تدريس مادة العلوم 

للمرحلة املتوسطة، فإن تقسيم الحصص 

والدرجات للصفني األول والثاني املتوسط 

عدد  سيكون  اذ  اآلتية:  بالصيغة  سيكون 

األول  الفصل  في  للفيزياء  الحصص 

حصتني  بواقع   ) املتوسط  لألول  )العلوم 

 ،)40( من  ستكون  ودرجتها  األسبوع  في 

الكيمياء  حصص  عدد  سيكون  حني  في 

حصة واحدة في األسبوع ودرجتها )20(، 

األحياء  حصص  عدد  سيكون  بينما 

حصتني في األسبوع ودرجتها )40(."

وأضاف ان "الفصل الثاني سيشهد تغييرا 

ستكون  اذ  والدرجات،  الحصص  في 

حصص الفيزياء حصة واحدة في األسبوع 

حصص  ستكون  بينما   ،)20( ودرجتها 

ودرجتها  األسبوع  في  حصتني  الكيمياء 

بواقع  األحياء  حصص  وستكون   ،  )40(

حصتني في األسبوع ودرجتها)40(."

املتوسط  الثاني  الصف  يخص  ما  وفي 

أوضح املصدر أنه "تقرر ان تكون حصص 

الفيزياء خالل الفصل األول للصف الثاني 

ودرجتها  األسبوع  في  حصتني  املتوسط 

واحدة  حصة  الكيمياء  وحصة   ،)40(

حصص  بلغت  فيما   ،)20( ودرجتها 

بينما   ،)40( ودرجتها  حصتني  األحياء 

الثاني  الفصل  في  الفيزياء  حصص  بلغت 

حصص  و   ،  )40( ودرجتها  حصتني 

ودرجتها  األسبوع   في  حصتني  الكيمياء 

)40(، وحصص األحياء حصة واحدة في 

األسبوع  ودرجتها )20(."

انعكاسات  من  لها  ملا  املصافي  بناء  في  االستثمار  لعمليات  دعمها  النفط  وزارة  أعلنت 

إيجابية على االقتصاد الوطني وتوفير املشتقات النفطية.

تشجع  "الوزارة  إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  الزوبعي  حامد  الدكتور  النفط  وزارة  وكيل  وقال 

وتدعم االستثمار في قطاع بناء املصافي وتتعامل بكل جدية مع الراغبني بذلك، إال أن 

عملية االستثمار في هذا املجال تعد من العمليات املعقدة الرتفاع كلف البناء." 

لديها  واألخيرة  منها،  لالقتراض  البنوك  الى  تلجأ  املستثمرة  "الشركات  أن  وأضاف   

شروطها في عملية منح القروض، التي تصطدم مع شروط وبنود وإمكانات املستثمرين."

وكشف الزوبعي عن "وجود مشاريع استثمارية متبلورة تنتظر الوزارة نتائجها من خالل 

املستثمرين وعالقتهم مع البنوك."

البطاقة  مفردات  التجارة  وزارة  حجبت 

ومتوفى،  وهمي  اسم  ألف   25 عن  التموينية 

تسهم  جديدة  استمارة  الطالق  تستعد  فيما 

يتقاضون  الذين  املوظفني  اعداد  حصر  في 

رواتب تزيد على املليون ونصف املليون دينار 

استعدادا لحجب مفردات البطاقة التموينية 

التخطيط  دائرة  عام  مدير  وقالت  عنهم. 

واملتابعة في الوزارة ابتهال هاشم صابط في 

تمكنت  "الوزارة  إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  حديث 

من حجب البطاقة التموينية عن اكثر من 25 

ألف اسم مسجلني مابني وهمي ومتوفى من 

خالل إطالقها استمارة وزعت بني املواطنني 

اسماء  ملعرفة  الغذائية  املواد  ووكالء 

األسماء  عن  والتبليغ  املتوفني  األشخاص 

الوهمية املسجلة من قبل بعض املواطنني." 

املواطنني  شجعت  الدائرة   " ان  واضافت 

عن  اإلبالغ  على  الغذائية  املواد  ووكالء 

بعدم  نيتها  أبلغتهم  ان  بعد  الحاالت  تلك 

مثل  عن  طوعا  بالتبليغ  يقوم  من  محاسبة 

نفسه  الوقت  في  وشددت  الحاالت"،  هذه 

الذي  الوكيل  من  الوكالة  "سحب  على 

الوهمية  بالتستر عن األسماء  يثبت تورطه 

فضال  البالد،  خارج  واملسافرين  واملتوفني 

املواطن  على  مالية  غرامات  فرض  عن 

املقصر."

تعتزم  "الوزارة  أن  صابط   وتابعت 

)استمارة  تسمى  جديدة  استمارة  إطالق 

ويذكر  املواطن  قبل  من  تمأل  الشمول(  

في  املسجلني  املوظفني  رواتب  مقدار  فيها 

مليون  من  اكثر  راتبه  كان  فمن  البطاقة، 

البطاقة  تحجب  دينار  ألف  وخمسمئة 

نفسه  الوقت  في  مناشدة  عنه"،  التموينية 

وزارة  مع  للتعاون  والهيئات  "الوزارات 

باسماء  تزويدها  خالل  من  التجارة 

املوظفني الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 

املليون والنصف لحجب البطاقة عنهم لكي 

توجيه  من  اإلجراء  هذا  خالل  من  نتمكن 

لها  حاجة  االكثر  الفئة  الى  الغذائية  السلة 

الرعاية  بشبكات  واملشمولني  الفقراء  من 

االجتماعية."

الداخلية : خطة أمنية لمنع دخول 
المتسللين الى البالد

من  مجموعة  اتخاذها  عن  الزراعة  وزارة  أعلنت 

مرض  انتشار  من  للحد  االحترازية  اإلجراءات 

)كوي هيربس( الفايروسي الذي يصيب األسماك.

للوزارة  التابعة  البيطرة  العام لدائرة  املدير   وقال 

اصدرت  "الدائرة  إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  حديث  في 

البالد  البيطرية في  املستشفيات  توجيهات لجميع 

مرض  عن  والتحري  الرصد  درجات  اقصى  لرفع 

)كوي هيربس( الفايروسي الذي يصيب األسماك، 

للسيطرة على أية بؤرة مرضية ممكن ان تظهر في 

أية محافظة، وتبليغ رئيس السلطة اإلدارية للقيام 

من   
ً
أوال  ١٦ املادة  حسب  مركزية  لجنة  بتشكيل 

قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 20١3."

األسماك  نقل  بمنع  يقضي  "القانون  أن  وأضاف 

والسماح  األخرى  املناطق  الى  املرضية  البؤر  من 

بتسويق األسماك من املناطق األخرى غير املصابة 

بيطرية"،  صحية  بشهادة  مصحوبة  تكون  أن  على 

هذه  خالل  طبيعيا  تحدث  "اإلصابة  أن  موضحا 

في  الحاصل  والتفاوت  االختالف  بسبب  الفترة 

ظهور  تحفيز  في  يساعد  ما  الحرارة،  درجات 

في  الغالصم  تعفن  يسبب  الذي  الفايروس 

األسماك، الذي اصبح مستوطنًا في العراق."

"ضرورة  على  البيطرة  دائرة  عام  مدير  وشدد 

الصحية  والتدابير  اإلجراءات  جميع  اتخاذ 

املرض  على  السيطرة  في  تسهم  التي  والعلمية 

في  مجانا  والرش  الخاصة  املعقمات  واستخدام 

البؤر املصابة"، داعيا الى العمل على "تنفيذ ندوات 

باملرض  للتعريف  األسماك  ملربي  توعوية  ارشادية 

والتوعية  الحيويني  واألمان  األمن  وإجراءات 

تربية  مشاريع  واصحاب  املربني  ابالغ  بضرورة 

البيطرية  املستشفيات  مراجعة  بضرورة  األسماك 

الوضع  ملتابعة  الجديدة  الوجبات  ادخال  لتأشير 

البيطرية  الصحية  بالتعليمات  وتزويدهم  الصحي 

تربية  عن  باالمتناع  املربني  توعية  على  والتأكيد 

او  اعمار مختلفة من األسماك في نفس األقفاص 

احواض التربية." 

بغداد- مجلة الشبكة

إجراءات احتراز ية للحد من 
انتشار مرض )كوي هيربس( 

في األسماك

حجب البطاقة التموينية عن  25  ألــــــــــــــــــف اسم وهمي  
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جيمي  مريالند  والية  عن  األمريكي  السيناتور  قال 

راسكني:

ان روسيا دولة ذات قيم مسيحية ارثوذوكسية، وذات قيم 

اجتماعية تقليدية )تؤمن بالعائلة من أب وأم(، ومركز 

عاملي ملناهضة املثلية، ومعادية للمتحولني جنسيًا.

الكلفة  عن  النظر  بغض  تدميرها  يجب  السبب،  ولهذا 

التي نتحملها )ويتحملها دافعو الضرائب( نحن 

سواء  االستبداد،  ضد  الديمقراطية  ومناصرو 

كانوا تقدميني او محافظني ليبراليني ان يفعلوا ما 

بوسعهم لضمان فوز اوكرانيا بأسرع وقت.

انها ليست حربًا تقليدية معهم.. انها جهاد!!

)ذكر كلمة جهاد بلفظها العربي(

الفاتيكان،  بابا  فرنسيس  البابا  حذر 

القساوسة والرهبان من مشاهدة املواد 

الى  ذاته  الوقت  في  ودعا  اإلباحية، 

هواتفهم،  من  التطبيقات  هذه  حذف 

والراهبات  القساوسة  حتى  قال:  إذ 

املواد  ويشاهدون  لإلغراء  يستسلمون 

اإلباحية على اإلنترنت، وانا هنا ال أدعو الى 

اإلجرامية  اإلباحية  املواد  عن  االبتعاد 

املواد  بل  فقط،  الطفولة  بانتهاكات  املتعلقة 

اللوم  فيها  يقع  خطيئة  فهي  العادية،  اإلباحية 

على العديد من األشخاص املتدينني.

هكذا يدخل الشيطان.

كيفية  حول  سؤال  على  ردًا  البابا  كالم  وجاء 

مسؤول  بشكل  الرقمية  التقنيات  استخدام 

طلبة  مع  اجتماع  خالل  وذلك  املسيحية،  لنشر 

الالهوت والقساوسة في روما قبل ايام.

البابا فرنسيس.. والشيطان

جيمي راسكين.. والجهاد هيذر ماكفرسون.. وانتقائية ملف حقوق اإلنسان

بهيج تقي الدين.. 
ووزراء الصدفة

ييـــل..  غابـــر  ز يغمـــار 
ومثليو المونديال

بوتين.. واأللماني الروسي ــخارت ــن بالس جيني

رسوم غزال محمد 

محاصيل  عدة  تحليل  عبر  قليلة،  سنوات  قبل  دراسة  أظهرت 

زراعية، ان هناك دليال مقنعا حسب هذه الدراسة على ان زراعة 

مبكرة  كانت  تحديدا،  اوروك  وفي  الرافدين،  وداي  في  النخيل 

عند نهاية األلف الثامن وبداية األلف السابع ق.م.

وبذلك تكون بالد الرافدين املوطن األصلي ألشجار النخيل.

هيذر  الكندية  البرملانية  انتقدت 

ماكفرسون بالدها والعالم قائلة:

ال يحق لكم التعامل بانتقائية مع ملف 

ان  لكم  يمكن  ال  اذ  اإلنسان،  حقوق 

تعتبروا ان من يقتل في اقليم تيغراي/ 

اثيوبيا اقل اهمية من اآلخرين.. اذ ان 

شعب االيغور غير مهم بسبب عالقتنا 

مع الصني.

فإن كنا نؤمن بحماية حقوق اإلنسان.. 

ان  مكان،  كل  في  نفسها  هي  فإنها 

في  او  فلسطني  في  يقتل  طفال  كانت 

اليمن او حتى امرأة في تشني جيانغ او 

في اوكرانيا.

ينبغي  وال  مهمة،  اإلنسان  فحقوق 

من  املنطق  بهذا  معها  التعامل 

هو  أخشاه  ما  أخشى  وإن  االنتقائية، 

وتوظفيها  اإلنسان  حقوق  تسييس 

لتمرير أجندتنا.

في معرض رده على تصريح وزيرة داخلية 

دولة  انتقدت  التي  فيزر(  )نانسي  بالده 

ونشاط  حركة  على  تضييقها  حول  قطر 

مونديال  في  كجمهور  املشاركني  املثليني 

األملاني  الخارجية  وزير  قال  قطر2022، 

ان  تعلمون  هل  غابرييل(:  )زيغمار  السابق 

املثلية الجنسية كانت حتى عام ١994 تعتبر 

ابي  والدتي كانت تستأذن  ان  ايضا  تعلمون  املانيا!! وهل  جريمة في 

األملانية  الحكومة  به  تقوم  ما  ان  اعتقد  وانا  للعمل؟!!  خروجها  في 

تجاه قطر، وانتقادها لعدد من امللفات ومنها ملف املثليني.. امر مثير 

لالشمئزاز

ضم  ايام  قبل  عقد  مؤتمر  في 

السياسيني  من  مجموعة 

الرئيس  القى  واالعالميني، 

نكتة  بوتني  فالديمير  الروسي 

لتلطيف الجو قائال:

رويتها  نكتة  بالي  في  خطرت 

للزمالء اخبرني بها صديق من 

املانيا عن طفٍل يسأل اباه قائال:

*االبن: ملاذا البرد شديد لهذه 

الدرجة يا أبي؟!

هاجمت  روسيا  ألن  -االب: 

اوكرانيا.

*االبن: وما دخلنا نحن يا أبي؟!

-االب: الننا فرضنا عقوبات على 

الروس.

نحن  وهل  *االبن: 

روس يا أبي؟!

 ١949 عام  في 

تقي  )بهيج  عني 

وزيرًا  الدين( 

في  للزراعة 

وحني  لبنان، 

علم أخوه الكاتب 

)سعيد  والصحفي 

الدين(  تقي 

بذلك.. كتب له:

تحياتي اخي بهيج..

وهذا  وزيرًا،  اخترت  قد  انك  علمت 

لكني  ومنطقتنا،  لعائلتنا  كبير  شرف 

كنا  عندما  بأننا  أذكرك..  ان  يجب 

صغارًا كنا نتسابق للنوم في فراش أبينا 

لروحه السالم.

ايدينا  يشم  كان  الوالد  ان  وأتذكر 

غسلناها  واننا  نظيفة..  أنها  من  ليتأكد 

بعد طعام العشاء، لكي يسمح لنا بعدها 

بالنوم الى جواره.

التراب،  تحت  أبونا  يرقد  واآلن.. 

جواره  الى  سنرقد  اننا  في  والشك 

بعد مدة طالت او قصرت، فاحرص 

نظيفتني  يداك  تكون  ان  أخي  يا 

لترقد معه بأمان.

لدى استضافتها في ملتقى العراق للجميع قالت:

بشأن  كرد  قادة  مع  عدة  حوارات  عقدت 

الهجمات العسكرية التركية واإليرانية 

على إقليم كردستان، فطلبوا مني 

معالجة هذه املشكلة فأجبتهم:

فعله،  باستطاعتي  ليس  هذا 

هو  فعله  يمكن  ما  لكن 

عليكم  وينبغي  دعمكم.. 

داخليا،  أقوياء  تكونوا  ان 

لكي  جدا  مهم  وهذا 

الجهات  بنا  تظفر  ال 

الخارجية..

 أمين متحف أشموليان-جامعة 
أوكسفورد

بول 
كولينس
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ولم تكتف وزارة الخارجية األمريكية بذلك، 

قنوات  عبر  اإليرانية  بالخارجية  اتصلت  بل 

دبلوماسية أوروبية لتوضح أن الرئيس بايدن 

التدخل  تنوي  املتحدة  الواليات  أن  يقصد  لم 

في إيران، وأن التصريج جاء في عجالة أثناء 

الخميس  اتخابيًا  تجمعًا  الرئيس  حضور 

إيرانيون،  معارضون  فيه  شارك  املاضي 

املظاهرات  يؤيد  بأنه  لهم  إشارته  وكانت 

لكل  السريع  التحرك  هذا  ملاذا  لكن  فقط. 

تلك املؤسسات لنفي أي تفسير لنية الواليات 

رأت  لقد  إيران"؟  "تحرير  لـ  التدخل  املتحدة 

األمريكية  والدبلوماسية  األمنية  املؤسسات 

إعالن  اعتباره  يمكن  الرئيس  تصريح  أن 

حرب، في وقت توعدت فيه القيادة اإليرانية 

برد قوي على الدول الداعمة لالحتجاجات، 

إيران  على  عدوانًا  لها  دعم  أي  واعتبرت 

ينبغي الرد عليه بقوة، وأوردت قائمة بالبلدان 

وتأجيجها،  االحتجاجات  دعم  في  املتورطة 

مخابرات  أجهزة  من  عناصر  ومشاركة 

وتمويل  وعربية،  وإسرائيلية  أمريكية 

فضائية  قنوات  ودعم  وتسليحها،  لجماعات 

لتنسيق  خارجية  وإدارة  إلكترونية،  وجيوش 

األمن  على  خطرًا  رأتها  التي  العمليات،  تلك 

القومي، وال يمكن السكوت عليها، بما يفتتح 

أن  يمكن  املنطقة،  في  شرسة  لحرب  الباب 

بالتأكيد  ستهدد  إقليمية  حربًا  لتصبح  تتسع 

النفط، سواء بإغالق مضيق هرمز  تدفقات 

النفط  وشركات  للحقول  ضربات  توجيه  أو 

جبهة  فتح  وأن  العسكرية،  والقواعد  والغاز 

على  خطرًا  سيشكل  املنطقة  في  جديدة 

بالغ  توقيت  في  وحلفائها  املتحدة  الواليات 

األوكرانية  الحرب  فيه  تتفاقم  الحساسية 

شرق  جنوب  يغلي  بينما  للتوسع،  ومرشحة 

والجوية  البحرية  باملناورات  ويعج  آسيا 

شررها  يتطاير  أن  يمكن  التي  والصاروخية 

واشتعال  الخطيرة،  الجبهة  تلك  ويلهب 

حقول النفط والغاز التي يعتمد عليها  العالم 

أو  الجزئي  الوقف  بعد  كبير  حد  إلى  حاليًا 

أوروبا،  معظم  عن  روسيا  وغاز  لنفط  الكلي 

الصناعات  في  واسع  شلل  عليه  سيترتب  ما 

فلكي  وارتفاع  املنزلية  والتدفئة  والخدمات 

اقتصاد  انهيار  إلى  يؤدي  الطاقة  أسعار  في 

العديد من دول الغرب. 

املدعومة  االحتجاجات  إيران  اعتبار  إن 

الدول  من  حرب  إعالن  بمثابة  الخارج  من 

االشتباك  قواعد  تكون  والداعمة  املخططة 

تحريك  أدوات  تكشفت  أن  بعد  تغيرت،  قد 

بحكومات  أطاحت  التي  االحتجاجات  تلك 

شارب(  )جني  ويعد  للغرب،  موالية  غير 

أحد  األمريكي  السياسية  العلوم  أستاذ 

منظري تلك الحركات، وله كتب عدة يجري 

فيها  وتستخدم  املعارضة،  لنشطاء  تدريسها 

تقنيات لنشر الشائعات وتحركات املحتجني، 

وتطرح  الغاضبني(،  )تجمع  على  وتعتمد 

مع  التواصل  فيها  ويجري  عامة،  شعارات 

بتحريك  مكلف  منها  كل  محلية،  مجموعات 

مجموعة عرقية أو دينية أو قطاع جماهيري 

مثل النساء أو الطالب وغيرها، وكل منها له 

جماعة،  كل  ميول  مع  تتفق  وأحالم  شعارات 

باالتصال  مختصة  علوم  إدخال  وجرى 

والتأثير النفسي، وخوارزميات تحدد األخبار 

مجموعة،  كل  لتحريك  املناسبة  والشائعات 

والذكاء  املعلوماتية  في  التطور  على  معتمدة 

االصطناعي.

أحد  حول  يتجمع  الثورات  من  النوع  وهذا   

املالئمة  الفضفاضة  والشعارات  األلوان، 

ظاهرة.  قيادة  وبال  متنوعني،  لغاضبني 

وتقويض  إنهاك  االحتجاجات  تلك  ومهمة 

الطريق  وفتح  األمنية،  الدولة  مؤسسات 

السلطة.  القتناص  جاهزة  مجموعات  أمام 

من  موجات  لعدة  تعرضت  قد  إيران  وكانت 

الخضراء  الثورة  أشهرها  امللونة،  الثورات 

عام 2009 في أعقاب االنتخابات التي جرت 

ومير  املحافظني  ممثل  نجاد  أحمدي  بني 

حسني موسوي ممثل اإلصالحيني. وعادة ما 

منافسات  من  يكتنفها  بما  االنتخابات  تكون 

انتظار  أو  اضطرابات،  إلحداث  مناسبة 

أو  الجماهير  مشاعر  يحرك  مؤلم  حادث 

أزمة اقتصادية. وال شك أن إيران مستهدفة 

اتهامها  آخرها  ومعروفة،  عديدة  ألسباب 

والتدخل  نووية  قنابل  تصنيع  في  بالشروع 

بشروطها  وتمسكها  األوكرانية  الحرب  في 

كانت  وإن  املتعثر،  النووي  االتفاق  في  كاملة 

في  حرب  إشعال  تريد  ال  املتحدة  الواليات 

املنطقة، بل سعت لتهدئة األوضاع في لبنان 

مع  ملعاركها  للتفرغ  والعراق  وسوريا  واليمن 

ال  إيران  في  الوضع  أن  إال  والصني،  روسيا 

يمكن السكوت عليه بعد تعثر االتفاق النووي 

بما  النووي  الغموض  مرحلة  إيران  ودخول 

يهدد املصالح الغربية، ويفرض موازين قوى 

في  االحتجاجات  تحريك  كان  لهذا  جديدة. 

يمكن  ال  التي  إيران  مع  األنسب  هو  الداخل 

خوض حرب مباشرة معها، ألن ثمنها سيكون 

وحلفائها.  املتحدة  الواليات  على  جدًا  باهظًا 

الفضائيات  عشرات  تجهيز  كان  لهذا 

واختراق  اإللكترونية،  الحروب  وجيوش 

األقليات العرقية والدينية والطائفية الكثيرة 

في إيران، واالستفادة من وجود اإلصالحيني 

إلى  أنصارهم  لجذب  املعارضة،  في 

االحتجاجات.

عن  تحدث  قد  اإلسرائيلي  اإلعالم  وكان   

النيروز  عيد  خالل  إيران(  في  )ثورة 

اإلعالن  كان  أو  تأجلت  ربما  لكن  املاضي، 

إيران  أن  ويبدو  مناورة،  مجرد  توقيتها  عن 

ثورة  أية  صد  في  قدراتها  في  تثق  كانت 

جديدة  تقنيات  وأن  ينبغي،  مما  أكثر  ملونة 

أضيفت إلى جانب فتح محاور متنوعة بطول 

اإلصرار  ويأتي  ومحيطها،  وعرضها  إيران 

حتى  االحتجاجات  في  االستمرار  على 

األقل  على  مكسبًا  املتحدة  الواليات  تحقق 

تنازالت  لتقديم  النظام  على  الضغط  في 

عن  عجزت  إذا  ودولية  إقليمية  ملفات  في 

الهدف األهم وهو إسقاط النظام. لكن وتيرة 

الدعم  كثافة  رغم  تتراجع  االحتجاجات 

املليونية  املظاهرات  أن  إذ  الهجمات،  وتنويع 

األسلحة  أقوى  كانت  باالحتجاجات  املنددة 

في مواجهة املحتجني، وبدت إيران أكثر ثقة 

امللونة،  الثورات  من  الجولة  تلك  كسب  في 

قدمت  روسيا  إن  املتحدة  الواليات  وتقول 

املشورة في قمع االحتجاجات، وتنتقد الدعم 

اإلنترنت  شبكات  استكمال  في  الصيني 

والتواصل الوطنية، التي تعرقل نشر الدعاية 

امللونة  الثورات  يضع  بما  لالحتجاجات، 

بأدوات  الدائرة  الكونية  الحرب  إطار  في 

ومخابراتية  وإعالمية  واقتصادية  عسكرية 

عالم  نتائجها  على  سيترتب  التي  وتقنية، 

جديد.

أسرع مجلس األمن القومي األمريكي ليصحح تصريح الرئيس 
بايدن الذي قال فيه "سنحرر إيران"، ليؤكد أن األمر ال يعدو 

تأييدًا للمظاهرات في إيران، ولم ينتظر مجلس األمن القومي 
التوضيح الذي أدلى به املتحدث باسم البيت األبيض في وقت 

الحق، الذي أكد فيه نفس املعنى. 

مجلس األمن القومي األمر يكي 
يتبرأ من بايدن

مصطفى السعيد  
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الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث



أن  حاويه  على  م 
ّ

يحت الذي  الفن  هذا 

لضمان  واحدة  سلة  في  بيضه  يضع  ال 

موجات  من  النجاة  له  تتيح  مخرجات 

وكال  حسبها  إن  العاتية..  السياسة 

ميزانها بعني صائغ.

ولعل ما ذكر أعاله يتطابق وتصريحات 

املستشار األملاني )أوالف شولتز( الذي 

ردد، قبل أربعة أعوام، جملة ُعّرفت بأنها 

بأنه  واالقتصاد  السياسة  بديهيات  من 

في  شخص  أي  مع  ترقص  أن  )يمكنك 

أردفها  التي  الغاية(،  سبيل  في  الغرفة 

الحرب  بسبب  الروسي  الغاز  أزمة  بعد 

تضعوا  )ال  بأن  الروسية-األوكرانية، 

بيضكم بعد ذاك في سلة واحدة(.

طائرة  حطت  الجملتني..  منطلق  ومن 

متوقعة  غير  بزيارٍة  بكني  في  شولتز 

)تشي  وليعانق  عنها،  اإلعالن  رغم 

)عرش(  على  حديثًا  املتوج  بينغ(  جني 

واليته  وتمديد  تجديد  بعد  الصني 

السياقات  عن  الخارجة  الثالثة،  للمرة 

في  سابقًا  املتبعة  الصينية  السياسية 

آليات آلتجديد.

حضن  في  رحاله  شولتز(  )أوالف  حط 

التنني الصيني املتّوج بتاج الوالية الثالثة 

تايوان.   ... املنتظرة  تاجه  لدرة  الناقص 

حضن  في  رحاله  شولتز(  )أوالف  حط 

 تحذيرات 
ً
ثاني اقتصاد عاملي، متجاهال

منظومته  أركان  من  بالقليل  ليس  جزء 

يد  تلدغ  )أال  في  الحاكمة  السياسية 

على  املفرط  االعتماد  جحر  من  أملالنيا 

ح 
ّ
ترن ذلك  وبعد  مرتني(،  واحدة..  جهة 

الغاز  شح  بسبب  األملاني  االقتصاد 

األمريكية- العقوبات  بفعل  الروسي 

)الغاز  يباع  كان  الذي  األوروبية، 

)بخس(  بسعر  املانيا  الى  الروسي( 

البندقي(  )شايلوك  بأسعار  قياسًا 

املضروب بأربعة أضعافه، مصداقًا.. أن 

ال صديق في عالم السياسة واالقتصاد.. 

إال املصلحة وإن تذّمروا.

جدران  عند  رحاله  شولتز  حط 

بواباته  طارقًا  العظيم  الصني  سور 

له  يترك  لم  أن  بعد  االقتصادية، 

بفعل  عنه  بغازه  شح  الذي  )العدو( 

بوعوده  نكث  الذي  والحليف  العقوبات، 

وبربوبية أسعاره.. والصديق الجار الذي 

إسبانيا  من  املرتجع  غازه  يشاركه  لم 

الى  )أملانيا(  دفع  الذي  يأمل،  كان  كما 

بـ200  اقتصادية  خطة  نحو  التوجه 

مليار يورو لحماية الشركات واملؤسسات 

من  األملان  واملستهلكني  االقتصادية 

تبعات أسعار الطاقة الجنونية.

رغم أهمية ما ذكر من أسباب للزيارة، 

رأي  على  األهم،  تكن  لم  أنها  إال 

املتابعني، الذين ما فاتهم توقيت الزيارة 

املتحدة  الواليات  إعالن  ويوم  املتوافق 

هي  سواها  دون  الصني  )أن  األمريكية 

املتحدة(،  الواليات  على  األكبر  الخطر 

رغم ابتالع روسيا ملا يقارب الـ١5% من 

أراضي أوكرانيا األوروبية.

السياسية  املنظومة  أصوات  تخّوف  إن 

زيارة  وتبعات  نتائج  من  األملانية 

غائب،  لصوٍت  صدى  تكن  لم  الصني 

من  تخوفًا  عال  اقتصادي  لضجيج  بل 

أملانيا  تكرار ذات األمر، عندما وضعت 

الغاز  أنابيب  في  اقتصادها  بيض 

ويأتي  العقوبات.  بفعل  املحتقن  الروسي 

تغلغل  إمكانية  من  هذا  التخّوف  قلق 

بالعموم  األوروبي  االقتصاد  في  الصني 

واالقتصاد األملاني بالخصوص، هذا إذا 

الشريك  هي  اليوم  الصني  أن  علمنا  ما 

التجاري األكبر ألملانيا، وبحجم تجاري 

وصل الى 205،٦ مليار يورو بني البلدين، 

الكبرى  بشركاتها  املانيا  توجه  مع 

عندمـــا يضـــع النســـر "بيضـــه" عندمـــا يضـــع النســـر "بيضـــه" 
في سّلة التنين!في سّلة التنين!

ليس سرًا أن نعرف ونعّرف 
أن السياسة هي فن املمكن، 
وقاسم هذا الفن هي املصلحة.. 
ومن بعدها الطوفان. إذ ال 
صديق فيها يقف وقف 
ضيقك.. وال أنيس فيها يسمع 
الشكوى، وهذا لعمري هو 
مرتكز فن السياسة الذي ال 
يتوافق ومصطلح )االنسداد 
السياسي(.

سرمد عباس الحسيني
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اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد



سياسة  ضمن  الصني  في  لالستثمار 

اقتصادية مرسومة تتيح لهذه الشركات 

عاملية،  اقتصادية  نتائج  استحصال 

شركة  على  يفت  لم  الذي  األمر  وهو 

افتتحت  التي  للكيمياويات،   )BASF(

مصنعًا كبيرًا لها في )سانك يونغ( بأمل 

عشرة  بحدود  متوقعة  مالية  تدفقات 

مليارات يورو عند وصولها للعام2030.

استثمارًا  بوجهها  املانيا  اتجهت  كما 

في  كبير  بشكل  سياراتها  صناعة  في 

ممتاز  كسوق  تعتمدها  التي  الصني 

األملانية  السيارات  وتسويق  لصناعة 

لديها، واملتمثل بعمالقة هذا العالم مثل 

)مارسيدس-بي أم دبليو- فولكسفاكن( 

الى ما كشفته )األمم  إدارة ظهرها  مع 

جسيمة  انتهاكات  وجود  من  املتحدة( 

الصني،  في  اإلنسان  حقوق  تجاه 

سياراتها  صناعة  أماكن  في  والسيما 

يونغ(  )سانغ  منطقة  في  واستثماراتها 

تحذير  من  الرغم  على  الصني،  غرب 

الشرك  في  الوقوع  مغبة  من  شولتز 

الصوت  ولعل  الصيني.  االقتصادي 

وزيرة  من  كان  له  تحذيرًا  األعلى 

املنتمية  بيربوك(  لينا  )أنا  خارجيته 

دون  املعني  األملاني  الخضر  حزب  الى 

التي  اإلينسان،  حقوق  بملفات  سواه 

تبنت هذا امللف، باإلضافة الى تأكيدها 

تكرار  مغبة  من  األملاني  للمستشار 

موسكو  مع  العالقة  أخطاء  في  الوقوع 

الصني،  مع  بقوة  املقبلة  عالقتهم  في 

وهو الرأي املتقاطع )التحذير( مع رأي 

حكومته،  داخل  شولتز(  )أوالف  تيار 

الذي يرى أن تعزيز العالقات مع الصني 

يتجه فيه  بالغة األهمية في وقت  خطوة 

االقتصاد األملاني نحو الركود.

من  قلقًا  )بيربوك(  تحذير  ويأتي 

اقتصادية  سياسة  تجاه  أملانيا  سير 

فيها  انفصال(  عن )ال 

التي  الصني، 

ضع  و

فيها 

مستشار أملانيا غالبية بيضه االقتصادي 

التي  الصني،  سلة  في  أهمها..  لعله  او 

قد  خطوة  أخذ  الى  نتائجها  تدفعه  قد 

الحليف  عن  كاملة  استدارة  الى  تتحول 

اللذين  األوروبي  والجار  األمريكي 

عليها  املفروضة  أزمتها  في  خذالها 

روسيا،  على  العقوبات  بنتائج  بإلزامها 

الذي بسط  أملانيا بشعار نسرها  وكأنما 

مازالت  أوروبا  كل  على  يومًا  جناحيه 

تتلقى األوامر والوصايا من حلفاء١945.

وأيًا كانت األسباب التي دفعت املستشار 

األملاني، مع اقتراب شتاء الدب الروسي 

الى  العجوز،  القارة  تاريخ  في  األقسى 

االحتماء بدفء جناحي التنني الصيني، 

هذا  أن  عينيه  نصب  يضع  أن  عليه  فإن 

التحول قد يعني يومًا ما االنسالخ التام 

يجد  وقد  والجار،  الحليف  حلف  عن 

 في موقٍف 
ً
النسر األملاني نفسه مستقبال

من  اليوم  بموقفه  شبيه  عليه،  يحسد  ال 

الروسية-األوكرانية  الحرب  تبعات 

الغاز  تقنني  بفعل  االقتصادية  وأزمتها 

الروسي واعتماد االقتصاد األملاني عليه 

يبتلع  عندما  وذلك  مطلق،  شبه  بشكل 

التنني الصيني فرخها التايواني.

األملاني  النسر  سيكون  فقط  حينها 

الروسي  الدب  نار  من  كاملحتمي 

برمضاء التنني الصيني.
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ال خالف على أن معظم 
مدن العالم تحظى بنوع 

من الشهرة التي ترسخ في 
الذاكرة، إما بسبب موقعها 

الجغرافي، أو تاريخها 
وآثارها، أو طبيعتها، أو 

معاملها الجمالية ومؤهالتها 
السياحية.. الخ. وأحيانًا 
يجتمع لها أكثر من سبب، 
كما هو الحال في غالبية 

املدن العراقية التي 
تنقصها ملسة حنان.

نــــواعــــم

حسن العاني

وهذا الرسوخ لم يتحول الى صيغة من صيغ )االرتباط الشرطي(، 

مخيلتنا  شاشة  على  ظهرت   -
ً
–مثال )باريس(  مفردة  سمعنا  فاذا 

أميركا  أما  باردو.  بريجيت  الفتنة  لسيدة  أو  إيفل  لبرج  صورة 

حيل عقلنا الظاهر الى تمثال الحرية، وعقلنا الباطن الى مارلني 
ُ

فت

)الشامية(  اسم  يجعلنا  حني  في  النوم.  مالبس  ترتدي  وهي  مونرو 

سامراء  غرار  على  أسماء  تفرض  وهكذا  العنبر.  الرز  رائحة  نشم 

مخيلتنا  على  حضورها  ولبنان  واملوصل  والقاهرة  والناصرية 

الثقافية. 

العراق يطفو على بحيرة من املدن السياحية، ومع ذلك طغت شهرة 

كنا   ،١970 تموز  الى  يعود  صيف  وذات  و..  غيرها،  على  )شقالوة( 

ثالثة أصدقاء، النكاد نفترق آخر الليل حتى نلتقي أول النهار، نجلس 

في أحد املقاهي البغدادية )عارف آغا – منطقة الحيدرخانة(، حني 

فجر أحدنا عبوة صغيرة على هيأة سؤال    ]ما رأيكم أن نسافر الى 

شقالوة ؟![ فوافقنا أسرع مما كنا نتصور، ربما ألن املراهقني الثالثة 

كانوا مأخوذين بسمعة شقالوة وبسحرها الذي سمعوا عنه الكثير!!

الى  تسليمنا  وتولى  القطار  بنا  انطلق  نفسه  اليوم  ذلك  مساء  في 

التي  شقالوة  الى  صعودًا  أربيل  قصدنا  الربيعني  أم  ومن  املوصل، 

الحر  ضد  محصنة  وأنها  الصيف،   قوانني  خارج  بأنها  فاجأتنا 

وضربات الشمس لكونها تقع في سرداب تحت مستوى النظر، وتحف 

بها من جهة اليمني أشجار الجوز والسبندار وسلسلة جبال سفني..

تكن  ولم  بنا،  بطشت  قد  والتعب  والعطش  الجوع  غائالت  كانت 

بكامل   ١970 آذار  بيان  بعد  طاحنة  حرب  من  خرجت  التي  املدينة 

ضاقت  التي  البشرية  القوافل  تلك  الستقبال  واستعدادها  عافيتها 

انتظرنا  والله  و..  السكن،  وأماكن  واألسواق  واملطاعم  الشوارع  بها 

عندها  العمال،  من  أحد  منا  يقرب  ولم  ساعتني  قرابة  املطعم  في 

قال صديقنا )جمعة- رحمه الله(: سأتحدث معهم باللغة الكردية!! 

وتحدث  ونهض  النعرف،  ونحن  الكردية  يتحدث  أنه  من  وعجبنا 

 ]!! آو"   " الله يخليك شوية  يابه عيني....   [  
ً
بالكردية قائال العامل  مع 

طلبنا،  بحسب  مائدة  لنا  وأعد  )املاء(  أحضر  العامل  أن  الغريب 

ويمكن  الحد،  هذا  الى  بسيطة  الكردية  اللغة  ألن  دهشة  أكثر  وكنا 

تعلمها في سبع دقائق من دون معلم.. كما يمكن ترجمتها الى العربية 

بسهولة.... 

حكاية ) اآلو( !!



وبينما طمأنت وزارة الزراعة املواطنني على 

أنها لم توزع السماد املسرطن بني املزارعني، 

وأنه مازال بمخازنها في بغداد واملحافظات، 

عن  الصمت  التزمت  الصناعة  وزارة  فإن 

اإلدالء بأي توضيح بشأن هذا املوضوع الذي 

يمثل جريمة قتل جماعي بحق العراقيني.

اختصار  هو   )  DAP( الداب  ومصطلح 

يؤدي  الذي  األمونيوم،  ثنائي  لفوسفات 

في  خلل  حدث  ما  اذا  خطيرة  أعراض  الى 

عناصره وزادت نسبة االشعاع فيه عن الحد 

الشائع  استعماله  من  الرغم  على  املسموح، 

كسماد لعدد من املحاصيل الزراعية .

مزاعم وتخرصات

تحالف  في  القيادي  الدراجي،  رحيم  يؤكد 

خطًا  تمتلك  ال  الصناعة  وزارة  أن  املوقف، 

تعاقدت  إنها  بل  وزيرها،  زعم  كما  إنتاجيًا 

لديه  أن  يزعم  الجنسية  عراقي  شخص  مع 

في  لكنه  الداب،  سماد  بإنتاج  خاصًا   
ً
معمال

خط  بل  إنتاجيًا   
ً
معمال يكن  لم  األمر  حقيقة 

الصناعة  وزير  "قيام  من  مستغربًا  للتعبئة، 

بعنوان  املعمل  هذا  بافتتاح  الخباز  منهل 

إنتاجي."

لديه معمل وحيد  "العراق كان  أن  إلى  وأشار 

للفوسفات  العامة  الشركة  في  الداب  إلنتاج 

بالقائم في محافظة األنبار قبل عام 2003، 

أن  مستدركًا  أطالل."  عن  عبارة  هو  واآلن 

معرض  في  سنويًا  تشترك  الصناعة  "وزارة 

سماد  فيها  زجاجية  بصناديق  الدولي  بغداد 

أن  حني  في  الوطني،  اإلنتاج  بعنوان  الداب 

2003؛  فترة  قبل  ما  الى  يعود  السماد  ذلك 

وأن العراق حاليًا ال يملك أي معمل ينتج هذه 

املادة."

للتجهيزات  العامة  الشركة  مدراء  أحد  وكان 

املعمل  عن  كشف  بإجراء  بادر  قد  الزراعية 

على  العراقي  املقاول  أسسه  الذي 

أساس أنه ينتج سماد الداب، وتوصل 

خط  إنه  بل  إنتاجيًا،   
ً
معمال ليس  أنه  الى 

مصدره  يحدد  لم  الذي  السماد  هذا  لتعبئة 

شركة  في  مدير  وبحسب  منتجه."  وشهادة 

السماد  هذا  فإن  الزراعية  التجهيزات 

موجود في مخازن قريبة من الشركة العامة 

للتجهيزات الزراعية."

بجريمة  وصفه  مما  الدراجي  حذر  كما 

بني   الداب  سماد  وزع  لو  فيما  جماعية  قتل 

اإلشعاع  وعالي  مسرطنًا  كونه  الفالحني؛ 

وغير مستوٍف لشروط االستخدام الزراعي، 

وفقًا  لكتاب مركز الوقاية من اإلشعاع التابع 

بإجراء  الحكومة  مطالبًا  البيئة."  لوزارة 

التخاذ  املوضوع  هذا  في  شامل  تحقيق 

إجراءات عاجلة إلتالفه.

في  مدراء  مصدرها  مؤكدة،  ملعلومات  ووفقا 

في  ومنتسبون  الزراعية  التجهيزات  شركة 

)فل(  سمادًا  "هناك  فإن  الصناعة،   وزارة 

وتركيا  روسيا  عبر  العراق  يدخل  مسرطنًا، 

دون  البصرة  يصل  ثم  كردستان،  وإقليم 

قبل  من  حتى  نوعية  سيطرة  أو  فحص  أي 

وزارة البيئة." مبينًا أن "هذا السماد يتكدس 

خالل عملية نقله ثم تجري إعادته وإرجاعه 

أكدت  وقد  داب."  سماد  أنه  أساس  على 

أن  البيئة  وزارة  أجرتها  التي  الفحوصات 

املادة مسرطنة وال يمكن استخدامها.

نظيرتها  الصناعة  وزارة  أعلمت  وبينما 

لسماد  إنتاجيًا  خطًا  افتتحت  بأنها  الزراعة 

األخيرة  لتزويد  استعدادها  وأبدت  الداب، 

أن  تؤكد  املعلومات  جميع  فإن  بمنتجها، 

"الصناعة تعاقدت مع مقاول عراقي  لشراء 

نفس  وهو  الداب،  مادة  من  طن  ألف   200

ألف   50 سابقًا  للوزارة  ورد  الذي  املقاول 

طن، وعانت الوزارة من تلكئه وكثرة 

لكنها  حوله،  واملشكالت  الشبهات 

لتوريد  أكبر  صفقة  معه  لتعقد  عادت 

نفس املادة!"

وقارن الدراجي بني القيمة املالية 

والعراقي،  املستورد  للسماد 

طن  "قيمة  أن  موضحًا 

تبلغ  املستورد  السماد 

وستني  وستمئة  مليونًا 

بينما  دينار،  ألف 

املحلي  الطن  سعر 

ألف  وستمئة  مليون  هو 

املحلي  بني  الفرق  أن  أي  دينار، 

أن  إلى  منوهًا  فقط."  ألفًا   ٦0 هو  واملستورد 

مجموعة  الى  يخضع  أن  يفترض  "املستورد 

عدة  جهات  من  والشروط  الفحوصات  من 

في مقدمتها  السيطرة النوعية والنقل البري 

والبحري والجمارك والضريبة."

كانت  إذا  الداب  مادة  إن  مهندسون  ويقول 

القـــدر يحمـــي العراقييـــن القـــدر يحمـــي العراقييـــن 
من القتل الجماعيمن القتل الجماعي

األقدار وحدها وقفت هذه املرة مع العراقيني قبل أن يفعل 
"الداب" املسرطن فعله في أجسادهم، لوال الكشف عن 
صفقة شراء خمسني ألف طن من سماد مسرطن بني وزارتي 
الزراعة والصناعة ، كان يمكن أن تكتمل فصولها بتوزيعها 
بني الفالحني وتناولها من قبل املواطنني على شكل غذاء 
مسرطن.

إياد عطية 

فضيحة فساد اسمها سماد "الداب"
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات



تحتوي على نسب إشعاع عالية، فإن تأثيرها 

وتتسبب  سنوات  ألربع  يمتد  قد  التربة   على 

بعدة  يستخدمونها  الذين  الفالحني  بإصابة 

والسيما  السرطانية،  األمراض  من  أنواع 

سرطان الجلد.

توجه  كانت  الزراعة   وزارة   أن  والواقع 

باستيراد  الخاص  القطاع  تجار  إلى  الدعوة 

شرط  أو  قيد  بدون  "الداب"  املركب  السماد 

مع  استيرادها  يرومون  التي  وبالكميات 

الفنية. لكنها كانت تلزم  مراعاة املواصفات 

بهدف  الداب  سماد  وصول  بمواعيد  التجار 

ولحاجة  الشتوية،  الزراعية  الخطة  مزامنة 

محليًا  إنتاجه  ولعدم  واملزارعني  الفالحني 

من قبل وزارة الصناعة.

سماد الداب

اختصار  هو   )  DAP( الداب  اصطالح 

من  يعتبر  الذي  األمونيوم،  ثنائي  لفوسفات 

في  استخدامًا  الفوسفورية  األسمدة  أكثر 

العالم، وهو مصنوع من مكونني شائعني في 

املرتفع  الغذائي  ومحتواه  األسمدة،  صناعة 

نسبيًا وخصائصه الفيزيائية املمتازة تجعله 

والصناعات  الزراعة  في  شائعًا  خيارًا 

ع مصدرًا 
ّ
األخرى. إذ يوفر هذا السماد املصن

قابل  سماد  وهو  املركز،  للفسفور  به  موثوقًا 

البستانيون  استخدمه  املاء  في  للذوبان 

مجموعة  في  الستينيات  منذ  واملزارعون 

خطير،  سماد  لكنه  التطبيقات.  من  متنوعة 

إذ أنه عند وجود خلل في مركباته فإنه يؤدي 

الى التسمم في حال حدوث عملية امتصاص 

جرعات كبيرة من أمالح األمونيوم، فيسبب 

ويؤدي  األمونيوم،  ثنائي  بفوسفات  تسممًا 

الى زيادة إدرار البول. ويمكن قياس عالمات 

األعراض  خالل  من  البشر  على  السمية 

الجسدية، إذ تخترق هذه املواد الجلد 

ببطء.

تطمينات

عملية  كشف  تسبب 

الداب  سماد  على  التعاقد 

وزارة  في  املسؤولني  لدى  بصدمة  املسرطن 

املواطنني  طمأنة  الى  سارعت  التي  الزراعة 

بأن السماد مازال في مخازنها ولم يوزع بني 

الفالحني.

وقال املتحدث باسم الوزارة )حميد النايف( 

التابعة  الزراعية  التجهيزات  شركة  إن 

طن  ألف   50 شراء  على  تعاقدت  للوزارة 

كدفعة  طنًا   30 وتسلمت  الداب،  سماد  من 

أي  يظهر  ولم  الفحص  الى  خضعت  أولى 

فيها،  عالية  إشعاع  مواد  وجود  على  دليل 

الدفعة  على  أجريت  التي  الفحوصات  لكن 

الثانية كشفت عن وجود مواد مسرطنة عالية 

اإلشعاع ، ما دفع الوزارة الى اتخاذ مجموعة 

بينها  من  املوضوع،  ملعالجة  اإلجراءات  من 

والتحفظ  الفالحني  بني  املادة  توزيع  منع 

عليها في مخازن الشركة.

بشأن  الشبكة"  "مجلة  تساؤالت  على  وردًا 

أوضح  املنتج،  لفحص  شهادة  وجود  عدم 

على  وتعمل  عملت  الزراعة  وزارة  أن  النايف 

ثقة عالية  الوطني، وأن هناك  املنتج  تشجيع 

بني وزارتني يفترض أن يكون هدفهما خدمة 

املواطن العراقي، ومع ذلك فإن املنتج خضع 

وأضاف:  البيئة.  إشعاع  مركز  في  للفحص 

تجهيز  بعدم  الشركة  الى  كتابًا  "وجهنا 

هذا  فالح  أي  يتسلم  لم  وبالفعل  الفالحني، 

ذي  زراعة  مديرية  إعالن  أن  مبينًا  املنتج." 

املنتج صحيح لكنه ظل في  قار عن تسلم 

مخازنها.

الزراعة  وزارة  كتاب  إن  الدراجي  ويقول 

السماد،  هذا  خطورة  عن  الكشف  بعد  جاء 

على شكل كتاب مستند الى كتاب آخر يخص 

: "كيف يمكن لوزارة ان 
ً
توزيع املنتج، متسائال

تتسلم منتجًا من دون شهادة املنشأ؟"

الصناعة تلتزم الصمت

من جهتها، التزمت وزارة الصناعة الصمت، 

من  الرغم  على  تعليق  أي  عنها  يصدر  ولم 

اإلعالمي  املكتب  وابلغ  املوضوع،  خطورة 

شكلت  الوزارة  أن  العراقية"  "الشبكة  مجلة 

هذا  في  للتحقيق  األطراف  متعددة  لجنة 

"الشبكة"  املكتب  ووعد  الخطير،  املوضوع 

موعد  وترتيب  التحقيق  بنتائج  بتزويدها 

نتائج  إعالن  عن  املسؤولة  الجهة  للقاء 

مع  التواصل  أوقفت  الوزارة  لكن  التحقيق، 

اللقاء،  هذا  إجراء  بموعد  تبلغنا  ولم  املجلة 

مع  املتواصلة  االتصاالت  من  الرغم  على 

مكتبها اإلعالمي. 

وزارة  فإن  املوضوع  هذا  كتابة  وقت  وحتى 

الصناعة لم تعلن عن نتائج تحقيقاتها بشأن 

أن  من  الرغم  على  الداب،  سماد  موضوع 

الوزارة  على  تفرض  املوضوع  هذا  خطورة 

واألشخاص  الجهات  جميع  عن  الكشف 

الضالعني في هذه الجريمة التي تعرض حياة 

املواطنني للموت، وهي مطالبة بأن تتعامل مع 

هذا املوضوع بشفافية وتعلن عن نتائج 

تحقيقها الى الرأي العام.
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تثير  ال  كهذه  تجارب  فإن  وبالطبع 

جانب  لها  تؤمن  ال  ألنها  الفضائيات 

متحارب  إعالم  في  التثوير  وال  اإلثارة 

االنتشار  فيه  والجديد  متحزب،  جهوي 

على حساب املضمون مهما كان. 

من هنا، وإيمانًا بواجب املهنية، ارتأينا 

هذه  بعض  على  الضوء  نسلط  أن 

للشباب  دروسًا  تكون  لعلها  القصص 

الباحثني عن مستقبل ومهنة تؤمن لهم 

عيشًا كريمًا. 

غالبية  أن  واألخبار  التجارب  تؤكد    

من  حياتهم  بدأوا  الثروات  مالكي 

أو  إرث  على  االعتماد  بدون  الصفر 

ضربة حظ، بل من فكرة مشروع فريدة 

اجتماعي،  ومركز  بثروة  انتهى  وكفاح 

القارئ  وباستطاعة  سياسي.  وحتى  بل 

أن يتعرف على أسماء أغنى األشخاص 

شبكة  في  البحث  بمجرد  العالم  في 

وكيف  حياتهم  على  ليتعرف  املعلومات 

أن  إلى  شبابنا  ندعو  هنا  ولسنا  بدأوا. 

فالطموح  األثرياء  قائمة  ضمن  يكونوا 

هذه  ظل  في  لكن  الجميع،  حق  من 

على  نعتمد  أن  من  لنا  البد  الظروف 

وخبراتنا  ومواهبنا  الخاصة  كفاءاتنا 

يبعدنا  الذي  الكريم  العيش  أجل  من 

أصبحت  التي  الحكومية  الوظيفة  عن 

ترهل  بسبب  اآلن  املستحيالت  من 

املؤسسات بمواردها البشرية.

    من محاسن العمل الحر أنه يتيح لك 

 زمنيًا خاصًا بك للعمل واإلجازة 
ً
جدوال

في  يحصل  ال  ما  وهذا  تشاء،  وقتما 

املحبب  فإن  لذلك  الحكومية،  الوظيفة 

لدى الشباب اليوم هو عمل حر يتيح له 

ذلك، أما الفرق بني الوظيفة الحكومية 

الضمان  فهو  العراق  في  والخاصة 

من  الرغم  على  التقاعدي  الراتب  في 

غالبية  في  الخاص  املشروع  عائد  أن 

الحاالت أفضل. 

خريج  عامًا(،   35  - الزيداوي  )أحمد 

الوطنية  في   
ً
مثال ضرب  الفنون،  كلية 

في  نفسه  على  اعتمد  والعمل.  والكفاح 

الكهربائية  التأسيسات  مهنة  تعلم 

رقمًا  وأصبح  فيها  فأبدع  والصحية 

يستطيع  ال  إذ  عمله،  مجال  في  صعبًا 

أقرب املقربني منه أن يحصل على موعد 

معه إال بعد أشهر بسبب زحمة زبائنه، 

كل  وقبل  ومخلص،  وأمني  صادق  ألنه 

في  املبتكرات  آلخر  ومتابع  مبدع  ذلك 

املهنة، وهناك وقت يستقطعه من زمن 

قلب  في  منزله  من  ليذهب  يوميًا  عمله 

للتدريس  اليوسفية  ناحية  إلى  بغداد 

مدارسها.  إحدى  في  مجاني  كمحاضر 

وتعليم  التدريس  "أحب  أحمد:  يقول 

وهذه  والجمال،  الفن  حب  على  الطلبة 

رسالتي، وكما تعلم فإن وقتي ثمني جدًا، 

التربوية،  الرسالة  من  أثمن  ليس  لكنه 

من  وأصرف  سيارتي  أستخدم  لذلك 

في  مدرسة  إلى  أذهب  لكي  موردي 

بسعادتي،  أشعر  وهناك  نائية،  منطقة 

الحقيقة أن عملي يومي يبدأ من الضياء 

وأحيانا  األخير،  الضياء  حتى  األول 

بموعد  اللتزامي  الصباح  حتى  أستمر 

محدد مع صاحب الدار أو البناية." 

نموذج آخر هو )علي إبراهيم(، فوجئت 

خريج  أظنه  وكنت  سرده،  أسمع  وأنا 

تحصيل،  من  فوقها  وما  الهندسة  كلية 

وبقي  تعثر  تحصيله  أن  أكد  لكنه 

خريج  يعتبر  لذلك  الثانوية،  في  يراوح 

األملانية  اللغة  أتقن  املتوسطة.  الدراسة 

في سنة واحدة وسافر ليعمل في شركة 

"أبهرهم  يقول:  السيارات  لتصليح 

وإتقان  اللغة  تعلم  في  وسرعتي  إنتاجي 

حيث  العراق،  في  تجربتي  بسبب  عملي 

بالحي  مرآب  في  عمي  مع  أعمل  كنت 

يورو   3000 حاليا  راتبي  الصناعي، 

بشهادة  يطالبوني  لم  مرتاحًا،  وأعيش 

وأبدوا  ليومني  امليدان  في  اختبروني  بل 

في  كنت  ولو  معي،  التعاقد  في  رغبتهم 

العراق فلن أحصل على هذا الراتب وال 

باعتماد  لدينا  املشكلة  االهتمام،  هذا 

لست  الخطأ،  هو  وهذا  الشهادة، 

وحدي فهنا عشرات العراقيني أعرفهم 

مهرة  وعمال  ومهندسني  أطباء  من 

وأصحاب شركات كان األجدر بالعراق 

أن يحتفظ بهم لخدمة الشعب العراقي 

وتحسني ظروفه.. لكن لألسف!!" 

يتيمة  الطب،  كلية  في  طالبة  أ(  )س. 

والدتها  مع  مسؤولة  مورد،  بدون  األب، 

عن معيشة ثالث بنات أصغر منها وولد 

في  يوميا  تعمل  سنة،   ١2 بعمر  واحد 

منزلها  في  الطلب  حسب  طعام  تجهيز 

املعيشة.  لتدبير  ومناسبات  لعائالت 

تحملت  ألنها  جدًا  سعيدة  أنها  تؤكد 

بـ  حياتها  وتصف  بنجاح،  املسؤولية 

)الجهاد والقتال على جبهتني، املعيشة 

والدراسة(، وما أعظمه من جهاد!! 

النماذج  هذه  من  اآلالف  عشرات    

أيديهم  وا 
ّ

يمد ولم  بكرامة  يعيشون 

ألنهم  مالية،  مساعدة  أو  معونة  لطلب 

خارج  وفكروا   
ً
قليال عقولهم  حركوا 

دومًا  ومتفائلون  يقال-  -كما  الصندوق 

عدم  في  املرير  الواقع  من  الرغم  على 

الشعب  أبناء  بني  العادل  الثروة  توزيع 

وزع  الذي  املحاصصة  نظام  بسبب 

بني  حصصًا  واملناصب  الوظائف 

الوضعني  أربك  وبذلك  األحزاب، 

االقتصادي واملعيشي للمواطنني.

بعيداً عن الوظائف الحكومية 

قصص نجاح لشباب تتحدى 
الطّشة وتبّخر الوظيفة!

  رغم السوداوية التي وضعنا فيها عنوة اإلعالم 
املتخبط املتعدد االتجاهات واألغراض، فثمة قصص 
نجاح لشباب جسدوا قوة إرادتهم وصنعوا مستقبلهم 
وشقوا طريقهم بدون ضجيج وبدون االعتماد على 
الحكومة، في البحث عن تعيني أو وظيفة تؤمن لهم ما 
تؤمنه الدولة للمنسوب الى إحدى الوزارات. 

إياد السعيد 
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تلتهـــم   التجـــاوزات 
المساحات الخضر

طه حسين

تعتبر املساحات الخضر جزءًا ال يتجزأ من التصميم األساسي للمدن. 
وتحرص غالبية دول العالم، عند وضع املخططات العمرانية لبناء أية 

مدينة حضرية، على تخصيص أكثر من مساحة لتكون أماكن إلنشاء 
املتنزهات واألماكن الترفيهية التي يمكن استخدامها إلقامة الحفالت 

واملهرجانات واالحتفاالت الشعبية والدينية وغيرها .

وتجمع  للتسلية  أماكن  كونها  عن   
ً
فضال

للعوائل في أيام العطل الرسمية واألعياد، 

املدينة  لتلك  ورئة  متنفسًا  تكون  وبذلك 

وتبعد  الحياة  وصخب  زخم  المتصاص 

أهلها عن الروتني اليومي املليء بمنغصات 

مريحة  أجواء  الى  وتأخذهم  املدينة  حياة 

الطبيعة  ومناظر  النقي  بالهواء  مليئة 

من  بعدها  ليتمكنوا  الساحرة  الخالبة 

املعتادة  اليومية  أعمالهم  ملزاولة  العودة 

بكل أريحية ونشاط.

بؤر لنشر الرعب واألمراض

ناشد  الحياني(  باسم  )سعد  املواطن 

املتمثلة  الحكومة،  في  املسؤولة  الجهات 

البلدية،  والدوائر  بغداد  بأمانة 

باملساحات  االهتمام  بضرورة 

الخضر املوجودة في غالبية املدن، 

لة  ا ز إ و

وإعادة  عليها  الحاصلة  التجاوزات 

تلك  غالبية  أن  والسيما  إليها،  الحياة 

جرى  قد  الفارغة  واملساحات  الساحات 

دور  بتشييد  عليها  والتجاوز  االستيالء 

تلك  تشويه  في  تسبب  ما  تجارية،  ومحال 

مخصصة  أراٍض  من  وتحولها  الساحات 

للترفيه والتنزه الى أماكن سكن عشوائية 

املائية  واملستنقعات  للنفايات  وتجمع 

اآلسنة وبؤر للحيوانات السائبة التي تنشر 

الرعب واألمراض بني السكان املحليني 

لتلك املناطق.

دعوة لزيادة املساحات الخضر

الربيعي(  كاظم  )عادل  املواطن 

دعا الجهات الحكومية الى إعادة 

االستثمارية  باملشاريع  النظر 

إقامتها  على  التعاقد  جرى  التي 

املصنفة  الخضر  املناطق  ضمن 

التصميم  ضمن  واملخصصة 

أماكن  او  كمتنزهات  للمدن،  األساسي 

هذه  حماية  على  والعمل  عامة،  ترفيهية 

تضفي  كونها  أعدادها،  وزيادة  املساحات 

متنفسًا  وتعد  للمنطقة  جمالية  ملسة 

ألهلها، وتسهم ايضا في التقليل من نسب 

األماكن  هذه  أن  الى  مشيرًا  فيها.  التلوث 

الخدمات  حال  حالها  اإلهمال،  نالها  قد 

الخدمية  الدوائر  تقدمها  التي  األخرى 

البلدية  والدوائر  بغداد  بأمانة  املتمثلة 

هذه  فإن  لذا  األخرى، 

ئر  ا و لد ا

وفعلية  جادة  خطوات  باتخاذ  مطالبة 

مناطق  الى  الحياة  إعادة  أجل  من 

العاصمة، لتستعيد بغداد رونقها وجمالها 

الحقيقيني.

التزام بالرؤية الحكومية

)سهى  الوطنية  االستثمار  هيئة  رئيسة 

خاص  حديث  في  أكدت  النجار(  داود 

من  الهيئة  موقف  أن  الشبكة"  "مجلة  لـ 

مشاريع تحويل املساحات الخضر في عدد 

كبير من مناطق بغداد واستغاللها إلنشاء 

التزام  ضمن  يأتي  سكنية،  مجمعات 

الهيئة بالرؤية الحكومية ملثل هذه املشاريع 

املساحات  تلك  تحويل  بعدم  املتمثلة 

التعليمات  وحسب  سكنية،  مشاريع  الى 

الجهات  قبل  من  بها  املعمول  والضوابط 

الهيئة  مهمة  أن  الى  مشيرة  القطاعية. 

واملساحات  األراضي  طرح  في  تتلخص 

الرسمية  الجهات  قبل  من  املخصصة 

املالكة لهذه األراضي لالستثمار بالتعاون 

لها  وليست  الجهات،  تلك  مع  والتنسيق 

املساحات  اختيار  في  مباشرة  عالقة  أية 

إلقامة  تقديمها  يجري  التي  واألراضي 

مشاريع استثمارية.

مشاريع عمالقة

وبالتنسيق  الهيئة عملت،  أن  بينت  النجار 

بغداد  كأمانة  العالقة  ذات  الجهات  مع 

املشاريع  دعم  على  العامة،  والبلديات 

املتعلقة  املشاريع  وباألخص  االستثمارية 

التي  السكنية  املجمعات  وإنشاء  بتنفيذ 

السكنية  الوحدات  توفير  شأنها  من 

السكن  أزمة  من  للتقليل  للمواطنني 

أنه  الى  مشيرة  البالد،  منها  تعاني  التي 

بعد  للتنفيذ  املشاريع  تلك  إحالة  جرت 

استحصالها املوافقات الرسمية األصولية 

للمواصفات  املشاريع  تلك  مطابقة  بعد 

لبناء  الدولة  قبل  من  املحددة  والضوابط 

مشروع  بينها  من  التي  املجمعات،   تلك 

التي  املشاريع  من  وغيره  بغداد(  )ريفيل 

الهيئة  أن  مؤكدة  حاليًا.  تنفيذها  يجري 

تنفيذ  الى  التعاون  هذا  خالل  من  تسعى 

مشاريع عمالقة وستراتيجية تليق بمكانة 

مدينة بغداد بما تحمله من إرث حضاري 

وتاريخي.

اختصاص أمانة بغداد

مدير اإلعالم في وزارة اإلعمار واإلسكان 

في  لفت  البلداوي(  )فراس  والبلديات 

غالبية  أن  الى  الشبكة"  "مجلة  لـ  تصريح 

يجري  التي  السكنية  املجمعات  مشاريع 

تنفيذها حاليًا هي مشاريع استثمارية، وال 

مشروعني  عدا  بتنفيذها،  للوزارة  عالقة 

أعلن  ألسباب  حاليًا  متوقفني  بغداد  في 

وسائل  عبر  املنفذة  الجهة  قبل  من  عنها 

وبنّي  مناسبة.  من  أكثر  في  اإلعالم 

املالية  التخصيصات  قلة  أن  البلداوي 

أسهمت في تراجع عدد املشاريع التي تقوم 

واملحافظات.  بغداد  في  الوزارة  بتنفيذها 

إعطاء  عن  املسؤولة  الجهة  أن  الى  الفتًا 

يجري  التي  لألراضي  بالنسبة  املوافقات 

تتمثل  اإلسكان  مشاريع  إلقامة  اختيارها 

لوزارة  دور  أي  يوجد  وال  بغداد،  بأمانة 

اإلسكان في هذا املوضوع على اإلطالق.

 فيما لم نتمكن من الحصول على إجابات 

في  املسؤولني  الى  قدمناها  التي  لألسئلة 

األمانة حول هذا املوضوع بعد امتناع مدير 

عام العالقات واإلعالم )محمد الربيعي( 

عن اإلدالء بأية معلومات عن هذا املوضوع 

ب  سبا مجهولة.  أل

رهيـــب..  صمـــت  وســـط 
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نشهد يوميًا اختناقات مرورية حادة في التقاطعات وعند الجسور واملجسرات، 
تلك الزحامات تأخذ من وقت املواطن ساعات وساعات تهدر في الطرقات من 

دون جدوى سوى التعب وكثرة الحوادث وشد األعصاب والقلق من التأخير في 
الوصول الى مكان العمل، حيث تجتمع في تلك التقاطعات شرائح املجتمع كلها، 

فترى أنواع الوجوه العابسة والضاحكة والغاضبة والقلقة. 

اختناقات مرورية وغياب المعالجات 

مجلة الشبكة

االزدحام والشارع والناس...

املعظم  باب  مجسر  من   بالقرب  مررت 

صباح أحد األيام قبل بدء الدوام الرسمي 

املتوسطة  خلفي  تقع  ساعة،  بنصف 

الغربية، وأمامي الشارع العام الذي ينفتح 

الى  املؤدي  الشارع  على  االستدارة  عند 

ساحة  الى  املؤدي  والجسر  الطب  مدينة 

شارع  الى  يؤدي  الذي  وكذلك  الطالئع، 

أو  الكفاح،  شارع  الى  واآلخر  الجمهورية 

في  أقف  الذي  الشارع  بموازاة  يستدير 

الجهة املقابلة له.

بالذات؟  النقطة  هذه  اختيار  جرى  ملاذا 

مرورية  اختناقات  تشهد  النقطة  هذه  ألن 

يمكن   وال  ونهايته،  الدوام  بداية  في  يوميًا 

البسيط  املجسر  إكمال  بعد  حتى  تجاوزها 

الذي استمر العمل فيه  تسع سنوات ليربط 

"شارع  املقابل   والشارع  الشارع  هذا  بني 

الجمهورية " الذي يؤدي الى سوق الشورجة. 

حديث الناس 

ال يحتاج الناس الى محفزات للحديث عن 

كل  يعيشونها  فهم  املرورية،  االختناقات 

كي  الضائع  الوقت  حساب  ويحسبون  يوم، 

مع  دوائرهم  الى  الحضور  عن  يتأخروا  ال 

بداية الدوام الرسمي. يقول املواطن )داود  

كاظم / موظف(: " كل يوم أقف هنا منتظرًا 

الخانق  هذا  لتجاوز  املرور  شرطي  إشارة 

الضيق، بعد أن تجاوزت نقطة الزحام التي 

قبلها عند أكاديمية الفنون، وكذلك تقاطع 

وعند  النداء،  جامع  وتقاطع  املغرب  شارع 

الذهاب  في  ساعة  ربع  أقضي  تقاطع  كل 

كاملة  ساعة  أهدر  أني  بمعنى  العمل،  الى 

فقط،  الشارع  هذا  في  تقاطعات  أربعة  في 

أخرج  البيت،  الى  العودة  طريق  في  ومثلها 

من البيت الساعة السادسة صباحًا وأعود 

هي  هذه  مساًء،  الرابعة  الساعة  في  إلية 

معاناة كل يوم." 

تريني   " قالت:  علي(   )سوسن  الطالبة 

اآلن أسير على الرصيف متوجهة الى كلية 

أني  العلم  مع  األقدام،  على  سيرًا  اآلداب 

نقطة  في  املتوقفة  الكيا  سيارة  من  ترجلت 

كل  مسيرة  وهذه  الصرافية،  جسر  زحام 

عليها."  تعودنا  الجامعة،  دوام  أثناء  يوم 

وتشارك سوسن صديقتها )علياء حسني( 

سيارة  في  قادمة  كنت  "أنا  قالت:  التي 

املعظم،  باب  الى  الحلة  عالوي  من  الكيا 

ترجلت  املعظم  باب  جسر  منتصف  عند 

لي  املتبقية  املسافة  وأخذت  السيارة  من 

للوصول الى الكلية سيرًا على األقدام." 

فيما يتحدث سائق التاكسي )عبد الحسني 

في  كله  وقتنا  نقضي  نحن  "ها  عباس(: 

شرطي  إشارة  رحمة  بانتظار  التقاطعات 

لم  الشوارع  أن  إذ  يفعل؟  ماذا  لكن  املرور، 

فالبيت  السيارات،  أعداد  تستوعب  تعد 

أصبحت  واحدة  سيارة  فيه  تكن  لم  الذي 

تشريع  يوجد  وال  سيارة،  من  أكثر  فيه 

بغداد  من  القديمة  السيارات  لترحيل 

الدراجات  عن   
ً
فضال املحافظات،  الى 

تعرقل  التي  والتكاتك  والستوتات  النارية 

ضاقت  الشوارع  السيارات،  سير  انسابية 

هذه  لحل  جدية  معالجات  وال  بالعجالت، 

املشكلة." 

أسباب املشكلة 

يقول )الدكتور قاسم عبد الهادي( – باحث 

املرورية  الزحامات  "مشكلة  إن  أكاديمي-  

غياب  أبرزها  من  عدة،  أسباب  الى  تعود 

التي  الحكومات  قبل  من  العلمي  التخطيط 

ما  في  والسيما  العراق،  حكم  على  مرت 

في  العشوائية  تسمية  عليه  نطلق  أن  يمكن 

ال  االستيراد  فعملية  السيارات،  استيراد 

للطرق  االستيعابية  الطاقة  مع  تتناسب 

أية  تتخذ  ولم  الخارجية،  أو  الداخلية 

إجراءات في تسقيط السيارات القديمة أو 

الذي  األمر  وهو  العاصمة،  خارج  ترحيلها 

مرات  السيارات  أعداد  تضاعف  الى  أدى 

العمراني  التخطيط  عن   
ً
فضال ومرات، 

إذ  بالذات،  للمدن، ومنها بغداد  العشوائي 

شهدت املدن نموًا سكانيًا متزايدًا من دون 

التوسع في الخدمات وشق الطرق الحديثة، 

إذ قد بقي الحال كما هو الحال في بداياته."  

حديثه  الهادي  عبد  الدكتور  ويواصل 

حيث  من  بغداد  مدينة  تصميم   "إن   :
ً
قائال

احتياجها لعديد السيارات كان بحدود ربع 

هذا  يفوق  اليوم  واقع  لكن  سيارة،  مليون 

يصل  أذ  أكثر،  أو  أضعاف  بعشرة  الرقم 

تقريبًا،  سيارة  ماليني  أربعة  الى  الرقم 

وهو رقم كبير جدًا، ما يتسبب باختناقات 

حركة  انسيابية  ويعيق  كبرى  مرورية 

وجود  عن   
ً
فضال الشوارع،  في  السيارات 

مساحة  تضيق  التي  السيطرات  من  الكثير 

يستوعب  ال  األصل  في  هو  الذي  الشارع 

الزخم الحاصل في كثافة السيارات." 

التي  املعالجات  عن  وتساءلت  هنا  توقفت 

يمكن أن تخفف من هذه الزحامات، فقال 

معالجات  الى  بحاجة  "بغداد  محدثي: 

جسور  بناء  خالل  من  للطرق  أساسية 

الكبيرة  األعداد  لتستوعب  وأنفاق  جديدة 

التي تخرج الى الشوارع يوميًا أثناء الذروة 

بعد  ونهايته  الصباحي  الدوام  بداية  في 

بتفعيل دور عجالت  الظهر. اإلجراء اآلخر 

طرق  منافذ  وإيجاد  الركاب  نقل  مصلحة 

خاصة لها من أجل االلتزام بأوقات محددة 

عن  االستغناء  من  املواطنون  يتمكن  حتى 

التنقل،  في  الخاصة  سياراتهم  استخدام 

وكذلك فتح الطرق املغلقة من قبل الجهات 

وأخيرًا  فيها،  السيطرات  وإلغاء  األمنية  

يمكن تفعيل النقل املتروي، مثل مترو بغداد 

الذي تحدث عنه الكثير من املسؤولني وبقي 

يرى  أن  دون  من  فقط  الكالم  حدود  في 

النور." 
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ممزقة وناقصة 

أمهات  إحدى  شيماء(،  )أم  توسلت 

أن تستبدل كتب  املدرسة  بمديرة  الطالبات، 

ليست  لكونها  املتوسط   الثاني  في  ابنتها 

مستعملة فقط، بل انها ممزقة وناقصة، وأن 

ابنتها تشعر بالحزن ألنها تعودت على تسلم 

لكن  املاضية،  السنوات  في  الجديدة  الكتب 

ليست  "ابنتك  وقالت:  بشدة  رفضت  املديرة 

مسترجعة،  كتبًا  تسلمت  التي  الوحيدة  هي 

حال  هو  وهذا  الجميع،  يشمل  األمر  إن  بل 

بيتي                  الى  فعدت  كلها!"  العراق  مدارس 

نفسي  مع  وقررت  شيماء(،  ألم  )والكالم 

الكتب   لبيع  تروج  التي  املكتبات  الى  الجأ  أن 

املنهجية.

تتكرر كل سنة

"مثل معاناة أم شيماء الكثير، بل سوف تشتد 

املسترجعة."  الكتب  تنفد  حني  أكثر  املحنة 

الهاشمي-أحد  )إياد  األستاذ  قاله  ما  هذا 

التالميذ  من  العديد  "ألن  األمور(:  أولياء 

والطلبة يمزقون الكتب ويقومون برميها بعد 

تساهل  يؤدي  وقد  االمتحانات،  من  االنتهاء 

واالتكال  بها  املطالبة  في  اإلدارات  بعض 

على الوزارة بطباعتها، الى نقص كبير يوقع 

املديريات العامة للتربية في مطبات ال تحسد 

-2022( العام  هذا  يحدث  ومثلما  عليها، 

العامة  املديريات  اعتمدت  إذ   ،)2023

في  الوزارة  على  العراق  عموم  في  للتربية 

الكتب الجديدة، لكن األمور جرت على  طبع 

نقيض ما كانت تتصوره تلك املديريات، ومن 

هنا بدأت االنتكاسة."

أعمار صغيرة

الى  تمتد  سوف  املشكلة  أن  أتصور  أكن  لم 

)أسيل  الست  فهذه  واملدرسات،  املعلمات 

مدرسة  في  الرياضيات  معلمة   / كمال 

معلمة  "أنا  تقول:  االبتدائية(،  األرقم  ابن 

فكيف  ممزقًا،  كتابًا  وتسلمت  الرياضيات، 

معي  تلميذة  وابنتي  التلميذات،  حال  سيكون 

فإن  يقال  والحق  قديمًا،  كتابًا  تسلمت  أيضًا 

في  والسيما  سنة،  كل  تتكرر  القضية  هذه 

يوفرون  األهالي  لكن  األخيرة،  السنوات 

من  )يشترونها  جديدة  كتبًا  ألبنائهم 

املكتبات(، بسبب إلحاح أبنائهم على اقتناء 

املدرسية  اإلدارات   غالبية  أن  كما  الجديد، 

التحاسب التالميذ على نظافة الكتب، ألنهم 

في أعمار صغيرة."

قانون الغرامة

جديد."  دراسي  عام  كل  تتكرر  املعاناة  "هذه 

هذا ما قالته مديرة متوسطة الحوراء للبنات  

السبب  وعزت  عباس(،  رشيد  )لينا  الست 

املقررة  بالحصة  املدارس  تجهيز  لعدم 

الرغم  على  طباعتها  وعدم  طالب،  لكل 

الكورسات،  نظام  وإلغاء  املناهج   تغيير  من 

لينا(،  للست  )والكالم  لساني  على  "سجل 

الذين  األهالي  من  انتقادات  نواجه  نحن 

بعض  فيقوم  واإلهمال،  بالتقصير  يتهموننا 

بشراء   ) العالي  الدخل  )أصحاب  األهالي 

الكتب  من مكتبات معينة او التوجه الى سوق 

الذين  االمور)الفقراء(،  أولياء  السرايبينما 

الى  يضطرون  يومهم  قوت  سوى  يملكون  ال 

منها  نعاني  املشكلة  وهذه   ، الفرج  انتظار 

بطباعة  أطالب  لذلك  سنوات،  ثالث  منذ 

الكتب  للعام الدراسي الجديد، وتفعيل قانون 

بتمزيق  يقوم  الذي  الطالب  على  الغرامة 

الكتب أو عدم تسليمها الى اإلدارة في نهاية 

السنة."

أولويات الوزارة

األستاذ  للبنني  األخوة   مدرسة  معاون   
ّ

وعد

املناهج   طباعة   هاشم(  عطية  )هاني 

أولويات  من  تكون  أن  "يجب  بأنها  املدرسية 

أجل  من  إمكانياتها  بتسخير  التربية،  وزارة 

كل  قضية  أصبحت  التي  املهمة  هذه   إتمام 

املدرس  منها  يعاني  وبالتالي  دراسي،  موسم 

االنتظام  عدم  في  سواء،  حد  على  والطالب 

يفترض  لذلك  املقررة،  املناهج  متابعة  في 

الكتب على وفق جدول زمني محدد  توزع  أن 

املخلصني  الخيرين  قبل  من  مسبقًا  ومعد 

التلكؤ  وعدم  األمر  هذا  عن  واملسؤولني 

والتأخير."

الكتب  طباعة  تشمل  أن  "يجب   : عطية  وتابع 

كل املواد، وأن توزع  بشكل كامل، ألن غالبية 

املناهج  في  النقص  من  تعاني  املدارس 

املدرسية بسبب إهمال الطالب وعدم متابعة 

فتارة  الكتب،  بخصوص  ألوالدهم  األهالي 

أخرى  وتارة  ممزقه،  املستعملة  الكتب  ترجع 

املراكز  باب  عند  يتركها  او  الطالب  يفقدها 

االمتحانية دون االهتمام بها وال بفقدانها."

توفر الكتب

فيما أوضح مدير اإلشراف التربوي في تربية 

أن  نامق(  حسن  )األستاذ  ديالى  محافظة 

للتربية  العامة  "إدارات املدارس في املديرية 

املسترجعة  املدرسية  الكتب  بتوزيع  شرعت 

من  الجديد  املستلم  مع  التالميذ  أبنائنا  الى 

ُمنظم  جدول  وفق  والتجهيزات  اإلدارة  قسم 

املخازن  الى  املدارس  إِلدارات  للمراجعة 

العائدة لديوان املديرية العامة وفي األقضية 

والنواحي، وقد وجد املشرفون لدى زياراتهم 

املسترجعة  املدرسية  الكتب  توفر  للمدارس 

بشكل جيد وبنسبة كبيرة مع املستلم الجديد 

للصفوف االولية." 

جديدة  كتب  تسلم  حال  "في  أنه  وأوضح 

يجري  فسوف  للتربية  العائدة  املخازن  من 

طبعًا  التالميذ،  أبنائنا  بني   
ً

مباشرة توزيعها 

كانت هناك ردود أفعال إيجابية تارة وسلبية 

فردية  فروقًا  هناك  أن  والسيما  أخرى،   
ً

تارة

تسلموا  الغالبية  لكن  والرؤى،  األفكار  في 

ضي في التعاون مع 
ُ
الكتب املدرسية وأكدوا امل

املدرسة في مثل هذه الظروف." 

سوء التخطيط

وعزا املشرف اإلداري في تربية الكرخ الثانية 

املنهجية  الكتب  أزمة  مدلول  فيصل  األستاذ 

الى "سوء التخطيط وضعف األداء الحكومي 

إصحاب  لدى  البيانات  قاعدة  وقصور 

القرار، فبعدما كانت الدولة توزع على طلبة 

ما  تسد  التي  والقرطاسية  الكتب  املدارس 

يقارب ٨0% من احتياجاتهم في كل املراحل 

واملتوسطة،  االبتدائية  والسيما  الدراسية، 

الكتب  فقدان  من  نعاني  اليوم  أصبحنا 

املدرسية وبنسبة توزيع ال تساوي او تعادل او 

تناظر الزيادة املضطردة بأعداد الطلبة في 

الى  أحيانًا  تصل  قد  الدراسية،  املراحل  كل 

نسبة 20% مما يحتاجه الطالب في دراسته، 

ماعدا الكتب التي حدث فيها تغيير في املنهج 

للصف  العربية  اللغة  كتاب  مثل  الدراسي 

طبع  ملاذا  نعلم  ال  الذي  اإلعدادي  السادس 

بجزءين؟ 

حجة للطلبة

أزمات  دوامة  في  نظل  سوف  أننا  "ويبدو 

لعل  فيصل(،  لألستاذ  )والكالم  متالحقة 

في  التخطيط  سوء  مشكلة  إلينا  أقربها 

كل  تبقى  إذ  كامل،  دراسي  عام  تقويم  وضع 

اآلنية،  األزمات  ملزاج  خاضعة  القرارات 

املدرسية  الكتب  موضوع  عن  نتكلم  فعندما 

منها،  املسترجع  على  االعتماد  وطريقة 

ننسى أن التعليمات السابقة ال تسمح ملديري 

ال  الكتب  من  بخزين  باالحتفاظ  املدارس 

ما  وهو  مخازنه،  في   %١0 نسبته  تتجاوز 

نسبة  أن  فرض  وعلى  املدور(.   ( بـ  يعرف 

هي  الطلبة  من  للعمل  الصالحة  االسترجاع 

وهي  واالعدادية،  املتوسطة  للمرحلتني   %٨0

أن  إذ  عدة،  ألسباب  طبعًا  فيها  مبالغ  نسبة 

الكثير من طلبتنا األعزاء ال يعيرون أي أهمية 

السنة،  نهاية  الى  به  يحتفظون  وال  للكتاب 

قبل  من  تتلف  أو  تمزق  أو  تفقد  أن  إما  فهي 

الغالبية من الطلبة."

هذا هو الحل

األطراف؟  جميع  يرضي  الذي  الحل  وما 

سألنا األستاذ فيصل، فأجاب: "علينا االتفاق 

بطبع  بالقيام  املحلية  املطابع  أصحاب  مع 

ال  نسبه  منحهم  لقاء  املطابع  تلك  في  الكتب 

تتجاوز ربع املبالغ املستحقة لهم مع ضمانات 

الحقًا،  كافة  مستحقاتهم  بتسديد  حقيقية 

)بالرغم  الالزمة  األموال  تلك  تتوفر   بعدما 

وجود  تؤكد  الحكومية  التصريحات  أن  من 

 - الصعبة  العملة  من  كخزين  طائلة  مبالغ 

الواقع(،  على  ينعكس  أثر  أو  فائدة  دون  من 

املسترجعة  الكتب  نسبة  كانت  إذا  والسؤال: 

فما  إال،  ليس  للمجاملة  وهي   %٨0 وبنسبه 

هي نسبة الكتب املسترجعة من طلبة املراحل 

يدركون  ال  أطفال  وهم  األولية  االبتدائية 

أهمية الكتاب وملاذا يجب املحافظة عليه؟"

مشكلة نفسية  اسمها )الكتب المسترجعة( 
تواجه التالميذ في كل عام..

علي غني

فيصل مدلول

أسيل كمال

  استبشرت العائالت العراقية بالدوام 
الحضوري وعودة الروح العلمية الى املناهج 
املقررة من دون بتر أو الغاء، لتحضر املدرسة 
العراقية، التي كنا ومازلنا نتغنى بها بكامل 
أناقتها، للعام الدراسي )2022 - 2023( الذي 
بدأ بنكهة اإلعفاء والتسريع، وليتنافس 
املتنافسون في ساحات العلم، لكن انتكاسة 
الكتب الجديدة، والعودة للمسترجعة منها 
ومشاكلها النفسية على التالميذ والطلبة 
ستلقي بظاللها على هذا العام حتى 
تحل املشكلة، فهل سيحصل ذلك بعد هذا 
التحقيق؟
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مستحضرًا  تطلب  أن  املمكن  من  إذ 

من  أحببتها  ثياب  قطعة  او  تجميليًا، 

ألدوية!  الترويج  يكون  أن  لكن  اإلنترنت، 

كارثة  هذه  فإن  ميديا،  السوشيال  في 

او  وتحملها  رؤيتها  يستطيع  من  نعلم  ال 

تمريرها حتى؟

صيدالنية  وهي  الكعبي(،  )زهراء  تبدو 

مستاءة  الخاصة،  صيدليتها  تملك 

الفيسبوك  في  األدوية  ترويج  فكرة  من 

واألنستغرام، 

وعرض الوصفات الطبية في السوشيال 

الجديدة  الخدمات  من  كنوع  ميديا 

نحتاج  "نعم،  للمواطنني.  االستهالكية 

ما  لكن  طارئة،  أوقات  في  األدوية  الى 

الخافرة،  الصيدليات  عمل  من  الغاية 

وهل يستطيع اإلنسان التهاون في صحته 

وعدم  املثال،  سبيل  على  تكاسله،  بسبب 

رغبته بالتوجه الى الصيدلية لجلب حبة 

وجع الرأس؟" 

موضة 

االجتماعي  التواصل  مواقع  في  تنتشر 

مذاخر  أو  لصيدليات،  صفحات 

إذ  طب،  مندوبي  وحتى  أدوية،  ومخازن 

وترويج  بعرض  الصفحات  هذه  تقوم 

مناشئها  بمختلف  األدوية  وبيع 

وصالحياتها وأنواعها على املواطنني، 

بالطبع،  أسعارها  في  خصم  مع 

الدواء  أن  نتخيل  أن  يمكن  هل  لكن 

ال تزال قضّية املتاجرة باألرواح 
الساذجة لِكبار السن وشباب 
الغفلة والنساء البسيطات تأخذ 
منافذ موت متعددة، كانت آخرها 
تجارة بيع األدوية الطبية 
بالترويج املبطن في العوالم 
االفتراضية والسوشيال ميديا 
من خالل الترغيب والغش الوارد 
بـ )الختلة( بحجة تدنّي األسعار 
و)تساهيل( الوفرة مقارنة بأسعار 
الصيدليات، إضافة الى ذلك 
تمرير كارثة بيع األدوية التي 
تحمل )أكسباير( شبه منته 
وصالحية استعماله ال تتعدى 
األسبوع الذي يصل فيه العالج 
الى صاحبه!

في  طلبه  تم  ما  إذا  سعره  خصم  يمكن 

اإلنترنت؟ كيف يحدث هذا؟ 

وبيع  عرض  "فكرة  أن  الكعبي  توضح 

التواصل  مواقع  طريق  عن  األدوية 

يمكن  وال  قانوني،  غير  أمر  االجتماعي 

وهويته  نفسه  تعريض  للصيدالني  أبدًا 

من  لكن  العقوبة،  خطر  الى  وشهادته 

بعض  صيدليته  في  يعرض  أن  املمكن 

أو  الفيتامنيات  أو  الغذائية  املكمالت 

مستحضرات العناية بالبشرة والجسم، 

لكن تبقى األدوية خطًا أحمر!" 

الربح  يمكنهم  أنهم  البعض  يعتقد 

على  ولو  ميديا  السوشيال  في  ماديًا 

ال  أمر  هذا  وصحته،  املواطن  حساب 

ال  األفراد  بعض  فيه،  التهاون  يمكن 

أعمارهم،  أو  هوياتهم  معرفة  يمكنك 

الى  تحتاج  قد  أدوية  من  سيطلبون  وما 

يبيعها  مختص،  طبيب  من  وصفات 

او  ضمير  دون  توصيل،  بخدمة  املندوب 

رقابة. 

مواقع  في  متاحًا  الدواء  يصبح  حينما 

أدوية  بيع  جدًا  الطبيعي  "من  التواصل 

املواطن في  يطلبه  ملا  حتى  مطابقة  غير 

بحجم  تريده  الذي  فالثوب  اإلنترنت، 

او  )سمول(  بحجم  يأتيك  )ميديام(، 

)الرج(، وهو ثوب، فكيف لو بدواء سبق 

أن صنعته عشرات الشركات، وبالتأكيد 

لك  يبيع  أن  سيفضل  الصيدالني  فإن 

تستغرب  وحسب."  عنده  موجود  ما 

أحمد(،  )سناء  املواطنة 

أن  وتؤكد 

تجارة األرواح والتالعب بصحتنا وصلت 

حدًا ال يطاق.

دواء  شارف  حينما  ابنتي  "اخبرتني 

بإمكاني  أن  االنتهاء  على  الضغط 

الطبية  الصفحات  إحدى  مع  التواصل 

– ولعجزي  ميديا،  السوشيال  في 

بخدمة  منهم،  طلبته  بخطئي-  واعترف 

العالج،  وصلني  دينار،  آالف   5 توصيل 

تمامًا،  طلبت  ما  غير  أنه  ألكتشف 

وحينما أخبرتهم بذلك قالوا إن له نفس 

أخرى،  شركة  تصنيع  من  لكنه  املفعول 

لكني كنت أعرف قراءة دوائي جيدًا، لذا 

سيثقون  املواطنني  بعض  األمر.  تداركت 

ببساطة،  لهم  يُباع  ما  ويأخذون  بالبائع 

أن  دون  للخطر  الكثيرون  سيتعرض  لذا 

يعلموا ملاذا."

القانون يرفض هذه املمارسات

عضو  وهو  س،ع،  يوضح،  جهته،  من 

"قانون  أن  العراقية،  األطباء  نقابة  في 

أن  على  ينص  الصيدلة  مهنة  مزاولة 

للمنتجات  والترويج  اإلعالن  يكون 

املجالت  خالل  من  )حصرًا(  الطبية 

تدقيق  يجري  إذ  املتخصصة،  العلمية 

وآثاره  عنه  املعلن  املنتج  حول  املعلومات 

هذا  لتناول  املستهدفة  والفئة  الجانبية 

الرقابة  غياب  لكن  غيره،  دون  العالج 

على  املشرفني  بعض  مسؤولية  وانعدام 

املادي  وتفكيرهم  واملذاخر  الصيدليات 

املهنة  -حتى  شيء  كل  بتحويل  سمح 

غير  اإلجرام  من  جزء  الى  اإلنسانية- 

املباشر."  

األدوية  من  "الكثير  أن  أيضًا  ع  ويوضح 

املعروضة في السوشيال ميديا تكون غير 

مطابقة لشروط الصحة، وأن من يمسك 

إدارة هذه الصفحات هم اشخاص 

األدوية،  هذه  عن  شيئًا  يعلمون  ال 

كما  الدواء  اسم  عن  يبحثون  إنهم 

ألنهم  الرسائل،  في  لديهم  مكتوب  هو 

 ".
ً
ليسوا صيادلة أصال

تصريح رسمي 

الوزراء  مجلس  رئيس  أعلن  ذلك..  عن 

محمد شياع السوداني عن تشكيل فريق 

وجه  فيما  الصحة،  وزارة  في  تقصٍّ 

الطبية  العيادات  عمل  تطوير  بضرورة 

عموم  في  الصحية  واملراكز  الشعبية 

العراق.

إن  له،  بيان  في  السوداني،  مكتب  وقال 

رئيس الوزراء قد زار مقر وزارة الصحة 

الصحة  وزير  ضّم  اجتماعًا  وترأس 

في  املتقدمة  والفنية  اإلدارية  والكوادر 

النهوض  ضرورة  على  وأكد  الوزارة، 

أولوية  يمثل  الذي  الصحي  بالقطاع 

للحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري.

بيع الدواء 
عن طر يق اإلنترنت!

تجارة األرواح الجديدة..

آية منصور 
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هدمها  جرى  غالبيتها  أن  عن  ناهيك 

تجارية،  عمارات  أو  حديثة  دور  لبناء 

عن  تراثية  حقبة  ب  يغيِّ الذي  األمر 

الوجود.

عمليات هدم

التي  القديمة،  بغداد  مناطق  وتشهد 

التجاري،  بغداد  مركز  حاليًا  أصبحت 

إلقامة  القديمة  للدور  هدم  عمليات 

أرباحًا  تحقق  انها  اذ  تجارية،  عمارات 

كونها  من  أفضل  بشكل  ألصحابها 

في  يتكرر  األمر  وهذا  للسكن،  دورًا 

مناطق الشورجة وباب املعظم والفضل 

والكرادة  واألعظمية  والبتاويني 

والشواكة والكاظمية.

بوجود  القديمة  التراثية  البيوت  وتتميز 

م 
ّ
الباب الرئيس لها عند الشارع، مع سل

واسع مكون من درجات ال تزيد عن الست 

درجات، تزينها في أكثر األحيان نقوش 

وفوقها.  الباب  جانبي  على  بارزة  نباتية 

الدار- الحوش-  الى باحة  وعند الدخول 

السماء  سقفه  فضاء  في  نفسك  تجد 

لغرف  وشبابيك  أبواب  جوانبه  وعلى 

املطبخ،  منها  االستخدامات،  متعددة 

مع  وللنوم،  وللمعيشة  للضيوف  وأخرى 

علوي  )سلمني(  درجني  إلى  يؤدي  ممر 

الدار  سطح  إلى  يؤدي  العلوي  وسفلي، 

إلى  والسفلي  األول،  الطابق  في  والغرف 

لخزن  يستخدم  كان  الذي  السرداب، 

أيام  في  ظهرًا  للنوم  وكذلك  الطعام 

الصيف الحارة.

بالطابوق  بغداد  في  البيوت  جميع  بنيت 

والحصير،  بالخشب  وسقفت  الفرشي 

الحديد  إدخال  جرى  التطور  ومع 

أسهم  ما  السقوف،  لعقد  )الشيلمان( 

البناء  على  والحفاظ  السقوف  بتقوية 

أخرى  أدوار  بناء  إمكانية  مع  وتماسكة 

فوقه.

دور أم أرقام..؟

إحصاء  اآلن  حتى  يجِر  لم  لألسف 

أنها  إال  تدوينها،  أو  الدور  هذه  عديد 

موجودة حتمًا في الدوائر البلدية كأرقام 

ومواقع، وبالتأكيد فإنها مع تطور املدينة 

في  الجارية  والتحديثات  وتوسعها، 

البناء، التي طغت على جميع املباني، لم 

 من تلك الدور قيد البحث إال القليل، 
َّ

يتبق

وفي املناطق القديمة التي أشرنا إليها.

- 70 عامًا( من  السيد )إبراهيم محمد 

يقول  الرصافة  في  علي  قنبر  منطقة 

علي  قنبر  منطقة  )درابني(  "بعض  إن 

هذه  نجد  لذلك  قديمة،  بيوت  فوق  بنيت 

 
ً
معلال أخواتها."  عن  مرتفعة  الدرابني 

لخطر  تتعرض  كانت  "بغداد  بأن  ذلك 

هذه  وبعض  وأخرى،  فترة  بني  الفيضان 

مع  البيوت  بغرق  تسببت  الفيضانات 

املدينة،  معالم  واختفاء  املياه  طغيان 

أو  املآذن  إال  منها  يظهر  يعد  لم  إذ 

انسحاب  وعند  العالية،  النخيل  أشجار 

والشوارع  البيوت  تكون  الفيضان  مياه 

واملحالت قد طمرت، فما كان من أهالي 

الستخراج  الحفر  أو  الهجرة  إال  بغداد 

بيوتهم  بناء بيوت جديدة فوق  أو  دورهم 

القديمة."

ويضيف: "لذا فإننا نجد بيوتًا في مناطق 

قنبر علي والفضل ومناطق صوب الكرخ 

البناء  فوق  البناء  بسبب  مرتفعة  أرضها 

السابق بعد الفيضان." داعيًا دائرة اآلثار 

البيوت  بهذه  "االهتمام  إلى  والتراث 

املباني  استخراج  بغية  واستمالكها 

واآلثار واللقى تحتها." 

 معالم مشوهة

من جانبه، يقول )سامي كريم( من حي 

األعظمية شرقي بغداد، إن "معالم بغداد 

وتدمير  تشويه  إلى  تتعرض  التراثية 

أسواق  مثل  فمناطق  وتهديم،  واستيالء 

النهر،  وشارع  والصفافير  الشورجة 

القديمة  مبانيها  وتهديم  إزالة  تشهد 

حديث  بتصميم  جديدة  مباٍن  لتقام 

املباني  ولكون  األسواق،  تطور  بسبب 

ما  ثالثة  او  طابقني  من  املكونة  القديمة 

مكاتب  لتأسيس  أو  للخزن  تكفي  عادت 

أو  الخياطة  أو  للجلود  معامل  أو  تجارية 

املقبل  العقد  خالل  نشهد  وقد  الحياكة، 

حي  في  التراثية  املعالم  آخر  اندثار 

الكرادة."

ودعا كريم أمانة بغداد واألجهزة البلدية 

التراثية  الدور  على  كشف  "إجراء  إلى 

وصيانتها  أفضلها  استمالك  ومحاولة 

وترميمها، لجعلها متاحف، أو استغاللها 

مقار  الى  تحويلها  أو  فنية،  كمعارض 

لتكون  عليها،  املحافظة  بشرط  تجارية 

تعّبر  بغداد  تاريخ  شواهد على حقبة من 

املبنى  واستخدام  املعيشة  طريقة  عن 

لالستجابة الى املتطلبات الحياتية."

من  علي(،  )سيف  املعماري  املهندس 

مدينة الكاظمية، أوضح أن "بغداد تحتوي 

لتستجيب  صممت  تراثية  مبان  على 

عديد  ويتجاوز  واألسرة،  املناخ  ملتطلبات 

هذه املباني األلف مبنى، تقع في مناطق 

واألعظمية  كالكاظمية  القديمة  بغداد 

والفضل والشواكة، إال أن التوسع السكني 

إلى  القديمة  السكنية  املناطق  تلك  حّول 

بعض  تهديم  تطلب  ما  تجارية،  مناطق 

املباني لالستجابة الى متطلبات التجارة 

لتأسيس محال تجارية واسعة ومتعددة."

املباني،  هذه  هدم  "عمليات  أن  وأضاف 

سوف  البلدية،  األجهزة  بعلم  تنفذ  التي 

تسهم في تغيير املعالم التراثية وطمسها، 

ما يتطلب من وزارة الثقافة تشكيل لجان 

لتسجيل  البلدية  األجهزة  مع  مشتركة 

استمالكها،  محاولة  أو  التراثية،  الدور 

أو الحصول على تأكيد من مالكيها بعدم 

إجراء أي ترميم أو تغيير في معالم البناء 

اللجنة  موافقة  على  الحصول  بعد  إال 

األحياء  في  "املباني  أن  مبينًا  التراثية." 

 2003 بعد  تعرضت  بغداد  من  القديمة 

إلى حمالت اإلزالة لوال تدارك األمر من 

قبل وزارة الثقافة بالتعاون مع البلدية." 

  

مالذ األمين

تزخر مدن بغداد والبصرة واملوصل 
ومدن أخرى في البالد بالعديد من الدور 
التراثية التي مازالت قائمة ومشغولة 
من قبل أصحابها، فيما تحولت غالبيتها 
الى ورش عمل للنجارة والحدادة واملحال 
التجارية أو مخازن للسلع، األمر الذي 
يعرضها لالنهيار أو التلف وطمس معاملها.

التوسع السكاني 
يبتلع بيوت أهلنا!
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ميثولوجيا شيطانية 
أم سذاجة أبر ياء!

الهالّوين

ُرعب الهالوين، أو يوم الشيطان، 
الذي تقدم فيه تضحيات 

بشرية بشعة تستبدل الرأس 
املذبوح باليقطينة، هو ذاته 
رأس السنة عند السحرة في 

العالم أجمع، لكنه لم يدع 
بالهالوين إال بعد انتشار الفكرة 

وتجسيدها في أمريكا كجزء 
وامتداد لصراع دموي ثيوقراطي 

مّر بني الكنيستني الكاثوليكية 
والبروتستانتية، ليأتي السؤال: ما 

السّر في تحويل مناسبة عقائدية 
ة الى  شيطانية مضمخة بالدمويَّ

فلكور شعبي ترفيهي تنتظره 
العوائل بصحبة سهراية مرعبة 

مع األطفال! 

آمنة الموزاني- المانيا

وإنما  الحد،  هذا  عند  األمر  يقف  وال 

العربي  العالم  الى  الفكرة  بتصدير 

 
ّ

أن مع  املحّرفة،  بالنسخة  لتقليدها 

عن  تخبرنا  آيرلندا  في  امليثولوجيا 

مع  يأتي  كان  الذي  والبرد  املوت  إله 

من  ليلة  في  املوتى  أرواح  من  مجموعة 

عن  للبحث  )الِسلتيني(  عند  سنة   
ّ

كل

التلبس بأجساد حّية، فيخلق الخوف في 

األوثان  كهنة  يضطر  ما  الناس،  قلوب 

وتوزيعها  القرية  في  النار  إشعال  الى 

على السكان والشبابيك لطرد األرواح، 

علمًا بأن الرومان أخذوا الطقس وبدأوا 

اإليمان  عزز 
ُ

لت اليقطينة  باستخدام 

واألقنعة  بالثياب  وإسنادها  باألرواح 

املخيفة.

وشمال  وآيرلندا  إنجلترا  من  كل  في 

يحيون  وأمريكا،  أوروبا  وبقية  فرنسا 

الصيف  فصل  بانتهاِء  إيذانًا  الهالّوين 

وبداية فصل الشتاء. ووفقًا ملعتقداتهم، 

األرواح  يجلب  الشتاء  فصل  فإن 

الكائنات  تلك  شرور  والتقاء  الشريرة، 

كانوا يضيئون النيران ويلبسون املالبس 

ارتباط  عدم  من  الرغم  على  املخيفة، 

هذا العيد بأّي من األديان املعاصرة. 

هنا يأتي السؤال؛ هل هنالك احتفاالت 

وحي  من  للهالّوين  مشابهة  رمزّية 

العالم،  شعوب  من   
ّ

لكل ي 
ّ
املحل التراث 

مجّرد  ه 
ّ
أن أم  للموتى،  السعادة  تجلب 

ثقافاتنا  على  ودخيل  أجنبي  عيد 

باعتبار  بالتابوات؟  امللغومة  ة  الشرقيَّ

الشعائرية  الحضارة  عصور  أقدم  أن 

علم  -وبحسِب  تأثرت  الشرق  في 

األديان- باختالف املناخ ما بني الطبيعة 

الجغرافية واملناخية ونمط العقائد.

إسعاد املوتى بالرقص!

حديدية،  قرونًا  تضع  ساحرة  بزِي 

ماري(  )برت  األملانية  املواطنة 

لعيد  أعدتا  سلندر(،  )أملى  وحفيدتها 

وطقوسًا  بسيطًا   
ً
وحفال جوًا  الهالوين 

باملناسبة،  ابتهاجًا  عام-  كل  في  -كما 

تقول أملى:

تنكريًا  زيًا  اختار  هالوين  عيد  كل  "في 

التي  للشخصية  مالئم  وجه  تلوين  مع 

سوف أتنكر بها، ويجب أن تكون شريرة 

العام  في  أصدقائي،  لبقية  ومرعبة 

املاضي ارتديت شخصية وزّي الساحرة 

لطيفة،  حكاية  األطفال  مع  ومثلت 

أمسخهم  أن  يمكنني  كيف  مفادها 

به  نقوم  ما  وأجمل  الليل.  في  وأالحقهم 

التنكرية  مالبسنا  نرتدي  حني  أيضًا 

ت ونطرق أبواب الجيران 
ّ

ونحمل السال

لنوزع الحلوى عليهم."

قيمة 
ُ
امل العراقية  الطبيبة  جانبها،  من 

عن  تحدثت  ضياء(  )وفاء  لندن  في 

األوروبية  والطقوس  الحريات  جمالية 

اللطيفة، قائلة:

عن  عبارة  اململكة  في  "الهالوين 

الناس  فيها  يتجمع  بهيجة  احتفاالت 

بمالبسهم  يتفننون  وهم  الليل  خالل 

غرابة  األكثر  يكون  وطبعًا  التنكرية، 

جٍو  في  األطعمة  ويتناولون  املميز،  هو 

الى  املرعبة  فكرته  ويحولون  صاخب، 

استمتاع ورقص وفرح".

الخرافة ال تؤمن بالتقدم

الكوافير  األملانية،  هامبورغ  مدينة  من 

)مصطفى الحمداني( صّور لنا املشهد 

تنتهك  بشعة  مشيطنة  بوجوه  املفزع 

الرقيقة،  ومشاعرهم  األطفال  براءة 

 بامتعاض:
ً
قائال

املخيفة  الوجوه  تجسيد   
ّ

أن تعلمون  "أال 

محمد الخزعليبرت ماري
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ذاكرة المستقبل 

أما "ابن داود" هذا، 
فهو: أبوبكر محمد 
بن داود بن علي، 
ويعرف بالفقيه 

األصفهاني، حسب 
تصنيف الشيخ داود 

األنطاكي، الذي يزيد 
في القول على إنه 

من فقهاء "الظاهرية" 
الذين اشتهر من 
بينهم "ابن حزم 
األندلسي"، الذي 
يلقب بالظاهري 

أيضًا. 

وكان البن داود شأن عجيب في الحب، ضمنه رسالة عنوانها: "كتاب الزهرة" 

ه بني أهل العقل، لكنه كان شائعًا 
ّ
اتخذ فيها شأوًا غير مألوف في العشق والتدل

في الحضارات الوثنية.

الطلعة، جميل  له يدعى محمد بن جامع الصيدالني، حسن  ويقال أن صاحبًا 

من  خرج  بعدما  يوم،  ذات  وأنه  ببغداد،  العطر  بيع  في  يشتغل  ساحره،  الوجه 

َع! كأنه بذلك يذكرنا بـ "نرسيس" 
َ

َبْرق
َ

ت
َ
الحّمام، نظر إلى وجهه فصعق لجماله، ف

اإلغريقي. أو بالشعراء والفنانني الغربيني الذين يعرفون بـ " الدانديني" الذين 

جمال  يتغورون  وال  الظاهري،  الفسيولوجي  بجمالهم  االستمتاع  يستملحون 

الروح وفضائلها.

التي  الجامدة  املادة  مع  خالف  على  وإرادة،  وبيان  عقل  عندهم  الذين  وهؤالء 

يحسبها الُجهال من دون عقل، وعلى عدم وفاق مع النباتات التي ال يرى فيها 

 مصدرًا من مصادر علف الحيوان، وهم أيضًا يخذلون الحيوان 
ّ
متمنطقون إال

العفة،  أهل  كتب  في  كما  "البريئة"،  الحضارات  ففي   . فقط  غريزة  فيحسبونه 

كثير  شعر  املسلمني  وللعرب  ق، 
ّ

وتعش وتحاب  تواصل  في  الجمادات  أن  نجد 

في  ه 
ّ
تتدل التي  النباتات  ليشمل  أيضًا  املتصل  املجال  هذا  في  نادرة  وحكمة 

بعضها وتذوب هوى وجوى في أخواتها.

ويجري الحب في أنساغ هذه املخلوقات على أنواع ثالثة: فبعضهم يعلنه، وآخر 

وفي  الناس،  قبل  أنفسهم  أمام  شهداء  وهم  وهؤالء.  أولئك  بني  وفريق  يكتمه، 

ذلك تقول "العامرية" صاحبة "املجنون":

باَح مجنون عامٍر بهواه

 بوجدي
ُّ

 الهوى فمت
ُ

                وكتمت

فإن كان في القيامة نودي:

 وحدي!
ُ

                 من قتيل الهوى؟ تقدمت

ما أجمل وجهك الكريم الذي ليس كمثله وجه، يا رّب العشاق األحرار، وخالق 

الحسنى،  أسماؤك  تقدست  ربي،  وأنت  واألرضني،  السموات  في  مخلوق  كل 

وأنعمت علينا بمحبة األوطان فإن  املحبة،  نعمة  التشبيه، وهبتنا  وتنزهت عن 

السالم  رسولك  ذلك  في  وُمقدمنا  إليها،  والشوق  الحنني  قتلنا  عنها،  ابتعدنا 

سريان  ذاكرته  في  تسري  مكة  استمرت  الذي  السالم،  أفضل  آله  وعلى  عليه 

الدم في العروق، وهو في املدينة املنورة.

ويرفع  نقير،  بشروى  وطنه  يبيع  من  ظهرانينا  بني  نجد  املتروك-  يعلق   – لكننا 

فسطاطًا للكراهية واإلرهاب والخيانة، ويكره الورد، ويخون الحب.  

جمعة الالمي

"يا ابن داود يا فقيه العراق ... افتنا 
في فواتك األحداق"
)ابن الرومي(

في شأن النجالء الفاتكة

والبيوت  الشريرة  والشخصيات 

سلبًا  تؤثر  احتفاالتكم  في  املسكونة 

وتراث  علم  أّي  أطفالكم،  نفسية  على 

آباؤكم  فيما  تريدونه،  م 
ّ

وتقد وطقس 

عن  أظفاركم  نعومة  منذ  مونكم 
ّ
يعل

في  تظهر  وخرافات  شريرة  أرواح 

هل  األول(،  أكتوبر)تشرين   3١ ليلة 

أعرف  ال  مون، 
ّ

تتقد والخوف  بالخرافة 

هلهل ومنظمات حقوق 
ُ
أين اليونيسيف امل

من  الطفولة  برعاية  املتبجحة  األطفال 

وسحنة  املعلقة  الجماجم  املهازل،  هذه 

الوحشية مرح!  الدماء ومظاهر الرعب 

من  الخروج  إلى  يحتاج  العالم  هذا 

مستنقع البشاعة وانتكاس الفطرة بعد 

تشويهها."

احتفاالت موت حقيقي 

عن  تحدث  باقر(  )محمد  برمج 
ُ
امل

العام  الرأي  على  االحتفال  هذا  آثار 

"بسبب  بالتحديد؛  السنة  هذه  في 

الكثيرة والتدافع بني الشباب  الحوادث 

واملراهقني، ومع انتشار هذه االحتفالية 

البلدان  في بلدان مختلفة، والسيما في 

بعض  في  العراق  منها   - العربية 

 بني قبوله 
ً
املحافظات – فإن هناك جدال

بوصفه  رفضه  وبني  عاملية  كمناسبة 

العربية،  الثقافة  مع  تتالءم  ال  مناسبة 

قه اإلعالم األمريكي  باعتباره عيدًا سوَّ

الى الشرق األوسط".

تشرين  نهاية  في  أنه  بالذكر  جدير 

الثاني من كل عام تقام احتفاالت بعيد 

لدى  القديسني  عيد  وهو  الهالوين، 

الذي  الكاثوليكية،  املسيحية  الطائفة 

الثقافتني األسكتلندية  إلى  تعود جذوره 

واآليرلندية، ومن أبرز مظاهر االحتفال 

املأكوالت  تحضير  العيد  هذا  في 

أزياء  مرتدين  الشوارع  إلى  والخروج 

مرعبة تدور حول فكرة املوت واألشباح 

بشكل عام.

تراث عاملي متفاوت

األنثروبولوجيا  مجال  في  الباحث 

األعياد  الى  تطرق  الخزعلي(  )محمد 

كل  املتنوع،  العالم  بأطفال  الخاصة 

 عن 
ً
بحسِب تراثه وهويته الثقافية، نقال

:
ً
املصادر التراثية املتاحة، قائال

"حفل هالوين ينطلق من فكرة استذكار 

أرواحهم،  على  والترّحم  يسني 
ّ

القد

أرواحهم  عن  صدقة   
ّ
إال الحلوى  وما 

ومازالت  ملآثرهم،  رمزي  واستذكار 

دعوة  األطفال  يرّددها  التي  أهازيجه 

عنهم،  والصدقة  األموات  على  للترّحم 

كذلك نجد على الجانب العربّي املشرقّي 

عمق  من  وقديم  عريق  لعيد  شعائر 

اليوم  الخليج  عرب  به  يحتفل  التاريخ، 

وگرگيعان  گرگيعان،  عيد  باسم 

عيد عربّي جميل مليء بالفرح، ومنتشر 

اسمه  جاء  الخليج،  شواطئ  عرب  بني 

األطفال  يثيرها  التي  القرقعة  من 

تسمية  وتختلف  بالحلويات،  مطالبني 

منطقة  وقرى  مدن  بني  العربي  العيد 

وإلى   
ً
مثال العراق  وسط  ففي  الخليج، 

العيد  يسّمى  العرب  شّط  من  الشمال 

شّط  من  الجنوب  إلى  أّما  )ماجينا(، 

تسميات  فنسمع  ُعمان  وحتى  العرب 

القريقعانة  أو  القرقيعان  منها  ة 
ّ

عد

الگريگعان  أو  الگرگيعان  أو 

أو  الگريكشون  أو  الناصفة  أو 

 الليلة!"
ّ

گرنگعوه أو القرنقشوة أو حق

د. وفاء ضياء

مصطفى الحمداني
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املنتشرة  األطباء  مجمعات  تكتظ  بغداد  في 

وشارع  الحارثية  منها  عدة  أحياء  في 

تستقبل  حيث  وغيرها،  والسعدون  املغرب 

وبقية  بغداد  من  املرضى  املجمعات  تلك 

وعالج  مميز  طبيب  عن  بحثًا  املحافظات 

أفضل وتشخيص أدق.

بني األطباء

التنقل  من  يعاني  إنه  هذال(  )سالم  يقول   

املصاب  ولده  لعالج  وبغداد  كركوك  بني  ما 

بأن  سمعت  "كلما  يضيف:  عصبي،  بمرض 

يثقل  وهذا  إليه  أذهب  جيدًا  طبيبًا  هناك 

رسمية  السيدة  أما  ومعنويًا."  ماديًا  كاهلي 

في  زمن  منذ  العيون  طبيب  "أراجع  فتقول: 

بسيارة  للمجيء  واضطر  املغرب،  شارع 

والعالج  للفحص  الدين  صالح  من  خاصة 

فتقول:  )دينا(  جيدون."اما  هنا  االطباء  ألن 

غالبية  ألن  هنا  للعالج  الرمادي  من  "نأتي 

هناك  واألطباء  الحكومية  املستشفيات 

ليسوا بمستوى كفء جدا إضافة الى الزحام 

بغداد  وتعتبر  املستشفيات،  تلك  في  الكبير 

هي األقرب لنا للمراجعة." ومنذ أعوام سعت 

العتبتان الحسينية والعباسية لجذب املرضى 

وااللتفات  البالد  داخل  وعالجهم  العراقيني 

فبدأتا  الداخلية،  الطبية  السياحة  الى 

بإنشاء مستشفيات تخصصية عديدة للعالج 

املستلزمات  توفير  مع  مستوى،  أعلى  على 

واملالكات الطبية والصحية املتخصصة.

العتبة  في  الطبي  والتعليم  الصحة  هيئة 

الحسينية املقدسة تدير اآلن ما اليقل عن 30 

االختصاصات  مختلف  في  ومركزًا  مؤسسة 

لتغطي غالبية احتياجات املرضى العراقيني، 

الهيئة  خدمات  من  املستفيدين  عدد  بلغ  إذ 

وقدم  مستفيد،  مليون   ١2 الـ  يقارب  ما 

رئيس  نائب  الشرع(،  نور  ميثم  )الدكتور 

املواطنني  لنسب  مبسطة  إحصائية  الهيئة، 

سائر  من   %75-70 وهي:  املستفيدين 

املقدسة.  كربالء  غير  العراق  محافظات 

مجال  في  أما  الغربية.  املحافظات  من   %25

األورام: 90-95% من باقي املحافظات وأيضًا 

أن  يعني  وهذا  العراق.  خارج  من  بضمنهم 

وهو  الداخل،  الى  الخارج  من  سياحة  هناك 

مؤشر إيجابي للعراق اقتصاديًا وطبيًا.

توسع مستمر

توسع  في  اليوم  "نحن  الشرع:  الدكتور  يقول 

من  بدأنا  الحاجة،  اقتضت  أينما  مستمر 

الصويرة  الى  األورام  بمستشفى  البصرة 

والنجف وبغداد وسائر املحافظات العراقية."

من  التقاضي  وآلية  األجور  يخص  وفيما 

"مؤسساتنا   :
ً
قائال الشرع  تحدث  املرضى، 

ربحية  ليست  لكنها  بالطبع،  مجانية  ليست 

مع  الكلفة  بسعر  تقدم  الخدمات  وغالبية 

إضافة هامش بسيط جدًا لتغطية النفقات." 

الدعم:  آلية  عن  ميثم  الدكتور  وتحدث 

فإن   - مهمة  مسألة  و-هنا  للدعم  "بالنسبة 

دفع  تتبنى  عندما  املقدسة  الحسينية  العتبة 

فإن  أجور  تخفيض  مبادرة  تقدم  او  الكلف 

أصل  من  يكون  الدعم  او  التخفيض  هذا 

سعر  من  بل  الربح،  فائض  من  وليس  املبلغ 

التكلفة."

من  السرطان  مرضى  يخص  فيما  اما 

مدعوم  عالجهم  أن  الشرع  فأكد  األطفال 

تغطي  الحسينية  العتبة  أن  أي  بالكامل، 

العالج  وليس  كاملة،  وتدفعها  التكاليف 

والدراسة  املرافقني  سكن  تتضمن  اذ  فقط، 

تقدم  الخدمات  وكل  األحيان  بعض  في 

مجانًا. وأطفال الثالسيميا ايضًا لهم دعمهم 

األخيرة  الفترة  في  "جرى  الشرع:  قال  إذ 

املصابني  لألطفال  الكامل  الدعم  تقديم 

بلغت  وقد  الـ١2  سن  دون  بالثالسيميا 

عراقي."  دينار  مليار   ٦3 املدفوعة  الكلف 

كما أن هناك مشاريع مستقبلية تنوي الهيئة 

إقامتها، وقد أدرجتها في جدول تحت مسمى 

كربالء  في  وهي  املستقبلية(،  )املشاريع 

األولى  املرة  هي  وهذه  والسماوة.  والبصرة 

التي تستهدف فيها السماوة إلقامة مشاريع 

باعتبارها  املستوى  عالية  عالجية  طبية 

مصنفة كبيئة طاردة، حسب تصنيف وزارة 

الصحة سابقًا، وحصتها ستكون )مستشفى 

جراحيًا عامًا( مقررًا إنجازه من قبل الهيئة.

عدة  مشاريع  وصلت  فقد  البصرة  أما 

اإلنجاز،  في  متقدمة  مراحل  الى  فيها 

التوحد  وأكاديمية  األورام  مستشفى  منها 

واضطرابات النمو وأيضا مركز للتوحد.

مستشفى الجهاز الهضمي

في  مشاريع  تحتضن  فإنها  كربالء  اما 

مستشفى  ومنها  لإلنجاز  األخيرة  املراحل 

ومستشفى  الكبد،  وزراعة  الهضمي  الجهاز 

القلب  وجراحة  ألمراض  األنبياء  خاتم 

وتوسعة مؤسسة وارث الدولية لعالج األورام 

بمئة سرير إضافي مع إضافة أجهزة جديدة 

في  تنتشر  كما  الدماغي.  الشلل  مركز  الى 

طبية  مجمعات  ايضًا  املحافظات  بعض 

محافظاتهم،  خارج  من  املرضى  تستقطب 

أبناء  يسعى  حيث  وكركوك،  الحلة  منها 

املحافظات القريبة منها للمعالجة ومراجعة 

بغداد  من  أقرب  باعتبارها  فيها  األطباء 

أخرى  العتبارات  او  ملحافظاتهم  بالنسبة 

فردية.

في عام 2004 جرى طرح مصطلح 
)السياحة الطبية( في مؤتمر ناقش النظام 
الصحي في العراق وأقيم في أربيل. حينها 
كان العراقيون يسافرون الى دول الجوار 
للعالج. وقد بينت صحة أربيل آنذاك أنها 
ستقوم بجعل أربيل قبلة السياحة الطبية 
في العراق، لكن العراقيني ظلوا يسافرون 
الى الخارج ويشكون من فشل العمليات 
الجراحية التي يجرونها في أربيل.

مستشفيات العتبات المقدسة مستشفيات العتبات المقدسة 
مالذاً للمرضى         مالذاً للمرضى         

السياحة الطبية 
في العراق... 

هند الصفار
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نتائج  إن  فور  هنريتا  قالت  لها  بيان  في 

مليار  من  يقرب  ما  أن  إلى  تشير  التقرير 

على  مصنفة  دولة   33 في  يعيشون  طفل 

يقرب  ما  أي  الخطورة"،   "شديدة  أنها 

البالغ  العالم  في  األطفال  عدد  نصف  من 

عديدهم  2.2 مليار طفل.

بشكل  للخطر  معرضون  األطفال  هؤالء 

متعددة  مشاكل  يواجهون  ال  ألنهم  خاص 

فحسب،  املناخي  التغير  عن  ناجمة 

الى  الوصول  امكانية  عليهم  يتعذر  بل 

تساعدهم  قد  التي  األساسية  الخدمات 

على التكيف، كالرعاية الصحية، والتعليم، 

واملياه النظيفة، والصرف الصحي.

بالتغير  التأثر  "البالغة   33 الـ  البلدان  إن 

من  فقط  باملئة  تسعة  تنتج  املناخي" 

العاملية،  الكربون  أوكسيد  ثاني  انبعاثات 

إصدارًا  األكثر  العشر  الدول  أن  حني  في 

باملئة   70 من  يقرب  ما  تمثل  لالنبعاثات 

من االنبعاثات العاملية، إال أن دولة واحدة 

"شديدة  أنها  على  تصنيفها  يتم  فقط 

الخطورة للغاية" في املؤشر.

أزمة أطفال

لليونيسيف  التنفيذية  املديرة  تضيف 

املناخ  أزمة  بأن  الشك  يقبل  ال  الدليل  أن 

فاألطفال  ذلك،  "ومع  أطفال.  أزمة  هي 

باستمرار،   
ً
تجاهال األكثر  الشريحة  هم 

التخطيط  في  األبعد  والشريحة 

لالستجابة ألزمة املناخ. كما أن االستثمار 

تأثرًا  األكثر  هو  األطفال  احتياجات  في 

لدى  بأولوية  يحظى  ال  لكنه  املناخ،  بتغّير 

من  الكثير  في  إنه  بل  ال  الدول،  بعض 

أعمال  جدول  على  حتى  يكن  لم  الحاالت 

الكثير من الدول!"

صلب  في  األطفال  بوضع  املديرة  ناشدت 

العمل املناخي، كما دعت كل دولة لاللتزام 

يركز  الذي  التكيف  يكون  أن  بضمان 

في  الزاوية  حجر  الطفل  على 

جميع خطط املناخ باعتباره 

أولوية  ذات  مسألة 

قصوى.

تقول:  تابعت 

ودائمًا،   
ً
"أوال

على  يتعنّي 

تنفيذ  الحكومات 

طموحة  تخفيضات 

هذا  يظل  لالنبعاثات. 

هو الحل الوحيد طويل األمد، إذ أن التكيف 

التخاذ  بحاجة  لكننا  حدود،  له  املناخ  مع 

ملساعدة  الحالي  الوقت  في  إجراءات 

األطفال األكثر ضعفًا، الذين يعيشون في 

بالنسبة  الجو  مللوثات  انبعاثا  أقل  بلدان 

تغّير  آثار  مع  والتكّيف  الواحد،  للفرد 

من  يتمكنوا  حتى  املناخ، 

في  واالزدهار  البقاء 

عالم سريع التغّير."

ما الذي يمكن عمله؟

اليونيسيف  تريد 

الحكومات  من 

تقول  األطفال.  الى  االستماع  والشركات 

هنريتا إنه يجب إشراك الشباب في جميع 

واإلقليمية  الوطنية  القرار  صنع  عمليات 

ذلك  في  بما  باملناخ،  املتعلقة  والدولية 

كبير  سنوي  اجتماع  وهو   ،COP2 مؤتمر 

يجتمع  الجاري،  الثاني  تشرين  في  يعقد 

فيه قادة العالم ملناقشة كيفية التعامل مع 

التغير املناخي.

غالبية األطفال غير محمّيني

عن  اليونيسيف  مديرة  تكشف  كذلك 

أعداد البلدان واملجتمعات التي تسهم من 

التركيز  مع  املناخ  بمقاِومة  التنمية  خالل 

الطريقة  فهو  التكّيف،  على  كبير  بشكل 

األطفال  حياة  لحماية  فاعلية  األكثر 

أسرهم.  عيش  وسبل  للخطر  املعّرضني 

مواجهة  في  املرونة  أهمية  على  تؤكد  كما 

ملا   ،
ً
مستقبال املتوقعة  املناخية  الصدمات 

لذلك من فوائد اقتصادية حقيقية.

تقول: "مع ذلك، فإن العديد من البلدان، 

تفتقر  أنها  إما 

مًا  تما

لديها  ليست  أنها  أو  التكّيف،  لخطط 

خطط تحمي أو تلبي احتياجاتها املحددة 

والعاجلة." وتوضح أن "هذا يعني أن معظم 

وغير  محمّيني  غير  يزالون  ال  األطفال 

مستعدين للتأثير املكثف لتغير املناخ."

التكّيف  خطط  تكون  "لكي  أنه  إلى  وتشير 

املرونة  وتدابير  الطفل  على  تركز  التي 

فّعالة، يجب أن تكون متعددة القطاعات، 

بقاء  تدعم  التي  الحيوية  النواحي  وتغطي 

والصرف  كاملياه،  ورفاههم؛  األطفال 

والتعليم،  والتغذية،  والصحة،  الصحي، 

كما  لحمايتهم.  االجتماعية  والسياسة 

املوارد  تركيز  إلى  أيضًا  يحتاجون  أنهم 

األكثر  األطفال  الى  بالوصول  واالهتمام 

األكثر  املجتمعات  في  وضعفًا  تهميشًا 

فقرًا."

مطالبات اليونيسيف

الحكومات  من  اليونيسيف  تطلب   

تحديد  واملسؤولني 

اإلجراءات  أولويات 

شأنها  من  التي 

االنبعاثات،  تقليل 

من  املزيد  وتخصيص 

التي  األمور  في  األموال 

التكيف  على  العالم  تساعد 

أنها  كما  املناخ.  تغير  آثار  مع  والتعامل 

مناخي  بتعليم  األطفال  يحظى  أن  تريد 

الخضراء  املهارات  لتطوير  وفرصة 

لتحمل  االستعداد  على  ملساعدتهم 

تأثيرات تغير املناخ.

يتزامن بيان اليونيسيف مع تقرير تاريخي 

صادر عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية 

-بحسب  الذي   ،)IPCC( املناخ  بتغّير 

بأن  للشك  مجال  أي  يدع  ال  اليونيسيف- 

بل  مستقبليًا،  تهديدًا  ليست  املناخ  أزمة 

إنها موجودة وتتسارع، وتستمر في التأثير 

على العالم بطرق مدمرة بشكل متزايد.

ترجمة: آالء فائق

 BBC :الموقع

حذرت منظمة اليونيسيف من مخاطر املناخ على األطفال، إذ أن مليار 
طفل من األطفال الذين يعيشون في بلدان شديدة الخطورة، يتعرضون 

الى أشد املخاطر والصدمات والضغوط  نتيجة لتأثيرات التغير املناخي، كما 
أن الشباب الذين يعيشون في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ونيجيريا 

هم من بني أكثر الفئات عرضة للخطر، بحسب )هنريتا فور(، املديرة 
التنفيذية لليونيسيف.

اليونيسيف: مليار طفل يتعّرضون اليونيسيف: مليار طفل يتعّرضون 
لمخاطر تغير المناخلمخاطر تغير المناخ

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )415415( ( 1515 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya39 38

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

مــــــــــنــــــــــاخمــــــــــنــــــــــاخ



لم يتحدث التراث العربي بالكثير حول الخرافيني، لكن فقط عن 
بعض األشخاص والحكايات املرعبة، عكس ما طرحه الغربيون، سواء في 

كتبهم او ما تناقلوه على ألسنة  العامة من الناس. والسبب هو انصراف 
العرب الى علوم اللغة والشعر، فقد ظهرت أهم مدارس الكالم في النحو 

والصرف، حني كانت هناك صراعات وجداالت، منها الخالف بني املدارس 
النحوية الكوفية والبصرية واملدرسة املصرية وبعض املدارس العربية.

كذلك مئات اآللهة التي تمنحهم الرخاء، 

األصنام  من  وغيرها  باألنساب،  العارفة 

املعبودة عندهم. أما الغربيون فقد اهتموا 

باألساطير بشكل كبير، حتى أنهم سطروا 

لكل  وجعلوا  اآللهة،  عن  املالحم  أنواع 

و  البحر،  إله  )بوسيدون(  مثل  إله،  شيء 

)آريز( إله الحرب واالنتقام، و)ديميتر( 

و )آثينا( إلهي الحكمة.

 كل هذه األسباب وغيرها جعلت موروثنا 

العربي يفتقر الى القصص والشخصيات 

وما  املاضي  القرن  في   لكن  األسطورية، 

قبله ببضعة أعوام، وبعد موجة احتالالت 

الغربية  العربي، الدول  للوطن 

نوع  ساد 

من 

الذي حاول جعل  التخلف سببه االحتالل 

طائلة  تحت  العربية  املحتلة  الشعوب 

املرحلة  تلك  فكانت  والجهل،  الظالم 

بداية لظهور الخرافات، ففي دول الخليج 

تناقل  خاصة،  اإلمارات  ودولة  عامة، 

شخصية  عن  األحاديث  من  كثيرًا  الناس 

مرعبة اسمها )أم الدويس( يقال إنها من 

الرجال  تغوي  الجمال  الجن، فائقة  بنات 

وتقوم بأخذهم الى أماكن خالية منعزلة، 

شخصية  من  قريبة  هي  تأكلهم،  وهناك 

في  تختلف  لكنها  ما،  نوعًا  )السعلوة( 

الصفات، وهي تخاف من النساء، ويعتقد 

إخافة  أجل  من  هو  وجودها  سبب  أن 

الرجال كي ال يقعوا في الخطيئة. 

الحمار(،  )أم  برزت  البحرين  دولة  وفي   

)الحمارة  كذلك  الليل،  في  تظهر  التي 

الجزيرة  في  اشتهرت  التي  القايلة( 

وتقال  وليبيا،  والجزائر  واملغرب  العربية 

وقت  في  والتجوال  السير  يكثر  ملن 

قيلولة  في  ينام  ال  ومن  الظهيرة، 

خاصة.  األطفال  الصيف، 

الى  نسبة  )بالقايلة(  وسميت 

الظهيرة،  وقت  أي  القيلولة، 

حني تخرج وقت القيلولة.

في  تاريخ  وللمصرين    

ينقسم  طويل،  األساطير 

يمثل  األول  قسمني:  الى 

الفرعوني  العصر 

باآللهة،  يتمثل 

اإلله  مثل 

)حابي( و )أمنتت( و )آمون(، وغيرهم. 

)أمنا  الفراعنة  عند  املرعبني  من  وكانت 

أطفال،  سبعة  اختطفت  التي  الغولة( 

فتاة،  جسم  وجسمها  لبوة،  رأس  رأسها 

تناقلتها  كما  مجسم،  لها  يوجد  إلهة  وهي 

قصص عن تنافس اآللهة فيما بينها على 

سيادة الخليقة، وكان املصريون يمجدون 

أكبر  على  انتصر  الذي  )آمون(  اإلله 

العصر  وفي  بالرعد.  مبارزة  في  اآللهة 

رجل  )أبو  املصريني  عند  ظهر  الحديث 

األرياف  في  و)النداهة(  مسلوخة( 

املصرية، وهي عبارة عن صوت تنادي به 

باسمه،  وتصيح  وحده  يمشي  شخص  أي 

وهو ال يعلم كيف تعرف أسماء األشخاص 

تناديه  من  ويظل  عليهم،  تنادي  الذين 

يتبع الصوت حتى يصاب بالجنون، ويقول 

كذلك  )النداهة(.  ندهته  إنه  الناس  عنه 

)أم الصبيان( املشهورة جدًا، وهي بشعة 

بشكل كبير تعرف في العراق )بالتابعة(، 

العربي،  الخليج  دول  بعض  في  كذلك 

يقال  الصبيان(  )أم  بـ  تسميتها  وسبب 

أختًا  أو  )صبيان(،  اسمها  بنتًا  لها  أن 

تلد  حني  املرأة  أن  يعتقد  لكن  صغيرة، 

ولد  أي  بقتل  وتقوم  الصبيان  أم  تالزمها 

منها  وللخالص  البنات.  تقتل  وال  تنجبه، 

فإن على أية بنت تلد أن تضع سكينًا تحت 

وسادتها، او أي شيء حاد من الحديد، او 

مقابل  جيرانهم  الى  ابنها  ببيع  تقوم  أن 

الجيران،  ابن  الولد  فصبح  رمزي،  مبلغ 

أم  تلقب  ليعيش.  الصبيان  أم  تتركه  وهنا 

ألنها  )التابعة(  بـ  العراق  في  الصبيان 

تتبع املرأة وتقتل كل ولد يولد لها، وينصح 

أن ال تستعير أية فتاة مالبس امرأة عندها 

تتحول  منها  شيئًا  لبست  إن  ألنها  تابعة، 

تابعة لها، ويعتقد أن هذه حقيقة.

كبير،  بشكل  بالشعر  العرب  اهتم  وقد 

وفاكهة  العرب  ديوان  الشعر  إن  قيل  حتى 

العربي  الشعر  قسم  وقد  املجالس. 

الشعر  هناك  فكان  مراحل،  شكل  على 

ثم  اإلسالم،  صدر  شعر  تاله  الجاهلي، 

عصريه  في  والعباسي  األموي  الشعرين 

تقيم  أن  القبيلة  واعتادت  والثاني.  األول 

فهو  شاعر  فيه  برز  إذا  كبيرًا   
ً
احتفاال

على  يرد  وسيف  عسكرية  فرقة  بمثابة 

عند  الحماس  ويثير  القبيلة،  يهجون  من 

يتشوقون  ويجعلهم  بقصائده  املقاتلني 

خاصة  طباع  لهم  العرب  أن  كما  للقتال. 

يختلفون فيها عن غيرهم من األمم، فهم 

واملخاطرة،  املوت  يخافون  وال  شجعان 

مبالني  غير  الفلوات  في  يسافرون  وكانوا 

بشيء.

أية  العربية  الجزيرة  سكان  يضع  لم   

مالحم عن اآللهة التي كانوا يعبدونها في 

املعتقدات  بل فقط بعض  الجاهلية،  زمن 

العادية، مثل اعتقادهم بأن )هبل(، أحد 

األصنام التي كانوا  يعبدونها، هو املسؤول 

التجارة.  قوافل  وراعي  مصائرهم  عن 

خضير النصراوي 

مخلوقات في تراثنا العربي 
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الشرقي  املجتمع  في  الصعوبة  وتكمن 

للحريات،  وكبت  ومثاليات  بقيم  امللتزم 

البوح  العربي  الشاعر  يستطيع   فال 

في  وجد   لذا  خاطره.  في  يجول  ما  بكل 

متنفسًا،  الحداثوية  والنثر  الحر  قصيدة 

كما  والتوهج،  اإليجاز  على  تعتمد  ألنها 

صفاتها  ومن  الحاج(،  )أنس  بهذا  يذهب 

هذه  خالل  ومن  واالنزياح.  االختزال 

الشعراء  من  الكثيرون  سوق  القصيدة 

إرهاصاتهم،  عن  بالتعبير  مشاريعهم 

في  املاغوط   محمد  السوري  فالشاعر 

أخرج  حداثوية  بطريقة  الشعري  خطابه 

إلى  عليها  املتعارف  الواقعية  من  حبيبته 

 
ً
مقبال ربيعًا  أن  بتصوره  واسعة  فضاءات 

الذي  الكناري  طير  وناشد  عينيها،  من 

إليها،  يأخذه  أن  القمر  ضوء  في  يسافر 

أن  ونعرف  خنجر،  طعنة  أو  غرام  قصيدة 

املقصود ليست امرأة إذ يقول:

 من عينيها
ُ

أيها الربيُع املقبل

أيها الكناري املسافُر في ضوء القمر

خذني إليها

 خنجر
َ

 غراٍم أو طعنة
َ

قصيدة

فأنا متشّرد وجريح

يظهر عنصر املفاجأة عند املاغوط، الذي 

أوهمنا أنه يخاطب الحبيبة، لكن املقصودة  

في  للغزل  توظيفه  وكان  مدينته،  دمشق 

وهذا  للمتلقي.  جذب  عملية  النص  بداية 

القدماء  العرب  شعراء  اعتمده  األسلوب 

بالحبيبة  تتغزل  قصائدهم  بداية  فكانت 

املنتج.  وطرح  العمل  الى  الدخول  ثم 

ونالحظ أن املاغوط تعدد بصورِه، وبلياقة 

كآثار  ولحمه  السكران  فمها  صور  فنية 

التي  املكان  ثقافة  إنها  قلبه.  على  أقدام 

اشتغل عليها كل من )باشالر( و)فوكو(، 

واألماكن،  األشياء  عن  نيابة  السرد  وهي 

وأن ما وصل له الكاتبان العامليان والشاعر 

بعض  فهناك  فراغ،  عن  يكن  لم  السوري 

روح  له  الجماد  أن  الى  يذهبون  العلماء 

خاصة به تعرف بالروح التكوينية.

يعد  عراقي  شاعر  السياب  شاكر  بدر 

الوطن  في  املشهورين  الشعراء  أبرز  من 

العربي في القرن العشرين، كما يعتبر من 

العربي.  األدب  في  الحر  الشعر  مؤسسي 

معبرًا  غيالن    ابنه  جميل  بنص  يخاطب 

إرهاصات  إنها  داخلية،  أحاسيس  عن 

عاشها الشاعر وترجمها شعرًا، وشاركناه 

في املنتج للجمالية التي احتواها:

بابا بابا

كاملطر  إلّي  الظالم  في  صوتك  ينساب 

الغضير

في  ترقد  وأنت  النعاس  خلل  من  ينساب 

السرير

من أي رؤيا جاء؟ أي سماوة؟ أي انطالق

وأظل أسبح في رشاش منه أسبح في عبير..

في  األساطير  بتوظيف  السياب  عرف 

إلهة  وهي  عشتار،  أدخل  ونجده  شعره، 

والتضحية  والجمال  والحب  الجنس 

تقابلها  البابليني،  عند  الحرب  في 

عند  وعشتاروت  إنانا،  السومريني  لدى 

وظيفة  الشاعر  أعطاها  وقد  الفينيقيني، 

إنها  والثمار.  األزاهر  تهب  بجعلها  جديدة 

كما  السياب  يضيفها  وجمال  شعرية  رؤية 

طابعًا  حملت  فنية  صورًا  الخطاب  في  أن 

عدي العبادي

أمل دنقل محمد الماغوطبدر شاكر السياب

يشكل الخطاب الشعري في القصيدة العربية إشكالية  كبيرة من حيث 
طرح املضمون واإلفصاح عن آيدولوجيات يحملها الشعراء، ورؤيتهم تجاه 

القضايا العامة، والتعبير عن الحب والوطن والفرح والحزن ملا يعيشه 
الشرق من هموم. 

الخطاب الشعري الخطاب الشعري 
في القصيدة العربية في القصيدة العربية 

المعاصرةالمعاصرة
صوت  فينساب  فنيتها،  روعة  مع  معرفيًا 

ابنه مثل املطر. ومن خالل النعاس يذهب 

يحمل  ال  األدبي  املنتج  أن  الى  )باخنني( 

طابعًا جماليًا فقط بل معرفيًا أيضًا.

مفكرين  الشعراء  يعتبر  أرسطو  كان  لهذا   

واعتقد  إبداعات،  يكتبونه من  ملا  وعباقرة 

الشعراء  أجساد  تتقمص  آلهة  أن  اإلغريق 

صور  تطالعنا  كما  لسانهم،   على  وتنطق 

الشاعر  يخاطب  حني  النص،  في  شعرية 

الظلماء  تربة  في  روحي  كأن  بقوله:  ابنه 

جعله  شعور  أي  ماء.  وصداك  حنطة..  حبة 

السياب نفسه بهذه  لقد تجاوز  بها،  ينطق 

الذات  قدرة  على  تدل  وهي  الضربة، 

الشاعرة عنده، ومن امللحوظ في الخطاب 

عاش  فقد  والفقر،  واأللم  الحزن  كله 

وكانت  واألم  األب  يتيم  مريضًا  الشاعر 

التي برز فيها قاسية  مرحلة الخمسينيات 

انعكس  وقد  العربي  والوطن  العراق  في 

ذلك على خطابه.

وتجربة  فلسطيني  شاعر  درويش  محمود 

الشعراء  أهم  من  وواحد  مهمة  شعرية 

الفلسطينيني والعرب الذين ارتبط اسمهم 

أحد  درويش  يعتبر  والوطن.  الثورة  بشعر 

العربي  الشعر  بتطوير  أسهم  من  أبرز 

وتنوع  فيه،  الرمزية  وإدخال  الحديث 

من  مجموعة  فشكل  خطابه  في  درويش 

الصور:

مثلما ينتحر النهر على ركبتها 

هذه كل خالياي

و هذا عسلي،

وتنام األمنية 

في دروبي الضيقة

ساحة خالية،

نسر مريض،

وردة محترفة

تحت  بنسق  جمعت  أطروحات  مجموعة 

باختزال  الشاعر  برع  وقد  النص،  مسمى 

تاركًا  بالتأويل  اشتغاله  فكان  شعري 

وفك  النص  مع  االشتباك  عملية  للمتلقي 

قوله،  الشاعر  يريد  ما  ملعرفة  شفرته 

هو  بالخطاب،  املعني  له،  املرسل  فاملتلقي 

الشريك الثاني في العمل، ولهذا يسعى كل 

شاعر إلى إيصال منجزه للذائقة وتسويق 

درويشا  أن  ونالحظ  اإلبداعي.  مشروعه 

البداية  كانت  إذ  مفتوحًا،  الخطاب  جعل 

بقوله:  حداثويًا  وتشبيهًا  جميلة  صورة 

مثلما ينتحر النهر على ركبتها، ولم يحدد 

الداللة بهذه الصورة، إنه ابتكار.

قومي  مشهور  مصري  شاعر  دنقل  أمل 

والده  كان  صعيدية،  أسرة  في  ولد  عربي، 

عاملًا من علماء األزهر، ما أثر في شخصية 

يوجه  أن  اختار  وقصائده.  دنقل  أمل 

الخطاب الى زرقاء اليمامة وهي  شخصية 

أهل  من  نجدية  امرأة  قديمة،  عربية 

الشخص  ترى  كانت  إنها  يقال  اليمامة، 

قصة  ولها  أيام،  ثالثة  مسيرة  على 

كل  فخسروا  قومها  كذبها  إذ  مشهورة، 

هذه  دنقل  اختار  وقد  وطنهم،  حتى  شيء 

والبلدان  بالده  حال  لها  ليشكو  الشخصية 

العربية حيث يقول لها:

سة ..
َّ

أيتها العرافة املقد

 إليك.. مثخنًا بالطعنات والدماْء
ُ

جئت

الجثث  وفوق  القتلى،  معاطف  في  أزحف 

سة
ّ

املكد

منكسر السيف، مغبّر الجبني واألعضاْء.

جعله  الذي  الخطاب  دنقل  يوحد  لم 

الحالة،  عن  خالله  من  معبرًا  مفتوحًا، 

محاكاة  او  مفتوحة  برسالة  أشبه  فكان 

العمل  حمل  فقد  هذا  ومع  مرير،  لواقع 

جوانب فنية جعلته يرقى الى أن يكون نصًا 

في  اإلبداعية  مالحمه  ظهرت   
ً
متكامال

هذا  ر.  مغبَّ السيف،  منكسر  بقوله:  التعبير 

الشاعر  أن قوة  التشبيه يعطينا داللة على 

العربي،  لقوة  رمز  السيف  ألن  منكسرة 

كما ربط حاله بحال الواقعية  التي يعيشها 

ومع  برمزية،  حقيقيًا  إبداعًا  إنتاجه  فكان 

بنية  على  حافظ  لكنه  طرحه،  في  التعدد 

املصريني  األدباء  أن  ومع  وتماسكه.  النص 

اشتغل   
ً
دنقال لكن  السرد،  بكثرة  عرفوا 

باب  املتلقي  عند  ليفتح  االختزال  على 

التأويل وفضح املسكوت عنه.
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الشعوب،  بني  املقارنة  بصدد  هنا  لست 

مترو  في  تنقالتي  أثناء  وجدت  أنني  إال 

القطارات،  أو  الباصات  أو  باريس، 

ما  وغيرها،  العامة  الحدائق  حتى  أو 

على  لي  بالنسبة  والغرابة،  االنتباه  يثير 

األقل، لكوني شخصًا عربيًا. فقد وجدت 

يستغلون  والشابات  الشباب  غالبية  أن 

ال  أو  بعيدًا،  سفرًا  أكان  سواء  الطريق، 

عند  فهم  معدودات..  دقائق  عن  يزيد 

جيوبهم  من  يخرجون  جلوسهم  أول 

بالقراءة،  ويبدأون  كتبهم  حقائبهم  او 

وكأنهم  الكتاب  في  غارقني  تجدهم  إذ 

يجلسون في مكتبة عامة او مكان معزول 

هو  أكثر  لالنتباه  والالفت  لوحدهم.. 

إغراءات  كل  وسط  ذلك  يحدث  أن 

العالم.  غزت  التي  الحديثة  التكنلوجيا 

بالظاهرة،  الحالة  هذه  نسمي  أن  يمكن 

الدراسة  تستدعي  ظاهرة   
ً
فعال ألنها 

اتخذت  إذ   ..
ً
طويال والتأمل  والوقوف 

ثقافة القراءة أهمية ومساحة كبيرة جدًا 

في حياتهم اليومية.  

توسيع العقل

كتابًا  يده  في  يحمل  شخصًا  رأيت  كلما 

نبي  على  نزلت  آية  أول  أن  تذكرت 

 
َ

ك َربِّ باْسِم   
ْ
َرأ

ْ
"اق اإلسالم محمد )ص( 

"، في الوقت الذي ال نجد فيه 
َ

ق
َ
ل

َ
الذي خ

ندر،  ما  إال  يقرأ،  بلداننا  في  شخصًا 

ربما  يقرأ  نجده  فسوف  ذلك  حصل  ولو 

درسًا علميًا مجبرًا على قراءته الجتياز 

فقد  الغرب  في  أما  املدرسي..  االختبار 

حقيقيًا  غذاء  القراءة  من  الناس  اتخذ 

فقد  عنه..  يزيد  بل  الطعام،  يوازي 

أن  منطلق  من  الطريق  ذلك  اتخذوا 

بالتفكير  وتسمح  العقل  توسع  القراءة 

تساعد  أنها  الى  باالضافة  اإلبداعي، 

من  التخلص  وعلى  التركيز  تحسني  في 

أكبر،  منظورًا  القارئ  وتمنح  التوتر، 

وتقوي مهارات التفكير التحليلي لتطوير 

والثقافات  العلوم  على  والتعرف  الذات 

التخاطب  مهارات  وكسب  والحضارات، 

مع اآلخرين، الى آخره من الفوائد التي 

األساس  هذا  وعلى  تحصى.  وال  تعد  ال 

نجد الناس في الغرب من املقلني جدًا في 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  استخدام 

ألنهم يعتبرون ذلك ضياعًا للوقت.

قالوا عن الكتاب إنه أروع رفقاء السفر، 

يمضي  املسافات،  طاويًا  تجده  فقد 

القارئ  يمل  بالوقت من غير شعور، فال 

السفر  عناء  يتحول  بل  السفر،  طول  من 

الى متعة تأخذ القارئ الى عوالم أخرى، 

أو كتاب غني  إما في تفاصيل رواية ما، 

من  شعرًا  يكون  ربما  أو  باملعلومات، 

يعثر  بما  االنتشاء  يكمن  وهنا  الخيال، 

عليه القارئ من فوائد ممتعة وثقافة. 

مواقع التواصل

أين نحن من هذا العالم؟ القراءة لدينا 

محدودة جدًا إن لم تكن معدومة تمامًا، 

فقد اقتصرت القراءة على املتخصصني 

فقط، وخير دليل على ذلك أننا ال نشاهد 

أن  حتى  بل  عام،  مكان  أي  في  قارئًا 

القارئ  كأن  الناس،  من  خالية  املكتبات 

السلبية،  التكنلوجيا  ركام  وسط  ضاع 

مواقع  عبر  بث 
ُ

ت التي  التفاهات  مثل 

من  وغيرها  توك"  و"التيك  التواصل 

امللهيات، التي تستولي على عقول الكثير 

في  كبير  بشكل  وأسهمت  الشباب،  من 

ضعف القراءة وكسب املعلومات العامة.

ال شك في أن القراءة -دون غيرها- هي 

إذ  عديدة،  حيوات  اإلنسان  تمنح  التي 

فكرة  هي  الواحد  الشخص  فكرة  أن 

األفكار  تتعدد  بالقراءة  لكن  واحدة، 

واملشاعر والخياالت. كيف نفسر غياب 

محيطنا  في  أو  بلدنا  في  القراءة  ثقافة 

التقصير  أن  هل  عام؟  بشكل  العربي 

اعتبار  على  وكتابنا  مثقفينا  في  يكمن 

الخلل  أن  أم  للنخبة؟  يكتبون  أنهم 

للمجتمع  التربوية  البنية  في  موجود 

جدًا،  صعبة  الحلول  أن  أعتقد  عمومًا؟ 

النظر  إعادة  الى  املوضوع  يحتاج  فقد 

املثقفني  وإشراك  التربوية  املناهج  في 

متخصصني،  بصفتهم  فيها  والكتاب 

مع التوعية املستمرة إلعداد جيل جديد 

محب للقراءة يكون على قدر املسؤولية، 

وهو بدوره سوف يؤثر في األجيال التي 

على  املسؤولية  تقع  وهنا  تدريجيًا.  تليه 

الدولة برمتها، عبر سياساتها الثقافية 

مطالبة  وهي  واإلعالمية،  والفكرية 

ببلورة األوساط الثقافية، كما أن عليها 

من  الشريحة  لهذه  أهمية  تولي  أن 

واملعنني،  الكتاب 

للعقل  تنمية  فال 

قراءة،  دون  من 

الكثير  كتب  وقد 

إن  املفكرين  من 

الثقافية  التنمية 

التنميتني  من  أهم 

أو  االقتصادية 

بلد  ألي  املادية 

متقدم.

بار يس/ز ياد جسام

ال تخلـو جيوبهم من الكتب 
فرنسيون اتخذوا من القراءة فرنسيون اتخذوا من القراءة 

متعة تطوي المسافاتمتعة تطوي المسافات
ال يختلف اثنان على أن للقراءة أهمية كبرى في بناء 

اإلنسان واملجتمعات، بل إنها تنمية للفكر واإلبداع، ذلك ملا 
ينتج عنها من اكتساب للمعارف واملعلومات الجديدة التي من 

خاللها يتنور العقل ليصبح عقال نيرًا يضيء لآلخرين.
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والحيتان  الغيالن  وسط  الشيقة  مغامراته 

يحضر  ملن  يرويها  كان  املتحركة  والجزر 

ليعطي  ببغداد,  املنيف  قصره  في  مجالسه 

توتر  فيها  يزداد  غريبة  نكهة  لحكاياته 

املغامر  التاجر  ذلك  يسمع  وهو  السامع 

األقدار  وتنقذه  املوت  الى  يصل  عندما 

ونحن   وانتصار..  نجاح  الى  الفشل  ليحول 

نجد ذلك عبر حكاياته السبع الشائقة.

 السندباد...علي بابا ؟!

وامللحن عراقي

مسلسل  يقدمها  التي  الكارتونية  الحكاية   

أنتجها  البالد(  كل  في   .. )سندباد 

النسخة  ودبلجوا   1975 عام   اليابانيون 

قصة  تحكي  وهي   ,1979 عام  العربية 

البغدادي  التاجر  ابن  )سندباد(  الصغير 

صديقه  مع  بالتعاون  يقرر،  الذي  )هيثم( 

والدخول  العالم  حول  الطواف  حسن, 

علي  بمساعدة  شيقة  مغامرات  في 

طائر  وهي  )ياسمينة(،  ترافقه  بابا، 

غريب الشكل.

خلطوا  املسلسل  هذا  منتجو 

عالقة  ال  ليلة  ألف  من  متعددة  شخصيات 

من  وجعلوا  األساسي,  بالسندباد  لها 

)سندباد( مجرد صبي مغامر كثير الجرأة 

يعاني من مشاكل كثيرة في البحار والجزر 

حلقات  كتب  إليها.  يصل  التي  الغريبة 

)تاكاهاشينومي(  السينارست  املسلسل 

ولحن  )فوميوكوروكاوا(,  وأخرجه 

العراقي  األرمني  الشارة  موسيقى 

)أدموند يوارش(.

شكل السندباد  الصغير

شكل  الياباني  املسلسل  منتجو  أخذ   

الفنان  رسم  من  الطفولي   ) )سندباد 

صممه  الذي  بيكار(  )حسني  املصري 

صدرت  التي  )سندباد(  مجلة  ألغلفة 

عام  مطلع  القاهرة  في 

 .1952

 

منذ أن ظهر التاجر البغدادي )السندباد( في قصره يقص 
حكاياته على صديقه الحمال )الهند باد( ومجموعة األصدقاء 
الذين يستضيفهم في مجلسه ببغداد, صارت حكاياته على كل 
لسان, وانتشرت من خالل كتاب )ألف ليلة وليلة( في كل أرض 

يحلو فيها سمر البشر.

البغدادي

باسم عبد الحميد حمودي

حكاية

أوالد السندباد يبحثون عنه عبر 
السينما - أنطوني كوين!

موسيقى الشارة ألفها 
أرمني عراقي..

السندباد في كل بحر 
وأرض..

مجلة )سندباد(

القاهرة  في  )سندباد(  مجلة  صدرت   

الكاتب  تحريرها  رئيس  وكان  عام1952، 

تربوي  وهو  العريان,  سعيد  محمد  الكبير 

الى كل  املجلة  أن يوصل   معروف استطاع 

شبكة  ينشئ  وأن  العربي,  العالم  أرجاء 

القراء  من  الجديد  الجيل  مع  مراسالت 

ندوات  تشكيل  الى  يدعوهم  وأن  الصغار، 

محلية في كل مدينة ومحلة كبرى للتعارف 

وتبادل الصور والطوابع املحلية.

ندوات السندباد وحكايتي مع : اللواء 

محمد نجيب! ومحمد قاسم الرجب

مجلة  الصبية-  من  –كغيري  أراسل  كنت   

منها  مرسومة  رسائل  وأتلقى  سندباد 

بتوقيع )سندباد( أو )العمة مشيرة(، 

في  الكرخ(  )ندوة  إنشاء  على  شجعني  ما 

أخي  املرحومني  ومن  مني  مكونة  بغداد 

طارق   – ايامها  -الصغير  والفنان  هاشم 

كنا  حني   ,1952 عام  ذلك  وكان  إبراهيم, 

)سندباد(  قراء  من  أمثالنا  مع  نتراسل 

ومنتسبي الندوات في أرجاء العالم العربي 

ونتبادل معهم الصور والطوابع التذكارية, 

ونراسل املجلة لإلبالغ عن نشاطنا. 

عفاف  الندوات:  هذه  مسؤولي  من  كان 

اللباد  الدين  ومحيي  بعلبك,  في  قنواتي 

هاشم  وسمير  القاهرة,   – املطرية  في 

دمشق,  في  الزعيم  وعصام  طنطا,  في 

هذه  وكاتب  تونس,  في  سعيدي  واسماعيل 

السطور في بغداد الكرخ.

على  الجوائز  تحرير  رئاسة  وزعت  وقد 

يقودها  وكان  مصر،   – املطرية  ندوات 

اللباد,  الدين  محيي  الشاب  الرسام 

الشاب  الطالب  أدارها  التي  دمشق  وندوة 

وزيرًا  صار  الذي  الزعيم،  عصام  يومها 

بشار  الرئيس  وزارة  في  يومًا  لالتصاالت 

جائزة  عن  أعلن  كذلك  األولى,  األسد 

لندوة الكرخ – بغداد، لكنها لم تصلنا رغم 

إرسالنا عشرات الرسائل.

محيي  ألن  باألذى  وأشعر  صبيًا  كنت   

الدين وعصام وعفاف قنواتي )لبنان( قد 

تسلموا جوائزهم.. إال نحن!

الى  موجهة  مفتوحة  بريدية  رسالة  وفي 

رئيس  نجيب  محمد  حرب  أركان  اللواء 

شكوى  كتبت  مصر)يومذاك(  جمهورية 

اللواء  وصورة  فقط  أسبوعان  األمر.  حول 

تصلني  البايب  يضع  وهو  نجيب  محمد 

الى الدار، فيما كان عمال املرحوم محمد 

)املثنى(  مكتبة  صاحب  الرجب  قاسم 

مبلغني  السراي  سوق  في  عني  يبحثون 

أصحاب املكتبات كافة الذين قد يعرفوني، 

السدايري  إبراهيم  املرحومان  منهم 

وحسني  قالبجي  ومحمود  كاظمية  وأحمد 

الذهاب  عن  أليام  منقطعًا  كنت  الفلفلي. 

امتحانات نصف  السراي بسبب  الى سوق 

قاسم  عمال  أحد  بأن  وفوجئت  السنة, 

الرجب يصل دار الوالد في الكرخ ليبلغني  

املثنى  مكتبة  الى  غدًا  الحضور  بضرورة 

شارع  في   
ً
جميال مكانًا  تحتل  كانت  التي 

ومكتبة  العصرية  واملكتبة  هي  املتنبي،  

األخرى  املكتبات  تغزو  ان  قبل  املعارف 

الذي  السراي  سوق  عن  متحولة  املتنبي، 
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تحول تدريجيًا الى سوق للقرطاسية.. كما 

هو اآلن.

مكتبة  الى  ذهبت  التالي  اليوم  صباح  في 

محمد  املرحوم  عميدها  ألقابل  املثنى 

لي:  وقال  بي  رحب  الذي  الرجب،  قاسم 

الجائزة  أعطاني  ثم  الدنيا"،  "خبصت 

املخصصة من مجلة سندباد لندوة الكرخ، 

ومجموعة  فاخر  شطرنج  عن  عبارة  وهي 

عنوان  تحت  مبسطة  روائية  كتب  سلسلة 

)أوالدنا( وخمسة دنانير كجائزة نقدية.

كأس  احتسي  وأنا  فرحًا  الجائزة  حملت 

الشربت البارد واستمع الى حديث الرجب 

املصرية  املعارف  لدار   
ً
وكيال كان  الذي 

التي تصدر مجلة )سندباد(، قال لي إنهم 

اتصلوا به بعد رسالتي الى رئيس جمهورية 

مصر الذي طلب منهم إيصال الجائزة!

 محاولة اختطاف السندباد

محاوالت  بعيدة  تاريخية  فترة  منذ  جرت 

البغدادي  التاجر  هذا  الختطاف  عدة 

قام  ما  وحيوية  يسرده  ما  لجمال  املغامر، 

وما  واألمصار,  والجزر  البحار  في  به 

سكانه،  وتقاليد  البحر  عذاب  من  عاناه 

الشقيقة  الدول  بعض  له  صنعت  أن  وكان 

تماثيل تواجه البحر وكتبوا عنه كتبًا تغاير 

الحقيقة، ودعوا املغامرين مثل توم سيفرن 

سفينة  أو  مركب  مثل  مركب  صنع  الى 

املناطق  من  منطلقًا  السندباد,  ركبها 

االفتراضية التي صنعتها. أوهام االلتصاق 

لها  العالقة  حكايات  عبر  بالسندباد 

البصري  اإلقامة،  البغدادي  بالسندباد،  

لم  هذا  كل  لكن  التجوال,  البحري  الهوى، 

يمنع السندباد من القول في أعقاب رحلته 

السابعة:

فلم  ورعايته,  الله  بعون  البصرة  "وصلنا 

أقم بها, بل اكتريت من فوري مركبًا أنزلت 

حتى  دجلة  في  وسرنا  وأحمالي,  أهلي  فيه 

وصلنا بغداد دار السالم."

 أذن لم يكن السندباد -بعد كل مغامرة له- 

يفضل العيش إال في بغداد, أم الدنيا وسر 

الحضارة اإلنسانية, فمن هو السندباد بعد 

كل هذا؟

 التجوال عبر البحار 

ومغامرات اللحظة األخيرة

للسندباد  السبع  الرحالت  حكايات  كانت 

البغدادي، وهو يركب البحر من البصرة، 

وكانت  أرض,  كل  في  القراء  إعجاب  مثار 

تبدأ  باملخاطر  املحفوفة  الرحالت  هذه 

بمغامرة غير محسوبة تغرق فيها السفينة 

الذي  البغدادي،  التاجر  ذلك  تحمل  التي 

بابا،  علي  العم  معه  وليس  صبيًا،  يكن  لم 

وال يطير حوله ذلك الطائر الذي اخترعته 

السيناريوهات وسمته ياسمينة.

أحداث  هي  السبع  السندباد  ت  مغامرا   

و)الخيول  املتحركة(  )الجزر  في  جرت 

البرية( و)وادي األملاس( و)مكان الوليمة 

ثم  البحر(  شيخ  مع  و)الرحلة  الغريبة( 

هي  والسابعة  األفيال(،  مقبرة  )حكاية 

رحلة )القافلة(.

الخوف  السندباد  يعيش  رحلة   كل  في   

لكنه  الداهمة،  األخطار  ويلقى  والفزع 

اجتياز  على  وقدرته  بحكمته  عليها  يتغلب 

تفاصيل  كانت  ويقظة.  بشجاعة  املصاعب 

ليلة  ألف  قراء  جّرت  قد  السبع  الرحالت 

األدباء  خيال  في  وصنعت  إليها,  وليلة 

واألفالم  املسلسالت  وكتاب  والشعراء 

حكايات أخرى.

  شخصيات أخرى

صديقه   األصلي  السندباد  مع  يكن  لم 

بل  دزدمونة,  وال  بابا(  )علي  املفترض 

منتجي  قبل  من  إضافات  كلها  كانت 

السينما وكتاب السيناريو.

 سندباد.. في السينما

فيلما  هوليود  أنتجت   1922 عام  في 

اسم  تحت  واألبيض  باألسود  كارتونيًا 

األفالم  عشرات  لكن  )سندباد(، 

والكارتونية  الطبيعية  واملسلسالت  

السينما  بصناعة  تهتم  دول  في  أنتجت 

ما  واليابان  املتحدة  الواليات  والسيما 

يستدعي تأليف كتب عن الجهد اإلخراجي 

السيناريو  كتاب  ونشاطات  والتمثيلي 

الذي اهتموا بهذه الشخصية البغدادية – 

البصرية وقدموها.

من ممثلي أفالم سندباد القدامى: ستيف 

ريفز، وانطوني كوين، وأيرول فلني، ومئات 

غيرهم، ما يستدعي كتابة  حلقة كاملة عن  

واألوبرا،  واملسرح  السينما   في  السندباد 

إضافة الى أفالم األنيميشن.

استهوت  السندبادية  املغامرة  روح  إن 

كبارًا  الزمان,  عبر  والقراء  املشاهدين 

ويكون  السندباد  يتجسد  بذلك  وصغارًا، 

 
ً
عبر كل النشاطات اإلبداعية إنسانًا فاعال

ميزة  تلك  دومًا...  أجله  من  ويسعى  للخير 

عراقية تمامًا.

أرادوا )خطف( السندباد من  
مدينته - يبدأ رحالته من 
البصرة ويطوف البحار السبعة 
- أفالم درامية وكارتون بكل 
اللغات..

بدأ من المدارس بدأ من المدارس 
واعتمد على التراث واعتمد على التراث 

المسرح أساس الممثل..المسرح أساس الممثل..
وإال سيكون طارئًا..وإال سيكون طارئًا..

الفيلم الذي لم يحَك الفيلم الذي لم يحَك 
عنه الكثيرعنه الكثير

المسرح الكردي...المسرح الكردي...

الفنان الدكتور ر ياض شهيد:الفنان الدكتور ر ياض شهيد:
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*البيئة والطفولة لهما تأثير خاص على حياة 

اإلنسان، كيف كان تأثيرهما عليك كفنان؟

وفي  الديوانية،  مدينة  مواليد  من  -أنا 

مدينة  الديوانية  كانت  الفترة  تلك 

التوجهات  حيث  من  متشابكة 

وشهدت  الثقافية،  واألفكار 

حزبية  صراعات  الفترة  تلك 

الواقع  هذا  وفكرية.  وسياسية 

على  الكبير  األثر  له  كان 

الفنية  الشخصية  تشكل 

التكوين  وهذا  والثقافية. 

املوهبة  بوادر  مع  للشخصية، 

بي  دفعت  التمثيل،  مجال  في 

الفترة  تلك  وفي  املسرح.  الى 

معهد  خريجي  من  رعيل  هناك  كان 

شكلوا  قد  الجميلة  الفنون  وكلية  الفنون 

حضورًا مسرحيًا كبيرًا في املحافظة، 

معهم،  واشتغلنا 

سيما  ال و

في 

شخصيًا  أنا  واإلعدادية.  املتوسطة  مرحلتي 

تلك  اإلعدادي،  الرابع  في  بدايتي  كانت 

الى  لدخولي  الحقيقي  الدافع  كانت  البداية 

التخرج،  بعد  طبعًا  الجميلة،  الفنون  كلية 

معي  هناك  وكان  دفعتي،  على  األول  وكنت 

منهم  كبار،  فنانون  اآلن  هم  رائعون  زمالء 

املهدي  شفيق  والراحل  العباس  أبو  محمود 

والكثير  خضير،  وستار  الرحمن  عبد  وسناء 

بصمة  ووضعت  شكلت  التي  األسماء  من 

واضحة في ساحة الفن العراقي، وبعد ذلك 

محمد  قاسم  أمثال  كبار  فنانني  مع  اشتغلت 

وفاضل خليل وإبراهيم جالل وعقيل مهدي.

*ما الذي يغريك في تجربة اإلخراج؟

لي،  بالنسبة  اإلخراج  تجربة  يخص  ما  -في 

هناك  أن  هو  ذلك  الى  دفعني  ما  أن  أعتقد 

هوسًا في أن تقود فكرة العرض املسرحي من 

هذه  استهوتني  والتقنيات.  واملمثلني  النص 

الفكرة كثيرًا، ولكنها فكرة خطيرة أن تكون 

املسرح  في  وبالتحديد  مسرحيًا،  مخرجًا 

املسرح  ألن  خطير  موضوع  وهذا  العراقي، 

العراقي مسرح متقدم، بل إنه الوجه املشرق 

اإلخراج  في  تجربتي  بدأت  العربي.  للمسرح 

حني كنت طالبًا، إذ أخرجت حينها مسرحية 

في  الثوري  الفن  لفرقة  القضية(  )جوهر 

)البكاء  عمل  كان  العمل  هذا  بعد  الديوانية. 

وليد  السوري  للكاتب  القمر(  غياب  في 

خالصي، ومن ثم العمل األهم الذي كتب 

املساء(.  هذا  )نديمكم  وهو  الكثير  عنه 

ودقيقًا،  متأنيًا  كنت  أني  لله  الحمد 

التجارب  كانت  األعمال،  من  أكثر  أكن  ولم 

قليلة لكنها مهمة. اشتغلت بعد ذلك على عمل 

تأليف  من  وهو  القلب(  )تفاحة  أيضًا  مهم 

فالح شاكر، وهو عمل مشاكس آخر.

لكي  أكاديميًا  يكون  أن  الفنان  على  *هل 

يستطيع التحرك في كل مساحة؟

تضع  ألنها  للفنان  مهمة  األكاديمية  -الجنبة 

في  متفوقًا  فتراه  يديه،  بني  املفاتيح  كل 

 عن أنها 
ً
السينما والتلفزيون واملسرح, فضال

وتخلق  لألعمال،  جيدًا  ومنتقيًا  دقيقًا  تجعله 

كبيرًا  وعي  ومجال  عاليًا  فكرًا  الفنان  لدى 

في تناول العرض املسرحي، إن كان مخرجًا 

، فلكل مجال مفاتيحه الخاصة. في 
ً
او ممثال

الوقوف أمام الكاميرا السينمائية التي تكون 

طعمها  لها  لكن  التلفزيون،  من  جدًا  قريبة 

املميز وتعاملها الخاص من قبل املمثل، لكن 

في  املمثل  يكن  لم  وإن  األساس  هو  املسرح 

في  حتى  طارئًا  سيكون  أنه  فأعتقد  املسرح 

السينما والتلفزيون.

أعتقد  الليل(،  و)ذئاب  الضالة(  *)األماني 

نصًا  تنتظر  هل  األعمال،  أفضل  من  أنهما 

يستفزك لتقديم األفضل؟

و)أيام  الليل(  و)ذئاب  الضالة(  -)األماني 

األعمال  هذه  الظل(،  و)رجال  التحدي( 

مع  الفنية،  مسيرتي  في  مهمًا  مسارًا  شكلت 

أخرجها  التي  األخرى  األعمال  من  الكثير 

)األماني  لـ  يبقى  لكن  كبار،  مخرجون 

أول  باعتباره  الخاص  طعمه  الضالة( 

البطولة  دور  فيه  أجسد  تلفزيوني  مسلسل 

وهذا  الكبار،  أساتذتي  مع  جنب  الى  جنبًا 

بانتظار  أنا   
ً
فعال خاصًا.  طعمًا  له  جعل  ما 

مسلسل  في  فترة  قبل  عملت  يستفزني،  نص 

وتطلب  املميزة،  األعمال  من  وكان  )طيبة(، 

بمتعة  به  وقمت  كبيرًا   
ً
اشتغاال الدور  مني 

كبيرة. نعم املمثل ينتظر النص الذي يستفزه 

ويستطيع ان يحرك أدواته كممثل.

أم  الفنان  اآلخر:  عن  ابتعد  الذي  *من 

الدراما؟

وقلنا  الفنان،  عن  ابتعدت  التي  هي  -الدراما 

كالمًا كثيرًا في هذا املجال، لعل العتب يوجه 

أبناء  نحن   .
ً
اوال الحكومية  املؤسسات  الى 

العراقي،  اإلعالم  وشبكة  العراق  تلفزيون 

وبصراحة نتمنى على قناة العراقية أن تكون 

العراقية  الدراما  على  االستحواذ  في  سباقة 

وتقديم األفضل لجمهورينا العراقي والعربي. 

بإنتاج دراما  العراقية  تفكر  أن  ابتداء  أتمنى 

السابق،  في  كما  عربيًا  تسويقها  من  تتمكن 

انتشرت في  التي  الكثير من األعمال  فهناك 

الوطن العربي، وأتذكر أن مسلسل )عمر بن 

أبي ربيعة( الذي كان من بطولتي أنا والفنانة 

سهى سالم قد عرض في أكثر من بلد عربي، 

املمثل  العربي،  االنتشار  الى  بحاجة  نحن 

العراقي مظلوم الى أبعد الحدود!

الذي  ما  املناصب،  من  الكثير  *تسنمت 

يحتاجه الفن العراقي لينهض من جديد؟

يتفرغ  فنان  الى  نحتاج  أننا  بالتجربة  -ثبت 

جميع  يعرف  ألنه  الفنية،  العملية  لقيادة 

أدرى  مكة  أهل  فإن  يقال  وكما  تفاصيلها، 

فنان،  قائد  الى  بحاجة  إننا  أقول  بشعابها. 

وأضع  للذات،  نكرانًا  يمتلك  أن  على  لكن 

خطني تحت ذلك، وأن ال يستغل منصبه في 

وأن  الفنية،  األعمال  في  يريد  من  إشراك 

أن  نرى  لذلك  معينة.  فئة  على  حصرًا  تكون 

الفنانني غالبا ما يفضلون املدير غير الفنان. 

أن  يجب  لكن  الفنان،  املدير  مع  أنا  بالعكس 

وقته  يكرس  بأن  اقتنع  قد  الفنان  هذا  يكون 

مهمة  ليس  وهي  الفنية،  لإلدراة  وحياته 

سهلة. 

*يقال إن املناصب تثلم من جرف الفنان؟

سنوات  عمري  من  أضعت  ألني  نادم  -أنا 

كثيرة في مناصب هي ليست بعيدة عن الفن. 

لكني مؤمن بأن الفنان يجب أن يتفرغ لفنه او 

العكس كما أسلفت. لذلك أكلت املناصب من 

جرفي الكثير، وأكرر القول إني أشعر بالندم 

الوقت الذي ضاع في املنصب اإلداري،  على 

ألن الفنان أكبر من كل املناصب.

رياض  يختلف  بَم  كبير..  مسرح  *الحياة 

الفنان عن رياض اإلنسان؟

أنا رياض الفنان  -الحياة مسرح كبير، نعم، 

غير رياض اإلنسان، هناك فصل كبير، وحني 

قطيعة  هناك  تكون  الفني  بالعمل  أشتغل 

فقد  قلت  وكما  األخرى,  حياتي  مع  كاملة 

اإلدارية  سواء  األعمال  من  الكثير  اشتغلت 

قناعة  الى  ووصلت  التدريس،  مجال  في  او 

غيرك  ستكون  للفن  أستاذًا  تكون  حني  بأنك 

او  كفنان، أو في حياتك الخاصة مع األسرة 

األصدقاء او الشارع، إذ يجب أن يكون هناك 

فصل بني وضعك الفني ووضعك االجتماعي. 

من  كثيرة  صداقات  أمتلك  أنا  وباملناسبة 

فئات  جميع  ومن  الفني  الوسط  خارج 

يختلف  األصدقاء  هؤالء  مع  تعاملي  املجتمع، 

عن تعاملي مع أصدقائي الفنانني.

أمام  اآلن  يمر  سينمائي  شريط  *حياتك 

عينيك.. أي اللقطات تتمنى حذفها؟

جميع  تحذف  أن  أتمنى  لك،  قلت  -كما 

ألنها  اإلدارية  بالجنبة  املتعلقة  املشاهد 

من  هناك  يكن  لم  ولألسف  كثيرًا،  أرهقتني 

 عن أنها تخلق لك 
ً
ر هذه القضية، فضال

ِّ
يقد

مشهد  وهناك  معنى.  وبال  ومنافسني  أعداء 

في حياتي الخاصة أنا حذفته قبل أن يحذفه 

الزمن، متمسكًا باملثل الذي يقول )انظر الى 

املاضي بغضب(، بمعنى أن املاضي قد رحل 

وأن عليك أن تتركه يرحل.. وأكيد أن القادم 

أفضل.

الفنان الدكتور ر ياض شهيد:
ـــل.. ـــل..المســـرح أســـاس الممث المســـرح أســـاس الممث

وإال سيكون طارئًا..وإال سيكون طارئًا..
حوار : محسن ابراهيم

في بيئة متشابكة األفكار والثقافات 
كانت النشأة األولى له، لتتكون 
شخصيته الفنية والثقافية، ما 
دفعه الى دخول كلية الفنون 
الجميلة بعد أن كان قد اشتغل 
على املسرح في املرحلة اإلعدادية. 
فنان وأكاديمي قدم العديد من 
املسرحيات واألعمال الفنية التي 
تركت بصمة واضحة في خارطة 
الفن العراقي. الفنان الدكتور رياض 
شهيد حل ضيفًا على مجلة "الشبكة 
العراقية" فكان هذا الحوار: 
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ُتعتبر األغاني بشقيها، اللحني والشعري، منتجًا فنيًا بحتًا، شأنها شأن 
جميع الحاالت اإلبداعية، فهي حق أصيل ملن قام بتأليفها أو صناعتها، 
وال يحق ألي شخص آخر ادعاء ملكيته لها بخالف صاحبها، ففي ذلك 
اعتداء على ممتلكات الغير، كمن يقوم بالتعدي على أرض في حيازة 
اآلخرين، أو االستيالء عليها.

 مطر بوها وسّراقها

التي  )شالوا(  أغنية  كذلك  وعراقيات. 

واملطرب  أحمد  رياض  الفنان  غناها 

حسام الرسام واملطرب ياس خضر، أكثر 

اثنني غنوا أغاني الفنان صباح الخياط. 

البصري  حسني  الفنان  مع  الحال  كذلك 

غناها  التي  كوة(  )كوة  أغنية  صاحب 

وفي  وعراقي.  عربي  مطرب  من  أكثر 

السلطان  قاسم  الفنان  ذكر  آخر  حديث 

أن أغنية )البرتقالة( التي أداها واشتهر 

من  كان  سعد  عالء  الراحل  الفنان  بها 

املفترض أن يغنيها هو، لكنها سرقت منه 

في وضح النهار.

وفي حديث صحفي ذكر امللحن العراقي 

)خيوه  أغنية  أن  البصري  حميد  املغترب 

الفنان  وصورها  سجلها  الديره(  بت 

 
ً
مستغال موافقته  دون  جابر  سعدون 

يغيب  وال  القسرية.  السياسية  هجرته  

عن املشهد الفنان وامللحن جمعه العربي 

محط  )يانورا(  أغنيته  كانت  الذي 

قحطان  الفنان  غناها  التي  اهتمام، 

أغنيته  كذلك  األسباب،  لنفس  العطار 

في  بريسم  عدنان  غناها  التي  األخيرة 

برنامج )ذا فويز( )عمري ماكلت للناس 

محتاج( فقد جرى السطو عليها وغنائها 

عبد  ومحمد  الحالني  عاصي  قبل  من 

)سواها  أغنية  وكذلك  وآخرين،  الجبار 

وزعل( التي غناها الفنان ماجد املهندس 

مع ثالث أغنيات أخريات دون ذكر اسم 

صاحبها الشرعي الفنان جمعة العربي.

)اإلذاعة  الفنية  املؤسسة  حتى 

الحفاظ  واجبها  من  التي  والتلفزيون( 

أسهمت  قد  العراقي  الغنائي  اإلرث  على 

اإلنشاد  لفرقة  غنائي  إرث  اكبر  بمحو 

العراقية بالسطو على األشرطة الفديوية 

كي  االقتصادي  الحصار  إبان  ومسحها 

)الرئيس  ولقاءات  خطب  عليها  تسجل 

األسواق.  من  نفادها  بحجة  املقبور( 

حتى  الفنية،  السرقات  مسلسل  واستمر 

ابن  لها  أجاز  توفيق  سميرة  املطربة  أن 

الرئيس املقبور غناء كل املوروث العراقي 

العراقية  الدولة  قبل  من  مساءلة  دون 

السابقة.

عشرات  هناك  األمر  ذلك  بموازاة 

بعض  إعطاء  عن  تحكي  التي  القصص 

من  أكثر  الى  عراقيًا  لحنًا  امللحنني 

ذلك  أن  بحجة  عربي،  او  عراقي  مطرب 

يتمناه،  كان  ما  اللحن  يعِط  لم  املطرب 

عليك(  )علمني  أغنية  أعطيت  فقد 

للملحن فاروق هالل الى املطرب الكويتي 

ونفذها  سجلها  الذي  رويشد  الله  عبد 

ة للمطرب 
ّ

في القاهرة، بعدما كانت معد

الذي  النبي،  عبد  علي  امليساني  الشاب 

إنها  نعم،  الواقعة،  تلك  بعد  الغناء  هجر 

رائع  بشكل  أداها  وكبيرة  ناجحة  اغنية 

هنا  نذكر  لكننا  رويشد،  الله  عبد  الفنان 

للتاريخ أنها كانت من نصيب ذلك الفتى 

لكن تبقى أحقيتها بيد ملحنها الذي رأى 

أنها أغنية كبيرة تستحق االنتشار عربيًا. 

من  أكثر  الى  وتحتاج  كثيرة  الحكايات 

النقابات  مهمة  تبقى  لكن  استذكار  وقفة 

الثقافة  ووزارة  واملوسيقية  الفنية 

العراقية في كيفية إيجاد الحلول الناجعة 

للمبدع  تحفظ  التي  القوانني  خالل  من 

حقوقه الفنية واستردادها من كل الذين 

وإنصاف  حق  وجه  دون  منها  استفادوا 

بقيت  التي  الشريحة  كونهم  أصحابها 

ينعم  بينما  الظل،  وفي  الكواليس  خلف 

جناها  التي  بالرفاهية  املغني  او  املطرب 

او  غناها  التي  األغنيات  تلك  خالل  من 

سرقها بغير علم أصحابها الشرعيني.

القيام  حالة  في  الفرد  على  يجب  إذ 

متفردًا  يكون  أن  فني  منتج  بتقديم 

ومميزًا، ال أن يقوم بسرقة جهود اآلخرين 

االنتشار  لغرض  االحتيال  خالل  من 

لحنية  مادة  كونها  بضمانة  السريع 

غنائية مؤثرة على حساب جهد أصحابها 

الشرعيني من خالل السطو عليها.

خاصة،  الغنائي  الفني،  الوسط  يتمّيز 

 
ّ

فإن ذلك  ومع  املحموم،  بالتنافس 

التي  والفوضى  الغنائية  الساحة  ازدحام 

كبير  بلغط  تتسبب  كثيرة،  أحيانًا  تناله 

اتهامات  وتبادل  واحتدامات  ونزاعات 

كلمات  أو  الفالنية  األغنية  سرقة  على 

منها أو لحن ما.

املطربني  من  الكثير  السرقات  نالت  لقد 

لم  جانبية  أحاديث  وهناك  العراقيني، 

ألن  السرقات،  تلك  عن  لإلعالم  تظهر 

في  ويدور  كبار،  نجوم  أصحابها  معظم 

األغاني  تلك  أهم  أن  الفنية  األوساط 

األول  الرعيل  مطربي  ملعظم  كانت  التي 

مذيلة  أخرى  شبابية  بأصوات  سجلت 

تحت  تقع  ال  كي  عراقي(  )تراث  بعبارة 

ليست  العراق  في  وألننا  املساءلة.  طائلة 

لدينا حماية فكرية للمنجز الفني واألدبي 

تحمي ذلك اإلنجاز، لذا تعرضت األغنية 

العراقية للنهب والسرقة في وضح النهار 

فحسني  كبار،  عرب  مطربني  قبل  من 

الحالني  وعاصي  وأحالم  الجسمي 

الفنان  وأيمن زبيب سرقوا معظم أغاني 

على  وغنوها  العيساوي  محمود  علي 

الفنانة  عمدت  كما  عراقي.  تراث  أنها 

أغنيته  تقديم  إلى  أحالم  اإلماراتية 

انطاك(  ربك  ما  )بعد  الصيت  ذائعة 

استئذان،  بدون  حفالتها  إحدى  في 

قدم  الجسمي  حسني  الفنان  كذلك 

الكتابة(  )علمته  موالي  حفالته  في 

و)صدق مخطوبة( بدون اإلشارة الى 

املاجد  الشرعي. وغنى راشد  صاحبها 

ربك  ما  )بعد  أغنيته  املهندس  وماجد 

كذلك  )وناسة(،  جلسات  في  انطاك( 

الذي  الخياط  صباح  املطرب  مع  الحال 

سرقت معظم أغانيه مثل أغنية )حايرة( 

منهم  مطرب،  من  أكثر  سرقها  التي 

عرب وعراقيون وحتى مطربات عربيات 

لألغنية.. عادل مكي
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون



الممرضة الصالحة 
واألنسولين

المالئكة تحب البشر! 

األم في فيلم 
رعب  قائمة األمنيات 

 نوع من السحر هذه اإلضاءة الرومانسية 

الهدوء،  اختصاصه  بممثل  تلتقي  حني 

ريدماين  "ايدي  القاتل  املمرض  إنه 

 The Good فيلم  في  لندن"   -١9٨2  –

Nures إنتاج نيتفلكس 2022 مع املمرضة 

 -١977- ساشتاين  "جيسيكا  الصالحة 

أوسكار  على  حصل  الذي  ايدي  أمريكا". 

أفضل ممثل عن دوره في فيلم الفيزيائي 

ستيفن هوكينغ العام 20١4 يعود ليبهرنا 

بأداء القاتل الودود الذي يحقن مرضاه 

هامدة،  جثثًا  ليخلفهم  باألنسولني 

إال  وفاتهم  لسبب  واضحة  أسباب  ال 

املمرض  بأن  املقربة  زميلته  تشك  حني 

في  عمله  من  فصل  الذي  الجديد، 

املوت  حاالت  وراء  هو  عدة  مستشفيات 

حقيقية  أحداث  فيلم  الطبيعية.  غير 

 400 من  أكثر  خلف  قاتل  ممرض  عن 

ضحية بني العامني ١99٨-2003 دون أن 

"إيدي ريدماين"  يدلي بأسباب جرائمه. 

يدي  بني  وهو  حتى  تكرهه  يدعك  لن 

الشرطة.

عامله  الى  وسحبه  شخص  وفاة  ليعلن  املستشفيات  في  يتجول  وهو  املالئكة،  أحد 

"ميج  الدكتورة  عمل  نظره  يلفت  "سيث"  بدور  كيج"  "نيكوالس  امللك  هذا  اآلخر، 

العمليات،  صالة  في  املرضى  حياة  إلنقاذ  واملثابر  الدؤوب  "ماجي"  بدور  رايان" 

لو  وتمنى  سيث  في  أثر  املوقف  هذا  املرضى.  أحد  تفقد  ألنها  تنهار  حيث 

قصة  إنها  بوجوده.  تشعر  او  إليها  يتحدث  أن  استطاع 

حب بني أحد املالئكة وطبيبة، فيلم أقل ما يقال عنه إنه 

أخاذ وشاعري ينتمي الى عالم الفنتازيا والرومانسية، 

ال  األدوار.  تحويل  على  وقدرته  الحب  طاقة  يظهر  لكنه 

يمكن ألي عاشق للسينما أن يفوت فرصة مشاهدته مرة 

وهي  أخاذًا،  عنصرًا  كانت  املوسيقى  األقل.  على  واحدة 

إنتاج أمريكي عام  الفيلم  اللبناني "غبريال يارد"،  بتوقيع 

١99٨ وحقق إيرادات بلغت أربعة أضعاف كلفة إنتاجه.

ال  األمومة  غريزة  تتغير،  ال  األم  عاطفة 

 "Barbarian" فيلم  غريزة.  أية  تضاهيها 

فتاة  تقوم  حني  رعب،  فيلم  فكرة  يطرح 

عن  بيت  باستئجار  كامبل"  "جورجينا 

عند  لتكتشف  محمول  هاتف  طريق 

قد  البيت  أن  ممطر  يوم  في  وصولها 

سكنه شاب "بيل سكار سجارد" استأجره 

بنفس الطريقة، وبما أن املدينة ال توجد 

مع  تضطر  حاليًا،  للسكن  أماكن  فيها 

في  الليلة  تلك  تبيت  أن  الشاب  إلحاح 

نفس البيت. وهنا تبدأ تراودها الشكوك 

في  النائم  الغريب  من  والخوف  نحوه، 

البت  قبو  أن  لنكتشف  املكان،  نفس 

امرأة  فيه  أن  إذ  الخوف،  مكمن  هو 

وتتبناهن  النساء  تخطف  الشكل  غريبة 

تقوم  حيث  الصغار،  أوالدها  وتعتبرهن 

بإرضاعهن وسط الخوف من شكل األم 

موقع  على  جديد  الفيلم  جدًا.  املخيف 

الى  يميل  ال  جميل  سيناريو  وفيه   IMdB

رغم  األمومة  حالة  إظهار  قدر  الرعب، 

شكل األم املتوحشة. إنتاج أمريكي 2022 

أول  في  كريجر"  "زاك  الشاب  إخراج 

تجربة إخراجية منفردة.

على  للشكل  االنحياز  تعرف  وال  تجامل  ال  لقطة  مرعبة،   close-up القريبة  اللقطة 

حساب املشاعر. اللقطة القريبة أقرب ما تكون الى جهاز سونار، فهي عميقة وثابتة 

وكاشفة. لذا لجأ املخرج البريطاني "ستيف ماكوين -١9٦9" الى هذا األسلوب ليقول 

ظلم لن ينفعك األلم ، وال الصراخ، وال البكاء، إذ أن هناك إرادة يجب 
ُ

لنا: "إنك حني ت

أن تتحلى بها، وعليك أن تكون صابرًا، واعمل ما تستطيع بصمت لتغير واقعك." إنها 

الرسالة األهم التي أراد أن يوصلها فيلم )١2 عامًا من العبودية(، فيلم دراما وسيرة 

الرجل  واستعباد  خطف  قصة  يروي   ،20١3 عام  أمريكي  بريطاني  إنتاج  من  ذاتية 

بقي  لويزيانا.  والية  الى  اقتيد  حينما   ،١٨4١ عام  نورثب(  )سولومون  األسود  الحر 

في العبودية ١2 عامًا، حاول في البداية أن يخبر الجميع بأنه رجل حر ولدية إثباتات 

وزوجة وأطفال، إال أن الجميع ضربوه وأهانوه ألنه عبد، ال يحق له إال العمل بصمت. 

وهذا ما فعله بالضبط، فقد بدأ يعمل بصمت إليصال رسائله الى الرجل الذي حرره 

تفشل  محاوالته  كانت  إنقاذه.  على  القادر  الوحيد  الشخص  هو  الذي  العبودية،  من 

الواحدة تلو األخرى، فيهان ويعذب في كل مرة، إذ يحاول مالكوه مرارًا أن يملوا عليه 

وعلى العبيد اآلخرين أن العبودية قدر من الله وأن عليهم أن يقتنعوا بهذا األمر وأن 

ال يتذمروا.

النجار الكندي )باس( الذي قام بدوره )براد بيت( يأتي لغرض إنجاز أعمال نجارة 

في املزرعة التي يعمل فيها سولومون، وهنا يجري حوار بني صاحب املزرعة و )باس – 

براد بيت(، الذي ال يؤمن بالعبودية، ويرى أن الناس هم عبيد لله فقط وأن ال فرق بني 

زنجي وأبيض. هذا الحوار بني صاحب املزرعة وبراد بيت يشجع سولومون على البوح 

للرجل بسره، مع خشيته من فشل آخر ملحاوالته ، لكن براد بيت يطمئنه أن سره في 

بئر وأن له ان يتحدث بما يشاء.  ينتهي الفيلم حني ينجح براد بيت، الوسيط، في أن 

يخبر العالم بأن الحرية حق ملن هو حر، وبهذا يصل صاحب سولومون -او سلمان- كما 

ينادونه في املزرعة ليحرر الرجل برفقة رجال الشرطة.  السؤال: ما الذي دفع نجم 

بحجم براد بيت الى أن ال يتعدى ظهوره في هذا الفيلم سوى دقائق )مشهدين فقط(، 

أدرك  –كمحترف-  أن هذه الشخصية هي التي ستقلب موازين انه 

يمكن  وال  أن تحكى القصة دون أن تمر بالرجل الحكاية، 

مسار  غير  دقائق الذي  ال  النجم  دقائق  إنها  األمور، 

ت  لشخصيا العابرة.ا

الكمان  بعد عازف  الى منزله  يعود  الحر سولومون 

من  عامًا  العبودية، لكنه ترك خلفه اآلالف من ١2 

السود العبيد لرجل أبيض كل 

العالم هو  فضله في هذا 

لون بشرته!

دروس  من  إنه  حسنًا  تتمنى!  ما  تكتب  أن  منك  وطلبت  ورقة  أعطيتك  إذا 

املخضرم  املمثل  بدره  يقوم  "كارتر"،  امليكانيكي  درسها  التي  الفلسفة 

يموت  أن  قبل  املستشفى  في  أمنياته  بكتابة  يبدأ  حني  فريمان"  "مورغن 

بكتابة  كارتر  يبدأ  ليحياها.  فقط  أشهر   ٦ ولديه  بالسرطان  مصاب  ألنه 

ما يتمنى أن يحققه في هذه الفترة البسيطة، وأن يفي بالتزاماته التي قد 

تكون غابت عنه في دوامة الحياة. في نفس الغرفة مصاب آخر هو املليونير 

نيكلسون"  "جاك  الكبير  الدور  بلعب  يقوم  "إدوارد"  املستشفى  وصاحب 

املمتلئ حيوية وكوميديا وغضبًا، رغم إصابته بنفس املرض، إذ يسخر من 

قائمة امليكانيكي فيحاول إضافة أشياء 

القائمة.  هذه  في  تخصه 

البسيط  امليكانيكي  عالم 

بالله،  املؤمن  للفلسفة  املحب 

غير  الفظ  املليونير  وعالم 

وغير  اآلخرين  مع  املتعاطف 

وقلق  وصراع  محبة  املؤمن، 

فيلم  يطرحه  األخيرة  األيام 

"قائمة  او    "The bucket list"

زال  وما   2007 عام  أنتج  الدلو"، 

يمر  من  لكل  وطاقة  إلهام  مصدر 

بظروف صعبة.

براد بيت ينقذ العبيد
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 إن هذا الخطاب الذي سيكمله سيرجيو في 

وثمان  )ساعة   ١:5٨ بعد  أي  الفيلم،  نهاية 

وخمسون دقيقة(، ليبدا مشوار الحوار عبر 

مبنى  أنقاض  تحت  وهو  باك(،  )فالش 

األمم املتحدة في بغداد الذي فجره تنظيم 

من  مباشرة  بأوامر  اإلرهابي  القاعدة 

الزرقاوي املقبور في العام 2003.

الذي  الفيلم  فإن  التقني،  املستوى  على 

عام  وصدر  )نتفليكس(  شركة  أنتجته 

الى  تحتاج  التي  األفالم  من  يكن  لم   2020

سيناريو كبير، فهو يقع ضمن أفالم السيرة 

ترتيب  إعادة  تكون  ما  عادة  التي  الذاتية 

العلن.  الى  وإظهارها  ما  شخصية  ألوراق 

أن  يحاول  لم  الفيلم  أن  من  الرغم  وعلى 

يغرق في السياسة، إال أن اإلشارات الواردة 

في الفيلم كانت كفيلة بأن نفهم كيف جرت 

سيرجيو  انتقل  حني  ونقصد  حينها،  األمور 

املتحدة  لألمم  ساٍم  كمفوض  بغداد  الى 

لحقوق اإلنسان، وممثل لألمني العام كوفي 

عنان.

  في رحلة الدخول بالسيارة من مطار بغداد 

برفقة  املتحدة،  األمم  مقر  الى  الدولي 

املمثلة  دورها  تلعب  )التي  كارولينا  زميلته 

حبيبته  ستصبح  التي  آرماس(،  دي  آنا 

كانت  السيناريو،  في  مهمًا  ومحورًا  الحقًا 

املشاهدات األولى لسيرجيو صادمة، حيث 

الجنود  ومعاملة  األحوال  وسوء  املظاهرات 

وقطع  العراقيني  للمواطنني  األمريكان 

الطرق. هذه املشاهدات جعلت من الرجل، 

كبير  عدد  في  امليدانية  الطويلة  ولخبرته 

شهدها،  التي  والصراعات  العالم  دول  من 

الجنود  على  النقمة  أن  من  متيقنًا  جعلته 

يصرح  فهو  محال،  ال  قادمة  األمريكان 

أن  يتحمل  ال  شخصيًا  هو  أنه  لكارولينا 

البرازيل  عاصمة  في  غرباء  جنودًا  يشاهد 

)الدولة األم لسيرجو(، لذا فهو ال يرضى أن 

ُيحتل اي بلد. هذه اإلشارات جعلت منه ندًا 

الحاكم  وهو  األقوى،  الكلمة  لصاحب  قويًا 

بريمر،  بول  العراق  في  األمريكي  املدني 

سلطته،  انتقاد  عدم  منه  يطلب  كان  الذي 

لألم  العام  األمني  يصبح  ألن  الطريق  وأن 

املتحدة.  الواليات  بانتقاد  يمر  ال  املتحدة 

لكن سيرجيو يطلب منه اإلسراع في تنظيم 

للعراقيني،  السلطة  وتسليم  االنتخابات 

وكذلك يطلب منه عدم إعادة فتح سجن أبو 

غريب ملا له من سمعة سيئة عند العراقيني، 

لكن الحاكم يرفض هذه األمر بشدة، لتبدأ 

غير  بالتهديد  الرجلني  بني  التوتر  مرحلة 

املعلن. 

ملاذا رفض السيد السيستاني 

لقاء بريمر

على  األدلة  بجمع  سيرجيو  يبدأ  هنا  من 

انتهاكات لحقوق اإلنسان يمارسها االحتالل 

الى مجلس األمن،  إرسالها  وينوي  األمريكي 

ليجن  لبريمر،  نفسه  سيرجيو  قاله  ما  وهذا 

جنون األخير ويبدأ بلوم سيرجيو بأنه اختار 

آية  انه اجتمع مع  والدليل  له،  أن يكون عدوًا 

الله السيد السيستاني الذي رفض مرارًا أن 

يقابل بريمير، او حتى أن يرد على اتصاالته 

أعطت  بالتحديد  النقطة  وهذه  الهاتفية، 

على  العراق  في  األفضلية  املتحدة  األمم 

أمام  صعبًا  موقفه  بدا  الذي  بريمر  حكومة 

واشنطن، فأضمر لسيرجيو العداء.

الذاكرة  بطريقة  الحكاية  هذه  نسرد  نحن 

واملوت  الحياة  بني  وسيرجو  باك(،  )فالش 

تحت أنقاض مبنى األمم املتحدة، وهنا نبدأ 

دخل  واحد  مسعف  لسان  وعلى  بالتساؤل، 

سيرجيو:  له  يقول  حني  املحاصرين،  لينقذ 

واملفارز  الثقيلة  اآلالت  أين  الدعم؟  "أين 

فيرد  العالم؟"  في  جيش  أكبر  أين  الطبية؟ 

اتصاالتي  على  يرد  احد  "ال  املسعف:  عليه 

لنكتشف".

 هل مازال حيًا؟

دون إبالغ واضح من الفيلم أن عملية التفجير 

كانت من دواعي سرور بريمر، والسيما موت 

سيرجيو .  وألن بريمر يصل الى موقع الحدث 

واملبني مهدم، فيخبرونه بأن سيرجيو ما زال 

حيًا.. فيقول: "هل ما زال حيا !؟" ثم ينصرف 

الذي  سيرجيو  يذكر.  اهتمام  دون  بعيدًا 

لحجم  مقدر  غير  مفرطة،  بإنسانية  تعامل 

من  طلب  دولية،  كبعثة  بهم  املحدق  الخطر 

األمم  بناية  حول  املرابطة  األمريكية  القوات 

العراقيون  يشعر  ال  كي  تنسحب  أن  املتحدة 

أن هذا املبنى تابع للجيش األمريكي او مؤيد 

البعثة  أعضاء  اعتراض  ورغم  لالحتالل، 

سيرجيو  أن  إال  اإلجراء  هذا  على  واملوظفني 

يصر أن هذا هو الحل األمثل كي تبقى البعثة 

من  يحصل  فيما  لها  دخل  ال  أممية  إنسانية 

انتهاكات، وأنها ال تتلقى أوامرها من أية جهة 

يستغلون  اإلرهابيني  جعل  الخطأ  هذا  كانت. 

توجب  لذا  املبنى،  ويفجرون  الحماية  ضعف 

على سيرجيو أن يعتذر لصديقه الذي حبسه 

بموت  وتسبب  البناية  أسفل  معه  الكونكريت 

العشرات من أعضاء وموظفي األمم املتحدة 

حجم  يقدر  لم  أنه  له  يعتذر  ان  بغداد،  في 

الخطر.

نقاط قوة الفيلم 

اللحظة  الفيلم سيكتشف منذ  كل من شاهد 

إذ  للممثلني،  الصائب  االختيار  األولى 

مواليد  ديالهونت  )غاريت  املمثل  أدى 

الدبلوماسي  دور  ١9٦4-كاليفورنيا( 

البرازيلي سيرجيو، وأجمل ما في هذا املمثل 

هو الهدوء الذي يمثل الدبلوماسي بعيدًا عن 

كل  في  يشعرك  كان  بل  والغضب،  العصبية 

القصة  عاش  لقد  حقًا،  سيرجيو  أنه  لحظة 

بكل ما تحمله الشخصية من أحالم بإحالل 

السالم في بلدان عدة ونجح فيها، وما يحمله 

ال  الذين  وأبنائه  أرضه  عن  االبتعاد  ألم  من 

يراهم إال نادرًا بسبب انشغاالته وسفره، وهو 

ما جعل عالقة األبناء باألب تبدوا أقل نجاحًا 

تشاركه  أخرى  ناحية  من  بالعمل.  قياسا 

البطولة )آنا دي آرماس مواليد ١9٨٨-كوبا( 

الحبيبة،  ثم  ومن  الزميلة  بدوركارولينا، 

التي يقرر سيرجيو الزواج بها بمجرد انتهاء 

بعدم  تدعوه  كذلك  وهي  العراق،  في  مهامه 

إطالة مدة إقامته في بغداد خوفًا عليه وحبًا 

لكنها  )البرازيل(،  سيجمعمها  الذي  للوطن 

يرضخ  ال  الذي  العنيد  النوع  من  أنه  تعلم 

تزداد  فهي  لذا  األمريكي،  الحاكم  لضغوط 

قلقًا عليه، هي الجملة التي جمعتها مع نفس 

املمثل في فلمها األخير )الشقراء - عن قصة 

لكن   ،)2022 إنتاج  مونرو   مارلني  حياة 

الفارق أنهما في هذا الفيلم بطالن، أما في 

)الشقراء( فلها البطولة املطلقة.

نقاط ضعف الفيلم

ال  مكان  في  التصوير  جرى  –وكالعادة-   
ً
أوال

يمت بصلة لبغداد، رغم أنها مركز الحدث، 

كعمان  جبلية  مدينة  في  العمل  صور  حيث 

عدم  على  يدل  وهذا  ماشابه،  او  بيروت  او 

الرئيسة،  العمل  بيئة  بإظهار  املنتج  اهتمام 

وقد ال تشكل فارقًا عند املشاهد غير العراقي 

. املوسقى التصويرية كانت أضعف من 
ً
أصال

الحدث، ولم تفلح بمجاراة حجم املأساة التي 

وقعت، وكذلك شكل الحريق الذي يظهر وكأن 

إطارات سيارات تحترق خلف سياج مدرسة، 

من  أضعف  فهي  الدمار  وآثار  الجروح  أما 

رسالة  أوصل  فيلم  هو  باختصار  توصف.. 

أبدًا.  بالتقنيات  يهتم  ولم  مشفرة  سياسية 

قضاها  فقط  أشهر  ثالثة  هي   : الخالصة 

سيرجيو في بغداد كشفت لنا الكثير.

في الدقيقة األولى من الفيلم يوجه )سيرجيو فييرا دي ميللو(، الذي يلعب 
دوره املمثل )فاغنر مورا(، خطابًا الى املشاهد يخبره أن منظمة حقوق 
اإلنسان ضمن بعثة األمم املتحدة هي السبيل األمثل والفرصة الحقيقية 
لتحقيق األحالم، لكن هذه الفرصة تحتاج الى املثابرة والعمل امليداني 
املباشر.

الفيلم الذي 
لـــم يحـــَك عنـــه الكثيـــر

SERGIO
العالقـة المتوتـرة بيـن بريمر وممثـل كوفي عنان

محمد موسى
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من  املتقدمة  املرحلة  هذه  أن  تعتبر  ال 

نحو  النهاية  رحلة  بداية  هي  حياتها 

تسمح  وال  املنزل،  ومالزمة  الشيخوخة 

ألحد بإزالة تجاعيد جبينها، فهي تعتقد 

أنها نتيجة دهشتها أمام جمال الحياة، أو 

حتى تلك التجاعيد املحيطة بفمها ألنها 

تظهر كم ضحكت وكم قّبلت من األحبة! 

وال حتى البقع السود تحت عينيها لجعلها 

تختفي أو تتوارى ألنها تذكرها بأحزانها 

ما  بكل  سعيدة  هي  باختصار  وبكائها. 

تملكه وستبقي على مالمحها ألنها داللة 

على تجاربها في الحياة.

رحلة الجمال

ولدت ميريل ستريب مرتني: أوالهما عام 

١949 في نيوجيرسي، وهي تلك الوالدة 

التي يمر بها كل نسان، أما الثانية فقد 

ولدت  إذ  عمرها،  من  الـ29  في  جاءت 

بوصفها ممثلة وإنسانة من رحم األلم، 

)جون  املمثل  رفيقها  رحل  حني  وذلك 

أمامها  تتفتح  كانت  عندما  كازالي(، 

فنالت  املستقبل،  وآفاق  الحياة  زهور 

نصيبها من الحزن واأللم مبكرًا. 

التقت ميريل وجون عام ١97٦ وتزوجا، 

وفي حني كانت املمثلة الصغيرة تخوض 

يشق  كازالي  كان  البدايات،  تجارب 

من  هوليود  في  الشهرة  نحو  طريقه 

الجزء  الروحي  "األب  أفالم  خالل 

الثاني عام ١974، وصائد الغزالن عام 

جسده،  غزا  السرطان  لكن   ،"١97٦

حزنًا  وراءه  مخلفًا   ،١97٨ عام  فرحل 

التقطتها  شابة  ممثلة  نفس  في  عميقًا 

الكاميرا وهي تنتحب على كتفه وترجوه 

أن يستيقظ في حني أنه كان ميتًا!

 لم تكن ميريل مستعدة لسماع نبأ موته، 

على  جثت  األمر،  تصديق  عن  ناهيك 

باكية، ولفترة وجيزة، فتح جون  صدره 

يا  بأس  "ال  قائال:  يحتضر  وهو  عينيه 

ميريل، كل شيء على ما يرام." استعادت 

ستريب قوتها، وانطلقت لتقدم 94 فيلمًا 

سنوات  خالل  لتتحول  عامًا،   42 خالل 

ومن  هوليود،  سماء  في  نجمة  إلى  قليلة 

ثم يجري تنصيبها ملكة لألداء وواحدة 

من أعظم من وقفن أمام الكاميرا عبر 

التاريخ، وتحصل على 3 جوائز أوسكار 

من 2١ ترشيحًا، وهو رقم لم يصل إليه 

ممثل أو ممثلة. 

حياة جديدة

للرحيل  أمتعتها  ستريب  حزمت 

معه  أحضر  الذي  أخيها  بمساعدة 

على  غوميز  كان  غوميز.  دون  صديقه 

ودعا  رحلة،  في  البالد  مغادرة  وشك 

شقته  في  البقاء  إلى  الحزينة  املمثلة 

اتصال  على  غوميز  ظل  غيابه.  أثناء 

جعلتهما  التي  الرسائل  خالل  من  بها 

قريبني جدًا، وتفيد التقارير أن  ستريب 

لعالقة  مستعدة  بأنها  مقتنعة  تكن  لم 

جديدة، لكن صديقة أرملة لها شجعتها 

إذا  غوميز  مع  الوقت  بعض  قضاء  على 

ما كانت تحب رفقته.

ستريب  كانت  غوميز،  عاد  عندما 

أشهر  ستة  وبعد  االفالم،  أحد  تصور 

في العام ١97٨، عقد الثنائي قرانهما، 

والدي  منزل  حديقة  في  الحفل  وأقيم 

كونيتيكت.  ميسون،  جزيرة  في  ستريب 

استقبلت  ذلك  تلت  التي  السنوات  في 

هنري،  أطفال:  أربعة  وغوميز  ستريب 

مامي  سارت  ولويزا.  وغريس  ومامي، 

وجريس على خطى والدتهما وأصبحتا 

موسيقي  هنري  أن  حني  في  ممثلتني، 

ستريب  وقالت  أزياء.  عارضة  ولويزا 

ابنتي   : الغارديان  لصحيفة  مرة  ذات 

مجاالت  في  يعملون  وزوجي  وابني 

هو  وهذا  جدًا  قريبون  لكننا  مختلفة، 

املهم.

غالبًا ما تمضي ستريب وقتها بعيدًا عن 

تصور  مرة  كل  في  عدة  ألشهر  املنزل 

فيها فيلمًا، وقد أثنت على زوجها لكونه 

سعيدًا دائمًا برعاية األطفال حتى أنها 

الغياب  حاالت  حيال  بالذنب  تشعر  ال 

الضرورية تلك.

ملكة هوليوود ملكة هوليوود 
ستر يب 

مير  يل
مجلة الشبكة

في الثالثة والسبعني 
من عمرها، ومازالت تلك 
الفتاة الصغيرة ذات 
البشرة البيضاء الناعمة، 
وكلما تقدمت في السن 
بدت أكثر إشراقًا.  ترفض 
إزالة التجاعيد عن وجهها 
ألنها تسعدها وتشكل 
دلياًل على تجاربها في 
الحياة بعد الـ73  عامًا من 
عمرها. 
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بحق  والثمانينيات  والسبعينيات  الستينيات  فترة  كانت  لذا 

عصرًا ذهبيًا للمسرح الكردي، لكنها في ذلك الحني  اقتصرت 

والساحات  املدارس  في  والقومية  الوطنية  املناسبات  على 

لعرض  كردستان  إلى  تأتي  فرق  هناك  كانت  كما  املفتوحة، 

مسرحياتها.  

فناني  نقابة  رئيس  يونس(  سعد  )هيوا  السيد  مع  حوارنا  في 

كردية  مسرحية  فرقًا  "هناك   إن  قال  أربيل  في  كردستان 

الثقافة  جمعية  منها  والسليمانية،  أربيل  في  تأسست  عديدة 

والفنون الكردية، وفرقة الفنون في أربيل، وفرقة الجامعة في 

للتمثيل."  للتمثيل، وفرقة السليمانية  أربيل  السليمانية، وفرقة 

املئات،  وتتجاوز  كثيره  املسرحية  الفنية  "األعمال  أن  موضحًا 

إذ أن الكرد اهتموا كثيرًا باملسرح ألنهم رأوا في خشبة املسرح 

منبرًا حرًا وثوريًا لتجسيد قضاياهم القومية والوطنية، فغالبية 

املسرحيات الكردية كانت ذات طابع سياسي، كما أن املسرح 

احتضن الكثير من الفرق املوسيقية مثل جمعية )فنون وآداب( 

واجه املسرح 
ُ

الكردية." وتابع: "أما بالنسبة ألبرز املعوقات التي ت

عدم  وأيضًا  الفنية،  باملؤسسات  االهتمام  عدم  فهي  الكردي 

وجود قاعات بالجودة الفنية، كذلك قلة املشاركات الخارجية، 

 عن عدم 
ً
الفنان الكردي بجودة أعماله، فضال وعدم اهتمام 

تعاون الوزارات املختصة من أجل االرتقاء بهذا الفن الجميل."

تاريخ املسرح 

أما صباح هرمز )ناقد مسرحي من مدينة كركوك - ٦0 عامًا( 

املسرح  نشوء  تأريخ  على  رد 
ُ
الك املسرحيون  "اختلف  فيقول: 

ال  أنهم  إال  عرض،  أول  تقديم  حيث  من  العراق  في  الكردي 

عبدالرحيم  ملؤلفها  ئاالن(  مى  )مه  ملحمة  كون  في  يختلفون 

البعض  ز 
ّ
حف ما  هذا  ولعل  كردي،  مسرحي  نص  أول  هكاري 

منهم لربط بدايات نشوئه بهذا النص، والبعض اآلخر ربطها 

مجلة  في  املنشور  خاني،  ألحمد  وزين(  م  )مه  ملحمة  بنص 

املسرح  نشأة  ربطت  أخرى  آراء  وهناك  كوردستان(،  )بانكى 

الكردي بوقائع عديدة."

وأضاف: "أنا شخصيًا ال أتفق مع الذين يربطون نشوء املسرح 

األجناس  من  جنس  املسرحي  النص  أن  ذلك  النص،  بظهور 

الدراما،  يعني  واملسرح،  الفنية  وليست  األدبية، 

فبدون  الدراما،  عناصر  أهم  الجمهور  ُيعد  كما 

لدخول  الفني  االمتالء  عملية  تكتمل  ال  الجمهور 

املخرج  لدن  من  النص  في  جديدة  مفردات 

املنحيان  وهذان  الجمهور،  قبل  من  وإنعاشه 

ُهويته  النص  ُيكسبان  اللذان  هما  )الخّطان( 

العرض  الى  وُيحوالنه  األدبي  طابعه  من  وُيحررانه  الفنية 

الكردي قد  املسرحي. وعلى هذا األساس ال أعتقد أن املسرح 

نشأ عام ١9١٨، فأغلب الظن أنه نشأ عام ١905 أو عام ١92٦،  

وأن الرأي القائل أن نشأة املسرح الكردي تعود الى عام ١92٦ 

النشأة  هذه  ارتباط  بسبب  الصحة،  من  كبير  بقدر  يتسم 

املرحوم  بها  قام  التي  الزيارة  خالل  من  العراقي  باملسرح 

حقي الشبلي ملدينة السليمانية عام ١920 لتقديم مسرحيات 

باللغة العربية. ومن جانب آخر فإن هذه الوالدة جاءت طبيعية، 

الترجمة  طريق  عن  والعربي  العراقي  املسرحني  حال  حالها 

واالستيحاء من نص عربي، أما من الجانب الثالث فإن الكرد، 

الى  يفتقرون  والحديث،  القديم  ماضيهم  تراث  من   
ً
استدالال

العراق  وجنوب  وسط  سكان  لدى  السائدة  التمثيلية  النزعة 

مالٍه  لديهم  وليست   ،
ً
مثال الحسني  ملأساة  الديني  التمثيل  في 

الظل  خيال  مسرح  يعرفوا  لم  كما  تمثيلية،  ألوانًا  قدم 
ُ

ت ليلية 

والقراقوز مثلما عرفته شعوب معظم الدول العربية."

 نصوص عربية وأجنبية 

الرغم  على  الكردي،  املسرح  "بصمات  أن  الى  هرمز  وأشار 

من مرور مئة عام تقريبًا على نشوئه، إال أن نشاطه لم ينتعش 

من  مجموعة  فيه  برزت  حني  املاضي،  القرن  سبعينيات  حتى 

املخرجني أمثال أحمد ساالر، وفرهاد شريف، وطلعت سامان، 

وسمكو عزيز، وسعدون يونس، وصباح عبد الرحمن، وصفوت 

الجاف،  وفاضل  خطاب،  وفتاح  مجيد،  ونوزاد  الجراح، 

وسليمان  زنكنة،  وجليل  بامرني،  وغازي  القصاب،  وفاضل 

فائق، وغيرهم. الذين قدموا للفترة املمتدة من عام ١970 الى 

١979 مئتني وستًا وثالثني مسرحية، تسع وستون منها نصوص 

وستة  مئة  مجموعه  ما  أي  الباقية،  والبقية  وعربية  أجنبية 

تاب الكرد." وأكمل: إن "الالفت للنظر 
ُ
نصوص، من تأليف الك

في ثمانينيات القرن املاضي، تحديدًا خالل الحرب اإليرانية 

العراقية، وفي الوقت الذي كان فيه املسرح العراقي قد تحول 

الى مسرح تجاري، كان املسرح الكردي يسير بخطوات حثيثة 

على  حقيقية  ثورة  ُمحدثًا  والتفرد،  واألصالة  اإلبداع  نحو 

املسرح التقليدي الذي فشل عبر أكثر من نصف قرن في تطوير 

ذات  فنية  بتراكيب  الكردي  املسرح  غني 
ُ

ت إخراجية  أساليب 

أحمد  جانب  الى  الفترة  هذه  في  فبرز  موحية،  ورموز  دالالت 

ــد ــدارس واعتم ــن الم ــدأ م ب
على التراث 

المسرح الكردي...

أول وثيقة عن ظهور 
املسرح الكردي هي 
مسرحية )مه مي ئاالن( 
للكاتب عبد الرحيم 
رحمي هكاري  في عام 
١٩٢٠. لكن في ستينيات 
القرن املاضي بدأت الحركة 
املسرحية باالنتعاش 
واالزدهار،  حني تخّرج 
عدد من الطالب الكرد 
في معهد الفنون الجميلة 
وكلية الفنون في بغداد 
وعودتهم الى كردستان، 
وأيضًا ظهور تيارات فكرية 
وفلسفية. 

ضحى مجيد سعيد

صباح هرمزهيوا سعد يونس
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وبكر  رؤوف،  وكاميران  عمر،  شمال  السليمانية  من  ساالر 

وزمن  حسيب،  ونيكار  رؤوف،  وميديا  عمر،  زيزة  وكه  رشيد، 

أربيل، وكريم عثمان، وفؤاد جالل. ومن دهوك فهمي سلمان، 

اإلخراجية  األساليب  فتبلورت  فندي،  وزهير  الله،  عبد  وآزاد 

على ايديهم متأثرين باألساليب اإلخراجية الحديثة السائدة 

في العالم. التي وصلت إليهم عن طريق مشاهداتهم لألعمال 

املعروضة في بغداد."

بعد  شهده  الذي  مثل  يشهد  لم  الكردي  "املسرح  أن  مضيفًا 

انتفاضة عام ١99١، بسبب فسح املجال للمنظمات الجماهيرية 

ألن  الكردستانية  األحزاب  لواء  تحت  املنضوية  والشعبية 

صلة  ال  الذين  على  وباالعتماد  املستوى  متدنية  عروضًا  تقدم 

معظم  لعزوف  وكذلك  خاصة،  وباملسرح  عمومًا  بالفن  لهم 

املسرحيني الذين كان لهم شأن في بلورة األساليب اإلخراجية 

حقبة  شهدت  ذلك  من  الرغم  على  ولكن  اإلخراج.  عن 

في  كما  الجيدة،  الُعروض  من  به  بأس  ال  قسطًا  التسعينيات 

فروش(  و)زمبيل  رؤوف،  كاميران  إخراج  اإلخوة(  )يوميات 

حسني،  صديق  إخراج  هناك(  و)من  طاهر،  زيلوان  إخراج 

ميسري،  حسني  إخراج  الحقيقة(  عن  يبحثون  و)الدروايش 

بونه وه( إخراج مهدي حسني، و)ئه حه ى  و)سه فه رى باك 

سعاد،  هيوا  إخراج  و)عطيل(  جيوار،  عثمان  إخراج  كرنو( 

عبد  صباح  إخراج  و)الباب(  رؤوف،  إخراج  و)الخراب( 

الرحمن، و)الخادمات( إخراج  دلير محمد، وأخيرًا مسرحية 

)ئه مكيال( إخراج فهمي سلمان."       

عقبات

أما السيد طارق العقراوي )مسرحي وسينمائي - 55 عامًا من 

مدينة عقرة( فيقول: إن "املسرح الكردي له باع طويل وسمعة 

صوالت  الكرد  للفنانني  وكانت  طويل،  زمن  منذ  جيدة  فنية 

 وإخراجًا وتأليفًا، 
ً
العراقية تمثيال الفنية  وجوالت في الساحة 

من  وإشادات  جوائز  نالت  الكردية  األعمال  تلك  من  والكثير 

أساتذة الفن املسرحي العراقي في املهرجانات املسرحية." أما 

عن أبرز املشاركات التي شارك بها العقراوي فيقول: "شاركت 

في  الداخل  مستوى  على  مسرحيًا   
ً
عمال  )90  –  ٨0( نحو  في 

جميعها  والعراق،  اإلقليم  خارج  اإلقليمية  والدول  العراق 

)طارق  شخيصة  بنت  التي  الخطوات  كانت  فقد  بها،  أعتز 

عقراوي( الفنية."

املالية  األزمة  جانب  الى  تواجهنا  أخرى  عقبات  "هناك  وتابع: 

اختيار  في  الرديئة  كاآلليات  كمسرحيني،  منها  نعاني  التي 

األشخاص اإلداريني الذين يقومون بإدارة املؤسسات اإلنتاجية 

مصابون  ألنهم  أو  لإلدارة،  مؤهلني  غير  إما  كونهم  الفنية، 

أساليب  على  انعكس  بدوره  وهذا  اإلداري،  الفساد  بفايروس 

أو  لألعمال  الدعم  وكمية  وكيفية  واملخرجني  األعمال  اختيار 

املشاركات في املهرجانات، لذلك ال يجد الفنان املبتدئ فرصة 

عمل أو مشاركة." 

"يبقى  أجاب:  وتفاعله،  املسرح  جمهور  دور  عن  سؤالنا  وفي 

الجمهور حتمًا جمهورًا واعيًا ومثقفًا، وما زال يرى من خالل 

ما كان يتمتع به من تذوق للمسرح الذي كان في التسعينيات، 

الطروحات التي يتمنى أن ُيشاهدها في األعمال املقدمة، لكنه 

يهجر  يكاد  ونوعيتها،  قدم 
ُ

ت التي  األعمال  قلة  وبسبب  اآلن، 

املحاباة  خالل  من  قدم 
ُ

ت التي  الهزيلة  والعروض  القاعات 

واملحسوبية."
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المرأة التي تقرأ..المرأة التي تقرأ..

افتح قلبك:افتح قلبك:

هل يحكمها دكتاتور هل يحكمها دكتاتور 
بالكونترول!بالكونترول!

هوس العالقة السرهوس العالقة السر  يَّة يَّة 
في حياة المتزوج!في حياة المتزوج!

ليلة العمر..ليلة العمر..
ملكاتملكات



الغاص  النسوي  الخراب  هذا  وسط  لذلك 

القلق،  الرجولي  والتربص  الثقافية  باألمية 

نتساءل: هل حقًا أن املرأة التي تأكل الكتب 

مضمومة  بشرية  زوبعة  هي  املعرفة  وتشهق 

مدمر  )تابوات(  وإعصار  اليد  تحت 

يصعب على أي مستبٍد او ذكوري أن يحكمه 

بالريموت كونترول، وما سّر الفارق الثقافي 

بيئاتنا  تفصل  التي  اإلنسانية  والفارزة 

 
ّ

املجتمعية العنيدة عن بيئِة أوروبا املرنة حد

اإلفراط بالوعي.

الجهل اضطهاد وانسحاق

السعود(  )فاتن  واإلعالمية  الدراما  كاتبة 

باستغراب  تساءلت  سويسرا  في  قيمة 
ُ
امل

مستقل عن بنات جنسها، قائلة:

أصح،  بتعبير  أو  تقرأ،  التي  املرأة  "إن 

أم   
ً
رجال أكان  سواء  يقرأ،  الذي  اإلنسان 

ليصبح  ويسمو  تفكيره  يختلف  سوف  امرأة 

واالنفتاح  الوعي  يصيب  إذ  أكثر،  منطقيًا 

يغدو  حتى  حياته  نواحي  جميع  الفكري 

 بآراء وتساؤالت ذات قيمة 
ً
عنصرًا مستقال

كهذا،  بإنسان  فكيف  أفضل.  ملسار  وهدف 

العلماء  تجارب  خالصة  من  كيانه  صنع 

شخص  به  يتحكم  أن  واألدباء،  واملثقفني 

أو  ماديًا  عليه  سلطته  كانت  مهما  آخر 

هذا  كان  وإن  حتى  يصح  ال  ذلك  معنويًا؟ 

املتسلط يمسك بالريموت بكلتي يديه".

برأي  أجابها  السعدي(  )حيدر  املهندس 

التثقيف النسوي املشروط بهدف  مثير عن 

:
ً
القراءة ونوع الكتاب.. قائال

"أعرف من هي أثقل من الكتل الكونكريتية 

في بغداد ملجرد أنها تصفحت كتاب )منال 

الطبخ، وأعرف من هي مرحة  العالم( في 

صفحات  بني  ذابت  ألنها  ومحبوبة  وسلسة 

اللطيف أن  الحقيقة من  )الخيميائي(. في 

تكون املرأة مطلعة وذات ثقافة عامة وليس 

أكاديمية فقط، ولكن األسوأ في املوضوع هو 

وتتجاهل  كامرأة   النص  عن  تخرج  عندما 

حدودها، وبذلك تفقد صفة األنوثة الربانية 

وتخرج عن فطرتها وطبيعتها السليمة."

املانيا  في  قيمة 
ُ
امل الكاتبة  أدلت  حني  في 

)بيداء حامد( برأيها بأن "الثقافة الحقيقية 

تهديم  جرأة  لصاحباتها  تعطي  التي  هي 

ألنوثتها  املنتصر  والنضج  )التابوات( 

السوسيولوجية."  الحقائق  بمصارعة 

يسير  الناضج  املعرفي  "الثقل  أن  معتبرة 

وبناء  الحياة  إدارة  آلية  مع  متواٍز  بخط 

شخصية قوية بثبات انفعالي متوازن."

شأن ذكوري بحت

أن  اعتبرت  سعدون(  )حنان  البيت  رّبة 

الكتب  بشراء  والهوس  املتراكمة  "القراءة 

لكنه  ذكوري،  شأن  هو  الصحف  واقتناء 

خاللها  من  تسعى  شكلية  كماليات  مجرد 

الكثيرات لتعويض عقدة النقص او الهروب 

أو  الغرور،  أو  الزواج  في  التأخر  محنة  من 

مضيفة  األحسن."  بأنهن  األخريات  إشعار 

النفس  وتربية  والبيت  الحياة  "إدارة  إن 

ناضج  ووعي  ثقافية  مهارات  هي  واألوالد 

فطري، ال أعرف ما الربط بني القراءة وأن 

أكون أمًا صالحة أو زوجة ناجحة"!

فقد  الجبوري(  )مروة  التجميل  خبيرة  أما 

وتصنيف  االنتقاص  هذا  على  اعترضت 

بأنها  املهمة  والفكرية  الثقافية  التنوعات 

مخلوقة  املرأة  وكأن  بحت،  ذكوري  شأن 

وطالء  املوضة  صيحات  آخر  تنافس  لكي 

األظافر الفرنسي، قائلة بامتعاض :

في  وتراكماتها  املزمنة،  القراءة  أعد  "أنا 

باسم  الوحيد  الرسمي  الناطق  الذاكرة، 

دفاعات  عن  الحقيقي  واملعّبر  الشخصية، 

يعيب  ما  أن  واعترف  وقناعاتِه،  اإلنسان 

القاعدة النسوية العريضة ويغيبها هو ذلك 

االنطواء األمي الثقافي من النساء أنفسهن 

أصبحت  أن  درجة  الى  الرجال،  وليس 

هي  املهمة  والفكرية  الثقافية  التنوعات 

مخلوقة  املرأة  وكأن  بحت،  ذكوري  شأن 

وطالء  املوضة  صيحات  آخر  تنافس  لكي 

األظافر الفرنسي." 

اتركي النميمة واقرئي

ضياء(  )د.وفاء  لندن  الضباب  مدينة  ومن 

"ما  أن  غامر  بفرح  أكدت  سألتها،  حينما 

ينتهي  ال  شباب  في  بأنني  أشعر  يجعلني 

وأبقى  وأتعلم  أدرس  أن  على  إصراري  هو 

مشغولة الى درجة أنسى فيها العمر، لدينا 

نكد  فقط  وإنما  طموح  وال  عمل  بدون  نساء 

ونميمة، وألمثالهن أقول إن املرأة التي لديها 

أهداف وعمل تقوم به حتى لو كانت أعمال 

وتطوير  بالقراءة  وأسندتها  البيت،  داخل 

الوقت  ال  تجد  لن  فإنها  وأفكارها  نفسها 

على  والتجسس  التلصص  في  املتعة  وال 

األخريات للنيل منهن بقشبة مؤذية."

غاية سامية وهدف

ص 
ّ
شخ حسن(،  ناجي  )د.  األكاديمي 

بني  ما  عدة  جوانب  من  الثقافي  الفارق 

:
ً
املعرفة والتسطيح قائال

للعلم  تطرق  وضعي  نظام  أو  دين  "مامن 

 
ّ

عد إنه  بل  اإلسالم،  فعل  كما  عليه  وحث 

كان   
ً
رجال لإلنسان،  عبادة  العلم  طلب 

يكون  لكي  األرض،  هذه  في  امرأة  أم 

بثقافته  االرض  لهذه  ومعمرًا  وحرًا  سيدًا 

هذه  تكون  أن  واملفروض  وعمرانه،  وعلمه 

الغايات متغلغلة في التربية بكل مؤسساتها 

عناصرها  وبكل  الخصوص-  وجه  -على 

التعليم  تمثل  التي  األخرى  واملؤسسات 

يكتسبه  ما  )كل  به  يقصد  الذي  املستمر 

الفرد مدى حياته( من املؤسسات التربوية 

وثقافية  تعليمية  برامج  من  واالجتماعية 

والوسائل  األساليب  باستخدام  ومهنية 

التعليمية املتاحة له بما يساعد في استمرار 

يعتمد في  والثقافية، وال  العلمية  االستزادة 

بل  وحدها  النظامية  املدارس  على  ذلك 

تصبح  لكي  األخرى  املنظمات  بمشاركة 

الحياة مدرسة."

المــرأة التــي تقــرأ..

هـــل يحكمهـــا دكتاتـــور 
بالكونترول!
حينما تتكلم يرتفع حاجبها بثقافتها قبل رنة 
كعبها وخصلة شعرها املائلة. أعماقها تخفي سحرًا 
وأسرارًا وحياة قد تمتد أمامك الى األبد. هناك 
من يحذرك منها أنها إذا ما دخلت قلبك فلن تخرج 
منه إال وأنت محموال بجنازة. وهنالك من يراها 
طافحة بعقد النقص الباحثة عن تعويض زوج 
قد ال يأتي، حادة الطباع ملجرد أن تقول لغريمها 
الرجل: "أنا أقرأ.. إذن أنا موجودة!"

آمنة عبد النبي - ألمانيا
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ــو ــ ــوهـــــي وه ــ هـــــي وه



تواجه بشرتك الترفة بعد يوم طويل من التعب والغبار والتلوث مشكالت عديدة، 

وما  مساماتها.  ويشد  والزيوت  البكتريا  عنها  يزيل  )تونر(  لـ  ستحتاج  وحتمًا 

عليك سوى عصر نصف ليمونة طازجة مع كمية مناسبة من املاء النقي الصافي 

االستعمال  وعند  الثالجة،  في  وتبريده  معقمة  زجاجية  علبة  في  املزيج  ووضع 

باملزيج ومسحها على بشرتِك  بغمِر قطنة دائرية  خذي حاجتك من )التونر( 

بهدوء.

مقشر منزلّي الصنع وسهل التحضير ورخيص الثمن، مكوناته 

خصائص  على  يحتوي  الذي  الهند  جوز  زيت  مادة  تتجاوز  ال 

فيقشر  الخشن  السكر  أما  للبشرة،  رطوبة  ويضيف  عطرية 

ليمنح  والشوائب  امليتة  الجلد  خاليا  ويزيل  برفق  البشرة 

نصف  الى  نحتاج  املقشر  ولعمل  صحة.  أكثر  بشرة  الوجه 

فنجان من السكر الخشن تضاف له ملعقتان صغيرتان من 

زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من عصير الخيار، بعدها 

التدليك  مع  الوجه  على  وتفرش  بامللعقة  املكونات  تخلط 

الوجه  يشطف  بعدها  دقيقة   ١5 ملدة  تترك  ثم  الدائري 

بماء فاتر.

شّديشّدي

سكر مخلوط بجوز الهند
ر منزلي سهل ورخيص مقشِّ

عالج فعال للبشرة الدهنية

ز يت بذور العنب

ومشكالتها  الدهنية  للبشرة  بالنسبة 

من  كثير  لدى  األزلية  وشكاواها 

الزيوت  باستخدام  ننصح  النساء، 

وليست  أفضل  ألنها  الوزن  الخفيفة 

املسامات،  تسد  وال  جدًا  دهنية 

أفضل،  بشكل  تعمل  وبالتالي 

وزيت  الشاي  شجرة  زيت  ومنها 

األفضل  فهي  األرغان..  وزيت  العنب  بذور 

للبشرة الدهنية نظرًا لخصائصها املضادة 

للبكتيريا والقابضة.

تعطيك كوالجينًا مجانيًاتعطيك كوالجينًا مجانيًا
فاكهة الكيوي

البقع  مشكلة  من  اآلن  بعد  تقلقي  ال 

الوجه،  وشحوب  البشرة  واسمرار 

أي  يكلفك  وال  موجود  الحل  أن  طاملا 

هي  التي  الفراولة  بعص  سوى  ثمن 

التي  العالجات  وأنجح  أفضل  من 

وتبييضها  البشرة  تنظيف  في  تساعد 

قناع  إنه  االسمرار.  من  وتخليصها 

تخلطي  أن  سوى  عليك  وما  الفراولة، 

الفراولة  حبات  بعض 

اليدوي  الطعام  خالط  داخل  املاء  مع 

البشرة  على  واستخدامها  لهرسها 

جيدًا  الوجه  يغسل  ثم  دقائق  عشر  ملدة 

وسترين فرق النعومة.

شحوب الوجهشحوب الوجه
بالفراولة المهروسةبالفراولة المهروسة

حاربي 

فاكهة  تحتويه  ما  الكثيرات  تجهل  قد 

وفيتامينات،  غنية  مواد  من  الكيوي 

البشرة  يحمي  الذي  ج  فيتامني  مثل 

يسهم  كما  الحرة،  الجذور  أضرار  من 

الذي  الكوالجني  إنتاج  زيادة  في  الكيوي 

من  فتعد  الفراولة  أما  التجاعيد.  يقلل 

الساليسيليك  بحمض  الغنية  الفاكهة 

وينظفها  الجلد  مسامات  يخترق  الذي 

باإلكثار  عليك  سيدتي  لذا  الحبوب.  من 

بأس  ال  او  لبشرتك،  مراعاة  أكلهما  من 

على  ووضعهما  معًا  بهرسهما  قمِت  اذا 

البشرة لتمتص الفيتامني.

بشرتك بالليمون
بعد يوم طويل من التعب
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ــيـــن ــتـــامـ ــيـ ــيـــنفـ ــتـــامـ ــيـ فـ



)الفوشيا( لون الزهر 
الصارخ الذي يرمز الى 

لب األنوثة، وهو أحد 
األلوان التي ُتبرز جمال 

املرأة بجرأة فخمة في 
املالمح والوجه، وتناسب 

مستحضراته جميع ألوان 
البشرات من البيضاء الى 

السمراء وتعتمده غالبية 
النجمات ومدونات 

املوضة على الزهري ألنه 
يزيد الشعور باألنوثة 

والشخصية الرقيقة 
الناعمة،

خبير التجميل-جهاد أريدو

مكياج الزهرة 
الجر يئة

لِك  اخترنا  فقد  أنثوي،  بستايل  تتمتعني  كنِت  فإذا   

عزيزتي الجميلة هذا )اللوك( ويمكنك اعتماد املكياج 

ظالل  من  بدءًا  االستثنائية  إطالالتك  مع  الزهري 

 إلى البالش وأحمر الشفاه:
ً
العيون وصوال

كونتور وهاياليتر المع 

األسلوب  إلى  وتميلني  سمراء  بشرة  صاحبة  كنِت  إذا 

البشرة  ألوان  جميع  يناسب  فالزهري  املثير،  املرح 

الوجه  بترطيب  قومي  لذا  السمراء،  الى  البيضاء  من 

توزيع  جانب  الى   
ً
قليال المع  أساس  كريم  باستخدام 

الدرجة  بنفس  الكونتور  مرري  ثم  بتساٍو،  الهاياليتر 

على حدود الشفاه لتكبيرها وجعلها ممتلئة أكثر .

عيون قطة زهري

إلضافة ملسة مثيرة على اللوك تعطي انطباعًا بأن خلف 

هذا الوجه )منكان( أرستقراطية، ارسمي بهدوء خط 

اآليالينر األسود على شكل مكياج عيون قطة من فوق 

آيالينر  خط  فوقه  ضعي  ثم  العلوية  الرموش  حدود 

منتصف  على  )الفوشيا(  بلون  ظل  مع  الوردي  باللون 

او نهاية خط العني ثم ضعي الرموش العلوية والسفلية 

وافرشيها باملاسكارا.

أحمر شفاه متوهج 

 
ً
وتفاؤال حياة  املتوهج  مكياجك  إلبراز  طريقة  ألطف 

أحمر  هو  والسعادة،  بالحب  طافحة  المرأة  وبهجة 

زهري أو وردي متوهج، ألن اللون الوردي املتوّهج يعتبر 

من األلوان الجريئة الالفتة لألنظار، فإذا أردت إظهار 

الروج،  الى قلم  حجم شفتيك أكبر، استعيني، إضافة 

ببودرة المعة أو قلم هاياليتر، ضعي منها على منطقة 

منتصف الشفاه فقط على عكس الضوء فتبدو أكبر.

أظافر وردية مذهبة

االلوان الزهرية املتوردة بتدرجاتها تعطي مظهرًا أنثويًا 

الوردية  الطالءات  اختاري  لذا  باملناكير،  حتى  نازكًا 

ويمكنك  النيون،  إلى  املحايدة  من  درجاتها  بمختلف 

للفت  املثيرة  والزخرفات  الشذرات  بعض  وضع  أيضًا 

النظر.

الورديالوردي
الصارخالصارخ
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صــــــــالــــــــونصــــــــالــــــــون



مسكني يا جو، حياتك في البيت ال تطاق، ومهنتك -كمدرس موسيقى 
أسمر يقف داخل الصف- تسبب لك كآبة يومية، ألن حلمك الوحيد 
الذي لم يتحقق كان الوقوف على منصة املسرح وعزف الجاز برفقة 

"دورثيا ويليامز". لذلك ال رغبة لك باالبتسام واالستيقاظ ليوم 
جديد، 

 SOUL
قيمــة حيــاة أطفالك بالشــغف

والقلق يفقدها السعادة

أمنة المحمداوي-بروكسل

نيويورك،  في  فنانة  أشهر  ويليامز"، 

طريق  في  ويهرول  الفرحة  من  فيطير 

عودته إلى املنزل ويقول: "سأموت كرجل 

مع  أعزف  أن  بإمكاني  كان  إذا  سعيد 

لم  سيره،  أثناء  وفي  وليامز"..  دورثيا 

من  يمنعه  قد  ما  هناك  أن  الى  ينتبه 

الوصول إلى حلمه، فيسقط في بالوعة، 

وهنا  األرواح!  عالم  الى  مباشرة  لينتقل 

تبدأ رحلة العودة املستحيلة الى الحياة، 

فيتعرف على أرواح كثيرة في عالم املوت 

إذا  هناك  روح  كل  على  يشترط  الذي 

الهدف  أي   ،  "Spark"الشرارة وجدت 

 
ً
شكال فستأخذ  الحياة،  من  الحقيقي 

فيجد  األرض،  الى  تعود  وربما  معينًا 

جو لنفسه في هذه النقطة مخرجًا عبر 

مساعدته إلحدى األرواح لتجد شرارتها 

وتكتمل شارتها وتنزل الى األرض، وتلك 

التي  املرحة،  العنيدة،   "22" كانت  الروح 

بالشرارة  بإقناعها  أحد  ينجح  لم  أيضًا 

لكن  نيكوالس،  والعالم  تيريزا  األم  مثل: 

 
ً
وفعال النجاح،  على  تحٍد  في  يدخل  جو 

حتى  املثيرة،  األشياء  كل  تجرب  جعلها 

نجحا معًا في النزول إلى األرض.

 لكن املفاجأة كانت حينما يحدث ما لم 

 "22" روح  سكنت  إذ  الحسبان،  في  يكن 

وأصبح  لنفسها،  وأخذته  جو  جسد  في 

لضياع  عاد  وبذلك  قط!  جسد  في  هو 

حلمه من جديد فتستمر املغامرة.. الخ.

املشاهد الالفتة للنظر:

حينما نزلت صديقته "الروح العنيدة22 

الحظنا  جو،  جسد  في  األرض  الى   "

كئيبة  غير  الناس،  مع  مرحة  كانت  أنها 

تفعل  حرة  نفسها  تركت  بل  جو،  مثل 

اآلخرين  بنظرة  تهتم  وال  تريد،  ما  ل 
ُ
ك

لذلك  بالتحديد،  السلبيني  وأصدقائه، 

نجحت في الحصول على إعجاب الناس 

فأحبوها،  كثيرة  مواضيع  في  وحبهم 

كانت  شخصيتها  ألن 

جو  شخصية  عكس 

وحديثه  املنطوية، 

عن  اليوم  طوال 

املوسيقى وشغفه بها، 

ولم يعط أحدًا فرصة 

نفسه  عن  للتعبير 

 
ً
متملمال عاش  لذلك 

تعيسًا.

املشهد الالفت اآلخر 

حينما يتذكر جو كيف 

حكاية  عليه  قّصت 

كانت  التي  السمكة 

سمكة  برفقة  تسبح 

لها:  وقالت  كبيرة، 

على  العثور  أحاول 

الذي  الشيء  ذلك 

ردت  املحيط،  يدعى 

الكبيرة:  السمكة 

أنِت  ما  إنه  املحيط؟ 

فردت  اآلن،  فيه 

أريد  أنا  ماء  هذا  الصغيرة:  السمكة 

املحيط!

التي  والرسالة  الخطأ  جو  أدرك  هنا 

أرادت إيصالها، وتذكر أن كل ما عاشه 

وسخريته  للحياة  وحبها   "22" الروح  مع 

تصرفًا  كان  باألنانية،  واتهامها  منها، 

بها  اللحاق  قرر  لذلك  صحيح،  غير 

أصبح  بأنه  وإخبارها  لها  واالعتذار 

ل شيء، وهنا قامت األرواح 
ُ
ر قيمة ك

ّ
يقد

للعودة  أخرى  فرصة  بمنحه  املالئكية 

الى عاملنا  إلى جسده وحياته، لكنه عاد 

وهو شخص مختلف تمامًا.

بماذا أنصح عائلتي؟

يجب على األبوين في البيت تنمية ثقافة 

لكي  )الشغف(،  األطفال  لدى  الطموح 

تكون لديهم األسباب لالستيقاظ سعداء 

عليها،  يعملون  أهداف  ولُهم  يوم  كل 

 صاروا مثل جو ال يملكون غير حياة 
ّ
وإال

كذلك  اتجاه.  كل  من  تخنقهم  روتينية 

ننصح األبوين -من خالل الفلم- بإفهام 

سعادتها  وأن  حلوة  الحياة  أن  أطفالهم 

:
ً
في التفاصيل البسيطة، مثال

من  ضحكة  في  الدراسة،  في  نجاحهم 

حضن  أصدقائهم،  مع  جلستهم  القلب، 

عندما  بالفرح  شعورهم  أمهاتهم، 

وهو  العمل  من  عاد  والدهم  أن  يجدون 

يحمل لهم في يديه ما يحبون.

وبطريقة مبسطة أيضًا يمكن شرح معنى 

الحياة لهم، وما الهدف من وجودنا في 

هذا العالم، وماذا يحدث لروح اإلنسان 

عالم  الى  ونذهب  نموت  أن  بعد  الطيبة 

األرواح.

والدتك  من  وهربًا  بعيدًا  تنطوي  وإنما   

حلم  العزف  أن  في  وإلحاحها  العنيدة 

او  مريحة  معيشة  يضمن  ال  سخيف 

جاءتك  حينما  وحتى  فواتير،  دفع 

املريض  الهوس  أن  اكتشفت  الفرصة 

التفاصيل األخرى في  تعة خّرب 
ُ
امل بهذه 

واقعنا،  من  الفلم  جاء  حياتك،لذلك 

عندما  أنك  درجة  الى  أكثر  فيها  ل 
ّ

وتوغ

تراه أنت أو أحد أطفالك تقول: "يا للهول! 

هل جو يشبهني إلى هذا الحد؟"..

هو  العدد  لهذا  األنيميشن  فيلمنا  إذن.. 

عربية  بترجمة  املتوفر  الروح(،   -  suol(

العبقري  للمخرج  يوتيوب  منصِة  على 

ديزني  والت  وإنتاج  دوكتر(  )بيتي 

صنعت  التي  بيكسار  شركة  بالتعاون 

دوامة يمر بها اإلنسان كل يوم، ومشاعر 

فيلم  في  ُمجسدة  فلسفية  وتساؤالت 

كارتوني يعلمك كيف تجعل طفلك يرسم 

طموحه ويجتهد في الوصول إليه دون أن 

يجعله كئيبًا أو مهووسًا، ليفهم في نهاية 

الفلم أن السعادة في متناول يده وداخل 

تفاصيل يومه البسيطة.

ياّل نتابع الفيلم:

بيت  الى  عائلتك  مع  الفلم  يأخذك 

يعيش  الذي  املوسيقى  مدرس  "جو"، 

أال  ويتمنى  حياة روتينية مملة ال يحبها، 

الذين  البشر  من  الكثير  مثل  يستيقظ 

وقبلوا  لشيء  وطموح  شغف  داخلهم  في 

فهو  للضغوطات.  تجنبًا  آخر  بشيء 

عازفًا  يصبح  أن  أجل  من  ُولد  أنه  يرى 

مشهورًا، عندما ينتهي من العزف أمام 

نشوته  فتزداد  له،  يصفقون  الجمهور 

جسده،  في  السعادة  أدرينالني  ويرتفع 

لكن تلك األحالم الخيالية ال تتحقق.

اتصال  عبر  جو  نيا 
ُّ

الد تصالح  فجأة 

يخبره  القدامى  طالبه  أحد  من  يأتيه 

"دورثيا  بجانب  العزف  بفرصة  فيه 

في فيلم
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العائلة العائلةسينما  سينما 



املقادير وطريقة العمل :

امللح  من  القليل  مع  معكرونة  كوب 

معجون  وأيضًا  األسود،  والفلفل 

الطماطم والبصل األخضر، إضافة الى 

الفلفل األحمر.

امللح،  ونضيف  جيدًا  املعكرونة  نسلق 

ثم  جانبًا،  ونتركها  نصفيها  ذلك  بعد 

نضع قدرًا على النار مع الزيت والبصل 

الطماطم  معجون  ونحمس  املفروم 

ذلك  بعد  األسود،  الفلفل  بإضافة 

نضيف املعكرونة املسلوقة ونقلبها جيدًا 

مع املكونات ملدة عشر دقائق على النار، 

بالفلفل  ومزينة  حارة  تقدم  أن  ويفضل 

النواعم..  بقية  أو  األحمر  أو  األخضر 

وبألف عافية.

معكرونة بالفلفل األحمر
شــهّية وسريعة التحضير

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

املحببة  الفواكه  من  الفراولة   
ّ

عد
ُ

ت

لدى العوائل، فهي غنية بالكثير من 

فيتامينات  من  الغذائية  العناصر 

عمل  يحتاج  وال  وألياف،  ومعادن 

من  كوبني  من  أكثر  العصير 

مالعق  وثالث  البارد،  الحليب 

ومكعبات  السكر،  من  كبيرة 

في  جميعها  تطرق  الثلج،  من 

الخالط الكهربائي.

صدق أو ال تصدق بأن الرمان 

قلق  على  للقضاء  فعال  عالج 

خالل  من  وذلك  النسيان، 

تحسني القوى العقلية والوقاية 

من الزهايمر الذي قد يصيب 

مختلفة،  أعمار  في  الناس 

بسبب  السن  كبار  والسيما 

في  األميلويد  بروتني  تراكمات 

الدراسات  بعض  وتبني  املخ. 

جيد  بشكل  يعمل  الرمان  أن 

على تقليل تراكم هذا البروتني 

مضادات  على  احتوائه  بفضل 

األكسدة في عصيره بتركيزها 

العالي. 

رمانة في اليومرمانة في اليوم
النســيان قلــق  النســيانتطــرد  قلــق  تطــرد  ميساء فاضل

عصير فراولة بالحليب..عصير فراولة بالحليب..
طعم وال أروعطعم وال أروع
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أهلنا أهلناســفــرة  ســفــرة 



             

الحل

المشكلة

هوس العالقة السرهوس العالقة السر  يَّة يَّة 
في حياة المتزوج!في حياة المتزوج!

دعني أبدأ بالدخول الى جوانب مشكلتك التي طرحتها بإسهاب. 

عن  تتحدث  ولم  نفسك  عن  تحدثت  أنت  الفاضل،  سيدي 

زوجتك، فهل تزوجتها عن حب؟ وما طبيعة عالقتكما الزوجية؟ 

طريق  عن  التعارف  كان  هل  حبيبتك؟  مع  التعارف  تم  وكيف 

مواقع التواصل االجتماعي؟ أم كيف؟ 

فتاة  تحب  أنك  الفاضل  سيدي  اعلم  بحبيبتك،  لنبدأ  عمومًا.. 

تصغرك  وأنها  سنة  أربعني  عمرك  أن  ذكرت  ألنك  مراهقة، 

بعشرين سنة، بمعنى أن مشاعرها غير مستقرة وغير ناضجة، 

تمر  فهي  معها،  تعاملك  خالل  من  بنفسك  أنت  ماملسته  وهذا 

غير  فيها  واألحاسيس  املشاعر  تكون  حرجه  عمرية  بمرحلة 

ناضجة، فقد تشعر في وقت من األوقات أنها تحبك وال تستطيع 

عنك  البعد  كل  بعيدة  تكون  أخرى  فتره  وفي  عنك،  االستغناء 

تعلقها  يكون  أن  املمكن  ومن  اسمك،  بسماع  حتى  ترغب  وال 

وانجذابها الى رجل كبير ومتزوج ولدية أبناء، هو حرمانها من 

حنان األب وصورة األب الحنون. لذا فأنا لست مع هذه العالقة 

تكون  قد  التي  الجوانب،  كل  من  املتوازنة  وغير  املتوافقة  غير 

، وانعكاساتها 
ً
نتائجها سيئة وخطرة عليك أنت بالذات مستقبال

السيئة على عائلتك التي كونتها، وحتى على أبنائك الذين يرون 

ويتفاخرون  ويتباهون  لهم،  الحسنة  والقدوة  املثالي  األب  فيك 

بك أمام اآلخرين.

عواطفك  مع  تنجرف  ال  أن  أنصحك  الفاضل  سيدي  لهذا   

الوهمية هذه، التي يمر بها غالبية الرجال في هذا العمر، التي 

نطلق عليها )نفسيًا( أزمة )منتصف العمر(، التي يرغب فيها 

الرجال بالرجوع إلى مرحلة الحب واملراهقة. وعليك هنا أن ال 

تنسى أن العالقة الزوجية التي ترغب أن تخوضها للمرة الثانية 

كاملة،  أسرة  وخسارة  وتحطيم  انهيار  حساب  على  ستكون 

ثانيًا.  وأوالدك  زوجتك  وخسارة   ،
ً
أوال نفسك  خسارة  من  بدءًا 

في  وليكن  األخرى.  واملعنوية  املادية  الخسائر  الى  باإلضافة 

ومتساوية،  متكافئة  تكون  أن  يجب  الزوجية  العالقة  أن  علمك 

ويجب أن ال يزيد فارق السن بني الزوجني عن خمس إلى عشر 

سنوات كحد أعلى، فعندما تبلغ أنت سن الستني ستكون حبيبتك 

وحيويتها،  تألقها  قمة  في  ستكون  أنها  اي  سنة،  األربعني  بعمر 

تجد  لن  وبالتالي  السن،  فارق  عالمات  عليك  ستظهر  بينما 

حبيبتك من يجاريها في متطلباتها الزوجية والحياتية.

 لذا عليك أن تفكر جيدًا في كل هذه األمور، وبما انك محب لها 

 
ً
الى درجة الهيام، فإن عليك أن تفكر بمصلحتها إذا كنت فعال

محبًا لها، فاملحب دائمًا يفكر ويبحث عن سعادة وراحة ومصلحة 

أنت  تتزوجك  ملاذا  الصغيرة  الحبيبة  بهذه  تفكر  ألم  الحبيب. 

أن  حقها  من  أليس  الستة؟  األبناء  وصاحب  املتزوج  الرجل 

تتزوج شابًا يكون مقاربًا لعمرها، غير متزوج وتبدأ الحياة معه 

لك  نصيحتي  أبناءكم؟  وأنجبتم  زوجتك  مع  أنت  بدأتها  كما 

ومدرك  وواٍع  مثقف  رجل  أنك  من  واثقة  وأنا  الفاضل،  سيدي 

للحياة وصعوبتها وستعمل بنصيحتي ألنها ملصلحتك ومصلحة 

عائلتك، عليك أن تنسحب من هذه العالقة حتى وإن كانت في 

ونفسك  عازبًا،   
ً
رجال لست  اآلن  ألنك  صحيحة،  عالقة  نظرك 

أنت  وأبناء  زوجه  لديك  إن  بل  وحدك،  لك  ملكًا  ليستا  وحياتك 

مسؤول عنهم أمام الله واملجتمع.

كل  لها  وتوضح  الفتاة  هذه  مع  تجلس  أن  عليك  فإن  لذا   

األسباب التي ذكرتها لك، وأن انسحابك منها هو ملصلحتها 

ليس  فهذا  هذه،  الوهمية  عواطفك  وراء  تنجرف  فال  هي، 

مرحلة  الى  الشعورية  وعودة  نكوص  بل  صدقني،  حبًا، 

املراهقة التي قد تشعر أنك لم تعيشها في وقتها، لكن عودتك 

الى هذه املرحلة ليست صحيحة، وسوف تنتهي وتفيق منها. 

السوية  غير  النفسية  العاطفية  املرحلة  هذه  تغادر  أن  أرجو 

بسالم وبدون خسائر معنوية ومادية ونفسية.

يلهمك  وأن  وهداية،  هدًى  يزيدك  أن  الله  أسأل  أخيرًا..   

ذلك  ولي  وهو  الخير  على  يعينك  وأن  والرشاد،  السداد 

والقادر عليه.

قلبك(  )افتح  صفحة  الى  مطولة  برسالة  بعث   . ك.م  السيد 

الرغم  على  حب  حالة  يعيش  فهو  الخاص،  وضعه  فيها  يشرح 

من أنه متزوج ولديه أسرة. يقول في تلك الرسالة -التي نقتطع 

منها الفقرات التي تعرض املشكلة-: "أنا رجل في األربعني من 

عمري، متزوج ولي من األوالد ستة، منذ سنوات تعرفت إلى فتاة 

في العشرين من عمرها، شابة جميلة، أحببتها حبًا ال يصدق، 

وهي تعرف أني مجنون بها وال يمكن أن أعيش من دونها ومن 

دون رؤيتها أو سماع صوتها، وأنا طوال هذه السنوات لم أتيقن 

من حبها لي، لكنها لم تقطع العالقة، وحتى عندما أغيب عنها 

تبادر هي باالتصال بي مستفسرة عن أسباب الغياب. في مرات 

أشعر أنها تلعب بمشاعري أو بعواطفي، وأظن بها الظنون في 

 عن أمور أخرى تثير 
ً
أنها غير صادقة في عالقتها معي، فضال

املشاعر،  نفس  تبادلني  أنها  أقتنع  أخرى  أحيان  وفي  شكوكي، 

ان استمرار عالقتي معها معناه تحطيمي وتحطيم كيان األسرة 

يوما  سوءًا  تزداد  حالتي  طوال،  لسنوات  بنائه  في  تعبت  الذي 

بعد يوم، وال أعرف كيف أتصرف معها أو مع عائلتي." 

في ختام رسالته يطلب املساعدة في إيجاد الحل املناسب الذي 

يحفظ له سعادته وأسرته في آن واحد.

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.

رسم ز ياد جسامافتح قلبك

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



ليلة العمر..

كل عروس هي في الحقيقة ملكة مؤجلة، ترغب في الظهور بيوم التتويج 

تزيدها  ساحرة  وأزياء  خاص  مكياج  بإطاللة  العمر  ليلة  في  الفريد 

اإلحساس  الزواج  على  املقبالت  لدى  يغلب  لذلك  وجاذبية.   
ً
جماال

بحيرة طويلة في شأن اختيار ستايل الفستان األنسب لزفافهن. وسبب 

ال  فستان  موديل  اختيار  من  الخوف  هاجس  يكون  العادة  في  الحيرة 

يناسب تقسيمات الجسد، أو ال يعبر عن شخصيتها الحقيقية. وطبعًا 

كل هذه املخاوف يمكن أن تزول تمامًا إذا اطلعت كل عروس على أنواع 

وتصميمات فساتني الزفاف واختارت ما يناسبها.

موديل املنفوش

في العادة يكون الفستان املنفوش مليئًا بالتطريزات املعقدة، ومبطنًا 

بانسيابية،  املنسدلة  غير  أو  الخشنة،  الثقيلة  باألقمشة  الداخل  من 

وهو  املنفوش.  الشكل  هذا  الفستان  يأخذ  أن  في  يساعد  الذي  كالتول 

موديل مرغوب بكثرة ومن املوديالت التي اعتدنا عليها في التصاميم 

الخصر،  من  بداية  ينسدل  ثم  الصدر  عند  ضيقًا  يبدأ  إذ  الشائعة، 

ويالحظ أن أكثر الفتيات املقبالت على هذا الستايل هن من الجاّدات 

املحبات للحياة الزوجية والتفرغ لتربية األبناء.

موديل ذيل السمكة

يكثر اختياره كثيرًا بني العرائس الرفيعات، فهو أهم وأبرز التصاميم 

ما  إن  ومنسدل.  أنيق  سمكة  ذيل  بنهايته  يأخذ  خفة،  عليها  املتعارف 

يميز هذا الستايل عن غيره من املوديالت أنه يناسب الفتاة الصغيرة 

جسمها  تفاصيل  يبرز  مستديرًا  وقوامًا   ،
ً
طوال يمنحها  ألنه  الجسم، 

الطاغية  الجذابة  الرياضية  املرأة  اختيار  دائمًا  فهو  لذلك  الفاتنة. 

األنوثة.

املوديل الكالسيكي

في  البسيطة  الهادئة  الشخصية  عن  الفساتني  من  النوع  هذا  يعّبر 

التعامل مع الحياة، لذا فهو يالئم الفتاة املحبة للبساطة ويكون شكله 

تحدد  ناعمة  بأقمشة  ينسدل  ارتدائه  وبمجرد  فاخرًا،  الجسم  على 

القامة  الطويلة  الفتاة  عادة  ويناسب  الكريب،  أو  كالحرير  الجسم، 

التي  الرومانسية  الحاملة  للمرأة  خصيصًا  مصمم  أنه  كما  والنحيفة، 

تحلم باالرتباط بشريك رومانسي وسيم.

المنسقة/  سارا 
بعدسة / علي محمد

ملكات
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أزيـــــــــــــــــــــاءأزيـــــــــــــــــــــاء



*التقلبات املزاجية الشديدة

تقلبات املزاج من األعراض املشتركة بني 

لكن  املخدرات،  مدمني  والنساء  الرجال 

النتظام  الشديدة  املرأة  مزاج  حساسية 

وتداخل  جسمها،  في  الهرمونات  عمل 

املواد املخدرة مع عمل هذه الهرمونات قد 

تنتج عنها تقلبات مزاجية أشد عند املرأة 

التي تتعاطى املخدرات. 

*األفكار االرتيابية

وغالبًا  االرتياب(  )جنون  بـ  يعرف  ما  أو 

أوهام  شكل  على  يكون  ما 

املرأة  تصبح  إذ  اضطهادية، 

املدمنة مع الوقت كثيرة الشك 

تصرف  أو  موقف  أي  في 

بأن  توقعها  مع  حولها  يحدث 

املحيطني  األشخاص 

املكائد  يحيكون  بها 

لها  العدائية 

ت  فا لتصر ا و

عية  فا ند ال ا

وبسبب  والعنف. 

)الوظيفية(  الفيزيولوجية  التغيرات 

التي يسببها تعاطي املخدرات على الدماغ، 

بالعدائية  تتسم  قد  املدمنة  املرأة  فإن 

والعنف في التعامل مع اآلخرين، والسيما 

تطور  في  يسهم  ما  أسرتها،  أفراد  مع 

املشكالت النفسية عند أطفالها وزوجها.

*فقدان السيطرة على النفس

إلى  املخدرات  إدمان  يؤدي  أن  يمكن 

ضمور مناطق الدماغ املسؤولة عن ضبط 

فيالحظ  والتصرفات،  االنفعاالت 

املرأة  عند  الشخصية  تراجع 

غير  تصرفات  وظهور  املدمنة 

عقالنية وغير منطقية لديها.

*األعراض االنسحابية

من  املدمنات  النساء  تعاني 

االنسحاب  أعراض 

لنفسية  ا

ية  لجسد ا و

تتأخر  عندما 

عة  لجر ا

حني  أو 

يحصلن 

جرعة  على 

محاولة  خالل  أو  املعتاد،  من  أقل 

إلى  متشابهة  أعراض  وهي  االستشفاء، 

حد بعيد بني الرجال والنساء.

*املخدرات وعالقتها املدمرة بالحمل

تظهر أكبر مخاطر املخدرات على النساء 

خالل فترة الحمل، فمن جهة تعاني املرأة 

املدمنة على املخدرات من مشاكل صحية 

جهة  ومن  الحمل،  صحة  على  تؤثر  كثيرة 

إلى  األم  من  الضارة  املواد  تنتقل  أخرى 

 مخاطر عديدة أبرزها:
ً

الجنني مسببة

وتأثير  الحمل  أثناء  التغذية  سوء 

الحمل  صحة  على  الكبدية  املشكالت 

الجنني  وموت  واإلجهاض  والجنني،  واألم 

داخل الرحم، والوالدة املبكرة قبل اكتمال 

وصعوبة  الوالدة  وعسر  الجنني،  نمو 

املخاض، ومشكالت في تطور نمو الجنني، 

والعقلية  الهيكلية  الخلقية  والتشوهات 

للجنني، أبرزها تشوهات القلب وتشوهات 

وانتقال  الجنني  عند  التناسلي  الجهاز 

الجنني  الى  األم  من  الفيروسية  العدوى 

أثناء  الوريدية  الحقن  استعمال  نتيجة 

الحمل..

المواد الُمخّدرة 
المواد الُمخّدرة 

تغتال المرأة الحامل بصمت!
تغتال المرأة الحامل بصمت!

جديديوم

إيناس كريم

رئيسة منظمة عراق خاٍل من المخدرات

بال شك، فإن تأثيرات تعاطي املخدرات 

على الصحة النفسية والعقلية 

والجسدية للمرأة ومزاجها العام لها 

تقلبات سلبية مدمرة مختلفة ومتعددة 

ومنها:
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السور ية نور ناصر السور ية نور ناصر 
الرالر  ياضة العراقية صاحبة ياضة العراقية صاحبة 

إنجازات في المحافل الدولية إنجازات في المحافل الدولية 

البطاقات الصفر ترشح البطاقات الصفر ترشح 
شباب العراق الى نهائيات شباب العراق الى نهائيات 

كأس آسيا كأس آسيا 20232023!!

كالسيكو كالسيكو 
الكرة اإلسبانية يفقد اإلثارة 
والندية والمتابعة! 



ورياضية  رياضيًا   250 من  أكثر  بمشاركة 

وأوروبا  وإفريقيا  آسيا  من  دولة   25 مثلوا 

العراق  أبطال  استطاع  واألمريكيتني، 

الى  التأهل  بطاقات  خطف  أوملبيون  البار 

تمكن  فقد  باريس،  في  املقبلة  األوملبياد 

الوسام  حصد  من  سعدون  فارس  رباعنا 

العام  باملجموع  والفضي  بالفردي  الذهبي 

لتكون  املاستر،  في  ذهبيني  وسامني  مع 

الحصيلة النهائية ١3 وسامًا ذهبيًا، وواحد 

نتائج  وكانت  برونزية.  أوسمة   4 و  فضي، 

رياضيينا كاآلتي: ١- مسلم عقيل وزن 49: 

4 ذهبية 2- علي موحان  وزن 59: ١ برونز 

3 -أحمد مصطفى  وزن  ٦5 :  2 ذهبيان 4 - 

محمد عباس  وزن  72: املركز 4  5 - رسول 

كاظم  وزن ٨0 : 2 ذهبيان ، ٦ - حيدر ناجي   

وزن ٨٨ : ١ برونز 7 -  ثائر عباس   وزن 97 : 

2ذهبيان 2برونزيان ٨- فاس سعدون  وزن 

غربي   زهراء   -  9 ١فضة  ذهب   3   :١07+

وزن ٦7 : املركز 4 ، ١0 - غرام رعد  وزن 79 

: املركز ٦ وبهذا تأهل ستة رباعني ورباعة 

واحدة الى أوملبياد باريس. 

العراقي  الوطني  املنتخب  العب  أسهم  

صفوف  في  املحترف  قاسم  علي  للركبي 

للقب  فريقه  إحراز  في  ساراسينس  فريق 

عراقي  العب  أول  ليصبح  األردني  الدوري 

وقال  للركبي.  األردني  الدوري  بلقب  يتوج 

العراق  بلدي  بتمثيل  جدًا  سعيد  "انا  علي: 

في الدوري األردني مع فريق ساراسينس، 

وزادني الفخر وأنا ارفع العلم العراقي على 

األوسمة  تسليمنا  خالل  التتويج  منصة 

الى  "نتطلع  واضاف:  البطولة."  وكأس  

االهتمام بلعبة الركبي في العراق ودعمها 

من قبل املعنيني ملنافسة املنتخبات العربية 

واآلسيوية في املحافل الخارجية."

األولى  الدرجة  دوري   
ُ

قرعة مؤخرًا  جرت 

في   2023/2022 للموسم  القدم  لكرة 

لجنِة  رئيس  بُحضور  االتحاد    مقّر 

املسابقاِت الدكتور حيدر عوفي وأعضاء 

وسيروان  عبد  ونجم  عبيس  علي  اللجنة 

نجم الدين وممثلي األندية املشاركة. وجرى 

بني  املشاركة  الفرِق  تقسيِم  على   
ُ

االتفاق

فريقًا   ١2 تضم  مجموعٍة  كل  مجموعتني، 

هبوِط  مع  واإلياب  الذهاب  بنظام  تلعب  

أربعة فرٍق  من كل مجموعة للدرجِة الثانية، 

بينما يتأهل فريقان الى الدوري املمتاز. 

بغداد،  أمانة  األولى:   
ُ

املجموعة ضمت 

الجنسية،  املدني،  الدفاع  سامراء، 

االتصاالت،  الكهربائّية،  الصناعات 

ميسان،  الرمادي،   ، البيشمرگة  البحري، 

املجموعة  أما  الجنوب.  مصافي  الحويجة، 

الصليخ،  امليناء،   :
َ

فرق فضمت  الثانية 

الجوالن،  الكوفة،  الحسني،  ديالى،  عفك، 

مصافي  السماوة،  الناصرية،   ، الشرقاط 

بغداد، املرور.

أوقعت قرعة اتحاد غرب آسيا لبطولة األندية لكرة السلة فريق نادي النفط العراقي في 

املجموعة الثانية الى جانب فرق شهرداري كوركان اإليراني، والكرامة السوري، وبيروت 

اللبناني. وأعلنت  الهيئة اإلدارية لنادي النفط الرياضي -في وقت سابق- عن مشاركة 

فريقها السلوي في بطولة غرب آسيا والخليج ألندية كرة السلة. 

مرات  خمس  املمتاز  الدوري  كأس  لقب  أحرز  السلة  لكرة  النفط  نادي  فريق  أن  يذكر 

متتاليات، ويحظى الفريق بدعم كبير من قبل وزير النفط وإدارة النادي.

العمرية  للفئات  العرب  بطولة  في  الثاني  املركز  للشطرنج  العراقي  الوطني  املنتخب  حقق 

)٦-٨-١0-١2-١4 - ١٦-١٨-20( من اإلناث والذكور بعد سوريا البلد املنظم في بطولة ضمت 

١44 العبًا والعبة يمثلون ٦ دول عربية هي العراق وفلسطني ولبنان والكويت واليمن والبلد 

فراس  علي  فضي  ضمنها  من  ملونة  أوسمة   9 الرافدين   أسود  حصد  وقد  سوريا.  املنظم 

قاسم بالشطرنج الخاطف باإلضافة الى ٨ أوسمة تخص الشطرنج الطويل )الكالسيك(. 

وقد حلق بطل العراق الذهبي معز ظاهر حبيب في املركز األول وخطف لقب بطولة العرب 

دون العشرين عامًا حني عانق الذهب، كذلك فعلت بطلة العراق الذهبية نهاد صباح نوري 

حني خطفت الذهب قبل جولتني من نهاية البطولة لفئة دون ١٨ عامًا إناث، حني تصدرت 

منافسات البطولة منذ يومها األول حتى األخير، في حني جاءت شقيقتها وداد صباح نوري 

باملركز الثاني محرزة فضية اللقاء التي أضافتها الى خزانة االتحاد ورصيدها الشخصي، 

العشرين،  دون  اإلناث  بطولة  في  الثاني  املركز  أحرزت  حني  مسعود  سارة  فعلته  ما  وهذا 

بعدها جاء دور العبة املنتخب الوطني طيبة مهدي عطية التي حصدت فضية تنافس فئة دون 

١٦ عامًا إناث، تاركة املركز الثالث لزميلتها پروا پيشتوان، مترجمة جهدها ببرونزية هذه 

الفئة النشيطة، فيما حقق البطل أحمد جزا جمال برونزية منافسات بطولة شباب العرب، 

وأحرز البطل الصغير وأصغر العب في البعثة حسن عبد الكريم كشوش برونزية منافسات 

بطولة العرب دون سن ٦ سنوات.

تأهل أبطالنا الى 
بارأولمبياد بار يس 2024

اختتام بطولة إفريقيا 
المؤهلة الى بارأولمبياد 

باريس 2024

أول العب عراقي يتوج بلقب 
الدوري األردني للركبي

النفط العراقي في المجموعة الثانية 
ببطولة غرب آسيا لكرة السلة

قرعة دوري الدرجة األولى لكرة القدم

اتحـــاد الفروســـية يقيـــم 
مهرجان التقاط األوتاد 

العراق ثانيًا في بطولة العرب للفئات 
العمرية بالشطرنج الكالسيك لعام 2022

التقاط  مهرجان  للفروسية  املركزي  االتحاد  أقام 

األوتاد بمناسبة اليوم العاملي اللتقاط األوتاد في مقر 

الشباب  وزير  حضره  بالجادرية،  املركزي  االتحاد 

من  وعدد  العبيدي  رياض  أحمد  السابق  والرياضة 

اإلعالم،  ووسائل  والعائالت  الرياضية  الشخصيات 

 عن أعضاء املكتب التنفيذي التحاد الفروسية. 
ً
فضال

مفنت  عقيل  الدكتور  الفروسية  اتحاد  رئيس  وعبر 

عن سعادته الكبيرة بإقامة مهرجان التقاط األوتاد 

الهيئة  مضي  مؤكدًا  السابق،  عن  مغايرة  بصورة 

وضعته  الذي  البرنامج  تنفيذ  في  املنتخبة  اإلدارية 

ودوليًا،  محليًا  العراقية  الفروسية  بواقع  للنهوض 

لتجهيز  متخصصة  شركة  مع  التعاقد  الى  الفتًا 

املتخصصة  األجنبية  بالخيول  املركزي  االتحاد 

القريبة  األيام  خالل  ستصل  التي  األوملبي،   بالقفز 

تصرف  تحت  لتكون  االتحاد  إسطبالت  الى  املقبلة 

جديدة  مالية  سياسية  ووضع  الوطنية،  املنتخبات 

نجاح  متطلبات  توفير  على  االتحاد  قدرة  تعزز 

الفروسية.   رياضة  فعاليات  مختلف  في  الفرسان 

األوتاد  التقاط  سباقات  إقامة  املهرجان  وتضمن 

الخيول  جمال  واستعراض  األوملبي  القفز  وفعاليات 

العربية وتوزيع الهدايا والجوائز  على 

املتقدمني  سباقات  في  الفائزين 

والشباب من كال الجنسني .

جمعها في شباكه أحمد الساعدي
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السعودي  املنتخب  عن  نتحدث  عندما 

فنحن هنا نسرد قصة تاريخ كبير في كرة 

القدم، بدأ منذ أكثر من 55 عامًا، وكان 

القاري  املستويني  على  الحضور  دائم 

في  سجله  إلى  النظر  عند  لكن  والعاملي. 

العالم ال نجده يتناسب مع قدرات  كأس 

لم  مشاركات  خمس  ففي  األخضر، 

مرة  سوى  األول  الدور  الفريق  يتجاوز 

عام  األولى  املشاركة  في  كانت  وحيدة 

.١994

الذي  الوحيد  الفريق  فإن  الواقع  في 

نهائيات  في  أكثر  أو  مرات  ست  شارك 

من  أقل  أرقامًا  وحقق  العالم  كأس 

األسكتلندي،  املنتخب  هو  األخضر 

الذي تأهل ثماني مرات ولم يتجاوز دور 

مشاركة  ستكون  لذلك  قط.  املجموعات 

بالنسبة  مختلفة  قطر  في  الشتاء  هذا 

للمنتخب السعودي الذي يأتي هذه املرة 

)هيرفي  بوجود  فرنسية  فنية  بقيادة 

رينارد( على رأس الجهاز الفني للفريق، 

بطولة  تقديم  هو  واألخير  األول  واألمل 

جيدة وتجاوز دور املجموعات إلى ما هو 

أبعد من ذلك.

ماذا لو ابتسم الحظ لساديو ماني وزمالئه في املنتخب السنغالي خالل 2022؟ فبعد 

وج بكأس أمم إفريقيا في شباط املاضي، يعلم مهاجم بايرن ميونخ أن العالم 
ُ

أن ت

ينتظر منتخب بالده في قطر. ويعقد شعب السنغال عن بكرة أبيه األمل في أن ُيعاود 

ابن مدينة بامبالي ورفاقه إنجاز حاجي ضيوف وكتيبته الذين بلغوا ربع النهائي في 

نسخة 2002، وربما تحقيق أفضل منها. ُيعتبر، ماني، الذي اختير كأفضل العب في 

القارة السمراء خالل حفل جوائزCAF، قائدًا فنيًا و مهاجمًا ُيعتمد عليه لفك شفرة 

التأهل  منح  الذي  الهدف  صاحب  الالعب،  هذا  ويستعد  كانت.   كيفما  وضعية  أية 

أن  ويبدو  العالم؛  كأس  في  التوالي  على  له  تجربة  ثاني  ليعيش  التيرانجا،  ألسود 

صاحب الثالثني سنة ُمستعد ليجعل منتخب بالده يتألق في العرس العاملي ويجعل 

الشعب السنغالي يفخر أيما افتخار، وهو الذي يحمل له حبًا جما في قلبه.

كارلوس  أعلن  عندما 

منتخب  تشكيل  كيروش 

األولى  املباراة  لخوض  إيران 

 20١٨ روسيا  العالم  كأس  في 

املتابعني  من  العديد  كان  املغرب،  ضد 

كان  إذ  إيران"،  "ميسي  بـ  امللقب  أزمون  سردار  ينتظرون 

األسماء  أبرز  أحد  النسخة،  تلك  في  عامًا   23 الـ  صاحب 

 مثيرًا لإلعجاب مع منتخب 
ً
املنتظرة بشدة، بامتالكه سجال

تلك  خوض  قبل  مباراة   30 في  ًا 
ً
هدف  23 بتسجيله  بالده 

املنافسة.

في  املغرب  على  الفوز  من  الرغم  وعلى  املنافسني،  ولصعوبة 

املباراة األولى، لم يتمكن مهاجم إيران من ترك بصمته بشكل 

قوي في تلك النسخة ضد إسبانيا والبرتغال، على الرغم من 

حصوله على ركلة جزاء ضد رفاق رونالدو، أسهمت في تحقيق 

في  الثانية  للمرة  ليشارك  الوقت  حان  واآلن  التعادل،  بالده 

البطولة األهم في كرة القدم.

سنة  و29  سنة   30 وحمزة،  حيدر  قفز 

كرة  دخلت  عندما  فرحا  التوالي،  على 

في مباراة بالدوري اإلسباني من نافذة 

شن  عندما  الحادثة  بدأت  منزلهما. 

فريق ريال مدريد هجمة على مرمى رايو 

األوروغوياني  الالعب  وسدد  فاليكانو، 

ضحك  أشعلت  عالية  كرة  فالفيردي 

الى  وصلت  ألنها  امللعب  داخل  الجمهور 

حيدر  العراقيني  الشقيقني  منزل  شرفة 

وحمزة اللذين يقيمان في شارع تينينتي 

حيث  مدريد  بالعاصمة  دياز  مونيوز 

مباشر  بشكل  سكنية  مبان  عدة  تطل 

الصحيفة  وأشارت  امللعب.  طرفي  على 

مجال  في  يعمالن  الشقيقني  أن  الى 

الهندسة وكانا في زيارة ملنزل والديهما، 

عام  هناك  شقة  األب  اشترى  إذ 

للعاصمة  حبه  بسبب   20١٨

اإلسبانية، ويرفض الشقيقان 

كان  مهما  الكرة  هذه  بيع 

املعروض  املبلغ 

لشرائها.

السابق  ليفربول  ومدرب  العب  انتقد 

بدايته  بعد  فريقه  سونيس(  )غرايم 

املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  في  املتواضعة 

أن  سونيس  وذكر  الحالي.  للموسم 

رأيناه  الذي  الفريق  مثل  ليس  ليفربول 

في السنوات الخمس املاضية، إذ ليست لديهم نفس الكثافة، 

ولم تعد لديهم ثقة بأقدامهم بعد اآلن. وعند محاولته تحديد 

قلة  على  الضوء  سونيس  سلط  لليفربول،  الخاصة  املشاكل 

مسيرتهم  ذروة  في  كانوا  الذين  الوسط  خط  في  الالعبني 

املهنية، بحسب ما ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية، إذ 

كانت تلك املنطقة من امللعب نقطة نقاش، السيما بالنسبة إلى 

يورغن كلوب الذي أعلن في الصيف املاضي مرارًا وتكرارًا أنه 

لن يضيف العبني جدد في خط الوسط، قبل استعارة آرثر ميلو 

من يوفنتوس.

المنتخب السعودي 
يطمح بإعادة أمجاد 1994

أزمون: 
مواجهة الواليات المتحدة ليست صعبة 

ولعبنا ضد ميسي ورونالدو من قبل!

نر يد تخطي إنجاز السنغال 
في 2002

شقيقان عراقيان يمسكان كرة سددها فالفيردي

ينتقد أداء فريقه 
السابق

سونيس

ماني:

ترجمة وإعداد: خالد قاسم
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من نجوم الرياضة السورية في رياضة الكك بوكسنغ، مارست اللعبة منذ الصغر، 
وحققت نتائج جيدة خالل مشاركاتها في البطوالت املحلية والخارجية، لتستقر 

في النهاية بالدخول الى عالم التحكيم لتصبح من الحكام الذين يعتمد عليهم 
االتحاد العربي في املسابقات التي يقيمها، وآخرها مشاركة نور في تحكيم نزاالت 

بطولة العرب التي أقيمت الشهر املاضي في العاصمة السورية دمشق، التي فاز 
فيها العراق باملركز األول وحلت سورية باملركز الثاني، 

الر  ياضة العراقية صاحبة إنجازات 
في المحافل الدولية 

تقديرية  شهادة  نور  الحكم  نالت  وقد 

بوكسنغ  بالكك  العربي  االتحاد  قبل  من 

إدارة  في  بذلته  الذي  املجهود  نتيجة 

"الشبكة  مجلة  البطولة.  نزاالت 

نور  الدولي  الحكم  حاورت  العراقية" 

ناصر، فدار معها هذا الحوار: 

*ما سبب دخولك عالم التحكيم؟

تحكيم  شهادة  على  حصلت  عام  _منذ 

لعبة  في  كحكم  عملي  أمارس  وبدأت 

الكك بوكسنغ.

*وهل مارسِت لعبة الكك بوكسنغ؟

-نعم، أنا كنت العبة كك بوكسينغ، ولدي 

بطوالت على مستوى الجمهورية العربية 

السورية، إذ حققت من خالل مشاركتي 

األوسمة  من  الكثير  البطوالت  في 

الذهبية والفضية.

القتالية  اللعبة  هذه  اختيارك  سبب  *ما 

الصعبة؟

كانت  بل  صعبة،  قتالية  لعبة  تكن  -لم 

أحب  ألنني  لي،  بالنسبة  وشغفًا  هدفًا 

أجدها  ال  لذا  األلعاب،  من  النوع  هذا 

للقانون  حافظة  كنت  إذا  جدًا  صعبة 

في  وتسهم  ممتازة  لعبة  فهي  جيدًا، 

الى  باإلضافة  الجسم،  عضالت  تقوية 

وعدم  التحدي  على  اإلنسان  تعلم  أنها 

تالقيه  التي  الصعوبات  من  الخوف 

خالل حياته. 

 *هل التحكيم صعب؟

تحكيم  في  صعوبة  توجد  ال  -بالعكس، 

في  ودقة  تركيزًا  يتطلب  لكنه  النزالت، 

النزالت  خالل  بضمير  والتحكيم  العمل 

القوية.

العربية  البطولة  عن  تقولني  *ماذا 

األخيرة في سورية؟

ورائعة،  ناجحة  بطولة  كانت  -لقد 

مثل  عن  سورية  غياب  بعد  وباألخص 

بسبب  طويلة  مدة  منذ  البطوالت  هذه 

تجري  كانت  التي  والحرب  األوضاع 

بإقامة  نجحنا  لله  الحمد  سورية،  في 

البطولة التي شاركت فيها إحدى عشرة 

العراق  استطاع  حيث  عربية،  دولة 

فيها،  األول  املركز  على  الحصول 

الثاني،  باملركز  السوري  املنتخب  وجاء 

على  واسعًا  صدى  البطولة  القت  وقد 

املستويني العربي والعاملي.

الحاصل  العراقي  باملنتخب  رأيك  *ما 

على املركز األول؟

على  قادر  الرائع  العراقي  -املنتخب 

فلديهم  باللعبة،  العالم  أبطال  منافسة 

القوة، وكان منتخبًا مميزًا أثبت حضوره 

األول  املركز  على  حصوله  خالل  من 

للمنتخب  بالتوفيق  تمنياتي  بجدارة، 

العراقي. 

بطولة  في  نزاالت  بتحكيم  قمِت  *هل 

آسيا أو العالم؟

محدودة،  زالت  ما  شهاداتي  أن  إذ  -ال، 

الله  شاء  إن  بدايتي،  في  مازلت  فأنا 

الظروف  لي  ستسمح  األيام  مقبل  في 

خالل  من  العاملي  املستوى  الى  بالدخول 

نجاحاتي في النزاالت املحلية والعربية. 

*من يقف وراء تطور اللعبة في سورية؟

البزرة  منار  األستاذ  شك  بدون  -إنه 

رئيس االتحاد، له كل التقدير واالحترام، 

والعالم  العربية  الدول  على  انفتح  لقد 

التي  العبة  لهذه  األكبر  العراب  وكان 

والنجاح  الدقة  بمنتهى  تسير  أصبحت 

نتيجة الدعم واملساندة.

منتخبات  السورية  األندية  تمتلك  *هل 

بلعبة الكك بوكسنغ؟

في  تضم  سورية  في  أندية  توجد  -نعم، 

هذه  وتخرج  بوكسنغ،  الكك  لعبة  فرقها 

األندية الالعبني وتزج بهم الى املنتخبات 

الوطنية، فاألندية تعمل وتخّرج الالعبني 

في مختلف األلعاب الرياضية.

  *نور ... ماذا تحبني  وماذا تكرهني؟ 

_أحب الصدق واألمانة وااللتزام، وأكره 

االستهتار والغدر والكذب!

*ما هو طموحك للعبة؟

املستويات  أعلى  الى  وأصل  أرتقي  أن   _

في هذه اللعبة وتكون لي مكانتي املرموقة 

على الصعيد العاملي.

*هل تتابعني األزياء واملوضة؟

- أكيد أعشق املوضة واألزياء، لدي ميول 

كبيرة فيهما.

*حكمة تؤمنني بها؟ 

-اإلرادة تصنع املستحيالت.

*ما دور األهل في مسيرتك الرياضية؟

-والدتي كانت ومازالت الداعم األساسي 

واألكبر في مسيرتي الرياضية هي التي 

نحو  بالتقدم  القوة  وأعطتني  شجعتني 

األفضل.

*من هو مثلك األعلى في اللعبة ؟

مدربي،  الله،  العبد  سائر  _الكابنت   

وهو علمني أشياء كثيرة خالل مسيرتي 

الرياضية، له كل التقدير.

*هوايات غير الكك بوكسنغ؟

الخيل  وركوب  السباحة  -هواياتي 

والتجميل والتسوق والتصوير.

*كلمة أخيرة لقراء "مجلة الشبكة".. 

وأتمنى  العراق  وأهل  العراق  -أحب 

جمهور  فهم  وقت،  أقرب  في  زيارتهم 

العراق  ألهل  أتمنى  وكريم،  محب 

املوفقية والعودة الى األمجاد والبطوالت، 

واألمجاد  الحضارات  بلد  فالعراق 

واإلنجازات.

حاورتها / أميرة محسن

السور ية نور ناصر لـ "مجلة الشبكة" :
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 عن مستوى الفريق وماقدمه خالل املباريات 

املقبلة  للنهائيات  استعداده  وكيفية  الثالث 

وبعض األمور حدثنا عنها الكثير من املدربني 

مدرب  مع  البداية  وكانت  والصحفيني، 

تحدث  الذي  محمد  عماد  الشبابي  املنتخب 

 :
ً
قائال

البد من دعم الفريق للظهور بمستوى عال 

في النهائيات اآلسيوية

خالل  قدم  الشبابي  منتخبنا  أن  "الحقيقة 

آسيا  كأس  نهائيات  الى  املؤهلة  التصفيات 

جهدًا كبيرًا شارك فيه الجميع، من الالعبني 

والجهاز الفني واإلداري واإلعالمي، إذ وقعنا 

في مجموعة صعبة للغاية، واجهتنا صعوبات 

مختلفة قبل التصفياِت من قلة توفر مالعب 

على  مبارياٍت  خوض  في  وشحة  التدريب 

أتوقع  الجيل  "هذا  أن  وأضاف  عال."  مستوى 

إلى  العبني  عشرة  من  أكثر  منه  يتأهل  أن 

 في ظل اإلمكانيات 
ً
املنتخِب الوطني مستقبال

هو  وهذا  الالعبون،  يمتلكها  التي  العالية 

األهم، إذ أن مرحلة البناء في الفئاِت العمرية 

كبيرًا،  جهدًا  تتطلب  صحيحة  أعماٍر  وفق 

سعداء  نحن  لنا،  بالنسبة  مفرٌح  العدد  وهذا 

آسيا  كأس  نهائيات  الشباِب  منتخب  ببلوِغ 

رغم خسارته أمام املنتخِب األسترالي بهدٍف 

البداية  "منذ  عماد  وأوضح  الشيء."  مقابل 

في  إال  تحسم  لن  املجموعة  هذه  أن  أكدت 

حيث  ذلك،   
َ

تحقق وبالفعل  األخيرة،  الجولِة 

مدججًا  كان  الذي  أستراليا  منتخب  واجهنا 

أوروبية  دورياٍت  في  محترفني  العبني  بسبعِة 

كبيرة  جسمانيٍة  ببنيٍة  يتمتعون  مختلفة 

تكتيكية  بخطة  لعبنا  عالية،  فردية  ومهارة 

في  األسترالي  املنتخب  وأخطرنا  واقعية، 

وحتى  للتسجيل،  األقرب  وكنا  األول  الشوِط 

الفرص، ما  الثاني أهدرنا بعض  الشوِط  في 

تطلب منا أن نتعامل بواقعية لتعزيز املنطقة 

ضغَط  األسترالي  املنتخب  أن  إذ  الدفاعية، 

دخوِل  من  املزيد  منع  من  البد  وكان  علينا، 

األهداف في مرمانا، ونجحنا بمنِع ذلك بعد 

أن  علمنا  أن  بعد  والسيما  تكتيكّية،  تغييرات 

التأهل سيكون ملصلحتنا بنتيجة هدف مقابل 

الشيء بعد العودِة لقاعدة اللعب النظيف مع 

السادسة  البطاقة  على  لنا  املنافس  املنتخِب 

بجدارة.  تأهلنا  عمومًا  تايالند،  وهو  عشرة 

باالهتمام  العراقي  االتحاد  يقوَم  أن  أتمنى 

كأس  لنهائياِت  جيد  بإعداد  املنتخِب  بهذا 

آسيا املقبلة  2023 من خالل خوِض مبارياٍت 

إن  حتى  مختلفة،  عاملية  منتخباٍت  مع  كبيرة 

إقليمية  بطوالٍت  في  املشاركة  األمر  تطلب 

للمنتخباِت األوملبية باملنتخب نفسه، وهو أمر 

كأس  لنهائياِت  اإلعداد  مرحلة  في  لنا  مهم 

في  يشارك  لم  األوملبي  املنتخب  أن  إذ  آسيا، 

بطولة قريبة".

قادرون على إعادة الكرة العراقية الى 

اإلنجازات

كان  "لقد   :
ً
قائال والي  أحمد  املدرب  وتحدث 

تأهلنا الى النهائيات اآلسيوية عن جدارة بعد 

املباريات،  في  يكون  ما  أروع  الفريق  قدم  أن 

في األولى حققنا الفوز على الفريق الهندي، 

الشباب  على  ويفوز  إبداعه  الفريق  ليكمل 

املباراة  في  اما  واستحقاق،  بجدارة  الكويتي 

كان  الذي  االسترالي  املنتخب  أمام  الثالثة 

في  محترفني  العبني  صفوفه  في  يضم 

الدوري األوروبي، فقد  قدمنا مباراة جميلة 

وكاد فريقنا أن يحرز الهدف األول في بداية 

املباراة، لكن تسرع العبينا أمام الهدف حال 

دون ذلك، وفي الشوط الثاني كان فريقنا هو 

 دفاعيًا كلفنا هدف الفوز 
ً
األفضل، لكن خطأ

بمستوى  فريقنا  ظهر  عمومًا  االسترالي. 

أهلته  نقاط   ٦ جامعًا  التصفيات  خالل  راق 

للوصول الى نهائيات كاس آسيا التي ستقام 

البد  هنا   ،  2023 عام  بداية  أوزبكستان  في 

إقامة معسكرات  الفريق من خالل  من دعم 

قوية  منتخبات  مع  مباريات  وإجراء  تدريبية 

من أجل االحتكاك وبالتالي الظهور بمستوى 

قادرون  ونحن   ، العراقية  الكرة  أمجاد  يعيد 

وجود  ظل  في  اإلنجازات  تلك  تحقيق  على 

نخبة من املواهب العراقية التي باستطاعتها 

العودة الى األمجاد".

العمل الجدي والتخطيط الصحيح

 : رائدمحمد  الرياضي  الصحفي  قال  فيما 

نهائيات  إلى  الشبابي  منتخبنا  تاهل  "لقد 

الثواني  أحسن  عن  اإلنذارات  بفارق  آسيا 

الفني  الجهاز  على  يجب  هنا  املنتخبات،  في 

باإليجابيات  مفصل  فني  تقرير  تقديم 

بعد  ما  تقارير  في  ظهر  ما   ألن  والسلبيات، 

اتحاد  إهمال  عن  يتحدث  استراليا  مباراة 

اإلعداد  متطلبات  أبسط  توفير  في  الكرة 

منتخبنا  دعمنا  لقد  تدريب!  ملعب  وهو 

الشبابي ألنه يمثل العراق، وهذا من واجبنا، 

التقرير  على  يرد  أن  الكرة  اتحاد  على  ولكن 

في  اإلخفاق  لتفادي  ومفيدة  مقنعة  بأجوبة 

الشارع  بني  الشحن  أجواء  وخلق  النهائيات 

لجنة  تشكيل  من  البد  إذ  وبينه،  الرياضي 

ظفرنا  عدم  ملناقشة  الكرة  خبراء  كبار  من 

وانتظارنا  األولى  بالبطاقة 

الخاسرة  الفرق  لهدايا 

أفضل  بني  من  لنصعد 

على  فيما  الـــ٦  الثواني 

املدرب الكابنت عماد أن 

مع  التعاون  بروح  يتحلى 

الكبار في العالم الكروي، والسيما أن املرحلة 

املقبلة صعبة جدًا حني نالقي كبار آسيا في 

النهائيات، فالعمل املبرمج والجدي هو الذي 

فريقنا  أن  والسيما  اإلنجاز  الى  سيوصلنا 

يضم نخبة من الالعبني الجيدين القادرين 

على تحقيق نتيجة جيدة في النهائيات."  

تغيير جذري ملنتخب الشباب

كذلك تحدث الصحفي الرياضي نعيم كاظم 

صفوف  فإن  مجاملة  أو  جدال  "بدون   :
ً
قائال

إطالقًا،  مترابطة  غير  الشبابي  املنتخب 

الطويل  )الشوت(  على  يعتمدون  فالعبوه 

هو  هذا  فهل  جدًا،  ضعيفة  الفريق  ولياقة 

مستقبل الكرة! ال أظن ذلك، إنه فريق يفتقر 

اللعب  وألساليب  اإلمكانيات  من  الكثير  الى 

أن  كما  األخرى.  باملنتخبات  مقارنة  الحديثة 

املنتخب ال يمتلك روح االنتصار او التنافس، 

تعاطف  يسبب  فجاء  للتأهل  بالنسبة  أما 

استراليا معنا، وهذا شيء مخجل، وال يمكن 

تغيير  يجب  بل  التأهل،  بهذا  تتباهى  ان 

للمنتخب  مستقبل  يوجد  فال  وإال  املدرب، 

من  الرغم  فعلى  سنوات،   ١0 بعد  وال  غدًا  ال 

تأهلنا الى النهائيات إال أن الفريق بأكمله 

اليلبي  الفني  والجهاز  مدربه  مع 

أن  الكرة  التحاد  البد  هنا  الطموح. 

يعد العدة للنهائيات املقبلة، بتغيير 

ضمنهم  ومن  الفريق  أرباع  ثالثة 

أرادوا  ما  إذا  وإدارته  املدرب 

كيف  شاهدنا  فقد  التنافس، 

أضاع املنتخب الوطني األول 

ومنتخب الناشئني أمجاد 

حتى  العراقية،  الكرة 

أيام  نتذكر  أصبحنا 

كانت  عندما  زمان 

تذهب  منتخباتنا 

لخطف البطوالت."

بغداد / أحمد رحيم نعمة

حسم منتخبنا الشبابي لكرة القدم تحت سن 19 عامًا مسالة تأهله الى نهائيات 
كأس آسيا املزمعة إقامتها في أوزبكستان العام املقبل. إذ تأهل شباب العراق الى 
النهائيات بالرغم من خسارته أمام املنتخب األسترالي الذي تصدر املجموعة 
بتسع نقاط يليه منتخبنا الشبابي بست نقاط، وذلك بمساعدة البطاقات الصفر، 
ليتأهل منتخبنا الى نهائيات آسيا.

البطاقات الصفر ترشح شباب العراق 
إلى نهائيات كأس آسيا 2023!
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لهما  فالناديان  الكروية.  الفنية  اللوحات 

مشجعون في جميع أنحاء العالم، بعضهم 

متعصب لبرشلونة ونفس الحال بالنسبة 

الريال،  محبي  طرف  من  للتعصب 

ليس  وبرشلونة  مدريد  ريال  فتشجيع 

هي  بل  فقط،  عراقية  رياضية  ظاهرة 

الكرة  قمة  يمثالن  الفريقني  ألن  عاملية، 

دول  كل  في  مشجعون  ولهما  العاملية، 

العالم. واضاف: أن هناك تصرفات غير 

الرياضي  جمهورنا  بعض  لدى  مقبولة 

تشجيع  بخصوص 

وذلك  الفريقني 

نة  ر بمقا

ت  يا مستو

مع  فرقنا 

 ، يقني لفر ا

ستنتهي،  لكنها 

الجمهور  ألن 

مثقف  العراقي 

في  عديدة  جوانب  يفهم  وبدأ  رياضيًا، 

الرغبة  لديه  تطورت  وقد  القدم،  كرة 

وبدأ  للكرة،  أعلى  مستوى  بمشاهدة 

عاملي،  مستوى  ذوي  بمدربني  يطالب 

واملنتخب  العراقية  األندية  يطورون 

إلى  باإلضافة  القدم  لكرة  الوطني 

بالكرة  للنهوض  جديدة   أساليب  تعلم 

العراقية. 

بدون متعة

أما مدرب الصقور جابر محمد فقال بهذا 

والسيما  العاملية،  الدوريات  الخصوص: 

نجد  واإلنكليزي،  اإلسباني  الدوريني 

الالعبني  لنوعية  نظرًا  كبيرة  متعة  فيها 

لجميع  العالي  واألداء  املتطورة  واملالعب 

نادي  فريق  يمتعنا  إذ  املتبارية،  الفرق 

وسيطرته  املميز  الراقي  بأدائه  برشلونه 

على األندية العاملية، بل إنه أصبح النادي 

من  يضمه  بما  العالم  في  شهرة  األكثر 

في  الكرة  نجوم  من  كبيرة  مجموعة 

العالم، السيما عندما كان النجم ميسي 

للريال  بالنسبة  الشيء  ونفس  فيه،  يلعب 

بوجود رونالدو، لقد كانت متعة املباريات 

متابعة  على  األداء  يجبرك  بل  حاضرة، 

املباراة ملا تحمله من فن كروي رائع، لكن 

الفرنسي  الدوريني  الى  انتقالهما  بعد 

واإلنكليزي تغير الحال بالنسبة للفريقني 

فلم تعد تلك املتعة في الكالسيكو بغياب 

النجمني. 

ميسي ورونالدو ظاهرتان لن تتكررا

وعبر الدولي السابق محمد علي عن 

تمر  الذي  الصعب  للحال  قلقه 

فقدانها  بعد  برشلونة  كرة  به 

الفريق  في  عنصر  ألهم 

الذي  ميسي  وهو  أال 

تبط  ر ا

سمه  ا

 . نة شلو ببر

 : ف ضا أ و

لحقيقة  ا

-او  غياب  بعد 

برشلونة  من  ميسي  انتقال-  باألحرى 

مع  الكالسيكو  حتى  البطوالت،  ذهبت 

الريال أصبح عديم الطعم، وذلك بسبب 

ورونالدو،  ميسي  عنصرين،  أهم  غياب 

اآلخرون.  اليجيده  بفن  يلعبان  كانا  لقد 

جميع  في  الرياضية  الجماهير  عمومًا 

أنحاء العالم كانت وما زالت تتمنى عودة 

الكالسيكو الى ما كان عليه لكن! أضيف  

غير  التعصب  وهي  حالة،  كلماتي  الى 

اإلسبانيني،  الفريقني  ملشجعي  املبرر 

غير  التشجيع  او  التعصب،  أعتبر  فأنا  

من  نوع  هو  مجال،  أي  في  الحضاري، 

التعصب  وصل  ولألسف  التخلف،  أنواع 

غير  حد  الى  بعضهم  عند  الرياضي 

واملدربني  الالعبني  نرى  نحن  معقول، 

ويقبلون  يسلمون  املباراة  بعد  واإلداريني 

الذين  ونحن  بعضًا،  بعضهم  ويهنئون 

كالميًا  نتقاتل  والجمل  فيهم  لنا  الناقة 

بيننا، بل وصلت األمور في بعض األحيان 

أنها  من  الرغم  على  ذلك،  من  أسوأ  الى 

والسبب  محلية  وليست  عاملية  ظاهرة 

النجوم  من  الكبير  الكم  هذا  وجود 

تقبل  يجب  لذا  املباريات،  في  العامليني 

القدم  كرة  ألنها  رياضية  بروح  الخسارة 

والبد لها من وجود فائز .

ظاهرة فريدة

يعتبر  حسني:  كريم  املدرب  قال  فيما 

الدوريات  أقوى  من  اإلسباني  الدوري 

لوجود  نظرًا  جدال،  أي  بدون  العاملية 

نجوم الكرة العاملية في األندية اإلسبانية،  

لذا كانت خسارة كبيرة بانتقال الالعبني 

اإلنكليزي  الدوريني  الى  ورونالدو  ميسي 

بل  الدوري،  متعة  قلت  إذ  والفرنسي، 

وبرشلونة  الريال  بني  الكالسيكو  أصبح 

نتيجة  الطعم،  عديم  حاصل،  تحصيل 

لألمانة  الفريقني،   عن  النجمني  ابتعاد 

الكالسيكو  مباراة  قيمة  ضعفت  لقد 

خروج  بعد  ككل   اإلسباني  الدوري  وحتى 

ألنهما  ورونالدو  ميسي  العمالقني 

ظاهرتان كرويتان فريدتان. 

ــدو  ــي ورونال ــل ميس ــد رحي بع

الكرة اإلسبانية يفقد اإلثارة 
والندية والمتابعة! 

تبني بما اليقبل الشك أن وجود 
الالعبني رونالدو وميسي مع فريقيهما 
خالل املواسم املاضية قد أعطى نكهة 
خاصة للدوري اإلسباني، والسيما عندما 
يلتقي الغريمان اللدودان ريال مدريد 
وبرشلونة. 

بغداد / أميرة الزبيدي 

الكالسكيو الذي كانت تنتظره الجماهير 

الكروية في كل بقاع األرض، اعتبره بعض 

النقاد واملحللني في الشأن الكروي درسًا 

الفنون  نتيجة  الواقع  أرض  على  كرويًا 

على  الفريقان  يقدمها  كان  التي  الرائعة 

فالعمالقان  األخضر.  املستطيل  أديم 

ميسي ورونالدو كانا يقدمان أروع مايكون 

التي  الرائعة  الكروية  فنونهما  خالل  من 

أعطت متعة كبيرة للدوري اإلسباني.

 لكن بعد ابتعادهما عن الدوري اإلسباني 

هبوط  حيث  من  تمامًا  الوضع  اختلف 

 
ً
فضال املباريات،  بعض  في  املستوى 

البرشا  بني  الكالسيكو  متعة  فقدان  عن 

ورونالدو  ميسي  ابتعاد  عن  ومدريد.... 

وتأثيرهما على مستوى الدوري اإلسباني 

والالعبني،  املدربني  من  عدد  حدثنا 

مدرب  الدولي  النجم  مع  البداية  وكانت 

باسم  السابق  العراقي  الوطني  املنتخب 

 :
ً
قاسم الذي تحدث قائال

كالسيكو األرض فقد 

أناقته!

-وبدون  الحقيقة 

أن  مجاملة- 

ميسي  انتقال 

أندية  الى  أخرى ورونالدو 

خسارة  كان  اإلسباني  الدوري  خارج 

كان  الالعبني  أن  إذ   ، اإلسبانية  للكرة 

في  النتيجة  تغيير  على  كبير  تأثير  لهما 

يمتلكانه من موهبة كروية  ملا  أية لحظة، 

لذلك  الكروية،  بالفنون  الجميع  سحرت 

والبرشا  الريال  بني  الكالسيكو  كان 

مشاهدته  على  املتابع  ويجبر  حماسيًا 

النجمني  لوجود  على نظرًا 

املستطيل  أديم 

وهما  األخضر 

أجمل  يرسمان 

كالسيكو 
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آمنة عبد النبي-ألمانيا

يقول باحثون إن "النحل قادر على 

، حتى خمسة على األقل" وأنه 
ّ

العد

الكميات  رؤية  على  القدرة  يملك 

من  اليمني،  إلى  اليسار  من 

يمكن  فهل  األكبر.  إلى  األصغر 

على  قادرًا  النحل  دماغ  يكون  أن 

تنسيق األرقام كما يفعل البشر؟

رؤية  على  القدرة  النحل  يملك 

اليمني،  إلى  اليسار  من  الكميات 

بحسب  األكبر،  إلى  األصغر  من 

نظرية  آلية  فرضية  تعزز  تجربة 

محل  البشر  عند  وجودها  يزال  ال 

نقاش هي خط األعداد الذهني.

شرت مؤخرًا 
ُ
إال أن الدراسة التي ن

أشارت  "بروسيدينغز"  مجلة  في 

أجريت  حديثة  دراسات  أن  إلى 

والفقاريات  الوالدة  حديثي  على 

الرئيسيات،  سيما  وال  األخرى، 

أظهرت اتجاهًا فطريًا لهذه اآللية 

هو من اليسار إلى اليمني.

إنه  األملانية  "بيلد"  صحيفة  تقول 

 ،١7٨4 عام  من  مبكر  وقت  في 

واملخترع  السياسي  لدى  كان 

فرانكلني  بنيامني  األمريكي 

فكرة أنه يمكن للمرء توفير 

مبكرًا  استيقظ  إذا  الطاقة 

القيصر  نفذ  الصيف.  في 

الفكرة  الثاني  فيلهلم  األملاني 

ألول مرة، ففي 30 نيسان ١9١٦، 

أجل  من  مرة  ألول  الساعات  قدم 

توفير الطاقة خالل الحرب العاملية األولى. وفي 

نفس العام حذت بريطانيا العظمى وفرنسا، عدوتا أملانيا في 

الحرب، حذو القيصر األملاني وقدمتا الساعات أيضا. وتابع 

محبوبًا،  الصيفي"  "التوقيت  يكن  لم  الوقت  ذلك  في  بيلد: 

أملانيا  في  النازيني  لكن   .١9١9 عام  في  إلغاؤه  جرى  لذلك 

 ١947 عام  وفي   .١940 عام  في  أخرى  مرة  به  العمل  أعادوا 

طبق التوقيت الصيفي املزدوج، بمعني تقديم عقارب الساعة 

لساعتني اثنتني وليس لساعة واحدة. لكن  هذا التوقيت ألغي 

عام ١949.

ذكر مالك شركة تويتر الجديد إيلون ماسك أن عملية 

اكتساب "العالمة الزرقاء" املميزة ستجري مراجعتها، 

رسوم  بفرض  الشركة  بدء  عن  تتحدث  تقارير  وسط 

قدرها 20 دوالرًا شهريًا مقابل توثيق الحسابات.

التوثيق  عملية  أن  له  تغريدة  في  ماسك  وذكر 

استحواذه  اكتمال  من  أيام  بعد  للتعديل،  خضعت 

مجاني  التوثيق  منح  أن  بالذكر  جدير  الشركة.  على 

حاليًا، وهو دليل على أن الحساب أصلي. وكان ماسك 

الجدال  من  أشهر  طيلة 

سبق  الذي  القانوني 

امتالكه للشركة قد كرر 

عملية  من  مخاوفه 

التوثيق، والحسابات 

والروبوتية  املزيفة 

تمأل  أنها  يعتقد  التي 

املوقع.  

باحثون: النحل قادر على العّد 
من اليسار الى اليمين

قصة التوقيت 
الشتوي والصيفي

إيلون ماسك يغير 
توثيق حسابات تويتر

طورت شركة بريطانية 

تقنية فريدة من نوعها للنقش 

آالتها  وتعد  الكريمة،  األحجار  داخل 

الوحيدة في السوق القادرة على اختراق 

بذراته.  والتالعب  املاس  حجر  سطح 

عن  أحيانا  النقش  حجم  عرض  ويقل 

بالعني  رؤيته  وتصعب  مليمتر  نصف 

التقنية  هذه  أن  الشركة  املجردة.تعتقد 

حاليا  املستخدمة  الطرق  ستحسن 

الحجر  على  بها  التعرف  يجري  التي 

الكريم. لكن العملية ما تزال بعيدة عن 

)هيومن  منظمة  انتقدت  اذ  الكمال، 

املجوهرات،  بائعي  ووتش(  رايتس 

قائلة إن الكثيرين ال يستطيعون تحديد 

املنجم األصلي للحجر، ويعد هذا األمر 

انتهاكات  ألن  للمنظمة  بالنسبة  مهمًا 

أخرى  وأشكال  والعنف  العمال  حقوق 

مشكلة  لتمثل  استمرت  اإلساءات  من 

خطيرة في تعدين الذهب واملاس.صار 

التمييز  املاس  لبائعي  أيضًا  املهم  من 

املناجم  من  القادمة  األحجار  بني 

والعدد  الطبيعية(،  )املاسات  واملسماة 

بواسطة  املنتجة  األحجار  من  املتزايد 

املكائن واملسماة )املاسات املختبرية(.

تعد أشباه املوصالت منذ سنوات مهمة جدًا في كل شيء، بدءًا من الثالجات 

املنزلية الى الصواريخ البالستية. لكنها لم تسيطر على اهتمام الرأي العام 

أشباه  بصناعة  الكبيرة  األميركية  القوة  واشنطن  وأظهرت  مؤخرًا.   
ّ

إال

معدات  شركة  ترامب  دونالد  حكومة  منعت  عندما   20١٨ عام  املوصالت 

االتصاالت الصينية ZTE من شراء رقاقات صممت في أميركا. 

املاضي،  العام  مطلع  األخبار  عناوين  على  املوصالت  أشباه  سيطرت 

بتشويه  كورونا  وباء  إغالقات  والسيما  عوامل  مجموعة  تسببت  عندما 

الى زيادة  باملقابل  وأدى  الرقاقات،  أزمة شحة  طلب املستهلكني، ما أشعل 

التضخم ونقص إنتاج السلع مثل السيارات والهواتف النقالة.

ومليارات  ماليني  ذات  صغيرة  سيليكون  قطع  من  املوصالت  أشباه  تتكون 

القوة  الدوائر  تلك  وتوفر  داخلها.  املنحوتة  الصغر  املتناهية  الدوائر 

الحاسوبية في كل األجهزة تقريبًا، مثل الهاتف النقال والكمبيوتر ومراكز 

البيانات والسيارات وغساالت الصحون. 

استخدام الليزر للكتابة استخدام الليزر للكتابة 
داخل أحجار الماسداخل أحجار الماس

أشباه 
الموصالت 

محور ية في 
الصراعات 
العالمية

ترجمة وإعداد: خالد التميمي
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علي البكري- باحث فلكي

العذراء
HOROSCOPE

الدلوالسرطــان

الجوزاءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

ملا  الداعمة  العوامل  أهم  من  الحظ 

منكم  تقترب  إذ  به،  القيام  ترغبون 

مركزيكم  تدعيم  نحو  التغييرات  فرص 

مطمئن  شعور  مع  واملالي  االجتماعي 

التحسن  الكثير من  أفق جيد. هناك  نحو 

عليكم  الوقت،  هذا  في  اإليجابي  والتغير 

اإلسراع باملبادرة نحو االرتباط والزواج.

على  للحصول  أو  له  واإلعداد  السفر 

هجرة  ملوضوع  أوراقنا  تقديم  أو  تأشيرة 

للعمل  أو  دراسية  منحة  على  للحصول  أو 

تكون  قد  السياحية،  املكاتب  مجال  في 

أجواء  مع  تشغلكم  التي  الظروف  هي 

نفسية مشجعة. عليكم االهتمام بالشريك 

العاطفي.

لتحسني  املحاولة  عليكم  الوقت  هذا  في 

متباطئة.  بوتيرة  تسير  التي  أعمالكم 

في  الوقت   هذا  خالل  ينجح  بعضكم 

وبعضكم  جديدة،  أعمال  إلى  الدخول 

مراجعة  عليكم  جديد.  عمل  مشروع  يبدأ 

مفاجئ  بتعب  شعوركم  حال  في  الطبيب 

وأخذ وقت كاٍف للراحة .

اتخاذ  نستطيع  الشخصي  الصعيد  على 

لبعض  حلول  الى  الوصول   في   
ً
أمال قرار 

مشاكلنا املتعثرة . نستعيد توازننا النفسي 

والجسدي و نقترب من الدخول في وضع 

والضغوطات  املتاعب  عن  يبعدنا  جديد 

بداية  مع  الفكرية  بطاقتنا  نشعر   كما 

األسبوع املقبل.

تبدو أمزجتكم فاترة واستعدادكم للتوتر 

أوضاع  بمتابعة  االنشغال  عليكم  أقرب. 

غير  مالية  نفقات  ذلك  ترافق  العائلة. 

متوقعة. ال يعد وقتًا مثاليًا للعتب واالنتقاد 

بالندم  تشعرون  فقد  العاطفي،  للشريك 

أفقكم  في  مقبلة  أجواء  هناك  الحقًا 

التكويني تدعم قيامكم بسفر بعيد.

فيها  يشترك  متاعب  تبرز  تكوينيًا 

أنكم  تجدون  وقد  والعائلة،  الشريك 

إنجاز  في  كثيرًا  يساعد   ال  مزاج  في 

متطلباتكم. 

املهمة  األمور  بإنجاز  االكتفاء  عليكم 

آخر.  وقت  الى  اآلخرين  متعلقات  وترك 

السفر: يقوم بعض منكم بسفر قريب من 

خالل طرف عاطفي. 

وقد  واإلرهاق،  بالتعب  شعور  ينتابكم 

وبمرور  إضافية  أعمال  تأدية  منكم  يطلب 

الوقت تجدون إنكم بحاجة ألخذ قسط من 

الراحة. 

أفضل  وقت  الى  أعمالكم  تأجيل  حاولوا 

كما  اآلخرين,  مع  جدل  في  الدخول  وترك 

ال يعد وقتًا جيدًا للمبادرة. عليكم املحافظة 

على مدخراتكم املالية. 

قريب  لسفر  فرصة  إدراك  تحاولون 

الجتياز  او  دراسي،  موضوع  متابعة  او 

اختبار، في هذا الوقت نستطيع أن ندخل 

رخصة  على  للحصول  او  لغة  تعلم  دورة 

من  حالة  في  النفسية  أجواؤنا  قيادة، 

إذا  اليوم  هذا  في  تنجحون  التحسن. 

أقدمتم على املبادرة في موضوع الزواج.  

العمل،  أحوال  على  منكم  الكثير  يركز 

وظيفي  مركز  على  يحصل  من  ومنكم 

الكفيلة  السبل  تجدون  قد  جديد. 

ترفع  وتعديالت  تغيرات  على  بالحصول 

من قيمة أعمالكم، على جانب آخر عليكم 

تكون  قد  التي  النفسية  الضغوط  تحمل 

 سلبيًا إذا لم تحسنوا التصرف.
ً
عامال

والظروف  اإليجابية  التحوالت  بعض 

منها  االستفادة  توجب  بكم  تحيط  التي 

وعدم إضاعة وقتكم في هوامش األمور. 

اإليجابية  للتغيرات  االستعداد  عليكم 

والخروج من حالة عدم االستقرار املالي 

بتدبير أكثر. الدخول في تجربة جديدة 

يحتاج إلى دراسة جادة وعدم املغامرة.

تلوح  التي  الفرص  إضاعة  عدم  عليكم 

املقبلة  واأليام  الوقت  هذا  خالل  أمامكم 

والزواج  االرتباط  فرص  أهم  أمام  انتم 

إذا ما توافقت رغباتكم مع الظروف التي 

الوقت  من  مزيد  أخذ  عليكم  بكم.  تحيط 

أعمالكم.  تغيير  في  رغبتم  إذا  للتفكير 

قريبا تستطيعون القيام بسفر خارجي .   

واقعي  بشكل  وضعكم  تقدير  عليكم  

الوقت  حولكم،  يدور  ما  إهمال  وعدم 

الذي تمرون به يدعو الى مراجعة طريقة 

اآلخذة  املالية  ومصروفاتكم  عملكم 

عمل  عليه  يعرض  بعضكم  باالزدياد. 

مشترك مع اآلخرين وهي فرصة لتجربة 

لفترة  كان  وإن  العمل  من  النوع  هذا 

مؤقتة. 

هل ستكون الـ )90( يومًا املقبلة كافية للبدء 

بالتغيير مع قرب اشتداد آثار نهاية ظاهرة 

سنة  نهاية  رافقتنا  التي  الفلكية  النسق 

والطبيعة  بالعالم  عصفت  التي   ،)20١9(

العالم  سيشهد  هل  حولنا؟  من  شيء  وكل 

والدة قطب جديد يحقق التوازن ويعلن بداية 

الحكيم؟  الشرق  حكم  سمته  لعالم  جديدة 

وهل سنشهد اتفاقًا عراقيًا جديدًا في بداية 

فلكيًا،  الحاسمة  األيام  إنها  املقبل؟  الشهر 

عاملًا  ندخل  إننا  القول  يمكن  إثرها  وعلى 

جديدًا سمته الرقمية واالندماج. وهنا تبدو 

لغة التوقع صعبة، فهي قد تكون مزيجًا بني 

املعرفة والتخمني، وأحيانًا قوة حدس، ومرة 

أخرى بقراءة واقع يبدو واضحًا ملتتبع ذكي، 

مرتبطة  قوانني  إلى  ذلك  ينقل  عندما  لكن 

فهنا  أرضي  بحدث  مقترنة  سماوية  ة 
ّ
بدال

تختلف الرؤيا.

 على مر السنيني تظهر الصراعات وتخفت 

ومن  الكبار  ملصالح  تبعًا  األنظمة  وتتغير 

قوانني  تغيير  أي  اللعبة،  هذه  يديرون 

ظروف  بأصعب  نمر  ونحن  الشعوب.  عيش 

تكوينية، إذ لم يعد غير العنف لغة ومظهرًا 

حدًا  وصلت  التي  املنطقة  به  تدار  وأسلوبًا 

بما  للقبول  والصدمة  الترويع  من  أبعد 

حقا. ملاذا يحدث كل ذلك؟ وهل 
ً
سيحدث ال

ملثل  تؤسس  أن  يمكن  تكوينية  قوانني  هناك 

هذه األحداث؟ 

متغيرات  أعتاب  على  نقف  نحن  عراقيًا.. 

كبيرة تالئم قوة الطاقة الفلكية املقبلة التي 

تمثل  قوة  فهي  يومًا،    )90( الـ  في  ظهرت 

إصالح  في  حدوثها  املمكن  التغيرات  ذروة 

ال  أو  تكون  أن  إما  أنها  كما  العراقي،  الواقع 

تكون بعده، والسبب في ذلك أننا عند انتهاء 

الرتابة  الى  تكوينيًا  سنعود  النسق  ظاهرة 

 
ً
طويال الطريق  يكون  أن  أو  بعدها،  والهدوء 

التغيير  رحى  بدء  مع  بالعراقيل،  ومليئًا 

انفراج  خالل  من  خيوطها  بنسج  التكويني 

األسبوع  خالل  التكوينية  الزوايا  بعض 

املاضي، بعد أن خيمت ظالل سود على واقع 

العراق منذ الربع األول لهذه السنة وأنتجت 

هو  دولي  توتر  مع  كبيرة،  أمنية  خروقات 

األسوأ الذي يشهده العالم.

واالنفراج  التغير  لبداية  تكوينيًا  األوان  آن 

األسبوع  منتصف  مع  صعيد.  من  أكثر  على 

على  كبيرة  تحركات  نشهد  ربما  املقبل 

دعوات  ومشاريع  قرارات  االقتصاد،  صعيد 

تهيئ لبداية عهد مالي إيجابي. يبدو التحول 

املقبل أشبه بفورة سريعة علينا أن نستجيب 

التكويني  التطور  مواكبة  نستطيع  لكي  لها 

 
ً
تحوال الحقًا  سيحدث  ما  معها،  والتوازن 

واسعة  حركة  يتطلب  للعراق  متناميًا  دوليًا 

ودؤوبة للحكومة العراقية املشكلة حديثًا.

كثرة  املقبلة  األسابيع  خالل  نشهد  قد   

االستثمار  على  تشجع  التي  املؤتمرات 

التكويني  أفقنا  أن  ويبدو  االقتصادي، 

تعطي  التي  التدابير  من  املزيد  الى  يأخذنا 

برملانية  تشريعات  إصدار  في  أوسع  حرية 

بعد  سنراه  ربما  وهذا  املواطن،  حياة  تهم 

األفق  في  املشهد  املقبلة.  األربعة  األسابيع 

املرونة،  من  الكثير  الى  يحتاج  التكويني 

مؤسسات  جميع  عليه  ستعمل  ما  وهذا 

الجانب  هذا  في  أيضًا  العراقية.  الدولة 

 كبيرة من دول عاملية لها 
ً
سوف نشاهد ميوال

سمعة كبيرة تسهم في العمل على مساعدة 

الداخلية  الفوضى  من  بالتخلص  العراق 

مؤسسات  أنهك  الذي  اإلداري  والفساد 

املواطن  حياة  وأثقل  العراق  في  كثيرة 

العراقي. في مقابل ذلك، ما الذي سيفعله 

املقبل  التحول  تجاه  العراق  وعلماء  مفكرو 

من املجتمع الدولي؟ املقبل قد يكون صعبًا 

التي  التراكمات  مع  التعامل  نحسن  لم  اذا 

الناس  وخيال  ونفوس  أفكار  في  ترسبت 

حان  واملنطقة.  العراق  في  البيئة  وأتلفت 

لإلعالم  األهم  الدور  وحان  التغيير،  وقت 

مختلف  فاملقبل  اإليجابي،  بتأثيره  ليسهم 

وغير متوقع.

الـ )90( يومًا.. 
األيام الحاسمة فلكيًا
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الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

ســفر الــزوج أو أحــد أفــراد العائلة

الكلمات 
المتقاطعة

١- مدينة عراقية جنوب محافظة النجف.

2- يسبح)م(، هجم)م(.

3- اكرام)مبعثرة(.

4- بسيط، سقي)م(.

5- سمني، علم مؤنث.

٦- صحن بالعامية، للتمني)م(.

7- من االشهر امليالدية.

مؤنث)م(،  علم  االقارب،  من   -٨

مايكتم)م(.

الرياضيات)م(  في  باالنكليزية،  انت   -9

نصف اسيل.

نوبل  جائزة  على  حاز  مصري  روائي   -١0

في االدب.

١- من االقضية العراقية في السليمانية.

2- االسم االول لتشكيلي عراقي راحل)م(.

3- بحر.

بطلة  عراقية  فنانة  الصورة  صاحبة   -4

مسلسل )نادية(. 

5- للتمني، مدينة ايرانية.

٦- مؤلف عراقي قدير.

7- أكلة شعبية عربية)م(، العب كرة قدم في 

نادي ريال مدريد)م(.

٨- نصف سوسو.

9- شخصية من امليثولوجيا السومرية.

١0- الرئيس السوري.

ر ينيه دنكور

في  وعاشت  يهودية،  لعائلة  الصني  شنغهاي  في   ١925 سنة  ولدت   

بغداد، حيث كان والدها يعمل طبيبًا آنذاك، ال بل كان من أشهر أطباء 

بغداد، ثم انتقلت للعيش في لندن حيث توفيت هناك في العام 200٨.

التي  املسابقة  في   ١947 عام  العراق  جمال  ملكة  لقب  على  حصلت 

كبار  وحضرها  آنذاك  العراقي  الطيران  نادي  في  ببغداد  اقيمت 

رجال الدولة والفنانني.

واحدة  هي  عائلتها 

العائالت  من 

القديمة  العراقية 

أن  إذ  بغداد،  في 

أحد  هو  جدهم 

يهود  حاخامات 

بغداد. 

وقد أسهمت عائلتها في تجارة الورق 

في  وساعدت  العراق  في  والطباعة 

إنتاج أهم األخبار الثقافية في تاريخ 

العراق. تأسست مطبعة )دانكور( على يد الياهو دانكور ١904عام ، 

وتعد من أقدم املطابع الخاصة في العراق، ونشرت العديد من الكتب 

الثقافية املهمة.

ملكة  لقب  على  دنكور  حصلت 

كانون   3١ في  بغداد  جمال 

األول ١94٦، وفي ١947 توجت 

بلقب ملكة جمال العراق، وكان 

عمرها آنذاك 2١ سنة.

سافر  إذا  البغداديني  عادات  من 

أحدهم فإن زوجته ال تتصنع وال تتزوق 

)أي ال تتجمل وال تستعمل اية مادة من 

مواد التجميل( حتى يعود زوجها، وأنها 

عند  خلفه  املاء  من  كمية  بسكب  تقوم 

مصدر  املاء  وألن  للبالء  دفعًا  خروجه 

خير.

الجار الجديد

بجوار  عائلة  سكنت  وإذا 

)الجوارين(  واجب  فمن  أخرى  عائلة 

)خبر(  بإرسال  الجديد  الجار  تكريم 

من  سيكون  الغد  يوم  غداء  أن  فحواه 

تتيح  اللطيفة  العادات  هذه  فالن.  بيت 

ترتيب  في  الجديدة  للعائلة  الفرصة 

أن  عن   
ً
فضال وتنظيفه،  وفرشه  البيت 

أم البيت تكون )تعبانة( وال وقت لديها 

)لصاحب  الغداء  طبخ  في  لتصرفه 

عادة  كذلك  وهي  والجهال(.  البيت 

البد  الذي  التعارف  أسباب  توطد 

تبقى  وهكذا  )الجوارين(.  بني  منه 

أكثر  أو  أسبوع  مدة  الجديدة  العائلة 

إرسال  في  يتناوبون  و)الجوارين( 

صواني الغداء الحافلة بكل ما لذ وطاب. 

فيودور   - شيء  كل  احتمال  على  يتعود  كيف  هنا  يتعلم  اإلنسان  أن  حقًا   *

دوستويفسكي. 

* الصمت في وجه الظلم تواطؤ مع الظالم - جينيتا ساغان.

وعقله  بيده  عمل  ومن  عامل،  فهو  بيده  عمل  من   *

فهو صانع، ومن عمل بيده وعقله وقلبه فهو فنان 

– بتهوفن.

دماغ  جّراحي  أشهر  كارسون(  )بن  يقول 

التحول  نقطة  "إن  العالم:  في  األطفال 

التلفاز  أمي   
ْ

أغلقت يوم  كانت  حياتي  في 

وأجبرتني على القراءة!"

عادات بغدادية 

أشتهر العرب في سالف الزمان ببراعتهم في اللغة العربية 

وقدرتهم على اختزال قصة طويلة بكلمات موجزة، ويرجع 

األمثال  أكثر  ومن  اللغة.  في  وفصاحتهم  لذكائهم  ذلك 

على  "الطيور  مثل  هو  اآلن  حتى  واملستخدمة  الشهيرة 

أشكالها تقع". يطلق املثل غالبًا على األشخاص املتشابهني 

في سلوكهم وأفكارهم، فكلنا نالحظ أن كل شخص يميل 

الى صداقة األشخاص الذين يشبهونه في الثقافة وامليول 

لغاتها-  اختالف  -على  املجتمعات  جميع  وتتفق  الفكرية. 

تستمر  حتى  البشر  بني  توافق  هناك  يكون  أن  من  البد  أنه 

العالقات، كما هو األمر في الطيور، إذ ال يمكنك أن تجد 

سربًا من الحمام فيه غراب أو العكس. ثمة قول آخر للمثل 

يشبهها،  من  مع  تظل  الطيور  أن  من  الرغم  على  أنه  وهو 

ويقال  تمامًا.  تهلك  األرض  على  وقوعها  بمجرد  أنها  إال 

في  كبيرة  خبرة  يمتلك  الذي  الشخص  على  املثل  ذلك 

األمر  يؤدي  وال  يخطئ  ذلك  من  الرغم  وعلى  ما،  مجال 

الحقيقة  في  ولكن  املطلوب.  الصحيح  بالشكل 

قاعدة  املثل  هذا  يعد  من ال  البد 

أننا  إذ  اتباعها، 

بعض  نرى  أن  يمكن 

املقربني  األصدقاء 

الذين ال تجمعهم ديانة 

يتحدثون  ال  أو  واحدة 

لكنهم  اللغة،  نفس 

أصدقاء  اختالفاتهم  رغم 

جيدون.

قصة مثل

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   

من هو مخترع الدراجة الهوائية؟

الفائز بجائزة العدد السابق
جنان جبوري عبد الرحمن/ بغداد

ترسل االجابات على أرقام هواتف المجلة  
والجائزة اشتراك شهري مجاني 

سؤال وجائزة

تسمية الصمون العراقي لم تكن متداولة في السابق، إنما جاءت فكرتها منذ 

عشرينيات القرن املاضي، وقد انتقلت هذه التسمية الى العراق من جورجيا، 

القرن  أربعينيات  نهاية  في  العراق  الى  األرمن  من  الكثير  العراق  دخل  حني 

في  الصمون  أنتج  شخص  أول  وأن  الثانية،  العاملية  الحرب  بسبب  املاضي 

العراق كان أرمنيًا اسمه )سيمون( في مدينة بغداد في منطقة ) باب اآلغا (، 

ومنه اشتق اسم )صمون( الذي ذاع صيته في جميع أرجاء العراق.

الطيور على أشكالها تقع

صمون أصل كلمة 

أقوال المشاهير 
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يعني  قاموسيا  أسماعنا..  على  الجديدة  املصطلحات  من  هو 

وعمليا  اآلخرين،  خصوصيات  انتهاك  يعني  وحرفيا  )قرصنة( 

تلك  استغالل  خالل  من  باالبتزاز  الشروع  أو  )ابتزاز(  يعني 

مستوى  على  أما  األشخاص،  مستوى  على  هذا  الخصوصيات. 

الدول والشركات فله اسم آخر هو )الحرب السبرانية( كفانا الله 

وإياكم شرورها.

بحاجة  فهو  كذلك،  للبعض  بدا  وإن  سهلة   لعبة  ليس  التهكير  و 

تتفوق  لم  إن  التقنية  التطورات  تواكب  الى مهارات فنية متجددة 

الدول  إحدى  في  أقيم  مهرجانا  فترة  قبل  تابعت  وقد  عليها، 

االختراق  على  قابليتهم  مدى  لتحديد  الهكرز،  بني  للتنافس 

والعبث في خصوصيات اآلخرين، و ..شئنا أم أبينا فقد أصبحت 

مميزة،  وبمرتبات  املواقع  من  الكثير  في  مطلوبة  )الهكر(  مهنة 

تقديم  بنية  غالبا  تتلفع  كانت  وإن  هجومية،  أو  دفاعية  ألغراض 

العون لضحايا االبتزاز الهكري.

ويبدو لي من خالل متابعتي املتواضعة للساحة الهكرية إن هناك 

ألغراض  ذاك  أو  الشخص  هذا  حساب  لتهكير  لإليجار  هكرز 

شيوعا  األكثر  هي  واألخيرة  سياسية،  أو  تجارية  أو  شخصية 

والسيما في أوقات التالطش السياسي.

والالبتوبات  الكومبيوترات  مستخدمي  خشية  كانت  سنوات  قبل 

بإغراق  الشركات  من  الكثير  )تطوع(  وقد  الفايروسات،  هي 

األسواق اإللكترونية ببرامج لحماية أجهزتنا من الفيروسات التي 

لديمومة  ديمومتها  على  الشركات  تلك  حرص  بعد  فيما  اكتشفنا 

في  األسواق  في  تظهر  أن  أستغرب  وال  فايروساتها..  إنتي  تسويق 

قادم األيام برامج )أنتي هكرز( ملقاومة األجتياح الهكري..

)الهكري(  بني  اللعني  التشابه  هذا  وجود  صدفة  هي  هل 

و)النكري( ! 

خضير الحميري
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ــر ــي ــكــات ــركــاري ــي ــكــات كــاري



مع أنطوني كوين

ذكريات عراقية

بدايات  وفي  االستثنائية،  املهمة  لتلك  مالئمًا  ي 
ّ

حظ جاء 

الثقافية  الصفحة   
ُّ

ِعد
ُ
أ يومها  كنت  فقد  الصحفي،  عملي 

لجريدة )املزمار(.

استطاعت السيدة أمل الشرقي، املديرة العامة لدار ثقافة 

األطفال وقتها، أن تقمع رغبة عديدين في مرافقتي، لكن 

أنطوني  ترى  أن  طالبة  تبكي  راحت  وقتها  املكتبة  أمينة 

 قلب السيدة أمل لتوسالت اآلنسة 
َّ

 رق
ْ

كوين معنا، وكان أن

وعلت  دموعها  فتوقفت  وقتها،  نيازي"  الله  عبد  "أغنار 

وجهها ابتسامات فرح، كما رافقتني الزميلة رضية محمد 

في  بغداد  فندق  إلى  وانطلقنا  واملصور،  كمترجمة  كريم 

شارع السعدون.

شخصيًا كنت قد تصنعت الهدوء، بينما كانت تملؤني رهبة 

من هذا اللقاء بشخصية بهذا الحجم، مع شعور بالزهو أن 

الذي  العاملي  املمثل  تكون من نصيبي فرصة كهذه، فأرى 

شاهدته مرارًا على الشاشتني الصغيرة والكبيرة.

كان  ارتباكي.  ازداد  حتى  الفندق  مدخل  وصلنا  إن  ما 

كنت  وعندما  الفندق،  بهو  في  اللقاء  يجري  أن  االتفاق 

أبحث عن أنطوني كوين بدا لي من خلف الزجاج في أقصى 

البهو بشعره األشيب األشعث، يجلس مع املخرج مصطفى 

العقاد وامرأة عرفنا -فيما بعد- أنها زوجة كوين، وراحت 

وأحسست  صوبه،  متوجهني  ونحن  تتسارع  قلبي  ضربات 

أن رجليَّ تكادان أال تحمالني من الرهبة.

بدأت املصافحات والتعارف، فأمسك كوين بكتفيَّ االثنتني 

 بصوته الهادر:
ً
ضاحكًا وقائال

"أنا سعيد بك أيها الصحفي في مجلة أطفال وتكاد تكون 

"!
ً
طفال

وحني جلسنا راح ينظر نحو أغنار بتمعن، وأطلق ما يشبه 

، وقال:
ً

َدْمدمة

"أنت جميلة، وجمالك يذكرني بجمال فتيات بلدي، فأنا 

من املكسيك."

طبعًا بعدها ظلت أغنار تتباهى مازحة بأن أنطوني كوين 

أعجب بجمالها.

ظلت  فقد  بالترجمة  العقاد  مصطفى  تطوع  وعندما      

وال  دفترها،  في  الحوار  وتسجل  مستمعة  رضية  زميلتي 

باألمان  أشعرتني  كوين  بأنطوني  اللقاء  بداية  أن  أنسى 

خوفي،  د 
َّ

فتبد شخصه،  في  الدم  ة 
َّ
وخف والتواضع 

به  تتعلق  طريفة  خصوصيات  حول  بجرأة  أساله  ورحت 

أطفال  ملجلة  حوار  في  أنني  دومًا  ذهني  وفي  وبأسرته، 

في النهاية.

عمل  وكيف  البائسة،  طفولته  عن  حدثني  أنه  أذكر      

 
ً
ال متجوِّ الصحف  وباع  األحذية  فمسح  عديدة،  مهن  في 

املعمارية،  الهندسة  درس  النهاية  في  وأنه  قدميه،  على 

لكن موهبته التمثيلية جعلته يتألق كواحد من أهم نجوم 

السينما في القرن العشرين.

    خالل الحوار الحظت أن كوين يضع في كفه مجموعة 

وآخر،  حني  بني  ويفركها  امللونة،  الصغيرة  الحصى  من 

املكسيك،  سواحل  من  حصى  إنها  قال  عنها  سألته  وملا 

بالراحة   
ً
جميال شعورًا  يعطيه  كفه  في  حْملها  وأن 

كفاك  ملاذا  فأردفت:  يرافقه،  بلده  وكأن  واألمان، 

خشنتان؟ فأجاب أن ذلك بسبب األدوار التي يقوم بها، 

ففيها الكثير من الخشونة أحيانًا، إضافة إلى تعوده على 

ركوب الدراجات، وتأثير قبضة املقود على كفيه.

أب  أنه  فأخبرني  أبنائه،  عن  فسألته  أكثر  وانطلقت 

طبعًا،  قال:  أحيانًا؟  تضربهم  وهل  قلت:  أبناء،  لثمانية 

فأنا ال أرحمهم إن أخطأوا.

وأذكر أنني سألته عن أقرب أصدقائه؟ فأجابني إجابة 

مفاجئة حني قال: املوت!

وحول سؤال إن كان يقبل تمثيل فيلم عن فلسطني، قال: 

أقبل طبعًا بشرط أن يكون السيناريو جيدًا.

وسألته عن أمنيته التي لم يحققها حتى اآلن، فأجاب:

خاصة  مدينة  م  أصمِّ أن  أتمنى  معماري  كمهندس  "أنا 

باألطفال."

خالل الحوار كنت أحس بالشاعرية في طريقة إجابات 

قارئ  بأنه  فقال  ذلك،  سرِّ  عن  منه  فاستفسرت  كوين، 

ممتاز لألدب، ولديه أصدقاء أدباء من أنحاء العالم.

تحاول  لم  صامتة  زوجته  بينما  يدور،  الحوار  كان 

املشاركة بكلمة واحدة، وفي نهاية الحوار طلبت منه أن 

املزمار،  غالف  على  نضعها  عبارة  يده  بخط  لي  يكتب 

، ثم وافق، فكتب عبارة أذكر أنها تقول:
ً
د قليال فتردَّ

د على هدفك جيدًا، فقد تصيب."
َّ

"أيها الطفل! سد

بعدها قال لنا مصطفى العقاد:

وكتب  وافق  كيف  استغربت  وأنا  تردد،  ملاذا  "أتعرفون 

العبارة، لعلكم ال تعرفون أنه قد يطلب مبلغًا كبيرًا لقاء 

توقيعه، فما بالكم بكتابة عبارة مع توقيع؟!" بيان الصفدي

ما إن ذاع في دار ثقافة 

األطفال أنني كلفت بإجراء 

حوار مع )أنطوني كوين( 

حتى جرى هرج ومرج، 

فكثيرون وكثيرات أحبوا أن 

يرافقوني إلى )فندق بغداد( 

لرؤيته.

كان كوين قد دعي إلى زيارة 

العراق عام 1979، وعلمنا أن 

زيارة العمل تلك جرت على 

أمل إنتاج فيلم عن صالح 

الدين األيوبي يقوم به كوين 

بدور البطولة على غرار 

فيلم )الرسالة( الذي كان قد 

أنتج من قريب، والقى نجاحًا 

كبيرًا.
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