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ــتـكـررة عـلى الــبـعـثـات بـالـهــجـمـات ا

الدبلوماسية. 
وقال اجمللس في بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (اجلــانـبـ بـحـثـا مـوضـوعـة
تكرر نتائج التـحقيق بشأن الـهجوم ا

على السفارة االمريكية في بغداد). 
ســارعت لـــكن بــعـــد وقـــوع احلــادثـــة 
بـعض الـفـصـائل لـلـنـأي بـنـفـسـهـا عن
ـنطقة استهـداف مجمع الـسفارة في ا
اخلـــــضــــراء .ودعــــا رئـــــيس الــــوزراء
هدي امس االول ستقيل عادل عبد ا ا
ـــنـــطـــقـــة الى تـــهــــدئـــة االوضـــاع بـــا

وضرورة احترام سيادة العراق.
وقــال مـكـتب رئـيـس الـوزراء في بـيـان
ـهــدي تـلـقـى اتـصـاال امس ان (عـبــد ا
هـاتفـيـا من وزير اخلـارجـية األمـريكي
جــرى خالله تــأكــيــد مــايك بـــومــبــيــو
عالقات الـصداقة بـ البـلدين  وادانة
االعـتـداءات الـتي اسـتـهـدفت الـسـفارة
األمريـكية في بـغداد وتعـزيز إجراءات
ـــســؤولـــة عن الــقـــوات الـــعـــراقــيـــة ا
حــمـايــتــهــا ومــتـابــعــة الــتـحــقــيــقـات
نع االعـتداءات واإلجراءات الـكفـيلـة 
علـى البـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة وتـقد
ودعــا عـبـد مـقــتـرفـيــهـا الى الــقـضـاء)
ــهـــدي الى (أهــمـــيــة الـــتــهـــدئــة في ا
ـنــطـقــة واحـتــرام اجلـمــيع لــسـيـادة ا
الـعــراق وقــراراته وعــدم الــتــدخل في
شـــؤونه الـــداخــلـــيـــة وبــذل اجلـــهــود

البناءة واجلدية لتحقيق ذلك). 

وهـو الـزام دوائـر الـتـسـجـيل الـعـقاري
(الـطـابـو سـابـقـاً) بـتـسـجـيل الـشـوارع
تـروك استـعـمالـها لـلـنفع الـعام كـافـة ا
الواقعة داخل حدود الـبلديات أو التي
تـــدخل ضــمـن حــدودهـــا عــنـــد حــدوث
تــغــيـــيــرات عـــنــد نــفـــاذ قــانــون ادارة
البـلديات أو تـلك الشـوارع التي حتدث
ـرعــيـة بــعـد نــفـاذه وفــقــاً لـلــقـوانــ ا
وتسجل باسم البلديات بدون عوض).
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وشــدد عــلى أن (احملـــكــمــة االحتــاديــة
الـعــلــيـا ذهــبت إلى ان الــنص تــضـمن
كذلك اثراً ترتب على اجلانب االجرائي
مـنه وهو تـسجـيل تـلك العـقارات دون

عوض باسم البلديات).
وأوضح الــــســـامــــوك أن (احملــــكــــمـــة
ـتقـدم ذكره الحـظت من قراءة الـنص ا
أنه لم يحدد صـنف أو جنس او مـلكية
العـقارات الـتي اصبـحت أو جزء مـنها
شــوارع مــتـروكــة لــلــنــفع الــعـام داخل
حدود البلديات وهل ان هذه العقارات
لـوكاً مـلكاً صـرفاً ومـلكيـة خاصة أو
عـائدة لـلـوزارات أو اجلهـات الـرسمـية

رتبطة بوزارة). غير ا
وذكـر أن (احملــكـمـة  ذكـرت أن احملـاكم
ترددت في داللة النص موضوع الطعن
بــعــدم الــدســتــوريــة مــا بــ شــمــوله
مـلوكة مـلكـية خـاصة وما للـعقـارات ا
بــ اقـتــصــار حــكـمه عــلى الــعــقـارات

العائدة الدولة".
وأكـد أن "احملـكـمـة االحتــاديـة الـعـلـيـا
أوضــحت أن تــوجـه احملــاكم مــؤخــراً

ـملـوكة كـان شمـول الـنص للـعقـارات ا
مـلــكـيـة خـاصـة والـتي ذهـبت أو جـزء
مــــنــــهـــا إلى الــــشــــوارع داخل حـــدود
الــبــلــديــات وحــرمــان اصــحــابــهــا من
التعويض عن تسجيـلها باسم البلدية
من دون عــوض وكـذلـك حـرمـانــهـا من
ــطـالـبـة بـاجـر مـثل سـواء كـانت تـلك ا
الـــشـــوارع مــحـــدثــة قـــبل نـــفــاذ ادارة

البلديات أو بعد نفاذه".
وأضــــاف الـــســـامـــوك أن (احملـــكـــمـــة
ادة 97/ االحتادية العـليا عدّت نص ا
أوالً من قـانــون ادارة الــبـلــديــات بـأنه
يـتـصف بالـعـمومـيـة بعـدم تشـخـصيه
صـنف وجـنس ومـلـكيـة تـلك الـعـقارات
الـتي تذهب أو جـزء مـنهـا إلى شوارع
حــادثـة قــبل الــقــانــون أو بـعــد نــفـاذه
وتـسجل بـدون عوض بـاسم الـبلـديات
ما دامت داخلة ضمن حدوده).وواصل
الـسـامـوك الـقـول أن (احملـكـمـة رأت أن
ــادة هــذه الـــعــمـــومــيـــة جــعـــلت من ا
ادة 23 طعون بـها مخالـفة ألحكام ا ا
ــلـكــيـة من الــدسـتــور الـتي حــصّـنت ا
اخلاصة ولم جتوّز نزعهـا إال للمنفعة
الـعـامـة ومـقـابل تـعـويض عـادل لـتـلك
الــــعـــقـــارات).ومـــضـى إلى الـــقـــول أن
(احملكمة االحتـادية العلـيا وبناءً على
ادة مـا تقـدم قـضت بعـدم دسـتوريـة ا
97/ أوالً مـن قـانــون إدارة الــبــلــديـات
رقم  165لسنة 1964 بقدر تعلق االمر
ـشمـولة لـكيـة اخلـاصة لـلعـقارات ا بـا
بـه وأن الـقــرار يـعــدّ نـافــذا من تـاريخ

صدوره في 2020 /1 /20).
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اعـلـنـت وزارة الـصـحـة في حـكـومـة
إقـــلـــيم كـــردســتـــان لـــلــرأي الـــعــام
ؤسسات اإلعالمية عدم تسجيل وا
أي حـالـة إصـابة بـفـيـروس كـورونا
سـتجـد في إقلـيم كردسـتان وعدم ا
وجـــود أي شيء من هــذا الـــقــبــيل.
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس انه
(لألسف نــشـرت بـعض الـصـفـحـات
ووســـائل اإلعالم بـــدون االســتــنــاد
إلى أي مصدر وبشـكل غير صحيح
وبـال أســاس خــبــر حــدوث إصــابـة
واطن رض ومن هنا نـطمئن ا با
ــؤسـسـات الــصـحـيـة الــكـرام بـأن ا
تراقب بـدقة بـالغـة وباسـتمـرار هذا
ــرض بــالــتــنـــســيق مع اجلــهــات ا
عـنـية وتـتخـذ اإلجراءات الـدوليـة ا
ــرض كـمـا ـنع انــتـشـار ا الالزمــة 
نـسـتـرعي االنـتـبـاه بـأن أي جـهـة ال
تعد مصدراً رسميـاً للتصريح بهذه
األخـبـار بـاسـتـثـنـاء وزارة الـصـحـة

ية. ومنظمة الصحة العا
وخــصص وزيـــر الــنــقل عـــبــد الــله
لــعـيــبي احــدى طـائــرات اخلـطـوط
اجلــويه الـعـراقــيه  العـادة الــطـلـبـة
العراقي وعوائلهم من الص الى

العراق بشكل مـباشر دون ترانزيت
ـره االولـى الـتي يـكـون فـيه وهـذه ا
دينة  خط طيران مباشر من هذه ا
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
ـسـبق (ذلـك جـاء بـعــد الـتــنـسـيـق ا
مع وزارة الصحة العراقـية لتجهيز
الـــطـــائـــرة بــطـــاقم صـــحي كـــبـــيــر

ومــتـخـصـص الجـراء الـفــحـوصـات
الالزمـة جلـميـع الوافـدين  والـتـأكد
من سالمـتهم كـاجـراء وقائي  وذلك
لظـهـور مرض فـايروس كـورونا في
). وتـــابع انـه (الـــتـــواصل الـــصــــ
ايـضـا مـع وزارة اخلـارجـيـة وكـذلك
السـفارة الـعراقيـة في بكـ لتهـيئة

سـتـلزمـات الـضروريـة لـنقل كـافـة ا
ـــواطــنــ الـــعــراقــيــ الــطالب وا
ــــكـن). واضــــاف بـــــأســــرع وقـت 
الــبـيـان ان (هــذه االجـراءات جـاءت
ا تـمخض عـنه االجتـماع استـنـاداً 
الـطـار الـذي عـقـد بـرئـاسـة رئـيس
ـهـدي مـجـلس الـوزارء عـادل عـبـد ا

يــوم االحـــد وضم وزراء الـــصـــحــة
والـبـيــئـة واخلـارجــيـة والـداخــلـيـة
ـنــافـذ احلـدوديـة والــنـقل وهـيــئـة ا
وجــمــعــيــة الــهالل االحــمــر وكــافـة

عنية). اجلهات ا
وقـــالت الـــصــ امس الـــثالثــاء إن
عـــدد الــوفـــيـــات بــســـبب فـــيــروس

كــورونــا ارتــفع إلى 106.  وذكـرت
جلنة الـصحة الـوطنيـة في بيان أن
الــعـدد اإلجــمـالي حلــاالت اإلصـابـة
ؤكدة فـي البالد ارتفع إلى 4515 ا

حالة حتى 27 كانون الثاني. 
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وأعــلــنت شــركـــة الــنــقل الــعــام في
الـعاصـمة بـك عـبـر حسـابهـا على
مـوقع ويـبــو أنـهـا ســتـعــلق مـعـظم
خدمـات احلـافالت إلى إقلـيم هوبي
اجملــاور الـذي ظـهـر الــفـيـروس فـيه
اعتـبـارا من امس الـثالثاء الحـتواء

التفشي. 
وأعـــــــلــنت مـنــطـقــة الـتـبـت ذاتـيـة
واقع احلكم في الـص إغالق كل ا
الـســــــــيـاحـيـة مـؤقـتـا اعـتـبـارا من
يــــوم االثــــنــــ لـــــوقف انــــتــــشــــار

الفيروس.
وتــعـتـزم مـديـنـة ووهـان الـصـيـنـيـة
بـنـاء مـسـتـشـفى جـديـد في غـضـون
سـتـة أيـام لـعالج مـصـابي فـيـروس
رافق كورونـا القـاتل بعـد تعـرض ا
ـديـنـة لـضـغـط شـديد. الـصـحـيـة بـا
قرر سـتشـفى ضمن اثـن مـن ا وا
االنـــتــهـــاء مـــنــهـــمــا مـــا بــ األول

قبل. واخلامس من /شباط ا
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اعرب رئيـس اقليم كـردستان نـيجرفان
الــبــارزاني عن رفـضـه حتـويل الــعـراق
ساحـة لتصـفية احلـسابات بـ القوى

االقليمية والدولية . 
وونـقل بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس عن
الـــبــارزانـي الـــقـــول (نــديـن الـــهـــجــوم
الـصــاروخي الـذي اسـتـهـدف الـسـفـارة
كون هـذا الـعمل األمـريكـيـة لدى بـغـداد
يـشــكل خــطـراً حـقــيـقــيـاً عــلى أوضـاع
واستقـرار ومصالح الـعراق وان تكرار
مـــثل هـــذه األعــــمـــال واســـتـــمـــرارهـــا
مبينا ستخلف آثار كارثية على البالد)
ان (حــمــايــة الـــســفــارات والـــبــعــثــات
الــدبــلـــومــاســيـــة هي من مــســـؤولــيــة
وال يجوز إطالقاً عنية كافة  األطراف ا
الـســمــاح بـخــرق الــقـوانــ واألعـراف
الدولـية عـبر استـهداف الـدبلومـاسي

والبعثات الدبلوماسية).
مــجــددا رفـــضه (حتــويـل الــعــراق إلى
ساحـة لتصـفية احلـسابات بـ القوى
الـقـوى اإلقـلــيـمـيـة والــدولـيـة). وتـتـهم
واشـنـطن فـصـائل مــسـلـحـة بـالـوقـوف
وراء الــهـــجــمــات الــصـــاروخــيــة عــلى
الـســفـارة وقــواعـد عــسـكــريـة عــراقـيـة

  . تستضيف جنوداً أمريكي
وناقـش رئيس مـجلس الـقضـاء األعلى
فــائق زيـدان والـسـفــيـر األمـريـكي لـدى
بـغـداد مـاثــيـو تـولـر نـتــائج الـتـحـقـيق

أكــد بـومـبـيـو (اسـتـعـداد بالده بـدوره 
إلجـراء مـبـاحـثـات جـديـة بـشـأن وجـود
الـقوات االمـريـكيـة والـتعـاون لـتحـقيق

السيادة العراقية).  
وتعـرضت السـفارة األمـريكـية الـواقعة
شـــديــدة ـــنــطـــقــة اخلـــضــراء ضــمن ا
لهجمات صاروخية متكررة. التحص
وكـان هــذا خــامـس هـجــوم صــاروخي
يستهدف السفارة منذ مقتل قائد فيلق
الــقـدس في احلــرس الـثــوري اإليـراني
قـاسم سـليـمـاني والـقيـادي في احلـشد
هندس في ضربة الشعبي أبو مهدي ا

جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
وتصاعد التوتر ب واشنطن وطهران
ما أثار مخاوف على نحو غير مسبوق
عـراقــيــة من حتـول الــبــلـد إلى ســاحـة

لتصفية احلسابات.
ÂUJŠ« ÷—UFð

الى ذلك قـــضت احملـــكـــمــة االحتـــاديــة
ادة 97/ أوالً العـليـا بعـدم دستـورية ا
من قــانــون ادارة الــبــلــديــات رقم 165
لسنة 1964 مشـيرة إلى تعـارضها مع
ــلــكـــيــة اخلــاصــة احــكــام حتــصـــ ا

الواردة في الدستور.
تحدث الرسمي للمحكمة إياس وقال ا
الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس
إن (احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا عـقـدت
جــلـــســـة بــرئـــاســـة الـــقــاضـي مــدحت
احملـمـود وحــضـور الـقــضـاة االعـضـاء
ـدعيان كافـة ونظـرت طعـن خـاصم ا
فيهـما رئيس مـجلس الـنواب/ إضافة

لوظيفته).
دعـيـ طعـنا وأضـاف السـامـوك ان (ا
ادة 1 /97 من قانون بعدم دسـتورية ا
ادارة البـلـديات رقم  165لسـنة 1964
لـألسـبــاب الـتي أوردوهــا في عـريــضـة

الدعوى).
وبـ أن (احملـكــمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا
ـــطـــعــــون بـــعـــدم ــــادة ا قـــرأت نص ا
دسـتوريـتهـا الذي جـاء كاالتي (تـسجل
بــاسم الـــبــلـــديــة بـــدون عــوض كـــافــة
الـــشـــوارع الـــواقـــعـــة داخل حـــدودهــا
ـتــروك اســتــعــمــالـهــا لــلــنــفع الــعـام ا
ـوجـودة عـنــد نـفـاذ هــذا الـقـانـون أو ا
الـتـي حتـدث بــعــد ذلك وفق الــقــوانـ
ـرعيـة أو الـتي يدخل ضـمن حـدودها ا
عـنــد تـغـيــيـرهــا وعـلى دوائـر الــطـابـو
تصـحيح تـسجـيل هذه الـشوارع باسم
الـبــلـديـة مــبـاشــرة اذا كـانت مـســجـلـة

باسم غيرها بال رسم).
وتابع أن (احملـكمـة وجدت هـذا النص
قد تضـمن في جانب منه فـعالً اجرائياً
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ملصق صادر عن وزارة االقليم فحص العمال الصيني
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لـــشــخـــصــيـــتــ تـــاريــخـــيــتــ
مـــعـــروفـــتـــ هـــمـــا عـــمـــر ابن
االشـــعث ابـن قـــيـس وهـــو ابن
احـد قادة جـيش االمـام علي في
معـركة صفـ وهي شاهـدة قبر

اسالمي.
ÍdOŠ jš

مشيراً الى ان "الشاهدة الثانية
ـسيح تـعـود الى الـكـاهن عـبـد ا
ابن بقيلة مكـتوب عليها باخلط
احليري باالضـافة الى اكتشاف
جنــمـــة ثـــمــانـــيـــة وهي شـــعــار

احلقبة العباسية).
وخـتم الوزيـر بـالقـول ان (مـيزة
هذه الـقطع هـو حالـتهـا اجليدة
والــتي تـســمح لــنـا بــدراسـتــهـا
وعرض الكثـير منهـا للعامة في
مــتــاحــفــنــا).يــذكــر ان الــبــعــثـة
نقب مـحمد العـراقية بـرئاسـة ا
صــــالـح عـــطــــيــــة في مــــوقع تل
الـصــيــاغ لـلــمــوسم الــثـاني في
ـقـاطـعة 18 عــــــلـوة الـفــــحل ا

بقضاء الكوفة.

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

اعـلن وزيـر الـثـقافـة والـسـيـاحة
واالثــار عـبــد االمـيــر احلـمـداني
الـــيـــوم االثـــنـــ 27/1/202 عن
اكـتـشـاف قـطع أثـريـة مـهـمة في
مـــوقع تـل ســوق الـــصـــيـــاغ في
حافظة النجف مدينة الكوفة 
وفــيــمــا اشــار الى انــهــا تــمــثل
بواكير احلضارة االسالمية في
ــنـــطــقــة أكـــد ان نــشــاط تـــلك ا
ثل البـعثة الـعراقيـة الوطنـية 
تـشـجــيـعـاً مـهـمــاً عـلى تـوسـعـة
احلــــركـــــة االســــتـــــكــــشـــــافــــيــــة
والـــتــنـــقــيــبـــيــة فـي مــحـــافــظــة

النجف.
WOC   U uJ

وتضمنت االكتشافات 99 قطعة
أثــــريـــــة مـــــســــارج مـــــزجـــــجــــة
ومـسـكـوكـات فـضيـة ونـحـاسـية
ومـعـادن مـخـتـلـفـة مـنـهـا أمـيـال
وخوا وأساور باالضافة الى
عــدد مـن الــقــنــاني الــزجــاجــيــة
الـــصـــغـــيـــرة وشـــواهـــد قـــبـــور

بكتابات عربية واقراص مغازل
من العاج وجرار فخـارية كبيرة
احلــــجم.وقــــال احلــــمــــداني في
ـــــــكــــــــتـب االعالم تـــــــصــــــــريـح 
واالتــــصـــال اجلـــمـــاهـــيـــري في
الوزارة تلقته (الزمان) امس ان
(حـفــريــات الــبــعــثــة الــوطــنــيـة
العراقـية عثرت علـى مسكوكات
ومـــقــتــنــيــات تـــعــود الى فــتــرة
ـــئــة اســتـــيــطـــان بــدأت مـــنــذ ا
االولى لـلهـجرة مـروراً بـالعـصر
االموي وانتهاءً بآواخر العصر
الـعــبـاسي).واضـاف احلـمـداني
ان (االكـتــشـاف يُــظـهــر بـواكــيـر
احلضارة االسالميـة في الكوفة
ـــهـــد إلعـــادة دراســة بـــعض و
ـسكوكات النظـريات عن نشأة ا
ـنطـقة) مبـيناً ان (من في تلك ا
ــسـكــوكــات تـمــيـزاً بــ اكـثــر ا
ونــدرة هــو مــســكــوك مــنــقـوش
عـــلـــيه عـــلي ولي الـــله).وتـــابع
ـــكــتـــشـــفــات احلـــمـــداني ان (ا
¬UŁ—∫ وزير الثقافة يتسلم قطعاً اثاريةتــتـضــمن شـواهــد قــبـور تــعـود

مايك بومبيو نيجرفان البارزاني
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افـتــتح مــجــلس الـقــضــاء االعـلى
ـــبـــنى صـــبـــاح امس االربـــعـــاء ا
اجلديد حملكمـة حتقيق اخلفر في
الفـتـا إلى أن (احملـكـمـة الــرصـافـة
تـابعة لـرئاسـة محـكمـة استـئناف

بغداد الرصافة االحتادية).
ــركــز وكــشف بــيـــان صــادر عن ا
االعالمي تــلــقـــته (الــزمــان) امس
ـــبــــنى اجلـــديـــد عن (افـــتــــتـــاح ا
حملــــكــــمــــة حتـــقــــيـق اخلـــفــــر في
الـرصافـة من قـبل رئـيس محـكـمة
اســـتـــئـــنـــاف بـــغـــداد الـــرصـــافــة

االحتـــــاديـــــة الـــــقـــــاضـي عـــــمــــاد
اجلـابـري ومـجـمـوعـة من الـسادة

نواب رئيس االستئناف). 
ــــبــــنى وأضــــاف الــــبــــيــــان أن (ا
اجلـــديـــد يــــحـــوي ثـالث قـــاعـــات
ومـوقف لـلــمـتـهـمــ فـيـمـا اشـاد
اجلـابـري بـهـذا الـعـمل الـذي جـاء
بــنـــاء عـــلى تـــوجــيـــهـــات رئــيس
مـجـلس الـقضـاء االعـلى الـقاضي
فائق زيـدان وحـرصه على إظـهار
بــنــايــات احملــاكم ودور الــقــضـاء
ـكانـة تـتنـاسب وهيـبـة القـضاء

العراقي).

فـقـدت اخلنـسـاء اثنـ والى الـيوم يـبكي شـعـرها  ويـتـعاطف مـعـها من يـقرأه 
ونحن فـقدنا وال نـزال نفـقد الكـثيـر  وال نعرف مـتى يتوقـف هذا النـزف اليومي
تـدفق  وكل واحد ال يقل عن صخـر شجاعة ومروءة وكرمـا وحبا ألخته وأبيه ا

ووطنه الذي يفديه ....
مصـائب وفواجع ال تـستـوعبـها الدواوين أمـا آن لهـا أن تنـتهي .. وكـأن ما فات
ـفـخـخـات واالف من سـنـوات قــاسـيـة ال يـكـفي  من  احلـروب والــتـفـجـيـرات وا

الضحايا التي جعلت أيام االسبوع العراقي دامية ..
فكلنا صخر وإن ال زلنا أحياء .

بـكت اخلـنـساء بـحـزن وحـرقة  وهـي تفـتـخـر وتمـدح   فـاسـتحـقت لـقب اشـعر
اجلن واإلنس من النـابـغـة الـذبيـاني  ونـحن نبـكـي ونتـألـم  ونـنزف دمـا يومـيا

ونستغيث  وال من مجيب ...
موت وغياب وفراق  وقلوب كم بكت وأبكت وعيون حائرة جفت فيها الدموع .
وســؤال حــائـر ..  يــا ســيـدة الــشـعــر ..الى مــتى  يــسـتــمـرهــذا الــوجع  وهـذه
الـفـواجع .?.. ومن غـيـر الـعراقـيـة تـقـدمت  عـلـيك بـنبـضـهـا  الـذي  نـذرته طـوعا

للوطن  ?..  
 } } } }

ÁœdDð dš¬Ë ÁdE²Mð nO{ 
هـنـاك مـذيعـو أخـبـار ومقـدمـو بـرامج لهم حـضـورهم الـواضح في الـفضـائـية ..
تشعر بأثر غيابهم وترجو لقاءهم  تنتظر إطاللتهم  وحتفظ مواعيد قدومهم ..
الفضـائية كالصحيفة الورقية  وكل وسيـلة إعالمية حتتاج الى مستلزمات فنية

وتقنية تمكينها من الصدور  لكنها ليست كل شيء ..
ـسـتـلـزمات  فـمـا أسهـل أن توفـر لـلـصـحيـفـة والـفـضائـيـة مـا حتـتاجه مـن تلك ا
ال مـتوفرا اليوم من مصادر شتى  اديـة وأخر مبتكرات التكـنلوجيا ما دام ا ا
ولكن مـا أصعب أن جتـد  لهـا صحـفيـا يضـمن لـها الـتمـيز والـنجـوميـة  وليس
الـنـجـاح فـقط في فـضـاء مـليء بـالـقـنـوات وأرض تـضج بـصـحف تـتـنـافس عـلى

القارىء   ..
ـقدم هو لـسان الـقنـاة الناطق وضـيفـها الـدائم في  البيـوت وصلـتها ذيع وا  وا
ـبـاشـرة مع الـنـاس .. تشـتـاق وتـأنس بـحـضـوره أو يكـون ثـقـيال تـتـحـمـله مرة ا
ـوت  ومـا أكـثر ومـرات الى أن تـغـلق الـبـاب بـوجـهه بـضغـطـة إصـبع عـلى الـر

فتوح اليوم .. الضيوف الذين يتنافسون على كسب ودك في الفضاء ا
ـتلقي يـترك فراغـا يبحث عمن ذيع النـاجح الذي نسج عالقـة طيبة مع ا غيـاب ا
كن أن ستواه أو يزيد .. ولهذا الغياب وقع  وتأثير   أله  شرط أن يـكون 
 تالحظـه  ببساطـة من خالل مواقع التواصـل االجتماعي وردود الـفعل بوسائل
ـذيـعـة في الــعـربـيـة واحلـدث جنـوى شـتى   كــمـا حـصل قـبل ايـام مـع رحـيل ا
قـاسم  الــتي تـركـت الـهــنـدســة وابـدعت فـي االعالم  فـقــد نـعــتـهــا مـؤســسـات
ووزارات عـلى مـسـتـوى الــعـالم من بـيـنــهـا اخلـارجـيـة االمـريــكـيـة وشـخـصـيـات
سيـاسية واعالميـة وثقافيـة ومواطنون عاديـون على مستـوى الوطن العربي وكل

من عرفها من خالل الشاشة..
كن أن يـتـحـول الى شـخصـيـة عـامة ـذيع الـنـاجح  يـعـني ذلك  بـبــــساطـة ان ا

ية .. عا
ام كـبيـر باخلـارطة ـهنـيـة تنم عن ثـقافـة واسعـة  وإ كانت تـتعـامل  مع احلدث 
ـنـطـقـة  الـسـيـاسـيـة  ومـا يــدور من احـداث في بـقـاع مـخـتـلــفـة وبـالـذات في ا
ـيداني  في الـساحات الـتي عملت يسـاعدها فـي ذلك   تراكم اخلبـرة  والعمل ا

فيها كالعراق وغيره ..
ذيع ومـقـدم البـرنـامج مـحاورا بـارعا ـام الواسع  يـجـعل من ا تلك الـثـقافـة واال
ـشـاهد ايـضا من ـا  يدور في ذهن ا يسـتـطيع أن يـخرج مـن الضـيف إجابـات 
أسئـلة    فيـكون صوته الـناطق  وكـأنه في تلك السـاحة وليس في االسـتوديو
بلغـة بسيطـة يفهمـها اجلميع وإصـغاء تام يضـمن للضيف حقـه في تتبع افكاره
ـتـابـع يـنـشـد الـيه  دون مــلل وكـأنه يـشـارك  في احلــوار دون تـكـرار لـلـجـمل وا

والعبارات والصوت العالي ..
ذيع هـنية وحـدها ال تكـفي إن لم تؤطرهـا الوطنـية واالنـسانيـة فقد تـتفاجـأ با وا
ـوقـــف وطــني او انـســاني اثـنـاء وهـو يــبـكي أو يــتـمـلــكه احلـزن  واالنـــــفـعــال 

البرنامج ..
كن ان يكون مدرسة خاصة مفتوحة وتمريناً حياً ذيع الناجح   باختصار .. ا
ـهــــنـة وااللـتـزام الـوطـني واالنـسـاني واحـتـرام أمـام اجلــــمـيـع في مـــــبـادىء ا

االخر ..  
 } } } }                   
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ن أحسن اليك  الكل يستطيع ذلك  لكن أن حتـسن 
ن أسـاء الـيك  ذلك ال يـسـتـطـيع فـعـله إالّ أن حتـسن 

العظماء ... (جنيب محفوظ)
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نـطقة هادئة نسبيا اال القضية الفـلسطينية كانت رائجة تثير احلروب ب كانت ا
ـنـطـقة الـدول الـعـربـيـة واسـرائـيل من حـ الى حـ والحـداث تـغـرة في تـوازن ا
وحـجب االنـظـار عن تـلك الـقـضـيـة  اثـيـرت دولـة ايـران لـتـلـعب ذلك الـدور النـهـا
ثـابة بيضة القبان فيها فاحدثوا فيها التظاهر ضد احلكم الشاهنشاهي كانت 
واضــطـر الـشــاه تـرك الـبـالد ومن ثم اسـقــاط نـظـامه في 1977 الى جــمـهـوريـة
اسالمية ونـقلـوا اليهـا بطائـرة وحمـاية فرنـسية  اشـد معـارضي النظـام العراقي
انــذاك هــو االمـام اخلــمــيــني واصــبح مـرشــدا لــلــدولــة ومن هـنــا بــدا الــصـراع
ـنـطـقـة  الـســيـاسي بـ الـنـظـامـ كالهــمـا خـصـمـ المـريـكـا وحــلـفـاءهـا في ا
كـاشعـال الـنار في الـهشـيم لـتنـتقل الى مـايـريدون تـوجيـههـا و بـعد فـترة وجـيزة
ناوشات العسكرية على حدود الطرف واشتدت في عهد صدام حس حدثت ا
من ايـامه االولى لــتـولـيه رئـاسـة اجلـمـهـوريـة فــاشـعل فـتـيل احلـرب مع ايـرن في
 1980واسـتمـرت اكـثـر من ثمـان سـنـوات وانـتهت في 1988وانـهـكت الدولـت
خسائـر ماديـة وبشريـة هائلـة ولكن نـتائجـها لم تـكن كما كـان يتـوقعهـا اصحاب

صالح فيها  اال نارا حتت الرماد. ا
توقعـة منها كان البد من ايجاد طرق لعدم اكـمال تلك احلرب اللعبة الـسياسية ا
تـدهور بتـدني سعر ارب ومـنها تـكبيل االقـتصاد الـعراقي ا بديلـة لها لـتحقـيق ا
ـا ادى حفيظة القيادة العراقية فهـاجمت الكويت بحجة سرقة نفطها في النفط 
7 اب 1990واحتـلتهـا دون معارك تـذكر وضمـتها الـيها واسـمت مدينـة الكويت
احملافـظة التاسع عشر وانسحبت منها في 26 شباط 1991 حتت ضغط قوات
ية يت و من ثم االخـضاع لـتفـتيش ومـراقبـة ا التـحالف وحـصار اقـتصـادي 
عن اسـلـحـة نـوويـة واســتـمـرت الكـثـر من عـشـر ســنـوات واصـبح الـنـظـام هـزيال
وفـاقدا الـكثـير من الـسيـطـرة ولقـمة سـائغـة للـمقـابل فهـاجمت الـقوات االمـريكـية
الــعـراق في 21 اذار واحــتـلت بــغـداد في 9 نــيـسـان 2003 واســقـطت الــدولـة
دنـيـة وحتـقق الـهـدف االول من تلك الـعـراقيـة بـكـافـة مؤسـسـاتـهـا العـسـكـريـة وا
اللعـبة السياسـية احلربية .امـا ايران العدو اللـدود المريكا بقـيت سليمة مـتعافية
ونفـظت غبـار احلرب اخلـليجـية االولى عن نـفسـها والبـد ان جتري بـاذرعها الى
شباك الـصراع اجلاري على ارض الدولة التي حـاربتها للسيطـرة عليها بسماح
امريكي جلـرها الى تصفيـة حساباتها الـعصيبة مـعها بصدد مفـاعالتها النووية
نطـقة وتغلـغلها في الـقرار العراقي لـلحد من النـفوذ االمريكي ومد اذرعهـا في ا
وفك احلصار عن نـفسـها واستـمر احلال في تـصعيـد التـهديد والـتوعيـد بينـهما
وادا الى استـهداف اجلنرال االيـراني قاسم سليـماني من قبل امريـكا بتاريخ 3
ك 2020  2 بـصـاروخ من طـائــرة مـسـيـرة وقـتـله ومـرافــقـيه قـرب مـطـار بـغـداد
الـدولي لـقطع نـفـوذ ايران واذرعـهـا الطـويـلة خـارجـها ولـوال حـكمـة العـقـول التي
ــقـابل ـنــاوشــات  في الـرد ا رجــحت الــتـهــدئـة االنــيـة وغض الــنــظـرعن بــعض ا
للـحفاظ على ماء وجه االخـر الشتعلت حربـا لم يحمد عقـباها على ارض العراق
ولم ترد امـريكـا علـيهـا اال بحـصـار اقتـصادي شـديد واالحـتمـال الراجح اخـيرا
مـثـل ايـران كـمـثل ومــصـيـر جـيــرانـهـا الـعـراق فـي الـقـضـيـة الــنـوويـة واحلـصـار
االقتـصادي واذا كانت في العراق دامت عشر سنوات ففي ايران تدوم اكثر من
نشود اذا لم تتراجع عشرون سـنة وبنفس النـتيجة النهـائية من حتقيق الهـدف ا
حـكـامهـا عن اطـماع الـتوسع في اعـادة امـبراطـوريـتهم الـتاريـخـية والـرجوع الى

ـواطـنة مـعـانات شـعـبهم الـسـياسـيـة واالقتـصـادية وبـنـاء دولة ا
ويتـخذوا وعـظة او عـبرة من هلـوسة جـارهم النـظام الـبائد
عن اطــمـاعه االســتـحـواذ عــلى الـدول اجلـارة لــتـاسـيس
ـنـطقـة وانـعكـست عـلـيهم ولـفـتهم الى امبـراطـورية في ا
غـيــر رجـعــة وحل مـحـلــهم نـظــام ابـادوا مـا ســلـمت من
براثن اسـالفهم من السيادة والهيـبة لدولة كانت تسمى

لكي.          بالعراق ابان العصر ا
                                             


