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راى خــبــيـر قــانــوني  امـكــانــيـة
حتريك دعـاوى باحملـاكم الدولـية
ضـد اجلـرائم واالنـتـهـاكات الـتي
ارتكبتها القوات االمريكية خالل
حـربـهـا عـلى الـعـراق  مـؤكدا ان
هـذه اجلرائـم ال تسـقط بـالـتـقادم
مــهــمــا طــال امــدهــا. وقــال وائل
منذر لـ (الزمان) امس ان (النظام
الــقــانــوني في الــعــراق ال يــأخـذ
يـة النتـهاء بـدأ اسقـاط اجلـر
ـترتـية عـليـها مـهمـا طال االثار ا
امـدهـا  وكـذلك احلـال بـالـنـسـبة

لــلـجـرائـم الـدولـيــة الـتي تــرتـكب
ضـد االنـسـانـيـة  تـسـري عـلـيـها
نــفس الـقــواعـد عــلى اعـتــبـار ان
اخـتــصـاص احملـكـمــة اجلـنـائـيـة
الدولـيـة في جرائم احلـرب يـبقي
سؤولون عـنها مهما مرنكبيـها ا
طـال الـوقت  وفــقـا لـنـظـام رومـا
الــــذي نص عــــلى عــــدم ســــقـــوط
اجلــرائم الـداخــلـة بــاخـتــصـاص
احملـكـمــة) ولـفت الى انه (كل مـا
يتعلق باالنتهاكات التي تتضمن
التعذيب والتهجير لالفراد  تعد
من اجلرائم وفق القانون الدولي
االنـــســـاني الـــذي يـــرتـــكــز عـــلى

اتـفـاقـيـة جـنـيف الـتي سـبق وان
وقع عــلـيـهــا الـعــراق) وتـابع ان
(مـــســـألـــة حتـــريك الـــدعــاوى ذد
جـرائـم احلـربـة الــتي ارتـكـبــتـهـا
الــقـوات االمــريــكـيــة في الــعـراق
تــكـون داخل مــاكم الــبالد وهـو 
وجب االتفـاقية الـعراقية مقيـد 
االمريكية التي تلزم بعدم حتريك
دعــــاوى ضـــــد افــــراد الـــــقــــوات
االمريـكية امـا حتريـكها في دول
تحدة اخرى بضمنها الواليات ا
كن في حال تقد ادلة تثبت  
مــخــالــفــة تـلك الــقــوات لــقــواعـد
الـــقــانـــون). الى ذلك  اســـتــذكــر

جتـمع يـطـلـق عـلى نـفـسه  فـجـر
الـغزو االمريـكي للعراق العراق 
حتت مـزاعم نـزع اسلـحـة الـدمار
الـــشــامـل الــتي لـم يــكن الـــعــراق
ـتلـكـهـا. وقـالت االمانـة الـعـامة
لـــلــتــجـــمع الــذي يـــضم كــفــاءات
في بــــــــيـــــــان امس ان ونـــــــخـب 
(االحـتالل االمريـكي لـلـعـراق كان
عمـال عدوانـيا مـخـالفـا لـلقـوان
الــدولـيــة ضــد دولـة ذات ســيـادة
ـتـحـدة وعـضـو مــؤسس لأل ا
ولـــيــست مـــجــاورة المـــريــكــا او
بــريـطــانـيــا لـكي تــهـدد امــنـهــمـا
الــوطــني فــضالً عن أن أمــريــكـا
نـفـســهـا تـراجـعت عـن مـزاعـمـهـا
ــوجــبــهــا الــتي غــزت الــعــراق 
كـامتالكه أسـلـحـة دمـار شامل أو
ــــنـــظــــمـــات أن لــــديه عـالقـــات 
إرهـابـيـة) وتابـع انه (في عـشـية
يـــــــــــــــــوم  19آذار  2003 وجـه
الرئيس جورج بـوش خطابا إلى
الـــشــــعب الـــعـــراقي يـــعـــده فـــيه
سـاعدته بـإقامـة حكـومة تـمثل
ارادة الـــشــعـب وحتــمي حـــقــوق
ــواطــنــ كــافــة وبــنــاء عــراق ا
ـــــضـي الى االمــــــام مـــــوحـــــدا

لــيـسـتــعـيـد مــسـتـقال ذا ســيـادة 
مـــكـــانـــتـه احملـــتـــرمـــة بـــ دول
الــــــعــــــالم) وتــــــابع انـه (في 22
نــيـســان من نــفس الـعــام أصـدر
مــــجـــلس األمن الــــدولي الـــقـــرار
ـــرفق   1483يــــحـــمـل دولـــتي ا
ـــتـــحـــدة االحــــتالل الـــواليــــات ا
مــسـؤولــيـة ـتــحـدة  ــمـلــكــة ا وا
وبـرغم الـوعـود حـمـايـة الـشـعب 
ـــيـــة  فـــإن مـــا والـــقـــرارات اال
حـــــصل عـــــلى أرض الـــــواقع من

إجـراءات وقــرارات كـان مــنـافــيـاً
تمـاماً لـلمـواثيق الـدوليـة  حيث
بــاشــرت ســلــطـة االحــتالل بــحل
مــؤسـســات الــدولـة الــعــسـكــريـة
واالمــــنــــيـــة واإلداريــــة وإصـــدار
ــنـافـيـة الـعــقـوبـات اجلــمـاعـيـة ا
التـفـاقـيـات جـنـيف األربـعـة لـعـام
 (1949مــــــــــؤكــــــــــدا ان (تــــــــــلك
اإلجـــــــــراءات ادت إلـى إحــــــــداث
فـوضى عـارمة وانـعـدم في ظـلـها
األمن وسـلــطـة الـقــانـون وبـدأت
ـــــــارســــــــات االعـــــــتـــــــقـــــــاالت
واالغـــتــيــاالت وحتـــطــيم الـــبــنى
الـــــتـــــحـــــتـــــيــــة والـــــتـــــشـــــريــــد
والـــتــــهــــجـــيــــروقــــتل االالف من
الــســـيـــاســيـــ والـــتــصـــفـــيــات
ئات الكفاءات العلمية اجلسدية 
من العـلمـاء وأساتـذة اجلامـعات
ــــثـــقــــفـــ والـــعــــســـكــــريـــ وا
ـا دفع الكـفاءات والصـحفـي 
إلى الـهجـرة والـنـزوح الى الدول
اجملـــــاورة وبــــــلـــــدان الــــــعـــــالم
واتـــســعـت عــمــلـــيــات الـــهــجــرة
والـتشـريـد بعـد أن سـلـطت قوات
االحـــتالل وألول مـــرة في تـــاريخ
النـظـام السـيـاسي حكـومات من
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ــكــونـات طــراز غــريب وحــسب ا
الــطــائـفــيـة والــعــرقـيــة لم يــألـفه
الـشــعب من قـبـل) مـتـهــمـا (هـذه
ـصـالح احلـكــومـات بـاالضــرار 
الشعب وتـمزيق وحدته الـوطنية
ونــسـيــجه االجــتـمــاعي ودمـرت
مـــؤســـســـات الـــدولـــة ورصـــانـــة
سيـاقاتـها اإلداريـة والقـانونـية)
الفتا الى ان (هيـمنة دول اجلوار
واستـمـرار عمـليـاتـها الـعدوانـية
يــعــد عــلـى األراضي الــعــراقــيــة 
ــيــثـاق األ انــتــهـاكــا صــارخـا 
تحدة واعماال عدوانية مخالفة ا
لــلــقــوانــ الــدولــيــة وانــتــهــاكـا
لسيادة العراق واستقالله وأمنه
واستقراره.) ومـضى البيان الى
الـقــول (أن األوان بـإن يـتــصـاعـد
الـدعم الـشعـبي السـتـعـادة هـيـبة
الــــوطـن وحــــريـــــتـه وســــيـــــادته
واسـتــقالله العـادة بــنـاء الـدولـة
قـراطـيـة حقـيـقـية عـلى أسس د
تــــمـــثل إرادة الــــشـــعب وتــــتـــيح
ارسة ـؤهلـ قانونـا  جلميع ا
حقوقـهم الدستـورية في الترشح
واالنــتــخـاب من دون تــمــيــيـز او

إقصاء سياسي او طائفي). 

لسوريا الشقيقة وشعبها الكر
أن يـــــعم األمن والـــــسالم كــــافــــة
أرجـائــهـا وأن يـســودهـا وعـمـوم
ــنــطــقــة مــقــومــات االســتــقـرار ا
ا يعود على اجلميع واالزدهار 
بـاخليـر والـنـماء) وفـقـا لـلـمكـتب
اإلعـالمي.وأضــــاف مــــحـــمــــد بن
راشـــــد قـــــائـال (دولـــــة اإلمــــارات
حريـصـة على اكـتـشاف مـسارات
جـــديــدة لـــلــتـــعــاون الــبـــنّــاء مع
ســـوريــا ورصـــد الــفـــرص الــتي
ـــــكـن من خـاللـــــهـــــا دفع أوجه
ا يحقق التعاون اخملتلفة قُدماً 
) وفقا مصالح الشعب الشقيق

للمكتب.
ـــرافق كـــمـــا حــــضـــره الـــوفــــد ا
لـلـرئـيس الـسـوري الـذي يـضم ..
فــيـصل مــقـداد وزيــر اخلـارجــيـة
غتـرب و منـصور عزام وزير وا
شؤون الـرئـاسة والـدكـتور بـشار
اجلـفــري نـائب وزيـر اخلــارجـيـة
ـــــــغـــــــتـــــــربـــــــ وعـــــــددا من وا
ـــســـؤولـــيـــنـــوغـــادر الـــرئـــيس ا
السوري حيث كان في وداعه في
مــطـار الــبـطــ .. ولي عـهــد أبـو

ظبي محمد بن زايد آل نهيان .

للـمـجلس األعـلى لألمن الـوطني
كـــمــا اســتـــقــبل رئــيـس مــجــلس
الــوزراء اإلمــاراتي نــائب رئــيس
الدولـة حاكم دبي الـشيخ مـحمد
بن راشـــد آل مــكــتـــوم الــرئــيس
كـتب الـسـوري في دبي. ونـشـر ا
اإلعالمي حلكومة دبي صورا من
استـقبـال محـمد بن راشـد لألسد
ــســؤولــ بـــحــضــور عــدد مـن ا
. وأعرب اإلماراتـيـ والسـوريـ
حـاكم دبي عن (خــالص أمـنـيـاته

ومــوقف الــبــلــدين جتــاه مـجــمل
الـقضـايـا والتـطـورات اإلقـليـمـية
شـترك والدولـية ذات االهـتمـام ا
حضر الـلقاء طـحنون بن زايد آل
نـهـيـان مـسـتـشـار األمن الـوطـني
ومنصور بن زايد آل نهيان نائب
رئـــيـس مـــجـــلس الـــوزراء وزيـــر
شــؤون الــرئــاســة وعــبــدالــله بن
زايـد آل نـهـيـان وزيـر اخلـارجـيـة
والتعاون الدولي وعلي بن حماد
الــشــامــسي نــائـب األمــ الــعـام

اجلـانــبــان الـســوري واالمـاراتي
بــــحـــسب الـــوكـــالـــة  الـــعالقـــات
األخـويــة والـتـعـاون والــتـنـسـيق
ـشتـرك بـ البـلـدين الـشقـيـق ا
تـبادلة ا يـحقق مـصاحلـهمـا ا
ويـــــســـــهـم فـي تـــــرســـــيـخ األمن
نـطـقة واالسـتقـرار والـسلـم في ا
العربيـة ومنطـقة الشرق األوسط
ونـاقش الــزعـيـمــان خالل الـلـقـاء
عددا من القـضايا مـحل االهتمام
ــشـتــرك وتـأكـيــد احلـفــاظ عـلى ا
وحــــــدة األراضي الــــــســــــوريــــــة
وانــســحــاب الـقــوات األجــنــبــيـة
إضافة إلى دعم سـوريا وشعـبها
الــشــقـيق ســيــاسـيــاً وإنــسـانــيـاً
للـوصـول إلى حل سلـمي جلـميع
الـتحـديـات الـتي يواجـهـهـا وأكد
الشـيخ محـمد بن زايـد آل نهـيان
أن (سـوريا الـشـقيـقـة تعـد ركـيزة
أساسـية من ركـائز األمن الـعربي
وأن دولة اإلمـارات حريـصة على
ـا يحقق تعـزيز الـتعـاون معـها 
تـــطــلـــعـــات الـــشـــعـب الـــســوري
الـــشــــقـــيـق نـــحــــو االســـتــــقـــرار

والتنمية)
 كـــمــا تـــبــادال وجـــهــات الـــنــظــر
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اكـــــد امـــــ بــــغـــــداد عالء مـــــعن 
الـــشـــروع بــاعـــادة تـــأهـــيل شــارع
الـــرشـــيـــد وفق رؤيـــة مـــعـــمـــاريــة
تـنبي.وذكر تـضاهي اعـمار زقـاق ا
بـيـان لالمانـة تلـقته (الـزمان) امس
ان (مــعـن رعى عــرضــاً مــســرحــيــاً
ـتــنـبي بـعـنـوان كــبـيـراً في زقـاق ا
من اخــراج كـــلـــكـــامش الـــذي رأى 
ـثل لـوحـة و حــسـ عـلي هـارف 
فـنـية تـعـكس ارث وتاريخ حـضارة
وادي الـــرافـــدين الـــعـــريــقـــة وسط
حـضور دبـلوماسي اجـنبي وعربي
مـتـمـثل بـالـسفـيـر الـفـرنـسي ايريك
ــثــلـ عن ســفـارات شــوفــالـيه و
الــســـودان واجلــزائــر وفــلــســطــ
ونـخبة من الوسط الـثقافي والفني
وحــشــود غـفــيــرة) واكـد مــعن انه
نعلن انطالق مشروع تنبي  (مـن ا
نــهـــضــة بــغــداد من جــديــد وادارة
ـديـنة عـبـر رؤية جـديـدة تتـضمن ا
خـلق ثقـافة مـجتـمعـية عـبر رسائل
فــنـيـة ومـشـاريع تــطـويـريـة حتـيي
ـنسـيـة ) واضاف ـدينـة ا مـعـالم ا
يـــعــكس ــســـرحي  ان (الـــعـــرض ا
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رسـالة بأن بغداد ستعود من جديد
مـديـنـة لـلـثـقـافـة ومـنـارة لالشـعـاع
ـعـرفـي وهو الـفـكـري والـثـقـافي وا
انـطالقة كبيرة للفعـاليات الثقافية
عالم الـتراثية من الـرائدة الحيـاء ا
ــتـنـبي) وتـابـع الـبـيـان ان (مـعن ا
اجرى يـرافـقه الـسـفـيـر الـفـرنـسـي 
جــولــة تــفــقـديــة لــشــارع الــرشــيـد
اسـتعـداداً للشـروع باعادة تـأهيله
من جـديد بـرؤية معـماريـة تضاهي
ــــتـــــنــــبـي ).وفي ذي قــــار زقـــــاق ا
اسـتـقبـلت احملافـظـة وفدآ شـبابـياً
من دول عـربية واوربية لـلمشاركة
فـي مـــهـــرجـــان بـــغـــداد عـــاصـــمــة
الــشـبــاب الـعــربي الــذي اخـتــتـمت
اعماله  بزقورة اور . واكد احملافظ
مـحـمد هـادي الـغزي خالل اخـتـتام
ـهــرجـان عـلـى (الـعـمل فــعـالــيـات ا
والــقـيـام بـكل مـا مـن شـأنه تـعـزيـز
قــدرات وتــطـويــرمـواهـب الـشــبـاب
وتـمكيـنهم من قيادة األمـة) مشيرا
الى ان (احلـكـومة احملـليـة تفـاعلت
وبـشكل واقعـي مع قضايـا الشباب
ودعـمت وشــؤونـهم وتــطـلــعـاتــهم 
ـشــاريع الـشـبـابـيـة والـنـشـاطـات ا
الــريـاضـيـة) وتــابع ان (احلـكـومـة
احملـــلـــيـــة حتـــرص عـــلى تـــوفـــيــر

شاركة مـستلزمات عروض الفرق ا
ـــهــــرجـــان واخـــتـــيـــار أمـــاكن بـــا
ـا يـتـنــاسب مع قـيـمـة الــعـروض 
ـهرجان ثقافيا وفنيا عالوة على ا
ـسرح مـتـابعـة الـنخـبـة من جنوم ا
والـــكــتـــاب واجملــتـــمع ) واضــاف
(نـعمل علـى دعم تطويـر مدينة اور
االثــــريــــة واظــــهــــارهــــا بــــالــــوجه
دينة كـانة ا ا يـليق  الـسياحي 

وارثــهـا الـتـاريـخي واحلـضـاري ).
فعاليـات متنوعة هرجـان  وشـهد ا
بـحضور نخبـة من مثقفي وشعراء
ـديـنـة  اضافـة الى اقـامة جـلـسة ا
ــشـاركـة الــشـاعـر حـازم شــعـريـة 
رشـك.في غــــضــــون ذلـك  الــــتــــقى
الــغـزي اعـضــاء احتـاد االدبـاء في
وذلك لـلـتـحـضـير الـقـصـر الـثـقـافي
الفـتـتاحـه بعـد االنـتهـاء من أعـماله

حتـــــضــــيـــــراً لالحـــــتــــفـــــاء بــــذي
قــارعـاصـمــة الـسـيــاحـة الـعــراقـيـة
.وقـــال الــبـــيــان ان (الـــغــزي عـــقــد
اجـــتــمـــاعـــاً مع  أعــضـــاء االحتــاء
ــنـاقــشـة الـواقـع الـثـقــافي وسـبل
الــنـهـوض بـه عـبـر تــفـعـيـل الـعـمل
ـــشــتـــرك بــ ادارتي احملـــافــظــة ا
واالحتـــاد) مـــثـــمـــنـــا (نـــشـــاطــات
ـتـواصلـة الـتي تشـهـدها االحتـاد ا
احملــــافـــظـــة فــــضال عن اصـــدرات
األعـــضـــاء والــــبـــحث عن مـــنـــافـــذ
ـكن لـهـا ان تـدعم وتـعزز ثـقـافـيـة 
الــعـمل في هــذا الـقــطـاع الـواسع)
واكــد الــغـزي ان (اشــغــال الـقــصـر
الــثـقـافي من قـبل نــقـابـة الـفـنـانـ
واالحتـــاد وجـــمـــعـــيـــة الـــشـــعــراء
ــصـورين اضــافــة الى جــمـعــيــة ا
وفـرع نــقـابـة الـصـحـفـيـ سـيـعـزز
الــتـكـامل الـذي مـن شـأنه أن يـفـعل
االنـشــطـة اخملـتـلـفـة) الفـتـا الى ان
(قـصر الـثقافـة يعـد واحدا من ابرز
ـعـالم احلـضـاريـة في احملـافـظة) ا
ـتابـعة واضـاف ان (زيـارته جاءت 
مـراحل الـعـمل  ونـدعـو الى اجناز
ـبـنى الذي ـتـبـقـيـة في ا االعـمـال ا
صــــمم بــــشـــكل حــــديث ومــــتـــوقع

افتتاحه قريبا). 
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تـتقدم (الزمـان) للشعب الـعراقي وجلمـيع مكونـاته بالتهـاني والتبـريكات بحـلول عيد
ـناسـبة الـقومـيـة للـشعب الـكردي الـتي توحـد الـعراقـي قـاطبـة وتتـمنى ان نوروز ا
يـكـون نـوروز عـنـوانـاً لـلتـآخي الـوطـني واحملـبـة والـتـسـامح وحتـقـيق اآلمـال وجتاوز
ـناسـبة حتـتجـب (الزمـان) غدا االثـن عـلى ان تسـتأنف الـصدور الـتحـديات. وبـهذه ا

عتاد. قبل كا الثالثاء ا

ونـحن نــتــابع احلـرب في اوكــرانــيـا واخــبـار الــهــجـرة والــتـدخل
االمــريـكـي يـحل عــلـيــنـا الــيـوم  19 آذار واحــد من اسـوأ االيـام

السيئة في تاريخ العراق.
فـفي مـثل هـذا الـيـوم من عام  2003 زحـفت عـلى ارض الـعراق
واجوائه جـيوش الـشر بـقسادة امـريكـا الحتالله وتـدميـره بحجج
امتالكه أسـلحة هم يـعلمـون عدم وجودهـا. وفتح الغـزو األمريكي
للـعراق أبواب اجلـحيم عـلى هذا البـلد عـلى حاضره ومـستـقبله

بل وماضيه أيضا.
كل مــا نـحن فــيه اآلن من دمــار وخـراب وفــسـاد ونـهـب والجـئـ
ومـهـجريـن وقتـلى وجـرحى ومـستـقـبل مـجـهول هـو نـتـيجـة الـغزو

الذي بدأ يوم  19 آذار بقرار امريكي .
فــفي يـوم  19 اذار بــدأ غـزو الــعــراق بـجــيـوش من دول عــديـدة
تحدة وبريطانيا بعضها دول عربية وإسالمية تتقدمها الواليات ا

ئة من قوات االئتالف. بقوات تمثل 98 با
دني في تاريخ ونسـبب هذا العدوان بأكبر خسـائر بشرية في ا
الـعـراق واكـبـر اخلـسـائـر في تـاريخ اجلـيش األمـريـكـي مـنـذ عدة

عقود.
في هـــذه احلـــرب شـــارك من قـــوات الـــغــزو  263 ألف جـــنــدي

و 3500 دبابة أم  1 أبرامز وتشف و 1820 طائرة مقاتلة.
وحسب تـقرير نـشرته ال بي بسي سي الـبريطـانية من الـصعوبة
ـدنـيــ والـعـســكـريـ ـكـان رصــد عـدد من ســقـطـوا من بــ ا
ـكن الــعــراقـيــ وذلك نــظـرا لــغـيــاب األرقــام الـرســمـيــة الــتي 

االعتماد عليها.
" إن 3977 في بدايـة الغزو تقول "هيئة إحـصاء القتلى العراقي
مـواطنـا عراقـيا عـاديـا قضـوا في آذار من عام  2003 و3437

قُتلوا في شهر نيسان من ذلك العام.
لكنـها قالت وفقا للهيئة  فإن عـدد القتلى العراقي الذين سقطوا
في الـعراق حتى شهر حزيران من عام  2010 يصل الى 106

االف و 348 عراقيا.
ـة األسـرة الـعــراقـيـة" الــذي دعـمـته األ وفي  "اســتـطالع صـحـَّ
متدة ما ب تـحدة قدر عدد من قضوا في العراق  في الفترة ا ا

شـهـري اذار من عام 2003 وحـزيـران من عام  2006 بـ 150
ألف عراقي.

ّأمَّا مـجلَّة "النـسيت" الـطبيـة فقد نـشرت في عام  2006 دراسة
قـدَّرت عـدد الـعـراقـي الـذيـن قـضـوا جـرَّاء احلرب بـ 654 الـفـا

و 965 قتيال
ـوسـوعـة احلـرة ذكـرت تـقـديـرات لـعـدد ضـحـايـا حـرب غـيـر ان ا
الـعـراق; انــهـا مـلـيـون و  33 الف حـالـة وفــاة (وفـقًـا الســتـبـيـان

مشروع بحوث الرأي لعام 2007).
ـآسي الـتي يـعـيـشـهـا الـعـراقـيـون الـيـوم بـدأت في مـثـل هذا كل ا
الـيوم  19 آذار قبل 19 عـاما وزعم الغـزاة سحب قواتهـم لكنهم
أوجـدوا مــا هــو أخــطــر مـن تــلك الــقــوات اوجــدوا احملــاصــصـة
رض والدمار والفـساد واللصـوص والطائفيـة والنزوح والفـقر وا

واألمية واجلهل وأفكار التقسيم واخيرا داعش.
واالن جـاء دور وبـاء الـكـورونـا ونـحن والـعـالم كـله يـسـمع الـكـبار
ـة يـتــبـادلـون الــتـهم: من صــنع هـذا الــوبـاء? ومن يــتـحــمل (جـر

القرن) في ابادة البشر?.
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انــهى الــرئــيس الــســوري بــشـار
األســــــــد امـس زيــــــــارة نــــــــادرة
لالمـــارات الــعـــربــيـــة هي األولى
لبـلد عـربي منـذ اكثر مـن عقد من
الــزمن وبــعــد انـدالع احلــرب في
سوريـا  استـغـرقت عدة سـاعات
بحسب وكـالة  األنبـاء اإلماراتية
التي اكـدت اجـتمـاعه الى الـشيخ
مــحــمـد بن زايــد آل نــهــيـان ولي
عهد أبوظبي نـائب القائد األعلى
سـلحـة وقـالت الوكـالة للـقـوات ا
االمــاراتــيــة (رحب ســمــوه خالل
الـــلـــقـــاء الـــذي جـــرى في قـــصــر
الشاطئ بزيارة الرئيس السوري
والــتـي تــأتي فـي إطــار احلــرص
شـتـرك علـى مواصـلـة التـشاور ا
والتـنـسيق األخـوي بـ البـلدين
حـول مخـتـلف القـضـايا). مـعـرباً
عـن (تــمـــنـــيـــاته أن تـــكـــون هــذه
الــــزيـــارة فـــاحتــــة خـــيـــر وسالم
واســتــقـرار لــســوريـا الــشــقـيــقـة
نطقة جـمعاء). وحتدث األسد وا
ستجدات على آخر التطورات وا
»U³I²Ý‰∫ ولي عهد أبوظبي خالل استقباله في االمارات الرئيس السوريعـلى الـسـاحـة الـــسـورية وبـحث
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابعـة لـوزارة الـنـقل  ارتـفـاعاً
بــدرجـات احلــرارة بــدءاً من يـوم
.وذكـر بــيـان لـلــهـيـئـة غـد االثــنـ
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (طـقس
الــــيـــــوم االحـــــد ســـــيــــكـــــون في
ـنـطقـتـ الـوسـطة واجلـنـوبـية ا
غائمـا جزئيـا مع تصاعـد الغبار
في بـــــــعـض األمـــــــاكـن في مـــــــا
ـنطقـة الشمـالية سيكـون طقس ا
غائـما جزئـيا واحيـانا غـائما مع
فــرصــة لــتــســاقط زخــات مــطـر)

واشار البـيان الى ان (طقس يوم
نـاطق غـد االثـنـ سـيـكون فـي ا
كـافة غـائـماً جـزئـياً مع اسـتـمرار
تصاعد الـغبار في بعض األماكن
وتـساقط امـطـار خـفيـفـة شـماال).
وضرب زلـزال قوي شـمال شرقي
ــــا أدى إلى قــــطع الــــيــــابــــان 
الــكــهــربــاء عن مــلــيــوني مــنـزل
ودفع إلى الـــتــحــذيــر من حــدوث
تــــــســـــــونــــــامـي في أجـــــــزاء من
الساحل.وبلـغت قوة الزلزال 7.3
درجــة.وبـحــسب الـتــقـاريــر فـقـد
(أســـفــــر الــــزلــــزال عن مــــصـــرع
شـــخـــصـــ وســـقـــوط عـــشـــرات

اجلرحى). 
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بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(الـعـمـلـيـات أسـفرت عـن القـبض
عــلى ثالثـة مــتـهــمـ بـحــوزتـهم
أســلــحــة غـيــر مــرخــصــة ومـواد
مـخـدرة نـوع كـريـسـتـال وأجـهزة
ـــشــتل تـــعـــاطٍ ضــمـن مــنـــاطق ا
وشــــارع 60 مـن قـــــبل دوريـــــات
جنــدة احلـريــة والــكــراد) ولـفت
الى انه ( اعتـقال مـتهم لـقيامه
بــســرقــة دراجــة نــاريـة مـن أمـام
ـــنــازل ضـــمـن مـــنـــطـــقــة أحـــد ا
الـسيـديـة من قـبل دوريـات جندة
الـســيـديـة والـقـبـض عـلى مـبـتـز
نصور الكتروني ضمن منـطقة ا
مـن قــــــــــبـل دوريــــــــــات جنــــــــــدة
وكذلك القبض على عدد اليرموك
ــتـــســـولـــ واخملــمـــورين مـن ا
بـــاإلضـــافــة الـى ضــبـط عــدد من
ــركــبــات والــدراجــات الــنــاريـة ا
اخملالـفة للـتعلـيمـات القانـونية).
ــدني وكـــافــحت فــرق الـــدفــاع ا
ـخـزن داخل دار حـريـقــا انـدلع 
ســكن فـي حي الــزهــور بــقــضــاء

الشطرة في ذي قار.

عــبــد االمـــيــر الــشـــمــري وقــائــد
الـقوات الـبـريـة قـاسم احملـمدي 
وصــلـوا الـى احملـافــظـة لــتـفــقـد
الــقـطــعــات االمـنــيـة  ومــتـابــعـة
اجلهد االستـخباري وتصـفية ما
تــــبـــقـى من أوكــــار عــــصــــابـــات
داعش). وأعــلــنت جنــدة بــغـداد
عـن تـنــفــيــذهــا واجـبــات أمــنــيـة
وخـدمــيـة  اســفـرت عن الــقـبض
.وقــالت ــتــهــمـ عــلى عــدد من ا

بــكــيــبـالت كــهــربــائــيــة وواحـدة
ــادة زيت احملـركـات). مـحــمـلـة 
وفي صالح الـدين  اطـلع رئـيس
اركان اجلـيش الـفريق االول ركن
ـر يـار الـلـه عـلى الـوضع عـبــد ا
األمـني ومـتـابـعـة خـطط مالحـقـة
بـــــقـــــايــــــا داعش اإلرهـــــابـي في
احملــافــظـــة.وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الـــــزمـــــان) امس ان (يـــــار الــــله
شـتركة ونائب قـائد الـعمـليـات ا
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ضــبـطت وكــالـة االســتـخــبـارات
خرقاً علـى االنبوب النـاقل للنفط
ومــركــبـات في مــحــافــظــة بــابل 
ـواد كـهـربـائـيـة مـعدة مـحـمـلـة 
لـلـتهـريب في كـركـوك.وقـال بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس إن (وكـالـة
االســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقـات
االحتــاديــة في وزارة الــداخــلــيـة
تـواصل عـمـلـيـاتـهـا االسـتـبـاقـيـة
لـلــحـد من حـاالت تـهــريب الـنـفط
ـعلـومات واستـنادا  ومشـتقـاته 
استـخباراتـية دقيـقة وبـعملـيت
مـنــفـصـلـتـ تــمـكـنت من ضـبط
خرق على احد االنابـيب النفطية
ضـــمن احملـــافــظـــة  يــســـتــخــدم

لـتهـريب الـنـفط اخلـام  حيث 
مــعـاجلــته بـالــتـعـاون مـع شـركـة
خــطــوط االنــابـيـب) واضـاف ان
(مفارز الوكـالة جنحت بـالتعاون
في ضبط اربع مع كمرك كـركوك 
مــركــبــات والــقــاء الــقــبض عــلى
سـائـقـيــهـا ثالثـة مـنـهـا مـحـمـلـة

تنبي W∫ ام بغداد مع السفير الفرنسي خالل جولة في شارع ا uł
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سـجلت وزارة الصحة امس  218 مـقابل شفاء 666 وبـواقع ثالثة وفيات
ـوقف الوبـائي اليـومي الذي اطـلعت عـليه (الـزمان) امس جديـدة. واشار ا
الى ان (عدد الـفحـوصات اخملـتبـرية الـتي اجرتـها الـوزارة لعـينـات مشـتبه
اصابـتها بـالفايروس بـلغت اكثر من 9 االف  حـيث  رصد اصابة 218
بكـورونا في عـموم احملافـظات) مـؤكدا ان (الشـفاء بلغ  666حـالة وبواقع
أول حالـتي وفاة بـكورونـا منذ ثالثة وفـيات جـديدة) فيـما سـجلت الـص 
. وقـالت جلنـة الصـحة الـوطنـية انه أكثـر من عام كالهـما في مـدينـة جيـل

( تسجيل حالتي وفاة جديدة واالصابات بلغت  4051 حالة). 
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أعلن مـحافظ كربالء نصيف اخلطابي عن جناح اخلطط األمـنية واخلدمية والصحية
وغيـرها اخلاصة بزيارة النصف من شعبان التي إنتهت أمس وسط حضور مليوني
ـنـاسـبـة في ـسـلـمـ من كـافـة بـقـاع األرض فـيـمـا أحـيت أفـواج أخـرى مـنـهم ا من ا

مسجد السهلة بالكوفة ومرقة اإلمام علي بن أبي طالب في النجف.
وبــاشــرت اجلـهــود اخلــدمـيــة بــاعـادة
غـداة الــتــفــويج الــعـكــسي لــلــزائــرين 
انـتهاء مـناسبة الـزيارة الشعـبانية في
كــربالء الـتي شـهـدت افــتـتـاح مـشـروع
ـراقـبة الـذي يـعد مـنـظومـة كـامـيرات ا
االول على مستوى  احملافظات. واحيا
احلــشــود زيـارة الــنـصـف من شـعــبـان
ــهـدي ــنـاســبـة ذكــرى والدة اإلمـام ا
عــلــيه الــسالم وسط إجــراءات أمــنــيـة
وخـــدمــيــة وصـــحــيــة واســـعــة. حــيث
تـــضــمـــنت اإلجـــراءات نــشـــر الــقــوات
األمــنــيــة ووحــدات احلــشــد الــشـعــبي
واجلــهـات الــصــحـيــة والـلــوجــسـتــيـة
ؤدية الـساندة في احملـافظة والـطرق ا
إلـيهـا. وأعلنت هـيئـة احلشد الـشعبي
مـشـاركـة أكـثـر من خـمـسـة آالف مـقاتل
بـخطة زيـارة النصف من شـعبان.وقال
قـائـد عمـليـات الـفرات االوسط لـلحـشد
عـــلـي احلـــمـــداني فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمــان) امس إن (أكــثــر من خــمــسـة

آالف مقاتل شاركوا باخلطة). 
وأفـــتـــتح وزيـــر الــداخـــلـــيــة عـــثـــمــان
ـي بـــالــــتــــزامن مع الــــزيـــارة الــــغـــا
راقـبة األمـنية في مـنظـومة كـاميـرات ا
احملـافــظـة.وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ي افـــتـــتح مـــشــروع امـس ان (الــغـــا
مـنظومة الـكاميرات البـالغ عددها اكثر
من 600 كـاميرا موزعة ب 103 مواقع
في احملـــافــظــة كـــمــرحــلـــة أولى لــهــذا
ـنظـومة ـشـروع) واضاف ان (هـذه ا ا
تــــعـــد األولى فـي الـــبالد مـن نـــاحـــيـــة
الـتـقـنيـات الـتي تـتـمتع بـهـا و الـكشف
ــا عـن الــوجــوه وأرقـــام الــعـــجالت 
يــسـهم في تــعـزيـز األمن واالســتـقـرار
ــطــلـوبــ في وإلــقــاء الــقــبض عــلى ا
ــراكــز الـرئــيــسـة حــدود احملــافـظــة وا
ي والــشــوارع الــعــامــة) وأكــد الــغــا
ـسـاعـدة في ـرحـلـة وا (أهـمــيـة هـذه ا
دعـم األمن  والســيـــمـــا ان احملــافـــظــة
تــشـهـد مـنـاسـبــات كـبـيـرة يـشـــــــــارك

ـــســلـــمـــ من داخل فـــيـــهـــا ماليـــ ا
وخــــارج الـــعــــراق). من جـــانــــبه أكـــد
احملـــافظ نــصـــيف اخلــطـــابي ان (هــذا
ـشروع هـو داعم لألجهزة األمـنية في ا

احملافظة). 
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وقـــــدم رئــــيـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الـكاظمي الـتهانـي بذكرى والدة االمام
ـهـدي عـليـه السالم.وقـال في تـغـريدة ا
عــلى تـويــتـر (نـحــتـفي في ذكـرى والدة
اإلمــام بــاألمل واخلالص لإلنــســانــيـة
والــتــمــسك بــنــهج اإلصالح والــعــدالـة
ومـــحــو الـــفــســـاد والــظـــلم) واضــاف
ـرجــعــيـة ــقــام ا (نــتــقـدم بــالــتـهــنــئـة 
الـرشـيـدة و أطـيـاف الـشـعب واجملـتمع
ـناسـبة). اإلسـالمي واإلنسـاني بهـذه ا
بـدوره  قال رئيس حتالف قوى الدولة
عـــمــار احلـــكــيم فـي بــيــان امـس (لــقــد
بـشرت جمـيع الديانـات السمـاوية على
مـر الــعـصـور بـحـتـمـيـة ظـهـور مـصـلح
يـختتم مهمة ورساالت األنبياء واالئمة
واألولــيـاء لـيـمـأل األرض قـسـطـا وعـدال
بـعـدمـا مـلـئت ظـلـمـا وجـورا) واضـاف
انـه (من هـنــا تــتــرقب اإلنــســانــيـة ذلك
الــنــور احملـــمــدي الــســاطع لــتــكــتــحل
يمـون فيدفعها نحو قدمه ا الـعيون 
ـة الــشــعــور بــاألمـل واإلقــدام والــعــز
ومـغادرة الـيأس واإلحبـاط والتراجع)
الفــتــا الى انه (من أهم الــواجــبـات في
الـعـمل عـلـى تـهـيـئـة زمن غــيـبـته  هــو 
نـاسـبة لـظـهوره الـنـفوس واألرضـيـة ا
مـن خالل إصـالح الـــــبالد والـــــعـــــبــــاد
ومـحـاربة الـظـلم والفـسـاد). فيـمـا شدد
رجع الديني جواد اخلالصي على أن ا
ــصـلح الـذي يــخـرج في آخـر قــضـيـة ا
الـزمان  من قضايـا الفطرة الـنفسية و
ــانـــيــة الــعــقــائـــديــة  مــحــذراً من اإل
االنـدفاعات التي يراد لها أن تؤدي إلى
ـــان  ولــكـن من خالل الـــتــجـــهــيل اإل
واخلـرافـة. وقـال خالل خـطبـة اجلـمـعة
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ئوية القصـة النجفية  ومـهرجان عالم الشعـر الرابع   خمسة اشهر ب االحتفـال 
فـقط   وهي مدة قـصـيرة بـحسـاب الزمن  لـكن احتاد االدبـاء والكـتاب في الـنجف 
بعزم رئيـسه محمود جاسم عـثمان النعيـمي واعضاء هيأته االدارية  يـرسم  لنا بثقة
خـارطـة  مـهـمــة  وسـابـقـة جـديـرة بــاالنـتـبـاه  من خالل اقــامـته لـهـاتـ الــفـعـالـيـتـ
ـثابرة حصيلـتان جلهود ذاتية ومـوضوعية  قام بها الكبيـرت  مؤكدا ان النجاح وا
االحتـاد  فـي مـديـنـة هي تـوأم الـثـقـافــة ومـوطن الـشـعـر .. فـلـلــقـائـمـ عـلـيه  نـزجي

التهاني.
لقد اشرنا سـابقا   في تغطية صحفية الى احتفالـية مئوية القصة النجفية التي تمت
ـنـصـرم   والـيـوم  نـتــشـرف بـحـضـور مـهـرجـان "عـالم الـشـعـر فـي تـشـرين الـثـاني ا
الـرابع"  الـذي  حتت قـبـة قـاعـة اجلـواهري فـي احتـاد ادباء وكـتـاب الـنـجف  عـلى
نصـرم  وانتهى امس الـسبت  بحـيوية مـطلقـة مؤطراً  الواقع مدى ايام اخلـميس ا

احلقيقي للشعر بأشكاله وموضوعاته..
ـديـنـة الـشـعـر .. الـنـجف االشـرف  وشـكل ـهـرجـان اتـسم بـالـتـنـظـيم الـذي يـلـيق  ا
هرجان احتفـاالً  باذخا باجلمال واأللق الشعري  والتجاوب ب الشعراء وضيوف ا

ما شكل اضمامة من األلفة واالنسجام الرائع.
ـهرجان الشـعري  يؤكـد احتاد ادباء النـجف  ان األفكار الـعظيـمة لن تكون وبهذا ا
عـظيمـة إذا ادخرناهـا. ولن يكون لـها أثر وتـأثير إذا لم يـلمسـها النـاس ويشعـروا بها
ـبادر هـو تلك اجلـهة  التي ـهرجان  إال داللـة على ان ا ويـتحـدثوا حولـها.. ومـا هذا ا
تـتميـز عن غيرهـا بالهمـة العالـية باحـثة عن النـجاح مهـما كانت الـصعاب ال تكل وال

تمل من أجل حتقيقه.   
ـنـابر وسـوق عـكـاظ  ويـعـتـمـد على هـرجـانـات  والـسـاحـات وا ان  الـشـعـر هـو ابن ا
ـتـلقي وكـانت ردة الـفـعل ايجـابـيـة على مـعـظم ما الـفـعل وردّة الـفعل بـ الـشـاعر وا
أكـثـر من اهـتـمـامه اسـتـمعـنـا الـيه  إال فـي الـبـعض الـذي جـنح لـلـمـبـاشـرة والـذاتيـة 
ـعروف ان رسـالـة الـشـعـر رسـالة بـاجلوانـب الفـنـيـة الـتي يـحـتاجـهـا الـشـعـر  فـمن ا
ـا يـحمـله من مضـام هـادفة وقـيم نـبيـلة تـدعو الى  تـأصل روح التـكافل سامـية  
االجتماعي بـ أبناء الوطن ومـناهضة الظـلم والعنصـرية والتفرقـة والوقوف بجانب
احلق والـعدل الـذي يُـعد من أهم الـركـائـز التي جتـعل الـشاعـر يـسـتطـيع أن يـؤثر في
سـلوك وحـياة الـناس.. فالـشعـر له دور عظيم  في اجملـتمع وهـو حلم نـعبّر من خالله
ثل رسالة سـامية تنبع من فكـر سليم ومشاعر عن مشاعرنـا وطموحاتنا وآمـالنا و

صادقة ونبض يخفق بكل ما هو جميل.
ان مـبـادرة احتـاد ادبـاء وكـتـاب الـنـجف  بـقـيـامـهـا  بـهـذه الـفـعـالـيـة الـتي احـتـضـنت
يـ والبـاحثـ والبـاحثات العـشرات من مـبدعي الـشعـر ومجـموعـة طيـبة من االكـاد
في مجـال الـشـعـر تـستـحق الـثـنـاء والتـقـديـر فـهي  بـحدّ ذاتـهـا حـدثـاً ثقـافـيـاً رائـعاً
ـتـعة الـفـكريـة واحلـسيـة لـلذائـقـة اجلمـالـية عـند ومـفيـداً جـداً تسـعدُ الـقـلب وتـشي با
تلـق وتعيد العافية إلى مشهد حضاري من مشاهد الثقافة ا

العربية هو الشعر .. لسان العرب.
ـكنـني الـقـول ان مـعـظم الـقصـائـد حـلـقت ب وباخـتـصـار 
الـشـعـر الــعـمـودي والـتــفـعـيـلـة وأخــرى  وجـدتـهـا أقـرب إلى
اخلواطر لـكن جمـيعهـا  احتفت بـاحلياة والـوطن واإلنسان

واحلرية.

فم مفتوح .. فم مغلق
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الــوزيــر وعــضــويـة وكــيـل الـوزارة و
مــسـتــشـارهــا ورؤوســاء اجلـامــعـات
ــــثــــلـــ عن قــــطــــاعـــات الــــعـــمل و
ـســتـفـيــدة من مـخــرجـات الـتــعـلـيم ا
الــــعــــالي  وإلــــغـــاء هــــيـــئــــة الـــرأي
بــصــيــغـتــهــا احلــالــيـة) مــطــالــبـا بـ

سـتوى ودعم البـاحثـ  واإلرتقـاء 
اجملالت الـــعــلـــمــيـــة وإعــادة الـــنــظــر
بتعـليمـات الترقـيات العـلميـة) داعيا
قدمة حالياً الى (حسم أمر الطلبات ا
سـتـوفيـة للـشروط لـفـتح جامـعات وا
وكــــلـــيـــات أهـــلـــيـــة  والــــتـــوقف عن
ــدة عـام اســتـقــبـال طــلــبـات جــديـدة 
ـعرفـة مدى واحد حلـ إجراء مـسح 
ــسـتـقـبـلـيــة لـفـتح اجلـديـد احلـاجـة ا
منها) واضاف (ضرورة احلفاظ على
هـــيــبـــة ومــكــانـــة وحــقـــوق األســتــاذ
اجلامعي والـتصدي لـكل ما من شأنه
الـنــيل مــنـهــا وإلـغــاء األمـر الـوزاري
اخلـــاص بـــزيـــادة ســـاعـــات نـــصـــاب

.( التدريسي
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ـهنـدس (ربط خـطة الـقـبول واقتـرح ا
في الـدراسـات الـعـلـيـا بـحـاجـة سـوق
الـعـمل ومن ضـمـنـهـا حـاجـة األقـسـام
الـعـلـمـيـة) مـؤكـدا (اهـمـيـة اسـتـثـمار
ن هم ـتقـاعدين  خبـرات األساتذة ا
شـورة بكل رتـبة أسـتاذ في طـلب ا
ما يتـعلق بـالتعـليم الـعالي كل حسب
اخـتــصـاصه  وعـقــد مـؤتـمــر سـنـوي
وحتـــديــــدا في شـــهــــر كـــانـــون األول
ـنـاقـشـة مـســيـرة الـتـعـلـيم الـعـالي)
ومــــضى الـى الــــقـــول (يــــجـب إعـــادة
تــشـــكــيل مــجــلـس الــوزارة بــرئــاســة

مـضـيفـا ان (الـدراسـات الـعـلـيـا تـمثل
ـــرحـــلـــة األعــلـى واألكــثـــر أهـــمـــيــة ا
وخطـورة من سـائر مـراحل الـتعـليم 
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قدم مـجلس اخلـبراء الـعراقي  جـملة
ـــقـــتــرحـــات الصالح الـــتــعـــلــيم من ا
الـعـالـي بـالـعـراق بــعـد تـراجع وصف
بــاخلــطــر في مــســيــرته  داعــيــا الى
ايـقـاف مــوافـقـات اسـتــحـداث كـلـيـات
اجملمـوعة الـطبـية. وقـال رئيس جلـنة
الـتـربـيـة و الـتـعـلـيم بـاجملـلس ضـيـاء
ـــهــنـــدس في بـــيــان تـــلـــقــته واجـــد ا
(الزمان) امس ان (وضع سـتراتيـجية
للتعلـيم العالي يتم اإللتـزام بأهدافها
ومسـاراتـهـا وتسـتـكمـل بغض الـنـظر
عن أسـم الــوزيـــر أو مـــدة بـــقـــائه في
الـوزارة  وأن يــجـري اعــتـمــادهـا من
قـــبل مـــجـــلس الـــوزراء عــلـى أن يــتم
إجنـازهــا عن طـريق جلــنـة مـخــتـصـة
وخالل ســتـــة أشــهــر حــيث نــقــتــرح
تــوجـيه اجلــامــعـات بــتـشــكــيل جلـان
مــخــتــصــة إلعــادة الــنــظــر بــاخلــطط
ـــنـــاهـج الـــدراســـيـــة بـــالـــتـــعــاون وا
والتنسيق مـع سوق العمل كل حسب
اخـــتـــصــاصـه  وزيــارة اجلـــامـــعــات
والــكــلــيــات اإلهــلـيــة لــتــحــديــد مـدى
التزامها بتطبيق الشروط والضوابط
نـصـوص علـيهـا من نـاحيـة األبنـية ا
وكفـايـة أعداد الـتـدريسـيـ على وفق
ـرتـبـة الـعلـمـيـة) مـشددا الـشهـادة وا
على (زيادة اإلهتمام بـالبحث العلمي

وتأتي أهمية احلـصول على الشهادة
الـعـلـيـا الـتـي تـتـجـاوز إلى حـد كـبـيـر
ـــنــحـــهــا من اجل األمــر اجلـــامــعي 
ـضـمـون الـعـلـمي لـها الـوصـول إلى ا
الــذي يـــحــصل عـــلــيه الــطـــالب عــبــر
دراســته ومــا قـــدمه في رســالــته او

أطروحته.
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ــــهـــنــــدس انه (في واضـــاف ا
الكثـير من دول الـعالم جند أن
اعـداد اجلـامـعــات األهـلـيـة اكـثـر
ورصــــانـــــتــــهــــا التــــقل عن رصــــانــــة
اجلــامـــعــات احلـــكــومــيـــة ان لم تــكن
ــا أن ولـــطـــا أفـــضـل من بـــعـــضـــهـــا 
الـكلـيـات األهـليـة في الـعـراق تـخضع
ألشـــراف و مـــراقــــبـــة الـــوزارة الـــتي
تــطــمح الى أن يــكــون خــريــجـي هـذه
الكـليات بـكفـاءة عاليـة يتـطلب إعادة
الـنظـر بـجـمـيع الـكلـيـات واجلـامـعات
ـوافـقـات مـنـذ عام الـتي مـنحـت لهـا ا
2004 وان تمنح لها مدة التزيد عن
عـام واحــد إلعــادة تـأهــيـلــهـا
بـــشـــريــا ومـــاديـــا وإال فــإن
سحب اجازاتها هو اإلجراء
الـذي ال بـديل عـنه مع مـراقـبـة
اداء اجلودة فـيـهـا والـتوقف عن
ــوافـقـات إلقـتــتـاح كـلـيـات أو مـنح ا

أقسام للمجموعة الطبية).

عـلومات الـقضائـية واجلنـائية  عـلى ا
عن عـملـيات قتل الـصحفـي السـابقة 
ودعــوة مــجـــلس الــقــضــاء األعــلى إلى
الحقات تابـعة القضـائية وا حتـس ا
ـتعلقة بـالكشف عن اجلناة الـقضائية ا
ـهم لـلـعدالـة  واقـتـراح حتـس وتـقـد
اسـتـجـابـة احلكـومـة لـطـلبـات احلـمـاية
ــقــدمــة لــلــصــحــفــيــ  ــســاعــدة ا وا

وتنظيم بيئة العمل الصحفي.
ـتـحـدة للـثـقـافة ونـفـذت مـنـظمـة اال ا
والـعلوم والتربية واالعالم اليونسكو 
ـرحلـة األولى من مـشروع فـي العـراق ا
كـــســــر حـــاجـــز الـــصـــمت 2021-2019
والــذي نـتج عـنه إجــراءات مـهـمـة عـلى
مستوى التحقيقات اجلنائية في وزارة
الـداخــلـيـة  بـدعم واسـنـاد من حـكـومـة
ـرحلـة الثـانية من هـولنـدا   وتنـطلق ا
ــشـروع الســتـكـمــال اآللـيــة الـوطــنـيـة ا
لـسالمـة الـصحـفـيـ ومكـافـحة اإلفالت

من العقاب في العراق.

ـقبـلـة  لـسمـاع قـصـصكم في األشـهـر ا
وأيــضًــا أفـكــار حــول كـيــفــيـة حتــسـ

سـالمــة الـــصـــحـــفـــيـــ فـي الـــعــراق).
ــنــظــمــة عن (أمــلــهــا في أن وأعــربـت ا
يــتـفق الـصـحـفـيــون والـصـحـفـيـات في
ط مـنـاصـرة ومـدافـعة الـعـراق  عـلى 
مـوحد يـساهم في دعم األمـن والسالمة
وإجــبـار الــسـلـطــات عـلى إنــهـاء إفالت
قـتلة الـصحفيـ من العقاب) فـيما أكد
ـــنـــاقـــشــات ـــشـــروع أن (ا مـــســـؤول ا
مـسـتـمـرة مع اجلـهـات احلـكـومـية  من
مــجـــلس الــقــضـــاء ووزارة الــداخــلــيــة
ـشروع ووزارة الـعدل لـتنـفيـذ أنشـطة ا
بـــشـــكل يـــحــسـن مــؤشـــرات الـــسالمــة
لــلـصـحـفـيــ  ويـقـلل من فـرص إفالت
الـقـتـلة من الـعـقـاب). وخرجت اجلـلـسة
ـجـمـوعـة من الـتـوصـيـات الـتــداولـيـة 
ـشـاركون  ـقـتـرحـات التـي قدمـهـا ا وا
تـمثلت تمك الصحفيات والصحفيون
بــشــكل عــام مـن الــوصــول واحلــصـول

والــــعـــدالــــة في الــــعــــراق  وتـــغــــذيـــة
ـعـلـومات الـصـحـفيـ بـاالـتسـريـعات ا
والـقوان النافذة واحلـاجة لتشريعات
مــتـــقــدمــة وتــدريــبــهـم عــلى احلــمــايــة
ـهـنـيـة ومـواجـهـة وجتـنب والـسـالمـة ا

اخملاطر).
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وقال القائم باألعمال في سفارة هولندا
فـي الـعــراق  روشــوس بـرونـك بـكــلــمـة
شروع يهدف إلى افـتتاح اجللسة أن (ا
حـــمـــايـــة الـــصــــحـــفـــيـــ من الـــعـــنف
والـــتــرهــيـب بــشــكل أفـــضل  وتــدريب
ؤسسات اإلعالمية على توفير حماية ا
وظفيهـا  وإنشاء خط مساعدة أفـضل 
مـسـتقل لـلـصحـفـيات الـلواتـي يحـتجن
ـسـاعـدة  وغالـبًـا ما يـتم إسـكات إلى ا
األصــــوات الـــنـــاقـــدة وتــــمـــر اجلـــرائم
ـدافـعـ والـعــنف ضـد الـصـحـفـيـ وا
دون عـقاب  وذالك غير مـقبول  ونأمل
أن نـتمكن مقابلة العديد منكم شخصيًا
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تــداول مـكـتب يـونــسـكـو الـعـراق خالل
جـلــسـة مع مـجـمـوعـة من الـصـحـفـيـ
شـاركة (الزمـان) خطوات الـعراقـي 
مـشـروع "كسـر حاجـز الصـمت وتعـزيز
ـــتــابــعــات ـــســاءلــة احلــكـــومــيــة وا ا
القضائية حلماية الصحفي ومكافحة
رحـلـة الثـانـية اإلفالت مـن العـقـاب"  ا

بدعم من احلكومة الهولندية.
واوضـح مسؤول االتـصاالت والـبرامج
في مــكــتب يــونــســكـو الــعــراق ضــيـاء
صـــبـــحي الــســـراي ان (الـــلــقـــاء احــد
سـلـسـلة مـن اللـقـاءات الـتي ستـعـقـدها
رحـلـة الـثـانـية ـنـظـمـة قـبل انـطالق ا ا
من مــشــروعـهــا  الــهـادف إلـى تـعــزيـز
اإلجــراءات احلـكــومــيـة فــيـمــا يـتــعـلق
ـــتــابــعـــات الــقــضـــائــيــة حلـــمــايــة بــا
الــصـــحــفــيــ ومــكـــافــحــة اإلفالت من
الـعـقـاب  وتـعـزيـز الـثـقـة بـ اجملتـمع
الـصـحفي  ومـؤسسـات إنفـاذ القـانون

ان (اإلنـتـفـاضـة الشـعـبـيـة الشـعـبـانـية
هي إمـتداد لثورة العشـرين الشعبانية
 وأن إنــطالق ذكــرى ثــورة الــعــشـرين
واإلنـتفاضة الـشعبانيـة وقد حدثتا في
يــوم واحـد  داللـة عــلى نـزعــة احلـريـة
واخلـالص من الظـلم والـطغـيـان سواء
كـــان داخـــلـــيـــاً تـــابـــعـــاً أو خـــارجـــيــاً
إحــتاللــيــاً فـكــانــتـا مــقــدمـات خالص
الــعـراق  وأن جــرت مـحــاوالت خـطف
وحتـريف هـذين احلـراكـ الـكـبـيرين 
غـلـفة بـالـطائـفـية ـلـوثات األنـانـيـة ا
الـبـغـيـضة  بـيـد ان تـلك احلـركات هي
الـتي مهدت وتمهد لـعراق محرر متحد
ـقـدسة مـحافـظاً  حتت رايـة رسـالته ا

على وحدة شعبه).
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وتــــابع ان (مــــواقف الــــبــــطــــولـــة ودم
الـــــشـــــهـــــادة ال يــــزول وال يـــــضـــــيع 
ـنـاسـبـة والدة اإلمـام  نوضـح على و
ـهدي أن كـل الروايـات  تؤكـد خروج ا
في آخـــر الــزمــان  لـــيــحــقـق الــنــصــر
لـرسـالـة الـسمـاء). وكـان مـسـؤول قسم
حـفـظ الـنـظـام في الـعـتـبـة احلـسـيـنـيـة
ـقـدسـة رسـول فـضـالـة قـد كـشف عن ا

خــطـة مـحــكـمـة لــتـأمـ الــزيـارة.وقـال
فـضــالـة في تـصـريح انه (بـتـوجـيه من
اكـمل قـسم ـتـولي الـشـرعي لـلـعـتـبـة  ا
حـفظ النـظام خـطته اخلـاصة بـالزيارة
لـهـذا الـعـام و وضع خـطـة مـحـكـمـة
بــالـتــعـاون مع الــقـيــادات االمـنــيـة في
احملــافـظـة) واشـار الى (تـعـاون وثـيق
بـ قـسم حفظ الـنـظام وكـافة االجـهزة
االمــنــيـة فـي كـربالء  وجــمــيع االمـور
تـسيـر بانـسيـابيـة عالـية وفق مـاخطط
لـها) واضاف ان (حفظ الـنظام كان قد
استنفر طاقاته  في ح  نشر نحو
 1400 كـــامــيـــرا مــراقـــبــة فـي الــطــرق
ـرقـد الــشـريف ومـنـاطق ــؤديـة الى ا ا
جهـة بـاب بـغداد عـنـد مـقام االحـتـفـال 

ــهــدي عـلــيه الــسالم كــمـا  االمــام ا
نـشر الـبوابات االلـكترونـية في مداخل
الـعتـبة احلـسيـنيـة لزيـادة االنسـيابـية
وســرعـة دخــول وخـروج الــزائـرين مع
شـعـبة تـنظـيم حركـة الزائـرين) وتابع
ان (الــزيــارة شــهــدت مــشــاركــة اعــداد
ــتـطـوعـ بــالـتـعـاون مع كــبـيـرة من ا
االجـهـزة االمـيـنـة الـسـانـدة الـتي تـقدر
باكثر من  4 االف وأبـرز مهامهم تقد

ـرور اخلــدمــة بــانــواعــهــا كــتــنـظــيـم ا
رور والـتفتيش). واكـد مسؤول قاطع ا
فـي بـلــدة مــرور كــربالء الــرائــد جــهـاد
ـروريـة ي ان (عـدد الــدراجـات ا الــغـا
خـالل زيــارة شـــعـــبـــان في كـل مـــحــور
بـلغ 40 دراجـة مروريـة فيـما  تـغطـية
الـــتــقــاطـــعــات والــســـاحــات والــطــرق
اخلـــارجــيــة والـــداخــلــيـــة بــأعــداد من
ــراتب ــنــتـــســبـــ من ا الـــضــبـــاط وا
ـي لـ(الــزمـان) األخــرى وأوضـح الـغــا
امس ان (هــنــاك تــنـســيــقـاً بــ قــيـادة
الــعـمـلـيـات والـشــرطـة ومـديـريـة مـرور

احملـافظة بهذا الشأن) موضحا انه (
تــنـــظــيم حــركــة الــســـيــر ضــمن قــاطع
ــســؤولــيــة ومــعــاجلــة االخــتــنــاقـات ا
ـــهــمـــة الــتي ــنـــاطق ا ـــروريــة فـي ا ا
ـؤدية له يـرتـادهـا الـزوار في احملـاور ا
وخـصـوصـاً شـارع مـيـثم الـتـمـار وحي
الـعــبـاس وطـريق كـربالء بـابل بـأجتـاه
قـنــطـرة الـسالم وكـذلك جـهـة مـحـافـظـة
الــــنــــجف واحملــــور الـــغــــربي لــــكـــراج
االحـيـاء) مشـيراً الى ان (مـديريـة مرور
كــربالء  اســنــادهــا من قــبل الــقـوات
حملـافظة بغداد الكـرخ / الرصافة . كما

ـروريـة ـفـارز ا بــلغ عـدد الـدراجــات وا
حـسب ذروة الزيـارة واعداد الزوار في
ـرور احملـافـظة دور ـسـيـر وسـيكـون  ا
ـركــبـات أســاسي في تــنـظــيم حـركــة ا
ـنـاطق بــاإلضـافـة الـى تـواجـدهــا في ا

التي تستوجب حضورهم).
وعـلى صـعـيـد متـصل اكـد رئـيس قسم
الــنـقل في مـحـافــظـة كـربالء احلـقـوقي
ــــرشــــدي ان (عـــدد اســــعــــد عـــطــــيه ا
ـركـبات الـتي شـاركت في نـقل الزوار ا
خالل الـزيارة الـشعـبانـية خـمسة االف
مـركـبة ذات سـعات مـخـتلـفة  18  19 .
 50 راكـــبـــا . بــاإلضـــافـــة الى اجلـــهــد
اخلـدمـي لـلـنـقل لـلـدوائـر اخلـدمـيـة في
شـاركة في هذه احملـافظـة والوزارات ا
اخلـطـة كـما سـتـكـون موزعـة عـلى عدة
مـحاور كربالء بـغداد  - كربالء بابل -
كـربالء جنف  –وهـذه أسـهـمت في نقل
الــزوار من مـنــطـقـة بــاب طـويـريج الى
سـاحـة مـرآب مـحـافظـاتـهم في مـنـطـقة
االبـراهيـميـة ليـتم نقـلهم من هـناك الى
مـنـاطق سـكـنـاهم) مـشـيـرا الـى (وجود
ـروريـة ومـديـرية ـفـارز ا تـنـسـيق مع ا

النقل في احملافظة).

الي يتقاطرون على كربالء ألداء زيارة الشعبانية “U¹—…∫ ا

(أغرك مني أن حبك قاتلي  وانك مهما تأمري القلب يفعل!)
مهداة لها.

} } }
كــان قـد نـهى عـنه الـتــفـاخـر بـاالحـســاب واالنـسـاب وااللـقـاب 
النبي مـحمد..النه يعمل على تفعيل سيـكولوجيا التعصب بعلو

األنا وخفض اآلخر.

شعار مجلس
اخلبراء

(التـعاون مع وزارة الـتخـطيط إلجراء
مـــســـوحــات حلـــاجـــة ســـوق الــعـــمل
لإلخـتصـاصـات احلـاليـة في الـتـعـليم
ـدة عشرة اعوام) طـلوبة  واألعداد ا

ولــــفت الـى ان (الـــتــــغـــيــــيـــر
احلقـيـقي في الـتـعـليم
الـعـالـي البـد ان يـتم
عــــلى يــــد وجـــوه
جـديــدة تـؤمن به
ولـــديـــهـــا خـــطط
عــــمل مــــســــبــــقـــة

للنهـوض بواقعه احلـالي) واستطرد
بـالــقـول ان (االسـتــاذ اجلـامــعي يـعـد
الـركن األسـاس في الـتـعـليـم العـالي 
وال بد من زج الـتدريـسي عـلى شكل
دفعـات في دورات تـطـويـريـة ضمن
مــجـاالت تـخــصـصــاتـهـم الـدقــيـقـة
اضــــافــــة الى طــــرائق الــــتــــدريس
احلــديـثــة واسـتــخـدام الــتـقــنـيـات
التربـوية في الـتعـليم مرة كل أربع
اعوام مع اهـمية تـفعـيل دور مراكز

التطويـر والتعليم
ــــســـتــــمـــر في ا
اجلــــــامــــــعــــــات
وجـــــــعــــــلــــــهــــــا

ــســـتــوى عـــمــادة
كلـية ويـكـون لهـا تمـثيل

فـي مــــجــــلـس اجلــــامــــعــــة)
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كالم أبيض

jwhj1963@yahoo.com

هـل حقـا طريق االصالح وعـر على اولـئك الذين قـدر لهم مـسك زمام أمـور امتـنا  ام
اذا نفسر أن الشعوب ان حالوة السلـطة تغشي األبصار وتميت الضمائر   واال 
تسلط عليهم ساكنا  بينما راية ر منذ قرون  من دون أن يحرك ا  جراء واقعها ا
االصالح تـناقـلـتهـا األكف من حـ آلخـر  فلم يـخـرج أقدس رمـوزنـا األمام احلـس
ا لطلب اإلصالح  وبدل أن يصلح الساسة احلال  فرطوا (ع) أشراً وال بطراً  وا
ة عـرفها الـتاريخ . ولم يـعطوا بـابن بنت رسـول الله وعـياله وأصحـابه في أبشع جـر
لـلكـواكبي واألفغـاني ومحـمد عـبدة اذنـا صاغـية  وهم الـذين تعـالت صرخاتـهم حتى
مألت اآلفـاق  من ان االصالح شــرط لـنـهــوض األمـة من رقـادهــا الـذي دام طـويال 
رض : ان بالد ـراوحة في الـفقر واجلـهل وا لكن شـيئـا من ذلك لم يحـدث  وبُررت ا
سلمـ قادها غرباء واحتلها كافرون  وبعد ان ارتفعت راية األوطان بأيدي أبنائها ا
 استبـشر اليائـسون بأن اخلـير آت  لكن احلـال ظل بائسا  واألبـناء السـاسة ظنوا
ان الـدنيـا لن تـدور  فعـاثوا في األرض فـسـادا  واذاقوا الـناس أضـعاف مـا أذاقهم
الكافرون  حـتى صرنا نتحـسب من التذمر في بـيوتنا  خوف أن ينـقل طفل ما نقول
 فاحليـطان صارت لها آذان  والشوارع عيون  واجلـفاء سلوك  والتجويع سياسة

  والهزائم انتصار  واجلوع نضال  والتخلف مؤامرة . 
هل حـقـا طـريق االصالح وعـر الى هـذا احلد  ام الـذي يـحـول دون حتـقـيـقه المـباالة
الساسة  ومـغريات السلطة  واالسـتهانة بالناس  وعـدم سماع نصائح احلرصاء 
والظن ان احملـتج متآمرون  حتى أوصلوا الناس الى اليأس من حتقق االصالح 
فصار الـبعض يقبل بالتغيير مـهما كانت األثمان  فصفق من صفق لالحتالل  ومن
أحرق نـفـسه لـيـشعل شـرارة الـثـورة في أرجاء الـوطن الـكـبـير  واذا بـاخملـاض صار
اضي نفسه  وان ال ـسار . وكأنـنا نعيـش ا شائكـا  وعدنا مجـددا نطالب بـتعديل ا
ـرة للمـباشرة بـاإلصالح  فاخلسـائر  صارت طريق اال الثـورة  نتوسل الـيكم هذه ا
بـاهظـة  نـتمـنى أال تـكـون نهـايـتـكم كمـا انـتـهى الذين من قـبـلـكم  فقـد عـقـدنا عـلـيكم
اآلمـال  وسمـعنا لـكم في كل صغـيرة وكـبيرة  وقـلنـا ان التجـربة جـديدة  والبد من

تد لعقود . منح الفرصة  وصبرنا لكن الصبر يجب أال 
كـلـكم تعـرفـون األخطـاء  وقـد شـخصـهـا كثـيـرون  وصر تـتـحدثـون بـها  ورفـعـها
اذا ? هذا هو بعضكم شـعارا  ومنكم من استثمرها للفوز  لكننا لم نتلمس شيئا  
السؤال  فـالوطني بـنظرنا  والـرجل الذي يدخل الـتاريخ ذاك الذي  يـحّول شعارات
االصالح الى واقع  فــكل شيء في بالدنـا خــراب  من الـزراعـة الى الــتـعـلـيم  ومن

عرفة او بالفساد . الصناعة الى الكهرباء  أموالنا تهدر إما بعدم ا
 ان تواصل اخلـراب يأكل من جرف شـرفكم  وال أعتب عـلى الفاسـدين الذين نعرف
 والـذين جــاءوا وفي بـالـهم الـعــودة الى حـيث كـانـوا  والـذيـن تـرأسـوا ثم اخـتـفـوا 
والذين سكـتوا بعد أن فشـلوا   بل عتبي على اولـئك الذين قدموا من التـضحيات ما
تـشـيب لـهـا الـرؤوس  لـكـنــهم وقـفـوا عـاجـزين  حـتى صــنـفـهم الـنـاس ضـمن الـذين

ذكرتهم . 
لك  ويكون تاجـا على الرؤوس  علـيه أن يضع مخافـة الله نصب الع الذي يريـد ا

 أي ال يحيد عن طريق احلق  وأوله العدل  وال عدل من غير اصالح بتاتا . 
طرق االصالح مـعـروفـة لكـم ولغـيـركم  لـكنـي اذكر بـهـا  فـعسى أن تـنـفع الـذكرى 
وتـكــمن في الــذي أقـول : ( عــدّلــوا الـدســتـور  اقــضــوا عـلى الــدولـة
العميقة  عززوا استقاللية القضاء  حترروا من احملاصصة 
ختلف صوره انية  الحقوا الفساد  عارضة البر اعتمـدوا ا
 تـخلـصـوا من التـوافـقيـة في تـشكـيل احلـكـومات  رسـخوا
ـدنية ) . فـمتى يـنبري ذاك الـعراقي الذي متطـلبـات الدولة ا

ال طعم للسلطة في لسانه ليقف بوجه هذا اخلراب ? 
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قــــرر رئـــيس الـــوزراء مــــصـــطـــفى
الكـاظمي  التـبرع براتبـه الشهري
 اسـتـجـابـة لـلدعـوة الـتي اطـلـقـها
احلزب الشـيوعي العراقي لـتشييد
مـبـنـاه اجلـديــد  فـيـمـا اكـد عـضـو
قار فريق احلمـلة الوطـنية لبـناء ا
عــزت ابــو الــتــمن في  ان اصــداء
االعالن عن احلــمــلـة كــانت طــيــبـة
وجتــاوزت اوســاط الـــشــيــوعــيــ
واصـــدقــــائـــهم الـى الـــكـــثــــيـــر من
.  وقــال ان (الـعــراقـيـ ـواطــنـ ا
يـدركـون مــصـداقـيــة دعـوة احلـزب
الذي يعتـمد على موارده احملدودة
تبرع في بـناء مقره اجلديد) وا
واضــاف ان (ابــواب مــقــار احلـزب
في مدن وحـواضر الـبالد اخملتـلفة
مــفـتـوحـة امـام الـعـراقـيـ   وهي
حتتضن انشطة وفعاليات مختلفة
فكرية وثقافية واجتماعية غايتها
تعزيـز الروح والهـوية الوطـنيت

وإخــراج وحــفـظ الـــسالم واألمـــان
الـبالد من ازمـاتـهـا والـتضـامن مع
الــفــقــراء وعـــامــة أبــنـــاء الــشــعب
ـكـتـوين بـنـار األزمـات وهـذا كله ا
يـعــني ان حـمـلــة جـمع الـتــبـرعـات

تتجاوز هدف بناء مقر للحزب).
W UM  œd

ـقر ليس مجـرد بناية مؤكدا ان (ا
ـا هـو وســيـلـة لـدعـم الـوجـهـة وا
شاركـة في إنشائه ذكـورة وان ا ا
تشكل إسهاما في حتقيق األهداف
الـنـضالـيـة) ولفت الى ان (الـعـديد
من الشخصيـات  ابدت الرغبة في
الـتـبـرع لـلـحــمـلـة ومـذكـرين خالل
ـــد يــده الى ذلك بــان احلـــزب لم 
ـال الـعام ولـم يحـاول االسـتـفادة ا
ــواقع الــرســمــيـة الــتي كــلف من ا
بـادارتهـا في مـختـلف اجملاالت او

اســـتــغالهــا واســتـــثــمــارهــا ألجل
االثــراء وان هـذا بـحــد ذاته قـيـمـة
مـن قــيم الــنــزاهـــة ونــظــافــة الــيــد

.( واطن والتضامن مع ا
واشار ابـو التـمن الى انه (من ب
تبرع رجاء كمال الدين وسليم ا
الــربـيـعي وهـاشـم حـسـ احلـكـيم
وعـثمـان اجلـاف وعمـاد احلـمداني
ـان بكـتاش وزهـير اجلـزائري. وا
فـيـمـا كـشفت مـصـادر عن انـضـمام
الـــكـــاظـــمي الى داعـــمي احلـــمـــلــة
الــوطـنــيـة لــبـنــاء مـقــر الـشــيـوعي

العراقي . 
وقالت ان (الكاظمي قرر تخصيص
راتب شـهــر كـامل من رواتـبه لـهـذا

الــــغــــرض) فــــيــــمــــا رأت اوســـاط
بـادرة ال تـستـهدف سـياسـيـة ان (ا
دعم حــزب مـعــ فــحــسب وانــهـا
تأتي في سـياق الـدعوة الى عـرقنة
تمـويل األحزاب والكـتل السيـاسية
جـــــمـــــيــــعـــــا والـــــدفع فـي اجتــــاه
ـاليـة لهـذه القــــــوى الشــــفافـية ا
ــراوغـة وأنـهــاء حـالــة الـســريـة وا
الــتي تــتــبـعــهــا بــعض الــقـوى في

عملية تمويلها). 
وتــابع ابــو الــتــمن ان (احلــمــلـة ال
تــزال فـي بـــدايـــتــهـــا ونـــتـــوقع ان
ـبالغ تـتسع وان مـا يـهمـنـا ليس ا
شاركة التي تأتي بقـدر ما تهمـنا ا
الــتي تـعـكس مـوقـفـا صـادقـا جتـاه

احلـزب الشـيـوعي وتؤدي الـغرض
طلوب منها). ا
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مــشـــيــرا الـى (شــروع مـــنــظـــمــات
احلــزب ومــؤيــديه بـوضـع اخلـطط
والـــبـــرامـج لـــتـــحــــقـــيق األهـــداف
األســـاســيـــة لــهـــذه احلــمـــلــة وان
حتـركـهم اآلن لـيس مــجـرد عـمـلـيـة
ــا هـو جلــمع مــبـالغ مــعــيـنــة وا
فــرصـــة لـــتــعـــزيـــز عالقـــة احلــزب
ـواطنـ واجلمـاهيـر ومنـاسبة با
لـلــحـديث والــنـقــاش مـعــهم بـشـأن
األوضاع القائمة التي حتتاج الى
تـــكــاتفٍ وتــهــيـــئــة ظــروف افــضل

لتحقيق اهداف شعبنا. 
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ـائـيـة أن اخلزين وارد ا أكـدت وزارة ا
ـيــاه الـشـرب وحـصـة ــائي اخلـاص  ا
األهــوار واالســتـخــدامــات الــصـنــاعــيـة
ـستجـدات ستحـدد مقدار مؤمن  وان ا
اخلــطـــة الــزراعـــيــة الــصـــيــفـــيــة خالل

 . قبل الشهرين ا
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ـــتـــحـــدث بــأسـم الــوزارة عـــلي وقـــال ا
راضي في تــصـريح امـس إن (مـوضـوع
قبلة حتديد اخلطة الزراعية الصيفية ا
ــائي يــعــتـــمــد عـــلى مـــقــدار اخلـــزين ا
ـتحـققـة  والسيـما ائـية ا واإليـرادات ا
ـقــبل كــونه مـوسم خالل مـدة الــربـيـع ا
ـعـطـيـات ذوبـان الـثـلـوج) مـبـيـنـا ان (ا
الــتي حتــدد مــقــدار اخلــطــة الــزراعــيــة
الـصـيـفـيـة سـوف تـسـتـكـمل في غـضون
قبل بشأن نسب اإليرادات الشهرين ا
ــكــنــنـا وضع ــائــيـة وعــلى أســاسه  ا
اخلـطـة وحتــديـد اجــتـمـاع مــشـتـرك مع
وزارة الـــزراعـــة) ومـــضـى الى الـــقـــول
كـن حتـديـد الـنـسـبـة لـكون (حـالـيـا ال 
هــنـاك عــوامل تــعـتــمـد عــلـيــهـا اخلــطـة
ـائـية الـزراعـيـة منـهـا طـبـيـعـة الـسـنـة ا
ائـية ونسبة اخلزين وكمية اإليرادات ا
فـي فـــــصل الـــــربـــــيـع) واشـــــار الى ان
ـيـاه الـشرب ـتـعـلـق  ـائي ا (اخلـزين ا
وحـــصــــة االهــــوار واالســـتــــخــــدامـــات
الـصــنـاعـيــة مـؤمن وال حــاجـة لــلـقـلق).

ÁUO*« «œ«d ≈ ŸUH —≈ lÒ u Ë WMÒ R  —«u _«Ë »dA « U UO ≈
∫ œ—«u*«Ë w Ëb « œ«bG  ÷dF  ÷—√ vK  w «—e « Ÿu _« UO UF  ‚öD ≈

وأعـــــلـــــنت وزارة الـــــزراعـــــة انـــــطالق
فعاليـات األسبوع الزراعي الـثالث عشر
عـلى أرض مـعرض بـغـداد الـدولي.وقال
ـتـحـدث بـأسم الـوزارة حـمـيـد الـنايف ا
في بـــيـــان تـــلـــقــــته (الـــزمـــان) امس إن
(فــعـالــيــات األسـبــوع الــزراعي الــثـالث
عشر  انـطلق على أرض مـعرض بغداد
الدولي وبـرعايـة رئيس مـجلس الوزراء
مـصــطــفى الـكــاظــمي وإشـراف الــوزيـر
مـــحـــمـــد كـــر اخلــفـــاجي) وتـــابع ان
أكـــمـــلت (الــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريــة 
االســـتـــعـــدادات الـالزمـــة إلقـــامـــة هـــذا

ـتـمـيـز) مـبـيـناً ان الكـرنـفـال الـزراعي ا
(فـقـرات هـذا األسـبـوع سـتـكـون مـنـوعـة
وشـاملـة ابـتداءً من احـتـفالـيـة االفتـتاح
وصـــوالً إلى الـــفــقـــرات االخـــرى ضــمن
ـعــرض) مـؤكـدا ان مـنـهــاج يـومــيـات ا
(هــنــاك مــشــاركــة من دوائــر وشــركــات
فـــضالً عـن مـــديـــريــات الـــوزارة كـــافـــة 
الــزراعـــة في احملـــافــظــات إضـــافــة إلى
مـنــتـجي الـدواجن والـعـسل  واألسـمـاك
واحملــــاصـــيـل الـــزراعــــيــــة والـــقــــطـــاع
اخلــــاص) واســــتــــطــــرد بــــالــــقـــول ان
ـعــرض يـهــدف االطالع عــلى أهـمــيـة (ا

نتج احملـلي وحمايـته وإمكانـية دعمه ا
وصوالً إلى االكتـفاء الذاتي بغـية تأم
مــرتـــكــزات األمن الــغــذائـي  لــلــمــواطن
ــشــاركــة ــعــرض  الــعــراقـي وحــظي ا
عـربـيـة). بـدورهـا  أكـدت دائـرة الـثـروة
احليوانية التابـعة للوزارة   سيطرتها
ائدة في على أسعار الـداوجن وبيض ا
األسـواق احملـلـيـة بـعـد ارتـفـاعـهـا خالل
اضـية وقـال مديـر عام  الـدائرة االيـام ا
عباس سالم حسن في تصريح امس إن
(الـدائــرة تـمــكـنـت من اتـخــاذ اجـراءات
للـسيـطرة عـلى ارتفـاع اسعـار الداوجن
ـائـدة بـعـد أن ارتـفـعت بـسبب وبـيض ا
مـرض انفـلونـزا الـطيـور من خالل فتح
مــنـافــذ لــكل مــشـروع انــتــاج لــلـدواجن
ـائـدة فـضال عـن منـافـذ الـبـيع وبـيض ا

تنقلة). نافذ ا باشر وا ا
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ـواشي واضـاف ان (عـمـلـيـات تـهـريب ا
ـتــابــعـة انــخــفـضـت نـســبــيـا بــســبب ا
ـسـتـمرة مـن قبل اجلـهـات اخملـتـصة) ا
وأوضـح حـسن أن (احلــكــومـة ســمـحت
بــادخــال الــعـجــول مـن عـشــر دول فــقط
ـــوافـــقـــة ورقـــابـــة الغــــراض الـــذبح و
السلطة البيطرية من الناحية الصحية
وهــذا االجـراء اضــطـراري لــعـدم وجـود
االنتاج الكافي حل الـنهوض تدريجياً
بـــهــــذا الــــقـــطــــاع وتــــقـــلــــيل اخلــــطـــة
االستيـرادية) وتابع ان (مـشروع ترقيم عرض الزراعي بعد انطالقه dF÷∫ اجنحة ا

عزت ابو التمن

ـنـاطق احملـررة صــنـدوق اعـمــار ا
واصـلت مالكــات بـلــديـة الــقـضـاء
اعـمــال اكـســاء حي الــداخـلــيـة في
مـنـطـقـة حـمـيـد شـعـبـان). وفي ذي
قـار تــفـقـد احملــافظ مـحــمـد هـادي
نـاحـيـة الــعـكـيـكـة لالطالع الـغـزي 

نفذة. شاريع ا على عدد من ا
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وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الــــغـــــزي افــــتـــــتح خـالل زيــــارته
اضافة يدانية  مشروع مدرست ا
الى مـركــز صـحي داخـل الـنــاحـيـة
ضـمـن مـشـاريع مــحـافــظـة تـنــمـيـة
واكـد الــغـزي ان (الــعـمل االقـالــيم)
يـسـيـر بـوتــيـرة مـتـسـارعـة الجنـاز
ـتـبقـيـة ضـمن صـندوق ـشـاريع ا ا
اعمار احملـافظة وتنمـية االقاليم )
ـــشـــاريع اخلـــدمـــيـــة وتـــابـع ان (ا
واالعـمـار تــشـمل جـمــيع االقـضـيـة
والنـواحي) داعيـا مديـري الدوائر
ــــزيــــد مـن اجلــــهــــود الى (بـــــذل ا
لـالرتـــــقــــــاء بـــــالــــــواقع اخلــــــدمي
لـــلـــنــاحـــيـــة) وتـــابع الـــبـــيــان ان
ـــــراحل (احملـــــافظ اطـــــلـع عـــــلى ا
االخـــيــرة الجنـــاز مــشـــروع شــارع
مدخل العكـيكة الرئـيس الذي ينفذ
ضــمن مـشــاريع احملــافــظــة حـيث
وجه  بـاكــمـال اجلــزرة الـوســطـيـة
ـقـررة لـلــشـارع وفق الـتــصـامــيم ا
ـدخل لـتـطـويـره مع انـشـاء بـوابـة 

شروع).  الناحية كملحق با
وكـان األم الـعـام جملـلس الوزراء
حـــمـــيـــد الـــغــــزي قـــد كـــشف  عن
مــوافـقـة وزارة الـنــفط عـلى إنـشـاء
مـركـز خـاص باألورام الـسـرطـانـية
في ذي قــار.وقـــال في بــيـــان عــقب
لــقـائـه مـديــر شــركـة احملــافــظـة ان

(الـنـفط وافــقت عـلى انــشـاء مـركـز
خــاص بــاالورام الــســرطـانــيــة في
ـبــالغ احملــافــظــة  بــعــد تــوفــيــر ا
ـشــروع واكـمـال الـالزمـة إلنـشــاء ا
إجــراءاته الــتـــعــاقــديـــة لــلــشــروع
ـشروع بـتـنفـيـذه) ولـفت الى ان (ا
سـينـفـذ بـكـلفـة تـخـمـينـيـة تـفوق 5
نافع مليارات دينـار ضمن خطة ا
االجـتـماعـيـة لـشركـة نـفط ذي قار)
وتـابع ان (األثـر الـبالغ لـلـمـركز في
ـــعــاجلــة حل مـــشــكــلـــة صــحـــيــة 
مـــــصــــابـي مــــرضـى الــــســـــرطــــان
وعالجهم داخل احملافظة) واعرب
ـركـز الــغـزي عن امــله ان (يـكــون ا
وجــهـة طــبــيـة مــعــتـمــدة في عالج
مـرضى السـرطـان باحملـافـظة). في
ـــديـــريــة غـــضـــون ذلك  وافـــقـت ا
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افـتتح مـحافـظ بغـداد محـمد جـابر
الـعـطــا  مـدرسـتـ حــديـثـتـ في
مـديـنتي الـشـعلـة واحلريـة لـصالح

مديرية تربية الكرخ الثالثة. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الـعطـا افتتـح  بحـضور مـدير عام
تربية الكرخ الثـالثة سعد الربيعي
وقائممـقام قضاء الكـاظمية فرحان
الـعــگــيــلي  مــدرســتــا مــتــوســطـة
النهرين في الشعلة وابتدائية مكة
نـــفــذتــا ـــكــرمــة فـي احلــريــة  ا

العامة للـمجاري في وزارة االعمار
واالسكان والـبلديـات على التوسع
بـــخـــدمـــات اجملـــاري في مـــديـــنـــة
الناصرية وشمـول مناطق اضافية
ــشــروع . وقــال بــيــان امس ان بــا
نـاطق الـتي جرى اضـافتـها هي (ا
احلـبـيلـيـة األولى والـعكـر الـشرقي
والــغـربي والــقـريــة الــعـصــريـة  و
الـعـرجة  بـاعـمال مـشـروع  جتهـيز
وتنـفيذ وتـشغيل وصـيانة شـبكات
مجاري الناصرية) وتابع ان (هذه
ــنــاطق تـــقع ضــمن االلــتــزامــات ا
الــتـعـاقــديـة لــلـمـشــروع كـمــا انـهـا
بـحـاجـة مـاسـة خلـدمـات اجملاري 
والسـيـمـا انـهـا تـقع ضـمن احلدود
ديـنة الناصرية وان اغلب البلدية 
اخلــدمـات فــيـهـا مــتـوقــفـة بــسـبب

اعمـال اجملاري). فيـما أكدت وزارة
اإلعـــمــار واإلســـكــان والــبـــلــديــات
الـــعــامـــة إجنــاز مـــشــروع مـــبــنى
اخملــتـبــر االنـشــائي في مــحـافــظـة
ـئـة. وذكـر مـيــسـان بـنـسـبـة 90 بـا
بيـان للوزارة تـلقـته (الزمان) امس
شروع يضم البناية الرئيسة ان (ا
ـسـاحة 840 مـتـر مـربع وتـتـكون
صاعد من ثالثة طوابق مجهزة 
أمــا مــســاحــة الــبــنــايــة الــثــانــيــة
اخملصـصة لالستـعالمات واستالم
النماذج فتبلغ مساحتها  260 متر
مــربع وتــتـكــون من ثـالثـة طــوابق
ـشروع مـجهز أيضـاً) مؤكدا ان (ا
ــــبــــكـــر ــــنــــظــــومـــات اإلنــــذار ا
راقـبـة التـلـفزيـونـية واإلنـتـرنت وا

ومانعة الصواعق). 
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ـــواشي تــوقف الســـبــاب مــنـــهــا عــدم ا
ـــالي والـــعـــمـــلـــيــات تـــوفـــيـــر الـــدعم ا
فضال االرهـابيـة في بـعض احملافـظـات 
ـربـي وعــدم فـهــمه عن غــيــاب ثــقــافــة ا
ـواشـي) مــؤكـدا ان ــوضــوع تـرقــيـم ا
(مـشــروع الـتــلـقـيـح االصـطـنــاعي الـذي
وصـــــفه بــــــاالول واالهم فـي الـــــعـــــراق
بالـنسبـة للـثروة احليـوانية هـو مخزن
للـمصادر الـوراثيـة في العراق وسـيزيد
واشي الى اكـثر من الضعف من عدد ا
ـوضـوعـة يـنـتج وأنه بــحـسب اخلـطـة ا
سنويا 90 الف قصبـة من االبقار وهذا
الـرقم بـعـد عـمـلـيـات الـتـقـلـيص بـسـبب
كـــورونــــا وامـــا مـــشـــروع الـــتــــلـــقـــيح
االصـطـنـاعي لـلـجـامـوس فـهـو مـشـروع
وطني انطلق من الناحية الفنية قبل 6 
وذلك بـسـبب الـنـقص اشـهـر وهـو مـهم 
ــواشي فـي اعـداد هــذه االصــنــاف من ا
في الــــبالد الــــتـي تــــصل الى 300 الف
جاموس) ولفت الى ان (هـناك مشروعا
لتلقيح االغـنام اصطناعيـاً بهدف تكثير
ـفاقس ـواليـد) مـبـينـا ان (عـدد ا عـدد ا
سجل ضمن الدائرة هو 263 مفقساً ا
مــوزعـــاً بــ احملـــافـــظــات عـــدا اقـــلــيم
كـردسـتان ويـصل انـتـاجهم سـنـوياً الى
وأن هـذا االنـتـاج اكـثـر من مـلـيـار طـيـر 
ـتوفرة ـشاريع ا السـنوي يـوازي عدد ا
لـدى الـدائــرة امـا بـالــنـسـبـة لــلـمـجـازر

فهناك 67 مجزرة بعموم البالد). 
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-1-
جاء في التاريخ :

انّ مالك بن دينار تكلّم فأبكى أصحابه  ثم انّه افتقد مصحفه  
فنظر الى أصحابه وكلهم يبكي فقال :

ويحكم !
صحف !? كلكم يبكي فمن أخذَ ا

صاحف ..!! وكانت السرقة قد وصلت الى ا
-2-

ـن يذرف دمـوع الـتـمـاسـيح ويـنعـى النـزاهـة  ويـقـرأ لـها تـذكـرني هـذه احلـادثة 
حـاسبة الـفاسدين الي واالداري  ويُـطالب  الفـاحتة  ويشـكو تفـشي الفسـاد ا

ومعاقبة اللصوص والقراصنة وحيتان الفساد ناسياً انّه في طليعتهم ..!!
نهوب وهو من أكبر ناهبيه ..!! انه يبكي مع الباك على العراق ا

-3-
انّ السـبب احلقيقي في مواصلة الفاسدين مشاوريهم احملمومة دُونَ هوادة  هو

تخذ بعدم كشف الفاسد الخوانه من الفاسدين . القرار ا
وهكذا ندور في حلقة مفرغة  . 

ا قال الشاعر : وقد
مسألة الدَوْر جرتْ 

بَيْنِي وبيْن مَنْ أحُبّْ 
لوال مشيبي ماجَفَا  
لوال جَفَاهُ لم أَشِبْ 

-4-
دلّت الـتجربة  –لالسف الـشديد  –على ايـقاع العـقوبات القـاسية بحق الـضعفاء
ـدوا أيــديــهم الى أمـوال والــفــقـراء الــذين تــضـطــرهم احلــاجـة أحــيــانـا الـى ان 

ساءلة ..!! اآلخرين بينما يبقى كبار اللصوص آمن سا بعيدين عن ا
-5-

كـما دلّت الـتجـربة ايـضا  –ولالسف الـشـديد  –عـلى ايقاع الـنزيـه اخملـلص
في مآزق وأزمات عقابا لهم على صدقهم واخالصهم .
ـواخذات والـثـغرات ـفارقـات وتـتـكاثـر ا وهكـذا تـتعـدد ا

تنفذون ... بعد أن أصبح العراق كعكة يتقاسمها ا
ـــكن أنْ يـــســـتــمـــر دون أنْ يـــبــزغ فـــجــر وهـــذا مــاال 

اخلالص من كابوس الظالم.
والظلم الفاحش ...
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الصـمون واخلـبز في الـعراق يـعيش في حـالة اهـتزاز وعـدم توازن بـحيث جتـعله
فـي حالـة ارتـفـاع وانـخـفاض فـي آن واحد ارتـفـاع في االسـعـار وانـخـفاض في
قـررة لكل صـمونـة ورغيف خـبز بـسبب اسـاليب الـغش والتالعـب لهذه االوزان ا
ادة االسـاسية الـتي ال بد ان تكـون حاضرة عـلى مائدة وطـعام أي انسان وفي ا
أي بـلـد في العـالم والـتي تـولي اهـتمـامـاً كـبيـراً بـرغـيف الـشعب النـهـا تـعرف انه
ـكن وال يقدر ان يصبر على كن ان يـصبر على اشياء وازمـات كثيرة لكنه ال 
االرتفـاع في اسعار اخلبز التي حدثت اضطرابات وثورات كان سببها الرئيسي

رغيف اخلبز.  
الـصمون واخلبز العراقي الذي كان وزنه 120 غـراما انخفض تدريجيا بعد عام
ـا الى اقل من 80 غـرام هذه االيـام من دون حسيب 2003 الى 100 ثم 90 ور
او رقيب بل ويـقوم اصحـاب االفران بدمج رغيـف وبيع أربـعة بالف او يتـفننون
في الغش واالحـتيـال من خالل انتاج خـبز لـبناني او ايـراني وغيـرها من االنواع

لغرض الربح.  
اخلــبـز والــصـمــون مـحــمي في الــنـظــام الـقــانـوني الــعـراقـي من خالل الـقــوانـ
واالنـظمـة والـتعـلـيمـات الـتي صدرت في فـتـرات مخـتـلفـة ومـا زالت نافـذة لـكنـها
حتـتــاج الـيـوم الى مـتــابـعـة ورقـابــة وتـفـتـيش وحــسـاب وعـقـاب فـقــانـون حـمـايـة
ـستـهلك رقم (1) لـسـنة 2010 والعـقـوبات الـتي تـضمـنـها عـلى كل من يـخالف ا
احــكـــامه خلــطــورة األفــعــال الــتي تــعــرض حـــيــاة اإلنــســان وسالمــته الــبــدنــيــة
لـلـخطـرقـررسـياسـة الـتجـر الـوقائي فـي هذا الـقـانون من خالل جتـر األفـعال
السلبية وااليجابية التي من شأنها تعريض حياة الناس وسالمتهم اجلسدية.  
ـعـدل والـعـديـد من كـمـا عـاقب قـانـون تـنـظـيم الـتـجـارة رقم (20) لـسـنـة 1970 ا
نحل وبـيانـات وزارة التجـارة العـراقية مـثل بيان قرارات مـجلس قيـادة الثـورة  ا
رقم(1) لـسنة 1989 واخلـاص بالتزام االفران واخملابـز بأسس وضوابط محددة
ـقـررة لـلخـبـز والـصـمون بـكـافـة أنـواعه وعدم مـثل اإللـتـزام باألوزان واألسـعـار ا
جتاوزهـا ألي سـبب كان واإلسـتـمرار بـاإلنتـاج وعـدم غلق احملـل واإلمتـناع عن
التـعامل بالـطحـ لغـير الغـرض اخملصص له وهـو إنتاج اخلـبز والـصمون وألي
ـسمـوح به صحـيا وعـدم إستـعمـال وقود مـغاير سبب كـان وإستـعمال الـوقود ا
بــديل عـنه وإنـتـاج جـيـد لـلـصـمـون واخلــبـز وااللـتـزام الـنـظـافـة وإلـزام الـعـامـلـ
بـإلـفحص الـطـبي وخزن الـطـحـ في مكـان مـناسب لـلـمحـافـظـة علـيه من الـتلف
والـرطـوبــة.  كـمـا ألــزم بـيـان رقم (3) لــسـنـة 1994 اصـحــاب اخملـابـز واالفـران
ـواطن ـوجب البـطاقـة التمـوينـية من ا وزع  احلجريـة كافـة باسـتالم الطـح ا
لـتـصــنـيع اخلـبــز والـصـمـون لــهم وفـقـا لالجــور واالوزان واالعـداد الـواردة فـيه
والـزام صـاحب الـفــرن بـتـهـيــئـة مـيـزان لــغـرض الـوزن مع وحــدات وزن نـظـامـيـة

ركزي لـلتقـييس والسـيطرة الـنوعية موسـومة من قبل اجلـهاز ا
ومعـاقبة اخملـالف وفقا ألحـكام القـوان واالنظـمة اضافة
ــقــررة. الــصــمــون واخلــبـز إلى الــعــقـوبــات اإلداريــة ا
العـراقي محـمي بـالقـوانـ واالنظـمة والـتـعلـيـمات لـكنه
يحـتاج الى من يـطبقـها ويـعيده الى سـابق عهده ووزنه
وجودتـه وحتى ال يـضـطـر الـشـاب سـعـدون الى تـغـيـير

عروفة صمون عشرة بألف.   كلمات اغنيته ا

حدد الـدستور الـعراقي الدائـم لسنة 2005 عمـليـة تكلـيف رئيس مـجلس الوزراء
ادة 76:  ادة ا في ا

اوال:- يكلف رئـيس اجلمهورية مرشح الكتلة النيابية االكثر عددا بتشكيل مجلس
الوزراء خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية. 

كـلف تـسـمـيـة اعـضاء وزارتـه خالل مدة ثـانيـا:- يـتـولى رئـيس مـجـلس الـوزراء ا
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ التكليف.

 ثـالثـا:- يكـلف رئـيس اجلمـهوريـة مـرشحـا جديـدا لرئـاسـة مجـلس الوزراء خالل
ـكلف في تشـكيل الوزارة خمسـة عشر يـوما عـند اخفـاق رئيس مجـلس الوزراء ا

ادة.   نصوص عليها في البند  (ثانيا) من هذه ا دة ا خالل ا
ـنـهاج ـكـلف اسـمـاء اعـضاء وزارتـه وا رابـعـا:- يـعـرض رئيـس مـجـلس الـوزراء ا
ـوافــقـة عـلى الـوزراء الـوزاري عـلى مـجــلس الـنـواب ويــعـد حـائـزا ثــقـتـهــا عـنـد ا
طلـقة. خامـسا:- يتـولى رئيس اجلمـهورية نهـاج الوزاري باالغـلبيـة ا منفـردين وا
تكلـيف مرشح اخـر بتـشكيل الـوزارة خالل خمـسة عـشر يومـا في حالـة عدم نيل
الوزارة الثـقة.هذا هـو اإلطار الـدستوري لـتكلـيف رئيس الـوزراء أما بشـأن العرف
كـون الشـيـعي هذه مـا يسـري على الـسيـاسي فأعـتـادَ على ان يـكون من نـصـيب ا
كون الـسني.وعن رئاسة اجلمهورية فإنها رئاسة مـجلس النواب فإنها من نصي ا
ــتــبع فـي تــعـ ــكــون الــكــردي وبــذلك فــإن الــعــرف الــســيــاسي ا من نــصــيب ا
ـكونات ـكونـات وباقي ا ـكون ويـطرح مرشـحه الى باقي ا الرئاسـات بأن يـتفق ا
تـكون مـوافـقـة مـبـدئيـاً عـلى  اي مـرشح يـطـرح بهـذا اخلـصـوص إال اذا كـان هذا
نـصب.وبـذلك فإن الـصعـوبة  تـكمن نـوع قـانونـاً او دستـورياً من تـولي ا ـرشح  ا
ـكـون ان ـكـون ولـيس من حق اي حـزب داخل ا في الـتـرشـيح او الـتــعـ داخل ا
ـكـون جـمـيـعـاً ودون ان يـآخـذ رأي ـثل ا يـفــرض مـرشح مـعـ ويـقـول بـأن هـذا 
ـكـون بـاإلجـمـاع.أمـا هذا احلـالـة لـو اسـقـطـناهـا عـلى رئـاسـة الـوزراء فـإنـها من ا
ــكـون الـشـيـعي فـلــيس من حق دولـة الـقـانـون وال الــفـتح وال الـكـتـلـة اسـتـحـقـاق ا
كون الشيعي دون ان يآخذ رأي ثل ا الصدريـة أن ترشح شخصية وتقول هـذا 
ـكـون بـأن يـجـعل الـية بـاقي مـكـونـاته فـإن ذلك سـوف يـسـلب احلق األصـيل من ا
تـرشيـح رئيس مـجـلس الـوزراء من  حق  نـسـتـطـيع ان نسـمـيه  الـفـضـاء الـوطني

كون الكردي مثالً وبيـنما تع رئيس اجلمهورية من حق ا
ـكون ـكـون االكبـر وهـو ا ـة بـحق ا فـإن تـلك العـمـلـيـة ظا
الشـيعي.اتـمنى ان يـحصل إتـفاق بـ الكـتلـة الصـدرية
وبـ االطـار الـتـنسـيـقي ويـرشح رئـيس مـجـلس الوزراء
من خاللــهم حـتى تـثـبت هـذا االلـيـة في تـرشـيح رئـيس
ــســتـقــبل ــكــون في ا مــجــلس الــوزراء وتــســلب حق ا

وأنتزاعَ منه. 

بــواســطــة الــهــدم وإعــادة الــبــنـاء
بواقع  18 صـفاً مع اضـافـة ابنـية
ضـــمن احلـــدود االداريـــة جـــديـــدة
لــلــمــديــريـة  بــهــدف فك اكــتــظـاظ
الـصــفـوف والــقـضـاء عــلى الـدوام
زدوج وحتس البـيئة الدراسية ا
تـكاملة) وتابع وتهيئـة الظروف ا
انه ( تـفـعـيل مـبـادرة الـتـشـجـيـر
ـدرسـيـة لـلـمـحـافـظـة في االبـنـيـة ا
ضـمن حـملـة الـعراق اخـضـر التي
 الــشـروع بــهــا من قــبل الــفـريق
الـــوطــني لــدعم الـــطــاقــة وتــقــلــيل

االنبعاثات). 
وواصـلـت بـلـديـة
ابــي غــــــــــــــريـب
اعــمـــال اكـــســاء
حـي الــداخــلــيــة
فـي مــــنــــطــــقــــة
حـميـد شـعـبان
تـنــفـيـذا خلـطـة
مـسبـقـة تـهدف
لـالرتــــــــــقـــــــــاء
ــــــســـــتـــــوى
اخلــــــــدمـــــــات
ـــــــقـــــــدمــــــة ا
ألهـــــــــــــــــــالـي
الـــــقـــــضــــاء.
وذكر الـبـيان
انــــــــــــــــــــــــــــه
ـــتــابـــعــة )
مـن الــعـــطــا
وضــــــــــــمـن
مــــــشـــــروع
تــــطـــــويــــر
قـضاء ابي
غـــــــــــريـب
بـــــدعـم من

مصطفى الكاظمي
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جـهـزت دائـرة صحـة بـغـداد الـكرخ
مــســتـشــفى الـكــرامــة الـتــعـلــيـمي
بــأجــهـــزة طــبــيــة ومـــســتــلــزمــات
جـراحـية فـورية. وقـال بـيان تـلـقته
(الــــزمــــان) امـس ان (مــــديــــر عـــام
الدائـرة سعـد كامل الالمي  اجرى
زيارة تـفقـدية للـمسـتشفى لالطالع
ـعــوقـات الـتـي تـواجه عـمل عــلى ا
اجلــراحــ في اجلــراحــة الــعــامـة
والــــــــبـــــــولـــــــيــــــــة و االنف واالذن
واحلـنـجـرة  حـيث اوعــز بـتـوفـيـر
جـهـاز الـنـاظــور لـلـعـمـلـيـات  كـمـا
شتـريات لشراء جهاز وجه جلنة ا
اخـر اكثـر تـطورا وتـوفـير  مـعدات
جــراحـيـة مـخـتـلـفـة جلـراحي االذن

واالنف واحلنجرة).
ـسـتـشـفى داعـيـا الـقـسم الـفـني بـا
عـنية الى (التـنسيق مع األقـسام ا

بتوفير ناظور اجلراحة البولية مع
مـــلــــحــــقـــاتـه كــــافـــة وجــــعــــله من
ــهــمــة الحــتــيــاجــات األولـــويــات ا

فـضال عن ايـعازه الى ـسـتـشـفى  ا
الشعبة الهندسية بأعداد كشوفات
لــغــرض تــرمـــيم وتــأهــيل صــاالت

الـعـملـيـات في اجلنـاح الـعام بـغـية
تــــــــقـــــــد افــــــــضـل اخلـــــــدمـــــــات

للمــــواطن ). 
ـسـتـشـفى مـن جـانـبه  اكـد مـديـر ا
حــســـام جــلــيل الـــديــبس ان (هــذه
الـزيـارة كــانت مـثـمــرة  خاللـهـا
تــــوفـــيــــر الـــعــــديـــد مـن األجـــهـــزة
ـسـتـلـزمـات الـتي تـفـتـقـر الـيـهـا وا
ستشـفى منذ اعوام  وكذلك  حل ا
الــكــثـيــر من مــشــاكل الــعـمـل الـتي
تـــواجـه األطـــبـــاء وبــــاقي مالكـــات
مركز سـتشـفى). كمـا زار الالمي  ا

الكرامة التخصصي لطب.   
واطـــلع الـالمي خالل جتــــوله بـــ
شاكل ـركز على (ا شعب واقسام ا
الـتي تـواجه العـامـلـ فيه  ووجه
بـضـرورة تـوفـيـر مسـاحـة إضـافـية
كــافـيــة مالصــقـة لــلـمــركـز لــغـرض
توسعة الشعب والوحدات من اجل

زيـــادة الـــطــاقـــة االســـتـــيــعـــابـــيــة
للمرضى خدمة للصالح العام). 
وكان الالمي قد استـقبل في مكتبه
مـــديــر نـــاحــيـــة الــرشـــيــد عـــمــار
األعـــــرجـي . وقـــــال الـــــبـــــيـــــان ان
(اجلـانـبـ نـاقـشا إمـكـانـيـة انـشاء
ؤسـسات الـصـحيـة ضمن بـعض ا
كانشاء الرقعة اجلغرافية للناحية 
مـستـشـفى في مـنـطـقـة الـيـوسـفـية
ومركز صحي في منطقة الكوريش
وادراجــهن ضــمـن خــطــة الــدائــرة
ـــســتــقـــبــلـــيــة ورفــعـــهــا لــوزارة ا
الـــصــحــة بــهــدف تـــقــلــيل الــزخم
ـؤسسـات الـصحـية احلـاصل في ا
الـقـريـبـة من الـنـاحـيـة). من جـانـبه
أبــــدى األعـــــرجـي (اســــتـــــعــــداده
لـــتـــخـــصــيـص اراض ضــمـن هــذه
ـؤســسـات الــرقـعــة إلنـشــاء هــذه ا

الصحية). 
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" الــصــراع هـــو الــســمــة الــغــالــبــة في
الـــعالقـــات الــدولـــيــة والـــتــعـــاون هــو
اإلسـتثنـاء "  قاعدة من أهـم أساسيات
ـــدرســة الـــواقــعـــيــة في الـــســيـــاســة ا
الــدولـيـة وقـد يـتــخـذ الـصـراع أشـكـال
ثل تنازع لإلرادات عـدة كون جوهره 
واحلـرب الـعـسـكـريـة فـيه لـيـست سوى
نـــقــطـــة ســاخــنـــة عــلـى خط مــنـــحــنى
الـصراع يتم اللجوء إليها عندما تعجز
ـاط إدارة الــصـراع الــنـاعــمـة فــيـهــا أ
ـصــالح الـعــلـيـا األخــرى في حتـقــيق ا

للدول .
وعـلى الـرغم من مـرور عـقـود عـلى آخر
حـرب تـقـلـيـديـة عـلى الـسـاحـة الـدولـية
ــتـحـدة تــلك الـتي شــنـتــهـا الــواليـات ا
األمـريـكـية في إحـتاللـها الـعـراق خارج
الـشرعيـة الدولية  فـإن الغزو الروسي
ألوكــرانـيــا يــأتي جتـســيـدا لــلـمــدرسـة
الـواقـعـيـة في الـعالقـات الـدولـيـة حيث
تـمارس القوة دورها احلاسم في حسم
الــصـــراعــات خــارج الــقــانــون الــدولي
ــتـــحــدة الــذي أقــرته ومـــيــثــاق اال ا
ـية ـنـتـصـرة في احلـرب الـعـا الـقـوى ا
الثانية وفصلته على مقاسها من خالل
حـيازتها حق النقض " الفيتو" حصريا

دون سواها .
ومـنـذ مـعـاهـدة ويـسـتـفـالـيـا عام 1648
الــتي أســست لــقــيــام الــنــظـام الــدولي
احلـالي فإن تراتبـية النظـام الدولية قد
تـبـدلت عـدة مـرات طـبـقـا إلعـادة توزيع
الــقـوة لـدول هــذا الـنـظـام  فــمن نـظـام
تعدد الـذي ساد قبل احلرب الـقطبيـة ا
ـيـة الـثـانـيـة إلى نـظـام الـقـطـبـية الـعـا
الـثـنـائيـة الـذي ساد في أعـقـاب احلرب
ــيــة الــثــانــيــة ( ( 1991 – 1947 الــعـــا
نظـومة السوفيتية والـذي كان قطباه ا
تـحد األمـريـكيـة  وعنـدما والـواليـات ا
تــبـخـر هـذا الــنـظـام ذاتــيـا  في أعـقـاب
نظومة السوفيتية عام ? 1991 تـفكك ا
تحدة بـنظام قـطبية تـفردت الواليـات ا
أحــــادي وصــــلب تــــوجــــته بــــإحــــتالل
أفـغانستان عام  2001وإحـتالل العراق
عـام  2003ودفــعت جـراء ذلك تــكـالـيف
بـاهضـة  أضطـرتها الحـقا الى الـقبول
ـشـاركـة قـوى دولـيـة أخـرى في إدارة
ــلـــفــات الــدولــيــة  األزمــات وبـــقــيــة ا
لـيتـحول النـظام الدولي كـما هو حـاليا
كــنـظـام قـطـبـيــة التـزال صـفـته أحـاديـة
ـتحدة  ولكـنه بحالة تـقوده الواليات ا
مــرنــة وســائــلــة  وفي طــور الــتــحـول
كــمـرحـلـة إنـتــقـالـيـة إلى نــظـام مـتـعـدد
األقــطــاب نــتــيــجــة بــروز عــدة أقــطـاب
ـتـحـدة فـي تـفـردها تـزاحم الـواليـات ا
الســيـمـا الــصـ كــقـوة بـازغــة تـسـعى
بـقوة إلمتالك أضالع القـوة (العسكرية
واإلقـتصـادية والـتكنـولوجـية ) لـتغادر
مـكـانتـهـا كقـوة ( كـبرى) والـتـحول الى
قــوة دولـيــة (عـظــمى)  وكـذلـك روسـيـا
كــقــوة (عـظــمى) ســابـقــة في طــريـقــهـا
إلســتـعـادة مـكــانـتـهـا الــسـابـقـة كالعب

رئيسي في النظام الدولي .
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باشرة :- بعد تفكك اإلحتاد األسباب ا
الـسـوفـيـتـي عام  1991شـهـدت روسـيـا
السـيـمـا خـالل عـقد الـتي تـعـد وريـثـته 
الـتـسعـينـات عـدم إستـقرار وإضـطراب

سياسي وإقتصادي وأمني .

فـي عــــــام  1997وقـع حــــــلف شــــــمــــــال
األطــلـسي "الـنـاتـو"  وروســيـا الـوثـيـقـة
الــتـأســيـسـيــة الـتي تــنـاولت الــعالقـات
والــتــعــاون واألمن كــذلك  تــأسـيس (
مــجــلـس الــنــاتــو وروســيــا) عـام 2002
وحــصـلت روســيـا عــلى وجـود دائم في
مـقر النـاتو في بروكـسيل  وعلى الرغم
ؤشرات اإليجابية في طبيعة من هـذه ا
الـعالقـات الروسـيـة مع حلـف النـاتو إال
إن الـشكوك كانت التزال تشوبها نتيجة
عـــدم إلــتــزام الـــنــاتـــو بــعــدم الـــتــوسع
والـتـمدد شـرقا في جـمـهوريـات االحتاد
الــســوفـيــتي وحـلـف وارشـو الــسـابق 
السـيـمـا دول الـبـلـطـيق وذلك بـإعـتـماده
ـفتـوح " حتت ذريـعة سـيـاسـة " البـاب ا
حق هـــذه الــدول بــتـــقــريــر مـــصــيــرهــا
وحتــديـد حتـالـفــاتـهـا الـدولــيـة ضـاربـة
لف مـخـاوف روسـيا وحـسـاسيـة هـذا ا
وخـــــطـــــورتـه عـــــرض احلـــــائط  وهـــــو
مـاتعتبره روسيا تهديدا مباشرا ألمنها
الـــقـــومي وعـــمـــلـــيـــة تـــطـــويـق لـــهــا و
وتـصـعيـدا لـلتـوتر يـعـيد أجـواء احلرب

الباردة .
كـــذلك شــكـــلت مـــقــاطـــعــات أوكـــرانــيــا
الـــشــرقــيــة ذات األغـــلــبــيـــة الــروســيــة
واحلـركـات االنفـصـالـية فـيـها ( إقـلـيمي
دونــتــيـسـك ولـوغــانــيـسـك في مـنــطــقـة
الـــدونــبــاس ) والــذين يـــحــظــون بــدعم
روسـي مــقـــابل الـــتـــعــسـف احلــكـــومي
األوكـــــراني وتــــعـــــصب الــــقـــــومــــيــــ
ـدعـومـ أوربـيـا سـاحـة األوكـرانــيـ ا
سـاخـنـة لـلـصـراع بـالـنـيـابـة سـاهم في
ـوالـيـة لـلـغـرب في ذلك فــوز األجـنـحـة ا
احلـكم والـسـاعيـة بـقـوة لضم أوكـرانـيا
الـى حلف الناتو واالحتاد األوربي  كل
ذلـك شــكل فـــتـــيل األزمـــة والــذي فـــجــر
الـصـراع بـعـد إطالق روسـيـا لـبـالـونات
إخـتبار من خالل حتـديد موعـد الهجوم
األول بـــــتـــــاريخ  15شـــــبـــــاط  2022ثم
تــأجـيـلـه حلـسـاب ردود األفــعـال وكـذلك
قــيـام روســيـا بــخـطــوة مـتـقــدمـة جلس
الــنـبـضــمن خالل اإلعـتـراف بــإنـفـصـال
مـقاطـعات الـدونباس  وبـعد الـتأكد من
ردود األفـعـال الـبـاردة لـلـنـاتـو الـواليات
ــتـــحــدة األمــريـــكــيــة بــعـــدم الــتــدخل ا
عــسـكـريـا في أوكــرانـيـا كـونــهـا لـيـست
عــضـــوا في الــنــاتــو األمــر الــذي شــكل
ضـــوءا أخـــضـــرا ســـاطـــعـــا كي تـــدخل
ـرابـطـة أصال عـلى الـقــوات الـروسـيـة ا

طول احلدود الشرقية االوكرانية .
   ≠∫ …dýU³*« dOſ »U³Ý_«

روسـيا أمـة عظـيمـة ضاربـة اجلذور في
تـــاريخ الـــصــراعـــات الــدولـــيــة  ورثت
إألمــــبــــراطــــوريــــة الــــروســـيــــة وحــــكم
الـقـياصـرة في الـقرن الـتاسـع عشـر قبل
قـيـام الـثـورة الـبـلـشـفـيـة  ثم الحـقـا في
نـهايـة القـرن العـشرين كـوريثـة لألحتاد
الـســوفـيـتي الـذي شـكل الـقـطب األعـظم
الـثاني في الـنظـام الدولي حـيث تربعت
روسيا على هرمه في قيادة جمهورياته
الـتي بلغ عددها خـمسة عشـر جمهورية
وشـملت حدوده معظم مساحة أوراسيا
والـبالـغة أكـثر من  22مـليـون كم مربع 
لــلـفــتـرة من  1922ولــغـايــة تـفــكـكه عـام

1991 .
ا يـلزم هـذه األمـة التي حـظيـت دائمـا 
ــاديـة والـبـشـريـة من عــنـاصـر الـقـدرة ا
الــتي تــؤهــلـهــا ســريـعــا في إســتــعـادة

ـة  مــكـانــتـهـا كــلـمــا تـعــرضت لـلــهـز
وجــدت نــفــســهــا إبــان تــفــكك االحتــاد
الـسوفيـتي الذي تفـتت دون إطالقة نار
واحـدة  ضــعـيـفـا إقـتـصـاديـا وتـشـتت
جـمـهـورياته الـسـابقـة لـتـلتـحق بـعدوه
الـتـقلـيـدي الـقد الـغـرب بقـيـادة حلف
الـناتو وتـشكل تهـديدا محـتمال . سمح
غامـراتها ـتحـدة  إنـشغـال ألواليات ا
وتــورطـــهــا في إحــتـالل أفــغــانــســتــان
والــــعــــراق عـــامي  2001و 2003الـــذي
إسـتنزف الكثير من مكانتها وإمكانتها
وتعرض هيبتها كقوة عظمى من خالل
هــزائـمــهـا في أفــغـانــسـتــان والـعـراق
وكــذلـك تــراجع دور أوربــا الــتي بــاتت
أكثر شيخوخة والتي تعتمد بقوة على
الـغاز والنفط الـروسي  وكذلك تصاعد
وتعاظم  قوة الص التي تعد احلليف
األقـــرب فـي أن تـــســـتـــعـــيـــد روســـيـــا
تـدريجيا البعض من هيـبتها ومكانتها
الـدولـيـة وشـعـورهـا بـأنـهـا التـزال قـوة
عــظـمى فـاعــلـة ومـتــحـكـمــة في الـشـأن
الـدولي  فـتمـكنت بـسـرعة قـياسـية من
رص جبهتها الداخلية وكذلك خارجيا
مـن خالل  إصـــرارهــــا عــــلى حـــمــــايـــة
حـدودهـا من دول تـابـعة حلـلف الـنـاتو
وخـلق مـنـطقـة عـازلـة فاصـلـة وحـاجزة
بـيـنـهـا وبـ حـلف الـنـاتـو الـذي قـضم
مـعظم جـمهوريـات السـوفيت السـابقة
األمــر الــذي يـعــتـبــره الــروس تـهــديـدا
مـــبــــاشـــرا ألمـــنــــهـــا الـــقــــومي وأمـــرا
إســتــفــزازيـا ال مــبــرر له  الســيــمـا مع
إنـــهــيـــار حـــلف وارشــو وعـــدم وجــود

تهديد جدي للغرب من قبل روسيا .
لــعل هـذا الــقـلـق مـا يــفـســر اخلـطـوات
الـروسـيـة احلـازمـة إلستـعـادة مـجـالـها
احلـــيـــوي وتـــأمــ أمـــنـــهـــا الــقـــومي
وهـيبـتهـا ومكـانتـها الـدوليـة سواء في
حــرب الـشـيـشـان عـام  1999أو احلـرب
جــورجـيــا عـام  2008وكــذلك ضم شـبه
جــزيـرة الـقـرم جـنــوب شـرق أوكـرانـيـا
عــام  2014وصـــوال إلى دعم إنــفــصــال
وإســــتــــقالل إقــــلــــيــــمي دونــــتــــســــيك
ولـوغـانـيـسك احملـاذيـة لـغـرب روسـيا 
ومع وجـود بيالروسـيا مـواليـة للروس
شـمـاال ونزع سالح أوكـرانيـا وحيـادها
وعــدم إنــضـمــامــهــا حلـلف الــنــاتـو أو
إمــتالكــهــا لــلــسـالح الــنــووي  يــكـون
اجملـال احلـيـوي أكـثـر مالئـمـة لـروسـيا
في كسر الطوق الغربي على حدودها .

أهداف احلرب في أوكرانيا :
لــكل حـرب أهــداف حـقـيــقـيـة غــيـر تـلك
الـذرائع الـتي تسـوقـها عـنـد إندالعـها 
وبــالـنـســبـة لــروسـيـا وعــلى الـرغم من
حــجم اجملـازفـة واخملـاطـرة الـتي زجت
نـفـســهـا فـيـهـا فـإنـهـا تـصـرفت حـسب
ــدرســة الــواقـــعــيــة في مــتـــطــلــبـــات ا
ـعـنى إضـطـرارها الـعالقـات الـدولـية 
لـلقيام بحرب إستباقية إلجهاض حرب
ومـؤجـلـة ضـدهـا من قـبل حـلف الـنـاتو
من خـالل زحفه تدريجـيا على تـخومها
وتـهيـئتـها لـنظـام سيـاسي عدواني في
أوكـرانيـا كان على وشك اإلنـضمام إلى
حــلف الـنـاتــو إضـافـة إلـى وقـوفه عـلى
عـتبـة إمتالك سالح نـووي  وقد ساهم
في ذلـك تهـرب أوكـرانيـا من تـعهـداتـها
الـسابقة في إتفاقـية مينسك عام 2014
ــتـعــلــقـة بــاحلـيــاد وإحــتـرام حــقـوق ا
ناطق الـشرقية ـواطن الـروس في ا ا
الـذين يبـدو كانـوا يتـعرضـون إلى نوع
من الـــتـــمـــيـــيــز والـــتـــعـــسف من قـــبل

القومي األوكران .
ومـن الــواضح إن روســيــا غــيــر قـادرة
عـلى إبتالع أوكرانيـا كاملة ألن ذلك فخ
يــحـاول الـغـرب إيـقـاعــهـا فـيه لـضـمـان
إســـتــنـــزافــهـــا طــويـال كــمـــا حــدث في
أفـغـانـستـان  ولـكنـهـا في نـفس الوقت
ـكـنهـا التـنـازل عن حتقـيق األهداف ال
الـتالية  السيما بـعد حجم التضحيات
الـتي قـدمـتهـا جـراء هـذا الغـزو بـشـريا
وعـسـكـريـا واألهم من ذلك إقـتـصـاديا 

عـدا ذلـك يـعـد الـفـشل في  حتـقـيق هـذه
ــقــامـرة االهــداف ضــربــا من ضــروب ا
واإلنتحار السياسي للقيادة الروسية :
أوال  –نـــــزع سالح وضـــــمــــان حـــــيــــاد
أوكــرانـيــا في عـدم إنـضــمـامــهـا حلـلف

الناتو
ثـانيا  –إعـتراف أوكـرانيا بـضم روسيا

جلزيرة القرم
ثالثا  –نوع من احلكم الذاتي لكل من (
إقليم دونتيسك وإقليم لوغانيسك ) في
مـــنــطــقــة الـــدونــبــاس ذات األغـــلــبــيــة

الروسية 
تـداعـيات الـغـزو عـلى مسـتـقبل الـنـظام

الدولي
أدى اإلجـتـيـاح الـروسي ألوكـرانـيـا إلى
ط جـديـد من تــسـريع عـمـلـيـة تــبـلـور 
الـنـظـام الـدولي الـذي كان قـيـد الـتـشكل
مــنـذ عـقــود  وكـذلك أصــبـحت عـمــلـيـة
اإلســــتــــقـــطــــاب أكــــثــــر وضـــوحــــا في
إصــطـفـاف الــغـرب وأمـيـركــا من جـهـة
وروســـيـــا والـــصـــ وإيـــران وكـــوريــا
الــشــمــالــيــة من جــهــة أخــرى فـي حـ
التـزال كثير من الـقوى تعيد حـساباتها
عـلى ضـوء مـصـاحلـهـا ومـيـزان الـقـوى
لـتـحـدد مـواقـفـهـا وهي تـشـهـد تـصـاعد
نــــقالت الـــصــــراع الـــدولـي وتـــضـــارب
ــصـالح عــسـكـريــا وإقـتـصــاديـا الـتي ا
بـاتت إنعـكاساتـها تهـدد األمن الغذائي
عمورة . وأمن الطاقة في كافة أرجاء ا
حتـولت أوكـرانـيـا إلى قدر ضـغط كـبـير
لـتـسـخ وإنـضـاج حرب لم تـعـد باردة
ـا حـرب سـاخـنـة أسـتـخـدمت فـيـها وإ
كــــافـــة أدوات الـــضــــغط الـــعــــســـكـــري
واإلقـتصادي والـدبلومـاسي والرياضي
واإلعـالمي نــــاهــــيك عن الــــهــــجــــمـــات

تبادلة . السيبرانية ا
ر حالـية في الشـك إن النظـام الدولـي 
عـنق الـزجاجـة للـعبـور إلى شكل جـديد
مـن الصراع حيث حـفز الغزو الروسي
ة حـدود اإلنـقـسامـات والـشـكوك الـقـد
لــدى أوربــا بــداللــة حــجم اإلســتــنــفـار
والـتحشيد العسكري للناتو على حدود
دول أوربـــا الـــشـــرقـــيـــة وتــخـــلي دول
مـعـروفـة طـويال بـحيـادهـا وإنـخـراطـها
ــانــيــا في أتـــون وحــمى الـــتــســلح كـــأ
والــيـابـان وفـنـلــنـدا وسـويـسـرا ورصـد

ميزانيات غير مسبوقة لهذا الغرض.
ـيـا فإن في مـعـايـير تـصـنيف الـقـوة عا
الــدولـة الـتي حتـوز عـلى أضالع مـثـلث
الــقــوة ( تـــكــنــولــوجــيــا وإقــتــصــاديــا
وعـسـكريـا ) تـصنف كـقـوة عظـمى وهو
األمــر الـذي يــنــطـبق حــالـيــا فــقط عـلى
ـتـحـدة األمـريـكـيـة في عـالم الـواليــات ا
الـقـطـبيـة االحـاديـة الـذي هيـمـنت عـليه
في أعــقـاب تــفـكك االحتــاد الـســوفـيـتي
وإنـتهـاء حقـبة الـقطـبيـة الثـنائـية الذي

ساد احلرب الباردة .

الـقـرن وقد تـعودت أن تـتحـكم وتتـفرج
عـلى احلروب بعـيدا في آسيا وأفـريقيا
وأمـيـركا الالتـيـنيـة  لكـن من السـذاجة
اإلعـــتــقــاد إن تـــداعــيـــات هــذه احلــرب
سـتـقف عـنـد حـدود هـذه احلـرب وكـمـا
مــر ذكـره آنــفـا فـإن الــعـالم قــبل الـغـزو
الـروسي ألوكرانيا لن يكون نفسه بعده
 سـيـكـون هنـاك عـمـلـية تـفـكـيك وإعادة
تــركـيب لــلـنــظـام الــدولي الـذي لـم يـعـد
يـنسـجم مع تـبدل موازيـن القـوة  فعدا
عن ســـبــاق الــتـــســلح وإعـــادة الــنــظــر
بـالتـحالفـات وتقويـتهـا  ستكـون هناك
عودة إلى إستعادة مناطق النفوذ وشد
أألطـراف الـتي قـد يـترك فـراغـهـا فـرصة
نـافسة لـلتـمدد فيـها من قبل األقـطاب ا
األخــرى  الســيــمــا فـي ســاحــات وبـؤر
الــصـراع الــتــقـلــيـديــة واحلـســاسـة في
ـنـابع ـتــعـلـقــة  مــيـزان الـقــوة  تـلك ا
ـواقع اجلـيـوبــولـيـتـيـكـيـة الـطــاقـة أو ا

راتها . شرفة على  ا
تــأتي دول اخلــلــيج كــمــنــابع لــلــطــاقـة
مرات وبـسبب موقـها اجلغـرافي على ا
الــبـحـريــة احلـسـاسـة  وكــذلك الـعـراق
كـونه خط الصد األول للـزحف الصيني
الــروسي عــبــر الـنــفــوذ اإليــراني الـذي
حـقق إختراقات مهمة في لبنان واليمن
وسـوريا والـعراق مقـابل تقلص الـنفوذ
الــغـربي فـي مـنــطـقـة الــشـرق األوسط 
دى حـيث ستـشكل هذه الـساحـة على ا
ــهــمـة ــتــوسـط اجلــبــهــة ا الــقــريب وا
الـــثـــانــيـــة في إدارة الـــصـــراع الــدولي
الـقـادم بـ روسـيـا وأوربـا في مـنـطـقـة
أوراســـيـــا وبـــ الـــصـــ والـــواليـــات
ـتحدة في الـشرق األوسط وبالـتحديد ا

العراق واخلليج .
ـقــراطـيـون عـنــد إسـتالمـهم عــرف الـد
ـــتــحـــدة بـــعــد احلـــكم فـي الــواليـــات ا
إكـــتـــراثــهـم في الـــشــؤون اخلـــارجـــيــة
لفات الداخلية بعكس وتركيزهم على ا
اجلـمهوري الذين كثـيرا ما ينخرطون
ــلـــفــات اخلـــارجــيـــة ويــخـــوضــون بـــا
احلـروب في سـاحـات الـصـراع الدولي
ـــتـــغـــيـــرات الـــدولـــيـــة وعـــلى ضـــوء ا
ـتـوقع أن من ا ـتـسـارعــة  الــسـاخـنــة ا
يـسـتـعـيـد مـلف الـعـراق الـقـلق أهـمـيـته
وأولـويته في اإلجندة األمريكية بعد أن
خــرج مـنــهـا تــمــامـا في عــهـد الــرئـيس
ــقـــراطي بــايــدن من جــانب آخــر الــد
سـيــجـري تـعـزيـز أمن اخلـلـيج الـعـربي
وفي مـقدمـته تصـفيـر احلرب في الـيمن
وإعـــادة تـــمـــاسك مـــجـــلـس الـــتـــعــاون
اخلــلــيـــجي وزج مــصــر عــســكــريــا في
مـعادلة أمن اخلليج مع تسريع عمليات
الـتطـبيع مع الـكيـان الصـهيـوني بـكافة
أشــكـالـه السـيــمـا األمــنــيـة إضــافـة إلى

تكثيف الضغط على إيران وأدواتها .
{ مدير مركز دجلة للتخطيط اإلستراتيجي

وعــلى الــرغم من عــدم إســتــقــرار شـكل
ـرحــلـة احلــالـيـة الــنـظــام الـدولي فـي ا
كن أن يطلق عليـها إنها مرحلة الـتي 
ـؤشرات عـلى الـسـاحة إنـتـقـاليـة لـكن ا
الــدولـيـة تــقـود إلى إن الـنــظـام الـدولي
يـلج إلى تـراتبـيـة ذات ( قطـبيـة ثـنائـية
مـزدوجة ) تـمثل الـص وروسـيا قـطبه
الـــشــــرقي في حـــ تــــمـــثل الـــواليـــات
ـتحـدة وأوربا قطـبه الغـربي وسيدور ا
الــعـالـم بـ فــكي رحى هــذه الـقــطـبــيـة
ي جـديـد سـواء حلـ تـبـلـور نـظـام عـا
سـلــمـيـا كـمـا جـرى أبـان تـفـكك االحتـاد
ـيـة الــسـوفـيــتي أو من خالل حـرب عــا
ثـالثـة مع األخذ بـنظـر اإلعتـبار إلى إن
الــقــوة الــصــيــنــيــة هي الــقــوة األكــثــر
ـتـحـدة ــزاحـمـة الـواليــات ا تــرشـيـحـا 
كــقـوة عـظـمى بـازغــة وذلك خلـطـواتـهـا
الـكـبـيرة وقـطـعـهـا أشواط طـويـلـة على
طريق حيازة أضالع مثلث القوى  كما
إن بــقـيـة الــقـوى من الـدول الــكـبـرى أو
الـقوى اإلقليمية أو الـهامشية ستحاول
عـاجال أم آجال اإلصـطـفـاف واإللـتـحاق
بــهـذا الــقـطب أو ذاك عـلـى ضـوء حـجم
مـصاحلها أو نوع التهديدات واخملاطر
الـــتـي تـــتـــعـــرض لـــهـــا في ظل إنـــدالع
الــصـراع الـدولي اجلـديـد الـذي فـجـرته
احلــــرب في أوكــــرانــــيــــا خــــاصـــة وإن
الـعقوبات اإلقتصادية باتت أشد إيالما

وضراوة من الفعل العسكري .
الــتـراتــبـيــة اجلـديــدة لـلــنـظــام الـدولي
نـظمات سـيكـون لهـا إنعكـاسات عـلى ا
الـدولـيـة الـتي أحـتوت طـبـيـعـة وآلـيات
الـصراع خالل احلرب الباردة والتي لم
تــعــد تــنـــســجم مع طــبــيــعــة الــصــراع
احلــالـــيــة حــيث طــالـــبت دول بــإلــغــاء
عـضوية روسـيا من مجلس األمن ورغم
إســتــحــالـــة ذلك بــســبب طــبــيــعــة حق
الـنقض ( الـفيـتو )  لـكن يبـقى السؤال
مـذا لـو قررت هـذه الدول مـنـفردة إلـغاء
عـــضـــويـــة روســيـــا من مـــجـــلس األمن
الــدولي ? اجلـواب إنـنـا ســنـشـهـد عـالم

نظمت وبعملت .  بكتلت و
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قـد يبدو ألول وهـلة إن العـراق والشرق
ـنـأى عن احلـرب األوربـيـة – األوسـط 
األوربـيـة الـدائرة حـالـيا في أوكـرانـيا 
ولـكن في اإلسـتـراتـيـجـيـة فـإن سـاحات
الــصــراع وإن تـبــاعــدت فـهـي كـاألواني
ـنـسـوب واحد ـسـتـطـرقـة مـترابـطـة  ا

رغم إختالف أماكنها .
الشـك إن احلرب الدائـرة حالـيا في قلب
أوربـا سيتم إحـتوائهـا وإطفاء نـيرانها
خلـطورة تـداعيـاتها ـشتـعلـة بسـرعة  ا
كـــونــهــا جتــري في قـــلب أوربــا وعــلى
مـرمى حجـر من عـواصمهـا التـي تزخر
بــالـهــدوء والــرفـاهــيـة مــنــذ مـا يــقـارب

øt H½ »«uM « fK−  q×OÝ q¼

بغداد

wKŽ bL×  lýU−

ÆÃ—«b « Ë `OBH « 5Ð V² QÝ

ستوكهولم

 ÍdDA « bO Ë

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7226 Sunday 20/3/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7226 األحد 16 من شعبان 1443 هـ 20 من آذار (مارس) 2022م

 Òq(« ÕU²H   «—U ù«

عمان

 wKF « —U³'« b³Ž œ«uł

 إسـتـقـبلت  اإلمـارات الـرئـيس الـسـوري بـشّار االسـد وهي أول زيـارة يـقـوم بـها
ـتـحـدة وجرت لـدولة عـربـيـة بـنـاءً عـلى دعـوة من رئـيس دولـة االمـارات الـعـربـيـة ا

مباحثات ب اجلانب في كيفية فتح آفاق التعاون ب البلدين ..
بـادرة االمارتية تفتح االبواب أمام سوريا في عودتها الى اجلامعة العربية هذه ا
ـبادرة االمـارتـية الـتي تـبذل اجلـهد من بـدعم من بـعض الدول الـعـربيـة  وبهـذه ا
أجـل فتـح أبواب عـودة االخـاء واالسـتـقـرار لـلـمـنـطقـة  الـعـربـيـة وايـقـاف الـتـشتت
واالرتمـاء في أحضـان من ال يريـد اخليـر لهـذه االمة واسـتقـرارها .. وان سـوريا
عـانت من احلـروب وعـدم االستـقـرار بعـد أن ابـتعـد أشـقـاءها الـعـرب  بل وحتى
اجلامعـة العربية كانت بعيدة عن تقد اي حلّ يصل بسوريا الى االستقرار بعد
أن اخذت بـعض الدول تـمـارس التـدخّل الواضح بـالـشأن الـسوري ويـضاف الى
ا وجود مـجاميع من عـصابات االرهـاب داعش في بعض احملافـظات السـورية 
وقف جعل االوضاع غـير مستقرة وال يرجتى للمسـتقبل القريب اي حلول تنقذ ا

عهودة .. وتعيد لسوريا دورها ومكانتها ا
همـة في ان توضح لـسوريا بـاردة االولى وا لذلك اخـذت دولة االمـارات الدور وا
ـية كذلك  وعـليهـا ان تكون في ان وجودها مـهم جدا في الـساحة الـعربيـة والعا
حضن اخـوتها العرب .  ذلك افـضل من ابتعادهـا وهي مبادرة عربـية اصيلة من
حكام دولـة االمارات اخملـلصـ لكل الدول والـشعـوب العـربية والـذين ال يبـخلون
في ان يـكـون للـعـرب قـوة بـوحدتـهم  وكـذلك فـان االمـارات قـدمت التـعـهـد بـانهم
سـيدعـمـون االقـتـصـاد الـسـوري بـكل ما يـخـدم الـشـعب الـسـوري وعـودة احلـياة

الطبيعية لهذا القطر العزيز والغالي على قلوب كل العرب ..
نطقة واالمة العربية تثبت ان   ان من ينظر الى االفاق واالوضاع التي تعيشها ا
ا هي مفـتاح احلل الصحيح تـحدة بقيـادتها وشعبـها ا دولة االمارات الـعربية ا
ــيـادين ــشـاكـل الـعــربـيــة . وان الـتــقـدم والــتـطــورات في كــافـة ا والــنــاجع لـكل ا
والـعالقــات مع الـدول الــتي تـشــهـدهـا االمــارات وجتـربــتـهـا فـي الـبـنــاء وخـدمـة
وهذا شعبـها. وها هي ترغب ان تنقل هذه التجربة لباقي الدول العربية الشقيقة 
ـرحلـة اشبه بـضيـاع وضعف االقـتصاد ر  مـايتـمنـاه كل عربي خـاصة ونـحن 
ـا أدى الى  هروب الـعـقول الـعربـية الى خـارج محـيط هذه واالمن واالستـقرار 

االمة .
  نـبارك لـالمـارات هذا اجلـهـد اخملـلص مـن اجل عـودة االخوة
ـة ليجلس العرب على طاولة واحدة العربـية ومساعيها الكر
بـرغم ان الـبـعض قـد يـكـون لـديه مالحـظـة عـن هـذا الـبـلد او
طالب فهو احلل ذاك ..وذلك سـيؤدي الى كشف احلقائق وا
الـوحـيـد في ابـعـاد الـتـفـرقـة الـتي اسـتـفـاد مـنـهـا اعـداء هذه

االمــة ..

ما زالت القـوان العـراقيـة خاليـة من موضوع مـحاسبـة النواب عن واقـعة احلنث
ـوضوع تـأخـيـر أنعـقـاد مـجـلس النـواب في هـذه الـظروف بالـيـمـ الـدستـوريـة 
ـتـغـيـبـ عن وبـالـتـالي البـد مـن تدخـل احملـكـمـة االحتـادية فـي مـحـاسـبـة الـنواب ا
ـوضوع مـازال مـتعـلـقاً فـقط بـاجراءات انـضـباطـية جـلـسة  2022-3-26 كـون ا
ـبالغة أن جلسة مجلس النواب يتخـذها مجلس النواب بحق اعضائه. وليس من ا
ـقبـلة سـتكـون غايـة في اخلطـورة; ألن عدم انـعقـادها سـيكـون كارثـياً وسـيوصل ا
دة الـدستـورية التي تـبقـية من ا اجلـميع لـلمـجهول بـغض النـظر عن باقـي االيام ا
تـنــتــهي يـوم  .2022-4-4ألن احملــكــمــة األحتـاديــة أقــفـلـت الـبــاب عــلى الــنـواب

بضرورة عقد اجللسة وانتخاب رئيس اجلمهورية.
ـعطل رغم انـني اعتقد أن سياسـياً قوى اإلطـار التنـسيقي مـا تزال تلـوح بالثلث ا
عـطل حـتى ال تـكـون بـقـطـيـعـة مع الـتـحالف قـوى اإلطـار ال تـريـد الـذهـاب لـلـثلـث ا
الثالثي (األغلـبية) خاصة بعد الضربات الصاروخية اإليرانية غير احملسوبة التي
اضــاعت دور الـرئـيـس مـسـعـود بــارزاني كـوسـيط بــ اإلطـار والـتــيـار الـصـدري
ـقــراطـي الـكــردســتــاني إلى حتــالــفه مـع اإلطـار واســتــحــالــة عــودة احلــزب الــد
التنـسيقي; وهذا يؤكـد أن إيران وحلفاءهـا في العراق قد تضـرروا كثيرا من هذه
الضـربة. اخلالف ب اإلطار والتيار ال يزال عـلى حاله رغم االتصال الهاتفي ب
الكـي حيث ان جوهـر اخلالف لم يحل وهـو الكتـلة األكـبر التي السـيد الصـدر وا
ـا اإليجـابيـة الـوحيـدة لهـذا االتـصال هـو أنه فتح سـتكـلف بتـشـكيل احلـكومـة ور

. الباب من جديد حلوارات مباشرة ب الطرف
والـسـؤال مـاذا لـو لم يـتم عـقـد جـلـسـة وانـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة?. هـنـاك عدة
سيـناريـوهات من ضـمنـها الـعودة لـلمادة  -75رابـعاً من الـدستـور العـراقي لكن
كن كـن أن يتحقق في ظل فـقدان الثقـة ب القـوى السياسـية; كذلك ال  هذا ال 
أن يـحل مـجلس الـنواب نـفسـه ألن قوى األطـار التـنسـيـقي ستـكون هي اخلـاسرة
ــفـوضـيـة الــعـلـيـا كــونـهـا اعــتـرضت عـلى قــانـون االنـتــخـابـات ورئـيـس ومـجـلس ا
نعهم من هم مصطـفى الكاظمي وهـذا ما  لالنتخـابات وايضا بـقاء حكومة غـر
ــان. أذا في حـال عــدم االتـفــاق سـتــبـقى الـذهــاب الى حل الـبــر
حــكــومـة الــكــاظــمي والـرئــيس بــرهم صــالح عــلى رئــاسـة
اجلمـهورية وهي خـيانـة للشـعب ولتـظاهرات تـشرين التي
طالـبت بـاإلصالح; وسنـكون أمـام واقع سيء ألن حكـومة
تـصـريف األعمـال سـتـكون نـاقـصـة الصالحـيـة ومـهمـتـها

دة محددة من الوقت. تصريف األمور 

اربيل
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شگد زمن سخيف بسبب زبل الزلم.
البارحة نشروا خبر كلش مهم شنو اخلبر?

هـدي ايـام تـشـرين بـعـدين عادل اكـو فـد او فرد واحـد چـان يـهـاجم عـادل عـبـدا
عيـنه بوزارة بيها خوش فلوس و بس عيـنه عادل سد حلگه و ما عاد طلع حسه

هم چان ويه العبقري حيدر. هذا ابو اخلبر ا
ـهم هـذا مرشح روحه عـلمـود يصـيـر رئيس جـمهـورية و احلـمدلـله- هو اخلـبر ا

هيچ يگول- اجلماعة قابل بترشيحه.
وين الله يصير هو الريس و يكلف حيدر يشكل حكومة حتى تكمل السعادة.

لك طـاح حظ الـوكت اي والـله و عـسـاك بـاحلـرگ يـالـسـحلـت ا
فيصل شجبت علينه من زبل?.

والله ما بعد هذا الهوان أُف و تف على وجوهكم.
بس والله سـابقه مـهمـة نحن اول بـلد يـقبل تـرشيـح حيوان

مهم اخلبر لو الله?
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النـسب العائلي  والـوضع األجتماعي واألقـتصادي ال يؤهل الـشخص أن يصبح
قـائــد .  الـشـخـصـيـة الـقـيـاديـة يـجب أن تـتـمــيـز بـالـنـظـرة الـثـاقـبـة وبـعـد الـنـظـر.!
تلقي.! قبوليـة وقوة التأثيـر با والكريـزما بريق احلضور الـطاغي.!? والبساطـة وا
واخلـطابـة وسرعة الـبديـهية ..! هـذهِ الصفـات مهـمة في تعـزيز وبـلورة  شخـصية
ـقبولـية.. واأليـثار والتـواضع وعدم التـصنع هذهِ القائـد األيجابـية الـتي حتظى با

الصفات حافز يعزز قوة الشخصية في قيادة بلد مهم وصعب مثل العراق ..
النشأة والتربية والبيئة مهمة وجوهرية في تكوين شخصية القائد ..?

ـحـبة الـشـعب يـرشح أن يـكون  فـلـيسَ من كان جنـلُ شخـصـيـة وطـنيـة  حتـظى 
قائد..!?? ال وألفُ ال ..!?? سؤال يطرح نفسه ..?

ـنـصب رئـيس الـوزراء من الـتـيـار الـصـدري األسـتـاذ جـعـفر ـرشح  هل يـتـمـتع ا
مـحـمـد بــاقـر الـصـدر بـالـقـدرة الـفـائـقـة فـي قـيـادة الـعـراق في ظل هـذهِ الـظـروف
ـيـة تـلـوحُ في الـعـصـيــبـة واألخـطـار احملـدقـة بـالـعـراق ونـحـنُ أمـام أزمـة غـذاء عـا

األفق.!?
هل يــتـــمــتع بــســـحــر اجلــابــيــة فـي كــسب وتــرويـض  األخــوة األعــداء وخــاصــةً

عارض من األطار التنسيقي ..!? ا
هل بــأسـتــطــاعـتهِ فــرض هــيـبــة الــدولـة وســلـطــة الــقـانــون أمـام ســطــوة الـسالح

نفلت..!?? ا
هل يتمـتع بالذكاء األجتماعي في كسب الشعب  العراقي الصعب بجميع طوائفهِ

تعب  ..? وفسيفساءهِ الصعب وا
هل بـأستـطـاعة مـرشح التـيـار الصـدري جـعفـر محـمـد باقـر الـصدر حل مـشاكل

العراق يوجه ويؤثر ويقود..!?
العراق بـحاجة لقائد فريد من طراز خاص عقل أقتصاد عبقري وسياسي محنك

لديه القدرة الفائقة في أنقاذ العراق من منزلق خطير ونفق مظلم ..!??
نصيحتي لألخوة في التيار الصدري..

ضعوا مـصلحة العراق فوق أي أعتبار بأختيار شخصية
تــوافـــقــيــة ســلــســة لــقــيـــادة الــعــراق في هــذهِ الــظــروف

العصيبة..
 أللهم أني بلغت فأشهد.. وما على الرسول أال البالغ..

بغداد

wMOF*« b Uš

فكران في مـنتصف الثـمانينـات شكل ا
الـكـبيـر مـظـهر عـارف و الـشجـاع عـزيز
الـسـيـد جـاسم ثـنـائـيـاً مـرعـبـاً احـتـلـوا
مــسـاحــات الـتــحـلــيل وتـصــدروهـا في
صـحــيـفـة (الـعـراق) الـتي كـانت تـزاحم
ـمــولـة من الــدولـة (الـثـورة الــصـحف ا

واجلمهورية والقادسية..).
نـقـول كـانت تـزاحم الـصـحف بـكـتـابـها
ومنهم الثنائي الكبيران عارف والسيد
جــاسم ومـايـطــرحـانه من افـكـار ورؤى
اليــجـرؤ كــتـاب الــنـظــام وغـيــرهم عـلى

تناوله..
فـكـانا يـتـنافـسان بـشـرف وحس وطني
وغـيرة عراقية فيما بـينهما على اظهار
الــتـحـلــيالت الـسـتــراتـيـجــيـة واالفـكـار
ـنـطـقـيـة واطالع اجلـمـهـور والـطـبـقة ا
السياسية باحلقيقة على حد سواء
االمر الذي ازعج السلطات منهما

فـتم تـصـفـيـة عـزيـز الـسـيـد جـاسم  في
حـ حوصر عـارف في اجلريدة ثم في
الـعـاصـمـة بـعـدهـا اعـتـقل واجـبـر عـلى
عـدم اخلوض في الـتحـليـالت والكـتابة
في الـشؤون الـثقـافيـة والفـنيـة حتديداً
..او االبــتـعـاد عن  الــكـتـابـة واخلـوض

في اي مادة قد تقلق النظام.
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ولـم اكن الـوحـيـد الـذي شـهـد عـلى ذلك
ـا هـنـاك عـدد كـبـيـر من الـصـحـفـي ا
واالعالمي واالدباء يشهدوا بذلك..

عادلة وما انا اال جزء بسيط في هذه ا
حـــ كــنـت ادرس االعالم في جـــامــعــة
بـغداد ..وسـنحت لـي الفرصـة ان اعمل
مـجـانـاً في زاويـة تـرفيـهـيـة في جـريدة
(الـعـراق) الـتي كـانت تـشـغل الـعـامـل
بــهـا والــرأي الــعـام بــكـتــابـات (قــنـابل
وقـصـف) مـظـهـر عـارف وعـزيـز الـسـيـد

جاسم..

وذات مـــســاء احــضــرت مـــادة لــرئــيس
القسم وهو شاعر شعبي معروف 

ــارد ) عــارف (أ.غ) فـــصــادفــنـي هــذا (ا
وعلق في اذني وفي مخيلتي 

عبارة لن انساها ما حييت:
((انـت طــالب اعالم ومــشــروع صــحــفي

اطلع من اطار الكلية ))
عبارة اختزلت مسيرتي ودراستي 

ومشروع مستقبلي..
عندها رن ناقوس العمل الصحفي 

احلـــقــيــقـي لــدي وتــوقـــفت عن كـــتــابــة
ومــتــابـعــة انـشــطــة زمالئي في الــقـسم
واآلداب والــــــفــــــنـــــون والــــــتــــــربــــــيـــــة
الـرياضية..النطلق الى عـالم التحقيقات
الـصحفية..وانا انـهم واتمعن بشوق ما
تــقـطـر به كـلــمـاته من مـخــطـوطـات تـرد
مــقــاالت وحتــلــيالت لم يــســبق لــكــاتب
عـراقي قد خاض بها سوى عزيز السيد

جاسم..
رحم الـله كـاتـبـنـا الـكـبـيـر مـظـهـر عارف
ورحـم الــله رعـــاة وقــدوة صـــحــافـــتــنــا

وكتابها.
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ــقـهــور بـحــقـوقه ـواطن ا الــعـربي فـي احلـكم بــسـقــوط احلـكــومـات من عــ ا
ـهـدورة وجلهـل احلاكم بـأهـمـية الـعـدالـة وسُـبلـهـا وعَـمَاه الـذي يـريهِ فـسادَهُ ا
ـتمـلـق ـقربـ وا إصالحـاً والالمـسـاواة ب رجـاالت الـسلـطـة واحلاشـيـة وا

 . همش وبقية الشعب ا
خـضعَت كـلمـة احلق لـلمـراوغة والـتحـايل باسـتخـدامهـا وسيـلة يـستـعجلُ بـها
البعض وصولهم إلى السلطة دون انتظار وال تدرج بانقالب عسكري بالدم أو
ـحاربةِ زمالءَه مدني بـالرشـاوى ويُوسَّد األمـرُ إلى غيـرِ أهله! ويبـدأ احلاكم 

بوِشايات حاشيته أو أعدائه.
ضـمون احلـقيـقي للـفساد فـي خطورتـه التي تُـهدد اجلمـيع. سلـطة احلق هي ا
الـعـدالــة ولـيس ألحـدٍ احلقُّ فـي الـسـلــطـة وإذا طـالب اجلــمـيع بـحــقـوقـهم في
الـسـلـطـة أو الـكـعـكـة كـمـا أسـمـتـهـا فـيـلـسـوفـة جـمـاعـة الـقـانـون! فسـدَ الـعـالم
ـؤامـرة في رأس احلـاكم الــشـرقي األسـرع اسـتــفـزازاً. ديـسـمـبـر بـنـظـريــات ا
1934 جُنَّ ستـال بـاغتـيال كـيروف رئـيس محـكمـة مالحقـة منـافسيـه فأعدمَ
ـانـيا هـذه األجواء فـسرَّبت سـبعـمـئة ألف شـيوعـي بتـهمـة التـآمـر واستـغلت أ
قــة بــخــيــانــة مـارشــال االحتــاد الــســوفـيــتي مــعـلــومــات اســتــخــبـاراتــيــة مُــلَــفـَّ

توخاتشيفسكي الستفزاز ستال فأعدمه في أيار 1937.
ـنح الـسـلــطـة قـوتـهـا الـســلـطـة -ولـيس احلق- تـصــنع الـقـوانـ الـتي احلق 
تـخدمـها وحتـميـها شـرعيـة السـلطـة تصـنع القـانون وشـرعيـة القـانون تـصنع
ـواطن كـمـجلـس الـنواب الـسـلـطـة وبـ الـسـلـطـة والـقوانـ يـضـيع احلـق وا
يُـصـوت عـلى مـعـاشـاته وامـتـيـازاته وصالحـيـاته وحـفـنـة كـبـيـرة مـن الدوالرات
ـقربـ من أصـحاب الـدرجـات اخلاصـة وتـعلـيـمات خلـدمـة ذويهم لـتـقاعـده وا
عـترف بها والعفـو عن أصحاب الشهادات عادلة الشـهادات غير ا وأبنـائهم 
ـناصب لِـمَن يدفع الثـمن! سقراط أنـزلَ احلقَّ إلى األرض بعد ذلك زورة وا ا
ابتـعد عن األرض وتـعالى مـن جديـد على احلـياة الـيومـيـة كقِـديسٍ منـعزلٍ في
كنـيسة مـهجـورة. وعاد احلق اإللهي بـاحلكم يـقتلـوننـا باسم الرب ويـسرقون

ظلمة بظلم العمائم!  البالد والعباد باسم الدين هذه عصورنا ا
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احلـق والسـلـطـة ال ضـامن لـهمـا سـوى الـثـورات الـتي جنـحت في إعـادة توزيع
الـثــروات وحـددت مالمح الــتـاريخ والـثــوري كـحـامـل احلُـمَّى احملـمــوم يـنـقل
عدوى الـصراع على احـتكـار احلق في السـلطة. الـسفـسطائي ثـراسيـماخوس
صـلحة األقـوى أي مصـلحـة السـلطة في اجلـمهـورية/ فص1 عَرَّفَ الـعدالـة 
ـثـالـيـة احلـاكـمـة وأنَّ الـقـوة واقـعـيـة ديـنـامـيـكـيـة. وهي خِالف رؤيـة أفالطـون ا
ها مجمـوعة فضـائل تُنَظم احلـياة اليومـية للـحاكم والعـامة وتضمنُ للعـدالة بأنـَّ
اخلـيـر العـام لـلـشعـب والسـلـطـة التي يـجب أنْ يـكـون رِجـاالتهـا من الـفالسـفة
ـعـرفة الـعلـميـة على الـرأي اخلاص والـعام واحلكـماء الـذين يدعـمون سـيادة ا
سَعت آفـاقـهم بـحيث ال َـعـارف واتـَّ هم قـد تلـقـوا قِـسطـاً كـبيـراً من الـعـلوم وا ألنـَّ
يفعلون إال ما هو خير وعادل. وبعدما بحث أرسطو 158 دستوراً من دساتير
ـة قَـسَّم أنـظـمـة احلـكم إلى أولـيـغـاركـيـة حـكم األقـلـيـة ـدن الـيـونـانـيـة الـقـد ا
ـقـراطـيــة حُـكم األكـثــريـة ووجـدَ احلل فـي نـظـام مـخــتـلط يـجــمع مـحـاسن ود
النـظـامـ بـطـبقـة مـتـوسـطة لـيـسـوا بـفاحـشي الـثـراء وال فـقـراء للـغـايـة! الـقوة
والـسـلـطـة: تـتـسـلل الـفـوضى حـ تـفـقـد الـسلـطـة قـوتـهـا بـفـقـدانـهـا وتـزويـرها
وتسويـفها واستغاللهـا احلق  قوة السلطة تـضمن قيمة النـقود وكانت النقود
ه من ؤلـَّ ـعـابد وتـعـتمـد صور األبـاطـرة ا في الـعـصور الـسـابقـة تُصكُّ في ا
نقذ رمزاً وشاهداً على احلق في سيح ا اإلغريق والرومان ثم جاءت صورة ا
السـلطـة وليس عـلى سلـطة احلق. وإنَّ احلـديث عن تطـور حضـاري ثقـافي ما
هو إال كـذبة وحديث مُـزوَّق ومزيف فـما زالت السـلطـة التي تصك. ولم تـتحرر
ـة لـلـقـوة اإلمـبـراطـور- اإللـه- الـعـاصـمـة كـمـركـز الــسـلـطـة من الـرمـوز الـقــد
لـلـحـكم-. صارت الـدولـة- الـدين أو احلـكـومة- الـطـائـفـة- القـومـيـة- اإلقـليم-
ـدينـة- العـشيـرة- القـبيـلة- الـعاصـمة.ويـعتـقد ابن خـلدون في مـقدمتـه القوة ا
العصـبية مصدر السلـطة جماعة تتمـيز بالشجاعة والـترابط والوحدة والصبر
تقـشفـ كاجلرمـان والهـون والعرب على الـشدائد وتـتحـقق غالبـاً في البـدو ا
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خملـــتــاريه. ومـــا أدراكَ مــا يـــوم الــدّين!
فــأمــام هـذا الــرعب من يــوم احلــسـاب
يـقف اإلنسـان العـاقلُ إجالالً وفي حيرة
مـن أمــــرِه كـــيـف به أن يــــزيّنَ حــــيــــاته
األرضــيـة بــأعــمـال الــرحـمــة والــنـعــمـة
واحملـبــة عـبـر ثالثٍ حـكـيـمـات: الـصـوم
والـصالة والعطاء.عنـدما تكون الصالة
ـظـاهـر الـفـارغـة الـصـادقـة بـعـيـدًا عن ا
وبـدواعي الـتـبـاهي الـزائف والـتـغـطـية
ـتهـرّ للـقائم بـشكل هذه عـلى الواقع ا
ـــمـــارســة لـــيــراه الـــنـــاس فــهي ذاتُ ا
ؤمن وتقوّي من مـفاعيل كـثيرة تخـدمُ ا
عـزمه وتقرّبُ نـفسَه للّه ابـيه السماوي.
ـــســـيح " وإذا صَـــلّــــيـــتُمْ فال يـــقــــول ا
َ يُـحِـبّـونَ الصّالةَ ُرائـ تـكـونـوا مِـثلَ اْ
َــجــامِعِ ومَــفـارِقِ الــطّـرُقِ َ في ا قــائِــمـ
. ومـلـتـقى الـشـوارع لـيُـشـاهِـدَهُمُ الـنّاسُ
احلـقّ أقـولُ لـكُم: هـؤُالءِ أخـذوا أجـرَهُم"
(مـتى 5:6). فـأفـضلُ الـصـالة تكـون لـله
اآلب فـي اخلفـيـة والـله الـقـادر على كلّ
شـيء ويـرى كـلّ شيء في اخلــفــيــة هـو
تـصدّقُ الـذي يـجازي عـبادَه. ومـثـلهـا ا
ـسـاكـ واحملـتـاجـ جتـاه الـفـقـراء وا
فـي عــطـــائه الــســـخيّ من كـلّ جــوارحه
ولـــيـس اســـتـــحـــيـــاءً أو اضـــطــرارًا أو
دعــايـةً. فــهـو بـهــذا الـفــعل اجملّـاني بال
مــقـابل يـسـتــحق الـنـعــمـة والـبـركـة إذا
ــيــنُـه مـا تــصــرّفَ بــحــيث "ال تــعــرف 
تــفـعـلُه يـدُهُ الـيــسـرى." ويـكـملُ الـصـوم
هـذين الـركنـ عـندمـا يكـونُ مـصحـوبًا
بـإرادة صـادقة ونـية فـاعـلة تـهدفُ حـقًا
لــلـتـقـرّب من الـله والــتـذلّل أمـام عـظـمـة
هـذا اإلله اجلبّـار. فهـو في كلّ األحوال
ـميزة في انيّ ومن الـعالمات ا عـمل إ
بــنـاء الــروح وتـرويض الـنــفس وصـقل

اإلرادة والنيّة.
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إنّ مَـن يـــجــــيــــد الــــصالة فـي خـــلــــوتِه
واحلـوار مع الـلـه أبيـه الـسمـاوي ومَن
ـــنع نـــفــسـه عن مــشـــاركـــة إخــوته ال 
احملــتــاجــ في الــبــشــريـة فـي عـطــائه
ـفتوح من دون تمييز وال استعالء وال ا
مـراءاة ومَن يعـرف كيف يـروّضُ نفسَه
تنع عن أذى القريب ويـقمع شهوتَه و
والـــبـــشـــر واحلـــجـــر بـــإرادته ونـــيـــته
الـصافـية فـهذا حقًـا يعـرف عطـايا الله
اخلـالـق ويـسـتـشـعـر قـدرة رب الـسـمـاء
واألرض ورحــمـتَه وجـبــروتَه في حـيـاة
زايـا والسـمات اإلنـسـان. فبـمثل هـذه ا
ــانـــيــة وبــغــيــرهـــا من الــطــيــبــات اإل
كن أن تـصـطـلح أحوالُ واحلـسـنـات 
ــعــذَّبـة وبــهـا تُــبـنى أسسُ الــبـشــريـة ا
ـتمـدنة وتـتشـاركُ الشـعوب في الـدول ا
حب اخلــالق والـبـشـر بـعـضـهـا لـبـعض
عــوض أشـــكــال الــفــســاد والــكــراهــيــة
وأعـمـال الـعـنف ومـا سـواهـا من أنواع
الــــرذائـل الــــتي تــــرفــــضــــهــــا األديــــان
الـــتـــوحـــيـــديـــة وغـــيــرهـــا مـن األديــان
ـعتقـدات اإلنسانـية في جمـيع بلدان وا
الــعــالم الــتي تــنــشــد الــسالم واحملــبـة
شروع من والـطمـأنيـنة وكفـاف اليـوم ا

الرزق احلالل.

شـرّها. ولـيس غريـبًا أن يـشعـر اإلنسان
ـتبرّع مثالً بعـضوٍ من أعضائه إلنقاذ ا
شــخصٍ مـحـتــاج ومـشـرفٍ عــلى فـقـدان
حـيـاته بـقدرٍ كـبـيرٍ من الـسـعادة. أو أن
"يــبـذل اإلنـسـانُ نـفــسَه عن أحـبـائه" في
أوقـات الشـدّة حبًـا بهم وفـرحًا بـفرحهم
وصـــوالً لــســعـــادتــهم وراحـــتــهم وحالً
عقـدة. فالعـطاءُ دومًا أفضلُ ـشاكلـهم ا
مـن األخـذ!الـعـمـود الـثـالث الـذي يـراهن
فيه اإلنسان في حياته بحثًا عن الهدوء
والــراحــة الــنـفــســيــة وشيءٍ كــثــيـرٍ من
االطـمئنان والسـعادة يكمن في الصالة
واخلـلوة بـعيـدًا عن الـضوضاء وأدوات
الــتـشـويش. فــفي الـعـهــد الـقـد صـلّى
األنــبــيــاء ونــالــوا عــطـايــاهم ومــرادَهم
إلكــمـال مـهــمـة أو نـقل رســالـة لـلــبـشـر.
وتـــــوالـى عـــــلى خــــــطـــــاهم األولـــــيـــــاء
ـؤمـنـون بـغض الـصـاحلـون وتـبـعـهم ا
الـنـظر عن األسـلـوب والنـوايا واألدوات
زمـانًـا ومـكـانًـا. كـمـا أنَّ الصـالة توصي
بـها كـافة األديـان بل حتثّ علـيهـا ألنها
ـؤمن لـلوصـول قريـبًـا من الله وسـيـلة ا
بـسـبب مـا فـيهـا من ثـمـار ومن مـفـاعيل
لـــصـــحـــة اإلنـــســـان وصالحـه وشـــفــاء
ـبـاشـر مع الـله نـفـسـيـته عـبـر احلـوار ا
اخلـالق. وفي الـصالة يـجـد اإلنـسـان ما
ـنـحه ما يـريحُ فـكـرَه وعـقـلَه ونـفـسَه و
ا في أيامه يـحتاجُه من خـيرٍ مفـقود ر
أو سـنواته السابقة. فهي عند الكثيرين
ـثابة الدواء الشـافي ولو للحظات أو
ســـاعـــات أو أيــام الســـيّـــمـــا إذا كــانت
ـانـية مـن القـلب. مـجـبـولـة بـنـفـحـاتٍ إ
وحـيـنـما ال تـكـون الـصالة مجـرّد تـرديدِ
لـكلمات بـبغائية غـير مفهـومة بل نابعة
ـانٍ حقيقيّ حينها تكمن فائدتُها من إ
أكـثر وتـكبر مـفاعيـلُها وتُـسهم في إزالة
ـشــاكل غــشــاوة الــهــمــوم واألحــزان وا
وتــقـلّل من اآلالم الـشـخـصــيـة الـيـومـيـة
الـتي ال يخـلو مـنهـا أيّ إنسـان السيّـما
حـيـنمـا يشـعـرُ أو يسـتشـعـرُ قدرًا وافـيًا
من نــعم الــسـمــاء تــنـزل عــلــيه في هـذه
ـانـيـة الـصـحـيـحـة. فـهي ـمــارسـة اإل ا
وســيـلــة أخـرى إلدراك عــظـمــة الـســمـاء
ـؤمن من بــاسـتــثــمـار مــا يـتــوق إلـيـه ا
رجـاء وعـظـمـة من لـدن اخلـالق الـعـظيم
ســـــعـــــيًـــــا وراء شيءٍ مـن الـــــســـــعــــادة
واالطـمئنان النـفسي والروحي في فترة
ــبــاشـــر مع الــله االخـــتالء واحلــديـث ا
ــثـابـة "االبن مع أبـيـه". وبـذلك يـشـعـر
اإلنــسـان في هـذه األوقـات اخلـاصـة من
اخلـــلــوة مع الـــنــفـس بــســعـــادة أعــظم
حــيــنــمــا يــبــتــعــد في صالته وحــديــثه
ــبــاشــر مع الــله عن كلّ مــا هــو مـادّي ا
ّا يُفـقد الصالةَ مـفعولها. واشـتراطيّ 
ومـع ذلك من حـق االبن أن يـــطـــلبَ مـــا
يــشــاءُ من أبــيه ولــكن لــيس بــصــيــغـة
ـرام في شــرطـيـة تـسـقـطُ مع عـدم نـيل ا
مـثل هـذه اجللـسـة التـأملـيـة االنزوائـية
ــقـبــولــة. فــالـله عــارف بــحــاجـة غــيــر ا
اإلنـسان في االعتـناء بخـليقـته. وعندما
ـؤمن الـذي يـصلّي ال تـتـحـقق أمـنيـات ا
أو يـطلب مـرامًا فـهذا شـأنُه تعالى ألنه

بـشوقٍ أكـبر عـندمـا يتـلذّذ أكـثر بـتناول
طـــعــامٍ أو شــرابٍ بـــعــد انــقـــطــاعٍ ولــو
عهود لـساعات خارج الـنظام اليـومي ا
لـوجبات الـطعام االعـتياديـة التي باتت
شـبه إلـزامـيـة في مـواعـيدهـا بـالـنـسـبة
لـلبعض عـلى مدار الساعـة. وهذا يكفي
ـــلــــتـــزم بــــالـــصـــوم ــــنح اإلنـــســــان ا
ومـوجـبـاته وطـقـوسه شـيـئًـا وافـيًـا من
الــسـعــادة وراحـة الــنــفس في تـرويض
اإلرادة واخــتــيــار الـصــالح فــيــهـا وفي

أدواتها.
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يُــعــدّ الــعــطــاءُ ركــنًــا ثــانــيًـا فـي حــيـاة
اإلنــسـان الـروحـيــة واإلنـسـانــيـة. فـهـو
يـوصف بكـونه مقـدار االلتزام األخالقي
جتـاه اآلخر والشعـور بوجوده وكيانه
بـــغض الـــنـــظــر عـن أصل وفـــصل هــذا
األخـير. فهو فعل يقوم به اإلنسان بقدرٍ
مـن الـتـعـاطف والـتــضـامن ضـمن شـكل
االلـتـزام الـذي ينـوي تـطـبـيقه وتـنـفـيذه
بال مـقابل في صـفحة مـعينـة من حياته
أو فـي الـــزمـن الــــذي يـــقــــرّره صــــاحب
الــشـأن واإلدراك والـفــعل. ومن أشـكـاله
يسورون بتقد أموالٍ ذات مـا يقرّرُه ا
شــأن أو مـســاعـدات عــيـنــيـة أو مــاديـة
ـنظمات لـلفقـراء من البشر مـباشرةً أو 
ـهمّـة عـبر شـبـكاتـها إنـسـانيـة تـتولى ا
وأفـــرادهـــا شـــريـــطـــة أن تـــذهـب هــذه
ن يــســتــحـقــهــا ولــيس في الــعــطــايــا 
ــنـــظــمــات الــتي جـــيــوب إدارة هــذه ا
حتـوّل الـكـثـيـر مـنـهـا لـشـبـكـات عـائـلـية
لإلثـــراء ورفــاهــة الــعــيش بــفــضــلــهــا.
فــالـسـخــاء في الـعــطـاء يـوحي لــفـاعـله
زيــادة في الـشـعـور بـالـراحـة مع الـذات
ومع الــقــيم الــتي يــحــمــلُــهـا فـي قـرارة
نـفـسه. لـقـد اثـبـتت دراسـات ومـقـابالت
شـخـصيـة قدرةَ الـعطـاء بال مقـابل على
ردّ الـــســعــادة لـإلنــســان الـــذي له هــذه
ـوهــبـة والـقـدرة والـروحـيـة الـفـاعـلـة. ا
وهـذه من أروع الفـضائل التي ال يـشعر
بـهـا أصحـاب "األنا" من األنـانيّـ الذي
فـردة وال موقعَ لـها تـقـلقـهم مثل هـذه ا
فـي قـــوامــــيــــســـهـم أو في حــــيـــاتــــهم.
فـالشـخص الذي يـعطي يشـعر بـسعادة
غـامرة ومضاعفة وقت العطاء الذي من
شـــأنـه إســـعـــاد الــــنـــاس احملـــتـــاجـــ
ومـــقــاســـمــتـــهم أحــوالَـــهم وضــرورات
حـيـاتـهم الصـعـبـة بالـتـقرّب مـنـهم عـبر
ـســاعـدة الـذي هــذا الـعـطــاء أو شـكل ا
يـقدّمه للغـير احملتاج مـادّيًا أو روحيًا.
وهـناك مَن يشـعر بفـائدة أكبـر وسعادة
أكــثــر في زيــادة الـعــطــاء خالل فــتـرات
الـصـوم سـعـيًـا وراء أجـرٍ أعـظـم. وهذا
مـــا نـالحـــظُه ونـــعـــيــــشُه في صـــفـــوف
ـلتزم على لـتزم وغير ا ـؤمن ا ا
الـــســواء أثـــنــاء الـــصـــوم األربــعـــيــني
لــلــمــســيــحــيــ أو في شــهــر رمــضـان
ـا لدى غيرهم بـالنسـبة للمـسلم ور
من أديــانٍ ومـعـتـقـداتٍ أخـرى مـا يـزيـد
مـن فـرحـة وســعـادة الـشــخص الـواهب
ُـعـطي بـجـزالـة وسـخـاء من كلّ قـلبه وا
ولـيس باعتباره فريضة ملزِمة ال بدّ من
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فـي الـصـوم ال يــحـرمُ اإلنـســانُ نـفـسَه
ـارسـة هـوايته في مـتـابـعة مـثالً من 
مـا يستـجدّ من تقـنيات حـديثة مـسلّية
أو ألــعـابٍ قــدّمـتــهـا أجــهـزة الــتـقــنـيـة
احلــديــثـة عــلى أشــكـالــهــا وتـنــوعــهـا
ومــفــرداتـهــا ومـا أكــثــرهـا. والــصـوم
احلــقــيـــقي أيــضــاً ال يــعــني احلــدّ من
شـهوة الكـائن البشـري أو امتناعه عن
أصــنــافٍ مــعــيــنــة من طــعــام وشـراب
ومـلــبسٍ فـحـسب بل في االبـتـعـادِ عن
عــادات غـيــر مـســتـحــبـة وســلـوكــيـات
ضــارة جـالــبـة ألشـكــالٍ من األذى عـلى
اإلنــسـان نـفـسـه أو عـلى مَن حـوله من
أهـل الـــقـــربى أو فـي اجملـــتـــمع الـــذي
ـكن من عملٍ يـعـيشُ فيه او حـتى ما 
أو فــعلٍ نـاشــز قـد يــشـكلَ خــطـرًا عـلى
ـنـطــقـة والـوطن الـذي مـنه ــديـنـة وا ا
يــتـنـفس اإلنـســان هـواءه ويـشـربُ من
مــائه ويــأكلُ من خــيـراته. ونــكـرانُ كلّ
هـــذه األفــضــال يــدخل في دارة "األنــا"
ــلــعــونـة وحـبّ الـذات الــبــعــيـدة عن ا
مفاهيم الصوم وموجباته وإيجابياته
التي يتوق إليها الباحث احلقيقي عن
مـفاعـيل مفـيدة في حيـاته وعالقته مع
الـله اخلالق ومع البشر واحمليط الذي

يعيش فيه.  
في الـصوم ايضًا يتعلّمُ اإلنسان كيف
يــثـبّت اســتـقاللــيـتَه وإرادتَه من خالل
فاتـيح األمور واألفعـال غير الـتحـكم 
الـضـروريـة والبـعـيـدة عن الطـمـوحات
الـروحـيـة النـافـعـة في الدنـيـا واآلخرة
مـعًا. بل يلـهمنـا الصوم كـيفيـة فهم ما
يـــحــتـــاجُه اإلنــســـان حــقًـــا في صُــلب
حـاجاته وضـروراتها الـتي تساهم في
بــنـاء حـيــاته وتـقـوّي الــروح والـنـفس
والـــعـــقل واإلدراك مـــعًــا مـــشـــكـــلــةً له
حـصـانة روحـيـة راسخـة بـفعل اإلرادة
والـعــزم لـلـسـيـر نـحـو األفـضل. وحـ
الـتـفكـيـر في هـذه جمـيـعًا وفي غـيـرها
من األمـور األسـاسيـة للـحيـاة السـوية
لــلـكــائن الـبـشــري وبـالــذات في فـتـرة
ـارسـة الصـوم يكـتشف اإلنـسان أن
الـشعور باجلوع ليس أمرًا معقدًا غير
قـابل التحمّل والصبر عـليه كما يعتقد
الـبعض من الناس الذين يستصعبون
األشـيـاء عامـةً. بل بعـكس هذه األفـكار
كـن أن يكـون الصوم أداة اخلـاطئـة 
ووســيــلـة لــتـذوّق الــطــعـام والــشـراب

ال شـيءَ أفــضل مـن الــركـــون في زاويــة
وحـــصــر الـــتــفـــكــيـــر في الــنـــفس وفي

مصيرها لدقائق معدودات. 
فـــمن شـــأن هـــذه اخلــطـــوة أن تُـــســهّلَ
لـلكائن البشري التأمّل لوهلة بحالِه في
ّا ـاضي وتـقـرير الـالحق  اسـتـذكـار ا
تـــبـــقّى مـن حـــيـــاته في ضـــوء عـــيـــشه
احلــاضـر مـهـمـا كـانـت طـبـيـعـة وشـكل

هذا األخير. 
وال غـرابة أن نـشهـد حاالت من االنزواء
عـابد واجلوامع والـكنائس فـي زوايا ا
واألديـرة ألشـخاصٍ دخـلوا في غـيبـوبة
الــتـفـكـيــر والـتـأمل الــعـمـيق بــحـثًـا عن
األمـان والسالم والسـعادة وراحة البال
لـلـحظـاتٍ أو ساعـاتٍ بعـيدًا عن مـشاكل
الـعـالم وضـوضـائه في حـوارٍ مع خالق
األكـــوان وفـــاحص الـــكـــلـى والـــقـــلــوب
هـمّشـ وأصحاب تـعبـ وا وجـامع ا
احلوائج. فهذه اللحظات هي من اسعد
ــنّي الــنــفس بــاالخــتالء َـن  األوقــات 

ومحاسبة الذات ولو لفترة. 
بل مـثل هـذه اخلـطوة شـخصـيـة كانت
أم جــمـاعــيــة تـقــود الـبــشــر لالغـتــنـاء
عـاني واألحاسـيس التي بـالكـثيـر من ا
تـؤمّنُـها أعمـدة ثالث في حيـاة اإلنسان
ـلـتـزم: "الـصـوم والـصالة والـعـطـاء". ا
فــكلّ واحــدةٍ من هـذه الــسـمــات الـثالث
لــهــا قــيـمُــهــا ومــفــاعـيــلُــهــا وأدواتُــهـا
ونــتــائــجُــهــا في حــيــاة اإلنــسـان عــلى
الـــصــعـــيــد الـــشــخـــصي واجملــتـــمــعيّ

والعالقة مع الله اخلالق.
تعة إنّ الـسعادة احلقـيقية لـيست في ا
الـوقتيـة. كما أنهـا ليست هدفًـا بقدر ما
هي وســيــلــة لإلنــســان لــعـيـش حـيــاته
بـصورة طـبيعـية ومـقبولـة وسط زحمة
صـاعب واالهتـمامـات. وما ـشـاكل وا ا
أكـــثــر هـــذه األخــيـــرة في عــالـم الــيــوم
ـتـأجّج في كلّ شيء حتى في األحالم ا
والـتـمنـيـات واألحداث ومـا في خـانتـها

وأشكالها. 
كـما أن السعادة احلقيـقية عبر الشعور
المـــحــهــا ال تــعــدو كـــونــهــا غــرضًــا
مـحـسوسًـا فـحسب بـقدر مـا هي مـنبع
لـلـكثـيـر من اخليـرات واألعـمال اجلـيدة
نغصات شاكل وا وقـوة للخالص من ا
وكلّ مــا يــعـادي الــنــفس الـبــشــريـة في
مــواجــهـة الــتــحــديـات أيّــا كــانت هـذه
ومـهـمـا كـانت. بل إنـهـا أيـًضا شـكل من
أشـــكــال الــذكـــاء في تــذوّق كـلّ مــا هــو
جـميل وحَسَن في نظر اخلالق والنفس

يـــعــرف مــا فـي خــيــر اإلنـــســان وهــو
الــعــالـمُ بــصــاحله أكــثــر من اإلنــســان

الضعيف. 
هـنــاك أشـكـال من الـصالة بـعـضُـهـا ال
يــعـدو كـونه تــرديـدَ ألـفــاظٍ مـجـردة من
اإلحـساس والعاطفة أو حفظَ آياتٍ أو
عـبـارات بهـدف الـتبـاهي بـالتـديّن أمام
ـأل. فــمــثل هــذه الــصالة لــيس لــهــا ا
مـفـاعيل وال بـركات وال كـرامـات كونـها
خــالـيــة من الـنــيـة اخلــالـصــة. كـمـا أن
شـكل هـذه الـصالة لن يـكـون له الـقدرة
إلعــطـــاء اإلنــســان مــا يــتــوق إلــيه من
رافـقته في تـأييـد ربّاني أو دعمٍ إلـهيّ 
صـالته واجنـذابه إلى خـالــقه. وغـالـبًـا
مــا تــتــسـاقطُ دمــوع الــقــائم بــالـصالة
الـعــمـيـقـة اخلـالـصـة وهـو يـنـاجي ربّه
لـشـعـوره بقـربه مـنه في هـذه الفـسـحة
الــــزمـــنـــيــــة وهـــو غـــارق فـي الـــتـــأمّل
ـا ال يـخـلو من والـتـسـاؤل والـطـلب و
زوجة بقدرٍ عـاطفة بشرية وإنسانية 
مـن إبداء الـضعف أمـام عـظمـة اخلالق
ـكـان الرهـيب الذي يـناجـيه منه في وا
صلّي احلقيقي ال بدّ حـوار متبادل. وا
أن يــشـعـر بــقـوة تـدفـعُـه التـبـاع طـريق
احلق وانـتـهـاج أفـضل الـسـبل لـبـلوغ
ُــنى واحلــكـمــة والــراحـة الــنــفـســيـة ا
ـــنــــشـــودة والــــطـــريق والــــســـعــــادة ا
الـصـحيح في احلـيـاة وأخيـرًا السالم
َن يفـتقدُه في قرارة الـداخلي السيّـما 
نــفـسه.  فـفي الــصالة أيـضًـا قـدر وافٍ
ــواجـــهـــة الــذات في مـن الــشـــجــاعـــة 
حـضـرة عظـمة اخلـالق الذي يـهدي مَن
يـــــشـــــاء مـن عـــــبـــــاده الـــــصـــــاحلـــــ
واخلــالـصـ في مــشـاعـرهم وإرادتـهم
ونـياتهم.في اليهودية نشهد ليتورجية
خــاصـة بـالـصالة في طــقـوسـهـا فـردًا
. كـما نـقرأ فـي أناجـيل العـهد وجـمـاعةً
اجلـــديــد أهـــمـــيــة الـــصالة في حـــيــاة
ـسـيحي تـأكـيدًا عـلى توصـيـة السـيد ا
ــســيح ألتـبــاعه: "صــلّــوا وال تـمــلّـوا" ا
(لوقا  .(1:8وفـي اإلسالم أيضًا تُفرض
الــصالة من ضــمن ثـاني أركــانِه داللـةً
ؤمن عـلى منزلتـها الرفيـعة في حياة ا
ـسـلم. بل هـناك مَـن يتـبـاهى في هذه ا
ـلـتـزم الـديـانـات الـثالث بكـونه من ا
بــالـصـوم والــصالة والـزكـاة والــعُـشـر
وكلّ مـا تفرضُـه الشريعـة من واجبات.
أمّـا الـنــعـمـة احلـقـيـقـيـة ومـا فـيـهـا من
مـفاعيل وفوائد روحـية فهي تكمن في
الـصالة والصوم والعطـاء بخفيةٍ ومن
دون فــــرقـــعـــات أو تـــســــلـــيط أضـــواء
إعالمــيـة أو دعـائـيـة زائـفـة تـغـلق بـاب
الـثـواب بل تـنـتـفي فـيـهـا هـذه الـنـعـمة
وهــذه الــبــركــة. فــالــله عــالم بــخــفــايـا
وأسـرار الـقـلـوب وهو يـجـازي بـحسب

النية واإلرادة. 
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كـلُّ مـــؤمنٍ ومن أيّ ديـنٍ أو مـــعـــتـــقـــدٍ
يــــحضُّ اخلــــطى ومــــا في وســــعه في
حـياته الزمنية كي يخزن له في اآلخرة
أفــعــاالً تــشــفعُ له يــوم احلــســاب أمـام
الــــديّـــان الــــعـــظــــيم واسـع الـــرحــــمـــة
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قـبل أيام وجـه لي احد طـلبـة الدراسات
ـــركــز الــقــانــوني الــعـــلــيــا ســؤالً عن ا
ـنـصب رئـيس مـجلس الـقـضـاء األعلى
ـركـز ـاجـسـتـيـر عن ا الن رسـالــته في ا
الــدسـتــوري لـرئــيس مـجــلس الــقـضـاء
األعلى وكانت األسئلة على وفق االتي:
(1- هـل لرئيس مجلـس القضاء األعلى
حـصـانـة 2 - فـي حـالـة ارتـكـاب رئـيس
ـة مـاعدا مـجـلس الـقـضـاء األعـلى جـر
ــشــهـودة كــيف يـتـم تـشــكـيل ـة ا جــر
جلــنـة بــحـقه  مع الــعـلم هــو من يـأمـر
بـتشكيل جلان بحق القضاة اي تشكيل
الــلـجـان من صالحــيـات الـرئـيس  . 3-
ــثــول الــرئــيس احملــكـــمــة مــخــتــصـــة 
أمــامـهـا.  4- رئــيس مـجــلس الــقـضـاء
األعــلى مــوظف ام مــكــلف بــعــد تـرأسه
مــجـلس الـقــضـاء االعـلـى وهل يـخـضع
لـقـانـون انـضـبـاط مـوظـفي الـدولـة  5-
هل يــعــتــبــر رئــيس مــجــلـس الــقــضـاء
االعـــلـى اعـــلى درجـــات الـــتـــرقـــيـــة في
الـسـلطـة القـضائـية  6- مـاهي عالوات
الـسنـوية واالجـتمـاعيـة لرئيـس مجلس

القضاء االعلى)
وهـذه األسئلة لفتت االنتباه إلى الفراغ
ـــؤســـســة الـــتـــشــريـــعي جتـــاه عـــمل ا
ـنــصب رئـيـسـهـا ــثـلـة  الــقـضـائـيـة 
وعــنــد الــبــحث فـي تـلـك الــتــشــريــعـات

وجدت الفراغات التشريعية األتية: 
-1ان مــنـصب رئـيس مــجـلس الـقـضـاء
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جــاءت الـضــربــة بـعــد أن هـدد مــتـحــدثـاً
بــــاسم وزارة اخلــــارجــــيـــة اإليــــرانــــيـــة
بـ"االنــتــقــام من إســرائـيل" عــلى قــتــلــهـا
ضـابطـ إيرانيـ في سوريا" وذلك في
قـصف إسـرائـيلي قـرب الـعاصـمـة دمشق
ـهم هل فعالً اضـي.السـؤال ا األسـبـوع ا
قتل أن الـضربة االيرانية جاءت انتقاماً 
ضــابــطــ ايـرانــيــ في ســوريـا? وهل
هـــنـــاك صــــلـــة بـــ الـــضـــربـــة وتـــوقف
وقع مـفـاوضـات فـيـيـنا? وهـل فعـالً أن ا
تابع للموساد االسرائيلي??.منذ أكثر من
ســنـــتــ واســرائــيل تـــضــرب وتــبــطش
ــقــرات الــتـواجــد الــعــســكـري وتــفــتك 
االيــــراني في ســــوريـــا وايــــران لم تـــرد
وتــكــتــفي في الــصــمت أو تــكــلف نــظـام
ـتكررة سنرد األسـد بإطالق االسطوانة ا
ـوضـوع ـنـاسب ويــنـتـهي ا فـي الـوقت ا
رة وكـأن شـيـئـاً لم يـكن ولـكن في هـذه ا
ادعت ايـران بعد الضربات التي وجهتها
إلى اربـيل بأنها قصفـت مقرات للموساد
االسـرائيـلي كرد عـلى مقـتل ضابـط في

مــدنــيــ بــجــروح طــفـيــفــة فــضالً عن
إحلـاق أضـرار مـاديـة في مـبـان ومـنازل
مـــدنـــيــــة" نـــافـــيـــة "وجـــود أي مـــواقع

إسرائيلية في كردستان".
وتــــبــــنى احلــــرس الــــثـــوري اإليــــراني
الــهــجــوم رسـمــيــاً وقــال في بــيـان إنه
ـركز "أمـطـر بـصـواريخ قـويـة ودقـيـقـة ا
االسـتراتـيجي لـلمـؤامرات الـصهـيونـية
فـي أربيـل" وحـذر مـا وصفـه بـ "الـكـيان
الـــصــهـــيــونـي" من أن "تـــكــرار أفـــعــاله

الشريرة سيقابل برد حازم ومدمر".

أعــلـنت الـسـلــطـات في إقـلــيم كـردسـتـان
"سـقـوط 12 صـاروخـاً بـالـيـسـتـيـاً بـعـيـد
ـدى في مدينة أربيل بعد منتصف ليلة ا

السبت 12 مارس (آذار). 
وقـــد أُطــلــقـت من جــهــة الـــشــرق خــارج
احلـدود العراقية (في إشارة إلى إيران)
مـستهـدفة القـنصليـة األميركـية ومناطق
ســكــنــيــة وقـنــاة فــضــائــيــة" وأكـدت أن
"الـصواريخ سقطت في محيط القنصلية
(عـلى بعـد أكثر من كـيلـومترين) من دون
وقــوع خــســائــر بـشــريــة ســوى إصــابـة

الـصـهيـوني).أمـا بالـنـسبـة للـمـوقع تابع
? ـواطــنـ لــلــمـوســاد أم أحـد قــصــور ا
ــنــطق بــالـنــســبـة أعــتــقـد أن مـن غـيــر ا
ألجـهزة اخملابـرات أن تتخذ مـوقعاً بارزاً
عـلى مرتفع لتدير عـملياتها الـتجسسية
وتـأكـيـدي هـذا ال يـتـعـارض مع قـنـاعاتي
ـوسـاد بـقـوة في الـتــامـة بـنـفـوذ جـهـاز ا
ــنــاطق اقــلــيـم كــردســتــان وكــثــيــر من ا
ا فيهـا بغداد.ال ألقي الـعراقية األخـرى 
الـلـوم على ايـران وال عـلى اسرائـيل على
ـا اللوم اسـتبـاحة الـسيادة الـعراقـية إ
كل الـلوم على سـياسينا وأحـزابنا الذين
اوصـــلـــوا حــال الـــعـــراق فــمـن أضــعف
الـعراق لـيس ايران أو اسـرائيل بل أنتم
مـن أضــــعف الــــعــــراق من خالل نــــهــــبه
وسـرقته وتنفيـذكم ألجندات اسيادكم من
اتـراك وإيرانـي وإسـرائيـليـ وغيرهم
وإذا كــنـا كـشــعب نـريــد سـيـادة لــلـعـراق
عـلينا ازاحتكم جـميعاً لنسـتعيد العراق
من بــراثـنــكم وبــعـدهــا تـقــطع يـد كل من

تسول له نفسه االعتداء على العراق.

الـعـراق مـكـان لـتصـفـيـة احلـسـابات ألن
ايـران ال تعتبر الـعراق دولة ذات سيادة
بل كـمـا قال أحـد مسـؤوليـها أن الـعراق

محافظة ايرانية. 
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ـــــســــؤولــــ وهـــــذا مــــا أكـــــده أحــــد ا
اإليـراني حـيث ربط أم عام اجمللس
األعـــلى لألمـن الــقـــومي اإليــرانـي عــلي
شــــمـــخــــاني ضــــمـــنــــاً بـــ اجلــــهـــود
الــدبـلـومــاسـيــة في مـفــاوضـات فـيــيـنـا
الـهادفة إلحـياء االتفاق الـنووي وتبني
(احلـرس الـثـوري) الـهـجـوم عـلى أربـيل
ضـــد مـــا ســـمّـــتــهـــا طـــهـــران (مـــقــرات

إسرائيلي).
(وأشــــار شـــمـــخــــاني إلى اســــتـــخـــدام
ـيدان والدبلـوماسية) مـعاً للدفاع عن (ا
ـــصــــالح واألمن الــــقـــومي بـــصـــورة (ا
ذكـية) مضيفاً أن (االعتماد على الشرق
والـغـرب لن يـوفـر حـقـوق وأمن الـشـعب
اإليـراني) واسـتـخـدم وسم (مـفـاوضات
 –فـــيـــيـــنـــا) ومــعـــاقـــبـــة  (الـــكـــيــان –

دمـــشـق تـــابـــعـــ لــــلـــحـــرس الـــثـــوري
االيـراني.اعـتـقـد هـنـاك صـلـة وثـيـقـة ب
هــذه الـضــربــة وبـ تــوقف مـفــاوضـات
فـيينا لـهذا فبركت هـذه العملـية بضرب
مـا يـسمـى مواقع اسـرائـيلـيـة في اربيل
بـــيـــنــــمـــا ســـبب الـــتـــوقـف احلـــقـــيـــقي
لــلــمـبــاحـثــات يــعـزى اوالً إلى الــشـروط
الـتعجـيزية الـتي اضافتـها موسـكو على
االتـفاق وثانياً صـدور بيان غامض قبل
يــومـ من واشـنـطن أعــلـنت فـيه تـوقف
ا جـعل ايران ـفاوضـات في فيـينـا ..  ا
ليارات الـتي كانت تأمل فك القـيود عن ا
مـن الـــــدوالرات بــــــاإلضــــــافـــــة الـى رفع
الـعـقـوبـات عن الـنـفط االيـراني وبـسـبب
غــيـر واضح من قـبل واشـنـطن وروسـيـا
 قــلب الـطـاولـة في الـوقت الـضـائع أو
في الـلـمـسـات األخيـرة من االتـفـاق الذي
اثـــار ذلك غـــضـب ايــران الـــتـي تــخـــشى
باشرة فاجتهت نحو العراق ـواجهة ا ا
احلـــلـــقــة األضـــعف لـــتـــبــعـث من خالله
رسـائل الغـضب أي ان ايران اسـتخدمت
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ـنـافـسـة . ـا بـا ـال ال يـقـاتل  أحـدهم اآلخـر بــالـسالح و إ حـقـائق : أغـنـيــاء ا
الفقـير ح يصـبح غنياً بعـد أستالم السلـطة بسبب الفـساد ال يدافع أو يقاتل
لك حتت ـا يسـعى لـلحـفاظ عـلى مـا  و إ بـاد .. الخ  من اجل الكـرامـة و ا
و الـفقراء و حـدهم يقاتل أحدهـم اآلخر بسبب الـعبودية و غطـاء تلك اخلصال 
الــقـدرة عــلـى صـنــاعــة االصــنــام او االســيــاد و الـرمــوزالــســيــاســيــة و أمـراء
إذ يـراهـا بو فـاليـري علـى انهـا مجـزرة تدور الـذين يسـعـون اليقـادها   احلرب
ـكن لالنـسـان الـنـظر بـشـكل بـ أنـاس ال يـعـرفـون بـعـضـهم الـبـعض كـمـا ال 

وت. مباشر الى شيئ هما الشمس و ا
ح كنـت مقيمـاً في بيروت عام قطط :مـازالت تلك الصـورة ماثلة في الـذاكرة 
تـفـرغ حـمـولـة 2012 إذ كــانت سـيـدة لـبـنـانـيـة تـرتـدي بـنــطـلـون و تـيـشـيـرت 
لتـقدمها عـبأة باألكل من اكـياس النايـلون ا سيارتـها الصـالون حديثـة الصنع 
و كأنها تطبق كان الـساعة السابعة مـساءاً  الى القـطط التي تتجمع في ذات ا
ولكن  دون جرسه الـذي يسيل مع رنـينه لعاب نظـرية العـالم الروسي بافلـوف 
ـتابـعـة بـسـبب مكـانـهـا الـقريب من الحـظـة و ا الـكـلب. فقـد شـاهـدت الـقطط بـا
و كان لـتأكل ما تـقدمة تـلك السيدة  تتجـمع يومياً في ذات الـوقت و ا أقامـتي 
رأة تلك ا بعـد ساعة او اكـثر تتـفرق تـلك القطط الـى اماكنـها باحلي الـسكـني 
و فـعـلهـا االنـسـاني  الـصـامت مـازال راسـخاً  في ـدني  الـتي  تـرتـدي الـزي ا
كلـما سمعـت بائعي الكالم في الذاكـرة بل تتراقص تـلك الفعالـية أمام نـاظري 
الفـضيلة و االنسانية دون فـعل حقيقي منهم . وأسأل احـيانا ما هو الفرق ب
و الـتـصـرف و الـعـمل دون قـيـمـة تـسـويق الـكالم حـول الــفـضـيـلـة دون الـفـعل 
بــ سـلـوك تـلـك الـسـيـدة و كالم االخــر الـذي يـحــظى بـاالحـتـرام دون الـكالم 

الفعل أنه سؤال مسور بالبراءة غير انه ال يصيبني باحليرة.
زيفة سانـدة االخبار ا تزيـيف : إشاعة الكذب في الـواقع يأتي بسبب تطـوعنا 
لـتـغدوا حـقيـقـة نؤمن بـها بـفـعل تكـرارها و النـها  تـلـتقي أحـيانـاً مع تـوجهـنا 
فقـد أصبـحت نسـبة لـتتـلفع حـياتـنا بـالـكذب لـغيـاب التـحقـق  نـشرهـا السـريع 
عالـية من اخبار وسائل الـتواصل االجتمـاعي مزيفة في الـقضايا الـسياسية و
و إن تلك الـوسـائل أضـحت أدوات للـتـحكـم بتـفـكيـرنـا و سلـوكـنا االجـتـماعـيـة 
ا أدى الى ثـلم االخالق وتصـدع القيـم التي نتـشدق بـها لـتمريـر مصـاحلنا

التى تتكئ على الزييف.
االشاعـات : يخـتـلف نـوع و عدد االشـاعات فـي البـلـدان و اجملتـمعـات بـحسب
لتأثـرها بـالقوانـ و شكل الـنظام البيـئات الـسياسـية و االجـتماعـية و االمـنيـة 
ـعلومـات الصادقـة .فهي تظـهر غالـباً في البـيئات السيـاسي و مسـتوى تدفق ا
تـلقي او ـلوثـة التي تـسهـم في عمـليـة تشـويش ا ـعلـومات ا ـضطـربة لـنـشر ا ا
فـاالشـاعة لـتـحقـيق اهـداف تـتعـلق بـتـحـويل االنتـبـاه إزاء الـقضـايـا اجلـوهريـة 
تـتـسم بـالـغـمـوض و االهـمـيـة و انـصـاف احلقـائـق أن لم تـكن دونـهـا مع غـياب

واطن . علومة و مدى أثرها على ا مصداقية ا
اضي  –حـسب وزارة الـداخلـية  - 7825 إشـاعة لـذلك ظهـرت خالل العـام ا
و هذا الرقم الكبير من إنتشار الشائعات في مجتمعنا ئة منها  عاجلت 80 با
يؤكد حـقيقت االولى إضطـراب البيئة السيـاسية و االجتماعيـة و الثانية غياب
ـا يـفتح الـبـاب أمـام رياح الـشـائـعات لـتـقـتحم ـعلـومـة الـدقيـقـة و الـصادقـة  ا

ستقبل  شوش الذي غاب عنه بناء ا تفكيرنا ا
ومضة : يقاس تطور و عظمة اال بطريقة االهتمام بحيواناتهم / غاندي
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السماوة

الن مـن أوجه السيـادة خضـوع اجلميع
لــلـقـانـون وبـذلك يــصـبح احلـال الـقـائم
ـبـدأ الـوارد في اآلن يــتـقـاطع مع هـذا ا
ادة (5) مـن الدستـور التـي جاء فـيها ا
األتي (الــســيــادة لــلــقــانــون والـشــعب
ارسها مـصدر السلـطات وشرعيتـها 
ـباشـر وعـبر بـاالقـتراع الـسـري العـام ا

مؤسساته الدستورية.)
الـــســـؤال الــذي يـــثـــار هل كـــان احلــال
ســابـقـاً مــثـلـمـا عــلـيه اآلن اجلـواب كال
ــتــابع لــلــعــمــلــيــة وعــلـى وفق االتي: ا
الـتشريعية في العراق سيجد إن احلال
لم يـكن يخـلوا من وجود آلـية محـاسبة
ألعـضاء ورئيس محكمـة التمييز إال في
الــفـتــرة الـتي تــلت صــدور أمـر ســلـطـة
ـــنــحـــلــة رقم (35) لـــســنــة االئـــتالف ا
ـلغى ومن األمثلة التي وردت 2003 ا
في الــدســاتــيــر الـعــراقــيــة مــا جـاء في
دســتـــور تــأســيس الــدولـــة الــعــراقــيــة
(الـقانـون األساسـي) لعام 1925 حـيث
ــــادة (81)  اآلتـي (تـــــؤلف جـــــاء فـي ا
مـحكمة عليـا حملاكمة الوزراء وأعضاء
ـــتـــهـــمــ بـــجـــرائم مـــجـــلس األمـــة ا
سـياسيـة أو بجرائم تـتعلق بـوظائفهم
الـعامة وحملاكمة حكام محكمة التمييز
عـن اجلـرائم الــنــاشــئــة من وظــائــفـهم
ـتـعـلقـة بـتـفسـيـر هذا ولـلـبت بـاألمور ا
الــقـانـون ومــوافـقـة الــقـوانـ األخـرى
ألحـــــكــــامـه) ثم تـــــوالت الـــــنــــصــــوص
الـــقــانــونـــيــة الــتـي تــؤكــد عـــلى مــبــدأ
ـساءلـة واحملاسـبة حلـ القـطع الذي ا
حـصل بـسـبب الـفراغ الـتـشـريعي ومن
خـالل العـرض أعاله نـرى إن الـضرورة
أصـبحت مـلحـة وقائـمة لـتشـريع قانون
لـــلــســـلــطـــة الـــقــضـــائــيـــة جتــمـع فــيه
الـنـصوص الـقـانونـيـة التي تـنـظم عمل
احملاكم والهيئات القضائية في العراق
وتــعـيـ رئـيس الـســلـطـة وصالحـيـاته
ـراقـبــة ألعـمـال وكــيـفـيــة احملـاسـبــة وا

جميع القضاة بدون استثناء.
{ قاضٍ متقاعد

ــرتـبـطــة بـوزارة الـعــدل عـدا مـحــكـمـة ا
الــتـــمــيــيــز). ومن خـالل مــا تــقــدم فــان
يـتـولى مـنـصب رئيـس مجـلس الـقـضاء
كن ألي األعـلى له حصـانة مـطلـقة وال 
جــهـة مـحـاسـبـته عــلى أفـعـاله حـتى لـو
ــشـهــود والـسـبـب كـمـا ارتــكب اجلـرم ا

تقدم ذكره أوجزه باالتي :
1- ان رئـيس وأعضاء مـحكمـة التمـييز
االحتـادية ال يـسري عـليهم قـانون هـيئة
اإلشـــراف الــقــضـــائي وال يــخـــضــعــون
ـا يـخـضـعـون لـرقــابـة تـلك الـهـيـئـة وإ
لـرقـابـة رئـيس مـحـكـمـة الـتـمـيـيز وعـلى
ادة (/55أوال/ح) من وفـق ما جـاء في ا
قــانــون الـتــنـظــيم الــقــضـائي رقم 160
ــعـدل الــتي جـاء فــيـهـا لــسـنـة 1979 ا
اآلتي ( يــكــون الــتـفــتــيش عــلى أعــمـال
مــحـــكــمــة الـــتــمــيــيـــز واإلشــراف عــلى
قـضاتها من قـبل رئيسهـا على ان يقدم
تـقـريـرا سنـويـا عن أعـمال احملـكـمة الى
وزيـــر الــعــدل ومــجـــلس الــعــدل) وهــذا
الـنص أصـبـح معـطـل حـكمـاً الن رئـيس
مـحـكمـة الـتـميـيـز االحتاديـة أصـبح هو
رئــيس مـجــلس الـقــضـاء األعــلى وعـلى
ـــــادة (/2أوالً/ (2مـن وفـق أحــــــكــــــام ا
قـانـون مـجلس الـقـضـاء األعلى رقم 45
لـــســـنــة 2017 وبـــذلك احتـــدت صـــفــة
رئــيس مــحــكـمــة الــتــمـيــيــز االحتــاديـة
بـشخص رئـيس مجـلس القـضاء األعلى
والذي هو أصالً حل محل وزير العدل
2- انــعــدام الــدور الــرقــابي عــلى عــمل
مــحـكـمــة الـتــمـيـيــز االحتـاديـة الن نص
/ح) مـن قانـون التـنـظيم ـادة (/55أوالً ا
الــــقـــضـــائي رقم 160 لـــســـنـــة 1979
ـعدل كانت تـرسم آلية احملـاسبة حيث ا
يـقدم رئيس محكمة التمييز تقريره إلى
وزيــر الـــعــدل الــذي بــدوره يــرفــعه إلى
الـرئيس األعـلى للـبالد أما اآلن إلى من
يـرفع رئيس محكمة التـمييز تقريره هل
يـرفعه إلى نفسه ومن يتولى احملاسبة
إذا مـا وجد خـرق قانـوني في عمـلها أو
في سـلوك احد أعضائـها? فهل يعقل ان

بـنـاء عـلى تـرشيح مـن مجـلس الـقـضاء
األعـلى من بـ قـضاتـها الـذين امـضوا
مــدة ال تــقل عن سـنــتــ فـيــهـا )  ومن
هــذا الــتــســلــسل فـي االحــكــام جنـد ان
رئـيس مـجـلس الـقـضـاء االعـلى هـو في
االصـل قـــاضي من قــــضـــاة مـــحـــكـــمـــة
الـتمـييـز يتـولى منصـب رئيس اجمللس
تـلقائيـاً بحكم القـانون  وهذا يعني ان
مــركـــزه الــقــانــوني هـــو مــركــز قــاضي
مــحـكــمـة الــتــمـيــيـز ويــخـضع لــشـروط
الـــتـــعــــيـــ واالنـــضـــبـــاط واحلـــقـــوق

والواجبات.
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2- كـذلك فـيـما يـتـعـلق بـاحلصـانـة فان
رئـيس مـجـلس الـقـضـاء األعـلى يـتـمتع
بـها بوصفه قاضياً في مـحكمة التمييز
االحتـادية  حيث ال يـجوز التـفتيش او
اإلشـراف على أعـضاء مـحكـمة الـتمـييز
ادة اال مـن رئيسها وعـلى وفق أحكام ا
(/55اوال/ج) مـن قـــانـــون الــــتـــنــــظـــيم
الـقـضائي الـتي جاء فـيـها االتي (يـكون
الـتفـتيش عـلى اعـمال مـحكـمة الـتمـييز
واإلشـــراف عـــلى قـــضـــاتــهـــا من قـــبل
رئـيـسـهـا عـلى ان يـقدم تـقـريـرا سـنـويا
عـن اعمـال احملـكـمـة الى رئـيس مـجلس
الـــقــضــاء االعــلـى ومــجــلـس الــقــضــاء
االعـلى.) وهـو االن ذاتـه رئيـس مجـلس
ـــنــــصـــبـــان في الـــقــــضـــاء واحتـــدت ا
شــخــصه امــا عن مــحــاســبــة اعــضـاء
مـــحــكـــمــة الـــتــمـــيــيـــز ورئــيـــســهــا او
مـحاكمتهم عن األخـطاء التي قد ترتكب
أثـناء وظيفتهم فان الـتشريعات النافذة
ا فيها قانون االشراف  سـكتت عنها  
الـقضائي اجلديد رقم 29 لسنة 2016
بـيـنـمـا كان الـقـانـون الـسابق رقم 124
لـسـنة 1979 اسـتـثنى اعـضاء مـحكـمة
الــتـمـيـيـز مـن اخلـضـوع لـرقــابـة هـيـئـة
ـادة االشــراف الــقـضــائي وعــلى وفق ا
(/13أوال) التي جاء فيها االتي (ختص
هـــيــئـــة االشــراف الـــعــدلي بـــالــرقـــابــة
واالشـراف علـى أعمال : اوال  –احملـاكم

األعـــلى لم يــرد به تـــعــريف ســواء في
قـانون مجلس الـقضاء االعلى رقم 45
لــســنـة 2017 او الــدســتــور الــنــافـذ
ـا يعـد رئيس اجملـلس تلـقائـيا من وا
يــتــولى رئــاســة مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز
ادة االحتـادية وعلى وفق ما ورد في ا
(/2اوال/آ) مـن قــانـــون اجملــلـس الــتي
جـاء فـيهـا االتي (اوال : يـتألف مـجلس
الــــقــــضــــاء األعــــلى من :  1- رئــــيس
مـحكـمة الـتمـييـز االحتادية  –رئـيساً)
ـنــصب هي لــذلك فــان شــروط تــولى ا
ذاتــهـا شــروط تـولى رئـاســة مـحــكـمـة
الــتــمـيــيـز االحتــاديــة وهـذه الــشـروط
ـــادة (/47خــــامــــســـاً) من وردت فـي ا
قــانـون الـتـنـظــيم الـقـضـائي رقم 160
ـعـدل الـتـي جـاء فـيـها لـسـنـة 1979 ا
االتـي (خامساً  –يـع رئـيس محـكمة
رسـوم جمـهوري بـناء على الـتمـييـز 
اقـتـراح رئيس مـجلس الـقضـاء األعلى
مـن ب نـواب رئـيس احملـكـمـة.) وهذه
ــادة قـد حــددت اجلــهـة الــتي تـرشح ا
رئـيس مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز وهـو رئـيس
مـجـلس الـقضـاء االعـلى من بـ نواب
الــرئـيس وهـوالء  تــعـيـيــنـهم ايـضـاً
بـنـاء على اقـتراح من مـجـلس القـضاء
ـادة (/47رابـعـا) وعــلى وفق احـكـام ا
مـن قـانــون اجملــلس الــتي جــاء فــيــهـا
االتـي (يــعــ نــائب رئـــيس مــحــكــمــة
رسوم جـمهوري الـتميـيز االحتاديـة 

يـرفع الشخص تقـريره إلى نفسه  إما
إذا طــالـته هـو او األعـضـاء احملـاسـبـة
فـمن يـتـولى مـحـاسـبـتـهم فـهـذا نقص
كــبـيـر في الــتـشــريع نـاجت عن عـبــثـيـة
الـسيـاسـة التـشريـعيـة التي خـلقت لـنا

فراغاً تشريعياً في هذا الباب  
3- هـذا الفراغ التشـريعي خلق وضعاً
يــتـعـارض مع أهم مــبـدأ في الـدسـتـور
ـسـاواة ) وكذلـك مبـدأ (سـيادة وهـو (ا
ـسـاواة فإنـنـا قد الـقـانـون) ففي بـاب ا
ميزنا أبناء الطبقة الواحدة حيث منح
رئــيس وأعــضـاء احملــكــمـة االحتــاديـة
الــعــلــيــا ورئــيس وأعــضــاء مــحــكــمــة
الـتمـييز االحتـادية حصـانة مطـلقة من
أي مـحـاسبـة بـينـمـا زمالئهم فـي بقـية
ــواقع الــقــضــائـيــة يــخــضــعـون إلى ا
ــؤســســاتــيــة واحملــاســبـة ــراقــبــة ا ا
الـقـانونـيـة كذلك تـميـزهم عن أقـرانهم
في الـسلطات األخرى فـرئيس السلطة
الـتـشـريـعـيـة (رئـيس مـجـلـس الـنواب)
مـعـرض لـلمـسـاءلـة وحجب الـثـقـة عنه
ــادة ـــوجب ا ـــوجب الـــدســتـــور و
(12) مـن الــنـــظـــام الــداخـــلي جملـــلس
الـنــواب الـنـافـذ الـتي جـاء فـيـهـا اآلتي
(جملــلس الــنــواب إقـالــة أي عــضـو من
هـيـأة رئـاسـته وفق الـقـانـون.) ورئيس
اجلــمـهـوريـة ورئــيس مـجـلس الـوزراء
فــأنـــهم يــخــضـــعــون لــلـــمــســاءلــة عن
أخـطائهم  إال رئيس وأعضاء احملكمة
االحتــاديـة الــعــلـيــا ورئـيس وأعــضـاء
مــحــكــمــة الــتــمــيــز االحتــاديـة فــأنــهم
مـصونون غير مسؤول وهذا يتقاطع
ــســاواة بـــ الــعــراقــيــ مع مـــبــدأ ا
ـادة (14) مـن الــدســتـور الــوارد فـي ا
الــتـي جــاء فــيــهــا اآلتي (الــعــراقــيــون
مـتــسـاوون أمـام الـقـانـون دون تـمـيـيـزٍ
بـسـبب اجلـنس أو الـعـرق أو الـقـومـية
أو األصـل أو الـــــــلـــــــون أو الـــــــدين أو
عتـقد أو الرأي أو الوضع ـذهب أو ا ا
االقـــتـــصــادي أو االجـــتـــمــاعـي) كــذلك
يـتـقاطع ويـخرق مـبـدأ سيـادة القـانون
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ـطـلـوب دخول مـبـاريـات الـدوري وا
اللقـاء القادم بـفريق منـظم متخلص

هم. من االخطاء وهو ا
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وتشـهد مـباربـات اجملمـوعة الـثانـية
لدوري الدرجــــــة االولى مواجهت
صــعـــبــتــ وحــاســـمـــــــــــتــ بــ
ـتـصـدر الـنـاصـريـة والـوصـــــــيف ا
ـــتــصــدر كـــربالء وفــيـــهــا يـــخــرج ا
ـــواجــهــــــــــة غــاز الـــنــاصـــريــة 42 
الـشـمـال ويــــــــامل جتـاوز حتـديات
االرض واجلــمـــهــور لـــتــحــــــــــقــيق
الـنـتـيـجـة وتــطـلـعـات جـــــــــمـهـوره
الـــكـــبـــيـــر في الـــعــــــــــودة بـــكـــامل
ا تمنـحه بطاقة النقــــــــاط الـتي ر
الـتــاهل مــبـاشــرة لــلـمــمـتــاز اذا مـا
خـســــــــر كــربالء امـام الـبـحـري في
الــلـقــاء الـذي ســيــــــــقـام بــنـــــــفس
الــوقــــت وهــو االخـر يــامل يــتـعــثـر
الــنــاصـريــة وفي حــال فـوز االثــنـ
ســــيــــؤجل احلــــسم قــــد الـى الـــدور
االخــيـــر وفي مــلـــعب كـــربالء الــذي
سيـضيف الـناصـرية وســــــط ترقب
جــمـــــــهــورهـــــــــــمــا وكل مــنــهــمــا
يـــســـتـــعـــد إلقـــامـــة افــراح الـــتـــاهل
واسـتــقالل إحــدى عــربــات الــقــطـار

متاز. ا

احلـال نـفـسه وان الـفـريق يـجب ان
يقدم ما لديه.
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ـكن اعـتـبـار الـنـتـيـجـة حتـصـيل و
حــاصل امــام مــنــتــخب الــضــيـوف
ــــتــــواضع الــــذي صــــحـــيـح قـــدم ا
حلظـات مهـمة بـعدما غـير من أدائه
كــثـــيــرا وظـــهــر بــشـــكل اخــر و في
الـــشـــوط الـــثـــاني وفي افـــضـــلـــيــة
واضـحــة لـكــنه بــغـيــر الـقــادر عـلى
صــنع الــفـرص والــتــســجــيل لــكـنه
صعب االمور على الوطني ويتحتم
ـــديــر الــفــنـي الــذي اســتــلم عــلى ا
ــهـمــة بـوقت قــريب كـمــدرب ثـالث ا
ـهـارية االعـتـمـاد عـلى العـنـاصـرة ا
وتوليفـة متجانسة تـستطيع اجناز
هـمـة القـادمة عـلى افضل مـا يرام ا
ـنـتخب سـيـكـون امام اخـتـبار الن ا
صـعـب جـدا في مـواجــهـة االمـارات
الـذي شـاهـدنـا مـسـتـواه في الـلـقـاء
األول كــمــا قــدم مــبــاريـاتـه االخـرى
بـــشــكل افـــضل مـــنــا لـــيــقـف ثــالث
الـتـرتـيب بـتـسع نـقاط و مـنـتـخـبـنا
ــهــمـة اخلــامس بــخــمس نــقــاط وا
التـنـتـهي بـالـفـوز عـلى االمارات الن
لـبــنــان االخـرى فـي مـوقف مــتــقـدم
علينا بست نقـاط عندما تستضيف

نتخب الذي خرج من التصفيات. ا
ولم تـسـر االمـور اطالقـا عـلى نـحـو
جـيـد فـيـمـا يـتـعـلق بـخـطـف بـطـاقة
مـلـحق اجملمـوعـة الـفرصـة االخـيرة
وفيـهاسـيكـون الفـريق امام اخـتبار
صــعب جــدا مـا يــتــطــلب مــعــاجلـة
اخلــلل في الــفـــرقــة الــتي ســتــمــثل
الــوطـني حــتى بـوجـود احملــتـرفـ
تـوقع وصـولهـم االسبـوع احلالي ا
وقـد يــشــغل عـدد مــنــهم مــراكـز في
ـنـتخب الـذي لم يـقدر ان تـشكـيـلة ا
يـعـكس حـالـة االطـمـئـنـان التـي كان
يــامـلــهـا اجلــمــهـور في الــتــجـهــيـز
ـواجـهـة مـبـاراة الـتـصـفـيـات كـلـها
ــــــشاكل بعدمـا عانى الفـريق من ا
الــدفــاعــيــة وفــشل في احلــــــــــفـاظ
على نظـافةشبـاكه التي اهتـــــــــزت
بـخطـأ فـادح من سـعـد ناطق فــــــي
احملاولة الوحيدة للضيوف رغم ان
ـدرب لـعب بـخـمـسـة مـدافـعـ في ا
ــهـــمـــة حتــتـــاج الى دعم وقت ان ا
الــهـجــوم وكــســر عـقــدة الــتــهـديف
ــتــخـــلف فــيــهــا عـن جــمــيع فــرق ا
اجملــمـــوعــة بــتــســـــــــجــيل اربــعــة
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ـتلك مـعـلـوم اننـا سـنـواجه فـريق 
ستوى افضلية الدفاع والهجوم وا
وقع واالستقرار واالكثر تنظيما وا
ومؤكد سيكون مصدر خطر للمهمة
احلاسمـة التي تفـرض نفسـها على
الفريـق وليس هذا فـقد عانى عدد
من الالعــبــ من هــبــوط الــلــيــاقــة
الـبــدنـيــة حـيث ضــرغـام وشــيـركـو
الـلـذين فـشال في دعم الـهـجـوم كـما
ظــــهـــر ضــــعف االعـب الـــبــــديل في
عـمـلــيـةالـتــعـويض األسـاســيـ مـا
يـجـعل اإلحـسـاس الـكـبـيـر بـشـعـور
اخلـوف عـند إشـراك هـؤالء االعـب
كــمـا ظــهــر الــتــراجع الــفــني وعـدم
االحتفاظ بـالكرة والطريـقةالدفاعية
الـــتـي حـــدت من تـــقــــدم الالعـــبـــ
بـسـبب أسـلـوب الـلـعب كـنـا تـكررت
نـــفس األخــــطـــاء الــــتي الزمت اداء
مــبـاريـاته الــسـابـقــة في اجملـمـوعـة
حــصــرا في الــشــوط الــثـانـي حـيث
ـرتـبك امـام احلـاجـة االداء الـفـني ا
ـنــظم والــلـعب الــكـبــيـرة لــلــعـمـل ا
يـشـكل افضـل والتـركـيز عـلى تـغـير
ـكن ان تـبـقى عـلى االمـور الـتـي ال

الــثـاني بـتــسـديـدة رأســيـة من كـرة
ثابـتةد 24قبل ان يـقـلص الضـيوف
النتيجة بهـدف عكسي سجله سعد
ـن حـــســ نــــاطق  29واضـــاف ا
الـهـدف الثـالث من تـسـديدة بـعـيدة
د 78جــاء عـلـى عـكس ســيـر الــلـعب
والشـوط االول عنـدما جلـا منـتخب
ــكـثف امال في زامــبـيــا لـلـهــجـوم ا
ادراك التعادل عبر االستحواذ على
الـكـرة والــسـيـطـرة االفـضل ووضع
العبي الوطني حتت الضغط لكنهم
لـم يـتـمـكــنـوا من حـسم الــهـجـمـات

وقطع خطوة اضافية كما يجب.
6 ö « qA

وفـــــشـل العــــبـــــو الـــــوطـــــني في
اســــتـــعــــادة تــــوازنــــهـم لــــعـــدم
التقيدبالـواجبات وانعدام قدرة
الـــــــبـــــــدالء فـي تـــــــعــــــــويض
االســـاســـ وهـــذمـــشـــكـــلـــة
حـقيـقيـة في ان يـظهـر هؤالء
االعـــبــ بــشــكل مــهــزوز في
وقـت يـــفــــتــــرض ان تـــظــــهـــر
مـــســـتـــويــات جـــمـــيع العـــبي
نتخب متقاربة على األقل اذا ا
لـم تـــكن عــــلى مــــســـتــــوى واحـــد
والفريق يقف على بعد خمسة أيام
من مــواجــهــة االمــارات في الــرابع
والعـشرين من الـشهـر احلالي امام

مباراة مصيرية.
¡UIK « qI

ومـا زاد الـطـ بلـة نـقل الـلـقاء
إلى الـسـعـوديـة مـا يـجـعـلـهـا
اكــثـر صـعــوبـة مـا يــتـطـلب
الــلــعب بــفـريق مــتــكـامل
ولـيس الـذي شـاهـدناه
الذي يشبه نفسه في
الـــتـــصــــفـــيـــات في
مــواجــهــة زامــبــيـا
بــــــعــــــدمــــــافــــــشل
التشكـيل من تغير
وحتـــــســــ االداء
الـذي رافق جـمـيع
نـتخب مبـاريـات ا
امـــام اقـــرانه في
الــتـــصـــفـــيــات
ـؤهـلـة لـكاس ا
العـالم في قطر
العام احلالي بل
ا كان أضـعـفهـا 
فـي ذلـك ســـــوريـــــا
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لكة سحـبت قرعة منافسات بطولـة آسيا للكرة الطائرة حتت  20عامـا والتي تستضـيفها 
البحرين خالل الفترة من 22 إلى 29 آب/أغسطس القادم.

ويشـارك في بـطـولة آسـيـا لـلكـرة الـطـائرة حتت 20 عـاما 18 مـنتـخـبـا  توزيـعـهم على 6
نـتـخب البـحـريني ـنتـخب الـسعـودي في اجملـموعـة األولى الـتي تـضم ا مـجـموعـات.  ووقع ا

بجانب منتخب هونغ كونغ فيما ضمت اجملموعة الثانية الهند واليابان وإيران.
وضمت اجملمـوعة الثالثة الكويت وقطر وكوريا اجلنوبية ويلعب في اجملموعة الرابعة كل من
اإلمـارات وكازخـستـان وتايـلند. بـينـما ضـمت اجملمـوعة اخلـامسة الـعراق وأسـترالـيا وبـنما

وأخيرا اجملموعة السادسة ضمت الص وتايبيه وباكستان.
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التـقى فريق الشـرطة مع فريق
الـكـهــربـاء عـلى قــاعـة الـشـعب
لاللـعـاب الــريـاضـيــة حلـسـاب
الـــــدور احلــــــادي عـــــشــــــر من

رحلة الثانية. ا
وتـــمــــكن فـــريق الـــشـــرطـــة أن
يـــعـــزف احلـــان قــيـــثـــارته في
الــفــتــرة األولى بــنــتــيــجـة 29
نــــقـــطـــة مــــقـــابل 19 نــــقـــطـــة
للـكهربـاء.وحاول بعـدها فريق
الـكــهـربــاء الــعـودة من بــوابـة
الفـترة الـثانـية وذلك من خالل
الالعب مــصـطـفى شـهـاب لـكن
دون جـــدوى لـــيــحـــافظ فـــريق
الـشرطـة على مـجريـات الفـترة
الــثــانــيـة وأنــهــاهــا لــصـاحله
بـنـتـيـجة 52 نـقـطـة مـقابل 35
نــقــطــة.وفي الــفـتــرة الــثــالــثـة
افتتح فريق الشرطة التسجيل
وانـهـاهــا ايـضـاً بـنــتـيـجـة 76
مقابل 58 و بسيـطرة واضحة
رغم طلعات فريق الكهرباء في

الـفـتـرة الـرابعـه والتي لـم تكن
كـافـيـة لـعـودة فـريق الـكـهـرباء
لــــيــــنــــال مــــا جــــاء من أجــــله
األخـضــر الـشـرطـاوي ويـحـقق
الفوز بنـتيجة 87-100 وبهذه
الــنــتــيـجــة أصــبــحت حــظـوظ
الــشـرطــة أكـبــر لــلـتــواجـد في

ــربـع الــذهـــبي. ومـن جــانب ا
آخر وفي دوري الشباب تفوق
نـادي الـشــرطه لـلـشــبـاب عـلى
نــادي الـــكــهـــربــاء لـــلــشـــبــاب
بـنــتـيـجـة (40 - 61)  حلـسـاب
ــصـــاحب لـــلــدوري الـــدوري ا
ـــــمــــتــــاز الــــعـــــراقي لــــكــــرة ا
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تـأهل الــروسي أنـدريه روبــلـيف إلى
الدور نـصف الـنـهائي لـدورة إنـديان
ويلـز األمريـكـية لـلتـنس بفـوزه على
ـيتـروف في الـبـلـغـاري غـريـغـور د

الدور ربع النهائي.
ـــصـــنف وفــــاز الـــنـــجم الـــروسـي ا

ـيـا عـلى مـنـافـسه سـابـعـا عــا
البلغـــاري بدون عناء
جموعت دون و
رد تـفاصـيـلـهـما

5-7 و6-2.
ويــــــــبـــــــدو
الــطــريق
مــعــبــدا
أمـــــــــــام
روبليف
 الـفـائـز
هــــــــــــــــــذا
ـــــــــــوسـم ا
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نتخب الوطني ؤازرة ا uC— ∫ حضور جماهيري رائع في ملعب احلبيبية 

الــلـعـبــة بـصــدد عـمل تــقـيــيم فـني
شارك في هذه جلميع الالعب ا
الــبــطــولــة مـن الــبــنــ والــبــنــات
لــلــتــركــيــز عـــلى مــشــروع الــبــطل
ــبي الـذي يــحـتـم عـلــيـنــا دقـة األو
االخــــتـــيــــار.وأوضح : ان جــــمـــيع
ــشــاركــ في بــطــولـة الالعــبــ ا
الـعـراق الـدولـية لـكـرة الـطـاولة هم
مـصـنـف دولـيـا وهـذا اضـاف قوة
للـبـطولـة من الـنـاحيـة الـفـنيـة كـما
انـنــا والول مـرة نــلــعب في بـلــدنـا
ـيـة بـطـاوالت حـديـثـة وأرضـيـة عـا
لذلك يستحق القائمون على احتاد
ـا الــلـعــبـة كل الــشـكــر والـعــرفـان 
بـذلـوه من أجل تـطـوير الـلـعـبة في
العراق.وعـلى هامش البـطولة أقام
مال بـخــتـيــار الـقــيـادي الــبـارز في
االحتـــاد الــوطــنـي الــكــردســـتــاني
دعـــوة غــــداء عـــلى شـــرف رؤســـاء
الـوفـود الـعـربــيـة حـضـرهـا األمـ
ـبية السيد أحمد الي للجنة األو ا

rOKصبري.  ÊUD  W bF شاركة في بطولة كرة الطاولة           W: الوفود ا ËU

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24 .Issue 7226 Sunday 20/3/2022 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7226 األحد 16 من شعبان 1443 هـ 20 من آذار (مارس) 2022م

وجود مع مـنتـخب بالده في بطولـة العرب درب الـتونسي لـونيـفي ا يـقول ا
ـدينـة وجمـاهير قـامة في بـغداد .. مـعلـقا على حـرمان مـلعب ا لـلشطـرجن ا
الـعراق مـن مشـاهـدة مـنتـخـبـها في الـعـاصـمـة بغـداد : (انه قـرار سـياسي
مـستنكر ويعد قرارا دوليا جائر وظالم) .. هنا يتحدث األخ التونسي باسم
ـستقرة الـضمير الـعربي وبلـسان رياضي مـطلع وقد شـاهد بغـداد االمنة ا
ـكن قراءتها اال من مـستغربـا ما اتخذه الـفيفا بـحق العراقيـ كضربة ال 

زاوية سياسية بحتة .
ـة ســيـمـا وانــهـا تـعـد انــتـهـاكـا صــارخـا حلـقـوق صــحـيح ان الـضــربـة مـؤ
ـتد مـنذ عـقود .. اال ان الـعراقـي وظـلـما فـاضحـا وحرمـانـا مسـتهـدف و
الـقرار األخيـر يعـد اقسى ما تـعرضـنا له والـسبب يكـمن في انه اتخـذ بعد
أسـبوع على فـرحة العـراقي برفع احلـظر وإمكانـية اللـعب على مالعبهم
وقـد اتخذت كافـة التدابيـر واإلجراءات الرسمـية والشعـبية القامـة الكرنفال
الـذي كان بالنسـبة لهم عيـدا وطينا وليس حـدثا رياضيـا فحسب .. خاصة
وقـد بذلـت جهـود كـبـيـرة متـواصـلـة وحـثيـثـة من قـبل الـسيـد وزيـر الـشـباب
ورئـيس االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم األسـتاذ عـدنان درجـال وبقيـة اخوانه
وزمالئه ومــا قــامـوا بـه من عالقــات واتــصـاالت وتــواصل الشــهــر طــويــلـة
ــا افـــضت الى رفـع احلــظـــر الــذي  اإلطـــاحــة به بـــجــرت قـــلم دولي ظـــا
وبـتبريرات غير مقـنعة ومعاييـر عوراء وفي توقيت مستـغرب وضيق سيؤثر
كن يـطيح بـفرصتـنا الـوحيـدة في التصـفيـات .. وهنا عـلى اداؤنا الفـني و
تـكـمن عــلل مـتـعــددة يـتـخــفى وراؤهـا الـقــرار ويـسـتــهـدف بـكـل مـنـهـا اذى

العراقي .
هـنا البد ان يكون الرد مـدروس بعناية فائقـة .. بعيدا عن التـوتر والعصبية
ا يريد االخرون ايـقعنا حتت تاثـيرها التمام مخـططهم .. لذا يجب الـتي ر
االنـتباه واالهـتمام بـردات الفعل الـتي ينـبغي لهـا ان تبقى مـصرة على حق
طالبة برفع احلظر التام والى العراق باللعب في بغداد وبقية احملافظات وا
االبـد .. وان يكون لـلحكـومة واجلهـات الرسمـية وقفـة جادة تعـتمد الـتحرك
الـدبلومـاسي السريع وفـقا لقدراته لـوقف احليف ورفع الظـلم .. كذلك على
ـدني واجلـمـاهـيـر ان تـقف وقـفـة تـضـامـنيـة مـع الـكرة مـنـظـمـات اجملـتـمع ا
الـعـراقــيـة وتـرفع الفــتـات تـنــدد بـالـقــرار ومن يـقف وراؤه الســتـهـداف امن

العراقي وسيادتهم وحقوقهم ..
يدان الرياضي من خالل ابتعاد الرد األفضل واالمثل يجب ان يكون في ا
الـكابـ غني شـهد والعـبيه ومالكه الـفني واالدري بـعيـدا عن مسرح ردات
ــلـعب ويـحـصــروا تـفـكـريـهـم بـالـفـوز عـلى الـفـعل وان يـركــزوا تـمـامـا في ا
ـشوار كـحل امـثل لرد االعـتـبار واحلـفـاظ على احلـقوق االمـارات وتكـمـلة ا

العراقية واسعاد جماهيرهم وشعبهم . 
ـنـتـخب والعـبـيه ومالكه الـتـدريـبي وذلك يـتـطـلب من اجلـمـيـع الـوقـوف مع ا
ـشوار بأفـضل صورة .. فـضال عن تفويت وتـهيئـتهم نـفسيـا على تكـملت ا
الـفرصة عـلى الفـيفا بـضربـنا ضـربة أخرى من خالل فـرض ما يـختار من
مـلـعب تـكـون اخليـارات فـيه مـتـاحـة لـلـمـنـافس بـشكل
نـتخب العراقي .. واضح عـلى حساب مصـلحة ا
فـاجلـماهـيـر لهـا دور كـبـير فـي فوز مـنـتـخبـاتـها
ويـجب ان يلـعب العـراق في دولة مـحايـدة يكون
جلــالــيــتـــنــا وجــمــاهــيــرنــا فــرصــة الــتــشــجــيع

واحلضور والفوز ان شاء الله !!
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بعنـوان النتـيجة فـقط خرج الوطني
من مـبــاراته الــتـحــضـيــريـة عــنـدمـا
تمـكن من الفـوز فيـها بـثالثة اهداف
لــواحـد عـلى نـظـيــره الـزامـبي الـتي
ــــديــــنـــة في جــــرت عــــلى مــــلـــعب ا
الـعـاصمـة بـغـداد بحـضـور اكـثر من

25 الف متفرج.
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وكـــانت بـــدايــة مـــهـــمــة مـن ال عــبي
الـوطـني في االنـدفـاع لـلـهـجوم ومن
نـطقـة اجلزاء كرة عـرضـية ارسـلت 

لـــتـــأتي مـــنـــهـــا
ضــــــــــربـــــــــة
اجلـــــــــــــزاء
الـــــــــــــــــتـي
نــــفـــــذهــــا
ضـــــرغــــام
اسـمـاعـيل
د 10 قـــــبل
ان يـضيف
احـــــــــمـــــــــد
ابـــــراهـــــيم
ســــوريـــا في لـــقــــاء قـــد يـــكـــون فيالـــهـــدف

ـتـنـاول امـام حـالـة اإلحـبـاط الـتي ا
عــلـــيــهـــا ســوريــا و مـن ثم تــخــرج

إليران.
نــأمل أن يــتـدارك شـهــد في الــفـتـرة
ـتبـقـية ومـاةحصل في الـتدريـبـية ا
الـلــقـاء الـتــجـريــبي االخـطــاء الـتي
رافـقت ســيــر الـلــعب الــتي تــكـررت
عـانـاة النه سيـكون وتـظهـر نـفس ا

امام مباراة نوعية .
كــمـا اسـتـمـرت نــفس الـعـلل تـطـارد
ـــنـــتـــخب والالعـــبـــ واحلـــاجــة ا
طـلوب استغالل النتفـاضة كبـيرة ا
ـقبلـة بشـكل عملي الفـترة الـقليـلة ا
وتـقبل اآلراء واالنـتـقادات بـروحـية
وبشــــــــفافيـة وترك النـتيجـة جنبا
رغم أنـهــا كــانت مــعـنــويــة لـكن كل
شيء ســيــكـــون مــخــتــلف رســمــيــا
ـطــلــوب ايــضــا اعــادة تـقــــــــيم وا
مـســتــوى االعــبـ بــعــد اكــثـر وان
يــاتي االخـتـيـار الـدقــيق بـعـيـدا عن
االسماء وحـجمهـا التي منـها كانت
خــيـبـة أمـل كـبـيــرة ويـامل ان تـاتي
رحــلــة الــتــعــويض عــبــر خــيــارات
الـــشــهـــد مــبــنـــيــة عــلـى الــوحــدات
تابع التدريبـية ولقاءزامبـيا وهو ا
ــــســــتــــويــــات االعــــبــــ من خالل

عبد الغني شهد 

بــلـــقــبي دورتي مـــارســيــلــيــا ودبي
لبـلوغ النـهائي الـثالث له في دورات
األلف نـقــطـة لـلــمـاسـتـرز واألول في
إنـديــان ويـلـز الــتي لم يـذهب فــيـهـا
ســابـقــا أبــعـد من الــدور الــثـالث إذ
يـــلـــتـــقي فـي نـــصف الـــنــــهـــائي مع
ـصنف رقم األمريـكي تايـلـر فريـتز ا
ــتــأهل عــلى حــسـاب ــيــا وا  20عــا
الـــــــصـــــــربـي مـــــــيـــــــومـــــــيــــــر
كيسمـانوفيتش (7-6 3-6 

و6-1).
وســــتـــجــــمع مــــبـــاراة
الـــــــــدور نــــــــــصف
الـنـهائـي الثـاني
بـــــــ الـــــــنـــــــجم
اإلســــــــــبـــــــــــانـي
اخملضرم رافائيل
ـــــــــرشح نــــــــادال ا
األبـرز للـظـفـر بـلقب
الـبـطــولـة ومـواطـنه
وهبة الصاعدة في عالم ا
الــــكـــــرة الــــصـــــفــــراء
كـــارلـــوس ألـــكــاراز
صـــــــــــــــاحـب

الـ18
عاما.

أندريه روبليف
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ـحافظـة السـليمـانية إنطـلقت 
بــطـــولـــة الـــعــراق الـــدولـــيــة
للـناشـئات والـشابـات بكرة
ـشـاركـة أكـثر الـطـاولـة 
من سـتـ العـبـة مـثلن
مـنــتـخــبـات ســوريـا
بـــاكـــســـتـــان ايــران
مـــــصـــــر لـــــبـــــنـــــان
فـــــلــــســـــطــــ األردن
ضيف العراق. والبلد ا
وحــضـر االفــتـتــاح األمـ
ـــبــيــة ـــالي لــلـــجــنــة األو ا
الــوطــنـيــة الــعــراقـيــة أحــمـد
صـــــبـــــري ورئــــــيس االحتـــــاد
الـعـراقي لـلمـبـارزة زيـاد حسن
وعــــدد مـن الــــشـــــخــــصــــيــــات
الرياضية العراقية في األقليم.
ــالـي لــلـــجـــنــة وقـــال األمـــ ا
ـــبـــيـــة أحـــمـــد صـــبــري ان األو
ـبـية وبـتـوجيه من الـلـجنـة األو
رئــيس مــكـتــبـهــا الــتـنــفـيــذي رعـد

حمـودي رصدت مـبلغـاً مالـياً لدعم
الــبـطـولـة ســعـيـاً لــلـمـســاهـمـة في
جنــاحـــهــا وإظـــهــارهـــا بــالـــشــكل

طلوب. ا
وأضـــاف صـــبــــري ان مـــا حــــقـــقه
االحتاد العراقي للطاولة من جناح
بـائـن عـلى صـعــيـد الــتـنـظــيم يـعـد
فـخـراً للـريـاضة الـعـراقيـة والحتاد
ـشــاركـة الــلـعــبــة ال سـيــمــا وان ا
الـدولــيـة في هـذه الــبـطــولـة كـانت
يزة حـيث جتاوزت خمـسة عشر

منتخباً. 
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ـنــتـخــبـات من جــهـته اكــد مـديــر ا
ـركزي لـكرة الوطـنيـة في االحتاد ا
الـطـاولـة حـكـمت جـواد ان الـعـراق
شـارك في هـذه الـبـطـولـة بـخـمـسـة
فـئـات لالنـاث بـأعـمار 10- 19عـاماً
مـشـيـراً الى ان مـنـافسـاتـهـا تـشكل
إخـتــبـاراً أوالً لالعــبـات إذ تــفـتــقـر
ـــشـــاركــة أغـــلـــبــهـن لــلـــخـــبــرة وا
الـدوليـة.ونـوّه جـواد الى ان احتاد
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زار مــحــافظ ذي قــار مــحــمــد هــادي الــغــزي
نادي سوق الشيوخ والتقى رئيس وأعضاء
الــهـــيـــئــة اإلداريـــة وعــدد مـن الالعـــبــ في
الــنــادي.وقــام بـجــولــة عــلى مــرافق الــنـادي
ـــقــر اإلداري واســـتــمع إلـى شــرح حــول وا
اسـتراتـيجـية الـنادي.ووجه احملـافظ بتـقد
الـدعم الـفـوري لـلـنـادي مـعـــــــــبـراً عن رغـبة
ـسانـدة كافة االنـدية في احلـكومـة احمللـية 

ـواصلـة مـشوارهـا في حتـقيق احملـافـــــــظة 
ـــا حتــــقــــق من االجنـــازات. كــــمـــا أشــــاد 
ختـلف الفئات واأللعاب مكتسبـات للنادي 
ـالي.مـن جـانـبـه عـبـر والـتــنـظــيم اإلداري وا
ـبـادرة احملـافظ رئـيس الـنــادي عن تـقـديــره 
ـعــنـوي لــلـفـريق ويـذكـر ان فـريق ودعـمه ا
سـوق الشـيوخ يـلـهب بدوري الـدرجة االولى
بـكــرة الـقـدم اضــافـة الى وجــود فـرق اخـرى

ضمن النادي.

الـسـلـة.كـما تـفـوق نـادي دجـلة
اجلـامـعـة لـلـشـبـاب عـلى نـادي
نــفـط الــبــصــرة لــلــشــبــاب في
مـبـاراة مـؤجـلة بـنـتـيـجة (-33
71)  حلـــــــــســـــــــاب الـــــــــدوري
ــمــتــاز ــصـــاحب لــلـــدوري ا ا

العراقي لكرة السلة.

WK∫ لقاء الشرطة والكهرباء في دوري السلة

W∫ جولة تفقدية للغزي في نادي سوق الشيوخ u
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عـلـومات والـتكـنولـوجـيا بـأنهـا حولت عـنـدما وصـفوا ثـورة ا
الـعالم الى قريـة صغيرة كـانوا دقيـق في التوصـيف وبتنا
نـستشعر تلك الدقة في زمن احلـرب على نحو غير مسبوق.
دول الـعالم كانت قـد انخرطت جـميعـها بإرادتـها أو كنـتيجة
حـتـمـيـة في عالقـات تـكـوين ذلـك الـعـالم ووجـوده مـنـذ عـقود
حــتى عـادت الــدول جـمـيــعـهــا تـشـتــرك في ضخ مـعــلـومـات
ـعقدة الى ومـقومـات وخدمات ادامـة هذه القـرية الصـغيرة ا
ـهـمـة خطـيـرة ومـعقـدة بـشكل ال حـد الـذهـول. اليـوم تـكون ا
يــتــصــوره الــعــقل بــســهـولــة حــ تــريــد الــدول عــزل دولـة
وجتـريـدها من امـتيـاز تـأسيـسهـا لبـنـاء العـالم  السيـما اذا
كـان لها تـشابك معـلوماتي وتـقني ومالي واقـتصادي وأمني
كن ان تمر ترتيبات الهدم إذ ال  عميق مع القرية الصغيرة
ـشـاركـة في عـوامل الصالت كـمـا كـانت إجـراءات الـبنـاء وا

صير على هذا الكوكب. وحدة با في القرية ا
لـو كانت روسيا مـثل دول الشرق األوسط كـالعراق وسوريا
ولـيبيا والـيمن وسواها خـارج منظومـة الدول االساسية في
صـنع تـكنـولـوجيـا الـعالم ورسم خـرائـطه لكـان االمـر هيـناً
وان عـمـلـيات احلـجب والـعـزل ستـكـون عـقوبـات ذاتـيـة األثر
ي ألنـها لـيس فـيـهـا القـدرة عـلى احلـاق الـضـرر بنـظـام عـا

داراته وليست صانعة ألساساته ومفاتيحه. تابعة 
ـتــخـصـصــة في تـوزيـع وإدارة عـنـاوين ــنـظـمــة ا يــبـدو انَّ ا
اإلنـترنت في الـعالم التـي رفضت الدعـوة الى االنخراط في
ـيـة عـلى روسـيـا وقـررت احلـيـاد إجـراءات الـعــقـوبـات الـعـا
تـنطلق من املها في انّ احلرب قد تنتهي من دون ان تكون
قـد انساقت الى تخريـب سياقات في منظـومة االنترنت التي

تمسك بكل شيء في العالم.
ـالـك الـوحــيــد لــهـذه من الــصــعب ان يــتم حتــديــد مَن هــو ا
الـقـرية وإذا تـوغـلنـا في الـتعـمّق في تـدقيق سـجالت مـلكـية
ــلـكــيـة بـاتت الــعـالم الــقـريـة ربّــمـا نـصـل الى انّ سـنـدات ا
مـشاعة ومن الصعب ان يطالب أحد بحصته بها منفصال
لـــيــنــجــو من دمـــار يــصــيب احلـــصص االخــرى ألي ســبب

محتمل.
ـسألة ليست مستحيلة في إعادة تركيب أجزاء قرية العالم ا
عـلى وفق أسس بـنـائـهـا وعنـاصـرهـا األوليـة كـمـا بدأت اول
مـرة. لكـنها عـمليـة تركيب جـديدة قـد تستـغرق زمنـا يساوي
ـشـتـرك في انـظـمـته ـتـقـدم لـلـعـالم ا زمن تـشـكـيل الـوجـود ا
الـعامـة. وهذا لو حـصل فإن سـيقود الى فـرز قاطع وحاسم
ـ ال يـسـتطـيع أحـد الـوقوف عـلى احلـياد ومـخـيف بـ عا
ازاءه وهـنـا ال أحـد يسـتـطيع الـتـكـهن أيضـا بـشأن أي من

العا سيكون أكبر من سواه.
نـعـيش مـنـذ سبـعـ سـنة فـي األقل كعـمـر تـقـريبي لـلـطـفرة
هـولـة في التـكـنولـوجيـا ونـحن نشـعـر بأنّ الـعالم الـنـوعيـة ا
حــولـنـا كــيـان مــعـروف بـكـل مـا يـحــتـويه ويــنـتـجـه ويـصـرفه
ويـعانيه ويطمح اليه ويتجه نحوه وفجأة نكون جميعا بفعل
هــاجـس احلــروب الــكــبــرى مــشــدوهــ أمــام عــالم غــريب

ومجهول.
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
أعـلــنت إنـسـتــغـرام اخلــمـيس مـنع
مـغــني الـراب كـانـيـيه ويـست الـذي
غيّـر اسمه رسـميـاً ليـصبح يي من
اسـتـخـدام حـسـابه عـلى شـبـكـتـهـا
ألربع وعـــــشـــــرين ســـــاعـــــة وذلك
ــتــعــلــقــة النــتــهــاكه ســيــاســتــهــا ا
ـضــايـقـات عـلى خــلـفـيـة طالقه بـا
الــصـــاخب من جنـــمــة تـــلــفـــزيــون

الواقع كيم كارداشيان.
ــغــني الــبــالغ  44 عــامــاً ونــشــر ا
خالل األسابـيع الـفائـتة مـنشورات
عـدة هـاجم فــيـهـا الـكــومـيـدي بـيت
ديـــــفـــــيــــدســـــون الـــــذي تـــــواعــــده

كارداشيان.
ودعـا ويست الـذي أصـبح رسـمـياً
مطلقاً من كارداشيان علناً زوجته
ــصــاحلــة فــيــمـا الــســابــقــة إلى ا
ـسائل حضّـته بـدورها إلى إبـقاء ا
الــعـائــلــيــة شـأنــاً خــاصــاً لـكــنّه لم
يـــســـتــــجب إذ تـــطــــرّق مـــثالً إلى

موضوع حضانة أطفالهما.
وأشـارت نـاطـقـة بـاسم إنـسـتـغـرام
لوكـالة فرانس بـرس إلى أنّ كانييه
ويـــست لـن يـــتـــمـــكّـن من حتـــمـــيل
مـنـشـورات أو كـتــابـة تـعـلـيـقـات أو
إرســــال رســــائـل خــــاصــــة عــــبـــر
الــشـبــكـة االجــتـمــاعـيــة لـفــتـرة 24

ساعة.
ـوقـع كـذلك مــحــتـوى من وحــذف ا
حسـاب ويـست لم يحـدده العتـبار
تعلقة بخطاب أنّه ينتهك سياسته ا

ضايقة. الكراهية والتنمّر وا
وأفـادت وسائل إعالم أميـركية بأنّ
ـثّل مـنشـوراً أهـان فيه احملتـوى  
الكـومـيدي تـريـفور نـواه الـذي كان
اعــتـــبــر أنّ ويــست يـــصــبح أكــثــر
عـدوانــيـة فـي مـحــاولـتـه اسـتــعـادة
عالقـته بكـيم وأشـار نـواه حتـديداً
إلى مقـطع فيـديو يـظهـر فيه ويست
مع رأس بــيت ديـــفــيــدســون الــذي

يبدو مقطوعاً. 
واحـتــفـظـت إنـســتـغــرام بــحـقه في
اتـخــاذ إجـراءات إضـافــيـة تــتـعـلق
بـحــسـاب كــانـيـيه ويــست في حـال
ــغــني ســيــاســاتــهــا مـرة انــتــهك ا

جديدة.
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ضوء بعيدْ
تلبّدةْ في الظلمةِ ا

عَبْرَ ارتماءِ البحرِ يخبو أو
يعودْ

متراجفاً كالنجمِ يبدو
أو ساكناً كالشعلةِ التعبى

النؤوم.
هل ذاكَ صيّاد بقاربِهِ

يؤوب?
أم ذاكَ طيفُ مُهرّبٍ حذرٍ

دؤوب?
يا أنتَ يا ضوءاً نحيال

كُن ما تشاءُ وال تغِبْ عنّي
طويال.
(..……)

يالدِ جاءت إليكَ عشيّةَ ا
حاملةً هديةْ
هيَ معجم

ما زلتَ من عامٍ إلى عامٍ
تنوءُ بدَفّتيه

متصفّحاً متذكّراً تلكَ
احملطّةْ

ترو وتلكَ وتباطُؤَ ا
ِصطبةْ ا

صفراءَ باهتةً تلوح
وكأنها بعدَ انقضاءِ العمرِ

آخِرُ مِصطبةْ
. بلْ قُلْ: هيَ األُولى األخيرةْ
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هاجرُ في يا أيّها البطُّ ا
األعالي

تفجّعات صيحاتُكَ ا
منذُ الصِبا وإلى اكتمالي

تعلو ببالي.
من أينَ أنتَ? أمِنْ سيبيريا?

أوَ لم تزَلْ تلكَ اجملالي
يا بطُّ تنتظرُ الربيع

حتتَ التلفُّعِ بالصقيع?
فإذا رجَعتَ إلى هناك

وسلِمتَ من أيدي الشِباك
بلّغْ حتيّاتي النساءَ

. الشائباتْ
فلَربّما منهنَّ مَنْ تتذكّرُ

اليومَ
تودّدا الفتى ا
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تنهّدا. الشاعِرَ ا
وسأبتني لكَ في احلنايا
وكراً يَرُدُّ العادياتِ منَ

نايا ا
باللهِ ال تنسَ ابتهالي
يا أيّها البطُّ احمللقُ في

األعالي.
¡«œu « ÔWÒDI «

في ذكرى جنيب محفوظ
هيَ قِطّة سوداءُ من خزفٍ

جميلْ
ا أنا قد أتيتُ بِها قد

فيما اشتريتُ منَ الهدايا.
كانت لها عينانِ من حجرٍ

صقيل
في الليلِ تتّقِدانِ كاجلمرِ

اتّقادا.
ولها كأيّةِ قِطّةٍ ذيل طويلْ.
? هل كانَ من شَعرِ امرأةْ
َوتى من شَعرِ غانيَةٍ منَ ا

الكِرام?
أنا لم أعِرْ هذا اهتماما.
شيء فريد يا صحابُ

أخافَني
هو أنّها جاءت إليّا

بعدَ انتصافِ الليلِ زائِرةً
تَموء.

: اجلسي. قلتُ
سأُعِدُّ شاياً بل حليبا.
فتبسَّمَتْ: أنا ال أُريد

إلّا قُدَيحا
توهّجةْ. مِن هذهِ القنّينةِ ا

! قنّينةِ اجلِعةِ الفتيّةْ
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يا أيّها الكناري
يا قارِئاً أشعاري
في قفَصٍ حبيسا

ال صاحباً تلقى وال أنيسا.
سَأفتحُ البابَ وطِرْ

إلى الهواءِ الطلقِ والفضا.
فقالَ لي مُفاجَأً مُنتفِضا:

-وما الذي تقولُهُ
للطِفلةِ األميرةْ

سيّدتي
سما سما الصغيرة?
أقولُ: جاءت أُمّهُ الكبيرةْ

وأطلقَتْ سَراحَهُ
المِسةً بِسحرِها جَناحَهُ.

فَقالَ لي:
دَعني هُنا واألسْرَ والعذابا

وال تكُنْ كَذّابا.

{ هــــلــــســـنــــكي (أ ف ب)  –نــــالت
فـنلـندا اجلـمعة لـقب أسعـد بلد في
الــعــالـم لــلــســنــة اخلــامــســة عــلى
الـــتـــوالـي فـــيـــمـــا تـــذيّل لـــبـــنـــان
وأفــغــانــســتــان الــتــصــنـيـف الـذي
يـــصـــدر ســـنـــويـــا بـــإشــراف األ

تحدة منذ عقد من الزمن. ا
ومـع عالمـة  82?7عــلى 10  تــصـدّر
الــبـلـد االســكـنـديـنــافي الـذي يـضم
 5?5مـاليــ نــســـمــة الــتـــصــنــيف
ـارك وايـسـلـندا مـتـقـدمـاً عـلى الـد
وســـويــســرا وهــولــنــدا وهي دول
حــافــظت عـلـى مـراكــزهــا في أعـلى
الــتـرتــيب الـســنـوي الــذي تـهــيـمن
عـليه البلدان األوروبية وخصوصا

في أوروبا الشمالية.
وأظـهـر تـقـريـر الـسـعـادة الـسـنـوي
تحدة الـذي يصدر بإشراف األ ا
مــنـذ 2012  أن الــتــقــدم األكــبـر في
الـــتـــصــنـــيف سُـــجل في صـــربـــيــا
وبــلـغـاريـا ورومـانـيــا فـيـمـا شـهـد
لــبــنــان وفــنــزويال وأفــغــانــســتـان
الـتراجع األكبر. واحتل لبنان الذي
يــشــهــد أزمـة اقــتــصــاديـة خــانــقـة
صنفها البنك الدولي من ب أسوأ
ثـالث أزمــــات فـي الــــعـــــالم مـــــنــــذ
مــنــتــصف الــقــرن الــتــاسـع عــشـر

ـــركـــز مــا قـــبل األخـــيــر مع 2 95 ا
بابوي فيما نـقطة متقدما عـلى ز
رتبة األخيرة احـتلت أفغانستـان ا
فـي الـتـصـنـيف مع 2 40. وتـعـتـمـد
الـدراسـة السـنويـة خـصوصـا على
عهد غـالوب تقوم على إحـصاءات 
طـرح أسـئـلـة للـسـكـان عن نـظـرتهم
ــســتــوى سـعــادتــهم مع مــقــارنـة
الـنـتـائج بـإجـمـالي الـنـاجت احملـلي
ــات تـــتـــعـــلق فـي الــبـالد وتـــقـــو
ـــســتـــوى الــتـــضــامـن واحلــريــة
الــفـرديـة والـفـســاد إلعـطـاء عالمـة

إجمالية لكل بلد.
ــانـيــا وكـنــدا مـرتــبـة وتــراجـعت أ
ــركـزين واحــدة لـكل مــنـهــمـا إلى ا
الـرابع عـشـر واخلـامس عـشـر على
ــتـحـدة الــتـوالـي أمـام الــواليـات ا

ــرتــبــة الــســادسـة الــتي احــتــلت ا
عــشــرة بــتــقــدم ثالث مــراتب وفق
الــتــقـــريــر الــرســمي الــذي يــشــمل
حـوالى  150بــلـدا ويـقـدّم تــقـيـيـمـا
يـعـتـمـد مـعـدال وسـطـيـا لـلـسـنـوات

الثالث األخيرة.
ـركز الـعـشرين وحـلت فـرنسـا في ا
بــتــقــدم مــرتــبــة واحــدة عن الــعـام

الــفـائت فـي أفـضل تــصـنـيـف لـهـا
مـنذ إطالق الدراسـة فيمـا حافظت
ــتـحــدة عـلى مــرتـبــتـهـا ــمـلــكـة ا ا
الـسـابـعـة عـشـرة. ومن بـ الـقـوى
ية األخرى حلت البرازيل في الـعا
ـركـز الـثـامن والـثالثـ (بـتـراجع ا
ـركـز ثـالث مـراتب) والـيــابـان في ا
( الـرابع واخلمس (تقدم مرتبت

ـرتـبة فـيـمـا تراجـعت روسـيا إلى ا
) 80تـــراجع أربع مــراتب) في هــذه
الـنـسخـة من الـتـقريـر الـتي تعـتـمد
عـلى بيانات تـعود إلى ما قبل غزو
أوكـــرانــيـــا. وتــقــدمـت الــصــ 12
ــركـــز الــثــاني مـــرتــبــة لـــتــحـــتل ا
والــسـبـعـ فــيـمـا احـتــلت الـهـنـد
مركزا متأخرا في التصنيف ((136

رغـم تـقـدمـهـا ثالث مـراتب مـقـارنـة
ـاضي. وعلق مـع تصـنـيف الـعـام ا
جـيفري ساكس أحد معدي التقرير
قــائال إن األمـثـولــة الـتي يـعــطـيـنـا
ي خالل إيـاها تقرير السعادة العا
السنوات األخيرة هي أن التضامن
االجــــتــــمـــــاعي والــــســــخــــاء بــــ
األشـــخــاص وصـــدق احلــكـــومــات

أمــور أســاســيــة لـرخــاء الــســكـان
مـضيفا يجب عـلى قادة العالم أخذ

هذه العوامل في االعتبار
وتـتـصـدر البـلـدان االسـكـنديـنـافـية
هــذا الــتــقــريــر مــنــذ إطالقه إذ إن
الـنـروج سـبـقت فـنـلـنـدا إلـى الـقـمة
ســــنــــة  2017 بــــعــــدمــــا تــــربــــعت

ارك طويال على الصدارة. الد

{ سيدني (أ ف ب)  –تأثر احلاجز
ـرجاني العظيم مرة جديدة جراء ا
ظاهرة ابيضاض طالته على نطاق
واسع بـحسب ما أعلنت السلطات
اجلــمـعـة إذ تـفـاقم درجـات حـرارة
ـــوســمـــيــة في فـــوق مــعـــدالتــهــا ا
احملـيط قبالة شمال شرق أستراليا
ــدرج ــوقع ا ـــشــكالت في هـــذا ا ا
ي. وأعلنت على قائمة التراث العا
ــســؤولــة عن مــوقع الــســـلــطــات ا
ـــرجــانـي الــعـــظــيم في احلـــاجــز ا
تـقـرير تـصدره أسـبـوعيـاً عن رصد
نتزه البحري كلّه. ابيضاض في ا
ـرجــان هـو ظــاهـرة وابــيـضــاض ا
اضـمحالل تؤدي إلى بهتان اللون.

ياه وهـو ناجم عن ارتفاع حرارة ا
والـذي يـؤدّي إلى تنـفـير الـطـحالب
ـــــرجــــان لـــــونه الـــــتي تـــــعـــــطي ا
ومـغـذّيـاته.   وأوضحـت السـلـطات
أنّ عــمــلـيــات مــسح جــوي أجـريت
ـرجانية الـتي تمتد فـوق الشعاب ا
عـــلى مــســاحــة  2300كـــيــلــومــتــر
كــــشــــفت عـن أضـــرار نــــاجتــــة من
اإلجــــهـــــاد احلــــراري. وارتــــفــــعت
درجــات حـرارة الــبــحـر حــيث يـقع
ــنــتـزه الــبـحــري خالل األســبـوع ا
نـصف درجة إلى درجـت مئـويت
ـعـدل بـيـنــمـا شـهـد أقـصى فــوق ا
ــنــاطق الـــســاحــلــيــة الــشـــمــال وا
ارتـفـاعاً تـراوح ب درجـت وأربع

ـعـدالت الـطـبـيـعـية. درجـات فـوق ا
وأفــادت الــســلــطــات عن تــسـجــيل
ـرجانـية في مـوت مبـكر لـلشـعاب ا
ـنـاطق التي شـهـدت أعلى إجـهاد ا
حــراري.ويـأتـي رصـد االبــيـضـاض
في وقـت تعتـزم منـظمة الـيونـسكو
ـوقع للـتـحقق إجـراء مـعايـنـة في ا
مـن وضعه. وفي حال أتت الـنتائج
الـتي ستُعرَض في حـزيران/يونيو
ي  2022أمــام جلـنــة الـتــراث الـعـا
ـكن أن يـنـضم احلـاجـز سـلــبـيـة 
عرضة واقع ا الـعظيم إلى قائمة ا
لــــلــــخــــطــــر عـــــلى مــــا أوضــــحت
الـــيــــونـــســـكـــو. وأشـــارت دراســـة
صـدرت حـديثـاً إلى أنّ االبيـضاض

ـــئـــة مـن احلـــاجـــز طـــال  98 فـي ا
ـرجاني العظيم في أستراليا منذ ا
الـــعــام  1998 ولـم يــفـــلت مـن هــذا
ــصــيــر ســوى قــسم صــغــيــر من ا

رجانية. الشعاب ا
وقــالت لـيــسـا شــيـنــدلـر من هــيـئـة
احلــفـظ الــبــحــري األســتــرالــيـة إن
حــــاجـــزا مــــرجـــانــــيـــا ســــلـــيــــمـــا
بــــاســــتــــطــــاعــــته الــــتــــعــــافي من
االبــيــضــاض لــكن األمــر يــتـطــلب
وقـــتـــا. لــــكنّ االزديـــاد في وتـــيـــرة
مـوجــات احلـر الـبـحـريـة الـنـاجـمـة
خـصـوصا عن حـرق الـفحم والـغاز
يـعني أننا لن نتـمتع بهذا الهامش

من الوقت.
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احلـيــتـان الالحـمـة الـكـبـيـرة كـانت
تـــعـــيـش في احملـــيـــطـــات قـــبل 36

مليون سنة.
تـحـجرة واكـتُـشفت هـذه الـبقـايـا ا
الـتي تـمـثل جـمـجـمة كـامـلـة نـهـاية
الــــــــعـــــــام  2021 فـي صــــــــحـــــــراء
أوكـوكـاهي الواقـعـة على بـعد 350
كـــيــلــومـــتــراً جـــنــوب الــعـــاصــمــة
لــيــمــا.وقــال رئــيس فــريـق عــلــمـاء
ـتـحجـرات في جامـعة نـاسيـونال ا
مــايــور دي سـان مــاركـوس مــاريـو
ـثّل اكـتــشـافـاً أوربــيـنـا أنّ األمــر 
بـالغ األهمـية نـظراً إلـى عدم وجود
ـــاثـل مـــكـــتـــشف في ـــوذج  أي 

العالم.

وفـي أجـزاء من اسـكـتـلـنـدا إلى أي
درجـة تمثل الـقنادس نـوعاً متـكيفاً
ـاء والـعـلف عــنـدمـا يـتـوفّـر لــهـا ا
مــضــيـــفــةً ســنــواصل عــمــلــنــا مع
ـراقبـة تطـوّرها وحـاالتها الـفريق 
وإذا مـا سـارت األمـور بـشـكل جـيّد
فـسـنتـمكن مـن رؤية صـغارهـا عـام
ـــــكن لـــــلــــنـــــاس رؤيــــة 2023.  و
احلـيـوانـ عـبـر الـكـامـيـرات إذ إن
ــنــطــقــة حــيث يــتــواجــدان غــيــر ا

متاحة للعامة.
و عــرض عــلــمــاء مــتــحــجــرات من
إحـدى جـامـعـات الـبـيـرو اخلـمـيس
بــــقــــايــــا مـــــتــــحــــجــــرة تــــابــــعــــة
لـــبــاســـيــلـــوصــور وهـــو نــوع من

الـتي تـنـتج إفرازات زيـتـية عـطـرية
ـــنــكّــهــات تُـــســتــخــدم فـي صــنع ا
الــــغـــذائـــيـــة. لــــكنّ دراســـات عـــدّة
أظـــهــرت الــفـــوائــد الــنـــاجــمــة من
عــودتـهــا وأفــضت إلى إطالق عـدد
كـبير من برامـج إعادة إدخالها إلى
ــتــحــدة وحتــديــداً إلى ــمــلــكــة ا ا

جنوب إنكلترا واسكتلندا.
وفـضالً عـن الـفـوائـد التـي تـقـدّمـها
عـلى صعيد فيضانات السدود من
شــأن وجــود الـقــنـادس أن يــحـسّن
ياه. التنوع البيولوجي ونوعية ا
ر من بيفر وقـالت رويزن كامبل-با
شاركـة في برنامج إعادة تـراست ا
إدخـال القنادس الحظنا في أوروبا

أعــلــنت مـنــطــقـة أنــفــيـلــد اإلداريـة
الـــواقــعــة في شـــمــال الــعـــاصــمــة
الــبــريـطــانــيـة. وقــال نــائب رئـيس
اجملـــلس احملـــلـي إيــان بـــارنـــز من
خـالل اسـتــكــشــاف تـقــنــيـات إدارة
ـثل طـبـيـعـيـة لـلـفـيـضـانات الـتي 
مــشــروع إطـالق الــقــنــادس واحـداً
كننا تقليل مخاطر أضرار مـنها 
الـفـيـضانـات الـنـاجمـة عن األمـطار
الـشديدة ما يتيح لنا حماية مئات

ال بل آالف األسر.
واخـــتــفت الـــقــنــادس مـن األنــهــار
الــبـريــطـانـيــة في الـقــرن الـسـادس
عـشـر إذ كـانت تُصـطـاد للـحـصول
عــلى فــرائـهــا وحلــومـهــا وغــددهـا

{ لـندن   -لـيما -(أ ف ب)  –عادت
الـــقــنــادس إلى لـــنــدن أخــيــراً إثــر
إطـالق اثـنـ من هـذه احلـيـوانـات
ذات األسنان الطويلة في العاصمة
الــبــريــطــانــيــة بــعــد غــيــابــهــا عن
ا يقرب من الـعاصمـة البريـطانيـة 

أربعة قرون. 
وأُطـلق احليوانان البـالغان سنت
من فــصــيــلــة الــثــديــيــات هــذه في
حــظــيــرة تـبــلغ مــســاحـتــهــا ســتـة
هـكـتـارات داخل فـورتي هـول فارم
وهي مــزرعـة تــعـلــيـمــيـة فـي لـنـدن
الـــكــبــرى في خـــطــوة تــهــدف إلى
حتـــســ الـــنــظم اإليـــكــولـــوجــيــة
ـناخي على ما ومـواجهة الـتغيّر ا

عــمـلــيـة دخــول في مــدار انـتــقـالي
قـمـري بـفضل طـبـقـته الـعلـيـا. هذه
الـعـملـيـة ضروريـة إلرسـال أوريون
عـــــلى بـــــعــــد أكـــــثــــر من  450ألف
كـيلـومتـر من األرض وما يـقرب من
 64ألف كـيلومتر مـا بعد القمر أي
إلـى مــا هـو أبــعــد مـن أي مــســافـة
تـصلها أي مـركبة فضائـية مأهولة
ــمـتـدة أخــرى.  وخالل مـهـمــتـهـا ا
عـــلى ثالثـــة أســـابـــيع ســتـــنـــشــر
أوريـون عـشـرة أقـمـار اصـطـنـاعـية
مــسـمـاة كــيـوب سـاتس ال يــتـعـدى
حــجـمـهــا عـلـبــة أحـذيـة ســتـجـمع

معلومات عن الفضاء السحيق.

األخــــــيــــــرة من دون تــــــشــــــغــــــيل
احملـركات. بعدها سيُسحب الوقود
مـن الـصـاروخ إلجـراء جتـربـة عـلى
عـمليـة إطالق غير مـكتمـلة بطـريقة

آمنة.
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وحــددت نــاســا شــهــر أيــار/مــايـو
ـقـبل موعـدا تقـريبـيا أول إلطالق ا
مــهـمـة أرتـيـمـيس  1الــقـمـريـة غـيـر
ـأهــولـة الـتي يـجـتـمع فـيـهـا ألول ا
مـرة صاروخ اس ال اس وكبـسولة
أوريــون. وســيـضع اس ال اس في
ــــدار بـــــاد األمـــــر أوريــــون فـي ا
ــنـــخـــفض قـــبل إجــراء األرضـي ا

لــلـعـودة إلى الـقـمـر 4  1 مــلـيـارات
فتـش العام دوالر وفـق ما كشـف ا
في وكـالـة الـفـضاء األمـيـركـيـة بول
مـــارتـن أمـــام الـــكـــونـــغـــرس خالل

الشهر اجلاري.
وفـور بـلوغ مـنطـقة االنـطالق أمام
ـهـندسـ ما يـقـرب من أسبـوع ا
إلجـراء جملة اختـبارات قبل القيام
بــتـجـربـة عــامـة قـبل اإلطالق. وفي
الـثـالث من نـيـسـان/ابـريل سـيمأل
الـفـريق أكـثـر من ثالثـة ماليـ لـتر
ــبــرّد فـي الــصـاروخ مـن الــوقـود ا
وسـيـجـري عـداً عـكـسـيـاً جتـريـبـيـاً
لـكل مرحـلة حـتى اللحـظات الـعشر

{ واشــــــــنــــــــطن (أ ف ب)  –بـــــــدأ
الـصـاروخ اجلـديد لـوكـالة الـفـضاء
األمــيـركــيـة (نــاسـا) اخلــمـيس أول
انـتـقـال له بـاجتـاه مـنـصـة اإلطالق
حـيث سـيـخضع جلـمـلة اخـتـبارات
قـبل إرسـاله في حـال جنـاحـها إلى
ـقـبل. وقـد الــقـمـر خالل الـصــيف ا
تــــرك صـــاروخ اس ال اس مــــبـــنى
الـــتــجـــمــيع فـي مــركـــز كــيـــنــيــدي
الـفضائي بوالية فلوريدا األميركية
قـرابة الـساعة  47-17  47-21ت غ)
اخلــمــيس في رحـلــة مــدتـهــا أحـد
عـشـر ساعـة لالنضـمـام إلى منـصة
االنـطالق 39 بـي الواقعـة علـى بعد
ركز. ستة كيلومترات ونيّف من ا

 تكاليف باهظة 
مع الـكـبـسـولـة الفـضـائـيـة أوريون
ــعـــلــقــة عــلى رأسـه يــبــلغ طــول ا
صـاروخ اس ال اس  98 مــتـرا أي
أنـه أعلى مـن تمـثـال احلـريـة لـكنه
أقـل ارتـفــاعــا بــقــلــيل مـن صـاروخ
ســـاتـــورن  5الـــذي اســـتُـــخـــدم في
إرســـال الــبــشــر إلـى الــقــمــر خالل
مــهــمــات ابـولــو والــذي بـلـغ طـوله
 110 أمـــتـــار. غـــيــر أن اس ال اس
ســـتــنــتج  1-39مـــيــغــانـــيــوتن من
الـــــضـــــغـط أي أكـــــثــــر بـ – 15من
سـاتورن 5  مـا سيـجعـله الصاروخ
األقــوى فـي الــعــالم حــالــيــاً. وقــال
ــسـؤول الـرفــيع في وكـالــة نـاسـا ا
تــوم ويـتـمــايـر هـذا األســبـوع هـذا

رمز لبلدنا.
لـكنّ تـكـلـفـة هـذا الـرمـز بـاهـظـة إذ
ســيـكـلف إطالق الــعـمـلـيـات األربع
األولـى ضـمـن بــرنـامـج ارتــيـمــيس

حــد لـهـذه اإلعالنـات. من جـانـبـهـا
أكـدت الشبكة االجتماعية العمالقة
أنـهـا تـعـاونت مع الـتـحـقـيق. وقال
نـاطق بـاسم ميـتـا ال نريـد إعالنات
تـــنــطــوي عــلى احـــتــيــال مــالي أو
تـضليل للـناس على فيـسبوك ألنها
تـــنــتــهـك ســيــاســـاتــنـــا وال تــعــود
ـنـفـعـة عـلى مـجـتـمـعـنـا. ولفـتت بـا
الــــلـــجــــنـــة األســــتـــرالــــيـــة إلى أن
مـستهلكـاً خسر أكثر من  650 ألف
دوالر أســــتــــرالي ( 432 ألف دوالر
أمـــــيـــــركي) بـــــســـــبب أحـــــد هــــذه
اإلعـالنـــات. ووصف ســـيـــمـــز هــذا

األمر بأنه معيب.
ـسـتـهـلـك وقـالت هـيـئـة حـمـايـة ا
إنـهــا سـتـطـلب من احملـكـمـة فـرض
غــرامـات عـلى مــيـتـا وتــضـمـيــنـهـا

صاريف القضائية. ا

شـفرة مع التأكـيد كذباً الـعمالت ا
أن هـذه اخلطط مـوصى به من عدد
ــشــاهـيــر األسـتــرالــيـ بــيــنـهم ا
خـصوصا رئيس حكومة والية نيو
ســاوث ويـلــز الـســابق مـايـك بـيـرد

ورجل األعمال ديك سميث.
واتـهـمت الـلـجـنـة مـيـتـا بـعـدم بـذل
نع انتشار اإلعالنات جـهود كافية 
وضوع ـضللـة رغم إخطارهـا با ا
من شـخـصـيـات زُج بـاسـمـهـا كـذبـاً
فـي مـثل هــذه احلـمالت اإلعـالنـيـة.
وقــال رئـيـس الـلــجـنــة رود سـيــمـز
إضـافة إلى اخلسائر الفادحة التي
ــسـتــهـلــكـ تــتـســبب بـهــا لـدى ا

تـــشــكل هـــذه اإلعالنــات مـــســاســا
بـسمـعة الـشخـصيـات العـامة التي
رُبـــطـت زوراً بــهـــا. وأشـــار إلى أن
مـيتا لم تتـخذ تدابيـر كافية لوضع

{ ســـــيــــدني (أ ف ب)  –أعـــــلــــنت
أسـتـرالـيـا اجلـمـعـة أنـها سـتالحق
مــيــتـا الــشــركـة األم لـــفــيـســبـوك
قـضـائيـا بتـهـمة الـسمـاح بـانتـشار
إعالنــات مـضــلـلـة عــلى مـنـصــتـهـا
تـــتـــعـــلق بـــخـــطط اســـتـــثـــمـــاريــة
ـشـفـرة مع بــاسـتـخـدام الـعــمالت ا
ادعــاءات كـاذبــة عن تـوصــيـات من
مــشــاهــيــر بــهــا. وقــالت الــلــجــنــة
ـسـتـهـلـكـ األسـتـرالـيـة حلـمـايـة ا
إنـهـا أطـلقت مـسـارا قـضائـيـا أمام
احملــكــمــة الــفــدرالــيــة ضــد مــيــتــا
بالتـفـورمـز بـتـهمـة اعـتـمـاد سـلوك
خـاطئ ومـضـلل وكاذب في انـتـهاك
لـــلـــقــوانـــ اخلـــاصـــة بــحـــمـــايــة
.  وأشارت اللـجنة إلى ـستـهلكـ ا
ـذكورة كـانت تروج أن اإلعـالنات ا
خلــطط اسـتــثـمـاريــة تـعـتــمـد عـلى
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ــروريــة النــدســبــرغ من اجملــلس الــوطـــني لــلــسالمــة ا
األميـركية لقـناة كي دبلـيو اي اس احملليـة أن الفتى هو
الـذي كــان يــقــود مــركــبـة الــبــيك-أب حلــظــة احلــادثـة.
وتُصـنف القيادة في سن الثالثة عشـرة مخالفة للقانون
في تـكساس حيث يتعـ على أي شخص أن يكون قد
أ سن  15عـامــا لــلــحــصــول عـلـى رخـصــة لــلــقــيـادة
رافـقـة أحد الـبـالـغ احلـائـزين رخـصة قـيـادة وتـعلّم
أصــول الــسـواقــة مــنه. وأوضح بــروس النـدســبـرغ أن
اإلطـار األمـامي األيـسـر يـبـدو أنه انـفـجـر قـبل احلـادث
ـركــبـتــان تـتـحــركـان بــسـرعـة الـذي وقع فــيـمـا كــانت ا
ستـشفى بحال مرتـفعة. وال يـزال طالبـان كنديـان في ا

حرجة جراء تعرضهما إلصابة بالغة في احلادثة. 

ـتــحـدة) (أ ف ب)  –أعــلــنت { هــيــوسـ (الــواليــات ا
سلـطات واليـة تكسـاس األميركـية اخلـميس أن فتى في
سن الــثـالـثـة عــشـرة كـان يــقـود شـاحــنـة بـيك-أب أدى
اصطـدامها بـحافـلة صغـيرة كـانت تنـقل فريقـا جامـعيا
من العـبي الغـولف إلى مـقـتل تـسعـة أشـخاص. وأودى
احلــادث الـذي وقع مـســاء الـثالثـاء في غــرب تـكـسـاس
بسـتة أعـضـاء في فريق الـغولف فـي جامـعة بـوالية نـيو
قتل مكـسيـكو إضـافة إلى مـدربهم. كـما أدى احلـادث 
الـفتى البالغ  13 عـاما ووالـده البالغ  38عـاما.وأشارت
سـلطـات تكسـاس إلى أن شـاحنة الـبيك  –أب انـحرفت
ـعـاكس عـلى الـطريق وصـدمت الـشـاحـنة ـسار ا إلى ا
. وأكد بروس ركـبتـ الصـغيـرة ما أدى إلى اشـتعـال ا
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