
خليل ابراهيم فاخر

أ. د. عبد الستار شاكر سلمان

رئيـس التحريـر

المشـرف العـام

جريـدة شهريـة عامـة  تصـدر عـن كليـة املنصـور  اجلامعـة  العـدد )2( 25 آيـــار  2021

عميـد كلية املنصـور يزور البيت العراقــي 
وخيصص مقعـدا دراسيا ألبناء الدار

Al-mansourالالممنصورنصور

وزير التعليم يكشف عن توجه بتخويل اجلامعـات إدارة القبـول يف الدراسات العليا

وزير التعليم خالل لقائه عددا من املواطنني

* مـاذا وراء إعالن البيضاين البـراءة مـن »سـر القواريـر« ؟

* هدايــا املناسـبات الزوجيـة.. ملـاذا يتجاهلهـا الرجــال ؟

* فاضل جيت يكشف عن اسباب توقف برنامج الرياضة يف اسبوع
* السماوي: »نكرة السلمان« مدرسيت اليت تعلمت فيهـا الشعر

* فوبيـا االمتحـان.. عندمـا ختفق نصائـح املرشـد االجتماعــي 

* حــوادث املـرور تفـوق يف ضحاياهـا جرائـــم اإلرهـاب !

* كيف تقضي النـاس أوقاهتا أيـام حظــر التجوال ؟
* فوضى األزقة.. اسواق جوالة داخل االحياء السكنية

* إيـاد راضـي: الكوميديـا العراقيـة متـر يف أزمــــة
* مترد الزوجة.. عناد أم نتيجة لبيئة غري منصفة ؟

* نـوال خـان : )أول خيانـة( بوابتــي حنـو األضـواء 
احلمريي: نشأ الكاريكاتري بفرشاة الرسامني وترعرع يف 

أحضان الصحافة

تمديد التقديم
 الى الدراسات العليا 
حتى 13 حزيران المقبل

https://www.facebook.com107843031356621
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بغداد - حيدر الطائي

والبحث  العايل  التعليم  وزير  وجه 
كاظم  نبيل  الدكتور  األستاذ  العلمي 
ملراجعة  جلنة  بتشكيل  الصاحب،  عبد 
االختراع  براءات  سياقات  وتطوير 
ودعم املبدعني ومحاية امللكية الفكرية 

للمخترعني.
هليئة  اجتماعا  ترؤسه  لدى  ذلك  جاء 
والتكنولوجيا،  العلوم  وزارة  يف  الرأي 
السياقات  لدراسة  جلنة  بتشكيل 
االختراع  برباءات  املتعلقة  القانونية 
بشأن  عقد  صيغة  وبلورة  ومراجعتها 
ملكية براءات االختراع وضمان حقوق 
ورفع  للمخترعني  الفكرية  امللكية 

خالصة هبذا الشأن يف غضون شهر.
اإلجازات  خطة  مناقشة  سياق  ويف 
نية  عن  التعليم  وزير  كشف  الدراسية 
ختويل  مشروع  اىل  بالتوجه  الوزارة 
يف  القبول  ملف  بإدارة  اجلامعات 
املقبلة  السنوات  يف  العليا  الدراسات 
حتقيقا الستقاللية املؤسسات اجلامعية 

وإلغاء املركزية يف هذا املفصل.
العلمي  البحث  املجتمعون خطة  وناقش 
املنجزة  البحوث  أعداد  واستعرضوا 
لدى  منها  املتحققة  الفائدة  ونسبة 
الوقت  يف  مؤكدين  الدولة  مؤسسات 
متطلبات  تغطية  ضرورة  على  نفسه 
ضوء  يف  مساراهتا  ورسم  األحباث  تلك 

بغداد - حسن احمد
العراقية،  والكليات  اجلامعات  حققت 
نشرا متصاعدا يف مستوعبات )سكوبس( 
 )%30( بنسبة  كامل  عام  مدة  خالل 
اىل  املنشورة  البحوث  أعداد  لتصل 
وعشرين  ومخس  ومئتني  ألفا  سبعني 
نتيجة  اإلجناز  هذا  جاء  وقد  حبثا. 
جلهود الباحثني يف اجلامعات العراقية، 
اجلامعات  يف  حبثا   )67268( وبواقع 

العلماء  رعاية  قانون  بتفعيل  املتعلق 
واملفاضلة  الترشيح  آليات  واستعرضوا 
والتنافس بني من تنطبق عليهم املعايري 
خمتلف  يف  العلماء  اختيار  يف  املعتمدة 

التخصصات.
التعليم  وعلى صعيد اخر استقبل وزير 
ماركييت  نيكولو  العايل، اخلبري اآلثاري 
اإليطالية.  بولونيا  جامعة  عن  ممثال 
لالهتمام  وتقديره  شكره  عن  معربا 
وخرباؤها  بولونيا  جامعة  تبديه  الذي 
وتعزيز  العراقية  مع اجلامعات  للتعاون 
العالقات الثقافية عرب الربامج العلمية 
ميادين  يف  املشترك  والعمل  والثقافية 

بغداد - امير كاظم
قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، متديد السقف الزمين للتقدمي اىل 
الدراسات العليا حىت غاية ) 13 حزيران ( املقبل، مشرية اىل تعديل مدة تدقيق 

بيانات املتقدمني اىل 17 حزيران من الشهر نفسه. 
وأضح مصدر خمول يف تصريح صحفي، أن موعد االمتحان التنافسي، باق حسب 
التوقيت املحدد يف ضوابط التقدمي والقبول يف الدراسات العليا للعام الدراسي 

.2021 /2022

باحثون: تغير المناخ قد يؤدي إلى 
تفاقم مشكلة النفايات الفضائية

واالحتياجات  يتواءم  الذي  الربنامج 
العام  القطاع  ملؤسسات  والفنية  العلمية 

واخلاص.
التعليم  وزير  ترأس  متصل،  سياق  ويف 
األمر  للجنة  مشتركا  اجتماعا  العايل 
الديواين 15 لسنة 2021 وجلنة األمر 
لرعاية   2018 لسنة   86 الديواين 

العلماء واملبدعني. 
اللجنتني  أعضاء  من  املجتمعون  وناقش 
التخطيط  وزير  السادة  من  كل  وهم 
ووزير الثقافة ورئيس هيئة املستشارين 
وخنبة  العراقي  العلمي  املجمع  ورئيس 
من اخلرباء واملختصني تفاصيل التقرير 

اجلامعات  يف   )2957( و  احلكومية، 
والكليات األهلية.

وزارة  تؤكد  االجناز  هذا  ومبناسبة 
املتواصل  والعمل  املضي  على  التعليم 
وتوقيتات  مدروس  برنامج  وفق  على 
العلمي  بالبحث  لالرتقاء  حمسوبة 
اجلودة  مؤشرات  وتطوير  ونوعا  كما 
وتأمني متطلبات التنافس يف التصنيفات 
اىل  التقدمي  متدد  التعليم  العاملية. 

باآلثار  يتعلق  فيما  والسيما،  املعرفة 
العراقية وتارخيها.

وجدد وزير التعليم، دعوته اىل تطوير 
الشراكة ودراسة تنفيذ مشروع مشترك 
اجلامعات  يف  لآلثار  خمترب  إلنشاء 
وتطوير  والتأهيل  التدريب  ألغراض 
العراقية  اجلامعات  أن  مؤكدا  املهارات 
والقادسية  والكوفة  وبغداد  املوصل  يف 
استعداد  على  وبابل  قار  وذي  وسامراء 
مع  التعاون  متطلبات  لتغطية  كامل 
جلامعة  التابعة  اآلثارية  البعثات 
بني  العلمي  التنسيق  خالل  من  بولونيا 

هذه املؤسسات عرب السياقات املعتمدة.

يوعز بمراجعة وتطوير سياقات براءات االختراع

وزير التعليم يكشف عن توجه بتخويل اجلامعات إدارة 
القبول يف الدراسات العليا

https://www.facebook.com107843031356621النسخة االلكرتونية للجريدة

ســتـار الشـــمري
اعيــــاد نبيـــــل

االخــراج الفنـــي

تصــويـــر

د. امينة حسني املوسوي
هدى محيد كاظم

ســــارة عـــالء جـاســم

التصـحيح اللغـوي

الترمجـــــة

د. ليلـــى حممـــد علــي 
د. سندس سرحان امحد

هيئــة التحـريـــر  الالممنصورنصور
جريـدة شهريـة عامـة  تصـدر 
عـن كليـة املنصـور  اجلامعـة

ارتفاع مؤشر البحث العلمي 
العراقي في سكوبس

التعليم تمدد التقديم الى الدراسات 
العليا حتى 13 حزيران

* باريس – وكاالت
إنرجي  نيو  )بلومربغ  أجرهتا  دراسة  كشفت 
والشاحنات  السيارات  تصنيع  أن  فاينانس( 
صناعة  تكلفه  مما  أقل  سيكلف  الكهربائية، 
املركبات العاملة بالوقود األحفوري بدءا من 
لفئتها،  وفقا   2027 أو   2026 أو   2025 العام 
وقد متثل 100% من مبيعات السيارات اجلديدة 

يف االحتاد األورويب حبلول العام 2035.
السيارات  ستشكل  القائم،  الوضع  ظل  ويف 
من   %50 بالبطاريات  تعمل  اليت  الكهربائية 
حبلول  أوروبا  يف  اجلديدة  السيارات  مبيعات 

العام 2030 و85% حبلول العام 2035.

* نيويورك - وكاالت
اململوكة إليلون  أعلنت شركة »سبايس إكس« 
إنترنت  لتقدمي  »غوغل«  مع  تعاوهنا  ماسك، 
سريع وخدمات معلوماتية عن بعد لزبائنها من 
االتفاق،  بنود  وحبسب  واملنظمات.  الشركات 
أقمارها  حمطات  إكس«  »سبايس  ستدمج 
االصطناعية )ستارلينك( األرضية مع مراكز 
خدمات  إىل  النفاذ  لتسهيل  »غوغل«  بيانات 

احلوسبة السحابية )كالود( واإلنترنت.
خدمتها  إلطالق  اكس(  )سبايس  وحتضر 
من  واليت  االصطناعية  باألقمار  لالنترنت 
دون  من  بالشبكة  سريع  اتصال  توفري  شأهنا 

االستعانة بالبىن التحتية األرضية.

* زوريخ - وكاالت
أن  املتحدة،  األمم  نشرهتا  دراسة  أظهرت 
مخس  حنو  مثلت  اإلنترنت  عرب  املبيعات 
إمجايل جتارة التجزئة العام املاضي، إذ قادت 
إجراءات عزل ملكافحة تفشي فريوس كورونا 

إىل ازدهار التجارة اإللكترونية.
وأشارت تقديرات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
إحصاء  مكاتب  لبيانات  استنادا  والتنمية 
املبيعات  أن  إىل  كربي  اقتصادات  يف  وطنية 
إمجايل  من  باملة   19 مثلت  اإلنترنت  عرب 
 16 من  ارتفاعا   2020 يف  التجزئة  مبيعات 

باملئة قبل عام.

اخبار قصيرة

اعداد : شهد امير

بغداد - متابعة
حذر باحثون من أن تغري املناخ قد يؤدي إىل تفاقم مشكلة النفايات الفضائية 

اليت تشكل بالفعل هتديدا للسفر يف املستقبل بني الكواكب.
مدار  يف  تسبح  الفضائية”  “اخلردة  من  قطعة  مليون   160 من  أكثر  وهناك 
األرض، مع استمرار العدد يف االرتفاع. وأثبتت النفايات الفضائية، اليت ميكن 
أن تشمل حطام األقمار الصناعية البائدة وقطع الصواريخ، أهنا مشكلة بارزة 
الفضائية اليت تسافر  القمامة  بشكل متزايد. وعالوة على ذلك، مع قطع من 
بسرعات متوسطة تبلغ 16777 ميال يف الساعة )27 ألف كيلومتر يف الساعة(، 

قد تكون حىت أصغر قطع احلطام، مبا يف ذلك رقائق الطالء، مشكلة كبرية.
وذكر تقرير صادر عن وكالة الفضاء األوروبية الشهر املاضي أن كمية النفايات 

الفضائية يف املدار ميكن أن تزيد مبقدار 50 مرة حبلول عام 2100.

25 آيـار 2021
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يزور مؤسسة البيت العراقي لألبداع

عميد كلية املنصور يستقبل مدير الشرطة املجتمعية

الالممنصورنصور
25 آيـار 2021

بغداد: متابعة
من  االنتهاء  قرب  عن  واسط،  حمافظة  أعلنت 
كهرباء  ملحطة  التوليدية  الوحدات  صيانة مجيع 
بكامل  اخلدمة  اىل  وادخاهلا  احلرارية  الزبيدية 
طاقتها التصميمية البالغة 2540 ميغاواط، واليت 

تعد من اكرب املحطات على مستوى البالد.
وقال املحافظ حممد مجيل املياحي يف بيان صدر 
من مكتبه، ان “املالكات الفنية واهلندسية لوزارة 
محلة  من  باملئة   80 نسبة  اىل  وصلت  الكهرباء 
الزبيدية  حمطة  يف  التوليدية  الوحدات  صيانة 
الكهربائية احلرارية، ومن املؤمل ان يشهد االسبوع 
التوليدية  الوحدات  مجيع  صيانة  اكمال  احلايل 
الشبكة  ضمن  ربطها  بعد  للخدمة  وادخاهلا 
حاليا  تعمل  “املحطة  ان  وأضاف،  الوطنية”. 
بالوقود املحلي املستخرج من حقل االحدب النفطي 
وليس بالوقود املستورد، بعد ان مت االنتهاء من مد 
انابيب نقل الوقود اخلاص بتشغيلها خبطني، االول 
لنقل  والثاين  السائل  الوقود  لنقل  ختصيصه  مت 

الوقود الغازي”.
وتابع “ يف حال اجناز صيانة املحطة ستعمل على 
انتاج 2540 ميغاواط، مما سيسهم يف منح املحافظة 
وحتقيق  الكهربائية  الطاقة  من  الكاملة  حصتها 
االكتفاء الذايت ليس للمنازل وحسب بل للمصانع 

واملشاريع الزراعية ايضا”.

بغداد : حيدر محسن

استقبل عميد كلية املنصور اجلامعة، 
شاكر  الستار  عبد  الدكتور  االستاذ 
الشرطة  مدير  مكتبه،  يف  سلمان 

على  مؤكدين  الصحي،  الوعي  وزيادة 
من  جزءا  الطلبة  يكون  أن  ضرورة 
املنظومة املعنية باحلفاظ على األمن 
املجتمعي. وأتفق اجلانبان على أقامت 
لتحقيق  والندوات،  الورش  من  عدد 

هذه االهداف.
مشترك  وفد  زار  آخر،  صعيد  وعلى 
من كلية املنصور اجلامعة، واجلمعية 
عميد  برئاسة  للمكتبات،  العراقية 
العراقي  البيت  مؤسسة  الكلية، 

لإلبداع.
وكان يف استقباهلم مدير الدار هشام 
 « ان  مطلع،  مصدر  وأكد  الذهيب. 
الكلية خصصت مقعدا دراسيا ألبناء 
البيت العراقي، فيما أكد الوفد الزائر 
للبيت  خاصة  مكتبه  أنشاء  عزمه 
املتطلبات،  رفدها جبميع  مع  العراقي 

من مصادر وأثاث وحواسيب.
واطلع الوفد الزائر على أحوال الدار، 
حسن  من  االطفال  به  يتمتع  وما 

الرعاية واالهتمام.
كلية  عميد  قدم  أخر،  جانب  من 
عبدالستار  د  أ.  اجلامعة،  املنصور 
عميد  اىل  التهنئة  سلمان،  شاكر 
مازن  أ.م  اجلامعة،  احلكمة  كلية 
مهام  تسنمه  مبناسبة  احلكيم،  مسري 
التوفيق  له  متمنيا  الكلية،  عمادة 
والسداد يف ادارة الكلية، مؤكدا على 

العطية،  غالب  العميد  املجتمعية، 
وحبث اجلانبان آليات التعاون لتوعية 
الطلبة ومحايتهم من خماطر االبتزاز 
األمين  احلس  وتعزيز  اإللكتروين، 
القوانني،  احترام  عن  فضال  لديهم، 

العلمي  التعاون  آفاق  لفتح  استعداده 
بني اجلانبني. 

املالكات  باشرت  اخر،  سياق  ويف 
اجلامعة،  املنصور  كلية  يف  الفنية 
الذكية  القاعات  من  عدد  هتيئة 
لتوفري  وذلك  اإللكتروين،  للتعليم 
إلعطاء  للتدريسيني  املناسب  املناخ 
يف  الكلية  داخل  من  حماضراهتم 
املستلزمات  كل  فيها  تتوفر  قاعات 

الضرورية للتعليم اإللكتروين.
لـ  تصريح  يف  الكلية  عميد  وقال 
يف  متواصل  العمل   « أن  )املنصور( 
خاصة  منوذجية  قاعات  هتيئة 
ورفدها  اإللكتروين،  بالتعليم 
األنترنت،  مثل  املطلوبة،  بالتقنيات 
واألجهزة  الذكية،  والسبورات 
الكتابة،  يف  تستخدم  اليت  اللوحية 
واحلواسيب  امليكرفونات،  عن  فضال 

املحمولة ». 
اإلجراء،  هذا  يأيت   « وأضاف 
الوزارة، يف إطار  استجابة لتوجيهات 
اإللكتروين،  التعليم  لترصني  سعيها 
هذا  تطور  يف  سيسهم  انه  والشك 
النوع من التعليم ويزيد من فاعليته، 
بالتقنيات  املزودة  القاعات  هذه  كون 
التفاعلي  من اجلانب  تزيد  احلديثة، 

للمحاضرة اإللكترونية ».

أكرب حمطة كهرباء يف العراق 
تدخل اخلدمة قريبا

بغداد : وكاالت

كشف باحث نفسي عن عدد من اخلطوات لعالج حاالت إدمان  طلبة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  الستخدام   العامة،  والثانوية  اجلامعات 

)السوشل ميديا(.
هاين،  حممد  األسرية،  والعالقات  النفسي  الطب  استشاري  وقال 
طلبة  يتبعها  ان  جيب  اليت  املهمة  اخلطوات  من  عدد  هناك   « أن 
استخدام  إدمان  من  بالتخلص  الراغبني  العامة،  والثانوية  اجلامعات 
التواصل االجتماعي  )السوشيال ميديا(، وهي: إيقاف وصول  وسائل 
اإلشعارات، وحتديد الوقت الذي تقضيه على مواقع التواصل.، وتقليل 
إضاءة هاتفك واأللوان واخللفيات به، وترك اهلاتف يف غرفة أخرى، 

وتعطيل حساب فيسبوك ».  

مخس خطوات لعالج إدمان السوشل ميديا 

بغداد: متابعة
اعلن مصرف الرافدين احلكومي، عن تقدميه قروضا للبناء والترميم تشمل 
املوظفني.وقال يف بيان ورد إىل وكالة شفق نيوز، إن قروضا تبلغ 50 مليون 

دينار عراقي لغرض البناء والترميم متنح للموظفني.
وأشار إىل أن هناك اولوية ومفاضلة حلاملي املاستر كارد يف احلصول على 
القرض، منوها إىل أن نسبة فائدة قروض 50 مليون دينار لترميم وتأهيل 

الدور السكنية للموظفني تصل اىل 5 باملئة".
وغالبًا ما يعلن مصرف الرافدين، عن اطالق القروض بانواعها كافة مبا فيها 
االستثمارية والتسهيالت املصرفية االخرى، وفقا لبيانات صحفية تصدر عن 

مكتبه االعالمي.

مصرف الرافدين يعلن عن قروض 
جديدة للموظفني

بغداد ـ حسين الهاشمي
يف  الدراسية  املناهج  ختضع 
اىل  الدراسة  مراحل  عموم 
بني  وجتديد  حتديث  عمليات 
مواكبة  هبدف  واالخر،  احلني 
تشهده  الذي  العلمي  التطور 
معظم املراكز العلمية يف العامل، 
وألجل التعرف على واقع املناهج 
الدراسية يف املدارس االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية يف العراق، 
عام  مدير  التقت  )املنصور( 
د.  التربية   وزارة  يف  املناهج 
إسراء طالب، للحديث عن جهود 
حتديث املناهج، وماهي املصاعب 

يف  تواجهنا  اليت  التحديات 
تتلخص  الدراسي  املنهج  تطبيق 
التخصيصات  توفر  عدم  يف 
تؤثر  واليت  الكافية  املالية 
املقررات  سلبا على موضوع طبع 
إضافة  املدرسية،  والكتب 

العملية، وما  اليت تواجهها هذه 
السنوي  املنهاج  تنفيذ  إمكانية 
وقد  كورونا،  جائحة  ظل  يف 
املنهج   « بالقول  استهلت حديثها 
املواد  تسجيل  هو  الدراسي 
واملقررات الدراسية اليت يدرسها 
الدراسية  املراحل  يف  التلميذ 
االجراءات  عن  فضال  كافة، 
املرافقة  والقواعد  واالختبارات 
االفراد  هبا  يقوم  اليت  للمنهج، 
عملهم،  جمال  يف  املتخصصون 
ونطلق عليهم مصطلح )متخصصو 

املناهج(.  
من  العديد  هنالك   « وتابعت 

كوادر  بعض  إداء  ضعف  اىل 
اإلشراف التربوي واالختصاصي 
إيصال  وتقييم  مراجعة  يف 
املعلم  قبل  من  الدراسية  املناهج 
كما  الطالب،  اىل  املدرس  او 
نعاين من اعتماد بعض املالكات 
والتلقني،  احلفظ  أسلوب  على 
وهذا االسلوب قدمي، وتأثرياته 

السلبية كثرية جدا ».
يف  صعوبات  هناك  وأضافت: 
بسبب  الدراسية  املناهج  تنفيذ 
الثنائي  املزدوج  الدوام  مشكلة 
الرباعي، فضال  والثالثي وحىت 
عن االنعكاسات السلبية لتقليص 
او   ٣0( اىل  الدراسية  احلصة 
٣5( دقيقة، وما يرافق ذلك من 
اليت  املعلومات  ايصال  يف  قصور 

يتضمنها املنهج اىل الطالب ».
وأوضحت مدير عام املناهج، أن » 
مناهج كليات التربية األساسية 
هبدف  الطلبة  يدرسها  اليت 
تعليمية،  كمالكات  إعدادهم 
تواكب  ال  قدمية  أصبحت 
مناهج  مع  تتالءم  وال  العصر، 
وبعد  املتطورة،  التربية  وزارة 
صعوبة  املدرس  يواجه  التخرج 

يف تدريس املواد الدراسية ».

مدير عام املناهج يف وزارة التربية :

نعاين من قلة التخصيصات لتحديث املناهج

بغداد - شهد امير

االحتادي، حممود  اخلدمة  رئيس جملس  كشف 
التميمي عن الفئات املشمولة بالتوظيف على وفق 

موازنة 2021.
بقانون  املشمولون  تتضمن  الفئات   " ان  وقال، 
التدرج الطيب والصحي وتعديله ومحلة الشهادات 
العليا واخلرجيني األوائل يف الكليات واألقسام".

وأضاف " الدرجات الوظيفية تتضح أعدادها لدى 

مالكات  على  املالية  وزارة  مصادقة  بعد  املجلس 
ان  اىل   مشريا  واهليئات".  واملؤسسات  الوزارات 
املجلس ينتظر مصادقة وزارة املالية على املالكات 
املايل  وختصيصها  الدرجات  بأعداد  لتزويده 

وانواعها لكي يتم اطالق استمارة التوظيف".
وتابع التميمي: قانون موازنة 2021 عاجل موضوع 
املتعاقدين، فكلَّ من مضت على خدمته 5 سنوات 
يثبت على املالك ضمن حركة املالك املوجودة يف 

دائرته او حسب الوفرة املالية املوجودة ".

رئيس جملس اخلدمة االحتادي يكشف عن 
الفئات املشمولة بالتوظيف
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وحدة التعليم املستمر تقيم عدد من الندوات والورش العلمية
بغداد : انور كرم

يف  املستمر  التعليم  وحدة  اقامت 
العديد  اجلامعة،  املنصور  كلية 
والورش  العلمية  الندوات  من 
العلمي  منهاجها  التدريبية، ضمن 
السنوي، إلشاعة املعرفة والتنمية 
وقدمها  فيها  حاضر  البشرية، 
األساتذة  من  عدد  إلكترونيا 
شىت  يف  واخلرباء  واملتخصصني 

جماالت العلوم واملعرفة.
سندس  د.  الوحدة  مدير  وقالت 
تصريح  يف  أمحد،  سرحان 

يف  التدريسي  مجيل،  باسم  بسام 
قسم ادارة االعمال بكلية املنصور 
من  غفري  مجع  حبضور  اجلامعة، 
األساتذة والطلبة واملهتمني. فيما 
)االبداع  بعنوان  الثانية  كانت 
اداء  على  واثرمها  واالبتكار 
املعلومات(  ومؤسسات  املكتبات 
قدمتها الدكتورة زينب بن الطيب 
دولة  االوىل  باتنة  »جامعة  من 

اجلزائر ».
تناولت  الثالثة  الندوة  وأضافت: 
املستدامة  )التنمية  موضوع 
االء  الدكتورة  قدمتها  التدوير( 

طالل ياسني، تدريسية يف جامعة 
واالتصاالت.  املعلومات  تكنلوجيا 
)واقع  ملوضوع  الرابعة  وأفردت 
املستودعات العربية املتوفرة على 
مستودعات الوصول احلر ( قدمها 
حممد  صباح  الدكتور  االستاذ 
السلطان  جامعة   « يف  استاذ  كلو 

قابوس«. 
ويف جمال علوم احلاسبات، أقيمت 
)مقدمة  بعنوان  تدريبية  دورة 
د.  فيها  حاضرت  الباثيوم(  عن 
قسم  رئيس  حسني،  حممد  زينب 
هندسة احلاسوب يف كلية املنصور 

اجلامعة.
تناولت  أخرى  دورة  اقيمت  كما 
الرسم  تعليم  )كيفية  موضوع 
فيها  حاضر  إلكترونيا(  اهلندسي 
تدريسي  فيصل،  بشار  األستاذ 
التابع  املدنية،  اهلندية  قسم  يف 

للكلية .
كان  اخلامس  النشاط   « وتابعت 
مشروعك  )ابدا  بعنوان  دورة 
يومني،  ملدة  استمرت  املزنل(  من 
باسم  بسام  االستاذ  فيها  حاضر 
ادارة  قسم  يف  تدريسي   ، مجيل 
االعمال يف كلية املنصور اجلامعة، 

كما حاضر نفس االستاذ يف دورة 
اخرى استمرت ملدة يومني بعنوان 

)مهارات العرض والتقدمي(.
مديرة  أشارت  السياق  ذات  ويف 
اىل  املستمر،  التعليم  وحدة 
األنشطة  من  العديد  هناك  ان 
ستقام  اليت  العلمية  والندوات 
خالل املدة املقبلة، منها ندوة حول 
االوراق  سوق  وامهية  )اهداف 
االقتصادي(  النشاط  يف  املالية 
لسوق  التنفيذي  املدير  يقدمها 
االستاذ  املالية،  لألوراق  العراق 

طه امحد عبد السالم.

خالل  نظمنا   « )املنصور(  لـ 
العديد  املاضية  القليلة  األشهر 
والورش  العلمية  الندوات  من 
)كيف  بعنوان  األوىل  التدريبية، 
تكون اداريا متميزا( قدمها االستاذ 

املنصور.. خاص

تكنولوجيا  دائرة  تتوىل 
كلية  يف  واالتصاالت  املعلومات 
التقين  اجلانب  اجلامعة،  املنصور 
تسخري  خالل  من  الكلية،  يف 
التعليم،  خدمة  يف  التكنولوجيا 
األخرية  السنوات  خالل  والسيما 
كان  فقد  كورونا،  جائحة  ظل  يف 
بنية  إنشاء  يف  ملفت  حضور  هلا 
حتتية رصينة يف الكلية، إذ تتوىل 
االمتحانات  وإقامة  التعليم  إدارة 
وأسايب  وبطرق  الكترونيا 
الدائرة  هذه  استحدثت  متقدمة، 
تأسيسها  منذ  وضمت   ،2004 عام 
للشبكات،  )سيسكو(  أكادميية 
بربنامج  الدائرة  هذه  وهتتم 
)املنصور(  االلكترونية..  احلوكمة 
الدكتور  الدائرة  مدير  إلتقت 
حممود  شكر  حممود  املهندس 
املتحققة،  للحديث عن اإلجنازات 
االلكتروين،  التعليم  وواقع 
ومدى  املستقبلية،  واملشروعات 
العلمية  املؤسسات  مع  التعاون 
الدولية يف زيادة القدرات التقنية 

وتنفيذ املشاريع املشتركة.
دائرة  تسعى  اليت  األهداف  *ما 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اىل حتقيقها؟
إمكانيات  تسخري  على  نعمل  ـ 
خلدمة  املعلومات  تكنولوجيا 
من  والبحثية  التعليمية  العملية 
التعليم  مبستوى  االرتقاء  اجل 
عن  فضال  وخمرجاته،  العايل 
اإلسهام يف بناء جمتمع معلومايت 
استخدام  على  قادر  متطور 
جماالت  يف  احلديثة  التقنيات 
وخدمة  العلمي،  والبحث  التعليم 
خالل  من  واملجتمع  اجلامعة 
وفق  تدريبية  برامج  تقدمي 
الرائدة  العاملية  الشركات  مناهج 
وتقدمي  تكنولوجيا،  جمال  يف 
الفنية جلميع هيئات  االستشارات 
من  لالستفادة  املجتمع  ومؤسسات 
التطور اهلائل والسريع يف تقنيات 

وتكنولوجيا املعلومات.

سواء  التدريب  صعيد  *على 
رفد  او  الكوادر  اعداد  جمال  يف 
الطلبة باملهارات واملعارف، ما الذي 

حتقق؟
املؤسسات  على  االنفتاح  ـ 
توفر  اليت  الرائدة  العاملية 
موجهة  اكادميية  لربامج  فرصا 
زج  عن  فضال  وطلبتها،  للجامعات 
دورات  يف  وطلبتها  الكلية  كوادر 
خرباهتم  لزيادة  ختصصية 
جانب  اىل  والتطبيقية،  العملية 
اخلدمة  توفري  اىل  السعي 
برامج  خالل  من  املجتمعية 
تدريبية متميزة هتدف اىل تأهيل 
إمكانيات  تطوير  او  اخلرجيني 
الكوادر العاملة يف القطاعني العام 
وجود  واخلاص، فضال عن ضمان 
دوليا  املعتمدة  االمتحانية  املراكز 
من أجل توثيق اخلربات بشهادات 
من مصادرها املوثوقة االمر الذي 
سيعزز من جودة وقيمة خمرجات 

الربامج التدريبية.
*من هم شركاؤكم االستراتيجيون 

يف املجال العلمي والتقين؟
للشبكات،  سيسكو  أكادميية  ـ 
مايكروسوفت،  وأكادميية 
ومركز  أوراكل،  وأكادميية 
ومركز  بريسون،  امتحانات 
ومركز  سريتيبورت،  امتحانات 
نطمح  مازلنا  توفل،  امتحانات 
املؤسسات  على  اكثر  باالنفتاح 
بتكنولوجيا  املهتمة  الدولية 

املعلومات.
التعاون  من  حتقق  الذي  *ما 

االكادمييات الدولية
تطوير  بضرورة  منا  أميانا 
كلية  وخرجيي  طلبة  مهارات 
االنفتاح  مت  اجلامعة،  املنصور 
الرصينة  العاملية  املؤسسات  على 
تدريب  برامج  توفر  واليت 
دول  شىت  يف  معتمدة  أكادميية 
حبمد  وجنحنا  املتقدم  العامل 
هذه  من  فروع  باستحداث  اهلل 
املنصور  كلية  يف  االكادمييات 
دميومة  اىل  والسعي  اجلامعة، 
طلبة  اشراك  خالل  من  عملها 

مجيع  استكمال  على  املعلومات 
الراغبني  متكن  اليت  احللقات 
الشخصية  قدراهتم  بتطوير 
خالل  من  خرباهتم  وتوثيق 
توثيقها بشهادات دولية من مراكز 
سهلت  دوليًا  معتمدة  امتحان 
عليها  احلصول  الراغبني  على 
السفر  املوضوع يتطلب  بعدما كان 
االمتحانات  لتأدية  العراق  خلارج 
بالشهادات  اخلاصة  الدولية 
التقنية حيث مت استحداث ثالث 
 Authorized( معتمدة  مراكز 
لالمتحانات   )Test Centers
التوفل  امتحانات  )مركز  الدولية 
المتحانات اللغة االنكليزية، مركز 
مركز   ، اي  فيو  بريسن  امتحانات 
امتحانات سريتيبورت( ، توفر هذه 
املراكز اليوم املئات من االمتحانات 
للراغبني  التقنية  الدولية 
امتحانات  اىل  باالضافة  بتأديتها 
دراستهم  بإكمال  للراغبني  اللغة 

العليا يف اجلامعات العاملية.
*ما مسامهاتكم يف تطوير الواقع 
يف  االلكتروين  للتعليم  التقين 

الكلية؟
على  بالعمل  بدأنا   2016 منذ  ـ 
االلكترونية  املنصات  دراسة 
االستفادة  باإلمكان  اليت  العاملية 
منها يف كلية املنصور اجلامعة، ومت 
احلصول على ترخيص من شركة 
منصة  لتفعيل  العاملية  كوكل 
 )Gsuite for Education(
اجلامعة،  املنصور  كلية  ضمن 
دائرة  ضمن  العمل  فريق  وعكف 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اختصاصاهتم  مبختلف  الكلية 
املعتمدة  االكادميية  بالربامج 
االكادمييات  هذه  تقدمها  واليت 
فضاًل على االنفتاح اىل اجلامعات 
رافدًا  لتكون  العراقية  واملؤسسات 
جمال  يف  املجتمع  خلدمة  مهما 

تكنولوجيا املعلومات. 
مع  املشترك  العمل  بدأ  *مىت 
يتميز  ومباذا  سيسكو،  أكادميية 

العمل معها ؟
سيسكو  أكادميية  برنامج  جاء  ـ 
كلية  لرؤية  داعما  للشبكات 
ومركزها  اجلامعة  املنصور 
املعلومات،  بتكنولوجيا  املتخصص 
حيث أسست أول أكادميية إقليمية 
يف  العاملية  سيسكو  مؤسسة  من 
العراق عام 2004 يف كلية املنصور 
كان  برنامج  خالل  ومن  اجلامعة 
املتحدة  االمم  منظمة  برعاية 
أنشاء  بعدها  ليتم  )األسكوا(، 
ومركزًا  االكادميي،  للدعم  مركزًا 
بذلك  لتكتمل  املدربني،  ألعداد 
وتبدأ  االكادميية،  مفاصل  مجيع 
املستوى  على  نشاطاهتا  مبزاولة 
االنفتاح  يف  خالل  من  املحلي 
واملراكز  اجلامعات  مجيع  على 
املتخصصة ضمن الوزارات من أجل 
مساعدهتا يف استحداث أكادمييات 
الدعم  وتقدمي  هلا  تابعة  حملية 
تأهيل  يف  جناحها  بغية  املطلوب 
تدريبية  مناهج  وفق  كوادرها 

معتمدة عاملياًا.
االمتحانية  املراكز  عن  *وماذا 
املعتمدة اليت استحدثتها الكلية؟ 

تكنولوجيا  دائرة  حترص  ـ 

النطاق  مع  املنصة  ربط  أجل  من 
وعمل  بالكلية.  اخلاص  الرمسي 
الربيد  كافة  وحتويل  نقل 
اخلاص  الرمسي  االلكتروين 
بيئة  ضمن  ومنتسببيها  بالكلية 
قياسية  فترة  العمل اجلديدة، يف 
العديد  تفعيل  اىل  باإلضافة 
والتطبيقات  اخلصائص  من 
من  كل  ختدم  اليت  االلكترونية 
انشاء  مت  كما  والطالب  األستاذ 
املتخصصة من أجل ربط  الربامج 
الطلبة  معلومات  نظام  مع  املنصة 
املوجود داخل الكلية بغية حصول 
الكلية  يف  تسجيله  عند  الطالب 
النطاق  ضمن  رمسي  بريد  على 
الكوادر  مجيع  ليكون  الرمسي 
أضافة  واملختربية  التدريسية 
ميتلكون  الكلية  طلبة  مجيع  اىل 
بداية  مع  رمسيا  جامعيا  بريداًا 
مت   2017 عام  ويف   ،2017 عام 
االدمودو  منصة  تفعيل  أيضًا 
منها  لالستفادة   )Edmodo(
ملا  اإلنسانية  التخصصات  ضمن 
التعامل  يف  سالسة  من  متتلكه 
التواصل  ملنصات  مشابه  وتصميم 
جعلها  الذي  االمر  االجتماعي 
طلبة  قبل  من  أكثر  مستساغة 
عن  البعيدة  االختصاصات 

التكنولوجيا نوعًا ما.
*مىت بدء العمل على نطاق واسع 
كبديل  االلكتروين  التعليم  يف 

للتعليم احلضوري؟
ويف  كورونا،  جائحة  ظهور  مع  ـ 
وحدة  استحداث  مت   2020 عام 
دائرة  داخل  االلكتروين،  التعليم 

املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا 
مسألة  عاتقها  على  أخذت  واليت 
تنظيم العمل والتواصل والتدريب 
الكوادر التدريسية، إقامة الورش 
اىل  باإلضافة  االلكترونية، 
التوضيحية  الفديوات  تسجيل 
العبء  ختفف  ان  شأهنا  من  اليت 
اىل  االنتقال  موضوعة  وتسهل 
واستخدام  االلكتروين  التعليم 
باحترافية  املختلفة  ادواته 
والطالب  التدريسي  قبل  من 
ربط  عن  فضال  سواء،  حد  على 
مع  ومنصاته  االلكتروين  التعليم 
وهتيئة  االلكتروين  الكلية  موقع 
وروابطها  االلكترونية  اجلداول 
بالتعاون  الكلية  موقع  ضمن 
والتنسيق مع مجيع أقسام الكلية.

*ما مشاريعكم املستقبلية ؟
ـ جيري العمل حاليا من أجل تعزيز 
وااللكترونية  التحتية  البىن 
ربط  خالل  من  املنصور  كلية  يف 
الكلية ضمن  ودوائر  اقسام  كافة 
هتدف  موحدة  الكترونية  شبكة 
الورقي  االستخدام  من  احلد  اىل 
واستثمار  الرمسية  املخاطبات  يف 
املجال  هذا  يف  احلاصل  التطور 
وزيادة  الوقت  عامل  تقليل  يف 
ويأيت   ، اإلجناز  وسرعة  الدقة 
طموحة  خطة  ضمن  العمل  هذا 
متتد اىل 2025، هتدف يف غايتها 
اىل انشاء مركز بيانات متخصص 
الكلية  انظمة  مجيع  يدير 
االلكترونية، ويوفر أنظمة ساندة 
داخل  العمل  أمتتة  على  تساعد 
األكرب  اهلدف  اىل  وصواًل  الكلية 
ذكية  الكترونية  جامعة  وهو  اال 
من  ذلك  وسيتم  مفاصلها  بكافة 
خالل توفري جمموعة من األنظمة 
اخلدماتية يف جماالت مثل )نظام 
ونظام  الطلبة،  معلومات  إدارة 
أدارة املوارد، ونظام أدارة املحتوى 
الكتب  أرشفة  ونظام  التعليمي، 
املعرفية  املصادر  ونظام  والوثائق، 
املفتوحة، أضافة اىل نظام احلرم 

اجلامعي(.

مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كلية املنصور اجلامعة

لدينا خطة طموحة باقامة جامعة الكترونية ذكية
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رئيس قسم القانون بكلية المنصور الجامعة:

إقبال كبري من الطلبة لاللتحاق بالقسم وجتربتنا يف التعليم اإللكتروين ناجحة
بغداد خاص

يعد قسم القانون في كلية المنصور الجامعة، 
من األقسام الرائدة على صعيد الكليات 

األهلية في العراق، استقبل أول دورة له 
في العام الدراسي 2002 / 2003 وتشير 
رؤية القسم إلى انه يسعى إلى تحقيق 
مستوى أكاديمي متطور في المناهج، 

فضال عن اإلعداد العلمي والعملي للطلبة، 
وإعداد مالكات مؤهلة لولوج سوق العمل، 

قادرة على قيادة حركة المجتمع وتطويره في 
المجاالت ذات الصلة بالقانون .. يقبل القسم 
الطلبة من خريجي الدراسة اإلعدادية بفرعيها 

العلمي واألدبي .. )المنصور( التقت رئيس 
القسم، أ. م. د علي غني، وكان لنا معه هذا 

الحوار.

القسم  يسعى  اليت  األهداف  *ما 
إىل حتقيقها؟

بأهداف  القسم  أهداف  ترتبط  ـ 
يف  وتنفرد  عام،  بشكل  الكلية 
مع  يتناسب  مبا  اخرى  أحيان 
من  وذلك  القسم،  خصوصية 
املؤسسات  مع  التواصل  خالل 
ذات  واألكادميية  العلمية 
التطورات  ملواكبة  االختصاص 
الدراسية،  املناهج  يف  احلاصلة 
فضال عن السعي املتواصل لتعزيز 

الطالب  حيصل  الدراسة،  يف 
مجيع  يف  ومهارات،  معارف  على 
بفرعيه  القانون،  اختصاصات 
من  كل  يتضمن  والذي  العام 
واإلداري،  الدستوري،  )القانون 
والقانون  العام،  والدويل 
الذي يتضمن  اجلنائي(، واخلاص 
والتجاري،  املدين،  )القانون 
وقانون املرافعات املدنية، والقانون 
اخلاص( وهو ما يسمح له بدخول 
املهنة،  ومزاولة  العمل  سوق 
والقضاء  املحاماة  جماالت  يف 
والشؤون  القانونية  واإلدارة 
املؤسسات  مجيع  يف  القانونية 
عن  فضال  واألهلية،  احلكومية 
القضائي  املعهد  دخول  إمكانية 

للعمل يف جمال التحقيق.
القسم  *كيف تقيم اإلقبال على 

هذا العام؟
هذا  القسم  على  الطلبة  إقبال  ـ 
عدد  بلغ  فقد  جدا،  جيد  العام 

اجلامعة  يف  القانون  كلية  مع 
املستنصرية.

هل  البحثي،  اجلانب  عن  *ماذا 
يف  حبوثا  القسم  أساتذة  نشر 
او  ختصصية  نوعية  جمالت 

)سكوباس(.
ـ حركة البحث العلمي يف القسم 
يف  النشر  صعيد  على  نشيطة، 
وقد  املتخصصة،  العلمية  املجالت 
حبثا  القسم  منتسيب  احد  نشر 
بعنوان  )سكوباس(  مستوعبات  يف 
 MULTI CULTURAL(
إضافة   ،)ADUCATION
ينجزها  اليت  التخرج  إىل حبوث 

الطلبة يف املرحلة الرابعة.
التعليم  جتربة  تقيم  *كيف 

اإللكتروين يف الكلية؟
اإللكتروين  التعليم  جتربة  ـ 
كخيار  )كورونا(  جائحة  ظل  يف 
ناجحة، ويتضح  اضطراري، كانت 
ذلك من نسبة جناح الطلبة حىت 

البحوث  الطلبة يف جمال  قدرات 
لتطوير  وامليدانية  األكادميية 
االختصاص.  جمال  يف  قدراهتم 
من  عدد  استقطاب  إىل  إضافة 
القضاة لالستفادة من خرباهتم يف 
يسهم  مبا  للطلبة  املهين  االعداد 
الالزمة  اخلربات  إكساهبم  يف 

لدخول سوق العمل.
القسم يف  *ما جماالت خمرجات 

سوق العمل؟
األربع  السنوات  رحلة  بعد  ـ 

يف  قبوهلم  مت  الذين  الطلبة 
واملسائية  الصباحية  الدراستني 

380 طالب وطالبة.
الطلبة  لرفد  خططكم  *ما 
اليت تسمح هلم  العملية  باملهارات 

مبمارسة املهنة بعد التخرج؟
ـ بالنسبة للجانب التطبيقي، يقيم 
القسم سنويا )حمكمة افتراضية( 
بإشراف  الرابعة،  املرحلة  لطلبة 
القضاء  يف  متمرسني  أساتذة 
التجربة  هذه  حتاكي  واملحاماة، 
القضايا اليت تنظر فيها املحاكم، 
هبدف تعليم الطالب أصول املهنة 
عملي  تطبيق  وهناك  وسياقاهتا، 
ملزم للطلبة يف املحاكم يف املرحلة 
الثالثة ملدة شهر، بإشراف أساتذة 
منح  شروط  من  ويعد  القسم، 

الوثيقة.
مع  تعاون  اتفاقيات  لديكم  *هل 

أقسام أو كليات قانون أخرى؟
توأمة  اتفاقية  لدينا  نعم  ـ 

اليت  احلضورية  االمتحانات  يف 
بلغت )70 %(.

*ما املشاريع املستقبلية للقسم؟
اإلمكانيات  لتوفر  بالنظر  ـ 
العلمية، خنطط إىل فتح دراسات 
املوافقات  استحصال  بعد  عليا 
مادة  إضافة  عن  فضال  الالزمة، 
هي  الدراسي،  للمنهج  جديدة 

)املحكمة االفتراضية(.
*هل تتابعون الطلبة بعد التخرج، 

لتحديث مهاراهتم ومعارفهم؟
الطلبة،  مع  تواصل  لدينا  نعم،  ـ 
من خالل مركز التطوير الوظيفي 
إعداد  يتوىل  الذي  الكلية،  يف 
الوظائف  يف  إلدخاهلم  دورات 
الوطنية  الشركات  يف  الشاغرة 
خبرجيي  نفخر  واألجنبية، 
منهم،  الكثري  وإن  السيما  القسم، 
يعملون اليوم يف وظائف رفيعة يف 

الدولة أو يف القطاع اخلاص.

السويد.. أمال علي

الغربة،  اعوام  من  العديد  بعد 
وعائليت  أتأمل  كنت  عشتها 
يف  افتقدناها  اليت  الطمأنينة 
منحين  االمر  واقع  الوطن، 
افتقدته،  ما  أسكن  الذي  البلد 
هذا  رمبا  مبيزان  فيه  شيء  كل 
القانون الذي مل نألف، أنظر اىل 
األشجار والزروع ال تشبه خضرة 
املشبع  اهلواء  وال  وطين،  أشجار 
وال  رئيت  يروي  باالوكسجني 
شكل البشر جباذبية أبناء وطين 

السمر الطيبني.

اخلطوات  وتلك  هذه  وبني 
افكر  واالخفاق،  والنجاح  املميزة 
بزمالئي،  واآلخر  احلني  بني 
الزمالء  امساء  احيانا  واكتب 
حبستها  اليت  الذكريات  واهم 
هذا  على  انا  وبينما  ذاكريت،  يف 
انبثقت رسالة حتمل بني ثناياها 
او  لقرائتها  تواقة  كنت  كلمات 
رمشت عيناي  منذ سنني،  مساعها 
تكرارا للتأكد، نعم اهنا رسالة من 
الزميل امحد املفيت الذي نتواصل 
معا بني احلني واآلخر الذي سأل 
بدوره عن االصدقاء، قلت: امحد 
ليتين اعرف اخبارهم، قال:أغلب 

اخبارهم عندي
فصار  االصدقاء  عن  سألت 

تأسيس اإلذاعة اليت تبث مبدئيا 
عرب االنترنت يف 2020/3/1 نواهتا 
من خرجيي كلية املنصور اجلامعة 
دول  خمتلف  يف  يعيشون  الذين 
اعطى خلطة  الذي  األمر  العامل، 
تتمثل  شخصياهم  يف  سحرية 
وحداثة  العراقية  بأصالتهم 
مما  هبا  يعيشون  اليت  البلدان 
انعكس اجيابيا على االدوار اليت 
مثرة  كان  وبالتايل  هبم  انيطت 

جناح اإلذالعة.
تعد اذاعة )MUC( وهو خمتصر 
اول  اجلامعة،  املنصور  لكلمة 
إذاعة عراقية تبث براجمها عرب 
اإلذاعة  تعمل  فقط،  االنترنت 
احد  وهذا  تطوعي،  بنظام 
وتواصلها  جناحها  اسباب  اهم 
ثقافية  اإلذاعة  برامج  وتوسعها، 
برنامج  فيها  اقدم  وترفيهية، 
)موجة افكار( الذي نال استحسانا 
وبرنامج  املستمعني،  من  كبريا 
)أبناء  وبرنامج  نظر(  )وجهة 
البنا( الذي يلتقي بأبناء واحفاد 
بناء  يف  االثر  هلا  كان  شخصيات 

جرس  يدق  احلنني  بدء  هنا 
وطين،  وتراب  ألعايل  االشتياق 
عن  خرب  اي  لسماع  متلهفة  كنت 
األخبار  أغلب  أن  رغم  العراق 
بعيين  ادور  حمزنة،  سوداوية 
اريد صورة ، أحتضنها، أمشها، كان 
حلمي منذ امد بعيد ان اعيش يف 
هكذا بالد مجيلة، اطرقت برأسي 
األكرب  حلمي  كان  الواقع  حبزن، 
ان ارى وطين ساملا معاىف يلفحين 
استرجعت  آب،  ورطوبة  حر متوز 
استغفر اهلل راضية على ما قسم 

وانعم.
انظر إىل صور الطالب فأتذكرهم، 
بني  الفترة  ان  رغم  بأمسائهم 
التخرج  حفل  وبني  اللحظة  هذه 
اجلميل وقت طويل، ترى اين حل 
هبم النوى؟ هل تزوجوا واصبحوا 
رؤوسهم  غزا  هل  وامهات؟  أباء 
ونفسي  بيين  فأبتسم  الشيب؟ 

فتهدأ روحي وتسكن.
خطوايت  بكل  اجلبل  صعدت 
مواد  ادرس  استاذة  واصبحت 
والتسويق  االقتصاد  رياضيات 

يكلمين عنهم واحواهلم وكان على 
يف  اغلبنا  آه  قلت:  هبم،  اتصال 
الزمن  من  فترة  بعد  املهجر،  بالد 
التواصل  وسائل  على  التقينا 
االجتماعي وكانت نقلة نوعية يف 
حيايت ختلصت من اغلب ما كنت 
وصرت  الغربة  آثار  من  اعانيه 
استشعر  معنوي كبري  بدفق  اشعر 
من خالله نفحات وطين املفتقدة 
فما بعد كان مقترح امحد املفيت 
هدفها  عراقية  إذاعة  بإنشاء 
وبث  الوطن  أبناء  مع  التواصل 
برامج  خالل  من  واحلياة  احلب 

هادفة.
زمالء  مع  مكثفة  مناقشات  وبعد 
تقرر  واملهجر  الوطن  يف  الكلية 

كافة،  االصعدة  على  العراق 
يروي  الذي  )القصخون(  وبرنامج 
حكايات بغدادية، وبرنامج )سهرة 
يف  ويبحث  يتناول  الذي  شباب( 
)حلوة  وبرنامج  اليومية،  احلياة 
موضوع  يناقش  الذي  ملتنة( 
فضال  االجتماعية،  العادات 
االخرى  الربامج  من  العديد  عن 
اهلادفة اليت تبث يومي اخلميس 
إىل  ثالث  مبعدل  واجلمعة 
)العراق،  دول  من  ساعات  اربع 
االمارات، اجلزائر، السويد، املانيا، 
الواليات  استراليا،  بريطانيا، 
والعمل  االمريكية(.  املتحدة 
اخرى  برامج  العداد  مستمر 
متنوعة، وندرس زيادة مدة البث 
على  اهلل  شاء  ان  سيكون  الذي 
اهلل  وفقنا  الراديوية،  الترددات 
السيما  الناس،  واسعاد  خلدمة 
املغتربني منهم، ومد أواصر احلب 
وهي حماولة  وأبناءه،  الوطن  مع 
عن  القليل  بالزنر  ولو  للتخفيف 
واحلنني  الغربة  من  يكابدونه  ما 

للوطن

أثير وطن وحنين سنين

انظر إلى صور الطالب فأتذكرهم، بأسمائهم، 
ترى اين حل بهم النوى؟ هل تزوجوا وأصبحوا 

أباء وامهات؟ هل غزا رؤوسهم الشيب؟ 
فأبتسم بيني ونفسي فتهدأ روحي وتسكن
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اكثر  ان   / / معلمة متقاعدة  نوال  تبني 
العربات  ضجيج  من  املتضررة  الفئات 
واالطفال،  السن  كبار  هم  اجلوالة، 
يف  ومكوثا  تواجدا  االكثر  لكوهنم 

البيوت.
تقتحم  الباكر  الصباح  منذ   " وتضيف 
يستخدم  اليت  والسيارات  العربات 
عن  لإلبالغ  الصوت  مكربات  أصحاهبا 
املاء  ابو  فهذا  اليت حبوزهتم،  البضاعة 
غاز  قناين  يبيع  وذاك  )ألو(  نوعية 
مستعينا مبوسيقى معينة يتفرد هبا عن 
والقائمة  الفاكهة،  يبيع  وأخر  غريه، 
مكربات  ضجيج  ويتواصل  تطول، 

الصوت، من الصباح حىت اخر النهار.
هذه الضوضاء اليت متأل األزقة، تتسبب 
بتلوث مسعي جيعل احلياة ال تطاق يف 

هذه االحياء.
حممد  د.  يقول  الظاهرة  هذه  وحول 
يعاين  انه   / جامعي  استاذ   / حسن 
كثريا من الضجيج الذي تسببه عجالت 
املقطر،  واملاء  والغاز  الفاكهة  وعربات 
من  أصبحت  والسكينة  اهلدوء  إن  ذلك 

األمور املستحيلة.
املحاضرات  القاء  خالل  ويتابع: 
الكترونيا، واليت اقدمها عادة من املزنل، 
يف  والتواصل  االسترسال  استطيع  ال 
احلديث مع الطلبة، الن مكربات الصوت 
واالخر  احلني  بني  اجلوالني  للباعة 
االحيان  من  كثري  ويف  احلديث،  تقطع 
اضطر اىل التوقف عن القاء املحاضرة، 
على  للحفاظ  الصوت  ايقونة  وغلق 

هدوء الصف االلكتروين". 
فيما يوضح امحد، ان والده رجل كبري 
االصوات  من  ويزنعج  ومريض،  السن 
اليت تقلق راحته، وتوقظه من  العالية 
اكثر  متر  وعندما  مبكر،  وقت  يف  النوم 
من عربة يف الصباح، يصاحبها الضجيج، 

يتوتر كثريا، وتسوء حالته النفسية ". 
ويضيف " لعلنا حباجة ماسة للحد من 
الباعة  به  يتسبب  الذي  الضجيج  هذا 
اجلوالون، من خالل فرض غرامات على 
كل من يستخدم مكربات الصوت، بدون 

مربر مقبول ".
أما امحد / بائع غاز / فأن له رايا مغايرا، 
الباعة  لكل  املوجه  اهتام  "ان  يقول  أذ 
أمر  البيئي،  التلوث  بالتسبب حبالة من 
يتعاملون  من  هناك  الن  مقبول،  غري 
بالتعليمات  التقيد  وحياولون  بذوق 
او  املنبه  استخدام  بعدم  املرورية 
بل  عالية،  بدرجات  الصوت  مكربات 
وبأصوات  مجيلة  معزوفات  يستخدمون 
خافتة هبدف لفت االنتباه، وعلى العكس 
من ذلك هناك البعض من عدميي الذوق 
الناس بواسطة استخدام  الذين يؤذون 
نزقة  بطريقة  الصوت،  ومكربات  املنبه 

وبأصوات عالية جدا ". 

 / تربوي  مرشد   / علي  حسن  ويوضح 
بيئة  اىل  حتتاج  التربوية  العملية  ان 
هادئة وسليمة، وان مرور اعداد كبرية 
االحياء  داخل  اجلوالني  الباعة  من 
جيعل  املدارس،  وبضمنها  السكنية، 
الصعوبة،  غاية  يف  الدراسية  املهمة 
يف  يسهمان  والضوضاء  الضجيج  الن 
تركيزهم  وعدم  الطلبة  انتباه  تشتيت 
بشكل كايف الستيعاب املادة الدراسية". 
وسيارات  عربات  مرور  أن  اىل  مشريا 
الصباح  ساعات  يف  اجلوالة  الباعة 
املدرسي  الدوام  فترة  وخالل  املبكرة، 
يربك املدرسني والطلبة معًا، وخاصة يف 
املدارس اليت تقع على الشوارع العامة ".

 35  - حمامي   / الواثق  رشيد  ويشري 
الصوت  مكربات  استعمال  ان  اىل  عاما/ 
خمالف  املتجولني  الباعة  قبل  من 
سيارات  باستثناء  والتعليمات  للقانون 

توزيع الغاز.

والسالمة  الصحة  جلان  ان:  موضحا، 
املحافظة  اختصاص  ضمن  تقع  اليت 
تقوم جبوالت ميدانية، تتابع من خالهلا 
الغذائية  املواد  وشراء  بيع  سيارات 
االحياء  جتوب  اليت  أنواعها  بكافة 

السكنية وتسبب االزعاج للناس.
ويؤكد الباحث النفسي يف / كلية اآلداب 
اجلامعة املستنصرية / د. علي سعد، أن: 
اي صوت يتخطى عتبة )85 ديسبل( يعد 
مسمى  حتت  يندرج   )Noise( ضجيجاًا 
وهذا  السمعي(  الضوضائي  )التلوث 
التلوث، كما هو التلوث البيئي له تأثري 
نعاين  جمتمعنا  ويف  الفرد،  على  سليب 
تتسبب  خاطئة،  ممارسات  من  كثريا 
الباعة  استخدام  نتيجة  عال  بضجيج 
واملنبهات،  الصوت  ملكربات  اجلوالني 

السيما داخل االزقة الضيقة".
ويتابع " هذا التلوث البيئي له انعكاس 
سليب على صحة ومزاج املواطن، إذ ينتج 
وارتفاع  النوم،  يف  وصعوبة  ارق  عنه 
ضغط الدم، وزيادة معدالت نبض القلب، 
اجلسماين،  احلركي  النشاط  وكذلك 
للضوضاء  التعرض  كان  اذا  خصوصا 
مساء مع احتمالية تعكر املزاج العام ".

هناك  ان  النفسي،  الباحث  ويزيد 
للضوضاء  يكون  ان  قوية  احتماالت 
وعلى  العقلي،  اجلانب  على  قوي  تأثري 
مبهام  يقوم  من  على  اخلصوص  وجه 
سيواجه  أذ  كالدراسة،  معقدة  ذهنية 
املعلومات، ومشاكل  صعوبة يف استرجاع 
يف التركيز فضال عن تشوهات االدراك. 
النفسية  األعراض  ابرز  ان:  مبينا 
بعد  تظهر  اليت  السلبية  العصبية   -
أوجاع  هي  للضوضاء،  املستمر  التعرض 
يف  وتغريات  والقلق،  والتوتر  الراس، 
املزاج، مع احتمالية ظهور سلوك عنيف 

لدى الفرد ".

ازمة اللقاحات

نــور ســالم
كل  على  يهيمن  كورونا،  جائحة  رعب  مازال 
الوزراء  رئيس  صدق  وقد  احلياة،  جماالت 
يف  قال  عندما  جونسون،  بوريس  الربيطاين 
سنفقد  اننا  »يبدو  الفايروس:  ظهور  بدايات 
الكثري من االحبة« مشريا اىل خطورة االمر. 
وعلى الرغم من ان الشركات العاملية واصلت 
من  انواع  عدة  لصناعة  بالنهار  الليل  العمل 
وبعد  اننا  اال  للفايروس،  املضادة  اللقاحات 
شائعات  نسمع  بدأنا  اللقاحات،  ماليني  انتاج 
للقاحات  اجلانبية  االعراض  عن  تتحدث 
الفريوس نفسه، مواقع  اليت ال تقل فتكا من 
هذه  تناقلت  بدورها  االجتماعي  التواصل 
من  حالة  ولد  مما  موسعة،  بصورة  االخبار 
القلق واخلوف والفزع يف نفوس عامة الناس، 

صاحبه عزوف عن اخذ اللقاحات. 
الوفيات اليت وصلت اىل معدالت  ومع تزايد 
هنائي  عالج  وجود  عدم  ظل  ويف  مرعبة، 
لفريوس كورونا، فأن ال خيار أمامنا اال التحلي 
بالشجاعة واخذ اللقاحات، السيما وان مجيع 
بإجيابية  تعاملت  املعمورة  ارجاء  يف  الشعوب 
وفق  الناس  ماليني  تلقيح  ومت  اللقاحات  مع 

خطط تطعيم مدروسة ومنظمة.
املناعي  اجلهاز  تعزز  اللقاحات  ان  والشك 
اجلسم  وحتمي  بالفايروس،  االصابة  من 
اهم  ومن  طويلة،  ملدة  والعدوى  اإلصابة  من 
منظمة  من  عليها  صادقت  اليت  اللقاحات 
بيوانتيك،  )فايزر  لقاح  هو  العاملية،  الصحة 
املنظمة  توزع  إذ  جونسون(،  اند  وجونسون 
العامل  بلدان  ملختلف  يوميا  اجلرعات  ماليني 

ومن بينها العراق.
وبعد جتاوز اعداد املصابني بالفريوس اآلالف 
يوميا، ومع تردد الكثريين من اخذ اللقاحات، 
اخذ  بضرورة  العراقية  الصحة  وزارة  اكدت 
اللقاح، مبينة ان اللقاحات املوجودة يف املراكز 
الصحية امنة بشكل كامل، وال صحة ملا يشاع 

على اهنا تشكل خطرا على من يأخذها.
املواطنني،  عند  الذعر  حالة  استمرار  ومع 
استمرار  ان  هل  نفسه،  يطرح  سؤال  هناك 
اللقاح،  اخذ  وعدم  الشائعات  اىل  االنصات 
خطف  الذي  بالفريوس  االصابة  جينبك 
كسرت  لو  ماذا  بيننا؟  من  واالحبة  االعزاء 
حلماية  اللقاح  ألخذ  وبادرت  القلق،  حاجز 
تداعيات  من  لتحصنهم  وعائلتك؟  نفسك 
لو  وحىت  اللعني،  بالفايروس  االصابة 
افترضنا وجود اعراض جانبية للقاحات، فأن 
من عدم  اقل ضررا وخطرا  باللقاح  التطعيم 

اخذه.

خارج النص فوضى األزقة

أسـواق جوالـة داخـل األحيـاء السـكنية !!
 بغداد : عمار محمد حسن

في كل يوم ومنذ الصباح الباكر، تقتحم عربات ومركبات الباعة الجوالة االحياء السكنية، تحت وقع مكبرات 
الصوت والمعزوفات الصاخبة، لتحدث حالة من الفزع والضوضاء الخادشة للذوق العام، فتفقد األزقة 

هدوءها،  إلى أن يحين المساء.

مل تعد العوامل املؤثرة يف البيئة يف 
الطبيعية  العوامل  هي  اليوم،  عامل 
منها  أّي  يتحول  أن  اعتدنا  واليت 
يرفع  نقمة  إىل  مستحبة  نعمة  من 
من  للنجاة  األكف  اهلل  إىل  العباد 
املؤثرة  العوامل  أن  ذلك  أخطارها؛ 
اإلنسان  حيياها  اليت  البيئة  يف 
أيًضا  فهي  التقليدية،  العوامل  هي 
والعامل  والتبديل.  التغيري  اعتراها 
وال  استجد  الذي  اليوم  الرقمي 
يزال يعد األخطر يف تعزيز نفوذه 
إجياًبا وسلًبا يف حياتنا؛ هذا العامل 
أيًضا جلب معه مزيدا من املؤثرات، 
ولطاملا جذبتنا مستحدثاته، بآثاره 

يف  خاصة  السلبية،  التأثريات 
واالجتماعية  الفكرية  املجاالت 
فيما  املشترك  القاسم  غدت  اليت 
نشكو منه مجيًعا من اآلثار السلبية 
اإلنسانية  العالقات  ضعف  ومنها 
املجتمع  أفراد  بني  والتواصل 
وسائل  باستخدام  االنشغال  بسبب 
املفيد  االلكتروين يف غري  التواصل 
ويأخذنا  األوقـات  يضيع  ممـــا 
وواجباتنا  أعمالنا  عن  ليس  بعيدا 
أمراض  إىل  أحبابنا  عن  بل 
هذا  بسبب  ونفسية  اجتماعية 
التلوث اجلديد كما ذكرنا من قبل: 

التلوث الرقميِ.

التطبيقات االلكترونية يف  توظيف 
الصناعة والتجارة والطب والتعليم 
واملواصالت وسائر مناحي احلياة. 

غدت  اليت  االلكترونية  البيئة  ان 
أيًضا  هي  اليوم،  لعامل  غالبة  مسة 
إىل  تتحول  أن  ميكن  ما  سرعان 
عن  خطره  يقل  ال  رقمي  تلوث 
غريه من أسباب التلوث، إن مل يزد 
فيها  يتم  اليت  للسرعة  نظرا  عنها 
انتقاله ألن آثاره متعددة وشاملة يف 
القرصنة  فمنها  املجاالت،  من  كثري 
على  تقتصر  مل  اليت  االلكترونية 
حقوق التأليف واالختراع واإلبداع 
إىل  بل  الفكرية،  امللكية  وحقوق 

اإلجيابية اليت طالت معظم جوانب 
احلياة، فنقلتنا يف كثري من األحيان 
اجلهد  ووفرت  أرحب  آفاق  إىل 
األمور  من  الكثري  وسهلت  والوقت 

واألعمال واملعامالت.
املجتمعات  من  كثريا  رأينا  ولذلك 
عرب  االنتقال  على  هنار  ليل  تعمل 
يوفره  مما  مستفيدة  العامل  هذا 
حتسني  إىل  فعال  أدت  أسباب  من 
بات  حىت  وظروفها،  احلياة  بيئة 
التحول االلكتروين أو االنتقال إىل 
يف  االلكترونية  احلكومة  يسمى  ما 
إليه  تسعى  هدًفا  اخلدمات  سائر 
إىل  إضافة  طبًعا  والشعوب،  األمم 

البنكية  احلسابات  على  القرصنة 
واستخدامها  الشخصية  واألسرار 
وبث  والتحرش،  املادي  االبتزاز  يف 
أمن  هتدد  اليت  املغرضة  الشائعات 

الدول واألمم والشعوب.
وإذا كنا نتحدث عن التلوث الرقمي 
حال  بأي  ندعو  ال  فإننا  وأخطاره 
األخذ  عدم  إىل  األحوال  من 
والتطوير  التحديث  أسباب  بكل 
عامل  مكتسبات  من  واالستفادة 
كافة  التقنية،  جماالت  يف  اليوم 
إليه  يدعو  أن  ميكن  ال  ذلك  فإن 
الوقت  نفس  يف  ينبغي  لكن  عاقل، 
ضد  املناعة  واكتساب  التحوط 

التلوث الرقمي

علي عبيد
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بسبب القيادة المتهورة والبنى المتهالكة للطرق

حوادث املرور تفوق يف ضحاياها جرائم اإلرهاب !
بغداد سحر سالم

تكشف تقارير الجهاز المركزي لإلحصاء، أن 
ضحايا حوادث المرور تجاوزت في معدالتها 
ضحايا اإلرهاب، وعلى الرغم من أن جائحة 

كورونا وإجراءات الحظر التي أفرغت الشوارع 
من المارة وحدت من حركة السيارات، قللت 

من حوادث المرور، إال ان معدالتها العامة 
مقارنة بالسنوات السابقة، مازالت مرتفعة، 

وقد ادى هذا التزايد الى خسائر كبيرة 
في األرواح، فضال عن خسائر مادية في 

اإلقتصاد الوطني.

*البين التحتية للطرق
حوادث  أن  اىل  اخلرباء  يشري 
البنية  تردي  عن  نامجة  املرور 
فضال  واجلسور،  للطرق  التحتية 
عن أنظمة املرور اليت ال تتناسب 
الزيادة  يف  املستحدثات  مع 
السكان والسيارات، واليت  بأعداد 
الشوارع  تطوير  يرافقها  أن  جيب 
السري  حركة  وفصل  وتوسيعها، 

إجراءات  أي  يف  والطبيعية 
مرورية لتنظيم حركة السري.

*تزايد ملحوظ
الرائد  املروري  اخلبري  ويوضح 
ان  فالح،  حممد  صبحي  املتقاعد 
حوادث  اعداد  يف  تزايدا  »هناك 
البالد،  عموم  يف  املسجلة  املرور 
االعوام  اخلمسة  خالل  خصوصًا 
املاضية، ففي عام 2016 بلغ عدد 
مقابل  حادثا،   )5942( احلوادث 
 ،2017 عام  يف  حادثا   )8824(
 .)%9.1( نسبته  بلغت  بارتفاع 
احلوادث  مقدار  ارتفع  حني  يف 
سجل  إذ   2018 عام  خالل  اكثر 
 )10753( مقابل  حادثا،   )9852(
حادثا يف عام 2019 بارتفاع بلغت 
ما  سرعان  لكن   ،)%1.4( نسبته 
تدرجييا  النسبة  هذه  اخنفضت 
 2020 عام  يف  كبرية  بسرعة 
بسبب فايروس كورونا الذي ظهر 
انتشارا  وانتشر  شباط  شهر  يف 
ادى  ما  البالد  عموم  يف  واسعا 
ذلك  أسهم  وقد  املدن،  غلق  اىل 
ال  لكن  احلوادث،  نسبة  تقليل  يف 
ميكن البناء على ذلك لكونه وضعا 

طارئا.
*دور املواطن

املرور  للحد من حوادث  ويضيف: 
البد من تفعيل دور املواطن وزيادة 
الوعي املروري لدى عامة الناس، 
ومنها  املرورية،  باألنظمة  للتقيد 

تعبئة  حمطة  يف  كان  عندما  له 
يقود  صيب  جاء  أذ  الوقود، 
سيارته بطريقة هبلوانية، وصدم 
سيارته من اخللف وهي واقفة يف 
املحطة. ويتابع: خنسر الكثري من 
التقيد  بسبب عدم  يوميا  األرواح 
باألنظمة والقوانني املرورية، ذلك 
تنقل  اليت  األسعاف  سيارات  ان 
ال  واحلرجة  الطارئة  احلاالت 
اليصال  بسهولة  السري  تستطيع 
املرضى واملصابني اىل املستشفيات 
املرورية،  االختناقات  بسبب 
املركبات  سائقي  تعاون  وعدم 
اجلانب  وتفريغ  املجال  فسح  يف 

األيسر ملرور سيارات االسعاف. 
أما أمحد / سائق مركبة 28 عاما 
/ فله وجهة نظر أخرى، أذ يقول 
» أن سائقي املركبات ال يتحملون 
املسؤولية كلها يف حصول احلوادث 
اسباب  هناك  توجد  أذ  املرورية، 
الطرق  مثل  اساسية،  أخرى 
والتخسفات،  واملطبات  الوعرة 
مرورية،  لوحات  وجود  وعدم 
الكافية  الضوئية  األنارة  وغياب 
عدد  نشر  وعدم  الليل،  اثناء 
يف  املرورية  العناصر  من  كايف 
حبدوث  يتسبب  مما  التقاطعات، 

األزدحامات واحلوادث ». 
*السري األمن

ويبني مدير العالقات واالعالم يف 
العميد  الرصافة،  مرور  مديرية 

بواسطة االنفاق واجلسور، وتوفري 
مواقف السيارات، ووضع العالمات 
الطرقات،  يف  واالنارة  املرورية 
منها  أخرى،  عوامل  عن  فضال 
املرورية  الثقافة  مستوى  حتسني 
لدى أفراد املجتمع، وادارة حركة 
شروط  وفرض  الكترونيا،  السري 
املركبات،  يف  واالمان  املتانة 
اجلوية  الظروف  ومراعاة 

عبور  وعدم  الضوئية،  االشارات 
الشوارع، إال من االماكن املخصصة 
للعبور كجسور وممرات املشاة، كما 
جيب عدم وضع االطفال يف املقعد 
السائق  وتقيد  للمركبة،  االمامي 
للسائق،  االمان  حزام  بأستخدام 
والرؤوس  االيدي  اخراج  وعدم 
من  وخاصًة  املركبات  نوافذ  من 
للسرعة  داعي  وال  الصغار،  قبل 
ذلك  املرورية،  املخالفات  وارتكاب 
من  بكثري  اهم  املواطن  حياة  أن 
أن  وجيب  املركبة،  صاحب  وقت 
املرورية،  احلكمة  مجيعا  نتذكر 
القائلة » وصولك املتاخر خري من 

عدم الوصول ابدا.
*القيادة املتهورة

 ،/ جامعية  طالبة  نور/  وحتمل 
مسؤولية  املركبات  سائقي  بعض 
عدم  بسبب  املرورية،  احلوادث 
املرورية،  باألنظمة  تقيدهم 
وأستهتارهم حبياة الناس، فهناك 
يستخدمون  الذين  الكثريون 
قيادهتم  اثناء  النقالة  اهلواتف 
القيادة  عن  فضال  املركبات، 
والسرعة  للعجالت  املتهورة 
 / سيف  يشري  فيما  اجلنونية. 
صاحب مركبة 32 عاما / ، اىل ان 
هتاون  اىل  تعود  احلوادث  اسباب 
القانون،  فرض  يف  املرور  شرطة 
العاصمة  أطراف  يف  السيما 
حدثت  واقعة  إىل  مشريا  بغداد، 

حوادث  ان:  حسن،  كرمي  حيدر 
معدالهتا  يف  تزايدا  تشهد  املرور 
لزيادة  وذلك  أخر،  اىل  عام  من 
عام  يف  فمثاًل  املركبات،  أعداد 
املركبات  عدد  وصل   )2019(
مليوين  اىل  املسجلة  اجلديدة 
زيادة  ان  اىل  مشرياًا  مركبة، 
السنوات  خالل  املرور  حوادث 
التزام  عدم  اىل  تعود  األخرية 
بقوانني  املركبات  سائقي  بعض 
الصادرة  األمن  السري  وتعليمات 
من مديرية املرور العامة، ومنها: 
النقال  اهلاتف  استخدام  )عدم 
وختفيف  املركبات،  قيادة  أثناء 
االمان،  حزام  وربط  السرعة، 
وعدم السري عكس االجتاه( فضال 
وعوامل  املركبة  ومتانة  نوع  عن 
املعبدة  غري  كالطرق  أخرى 
العامل  يبقى  لكن  واألزدحامات، 
الرئيس هو عدم انتباه السائق ».

*ال حل !!
نوري/  علي  الطبيب  ويكشف 
الريموك/  مستشفى  طوارىء 
وضحايا  املصابني  من  الكثري  ان 
اىل  يصلون  املرورية  احلوادث 
ما  وغالبا  يوميا،  املستشفى 
يف  التهور  هو  السبب،  يكون 
من  خصوصًا  املركبات،  قيادة 
اخلمور،  وشاريب  املراهقني  ِقبل 
املصابني  من  الكثري  أن  ويالحظ 
)الدراجات  أصحاب  من  هم 

والتكتك والستوتات(. 
ملشكلة  قريب  حل  ال  أن  ويبدو 
ظل  يف  املرورية،  احلوادث  تزايد 
عليها  يطرأ  مل  اليت  الشوارع 
سنوات،  منذ  تطوير  أو  حتديث 
املرورية،  االشارات  تعطل  مع 
يف  املرور  شرطي  وجود  وعدم 
مناطق  يف  السيما  التقاطعات، 
عن  فضال  العاصمة،  أطراف 
العجالت  لسائقي  املرور  ردع  عدم 
الذين يقودون عجالهتم بطريقة 
املروري  الوعي  وغياب  متهورة، 

لدى الكثري من املواطنني.

صدق او ال تصدق

مناشدات

ال أعرف ما سبب هتاون املرور ووزارة النقل متمثلة باملديرية العامة 
للنقل اخلاص، مع سائقي املركبات احلديثة، اليت تفتقر سياراهتم 
للتهوية، ألن  كافية  بشبابيك صغرية غري  نظامها  ان  أو  للشبابيك، 
ليكون  التكييف يف فصل الصيف الالهب،  نظامها مصمم الستخدام 
املركبات  سائقي  ان  الذي حيصل  لكن  مقبوال،  السيارة  داخل  اجلو 
ال يشغلون تربيد السيارات، اليت تتحول وقت الظهرية اىل )ساونا(، 
وعلى الرغم من مناشدات الركاب بتشغيل التربيد، لكن الكثري من 
السواق » يطنشون » ويتركون الركاب يف حالة من االستياء والتذمر 

الذي ال جميب له. 

يشكو كثري من سكان قطاع )40( مبدينة الصدر، وهو القطاع الذي 
بكثرة  تتمثل  اليت  التحتية،  البىن  تقادم  من  مريدي،  سوق  يضم 
التخسفات وعدم وجود اي صيانة وأدامة منذ سنوات للشوارع، ومل 
الشتاء  منذ سنوات، ويف فصل  للمنطقة  اي عملية حتديث  حتصل 
املياه  جتمع  ظل  يف  االهايل  على  صعبة  احلياة  تصبح  واالمطار 
االسنة وطفح املجاري يف االزقة والشوارع املحيطة بالقطاع، ويرى 
القطاع  داخل  الثقيلة  احلمل  سيارات  مرور  كثرة  ان  السكان  بعض 
جتديد  بأعمال  املنطقة  مشول  اىل  دعوة  الشوارع،  ختريب  وراء 

شبكة املجاري ورصف الشوارع بالطابوق املفرنص.

يعاين كثري من االهايل الساكنني بالقرب 
من الشارع اخلدمي الرابط بني مديرية 
اجلوازات وشارع النضال من جهة ساحة 
واملطبات  احلفر  لكثرة  وذلك  االندلس 
سري  وانسيابية  حركة  تعيق  اليت 
املركبات ما يتسبب يف كثري من االحيان 
بأختناقات مرورية وزحامات مما يؤدي 
اىل تأخر املواطنني للذهاب العماهلم. 

العامرية  شوارع  الزالت 
مكبلة  العام  للشارع  املؤدية 
ما  الكونكريتية،  بالكتل 
السري  اىل  املواطن  يضطر 
سيارة  استعمال  او  مشيا، 
اجرة للشارع العام اىل كراج 
» الكيات » .. والزالت باصات 
املصلحة و« الكيات » ممنوعة 

من الدخول اىل املنطقة !!

شوارع مكبلة !امام انظار امانة بغداد
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الشاعر  للراحل  صدرت املجموعة الشعرية 
الذكرى  يف   " عاطفي  " جلوء  الفهد  ريسان 
وقتًا  املوت  ميهله  مل  اذ  لرحيله،  االوىل 
يشتهي  كان  مثلما  بصدورها  لالحتفاء 
عظيم  شقيق حمب  وجود  أن  غري  ويتمىن، 
حيول  بأن  حري  الفهد،  عالء  مثل  الوفاء 
ذكرى الرحيل إىل احتفاء بالشعر واملحبة 
ومثابرة  جبد  عالء  عمل  لقد   . واحلياة 
رحيل شقيقه  ذكرى  تكون  أن  على  واصرار 
ضم  الذي  الكتاب  هذا  إلصدار  مناسبة 
شهادات ممن عرفوا ريسان مبدعا وصحفيا 

اوكاتبا وانسانا، ويف مقدمتهم أدباء البصرة 
وكاظم  خضري  حممد  أمثال  الكبار  وكتاهبا 
احلجاج وحممد صاحل عبد الرضا واحسان 
الديراوي  األمري  وعبد  السامرائي  وفيق 
وغريهم، فضاًل عن شهادات من زمالء املهنة 
الصحفية . ونقرأ يف الكتاب أيضا حمطات 
من سرية حياة ريسان الفهد منذ والدته يف 
العام ١٩٥٤ وحىت رحيله املباغت يف األول 
من أيار ٢٠٢٠، إىل جانب صور متنوعة متثل 
والصحفية  الوظيفية  حياته  من  مراحل 

واإلعالمية .

ِذْكراها َفيِض  ِمْن  واهَلَوى  َجِميَلٌة 
ُظِلَمْت َقْد  اهلِل  َوَحُق  إي  َجِميَلٌة 
ُصوَرُتها َهيفاُء  َطلَُّتها  َحْسناُء 
َعِلَمْت ما  القانون  ُتحاِكم يف  جاءت 
ُسْمَعُتها اأُلُفِق  يف  َبَلَغْت  ُكلِّيٌَّة 
َوَجٍل َعلى  ُمْسَتْحيٍا  فَّ  الصَّ وَأْدُخُل 
َوَتْطُرُدين َوْجهي  يف  فَّ  الصَّ وُتْغِلُق 
يَوبُِّخين ُيْقصيين  طاِلٌب  أنا  َكوين 
َمواِقِفنا يف  ِرْفقا  فِّ  الصَّ صاِحَب  يا 
خاِدُعها َأْنَت  َفتاٍة  َأُكُل  قالْت 
ِلَغْيَبِتنا ْت  َرقَّ َفما  َعْنها  ِغْبُت  َقْد 
ُموِجَعًة النِّْسياِن  َمدى  يف  ِرْحَلًة  يا 
َصباَبِتِه يف  وَقْليب  َنِسيُت  َفَقْد 
َمجاِلِسها يف  َوُتْمسي  َحزينا  ُأْمسي 
ِبِه َأُمتُّ  َحْبٌل  ِعْنَدها  يل  َفَلْيَس 
صاِحَبيت َعنُي  َلْوال  َأْقَرُأ  ُكْنُت  ما 
َأَماًل َأَرى  َعّلي  ُمْنَتِظراًا  َأْمَسيُت 
ٌة ُحِكَيْت ماُن وَتْمضي ِقصَّ َيْمضي الزَّ

َمْسراها اللَّيِل  ِفي  أْسُهٌم  ُعُيوُنها 
ِقْسناها الَبْدِر  ِبَجماِل  ِإذا  َوْصًفا 
َعيناها وامَلوُج  َبْهَجُتها  النُّوُر 
ِذْكراها الَقْلِب  يف  َأْحَكَمْت  ِبأنَّها 
َأْعالها الِعْلِم  ُشُموِخ  يف  َوَرْفَرَفْت 
ُعْذراها امَلْحموُل  واهلاَتُف  النَّتُّ 
َمَلْلناها َأْعذاٌر  ِعْنَدَك  َتُقوُل 
َحّياها احَلْسناَء  الغاَدَة  وَيْتُرُك 
فِّ ما َأْبَقيَت يل جاها يا صاِحَب الصَّ
َيْغشاها اخَلاّلِب  الّساِحِر  ِبِشْعِرَك 
ِلَمْلقاها َتْشَهْد  َفَلْم  َحَضْرُت  وِإْن 
وَأْغناها َعّني  اهَلوى  َأْغىن  كاَن  ما 
تاها َقْد  َحْيراَن  ِعْنَدها  كَأنَُّه 
آها وال  َشْيٍء  يف  احُلبَّ  َتْشَتكي  ال 
َأْلقاها َكْيَف  َأْرجو  الِدراسُة  ِإاّل 
ُأْخرها ُكْنُت  ما  ُلها  َأوَّ ُكْنُت  َقْد 
َمْقضاها جاَء  ِلُكلٍّ  اْنَتَهينا  َحتَّى 
ِبِذْكراها َنْلَبْث  َفَلْم  وَعْنها  َعنِّي 

* من هو الشاعر الذي تأثرت فيه 
يف بداياتك؟

- تأثرت يف بداييت، بوالدي نافع 
الذي  اخلفاجي،  مشل  ال  عليوي 
بقي  ورادود حسينيا،  شاعرا  كان 
أكثر من أربعني عاما، مسافرا بني 
املناسبات  يف  الشعر  يقرا  املدن، 
الدينية، ومن هنا بدا تأثري فيه.

عليك  القبض  القاء  سبب  ما   *
وسجنك يف الكويت؟

لديوان  نشري  من  فترة  بعد   -
يف  على  القبض  القي  جنوبيات، 
الكويت، ومت توقيفي ثالث سنوات 
يف الكويت، بقضية متهم شيوعي، 

ومبادئ،  اخالقيات  جسدت  اليت 
تعمر،  دائما  األخالقيات  وهذه 

مثل شجرة الصفصاف.
»يا  لقصيدة  كتابتك  قصة  ما   *
عن  تعرب  كانت  وهل  حرمية«، 

جتربة شخصية؟
كان  السجن،  يف  كنت  عندما   -
معي،  موقوف  مقرب  صديق  لدي 
الوقت  ذلك  يف  عائليت  وكانت 
األيام،  من  يوم  ويف  الكويت،  يف 
تزورين   اليوم  صديقي:  يل  قال 
عائليت، ملاذا ال تأيت معي وتراهم، 
يف  ببنت  وفوجئت  معه،  ذهبت 
غاية اجلمال، نظرت يل، وقالت: 

سألت  مدة  وبعد  السجن،  يف 
أهنا  فأخربين  عنها،  صديقي 
الفتاة  هبذه  ولتأثري  تزوجت، 

كتبت قصيدة )يا حرمية(. 
التقيت هبا بعد خروجك  * وهل 

من السجن؟
ثالثني  بعد  هبا  التقيت  نعم،   -
متاماًا،  اجلسر  منتصف  يف  عاما، 
بادرتين  مجعة..  يوم  يف  كان 
قلت:ال  تعرفين؟  هل  بالسؤال: 
فالذاكرة ال تسعفين ». قالت » انا 
صاحبة يا اليت ألتقيتك بالسجن 
فكتبت  الزواج.  علي  وعرضت 
تغزلت  غزلية،  قصيدة  عنها 

السلطات  قبل  من  تسليمي  ومت 
الكويتية اىل السلطات العراقية.

*ملاذا تعترب سجن » نكرة السلمان 
» مدرستك وشهادتك االوىل؟

 )١٠( رقم  القاعة  الن  وذلك   -
كانت  فيها،  موجود  كنت  اليت 
تضم خنبة من كبار االدباء، ويف 
مظفر  الكبري  الشاعر  مقدمتهم 
خلف،  السيد  وعريان  النواب، 
تعلمت  وأخرين،  الدجيلي،  وزهري 
مكان،  أي  نفسي يف  اجد  ان  منهم 
وترمجة  احلب  لغة  منهم  تعلمت 
تلك  ويف  واالحاسيس،  املشاعر 
الفترة كتبت قصيدة »يا حرمية« 

السماوي.  ناظم  الشاعر  أنت  هل 
قلت: نعم . وصارت بيننا عالقة 
الزواج  عليها  وعرضت  بعد،  فيما 

ووافقت.
لزياريت  تأت  انقطعت ومل  ولكنها 

وشعرها  اخلمسيين  جبماهلا  فيها 
االبيض وجتاعيد وجهها اجلميلة، 
يف تلك اللحظة سألتها » هل نلتقي 
مرة اخرى؟ قالت » ال ». واختفت 

اىل يومنا هذا.
كاتبها،  أنك  لو  قصيدة متنيت   *

من هي وملن ؟
أكون  أن  متنيت  اليت  القصيدة  ـ 
زهري  الشاعر  رائعة  هي  كاتبها، 

الدجيلي، )يا طيور الطايرة(. 
* ما امجل قصائدك ؟

- مجيع قصائدي مجيلة، وافتخر 
كانت  حرمية(  )يا  لكن  هبا، 

خمتلفة، واعتربها اروع أعمايل.

الشاعر ناظم السماوي :

»نكرة السلمان« مدرسيت اليت تعلمت فيها الشعر على ايدي الكبار !

»يا حريمة« نتاج 
لتجربة شخصية 

مريرة !

حوار فواطم الناهض

لطالما ردد عشاق جيل السبعينات قصيدة »يا حريمة« للتعبير عن لوعة الفراق والهجر، 
وانتظار لحظة لقاء الحبيب، حتى صارت أنشودة للعشق العذري، التي كتبها الشاعر 
الرقيق ناظم السماوي، وغناها ملك  الغناء العراقي حسين نعمة، ولد الشاعر في 

مدينة السماوة عام 1941 من عائلة عرفت بالشعر، فوالده نافع عليوي ال مشل 
الخفاجي، شاعر معروف تعاطى الشعر ألكثر من أربعين عاما، وكان له دور كبير في 

بلورة موهبة ابنه الشعرية، وعلى الرغم من تميزه في كتابة مختلف انواع الشعر، إال ان 
قصائده العاطفية كان لها مذاق مختلف .. »المنصور« ألتقته في شارع المتنبي، لتوثق 

لنا هذا الحوار الذي كشف فيه السماوي عن جوانب عديدة من مشواره الشعري.

َجِميَلٌة الَمْنصور
أ.د. علي مكي صغير

عالء جمعة

والوجود يف  باملوت  واضحا  انشغاال  انشغل 
الطبية  ملمارسته  كان   – الفنية  أعماله 
أثناء احلرب العراقية - االيرانية السبب 
من خالل تعامله مع ضحايا احلرب كشاهد 
على تلك املآسي، واليت ينطبق عليها قول 
فظيع  ببساطة  احلقيقي  )العامل  إن  بيكر 
للغاية لدرجة يصعب معها االعتراف به(.

االنفصال  هي  العبثية  احلتمية  وهذه 
إىل  وحبثنا  حاجتنا  بني  به  نشعر  الذي 
بالعثور  الكون وعدم قدرتنا  مكان يف هذا 
قلق  أهنا  على  املواجهة  هذه  وتظهر  عليه 
بشري  عالء  الدكتور  لوحات  يف  وجودي 
أفعال خمتلفة  ولذلك خلقت أعماله ردود 

املختلف  أسلوبه  بسبب   .. املشاهدين  لدى 
كليًا عن باقي الفنانني العراقيني، وما زالت 
أعماله أكثر حساسية وروحية يف ملمستها 
جتربة  خيلق  فهو  اإلنسانية.  لطبيعة 
الداخلية  للمشاعر  مساسا  أكثر  مشاهدة 

واألكثر اضطرابا بالوجدان اإلنساين.
ال  أعمال  أهنا  على  اجلميع  اتفق  ولذلك 
أو جتاوزها ألهنا عبارة عن  نسياهنا  ميكن 
احلياة  هذه  جدلية  عن  حمرية  مشاهد 
فأن مجيع  تقدم  ما  َوِبَناَءا على  والوجود، 
سياقاهتا  من  إزالتها  ميكن  ال  أعماله 
إطار  يف  جتميعها  وإعادة  هبا  املطروحة 

متناسق خمتلف.
مريح  غري  وعي  هو  بالعبثية  الشعور  إن 
كلمة  واليعين  مربك  األنسان,  يصيب 
هناك  الن  ذايت  وعي  وإمنا   - عاطفة 
ومعناها  االنسانية  التجربة  بني  اختالفا 
أننا  لو  كما  اجلندي  لوحة  رؤية  وعند   -
ننظر  أن  دون  بعيد  من  املوت  هذا  نراقب 

فيه إىل أنفسنا.

ريسان الفهد يبحث عن »لجوء عاطفي«

عالء بشير وجدلية الموت والحياة

25 آيـار 2021



99ثقافية العدد » 2 « الالممنصورنصور

ـ أعلنت براءيت من »سر القوارير« بعد أن تعرض الفيلم إىل عملية سـطو!
ـ مل أشكك بشاعرية السياب ومتنيت أن أكون كاتب »مائة عام من العزلـة«!

الصحفي والقاص عبد الستار البيضاني :

حوار : ريمان جمعة

كاتب قادم من زمن آخر، يغوص عميقا في الذاكرة ليقدم لنا سردا اسطوريا عن واقع 
الحياة، حين كانت االصول الريفية والنشأة البغدادية مزيجا سحريا امتازت بها حقبة السبعينات 

والثمانينات التي شهدت والدة ثقافة عراقية حديثة، روادها من كتاب وصحفيين ومطربين 
وفنانين ومثقفين، على الرغم من اختالف تخصصاتهم وتوجهاتهم لكن جمعهم عامل مشترك، 

وهو االصل الريفي العريق وآمال المدينة وتحدياتها.

**

الستار  عبد  والقاص  الصحفي 
اآلمال  هذه  محل  البيضاين 
وواجه التحديات، اليت اصطدمت 
بواقع احلرب، اليت طبعت قسوهتا 
باملجموعة  فجاء  افكاره  على 
اليت  تنكرية(،  )مأمت  القصصية 
مث  ومن  لإلسبانية،  ترمجت 
ليست  وهذه  )مسالت(،  جمموعة 
الكاتب  يكون  اليت  االوىل  املرة 
اجلبهات،  على  حماربا  فيها 
حروب  يف  شارك  تولستوي  فليو 
قاتل  هيمنجواي  وارنست  القرم، 
االوىل  العامليتني  احلربني  يف 
وثق  والبيضاين  والثانية، 
احلرب،  زمن  يف  احلياة  تفاصيل 
فيها وعاش أحداثها،  ألنه شارك 
أخرى،  روائية  أعمال  وللكاتب 
ذكره،  سبق  ما  عن  روعة  تقل  ال 
مثل )عطش على ضفاف الدانوب، 
)املنصور(  عاطفي(..  وجلوء 
التقته وكان لنا معه هذا احلوار:

*يف تصريح سابق، قلت أمتىن لو كنت 
كاتب )مائة عام من العزلة( ماذا كنت 

ستضيف او تغري يف الرواية؟
- مع ان اجابيت على هذا السؤال 
كانت ضمن لقاء إلحدى صفحات 
املنوعات. لكن اقول هذا ال يعين 
اين تلمست خلال يف )مائة عام من 
فيها..  نقصا  وجدت  او  العزلة( 
قدرة  يف  االعجاب  باب  من  لكن 
على  ماركيز  غارسيا  غابرييل 
اىل  الشفاهية  احلكايات  حتويل 
مثة  ان  جتد  حىت  مكتوب.  ادب 
ماركيز  قدرة  بني  كبري  توافق 
الشفاهي،  االدب  ومرونة  املرنة 
وهذا  طواعية  اكثر  يكون  الذي 
الكاتب  ملخيلة  تفعيل  برأيي 
واخليال  الواقع  بني  متزج  اليت 
واحلقائق التارخيية وامليثولوجيا. 
منه  االستفادة  حاولت  ما  وهذا 
القصصية،  اعمايل  من  الكثري  يف 
ميكن  اليت  اخللطة  وهذه 
السحرية(  )الواقعية  استخالص 
ماركيز،  واقعية  فقط  ليس  منها، 
الكثري من  فقد وجدهتا الحقا يف 
وافريقيا  الالتينية  امريكا  ادب 
الياباين  االدب  وخصوصا  واسيا، 

واهلندي.

املستوى  على  صدمة  يل  شكل 
منها  افق  مل  والفين،  االخالقي 
رثاثة  يل  كشف  فقد  االن،  حىت 
الوسط  العاملني يف  بعض  مستوى 
الفين الذي مل يسبق يل التعامل 
معه، بالرغم من عالقيت الواسعة 
فقد سطا  مبدعيه،  من  الكثري  مع 
االبداعي،  جهدي  على  املخرج 
كمخرج،  موقعه  استغل  عندما 
ككاتب  معي  امسه  واضاف 
للسيناريو، علما ان قصة وسيناريو 
الفيلم قدمتها بامسي وقبلت، قبل 
ان يتم اختيار املخرج ومت توقيع 
القصة  العقد معي وتسلمت اجور 
ايضا  كاملة والحظت  والسيناريو 
مقاسات  على  شخصيات  ادخال 
ليست  ألسباب  بعينهم  ممثلني 
الفين  اجلانب  ويف  قطعا..  فنية 
الكاتب  برؤيا  املخرج  يلتزم  مل 
تناول  خالل  من  اردت  الذي 
احلكيمة  اجلميلة  املرأة  شخصية 
املجتمع  وحترك  تقود  اليت 
اعلنت  لذلك  واحلكمة،  باجلمال 
ظهر  الذي  الفيلم  من  براءيت 
قدمت  وحينها  شيء  بكل  مشوها 
املفتش  لدى  املخرج  على  شكوى 
التجربة،  هذه  إلجهاضه  العام 
تدخالت  وبعد  ذلك  اثناء  لكنين 
تراجعت  الوزارة  يف  اشخاص  من 

ألسباب انسانية.
*غياب الرقيب بعد عام 2003 وتوفر 
التعبري، هل  واسعة من حرية  مساحة 

ذلك بإثراء الواقع االديب ؟
تلك  وارقاها هي  االعمال  اهم   -

الشعراء  من  السياب  شاكر  *بدر 
الذين عانوا من احلب واملرض، لكنك 
هل  شخصه  حنو  سلبيا  شعورا  متتلك 

تشاركنا السر وراء هذا الشعور؟
امحل  انين  قال  من  ابدا..   -
شاكر  بدر  جتاه  سلبيا  شعورا 
شاعرا  ليس  السياب  السياب؟ 
كبريا فقط، بل هو مؤسس وريادي 
الجتاه شعري غري وجه القصيدة 
يرد يف سؤالك  ما  لكن  العربية.. 
هو جمتزأ من لقاء تلفزيوين معي، 
السياب..  عن  املقدم  سألين  أذ 
شخصيته،  احب  ال  انين  فأجبت 
كونه  شعره..  احب  ال  اقل  ومل 
ورمبا  وهشة..  متقلبة  شخصية 
اليت  ظروفه  نتيجة  هذا  كل 
خالل  من  وجدته  هكذا  عاشها.. 
بعض  واراء  حلياته  قراءيت 
عنه..  حدثوين  الذين  معاصريه 
شاعر  النهاية  يف  السياب  لكن 
كبري قد ال تؤثر على نتاجه هذه 

االشكاالت.
* البعض يرى ان االديب جيب ان ال 
حيمل فكرا سياسيا ويكون مستقال ، ما 

رأيك يف هذا الطرح؟
بني  نفصل  ان  علينا  البدء  يف   -
واملوقف  املؤدجل،  السياسي  الفكر 
املوقف  فيها  مبا  احلياة  من  العام 
النهاية  يف  فاألديب  السياسي، 
احلياة  من  وموقفا  رؤية  حيمل 
بعض  وجدنا  ولطاملا  والواقع، 
مصدرا  الكبرية  االدبية  االعمال 
السياسية  االفكار  مصادر  من 
يف  ليست  املشكلة  العموم  وعلى 

الرقيب  بصبصة  من  نفذت  اليت 
كان  الرقيب  وجود  وخمالبة، 
اساليب  البتكار  الكاتب  يدفع 
على  يريده  ما  لتمرير  جديدة 
الرقيب، وليس فقط يف امليل اىل 
القناع والرمز وامنا لالصطدام مع 
يتكلم،  الذي  هو  وجعله  الواقع، 
املبدع  حرية  فان  الفهم  وهبذا 
اننا  اعتقد  ؟  تعطى  وال  تؤخذ 
حباجة اىل اعادة النظر مبفهومي 
يف  االدب  يف  والرقيب  احلرية 
ضوء ما وصل اليه االنتاج االديب 
سنوات  يف  مستوى  من  واالبداعي 
كتبت عمودا  وقد  بعد ٢٠٠٣،  ما 
امسه   ٢٠٠٣ العام  بعد  صحفيا 
)االدب املضموم( اشرت اىل جانب 

من هذا املوضوع.
*على اجلانب االنساين هل كان لوفاة 
مبكر  سن  يف  اهلل(  )رمحها  والدتك 

سبب يف تكرار حالة املوت يف قصصك؟
- هي واحد من االسباب، خاصة 
وانين بعد رحيل امي املبكر وجدت 
نفسي اعيش واكل مع املوت، حيث 
هذا  وقد حبث  الثمانينات،  حرب 
الدكتور  الراحل  الناقد  اجلانب 
خالل  من  حسن  سرمك  حسني 
عن  كتاباته  او  معي  حواراته 

ان حيمل االديب فكرا سياسيا او 
ال حيمل او مستقل كما تسمينه. 
االديب  يكون  ان  يف  املشكلة  لكن 
حكرا  نتاجه  فيجعل  مؤدجلا 
انه  يعين  وهذا  أليديولوجيته، 
جيب  ما  عكس  على  نتاجه  يقيد 
مع  يتفاعل  حرا  األدب  يكون  أن 

الواقع برؤية انسانية.
*قلت يف تصريح سابق، انك ال تبايل 
الالمباالة  هل  االديب،  نتاجك  بنشر 
هنا صفة شخصية، ام توجه اديب حنو 
املدرسة العبثية على غرار البري كامو؟

وقد  معني،  تفسري  لدي  ليس   -
وليس  بالتفسري  معنيا  اكون  ال 
بأحد،  تأثرا  او  الحد  تقليدا 
لكنه رمبا جزء من بناء شخصييت 
االشياء،  من  بالكثري  الزاهدة 
اخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا 
شخصيا  تفاعال  الكتابة  اعد  انا 
وموقفا من احلياة، ينتهي مبجرد 
لذلك  النص،  كتابة  من  االنتهاء 
النصوص  الكثري من  لدي  جتدين 
مينع  ال  هذا  لكن  املنشورة.  غري 
مع  وموقفي  تفاعلي  يتطابق  ان 
احلياة، مع تفاعل وموقف املتلقي، 
فيجد يف النص الذي اكتبه شيئا 

من نفسه فيقبل عليه.
*شهدت كواليس فيلم )سر القوارير( 
بداية  يف  لغطا  للسينما  كتبته  الذي 
الفيلم  عن  راض  انت  هل  تصويره، 
الريف  واقع  نقل  يف  جنح  وهل 

احلقيقي ؟
- فيلم )سر القوارير( الذي كتبت 
واحلوار،  والسيناريو  القصة  له 

الصحف  يف  نشرها  اليت  نتاجايت 
واملجالت او يف كتابه الذي وضعه 
املقدسة(  )اجلرمية  بعنوان  عين 
الذي مل ينشر حىت االن... لذلك 
ليس غريبا ان تكون اوىل قصصي 
اليت نشرهتا عنواهنا )مجيلة هي 
مباشرة  والديت  وفاة  بعد  االم( 
من جماميعي  اي  اىل  اضمها  ومل 

القصصية.
فقد  بغداد،  يف  االوىل  النشأة  *رغم 
ماذا  كثريا،  البصرة  مبدينة  تعلقت 

متثل لك هذه املدينة؟
- هنا سأحتدث عن مشاعر وليس 
مشاعر  تشبه  وهي  تفسريات، 
امرأة حناول  عندما حنب  احلب، 
شكلية  تفسريات  عن  نبحث  ان 
او جوهرية، لذلك اقول البصرة 
بالنسبة يل مثل )اليوتوبيا( فهي 
يشعر  ال  أليفة  اجتماعية  بيئة 
..وبالرغم  بالغربة  فيها  االنسان 
من ان اغلب ظروف وجودي فيها 
لكنها  وقسوة  حرب  ظروف  هي 
جتارب  عرفت  فيها  دافئ،  حضن 
احلب االوىل، وال اكشف لك سرا 
يوما  اتقصد  مل  انين  قلت  اذا 
بقصدية  البصرة  عن  الكتابة 
مسبقة، لكنين دائما عندما اكتب 
كانت  مهما  بيئة  او  منطقة  عن 
بعيدة اجد نفسي ال اراديا اجته 
اللحظة  هذه  حىت  البصرة،  اىل 
منذ  عنها  ابتعادي  من  بالرغم 
عقود وكما كتبت ذات مرة.. املدن 

أمهات وانا امي البصرة.
يف  األديب  النشر  اىل  تنظر  *كيف 

)الفيسبوك(؟
يوظف  ان  شخص  اي  حق  من   -
لنشر  مشروعة،  وسيلة  اية 
نتاجه والترويج له، لكن يبدو ان 
بضائع  مثل  )الفيسبوك(  بضاعة 
هي  اليومية  حاجاتنا  من  الكثري 
واتساع  كثرة  مع  )ديسبوسبل( 

انتاجها وانشغال الناس هبا.

{

علينا ان نفصل بين 
الفكر المؤدلج، 

والموقف العام 
من الحياة بما فيها 

الموقف السياسي، 
فاألديب في النهاية 
يحمل رؤية وموقفا 

من الحياة والواقع

*
اننا بحاجة الى اعادة 

النظر بمفهومي 
الحرية والرقيب في 
االدب في ضوء ما 

وصل اليه االنتاج 
االدبي واالبداعي من 
مستوى في سنوات 

ما بعد ٢٠٠٣،
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كان أمحد  السادات  أيام  فيلم  انه يف  )املاكيري( حممد عشوب،  يروي 
زكى يتقمص دور الرئيس بإتقان، وكان التصوير داخل فيال السادات، 
حبضور جيهان السادات، وكان الكل ينادى امحد زكى "ياريس".. بعد 
حلظات طلب املخرج حممد خان تصوير مشهد يظهر فيه أمحد زكي 
ان  املفارقة  "جيهان"  الفيلم  بامسها يف  أمني  على مريفت  ينادي  وهو 
زوجة الرئيس احلقيقية اجابته وليس مريفت امني، وقالت "نعم يا 
ريس" فأوقف خان التصوير، ونظر اجلميع إىل السيدة جيهان اليت اهنمرت 

دموعها بشدة واجتهت ملغادرة املكان، فأسرع إليها أمحد زكي معتذراًا.

 هبة مظفر

على الرغم من كونها عاشت لمدة طويلة في 
الكويت، وتأثرت بالطرب الخليجي، لكن أصولها 

العراقية، المطعمة بنكهة شمالية، تجسدت في 
صوتها الشجي، وهكذا غرفت المطربة العراقية 

المغتربة والمقيمة في لندن عاصمة الضباب، 
نوال خان، من كل الثقافات واألطوار وأساليب 

الغناء، لكن عشقها كان أبديا ومتجذرا للتراث 
العراقي، )المنصور( التقتها وكان لنا معها هذا 

الحوار الذي كشفت فيه عن خفايا مشوارها 
الفني.

المطربة  المغتربة نوال خان:

 أنا عاشقة للتراث و »أول خيانة« بوابتي نحو األضواء أنا عاشقة للتراث و »أول خيانة« بوابتي نحو األضواء
*من اين كانت انطالقتك الفنية؟

فرقه  مع  كانت  الفنية  بداييت  ـ 
الفنان  بقياده  العراقي،  التراث 
ضمن  جورج،  الفريد  املرحوم 
فرقة )الكورال( وكنا حني حفالت 
كبرية للجالية العراقية، ويف وقت 
مبكر من حيايت درست املوسيقي، 
وكانت يل أنشطة اعالمية أخرى، 

مع إذاعة عربية يف لندن.
اجلمهور  عرفك  عمل  أول  ما   *

به؟ 
ـ أول عمل منفرد يل، كان أغنية 
)عليك أسأل( للفنان فاضل عواد، 
وقد القت اعجاب اجلمهور، وكان 
الكبري  األثر  ودعمهم  لتشجيعهم 

يف مواصلة املشوار الفين. 
باألغاين  ولعك  سر  ما   *

التراثية؟
العراقي،  للتراث  عاشقة  أنا   -
وبني  منه،  وأهنل  أتعلم  والزلت 
احلني واآلخر أعيد تقدمي أغنية 

من األغاين اخلالدة.
* مباذا أفادتك فرقة الكورال؟

ـ فرقه الكورال هي اخليمة اليت 
املوهوبني،  كل  ظلها  يف  جيتمع 
على  املختصني  من  عدد  ويشرف 
دروسا  يتلقون  إذ  مواهبهم،  صقل 
يف )الصول فيج، والصوت، والظهور 
الفرقة  هذه  ويف  املسرح(،  على 

مارست اهلواية اليت احبها.

* ما األعمال اليت قمت بإنتاجها؟
مفيد  للفنان  عمال  كان  آخرها   -
العراقية(  )حيو  أغنية  الناصح، 
اجلراح،  قيس  الشاعر  كلمات  من 
مث التقيت بالفنان امحد االسطي 
كلماته  من  عاطفية،  أغنية  يف 
خيانة(،  )اول  امسها  واحلانه، 
كلمات  من  أغنية  سجلت  بعدها 
الفنان  واحلان  كرمان  حممد 

عمر هادي توزيع فرات تركي، يف 
أغنية امسها )حلمي بسيط(.

الذين  املطربون  هم  *من 
تستهويك أصواهتم؟

ـ هناك الكثري من املطربني الذين 
مثل  أغانيهم،  مساع  على  احرص 
شادي  الكوييت  املطرب  أغاين 
امحد،  رياض  والكبري  اخلليج، 
عبد  وصالح  العطار  وقحطان 

الغفور وآخرين.
عالمة  كان  الذي  العمل  ما   *

فارقة يف مشوارك الفين؟
احبها  خيانة(  )اول  أغنية   -
أغنية  ان  كما  كثريا،  اجلمهور 
)سألت عنك( كشفت عن موهبيت، 
ملحنها  بإطراء  سعيدة  وكنت 
أدائي  على  هالل  فاروق  األستاذ 

لألغنية.

احنسار األعمال املسرحية وراء تراجع 
الكوميديا وجتربيت مـع ماليني رائعــة

حوار: نور كرار

يكاد المسرح والدراما العراقيان في الوقت الحالي، يفتقران الى فنان كوميدي من العيار الثقيل 
من طراز سليم البصري، الذي أبهرنا بدوره الخالد في مسلسل )تحت موس الحالق(، سوى الفنان 
المجتهد والمتجدد إياد راضي وقلة آخرين، فقد شدنا هذا الفنان، لمتابعة اعماله الجميلة في أدوار 
عدة، مثل )الحب والسالم، وعائلة سبايكي، وفندق قدري، ومسرحية الدرس، ومسلسل القضية 

238، فضال عن أعمال أخرى ذات طابع استعراضي( .. ولعل سر تميزه هو الجمع بين روعة الموهبة 
ورقي التحصيل األكاديمي في االختصاص، )المنصور( التقته في هذا الحوار الذي تحدث فيه عن 

تجربته مع الكوميديا، وأسباب شحة األعمال الكوميدية العراقية وموضوعات أخرى.

إياد  راضي : 

* من أخذ بيدك ألول عمل؟
على صعيد  بيدي  اخذ  من  أول  ـ 
التكمجي،  حسني  د.  هو  املسرح 
الفنان  التلفزيون  صعيد  وعلى 

جالل كامل.
جواز  تعتربه  الذي  الدور  ما   *

مرورك لقلوب املشاهدين؟
ـ مل يكن هناك دورًا واحدًا، لفت 
أنظار املشاهدين يل، بل هي أدوار 
رسخت  وخمتلفة،  متراكمة  عدة 
ذاكرة  يف  وجودي  واضح  بشكل 

املتلقي .
تفضل  الذي  العمل  فريق  ما   *

العمل معه؟

ـ أفضل العمل مع الفريق الواعي 
عن  يبحث  الذي  املثقف  الذكي 

االختالف والتجديد.
ـ الكوميديا هبة من عند اهلل فال 
يستطيع املمثل أن خيتار أو يقرر، 
وجود  دون  كوميدي  يصبح  ان 
االخرين  جتعل  اليت  املوهبة 
االداء  يف  مهاراته  اىل  ينتبهون 

الكوميدي .
يف  الكوميديا  ترى  كيف   *
على  سواء  العراقية،  االعمال 

مستوى املسرح او الدراما؟
العراقية  الكوميدية  االعمال  ـ 
احنسار  اىل  يعود  وهذا  قليلة، 

األعمال املسرحية، اما على صعيد 
رائعة  طاقات  فلدينا  التمثيل، 

ومتنوعة على صعيد الكوميديا.
الذي  الكوميدي  املمثل  هو  من   *

تأثرت به ؟
شاريل  العبقري  باملمثل  تأثرت  ـ 
شابلن وقد سحرين أسلوبه األخاذ 
باملتلقي  يؤثر  كونه  وتلقائيته، 

دون ان ينطق كلمة واحدة !
انت  الكوميديا  مدارس  من  أي   *

متأثر هبا؟
أو  مدارس  جبميع  متأثر  أنا  ـ 
أساليب الكوميديا، وأعين بالتأثر 
االطالع على هذه االساليب بشكل 

ومشاهدهتا  ومراقبتها  دقيق 
بتركيز .. وليس التقليد فانا ضد 

التقليد واالستنساخ !!
*ما عيوبك ؟

ـ عنيد وغري صبور
كافية  املوهبة  ان  تعتقد  هل   *

لنجاح الفنان؟
كافية  غري  وحدها  املوهبة  ـ 
للمرور  تساعدك  قد  بالتأكيد، 
واالشتغال ومزاولة العمل، ولكنها 
ال تساعدك على االستمرار بتوهج 
بالدراسة  تسعفها  مامل  وملعان 

االكادميية واملمارسة واملشاهدة.
* كيف تصف جتربتك يف العمل 

مع الفنانة ماليني؟
 .. وأحالها  التجارب  أمجل  من  ـ 
ماليني فنانة جمتهدة حتب عملها 
فهي  كإنسانة  اما  له..  وختلص 
رائعة متعاونة حمبة وحتب اخلري 

لألخرين.
»ان  يقول  من  على  ماردك   *
الستينات  يف  العراقية  الدراما 
تلقائية  اكثر  والسبعينات، 
جمال  يف  السيما  وجاذبية، 

الكوميديا؟«
متحجر  كالسيكي  قول  هذا  ـ 
كل  ألن  علمي  وغري  دقيق  غري 
على  كان  اذا  تطور،  يف  األشياء 

األداء  فتقنيات  االشتغال  مستوى 
)تصوير  الفنية  التقنيات  تتطور، 
تتطور،  ديكور(  إضاءة،   ، ، صوت 
وإذا كان على مستوى التلقي أيضا 
ومواقع  االنترنت  بوجود  يتطور 
ومشاهدة  االجتماعي  التواصل 
أصبح  العاملية  النتاجات  أحدث 
ان  أعتقد  فال   .. خمتلفا  التلقي 
لفترة  تنتمي  أعماال  يشاهد  من 
الستينيات أو السبعينيات تضحكه 
لذلك  ينتمي  كان  إذا  إال  اآلن، 
اجليل وتلك الفترة الزمنية ! من 
باب )اذا ضاك خلكك أتذكر ايام 

عرسك(.

وراء الكواليس

رة
اك

لذ
ن ا

م

يقال والعهدة على القائل، ان االداء اجليد للفنانة 
عرض  الذي  »طيبة«  مسلسل  يف  ابراهيم  صبا 
مجاهريية  مبتابعة  وحظي  رمضان،  يف  مؤخرا 
الذين  العاملني،  بعض  حفيظة  اثار  قد  واسعة، 
غبنوا حقها يف املكانة اليت تستحقها يف )تايتل 

املسلسل( !!

األعمال  يف  لوحظ 
العراقية،  الرمضانية 
إقصاء واضح للمخرجني 
من  العراقيني، 
بالكفاءة،  هلم  املشهود 
مبخرجني  واالستعانة 
عرب، وعلى سبيل املثال، 
ساخنة«  »نقطة  مسلسل 
املخرج  أخرجه  الذي 
اديب،  عادل  العريب 
مهمة  أمساء  واستبعاد 
عنه،  كفاءة  تقل  ال 
 ، زكي،  فالح  أمثال،  من 
ورجاء  صاحل،  وعزام 
كاظم، وخريية املنصور.

مجرد تساؤل ؟

25 آيـار 2021
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بغداد يوسف الفارس

أزقة  الكرة يف  مع  بدأت حكايته 
يلبث  ومل  الصدر،  مدينة  احياء 
هذا  على  علي  حسني  الالعب 

احلال، حىت التحق 
مبدرسة عمو بابا 
بعدها  الكروية، 
لتمثيل  أستدعي 
منتخب األشبال، 

دعي  الرائعة،  لعروضه  ونتيجة 
الوطين  املنتخب  صفوف  اىل 
للناشئني، ليواصل مشواره الكروي 
مع االبداع ويلتحق بفريق شباب 

النوارس.
حىت  قليلة،  مدة  اال  وماهي 
وكان  للنادي،  األول  الفريق  مثل 
أبلغ  الفذة،  ومواهبه  لنجاحاته 
الرتداء  استدعائه  يف  األثر 
قميص الوطين، )املنصور( التقطه 
بدأ  وقد  )دردشة( سريعة،  يف 
أدين   « بالقول  حديثه 
فهم  لعائليت،  بالفضل 
من اكتشفوا موهبيت 
كثريا  ودعموين 
يف  طريقي  ألشق 
املستديرة  عامل 

الساحرة.
واجه  انه  اىل  مشريا 
املصاعب،  من  الكثري 
واالصرار  بالصرب  لكن 
جمرد  وأصبحت  جتاوزها، 
اليت  املعوقات  واحدى  ذكريات. 
عن  التوقف  اىل  اضطرتين 
هو  اشهر،  لعدة  املشوار  مواصلة 
عشوائي،  ناري  بعيار  اصابيت 
للشفاء،  متاثلت  هلل  واحلمد 

وعدت للمالعب.

بعض  جانب  اىل  واللعب  عربية، 
الالعبني الكبار.

بداياته  يف  تأثر  انه  موضحا 
وحيدر  جعفر  حبيب  بالالعبني 

عبد االمري.
وعن جتربته مع االحتراف، قال 
» جتربيت مع نادي قطر القطري، 
كانت جتربة ناجحة وجيدة بكل 
البداية  املقاييس، وقد عانيت يف 
االهل  فراق  اعتد على  لكوين مل 
االيام  ولكن مبرور  لفترة طويلة، 
تعودت وانسجمت مع الفريق، ويف 

اهدافه  أول  أن:  حسني،  واوضح 
يف الدوري يف شباك نادي األمانة، 
احلقيقية  انطالقيت  حبق  كان 

حنو النجومية.
ميكن  ال  بشعور،  أحس  أنه  مبينا 
وصفه، يوم دعي لتمثيل املنتخب 
طاملا  الذي  احللم  كونه  الوطين، 

راوده منذ الصغر.
الكثري  ان  الزوائي،  النورس  وقال 
هذه  يف  حتققت  قد  احالمه  من 
متثيل  فيها  مبا  القصرية،  الفترة 
اندية  يف  واالحتراف  الوطن 

كل االحوال تبقى جتربة جيدة، 
اللعب  اعطتين خربة يف احتراف 

مع اندية كبرية ».

النورس حسين علي لـ »المنصور« :

الالممنصورنصور

جتربيت مع القطري ناجحة وأول أهدايف يف شباك االمانة

حوار : دعاء كريم

تصنف  رياضة  التايكواندو، 
الفنون  ألعاب  أحد  بكوهنا، 
أن  من  الرغم  وعلى  القتالية، 
عنيفة،  رياضة  اهنا  يرى  البعض 
العبة  أن  إال  اإلناث،  تناسب  ال 
العراقي  الوطين  املنتخب 
رأي  هلا  رعد،  فاطمة  للتايكواندو 
الفكرة  هذه  أن  تقول:  إذ  أخر، 
خاطئة،  التايكوندو،  رياضة  عن 
حاجة  أكثر  النساء  أن  ولرمبا 
هلذه الرياضة من الرجال، للدفاع 
اىل  الوقائع  وتشري  أنفسهن،  عن 
العامل  وجود بطالت على مستوى 
جناحات  حققن  بالتايكواندو 
مذهلة. سألنا فاطمة أن حتدثنا 
هذه  يف  الشخصية  جتربتها  عن 
مواليد   من  أنا  فأجابت:  اللعبة، 
التربية  كلية  خرجية   ،١٩٩٥
جامعة  الرياضة  وعلوم  البدنية 
 ،)٢٠١٨  –  ٢٠١٧( عام  بغداد، 
من  وأنا  الوطين،  املنتخب  مثلت 
مدرب  والدي  رياضية،  عائلة 
نور  واخيت  معروف،  تايكواندو 
يف  أيضا  منتخب  العبة  اهلدى، 

نفس اللعبة.

وتابعت: اجتزت اختبار االحزمة، 
 ٤( االسود  احلزام  اىل  وترقيت 
من  )الكيكوان(  معهد  من  دان( 
الصعيد  وعلى  اجلنوبية،  كوريا 
من  اكثر  على  حصلت  املحلي 
يف  وشاركت  ذهبية،  اومسة   )١٠(
تصفيات  آخرها  عدة،  بطوالت 
فيها  وحصلت  الوطين،  املنتخب 
على املركز االول، اما على الصعيد 
يف  مشاركايت  آخر  فكانت  الدويل 
وحصلت  االردن(،  )ابطال  بطولة 

فيها على املركز االول.
اللعبة،  شعبية  وخبصوص 
رياضة  القتالية،  الفنون  قالت: 

او تغطيتها بشكل صحيح وتسليط 
االضواء عليها.

تطور  تعيق  اليت  املصاعب  وعن 
أن  رعد،  أوضحت  الرياضة،  هذه 
احتاد اللعبة منذ أربعة أعوام مير 
كانت  وخالهلا،  صعبة،  بظروف 
كله  وهذا  مؤقتة،  االحتاد  جلنة 
انعكس على الدعم املادي واملعنوي 
جلنة  تشكلت  بعدها  لالعبني، 
جيدة،  بوادرها  كانت  جديدة، 
اقامة دورات تدريبية  السيما يف 
حملية  وبطوالت  وحتكيمية 
ودولية، ويف املدة األخرية تغريت 
ان  ونأمل  أيضا،  االحتاد  جلنة 

تزايد،  يف  ومجهورها  قدمية، 
بفضل االعالم الذي مل يقصر يف 
التعريف هبذه الرياضة، والسيما 
عن  فضال  للبطوالت،  تغطياته 
واالحداث  االخبار  كل  نشر 

املتعلقة باللعبة.
وتضيف : امتىن أن ال تركز وسائل 
البارزة  الشخصيات  على  االعالم 
بالالعبني،  االهتمام  بل  فقط، 
واجراء املقابالت الصحفية معهم 
وايصال اصواهتم للجهات املعنية، 
اليت  بالصعوبات  والتعريف 
تواجههم، فهناك الكثري من االمور 
املخفية اليت ال يتم احلديث عنها 

يكون القادم افضل ان شاء اهلل.
الوطين  املنتخب  العبة  وتبني 
كثريا  تأثرت  أهنا  بالتايكواندو، 
التركية  الالعبة  العامل،  ببطلة 
متميزة  كوهنا  داغلي(،  )كوبرا 
جدا، وعلى الرغم من االنتقادات 
اعتربها  فأنا  هلا،  توجه  اليت 
مصدر اهلام بالنسبة يل، آلهنا مل 
تتخل عن احلجاب، بل أثبتت أنه 
الرياضة  ممارسة  يف  عائقا  ليس 
وأن تكون أفضل العبة يف العامل. 
يف  عام  بشكل  الرياضة  وتتابع: 
العراق، وليس التايكواندو حصرا، 
هي رياضة ذكورية، نصيب النساء 
فيها  االهتمام  ان  كما  قليل،  فيها 
واضح  امهال  مع  القدم  لكرة 

لبقية االلعاب.
الوصول  طموحي  وتزيد: 
مشواري  واكمال  لالوملبياد، 
شهادات  على  باحلصول  الرياضي 
ناد  واقامة  وحتكيمية،  تدريبية 
لدعم  النساء،  بتدريب  متخصص 
على  النسوي  العنصر  وتشجيع 
ممارسة رياضة التايكواندو، ألهنا 
تقليل  يف  وتساعد  اجلسم،  تفيد 
نسبة االصابة باألمراض، وتعزز 

ثقة االنسان بنفسه.

تأثرت بالتركية »كوبرا« وطموحي الوصول لالوملبياد
العبة المنتخب الوطني بالتايكواندو، فاطمة رعد:

لقطة من اجلو تبني مجالية املدينة الرياضية اليت ستستضيف 
خليجي ٢٥ يف حمافظة البصرة

 The(قالت صحيفة
Sun(، أن احلكم 

البولندية، كارولينا بوجار 
)٢3عاما( رفعت نسبة 

مشاهدة مباريات الدوري 
البولندي للضعف بسبب 

مجاهلا.

الجمال يرفع نسبة 
المشاهدة

اليبزيغ  مدرب  ناغلسمان  يوليان  مع  تعاقد  أنه  ميونخ  بايرن  نادي  أكد 
ليتوىل تدريب الفريق من املوسم املقبل. ومل حيدد النادي قيمة الصفقة 
يف  »األغلى  املدرب  سيكون  ناغلسمان  أن  عن  حتدثت  إعالم  وسائل  لكن 

التاريخ« رغم صغر سنه.
إعالم  وسائل  لكن  لاليبزيغ،  سيدفعه  الذي  املبلغ  النادي  حيدد  ومل 
أملانية أشارت إىل أن بايرن سيدفع حنو ٢٥ مليون يورو تتضمن املكافآت، 
للحصول على خدمات ناغلسمان الذي ينتهي عقده مع فريقه احلايل يف 
٢٠٢3. وبالتايل، فإن هذا املبلغ جيعل من ناغلسمان أغلى مدرب يف تاريخ 
كرة القدم ، وفقًا لقناة »سكاي« وصحيفة »بيلد«، متجاوزًا الرقم القياسي 
إىل  بورتو  من  انتقل  الذي  بواش  فياش  أندريه  الربتغايل  سجله  الذي 

تشلسي اإلنكليزي مقابل مبلغ قدره ١٥ مليونا عام ٢٠١١.

 ناغلسمان يتولى تدريب البايرن

** كشف تقرير حول لعبة 
عن  أستراليا،  يف  اجلمباز 
اجلسدي  التحرش  ثقافة 
والعاطفـــــي  والنفســـي 
جلنة  وأشارت  واجلنسي. 
األسترالية،  اإلنسان  حقوق 
إىل أن التقرير كشف تغلغل 
والتحقري  التنمر،  ثقافة 
يف  اجلسد  شكل  بسبب 
يف  للعبة  العليا  املستويات 

البالد.

األمريكية  اصبحت   **
شاكاري ريتشاردسون سادس 
يف  التاريخ  يف  عداءة  أسرع 
تسجيلها  بعد  ١٠٠م،  سباق 
يف  ثوان   ١٠,٧٢ زمن  السبت 
وعادلت  فلوريدا.  يف  لقاء 
عاما   ٢١ البالغة  العداءة 
تاريخ  يف  زمن  أسرع  تاسع 
لقاء  ضمن  الشهري  السباق 

مريامار الدويل.

االورويب  االحتاد  اعلن   **
عن  )ويفا(  القدم  لكرة 
عقوبات مادية ة حبق اندية 
الدوري  اطالق  يف  شاركت 
ويفا  وأكد  االورويب  السوبر 
تشلسي،  ارسنال،  اندية  بان 
توتنهام،  يونايتد،  مانشستر 
وليفربول،  سييت  مانشستر 
واتلتيكو  واالنتر  وميالن 
مدريد »وافقت على دفع مبلغ 
١٥ مليون يورو والتخلي عن 
٥ يف املئة من ايراداهتا على 
موسم  مدى 

بالكامل«.

بالمختصر
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واختفت  ليلى،  تزوجت  ان  بعد 
املرواين  ظل  االنظار،  عن 
الصحفيني،  فضول  من  مالحقا 
غري شخص  فيه  ادعى  وقت  يف 
وليلى  )انا  لقصيدة  ابوته 
وخالل  امسائكم(،  واشطبوا 
فوجئنا  االخرية،  االشهر 
ليلى،  اهنا  امرأة تدعي  باتصال 
احلوار  هو  الينا  هبا  جاء  وما 
الذي اجراه أستاذي يف اجلامعة 
وقد   ،2003 عام  املرواين  مع 
اشهر  عدة  قبل  نشره  اعدنا 
اهنا  ويبدو  الكلية،  جريدة  يف 
كل  عن  عشوائي  حبث  عملت 
هلا  فظهر  املرواين،  خيص  ما 
الفيس  على  احلوار يف صفحيت 
مستفسرة  معي  فتحدثت  بوك، 
ان  وبعد  باملرواين،  عن عالقيت 
لعدة  احلديث  اطراف  تبادلنا 
حوار  اجراء  على  وافقت  ايام، 
موثوقة  مبصادر  اتصلت  معها، 
على صلة هبا وباملرواين، ألتأكد 
وابلغتهم  شخصيتها،  صحة  من 
تقول  تراسلين  امرأة  هناك  ان 
من  أساهلا  يل  قالوا  ليلى،  اهنا 
االصدقاء  شلة  من  معها  كان 
احد  ذكرت  فاذا  اجلامعة،  ايام 
هذه االمساء )...( فهي صادقة، 
وفعال ذكرت مجيع االمساء اليت 

كانت حبوزيت.
وأخربناه،  املرواين،  مع  تواصلنا 
وقد  أيضا،  ليلى  أهنا  وأكد 
ظهرت يف اآلونة االخرية، وكان 
حسابه  على  نشر  قد  املرواين 
يقول  االبيات،  بعض  الشخصي، 
لواعج  لتوقظ  )ليلى عادت  فيها 

ابياهتا  من  يبدو  وكان  اندملت( 
مل  معه،  وتواصلت  عادت  ان 
احلوار،  أجراء  يف  مترددة  تكن 
بل وافقت على الفور، سألناها " 
من هي ليلى اليت شطب املرواين 
الدنيا من اجلها، وظلت لوحدها 

عقودا جتلس على عرش قلبه؟
على  اشكرك  فأجابت: 
ليلى،  احلقيقي  امسي  اهتمامك، 
مع  اسطنبول  يف  حاليا  اعيش 
من  حفنة  وبعد  بنايت،  احدى 
باحلنني  اشعر  زلت  ما  السنني، 
اىل  وخصوصا  املاضي،  اىل 
الذكريات  حيث  اجلامعة،  ايام 

اجلميلة اليت ال ميكن نسياهنا.
املرواين  عشق  كان  وتضيف: 
يسع  ومل  واحد،  طرف  من  يل 
مباشر،  بشكل  معي  للتواصل 
نفس  يف  كوننا  من  الرغم  على 
املرحلة، كان شابا مهذبا خجوال، 
يصارحين  ومل  مين،  يتقرب  مل 
حبقيقة مشاعره حنوي، ال ادري 
افكارا  قصيدته،  تضمنت  ملاذا 
كنا  وكاننا  تصورنا  واقعية  غري 

جعلين  ما  وهذا  عالقة،  على 
بعد  به  التق  ومل  كثريا،  اتأمل 
حينها  تزوجت  النين  التخرج، 
السنة  يف  ماجستري  طالب  من 

االخرية ".
املرة  املرواين:  ملهمة  وتضيف 
وحاول  جترأ  اليت  الوحيدة 
االخري  الشهر  يف  معي  التحدث 
الرابعة، عن طريق  املرحلة  من 
وقالت  جاءت،  معنا  طالبة 
معك  التحدث  يريد  انه  يل: 
خبصوص مشاعره جتاهك وكان 
ان  عساي  فماذا  ينتظر جوايب، 
اقول، وقد خطبت يف هذا الوقت 
الذي اصبح زوجي  الشخص  من 

الحقا ".
مشاعرك  كانت  كيف   " هلا  قلت 
يغين  الساهر  تسمعني  وانت 

القصيدة اليت كتبت عنك؟
الساهر  مسعت  عندما  اجابت: 
يغين )انا وليلى( اول مرة، كنت 
السيارة  يف  وزوجها  ابنيت  مع 
قلت  اسطنبول،  شوارع  احد  يف 
هلم: هذه القصيدة كتبت عين، 

فاستغربا وقاال: كيف؟ أخربهتم 
وعندما  يصدقا.  فلم  بالقصة، 
اشتهرت االغنية، ظهر كثري من 
وانا  هلم،  اهنا  يدعون  الشعراء 
بعد  للمرواين،  اهنا  يقينا  اعلم 
ذلك رأيت املرواين على التلفاز، 
القصيدة  كاتب  انه  اكد  وقد 
احلقيقي، واعتذر ألنه اهتم ليلى 

باهنا فضلت الغين عليه.
عن  راضية  اكن  مل  وتضيف: 
حتدث  اليت  األخرية  األبيات 
لكن  احلال،  فقر  عن  فيها 
وقد  اهبرتين،  االوىل  االبيات 
مهرجان  يف  القصيدة  القى 
صعد  وعندما  االديب،  الكلية 
حاضرا  وكان  املنصة،  على 
صاحل مهدي عماش نائب رئيس 

اجلمهورية آنذاك!
قال املرواين يف مطلع قصيدته، 
أمساءكم  واشطبوا  وليلى  انا   "
صعقت  القصيدة  "كلمات 
تعاطفا  ابدى  الذي  اجلمهور 

كبريا معه.
واصلنا  مث  لربهة،  توقفنا 
احرجتك  هل  هلا:  قلنا  احلوار، 

القصيدة ؟
بطبعي  لكين  نعم،  فأجابت: 
حتمل  استطيع  وال  صرحية 
وقد  قليب،  يف  االسرار  عبء 
يف  حدث  مبا  زوجي  أخربت 
الكلية، خاصة هو ايضا كان يف 

نفس الكلية يدرس معنا ".
الوصال  مت  وكيف  سألناها: 
من عمر  عقود  بعد  املرواين  مع 

الزمن؟

وزواج  زوجي،  وفاة  بعد  قالت: 
وقد  وحيدة،  اصبحت  بنايت 
تعمل  ان  أبنيت  اقترحت 
على  شخصية  صفحة  يل 
نفسي  ألشغل  بوك،  الفيس 
صورة  وجدت  وبالصدفة  هبا، 
قائمة  ضمن  من  املرواين 
وصار  املعارف،  أحد  أصدقاء 
امسع  ان  كبري  فضول  عندي 
اخباره، فضغطت على امسه بعد 

تردد، وطلبت صداقته ".
قلنا هلا " وهل كان هناك عتاب 

بينكم؟
من  اكثر  بعد  راسلته  فأجابت: 
أربعني عاما، وقد عاتبته، وقلت 
هذا  كل  حتبين  كنت  اذا   " له 
للزواج،  تطلبين  مل  ملاذا  احلب، 
اليت  باإلنسانة  وصفتين  وملاذا 
الناس  وجعلت  املال،  وراء  تلهث 

يكرهونين؟
ليسوا  الشعراء  جوابه:  فكان 

دائما دقيقني فيما يكتبون ".
معه،  تواصلت  عندما  وتابعت: 
مل يصدق اين ليلى، وظل يسألين 
عدة أسئلة، عن اصدقاء وبعض 
األمور اليت ال يعرفها اال من كان 
معنا، وعندما تأكد من حقيقيت 
وقال  عارمة،  فرحة  أخذته 
هو  حدث  الذي  الشيء  هذا  ان 
حبق مكافاة هناية اخلدمة، وان 
اتصايل به قد أخرجه من حالة 
بسبب  يعيشه  كان  الذي  احلزن 

وفاة أخيه".

ملـــاذا صورتين احبـث عن املـال، فكرهين النـاس ؟

حوار : ابراهيم خليل

على الرغم من مرور 
اكثر من خمسين 
عاما، على حدوث 
وقائعها، مازالت 

حكاية العشق العذري 
التي جمعت طالبي 

معهد المعلمين 
العالي كلية 

التربية حاليا ليلى 
وحسن المرواني، 
تتردد على شفاه 

العاشقين، في 
القصيدة التي كتبها 
االخير ولحنها القيصر 

كاظم الساهر 
منتصف تسعينيات 

القرن الماضي، 
ونالت شهرة واسعة 

وانتشارا كبيرا، 
ولعلها كانت احدى 

ايقونات الساهر 
التي قادته لتحقيق 

شهرة كبيرة على 
صعيد العالم العربي.

عندما تواصلت معه، لم يصدق اني ليلى، 
وظل يسألني عدة أسئلة، على اصدقاء 
وبعض األمور التي ال يعرفها اال من كان 
معنا، وعندما تأكد من حقيقتي اتخذته 
فرحة عارمة، وقال ان هذا الشيء الذي 

حدث هو بحق مكافأة نهاية الخدمة

بعد خمسين عاما تتصل معاتبة، ليلى للمرواني :
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*
طقـــوس الكتابــــة

* كاتـب بـال طقـوس
حمسن  الصحفي  الرائد  ويشري 
جمال  يف  العمل  ان  اىل  حسني، 
ال  االنباء،  وكاالت  يف  االخبار 
املراسل  ألن  طقوس،  اىل  حيتاج 
الوقت.  مع  صراع  يف  واملحرر 
االوىل  السنوات  يف  ويضيف: 
العراقية،  لتأسيس وكالة االنباء 
كان  املاضي،  القرن  مخسينات  يف 
يف  صباحا  جيتمعون  املحررون 
بعض  ملناقشة  التحرير،  قاعة 
وقد  املتوقعة،  لألخبار  األفكار 
أن  الزمالء،  من  البعض  أعتاد 
يبدأوا العمل بشرب القهوة، وكنت 
اول  يف  كنتم  اذا   : هلم  اقول 
كمنبه،  القهوة  حتتاجون  الصباح 
السريع  العمل  اثناء  بكم  فكيف 
خشية  انتباها،  يتطلب  الذي 
الصحافة  اخلرب.  يف  خطأ  اي 
اخلربية ال طقوس هلا، والقاعدة 
اكتب  هي  وفقها،  نعمل  اليت 
يكون  وان  وبدقة  بسرعة  اخلرب 

صحيحا.
حسن  الكبري  الكاتب  يبني  فيما 
 / وروائي  صحفي   / العاين 
االدبية  الكتابة  ميارس  انه 
عاما،  اربعني  منذ  والصحفية 
ومكانه املفضل للكتابة يف املطبخ، 
أذ  الشاي،  وذلك حلاجته ألكواب 
توجد لديه طاولة خاصة يف هذا 
» حني  ويضيف  املزنل.  من  املكان 
صحفية  مقاالت  او  أعمدة  أكتب 
االخبار  مبتابعة  أسبقها  عادة، 
من  عدد  يف  واملحلية  العربية 
القنوات الفضائية، ألستقي بعض 

األفكار واملعلومات، ألين مبتعد عن 
األنترنت وشبكات مواقع التواصل 

االجتماعي ».

* اللحظـة الشعريـة
أ.  االديب  والناقد  الشاعر  ويرى 
ان طقوس  مبارك،  رضا  د حممد 
الكتابة ختتلف من شخص ألخر، 
ومن صنف يف الكتابة اىل صنف 
اخر، ففي كتابة قصيدة وانا اكتب 
يوجد  ال  طويل،  زمن  منذ  الشعر 
الوقت  لكن  للكتابة،  حمدد  وقت 
الفجر  او  الصباح  هو  يل  املفضل 
اشده،  على  االنفعال  يكون  حني 
مع ذلك ميكن الكتابة الشعرية يف 
اي وقت حني تأيت ساعتها، اقصد 
حني يكون املزاج شعريا، فاللحظة 
الشعرية ال تأيت دائما وقد تطول 
ألشهر او اسابيع، وانت ال تستطيع 

ان تكتب حرفا واحدا.
النثرية،  الكتابة  اما   « ويضيف 
او  ادبية  مقالة  كتابة  وهي 
فهي ال حتتاج  نقدية  او  سياسية 
ولكن  الشعر،  مثل  خاصا  مناخا 

كتابة مقاليت . لكن عندما يتعلق 
فكري  كتاب  تأليف  يف  االمر 
خاصة،  لطقوس  اخضع  وفلسفي، 
مع  جدا،  هادئة  مناخات  ضمن 
بصوت  كالسيك  موسيقى  مساع 
حتتاج  الكتب  تأليف  الن  خافت. 
اىل جهد فكري مضاعف، خاصة 
عندما يكون املؤلف معنيا بتقدمي 
افكار جديدة ضمن منظومة قيم 

وابتكارات خالقة ».

*أفكــار وورود
صحفية   / املفيت  نرمني  وتكشف 
يف  كانت  بدايتها  أن   / وقاصة 
ان  قبل  القصرية،  القصة  كتابة 
تفضل  وكانت  الصحافة،  متتهن 
الكتابة يف وقت الليل، حني يسود 
الكتابة،  نوع  كان  ومهما  اهلدوء، 
مقال او حوار او خرب أو التحقيق 
على  حافظت  فقد  الصحافة،  او 
وقت الكتابة يف الليل، ورمبا نقطة 
اين  وهي  يل  حىت  مرحبة  غري 
االخرية  الدقائق  يف  املادة  اقدم 

اىل اجلريدة او املجلة.
كتابة  اعيد  ال  انا  وتتابع: 
على  اقرأها  رمبا  موضوعايت، 
عجل، وهذا سبب تأخري يف دفع 
املادة، فأنا امجع املعلومات واملادة 

كنت  فإذا  ايضا  طقسها  هلا 
ما، فلن تستطيع  امر  مزنعجا من 
املزاج  اعتدل  اذا  وميكن  الكتابة 
االفضل  وهو  صباحا  تكتب  ان 
الن االنسان يف اوج نشاطه. االن 
وانا  االلكترونية،  الكتابة  شاعت 
تسطح  ألهنا  باملطلق  افضلها  ال 
واحبذ  التأمل  عن  وتبعدنا  اللغة 
مهمة  تزل  ملا  فهي  والورقة  القلم 
لكل اديب يريد لكتابته ان تكون 
البد  عموما  القارئ،  لدى  فاعلة 
من استحضار ادوات قبل الكتابة 
فالكتابة  القلق  ابعاد  هبا  واقصد 
خشية  امتامها  قبل  القلق  جتلب 
وداللة  اسلوبا  انتظامها  عدم  من 
مكثر  الكتابة  يف  مقل  انا  عموما 
بالنصيحة  التزاما  القراءة  من 
الشهرية اكتبوا قليال قليال واقرؤا 

كثريا كثريا ».

*طقــوس خـاصـــة
ويوضح د. كاظم املقدادي/ كاتب 
الكتابة  طقوس   « ان   / واكادميي 
ان  كما  ألخر،  كاتب  من  تتباين 
املوضوع الذي يتناوله الكاتب، له 
مير  وان  البد  وحمددات،  شروط 
هبا وميتثل هلا .الصحايف عادة، ال 
ألنه  خاصة،  طقوس  اىل  حيتاج 
وسط  االخبارية  قصته  حيرر 
لكن  املعارك،  سوح  يف  او  الشارع 
له  رمبا  القصة  وكاتب  الروائي 
االجواء  مثال  اخلاصة،  طقوسه 

اهلادئة واحيانا املوسيقية .
ويتابع » بالنسبة يل، ويف كتابيت 
اىل  احتاج  الصحفية،  للمقالة 
امت  لكي  وهادئة  مرحية  أجواء 

على  ليس   ! شفهيا  واكتبه  اخلام 
أن  وبعد  دماغي  يف  امنا  االيباد، 
مباشرة على  أفرغها  عنها،  أرضى 
بدأت   ٢٠٠٠ عام  وبعد  الورق 
اتذكر  ال  الكمبيوتر،  استخدم 
وانا  القصة  كتابة  بدأت  ان  منذ 
او  متوسط  الثالث  الصف  يف 
أين   ١٩٨٠ هناية  يف  الصحافة 
اعدت كتابة ما كتبت، الورد مهم 
عندي جدا، وردة طبيعية واحدة 
وحسب املوسم أضعها امامي سواء 
تساعدين  املكتب،  او  البيت  يف 
آليت  النفسية  الراحة  على  جدا 

أحتاجها يف الكتابة.

*وضـع استثنائــي
هيثم  الرياضي  الصحفي  أما 
كانت  كتاباته  فأن  رشيد،  حممد 
وضع  يف  االحوال  معظم  يف  تتم 
ادري  ال  يقول:  أذ  استثنائي، 
ما  هي  )استثناء(  كلمة  كانت  ان 
حكاييت  اختصار  مع  يتناسب 
أعده  الذي  الصحفي  العمود  مع 
االبداع  فنون  درجات  اقصى 
وجدان  على  تأثريًا  واعمقها 
الكاتب واملتلقي على حد سواء، مل 
افكر يوما ان اجلس يف ركن قصي 
واحتسي  اهلائج  العامل  هذا  من 

تحقيق ـ طيبة أسعد

اذا كانت الكتابة الصحفية، والخبرية على وجه 
الخصوص تحتاج الى إنجاز عاجل، ألن المراسلين 

ال وقت عندهم إلضاعته، فهم يكتبون قصصهم 
الخبرية في أي وقت وأي مكان إلدراك السبق 

الصحفي، فأن الحال مختلف بالنسبة للكتابة 
الوجدانية، عند الشعراء واألدباء بصورة عامة، 

فضال كتاب الرأي في الصحف، فأنهم بحاجة الى 
مناخات خاصة، لتحقيق االسترخاء، لتنطلق االفكار 

بكل يسر وسهولة، ومع هذا فلكل كاتب طقوسه 
الخاصة في الكتابة، تختلف عن غيره من الكتاب.

ـ العانـي يكتـب مقاالتـه يف املطبـخ علـى وقـع اكـواب الشـاي !
ـ املقدادي يستحضر االفكار اهلاربة باملوسيقى، وحمسن حسني يكتب بال طقوس !

املفيت تنتزع 
األفكار بالورد 
أوقات املساء، 
ومبارك يبحث 

عن اللحظة 
الشعرية !

القهوة مثاًل، وانا اهم بالكتابة.  
اضطرتين  لطاملا  ويضيف: 
اكتب  ان  االستثنائية  الظروف 
مقهى  الصحفية، مرة يف  مقااليت 
العودة  رحلة  يف  واخرى  بائس، 
اثناء  العسكرية  الوحدة  من 
بني  ومرة  الدورية،  االجازات 
يقاطعونين  العسكرية،  اصدقاء 
عليها  تغلب  اليت  بتعليقاهتم 
جتربين  واليت  املرة،  السخرية 
باب  من  االبتسامة  تصنع  على 
املجاملة، وذلك كان احلل الوحيد 
واهلروب  بالفكرة  لالمساك 
سلة  يف  الكتابة  ورقة  رمي  من 
واقرهبا  نتاجايت  أغلب  املهمالت، 
اىل قليب هي اليت كتبتها يف تلك 
عندما  حىت  الصاخبة  االجواء 

تتخللها حلظات صمت مطبق .
 / البيايت  سعاد  الصحفية  وتشري 
رئيس حترير جملة قوارير / اىل 
ان فكرة املوضوع، تأيت عن طريق 
يسطر  ولكي  احلياتية،  التجارب 
فكرته  ومينح  حروفه،  الكاتب 
استحقاقها، البد من توفري اجواء 

مناسبة.
اشرع  حني  شخصيا  انا  وتضيف: 
بكتابة مقال او أي مادة ادون ذلك 
اكتب  اولية، مث  بصورة  ورقة  يف 
واحرص  للمادة،  النهائي  الشكل 
توفري  على  االوقات  من  كثري  يف 
حالة  احقق  لكي  هادئة،  اجواء 
اطيل  واحيانا  االسترخاء،  من 
النظر اىل زرقة السماء، فتلهمين 
الكثري من االفكار، واشعر بسهولة 

وانسيابية الكلمات والتعابري.

هيثم حممد يكتب يف اجواء صاخبـة 
والبيايت تستلهم االفكار من زرقة 

السماء!
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حوار : اعياد نبيل

بإحساسها العذب، وتناغم فرشاتها مع األلوان، 
وأفكارها التي تالمس التجديد والحداثة، تقدم 

لنا التشكيلية بسمة البكري، نسيجا جماليا 
في لوحاتها التي تحاكي واقع المرٔاة، وتروي 

حكايات بأسلوب رقيق ومعبر، لتبرز لنا مشاعرها 
في روائع أعمالها في معرضها االول )خلجات 

انثى( الذي تناولت فيه المرٔاة العراقية من زوايا 
عدة، حياتها، الصعاب والمعاناة التي واجهتها، 

)المنصور( التقتها فكان هذا الحوار.

الوان

{

1414 العدد » 2 «

باء  الف  جملة  يف  رساما  عمل 
له  وصدر   ،2003-1979 للمدة 
)كاري  بعنوان  كاريكاتريي  كتاب 
يف  املنشورة  رسوماته  ضم  كاتري( 
وفيها   1988 عام  لغاية  املجلة 
اختار عناوين زوايا لرسوماته منها 
)روتني تعقيدي، لو، شعيط ومعيط، 
هالوين(.  السنارة،  قرصة  مسامري، 
كما عمل رساما يف صحف وجمالت 
)العرب  منها  وعراقية  عربية 
الصباح  )املدى-  و  األردنية  اليوم( 
هال  االخر، جملة  الصوت  اجلديد، 
الغد(.يواصل  الصباح،  الثقافية، 
جملة  يف  رسومه  نشر  احلمريي 
)الشبكة العراقية(، كما يشارك يف 
اليت  الكاريكاتريية  ب(  )كه  جملة 
اربيل.  يف  الكردية  باللغة  تصدر 
يف  األول  الشخصي  معرضه  اقام 
بالعديد  وشارك   1979 عام  بغداد 
يف  املحلية  الكاريكاتري  معارض  من 
بعضها  العاملية،  واملعارض  العراق 
كوبا،  فرنسا،  بلجيكا،  اليابان،  يف 

جوائز  ونال  مصر.  تركيا،  روسيا، 
وللحديث  تقديرية،  وميداليات 
اللون  مع  االبداعية  جتربته  عن 
وكان  )املنصور(  التقته  والفرشاة، 

لنا معه هذا احلوار.
* فن الكاريكاتري حيتاج اىل موهبة 
الذي  من  ترى  الفكرة،  ألتقاط  يف 

اكتشف هذه املوهبة لديك؟
األصدقاء  وتشجيع  الصدفة  ـ 
رسم  يف  قابلييت  اكتشفا  من  مها 
كنت  ألين  الصدفة،  الكاريكاتري. 
عن  أحبث  جيلي،  أبناء  أغلب  مثل 
عما  وأعرب  نفسي  هبا  أميز  وسيلة 
أن  بعد  للكاريكاتري  واهتديت  أريد، 
األصدقاء  أخرى،  حقوال  جربت 
شجعوين  هبم  اهلل  حباين  الذين 
)رغم خطوطي الركيكة(  وصوروين 
وكأين  وقتها  واآلخرين  نفسي  أمام 

)هبجوري (!
الكاريكاتري  رسام  مقومات  ما   *

الناجح؟
ومتابعة  فنية،  وإمكانية  ثقافة  ـ 

على  والتهكم  السخرية  أقدم  لكين 
مطلوبة  غري  فاألخرية  النكتة، 
الكاريكاتري  خيلو  فقد  دائما، 
فاعال،  ويكون  النكتة  من  أحيانا 
السوداء  الكوميديا  كاريكاتري  مثل 
والكاريكاتري التأملي، اال ان الضربة 
سواء  دائما  مطلوبة  القفلة  أو 

حضرت النكتة أوال.
على  الكاريكاتري،  يصف  بعضهم   *
اآلخر  والبعض  تشكيلي  فن  أنه 
يصفه أنه احد الفنون الصحفية.. 

فماذا تصفه أنت؟
ـ نشأ الكاريكاتري بفرشاة الرسامني 
وديغا(  ودومييه  )فيلبون  املحترفني 
فله  الصحافة،  أحضان  يف  وترعرع 

السياسية  والتطورات  لألحداث 
على  وقدرة  بوعي،  واالجتماعية 
وألوان  خبطوط  األفكار  توصيل 

ذكية.
يف  مهمة  عناصر  ثالثة  هناك   *
رسم الكاريكاتري، هي: مهارة الرسم، 
والسخرية،  النكتة  االنتقاد،  قوة 
كيف تضعها حسب األولوية لنجاح 

الرسم؟
سؤالك،  يف  رتبتها  كما  أضعها  ـ 

خضير الحميري:

نشأ الكاريكاتري بفرشاة الرسامني وترعرع يف أحضان الصحافة

الالممنصورنصور

من هذه وتلك.
للصحافة  الناس  متابعة  ضعف   *
السنوات  يف  وتراجعها  الورقية 
فن  تأثر  اىل  أدى  هل  األخرية 

الكاريكاتري وتراجعه ؟.
وخاصة  بالتأكيد  مؤثر  األمر  ـ 
منافذ  فيه  تشح  بلدنا،  مثل  بلد  يف 
ان  اال  للرسام،  بالنسبة  النشر 
أن  ميكن  اإللكترونية  الصحافة 

تفتح آفاقا جديدة.
مواقع  دور  اىل  تنظر  كيف   *
إيصال  يف  االجتماعي  التواصل 
اىل  الكاريكاتري  رسام  رسالة 

اجلمهور؟
بإيصال  التواصل، سامهت  مواقع  ـ 

اىل  الكاريكاتري  رسام  رسالة 
يكن حيلم هبا،  بعيدة، مل  فضاءات 
وعززت من فاعليته، ولكنها يف ذات 
من  يأكل  أن  للغث  أتاحت،  الوقت 

جرف السمني!
التواصل  وسائل  تعدد  مع   *
تقيمون  كيف  وتنوعها،  االجتماعي 
يف  الكاريكاتري  فن  تأثري  نسبة 

املجتمع؟ 
والسياسي  االجتماعي  تأثريه  ـ 
ضئيلة،  للرسام  منفعته  لكن  كبري، 
فالنشر التواصلي جماين يف الغالب، 
عائلته،  ومعيشة  الرسام  وحاجات 
والتعليقات  باالعجابات  تنتعش  ال 

واملشاركات.

إلدارة  رفضي  رغم  كليهما،  يف  ـ 
بعدها  لكن  البداية،  يف  االعمال 
تيقنت انه لوال هذا املجال ملا كنت 
ادارة  الن  ناجحة،  رسامة  اليوم 
يف  االفكار  يل  حددت  االعمال 

كيفية التحرك مبسار صحيح .
* لو مل تكوين رسامة، فماذا ميكن 

ان تكوين ؟
ليس  الرسم  رسامة،  اكيد سأكون  ـ 
وأكرب  أول  فهو  طفولة  حلم  فقط 

احالمي .
*من الفنان الذي جتذبك لوحاته؟

اظلم  ان  ميكن  فال  صعب  سؤال  ـ 
ذائقيت البصرية بفنان واحد، فكل 
هو  الفنانني  اعمال  من  ما جيذبين 

)خلجات  معرض  لك  ميثل  ماذا   *
انثى(؟

ـ )خلجات انثى( اكتمل ومت عرضه 
 2٥ يضم  وكان   2018 عام  يف 
املراة  قضايا  ختص  مجيعها  لوحة 

العراقية .
* ما الرسالة اليت حتاولني ايصاهلا 

عرب اعمالك الفنية؟
من  رساليت  هذه  روح،  خلجات  ـ 
الواقع  يف  لتصب  الفن  عرب  الواقع 

جمددا.
للفنان  التشكيلي  العمل  يوفر  *هل 

مصدر رزق ام انه هواية ال اكثر؟

تفرد بذاته.
يف  التشكيلي  للفن  تقيمِك  ما   *

الوقت احلاضر؟
ـ بني مد وجزر حالُه حال اي جمال 
يف بالدنا يؤثر ويتأثر يف جمريات 

الواقع وتغرياته .
* ملاذا تركزين يف موضوعاتك على 

نصرة املراة؟
اهتمامي  حمور  املرأة  من  جعلت  ـ 
ما  و  يف لوحايت يف معرضي االول، 
من هتميش  تعانيه  ملا  وذلك  سبقه، 
الدميقراطية  برواز  خلف  حقيقي 

الذي يؤطره الواقع حوهلا .

ومن  جتارية  تكون  اعمال  هناك  ـ 
املؤكد الفنان حيتاج ان يكون لديه 
الرسم،  يف  لالستمرار  مادي  مردود 
ان  يعرفون  ال  االغلب  ولألسف 

العمل الفين مكلف .
اعمالك  تتضمن  اليت  االفكار  *ما 

بالرسم على الزجاج؟
الرباقة  فبألواهنا  البغداديات  ـ 
حتت  تنطوي  اليت  وتكويناهتا 
سيدة  جتعلها  التكعيبية  املدرسة 
االفكار  وصيفات  على  القصر 

األخرى بالرسم على الزجاج.
*هل شاركت يف معارض خارجية؟

رغم  مبشاركايت  وافتخر  نعم  ـ 
يف  كانت  اذ  نوعية  اهنا  اال  قلتها، 
التجارية  املعارض  من  فترات ختلو 

وااللكترونية.
خالل  واجهتِك  اليت  الصعاب  *ما 

مسريتِك يف عامل الفن ؟
ـ ال استطيع ان اقول باهنا صعاب، 
كثرهتا  رغم  حتديات  ماهي  بقدر 
ختصصي  جانب  اىل  يعود  فهذا 
اداريت  واسلوب  االعمال  بأدارة 
ملحور حيايت، أذ احترمت كيان الفن 
ملواضيع  اتطرق  ومل  اقدمه  الذي 

زائفة.

بغداد بشير عبد الستار

خضير الحميري رسام كاريكاتير عراقي من مواليد 
بابل، حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة 
بغداد، عام 1981 وماجستير علوم اقتصادية من 

معهد البحوث والدراسات العربية عام 1989، يعتبر 
من كبار رسامي الكاريكاتير في العراق والوطن 

العربي.

النشر في مواقع 
التواصل مجاني، 

وحاجات الرسام ال 
تنعشها االعجابات 

والتعليقات

تعلمت الرسم من العائلة وجتذبين قضايا املرأة  بسمة البكري : 

الرسم  مبوهبة  احسست  *مىت 
وعشقك لأللوان ؟

ـ منذ ان كنت طفلة صغرية، فلم يكن 
تستهويين األلعاب، بل احب الرسم 
على الورق باستخدام االلوان، واين 
اتذكر هدايا ميالدي يف االبتدائية 
كانت عبارة عن جمموعات من علب 

األلوان .
* على يد من تتلمذت لتعلم مهارات 

الرسم التشكيلي؟

معلمي  يد  على  الرسم  تعلمت  ـ 
بنفسي  اتعلم  بدأت  وبعدها  االول، 

وأكتشف اخلامات اليت تستهويين.
* مبن تأثرت يف بداياتك؟

ـ تأثرت بكل من يرسم يف العائلة، 
انظر بذهول وفرح ورغبة يف  كنت 
ان اصل ملراحلهم يف الرسم، فالرسم 

متوارث لدينا يف اجلينات.
اين  االعمال  وادارة  الرسم  بني   *

جتدين نفسك؟
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* كيف تقيم وضعك الصحي األن؟
هلل  احلمد  لسؤالكم،  شكرا  ـ 
ما،  نوعا  مستقر  الصحي  وضعي 
لكين أعاين من قلة نسبة املناعة، 
اليت  الكلى  زرع  لعملية  نتيجة 

اجريتها يف السليمانية.
* كيف كانت بدايتك مع التلفزيون؟

ـ يف وقت مبكر من دراسيت مبعهد 
ميل  لدي  كان  اجلميلة،  الفنون 
التلفزيوين،  اإلخراج  اىل  شديد 

العراق  بتلفزيون  التحقت  وقد 
بعد اجتيازي ملقابلة مع جلنة من 
الراحل  منهم  العمالقة  الفنانني 
املالك،  وقاسم  التميمي  طعمة 
يوسف،  جبار  التلفزيون  ومدير 
مت  املقابلة  نتيجة  ضوء  ويف 

تنسييب كمخرج يف التلفزيون. 
*ما الربنامج الذي تعده بوابتك حنو 

االضواء؟
القسم  يف  كانت  البداية  ـ 

برنامج الرياضة يف اسبوع، تعلمت 
اإلخراج،  عامل  يف  الكثري  منهما 
الشخصيتان  هاتان  متتلكه  ملا 
ادارة  يف  احلقيقية  الريادة  من 
عام  بشكل  الرياضية  الربامج 

خلربهتما الطويلة فيها.
جعلت  اليت  احلقيقية  األسباب  ما   *

البدري يوقف الربنامج؟
يف  معينة  سياقات  لديه  كانت  ـ 
الربنامج،  فقرات  وعرض  أعداد 
أخبار  عرض  ترتيب  بينها  من 
االوملبية  اللجنة  يف  املسؤولني 
هذه  لكن  الشباب،  ووزارة 
لدى  قبوال  جتد  مل  السياقات 
هذه اجلهات، اليت ارسلت اشارات 
ان  مفادها  للبدري،  سلبية 
راضية  غري  الرياضية  القيادة 
اعتزال  قرر  لذلك  الربنامج،  عن 
العمل وايقاف الربنامج عام 1993 

يف الذكرى الثالثني النطالقته.
*برأيك ملاذا فشل التلفزيون يف أجياد 

خليفة للبدري؟

مهمة  يب  انيطت  أذ  الرياضي، 
اخراج برنامج )حمطات رياضية(

عبد  رعد  الراحل  الدكتور  مع 
يعرض  كان  الربنامج  املهدي، 
من  وهو  اجلمعة،  يوم  ظهرية 
خارج  واملصورة  املسجلة  الربامج 
هذا  كان  وبالتأكيد  األستوديو، 
األضواء،  حنو  بوابيت  الربنامج 
الرياضية  مليويل  ونتيجة 
جنوم  مع  املتميزة  وعالقايت 
رئيس  رشحين  فقد  الرياضة، 
تلفزيون  يف  الرياضي  القسم 
الدراجي،  عبداحلليم  العراق 
الرياضة،  جنوم  لربنامج  خمرجا 
مع الراحل معد الربنامج ومقدمه 
العمل  واستمر  اخلفاجي،  علي 

هبذا الربنامج لسنني طويلة.
يف  البدري  مع  العمل  بدأت  *مىت 

برنامج الرياضة يف اسبوع؟
مع  عملت   1990 العام  يف  ـ 
واملخرج  البدري،  مؤيد  األسطورة 
يف  الدراجي،  عبداحلليم  العتيد 

حوار : فاطمة مثنى

الموعد التاسعة من مساء كل يوم ثالثاء، وعلى مدى ثالثين عاما، يتسمر المشاهدون امام التلفاز لمتابعة برنامج 
)الرياضة في اسبوع( الذي يعده ويقدمه الكبير مؤيد البدري، وتناوب على اخراجه عدد من المبدعين من امثال، 
بمصاحبة  المصورة  اللقطات  اولى  وتظهر  البرنامج،  عرض  يبدأ  وعندما  جتي،  فاضل  د.  و  الدراجي  الحليم  عبد 
)المنصور(  البرنامج..  متابعة  في  الجميع  وينهمك  المارة،  من  تخلو  الشوارع  تكاد  اشبيلية(  )حالق  سمفونية 

التقت احد اعمدة البرنامج، المخرج التلفزيوني الشهير د. فاضل جتي .. في حوار للحديث عن تجربته مع االخراج 
التلفزيوني، واألسباب الحقيقية لتوقف برنامج الرياضة في اسبوع، ودواعي اعتزاله المبكر لإلخراج التلفزيوني؟

المخرج التلفزيوني د. فاضل جتي :

* تتلمذت على يــدي البدري والدراجي وهــذه أسباب اعتزايل املبكــر !
* استياء املسؤولني من سياسة البدري وراء توقف »الرياضة يف أسبوع« !

الالممنصورنصور

الرياضي  للقسم  ترؤسي  عند  ـ 
طلب   ،2000 عام  التلفزيون  يف 
مين وزير األعالم أجياد شخصية 
د.  رشحت  وقد  للبدري،  بديلة 
علي عبدالزهرة اهلامشي لتقدمي 
السابق  االسم  بنفس  الربنامج 
أشبيلية(  )حالق  املوسيقى  ونفس 
الربنامج  من  النسخة  وكانت هذه 
وتصوير  واخراجي  اعدادي  من 
أجامل  ال  هنا  انا  محد،  داخل 
كان  واهلامشي،  البدري،  بديل 
بطريقة  الربنامج  وقدم  جمتهدا 
مجيلة، لكن هذا مل يشفع له لكون 
برنامج الرياضة يف اسبوع أرتبط 
املشاهدين  لدى  ذهنية  بصورة 

باسم البدري.
*على يد من تتلمذت مهنيا؟

ـ تتلمذت على يد كبار االعالميني 
كبري  مقدمتهم  ويف  واملخرجني، 
األستاذ  الرياضيني  املخرجني 
الذي  الدراجي  عبداحلليم 
اإلخراج  اجبديات  منه  تعلمت 
التلفزيوين، وال أنسى دور املخرج 
عباس حممود سلمان الذي علمين 
تقنية املونتاج، فضال عن اإلعالمي 

الكبري األستاذ مؤيد البدري. 
اخراج  جمال  يف  جناحك  سر  *ما 

الربامج الرياضية، وليس غريها؟
الربامج  من  العديد  اخرجت  ـ 
الثقافية والدينية وكانت ناجحة، 
ولكن النجاح الكبري كان من نصيب 
قريبا  لكوين  الرياضية   الربامج 
واسع  واطالعي  الرياضة  من 
كون  عن  فضال  املجال،  هذا  يف 
مزاج  من  قريبا  جمال  الرياضة 
القدم،  كرة  الناس، السيما  عامة 
حتظى  شعبية  لعبة  تعد  اليت 

مبتابعة املاليني. 
*ماذا أضافت لك الشهادات العليا؟

على  حصلت   2000 العام  يف  ـ 
املاجستري يف اإلخراج التلفزيوين 
)اشكالية  املوسومة  رساليت  عن 
الدراما  يف  التمثيلي  األداء 
بأشراف  العراقية(  التلفزيونية 
أما  خليل،  فاضل  د.  الراحل 
حصلت  فقد  للدكتوراه  بالنسبة 
اطروحيت  عن   2007 عام  عليها 

الشخصية  بناء  )اسس  املوسومة 
بأشراف  الدراما(،  يف  الشكلية 
السوداين،  عبدالكرمي  الدكتور 
العراقي  اإلعالم  شبكة  رئيس 
حصلت  وبالتأكيد  السابق، 
جمال  يف  جديدة  معارف  على 
مستوى  من  طورت  االختصاص 

أدائي املهين.
االخراج  اعتزالــك  سبب  *مــــــا 

التلفزيوين مبكرا؟
 2010 عام  بعد  حدث  الذي  ـ 
الرياضية،  الربامج  يف  وحتديدا 
املتلقي  يرض  مل  يقدم  ما  أن 
املتلهف لكل جديد، بسبب االبتعاد 
يهدف  الذي  املهين  اجلانب  عن 
واالنشغال  املشاهدين،  أمتاع  اىل 
والتركيز  التسقيط  بسجاالت 
متناسني  احلوارية،  الربامج  على 
من  خليط  الرياضية  الربامج  ان 
والفردية.  الفرقية  الفعاليات 
من  لكل  متاحا  املجال  اصبح  كما 
لذلك  ضوابط،  دون  ودب،  هب 
وسط  تارخيي  احترم  أن  قررت 
هذا الصخب والتركيز على عملي 

التدريسي يف كلية االعالم.
*أي من املخرجني الشباب جتد نفسك 

فيه؟
الشباب  من  اثنني  خمرجني  يف  ـ 
الرياضية  قناة  يف  يعمالن 
وفريد  حممود  مازن  العراقية، 
الراشدي،  رائد  الربيعي وبعدمها 
ملا  مجيال  مستقبال  هلم  واتوقع 

حيملونه من رؤى وأفكار جيدة .
معنية  االعالم  كليات  ان  تعتقد  *هل 
اهنا  أم  والفنيني،  املخرجني  بأعداد 

جهات تعطي جانبا معرفيا فقط؟
ـ فيما يتعلق بكلية االعالم، جامعة 
تدريسيا  فيها  اعمل  اليت  بغداد، 
فقد  التلفزيوين،  االخراج  ملادة 
للجوانب  التحتية  البىن  توفرت 
أنشأت  سنوات،  منذ  الفنية، 
الكلية إذاعة وستوديو تلفزيوين 
يتلقى  الطالب  وصار  واملختربات، 
يتعلم  وعملية  نظرية  دروسا 
وال  االعالمية،  املهارات  فيها 
ومنها  النظرية،  بالدروس  يكتفي 

االخراج والتقدمي واملونتاج.

  يجري لقاًء تلفزيونيا مع الالعب عالء كاظم                                         

في ذكرى عاشقة صاحبة الجاللة 
رعتها  اليت  املسيحية  األسرة  عليها  اطلقته 
يف طفولتها بعد وفاة والدهتا، وصلت روز اىل 
الفنان  على  وتعرفت  فتاة صغرية،  وهي  مصر 
تزوجت  التمثيل.  منه  فتعلمت  عيد.  عزيز 
منه  وأجنبت  عبدالقدوس  حممد  املمثل  من 
مَث  عبدالقدوس،  إحسان  الكبري  الكاتب 
تزوجت باملمثل واملخرج زكي طليمات. ويف 26 
ت1 1925 صدر العدد األول من روز اليوسف 
اليت اجتهت منذ البداية لتأييد حزب الوفد، 
للوفد كان حمدوداًا وناقداًا،  غري ان تأييدها 

وسرعان ما وجدت نفسها ختوض 
املعارك ضد ورثة سعد زغلول يف 
احلزب. واستطاعت بصالبتها ان 
ورموز  الدولة،  سلطات  تتحدى 
امللك  او  الربيطاين،  االحتالل 
او رؤساء األحزاب الذين تألبوا 
عليها  للقضاء  حماولة  يف  عليها 
وعلى جملتها اليت محلت امسها. 
"ذكريات"  الوحيد  كتاهبا  يف 

رند علي

يف عام 1925 جلست فاطمة اليوسف الشهرية 
األصدقاء  من  عدد  مع  اليوسف(  )روز  بـ 
املثقفني وأخرون من رموز الفن لتعرض عليهم 
الفن  بأخبار  هتتم  فنية"  "جملة  انشاء  فكرة 
من  وحالة  بينهم  الصمت  ساد  والفنانني، 
الذهول، فكيف لفتاة عمرها 27 عاما، ممثلة 
يف  فنية"  "جملة  إصدار  يف  تفكر  ناجحة  
جمتمع ال يعترف حبق املرأة يف العمل واخلروج 
من البيت. تلك هي فاطمة اليوسف، يف ذروة 
جمدها تركت الفن لتتفرغ لصاحبة اجلاللة. 
مل يكن معها سوى مخس جنيهات الفتتاح املجلة 
لتكون واحدة من اشهر املجالت، مث حتولت اىل 
تكن جتيد  مل  اهنا  من  الرغم  وعلى  مؤسسة، 
على  افكارها  متلي  كانت  وإمنا  املقال،  كتابة 
ولدت  مقال.  بشكل  ليصيغه  املحررين  احد 
سنة  األصلي(  امسها  )وهذا  اليوسف  فاطمة 
1٨97 يف مدينة طرابلس اللبنانية، واسم روز 

ومن  الذاتية.  سريهتا  على  حيتوي  الذي 
اجلليلة  السيدة  هذه  حياة  املهمة يف  املواقف 
ما حدث عام 19٤5 عندما كتب ابنها إحسان 
عبدالقدوس مقااًل ضد اللورد كيلرن يف جملة 
والقبض  مبصادرهتا  قرار  صدر  اليوسف،  روز 
وكتب   195٨ عام  يف  توفيت  احسان.  على 
صاحب " انا حرة" عن هذا اليوم املفصلي يف 
حياته فقال: بدأ األصدقاء يتوافدون. ولكين 
مع  وحدي.  ابقى  ان  أريد  أراهم.  ان  أريد  ال 

امي يف خيايل. 
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دليلـك الستخدام تقنيـة الـ »كيو آر كود« يف الصحافـة املطبوعـة

من  الفكرة  خرجت  بعدها  لكن 
لتنتشر  تويوتا،  مصانع  جدران 
نظًرا  تقريًبا  املجاالت  كافة  يف 
للمزايا الكبرية اليت يوفرها هذا 
اليت  البيانات  حجم  ومنها  الرمز 

يستطيع ختزينها.
مصطفى  املصري  املربمج  ووفق 
السعدين مؤسس مشروع )تكناوي( 
الذي يوفر صناعة تطبيق جماين 
للُكتاب  الياء  إىل  األلف  من 
والصحفيني، فإن رمز )االستجابة 
وحدات  من  يتكون  السريعة( 
على  معني  بشكل  مرتبة  سوداء 
الشكل،  مربعة  بيضاء  خلفية 
برنامج  طريق  عن  مسحها  يؤدي 
قراءة خمصص على اهلاتف إىل 

إظهار البيانات اليت ترمز إليها.
االستجابة  رمز  تقنية  أن  ورغم 
استخدامها  ميكن  السريعة، 
أن  إال  املجاالت،  كل  يف  تقريًبا 
السعدين يرى يف حواره مع شبكة 
الصحفيني الدوليني، أهنا ميكن أن 
تنقذ املطبوعات سواء كانت كتًبا 
أو جمالت وتعيدها من  أو صحًفا 
القراء  اهتمامات  لقوائم  جديد 
على  قادرين  سيصبحون  الذين 
وسريعة  عملية  بطريقة  الولوج 
أو  اإللكترونية،  مواقعها  إىل 
أو  خرائط  أو  فيديوهات  أي  إىل 
باملحتوى  متعلقة  صور  ألبومات 
قراءة  برامج  املطبوع، عن طريق 
العديدة   »QR Codes« الـ 
على  جماين  بشكل  واملتاحة 
اهلواتف الذكية سواء كانت تعمل 

.)iOS( بنظام األندرويد أو الـ
برموز  االستعانة  أمهية  وتأيت 
كوهنا  يف  السريعة،  االستجابة 
روابط  لوضع  عملًيا  بديًل 
إلكترونية، كان يتم وضعها بشكل 
تقليدي على الصفحات املطبوعة، 
وحيوي  طويل  بعضها  كان  واليت 
رموًزا معقدة كان من الصعب على 
نقلها  املطبوعة  اإلصدارات  قارئ 
بشكل سليم لتصل به إىل املصدر 

الصحيح على اإلنترنت.
الفرصة  اىل  »السعدين  ويشري 
توفرها  أن  ميكن  اليت  الكبرية 
السريعة  االستجابة  رموز  تقنية 
وهو  املطبوعة،  الصحافة  إلنقاذ 

العام  منذ  بدأت  واليت  إفريقيا، 
القراء  اهتمام  جذب  يف   2018
واملعلنني بعدما باتت أغلفة بعض 
استجابة  رموز  حتمل  إصداراهتا 
سريعة تقول إن املجالت »جاهزة 
حني  النساء  إن  مبعىن  للتسوق«، 
املجلة  صفحات  على  جيدن 
ميكنهن  معني،  منتج  عن  معلومات 
االستجابة  لرمز  هاتفهن  توجيه 
السريعة املوجود جبانب املنتج، ما 
لرابط  بسهولة  يصلن  سيجعلهن 
أو  اإلنترنت  عرب  املنتج  شراء 

مشاهدة فيديو مفصل عنه.

تطبيقات  كافة  قبل  من  للقراءة 
كود«،  أر  »كيو  الـ  قراءة  برامج 
إىل  الدخول  هو  عليكم  ما  وكل 
من  للموقع  الرئيسية  الصفحة 
ستضعون  سهولة  وبكل  هنا، 
رمز  صناعة  املراد  الرابط 
الشريط  يف  له  سريعة  استجابة 
سيكون  وبعدها  لذلك،  املخصص 
لديك رمز استجابة سريع ميكنكم 
مناسب  مكان  يف  كصورة  وضعه 
أن  ومبجرد  املطبوع،  تقريركم  يف 
قراءة  برنامج  أي  القارئ  يفتح 
على  السريعة  االستجابة  رموز 

اإلعالمية  اخلبرية  تؤكده  ما 
مقاهلا  يف  ثورب«  كيزيا  »إستر 
غريت  »كيف  عنوان  حيمل  الذي 
السريعة  االستجابة  رموز  تقنية 
جنوب  يف  املجالت  صحافة 
الـ  إن »تقنية  إذ تقول  إفريقيا«، 
املجالت  أخذت   »QR Codes«
املطبوعة إىل مستوى جديد متاًما 

يف جنوب إفريقيا«.
مقاهلا بشكل  »ثورب« يف  وتناولت 
»أسوشيتد  حمدد جتربة مؤسسة 
عدة  تصدر  اليت  للنشر«  ميديا 
جنوب  يف  للنساء  موجهة  جمالت 

اليت  املواقع  من  العديد  وهناك 
وبسيطة  سهلة  طرًقا  لنا  توفر 
اخلاص  الرمز  لصناعة  وجمانية 
حتديد  هو  علينا  ما  وكل  بنا، 
نرغب  الذي  اإللكتروين  الرابط 
الدخول  مث  له،  القارئ  نقل  يف 
لصناعة  املخصص  املوقع  على 
موقع  مثل  استجابة سريعة،  رمز 
 ،The QR Code Generator
 QR الذي يتيح لكم إنشاء رموز 
رموز  من  أفضل  وهي  ديناميكية، 
تنتهي  ال  ألهنا  الثابتة   QR
أكرب  قابلية  ولديها  صالحيتها، 

سيصبح  للرمز  ويوجهه  هاتفه 
أو  للموقع  الوصول  على  قادًرا 
الذي  الصور  ألبوم  أو  الفيديو 
على  له  قارئكم  نقل  يف  ترغبون 

اإلنترنت.
 GO QR موقع  أيًضا  هناك 
من  كبري  عدد  به  يثق  الذي 
اإلنترنت  شبكة  على  املستخدمني 
االستخدام  وسهل  جماين  ألنه 
وينجز املهمة خالل دقائق قليلة، 
كما يوفر لكم إمكانية طباعة رمز 
االستجابة السريعة اخلاص بكم 

بأي حجم.

املقابلة  إجراء  ميكن  حبال   -1
عرب اهلاتف، ال ضرورة لتحديد 
يف  ُيمكن  فيديو:  مكاملة  موعد 
كثري من األحيان إجراء املقابلة 
لكي  ضرورة  وال  اهلاتف،  عرب 
الذي  الشخص  الصحفي  يرى 
ال  الشاشة،  على  أمامه  يقابله 

سيما وأّن مكاملات الفيديو تشتت 
تريح  ال  أو  أحياًنا  التركيز 

الطرفني أحياًنا.
2- ُقم بكل ما يؤّمن لك الراحة 
قبل بدء املقابلة : على الصحفي 
حىت  ومرتاًحا  هادًئا  يكون  أن 
يتمّكن من اإلستماع إىل الشخص 

بوقت  الثاين  الشخص  أبلغ   -4
الصحفي  كان  حال  يف  املقابلة: 
مدهتا  حمادثة  جيري  أن  يريد 
نصف  ملدة  مقابلة  أو  دقائق   10
اجلدول  مناقشة  جيب  ساعة، 
واحلديث عن  الضيف  مع  مسبًقا 
وقت املقابلة، والتذكري فيه مرة 

أخرى يف بداية املقابلة.
مقطع  أو  صورة  استخدام   -5
باملقابلة:اذا  اخلاص  الفيديو 
أن  يريد  ال  الصحفي  كان 
يستخدم الصورة أو مقطع فيديو 
من املقابلة، ميكنه إبالغ الشخص 
بعدم  يشعره  بذلك حىت  الثاين 

القلق بشأن إطاللته.
الصحفي   يطرح  أن  ميكن   -6
الذي  الشخص  على  األسئلة 
هل  مثاًل:  معه،  املقابلة  جيري 
تعمل  الذي  املكان  وصف  ميكنك 
فيه؟ كيف جتد العمل من املزنل؟ 
أي مكان يف املزنل يعجبك أكثر؟ 
وأّن هذا النوع من األسئلة يشّجع 
األشخاص الذين جيري الصحفي 
بعض  تقدمي  على  معهم  املقابلة 
اليت تشّكل  التفاصيل اإلنسانية 
إضافة جيدة للقصة الصحفية، 
التفاصيل  هذه  إدخال  ويعّد 
إىل  »الدخول«  أجل  من  مفيًدا 
مزنل الشخص، مبا أّن الصحفيني 
ال يستطيعون مالحظة الكثري من 
عن  مقابلة  إجراء  خالل  األمور 

ُبعد.

ولذلك  املقابلة،  خالل  اآلخر 
أّن  من  يتأكد  أن  عليه  يتعّين 
األطفال يف املزنل منشغلون بشيء 
أو  القهوة،  يتناول  أن  ما. وميكن 
أن خيتار استخدام غرفة مغايرة 
للمكتب. وعلى الصحفي فقط أن 

ال ينسى مساعة الرأس.
إجيايب:  بأمر  البدء  حاول   -3
املقابلة  الصحفي  يبدأ  أن  ميكن 
أنا سعيد جًدا  مثل:  بقول شيء 
تواجدك  أشكر  معك،  للتحدث 
أن  جيد  أمر  إّنه  املتاح،  ووقتك 
مقابلتك.  باستطاعيت  يكون 
سليب  أمر  أي  تقول  أن  وتفادى 
حول الصعوبات التقنية للمقابلة 

عرب زووم.

وجود  الصحفي  الحظ  إذا   -7
رداءة بالصوت والشخص الثاين 
غري قادر على تغيري مكانه، ميكن 
يقطع  أن  منه  الطلب  حينها 
صورة الكامريا، وإذا كان املحتوى 
تقصري  ميكن  يكفي،  مبا  جيًدا 

وقت املكاملة.
8- إذا وجد الصحفي أّنه حيتاج 
مع  للتحدث  الوقت  من  ملزيد 
إكمال  فيمكن  الثاين،  الشخص 
هاتفية  مكاملة  عرب  املقابلة 
إلضاعة  جتنًبا  تقليدية، 
النقاش وحماولة حل  الوقت يف 

املشكالت الفنية.
على  املقابلة،  إهناء  قبل   -9
إذا  ضيفه  يسأل  أن  الصحفي 
أراد إضافة فكرة معينة : يشعر 
الذي مّتت  السؤال الشخص  هذا 
أصغى  الصحفي  بأّن  مقابلته 
مشاركته،  وحيترم  لكلماته 
يف  األمر  هذا  يساعد  وبالتايل 

إهناء املقابلة بشكل جيد.
يبلغ  أن  الصحفي  على   -10
املقابلة  جيري  الذي  الشخص 
وأن  التسجيل  يتوقف  مىت  معه 
يسأله إن كان يرغب يف عدم نشر 
أن  بّد  ال  املقابلة.  من  جزء  أي 
تبقى هذه احلدود واضحة، حىت 

يف العامل االفتراضي.
* ماري نوداشر/ مراسلة أذاعة 

أوروبا يف الربازيل.

إرشادات إلجراء مقابالت عبر تطبيق » زووم« 

مصطفى فتحي

لطالما كان البحث عن طريقة سهلة 
وبسيطة تقلل الفجوة بين تقنية 

الـ QR Code وهي اختصار للجملة االنجليزية 
Quick Response code والتي تعني رمز 

)االستجابة السريعة(، لكن لفهم هذه التقنية 
نحتاج إلى االنتقال لمكان مختلف، وبالتحديد إلى 

مقر شركة Denso التابعة لشركة تويوتا العالمية، 
والتي فكرت في تصميم رمز ثنائي 

األبعاد الهدف الرئيس منه هو تسهيل 
تعقب السيارات أثناء دورة التصنيع

لجوء الصحفيين الى المقابالت اإلفتراضية، 
جعلنا نعد بعض اإلرشادات الضرورية 

لمساعدة الصحفيين في المحافظة على 
صحتهم وإجراء أفضل المقابالت، وفيما 

يلي أبرز هذه االرشادات:
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تشري مها / موظفة 27 عاما / اىل 
اهتامات  قبل  من  تسمع  مل  أهنا 
بالعناد والتمرد توجه هلا، عندما 
لكن عندما  والدها،  بيت  كانت يف 
انتقلت اىل بيت زوجها الذي يقيم 
الظلم  من  كثريا  عانت  أهله  مع 

واالستغالل، واالهتام بالتمرد.
أرفض  أن  طبيعي  أمر  وتضيف: 
أتعرض  عندما  وأمترد  استغاليل 
كوين  من  الرغم  فعلى  للظلم، 
موظفة، وأخوات زوجي ربات بيت، 
أعمال  من  الكثري  يتركن  فأهنن 
من  عوديت  بعد  ألجنزها  املزنل 
وصل حد  االستغالل  وان  العمل. 
ويقررون  براتيب  يتصرفون  اهنم 
يف  يستثمروهنا  بسلف  االشتراك 
شراء مزنل جديد دون اخذ رأيي. 
فيما يشكو علي / مهندس 30 عاما 
وصوهتا  املتذمرة،  زوجته  من   /
ال  يقول:  أذ   . املزنل  يف  العايل 
هتتم لكالمي، وعلى أبسط موضوع 
بالصراخ،  تبدأ  عليه،  خنتلف 
أجواء  وجتعل  أعصاهبا  وتنفلت 
هذا  ومع  ومتوترة،  ملتهبة  البيت 
أحاول احتوائها بالكالم اللطيف، 
لكن ال ينفع معها فهي، ال تغري من 

طبعها مهما فعلت ألجلها.
 / عاما   28 معلمة   / وتوضح مسا 
مساع  عدم  اىل  تضطر  اهنا  اىل 
كالم زوجها، ألنه يريد ان يصادر 
أنفاسها  على  ويكتم  حريتها 

بقرارات تعسفية.
العمل  ضغوط  أن  وتتابع: 
أوقات  اىل  حتتاج  واملزنل، 
من  للتخفيف  والترفيه  للراحة 
مع  اخلروج  مثل  الضغوط،  هذه 

مكان  اىل  نزهة  يف  الصديقات 
مريح، أو األجتماع معهن يف دعوة 
عشاء، أال انه يرفض ذلك، وغالبا 
ما يتطور األمر بيننا اىل شجار«. 
أما عمر / أستاذ جامعي 30 عاما 
/ فأنه يستخدم أسلوبا خمتلفا مع 
املتمرد.  سلوكها  زوجته، الحتواء 
اختالف  حيصل  يقول:احيانا  أذ 
تفقد  بدأت  أهنا  وأشعر  بيننا، 
بعد  هلا  وأعود  فأتركها  أعصاهبا، 
فأصاحلها،  هتدأ،  ريثما  أخر  حني 
العصبية  هذه  أن  أتفهم  ألين 
هي  أمنا  والتمرد  العناد  ونزعة 
فيها  مبا  احلياة  لضغوط  نتيجة 

مشاكل األوالد ومنغصات العمل.
عاما   26 مدرسة   / زهراء  وتعزو 
اىل  وعنادها  متردها  أسباب   /
الذي  املتعجرف،  زوجها  اسلوب 
اعتبار  أي  دون  رأيه،  على  يصر 
لرأيها على الرغم من كون معظم 

قراراته خاطئة.
أن  أقنعه  أن  أحاول  وتضيف: 
النظر  ووجهة  ضروري،  التفاهم 
من  الكثري  ألنضاج  مهمة  األخرى 
وجهات النظر، حىت على مالبسه 
كثريا  يهتم  ال  فهو  معه،  أختلف 
يهمين،  اجلانب  وهذا  مبظهره، 
ألين أريده يظهر أمام الناس أنيقا 
جذابا، فيما يعترب كالمي يف هذا 

اخلصوص عبثيا.
عاما   2٥ عاملة   / رهام  وتعترف 
مع  تتناسب  ال  أفعاهلا  ردود  أن   /
يف  حتدث  اليت  املواقف  بعض 
أبسط  على  تثور  فهي  العائلة، 

األمور.
وتتابع: عندما أتصل به وال يرد 

او يكون هاتفه مشغوال باحلديث 
واقول  واغضب،  أثور  اخر،  مع 

كالما ينبغي أن ال أقوله ».
علي  د.  النفسي  الباحث  ويرى 
قسم  يف  التدريسي  كاظم،  سعد 
علم النفس اجلامعة املستنصرية 
يعين  النفسي،  التمرد  أن: 
للمطالب  اإلذعان  وعدم  العصيان 
او  الوالدين  او  الرجل  من  سواء 
املعلمني، ومن االسباب اليت ختلق 
حلرية  الزوج  تقييد  هي  التمرد، 
أو عدم إعطائها فرصة  الزوجة، 
وطموحها  شخصيتها  عن  للتعبري 
بشكل مباشر أو غري مباشر، وهذا 
على  ضاغطا  وضعا  يولد  بدوره 
نفسيتها، ينتج عنه نوع من التمرد، 
او  منها  يطلب  ملا  االستماع  وعدم 
يف  تعمله  ان  جيب  ما  عمل  عدم 

ما  باعادة  رغبتها  نتيجة  البيت 
فقد منها.

التمرد،  هذا  حجم  ويتابع: 
يتناسب طرديا مع امهية السلوك 
الذي يتم منعه او تقييده، وهذا ما 
اشار اليه )جاك برمي( يف نظريته 
حتت   1966 عام  ظهرت  اليت 
ولعالج  النفسي(،  )التمرد  مسمى 
االستماع  جيب  الظاهرة،  هذه 
اىل طلبات الزوجة، ومعرفة مدى 
االفكار  وطرح  تنفيذها،  إمكانية 
العقالنية من قبل الزوج بطريقة 
جتعل الزوجة تعتقد اهنا بكل ما 
متلك من افكار وشخصية وطموح 
وأن شغله  له،  بالنسبة  مهمة  هي 
ولكن  طلباهتا،  تلبية  الشاغل 
بطريقة مقبولة ال ختل بالنظام 

القيمي للعائلة«.

فيما تعتقد الباحثة االجتماعية 
الضروري  من  أن  عمر،  زينب 
السلوك  أسباب  على  التعرف 
متسلطا  سلوكا  لكونه  املتمرد، 
لعدم  ينشأ  السيطرة،  عن  خارجا 
العاطفي،  النقص  أو  االهتمام 
لذلك كثرة الضغط )الكبت( على 
الزوجة يؤدي حتما اىل التمرد .

سلوك غري  هو  التمرد   « وتضيف 
أمنا  الزوجات،  كل  عند  متأصل 
سواء  ضاغط  لسلوك  نتيجة  هو 
من الزوج او عائلته، كما ان بعض 
يساندهن  من  جيدن  الزوجات 
االهل  من  سواء  افعاهلن،  على 
السلوك  ان  فتجد  الصديقات،  او 
املتمرد من حقها، لذلك تلجأ اىل 
سلوكيات خارجة عن املألوف مثل 

التكرب والتعايل بالكالم ».

تيسير الخالد

اىل  الباحثني  من  الكثري  يشري 
وقد  طاقة،  إنسان  كل  لدى  ان 
تكون إجيابية، او سلبية، ورمبا 

االثنني معا، وحبسب املوقف.
هي  اإلجيابية،  فالطاقة 
احلب  طياهتا  يف  حتمل  طاقة 
السلبية،  أما  والتفاؤل،  والعطاء 
البغضاء  مبشاعر  تتمثل  فأهنا 
ومن  والتشاؤم،  والكراهية 
النفس  على  هيمنتها  اسباب 
على  الذات  تأنيب  هو  البشرية، 
يف  حدثت  وسلوكيات  مواقف 
مع  اليومي  والصراع  املاضي، 
باملستقبل،  واالنشغال  احلاضر، 

مبنغصات  متشبع  جمتمع  وسط 
احلياة، كل هذا يزيد من هاجس 
القلق، واالنعزال، ونكران الذات، 

ونفور من كل شي.
نسلك  ال  ملاذا  يوما،  فكرت  هل 
احلل  لعل  خمتلفا؟  طريقا 
ال  ولكن  اعيننا،  امام  موجود 
نعي، ملاذا ال نسمح جبرعة تغيري 
اقوياء،  اننا  ألنفسنا،  وهنمس 

ملاذا ال نقدس ذاتنا.
ضروري  امر  النفس  حب  ان 
جتعلنا  اجيابية  بطاقة  للتمتع 
مواجهة  يف  حيوية،  اكثر 
اعمالنا  واجناز  احلياة  اعباء 
من  بروح  اليومية،  وواجباتنا 
ولعل ذلك جزء  والتفاؤل،  املرح 
ان  ذلك  للذات،  اجلميل  رد  من 
بسائر  واجلسد  والقلب  العقل 
الطاقة  اىل  حيتاج  اقسامه 
الكبري  الكم  ملواجهة  االجيابية، 

من االفعال املؤذية تواجهنا.
ولكي  هنلك،  لكي  خلقنا  ما 
حمدودية  بسبب  بناء،  يستهان 
نكون  لكي  خلقنا  امنا  قدارتنا، 

عن  فضال  الصورة،  هذه  على 
مل  ذلك  فأن   ، والطهر  النقاء 
حيدث عبثا، لنعيش معزومني يف 
يشحذ  ما  وهو  االخرين،  ظالل 
نقاوم  اقوياء،  لنكون  مهمنا 
كل  يف  مهما  حضورا  لنا  ليكون 
الميكن  مميًزا،  ورقًما  املجاالت، 
جتاوزه، ارواحنا امانة، وكل منا 
ملك  على  اميًنا  يكون  ان  جيب 

الرب.
تتسرب  السلبية  املشاعر  احيانا 

بسرور  ايامنا  نعيش  سعداء 
املستقبل  نصنع  وطمأنينة، 
ثقة،  بكل  ولعوائلنا  لنا  املشرق 
تليق  اليت  املكانة  على  وحنصل 
بنا وبكفاءتنا.املهم ان النبخس 
ارواحنا وذواتنا، ذلك ان النفس 
وان  اجناز،  الحتقق  املهزومة 
املرتعشة،  اخلائفة  االيادي 

الحتقق النجاحات.
وننظر  املرأة،  امام  نقف  عندما 
خلقنا  يف  الرباين  االعجاز  اىل 

الذي  املحيط  من  ارواحنا،  اىل 
نعيش فيه، سواء من االصدقاء 
او االقارب او رفاق العمل، فتعظم 
واليأس  التذمر  مشاعر  من 
مصاحبة  ان  واالهنزامية، 
السليب مشكلة، وقالوا  ومرافقة 
تسعد،  السعيد  قدمًيا،جاور 
شعور  وهي  معدية؛  فالسعادة 
حلظي ميزج بني الفرح والسرور 
ظروف  واجهت  ومهما  والراحة، 
ستعطي  ابتسامتك،  فأن  صعبة، 

انطباع لالخرين بأنك قوي، من 
الصعب احلاق هزمية بك.

ان  الباحثني  بعض  ويؤكد 
تبعث  االخرى،  املخلوقات 
براسائل اجيابية، وشعور لطيف 
مثال،  النباتات  فان  وسكينة، 
يف  االوكسجني  تبعث  عندما 
برسائل  تبعث  فهي  احلدائق، 
االجواء  على  لتضفي  حب، 

الراحة والسرور.
اهلموم  لتفريغ  فرصة  لعلها 
وتعظيم  الذات،  مع  والتصاحل 
وطرد  االجيابية  املشاعر 
بافضل  ايامنا  لنعيش  السلبية، 
السالم  تعزيز  ان  ذلك  حال، 
الداخلي، سيضفي على مالحمنا 
واجلمال.  القبول  من  الكثري 
وذايت  انا  فصاعًدا،  اليوم  من 
صحيني  اجيابني،  مندجمني، 
وكلما  ونفسًيا،  وعقلًيا  جسدًيا 
ليس  نتذكر  منعطف  واجهنا 
مرحلة  بل  املطاف،  هناية  هذا 
الرياضية  بروحنا  وسنتجاوزها 

وعزميتنا اليت ال تلني.

مترد الزوجة .. عناد أم نتيجة لبيئة غري منصفة ؟

تحقيق مريم فؤاد

يشكو الكثير من 
االزواج من تمرد 

زوجاتهم، وهو 
ما يعرض االسرة 

بأجمعها الى 
مشاكل وخالفات 

ونكد، ترى ما 
سبب عناد المرأة 

وتمردها، هل هو 
سلوك متأصل في 

البعض منهن؟ ام 
أنه نتاج للضغوط 
االجتماعية التي 

تتعرض لها الزوجة 
في البيئة الجديدة 
غير المنصفة في 

سكن الزوجية، مما 
يضطرها للجوء الى 
العناد والمشاكسة 

والتمرد.

عدوى السلبية
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اهلدية  تكون  أن  مشكلة  وال 
ألهنا  املادية،  القيمة  متواضعة 
قد تتناسب مع الدخل واالمكانات 
ان  األمر  يف  املهم  لكن  املتاحة، 
قلوب االخرين  السرور يف  تدخل 
قدر  على  اهنم  انطباع  وتعطيهم 
من األمهية لذويهم وأصدقائهم.

وترى رواء / 26 عاما  ان:اهلدايا 
عن  للتعبري  وسيلة  عام  بشكل 
العالقة  يف  اما  واملودة،  االهتمام 
خاصا،  طعما  هلا  فأن  الزوجية 
وقيمتها  نوعها  عن  النظر  بغض 
ألهنا  فيها،  تقدم  اليت  واملناسبة 

جتدد احلب بني الزوجني.
أقدر  فأين  متزوجة  ولكوين 
القيمة املعنوية للهدية وانعكاسها 
على سعادة االسرة، فعندما اتلقى 
بالفرح،  اشعر  زوجي  من  هدية 
قبل االطالع عليها، الواقع اهلدية 

الزوجني،  اهتمام  مدى  تبني 
احدمها باألخر.

وتتابع » أواجه صعوبة يف اختيار 
هدية مناسبة لزوجي، ألين أسعى 
خمتلفة  هدية  شراء  اىل  دائما 
عن السائد، فأنا ال أحبذ اهلدايا 
يشيد  دائما  هو  لذلك  النمطية، 

بذوقي يف اختيار اهلدايا.
فيما تشري مرمي / استاذه جامعية 
من  تستغرب  أهنا  اىل   / عاما   29
على  وحاصلني  متعلمني  أشخاص 
يف  يهتمون  وال  جامعية،  شهادات 
الناس  أقرب  اىل  اهلدايا  تقدمي 

يف مناسبات مهمة.
وتتابع » أحرص كثريا على تقدمي 
األسرة  من  للمقربني،  اهلدايا 
تتضمن  اهلدية  ألن  واألصدقاء، 
رسالة حب ومودة بني األشخاص، 

وتقوي اواصر الصداقة.

املناسبات،  يف  االحتفاالت  احب 
اىل  حيتاج  ال  السعيد  فالزواج 
االحتفال بذكراه سنويا، وتكليف 
يف  اهلدايا،  شراء  أعباء  الزوج 
األزواج  من  الكثري  يعاين  وقت 
قلة  بسبب  مالية  مصاعب  من 
الرواتب، والبطالة وانعدام فرص 
الظروف  هذه  كل  ظل  يف  العمل، 
اجد اهلدايا واحتفاالت املناسبات 

امرا عبثيا«.
ويبني حسن / حمامي 25 عاما:ان 
امجل اهلدايا، هي املفاجئة وغري 
املتوقعة. ويتابع » يف كل مناسبة 
أفكر يف تقدمي هدية، أحدد نوعها 
عن  أحتدث  وال  مبكر،  وقت  يف 
املناسبة، وكأين أل أتذكرها، ومن 
كانت  أذا  الشخص،  أفاجيء  مث 
او  العائلة  افراد  احد  او  زوجيت 
وقعها سيكون  من االصدقاء، ألن 
قويا يف تعزير الروابط االسرية 

 27 موظف   / أمري  ويعتقد 
طاقة  تعطي  اهلدايا  ان:  عاما 
بني  العاطفة  وتزيد  اجيابية، 
واألصدقاء،  واألهل  األزواج 
أخر  شخصا  تتذكر  أن  ومدرد 
عن  تعبري  فأنه  هدية،  له  وتقدم 
لذلك  والتقدير  االهتمام  مدى 
على  سيحرص  الذي  الشخص، 

ردها يف أقرب مناسبة.
ويضيف » أمهية اهلدية ال تقاس 
بقيمتها  بل  املادية،  بقيمتها  أبدا 
الضروري  من  فليس  املعنوية، 
الثمن،  باهظة  اهلدية  تكون  ان 
خاصة  أمهية  للهدايا  ويكون 
وجود  عند  اخلواطر  تطييب  يف 

مشاكل بني األشخاص«.
 ،/ عاما   27 مدرسة   / مىن  أما 
أذ  باهلدايا،  أخر  رأيا  هلا  فأن 
و ال  للهدايا،  اهتم  انا ال   « تقول 

أجملها المفاجئة وغير المتوقعة

هدايا املناسبات الزوجية .. 
ملاذا يتجاهلها الرجال؟

الالممنصورنصور

او روابط الصداقة ».
ويتابع » بالنسبة يل، اهلدية كلما 
هلا  كان  ومتميزة،  فريدة  كانت 
وقع أكرب يف نفسي، فأنا ال أحبذ 
اهلدايا )الروتينية(، كما أن مجال 
وان  املفاجأة  يف  يكمن  اهلدية 
يسعى  اليت  األشياء  ضمن  تكون 
األخر اىل اقتنائها، وكانت أغرب 
حيايت  يف  تلقيتها  هدية  وأمجل 
من زوجيت خالل فترة اخلطوبة.

بإحضارها  فاجأتين  يقول: 
وبداخلها  بإحكام  مغلقة  زجاجة 
جمففة  وزهور  صغرية  ورقة 
ومعها بطاقة كتب عليها؛ يف هذه 
الزجاجة هواء من روحي وقليب، 
وقد أحكم إغالقها جيدا حىت ال 
يتسرب اهلواء، فأنت متلك روحي 

وحيايت
علي  د.  النفسي  الباحث  ويؤكد 
علم  قسم  يف  تدريسي   / سعد 

النفس أداب املستنصرية / اىل ان 
والسيما  العالقات،  ترسخ  اهلدايا 
اهلدايا قد  و  الزوجية،  العالقات 
السلع  غري  اخرى  أشكال  تأخذ 
كالدعوة  العينية،  واألشياء 
تذكرة  أو  مطعم،  يف  )لعزومة( 
احد  اىل  طائرة  منت  على  رحلة 
فترة  لقضاء  السياحية  األماكن 
ذلك خفض  شأن  فمن  استراحة. 
الزوجة،  لدى  السليب  الشعور 
االجيايب  الشعور  واشاعة 

والبهجة يف احلياة االسرية.
للهدايا تأثريا كبريا  ان  ويضيف: 
على الزوج أو الزوجة، كوهنا تولد 
لدى  والرضا  باالرتياح  شعورا 
اهلدية  تكون  ان  شرط  األخر، 
يف حملها، وهذا يتطلب من الزوج 
ان يعرف متطلبات الزوجة ليكون 

للهدية وقعا نفسيا مؤثرا.

تحقيق: سارة العزاوي

تعد الهدايا بين األزواج واألقارب واألصدقاء، من األسباب التي تنشط 
العالقات وتشيع أجواء من األلفة والود والمحبة، وليس الهدايا بقيمتها 

المادية، بل بقيمتها المعنوية، فأن الشخص الذي يتذكر مناسبة عيد ميالد 
زوجته، أو ذكرى يوم زواجهم، أو أي مناسبة مهمة لفرد من األسرة أو 
األهل أو األصدقاء، فأنه يعبر عن مدى الحب واالهتمام لهذا الشخص

اىل   / عليا  دراسات  طالب   / سالم  يشري 
اىل  موزع  كورونا  وباء  ظل  يف  وقته  أن 
وإكمال  للدراسة  االول:  جماالت،  ثالث 
ست  له  وخصص  الدراسية،  الواجبات 
الكتب  بقراءة  فيها  ينهمك  ساعات، 
عن  والبحث  احلاسبة،  على  اإللكترونية 
مصادر جديدة. أما الثاين، فهو خمصص 
اىل عمله التجاري الذي نقله اىل األون 
لشؤون  خصصه  والثالث  واملوبايل،  الين 
العائلة واألهل، ألنه املعيل الوحيد هلم .

شركة  صاحب   / مصطفى  يبني  فيما 
مرافق  اىل  وصل  كورونا،  تأثري  ان   /
اذ اثر  احلياة كافة، وامهها االقتصادي، 
مشل  الذي  واخلاص  العام  القطاع  على 
شركات واصحاب مهن وحرفيني وعمالة، 
العائدات  بتراجع  اجلائحة  تسببت  وقد 
االقتصادية اىل 3 % يف بعض االحيان، 
احدهم  وانا  االعمال  رجال  حاول  لذلك 
مل  لذلك  بعد،  عن  العمل  مواصلة  اىل 
الوقت  وظفت  بل  فراغ،  وقت  لدي  يتبق 
التجارية اخلاصة  االعمال  لتنشيط  كله 
والتواصل  االلكتروين  التسويق  عرب  يب، 
ومواقع  اهلاتف  باستخدام  العمالء  مع 
الوقت  وباقي  االجتماعي،  التواصل 
للمحافظة  الرياضة  ممارسة  يف  اقضيه 

عاما   35 بسطية  صاحب   / علي  ابو  أما 
أذ يقول  / فله حكاية اخرى مع احلظر، 
» أنعكس احلظر اجلزئي والكلي على قلة 
املارة، وبالنتيجة عدم تصريف البضاعة 
يف  العمل  اغادر  جعلين  مما  املعروضة، 
وقت مبكر، كما ان القطوعات يف الشوارع، 
تتسبب يف ان يكون طريق الذهاب واالياب 
عدة  اصبح  الطريق  الن  ومكلفا،  شاقا 
حمطات بدال من حمطة واحدة. ويتابع: 
تواجدي الكثري يف البيت استغله يف قضاء 
بعض االعمال املزنلية، وادامة االجهزة، 

وغري ذلك من االعمال. 
ويقول الباحث النفسي ا. د قاسم حسني 

على وزين ورشاقيت.
 « ان  عاما    28 موظفة   / زينب  وتوضح 
احلكومية  املؤسسات  يف  الدوام  تقنني 
الفريوس.  انتشار  من  للحد  ضروري  أمر 
وتضيف: على الرغم من أن احلظر الكلي 
من  الكثري  اجناز  يف  يساعد  لكنه  مزعج، 
الوقت  يسمح  مل  اليت  املؤجلة  االعمال 
استهالك  عن  فضال  بإمتامها،  السابق  يف 
الكثري من الوقت مع االطفال الذين باتوا 
معهم،  الدائم  وجودنا  مع  سعادة  اكثر 
السيما بعد ختلصهم من ضغوط النهوض 
اىل  للذهاب  وهتيئتهم  الفراش  من  املبكر 

الروضات او املدارس ».

استثنائية  الصحي، حالة  صاحل: احلظر 
لكن  للمجتمع،  العامة  السالمة  تتطلبها 
به  يتقيدون  وال  يتقبلونه،  ال  البعض 
واجتماعية،  اقتصادية  ومربرات  لدواع 
بامللل  تتمثل  نفسية،  آثار  له  واحلظر 
األفراد  عند  السيما  واالكتئاب،  والتوتر 
على  اعتادوا  والذين  التحمل،  ضعيفي 
املرح وقضاء معظم أوقاهتم خارج البيت .

احلرية،  تقييد  يعين  احلظر،  ويتابع: 
ميارسها  كان  نشاطات  من  الفرد  وحرمان 
مع  السمر  جلسات  وفقدان  مبتعة، 
هذا  عن  ينجم  مما  واالحبة،  األصدقاء 
آثار نفسية، امهها تعكر املزاج الذي يؤدي 
اىل عدم ضبط االنفعاالت، ويسبب احيانا 
حاالت شجار او خصام بني أفراد االسرة. 
ويضيف صاحل: جيب عدم متابعة أخبار 
وأخرى،  فضائية  بني  والتنقل  الفريوس 
ألهنا  اجلائحة،  عن  بكثرة  القراءة  او 
واسريا  صحيا  وتؤثر  القلق  من  تزيد 
على  وجيب  االشخاص،  على  واجتماعيا 
تعتمد  ان  األزمة  الطبية وخلية  الكوادر 
استراتيجية سيكولوجية يف إقناع الفرد 
واألسرة بتبين فهم برامج معينة لتنظيم 
والسيما  احلظر  اوقات  خالل  الوقت 

احلظر الكامل.

كيف تقضي الناس أوقاهتا خالل أيام حظر التجوال ؟

بغداد حبيب مزهر

دون مقدمات، داهم 
كورونا شعوب المعمورة 

محدثا فيهم الموت 
والدمار، وقد ودع 

الكثيرون أحباءهم، ليحل 
الرعب في كل مكان، 

ونتيجة لهذا الواقع فقد 
فرضت السلطات إجراءات 

وقائية، أهمها الحظر 
القسري عن الحركة 

والتجول الجزئي والكلي، 
ترى كيف تقضي الناس 
أوقات فراغها في ظل 

هذا الحظر المدمر.
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فوبيا االمتحان: عندما ختفق نصائح املرشد االجتماعي !
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املنصور / متابعة

رهاب  من  الطلبة  من  الكثري  يعاين 
بفوبيا  علميا  يعرف  ما  أو  االمتحان، 
الفوبيا  هذه  أسباب  وتعود  االمتحان، 
ضغط  أبرزها:  لعّل  عَدة،  أمور  إىل 
الوالدين املستّمر على الطالب وحتميله 
أو  الذهنية  قدرته  تفوق  أعباًء 
النفسية على التحمل، إضافًة إىل عدم 
من  االمتحان  خلوض  اجليد  االستعداد 
قبل التلميذ. يضاف إىل ذلك كّله عامل 
آخر ال يقل أمهيًة عن سابقيه، أال وهو 
تدّني ثقة الطالب بنفسه وبقدرته على 
حتصيل املعّدل املطلوب. إنَّ جمموع هذه 
املشاهبة،  العوامل  من  وغريها  العوامل 
االمتحان،  لفوبيا  ظاهرّيًة  أسبابا  متّثل 
مكان  يف  اجلوهري  السبب  يقبع  بينما 

أعمق. فما هو هذا السبب يا ترى؟ 
املرشدين  نصائح  تفلح  مل  وملاذا 
االجتماعيني املقدمة للطلبة يف مواجهة 
االمتحان،  فوبيا  تقف  املشكلة؟  هذه 
شأهنا شأن مجيع الرهابات الالمنطقية، 
نستعرض حالًة  النقطة  ولتوضيح هذه 
من حاالت فوبيا االمتحان، كان السبب 

سقطت  قد  بأهنا  معلنًة  البكاء  إىل 
املريب  اجلو  عن  ناهيك  األمتحان!  يف 
كانت تكابدمها،  اللذين  املركز  واحلصر 
وبعد يأسها من نصائح املرشد االجتماعي 
تبسيطه  ومن  مبدرستها،  اخلاص 
 « غرار:  على  جلمل  وتكراره  للمشكلة، 
أجييب عن السؤال الذي تعرفني إجابته 
األسئلة،  مجيع  إىل  تنظري  وال  أواًل، 

فيها أعمق بكثري من الصورة السطحّية 
اليت بدت عليها:

عمرها،  من  عشرة  اخلامسة  يف  فتاة 
سن  يف  كانت  عندما  والدها  فقدت 
من  الفتاة  هذه  عانت  وقد  السابعة، 
يرعبها  ما  أكثر  وكان  االمتحان،  فوبيا 
فكانت  العالمات.  خسارة  موضوع  هو 
سارعت  العالمات،  بعض  خسرت  كلما 

أحضري يف حقيبتك قلما آخر من باب 
اإلجابة...  يف  تتسرعي  ال  االحتياط، 
إخل »، جلأت هذه الفتاة إىل االستشارة 
النفسية، ليتبني هلا أن مشكلتها تتمحور 
يف  ميّثل  والذي  األب،  دور  غياب  حول 
والكيان  املستقبل،  بوابة  الرمزي  عقلها 
واملنافسة،  للصراع  الضروري  النفسي 

ومن مث بلوغ الرشد.

افقيا
1- ممثل مصري مشهور.

2- عكس ظال - اسم مذكر.
عكس   - كمبيوتر  عالمة   -3

ولد - يعطي )م(.
الدولة)ال(  مركز  تعد  مدينة 

)م( - رقم 2 باالنكليزي )م(.
احلروف  من   - اقوى   -5

العربية.
من  اكرب   - )م(  وجع    -6

الساعات واقل من اسابيع )م(.
7- سنتان )م( - ثلثي مقسمات.

8- حرف جر - اصبع.
التواصل  وسائل  من   -9
وصف  اسم   - االجتماعي 

للشعب االيراين.
10- حبر - ولدي )م( - هز.

عموديا
1- هلضم الطعام - املعزول عن 

الناس.
2- توجد يف البحر )م( - والدة.

3- جيري يف عروق االنسا )م( - 
توجد يف القلب.

عكس   - )م(  تابلوات  مفرد   -4
جين.

5- اعشاب مفيدة - اداة جر.
6- مضارع كلمة نقل - متشاهبة.

7- والد - من واجبات الشرطة 
)ال(.

 - الطيور  من  جمموعة   -8
تستخدم لضبط العزف.

9- تطبيق تواصل عرب النت.
10- عكس تذكرت - متشاهبة - 

مذاق غري مستساغ.

املا�ضي،  خالل  حياتك  إلى  نظرت  اذا 

ستالحظ أنها تغيرت تماما. هذه التغييرات 

التقدم  في  إيجابا عليك وكانت سببا  أثرت 

امللوس الذي تالحظه اليوم.

املفيدة  املوضوعات  بعض  تناقش 

الصباح  في  األصدقاء  مع  جلست  إذا 

البديهة  كالفلسلفة والعلوم. تتميز بسرعة 

وهذا ما يميزك عن اآلخرين.

تشعر أن كل �ضيء يحدث لك اليوم يحدث 

ألول مرة. تشعر ان هناك شيئا ما سيحدث 

شخص  أنت  هو؟!  ما  تعرف  ال  ولكن 

عاطفي جدا.

خدمات  تقديم  في  طويال  وقتا  تق�ضي 

لشخص ما. ربما يكون صديقا أو حبيبا. 

ستضطر فجأة للقيام ب�ضيء ما ثم تعاود 

مساعدة هذا الشخص مرة أخرى.

أنت مغرور وتشعر أنك الوحيد املوهوب 

مواهب  تقدر  أن  عليك  العالم.  هذا  في 

تنس  ال  مواهبك.  يقدور  لن  وإال  اآلخرين 

أنهم يعرفون كيف ينتقمون منك.

تجنب األخطاء والتهور والتسرع. إدعاءات 

يثير  عليك  والتفوق  بالعظمة  الشريك 

حتى  حاسمة  معالجة  وتستدعي  غضبك 

تجتاز هذا اليوم بسالم. 

ال  أفضل.  بشكل  أولوياتك  إدارة  تعلم 

تضع األشياء غير املهمة مع األمور التي ال 

جميلة  أعماال  ستنجز  التأجيل.  تحتمل 

تفخر بها.

اآلخرين  مع  التحدث  تحب  شخص  أنت 

واالنخراط معهم. تفكر اليوم في االتصال 

في  االجتماع  عليهم  واالقتراح  بأصدقائك 

منزلك. أنت متميز في إقناع اآلخرين.

يوم مالئم للتحرك في عدة اتجاهات. قد 

املوضوعات.  بعض  حول  خالفا  تواجه 

تتعّرض اليوم محاوالتك للعرقلة وتواجه 

شريكا شرسا في مكان العمل. 

سيكون  العاطفية  بحياتك  يتعلق  �ضيء 

على ما يرام خاصة إذا تصرفت بطريقة 

جهودك  كل  تبذل  أن  عليك  صحيحة. 

حتى تتأكد من شعورك تجاه شخص ما.

سحرا  وتمارس  مميزاتك،  اآلخرون  يقدر 

أرباب  لك  يقوله  ما  إلى  وتصغي  كبيرا 

العمل. تفكر في قضية زوجية أو شراكة 

أو تعيش لحظات رومانسية مع الحبيب.

بين  املثمر  التعاون  أساس  هي  الجدية 

الزمالء، بينما كثرة املزاح تسبب األخطاء 

إلى  مضطرا  نفسك  ستجد  والهفوات. 

الدفاع عن أفكارك بمواجهة الشريك.

الحمل

الميزان

السرطان

الدلو

الجوزاءالثور

القوسالعقرب

العذراءاالسد

الجديالحوت

ظ
لح

ج ا
برا

ا

فاصلة منقوطة

اميان كاظم

الفاصلة  استخدام  سبب  على  كلنا  نتفق 
اختصار  ميكن  واليت  الكتابة,  يف  املنقوطة 
تؤسس  إهنا  النصوص  يف  وجودها  سبب 
أي تكون اجلملة  وثيقا بني مجلتني؛  اتصاال 
األوىل سببا للثانية, أو إهنا تكون بعد أو بني 
اجلمل الطويلة اللتقاط النفس, أو إهنا تكون 
بني مجلتني تقول الشيء ذاته ولكن بطريقة 
نتوقف  أن  حنتاج  احلقيقة  ويف  خمتلفة... 
عند عمل هذه الفاصلة ولكن ليس يف مضمار 

الكتابة، بل يف سياق حواراتنا اليومية.
اعتيادي  كالم  بني  يتذبذب  اليومي  كالمنا 
ويتصاعد ليكون نقاشا وقد يصل إىل تراشق 
أو حديث مشحون بالتوتر... ومن هنا تبادر 
فاصلة  نضع  بأن  املقاربة  هذه  ذهين  إىل 
أن  حناول  بأن  احلديث,  طيات  بني  منقوطة 
خنفف من عجالتنا يف تداول أي حوار بغياب 
تعابري  لآلخرين  نقدم  أو  نقوله،  مبا  التفكري 
حال  يف  هلم  إيصاله  نود  ما  توضح  أخرى 
تقبل  صعوبة  من  يعاين  اآلخر  بان  شعرنا 

فكرة احلديث.
فكرة  نعتمد  والعفوية  البساطة  مبنتهى  أو 
عميقا  نفسا  نأخذ  بأن  املنقوطة  الفاصلة 
أو  قليال  بالراحة  للشعور  احلديث  يتخلل 
سبيال للتوازن وعدم االندفاع, فأغلب املشكالت 

اليومية اليت تواجهنا يكون سببها اللسان.
البلغاء  سيد  قال  حتديدا  اإلطار  هذا  ويف   
)عليه  طالب  ايب  أبن  علي  املؤمنني  أمري 
لو كانت يل  البالغة »متنيت  السالم( يف هنج 
رقبة بعري« وهذا مفهوم فلسفي يؤيد حقيقة 
كيفية  يتقن  مل  ما  بلسانه  االنسان  تورط 
استخدامه بعيدا عن إيذاء االخرين أو بعيدا 
عن الوضوح أو االسترسال من دون استدراك 
عند تشظي احلوارات أو تكرار العبارات ذاهتا 

من دون إيضاح.
أو  نتفوه بكالم من دون علة  أن ال  مهم جدا 
سبب يفسره، وإال ُسمي لغوا أي ال فائدة منه 
وال طائل وال يقودنا ألي منفعة مرجوة من 

الكالم.

بال حدود
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كلمات متقاطعة

إنزال  يف  الصني  جنحت   - بكني 
سطح  على  صغري  مسّير  روبوت 
تشّكل  دقيقة  مهمة  يف  املريخ 
سابقة للدولة األسيوية العمالقة 
الفضائية  طموحاهتا  وتعكس 
وأطلق  االتساع.  يف  اآلخذة 
متوز/2020  هناية  يف  الصينيون 
املأهولة  غري  مهمتهم  األرض  من 
اسم  حتمل  اليت  "تيانوين-1" 
الفضاء.  إىل  أرسل  الذي  املسبار 
أجزاء  ثالثة  من  املسبار  ويتألف 
حول  )تدور  مدارية  مركبة  هي 
تقل  هبوط  ومركبة  الكوكب( 
به  التحكم  يتم  الذي  الروبوت 
عن بعد "تشورونغ". وهذه املركبة 
املريخ  اليت حطت على سطح  هي 
"تشورونغ"  للروبوت  سيسمح  مما 

باخلروج.

روبوت صيني 
على المريخ
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The Ministry of Higher Education and Scientific Research reveals 
their intention to authorize the Iraqi Universities to manage the 

admission system for postgraduate studies.
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The dean of Al Mansour University College has 
visited ‘The Iraqi Home’ and has allocated of 
charge place for its residents.

What is beyond Al-Baydhaney’s disowning from ‘Women’s 
Mystry’ film?

Marital occasion gifts... Why do men ignore them?

Fadhel Getti reveals why the TV program ‘Sport in a Week’ 
has stopped displaying.

Al-Samawey: ‘Naqrah Salman Prison’ my school where I 
learned poetry.

Testing-phobia …. When the social worker fails to advice.

Traffic accidents outnumber victims of terrorism accidents!

How do people spend their time during curfew?

Alleys chaos …… mobile carts within residential 
districts.

Eyad Radi: the Iraqi comedy is in crisis.

Wife’s insurgency …. stubbornness or an outcome for 
an unfair milieu?

Nawal Khan: ‘the first betrayal’ song is my green light 
to fame.

Al-Hemyary: Illustrators have existed the caricature 
and journalists have developed it.

Applying for 
postgraduate studies 
has been extended until 
June 13th, 2021.


