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برمة مع كنـة لأليفاء بـالعقـود ا
الشركـة العامة للـمنتجات الـنفطية
وارد الـشركـة وخدمةً  وتـعظـيمـاً 
لــلـــمــواطن بـــحــسـب تــوجـــيــهــات

الوزير).
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الكات قـامت بـازالة واضـاف ان (ا
ـعـابـر غـيـر الـنـظـامـيـة وتـنـظـيف ا
لقطـاع محطتي قـيارة- جرناف مع
حـمـلـة صـيـانـة وتـاهـيل خط سـكـة
قـطـاع شق العـيـثة وازالـة التـبـليط
الـذي حـجب خط الـسكـة عن مـعـبر
غــيــر نــظـامـي مــتــــجــاوز من قــبل
بــــعـض اجلـــهــــات الــــذي يــــقع في
كــلــيـومــتـر 339 من اجل تــســهـيل
حـــركــة الـــقــطـــارات من مــحـــطــتي
الـشــورى وحـمــام الـعـلــيل وصـوال
ـــوصل في الـى مـــحـــطـــة قــــطـــار ا
القريب العاجل العادة احلياة على
هـذا اخلط االسـتراتـيـجي احلـيوي
وتـــســـهـــيل انـــســـيـــابـــيـــة حـــركــة
الـــقــطـــارات الـــذي بــدوره يـــنــعش
نـطقة من خالل الـتبادل الـسلعي ا

والتجاري). 
وكرمت جامعة البصرة  ,مدير عام
ـوانىء الـعــراقـيـة فـرحـان شـركـة ا
الــفــرطــوسي ,تــثــمــيــنــاً جلــهـوده
بـرعـايـة مؤتـمـرها الـدولي الـعـلمي
الـــعــاشـــر .وقـــال الــفـــرطــوسي إن
(الــشـــركــة و حـــسب تـــوجــيـــهــات
الـشـبـلي  تدعـم مؤسـسـات الـدولة
الرصـينـة واولهـا جامـعة الـبصرة

لـلــورش الـفــنـيــة في مـقــر الـوزارة
للوقوف على جاهزية عملها .

ونـقل الـبـيـان عن بـايش الـقول انه
(بــنــاءً عــلـى تــوجــيـــهــات الــوزيــر
الكـات الهنـدسية بضـرورة ابقاء ا
والـفنـية علـى أهبـة االستعـداد لكل
طــار اجــريــنــا جــولــة تــفــقــديــة
لـلـورش واالقسـام الـفنـيـة للـوقوف
ــعــدات والــورش اخلــاصـة عــلى ا
بـالـصـيـانـة) ,واضـاف ان (اجلـولـة
دني شـملت زيـارة شعـبـة الدفـاع ا
لالطالع على جاهزيـة هذه الشعبة
 الـتي تُعـد حـيويـة وفاعـلـة كونـها
ـــوظــفــ بــصــورة تـــتــعــامل مع ا
مـبــاشـرة) ,مــشـددا عــلى (ضـرورة
الكـات الـهـنـدسيـة والـفـنـية بـقـاء ا
ـــدني مـــســـتـــعــدة ألي والـــدفـــاع ا

 .( طار
الكــات الـهــنـدســيـة في وشـرعت ا
الشركة العامة لسكك حديد العراق
 ,التابعة للوزارة بحملة واسعة

لتأهيل وادامـة قطاعاتـها للوصول
ــوصل ضـمن الى مـحــطــة قـطــار ا
وصل) خط سكـة حديد (بـغداد - ا
وصــوالً الى تــركــيــا عــبــر الــقــنــاة

اجلافة .
وقـــال مــديــر عــام الـــشــركــة طــالب
جـــــواد كــــاظـم احلــــســـــســـــني انه
(الــشــركـة تــواصل ســعــيــهــا لـرفع
ناطق كفاءة واعادة خطوط سكة ا
ـــرور قـــطـــارات نـــقل ـــتــضـــررة  ا
ـشتـقات الـنفـطيـة بأقصـى سرعة ا
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ـــأســاة الــتي رأى مــواطـــنــون  في ا
تــعـرّض لــهـا مــسـتــشـفى مــخـصص
صابي  فايروس كورونا في بغداد
حيث استـشهد 82 شخـصا احـتراقا
أو اخـتــنـاقـا جـراء حــريق انـدلع في
ـكـان إثـبـاتـاً جـديـداً عـلى أنّ سـوء ا
اإلدارة والـفـسـاد يقـتالن فـي بلـدهم.
ـطــالــبـة بــابــعـاد وعــلت االصــوات ا
الـوزارات اخلـدمــيـة عن يـد االحـزاب
وحـــذر عــراقـــيــون من ان الـــتــدهــور
ـقـبل قــد يـكـون اكـبـر اذا اسـتـمـرت ا

ناصب.. حالة بيع ا
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ــشـهــد الفـتـا مع غــيـاب وزيـر وبـدا ا
الصحة حـسن التميـمي بعد ساعات
من وقـــــوع احلــــريق وسط دعــــوات
كــانت تــتــصــاعــد إلى إقــالـتـه. وعـزا
شـهود عـيـان ومـصادر طـبـيـة اندالع
احلــريق إلى (انــفــجـار اســطــوانـات
األكــســجــ الــطــبي اخملــزّنــة بــدون
مــــراعــــاة لــــشــــروط الــــسالمــــة) في
مـســتـشـفى ابن اخلــطـيب. وأسـفـرت
ـأسـاة عن مـقـتل  82شـخـصـا عـلى ا
األقل وإصـابة  110بـجروح حـسب
مــصــادر رســمــيـة. وبــدت عــمــلــيـات
اإلخـالء واإلنـــقــــاذ بـــطــــيــــئـــة وسط
ـــرضى ازدحـــام الــــساللم وتــــدافع ا
وأقـاربـهم وقـد تــوفي الـبـعض عـلى
إثـر نـزع مـاكيـنـات االكـسـجـ فـجأة

هــنـاك مـعــدات تـعــمل لـديــنـا). وقـال
الـرئـيس الـعـراقي بـرهم صـالح عـلى
ـأسـاة في تـغـريدة عـلى مـوقع إثـر ا
تـويتـر إنّ (الـفاجـعـة  نـتيـجـة تراكم
دمار مؤسسـات الدولة جـراء الفساد

وسوء االدارة).
 U bš …œuł

وكــــان الــــعـــــراق مــــعــــروفـــــاً حــــتى
ـشـافيه ثـمانـيـنـيات الـقـرن الفـائت 
في العالم العربي وبـجودة خدماتها
ومجـانيّتـها. لـكنه بـات اليـوم يعاني
تــدهــوراً عـلـى هـذا الــصــعــيـد وسط
ضــعف تــدريـب كــوادره الــصــحــيـ
وقـلــة مـوارد وزارة الـصــحـة الـتي ال
ـئـة من مجـمل مـوازنة تتـجاوز 2 با

الدولة.
ويــردد أطــبــاء عــراقــيــون الـقــصص
نــفــســهــا مــنــذ ســنــوات: زمالء لــهم
تـعرضـوا لـلضـرب والتـهـديد بـالـقتل
أو اخلــطـف من قــبل أقـــارب مــرضى
مــاتــوا أو وقــعــوا ضــحــيــة نــيــران

االشتباكات القبلية أو العائلية.
ويفضـل العراقـيون تـلقي العالج في
اخلــارج خــصــوصـا فـي ظل ارتــفـاع
االسعـار لديـهم إذ تضـاعفت أسـعار
عـــــبــــوات االكـــــســـــجـــــ وأقــــراص
-سي ثالث مـرات منـذ بدء الفـيتـام

األزمة الوبائية في البالد.
وبـــ عــام  2019ومـــــطــــــلع ?2020
تظـاهـر مراطـنون ضـد الـفسـاد الذي

كـلّف الــبالد ضـعف نـاجتــهـا احملـلي
اإلجـــمـــالـي. وهم يـــرون أنّ تـــدهـــور
اخلـدمات الـعـامة سـبـبه سـنوات من
احملــســـوبــيـــة والـــتــفـــاهــمـــات بــ
األحــزاب الــسـيــاســيـة الــتي يــحـمي

بعضها البعض اآلخر.

وقــــرر رئـــــيـس الــــوزراء الـــــعـــــراقي
مصـطـفى الـكاظـمي األحـد وقف عمل
وزيـــر الــصـــحـــة ومـــحـــافـظ بـــغــداد
وإحالـتـهمـا عـلى التـحـقيق. ويـفضّل
العراقيون التـعويل على أنفسهم في
ظلّ وجـــود مــســؤولــ يــصــفــونــهم

بـلغ اجـمـالـي اجملـهـز لـغـايـة الـيـوم
4250  طن بنسبة جتهيز

ـئـة عـلـمآ ان مـالكات بلـغت77  بـا
الـفـرع تـواصل جتـهـيـز الرز ضـمن
امـا ـقـررة لــلـمـحــافـظـة  احلـصــة ا
بخصوص اسـتالم الرز الوارد فقد
تسـلم الـفرع 4291 طـنا يـأتي ذلك
لتـعزيز رصـيد مـخازن الفـرع بالرز

احمللي) .
sŠUD  eON&

وب اجلـويـبراوي ( مـواصلـة فرع
ــطـــاحن ديـــالى جتـــهـــيـــز ا
حـــيث بـــلغ اجملـــهــز الـــيــوم
2801277 طنا عن احلصة
الـرابـعـة  كــمـا اسـتـلم فـرع
ديالى  حنـطة محـلية واردة
من سـايـلــوا الـطـوز بـكـمـيـة
بــلــغت 32039 طــنــاً  وفي
الـســيـاق ذاتــة جـهــز الـفـرع
واد الغـذائيـة بالرز وكالء ا
احملـلي بكـمـيـة بلـغت الـيوم
69078 طنا عن حصة
بارك). شهر رمضان ا

امــــا بـــخـــصــــوص اعـــمـــال
ـــنـــاقـــلـــة لــــلـــرز فـــواصل ا
اســـطـــول وزارة الـــتـــجـــارة
اعـمـال مـنـاقـلـة الرز احملـلي

من فرع الـنـجف  حيث اسـتـلم فرع
ديـــالى رز مــحــلي بــكـــمــيــة بــلــغت

250108 طن . كما اوضح
ثنى اجلويـبراوي (مواصـلة فـرع ا
مـنـاقـلـة الـرز احملـلي لـفـرع ذي قـار
بـكـمـيــة بـلـغت الـيـوم 900 طن عن
ـبـارك يأتي حـصة شـهـر رمضـان ا
ذلك لــــدعم مــــفــــردات الــــبــــطــــاقـــة

التموينية). 
وتـــواصل مــواقع بــغـــداد عــمــلــهــا
طاحن باحلنـطة احمللية بتجهيـز ا
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أعلنت وزارة التـجارة عن مواصلة
فـــروع ومــواقع الــشـــركــة الــعــامــة
لــــتـــجـــارة احلـــبـــوب  في االنـــبـــار
ـــثــنى وديــالـى و خــان ضــاري و ا
ـطاحن وبـابل وذي قـار بتـجـهـيـز ا
بــاحلــصــة الــرابــعــة  اضـافــة الى
ــنـتج في مــنـاقــلــة  الـرز  احملــلي ا
ــثـــنى و اجملـــارش االهـــلـــيــة فـي ا
الديوانية لفروع ذي قار وميسان .
وقــال مـديــر عـام الــشـركــة الـعــامـة
ـــهــــنـــدس لـــتــــجــــارة احلـــبــــوب ا

عبدالرحمن اجلويبراوي..
في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس ان
(مــواقــعـنــا في مــحـافــظــات الـبالد
تواصل عملها بتأم قوت الشعب
طاحن باحلنطة من خالل جتهيز ا
والــوكالء بــالـرز لــرفـد مــتــطـلــبـات
البـطـاقة الـتـمويـنيـة حـيث يواصل
ـــطــاحن فـــرع االنـــبـــار جتــهـــيـــز ا
بـاحلـنـطـة بـأجـمـالي مـجـهـز لـغـاية
الــــيـــوم  8353 طن عـن احلــــصـــة
الـرابعـة بـنسـبـة جتـهيـز بـلغت 82
كـمـا ـئــة  ـئــة عن سـلـفـة 50 بـا بـا
واد يواصل الفرع بتجهيز وكالء ا
الــغــذائــيـة بــالــرز احملــلي لــصـالح
مفـردات الـبطـاقة الـتـمويـنيـة حيث
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بـحث وزيـر الـنـقل نـاصـر الـشـبلي
مع سـفـيــر الـهـنـغــاري لـدى بـغـداد
اتـيال تار تـفعـيل خطـوط للـطيران

اجلوي ب البلدين.
وأفاد بيـان للوزارة تلـقته (الزمان)
امس ان (اجلانـب بـحثـا في لقاء
جــمـعـهـمــا في مـقـر الـوزارة ,سـبل
ـشتـرك بـ البـلدين في الـتعـاونِ ا

مجال النقل) ,واكد الشبلي أنه (
الــتـطـرق الى اهم وابـرز الـقـضـايـا
شـترك التي تتعلق ذاتَ االهتمام ا
بـقطـاعـات النـقل اخملتـلـفة بـصورة
عــامــة  والــنــقل اجلــوي بــصــورة
خــاصـة اذ جــرى بــحث امـكــانــيـة
فـتح آفـاق جديـدة وتـفعـيل خـطوط
طيران بـ البلـدين وتعزيز روابط
الـصداقـة ب الـبلـدين واالستـفادة
من اخلـبـرات واالمـكـانات الـكـفـيـلة
بتـطويـر واقع النـقل والطـيران في

البالد). 
q «u²  ÊËUFð

من جــانــبه ابــدى الــســفــيــر رغــبـةَ
واستعدادَ بالدهِ في ابداءِ التعاون
تواصل والدعمِ للعراق في قطاعِ ا
الــنـــقل من خـالل تــبـــادل وجــهــات
ِ الــــنـــظــــر والــــعـــمل عــــلى تــــقـــد
ـمــكـنـة الــتـســهـيالت والــطـاقــات ا
لــلــوصـول بــالــنــقل في الــبالد الى
مــصـــاف الــنــقل فـي دول الــعــالم).
واجــرى الــوكــيـل الــفــني لــلــوزارة
طالب عبد الله بايش جولة تفقدية
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حــيث جــهـز مــوقع صــومـعــة خـان
ضــاري الــتــابع لــلــشــركــة الــعــامـة
ـطاحن باحلنطة لتجارة احلبوب ا
عن احلـصة الـرابـعـة بـكمـيـة بـلغت
الـــيـــوم 3001479 طن يـــاتي ذلك
لرفد متطلبات البطاقة التموينية.
واخـــتــتم اجلـــويــبـــراوي الى فــرع
مـيـسـان اسـتـقـبل خـمس شـاحـنات
محـملة بـالرز الـوارد من الديـوانية
و جتهيـز وكالء احملافـظة بكـمية

 190طناً حصة شهر رمضان.

عــــنــــهم من أجـل إجالئــــهم. وأوضح
طـبـيـب من مـسـتـشــفى ابن اخلـطـيب
لــوكــالــة فــرانس بــرس أن (ال وجــود
خملـرج طــوارىء في وحــدة الـعــنـايـة
ـرضى كوفـيد-19  وال نظام ركـزة  ا
كافحة احلـرائق). ويتوافق تصريح
الطبيب مع خالصات تـقرير حكومي
صـــــدر في 2017 حـــــول الـــــقـــــطـــــاع

الصحي وقد جرى إهماله.
وأعلنت وزارة الداخلية األحد اندالع
سبعة آالف حريق بـ كانون الثاني
 وآذارويـؤكــد مـســؤولـون وعــنـاصـر
إطـــفـــاء أنّ غــالـــبــيـــة احلـــرائق كــان
سبـبها احـتكـاك كهـربائي في مـتاجر
ومطـاعم أو مبان يـكون صـاحبـها قد

أخفى اخملالفات بدفع رشى.
واكــد الـطــبــيب في ابن اخلــطـيب أنّ
(سوء اإلدارة هو الذي قتل الناس).
وقـال (يـتـجـوّل مـسـؤولـون صـحـيون
ـسـتـشـفى حـيث وهم يـدخـنـون فـي ا
( تـــخـــزّن أســطـــوانـــات األكــســـجــ
مـضــيـفـاً:  (حــتى في غـرف الــعـنـايـة
ركـزة غالـبا ما يـكون هـناك قـريبان ا

ريض). أو ثالثة جالس قرب ا
ـرضـة في مـسـتـشـفى آخـر وتـروي 
في الــعـاصـمـة أنّـه (عـنـدمـا تــتـعـطل
ـسـتـشـفى يطـلب إلـيـنا مـعدات في ا
ديـر بـأال نـبـلغ عن األمر .«وتابـعت ا
»يقول إنّ ذلك يعكس صورة سيئة
ؤسسة لكن في احلقيقة ليس عن ا

بالفاسدين وغـير األكفاء. وهذا األمر
ــسـتـشـفى  حـيث كـان واضـحـاً في ا
انــهــمك شــبــان يــغــطــون وجــوهــهم
بـــقــمـــصــان فـي اســعـــاف اجلــرحى
ـسـاعـدة في نــقـلـهم إلى سـيـارات وا

اسعاف.
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لـيس اسـتبـاقـا لـنـتـائج الـتـحقـيق الـذي يـفـتـرض اجـراءه من قـبل الـلـجان
التحقيقـية التي اعتدنا تـشكيلها ومـتابعة اخبار عـملها لفتـرة بسيطة قبل

نسية !!  لفات ا دخولها آرشيف ا
كذلك فأني لست بخبير في أساليب الـتحقيق واكتشاف اجلرائم ومعرفة
اسبابها  فـهذا أمر يتطـلب خبراء ذوي مهـارات عالية تفـوق قدرة البشر
الـعــاديـ وتــتــعـدى حــاجـز احلــواس اخلـمــســة الـتي تــمـيــزنــا عن بـاقي

اخمللوقات !!.
 …—œU½ d¼«uþ

في العراق هناك حاالت وظواهر نادرة عديدة  ومن هذه الظواهر :
إنعدام األسرار !! 

فالكل يعلم بكل ما يجري !! 
وأصـبح بــأمـكــان بـائع احلــاجـة بـربـع اخـبـارك عـن أوامـر تـخـص حـركـة
الـقـطـعـات الـعـســكـريـة وأسـمـاء الـعـمالء جلـمــيع اجـهـزة الـدولـة الـسـريـة

وأجهزة الدول االخرى التي لها مصالح داخل العراق  
كـمــا اصـبح مــتــيـســرا حـصــولك عـلى نــسخ من الــكـتب الــرسـمــيـة ذات
ـعـروفـة بـالـسـري والـشــخـصي عـبـر صـفـحـات الـفـيس بـوك اخلـاصـيـة ا

وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي  
ال أريد اخلوض في جميع األمور التي اصبحت مكشوفة ومتداولة والتي
شـهد العراقي  بقدر ما تخص الواقع السياسي اخملجـل الذي يتسيد ا
ستشـفى ليوم أمس والتي لن تكون اريد ابداء رأي حول فاجعـة حريق ا

األخيرة !!  
أسباب احلريق هي ذاتها  ال شيء جديد وال حاجة لتشكيل جلان  

قراطية  !!   انها الد
ــقـراطــيـة الــتي تـبــيح كل شيء دون وعي او ادراك لــلـمــسـؤولــيـة .. الـد
ـدنية ـنحدر من ا ـشوهة الـهجيـنة الـتي تتصـدر اجملتمع ا قـراطية ا الد

الركيكة الى القبلية والعشائرية الشاذة !! 
قراطيـة التي تبيح اسـتباحة قراطيـة الزعيق والصـراخ العقيم .. الـد د
قراطية التي بنيت على حرية االخرين  وتبيح الشتائم واألسفـاف !! الد

الصراع ب
 (الچا و العَجْل)  !!
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قبل قرون عدة  سـبقتـنا مجتـمعات الـغرب الى مواجهـة نفسـها وجنحوا
بـاألعـتـراف وفي تـشـخـيص مـشـاكـلـهم وأوجـدوا حـلـوال عـمـلـيـة لـهـا وفق

انظمة وقوان مازالت نافذة حلد اآلن وتطبق على اجلميع ...  
ونحن مازلنا نرفض االعتراف بـأننا ومجتمعـنا نعاني من أمراض مزمنة

غارقة في القدم !!!  
قبل سبع عاما خاطب عزيز علي الدكتور طالباً العالج !!! 

زمن ينخر فينا  رض ا شوهة مازال ا وقراطية ا واليوم في زمن الد
وما زلنا نطالب الدكتور بأن يداوينا 

ستشفى التي سوف ننساها وبأنتظار نتائج التحقيق في حادثة حريق ا
قريباً إن لم نكن نسيناها فعالً !!! لكننا لن ننسى : 

ياناس مصيبة مصيبتنا 
نحجي تفضحنا قضيتنا

نسكت تكتلنا علتنا 
بس وين نودي وجهتنا 

دلينا يادكتور !!! 

خـيــمت األحـزان عــلى الـكــثــــــيــر من عـواصم الــوطن الـعــربي مـحــيـطه
وخـلـيـــــجه  مـنـذ ان نـقـلت وســــــائل اإلعالم  والـسـوشــــــــيـال مـيـديـا
السـبت  24 أبريل 2021م اجلـاري تـلــــــك الـكـارثـة اإلنـسـانـيـة وحـجم
ستـشفى ابن اخلطيب شـرق بغداد مرضي الهلع الذي أصـاب كل من 
وكادر  طـبي  نـتيـجـة  األهمـال  الذي دفـع ثمـنه ابـرياء لـقوا حـتـفهم وهم
يـبـحـثـون عن الـشــفـاء عـلي آسـرة  األمل في الـعــودة إلي  مـنـازلـهم بـعـد
إصـابـتـهم بـفـايـروس كــــــــورونـا او إصـابـة بـعـضـــــهم بـأمـراض قـابـلـة
لـلشـفـاء لـكن األهـمـال  هـنـا  يـجب  أن يـجـد  طريـقـا   واضـحـا لـتـحـديد
معـالم تـلك الكـارثـة التي  أ حـزنت  كل من تـابع هـذا احلادث األلـيم عـبر
ـقروءة  بعـد صيام يـوم رمضاني الفضـائيات الـعربيـة ووسائل اإلعالم ا

طويل .
والذي راح ضـحـيـته اكـثر من 82 شهـيـد وأكـثر من 120 مصـاب وسط
انفـجار  بـكائي من احلـزن البـالغ  الـذي عاشت فـيه بغـداد  منـذ  حدوث
هذه الكارثة التي  بالتأكيد حتتاج الى وقفة  من قبل كل مسؤول لتحديد
ـأسـاة التي لـم يسـبق لـهـا مـثيل وبـالـتـالي تـشبه ـتسـبب  في هـذه ا من ا
رواية مـثيـرة األحداث كـتـبــهـا مؤلف مـحتـرف بحـبـكة  شـديدة  لـتتـصدر
تـلك الـروايـة كل مـنـصـات الـتـعـزيـز االلـكـتـروني  بل كل ارفف  مـعـارض
ـثـير أن الـكتـب التـي توقـفت اآلن  بـفـعل فـايـروس كـورونـا والـغـريب بل ا
ستشفي من ضحايا مستـشفي  أبن  اخلطيب شرق بغـداد جاءوا إلى ا
ا كان من أجل  الشفاء والـعودة الي حياتـهم  بدال من دخول القـبور  ر
ـؤلف صفـحات تـبدو مـثل عالم فـنتـازي من فلـسفة الوجه األخـر  يكتب ا
ليس لهـا عالقة  بـالواقع لـكنه كـان موفقـا في روايته الـتي أصبـحت ترند
ـيــديـا وأيــضـا احلــيـرة والــدهـشــة  في تـبــني روائي مــثل تـلك في زمن ا
ــة في روايـته الــتي مـازالـت  تـكــتب وسط دخـان كــثـيف من ـؤ الـصــور ا
مـسـتـشـفي أبن  اخلـطـيب ووسـط حـزن بـالغ من جـمـهـور كـبـيـر جـاء من
أجل  أن  يلقي نظـرة وداع علي رفاق  عمر ووطن قـبل أن ينهي الروائي
كـتـابـة الـسـطـر  األخـيـر في روايـته الـتي وضع لـهـا عـنـوان  لـيـست آخـر

الكوارث !!
وال ريب  سـتـظل تـلك الــكـارثـة الـتي خـرجت مـن جـدران مـسـتـشـفي أبن
اخلطيب في بغداد دجلة والفرات   حتـمل العديد من عالمات االستفهام
  وهذا يعـطي للـروائي  العربـي حضور بـ واقع  يتـسم  باحلزن وواقع
يامـله  ان يكـون أكـثر  تـفاؤال  بـالـغد  مـهمـا كانـت سمـاوات  وطن ملـبدة

بالغيوم 
وختـامـا عزاء  إلي  كـل أسرة في بـغـداد العـربـية بـغـداد. دجلـة والـفرات
الـتعـازي لـهـؤالء الـشـهـداء الذيـن كانـوا يـامـلـون الـشـفاء
والــعــودة الي ذويــهم  كـل الــدعــوات بــالــرحــمــة كل

الدعوات  ان يكون حادثا عابرا  !!

{ روائي

بذولة من اجل جلهودها العملية ا
االرتـقاء بـالواقع الـتعـليـمي كونـها
الـرافـد احلـقـيـقـي لـبـنـاء مـسـتـقـبل
واعـد لالجـيـال) ,مـشـيـداً بـ(دورهـا
في تـعزيـز موقـعهـا ب اجلـامعات

ية).  احمللية والعربية والعا
من جـــانـــبـــهــا ثـــمـــنت اجلـــامـــعــة

ــديـر مــركـز الـبــصـرة ,مـتــمـثــلـةً 
الـبـصـرة واخلـليج الـعـربي صـفـية
شـــاكــر (جـــهــود الـــفــرطـــوسي في
ـؤتــمــر الــدولي الــعــلـمي رعــايــة ا
الـعاـــــــــشر الـذي كان حتت شـعار
مــجــاالت الــتــنــمــيــة بــ الــعــراق
ومـــحــيــطـه االقــلــيـــمي والــدولي),

واشــــــــــــــــــارت الى ان (مـــــــــوانى
الـــعــــراق وبــــادارة الــــفـــرطــــوسي
وضـــعت كل امـــكــانــاتـــهــا خلــدمــة
اجلـامـعـة وتـفــوقـهـا الـعـلـمي وأن
هــــذا الـــتــــكـــر هــــو عــــرفـــان من
ـديــر في دعم اجلــامـعــة جلــهــود ا

اجلامعة).

خالل تـــطـــويـــر وصــــيـــانـــة الـــبـــنى
الـتحـتـيـة العـائـدة لـلشـركـة أو ازالة
ــد كـابالت ـتــمـثــلـة  الــتـجــاوزات ا
ونــصب كــابـــيــنــات ضــوئـــيــة غــيــر
مـــرخــصــة عــلى اعـــمــدة الــكــهــربــاء
ا يعكس حرص باني و واسطح ا
الكـــات عـــلى تـــقــد أفـــضل هـــذه ا
اخلـدمات وتـنـظيم الـعـمل في قـطاع
االنـــتـــرنت داخل الـــبـــلــد وفـي هــذا
الـــصـــدد قـــام الـــكـــادر اخملـــتص في
ـعلومـاتية في مديريـة االتصاالت وا
مــحـــافــظـــة ديــالـى بــحـــمــلـــة إلزالــة
الكابالت والـكابـينات الـضوئيـة غير
ـرخـصـة في مـركـز مـديـنـة بـعـقـوبة ا
ــهــنـــدس أحــمــد فــؤاد وبـــإشــراف ا
ديرية. رئيس جلنة التجاوزات في ا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(مالكـات مـديـريـتي الـنـجف االشـرف
اثـلة شملت وكربالء قامت بحـملة 
عـدة احيـاء في احملـافـظتـ بـعد ان
 رصــــد اخملــــالــــفــــات واخــــضـــاع
ــــتــــســــبـــــبــــ بــــهــــا لألجــــراءات ا

القانونية). 
واضــــاف ان (هـــذه احلـــمـالت تـــمت
ـــعـــيــة مـــنـــتـــســـبي جـــهـــاز األمن
الــوطـني وســتـســتـمــر حلـ فـرض
سـيــطـرة الـدولــة عـلى هــذا الـقـطـاع

خدمة للصالح العام).
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ـديـريـات الـتـابـعة تـواصل مالكـات ا
لـــلــــشـــركــــة الـــعــــامـــة لـالتـــصـــاالت
ــعـلـومــاتـيـة وحــسب تـوجــيـهـات وا
وزير االتصـاالت أركان شهـاب احمد
الشيـباني مدير عـام الشركـة العامة
ــعـلـومـاتـيـة وأسـامـة لالتـصـاالت وا
هام جهاد قاسم الهماشي  بتنفيذ ا
ـكـلـفـة بـهـا سـواء من والـواجـبـات ا
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اسـتيـقظ العراق عـلى فاجـعة في مسـتشـفى ابن اخلطـيب احلكومي لم يـكن عنـوانها
ســوى اإلهـمــال الـذريع فـتــأخـر  أطــفـاء احلـريـق وعـدم وجـود مــطـفـيــات حـريق  في
ـصدر أو ضغطاً يعبر عن ستشـفى  لم يكن نتيجة مشـكلة نقص في التزويد من ا ا
وجــود مـشـكـلــة عـامـة في تــوزيـعه األمـر بــبـسـاطــة أن أحـداً لم يـســتـجب في الـوقت
ستـشفى  والـنتيـجة وفاة  100 من ـناسب جملـموعة من الـنداءت االسـتغثـاء في ا ا
مـرضى كورونـا حـرقـا خالل سـاعـة واحدة مـا حـدث في مـسـتـشـفى ابن اخلـطيب لم
يكن مـفـاجـئا ال من جـهـة أوضاع (وزارة الص) الـعـامة ومـسـتلـزمـاتهـا الـتي ترددت
ـواطن حـول تراجـعهـا وتواضـعهـا أيضـا وال من جهـة زيادة الطـلب على شـكاوى ا
األوكسـجـ في األقسـام اخملصـصـة للـمصـاب بـكـورونا وغـيرهـا وعدم قـيام إدارة
تـوقعة والـتحـوط من أي طار قد يـحدث ويـتسبب ـستشـفى بتـغطيـة هذه الـزيادة ا ا

في ما حصل. 
نحن مع كورونـا منذ أكثـر من عام في (حرب مـفتوحـة) دفعنا فـواتيرهـا- وما زلنا -
من أرواح الـنـاس ومـعـانـاتـهم وأرزاقــهم لم يـكن يـنـقـصـنــا بـالـطـبع أن نـدفع فـواتـيـر
ـسـؤول اإلهـمـال والـتـقصـيـر وال ان نـخـوض حـربـا مـوازية ضـد اسـتـهـانـة بـعض ا

بـحـيـاة الـنـاس ولـهـذا كـان البـد أن تـتـحــرك احلـكـومـة عـلى الـفـور إلطـفـاء (غـضب )
ـحاسـبـة من أهمل واطـنـ الـذين أحسـوا في حلـظـة الفـاجـعة أن ال عـزاء لـهم إال  ا
وقـصّـر وان ال إجـابـة عـلى تـسـاؤالتـهم إلى إجـابـة (احلـزم) ووقف هـذا اخلـلل الـذي
ـسـتــشـفـيــات و الـقـطـاع ــكن أن تـنـتــقل عـدواه إلى أمــاكن أخـرى لـيس فــقط في ا

لف وباء كورونا. ا في كافة مرافق الدولة التي لها عالقة  الطبي وإ
ـعـرفـة تـفـاصيل يـجب اسـتقـالـة وزيـر الـصـحة وثـم فتح الـتـحـقـيق من قـبل الـقـضاء 
ن يثـبت تورطه في اإلهمال كل ا نشـهد محاسـبات أخرى  احلادثة وخـلفياتـها ور
هـذا مفـهـوم ويجـب أن نقـدره ونـحتـرمه لـكن األهم من ذلك هـو أن ال تـتكـرر احلـادثة
مرة أخرى في أي مـستشفى  وال تتـكرر (بروفة ) احملـاسبات الطارئـة التي (تنقشع)

يت. سريعا بعد ذلك وينال أصحابها مكافآت موازية كما حدث في كارثة البحر ا
ما كشـفته احلادثة يضع احلكومة أمام امتـحان جديد فهي بحاجة أوال إلى مراجعة
خطابـها في إدارة (األزمة) أي ازمة سواء فـيما يتعـلق بالتصريـحات التي تصدر او
بـاشـتـباكـهـا مع اإلجـراءات والـقـرارات الـتي تـتـخـذها لـلـتـعـامل مع األزمـة كـمـا أنـها
ـواجـهـة كـورونـا أو ـتـعـلق  بـحـاجـة - ثـانـيـا - إلى فـتح مـلـف وزارة الـصـحـة هـذا ا
ـتعـلق بـالـوضع الـعـام لـلـمـرافق الـصـحـية  مـن حيث الـكـوادر الـبـشـريـة والـكـفاءات ا
تـوفرة والـالزمة.وهي مـدعوة - ـستـلزمـات و اإلمـكانـيـات ا واإلدارات  أو من حـيث ا
ثـالـثــا - إلى جتـمـيع اجلـهـود الـوطـنـيـة مـاديــا ومـعـنـويـا في سـيـاق أولـويـة الـسالمـة
ـوجة الكـورونية التي رحلـة القادمـة  فمع تزايـد اإلصابات وتـصاعد ا الـصحيـة في ا
واجـهة الوباء ا نتـوقع البد أن تضع الـدولة كل إمكـانياتـها وقدراتـها  تـبدو أخطـر 
وتـداعيـاته على مخـتلف اجملـاالت التي تمس حـياة النـاس.كل ما أتـمناه أن تـفتح هذه
سـؤول في بالدنـا على كـافة القـضايـا واألزمات التي الـكارثـة التي صدمـتنـا اع ا
تتـعمق في مـجـتمـعنـا وأن نغـادر منـصة الـعـجز واالرتـباك الـتي ما تـزال حتاصـرنا
نـحن - يـا سـادة - بـحاجـة إلى مـراجـعـة شامـلـة لـكل مـا جرى مـنـذ سـنـة سواء في
اجملـال الـصــحي أو االقـتـصـادي أو الـسـيـاسي ال وقـت (لـلـتالوم) وال مـجـال لـقـبـول
الـتـبـريـرات واالعـذار وال السـتــفـزاز الـنـاس والـتـذاكي عـلــيـهم البـد أن نـعـتـرف بـأن
ـا قـد حتمـله من انفـجارات اضي سـتـتكـشف في هذا الـعام  استـحـقاقـات العـام ا
ـصارحات وحلول سـريعة وأن نتـعامل معها اجتماعـية وعليه البـد أن نستبق ذلك 
ـنطق أنـنا في حـرب مفـتوحة فال نسـمح بأي خـطأ او إهـمال او تـقصـير وال نـترك

ا حدث. واطن الذين أدركهم  التعب  الحد ان  يفتح أية جروح جديدة على ا
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يــعــود االهــتـمــام بــالــتــاريخ الــعـراقي
الـقد وباآلثار التي تـعود للحضارات
الــســومــريــة والــبــابــلــيــة واالشــوريـة
واألكدية تعود إلى نخبة من الباحث
ــــنـــقــــبـــ األجــــانب. إذ ال تــــوجـــد وا
مـؤشرات عـلى اهتـمام العـثمـاني وال
الـعراقي بـاآلثار قبل القـرن العشرين.
ـوقع اآلثـاريـة من ورغـم وجـود االلف ا
مـعابة وقـصور ومدن وأسـواق ومقابر
وتـمـاثـيل مـنـتـشـرة فـي أنـحـاء الـعراق
لـكن لم يهتم بها أحد حتى  تأسيس
الـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة احلـــديـــثـــة عـــام

1921بعد الغزو البريطاني للعراق. 
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ـــتـــحف تــــرجع بـــدايــــات تـــأســـيـس ا
س الــعـراقي إلى مـبــادرة قـامت بـهـا ا
ــــســــتــــشــــارة بــــيل (1868- 1926) ا
الـشرقيـة للمنـدوب السامي الـبريطاني
فـي الــعـــراق. فـــهـي بــاألصـل بـــاحـــثــة
ـة آثـار انكـلـيزيـة جتولت ورحـالـة وعا
في ايـران والعراق واجلـزيرة العـربية
ولـــهــا مــؤلــفـــات صــدرت قــبل احلــرب
ـية األولى. وكـانت جتـيد الـلـغات الـعـا
الــعــربــيــة والــفـارســيــة والــفــرنــســيـة
ـــانـــيـــة  إضـــافـــة إلى الـــتـــحــدث واأل

باإليطالية والتركية.
س فــفي عــامي 1923- 1924قــامت ا
بـــيـل بـــجـــمع عـــدد كـــبـــيـــر من األثـــار
والـتمـاثيل والـقطع األثـرية الـتي قامت
بــاكـتــشـافــهـا بــالـتــعـاون مع مــنـقــبـ
وعـلماء آثار بريـطاني أثنـاء التنقيب
واقـع األثـريـة. وقـامت بـوضـعـها فـي ا
في مـــكــان ضــيق في مــبــنى الــقــشــلــة
بـهدف احلـفاظ علـيها. وقـامت بجوالت
واقع األثرية مـيدانية لزيـارة عدد من ا
الـــتي أصــبــحـت بــحــاجـــة مــاســة إلى
الــصــيــانــة وتــرمــيم األضــرار لــغـرض
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باشرة بصيانتها.  ا
في 11 آذار 1923 قـــامـت بـــافـــتـــتـــاح

مــعـرض لــآلثـار فـي الـقــشـلــة حـيث 
وضـع الــقــطع األثــريـــة عــلى مــنــاضــد
وبــقـرب كـل قـطــعـة بــطـاقــة تـعــريـفــيـة
بـالـلـغـتـ الـعـربـيـة واإلنـكـلـيـزيـة. نـال
ــعــرض اســتــحــسـان الــزائــرين وفي ا
ـــــلك فـــــيـــــصل األول مـــــقـــــدمـــــتــــهـم ا
والــشـخـصـيـات الــسـيـاسـيـة والـوزراء

وغيرهم. 
ـعـرض أرادت أن تـنـشئ بــعـد جنـاح ا
مَــتـحـفـاً عـراقي لـآلثــار لـلـحـفـاظ عـلى
جـــهـــودهـــا من الـــســرقـــة والـــضـــيــاع
واالنـدثار إال أن عقبـات عدة اعترضت
ســبل تـنــفـيـذه ألول مــرة ومـنــهـا عـدم
تـوفــر مـكـان مالئم إلقـامـته فـاقـتـرحت
وضـعه فـي بـنـايـة الـقـشـلـة واُخـتـيرت
إحــدى الـغـرف الـصـغــيـرة في الـطـابق
األسـفل من مـبنى الـقـشلـة ولقـد عرفت
هـذه الغرفة الحقـاً باسم غرفة االحجار
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ونـتـيـجة الهـتـمـامهـا بـاآلثـار العـراقـية
ـلك فـيـصل األول بتـعـييـنـها فـقـد أمر ا
ة بـصورة مُـديـرة فخـرية لـآلثـار القـد
مـؤقـتـة. وخالل تـلك الـفـتـرة اَسـتـقـبلت
ـســؤولــيـة س بــيل بــعــد تـولــيــهــا ا ا
ة عدداً من الفَخرية لدائرة اآلثار القد
الـبعثات األثريـة التي كانت تتطلع إلى
احلـصـول على امـتيـاز تـنقـيب في عدد
ـواقع األثــريــة ومن أشــهــر هـذه مـن ا
ـشـتـركـة لـلـمـتحف الـبـعـثـات الـبـعثـة ا
الــبــريــطـانـي وجـامــعــة بــنــسـلــفــانــيـا
األمـريكية برئاسة ليونارد وولي التي
حصلت على امتياز التَنقيب في مدينة
كـيش وجنـحـوا في العـثـور عـلى قطع
أثـرية كـثيـرة نال الـعراق مـنهـا نصف

الــكــمـيــة ومن بــيـنــهــا خـوذة ذهــبــيـة
وقـيثـارة ودبوسـاً ذهبيـاً وتمـثاالً ألحد
ـلـكــة كـيش الـسـومــريـة يـبـلغ مــلـوك 
طـوله ثالثة أقدام وهـو تمثـال مقطوع
الـرأس ولم يتـمكن األثـريون من قراءة
ــوجـــودة عـــلى كـــتـــفه الـــكـــتـــابـــات ا
َــلك وقـررت بــاسـتــثـنـاء حتــديـد اسم ا
ـس بيل إرسالـه إلى لنـدن لفك رموزه ا
من قـبل علمـاء اآلثار البريـطاني ومن
ثـم إعـادتـه إلى الــعــراق واســتـطــاعت
أيـضاً شـراء عدد من اآلثـار من األهالي
فــكـانت حـصـيــلـة مـا جـمـعــته كـمـيـة ال
يـسـتهـان بـها من اآلثـار التـي اُكتـشفت
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ـكـان اخملـصص فـي عام 1926ضــاق ا
لـلمتحف في الـقشلة فـارتؤي نقله إلى
مـكان آخر يستوعب مقتنياته ويحافظ
عـلـيـهـا  ويـعـرضهـا لـلـجـمـهـور بـشكل
دائـم. فـــتم االنـــتـــقـــال إلـى مـــبـــنى من
أمون سابقاً  طـابق يقع في شـارع ا

 . تحف البغدادي حالياً وفي ا
يــرى بـــعض الــبــاحــثـــ أن الــبــنــايــة
عـماري ـذكورة قـد قام بـتصـميـمهـا ا ا
الـبـريطـاني جيـمس ويلـسون (1887-
1965) الـذي سـبق له أن قام بـتصـميم
أبـنـيـة أخـرى مـثل مـسـتـشـفى مـود في
الـــبــصــرة عــام ( 1920-1922) نــادي
الـعلويـة في بغداد عام 1921و جـامعة
آل الـــبــيت فـي بــغــداد (1924-1922)
ـــلــكي في مـــنــطــقــة ومـــبــنى الــبالط ا
الــكــســرة بــبــغــداد عـام 1923ومــبــنى
وانئ العامة في البصرة عام مـديرية ا
( 1925-1927) ومـن ثم قام بـتصـميم
ثنى عام 1931ومـطار البصرة مـطار ا
عــام 1935-1938 وبـــنــايـــة احملــطــة
ـــيــة في الـــعالوي عــام (1974- الـــعــا

 .(1952
دخل بنى بالفخامة وا تتسم واجهة ا
عـبارة عن قوس  تزيـينه بنقوش من
الـطابوق  ووضع تـمثالـ لإلله نابو
ـعــرفـة  كــان قـد عــثـر إله احلــكـمــة وا
عــلــيـهــمـا فـي مـوقع الــنــمـرود جــنـوب
ــبــنى من طــابــقـ ــوصل. يــتــألف ا ا
وفــيه قــاعــات تـصــلح لــعــرض الــقـطع
ـتحف األثـريـة وأخـرى تـصـلح إلدارة ا
ومخازن وأماكن لترميم التالف منها. 
ـبـنى كان ويـرى بـاحـثـون آخـرون أن ا
ـطـبـعـة احلـكـومـة بـاعـتـهـا إلى بـنـايـة 

ــواصالت حـيث  وزارة األشــغـال وا
ـة تــخـصـيــصـهـا لــدائـرة اآلثـار الــقـد

 . لتصبح مقراً لها ومتحفاً
في 14 حــــزيـــران 1926  افــــتـــتـــاح
لك ـتـحف العـراقي رسـميـاً من قـبل ا ا
فـــــيـــــصـل األول وحـــــضـــــره عـــــدد من
الـشخصيات من نواب ووزراء وخبراء
س بـيل مديرة تـنقـيب وآثار. وبـقيت ا
لـلـمـتـحف حـتى وافتـهـا بـعـد شـهر من
ـــتــحـف حــيث تـــوفــيت في افـــتــتــاح ا
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ـتـحف بـالـنــمـو مع تـزايـد أعـداد بــدأ ا
القطع األثرية التي تدخل إلى مخازنه
وخــاصـة بـعــد تـولي عـراقــيـ شـؤون
اآلثـار والتنقيـبات اآلثارية في العراق.
ومـع صـــدور قـــانـــون اآلثـــار رقم (59)
لــســنـة 1936جــرى تــنـظــيم عــمـلــيـات
الـتـنـقـيب في الـعـراق ووضع ضـوابط
ــا يـتم الـكـشف عـنه من آثـار ووجـوب
ادة ـتـاحف. إذ نـصـت ا عـرضـهـا في ا
ـــذكــور عـــلى مــا (23) مـن الــقـــانــون ا
ــنـقـولـة الـتي يــأتي: ((تـعـرض اآلثـار ا
تـكـون في حـوزة احلـكومـة عـلى أنـظار
ـتــاحف الـتي الــنـاس والــعـلــمـاء فـي ا
دن تـؤسس في العـاصمة وفي سـائر ا

وبجانب بعض األطالل األثرية ...)). 
وهــــكــــذا صـــارت قــــطع اآلثــــار تـــزداد
ـتحف الـعراقي تـدريـجيـاً في مخـازن ا
سـواء من قبـل التـنقـيبـات العـراقية أو
مـا يـتمم قـسمـته مع الـبعـثات اآلثـارية

UD—∫ الرئيس أردوغان يتناول  طعام االفطار في بيت احدى العوائل التركية  في أنقرة «

لـلــتـقـلـيل من اصـابـات كـوفـيـد 19 ب
صــــفــــوف الـــــنــــاس ومع دخــــول وقت
وســاعـــة االفــطــار يــبـــدأ الــصــائــمــون
بـتــنـاول الـقـلـيل من  الـتـمـر والـلـ أو
الـــزيــتـــون ثم يــقـــيــمـــون الــصالة  في
بـيـوتـهم ولـيس كـما هـو احلـال سـابـقا
ـــســاجــد حـــيث تــمـــتــلـئ اجلــوامع وا
ـصـلـ وبـعـد االنـتـهـاء من الـصالة بـا
ـا رزقـهم الـله من يـكـمـلـون افـطـارهم 
فـضله وخيراته حيث تتصدر موائدهم
 أطـبــاق الـشـوربـة الـسـاخـنـة وهي من
ـائدة التـركية األطـعمة األسـاسية في ا
في حــ تـعـتـبـر الـكـنـافـة والـقالش أو
الـكالج والـبـقالوة من أكـثـر احلـلـويات
الــتي يــقـبل عــلـيــهــا األتـراك في شــهـر
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كـمـا تـقوم اخملـابـز واألفـران في جـميع
ــيـز من أنــحـاء تــركـيــا بـاعــداد نـوع 
عـروف باسم خبـز بيدا وهو اخلـبز وا
مـن أهم أصــنـــاف وجــبــة اإلفـــطــار في
رمـضان التي تعد غير مكتملة في حال
لم يـكن خـبز بـيـدا الطـازج من ضـمنـها
واسـتمرارا لـلعادة الـتي وضع أسسها
الــزعــيم اإلسالمي جنم الــدين أربــكـان
في فـتـرة تـولـيه لـرئـاسـة احلـكـومة في
عـام 1996 تـقـيم الـعـديد من الـبـلـديات
في تـركيا خيمـا وسرادق رمضانية في
ـيادين واألماكن الـعامة لتـقد طعام ا
اإلفــطــار اجملــاني لــكل من يــدركه وقت
اإلفــطـار خـارج مــنـزله حـيث يــتـسـابق

رجــال األعــمــال
واألثـــــريــــاء في
تـــــركــــيــــا خالل
الـشهر الـفضيل
فـي إقامة موائد
الـــرحـــمـن زكــاة
عـن أمـــــوالــــــهم
وجتـــــــاراتـــــــهم
والـــــتـــــمـــــاســــا
لـألجـــر وكـــسب
الـثـواب في هذا
الــشـهــر الـكـر
كـــــمـــــا تـــــقـــــوم
الــــــعـــــديـــــد من
اجلــــمــــعــــيــــات
االنـــــســــانـــــيــــة
اخلـيرية بإعداد
ـوائد اجملانية ا

في سـرادق كـبيـرة يتـوجه الـيهـا اعداد
كـبيرة من الصائم
قــبـيل االفـطـار ولـكن
بــــســــبب جــــائــــحـــة
كـــــــورونـــــــا فـــــــقــــــد
اقــــــتـــــصــــــرت تـــــلك
الـفـعالـيـات اخليـرية
الـــرمــضــانـــيــة عــلى
الــوجـبــات اجلـاهـزة
وتـــعـــتـــبـــر بـــلـــديـــة
إســطـنــبـول وبــلـديـة
أنقرة أولى البلديات
الــتـركـيـة الـتي تـقـدم
طـــعــام االفـــطــار  في
ــيـادين الــشــوارع وا
الــــعـــامـــة  مــــجـــانـــا
ولــــنــــفـس الــــســــبب
وحـرصا عـلى سالمة
ـــصـــلـــ وصـــحـــة ا
والـــــصــــائــــمــــ من
الــوبـاء  فـقــد اكـتـفت

ــســاجــد الــتــركــيــة بــرفع اجلــوامع وا
اآلذان وقـراءة االدعية الرمـضانية التي
ـسـلــمـون عــنـد الـرب يــتـضـرع فــيـهــا ا
الــكـر بــقـبـول الــدعـاء وذلك من خالل
ـوجـودة عـلى مآذن مـكـبـرات الـصوت ا
ـنـتــشـرة بـشـكل واسع تــلك اجلـوامع ا
ــدن الــتـركــيــة واشــهــرهـا في عــمــوم ا
جـامع السـلطـان أحمـد التـأريخي كونه
يــتـضــمن الـعــديـد من مــقـابــر األولـيـاء
والـسالطـ الـعـثـمـانـيـ فـيـمـا يعـكف

الــكـثــيـر من الــصـائــمـ خالل الــشـهـر
الــفــضــيل عــلى قــراءة الــقــرآن الــكـر
ـضامـينه تـقربـا لله الـعظـيم  وتبـركا 
ـــانــيــة الـــســامــيـــة ومن الــعــادات اال
الــرمـضــانــيـة الــشـهــيـرة األخــرى لـدى
االتراك  قيام الرجال والسيدات بزيارة
جـامع اخلرقة الشريفة بحي الفاحت في
ـشـاهـدة اخلـرقـة الـنـبـويـة اسـطـنـبـول 
الـشريفة التي نقلها السلطان سليم من
احلــجـاز الى اسـطــنـبـول أثــنـاء حـكـمه
لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة وهــذه اخلــرقــة
مـحـفـوظـة في جـامع اخلـرقـة الـشـريـفة
مـنذ تأسـيسه عام 1853م  حـيث سمح
الـسـلـطـان عـبـد احلـمـيـد الـثـاني بـفـتح
صـندوق اخلرقة الشريفة لعرضها على
ــبـارك ــواطـنــ في شــهـر رمــضـان ا ا
كــمــا انـحــســر الــتـزاور بــ الــعـائالت
واالقـارب الـذي كـان سـائـدا قـبـل وجود
الـــوبــاء حـــيث كـــانت اغـــلب الـــعــوائل
الـتـركـية تـقـضي أوقـاتـها بـعـد االفـطار
والـــــصالة  فـي الــــلـــــقـــــاءات مع االهل

ـاضية التي سـبقت ظهور بـالسنوات ا
وبــــاء كـــورونـــا وبــــســـبب اإلجـــراءات
الـصـحـيـة الـوقـائـيـة االحـتـرازيـة الـتي
اتـخـذتـهـا احلـكـومـة لـتـفـادي االصـابـة
بــالـوبــاء فـقــد انــحـســرت الـفــعـالــيـات
والــطـقـوس الــرمـضــانـيـة في الــبـيـوت
وبـعض االماكن احملـدودة خارج مراكز
ــدن الــتــركـــيــة الــتي قــبل اهــالــيــهــا ا
بــــاحلـــظــــر اجلـــزئـي الـــذي نــــظــــمـــته
عـنـية في تـركيـا وبـقنـاعة الـسـلطـات ا
كـاملـة حفـاظا عـلى صحـتهم وحـياتهم
مـن مـخــاطــر الــوبــاء الــذي خــيم عــلى
اجلـــمــيع مــنــذ شـــهــور ومع هــذا فــان
الـكثير من االتراك  سيما في أنقرة  قد
اسـتـثـمـروا االيـام الـعـاديـة قـبل حـلـول
الـــشـــهـــر الـــكـــر والـــبـــدء فـي شــراء
حتـضيـر مايـحتـاجونه من مـستـلزمات
ــوائــد ومــواد غــذائـــيــة تــتــطــلــبــهــا ا
الـرمـضـانيـة من االسـواق القـريـبة الى
أمـاكن سـكنـاهم  حتـسبـا الى اجراءات
ــــكن ان تـــكــــون أكـــثــــر تـــشـــددا اذا
مــاتـصــاعــدت االصـابــات  بـ الــنـاس
بـهـذا الـوبـاء الـلـعـ الـذي حرمـهم من
الــطـــقــوس االعــتــيــاديـــة الــتي كــانــوا
ــارسـونــهـا قــبل وجـود الــوبـاء وفي
بـاركة تعرض احملال مـثل هذه االيام ا
الـتـجاريـة في عـموم االسـواق الـتركـية
ـــكـــســرات مـــخـــتـــلف احلـــلـــويـــات وا
والـــلــحـــوم واالســمـــاك واخلــضــروات
ـواد الـغذائـيـة االسـاسـية وكـثـيـر من ا
الــتي مـازالت اســعـارهــا مـقــبـولـة رغم
تـقلـبة يـة ا األحـوال االقتـصاديـة العـا
وتـتضـمن موائد افـطار معـظم العوائل
الـتركية  اجلـ والبسطـرمة والزيتون
بـأنواعه اخملـتلفـة وبعض من االطـعمة
ــنــوعــة الـتـي يـفــضــلــهــا األتـراك في ا
وجـبـة االفـطار بـعـد أن يرفع اآلذان في
ـسـاجـد التي بـدت خـالـية اجلـوامع وا
ـصـلـ كـوقايـة صـحـية وتـنـفـيذا من ا
لـتــوجـيـهـات احلـكـومــة ومـؤسـسـاتـهـا
الـصـحـية الـتي تـسعـى وبشـكل حـثيث
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األجـنبية  فضالً عما يتم مصادرته أو
تحف.  شراؤه أو إهداؤه إلى ا

س بيل  تمثال ا
ـاً لـذكـراهـا واعتـرافـاً بـجـهـودها تـكـر
في جـمـع اآلثـار الـعـراقـيـة وتـشـيـيـدها
ألول متحف عراقي إرتؤي إقامة تمثال
نصفي للمس بيل  نصبه في واجهة
ــــدخل. والـــتــــمـــثــــال من الــــبـــرونـــز ا
وبـاحلـجم الـطـبـيـعي  وال يـعـرف اسم
ـلك الــنـحــات لـكـن يـذكــر الـبــعض أن ا
فــيــصل األول هــو الــذي طــلب نــحــته
وآنه كــلف الــنـحــات اإليـطــالي بـيــتـرو
-1869 (Pietro Canonica كانونيكا
1959) وهـو نـحـات مـشـهـور بـأعـمـاله
وخـاصة تماثـيل الشخصـيات. فقد قام
بــنــحت تــمــثــال إســمــاعـيـل بـاشــا في
اإلســكــنـدريــة و فــيـكــتــور عـمــانــوئـيل
الــثـالـث آخـر مــلـوك إيــطــالـيــا ونـصب
اجلـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة في شـــارع
لك االسـتـقالل بـاسـطـنبـول وتـمـثـال ا
ـلك فـيصل األول فـؤاد األول وتـمـثـال ا
ـتـطـيـاً حـصـانـه عام 1933 وتـمـثـال
عـبد احملسن السـعدون. وضع لوحة
بـرونـزيـة مـكـتـوبـة بـالـلـغـتـ الـعـربـية
واإلنـكليـزية جاء فـيها: (كــرتـرود بـيـل
 الـــتي لـــذكــراهـــا عـــنــد الـــعــرب كـل
إجــالل وعــــــــطــف  أســــــــسـت هــــــــذا
الـــمــتـــحـف ســنــة 1923بـــصــفــتــهــا
الــمــديــرة الــفـخــريــة لــلــعــاديـات في
الــــــعـــــراق  وجــــــمــــــعـت األشــــــيـــــاء
الــــثــــمــــيـــنــــة الــــتي يــــحــــتــــويــــهـــا
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ال نذيع سراً اذا قلنا :

إنّ نكرانَ الـذات سمة من سمات األبـرار الصاحل الذين استـطاعوا أنْ يكسروا كل
ـقيتـة والذوبان في حُب الذاتِ الى ويتـخلصـوا من أدران األنانية ا احلواجز الـذاتية 
وازين احلـدّ الذي يجـعلهم ال يـتحركـون إالّ وِفْقَ مصالِـحِها ومـنافِعِـها بعـيداً عَنْ كُلّ ا

والقوان .
-2-

نظومة االخالقيـة برمتها وتتحول وضوعية " تنـهارُ ا وح حتل " الذاتيـة " محل " ا
احلياة الى ميدان مصارعة كلٌّ يحاول أنْ يَصرعَ اآلخرين ويرفض أن يُصرع ..!!

-3-
ألى باألزمات ـاضية ا وما حلّ (بالـعراق اجلديد ) - عبـر السنوات الثـمانية عشرة ا
واحلـرص على االستـحواذ عـلى أكبر شكالت-  مـاهو االّ أثـر من آثار (الذاتـية )  وا
ـكـاسب ومـا لم يُصـبحْ احلـفـاظ على الـصـالح الـعام ـكن من االمـتـيازات وا مقـدار 
ـناصب فـلن نـشهـد انفـراجاً للـبالد والـعبـاد هو الـهـدف األول ألصحـاب الكـراسي وا

ا نعانيه من االضطرابات واالختالالت في أوضاعنا الراهنة . حقيقياً 
-4-

ـانية ـراجعة كـتب التاريخ الـوقوف على ومـضاتٍ والتـماعاتٍ ا ومـن اآلثار االيجـابية 
عطيـاتها الـبليـغة وحتفز وحتث عـلى السمـو النفسي وأخـالقية باهـرة تمأل النـفس 
واألخـالقي لـلـخـالص من الـتـقــوقع في إطـار الــذات  والـتـشــرنق بـحــدود مـطـامــعـهـا

ومطامحها بعيداً عن كل الهموم الرسالية والوطنية واالجتماعية .
وقد روى لنا ابن االثير في تاريخه انّه :

دائـن كان قائـد اجليش (سـعد بن أبي وقّـاص) فَعَـيَّنَ سعـد (عمر ـسلـمون ا ـا فتح ا
وظف (صاحب وكان يُسـمّى هذا ا بن مُقْرن) لـيقبض من اجلـنود األسالب والغنـائم 

األقباض) 
وقد أتاه فيمن أتاه من اجلنود رجل وسلّمه تِمثالَيْن ليضمهما الى الغنائم .

وكان أحـد الـتمـثالـ فرسـاً مِنْ ذهب مـرصعـا بـالزمـرد واليـاقوت وعـلـيه فارِس مـكلل
باجلوهر ..

والــتـمــثـال الــثـانـي نـاقــة من فـضــة مــرصـعــة بـالــيــاقـوت ولــهـا جلــام من ذهب مــكـلل
باجلواهر..

وكان كسرى يضع التماثيل في تاجه - . -
ا رآى صاحب األقباض التمثال أَخَذَتْهُ الدهشة وقال : و

ما رأينا مثلهما 
انّ كل ما عندنا ال يعادلهما بل ال يقاربهما ...

ثم قال للرجل :
مَنْ أنتَ ?
فقال له :

ال أُخبِرُكَ 
وال أُخبرُ احـداً ليحمدني ولكـنّي أحمدُ الله وَحْدَه  وأرضى بِثَـوابهِ  وال أبتغي شيئا

سواه ...
ثم مضى لسبيله فَأَتْبَعَهُ صاحب األقباض رجالً حتى انتهى الى اصحابِهِ فسأل عنه

فاذا هو (عامر بن عبد قيس ) .
كان هذا في فجر االسالم قبل عدة قرون 

ونـشـهـد في أيـامنـا هـذه بـ احلـ واحل من أبـنـاء الـعـراق األطيـاب من يـعـثـرُ على
حقـيبـة مألى بـالنـقود - وهـو كعـامل من عـمال الـتنـظـيف في البـلديـة يـعاني ألـونا من

الفـقـر واحلرمـان - يُسـارع لالتـصال بـصـاحبـة احلـقيـبة ويـسـلمـها
اليها رافضاً قبول اية مكافاة على صَنِيعهِ .

وهكذا يـكون هذا العامل الشريـف رمزاً لنكران الذات بعد
أنْ غرق السلطويون في بحار الذاتية واالنانية .

انّ احلس األخـــــالقي قـــد يـــضــعـف كــثـــيـــراً ولــكـــنه في
الـعـراق بـلــد احلـــــضـارة واألصــــــالــة والـشـمـوخ  – لن

وت يقينا .
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بــإخـالص وعـلـم دقـيــق  واشـتـغـلـت
بـــهـــا مـــدى حـــر الـــصـــيـف إلـى يــوم

وفـاتـهـا.
في 12 تـــمــوز ســنــة 1926 . الـــمــلـك
فــيــصـل وحــكــومـة الــعــراق قــد أمـرا
لــهـا شـكــراً عـلى أعـمــالـهـا الــكـبـيـرة
فـي هـذه الــبـالد بـأن يــكــون الـجــنـاح
الــرئـيـسي بــاسـمـهــا وبـإذن مـنــهـمـا
قـد أقـام أصـدقـاؤهـا هـذه الـلـوحـة). 
وقــد حــضــر حــفل إزاحــة الــسـتــار عن
الـتـمـثـال عـدد غـفـيـر من الـشـخـصـيـات
لك ـهتمـ باآلثار  وعـلى رأسهم ا وا
فـيـصل األول الذي كـان يرتـدي مـعطـفاً
مــطـريــاً ويـعـتــمـر ســدارة عـلى رأسه.
ـعــارف عـبـد احلـسـ وحــضـر وزيـر ا
اجلـلـبي الـذي كـان يـرتـدي زيـاً أوربـيـاً
يـستخـدم لالحتفاالت الـرسميـة بسترة
طـــويـــلـــة مع ســـدارة ســوداء بـــدال من
الـقـبعـة. ومن الشـخصـيـات اإلنكـليـزية
ـنـدوب الــتي حـضــرت احلـفل كـل من ا
الـسامي الـبريطـاني في العراق الـسير
Sir Henry Dobbs هــــــنـــــري دوبس
Richard S. وريــــتــــشــــارد س. كــــوك
ـتـحـف بـعد Cook الـذي تـولى إدارة ا
ـسـز بـيل.  ال نــعـلم أين انـتـهى وفــاة ا
الــتـمـثـال وهل هــو مـخـزون في مـكـان
مــا? أم جــرى بــيــعه مـن قـبـل شــبــكـات

التهريب? 
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ُتحف في في عام 1957 ضـاق مبنى ا
ـــأمــــون وأرادت احلـــكــــومـــة شــــارع ا
الـعــراقـيـة أن تـخـصص بـنـايـة جـديـدة
ـيـة ـواصـفـات مـتـحـفـيـة عـا تـتـصف 
ـبنى تـضم آثـار الـعـراق. ولـهـذا بـني ا
اجلــديــد ونُــقــلت مــجــمــوعــات الـقُــطع
ـــبــــنى مــــكـــون من األثــــريـــة إلــــيه وا
طـابقـي تـبلغ مـساحته  45000 مـتر
مـــربع ويـــقـع بـــ حي الـــصـــاحلـــيــة
ومـنـطـقـة الـعالوي فـي مـنـطـقـة الـكرخ.
وهـو أول مبـنى يصمم ويـنشئ كبـناية

متحف بكل تفاصيلها ومرافقه. 
ـلك فـيـصل في 23 آذار 1957 وضـع ا
الـــثــانـي احلــجـــر األســاس لـــلــمـــبــنى
اجلــديـد. وكــان مـعه األمــيـر عــبـد اإلله
ورئــيس الـوزراء واألعـضـاء االداريـون
جملـلس اإلعـمـار العـراقي ومـديـر اآلثار
ـة الـعـام. وألـقى نـاجي األصـيل الـقــد
هـندس مارخ كـلمة االفـتتاح وأعـقبه ا

بنى.  الذي وضع تصاميم ا
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واالقـارب واالصدقاء حتى حت ساعة
الـسـحـور الـتي يـسـبـقـهـا  صـوت طـبل
ـسحراتي أو مايسمى عند العراقي ا
الـبــغـداديـ ابـو طـبـيـلـة الـذي يـجـوب
ــدن الـتــركـيـة لــيـوقظ شــوارع وأزقـة ا
ـــســلـــمــ الـــصــائـــمــ الـــنــائـــمــ ا
لـيـتنـاولوا طـعام الـسـحور الـذي غالـبا
ـــعـــجـــنـــات  وبـــعض مـــايـــكـــون مـن ا
ـربـيات احلـلـويـات كاألرز بـاحلـليب وا
اخملــتـلـفــة األنـواع والـزيــتـون واجلـ

األبــيض والــتــمــر اجملـفف والــفــطــائـر
وبـعض الـعصـائر الـطـبيـعيـة وكـثقـافة
ـة متـوارثة تـركيـة انـسانـية طـيبـة قد
تـقـوم بـعض العـوائل الـتـركـية بـتـبادل
أطـبـاق الـطـعـام فـيـمـا بـيـنـهـا  تـعـزيزا
ألواصر العالقات االنسانية  واالخوية
 واالجــتــمــاعــيــة الــتي من شــأنــهـا أن
تـــخـــلق أجــواء االلـــفـــة واحملــبـــة بــ
ــسـلـمـ كــمـا يـشــهـد الـشــهـر اقـامـة ا
صـالة الـــــــتــــــراويـح  واالكـــــــثـــــــار من
الـــصــدقــات والـــزكــاة وقـــراءة الــقــران
ـقــابـلــة الـتي تــعـتــبـر ارثـا بــطـريــقـة ا
ـا كـمـا يــتـلـو أصـحـاب عــثـمـانـيـا قــد
ـــمــيــزة جــزءا من الــقــرآن األصــوات ا
الـكر يوميا عبـر مكبرات الصوت في
سـاجد تـقربـا الى الله عز اجلـوامع وا
ـبـارك وجل وتــيـمـنـا بـشـهـر رمـضـان ا
الـذي تـهـدف ايامـه وطقـوسه الـروحـية
الى االرتــقــاء بــاالنــســان نــحــو الـقــيم
الـسـاميـة العـليـا الـتي يريـدها الـله عز
ـؤمنـ وحتـثه الغتـنام وجل لـعـباده ا

الـــفــرص مـن أجل مــحـــاســـبــة نـــفــسه
ومـــــاقـــــدمه مـن عـــــمل خالل حـــــيـــــاته
ـــعـــاصي أو ولـــيـــتـــجــــنب ارتـــكـــاب ا
اخلـــطـــايــا واالبـــتـــعــاد عـن الــغـــيـــبــة
والـنميمة والكـذب وغيرها من العادات
رجوه  من الـسيـئة وهذه هي األمـور ا
كل الــعـبــادات والـديـانــات الـســمـاويـة
الـعظـيـمة  ولـتعـميق روح الـتكـافل ب
ـسـلمـ في هـذا الشـهر الـعـظيم فـقد ا
أطـــلــقت رئـــاســة الــشـــؤون الــديـــنــيــة
الــتــركــيــة حــمــلــة
حتـت عـــــــــنــــــــوان
ومـضـمـون عـبـادة
االنـــــفـــــاق عـــــبــــر
الـزكاة أو الـصدقة
بــــهـــدف إيـــصـــال
ـــســاعــدات  إلى ا
الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــراء
واحملــتـاجـ ومـد
يــــد الـــعــــون لـــهم
أيــــنــــمــــا كــــانــــوا
وتــعــزيــزا لــلــقــيم
االنــســانــيــة الـتي
حـث علـيـهـا الدين
االســـــــــــــالمــــــــــــي
احلـنيف وتـعمـيقا
لـــــــروح األلـــــــفــــــة
والـتـكافل واحملـبة
ـان وفـي أول أيـام شـهـر رمـضان واال
الـكـر فـقد زار الـرئـيس الـتركي رجب
طــيـب اردوغـان احــد بــيــوت الــعــوائل
الـتــركـيـة في أنـقـرة لـيـشـاركـهم  طـعـام
االفـطار وقد القت تـلك الزيارة اهـتماما
واسـعا عبر وسـائل الصحافة واالعالم
ومـنـصـات التـواصل االجـتـمـاعي التي
وصـفـت مشـاركـة اردوغـان االفـطـار مع
هـذه العائـلة بالرسـالة االنسـانية التي
حتفز اجلميع على البر والتعاون فيما
ـــســـلـــمــ بـــغـض الــنـــظـــر عن بـــ ا
ـنـاصب وقد ـسـمـيـات والعـنـاوين وا ا
تـضـرع الصـائمـون بـالدعـاء عنـد الرب
الـكر وبـحق شهـر رمضـان الكر أن
ـسلمـ وجميع يـرفع البالء ويـجنب ا
االنــســـانــيــة في الــعـــالم  شــر الــوبــاء
وعـاديات الزمن وان تـعود احليـاة كما
كــانت آمــنــة في كـل بــقـاع الــعــالم وان
يـبــقى اجلـمـيع حتت مـظـلـة الـتـعـايش
الـسلمي والقيم االنسـانية التي أقرتها

كل الرساالت السماوية العظيمة .  
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امستردام

مع حـلـول شـهـر رمـضـان الـفـضـيل من
ـانية كل عـام حتتـفل تركيـا بأيامه اال
ـــمــيـــزة الــتي تـــرتــبط الـــروحــانـــيــة ا
بـالـشـهـور الـقـمـريـة وفـقـا لـلـحـسـابـات
الــفـلــكـيـة الــتي اعـتــمـدتــهـا احلــكـومـة
الـتـركـيـة مـنـذ وقت طـويل وهـذا عـكس
الـدول اإلسالمـية األخـرى الـتي تـعتـمد
ـنـظـار أو العـ اجملـردة لـرؤية هالل ا
الــــشــــهــــر الــــكــــر ومـن بــــ الـــدول
االسالمـــيــة تــتــمــيــز تـــركــيــا بــبــعض
الـــعـــادات والـــتـــقـــالـــيـــد والـــطـــقــوس
ــتـوارثـة مـنـذ الــرمـضـانـيـة الــديـنـيـة ا
سـنــوات طـويـلـة حـتى ظـهـور جـائـحـة
كــورونــا الـتي انــعــكـست تــداعــيـاتــهـا
الـصـحـيـة اخلـطـيـرة لـيس عـلـى تـركـيا
ــا انــســحـــبت آثــار تــلك فــحـــسب وا
اجلــائــحــة عــلى مــجــمـل الــفــعــالــيـات
االنـسانية واالجتماعية والرسمية  في
ـشهد الـرمضاني الـعالم وهذا مـاغير ا
ـدن الـتركـيـة التي الـسـائـد في عمـوم ا
كــانـت تــشــهــد حتــضــيــرات مــســبــقــة
لالحـتـفـال بـهـذا الـشـهـر الـعـظيـم الذي
يــطـلق عـلـيه االتـراك تــسـمـيـة سـلـطـان
الــشــهـــور حــيث يــتم تــزيــ شــرفــات
الـبيوت واجملمعات السكنية العمودية
ـــــســـــاجـــــد واجلـــــوامع ومـــــنـــــارات ا
ـلـونــة كـتــرحـيب بــشـهـر بــاألضـويــة ا
ـغفرة والـرحمة من خالل نـشر عبارة ا
أهـال وســـهال بـك يـــارمـــضــــان وتـــرفع
بالفــتـات ونـشـرات ضـوئــيـة مـتـحـركـة
ــســاجــد عـــلى واجــهــات اجلـــوامع وا
ـكـانـة والــبـنـايـات الــعـالـيــة  تـيـمـنــا 
الــشــهــر الــكــر والالفـت ان االسـواق

التركية.
œ«u  —UF «

وبــالــرغم من الــتـقــلــبـات الــســيـاســيـة
واالقـتـصـادية الـتي أصـابت الـعـالم قد
واد حـافـظت عـلى  اسـتـقـرار اسـعـار ا
الـغـذائـيـة األسـاسـيـة فـيـهـا ولم تـشـهد
تـلك االسـواق حـركة لـلـمتـبـضعـ كـما
كـــــان ســــائــــدا فـي شــــهـــــر رمــــضــــان
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بغداد

يـوما" بـعد آخـر  تثـبت الوقـائع .. أن بنـاء الدولـة العـصريـة ليس بـاألمر الـه . وأن
ـا أن االنـتـخـابـات قـادمـة ..  يـنبـغـي اخـتـيار عـلى اجلـمـيع أن يـعـيـد حـسـابـاته   طـا
ـؤهـل (الـذين فـشـلوا في ـبـدعـ اخمللـصـ لـلـوطن)  وليس أنـصـاف ا (الـكـفـوئ ا
ناصب ؤثـرين لنـيل ا لـتوية لـلتـقرب من ا إثـبات جدارتـهم  والذين يـسلكـون الطـرق ا

راكز احلساسة).   وا
ـسـؤولـ الـذين يـسـتـشـعـرون احلـرص عـلى مـسـتـقبـل األجـيال  إن عـلى  الـسـادة ا
نهج   قد حـان ... عليهم جميعا" أن والكتل السـياسية التي ترى أن األوان لتـغيير ا

ـؤهل ( القـادر على أن يـخـتاروا  من لـديه الكـفاءة  والـتـخصص ا
ؤسسـة التي يعمل يقدم مـاينفع  والـقادر على أن يرتـقي با

ـثـلـهم  ولـكي تـسـلم له أمـانـة الـوطن .ح. فـيـهـا) .. لـكي 
حتى  يـستطـيع من يتـمكن من ذلك  أن يبـر  ذمته أمام

واطن  والوطن .  الله وا
ـتـقـدمـة  حتـتـرم الـكـفـاءة والـعـلم والـتـكـنـولـوجـيـا الـدول ا

فتقطف ثمار اإلبداع وحتقق الرفاهية لشعوبها.

s Ë q _ W U —



www.azzaman.com

 »u (« …—U  W UF « W dA «

t uM

ورد ســـهــــوا في جـــريــــدة (الـــزمـــان)
بــالــعــدد (٦٩٤٧) في ٢١ / ٤ / ٢٠٢١
اعالن مـــنــاقـــصـــة حتــمـــيل وتـــفــريغ
احلــبــوب فـي فــرع دهــوك / ســايــلــو
زاخـو والشـيخـان حيث ورد في فـقرة
ـبـلغ (١٫٠٠٠٫٠٠٠) الـتـنـظــيف بـان ا
مليون ديـنار شهريا خـطأ والصحيح
هـو (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مـليـون ديـنـار لكل

موقع شهريا.
لذا اقتضى التنويه
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فقـد مـني جـواز الـسـفر
b? ??  œu??F?? ? بـاسم ®
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الـصـادر من جـمـهـورية
مــصـر الـعــربـيـة يـرجى
ـن يــــعـــــثـــــر عــــلـــــيه
تـسـلـيـمه الى الـسـفـارة

صرية. ا
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في تسريب نشرته صحيفة الغارديان اليوم   
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/25/iran-
foreign-minister-criticises-power-of-qassem-suleimani-
in-leaked-interview

انتـقـد جواد نـقال عن احـدى االذاعات الـنـاطقـة بـالـفارسـيـة
ظريف بـشدة الـتـأثيـر السـلبي الـذي مـارسه سلـيمـاني على
الـقـرار اخلـارجي اليـران. ووصف ظـريف مـا كـان يـحـصل
بانه اشبه باحلرب الباردة ب اخلارجية االيرانية واحلرس
الثوري! وقال ظريف في سلسـلة من اللقاءات امتدت لسبع
ســاعـات مع الــصـحـفي واالقــتـصـادي االصالحـي سـعـيـد
بأنه أمضى وقتاً فـي ادارة عالقته مع احلرس الثوري ليلـز
وان الـشــأن االمـني ـا امــضـاه فـي اي شـأن آخــر اطــول 
كـانت له اسـبـقـيـة عـلـى الـدبـلـومـاسـيـة. واعـتـرف ظـريف ان

تأثيره على اخلارجية في بعض االحيان كان صفر!
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ـرات الـنـادرة (كـمـا تـنـقل الـغـارديـان )الـتي يـتم وهـذه من ا
فـيـهـا انـتـقـاد احلـرس الـثـوري وسـلـيـمـاني بـهـذه الـطـريـقـة!

واعـترفت اخلارجـية االيرانـية بـالتسـريب لكنـها قالت انه 
اقتـطاعه من سياقه وتـشويهه. وتعـزو الصحيـفة سبب نشر
هـــذا الـــتـــســـريب االن بـــانـه امـــا حملـــاولـــة احـــراج ظـــريف
او انه  عـمـداً من قـبل ظــريف لـلـنـأي بـنـفـسه عن داخــلـيـاً
بخاصة وان ظريف ذكر فشل السياسة اخلارجية االيرانية
ـقــابـلـة ان الـبــعض كـانت لــهم مـصـلــحـة في رؤيـة كل في ا
شيء في ايران من خالل عدسات امـنية!وقد ذكر ظريف -
تعـزيـزاً لهـذا الـرأي- احملاوالت الـكـثيـرة التـي قام بـها ذلك
الـــبــــعض (ومـن ضــــمـــنــــهـــا الــــهــــجـــوم عــــلـى الـــســــفـــارة
الـسعـوديـة)لعـدم ابرام اتـفاق 2015 النـووي. وذكـر في هذا
الـشأن ان سـليـمـاني طـار مبـاشرة بـعـد توقـيع االتـفاق الى
مـوسـكـو فـي مـسـعى مـنـه القـنـاع روسـيـا بــاالنـسـحـاب من
نـشـورة ان سـلـيـماني االتـفـاق! كـما ورد فـي التـسـريـبـات ا
رفض طـلـبات وزارة اخلـارجـيـة االيـرانيـة لـعـدم اظـهار دعم
ـا في ذلك عــلـني ومــبـاشـر من ايــران الى بـشــار االسـد 
اسـتـخـدام اخلـطـوط اجلـويـة االيـرانيـة في نـقل بـضـائع الى

سوريا.
والذي يهم هنا من هذه التـسريبات التي جتسد مرة اخرى
عـمق الـصراع الـداخـلي االيراني -والـذي كـتبت عـنه مرات
كـثـيـرة ويـرفض الـكـثـيــرون تـصـديـقه- انه جـاء عـلى لـسـان
ظـريف. وهو يـذكرنـا بحـادثة استـقالـة ظريف من اخلـارجية
احـتـجاجـا عـلـى اصطـحـاب سـلـيـمـاني لـلـرئـيس االسـد في
زيارة لطهران دون علم اخلارجية االيرانية. واعتقد ان هذا
الـتسـريب كان متـعمـداً من قبل ايـران الدولـة ويدخل ضمن
مــحـاولــة الـتــأثـيــر في االنـتــخـابــات الـقــادمـة لــصـالح تــيـار
بـخـاصـة وان االنـبـاء من ايـران تـشـيـر بوضـوح الى الـدولـة
تـصـاعــد اخلالف نـتـيـجــة الـتـقـدم الــذي حتـرزه اخلـارجـيـة
االيــرانــيـة فـي اتـفــاقــهــا مع ادارة بــايـدن والــدول االوربــيـة
لـلعودة لالتـفاق الـنووي. فاحلـرس الثـوري االيراني ليس له
اي مصلـحة في عودة ايران لالتـفاق الن ذلك سيـحد كثيرا
من انـشـطـته ويـجـرده من جـزء مـهم من شـرعـيـة اسـتـخدام
ي) وبالتـالي التـقليل من قـاومة (االستـكبـار العـا الـسالح 
قـاومـة الـذي مـنح لـلـحرس سـلـطـات ونـفوذ اهـمـيـة مـحـور ا

واسع داخل وخارج ايران.
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ان مـظـاهــر هـذا الـصــراع الـداخــلي االيـراني الـذي يــطـفـو
ؤثرة للسطح مرة اخرى في ظل افتقاد القيادة الكارزمية ا
والـتي كـانت تـسـتـطـيع كـتم تـذمر الـتي امتـلـكـهـا سـلـيمـاني
بخـاصـة وان سـلـيـماني كـان يـتـمـتع بـعالقات ايـران الـدولـة
ال يـتـمـتع بـهـا سـلـفه اقـول انـها ـرشـد االعـلى ـيـزة مع ا
ظـهـرت بـشـكل جـلي فـي الـتـصـعـيـد االخـيـر النـشـطـة اذرع

احلرس الثوري في اليمن والعراق.
 ان الــقــوة الـــتي راكـــمــهــا احلـــرس الــثـــوري عــبـــر عــقــود
ســيـصــعب دحــرهــا او احلــد مــنــهــا من قــبل قــوى الــدولـة
االيـرانيـة والتي بـاتت تـستـخدم تـكـتيـكات جـديـدة للـحد من

نفوذ احلرس الثوري. 
في هـذا الـسـيـاق نـفـهم احملاوالت الـتي احـتـضـنـهـا الـعراق

للتقريب ب ايران والسعودية. 
وفـي هـذا الـسـيـاق نـفـهم مـحـاوالت قـطـر لـلـتـوسط بـ دول
اخلـلـيج وايـران.كـمـا نـفـهم في هـذا االطـار مـحـاوالت اوربا
ــرونـة فـي احملـادثــات مع ايـران وامـريــكـا الظــهــار بـعض ا

لتعزيز حظوظ ايران الدولة.
نــفـهم رســائل الـكــاتــيـوشــا الـتي لم وعــلى اجلـانب اآلخــر 
تـنــقــطع وكــذلك دبــلــومـاســيــة الــدرون الــتي يــسـتــخــدمــهـا

احلوثيون ضد السعودية. 
ولــيس عــنـدي شـك في ان إسـرائــيل قــد دخـلـت عـلى اخلط
الـتي تـرى فيـهـا تهـديـداً للـمـكتـسـبات لـصـالح عـدم التـهـدئة
االقلـيميـة التي احرزتهـا مؤخرا في عالقـتها مع بعض دول
وتهـديـداً لالمن االسـرائيـلي الـذي يرغب اخللـيج من جـانب
في رؤية ايـران مدمرة مـثل العراق من جـانب آخر. من هنا
يـبـدو ان معـركـة ايـران الداخـلـيـة سيـصـعب حـسمـهـا الحد
اال اذا حدث ـنطـقـة وان مـظاهـرهـا ستـعم ا الـطرفـ قـريبـا
اخــتـراق غــيــر اعـتــيـادي نــتـيــجــة ظـرف طــارىء في احـدى

 . اجلبهت
لـو ان اي مـسؤول او حـتى بـقي سـؤال أخـيـر اود تـوجـيـهه
ـا صـرح به ظـريف فــمـاذا سـيـكـون غـيـر مـسـؤول صــرح 

مصيره?!
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ولــيس الـقـضـاء أو احملـكـمـة ذاتـهـا.
7- إنَّ إعــمــال نــصــوص الــدســتـور
الــــعـــراقـي في تــــألـــيـف احملـــكــــمـــة
االحتـاديــة الـعـلــيـا يـقــتـضي وجـود
عي  وفقهاء مزيجٍ من القضاة األ
ـتمـيـزين  وخبـراء الـفقه الـقـانون ا
. وإنَّ مــصــطــلح فــقــهـاء ــعــروفــ ا
عني القانون  ال يعـني مجرد كون ا
أستاذاً أو قانونـياً أو حائزاً شهادة
الـدكـتـوراه .. بل يـعـني أنْ تـتـحصَّل
تُمكّنه من لديه ملكة قانونية فقهية 
االجتهـاد والبحث فـيما وراء النص
. فــكم من حـــامل شــهــادة دكــتــوراه
ونحوها  قد ال يصل بشهادته إلى
الـبــاب -مع جُلِّ االحـتـرام ألصـحـاب
الـــشــهــادات- .. وهــذا مـــا يــنــطــبقُ
أيـــضـــاً عــلـى الــفـــئـــات األخــرى في
احملــكــمــة. من هــنــا يــتــعـيَّـنُ حتـري
الـدقـة في إعـمـال الـنص الـدسـتوري
ـعنية  وأنْ ال يُتعامل على الفئات ا
َّ الـتــعـامل مع مـا سـواه مــعه كـمـا 
من قــضـــايــا قُــتـــلت ســيــــاســيــاً أو

فئوياً!!
8- ما يـزال الكثـيرون مـصرّون على
اخلـوض في الـدسـتـور بال هدىً وال
كـتـابٍ مـنـيـر  ويـعـتـقـدون أنَّ مـجرد
ـرء قــانــونـيــاً أو أســتـاذاً أو كــون ا
قاضيًـا أو محامـياً يُخوِّله احلق في
اخلـــــــــوض فـي أي مـــــــــوضـــــــــوعٍ 
ــوضــوع أو غــيـر دســتــوريــاً كــان ا
دستوري  حـتى وإنْ لم يكن مـطلعاً
ومـتـابعـاً عن كـثبٍ ومسـلـحاً بـاألدلة
واألسانيد. وهذا ما يُـلقي مسؤوليةً
عـــــلـى الـــــرأي الـــــعـــــام عـــــمـــــومـــــاً
والـــفــــضـــائـــيـــات ووســـائل اإلعالم
خــصــوصـاً فـي ضــرورة رصــد هـذه
ا لـها الـظاهـرة الـسلـبيـة ونـبذهـا ; 
من آثـارٍ وخـيـمةٍ تُـسـهم في تـضـليل

الرأي العام .
َّ بعون الله وتوفيقه ..

ـان في ثم إخـفـاق الـبـر االنـتـقـالـيـة
تألـيف احملكـمة عـلى وفق نصوص
الــدســـتــور اجلـــديـــد واســتـــمــرار
ـة في الــعـمل عـلى احملـكـمـة الــقـد
ـقـتـضى وفق قـانـونــهـا الـصــادر 
قــانــون إدارة الــدولــة ولــيس عــلى
ـا مــثـلَّت كــلـهـا وفق الـدســتـور ر
ـتــلـكــون أفـقـاً عـوامل لــدى مَن ال 
دسـتـورياً لـلـظن بـأنَّ احملكـمـة التي
سـتـؤلف عـلى وفق الـدسـتـور يجب
أن تـــســـيــر عـــلـى نـــهج احملـــكـــمــة
عنى أنْ ة وبآليـاتها ذاتها القد
ال يكـون فيهـا إال القـضاة  وأنَّ أية
شـريــحـةٍ أخـرى ال يـجـوز أنْ تـدخل
في احملكمة إال بصـفة خبراء فني
!! وهـذا ظن ســاذج يُـنـبئُ عن خـلطٍ
ــفــاهــيم لــدى قــائــلـيـه وعـدم في ا
إدراكــهم لــلـــدســتــور ولـــلــتــجــارب
الـــــدولــــيــــة فـي تــــألــــيـف احملــــاكم

الدستورية.     
6- عـــــلى الـــــرغـم من أنَّ تـــــألـــــيف
احملـكـمة االحتـاديـة الـعلـيـا احلالي
بل لم يكُ أيضاً عـلى وفق الدستور
على وفـق األمر الـتشـريعي رقم 30
لـسـنة  2005بـعـد تـعـديـله من قـبل
ان قبل مـدةٍ وجيزةٍ  ما يعني البر
تـكـرار الـتـجـربـة الـسـابـقـة بـيد أنَّ
هــذا األمـر كـان اضــطـراراً وإذعـانـاً
ان بـعـد إخفـاق البـر لألمـر الواقع 
في سنِّ قــــانـــون احملـــكــــمـــة الـــذي
ينشدهُ الدسـتور; وعليه فإنَّ وجود
رغم أنه ال يُـعـبِّر احملـكـمـة احلـالـيـة
عن رغـبــة الــدسـتــور بـيــد أنه أمـر
ضـــروري وال بـــدَّ مـــنه ; لـــئال يـــقع
الــفـراغ الـدسـتـوري الـذي ال تُـحـمـد
عقبـاه. وإنْ كانت ثمة جـهة تتحمل
مـسـؤولـيـة اإلخـفـاق في تـنـفـيـذ مـا
أوجـــبـه الـــدســـتــــور فـــهي وال شك
ــان -عــبــر دوراته تــتـــمــثل بــالــبــر
ــتـعـاقــبـة- والــكـتل الــسـيــاسـيـة ا

الدسـتور حـتى يكون مـنسـجماً مع
هــذا الــتـــوجُّه وبــخـالفهِ يــجب أن
يُـحتـرم الـدستـور وأصـوات مالي
الــشـعب الـتي صـوتـت عـلـيه حـتى
وإن كــنــا غــيـــر راضــ عن بــعض
نـصـوصه فـاحـتـرامهُ وااللـتـزام به
واجب عـــلى اجلــمـــيع إلـى أنْ يــتمَّ

تعديله.
2- لــقـــد كــان الــدســتــور واضــحــاً
وصـــريــحـــاً في تــكـــوين احملـــكــمــة
االحتاديـة العـليـا  وكونهـا تولـيفةً
ثالثـيـةً من أقـطابٍ ثالثـةٍ  الـقـضاة
وفـقـهـاء الـقــانـون وخـبـراء الـفـقه ;
ــاســة إلـى عــمل هــذه لـــلــحــاجـــة ا
األقطاب  إذ يُكملُ بعضهم البعض
- في اآلخر كـما رأيـنا ذلك –سابـقاً
الـتـجـارب الـدسـتـوريـة الـدولـية إذ
تتـألف احملـكـمـة الـدسـتـوريـة فـيـها
من خـلـيطٍ من فئـاتٍ مـتعـددةٍ يُـكمل

بعضها البعض .
3- إنَّ الذيـن ذهبـوا إلى القـول بأنَّ
احملـكـمة االحتـاديـة الـعلـيـا ال تضمُّ
سـوى القـضاة قـد جـنحـوا جنـوحاً
كــبــيــراً  خــالـفــوا فــيه الــدســتـور
ـوضـوعـيـة  وشذّوا عن وهـتـكوا ا
التجـارب الدوليـة ; ولعلَّ األغراض
الـسـيـاسـيـة أو الشـخـصـيـة أو عدم
ثل هذا الدرايـة كانت تمـثل دافعـاً 

اجلنوح !!
4- قد عـلمنـا أنَّ األساس والـقاعدة
الـــــعـــــامـــــة في تـــــألـــــيف احملـــــاكم
الـدستـورية واجملـالس الـدستـورية
في دول العالم اخملتلـفة قائمة على
كـونـها خـلـيطـاً من فـئاتٍ مـتـعددةٍ 
وأنَّ الـغـلـبـة واألرجـحـيـة غـالـبـاً ما
تــكــون لــلــعــنـــصــر الــقــانــوني  ال
القضـائي ; وذلك ألننـا بإزاء قضاءٍ
دسـتـوريٍّ تخـصُّصـيٍّ يحـتـاج ملـكةً
عنى أنه قانونيـةً فقهيةً مـتميزةً 
يحـتـاج إلى الـعـقـليـة الـقـانـونـية ال
الــعـقـلـيـة الــقـضـائـيـة تــمـامـاً كـمـا
الــقـضــاء اإلداري  الـذي اســتـقـرت
جتــارب الــعــالـم عــلى أنه يــحــتــاج
الـعقـلـيـة الـقـانـونيـة ال الـقـضـائـية.
وكلُّ ذلـك بـخالف الـقــضـاء الـعـادي
الــذي يـــحــتــاج عـــقــلــيـــةً وخــبــرةً
من هنـا كان حكراً قضـائيةً صرفـةً 
ـــؤهــلـــ قـــضــائـــيــاً  وهم عــلى ا
فـالعـقلـيـة القـضائـية تـعدُّ الـقـضاة 
ــــــــكن هــــــــنـــــــا أمــــــــراً الزمـــــــاً ال 
تـخـطِّـيه.وبـنـاءً على ذلك فـالـقـضـية
مرتبطة بنوع القضاء والتخصُّص
فيه وأنْ ليس من الصحيح اخللط
بــ أنــواع الــقــضــاء  والــقـول إنَّ
الـقــضـاة هم مَن يــجب أن يــكـونـوا
أعضاء حصري في أنواعهِ كافةً ;
فــهــذا خـلط بـال ريبٍ يـنـمُّ عن جـهلٍ

ليس بيسيرٍ!!  
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5- إنَّ وجــود احملــكـمــة االحتــاديـة
الـــعــلـــيـــا في الـــعـــراق قــبـل إقــرار
وتأليفها من قضاةٍ الدستور الدائم
فـــقط كـــمـــا نصَّ عـــلى ذلك قـــانــون
إدارة الـدولــة الـعـراقــيـة لـلــمـرحـلـة

لـكـنه يـبقـى قانـونـاً قـائـماً تطـبـيـقه 
ونافذاً.

.2وهـكذا يـنبـغي مالحـظة الـفرق
تخصِّصة ب احملكمة الدستورية ا
وب احملكمة العـليا التي تمثِّل قمة
هرم اجلـسم القـضائي.وإنَّ الـفيصل
في ذلك الـدسـتـور  فهـو الـذي يـبيِّن
مــا إذا كـانت احملــكـمــة الــعـلــيـا هي
مـجـرد مـحـكــمـة تـمـيـيـز أو مـحـكـمـة
دسـتوريـة متـخـصِّصـة. وإنَّ احملاكم
الـــتي تــقــتــصــر عـــلى الــقــضــاة في
الـغالب هي مـن نوع احملـاكم الـعلـيا
ال احملاكم الدستورية مثل احملكمة
الـعــلـيـا األمـيــركـيـة وكــذا احملـكـمـة
الـعـليـا في الـيمن. فـاحملـكمـة الـعلـيا
اليمـنية بـحسب الدستـور والقانون
هي محـكمة عـليـا وليست دسـتوريةً
 وهـي تـضمُّ هـيـئـاتٍ مـتـعـددةً مـثل
ـدنية واجلـزائية واألحوال الهـيئة ا
الـشـخصـيـة والتـجـارية ..الخ  ومن
ب هذه الهيئات توجد هيئة تُعرف
بـ الــهــيــئــة الـدســتــوريــة  تــمـارس
الرقابة على دسـتورية القوان  ما
يعني أنها مـحكمة تميـيز توجد بها
هيـئة أو دائـرة للقـضاء الـدستوري
ولهذا يـكون أعضـاء احملكمة الـعليا
من الــقــضــاة فــقط ألنــهـا مــحــكــمـة

. تمييز ال محكمةً دستوريةً
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 وهكـذا كان احلال في إنـدونيـسيا 
إذ كـــانت الــــرقـــابـــة الـــدســـتـــوريـــة
ـقــتـضى الــدسـتــور اإلنـدونــيـسي
لعام  1945منوطـةً باحملكمـة العليا
قــبل إنــشـاء احملــكـمــة الــدسـتــوريـة
وبـعـد الـتـعـديل الـدسـتـوري الـثالث
َّ إنــشــاء احملــكــمـة في عـام  2001
الـدسـتـوريـة الـتي أنـيـطـت بـهـا هذه
ومُـنعت احملـكمـة الـعلـيا من ـهمـة  ا

النظر في الدستورية. 
ا ال ريب فـيه عنـدي أنَّ الذين وإنَّ 
تــصـدَّوا ســابــقـاً لــلــحـديـث عن هـذا
ـــــــوضـــــــوع فـي وســـــــائـل اإلعالم ا
اخملـــتــلــفــة من قـــضــاةٍ ومــحــامــ
ـانـيِّ وغـيرهم ال وسـياسـيِّـ وبر
يُفرِّقـون ب احملكمـة العليـا العادية
واحملـكـمة الـعلـيـا الدسـتـورية  كـما
أنـــهم ال يُــــفـــرِّقـــون بـــ الـــقـــضـــاء
الـــدســتـــوري والــقــضـــاء الــعــادي ;
ولهـذا وقعوا في اخلـلط ; فأخـطئوا
ــعــلــومــات ـبــوا فـي نــشــر ا وتــســبـَّ
اخلــاطــئـــة لــلـــرأي الــعــام بـــســبب
الــتـــســرُّع وعــدم الــدقــة والــدرايــة 

وكفى بذلك إثماً مبيناً !!  
كن وتأسيساً عـلى ما سلف بيانه 

اخللوص إلى بعض النتائج:
1- إنَّ مِـن حقِّ كـل فـــــــردٍ أن يـــــــدلي
بـرأيه الـشخـصي شـريطـة أنْ يـقول
بــأنه رأيه الــشــخــصي ال أنْ يــدَّعي
عـلى الــدسـتــور ويُـحــمِّل أراءه عـلى
الدسـتور ويُـسقطـها عـليه ألغراضٍ
غير موضوعـية. لذا إنْ كان البعض
يـــــرفـض دخــــول خـــــبـــــراء الــــفـــــقه
االسـالمي وفـــقـــهــــاء الـــقـــانـــون في
احملـكـمة فـعـلـيه أن يطـالب بـتـعديل

ــصــةً لـــلــحـــديث عن جــاءت مـــخــصـَّ
الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة وعن احملـكـمـة
العـليـا  وال يوجـد فيـها أيُّ شيءٍ ال
من قـــريبٍ وال من بـــعـــيـــدٍ يـــتــعـــلق
بـاالخـتــصـاصـات الـدســتـوريـة  بل
ـمنوحـة للـمحاكم باالخـتصـاصات ا
العليا ال أكثر –التمييز أو النقض-
.ولـــكن فـي عــام  1803قـــامت هـــذه
احملــكــمــة ابــان رئــاسـة الــقــاضي -
الـــوزيــــر الــــســـابـق- مـــارشــــال في
ــشــهـورة الــقــضـيــة الــتــأريــخــيــة ا
ــعـروفــة بــقـضــيــة مـاربــوري ضـد ا
مـاديــسـون بــاالمـتــنـاع عن تــطـبـيق
الــقــانــون بــزعم عــدم دســتــوريــته 
فنشأ ما يُعـرف بالفقه الدستوري بـ
رقابة االمتناع. وبـعيداً عن التعليق
عــلى الــقــضــيــة وطــغــيــان اجلــانب
الـسـيـاسي فـيـهـا والـنـقـد الذي وجِّه
الـــيــهــا آنـــذاك  لــكـــون الــقــاضي -
الـوزيــر الـسـابق- مـارشـال كـانت له
ــبـاد صــلـة بــالــدعـوى  فــإنَّ من ا
سـتقـرة لدى جـمهـرة الفـقهاء -مع ا
وجـــود خـطٍ قــلـــيـلٍ مـــعـــارض- هــو
ارسـة احملاكم -أية القـول بجـواز 
مـحـكــمـة تـابـعـة لــلـقـضـاء الـعـادي-
رقابة االمـتناع  فـتمتـنع من تطبيق
القانون مثار الدعوى إذا وجدت من
األســبــاب مــا يــدعـو لــلــحــكم بــعـدم
دستـوريته دون أن يـفضي ذلك إلى
إلــغـاء الــقـانــون أو احلــيـلــولـة دون
قـيـام بـقـيـة احملــاكم بـتـطـبـيـقه ; ألنَّ
عدم الـدستـورية لم تـأِت من محـكمةٍ
دســـتــوريـــةٍ مــتـــخــصِّـــصــة  بل من
مــحـكــمــةٍ وجـدت هي ذلـك  فـيــكـون
احلـــكم مـــلــزمــاً لـــهــا فـــحــسب دون
غيـرها وال يـكتـسب احلكم احلـجيَّة
إال عــلى أطــرافه -مـع وجـود بــعض
الــتــفــصــيالت اجلــزئــيــة األخــرى-.
وبـنــاءً عـلـى ذلك انـتــزعت احملـكــمـة
الـــــعـــــلــــيـــــا هـــــذا االخــــتـــــصــــاص
وهــــو الــــرقــــابــــة عــــلى انــــتــــزاعـــاً
الــــدســـتــــوريــــة عن طــــريق رقــــابـــة
االمــتــنــاع ومــا يــشــبــهه.وهــو كــمـا
ـكن أن تـتقـدم به أية مـعروف دفع 
محـكمة عـادية في العـالم ألنه يتفق
مـع طــبــيــعــة عـــمل الــقــضــاء  إذ ال
يــسـوغ له تـطـبـيق قـانـونٍ يـرى عـدم
دسـتـوريته  فـيـكتـفي بـاالمتـناع من

ـقـالـة الـسـابـقة    قـد حتـدثـنـا في ا
عن الـتـجـارب الـدستـوريـة الـدولـية
في اخــــتـــيــــار أعـــضــــاء اجملـــالس
الدستورية  ومِن قبـلها تكلمنا في
الـــتــجــارب الــدولــيـــة في اخــتــيــار
أعضـاء احملاكم الـدستـورية . ولـقد
وسع أنَّ عـلـمـنـا من ذلك الـعـرض ا
الــقـاعــدة الــعـامــة في تــألــيف هـذه
احملـاكم واجملــالس في دول الـعـالم
اخملتـلفة قائـمة على كـونها خـليطاً
من فــئــاتٍ مـتــعــددةٍ  وأنَّ الـغــلــبـة
واألرجحية غالباً ما تكون للعنصر

القانوني  ال القضائي. 
ـكن أنْ يُثار   بيـد أنَّ ثمة إشـكاالً 
على ما طرحنا من رأيٍ في سابقاً 
مؤداه أنَّ احملكمة العـليا األميركية
لـيس فـيـهـا إال الـقـضـاة  ومن هذه
الـنـاحـيـة لـديـنـا جتـربـة دسـتـوريـة
دولـيـة مـهـمـة تــتـكـون من الـقـضـاة
فــــــقط  بــــــخالف احملــــــاكم الــــــتي
اسـتـعـرضـنــاهـا آنـفـاً  والـتي كـان
عـــددهـــا  24مـــحــــكـــمـــةً  وثالث 3

مجالس دستوريةً ? 
احملــــكـــمـــة االحتــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا

االمريكية :
ــتـــقــدم ســنـــجــيب عـن اإلشــكـــال ا
ـتـعـلق بـهــذه احملـكـمـة عـلى وفق ا

اآلتي:
.1بدايةً قد يُفـاجَئ الكثيرون إذا
قـــلــنــا لــهم إنَّ احلـــقــيــقــة في هــذه
احملــكــمــة إنـهــا بــاألســاس لــيـست
محـكمةً دستـوريةً  بل هي مـحكمة
ـعـنى آخـر إنـهـا فـدرالـيـة عـلـيـا  
احملـكـمـة الـعـلـيـا ضـمن الـتـسـلـسل
الهـرمي للقـضاء العـادي ال القضاء
الـدسـتــوري. فـهي كـمــا تـسـمى في
دولٍ أخــرى مـحــكـمــة الـتــمـيــيـز أو
الــــــنـــــــقض.وفــــــضـالً عـن الــــــواقع
الـتأريـخي في إنـشاء هـذه احملكـمة
الذي يشهد بهذا الدور  فالدستور
.فـهــا هـو األمــيـركـي يـشــهـد أيــضــاً
الــدســـتــور األمــيــركي بـــتــعــديالته
الــســـبع والــعــشــريـن أمــامــكم  لن
جتدوا فيه أيَّ نصٍ يعطي احملكمة
االختـصاصات الـدستـورية  وعلى
رأسها البت في دستورية القوان
ـادة الثـالـثة وتـفـسيـر الـدسـتور.فـا
بــفـقــراتـهــا الـثالث من الـدســتـور 
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الـقــائـمــة الـوطــنـيــة بـزعــامـة ايـاد
ــكن ان عالوي فـــهــذه االســمـــاء 
تــكــون اخلــيـار الــبــديـل لـتــشــرين
ــشـتـركـات بـسـبـب وجـود بـعض ا
كما ذكـرنا سابـقا فضال عن وجود
رئيس الـوزراء مصـطفى الـكاظمي
ـثال في هـذا الــتـحـالف وهـذا له
اهـمـيـة تـكـتـيـكـيـة مـهـمـة لـتـشـرين
االنتخابات لـيس الن الكاظمي هو
الـفــرصــة او الــعـثــرة امــام الــفـوز
ــا النه رئــيس بــاالنــتــخــابـات وا
ــدين بـــالــفـــضل الى احلــكـــومـــة ا
تـشـرين في وصـولـه الى الـسـلـطـة
كـما انه يـحمل افكـار مدنـية قـريبة
نـتـفض وقبل من افـكـار الشـبـاب ا
ذلك كــله وجـــوده في ســدة احلــكم
وهــذا يــشــكل عــلـى االقل حــمــايــة
لالصــوات الـتـشــريـنـيـة الــسـاعـيـة
لـقــلب الـطــاولـة عـلى الــقـوى الـتي
تــعــكــزت عــلى الــطــائــفــيــة طــيــلـة
اضية وشكلت اخلصم السنوات ا
لــتـــشــرين  كـــمــا ان االهم من ذلك
توقعة في ايران حيث تغيرات ا ا
تـــــرجح الــــــتـــــوقـــــعـــــات وصـــــول
احملـافـظـ الى الـسـلـطة بـدعم من
ـرشــد فـي انــتــخــابــات حــزيـران ا
ـقـبل والـذين سيـسـعون لـلـتدخل ا
فـي االنـتــخـابــات الـعــراقـيــة بـقـوة
مـــدعـــومــــ بـــاحلــــرس الـــثـــوري
والية اكنة االنتخابية للقوى ا وا
اليــران في الـــعــراق حـــيث تـــمــتــد
اذرعـــهـــا الى مـــخـــتــلـف مــفـــاصل
الـدولـة ومؤسـسـاتهـا بـهدف ابـقاء
الــوضع عــلى مـا هــو عــلـيـه ومـنع
العـراقـيـ من حتـقيق تـطـلـعـاتهم
بـالـتغـيـير االمـر الـذي يفـرض على
التـشريـنـ العـمل ببـرغـماتـية من
خالل الــــتـــحـــالف مـع الـــكـــاظـــمي
بوصـفه رئيسا لـلسلـطة التنـفيذية
ـاكـنـة الـشيـعـة الـتقـلـيـدي والـند 
االنــتــخــابــيــة وجــمــهــور تــشــرين
ـكن ان الـقـاعـدة الـشـعـبـيـة الـتي 
تستند عليها احلكومة في السعي
الجـــراء انـــتـــخـــابـــات يـــراقـــبـــهـــا
ـــنع اي تـــدخل او اجلـــمـــهـــور و
تــزويـر ويــجـعــلـهــا انـتــخـاب وفق
عايير الدولية مسبوقة باتفاقات ا
وعـهـود بـ الــتـشـريـنـ والـقـوى
تحالـفة معهم تضمن السياسـية ا
لـتـشـرين الـثـورة حتـقـيق اهـدافـها
واخـــــراج الــــعـــــراق من مـــــئــــازقه
الـــســــيــــاســـيــــة واالقــــتـــصــــاديـــة

واالجتماعية والثقافية.
{ كاتب واعالمي عراقي

كـانت ثـورة (جـمهـور ومـنـاصرين
) او تشرين انتخابات ومتعاطف
(احزاب وحتالفات) ستكون خلف
الباب ولن تـسمح بان تـمر القوى
الـشـيـعـيــة الـتـقـلـيــديـة من بـوابـة
صندوق االنتخـابات كما تمر منه
لـتـحـصل عـلـى شـرعـيـتـهـا في كل
عـــام من االعـــوام االنـــتـــخـــابـــيـــة
ــثــال ـــاضــيــة فــعـــلى ســبـــيل ا ا
مــحــافــظــة ذي قــار الــتي مــازالت
مـنـتـفـضـة الى االن لم تـسـمح الي
حـزب من االحزاب الـتـقلـيديـة بان
تعيد فـتح مقراتهـا بعد ان اغلقت
ايـام الـتـظاهـرات وهـذا بـحد ذاته
يــــشـــكل حــــالـــة رفـض واضـــحـــة
ســـتـــكـــون حـــاضـــرة في حـــلـــبـــة
ـنافـسة االنـتخـابيـة يوم /2021 ا
قرر لالنتخابات. وعد ا  10/10ا

…d  Â« W d  wL UJ «

لم يعـد امـام تـشـرين االنـتـخـابات
الوقت لـتـرتـيب اوراقـهـا وتـنـظيم
نــفــســهــا في احــزاب وحتــالــفـات
وتــســمــيــة مــرشــحــ مــثــالــيــ
خلـــوض االنـــتـــخـــابــات بـــســـبب
التوقيتات الزمنية التي وضعتها
مفـوضية االنـتخابـات  وامام هذا
الــــواقع فــــان قـــوى تــــشــــرين في
الــوقت ذاته تـعــيش في حـالـة من
الـــــعـــــداء مـع مـــــعـــــظم الـــــقـــــوى
ا فـيـهـا الـتي كانت السـيـاسـيـة 
مـتــعـاطـفـة مع الـثــورة ودعـمـتـهـا
اعالميـا وبالـنظـر الى هذا الواقع
فـان الـتـشريـنـي قـاب قـوس او
ادنى مـن ضــيــاع الــفــرصــة الــتي
وفرتـها لهم االحـتجاجـات للتـغير
من خالل االنـتـخـابات واسـتـثـمار
الــتــعـاطـف الـشــعــبي مـعــهم ومع
تضـحياتـهم وقد يـكون الوقت لم
يـعد سـانحـا خلوض االنـتخـابات
بــتـحــالف تــشـريــني خــالص لـكن
الوقت مـتاح خلـوض االنتـخابات
مع حتالف يتقاسم مع التشرين
ـشتـركـات ليـكـون وسيـلة بـعض ا
ــشـاكـل الـفــنــيــة الـتي لـتــجــاوز ا
حـــــالت دون تـــــشــــكــــيـل حتــــالف

تشريني.
ووفــقـــا جملـــريــات االحـــداث فــان
اقرب القوى الـسياسية الـتقليدية
ــزمع لــتــشــرين هـــو الــتــحــالف ا
قرب تـشكـيله من حـزب او اكثـر ا
من الـكــاظــمي والــنــصـر بــقــيـادة
رئـــيـس الـــوزراء االســبـق حـــيــدر
الـعبـادي والـوفـاء بـقـيـادة عـدنان
الــزرفي عـلـى امل ان تــنـضـم لـهم

بـاستـثـناء بـعض احملـاوالت التي
اكـــمــلـت اجــراءاتـــهـــا وســـتــدخل
االنـتـخـابات حتـت مـظـلة تـشـرين
وهي قـــــوى ال تــــراهـــــا الـــــقــــوى
الـشيـعـيـة التـقـلـيديـة وخـصـوصا
ــوالـيــة اليـران ان تــشـكل عــثـرة ا
امـامـهـا في االنـتـخـابـات السـيـمـا
ـاضـية وان بـعض قـوى تشـرين ا
ـــعـــتـــرك االنـــتــخـــابي بـــدخـــول ا
تـتــعـرض مـنــذ اشـهـر الـى حـمـلـة
تــســـقــيط مـــنــظــمــة عـــلى مــواقع
الـتـواصل االجتـمـاعي تـهدف الى
شـيـطـنـتـهـا وعـزلـهـا عن اجملـتـمع
بـاسـالـيب مـخـتـلـفـة فـيـمـا حتاول
قــوى تـقــلـيـديــة اخـرى مــثل تـيـار
احلكمة والنـصر باحتواء تشرين
االنـــــتــــخـــــابــــات وضـــــمـــــهم الى
حتــالـفــاتــهم لــكــنــهم فــشــلـوا في

حتقيق ذلك حتى االن.
ضــعف تــشــريـن االنــتــخــابــات ال
يـحــمل رسـائل اطـمـئــنـان لـلـقـوى
الشيعية التقليدية فمازال امامها
مــواجــهـــة انــتــخـــابــيــة صـــعــبــة
وصــفـــنــاهــا ســابــقـــا بــالــديــربي
الــشــيــعي حــيث ســيــكــون طــرفه
ثله الثاني تشرين الثورة الذي 
ـنـتـفض في 2019/10 الـشـبـاب ا
والــذي تــعــرض الى حــمــلــة قــمع
بشعة راح ضحيتها مئات القتلى
واالف اجلـــرحى مـــعـــظـــمـــهم من
الــــشــــبــــاب فــــضـال عن حــــمــــلــــة
مــطــاردات واغــتـيــاالت وتــغــيـيب
طـــالـت نــــشــــطــــاء ومــــنــــظــــمـــ
لـــلــــتــــظــــاهــــرات عــــلـى امــــتـــداد
ـا فـيـهـا احملـافـظــات الـشـيـعـيـة 
قدسة التي حتتضن احملافظات ا
اضــــرحـــــة االئـــــمـــــة واحلــــوزات
الــديــنـيــة مــثل الــنـجـف وكـربالء
لــذلك فــان تــشــرين الــثــورة الــتي
حتــــمل االحــــزاب الــــشــــيــــعــــيــــة
ـسـلـحة الـتـقـليـديـة واجـنـحـتهـا ا
مسؤولـية ما تـعرضت له من قمع
طـــــوال اشــــهــــر الـــــتــــظــــاهــــرات
اســتــخــدمت فــيــهـا كـل الـوســائل
ـر احملــرمــة دولــيــافــان هـذا لـن 
مــرور الـكــرام بـالـنــسـبــة النـصـار
تشـرين في احملـافـظـات الشـيـعـية
الــتي تــعــد مــهــد ثــورة الــشــبـاب
الــرافض لـنــظـام يــعـاني الــفـسـاد
ومـندفع بـصورة غـير مـقبـولة في
حـضن ايران الـتي هاجم زعـمئـها
الدينـي والسـياسي مـتظاهري
تـشريـن ايام االحـتجـاجـات ولذلك
فـان تــشـرين بـكـلــتـا احلـالـتـ ان

االنــتــخــابــيـة تــتــجــمع مــثل قــطع
ـــيــكـــانــو عــلـى اسس طــائـــفــيــة ا
وقــومــيــة وجتــمــعــهــا تــفــاهــمـات
لـتقـاسم واردات الـبـلد بـ احزاب
واشـخـاص فـانـتـجت ذلك الـفـسـاد
الذي تـغول وانـتفخ واصـبح نظام
ـا هو حـالـة اجرامـية حـكم اكـثر 
كن معاجلتها واحلد منها شاذة 
بـالـقـوانــ واالجـراءات واالحـكـام
القـضائيـة صحيح حـاولت القوى
ــــــدنـــــيــــــة ان حتـــــدث نــــــوع من ا
ـشـاكـســة وحتـرك راكـد واطـلـقت ا
حـمالت دعائـية اسـتثـنائـية لـكنـها
قاطعة كانت اخلاسر االكبـر بعد ا
الشـعبيـة التي شهـدتها انـتخابات
 2018واذا عـــــدنــــا الـى ســــجالت
ـان احلـالي فـان االنـتـخـابات الـبـر
ـــاضـــيـــة انـــتـــجت قـــرابـــة ثالث ا
وخمسـ كتلة نـيابية مـسجلة في
مــجــلـس الــنــواب لــكن عــلى ارض
الواقع ان هذا العـدد من الكتل هو
عبـارة عن قطع مـيكـانو كـما ذكرت
سـابـقـا عـادت وتـركـبت كال حـسب
انتمائها الطائفي والقومي وذابت
في ثالثة مـسميـات فئويـة تتقاسم
ـال والنـفوذ والـتبـعية الـسلـطة وا
لـلــخــارج حـتـى مـســالــة الــتـرويج
لـكـتـلتـ عـابـرتـ للـطـائـفـيـة مثل
الـــبـــنـــاء واخـــرى بـــاسم االصالح
فـانــهـمــا كـانــا عـرضــا تـســويـقــيـا
ـنــاخـات بـســبب بـدايــات تــغـيــر ا
االنتخابية الهدف من هذا العرض
تـخدير الـناخـب واقـناعـهم بانهم
لم يتعرضوا خليبة امل او خدعة.
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تسـتعد القـوى الشيعـية التقـليدية
هذا العام لالنتخابات حتت ضغط
غــيــر مــســبــوق وخــوف نــاجم عن
ـــزاج الــــشـــيـــعي الـــتـــحــــول في ا
وقانـون االنـتـخـابـات الـذي يـعطي
مـــســاحـــة اوسع لـــلـــمـــســتـــقـــلــ
والوطـنيـ والقوى الـعلمـانية في
احلــصــول عــلى مــقــاعــد نــيــابــيـة
ستجد السياسي واالهم من ذلك ا
ــــتـــمــــثل فـي نـــشــــرين الــــثـــورة ا
وتـشــريـن االنــتــخـابــات وتــشــرين
االنـــتـــخـــابــات هـي الـــقــوى الـــتي
انـتـظــرنـا انــبـثــاقـهـا مـن سـاحـات
الــتـظــاهــر وحتـالــفــهـا في قــائــمـة
واحــدة اال ان اســبــاب ســيــاســيــة
وفــنــيـــة ومــالــيـــة حــالت دون ذلك
وخــســرت تـــشــرين االنـــتــخــابــات
ــنــافــســة بــقـوة عــلى دورهــا في ا
حــلــبــة االنــتــخــابــات الــشــيــعــيــة

انـتـخـابـيـة مـنـذ  2005يـفرز ثالث
كتل رئيسة شيعية وكردية وسنية
وكــتــلـة رابــعــة بــحـجـم عـددي اقل
بقيادة رئيس الوزراء االسبق اياد
عالوي (كتـلـة وطنـيـة وفـقا لـتـنوع
نـوابــهـا) تــنــتـظــر تـوافق الــكـتــلـة
الثالث الـكبير عـلى شخص رئيس
فاوضات الوزراء وتدخل بعـدها ا
الـفـعــلـيـة لـتــحـصل عـلى وزارة او
وزارتـ في الـتشـكـيلـة احلـكومـية
اضـافة الى كـتل علمـانيـة هامـشية
ـقـعـدين او ثالثـة فـضال عن كـتل
نـيـابـيـة تـمثـل االقـليـات  وحتـصل
ان وفق قاعدة على مقاعدها بالبر
الـكـوتـا الــتي تـضـمـنـهـا الـقـوانـ
ــمــثــلي الــطــوائف االنــتــخــابـــيــة 
ـســيـحــيـة وااليــزيــديـة والــشـبك ا

والصابئة .
ظل هــــذا الـــنــــمط ســـائــــد رغم كل
مـحـاوالت تـغـييـره وبـقي مـفروض
كامر واقع شاء الـعراقيون ام ابوا
فـــــرضــــــتـه الــــــظـــــروف واالرادات
الــداخــلــيــة واخلــارجــيــة ولــعــبت
ؤسسة الدينية دورا في تثبيته. ا
ــــا كــــانت هــــنــــاك مـــنــــافــــســـة ر
انــتـخـابـيــة لـكـنـهــا مـحـصـورة في
مناطق الـنفوذ الطـائفية والـقومية
ال يـجـني منـهـا النـاخب اي تـغيـير
قـد يـحــدث هـذا الــتـغــيـيـر لــكـنه ال
ــضــمـون ســوى ان كـتــلـة يـغــيـر ا
شـيــعـيـة مـعـيــنـة تـريـد ان حتـصل
عـلى زيـادة في عــدد مـقـاعـدهـا في
احملـافظـات الـشيـعيـة على حـساب
كـتـلة شـيـعـيـة اخـرى فـيـرتـفع عدد
ـنـاصب الـتـنـفـيـذيـة لـديـهـا كـلـما ا
ـقــاعـد الــتي حتـصل ارتـفع عــدد ا
عــلــيـهــا في االنــتــخـابــات واحلـال
ــنـاطق الـســنـيـة او مـتــشـابه في ا
الــكــرديـة لــكن مــا ان يـنــتــهي يـوم
االنــتــخـابــات تــعـود هــذا الــقـوائم

الـساحة الـشيـعية االنـتخـابية في
العـراق مرشـحة الن تشـهد حتوال
كــبــيـــرا مــبــنـــيــا عــلـى الــتــحــول
االجـتــمـاعي الــذي احـدثــته ثـورة
الــــتــــشــــرين عــــام  2019والــــتي
ـــزاج كـــشــــفـت عن انــــقالب فـي ا
الــعـام لــدى جـمــهـور احملــافـظـات
ذات الغالـبية الشـيعية  ودعوني
ــصــطـلـح الـذي هــنــا اسـتــعــيــر ا
يـستـخدمه جـمهـور كرة الـقدم في
بـارة جتمع فريقي من وصفهم 
مـديـنة واحـدة بـانه لقـاء الـديربي
الطلـقـه علـى الـصـراع االنتـخـابي
رتقب في احملافظات الشيعية. ا
 فـــاذا اعــــتـــبــــرنـــا احملــــافـــظـــات
الشيـعية سـاحة انتخـابية واحدة
تـسـتـحـوذ علـيـهـا قـوى سـيـاسـية
مـحـددة كـانت تـسرح وتـمـرح بـها
بال مـنـافس فــان هـذا احلـال غـيـر
قابل لـالستـمـرار وقـابل لـلتـغـيـير
ــرة بــسـبـب وجـود خــصم هــذه ا
جديـد بانـتظـار الـقوى الـتقـليـدية
ليـخـوض مـعهـا ديـربي انـتـخابي
يــخـتـلـف عـنـهــا بـالـتــوجه واكـثـر
مـنـهـا واقـعــيـة لـتـمـثــيل الـتـشـيع
الــعــراقي مــحــلــيــا ودولــيــا بــعــد
سـيـطـرة الــقـوى احلـلـيـفـة اليـران
عــلـى زمــام الــقــرار الــشــيــعي في
الـــســــنــــوات االخـــيــــرة من خالل
تواجـدها بـاكـبر كـتـلة فـي منـصة
ـنتـشـر في الـتـشريـع وسالحـهـا ا
الـــشــارع فـــضال عن تـــمــثـــيــلـــهــا
الــــوزاري في مـــــجــــلس الــــوزراء
واسـتـخدامـها مـخـتلف االسـاليب
للتـاثير عـلى السياسـة اخلارجية

للحكومة. 
ط االنــتــخــابــات قــبل تــشــريـن 
طا العـراقيـة بصـورة عامـة ظل 
يـدور فـي حـلــقــة مــفـرغــة يــتــكـرر
ويـعـيـد انـتـاج نفـسه في كل دورة
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نتخب الوطني االسبق بكـرة القدم حكيم شاكر مستـويات فريقي القوة اجلوية والشـرطة في دوري ابطال آسيا.وقال شاكر انتقد مـدرب ا
ثالـية للـكرة العراقـية في دوري ابطـال اسيا بـسبب تراجع نـتائجهم في تصريح صحـفي  ان القوة اجلـوية والشـرطة لم يعـكسا الصـورة ا

وتسجيل هدف واحد فقط بعد مرور اربع جوالت.
ـتاحة حـاليًا واوضح ان فـريق الزوراء بـقيادتي وبـ 14 العباً فـقط حقق نـتائج ايجـابية في دوري ابـطال اسيـا رغم فارق االمكـانيات ا
.يذكـر ان الشـرطة ودع دوري ابـطال لـفريـقي الشـرطة والـقوة اجلـوية هـذا يعـني ان اخللل يـتحـمله ايـضاً مـدربي الفـريقـ

. غادرة ايضاً اسيا مبكراً بعد اربع خيارات متتالية بينما يقترب القوة اجلوية من ا
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دي يــوجن وســدد بــقــوة لــوال تــصــدي
أسينخو.

وانتهى الـشوط األول بتـقدم برشـلونة
بهدف لهدف.

ومـع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــاني ســـدد
جـيرارد مـوريــــــــــنـو مهـاجم فـيـاريال
كـــرة رأســيـــة تــصـــدى لــهـــا تــــــــــيــر
شتـيجن حـارس برشـلونـة في الدقـيقة

.51
وســـدد لــيــونـــيل مــيــسـي جنم وقــائــد
نطقـة لكنها برشلونة كـرة من داخل ا
مرت أعـلى مرمـى فيـاريال في الـدقيـقة

.57
وتـــألق تــيــر شــتــيـــجن في الــتــصــدي
لــتـــســـديـــدة قـــويــة مـن كــابـــوي العب
فياريال داخل منطـقة اجلزاء وحولها

إلى الركنية في الدقيقة 62.
باراة الـبطاقـة احلمراء وأشهر حـكم ا
ـبـاشـرة في وجه مـانـو تـريـجـيـروس ا
العب فــيـاريـال بــعـد تــدخـله الــعـنـيف
عــلـى لـــيــونـــيـل مــيـــسـي جنم وقـــائــد

برشلونة في الدقيقة 65.
وسدد إستـوبينـيان العب فيـاريال كرة
عــلى مــرمى بــرشــلــونـة تــصــدى لــهـا

جريزمان هدف التـعادل لبرشلونة
والـــذي تـــلـــقى كـــرة طـــويـــلـــة من
مـيـنـجــويـزا واسـتـغل تـقـدم
أســــيـــــنـــــخـــــو حــــارس
فــيـــاريــال لــيُــســدد
ينه. أقصى 
وضــاعف
أنـــطــوان
جريزمان
الـنــتـيــجـة
لــبـرشــلــونـة
بالهدف الثاني
في الـــدقـــيـــقــة 35
حـــيث اســـتـــغل خـــطــأ
فــــادحـــا من خــــوان فـــويث
مــدافـع فــيــاريــال بــالــتــمــريــر
لـــــلـــــخـــــلف لـــــتـــــصـل إلى
جـــــريــــزمـــــان الــــذي ســــدد
مــــبـــاشــــرة أســـفـل يـــســـار

احلارس أسينخو.
وحـرم أسـيـنـخـو حـارس فـيـاريال
جريزمان من تسجيل الهاتريك
في الـــدقـــيـــقـــة 44 إذ تـــلـــقى
هاجم الـفرنسي تـمريرة من ا

قائد برشلونة في الدقيقة 17.
وجنـح صـــامـــويل شـــوكـــويـــزي العب
فــيــاريـال في تــســجــيل هـدف الــتــقـدم
لفـريقه في الـدقيـقة 26 والذي اسـتغل
كـرة طـويـلـة في الـعمـق من زمـيلـه باو
تــوريـس لــيـــنـــفـــرد بــاحلـــارس تـــيــر
شـتـيـجن ويـراوغه قـبل أن يُـسـجل في

الشباك.
وأتــى الــــــــــــــــرد
ســـــريــــعًـــــا من
برشـلـونة بـعد
دقيـقـة واحدة
إذ ســــــــــــــــجـل

أنـطوان
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حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا بنتيجة
(1-2) خالل مــواجــهــة فــيـاريــال  في
إطار منافسات اجلولة 32 من الليغا.
وســـجـل أنـــطــوان غـــريـــزمـــان هـــدفي
برشلونة في الدقيقت 28 و35 بينما
ســـجل صـــامــويل شـــوكــويـــزي هــدف

فياريال الوحيد في الدقيقة 26.
 وبــهــذا االنــتــصــار يــرفع بــرشــلــونـة
ـــركــز رصــيـــده إلى 71 نـــقـــطـــة في ا
الثاني بـجدول الـترتيب بـينمـا جتمد
رصــيــد فـيــاريــال عــنـد 49 نــقـطــة في

ركز السابع. ا
ـــبـــاراة بــــضـــغط مـن جـــانب بــــدأت ا
فـياريـال حـيث سـدد جيـرارد مـوريـنو
كـــرة رأســيــة مــرت أعــلـى مــرمى تــيــر
شتيجن حارس مـرمى برشلونة في

الدقيقة 4.
وجاء الرد من بـرشلونة في
الـــدقـــيـــقـــة 6  حـــيث مـــرر
فـــريــنـــكي دي يـــوجن كــرة
داخل مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء
لـزمـيـله جـريـزمـان الذي
ســدد كــرة اصــطــدمت
بــــالـــدفــــاع قـــبل أن
تــــــــتــــــــحــــــــول إلى

الركنية.
وعاد جـيـرارد موريـنو

مــهـــاجم فـــيـــاريـــال لــتـــهـــديـــد مــرمى
برشلونة بتسديدة جديدة لكنها مرت
أعـلى مرمى تـيـر شتـيـجن في الدقـيـقة

.7
وتألق أسينخـو حارس مرمى فياريال
في التـصدي ألخطـر فرصـة لبرشـلونة
من أجل الــتــقــدم حــيث مــرر جـوردي
ن ألـبـا كـرة عـرضـيـة من الـطـرف األ
وصـلت أمـام فـريـنـكي دي يـوجن الـذي
ســدد مــبـاشــرة لــوال أســيـنــخــو الـذي
ــرمى في تــصــدي لــلــكـــرة عــلى خط ا

الدقيقة 16.
وواصل أســـيـــنـــخـــو حـــارس
فياريـال تألقه بـالتصدي
لـتـســديـدة مُـبـاغـتـة
من لــــيــــونــــيل
مــــيــــسي

 …—U OI «Ë —uIB « U u  bI M  d U  

‰UD _« Í—Ëœ w

v d*« w

ÊU UO « W ÒœË

 w «dF « rKF « qL  w *«—U  w{U — ‰Ë√ +U  d e

WO *«—U « «—Ëb « w

ôU Ë ≠…d UI «

جتــرى مــراسم قــرعــة بــطــولــة كــأس
العرب اليوم الثالثاء وسط توقعات
ـواجــهـات مـثــيـرة ووجـبــة كـرويـة
دسمة في الـنسخـة التي تسـتضيـفها
قـــطــر خالل ديـــســمــبـــر/كــانــون أول

قبل. ا
ويـــدور صــراع مـن نــوع خـــاص بــ
مـدربي منـتـخبـات كـأس العـرب بـعد
إعالن مـــشـــاركــة 23 مـــنــتـــخـــبًــا في
الـــبــطـــولــة وهـي مــصـــر واجلــزائــر
وتـونس ولـبـنـان والـيـمن وفـلـسـطـ
وجــزر الــقـمــر والــصـومــال وجــنـوب
الــســودان والــســودان والــســعــوديـة
غرب وقطر واإلمارات وموريتانيا وا
وسـوريـا واألردن والــبـحـرين وعـمـان
والكويت والعراق وليبيا وجيبوتي.
ـشاركة نتـخبات ا وينقـسم مدربـو ا
بـــ جتــارب مــحــلــيـــة تــظــهــر في 9
مـنــتـخـبـات مـشـاركــة بـالـبـطـولـة في
ـدرب مـواجـهة 14 منـتـخـبًا جلـأوا 

أجانب.
ويبقى جمال بلماضي مدرب منتخب
ـدربـ احملـليـ في اجلـزائـر أبـرز ا
ـدرب جنح في قيادة كأس العـرب فا
مــحـاربـي الـصــحـراء لــتـحــقــيق لـقب

كأس األ األفـريقـية 2019 والتأهل
لنهائيات النسخة القادمة للكان.

وجلـأ منـتـخب مصـر مـجددًا لـلـمدرب
الــوطـني الســتـنــسـاخ جتـربــة حـسن
شحـاتـة صاحـب النـجـاحات الـبارزة
واعتمد الـفراعنة عـلى خبرات حسام
الـبـدري الذي حـقق جنـاحـات سـابـقة
مع األهلي وقاد منتخب مصر لبلوغ

الكان.
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ــنـتــخب الـتــونـسي أيــضًـا ويــقـود ا
مدربه الـوطـني منـذر الـكبـير كـما أن
أمـيــر عـبــده جنح في حتـقــيق إجنـاز
مع مـــنــــتـــخـب بالده جـــزر الــــقـــمـــر
والـــتــأهـل أل أفــريـــقــيـــا ألول مــرة
بــــخالف جتـــربـــة ســـامي الـــنـــعـــاش

الصعبة مع منتخب اليمن.
وتـولـى مـكـرم دبــوب قـيـادة مــنـتـخب
درب اجلزائري فلسط بـعد رحيل ا
درب نور الـدين بن علي كـما يـقود ا
سـعــيـد عـبــدي قـيـادة مــنـتـخب بالده
الـصـومـال وهـو نـفس حـال لـيـمـويل
بــنــيــامـــ مــدرب مــنــتـــخب جــنــوب
ـدرب الـلــبـنـاني الـســودان كـمــا أن ا
جمال طه يتولى قـيادة منتخب بالده

يز. أملًا في حتقيق إجناز 

ــــدربــــ ــــقــــابـل يــــلــــمع من ا في ا
ـمــيـزين في كـأس الـعـرب األجـانب ا
ـدير الفني الفرنسي هـيرفي رينارد ا
لـــلـــمـــنـــتـــخب الـــســـعـــودي صـــاحب
النـجاحات الـكبرى فـي قارة أفريـقيا
ــتـوج بـلــقب الـكــان مع مـنــتـخـبي وا

زامبيا وكوت ديفوار.
ـدرسة الفـرنسـية في عدة وتسـيطر ا
مــنــتــخـبــات وبــخالف ريــنــارد فـإن
منتخب السودان عاد لنهائيات الكان
ـدرب الـفـرنـسي هـوبـيـر فـيـلود مع ا
بجانب جنـاحات كورينـت مارتـينيز
مع موريتانيا وآمال جول ميت مع

منتخب جيبوتي.
ويعول منتخب اإلمارات على خبرات
درب الـهولـندي بـيرت فـان مارفيك ا
كـــمـــا يـــراهن مـــنــتـــخب األردن عـــلى
قــدرات مــدربه الــبـــلــجــيـــكي فــيــتــال
بــوركــيـلــمــانـز بــخالف أن مــنــتـخب
البحرين جلأ للمدرسة البرتغالية مع

درب هيليو سوزا. ا
درسة اإلسـبانية في جتربة وتظهر ا
ــدرب فــيـلــيـكس مــنـتــخب قــطـر مع ا
ــدرب أنـدريس ســانــشـيــز بــخالف ا
كاراسكو مع منتخب الكويت وتبقى
جتــربــة الـــتــونــسـي نــبــيل مـــعــلــول

ـنتـخب الـسوري فـهو مخـتـلفـة مع ا
ــيـز وصــاحب تـاريخ مـدرب عــربي 
غـرب خلـبرات كـبيـر.وجلـأ منـتـخب ا
درب البـوسني وحيـد خليـلوزيتش ا
من أجل حتـقيق أحـالمه سواء في
بــطــولــة أ أفـريــقــيــا أو الــتـأهل

لنهائيات كأس العالم 2022.
كـما أن مـنـتــــــــخـب عمـان يـقوده
ــــدرب الــــكـــــرواتي بـــــرانــــكـــــو ا
إيفانكوفيـــــــتش ويقود منتخب
الــعــــراق مــدربه الـســلـوفــــيـني
سـتـريـشـكـو كـاتـانـيـتــــش وجلـأ
مـــنـــتـــخب لـــيـــبـــيـــا لـــلـــمــدرب
ـــــونـــــتــــــيـــــنـــــجـــــري زوران ا

فيليبوفيتش.

االداريـــــــــــة وذلــك فـي بـــــــــــدايـــــــــــة
الــتـــســعـــيــنــيـــات وحــصـــلت عــلى
ــبـيـاد اســتـثــنـاء بـالــلـعـب في بـارا
بــرشـلــونــة واصــبــحت عــضـوا في
احتاد اجملـد كأمـ مالي من 1992
حـتى عـام 2000 وايـضـا اصـبـحت
ــبـيـة امـيـنــا مـالــيـا لـلــجـنــة الـبـارا
الـعــراقـيـة في الــدورة االنـتـخــابـيـة

نتهية عام 2018. السابقة ا
{ وجـانب الــتـحـكــيم مـتـى بـدأت دخـول

الدورات التدريبية ?
عــــام  1991كــــنـت ضــــمن الــــوفــــد
الــعــراقي لــبــطــولــة الــوفــاء (بــرفع
االثـــــقــــال ) بـــــاالردن  وخالل تـــــلك
الــــبــــطــــولــــة شــــاركت فـي الـــدورة
الـتدريـبيـة الـتحـكيـميـة الدولـية مع
زمـيــلي حـسن رضــا الـســعـدي و
اجـتـيــاز الـدورة واصـبـحـت حـكـمـا
لرفع االثقال  من الـدرجة الثالثة ثم
اصبحت امينا للسر في احتاد رفع

االثـــــقــــال واشـــــرفت عـــــلى دورات
تدريبـية للمـنتخب لغـرض الترقية
من الـثـالـثة الـى الثـانـيـة وشاركت
عــام 1995 كـــحـــكم دولـي  درجــة
ثــانـيــة في بـطــولـة  الــعــالم الـتي
اقيمت في ماليزيا ثم شاركت قي
دورة حتـــكـــيـــمـــيـــة تـــطـــويـــريــة
وجنـحت فـيهـا واصـبحت حـكـما

دوليا من الدرجة االولى.
وشاركت عام  2006 في بطولة
الـعــالم لـرفع االثـقـال في كـوريـا
وحـصلت عـلى الـشـارة الدولـية
ومــارست الــتــحــكــيـم مــحــلــيـا
وعـــربــيـــا واســيــويـــا ودولــيــا
وتـواجــدت حـتى االن في اربع
ــــبـــيـــة هي دورة دورات بـــارا
بـرشـلـونـة 1992 ودورة بك

2008 ودورة لـــــــنــــــدن 2012
ودورة ريودي جانيرو 2016.
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تلـقت الهـيئـة التـطبـيعـية كـتاباً
رســـــمـــــيــــاً مـن االحتــــاد
الـنيـبـالي لـكـرة الـقدم
ــوافــقـة يُــبــلــغه بــا
الــرســمــيــة عــلى
خـوض مـبـاراة
وديـــــة جتـــــمع
ـــنـــتـــخـــبـــ ا
نـهايـة الـشـهر
ــقـــبل وذلك ا
ضـــــــــــــــــــــمــن
حتضـيـراتهم
ا للـتصـفيات
اآلســـيــــويـــة

زدوجة. ا
وســـــتــــقــــامُ
ــبــاراة في ا
الـــــــتـــــــاسع
والـعـشـرين
من أيـــــار /
قبل مايو ا
عـلى مـلعب

حتـرك وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال لـتـامـ مـبـاراة وديـة
نتخب الـياباني  يُـكتب في ميزان نـتخبنـا الوطني لكـرة القدم امـام ا
ايجـابيـات الوزير اخلـبيـر بشـؤون الكـرة العبـا كبـيرا ومـدربا مـثابرا 
ـبــاراة (اذا) اصـبــحت امــرا واقـعــا ووافق االحتـاد الــيـابــاني عـلى وا
ـنــتـخب مــبـادرة الــوزيـر عــدنــان درجـال بــاقـامــة مـبــاراة وديـة امــام ا
نتخب العـراقي  فانها ستشكل اضـافة فنية نوعيـة الى رحلة اعداد ا
ـؤهـلـة لـنـهـائيـات بـطـولـة كـاس الـعالم ـزدوجة ا الـوطـني للـتـصـفـيـات ا
 2022  ونـهـائـيـات بـطـولـة كـاس ا اسـيا 2023.. واقـول اضـافـة
نوعـية  الن منتخب اليـابان من منتخـبات الصف االول في قارة اسيا
 ويـسـجل حـضورا شـبه مـسـتـمر فـي نهـائـيـات بطـولـة كـاس الـعالم 
ـنتخـبنا من خالله يـتجسـد مستواه باراة امـامه تعد مـحكا حـيويا  وا
الـفــني  فـضال عن ان هـذا احملك امـتـحـان لـقـدرات الالعـبـ و مـدى
اسـتـعـدادهم لـلـدفـاع عن مـوقعـهم في صـدارة مـجـمـوعـتـهم  وخوض
اجلولـة احلاسـمـة باعـلى درجات االنـدفاع  والـرغـبة في الـتغـلب على
كل التحديات  حتى الوصول الى نهائيات مونديال قطر خريف العام

قبل. ا
 والوزيـر عدنان درجال يـعرف أهميـة االعداد اجليد لـلبطوالت الـعالية
تـميـز الذي مـهد لـتاهل سـتوى  وهـو على احـاطة كـاملـة باالعـداد ا ا
مــنـتــخـبــنـا الــوطــني لـنــهـائــيـات كــاس الـعــالم عـام 1986 وكــيف ان
مـنـتـخـبـات وانـديـة اوربـيـة تـفـاعلـت مع دعـوات االحتـاد الـعراقـي لـكرة
الـقــدم وقـتــذاك  ورحـبـت بـالــلـعب فـي مـلــعب الـشــعب الــدولي  مـثل
ـارك وبـولـنـدا وانـدية تـشـيـلـسي وفالمـنـغو  مـنـتخـبـات هـولـنـدا والد
بـاراة فـيهـا  واذا لم يكن واالشارة الى بـغـداد  هي محـاولـة القامـة ا
ــكــنــا الي ســبب غــيــر ريــاضي  فــمالعب الــبــصــرة وكــربالء ذلـك 
والـنـجف واربــيل عـلى ا االســتـعـداد الســتـقـبــال الـضـيف الــيـابـاني

الثقيل الوزن في ايام ال ( فيفا ) .
  واعود الى الـوزير عدنان درجال واقـول انه مطالب بإستـثمار موقعه
الــوظــيـفي البــرام بــرتـوكــوالت ريــاضـيــة مع بــلــدان عـديــدة  لــصـالح
مـنـتخـباتـنـا الوطـنيـة في كل االلـعاب الـريـاضيـة  ومنـتـخب كرة الـقدم
على وجه اخلـصوص .. و ننتظر تفعـيل فكرة خوض مباراة ودية امام
نـتخب التركي  التي اطلقها وزير الـشباب والرياضة السابق احمد ا
ـبـاراة في الـبـصـرة  ولكـن لم نـلمـس منه ريـاض الـذي حـاول اقـامـة ا

خطوة عملية بصددها .
ـباريـات الوديـة  واهمـية اجـرائهـا امام مـنتـخبات واكثف االهـتمـام با
الصف االول في اسـيا  او منـتخبـات متمـكنة في افـريقيـا  النها هي
التي سـتسهم وبنسـبة غير قلـيلة في رفع قدرات الالعبـ كما اسلفت
رونة في التعامل مع درب كاتانيتش  وتمنحهما ا  وتطور خيارات ا
ـباريات الـقادمة ـؤكدة التي سـتعـترض سبـيلهـما  في ا الصـعوبات ا

ونديالية . في التصفيات ا
بطـولة كاس الـعالم تسـتحق ان يبـذل من اجلهـا كل اجلهود . واشرت
ـقـام في وقت سـابق ان احلـكـومة يـجب ان تـدخل عـلى خط في هـذا ا
نـتخب الـوطني لـكرة الـقدم الن تـابعـة لكل صـغيـرة وكبـيرة تـخص ا ا
فوائـد الظهـور في نهـائيات بـطولة كـاس العالم
 كــثـيــرة .. مــا نـتــطـلـع الـيه هــو ان نـرى
مــبـــادرة وزيــر الــشـــبــاب والـــريــاضــة
مـترجمة الى مبـاراة  و ال يكون لقائه
مع الــســفــيــر الـــيــابــاني لالســتــهالك

االعالمي وحسب .
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ركز االول بـفعالـيتي رمي القرص ا
والثقل وشـاركت في بطـولة العراق
ـتـحـركـة بـاجلـري عـلى الـكــراسي ا
ـــركــز االول في وحـــصــلــنـــا عــلى ا

سباق 200م عام 1987.
{ ما هي أهم محطاتك الرياضية ?

- كان تواجـدي مع منتـخب العراق
شـاركة بـالكـرة الطـائـرة جلـوس وا
في بـطــولــة الـعــالم الــتي جـرت في
أمـــريــــكـــا وتـــأهـــلــــنـــا الى الـــدورة
بـيـة ألول مـرة في برشـلـونة الـبـارا
حـيث قمنـا بتـحويل لـعبتـنا بـالكرة
الـطـائـرة وقـوف الى اجلـلـوس بـعد
نتـخب االسرائلي ان اكتـشفنـا ان ا
يـــلــــعب وقـــوفـــا كـي ال جتـــمـــعـــنـــا
ـــــبـــــاريـــــات مــــــعه وشـــــاركـــــنـــــا ا
ـبياد وحصل منـتخبنا على بالبارا
التـرتيب التـاسع وهنا افـتخر باني
ـبي يـحـمل الـعلم أول ريـاضي بـارا
بية في العراقي في الدورات البارا

اســـتــعــراض دول الـــعــالم عـــنــدمــا
شـــــــارك الــــــعــــــراق ألول مـــــــرة في

بياد دورة برشلونة 1992. بارا
وفي عام 1998  اختـياري ضمن
منـتخب العـالم وبعـدها شاركت مع
مـنـتـخب الـعراق كـمـدرب عـلـما اني
قـد   تـصـنــيـفي من قـبـل الـلـجـنـة
ـنتـخب الطـائرة ـبيـة مـدربا  الـبارا
ـدة ستـتة جـلوس وعـلـمت كمـدرب 
اشـهــر فــقط  وشـاركت فـي بـطــولـة
جـمـعت مـنـتـخـبـات الـعـراق ومـصر
ـركز واالردن والـكويت واحـرزنـا با
االول بعـدها شكـلت منـتخب وطني
جديد وكان معي من الالعب قاسم
شنيـشل وناصر عـلي واحمد هادي
وسـمـير عـلي لـطـيف وقاسم مـحـمد

علي
{ وماذا عن اجلانب االداري ..?

- استلـمت العمل االداري في نادي
اية العراق في احملافل الدوليةوسـام اجملد ضـمن تشـكيـلة الـهيـئة

بي يحمل ر W ∫ اول العب بارا «—

 ÊULK « ÂUA  ≠ œ«bG

لألحـداث الــتـأريــخـيـة فـي االلـعـاب
الــريـاضــيـة أثــر كـبــيـر في عــمـلــيـة
تــســـجــيل تـــأريــخـــهــا واحـــداثــهــا
وشـــــخـــــوصـــــهـــــا مـن الالعـــــبـــــ
واالداريــــ وتـــفـــاعـــلــــهم مع هـــذه

همة .. االحداث ا
واحلـــكـم الـــعـــراقي الــــدولي بـــرفع
االثـــقـــال مـــزهـــر غـــا ســالـم أحــد
ــبـيــ الـرواد الــريـاضــيــ الـبــارا
تلك تـأريخا طويال كالعب والذي 

وحكم واداري .
ســـــألــــتـه عن بـــــدايــــاتـه األولى في

الرياضة فقال :
بدايتي مع الـرياضة كـانت كحارس
مرمى بكرة القدم لفريق الصناعات
الكيمـاوية ( الصناعـة ) حاليا  قبل
ان اتــــعـــــرض لـالعـــــاقـــــة وذلك في
ـاضي ومـثلت سـبـعـينـيـات القـرن ا
فـريـق الـنـهـضـة ولـعـبت الى جـانب

الـراحل صبـاح عبـد اجلـليل وسـعد
حــمـود وغـيـرهــمـا ودعـاني الـراحل
قـــاسم زويـــة لــلـــعب لــفـــريق نــادي
الطيران ( القوة اجلوية ) حاليا
{ ومتى كانت االصابة او االعاقة .?

- حتــديـدا يــوم اخلـامس عــشـر من
أيــــار عــــام 1985 اثــــنــــاء احلــــرب
وبـعـدهــا دخـلت الـنــادي الـريـاضي
لـلـمـعـوق الـذي كـان يـحـتـوي على
عدة اقسام ترفيهية  منها الرياضة
والـــنــجـــارة والـــرسـم واخلـــيـــاطــة
فـــاجتــهت الـى الــريـــاضــة ألمــارس
لـــعــبــة الـــكــرة الــطـــائــرة من وضع
الـوقـوف حـيث كـان اسـمـهـا سـابـقا
قبل ان تتحول الى الطائرة جلوس

وهل مارست ألعاب أخرى غير .
{ الكرة الطائرة جلوس ?   

- نعم لعب السباحة وحصلت على
ـركــز الـثـاني فـي بـطـولــة الـعـراق ا
وايضا العاب القوى وحصلت على
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ـــبـــاراة الــــبـــصـــرة الـــدولـي وهي ا
الـــثـــانـــيــة الـــتـي ســـتـــكـــون ألســود
عسـكر الذي سيقام الرافدين خالل ا
في مـحافـظـة البـصـرة نهـايـة الشـهر
ـقبل.وسـيالعبُ مـنتـخـبنـا الـوطني ا
نـظــيـره مـنـتــخب طـاجـيــكـسـتـان في
ـقبل الـرابع والعـشـرين من الـشهـر ا
على ملـعب البـصرة الدولي ومن ثم
مالقاة مـنتـخب الـنيـبال قـبل السـفر
إلـى الــبـــحـــرين خلـــوض مــبـــاريــات
ــزدوجـة الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة ا

للمجموعة الثالثة.
وكــان مــدرب مــنــتــخــبــنــا الــوطــني
السـلـوفيـني سـتريـشكـو كـاتانـيتش
قـــد طــالب بــتــأمـــ مــبــاراة ثــانــيــة
للمـنتخب خالل مـعسكـر البصرة مع
نتخـبات القريبـة من منتخبي أحد ا
هــونغ كـونغ وكــمـبــوديـا من نــاحـيـة
أســـــلـــــوب الـــــلـــــعـب وذلك مـن أجل
ـبــاراة الـوديـة قـبل االسـتــفـادة من ا
الــــــذهــــــاب خلــــــوض مــــــبــــــاريـــــات

التصفيات.

ـوسم عند الرابـعة في البـطولـة هذا ا
73 نقطة في الـصدارة بفارق نـقطت
أمــام الـــريــال وبــرشــلــونــة صــاحــبي
ــــركــــزين الــــثــــاني والــــثــــالث عــــلى ا
الــتـــرتــيـب عــلـــمــا بـــأن الـــفـــــــــــريق
ـــتـــلك مـــبــاراة الــكـــتـــالــونـي مــازال 
ــــا ســـــتــــمـــــنــــحه مـــــؤجــــــــــــلـــــة ر

الصــــــــدارة حال فوزه بها.
قابل ارتـفع رصيد بيـلباو الذي في ا
وضع حــدا لـســلـسـلــة تـعــادالته الـتي
اســتــمـــرت طــوال مــبــاريــاته اخلــمس
اضـيـة بـالبـطـولة إلى 41 نقـطة في ا

ركز العاشر. ا
وتقدم بيلباو بـهدف مبكر حمل توقيع
أليكس بيرينجور في الـدقيقة الثامنة
لـكن ستـيـفـان سـافيـتش أدرك الـتـعادل

ألتلتيكو في الدقيقة 77.
وبـيـنـمـا حاول أتـلـتـيــــــــــكـو تـسـجيل
هدف الفوز في الـدقــــــائق األخيــــــرة
باراة خطف بيـلباو النــــــــــقاط من ا
الـــــــثـــــــــــــالث بــــــعـــــــدمـــــــا ســـــــجل
إيــنـــــــــــــيـيــجــو مـارتــيــنـيــز الــهـدف
الـــثــانـي لــلـــــــــــفــريق الـــبــاســـكي في

الدقيقة 86.

احلـارس تيـر شـتيـجن عـلى مـرت في
الدقيقة 70.

وأهــــدر فـــريـــنـــكي دي يـــوجن فـــرصـــة
تسـجيل الـهـدف الثـالث لبـرشلـونة في
الـــدقـــيـــقـــة 83 إذ انـــفـــرد بـــاحلـــارس
أســيـنـخــو لـكـنه ســدد بـجــانب الـقـائم

ن. األ
ورغم الــنــقـص الــعــددي بــعــد الــطـرد
واصل فياريال الضغط من أجل خطف
هـدف الــتـعـادل لـكن بـرشــلـونـة صـمـد
أمـام مـحـاوالت الـغـواصـات الـصـفراء
لـيـحـصد 3 نـقـاط ثـمـيـنـة في مـشواره

نحو اللقب.
uJO K « …—U

واصل أتـلتـيـكـو مدريـد إرسـال هـداياه
ـنافـسـيه برشـلـونة وريـال مـدريد في
ــنــافــســة عـلـى لـقـب الـدوري ســبــاق ا
اإلسـبـاني بـعـدمـا عـاد مـجـددا لنـزيف
النـقاط بـخسارته 2 / 1 أمام مـضيفه

أتلتيك بيلباو في اجلولة 32.
ــنـافـسـة بــتـلك الـنــتـيـجـة اشــتـعـلت ا
بــضــراوة عــلـى الــلــقب حــيث جتــمــد
رصـيد أتـلـتـيـكو الـذي تـلـقى خـسارته

ستريشكو
كاتانيتــــش
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ـمـثـلــة الـسـوريـة روعـة يـاسـ كـشـفت ا
أنها مازالت في بيروت وتصور ما تبقى
من مشاهدها في مسلسل (بناية الريح)
إذ أنـــهـــا تـــقـــضي شـــهـــر الـــصـــوم في
ـوقع الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة.وقـالت وفـقـا 
ـــرات الـــقالئل الـــتي الـــفن إنـــهـــا (من ا
تـقـضي رمـضـان خـارج دمـشق وبـعـيـداً
عن أفـراد عائـلـتـهـا) مـبديـة (اشـتـيـاقـها
ألجواء رمضان في العاصمة السورية).
وأكدت أنها (تقـضي معظم وقتـها حالياً
في الـــتــصـــويــر لـــكــنـــهــا حتـــافظ عــلى
الطقوس الرمضانيـة التي اعتادت عليها
كل عـام) مــشـيــرة إلى أن (األجـواء في

.( بيروت جميلة أيضاً
ـســلــسل وتــطل يــاســ في رمــضــان 
ــاضي (صــقــار) الــذي صــور الــعــام ا
بـيـنـمـا اعـتــذرت عن (سـنـة ثـانـيـة زواج)
و(باب احلارة 11) كمـا شاركت أيـضاً
ــاريــونت) الـذي في مــسـلــسل (بــنــات ا

خرج عن السباق الرمضاني.
ـطـرب نـاصـيف زيـتـون مـتـابـعـيه وهـنـأ ا
نـاسـبـة أحد الـشـعـانـ عبـر صـفـحته
اخلـــــاصــــــة عـــــلى مــــــوقع الــــــتـــــواصل
اإلجـــتــمـــاعي.ونـــشـــر صـــورة من وحي
ـنــاســبـة وعــلّق(هــوشــعـنــا بــاألعـالي ا
مـبـارك اآلتي بـاسم الـرب).وكـان زيـتـون
تــصــدر إســتـــفــتــاء مــوقـع الــفن عن مَن
ـفـضّل لـلــجـمـهـور من الــنـجـوم الـذين ا
واهب فتفوّق على تخرجوا من برامج ا
الفـنان الـلـبنـاني جـوزيف عطـيـة والفـنان
الـفـلــسـطـيــني فـادي أنـدراوس والــفـنـان
الــعــرافي ســتــار ســـعــد وحــصل عــلى
ئة من األصوات.كما أنه نسبة 62.3 با
حقق جناحـاً كبـيراً بـأغنـية أوقات وهي
شارة مـسلـسل (للـموت) والذي يـعرض
حاليـاً في رمضـان وتخطّت الـ 6مليون

مشاهدة.

ـــحل صـــديــقه الـــوفي مـــعــ زهـــيــرات
صـاحب مـحل لـبـيع االنـتـيـكـات واالجـهزة
ـوسيـقية ودائـما ماكـنت اجلب له ( كعك ا
ثل هذا ابـو الدهن) فكـان الراحل مولـعا 
الـــنـــوع من الـــكــعـك وكــان يـــتـــردد عـــلــيه
اصـدقـاؤه  ومحـبـوه وجمـهـوره ويبـادلهم
الــتـحــيـة واالحــتــرام وهـو مــقـعــد بـعــربـة
بــسـبب بـتـر ســاقه فـكـان الــراحل يـتـمـتع
بـالـطيـبـة واالصرار عـلى احلـياة واليـهاب
ــوت حـتـى في اواخـر ايــامه بــالـرغم من ا
احلـزن الــكـبـيـر الـذي كـان يـعـتـصـره عـلى
نية رحيل جنله الفنان خالد الذي وافته ا
مـبكـرا لكـنه كان يـتضـايق ويـحزن عـندما
لم يــزره او يــسـال احــدا عــلـيه لــكــنه كـان
قـويـا وصـبورا حـتى جـاءت ارادته تـعالى
لـينـتقل الـفنـان الكـبيـر في مثـل هذه االيام

الى جوار ربه ) .
بــقي ان نـسـتــذكـر روائع الــفـنـان الــكـبـيـر
ســعــدي احلــلي مـن اغــان سـجــلــهــا عــلى
اشـرطـة مـختـلـفـة في االذاعـة والتـلـفـزيون
غـالبـيتـها غيـر مصـورة للـتلـفزيون . وهي
احـبـك مـوبـيـدي  اصـيح والـتـفت  غـيـبي
يـاشـمس  ابـتـلـينـا  انـا بـوصـلك  بوسه
من وجـنـتك  جـيـران نـزلـو للـطـرف  لـيـلة
ــواويل الـتي ويــوم وعـشــرات االغـاني وا
ــطــربـ مــازالت تــغــنى الــيـوم من قــبل ا

الشباب والرواد.
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نـائب األمــ الــعـام الحتــاد األدبـاء فـي الـعــراق ورئـيس
ـكتب الـثـقـافي الكـردي تـلـقى تعـازي االوسـاط الـثقـافـية ا
ـاضي  سـائـلـ الله واالعالمـيـة لـوفاة شـقـيـقـته االحـد ا

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
ÍdLF « bz«—

رئـيس احتـاد الـقـيصـر لـآلداب والـفـنـون في االردن اعلن
ان االحتاد اقـام معرضه الفني الدولي الرابع عشر حتت
شاركة 401 فـنان من عشرين عـنوان(تراث من وطـني)

دولة عربية وغربية.
ÍdLA « bL×

مـديــر عـام قـنـاة بالدي الـفـضـائـيــة نـعى زوجـته وشـقـيـقه
الــلــذين أســتـشــهــدا في فـاجــعــة حـريـق مـســتــشـفى ابن

اخلطيب ببغداد.
rýU¼ bLŠ«

ـاضي مـحـاضـرة عن الـبـاحث الـعـراقي الـقى اخلـمـيس ا
تـاريخ الـكتـاب  ضمن فـعـاليـات احتـفـاء دائرة الـدراسات
والـبـحوث والـتـدريب االثـاري في وزارة الثـقـافـة العـراقـية

ي. بيوم الكتاب العا
s ×  ¡öŽ

اخملــرج االذاعي الــعــراقي تــلـقى
تـعازي االوساط االعالمـية  لوفاة
والــدته ســائــلـ الــلـه تـعــالى ان
يـــســـكـــنـــهـــا الـــفـــردوس االعـــلى

ويرحمها برحمته الواسعة.  
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رئيس مـجلس إدارة جمعية أطفال الغد في سوريا اعلنت
ان اجلـمــعـيـة قـدمت ضـمن فـعــالـيـات حـمـلـة أيـام األسـرة
السـوريـة عـرضاً مـسـرحـياً تـفـاعلـيـاً عـلى خـشبـة مـسرح

التربية في محافظة السويداء .
 Ã«d « o u

الــنــاقـــــــد الــســوري صــدر لـه عن الـــــــــهــيــئــة الــعــامــة
الـسـوريــة لـلـكــــــــــتـاب وضــمن سـلـســلـة إحـيــاء الـتـراث
الـعـربي ونـشـره كـتـاب (أبـو زكـريـا الـفـراء وآفـاق الـبـحث

اللغوي).

تواجه الكـثير من الصعوبات مع مديرك حول إمكانية
وضع خطط للمستقبل.

qL(«

تـواجه الـكـثـيـر من الـتحـديـات فى الـعـمل وهـذا يـظـهر
أنك األقوى وسط زمالئك.

Ê«eO*«

انت غير قـادر على التركـيز خالل الفتـرة احلالية.رقم
احلظ 9.

—u¦ «

تبتـعد عن الدخـول فى قصة حب جـديدة ألنك ال تريد
األذى مرة أخرى .

»dIF «

هناك مـشاكل كثيرة مع الشريك وستنتهى قريبًا دون
عودة.

¡«“u'«

ـقـبـلة تـسـعـدك وستـعـيش حـياة جـديـدة على الـفـترة ا
كافة األصعدة.

”uI «

ـارسـة الـتـمـاريـن والـريـاضة تـعـود مـرة أخـرى إلى 
التى تركتها بسبب ازدحام احلياة. 

ÊUÞd «

خطط جديـدة مع احلبيب.تتمـيز بالذكـاء الفطرى لكن
يعيبك العناد الشديد.

Íb'«

ـقبلـة تعوضك عن أشـياء كثـيرة افتـقدتها فى الـفترة ا
الفترات السابقة.

bÝô«

كـافآت الـتى ستـحصـل عليـها من هـناك الكـثيـر من ا
صاحب العمل بسبب اجتهادك.

Ë«b «

تــتـمـيـز بـالـهـدوء والــتـريث فى الـكـثـيـر من
¡«—cF «

ـســتـقـبــلـيـة مع تـضـع الـعـديــد من اخلـطط اجلــديـدة ا
احلبيب وتتفاهما سويًا حولها.

 u(«
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اكـتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات الـربـاعـية
شـتـركـة فـيمـا بـيـنـها بـحـيث تـسـير وفق وا

اجتاه السهم:
©ÂbI « …dJÐ wÐdŽ VŽô®

wK OA « ‚—UÞ vFMð W UF « ÊuMH األعمـال األمريـكي محـمد حـديد والد»
جيجي وبـيال على صفـحته اخلاصة
على مـوقع الـتواصل االجـتـماعي أن
(جـــيــجي ومــنــذ صـــغــرهــا صــنــعت
نـفـسـهـا بـنـفـسـهـا وقـال عـنـهـا أنـها
(عــصــامـــيــة). واضــاف أن (جــيــجي
عـصــامـيـة .. لم تــأخـذ دوالرًا واحـدًا
ــتـــابــعــون مـن والــديــهـــا).تــفـــاعل ا
ـعـجبـون بـالـعـارضـة مع مـا ذكره وا
والـــد جـــيـــجي ســـيـــمـــا مع عـــبـــارة

(عصامية). 
من جهة اخـرى  أفادت وسائل اعالم
ية ان الـنجمة البـريطانيـة إميليا عا
ـســلـسل جــديـد كالرك قــد انـضــمت 
بـعــنـوان(سـيــكـرت انـفــاشـون) األمـر
الذي أسـعد جـمـهورهـا حول الـعالم
اال انـه لم يــكـــشف بـــعـــد عن مـــوعــد

التصوير وال قصة العمل.
عــلـى صــعــيــد آخـــر اعــتــرفت كالرك
ي مــؤخــرا بــحـبــهــا لــلـمــمــثل الــعـا
لـيـونـاردو دي كــابـريـو مـشـيـرةً إلى
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قبل ستة عشر عاما وحتديدا في اخلامس
والــعـشـرين من شـهــر نـيـسـان عـام 2005
ـطـرب الرائـد سـعـدي احللي ـوت ا غـيب ا
بـعـد مـسيـرة امـتدت الكـثـر من نـصف قرن
تـمــكن خاللـهـا ان يـضع له بـصـمـة ولـونـا
غــنـائــيـاً خــاصــاً به و اسـتــطـاع ان يــنـقل
الـريف العراقي اجلميل وبالوانه الغنائية
ـديـنـة ليـسـقط بذلك كل الـرهـانات و الى ا
ودرن) او الـتي اكدت انه اليستطيع ان (
ــديــنــة يــحــدث االغــنـــيــة الــريــفــيــة الى ا
.واحلـلي ولد عام   1922فـي مدينة احللة
ــحــافــظــة بــابل واســمه احلــقــيـقـي هـو

ــلــقب بــســعـدي ســعــدي جــابــر حــمــزة ا
احلـلي أبو خالد نعم رحل سعدي احللي
ولـكنه ترك لنـا ارثا غنائيـا كبيرا بل وترك
لـنا اسما كبيرا ستبقى االجيال تستذكره
وبرحيل احللي وبالرغم من ظهور مقلدين
لـه فانهم ان اجادوا في ان يقلدوه بصوته
ــتـمــيـزة وحــركـاته والــعـرب الــصـوتــيـة ا
وسحر صوته وحزنه الكبير ومهما بلغوا
من مــقـدرة لــكـنـهم لـن يـصـلــوا الى الـلـون
اخلـاص الذي كان يـتمتع به احلـلي اللون
الـفــراتي الـعـذب الـذي يـحـرك االحـاسـيس
ويـضع الصـوره اجلنـوبيـة على مـد انظار
ــتـلــقي في الـصــوت قـبل الــصـوره نـعم ا

ولـــكي النـــبـــخس اصـــوات من ســـار عــلى
مــدرســة الــفــنــان الــراحل ســعــدي احلــلي
فـهناك اصـوات اقتربت كثـيرا باداء اغاني
تـنتمي لـذات اللون الـغنائي ومع الـتطوير
واالســتـمـراريـة سـيــسـجـلـون لــهم بـصـمـة
طرب درسة احللي ومنها صوت ا مـكملة 
مــكـصــد احلـلي الــذي تـاثـر بــالـراحل ومن
دة الـطبيعي ان يتاثـر عندما رافق احللي 
طـويـلـة بل كـان وفـيـا ومـطـيـعـا ومـخـلـصـا
ـعـلـمه سـعـدي احلـلي ومن الـبـديـهي جدا
ان يـكون التـاثير ايـجابا عـلى مايقـدمه لنا
الــفـنــان مــكـصــد احلـلي الــيــوم من اغـاني
ميز لـلراحل سعدي وبكل تـذكرنا بالـلون ا
تـاكـيد هـنـالك اسمـاء غـنائـيـة اقتـربت جدا
من لـون الـراحل الغـنائي لـكـنهـا لم تتـمكن
ان تــــصل الـى الــــذروة الـــتـي اسس لــــهـــا

الراحل .
ويـعـد الراحـل سعـدي احلـلي من الفـنـان
األكـثر شـعبيـة في العـراق منـذ بداياته في
اسـتطاع ان يخط لـه مدرسة غنـائية فريدة
في مـرحـلة الـشبـاب بدأ يـتنـقل ب احلـلة
وطــويــريج كــســائـق حـافــلــة وكــان يــلــقي
االغــاني عـلى مــسـامع الـركــاب انـذاك وقـد
ـطربـ امثال ـا يسـمعه من كـبار ا تـأثر 
عــبــداالمـيـــر طــويــرجـاوي فــزادت خــبـرته
وتــوســـعت مــداركه في الـــغــنــاء الــفــراتي
بــــشــــكـل خــــاص. في عــــام 1964م بــــادر

االعالمـي الكـبـيـر زيـد احلـلي وكـان يـعمل
في االذاعــة الـعــراقـيــة بـاكــتـشــاف صـوت
ريـفي جديـد اسمه سعـدي احللي وحاول
زيــد بــلـبــاقــته وحــبه لــلـوجــوه اجلــديـدة
ـــتــواصل ان يــنـــشــر هــذا والجـــتــهــاده ا
الـــصــوت عــلى اوسـع نــطــاق في االذاعــة
والـتـلـفـزيـون من خالل عالقـاتـه االعالمـية

والفنية الكبيرة. 
أصـبح سـعدي من أهم االصـوات الـريفـية
في الـعراق منذ السبعـينيات حلن الفنان
الـــرائـــد مــحـــمــد نـــوشي لـه اهم اعـــمــاله
الـغنائـية وهما لـيلة ويـوم وعشك اخضر
وقــــد ذاع صـــيــــتـــهــــــمـــا داخـل الـــعـــراق

وخارجه. 
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و كــان الــراحل يــرفض بــشــدة ان يــقــلـده
احـدا وان يغني اغـانيه بنـفسه وبالـنسبة
لـلـمطـربة غـزالن التـي غنت اغـنيـة الراحل
ـا  ذلك بـعد ـشـهـوره (ليـله ويـوم) فا ا
ان اخــذت االذن من الـراحل واصـرت عـلى
ان تـسجلها بطريقة (الدويتو) مع الراحل
فـاخذت شـهرة واسـعة واحـبهـا اجلمـهور

العربي قبل العراقي .
ـلــحن صـبـاح زيـاره الـراحل ويــسـتـذكـر ا
قـائال( رحم الـله فـنـانـا الـكـبـيـر  اسـتـذكر
نطـقة الصـاحلية كـيف كان هـنا يجـلس 
ويـفــضل الـتـواجـد الكـثـر سـاعـات الـنـهـار

ـفــكـر والــكـاتب الــعـراقي ضــيـفـه صـالــون اإلنـســانـيـ ا
بـالعـربي بـاألسكـندريـة مع أحمـد سـعد زايـد للـحديث عن

اركسية). (أزمة اليسار ومعضلة ا
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dO…∫ محطات فنية من مسيرة سعدي احللي

أنه (كـان فـتـى أحالمـهـا واليـزال إلى
اليوم).وقالـت كالرك إنها (أغرمت به
بعد مشاهـدتها فيلم الـتيتانيك الذي

قـام بـبطـولـته دي كـابـريو) مـضـيـفةً
(أنهـا ال تـتصـور أن أيـة فتـاة لم تقع

في حب بطل تيتانيك).

الفجر : 3:49
الظهر : 12:05
غرب : 6:45  ا
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اَللّـهُمَّ طَهِّـرْني فـيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَاألَقْـذارِ وَصـبِّرني فـيهِ عَلى
كائِـنـاتِ األَقـدْارِ وزَيِنّـيّ وَاستُـرْني فـيهِ بِـالـسِّتِـر وَالـعَـفافِ
وَاحْمِـلْـني فـيهِ عـلى العـدلِ واإلنـصـاف وآمـنّي فيهِ من
. اَللّهُمَّ ال َ كلّ ما أخاف بِعِـصْمَتِكَ يا عِـصْمَةَ الْخـائِف
تُـؤاخِــذْني فـيهِ بِــالـعَــثَـراتِ وأقِـلْــني فـيـهِ مِنَ الْـخَــطـايـا

. وَالْهَفَواتِ
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ـوصلي عـبد الـواحد اسـتذكـر الفـنان ا
ـوصل  و اســمــاعـيل أيــام زمــان في ا
الـليالي الرمضـانية في سالف األزمان
وحتـدث عن أجـواء الـشـهـر الـفـضيل و
طــقـوسه قــبل عـدة عــقـود عـبــر فـقـرة (
احلـكواتي - القـصخون) خـالل أمسية
رمــضـانـيـة أقـامــتـهـا مـؤسـســة بـيـتـنـا
لــلـثــقــافـة والــفـنــون والــتـراث. ووفــقـا
ـؤسسـة في (فيـسبـوك) عبر لـصفـحة ا
ـثل هــكـذا احلــضــور عن سـعــادتـهـم 
نــشــاطـات تــعـود بــهم الى ايــام الـزمن
اجلــمـيل وطــقـوس رمـضــان الـســابـقـة
الـتـي افـتـقـدوهـا مـنـذ فـتـرة بـسـبب مـا

دينة . مرت به ا
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لحنـ محسن فرحان حيـنما حدثني عن كنت في زيارة عمل لـشيخ ا
زيارته الى دولة االمارات الشقيقـة بدعوة من إدارة برنامج ظي الكمر
ستمر عـرضه خالل أيام شهر رمضان الذي يقدمه مأمون نـطاح .. ا
ا يعنيه لقاء الـفنان (محسن فرحان) سبقـة  عرفتي ا بارك نتيجـة  ا
ـا قـدح الِــشـوق حـد وكـذا مــحـبـتـــــــي ومــتـابــعـتي العـمــال نـطــاح  
يـمون سـيمـا وانه يقـدم باسم شـاعرنـا اجلميل االنـتظار لـهذا الـلقـاء ا

ميمون .
 في احلقيقة .. بال خجل ووجل ... بعد انتهاء اللقاء الذي تابعته بكل

تفاصيله بحثا عن محسن فرحان ...
لم اجده مع حضوره الـشجي وأصالته الـتي جتلت بحزن ووزن ناطق
ـاضـيـة .. فـقد بـرغم كل مـا فـيه .لم اجـد مـا انـتـظرته خـالل األشهـر ا
ا فاتت عـلى جلنة االعداد او لم تعد سجلت ثالث نقاط احـزنتني  ر
أصال  مع انها ال تتعارض مع أي من األهداف الـرمضانية او الفنية

وال حتى السياسية ان وجدت .. 
ـوسيـقـيـة واللـحـنـية انـتـظـرت الـزميل نـطـاح ان يـنطح بـواطن فـرحـان ا
ليستخـرج كل ما في ذاكرته وقريحته من نـقد وتوجيه متوغل في ذات

االغنية العراقية والعربية ... 
ـاضي واحلـاضر لـيـنـبـئـنا عـمـا سـيـكـون عـليه تمـنـيت ان يـقـارن بـ ا
ستقـبل .. تلك نقاط مهـمة سائني كثـيرا اهدار الوقت بتـفاصيل يعد ا

محسن فرحان اكبر منها .. 
الـلكـمة الـثـانيـة خنـقت صـدري بعـد وضع ( البـيـانو ) في قـلب احلدث
ـثل الـة نـخبـويـة  .. لم تـكن بـ أدوات أبو مـيـديـا وهو يـبـحر مع انه 
متـوغال بـادق تـفـاصـيل الـعـراقـيـ اجملتـمـعـيـة والـوجـدانـيـة .. اذ كان
العود والناي والكـمان والطبل والزجناري والبـوق والربابة ... والكثير
من مـبـاضع الـغـزل الــعـراقي الـتي يـعـيـهـا ابـن االنـبـار الـبـار (زمـيـلـنـا

نطاح) وهو النابض حسا عراقيا اصيال.
واجع .. واكـتـفي دون اخلـوض باكـثـر منـهـا .. فان الـلـقاء امـا ثـالث ا
ــا جـاد به بـدا وخــتم دون سـمــاع دقـيــقـة واحــدة من احلـان فــرحـان 
سـعـدون جـابـر او جـلـد ذاتنـا بـاشـجـان قـحـطـان الـعـطـار او مـواويـيل
حـس نـعـمة ويـاس خـضر ... الـتي كنـا بـامس احلاجـة لـكسـر روت

احللقة واحلد منه .. 
ـشــهـد مــحــيـبس غــيـر لألسف الــشـــــــــــديــد مــر الـوقت ثــقـــــــيـل 
مــهــضــوم وال مــبـرر وبــصــفــعــة بـيــانــو لم افــهم مــعــنــاه في الــعـرض

(الفرحاني ) .. 
في اخلتـام .. ذلك ال يعـني اني لم اشاهـد او اعبـر عن  اعجـابي بظي
الكمر انـتقاء لشـخصيات او حـوار وحضور مقـدم حاول قدر اإلمكان

ـتـد لـيغـطي مـسـاحـة الـعـراق كل الـعراق ... في ان 
زمن نـخــشى جـمـيـعـا من الـتـجـزئـة والـشـرذمـة ...
وهــذه نـقـطـة حتــسب لـلـزمـيـل نـطـاح .. وقـبل ذاك

قبلة حياة وعمر طويل للكبير محسن فرحان .
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1-بيت الداء

2- مدينة سعودية

3- كر اليد

4- تصوب على الهدف

5-نعجل باالمر

6- اوبخ

7-منطقة صناعية اماراتية

8- اجر شهري

ـــقـــيم في ابـــراهـــيم الـــشـــيــخـــلي ا
ــتـــحـــدة مـــنــذ 2003 الـــواليـــــات ا
ـــــوت االحــــد في والــــذي غـــــيــــبه ا
مـغـتـربه بــواليـة فـيالدلــفـيـا ويـعـد
الــراحـل احــد ابـــرز رواد احلـــداثــة
الـكـبـار في مـنـجـز اخلـزف الـعراقي
عـاصر منـذ مطلع سـتينـات القرن ا

اضي.  ا
ـديـر الـعـام لــدائـرة الـفـنـون وقــال ا
عـلي عـويـد (تــلـقـيـنــا بـبـالغ احلـزن
واالسى نــبـأ وفـاة الــفـنـان اخلـزاف
طــارق ابــراهــيم الـــشــيــخــلي وفي
الــوقـت الــذي نـــعـــزي فــيـه الــوسط
الــفـــني ومــــــــحـــبــيه نـــســأل الــله

تعـالى ان يرحمـه
بـــــــرحــــــــمـــــــته

الواسعة).
من جهة اخرى
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نـعت دائـرة الـفـنون الـعـامـة الـفـنان
ـغـتـرب طـارق واخلـزاف الـعـراقي ا

الــفــنـون اجلــمــيـلــة في بــغــداد قـسم
ع عـازف عـلى ـوسـيـقى لـيـصـبح ا ا
اله الـكمـان ومن بـعدهـا مشـرفـا على

فرق فنية عديدة. 

ودعت االوسـاط الــفـنـيـة والــثـقـافـيـة
عازف الكـمان جودت شـاكر علي الى
مـــثــواه االخــيــر بــعـــد مــعــانــاته مع
رض و يعد قـامة موسيـقية كان له ا
ـوســيـقى من خالل شـأنه في عــالم ا
جــهـود كــبــيـرة بــذلـهــا في الــتـدريب
ـوسـيـقـيـة. واالشـراف عـلى الــفـرق ا

وهو من مواليد اربيل 1964 .
عـلـمـ عام 1962 طـالـبا دخل دار ا
ـوسـيـقى بـعد ـادة ا فـيه ثم اسـتاذا 
تخرجه بامتـياز ومن ثم عمل مشرفا
ـوسيقـية التـابعة فنيـا على الـفرقة ا
ـدرسي كما وعمل مع فرفة للنشاط ا
مـــوســــيــــــقـى اربـــيـل واوكـــســــتـــرا
كــردســتــان وشــارك في الــعــديــد من
الــفــعــالــيــات الـفــنــيــة داخل الــقــطـر
وخــــارجه. وســــبق له ان شــــارك في
ــركــزيــة في مــعــهــد الــدورة ا
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جودت شاكر علي

{ لـــــوس  اجنــــلـــــوس - وكــــاالت -
عبّرت عارضـة األزياء بيال حديد عن
محـبتهـا الكبـيرة لـشقيـقتهـا عارضة
نـاسبـة عيد األزياء جيـجي حديد  
مـيالدهـا وعـايـدتهـا بـطـريـقـة مـؤثرة
عـبر صـفـحـتهـا اخلـاصـة عـلى موقع

التواصل اإلجتماعي.
ونــشــرت بـيـال مـجــمــوعــة صـور من
ذكـريـاتـها مع شـقـيـقـتـهـا جيـجي من
ـرحــلـة مــرحـلــة الــطـفــولـة مــروراً 
ـراهــقـة بـاإلضــافـة الى مــجـمـوعـة ا
صور من كواليس عمـلهما في مجال
عروض األزيـاء ووجّهت لـها رسـالة

قالت فيها: 
(لن أكــون قـادرة عــلى الـقــيـام بــهـذه
احلـيـاة من دونك شـكـرًا لك عـلى كل
مــا عــلــمـتــني إيــاه وعــلى دعــمك لي
دائـماً بـالـطـريقـة الـتي تـعـملـ بـها.
عـيـد ميـالد سعـيـد يـا صـديـقـتي. أنا

أحبك كثيراً).
بيال وجيجي حديدعــلـى صــعـــيـــد مـــتــصـل نــشـــر رجل



الـتـقـيت اإلنـسـان الـكـردي والـروائي والـشـاعـر والـثـري خـسـرو اجلـاف في مـقـهى
ـثـقـفـ الذين ـقـهى الـتي يـرتـادهـا جمـيع األدبـاء وا الـسـنـتـرال عام 1002 تـلك ا
تمـكنوا الفرار من بطش الطاغية في العـراق مقهى في قلب العاصمة عمَّان وكان
يـجـلس إلى طـاولـتنـا الـقـاص محـمـد سـعـدون السـبـاهي الـذي ال أعـرف أين أخذتهُ
األقدار حـ عاد إلى الـوطن بـعد سـقوط الـطـاغيـة برغم قـبـوله كالجئ إلى أمريـكا
في ذلك الوقت.. أخـبرني خسـرو ضاحكـاً أنَّ صديقي الـشاعر حـميد سـعيد وكان
ــعـارضـة حــيـنـهــا وكـيل وزيــر الـثــقـافــة قـد أســرَّهُ أنَّ حـسن الــنـوَّاب انــخـرط مع ا
عروف بصراحته لقد أجبتهُ بوضوح: (زين سوَّه) حينها العراقية وتابع خسرو ا
ا تركـنا القـاص محمـد سعدون اذا أجابكَ? قـال خسرو ظلَّ صـامتـاً.. و سألـتهُ و
الـسـباهي لـشـراء بعـض احلاجـيـات بعـد أنْ أكـرمهُ األميـر الـكـردي بحـفـنة دنـانـير
طلـبتُ من الشـاعـر خسـرو أنْ يـساعـدني بتـهـريب زوجتي مع ولـدي تـبارك وابـنتي
ـكن لهم االلـتحاق بي إلى األردن حُسـنى إلى الشـمال ومن ثمَّ إلى سـوريا حتى 
استـجابَ خسـرو إلى طلـبي بال تردد وتركَ مـعي رقم هاتـفه في العراق قـبل سفره
إلى فرنـسا وقال: لتتصل بي عندما أعود بـعد شهر.. وستجدها أمامك مع تبارك
وحُـسنـى; شـكرتـهُ وغمـرت قـلـبي الـفـرحـة; لـكـني وجـدت صـعـوبـة بـكـيـفـيـة إيـصال
ـعـلـومـات إلى زوجـتي عـبـر الـهـاتف ذلك أنَّ جـمـيع االتـصـاالت اخلـارجـية كـانت ا
راقـبة; فـصرفت الـنظـر عن ذلك; ثم هـاتفتُ أهـلهـا وتكـلمت مع أبـيهـا رحمهُ حتت ا
الله وقـلتُ لهُ أنَّ ابنتك طالق?! فعـرف مغزى الرسالة وهـذا ما جرى لقد ذهبت أم
تبـارك إلى احملكمة وطلبتْ الطالق مني بحجَّة هـجراني لها أكثر من عام وجملهولية
إقـامـتي وجنـحت في ذلك وكـفَّ رجـال األمن من مـتـابـعـتهـا بـعـد طالقـهـا مـني ثم
تـمـكَّنتْ مـن احلصـول عـلى جواز سـفـر بـرفقـة تـبارك وحـسـنى وكـان احملْرِم مـعـها
شقيـقها الكـبير علي كـانت ليلة عـصيبة عـندما اتصـلتُ بوالدتي رحمـها الله وقالت
عـطف الذي طـلبـته أرسلـتهُ إليك مع مـظلَّـة وخا الـعقـيق.. وكانت تـقصد لي: إنَّ ا
ـا سألـتهـا بيد من ظلَّـة حُسـنى وخا الـعقـيق ولدي تـبارك; و ـعطف زوجـتي وا با
بـعـثت بـتلك احلـاجـيـات? قالت بـيـد الـسائق عـلي.. وكـانت تـقصـد شـقـيق زوجتي..
أمـضـيتُ سـاعـات اللـيل بـقـلق عـظـيم كـاد يوقف نـبـضـات قـلـبي أضف إلى شـراهة
ـا أطلَّ الـفـجـر هبـطت من الـتـدخـ منـتـظـرًا رنَّـة من هـاتـفي الـنقَّـال دون جـدوى و
منـزلي في حي نزال إلى مـصطبـة في حديـقة أمـانة عمَّـان كنتُ تـائهـاً مدمَّراً أرفعُ
وجــهي إلى الــســمـــاء مــتــوسِّالً الــله حــتى يــصـــلــوا بــسالم.. وأشــرقت الــشــمس
وأحـرقـتني بـضـوئهـا الـقاسـي; حتى شـارفت الـساعـة عـلى الـتاسـعـة صبـاحـًا وقد
خـارتْ قــوايَ تـمـامــاً.. وإذا بي أسـمع رنَّــة هـاتــفي الـنــقَّـال وجــاءني صـوت هـاد

اسمعه ألول مرَّة:
 صباح اخلير 
 صباح النور

 حضرتك أبو تبارك?
 نعم

 العائلة وصلت; نحنُ في وادي حداده..
قفـزتُ بعقلٍ شاردٍ; كادت حافلـة تدعسني لوال مهـارة السائق الذي أوقفها وهي ال
; اكتـريتُ مركـبة أجـرة ولهـاثي يتـصاعد تـهالك سـوى أصبـع تبعـد عن جسـدي ا
ـكـان.. تــركت الـسـيـارة ـا وصــلت ا وقـلـبي يــرجتُّ مـثل طـبلٍ فـي مـوكب حُـســيـني; 
دة سنة ونصف وقـد شبّت قامتها كاخملـبول عندما حملت ابنـتي حُسنى بعد فـراق 
قـلــيال.. كـانت تــرتــدي فـســتـانــا بـلــون الـبــرتـقــال.. جــثـوت عــلى األرض الـطــيـنــيـة
واحـتضـنـتهـا.. بيـنـما هـرع تبـارك وشبـك يديه حـول رأسي.. وسمـعـته يقـول بنـبرة

مختنقة:  بابا ال تتركنا بعد اليوم…
كنتُ اسمع شهقات زوجتي التي شجَّت شغاف قلب الله.

بعد مضي عشرات السن على غربتي كتبتُ هذه الشهقة: 
في منفاهِ
زرع نخلةً

راقد وعلَّقَ صور ا
ونصْب احلرية على اجلدارْ

حتى ال ينسى حلظةً وجه البالدْ
لكنَّ روحهُ مازالتْ تلوُب

ويكادُ قلبهُ يختنقُ من البكاءْ
ألنَّ ما يحتاجهُ هواء العراقْ.

خارج السياق يقول الشاعر زهير بن أبي سلمى:
ـعروف فـي غـير أهـلـهِ يـكنْ حـمـدهُ ذمَّاً عـلـيهِ ومـن يجـعـل ا

ويندمُ.. واحلرُّ تكفيهِ اإلشارة.
استغاثة من شغاف القلب:   حنانيكَ يا إلهي 

اذا يفطر العراقي في كل رمضان
بنارٍ ودخانْ ?!
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{  (فــرنــسـا) (أ ف ب)  —عُــثــر في
الـبحر قبـالة نوميـا على جثة رجل
ــائــيــة ــارس الــريــاضـــة ا كـــان 
وبــيّـنت الــتـحـقــيـقــات األولـيـة أنه
قـضى جرّاء تعرضه لـهجوم سمكة
ــدعي الـعـام قــرش وفق مـا أفـاد ا

في كاليدونيا اجلديدة  األحد.
وبـادر  صـاحب أحـد الـقـوارب إلى
إبـالغ خــدمــات اإلنــقـــاذ الــبــحــري
عــصـر الـسـبت بــعـدمـا الحظ جـثـة
هـامـدة تـعـود إلى رجـل خمـسـيـني
عــلى لــوح الـتــجـديف قــبـالــة شـبه
جـزيرة نوفيل إلى الشمال الغربي
مـن نومـيـا. وأشـارت وسائل إعالم
مــــحـــلـــيــــة إلى أن آثــــار عـــضّـــات
لــوحــظت عــلـى ركـبــة هــذا الــرجل

. البالغ  53عاماً
دعي الـعـام إيف دوبا في ورجّـح ا
بــيـان أن تـكـون الـوفـاة جنـمت عن
تـعـرّض الـرجل لـهـجـوم من سـمـكة
الـقـرش  الـفـرضـيـة مـسـتـنداً عـلى
توافرة لـدى احملقق ـعلومـات ا ا
حـــــــتـى اآلن مـــــــشـــــــيـــــــراً إلى أن
حتـقيـقات الطب الـشرعي سـتجرى

 . على األرجح اإلثن
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لوي جاو

ثل عن بـحصـوله على جـائزة أفـضل 
تـأديته دور عـجوز مصـاب باخلرف في
فـــيــلم ذي فـــاذر لــلـــكــاتـب الــفـــرنــسي
فـلوريان زيلـر الذي فاز ايضـاً بأوسكار
أفــضل سـيـنـاريــو مـقـتـبـس عن الـفـيـلم
نـفـسه.ولم يـكن مـتـوقـعـاً مـنح اجلـائزة
لــهـوبـكـيـنـز (83 عــامـا) الـذي غـاب عن
ـرجّح أن تعطى االحـتفـال إذ كان من ا
لـلممثل الراحل تـشادويك بوزمان الذي
تـوفي الـصيف الـفـائت بالـسـرطان عن
دوره كــعـازف بـوق في مــا ريـنـيـز بالك
بـوتــوم. وأصـبح هـوبـكـيـنـز الـبـالغ 83
ـمثـل سـنا يـفوز بـجائزة عـاما أكـبر ا
أوسـكار تنافسية بـعد نحو ثالثة عقود
ثل عن دوره مـن نيله أوسكـار أفضل 
كـسفـاح يرتـكب سلـسلة جـرائم قتل في
ســـــايالنـس أوف ذي المـــــبس الـــــعــــام
1992.
ـاركي وفـي هـذه احملــطــة تــســلّم الــد
تـوماس فينتبربرغ أوسكار أفضل فيلم
أجــنـبي عن أنـاذر راونـد الـذي يـتـنـاول
قــصـة أربـعـة أصـدقــاء يـجـرون جتـربـة
ثـمالة شبه علـمية. وقد أهدى فوزه إلى
ابـنـته إيدا الـتي قـضت في حادث سـير
بــعـد أربـعــة أيـام عــلى بـدايـة تــصـويـر
قرر أن تشارك فيه. الفيلم وكان من ا
أمـا فـلـوريـان زيـلـر فـتـسلّـم جائـزته في
بـــاريس حـــيث أقـــيم مــوقـع الحــتـــفــال
ـركـز الـرئـيـسي األوسـكــار يـرتـبط مع ا
فـي لـوس أجنـلــوس بـواسـطــة األقـمـار

االصطناعية. 
ونــال فـرنـسـي آخـر هـو نــيـكـوال بــيـكـر
جـائـزة أفـضل صـوت عـن فيـلـم سـاوند
أوف مـيـتـال الذي يـتـناول قـصـة عازف
طــبـول في مــجـال مــوسـيــقى الــهــيـفي
مــيـتـال يـفــقـد قـدرته عـلـى الـسـمع. أمـا
األوســكــار الـفــرنـسـي الـثــالث فــحـصل
عـلـيه الـوثـائـقي القـصـيـر كـولـيت الذي
يـتــمـحـور عـلى كـولـيت مـاران كـاتـرين
وهـي امـرأة في الـتـسـعـ كـانت ضـمن
ـقـاومـة الـفـرنـسـيـة لالحـتـالل الـنازي ا

ية الثانية. خالل احلرب العا
ـئتـان تـقريـبـاً الذين ـرشحـون ا وبـدا ا
تـلقوا دعـوات للحضـور سعداء بـاللقاء
مـجــدداً عـلى الـسـجـادة احلـمـراء الـتي
كــانت مـحـدودة إلى أقـصى درجـة هـذه
الــسـنــة حـرصــاً عـلى الــتـزام الــقـواعـد

الصحية والتباعد االجتماعي. 
مـثلـة غلـ كلـوز للـصحـافي وقـالت ا
الــنــادرين الـذيـن سُـمح لــهم بــتــغـطــيـة
االحـتـفال الـثالث والـتـسعـ حضـورياً
ـرة األولى التي أخرج فـيها. لم (إنـها ا
أذهب إلـى مديـنـة كـبـيـرة مـنـذ أكـثر من
عـام). ولم توجه دعـوات حتى إلى أبرز
أقـطـاب هـولـيـوود ومـنهـم مثـالً رئيس
ديـزني بوب آيـغر الذي لم يـتمكن تـالياً
مـن أن يكـون مـوجـوداً شـخـصـياً خالل
مـــنح جــائـــزة أفــضل فـــيــلم لـــلــرســوم
ـــتـــحــــركـــة إلى ســـول وهـــو شـــريط ا
شـــاعــري مـن إنــتـــاج اســتـــوديــوهــات
بــيـكـسـار (الـتــابـعـة لــديــزني) يـتـنـاول
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{ رومــا (أ ف ب)  —لـم تــكن رومــا
يــومـــا مــديــنـــة مــثــالــيـــة لــراكــبي
الــدراجـــات الــهــوائــيـــة بــتاللــهــا
رورية وطرقها الـسبع وفوضاها ا
ـــــرصـــــوفــــة الـــــوعـــــرة أو تـــــلك ا
بـاحلجـارة لكنّ وسيـلة الـنقل هذه
بــدأت تـشق طـريــقـهـا بــبطء بـفـعل

تفشي الوباء.
ـــدن فــــكــــمـــا هـي احلـــال فـي كل ا
الـكبرى في كل أنحـاء العالم شكّل
خـلو الشـوارع من السيـارات بفعل
الـــقـــيــود الـــتي فُـــرضت الحـــتــواء
جـائحـة كوفـيد- 19فـرصة سـانحة
لـلدراجـ في العاصـمة اإليطـالية.
ومـا سرّع هذا االجتاه إقامة شبكة
ــسـارات اخملــصـصـة جــديـدة من ا
لــلــدراجــات الــهــوائــيــة وتــوفــيــر
الـسـلـطـات مـسـاعـدات لـشـراء هـذا

ركبات. النوع من ا
كـانت فـاليـريـا بيـتـشي وهي امرأة
مـن روما تبلغ السادسة والثالث
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َّ فـي مطلع العام التعامل مع تقول الشرطة في بغداد أنه 
س الـكـهـربـائي في صـورة سـبـعـة آالف حـريق من جـراء ا
توحي بتهالك التـأسيسات الكـهربائية في االحيـاء السكنية
ــصــانـع والــدوائــر  بــعـــد تــلك الـــفــوضى من االسالك وا
والربط العشوائي والتجاوزات في سحب التيار الكهربائي
منذ فـترات مـتراكمـة ترجع الى ايـام احلصـار الدولي على
الـعـراق ومـن ثم الـســنـوات الـتي تــلت االحـتـالل االمـريـكي

نخورة بالفساد. تعاقبة ا وقيام احلكومات ا
ــضـــطـــرب كـــان يــتـــطـــلب قـــوانــ ـــزري وا ذلك الـــواقع ا
وتشريـعات تلـزم باعـادة جتديد وفـحص اسالك تعـمل منذ
عــشــرين او ثـالثــ ســنــة حتت ظـــروف االهــمــال وغــيــاب
الصـيانـة االهلـيـة او الرسـميـة . غيـر انّ كل وزارة ترى انّ
االمر ال يتعـلق بها مـادامت الكهـرباء قضيـة وطنيـة ضائعة
تقيح ومعلقة على شماعات كـثيرة في هذا الزمن االسود ا
فـساداً ودجالً سـيـاسـيـاً . لـكن هـذا مـوضـوع آخـر يـتصل
ويـنـفـصل عن الــفـاجـعـة الـكـبــرى في حـريق انـفـجـاري في

مستشفى ابن اخلطيب في بغداد .
 لم تظهـر نتائج الـتحقـيق في الكـارثة التي أصـابت العراق
بـصـدمــة جـديــدة عـنـوانــهـا األكـبــر هـذا االهـمــال في عـمل
ؤسسات اخلدمية وتفاصيلها في حريق ضحيته تسعون ا
ـسـتـشـفى مـعـتـقـدين انه من االبـريـاء الـذين الـتـجـأوا الى ا
مكـان آمن لتـلقي الـعالج . وال يـفيـد في شيئ ظـهور نـتائج
التـحـقـيق ذلك ان عـوامل تـكـرار هـذه الفـاجـعـة مـبـثـوثة في
جـمـيع مـؤسـسـات الـدولة الـتـي يـقودهـا وزراء خـرجـوا من
ليشيات والتداعيات السياسية الفجة . صُلب االحزاب وا
أيّ اجراء قـوى يتـخـذه رئيس احلـكومـة سـيقف الـعراقـيون
معه  وأي  وساطـة او ضغوط او مـراعاة لـتوافقـات يعني
ذلك أن الكـوارث سـتسـتـمر في االنـهـمار عـلى الـشعب من

حيث يدري وال يدري .
 عندما نقـول انّ نظام العمـلية السـياسية كان بـيئة فساد 
فإن التفاصـيل في هذه النتائج الـكارثية التي تـصدمنا ب
ـستشفى فترة وجيـزة وأخرى .. كم مرة زار الـوزير هذا ا
شافي التي تقع حتت ادارته وكم مرّة دقّق أو سواه من ا
ــدرسـيـة وزيـر غــيـره في وضع وسـالمـة مـخــازن الـكــتب ا
الـقـابـلـة لالحـتـراق الـســهل ومـتى كـانت آخـر مـرة لـزيـارة
وزيـر ثــالث الى مــصــانع مـســتــهـلــكــة ال تـخــضع لــشـروط

السالمة واالمان إال على الورق.
س الـــوضـع كـــله يــــقـــتــــرب من مس شــــرارة أكـــبــــر من ا
رات ظهرت عالماتها األولى مع ثوار الي ا الكهربائي 
ـنكـوبـة واجلـنـوب الصـابـر وإنّ هـناك تشـرين في بـغـداد ا
سبـاقاً بـ تـلك الشـرارة والـقرارات الـوطنـيـة التي وحـدها

تستطيع التغلب عليها وانهاء خطرها.
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مـعنى احلياة يُكسبه طرحه في خضم
اجلــائــحــة أهــمـيــة إضــافــيــة. ويـروي
الـفـيـلم محـنـة جـو غاردنـر بـ احلـياة
ــــوت  وهــــو مــــدرس مـــوســــيــــقى وا
مـتـواضع مـن نيـويـورك يـطـمح إلى أن
يــــــصــــــبح عــــــازف جــــــاز مع أكــــــبـــــر
الــنــجـوم.ويــجــد غــاردنـر نــفــسه بــعـد
سـقطـة في طابور سـماوي ال نـهاية له
وت ثابـة غرفة انـتظار مـا بعد ا هـو 
 قــبل أن يـهـوي بـاخلــطـأ إلى عـالم مـا
ــفــتـرض أن قــبل الــوالدة  حــيث من ا
تـكـتسب كـل روح بشـريـة شخـصـيتـها
بــصـفـاتـهــا وعـيـوبـهــا  قـبل أن تـدخل
جــسم اإلنـســان. وقـال أحــد اخملـرجـ

شارك بيت ا
 دوكـتر عـند تسـلّم اجلائزة إنه أراد أن
يــصـــنع فــيــلـــمــاً يــســتــكـــشف مــعــنى
احلـــيــاة.وتـــقــدم ســول عـــلى أونــوارد
وأوفـــر ذي مـــون وإي شـــون ذا شـــيب
مــوفـي: فــارمــاغــيــدون ووولــفــووكـرز.
وبـــعـــد ســـنــوات مـن اجلــدل فـي شــأن
ــنـظـمــة جلـوائـز ـيـة ا تــكـوين األكــاد
األوسـكار على خلفية اعتبارها بيضاء
جــداً وذكـوريـة جــداً وال تـعـكس تــالـيـاً
اجملــتــمع األمـريــكي مــنـحت اجلــائـزة
لـونة هـما ـمـثلـ من ذوي البـشـرة ا
الـبـريـطـاني دانيـال كـالـويا (32 عـامـا)
ثل في دور الـذي فـاز في فئـة أفـضل 
مـسـاعـد عن دوره فـي جـوداس أند ذي
بالك مـيسايا والكورية اجلنوبية يون
يــو-جــونغ (73 عــامــاً) الــتي حــصـلت

ــثــلـة في دور عــلى أوســكــار أفــضل 
مـســاعـد عن دورهـا في فـيـلم مـيـنـاري.
أمـا الكـورية اجلـنوبـية يـون يو-جونغ
صـــاحـــبـــة دور اجلـــدة فـي مـــيـــنــاري
فــتـقـدمت عــلى مـنــافـسـاتــهـا وأبـرزهن
غـل كلـور التي أخفقـت للمرة الـثامنة

في نيل أوسكار. 
ـمثـلة الـسبـعـينـية بـعد تـبادل وقـالت ا
ــكن أن ـــزاح مع بــراد بــيـت (كــيف  ا
أفـوز مقـابل غلـ كلـوز? لقـد شاهـدتها
فـي عـدد كـبــيـر جــداً من األدوار... هـذا
ـسـاء حـالـفـني بـعض احلظ عـلـى ما ا

أعتقد). 
وكـان األوسـكـار األول خالل االحـتـفال
وهـو جـائـزة أفـضل سـيـنـاريـو اصـلي
مـن نـــصــــيب إمـــيــــرالـــد فــــيـــنــــيل عن

بروميسينغ يونغ وومان. انطوني هوبكنز

وجتـــــاوزتـــــهـــــا في الـــــربع األول
ويـعـود ذلك بـصـورة أسـاسـية إلى
االنــتـــعــاش في آســيــا والــواليــات
ـتـحـدة. وكانت مـجـمـوعة (إل في ا
إم أش)  الـــــتي تـــــتــــبـــــوأ مــــركــــز
ـيـاً فـي هـذا الـقـطـاع الــصـدارة عـا
الـسباقة إلى إعالن قيمـة مبيعاتها
الـــتـي بــلـــغت  14مـــلـــيـــار يـــورو
مــتـجــاوزة مـا حــقـقــته عـام 2019
ئـة. وتلتـها مجـموعة بـنسبة 8 بـا
(كـيرينغ)  الـتي تضم مـاركات على
غـــــرار (غـــــوتـــــشي) و(إيـف ســــان
لـوران) و(بوشرون) وسـواها وقد
حــقــقـت مــبــيــعــات بــقــيــمــة 3,89
ـئة مـلـيارات اي بــــــزيادة 5,5 بـا

عن نتائج 2019.
أمـا مــبـيـعـات مـجـمـوعـة (إرمـيس)
فــبـلـغت  2,1 مــلـيـار يـورو اي أن
ــئــة زيـــادتــهــا وصــلت إلى 33 بــا
مقارنة بعام 2019.  وأكد الرئيس
الـتـنـفـيـذي لـ(إل فـي إم أش) بـرنار
أرنــــو خـالل االجــــتــــمــــاع الــــعـــام

{ بــاريس (أ ف ب)  —هـل انـتــهت
أزمــة  فــيــروس كــورونــا لـدى دور
الـسـلع الفـاخـرة الفـرنـسيـة  عادت

مــــــــبـــــــيــــــــعــــــــات (إل في إم أش)
و(إرمــــــيس) و(كــــــيــــــريـــــنـغ) إلى
مــــســـتــــويـــات مــــا قـــبـل الـــوبـــاء

ستهلك). الية ويعكس ثقة ا ا
واشـــــار تــــومــــا شــــوفـــــيه إلى أن
احلــركــة في الـقــطــاع الـســيـاحي�
تـوجّـهت الى الـسوق احملـلـية �في
ـســتـهــلــكـ من ظل عــدم تــمـكـن ا
الــسـفـر مالحـظـاً ان �طــلـبـاً قـويـاً
لـلـغـايـة �سُـجّل في الـصـ وكذلك

تحدة.  في الواليات ا
امـا الـسـوق الـثالـثـة فـهي الـسوق
األوروبــيـة الــتي فــاجـأت اجلــمـيع
تالحقة وجات ا ـقاومتها رغم ا
 مـن الــقـيــود الــصــحــيــة. وأوضح
أرنـو كادار أن �الـديـنامـيـة القـوية
لـــلــزبـــائن احملـــلــيـــ حــلّـت مــحلّ
اســتــهالك الـســيـاح .�وبــرز عـامل
ايــــضــــا  بـــحــــسب شــــوفـــيـه هـــو
ــنـتــجـات� االنــتــقـال إلى  شــراء ا
الـفـاخـرة  في غـيـاب  اإلنـفـاق على
ـــطـــاعم واألنـــشـــطـــة الـــســـفــــر وا
الـثقافية التي كان يـستحيل القيام
بـــهــا .�واضـــاف �الحـــظـــنـــا هــذا
االجتـاه فـعلـيا في الـفصل  الـثاني

مـن الـعام 2020. وأكـد أرنـو كادار
أن هـذه األزمـة أظهـرت قدرة قـطاع
العالمات التجارية للسلع الفاخرة
عـلى االستمرار( بـصرف النظر عن
نـشـاط الـسـوق السـيـاحـية )مع أن
األمــر لـم يــكن كــذلك دائــمــاً )عــلى
فاجأة األخرى في قـوله. وتمثلت ا
أن تــراجع الـطــلب  لم يـدم �سـوى
ســتــة أشــهــر �خـالل هــذه األزمـة
ـبـيـعـات في رغـم كـون انـخـفـاض ا
ـــتــد األزمـــات الـــســابـــــقـــة كــان 
فـصوالً عدة كـما في أزمتي 2001
إلى 2003 و 2008 إلـــــــى 2009
ويـــــعـــــود جنــــاح اجملـــــمـــــوعــــات
الـفــرنـسـيـة الـعـمالقـة الـثالث  الى
مـواجـهـتـهـا األزمـة من مـوقـع قوة
إذ (بـــذلت جـــهــودًا كـــبـــيــرة خالل
الـسـنوات اخلـمس األخيـرة  سواءً
ـنتـجات أو اجلانب عـلى صعـيد  ا
الــتـــواصــلي أو حــجم اإلنــتــاج أو
الــتـوزيع عـبــر اإلنـتـرنت )بــحـسب

أرنو كادار.

لــلــمـجــمـوعــة الــتي تـضم  75داراً
بــيـنـهـا �لــوي فـويـتـون �و(ديـور)
وســــواهــــمــــا أن األزمـــات جتــــعل
اجملـــمـــوعـــة أقـــوى. وقـــال مـــديـــر
مـحـفـظة (إل في إم أش) فـي شـركة
فــلـورنــوا وشـركــاؤهـا أرنــو كـادار
لـــوكـــالــة فـــرانس بــرس �كـــان من
الـــصــعب تـــخــيل أن نـــحــقق لــدى
عــودتــنـا نــتـائـج افـضل من 2019

بدءاً من الفصل األول من السنة.
وال تـــــزال اســــواق آســــيـــــا الــــتي
سـاهمت في تخفـيف حدة التراجع
فـي الــعــام 2020 قـــوة دافـــعــة إذ
حــقـقـت مـبــيـعـات �إل في إم أش�
ئة فـيهـا ارتفـاعا بـنسـبة 86 فـي ا
مـــقــارنـــة بــالـــعــام 2020 في ح
بــلـغت زيـادة مــبـيـعـات مــجـمـوعـة
ـئــة و(إرمـيس 83�كــيــريـنغ( فـي ا
ـئة.  والحظ أرنـو كادار ان94)  بـا
(االقــــــتـــــصـــــاد عــــــاود االنـــــطالق
بـدينـاميـة قويـة جداً وكـأن الزبائن
نتجات الفاخرة من ارادوا شراء ا

باب االنتقام) من مرحلة اجلائحة.
وتــمــيــز هــذا الــفــصل من الــســنـة
أيـضاً بانتعاش السوق األميركية
إذ زادت مـبـيـعات �كـيـرينغ �فـيـها
ئة وحققت �إل في بـنسبة 46 بـا
ـواً قـدره 23 إم أش) و(إرمــيس) 
ـــئـــة. وأفـــاد أرنـــو كـــادار أن فـي ا
(الــــزبـــون األمـــيــــركي اقـــبـل عـــلى
الــــــشـــــراء وأن االســـــتـــــهـالك في
تحدة بدا قوياً جداً في الـواليات ا

الفصل األول).
وأوضـح احملــلل االقـــتـــصــادي في
(ســيـتي غــروب) تـومــا شـوفـيه أن
(دعـم احلـــكــــومـــات األمــــيـــركــــيـــة
واألوروبـية لالقـتصـاد واألسر كان
لـه  تـأثــيــر نــفــسي وفّــر نـوعــا من
). ورأى كادار الـثقـة  للـمسـتهـلكـ
أن (ســـوق األســهم تـــشــهـــد أعــلى
مستوياتها وهذا عامل مساعد).
وأضــاف أن (اإلنـفـاق عــلى الـسـلع
ـتحـدة هو الـفـاخرة في الـواليات ا
نــتـيــجـة مـبــاشـرة لــوضع الـسـوق

ويــأتي هــذا الـهــجــوم بـعــد مــقـتل
رجـل يــبـــلغ  57عـــامـــاً فـي أواخــر
شـبـاط/فـبرايـر بـالقـرب من جـزيرة
سـياحـية في خـليـج قبـالة عـاصمة
األرخـبيل الـفرنسي. جـرّاء تعرضه
لــلـعض فـي سـاقه من قــبل ســمـكـة
قـرش يبلغ حـجمها أكـثر من أربعة
أمـــتـــار. ويـــرّجح كـــذلك أن يـــكــون

اخـــتـــفـــاء شـــخــصـــ آخـــرين في
ظـروف غامـضة فـي نومـيا ب 24
شــبــاط/فـبــرايـر و 2آذار/مــارس 
ـارس الــسـبــاحـة أحــدهـمــا كــان 
واآلخــر كـــان في قــاربه  نــاجــمــاً
أيـضـاً عن هجـمات أسـماك الـقرش
ـيــاه الـقــريـبـة من ــسـتــقـرة في ا ا

دينة وفقًا للخبراء. ا
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من الـذيـن اعـتـمـدوا وسيـلـة الـنـقل
هـذه. إذ باعت دراجـتهـا الهـوائية
الـصـغـيرة الـعـام الـفائت لـتـشـتري
واحــدةً كـهــربــائـيــة ذات مـقــطـورة
صـغـيـرة تـنـقل فـيـهـا طـفـلـيـهـا إلى

درسة قبل توجهها إلى عملها. ا
وقــــالت لــــوكــــالــــة فـــرانـس بـــرس
طـفالي يـحـبـانـهـا لـكـنـنـي أشـعر�
وكــأنـنـي طـائــر نـادر (…) فــالـنـاس
يـــراقــبـــونــنـــا (…) وأصــبـــحت من
ــشـاهـيـر في احلي .�إال أن كـثـراً ا
من سـكـان الـعـاصـمـة اإليـطـالـية ال
يـــزالــون يــرفــضـــون فــكــرة ركــوب
دراجـة هوائية وسط زئير دراجات
الـــنــاريـــة وســيــارات �فـــيــســـبــا�
ـة و �فــيـات� �مــخـلـوقـات�الــقـد
ـرورية أخـرى حتـفل بـهـا الـغـابـة ا
الـرومانية. وتسلك فـاليريا بيتشي
خـالل الـقـسـم األكـبــر من رحـلــتـهـا
ــدرســة ــنــزل وا الــيـــومــيــة بــ ا
والــــعـــمـل مـــســــاراً مــــخـــصــــصـــاً

لـلـدراجات الـهـوائيـة في مـنأى عن
ــــرور. ولـــواله لــــكـــانت حــــركـــة ا
واصــلـت اســتــخــدام الــســيـارة أو
الــدراجــة الــنـاريــة الــصــغــيـرة في

تنقالتها. 
ومـا شــجـعـهـا أيـضـاً لإلقـدام عـلى
هذه اخلطوة هو الدعم الذي يصل
إلـى  500يـــــــورو الـــــــذي وفـــــــرته
احلـــكــومــة جلـــمــيع اإليــطـــالــيــ
الـراغبـ في شـراء دراجة هـوائية
جــديـدة أو مـسـتــعـمـلـة (أو دراجـة
كـهربـائيـة). وتلـقى البـرنامج 119
ألـف طـــــــلـب في الـــــــعـــــــام .2020
والحـــظت األم الــثالثــيـــنــيــة الــتي
تـركب دراجـتـهـا حول حـديـقـة فيال
لـيـوباردي فـي منـطـقة نـومـينـتـانو
ذات صـبـاح ربـيـعـي بارد أن �ثـمـة
ثـــــــورة حتـــــــصل اآلن! .�وقـــــــالت
صــــحـــيـح أنـــنــــا نـــحـن لـــســــنـــا�
ارك فنحن بحاجة أيضاً إلى الـد
ثـــورة في الـــعـــقـــول لـــكـــنــنـــا في

االجتــــاه الـــصـــحـــيح  .�غـــيـــر إن
الـبـعض رأى أن هذا الـتقـدم بطيء
ديـر اإلقلـيمي جلـمعـية لـلغـاية. فـا
الـبـيئـية روبـرتو �لـيـغامـبـييـنتي�
ســــكــــاتـــشـي  قـــال �قــــبل خــــمس
سـنوات  بـالكـاد كنـا نرى دراجات
هـــوائــيـــة في رومــا. لم يـــكن أحــد
يـــســـتــخـــدمـــهــا  إال فـي احلــدائق
الـعـامة يـوم األحد .�واضـاف أمام
مـسـار جـديـد لـلدراجـات الـهـوائـية
بــالـــقــرب من مــحــطـــة تــيــرمــيــني
ـركـزيـة للـقـطارات �ال أرى أن أي ا
ثــورة حتـصل فـنــسـبـة الـدراجـات
الــهــوائـيــة ال تـزال تــقــتـصــر عـلى

واحدة لكل مئة سيارة  .�
وأفـــاد االحتـــاد األوروبي لـــركــوب
ـــــئـــــة الــــــدراجـــــات أن   0,6فـي ا
ـارسون فـحـسب من سكـان روما 
ركـوب الــدراجـات بـانـتـظـام فـيـمـا
تـبـلغ الـنـسـبـة في كـوبـنـهـاغن  49

ئة. في ا

{ هـولـيوود (أ ف ب) - جـاء فوز فـيلم
نـومادالنـد بأوسـكار أفـضل فيـلم األحد
مـطابـقاً للـتوقعـات بكونه األوفـر حظاً
فـيــمـا أصـبـحت مـخـرجـته كـلـويه جـاو
أول امــرأة غـيـر بــيـضــاء حتـصل عـلى

جائزة أفضل مخرج.
وقـــبل جـــاو ســـبق المـــرأة واحــدة أن
ـهمة هي كاثرين فـازت بهذه اجلائزة ا
بــيــغـيــلــو عن ذي هــورت لـوكــر الــعـام
ــولــودة في.2010 وقـــالت اخملــرجـــة ا
الـصــ والـتي اسـتـعـانت في فـيـلـمـهـا
عاصرين كمـمثل في الفيلم بـالرحّل ا
يـؤدون شخصياتـهم اخلاصة (يا لهذه
ذهلة التي قمنا بها الـرحلة الفريدة وا
). وفــازت األمــريــكــيــة فــرانــسس مــعــاً
ـــمـــثـــلـــ مـــاكـــدورمـــانــــد وهي من ا
ـــشـــاركـــ في احملـــتـــرفـــ الـــقالئل ا
نــومــادالنـد بــجــائـزة أوســكــار أفـضل
ثلة عن دورها في هذا الشريط الذي
يـشـكّل مزيـجـاً هجـيـناً فـريـداً من نوعه
من الــرود موفي والـدراما االجـتمـاعية
واألفالم الـوثائـقيـة من خالل متـابعته
مـجمـوعة من األمـريكـي الـكبـار السن
يـعـيشـون عـلى الطـرق في مـقطـوراتهم
بـعـدما فـقدوا كل شيء في أزمـة الرهن

العقاري. 
ـــفـــلـــســة وأتـــاح لـــهـــا دور األرمـــلـــة ا
واخلـائـبـة التي تـعـيش في إحـدى هذه
ـقـطـورات في هـذا الـفـيـلم أن تـصـبح ا
ثـــاني امــرأة تــفـــوز بــاألوســكــار ثالث
مـــرات في هــذه الــفـــئــة وراء كــاثــرين

هيبرن احلاصلة على أربع جوائز.
واغــــــــــــتــنـــمت مـــاكــدورمـــانـــد الــتي
أنــتــجت ايــضــاً نــومــادالنــد الــفــرصـة
لـــدعــوة اجلــمـــهــور لـــلــعــودة إلى دور
الــســـيــنــمــا بــعــدمـــا اضــطــرت بــفــعل
اجلـائحـة إلى اإلقفال وتـوقف بعـضها

 . نهائياً
وقـالـت (الـرجـاء أن تـشـاهـدوا فـيـلـمـنـا
ـكنـة. وفي يوم من عـلى أكـبر شـاشة 
األيــام قــريــبــاً جــداً اصــطــحــبــوا كل
شخص تعرفونه إلى السينما).        
 وحــقق انــتـوني هــوبــكـيــنــز مـفــاجـأة


