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بعد تصدر العراق ملجموعتهبعد تصدر العراق ملجموعته

مباريات خليجي مباريات خليجي ٢٥٢٥    
.. مجنـــــــــونة.. مجنـــــــــونة

حفـــالت التخـــــرج الجامعيـــــــــة
من الّروب الرسمي.. إلى "الردح" العلني!

شفاه الماروني
ة جرأة شتويَّ

هل طلب الساهر نصف مليون دوالر 
مقابل حضوره إلى البصرة؟



العــراق إلعــادة  يســعى 

القطــع اآلثاريــة  مئــات 

ــن  ــروقة م ــة املس القديم

قبــل عصابــات داعــش 

املواقــع  مــن  اإلرهابيــة 

محافظــة  فــي  األثريــة 

نينــوى. وقــال مديــر إعــام الهيئــة العامــة لآلثــار والتــراث )حاكــم الشــمري( فــي حديــث 

خــص بــه "مجلــة الشــبكة" إن "املتحــف الحضــاري فــي املوصــل تعــرض الــى أعمــال تدميــر 

ممنهجــة مــن قبــل عناصــر عصابــات داعــش اإلرهابيــة خــال احتالهــا ملدينــة املوصــل 

فــي عــام 2014، حيــث ســرقت بحــدود )900( قطعــة أثريــة مــن موجوداتــه الثمينــة التــي 

 عمــا جــرى تدميــره مــن آثــار 
ً
تعــود إلــى حقــب مختلفــة فــي تاريــخ العــراق القديــم, فضــا

قديمــة أثنــاء فتــرة االحتــال اإلرهابــي."  وأضــاف أن "العــراق لديــه تنســيق متواصــل مــع 

ــر  ــرى نش ــع، إذ ج ــك القط ــادة تل ــة إلع ــة ذات العاق ــات الدولي ــة والجه ــف العاملي املتاح

الكثيــر مــن هــذه اآلثــار ضمــن القائمــة الحمــراء الخاصــة باآلثــار العراقيــة املســروقة التي 

توجــب علــى الــدول كافــة متابعتهــا والعمــل علــى إعادتهــا، بالتعــاون مــع خطــة الطــوارئ 

املنبثقــة عــن منظمــة اليونســكو املعنيــة بحمايــة املواقــع األثريــة والتراثيــة واملمتلــكات 

الثقافيــة مــن الهجمــات التخريبيــة وعمليــات التهريــب التــي نفذتهــا عصابــات اإلرهــاب 

ــال." ــرة االحت ــي فت ف

ــام  ــم الع ــة للتعلي ــة العام ــدرت املديري أص

التربيــة  وزارة  فــي  واألجنبــي  واألهلــي 

إعمامــا إلــى جميــع املــدارس االبتدائيــة 

دورات  إلقامــة  واألهليــة(  )الحكوميــة 

ــي  ــم االبتدائ ــل التعلي ــة ملراح ــة مجاني تقوي

كافــة  فــي داخــل املدرســة قبــل امتحانــات 

2022-( الدراســي  للعــام  الســنة  نصــف 

لـــ  الــوزارة  فــي  مصــدر  وقــال   .)2023

اشــترطت  إن"املديريــة  الشــبكة"  "مجلــة 

إقامــة هــذه الــدورات مــن قبــل املعلمــن 

المتحانــات  التهيئــة  لغــرض  املتطوعــن 

نصــف الســنة." وأضــاف أن "هــذه الــدورات 

العربيــة  )اللغــة  دروس  علــى  ســتقتصر 

والرياضيــات واللغــة اإلنكليزيــة( بهــدف 

رفــع املســتوى العلمــي للتاميــذ وخفــض 

والتســرب."  الرســوب  نســب 

املديريــة  دعــت  متصــل،  صعيــد  علــى   

العامــة لتربيــة بغــداد الرصافــة الثالثــة 

جميــع األميــن مــن الرجــال والنســاء إلــى 

االلتحــاق بمراكــز محــو األميــة لتســجيل 

الجغرافيــة  الرقعــة  ضمــن  أســمائهم 

ــة. وقــال مســؤول اإلعــام   التابعــة للمديري

الرصافــة  لتربيــة  العامــة  املديريــة  فــي 

إن  املالكــي(  كاظــم  )ضيــاء  الثالثــة 

ــع  ــى مواق ــادهم إل ــتقوم بإرش ــة س "املديري

فيهــا." الــدروس  يتلقــون  التــي  املراكــز 

الطبيــة  العيــادات  دائــرة  أعلنــت 

ثــاث  افتتــاح  نيتهــا  عــن  الشــعبية 

فــي  مســائية  شــعبية  طبيــة  عيــادات 

ــب  ــة الط ــة ومدين ــفيات الكاظمي مستش

وذكــر  األطفــال.  حمايــة  ومستشــفى 

الدكتــور ريــاض  عبــد األميــر الحلفــي، 

املكلــف بــإدارة دائــرة العيــادات الطبيــة 

الشــعبية، فــي تصريــح خــاص لـــ "مجلــة 

ــة  ــادات الطبي ــرة العي ــبكة" أن "دائ الش

ــادات  ــاث عي ــاح  ث ــد الفتت ــعبية تع الش

طبيــة شــعبية مســائية فــي مستشــفيات 

الكاظميــة ومدينــة الطــب ومستشــفى 

حمايــة األطفــال." وأضــاف أن "الهــدف 

مــن افتتــاح هــذه العيــادات هــو تقديــم 

للمواطنــن،  الطبيــة  الخدمــات 

املزمنــة   األمــراض  ذوي  والســيما 

رمزيــة." وبأجــور 

الطبيــة  العيــادات  دائــرة  أن  يذكــر 

الشــعبية قــد افتتحــت عشــر عيــادات 

بغــداد  فــي  مســائية  شــعبية  طبيــة 

وهــي:  والرصافــة  الكــرخ  بجانبــي 

)عيــادة البكريــة فــي منطقــة الغزاليــة، 

حطــن،  حــي  فــي  حطــن  وعيــادة 

وعيــادة الجامعــة فــي حــي الجامعــة، 

الجهــاد،  حــي  فــي  الجهــاد  وعيــادة 

ــب،  ــة املكاس ــي قري ــب ف ــادة املكاس وعي

وعيــادة الباويــة فــي منطقــة الباويــة، 

معامــل  منطقــة  فــي  فــدك  وعيــادة 

فــي  الراشــدية  وعيــادة  الحســينية، 

الريــاض  وعيــادة  الراشــدية،  قضــاء 

ــر  ــادة أم الكب ــن، وعي ــاء املدائ ــي قض ف

وجميــع  أور(،  حــي  فــي  والغــزالن، 

ــز  ــات املراك ــغل بناي ــادات تش ــذه العي ه

املذكــورة. املناطــق  فــي  الصحيــة 

العيادات الطبية الشعبية 
تدرس إضافة  ثالث عيادات في 
مستشفيات حكومية

تســتعد نقابــة الكيميائيــن العراقيــن 

إلجــراء االنتخابــات العامــة، التي تشــمل 

اختيــار النقيــب ونائبــه وأعضــاء مجلــس 

النقابــة واعضــاء لجنــة الضبــط، وذلــك 

ــي  ــق 2023-1-21، وف ــبت املواف ــوم الس ي

تؤجــل  النصــاب  تحقــق  عــدم   حــال 

االنتخابــات إلــى يــوم الســبت الــذي يليــه 

املوافــق 28-1-2023.

ــن  ــن العراقي ــب الكيميائي ــرت نقي وذك

حســن  )رغــدان  االستشــارية 

خصــت  تصريــح  فــي  الدجيلــي(، 

"االنتخابــات  أن  الشــبكة"  "مجلــة  بــه 

فــي  العــام ســتجرى  املقــر 

فــي  النقابــة  فــروع  وفــي  للنقابــة 

املحافظــات البالــغ عددهــا )14( فرعــا 

قضائــي." وبإشــراف 

التــي  األخبــار  النفــط  وزارة  فنــدت 

اإلعــام  وســائل  بعــض  تتداولهــا 

الغــاز  كميــات  يســتثمر  ال  العــراق  بــأن 

املصاحــب لعمليــات اإلنتــاج فــي عــدد مــن 

حقولــه النفطيــة. وقــال املتحــدث الرســمي 

لــوزارة النفــط عاصــم جهــاد فــي حديــث 

ــة  ــه "ال صح ــبكة" إن ــة الش ــه "مجل ــص ب خ

ملــا يقــال إن العــراق لــم يســتثمر الكميــات 

الكبيــرة مــن الغــاز املصاحــب لعمليــات 

ــة،  ــه النفطي ــن حقول ــدد م ــي ع ــاج ف اإلنت

حيــث يحظــى قطــاع الغــاز باهتمــام كبيــر 

مشــروع  وألن  النفــط،  وزارة  قبــل  مــن 

ــاريع  ــن املش ــب م ــاز املصاح ــتثمار الغ اس

العماقــة التــي تحتــاج إلــى تكنولوجيــا 

متطــورة ومتخصصــة فــي هــذا املجــال، 

فقــد أسســت الــوزارة شــركة غــاز البصــرة 

شــركتي  مــع  بالتعــاون   )2010( عــام 

شــل ومتسوبيشــي العامليتــن، إذ يمتلــك 

مــن   )51%( نســبة  العراقــي  الجانــب 

الشــركة و)%49 ( للشــركتن األجنبيتــن، 

وبنســبة أكثــر لشــركة شــل وأقــل منهــا 

الســتثمار  وذلــك  متسوبيشــي،  لشــركة 

ــة  ــول نفطي ــن )4( حق ــب م ــاز املصاح الغ

كبيــرة جنوبــي العــراق."

كبيســة  ســمنت  معمــل  مديــر  أعلــن 

معــدل  أن  نافــع(  )ياســن  املهنــدس 

 5,700 بلــغ  املعمــل  فــي  اليومــي  اإلنتــاج 

طــن بعــد االنتهــاء مــن صيانــة وتشــغيل 

باملعمــل  الخاصــة  الكهربــاء  محطــة 

ارتفــاع  ســبب   
ً
معلــا ذاتيــة،  بجهــود 

ــات  ــعار املنتج ــاع أس ــمنت بارتف ــعر الس س

ــال  ــل. وق ــغيل املعم ــة بتش ــة الخاص النفطي

ــي  ــاج ف ــبكة" إن "اإلنت ــة الش ــع لـــ "مجل ناف

ــغ )1,780,000(  ــة بل ــمنت كبيس ــل س معم

طــن  ألــف  وثمانــن  وســبعمئة  مليونــا 

وبمعــدل  اإلنتاجيــة،  للخطــوط  ســنويا 

موضحــا  طــن."   )5,700( يومــي  إنتــاج 

ــن  ــاء م ــد الكهرب ــط بتولي ــل مرتب أن "املعم

محطــة توليــد خاصــة باملعمــل وبطاقــة 

إنتاجيــة تبلــغ 50 ميــكا واط، بعــد أن جــرت 

صيانــة وتأهيــل ثاثــة محــركات تابعــة 

ملحطــة التوليــد مــن قبــل مــاكات املعمــل 

".2022 الحالــي  العــام  خطــة  ضمــن 

وأضــاف أن "املعمــل تمكــن مــن تحقيــق 

خطتــه الطمــوح فــي إنتــاج الطاقــة وزيــادة 

فــي املبيعــات بعــد تشــغيل جهــاز تحليــل 

فــي  أســهم  الــذي  جديــد،  )أكســري( 

زيــادة القيمــة اإلنتاجيــة للمكائــن." مؤكــدًا 

التقييــس  لجهــاز  الــدوري  "الفحــص  أن 

ــع  ــاون م ــري بالتع ــة يج ــيطرة النوعي والس

ــداد."  ــة بغ جامع

انتخابات نقابة الكيميائيين العراقيين 
في )21( من الشهر الجاري

النفط: 
ال صحة لعدم استثمار الغاز المصاحب 

التربية: دورات تقوية مجانية للطلبة 
قبل نصف السنة 

جهـــــــود عراقيـــــــــــــــــــة إلعادتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا..

)900( قطعــــــــــــة آثاريـــــــــــــــة 
ضمن القائمة الحمراء

بغداد / علي الهاشمي 

lمجلة الشبكةl /بغدادlمجلة الشبكةl /بغداد

 الشبكة / وليد خالد

بغداد / علي غني

األنبار/ أحمد الدليمي

زيادة في إنتاج معمل 
سمنت كبيسة

بعد افتتاح عشر  مسائيات منها
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"دعونــا نكــون واقعيــن.. يمتلــك العــراق اليــوم فــي البصــرة وبقيــة مدنــه.. بنــى تحتيــة 

رياضيــة أفضــل مــن غالبيــة دول الخليــج العربــي، عــدا قطــر طبعــا، وهــذا شــيء 

ــى كل  ــوق عل ــذي تف ــال ال ــة .. والجم ــارة.. والثقاف ــاد الحض ــراق ب ــراق.. الع ــب للع يحس

ــال."  الجم

ــف  ــي، إذ ان نص ــاد العامل ــى االقتص ــا عل ــا صعب ــيكون عام ــي س ــام الحال الع

االقتصــادات االوربيــة ســتدخل فــي الركــود. 

ــن  ــتويات الدي ــبب مس ــوأ بس ــات أس ــتكون بوضعي ــئة س ــادات الناش واالقتص

وقــدرة الــدوالر. 

املتحــدة-  )الواليــات  الثــاث  الرئيســة  االقتصــادات  بخــص  فيمــا  امــا 

االتحــاد األوروبــي – الصينــي( فإنهــا ســوف تتباطــأ جميعهــا فــي وقــت واحــد، 

ونتوقــع أن يفضــي تخفيــف قيــود احتــواء جائحــة كورونــا فــي الصــن إلــى طفــرة فــي 

ــي.  ــاد العامل ــى االقتص ــس عل ــة تنعك ــات مرحلي ــى صعوب ــات وإل اإلصاب

ــاح  ــل االفتت ــور حف ــع حض ــن الرائ كان م

الخليــج  لــكأس  االفتتاحيــة  واملبــاراة 

العربــي فــي خليجــي البصــرة 25 بــن 

العــراق وعمــان، وأنــا ســعيد جــدًا ألن 

عــادت  قــد  التنافســية  القــدم  كــرة 

أخيــرًا إلــى العــراق. 

العــراق محــب حقيقــي لكــرة القــدم، 

ــوق  ــي مرم ــدث رياض ــة ح ــذه البطول وه

إلــى  واألمــل  الســعادة  مــن  يضفــي 

الكثيــر مــن النــاس وإلــى العــراق، ضمن 

أجــواء إيجابيــة ممتعــة.. فامللعــب 

املكتــظ بالكامــل مــن املشــجعن، 

واألجــواء الرائعــة فــي البصــرة 

شــهادة  املســتويات  كل  علــى 

ــك.  ــى ذل عل

أهنــئ العــراق وشــعبه واتحــاد 

واتحــاد  العراقــي  الكــرة 

علــى  القــدم  لكــرة  العربــي  الخليــج 

هــذه الجهــود التنظيميــة الرائعــة وعلــى 

كــرة  أن  وإظهارهــم  الترحيــب  حســن 

القــدم تجمــع العالــم وتوحــده، لذلــك 

يحضــر..  أن  الفيفــا  علــى  يجــب  كان 

وحضرنــا. 

أفغانســتان..  فــي  موجوديــن  كنــا  )لــو 

ــا، إذ  ــم أوكراني ــن دع ــن م ــا لنتمك ماكن

ليســت لدينــا القــدرة علــى دعــم حليفــن 

ــد(. ــت واح ــي وق ف

تســبب  قــد  التصريــح  هــذا  أن  يذكــر 

وقــدرة  تايــوان  حــول  كبــرى  بضجــة 

ــد  ــا، إذ يعتق ــم حلفائه ــى دع ــركا عل أمي

أن  يمكــن  التصريــح  هــذا  أن  البعــض 

النفــوذ  فــي حقيقــة )انحســار  يصــب 

األميركــي(. 

"العــراق يعنــي العراقــة.. األصالــة .. مهــد 

ــاألدب  ــات.. ف ــد الثقاف ــارات .. مه الحض

فــي  والتاريــخ موجــودة  والعلــم  والفــن 

ــي كل  ــن.. وف ــاد الرافدي ــن ب ــزء م كل ج

ومــاض  عظيــم  تاريــخ  هنــاك  مدينــة 

اليــزال راســخا ومتجســدًا يــروي تاريخــا 

عــن  تعبــر  كلمــات  التوجــد  متفــردًا.. 

ــة  ــاح بطول ــرض افتت ــراق.. ع ــة الع عظم

 
ً
خليجــي البصــرة 25 كان عرضــا جميــا

رائعــا مبهــرًا... ولعلهــا البدايــة ياعــراق." 

العراق أفضل من غالبية دول الخليج

تباطؤ االقتصادات العالمية الرئيسة  

يجب على الفيفا أن يحضر 

ال قـــــــدرة لنا على دعـــــم 
حليفين في آن واحد

خليجي البصرة 25..
 بطولة للتاريخ 

لعلها البداية يا عراق

محمد أبو تريكه "
محلل رياضي

مصطفى اآلغا" 
مقدم برنامج )صدى المالعب( 

ومع ذلك .. رفض كاظم الساهر 
المشاركة في خليجي البصرة 25

 
ً
ارتكــب الفنــان كاظــم الســاهر خطــأ

العــراق  الــى  مجيئــه  بعــدم  كبيــرًا 

واملشــاركة فــي افتتاحيــة بطولــة خليجي 

البصــرة 25، إذ يحــز فــي النفــس أن 

فــي  املشــاركة  عــن  الســاهر  يتخلــى 

ــد أعطــى  هــذا االســتحقاق الوطنــي لبل

ــهرة  ــد وش ــن مج ــى م ــا أعط ــاهر م الس

ارتبطــا بالعــراق العظيــم، الــذي يتغنــى 

األصدقــاء،  قبــل  األعــداء  بأمجــاده 

العــرس  هــذا  اســتضافة  أن  والســيما 

الكــروي الــذي حظــى بــه العــراق قــد 

ــدث  ــتضافة أي ح ــة اس ــد قطيع ــاء بع ج

رياضــي ملــا يزيــد علــى األربعــن عامــا، 

التــي تمثلــت ببطولــة الخليــج الخامســة 

 .1979

مــازال  )والــكام  الســاهر  أن  كمــا 

ــيء  ــروطا للمج ــع ش ــد وض ــي( ق للعريب

 500 بطلبــه  تمثلــت  الحفــل  وإقامــة 

متطلبــات  زائــدًا  كأجــور،  دوالر  ألــف 

شــخصية أخــرى عاليــة املســتوى، وكان 

الســيد  مــن خــال مفاوضــات  ذلــك 

ــرة،  ــظ البص ــي( محاف ــعد العيدان )أس

ــة  ــي محاول ــرًا ف ــدًا كبي ــذل جه ــذي ب ال

إقنــاع الســاهر، مــع تكفلــه بتلبيــة جميــع 

ومتطلباتــه..  مطالبــه 

الســاهر  كاظــم  رفــض  ذلــك  ومــع 

الكــروي  العــرس  هــذا  فــي  املشــاركة 

مــن  العــراق  أفــرح  الــذي  الوطنــي 

أقصــاه.  إلــى  أقصــاه 

وحضــاري  تاريخــي  افتتــاح  حفــل  يقــدم  "العــراق 

 ,25 البصــرة  خليجــي  لبطولــة  مبهــر  وثقافــي 

وزراء  رئيــس  مــن  واضــح  حقيقــي  وباهتمــام 

الكــرة  واتحــاد  البصــرة  ومحافــظ  العــراق 

العراقــي، ودعــم جماهيــري شــعبي متعطــش  

لكــرة القــدم مــن أجــل تقديــم بطولــة مميــزة 

خليل البلوشي
معلق رياضي عماني 

كريستالينا جورجيفا كريستالينا جورجيفا 
 مديرة صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي

رسوم: غزال محمد

أنتوني بلنكن 
وزير الخارجية األميركيوزير الخارجية األميركي

الشيخ أحمد العريبي 
 نائب سابق عن محافظة البصرة 

إنفانتينو
 رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم/ الفيفا
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..lحبوبـــــــــــيlبالخّشابـــــــــة والهيـــــــوا  و

آمنة عبد النبي-ألمانيا

الدنيـــــــا بصـــــــــــرا

ـــع  ـــك م  نضح
ُ

ـــن نح

ـــا  ـــِك ي ـــع ألجل الجمي

مزيونـــة ونبكـــي فـــي 

الخفـــاء وحيديـــن 

مـــن   
ً
وُعـــزال

ـــد  ـــم تع ـــع، فل
ّ
التصن

هنالـــك بركـــة فـــي 

ـــا املحنطة،  عواطفن

ــوى  ــة سـ علبـ
ُ
ــا امل ــى أيامنـ ــاف الـ ــة تضـ وال ملوحـ

رة التـــي مـــن أجلهـــا وّد العراقيـــون 
ّ
البهجـــة املشـــف

ـــي  ـــم الت ـــج بأعضائه ـــة كأس الخلي ـــة فرح مقايض

والحـــروب.. اآليديولوجيـــا  نخرتهـــا 

والهيـــوا  الخشـــابة  عاشـــق  تكـــن  لـــم  فـــإن 

والكاســـور واللنـــج،  وإن لـــم تحتضـــن ضيوفـــك بــــ 

ـــون  ـــن أن تك ـــا يمك ـــه(.. ف ـــدوة لهــــ الوج ـــن ف )يِم

بصـــرّي الطـــن وبرحـــّي املامـــح واملـــزاج مثـــل 

أمنـــا الســـمرة وهـــي تشـــرع أبوابهـــا للعابريـــن، 

فهـــي كالســـياب هـــذه األيـــام، وأنـــا أســـمعه 

يهتـــف بصـــوٍت مبحـــوح: لـــم أعـــد غريبـــا علـــى 

الخليـــج.. 

ـــف  ـــي متح ـــِك ف ـــع صورت ـــخصيا، أود وض ـــي ش عن

ــره  ــب بأسـ ــّون الكوكـ ــرا"، ليتمـ ــا "بصـ ــر يـ اللوڤـ

مـــن ملعـــة ُحســـنِك الفريـــد الخـــام، بـــل أحتـــاج 

 املوناليـــزا 
ّ

أن ُاديـــر عدســـة الكـــون باتجـــاه خـــد

الخليجيـــة وهـــي تتمايـــل بدلـــع جنوبـــي مملـــوح 

وكأنهـــا "فيـــوال"، املستشـــرقة الفرنســـية التـــي 

زارت البصـــرة فـــي القـــرن الثامـــن عشـــر.  

خاطـــري  يرطـــب  كان  كـــم  أتذكـــر  مازلـــت 

ـــة الترفـــة الروائـــي "زيـــد  بملوحتـــه البصراويَّ

عمـــران" وهـــو يصـــف حـــاوة التنـــوع العمرانـــي 

ـــة  ـــرا" وفخام ـــة "البص ـــي لهج ـــوي ف ـــال اللغ والجم

ــة،  ـ ــا البصريَّ : فـــي لهجتنـ
ً
ــة، قائـــا اآلركيولوجيـ

نحـــن الجنوبيـــن، الســـاكنن علـــى خاصـــرة 

ــتخدم  ــه، نسـ ــب اللـ ــن قلـ ــع مـ ــذي ينبـ ــر الـ النهـ

ــا  ــة مـ ــن أكلـ ــول عـ ــراط.. نقـ ــوة" بإفـ ــة "ُحلـ كلمـ

بأنهـــا حلـــوة، ونعنـــي بهـــا أنهـــا طيبـــة وشـــهية، 

ونقـــول عـــن داٍر مـــا بأنهـــا حلـــوة، ونقصـــد بهـــا 

أنهـــا فخمـــة ومريحـــة وأن هندســـتها رائعـــة، 

ـــير  ـــن نش ـــوة ونح ـــا حل ـــا بأنه ـــاب م ـــن ثي ـــول ع ونق

ـــول  ـــا، ونق ـــة تصميمه ـــها وتراف ـــودة قماش ـــى ج إل

ـــة  ـــا جميل ـــي أنه ـــوة ونعن ـــا حل ـــا بأنه ـــرأٍة م ـــن ام ع

ـــوة"  ـــا كلمـــة "حل وجذابـــة وســـاحرة، وكلمـــا عصرن

الجمـــال  شـــديدة  فإنهـــا  بحرقـــة  ونطقناهـــا 

جـــدًا.. لكـــن، وكمـــا يبـــدو، فـــإن اللـــه قـــد جمـــع 

ـــرة  ـــراف القاه ـــي أط ـــة ف ـــي مدين ـــه ف ـــا" كل "الح

 
ً

 امـــرأة
ُ

وســـماها "حلـــوان"، لذلـــك فكلمـــا رأيـــت

 لـــو ســـألتها: هـــي 
ُ

 فـــي الشـــارع، وددت
ً

جميلـــة

الحلـــوة مـــن حلـــوان؟

النفائـــس  وتاجـــر  البحـــري  الســـندباد  أملـــُح 

ـــار وســـاحاته املمتـــدة 
ّ

يتجـــول فـــي شـــوارع العش

علـــى ضفـــاف الخـــور املدلـــل، يتســـامر مـــع 

ويتغنـــى  واآلدب،  والعلـــم  والثقافـــة  التاريـــخ 

ــي  ــّياب فـ ــع السـ ــدح مـ ــر، ويصـ ــعر والزبيـ بالشـ

املربـــد علـــى مـــدار الـــِف ليلـــٍة وليلـــة..

أطالـــع وجـــه املـــدرب "ڤييـــرا" الـــذي شـــرب فـــي 

بادنـــا قـــدح مـــاٍء قبـــل خمســـة عشـــر عامـــا 

بعـــد أن أهدانـــا كأســـا ذهبيـــة عظيمـــة بالفـــوز، 

فأشـــعر فـــي مامحـــه دبكـــة وطـــن بصـــراوي 

ــابة. ـ
ّ

ــوف الخش ــاع دفـ ــى إيقـ ــل علـ ــل يتمايـ كامـ

 عـــن كل هـــذا فيصادفنـــي صانـــع 
ً
ابتعـــد قليـــا

 
ً
ــا ــرة حامـ ــي البصـ ــّول فـ ــي يتجـ ــوى عمانـ محتـ

الفتـــة يعّبـــر فيهـــا عـــن حّبـــه للعـــراق بكتابـــة 

ـــش هوايـــة".. أّمـــا الكاتبـــة 
ّ
أحـــب العـــراق "كل

ــا  ــعر أنهـ ــتغانمي" فأشـ ــة "أحـــام مسـ الجزائريـ

اف" 
ّ

اف بـــز
ّ

أدارت عدســـة الوطـــن العربـــي "بـــز

باتجـــاه جوهـــرة الخليـــج لتحتفـــل بصفحتهـــا 

للعـــراق والبطولـــة وكـــرم البصـــاروة، أجلـــس 

بعيـــدًا مـــن التعـــب وكميـــة الجمـــال الهائلـــة 

فيأتينـــي صـــوت أطفـــال يمنيـــن يغنـــون أغنيـــة 

للعـــراق بـــكل حنيـــة وبهجـــة وانتمـــاء، أهـــرب 

ـــاز  ـــح التلف ـــت فأفت ـــى البي ـــاهد إل ـــول املش ـــن ذه م

ـــق بحرينـــي يبكـــي بحـــرارة الفـــرح ومـــّر  وإذا بمعل

ســـنوات البعـــاد حينمـــا يلفـــظ اســـم العـــراق 

ـــدق  ـــا ص ـــن هن ـــون اليق ـــرة.. فيك ـــيل البص وشناش

مـــن قـــال:

الدنيا بصرة..

lييّما شحلوة هالبصرا..مزيوّنة كحالوة 
نهر خوزl، إياك أن تتحايل على 
أنوثة الّسمرة التي اذا لم تزرها مرة 
وتستسلم إلغرائها السّري فستظل 

طوال حياتك الجئًا وترتجف، وإال بربكم، كم 
ألحقت بنا كلمة lحبوبيl لوعة دسمة وإّحاه 
حايلة، ليتني أستطيع ضّم حروفها الى صدري 
واحدًا واحدًا وأوشوش بدلع؛
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1011

A
ls

ha
ba

ka
 A

lir
aq

ya
رة

ش
ع

ة 
من

ثا
ال

ة 
ـــن

س
ال

رة
ش

ع
ة 

من
ثا

ال
ة 

ـــن
س

ال
20

23
20

23
ي 

ثان
 ال

ون
كان

 
ي 

ثان
 ال

ون
كان

 1
515

ث
ـد

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

حــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
لـــــ

ا
ث

ـد
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
حــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

لـــــ
ا

AL
SH

AB
AK

A 
AL

IR
AQ

YA
m

a
g

a
z

in
e

.i
m

n
.i

q



يحتاج العراق إلى ضبط إيقاع وارداته ونفقاته العامة، وذلك 
من خالل تشريع قانون الموازنة للعام الحالي. ولعل أهم 
ما فيه تحديد سعر برميل النفط بسعر يجنب العراق آثار 
تقلبات األسواق العالمية، واالبتعاد عن تداعيات األحداث 

الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في أسعار الخام، 
إلى جانب عوامل العرض والطلب.

إلــى اختيــار 65 دوالرًا كســعر لبرميــل بغداد- مصطفى الهاشمي 

تغطــي  لعلهــا  املوازنــة،  فــي  النفــط 

ــي أن  ــي قناعت ــن ف ــط، لك ــز املخط العج

ــك  ــن ذل ــل م ــعار أق ــة بأس ــع املوازن وض

ــي  ــل، وبالتال ــف أفض ــي موق ــيضعنا ف س

فليكــن  فائــض  هنالــك  كان  مــا  إذا 

مــن ضمــن قانــون املوازنــة أن يذهــب 

ســيادي."  صنــدوق  إلــى  الفائــض 

الوضع األسلم 

املاليــة  اللجنــة  العلــوم  بحــر  ودعــا 

فــي  بالتحــوط  األخــذ  إلــى  البرملانيــة 

اعتمــاد ســعر برميــل  النفــط باملوازنــة، 

مشــيرًا إلــى أن "ســعر 45 دوالرًا للبرميــل 

ــي أن  ــي قناعت ــن ف ــدًا، ولك ــض ج منخف

إذ  أفضــل،  للبرميــل  دوالرًا   50 يكــون 

ســيجعلنا فــي الوضــع األســلم." 

وعــن توقعاتــه لســعري القــاع والقمــة 

ــر  ــال بح ــام، ق ــذا الع ــط ه ــل النف لبرمي

"األزمــة  إن  العلــوم 

األوكرانيــة  الروســية 

إشــكالية  أوجــدت 

حاليــة تتمثــل فــي 

الواليــات  أن 

ة  ملتحــد ا

هــا  ء حلفا و

ــط  ــل النف ــعر برمي ــدًا لس ــوا ح ــد وضع ق

الروســي بـــ 60 دوالرًا للبرميــل الواحــد، 

وهــذه إشــارة غيــر مباشــرة لـــ )النفــوط 

األوبكيــة(، معناهــا أنــه يمكــن أن يصــار 

إلــى مثــل هــذا القــرار، إن لــم يكــن فــي 

النصــف األول مــن هــذا العــام، ولكن في 

أيــة فتــرة مقبلــة عندمــا تواجــه الواليات 

املتحــدة والعالــم مشــكلة فــي الطاقــة. 

بالتشــريع  تتمثــل  األخــرى  والقضيــة 

الكونغــرس  يصــدره  أن  يمكــن  الــذي 

ــط  ــن النف ــكار ع ــك االحت ــي بف األمريك

ســتراتيجية." كســلعة 

سعر القاع وسعر القمة

وأشــار إلــى أن "هــذه قضايــا أساســية 

جــدًا تتحكــم فــي ســوق الطاقــة، فحتــى 

اقتصاديــات أوروبــا وآســيا تبــدو بشــكل 

مريــح هــذا العــام." واســتطرد أن "ســعر 

نحــو  ســيكون  النفــط  لبرميــل  القــاع 

ــاك  ــا ان هن ــل، كم ــن دوالرًا للبرمي أربع

تنبــؤات أو توقعــات متشــائمة تشــير إلــى 

ســعر أقــل مــن ذلــك، إال أننــي لســت 

أميــل إليهــا، وقــد يكــون ســعر القمــة 

لبرميــل النفــط هــو 80 إلــى 85 دوالرًا 

ــى."  ــعر أعل ــل كس للبرمي

تبعات قلة املوارد

املختــص  يــرى  جانبــه،  مــن 

حمــزة  النفطــي  بالشــأن 

ــرورة  الجواهــري ض

ســعر  يكــون  أن 

برميــل النفــط فــي املوازنــة أقــل مــن 40 

دوالرًا بســبب األوضــاع غيــر املســتقرة 

الروســية  الحــرب  جــراء  مــن  للســوق 

األوكرانيــة. 

لـــ  حديثــه  فــي  الجواهــري،  وأضــاف 

الــذي  "الســعر  أن  الشــبكة"  "مجلــة 

ــو 35  ــة ه ــي املوازن ــد ف ــه أن يعتم نقترح

دوالرًا للبرميــل، ليكــون التحــوط أكبــر 

إلدامــة  املــوارد  قلــة  تبعــات  يجنبنــا 

املوازنــة التشــغيلية، وليكــون العــراق فــي 

الجانــب اآلمــن مــن تداعيــات انخفــاض 

أســعار النفــط العامليــة فــي األســواق." 

وكانــت وزيــرة املاليــة طيــف ســامي قــد 

األنبــاء  فــي مقابلــة مــع وكالــة  قالــت 

برميــل  "ســعر  إن  )واع(  العراقيــة 

النفــط الــذي جــرى وضعــه حتــى اآلن 

دوالرًا،   65 يبلــغ  العامــة  املوازنــة  فــي 

وقــد يصــل إلــى 70 دوالرًا، ولــم نضــع 

حتــى اآلن املبلــغ اإلجمالــي للموازنــة، 

بــت ســعر الصــرف علــى 1450 
ُ
فيمــا ث

دينــارًا لــكل دوالر."  وأكــدت أن "مشــروع 

يتضمــن  قــد  العامــة  املوازنــة  قانــون 

ــى  ــب عل ــض الضرائ ــرض بع ــة لف دراس

حــال  فــي  النفطيــة  املشــتقات  قطــاع 

وافــق مجلــس النــواب عليهــا، بمــا يعــزز 

اإليــرادات."

ــط  ــر النف ــال وزي ــب، ق ــذا الجان ــي ه وف

ــور  ــادي الدكت ــر االقتص ــبق، الخبي األس

إبراهيــم بحــر العلــوم، إن "ســعر برميــل 

املوازنــة  فــي  إقــراره  املعتــزم  النفــط 

للبرميــل،  دوالرًا   50 يكــون  أن  يجــب 

وذلــك مــن بــاب التحــوط، ألن أســعار 

متذبذبــة  ســتكون  العامليــة  النفــط 

ــاض،   لانخف
ً
ــا ــر مي ــة وأكث ــر ثابت وغي

فــي  أي  الربيــع،  فصــل  فــي  والســيما 

العــام الحالــي."  الربــع األول مــن 

تصريــح  فــي  العلــوم،  بحــر  وأضــاف 

أن  أتصــور  "ال  الشــبكة":  "مجلــة  لـــ 

بســبب  بالزيــادة  ســتأخذ  األســعار 

تداعيــات الوضــع السياســي والحــرب 

ــات  ــاك تحدي ــا أن هن ــا، كم ــي أوكراني ف

األســعار  معــدالت  علــى  الحفــاظ  فــي 

الحاليــة املقــّرة، وليــس تخطيــط األوبــك 

اإلنتــاج  علــى  ســيطرتها  مجــال  فــي 

األســعار." مشــكلة  ســيعالج 

الفائض والصندوق السيادي

وتابــع بحــر العلــوم: "ليســت املســالة فــي 

ــكلة  ــيعالج املش ــس س ــك بل ــاق أوب أن اتف

باألســعار، بــل إن هنــاك مشــكلة أكثــر 

تعقيــدًا ســتواجه ســوق الطاقــة لربمــا 

فــي منتصــف هــذا العــام." مؤكــدًا 

أن "التحــوط فــي مســألة األســعار 

ي  ر و قــد ضــر إذ  جــدًا، 

لبعــض يميــل  ا

اعتماد سعر اعتماد سعر 5050 دوالرًا لبرميل النفط  دوالرًا لبرميل النفط 
في الموازنة.. معقولفي الموازنة.. معقول

بحر العلوم: 

محمد بحر العلوم

حمزة الجواهري
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بينمــا التزمــت اللجنــة املنظمــة الصمــت 

ــل،  ــاء الحف ــاهر إلحي ــور الس ــدم حض إزاء ع

فريقــن  هنــاك  أن  ماحظــة  ويمكــن 

ــباب  ــن أس ــة ع ــات متناقض ــان معلوم يروج

إصــرار نجــم الغنــاء العراقــي والعربــي علــى 

عــدم الحضــور إلــى البصــرة، إذ يؤكــد فريق 

أن الســاهر طلــب مبلــغ نصــف مليــون دوالر، 

بعــد املســاعي التــي بذلهــا محافــظ البصرة، 

غيــر أن الســاهر بــرر عــدم حضــوره بإعــان 

اللجنــة املنظمــة أن الفنــان حســام الرســام 

هــو مــن ســوف يحيــي حفــل االفتتــاح، بينمــا 

الســاهر  ربــط فريــق آخــر عــدم حضــور 

بأســباب خاصــة )ال يــود اإلفصــاح عنهــا(، 

وكان الســبب فــي عــدم حضــوره هــو مناســبة 

وواجبــات عائليــة مهمــة مــن بينهــا وفــاة 

زوجتــه، معتبريــن أن الحديــث عــن طلــب 

مبلــغ نصــف مليــون دوالر، ماهــو إال محاولــة 

ــة. ــاهر الجارف ــعبية الس ــقاط ش إلس

نصف مليون دوالر

لكــن الشــيخ أحمــد العريبــي أكــد أنــه ذهــب، 

ــاء  ــي للق ــى دب ــرة، إل ــظ البص ــة محاف برفق

الســاهر وإقناعــه بالحضــور، ولــم يتمكــن 

ــاعر  ــى الش ــه التق ــك، لكن ــن ذل ــظ م املحاف

كريــم العراقــي الــذي وعــده خيــرًا. وبحســب 

الشــيخ العريبــي، الــذي كان يتحــدث إلــى 

فضائيــة محليــة، فــإن املحافــظ تحــدث مــع 

مديــر مكتــب الســاهر، وطلــب األخيــر مبلــغ 

نصــف مليــون دوالر مقابــل الحضــور إلــى 

البصــرة، وقــدم املحافــظ فــي البدايــة ربــع 

مليــون، لكــن مديــر املكتــب رفــض، مــا جعــل 

املحافــظ يوافــق علــى املبلــغ، وبعــد أن تحدث 

مــع الفنــان كاظــم الســاهر طلــب األخيــر 

وقتــا للتفكيــر، ثــم عــاد ليخبــر املحافــظ أن 

قنــاة العراقيــة أعلنــت أن الفنــان حســام 

الحفــل،  يحيــي  ســوف  مــن  هــو  الرســام 

ــذر. ــه يعت ــذا فإن وله

الســابق  الدولــي  الاعــب  أعــرب  وقــد 

)جاســم محمــد غــام( عــن أملــه إذا صحت 

املعلومــات بــأن كاظــم الســاهر يســاوم بلــده 

وأهلــه علــى مبلــغ كبيــر مقابــل الحضــور، 

مؤكــدًا أن معنــى ذلــك أن الســاهر ماعــاد 

يمثــل أي عراقــي، لكــن كثيريــن شــككوا فــي 

بســبب  يحضــر  لــم  الســاهر  أن  صدقيــة 

املــال، بدليــل أن الروايــة تقــول إن املحافــظ 

وافــق علــى دفــع نصــف مليــون دوالر التــي 

طلبهــا مديــر مكتــب الســاهر، ومــع ذلــك 

األســباب  ألن  يحضــر،  لــم  الســاهر  فــإن 

ليســت ماديــة.

دعوة قديمة

الســابق،  والرياضــة  الشــباب  وزيــر  وكان 

القــدم  لكــرة  العراقــي  االتحــاد  رئيــس 

إلــى  دعــوة  وّجــه  قــد  درجــال،  عدنــان 

الســاهر قبــل أكثــر مــن عــام ونصــف العــام 

ــن  ــي 25. لك ــاح خليج ــات افتت ــور فعالي لحض

ــدد  ــد ج ــا إذا كان ق ــح عم ــم يفص ــاد ل االتح

ــف  ــم يكش ــا ل ــاهر أم ال، كم ــى الس ــه إل دعوت

ــا  ــوة وم ــن الدع ــاهر م ــف الس ــاد موق االتح

إذا كان قــد قبلهــا أو رفضهــا.

وقــد هاجــم رواد مواقــع التواصــل الفنــان 

ــروا عــن غضبهــم مــن  الســاهر بشــدة، وعّب

عــدم مشــاركة قيصــر الغنــاء العربــي فــي 

أن  ســبق  الســاهر  أن  والســيما  البطولــة، 

شــارك فــي حفــل افتتــاح  خليجــي 17، الــذي 

أقيــم فــي قطــر فــي العــام 2004، وأحيــا 

ــة،  ــاب العربي ــاح دورة األلع ــل افتت ــا حف أيض

التــي أقيمــت فــي الدوحــة العــام 2011.

يغنــي  ملــاذا  الجبــوري(  )نــور  وتســاءلت 

كاظــم الســاهر فــي كل الــدول إال فــي بــاده؟ 

وأضافــت أن املنطــق يقــول إن كاظمــا كان 

التزاماتــه  جميــع  عــن  يعتــذر  أن  يجــب 

يحبونــه  الذيــن  شــعبه  أبنــاء  )لخاطــر( 

ويفتخــرون بــه، وخاطبــت الســاهر "ليــش 

دائمــا تخــذل شــعبك يــا أبــو وســام، ليــش مــا 

جيــت للبصــرة  شــبينه إحنــه؟"

كنا نمني النفس بحضورك

بــدوره، قــال الصحفــي العراقــي )حســن 

البهادلــي( فــي منشــور لــه علــى صفحتــه 

االحتــرام  كامــل  ”مــع  فيســبوك:  فــي 

والتقديــر للفنــان الكبيــر وســفير األغنيتــن 

العراقيــة والعربيــة كاظــم الســاهر، لكــن 

ملــاذا لــم يكــن لــك موقــف فــي هــذا الوقــت 

مــع العــراق الــذي نحتــاج إليــك فيــه، ليكــون 

ــراق  ــأن الع ــع ب ــة للجمي ــالة قوي ــودك رس وج

قــادر علــى احتضــان أشــقائه؟“

وأضــاف: ”كنــا نأمــل بــأن تكــون حاضــرًا فــي 

ــاقك،  ــك وعش ــط محبي ــدك ووس ــك وبل وطن

أن  يمكــن  رســالة  أفضــل  هــذه  لتكــون 

يصدرهــا العــراق مــن خالــك ومــن خــال 

تنظيــم بطولــة الخليــج." وأرفــق البهادلــي 

ــمية  ــوة الرس ــن الدع ــخة م ــوره نس ــع منش م

التــي وجههــا درجــال إلــى الســاهر قبــل أكثــر 

ــن اآلن. ــام م ــف الع ــام ونص ــن ع م

اللجنــة  باســم  الرســمي  الناطــق  وكان 

أحمــد  العربــي  الخليــج  لــكأس  املنظمــة 

املوســوي ، وفــي رد علــى ســؤال عــن إمكانيــة 

حضــور الســاهر مــن عدمهــا، أوضــح أن 

دون  مــن  الســاهر،  مــع  اتصــاالت  هنــاك 

توضيــح عمــا إذا كانــت هــذه االتصــاالت 

مــن قبــل املحافــظ أم مــن االتحــاد العراقــي 

الــذي تشــير األخبــار أنــه اتفــق مــع الفنانــن 

بينمــا  تركــي،  ومحمــود  الرســام  حســام 

هل طلب الساهر نصف مليون دوالر 
مقابل حضوره إلى البصرة؟

االفتتاح المبهر لخليجي 25 غطى على غيابه

حتى بعد افتتاح دورة الخليج العربي بحفل مبهر، شارك فيه نجوم الغناء 
العراقي: حسام الرسام، ورحمة رياض، ومحمود تركي، وعدد كبير من نجوم الفن، 
ظل الجدل مشتعاًل بشأن عدم حضور الفنان كاظم الساهر إلى البصرة، والسيما 
بعد أن كشف الشيخ أحمد العريبي أن الساهر طلب مبلغ نصف مليون دوالر 
مقابل الحضور إلى البصرة إلحياء حفل افتتاح خليجي 25. 

إياد عطية الخالدي 
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الســاهر  إلقنــاع  يســعى  املحافــظ  كان 

والفنانــة رحمــة ريــاض املوجــودة فــي أربيــل 

ــة  ــن الضج ــم م ــى الرغ ــل. وعل ــاء الحف إلحي

اإلعاميــة الكبيــرة بشــأن عــدم مشــاركة 

الســاهر فــي افتتــاح خليجــي 25، لــم يصــدر 

أي تعليــق أو إيضــاح منــه أو حتــى مــن  إدارة 

مكتبــه لتبيــان األســباب التــي حالــت دون 

حضــوره.

اهتمام إعالمي

وتحظــى دورة كأس الخليــج العربــي التــي 

رســمي  باهتمــام  البصــرة  فــي  انطلقــت 

كثيــرون  وينظــر  اعتيــادي،  غيــر  وشــعبي 

مجــرد  مــن  أكثــر  بوصفــه  الحــدث  إلــى 

ــة رياضيــة، وبأنــه مجــال حيــوي يعيــد  بطول

بادهــم إلــى واجهــة األحــداث اإلقليميــة 

والعامليــة الرياضيــة بعــد نحــو 43 عامــا علــى 

مــن  الخامســة  النســخة  بغــداد  احتضــان 

.1976 عــام  البطولــة 

هنــاك  فــإن  أخــر،  جانــب  مــن  لكــن،   

عراقيــن يعتقــدون أن البطولــة ال تســتحق 

غيــر  بطولــة  فهــي  االهتمــام،  هــذا  كل 

معتــرف بهــا، وفقــدت االهتمــام مــن معظــم 

فرقهــا  أصبحــت  أن  بعــد  املنطقــة،  دول 

ــيا،  ــي آس ــة ف ــز املتقدم ــى املراك ــس عل تناف

وتشــارك فــي بطــوالت كأس العالــم، بدليــل 

فــي  املشــاركة  املنتخبــات  مــن  عــددًا  أن 

البطولــة لــم ترســل منتخباتهــا الوطنيــة إلــى 

البصــرة، وأن البطولــة لــن تحقــق األهــداف 

ــدون أن  ــا، ويؤك ــض منه ــا البع ــي يتوقعه الت

العــراق  جناهــا  التــي  الحقيقيــة  الفائــدة 

مــن البطولــة هــي إنشــاء ماعــب كبيــرة فــي 

البصــرة وعــدد مــن املحافظــات، ســتجعل 

 الســتضافة بطــوالت إقليميــة 
ً
العــراق مؤهــا

مهمــة.

الســاهر  رفــض  منتقديــن  مدنــون  وكتــب 

تحديــدًا:  وبالبصــرة  العــراق  فــي  الغنــاء 

ــك  ــن.. إذ أن ــى الوط ــك إل ــر انتمائ ــا مصي "م

تتكلــم، وأنــت تغنــي )ســام عليــك بــاد 

ــرب  ــر واملغ ــارات وقط ــي اإلم ــن( ف الرافدي

ولبنــان و… لكــن فــي البصــرة … أنــت ال 

الرافديــن؟" ببــاد  تعتــرف 

ــي  ــب ف ــو منتس ــوار(، وه ــه ه ــد الل ورد )عب

مستشــفى شــيخان بمحافظــة دهــوك، علــى 

الســاهر ببيــت شــعر لقصيــدة تعــود إلــى 

ــول:  ــعراء يق ــد الش أح

 ال مرحبــا بــِه 
ٌ

"مــن لــم يزرنــا والديــار مخيفــة
ُ

ــار أمان والدي
ُ

  من لم يطرق بابنا والروح ترتجف

 منتظُم
ُ

ال مرحبا به والنبض

نا 
ُ

يق يخنق
ّ

ا والض
َ
وَمن لْم يِقف معن

فا مرحبا به"

مقارنة

وقــارن ناشــطون وإعاميــون بــن موقــف 

الفنانــة العامليــة )أنجلينــا جولــي(، التــي لــم 

تشــرب مــن دجلــة وال تعــرف الفــرات، لكنهــا 

زارت املوصــل عــام 201٨ علــى الرغــم مــن 

خطــورة األوضــاع األمنيــة آنــذاك بهــدف 

ــار  ــذب أنظ ــانية لج ــالتها اإلنس ــال رس إيص

فــي  العراقيــن  لدعــم  الدولــي  املجتمــع 

كاظــم  الفنــان  موقــف   وبــن  محنتهــم، 

فنانــا  كونــه  مــن  الرغــم  علــى  الســاهر 

عراقــي الجنســية واألب واألم والجــد، ولكنه 

يرفــض القــدوم إلــى العــراق تحــت مبــررات 

ال يمكــن قبولهــا بعــد دعوتــه للمشــاركة فــي 

حفــل افتتــاح حــدث رياضــي مهــم فــي بــاده 

واملنطقــة، ومــا يعكســه حضــوره مــن إضافــة 

ــة. ــذه البطول ــى ه ــة إل مهم

النجــوم  مشــاركة  فــإن  الواقــع،  وفــي 

واملشــاهير فــي كل املجــاالت بلدانهــم فــي 

ــة،  ــا بقائم ــن حصره ــة ال يمك ــداث مهم أح

ســواء النجــوم والفنانــن العــرب، أو النجــوم 

واملشــاهير األجانــب، فقــد حرصــوا جميعــا 

لإلســهام  والتســابق  بلدانهــم  دعــم  علــى 

البطــوالت  بتنظيــم  ســواء  نجاحهــا،  فــي 

الفنيــة. أو  الرياضيــة 

ولهــذا انبــرى رواد مواقــع التواصــل يســألون 

الســاهر: "هــل أنــت أكثــر شــهرة مــن ميســي، 

الــذي هتــف فــي غرفــة املابــس )لنلعــب 

مــن اجــل األمهــات والجــدات املتســمرات 

ــات(." ــام الشاش أم

أم أكثــر شــهرة مــن رونالــدو الــذي ينشــر 

أجــل  مــن  )ســأقاتل  مبــاراة  كل  قبــل 

. ) ل تغــا لبر ا

وأيــن أنــت مــن )ســاديو مانيــه( وشاشــة 

ذلــك  يبــرر  وهــو  )املفطــورة(،  موبايلــه 

)مــازال فــي شــعبي مــن هــو بــا دواء وال 

تعليــم(.

ــي  ــوم وه ــن أم كلث ــرأت ع ــمعت أو ق ــل س وه

تغنــي للجنــود فــي الجبهــة خــال حــرب 

أكتوبــر؟

مــع ذلــك، فــإن فــي مقابــل هــذا الهجــوم 

مــن  كبيــر  عــدد  دافــع  الســاهر،  علــى 

لــه   
ّ

أن ديــن 
ّ
مؤك موقفــه،  عــن  العراقيــن 

ــل االحتفــاظ 
ّ

أســبابه الخاّصــة التــي يفض

ــان  ــأن الفن ــوال ف ــي كل االح ــه.  ف ــا لنفس به

كاظــم الســاهر ســيظل رامــزًا مــن رمــوز 

العــراق  ، ولــن يحــق الي شــخص مهمــا علــت 

مكانتــه أن يثلــم  مــن وطنيتــه .

مؤامرة ظريفة ! نواعم

 وكنــا جميعــا مــن أعمــار شــبابية متقاربــة ومــن ســكنة بغــداد، ماعــدا )املديــر(، فهــو أقــدم 

منــا خدمــة وأكبــر عمــرًا، ومــن أبنــاء القريــة نفســها، وقــد بنــى داره علــى مبعــدة أمتــار مــن 

املدرســة واســتقر فــي املنطقــة..

ــي  ــكاد يمض ــث ال ي ــا، حي ــاء معن ــة – كرم ــرى العراقي ــة الق ــذه طبيع ــة – وه ــو القري كان فاح

يــوم مــن دون أن تصــل )صوغــة( باســم أحــد املعلمــن تحديــدًا، أو املديــر، أو املــاك 

التعليمــي: لــن، تمــر، خبــز حــار، صحــون بيــض بالدهــن، زبــدة، 

ســال فاكهــة.. الــخ. وقــد جــرت العــادة أن نتنــاول مــا يصلنــا مــن 

أطعمــة وفواكــه بصــورة جماعيــة، ســواء أكانــت باســم واحــد منــا 

أم باســم املــاك، ولــم يحصــل -فــي حــدود ذاكرتــي- أن اســتأثر 

أي معلــم بـــ )صوغتــه( الخاصــة أبــدًا، أو أخــذ منهــا شــيئا إلــى 

بيتــه، ومــا كان يفيــض منهــا نوزعــه علــى التامــذة أو نعطيــه 

إلــى الفــّراش، لكننــا الحظنــا أن املديــر هــو الوحيــد بيننــا الــذي 

ــن  ــم يك ــمه ل ــيء باس ــاء ش ــه إذا ج ــا، لكن ــام دائم ــاركنا الطع يش

ــه!  يشــاركنا فيــه، بــل يرســله مباشــرة إلــى بيت

ــا  ــرًا، ومنعن ــا كثي ــتغالي أغاظن ــلوك االس ــذا الس ــة أن ه الحقيق

الحــرج والحيــاء مــن معاتبتــه، لكــن األقــدار الجميلــة هيــأت لنــا 

ذات يــوم فرصــة )االنتقــام( منــه، حينمــا غــادر الرجــل القريــة 

فــي ذلــك اليــوم متوجهــا إلــى مديريــة التربيــة منــذ بدايــة الــدوام 

الصباحــي لتســلم رواتبنــا الشــهرية، وكان ال يعــود فــي العــادة إال 

مــع نهايــة الــدوام أو بعــده بقليــل، ونحــن –بالطبــع- لــم نكــن نغــادر 

املدرســة قبــل عودتــه لتســلم الراتــب! 

ــمكة  ــده س ــن وبي ــد القروي ــدم أح ــارك ق ــار املب ــك النه ــي ذل ف  

املديــر       )صوغــة خاصــة(، فكانــت فرصتنــا  إلــى  كبيــرة 

ــمكة  ــلنا الس ــم أرس ــا.. ث ــا واتفقن ــا وتحاورن ــة، إذ اجتمعن الذهبي

ــة،  مــع الفــّراش إلــى أم فيصــل )زوج املديــر( وهــي ســيدة فاضل

وطلبنــا منــه إباغهــا بــأن زوجهــا )أي املديــر( يقــول "هــذا اليــوم 

ســيأتي املفتــش ومديــر التربيــة فــي زيــارة تفقديــة إلــى املدرســة.. 

ــه."  ــح الوج ــة أكل تفت ــد وجب وأري

ــت  ــزت ووصل ــد جه ــام ق ــدة الطع ــت مائ ــدوام كان ــة ال ــع نهاي وم

إلــى اإلدارة )ســمكه وثــاث دجاجــات، جميعهــا مشــوية بالتنــور 

ــر  ــل املدي ــار(، وص ــز الح ــات والخب ــن املقب ــرة م ــة كبي ــع كمي م

وفوجــئ باملائــدة امللكيــة التــي بعــث بهــا شــيخ القريــة، كمــا 

أخبرنــاه، فــأكل معنــا بشــهية، وفيمــا كنــا نشــرب الشــاي حضــر 

صاحــب )الصوغــة(، واعتــذر للمديــر ألنــه لــم يســتطع اصطيــاد ســمكة أكبــر، اصفــر وجــه 

املديــر واحمــر بعــد اكتشــافه لعبتنــا، لكنــه جارانــا فــي الضحــك حيــاًء، غيــر أنــه لــم يحضــر 

ــه!!  ــد زعم ــى ح ــمس.. عل ــة ش ــى ضرب ــه إل ــبب تعرض ــي بس ــوم الثان ــي الي ــدوام ف ــى ال إل

 )2/1/1965(، هو تاريخ تعييني معلمًا في 
مدرسة قروية نائية... كل شيء هنا العالقة 
له بالنظريات التي درسناها في مرحلة اإلعداد 
لهذه المهنة، ليس ابتداًء بتالمذتها الذين 
يحضرون إلى الدوام بـ )الدشاديش(، ويشربون 
الماء من الساقية المجاورة لبناية المدرسة، 
وليس انتهاًء بالبناية نفسها، ذات الجدران 
الطينية والسقوف المعمولة من جذوع النخيل. 
ومع ذلك كنا سعداء للغاية، وعوامل سعادتنا 
ال تحصى وال تعد، فأهل القرية، بدون استثناء، 
كانوا ينظرون إلينا نظرة تقديس، ويتعاملون 
معنا بتقدير واحترام كبيرين، ورواتبنا يومها )32 
دينارًا(، وهو مبلغ يكفي لشراء ذمة السلطان.

حسن العاني
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الشــرطة  جهــاز  االجهــزة  تلــك  مــن 

ــوادث  ــتجيب للح ــوات تس ــو ق ــة، وه االتحادي

التــي تتجــاوز قــدرات الشــرطة املحليــة، وقــد 

بــرز دوره بشــكل الفــت خــال الحــرب مــع 

تنظيــم داعــش، حــن دافــع أبطــال الشــرطة 

العــراق  كرامــة  عــن  البواســل  ورجالهــا 

تضحيــات  وقدمــوا  ومقدســاته،  وأرضــه 

 عــن 
ً
كبيــرة لوطنهــم وأمــن شــعبهم، فضــا

شــرطة اآلثــار وقــوات الــرد الســريع وشــرطة 

ــات  ــى املديري ــة إل ــاب، إضاف ــة اإلره مكافح

ــق  ــا يتعل ــرور وكل م ــية وامل ــة بالجنس الخاص

باألمــن الداخلــي.

بداية الوفاء

الناطــق  أعــرب  املناســبة..  بهــذه    

الداخليــة  وزارة  باســم  الرســمي 

ســعادته،  عــن  املحنــا  خالــد  اللــواء 

مهنئــا األبطــال فــي هــذه املؤسســة، 

فيقــول: "بمناســبة عيــد تأســيس الجيش 

العراقــي الباســل وكذلــك عيــد الشــرطة 

ــة  ــات التهنئ ــدق آي ــدم بأص ــة نتق العراقي

والتبريــكات إلــى أبنــاء شــعبنا العراقــي 

كافــة، وإلــى أبنــاء القــوات املســلحة ضباطــا 

خاصــة." ومنتســبن 

أضــاف املحنــا أن "هــذه القــوات أثبتــت علــى 

الــدوام أنهــا االبــن البــار والوفــي لشــعبها 

أيــام  هكــذا  مثــل  فــي  الصابــر،  الكريــم 

الذيــن  األبــرار  شــهدائنا  أرواح  نســتذكر 

الوطــن،  أرض  الزكيــة  بدمائهــم  ســقوا 

الرفعــة والخلــود لشــهداء العــراق وكل الفخــر 

أنجبتهــم." التــي  الكريمــة  لعوائلهــم 

أمنيات

ــة،  ــرطة العراقي ــزة الش ــبي أجه ــد منتس أح

اآلخــر  هــو  خــاف(،  )ســعد  املفــوض 

ليبعثهــا  زمائــه  مــع  التهانــي  يتقاســم 

بكلمــات تنبــض بالوفــاء، فهــو قــد التــزم 

يــوم  أول  منــذ  تعلمهــا  قــد  كان  بمبــادئ 

دخولــه فــي هــذا الســلك، ليحــدث مجلــة 

ــذه  ــي ه ــه ف ــن أمنيات ــة" ع ــبكة العراقي "الش

-ومــا  مؤسســتنا  "كانــت  ويقــول:  الذكــرى 

ــد  ــن يري ــكل م ــدي األول ل ــي املتص ــت- ه زال

ــمنا  ــد أقس ــن ق ــوءًا، فنح ــراق س ــأرض الع ب

مسيرة حافلة بالتضحيات لحماية مسيرة حافلة بالتضحيات لحماية 
المجتمع وسيادة القانون المجتمع وسيادة القانون 

في الذكرى 101 لتأسيس الشرطة.. 

منذ تأسيسها في التاسع من كانون الثاني عام 1922، أوكلت 
اليها مهام حماية األمن الداخلي، وهي مسؤولية جسيمة نجحت 
الشرطة -بأصنافها المختلفة- في إنجاز مهامها، التي بدأت تتوسع 
بسعة المسؤوليات وتنوعها، فقد برزت الحاجة إلى إنشاء أنواع 
ذوالفقار يوسف- تصوير: علي الغرباوي متخصصة من الشرطة لتولي مهام خاصة،

كاظم الخالدي

طه النعيمي

المفوض سعد خالف اللواء خالد المحنا
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مــن خــال مرابطتنــا املســتمرة لبــث األمــن 

الوطــن،  واألمــان فــي كل شــبر مــن هــذا 

ــكاله  ــكل أش ــاب ب ــا اإلره ــى دحرن ــة إل إضاف

مــن خــال تصنيفاتنــا املتعــددة، ومازلنــا 

علــى العهــد باقــن."

العراقيــة  "الشــرطة  أن  خــاف  يضيــف 

عانــت منــذ تأسيســها مــن مواجهتهــا خايــا 

اإلجــرام واإلرهــاب، وقدمــت التضحيــات 

الوطــن،  أجــل  مــن  والكبيــرة  الكثيــرة 

ومــع ذلــك نحــن مســتعدون لتكــرار هــذه 

التضحيــات، فبلدنــا العــراق يســتحق منــا أن 

نقــدم لــه أرواحنــا فــداء بحــب ال ينفــد."

اتحاد

خلــف  رابــض  وهــو  يحدثنــا  آخــر  بطــل 

ــس  ــي النف ــو يمن ــة، فه ــواتر املواجه ــد س أح

ــد  ــن يري ــرد كل م ــن بط ــده للوط ــاز وع بإنج

بــه ســوءًا. )طــه النعيمــي( أحــد منتســبي 

ــا  ــدث مجلتن ــة يح ــرطة االتحادي ــوات الش ق

ــي  ــه ف ــراق وأرض ــعب الع ــأن ش ــة ب ــه ثق وكل

ــا  ــك م ــيبقى كذل ــاؤه، وس ــو وزم ــه ه حمايت

دام يتنفــس الهــواء، إذ بــدأ بمقولــة األبطــال 

وبلهجتــه البســطة "مايفــوت أحــد مايريــد 

الخيــر للبلــد".

ــول: "إن  ــالة ليق ــة البس ــي ملحم ــل النعيم يكم

عناصــر الشــرطة االتحاديــة، التــي تعتبــر 

أحــد التصنيفــات املهمــة التــي قارعــت فلــول 

اإلرهــاب الداعشــي بمســاعدة إخوتهــم فــي 

حينمــا  الدفــاع،  ســدًا وزارة  كانــوا 

ــر  ــوز بالنص ــا لنف والتحريــر منيع

د  طــر و و لعــد ا

الغاشــم مــن أراضينــا. ومــن خــال منبركــم 

ــريف  ــى كل ش ــكات إل ــي والتبري ــث التهان نبع

يدافــع عــن بلــده علــى اختــاف املؤسســة 

التــي يعمــل فيهــا، إذ أن أهدافنــا واحــدة، 

وبوحدتنــا هــذه ســنكون كالســد املنيــع أمــام 

أبــارك  وشــعبه،  للعــراق  يتعــرض  مــن  كل 

الداخليــة  وزارة  منتســبي  مــن  لزمائــي 

مــن  املئــة  بعــد  الواحــدة  الذكــرى  مــرور 

" . ســيس لتأ ا

وعيد

كمــا التقــت املجلــة، خــال جولتهــا بمناســبة 

هــذه الذكــرى العظيمــة، )كاظــم الخالــدي( 

أحــد هــؤالء األبطــال، الــذي اســتثناه موســم 

ينبــض  الــذي  فقلبــه  البــرد،  مــن  الشــتاء 

بالقــوة والشــهامة والغيــرة علــى بلــده كان 

نســأله  عندمــا  يبتســم  بتدفئتــه،   
ً
كفيــا

ــا  ــب كلم ــه يغض ــة، لكن ــه البطولي ــن مواقف ع

اإلرهابــي  داعــش  ضــد  بالحــرب  ذكرنــاه 

فيقــول: "لقــد كانــت املعركــة ضاريــة، فقدنــا 

ــن  ــاء، مم ــوة والزم ــن اإلخ ــد م ــا العدي فيه

كانــوا أقــرب إلينــا مــن عائاتنــا ، فنحــن 

عشــنا معهــم أكثــر مــن أي شــخص، نــأكل 

ــزج  ــا وتمت ــارب مع ــا، نح ــام مع ــرب ونن ونش

دماؤنــا باختــاف الجــروح، لذلــك أنــا أبعــث 

العظيمــة  املناســبة  وبهــذه  خالكــم  مــن 

رســالة مــن حمــاة الوطــن باســمي ورفاقــي، 

بأننــي أعدكــم وأقســم بدمــي وروحــي بأننــي 

ســأواجه كل مــن يهــدد أمن العراق وســامه، 

اإلرهــاب  وجــه  فــي  وســأقف 

 ، مــن ملجر ا كمــا و

منــذ  كثــر فعلــت  أ

ــد  ــى العه ــأبقى عل ــا، وس ــر عام ــن 15 عش م

البلــد." ينبــض بحــب هــذا  قلبــي  مــا دام 

دعاء وحماة

لــم تكــن جولتنــا فــي محيــط املتصدريــن 

ــا  ــي خاطرن ــال ف ــل ج ــم، ب ــي به ــن نحتف مم

أولئــك الذيــن اســتندوا عليهــم، فالعــراق 

ــى  كمــا التــراب والحريــة كاهمــا يحتكــم إل

مفهــوم العائلــة، وهــا هــي األم العراقيــة تقبع 

الشــجعان  ألبنائهــا  اإلســناد  عــرش  فــوق 

علــي  )أم  الحاّجــة  أبــدًا،  ينفــد  ال  بدعــاء 

ــا،  ــذور ضمائرن ــن ج ــكتنا م ــا( أمس 64 عام

لتحكــي ملجلــة الشــبكة العراقيــة ماتتمنــاه 

فــي هــذه املناســبة الســعيدة بحديــث كلــه 

ــد  ــي أم ألح ــول: "ألنن ــان لتق ــن الحن ــوان م أل

دعائــي  كان  الداخليــة،  وزارة  منتســبي 

تلــك  أمــا  كفــة،  تحملــه  بأكملهــا  لعائلتــي 

كانــت  فقــد  دعائــي  مــن  الكبيــرة  الكفــة 

لولــدي علــي، فمنــذ أن ثبتــت خطــاه حبــه 

التحــق بســلك الشــرطة وأنــا أناجــي ربــي أن 

يحفظــه مــن شــرور الدنيــا واألعــداء، وألنهــا 

قــد أصبحــت عــادة، إذ ال أنتبــه لنفســي، بــل 

ــع  ــن يداف ــكل م ــو ل ــأن أدع ــتمرار ب ــي االس ف

عــن بلــده بــا اســتثناء، لذلــك فــإن هــذا 

الدعــاء جعلنــي أمــا لــكل مــن يمســك ســاحه 

ليدافــع عــن وطنــه، ومــا كانــت ســعادتي فــي 

هــذا اليــوم إال ســعادة األم بأوالدهــا، فكانــت 

ــأن  ــن ب ــي يق ــك، وكل ــة بذل ــة مضاعف الفرح

دعواتــي  ســيحقق  وتعالــى  ســبحانه  اللــه 

ليدحــروا  املســتمر  ونصرهــم  بحفظهــم 

كل عــدو يحــاول أن يمــس العــراق 

بسوء."

كوابيس بو!
ذاكرة 
المستقبل 

أمــا إذا قصــدت مدرســة إعداديــة فــي الواليــات املتحــدة، أو صادفــت معلمــا أميركيــا 

ــي  ــا ف ــانية، وتطارحتم ــات اإلنس ــة للدراس ــي أو كلي ــد أدب ــي معه ــة ف ــات األدبي للدراس

شــأن تاريــخ األدب األميركــي، وذكــرت أمامــه بعــض أعمــال "بــو" القصصيــة، فلســوف 

يتأملــك األميركــي بإعجــاب يــزداد، بــل ربمــا يأخذ صفــة التواضــع والشــعور بالعرفان، 

حــن تقــول لــه: يــا صديقــي، إن عذابــات "إدغــار آلــن بــو" أســهمت فــي تكويــن موقفــي 

األخاقــي مــن مشــكات عاملنــا املعاصــر.

ــه  ــا حول ــات م ــذب بالتباس ــي، املع ــب األميرك ــذا الكات ــهرة ه إن ش

مــن أســئلة الوجــود، واملســكون بتلــك الكوابيــس املرعبــة لجبــروت 

"القــوة العميــاء" املســلطة علــى حياتنــا، جعلت شــاعرًا فرنســيا، هو 

"شــارل بودليــر"، يفشــي أمــره بــن الفرنســين، وقــراء الفرنســية، 

ويقدمــه إلــى العــرب كمــا لــم يقدمــه أي كاتــب أميركــي.

وال  بفكــره"،  "يراهــا  غامضــة،  قــوة  مــن  مرعــوب  إنســان  إنــه 

يســتطيع حيالهــا ســوى اللجــوء إلــى الخيــال. تلــك "القــوة العميــاء" 

املدانــة، الــا أخاقيــة، هــي إحــدى اكتشــافات "بــو" وهديتــه إلــى 

العالــم، قبــل أن يســقط مــن كرســيه عنــد أحــد األرصفة، وينشــطر 

ــي  ــه( ف ــظ )دماغ ــى حف ــم إل ــرع بعضه ــن، فيس ــى نصف ــه إل رأس

بــّراد إلــى يومنــا هــذا.

ــوة  ــك "الق ــال إن تل ــة، لق ــن املكارثي ــاده، زم ــي ب ــاش ف ــه ع ــو أن ول

العميــاء" هــي املخابــرات املركزيــة، ولــو أن الحيــاة امتــدت بــه إلــى 

الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن املاضــي، لوقــف عنــد مفــرق 

ــلفادور  ــة "س ــارا" وقتل ــن "مكنم ــطن، ولع ــي واش ــات ف ــد الطرق أح

ــدي". اللين

ولــو أنــه عــاش بيننــا مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، لكتــب مــا لــم 

ــت  ــذه ليس ــركا ه ــال ان أمي ــة، ولق ــس مرعب ــن كوابي ــه م ــبق ل يس

إال "القــوة العميــاء" التــي أراهــا فــي "فكــري" تطاردنــي آنــاء الليــل 

وأطــراف النهــار.

لقــد ســرقت "القــوة العميــاء" مــن "بــو" ســامه الروحــي فــي حلمــه 

املتواصــل، وأطلقتــه هــو شــخصيا إلــى عوالــم القــرون املقبلــة، 

بأجهــزة  ومحاطــا  والدمــار،  الفتــك  بأســلحة  متدرعــا  جديــدًا،  "كاليغــوال"  بكونــه 

ــتئذان. ــن دون اس ــاس، م ــات الن ــدس حرم ــى أق ــول إل ــص، والدخ ــس والتلص التجس

أصبحــت الـــ USA، اآلن، كأنهــا تنتقــم مــن عذابــات "بــو" عندمــا تختــرع أعــداًء وهمين 

لهــا فــي بقــاع العالــم، حتــى أنهــا باتــت ال تطيــق أن ترى مؤسســة فكريــة، أو دبلوماســية، 

فــي بلــد عربــي علــى ســبيل املثــال، تطــرح بعــض مشــكات العــرب، حتــى مــن منطلــق 

ــة األميركية! الليبرالي

إذا صادفت مواطنًا أميركيًا من 
الطبقة المتوسطة، وأنتما على 
سفر طويل، وأبديت أمامه إعجابك 
بمواطنه lإدغار آالن بوl، فإن ذلك 
مقدمة حقيقية لعقد صداقة 
بينكما ربما ال ينساها بعد انتهاء 
تلك الرحلة. 

جمعة الالمي

"ال قوة إال قوة الضمير، وال مجد إال مجد الذكاء" 
)فيكتور هوغو(
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اإلخــوة  مــن  املعلومــات  آخــر  بحســب  

الغــش  كشــف  جهــاز  عــي 
ّ
مصن

وزارة  مازالــت  الــذي  اإللكترونــي، 

االمتحانــات  فــي  تســتخدمه  التربيــة 

يتجــاوز  لــم  حــن  فــي  الوزاريــة، 

ــباك  ــي ش ــوا ف ــن وقع ــد م ــرات عدي العش

أو  الــورق  )قصاصــات  العــادي  الغــش 

ــاف أو  ــام الج ــى أق ــوف عل ــورق امللف ال

الكتابــة علــى املســاحات أو اليــد وغيرهــا 

مــن الطــرق الكاســيكية(. فمــا الــذي 

ــش  ــك بالغ ــى التمس ــن إل ــع الغشاش يدف

مصيرهــم  أن  أغلبهــم  يعــرف  فيمــا 

الرســوب؟

مرض تربوي                                                          

األقــدم  اإلداري  االختصاصــي  يصــف 

الثانيــة  الكــرخ  بغــداد  تربيــة  فــي 

الغــش  املحيــاوي(  طاهــر  )يحيــى 

األمــراض  مــن  بأنــه  االمتحانــات  فــي 

التربويــة، وإحــدى الطــرق التــي يلجــأ 

إليهــا الطلبــة للحصــول علــى إجابــات 

ويتبــع  مرتفعــة،  ودرجــات  صحيحــة، 

الطلبــة فيهــا العديــد مــن الوســائل غيــر 

املشــروعة.

وتابــع املحيــاوي: "للغــش مســاوئ عديدة، 

منهــا الســرقة والظلــم والتزييــف، لذلــك 

طريــق  عــن  مقاومتــه  الواجــب  مــن 

تطبيــق القوانــن والعقوبــات املائمــة، 

فالغــش الدراســي كان ســابقا يقتصــر 

ــد  ــا اآلن فق ــة، أم ــاالت الفردي ــى الح عل

خطــرًا  يشــكل  وأصبــح  كثيــرًا،  توســع 

نظــام  لكــن  التربويــة.  العمليــة  علــى 

املــدارس الثانويــة لســنة 1977 املعــدل 

ــوت  ــد ثب ــرة، فعن ــذه الظاه ــج ه ــد عال ق

غــش الطالــب فــي االمتحانــات الصفيــة، 

أو الشــهرية، أو فــي امتحانــات نصــف 

الســنة الدراســية، فيعــد الطالــب راســبا 

فــي الــدرس الــذي حصــل الغــش فــي 

ــات  ــر درج ــه عش ــم من ــه، وتخص امتحان

مــن ســلوكه. أمــا عنــد غــش الطالــب فــي 

االمتحانــات النهائيــة )آخــر الســنة(، 

فيعــد الطالــب راســبا فــي صفــه وبجميــع 

الوزاريــة،  االمتحانــات  أمــا  الــدروس، 

ــب  ــد الطال ــادة )17(: يع ــت امل ــد نص فق

راســبا إذا غــش، أو حــاول الغــش، فــي 

ومديــر  املراقــب  واقتنــع  االمتحــان 

املركــز بذلــك."

اتجاهات قانونية                                                                  

األســتاذ  التربــوي  الباحــث  بــّن  فيمــا 

اردنــا  "إذا  املولــى(:  فخــري   )محمــد 

أن   علينــا  فــإن  الغــش  علــى  القضــاء 

قانونيــة  اتجاهــات  مــن  األمــر  نعالــج 

أمــا  عــدة،  واقتصاديــة  واجتماعيــة 

اآلفــق  ضيقــة  فإنهــا  اآلنيــة  الحلــول 

القوانــن  تشــديد  خــال  مــن  وتكــون 

أو األنظمــة، لكــن األمــر  التعليمــات  أو 

ال يجــدي نفعــا، فالطريــق األنجــع هــو 

إيجــاد فــرص عمــل مرحليــة متوافقــة مع 

املراحــل الدراســية، إذ يمكننــا أن ننمــي 

ــة،  ــة االبتدائي ــة للمرحل ــات املهني القابلي

فيمكــن  املتوســطة  املرحلــة  طلبــة  أمــا 

زجهــم فــي الصناعــة أو معاهــد الصحــة 

أو املعلمــن، وهــذا األمــر ســوف يقلــل 

االرتقــاء  علــى  الشــديد  التزاحــم  مــن 

ــل  الدراســي مــن دون مبــرر، وبذلــك نقل

مــن حــاالت الغــش إلــى أن تنتهــي، وتبقى 

الحــاالت الفرديــة التــي يمكــن معالجتهــا 

بالتشــريعات." 

برامج نوعية!

ثانويــة  مديــرة  ت 
ّ

عــد جانبهــا..  مــن 

)آمنــة  الســت  للمتميــزات  الســام 

قاســم( مشــكلة الغــش فــي االمتحانــات 

ــكات  ــر املش ــن أخط ــا "م ــية بأنه املدرس

املدرســي  التعليــم  يواجههــا  التــي 

الطالــب  حيــاة  علــى  تأثيــرًا  وأوســعها 

الغــش  أن  فــي  شــك  فــا  واملجتمــع،  

إذ  مشــن،  وســلوك  خطيــرة  ظاهــرة 

ــات،  ــي االمتحان ــش ف ــرة الغ ــدت ظاه تع

التــي أصبــح يشــكو منهــا العديــد مــن 

علــى  ليــس  والتربويــن,  املدرســن 

فحســب،  االبتدائــي  التعليــم  مســتوى 

بــل تجاوزتهــا إلــى املرحلتــن الثانويــة 

والجامعيــة."

مــن  "أنــا   :) آمنــة  )الســت  وتابعــت 

ــاء  ــي القض ــهم ف ــي نس ــري لك ــة نظ وجه

علــى هــذه الظاهــرة البــد مــن تفعيــل 

فــي  واملعلمــن  اآلبــاء  مجالــس  دور 

األخاقــي  الــوازع  وإحيــاء  املــدارس، 

ــب  ــى جان ــي، إل ــر الداخل ــة الضمي وتنمي

تفعيــل دور املرشــد التربــوي والنفســي 

فــي مســاعدة الطلبــة، ووضــع برامــج 

نوعيــة منــذ بدايــة العــام الدراســي عــن 

إعــداد  عــن   
ً
فضــا الغــش،  تعليمــات 

ــة  ــة ملعالج ــة هادف ــة وثقافي ــج ديني برام

املعلمــن  حــث  يجــب  كمــا  الظاهــرة، 

علــى املرونــة واالبتعــاد عــن االختبــارات 

التقويــم  نظــام  وتطويــر  املعقــدة، 

ــث  ــددة وح ــح مش ــرار لوائ ــوي، وإق الترب

تطبيقهــا." علــى  املــدارس  إدارات 

توجيهات تربوية وظاهرة مرفوضة                                                                    

واملعلمــن  املعلمــات  جميــع  وجهنــا 

التربــوي  اإلشــراف  ملديــر  )والــكام 

األســتاذ  الثانيــة  الكــرخ  تربيــة  فــي 

يكثفــوا   بــأن  عزيــز(:  خلــف  فاضــل 

ــات  ــل االمتحان ــة قب ــم التربوي توجيهاته

)امتحانــات  املنتهيــة  غيــر  للصفــوف 

عندمــا  وكذلــك  الســنة(،  نصــف 

تقتــرب امتحانــات الصفــوف املنتهيــة، 

وإرشــادهم بــأن الغــش ظاهــرة مرفوضة 

ــك  ــات، لذل ــع االنحراف ــى جمي ــود إل وتق

والتربــوي  األخاقــي  الواجــب  مــن 

عنهــا. االبتعــاد 

عــن  االبتعــاد  كذلــك  "أكدنــا   : وتابــع 

إلــى  والغامضــة  الخارجيــة  األســئلة 

ــف  ــى مختل ــذ عل ــب التامي ــب تدري جان

ــة  ــى كيفي ــادهم إل ــئلة، وإرش ــواع األس أن

االمتحانــي،  الدفتــر  فــي  اإلجابــة 

األســئلة  توزيــع  إجــراءات  وتبســيط 

لإلجابــة  املناســب  الوقــت  وإعطائهــم 

بــن  التفــاؤل  روح  وبــث  الدقيقــة، 

الشــائعات  عــن  واالبتعــاد  الجميــع، 

االتــكال  وتشــجع  الهمــم  تثبــط  التــي 

النفــس  علــى  واالعتمــاد  الغيــر،  علــى 

املنافســة  لهــذه  الجيــد  واالســتعداد 

)االمتحانــات(."  الشــريفة 

أكثر من ثمانين ألف طالب في العراق 
سقطوا ضحايا الغش اإللكتروني!                                

آمنة قاسم

فاضل خلف

يحيى المحياوي

 كشف مصّنعو جهاز كشف الغش اإللكتروني في وزارة التربية أن 
)83( ألف طالب من الغشاشين سقطوا في شباكه منذ صنعه في 
)2017-5-1( ، والسيما ممن استخدموا سماعات النانو، أو السماعات 
المغناطيسية، أو سماعة المني نانو المتطورة، أو كارت البنك المتطور، 

وآخر الصيحات تحوير هذه السماعات وتزويدها بتقنية توقيف في حال مرور 
جهاز كشف الغش اإللكتروني،

بغداد / علي غني                                                                   

ونحن نقترب من امتحانات نصف السنة                                                   
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 وســط ذهولــي مــن املســتوى املتدنــي، 

 ألحدهــم يؤكــد فيــه أن 
ً
تذكــرت مقــاال

ثقافــة،  اكتســاب  تعنــي  الثانيــة  اللغــة 

أنــه كان حاضــرًا  لــو  فتمنيــت حينهــا 

الثقافــي  املســتوى  علــى  ليطلــع  بيننــا 

عــدم  بســبب  لألجيــال  الحالــي 

امتاكهــم أهــم لغــة فــي العالــم اآلن، 

ــا  ــنا وجامعاتن ــي مدارس ــدرس ف ــي ت الت

وعــادت  العالــم.  مــع  نتواصــل  لكــي 

ــا  ــن كن ــي ح ــى املاض ــات إل ــي الذكري ب

طلبــة متوســطة ونتســاءل ملــاذا تظهــر 

أســماء بعــض الــدول مختلفــة بــن دورة 

ــذي  ــوفيتي ال ــاد الس ــل االتح ــرى مث وأخ

نقــرأ علــى فانيــات فرقــه CCCP بينمــا 

تقــرأ الشاشــة USSR، لكــن اللغــز لــم 

ــة  ــدرس اللغ ــا م ــد كان مرجعن ــدم، فق ي

اإلنكليزيــة امللــيء علمــا وثقافــة. 

لجنــة  أعلنــت  متــداول،  خبــر  فــي    

ــية  ــج الدراس ــة أن املناه ــة النيابي التربي

ــتوى  ــى مس ــوى عل ــي األق ــراق ه ــي الع ف

علــى  نوافقهــا  قــد  العربــي!!  الوطــن 

ذلــك، ولكــن األهــم ماهــي مخرجــات 

هــذه القــوة؟ ومــاذا أفــاد الجيــل منهــا؟ 

فــي  الحاصــل  التطــور  واكبــت  هــل 

العالــم؟  وهــل أخــذت فــي الحســبان 

تخصصــات  الــى  العــراق  حاجــة 

بعينهــا؟ وهــل درســت التغيــر فــي البيئــة 

ووووو؟  املجتمعيــة.. 

   يبــدو أن املوضــوع شــائك وفيــه الكثيــر 

مــن زخــم اآلراء واألفــكار فــي مــا يخــص 

كل املناهــج الدراســية، لــذا ارتأينــا أن 

نجزئــه إلــى تخصصــات معينــة. ولنبــدأ 

فــي هــذا العــدد باللغــة اإلنكليزيــة.

 أم يوســف تقــول: "فــي ثــاث ســنوات لــم 

يســتطع يوســف أن يكتــب أو يلفــظ كلمــة 

ــه  ــي لنقل ــا اضطرن ــدة، م ــة واح إنكليزي

فــي  اآلن  وهــو  خاصــة،  مدرســة  إلــى 

املرحلــة السادســة ويســتطيع أن ينافــس 

ــه."  ــة بلغت ــب إعدادي طال

إنكليزيــة  لغــة  مدرســة  إيــاد..  لينــا     

معضلــة  هــي  "املشــكلة  رأيهــا:  تبــدي 

فهــي  اليــوم،  وليــدة  وليســت  حقيقيــة 

مســتدامة بســبب عــدم تأهيــل املعلمــن 

الحديــث،  ملنهــج  لتدريــس  واملدرســن 

ألنهــم تعلمــوا األســلوب القديــم، وأيضــا 

الطالــب  مرحلــة  الــى  التلميــذ  يرحــل 

اللغــة  وكأن  جــدًا،  بســيطة  بمعلومــات 

اإلنكليزيــة هــي إســقاط فــرض، فمــاذا 

يفعــل املــدرس هنــا؟" 

   عمــار غالــب.. أســتاذ اللغــة اإلنكليزيــة 

علــى  املعتمــد  الحديــث  النمــط  علــى 

الخلــل:  يحــدد  والتلقائيــة،  املحــاورة 

"مناهجنــا أفضــل ممــا كانــت عليــه قبــل 

ــا  ــتوى م ــت بمس ــا ليس ــام 2014، لكنه ع

نــواح كثيــرة،  هــو موجــود عامليــا فــي 

ــموليتها  ــع وش ــوع املواضي ــا  تن ــد فيه نج

ملهــارات اللغــة وساســة طــرح املــادة 

لغــرض  مصممــة  لكنهــا  العلميــة، 

النجــاح ورقيــا وليــس لغايــة معرفيــة. 

اإلنكليزيــة  اللغــة  مــادة  فامتحانــات 

مبنيــة علــى أســاس القــراءة والكتابــة 

عــن  أصبحــت  الكتابــة  وحتــى  فقــط، 

طريــق الحفــظ، إذ ال مجــال لإلبــداع 

، أمــا االســتماع 
ً
فــي كتابــة اإلنشــاء مثــا

والتحــدث فــا وجــود لهمــا. هــذا التوجــه 

جعــل الطالــب يميــل الــى هــذا املنهــج 

ممكنــة.  درجــة  أعلــى  علــى  ليحصــل 

فلــو افترضنــا أن التحــدث واالســتماع 

الطالــب  نتيجــة  مــن  جــزء  لهمــا 

النهائيــة، فســوف تحــدث كارثــة ولــن 

ولألســف  الطــاب.  مــن   %10 ينجــح 

التدريســين  مــن  الكثيــر  هنــاك  فــإن 

هــم أساســا ال يتقنــون اللغــة وبحاجــة 

األمثــل  والحــل  جــذري،  تطويــر  الــى 

واألســرع واألكثــر فاعليــة هــو االســتعانة 

تصميــم  فــي  مختصــن  بخبــراء 

املناهــج، كمــا فعلــت الســعودية وقطــر 

وزارة  تضعهــا  رؤيــة  ضمــن  وغيرهمــا 

ــة  ــون اللغ ــا يتحدث ــّرج طاب ــة لتخ التربي

اإلنكليزيــة بطاقــة، فمــن غيــر املعقــول 

أنهــم يدرســونها 12 ســنة وال يســتطيعون 

التحــدث بهــا ولــو لدقيقــة واحــدة، أو 

كتابــة ســطرين مــن تأليفهــم، واملســألة 

ال تقتصــر علــى طــاب املــدارس فقــط، 

اللغــة  أقســام  خريجــي  غالبيــة  أن  إذ 

اإلنكليزيــة فــي كليــات التربيــة واللغــات 

واآلداب ال يتحدثــون لغــة مقبولــة. وأنــا 

بعــد  منهــم  الكثيــر  دّرســت  شــخصيا 

تخرجهــم فــي هــذه الكليــات."           

   منهــاج رصــن فــي كتــاب مصــور ملــون 

جميــل حــن تتصفحــه لكــن.. هــل أعطــاه 

مــه بــكل مــا 
ّ

التربــوي حقــه؟ وهــل قد

فيــه؟ وهــل أفــاد التلميــذ منــه؟ ربمــا ثمة 

 مــن صعوبــة هضــم املــادة 
ّ

أســاليب تحــد

وخبــرة  دبلوماســية  حســب  بساســة 

وذكاء التربــوي واجتهــاده فــي التمثيــل 

والتطبيــق والتشــويق. فرصانــة املنهــج 

ليســت فــي الصعوبــة، وإنمــا بمواكبــة 

العصــر وعلومــه والتطــور املتســارع فــكل 

شــيء يتغيــر فــي العالــم.. أليــس مــن 

ــم؟                                              ــج التعلي ــر مناه ــم أن نغّي املحت

أمــام  لنعرضهــا  تســاؤالتنا  حملنــا     

املديــر  العمــري،  كريــم  ريــاض  د. 

التربيــة  وزارة  فــي  للمناهــج  العــام 

الــذي أفادنــا: "هنــاك دراســة قدمهــا 

بعنــوان  البريطانــي  الثقافــي  املجلــس 

فــي  اإلنكليزيــة  اللغــة  ــم 
ّ
وتعل )تعليــم 

بــورغ  ســايمون  للباحثــن  العــراق( 

وتونــي كابســتيك بمســاعدة الباحثــن 

امليدانيــن د. مؤيــد جمعــة والســيد نــزار 

جميــل فــي شــباط 2022، خلصــت إلــى 

اللغــة  أقســام  فــي  املعتمــد  املنهــج  أن 

فــي  التربيــة  كليــات  فــي  اإلنكليزيــة 

مــع  يتماشــى  ال  العراقيــة  الجامعــات 

املنهــج الجديــد للغــة اإلنجليزيــة فــي 

خريجــي  وأن  التربيــة،  وزارة  مــدارس 

بحاجــة  اإلنكليزيــة  اللغــة  أقســام 

والكفــاءة  اللغــة،  مهــارات  الــى 

التدريســية، وفهــم منهــج اللغــة 

مــن  املعتمــد  اإلنكليزيــة 

لتعليــم  التربيــة  وزارة 

اللغــة بشــكل فعــال، ولــم 

نصــل الــى املرحلــة التــي 

بتطبيــق  إليهــا  نطمــح 

كفــاءة  تواضــع  بســبب  املنهــج 

املعلــم والبيئــة التعليميــة مــن تجهيــزات 

ــذ، إن  ــدد التامي ــاح وع ــائل اإليض ووس

اللغــة اإلنكليزيــة فــي العــراق تــدرس 

كلغــة أجنبيــة وليــس كلغــة ثانيــة، أي 

تنقطــع  الطالــب   / التلميــذ  صلــة  أن 

بمجــرد  الصــف  داخــل  تعلمــة  بمــا 

انتهــاء الــدرس، إذ ال تســتخدم اللغــة 

اإلنكليزيــة فــي العــراق فــي مجــاالت 

الحيــاة العامــة، علمــا أن املنهــج الحالــي 

كفيــل بــأن يتحــدث الطالــب بطاقــة 

التــي  العقبــات  كل  عالجنــا  مــا  إذا 

ذكرناهــا."

في الحافلة، وضمن حّمى 
أخبار كأس العالم، استمعُت 
باهتمام إلى حديث بين شابين 
سأل أحدهما اآلخر عن اسم 

إحدى الدول المشاركة في المنديال 
مستغربًا lllllllllll،  فأجابه صديقه ضاحكًا: لحظة 
لنسأل ترجمة كوكل.. أها إنها تعني 
هولندا!! التفت إليهما رجل خمسيني 
وسألهما عن تحصيلهما الدراسين 
فظهر أن السائل خريج بشهادة دبلوم، 
والمجيب في المرحلة الثالثة من الدراسة 
الجامعية!!

مخرجات اللغة اإلنكليزية 
نموذجًا 

إياد السعيد 

المناهــــــج الدراسيـــــــة.. مكامــــــن القـــوة والضعـــف 
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)403( 15 نيسان 2022السنة السابعة عشرة العدد 

العراقيةالعراقية

بين العبادة وسموم الدراما
بين العبادة وسموم الدراما

الشهيد الصدر الشهيد الصدر 
لم يستوعبه محبوه.. 
لم يستوعبه محبوه.. 

لم يتركه مبغضوهلم يتركه مبغضوه

ساوة..ساوة..
داللة النبوة التي جّفت
داللة النبوة التي جّفت

رمضانرمضان

لـ)الصمون الكهربائي(وزارة التجارة تفتتح منافذ 

يستغيث!صندوق تقاعد الصحفيين 

تسد النفس والنظرجزراتنا الوسطية.. 

)413( 15 تشر ين االول 2022السنة السابعة عشرة العدد 

ُحّب محمـٍدُحّب محمـٍد
يجمـعنايجمـعنا

في عيد مولده األغرفي عيد مولده األغر

م مهمــة إدارة املجلــة عــدد مــن 
ّ
وقــد تســل

األســاتذة الصحفيــن األكفــاء، الذيــن 

ــن  ــا م ــة لتطويره ــات واضح ــوا بصم ترك

شــؤون  ومعايشــتها  مســايرتها  خــال 

الوقــت  نفــس  وفــي  والوطــن،  املواطــن 

ــاب 
ّ

ــرة الكت ــا خي ــل فيه ــى العم ــب عل تعاق

والجميــع  والصحفيــات،  والصحفيــن 

يذكــر "الشــبكة" بخيــر، كونهــا مدرســة 

نهلــت منهــا أدبيــات الصحافــة وفنــون 

والتصويــر. والتصميــم  اإلخــراج 

املولود أصبح شابًا

الزميلــة )أميــرة محســن( التــي تعمــل 

فــي القســم الرياضــي عبــرت عــن حبهــا 

للشــبكة التــي منحتهــا فرصــة للتعبيــر 

 " أنهــا  إلــى  وأشــارت  مواهبهــا،  عــن 

عملــت فــي املجلــة كمراســلة ومحــررة 

تســعى  وهــي  الرياضــي،  القســم  فــي 

مــع زمائهــا جاهديــن ملواكبــة جميــع  

ــوء  ــليط الض ــة وتس ــاطات الرياضي النش

ــة  ــى الرياض ــا وعل ــة عموم ــى الرياض عل

املــرأة  دور  إلبــراز  خاصــة،   النســوية 

حقــل  فــي  والســيما  املجــاالت  كل  فــي 

الرياضــة." 

فيمــا يــرى الزميــل )محســن إبراهيــم( - 

مســؤول قســم فنــون املجلــة- أنهــا صبيــة 

جميلــة، واكبهــا منــذ نعومــة أظفارهــا 

فيقــول: "فــي العــام 2006 ولــدت صبيــة 

وعــن  ســابقاتها  عــن  تختلــف  مميــزة 

ــة  ــي مجل ــة ه ــك الصبي ــا، تل ــات جيله بن

)الشــبكة العراقيــة(، ومنــذ التأســيس 

ــود  ــذا املول ــو ه ــب نم ــرًا أراق ــت حاض كن

وأســهم فــي تنميتــه ورفــده، مــع باقــي 

الزمــاء، بــكل مــا يجعلــه مميــزًا. وقــد 

كان  كبيــرة  تحديــات  املجلــة  واجهــت 

أبرزهــا التفجيــر اإلجرامــي الــذي نالهــا 

عــام 2007، لكنهــا انبثقــت مــن جديد من 

بــن ركام الحقــد. وقــد جمعــت املجلــة فــي 

طياتهــا جميــع أطيــاف الشــعب العراقــي، 

تفاصيلهــم  كل  فــي  حاضــرة  وكانــت 

ثقافيــا وفنيــا واجتماعيــا، وحاولــت أن 

تغطــي كل أنحــاء العــراق بخطــاب وطنــي 

رائعــة  مهنيــة  تحريــر  وأســرة  جامــع، 

ــرور  ــن م ــم م ــى الرغ ــق. وعل ــراج أني وإخ

ــت كل  ــن، فكان ــا الوه ــم يصبه ــنن ل الس

مــرة تظهــر بحلــة جديــدة. تحيــة لجميــع 

العاملــن فــي مجلــة الشــبكة العراقيــة 

ــر  ــاء تحري ــن رؤس ــا م ــر به ــن م ــكل م ول

ومحرريــن، وتحيــة لــكل الراحلــن الذيــن 

أوتــادًا  كانــوا  الذيــن  اللــه،  توفاهــم 

ارتكــزت إليهــم مجلــة الشــبكة."

ساندي بيل

تســمح  بأنهــا  الطفولــة  مرحلــة  تتميــز 

لــك بــأن تعيــش فــي أحامــك وتتصورهــا 

حقيقــة، وربمــا يشــجعك أهلــك وذووك 

تعــزز  أحامــك  كانــت  إن  ذلــك  علــى 

شــخصيتك وتميــزك عــن اآلخريــن.

الزميلــة )آالء فائــق( مــن قســم الترجمــة 

قالــت: "تأثــرت بشــخصية )ســاندى بيــل( 

الكارتونيــة حــن كنــت صغيــرة، وأحببــت 

العمــل الصحفــي، راودنــي حــب كبيــر 

للعمــل فــي الصحافــة، وكــم كنــت ســعيدة 

املجــال  بدخــول  حلمــي  تحقــق  حينمــا 

ــي  ــهادتي ف ــلحة بش ــا متس ــي وأن الصحف

املســتنصرية،  الجامعــة  مــن  الترجمــة 

الصحفــي  العمــل  ولــوج  أن  واكتشــفت 

ليــس باملهمــة الســهلة، بــل إنــه يتطلــب 

كمــا  لهمــا،  حــدود  ال  وشــغفا  جهــدًا 

أن الترجمــة مهمــة مــع اتســاع العالــم 

وأحداثــه املتعاقبــة، فهــي دومــا حاجــة 

األزمنــة  كل  فــي  منهــا  بــد  ال  أساســية 

توثيــق  علــى  تعمــل  كونهــا  والعصــور، 

بهــا  يمــر  التــي  املتســارعة  األحــداث 

اإلعــام  وســائل  ظهــور  ومــع  العالــم، 

بــدأت تتزايــد أهميــة البحــث عــن وســيلة 

ــة  ــدث بدق ــول الح ــن وص ــية تضم أساس

لــذا  واملشــاهد،  القــارئ  إلــى  وســرعة 

)الترجمــة  تزايــد االهتمــام بمــا يعــرف بـ

"الشــبكة  أن  وأضافــت  الصحفيــة(." 

مــن  تقريبــا  عقديــن  مــدى  وعلــى 

انطاقهــا فــي العــام 2005، أســهمت 

ــة ســنوات إصدارهــا فــي تشــكيل  طيل

العراقيــة،  الســيدة  حيــاة  نمــط 

ــدة  ــة الجدي ــأن اإلطال ــة ب ــا ثق وكلن

باهتمــام  ســتحظى  للمجلــة 

ــا  ــتصل أيض ــي وس ــا الحال جمهورن

إلــى متلقــن جــدد، لتســتكمل الشــبكة 

مســيرتها فــي التميــز وريــادة املحتــوى 

املقــدم للمــرأة العراقيــة اليــوم وغــدًا."

مواكبة التطور

الزميلــة )ميســاء فاضــل(، املحــررة فــي 

قســم )أســرتي( عّبــرت عــن فخرهــا 

بالعمــل فــي مجلــة الشــبكة، وبينــت أن 

تختــص  –كمطبــوع-  الشــبكة  "مجلــة 

بالشــأن العراقــي بــكل جوانبــه املتعــددة، 

املؤسســة  هــذه  فــي  عاملــة  وكامــرأة 

ــرح  ــا يط ــب وم ــا يكت ــم بم ــت أهت أصبح

فــي ســطورها، ملــا تحويــه مــن معلومــات، 

للمــرأة  التوعــوي  التثقيــف  وكميــات 

والطفــل، لذلــك كلــي فخــر بأننــي إحــدى 

لتشــييد  يؤسســن  الاتــي  العامــات 

ــع  ــعادتي تنب ــوي، وس ــرح التوع ــذا الص ه

ــدار  ــي إص ــي ف ــد زمائ ــال جه ــن خ م

فــي  التطــور  تواكــب  التــي  األعــداد 

األخــرى  وســعادتنا  العراقــي،  الشــارع 

فــي عيــد تأسيســها الــذي هــو إنجــاز آخــر 

فــي بنيــة الصحافــة القويمــة والحقيقيــة، 

ألنهــا كانــت ومــا زالــت تلــك األم التــي 

تحتضننــا جميعــا بحــب غيــر مشــروط."

نقل معاناة الشارع

شــاملة،  مجلــة  الشــبكة  تكــون  ولكــي 

العامليــة،  األخبــار  تســتقطب  أن  يجــب 

أم  ثقافيــة  أم  سياســية  أكانــت  ســواء 

فنيــة. الزميلــة )آيــة 

ــة تهتــم دائمــا  منصــور( ذكــرت أن املجل

الشــخصيات  مــع  اللقــاءات  بإجــراء 

املهمــة، وكتابــة التحقيقــات التــي تجــذب 

مســاحة واســعة مــن القــراء. وتضيــف 

ــى  ــاس إل ــكات الن ــاة ومش ــل معان أن "نق

ــن  ــهلة، وم ــت بالس ــة ليس ــؤولن مهم املس

الضــوء  تســلط  أن  الصحافــة  واجــب 

أصحــاب  عليهــا  يطلــع  كــي  عليهــا 

الشــأن لتصحيــح املســار وتقديــم أفضــل 

الخدمــات."

 منبر مهم

ــي،  ــب خارج ــي(، كات ــي غن ــل )عل الزمي

زامــل )الشــبكة( منــذ أعدادهــا األولــى، 

ــل  ــة تنق ــة واضح ــدد بصم ــي كل ع ــه ف ول

والطــاب،  التربــوي  الواقــع  معانــاة 

بطــرق  للنهــوض  مقترحــات  ويقــدم 

منبــر  "املجلــة  أن  أوضــح  التدريــس، 

التحضــر  نحــو  املجتمــع  قــاد  مهــم 

والتقــدم، ونبــه إلــى الكثيــر مــن األخطــاء 

البعــض  يعتقــد  التــي  واملمارســات 

ــي  ــا ف ــة، ولكنه ــات صحيح ــا ممارس أنه

أنــه  إلــى  مشــيرًا  مضــرة."  الحقيقــة 

"تمكــن مــن مخالطــة الواقــع التربــوي 

عبــر كتاباتــه فــي )الشــبكة(، وأســهم 

ــح  ــات وتصحي ــة للمناقش ــاد بيئ ــي إيج ف

األخطــاء."

فنون التصميم

يتولــى القســم الفنــي إخــراج املجلــة 

فنيــا، وتنســيق الصــور، وكتابــة عناويــن 

الغــاف.  تصميــم  مــع  املواضيــع، 

رئيــس  العتابــي(،  )ياســر  الدكتــور 

قســم التصميــم، قــال إن "الشــبكة مجلــة 

مواكبــة للتحديــث فــي التصميــم العاملــي، 

وتعتنــي بالصــورة الصحفيــة التــي قــد 

لذلــك  الكلمــات،  عشــرات  عــن  تغنــي 

يحــدد  للمجلــة  الفنــي  اإلخــراج  فــإن 

ــا،  ــا ومتابعته ــي إليه ــذب املتلق ــدار ج مق

تحتويهــا،  التــي  املــواد  الــى  باإلضافــة 

ــبة  ــة بالنس ــف للمجل ــى أن أول تعري بمعن

يحفــزه  الــذي  الغــاف  هــو  للمتلقــي 

علــى قراءتهــا ومتابعــة املــواد فيهــا، لــذا 

أهميــة  يقــل  ال  الفنــي  التصميــم  فــإن 

املطبــوع،  فــي  الصحفيــة  املــواد  عــن 

وعليــه فــإن الصحافــة الحديثــة تعتمــد 

الــذي  املقــدار  بنفــس  اإلخــراج  علــى 

تضعــه علــى املــواد املكتوبــة."  موضحــا 

أن "الشــبكة اســتطاعت أن تلفــت نظــر 

تختفــي  تــكاد  وهــي  املثقفــة،  الطبقــة 

ــا،  ــام صدوره ــد أول أي ــات عن ــن املكتب م

ســواء فــي بغــداد أو املحافظــات".. أضاف 

ياســر أن "ذكــرى إصــدار املجلــة هــي فــي 

الحقيقــة مقيــاس ملــدى التقــدم الــذي 

ــتعداد  ــابق، واالس ــام الس ــي الع ــق ف تحق

نجاحــات  لحصــد  جديــدة  إلضافــات 

أخــرى فــي األعــوام املقبلــة."

بغداد/ مالذ األمين

وهي تدخل عامها الثامن عشر تجدد 
lمجلة الشبكةl عهدها بأن تكون 
منبرًا إعالميًا لجميع العراقيين ومرآة 
عاكسة لنشر آرائهم واقتراحاتهم 

والتعبير عن آالمهم وأمنياتهم.

تقدم غير مسبوق في الشكل والمضمون.. 

تستقبل عامها 
الثامن عشر

السنة السابعة عشرة العدد 

)404( 15 آيار 2022

العراقيةالعراقية

العراقالعراق
فــــي مهـــــب الـــــريح
فــــي مهـــــب الـــــريح

البصرة - العقبة

أنبوب االمل ام أنبوب الجدل؟

العراقيةالعراقية

عنــدما  أذلَّ  العــرُب الكـــباَر
فــي مونديـــال قطــــــر
فــي مونديـــال قطــــــر

ألو 112222 نقص في المالكات 

وشّحة في السيارات

حمالت مكثفة 

لمالحقة المتسّولين

شـــتاء بوتــــين 

عـلى نـــــار هــادئة

العراق يرفع 

الكارت األحمر بوجه 

تركيا وايران

الســنة السابعــة عشـــرة كنوزٌ في المقابر

15 كانون األول 2022
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"الشــبكة  مجلــة 

تطفــئ  العراقيــة".. 

ــة   املياديَّ شــمعتها 

لتبــدأ  عشــر  الســابعة 

عامــا جديــدًا مــن التألــق 

مــن  جــو  فــي  الصحافــي 

وتبريــكات  ــة  واملحبَّ األلفــة 

الثقافيــة  األوســاط 

واملجتمعيــة. واإلعاميــة 

مهنية وضد 

التفاهة

الراضــي(،  )غفــران  اإلعاميــة 

ــة، هنــأت املجلــة ورئاســة التحريــر  بمحبَّ

املتنوعــة  بأقســامها  مشــيدة  املوقــرة، 

يســتهدف  الــذي  األخاقــي  وخطهــا 

تدعيــم رصانــة القيــم املجتمعيــة فــي 

ظــل هجــوم نكــرات السوشــيال ميديــا 

علــى ثوابــت املجتمــع، قائلــة:

ــة  ــة الفخم ــامها املتنوع ــح ألقس "املتصف

تلتقــط  التــي  العائليــة  ومواضيعهــا 

ــواء  ــا، س ــكوت عنه ــة مس ــاالت حقيقي ح

اآلبــاء  أو  وزوجتــه  الرجــل  بــن  مــا 

وأبنائهــم، وكذلــك تشــخيص وماحقــة 

عــن  غابــت  وإيجابيــة  ســلبية  ظواهــر 

بــال الكثيريــن. بصراحــة يشــعر بالفخــر 

ــرم  ــي محت ــوع عائل ــوِد مطب ــل بوج واألم

داخــل  النبيلــة  قيمــه  إثبــات  يريــد 

ــاوم  ــازال يق ــة، وم ــذات العراقي ال

ــدارة واحتــراٍم يليقــان  البقــاء بج

العراقــي  املجتمــع  بطبيعــة 

املحافــظ، وكذلــك يليقــان 

األخاقــي  املعيــاري  بالخــط 

وبناتنــا  ألبنائنــا  نريــدُه  الــذي 

مــن األجيــال القادمــة، 

الرغــم  وعلــى 

مــن أن هجــوم 

ل  شــيا لسو ا

ومــا  ميديــا، 

يكتنــزه مــن محاذيــر وعــادات 

نحــو  وموجهــة  هجينــة  وســلوكيات 

املجلــة  رزانــة  يجعــل  لكنــه  أجيالنــا، 

ورصانتهــا معادلــن موضوعيــن مهمــن 

اإلنترنيتــي." الغــزو   
ّ

صــد فــي 

رصانة حقيقية.. ال )طشة(

أمــا املــدون )حيــدر الجريخــي(، الــذي 

 
ّ

 بــأول، فــد اعتــز
ً
يقتنــي إصداراتهــا أوال

ــدًا  ــا املعرفــي بعي ــا املهنــي وثقله بخطه

والتدليــس.  ــة( 
َّ

)الطش صحافــة  عــن 

:
ً
ــا ــري، قائ الخب

خــط  علــى  الحفــاظ  لكــم  "أبــارك 

مــا  مــع  االنجــرار  وعــدم  الرصانــة 

تبثــه الصحــف الصفــراء واملطبوعــات 

 
ُ

املوجهــة الســخيفة، فــي الحقيقــة نحــن

فــي أمــّس الحاجــة ملثــل هــذا املطبــوع 

الثقافــي املتنــوع وامللــون واألنيــق، املجلــة 

اإلصــاح،  فــي  أساســيا  ركنــا  تشــكل 

تــوازي  مســؤولية  عليهــا  وأصبحــت 

مســؤولية األبويــن فــي تربيــة وتثقيــف 

وتنظيــف أفــكار األجيــال الجديــدة التــي 

 وتكاســل فــي اســتلهام 
ّ

لديهــا نفــور وصــد

أن  إذ  والذائقــة،  والثقافــة  املعــارف 

التفاهــة  بمنافــذ  منشــغلون  الغالبيــة 

أدعــو  لذلــك  واللهــو،  ــة( 
َّ

و)الطش

اإلدارة العليــا للشــبكة إلــى تبنــي وصــول 

املجلــة إلــى الجامعــات والثانويــات، إذ 

ــويق  ــذ التس ــاء بمناف ــدم االكتف ــب ع يج

ثقافيــا  محاربــون   
ُ

نحــن الحاليــة، 

تســخيف  يســتهدف  مــن  وهنالــك 

وتســطيح وعــي األجيــال وانتــزاع قيمهــا 

وثوابتهــا."

صديقة العائلة الورقية

)محمــد  الباحــث  جانبــه..  مــن 

لدينــا مجلــة  بــأن  افتخــر  الخزعلــي( 

عراقيــة تبــث الجمــال وال تمــت للبــذاءة 

وال  للطائفيــة  وال  بصلــة  املشــاعة 

:
ً
مكمــا للتناحــر، 

"أبــارك ملجلة الشــبكة ورئاســة تحريرها 

املوقــرة هــذا الخطــاب الثقافــي العراقي 

املعتــدل، حينمــا أتصفــح موضوعاتهــا 

حقيقــة  أشــعر  الفاخــر  وتصميمهــا 

باالطمئنــان واالرتيــاح بــأن لدينــا مجلــة 

عراقيــة ال تمــت للبــذاءة املشــاعة بصلــة 

ــعر  ــا تش ــر، وإنم ــة وال للتناح وال للطائفي

واملعلومــات  اللطافــة  مــن  كتلــة  بأنهــا 

دؤوب  طــراز  مــن  ابهــا 
ّ

ت
ُ
ك والــدفء، 

أســماء  فيهــا  كذلــك  لبلــده،  ومحــب 

مواكبــة  وهنالــك  المعــة،  خارجيــة 

ــا  ــد فيه ــي، أج ــدث العراق ــتمرة للح مس

تتبعــا تصحيحــا فــي الطــرح والبحــث 

عــن املعالجــة مــن خــال التحقيقــات 

واملتابعــات،  واالســتطاعات  امليدانيــة 

ادخلهــا  أنــي  كلــه  ذلــك  مــن  واألهــم 

صديقــة  بأنهــا  مطمئــن  وأنــا  البيــت 

املراهقــن." وأوالدي  لبناتــي  محترمــة 

تنويع فني دسم

الناقــدة الثقافيــة )د.أحــام فائــق( كان 

لهــا تفكيــك فنــي دقيــق ملواضيــع املجلــة 

باســتمرار،  تتابعهــا  التــي  وأقســامها 

طرحتــه فــي وجهــة نظرهــا مــع التهانــي 

ــة: ــة، قائل القلبي

جميلــة  –كعادتهــا-  واملجلــة  عــام  "كل 

والتلويــن  التصميــم  املحتــوى وفاخــرة 

ــدة  ــا كواح ــق بمباركته ــي الح ــج، ل به
ُ
امل

والفنيــة  الثقافيــة  الشــواهد  مــن 

فنــي  تنويــع  فيهــا  التــي  الرصينــة 

ودرامــا  األصيــل  الفــن  رواد  يســتذكر 

الزمــن الجميــل، بعدمــا غــزا املواقــع 

ــن  ــاهير التافه ــن مش ــر م ــة الكثي الفني

يعجبنــي  وكذلــك  ــة(، 
ّ

)الطش وأهــل 

الحظــت  فقــد  الرياضــي،  قســمها 

متابعتــه الحــدث عامليــا ومحليــا وتغطيته 

فــإن  أمــا جانبهــا األســري  بــأول.   
ً
أوال

هنالــك رزانــة مهنيــة عاليــة ومتابعــة 

دقيقــة ملــا تعانيــه األســرة ومــا تحتاجــه 

وحــل  الخــاص،  عاملهــا  فــي  املــرأة 

ــية  ــة النفس ــل التربوي ــن قب ــكاتها م مش

املختصــة، وأيضــا فيهــا فســحة جيــدة 

ــة.  ــينما الذكي ــال الس ــن خ ــال م لألطف

ــى   عل
ُ

ــد ــي وأش ــا أحبت ــم جميع ــارك لك أب

أيديكــم هــذا املجهــود الهائــل، ونأمــل 

ــدى  ــر م ــة آخ ــل املجل ــي تص ــر لك باألكث

والعامليــة  العربيــة  املجــات  لتنافــس 

املهنيــة." فــي  الطويــل  البــاع  ذات 

تطّل المدّللة في )حوش( العائلة العراقية وتجلس 
كأية جارة مملوحة تقطر ترافة وإيجابية. حين تتصفح 
عناوينها المثيرة بأدب، ومواضيعها الشيقة بمهنية 
عالية، تشعر بأن البالد آمنة، وعلى وجوه أهلها 
الطيبين يسبح الجمال الهادئ، لم تعرف يومًا طريقًا 
للتحريض الطائفي، ولم تسجل عليها منذ الوالدة 
حتى اآلن أية ميوٍل طائفية أو حزبية أو مذهبية، وإنما 
كانت بيتًا عراقيًا جامعًا لكل الطوائف والقوميات 
واألديان. 

آمنة الموزاني

محبوبة العائلة 

الُمدّللة..

وهي تطفئ شمعتها الميالدية
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البصرة ديرتكم                                                                   

تشــعل  الحماســية  األجــواء  بــدأت 

ســكانها  وتبهــج  البصريــة  الشــوارع 

الشــعب  الكــروي،  بالكرنفــال  احتفــاء 

بامتنــان  للحيــاة،  املحــب  العراقــي 

يســتقبل الشــعوب املختلفــة ويكرمهــم، 

فكيــف بكــرم البصــرة إذن؟ يقــول أحــد 

املواطنــن القادمــن مــن إحــدى الــدول 

الخليجيــة إن كــرم أبنــاء البصــرة، جعله 

ــراه  ــوف ي ــي س ــرم كل عراق ــر أن يك يفك

فــي بلــده عنــد عودتــه، وإنــه لــم يــر كرما 

وضيافــة كمــا شــاهدها فــي الفيحــاء، 

للغايــة لافتتــاح، فيمــا  كان متحمســا 

قــرب  البصــرة  كورنيــش  فــي  يســير 

الســياب،  الراحــل  الشــاعر  تمثــال 

ــه،  ــمون بوجه ــم يبتس ــاس وه ــرى الن وي

ويدعونــه لشــرب الشــاي وتنــاول الطعــام 

دون  وأقولهــا  منازلهــم،  فــي  واملبيــت 

مبالغــة، إن العراقــي هــو الفــرد الوحيــد 

ــه  ــى منزل ــوك إل ــذي يدع ــم ال ــي العال ف

أن  أجــل  مــن  فقــط  يعرفــك،  ال  وهــو 

تنــال راحتــك، وهــذا مــا شــاهدناه نحــن 

ــد الواحــد، فقــد كان صاحــب  أبنــاء البل

التاكســي، وبائــع الشــاي، وبائــع اللبلبــي، 

طريقنــا،  فــي  نصادفــه  شــخص  وأي 

ــا  ــا، حينم ــة إكرامن ــة طريق ــاول وبأي يح

ــة  ــداد لغاي ــن بغ ــون م ــا قادم ــدرك أنن ي

كــرم  إنــه  البطولــة.  افتتــاح  حضــور 

غريــب ال تجــده ســوى فــي عالــم الســحر 

والخيــال وحكايــات اليوتوبيــا املثاليــة، 

البصــرة،  إلــى  يحضــر  مــن  لكــن 

والســيما فــي هــذه األيــام حيــث نحتفــي 

ــي  ــود ف ــه موج ــيتأكد أن ــي25، س بخليج

مدينــة الســياب والعــراق. 

فرق تدعو للحب والتوعية

للبهجــة،  الناشــرة  التطوعيــة  الفــرق 

التفاصيــل املميــزة  أبــرز  واحــدة مــن 

فــي  نســير  ونحــن  صادفتنــا  التــي 

شــوارع البصــرة وســط حشــود كبيــرة 

للمنتخــب  والداعمــن  املؤازريــن  مــن 

والرســومات  وأعامهــم  بســياراتهم 

املزينــة، ووجــوه األطفــال، قابلتنــا بعــض 

الفــرق التــي تحمــل )كروتــا( ورقيــة، 

ــى  ــث عل ــة تح ــارات تحفيزي ــة بعب مكتوب

نظافــة املدينــة، وعــدم املســاهمة فــي 

البصــرة  شــباب  كان  التلــوث،  زيــادة 

ــم  ــن معه ــاس، حامل ــى الن ــون إل يتوجه

مثــل  عبــارات  عليهــا  مكتوبــة  أوراقــا 

"حافــظ علــى نظافــة مدينتــك" "ارجــوك 

"إرم  املدينــة"،  تلويــث  فــي  تســهم  ال 

أعقــاب ســجائرك فــي مــكان آخــر غيــر 

األرض". 

لم نر العني السيئة                                                                

أبنائهــا،  بــأرواح  النظيفــة  البصــرة 

ســيدة  هــي  الطمأنينــة  كانــت  حيــث 

لتغطيــة كرنفــال  رحلتنــا  فــي  املوقــف 

مشــينا،  إذ  وحكاياتــه،  خليجــي25 

ــب،  ــا امللع ــى وصلن ــة، حت ــرات طويل ولفت

ــة،  كانــت حشــود الرجــال ليســت بالقليل

لكننــا لــم نســمع كلمــة واحــدة ســيئة، 

الــذي  األمــر  هــذا  تحــرش،  نظــرة  او 

ــم  ــا، فل ــوة لن ــط إخ ــا وس ــعرنا وكأنن أش

لقــد  واملســاعدة.  املعاونــة  ســوى  نــر 

 ،"
ً
كنــت، وأقولهــا بأمانــة، "خائفــة قليــا

ــبب  ــوف تس ــرة س ــود الكبي ــذه الحش فه

ــرش  ــع التح ــاكل م ــن املش ــد م ــا العدي لن

ــى النســاء، لكننــي  ــة عل واأللفــاظ النابي

لــم أصــادف هــذا التصــرف مطلقــا، 

مــا منحنــي قــدرًا كبيــرًا مــن األمــان، 

بحيــث نســيت أننــي وســط آالف مــن 

املواطنــن، حتــى أننــا وملــرات عديــدة 

ملســاعدتنا  بأشــخاص  نســتعن  كنــا 

ــوى  ــد س ــم نج ــا، ول ــل أغراضن ــي حم ف

التعــاون و"الحاضــر، تأمــرون، إي 

بعينــي"، لربمــا كنــا نبحــث عــن 

هــذه األلفــة. 

املباريــات،  قبــل  و احتجنــا 

بعــض  مســاعدة  إلــى 

األشــخاص لتوجيهنــا نحــو 

الطريق الصحيح، فســاروا 

وســاعدونا،  أمامنــا، 

ورفضــوا أن ندخــل املــكان 

ــا،  ــام لن ــوا الطع دون أن يطلب

وصــل  حســابنا  "علــى  قالــوا: 

الحســاب." ثــم خرجــوا ونحــن لــم 

نعــرف حتــى أســماءهم. كــم كان املوقــف 

ــه.  ــه وجمال ــدة ندرت ــرحه لش ــا لش صعب

العائالت سيدات امللعب

صارخــة  وجــوه  كثــر،  وأطفــال  نســاء 

بالجمــال، وعائــات تســير آمنــة باتجــاه 

امللعــب، كانــت إحــدى النســاء قادمــة 

ــرة  ــت امل ــا، وكان ــع عائلته ــوك م ــن ده م

لنــا  تقــول  البصــرة،  فــي  لهــا  األولــى 

ونحــن ننتظــر دورنــا حتــى نعبــر البوابــة 

إنهــا بكــت عنــد دخولهــا البصــرة أول 

مــرة، ألنهــا لــم تــر الكثيــر مــن ربــوع 

بلدهــا، لكــن خليجــي25 وفــر لهــا فرصة 

ذهبيــة، لتعليــم أوالدهــا عــن بادهــم 

أكثــر. كذلــك تعرفنــا إلــى عائلــة أخــرى 

تحمــل  وهــي  كركــوك  مــن  حضــرت 

ــا:  ــرة لن ــال رب األس ــي، وق ــم العراق العل

إننــا ســعداء لوجودنــا معــا، أنتــم مــن 

بغــداد، وهــا هنــا عائلــة مــن دهــوك 

ــه  ــراق كل ــار، وكأن الع ــن األنب ــرى م وأخ

ــك  ــل هنال ــد. فه ــكان واح ــي م ــع ف اجتم

عراقيــا  عرســا  تعيــش  أن  مــن  أجمــل 

وتــرى كل أبنــاء املحافظــات يشــاركون 

ــدة؟ ــة واح ــي بقع ــه ف في

توحدنا..

ببهجة وسعادة، تنتقل الكرة من قدم إلى 
أخرى، معلنة بدء افتتاح بطولة خليجي 2٥، 
وألول مرة في العراق بعد انقطاع مع العالم 
الرياضي خارج الحدود استمر ألكثر من أربعين 
عامًا، وها هي البصرة تستقبل أبناءها، وأبناء 
مدن ودول أخرى، لتحتفل معهم  بانطالق 
البطولة. 

موفدة مجلة الشبكة إلى البصرة 
/ آية منصور                                                           

البصــــرة
احتفاء 

المواطنين 
بخليجي 25 

ما زال مستمرًا
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يبــدو  شــخص،  علــق  حينمــا  املفارقــة، 

بكلمــة  الكليــة  هــذه  فــي  تدريســي،  أنــه 

كميــة  هنــا  تتخيــل  أن  لــك  )اســتهتار(، 

الــردود غيــر املؤدبــة ملــن يبــدو أنهــم طــاب 

وطالبــات لهــذا األســتاذ بالتحديــد، وهــو 

مــا يعطــي انطباعــا وشــبه اتفــاق علــى أن 

هــذا الســلوك هــو "حريــة" و "خــل يتونســون"، 

بالتعصــب  الجامعــي  االســتاذ  متهمــن 

إحــدى  إن  بــل  "العنچوقيــة"،  والعقليــة 

علــى  اعترضــت  "املتحــررات"  الطالبــات 

الرافــض  الوزيــر  وموقــف  الــوزارة  قــرار 

 لــم 
ُ

لهتــك الحــرم الجامعــي باعتبــار أنــه

ــا-  ــا –بنظره ــا( ومنفتح ــرًا )كيوت ــن وزي يك

لــو  الوزيــر  أن  مــن  متأكــدة  أننــي  علمــا 

اتخــذ إجــراًء مباشــرًا بفصــل "الدمبكچيــة" 

اســتحقاق-  الفيديو-وهــو  فــي  الظاهريــن 

 عليــه هجمــة )فيســبوكية( مســعورة 
ّ

ــنت
ُ

لش

مــن هــؤالء الطلبــة الفوضويــن، باعتبــار 

ــة  ــردح والرصان ــات ال ــد حري ــون قّي أن القان

األكاديميــة!

الطشة دمرت البيوت

"ال غرابــة أبــدًا، إذ أن األبويــن منشــغان 

ــة، لذلــك ال يمكــن وضــع ســبب واحــد 
َّ

بالطش

ألن  الئقــة،  غيــر  اجتماعيــة  ظاهــرة  أليــة 

ــا  ــق.. طامل ــا للمنط ــا مخزي ــك تحجيم ــي ذل ف

ــا أساســيا فــي  ــا بــات العب أن انفــات امليدي

األخــاق"..

طالــب  بــدأ  املمتعــض،  التشــخيص  بهــذا 

املاجســتير )مهــدي الفريجــي( اعتراضــه 

علــى )األرضــة امليدياويــة( التــي تنخــر فــي 

:
ً
ــا ــوت، قائ البي

"النــت ومنظومــة السوشــيال ميديــا يضعــاِن 

ــت  ــددت ودخل ــات تع ــدة، والثقاف ــا جدي قيم

ــوي  ــام األب ــل، النظ ــث طوي ــازل، والحدي املن

هــو الــذي كان يتحكــم فــي تصديــر قيــم 

النــاس  يكــن قبــول  ولــم  ورفــض أخــرى، 

 ذاتيــا )أي القيــم واألعــراف( 
ً
بهــا قبــوال

ومتعايــش  ومفــروض  نابــع  القبــول  وإنمــا 

معــه مــن قبــل النظــام األبــوي البطرياركــي، 

ــول  ــن دخ ــد 2003 م ــل بع ــا حص ــع م ــن م لك

النــت ومواقــع التواصــل والحريــات والقــدرة 

ــذا  ــد ه ــن عق ــزء م ــرط ج ــفر، انف ــى الس عل

القيــم  انهــارت  لذلــك  األبــوي،  النظــام 

ــام." ــذا النظ ــن ه ــابقا م ــة س املحكوم

فوضى تسعينية ممتدة

التــي  العابثــة  والفكــرة  الفوضــى  تراتــب 

حــن  التســعينيات،  أيــام  منــذ  تأسســت 

بفــارق  لكــن  التعليميــة،  املكانــة  تخلخلــت 

واملوديــل  املوثقــة  الكاميــرا  وجــود  عــدم 

الدكتــور  لنــا  اســتذكره  الــذي  العبثــي، 

بشــواهد  جبــار(..  )وســام  الهندســة  فــي 

اإلثبــات:

بســنوات  الكليــة  فــي  طالبــا  "كنــت 

أيضــا  فيهــا  تخرجــت  التــي  التســعينيات 

كليــة  األول  الصــف  مــن  الحصــار..  وقــت 

كانــت حفــات التخــرج مشــابهة ملــا يحــدث 

الصــوت  أجهــزة  دخــول  هــو  الفــرق  اآلن، 

ــرق  ــا ف  عنه
ً
ــدال ــت ب ــابقا كان ــورة، وس املتط

موســيقية )املزيقــة(. إذن القضيــة متراتبــة 

لدينــا  كان  قبلنــا.  األجيــال  مــن  حتــى 

دكتــور خريــج بدايــة الســبعينيات يحدثنــا 

وكيــف  التخــرج  حفــات  عــن  باســتمرار 

)خدعــة  وهــي  بتابــوت  اســتعانوا  أفهــم 

ــط  ــرق، الخل ــت الط ــف انقطع ــييع( وكي تش

هنــا هو بــن أنــواع الحفــات ونوعيتهــا، لكن 

الفكــرة واحــدة تبــدأ مــن حفلــة التعــارف 

فــي نــادي الجامعــة وكل مرحلــة أو شــعبة 

ــى يــوم التقــاط صــورة  بــدون موســيقى، حت

ــق  ــا التصفي ــيطة يتخلله ــة بس ــرج بحفل التخ

حفلــة  أمــا  فقــط،  الشــبابية  والهتافــات 

التخــرج، وهــي احتفاليــة يقــوم بيهــا طــاب 

ــة  ــي الـــ Dj والحفل ــص وأغان ــا الرق ويتخلله

الرســمية بــروب التخــرج بحضــور عائــات 

ــال  ــو احتف ــل ه ــص، ب ــدون رق ــن ب الخريج

ــة،  ــس الجامع ــر ورئي ــور الوزي ــمي بحض رس

بعــد نهايــة التســعينيات أصبحــت الحفــات 

ســامة  الجامعــة،  )يــوم  آخــر  نــوع  مــن 

ــاد  ــد مي ــاو.. عي ــر الف ــوم تحري ــتاذ، ي األس

...الــخ ( حيــث يســتغلها الطــاب  الريــس 

ــى  ــول إل ــة لتتح ــام الدراس ــن أي ــص م للتخل

حفــات جماعيــة، أمــا بعــد 2003، والســيما 

ــد  ــبي(  فق ــي نس ــتقرار أمن ــد 2010 )اس بع

دخلــت حفــات مــن نــوع آخــر ثــم جــرى 

منعهــا )الحفلــة التنكرية(..أصبــح هنــاك 

خلــط بــن أخــذ الصــورة الجماعيــة والحفلة 

باألصــح  أو  املوســيقية  الفــرق  ودخــول 

ــهر  ــاره أش ــوش( باعتب ــن أو )DJ عي املطرب

ــا  ــح لدين ــداد، أصب ــي بغ ــات ف ــم حف منظ

والهــرج  الحفــات  تنظيــم  بــن  خلــط 

واملــرج."

منع صارم وفوري

انتشــر  الــذي  الفاضــح  الفيديــو  مقطــع 

لحفــل طابــي راقــص بمجــون فــي كليــة 

أهليــة ببغــداد، وبعــد إثارتــه النتقــادات بــن 

رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي، أصــدر 

العالــي  التعليــم  وزيــر  الســيد  إثــره  علــى 

 وصارمــا 
ً
)د.نعيــم العبــودي(.. بيانــا عاجــا

وعمــداء  الجامعــات  رؤســاء  فيــه  حّمــل 

الكليــات املســؤولية عــن أيــة مخالفــة تســيء 

إلــى ســمعة الحــرم الجامعــي.

ــوم  ــون والعل ــة القان ــد كلي ــه، عمي ــن جانب م

عبــد(  حميــد  )أ.م.د.محمــد  السياســية 

ــة  ــول املبالغ ــبق ح ــوار مس ــي ح ــا ف ــب لن
ّ

عق

ــا  ــرة وم ــة االخي ــرج باآلون ــات التخ ــي حف ف

ــرف  ــن الع ــه ع ــر خارج ــن مظاه ــا م يرافقه

:
ً
املهنــّي، قائــا

الــوزارة  مــن  منهجــي  إعمــام  "هنالــك 

ــن  ــن تقن ــات ضم ــون الحف ــرورة ان تك بض

منهجــي ال يشــتمل علــى فقــرات تخــل بالذوق 

العــام وتســيء الــى الجامعــة ومكانتهــا، ففــي 

قانــون الخدمــة الجامعيــة لدينــا تأكيــد علــى 

ورصانتهــا  التخــرج  بحفــات  االهتمــام 

اســتعراض  فــي  منهجهــا  خــال  مــن 

الدراســة  ســنوات  خــال  الطالــب  ســيرة 

هــذه  الــى  وصــل  وكيــف  األســاتذة  ودور 

ــة  ــه، اضاف ــل علي ــذي حص ــا ال ــة، وم املرحل

 مــن 
ُ

الــى مســتواه الثقافــي، ومــا اكتســبه

خبــرات، لكــن مــع ذلــك الحظنــا –لألســف- 

بعــض املظاهــر بــدأت تطفــو علــى الواقــع 

حفــات  فــي  ميديــا  السوشــيال  ومواقــع 

مرفوضــة  وهــي  )التهريجيــة(،  التخــرج 

ــي  ــى ف ــن فوض ــراُه م ــا ن ــا أن م ــا، علم تمام

حفــات التخــرج ال وجــود لــه فــي الجامعــات 

درجــة  فــي  ليــس  الرســمية، 

ضبــط مئــة باملئــة، لكنهــا غالبــا 

محافظــة علــى عرفهــا املهنــي، 

ــت  ــود ومنفل ــر موج ــد أن االم بي

األهليــة،  الكليــات  بعــض  فــي 

ــدوا  ــل أن يعي ــم وآم ــا أدعوه وأن

ألن  التصرفــات  بهــذه  النظــر 

نفســه  للطالــب  إســاءة  فيهــا 

التدريســية." وللكــوادر 

حفـــالت التخـــــرج الجامعيـــــــــة

من الّروب الرسمي.. إلى "الردح" العلني!

مجلة الشبكة - بغداد

وأنا أتصفُح مناوشات الفضيحة التعليمية الطاّشة على صفحات 
السوشيال ميديا، الخاصة بحفلة تعارف طلبة إحدى الكليات 
األهلية الـ lفايخةl، حيث تظهر إحدى طالباتها وهي lتردحl مثل 
غجريات الليل يقابلها lبالهّزl مجموعة طلبة شباب محترفين برِعاش 

الرقبة والكتف والكذلة المايلة.
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واألغنية كانت تقول:

شعر بنات.. شعر بنات

وين اولي ووين أبات

مــن  واخــاف  بالدربونــة  أبــات 

البزونــة

بائــع  يعــد  فلــم  اليــوم،  أمــا 

فــي  يبــات  بنــات(  )الشــعر 

ــة. ــن البزون ــاف م ــة واليخ الدربون

اليوم يغني:

ــن  ــات.. للحلوي ــعر بن ــات ..ش ــعر بن ش

وللحلــوات.

مواكبة التطور

أغنيــة  تتطــور  ولــم 

بنــات( فقــط،  )الشــعر 

بــل تطــورت طريقــة البيــع 

فقــد  أيضــا،  والصناعــة 

لتحــاول  التطــور  واكبــت 

الحلويــات  جيــل  جــذب 

بواســطة  املســتوردة 

ــك  ــع ذل ــل، وم ــاد واملوباي اآليب

فإنهــا مازالــت تبــدأ بنفــس 

. غنيــة أل ا

ــكل  ــى ش ــة عل ــة مصمم عرب

صنــع  جهــاز  علــى  تحتــوي  )ســتوتة( 

حلــوى الشــعر بنــات، وبعــض العلــب التي 

ــوى،  ــك الحل ــع تل ــة لصن ــواد أولي ــا م فيه

ــرات  ــى نش ــة ال ــي، إضاف ــد كهربائ ومول

تصبــغ  التــي  العربــة  تزيــن  ضوئيــة 

الــى  إضافــة  مميــزة،  زاهيــة  بألــوان 

جهــاز مكبــر صــوت لتشــغيل األغانــي. 

ــع  ــوى تصن ــت الحل ــد كان ــابقا فق ــا س أم

تــرص باقــة  البيــت وتــرص كمــا  فــي 

الزهــور ويحملهــا البائــع علــى ظهــره.

ــذي  ــا(، ال ــادي )18 عام ــرار ه ــول ك يق

يقــود تلــك العربــة ويمــر بهــا فــي طرقات 

بالشــعبية  مناطــق عديــدة، ال تتصــف 

مــن  الصنعــة  تعلمــت  :"لقــد  دائمــا 

ــل  ــد أن أعم ــي أري ــم بأن ــي وأبلغته أخوال

بالتقســيط،  عربــة  فأعطونــي  فيهــا، 

، واختــرت أغنيــة 
ً
وبــدأت العمــل فعــا

عملــي،  مــع  تتــاءم  تــوك  التــك  مــن 

والحمــد للــه أنــا أعمــل فيهــا منــذ ســنتن 

تقريبــا، أمــا والــدي فهــو يمتهــن حرفــة 

أخــرى العاقــة لهــا بعملــي."

ــل  ــن أج ــة م ــرك الدراس ــذي ت ــرار، ال ك

يفكــر  فإنــه  قولــه،  وحســب  العمــل، 

االمتحــان  خــال  مــن  اليهــا  بالعــودة 

يــدر  الــذي  عملــه  يحــب  الخارجــي، 

ــد  ــه :"الحم ــول عن ــدًا، يق ــا جي ــه رزق علي

يفكــر  ال  وهــو  اللــه."  مــن  خيــر  للــه 

بتركــه حاليــا، تحــدث أيضــا عــن عملــه 

ــات  ــعر بن ــمي: "الش ــه باملوس ــذي وصف ال

ــف  ــي الصي ــا ف ــط، أم ــتاء فق ــوب ش مطل

فهــو غيــر مربــح، لهــذا أتحــول إلــى بيــع 

ــع يدويــا بجهــاز 
ّ
اآليــس الكريــم املصن

أضعــه علــى العربــة بــدل جهــاز عمــل 

الشــعر بنــات."

يســمعون  حينمــا  األطفــال  يتراكــض 

صــوت أغنيــة الشــعر بنــات ويطلبــون 

مــن ذويهــم نقــودًا للشــراء، فســعر العــود 

الواحــد هــو 500 دينــار، إن كان كبيــرًا 

ــه  ــن يبيع ــاك م ــرار، وهن ــه ك ــا يصنع كم

ــة  ــرة وبكمي ــون صغي ــاس نايل  بأكي
ً
ــأ معب

ــذب  ــذا يج ــط، وه ــار فق ــل بـــ250 دين أق

مــع  صغيــرة  بالونــة  بوضــع  األطفــال 

الحلــوى.

حلوى الشعر بنات

 4 الـــ  بعمــر  طفــل  العابديــن(،  )زيــن 

الحلــوى  شــراء  علــى  يصــر  ســنوات 

فقــط،  يأكلهــا  ال  لكنــه  وألختــه،  لــه 

البيــع  وطريقــة  األغنيــة  تجذبــه  إذ 

بوقــوف العربــة أمــام البيــت فيشــتري 

منهــا. زميلــه )صــادق( يســرع أيضــا 

لشــراء الشــعر بنــات ألنــه يحــب طريقــة 

أمــا )زهــراء( فهــي  عــرض الحلــوى. 

تحبهــا ألنهــا تجدهــا مختلفــة عــن بقيــة 

األســواق. فــي  الحلويــات 

غالبيــة األطفــال يحبــون أن يقتنــوا شــيئا 

ــوى  ــي حل ــرون ف ــم ي ــذا فإنه ــا، ل مختلف

ــك،  ــم تل ــبع رغبته ــا يش ــات م ــعر بن الش

 عــن بقيــة أنــواع 
ً
لكنهــم ال يرونهــا بديــا

ــات. الحلوي

 بــن 
ً
كــرار يعمــل طــول اليــوم متنقــا

الصــوت  ومكبــر  والطرقــات،  األزقــة 

ــن  ــات.. وع ــعر بن ــات.. ش ــعر بن ــردد: ش ي

متاعبــه يقــول: "قــد ال أشــعر بمتاعــب 

املهــن  بقيــة  كمــا  مهنــة  ألنهــا  معينــة 

األخــرى، البــد مــن أن تكــون متعبــة إلــى 

ــة  ــل العرب ــي عط ــا يؤخرن ــا، وربم ــد م ح

ــن  ــل، ولك ــروج للعم ــن الخ ــاز ع أو الجه

عمومــا فــإن االمــور تســير علــى مــا يــرام 

بفضــل اللــه."

األشــياء  تبقــى  التطــورات  كل  ومــع 

التراثيــة محــط أنظــار الصغــار والكبار، 

ــرور  ــرد م ــرون أن مج ــي ي ــى األهال فحت

بائــع الشــعر بنــات فــي شــوارعهم يشــعل 

طفولتهــم  إلــى  الحنــن  داخلهــم  فــي 

ويــزرع ابتســامة علــى شــفاههم.

هــذا مــا أكدتــه )الحاجــة نوريــة( التــي 

ــات  ــعر بن ــراء الش ــدًا ش ــب ج ــت: "أح قال

ألنــه يذكرنــي باملاضــي، وهــو بحــد ذاتــه 

ولهــا  الفــم  فــي  تــذوب  لذيــذة  حلــوى 

ــا." ــت أحبه ــة مازل ــة خاص نكه

للشــباب  عمــل  فــرص  توفيــر  إن 

واســتغال مهــن تراثيــة يحتــاج فقــط 

إلــى فكــرة جديــدة، وبطــرق تســويقية 

الحاضــر. مــع  تتــاءم 

للحلويــن  البنــات  شــعر  ويبقــى 

عافيــة. وألــف  وللحلــوات.. 

للحلوين والحلوات
هند الصفار

خالل سنوات القرن الماضي، كان الباعة المتجولون يرتجلون أبياتًا شعرية شعبية 
لتحبيب الناس وجذبهم لشراء بضاعتهم، فيما األطفال يسيرون وراءهم ويصفقون 
ويغنون معهم ويرددون ما يقولون، والفرحة تملؤهم، والضحكات تعلو وجوههم. 
ومن هذه البضائع كان الـ )شعر بنات(، وهو نوع من الحلوى يصنع منزليًا ويشكل السكر 

مادته األساسية، وتبدو الحلوى على شكل خيوط كأنها مغزولة، لذا سميت بـ )شعر بنات( إذ أن 
شكلها يشبه )كفشة( الشعر البناتية فعاًل.

بنات..
شعر
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مــن  املصنوعــة  الخشــبية  للشــبابيك 

الصــاج، التــي تفتــح إلــى الداخــل مــع 

ــرب  ــدار ق ــى الج ــي أعل ــة ف ــات تهوي فتح

ــة  ــة العام ــى أن "الهيئ ــة إل ــقف." الفت الس

ــة  ــات صيان ــذ عملي ــار تنف ــياحة واآلث للس

لــه بــن فتــرة وأخــرى، رغــم أن البنــاء 

لــم يتعــرض إلــى اندثــار، إذ أن ســمك 

ــد  ــاس يزي ــع أس ــم م ــغ 60 س ــدار يبل الج

ــه  ــاء في ــون البن ــار، ولك ــة أمت ــى الثاث عل

لكــن  املســاحة،  كامــل  علــى  ســرداب 

الدائــرة قــررت دفنه وتســويته مــع األرض 

املحيطــة بــه لتقويــة أســاس البنــاء."

عمره قرن                                                                 

البســاتن  "بعــض  أن  عــاوي  وتابعــت 

إلــى  ملكيتهــا  تعــود  البيــت  شــرق  فــي 

الكيانــي، وهــي كثيفــة الخضــرة، تحتــوي 

والحمضيــات  النخيــل  أشــجار  علــى 

دجلــة  شــاطئ  البيــت  ويقابــل  والتــوت. 

مــن الغــرب." مشــيرة إلــى أن "البيــت كان 

ملــكا ملــراد بــك بــن ســليمان فائــق، أخــي 

ــذا  ــدم ه ــق، وه ــليمان فائ ــك س ــت ب حكم

ــي  ــي الكيان ــيد عال ــد زواج رش ــت بع البي

وقــام  بــك،  مــراد  بنــات  كبــرى  مــن 

مقامــه قصــر الكيانــي الحالــي، حــن 

ــنة 1925م  ــه س ــي من ــق األرض ــَي الطاب ُبن

ــد  ــان. وبع ــن الزم ــرن م ــة ق ــل قراب أي قب

ُبنــَي الطابــق األول،  5 ســنوات )1930( 

ــم  ــا، ث ــي كافي ــق األرض ــد الطاب ــم يع إذ ل

 
ٌ

ملحــق األرضــي  الطابــق  إلــى  ضيــف 
ُ
أ

ــه  ــيد وعائلت  رش
ّ

ــل ــنة 1935. ظ ــي س خدم

ــن  ــنة 1941، ح ــى س ــت حت ــكنون البي يس

أن  مبينــة  العــراق."  خــارج  إلــى  فــَي 
ُ
ن

ــقوط  ــد س ــداد بع ــى بغ ــاد ال ــي ع "الكيان

دارة  فــي  وســكن   1958 عــام  امللكيــة 

بضــع ســنن، ثــم فــي النصــف الثانــي 

ِوداد  ابنتــه  اتخذتــه  الســتينيات،  مــن 

 روضــة 
ُ

رشــيد عالــي الكيانــي وجعلتــه

ومدرســة أهليــة ســمتها )مــدارس مايــس 

األهليــة(، وبقيــت املدرســة حتــى عــام 

1979، وفــي أواخــر عقــد الســبعينيات، 

وجعلتــه   ،
َ

البيــت بغــداد  أمانــة  اشــترت 

متحــف،  علــى  مشــتملة  تراثيــة   
ً

بنايــة

 ،)1941 مايــس  ثــورة  )متحــف  ُســّمَي 

 
ً

ــة ــى روض ــعينيات إل ــي التس ــول ف ــم تح ث

ابتدائيــة." ومدرســة 

تأهيل البيوت التراثية

أعــدت  قــد  الثقافــة  وزارة  وكانــت 

تأهيــل  إلعــادة  خطــة  املاضــي  العــام 

البيــوت التراثيــة فــي العاصمــة بغــداد 

ــرار  ــتحصال ق ــدت اس ــات، وأك واملحافظ

مســؤولية  بشــأن  الــوزراء  مجلــس  مــن 

إدامتهــا وتأهيلهــا. وقــال املتحــدث باســم 

ــي  ــاوي(، ف ــد العلي ــة، )أحم وزارة الثقاف

البيــوت  "ملكيــة  إن  صحفــي،  تصريــح 

ــب  ــراف حس ــى )3( أط ــود إل ــة تع التراثي

ــد  ــو عائ ــا ه ــاك م ــا، فهن ــة كل منه عائدي

إلــى  يعــود  مــا  وهنــاك  وزارتنــا،  إلــى 

مجموعــة مــن دوائــر الدولــة، والســيما 

أمانــة بغــداد، وهنالــك طــرف ثالــث هــم 

األفــراد والعوائــل التــي تمتلكهــا." مشــيرًا 

إلــى أنــه "جــرى اســتحصال قــرار مــن 

مجلــس الــوزراء بــأن تكــون وزارة الثقافــة 

هــي املســؤولة عــن هــذه البيــوت مــن جهــة 

وكذلــك  ورعايتهــا،  وتأهيلهــا  إدامتهــا 

ــرى  ــوزارة ت ــى أن ال ــا، بمعن ــاع منه االنتف

وتقــرر أيــة جهــة مــن املمكــن أن تنتفــع من 

هــذه البيــوت، فتعمــل علــى تســليم البيــت 

بشــكل رســمي وأصولــي لغــرض االنتفــاع 

نقطــة  وهــذه  التمليــك،  لغــرض  وليــس 

أساســية ومهمــة."

التراثيــة  البيــوت  "غالبيــة  أن  وأضــاف 

فــي األصــل، يمتــد عمرهــا إلــى مئــة عــام 

وأكثــر، وأنهــا تحتــاج إلــى إدامــة وتأهيــل 

وعنايــة ورعايــة." موضحــا أنــه "ليســت 

لإلعمــار  محــددة  تخصيصــات  هنــاك 

أيــة  أمــام  مفتــوح  والبــاب  والتأهيــل، 

جهــة تكــون راغبــة فــي تمويــل اإلعمــار 

والتأهيــل واإلصــاح والحفــاظ علــى تلــك 

البيــوت باعتبارهــا معلمــا عراقيــا تراثيــا 

حضاريــا، ولــدى الــوزارة دائــرة معنيــة 

محــددة  ضوابــط  لهــا  املوضــوع  بهــذا 

تعمــل عليهــا، إذ أن االصــاح يخضــع إلــى 

بــد  ضوابــط دقيقــة ومواصفــات، فــا 

مــن وجــود مؤسســات معماريــة هندســية 

التأهيــل  مجــال  فــي  خبــرة  لديهــا 

حصريــا." التراثــي  املعمــاري 

بيت تراثي

عبــد  )نبيلــة  الســيدة  املوقــع،  مديــرة 

إن  الشــبكة"  "مجلــة  لـــ  قالــت  عــاوي( 

"رئيــس الــوزراء فــي العهــد امللكــي رشــيد 

1965م  ســنة  املتوفــى  الكيانــي  عالــي 

ــات  ــاء االجتماع ــذا البن ــي ه ــد ف كان يعق

الحقبــة  فــي  السياســية  األطــراف  مــع 

 ،2011 ســنة  آب  شــهر  وفــي  امللكيــة. 

أعلنــت دائــرة التــراث عــن نّيتهــا تحويــل 

إصــاح  وجــرى  متحــف،  إلــى  البيــت 

ــة  ــداد عاصم ــروع )بغ ــدًا ملش ــت تمهي البي

كمــا   .2013 عــام  العربيــة(  الثقافــة 

العراقيــة  الســمفونية  الفرقــة  اتخذتــه 

مقــرًا لهــا ابتــداء مــن 16 تمــوز 2019، 

حتــى يــوم 14 أيلــول ســنة 2020. وهــو اآلن 

 التــراث التابعــة إلــى وزارة 
َ

يتبــع دائــرة

الثقافــة العراقيــة، التــي تعــد البيــت مــن 

أشــهر معالــم بغــداد التراثيــة، حيــث تقــع 

بقربــه ثانويــة كليــة بغــداد، وإلــى جانبهــا 

كنيســة الحكمــة اإللهيــة، ثــم بيــت حكمــت 

مهــدي  صالــح  وبيــت  جنوبــا،  ســليمان 

".
ً
عمــاش شــماال

ــغ 3675  ــت تبل ــاحة البي ــت أن "مس وأضاف

مــن  داخليــة  حديقــة  بــه  تحيــط  م2، 

طابقــن  مكــون  وهــو  األربعــة،  جوانبــه 

ويحتــوي علــى  13 غرفــة وصالتــن، مبنــي 

والجــص و)الشــيلمان(،  الطابــوق  مــن 

وهنــاك دعامــات إســمنتية تحمــل ســقفي 

الطارمتــن األرضيــة والعلويــة. واعتمــد 

الفــرس  حــذوة  شــكل  علــى  التصميــم 

شهدت فضاءاته شهدت فضاءاته 
اجتماعات الحكومة في اجتماعات الحكومة في 

العهد الملكي                                        العهد الملكي                                        

نبيلة عبد عالويوزارة الثقافة واألمانة تتنازعان على ملكيته

يقع بيت رئيس وزراء العراق في العهد الملكي رشيد عالي الكيالني في 
األعظمية / شرقي بغداد، ويطل على نهر دجلة في بستان مساحته تزيد عن 

3000 متر مربع، ويحتوي على أشجار النخيل وأنواع الحمضيات والفواكه، إذ 
اتخذه الكيالني عام 1928 مسكنًا ومقرا له، حيث عقدت مئات االجتماعات 

في فضاءات البناء الباذخ الذي يوثق مهارة البناء العراقي ورهافة الذوق في التصميم، 
مالذ خالص كما شهدت جدرانه تشكيل وزارات عديدة خالل الحقبة الملكية.

تصوير: علي الغرباوي      

بيت رشيد عالي الكيالني ..بيت رشيد عالي الكيالني ..
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عليــه   
ُ

اللــه  
َّ

َمــن قــد  العــراق  وشــمال 

فصــول  كل  فــي  جمالهــا  لهــا  بطبيعــٍة 

الــذي  الشــتاء،  فــي  والســيما  الســنة، 

يرســم لوحتــه الجميلــة علــى الجبــال 

فيــه،  الخصبــة  واألراضــي  والوديــان 

 
ً

متعــة إليهــا  النظــر  مــن  يجعــل  بمــا 

تجــذب الســّياح مــن كل مــكان. وربمــا 

يكــون جبــل كــورك هــو امللتقــى األهــم 

الجــاذب للســّياح، وذلــك لكثــرة تســاقط 

الثلــوج علــى ســفوحه املتراميــة، إذ أن 

قمــة هــذا الجبــل ترتفــع قرابــة 2127 

متــرًا عــن مســتوى ســطح البحــر و1500 

متــر عــن مســتوى ســطح األرض، كمــا أن 

التلفريــك هــو الوســيلة األفضــل لهــم، 

بمــا يوفــره مــن مناظــر ســاحرة وخابــة 

خــال ســير املقطــورة علــى مرتفعــات 

ــيابية  ــرعة وانس ــن س  ع
ً
ــا ــل، فض الجب

الوصــول للقمــة.

جبل كورك                                                                         

إيجــاَد  تحــاول  العراقيــة   
ُ

العائــات

الســياحية  املناطــق  فــي  لهــا  متنفــٍس 

للترويــح عــن نفســها، لــذا فــإن مــن أبــرز 

الســياح  عليهــا  يتوافــد  التــي  املناطــق 

هــي مناطــق حــاج عمــران وكذلــك جبــل 

كــورك ، كمــا أن املصايــف فــي محافظــة 

وعقــرة  سرســنك  مثــل  دهــوك، 

والعماديــة، تكــون هــي األخــرى مقاصــد 

للســّياح خــال فصــِل الشــتاء.

الشــتاء  فصــل  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

هــو  كمــا  للخمــول،  ُمرادفــا  يكــون 

األحيــان،  بعــض  فــي  عليــه   
ٌ

متعــارف

ــى  ــول ال ــتان يتح ــم كردس ــي إقلي ــه ف لكن

محطــة نشــاط يرغــب فــي زيارتهــا كثيــر 

ــل  ــس الجمي ــون املتنف ــّياح، فيك ــن الس م

فــي نهايــة األســبوع والعطــل للهــروب 

مــن صخــب الحيــاة اليوميــة واالســتمتاع 

الخابــة. الشــتوية  والطبيعــة  باملنــاخ 

عــام  مديــر  علــي(،  محمــد  )دليــر 

عــن  حدثنــا  وكالــة،  أربيــل  ســياحة 

 
ً
الســياحة فــي شــتاء كردســتان قائــا

إنهــا "تزدهــر فــي بدايــة شــهر كانــون 

األول وحتــى بدايــة شــهر آذار، مــع أن 

وذلــك  مــا،  حــٍد  إلــى  فــوارق  هنــاك 

ــد  ــي املعاه ــة ف ــتمرار الدراس ــبب اس بس

نشــاطات  هنــاك  لكــن  والجامعــات، 

قــام فــي املناطــق التــي تتمتــع 
ُ

كثيــرة ت

جبــا  وبالتحديــد  الثلــوج،  بتســاقط 

وهلگــورد." بــك  حســن 

 وأضــاف: "فــي فصــل الشــتاء تنشــط 

قــام 
ُ

وت األماكــن  هــذه  فــي  الســياحة 

فيقضــي  متنوعــة،  ســياحية  أنشــطة 

املناطــق  فــي  أوقاتــه  أكثــر  الســائح 

ــوج.  ــاقط الثل ــي تشــهد تس ــياحية الت الس

وفــي نفــس الوقــت فــإن مراكــز املــدن 

التــي  الحيويــة  املناطــق  مــن  تعتبــر 

مــارس فيهــا الرياضــة، كذلــك توفــر 
ُ

ت

التجاريــة  واملراكــز  األلعــاب  مــدن 

عــن   
ً
فضــا الســياحية،  واملطاعــم 

الليليــة." النــوادي  مــن  الكثيــر 

عــن  دقيقــة  أرقــام  توجــد  "ال  وأكمــل: 

ــن  ــتاء، لك ــل الش ــي فص ــّياح ف ــدد الس ع

مــع بــدء تســاقط الثلــوج تبــدأ الرحــات 

الســياحية،  املجموعــات  طريــق  عــن 

العوائــل  مــن  العديــد  يتجــه  وكذلــك 

بســياراتهم الخاصــة إلــى مــدن اإلقليــم، 

وفــي الحقيقــة أن هنــاك العديــد مــن 

وســائل الترفيــه وقضــاء الوقــت فــي ظــل 

عمــوم  فــي  واألمــان  األمــن  اســتتباب 

ــياح  ــح الس ــي تمن ــتان الت ــق كردس مناط

االطمئنــان لقضــاء وقــت ممتــع."

مشكلة حقيقية

ــياحة  ــه الس ــي تواج ــات الت ــن التحدي وع

فــي اإلقليــم قــال:  "التحــدي الحقيقــي 

البيئــة،  بنظافــة  االهتمــام  عــدم  هــو 

اإلرشــادات  وجــود  لعــدم  وذلــك 

ــذه  ــّياح، وه ــه الس ــي توج ــة الت الصحيح

مشــكلة حقيقــة تواجــه الحكومــة فــي 

كردســتان، وأن التســهيات تبــدأ مــن 

دخــول الســائح إلــى أربيــل مــن النقطــة 

ــي  ــة ف ــات املقدم ــى الخدم ــة إل الحدودي

املــدن، كمــا أن هنالــك تنســيقا عالــي 

اإلقليــم  دوائــر  جميــع  بــن  املســتوى 

ــا  ــذا م ــياحية، وه ــة الس ــة الحرك لخدم

يســهم فــي زيــادة عــدد الســياح يومــا 

بعــد يــوم."

ــى  ــر عل ــكل أكب ــاع بش ــل االط ــن أج وم

اإلقليــم  إلــى  الوافديــن  الســياح  آراء 

ــيدة  ــا الس ــتاء، التقين ــِل الش  فص
َ

ــال خ

)نهــاد محمــد جاســم( مــن محافظــة 

ذي قــار التــي جــاءت مــع زوجهــا لقضــاء 

ــا  ــا أنه ــت لن ــي أوضح ــل، الت ــهر العس ش

تشــاهد  لكــي  كــورك   جبــل  اختــارت 

حــد  -علــى  بالثلــوج  غطــاة 
ُ
امل الجبــال 

زوجهــا  قناعــة  عــدم  رغــم  تعبيرهــا- 

بالذهــاب إلــى املــكان لشــدة البــرودة.

تاريــخ  أضــع  أن  "تعمــدت  وأضافــت: 

الشــتاء،  فصــل  فــي  تحديــدًا  زفافــي 

وأحببــت أن نقضــي شــهر العســل بــن 

الجبــال والثلــوج علــى الرغــم مــن عــدم 

لكنــه  البــرودة،  لشــدة  زوجــي  قناعــة 

ســرعان مــا غيــر رأيــه خــال الطريــق، 

تســاقط  لكثــرِة  زلقــا   
ُ

الطريــق وكان 

بعضــا  بعضنــا  نبــه 
ُ
ن وكنــا  الثلــوج، 

بضــرورِة مســك أحدنــا اآلخــر خوفــا من 

ــا  ــا، تبادلن ــرس أقدامن ــق أو تنغ أن تنزل

كــرات الثلــج ورســمنا قلــوب الحــب علــى 

الثلــج وصنعنــا )رجــل الثلــج(، ولكــن 

ــو  ــوع  ه ــي املوض ــك ف ــئ واملضح املفاج

أننــا كنــا بــدون قفــازات، وهــذا مــا جعــل 

يدينــا تتأملــان بشــده, وبعــد مــرور بعــض 

الوقــت تناولنــا وجبــة الغــداء وهممنــا 

 
ً

بالعــودة بعــد أن قضينــا أوقاتــا رائعــة

مليئــة بالحــب واملــودة.."

المعروف هو أن السياحة في كردستان تزدهُر وتنشُط في 
فصلي الربيع أو الصيف، لما تمتاز به األجواُء والطبيعة فيهما، 

إال أن فصَل الشتاِء ال يخلو من أجواٍء شتوية تجذُب ُعشاقها 
لالستمتاع بها، والسيما أثناء تساقِط الثلوج وما يعقبه من 
جماٍل أخاٍذ للصور والقطع الفنية التي يرسمها بريُق وبياُض الثلج 

الذي ُيغطي الطبيعَة والجبال والتضاريس، لُينتج أجمَل لوحات 
الطبيعة الخالبة. 

ضحى مجيد سعيدضحى مجيد سعيد

ثلوج كردستان ثلوج كردستان 
العراقالعراق
تجذُب السّياح 
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نتائج البحوث األخيرة

ــف  ــات تختل ــن أن الدراس ــم م ــى الرغ عل

ــرق  ــم، والط ــي التصمي ــرًا ف ــا كبي اختاف

إال  التقييــم،  وســتراتيجيات  التحليليــة، 

أنهــا تتقــارب عمومــا فــي اإلشــارة إلــى أن 

الكــوارث املتعلقــة باملنــاخ مرتبطــة بزيادة 

واحتمــال  مضاعفــات  حــدوث  مخاطــر 

فقــدان الحمــل، ونمــو الجنــن املقيــد، 

الــوالدة،  وانخفــاض وزن الجنــن عنــد 

املختــارة،  والــوالدة  املبكــرة،  والــوالدة 

فضــا  الــوالدة،  حديثــي  ومضاعفــات 

علــى  الواضحــة  غيــر  الحساســية  عــن 

النســاء  عــن  ناهيــك  األمهــات،  بعــض 

واقتصاديــا،  اجتماعيــا  املحرومــات 

ــن  ــر م ــة للخط ــر عرض ــن أكث ــي يك الات

غيرهــن.

إن تغيــر املنــاخ يكــون طويــل املــدى فــي 

تحــدد  التــي  الطقــس  أنمــاط  متوســط 

املناخــات املحليــة واإلقليميــة والعامليــة، 

الفريــق  قــدم   ،  2007 العــام  ففــي 

الحكومــي الدولــي املعنــي بتغيــر املنــاخ 

األدلــة  مــن  كبيــرة  مجموعــة   )IPCC(

التــي تدعــم وجــود ظاهــرة االحتبــاس 

الحــراري وتأثيــر األنشــطة البشــرية علــى 

املنــاخ العاملــي، إذ يشــير التقريــر إلــى أن 

ــة  ــي بيئ ــيعيش ف ــوم س ــود الي ــل املول الطف

ــط  ــن متوس ــات م ــع درج ــا بأرب ــر دفئ أكث

ــل  ــا قب ــرة م ــال فت ــرارة خ ــات الح درج

الصناعــة، وســيواجه كــوارث بيئيــة أكثــر 

تواتــرًا وشــدة كموجــات الحــر وحرائــق 

واألعاصيــر. الغابــات 

أن  إلــى  الدراســات  هــذه  تشــير  كمــا 

مــن  بالعديــد  يرتبــط  املنــاخ  تغيــر 

ــدى  ــة امل ــرة وطويل ــة قصي ــار الصحي اآلث

علــى مــدى حيــاة اإلنســان، بــدءًا مــن 

الجفــاف إلــى ضربــة الشــمس، وأمــراض 

الجهــاز التنفســي، واألمــراض املعديــة، 

ومضاعفــات الصحــة العقليــة، وأمــراض 

ــوت.  ــى امل ــة، وحت ــة الدموي ــب واألوعي القل

ــاخ  ــر املن ــرف بتغي ــو، ُيعت ــذا النح ــى ه عل

ــة  ــة العاملي ــد للصح ــر تهدي ــاره "أكب باعتب

فــي القــرن الحــادي والعشــرين."

تأثير املناخ على األم والجنني

يمكــن تصــور تأثيــرات املنــاخ علــى صحــة 

الحمــل، بأنهــا تشــمل التأثيرات املباشــرة 

ــة،  ــة املنفصل ــوارث البيئي ــال الك ــن خ م

خــال  مــن  املباشــرة  غيــر  واآلثــار 

ــة، وكذلــك  ــة الطبيعي التغيــرات فــي البيئ

اآلثــار غيــر املباشــرة مــن خــال التغيرات 

فــي البيئــة االجتماعيــة. لــذا فــإن مــن 

ــى الرغــم مــن أن  املهــم ماحظــة أنــه عل

ــري  ــرة يج ــر املباش ــرة وغي ــار املباش اآلث

تقييمهــا بشــكل عــام بشــكل منفصــل، إال 

ــي  ــان ف ــن األحي ــر م ــي كثي ــدث ف ــا تح أنه

ــاٍل  ــآزري أو متت ــر ت ــا تأثي ــد وله ــت واح وق

ــل. ــة الحم ــى صح عل

التأثيرات املباشرة 

ــي  ــاخ ف ــر املن ــبب تغي ــع أن يتس ــن املتوق م

حــدوث كــوارث بيئيــة أكثــر تواتــرًا وشــدة 

الحــر،  كموجــات  باملنــاخ،  صلــة  ذات 

الجويــة  واألحــداث  الغابــات،  وحرائــق 

واألعاصيــر  كالجفــاف  املتطرفــة، 

والفيضانــات. وتشــير األدلــة املتراكمــة 

بــن  إيجابيــة  ارتباطــات  وجــود  إلــى 

التعــرض الســابق للــوالدة لهــذه األحــداث 

ونتائــج الحمــل املعاكســة، لكــن األهــم 

مــن ذلــك هــو أن الســكان الذيــن لديهــم 

مــوارد  إلــى  الوصــول  فــي  أقــل  قــدرة 

ــي  ــل ف ــكل أق ــهمون بش ــن يس ــم، مم العال

تغيــر املنــاخ، يتحملــون عبئــا أكبــر وبشــكل 

غيــر متناســب.

تأثير الحرارة على األم الحامل

كان الرتفــاع املتوســط الســنوي ملوجــات 

ــن  ــلة م ــا سلس ــى أنه ــة عل ــر، املعروف الح

ــي  ــادي، ف ــر ع ــكل غي ــارة بش ــام الح األي

فــي  اثنتــن  مــن  املتحــدة،  الواليــات 

الســتينيات إلــى ســت درجــات فــي العــام 

2010، أثــر بالــغ الخطــورة علــى الصحــة 

متوســط  زيــادة  أن  كمــا  عــام،  بشــكل 

درجــة موجــات الحــرارة الفرديــة بشــكل 

ــه  ــت ل ــرة، كان ــود األخي ــي العق ــوظ ف ملح

ــى  ــيما عل ــورة، والس ــة الخط ــاره البالغ آث

النســاء الحوامــل، إذ كــن أكثــر عرضــة 

غيــر  النســاء  مــن  الحــراري  لإلجهــاد 

الحوامــل بســبب ضعــف قدرتهــن علــى 

والتــوازن. الحــراري  التنظيــم 

الوالدات املبكرة

تحاليــل  أحــد  )تلــوي-  تحليــل  يفحــص 

ِعلــم اإِلحصــاء(، الــذي أجــرى مؤخــرًا 

 لـــ70 دراســة فــي 27 دولة، 
ً
مســحا شــاما

مــدى تأثيــر ارتفــاع درجــة الحــرارة علــى 

الــوالدات املبكــرة، وانخفــاض الــوزن عند 

الــوالدة، واإلمــاص )الــوالدة امليتــة(، 

إذ تشــير تقديــرات امللخــص إلــى ارتفــاع 

 16 بنســبة  املبكــرة  الــوالدة  مخاطــر 

باملئــة خــال أيــام املوجــة الحــارة مقارنــة 

موجــات  فيهــا  تكــن  لــم  التــي  باأليــام 

ــت كل  ــك، ارتبط ــى ذل ــاوة عل ــرارة. ع ح

درجــة فهرنهايــت إضافيــة بزيــادة خطــر 

اإلصابــة بنســبة خمســة باملئــة. كما تشــمل 

نوافــذ التعــرض املحتملــة للــوالدة قبــل 

األوان شــهرًا واحــدًا مــن الحمــل املســبق، 

والثانــي  والثلثــن األول  الحمــل،  وشــهر 

واألســبوع األخيــر مــن الحمــل، مــا يشــير 

إلــى كل أنــواع التعــرض الحــاد واملزمــن .

ــا  ــوي( أيض ــل )التل ــر التحلي ــك أظه كذل

كان  املنخفــض  املواليــد  وزن  معــدل  أن 

أعلــى بنســبة  9 باملئــة خــال الفتــرات 

ــى  ــرارة أعل ــة الح ــا درج ــون فيه ــي تك الت

أخــف  األطفــال  كان  إذ  املعتــاد،  مــن 

وزنــا بمقــدار 26 غرامــا فــي املتوســط 

خطــر  كان  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   .

اإلمــاص أعلــى بنســبة 46 باملئــة خــال 

املوجــة الحــارة مقارنــة باأليــام التــي لــم 

زيــادة  تكــن فيهــا موجــات حــارة، مــع 

ــكل  ــة ل ــة باملئ ــبة خمس ــر بنس ــي املخاط ف

أن  ويبــدو  إضافيــة،  فهرنهايــت  درجــة 

الحمــل املبكــر هــو أكثــر فتــرات التعــرض 

جــرى  نفســه،  الوقــت  فــي  لإلمــاص. 

ربــط درجــات الحــرارة املرتفعــة أيضــا 

بنتائــج الحمــل الخطيــرة األخــرى كتمــزق 

القلــب  ومشــكات  املبكــر،  األغشــية 

واألوعيــة الدمويــة أثنــاء الحمــل، وارتفــاع 

ــل،  ــمم الحم ــي، وتس ــدم الحمل ــط ال ضغ

األطفــال  ووفيــات  الخلقيــة،  والعيــوب 

الــوالدة. حديثــي 

التغيـــــــــــر المناخــــــــي 
والصحة اإلنجابية

يعتبر تغير المناخ أكبر تهديد للصحة العامة 
في القرن الحادي والعشرين، لكن تأثيره بين 
فترة ما قبل وبعد الوالدة لم يحظ باالهتمام 
الكافي إال مؤخرًا، إذ أخذت جهود األطباء 

وخبراء المناخ تتزاحم مؤخرًا لمراجعة المؤلفات الحديثة 
المتعلقة بآثار تغير المناخ والكوارث البيئية ذات الصلة 
على صحة الحمل، وتقدم توصيات لتنوير جهود التكيف 
والتخفيف في المستقبل.

عن موقعي )لنك سبرنكر( و)نيوز أور( )ساندي هاو( و )جيسيكا كوتز(

ترجمة وإعداد: آالء فائق



ابــي: "تمتلــك 
ّ

د. جمــال العت

العراقيــة  الشــبكة  مجلــة 

الخاصــة  عليهــا نكهتهــا  تتوفــر  ال  التــي 

ــا  ــت مطبوع ــا ليس ــا ألنه ــة، ربم ــات العراقي ــف واملج الصح

ــة عامــة تتنــوع فيهــا املــادة اإلعاميــة  خبريــا، إنمــا هــي مجل

ــبب  ــي س ــحرية ه ــة الس ــذه الخلط ــون، وه ــة والفن ــع الثقاف م

جاذبيتهــا وقربهــا مــن القــراء واملثقفــن، فهــي مجلــة لــم 

 منــذ انطاقتهــا األولــى عــن مهنيتهــا وصوتهــا العراقــي 
ّ

تتخــل

املميــز الــذي حّصنهــا مــن التراجــع. فــي ذكــرى تأسيســها 

أتقــدم بالتهنئــة الــى جميــع العاملــن فيهــا، وألولئــك األوائــل 

هــؤالء  والنجــاح،  التقــدم  دوام  لهــم  التجربــة،  مؤسســي 

أدركــوا أهميــة الحفــاظ علــى اســتقالية املجلــة املهنيــة، بمــا 

ــكل  ــي الش ــتثنائي ف ــا االس ــبكة( وحضوره ــة )الش ــزز هوي يع

الفنــي. واإلخــراج 

 هــذه املواءمــة جعلتهــا املنّصــة الفاعلــة فــي التعبيــر عــن 

ــة  ــن منافس ــم م ــى الرغ ــي، عل ــاب اإلعام ــتقالية الخط اس

ــح  ــكل واض ــرت بش ــي أث ــة الت ــة واإللكتروني ــة الرقمي الصحاف

علــى انتشــار الصحافــة الورقيــة، فمــن الصعــب اآلن املقارنــة 

بــن واقــع يعــود إلــى املاضــي وآخــر مختلــف عنــه تمامــا علــى 

الرغــم مــن التطــور الهائــل فــي التقنيــات واألدوات. أتمنــى 

ــي  ــي واإلعام ــبكة( الثقاف ــروع )الش ــل مش ــرًا أن يتواص أخي

ــي." ــوع العراق ــم التن ــى قي ــا عل ــزز رهاناتن ــا يع بم

عمــر الســراي: ")حلــٌم علــى هيــأة أوراق(.. هكــذا بزغــت مجلــة 

ــارئ  ــرة وق ــكل أس ــزة ل ــة عزي ــون رفيق ــة لتك ــبكة العراقي الش

ومحــب. فمــن موضوعاتهــا املتنوعــة، إلــى شــكلها وإخراجهــا، 

وتواتــر صدورهــا الــذي لــم ينقطــع. مثلــت هــذه املجلــة رافــدًا 

مهمــا وحقيقيــا للمتطلعــن. وبحكــم وجــود املجلــة بالقــرب 

مــن الحــدث اإلعامــي، اســتطاعت أن تكــون مواكبــة للخبــر، 

وللموقــف، وللطــازج مــن املوضوعــات. واليــوم وهــي توقــد 

ــى  ــرة عل ــي العام ــتكون التهان ــا، س ــن عمره ــدة م ــمعة جدي ش

ــى  ــمو إل ــتمر وتس ــأن تس ــل ب ــوان، واألم ــن األل ــدًا م ــا عق بابه

ــى أن  ــها، وكل املن ــرى تأسيس ــا ذك ــارك لن ــى. فمب ــو أبه ــا ه م

ــة العزيــزة حاضــرة فــي كل محفــل وكل مــكان وكل  نــرى املجل

غرفــة وبيــت، فهــي الصــورة األنيقــة لعالــم ننشــده بــكل جملــة 

ــأة  ــى هي ــا عل ــا حلم ــة دائم ــبكة العراقي ــتظل الش ــرف. وس وح

أوراق."

شــبكة  عــن  الصــادرة  الشــبكة  "مجلــة  الصالحــي:  ســامة 

اإلعــام العراقــي، التــي عرفــت بتميزهــا وأناقتهــا وجماليــات 

كبيــرة  نجمــة  شــك  بــا  تعــد  تتناولهــا،  التــي  املواضيــع 

وبراقــة فــي ســماء اإلعــام العراقــي، إذ تمتــاز بالرصانــة 

والقيمــة املعرفيــة واالرتقــاء، يضــاف إليهــا اإلخــراج الجميــل 

واملهــذب الــذي يســتدرج القــارئ إلكمالهــا حتــى الصفحــة 

قهــوة  بكــوب  جلســة  ورفقــة  ســفر  رفقــة  هــي  األخيــرة. 

ــات  ــر واألمني ــر، كل الخي ــراءة والبص ــة الق ــن متع ــات م ولحظ

الجميلــة لهــذا الصــرح اإلعامــي الكبيــر الــذي لــم تؤثــر 

علــى حضــوره وانتشــاره الصحافــة اإللكترونيــة التــي تبقــى 

بعاملهــا االفتراضــي بعيــدة عــن ملمــس الــورق األخــاذ ودهشــة 

االكتشــاف صفحــة تلــو صفحــة. أحيــي القائمــن عليهــا وهــي 

فــي عــز عنفوانهــا وهيبــة حضورهــا اللذيــن يعكســان جهــودًا 

كبيــرة تقــف خلــف صدورهــا ووصولهــا إلــى يــد القــراء... هــي 

ــة  ــب نهض ــذي يواك ــق ال ــذب األني ــا امله ــراء وورقن ــا الغ مجلتن

البــاد وارتقائهــا."

ــام  ــي الع ــة ف ــة الحري ــاق صرخ ــذ انط ــوري: "من ــر الجب زهي

العراقــي  لإلعــام  كبيــرة  فســحة  هنــاك  أصبحــت   2003

للتعبيــر عــن الــرأي الحــر مــن دون قيــود، فــكان هنــاك الكثيــر 

مــن اإلصــدارات الورقيــة فــي الصحــف واملجــات حينهــا، 

التميــز  أن  إال  الســمعية،  اإلعــام  وســائل  إلــى  باإلضافــة 

نتاجــات  قدمتــه  مــا  فــي  جميعــا  أنظارنــا  لفــت  والتركيــز 

شــبكة اإلعــام ، ومنهــا )مجلــة الشــبكة(، إذ كانــت الحرفيــة 

الفنــي  الجانــب  مــع  فروعــه  بكافــة  الصحفــي  العمــل  فــي 

فــي اإلخــراج .. ربمــا انحــاز كثيــرًا إلــى هــذه املجلــة ألنــي 

أســهمت فــي الكتابــة فيهــا، لكــن الدافــع األســاس هــو أن هــذه 

املجلــة تشــعرني بانتمائهــا إلــى الوطــن مــن دون انحيــازات 

ــس  ــا يام ــد م ــامها نج ــي كل أقس ــة، فف ــة او تحزبي آيديولوجي

ــييه  ــه وسياس ــه ورياضيي ــه ومثقفي ــن بجغرافيت ــل الوط تفاصي

.. ألــف مبــارك لذكــرى تأســيس مجلــة الوطــن )شــبكتنا( 

اإلعامــي  األثــر  فــي  البــارزة  العامــة  وهــي  اإلعاميــة، 

العراقــي منــذ عقديــن." 

خضيــر الزيــدي: "حظيــت مجلــة الشــبكة منــذ زمــن إصدارهــا 

األول حتــى هــذه اللحظــة بأهميــة كبيــرة لــدى العديــد مــن 

تنــوع  ملصــادر  وكان  العــرب،  واألدبــاء  العراقيــن  املثقفــن 

ــى  ــا إل ــا يدعون ــز م ــث املنج ــن حي ــيتها م ــا وحساس مواضيعه

ــا  ــزداد بريق ــت ت ــرة كان ــي كل م ــا، وف ــل به ــام املتواص االهتم

وتوهجــا ومعرفــة، وذلــك باعتمادهــا علــى تعــدد األســماء 

املثقفــة التــي تكتــب األعمــدة واملقــاالت الثقافيــة والتحقيقيــة، 

باإلضافــة ملــا ينجــز مــن قبــل كادرهــا مــن حــوارات فنيــة 

وسياســية واجتماعيــة تخــص مفاصــل كثيــرة فــي واقعنــا 

الراهــن.. مجلــة الشــبكة تحقــق بخطواتهــا الواثقــة أكثــر مــن 

ــر  ــاج ألكث ــو نت ــا ه ــك إنم ــام، وكل ذل ــن اهتم ــر م ــراءة وأكث ق

مــن محــرر عمــل علــى إعــادة برمجتهــا الصحفيــة مــن حيــث 

مــن  واحــدة  فكانــت  الثقافيــة،  والقيمــة  والتحقيــق  الخبــر 

املجــات التــي نترقــب صدورهــا ملــا تحملــه مــن تغييــر نتطلــع 

ــه." إلي

باســم فــرات: "فــي خضــم مواقــع التواصــل االجتماعــي، فقدت 

ــل  ــام الجي ــيما أم ــا، والس ــات هيبته ــف واملج ــم الصح معظ

ــات  ــاء املج ــى اقتن ــا عل ــن تربين ــن الذي ــا، نح ــد، لكنن الجدي

وقراءتهــا، حتــى أن بعــض هــذه املجــات أســهمت فــي تكويــن 

واملــورد  األقــام  مثــل  والفكــري،  والفنــي  الثقافــي  وعينــا 

والتــراث الشــعبي وآفــاق عربيــة والطليعــة األدبيــة وألــف بــاء 

ــا  ــد ذاته ــروف بح ــذه الظ ــي ه ــة ف ــتمرار مجل ــا. إن اس وغيره

ــل  ــة، تحم ــبكة العراقي ــة الش ــادة، ومجل ــتحق اإلش ــاز يس إنج

 كبيــرًا بوصفهــا تنتمــي إلــى تــراث عراقــي فــي صناعــة 
ً
ثقــا

التــراث  لهــذا  بــارة  ابنــة  تكــون  أن  فــي  تجتهــد  املجــات، 

ــى  ــنوية، أتمن ــها الس ــرى تأسيس ــي ذك ــه. ف ــة علي ــت عال وليس

أن يبقــى االهتمــام بهــا قائمــا، ليكــون محفــزًا قوّيــا لهيــأة 

ــرد."  ــاء والتف ــى العط ــا عل تحريره

احتفلت مجلة lالشبكة العراقيةl باستقبال ذكرى 
التأسيس الثامنة عشرة في رحلة تميزت بتوثيق 
كل ما يخص األسرة العراقية بجميع فئاتها، كما 
أنها لم تبخل على قرائها بمتعة متابعة غالبية 

أنشطة المبدعين العراقيين، سواء في الداخل أو الخارج، 
وقد شاركنا بعض الزمالء المثقفين الذين واكبوا مسيرتها 
منذ انطالقها في عام 2005 ببعض الكلمات التي تعد 
شهادات بحق هذا المطبوع..

زياد جسام

كلمـــــات احتفاء
في شبكة الوطن

جمال العتابي

المنّصة الفاعلة في التعبير عن 
استقاللية الخطاب اإلعالمي، على 
الرغم من منافسة الصحافة الرقمية 

واإللكترونية التي أثرت بشكل واضح 
على انتشار الصحافة الورقية

سالمة الصالحي

هي رفقة سفر ورفقة جلسة بكوب 
قهوة ولحظات من متعة القراءة 

والبصر، كل الخير واألمنيات الجميلة 
لهذا الصرح اإلعالمي الكبير

عمر السراي

اليوم وهي توقد شمعة جديدة 
من عمرها، ستكون التهاني 
العامرة على بابها عقدًا من األلوان، 
واألمل بأن تستمر وتسمو إلى ما 
هو أبهى

باسم فرات

مجلة الشبكة العراقية، تحمل 
ثقاًل كبيرًا بوصفها تنتمي إلى 
تراث عراقي في صناعة المجالت، 
تجتهد في أن تكون ابنة بارة لهذا 
التراث وليست عالة عليه.
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البابلية  األسطورة 
الخالدة                                 

من سطور المقدمة لملحمة جلجامش تتضح لنا أروع صور 
اإلبداع، وال أقصد هنا الصور الفنية فقط، بل حتى التربوية 
واألخالقية، فالملحمة عبارة عن نص أدبي اجتماعي فكري 
جمع في طياته كل المعاني الجميلة للحب والصداقة 

وفعل الخير وانتصار اإلنسان للروح اإلنسانية، مع المحافظة على 
وحدة النص اإلبداعية.

    عدي العبادي                                                        

فكريــة  أبعــادًا  النــص  أعطــى   وقــد 

ناضجــة، فبعــد أن يشــرح املؤلــف بطــش 

جلجامــش امللــك وظلمــه وكيــف أنــه كان 

يغتصــب أي عــروس قبــل دخــول زوجهــا 

عليهــا، وظلمــه لرعيتــه، نجــد أن خيــال 

طريقــة  ابتكــر  قــد  الخصــب  املؤلــف 

لآللهــة  اجتمــاع  عقــد  وهــي  جميلــة، 

ــاس  ــص الن ــبيل تخلي ــي س ــم ف وتباحثه

مــن الظلــم وكيــف أن اإللــه هــو الــذي 

بظلمهــم  يقبــل  وال  عبــاده  فــي  يفكــر 

حتــى مــن جلجامــش الــذي كان ثلثــاه 

علــى شــكل إلــه والباقــي بشــر، أي تجري 

فيــه دمــاء اآللهــة املقدســة. أمــا الصــورة 

األخاقيــة الثانيــة التــي تجســدت بحــب 

لصديقــه  امللحمــة،  بطــل  جلجامــش، 

أنكيــدو، حــن رفــض دفنــه، وعندمــا 

تعفنــت جثتــه قــال لهــم "ادفنــوه أنتــم 

فأنــا ال أقــوى علــى دفنــه." أي حــب هــذا 

ــة  ــك طاغي ــل مل ــي داخ ــخ ف ــذي ترس ال

كان ال يعــرف أيــة لغــة غيــر القتــل 

ــح  ــف أصب ــراض، وكي ــاك األع وانته

هــذا الوحــش الكاســر عاشــقا يحمــل 

علينــا  وتطــل  الشــفافية،  هــذه  كل 

الصــورة التربويــة الثالثــة، وهــي 

واملحــور  الصــور  كل  فــي  األهــم 

للعمــل، حــن يشــاهد  األساســي 

ــاه حــول  جلجامــش الســور الــذي بن

األشــياء  فعــل  أن  ويعــرف  املدينــة 

تخــدم  التــي  واملنجــزات  العظيمــة 

النــاس تخلــد اســمه وتبقيــه محفــورًا 

فــي الذاكــرة.

    صور فكرية      

بمثابــة  إبداعيــة  ضربــة  كانــت  لقــد 

رســالة لــكل إنســان بصــورة عامــة، وكل 

ــن  ــة، فح ــورة خاص ــم بص ــك أو حاك مل

الطويلــة  رحلتــه  مــن  جلجامــش  عــاد 

الشــاقة وهــو محبــط يائــس بعــد أن فقــد 

ــا  ــن أجله ــر م ــي غام ــاة الت ــبه الحي عش

وتــرك اململكــة، وقــد حصــل على مــراده، 

لكــن الحّيــة ســرقت منــه عشــبه الخلــود. 

ــة  ــون إن الحي ــون يقول ــذا كان البابلي وله

ال تمــوت، ألنهــا أكلــت عشــبة الحيــاة، 

يعنــي  ســنة  كل  جلدهــا  تبديلهــا  وإن 

ًا  لــد ــا.مو ــدًا له جدي

ن   كا

امللــك اليائــس قــد فقــد آخــر أمــل لــه 

ــتكون  ــه س ــرف أن نهايت ــود، وع ــي الخل ف

كمصيــر صديقــه أنكيــدو، لكنــه حــن 

وصــل إلــى أوروك ورأى الســور العظــم 

ــاس  ــة والن ــي املدين ــي يحم ــاه ك ــذي بن ال

فكريــة  صــورة  انعكســت  الغــزو،  مــن 

إن  نفســه  مــع  فيقــول  داخلــه،  فــي 

التــي  هــي  العظيمــة  املنجــزات  "هــذه 

ــن  ــان." وم ــم والطغي ــدل الظل ــي ب تخلدن

ــعا  ــا واس ــروعا إصاحي ــق مش ــا يطل هن

ــش  ــح جلجام ــرات، ليصب ــوم بالتغيي ويق

يفعــل  املقاييــس،  بــكل  آخــر  إنســانا 

الخيــر ويتعامــل بطيبــة، ويتوجــه إلــى 

كثيــرة. مشــاريع  بنــاء 

ــوا  ــوك كان ــكام واملل ــن الح ــر م  إن الكثي

ــب  ــات واملصائ ــب الوي ــي جل ــبب ف الس

فــي  واملــوت  والدمــار  شــعوبهم  علــى 

حــروب رعنــاء، ال لشــيء، بــل مــن أجــل 

ــى  ــا إل ــو نظرن ــخ، ول ــد وتاري ــاء مج بن

كثيــر مــن الحــروب التــي تســببت 

بمجــازر وهــاك أمــم، ســنجد أنهــا 

وقعــت ألســباب واهيــة، وكان وراء 

ــض  ــاء بع ــاد وكبري ــتمرارها عن اس

الحاكمــن. أمــا الشــعب املغلــوب 

علــى أمــره، فإنــه هــو الــذي يدفــع 

تنهيــه  العمــل  وخاصــة  الثمــن. 

امللحمــة بمــوت جلجامــش وحــزن 

امللــك  علــى  كلهــا  أوروك  مدينــة 

العــادل، بعدمــا كان الجميــع يكرهونــه 

بعــد  لكنــه  منــه،  الخــاص  ويتمنــون 

التغيــر أصبــح محبوبــا، وهنــا تظهــر لنــا 

ــل،  ــعب باب ــزن ش ــي ح ــة، وه ــورة ثاني ص

أي أن كل شــعب مــن املمكــن ان ينســى 

أفعــال الحاكــم إذا مــا غيــر سياســته 

صفحــة  فتــح  مــن  وتمكــن  وأصلــح 

جديــدة.

بالغة الحبكة

التــي  الرائعــة  القيــم  هــذه  كل  إن 

روعــة  فيهــا  نجــد  القصــة  جســدتها 

التعبيــر، وباغــة الحبكــة األدبيــة، ودقــة 

الوصــف عــد إنســان الرافديــن، منــذ 

ــف  ــن يص ــخ، فح ــل التاري ــا قب ــر م عص

الكاتــب جمــال وهيبــة وقــوة جلجامــش، 

عــن  األول  الطينــي  النــص  فــي  يقــول 

إلــى  شــيء  كل  رأى  الــذي  "هــو  امللــك: 

كل  عــرف  الــذي  هــو  الدنيــا،  تخــوم 

ــيد(  ــا )س ــيء. مع ــكل ش ــع ب ــيء وتضل ش

)تعمــق(.  شــيء  بــكل  الــذي  الحكمــة 

رأى أســرارًا خافيــة، وكشــف أمــورًا 

خبيثــة، وجاءنــا بأخبــار عــن زمــان 

مضــى  الطوفــان.  قبــل  مــا 

ــه  ــل ب ــل، وح ــفر طوي ــي س ف

الضنــى واإلعيــاء، ونقــش 

فــي لــوح مــن الحجــر كل 

أســفاره. رفــع األســوار 

ألوروك املنيعــة، ومعبــد 

املقــدس،  إينانــا 

املبــارك.  العنبــر 

فجــداره  انظــر، 

يتوهــج  الخارجــي 

وانظــر،  كالنحــاس. 

الداخلــي  فجــداره 

ــس،  ــبيه. تلم ــن ش ــه م مال

فعتباتــه )قــد أرســيت( منــذ 

فإينانــا  تقــرب،  القــدم. 

لعشــتار، ال يأتــي بمثلــه 

وال  بعــد،  مــن  ملــك، 

إنســان."

في أدب 
قراءة
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فــي  ألبحــث  هاتفــي  إلــى  التجــأت 

ــذا  ــب ه ــن صاح ــة ع ــبكة العنكبوتي الش

االســم، الدكتــور ميثــم حاتــم، أســتاذ 

جامعــي وإعامــي، وباحــث فــي مجالــي 

فــي  صفحتــه  علــى  واإلعــام.  األدب 

اإلنســتغرام نشــر بعــض القصائــد التــي 

وكتــب  عــدة،  مناســبات  فــي  ألقاهــا 

وجــرى  حنــت 
ُ
ل التــي  األناشــيد  بعــض 

أداؤهــا بأصــوات مختلفــة وُبثــت عبــر 

الفضائيــات واملواقــع اإللكترونيــة، ولكــن 

ــه  هــذه املجموعــة هــي أول عمــل أدبــي ل

ُينشــر علــى شــكل كتــاب. 

بــدأت بتصفــح املجموعــة فــي املكتبــة 

أفــكارًا  فيهــا  وجــدت  اقتنائهــا،  قبــل 

جديــدة، رغــم قــول الجاحــظ إن األفــكار 

موجــودة مــن قبــل، واألديــب عليــه أن 

لكــن  جديــد،  بقلــم  صياغتهــا  يعيــد 

ــدة"  ــوة جدي ــي "غن ــه ف ــا وجدت ــض م بع

كان جديــدًا مــن حيــث الفكــرة أيضــا.

ــيارة  ــتأجرت س ــة واس ــتريت املجموع اش

ــا  ــي أقرأه ــت لعل ــى البي ــي إل ــرة تقلن أج

فــي فرصــة مناســبة إن ســنحت، ولكنهــا 

كانــت تنادينــي بشــكل أو بآخــر، وهكــذا 

بــدأت القــراءة فــي طريقــي إلــى املنــزل.

ضمــن مــا شــد انتباهــي فــي صفحاتهــا 

هــي الهوامــش، فقــد ذكــر "ميثــم" تاريــخ 

كتابــة جميــع نصوصــه فــي الهامــش، 

تــب 
ُ
ك التــي  املدينــة  إلــى  تطــرق  كمــا 

النصــوص  بعــض  وفــي  فيهــا،  النــص 

أيضــا ذكــر املناســبة التــي كانــت ُملهمــة 

 2005 مــن  النصــوص  فــأّرخ  للنــص. 

تبــت فــي مــدن ومناطــق 
ُ
ولغايــة 2022، ك

شــتى، بعضهــا عراقيــة وأخــرى إيرانيــة. 

ــم  ــم حات ــور ميث ــح أن الدكت ــن الواض فم

ــتمرار. ــن باس ــن البلدي ــن هذي ــل ب يتنق

وبالولــوج إلــى الشــكل والقالــب، وجــدت 

الحــر  الشــعر  بــن  تتنــوع  املجموعــة 

الخواطــر  وبعــض  النثــر  وقصيــدة 

ــن  ــا ضم ــن تصنيفه ــي ُيمك ــة، الت األدبي

يظهــر  وهكــذا  أيضــا،  النثــر  قصائــد 

ــن  ــدًا ع ــة بعي ــى الحداث ــب إل ــل األدي مي

ــه  ــم التزام ــيكية، رغ ــوص الكاس النص

األحيــان. بعــض  بقواعدهــا 

مــن  الرغــم  فعلــى  املضامــن،  أمــا 

والسياســي  الرومانســي  تنوعهــا 

طياتهــا  فــي  تحمــل  فإنهــا  والدينــي، 

إلــى  تحتــاج  التــي  الرمــوز  عشــرات 

ــرى  ــوزًا أخ ــا، ورم ــة لفكه ــة معمق دراس

وهكــذا  الشــمس.  وضــوح  واضحــة 

هــذه  غالبيــة  إن  نقــول  أن  يمكننــا 

القصائــد تنتمــي إلــى املدرســة الواقعيــة 

مســتخدمة األســاليب الرمزيــة للتعبيــر. 

، وبنظــرة عابــرة علــى قصيــدة 
ً
فمثــا

"املنفــى"، نجــد انعــكاس التاريــخ، حيــث 

تقــص األحــداث التــي كانت تحــدث حن 

كتابــة القصيــدة، مــن إرهــاب موّجــه من 

ولكــن  آنــذاك،  القاعــدة  قبــل تنظيــم 

عيــد قراءتهــا فــي عصرنــا 
ُ
بإمكاننــا أن ن

ــات  ــان هجم ــاهدناه إب ــا ش ــر وم الحاض

ــش. داع

ومــن األســاليب املســتخدمة فــي هــذه 

ــا  ــردية، فمث ــاليب الس ــوص األس النص

عــن  عبــارة  املطــار"  "طريــق  قصيــدة 

الشــاعر  بــن  وحــوار  قصيــرة  قصــة 

عــن  يتحــدث  حــوار  املطــار،  وشــارع 

تلــك الحادثــة اإلرهابيــة التــي أدت إلــى 

استشــهاد قــادة النصــر بأيــٍد ظاملــة.

وبتدقيــق أكثــر نجــد أن غالبيــة القصائد 

فــي هــذه املجموعــة الشــعرية هــي عبــارة 

عــن قصــص قصيــرة، تتمتــع بــكل مــا 

تحتاجــه القصــة مــن مقومــات، وفــي 

كل األجــزاء املهمــة التــي تكــّون الســرد، 

والشــخصيات  واملــكان  الزمــان  مــن 

واألحــداث. 

حــدة،  علــى  محــور  كل  ناقشــنا  وإذا 

 
ً
ســوف نجــد تفاصيــل أكثــر دقــة، فمثــا

فــي محــور الزمــان، الــذي يعتبــر مــن 

تنــوع  هنــاك  الســرد،  عناصــر  أهــم 

االســترجاع  مــن  تقنياتــه  جميــع  فــي 

مــن  وغيرهــا  والحــذف  واالســتباق 

الســردية.  التقنيــات 

قصائــد  نجــد  مــا 
ّ
قل أننــا  والحقيقــة 

وأشــعارًا تقتــرب إلــى هــذا الحــد مــن 

مــا  وهــذا  والروايــة.  القصــة  نظــام 

ُيعطــي جمــاال إلــى تلــك النصــوص، التي 

ــدة.  ــال القصي ــى إكم ــارئ عل ــز الق تحف

وهــذا مــا يفعلــه الرمــز أيضــا، إذ يبقــى 

تلــك  مدلــوالت  عــن  يبحــث  القــارئ 

الرمــوز التــي خبأهــا الشــاعر بقلمــه فــي 

ثنايــا املقاطــع واألبيــات.

وهكــذا وجــدت "غنــوة جديــدة" مجموعة 

شــعرية يجــدر االهتمــام بهــا، وتســتحق 

ــدرس، ومــن زوايــا عــدة.
ُ

أن ت

ميثم حاتم وغنوته الجديدة

أبحث دائمًا في المكتبات عن مؤلفات أدبية 
أعرف صاحبها مسبقًا، أي قرأت مؤلفاته 
وأعرف المستوى الذي ينتمي إليه قلمه، 
ألني ال أريد أن أبذل جهدًا مع نص ال يستحق 
القراءة، ولكن هذا المرة –استثناًء- شدني 
العنوان، lغنوة جديدةl، لم أسمع في ما سبق 
بصاحب هذه المجموعة الشعرية، lميثم 
 .lحاتم

علي الكاتب

د. ميثم حاتم
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علــى اعتبــار أن النصــب الــذي جــرى 

األعمــال  أشــهر  مــن  هــو  ترميمــه 

ــد  ــان محم ــا الفن ــي أنجزه ــة الت النحتي

غنــي حكمــت فــي أهــم ســاحات بغــداد. 

حاورنــاه للحديــث عــن هــذا املشــروع 

األخــرى. منجزاتــه  وعــن 

* كيــف كان شــعورك عندمــا طلــب منــك 

)كهرمانــة  تمثــال  بترميــم  تقــوم  أن 

الراحــل  للفنــان  حرامــي(  واألربعــن 

محمــد غنــي حكمــت؟

- فــي الحقيقــة لــم أكلف بشــكل شــخصي 

ــمية،  ــات الرس ــل الجه ــن قب ــر م ومباش

النحــات  كلفــت   الكــرادة  بلديــة  لكــن 

أربعــة  بعمــل  العابــد  الحميــد  عبــد 

جــرار جديــدة بــدل تلــك التــي تضــررت  

دخلــت  حــن  ســير،  حــادث  بســبب 

ســيارة مســرعة الــى الســاحة وارتطمــت 

عــدد  تهــدم  الــى  أدى  مــا  بالنصــب، 

مــن الجــرار وانهيارهــا، فقــام النحــات 

وكلفنــي  عمــل  فريــق  بتكويــن  العابــد 

ــرار،  ــك الج ــاز تل ــخصي بإنج ــكل ش بش

اختصاصــي  ضمــن  العمــل  لكــون 

الدقيــق، فــكان هــذا التكليــف بمثابــة 

كل  أن  إذ  لــي،  كبيــرة  معنويــة  دفعــة 

ــة  ــي كف ــة ف ــال فني ــن أعم ــه م ــا أنجزت م

وترميــم هــذا النصــب فــي كفــة اخــرى، 

فاملوضــوع ليــس بالهــّن أن اقــوم بنحــت 

ــذي  ــة ال ــب كهرمان ــرار لنص ــل الج وعم

غنــي  محمــد  الراحــل  النحــات  نفــذه 

أهــم  مــن  فهــو   ،1970 عــام  حكمــت 

العاصمــة  قلــب  فــي  الفنيــة  النصــب 

ــد  ــة للعائ ــر أهمي ــم أع ــك ل ــداد، لذل بغ

فــي  ملســتي  أن  اعتبــار  علــى  املــادي، 

وكانــت  التاريــخ،  سيســجلها  الترميــم 

الفكــرة أن ننجــز العمــل انــا والعابــد 

 لــه ذلــك النشــغاله 
ّ

معــا، لكــن لــم يتســن

 باشــرت العمــل 
ً
وســوء صحتــه. وفعــا

لوحــدي وأخــذت قالبــا أوليــا إلحــدى 

الجــرار التالفــة ليكــون املنتــج بنفــس 

الهيئــة والقيــاس، ومــن ثــم  بــدأت بصب 

ــم  ــت والترمي ــات النح ــم بعملي ــج ث النات

عــن  الخــروج  دون  التفاصيــل  بنفــس 

أســلوب النحــات محمــد غنــي حكمــت 

ــة  ــة صعب ــت مهم ــة، فكان ــاته الفني وملس

الفنيــة،  األمانــة  ناحيــة  مــن  للغايــة 

النهائــي  القالــب  عملــت  ذلــك  بعــد 

إلنجــاز العــدد املطلــوب مــن الجــرار، 

وقــد اســتغرق عمــل القوالــب والنحــت 

والتفتيــش وإنتــاج أربــع جــرار بحــدود 

ثاثــة أســابيع تقريبــا. 

الحميــد  عبــد  النحــات  زيــارة  وعنــد 

كاملــة  وجدهــا  ورشــتي  الــى  العابــد 

علــى أفضــل حــال، فأثنــى علــى إنجــازي 

وبــارك لــي جهــودي، فكانــت فرحــة ال 

ــى  ــة ال ــاتي الفني ــع ملس ــأن أض ــف ب توص

ــة  ــد عمالق ــل أح ــن عم ــب م ــب نص جان

النحــت العراقــي والعربــي.

* ســبق أن جــرى ترميــم النصــب بشــكل 

غالبيــة  اســتهجان  أثــار  الئــق،  غيــر 

هــل  التواصــل،  مواقــع  علــى  النــاس 

تعتقــد أن ترميــم النصــب كان بشــكل 

؟
ً
فعــا مــرٍض 

هــذا  إنجــاز  علــى  القائمــة  الجهــة   -

املشــروع هــي بلديــة الكــرادة بأمــر مــن 

أمانــة عاصمــة بغــداد، 

نتذكــر حينما بــادر كادر 

البلديــة 

بواســطة  النافــورات  تأهيــل  بإعــادة 

وجــرى  متخصصــن،  غيــر  أنــاس 

الئقــة  غيــر  بصــورة  األنابيــب  وضــع 

 هــب نشــطاء التواصــل 
ً
للنصــب، وفعــا

الحالــة،  تلــك  بانتقــاد  االجتماعــي 

يولــون االهتمــام  املســؤولن  مــا جعــل 

بالصــورة  النصــب  بصيانــة  الجــدي 

ــد  ــات عب ــوا النح ــتحقها، فكلف ــي يس الت

وإشــراف  باألمــر  العابــد  الحميــد 

للخــروج  الثقافــة  وزارة  قبــل  مــن 

مــن املحنــة ورمــي الكــرة فــي ســاحة 

الزبيــدي  قــام  وبــدوره  املختصــن، 

بتكليفــي وهــو مطمئــن، ألن ثقتــه بــي 

بــا حــدود كمــا  يقــول هــو .وأنــا بــدوري 

عملــت علــى أن يكــون العمــل رصينــا، 

والســيما أن الجــرار معرضــة لحــرارة 

ــطة  ــتمرة بواس ــة املس ــمس والرطوب الش

ــواد ذات  ــتعملنا امل ــد اس ــورات، فق الناف

الجــودة العاليــة للتصليــح او للطــاء كــي 

. الظــروف  تلــك  تحتمــل 

الــذي  العمــل  فريــق  دور  كان  مــاذا   *

الترميــم؟ عمليــة  فــي  رافقــك 

أنــا  نؤلــف،  أن  املفــروض  مــن  كان   -

والنحــات عبــد الحميــد العابــد فريــق 

تأهيــل  يعيــد  أن  فضــل  لكنــه  عمــل، 

وبالفعــل  البرونــزي،  كهرمانــة  تمثــال 

مــن  اثنــن  بمســاعدة  املهمــة  أنجــز 

تنظيــف  وجــرى  النشــطن  طابــه 

وأكســدته.  التمثــال 

ســت  بعمــل  انفــردت  فقــد  أنــا  أمــا 

بــدأت  ذلــك  وبعــد  جديــدة،  جــرار 

بإعــادة صيانــة الجــرار الباقيــة 

عملــي  كادر  مــع  وطائهــا 

علــي  ولــدي  املتضمــن 

محمــد  وحســنن  الســجاد 

علــي  وســجاد  دكــة  أبــو 

. ي ســو ملو ا

*هــل 

لهــذا  مشــابه  بعمــل  كلفــت  أن  ســبق 

بغــداد؟ فــي  نصــب  كترميــم 

 نصبيــا، 
ً
- لــم يســبق لــي أن رممــت عمــا

النصــب  مــن  عــددًا  نفــذت  لكننــي 

ومنهــا  والتماثيــل،  الفنيــة  واألعمــال 

محافظــة  فــي  )عــج(  القائــم  نصــب 

الحســينية. نهــر  وســط  كربــاء 

* بمن تأثرت من النحاتن العراقين؟ 

- بالطبــع كان للنحاتــن الــرواد األثــر 

ومعرفتــي  توجهاتــي  فــي  الكبيــر 

جــواد  الراحلــون:  الكبــار  وأســلوبي، 

ــي  ــد غن ــال، ومحم ــد الرح ــليم، وخال س

التــرك،  فتــاح  واســماعيل  حكمــت، 

النحــات  املعاصريــن  مــن  كذلــك 

حــداد. مرتضــى 

أدواتــك  مــن  متمكنــا  نحاتــا  كونــك   *

ومبدعــا فــي مجــال عملــك، مــا هــي 

املســتقبلية؟ مشــاريعك 

ــا اآلن أعمــل فــي )محتــرف النحــت  - أن

لألعمــال  ورشــة  وهــو  األكاديمــي(، 

وصناعــة  النحــت  فــن  فــي  الفنيــة 

يصف لمسته على الجرار بالتاريخية

مشاركتي في صيانة نصب 
كهرمانة منجز إبداعي 

تخرج الفنان ثائر الكركوشي في 
كلية الفنون الجميلة قسم الفنون 
التشكيلية ببغداد، وحصل على 
الماجستير في النحت. له العديد 

من المنجزات اإلبداعية، فقد شارك في غالبية 
المعارض التي أقيمت داخل العراق في مجالي 
النحت والرسم، كما شارك مؤخرًا في ترميم نصب 
كهرمانة الذي تعرض الى أضرار من جراء حادث 
سير، إذ أنه يرى أن هذا اإلنجاز هو األهم في 
مسيرته الفنية

زياد العاني

ثائر 
الكركوشي: 
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النحــت،  فــن  لتعلــم  ودورات  القوالــب 

كذلــك فإننــي متمكــن فــي العمــل بمــادة 

ــاذق  ــرى وح ــرات األخ ــتر والبومل البولس

تفاصيلهــا. بــكل 

أمــا عــن آخــر أعمالــي فأنــا أقــوم بنحــت 

تمثــال ألحــد شــهداء العــراق بارتفــاع 

الوقــوف،  بوضعيــة  أمتــار  خمســة 

كذلــك أعمــل إلنجــاز نمــوذج مصغــر 

للمشــاركة فــي مســابقة خاصــة بشــهداء 

املهندســن.

* كيــف تنظــر الــى جيلــك مــن النحاتن، 

مــن  الكافيــة  الفرصــة  أخذتــم  هــل 

للفنانــن؟ الدعــم الحكومــي 

مــن  عــدد  يبــرز  العهــود  كل  فــي   -

بصماتهــم  يتركــون  النحاتــن 

الحضاريــة ليخلدهــم التاريــخ رغــم قلــة 

وذلــك  الفنيــة،  واملــدارس  الدارســن 

ــذي  ــي ال ــرف املال ــب الص ــود صاح لوج

يكلــف الفنــان، فلــوال عائلــة بوتشــيني 

أنجلــو  ميخائيــل  حقــق  ملــا  اإليطاليــة 

كل ذلــك اإلبــداع، ولــوال الزعيــم عبــد 

الكريــم قاســم ملــا أنجــز جــواد ســليم 

ــي  ــب العامل ــك النص ــة، ذل ــب الحري نص

الــذي يرممــه األتــراك بــا مقابــل هــذه 

االيــام!  لكــن االهتمــام بالنحــت عنــد 

املســؤولن اليــوم ليــس مــن الضــرورات، 

باعتبــار أن الفــن –فــي نظرهــم- بصــورة 

عامــة مجــرد لهــو. 

ــي  ــبة لفنان ــك بالنس ــع تجربت ــن تض * أي

ــرا ق؟ الع

بفنــه،  اعتــزاز  حقيقــي  فنــان  لــكل   -

ضمــن  نفســه  يضــع  أن  لــه  قــدر  ولــو 

مرتبــة معينــة  ملــا أبــدع، ألن كل فنــان 

فأنــا  عليــم،  وتخصصــه  بأســلوبه 

األفضــل بتجربتــي وأســلوبي، وغيــري 

هــو األفضــل بأســلوبه، والنرجســية هــي 

واآلن  وإبداعــه،  الفنــان  إلهــام  ســبب 

أعتقــد أنــك عرفــت أيــن أضــع تجربتــي.

ة  
ك

شب
 ال

ون
فن

" أم  كلثـــــــــــــــوم.. حواديت" " أم  كلثـــــــــــــــوم.. حواديت" 
في بالط السلطانةفي بالط السلطانة

الشبكة فـــي عيدها الثامــن عشـــرالشبكة فـــي عيدها الثامــن عشـــر
محط أنظار أهل الفن..محط أنظار أهل الفن..

كلوديا كلوديا 
كاردينالي.. كاردينالي.. 

االختراع األجمل في إيطاليا االختراع األجمل في إيطاليا 
بعد المعكرونةبعد المعكرونة



عشــرة  الثامنــة  الذكــرى  وبمناســبة 

ــبكة"  ــة الش ــتطلعت "مجل ــا، اس لصدوره

رأي فنانــن عراقيــن كان لهــم شــرف 

الحضــور علــى صفحاتهــا ليحتفــوا بهــذه 

ــة.  ــع كادر املجل ــبة م املناس

مثار فخر

الفنــان واملخــرج املســرحي غانــم حميد،  

واحتفــاء بذكــرى صدورهــا، قال:

ــي  ــدر صحاف ــدك مص ــي بل ــون ف "أن يك

متخصــص فــي الشــأن الثقافــي والفنــي، 

ــا،  ــور دائم ــكل متط ــت، وش ــزان الف وبات

فــإن هذا يعنــي أن حركــة النقــد متوافرة 

الخــاص  التحريــري  الجانــب  فــي 

والحــوارات  والتغطيــات  بالتقاريــر 

الحّيــة لنجــوم البلــد وبعــض القــدرات 

اســتطاعت  التــي  واألجنبيــة  العربيــة 

املتلقيــن  نظــر  تلفــت  أن  الشــبكة 

العراقــي والعربــي إليهــا، لهــو مثــار فخــر 

ــة  ــة خالص ــات عراقي ــزاز، وبإمكان واعت

ومتجــددة  حاضــرة  تقنيــة  ووســائل 

.عيــد مجيــد للمجلــة وكادرهــا وإدارتهــا 

الناجحــة، وأدعــو لهــا بــدوام التوفيــق 

الحقيقــة  عــن  البحــث  فــي  واملثابــرة 

ــي  ــه ف ــان وتفوق ــة لإلنس ــرها خدم ونش

الوجــود  بهــّم  املثقلــة  األوطــان  عالــم 

وآثــاره وحركــة األزمــان وايقاعهــا ..كل 

عــام ومجلــة الشــبكة بألــف خيــر."

حققت النجاح بجهود كادرها

فيمــا قــال املخــرج الســينمائي جعفــر 

مــراد: "مجلــة الشــبكة مجلــة عراقيــة 

تأسســت عــام 2005، لــذا فإنهــا تعــد 

املجلــة األولــى فــي العــراق التــي تتضمــن 

مواضيــع تخــص الواقــع العراقــي بكافــة 

الفنــي  بالشــأنن  وتهتــم  تفاصيلــه، 

واألدبــي. فــي الحقيقــة أن تســتمر مجلــة 

كل  ونجاحهــا  بعطائهــا  الشــبكة  مثــل 

ــوق  ــي التف ــذا يعن ــإن ه ــنن، ف ــذه الس ه

ــه  ــا أن ــة. كم ــى الكلم ــكل معن ــاح ب والنج

ــذا  ــت ه ــد حقق ــة ق ــذه املجل ــي أن ه يعن

وحرصهــم  صانعيهــا  بجهــود  النجــاح 

ــي  ــة ف ــة متفوق ــذه املجل ــون ه ــى أن تك عل

األخبــار  بنقــل  وســّباقة  املجــاالت  كل 

تلــك  فــي  تحصــل  التــي  والتطــورات 

املجــاالت. إن واجبــي، كفنــان ومخــرج 

ســينمائي، أن أدعــم هــذا النجــاح لهــذه 

النجاحــات  تنجــز  تبقــى  لكــي  املجلــة 

املتعــددة فــي الســنن املقبلــة." 

ضرورة إعالمية

أمــا املوســيقار أحمــد املختــار، فقــد أكــد 

ــدرت  ــبكة ص ــة الش ــه أن "مجل ــي تهنئت ف

كضــرورة ثقافيــة فــي الوســط اإلعامــي 

العراقــي،  وتعــززت تلــك الضــرورة حــن 

قادتهــا مجموعــة كفــوءة مــن اإلعامين 

الناجحــن فــي ظــروف كانــت صعبــة 

املجلــة  مواضيــع  اســتمرت  إذ  للغايــة، 

الثقافيــة والفنيــة واملوســيقية املتميــزة 

ــل  ــددي الهائ ــم الع ــط الك ــردة وس واملتف

بعــد  صــدرت  التــي  املطبوعــات  مــن 

2003 التــي كانــت معظمهــا سياســية.. 

أن  املســؤولن  غالبيــة  عــن  غــاب  إذ 

اإلعــام الثقافــي لــه تأثيــر كبيــر إذا 

تقتصــر  ولــم  اســتخدامه.  أجيــد  مــا 

املجلــة ومواضيعهــا علــى تبنــي الرصانــة 

فــي الخبــر والتحليــل الثقافــي والفنــي 

علــى  ركــزت  بــل  فحســب..  وتنوعــه 

الفنــي  والتصويــر  اإلخــراج  أســاليب 

املحتــرف، لتجــذب القــارئ عبــر الرؤيــة 

والطباعــة  األلــوان  لجــودة  والنظــر 

يصــل  أن  إلــى  األنيقــة،  املحترفــة 

ثــم  الكبيــرة،  العناويــن  إلــى  القــارئ 

الفرعيــة، ومــن ثــم املوضــوع نفســه. إنهــا 

إلــى  القــارئ  عمليــة ذكيــة الســتدراج 

ــن   ع
ً
ــاال ــل جم ــات ال تق ــاالت وتحقيق مق

التصميــم واأللــوان واإلخــراج، وبهــذا 

ــكل  ــن الش ــة ب ــة املتكامل ــت العاق حقق

ــي،  ــة املتلق ــبت ثق ــا كس ــون، وهن واملضم

ومــن ثــم االســتمرار بنجــاح .. مبــارك 

للجميــع وأشــد علــى أيديكــم."

املجلة استقطبت أسماء المعة

مــن جانبــه.. الفنــان التشــكيلي كريــم 

ســعدون املقيــم فــي الســويد قــال: "كلمــا 

مــن  إلكترونيــة  نســخة  علــى  أحصــل 

ــة الشــبكة العراقيــة فإنــي ال أغــادر  مجل

قراءتهــا إال بعــد أن أنتهــى مــن صفحتهــا 

التــي  باملــواد  مهتــم  وألننــي  األخيــرة. 

تعنــي بالفــن التشــكيلي، فأنــا أجــد فيهــا 

ــادة  ــات ج ــن متابع ــا، م ــرني دوم ــا يس م

إفســاحها  وفــي  الفــن،  هــذا  لشــؤون 

مكســب  وهــو  للكاريكاتيــر،  صفحــات 

العراقيــة  الذاكــرة  املجلــة  تعيــد  لهــا. 

ــل  ــن الجمي ــذا الف ــار ه ــام ازده ــى أي إل

املطبوعــات  صفحــات  علــى  وانتشــاره 

ــد  ــرم. والب ــرن املنص ــعينيات الق ــي تس ف

ــع  ــر التمت ــا توف ــف إنه ــول املنص ــن الق م

بمــواد املجلــة املتنوعــة، فهــي بحــق مجلة 

جامعــة تســتقطب أســماء مهمــة للكتابــة 

ــن  ــاد والف ــة واالقتص ــي السياس ــا، ف فيه

فموضوعاتهــا  واملجتمــع،  والرياضــة 

لألحــداث  جــادة  ماحقــة  تشــكل 

السياســة  عاملــي  فــي  املســتجدة 

فــي  تثيــر  أنهــا  كمــا  واالقتصــاد، 

ــع  ــس واق ــا تم ــة قضاي ــا الفني تحقيقاته

الفــن العراقــي التلفزيونــي والســينمائي 

يــة فــي 
ّ

واملســرحي، وهنــاك أيضــا جد

تتبــع املشــكات التــي تواجــه املجتمــع 

العراقــي عبــر تحقيقاتهــا املكتوبــة بلغــة 

توفــر للقــارئ معرفــة باملشــكلة وســبل 

الحــد مــن تأثيراتهــا، إضافــة إلــى أن 

البراعــة  مــن  فيــه  الفنــي  إخراجهــا 

والجمــال الكثيــر. يســعدني هنــا أن أقــدم 

التهنئــة القلبيــة الخالصــة واألمنيــات 

لهــا ولكادرهــا، مــن رئيــس تحريرهــا  

ومحرريهــا إلــى الفنيــن فيهــا بــدوام 

ازدهارهــا  علــى  للحفــاظ  التقــدم 

الدســمة  وموادهــا  الجميلــة  تهــا 
ّ
وحل

الوهــن  يعــرف  ال  متصاعــدة  بوتيــرة 

طريقــا إليهــا ".

احتلت مكانة متميزة

:
ً
الفنان كاظم القريشي تحدث قائا

الشــبكة  مجلــة  تأســيس  ذكــرى  "فــي 

التهانــي  بأزكــى  أتقــدم  العراقيــة, 

هــذه  فــي  العاملــن  لــكل  والتبريــكات 

ــا  ــدت مكان ــي وج ــة الت ــة الحبيب املطبوع

هــذا  مــن  الرغــم  علــى  لهــا  مميــزًا 

التواصــل  مواقــع  مــن  الهائــل  الكــم 

املطبوعــات  ومــن  االجتماعــي، 

اإللكترونيــة والورقيــة, وكان لــي الشــرف 

حــن تصــدرت غافهــا فــي يــوم مــا.. 

ــن  ــد م ــى املزي ــاح وإل ــق والنج كل التوفي

العطــاء واإلبــداع فــي خدمــة املواطــن 

الضــوء  تســليط  فــي  يحتاجــه  ومــا 

والفنيــة  الثقافيــة  املوضوعــات  علــى 

تهمــه." التــي  واالجتماعيــة 

السنة السابعة عشرة العدد 
)407( 30 حزيران 2022

العراقيةالعراقية

بطال لكأس غرب آسيابطال لكأس غرب آسيا
منتخب العراق النسوي لكرة الصاالتمنتخب العراق النسوي لكرة الصاالت

االردن تخســر  335 مـليـار دينـار
بسبب العتبة الحسينية المقدسة

تقــار ير دوليــة تتهــم بولنـــدا 
بتعـذيب عراقــيين

السنة السابعة عشرة العدد 
)402( 31 آذار 2022

العراقيةالعراقية

األسود تحوز الشهد في ملعب فهداألسود تحوز الشهد في ملعب فهد

قبل سبعة عشر عامًا، انبثق العدد 
األول من مجلة lالشبكة العراقيةl، ومنذ 
ذلك الحين قطعت المجلة مسيرة 
حافلة بالعطاء واإلبداع، وشقت 

طريقها المليء بالصعاب وسط تحديات 
أمنية واجتماعية عديدة، لكن الفن العراقي 
كان حاضرًا وبقوة في صفحاتها، من خالل 
ملفها الفني الزاخر بحوارات فنية وتغطيات 
لمهرجانات مسرحية وسينمائية. 

محط أنظار أهل 
الفن..

فـــي عيــــــدها الثامــــــــن عشـــــــر

محسن إبراهيم

احمد المختار

غانم حميد

كاظم القريشي

كريم سعدون
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ثــم  الســوق  مــن  اإلســطوانة  بســحب 

حذفــت األغنيــة برمتهــا. 

ثــروة  كلثــوم  أم  يعتبــرون  كانــوا  لقــد 

فقــد  عليهــا،  الحفــاظ  يجــب  وطنيــة 

ــح  ــرع لصال ــة تتب ــة عربي ــت أول فنان كان

املجهــود الحربــي أيــام العــدوان الثاثــي 

علــى مصــر مــن خــال إقامــة الحفــات 

ــاح  ــت أرب ــر، إذ ذهب ــارج مص ــل وخ داخ

حفاتهــا جميعهــا لدعــم ذلــك املجهــود. 

ثم اســتغلها جمــال عبد الناصــر لتقريب 

ــن  ــات ب ــادة العاق ــر وإع ــات النظ وجه

ــا  ــا بذكائه ــد أعادته ــس، وق ــر وتون مص

ــا  ــا هدف ــا جعله ــي، م ــي والدبلوماس الفن

لجهــاز املوســاد اإلســرائيلي، إذ جــرى 

مــن  ألكثــر  اغتيالهــا  فكــرة  اقتــراح 

مــرة، بتكليــف عناصــر املوســاد بــزرع 

أجهــزة تنصــت فــي )ڤيلتهــا( الخاصــة 

ومحاولــة إرعابهــا عــن طريــق حــادث 

ــه فــي  الســيارة املدبــر الــذي تعرضــت ل

ــرم.  ــارع اله ش

اإلطاحة بمنيرة املهدية

أم  اكتشــفت  الصدفــة  طريــق  وعــن 

كلثــوم، أنهــا كانــت ضحيــة عمليــة خــداع 

واســتغال لعشــر ســنوات، وأن نصــف 

تعاقداتهــا الفنيــة ذهبــت بشــكل رســمي 

لصالــح الطائفــة اليهوديــة فــي القاهــرة 

)يوســف  رئيســها  إشــراف  تحــت 

ــة  ــرة املهدي ــاح بمني ــذي أط ــاوي( ال قط

ــت  ــا كان ــة، ألنه ــاحة الفني ــى الس ــن عل م

منافســة شرســة ألم كلثــوم بعدمــا ألغــى 

حفاتهــا فــي فلســطن لتحــل محلهــا أم 

ــة،  ــكل حفل ــه ل ــي جني ــل ألف ــوم مقاب كلث

ومــن شــدة ثقتهــا بــه وكلتــه بالتوقيــع 

لكنــه  املاديــة،  حقوقهــا  وتســلم  عنهــا 

خدعهــا مــن خــال حصولــه علــى نصــف 

تبرعــات  شــكل  علــى  وتحويلــه  املبلــغ 

باســم أم كلثــوم إلــى الطائفــة اليهوديــة 

كلثــوم  أم  تســلم  القاهرة.ولــم  فــي 

ميولهــا  عــن  والرجــم  الحديــث  مــن 

تــدور  كانــت  فقــد  الطبيعيــة،  غيــر 

وبســرية  منهــا  املقربــة  األوســاط  فــي 

تامــة مــن خــال أغانيهــا التــي كانــت 

ــا  ــث، وبم ــر واملؤن ــة املذك ــن لغ ــا ب مزيج

ــول  ــك املي ــى تل ــر إل ــكل أو بآخ ــح بش يلم

الجنســية التــي تداولهــا البعــض علــى 

مغلــف.  اســتحياء 

حتــى أن الكاتبــة )اعتمــاد خورشــيد( 

أكــدت، مــن مصــدر موثــوق، مــن خــال 

يلمــح  أنــه  نصــر،  صــاح  انحرافــات 

ــوم  ــانية( أم كلث ــارات لـــ )جنس ــى إش إل

بالقــول إن هنــاك مطربــة كبيــرة فاقــت 

ــة  ــت مصاب ــا كان ــاق، لكنه ــهرتها اآلف ش

والفتيــات  النســاء  مصادقــة  برغبــة 

ــحر  ــوة وس ــدو أن ق ــن يب ــرات، لك الصغي

ــك  ــل ذل ــور يتجاه ــا الجمه ــا جع أدائه

األمــر، ومــع أن كل االفتراضــات تبقــى 

ــة  ــة او قاطع ــر كافي ــا غي ــودة، لكنه موج

ــم  ــا ل ــى أنه ــتنادًا إل ــاق، اس ــى اإلط عل

تحــب فــي حياتهــا أحــدًا عنــد تعــداد 

بــل  بهــم،  ارتبطــت  الذيــن  الرجــال 

نظرهــم  فــي  وتلــك  آخرهــم،  عذبــت 

دالئــل علــى غرابــة أم كلثــوم. وبعــض 

ــت  ــرائيلية ملح ــة واإلس ــف املصري الصح

إلــى ذلــك مــن خــال بعــض التســاؤالت، 

مــن  بالكثيــر  محاطــة  كانــت  كونهــا 

تحــب  لــم  بأنهــا  واإليحــاء  الرجــال، 

 واحــدًا فــي حياتهــا، وقالــوا إن 
ً
رجــا

أحبهــا  الــذي  رامــي،  أحمــد  الشــاعر 

حبــا عاصفــا، قــدم لهــا 137 أغنيــة مــن 

بــن 283 أغنيــة طيلــة حياتهــا، وأنهــا لــم 

ــال  ــك الح ــاعر، وكذل ــس املش ــه نف تبادل

مــع محمــود الشــريف، الرجــل الثانــي 

ــد  ــه بع ــت عن ــذي انفصل ــا، ال ــي حياته ف

وثالثهــم  مجهولــة.  ألســباب  أســبوعن 

هــو املوســيقار محمــد القصبجــي الــذي 

أحبهــا مــن طــرف واحــد، وأفنــى حياتــه 

جالســا خلفهــا علــى كرســيه الخشــبي 

يداعــب أوتــار عــوده بخســران.

فنانــة  مجــرد  تكــن  لــم  كلثــوم  أم 

ثائــرة علــى األنمــاط، فهــي، وبحســب 

الشــعب  وعــي  غيبــت  قــد  الكثيريــن، 

العربــي ســنن طــوال بعــد كل خســارة 

حــرب أو هزيمــة معركــة، ألنهــا كانــت 

مغيبــن  جعلهــم  الــذي  كاملورفــن 

ينتشــون مــن خــال صوتهــا الســاحر 

وكلمــات العشــق والغــزل، حــن كانــت 

أول كل يــوم خميــس مــن كل شــهر تأخــذ 

ــم  ــة وه ــي غيبوب ــي ف ــم العرب ــاء العال أبن

يتســمرون أمــام أجهــزة املذيــاع لكــي 

يســتمعوا لصوتهــا الشــجي فــي عالــم 

كل  تبقــى  وعليــه  الســاحر.  الســلطنة 

االفتراضــات قائمــة، وال يمكــن إثبــات 

ــك  ــت كل تل ــا يثب ــل مادي ــيء، إذ ال دلي ش

تســاؤالت  مجــرد  ألنهــا  االتهامــات، 

ــن  ــث ع ــرق، تبح ــب الش ــة لكوك مفترض

إجابــات عالقــة فــي أذهــان متابعيهــا 

ومحبيهــا طــوال تلــك الســنن، رغــم مــا 

أحيــط بهــا مــن جــدار حديــدي يصعــب 

اختراقــه.

"حواديت" في بالط 
السلطانة

كلثوم

ــر(  ــرأة  قيص ــت كـــ )ام ــا عومل ــا أنه كم

فــي منزلــة رفيعــة املقــام منعــت األلســن 

مــن أن تتناولهــا، وحتــى عندمــا تزوجــت 

الدكتــور حســن الحفنــاوي، الــذي كان 

ــا أكثــر مــن كونــه زوجــا لهــا، هنــا  طبيب

ملنــع  شــخصيا  الناصــر  عبــد  تدخــل 

ــح  ــر أو التلمي ــر الخب ــن نش ــة م الصحاف

املقربــن عــن  أحــد  لــه. وحــن ســأله 

زواجهــا  "خبــر  إن  لــه  قــال  الســبب 

ــخصيا  ــي ش ــت من ــح، لكنهــا طلب صحي

مــا  أقــل  وهــذا  الخبــر،  نشــر  عــدم 

أســتطيع فعلــه لهــا." 

وهنــا الســؤال الــذي ظــل 

تمنــع  ملــاذا  إجابــه:  بــا 

أم كلثــوم خبــر ارتباطهــا 

 
ُ

لــه األمــر  أن  هــل  برجــل، 

صحافيــة  بتكهنــات  عاقــة 

عــدم  أولهــا  جــدًا،  خاصــة 

للرجــال،  البيولوجــي  ميلهــا 

املجالــس  حديــث  كان  الــذي 

الخاصــة، وفســر كذلــك عــدم 

أن  أم  اإلنجــاب،  فــي  رغبتهــا 

ــة  ذكوريَّ فعــٍل  ردة  هــي  التحليــات 

كونهــا امــرأة قويــة، وهــو مــا يتنافــى 

ــا  ــي اعتدن ــرقية الت ــرأة الش ــات امل وصف

 
ّ
عليهــا خاضعــة لتكــون أنثــى شــرقية وإال

فهــي غيــر طبيعيــة!

اسئلة كثيرة وممتدة كانت وستظل 

سرًا من األسرار 

وحتــى عندمــا وقعــت فــي يــد الصحفــي 

زواجهــا  عقــد  أوراق  أمــن  مصطفــى 

وبينهــا رســائل  بالحفنــاوي،  الرســمي 

)زوجــي  بـــ  فيهــا  تخاطبــه  منهــا 

ــى  ــؤولن إل ــد املس ــا أح ــز(، حمله العزي

جمــال عبــد الناصــر، فاحتفــظ بيهــا 

اإلطــاق،  علــى  تظهــر  ولــم  الرئيــس 

يجــوز  ال  خاصــا  شــانا  إياهــا  معتبــرًا 

ألحــد أن يطلــع عليــه، ألنــه كان يحترمهــا 

ويعتبرهــا قيمــة وطنيــة عليــا، وكان يمنع 

اإلســاءة إليهــا أو املســاس بمشــاعرها.

هل وبخ محمد نجيب أم كلثوم

التاريــخ الفنــي لهــا أنهــا فــي  يســجل 

بدايــة حياتهــا الفنيــة عــام 1926 بعــد 

واألغنيــات  التواشــيح  عــن  تخليهــا 

الدينيــة غنــت أم كلثــوم أغنيــة تقــول فــي 

 : مطلعهــا

مــن  مذهبــي  والدالعــة  )الخاعــة 

ــت  ــي(، وكان ــا والنب ــوى صفاه ــان أه زم

صبــري،  أحمــد  وألحــان  كلمــات  مــن 

ومــن تســجيل شــركة )أوديــون(، وحــن 

ســمعها الرئيــس محمــد نجيــب قــال ألم 

كلثــوم:

ــي  ــة ف  عريض
ً
ــاال ــك آم ــع علي ــي أض "إنن

ــرة  ــي الفت ــي ف ــتوى األغان ــاء بمس االرتق

املقبلــة" اعتراضــا منــه علــى محتــوى 

ــا  ــت بعده ــذل، فقام ــة املبت ــك األغني تل

الهانم العظمة 
وكوكب الدنيا، التي 
دربت قلوب المنكسرين 
ة  في العوالم المنسيَّ

 .l)أنا بانتظاركl(على لثم جراحاتها بـ
يتفق الكثير من المتابعين لسيرة 
سيدة النغم العربي أم كلثوم 
على أنها أحيطت بجدار حديدي 
يصعب الولوج من خالله الى 
أسرارها  وحماية تاريخية كبيرة 
كحماية األباطرة والملكات، 
ألنها تعتبر عند المصريين رمزًا 
مصريًا كبيرًا، إذ أسهم الرئيس 
عبد الناصر في حمايتها عبر ذلك 
الجدار، وكلما حاولت الصحافة 
االقتراب منه، فإن مفرمة السلطة 
كانت تضع يدها على كل مايقال 
او يكتب.

عادل مكي

الرئيس جمال 
عبد الناصر

محمد نجيب

أم
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 The Good, the Bad and
the Ugly

ــوك،  ــغ هي ــغ دون ــب هوان ــرج والكات املخ

الكــوري الجنوبــي-1971، فقــد 6 مــن 

ــل  ــيناريو مسلس ــة س ــاء كتاب ــنانه أثن أس

ــه كان  ــار-2021" ألن ــة الحّب ــارة "لعب اإلث

املالــي  وضعــه  بســبب  للغايــة  متوتــرًا 

املتدهــور، اســتغرقت كتابــة الحلقتــن 

املخــرج  قــال  أشــهر،  ســتة  األوليــن 

"علــى  العمــل:   نجــاح  بعــد  والكاتــب 

ــك  ــت ال أمتل ــا زل ــر، م ــي األيس جانب

زراعــة  إلــى  أحتــاج  ضرســن، 

أســنان لكــن لــم يكــن لــدي الوقــت."

 مــع نجــاح العــرض أصبــح  لديــه 

مــن املــال مــا يكفــي للحصــول 

ــة  ــدة كامل ــة جدي ــى مجموع عل

مــن األســنان.. إذا أراد .

الســينما  وصنــاع  املخرجــون  يدخــر  لــم 

جهــدًا فــي اختــراع كل مــا يخــدم أغراضهــم 

فــي تنفيــذ املشــاهد املطلوبــة دون تعريــض 

أحــد  هنــا  الخطــر،  إلــى  املمثلــن  حيــاة 

ــى  ــاء عل ــكب م ــتوديو يس ــي الس ــن ف العامل

اســتعدادًا  بانكهيــد(  )تــاالال  املمثلــة 

لتصويــر مشــاهد تعــرض قاربهــم للغــرق 

ــارب  ــم )ق ــي  فيل ــر ف ــف البح ــط عواص وس

و   1944 عــام  عــرض  الــذي  النجــاة( 

ــح  ــم ترش ــكوك. الفيل ــد هتش ــه ألفري أخرج

لجائــزة أوســكار أفضــل مخــرج وأفضــل 

. ســينمائية  صناعــة 

فــي بعــض األحيــان يرتــدي املمثــل حــذاء مصممــا بشــكل خــاص ليبــدو أطــول ممــا هــو 

 The" عليــه بالفعــل، وذلــك ألغــراض إخراجيــة، مثلمــا فعــل روبــرت دي نيــرو فــي فيلــم

ــام 2019، وكان  ــيزي ع ــن سكورس ــه مارت ــه وأخرج ــذي أنتج ــدي" ال Irishman -  اآليرلن

ــس  ــن كوالي ــورة م ــر ص ــي، وتظه ــو بتش ــينو وج ــرو وآل باتش ــرت دي ني ــة روب ــن بطول م

ــه. ــوازاة خصوم ــره بم ــذاًء يظه ــدي ح ــرو يرت ــم أن دي ني الفيل

مــا بــن األمــس واليــوم تطــورت آالت 

صناعــة الســينما، ففــي هــذه الصــورة 

وايــز( وكادر  املخــرج  )روبــرت  يظهــر 

 The Sound  عمــل فيلــم )صــوت املوســيقى

النســخة  يســتخدمون  وهــم   )of Music

ــر،  ــاريو( التصوي ــن )ش ــذاك م ــورة آن املط

وهــو بأرضيــة خشــبية تتيــح تصويــر لقطــات 

بحركــة ناعمــة وطويلــة نوعــا مــا. الفيلــم 

صــدر عــام 1965 وحصــل علــى أوســكار 

افضــل فيلــم، وأفضــل موســيقى تصويريــة، 

ــة  ــل ممثل ــة، وأفض ــرات صوتي ــل مؤث وأفض

أجنبيــة.

هنــاك طاقــة خفيــة عنــد البعــض بأنهــم دائمــو العطــاء وال يمثــل لهــم العمــر إال رقمــا، 

فهــم معطــاؤون دومــا، هــذا ينطبــق علــى الســير "فيليــب أنتونــي هوبكنــز" املولــود عــام 

1937، أفضــل املمثلــن األحيــاء فــي تاريــخ هوليــوود، كان أول ظهــور لــه ســنة 1960 فــي 

.
ً
مســرحية "هــاف أســيجاريت"  ويبلــغ رصيــده الفنــي أكثــر مــن 140 عمــا

ــي  ــل رئيس ــل ممث ــة افض ــن فئ ــن ع ــا مرت ــاز به ــرات وف ــكار 6 م ــزة األوس ــح لجائ ترش

األولــى ســنة 1992 عــن دوره فــي فيلــم The Silence of the Lambs  والثانيــة 2021 عــن 

دوره فــي فيلــم  The Father ، وهــو اكبــر ممثــل فــي تاريــخ الســينما يحصــل علــى جائــزة 

األوســكار وهــو فــي ســن الـــ ٨6 . حصــل ايضــا علــى 63 جائــزة وترشــح ألكثــر مــن 100 

ــون دوالر.  ــن 160 ملي ــر م ــه اآلن بأكث ــي ثروت ــدر صاف ــرى، وتق ــزة آخ جائ

صــدر فيلــم )الجيــد، الســيئ والقبيــح( 

عــام 1966، مــن إخــراج )ســرجيو 

ليــون(، وهو مــن افام الســباغيتي 

)يشــير مصطلــح أفــام الســباغيتي 

الويســترن  أو  الســباغيتي  الغربــي  أو 

ســباغيتي إلــى مجموعــة أفــام تــدور 

أحداثهــا فــي الغــرب األميركــي 

بــرزت علــى ســاحة الشاشــة 

ســتينيات  خــال  الفضيــة 

ابطــال  املاضــي(.  القــرن 

و  الســيئ  و  )الجيــد  فيلــم 

ظهــروا  عندمــا  القبيــح( 

فــي الفيلــم وأواخــر أيامهــم 

ــيء  ــا ش ــه ف ــبحان الل .. س

يــدوم .

الصورة تتحدث عن  

لــي   ، إيســتوود  كلينــت 

إيــاي   ، كليــف  فــان 

ك ال ا و

)قارب النجاة( 
لهتشكوك

صوت الموسيقى 

بعض الممثلين ليسوا بهذا الطول حًقًا

هوبكنز في عامه الـ 86  
 لعبة الحّبار """" """""

السينما

Squid Game

Lifeboat
إعداد: محمد موسى

صندوق
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ــة  ــيرتها الفني ــدأت مس ــا ب ــا عندم لكنه

يعــد  صوتهــا  كان  املراهقــة  ســن  فــي 

ــي  ــه ف ــرت دبلجت ــك ج ــدًا، لذل ــا ج أجش

أفامهــا األولــى، إضافــة إلــى مشــكات 

إيطاليــا  أبويهــا  أن  ورغــم  أخــرى. 

فــي  ونشــأت  ولــدت  لكنهــا  الجنســية، 

فرنســية  محميــة  كانــت  حــن  تونــس، 

آنــذاك، لذلــك تقــول إن لغتهــا األولــى 

حاولــت  وعندمــا  الفرنســية،  هــي 

التحــدث باإليطاليــة تعرضــت لإلربــاك 

اللكنــة. اختــاف  بســبب 

فــي الواقــع، لــم يســمع الجمهــور العاملــي 

 1963 عــام  فــي   
ّ

إال املبحــوح  صوتهــا 

فيلينــي  املخــرج  فيلــم  مثلــت  عندمــا 

ومــا  ونصــف(.   ٨( باألوســكار  الفائــز 

قويــا  األجــش  الصــوت  ذلــك  يــزال 

بعــد  بالحيويــة حتــى  للغايــة، ومفعمــا 

تبقــى  إذ  الـــ٨5،  ســن  مــن  اقترابهــا 

ومبهجــة  مذهلــة  الكبيــرة  الفنانــة 

مقاباتهــا  خــال  بســهولة  وتضحــك 

والصحفيــة. التلفزيونيــة 

نالــت كاردينالــي جوائــز كثيــرة منهــا 

جائــزة )األســد الذهبــي( فــي مهرجــان 

 ،1993 عــام  الســينمائي  البندقيــة 

وأصبحــت رمــزًا عامليــا لإلغــراء فــي 

أفــام مثــل )اتفــاق كبيــر فــي شــارع 

مادونــا( عــام 195٨، لكــن مــع تقــدم 

جــادة  ممثلــة  إلــى  تحولــت  مســيرتها 

بتوجيــه مــن )فيســكونتي( فــي أفامــه، 

حتــى  الســتينيات  مطلــع  مــن  بــدءًا 

منتصــف الســبعينيات وتشــمل )روكــو 

و  )ســاندرا(  و  )الفهــد(  و  وأشــقاؤه( 

حــوار(.  )قطعــة 

تذكــر كاردينالــي أن فيلينــي وفيســكونتي 

كانــا علــى طرفــي نقيــض فــي مجــال 

شــخصية  كان  فالثانــي  اإلخــراج، 

مذهلــة -حســب وصفهــا- وعمــل علــى 

إخــراج فيلــم )النمــر( كأنــه مســرحية، 

ــر  ــد تحضي ــول عن ــه املط ــتهر بعمل إذ اش

ــد  ــاهد أفامــه. أمــا فيلينــي فاعتم مش

علــى االرتجــال كليــا.

ــد(  ــي )الفه ــي فيلم ــي ف ــت كاردينال ل
ّ
مث

و)٨ ونصــف( فــي الوقــت نفســه، مــا 

آنــذاك،  عليهــا  معقــدة  الحيــاة  جعــل 

ــعر  ــدّي ش ــة: "كان ل ــك التجرب ــف تل تص

أســود طويــل، أرادنــي فيديريكــو فيلينــي 

شــقراء الشــعر، أمــا لوتشــينو فيســكونتي 

ــعري  ــو ش ــا ه ــا، كم ــعرًا داكن ــأراده ش ف

فــي الطبيعــة، لذلــك اضطــررت إلــى 

أو  أســبوعن  كل  شــعري  لــون  تغييــر 

ثاثــة أســابيع. "

رغــم نجاحهــا فــي مجــال التمثيــل، لكــن 

كاردينالــي عاشــت حيــاة شــخصية فيهــا 

بعــض املعانــاة، فهــي لــم ترغــب بالعمــل 

وأرادت  حياتهــا  بدايــة  فــي  الفنــي 

حياتهــا  أن   
ّ

إال التدريــس،  ممارســة 

تغيــرت بعــد فوزهــا بمســابقة )أجمــل 

ــام 1957.  ــس( ع ــي تون ــة ف ــاة إيطالي فت

األدوار  بعــض  بــأداء  بــدأت  وعندمــا 

الصغيــرة، اكتشــفت أنهــا حامــل مــن 

رجــل لــم يكــن مهتمــا بــوالدة الطفــل. 

ــاج  ــركة إنت ــع ش ــدًا م ــا عق ــت كلودي ع
ّ

وق

إيطاليــة أدارهــا املنتــج املتنفــذ )فرانكــو 

الــذي  كريســتالدي(، 

لنــدن  إلــى  أرســلها 

إلبعــاد ابنهــا )باتريــك( 

الصحافــة  عيــون  عــن 

وتبنــى  اإليطاليــة. 

وخطــط  االبــن  فرانكــو 

كلوديــا،  مــن  للــزواج 

يخبرهــا  لــم  لكنــه 

بنوايــاه حتــى ســفرهما 

إلــى الس فيغــاس عــام 

تتقــاض  ولــم   .1966

كلوديــا أي أجــر مقابــل 

مــع  آنــذاك  تمثيلهــا 

كانــت  بــل  فرانكــو 

إليــه،  تذهــب  األمــوال 

وعملــت حينهــا بمعــدل 

ســنويا. أفــام  أربعــة 

علــى غــرار صوفيــا لوريــن وممثــات 

خــال  اشــتهرن  أخريــات  عامليــات 

أصبحــت  والســتينيات،  الخمســينيات 

كلوديــا مطلوبــة فــي هوليــود حيــث مثلــت 

)املحترفــون(  منهــا  أفامــا،  هنــاك 

ــي  ــن( ف ــام 1966 و )معصــوب العين ع

العــام نفســه، ومــن ثــم غــادرت علــى 

تبقــى  أن  أرادوهــا  أنهــم  مــن  الرغــم 

هنــاك وعللــت ذلــك قائلــة: "أنــا أوروبيــة، 

وال أســتطيع البقــاء فــي هوليــود.."

إلــى  )املحترفــون(  فيلــم  أعادهــا 

ــم  ــة فيل ــي بطول ــريكها ف ــع ش ــل م التمثي

وانتهــى  النكســتر،  بيــرت  )الفهــد( 

ــى  ــن عل ــن مقرب ــاف صديق ــا املط بهم

ــرت  ــا، ألن بي ــل بينهم ــة العم ــس بداي عك

وأراد  األميركــي  الطابــع  عليــه  غلــب 

ســتوديو  فــي  عضاتــه  اســتعراض 

العمــل.

حتــى  العمــل  فــي  كلوديــا  اســتمرت 

عملــت  إذ  اآلن،  مــن  قريبــة  ســنوات 

ــا  ــورت فيلم ــا ص ــا، كم ــي فرنس ــرًا ف كثي

تلفزيونيــا فــي سويســرا، إضافــة إلــى 

املعاصــر.   املســرح  يخــص  مشــروع 

كلوديا 
كاردينالي.. 

كانت النجمة اإليطالية الكبيرة كلوديا كاردينالي 
مصدر إلهام لكبار مخرجي بالدها مثل )لوتشينو 
فيسكونتي(، وقد عملت طيلة ستة عقود من 
الزمن مع مخرجين كبار آخرين نذكر منهم على سبيل 

المثال )فيديريكو فيليني( و)سيرجيو ليوني( و)فيرنر هيرزوغ(.

ترجمة وإعداد: خالد قاسم

االختراع األجمل في إيطاليا 
بعد المعكرونة
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إنــه املوســيقي وعــازف العــود أحمــد 

مختــار، تقــرأ بطاقتــه أنــه مــن مواليــد 

معهــد  فــي  درس   ،1969 عــام  بغــداد 

املوســيقى-  قســم  الجميلــة،  الفنــون 

ــه  ــة حالف ــة طويل ــد رحل ــود، وبع ــة الع آل

الحــظ ليكمــل دراســة املوســيقى فــي 

ــي للموســيقى فــي دمشــق،  املعهــد العال

عــاٍل  دبلــوم  علــى  حصــل  ثــم  ومــن 

مــن  العامليــة  املوســيقى  تقنيــات  فــي 

وبعدهــا  للموســيقى،  لنــدن  جامعــة 

حصــل علــى شــهادة املاجســتير مــن 

مركــز الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة 

فــي لنــدن عــن آلــة العــود واملوســيقى 

الشــرق أوســطية، وعمــل مدرســا فــي 

كليــة الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة- 

جامعــة لنــدن SOAS. وفــي العــام 2010 

تقاســيم  »مدرســة  لنــدن  فــي  أســس 

للموســيقى« واســتمر باإلشــراف عليهــا 

مــع مجموعــة مــن األســاتذة حتــى اآلن، 

وذلــك بالتعــاون مــع املركــز الثقافــي 

العربــي البريطانــي ومركــز الدراســات 

والبحــوث املوســيقية في لنــدن، كما كان 

ُيعــد ويقــدم برنامجــا تلفزيونيــا بعنــوان 

"حديــث العــود" مــن الفضائيــة املســتقلة 

ــنوات 2001  ــن الس ــك ب ــية، وذل التونس

علــى  موســيقيا  وأشــرف   ،2006 و 

احتفاليــة املوســيقار العراقــي صالــح 

قيمــت فــي العــام 200٨ 
ُ
الكويتــي التــي أ

ــدم  ــد وق ــك أع ــدن، كذل ــة لن ــي جامع ف

مــن العــام 2009 حتــى بدايــة العــام 

مــن  منفــرد"  "عــزف  برنامــَج   2015

ــدم  ــا ق ــة. كم ــاء العراقي ــة الفيح فضائي

العديــد مــن األمســيات علــى آلــة العــود 

املنفــرد فــي عــدد كبيــر مــن العواصــم 

العربيــة واألوروبيــة، ووضــع موســيقى 

الوثائقيــة  األفــام  لبعــض  تصويريــة 

والبرامــج الثقافيــة، وحصــل مــن اتحاد 

ــزة  ــى جائ ــن عل ــيقين البريطاني املوس

أفضــل عــازف وأفضــل عمــل موســيقي 

غيــر غربــي عــام 1999. وصــدرت لــه 

ســطوانات مــن مؤلفاتــه 
ُ
العديــد مــن األ

منهــا: »تجــوال«، و»كلمــات«، و»إيقاعات 

بغــداد«،  إلــى  و»الطريــق  بغــداد«، 

و»أصابــع بابليــة«، و»رؤى مــن العــراق«.

املدرســة  أبنــاء  مــن  مختــار  أحمــد 

ــن  ــزف، وم ــي الع ــة ف ــة الحديث العراقي

منيــر  الراحــل  باملوســيقار  املتأثريــن 

ــه  ــأ في ــذي نش ــراق ال ــادر الع ــير، غ بش

اســتهواه  حيــث  ثقافتــه،  مــن  وتشــبع 

معــه،  األولــى  خطواتــه  وبــدأ  العــود 

يســتذكر  أســاتذة  عــدة  بــن   
ً
متنقــا

ــم  ــتاذ غان ــو(، واألس ــس كل ــم )يون منه

حــداد الــذي يعــد مــن أفضــل األســاتذة. 

فــي  باملعهــد  وجــوده  خــال  أســهم 

ــز  ــيقية تمي ــات موس ــدة فعالي ــداد بع بغ

فيهــا، فســافر إلــى بولونيــا ســنة 19٨7 

فــي  لإلســهام  املوشــحات  فرقــة  مــع 

مهرجــان املوســيقى التقليديــة، حيــث 

الفرقــة. قائــد  كان جميــل جرجيــس 

الطبيعيــة  غيــر  وللظــروف  بعدهــا،   

ــن  ــاري ع ــاع اإلجب ــى االنقط ــر إل اضط

لــه  ســنحت  حتــى  تطــوره  مواصلــة 

كان  إذ  إبداعــه،  ملواصلــة  الظــروف 

قبولــه فــي املعهــد العالــي للموســيقى 

اســتفاد  كبيــرة  فرصــة  دمشــق  فــي 

منهــا كثيــرًا، حيــث اطلــع علــى املــدارس 

لألســاتذة  وكان  األخــرى،  املوســيقية 

ــه  ــي اطاع ــم ف ــن دور مه األذربيجاني

والتآلــف  االنســجام  موضــوع  علــى 

موســيقية  آالت  عــدة  بــن  الصوتــي 

األوركســترالي،  املوســيقي  والتوزيــع 

ــى  ــن غن ــة م ــذه املدرس ــه ه ــاز ب ــا تمت مل

مــن  وكان  املجــال،  هــذا  فــي  وتطــور 

ــليمان  ــه، وس ــد الل ــارف عب ــاتذته ع أس

علــي عســكر، فــي حــن كان صلحــي 

الــوادي عميــد املعهــد آنــذاك، أســهم 

تقديــم  فــي  هنــاك  وجــوده  خــال 

العديــد مــن األمســيات. يعتــرف أحمــد 

ــة  ــة مهم ــت مرحل ــة كان ــذه املحط أن ه

ــه  ــط ب ــى أن ح ــوره، إل ــداده وتط ــي إع ف

املــدار فــي لنــدن عاصمــة الضبــاب.

حدثنــي عــن تجربتــه هنــاك واختافهــا 

: "هنــا 
ً
عــن محطاتــه الســابقة، قائــا

ــت  ــة، واختلف ــت البيئ ــا اختلف ــي أوروب ف

التجربــة، حتــى النظــرة إلــى الحيــاة 

وأكثــر  عمقــا  أكثــر  بشــكل  أصبحــت 

وعيــا، والنضــج أكبــر، حتــى 

أصبــح  التمريــن 

جهــدًا  أقــل 

مــن 

أحمد مختار

لعلي يحق لي البوح بأنني تابعت المختار منذ خطواته 
األولى نحو اإلبداع، فقد عرفته منذ ثمانينيات القرن الماضي، 
كانت بداياته تنبئ بمستقبل واعد، لحبه وولعه بالعود 
وأنامله التي تتحسسه وتداعبه كاألم التي تداعب طفلها 

ليغفو. كان شابًا آنذاك عندما عرفته ألول مرة حين غادر الوطن، تحدثنا 
عن الموسيقى وهموم الوطن التي لم تزل تحوم حولنا ونحن نعيش 
الغربة والمعاناة ذاتها، على الرغم من ترحالنا في مدن عدة وتجوالنا 
في محطات كثيرة.. مكرهين في أكثر األحيان. 

أنا أنظر الى األشياء 
من الداخل، ال أنتهج 
المنهج التقليدي 
للموسيقى، بل 
أتبع نهجًا خاصًا 
مميزًا جديدًا، كما 
أضيف الى المنهج 
من خالل االحتكاك 
والتعرف على التجارب 
واالنفتاح على 
الثقافات األخرى

محمد الـكحط 

ماستر عود ومؤلِّف موسيقي وتدريسي

lالحرية هنا 
منحتني 

حرية التفكير 
lوالتعبير

في الغربة
مبدعون
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في فيلم 
تقاليد تهدم البنات

افتح قلبك: 
عصيان الزوج أم بر الوالد؟

قين  أطفال المطلَّ
ضحايا بال ذنب

ة  
ك

شب
 ال

لة
عائ

ة ةجرأة شتويَّ جرأة شتويَّ
شفاه المارونيشفاه الماروني

الســابق، كمــا أن الحيــاة هنــا منحتنــي 

ــح  ــد أصب ــر، فق ــر والتعبي ــة التفكي حري

ــي أكثــر غنــى، فأنــت هنــا مســؤول  عمل

هــذه  الصحيــح،  وعــن  الخطــأ  عــن 

ــي  ــي تكوين ــهمت ف ــة أس ــة املتاح الحري

" . لحقيقــي ا

ــن  ــن اآلخري ــزه ع ــي تمي ــر ف ــن الس وع

علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن 

أنظــر  "أنــا  يجيــب:  العــود،  عازفــي 

الــى األشــياء مــن الداخــل، ال أنتهــج 

ــع  ــل أتب ــيقى، ب ــدي للموس ــج التقلي املنه

كمــا  جديــدًا،  مميــزًا  خاصــا  نهجــا 

أضيــف للمنهــج مــن خــال االحتــكاك 

واالنفتــاح  التجــارب  علــى  والتعــرف 

ــت  ــث كان ــرى، حي ــات األخ ــى الثقاف عل

التجــارب  لــي فرصــة االطــاع علــى 

املوســيقية اإليرانيــة والتركيــة املصريــة 

هــذه  األوروبيــة،  ثــم  ومــن  الســورية 

ــا  ــات، فأن ــدي إضاف ــت ل ــة كون الفرص

أتمســك بأســس املدرســة املوســيقية، 

لكننــي أعــزف بشــكل آخــر وال أقلــد، 

داخــل  صــوت  مــن  بــدأ  فمشــواري 

ونغمــات  بشــير  جميــل  وعــود  حســن 

مقــام األوك فــي جبــال كردســتان، ومر 

بأصــوات شــجريان فــي إيــران والقــدود 

لبنــان،  و  ســوريا  وشــاميات  الحلبيــة 

ــوف  ــة ليط ــارة األوروبي ــى الق ــد إل وامت

ــم  ــمل أه ــارات ليش ــع ق ــي أرب ــا ف بعده

فــي  نغماتــه  بــدأت  مشــوار  مدنهــا. 

ــى  ــل إل ــورة ليص ــة الث ــن مدين ــداد م بغ

ودار  البريطانــي،  الوطنــي  املســرح 

باريــس،  ومعهــد  رومــا،  فــي  األوبــرا 

ــرت  ــا نظ ــذا كلم ــكو، ل ــرح اليونس ومس

إلــى الــوراء أرى أن العمــر لــم يذهــب 

ســدى، وقــد حــدث فيــه الكثيــر، ومازال 

مختلــف  أنــا  ذلــك.  مــن  أكثــر  لــدي 

 ألحــد، موســيقاي تبحــث 
ً
ولســت بديــا

عــن األمــان والســام، وأدعــو لهمــا فــي 

أعمالــي، شــعب العــراق بــكل أطيافــه 

ثروتــي الثقافيــة واملوســيقية والعالــم 

أيضــا."

أحــد  وهــو  جــورج(،  )مايــكل  كتــب 

صحيفــة  فــي  املتخصصــن  النقــاد 

ــن  ــي ع ــا يل ــة، م ــت البريطاني اإلندبندن

ــى  ــظ عل ــار يحاف ــزال مخت ــار: "ال ي مخت

ــيقية.  ــن املوس ــف والقوان ــك التصاني تل

اآلالت  أصعــب  مــن  العــود  يكــون  قــد 

املوســيقية عزفــا، لكــن مختــار العــازف 

ــه  ــحرًا ويجعل ــه س ــتخرج من ــارع يس الب

يحلــم ويعــدو كفــرس، أو يهــدر كالرعد، 

الفاصلــة  الصمــت  لحظــات  حتــى 

ــى  ــرة عل ــح مؤث ــة تصب ــن املقطوع ضم

مــا،  شــيئا  لنــا  تقــول  وكأنهــا  يديــه 

ومرونــة  باألصابــع  رشــاقة  يمتلــك 

عاليــة فــي الريشــة، واألهــم هــو أنــه لــم 

يحــول العــود إلــى جيتــار."

ــا  ــك مخزون ــار يمتل ــد مخت ــان أحم الفن

ليقدمــه  التأمــل  إلــى  يحتــاج  كبيــرًا 

ــه  ــتلهم أعمال ــو يس ــورة، فه ــل ص بأفض

مــن التــراث املوســيقي العراقــي الغنــي، 

ــراق  ــراث الع ــيد ت ــاول تجس ــه تح أعمال

مــن شــماله إلــى جنوبــه، ويحــاول دائمــا 

إبداعــه،  وينمــي  قدراتــه  يطــور  أن 

تكلــل  أن  نأمــل  رصينــة،  وبخطــوات 

بالنجــاح دائمــا.

BRAVE
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مرارة وتحٍد صعب

املطلقــة منــذ خمــس ســنوات )ســرور.ح(، أم لثاثــة أطفــال: 

ــال  ــي االنفص ــا ف ــن تجربته ــا ع ــت لن ــق.. تحدث ــد مراه ــن وول بنت

وكيــف رتبــت حياتهــا باســتقالية لحــد )اآلن(، وهــل أن هنالــك 

ــت: ــات، قال ــن االنف ــم م ــال وحمايته ــة األطف ــي تربي ــات ف ضمان

"الطــاق ّمــّر، لــم يــدم زواجــي ســوى ســبع ســنوات، األمــر جــرى 

ــن  ــم أك ــي ل ــة أن ــم(، الحقيق ــن الع ــم الب ــت الع ــة )بن ــى طريق عل

أرغــب فيــه وال أجــد بيننــا أمــرًا مشــتركا فــي الشــخصية، لكنــي 

ــة  ــاة الزوجي ــد أن الحي ــت أعتق ــه، وكن ــم أرفض ــت ل ــي ذات الوق ف

قــد يــذوب فــي داخلهــا كل شــيء، لكــن مــع دوام العشــرة صدمــت 

بطباعــه، إذ أن الخافــات بــدأت تأخــذ منحــى الضــرب واإلهانة، 

ــال،  ــى االنفص ــراري عل ــذا زاد إص ــا، ل ــا جحيم ــت عاقتن أصبح

ــا  ــن بم ــي، لك ــات أطفال ــبب تبع ــرًا بس ــي كثي ــي أهل ــا عارضن طبع

أننــي موظفــة وأحتكــم علــى بعــض املــال، فقــد فكــرت بشــراء 

قطعــة أرض صغيــرة مجــاورة لبيــت أهلــي، بنيتهــا وســكنت فيهــا 

مــع أطفالــي.

ال أنكــر أن بدايــة الطــاق كانــت مريــرة مــع األهــل واملجتمــع، 

ــة وتوفيــر الضمــان املســتقل هــو  ومــا دفعنــي لقطــع القــرار بحدّي

وســاوس كثيــرة كنــت أملحهــا علــى وجــوه أطفالــي، والســيما ولــدي 

الكبيــر، إذ أشــعر أنــه مرعــوب مــن فكــرة العيــش فــي بيــت جــده، 

ــيحصل  ــل س ــرى، فه ــن أخ ــزوج م ــه املت ــع أبي ــب م ــه ذه ــو  ان أو ل

ــة جيــدة، وهــل ســيجد ضمانــات مــن عــدم الحديــث  ــى معامل عل

ــى الطــرف الثانــي." بســوء أمامــه مــن قبــل أحدهــم عل

االحتواء والشعور بالطمأنينة

توضــح الخبيــرة النفســية )ســهى أحمــد( أن "الحــب الــذي 

يقدمــه الوالــدان إلــى أطفالهمــا يكــون مختلفــا بشــكل كلــي عن 

حــب الزوجــن لبعضهمــا بعضــا، وإن توقــف حــب الزوجــن، 

ــة  ــا." مكمل ــن لصغارهم ــب الوالدي ــف ح ــي توق ــه ال يعن فإن

تفســير الحالــة وتداعياتهــا بالقــول:

"الطــاق مطــب يقــع فيــه الكثيــر مــن األوالد، الذيــن يشــعرون 

ــد  ــم بع ــام به ــم واالهتم ــن حبه ــيتوقف ع ــا س ــد أبويهم أن أح

الطــاق، وقــد يقصــر أحــد الوالديــن فــي البــدء بســبب الوضع 

النفســي املصاحــب لهمــا، لكــن مــن الضــروري أن يوضــح 

ــا  ــذا م ــزع، وه ــن يتزع ــاق ول ــا ب ــا ألوالدهم ــوان أن حبهم األب

يســاعد فــي منحهــم الطمأنينــة، وأكثــر مــا يرعــب األوالد هــو 

تحــول والديهــم اللذيــن كانــا يعيشــان معهــم فــي نفــس البيئــة 

ــي   ف
ً
ــها ــدو س ــكام يب ــن أن ال ــم م ــى الرغ ــن، وعل ــى عدوي إل

بدايتــه، إذ يحتــم فــرض ســطوته علــى الجــو املشــحون، لكــن 

ــى األبويــن إبعــاد اوالدهمــا عــن املشــكات،  مــع هــذا فــإن عل

والتأكيــد لهمــا بــأن هــذه املشــكات مؤقتــة، وأن والديهمــا قــد 

ال يعــودان زوجــن بعــد اآلن، لكنهمــا بالتأكيــد ســيظان أبويــن 

ــا." ــة أوالدهم ــان لخدم ويجتمع

 استمرا بالتواصل معهم

وعــن اللحظــات املأزومــة ومــا قــد تأخــذه مــن شــكل فــي حيــاة 

املطلقــن حديثــا، تضيــف:

ــعوره  ــن ش ــدث ع ــرة للتح ــة كبي ــل فرص ــح الطف ــب أن يمن "يج

وطــرح أســئلة حــول التغييــرات التــي ســوف تحدث في األســرة، 

وهنــا علــى الوالديــن البحــث عــن طــرق إبداعيــة ملســاعدة 

ــم،  ــم بينه ــز الدع ــاعرهم وتعزي ــع مش ــل م ــي التعام ــاء ف األبن

ــت  ــون الوق ــد يحتاج ــم ق ــاء إدراك أن أوالده ــى اآلب ــا أن عل كم

واملســاحة لفهــم األمــور بأنفســهم، ومحاولــة تجنــب إجبارهــم 

علــى التحــدث عــن الطــاق إذا لــم يكونــوا مســتعدين لذلــك.

 لــذا فــإن ليــس علــى اآلبــاء أن يظهــروا ألطفالهــم أنهــم )فائقو 

القــدرة والقــوة(، وأنهــم ســيقومون بــكل شــيء، بــل إن عليهــم 

احتــرام عقليــات أطفالهــم، واملصارحــة معهــم، والعمــل علــى 

تخطيهــم فكــرة الطــاق بطريقــة تدريجيــة، أي أنــه ليــس 

شــرطا علــى اآلبــاء أن يســتخفوا بمــا حــدث، وإبــرازه علــى أنــه 

شــيء ســهل، ألن هــذا األمــر ال ينفــع األوالد، بل يســهم بترســيخ 

األلــم فــي دواخلهــم، وعــدم إخراجــه والتحــرر مــن شــعور 

ــياء  ــى األش ــل عل ــن العم ــه، إذ يمك ــون ل ــذي يتعرض ــوء ال الس

معــا ودمــج اللحظــات الرائعــة والذكريــات كأســرة ســوية، مــا 

 مــن التقبــل والتفهــم لــدى األوالد."
ً
قــد يضيــف قليــا

 ضياع وتفكك 

ــادق(  ــق ص ــي )د.واث ــث االجتماع ــال البح ــي مج ــص ف املخت

اعتبــر مــن جانبــه أن الطــاق شــكل مــن أشــكال التفــكك 

:
ً
األســري، قائــا

"يلحــق ذلــك حرمــان الطفــل مــن أحــد الوالديــن، وهــو شــكل 

آخــر مــن أشــكال التفــكك أيضــا، لــذا، فــإن مــن أدبيــات 

الحكومــات العادلــة وعبــر مؤسســات الدولــة، الســعي الــى 

ــد  ــي تع ــرة الت ــك األس ــى تماس ــا عل ــكات حفاظ ــف املش تخفي

نــواة املجتمــع األولــى..

املهــم، ليســت األم هــي صاحبــة الحــق فــي الحضانــة، وال األب 

ــي  ــرة ف ــواهد كثي ــال ش ــن خ ــرى م ــق، إذ ن ــذا الح ــك ه يمتل

حياتنــا اليوميــة أن هنــاك الكثيــر مــن اآلبــاء واألمهــات ممــن ال 

يمتلكــون الشــعور باملســؤولية، وال يمتلكــون القــدر الكافــي مــن 

 أن 
ً
الوعــي لتربيــة األبنــاء، وأن كثيــرًا منهــم ال يصلحــون أصــا

يكونــوا طرفــا فــي أســرة.

بــل إن األصلــح مــن بينهمــا - وأعنــي األب أو األم - واألقــدر على 

تحمــل مســؤولية الطفــل، هــو مــن يمتلــك الحــق فــي حضانتــه، 

والبنــاء  والرعايــة  التربيــة  عــن  املســؤول  فإنــه  ثــم،  ومــن 

النفســي والشــخصي الســليم للطفــل، وال يكــون هــذا األمــر إال 

مــن خــال وضــع معاييــر وضوابــط محــددة ومشــددة يمكــن 

مــن خالهــا البــت فــي هــذا االمــر."

ضحايا بال ذنب
قين".. أطفال "المطلَّ

بعد قرار االنفصال الُمّر..

نرفزة مشاعر ُمبطنة وخوف طفولي صامت، وحتى الشعور 
ة عند وصول  بالذنب والغضب، يعيشها األطفال بسريَّ
ذويهم إلى نقطة مغلقة واتفاقهم على شيء وحيد، 
هو الطالق، الذي يكون مؤلمًا ومربكًا في حياة األسرة 

بأجمعها، لكن ثقله على األوالد أكبر مما هو على الوالدين، إذ ان 
كل طفل سيتعامل مع الحكاية هذه بطريقته الخاصة، ومع ذلك 
فإن هناك عددًا من الطرق التي يمكن للوالدين بواسطتها مساعدة 
أوالدهما على فهم الفكرة بصورة تساعدهم في تخطي الفترة هذه 
االنتقالية الصعبة، وجعلها أسهل قلياًل.

آية البهادلي
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نعومة ولمعان

زيت الزيتون
منظف طبيعي للبشرة

يخلص وجهِك من السموم

زيت الورد

وزيتــه  الطيبــة  الــورد  رائحــة  تظــل 

العربيــة،  األنثــى  يرافقــان  الفاخــر 

للتطيــب  الجماليــة  هويتهــا  ويشــكان 

والنظافــة والتــداوي أيضــا. ولاســتفادة 

مــن مكوناتــه الغنيــة بالفيتامينــات، فــا 

بــأس أن نخلــط قطــرات مــن زيــت الــورد 

ــي  ــا ف ــم نضعهم ــة ث ــي زجاج ــاء ف ــع امل م

ــا،  ــعر يومي ــى الش ــتخدمه عل ــاخ لنس بخ

قطــرات  بضــع  فضعــي  الوجــه  أمــا 

ــي  ــب يوم ــع أي مرط ــورد م ــت ال ــن زي م

تســتخدمينه، ليصبــح لديــِك بخــاخ آخــر 

لترطيــب ونعومــة الوجــه.

املكيــاج  مــن  البشــرة  تنظيــف  مشــكلة  تواجــه  –تقريبــا-  ســيدة  كل 

ــي  ــف طبيع ــل منظ ــب عم ــذا يج ــة، ل ــواد الكيماوي ــا امل ــون وبقاي والده

يتكفــل بإزالــة كل تلــك املشــكات دون مــادة كيماويــة، والشــك فــي أن 

، ألنــه 
ً
تنظيــف الوجــه بزيــت الزيتــون مــرة أســبوعيا يعــد عاجــا فعــاال

ــروح  ــدوب والج ــار الن ــور آث ــن ظه ــد م ــرة ويح ــة البش ــى تغذي ــل عل يعم

ويزيــل عامــات التقــدم فــي الســن، مثــل التجاعيــد، وذلــك الحتوائــه 

.E ــن ــاه بفيتام ــاض وغن ــى األحم عل

الطاغيــة  األنثــى  عامــات  مــن 

الجمــال واإلثــارة، احتفاظهــا بشــفاه 

األفضــل  لكــن  ومــدورة،  ممتلئــة 

بمــواد طبيعيــة نباتيــة ال كيماويــة، 

الشــفايف  تكبيــر  فــإن  وعليــه 

 
ً
مثــا طبيعيــة،  منزليــة  بمكونــات 

بخلــط ملعقــة صغيــرة مــن العســل 

زيــت  مــن  صغيــرة  ملعقــة  مــع 

ــدة  ــا مل ــفاه به ــك الش ــون وتدلي الزيت

نصــف ســاعة، باعتبــار أن العســل 

امتــاًء  يمنحــِك  طبيعــي  مرطــب 

ومثيــرًا. طبيعيــا 

"الشــوندر"  أو  الشــمندر  يتميــز 

عاليــة  نســب  علــى  باحتوائــه 

التــي  األكســدة  مضــادات  مــن 

جهــا  الجلــد يحتا

ملقاومــة عامــات 

الســن  تقــدم 

فهــو  الجلــد،  وترهــل  والشــيخوخة 

مضــاد فعــال، ويســاعد فــي إضفــاء 

النضــارة ونقــاء البشــرة وتخليصهــا 

ويمنحهــا  والســموم  الشــوائب  مــن 

مظهــرًا أكثــر شــبابا ونضــارة ووهجــا 

أنثويا.

ُمــذ كنــا صغــارًا ونحــن نحفــظ عــن ظهــر 

قلــب مــن أمهاتنــا مــا يضيفــه الجــزر إلى 

للجــزر  الغذائيــة  القيمــة  ألن  البصــر، 

ــا  ــن البيت ــة م ــوت متكون ــي البي ــل ف املدل

ــدر  ــا مص ــو أيض ــاف، وه ــن واأللي كاروت

جيــد ملضــادات األكســدة والبوتاســيوم 

والكالســيوم  والفوســفور  والصوديــوم 

وفيتامــن C وحمــص الفوليــك والزنــك، 

لذلــك ال تجعلــوا البيــت يخلــو 

منــه.

بــّخاخ

مكبر شفاه بالعسل 
الطبيعي

الجزر المدلل..
ضيف العائلة  الشوندر
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ــاود الظهــور بقــوة فــي دور  ــة الســاحرة تع شــفاه املارونــي املمتلئ

ــام،  ــذا الع ــى ه ــوي عل ــا األنث ــرض موديله ــة لتف ــة الجمالي املوض

والســيما فــي شــتائه، علمــا بــأن املارونــي بتدرجاتــه هــو لــون 

أساســي لــكل مــن تريــد إطالــة هادئــة ومميــزة فــي آن واحــد، 

فهــو لــون يائــم بشــكل كبيــر اإلطــاالت الشــتوية وجميــع ألــوان 

البشــرة ونوعياتهــا تقريبــا. وألجــل الحــرص علــى إطالتــك 

ــاره،  املثيــرة يجــب مراعــاة التــدرج اللونــي للمارونــي عنــد اختي

 اللــون املارونــي 
ّ

 صاحبــات البشــرة البيضــاء يناســبهن
ً
مثــا

الامــع، أمــا ذوات البشــرة الخمريــة فاللــون املارونــي املعتــم هــو 

، بينمــا ننصــح صاحبــات البشــرة الســمراء باللــون 
ّ

األجمــل لهــن

ــح. ــر الفات األحم

السهرة وحيرة التنسيق

حيــرة الســيدات فــي تنســيق األلــوان واملوديــات تســبق كل موعد 

ســهرة أو مناســبة أو حــدث مهــم. لــذا إذا قــررِت ارتــداء فســتان 

مارونــي فــي العمــل أو فــي مــكان رســمي، واحتــرت باملكيــاج 

ــه  ــيط، لكن ــاج البس ــي املكي ــع- ه ــة –بالطب ــإن اإلجاب ــب، ف املناس

ــع  ــا وض ــِك أيض ــتان، ويمكن ــون الفس ــبا لل ــون مناس ــب أن يك يج

الكحــل األســود واملاســكارا الســوداء وظــال عيــون بلــون مناســب 

للــون عينيــِك، وفيمــا يأتــي توضيــح لذلــك:

ظالل العيون البنية

ــاري  ــل أن تخت ــائع، فاألفض ــون الش ــو الل ــي ه ــار البن ــن اعتب يمك

ظــال عيــون باللــون البنــي الداكــن ألنــه يناســب هرمونيــة 

فســتانك املارونــي.

ترابية العيون الزرق

لشــدِة بروزهــا وملعانهــا فاختــاري ألــوان ظــال العيــون الدافئــة، 

 األلــوان الترابيــة لتضيفــي ســحرًا إلــى شــكلك العــام.
ً
مثــا

سموك العيون الرمادية

هــو   
ّ

يناســبهن مكيــاج  أجمــل  الرماديــة  العيــون  صاحبــات 

الســموكي الفاتــح بعــض الشــيء، أمــا ذوات العيــون الخضــر 

األرجوانيــة. العيــون  ظــال   
ّ

فيناســبهن

شفاه الماروني
ة جرأة شتويَّ

خبيرة التجميل  سارا
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كميــة   )brave-الشــجاعة( فلــم  فــي 

ذكاء إخراجيــة عاليــة، وتاعــب علــى 

ــن  ــة م ــة الهادف ــرة االجتماعي ــر الفك وت

تركــز  التــي  الكاميــرا  ــة  حرفيَّ خــال 

علــى التفاصيــل الوجدانيــة واألكشــن، 

لــذا ننصــح اآلبــاء واألمهــات بمشــاهدة 

املنصــات  علــى  املوجــود  الفلــم  هــذا 

ــرًا-  ــع البنات-حص ــة م ــة املجانيَّ األوروبي

ــّر الصعــاب  لتوثيــق األفــكار ومواجهــة ُم

خــال  مــن  ال  الفكــرة،  باحتــرام 

ــرض. ــي والف ــوت العال ــات والص العض

يال نتابع الفيلم:

عــن  تتحدثــان  وتفاصيلــه  أحداثــه 

ميريــدا،  اســمها  اســكتلندية  أميــرة 

بشــعر متمــوج أحمــر، تأخذنــا معهــا فــي 

ــي  ــة ف ــة رائع ــانية ووجداني ــرة إنس مغام

والــدة  أعلنــت  حيــث  اململكــة،  عوالــم 

امللكــة  ميريــدا،  األســكتلندية  األميــرة 

أن  العشــائر يجــب  أن جميــع  إليانــور، 

البنتهــا  كخاطبــن  أبناءهــا  تحضــر 

ــض  ــدا ترف ــن ميري ــدا، لك ــرة ميري األمي

بشــدة هــذه الدعــوة إلــى املغامــرة، إذ 

أنهــا ليــس لديهــا أي اهتمام بالــزواج، أو 

أن تخطــط والدتهــا لحياتهــا نيابــة عنها. 

عندهــا تبــدأ املشــاكل، وعنــد وصــول 

قواعــد  أن  ميريــدا  تــدرك  العشــائر، 

املســابقة تشــير إلــى كــون البكــر مــن كل 

عشــيرة قــد يتنافــس لنيــل قلــب األميرة، 

لكنهــا، وعوضــا عــن قبولهــا بــزوج تتجــه 

للتنافــس فــي مســابقة للرمايــة وتفــوز 

التــي  والدتهــا  تغضــب  وهنــا  فيهــا، 

تســحبها إلــى غرفتهــا وتصــر علــى أنهــا 

ــنج  ــر. تتش ــة للخط ــام اململك ــرض س تع

ــاحرة  ــى س ــدا إل ــرب ميري ــة فته العاق

فــي الغابــة تمنحهــا تعويــذة لتســتخدمها 

مــع والدتهــا وتحولهــا إلــى دب، وهــي لــم 

تكــن تنــوي أبــدًا تحويــل والدتهــا إلــى 

دب، بــل أرادت فقــط أن تتغيــر والدتهــا. 

عاقــب 
ُ

ت النهايــة  إلــى  البدايــة  مــن 

وتحــاول  الرغبــة،  تلــك  علــى  ميريــدا 

أن تعيــد أمهــا إلــى وضعهــا الطبيعــي، 

واألحــداث  التفاصيــل  مــن  سلســلة 

املؤملــة واملفرحــة التــي ال نريــد أن نفســد 

عليكــم نهايتهــا، لــذا نترككــم الســتكمال 

الفيلــم.

مشاهد تلفت النظر:

الحظنــا أن كلتــا املرأتــن، أثنــاء املحنــة 

إحداهمــا  تحمــي  بالــرأي،  والخــاف 

وعلــى  املميتــة،  القــوة  ضــد  األخــرى 

ــد  ــا، فق ــات بينهم ــن االختاف ــم م الرغ

أقــرب  وصارتــا  حــدث  مــا  اســتوعبتا 

مــن أي وقــت مضــى، وهــو مــا الحظنــاه 

فــي املشــهد الــذي كانــت فيــه ميريــدا 

فــي  التــي أصبحــت )دبــة(  ووالدتهــا 

محاولــة ملعرفــة مــا يجــب القيــام بــه 

عنــد  دائمــة  اللعنــة  تصبــح  أن  قبــل 

شــروق الشــمس الثانــي، إذ يهاجمهــم 

وهنــا  )مــوردو(،  اســمه  حقيقــي  دب 

تــدرك ميريــدا، صاحبــة الشــعر املمــوج 

األحمــر، أنــه مــن أجــل كســر اللعنــة 

املنــزل  إلــى  تعــود  ألن  بحاجــة  فإنهــا 

ــه بســيفها  ــح النســيج الــذي قطعت وتصل

قبــل أن تهــرب، تتســلل ميريــدا ووالدتهــا 

إلــى القلعــة لتجــد أن النبــاء على وشــك 

ــجاعة  ــكل ش ــل ب ــا تتدخ ــال، لكنه االقتت

لوقــف الخــاف، فيكــف الجميــع عــن 

تقاليــد  وتتغيــر  ويتصالحــون  الشــجار 

الــزواج أخيــرًا.

بماذا انصح عائلتي:

فيلــم رائــع يتحــدث عــن حــب العائلــة 

ــك  ــراف بأن ــة لاعت ــجاعة الازم والش

نقطــة  الفيلــم  يوضــح  كمــا  مخطــئ، 

محوريــة فــي التربيــة وإقنــاع األبنــاء، أال 

ــوار،  ــة الح ــي أهمي وه

ــا  ــى ابنته ــا عل ــة رأيه ــت امللك ــد فرض فق

ميريــدا، وأصــرت علــى فكــرة الــزواج 

ضاربــة بآمــال ابنتهــا وأحامهــا عــرض 

الحائــط، فمــا كان مــن األميــرة إال أن 

ــودة،  ــر محم ــل« غي ــى »ردة فع ــأت إل لج

أال  ميريــدا  تتعلــم  ســوف  كذلــك 

تكــون أنانيــة، وأن 

تنكســر،  أال  يجــب  األســرية  الروابــط 

أنــه  إليانــور،  والدتهــا  ســتتعلم  فيمــا 

فــي بعــض األحيــان ال بــأس فــي كســر 

القوانــن النمطيــة والقيــود مــن أجــل 

ومســتقبلك. قلبــك 

تقاليد ظالمة تقيد البنات

في فيلم

يقول البعض إن مصيرنا مرتبط باألرض، ويقول آخرون إن 
أقدارنا منسوجة معًا كقطعة قماش، بحيث يتشابك مصير 
المرء مع العديد من اآلخرين باعتباره الشيء الوحيد الذي 
نكافح من أجل تغييره، وبعضهم تسهل قيادته، وهو ما 

كانت تحاربه األميرة ذات الشعر األحمر المتموج )ميريدا( التي تربت 
على الشجاعة ومواجهة األقدار -أينما كانت- باستخدام السهم الذي 
قدمه لها والدها في عيد ميالدها، لذلك ترفض أن تتزوج بطريقة 
التقاليد المفروضة، وهذا ما خلق شجارًا وخالفًا كبيرين بينها وبين 
والدتها التي اعتبرتها تعرض سالمة المملكة إلى الخطر.

مجلة الشبكة

BRAVE
الشجاعة
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ميساء فاضل

ــة  ــا ملكافح ــا مهم ــدرًا طبيعي ــان مص ــر الرم ــد عصي يع

ــى  ــه عل ــك الحتوائ ــتاء، وذل ــل الش ــي فص ــات ف االلتهاب

ــربه  ــاعد ش ــا يس ــدة، كم ــادات األكس ــن مض ــز م تركي

بوتيــرة يوميــة علــى خفــض ضغــط الــدم، كذلــك فإنــه 

يعمــل علــى تقويــة الذاكــرة وتحســن املهــارات املعرفيــة 

مــع  العصيــر  عمــل  ويفضــل  الذهنيــة،  واإلدراكيــة 

ــر،  ــان أحم ــي رم ــة وحبت ــع تفاح ــك بتقطي ــاح وذل التف

ــب  ــج حس ــات ثل ــكر ومكعب ــن الس ــن م ــة ملعقت بإضاف

الحاجــة، نطرقهــا فــي الخــاط، ويمكنــك ســيدتي 

-حســب الرغبــة- إضافــة شــرائح فراولــة وأنانــاس.. 

ــة. ــف عافي بأل

دراســات غذائيــة عديــدة أكدت علــى أن تنــاول الخيار 

كشــرائح، أو مشــروب قبــل النوم، يســهم فــي التخلص 

مــن رائحــة الفــم الكريهــة، وكذلــك تقويــة جهــاز 

املناعــة فــي الجســم وحمايته مــن اإلصابــة باألمراض 

وطــرد الســموم املتكونــة فــي املعــدة بعــد عمليــات 

الهضــم، وأيضــا فــي مقاومــة الــدودة الشــريطية التــي 

تتكــون بســبب األكل غير الصحي، لذا ينصــح  باإلكثار 

من تناوله.

تخلصي من رائحة الفم

الحّمص بالطحينة
عصرونية 
بغدادية دافئة

ميساء فاضل

املواد : 

ــلوق  ــص املس ــن الحّم ــن م ــري كوب أحض

مــن  الكــوب  كــوب ونصــف  مــع  جيــدًا 

عصيــر الليمــون، أضيفــي إليهمــا نصــف 

ماعــق  وثمانــي  الزيــت  مــن  كــوب 

صغيــرة مــن الطحينــة، كذلــك ضعــي 

ــاء  ــن م ــرة م ــق كبي ــر ماع ــا عش فوقهم

األصلــي. الحّمــص  ســلق 

طريقة التحضير:

نضــع املكونــات جميعهــا فــي الخــاط 

معــا  املــواد  نخلــط  ثــم  الكهربائــي، 

ــا  ــج لدين ــى أن ينت ــد إل ــكل جي بش

خليــط ناعــم ومتجانــس 

صحــن  فــي  نضعــه 

ونزينــه  التقديــم 

ت  ا و ا لخضــر با

الرغبــة. بحســِب 

رمان بالفراولة شتوي رمان بالفراولة شتوي 
منعشمنعش

األكل الطيب عافية والفائدة الغذائية املليئة بالفيتامينات 
والعناصر الغنية املهمة تحتاجها األسرة، بل يجب أن ال تخلو 

منها سفرة أهلنا لضمان دوام الصحة واملذاق..

كوكتيلكوكتيل

بالخيار ..
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الحل

المشكلة

عصيان الزوج عصيان الزوج 
أم بّر الوالد؟أم بّر الوالد؟

ــك  ــُب ب ــة.. أرح ــائلة الفاضل ــا الس ابنتن

فــي  قلبــك(  )افتــح  صفحتــك  فــي 

مجلــة "الشــبكة العراقيــة"، وبخصــوص 

مــا ورد فــي رســالتك أحــب أن أقــول 

ــه  ــارك الل ــا، ب ــارة بوالده ــة ب ــك ابن إن

خيــر  كل  فــإن  علمــي  وحســب  فيــك، 

أصابــك فــي حياتــك هــو مــن فضــل رب 

ــا  العاملــن عليــك ومجازاتــك فــي الدني

قبــل اآلخــرة. لــذا أقــول لــك، ابنتــي 

ومــررت  قويــة  امــرأة  أنــت  العزيــزة: 

ــان  ــذا امتح ــدًا، وه ــة ج ــروف صعب بظ

مــن اللــه لــك، وفــي نفــس الوقــت كشــف 

ــاس  ــرب الن ــا أق ــادن ونواي ــك مع ــه ل الل

الرحــم  قاطــع  أخــوك،  أولهــم  إليــك، 

وغيــر البــار بكــم، وحســنا فعلــت عندمــا 

ــِت  قــررت الهجــرة بوالــدك املعــاق ورحل

ســقوط  وثانيــا  أخيــك.  عــن  بعيــدًا 

القنــاع املزيــف لزوجــك عديــم الرجولــة 

ــه  ــه وابنت ــرك زوجت ــا ت ــرف، عندم والش

الغربــة  بــاد  فــي  وحدهمــا  الطفلــة 

ــى  ــادر عل ــر ق ــاق غي ــر مع ــل كبي ــع رج م

ــر  ــم يفك ــه ل ــك إن ــب قول ــة. وبحس الحرك

بعــد عودتــه إلــى العــراق، وألكثــر مــن 

خمــس ســنوات، أن يســأل عنــك وعــن 

ــن  ــك وم ــل من ابنتــه، واآلن وبــدون خج

والــدك  بوفــاة  ســمع  وعندمــا  نفســه، 

)رحمــه اللــه(، يريــد أن يرجــع وأنــت 

ــمل(. ــم ش ــه )ل ــن ل ــن تعمل م

 هنــاك مثــل قديــم نتداولــه ينطبــق عليــه 

ــئت(،  ــا ش ــل م ــتِح فافع ــم تس ــو )إن ل وه

املوافقــة  بعــدم  عزيزتــي  انصحــك 

ــيء،  ــه أي ش ــي ل ــه وأال تقدم ــى رجوع عل

ســواء لــم شــمل أو غيــر ذلــك، وحتــى 

إن عــاد هــو إلــى أملانيــا فــا ترجعــي 

لــه، وحاولــي أن تطلبــي التفريــق عنــه 

نهائيــا، الن هــذا الرجــل ال يعتمــد عليــه، 

فهــو إنســان غيــر وفــي، وغيــر قــادر علــى 

ــي  ــي نصيحت ــذه ه ــؤولية، ه ــل املس تحم

لــك ابنتــي العزيــزة وأتمنــى لــك الحيــاة 

ــك. ــه طريق ــور الل ــعيدة وأن ين الس

عرضــت األخــت )ن.ب( فــي رســالتها التــي بعثتهــا إلــى صفحــة )افتــح قلبــك(، 

ــة  ــن املختص ــٍل م ــود ح  بوج
ً
ــا ــرة، أم ــق والحي ــة بالقل ــة امللغوم ــكلتها العائلي مش

ــول:  ــة، إذ تق بالصفح

هاجــرت إلــى أملانيــا مــع أبــي املعــاق الــذي يســتند الــى  عــكاز فــي حركتــه، ولــي أخ 

واحــد متــزوج ومتمكــن ماديــا، إال أنــه رفــض تحمــل مســؤولية الوالــد ومســؤوليتي، 

ــي  ــة أب ــيما رعاي ــة، والس ــؤولية كامل ــت املس ــذا تحمل ــه. ل ــش مع ــض أن نعي إذ رف

املعــاق، ولهــذا الســبب قــررت الهجــرة مــع والــدي إلــى أملانيــا. وبعــد فتــرة تعرفــت 

إلــى شــاب عراقــي كان يعمــل معــي هنــاك، وأحببنــا بعضنــا بعضــا، وتقــدم 

ــر،  ــل القم ــدًا، مث ــة ج ــة جميل ــت طفل ــا وأنجب ــب وتزوجن ــار النصي ــي. وص لخطبت

وبعــد فتــره تدهــورت حالــة أبــي الصحيــة وبــات مقعــدًا غيــر قــادر علــى الحركــة 

نهائيــا، وأصبحــت أنــا مــن أعتنــي بــه كرعايتــي البنتــي الطفلــة تمامــا، مــن نظافــة 

وطعــام وكل شــيء، مــا جعــل زوجــي يطلــب منــي أن أتــرك والــدي فــي دار العجــزة، 

 إن نظــام أوروبــا هــو هكــذا، إذ يتــرك كبــار الســن فــي هــذه الــدور، لكنــي 
ً
قائــا

رفضــت طلبــه نهائيــا، األمــر الــذي جعلــه يســاومني بــن بقائــه معــي أو رجوعــه 

إلــى العــراق ويتركنــي أنــا وابنتــي فــي بــاد الغربــة.

ــاة  ــة الحي ــارع صعوب ــي نص ــي وأب ــا وابنت ــت أن ــراق وبقي ــى الع ــاد إل ــل ع  وبالفع

لوحدنــا. وبعــد فتــرة توفــي والــدي وانتقــل إلــى رحمــة اللــه، وبقيــت أنــا وابنتــي، 

ــي  ــنت أحوال ــة وتحس ــة الدائم ــى اإلقام ــت عل ــف، وحصل ــل تغلي ــي معم ــل ف أعم

املاديــة واالجتماعيــة كثيــرًا، واســتقررت نفســيا واجتماعيــا، لكنــي فوجئــت 

باتصــال مــن زوجــي يطلــب فيــه أن يعــود لــي، وقــال لــي )أنــا ال أســتطيع العيــش 

بدونكــم، وأريــد منــك أن تعملــي لــي لــم شــمل(، ألنــي أمتلــك اإلقامــة الدائمــة، 

مــع العلــم إنــه لــم يســأل عنــي أوعــن ابنتــه منــذ رجوعــه إلــى العــراق ألكثــر مــن 

خمــس ســنوات، لهــذا الســبب كتبــت لكــم ألنكــم أصحــاب خبــرة واختصــاص، 

 بحاجــه ماســة لنصحكــم، هــل أســامحه وأنســى مــا 
ً
انصحونــي رجــاًء ألنــي فعــا

فعلــه بنــا؟ أم اتركــه وأكمــل حياتــي بدونــه؟

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

افتح قلبك

د.شيماء العباسي، اختصاص 
علوم نفسية وتربوية، أجابت على 
المشكلة قائلة:

75

A
ls

ha
ba

ka
 A

lir
aq

ya
رة

ش
ع

ة 
من

ثا
ال

ة 
ـــن

س
ال

رة
ش

ع
ة 

من
ثا

ال
ة 

ـــن
س

ال
20

23
20

23
ي 

ثان
 ال

ون
كان

 
ي 

ثان
 ال

ون
كان

 1
515

ك
ــــــ

ـــب
لـــ

ــــــ
 ق

ـح
ــــــ

ــــــ
ـتـ

ــــــ
ــــــ

فـ
ا

ك
ــــــ

ـــب
لـــ

ــــــ
 ق

ـح
ــــــ

ــــــ
ـتـ

ــــــ
ــــــ

فـ
ا

AL
SH

AB
AK

A 
AL

IR
AQ

YA
m

a
g

a
z

in
e

.i
m

n
.i

q

74



مــن  األنظــار  بخطــف  يكتفــي  ال 

بفخامتــه،  لبابهــم  وســلب  الحاضريــن 

وإنمــا يســتهدف تذويــب القلــب، مركــز 

نبضاتــه  وحبــس  الروحــي،  الوجــدان 

شــغفا وحبــا، لذلــك تذكــري وأنــِت تطلــن 

ــذري  ــج ش ــتان بنفس ــرة بفس ــِك أمي ــه أن ب

مطــرز بتدرجــات أنيقــة ورائعــة، وأكمــام 

طابعــه  تعــزز  مطــرزة  طويلــة  شــفافة 

األخــاذ. العصــري 

ولشــدِة تأثيــره وســحره البصــري أطلــق 

البنفســجي  اللــون  اســم  الفرنســيون 

ــة  ــي باللغ ــو يعن ــور، وه ــدى الزه ــى إح عل

الفرنســية التفكيــر والحيويــة، ويتصــف 

والســكينة  الهــدوء  لــون   
ُ

بأنــه أيضــا 

الروحيــة.

يتربــع اللــون البنفســجي بــكل تدرجاتــه 

وقــد  الُرقــي،  منصــة  علــى  الهرمونيــة 

فقــد  األســاطير،  مــن  بالكثيــر  ارتبــط 

بأنــه  الزمــان  قديــم  منــذ  معروفــا  كان 

لــون اآللهــة، وحتــى فــي العصــور القديمــة 

فــي  والنبــاء  للملــوك  رمــزًا  كان  فإنــه 

يكــن  لــم  بــل  األوروبيــة،  املجتمعــات 

مســموحا ألحــد بارتدائــه ســوى أفــراد 

علمــا  منهــا،  بــن  قرَّ
ُ
وامل املالكــة  العائلــة 

بــه  الخاصــة  الصبغــة  شــراء  تكلفــة  أن 

ــعة آالف  ــر تس ــب توفي ــة وتتطل ــت غالي كان

كائــن رخــوي مــن أجــل الحصــول علــى 

غــرام واحــد مــن الصبغــة البنفســجية، 

أمــا اليــوم، وبتقــدم التقنيــات الحديثــة 

فيمكــن الحصــول علــى اللــون البنفســجي 

واألحمــر. األزرق  مــزج  مــن 

ُمذّوب 
القلوب

المصمم - عصام أريدو

 شذر 
البنفسج..
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قــد تكــون البرازيــل معروفــة بالصــورة 

التــي  الجميلــة  لألجســام  النمطيــة 

للذهــاب  والجاهــزة  الشــمس،  لوحتهــا 

إلــى شــواطئ البحــر بمابــس الســباحة، 

فيــه  يعمــل  الــذي  البلــد  أيضــا  لكنهــا 

تجعــل  قوانــن  تمريــر  علــى  نشــطاء 

بالنســبة  أســهل  املــدن  فــي  الحيــاة 

ــرة، إذ  ــام الكبي ــخاص ذوي األحج لألش

يقــوم محامــون برفــع قضايــا التمييــز 

فــي  التمييــز  والســيما  املحاكــم،  أمــام 

مــكان العمــل، كمــا يحتفــى فــي البرازيــل 

عــن  النظــر  بغــض  بالجمــال  أيضــا 

الــوزن، وتقــام فيهــا مســابقات جمــال 

الزائــد. الــوزن  ذوات  للنســاء 

العائــات  الصحيــة  الســلطات  حثــت 

ــي  ــم ف ــاء أطفاله ــى إبق ــة عل البريطاني

ــدارس  ــى امل ــالهم إل ــدم إرس ــازل وع املن

فــي حالــة شــعورهم باملــرض، وذلــك 

اإلصابــة  حــاالت  ازديــاد  بســبب 

بفايروســي كورونــا واإلنفلونــزا. ورحبــت 

مــع  بالقــرار  املــدارس  مــدراء  نقابــة 

عــودة الــدوام بعــد بدايــة العــام امليــادي 

ــى  ــة عل ــذه النصيح ــري ه ــد. وتس الجدي

ارتدائهــم  بضــرورة  أيضــا  البالغــن 

الكمامــات إذا اضطــروا إلــى الخروج من 

ــن  ــاب ع ــدالت الغي ــت مع ــزل. وارتفع املن

املــدارس بحلــول نهايــة العــام املاضــي 

بســبب ســوء الوضــع الصحــي للطلبــة.

ــة  ــة الطفول ــي مرحل ــا ف ــال لن ــا يق ــادة م ع

إن العصــي واألحجــار قــد تكســر عظامنــا، 

ــن  ــا. لك ــا أن تؤذين ــات ال يمكنه ــن الكلم لك

مــع تقدمنــا فــي الســن واكتســابنا الكثيــر 

هــذه  أن  نــدرك  صرنــا  الخبــرات،  مــن 

املقولــة بعيــدة كل البعــد عــن الحقيقــة، 

الجــروح  اندمــال  يســتغرق  قــد  فبينمــا 

الناتــج  األذى  فــإن  أســابيع،  الجســدية 

عــن التعليقــات الســلبية قــد يســتمر مــدى 

انتقــادات  تلــك  أكانــت  ســواء  الحيــاة، 

يوجههــا لنــا أحــد مدرســينا، أو تعليقــا 

يصــدر فــي ذروة انفعــال خــال مشــادة 

مــا  عــادة  فإننــا  حبيــب،  أو  زميــل  مــع 

نتذكــر التوبيــخ أفضــل بكثيــر ممــا نتذكــر 

التعليقــات اإليجابيــة نتيجــة ملــا يعــرف 

بظاهــرة "االنحيــاز للســلبية".

قالــت شــابة أفغانيــة تبلــغ مــن العمــر 18 

ــى  ــول عل ــي الحص ــا ف ــا، إن طموحه عام

ــك بعــد  ــى املح ــات عل ــة ب ــهادة جامعي ش

أن منعــت حركــة طالبــان، التــي تســيطر 

ــن  ــات م ــاد، الفتي ــي الب ــم ف ــى الحك عل

ــت  ــي. وقف ــم العال ــى التعلي ــول عل الحص

عادلــة )ليــس اســمها الحقيقــي حفاظــا 

ــكة  ــل ممس ــام املدخ ــامتها( أم ــى س عل

ــى  ــا معن ــة له ــا كلم ــة عليه ــة مكتوب بافت

العربيــة  باللغــة  خــاص  بشــكل  قــوي 

وهــي: اقــرأ، وهــي أول كلمــة أنزلهــا اللــه 

ــي )ص(. ــى النب ــى عل ــبحانه وتعال س

ناشطات برازيليات ضد رهاب 
البدانة

كورونا تحبس البريطانيين 
في المنازل

التعليقات السلبية..
يستمر أذاها طول العمر

أفغانية تعارض 
الحرمان من التعليم

ترجمة وإعداد: خالد قاسم
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افتتاح مبهر افتتاح مبهر 
ومباريات مجنونةومباريات مجنونة

الخليجيون يتغنون بـ "جذع النخلة" الخليجيون يتغنون بـ "جذع النخلة" 
ويصفون االفتتاح باألسطوريويصفون االفتتاح باألسطوري

بوابة العراق نحو استقبال بوابة العراق نحو استقبال 
البطوالت الدولية البطوالت الدولية 

25
خليجي
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أمــن  رجــال  بذلهــا  جبــارة  جهــود 

املاعــب فــي بطولــة خليجــي 25، فهــم 

قــوة مهنيــة متمرســة شــاهدناهم فــي 

الدوليــة  الرياضيــة  تنظيــم املحافــل 

النجــاح  وكان  الحبيــب  عراقنــا  فــي 

حليفهــم فــي كل محفــل رياضــي.

أمن المالعب 10/10

ــس  ــة، رئي ــباب والرياض ــر الش ــال وزي ق

تنظيــم  علــى  املشــرفة  العليــا  اللجنــة 

بطولــة خليجي 25، الســيد أحمــد املبرقع 

إن "البطولــة تحولــت إلــى كرنفــال بهيــج 

للرياضــة والفــن والســياحة والتفاعــل 

فــي  أســهم  فالجميــع  الجماهيــري، 

ــد  ــا كان الجه ــر ، كم ــاح الكبي ــذا النج ه

الحكومــي ســاندًا مــن قبــل وزارة النقــل 

والســياحة واآلثــار، كذلــك جــرى إعــداد 

برامــج جيــدة للــزوارق فــي شــط العــرب 

أيضــا  الســياحية  الثقافيــة  والجــوالت 

فــي األماكــن االثريــة والســياحية فــي 

ــذا  ــد ه ــع "بع ــاف املبرق ــرة." وأض البص

يــدرس  العــراق  فــإن  الكبيــر  النجــاح 

ــة كأس  ــتضافة بطول ــح الس ــرار الترش ق

املقبلــة  بنســختها  للمنتخبــات  العــرب 

".2025

قــال نجــم الكــرة العراقيــة الســابق 

هــوار مــا محمــد إن "عــدم دخولنــا 

أنــا   25 خليجــي  بطولــة  افتتاحيــة 

وزميلــي مــدرب منتخــب شــباب العراق 

ــاح  ــل إفس ــن أج ــد، كان م ــاد محم عم

وذلــك  الخليجيــة،  للوفــود  املجــال 

لذلــك  مزدحمــا،  كان  املــكان  لكــون 

للضيــوف،  املجــال  نفســح  أن  قررنــا 

ــر،  ــكان آخ ــن م ــة م ــا االفتتاحي وتابعن

لقــد  مجاملــة-  -وبــدون  الحقيقــة 

هــذه  احتضــان  فــي  العــراق  نجــح 

ــة املهمــة التــي تفتــح لنــا آفاقــا  البطول

جديــدة الحتضــان البطــوالت العربيــة 

املقبلــة." والقاريــة 

ــرا، أن  ــان فيي ــدرب جورف ــام 2007، امل ــة ع ــة العراقي ــع الفرح ــل صان ــم يحتم ل

ــة  ــاهدة ومعانق ــرة ملش ــى البص ــي إل ــرر أن يات ــد، فق ــن بعي ــي 25 م ــع خليج يتاب

العبيــه أبطــال كأس آســيا، أيضــا لرؤيــة الجماهيــر العراقيــة التــي كانــت –

ومازالــت- تتذكــر هــذا الرجــل الــذي أدخــل الفرحــة فــي نفــوس العراقيــن حينمــا 

حمــل كأس آســيا. وفــي حديــث لفييــرا قــال: "أنــا أعشــق العــراق وجماهيــره التــي 

ســعدت بوجــودي، فالعــراق بلــد املواهــب، أتمنــى للمنتخــب العراقــي كل التوفيــق 

ــم." ــق الدائ ــاح والتأل والنج

مجموعتــه  الوطنــي  منتخبنــا  تصــدر 

ــوزًا  ــق ف ــد ان حق ــاط بع ــد )7( نق برصي

كبيــرًا علــى املنتخــب اليمنــي الشــقيق 

مبــاراة  فــي  رد   دون  اهــداف    )5( بـــ

كانــت مــن طــرف واحــد . 

يذكــر ان العــراق كان قــد تعــادل فــي 

ــي  ــب العمان ــع املنتخ ــى  م ــه االول مبارات

الشــقيق مــن دون اهــداف وتفــوق فــي 

مباراتــه الثانيــة وبلعــب رجولــي علــى 

ــاراة  ــي مب ــعودي ف ــب الس ــقيقه املنتخ ش

نظيفــن  بهدفــن  باملجنونــه  وصفــة 

ليختتــم جولتــه االخيــرة بفــوز ســاحق 

ــك  ــل بذل ــي، وينتق ــب اليمن ــى املنتخ عل

أســود الرافديــن الــى الــدور الثانــي مــن 

تصفيــات خليجــي 25 املقامــة فــي مدينــة 

البصــرة. 

الرميحــي،  ســلطان  جاســم  قــال 

األمــن العــام التحــاد كأس الخليــج 

ــاد  ــئ اتح ــدم: "أهن ــرة الق ــي لك العرب

هــذا  علــى  العراقــي  القــدم  كــرِة 

النجــاِح الكبيــر لحفــل افتتــاح خليجي 

ــرض  ــو يع ــوقا، وه ــذي كان مش 25 ال

العراقيــن."  والتــراث  الحضــارة 

وزيــر  اإلخــوة  "نشــكر  وأضــاف: 

الشــباب والرياضــة أحمــد املبرقــع 

واملحافــظ أســعد العيدانــي ورئيــس 

ــال،  ــان درج ــدم عدن ــرة الق ــاد ك اتح

علــى الُجهــود الكبيــرة التــي بذلــت 

 
َ

مــن أجــل أن يكــون النجــاح حليــف

ــِة  ــذ البداي ــان من ــي 25، فالره خليج

الجماهيــري،  الُحضــوِر  علــى  كان 

وحتــى قبــل أن تبــدأ البطولــة، وهــو 

ــي  ــعِب العراق ــا للش ــه مل ــلم ب ــر مس أم

كــرة  لعبــة  فــي  كبيــر  شــغٍف  مــن 

الجماهيــر  شــاهدنا  وكلنــا  القــدم، 

والحضــور الــذي غّصــت بــه مدرجات 

 
ً
فضــا الرياضّيــة،  املدينــة  ملعــِب 

ــت  ــي كان ــرة الت ــر الكبي ــن الجماهي ع

خــارَج امللعــب، وهــذا ليــس بغريــٍب 

العراقيــن". علــى 

خليجي 25 تحول 
إلى كرنفال رياضي وفني 

وسياحي بهيج

لم ُنمنع من دخول لم ُنمنع من دخول 
الملعبالملعب

فييرا : 
سعيد جدًا 
بهذا الكرنفال 
الخليجي

بالقاضية.. العراق 
يتصدر مجموعته

العراق نجح بامتياز

المبرقع: هوار : 

الرميحي: 

ــي  ــام: "أفرحن ــام الرس ــان حس ــال الفن ق

ــي  ــي 25 ف ــة خليج ــاح بطول ــور افتت حض

البصــرة، لقــد كنــت فــي أوج ســعادتي 

ــرة  ــة الغفي ــر العراقي ــا أرى الجماهي وأن

التــي صفقــت وطربــت لحــب العــراق، 

كان  الجميــع  شــيء،  كل  فــوق  العــراق 

التــي  الكبيــرة  املناســبة  بهــذه  فرحــا 

تعبــر عــن تاحــم أبنــاء شــعبنا الغالــي، 

ــر  ــاح أبه ــا، افتت ــا رائع  فني
ً
ــاال كان كرنف

كل  أشــكر  الرائــع،  بمحتــواه  العالــم 

هــذه  إلنجــاح  بذلــت  التــي  الجهــود 

البطولــة الرائعــة فــي بصرتنــا الحبيبــة 

الغاليــة." 

حسام الرسام : نجحنا بامتياز

جمعها في شباكه: أحمد رحيم

حمــد  الشــيخ  معالــي  أعــرب 

ــي،  ــد آل ثان ــن أحم ــة ب ــن خليف ب

الخليــج  كأس  اتحــاد  رئيــس 

عــن  القــدم،  لكــرة  العربــي 

امتنانــه وتقديــره لشــعب العــراق 

برئاســة  العراقيــة  والحكومــة 

شــياع  محمــد  الــوزراء  رئيــس 

وزيــر  جانــب  إلــى  الســوداني، 

أحمــد  والرياضــة  الشــباب 

اإلتحــاد  ورئيــس  العيدانــي،  أســعد  املهنــدس  البصــرة  ومحافــظ  املبرقــع، 

ــي  ــود الت ــة والجه ــاوة الضياف ــى حف ــال، عل ــان درج ــدم عدن ــرة الق ــي لك العراق

فــي  والعشــرين  الخامســة  العربــي  الخليــج  كأس  لتنظيــم  الجميــع  يبذلهــا 

ــاح املبهــر لــكأس  البصــرة. وأشــاد ســمو الشــيخ حمــد باملنظمــن بحفــل االفتت

الخليــج الخامســة والعشــرين فــي البصــرة التــي أقيمــت علــى ملعــب البصــرة 

الجمهــور. شــهده  الــذي  والفــن  للتاريــخ  الرائــع  واالســتعراض  الدولــي 

رئيس االتحاد الخليجي يشيد 
بتنظيم العراق

هــذه أيــام ســيتذكرها أهــل البصــرة لســنوات مقبلــة. 

فــي  اليوميــة  الحيــاة  مخــاوف  العراقيــون  تناســى 

إثــارة  للعــراق بســبب  املدينــة الســاحلية الجنوبيــة 

التــي  العربــي  الخليــج  كأس  بطولــة  أول  اســتضافة 

تقــام فــي البــاد منــذ أكثــر مــن 40 عامــا. وجمعــت 

ــن  ــرون م ــة والعش ــخة الخامس النس

بطولــة كــرة القــدم التــي تقــام كل عامــن منتخبــات العراق 

واإلمــارات والســعودية والكويــت والبحريــن وعمــان وقطــر 

واليمــن - باإلضافــة إلــى مشــجعيهم. في كل ركــن من أركان 

البصــرة تقريبــا، ترتفــع أعــام دول الخليــج وترفــرف فــي 

النســيم، مــع لوحــات إعانيــة ترحــب بالــزوار، وملصقــات 

ــار.  ــندباد البح ــة: س ــة البطول ــل تميم وتماثي

إثارة وفخر في البصرة مع استضافة كأس الخليج
والمجلة ماثلة 

للطبع..

لقطة من أرض مباراة العراق واليمن
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موفد المجلة: محمود خوام

افتتاح مبهر
ومباريات مجنونة

أداء  فــي تحليــل  والدخــول  البــدء  قبــل 

منتخــب العــراق، ســنقول شــكرًا للجمهور 

العراقــي، شــكرًا علــى هــذا التشــجيع، 

املنتخــب  خلــف  وقفتــم  ألنكــم  شــكرًا 

واملنتخــب  للوطــن  حبكــم  وأظهرتــم 

ورفعتــم رؤوســنا جميعــا بهــذا التشــجيع.

ــاد  ــاس( االعتم ــرر )كاس ــة ق ــي البداي ف

الفكــرة  وهــي   ،1  /4/2/3 فكــرة  علــى 

وهــذه  العراقــي،  للمنتخــب  األفضــل 

هجوميــا  املنتخــب  أداء  تجعــل  الخطــة 

أكثــر. فــي مبــاراة عمــان، لــم يســتطع 

والتســجيل،  كثيــرًا  التقــدم  املنتخــب 

الدفــاع  بطريقــة  عمــان  لعــب  بســبب 

)برانكــو(  عمــان  مــدرب  ألن  املتأخــر، 

بطريقــة  ســيدخل  كاســاس  بــأن  أدرك 

بدفــاع  يلعــب  ماجعلــه  وهــو  هجوميــة، 

يحــاول  الوقــت  ذات  وفــي  متأخــر، 

االعتمــاد علــى املرتــدات. حــاول كاســاس 

لكــن  العمــاري،  أميــر  وتألــق  كثيــرًا، 

التســجيل. فــي  فشــل  املنتخــب 

 ليدخــل املنتخــب مبــاراة الســعودية بذات 

أن  جــدًا  الصعــب  مــن  لكــن  األفــكار، 

يلعــب املنتخــب أمــام الســعودية بطريقــة 

مادفعــه  وهــذا  عمــان،  طريقــة  تشــبه 

لفتــح اللعــب، وفــي ذات الوقــت فــإن فتــح 

ــل  ــا جع ــعودية أيض ــل الس ــن قب ــب م اللع

العــراق يعبــر عــن طريقــة لعبــه أكثــر، 

فشــاهدنا تنوعــا فــي طــرق اللعــب، مابن 

ــواء،  ــي اله ــب ف ــى األرض واللع ــب عل اللع

للســعودية  كبيــرة  ضعــف  نقطــة  وهــي 

وهــذا  العراقــي،  املنتخــب  اســتغلها 

مايحتاجــه املنتخــب العراقــي، فالتنــوع 

ــراع  ــك باخت ــمح ل ــب يس ــة اللع ــي طريق ف

طــرق تســجيل جديــدة. واآلن منتخبنــا 

الوطنــي متصــدر ملجموعتــه. 

أمــا منتخــب عمــان، فبعــد مبــاراة أولــى 

لــم  الضيافــة،  صاحــب  مــع  دفاعيــة 

ــة  ــذات الطريق ــب ب ــو اللع ــتطيع برانك يس

أمــام اليمــن، وهــذا مادفعه إلــى الهجوم، 

لكــن املنتخــب اليمنــي لــم يكــن باملنتخــب 

املبــاراة  شــهدت  فقــد  لــذا  الســهل، 

ــان  ــح عم ــي 3/2 لصال ــرة لتنته ــارة كبي إث

ــي  ــزاء ف ــة ج ــان لضرب ــة عم ــد إضاع بع

الشــوط األول، ثــم إضاعــة اليمــن ضربــة 

جــزاء أيضــا فــي اللحظــات األخيــرة مــن 

املبــاراة.

بــكل تأكيــد فــإن اللعــب بطريقــة دفاعيــة 

ــي  ــل الدفاع ــادة التكت ــراق، وزي ــام الع أم

حــن  تعانــي  عمــان  ألن  واضحــا،  كان 

ضــد  حــدث  مــا  مثــل  اللعــب  تفتــح 

ــون  ــن أن يك ــن املمك ــإن م ــذا ف ــن، له اليم

العمانــي منتخبــا صعبــا جــدًا بعــد دور 

املجموعــات، ألنــه ســيلعب علــى التنظيــم 

خطــأ  اســتغال  ومحاولــة  الدفاعــي 

واملرتــدات. الخصــم 

أمــا املنتخــب الســعودي، فبعــد مبــاراة 

املنتخــب األولــى ضــد اليمــن التــي انتهــت 

ودخــول  األول،  الشــوط  مــن  تقريبــا 

ــر.  ــدوء أكث ــي به ــوط الثان ــعودية الش الس

لكــن املنتخــب الســعودي لعــب مبــاراة 

مثيــرة مــع العــراق، ونعــم، كانــت هنــاك 

أمطــار غزيــرة، لكــن هــل يمكــن لــوم 

األمطــار علــى األداء؟ ألــم يلعــب العــراق 

مــع الصــن ســابقا بــذات الظــروف؟ هــل 

يلعــب املطــر لصالــح العــراق وال يلعــب 

لصالــح الســعودية؟ نعــم، كانــت املبــاراة 

العــراق  لكــن  الطرفــن،  علــى  صعبــة 

اســتغل نقــاط ضعــف الســعودية واعتمــد 

املنتخــب  عكــس  العاليــة،  الكــرات 

الســعودي الــذي لــم يكــن جاهــزًا ملثــل 

هــذه الظــروف.

اليمــن لــم يكــن باملنتخــب الســهل وقاتــل 

كثيــرًا ضــد عمــان، إذ كان قريبــا مــن 

خطــف التعــادل لــو لــم يضيــع محمــد 

اللحظــات  فــي  جــزاء  ركلــة  الضاحــي 

قدراتــه  علــى  لعــب  اليمــن  األخيــرة. 

وأدى  البطولــة،  هــذه  فــي  النفســية 

بشــجاعة، لكــن املنتخــب مــازال بحاجــة 

إلــى عمــل فنــي كبيــر. وعلــى الرغــم مــن 

ســوى  شــيئا  نقــول  أن  يمكــن  ال  ذلــك، 

شــكرا لهــم علــى هــذا األداء البطولــي 

ســنعتب  الحــدث،  صنــع  ومحاولتهــم 

حاولــوا  حــن  لكــن  يحاولــون،  ال  حــن 

فبــكل تأكيــد ســنرفع رؤوســنا بهــم. 

املنتخــب  ظهــر  اآلخــر..  الجانــب  علــى 

أصعــب  مــن  كواحــد  البحرينــي 

ــن  ــق فوزي ــة، وحق ــي البطول ــات ف املنتخب

نصــف  ليصــل  التوالــي  علــى 

مازالت بطولة خليجي 2٥ بمدينة البصرة تتزين بمباريات مثيرة، ومازالت على قدر 
التوقعات بأن البصرة جاهزة الستقبال مثل هذا الحدث. ولم يتوقف األمر عند هذا 

الحد أبدًا، فالجمهور الخليجي يشاهد بطولة ممتعة ومثيرة مليئة بالتفاصيل 
الجذابة ألي متابع لكرة القدم. فبعد حفل افتتاح عظيم، ال يمكن نسيانه، ألنه 

ُطبع في ذاكرتنا وعقولنا، جاءت المباريات لتليق بمثل هذا االفتتاح واالستقبال، 
وبعد مرور جولتين ظهرت آراء كثيرة حول المنتخبات المشاركة : 
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بوابة العراق نحو استقبال بوابة العراق نحو استقبال 
البطوالت الدولية البطوالت الدولية 

يومًا بعد آخر، يؤكد العراق نجاحاته الكبيرة على جميع الصعد. 
وما شاهدناه في افتتاح بطولة خليجي 2٥ خير دليل على 
براعة وتألق ابناء الرافدين. لقد برهن العراق للعالم بأنه قادر على 
استضافة أية بطولة وليس كأس الخليج فقط، وإنما بطوالت 

آسيا الكروية لجميع الفئات العمرية. إذ أسكت العراق جميع المشككين 
بقدراته، هذه البطولة سوف تبقى في ذاكرة أشقائنا الخليجيين زمنًا طوياًل 
لما لها من طعم ونكهة خليجيين.

البصرة / أحمد رحيم نعمة

قــال  ومــاذا   25 خليجــي  بطولــة  عــن 

األشــقاء عنهــا ..  تحــدث فــي البدايــة 

ملنتخــب  الســابق  الدولــي  النجــم 

فقــال:  محمــد(  )ياســر  اإلمــارات 

أن  مجاملــة-  -وبــدون  "الحقيقــة 

االفتتاحيــة لبطولــة خليجــي 25 كانــت 

ــع  ــم أجم ــش العال ــال أده ــرة، احتف مبه

ــال وال  ــور، واحتف ــت التص ــروض فاق وع

أروع، شــكلت لوحــة فنيــة رســمت  صــرح 

العــراق وحضارتــه التــي امتــدت منــذ 

ــة  ــال البطول ــل كان جم ــنن، ب آالف الس

والخليجيــة  العراقيــة  الجماهيــر  هــو 

مباريــات  حضــرت  التــي  الكبيــرة 

البطولــة، كمــا ال أنســى أهــل البصــرة 

ــد  ــهامة، لق ــرة والش ــل الغي ــاء، أه الكرم

فاقــوا التصــورات فــي ترحابهــم بجميــع 

ــول  ــراق )ك ــل الع ــا أن أه ــوف، حق الضي

تجــاه  حــب  مــن  ملســناه  ملــا  فعــل(،  و 

العــرب." األشــقاء  إخوانهــم 

حضارة وفن وثقافة وكرم وجمال

اليمنــي  الدولــي  الاعــب  قــال  فيمــا 

)فــواز صالــح(: "ال غرابــة فــي مــا قدمــه 

الخليــج،  مــن  أشــقائه  تجــاه  العــراق 

لقــد اســتمتعنا وفرحنــا كثيــرًا ونحــن 

بــن إخوتنــا أبنــاء العــراق وهــم يؤكــدون 

ــي  ــق ف ــى التأل ــم عل ــدى قدرته ــم م للعال

جميــع املياديــن، فالعــراق معــروف بحبه 

للجميــع، لقــد أوجدتــم حالــة مــن الــروح 

ــن،  ــارات العراقي ــردة بعب ــة املتف العربي

والفــن  والكــرم  الحضــارة  عــن 

حفــل  كان  فقــد  والجمــال،  والثقافــة 

افتتــاح خليجــي 25 بالبصــرة عظيمــا 

عــن  تتوقــف  لــم  والجماهيــر  جــدًا، 

إضــاءة اللحظــات الجميلــة بأصواتهــا 

ــوا  ــون نجح ــة، العراقي ــا الرائع وأضوائه

الوافــر  الكــرم  وجدنــا  لقــد  بامتيــاز، 

ــى  ــم عل ــكرًا له ــن.. ش ــاء الرافدي ــي أبن ف

الضيافــة."  حســن 

كرم أبناء الرافدين

)عاصفــة  العراقيــة  الصحفيــة  أمــا 

بســعة  فرحتــي  "إن  فقالــت:  موســى( 

ــا  ــرة، قلن ــر بالبص ــري كبي ــون، وفخ الك

مــن البدايــة ســينجح حفــل االفتتــاح، 

ــات  ــة حف ــاق غالبي ــرًا ف ــه كان مبه لكن

افتتــاح البطــوالت العربيــة والخليجيــة 

الســابقة، فمعظــم نجــوم العــرب تمنــوا 

الحضــور واملشــاركة فــي الحفــل.. وخســر 

الكرنفــال  هــذا  يحضــروا  لــم  الذيــن 

باالفتتــاح،  وســعدنا  فرحنــا  الجميــل، 

ــاعر  ــن مش ــان م ــعادتنا ينبع ــا وس فخرن

ــقنا  ــا وعش ــب بلدن ــا ح ــة مصدره عفوي

مــن  لــكل  شــكرًا  الجميلــة..  للبصــرة 

الوطنــي  الجهــد  هــذا  فــي  أســهم 

رياضــي  وإعــام  واتحــاد  وزارة  مــن 

ــخصت األخطاء 
ُ

وجماهيــر وحكومــة... ش

.. وال عــزاء 
ً
وســيجري تافيهــا مســتقبا

ملــن أغمــض عينيــه عــن جمــال االفتتاح، 

أو تعمــد أن يغمــض إحــدى عينيــه حتــى 

ــود  ــكرًا للوف ــة،  ش ــف الحقيق ــل نص ينق

العربيــة املشــاركة فــي خليجــي 25 التــي 

شــاهدت النهضــة العراقيــة وكــرم أبنــاء 

الرافديــن." 

كرم وطيبة

القطــري  الصحفــي  تحــدث  كمــا 

"الحقيقــة   :
ً
قائــا الســاملي(  )محمــد 

ــع  ــن جمي ــة م ــة ناجح ــة رائع ــا بطول أنه

25
خليجي
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ــي  ــؤولية ف  للمس
ً
ــا ــم أه ــس، كنت املقايي

إرســال رســائلكم الجميلــة إلــى الشــعوب 

ــى  ــراق عل ــدرة الع ــدى ق ــن م ــة ع العربي

ــراق  ــل الع ــل إن أه ــوالت، ب ــم البط تنظي

ــوا  ــا وفاق ــب، غمرون ــرم والطي ــل الك أه

الجميلــة  معاملتهــم  فــي  التصــورات 

الجميلــة  البصــرة  العــرب،  لألشــقاء 

فــي  كانــت  البطولــة  احتضنــت  التــي 

عــرس خليجــي طــوال البطولــة، الجميــع 

الخليجــي  العــرس  هــذا  فــي  أســهم 

الرائــع. أمــا االفتتــاح فهــو شــيء غيــر 

عــادي إطاقــا، لــم نتوقعــه، إذ فوجئنــا 

ــه  ــق ل ــذي صف ــر ال ــاح املبه ــذا االفتت به

هــذه  ســتكون  اللــه  شــاء  إن  الجميــع. 

 حســنا لكــي يســتضيف 
ً
البطولــة فــأال

ــيوية،  ــة واآلس ــوالت العربي ــراق البط الع

نظــرًا لوجــود املاعــب الراقيــة الكثيرة، 

ــي  ــة الت ــر العراقي ــن الجماهي  ع
ً
ــا فض

ــببا  ــت س ــي كان ــدم، الت ــرة الق ــق ك تعش

رئيســا فــي نجــاح البطولــة، الــف مبارك 

التنظيــم  هــذا  العراقيــن  ألشــقائنا 

لخليجــي 25."   الرائــع 

نجاح بامتياز

)فيصــل  العمانــي  الصحفــي  أمــا 

الســعيدي( فقــال: عندمــا نتكلــم عــن 

ــر  ــه مبه ــي 25 فإن ــة خليج ــاح بطول افتت

مــن  الكثيــر  علــى  تفــوق  بــل  للغايــة، 

افتتاحيــات البطــوالت العامليــة دون أي 

ــل  ــرم أه ــن ك ــم ع ــا نتكل ــدال، وعندم ج

البصــرة فلــن نســتطيع وصفــه، كــرم 

لــم أشــاهده فــي حياتــي فــي غالبيــة 

البلــدان التــي زرتهــا، أعظــم مراحــل 

ــي يگلــك 
ّ
الكــرم األعظــم منهــا هــو )ال

هــذا  تتعشــى(،  والزم  تتغــدا   
ّ

إال تعــال 

الكــرم لــم أشــاهده إال فــي البصــرة، 

مــن حيــث االســتقبال غيــر الطبيعــي، 

إنهــم أنــاس غيــر طبيعيــن، أهــل طيبــة 

بامتيــاز،  البطولــة  نجحــت  وكــرم، 

ملــح  العراقيــة  الجماهيــر  كانــت  بــل 

البطولــة، حقيقــة نحــن فــي عمــان ال 

نمتلــك ماعــب مثــل املدينــة الرياضيــة 

فــي البصــرة."

الجماهير العراقية ملح البطولة

وتحــدث نجــم الكــرة الســعودية الســابق 

نجــح  "لقــد   :
ً
قائــا خليفــة(  )ماجــد 

العــراق فــي إقامــة خليجــي 25 مــن حيــث 

أبهــر  الــذي  الطبيعــي  غيــر  االفتتــاح 

العالــم، إضافــة إلــى الجماهيــر الكبيــرة 

كأس  إنهــا  املباريــات،  حضــرت  التــي 

عالــم مصغــرة، لقــد اســتمتعنا كثيــرا 

ــن أن  ــد م ــا الب ــة، وهن ــذه البطول ــي ه ف

ــن  ــاء م ــرة الكرم ــل البص ــى أه ــير إل أش

األصيــل،  وكرمهــم  اســتقبالهم  حيــث 

ــت  ــد فتح ــراق، لق ــل الع ــن أه ــم م والنع

اآلفــاق،  مــن  الكثيــر  الخليــج  بطولــة 

والســيما بعــد حضــور رئيــس االتحــاد 

أعجــب  الــذي  القــدم  لكــرة  الدولــي 

ــاء  ــر أبن ــي بنظ ــي ه ــة، الت ــذه البطول به

شــكرًا  مصغــرة.  عالــم  كأس  الخليــج 

ــاه  ــا قدمــوه تج ــى كل م ــراق عل ــل الع أله

العــرب، وشــكرًا للجماهيــر  أشــقائهم 

مــع  ووقفــت  ســاندت  التــي  العراقيــة 

املشــاركة."  املنتخبــات  جميــع 

كرنفال خليجي رائع

وأشــار الصحفــي البحرينــي )عتــرس 

ياســن( إلــى جمــال وروعــة البطولــة، 

إذ قــال "حقــا إنهــا بطولــة رائعــة نجحــت 

بشــكل مطلــق، لــم نكــن نعلــم أن العــراق 

يمتلــك مثــل هكــذا ماعــب راقيــة تتفــوق 

علــى الكثيــر مــن املاعــب األوروبيــة، 

ــل  ــرق، ب ــدث الط ــت بأح ــيدت وصمم ش

ــا  ــا، فرحن ــة كان مهيب ــاح البطول إن افتت

بــه كثيــرًا ولــم نكــن نتوقعــه إطاقــا، 

لقــد ابهــر هــذا االفتتــاح الراقــي العالــم. 

أمــا بالنســبة للجماهيــر العراقيــة فهــذا 

الجماهيــر  كانــت  فقــد  آخــر،  كام 

حيــث  مــن  البطولــة،  ملــح  العراقيــة 

ــل  ــرم أه ــن ك ــا ع ــي، أم ــجيع الراق التش

عــادي  غيــر  الشــيء  فهــذا  العــراق 

ــة  ــن بدرج ــوا مضياف ــد كان ــا، فق إطاق

ــي  ــتمتعنا ف ــا اس ــورات، حق ــوق التص تف

أشــقائنا،  بــن  ونحــن  البطولــة  هــذه 

الكرنفــال  هــذا  للعراقيــن  شــكرًا 

الخليجــي الرائــع ."

دموع الفرح

العراقــي  الرياضــي  الصحفــي  وقــال 

"أيــام  العلوجــي(:  )جعفــر  املعــروف 

مــن النشــوة عشــناها فــي قمــة البهجــة 

بنــا  تطــول  أن  النفــس  نمنــي  ونحــن 

مانكــون  أحــوج  نحــن  التــي  الســاعات 

إليهــا فــي غمــرة وذروة الفــرح الــذي 

زف إلينــا مــن البصــرة الفيحــاء بطيــب 

النجــاح املذهــل  وبــوادر  وكــرم أهلهــا 

انتظرناهــا  التــي   25 خليجــي  لبطولــة 

مــن  الســادس  يــوم  باتجــاه   ،  
ً
طويــا

كانــون الثانــي الــذي كان موعــد انطــاق 

األكبــر  عرســها  و   25 خليجــي  بطولــة 

وحفلهــا البهيــج الــذي أعجبنــا وصفقنــا 

لــه بحرقــة وســط دمــوع الفــرح التــي 

ــات  ــف الشاش ــن خل ــع املاي ــا م غمرتن

واآلالف التــي قطعــت مســافات طــوال 

باقتنــاء  وجيوبهــا  نفســها  وأجهــدت 

اليــوم  وحضــور  االفتتــاح  بطاقــات 

وحاضــرة  شــاهدة  لتكــون  املشــهود، 

– الــذي  االفتتــاح،  حفــل  فــي  وفاعلــة 

لألســف- نغصتــه وضربتــه فــي الصميــم 

تصرفــات غيــر محســوبة، البعــض منهــا 

ــات  ــوبه عام ــر تش ــور واآلخ ــع الته بداف

الفســاد، فمــع ماقيــل وصدعــوا روؤســنا 

ــة والشــركة  ــه عــن البطاقــة اإللكتروني ب

املحترفــة فــي التنظيــم والعمــل وتســكن 

هائلــة  بضريبــة  أصوليــا  الجمهــور 

جعلتنــا  الــدوالرات،  مايــن  قوامهــا 

نثــق ونراهــن أن مــا حصــل مــن تنظيــم 

ــى  ــا عل ــينعكس حتم ــم س ــي كأس العال ف

بطولــة مصغــرة فــي البصــرة قوامهــا 

ثمانيــة فــرق عربيــة شــقيقة" .
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البصرة / إحسان المرسومي

الخليجيون يتغنون بـجذع النخلة" 
ويصفون االفتتاح باألسطوري

يأتــي كل ذلــك فــي ظــل غيــاب قســري 

للعــراق عــن اســتضافة  بطــوالت الخليــج  

وبالتحديــد  عامــا،   40 مــن  أكثــر  منــذ 

منــذ النســخة الخامســة التــي اســتضافها 

ملعــب الشــعب عــام 1979، عندمــا حصــد 

البطولــة  لقــب  الرافديــن  أســود  فيهــا 

ــي  ــة األزرق الكويت ــا هيمن ــرين حينه كاس

ــات.   ــع املاضي ــخها األرب ــى نس عل

بــه  أشــاد  الــذي  الحفــل  إلــى  وعــودة   

ــؤول  ــل األول املس ــه الرج ــن تنظيم وبحس

ــم،  ــي العال ــدم ف ــرة الق ــة ك ــن جمهوري ع

عبــة )فيفــا( 
ّ
رئيــس االتحــاد الدولــي لل

حضــوره  كان  الــذي  إنفانتينــو،  جيانــي 

مفاجــأة ســارة للجمهــور، كمــا أعطــى 

أعلــى  علــى  رســميا  غطــاًء  الحفــل 

الــوزراء  رئيــس  بحضــور  املســتويات، 

وشــخصيات  الســوداني  شــياع  محمــد 

رســمية ورياضيــة مــن مختلــف الــدول 

الخليجيــة والعربيــة. وقــد تنوعــت فقــرات 

حفــل االفتتــاح مابــن مشــاهد تحاكــي 

العريــق،  وتاريخــه  العــراق  حضــارة 

غنائيــة   وعــروض  فنيــة  وفواصــل 

للفنانــن حســام الرســام ورحمــة ريــاض 

األنــارة  عــن   
ً
فضــا تركــي،  ومحمــود 

مخــرج  فيهــا  تاعــب  التــي  الليزريــة 

مــع  الجميــع،  أدهــش  بشــكل  الحفــل 

األلعــاب الناريــة التــي منحــت املشــهد 

ــس  ــة رئي ــا كلم ــن بعده ــر، لتعل ــارة أكث إث

منافســات  بانطــاق  اإلذن  الــوزراء 

الخامســة  بنســختها  الخليــج  بطولــة 

والعشــرين، التــي تســتضيفها البصــرة 

حتــى التاســع عشــر مــن الشــهر الحالــي 

خليجيــة  منتخبــات  ثمانيــة  بمشــاركة 

ــى  ــت األول ــن: ضم ــن مجموعت ــمت ب قس

واليمــن  والســعودية  وعمــان  العــراق 

ــذع  ــب "ج ــى ملع ــاتها عل ــري منافس وتج

النخلــة"، بينمــا ضمــت الثانيــة منتخبات 

والكويــت  وقطــر  واإلمــارات  البحريــن 

وتقــام مبارياتهــا علــى ملعــب "املينــاء 

االوملبــي". 

إنفانتينو ورفع الحظر 

ــي  ــاد الدول ــس االتح ــور رئي ــى حض أعط

فــي  إنفانتينــو،  جيانــي  القــدم  لكــرة 

حفــل افتتــاح بطولــة خليجــي البصــرة 

مــن  عديــدة  ومؤشــرات  دالالت   ،25

ــاًء  ــت غط ــارة منح ــذه الزي ــا أن ه أهمه

الكلــي عــن  فــي رفــع الحظــر  قانونيــا 

شــاهده  مــا  بعــد  العراقيــة  املاعــب 

حفــل  وروعــة  التنظيــم  جماليــة  مــن 

االســتقبال.  بحفــاوة  مقرونــا  االفتتــاح 

ســعادته  عــن  إنفانتينــو  أعــرب  وقــد 

بزيــارة العــراق، وقــال فــي كلمــة عبــر 

ألن  األوان  "آن  الشــخصية:  صفحتــه 

البطــوالت  بتنظيــم  العــراق  يتمتــع 

ــى أرضــه  ــة عل وخــوض املباريــات الدولي

وبــن جمهــوره، والســيما أن هــذا الشــعب 

أثبــت مــرات عديــدة عشــقه الامحــدود 

لكــرة القــدم." ولفــت إلــى أن األجــواء 

ــص  ــذي غ ــب ال ــي امللع ــة ف ــت مدهش كان

االفتتــاح."   ليلــة  بالجماهيــر 

قراءة فنية 

ــي،  ــج العرب ــة الخلي ــو بطول ــرف متابع يع

كل  بطــل  أن  األولــى،  انطاقتهــا  منــذ 

ــن  ــد م ــابقة يول ــخ الس ــن النس ــخة م نس

البطولــة  هــذه  وأن  املنافســات،  رحــم 

ــل  ــرة أله ــم مصغ ــة كأس عال ــد  بمثاب تع

ــم  ــر ودع ــام كبي ــا اهتم ــة، يرافقه املنطق

الــدول  رؤســاء  قبــل  مــن  المحــدود 

 عــن تغطيــة إعاميــة 
ً
الخليجيــة، فضــا

فــي مدينــة  واســعة، كمــا يحــدث اآلن 

أعــدادًا  اســتقبلت  التــي  البصــرة، 

ــن دول  ــواء م ــن، س ــن اإلعامي ــرة م كبي

األنبــاء  وكاالت  مــن  حتــى  أو  الخليــج، 

العامليــة. املنتخبــات الثمانيــة املشــاركة 

ــن،  ــن مجموعت ــمت ب ــة قس ــي البطول ف

ــة  ــدارة املجموع ــي ص ــراق ف ــف الع إذ يق

األولــى بانتهــاء الــدور الثانــي إثــر تعادلــه 

فــي االفتتــاح أمــام عمــان وفــوز علــى 

الســعودية 2 / 0، بينمــا تتصــارع عمــان 

والســعودية النتــزاع البطاقــة الثانيــة فــي 

املجموعــة بعــد أن ودع اليمــن املنافســات 

 ،0 /  2 الســعودية  أمــام  إثــر خســارتن 

املجموعــة  وفــي   .2  /  3 عمــان  وأمــام 

الثانيــة يقــف األحمــر البحرينــي مرتاحــا 

فــي الصــدارة بـــ 6 نقــاط مــن فوزيــن 

لــه  وتبقــت  واإلمــارات،  قطــر  علــى 

مبــاراة أمــام الكويــت.  بينمــا رصيــد كل 

ــن  ــي ح ــاط، ف ــت 3 نق ــر والكوي ــن قط م

التملــك اإلمــارات أيــة نقطــة. وباســتثناء 

الحلقــة  يعــد  الــذي  اليمنــي  املنتخــب 

جميــع  فــإن  البطولــة،  فــي  األضعــف 

املنتخبــات تمــر بظــروف مشــابهة، أملهــا 

ــا،  ــن صفوفه ــد ب ــر والتجدي ــع التغيي واق

إلــى  الســعودي  املنتخــب  جــاء  فقــد 

والعنابــي  األوملبــي،  باعبــي  البطولــة 

القطــري ببدالئــه الذيــن لــم يشــتركوا 

ــا  ــا منتخب ــرة، أم ــم االخي ــي كأس العال ف

األخيــرة،  النســخة  بطــل  البحريــن، 

وعمــان، فإنهمــا يعــدان األكثر اســتقرارًا 

وجاهزيــة مــن بقيــة الفــرق.  

ويمكــن القــول إن أكثــر املنتخبــات تأثــرًا 

بتوقيــت إقامــة البطولــة وعــدم تزامنهــا 

مــع مفكــرة الـــ )فيفــا داي( هــو العــراق 

املحترفــن  مــن  عــددًا  يمتلــك  الــذي 

املوزعــن فــي الفــرق األوروبيــة، أبرزهــم 

العــب مانشســتر يونايتــد إقبــال زيــدان، 

ومــع ذلــك فــإن أســود الرافدين يســيرون 

فــي الطريــق الصحيــح، يقــف خلفهــم 

جمهــور كبيــر يصــل فــي كل مبــاراة إلــى 

ــرج. ــف متف ــن 65 أل ــر م أكث

البصرة التنام 

منافســات  النطــاق  األول  اليــوم  منــذ 

وأهلهــا  البصــرة  وعيــون   ،25 خليجــي 

الصبــاح  حتــى  يســهرمن  الطيبــن 

مــن  ضيوفهــم  راحــة  علــى  ليطمئنــوا 

ــن  ــم الذي ــاء جلدته ــن أبن ــن وم الخليجي

جــاءوا مــن بقيــة املحافظــات، فكورنيــش 

شــط العــرب الــذي أصبــح مركــزًا ومقرًا 

لاحتفــال والفــرح واســتعراض الفــرق 

أن  النــادر  مــن  والفلكلوريــة،  الشــعبية 

والعشــرين  األربــع  خــال  خاليــا  تــراه 

ســاعة، وعــادة ماتــزداد حركــة الســابلة 

والســيارات مســاًء ليتحــول الكورنيــش، 

ــل  ــرة الراح ــاعر البص ــار ش ــت أنظ وتح

الكبيــر بــدر شــاكر الســياب، إلــى ملتقــى 

فنــي ومهرجــان شــعري ومــكان اللتقــاط 

الرياضيــن  مــع  و)الســيلفي(  الصــور 

املعروفــن ومقدمــي البرامــج الرياضيــة 

والعراقيــة.  الخليجيــة 

ازدان ملعب المدينة الرياضية في البصرة lجذع النخلةl في يوم السادس من 
الشهر الحالي بحفل رائع لمناسبة افتتاح بطولة خليجي 2٥ الذي وصفه 

المحللون والمتابعون بالحفل األسطوري، إذ بدت على ضيوف البصرة 
من األشقاء الخليجيين والعرب السعادة والفخر بما شاهدوه من فقرات 
وفواصل رائعة خالل الحفل الذي استغرق نحو الساعة، ليس هذا فحسب، بل إن العديد 
منهم  أقر بأن حفل افتتاح خليجي 2٥ في البصرة يعد األجمل واألفضل واألروع من بين 

حفالت االفتتاح في النسخ الـ l24l الماضيات. 
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أســس )ســفيلن رانغيلــوف( وشــقيقه 

ســنوات  ثمانــي  قبــل  )كونســتانتن( 

ــخة  ــون النس ــس( لتك ــركة )دروناميك ش

األوروبيــة ضمــن ســوق طائرات الشــحن 

املســيرة. وعنــد تأســيس هذه الشــركة 

الناشــئة كانــت مؤسســات 

ــازون(  ــل )أم ــة مث عماق

ــات  ــل طلبي ــرب توصي تج

ســطة  ا بو

املســيرات إلــى عناويــن محليــة، لكــن 

 
ً
ســفيلن اتبــع مســارًا مختلفــا متمثــا

شــحن،  طائــرة  نمــوذج  بصناعــة 

باســتثناء أنهــا بــدون طيــار. وتبــدو هــذه 

التقليديــة  بمثيلتهــا  شــبيهة  الطائــرة 

قيــادة،  قمــرة  بــدون  الــوزن  الخفيفــة 

الرخيصــة  اإللكترونيــات  بــن  وتجمــع 

فــي  القــدرة  مــع  الثمــن، 

املــدارج  علــى  الهبــوط 

ــقيقان  ــق الش ــرة. وأطل القصي

)البجعــة  اســم  الطائــرة  علــى 

للمكونــات  تجســيد  وهــي  الســوداء(، 

وتطيــر  املعيــاري  واملحــرك  الخفيفــة 

علــى ارتفــاع 20 ألــف قــدم.

تعــد تقنيــة االنصهــار النــووي واعــدة جــدًا فــي مجــال 

الطاقــة، وقــد يدفــع نجــاح التجــارب األخيــرة شــركات 

خاصــة كثيــرة إلــى بنــاء مفاعــل انصهــار تجــاري. ومن 

املقــرر أن تعلــن الحكومــة األميركيــة اســم الشــركة 

التــي تتلقــى 50 مليــون دوالر لبنــاء محطــة انصهــار 

تجريبيــة، والهــدف هــو امتــاك مفاعــل نشــط بدايــة 

العقــد املقبــل. أمــا التقنيــة الواعــدة األخــرى فهــي 

ــف  ــاء وتكالي ــدون ضوض ــط ب ــع وتهب ــرة تقل ــاج طائ انت

املنتجــة  الشــركات  إحــدى  رؤيــة  وهــي  وانبعاثــات، 

القصيــرة  للرحــات  مصممــة  كهربائيــة  لطائــرة 

وتراهــن  املســافرين.  مــن  قليــل  ونقــل عــدد  املــدى 

ــة.  ــذه التقني ــاح ه ــى نج ــا عل ــركات عاملي ــرات الش عش

التطــور التكنولوجــي اآلخــر هــو القضــاء علــى ظاهــرة 

غيــاب إشــارات الهاتــف النقــال التــي تحــدث حتــى فــي 

بعــض مناطــق الــدول الغنيــة، إذ أن إحــدى الشــركات 

ــن  ــول م ــف املحم ــن الهات
ّ
ــة تمك ــور تقني ــة تط األميركي

االتصــال مباشــرة بقمــر صناعــي إلجــراء مكاملــات أو 

ــس. ــل الخام ــرعة الجي ــات بس ــتخدام بيان اس

مثــل  بالبيئــة  يضــر  اإللكترونــي   البريــد 

حقيبــة باســتيكية. وبريــدًا إلكترونــي بــدون 

مرفــق، أفضــل بكثيــر مــن بريــد إلكترونــي 

يتضمــن مرفقــا بحجــم كبيــر. وتذكــر منظمــة 

)مشــروع محــو أميــة الكربــون للتصــدي للتغيــر 

املناخــي(، أن بريــدا إلكترونيــا واحــدًا يولــد 

نحــو 10 غرامــات مــن ثانــي أكســيد الكربــون، 

ــا  ــى 50 غرام ــل إل ــر يص ــق كبي ــع مرف ــك م وذل

ــد  ــف تول ــن كي ــون. لك ــيد الكرب ــي أكس ــن ثان م

رســالة بريــد إلكترونــي واحــدة الكثيــر مــن 

إرســال  إذ يجــري  الكربــون؟  أوكســيد  ثانــي 

اإللكترونــي  البريــد  فــي  املوجــودة  البيانــات 

إلــى مراكــز البيانــات التــي غالبــا مــا تكــون 

ــرات اآلالف  ــن عش ــم يك ــد آالف، إن ل ــى بع عل

اإللكترونــي  البريــد  يمــر  الكيلومتــرات.  مــن 

عبــر العشــرات مــن أجهــزة التوجيــه والخــوادم 

وأجهــزة الكمبيوتــر األخــرى، وكل مــن هــذه 

ــل  ــن أج ــة م ــتهلك الطاق ــة يس ــزة التقني األجه

ــل. العم

ــرف  ــاه الص ــتغال مي ــدة الس ــة جدي ــس تجرب ــة باري ــدأت بلدي ب

لتشــغيل  والغســاالت  واملراحيــض  الحمامــات  مــن  الجاريــة 

ــرف  ــاه الص ــة. ومي ــاٍن حكومي ــة مب ــي خمس ــة ف ــدات التدفئ وح

تشــكل مصــدرًا مســتداما للطاقــة وال تســبب انبعــاث غــازات 

ــس األول  ــو لي ــي ه ــروع الباريس ــذا املش ــراري. ه ــاس الح االحتب

علــى املســتوى الوطنــي، إذ تجــري بلديتــا مدينتــي )بــوردو( 

بيريــه(  و)لوفالــوا 

هــذا  علــى  تجــارب 

عقــد.  منــذ  النظــام 

املشــروع  أن  حتــى 

باريــس  فــي  الحالــي 

فــي  الثانــي  هــو 

الســتعادة  العاصمــة 

فــي  الحــرارة 

ســبق  إذ  املجــاري، 

 2019 عــام  طبــق  أن 

البلديــة  مبنــى  علــى 

ــة  ــرة الحادي ــي الدائ ف

ومدرســة  عشــرة 

لهــا.  مجــاورة 

شحن بدون طيارشحن بدون طيار
طائرةطائرة

تقنيات حديثة 
تغزو العالم

باريس تستغل المجاري 
لغرض التدفئة!

ــة  بــدأ عــام 2022 بتقديــم صــورة مذهل

ــس  ــي جيم ــكوب الفضائ ــا التلس التقطه

مليــون   1,5 نحــو  مســافة  علــى  ويــب 

كيلومتــر عــن كوكــب األرض. وقــد وفــرت 

ــة  ــون بطريق ــة الك ــة لرؤي ــورة فرص الص

إلــى  دراســة  وأشــارت  مســبوقة.  غيــر 

أن الباحثــن اكتشــفوا طفــرات جينيــة 

بمــرض  اإلصابــة  خطــر  إلــى  تشــير 

الفصــام، إذ جــرى اكتشــاف 120 جينــا 

يمكــن أن تلعــب دورًا فــي التســبب فــي 

اضطرابــات مــرض الفصــام. وكشــف 

لثقــب  صــورة  أول  عــن  فلــك  علمــاء 

أســود يجــري تصويــره فــي قلــب مجرتنــا 

اســم  عليــه  اطلــق  التبانــة(،  )درب 

)ســاغيتارياس إيــه(. وتزيــد كتلــة الثقب 

األســود عــن كتلــة الشــمس بمقــدار 4 

مايــن مثــل، ويقــع علــى بعــد 26000 

ســنة ضوئيــة مــن األرض. وحقــق علمــاء 

 علميــا مــع 
ً
الفضــاء مــا اعتبــر خيــاال

ــدم  ــرية لاصط ــة بش ــاز أول محاول إنج

ــبار )دارت(  ــدم مس ــب، إذ اصط بكويك

بكويكــب ُيعــرف باســم )ديمورفــوس( 

معرفــة  ذلــك  مــن  الهــدف  كان  فيمــا 

مــدى إمكانيــة منــع اصطــدام الصخــور 

بــاألرض.  الكويكبــات  أو 

اســتثمرت منصــات التواصــل الكثيــر 

فــي الــذكاء االصطناعــي، وحاليــا فإنــه 

يقــوم بكثيــر مــن املهــام، والســيما تحليل 

املســتخدم،  تجربــة  وتنويــع  املحتــوى 

لكــن هنــاك توقعــات بتطــور أكبــر خــال 

عــام 2023. يــرى خبيــر مواقــع التواصل 

فــي موقــع فوربــس )جــون برانــدون( أن 

ــارًا  ــهد انتش ــن يش ــل ل ــام املقب الع

كمــا  للروبوتــات  أكبــر 

أخفقــت  إذ  متوقــع،  هــو 

الروبوتــات  ابتــكارات 

ــة  ــوام املاضي ــال األع خ

ذلــك  علــى  ويســتدل  كبيــر،  بشــكل 

بمــا جــرى ملنتــج أمــازون )أليكســا(، 

أنتجتــه  الــذي  االفتراضــي  املســاعد 

شــركة أمــازون ولــم يحقــق نجاحــات 

فــإن  هــذا،  كل  عكــس  لكــن  كبيــرة. 

ــرًا  ــح كثي ــد ينج ــي ق ــذكاء االصطناع ال

االجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى 

ذاتــه،  الخبيــر  وفــق  املقبــل  العــام 

 ChatGPT بــأداة  املثــال  ويعطــي 

منشــورات  كتابــة  تتيــح  التــي 

مــع  والتواصــل  املنصــات  لهــذه 

 
ً
الجمهــور، وقــد تتطــور األداة مســتقبا

االصطناعــي،  بالــذكاء  أكثــر  لتعمــل 

ومــن ذلــك أن تقــرر لوحدهــا مــا يجــب 

نشــره ومتــى يجــب نشــره.

ابتكارات أذهلـــــــت العالــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــي 2022

تأثير الذكــــاء االصطناعـــــــــــــي 
على التواصل االجتماعي

رسائل البريد اإللكتروني 
تهدد المناخ!

ترجمة وإعداد: خالد التميمي
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علي البكري- باحث فلكي

الشــريك  إهمــال  عــدم  عليكــم 

والتواصــل معــه فــي هــذه الفتــرة املهمة 

ــن  ــاد ع ــة لابتع ــم العاطفي ــي حياتك ف

الفتــور الــذي لحــق بحياتكــم خــال 

األشــهر املاضيــة. عليكــم تجنــب مــا 

يســبب لكــم الضيــق واالنتقــاد.

ــون  ــا تكون ــذر أينم ــل بح ــم التعام عليك

ــة  ــم نتيج ــق بك ــد تلح ــب ق ــا ملتاع تجنب

الزوايــا التكوينيــة املتشــكلة مــع مــزاج 

متذبــذب وعــدم رغبــة فــي الحديــث 

مــع اآلخريــن، حاولــوا تفهــم وجهــة 

ــن. ــر اآلخري نظ

قــد ينجــح بعضكــم بالقيــام بســفرة 

قصيــرة تتخللهــا بعــض الصعوبــات.

عاطفيــا: قــد تمــر بالقــرب منكــم بعض 

فــرص العاطفــة، لكنهــا ســرعان مــا 

نتيجــة  هدفهــا  تحقيــق  دون  تنتهــي 

مؤثــر تكوينــي ينتهــي خــال األســابيع.

يعــد مــن األوقــات اإليجابيــة ملســائل 

علــى  والحصــول  باإلنجــاب  متعلقــة 

مطالــب شــخصية يكــون للحــظ دور 

فيهــا. يرافقكــم شــعور عــال بارتيــاح 

اســتعدادًا  يبــدي  والكثيــر  نفســي، 

عاليــا للدخــول فــي برامــج ترفيهيــة.

توازنيكــم  –تكوينيــا-  تســتعيدون 

يجــد  والكثيــر  والبدنــي،  النفســي 

للقيــام  واالســتعداد  الرغبــة  لديــه 

بتحــركات علــى أكثــر مــن صعيــد مــع 

تغيــرات علــى أرض الواقــع بعــد زوال 

التكوينــي. املؤثــر 

أعمالكــم،  ملرجعــة  مناســب  وقــت 

هــذا  كبيــر  بجهــد  القيــام  وعــدم 

غيــر  النتائــج  تأتــي  فقــد  اليــوم، 

ــبا  ــت مناس ــذا الوق ــد ه ــجعة. يع مش

الصيانــة  أعمــال  بعــض  ملتابعــة 

املنزليــة. 

مهنيــة  تغييــرات  عــن  يبحــث  مــن 

فــإن هــذا الوقــت يعــد هــو األفضــل. 

هنــاك زاويــة تكوينيــة تؤشــر إمكانية 

املرتبطــة  املطالــب  هــذه  تحقيــق 

بالعمــل وفــرص كســب املــال عبــر 

عمليــة بيــع أو شــراء.

بشــكل  أعصابكــم  تفقــدون  قــد 

ــوا  ــم أن تتصرف ــد يلزمك ــا ق ــريع، م س

ــض  ــام ببع ــم القي ــذر. عليك ــدوء وح به

التغييــرات علــى الصعيديــن العاطفــي 

والنفســي وأخــذ فتــرة للراحــة ومتابعــة 

مجمــل أوضاعكــم بتركيــز.

تــزداد اتصاالتكــم الخارجيــة، وهــي 

فرصــة لحصولكــم علــى قــرار قضائــي 

أنتــم فــي حاجــة إليــه. بعضكــم يحصــل 

علــى منحــة دراســية، وبعضكــم يفكــر 

فــي موضــوع هجــرة فــي وقــت يعــد 

ــا.  ــا تكويني صعب

ذات  التكوينيــة  األوقــات  مــن  يعــد 

حلــم  تحقيــق  فــي  الكبيــرة  األهميــة 

املنــال،  صعــب  مطلــب  أو  أمنيــة  أو 

ــاج إلــى تمهيــد ســابق.  لكــن ذلــك يحت

الدراســة  فــي  دوره  يعــزز  بعضكــم 

العليــا. 

البعــض  يعتقــد  ربمــا 

شــغف  السياســة  أن 

رزق  بــاب  أو  هوايــة  أو 

منــه  الدخــول  يســهل 

فــي البلــدان التــي يغيــب 

تلــك  أو  القانــون،  عنهــا 

انقابــات  تشــهد  التــي 

متكــررة علــى مــر تاريخهــا. 

مــا يهمنــا هــو كيــف نتعــرف 

علــى الشــخصية السياســية 

مــن الجانــب التكوينــي ومــا 

بعــد بحــث متواصــل فــي عّينــة هــو املعيــار فــي ذلــك. 

مــن الشــخصيات قاربــت الـــ )1170( عينــة، شــملت أهــم السياســين 

الذيــن كانــت والدتهــم منــذ ســنة )1800( وحتــى ســنة )1980(، 

هــذا البحــث مــن الناحيــة التكوينيــة أي املعيــار الفطــري الــذي يدفــع 

بالسياســي إلــى التخلــي عــن وظيفتــه أو شــهادته املرموقــة، ليتحــول 

إلــى سياســي أو مدافــع عــن حقــوق شــعبه وبــدون رجعــة الختصاصــه, 

للسياســي  التكوينيــة  اإلشــارات  علــى  الضــوء  نســلط  أن  نحــاول 

ــه  ــه أو ترفع ــح ب ــد تطي ــة ق ــرات تكويني ــل متغي ــي ظ ــه ف ــدى نجاح وم

وهــو ال يــدري مــا يــدور فــي أفقــه التكوينــي. فــي بحثنــا هنــاك )13( 

مرتبــة تعنــي كمــال الشــخصية السياســية الفطريــة دون التدريــب 

األكاديمــي، إذ لــم يصــل أي سياســي علــى مــر التاريــخ هــذه املراتــب 

ــي  ــس األميرك ــو الرئي ــك ه ــل لذل ــن وص ــى م ــا أعل الـــ ) 13(، وربم

جــورج واشــنطن الــذي حصــل علــى )9( مراتــب، وهــي تمثــل قــدرة 

ــع  ــرارات ذات النف ــاذ الق ــه واتخ ــي أهوائ ــم ف ــى التحك ــي عل السياس

للوطــن والشــعب. أمــا اقــل درجــة يمكــن أن يحصــل عليهــا السياســي 

ويبقــى علــى الهامــش فهــي )5( مراتــب أي أن هــذا السياســي يســمى 

ــرد  ــارز، مج ــه أي دور ب ــظ ل ــه وال يلح ــذ ل ــه ال رأي يؤخ ــيا، لكن سياس

تســمية يحظــى بهــا بعضهــم. 

ملــن يرغــب فــي معرفــة أســرار أكثــر عــن هــذا املوضــوع, فــإن هنــاك 

وقتــا زمنيــا معينــا يولــد فيــه السياســي الــذي ينجــح فــي العمــل 

ــوم  ــل بي ــب تتمث ــل بـــ )5( مرات ــري واملتمث ــي الفط ــب السياس بالجان

ــهر  ــكل ش ــة ل ــام معين ــا أي ــون فيه ــا تك ــة، وغالب ــة رقمي ــد وخريط املول

تختلــف عــن أيــام الشــهر الــذي يليــه، حســب طبيعــة كل بــرج، ومواقــع 

للكواكــب املتميــزة، وهــذه الكواكــب تكــون فــي أوج شــرفها كــي تنتــج 

سياســين مثــل )غانــدي ونلســن مانديــا والشــيخ زايــد ( أو فــي 

ــوليني(. ــر وموس ــين مثل)هتل ــج سياس ــا لتنت انحطاطه

وبعــد ان انضمــت وجــوه جديــدة ملمارســة العمل السياســي فــي العراق 

محاولــة تأســيس منــاخ أفضــل وأرحــب، نتمنــى لحملــة األمانــة الجــدد 

أن يقــدروا ثقــل هــذه األمانــة، فالوقــت املقبــل ســيكون بمثابــة ســيف 

ــي  ــر السياس ــع تأثي ــل وق ــن تحلي ــا يمك ــك، وهن ــه قطع ــم تقطع إذا ل

العراقــي تكوينيــا علــى حيــاة املواطــن وآثــاره فــي الجانبــن اإليجابــي 

، وتأثيــر املواطــن فــي خصوصيــة السياســي وانعكاســه 
ً
والســلبي أوال

ثانيــا.

التأســيس لبنــاء شــخصية سياســية مهنيــة تفاعليــة، تتمتــع بــروح 

تدريجــي،  بشــكل  السياســي  باملشــهد  االنتقــال  بوســعها  املبــادرة 

يتناســب مــع املنــاخ الدولــي الســائد فــي هــذه الفتــرة األكثــر خطــورة 

وتأثيــرًا علــى حيــاة املجتمــع العراقــي وانعــكاس ذلــك اجتماعيــا 

وسياســيا واقتصاديــا الحقــا. 

إن الفطــرة التكوينيــة للسياســي فــي العــراق تعتمــد الكاريزمــا املؤثرة 

ــة  ــار الحساس ــى األوت ــزف عل ــتطيع الع ــو يس ــن فه ــاة املواط ــي حي ف

لكنــه يخفــق فــي التواصــل بعــد فتــرة قليلــة مــن عمــره السياســي, فــي 

مقابــل ذلــك يســعى هــذا السياســي الــى قولبــة شــخصيته وترويضهــا 

ــج  ــا نتائ ــه، محقق ــى ذات ــو عل ــي منط ــه كسياس ــن يخدم ــاه مع باتج

تنعكــس الحقــا فــي نمــط عيــش املواطــن، قــد تفــكك قيمــا أو مبــادئ 

إنســانية.  

الشــخصية السياســية تنمــو فــي العــراق تكوينيــا متأثــرة بقــوة الطاقــة 

التــي تنبــع مــن أرض العــراق املليئــة باملعــادن والثــروات، لكنهــا غيــر 

محصنــة عــن العشــوائية فــي اختيــار األهــداف وإرهــاق نفســها 

ــة  ــر نتيج ــن يتأث ــابقة. املواط ــزات س ــراث أو منج ــتهاك الت ــي اس ف

الجــدل وينعكــس ذلــك علــى ســلوكه ورد فعلــه تجــاه حياتــه، هــذا 

يجعــل املواطــن أســير هــذا الطنــن العالــي النغمــة واملنقــاد ال شــعوريا 

ــة. ــذه الدوام ــي ه ــدوران ف لل

واملبالغــة  الرمزيــة  نحــو  اندفــاع  الوقــت-  -بمــرور  ينتــج  لذلــك   

الشــخصية  الغالــب  فــي  تــازم  صفــة  هــي   التــي  املؤامــرة  أو 

السياســية العراقيــة فــي تاريخنــا املعاصــر، وإن اســتطاع الكثيــر 

مــن السياســين املحافظــة علــى اتــزان ظاهــري إلقنــاع املواطــن. 

الشــخصية السياســية العراقيــة أذا أردنــا أن نختــار لهــا لونــا تأثــرت 

ــي  ــض كان ف ــون األبي ــنجد أن الل ــي، س ــدرج اللون ــت بالت ــه واصطبغ ب

ــن  ــر هيم ــون األحم ــداول.. الل ــي الت ــلمية ف ــث ال س ــا، حي ــب غائب الغال

ــة..   ــر واضح ــة وغي ــة غائب ــر رؤي ــون األصف ــن.. الل ــاة املواط ــى حي عل

ــة  ــور الثق ــود وجس ــوار املفق ــترك للح ــم املش ــر.. القاس ــون األخض الل

الواهنــة.. اللــون األزرق.. كيــف نقتــرب أكثــر مــن بعضنــا بعضــا.. اللــون 

األســود.. هــل ســنغادر العــزل؟

HOROSCOPE
الشخصية السياسية 

العراقية تكوينيًا 
الحمل

األسدالسرطان الجوزاء

العقربالميزان العذراء

الدلوالجدي القوس

األسد

الحوت

هنــاك إمكانيــة فــي الحصــول علــى مكســب مالــي وفرصــة للتعامــل مــع قضيــة تجاريــة أو شــراء بعــض احتياجــات البيــت, وبعضكــم يهتــم 

ــذه  ــال ه ــاط خ ــة لارتب ــريك. فرص ــع الش ــجاما م ــة انس ــم العاطفي ــزداد أوضاعك ــة. ت ــابيع املقبل ــال األس ــة خ ــفر والدراس ــور الس بأم

الفتــرة. أنتــم فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن االهتمــام بالوضــع املالــي. 

حاولــوا االهتمــام بصحتكــم، بعضكــم يبــدو عليــه الكســل فــي إنجــاز أعمالــه. عليكــم 

تجنــب إجــراء تداخــل جراحــي إذا كان ذلــك ممكنــا إلــى وقــت أكثــر ماءمــة لتكوينكــم. 

تحتاجــون خــال األســابيع أن تدفعــوا بكامــل طاقتكــم التكوينيــة للقيــام بمبــادرة ماليــة. 

الثور
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عمو بابا
عمانوئيــل بابــا داود، املعــروف بعمــو 

بابــا، ولــد فــي 27 تشــرين األول 1934، 

فــي مدينــة الحبانيــة بمحافظــة األنبــار 

غربــي بغــداد، وبــدأ حياتــه الرياضيــة 

بعيــدًا عــن كــرة القــدم، فقــد كان بطــل العــراق فــي ألعــاب القــوى وبطــل 

الرصافــة بكــرة املضــرب، حتــى اكتشــف مدربــه اســماعيل محمــد موهبتــه 

الكرويــة.

ــي كان  ــة الت ــي األندي ــواء ف ــراز األول، س ــن الط ــا م ــا العب ــو باب ــرف عم ع

يلعــب فيهــا، أو املنتخبــات الوطنيــة منــذ العــام 1957 وحتــى العــام 1967 

عندمــا أعلــن االعتــزال دوليــا، بعــد أن كان العامــة الفارقــة فــي غالبيــة 

ــة  املباريــات التــي لعبهــا، ليختــار فيمــا بعــد حقــل التدريــب ملواصل

عشــقه مــع الكــرة العراقيــة التــي لــم يفارقهــا حتــى مماتــه.

ــا  ــن خاله ــق م ــاراة حق ــي 123 مب ــة ف ــات العراقي ــا املنتخب ــو باب ــاد عم ق

العديــد مــن اإلنجــازات، أبرزهــا لقــب بطولــة الخليــج لثــاث مــرات، 

ــم  ــة العال ــام 19٨2، وبطول ــد ع ــي الهن ــيوية ف ــاب اآلس ــة دورة األلع وذهبي

ــرات،  ــاث م ــة ث ــاب األوملبي ــى األلع ــل إل ــرات، والتأه ــاث م ــكرية ث العس

ــب  ــى تدري ــرف عل ــا أش ــام 19٨٨. كم ــرب ع ــراز كأس الع ــى إح ــة إل إضاف

بعــض األنديــة املحليــة، منهــا نــادي الطلبــة الــذي أحــرز معــه لقــب الــدوري 

عــام 19٨1، ونــادي الــزوراء، وكان مشــرفا علــى املدرســة الكرويــة التابعــة 

ــدم. ــرة الق ــي لك ــاد العراق لاتح

عادات بغدادية

ــا  ــل كن ــو مث ــة، ه ــة الدارج ــال العراقي ــن األمث م

 
ً
نســمعه مــن أجدادنــا، وكنــا نتوقــف عنــده طويــا

صديــق  "ألــف  كثيــرة،  معانــي  منــه  ونســتنبط 

ــق  ــف صدي ــا أل ــو كان لدين ــد”. إذ ل ــدوٍّ واح وال ع

ــب  ــد أن يرتك ــدو الواح ــك الع ــتطيع ذل ــف يس فكي

أي ســوء مؤثــر فــي حياتنــا، بينمــا يحيــط بنــا هذا 

الكــم الهائــل مــن األصدقــاء؟ واقــع الحــال ُيثبــت 

ــى  ــا إل ــل حياتن ــد يحي ــد ق ــدو الواح ــد أن الع ويؤك

جحيــم، وقــد نحظــى بصديــق واحــد يفعــل أمــورًا 

ــا  ــد ربم ــرد واح ــا. ف ــا برمته ــرى حياتن ــر مج تغي

ــن  ــاء املحيط ــتطيع آالف األصدق ــا ال يس ــل م يفع

ــو  ــح، وه ــي النص ــرب ف ــل يض ــذا املث ــه. ه ــا فعل بن

مســتمد مــن قــول لقمــان الحكيــم البنــه، عندمــا 

 باتخــاذ ألــف صديــق، واأللــف قليــل، وأال 
ً

نصحــه

ــر. ــد كثي ــدًا.. والواح ــدوًا واح ــذ ع يتخ

قصة مثل شخصية عراقية.. 

ألف صديق وال 
الكلمات األفقيةعدو واحد...

الكلمات 
المتقاطعة

1-صاحبة الصورة فنانة عراقية

ــم  ــوني، عل ــف س ــورية، نص ــة س 2- مدين

ــر  مذك

3-جبال ثوابت، نصف ارمل

املدربــن  شــيخ  تخييــر،  4-حــرف 

راحــل  العراقيــن 

اثريــة  مدينــة  طبيعيــة،  5-ظاهــرة 

وبــاء نصــف  عراقيــة، 

6-معركــة خســر فيهــا نابليــون بونابــرت، 

ــيقية  الة موس

7-اربيل

٨-مسحوق الغسيل

غنائيــة  فرقــة  كيميائــي،  9-عنصــر 

شــهيرة ســويدية 

10-قضاء في محافظة السليمانية 

1-مطربة عراقية راحلة 

عكــس  جبلــن)م(،  بــن  2-متشــابهة، 

ارض)م(

تغطــت   او  تكاثفــت  ابــرة،  3-جمــع 

حــرف  الســماء+ 

4-نصف وعاء، ثلثا ريري 

5-مطرب عراقي شاب

6-العب كرة قدم مالي، 

والدي)م(  

7-امارة خليجية)م(، عكس حرام 

٨-ارقد

9-عاصمة افغانستان  

10-خطيب الثورة الفرنسية

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  

أوكي

عتبــر كلمــة OK إحــدى أكثــر الكلمــات 
ُ

ت

وهــي  اإلنكليزيــة،  غــة 
ّ
الل فــي   

ً
اســتعماال

ــم،  ــة، واس ــل كصف ــياق الُجَم ــي س ــي ف تأت

ة 
ّ

َمــت علــى مــّر الســنوات عــد
ّ

د
ُ

وِفعــل. ق

ــدر  ــة وملص ــي الكلم
َ
ــى حرف ــيرات ملعن تفس

ــة  ــود لكلم ــا تع ــض أنه ــر البع OK، إذ اعتب

تها قبيلــة "شــوكتو" مــن 
َ
okeh التــي اســتعمل

أشــار  فيمــا  األصليــن،  الحمــر  الهنــود 

مــن  منبثقــة  أنهــا  إلــى  اآلخــر  البعــض 

اللغــة  الولوفيــة، وهــي  اللغــة  كلمــة فــي 

املســتعملة فــي جنــوب الصحــراء الكبــرى 

مجلــة  نشــرته  مقــال  فــي  بإفريقيــا. 

الرســمية  املجلــة  وهــي   ،Smithsonian

التعليميــة  )سميثســونيان(  ملؤسســة 

والبحثيــة، تبــن أن أصــول OK ترجــع إلــى 

أوائــل القــرن التاســع عشــر فــي بوســطن. 

الفائز بجائزة العدد السابق
ذو الفقار علي / كربالء

ترسل اإلجابات على أرقام هواتف المجلة  
والجائزة اشتراك شهري مجاني 

أصل كلمة

كم مرة فاز العراق ببطولة كأس الخليج ؟

املــوروث الشــعبي العراقــي مفعــم بالعديــد مــن العــادات والتقاليــد الغريبــة 

املتوارثــة مــن الشــعوب الكثيــرة والغــزاة الذيــن مــروا علــى العــراق، منهــا:

عدم التدخني أمام األب 

ــده،  ــور وال ــي حض ــجائر ف ــن الس ــن ال يدخ ــن أن االب ــادات العراقي ــن ع م

حتــى لــو كان الولــد متزوجــا وعنــده أوالد، وكــذا األخ أمــام أخيــه األكبــر، 

 علــى رجــل ( 
ً
وذلــك زيــادة فــي االحتــرام. كمــا ال يضــع االبــن )رجــا

أثنــاء الجلــوس فــي مجلــس يجمعــه بمــن هــو أكبــر منــه ســـنا، كمــا ينهــض 

ــنا.. وتلــك مــن  هــو وجميــع الحاضريــن عنــد دخــول رجــل أكبــر منهــم سـ

ــدة. ــات الحمي الصف

تقبيل رغيف الخبز 

وإذا وجــد أحدهــم قطعــة خبــز مرميــة علــى األرض فإنــه ال يطؤهــا بقدمه، 

بــل يلتقطهــا ويقبلهــا ثــم يضعهــا فــي فتحــة حائــط، أو بالقــرب منــه، كمــا 

أنهــم يلتقطــون مــن األرض كل ورقــة مكتوبــة ويحرقونهــا، أو يضعونهــا فــي 

ثقــب الحائــط أيضــا خشــية أن يكــون فيهــا اســم اللــه.

سؤال وجائزة

الكلمات العمودية
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ــم  ــن هوايته ــر ع ــددة للتعبي ــبة مح ــى مناس ــة إل ــارات الناري ــو العي ــاج مطلق ال يحت

الجهنميــة، إذ أن املناســبات تمثــل ملتقــى تحفيزيــا لتلقــن فضــاءات املــدن درســا لن 

تنســاه فــي كــم اإلطاقــات التــي تتصاعــد و)تتهابــط(، مــع مــا ينتــج عــن هبوطهــا 

مــن إصابــات ووفيــات ومــآٍس )عرضيــة(!

ــا أو  ــا أو تعيين ــة أو نجاح ــورًا أو ترقي ــا أو طه ــبة عرس ــت املناس ــا إذا كان ــم فيم ال يه

فــوز منتخــب.. أي منتخــب، إذ ال يشــترط أن يكــون املنتخــب العراقــي، فقــد ســمعنا 

ــن.. أي  ــاٍد مع ــوز ن ــم، أو ف ــكأس العال ــن ب ــب األرجنت ــاز منتخ ــا ف ــار عندم ــاق ن إط

نــاٍد، حتــى لــو كان نــادي خيتافــي، املهــم فــي األمــر هــو تنشــيط )صبطانة( املســدس 

أو البندقيــة والتباهــي بلعلعــة صوتهــا )وتفزيــز( النــاس اآلمنــن.. 

ــي  ــا، الت ــد منه ــة للح ــرارات الهادف ــه الق  بوج
ً
ــا ــدت طوي ــي صم ــرة الت ــذه الظاه ه

كانــت فــي غالبهــا قــرارات إنشــائية مــن قبيــل: لــن نســمح بالرمــي العشــوائي، 

ــد  ــا أح ــت مفارزن ــة، أو: ضبط ــارات الناري ــاق العي ــن بإط ــب املتجاوزي أو: سنحاس

مطلقــي العيــارات الناريــة، أو: ندعــو املواطنــن للتبليــغ عــن مطلقــي العيــارات 

الناريــة، أو: بدأنــا خطــوات جــادة لرصــد مطلقــي العيــارات الناريــة.. وغيرهــا مــن 

ــع! ــا تمن ــر مم ــجع أكث ــي تش ــراءات الت اإلج

ات( العشــائرية )وهــي كمــا تعلمــون 
ّ
وكنــا قــد ملســنا بشــكل واضــح انخفــاض )الــدك

أخــت بالرضاعــة إلطــاق النــار العشــوائي( بعــد القــرار القاضــي بشــمول مرتكبيهــا 

بتهمــة 4 إرهــاب، فهــل تمتــد يــد العطــف إلــى مطلقــي العيــارات الناريــة لتشــملهم 

ــتقبلت  ــد اس ــث: "وق ــن حي ــك م ــبه تل ــذه تش ــيما أن ه ــة(، والس ــذه )املكرم ــل ه بمث

منهــم  عــدد  إصابــات  العشــوائي  بالرمــي  املصابــن  مــن  العديــد  املستشــفيات 

ــة!" حرج

ســألت أحــد أقاربــي مــن كبــار الســن وهــو يتطلــع الــى الســماء وقــد احتشــدت 

بإطــاق النــار فــي إحــدى املناســبات: هــل كان إطــاق النــار فــي مناســبات زمانكــم 

بهــذا الحجــم؟ قــال: ال ..أبــدًا، قلــت: ملــاذا؟ قــال: ألن الســاح والفشــك مــا يتحصلــن 

ــروح! ــان ال إال بطلع

قلت مع نفسي: بالضبط.. ها نحن نستخدمة لـ.. طلعان الروح!

خضير الحميري



عين العراق
ذكريات
عـــــــراقية

عليك إذًا أن تتوقف عند شجرة آدم، فتحسُّ أن ملتقى النهرين 

سترى  وهناك  الجنة،  موضع  كان  العرب  شط  في  الخالدين 

الشجرة اليابسة اآلن، لكنك ستبصر حولها أكبر غابة نخيل في 

العالم. أتعرفون ماذا تعني البصرة، هذه الصلبة والناعمة كداللة 

نة بعد القرآن الكريم! اسمها؟ هي التي قدمت لنا أول الكتب املدوَّ

علوم  وأبو  األول،  نا 
ّ

جد تمثال  يطالعك  حيث  وسطها  في   
ْ

قف

أخذت  ساحة  في  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  كلها،  العربية 

والعروض  اللغة  منا 
َّ
عل املتواضع  ه(  صِّ

ُ
)خ من  الذي  هو  اسمه، 

يكفيه  أال  والتاريخ،  الفقه  وعلوم  واإلماء  واملوسيقى  والحساب 

أنه واضع املعجم األول في تاريخ العرب وهو معجم )العن(، وهو 

)الكتاب(  فوضع  غير،  ال  أستاذه  علَم  نقل  الذي  سيبويه  أستاذ 

أيضا،  تاريخنا  في  نحوي  كتاب  أول  وهو  عليه،  أكثره  أملى  مما 

وجهه  يبرز  منها  لكن  والثقافات،  العلوم  ملتقى  كمدينته،  فكان 

األصيل في النهاية.

 ستكون مع مشهد آخر، لكنه ليس منقطعا 
ً
وإذا تابعت السير قليا

العربي  الشعر  رائد  السياب،  تمثال  مع  ستكون  سابقه،  عن 

الحديث، الذي منح العراق كل ما أعطاه قلبه الجريح من كلمات 

أشبه بمصابيح ال تنطفئ.

صنعت  التي  الكبيرة  األسماء  الحقت  لو  ستتعب  البصرة  في 

أكثر تاريخنا الثقافي القديم والحديث، وفي كل شيء: في العلم 

والدين واللغة والشعر والفلسفة والتاريخ ووو...

ماذا ستسمي ومن؟

ام؟ والحسن البصري أم أبا عمرو بن العاء أم 
َّ

الجاحظ أم النظ

عيسى بن عمر؟ واألصمعي أم بشار بن برد أم ابن الرومي.

البريكان،  محمود  الحديث:  البصرة  تاريخ  في  عدد  با  أسماء 

إلى   
ً
األمير، محمد خضير...وصوال الصكار، ديزي  محمد سعيد 

عبد الكريم كاصد ومهدي محمد علي وطالب عبد العزيز.

لهذا ال تستغرب من سماحة وكرم وتواضع أهلها، إنه طبع النخلة 

املثقلة بعذوق تمرها ال أكثر.

 وهي متآلفة مع الجميع، وكأنك في مجلس الفراهيدي 
ْ

منذ ُوِجدت

يترك  ولم  فكرًا،  أو  قومية  أو  دينا  جلسائه  بن  ق  يفرِّ لم  الذي 

تاميذه يوما في بيته البسيط ليركض وراء املال والقصور، فترك 

من هذه الشيم الكثير الذي تحسه لدى أهل هذه املدينة على نحو 

خاص.

وال  ابة( 
َّ

)خش بأهزوجة  بأغنية،  بقصيدة،  بحلم،  أشبه  البصرة 

د من   أن أردِّ
َّ

ها وشوارعها وبن بيوتها إال أستطيع أن أمشي في شطِّ

قصيدة كتبتها عنها ذات يوم: 

 على َمهٍل
َ

 عيناك
ْ

هل غِرقت

ْمرْه؟ في السُّ

 في غاباِت نخيٍل
ْ

هل نامت

رْه؟
ْ

ض
ُ
في َسَحٍر يتهاَدى في الخ

َ
ك

ُّ
 كف

ْ
ت هل مسَّ

 النخٍل
َ

 سماٍء تستلقي فوق
َّ

كف

ْه؟  كأْبهى َجرَّ

 البصرْه!!
َ

 وصلت
ُ

 تكون
َ

اك
َّ
إذ

ُ
في البصرة تحيا وتموت

 وتحيا
ُ

تموت

 األمَر مرارًا
ُ

بت أنا َجرَّ

 على البصرْه"
َ

 "أحيا وأموت
ْ

أن

لقد أنشد الفراهيدي ذات يوم عن حق:

ده إلى األبِد يعيش املرء في أمٍل     يردِّ

لهذا سأقول"عيني البصره" وليست عن العراق فقط!

ليس غريبًا أن ُيقال عن البصرة أنها )عين العراق( فهي 
ليست مدينًة كباقي المدن، ال للعراق، وال للوطن العربي، 
وال للعالم، فالبصرة مدينة عجيبة اختلط فيها التاريخ 
ر لها أن  باألسطورة، والواقع بالحلم، والعلم بالدين، فقد ُقدِّ
تكون مدينة أعاجيب جميلة.

بيان الصفدي


