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يــتــرقب الــشــارع الـيــوم االربــعـاء
انـعـقـاد جلـسـة احملـكمـة االحتـادية
لـلــبت بـدسـتـوريـة اعـادة فـتح بـاب

تـــرشـــيح رئـــيـس اجلـــمـــهـــوريــة 
ـرحـلـة. لــلـمـضي بـاسـتـحــقـاقـات ا
وقـال اخلبيـر فرهاد عالء الدين في
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر تــابــعــتــهـا
(الــزمـان) امس ان (االنـظــار تـتـجه

الى  جـلسة االحتادية التي ستعقد
الـيوم  اما احلـوار السيـاسي فهو
مــــتـــوقـف تـــمــــامـــا) واضـــاف ان
(احلــكم بـعـدم دسـتـوريـة فـتح بـاب
يــعــد ضــربــة جــديــدة الــتـــرشــيح 

لـــتــحـــالف االغــلـــبــيـــة) وتــابع ان
(احلـكم برد الطـعن يعنـي استمرار
االنــسـداد الـسـيـاسي حلـ تـوافق
االطـــراف لــضـــمــان حـــضــور 220
نــائـبـا في جـلـســة انـتـخـاب رئـيس
اجلـمهورية). فيما قررت االحتادية
 احلــكم بــعـدم دســتـوريــة تـمــثـيل
ـــكــونـــات االيــزيـــدي والــشـــبــكي ا
واالكـــراد الــفــيـــلــيــ فـي مــجــلس
الـــنـــواب . وقـــالت بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــــزمـــــان) امس ان (االحتـــــاديــــة
شــددت عـلى وجــوب مـسـاواة هـذه
ــسـيـحي ــكـونـ ا ــكـونـات مع ا ا
والــصـابـئي لـغــرض تـفـعـيل الـدور
ــــســــاواة الــــوطــــنـي وحتــــقــــيق ا
واحلـفـاظ عـلى الـوحدة الـوطـنـية).
والـــتــقى رئــيس مـــجــلس الــنــواب
مـحـمـد احللـبـوسي  رئيس الـتـيار
الـصدري مقتدى الصدر  للتباحث
بـشأن الـتطـورات السـياسـية. وقال
بـيان امس ان (احللبوسي استقبل
فـي مـنــزله  الــصــدر وجــرى بـحث
تـطورات االحـداث السـياسـية). في
دعـا رئـيـس مـجـلـس الـنـواب وقـت 
رؤسـاء الكتل النيـابية الى اختيار
رؤسـاء اللجان الـنيابيـة للتصويت
عــلـيـهــا خالل جـلـســة يـوم االثـنـ
ـقبل التي ستشـهد تضييف وزير ا
ــالـيــة عالي عـبــد االمـيـر عالوي. ا
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(احلـــلــبـــوسي  تــرأس بـــحــضــور
نـائـبيه اجـتمـاعـا مع رؤساء الـكتل
الـنـيـابيـة دعـا خالله  إلى اإلسراع
في تـقـد أسمـاء مرشـحـيهـا على
أن يُــراعى االخــتـصــاص واخلـبـرة
والــكــفــاءة في ذلك  وتــأكــيــد عـلى
ـضي في حـسـم تـشـكـيل ضــرورة ا
الــلــجــان وانــتـظــام جــدول أعــمـال
اجملـلس وتـفعـيل الدور الـتشـريعي
والــــرقــــابي بــــغـض الـــنــــظــــر عن

مـــــوضــــــوع انـــــتـــــخــــــاب رئـــــيس
اجلـمـهـوريـة أو تـشـكـيل احلـكـومـة
انية ـقبلة) موجها (الدائرة البر ا
بــتــوزيع مـشــاريع الــقــوانـ غــيـر
ـــنـــجـــزة في الـــدورة الـــســـابـــقــة ا
النـتـهـاء عـمل اجملـلس قـبل انـتـهاء
دورتـه االعـــــتــــــيــــــاديــــــة وإجـــــراء
ـبـكــرة بـ أعـضـاء االنــتـخـابــات ا
ان في مختلف اللجان بهدف الـبر
إنـضـاجـهـا وإكـمـال تـشـريـعـهـا في
الـدورة احلـاليـة) وتـابع البـيان ان
(رئـاسة اجمللس حددت يوم االثن
ـقـبل مــوعـدا لـعـقـد من األســبـوع ا
جــلـســة لـلـتــصـويت عــلى تـشــكـيل
الـلـجـان الـنيـابـيـة وتـوزيع الـنواب
بــ الــلــجــان وســيــتم اســتــمــرار
االجـــتــمــاعـــات مع رؤســاء الـــكــتل
ـقبلة إلكمال الـنيابية خالل األيام ا
ـتطـلبـات  كمـا سيـتضـمن جدول ا
ـقـبـلـة تـضـيـيف أعـمــال اجلـلـسـة ا
الية بنـاءً على طلب النائب وزيـر ا
عـموري مـشفـوعاً بـتأيـيد بـرهـان ا
مـئـة نـائب). فيـمـا عـرض مسـتـشار
االمـن الـــقــــومـي الـــســــابق مــــوفق
الـية صـلـحا بـ وزيـر ا الـربـيعي 

والــصـــدر بــعــد امــتــنــاع االول عن
ــان. وقـال في احلــضــور الى الـبــر
بــيـــان تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
(الـــصــدر لــو اطــلـع عن قــرب عــلى
سـيـدعم اجنــازات ونـزاهـة عالوي 
ـــالـــيـــة ســـيـــاســـته الـــنـــقـــديـــة وا
واالقـــتـــصــاديـــة النـــهــا تـــصب في
مـصلـحة الـعراق). الى ذلك  اصدر
االطار التنسيقي بياناً اوضح فيه
مـوقـفه من تـغـيـير اسـعـار الـصرف
والــتـهــديـدات الــتي يـتــعـرض لــهـا
.وجاء في نص بـعض الـسـيـاسـيـ
الــبـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(الــتـنــسـيـقي نــاقش في اجــتـمـاعه
همة ودعا الى عدداً من القضايا ا
اعـــادة الـــنـــظـــر في ســـعـــر صــرف
ـواطن ــا يــحــقق رفــاه ا الــدوالر 
ومــعــاجلـة االثــار الــســلـبــيــة الـتي
نـتـجت عنه واتـخاذ اجـراءات لرفع
احلــيـف عن الــطــبــقــات احملــرومــة
وذوي الــــدخل احملـــدود) مـــشـــددا
عـلى (احترام الـسياقـات القانـونية
لـعمل مجـلس النواب ورقـابته على
الـسلطة التنفيذية واحترام الفصل
بـ السلطات واهمية دور السلطة
فاننا نرفض استخدام الـتشريعية 
ــان لـلــتــحــكم بــالـســلــطــتـ الــبــر
الـتـشـريـعـيـة والتـنـفـيـذيـة الغراض
ســـيـــاســــيـــة خـــارج الـــســـيـــاقـــات
عـمـول بـهـا) واشار الـدسـتـوريـة ا
الـى انه (يــتــابع بـــقــلق شــديــد مــا
يـتناقل من تـهديدات الـتي يتعرض
لـها بعض السياسي التي تعد لو
صـــحت امـــرا مـــرفــوضـــا ومـــدانــا
وعـلـيه نـطـالب اجلهـات اخملـتـصة
الــتــحــقق من صــحــة هــذه االنــبـاء
واتـخاذ االجراءات القـانونية بحق
من يـثـبت قيـامه بهـا او من يتـناقل
مـعـلـومـات غيـر صـحـيـحة لالخالل

بالسلم االهلي). 

اعـتـبــار ان اغـلب هـؤالء حــصـلـوا
عـلى شــمـول ســابق وعــلى اعـوام
وبـالتالي فإن حضورهم متعاقبة 
ل يـكرس سنـويـا اصبح روتـ 
ا اجراءات البيروقراطية التي طا
تـؤكــد احلـكـومــة تـوجــهـهــا نـحـو
احلـوكــمـة االلــكـتــرونـيـة لــتـقــلـيل
ـعامالت في عـاناة عـنـد اجناز ا ا
دوائــر الــدولــة) مـقــتــرحــ عــلى
(وزراتي الـــــــعــــــمـل والــــــشــــــؤون
االجـتــمــاعـيــة والــصـحــة  الــغـاء
شـاهـدة الـسـنـويـة لـلذيـن مضى ا
على شـمـولـهم عـامـ متـتـالـي 
واالكـتـفـاء فــقط بـتـرويج مــعـامـلـة
ـتــفـرغ بـنــفس الـيـوم من ـعـ ا ا
لـــتــأيـــيــد تــســـلم كـــتــاب دائـــرته 
الــشـــمــول بـــقــانـــون رعــايــة ذوي

االعاقة) 
مـشــددين عــلى (ضــرورة اهـتــمـام
احلكومة وايالء اهمـية للموضوع
من خـالل تـــــوجـــــيه الـــــوزارتـــــ
باالتـفـاق على صـيـغة حل تـنـتشل
ذوي الـــــهـــــمم وعـــــوائـــــلـــــهـم من
تـعــقــيـدات الــبـيــروقــراطـيــة الـتي
ـراجـعـة انـهـكت هـذه الـعــوائل بـا
واالنـتــظـار لــســاعـات) مــحـمــلـ
الـصــحـة (عــدم مـتــابـعــة جلـانــهـا
ــسـؤولــة عن تــوقــيع الــتــقــاريـر ا
ـعاقـ بسبب الطبـية اخلـاصة با
ــواعـيـد احلـضـور عـدم االلـتـزام 
كل اربــعــاء  االمــر الــذي تــســبب
ـنـجـزة ـعـامالت غـيـر ا بـتـكـدس ا
السـابــيع دون الـنــظـر الى حــاجـة
عوائل ذوي الـهمـم الذين يـذوقون

راجـعة الـيومـية على امل مرارة ا
ـعـامـالتـهم الـتي تـأخـذ انـفـراجـة 
دورة كـــــامـــــلــــــة من والـى بـــــعـــــد
خـــروجـــهــــا من قـــسم الــــتـــأهـــيل
تــصل اجملــتـــمــعي فـي الــهـــيــئـــة 
احيـانـا السـابـيع عـلى امل اصدار
االجـازة الــســنــويــة الــتي تــضـيع

ثلثها تقريبا ب هذه الدوائر).
الى ذلك اقـامت دائـرة االحـتـفاالت
ـولد الـنـبوي الـشريف الديـنيـة وا
في ديـــــــوان الــــــوقف الـــــــســــــني
احــتـفــالــيــة لــتــكــر ذوي الـهــمم
ي لـلـعـدالة ـناسـبـة الـيـوم الـعـا

االجتماعية.
أعـلـنت الـصـحة من جـهـة اخـرى 
ـوجة الوبائـية الرابعة استمرار ا
لفايـروس كورونا ومـتحوراته في
الــبـالد. ورصــدت الـــوزارة امس 
نـحو 1685 اصـابـة مقـابـل شـفاء
 3477 حــالـــة وبـــواقع  21وفــاة
ــوقف الــوبـائي جـديــدة. واشـار ا
الـــيـــومي الـــذي اطــــلـــعت عـــلـــيه
(الـــــــزمــــــان) امـس الـى ان (عــــــدد
الــفــحــوصــات اخملـــتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بالـفـايروس بـلغت اكـثر
من  17 الــــفــــا  حــــيث  رصــــد
اصابة  1685 بكورونـا في عموم
احملـافـظــات) مـؤكـدا ان (الــشـفـاء
بــلغ   3477 حـــالـــة وبـــواقع 21
وفاة جديـدة) ولفت الـى ان (اكثر
من  51الف شخص تلـقى جرعات
ضـاد في مـراكـز الوزارة اللـقـاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). ا
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جـــدد ذوي الــــهــــمم وعــــوائـــلــــهم
مــنــاشــداتــهـم لــوزارة الــصــحــة 
الزمـان جلـانـهـا اخملتـصـة الـعـامة
باجنـاز التقارير في وزارة العمل 
الطبية اخلاصة بهيئة رعاية ذوي
االعاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصة 
ـشـاهـدة بـعـد اكـمـال مـتــطـلـبـات ا
الــســـنـــويـــة مــؤكـــدين ان بـــعض
اعـضــاء الـلــجــنـة غــيـر مــلـتــزمـ
نـاطـة بهم  نـتيـجة بالـواجبـات ا
ــقـرة كل ـواعــيـد ا تـغــيـبــهم عن ا
ــــا ادى الى تــــأخــــر اربــــعــــاء  
ـتـفــرغ بـسـبب ــعـ ا مـعـامالت ا
نــقـص بــالـــتــواقـــيع. وقـــالــوا في
احـــــاديـث لـ (الـــــزمــــــان) امس ان
(الـصحـة مـطـالـبـة بـالـزام جلـانـها
قرة كل واعيد ا احلضور ضمن ا
اسـبــوع  والســيــمـا ان تــغــيــبـهم
بـــعــــضـــهم ادى الـى عـــدم اجنـــاز
الــتــقــاريــر الــطــبــيــة بــعــد اتــمـام
ـشــاهــدة الــســنــويـة  اجــراءات ا
االمـر الـذي انـعــكس سـلـبــيـا عـلى
ـتـفـرغ ودفع اغـلـبـهم الى ـعـ ا ا
ادة بـاشرة بـالدوام  بـرغم ان ا ا
 19من قانـون رعـاية ذوي االعـاقة
كـفــلت واالحـتــيــاجــات اخلــاصــة 
ــوظـفــ الــتـفــرغ الــتـام لـهــؤالء ا
عوق وتلبية الزمة ذويهم من ا
متطلباتهـم وحاجاتهم  لكن يبدو
ان الـقـانـون كـمــا يـقـال حـبـر عـلى
ورق  اذ ان االهالي يعانون سوء
الـتــعـامـل وصـعــوبـة وتــشـدد في
اإلجـــــراءات مـن قـــــبل مــــــوظـــــفي
الـهـيــئـة) مـؤكــدين (ذوي اإلعـاقـة
بوصـفـهم أصحـاب حـقوق كـامـلة
يحتاجون الى وقـفة جادة من قبل
عـنـيـ الجنـاز مـعامـالت ذويهم ا
ـــتـــفـــرغ وحتـــديـــدا ـــعـــ ا من ا
ــوظــفـــ خالل يــوم واحــد دون ا
ـراجـعة الـيـوميـة على ارهاقـهم با
امل اصدار تـقريـر الـشمـول  هذه
ـشــكـلـة اضــحت تـتــفـاقم بــشـكل ا
ســـنــوي دون الـــتـــفـــاتـــة من قـــبل
وضوع الذي عاجلة ا سؤول  ا
واد يتطـلب تعـديال شامـال سواء 
القانـون او اللـجان اخملتـصة على
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اثــار تــوقــيع الــرئـيـس الـروسي
ـير بـوت على مـرسوم فالد
يــــقـــضـــيــــان بـــاعــــتـــراف بالده
باستقالل جمهوريتي دونيتسك
ولــوغــانــسك الــشــعــبــيـتــ عن
أوكــرانــيــا عــلى خــلــفــيــة أزمـة
عـسكـرية سـياسيـة مسـتمرة في
مــنــطــقــة دونـبــاس مــنــذ الــعـام
 ?2014مـوجة تنـديد طغت على
سـؤول الغربي تـصريحات ا
فـي اجتمـاع طار جمللس األمن
الـدولي بـعد أن غـيـرت موسـكو
ــــــــــعـــــــــادلــــــــــة عــــــــــلى أرض ا
بــرغم تـصــريـحــاتـهـا أوكــرانـيـا
ـتـكررة بـاستـعدادهـا مواصـلة ا
احلــــوار حــــيـث اعــــلن رئــــيس
الـــوزراء الــبـــريــطـــاني بــوريس
أن بالده ســتـفـرض جــونـسـون 
عـقــوبـات مـحـدودة ضـد روسـيـا
عـــلى خــلـــفــيــة ذلـك االعــتــراف.
وأكّـــدت روســـيــا أنـــهـــا ال تــزال

مـستـعدة لعـقد مفـاوضات مع وزير
اخلـــارجـــيـــة األمــــريـــكي أنـــتـــوني
ـقـرر أن يـلـتقي بـلـيـنـكن الـذي من ا
نــظـيـره الـروسـي سـيـرغي الفـروف
في جـنيف يوم غـد اخلميس.وقالت
ـتحدثة باسم اخلـارجية الروسية ا
مـــــاريــــــا زاخـــــاروفــــــا (حـــــتـى في
نـقـول الــلـحـظــات األكـثــر صـعـوبــةً
نـحن مـسـتعـدّون آللـية مـفـاوضات
لـذلك مـوقـفـنـا بـقي نـفـسـه وال نزال
ـسار الـدبلـوماسي). نـؤيد سـلوك ا
واعــــتــــرف بــــوتـــــ بــــاســــتــــقالل
علنت من دونـيتسك ولوغانـسك ا
طــرف واحـد في الـشـرق األوكـراني
وأمـر القوات الروسيـة بدخولهما
مـتحـديًا (الـدول الغـربيـة التي تـمرّ
عالقـاتـها مـع موسـكـو بأسـوأ أزمة
مـنذ احلـرب الباردة بـسبب الوضع
في أوكــرانـيــا). وقـبل وقت قــصـيـر
مـن إعالن بوتـ قـراره الـذي ندّدت
به كــيــيف والــغــرب أعــلن الفـروف
أنه سـيلتقي بلـينكن غدا في جنيف
حملـــاولـــة نـــزع فـــتــيـل األزمـــة بــ

روسـيــا والـدول الـغـربـيـة. بـدوره 

اكـد مـنـدوب أوكـرانيـا لـدى مـجلس
األمن إن حــدود بالده غــيـر قــابـلـة
بـرغم من اإلجـراءات التي لـلـتغـيـير
أعـلـنت عـنـها روسـيـا مـؤخـرا.وقال
سـيرغي كـيسـليـتسـيا خالل جـلسة
طـــارئـــة لــــلـــمـــجـــلس ان (احلـــدود
ــعــتــرف بـهــا دولــيـا األوكــرانــيـة ا
كـانت وستـبقى غيـر قابـلة للـتغـيير
بــصـرف الـنـظــر عن أي بـيـانـات أو
أفـعـال من قـبل روسـيـا االحتـادية).
واشـار الـسفـير الـروسي لدى األ
ــتـحـدة فـاســيـلي نـيـبــيـنـزيـا  ان ا
بالده مـنفـتحـة على الـدبلـوماسـية
لـكـنه شدّد عـلى ضرورة الـدفاع عن
ـــنـــاطق االنـــفـــصــالـــيـــة في وجه ا
الــــعـــــدوان األوكــــراني عـــــلى حــــد
وصـفه.وقال خالل االجتـماع (نبقى
مـنـفتـحـ على الـدبـلومـاسـية ومن
أجـل التوصل إلى حل دبلوماسي)
مــضــيــفــاً (ومع ذلك فــإن الــســمـاح
بـحمام دم جـديد في الدونـباس هو
شيء ال نــنــوي فــعـله).  وانــعــقـدت
اجلـلسة الطـارئة بعد إعـطاء بوت
أوامـر لـوزارة الـدفـاع بـنـشـر قـوات

ـنـطـقـت حـفظ سـالم روسـيـة في ا
االنــــفــــصـــالــــيــــتــــ لــــوغـــانــــسك
ودونـيتـسك وهي خطـوة شجبـتها
ـتحدة وحـلفاؤهـا بشدة الـواليات ا
خالل اجلــــلــــســـة. فــــيــــمـــا اجــــلت
ـتـحـدة دبـلـومـاسـيـيـهـا الـواليـات ا

ـتـبـقـ في أوكـرانـيـا إلى بـولـندا ا
لـدواع أمنية. وقال بلينكن في بيان
انه (ألســـبــاب أمــنــيـــة ســيــقــضي
مـــــوظــــــفـــــو وزارة اخلــــــارجـــــيـــــة
ـــوجــودون حــالـــيــا بــلـــفــوف في ا
بـولـنـدا).وتـأتي هـذه اخلـطـوة بـعد

نــحـو أســبـوع عـلـى نـقل الــسـفـارة
األمــريـكــيـة مـن كـيــيف إلى مـديــنـة
لــفــوف الـواقــعــة في أقــصى غـرب
أوكــرانـيــا جـراء تـصــاعـد الــتـوتـر
بـشكل متسارع بشرق البالد. وتقع
دونــــــيــــــتـــــــسك ولــــــوغـــــــانــــــسك

اجلــمــهــوريــتــان االنــفــصــالــيــتــان
ـوالـيـتـان لـروسـيـا الـتي اعـتـرفت ا
بـــاســــتـــقـاللـــهـــمــــا ن في حـــوض
دونــبــاس الـنــاطق بــالــروســيـة في
شـرق أوكرانـيا وقـد أصبـحتـا منذ
 2014خـــارجــــتـــ عن ســــيـــطـــرة
سـتـمر مـنذ كـيـيف.وأودى النـزاع ا
 2014بـ االنـفـصـالـيـ والـقوات
احلـكومـية األوكـرانيـة بحـياة أكـثر
من  14ألـف شــخـص. دونـــيــتـــسك
ـديــنـة (ســتـالــيـنــو ســابـقــاً) هي ا
الـــرئــيـــســة في حـــوض الــتـــعــدين
ــراكـز الـرئــيـسـة دونــبـاس وأحـد ا
إلنـتـاج الصـلب في أوكـرانيـا يـبلغ
عـــــدد ســـــكــــــانـــــهـــــا مـــــلــــــيـــــوني
نــــــــســـــــــمـــــــــة.ولــــــــوغـــــــــانـــــــــسك
(فــوروشــيــلــوفــغــراد ســابــقــا) هي
مـدينـة صنـاعيـة يبـلغ عدد سـكانـها
 1,5مـليون نسمـة.ويحتوي حوض
ــتــاخم لــروســيــا عــلى دونــبــاس ا
الـشـاطئ الـشـمالـي للـبـحـر األسود
عـــلى احـــتـــيـــاطـــات ضـــخـــمـــة من
الـــفــحـم.ويــعـــود وجـــود نــاطـــقــ
نـطـقـة بـشكل بـالـروسـيـة في تلـك ا

أســـاسي إلـى إرســال عـــمــال روس
يـة الثـانية إلـيهـا بعـد احلرب العـا
خالل احلـقـبـة السـوفـياتـيـة.واندلع
الــصـراع بــ الـقــوات األوكـرانــيـة
واالنـــفـــصــالـــيـــ في دونـــيــتـــسك
ولــوغـانــسك قـبل ثــمـانـي سـنـوات
عـــقب ضـّم روســيـــا شـــبه جـــزيــرة
الـقـرم.وال يـعتـرف اجملـتـمع الدولي
بــاســتــقـاللــهــمــا الــذي أُعــلن بــعــد
اسـتفـتاءات. وتتّـهم كيـيف والغرب
وال روسـيا بـدعم االنفصـاليـ ا
ــوســكــو عــســكــريــا ومــالــيــا. امـا
مـنطقة دونبـاس فأنها تقع في قلب
مـعركة ثـقافيـة ب كيـيف وموسكو
ـنـطـقـة عـلى الـتـي تـؤكـد أن هـذه ا
غـرار جزء كبيـر من شرق أوكرانيا
يـسكنها نـاطقون بالروسـية تنبغي

حمايتهم من القومية األوكرانية.
ونــدد رئــيس الــوزراء الـبــريــطـاني
بـــوريـس جـــونـــســـون بـــاعـــتـــراف
ــنــطــقــتـ مــوســكــو بـاســتــقالل ا
معتبـرا ذلك انتهاكا االنـفصاليـت 
صـارخـا لسـيـادة أوكرانـيـة ووحدة
أراضـــيــهـــا وتــنـــصّالً روســـيــاً من

اتــفــاقـــات مــيــنــسك) مــؤكــدا ان
(بالده ســـــتــــفــــرض عــــقــــوبــــات
اقـتـصـاديـة عـلى مـوسـكـو).وعلق
ــــتـــحـــدث بــــاسم اخلــــارجـــيـــة ا
اإليــرانـيـة سـعــيـد خـطـيب زادة
عـــلى الـــتـــطـــورات األخـــيـــرة في
أوكـرانيا. وقال في تصريح امس
إن (بـالده تـدعـو جـمـيع األطـراف
إلى ضـــبـط الــنـــفس و تـــعـــتـــقــد
ضـرورة جتنب أي عمل من شأنه
تــصـــعــيــد الــتــوتــرات). وأخــذت
أســعـار الـنــفط تـرتــفع مع تـزايـد
اخملــــاوف مـن أن تــــؤثــــر األزمـــة
األوكـــــرانــــيـــــة الـــــروســــيـــــة في
اإلمــــدادات في جــــمــــيع أنــــحـــاء
الــعـالم.ووصل سـعـر خـام بـرنت
وهـــو مــــعـــيـــار دولـي إلى أعـــلى
مـستوى له في سبع سنوات عند
 97.76 دوالرا لـلـبرمـيل.وأغـلقت
أســواق األســهم اآلسـيــويــة عـلى
انــخــفــاض واســتــعــدت أسـواق
األســـهم األمــريــكـــيــة واألوربــيــة

حلدوث خسائر. 
¥ ’ qO UHð

UO½«d Ë√ ÕUO²łù WF¹—– oK Ð uJÝu  ÊuLN²¹ »dG «Ë UJ¹d √

p ½Uſu Ë p ²O½ËbÐ ·«d²Žù« VIŽ ÷ËUH²K  œ«bF²Ýù« b Rð UOÝË—

∫lO uð

الرئيس
الروسي يوقع

مرسوم
استقالل
جمهوريتي
دونيتسك

ولوغانسك 

 ÊU e  ≠ œ«bGÐ

تـفـقد قـائـد عمـليـات بـغداد الـفريق
االجــراءات الـــركن احـــمــد ســلـــيم 
ــــتــــخــــذة واخلــــطط االمـــــنــــيــــة ا
ــرســومـة لــتــأمـ طــريق الـزوار ا
ضــمن مـنــطـقـة االعــظـمــيـة وعـمل
الــسـيـطــرات والـوحـدات والــنـقـاط
ـنـتشـرة مشـددا على الـعـسكـرية ا
الـــتــحــلي بـــالــضــبط الـــعــســكــري
وااللـــتــزام بــالــواجــبــات واتــخــاذ
تـدابـيـر احلـيـطـة واحلـذر لـتـفويت
. وقـال الــفــرصـة عــلى االرهــابـيــ
بيان تلقته (الزمان) امس ان (قائد
الـــعــمــلــيــات تــفــقــد الــســيــطــرات
والــوحـدات والــنـقـاط الــعـســكـريـة
ــنــتــشــرة عــلى طــريق الــزائــرين ا
ـتوجهـ الدراء الزيارة الـرجبية ا

فـي مـديـنـة الـكــاظـمـيـة  ودعـا الى
اتــخــاذ تـدابــيـر احلــيـطــة واحلـذر
لـتـفـويت الفـرصـة على االرهـابـي
وعــدم الـسـمـاح لـلــخاليـا الـنـائـمـة
بــأســتــغـالل الــفــرص ألســتــهـداف
الـزائـريـن) واضاف ان (سـلـيم زار
اجملـمع الفـقهي الـعراقي في جامع
ابـي حــنــيـــفــة الــنــعـــمــان  ضــمن
الـفـعـالـيـات والـنـهـج الـذي تـتـبـناه
الــقـيـادة في الـوصـول الى شـرائح
اجملــتـمع الــبـغــدادي) كـمــا الـتـقى
وكـــــيـل وزيـــــر الـــــنـــــقل ســــــلـــــيم 
ـــنــاقـــشــة اخلـــطــة ـــواصالت  وا
الــسـانـدة لــلـخـطــة االمـنـيــة بـغـيـة
تــامـ انــسـيــابـيــة نـقل الــزائـرين
سـواءً القادمـ من احملافظات الى
ـدينة ـوجودين داخل ا بـغداد او ا
ـقـدسة ومـحـيطـهـا. وذكر الـبـيان ا

ان (الــلــقـاء اكــد اهـمــيـة تــسـخــيـر
امــــكــــانـــيــــات الـــوزارة كــــافـــة من
قــطــارات ســكك احلــديــد وعـجالت
ــســافـرين والــنــقل اخلـاص نــقل ا
ـــثــبــتـــة لــديــهم وبـــأعــداد تُــأمن ا
احلــاجـة لـضـمـان حـركـة الـزائـرين
بــإنــســيــابـيــة عــالــيـة مع تــهــيــئـة
الـزوارق من مديـرية النقـل النهري
) من جـانـبه  اكـد قـائـد لــلـطـوار
الـــعــمــلــيــات ان (جنــاح اي خــطــة
امـنيـة تعـتمـد على تـظافـر اجلهود
وتـــأمــ اخلـــطط اخلــدمـــيــة بــكل
تـفصـايلـها الجناح اخلـطة االمـنية
ــعـدة لـذلك). فـيـمـا اعـلـنت وزارة ا
االنـتهـاء من اسـتعـداداتـها الـنـفط 
ــشـــتــقــات بـــتــوفـــيــر خــزيـن من ا
الــنـفـطـيـة الـبـيـضـاء واسـطـوانـات
الـغاز الـسائل لـلمـواكب والهـيئات

اخلــدمــيـة  وتــسـخــيــر االمـكــانـات
الـــلــوجـــســتـــيــة الجنـــاح الــزيــارة
اخلـاصة باسـتشهـاد االمام موسى
الــكـاظم عـلـيه الـسالم. وقـال مـديـر
ـــنـــتـــجــات عـــام شـــركـــة تـــوزيع ا

الــنــفــطــيــة حــســ طــالب انه (
تـــعــزيــز اخلــزين الـــســتــراتــيــجي
حملـطات تـعبـئة الـوقود احلـكومـية
واالهـــلـــيــة في بـــجـــانــبي الـــكــرخ
والـرصـافة بـكمـية   67مـلـيون لـتر
مـن مــشــتــقــات الـــنــفط االبــيض و
وزيـت الغـاز و الـبـنـزين  تـتـضمن
 50مــلـيـون لـتـر من الـبـنـزين و15
مليون لتر من زيت الغاز ومليوني
لــتـر من الـنـفط االبـيض) واضـاف
ان (الـشركة استنفرت مالكاتها في
هـيئة توزيـع بغداد وقامت بـتهيئة
مــسـطـحــات خـاصـة بــاسـطـوانـات

ـناطق الـغـاز السـائل في عدد من ا
 وسـيـتم رفـدها بـالـكـميـات بـشكل
مــبــاشــر  فــضال عن اعــداد خــطـة
ـتـابـعـة اجـراءات طــوار شـامـلـة 
الـــسالمـــة الـــعـــامــة واخلـــزين في

مـحطات تعبئـة الوقود القريبة من
مـديـنـة الـكـاظـمـيـة  بـاالضـافة الى
تـــشـــكـــيل جلـــنـــة لالشـــراف عـــلى
مــتـابـعــة اخلـطـة الـوقــوديـة اثـنـاء

الزيارة وحتى انتهائها ). 
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ـاجسـتـير في الـنـسائـية شهـادة ا
عـام  1955وحــصل عـــلى زمــالــة
كــلــيــة اجلــراحـــ غالســكــو عــام
 ?1961ونال لـقب أسـتاذ في كـلـة
الطب سـنة  .1970أسس جمـعية
تــــنــــظــــيـم االســــرة الــــعــــراقــــيــــة
شـارك فـي  افــتــتـاح و وتــرأســهــا
ادارة وتطـويـر مـسـتـشـفى الوالدة
في الـكـرخ وكـان رئـيـسـا جلـمـعـية
اخلصـوبة الـعـراقيـة مثل الـعراق
في الـعــديــد من احملـافـل الـدولــيـة
العـلمـية و الـطبـية ومـنهـا منـظمة
ـية وله اكـثر من 30 الصـحة الـعا
بـحث عــلــمي في مــجـال الــصــحـة

رأة. االجنابية وصحة ا
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نـعت االوسـاط الـطـبـية  الـطـبـيب
فـؤاد حــسن غـالي وزيــر الـصــحـة
في حـكـومــة  رئـيس اجلــمـهـوريـة
األسبق عبدالرحمن عارف عن 96
ــوت  امس عــامـــا الـــذي غـــيــبـه ا
الـثالثــاء في الــعـاصــمـة االردنــيـة
عمان. والراحل اسـهم في القضاء
على وباء الكوليرا عند تفشيه في
الـعــراق انــذاك وهــو مـخــتص في
االمراض النسـائية والتـوليد ولد
في محلة قنـبر علي في بغداد عام
 .1926تــخـــرج من كـــلــيـــة الــطب
ـلـكــيـة عـام  1950وحـصل عـلى ا
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فؤاد حسن غالي 
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صالح احمـد ولؤي عبد الصاحب عبـد الوهاب محمد وكاظم
خـضـيـر عـبـاس حــسن داوغـنـة وجـبــار حـسن جـاسم عـبـود
وريـبـوار اورحـمن وسـتـاصـالح عـارف وئـومـيـد عـبـد الـسالم
قادر طه باالني وهـادي عبد احلس صدام مـحمد الفريجي
وعمر صادق مـصطفى مـجيد العـبدلي وحمزة بـريسم ثجيل
عـمـوري وثائـر غا مـحمـد علي الـعثـمان واحـمد مصـحب ا
يـحـيى جــاسم جـويــد الـســاعـدي وريــبـر احـمــد خـالــد زبـيـر
بارزانـي وحسـ احـمـد هـاشم وداعـة الصـافي وظـافـر عـبد
األمـيـر جـبـار عـبود الـقـريـشي واحـمـد سـاجت هاشـم حسن
العامري ومـحمد عبيـد جدوع عبد الله وعـلي عبد حمد داود
الـطـائي وعــمـر احـمـد كـر حـسـن به رزجني وفـائـزة جـبـار

محمد باباخان
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نـصب رئيس اجلمـهورية رشـح  تـنشـر (الزمان) أسـماء ا
ا  تثبيته في قوائم الترشح لدى مجلس النواب: طبقا 

فـيـصل مـحسن عـبـود صيـاد الـكالبي وعـبد الـلـطيف مـحـمد
جـمال رشيـد الشيخ مـحمد ورزكـار محمـد ام حمـه سعيد
رمـضان ورعـد خضـير دفـاك صايل اجلـنابي وخـالد صديق
عـزيـز مـحمـد واحـمـد مـوح عـمـران شـبـ الـربـيـعي وشـهاب
احـمـد عــبـد الــله عـلي الــنـعـيــمي وخـديــجـة خــدايـخش اسـد
قالوس وحيدر رشـيد عبد الرزاق كعيـد الطائي وكمال عزيز
محمد رحـيم قيتولي وحس محسن علوان حس احلسني
وجـمال كـبـسـون حـميـد عـبـاس واحمـد خـلـيل خضـيـر خـليل
كاخوري واقـبال عبـد الله امـ حسن حيالوي وبـرهم احمد

ريبر احمد خالد خالد صديق عزيز  رزكار محمد ام
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ـؤســسـة) حـصــلت في داخل هــذه ا
ومــــضـى الــــكــــاظـــــمي الـى الــــقــــول
ـبـادرات في حتـقيق (اسـهـمت تـلك ا
تـقــارب بـ دول مـتـصــارعـة وخـلق
تكامل إقليمي في مـختلف الساحات

األمنية والسياسية واالقتصادية).
مـــــؤكــــدا ان (جـــــهـــــاز اخملـــــابــــرات
بــالـتــعــاون والـشــراكـة مـع مـخــتـلف
األجــهــزة يــعــمل عــلى إرســاء األمن
أمر مـحلـيـاً وإقـليـمـيـاً ودوليـاً وهـو 
ـعـنـيـ في صـنـاعـة تـكـامـلي بــ ا
الـقـرار الـسـتـراتـيجـي) الفتـا الى ان
عناه (األمن لم يعد مفـهوماً ضيّـقاً 
الــــتــــقــــلــــيــــدي بـل أضــــحى رؤيــــة
ســتــراتــيــجــيــة وعـــمالً مــكــثّــفــاً في
مخـتلـف اجملاالت والـساحـات وهذا
مـــا يــدفع بـــاجلــهــاز إلى الـــتــصــدّي
واجـهـة التـحديـات واألخـطار بـناءً
على مستوى التهديدات والفرص).
 وذكـر الــكـاظـمـي (كـان لـلــمـخـابـرات
ــنــظــمــات دور جـــبــار في تــفــكـــيك ا
اإلرهــابـيــة والسـيــمــا داعش وقـتل

واعــتــقـال الــعــشـرات مـن قـيــاداتــهـا
ـا أجهض كل مـحاوالت الرئـيسـة 
ـهـزومـة اسـتـعــادة الـتـنـظـيـم قـوته ا
بسـواعد قـواتنـا األمنيـة من اجليش
وجــهــاز مـكــافــحـة اإلرهــاب وقــيـادة
الـــعــمـــلـــيـــات واحلـــشـــد الـــشــعـــبي
والــبــيــشـمــركــة وكــذلك جــهـاز األمن
الـــوطــــنـي واســــتــــخــــبـــارات وزارة
الداخلية والصنوف البطلة األخرى
وعـمل بـفـاعـليـة كـبـيـرة في مـواجـهة
نـظّمة بكل أشـكالها وفي ة ا اجلر
تفـكيك شبـكات كـبرى خـارج العراق
ونــــأمـل أن يــــعـــــزّز هــــذا الـــــصــــرح
االســتــخـبــاري اجلــديــد الــذي نـضع
الـــدور الـــوطـــني حـــجـــره األســـاس 

الكات اجلهاز). شرف  ا
مـــــشــــــيـــــرا الـى ان (الــــــواجـــــبـــــات
والتحديات تدعونا إلى رفع مستوى
الكـات جــاهـزيــتـنــا وبــنـاء قــدرات ا
االمــــنـــيــــة والــــبـــقــــاء عــــلى أهــــبّـــة
االستعداد فأمن الـبالد واستقرارها
مــــرهـــونــــة بــــنـــجــــاح أجــــهـــزتــــنـــا

مـنــابع ورؤوس كـبــيـرة لـلــجـمـاعـات
اإلرهابية).

مــشـيـرا الـى (تـأسـيـس بـنى حتــتـيـة
لألمن الـقـومي الـوطنـي العـراقي في
ـعـنيـة) واضاف مخـتـلف اجملاالت ا
ان (اخملـابــرات جنـحت في تــأسـيس
عالقــات دولــيــة واســعـة ومــتــنــوّعـة
لـــصـــالح الـــعــراق واالســـتـــفــادة من
اخلــبـرات الــدولـيــة في تــأمـ األمن
الــوطــني الــعـراقـي وقـد أعــطى ذلك
ــبــادرات لـــلــعـــراق زمــام الـــقــيـــام 
إقلـيميـة وقد كـان للجـهاز دور كـبير
في تـخـفـيض حـدّة الـصـراع وإبـعـاد

البالد عن الصراعات الدولية).
dE½  UNłË

وتــابع (لــقـد عــمل رجــال اخملــابـرات
خالل احلكـومات الـسابـقة واحلـالية
فـي تــــــقـــــــريب وجــــــهـــــــات نــــــظــــــر
تـخاصمـ وإبعـاد شبح احلروب ا
ـنـطـقــة وجنـحـنـا في أكـثـر من في ا
وساطة وتأم ظروف جناحها على
أرض بـــغـــداد الـــسالم وبـــعـــضـــهــا
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ــوازنـــة أحــدى دوائــر صـــادقت دائـــرة ا
الكـات ــالـيــة عــلى ا الـتــابــعـة لــوزارة ا
إلجـراء حــذف وأسـتـحـداث 9744 درجة
وظيـفيـة باإلضـافة الى كلـف احملاضرين

اضية. واألجراء اليومي للسنة ا
وقــال بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان
ـوازنـة بـايـعـاز من الـوزير عـلي (دائـرة ا
عـــــبــــد االمــــيــــر عالوي اجنــــزت كــــافــــة
ـــــتــــعـــــلـــــقـــــة بـــــاحلــــذف االجـــــراءات ا
واالسـتـحـداث لــ 9744 درجـة وظــيـفـيـة
ادة لسنة 2021 وذلك استناداً آلحكام ا
وازنـة العـامة 12- ثانـيـــاً أ من قانـون ا
االحتادية وإرسالهـا الى مجلس اخلدمة
عـنية بالتعي اإلحتادي كونها اجلهة ا
لتلك الدرجـات الوظيفـية). واضاف بيان
انه ( إحــتـســاب كـلف  295683عــقـداً
لـلــمــحــاضـريـن اجملـانــيــ لــعـام 2021
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حذر النائب مـحمد شـياع السوداني
من الــفـتــنـة وجتــويع الـشــعب الـذي
سـيـمـهـد لـتـشريـن جـديدة مـا لم يـتم
االسـراع باالتـفـاق عـلى حل سـياسي
شامل بـشأن تـشكـيل حكـومة وطـنية

قادرة على تلبية االحتياجات .
 وكـــتب الـــســودانـي تــغـــريـــدة عــلى
تـويــتـر تـابـعـتــهـا (الـزمـان) امس ان
(لعـنة ولعـبة الـدوالر أصبـحت غطاءً
فـــجًّــا لـــصــراع ســـيــاسـي اخلــاســر

واطن). الوحيد فيها ا
واضـاف (األفــضل اإلســراع بـاتــفـاق
ســيــاسي شـامـل لـتــشــكـيل حــكــومـة
وطـنــيـة قـادرة عــلى تـلـبــيـة حـاجـات
ــثــقل بــاألزمـات عــدا ذلك ــواطن ا ا
هّدات لتـشرين قادمة ال تبقي فكلّه 
وال تـذر) محـذرا من (الـفـتـنـة وثورة

اجلياع).
بــدوره  قــال اخلــبــيــر االقــتــصــادي
صفوان قصي انه التـوجد مؤشرات
ـركـزي تـدل عـلى ان من قـبل الـبـنك ا
هناك امـكانيـة لتغـيير سـعر الصرف
ـــدة احلـــالــــيـــة مع اصـــداره خـالل ا
سنـدات بـالدنـيار احملـلي واسـتقـبال
عـدالت اسـعار فـائدة ودائع ثابـتـة 

ـواد 124 هي عــقــود بــاطــلـة وفـق ا
ــــــدني إلى 140 من الــــــقــــــانــــــون ا
الـــعــراقي وهــو مــا يـــســمى الــغــ
الــفــاحش الــذي أعــطى لــلــمــحــكــمـة
سـلــطـة ابـطـال الـعـقــد تـلـقـائـيـاً أمـا
عقود البيع والـشراء التي كانت بعد
2003 فهي بأسعـار زهيدة ال تتالئم

مع أسعار هذه العقارات).
ـوضـوع يعـد اكـبر  وتابـع ان (هذا ا
ملف سيواجه احلـكومة اجلديدة في
مــحـــاربــة الـــفـــســاد ويـــحـــتــاج من
ــالــكـة لــهــذه الــعــقـارات الــوزارات ا
الـتــحـرك السـتــرجـاع أمـوالــهـا الـتي
ـــــدني أخــــذت خـالف الـــــقــــانـــــون ا
ـواد 14 والــدســتــور الـعــراقي فـي ا

و27 من الدستور). 
قد وكانت احملكمة االحتاديـة العليا 
اصدرت قرارا بشأن االستحواذ على

ملوكة للدولة.  العقارات ا
وقالت في بـيـان تلـقته (الـزمان)  ان
ملوكة (الالستحواذ على العقارات ا
مــسـتـغـلـ لـلــدولـة بـدون وجه حق 
ادة 24 ثالثا من قانون بيع أحكام ا
وحـفـاظا وايجـار امـوال الـدولة رقم 
عـلى أمـوال الـشـعب قـررت احملـكـمة
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مـات مــحـمــد.. انـتــقل إلى الـرفــيق األعــلى وال عـزاء لــنـا نــحن الـواجــمـون..
الـشاهدون عـلى مأسـاته.. وتعسـا ألبيه الـذي رأى روحه تنطـفئ وهو يرفض
د يده يسأل الناس احلافا.. موت بالتقسيط واحتضار أن يـطأطئ راسه و
طـويل ونفـس تذوي بـصـمت.. أحرقـتـهـا نيـران االنـتظـار وهي تـتـلظى يـومـيا

رض.. تترقب الفرج. على فراش ا
مـحـمـد هـذا.. صـبي اسـمه مـركب.. مـحـمـد تـقي.. عـمـره 18 ربـيـعـا.. االبن
الـبـكـر لـصـديـقـنـا األثـيـر رئـيس قـسم اإلذاعـة والـتـلـفـزيـون في كـلـيـة االعالم
األسـتاذ الـدكـتـور رعد جـاسم أصـيب بـفشـل كلـوي قـبل مـدة وأخفـقـنا في
إنـقاذه.. قـرر ابـوه أن يدفع ثـمن فـائض الـكرامـة فـظل قابـعـا خلف قـضـبان
ـعجـزة في زمن بال معـجزات.. وكـأنه ينـتظـر حكم اإلعدام الـصبـر ينتـظر ا

شنقة قرار جائر.       وحبل ا
نـاضل كثيرا وهو يـبحث كاجملنون عن مـانح.. لكن كل من وجدهم خذلوه او
خـانوه او احـتالـوا علـيه..  كان كـمن يبـحث عن تـلك العـشبـة السـحريـة التي
حتـقق اخللود.. وعـندما قـدم نفسه قـربانـا لفلـذة كبده لم يـوافق األطباء ألنه
ريـضة بـالقـلب.. جلأ الى وزارة مـصاب بـالسـكري ورفـضوا تـبرع والـدته ا
الـصـحــة.. اعـتـذرت بـدورهــا عن تـبـرع شـقــيـقه األصـغــر بـداعي الـسن.. لم
ـلك سـوى سـيـارة يـسـتـطع نــقـله الى الـسـلــيـمـانـيـة لــضـيق ذات الـيـد فـال 
مـتهـالـكـة تـتوقـف اجبـاريـا عـنـد بوابـة اجلـامـعـة إذ يتـوهم به احلـرس يـومـيا

فيظنون انه سائق اجرة.     
.. خاويا شـاهدته باألمس في مجـلس العزاء.. كان جـنازة تمشي عـلى قدم
ـعــزين عن ابـنه الـذي أضــاعه فـبـ الـرغـبـة مـنـكـسـرا.. يــبـحث في عـيـون ا
والـقدرة واالستسالم مـات محمـد.. روى لي حكاياته أيـام جلسـات الغسيل
وساعة االحتضار.. عندما فاضت روحه.. ودعه والصبي يبتسم بدمعة..

أتـخـيل مـحــمـدا ضـاحـكــا في الـتـابـوت.. يــسـخـر من شـقــائه وكـرامـة أبـيه..
سـهـران في قـبره يـنـتـحب ألنه يـخـاف الـظـلمـة وال يـطـيق الـوحـدة فـقـد كان
ـلئ الـدنـيـا ضجـيـجـا.. يـجـادل نـفـسه في حـوار من طـرف واحـد ويـناجي
ربه.. يـعـزي ابـاه.. يـناديـه.. ان فشـلت فـيـكـفـيك شـرف احملـاولـة.. ال حتزن..

أصبر وجتاوز ألم الفراق. ويوصيه بأمه وأشقائه خيرا..
ـوت وهـو مـا أقـسى أن يــدفن األب ابـنه.. يـهــيل الـتـراب عـلى قــبـره.. يـراه 
عـاجز.. ومـا أشـقانـا عنـدمـا لم نتـكـافل وجنبـر الـوالد عـلى ذلك. لـقد اغـتال
مـوت الـصــبي قـلب امه ومـحـا االبــتـسـامـة عن وجه أبـيه..
تـركهم وتركـنا في مـهب الوجع.. نـترقب مصـائرنا في
طـابور الـرحيل بـعد أن تـورطنـا بقـدر الوالدة في وطن

اختزل.. بخيمة وتابوت وبندقية.

مع رئـيس االقـلـيم  نيـجـرفـان الـبارزاني
ـتـحدة جـمـعهـمـا بـاألمـ العـام لأل ا
ووفــد رفـيع مـن الـكـونــغـرس األمــريـكي.
وكذلك عقد لقاءات واجتـماعات منفصلة
مع رئــيس الــوزراء الــبـولــنــدي ورئـيس
الــوزراء الــلــبــنـانـي ووزيــر اخلــارجــيـة
الـسعـودي ونـائب رئـيس الـوزراء وزير
ووزيــــر الــــدفـــاع اخلــــارجــــيــــة األردنـي
اإليطـالي ووزيـر الدفـاع التـركي واألم
العام جملـلس التـعاون اخللـيجي ونواب
ــان فــضالً عن اجــتــمـاعــات ولــقـاءات أ
ـــبــاحــثـــات بــشــأن تـــمــحــورت ا أخــرى
الـوضع العـام والـعمـلـية الـسـياسـية في
الـعـراق إلى جـانب الـتـباحـث إزاء سبل
تـعـزيـز الـعالقـات بـ إقـلـيم كـوردسـتان

ودول العالم بحسب البيان. 
في تـطور  أكـد رئـيس حـكومـة االقـليم 
أنه برغم من أن اللغة الـكردية هي اللغة
الرسـميـة في كردستـان  وفقـاً للـدستور
لـكـنـهــا لألسف لم حتظَ بـذلك االهـتـمـام
الالزم عــلى مــسـتــوى الـعــراق.وقـال انه
ي لـلغة األم ندعو ناسبـة اليوم العا )
ــؤســـســات الـــثــقـــافــيـــة والــعـــلــمـــيــة ا
ــعــنــيــة في االقــلــيم إلى ــيـة ا واألكــاد
الــقـيـام بـواجــبـهـا عـلـى أكـمل وجه عـبـر
مـعـاجلـة أي خـلل أو تـقـصـيـر في مـجال
الـــلــغـــويــات وإيالء الـــلـــغــة مـــزيــداً من

االهتمام).
 فيمـا طالب رئيس حـراك اجليل اجلديد
شاسوار عبد الواحد بغداد واربيل الى
ناقشـة قانون النفط والـغاز على طاولة
حـوار.وقـال في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر ان
(احلل الـوحــيـد امـام بـغـداد واربـيل هـو
التوصل الى اتفاق بشأن تشريع قانون
النفط والغاز لتوزيع الثروة بشكل عادل
عــلى جـمـيـع الـعـراقــيـ وحتت اشـراف

ومراقبة نزيهة). 

ـديـريـات الـتـربـيـة في احملـافـظـات كـافـة
حـــسب قــرار األمـــانـــة الــعـــامـــة جملــلس

الوزراء رقم 315 لسنة 2019).
واكــد حتــويل 305288 من أجــر يــومي
الى عـقـد تـطبـيـقـا لقـرار مـجـلس الوزراء
وسيـتم إكـمال الـنشـاطات األخـرى ضمن

موازنة العام اجلاري). 
 Uł—œ À«b×²Ý«

وبــ أنـه ( إســتــحــداث 4396 درجــة
فصل سياسي حسب قـرار جلنة التحقق

في األمانة العامة جمللس الوزراء
ومن جـهة أخـرى  تـثـبيت 3909 عقداً
ن لـــديــهـم خــدمـــة (خـــمس) ســـنــوات
فأكثر). وقال بيان ان (الوزارة عملت في
ـالـية الـصـعـبـة لـلـحد من ظل الـظـروف ا
الــبــطــالــة وتــوظــيف أعــداد كــبــيــرة من
ن تــــزايـــدت أصــــحـــاب الــــشـــهــــادات 
اعـــدادهـم في الــــســـنــــ االخـــيـــرة دون
حـــصــــولـــهم عـــلـى فـــرصـــة عــــمل تالئم

تطلعاتهم نحو مستقبل افضل).
عــلى صـعــيـد آخـر جــدد رئـيس حــكـومـة
اقـلــيم كــردســتــان مــســرور الـبــارزاني 
تـــأكــديه بـــالــدفـــاع عن حـــقــوق االقـــلــيم
الـــدســـتــــوريـــة بـــشـــتى الـــســـبل. وقـــال
الــبـارزاني قــبل مـغــادرة مـديـنــة مـيـونخ
ـانـيـة  مـتـوجـها الـى اربيـل في بـيان اال
امس ان (كردستـان ستدافع عن حـقوقها
الـدستـوريـة بـشتى الـسـبل) واضاف ان
(مـبـاحـثـاته عـلى هـامش مـؤتـمـر مـيونخ
ســـلـــطت الــــضـــوء  عـــلى رؤيـــة لالمـن 
االقليم بشأن معظم الـقضايا الراهنة في
ـنــطــقــة وال سـيــمــا تــلك الـتـي حتـظى ا

باهتمام كردستان).
 وكـــان الــبـــارزاني قـــد عــقـــد ســـلــســـلــة
ــســؤولــ من اجــتــمـــاعــات مع كــبـــار ا
ـتـحـدة وتـركـيـا أمـريـكــا وأوربـا واأل ا
والدول العربـية وبضمـنها لقـاء مشترك
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مسرور البارزاني
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كــــشف رئـــيس الــــوزراء مـــصـــطـــفى
الـكـاظـمي عـن جـهـود كـبـيـرة قـدمـهـا
رجـــال جــهـــاز اخملــابــرات الـــوطــني
الــــعـــراقـي في ابــــعـــاد الــــعـــراق عن
الصـراعـات الدولـيـة  وتفـكـيك وقتل
الــعــشــرات من قــيــادات داعش بــعـد

احباط مخططاتها  االجرامية. 
وقـال الـكـاظــمي خالل وضع احلـجـر
االسـاس لـلـبــنـايـة اإلداريـة اجلـديـدة
فـي مـــقـــر اجلــــهـــاز ان (اخملـــابـــرات
مـؤسسـة وطـنـية مـهـنـية ومـحـتـرفة
قــامت بــدور كــبــيـر فـي تـأمــ األمن
نطقة بشكل القومي العراقي وأمن ا

عام).
 واضــاف (عـمــلــنـا مــنــذ عـام 2016
عــلى بــنــاء قــدرات بـشــريــة كــبــيـرة
اســهــمت فـي تــأمــ األمن الــوطــني
ومـواجــهـة حتـديــات كـبـرى بــنـجـاح
بارز وبسعي أبطـال اجلهاز جنحنا
جناحـاً كبيـراً في حتقـيق الكـثير من
األهــداف الــتـي رســمت الســتــهــداف
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تــــنــــســـــجـم مع مــــعــــدالت اســــعــــار
التضخم. 

واضاف في تـصريح امس ان (اعادة
ســعـر الــصــرف بـحــاجــة الى دراسـة
وحتـديد مـسار قيـمـة عادلـة للـديـنار 
واضفاء للتحس التدريجي لقيمته 
عـــمــلـــيـــة الـــتـــحــســـ وفـق مــنـــهج
الـتـحـسـ االقـتـصـادي لـكل مـجاالت
الـتــنـويع االقــتـصـادي  حــتى يـكـون
مـــعـــدل دعم الـــديــنـــار يـــنــســـجم مع

التنويع االقتصادي). 
رأى اخلـــــبــــيــــر من جـــــهــــة اخــــرى 
الـقـانوني عـلي الـتـمـيـمي ان مـجلس
النـواب مطـالب بتـشريع قـانون يـلزم
شاغـلي عـقارات الـدولة بـدفع األجور
بأثـر رجعي من تـاريخ اشغـالهم هذه

العقارات.
وقال الـتمـيمي في تـصريح امس انه
(ال يــوجــد مــســوغ قــانــوني المــتالك
امـوال الـدولـة والســيـمـا بـعـد الـغـاء
الـــقـــرارين 76 و88 الـــصـــادرين من
مـــجـــلـس احلـــكم بــــصـــدور قـــانـــون

اسـتــرجـاع هـذه االمــوال بـعـد أن 
اســتـمالكــهـا بــأسـعـار زهــيـدة وهي
تعـود لـلشـعب) واضـاف ان (العـقود
الـتي  إبـرامـهــا لالسـتـيالء عـلـيـهـا

بغداد
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ـديـر كتـمـيـز يراد به ـيـز ب مـفـهـوم القـائـد وا اليـنبـغي عـلـيـنا ان نـفـرق بل 
ـفـهــوم عـلى حـسـاب الـتـخــلي والـرفض الـقـاطع الـتـزويغ واالرتـقـاء والــتـبـني 

للمفهوم االخر .
ـعنى ـا ينـبـغي ان نـسـتدرك بـان الـفـرق بيـنـهـما حـالـة صـحـية واضـحـة ا وا
ـديـر هـو الـذي يـقوم ـوكـله الـيـهـمـا فـا والـتـرابط واالنـسـجـام طـبـقـاً لـلـمـهـام ا
وكـله اليه قـيد ادارته لـهـا ( متـطلـبات حتـقيق اخلـطه للـمؤسـسة ) بـاالعمـال ا

على وفق علم االدارة .
ـنظم (غـير ارس االعـمال الـتي هي خـارج نطـاق تـرتيـبهـا ا والـقائـد هو مـن 

الرسمية والتاثير االيجابي في االخرين )  
كنـنا القـول ان كل مدير يـنبغي ان يـكون قائداً وان كل وفي ضـوء ما تقـدم 
قـائــــــد ينبـغي ان يكون مـديراً كي ال ينسـحب مضمون اي
ـفـهـومـ وكـانـنـا نـســتـبـعـده من نـظـامـنـا الـقـيـمي من ا
ــقـاصـد اسـتـعالئــيـة تـنـكــريه نـريـد بـهـا ان اجلـمـعي 
نــتـخــلـى عن مــفـهــوم هــو اقل قــدراً فـي تـســمــيــته من

فهوم االخر . ا

ينى ادار ة اخملابرات WLK∫ رئيس الوزراء يلقي كلمة خالل وضع حجر االساس 
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 قـلت لها: كـنت أحتدث للـزميل فائق الـعقابي الـذي يقدم بـرنامجـا تلفـزيونيا
في إحـدى القـنوات الفـضائـية وقـد أوقفـوه عن تقـد برنـامجه فـقالت: يا..
خـطية مـو هذا فـائق الي كان يـقدم برنـامج ( جاي وكـعك) فضـحكت وقلت:

عودة يقدم برنامج ( خل نسولف).  ال
قــالـت :صح تــذكــرت هـسـه فــقـلـت: هــو يــقـدم بــرنــامج يــحــمل إسـم: دفــتـر
مالحـظات وقد  وقف بث البرنامج ألسـباب أجهلها ويعـرفها فائق حتما
ـظلومـية كبـيرة ورغبـة في احلصول عـلى الدعم كأي وهـو بالتـأكيد يـشعر 

إعالمي وصحفي عراقي:
 تمر به النوب العاديات                ويبقي العزيز العزيز كالعراق

وألنـني الأجيد الـتأثير في أمـر مثل هذا فـإنني أعلن تـضامني مـعه وأمنيتي
في أن يـعود الى تـقد ذلـك البـرنامج الـذي يعـالج قـضايـا النـاس وهمـومهم
ومـعانــــــــاتـهم وعلـيه أن يـصبـر فـقد مـر بـنا سـيـاسيـون وحـكام ومـوظـفون
بـرتب مـخــتـلــــــــــفـة ظــنـوا أن األمـور إسـتــوت لـهم والـدنــيـا أقـبـلـت عـلـيـهم
ضـاحكـة مسـتبـشرة مـنحـتهم كل شيء ومن حـقهم ذلك فـهم اليفـكرون في
ـنـصب الزائـل واحلظـوة لدى أبـعد من أن يـشـبعـــوا رغـبة احلـصـول على ا
هـذا احلزب أو ذاك والتـوافق مع السلـطان ويبـــــتغون دعم هـذا الفصيل
ــســؤولــ اجلــيـاع ــســؤول أو ذلك خــاصــة وإن أغــلب ا أو ذاك أو هــذا ا
لـلـمـنـاصب واألمـوال هم جـزء مـن هـذه الـلـعـبـة وحـ يـجـتـمع اجلـيـاع عـلى
ـؤمن شـركاء ألن الـفريــــــــسـة اليـتركـون مـنـها شـيــــــــئـا فتـجـد الـكافـر وا
ـؤمن هـو كـافـر في أصــله ولـكـنه مـتـدين زائف والــكـافـر عـقـد الـعـزم عـلى ا
ــنـصـب والـنــفـوذ كــفــره فـإلــتــقى اإلثـنــان ســويـة عــلى هــدف واحـد وهــو ا

كاسب.  وا
أعـتذر مـنك زميـلي فائق الـعقـابي فقـضيـتك أعقـد من أن أتدخل فـيهـا فهي
كن ـسـؤول دعـوى قـضـائـيـة ضـده و لـيـست قـضيـة صـحـفي رفع أحـد ا
راسل صحفي أو مـعاجلتها بيـسر وهي ليست عمـلية إعتداء أو إحـتجاز 
تهـشيم لكاميرا ومنع مـن التغطية الصحـفية قضيتك يافـائق ترتبط بتغيرات
مــرحـلـيــة زائـلـة عــاجال أو آجال ونـتـيــجـة لـتــحـالف مع الـســلـطـة ونــتـيـجـة
لـتراكـمـات وتـغيـرات إنـتـفع مـنهـا راكـبـو األمواج عـلى ألـواح الـشيـطـنـة التي
ـبية و إعادة تـرميمهـا في زمن أدعياء الدين صـنعت في مبنى الـلجنة األو
ـتـحـالـفـ مع من يـخـدمــهم لـكـنـهم جـمـيـعـا سـيـرحـلـون ا
هم إنك وسـتعود لـبرنامـجك أو لغيـره فليس مهـما ا
سـتـعـود وإمثـال هـوالء في الـعـراق كـثـر أولئـك الذين
ــراد ــنـــصب نــهــايـــة الــدنــيـــا وغــايــة ا يـــرون في ا
وسيتوقف العالم عنده ومتجاهال إنه أيام وتعدي.

احتـــــاديـــــة 2021 احلـــــكـم بـــــعـــــدم
ادة 25 ثالثا في دستوريـة والغاء ا
أصل الــقـانــون الـتي أصــبـحت بــعـد
الـتـعـديل حتـمل الـرقم 24 ثـالـثـا من
ــعـدل الــتي نــصت عـلى الــقـانــون ا
للـبلـدية اخملـتصـة بعـد موافـقة وزير
الـبلـديـات واالشـغـال العـامـة وأمـانة
بـــغـــداد بـــيع األراضي اخملـــصـــصــة
لـإلســكــان بــبـــدل حــقــيـــقي وحــسب
ـــثـــيـالتـــهـــا االســـعــــار الـــســـائــــدة 

واجملـــاورة تــقــدره جلــنـــة الــتــقــديــر
ـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـقـانون ا
وبدون مـزايدة عـلنـية الى الـعراقـي
ـلـكون هـم او ازواجهم او الـذين ال 
اوالدهم الــقـاصــرون دار او شــقـة او
ارض سـكــنـيـة عـلـى وجه االسـتـقالل
ولم يـكـونوا قـد حـصـلـوا عـلى وحدة
سـكـنـيـة أو قـطـعـة ارض سـكـنـيـة من
الــدولــة او اجلـمــعــيـات الــتــعـاونــيـة

لإلسكان).

À«b×²Ý≈Ë  bIŽ n √ ≥ s  d¦ √ XO³¦ð ∫WO U*«

 WOHOþË Wł—œ n √ ±¥ u×½

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7205 Wednesday 23/2/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7205 االربعاء 21 من رجب 1443 هـ 23 من شباط (فبراير) 2022م

علي التميمي صفوان قصي محمد شياع السوداني

ادة  8ضمن الـتعديل وأضاف ان (ا
األول رقم 21 لـسـنة 2016 اخلاص
بـقـانـون بــيع وايـجـار امـوال الـدولـة
ـادة 24 نــصت عــلى يــحــذف نـص ا
ـواد من الـقــانـون ويـعـاد تــسـلـسل ا
وعــلـــيه اصــبح الــنص تــبـــعــا لــذلك
ــــذكــــور اعـاله احملــــكـــــوم بــــعــــدم ا
ادة 24 ثالثا من دستوريـته ضمن ا
ذكـور وان احملكـمة قررت القـانون ا

الغاءه خملالفته). 

االســتــخـبــاريــة وأقـول لــلــشـعب إن
اخملـــابــــرات واألجــــهـــزة األمــــنــــيـــة
األخـرى لن تـكــون كـأجـهـزة الـنـظـام
ــة مـسـتـبــدّة بل أجـهـزة الـبــائـد ظـا
مـهنـيـة هـدفهـا األول واألخـيـر حفظ
الدولة ومؤسـساتها بـالقانون فقط)

وقــال ان (اجلــهــاز قــدم الــكــثـيــر من
الشهـداء في خدمة الـوطن وسيبقى
ذكـرهم خالـدا في وجـدانـنا فـدمـائهم
أمانة في اعنـاقنا بالـتوكل على الله
نــــضع احلــــجـــر وبـــاسـم الـــشــــعب 
األساس لهذا الصرح االستخباري).
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اعـلـنت شــركـة احلـفـر الـعـراقـيـة ان مالكـاتـهـا
الــفـنـيـة والــهـنـدسـيــة بـاشـرت  بـحــفـر الـبـئـر
الـنـفـطي 129 في حـقل مـجــنـون الـنـفـطي في

محافظة البصرة .
 وقال مـدير عام الـشركة بـاسم عبـد الكر ان
(مالكـــات الـــشـــركـــة  بــاشـــرت بـــعـــمـــلـــيــات
احلـفـر في الـبــئـر الـنـفـطي في حـقل مـجـنـون
النفطي بعد اكمـال كافة االستعدادات الالزمة
من تـهــيـئـة وتـشـغـيـل مـعـدات جـهـاز احلـفـر 
مشيرا ان ذلك يـاتي في حقل مجنـون النفطي
ـقرر لـلبـئر  3648مترا  مبـينـا ان  الـعمق ا

شرف).   الى تكوين ا
واشـار  عـبـدالكـر في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس الى ان (عمليـات احلفر تمت بـاستخدام
جــهــاز احلــفـر   IDC 56وهــو من االجــهــزة

احلديثة التي تمتلكها الشركة) .
الى ذلك اكد وزيـر النـفط احسـان عبـد اجلبار
اســمــاعـيـل  ان مـصــلــحـة مــجــمــوعـة اوبك +
تـقـتـضي الـتـوافق عـلى صـيـغـة اتـفـاق يحـقق
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اهـــدافــهــا في احلــفـــاظ عــلى تــوازن الــســوق
الـنــفـطـيـة واسـتـقــرارهـا  وان اي تـغـيـيـر في
اتـفــاق اجملـمـوعـة قــد يُـلـقي بــظالله عـلى هـذا
ؤتـمر السـوق. جـاء ذلك خالل مشـاركـته في ا
ــمـلـكـة ـقـام في ا الــدولي لـتـقــنـيـة الـبــتـرول ا

العربية السعودية.
وقــــال اســـمــــاعــــيـل ان (الـــعــــراق قــــد وضع
استراجتية لالعوام 2020-2030 تهدف الى
الـتقـلـيل من االعـتمـاد عـلى الوقـود االحـفوري
في انـتـاج الـطـاقة الـكـهـربـائـيـة والـعمـل على
زيـادة  مــعــدالت انــتـاج الــطــاقــة الـشــمــســيـة
وقـد حقننا ومصادر الطـاقة النظـيفة االخرى 
خـــطــــوات مـــهـــمـــة في هـــذا االطـــار من خالل
الـتـوقــيع عـلى اتـفـاقـيــات مـهـمـة  مع شـركـات

ية رصينة). عا
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واضـاف  ان (االنـتـقـال الى الـطـاقـة الـنـظـيـفة
تــتــطــلب  عــقــوداً من الــزمن مــشــيــراً الى ان
الـعـراق قد اسـتـثـمـر ثالثـة مـلـيارات دوالر في
ستقبلية شاريع ا مشاريع استثمار  الغاز وا
يـة  ورسـالـتـنا مع كـبـريـات  الشـركـات الـعـا
واضــحــة الى جــمـيـع شـركــائــنـا مــفــادهـا ان
االنتقال الى الـطاقة النظـيفة هي من اولويات
ـسـتـلـزمـات الـعـراق مـن خالل تـوفـيـر كـافــة ا
ـوارد الـلــوجـســتــيـة والــبــنـيــة الـتــحــتـيــة وا
الـبشـريـة الجناح عـمـلـية الـتـحول الى الـطـاقة

النظيفة).
ؤتمر الدولي لتقنية البترول قد افتتح وكان ا
ـشـاركـة وزراء النـفط اعـمـاله في  الـريـاض 
في الـعراق  والـسـعـوديـة  ومصـر والـبـحرين
واالمـــارات والـــكـــويت ونـــاقش قـــادة قـــطــاع
ــؤتـمـر ـنـطــقـة والــعـالم خالل ا الــطـاقـة فـي ا
ــشــتــركــة  حــول أحــدث الــتــطـورات الــرؤى ا
واالجتـاهات في مـجـاالت الـطاقـة والـتقـنـيات
احلـالـيـة والـنــاشـئـة الـتي سـتـشـكل مـسـتـقـبل
ي من خالل دعم مـشاريع قطـاع الـطاقـة  العـا
ـؤتـمـر ــسـتـدامـة. كـمـا يـشـارك في ا الـطـاقـة ا
ـجال الـطاقة من  70دولة خبـراء ومهتـمون 
ـيـة حـول الـعــالم وأكـثـر من  300شـركـة عــا
حيث سـيشتـمل على 107 جلـسة تقـنيـة يقدم

فيها أكثر من 800 ورقة بحثية علمية. 
dHŠ∫ شركـة احلـفر الـعراقـيـة تبـاشر بـخـفر بـئر

في حقل مجنون
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تـمـكنـت هـيـئة الـبـحث والتـطـوير
الــصــنــاعـي الــتــابــعــة إلى وزارة
ــعــادن ومن خالل الــصــنــاعـــة وا
فريق بحثي من مـركز أبحاث أبن
ــراهم من ســـيــنـــا / األشــربـــة وا
تصنـيع وفك سر معـرفة التـركيبة
ُـسـتـحـضـر شـراب الـصـيـدالنـيــة 
الـكــيـتــوتـفــ فـيـومــاريت والـذي
يُـسـتـخـدم لـعالج الـتـحـسُـس عـند
األطـفــال بـإشــراف من مُـديــر عـام
الـــهـــيــــأة أحـــمــــد يــــونـس ودعم
الـــقــائــمــ في اجملـــال الــبــحــثي
والــعــلــمـي . وقــال بــيــان تــلــقــته
َّ إخــضــاع (الـــزمــان) امس انه (
الـتــركـيـبـة إلـى دراسـة الـثــبـاتـيـة
لـبــيـان مـدى إســتـقـراريــة وثـبـات
التركيبة وقد أظهرت الفحوصات
ُـســتـحــضـر ُــخـتــبـريــة جنــاح ا ا
ومــــطـــابــــقــــته لــــلـــمُــــواصــــفـــات
الـــدســـتـــوريـــة وحـــسب دســـتــور
األدوية األمـريكي والـبريـطاني إذ
أنَ هــذهِ الــتــركــيـبــة تُــعــتــبـر ذات

ورغـــبــــة في الــــســــوق الـــعــــراقي
ُواطن  مُشيراً إلى وإقبال من ا
ُـهـنـدس إنَ كـوادر الـشـركـة من ا
والـفنـيـ أجنزت وبـجـهود ذاتـية
جتــمــيع وإنــتــاج الــدُفــعــة األولى
والـبــالـغـة 120ســيـارة مــنـهـا 80
ســيــارة جــاهــزة و 40 أخـرى في
طــــور الــــفـــحـص) الفـــتــــاً إلى إنَ
(الـعـمل مُسـتـمر لـتـجمـيع وإنـتاج
الـــدُفــعـــة الـــثـــانـــيـــة والـــبـــالـــغــة
120ســـيـــارة أيـــضــاً والـــدُفـــعــات
األخرى بـاإلعتـماد عـلى إمكـانيات
كــوادر الــشـركــة من ذوي اخلــبـرة
ُـدربـ عــلى جتـمـيع مُــخـتـلف وا
أنـواع الـسـيـارات  مُـوضـحـاً بـأنَ
خط جتـمــيع وإنــتــاج الـســيـارات
يتكون من 30 محطة جتـميعية و
 6 مــحـطـات فـحص رئــيـسـيـة من
قِبل فـاحص مُـختصـ ومُدرب
عـــلـى هـــذا الــــعـــمل  مــــؤكـــداً إنَ
ســيـــارات بــايك اجلــديـــدة تــعــمل
ُــحــرك ذات كـــفــاءة عــالــيــة وإن
ُــحـــرك وصــنــدوق مُـــواصــفـــات ا

الــــسُــــرعــــة (الــــكــــيـــــر) تُــــشــــابه
مُـــواصــــفـــات مُـــحــــرك ســـيـــارات

ميتسوبيشي اليابانية).
مُـعــلــنـاً عـن (طـرح ســــــــــــيـارات
بـــايك لــلـــبـــيع بـــســعـــر مُـــنــاسب
نــــــــقـداً من خِالل فـروع الـشـركـة
الـتـسـويـقـــــــــيـة وفـروع الـشـركـة
ُـستـثمـرة وبالـتقــــــــــسيط عِـبرَ ا
مـصـرفي الـرافــــــــــدين والـرشـيد
ُدة عـام لصـيانة مع منـح ضمـان 
الـسـيـارة وتصـلـيحـهـا خلـلل فني
أو تـــــصـــــنــــــيـــــعـي عِـــــبـــــرَ ورش
الصـيـــــــانـة التـابعـة للـشركة في
ُقدسة مُحافظات بغداد وكربالء ا

والنجف األشرف والبصـرة).
ـــــصـــــنع إلى و أشـــــارَ مُـــــديـــــر ا
(إســـتـــمـــرار الـــشـــركـــة بـــإنـــتــاج
ســــيــــارات بــــيــــجــــو وســــايــــبــــا
ُــواصـفـات حــديـثـة وبـواقع 20
سيارة بيجو و 18 سيارة سايبا
يـوميـاً ومـطروحـة للـبـيع بأسـعار
مُناسبة نقداً وبالتقسيط مع منح

ُدة عـام). ضمان 

ـيــزة جتـعـلك تـطــيل الـنـظـر امـرأة 
الـــيـــهـــا عــــنـــدمـــا تـــراهـــا أول مـــرة
ويــســـتــوقــفك بــاد األمــر وجــهــهــا
ـفعم بـالكـبـرياء الـذي تظن األسمـر ا
لوهلة وانت تنظر اليه بأنها تتعامل
مـع من حــــولــــهـــــا بــــشئ اقــــرب الى
الـتعـالي لـكن ذلك ?الشـعـور سـرعان
ما يتبدد عـندما تنـطلق بالكالم معك
وتبادلك السالم واالحاديث لتكتشف
كـم هي جــمــيــلـــة الــروح ومــعــطــاءة
وابتسامتـها وكالمها صادق ويدخل

للقلب مباشرةً..
دفعني الفضول الى معرفة من تكون
ومــا قــصــتــهــا ومــالـذي يــقف خــلف
لحوظ ومسيرتها العلمية جناحها ا

ميزة واختصاصها الفريد . ا
هـي الــدكــتــورة الــتــدريــســيــة هــنـاء
احـسـان عـبـد الـبـارودي  من مـوالـيد
وصل 1956 استـاذة الـفيـزياء في ا
كليـة التربيـة للعـلوم الصرفـة سابقاً

وكلية النور اجلامعة حالياً .
اخـتـصاصـهـا في الـفـيزيـاء الـنـووية
ـيـز وفــريـد وله تـأثـيــر كـبـيـر عـلى

وقع السامع ..
ـستـويات الـعلـمية الى تدرجت في ا
أن وصـــلت لــدرجـــة الــبــروفـــيــســور
بـجـدارة أمـضـت سـنـوات في الـعـمل
ــتــخــصص في جــامــعــة الــعــلـــمي ا
ـوصل كلـيـة الـعلـوم بـصفـة اسـتاذ ا
مـسـاعـد ومن ثـم وصـلت الى مـرتـبـة
اجسـتير االستاذيـة ونالت شهـادة ا
من جامعـة داندي في اسـكتلـندا عام
1983 حــيث حـــالــفــهــا احلظ آنــذاك
لتـحصل عـلى بعـثة دراسـية سـرعان
ما الـتـحقت بـها لـتـنال هـذا االمتـياز

العلمي 
وعادت بـعد ذلك الـى كلـيتـها األم في
وصل / كليـة العلـوم لتبدأ جامعـة ا
فـيهـا مـسيـرتهـا الـعلـمـية والـبـحثـية
الـطـويـلـة ونـالت شـهـادة الـدكـتـوراه
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التـقيتـها مـؤخراً واجريت
مـــعـــهـــا حــواراً قـــصـــيــراً
وطلـبت مـنهـا ان حتـدثني
عـن الــبــحــوث الـــعــلــمــيــة
والــدراســـات الــتـي قــامت
بـــهـــا وتــــأثـــيـــرهــــا عـــلى
اجملـتـمع ومـا هي الـفـائدة
الــتي تــمــخـضـت عن هـذه

الدراسات  
فــأجــابــتــني قــائــلــة :كــان

بحـثي الرئـيسي لـنيل الـدكتوراه عن
موضوع (التلوث االشعاعي البيئي)
باالضافة الى عدة بحوث فرعية وقد
ســـاعــدني مـــشــرفــون بـــاجنــاز هــذا
البحث وقـمت معـهم بوضع االساس
لـلخـلـفـية االشـعـاعيـة الـطـبيـعـية في
عموم محـافظة نيـنوى حيث تناولت
الـدراسـة اربـعـ مـوقع مـوزعة عـلى
االقــضـيــة والـنــواحي في مــحـافــظـة
ـوصل  واخذ نـينـوى مـركـز مديـنـة ا

عينة من التربة لكل موقع .
WFA  d UM

وأردفت جتـــيـــبــنـي عن ســـؤالي: مــا
الغاية من هذه الدراسة ?

 أن الــغـرض هــو لــدراسـة مــحــتـوى
الـعــيــنـات الــبــيـئــيــة في الــطـبــيــعـة

شتملة على العناصرالتالية  ا
 ( تــــربـــــة  مـــــاء  هـــــواء  غــــذاء )
واشي زروعـة وحلـيب ا كاحلـنطـة ا
شعة في ألكتشاف مقدار الـعناصر ا
ـنطقـة التي تـخضع لـلدراسة هواء ا
ـــســتــوى ووضـع قــاعـــدة بــيـــانــات 
ـعـرفـة الـتـلــوث االشـعـاعي الـبــيـئي 
الـزيادة او الـنـقـصان وهـذه الـقـاعدة
تـمــكـنـنـا من مـعـرفــة نـسـبـة الـتـلـوث
باستـخدام كواشف نـووية وتقـنيات
حــديــثــة تُــســتــخــدم أســاســاُ لــهــذه
ـكن الـرجــوع الـيـهـا في الـقــاعـدة و

. حال حدوث طار
{ هل هـنــاك مـواد اخـرى قــابـلـة لــلـبـحث
العـلمي باالضافة الى ما تقدم وما الفائدة

العلمية من ذلك ?
- نعم تناولنا دراسة مادة النفط في
عــدة آبـار نـفــطـيـة مــخـتـلــفـة وكـانت
الغـايـة منـها دراسـة الـتلـوث البـيئي
الــتي من خـالل حتـلــيـل عـيــنــات من

الــنــفط ومــشـتــقــاته ومــاء الـتــكــريـر
وتــربـــة هــذه اآلبــارومـــا حتــمــله من
عــنــاصـر مــشــعـة ووضع تــوصــيـات
للـعامـلـ في هذا اجملـال بعـد أجناز
ـذكـور وقـد قـمـنـا بعـدد من الـبـحث ا
ـشع الـبــحـوث عن مـسـتــوى الـغـاز ا
ـــدارس (الـــرادون ) في االبـــنـــيـــة وا
ساكن في بعض منـاطق محافظة وا

نينوى .
{ هل اكتـشفتم عناصـر مشعة في بعض

ناطق وما هي بالتحديد ? ا
- نـــعم في قــريـــة صــغــيـــرة تــســمى
(عدايـة ) في نـاحيـة احلـميـدات قرب
ـلـوثـات تـلــعـفـر و الــكـشف عـلـى ا
االشــعـــاعــيــة ووضع دراســة عــنــهــا
وكيفية التـخلص منها اال ان احداث
عــام 2014 في احملــــافـــظـــة أوقـــفت

العمل فيها..
{ مــا هي انـواع الــبـحــوث الــتي اشـرفتِ
عليـها لطـلبة الدراسـات العليـا وغيرها من
الــــبــــحــــوث الــــعــــلـــــمــــيــــة ومع مـن قــــمت

شاركتها? 
- أشـرفتُ عـلى الـعـديـد من الـبـحوث
اجـستير لطلـبة الدراسـات العلـيا (ا
والـدكـتـوراه ) ومـنـهـا األشراف عـلى
رســالـة دكــتـوراه الحــدى الـطــالـبـات
حـول عــمل أنـواع االسـمــاك وحـلـيب
االطفال بالـتعاون مع منظـمة الطاقة

ـــشـــهـــداني ان (الـــعـــمل مـــســـتـــمــر ا
ـشروع الكابل الضوئي ونعمل على
إيـــــــصـــــــال الـــــــنـت مـن خاللـه إلـى كل

احملافظات عدا إقليم كردستان).
وأضـاف أن (مشـروع الكـابل الضوئي
جـاري الـعمـل به في منـاطق من بـغداد
بــجــانــبي الــكــرخ والــرصـافــة ووصل

لنسب إجناز عالية جدا).
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ـشـتـرك في وأشـار إلى (زيـادة عـدد ا
مـشروع فايبر تو هـوم ما يقارب ست
الـف مشـترك وهـذا يـعد إجنـاز لوزارة
االتـصاالت" مؤكداً أن "مشروع الفايبر
تــو هـــوم مــشــروع عــراقـي بــامــتــيــاز
ووطـني ويـتـمـتع بـأسعـار زهـيـدة جدا

ومنافسة لباقي الشركات).
وأوضـح أن (مـشــروع فـايــبـر تــو هـوم
واجه تـشويها وتشويشا قبل انطالقه
ولــكن بـعــد أن رأى الـنـور حــصل عـلى
) منوهاً واطن إقبال شديد من قبل ا
ـشـروع مـهم جـداً وحـقق نـسب بــأن (ا
إجنـاز عـاليـة حيث وصـلنـا إلى اعداد
كـبـيـرة في بـغـداد وكـذلك فـي مـحـافـظة
واسط أمـا بـقـيـة احملافـظـات فـالـعمل

نافذ). مكثف من أجل إيصاله لكل ا
وعـن مـؤتـمـر ايـتـكس الـذي شـارك فـيه
الـــــعـــــراق مــــؤخـــــراً بـــــ أن (وزيــــر
االتـصاالت ريكـان الشيـباني تطرق في
ـؤتــمــر إلى جــلب عـدد كــلــمـتـه خالل ا
ـية والـعربـية كـبـير من الـشركـات العـا
واحملــلـيــة لـتـطــويـر خـدمــات الـنت في
الــعــراق وكـذلـك إلى انـتــهــاء عـمــلــيـة
الـصدمة التي شنتها وزارة االتصاالت
خـالل عــام وقــضت فــيـــهــا عــلى كــافــة

مـخــلـفـات هـذه الـعـمـلــيـة من عـمـلـيـات
لتهريب السعات).

وأضــاف أن الـوزيــر (تـطــرق كـذلك إلى
ـشــاريع الــتي أجنـزت في وزارة أهـم ا
شروع فـايبر تو تـمثلـة  االتـصاالت ا
هـوم ومشروع FTTHالـكابل الضوئي
 والـــفـــور جـي والـــتـــطـــور الـــبـــريــدي
والـــــتــــحــــول الـــــرقــــمـي واالعالن عن
ـشـاريع مــشـروع الـقـمـر الــصـنـاعي وا
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اقـامت شـركـة الـسالم الـعـامـة الـتـابـعة
لــوزارة االتـصــاالت ورشـة عــمل فــنـيـة
حــــول تـــنـــفــــيـــذ مــــشـــروع الــــعـــقـــود
ــوحـد لــبـيع و إيــجـار اإللــكـتــرونــيـة ا
الـعقارات في جـمهوريـة العراق قـدمها
عـمار علي أحـمد مديـر قسم اإلتصاالت
فـي الـــشــــركــــة وحــــضــــرهـــا عــــدد من
ــعـــنــيــة مـــنــتـــســبي دوائـــر الــدولـــة ا

شروع.   با
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ـشاريع الرائدة في شروع من ا (هـذا ا
إطـار الـتـحـول الـرقـمي والـذي يـلخص
بــتـحـويـل جـمـيع عــقـود بــيع و إيـجـار
الـعقـارات الورقيـة إلى نظام إلـكتروني
مــوحـد  ومــؤمّن يــتـيح لــلـجــهـات ذات
الـــعالقـــة الــســـيـــطـــرة عــلى بـــيـــانــات
ـواطـنـ و مـحـال سـكنـهم فـضالً عن ا
رفـد اجلـهات األمـنـية بـبيـانـات محـدثة
عـن شــاغـــلي الـــعــقـــارات إضـــافــة إلى
عـلومـات الـدقيـقة مع عـقارات تـكـامل ا
الـدولـة و الـهـيـئة الـعـامـة لـلـضرائب و
الــذي ســيــكــون مــلــزم الــعــمل بـه لـدى
مـكـاتب الـوسـاطـة الـعـقـاريـة والـدوائـر

احلكومية) .
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واقــام قـسم ادارة اجلــودة والـتــطـويـر
ــؤسـسي  ورشــة عـمـل ألقـسـام إدارة ا
ـؤسـسي في عدد اجلـودة والـتـطويـر ا
ـؤسسـات احلـكومـية مـن الوزارات وا
ــدة خـمــســة أيـام  بــحـضــور عـدد من
مــنـتــسـبي أقــسـام اجلـودة في وزارات
ـهجرين الـنقل والـكهـرباء والهـجرة وا
وكــذلك مـن ديـوان مــحــافــظــة نــيــنـوى

والــبــصــرة وكــركــوك وبــابـل واالنــبـار
والــنـجف االشـرف وعـدد من االسـاتـذة

والتدريس في جامعة بغداد. 
وقـــــال مــــــديـــــر قـــــسم إدارة اجلـــــودة
ـؤسسي في الوزارة مناف والـتطوير ا
مـــحـــمـــد ســعـــيـــد إن (الـــورشــة تـــمت
بــــالـــتـــعــــاون مع االســـتــــاذ ابـــراهـــيم
الــشـويـلـي اسـتـشــاري جـودة من قـسم
ادارة اجلــــودة الــــشــــامـــلــــة في وزارة
الـــنــفط ,وتـــتــضـــمن مــفـــاهــيـم بــنــود
ـواصفـة الدوليـة وسبل تـطبيـقها مع ا
االمــثـلــة لـلــتـوضــيح الــيـة الــتـطــبـيق
اضــافــة الى شـرح الــتـدقــيق الــداخـلي
طلوبـة  وذلك للتـهيئة ـعاييـر ا وفق ا
كـوادر جاهـزة للتـنفيـذ عمـلية الـتدقيق

الداخلي لنظام ادارة اجلودة).
ـبدأ واضـاف إن (ذلك جـاء انـسـجـامـا 
الـتـعـاون وتبـادل اخلـبرات الـذي تـعده
الـوزارة جـزء اسـاسـيـاً في بـنـاء الـبـلـد
لـدعم االستراتيجـية الوطنية من خالل
الـــتــعـــاون مع اجلـــهــات احلـــكــومـــيــة

هارات). االخرى وتطوير ا
ـبـادرة انـبثـقت من واضـاف إن (هـذه ا
وزارتي الــبـيـئـة والـكـهـربـاء لـلـتـطـويـر
ورفـع مسـتوى االداء وتـبادل اخلـبرات
مـع أقـسـام إدارة اجلـودة الـشـامـلـة في

جميع وزارات ومؤسسات الدولة).
وأعـلنت الوزارة  حتـقيق نسب اجناز
شروع الكابل الضوئي وفيما عالية 
شـمولـة به أكدت حـددت احملـافظـات ا
فـي الــــــوقـت نــــــفــــــسـه أن مــــــشــــــروع
(الـفايبرهوم) عراقي بـامتياز وأسعاره

زهيدة جدا.
ــتـــحـــدث بــاسم الـــوزارة رعــد وقـــال ا

ـــســانــدة اضــافـــة الى الــكـــثــيــر من ا
شاريع التي تناولتها الوزارة). ا

ولـفت إلى أن (هناك تعاونـاً مسبقاً مع
هـــيــئـــة االعالم واالتـــصــاالت ونـــعــمل
كـــــفـــــريق واحـــــد وهم شـــــريـك في كل
الـــنـــجـــاحــــات الـــتي حـــقـــقت لـــوزارة
االتـصـاالت حـيث كـان تـرتـيب الـعراق
 138فـي ذيل قـائـمـة الـدول من نـاحـيـة
جـــودة االنـــتــرنـت واآلن نــحـن نــحـــتل

ـيـا وهـذا يعـتـبـر طـفرة ـرتـبة  47عـا ا
نوعية في وزارة االتصاالت)

واضـــــاف أن (الــــوزارة عــــزمـت عــــلى
إنــشـاء بـوابــات نـفـاذ دولــيـة نـظــامـيـة
ية وتـعاقـدنا مع كـبرى الـشركـات العـا
لـتـطـوير الـبـنى التـحـتـية مـثل شـركات
ســيـنـاو وهـواوي ونـوكــيـا وضـاعـفـنـا
الــســيــاســة الــدولــيــة بــاالضـافــة الى

اجناز مشاريع عمالقة. 

W∫ موظفو االتصاالت في ورشة عمل —Ë
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ال : الناس صنفان ازاء ا

ال ا يـعـتمـل في نفـسه مِنْ احـاسـيس ومشـاعـر ازاء ا صنف صـريح يـبـوح لك 
ال ال على االقرباء واالصدقاء  دون لبس وغموض ويتجه للتعويل على ا

ومنهم الشاعر الذي قال :
دعوتُ اخي فوّلى مشمئزاً 
ا دعوتُ ولبّى درهمي 
وكما قال شاعر ثانٍ :

كلُ النداء اذا ناديتُ يخذلني 
االّ ندائيَ ان ناديتُ : يا مالي 

ادية هم االكثرون لالسف الشديد . واصحاب هذه النزعة ا
ال وليس عن اي شيء آخر  انهم يقضون اعمارهم بحثاً عن ا

ال عندهم غاية وليس وسيلة  فا
والصنف الثاني 

ـال اال وسـيـلةً الشـبـاع احلـاجـات واال لتـحـول الى صـنم يـعـبد من ال يـرون في ا
دون الله .

وهؤالء يقول شاعرهم :
ال اذا أَمْسَكْتَهُ  أنتَ ا
ال لَكْ فاذا أَنْفَقْتَهُ فا
يقول كاتب السطور :

بئس مالُ الغنيّ إنْ لم يكن فيهِ 
لذي البؤس والشقاء نصيبُ
ال رعى الله مَنْ يذوبُ بحب 

الِ والناسُ من شقاها تذوب  ا
-2-

قال تعالى :
( وال تؤتوا السفهاء أموالكم )

النساء /5
قصود منع السفهاء من التصرف بأموالهم  مع أنَّ ا

ال له وظيفة اجتماعية . وهذا يعني أنّ ا
ومن هنا وجب ان يصان عن التبذير والسرف ...

-3-                                      
ـال الى مـشـاريع انـسـانـيـة نـافـعـة والى وحـ يـتـحـول ا
رضى الفـقراء  وكـفالة لألرامل خبـز للـجيـاع  ودواء 
واأليـتــام يـكــون صـاحــبه قــد شقَّ طـريــقه نـحــو مـرافئ

الفوز والسالمة في الدنيا واالخرة .
وهنا تكمن العظة .

` U  5  r U

 أربيل

Z d *« VNM «Ë UC uF « WM' 
في نهايـة احلرب التـي شنت على الـعراق عام 1991 بعد دخـول اجليش
العـراقي مـديـنـة الـكويـت  شكل مـجـلس االمن الـدولي الـذي كـانت تـديره
ـتحـدة االمريـكية  جلـنة سـميت بـلجـته التعـويضـات  اعضـائها الواليات ا
فـقط من امـريــكـا حـيث   شـكــلـوا الـغـالـبــيـة و .بـقـيــة االعـضـاء  من كـنـدا
واسترالـيا ونيـوزيلنـدا ومنع على الـدول االخرى ان يشـترك اعضـاء منها
في هذه الـلجـنة   واتـخذت من جـنيف  مـقرا  لـها وبـلغت نـفقـاتهـا سنـويا
 500مليون دوالر مع رواتـب خياليـة لألعضاء الـذين عاشوا حـياة الترف
اخليـالي خالل مدة اعـداد الـتقـرير بـالـتعـويضـات وكان الـسـفيـر الكـويتي
لفات باستمرار وله ان على تواصل دائم مع اعضاء اللجنة ويطلع على ا
يعترض ويقبل اي انه كان يتوسط لقبول ملفات طالبي التعويض من بالد
شـتى  وهي مـطــالـبـات لـو   مــراجـعـتـهــا  بـرويـة ومن لــدن نـاس لـديـهم
ضمـائر حـية ولـديهم مـنطـق وانسـانيـة لوجـدوا ان اغلـبهـا باطـلة  واقـصد
مطـالبات الـتعـويض من االفراد والـشركـات في دول مخـتلـفة امـا تعويض
ـا اكثـر من ضعف الكـويت فهي ايـضـا فيـها مـغاالة واضـحة وكـبـيرة  ر
االستحقاق ان كـان هناك  استحـقاق فعال وال يسمح  لـلعراقي االطالع
ــلـفــات فـهل ـصــادقـة   عــلى ا ــلــفـات اال خالل  72سـاعــة قـبـل ا عـلى ا
يـسـتـطـيع اجلـانب الـعـراقي مـراجـعـة مـلـفـات تـتـجـاوز صـفـحـاتـها 1000
ـطـالـبـة صـفـحـة وبـالـلـغـة االنـكـلـيــزيـة ومن بـ مـهـازل ادعـاء الـتـضـرر وا
بـالتـعـويض  مـطـالـبة اسـتـرالـيـا بـتـعويض عـن االضرار الـبـيـئـيـة  من ابار
النفـط الكويـتيـة التي تـعرضت لـلحرق اثـناء احلـرب وتاجـر فقـد ماسة في
بـاريس والــســبب في فـقــدانه لــلـمــاسـة هــو دخـول اجلــيش الــعـراقي الى
ـطالبـات بلغت لفـات رفضت لكن مـثل هذه ا الكويت  صـحيح ان بعـض ا
تعـويـضـاتـها 10 مـلـيار دوالر و42 ملـيـار دوالر تـعـويـضـات لـلـكـويت اما
التعويضات الكويتية ومنها تعويضات الشركات واالفراد اورد اليكم هذه
ؤتـمرات احلكـاية رواهـا لي شـخصـيـا زميل سـعودي  الـتـقيـته في احـد ا
العـربـية قـال كـنت اعمـل في الكـويت ولـعدة سـنـوات وعنـد دخـول اجليش
العـراقي قـررت الـسـفـر خارج مـديـنـة الـكويت وكـلـفت جـاري الـكـويتي ان
يراقب داري ويهتم باحلديقة وبعد ان انسحبت القوات العراقية عدت الى
الكويت ووجـدت داري سليمـة واحلديقـة سليـمة وليس هـنالك اضرار لكن
ما حصل ان جـاري الكويـتي سلـمني استـمارة فـقلت له ما هـذه قال هذه
استمـارة تعـويضـات عن االضرار من دخـول اجليش الـعراقي الى مـدينة
الكـويت وكـان ردي انني لم اتـضـرر وداري سلـيـمة اجـاب الكـويـتي اكتب
اي شيء حتصل عـلى الـتـعـويض ولكـني رفـضت ذلك هـكذا كـانت مـهـزلة
التعويـضات التي اقرهـا مجلس االمن الـدولي بل امريكا الـتي كانت تدير
اجمللس  اللجنـة تغدق العـطاء ألي طلب تعويض كـويتي أو لشركـة أجنبية
ـثال األكـثر "سـوريالـية": صـاحب بـقالـة كويـتي طلب عمـلت في الكـويت. ا
 600ألف دوالر تــعـويــضــاً لـهــبــوط مـبــيــعـاته خالل 6 أشـهــر من دخـول
اجلـيش الـعـراقي. فـتمّ تـعـويـضـهـاألنـكى من ذلك  قـدم الـطـلب مـرتـيـنـمـرة

باسمه ومرة باسم ابنه. فتم تعويضه مجدداً. 
أي ما مجمـوعه مليون و200 ألف دوالرأي  ان صاحب بقـالة يربح 200

ألف دوالر بالشهر?
ومـثـال آخـر شـركــة تـنـقـيب أمــيـركـيـة مـتـواضــعـة جـداً طـلـبت  24مـلـيـون
. وكان الـصحفي وافـقة على 22 مليـوناً تعويـضاً عن تأخـر عملهـا تمت ا
الفرنسي   Alain Gresh مدير حترير صحيفة " لومون دبلوماتيك " قد

نشر هذه التفاصيل قي الصحيفة وبصفحت . 
وهذه الـتعـويضـات سددت بالـكامـل ويفتـرض ان يصـدر قرار من مـجلس
االمن الدولي يقـر وبعلن تـسديـد تعويـضات مشـكوك  في صحـتها وتـعبر
ـنظـمة الـدولـية الـتي تعـمل بإرادة امـريكـية والـسؤال عن عدم مـصداقـية ا
الذي يطرح نفسه هل يعتقد الكويتيون ان الشعب العراقي يغفل عن نهب
ـسـاعـدة اسـتـعـمـاريـة من دول الـشـر واالرهـاب امـواله بـهـذه الـطـريـقـة و
امريكـا وبريطـانيا بـالتأكـيد العـراق ال ينسى ذلك ان ذلك ايضاح لـلكيـفية

الــتـي  فــيـــهـــا نـــهب امـــوال الــعـــراق والـــذي مــازال
مستمرا ولكن بطريفة اخرى . 

ـبــني عـلى  اسـاس سـبـبـهــا نـظـام احملــاصـصـة ا
ـذهبـية فـهل نعـتض ونعمل الطائـفيـة  والقـومية وا
بشـكل سـلـيم وصـحـيح لـبنـاء بـلـد دمـره االحتالل
والفرقة ب مكونات الشعب .                     

اختالفنا في تفسير 
واقف واألحداث.. ا

أحد أهم قوان 
احلياة في تقدمنا..

بدونه يبقى اجملتمع 
يعيش ماضيه في حاضره.

لـعـدم الــذريـة الــسـوريــة عـام 2008 
ناسبة للبحث توافر هذه االجهزة  ا
ــوصل .وقــمت ايــضـاً في جــامــعـة ا
بـــــاالشــــــراف عـــــلـى بـــــحـث طـــــالب
مـاجسـتـير حـول اآلبـار الـنفـطـية في
منـطقـة طاوكي في زاخـو عام 2016
حــول (الــتـــلــوث االشــعــاعي ووضع
قـاعـدة بـيانـات وتـوصـيـات مـنـاسـبة
له).وقـــدمت بـــحــوث في
مـــــجـــــاالت الــــكـــــواشف
الــــنـــــوويـــــة وتـــــشـــــمل
(الــــتـــــقــــنـــــيــــات الـــــتي
تستـخدم في استـكشاف
االشـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــة
الـــــنــــوويـــــة).وشــــاركتُ
بعضـاً من هذه الـبحوث
ية مع مجالت علمية عا
.وكـــذلك مع مـــنــظـــمــات
الـــــطــــاقــــة الــــذريــــة في
الـــــــســــــودان وتـــــــونس
واالمارات بـالتـعاون مع
مـنـظـمــة الـطـاقـة الـذريـة
الــعـــراقـــيــة حـــول االســـتــخـــدامــات
الــعــلـمــيــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة وفي
ؤتمرات التي تُعقد كل على سنت ا

«d? ?? بـهــذا اخلــصـوص.             
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قامت الـدكتـورة هنـاء بتـدريس مواد
ـيــكـانـيك والـفـيــزيـاء واالشـعـاعـيـة ا
رحـلة الـثالـثة والكـهربـائيـة لطـلبـة ا
ـوصل كـلـية والـرابـعـة في جـامـعـة ا
الـعلـوم وكـليـة الـنـور اجلامـعـة التي
عـملت بـهـا بعـد احالـتـها لـلـتقـاعد ..
وقـــامـت بـــاالشــــراف عـــلـى الـــعــــمل
اخملــتـــبــري خملـــتــبـــرات الــفـــيــزيــاء
الـنوويـة  وكـانت تـعطي مـحـاضرات
ـــوضــوع ــاجـــســتـــيــر  لــطـــلــبـــة ا
ـطـيـافـية (الـفـيزيـاء االشـعـاعـية ) وا
نـاقـشات .وشاركـت في العـديـد من ا
ـاجـسـتـيـر الـعـلـمــيـة لـنـيل شـهـادة ا
والدكتوراه .وقـامت بتقيـيم البحوث
اجـستير للطلـبة اخلاصـة برسائل ا
وأطــاريح الــدكـتــوراه كــمــا شـاركت
ؤتمرات في عارض وا بالعديد من ا
داخل وخـــارج الـــقـــطــــر مـــنـــهـــا في
ستنـصرية ببغداد وكذلك اجلامعة ا
ــؤتـمــر الـعــلـمي الــثـالـث عـشـر في ا
لالســتـخــدامـات الـســلـمــيـة لـلــطـاقـة
الـــذريـــة في الـــســـودان  عـــام 2014
ــؤتـــمــر الــعــلــمـي الــذي اقــيم في وا

بـعدهـا مـتـوسطـة احلـدبـاء وأنهـتـها
عام 1971.وكـانت أعـداديـة خـديـجة
ـعـروفة في حي الـكبـرى االعـداديـة ا
ـوصل مـرحلـتـهـا الالحـقة ـاليـة بـا ا
وخـتمت فـيـهـا دراسة االعـداديـة عام
 1974ونالت فيها مـعدل جناح جيد
يـؤهـلـهـا لـدخـول كـلـيـة الـعـلوم الـتي
حتــبــهــا واخــتـارت قــسم الــفــيــزيـاء
لـتـتـخــرج مـنه في الـعـام 1978 ومن
ثم اكــمـلت مــشـوارهــا الـعــلـمـي كـمـا

اسلفنا عنه..
تــزوجت فـي الــعــام 1986من قــريب
لــهـا  لــتــعـيش مــعه بــعـد ذلك حــيـاة
ســعــيـدة هــانـئــة مـكــلــلـة بــالـتــفـاهم
ـودة واالحـتـرام واحلب واجنـبت وا
مـنه ثالثـة اوالد هم ثـمـرة سـعـادتـها
وكل حـيـاتـهـا .ولـكن كـان لـلـقـدر رأي
اخر فقـد خطف مـنها شـريك حيـاتها
في عام  2020لـتـبــقى وحـيـده دونه
تشـعر بـالـغربـة والفـقد األلـيم وظلت
حتــــمل لـه في داخــــلــــهــــا كل احلب.

شوار مستمراً.. ومازال ا

أهميـة إقتصـادية كونهـا ستُسهم
في تغـطية إحـتياج البـلد من هذا
ُـهم لـعالج األطـفال في الـشـراب ا
حال إنتاجـها في مصانع األدوية
احملــلـيــة حــيث إنـهــا تُــعـتــبـر من
ضِــمنَ قــوائم الــهــيــأة الــوطــنــيـة
إلنـــــــتـــــــقــــــاء األدويـــــــة في وزارة

الصحـة).
كـشـفـت الشـركـة العـامـة لصـنـاعة
ُــــعــــدات إحـــدى الــــســـيــــارات وا
عادن شركات وزارة الـصناعـة وا
عـن إنـــتــــاج الـــدُفـــعــــة األولى من
سيـارات بايك الـصيـنيـة اجلديدة
ُسـتثـمرة بـالتـعاون مع الـشركـة ا

يـة. نبع زمزم العا
وقـــالَ مُــديـر مــصــنع الــســيـارات
ُــعـدات الـتـخـصُـصـيـة نـاهـض وا
رشــيـــد الــصــاحلـي في تــصــريح
امس إنَ (سـيارات بـايك اجلـديدة
حتمل مُواصفات حديثة ومُجهزة
بـكــافـة شــروط الـسالمــة واألمـان
وخــاضــعــة لــعـمــلــيــات الــفـحص
والسيـطرة النـوعية وتـشهد طلب

مع الباحثة هنا البارودي

تـــــونـس عـــــام 2016 حـــــول نــــــفس
ـــــــتـــــــعـــــــلق ـــــــوضـــــــوع اعاله وا ا
بـاالســتـخـدامـات الـسـلــمـيـة لـلـطـاقـة
الــــــذريـــــة  وشــــــاركـت فـي الـــــدورة
الـتــعــلــيــمــيــة الــرابــعــة في الــنــاتـو
تــكـنــولـوجي / قــسم الـفــيـزيــاء عـام
ــنـــتــدى الـــدوري الــســابع 2019 وا

للبحث العلمي في انطاكيا .
العضويات اخلاصة بالدكتورة هناء

البارودي 
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الـبـارودي هي أبنـة الـسـيـد (أحـسان
عـبـد) أحد كـتـاب الـعـدول سـابـقاً في
كـان تـسـلـسـلـهـا الـثـالث في ـوصل ا
العـائلـة بعد أخـوين أحدهـما أخـيها
األكبر الذي كان شـاعراً وكاتباً ومنه
أستـمدت حب الـقراءة وقـد أستـشهد
في الـعشـريـنات من عـمـره وترك ذلك
نــدبــة حـزن في وجــدانــهـا وأخــيــهـا
الــثــاني كـان مــربــيـاً فــاضالً ومــديـر

وصل . متوسطة معروفة با
وأختـها الـصغرى كـانت لصـيقـة بها

روحــــــــيـــــــاً
وقـــــريـــــبــــة
مـنـهـا وهي
سعيـدة بها
وبـــــأنـــــهــــا
اكــــــــمــــــــلت
دراســـــــــــــــة
الهندسة .
دخلت هناء
الـــبـــارودي
مـــــــدرســـــــة
نـــــيـــــنـــــوى
االبـتــدائـيـة
عـــام 1961
وكانت هذه
ــــــدرســــــة ا
بـالقـرب من
مركز النبي
يــــــــــــــونـس
بــــــأيـــــســـــر
مــــــديــــــنـــــة

وصل . ا
وأكـــــمــــــلت
دراســـتـــهــا
االبـتــدائـيـة
في الــــعــــام

1968
لـــــــتــــــــدخل
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{ مـوسـكـو (أ ف ب) - أمـر الرئـيس
ـــيـــر بـــوتـــ قـــواته الـــروسـي فالد
بـدخـول مـنـطـقـتـ انـفـصـالـيـتـ في
شـــرق أوكــرانـــيــا االثــنـــ في حتــدّ
لـــلــغـــرب أثـــار ردود فـــعـل غـــاضـــبــة
ومــنـدّدة فـي مـجــلس األمن اعــتــبـرت
اخلـــطـــوة "ذريــعـــة حلـــرب".رغم ذلك
أعـلـنت روسيـا الـثالثـاء أنـهـا ال تزال
"مــســتــعــدة" إلجــراء مــفــاوضــات مع
وزيــر اخلـارجــيـة األمــيـركي أنــتـوني
ـقــرر أن يـلــتـقي بــلـيــنـكن الــذي من ا
نظـيـره الروسي سـيـرغي الفروف في
جـنـيـف اخلـمـيس.وبـعــد أسـابـيع من
حــشــد جـنــود في مــحـيـط أوكـرانــيـا
اعــتـرف زعــيم الـكــرمـلــ بـاســتـقالل
منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللت
يسيطر عـليهما مـتمردون أوكرانيون
ــوســكــو مــنــذ عـام .2014 مــوالــون 
وأتـــبع ذلك بـــأمــر اجلـــيش الــروسي

. نطقت بـ"حفظ السالم" في ا
WOÝË—  «u

وفي خـطاب حـمـاسي مـتـلفـز اسـتـمرّ
 65دقيقة وجّه بوت سيالً من
االنـتقـادات ألوكـرانـيا واصـفـاً إيـاها
بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنّها ليست
إال "دمــــيــــة" في أيــــدي الـــغــــرب.وفي
مرسوم رسمـي أمر بوت وزارة
الدفـاع الروسـيـة بأن "تـتولّى الـقوات
سلحة الروسية مهمة حفظ السالم ا
عـــــلى أراضـي اجلـــــمـــــهـــــوريـــــتـــــ
".وقـال بوتـ إنه كان من الشـعبـيـت
الضـروري "اتـخاذ قـرار تـأخّر كـثـيراً
بــاالعــتــراف فـوراً بــاســتــقالل كلّ من
جــمــهـوريــة دونــيــتــسـك الــشــعــبــيـة
وجــمــهــوريـة لــوغــانــسك الــشـعــبــيـة
وســـيــــادتـــهــــمـــا".وأثــــار االعـــتـــراف
باجلمهـوريت االنفـصاليتـ تنديدا
دولـــيـــا وتــــهـــديـــدات مـن الـــواليـــات
ـتــحـدة واالحتــاد األوروبي بـفـرض ا
حـــــزمـــــة أوسـع من الــــــعـــــقـــــوبـــــات
االقتصادية ضد موسكو.وأعلن وزير
خـارجــيـة االحتــاد األوروبي جـوزيب

بــوريـل الــثالثــاء أن االحتــاد ســيــقــرّ
عـــقــوبــات ضــد روســيــا "بــعــد ظــهــر
الــيـوم".وكـان مــتـحــدث بـاسم الــبـيت
االبــيض قــال لــوكــالــة فــرانـس بـرس
اإلثـــنـــ "نـــخـــطط إلعالن عـــقـــوبــات
جـديدة ضـد روسـيـا غـدا (...) ونحن
ننـسق مع حلـفائـنا وشـركائـنا بـشأن
هـــذا اإلعـالن".وعـــقـــد مـــجـــلس األمن
ـاضية الدولي جـلسـة طارئة الـليـلة ا
سـخـرت خاللهـا الـسـفـيرة األمـيـركـية
لـيـندا تـومـاس-غـريـنـفيـلـد من تـأكـيد
بــوتـ أن مــهـمــة الـقــوات الـروســيـة
"حـــفظ الـــسـالم".وقــالـت "هـــذا هــراء.
نـــحن نــعــرف مــا هـي حــقــيــقــة هــذه
الــقـوات".لــكن الــسـفــيــر الـروسي في
تـحدة فـاسيـلي نيـبيـنزيـا أكد األ ا
خالل اجلــــلـــــســــة أن بالده "تـــــبــــقى
منفتحة على الـدبلوماسية".وصرّحت
ــتـــحــدثــة بــاسم وزارة اخلــارجــيــة ا
الـــروســــيــــة مـــاريــــا زاخـــاروفــــا في
تعـليـقات نـشرت عـلى موقع يـوتيوب
الـثالثـاء "حـتى في الـلـحـظـات األكـثـر
صـعــوبـةً... نـقــول: نـحن مــسـتـعـدّون
آلليـة مفـاوضـات لذلك مـوقفـنا يـبقى
سار نفسه (...) ال نزال نؤيد سلوك ا
الــدبــلــومــاسي".وأثــار إعـالن بــوتـ

الية. هلعا في األسواق ا
 وتــــهــــاوت األســــهم في جــــلــــســــات
الـــتـــداول األولـى في آســـيـــا فـــيـــمــا
ارتـفـعـت أسـعـار الـنــفط. كـمـا تـراجع
مؤشر البورصات الروسية بأكثر من
ئة عند افتتاح التداوالت  8با

الثالثاء.
 كما تـراجعت األسهم األوروبـية لدى
افتتاح جلسات التداول أيضا.وقالت
ـتــحـدة وكــيـلــة األمـ الــعــام لأل ا
لـلـشـؤون الـسـيـاسـيـة وحـفظ الـسالم
روزمـــاري ديـــكـــارلـــو خالل جـــلـــســة
مـــجـــلس األمـن الـــدولي "الـــســـاعــات
واأليــام الــقــادمــة ســتــكــون حــرجـة"
مشـيرة الـى أن "هنـاك خطـرًا حقـيقـيًا
لنـشوب نزاع كـبيـر ويجب مـنعه بأي

ثمن".ومـا إن انتـشرت أنـباء اعـتراف
ــنــطــقــتـ فـي شـوارع مــوســكــو بــا
كـيــيف حـتى خــيـمت حــالـة من عـدم
التصديق عـلى الكثيـرين الذين قالوا
رغم ذلك إنـهم على اسـتـعداد لـلـدفاع
عن بـلدهم إذا تـطـلّب األمـر ذلك.وقال
أرتيم إيـفـاشيـنكـو الـشاب الـبالغ 22
عــامــا من دونــيــتــسك والــذي يــعــمل
طـبـاخـا في كــيـيف "أنـا في حـالـة من
الـصـدمـة الـشـديـدة" واصـفـا لـوكـالة
فـرانـس بـرس االعـتــراف بـأنـه "أكـثـر
األخبار إثارة للـخوف" منذ فراره من
نـطقـة قبل ثـماني سـنوات.وأضاف ا
"أنا أعيش هنـا سبق أن فقدت جزءا
مـن وطـــني أُخـــذ مــــني لـــذا ســـوف
أحــمــيه".وعــقــد الــرئــيس األوكــراني
ــيـر زيــلــنــسـكـي اجـتــمــاعـا فــولــود
جملـــــلـس األمن الــــــقـــــومـي وأجـــــرى
ـات هاتـفيـة مع الـعديـد من قادة مكـا
الـــــعـــــالـم في مـــــحـــــاولـــــة حلـــــشـــــد
الـدعم.وطـالب في خـطـاب مـتـلفـز بث
في وقت مـتأخـر الـغرب بـتـقد "دعم
واضح" لبالده مشددا على أن كييف
ــهم أن ال تــخــشـى أحــدا.وقــال "من ا
نـــرى من هــو صـــديــقــنــا احلـــقــيــقي
وشــريــكــنــا ومن ســيــواصل إخــافـة
االحتــاد الــروسي بــالـكـالم".وأضـاف

"نحن على أرضنا".
WHÞUš »dŠ

ح بوت أكثـر من مرة في خطابه وأ
إلى أنّ أوكـرانـيـا هي تـاريـخـيـاً جـزء
من روســيــا.واتــهم ســلــطــات كـيــيف
بــاضــطّــهـاد الــنــاطــقـ بــالــروســيـة
والــتـحـضــيـر ل"حــرب خـاطــفـة" ضـد
منطـقتي دونيـتسك ولوغـانسك.وقال
"بــالــنـســبــة ألولـئـك الـذين انــتــزعـوا
ــســكـون بــزمـامــهـا في الــسـلــطـة و
كـــــيـــــيف نـــــطـــــالب بـــــوقـف فــــوري
لعمـلياتـهم العسـكرية" مـضيفا "وإال
ــسـؤولـيـة عن اســتـمـرار سـفك فـإنّ ا
الـدمــاء سـتـقع عــلى ضـمـيــر الـنـظـام
احلـــــاكم فـي أوكـــــرانـــــيـــــا بـــــشـــــكل

كامـل".وشدد عـلى أن الـرهانـات أكـبر
من أوكــرانــيـا الــتي أدت مــســاعـيــهـا
لالنضـمام إلى حـلف شمـال األطلسي
واالحتـــــاد األوروبـي إلى إغـــــضـــــاب
مـوســكـو بــشـدة.وقـال إن "اســتـخـدام
أوكــرانــيــا أداة مــواجــهــة مع بــلــدنـا
ـثـل تـهـديـدا خــطـيـرا وكــبـيـرا جـدا
لـــــنــــا".واعـــــتــــبـــــر رئــــيـس الــــوزراء
الـبـريـطـاني بـوريس جـونـسـون قـرار
بــوتــ "انـتــهــاكـا صــارخــا لـســيـادة
أوكـرانـيـا وسـالمـة أراضـيـهـا" فـيـمـا
توعدت وزيرة اخلـارجية البـريطانية
بـــفــــرض عـــقــــوبـــات جــــديــــدة عـــلى
ـفـوضـية روسـيـا.وتـعـهّـدت رئـيـسـة ا
األوروبــيــة أورســوال فــون ديــر اليـ

مـوسـكـو مـرارا.وتـصـاعـد الـتوتـر في
األيام األخيرة بعـد قصف عنيف على
جـــبــــهـــة الـــقــــتـــال بـــ أوكــــرانـــيـــا
واالنـفــصـالــيـ في شـرق أوكــرانـيـا
وسجّلت سلسلة حوادث عند احلدود
مع روســــيـــــا.وأعــــلـن مــــســــؤولــــون
أوكرانيـون مقـتل جنـدي ومدني في
قـــصف اســـتــهــدف قـــرى قــريـــبــة من

. اجلبهة مع االنفصالي االثن
وتـسبـبت اخملـاوف من تـفجـر الـنزاع
في فــــرار ســــكــــان من الــــعــــاصــــمـــة
األوكــرانـيـة فــيـمــا أعـلــنت الـواليـات
تـحـدة مسـاء اإلثـن إرسـال جـميع ا
تـبقـ في أوكرانـيا دبلـوماسـيـيهـا ا

إلى بولندا بسبب مخاوف أمنية.

الـهجـوم عـلى مقـر حـزب تقـدم في هيـت لن يكـون األخيـر عـلى مقـرات أحـزاب التـحالف
الـثالثي صـاحب مــشـروع حـكـومـة األغـلــبـيـة الـوطـنــيـة فـقـبـله تــعـرضت مـقـرات احلـزب
قراطي الـكردستـاني في بغداد وحزب تـقدم وعزم أيـضاً ومكـتب النائب عن  حزب الـد
اثـلة وكـل هذه الـهجـمات كـانت رسائل سـياسـية تـقدم عـبد الـكر عـبطـان  لهـجمـات 
ضي في الـتحالف ورسائل تـهديـد أراد من أمر بتـنفيـذها تـبليغ  هـذه األحزاب  بـعدم ا
مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة األكبر في مجلس النواب التي تؤهله لتشكيل حكومة
األغلبية الـوطنية خصوصـاً بعد ان جنح هذا التـحالف في تمرير انـتخاب رئيس مجلس
النـواب ونائبـيه في اجللـسة األولى جملـلس النـواب اجلديد والحـقا سـيتم تمـرير انـتخاب
رئـيس اجلـمـهـوريـة  وفق االتـفـاق بـ الـتـيـار الـصـدري وهـذه األحـزاب والـذي سـيكـلف
رئيس الوزراء اجلديد الذي سيرشحه بكل تأكيد التيار الصدري كونه ومن حتالف معه
من هذه األحـزاب سيـشكلـون الكتـلة األكـبر في مجـلس النـواب وفات على من أمـر بهذه
ـرجــوة مـنـهـا بل عـلى الـعـكس  فـقـد أتت الـهـجـمـات ان نـتـائـجـهـا لم حتـقق األهـداف  ا
وستأتي بنتـائج  عكسية تماماً وهذا ما تب من خالل ما أعلنته األحزاب التي تعرضت
بـطـنة مـقـراتهـا لـلتـفـجيـرات وكل سـياسـيـوها الـذين أكـدوا ان هذه األعـمـال اإلرهابـيـة ا
بـرمة وذهـبت هذه واقف والـتزامـا باالتـفاقـات ا بـالتـهديـدات لن تزيـدها إال ثـباتـاً عـلى ا
األحزاب أكـثـر من ذلك حـينـمـا أكدت أنـهـا ستـمـضي في دعم تشـكـيل حكـومـة األغلـبـية
الـوطنية الـتي يدعو لـها السيـد الصدر الن من أولـويات هذه احلكـومة التـصدي للسالح
ـنـفـلت ولـلـمـيـليـشـيـات اخلـارجـة عن سـيـطـرة الـدولـة الـتي تـرتـكب أعـمـال الـتـفـجـيرات ا
واالغـتـيـاالت وقصف الـسـفـارات والـقواعـد الـعـسـكريـة الـعـراقـية وتـهـديـد الـسلم واألمن
ـمتـلـكـات اخلاصـة والـعـامة .        ـواطـن األبـريـاء وا اجملـتـمـعي وإيقـاع اخلـسـائر بـا
إذن هذه الـتفـجيرات لـم حتقق النـتائج واألهـداف التي أريـد منهـا بل على الـعكس أثرت
سـلبياً عـلى  من يقف ورائها وبـالتأكيد فـان االتهامات وجـهت الى فصائل مسـلحة تتبع
أحـزاب وكـتـل اإلطـار الـتـنـسـيـقي ألنه الـوحـيـد الــذي تـضـرر وسـيـتـضـرر مـسـتـقـبالً من
ا ال حتالف هذه األحزاب مع الـتيار الصدري وهكـذا فقد جرت رياح هذه الـتفجيرات 
تشتهي اجلهـات التي تقف ورائها ألنهـا جوبهت بانتقادات الذعـة وأحياناً  بردود أفعال
وتصـريحـات قويـة من قـبل هذه األحـزاب التي تـعرضت مـقـراتهـا  لالعتـداءات ومن قبل
ـدني الـتي تـنبـذ الـعنف جمـيع الـكتـل واألحزاب الـعـراقيـة األخـرى ومـنظـمـات اجملتـمع ا
ـنـفــلت الـذي يـهـدد امن الــعـراق واألمن والـســلم اجملـتـمـعي وتـعـارض وجـود الــسالح ا
ـيـليـشـيات ـسـلحـة وا ويتـجـاوز علـى القـانـون والنـظـام .ان مـا يثـيـر حـفيـظـة الـفصـائل ا
اخلارجة عن سيـطرة الدولة وبعض الكتل واألحزاب التي تمتلك اذرع مسلحة  وما يثير
 خـوفها من حكومـة األغلبية الـوطنية التي لـو  تشكيلـها فان من أولى مهـامها القضاء
واطـن لـلخـطر ـيلـيشـيات الـوقـحة الـتي تعـرض امن الوطـن وا ـنفـلت وا عـلى السالح ا
والـتـصـدي لـكل من يـرتـكب أعـمـال مـهـاجـمـة مـقـرات األحـزاب ومـنـازل أعـضاء مـجـلس
نفذي عـمليات االغتياالت ستقـل ومنازل الناشـط وثوار تشرين والـتصدي  النواب ا
ـطـارات والـقـواعـد الـعـسـكـرية واخلـطف  وعـمـليـات الـتـفـجـيـرات وقـصف الـسـفارات وا
ـثل هذه الـعـراقـية الـتي يـتـواجـد فيـهـا مـستـشـارون أجـانب وسـتحـاسب كل من يـقـوم 
ـواطنـ لـلخـطـر ومن يهـد الـسلم اجملـتـمعي لـذا فان اجلـرائم ومن يعـرض امن الـبلـد وا
ـسلحـة تعارض تـشكيل حـكومة أغـلبيـة وطنيـة قوية بعض الـكتل واألحزاب والـفصائل ا
ـهـا ومـكـاسـبـها الـسـيـاسـيـة من خالل حـكـومة بل تـريـد بـقـاء نـفوذهـا وسـلـطـتـهـا ومغـا

التوافق واحملاصصة التي تدعو لها .
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ورئـــــيس اجملـــــلس األوروبـي شــــارل
مـيــشــال بـأن "يــرد االحتـاد األوروبي
ـتـورط عـبـر فرض عـقـوبـات عـلى ا
فـي هــــــــذا الــــــــتـــــــــحــــــــرّك غــــــــيــــــــر
القـانوني".ودعت الـص في اجـتماع
مجـلس األمن الدولي جـميع األطراف
إلـى ضــــــــبـط الـــــــــنـــــــــفـس وإلـى حل

دبلوماسي لألزمة.
وجـاء إعالن بـوتـ بـعد أسـابـيع من
الــتــوتـر بــ مــوسـكــو ودول الــغـرب
حـــول أوكـــرانــــيـــا.ويـــحــــذّر الـــقـــادة
الغربيـون منذ أسـابيع من أن روسيا
ـوالية لـلغرب تخطط لـغزو جـارتها ا
بــعــدمــا حــشــدت أكـثــر من  150ألف
جـنـدي عـنـد احلـدود وهـو أمـر نـفـته
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ـعلـومات اخملتـصرة التي ا استـرعت إنتـباهي هذه الـفقـرة من األخبار أو ا لطـا
تُـذّكِـر بحـوادث مهـمـة حدثت في مـثل هـذا اليـوم قـبل سنـ او عقـود وغـالبـا ما
ــعـلــومــات في الــذاكـرة لــوقت طــويل وذلك بــسـبـب طـريــقـة تــبـقـى بـعض هــذه ا
يـزة تـرتبط صـيـاغتـهـا وتزامـنـها مع احـداث يـوميـة نـعيـشـها او تـواريخ أليـام 

ناسبة خاصة   لدينا 
ـعــلـومـات الـتي تـنــدرج في هـذه الـفـقـرة ســواء اتت بـعـد نـشـرات ال تـنـحـصـر ا
االخـبـار في الـتـلفـزيـون او احـتـلت عـمـودا صـغيـرا عـلى صـفـحـة اجلـريـدة على
الـوالدات او الـوفـيـات لشـخـصـيـات ذات أهـمـية تـاريـخـيـة وال تـقف عـنـد تواريخ
اندالع حـرب او توقـيع اتفـاق سالم او تذكـير بـاكتـشاف عـلمي خـدم االنسـانية
مثل هـبوط االنـسان عـلى القـمر او اخـتراع الـبنـسلـ او احداث غـيرت خـريطة

العالم مثل هدم جدار برل !! 
واقف التي تصلح لتكون ليس غريبا ان يكون لكل منا مجموعة من األحداث وا
ضمن فـقرة حدث في مثل هذا اليوم  لكـنها بكل تأكيد لن حتمل ذات الوقع او
ـتلـقي او اآلخـرين وذلك لـكـونهـا مـنـاسبـات شـخـصيـة ال يـتـعدى الـتاثـيـر عـلى ا
نطاق تـأثيرهـا صاحبهـا  رغم انها التقل أهـمية عن تـفكيك االحتاد الـسوفياتي

مثال !! 
في مـثل هـذا الـيوم مـن عام الـفـ وثـمـانيـة كـانت وجـبـة عشـائي وعـائـلـتي أكـلة
عراقيـة بامتياز وهي التمن واليابسة تنـاولتها في دار عراقية تبعد االف االميال
عن بغـداد في يوم وصـولي الى سكـرامنتـو عاصـمة كالـيفـورنيا

 !!
ـكـان لـكـنــنـا كـنـا بـضـيـافـة ــديـنـة او ا لم نـكن نـعـرف ا
اصـدقـاء مـنـحـونـا االحـسـاس بـاألمـان كـان هـذا قـبل

اربعة عشر عاما وحدث في مثل هذا اليوم !! 
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{ بــاريس (أ ف ب) - اعـتـرف الـرئـيس
يـر بوت مـساء االثن الـروسي فالد
ـنـطـقـتــ االنـفـصـالـيـتـ بـاســتـقالل ا
ـوالـيـت لـروسـيـا في شرق أوكـرانـيا ا
وأمـر بـنشـر جنـود روس فيـهمـا. في ما
يــــأتي أبــــرز ردود الــــفـــعـل عـــلـى هـــذه
اخلـطوة الـتي تُنـذر بتصـعيـد جديد في
األزمــة الـروسـيـة األوكــرانـيـة. فـقـد دان
ـانويل مـاكرون الـرئـيسـان الفـرنسي إ
ــســتــشــار واألمــيـــركي جــو بــايـــدن وا
ــانـي أوالف شــولــتس قــرار بــوتــ األ
واعـتـبروه "انـتهـاكـاً واضحـاً" التفـاقات
مــيـنــسك الــتي أنـهت احلــرب في شـرق
أوكــرانــيـا في  ?2014وأكــدوا أنّ "هـذه
".وجـاء ذلك اخلــطــوة لن تــمــرّ بــدون ردّ
ــة هــاتــفــيــة بـ في بــيــان عــقـب مــكــا

الزعماء الثالثة.
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أعـــربـت وكـــيـــلـــة األمـــ الـــعـــام لأل
ــتـحـدة لـلــشـؤون الـسـيــاسـيـة وحـفظ ا
الـسالم روزمـاري ديـكارلـو عن "أسـفـها"
لــلــقـرار الــروسي.وقــالت خالل جــلــسـة
جملــــلـس األمن الــــدولي لــــيـل االثــــنـــ
الــثالثــاء "الــســاعـات واأليــام الــقــادمـة
سـتـكون حـرجة" مـشـيرة الى أن "هـناك
خــطـرًا حــقـيـقــيًـا لــنـشــوب نـزاع كــبـيـر
ويـجب مـنـعه بـأي ثمن".واعـتـبـر األم
ــــتـــحــــدة أنـــطــــونـــيـــو الــــعـــام لأل ا
غــوتــيــريش أنّ قــرار مــوســكــو يــشــكّل
"انــتـــهــاكــاً لــوحــدة أراضي أوكــرانــيــا
وســيـادتــهـا". وشــدّد في بـيــان عـلى أنّ
االعتراف الروسي "يتعارض مع مباد

تحدة". ميثاق األ ا
…b×²*«  U¹ôu «

رأى وزيـر اخلارجـية األمـيركي أنـتوني
بـلـيـنـكن أن الـقـرار الـروسـي "يـتـعارض
بـــشـــكل مـــبــاشـــر مـع الــتـــزام روســـيــا
بـالـدبـلومـاسـيـة" وهو "مـثـال آخـر على
عــدم احـتـرام الـرئـيس بــوتـ الـقـانـون

الـدولي واألعـراف الـدولـيـة".واعـتـبر أن
هــذه اخلــطــوة تـســتــحق ردًا "صــارمًـا"
و"سـريـعًـا".وقـال مـتـحـدث بـاسم الـبـيت
االبـيض لوكالة فرانس برس اإلثن إن
بـالده تـخـطط إلعـالن عـقـوبــات جـديـدة

ضد روسيا اليوم.
U ½d

دان الــرئــيس الــفــرنـسي قــرار نــظــيـره
الـــروسي وطـــالب بـــفــرض "عـــقـــوبــات
أوروبـــــيــــة مــــحــــددة األهـــــداف" عــــلى
مـوسـكـو.ووصف مسـؤول في الـرئـاسة
ـيــر بـوتــ بـأنه في الــفـرنــسـيــة فالد
"نـــوع من االنــحـــراف االيــديـــولــوجي"
مـضـيفـا أنه "اتخـذ خيـارا واضحـا جدا
بــالـتـخـلـي عن الـتـزامـاتـه" و"لم يـحـتـرم
ـــانــويل الـــكـــلــمـــة الـــتي أعـــطـــيت" إل
مـــاكــرون. ولم يـــســتــبـــعــد "عــمـــلــيــات

عسكرية" روسية جديدة.
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وصـف االحتــــــاد األوروبي اعــــــتــــــراف
ــــنــــطــــقــــتـــ بــــوتــــ بـــاســــتــــقالل ا
االنـفـصالـيـت في شـرق أوكـرانيـا بأنّه
"انـتـهاك صـارخ للـقانـون الدولي" تـوعّد

الكرمل بردّ "حازم" عليها.
وقـــال رئــيس اجملــلس األوروبي شــارل
ـفـوضـيـة األوروبـية مـيـشـال ورئـيـسة ا
أورسـوال فـون ديـر اليـ في تـغـريـدت
ـنـطـقـت مـنـفـصـلـتـ إنّ "االعتـراف بـا
االنــفــصـالــيــتــ في أوكـرانــيــا يــشـكّل
انــتــهــاكــاً صــارخــاً لــلــقــانــون الــدولي
ولـسالمـة أراضي أوكرانـيا والتـفاقـيات

مينسك. 
االحتــاد األوروبي وشــركـاؤه ســيـردّون
بـوحدة وحـزم وتصـميم بـالتـضامن مع

أوكرانيا".
وأعـلن مسؤول السيـاسة اخلارجية في
االحتـــاد األوروبـي جـــوزيب بـــوريل أن
وزراء خـــارجـــيــة الـــتـــكــتل ســـيـــقــرّون

الثالثاء عقوبات ضد روسيا.
w KÞ_« ‰ULý nKŠ

ندّد األم العام حللف شمال األطلسي
يـنس سـتولـتنـبرغ بـقـرار بوتـ قائـلًا
"احلــلـفــاء يــطـالــبـون روســيـا بــإحلـاح
ــسـار وبــأشـدّ الــعــبـارات بــاخـتــيـار ا
الــدبـــلــومــاسي وبــالـــتــخــلي فــورًا عن
تــعـزيــزاتـهـا الــعـســكـريــة الـهـائــلـة في
أوكــرانـيـا وحــول أوكـرانـيــا وبـسـحب
وجب الـتزاماتها وتـعهداتها قـواتها 

الدولية".
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انية أنـالينا قـالت وزيرة اخلارجيـة األ
بــيـربــوك إن روسـيــا نـكــثت بـوعــودهـا
لـلـمـجـتـمع الـدولي. وأضـافت فـي بـيان
مـــقـــتــضـب "نــحـــذر مـن أي تــصـــعـــيــد
عــســـكــري جــديــد من جــانب روســيــا"
مـــشــيــرة إلى أنّ الـــقــرار الــروسي هــو

"انتهاك صارخ للقانون الدولي".
UO½UD¹dÐ

نـدّد رئيس الـوزراء البريـطاني بوريس
جـونـسـون بـقـرار بوتـ مـعـتـبـراً إياه
"انــتـهـاكــاً صـارخـاً لــسـيـادة أوكــرانـيـا
وسالمـة أراضيهـا" و"تنصّالً من عـملية
واتــفــاقــيـات مــيــنــسك".ولــفــتت وزيـرة
اخلـارجـية الـبـريطـانـية لـيـز تراس إلى
يثاق أنّ خـطوة بوتـ "تمثّل انـتهاكـاً 
ـتحدة" مـضيفـةً "لن نسمح بأن األ ا
ـرّ انتهاك روسيا اللتـزاماتها الدولية

من دون عقاب".
5B « 

حــضّت بــكــ "جــمــيع األطــراف" عــلى
"ضـــبط الـــنــفـس وجتــنب أي عـــمل من

شأنه تأجيج التوتر".
ÊUÐUO «

دان رئــيس الــوزراء الــيـابــاني فــومــيـا
كــيــشــيــدا "بــشــدة ســلــســة اخلــطـوات
الـروسـيـة" مؤكـدًا أنـهـا تنـتـهك سـيادة
أوكـرانـيا وسالمـة أراضـيهـا. وقال "إذا

ا في حـصل غزو سـننسق ردًا قـويًا 
ذلك عـقـوبـات بالـتـعـاون مع مجـمـوعة

السبع واجملتمع الدولي".
«bM uÐ

اعـــتــبـــر رئــيـس الــوزراء الـــبــولـــنــدي
مـاتيوش مورافيتسكي القرار الروسي
"مــعـــادلًــا لــرفض احلـــوار وانــتــهــاكًــا

صارخًا للقانون الدولي".
UO½«u²O

رأى وزيـر خارجية ليتوانـيا غابرييلوس
النـدسبرغيس أن قرار مـوسكو "يدل على
ازدراء تــام بـالـقـانــون الـدولي ومـواثـيق
ـتـحدة" مـضـيًفـا "ال زلت مـقتـنـًعا األ ا
ـسـؤولة بـأنه يـنـبـغي مـعـاقبـة (اجلـهـة ا

عن) تصعيد من هذا النوع".
UOÐd

قـــال الـــرئــيـس الــصـــربـي ألــكـــســـنــدر

فـــوتــشـــيــتش إن هـــنــاك مـــخــاوف من
احـتمال أن "تـتوسع" األزمة األوكـرانية
"إلـى أجزاء أخـرى من أوروبا والـعالم

وخصوصا إلى غرب البلقان".
UO½U Ë—

دعـت وزارة اخلــارجـــيـــة الــرومـــانـــيــة
جـــمــيع رعـــايــاهـــا في أوكــرانـــيــا إلى

"مغادرة البالد فورًا".
bMN «

ـتـحـدة دعـا مـنـدوب الـهـنـد إلى األ ا
"كـافة األطراف إلى ضبط النفس" وقال
ورثـي "األولوية الـسفـير تي. اس. تـر
الـفوريـة هي خفض تصـعيد الـتوترات
ـكن حلّ (...) نـحن مـقـتـنـعـون بأنه ال 
ـــســــألـــة إال مـن خالل احلـــوار هــــذه ا

الدبلوماسي".
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أعــــرب رئــــيـس الــــوزراء األســــتــــرالي
سـكـوت مـوريـسـون عن تـأيـيـده لـتـبني

"عقوبات قوية وقاسية على روسيا".
UO½U³ √ 

ســـأل الـــســفـــيــر األلـــبـــاني لــدى األ
ـتحدة فـريد خوجـة "من التالي" الذي ا

سيتعرض لغزو?
U¹—uÝ 

قـال وزيـر اخلـارجـيـة الـسـوري فـيـصل
ـقداد خالل مـنتدى في مـوسكو وفق ا
مـا نـقـلت عـنه وكـالـة األنـبـاء الـسـورية
الـرسـمـيـة "سانـا" "مـا يـقـوم به الـغرب
ـا قـام به ضــد روسـيـا حـالـيــاً مـشـابه 
ضـد سـوريـا خـالل احلـرب اإلرهـابـية..
ـيـر سـوريــا تـدعم قـرار الـرئـيس فالد
بـــوتـــ االعــــتـــراف بـــجـــمـــهـــوريـــتي
لــوغــانـسـك ودونـيــتــسك وسـتــتــعـاون

fHM « j³{ v ≈ Ê«uŽbð Ê«d¹«Ë 5B «
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دبي وأربـيل: الـشيخ زايـد قـبل نصف قـرن (سـأجعـل دبي كبـغـداد) متى سـنـجعل
أربيل كدبي?

عـرفـة في دبي ويُـحـققُ مـردوداً هائالً ـعـرفـة يعـزز قـدرة إنـتـاج ا تراكم رأسـمـال ا
كن تبـادلها مع اآلخرين أو استثمـارها في آليات أحدث وأكثر ومنتـجات فائضة 
كفاءة. وهـكذا يزيد الوافدون إلى دبي رأسمالـهم ودبي تضمن حمايته من السرقة
اليـة داخل مـنظـومة تـعمل أو أيـَّة تهـديدات أخـرى وتضـمن لـهم ظروف إدارته بـفعـَّ

آليًّا في جوٍّ من التجارة احلرة والتنافس.
عـرفـة مـنـذ أكـثـر من عـشـرة سـنـوات بـدعم األسرة قـررت دبي اعـتـمـاد اقـتـصـاد ا
احلاكـمـة في رد فعل عـلى االنـحسـار الـتدريـجي القـتصـاد الـنفط. ويـنـقسم الـناجت
احمللي اإلجمـالي لدبي إلى عشرين قطاع اقـتصادي أهمها قطـاع النشاط العقاري
والــسـيـاحـة الــتي تـشـمـل اإلقـامـة والـطــعـام وظـلت الــسـلع بـأرخـص األثـمـان حـتى
ـيـة واالسـتـثـمـارات الـذهـب وسـبـعـة مـلـيـون عـامـل أجـنـبي وفـروع الـشـركـات الــعـا
الضـخمـة بدأت عـاماً بـعد آخـر تتوافـد إلى دبي إلقامـة مراكـز اقتـصاديـة معـرفية
وأنــشـأت ثـالثـة مــشــروعـات كــبــرى: مــديـنــة دبي لإلعالم ( (DMCومــديـنــة دبي
لإلنترنت ( (DICوقرية دبي للمعرفة ( (DKVفي منـطقة دبي احلرة للتكنولوجيا
واإلعالم وانـتقلت إليها قناة  MBCوفـرع لقناة  CNNاإلخـبارية ووكالة رويترز
لألنـبـاء ونـقلت شـركـة مـايكـروسـوفت وحـدة التـعـريب من مـدينـة سـيـاتل األميـركـية

بواقع مئتي مبرمج ومترجم. 
ية عرفة  2002وحاليا تستضيف  200شركة تتضمن جامعات عا أنشأوا قرية ا
يـة للـتعـليم عـلى االنتـرنت الكـليـة األمريـكيـة وجامـعة ولونـغونغ ومؤسـسات أكـاد
األستراليـة ومعهد ميرا ومعـهد بيرسل وجامعـة غاندي وغيرها الـكثير. واستهدفت
مـديـنـة دبي لإلنــتـرنت اسـتـقـطـاب أصـحـاب األفــكـار اجلـديـدة في عـالم اإلنـتـرنت
قَت مـكاسب كـبيـرة بجـذب األسواق ـتمـيزة وتـمويـلهـا. وحَقـَّ ـشـروعات ا وتشـجيع ا
بـاالمـتيـازات الـتي تـوفرت لـهم من الـسـلـطات احلـكـوميـة الـتي اكـتفـت بتـوفـير األمن
واخلدمـات واحملـافظـة على انـفتـاح السـوق وحريـته. وبـلغت االسـتثـمارات األجـنبـية
ــئــة عـن الــتــي دخـلـت إلـى دبي  (10,5) 2018مــلــيـار دوالر بــزيـادة ( (41بـا

2017. 
يعاني اإلقـليم أزمة خـانقة بـسبب التـزام احلكومـة توفير  800مـليون دوالر شـهرياً
لَت الـزراعة مـعـاشات ألكـثـر من ثـلث سـكان اإلقـلـيم أثـقلت احلـكـومـة كاهـلـها وعَـطـَّ

والصناعة والتجارة ووصلَت الديون إلى أكثر من ( (28مليار دوالر. 
قــررت أربـيل زيــادة االسـتــثـمــار في شـبــكـة طــرق ومـواصالت فـي مـدنـهــا الـثالث
فـــأنـــشـــأت ثـالث شـــوارع حـــول أربـــيل (60م- 100م- 120م) وأنــفــقت ماليــ
الـدوالرات على أبـنيـة حديـثة لـلمـؤسسـات احلكـوميـة والتـحديث ال يـكون من خالل

البناء فقط حتديث القوان يستدعي حتديثاً اجتماعيا.
رور العامة في أربيل في  12/12/2018إمكانية تسجيل  بعـدما أعلنت مديرية ا
قيم في إقلـيم كردستان حققت واطن غيـر ا السيارات بـأسماء مشتريـها من ا
َّ تـسجيـلها لـكن مديريـة مرور دهوك ة في أعداد السـيارات التي  بـذلك طفـرة كميـَّ
ا كانت األقل تـسجيالً لـلسيـارات في احملافظـات الثالث وهذه مـعضلـة تُضاف ر
اذا نسبة الفقر إلى معضلـة: دهوك أفقر مدينة وهي ثالث أغنى مدينة في العراق? 
ـروري إذا ظلَّ بال ـئـة لـكن الـتـسـجـيل ا في الـسـلـيـمـانـية  %5وفي دهـوك 90  بـا
تــطــويـر وخــطط مـســتــقـبــلـيــة ســوف يـتــراجع قــريـبــاً أمـام كــثـرة
. واعـتـمدت الـسيـاحـة واالنفـتاح عـلى مـحافـظات ُـسَجـل ا
الـعراق و( (1,3ملـيون مسـافر عبـر مطار أربيـل وتطوير

نافذ احلدودية. ا
 وتـسـهــيل واحلـصـول عـلـى إقـامـات سـنــويـة لـلـمــقـيـمـ

ومحاوالت جذب االستثمار األجنبي. 

دهوك
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تعلن شركة عراقـية للمقاوالت النفـطية مقرها بغداد
BPاجلـادريـة مـتـعـاقدة مع شـركـة بـرتش بـتـرولـيوم
تـلك خبرة في عن حـاجتهـا الى (مهنـدس نفط) ان 
مجال النفط والغاز واعمال صيانة محطات نفطية 
ـتـلك خـبـرة في مـجـال الـعـمل اليـقل عن 7 عـلى ان 
ـتلك شـهادات في هـذا اجملال وان يـكون سـنوات و
من سكنـة محافـظة بغـداد حصرآ ولديه عـمل مسبق
ـواقع الـنـفـطيـة  فـمن يـجد فـي نفـسه الـصـفات في ا

يل  اعاله ارسال السيرة الذاتيه على اال
walaa.salam@alattargroup.iq
او ارسال السيرة الذاتية ع واتساب الرقم 

07722637113

…dſUý WHOþË

 ¡öŽ وشقيقه w³FJ « rÝUł bŽ— —u² b يتقدم »
ـســؤولـ و االعالمــيـ الـزمالء بــالـشــكـر والــتـقـديــر جلـمــيع ا
واالصـدقاء الـذين شـاركـوهم احلزن و جتـشـمـوا عنـاء احلـضور
جملـلس الـعزاء او قـدمو الـتـعازي عـبر االتـصاالت بـعـد سمـاعهم
نية في ×bŽ— wIð bL ) والذي وافته ا بـخبر فقدان الشاب ( 
احـدى مـستـشـفـيـات مديـنـة الـطب امس االول.. وال يسـعـهـما اال

تقد موفور الشكر واالمتان لهم  جميعا . 
واحلمد لله رب العا
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ويـقــرا ويـكــتب  وان تـوجــيه الـوالـد
لالبن كان  وفق صـيـغة عـلمـية  دون
ان تــغـــلـب عــلـــيـه حملـــة الــتـــعـــصب
والتـعـنصـر لـفئـة دون اخـرى  وتابع
ـــرحـــوم االب ســـهــــيل بـــان والـــده ا
بـطـرس قـاشــا  كـان قـد تـرجم اربـعـة
عشر كتـابا  بقيت مـخطوطة دون ان
يـبـادر احد لـطـبـعـهـا مـشيـرا الى انه
بــادر في تـلـك الـفــتـرة  الكــمــال طـبع
ثالثــة من تـلك اجملـمــوعـة  مـنــهـا مـا
يـتــعـلق بــتـاريخ الـرهــاوي اجملـهـول
الــــذي يــــعــــد من امــــهــــات الــــكــــتب
الــسـريـانــيـة  وفــهـرس مـخــطـوطـات
قرقـوش وقد عـاد االب سـهسل قـاشا
حملطـات نشـاته في ذلك الـلقـاء حيث
ابـرز تـلك الـنـشـاة والنـمـو في دار له
مـيـزته الـديـنـيـة  والـعـلـمـيـة  اضـافة
الرتـبـاط اخـوته وهـو بـاصـداقـاء من
الــــدين االسـالمي كـــانـت تـــربــــطـــهم
وايهم روابط الصداقة واالخوة  فقد
اسهـمت تـلك الـنشـاة والـروابط على
تـوجـهه لـلــبـحث في طـيـات الـتـاريخ
والتراث كما  تـابع االب سهيل قاشا
في مرد السؤال الثاني  الذي  تناول
دعـم احــدى قــريــبــاتـه له  بــدعــمــهــا
بـتـحمل تـكـالـيف طـبع الـكـتاب االول
له  حــيث اشــار الى ان كــتــابه االول
ـد الشـيـوعي في كـان رد فـعل  ازاء ا
عام 1960 واعده بـشـكل بـحث حمل
عـنـوان  انت من انـت  حـيث طـبـعـته
مطبعة الزمان  وتكـفلت بقيمة طبعه
عـمته حـيث اسـتذكـر تـكالـيف الـطبع
الـتـي بـلـغت ابــان تـلك الـفــتـرة نـحـو
170 ديــنــار عــراقي  وتــبع الــكــتـاب
االول ســـلـــســـلـــة من الــــكـــتب الـــتي
اصـطــبـغت مـواضـيـعـهــا بـالـصـبـغـة
الـدينـيـة كسـيـر الشـهـداء فيـمـا اشار
الى كتبه الـتاريخـية  التي بـرز منها
حملــات من تــاريخ نــصــارى الــعــراق
والــذي صــدر في بــغــداد عـام 1982
وارتـكز الـكـتاب عـلى  مـصادر مـهـمة
اشــار الــيــهــا في سـيــاق مــجــمــوعـة
مـــقــــاالت  كـــان قـــد نــــشـــرهــــا عـــلى
صـفحـات اجملـلة الـبـطـريركـيـة  التي
كانت تـصـدرها  بـطريـركـية انـطاكـيا
السـريـانيـة في دمـشق  كمـا عـبر عن
مؤلـفاته بـكـونهـا  كانت تـعبـيرا  عن
مشـاعـر  االعجـاب والـتقـديـر للـتراث
العراقي الـقد  خصـوصا تلك التي
قـــامت عــلـى اكــتــاف اجـــدادنــا اولي

احلضارات.
كما ب رؤيتـه في سبيل اصدار تلك
ـؤلـفـات السـيـمـا الـتـاريـخـيـة مـنـها ا
ا جتـنـته التـوراة عـلى تلك مـبيـنـا 
ــتــعــلــقــة احملــطــات الــتــاريــخـــيــة ا
بـالـتــاريخ الـعـراقي الــقـد  مـتـخـذا
اذج من تـلك الفـواصل خصـوصا ا
ـا يـتـعـلـق بـقـصـة الـطـوفـان  الـتي
وردت  في نص من ملـحمـة اكتـشفت
في بالد مـا بـ الــنـهـرين  وشـريـعـة
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وجـــامـــعـــة احلــكـــمـــة في بـــيــروت و
جــــامــــعـــة احلــــضــــارة اإلسـالمــــيـــة

فتوحة. ا
∫t UH R  

(أنت من أنت) بحث فلسفي الهوتي
علمي بغداد 1963.

وصل (سـيرة الـشـهـيد مـار زيـنا «ا
.1965

(عبير اخلزام في رثاء اخلوري افرام
ــوصل رئــيـس ديــر مــار بــهــنــام٠٠ا

1966.
وصل .1970 (صور من اجملتمع ٠ا
(سيرة الـشهيـدة شموني وكـنيسـتها

في قره قوش«= بغداد .1980
(كنائس بخديدا«بغداد .1982

حملات مـن تاريخ نـصـارى الـعراق?«
بغداد 1982.

احلكمة في وادي الرافدين ?«بغداد
.1983

ــوصل لــلـســريـان تــاريخ أبــرشـيــة ا
الكاثوليك) بغداد .1985

وصل رأة في قانون حمورابي) ا ا
.1986

(الـقيـثـارية الـنـاريـة) بيـروت شـركة
الطبع والنشر اللبنانية 1994.

(خواطر من لبنان) لبنان 1994.
نيسة السريانية) (تكريت حاضرة ا

لبنان 1994.
(آثـــر حــكــمــة احــيـــقــار في الــكــتــاب

قدس) لبنان 1996. ا
ـعـتـزلـة) لـبـنان (رؤيـة جـديـدة في ا

.1997
ــســيـحــيــون في الـعــهــد األمـوي) (ا

لبنان 1997.
ـوصل: الــدكـتـور مـحـمـد (من أعالم ا
صديق بك اجللـيلي) مـكتبـة السائح

.2002
(الصهيونية حترف اإلجنيل) لبنان

.2000
(احيقـار: حكيم من نـينوى واثره في
ـة) لــبــنـان ـيــة الــقــد االداب الــعــا

.2005
ــــوصل في مــــذكـــرات الـــرحـــالـــ (ا

العرب واألجانب) 2009.
ـــوصل في الـــعــــهـــد اجلـــلـــيـــلي) (ا

التنوير 2010.
اخملطوطة

(تــاريخ قــره قــوش). تـقـع في أربــعـة
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ــدرســ  واالطــبــاء واجلــراحـ وا
والــصـــيــادلــة واحملــامــ ورجــاالت
القانون والكتاب واالدباء والشعراء
ـــوســيـــقــيـــيــ ــســـرحــيـــ وا  وا
ؤرخ ـصورين  وا والرسام  وا
والبحاثـة  اضافة لنخـبة من النساء
ـــــســــيـــــحـــــيــــات الـــــعـــــراقــــيـــــات ا

والسياسي ..
وخالل تـلـك احملـطـات تــسـنى لي ان
احـاور االب سـهـيل قـاشـا في احـدى
زيــــــــــاراتـه الـــــــــتـي تـــــــــســــــــــنـت له
لبـلدته(قرقـوش ) وعلى مـا اذكر كان
الـــلــقـــاء ابـــان عــام  2007في دارته
ـعــروف الـتي تــقع شـرق بــالـبـلــدة ا
ـوصل بـنـحو  28كم  وكان مـدينـة ا
حواري مع هذه الشخصية يتمحور
حول مؤلـفاته  وقد ضـممت  احلوار
الحــقــا بــكــتــابي الــذي جـمــعت فــيه
حــــواراتي فـي تـــلك الــــفــــتـــرة حتت
عـنــوان عـنـدمـا تــوقف الـزمن  حـيث
صـــدر عن دار  صـــحـــارى لـــلـــنـــشــر
ــوصل وذلك عــام 2011 ــديــنـــة ا
وقــــد  اعـــتـــلـى احلـــوار  رؤيـــة االب
سـهـيل قـاشـا  بـشـان الـتوراه  حـيث
راهـــا وقـــد كـــتــبـت  وفق نـــصــوص
احلضـارات الرافـديـنيـة  كمـا افصح
عن طـموحه بـرؤيـة  مـبادرة عـراقـية
تسـعى لالهـتمـام بالـتراث واحلـفاظ
عليه من االهمال والـتجني  فقد كان
السؤال االول من هذا اللقاء  متجها
نــحـو بــيـئــة الـكــاتب الـتي اســهـمت
بـهـذا الـكم الـكـبـيـر من الـكـتب  فـقال
االب ســهــيل قـاشــا  وهــو يــرد عـلى
هـذا السـؤال بـان تـاثره بـوالـده كان
كـبيـرا  حـيث كـان يراه وهـو يـترجم

بغداد
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والعباسـية  وسلط قـاشا الضوء في
ــكــانــة عــلى حــضــور ســبــيـل تــلك ا
ــتــرجــمــ في الــدولــة االطــبـــاء  وا
الـعـبـاسـيـة  السـيـمـا من خالل تـولي
نصور وهارون كال من  ابو جعفـر ا
امـون  سـدة احلكم  كـما الرشـيـد وا
بــ مــوضع نــصــارى الــعــراق ابـان
الــفــتح االسالمـي ومـوقـف اخلــلــفـاء
سلمـ من نصارى الـعراق اضافة ا
البـــرازه لـــدور االطـــبـــاء  والـــعـــلــوم

االخرى كالفلسفة.
d ¬ —u

وفيـما ب في مـحور اخـر من سياق
الــكــتــاب  تــســلــيــطـه الــضــوء حـول
احـوال نــصـارى الــعـراق في الــعـهـد
الــــعــــثـــمــــاني بــــدءا من عـــام 1534
ولــــغــــايـــة 1918 كــــمــــا  تــــابع دور
مـسـيـحـيي الـعـراق في بـنـاء دولتـهم
احلـــديــثــة  مـن خالل الــصــحـــفــيــ
ـــؤســــســــ من رجـــاالت والــــرواد ا
النـهـضة  الـعـراقيـة احلـديثـة  فضال
عن عــشــرات شـكــلــوا لـبــنــات االثـار
ــعـــلــمــ والــتـــنــقــيـب والــلــغـــة  وا

حـمـورابي كـذلك  مـبـيـنـا ان لـلـتـوراة
اصول  بـابـليـة اكـثر  مـنهـا عـبرانـية
حيث ان اغـلب نـصوصـها  مـستـمدة
من الــفـكـر الـســومـري وسـفــر نـشـيـد
االنـــشـــاد مــــاخـــوذ من نص الـــزواج
ـــــقـــــدس الـــــذي كـــــان يـــــتـــــلـى في ا
احـــتـــفـــاالت  تـــلك الـــطـــوائف ونص

احلكمة ماخوذ من حكمة احيقار ..
بقي ان نـورد سـيـرة االب الراحل في
ادنــــاه حــــيث ولــــد األب ســـهــــيل بن
بــطـرس بن مــتي قـاشــا في بـخــديـدا
لـعــائـلـة سـريــانـيـة عـام 1942 تـلـقى
دروسه االبــــتــــدائــــيـــة فـي مــــدرســـة
احلـمـدانـيـة الـثـانـية فـي بـخديـدا من
الـفـتـرة 1948 لـغـايـة 1954. انـتـقل
ـــوصل بـــعــــد ذلك مع أســـرتـه إلى ا
ــــــوصـل وفي واصـل دراســــــتـه في ا
مدرسة أم الـربيعـ للفـترة من العام
1858 - 1954 ثـم في اإلعـــــــداديــــــة
الـشــرقـيــة من الـعـام 1960 - 1958.
بعد تخرجـه منها واصل دراسته في
ــعـلــمـ الــدورة الـتــربـويــة العـداد ا
وتخرج منها معلماً سنة 1961. بعد
تخرجه عمل معـلماً في مدرسة كورك
بقضاء زاخو من عام 1962 - 1961
ثم ونــــسب مــــعــــلــــمــــاً في مــــدرســـة
ـسـتـنـطق في قـضـاء حـمـام الـعلـيل ا
حـتـى عـام 1964 وفي الــعـام 1965
عـ مـعـلـمـاً في مـدرسـة غـرناطـة في
تلـعـفـر . نـقل علم 1968 إلى مـدرسة
السالمية التابعـة لقضاء احلمدانية.
كــمــا ســيم كـــاهــنــاً عـــلى الــســريــان

وصل.  الكاثوليك في ا
وبـعــدهـا نـقل إلى مــدرسـة الـطـاهـرة
ـوصل من عـلم 1977 االبـتـدائـيــة بـا
لـــغـــايـــة 1983  شـــارك في الـــنـــدوة
الـعربـيـة األولى لـلـفلـكـلـور في بـغداد

عام 1977. 
وصل وندوة ابن األثير في جـامعة ا
ــــيـــة عـــام 1982. والـــنــــدوة الــــعــــا
اخلــامـســة لـلـخــلـيـج الـعـربـي مـركـز
دراسات اخلـليج الـعـربي في جامـعة

البصرة عام 1984.
ظـهرت مـيـوله في الكـتـابة والـتـأليف
والنـشر مـنـذ وقتٍ مبـكر. حـصل على
شـهـادة البـكـالـوريـوس بتـقـديـر جـيد
وصل كلية التربية جداً من جامعة ا

في مادة التاريخ عام 1978.
وبعـد ان أكمل دروسه الالهـوتية في
اكــلـيـريــكـيـة مــار انـطــون الـبـادواني
إرتقى إلى الدرجـة الكـهنوتـية. وع

مديراً لالكلـيريكيـة الكبرى لـلسريان.
ؤرخـ الـعرب وهو عـضـو احتـاد ا
وعـــضـــو احتـــاد األدبـــاء والـــكـــتــاب
الـعـراقـيـ والـعـرب عـضـو الـلـجـنـة
سيحي األسقفية للحوار اإلسالمي ا
فـي لــبــنــان ســابــقــاً وعــمل ســابــقــاً
ـــادة اإلسالمـــيـــات ومــادة أســـتـــاذاً 
سيحي في معهد احلوار اإلسالمي ا
الـقديس بـولس لـلـفلـسـفـة والالهوت
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بـظــريف . وعن حـقــبـة الـرئــيس االيـراني
السـابق أحـمدي جنـاد يـكشف لـنـا ظريف

نقده الالذع له ويقول: 
تشـدد لنـجاد ساهم ان  تأثـير اخلطـاب ا
في خـلق بـيـئـة مـعـاديـة اليران  (ص342)
وكذلك  عـمل  جناد  عـلى حتطـيم الهـيكل
البنيوي  لوزارة اخلارجية االيرانية (ص
ــتـــشــددة (161وســبـــبت تــصـــريــحـــات ا
اجتاه الـهـلـوكوست و إزالـة اسـرائيل من
الـوجـود  في  اصـدار قرارات مـن مجـلس
ـا اضــر بـالــدولـة (ص344) ضـد ايــران 
ويــســتــمــر فـي امــتــعــاضـه من ســيــاســة
الــرئـــيس جنـــاد ويـــقــول كـــنت ســـفـــيــراً
ـرشـد االعـلى ( مـفـروضـاً عـلـيه من قـبل ا
ص347) وعـن الــــتــــواجــــد االيـــــراني في
العراق :  يصرح بان تواجدنا في العراق
يضعفنا ونحن نعاني من اخطاء تنفيذية
(ص449)  ويــــصف الــــصــــراع االيــــراني
االمريكي بانه استنزاف يصب في صالح
ـــنـــاوئـــة اليــران    الـــدول االخـــرى أي ا
ويقول: ان الـذين يصفـقون لنـا الننا نقف
بــوجه امـريــكـا هم يــحـبــونـنـا ولــكن هـذا
احلب ســـلـــبي ( ص 454) أي انه يـــضـــر

بنارهم الناحية االستراتيجية ..
ـلفـت ان الكـتاب يـبدأ بـجمـلة ا من ا ور
(الى عدوي احملـترم مـحمـد جواد ظريف)
 الـتـي  كـتـبـهــا ثـعـلب الـســيـاسـة ووزيـر
خـارجـيـة امـريكـا هـنـري كـيـسـنـجـر وهو
يهـدي كـتابه (الـدبـلومـاسـية) لـه.وتـكشف
كــلـمــات  االهـداء الــعـقــلـيــة الـغـربــيـة في
اخلصـومة  وعن الـفروسـية في الـتعامل
مع االعـداء االذكيـاء. مـحمـد جـواد ظريف
ابن  وحفيد أشهر كبار التجار االيراني
في بــازار الــعـاصــمــة طـهــران. كــان ابـوه
مـعـارضـاً لـلـثـورة االسالمـية حـتى وفـاته
عام 1984  وهـنـا يـشـير ظـريف مـن طرف
خـــفي ان والــده كـــان يــؤيـــد او عــلى اقل
تـقديـر غـيـر معـارض لـلـشاه فـقـد ذكر في
 (ص 29) يــقـــول: كــان والــدي مــعــارضــاً
لـلـثـوريـ ولـلـجـمـهـورية االسـالمـية قـبل
الـثـورة وبـقي مـعـارضـاً لـها حـتى وفـاته.
كـان ظــريف شـابـاً يــافـعـاً  ابن الــسـابـعـة
عــشــر ربــيــعـاً حــيــنــمــا ارسـلـه ابـوه الى
الــواليــات لــيُـبْــعِــدَه عن احلــراك الــثـوري
آنـــذاك  ولـــيـــكـــمـل دراســـته  فـــقُـــبلَ في
ثــانــويـة ســان فـرانــسـيــســكـو   ثم تــقـدم
جلامـعة كـولومـبيـا. لكـنه لم يحـصل على
مـــقـــعــد دراسـي فـــتـــحــول الـى جـــامـــعــة

صـــدر عـن دار اوال في بـــيـــروت  كـــتـــاب
(ســعـادة الـســفـيـر)  بــنـســخـته الـعــربـيـة
ترجمـة عن الفارسية  الـذي يستعرض ا
الـتـجـربــة الـشـخـصـيـة لـوزيـر اخلـارجـيـة
االيراني مـحمـد جواد ظريـف وهي سيرة
ذاتــيـــة بــنــكــهــة االحــداث الــتي عــصــفت

نطقتنا .
يــقع الــكــتـاب  بـ 487 صــفــحــة.اهـدانــيه
ــان الــبــحــريــني الــصــديق عــضــو الــبــر
ـهــنـدس عـلي االسـود .يـطـلـعك الـسـابق ا
الـــســـفــــيـــر ظـــريـف  عـــلى أســــرار عـــالم
الـدبـلـومــاسـيـة وخـفـايـاهـا ومـا يـدور في
اروقتـهـا  وكيف يـتعـامل الـدبلـوماسـيون
فــيــمـا بــيـنــهم  ويــعـرف الــدبـلــومـاســيـة
بــتــعـريف بــســيط وعــمـيـق في آن ٍ واحـد
فــيـــقــول : هي فن احلـــصــول عــلى أكــثــر
ــصــالـح بــأقل الــتــكــالــيف (ص 450) و ا
بـــحــــكم امــــتالكه خلــــبــــرة طـــويــــلـــة في
فاوضات يأخذك معه باستقراءاته إلى ا
عــالم الــســيـــاســة. يــنــسـج لك حــكــايــات
مـفـاوضـات احلـرب  كـمـا  يـكـشف لك  عن
شــخــصــيــات كــبــيــرة اعـتــرضـت طـريــقه
وعارضـت وجوده في اخلـارجـيـة  واتهم
بـأنه امـريـكي واحـالـو مـلـفه لـلـمـخـابـرات
ــنــعـــوه من اســتالم اي االيـــرانــيــة كـي 
منـصب يـذكر ذلك في (ص 141). لكـنه لم
يـنـسى  عـلي اكـبـر واليتـي  الذي اتـاح له
فـرصة خـدمـة بالده كـما يـقـول .لم يـفشي
ظريف سراً   في هذا الكتـاب  كما يعتقد
الـبـعض بل فــكـر بـصـوتٍ عـالٍ مع الـقـراء
وقدم لنا جتربة  تسـتحق الوقوف عندها
.  الـكتـاب يـكشف عـن  صراحـة مـتنـاهـية
وموضوعـية في سـرد االحداث كمـا ينقل
اراء واقـــعــيــة عن  الـــعالقــة مـع امــريــكــا
ويـثني عـلى صـدام حـس و يـتـحدث عن
واقع الــدبــلــومــاســيــة الــعــراقــيــة أثــنــاء
ـنــدوب الـدائم ــفـاوضــات ومــعـامــلــة ا ا
لـــلــعـــراق  عـــصـــمت كـــتـــاني مـع الـــوفــد

االيراني  ابان تلك الفترة .  
كــمـــا يـــعــرج ظـــريف عـــلى قـــلــة  خـــبــرة
الدبلومـاسي االيرانيـ في التعامل مع
القـانون الدولي واالعـراف الدبـلومـاسية
ا يقـوله ظريف ولعل الـقار  سـيُصـدم 
عن ابيه بـأنه كان معـارضاً لـلثورة  وعن
مـعانـاته في وزارة اخلـارجـيـة من الـتـيار
احملـافظ  وكـيف كــان يـصـفـونه بـالـسـيـد
واشنـطن  كـما سـيـرى القـار اراء جون
بولتـون وكيسـنجر والصـحافة االمـريكية
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انخرط الـشاب في الـعمل السـياسي وبدأ
االتصـال بشبـاب اجلمـعيـة االسالمية في
امريكا وعـكف على قراءة الكـتب الثورية
لكن لـقاءاً حـدث بـينه وبـ منـدوب إيران
ـتـحــدة  حـسـ شـيخ االسالم في اال ا
بـعـد الـثـورة غــيـر مـجـرى حـيـاته قـال له
جــمــلــة بــقــيت راســخــة  في مــخــيــلــته :
(يسـتطـيع اجلمـيع التـخصص في  عـلوم
الـكـومـبيـوتـر  لـكـنهـم ال يسـتـطـيـعون ان
يصـبحوا سـياسـي جـيدين للـجمـهورية
االسالمــيـة (ص41). انــتـقل الـى جـامــعـة
ســان فــرانــســيــســكـــو لــدراســة الــعالقــة
ـاجستير  الدولية حـاصالً على شهادة ا
 ثم انــتــقل الى جــامـعــة كــولـومــبــيـا  في
نيويـورك لدراسـة الدكتـوراه. عمل ظريف
كــمــوظف مـحــلي فـي سـفــارة بالده  ولم
يكن دبـلومـاسيـاً رسمـيا فـقد تـسبب ذلك
فـي مــشــاكـل  بــراتــبـه الــتــقـــاعــدي  فــلم
حتسب سـن خدمـته قبل ذلك (ص93) و
في  الـعام   1988أي بـعـد نـهـايـة احلـرب
الـــعـــراقــــيـــة االيـــرانــــيـــة عـــ في وزارة
اخلـارجيـة  كـدبـلـومـاسي رسمي (ص56)
حــضـــر وســاهم مـــســـاهــمـــة فــعـــالــة في
ـفاوضـات الصـدار الـقرار 598 القـاضي ا
بايقاف احلرب العراقية االيرانية يتحدث
ظـريف عن تلـك الفـتـرةفيـقـول :  اصـبحت
قــائـمــاً بـاعــمـال الـبــعـثــة االيـرانــيـة وانـا
موظف مـحلي  اتقـاضى راتبـاً متـواضعاً
جـــــــداً  وكــــــانـت هـــــــذه من عـــــــجـــــــائب
الــدبــلـومــاسـيــة  والـســبب كــمـا يــقـول :
افـــتــقــار  ايــران الى الـــكــادر الــســيــاسي
ــــــتـــــخــــــصص (ص 80)  فــــــقــــــد كـــــان ا
الـدبـلومـاسـيـون  القـدمـاء من ايـام الـشاه
الزالوا يـشغلـون منـاصبـهم وان كانوا ال
يـحـظـون بـثـقة الـنـظـام اجلـديـد  ولـكـنـنا
كانا مجبورين على ابقائهم وكانت وزارة
اخلــارجــيـة عــاجـزة وخــالــيـة تــمــامـاً من
الكوادر     (ص (97 -96). يالحظ القار
الـــــبــــــراغـــــمــــــاتـــــيـــــة الــــــعـــــالــــــيـــــة في
الـسـيـاسـةًااليـرانـيـة  بـرغم ثـوريـتـها  إال
أنـها  لم تـعـزل او تـعـادي موظـفي الـعـهد
السابق بل بالعكس استفادة من خبرتهم
في خـــدمــة بــلــدهـم وهــذا درس مــهم في
بناء الدولة وحتولهـا من جتربة سياسية
الى جتـربـة سـيـاسـيـة اخرى.عـمل ظـريف
ـتـحــدة وسط مـقــاطـعـة في اروقــة اال ا
اكـثـر الــدول لـهم ويـقــول: كـنـا نـدخل الى
تحدة  فكـانت غالبية الوفود قاعة اال ا
تـتـحـاشى الــلـقـاء  بـنـا او احلـديث الـيـنـا
وكــنـــا شـــبه مـــنــبـــوذين .ويـــضـــيف : لم
تتصرف ايـران بواقعـية مع مجلس االمن
 وكـــانت عالقــتـــنــا مع الـــدول االعــضــاء
سيئة لـلغاية (ص89) حينـما قرر واليتي
إرســـالي الى نــيـــويــورك كــمـــشــرف عــلى

ظريف عن  الـرئيس
صـــــــــــدام فـي    ( ص 130) ان صـــــــــــدام
شخص ذكي)  وهذا اعـتراف وتـقييم  من
دبلومـاسي ايراني مـهم لعـدو   ويضيف
لـقـد أنـشــأنـا عالقـات مع بـرزان االخ غـيـر
الشـقـيق لصـدام ادت الى تـبادل الـرسائل
ب رفسنجاني وصدام  ولكن صدام ظل
يـعـتـقــد الى يـوم اعـدامه ان ايـران خـطـراً
وعـدواً اسـاسـيـاً لـلـعـراق (ص130) ورغم
تـوترة بينه وبـ جون بولتون العالقة ا
ــتــحـدة ــثل امــريـكــا الــدائم في اال ا
انـذاك فـقـد قـال عـنه بـولـتـون: لـيت لـديـنا
ـكن ديــبــلـومــاســيـاً  كــالــسـيــد ظــريف  
تـوضـيح سيـاسـتـنـا بهـذا الـشـكل اجلـيد)
(ص354) اما بـشأن الـعالقة مع الـواليات
تـحدة فـينـظر ظـريف ببـرغمـاتيـة عالـية ا
واقف العـقائدية لها   وتـراه يبتعـد عن ا
تـشنجـة فيـقول : ان الـعالقة مع امـريكا ا
او بلد هي أداة يـجب االستفـادة منها في
ـصالـح الوطـنيـة  والـعالقة مع حتقـيق ا
امــريــكـا لــيــست واجـبــة وبــنـفـس الـوقت
لــيــست حــرام !!! (ص198) ويــضــيف ان
االمريكان  ليسوا  اصدقاء  لنا ويجب ان
 ال نـضع بـ ايـديـهم االدوات واالسـلـحـة
ـكن الــتي سـيـحــاربـونـنــا بـهــا  لـكن ال 
جتنب نـوعما من احلـوار والعالقـة معهم
(ص449) ويــخـتم  ســيـد الــدبـلــومـاســيـة
االيـرانـيـة  الـكـتـاب بـفـصل مـهم  يـتـحدث
فيه عن العالقات الـدولية  والدبـلوماسية

متعددة االطراف .
{ ســعادة السفير (محمد جواد ظريف)
حوار: محمد مهـدي راجي ترجمة: محمد
الــعــطــار اصـدار مــركــز أوال لــلــدراسـات
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يبـدو  ان اسعار صرف الـدوالر وصلت الى ما يقارب 1500 ديـنار لكل دوالر بسبب
ـضاربـات في سوق البـورصة بـبغداد  فـيمـا بلغت مـعدالت ارتـفاع االسعـار ذروتها ا
واد خاصة الغـذائية منها والتي ـئة في بعض ا خالل هذا الـشهر شباط بنحو 40 با
واطن ومنها االدوية و هذا  يستدعي تدخل احلكومة والوقوف بوجه نوايا تهم حياة ا
ا الـتجـار بالـتالعب في السـوق وتذرعـهم بارتـفاع. الـدوالر مقـابل الديـنار العـراقي 
يـعرضـهم الى اخلسارة كـون مبيـعاتهـم بالديـنار وان االستـيراد يتم بـالدوالر  وبذلك
واطن العراقي الى جـشع هؤالء التجار والى سـوء السياسـات االقتصادية يتعـرض ا
ـا يتـطلـب ان توقف احلـكومـة هذا الفـاشلـة وجـشع التـجار وتـالعبـهم بقـوة الشـعب 
الـتـوجه بـكل قـوة ووضع اخلـطط لـعـمـليـة االسـتـيـراد من قـبل الـدولـة والـسـيـطـرة على
ارتـفاع االسعـار. واعادة الـنظـر باسـعار الـصرف بـعد ان ارتـفعت احـتيـاطيـات البنك
ركزي الى اضـعاف مضـاعفه  وقبل ذلك  اي قـبل تخفـيض قيمـة الدوالر وحتس ا
وضع الـديـنـار العـراقي البـد من احـكـام السـيـطـرة على الـبـنـوك االهـليـة ومـنع تـهريب
ـتالعبـ على العـمـلة خـارج الوطن الن تـخـفيض قـيمـة الـدوالر سوف يـشجع هـؤالء ا
ا يتطلب  احكام   مالية ونـقدية وطنية والسيطرة على تهريب الدوالر خـارج البالد 
الـسـوق قـبل االقـدام عـلى ذلك ويـتم ذلـك  من خالل تـدخل الـدولـة بـاجـراءات تـضـمن
تـضرر االسـاس من اجراءات واطن مـحدود الـدخل وا سـتهـلك والذي هـو ا حـمايـة ا
ـضـاربـ ـتالعـبــ وا رفع قــيـمـة الــدوالر الـتي جـاءت بـغــفـله وحـمــايـته  من جــشع ا

تاجرين بالعملة وهنا البد من العمل باالتي:-  خاصة اولئك ا
ًا متوفر من احتياطي قد 1- حتديد سعـر صرف جديد للعملة العراقية الـدينار وفقا 
ـا يحـسن من قيـمـة الديـنار امـام الدوالر ركـزي العـراقي  دخل مـؤخرا الى الـبنـك ا
وتثـبيت الـعمـلة ومـقدارهـا التي تـعرض يـوميا لـلبـيع لكـي يوضع حـد لعـملـية التـهريب

للعملة االجنبيه 
2- وقف تـهريب الـنـقد االجـنـبي الى خـارج البـلـد سواء عـن طريق الـبـنوك االهـلـية او

االفراد والشركات 
3- احـكـام الـرقـابة عـلى االسـواق ومـتـابعـة ارتـفـاع االسـعار سـواء من قـبل الـهـيـئات
ان وعدم التسـاهل مع من يريد العبث  بقوة الفقراء والزام الرقابيـة احلكومية او البر
التجار بـاستيراد البضاعـة التي حتددها الدولة وان للزيـارة االمر الهوائه الشخصية

انز ومتابعة ذلك من قبل وزارة التجارة وجلان البر
4- زيادة مفـردات السلة الغذائية وتنوع مفـرداتها خاصة خالل شهر رمضان لوقف

لهيب االسعار. 
5- االسـتــفـادة من جتـارب بـلـدان اخـرى حـافـظت عـلى اسـعـار عـمالتـهـا رغم من ان

اوضاعها االقتصادية ليست كما هي اوضاع العراق وامكاناته فلم
نالحظ خــلل فـي صـرف عــمالتــهــا او تــقــلب كــمـا حــدث في
العراق وفي اخلـتام  تشكيل هيئات رقابـية تعتمد تقاريرها
انـيـة وشـعبـيه من مـنـظمـات اجملـتمع من قـبل احلكـومـة بـر
دني ومنـحها صفة الرقـابة والتوجيه والتـثقيف للحد من ا
تالعب الـتـجـار وجـشعـهم كـونـهم اسـتـغـلـوا اجراءات رفع
ـا ينعـكس على اسـعار السـلع ليـرفعوا الى قيمـة الدوالر 

اعلى مستوى وما زالت مستمرة الى االن  .

جـملة مـفيدة كـان يسمـعها جـيلنا فـي اعالنات ومنـشورات البضـائع التجـارية او على
ـنزلـية وبـخاصة لسـان جتار الـسوق عـندمـا كنـا ننـوي التـبضع او شـراء احلاجـيات ا
ـعـمـرة وبالـفـعل كـانت سلع االجـهزة الـكـهـربائـيـة والـتي يطـلق عـلـيهـا مـجـازا السـلع ا
معمرة عـكس اجهزة اليوم امـا حاليا واحلمد لـله وبفضل العمالق الـصيني وبضاعته
ـية واصـبـحت تشـكل مـنـافسـا يـهدد اقـتـصـاديات كـثـير من الـتي غـزت االسواق الـعـا
الـدول الكبـرى لتدني اسـعار منـتوجاتـهم وغالبـا على حسـاب النوع واجلـودة والكفاءة
والــزبــون عـلـى االكــثـر يــبــحث عـن الــبـضــائـع االقل ســعــرا في االســواق اال مــا نـدر
ي للبضـائع الصيـنية واالقـبال عليـها ظواهـر خطرة جدا وصـاحب هذا االنتـشار العـا
واهمـهـا الغش الـصـناعي واالخـطـر منه الـغش الـتـجاري والـذي اخـذ اشكـال مـتنـوعة
ومـتـعــددة بـعـد تـطـور وســائل االتـصـاالت وتــدخـلـهـا في االعــمـال الـتـجــاريـة الـكـبـرى
والصغرى ونشأ ما يسمى بالتسوق االلكتروني او الشراء عن بُعد (اونالين) واصبح
بـاستـطاعـة الشـخص وهو جـالس في مـنزله شـراء كافـة احـتيـاجاته من خالل تـصفح
مواقع وصفحـات (بيجات) تُعـنى ببضائع معيـنه وساهمت ايضا صـفحات السوشيل
ـلوءة بـاإلعالنات مـيديـا في التـرويج واالعالن عن الـبضـائع فـصفـحات الـفيـس بوك 
كن التعاقد عـليها والشراء مع التوصيل للدار او واد التي  عن مختلـف البضائع وا
بلغ اال ان اغـلب وال اقول جميع هذه الـعمليات احملل وبعد اسـتالم البضاعة تـسليم ا
ـغرية ـعروض في الـصفحـات وطريقـة العرض ا يـكتنـفها الـغش واالحتـيال من حيث ا
توقع الكثير في فخ االتفاق واالتصال ودوما تأتي البضاعة مع سائق اجرة او دراجة
بلغ للسائق تكون وتكون البضاعة مغلفة وموضوعة في علبة محكم غلقها وبعد دفع ا
وصوفة ـعروضة او ا فاجأة بـعد الفتح لتجـد ان البضاعة فيـها اختالف كبير عن ا ا
وبـايل للـشخص شـكلـة بـعد ذلك عـندمـا تتـصل بـرقم ا في صفـحة الـتـواصل وتبـدا ا
الذي اتصل لالسـتعالم عن البيت لتـوصيل البضـاعة ويكون جوابه جـهازا (انا مجرد
ناقـل والعالقة لي بـالبـضاعـة) وعـندمـا تسـاله عن عنـوان او مـكان الـشركـة او التـاجر
يـرد عـلـيـك ال اعـلم الن الـبـضـاعـة تـأتي الى مـكـتــبـنـا اخلـاص بـالـتـوصـيل وبـإمـكـانـكم
التـواصل مـع اجملهـز من خـالل صفـحـته عـلى الـفـيس هـذه األجـوبـة اجلـاهـزة اما اذا
تواصلت مع صـاحب الصفحة اجملهز فاو شي يـقوله ليس له محل او مكان وان عمله
شـتري الوصول الى البائع اما طب الثاني والـذي يتعذر على ا فقط عبـر النت وهذا ا
الضربة الـقاضيـة اذا تتكلم مـعه عن االختالف بالبـضاعة وكـيفية حل االشـكال يأتيك
الرد بالتـملص وربا يسـمعك كالم غير الئـق قد يصل الى التـهديد بحثـت واستقصيت
عن هذه احلـاالت ومدى صحـتها من خالل مـعارفي ولألسف الشـديد وجدت من وقع
في هذا الـفخ احدهم او احداهن وجـدت عرض لسـيت او طخم فرفـوري من عدة قطع
واشـكال وبعـد اعطـاء العـنوان ورقم الـهاتف وصـلت البـضاعـة مغـلفـة بصـندوق مرتب
عروضة ورغم االتصاالت تقول بعـد فتح الصندوق اذا بـالبضاعة تـختلف تمامـا عن ا
تكـررة لم نصل الى حل والسـبب ال يوجد لهـذا البائع اي محل او عـنوان اما االخر ا
واصفات مكتوبة باإلعالن فقد وقع ضحـية اعالن عن جتهيز كامرات مراقبة منزلية 
ونـوع مـعـ يعـمل بـصـورة مـلـونه في الـليل والـنـهـار وبـعد اسـتالم الـبـضـاعـة ونصب
الـكـامـرات تـبـ انـها غـيـر مـلـونه وفـي الـليـل التـعـمل بـصـورة واضـحة ونـفـس احلـالة
تـملص الـناقل وكـذلك صـاحب الصـفحـة البل هـدد صاحب الـصفـحة او اجملـهز ان له
ـا يـسـتـدعي اشـقـاء ضـبـاط اذن نـحن امـام ظــاهـرة خـطـيـرة اسـتـشــرت هـذه االيـام 
ـتابعة سؤولة عن االمن االقـتصادي  ـعنية من الـداخليـة وكذلك اجلهـات ا االجهزة ا
مـثل هـذه اجلـرائم الـتي تـصـنف اوال كـجـرائم سـبرانـيـة وثـانـيـا كـجـرائم احـتـيال وفق
القانـون اجلنـائي واالهم من ذلك جرائم تهـرب ضريـبي الن اجملهز لـيس له عنوان وال

مـكـتب او مـعـرض وكل ما هـنـالك يـبـيع بـضـائع دون قـيد او
ـعنيـة تسـتطيع شرط رقابي رسـمي ونعـتقد ان االجـهزة ا
بسـهولة االمـساك بهذه الـشبكـات من خالل الشخص او
ـــكــتب الــنــاقـل لــلــبــضـــاعــة وكــذلك الــتـــعــامل مع هــذه ا
الـصـفحـات واالتـفـاق مـعهـم وبالـتـالي الـوقـوف عـلى هذه
الـبضـائع ومواصـفاتهـا وطريـقة دخولـها لـلبلـد ونكون اذا
ـواطن وكــذلك اقـتـصـاد الـبـلـد مـا فـعـلـنـا ذلـك قـد حـمـيـنـا ا

بصورة غير مباشرة .
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ـــــــصادف اسـتيـقظ اهالـي سامـراء خـــــصـوصـاً والعـراق عمــــــومـاً يوم االربـعاء ا
دينة اال وهي تفجير قبة االمامي 22/ شباط/  2006 على فاجـعة كبيرة احلت في ا

العسكري عليهما السالم. 
فـقـد امتـدت يـد اجلـ والغـدر لـتـطيح بـالـقـبـة الذهـبـيـة . لكن عـادت شـامـخة رغم انف
ـديـنة ـديـنـة وقـبل دخـولـك الى مـديـنـة سـامـراء تـراهـا من بـعـيـد .وان  االعـداء لـتـنيـر ا
سامـراء عاصـمة الدولـة العـباسيـة شهـرة سامقـة تضم بـ تربتـها االمـام السـبط
عـلي الـهـادي واحلـسن الـعـسـكـري فـهـمـا من الـبـيت الـهـاشـمي من الـدوحـة احملـمـديـة
الشريفة وقد شرفت مدينة سامراء بهذين العلم البارزين اللذين عاشا وتوفيا ودفنا

في تربتها الطيبة .
س ضـريـحهـما ـ ولم  اهل سامـراء يـفتـخـرون باحـتـضانـهم هـذين االمامـ الـكر
ـة االصل غـريبـة الوجه والـلسـان باعت الـسوء اال بـعد االحـتالل من قـبل شرذمـة عد
ضـمائرهـا للشـيطان ابـتغاء اشـعال نار الـفتنـة التي اطفـاها الله بـقدرته وعزته وجالله
.لـقـد انـعـكـست مـحــبـة الـسـامـرائـيـ جلـديـهـمـا الــهـادي و الـعـسـكـري عـلى عـاداتـهم
ـانـهم والـتي ال تـزال قـائـمـة.ومن تـقـالـيـد اهل سـامـراء اذا تـوفي وتـقـالـيـدهم وحـتى ا
ـيت حـضـرة االمام عـلـي الهـادي حـيث الحـدهم رجل او امـرأة فـانـهم يـزورون بـهـذا ا
يـدورون بـاجلنـازة حول ضـريحـه الشـريف ثالث مرات واذا تـوفي احـد السـوامرة في
دينة اي منطـقة من العراق او في خارجه فانـهم يجلبونه الى سامـراء لدفنه في ثرى ا

التي تـضم ضريح االمـاموعلي الـهادي بـعد ان يـصلـوا عليه في
الصحن او في احلظرة صالة اجلنازة .

كرمـة استقبالهم ومن تقالـيدهم عند قدم احلـجاج من مكة ا
بالـضرب على الدفوف والرايـات وهم يرددون ياهال بحجاج
ـصـطـفى وعـادة مـا كـانوا مـكـة مـرحـبـاً مـرحـبـاً بـالـزائـرين ا
دينة ثم يأتون بهم لزيارة االمام الهادي يستـقبلوهم خارج ا

قبل ذهابهم الى بيوتهم .

ـــاضي ــــوت  (الـــســـبـت ) ا غــــيب ا
عروف االب سهيل ؤرخ العراقي ا ا
قــاشــا  عن عــمــر نــاهـز ال 80عــامـا
وذلك في احــــدى مــــســـتــــشـــفــــيـــات
الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة بـيروت حـيث
كـــــان يـــــقـــــيم ويـــــدرس فـي احــــدى
ـــؤرخ جـــامــــعـــاتــــهـــا .. وحــــظي  ا
ـــســاحـــة واســعـــة بــ ـــعــروف  ا
ــصــادر الــتـي انــتــجــهـا ــراجع وا ا
يراعـه  من جانب اهـتـمامه بـالـتراث
ـــشـــرقي  والـــتـــاريخ ـــســـيـــحي  ا ا
االسالمي في ان واحـــد حــيث انــتج
في ضوء ذلك االهتمام ما يربو على
عـــشــــرات الــــكـــتـب الـــتـي اهـــتــــمت
ـكون من بـالتـاريخ  اخلـاص بـهـذا ا
بـيـنـهـا كـتـابه الـذي اضـحى مـصدرا
ــئـات الـبـاحـثـ والـدارسـ مـهـمـا 
وهو كتـاب مسيـحيو  الـعراق  الذي
صدر بطبعته االولى عن دار الوراق
في عــام 2009 واحـــتــوى الـــكـــتــاب
ـــذكـــور  عـــلى  واقع مـــســـيــحـــيي ا
الــعـــراق قــبل االسالم ومـن بــعــدهــا
وبـالـتـحديـد ابـان الـدولـتـ االمـوية
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وصل  ا

الـبـعـثـة االيـرانـيـة  اتـهمـني
مـحـتـشــمي وزيـر الـداخـلـيـة
االيـــــراني  انـــــذاك بــــأنـــــني
كـنني  الذهاب امريكي وال 
وتـــمــــثـــيل ايـــران ( ص116)
كانت عالقتنا بالوفد العراقي
سـيـئـة فـكـانت لـغـة الـشـتـائم
هي الـــســائــدة بـــ مــنــدوبي
الــــبـــلـــديـن رجـــائي  وريـــاض
الـــقــيـــسي وكـــانت تــطـــلق في
االجتمـاعات الرسـمية وبـاللغة
االنـگلـيـزيـة .لـكن عالقـتي كانت
جيدة مع مندوب العراق السيد
عــصـــمـت كــتـــانـي والـــتــقـــيـــته
ببرنامج تـلفزيـوني. فسلم  عليَّ
ورددت عــلــيـه الــسالم وبــقــيــنــا
اصـدقــاء  حــتى وفـاته( ص119)
رغم الـعداء بـ بـلـدينـا .عـصمت
كـتـاني دبـلـومـاسي عـراقي كـردي
شــغل مـنــصب رئــيس اجلــمـعــيـة
ـتـحـدة ب عـامي الـعـامـة لال ا
1982 -1981 ولــد في الــعــمــاديـة
(الــــعــــراق)  وتـــوفـي  عـــام 2001.

يــتــحــدث ظــريف في ( ص 122-121) عن
ابـتـعـاد الــدبـلـومـاسـيـ االيـرانـيـ بـعـد
الــثـــورة  عـن االتــكـــيـت وفـــنــون الـــعـــمل
الدبـلومـاسي  وعـدم معـرفة الـكثـير مـنهم
بــالــلـــغــة االنــكـــلــيــزيـــة  بــاالضــافــة  ان
مـالبـســهم كــانت غــيــر مــنــاســبــة  وكـان
ـعـطف عسـكري او البـعض مـنهـم يأتي 
بـثــيـاب مـتـسـخـة وبـشــكل غـيـر مـتـنـاسق
ويتركـون ياقة الـقميص مـفتوحـة ويقول
ان ثـمــة يـاقـة بــطـول ثالث سـنـتــيـمـتـرات
اللي  اصــبــحت يــطــلـق عــلــيــهــا يــاقــة ا
مــوضــة في وزارة اخلــارجـيــة  ولم تــكن
هـذه الـصـور مـألـوفـة في نـيـويـورك .وعن
لــغـــة اخلــطـــاب الـــســيـــاسي مع الـــغــرب
وطـريـقـة اقـناع الـغـربـيـ بـوجـهـة نـظرك
عليك ان تكـون واقعيـاً عقالنياً تـبتعد عن
لغة الـتأز .يشيـر بكل شفـافية ووضوح
 ويقول : اذا كـنت تريد من  الـغربي  ان
يـستـمـعوا الـيك  ويـقبـلـوا بنـظـرتك يجب

ان. يكون كالمك محسوباً ودقيقاً.  
dE  WN Ë

لـــــذا هـــــو يــــنـــــتـــــقــــد ســـــلــــوك  بـــــعض
الــدبـلــومــاسـيــ الـذين يــعــتـمــدون عـلى
فرض وجـهة نظـرهم بالـشعارات الـثورية
فـــيــقـــول في الـ (ص123)   كـــنــا نـــخــفي
جـهـلـنـا وعـدم مـعـرفـتـنـا بـالـنـقـاش وعـدم
اتقـان اللـغة االنكـليـزية  بـاسم االستـكبار
ي وهو تـصريح خـطيـر من ظريف  العـا
يـوضح فـيه مفـهـوم الـثقـافـة الـشعـاراتـية
ـــا يـــثـــيــر الــتـي تــخـــدع الـــشـــعــوب .و
االعجـاب في شخـصيـة هذا الـدبلـوماسي
هــو واقـعـيــته ونـبــله وهـو يــحـمل شـرف
اخلـــصــومــة مع اعــدائـه .يــقــول الــســيــد
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نتخب اي مدرب وطني ماكـان يسعـده ويسره ان يـوافق على قيـادة ا
ر بـه االخـير ـعـقـد والـصعـب الـذي  الـوطـني الـعـراقي في الـظـرف ا
السباب كـثيرة يـطول احلديث عـنهـا ولكن بالـوقت ذاته فأن اي مدرب
هـمة بـرغم تعـقيداتـها النه يـريد ان يـثبت وجوده وطني يـقبل بهـذه ا
واحقيته بعد جتاهله من قبل احتاد كرة القدم العراقي واالخير دائما
ـدرب االجـنبـي بحـجـة انه اذكى واعـرف واكـثـر جتـربة يعـتـمـد عـلى ا
درب الـوطـني اال ان واقع احلـال يـثبت وافضل عـقـلـيـة تدريـبـبـة من ا
العـكس بـدلـيل ان كـاتـانـيتـش كان يـعـتـمـد علـى الطـريـقـة او االسـلوب
نـتخب الى ماوصل اليه االن فقـير فنيا الدفاعي الى ان وصل حال ا
وخـطـطـيـا وبـدنـيـا واحلال يـنـطـبـق علـى الـعـجـوز ادفوكـات ومـن بـعده
مرن بتروفيتـش الذي لم يكن يستحق ان يـعمل حتى مدرب مساعد ا

مع مدرب عراقي
تلك عصا سـحرية وهو سيتصرف وفق مامتوفر عبد الغني شهد ال
حـبة ومـساندة من العب فـأن حقق الـنتـائج االيجابـية فـأنه سيـفوز 
ـدرب الـوطني وان اجلـماهـيـر وسـيـكـتب صـفـحـة جـديـدة في سـجل ا
حــصـل الــعـــكس فـــهــو وافـق من بـــاب الــواجب الـــوطـــني واالخالقي

سؤولية التي اتته بوقت متأخر جدا كنه التهرب من هذه ا وال
ـكن ان تؤسس مـنتـخب قوي مـنافس وشـرس مالم في كرة الـقدم ال
تخـطط بـطـريقـة صـحيـحـة وتـعتـمـد معـايـير االحـقـيـة الرتداء الـقـميص
ـكن النــنــا عـنــدمـا نــتـســلم ايـة الـوطــني ولــكن في بـلــدنـا كـل شيء 
مسـؤولـيـة نـلغـي وجود االخـرين ونـتـمـسك بـالرأي الـواحـد بـعـيدا عن
(وامــرهم شـــورى بــيـــنــهم ) ونـــشــطب عـــلى( وشـــاورهم في االمــر )
ونتـجاوز عـلى( ماخـاب من اسـتشـار ) وفي االخيـر جند انـفسـنا في
ـوضـوع االخـطـر من كل شيء ان حـالة واد والنـتـائج في واد اخـر ا
االحباط التي اصابت االغلبية من العبي فـريقنا الوطني باتت تسيطر
ـا سـيـكـون مــقـدورا عـلـيه فـكـيف عـلـيـهم واذا كـان اجلـانـب الـفـني ر

سيكون احلال في التعامل مع اجلانب النفسي?
.لـو يـفـكـر احتـاد كـرة القـدم  الـعـراقـي ولـو مرة
واحـدة بـطـريـقـة سـلـيــمـة ويـسـتـعـ بـطـبـيب
نـفسـي متـخـصص فـي اجلانـب الريـاضي
ـا احـدث تـغـيـيرات مـهـمـة النك عـنـدما لر
ــنـافــسـات بـنــفـســيـة مـنــكـسـرة تـخـوض ا
كن باي حال من االحوال التنافس مع ال

ئة? االخرين ولو بنسبة واحد في ا
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وهــو مـــا يــدفع الـــصــفــوف في ان
تـعـكس نفـسـها بـافضـل طريـقة في
سـباق الـنـتـائج  التي بـاتت تـشكل
خـطـورة كــبـيـرة  عـلـى الـكل وعـلى
ـــــواقع الــــتي وضـع الــــفــــرق في ا
حتـملـها تـفادي  الـهبـوط واالخرى
ـــقــدمـــة ويــظـــهــر الــتـــواجــد في ا
ا يقدم اجلمهور الطالبي مـرتاحا 
اجملمـوع من اداء  مـعزز بـاألهداف
وذلك بـتــســجـيل ســتــة اهـداف في
مواجـهت في مـعدل مـهم ويعكس
ــســار والــظــهــور بــثــقــة حتــسن ا

كبيرة  وهو االهم.
W dA « ÂbI

واصل الشـرطة الـتقـدم نحـو حسم
الــصــدارة بــثـبــات وبــشــكل  جــيـد
عـندمـا أضـاف  ثالث نقـاط والـفوز
الـتــاسع عـشـر عـلى حـسـاب اربـيل
ة في عمل وبسـجل خال من الهـز
ـطـلـوب خـارج كـبـيـر وهـويـحـقق ا
قــــواعــــده لــــكن مــــا يــــعـــاب عــــلى
ــوجــوديـن عــلى دكــة االحــتــيــاط ا
تهـورة على احلكام االعتراضـات ا
 ويـــفـــتــــرض أن يـــكــــون احلـــديث
لـلـمـدرب فـقط وعـلـيه أن يـضـع حد
نع اي شـخص كـان من التـواجد
ـنـطـقـة الــفـنـيـة الـتي شـهـدت في ا
تـصرفـا غيـر الئق  من  احـد العبي
ــبـاراة  (عـبـد الـشــرطـة بـنــهـايـة  ا
الـــزاق قـــاسم )  بـــاالعـــتـــداء عـــلى
مـــســاعــد اربـــيل   ولــو كـــنت بــدل
درب  البعدته من  اللعب  نهائيا ا
 عن الفريق حتى لو خسرت اللقب
  النه تـصـرف بــهـمـجــيـة  امـتـدادا
لتصرفات اآلخرين   من فريقه بعد
احتساب احلكم  ركلة جزاء الربيل
  فـــيــمــا   اغــضـب شــيــركــو كــر
جمهور اربيل بـضاعة ركلة اجلزاء
 الـتي كــادت ان تـبـقي الـفـريق  في

حتـتاج الى  عـمل مـركز ومـنظم من
الفرقةاذا ما أراد حـكيم  عدم تكرار
ــرحــلـة اخلــيــبـة كــمــا حــصل في ا
األولى وتـــقـــبل خـــمـس خـــســارات
ويــامل االنـصــار ان يـكــون الـفـريق
ـــنـــافـــســـة بـــوضع افـــصـل امـــام ا
ـــــتـــــاح حـــــيث ـــــوقع ا حلـــــسـم  ا
ــوسـم بــعــد الـــوصــافـــة  إلنــهـــاء ا
الــفــارق الـــذي يــتــمــتع به الــغــر
زيد الشرطة  17ويتـطلب اظهـار ا
ـــو اجـــهـــة مـــخـــاطــر من الـــعـــمـل 

باريات القادمة. ا
كـمـا اسـتقـر الـطالب  في الـوصـافة
بـعــد تـعـثــر الـزوراء  امــام الـقـاسم

لـلـبعض الـفـاشلـ  وبغـض النـظر
عن أخـــطـــاء احلـــاكم   في جـــمـــيع
ــــــكن مالعـب الـــــعــــــالم  لــــــكن  ال
االنــتـــقــاص من اآلخـــرين حتت اي

مسوغ كان .
dO ô« Ÿu ô«

شهد ونسلط اليوم االضواء على ا
باريـات ا ألسبوع االخير الكروي  
 وفـيهـا تـمكن اجلـويـة من االنتـقال
لـلمـوقع الرابع بـعد فـترة  انـحسار
الـنتـائج  قـبل ان تنـفـرج االمور في
مـهـمـتـ مـنــاسـبـتـ بـالـفـوز عـلى
سامراء بـهدف وعلى نـفط ميسان
بـــهـــدفـــ لـــواحـــد   لـــكن  االمـــور

ــتــاحــة ان كــانت الــقـــانــونــيــة   ا
هــــنــــالـك اخــــطــــاءومــــاشـــــبه ذلك
واالســتـعـداد لـطــرح األمـور  بـتـرو
وبـدرجــة عـالـيـة من ضـبط الـنـفس
ان الــتـوقف عـنـد هـذه الـتـصـرفـات
ـــســــيـــئــــة  ألصـــحــــابـــهــــا قـــبل ا
قصودين بها تتطلب وقفة جادة ا
  لـكي يـقوم الـكل بـواجـباتـهم كـما
ن مــطـلــوب واحــتــرام اآلخــرين 
يــقـومـون بـأهـم واصـعب واجـبـات
ـبــاريـات  واظـهـار اعـلى درجـات ا
ضــبـط الــنــفس والــلــســان  وكــمــا
يقـولون (ليس حـد احسن من حد)
امـام الـنـضرة الـقـاصـرة والعـمـياء
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ـبـاريات ـراجـعـة الـسريـعـة   قـبل ا
ـمـتـاز ــاضي من الـدوري ا الـدور ا
البـد من الـتـوقف عــنـد الـتـصـرفـات
ـة التي ؤ الـفاشـلـة  واخلطـيـرة وا
تــسيء  ألصــحـابــهــا قــبل احلــكـام
ــــنـــظــــمـــة وغــــيــــرهم و اجلــــهـــة ا
للـمسـابقـات   التي تـصاعدت  البل
ــبـاريـات اخــذت  تـصــاحب اغـلب ا
ـــمـــتـــازة  والـــدرجـــة األولى وفي ا
ســلـوك هــابط جــدا  حــيث  الــكالم
الـــــــرخـــــــيص  مـن قـــــــبـل بـــــــعض
ـتــفـرجــ والالعـبــ واإلداريـ ا
ــــدربــــ  العــــتــــراضــــهم عــــلى وا
الــنـتــائج  وفي  تــصــرفـات عــالــيـة
التـوتر  في التـشكيك واالسـتهجان
بقرارات وقدرات احلكام  ومحاولة
الــتـجــاوز عـلــيـهـم بـعض االحــيـان
العب  في وشــحن األجـــواء  في  ا
تـصـرفــات  زائـفـة  تـفــتـقـد  لـلـذوق
والـرجـولـة والـكـيـاسـة في الـتـعامل
مع  االمور  الـتي تتـحمـلهـا األندية
نـفـسـهـا لسـوءاالخـتـيـار وتـرك لـهم

التحكم  باالمور .
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العب انـهم  حــفــنـة طــارئـة عــلى ا
والـرياضـة احمللـية  ويـصبح لـزاما
سـؤولة  الـتعامل مع على اجلـهة ا
رفـوظة  بـجدية تصـرفات هـؤالء  ا
ومــــحـــاســـبــــتـــهم بــــحـــزم  لـــعـــدم
احـتـرامـهم االخـرين وايـقـاف  طفح
هــذه الــرائـــحــة الـــنــتــنـــةو  الــذين
يــحـاولــون االنــتـقــاص من غــيـرهم
بـالـطريـقـة  الـتي تـنـقـلـهـا الـشـاشة
الـــبـــيـــضـــاء  ووســائـل الــتـــواصل
االجـتـمـاعـي   فـهم يـحــكـمـون عـلى
ـتلـكون انـفـسهم بـالـفشل النـهم ال
الـقــدرة  عــلى الـتــعــامل مع االمـور
ــهـنــيــة واالعــتـراض بــالــوسـائل
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ـوافقـة على اسـتـقالـة الكـابـ حيـدر عبـودي وتـسمـية قـررت إدارة نادي الـنـجف الريـاضي ا
الك الفني لغزالن البادية . الكاب حسن أحمد لقيادة ا

وجـاء ذلك في بـيـان إلدارة نادي الـنـجف تـلقـته (الـزمـان) أمس تضـمن قـرار الـهيـئـة اإلدارية
درب الـكـابـ حـيـدر عـبـودي   وتـقد ـوافـقـة عـلى إسـتـقـالـة ا لـنـادي النـجف الـريـاضي  ا
ا قـدمه للنـادي  من خدمات طـيلة فـترة تواجـده  وتسمـية الكـاب حسن الشكـر والتقـدير له 
أحـمد مـدرباً لـفريق كـرة القـدم األول بنـادينـا  يسـاعده الـكابـ بهـاء كاظم  والـكابـ ضياء
فالح  والكـاب صالح هاشم مدرباً للياقة البدنية والـكاب محمد عبد الزهرة مدرباً حلراس

رمى . ا
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ويسعى االحتـادُ إلى إقامةِ هذه
الـــــبـــــطـــــولـــــة تـــــمــــاشـــــيـــــاً مع
اســتــراتــيـجــيــة تــطـويــر الــكـرة

ـــنــطــقــةِ الــتي الـــنــســويــة في ا
تهـدفُ إلى تنـظيمِ أكـبر عدد من
الــبــطـوالت الــتـي تـتــنــاسبُ مع

بياد غرب اسيا شارك في بار W∫ وفد العراق ا —UA

 ÂbI « …d  wz—U  U dB  vK  œd U  w{U d « j u « s  U UD

متاز WN∫ مواجهة امانة بغداد ونفط البصرة في الدوري ا «u

ÊU e « ≠œ«bG

وافقَ احتــاد غـــرب آســيـــا عــلى
إقـامةِ بـطولـةِ احتـاد غرب آسـيا
الــثـــالـــثـــة لــكـــرةِ الــــــــــصــاالت
لــلـســيــدات لـلــفــتـرة من 15 إلى
22حــــزيــــران/ يــــونــــيـــو 2022
وباستضافـة االحتادِ السعودي

لكرةِ القدم.
ويشاركُ في البطولة إلى جانب
ُسـتـضيف االحتـاد السـعـودي ا
كل مـن احتــــادات: الـــبــــحــــرين
الــكـويـت فـلــســطــ اإلمـارات

العراق.
ُوافـقـة على وشـهدت األجـنـدةُ ا
إدراج بـــــطـــــولــــة كـــــرة الـــــقــــدم
اخلماسي ألنديـة السيدات على
أجـنـدة احتـاد غـرب آسـيـا لـعـام
2022 مع تـــــكــــلــــيـفِ األمــــانــــة
ُــســتــضــيف الــعـــامــة حتــديــد ا
ـا يتـناسب وتـثبـيت مـوعدهـا 

مع أجـنـدةِ االحتـادات األعـضـاءِ
ـــشــاركـــة بـــشــكلٍ وفـــتح بـــاب ا

الحق.

نتخب النسوي بكرة الصاالت d…∫ ا
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مـواصـلـة سـلـســلـة الـنـتـائج  الـتي
حتــــقـــقت بـــوقـت نـــزار مـــحـــروس
والـنـقــلـة الـغـيـر مـتــوقـعـة لـلـفـريق

والهروب به من منطقة القاع .
¡«—Ëe « l «d

وتـــراجع الــزوراء ثـــالــثـــا بــإرادته
بــعــدمــا فـشل كــثــيــرا وقــدم اسـوء
ــوسم االحــد  وعــكس مــبـاريــات ا
عـــــــــدم قــــــــدرتـه عـــــــــلى االداء
ـهاري عنوان اجلماعي  وا
ــــــشــــــاركــــــات الــــــتي ا
ــرة اخـــتــلـــفت هـــذه ا
وبـــــــــــــــــــات فـي  اداء
تقليدي وفي خطوط
عـاجـزة  مـا  يـدعـو
لـلـمراجـعـة اآلنـية
بـعد الـفـشل امام
الـــــديــــوانـــــيــــة
والــــــــــقــــــــــاسم
عــــــــنــــــــدمــــــــا
خـــاضـــهـــمـــا
بــاقل مــردود
البل كـــاد ان
يـخـسـرهـمـا
قــــــــــــــبـل ان
يــــــــــــــــواجـه
تـــــــهـــــــديــــــد
اجلـــــــــويـــــــــة
والـطالب  مرة
واحدة  ورغـبة

ـكانه الـوسط لـلـعـودة 
الـــــــذي خــــــســــــره فـي نــــــوروز
والـــتـــراجع خـــامـــســـا الول مــرة
بــــعـــدمــــا اســـتـــــقـــر فـي ربـــاعي
الـتــرتـيب  لــغـايــة الـســـــــــقـوط
ـضـيف االخـيـر   فــيـمـا أنـقــذ ا
نـفــسه بــالـبــقـاء خــارج دائـرة
الـــهــبـــوط لـــكن مــو اجـــهــات

صعبة تنتظره.
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مــنــتــخـبــنــا الـوطــني بــحــاجـة الى
مــنــهــاج مـــســتــمــر اليــقل عن ثالث
درب اليتمكن سنوات" مبيناً أنَّ " ا
مـن صنـاعـة مـنـتـخب قـبل الـبـطـولة

بشهر أو بشهرين.
 وأضـــاف عــبـــد الــله أن اخـــتــيــار
ــنــتـــخب يــجب أن يــكــون مــدرب ا
وفق مـــعــايــيــر خــاصــة واســلــوب
قريب الى طـريقـة لعب منـتخـبنا أو
مـواصفـات العبـيـنا" الفـتاً إلى أنَّ"
ـــدرب األجــــنـــبي الـــتــــعـــاقــــد مع ا
اليـنـاسب منـتخـبـنا إلسـبـاب كثـيرة
أهـــمـــهــا عـــدم قـــدرة االحتـــاد عــلى
درب من الناحية توفير متطـلبات ا
ـاليـة والنـاحـية الـفنـية بـدليل أنَّ ا
ـدرب آخــر أربع سـنـوات لـم يـقـدّم ا
األجــنـبي أيَّ فـائـدة لـلـمـنـتـخب ولم

درب العراقي. نطور ا
وبـــــخـــــصـــــوص العـــــبـي الــــدوري
العـراقي أكد عـبد الـله أن االعـتماد
عــلى احملــتــرفــ يــأتي لــتــغــطــيــة
الــعـــيــوب ولــيس لـالرتــقــاء بــواقع
الـلــعـبــة بـاالضــافـة الى انــفـرادهم
بــالــلــعب وضـــعف تــواجــد الالعب
احمللي; مـا أدى الى قـلَّة فعـاليـاتهم
وزيــادة الـــنـــتــائج الـــســـلــبـــيــة في

نتخب. ا
 وبـخـصـوص مسـتـقبـله أشـار عـبد
الــله إلى أنـه مــتــجه الـى الــتــدريب
ومستمـر في الدورات واحملاضرات
الـتـدريـبـيـة مـبـيـنـاً انه  تـلـقى عـدة
عروض من عـدة اندية عـراقيـة لكنه
ـنــاسب الـذي بـانــتـظــار الـعــرض ا

يلبي طموحه .
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أكَّد الالعب السابق
ـنتـخبـنا الـوطني
بـــكــــرة الـــســـلـــة
قـتـيـبـة عـبـدالـله
أنَّ عـــــــــــــــــــــــــودة
ــــنــــتـــــخب الى ا
ســـكـــة الـــنــتـــائج
االيجـابية سـتكون
حـــاضــرة مـــتى مــا
وضــــعـت خــــطــــة أو
منـهاج مـستـمر يـضمن
صـــنـــاعـــة جـــيل جـــديــد
يــضــاهـي مــنــتــخــبــات

نطقة. ا
وقـــال عــــبـــد الــــله في
تـــصــريح صــحــفي  إن

أجــنــدات االحتـــاداتِ األعــضــاء
التي بدأت مـؤخراً بتـطوير كرةِ
القدم النسـويّة من خالل تنظيم
ــنح بـــطــوالت الـــصــاالت مـــا 
أكبَر عـدد من الالعبـات الفرصةَ
ــــســـتـــوى لــــلـــتــــنـــافس عــــلى ا
اإلقـلــيــمي وحتــفـيــز االحتـاداتِ
عــــلى االســـتـــمـــرار بــــعـــمـــلـــيـــة

التطوير.
Í—Ëb « qD

وســــتـــتـم دعـــوةُ بــــطل الـــدوري
ــــوسم 2020/ 2021 أي آخـــر
مـوسم  لــعــبه بــشـكـلٍ رسـمي
تـــــابعٍ لـالحتـــــادات األعـــــضـــــاء
لـــلــــمُـــشــــاركـــة في الــــبـــطــــولـــة
ـضي بـإجراءات والـتـوصـيـة بـا
الــطـــلبِ من االحتـــادِ اآلســيــوي
العــتـمــاد بــطل بــطــوالت احتـاد
غرب آسـيـا لـلـمـشاركـةِ تـلـقـائـياً
في الـــنـــهـــائـــيـــات الـــقـــــــــاريــة

للسيدات .
ـوافـقةُ وإلى جـانبِ ذلك تـمت ا
عـلـى إقـامــةِ بــطـــــــــولــة احتـاد
غـرب آســيـا الــثـالـثــة لـلــشـابـات
مــــوالـــيـــد (2008 –2004) خالل
الـــفـــتــرة من5  إلى 25 تـــشــرين
األول/ أكـــــــــــتـــــــــــوبـــــــــــر 2022
باستضافةِ االحتاد اللبـــــناني
مع اعـتمـاد اسـتراتـيـجيـة دعوةِ
فــرقٍ مـن خــارج مــنـــطــقــة غــرب
آسيا.وتتضـمنُ األجندة أيضاً
إقـامةَ بـطولـة احتـاد غرب آسـيا
الــثــالـثــة لــلــنــاشــئــات مــوالــيـد
(2007- 2008 2009 –) خـــالل
الـــفـــتـــرة من 1 إلى 10تـــشـــرين
الــــثـــاني/نـــوفـــمـــبـــر 2022 مع
تـكــلــــــــيـفِ األمـانــة الـــــــعــامـة
الحتـــاد غــــرب آســــيـــا حتــــديـــد
ُـسـتضـيف بـشـكلٍ الحق وفتح ا

شاركة. باب ا
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مـضــيف الـدورة ثــانـيــا وحـصل
ـنـتـخب الـعـراقـي لـكـرة الـهدف ا
للمكفوف على الوسام الذهبي
لـتـكون حـصـيلـة الـعراق في أول
وســامــا دورة لـــغــرب اســـيــا 47 
ملونا منها 20 وساما ذهبيا

20 وســامــا فــضــيــا و7 اوســمـة
برونزية.

ونتطلع اليوم ان يحافظ العراق
قامة هذه على لقبه في الدورة ا
االيـام في الـعاصـمـة البـحـرينـية

نامة. ا

ÊULK « ÂUA  ≠œ«bG

يُشارك العراق العراق حاليا في
 فـــعــالـــيـــات دورة الــعـــاب غــرب
اسـيـا الـتي  تـقـام في الـعـاصـمة
ــنـامـة لــلـمـدة من الـبــحـريــنـيـة ا
الــعـــشــريـن ولــغـــايــة الـــســادس
والـــعـــشـــرين من شـــهـــر شـــبــاط
اجلــاري وتــضم الــدورة ســبــعـة
ــبـــيــة هـي الــعــاب الـــعــاب بـــارا
الــقــوى واالثــقــال والــبــوتــشــيــا
وكــرة الــهــدف وتــنس الــطــاولــة
وتنس الريـشة وكرة الـسلة على
الـكــراسي ويــشــارك الــعـراق في
ست الـــعـــاب بــاســـتـــثـــنـــاء كــرة

السلة. 
الـقـائــمـون عـلى الـعــاب الـلـجـنـة
ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـية الـبـارا
يــحـرصـون عـلى حتــقـيق نـتـائج
ايجابية تليق والـسمعة الكبيرة
الــــتي تــــتـــمــــتع بــــهـــا ريــــاضـــة
بـية الـعراقـية السـيما في البـارا
دورات غـــرب اســـيـــا الـــتي كـــان

حـضــور الـعـراق مــنـذ الـنــسـخـة
االولى لـلــدورة الـتي انـطــــــلـقت
عام  2017 والـتي تمـكن الـعراق
من الــفــوز بــنــســخــتــهــا. االولى
بـعـد ان جمع 47 وسـامـا مـلـونا
ــــشــــاركــــة جــــاءت عن طــــريـق ا
بـــخــمــســـة الــعـــاب وهي حــسب
اجنـــازاتــــهـــا في الـــدورة انـــذاك

وكما يلي.
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الــعـاب الـقـوى فـقـد  حـصل عـلى
11وســامــا ذهــبــيـا و17 وســامـا

فضيا و3 أوسمة برونزية
ثم رفع االثـقـال حـقق في الـدورة
االولى  5 اوســـمـــة ذهـــبـــيـــة و2
فـضــيـة ومـثـلــهـمـا  بــرونـزيـة ثم
تــنـس الــطـــاولــة حـــصل عــلى 2
ذهب  و 1 فــضــة و2 بــرونـــــــــز
وكـــــرة الـــــســـــلــــة 1 ذهـب وهــــو
الـــــــــوســـــــــام الـــــــــذي تــــــــــوج به
الـــــــــــــعــــــراق بـــــطال ألول دورة
لــغـرب اســيـا  وجــاءت االمـارات

التي حـصل علـيها بـعد معـســكر
مــحــافـظــة الـســــلــيـمــانـيــة الـذي
اســــتـمـر أســـبـوعـاً كـامالً أجـرى
ـرحـلة الـعـاشرة من خالله لـقاء ا

ســابقة احمللية. ا
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وأضــاف اخلــرســان أن الــفــريق
تـــمـــكـــن من الـــفـــوز عـــلى فـــريق
الــســــلــيــمــانــيــة مــحــقــقــاً فــوزه
الــعــاشـــر عــلى الــتــوالي رافــعــاً
رصــــيــــده الى  30 نــــقــــطــــة في
طـلـيـعة جـدول تـرتـيــب األنـديــة
ـبــاراة ً الــثـانــيـة فــيـمــا كــانــت ا
التـي خاضهـا أمام الـســلـيمـانية

نـتظرة إعداديـة للـقمـة ا
أمــــــام اجلـــــــيش

والوقوف عـلى جاهزيـة الالعب
البدنية والفنية.

ــــبـــاراة وتــــابع اخلــــرســـان أن ا
ســتحـمل ب طيـاتها الـكثير من
اإلثـــارة والــنـــديــة وســــيـــحــتــدم
الـصــراع بـيــن الـفــريـقــيــن لِـمـــا
ـتـلـكانه مـن تشـــكـيـلة مـدجـجة
ـــنـــتــخـب الــوطـــني" بـــنــجـــوم ا
مـشـيـراً الى أن" الـفـريق اسـتـعاد
أبـرز جنـومه عـلي عـدنـــان الذي
كـان قـــد تـعـرض إلصـابـة بـلـيـغـة
في مـنـطـقـة الـكـتــف أبـعـدته عن
الـفـريـق طـويالً شـــكَّـلت عـودتــه
إضـافــة قـويــــة ألبـنــاء الـقــيـثـارة
اخلــضـراء فـي رحـلــة اســتــعـادة

اللقب.
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عــــاود فـــريق الــشـــــرطــة لــكــــرة
الـــيـــــد تــدريـــبـــاتـه عــلـى قـــاعــة
ـغـلـقــة ـدرســـة الـتخـصـصـية ا ا
الــــتـــابــــعـــة لــــوزارة الـــشــــــبـــاب
والـريـاضـة حتضـيـراً لـلمـوقـعــة
ـرتقـبة أمـام حـامل اللـقب فريق ا
قبل فــي اجليش مطلع الشهر ا
قـمـة نـاريـة وصـراع مـحــــــــتـــدم
لــفض الــشــــراكــة عــلى صــــدارة

متاز. جدول ترتيب الدوري ا
ـــكـــتـب اإلعالمي وقــــال مـــديــــر ا
لنـادي الشرطـة حسـ اخلرسان
في تـصـريح صـحـفي إن وصـيف
ـــنـــصــرم الـــدوري لـــلـــمـــوســم ا
يـواصل تـدريـبـاته عـقــب الـراحة

j Ë_« «dH « U UM  w  ÎôË√ WK(«
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بـالـتــايـكـوانـدو بـفــوز فـريق احلـلـة

ركز األول. با
كتب التـنفيذي للجنة وقال عضو ا
ــبـيــة رئـيس االحتــاد الـعـراقي األو

لـلتايـكوانـدو ابراهـيم البـهادلي في
بــيــان  إن مــنــافـــســات الــبــطــولــة
استمرت يومـ وأفرزت مستويات
جـيـدة سـيـكـون لهـا مـسـتـقـبل واعد

نتخبات الوطنية. مع ا
وأضـاف أن األنــديـة الـريـاضـيـة في
احملــافـظــات أصـبــحت لــهـا قــواعـد

واسعة للتايكواندو.
هذا وقـد أســـــــــــفـرت البـطولة عن
ــركــز االول فــوز نـــادي احلــلــة بـــا
ـــــركــــز الـــــثـــــانـي نــــادي وحـل بـــــا
الديـوانية ثم نـادي الغـــــــــــاضرية
مـن كــربـالء ثــالـــثــاً والـــتـــــــضــامن
الــنــجــفي جــاء بــالــتــرتــيب الــرابع
ثـــــــــم الـــروضـــتـــ بـــالـــتـــرتـــيب

اخلامس.
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اخـتـتـمت في قـاعة نـادي الـتـضامن
ـديـنـة الـنــجف األشـرف  بـطـولـة
الــــفـــرات األوسـط لـــلــــمـــتــــقـــدمـــ
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dJ.∫ جانب من تكر فريق احللة بالتايكواندو

قتيبة 
عبد الله

عصام حمد



ثـمـانــيـة لـتـلـقي الــعالج الـكـيـمـيـائي
ـــســــالك وذلك بــــســـبـب الـــتــــهــــاب ا
البـولية.وكـان بيـليه الـبالغ من الـعمر
ــسـتــشــفى في 13 81 عــامًــا أدخل ا
ـواصـلـة الـعالج من شـبـاط/فـبــرايـر 

{  ســـاو بــــاولـــو) ,أ ف ب) - أعـــلن
مستـشفى أمبـرت أينشـتاين في ساو
باولـو االثنـ أن أسطـورة كرة الـقدم
البرازيلية بيلـيه سيضطر إلى تمديد
ــدة ـــصحّ حـــيث أدخـل  إقـــامـــته بـــا
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قـبل. وينتهي وسم ا ـبلي مع الفـريق في ا يتمـسك نادي برشـلونة باسـتمرار اجلنـاح الفرنـسي عثمان د
ـقـبل ورفـض الالعب الـفـرنـسي كل عـروض الـتـجـديـد الـتي قـدمـها ـبـلي مـع بـرشلـونـة الـصـيف ا عقـد د
دير الفني لبرشلونة البارسا حتى اآلن. ووفقًا لبرنامج "الشيرجنيتو" اإلسباني فإن تشافي هيرنانديز ا
وسم. وأشـار الـبرنـامج اإلسـباني إلى أن إدارة ـبلي في تـشـكيـلـته حـتى نهـايـة ا سـعيـد لـلغـايـة بوجـود د
ـبـلي من أجل إقـنـاعه بـالتـوقـيع عـلى عـقـد جديـد. وزعـمت الـعـديد من برشـلـونـة جتـهز عـرضًـا أخـيـرًا لد
بـلي حصل عـلى عـروض من مانـشـستـر يونـايتـد وتـشيـلسي وبـاريس سـان جيـرمان وأن الـتقـاريـر أن د
قبل لـلحصول على مـكافأة توقيع الالعب الفرنـسي فضل الرحيل مـجانًا إلى ناديه اجلديـد في الصيف ا
بلي بشكل أساسي في مباراة برشلونة األخيرة أمام فالنسيا بالدوري اإلسباني وقدم كبيـرة. وشارك د

مستوى جيدًا وصنع الهدف الثاني لزميله فرينكي دي يوجن.
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سُلطت األضواء عـلى الصينـية إيل
جــو واألمـريــكي نــايـثـن تـشن خالل
بيـاد بك الـشتوي 2022 بعدما أو

طوقا عنقيهما بالذهب.
كـمـا برز أيـضـا الـنـروجي يـوهـانيس
ثـــيـــنـــجـــنـــيس بـــو والـــنـــمـــســـاوي
يــوهــانــيس شــتــرولــتس والــروسي
ألـكــسـنـدر بـولـشــونـوف في الـعـرس
ي. لـكن الـكـثـير من الـريـاضـي الـعا
غــادروا الـــصــ دون حتــقـــيق حــلم
ـــعـــدن األصـــفـــر أمـــثــال الـــفــوز بـــا
الروسيـة كامـيال فاليـيفـا في الفردي

واألمريكية ميكايال شيفرين.
وبــ دمــوع الــفــرح واحلــزن أُســدل
ــبـيــاد بـكــ الـذي الــسـتــار عـلى أو

سيبقى لفترة طويلة في الذاكرة.
U¼—«œ dIŽ w  WL$

وُلـدت إيـلـ جـو من أب أمـريـكي وأم
صــيــنـيــة في كــالـيــفــورنـيــا ومــثـلت
تـحدة قـبل أن تسـتبـدلها الواليـات ا
بالـص في 2019. وتعـتـبر مـعـجزة
الــتــزلـج احلــرّ في سن الـ 18عــامــا
أيــــقـــونـــة في بـالدهـــا. وقـــد فـــرضت

نـفــسـهـا كـإحـدى أبــرز الـنـجـمـات في
األلعـاب الشـتويـة بفـوزها بـذهبـيتي
مـنـافـسـات الـهـوائي الـكـبـير ونـصف
األنبوب كـما أحرزت فـضية مـسابقة

سلوب ستايل ضمن التزلج احلرّ.
W×ýd  “dÐ«

وكانت الـروسية كـاميال فـاليـيفا (15
ـرشـحـة األبـرز لـلـفـوز بلـقب عـامـا) ا
الـتـزحـلق الـفـني عـلى اجلـلـيد إال أن
احلــلـم حتــوّل إلى كــابــوس عــنــدمــا
وجــدت نـــفــســـهـــا في قــلـب قــضـــيــة

منشطات محرجة.
 بــطل الــعــالم وفــرض نــايــثـن تــشن
ثـالث مــرات نـــفـــسه بـــبـــراعــة عـــلى
اجلــلـــيــد الـــصــيـــني. وانـــتــقـم "مــلك
القـفـزات الربـاعيـة" من فـشله في أول
بيـة عاش خاللهـا الفوضى دورة أو
بـــكل مـــا لـــلــكـــلـــمـــة من مـــعـــنى: في
بيوجنتـشاجن الكورية اجلـنوبية عام
2018 حيث قـدّم األمريكـي البالغ 18
عــامًـــا اســـتـــعــراضـــا ضـــعـــيــفـــا في
مـنـافسـات الـبـرنـامج الـقـصـير وحلّ

ركز اخلامس.  في ا
لـــكن في بـــكــ ســيـــطــر تـــشن عــلى

مــنــافـســات الــبـرنــامـجــ الــقـصــيـر
واحلــرّ. "أعــطـونــا خــصـومًــا" هــكـذا
هــتــفت اجلـــمــاهــيــر الـــســويــســريــة
تواجدة في الص حيث لم يسبق ا
أن هيـمنت سـويسـرا كمـا هي احلال
في هـــذه األلــعــاب عــلى مــنــافــســات
ــتـزجلـون الــتـزلج األلــبي. فـقــد فـاز ا
الـسـويـسـريـون بـخـمـسـة من األلـقاب
وزعـة في يـانكـيـنج بـخمـسة الـ11 ا
رياضـيـ مخـتـلفـ في رقم قـياسي

بية الشتوية. باأللعاب االو
Êe(« Ÿu œ

ــنــتـــخب الــفــرنــسي انـــهــار قــائــد ا
ألـــيــكـــسـي بــنـــتـــورو بـــاكـــيـــا أمــام
ؤلم لـكتفه الصـحافـة بعـد سقوطـه ا
ومـــعــــنـــويــــاته خالل مــــنـــافــــســـات
ـسـابــقـة الـتـزلج األلـبي كـومـبــيـنـيه 
ـــرشـح األبـــرز حلـــصــد حـــيـث كــان ا
ـكنى الذهـب.  ولم يسـتـعد بـنتـورو ا
يا توج رقم  1عا بـ"اآللة الفائزة" وا
اضي "الـشعـلة" والـطاقة في العـام ا
ـوسم. ولم تـكن األلـعـاب الـتي هـذا ا
غــادرهــا دون مــيــدالــيــة ومع إرهــاق

ذهني استثناءً.
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بـراغ. إنه يــبـلغ من الــعـمـر  16عـامًـا
فــقـط وقـــد تــغـــلـب عـــلى مـــاغـــنــوس
كــارلــسن صــاحب اخلــبــرة واحلــائـز
على العـديد من اجلوائـز واألكثر من
ذلك أنـه لـــعب بـــالـــلــون األســـود إنه
سـحـر" مـتـمـنـيـا له "مـسـيـرة نـاجـحة

وطويلة في الشطرجن".
واضاف "أنت جتعل الهند فخورة!".
وكان كـارلسن أعـلن اإلثنـ أنه شعر
بـعــواقب فـيـروس "كــوفـيـد-19 الذي
أصـيب به مـؤخـرًا. وقـال "كـان الـيـوم
أفضل لـكن في اليـوم األولـ كنت
أشــعـر بــالـكــاد أنــني بـحــالـة جــيـدة
وأفتـقر إلـى الطـاقة ووجـدت صعـوبة
في التركيـز". وتوج الالعب النروجي
ي اخلـامس على الـتوالي بلـقبه الـعا
ـاضي في كـانــون األول/ديـسـمــبـر ا
عــنـــدمــا تــغــلب عـــلى الــروسي إيــان
نيبومنياتشتشي بعد مباراة ملحمية
اســــتـــمـــرت ثـــمـــاني ســـاعـــات وهي

األطول في بطولة العالم.
وجــاء فــوز بــراغــنــانــانــدا بــعـد أداء
مــخـيب لــآلمــال في الـبــطـولــة وكـان
فوزه األخير فـي اجلولة الثـامنة ضد
األســتــاذ الــكـبــيــر األرمـيــني لــيــفـون

أرونيان.

ـكــنـني تـنــاول الـعـشـاء أعـتــقـد أنه 
الساعة  2:30صباحًا".

وتغلب العبون آخرون على ماغنوس
ـاضي بينهم الـهنديان كارلسن في ا
فـــيـــســـوانــاثـــان أنـــانـــد وبـــيـــنـــتــاال
هـاريـكـريـشنـا لـكن بـراغـنـانـانـدا هو
األصغـر منـذ أن توج الـنروجي بـلقب

بطولة العالم عام .2013
ـولود في ـراهق الهـندي ا وأصبح ا
تـشـيـنـاي (مـدراس سـابـقًـا) في واليـة
تـامـيل نادو (جـنـوب) أصـغـر أسـتاذ
دولي في الــتـاريخ في سن الــعـاشـرة

في عام 2016.
b¹bł Âu¹

وغــــرد بـــطل الــــعـــالم خــــمس مـــرات
فـيـسـوانـاثـان أنـانـد الذي يـحـتـفل به
كــأعــظم العب شــطــرجن هــنــدي عــلى
واهبنا! يوم اإلطالق: "فخور دائمًا 

جيد جدًا لبراغناناندا".
كـمـا انـضم جنـم الـكـريـكـيت الـهـنـدي
ســاشـ تــيـنــدولـكـار إلـى مـجــمـوعـة
شـيديـن بالـشاب بـراغنـانانـدا الذي ا
يُنظـر إليه على نـطاق واسع على أنه
ي. منافس مستقبلي على اللقب العا
وكـتب تـيـندولـكـار عـلى تـويـتـر "يا له
من شــعـور رائع يــجب أن يـتــمـتع به

تـغـلب الـشـاب الـهـنـدي علـى كارلـسن
الـبـالـغ من الـعـمـر 31 عـامـا في وقت
مـتـأخر من لـيـلـة االثـنـ الثـالثاء في
دورة آيرثـيـنغس مـاستـرز لـلشـطرجن

السريع.
وقــال بـراغـنــانـانـدا بــاقـتـضــاب بـعـد
فــوزه بـــالــلــون األســود بـ 39حــركــة
"حــان وقت الــذهــاب إلى الــفـراش ال

{ نــــيــــودلـــــهي (أ ف ب) - تـــــلــــقى
األستاذ الهـندي الكبـير في الشطرجن
رامـيـشـبـابـو بـراغـنـانانـدا الـبـالغ من
الـعــمـر 16 عــامًـا مــوجـة مـن الـثــنـاء
ـــدوي عـــلى الـــثـالثـــاء بــعـــد فـــوزه ا
ـيًـا النـروجي سفن صـنف األول عا ا
مـاغــنـوس كـارلــسن في بـطــولـة عـبـر

اإلنترنت.

!dDA « w  r UF « qDÐ vKŽ VÒKG²¹ …dAŽ WÝœU UÐ ÍbM¼V³ Ð u ËUÐ ËUÝ Ò`B0 tOKOÐ ¡UHA²Ý≈ b¹bLð

WO u³ « p U *« w  »UN² ≈

أخبار النجوم
‰Ë√ vKŽ dI² ¹ b¹—b  ‰U¹—
b¹b'« rÝu*« w  s¹bzUF «

 ôU Ë ≠ ÊU e «

دافع األوروجوائي مـارسيلو تـوصل نادي ليـفانتي اإلسبـاني التفاق لـضم ا
سـاراتشي بـعقد يـستـمر حتى 2024 مع إمـكانـية الـتجـديد لثـالثة مواسم
أخــرى. وتـأهل سـاراتـشي (23 عـامــا) بـصــفـوف نـاشــئي نـادي دانــوبـيـو

األوروجوائي وفي موسم 2017- 18 انتقل إلى ريفر بليت األرجنتيني.
ـوسم الـتــالي اخـتـار الـظـهـيــر األيـسـر جتـربـة االحـتـراف األوروبي وفي ا
ـاني وفي مـوسم 2019- 20 تـوجه إلى لـيـلـعب في صـفـوف اليـبـزيج األ

ـثل أي فريق لـيـتعـاقد تـركيـا للـدفـاع عن قمـيص جـالطـة سراي وحـالـيا ال 
النادي اإلسباني معه خاصة وأن قائمته ال تزال غير مكتملة حتى اآلن.

وتـوج ساراتشي بلقب كـأس األرجنت وكـأس السوبر مع ريفـر بليت إضافة
لـتتويجه بكأس لـيبرتادوريس كمـا لعب مع منتخبـات الناشئ مع أوروجواي
ـلـعـب سـيـوتـات دي وصـوال إلى الــفـريق األول. وسـيــتم تـقـد الالعـب غـدا 

فالنسيا.
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بــتـــلـــقي عـــقـــوبــة اإليـــقـــاف لـــعــدة
مـبـاريـات بــعـد طـرده خالل مـبـاراة
فريـقه أمام هـيالس فيـرونا الـسبت
ــنـافـســات األسـبـوع 26 ـاضي  ا

من الدوري اإليطالي.
وتــعـــرض مــوريـــنـــيــو لـــلـــطــرد في
الـدقـيـقـة  90 بـعـدمــا احـتج بـشـكل
غــيــر الئـق عــلى قــرار احــتــســاب 4
دقـائق وقـت بـدل ضــائع حـيث ركل

البرتغالي الكرة بعيدًا.
وذكــرت صـحـيــفـة "كــوريـري ديــلـلـو
ســبــورت" اإليـطــالــيــة أن الــقـاضي
الــريـاضـي سـيــصـدر قــرارته الــيـوم
ـــدرب الـــثـالثــــاء مــــوضــــحــــة أن ا
الـبرتـغـالي قـد يتم إيـقـافه ألكـثر من

. مبارات
ونـوهت بـأن هذا الـطـرد هـو الـثاني
ـوسم وهـو مـا قـد ـوريـنـيــو هـذا ا
يـــتـــســـبب له فـي عـــقـــوبـــة أقـــسى
وبـالـتــالي غـيـابه عـن عـدد أكـبـر من

باريات. ا
ـواجــهــة نـظــيـره ويــســتـعــد رومــا 
ـقـبل عـلى سـبـيـزيـا مـسـاء األحد ا
سـتـاد ألـبرتـو بـيـكـو ضـمن لـقاءات

اجلولة  27 من الكالتشيو.
يــشـار إلى أن فــريق الــذئـاب يــحـتل
ــركـــز الـــثـــامـن بــجـــدول تـــرتـــيب ا

ـفاجآت أما الهـاجس الثـاني فهو ا
ــدويــة لألنــديــة الـفــرنــســيــة أمـام ا
ـواسم نـظـيــرتـهـا اإلجنـلــيـزيـة في ا

األخيرة من دوري األبطال.
وكـان مـانـشـسـتـر سـيـتي الـضـحـيـة
األبـرز للـمـفاجـآت الـفـرنسـيـة حيث
تــعــرض لــصــدمــتــ األولى مــوسم
نافسات 2017/2016 عندما ودع ا
من دور الـ 16أمام مـوناكـو بالـفوز
3-5 في مـلــعب االحتـاد واخلـسـارة

 3-1في معقل فريق اإلمارة.
 وفي موسم جائحة كورونا /2020
بيك 2019 سقط "السـيتي" أمـام أو
ليـون بـنتـيـجة 3-1  ليـودع من دور
الــثـــمــانــيــة الــذي أقــيم من مــبــاراة

ي. واحدة بسبب الوباء العا
 أمــــا مــــوسم  2015/2014فــــكـــان
ـفاجآت بشأن استثنائـيا وعامرا با
تــــفـــوق أنـــديـــة "الـــلـــيج وان" عـــلى

يرليج. نظيرتها في البر
 وكـان تــشـيـلـسي الــضـحـيـة األولى
بـتـعادله ذهـابـا وإيـابـا أمـام باريس
سان جيرمان  1-1في فرنسا و2-2
ــنــافــســات من في لـــنــدن لــيــودع ا
الدور الثاني بقاعدة "فارق األهداف

خارج األرض".
اثل لكن أكثر إثارة  وبسيناريو 
خسـر آرسـنـال على مـلـعب اإلمارات
أمام ضـيـفه مونـاكو بـنـتيـجة ?1-3
إال أن الـفـريق الـلـنـدني فـاز بـهـدف
دون رد إيــابــا عــلـى مــلــعب "لــويس

الثاني".
إال أن الـفـوز في مــعـقل مـونـاكـو لم
يـكن كــافـيـا لـتـأهـل آرسـنـال بـسـبب
قاعدة الهدف خارج األرض ليتأهل

الفريق الفرنسي لدور الثمانية.
 لـكن ما يـزيـد أطـماع تـشـيـلسي أن
ليل الـفائـز بلـقب الدوري الـفرنسي
ــاضـي فـقــد الــكــثــيــر من ــوسم ا ا
أنـيــابه وبـريــقه حتت قــيـادة مـدربه

احلالي جوسل جورفينيك.
 وابـتعـد "لـيل" عن دائـرة الـكـبار في
ركز الدوري الـفرنـسي ويقبـع في ا
 11برصيد 36 نقطـة بعد مرور 25
جـولـة.  ولكـن تفـصل "لـيل"  4نـقاط
ــــركــــز اخلــــامـس آخـــر فــــقـط عن ا
ــؤهـــلــة لـــلــمــســـابــقــات ــقـــاعــد ا ا

وسم اجلديد. األوروبية في ا
 أمــا تـــشــيــلــسي فـــوضــعه أفــضل
ــيـرلــيج حــيث نــســبــيــا في الــبــر
ــركــز الـــثــالث لــكن يــتـــواجــد في ا
ـنــافـسـة فـرصـه بـاتت صـعــبـة في ا
عـلى الـلـقب في ظل ابـتـعـاده بـفارق
ـتـصـدر مانـشـسـتر  13نـقطـة عن ا

سيتي.

اإلسـبــانـيـة: "يــحـتـاج فالهــوفـيـتش
للوقت كي يـتحـسن لكن عنـدما كان
كــريـسـتــيـانــو مـعـنــا كـنــا نـبـدأ كل
مباراة وكأننا مـتقدمون بهدف. كان
نح الـفريق الـطاقـة والعـقلـية لذا
ـــكن مــــقـــارنــــة فالهـــوفــــيـــتش ال 
بـرونــالـدو دوسـان مــهـاجم صـريح
كالسيكي وال يزال صغيرًا جدًا".
وعن مــواجــهــة فـيــاريــال مــسـاء
الــيــوم الـــثالثــاء في ذهــاب دور
الـ 16من دوري أبـطــال أوروبـا
أوضح "ستكون مواجـهة معقدة
لـلـغـاية. إنـهم يـلـعـبـون كـرة قدم
جــيــدة ولــديـهـم خـبــرة لــكن مع
وجـود دوســان فـإن لـديـنــا نـقـطـة
ـكـنه مـرجـعـيـة فـي الـفـريق حـيث 
االحــتــفــاظ بــالــكــرة عــنــدمــا يــدافع

نافس بعمق". ا
W «dý ÕU$

واخـتـتم: "جنـاح الـشـراكـة الـكـبـيـرة
مع كـــيــلـــيـــني? الـــســر يـــكـــمن في
الـكـيــمـيـاء الـتي تــنـشـأ مع مـرور
الوقت. لقد لـعبنا مـعًا ألكثر من
عشر سنوات وفي مرحلة ما
ســـرقـــنـــا أســرار بـــعـــضـــنــا
البعض. أعرف مـا سيحدث
عـنـدمـا يـتـحـرك جـورجـيـو
ونـــفـس الـــشيء يـــنـــطـــبق

عليه".
ويواصل تـشـيلـسي حمـلة
الـــــدفـــــاع عن لـــــقب دوري
ـواجـهة أبـطـال أوروبـا 
حـذرة ضـد لـيل الـفـرنـسي
ضــــمن مــــنــــافــــســـات دور

الـ.16
 تـــأهل الـــفــريق الـــلـــنــدني
وصــيــفــا لــيــوفــنـتــوس في
اجملـمــوعـة الـثـامـنــة بـيـنـمـا
انتزع "ليل" صـدارة اجملموعة
الـــســابـــعـــة من ســالـــزبــورج

النمساوي.
ـــدرب  ويــــخـــوض رجــــال ا
ـــاني تـــومـــاس تــوخـــيل األ
الـــلــقـــاء ولــدى جـــمــاهـــيــر
الـفــريق هـاجـســ أولـهـمـا

بكر. شبح اخلروج ا
 فعـندمـا توج "الـبلـوز" بلقب
دوري األبــطـال ألول مــرة في
تـــــاريــــخـه عــــام  ?2012ودع
ـنـافـسـات مـبكـرا في الـفـريق ا
الـــعــام الـــتــالي بـــاخلــروج من
مرحلة اجملـموعات في مـجموعة
كــانت تــضم أيــضــا يــوفــنــتـوس
وشاختار األوكـراني ونورشيالند

اركي. الد
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ـعارين الـعـائـدين لصـفـوف ريال كـشف تـقريـر صـحفي اسـم أول الالعبـ ا
قبل. وبحسب صحيفة "آس" اإلسبانية وسم ا مدريد لتدعيم قائمة الفريق ا
ــعـار لــصـفـوف فـإن ريــال مـدريـد قــرر اسـتــعـادة العــبه ألـفــارو أودريـوزوال ا
ـوسم. وأضافت فـيـورنتـيـنـا اإليـطـالي بـعد األداء الـرائع الـذي ظـهـر به هـذا ا
الـصحيـفة: "ريـال مدريد يـريد أن يـكون أودريوزوال مـنافسًـا لداني كـارفاخال
وسم اجلديد نظرًا ألن كارفاخال عـلى التواجد في التشكيلة األساسية في ا
يـعـاني من مـشــاكل مع اإلصـابـة غـالـبـا". ويــرتـبط أورديـوزوال بـعـقـد مع ريـال
ـلك النادي اإليطالي أي خيـار للشراء بشكل مـدريد حتى صيف 2024 وال 

نهائي بعد اإلعارة.

مسـابقـة الدوري بـرصيد  41نقطة
ربع الذهبي. بفارق  6نقاط عن ا
وسخـر اإليـطالي أنـطـونيـو كـونتي
ديـر الفني لـتوتـنهـام من تصريح ا
اإلســـبــانـي بــيب جـــواردوال مــدرب
مــانـــشــســـتــر ســـيــتي عـن مــبــاراة
الــفـريــقــ في الــدوري اإلجنـلــيـزي
ـمــتـاز.وجنح تـوتـنــهـام في الـفـوز ا
بنتـيجة (2-3) على ملعب "االحتاد"
ـاضي ضـمن مــنـافـسـات الـســبت ا

اجلولة الـ.26
ــبــاراة وصــرح جــوارديـــوال عــقب ا
بـــأنـه مـــحــــبط من طــــريـــقــــة دفـــاع
ـبـاراة وأنهـا جـعلت توتـنـهام في ا
هـنـاك مــسـاحـة كـبــيـرة لـلـركض في

رتدة. الهجمات ا
ونــــشــــر كــــونــــتي عـــــلى حــــســــابه
بـ"إنـسـتجـرام" فـيـديـو لـلـهدف األول
لـتوتـنـهـام من هجـمـة مـنظـمـة بدأت
ـرمـى إلى خط الـدفـاع من حـارس ا
ا وكتب عليه: "هجمات مرتدة?!? ر
ــــدرب اإليــــطــــالي مع ال…". وأرفق ا
رده عــلى جــوارديــوال ثالثــة وجــوه
ضاحـكة. يـذكر أن تـوتنـهام بات في
ــركـــز الــثــامن بـ 39نــقـــطــة عــقب ا
االنـتـصـار عـلى مـانـشـسـتـر سـيـتي

ولديه 3 مباريات مؤجلة.
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هـاجم الهـولـندي جـوشوا زيـركـزي إنه يأمل أن يـصبـح العبـا مهـما في قـال ا
ـشاركة سـتقبل لـكنه يـستمـتع في الوقت احلالي بـفرصة ا بـايرن ميـونخ با

مع أنـدرخلت البلجـيكي الذي يلـعب له بعقد إعـارة. ويتوقع زيركزي /20
اني عـاما/ الذي جذب األنظار بتسجيل أهداف حاسمة في الدوري األ
(بـونـدسلـيـجـا) في موسم  2020/2019  أن يـعـود إلى بايـرن مـيونخ
ـانية وسم. وقـال زيركزي في تـصريحـات لوسائل إعالم أ بـنهايـة هذا ا
الـيـوم الثالثـاء: "حتـديـد الفـريق الـذي سـألـعب له سـيتـوقف عـلى فـرصة
ـشاركـة هذا هـو الشـيء األكثـر أهمـية بـالنـسبـة لي". وأضاف: ووقت ا
"أكـتب بـشـكل يـومي تـقـريـبـا إلى أصـدقـائي بـفـريق بـايـرن ومن بـيـنـهم
ألـفونسو ديفيز وجمال موسـياال وعمر ريتشاردز". وكان انضمام إريك
مـكسيم-تشوبو مـوتينج ليكـون خيارا بديال لروبرت لـيفاندوفسكي في
عام 2020 قد اعتبره البعض عائقا أمام مشاركة زيركزي في الفريق
األول لـبايـرن لكن نـظرا حلـقـيقـة أن الكـاميـروني الـدولي موتـينج يـبلغ
من الـعـمر 32 عـاما حـاليـا قد تـكون الـفـرصة مـتاحـة أمام الـهولـندي
ـقــبل. وسـجل زيـركـزي 12 هـدفـا ـوسم ا الـشـاب لــيـحل مـكـانـه في ا

وسم احلالي حتى اآلن. ألندرخلت في الدوري البلجيكي في ا
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أكــد لــيـونــاردو بــونــوتـشـي مـدافع
ـقـارنـة ب يـوفـنتـوس اسـتـحـالة ا
كـريسـتـيـانـو رونالـدو جنم الـسـيدة
الــعــجـــوز الــســابـق ومــانــشـــســتــر
يـــــونـــــايـــــتـــــد احلـــــالي ودوســـــان

فـالهـــــوفــــــيـــــتش
نـضم حـديـثًا ا

لليوفي.
وقـــــــــــــــــــــــــال
بـــونــوتـــشي
فـــــــــــــــــــــــــــــــي
تــصـــريــحــات
لـــصــــحـــيـــفـــة
"الــــبـــــايــــيس"

مـن جــهـــة أخــرى قـــضت احملــكـــمــة
الرياضية ببراءة البرتغالي رافائيل
لــيــاو جنم مـــيالن من دفع غــرامــة
كـبـيــرة لـنـاديه األســبق (سـبـورتـنج
لــشـبــونـة) في أزمــة تـعــود إلى عـام
2018. وكـان لــيــاو فـسخ عــقـده مع
سـبـورتـنج لـشـبونـة في 2018 بـعد
هــجـــوم مـــشـــجـــعي الـــنـــادي عـــلى
الــفــريق بــســبب الــغـضـب من عـدم

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
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وأدى هــــذا احلـــادث إلى مــــوافـــقـــة
النـادي على فـسخ عقـود العـديد من
العبي الفريق بالـتراضي والسماح
برحـيلـهم مجـانًا ومـنهم لـياو الذي

اجته إلى نادي ليل.
لكن لشبونة قدّم شكوى في احملكمة
ـــنح لـــيــاو الــريـــاضـــيـــة بــأنـه لم 
الضـوء األخضـر للـرحيل مـجانًا في
2018 وبـالــتـالي  تــغـر الالعب
 16.5مـلـيـون يورو فـي مارس/آذار

2020 وقدم الالعب استئنافًا.
لكن حـكمت احملـكمـة على نـادي ليل
بــغـرامــة قــدرهـا  20مــلــيــون يـورو

لصالح النادي البرتغالي.
من جـهة اخـرى  يخـاطـر البـرتـغالي
دير الفني لروما جوزيه مورينيو ا
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هــشـــة في الــســنـــوات األخــيــرة  مع
ـسـتـشـفـيات. في دخـول الـعديـد من ا
ـســتــشـفى في عـام 2019 نُـقـل إلى ا
بــــاريـس ثم نُــــقل إلـى ســــاو بــــاولـــو
بسبب حصـوات الكلى.وعـانى بيليه
واسمه احلـقيقـي إدسون أرانتس دو
نــاسـيــمــيـنــتـو من مــشــاكل صـحــيـة
عـــديــــدة في الـــســــنـــوات األخــــيـــرة
خصـوصًـا خالل الـعام 2019 عنـدما
سـتـشـفى في بـاريس قبل نُـقل إلى ا
ان يُـــنـــقل إلى ســـاو بــاولـــو بـــســبب
حـصــوات في الـكــلى.وسـجل بــيـلـيه
الالعب الوحيد في الـتاريخ الذي فاز
بـــكـــأس الــعـــالم ثـالث مــرات (1958
92 و1962 و1970) هـــــــــدفــــــــــا في 
مــبـاراة بــقـمــيص "ســيـلــيـســاو" قـبل
اعـتــزاله في 1977. وقـد اخــتــيـر في
ـــبــيــة 1999 مـن قــبل الــلـــجــنــة األو
الدولية كـأحد أفضل ريـاضيي القرن
العشرين وبعدها بعام كأفضل العب
فـي الــقـــرن نـــفــسـه من قـــبل االحتــاد

الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورم الــــــــقـــــــولـــــــون اكــــــــتـــــــشـف في
اضي.بـعد ثـمانـية أيلـول/سبـتـمبـر ا
ــســتــشــفى أعــلن أيــام من دخـــوله ا
سالك األخيـر اكتـشافه اللـتهاب فـي ا
البولية أثناء الفـحوصات الروتينية
ا أدى إلى تمديد فترة مكوث بيليه
نـشأة الـصحـية في ـصحّ.وقالـت ا با
بـيـان "الـظـروف الـسـريـريـة مـسـتـقرة
ستشفى توقع أن يخـرج من ا ومن ا
ـقبـلـة".وخـضع بـيـليه في في األيـام ا
ـاضي الـربـاع من أيـلـول/سـبـتـمـبـر ا
ـستشفى لعمـلية جراحـية في نفس ا
ــكـتـشف خالل إلزالـة ورم الــقـولـون ا
الفـحوصـات الروتيـنيـة. مكث بـعدها
ركزة عشرة أيام في وحدة العناية ا
قبل أن يعود إليها لـفترة وجيزة بعد
أيــام قــلــيــلــة بــسـبـب صــعـوبــات في
ـستشفى التنفس.وأدخـل بيليه إلى ا
ـدة أسـبوعـ في كـانون مرة أخـرى 
ـاضي لتلقي العالج األول/ديسمبر ا
الــكـــيـــمـــيـــائي.كـــانت صـــحــة الـــرقم
األسـطــوري رقم 10 في ســيـلــيــسـاو

U³—»… ∫ لقطة منو احدى مباريات الدوري االوربي

u“∫ الصبي الهتدي الفائز على بطل العالم بالشطرجن

ستشفى عجبيه قبل دحوله ا ušœ‰∫ بيليه يلوح 

بياد بك UO ∫ لقطة من احدى فعاليات او UF

وحـصـدت الـذهبـيـة بـعـد فـوزهـا على
النيوزيالندية جولي كينج (3-1).

و تـــوّج مـــحــمـــد الـــشــوربـــجي العب
ـصري لـإلسكـواش وجنم ـنـتـخب ا ا

نادي هلـيوبولـيس بلقب بـطولة أون
فاير لـإلسكواش والـتي تسـتضيـفها
والية واشنـطن األمريـكية في الـفترة
ب  16و20 فبراير/شباط اجلاري.
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نتخب توجت نور الشـربيني العبـة ا
ــصـــري بــلــقب بــطــولــة أون فــايــر ا
لإلسكواش والتي تستـضيفها والية
واشـنـطن األمـريــكـيـة في الـفـتـرة من
16 وحــــتى 20 فـــــبــــرايــــر/شــــبــــاط

اجلاري.
صنفة األولى وحصدت "الشربيني" ا
ـيداليـة الذهـبيـة بعـد فوزها ـيًا ا عا
علـى نظـيرتـهـا النـيـوزيالنديـة جولي
كـــيــنـج بــنـــتــيـــجــة 1-3 في مـــبــاراة

استغرقت 55 دقيقة. 
وكـانت نـور الـشـربـيـني قـد اسـتـهـلت
مـشـوارهـا في الـبـطـولـة بـالـفوز عـلى
ـنتخب فـريدة مـحمد (-3 زميـلتهـا با
1) ثم فازت على نظيـرتها البلـجيكية
نيلي جيلس ( (0-3في ربع النهائي.
وبــعـــدهــا حــقــقت الـــفــوز في نــصف
النـهائي عـلى مـواطنـتهـا نور الـطيب
بنـتيـجة 1-3 وأخيـرًا تـوجت بالـلقب
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ظـهـر الـرئـيس األمـريـكي الـســابق دونـالـد تـرامپ قـبل أسـابـيع وهـو  يـلـوّح
بـعــودته الى زعــامــة الـبــيت األبــيض في انــتــخـابــات الــعـام 2024 بــعــدمـا
خـسرها بـالرغم من حصـوله على أكثر من  74 مـليون صوت. وتـظهر هنا
وهـنـاك الـكـثـيـر من الـعـنـاوين والـتـفـاصيـل الـتي تـخص اإلنـتـخـابـات مـاب
مـعترض وموائم عـلى نتائـجها أو  في مـعطيات الـترشيح وخـوض التنافس

قرّرة. اإلنتخابي وفق سياقاته ا
ـسـمـوع عـديـدة ـرئي وا ـشـاهـدات الـتي تـرد فـي ا إنّ الـصـور  كـثـيــرة وا

فنشعر  أحياناً وكأنّها 
وضوع وفقدان الثقة هـتافات مستخلصـة من صمت آخرين بسبب غيـاب ا
بـاجلدوى  أو الـنجـوى في الـرد. ووسط تقـاطعـات وتـوافقـات جند اجلـميع
ـتاحـة كافـة وما يـبحث عن كـسب الـثقـة لكي يـعـود أو  يغـادر في السـبل ا

أصعب حال من فقدها فتتوارى دون أثر  مثل عروس البحر.
∫WÒOLK  W —UI

عندما يذهب الباحث العلمي الى مختبره فإنّه يأخذ معه إمكانيّاته  وإرادته
ومـهنـيّـته ومـعـطيـات عـلـميّـة وتـكـنـولوجـيّـة تـتالئم وتـتوائم مـع طريـقـة الـعمل
ـتوقّعـة وتفسيـرها وتبريـرها بداللة ومـقاربات التـنفيذ  واإلجـراء  والنتائج ا
ـتـطـلّـبـات الـنـظـريّـات والـبـديــهـيّـات ومـاهـو أبـعـد وأعـمق مـن ذلك. وضـمن ا
ـشـاهدات بـشـكل وصـفي تـتـخلـلـهـا أرقـام كي تُعـد لـلـنـشر ـألوفـة تـدوّن ا ا

ؤسسات العلميّة. لفائدة اجملتمعات وا
قاربـة نافذة لرؤية مايجـري في مقرّات القرار السياسي ولـو اعتبرنا هذه ا
أو كـــيـــفــيـــة ادارة اإلرادة الــســـيـــاســيـــة من أجل الـــوصـــول  الى قــرارات
وتـوصيف إقـرارات تنـعم عـلى اجلمع بـإرادة إدارة مسـتـقلـةواضحـة خالـية
ـضاربات إن وجدتْ فإنّها تعني فاجئات. ومثل هذه  ا ـضاربات وا من ا
الـشعور بوجـود بورصة للـتنبؤات في الـسياسة وآليـات بيع أو شراء كسب

الثقة.
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في زمن الـتكـنـولوجـيـا وغيـاب التـمـييـز  بـ العـلـوم السـيـاسيّـة والـسيـاسة
الـعلـمـيّة وتـرهّل الـتركـيب  الـهرمي بـعـناوين وظـيـفيّـة قـياديّـة ومسـتـشارين
ـكن أن تمـتد  في أحداث تـتشعـب مسارات وآلـيات كـسب الثـقة وتنـبؤات 

مخطط شبكي  يتضمّن:  
ـطروحـة في واقـف والـبرامـج ا - سـيـاسـة وسـيـاسـيّـ وجوانـب تـعنـى  بـا
ـؤسسـات والشـارع وواقـعيّـة تطـبيـقـها وقـناعـة اجلـمهـور بعـد نـيل الثـمار ا

واإلزدهار.
- مـاننـتظـره من الذكـاء اإلصطـناعـي وعوامل تـفاعالته ومـا سيـحصل بـعد
هـذه األيـام.  فـالـتـكـنـولـوجـيـا مـتـســارعـة والـعـنـاوين  مـتـصـارعـة في نـوايـا
مـتقـارعـة والـتـنبـؤات فـيـهـا حتتـاج الى خـوارزمـيّـات تـرتقي فـيـهـا الـعوامل

حتواها النابل عن احلابل. ينفصل 
ـتـوقعـة وإنـعـكـاسـاتـهـا على ـنـاخ واإلحـتـرار ومـجابـهـة الـنـتـائج ا - تـغيـر ا
هـاريّـة الكـفوءة ـؤسسـات اخلدمـيّـة واجملتـمـعيّـةوغـياب بـعض القـيـادات  ا ا
كـمـا هو فـي حاضـرهـا. وإّن كـسب الـثـقـة هـنا يـعـني الـتـطـويـر ورفع كـفاءة

يدان.   األداء ومعايير اجلودة علميّاً وعمليّاً في ا
- عـوامل العمالت والـعموالت  وما سـيعكـسه النظـام اإلقتصـادي اإلقليمي
واجـهات عسـكريّـة هنا وهـناك وعوامل ي في ظل  تهـديدات وتـلويح  والـعا

محليّة فاعلة.  
ـعــلن واخملـفي كــالــنـووي  والــبـايــولـوجي ــدمّــر ا - مـفــاجـئــات  الـسالح ا
ـواجهـات األلكتـرونيّـة والسبـرانيّة ـسيّرة وا وإتـساع استـخدام الطـائرات ا

والطاقة الكهرومغناطيسيّة العالية.
 وفي هـذا احلـقل نشـيـر الى سالالت ومـسلـسل مـايُسـتـجد حـول ڤـايروس

كورونا وما سبقه وكسب الثقة  بالتنبؤ   في ما سيأتي.
-   هـزّات أرضـيّــة وأعـاصـيــر وتـسـونــامي ومـا سـيــحـدث في حـيــنه كـمـا

سُجلت خسائر في سن ماضية في بقاع متباعدة على كوكبنا.
ـكن أن يقتـرب سكّان الـقارات من رحالت جتاريّـة فضائـية لعـلّها حتلّ  -
ـتـخـصـصة عـلـينـا عـاجالً أم مـتـأخـراً في عصـر  فـضـاء جـديـد بوكـاالته ا

العاملة.
- إحـتمال حدوث إنفصال وتفكك واحتـاد جغرافي  كإحتاد الكوريت في

هذا 
العام 2022 مثلما تنبأ نوستراداموس.

ستزدهر الطاقة الشمسيّة وينتشر استخدامها وستكون - كطاقة متجددة
طـاقـة اإلندمـاج الـنـووي أقـرب لإلسـتـخـدام  في تـولـيـد الطـاقـة الـكـهـربـائـيّة

عتمدة بعد إنتظار  إستغرق أكثر من 60 عاماً. ا
كن مشاهدة  - وفي أجواء تسمّى سياسيّة 

صـورة أو كـالم عن اإلقــتــراب من الــقــوة والــتــحــلّي بــهــا أو اإلبـتــعــاد عن
الـضـعف والـتـخـلّص مـنه ولــو في ظـاهـره حـالـيّـاً ومـخـتـلف في نـظـر  رائي

ستقبل. ا
- وعـنـد وجــود صـورة لـلــسـنـة أم الــعـام  وأحـداث ومــشـاهـدات مــتـكـررة
ظـهـر  واجلـوهر فـيـمـكن أن تـتلـخّص في بـيت شـعـر قيل في ومـتشـابـكـة ا

اضي وهو ا
(يارجال العلم ياملح البلد

لح فسد? لح إذا ا من يصلح ا
∫b b  ”u «œ«d u  v « W U

ـعروف عن ميشـيل نوسترادامـوس بأنّه رائي ومنجّم فـرنسي وُلد وعاش ا
في الـقـرن الــسـادس عـشــر وأشـهـر مــاعُـرف به هـو كــتـاب تـنــبـؤاته الـذي
نشور في يـتضمّن 942 ربـاعيّة شـعرية( ولـيست رباعـيّة من نوع آخـر ) وا
الــعـام  1555م. لـقــد داهم  بــشيء من اخلـوف والــظـلــمـة  دواخل الــنـفس
ـستـقر بـنـبوءاته أو تـنـبؤاته مـثـلمـا كـتب راسپـوت الـبشـريّة وأقـلق بـعض ا

صفحات في تاريخ روسيا القيصريّة ومجيء البالشفة الى احلكم. 
وإذا مـاأردنا  أن نقترب من هذه التنـبؤات وتلك في أفعال كسب القة  ولو
بـقـراءة فقـط علـيـنـا أن  نـرى مـايـجري عـلى احلـدود الـروسـيّـة-األوكـرانـيّة
ومـاسيحدث من نـتائج  حتـميّةمـتصلـة هناك وفي بـقاع جغـرافيّة وسـياسيّة
أبـعـد من ذلك تــطـيح  بـعـنـاوين وأســمـاء في هـذا الـعـام حــيث اإلنـتـخـابـات
ومـشـتـقـاتـهــا ومـشـاقـهـا. وإذا كـان ڤـايــروس  كـورونـا  قـد ألـزم األجـسـاد
بـالتباعد فإنّ كسب الثقة قد ألزم تبـاعد وجهات النظر  وربّما تبادل النظر
 نـفسه. وهنا وجب أن نتذكّر مناظرة الشعراء الثالثة ( أبو العتاهية ودعبل

وأبو نؤاس) عندما وصف كلّ منهم ثوباً  بثالث طيّات  مختلفة بالطول  
وثالثـة ألوان ( أبيـضوأسـود  وأحمر) كـانت ترتديه فـتاة حـسناء خـالية من
ــا يـحـدث وتـعــدد اخلـطـابـات وألـوان الـنـواقـص.  وانّ مـايـأتي به اإلعالم 
اخملـطوطات  في السوح والقاعات هي مسارات لـكسب الثقة والتقرّب منها

  . صداقيّة أو شبه نداء ناعم نحو الثقة لكي ال تكون نديداً بعيداً
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وفي إطـار  هـذا الـعـنـوان ومـقــاربـاته يـتـوجّب  عـلـيــنـا إسـتـذكـار الـشـهـيـد
الـدكـتـور خـالـد إبـراهـيـم سـعـيـد أحـد أعـمـدة فـعّــالـيّـات الـبـرنـامج الـنـووي
الـعـراقي وسـكـرتـيـر الـلـجـنـة الـصــنـاعـيّـة والـذي طـالـته يـد الـقـوّات احملـتـلـة

الغاشمة في األيام األولى للغزو  ودخول بغداد في العام  .2003
 } } } }

تحدة ملكة ا { پروفسور  فيزياء الپالزما- عضو معهد الفيزياء في ا
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بغداد

لسـنة 1976 شرع عـنـدمـا كـان الـعراق
دولة بـسـيطـة مـوحدة ولـيس احتـادية
لكنه يـعد نافـذاً استنـاداً للمادة (130)
ـكن ان نـؤشـر من الـدسـتـور  وهـنـا 
اخـفـاقاً جـديـداً لـلـسـلـطـة الـتـشـريـعـية
النـهــا لم جتـري مــراجـعــة تـشــريـعــيـة
ـثــيـرة لــلـخالف ـهــمـة وا لـلــقـوانــ ا
ومنها هذا القانون رغم مرور اكثر من
(15) ســنــة عـــلى صــدور الـــدســتــور 
فضالً عن عـدم تنـظيم اسـتغالل الـنفط
والغاز وتوزيع الثروات بصورة عادلة
ـادة (112) حـسب مـقــتـضــيـات نص ا
من الـــدســتـــور  لـــذا نــدعـــو مـــجــلس
الــــنــــواب الـى اخــــذ مــــســـــؤولــــيــــاته
التشريـعية واجـراء مراجعه تشـريعية
للقوان التي تنظم استغالل الثروات
عدنية والطبـيعية واحليوانية وذلك ا
بـعــد تـعـديـل الـنـصــوص الـدســتـوريـة

التي اشرنا اليها اعاله .
Êu U  qOFH

5- عـلى احلـكـومــة الـتـحـاديــة تـفـعـيل
ـــراقـــبــة قـــانــون الـــهـــيــئـــة الـــعـــامــة 
تـخـصــيص الـوارادات االحتــاديـة رقم
(55) لـــســـنــة 2017 واالســتـــفـــادة من
ـنـصــوص عـلـيـهـا في هـذا الـوسـائل ا
تابعـه  التحري القانـون (التحقـق  ا
 االسـتــشــارة  مــفـاحتــــــــة اجلــهـات
ــعــنــيــة ) لــتــحــقــيق اهــداف هـــــــذا ا
ــتــمــثــلــة بــعــدالــة تــوزيع الــقــانــون ا
الواردات االحتاديـة الغـائب رغم مرور

مدة على تشريعه .
ا تقــــــــــدم ندعو مجـــــــــلس النواب
والنـخب الـقـــــــــــانـونيـة الـفـاعـلة الى
اجــراء الــتــعــــــــــديـالت الــدســتــوريـة
بـــشـــكـل يـــتـــطــــــــــــابـق مع مـــبـــادىء
الــنـــظــــــــــام االحتـــادي وتــنــــــــــظــيم
االختصاصات وفقاً لها ومن ثم العمل
عـلى سن قـانـون يـنـظم ادارة و تـوزيع
ا الثـروات الـوطنـيـة بـصورة عـادلـة 
ــسـتــدامـة ...والـله يـحـقـق الـتـنــمـيـة ا

وفق  ا

لـلمـنـاطق اخملـتـلـفه من الـبالد عـلى ان
ينـظم ذلك بقـانـون  وهذا الـنص يثـير
ــوارد عـــدة اشــكـــالـــيـــات مــنـــهـــا ان ا
الطبيعيـة والثروات الوطنـية التقتصر
عـلى الـنـفـط والـغـاز فـلـمــاذا الـتـحـديـد
لــهـــذين الــعـــنــصـــرين من قـــبل واضع
الـــــــنـص  كـــــــمـــــــا ان االشــــــــارة  الى
اسـتـخـراج هــذين الـعـنــصـرين (الـنـفط
والغـاز) من احلـقول (احلـاليـة) يـكشف
عن اخفاق واضع النص في صياغتة 
الن احتمال اكـتشاف حقـول مستقـبلية
وارد جـداً وهـذا مـا حـصل بـالـفـعل في
اقليم كردسـتان العراق  اذ اورد وكيل
ـدعى عــلــيه في هــذه الـدعــوى دفـوع ا
تشيـر الى ان التـصرف بـالنـفط والغاز
اليـخص احلـقـول الــقـائـمـة وقت وضع
ـا استخرجت من النص (احلالية) وا
حقـول مـكـتـشفه الحـقـاً (مـسـتقـبـلـية) 
وبـصـرف النـظـر عـن صحـة هـذا الـدفع
ادة من عدمه  فأن عيب صياغة هذه ا
اعـطى مـثل هـذه الـثـغـرة  واالهــــــــــم
من كل ذلك االمتناع الـتشريعي جمللس
الــنـــواب عن سن قـــانــون يـــنــظـــــــــــم
ــــوارد اذ كـــان من اســـتــــغالل هــــذه ا
الـواجب عــلـيه ســنه اسـتــنـاداً لــلـنص
ـــــــــــــادة (112) من االمـــــــــــــــــــــر فـي ا
الدســــــــتـور التي نـصت ( وينظم ذلك
بـقــانــون)  وهــذا االخــفـاق مـن جـانب
مـجـلس الـنـواب في سن هـذا الـقـانـون
هو الذي الـذي دفع االقليم لـسن قانون
ـوارد بــشـكل مــنـفـرد دون السـتــغالل ا
ـــركــزيــة  اخــذ مـــشــورة الـــســلـــطــة ا
وحتملت احملــــــــكمة االحتـادية العليا
مسـؤوليـة اعادة االمور الـى نصـابها 
وكـنــا نــتــأمل من احملــكـمــة االحتــاديـة
الـعـلـيـا ان تـضـمن فـقـراتـهـا احلـكـمـيـة
ـلـزمــة فـقـرة تــوعـز بـهــا الى مـجـلس ا
الـنـواب لـسن هــذا الـقـانـون خالل مـدة

محددة .
3- ان قـانـون الـنـفـط والـغـاز حلـكـومـة
اقلـيم كـردسـتان رقم (22) لسـنة 2007

ائية الـداخلية ـوارد ا الطبيـعية عدا ا
 وتـركت مـاعـدا ذلك من اخـتـصـاصات
لالقـالـيم  وهـذا تــقـسـيم نـادر الـركـون
الـيـه في االنــظـمــة االحتــاديــة فـاالصل
حتــديـــد اخـــتــصـــاصـــات االقـــالــيم او
الـواليـات او الـكـانـتـونـات عـلى سـبـيل
احلــــصــــر ومــــا عــــدا ذلـك يــــكــــون من
اختـصـاص احلـكومـة االحتـاديـة وهذا
يــشـــكل انــحـــرافــاً فـي اسس الــنـــظــام
االحتــادي الــذي اعـــتــنــقـه الــدســتــور
وحسـبنـا ان نشـير الى دسـاتيـر الدول
النـفـطـيـة كـالـدستـور الـفـنـزويـلي لـعام
1999 والـــعـــدل عــام 2009 الــذي نص
على انفراد السلطات االحتادية بادارة
ــعـدنــيـة ــنـاجم ا واسـتــغالل جـمــيع ا
وحقـول الـنـفط ايـنـمـا وجـدت حـتى لو
وجـدت حتت قــاع الـبــحـار االقــلـيــمـيـة
ناطق القارية العائدة لفنزويال اوفي ا
 كمـا نص الـدستـور الـبـرازيلي لـسـنة
ــعــدل عــام  2014عــلى تـــمــتع 1988 ا
ســلـطــات االحتــاد بــاحــتــكــار تــنـقــيب
واسـتــغالل رواسـب الـبــتــرول والــغـاز
الـطـبـيــعي وتـكـريـر الــنـفط واسـتـيـراد

وتصدير منتجاتها.
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ادة (112) منه 2- افرد الدسـتور في ا
نص خاص لم يـرد في االخـتـصـاصات
احلصـرية لـلـحكـومة االحتـادية وال في
ـشــتـركـة مع االقـلـيم االخـتـصـاصـات ا
يـعــالج مـوضــوع ادارة الـنـفـط والـغـاز
ستخـرج من احلقول احلـالية  حيث ا
ـــذكــــور ادارة الـــنـــفط جـــعل الــــنص ا
والغاز مشترك ب احلكومة االحتادية
ـنـتـجه له مع واالقـالـيم واحملـافـظـات ا
الــنص عــلى تــوزيع وارداتــهــا بـشــكل
منصف يتناسـب مع التوزيع السكاني
في جــمــيع انـــحــاء الــبالد مع حتــديــد
تضررة والتي حصة محددة لالقاليم ا
حرمت مـنـها بـصـورة مجـحـفه من قبل
الـنـظـام الـسـابـق والـتي تـضـررت بـعـد
ـتــوازنـة ـا يــؤمن الــتــنـمــيــة ا ذلك  

 طبعاً في حـدود الدستـور والقوان
االحتــاديــة  وقــد حتــمــلت احملــكــمــة
االحتاديـة العـلـيا بـقرارهـا مـسؤولـية
ــــلف ( الــــســــيـــاسي _ حـــسـم هـــذا ا
االقتـصادي  _الدسـتوري ) نـيـابة عن
ـــنـــتـــخـــبـــة اجملـــالس الـــنـــيـــابـــيـــة ا
ــنــبـثــقه عــنــهــا الـتي واحلـكــومــات ا
اخـفــقت عـن حـســمه طــيــلــة الـدورات
الــســابــقـه  كــمــا حتــمـــلت احملــكــمــة
االحتـاديـة الـعـلـيـا مـسـؤولـيـة اخـفاق
الدستور فـي معاجلة مـوضوع توزيع
االخـــتــــصــــاصـــات بــــ احلـــكــــومـــة
االحتادية والوحـدات االحتادية  وما
حلقـهـا من عـدم عـدالـة وسـوء  توزيع
الثـروات الـوطـنـية  بـسـبب الـتـناقض
في نـــصـــوص الـــدســـتـــور وهـــذا مـــا

سنتاوله فيما يأتي :
ـادة (110) من الـدسـتـور 1- حـددت ا
اختـصاص الـسلطـات االحتاديـة على
ســــــــبــــــــيـل احلــــــــصــــــــر ومـن هـــــــذه
االخــتـــصــاصــات رسـم الــســـيــاســات
االقـتـصـاديــة والـتـجـاريــة اخلـارجـيـة
ــالـيـة الـســيـاديـة ورسـم الـسـيــاسـة ا
والكـمركـية والنـقديـة ...الخ  وحددت
ـــــــــادة (114© مـن الـــــــــدســــــــــتـــــــــور ا
شتركة ب احلكومة االختصاصات ا
االحتـاديـة واالقـالــيم والـتي لـيس من
ـوارد بـيـنــهـا ادارة الـنـفـط والـغـاز وا

اصـدرت احملــكـمــة االحتـاديــة الـعــلـيـا
قــرارهــا فـي الــدعــوى (59/ احتــاديــة
/2022) وموحـدتـها ( /110احتـادية /
2019) بـــــتـــــاريخ 15/2/2022 والــــذي
يقـضي بعـدم دسـتوريـة  قـانون الـنفط
والـغـاز حلـكومـة اقـلـيم كـردسـتـان رقم
(22) لـســنـة 2007 والـغــائه خملـالــفـته
ـــــــــــــــــــــــــواد احــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــام ا
) مـــــن (110و111و112و115و/121اوالً
دستور جـمهوريـة العراق لـسنة 2005
مع عدة فقـرات حكـمية مـلزمـة يتوجب
عليى وزارة النفط االحتادية وسلطات
االقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار مع
ـدعي العام (اضـافة لوظـيفته توجيه ا
تـابعه بـطالن التـعاقـدات النـفطـية  (
الـتي ابـرمـتـهـا حـكـومـة االقـلـيم  ومن
دون اخلوض في حيثيات القرار الذي
نـراه مـن حـيـث الـنــتــيــجـة صــحــيــحـاً
ومـــوافــقـــاً الحـــكـــام الــدســـتـــور هــذا
الــــدســــتــــور الـــــذي ســــاهم االطــــراف
السيـاسية ومـنهم سيـاسي االقليم في
وضـعه والــذي اعــطى وضــعـاً خــاصـاً
لالقليم العتبـارات تاريخيـة وسياسية
وعرقيـة كضـمانـة لالشتـراك بالـعمـلية
السيـاسية ومن هـذه الضمـانات اقرار
الــنـــظــام االحتـــادي العـــطــاء االقـــلــيم
الالمـــركـــزيــة الـــســـيـــاســيـــة وحـــريــة
التصرف في شؤون وسياسات االقليم

بدأ علـوية القوان قد صدر مخالـفاً 
والـدســتــور االحتـادي  وهــذا ســبـبه
اخفاق واضـعي الدستـور في تكريس
مـبــادىء الـنــظـام االحتــادي  عـنــدمـا
ـــادة (115) مـــنه ( كـل مـــالم نـــصت ا
يـــنص عــــلـــيه في االخــــتـــصـــاصـــات
احلصريـة للـسلطـات االحتاديـة يكون
من صالحية االقاليم واحملافظات غير
ـنـتـظـمـة فـي اقـلـيم  والـصالحـيـات ا
ـــشــتــركـــة بــ احلـــكــومــة االخــرى ا
االحتاديـة واالقـالـيم  تـكـون االولـوية
فيها لقانون االقاليم واحملافظات غير
نـتظـمـة في اقلـيم في حـالة اخلالف ا
ــوجـب هــذا الــنص بــيــنـــهــمــا )  و
ــشـرع الــدسـتــوري االولـويـة اعـطى ا
لـقـانــون االقـلــيم في حـال اخلالف مع
ركـز في االخـتـصـاصـات التـي التقع ا
ضـمن نـطـاق االخـتـصـاص احلـصري
شـتـركة مع للـحـكومـة االحتـاديـة او ا
االقـــالـــيم  وهـــو بـــذلك خـــرق مـــبـــدأ
اولـويــة الـقــوانــ االحتـاديــة  وكـان
ــشــرع الـدســتــوري بــغــنى عـن هـذا ا
الــــنص لــــوحــــدد االخــــتــــصــــاصـــات
احلـصـريــة لالقـالـيم (الــواليـات) عـلى
ســـبــيـل احلـــصـــر وتــرك مـــاعـــدا ذلك
للـحـكومـة االحتـادية ولـيس الـعكس 
وقــد احــســـنت احملــكـــمــة االحتــاديــة
عـــنـــدمـــا عـــاجلت هـــذه االخـــفـــاقـــات
الـــدســــتــــوريـــة مـن خالل تــــفـــســــيـــر
االختـصـاصـات احلـصـرية لـلـحـكـومة
االحتادية بصـورة شاملـة تنسجم مع
طبيعه الـنظام االحتادي الـذي اعتنقه
الدستـور باالسم وخالـفه في االحكام
) من ادة ( /121ثانـيـاً كمـا تـضـمـنت ا
ــــبـــدأ اولــــويـــة الـــدســــتـــور خــــرقـــاً 
الــتــشــريــعــات االحتــاديــة اذا اعــطت
االولويه لـقانـون االقليـم في التـطبيق
في حــــال تـــــعــــارضه مـع الــــقــــانــــون

االحتادي . 
4- واخــيــراً البــد من االشــارة الى ان
قانون تـنظـيم وزارة النفط رقم (101)
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مــتـكــافئ خــالـيــا من الـرحــمـة ومــعـاني
االنـــســانـــيــة فـي حــروب قـــذرة مــدمــرة

تستخدم فيها كل انواع االسلحة .
ـــثل ونــــحن لألسـف كـــدول عــــربـــيــــة 
الـطـرف األضـعف بـ أ الـعـالم حـيث
كر والغدر واخليانة تعصف بنا رياح ا
مـن كل حــدب وصــوب و نــحن في قــلب

هذا الصراع .
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تغـير اجلديـد والذي يقـف عائقا لـكن  ا
امـام مخـططاتـهم الرهـيبة الـيوم والذي
لـم يـكن في اخلــســبـان وال فـي مـتــنـاول
الــــيـــد قـــبـل عـــدة عـــقــــود من احلـــروب
واالسـتـعـمار الـكالسـيكـي البـغـيض هو
بـروز عـالم االنتـرنت و تقـنـية الـتواصل
اإلجـتـمـاعي واإلنـفـتـاح والذي جـعل من
الــعـالـم قـريــة صـغــيـرة يــصــعب مـعــهـا
الـتـكتم عـلى اي خـبر أو ابـقاء أي خـطة
قــيـد الــكـتــمـان وهــذا يـعـتــبـر سالح ذو
حـــدين  ,حـــيث ســـهـل احلــصـــول عـــلى
ـعـلـومـة وكذلك تـشـكـيل الـرأي والرأي ا
ــرئي مــنه ـــضــاد ســواء بــواســطـــة ا ا
ـــقــروء  ,والـــذي بـــات ـــســـمـــوع وا أوا
يـصـعب السـيـطرة عـلـيه بادواتـهم آنـفة
الــــذكــــر  ,لــــذا لـم تـــغــــفـل هــــذه الـــدول
وعـــمالئـــهــا عن ذلـك فــأغـــدقت االمــوال
الـطائلة بتدارك هذه الثغرة وهذا العدو
اخلــفي  ,فــعــمــدت بــنــشــر الــعــديــد من
الـــفـــضــائـــيـــات واإلذاعـــات وتــأســـيس
كـبـريـات الصـحف وأحـكـمت سـيطـرتـها
ــواقع األكــثــر عــلـى كل مــايــنــشـــر في ا
ــنـطــقـة مــتـابــعــة وإنـتــشـارا فـي هـذه ا
وبـالذات مـنصـات الفيـسبـوك والتـويتر
ـسـنـجـر واالنـسـتـغرام والـواتس اب وا
ـا ذهـبت والــسـكــايب وغــيـرهـا  ,بـل ر
ـــلــيــارات البـــعــد مـن ذلك ان دفــعـت بــا

امـا عن تلك الدول واألنظـمة التي تقف
حـجـر عـثـرة أمـام مـشـاريـعـهم فـهي لن
تــتــركـهـم وشـأنــهم فــتــراهـا تــعــد لـهم
ــطـــبخ اخملـــطـــطــات الـــرهـــيـــبــة فـي ا
الــــســـيـــاسي  ,وقــــد ال  تـــكـــون آنـــيـــة
ناسبة  ,فـتعمد إلزاحـتهم وبالطريـقة ا
اوال بـلوي عـنق الشرعـية بالـلجوء الى
مــجـلس االمن الـدولي ومـنـصـات اال
ـتـحدة  لـلـنفـوذ الـيهم  ,وإن جـوبهت ا
بـــالـــرفض أوالـــفــيـــتـــو اضـــطــرت الى
إحـــداث اإلنــشــقـــاقــات والـــفــوضى ثم
تــنـفـيــذ اإلغـتـيـاالت ,وأخــرى بـلـمــلـمـة
ـــــعــــارضـــــة من اخلـــــونــــة شـــــتــــات ا
واإلسـتـعـانة بـهم  بـاإلنـقالبات ,وإن لم
تــــفــــلح فــــتــــعـــمــــد الى شـن احلـــروب
ــعـنـيـة اإلقــتـصـاديــة لـتـغــرق الـدولـة ا
ـثقـلـة حتى اذا اشـرفت تلك بـالـديون ا
الـدولة و الـنظـام على الـهالك فلن جتد
لــهـا مــنـاصـا إال بــاإلرتـمــاء في حـضن
صـنـدوق الـنـقـد الدولـي فيـغـلق عـلـيـها
ويـبتـلعهـا كمـا يغلق االخـطبوط وجنم

البحر أذرعه على فريسته.
هـــذا هــو مــلــخص مـــا يــدور في عــالم
الــيــوم من صــراع غـيــر شــريف وغــيـر

ــال والــقــوة ـــتــلك الـــســلــطـــة وا من 
ونــاصـــيــة الــعــلم هــو مـن يــتــحــكم في

مصائر الدول واالفراد والشعوب. 
لــقــد دأبت الــدول الــكــبــرى تــتــقــدمــهم
ــتــحــدة األمــريـــكــيــة عــلى الــواليـــات ا
تـسخـير هـذه األدوات لفـرض هيـمنـتها
عـلى العـالم ومراكـز القرار وكل ذلك من
كـنة متـربعة اجل بـقائـها أطول فـترة 
ومـهـيـمـنة عـلى عـرش ومـقـدرات الـعالم
وتـسخير خيراته لـرفاهيتها ,مـستعبدة
مـجاميع الـبشر ونـهب الثروات الـهائلة
لـلبلدان من العالم الـثالث   ببسط نفوذ
شـركـاتـهـا وجتـارتـهـا فضـال عن جتارة
خــردة الـسالح عـنــوة لـلـدول مــسـلـوبـة
االرادة والـقـرار لبـنـاء امبـراطـورياتـها

على تعاسة اآلخرين .
ولـم يك لـيــتــحــقق لــهم ذلك اال بــوجـود
طـبــقـة من اخلـونـة والـعـمالء والـذين ال
يـترددون بتنفيذ ما مطلوب منهم برهن
خــيــرات بالدهم  بــالــضــد من مــصـالح
ــا تـتــعـهــد تـلك الـدول شــعـوبــهم  لـطـا
بـحمـاية انـظمتـهم وبقـائهم اطـول فترة
ــكــنــة فـي الــســلــطــة مع تــرك بــعض

الفتات لهم . 

وللغير.
كـــمــــا حـــصل ان غـــيــــرت امـــريـــكـــا من

استراتيجيتها في افغانستان!! 
فـانبـرى للحـدث كتاب لم نـسمع بهم من
قـبل بـالـتحـلـيل ويـتنـبـأ بغـيـر دراية وال
ـقبـلة  هي عـلم ان اخلـطوة االمـريكـية ا

فاجئ من العراق !  االنسحاب ا
وعـنـدمـا تـطالـع مقـاالتـهم يـشـعـرك بانه
جـــالـس في مـــركـــز الـــقـــرار االمـــريـــكي
ويــتـنــاول فــنـجــان قـهــوة الـصــبـاح مع

مستشار األمن القومي !!
وكــثـيــر من أولـئـك الـكــتـاب واحملــلـلـون
يـعزفون على نفس الوتر منذ سن ولم
يـتحقق من كتاباتهم وحتليالتهم  شيئ
فـعــافـهم الـقـراء وخـاصـة عـنـدمـا يـكـتب
بـاسـمه الـصـريح النه بـات يعـرف بـعـبد

اجلنيه واليورو والدوالر .
 لـذا بـعــد انـكـشف لـلـكـثـيـر سـطـحـيـة و
زيف وعـمالة هوالء الكتاب نطالع اليوم
نوال لكن ال وبـكثرة مقاالت على نفس ا

حتمل اسم كاتبها! 
او هـي بإسم كاتب مـبهم لو بـحثت عنه
في عـالم السوشـيال ميـديا فلن تـعثر له
ال عـلى إسم معـروف وال على عنوان وال
دار نـشـر رص   ,وهـوالء هم مـا يـطلق
عـلـيهم بـاجليش او الـذبـاب اإللكـتروني
والــذي تـنــفق عــلـيــهم الــدول مـلــيـارات
الـــدوالرات لـــلـــتـــرويج لـــســـيـــاســـتـــهــا

واجرامها وفساد اتباعها  .
 لـــذا بــات مـن الــضـــروي احلــذر وعــدم
االنـــســـــــــــــيــاق خـــلف اي مـــــــــــــقــال
مـجهول الـكاتب وجهـة النشـر والتوقف
عـن ترويـجه النك ســـــــــتـكون اداة بـيد
عـدوك وبـوقـا وسـتـسـاهم دون ان تدري
بـــــالــــــنـــــشــــــــــــــر لـه والـــــتـــــــــــــرويج

وباجملـــــــان .

يـــحــتـــاج إلفــراد عـــمــود له ,ويـــتــمــثل
بـــتـــضـــلــــيل الـــرأي الـــعـــام بـــتـــقـــد
شـخصـيات وكـتاب  ومـحلـل وتـلميع
صــورة من يـتـقــمص لـبـاس الــوطـنـيـة
ويــرفع شــعـارتــهـا او يــرتــدي عـمــامـة

الدين ليلبسوا عليهم ما يلبسون.
ــشـــهــد مع كل فـــتــراهم يــتـــصــدرون ا
حـــادثــة لــيــغـــطــون عــلـى االخــفــاقــات
واجلـــرائم والــفـــســاد ويـــخــفـــفــوا من
وطـــــأتـــــهـــــا ,وفـي بـــــعض االحـــــيـــــان
يـسـتغـفلـون الـعامـة ويـوهمـوهم ان ما
تــرونه امـامــكم هـو لـيس انــهـزامـا وال
إنكسارا بل هو تمك و نصر مب !! 
كـما حـدث في حروب طـاحنـة اجتاحت
ــنـا الـعـربي اكـلت مـعـهـا  االخـضـر عـا
ـلـهم والــيـابس لــيـظـهــر لـنـا الــقـائــد ا
الــهـمـام مــلـوحـا بــيـده انه حــقق الـعـز
والــنـصــر الـعــظـيم ودحــر اعـداء االمـة
طـبلون الى ان يـصلوا ويـطبل خـلفه ا
ــا هـذا بـه الى نــقـطــة االنــهــيــار .و ر
الـكالم ال يروق للبـعض لكنهـا احلقيقة
الـتـي ال أحـيـد عـنـهـا وان احـد اسـبـاب
تـخلفنـا وابتالءآتنا هـو تقديس القادة
والـشخصيات وانزالـهم منزلة االنبياء

عصوم  !! . وا
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ـشـهـد الـيـوم سـادتي االكـارم  يـتـكـرر ا
بـوجه آخر لينبري من خلف الكواليس
كــتــاب ومـحــلــلــون يـزيــفــوا احلــقـائق
ويـعـطوا انـطبـاعـا بأن الـعدواالمـريكي
او اإليـرني او الـصـهـيـوني عـلى شـفى
ـلف جـرف هـار وانه بـات مـنـهـكـا من ا
الـــعــــراقي او الـــيـــمــــني او الـــســـوري
والــلـبـنـانـي  والـفـلـســطـيـني والــلـيـبي
والـتركي  وووو وسيضطـرالى  للملمة
ــنــطـقــة بــغـيــر رجــعـة فــلــوله تــاركـا ا

نصات و جتـنيد القائم لـشراء هذه ا
عـلـيـهـا ,واجلـمـيع قـد عـانى مـن احلـظر
والـغاء احلساب او الحظ حـجم الرقابة
ــشــددة إن تــطـرقـت لـذكــر أنــظــمـة او ا
مــــلـــــيــــشــــيـــــات او احــــزاب تــــدور في
فـــلــكــهــا,فـــإذا نــشــرت او إنـــتــقــدت اي
تصرف او مقطع فيديو يدينهم فستجد
نـوعـا من النـشر نـفـسك محـظـورا او 
ــا يـــتم غــلق الســـبــوع او لـــشــهـــر ور
حـسابك  ,ومـع ذلك تمـكن جيل الـشباب
ن بـرعـوا في هـذه الـتـقنـيـة الـتـحايل
عليها والنفوذ من خاللها وهذا ما بات
يـقلق تـلك الدول وعـمالئهـا ويشتت من
جــهـودهــمـا في فــرض ارادتـهــمـا .ومن
جـهة اخرى  ايـضا سهـلت هذه التـقنية
بـتشكـيل مجامـيع اإلنتفـاضة والثورات
ـضـطـهدة جلـعـلهـا تـتـنامى لـلـشـعوب ا
بـطـريقـة لوغـارتـميـة سريـعـة كمـا حدث
ــصـري وكــذلك الــعـراقي فـي الـشــارع ا

نصرمة !!  خالل السن ا
وحــتى التـخــرج تـلـك االنـتـفــاضـات عن
الـسيطـرة فيتم تـوجيه تلك األنـظمة من
تـفرج اسـيـادها لـتأخـذ في البـدء دور ا
حـــتى اذا وصل األمـــر حلــد االنـــفــجــار
فـانها تعـطي الضوء االخضـر لعمالئها
ـفرط كـما بـقمـعـها بـاستـخدام الـعنف ا
حــدث مـع شــبــاب انــتــفــاضــة تــشــرين
الـعـراقـية مع الـتـكفـل بحـمـاية االنـظـمة
ووسـائـلهـا الـقـمعـيـة بالـسـكوت عن كل
اجلـــرائـم بل حـــمـــايــــة الـــفـــاعل وعـــدم
مـالحـــــقـــــته فـي الـــــوقت احلـــــالي  ,ثم
طـالب الثوار ان لم الـتوجه بالـرضوخ 
يــنـفع مـعــهـا الـعــنف مع تـبــديل لـكـامل
اخملـــطـط والـــطـــاقـم بـــوجـــوه جـــديـــدة

لتخفيف احتقان الشارع .
ا بـقي جانب آخـر في غايـة االهمـية ر
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فـوراً بــسـحب كل الــسالح الـذي يــتـواجـد
خـارج يـد الـدولة سـواء كـان بـيـد األحزاب
ـســلـحــة أو الـعــشـائـر ــيـلــيـشـيــات ا أو ا
والـعـمل عـلى اصـدار حـزمـة من الـقـوانـ
والــتـعــلـيــمـات الـشــديـدة الــتي حتـرّم ذلك
وتـعتبره من األعمال الـتي تهدد أمن البلد

واستقراره.
dE  …œU «

وعـلى احلـكـومـة أن تـلـغي وتـعـيـد الـنـظـر
بـكل اجازات حمل السالح التي  منحها
ن هبّ ودب,ألن في الــفــتـرات الــســابــقــة 
اسـتـمـرار تـواجـد الـسالح خـارج سـيـطرة
الـدولة وبـهـذا الـشـكل العـشـوائي يـسـاعد
عـلى ضياع هيبة الدولة والقانون وفقدان
األمن واألمـان في البلد ويؤثـر بشكل كبير
ــسـتــثـمـرين ويــهـدد عـمــلـيـة عــلى نـفـور ا

االستثمار في البلد.
اخلــطـوة الــثـالــثـة: وضع خــطط تـنــمـويـة
ـتـوسـطة بـأنواعـهـا الـثالثـة الـقصـيـرة وا
والـطويـلـة األمـد إلعـادة إعمـار الـقـطـاعات

قالع الـفساد الواحدة تلو األخرى وكذلك
تــشـجـيـع االعالم ومـنـظــمـات الـشــفـافـيـة
دني للـمساهمة في ومـنظمات اجملتـمع ا
عـمـلـيـات الـكـشف عن الـفـسـاد ألنه بـدون
الــقــضــاء عــلــيه فــلن تــنــجح أي خــطـوة
أخـرى ولن تــنــجح أي عـمــلــيـة بــنـاء في
ـبـاشـرة الـبـلـد.اخلـطـوة الـثــانـيـة : هي ا

هــنـاك قـاعـدة عـلــمـيـة تـقــول (كـلـمـا كـانت
ـدخالت صـحـيـحـة وسـلـيـمـة ومـدروسة ا
تــكـون اخملــرجــات صـحــيـحــة ونـاجــحـة)
واألعـمال اجليدة والنـاجحة دائمـاً تعتمد
عـلى اخلطـوات األولى ألنـها تـعـبّر بـشكل

سليم عن اخلطوات التي تليها.
ـرتـقبـة حلـد اآلن لم احلـكـومـة اجلـديـدة ا
ــهـا فــهل سـتــكـون حــكـومـة تــتـضح مــعـا
أغلـبـية وطـنـية كـما أعـلـنت الكـتـلة األكـبر
وهي الــكــتــلـة الــصــدريــة وحـلــفــائــهـا أم
ســـتـــكــون الـــضـــغــوطـــات الـــســيـــاســـيــة
واإلقــلــيــمــيــة كــبــيــرة ونــعــود حلــكــومـة
ـقـيـتـة ,وسـواء احملـاصـصـة الـطـائــفـيـة ا
كـانت بهذا الشـكل او ذاك فعلـيها ان تعي
مـامطلوب منـها بشكل واضح خاصة وان
حــظــوظ احلــكــومــة اجلــديــدة وفــرصــهــا
ـالـيـة بــالـنـجـاح كـبــيـرة بـسـبب الــوفـرة ا
الـكبـيرة الـتي نتـجت عن االرتـفاع الـكبـير
ـيـة وهـذه فـرصـة في أسـعـار الـنـفط الـعـا
كـبـيـرة عـلـيـهـا اسـتـغاللـهـا لـوضع ورسم
اخلـطـوط الـسـلـيـمـة لـلـنـجـاح والـنـهوض
بـــاالقــــتــــصــــاد الـــعــــراقي وإعــــادة االمن
واطن واالسـتقرار لـلبلـد وانهاء معـاناة ا
الـعراقي الذي عانى لسنوات طويلة وكان

هو اخلاسر الوحيد في هذا البلد. 
رتـقبة أن تركز على أربع عـلى احلكومة ا
خـطوات هامة جداً وتركز عليها في بداية
مـهامها وسـتكون هي مـفتاح الـنجاح لكل

األعمال التي تتبعها. 
اخلـطوة األولـى: هي وضع خارطـة طريق
ـسـتـشري في كل لـلقـضـاء عـلى الـفسـاد ا
ـبـاشــرة فـوراً وبـشـكل مـفـاصل الـبــلـد وا
جـدي بتـطـبـيق ذلك دون مـجامـلـة وخوف
من أحـــد والــعــمـل عــلى اعـــطــاء احلــريــة
الـكاملة للـقضاء العـراقي ومساندته ألخذ
ــبــاشــرة بـدكّ ــطـلــوب فـي ذلك وا دوره ا

صالح ووضع توقيتات الـعراق فوق كل ا
ــشـروع الـذي ســيـنـهض دقـيـقــة الكـمـال ا
بـاالقتصـاد العـراقي بشـكل كبـير وسـيوفر
فـرص عـمل كـبـيـرة لـلـعـاطـلـ وسـيـنـعش
االقــتـــصـــاد الـــعــراقـي بــشـــكل مـــلـــحــوظ
وســيـجـعل الـعــراق حـلـقـة اسـتــراتـيـجـيـة

ية. مهمة في التجارة العا
ان احلـكومة اجلديـدة لو توفرت لـها النيّة
احلـقيـقـية لإلصالح ولـو شـرعت بتـطـبيق
هـذه اخلـطـوات األسـاســيـة اخلـمـسـة  في
بدايـة عمـلهـا فانـها ستـضمن لـها الـنجاح
ـواطن بفـترة في عـملـهـا وستـكـسب ثقـة ا
وجـيزة وستـتمكن من أداء جـميع مهـامها
ـواطن الـعـراقي بـشـكل أمـثل وسـتـجـعل ا
يـجـني ثـمـرة هـذه األعـمـال من حتـسن في
كل جـوانـب حـيــاته ولــتـمــكــنت من اعـادة
ـفـقـودة بـالـطـبـقـة جـزء من ثـقـة الـشـعب ا

السياسية التي حتكمه. 

{ باحث وخبير اقتصادي

شيء من خارج البالد.
اخلـــطــوة الـــرابـــعـــة:  هي الـــعــمـل عــلى
الـسـيـطـرة ووضع يـد الـدولـة بـشـكل تـام
نـافـذ احلدوديـة لـلبـالد البـرية عـلى كل ا
والــبــحــريــة واجلـويــة وإبــعــاد األحـزاب
هيمنة يليشيـات ا والكـتل السياسيـة وا
عـلـيــهـا والـتي تــسـرق وارداتـهــا جـهـاراً
ـنـافــذ وارداتـهـا هـائـلـة نـهـاراً ألن هـذه ا

جــــداً وتـــعـــادل مــــوازنـــات دول ولـــو 
الــسـيـطــرة عـلـيــهـا بـشـكـل كـامل من قـبل
احلـكـومـة فـأنـا عـلى يـقـ بـأنـهـا كـافـيـة
لـوحدها لـتسديـد كل ديون العـراق بفترة
وجـيـزة ويـســاعـد احلـكـومــة عـلى حـريـة

االنفاق في عملية اعادة اعمار البلد.
اخلـطوة اخلامسة:  اإلسراع بحسم ملف
مـيــنــاء الــفــاو وفك طالســمه وحــسم كل
الــغــمـــوض والــشــبــهــات الـــتي تــشــوبه
ـنــفـذة عـلى أسـاس واخـتـيـار اجلــهـات ا
وطـــني بـــعــيـــداً عن جـــمـــيع الـــتــدخالت
ـيـة ووضع مــصـلـحـة اإلقــلـيـمــيـة والـعــا

ـنتـجة في االقـتصـاد وخاصـة الصـناعة ا
والـزراعة والـنقل والـسيـاحة وتخـصيص
وازنـة العـامة لتـحقيق مـبالغ كبـيرة من ا
هـذه اخلــطـوة واعــطــاء الـدور احلــقــيـقي
لـلقـطـاع اخلـاص لـلمـسـاهـمـة في حتـقيق
ذلك والـبــدء بــضــغط االنــفــاق احلــكـومي
بــشــكل حــقــيــقي وعــدم تــأجــيـل األمـر أو
اهــمـاله بــأيـة حــجـة ألن الــنـهــوض بـهـذه
الـقـطـاعـات تــدريـجـيـاً ســيـسـاهم في رفـد
ــبــالغ كـــبــيــرة وســيـــقــلل من ــوازنـــة  ا
ـوازنة االعـتـماد عـلى الـنـفط في تـعـزيـز ا
خـاصة فـيـمـا يـشهـده الـعـالم من تـغـيرات
ـنـاخي وما كـبيـرة فـيـما يـخص الـتـغيـر ا
ــيــاً من تــوجه لــتــقــلــيل اتــفق عــلــيه عـــا
اســتـــخــدام الـــنــفـط  تــدريـــجــيــاً  ,وهــذه
اخلــطــوات لــو اتــخــذت بــشــكل صــحــيح
سـتؤدي الى التـقليل  من انـتشار الـبطالة
والـفقر وستحرك االقتصاد بشكل صحيح
وســيــوفـر عــلى الــبـلــد أمـوال كــبــيـرة من
الـعملـة الصـعبـة التي تـنفق السـتيراد كل
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بغداد

ـدني الــعـراقي تـنص عـلى ان من الــقـانـون ا
“كل من كان حتـت تصرفه اآلالت مـيكـانيـكية
أو أشــيــاء أخــرى تــتــطــلب عــنــايــة خــاصــة
لــلـوقـايــة من ضـررهـا يــكـون مـســئـوالً عـمـا
ـادة (204) حتــجــثه من ضـرركــمــا ان نص ا
من ذات الـقانون تنص على “كل تـعدٍ يصيب
ــادة الــغـــيــر بــأي ضـــرر غــيـــر مــا ورد في ا
الــســابـــقــة يــســـتــوجب الـــتــعــويض”ونص
م(1051) والـتي تنص على “الـضرر يزال …”
فـأذا طـبـقـنـا مـا  بـيـانه اعاله عـلـى اضرار
ابراج الـشبـكات فأن االضـرار التي تـسبـبها
هــذه الـهــوائــيــات  يــتم الـتــعــويض عــنــهـا

ـــشــرع الـــعــراقي الـى اصــدار عــدة عـــمــد ا
قـوانــ تـعــمل عــلى وضع مــحـددات لــهـذا
الــبـث الــصـــادر من تــلـك االبــراج ومـــنــهــا
الــقــانــون رقم (1) لــســنــة 2010 اخلــاصــة
ؤيـنة الـصدارة بالـوقايـة من االشعـة غيـر ا
من منـضـومـات الـهـاتف احملـمـول إذ يجب
سئـولة عن ابراج االتصال على الـشركات ا
االلتـزام بـهـا من أجل احلـفـاظ عـلى سالمة
واطـن  لذا فـالسـؤال هنا هـو ما احلكم ا
لـو تـســبب ضـرر لــشـخص مـا بــسـبب هـذه
ـــــــؤيــــــنــــــة أو االشـــــــعــــــاعــــــات غـــــــيــــــر ا
ادة (231) الكـهـرومغـنـاطـيسـيـة? إن نص ا

القانونية وفقاً للقواعد العامة.
 ∫ UO u «

ـشرع الـعـراقي ان يتـناول بـالتـعديل 1- على ا
دني العراقي وتنظيم هذه االشكالية القـانون ا
واطن من تأثيرات بنـصوص واقعية حلمـاية ا

وجات الكهرومغناطيسية. االشعة وا
تـنقـلة في  2- عدم نـصب هوائـيات الـشـبكـة ا
ـا يجب ان تـكون أماكن مـكتـظة بـالسـكان وأ

ناطق السكنية.  على بعد (400) متر عن ا
3- ان يــكــون احلــكم الــذي تــصــدره احملــكــمـة
بالـتعويض عادالً لكل من الطرف ويراعي في

ذلك احتمال زيادة الضرر مستقبالً ,
4- مـنع الـتـصـريح بـنـصب وانـشـاء هـوائـيـات
جديدة للمحمول داخل التجمعات السكانية أو
ــــدارس بــــالــــقــــرب من أمــــاكن اخلــــدمــــة كــــا

ستشفيات واجلامعات.  وا
ـتـكرر 5- نـشـر الـوعي بخـطـورة االسـتـعمـال ا
وال سـيـمـا لـفـتـرات طـويـلـة لـلـهـاتف احملـمـول 

االطفال. 
6- احلـرص عــلى اسـتـعـــــــــمــال ســــــــــمـاعـة
ــوجــات األذن  حــيـــثــيــقــلل ذلـك من وصــول ا
الـكـهرومـغـنـاطيـســـــــــيـة واالشـــــــعـاعـية الى

خ . ا

الـهـواتف النـقالـة وذكرت مـحـكمـة التـميـيز
بأنه كـان على احملـكـمة االسـتعـانـة بخـبراء
االشـعـاعـات الكـهـرومـغـنـاطـيـسـيـة وطـبيب
مخـتص بـاألورام السـرطـانيـة لـبيـان الرأي
عمـا اذا كان اشعـاع البرج يـسبب ضرر من
عــدمه وفي حـــكم أخــر (طــلـب رفع مــولــدة
لـلـضـرر) جنـد ان احملـكـمـة قـد حكـمت بـرفع
ولـدة للـضرر الذي اصـاب اجلار وعـائلته ا
فـأذا كـانت احملـكـمـة قد حـكـمت بـأزالـة مـولدة
فـمـن بـاب اولى ان حتـكم بـأزالـة الـبـرج لـذات

السبب.  
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اخلـاتـمــة: رأيـنــا ان ابـراج شــبـكـات الــهـاتف
احملـمـول لهـا أضـرار كهـرومـغنـاطـيسـيـة على
صحـة االنسان وقد ال يكون هذا التأثير آنياً
ـسـتـوى البـعـيد ـكن ان يـكـون على ا ولـكن 
ـشـرع الـعراقـي لم يـحرك الحـظـنـا ايـضـاً أن ا
ساكـناً في عـصر الـتكـنلـوجيا ولـم يجري اي
ـدني بـالرغم تعـديل عـلى نصـوص الـقـانون ا
من انــهـــا لــيــسـت نــصــوص مـــقــدســة وهي
ـواكبـة التـطورات بحـاجة لـتحـديث وتطـوير 
ـتسارعـة كما الحـظنا شـجاعة التكـنلوجـية ا
القـضاء العراقي في التصـدي لهذه االشكالية

ـــادتــ (204-231) من واتـــنــاداً لـــهـــاتــ ا
ـدني.اما مـوقف القـضاء الـعراقي القـانون ا
ـتـتـبع من أضـرار ابـراج الـشـبـكـات يالحظ ا
ألحـكـام الــقـضـاء الـعـراقي أنه وبـالـرغم من
عدم وجـود نصوص قانونية صريحة تعالج
هذه االشـكالـية الـقـانونـية جنـد ان القـضاء
ــتـــطــور الــعـــراقي قـــد اتــبـع الــتـــفــســـيـــر ا
لـلـنـصــوص الـقـانـونـيــة وأصـدر حـكـمه في
واطن قامة امامه لصالح ا اغلب الدعاوى ا
وحــمـايـة لــصـحــته مـسـتــنـداً الى الــقـواعـد
الـــعــامـــة واخلـــاصـــة وكـــذا الى نـــصــوص
الـدسـتـور خـاصة م(33) مـنه مـحاوالً وضع
ثـوابت يــجب عـلى شـركـات الــهـاتف الـنـقـال
االلتـزام بها فنجد في احلكم رقم (1799 في
18/10/2013) ان محـكمة الـتميـيز االحتادية
قــد نــقــضـت احلــكم الــصــادر عـن مــحــكــمــة
ــدعـ االســتــئــنـاف الــقــاضي بـرد دعــوى ا
(ك.م.ن.ه) عــنــد مـــطــالــبـــتــهم بـــأزالــة بــرج
االتصـال الالسلكي العائـد لشركة (….) حيث
قررت مـحكـمة الـتـميـيز االحتـادية ان الـقرار
الصـادر من محكمـة االسائناف غـير صحيح
ومخـالف للـقانـون ألنه كان قـد نصب خالفاً
ألحــكــام قــانــون الــبــيــئــة اخلــاص بــأبــراج



تـلك جـوانب مهـارية في عـباس حـلـمي 
اللـعب على الـسطح الـتصـويري  بـسرعة
بــداهــة االنــطــبــاعــيــ  بــقــوة وقــدرات
الـتـأثيـريـ  بـانـتـاج تـعـبـيـري جتـريدي
مــكــتــنــز ورصـ فــكــرًا وشــكًال وبــثـراء
حــيـاتي مــفـعم بــروح الـبــسـطــاء وعـطـاء
ستمر والنوعي. الينضب من االشتغال ا
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شهد التشكيلي العراقي فهو بذلك يرفد ا
ـا االقـلـيمي احلـالي بـطـاقٍة مـتـجددٍة ور
من اشتغال يرقى الى أن يكون واحداً من
روافــد بث روح الـتـفــاعل بـ جـذور هـذا
الـفن العـريق وايجـاد منـصٍة للـولوج الى
ـها ومـحـاولة الـتـجديـد في خـطابـها عـوا
ــليء بـــاالنــفــعـــال والــشــحن الــفــكـــري ا
الــعــاطــفي الــذي افـتــقــدنــاه في االعــمـال
ـعـاصــرة  اعـاده الـيـنـا الــفـنـان مـحـمـد ا
عـبـاس حـلـمي بـأبـهى وأروع بث جـمـالي
.عـمـله األخـيـر ( مـعـشـوقـتي الـصـغـيرة )
والذي يـجـسـد فـيه مـشهـد فـتـاة صـغـيرة
ـراهـقـة بـطـريـقـة الـعـمـر لـكـنـهـا لـيـست 
جلسـتها كاألمـيرات على عرش أنـوثتها 
المـح . برداء أحمـر ومخشالت بسـيطة ا
ذهـبــيـة ذابت أشــكـالــهـا مع اجلــو الـعـام
ـسـات سريـعـة ومـفـعـلة ـفعم بـالـلـون و ا
لـلـفرشـاة  وكـأنه يـؤكد انـتـماء الـفـتاة له
مع مـايحـيطـها من فـضاء  هـذه العـاطفة
ـشـهـد عــشـقـاً وجـمـاالً الـتي تـطــفح من ا

ومحبةً .
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ب جاكسون بولوك وأكرم شكري

صدر الـعدد الـرابع من مـجلـة نورسـ لألبـحاث الـشهـرية من الـقـطع الكـبيـر  الـصادرة عن مـركز الـنجف
للدراسات األستراتيجية  NCSSوتضمن العدد الرابع ملخصاً ألبحاث اقتصادية وإجتماعية وتنموية وهي
ـتـحـدة  كـيف سـيـؤثـر أي قـرار مـحـتـمل عـلى االقـتـصادات عـلى الـنـحـو اآلتي رفع أسـعـار الـفائـدة في الـواليـات ا
الـعـربـيـة ..? وكـيف يـتم جتـنب مـخـاطـره االقـتـصـاديـة ..? / دكـتـور حـسـ حا - رئـيـس مـركز الـنـجـف األشرف

للدراسات اإلستراتيجية . 
وسايكـولوجـيا الـتجرد في الـفكـر الصوفـي / األستاذ صـفاء الـسلطـاني - مديـر حتريـر مجلـة نورسـ لألبحاث .
وكـفـالة األيـتـام في الـعـراق بـ الـواقع والـطـمـوح/ دكتـورة عـبـيـر اجلـلـبي - وكـيـلـة وزير الـعـمل والـشـؤون اإلجـتـمـاعـية .

عاجلات/ جتميع دكتورة نادية اخلاقاني . والنفايات : تكدس وتراكمات وغياب ا

رسالة النجف
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الــتــقــرب أو الـتــوأمــة حــتى مع عــمل أو
تــأثـيـرات عــمل ســبـقه الــيه فـنــان ضـمن
مضمار نسق وسياقات مفهومي التعبير
والـتـجـريد .جتـربـتان  لـلـفـنان جـاكـسون
بــولـــوك والـــفــنـــان أكـــرم شــكـــري  كــان
لــلـتـعـبــيـر والـتــجـريـد ومــا اصـطح عـلى
تـسمـيـته بـالــ( الـتعـبـيـريـة التـجـريـدية )
السمة االبرز في اعمالهما  بواكيراً وفي
فــتـرات مـتــقـدمــة في عـطــائـهــمـا  وعـلى
ســبـــيل الـــفــرض لـــو  اقـــتــطـــاع جــزء
تفصيلي من اي عـمل لهم لوجدته يشابه
الــكــثــيــر من االعــمــال االنــطــبــاعــيــة في
ـفـعـمــة بـالـعـفـويـة مــعـاجلـته الـتـقــنـيـة ا
ـقنـنة والـتلـقائـية وأحـيانـاً العـشوائـية ا
ضـمن حـيّـز مـسـيـطـر عـلـيه بـغـيـة اظـهار
االشـكال كـمـا تـظـهـر للـمـتـلـقي بال ايـغال
ملة بالقصد واقحام الشكل بالتفاصيل ا
تعبة لـلـــبصر  باجتـــــاه جـعلها أكثر ا
تعـبـيراً بـحركـتـها ودرامـيـتهـا وتـأثيـرها
باشــــر بـــــأبسط اشكالها العاطفـــــي ا
وأكـــــثـرهـا وأكثـــــفـها امــــتـاعـاً .حقـيـقًة
هات التجـربت لبولـوك وشكري  كانتا
األبرز عـلى هذا الـصعـيد  في مـشاهداتي
الشخـصية على األقل  حـتى التقيت وفي
رحــــــلـــــةٍ مـع رفـــــاق الـــــفـن والـــــرسـم الى
الـسـليـمـانيـة مع مـؤسـسة عـشـتار بـرسام
كــان لي اعـجــابــاً بـأعــمـاله عــنـد ( مــخـزن
الباخره للـمستلزمات الـفنية في الكرادة )
 وهو الفـنان محمـد عباس حلـمي .محمد

كثيـراً ما آمنت بـتكامل عنـاصر احلياة
ـاني بــتــكـامل وبــالــتـالي يــنــسـحـب ا
عــنـاصـر فن الـرسـم  هـذا الـعـالم الـذي
يصنع أو يحاول صناعة مشهد حياتي
ـنــطق آخـر وعـاطــفـةٍ وآلــيـات وجـود
ـعـرفي جـمـيـعاً وتـأثـيـر آخـر .الـتراكم ا
يـبــدأ من حــيث انــتــهى اآلخــرين  أمـا
ــكن مـالحــظــة ـــهــاري فـال الـــتــراكم ا
رور أو تـمكـ امـتداده اال بـا امـتداده 
هارة حطات أساسية تـبدأ بتحليل ا
وآلــيــات اشــتــغـالــهــا ومــديــاتــهـا ومن
بـعـدهـا اكـتـسابـهـا والـقـدرة عـلى خـلق
االخـتالف والـتـجـدّد في مـنـحـاهـا الذي
ــا تــراكم  عـــنــدهــا يــبــدأ يــخــتــلـف 
ــــــقــــــارنــــــة واحلــــــذف الــــــصــــــراع وا
واالســتــحــداث والــعــمل عــلى تــغــيــيـر
الـنـسق مـرةً بـنـقس الـسـيـاقـات ومرات
بـسـياقـات تـقود الى االتـزان االسـلوبي
مع هاجس وقلق اخلروج والعودة الى
عباءة األصل  فيـالها من مهـمةٍ صعبة

ومراس متعب  ومطاولةٍ مرهقة.
ـزاوجة ـدارس وا احلـركـات الـفنـيـة وا
فيما ب آليات وتقنيات اشتغاالتها لم
تـأتي مـحض صـدفـةٍ زمـانـيـةٍ ومـكـانـيةٍ

ـزاوجة تـعـني مشـكـلةٍ هـنـا وهنـاك  فـا
ـشهد الـبصري  وكذلك في اخلطاب وا
ــشـكـلـة عـلى اخلـطـاب تـنـسـحب هـذه ا
الـفــكـري  فاليــوجـد اطالقــاً شـكالً وان
كان يـصل جملرد اخلط أو حـتى النـقطه
اال ووراء تلك النقطةأو ذلك اخلط فكرةً
لــهــا جــذرهــا وجــذعـهــا واغــصــانــهـا 

فتورق وتزهر وتثمر فتقاس وُتقيّم .
الــتــعــبــيـر والــتــجــريــد يــرافق ضـروب
احلياة وبالدقة يرافق ضروب الفن مع
أبـجديـات تأمل الـفنـان  فان كـان فنـاناً
في الـرسم فـتـأمله لـلسـطح التـصويري
سـيـكـون مشـحـونـاً بقـدرات ذلك الـفـنان
الـرسـام  عـلى ايـجــاد مـكـامن الـتـعـبـيـر
ـــكـــامن وقـــدراته عـــلى جتـــريـــد تـــلك ا
مـختـزلـةً مقـنـنةً  واظـهـارها مـبـسطـةً 
مضموناً وشكالً  بكيفياته والكم الذي
ضام واالشكال  يراه مناسباً لتلك ا
لـذلك نـرى األعـمال الـتي تـكـون مكـتـنزةً
بـالـتعـبـير والـتـجريـد  عـلى انـهمـا جزء
ـهـاريـة تـكـون من امـكـانـيـات الــرسـام ا
أكـثر عفـويةً  قـليلـة القـصديةِ  مـقارنةً
ـشـحـونـة بـالـرمـز او طـغـيان باالعـمل ا
عـاجلات اللـونيـة وبالتـأكيد يـنسحب ا

ـفــهـوم عـلـى االعـمــال الـواقــعـيـة هــذا ا
ـدروسة والكالسـيـكـيـة والتـسـجـيلـيـة ا
بـعنـايةٍ لـتـضمـ كل شاردةٍ وواردةٍ في
الـواقع من خالل دراسـتـه بـدقـةٍ وعـنـايةٍ
ـكن وشــمـول.الـتــعـبــيـر والــتـجـريــد ال
ضـبطـهـمـا أصـولـياً  فـهـمـا اجـتـراحان
ضـمـون والـشـكل  لـلـعـاطـفـةٍ بـاجتـاه ا
ـفاهيم مـتفاعالن فـيمـا بيـنهمـا وباقي ا
الــعـاطـفــيـة والــعـقـلــيـة بـحــكم اخـتالف
ـكـانـية وطـبـيـعـة اللـحـظـة الـزمـانـيـة وا
االنـسـانـيـة ومـايـرشح عن تـلك الـلـحـظة
من اخـتـالفـات  ومــعـطــيــات في الـوعي
والـتـأمل ومـايـنـتج من انـطـبـاعـات آنـية
وراســخــة لــذا ومن بــاب خــصــوصــيـة
االصـطالحـان (الـتـعـبيـر الـتـجـريد ) ان
يلـحق بهمـا وعلى الدوام تـساؤالن هما
( مــتى ? أين ? ) ويـتـعــدى الى تـسـاؤل
آخـــر هــو ( كـــيف ?) فـــهــمـــا في صــراع
تـفــاعـلي وجتـادلي مـنـتج عـلى الـدوام 
كن ألي رسـام يـسخّـر التـعبـير لـذلك ال
والتجريد في الشـروع بتأمالته للسطح
التـصويري كـجناحـان تطير بـه عاطفته
في فضاءات عمله اال وقد أحرز جانبان
مــهـمــان : أولــهـمــا - عـدم الــقــدرة عـلى
اقـتنـاص فكـرةٍ ما مـسبـوقة التـناول في
عمل سابق  والثـاني : عدم القدرة على
تــنـاص أشـكــال وردت في عـمل سـابق 
واجلـانـبـان يـؤكـدان أصـالـة مـا سـيـنتج
من عمل جـديد مهـما حاول هـذا الرسام

بــعــد عــام  1990بــدأت عــنــد الــدكــتـور
حسـنـ اإلبراهـيـمي الرغـبـة اجلامـحة
ـسـتوى في جـمع أعمـال فـنـية رفـيـعة ا
وجتـارب تشكـيلـية ناضـجة بعـدما أخذ
يتـفـاعل مع مـعـارض ومهـرجـانـات الفن
الــتـشـكـيـلي الــتي تـقـام في بـغـداد وقـد
شــــجــــعه عــــلى ذلـك احلب فـي بــــدايـــة
ـشـوار نخـبـة من الـفـنـان الـعـراقـي ا
ــهــمــ ومــنــهم: عــلي طــالب د. عالء ا

بشير د. بالسم محمد وأخرون.
وبـعـد االحـتالل األمـريـكي لـبـغـداد هزه
ـتـحف بـشــكل عـمــيق مـنـظــر حتـطـيـم ا
الوطني للفن احلـديث/ مركز الفنون في
شـــارع حـــيــفـــا الـــذي كـــان يــضم أآلف
ـهــمـة جلــمـيع األعـمــال الـتــشـكــيـلـيــة ا
ية األجـيال الفـنية فـضالً عن أعمال عـا

أيضاً..
فـكان ال بدّ من سـرعة إنـقاذ مـا تبقى من
ثـروتنـا الفنـية فـكانت هـوايته من جمع
األعـمـال الـفـنـيـة قـبل االحـتالل تـتـحول
ـــشــروع وطــنـي كــبــيــر إلـى إحــســاس 
وحـاسم وسريع ومـحاولـة إعادة بعض

من ذاكرتنا الفنية الوطنية.
هذه مـقـدمة عن بـدايـة تأسـيس مـشروع
مـتحف لـلتـشكـيل العـراقي بإسـمه أطلق
عــلــيه (مــجــمــوعــة اإلبــراهــيــمي) وهي
مجموعة خاصة تـدعمها وتشرف عليها
مــجــمــوعـة  AGMESTلالســتــثــمــار
والـتنـمـية ( (PSH COوهي مـجمـوعة
من كـيـانات مـسـتـقـلـة مـهـمـتـهم تـطـوير
الــرعـايـة الــصـحـيـة فـي الـعـراق والـتي
تـعـمل في مـجـال الـتـوريـد وخـدمـات مـا
بـعـد الــبـيع لـلـمـعـدات والــتـكـنـولـوجـيـا
الـطــبـيــة والـتـوزيـع الـدوائي وهــنـدسـة
ـســتـشـفـيـات في الـعـراق مـنـذ حـوالي ا
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والـطـبـيب الـعراقـي ورجل األعـمـال هو
(حـــســنــ اإلبــراهــيــمي) من مــوالــيــد
الــبـصـرة عـام  1962بــكـالـوريـوس طب
وجراحة/ جامـعة البصرة 1986 رئيس
اجملـــمــــوعـــة الـــتي حتـــمـل أســـمه هـــو
ومجموعة  AGMESTوهي مجموعة
فـنـيـة عـراقـيـة خـاصـة مـقـرهـا في عـمان
وبغداد وباريس مكرسة جلمع وتوثيق
األعمـال الفنية الـعراقية بـشكل صحيح
وتـعـمل باسـتـمـرار عـلى احلـصـول على
ـعـاصرة األعـمال الـفـنيـة احلـديـثة أو ا
وقـــد كــان لـي اإلعــتـــزاز أن أطــلـع عــلى
ـنهج مجـموعـتـيه في بغـداد وعـمان وا
ــــشـــروع ــــتــــخـــذ فـي إجنــــاح هـــذا ا ا

واحلفاظ عليه.

فـكــان لـي مـعـه احلـديـث الـتــالي قــائالً:
ساهمة في تطوير "مبدأنا األساس هو ا
الــفــكـــر الــفــني واجلـــمــالي لــلـــمــشــهــد
ـنـطـقـة من خـالل بـناء الـتـشـكـيـلي في ا
مـجــمـوعــة فـنــيـة بـارزة وجــزء من هـذا
الــهـدف يــنــطــوي عــلى تــطــويــر فــضـاء
احلـوار الــنـقــدي الـهـادف فـي الـتـحــلـيل
والـتقـيـيم والتـقـو وكـتابـة تـأريخ الفن
ــعــاصــر بــطــريــقــة عــلــمــيـة الــعــراقي ا
وموضـوعيـة واإلرتقـاء بـالفـكر اجلـمالي

شهد". لهذا ا
وجـاء في البيـان التـأسيسي لـلمجـموعة
وعـلى لـسان مـؤسـسـهـا مـا نصـه "ضمن
بـكرة وبوعيي إهتـماماتي الشـخصية ا
لـلفن وأهمـيته اجلـماليـة لفتت إنـتباهي
مــبـكـراً روائع الـفـنــانـ الـعـراقـيـ من
ــبــكـرة ّــوا ثـقــافــتي الــفــنـيــة ا الــذين 
بإجنـازاتهم من خالل أعـمالهم اإلبـداعية
ـــبــكـــرة في مـــجـــال الـــرسم والـــنــحت ا
ـاني واخلـزف هـذه الـبــدايـات عـززت ا
ووعـيي وشـغـفي بـالـفن وخـصوصـاً فن
الـرسم بشـكل مـبـكر وبـدأت مـتابـعـة هذا
الــــفـن كــــونه ارقى لــــغــــة فـي احلــــيـــاة
وبـصـفـتـي مـتـذوقـاً ثم جـامــعـاً وحـامـيـاً
ومـطوراً لـهـذه الـفنـون أنه شـغف مـبـكر
ومـحــبـة ومـسـؤولــيـة تـاريـخــيـة وسـعـة
مـعـرفة ووعـي مسـتـمـر للـفـكـر اجلـمالي
وخـالل مراحل حـيـاتي قـرأت الـعـديد من
الــكــتـب الــتي تــبــحث عن مــاهــيــة الــفن
وأهــمـيـته ومـفـاهـيـمه وأهـدافه وكـيـفـيـة
التـعامل مـع األعمـال الفـنـية الـتي عززت
ثـقافـتي الفـنيـة واجلمـاليـة وأضافت لي
ثــراءً مـعــرفـيــاً مــهـمــاً في احلــيـاة وفي
مـرحـلـة أخـرى بـدأت أدرك بـوعي أهـمـية
إنشـاء مجمـوعة فنـية وطنـية واسعة من
الفن العـراقي للمحـافظة على هذا اإلرث
احلـضاري وكل الـبلـدان في العـالم تعـتز
ـتــاحف الــفــنــيـة بــفــنــونـهــا بــإنــشــاء ا
واجملـموعـات اخلاصـة وهذا ما حـفزني
ـشروع الفني وشرعنا في بإنشاء هذا ا
ستمر ثابرة اجلادة واحلـوار ا البدء بـا
لتأسـيس نواة جاءت عبـر هذا اجملموعة
إلقـامـة مـتـحف وهـو الـطـمـوح والـهـدف
لضم وحماية فنوننا التشكيلية احلديثة

عاصرة". وا
ويضـيف اإلبـراهـيـمي "لديـنـا فـريق عمل
مــكـوّن من مـوظـفـ عــراقـيـ وأردنـيـ
تلك موقعاً مقيم في بغداد وعمان و
إلـكـترونـيـاً يسـاهم في تـطـويـر فعـالـيات
عاصرة نشر وأرشفة الفنون العراقية ا
ضـــمن مــهـــمــة وبــرنــامـج طــويل األمــد
ـســاهــمـة في بــالـتــوازي مع مــحـاولــة ا
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ويؤكد مؤسس اجملموعة: "إضافة لكل ما
وقع أسسنا لكل فنان تقدم وما تضمن ا
عراقي أرشـيفه اخلـاص إلجنازاته الفـنية
اإلبــداعــيــة وســيــرته الــذاتــيــة والــكــتب

ـقـاالت والـبـحـوث ومــقـاطع الـفــيـديـو وا
ومـة العمل اخلـاصة به وهذا مـعزز بـد
ـسـتـمـرة بـكل مـا يـصـلنـا من بـاألرشـفـة ا
معلومات اضافية تعزز القيمة التأريخية
للتوثيق لكل فنـان ومؤكد سيكون متاحاً
مـــنــذ اآلن لـــلــفـــنــانـــ ومــتـــذوقي الــفن
والـبـاحـثـ واإلعالميـ وطـلـبـة الـفـنون
خـتـلف مسـتـوياتـهم الـدراسيـة لإلفادة
ـــعـــلــومـــات ونـــخـــطط خالل من هـــذه ا
ـقـبلـة بنـشرهـا وتوزيـعهـا على رحـلة ا ا
ـتاحف الفـنيـة وجامعي األعـمال الفـنية ا
يـات لتـدريس الفـنون ـعـاهد واألكـاد وا
ولــكل جــهــة رســمــيــة او خــاصــة تــهــتم

بالشأن الثقافي والفني العراقي". 
وعن آلـــيـــة إخــــتـــيـــار األعـــمـــال يـــقـــول
اإلبراهيمي: "نعتقد ان هذا العمل يحتاج
ـســاهـمـات والـدعم من إلى الــكـثـيـر من ا
ـا اجملـتـمع الـفـني والـثـقـافي الـعـراقي 
يتالئم مع غرض هذه اجملمـوعة بالتنمية
واالرتــقــاء بــالــذائــقــة الــفــنــيــة والــوعي
اجلمـالي إلبداعات الفـن العراقي احلديث
ـــســؤولــيــة تـــأريــخــيــة ـــعــاصــر و وا
وموضوعية وحيادية ومن دون ميول أو
تـفـضـيل أو إنـحيـاز لـفـنـان مـعـيـن أو
لـنقـاد عـلى حـسـاب آخـرين.. وضـمن هذا
ـعـنى والــتـوجه تـرحب اجملـمـوعـة بـأي ا
مساهـمة إيـجابـية وثقـافيـة وفنـية إلثراء
مـحــتـواهــا والــعـمـل لـتــعـزيــز وحتــقـيق

أهدافها ومقاصدها.
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 وال زالـت هذه اجملـمـوعة فـي طور الـنـمو
نشود بإقامة والتنمـية لتحقيق الهـدف ا
مـتحف كـبـير لـلـفنـون الـعراقـيـة احلديـثة
شروع الثقافي هيئة عاصرة ولهذا ا وا
اســــتـــشــــاريــــة من ذوي االخـــتــــصـــاص
واخلـبــرة ولـهم حـضــور فـاعل وداعم في
ـية والـفـكـرية اجملـاالت الـفنـيـة واألكـاد
شهد الثقافي ولهم دورهم اإليجابي في ا
والــــفـــنـي داخل وخـــارج الــــعـــراق خالل

اضية". العقود ا
وعن عرض تلك األعمال يؤكد اإلبراهيمي
أن: "هذه اجملـموعة هي مـشروع حضاري
غـيـر ربـحي أو جتـاري ومـجـمل جـهـدها
ي وطــوعي لــتـحــقـيق إحــتــرافي وأكـاد
ـشـروع وتـطــويـره وتـعـزيـز جنــاح هـذا ا
شـهد الـثقافـي الفني مـكانـته ووجوده بـا
الـعـراقي والـعـربي".وعـن كـيـفـيـة إخـتـيار
األعمـال يتـحـدث اإلبراهـيـمي بالـقول أن:
"إخـتـياراتـنا في االقـتنـاء هي فعل ونـتاج
حكـمنا اخلـاص والتي تعـبر عن خـبرتنا
ـا كان مـتـاحـاً أمامـنـا من أعـمال فـنـية
وقبل كـل شئ نعـتـمد أصـالـة ومصـداقـية
هــذه األعـمـال ووثـائق تـاريــخـيـة تـتـعـلق
بـتــاريخ احلـركـة الـتــشـكـيـلــيـة الـعـراقي
ا ـؤكد هي لـيـست نـهايـة عـملـنـا وا وا
هو قـابل لإلضـافـة.ويسـتـمر حتـقـيق هذا
ــشــتــركـة الــطــمـوح مـن خالل اجلــهـود ا
لـلــمـهـتــمـ الـذيـن يـشـاركــونـا في نـفس
الـرؤيـة والـهـدف وسـيتـم اإلعالن عن أية
و وتطوير مساهمة نوعية إيجابية في 

هــذه اجملــمـــوعــة ونــأمـل من خالل هــذه
ـبادرة أن نشـجع مجـتمع رجـال األعمال ا
والـشركـات العـراقية عـلى إتبـاع خطـوتنا
ــتـواضـع والـبــدء في دعم ــوذجــنــا ا و
مجـتمع الثـقافة والـفنون في الـعراق كما
نـأمل أن يـكـون لكـل شركـة أو رجل أعـمال
في الـــقــطـــاع اخلــاص دوراً في تـــطــويــر
وتــشــجـيع وإثــراء الــعــراقـيــ بــاإلبـداع
وتــقــد اإلجنــازات الــفـــنــيــة احلــديــثــة
ـا يـتالءم والـتـاريخ الـفـني ـعـاصـرة  وا

." الكبير للعراق والعراقي
ـســتــقـبل ــرســومـة فـي ا وعن االهـداف ا
يـؤكد اإلبراهـيمي: "تـسعى اجملـموعة إلى
إقــامــة شـــراكــات مع مــؤســـســات فــنــيــة
ــيـة لـتــحـقــيق أهـداف هـذه وثــقـافـيــة عـا
اجملمـوعـة إضافـة لـذلك نسـعى ان تـكون
ـــهـــمــة ـــراجـع ا هـــذه اجملـــمـــوعـــة من ا
والبارزة لكل الفنون التـشكيلية العراقية
ـتـحف كــكـيـان ووجـود من خالل إقــامـة ا
ـتـحف مـادي حــضـاري وأيـضــاً إطالق ا
األلكـتـروني واألرشـيف اإللـكـتـروني الذي
ـعلومـات التأريـخية والـفنية يـضم كافة ا
ــشــهــد في الــســاحـة لــلــتــعـريـف بـهــذا ا
الـعـربــيـة والـدولــيـة مع تـعــزيـز الـعالقـة
ــعـارض ـتــاحف وا ــهــنـيــة مع كــافــة ا ا
يـات الفـنية األقليـميـة والدولـية واألكـاد
ـا يــعـزز خـدمـة ــؤسـسـات  واألفـراد وا

شروع".  أهداف هذا ا
ويــضـيف اإلبــراهــيــمي: "ومـوازيــاً لــهـذا
اجلهـد إيضـاً نسـعى إلى تـأسيس مـكتـبة
واسـعة تضم كل الـكتب الفـنية والـبحوث
ـنــشــورات والــتــســجـيالت ــقــاالت وا وا
رئـية لـتـاريخ الفن الـعراقي السـمعـيـة وا
ـخـتـلف فـتـراته الـتـأريـخـيـة مـنـذ بـداية
الـقرن الـعـشـرين وحلـد االن كمـا أسـسـنا
مـوقعاً الـكترونـياً مهـماً يضم كل مـا تقدم
ـشـروع بــشـكل تـفـصـيـلي بـأرشـفـة هـذا ا

ودقيق".
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وعن تـــأصــيل األعــمـــال الــفــنـــيــة يــقــول
اإلبـراهـيـمي: "من أهم أولـوياتـنـا في هذه
اجملـمــوعــة هـو تــأصـيل ودقــة اإلخـتــيـار
ومصداقـية األعـمال الـفنـية الـتي تضـمها
اجملـموعة من خـالل جلنة مـتخـصصة من
اخلـبراء بـاعتـماد مـددات الفـحص للـتأكد
مـن أصل الـــعـــمل وعـــائــديـــته لـــلـــفـــنــان
الــتــشــكــيــلي الــعــراقي ولــعل أبــرز هــذه
احملددات هي الـتـأكد من الـفـنان مـبـاشرة
إذا كــان عـلى قــيــد احلـيــاة عــبـر شــهـادة
ـقـارنـة أو الــفـنـان وإعـتـمــاد الـدراسـات ا
الـتـتـبـعـيـة ألسلـوبه الـفـني.وأن يـوثق كل
عـمل فـني بشـهـادة وإسـتـمارة مـعـلـومات

. تخصص مصدقة من جلنة اخلبراء ا
وإعتماد مصادر موثوقة بالشراء وحسب
ـعـتـمــدة: (الـفـنـان أو عـائـلـة األولـويـات ا
الــفـنــان أو ورثـته أو أي مــصـدر ثــقـة مع
الـتـوثــيق لـذلك). وتـكـون األولـويـة أيـضـا
نشـورة في كتاب أول مـجلة أو لألعمـال ا
كـتـيب أو فـولـدر أو أي مـطـبوع مـوثق أو

صورة العمل مع الفنان".

ـوروث احلـضـاري وبنـاء نـظـام أرشيف ا
مـعـلـومـاتي مـهم لــتـوثـيق كل مـا يـتـعـلق
عـاصر تاريـخياً ونـقدياً بـالفن العـراقي ا

وبصرياً".
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احلــفــاظ عـــلى الــتــراث الــفـــني لــعــمــوم
الـتخصصـات الفنيـة التشـكيليـة احلديثة
ـعـاصرة والـسـعي إلى إنشـاء مـتحف وا
ــيـــز يـــهــدف إلـى احلــفـــاظ عـــلى هــذا
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حــ نـــتــحــدّث عـن اإلمــام عــلي(ع) فـــإنــنــا
نتـوقف على جانبـ مهمـ أولهمـا يتعلّق
" ?التاريخ" وثانيهما له عالقة " الفلسفة".
 وعـنـد مـحـطة الـتـاريخ ال نـقـصـد إعادته أو
ـا استـعادته ة وإ إثارة إشـكالـياتـه القـد
ا للـتفكّـر فيه وأخذ الـدروس والعبـر منه 
يـنــسـجم مع احلـاضــر ويـتـسـاوق مع  روح

العصر والتطور الكوني.
 أما الفـلسـفة فـهي مجـال لتشـجيع الـتفـكير
والنـقد واالستـقاللية خـصوصاً حـ تكون
ـثل في انـســجـام مع الــقــيم اإلنـســانـيــة وا

األخالقية. 
كـننـا بواسـطة الـتاريخ والـفلـسفـة  فهم و
العـالم على نحو أفضل خصوصاً  الوقوف
ـفـاصل التـاريـخـيـة ودالالتـها عـنـد بـعض ا
إنطالقاً من فلسفة شمولية للكون واجملتمع
واحلقـوق اإلنسـانـية الـتي كان يـدعـو إليـها

اإلمام علي.
وهذا مـا نحـاول التـوقف عنـده في منـحي
أساسـي مترابط ومتماسك أساسهما
احلـق والـعــدل وعالقـتــهـمــا بـفــكـرة الــدولـة
الـعـصـريــة الـتي نـطـلق عــلـيـهـا دولـة احلق
تكافئة وحكم واطنة ا والقـانون أي دولة ا

القانون. 
واطـنة تقـوم على أربع عـناصر أسـاسية وا
ـساواة والـعدالـة والسيّـما هي: احلريّـة وا
ـشـاركـة. وكـان االجـتـمـاعـيــة والـشـراكـة وا
اإلمام عـلي في مـنظـومـته الفـكـرية قـد فصّل
في هـذه الــعــنــاصـر بــإعالء شــأن اإلنــسـان
ستخلف في األرض والذي تميّز باعـتباره ا
عن ســائــر اخملـلــوقــات أمـا الــقــانـون فــهـو
ـوت ال يـسـتـثني حـسب مـونـتـسكـيـو مـثل ا
أحداً وهـو ما كـان اإلمام عـلي يتـبعه حتى
ـقرب إليه مـستنداً في ذلك إلى مع أقرب ا
ــسـاواة أمـام الــقـانـون بــاعـتـبـاره مـبـاد ا

محوراً للعدالة وعدم التمييز.
 ولعلّ اخلـيط الناظم لدولة تقوم على احلق
ويحـكمها القانون هـو احلريّة بكلّ ما تعني
الكـلمـة فـقد ولـد اإلنسـان حرّاً وكـان اإلمام
علي يـردّد "ال تكن عبد غيـرك وقد جعلك الله
" أي اعـتبـار احلريّـة هـبة ربـانيـة كحق حرّاً
طــبـــيــعي لإلنــســان بـل أكــثــر من ذلك كــان
يـحــرّض عـلى نـيل احلـريّـة ورفض اخلـنـوع

واالستتباع والعبودية.
وإذا كانت الـفلسـفة أم الـعلوم فـالتاريخ
أبــو الـعـلــوم. وكالهـمـا يــدعـونـنـا لــلـتـأمل 
فـــــقــــراءة الـــــتـــــاريخ مـــــقـــــرونــــة بـــــدالالته
واسـتـخالصـاته. صـحـيـح أن التـاريـخ مـاكر
في الكثير من األحيان ومراوغ حسب هيغل
ـاركس الذي كـثـيراً مـا كـان يردّد أن ووفقـاً 
التـاريخ ال يـعيـد نفـسه وإن حصل ذلك وفي
ــرّة الــثــانــيـة ــرّة األولى كــمــأســاة وفـي ا ا
كمـلهاة أو مـهزلة خـصوصاً وأن من يـكتبه
ـنتـصر لـكن حكـمة الـتاريخ تـكمن في هو ا
فــلـسـفـتـه وكـان كـونـفــوشـيـوس مــنـذ الـقـدم
يـقـول: "احلـكـمـة تـعـني مـعـرفـة الـنـاس" أمـا

"الفضيلة فهي حب الناس".
 ولـعلّ قــراءة الـتــاريخ والـفــلـسـفــة في أحـد
وجـــوهه الــراهـــنــة تـــســتـــهــدف مـــواجــهــة
ا فيه من أزمات فكـرية وثقافية حاضـرنا 
واجتـماعية وسيـاسية ناهـيك عمّا يواجهه
من حتدّيـات صحيّـة وبيـئية ومـناخـية وما
تتـركه تلك عـلى الـنفس الـبشـرية. والـتاريخ
والـفـلسـفة تـمـنحـان اإلنسـان مـعنى احلـياة
والــعـمـل والـتــأمل والـداللــة وذلك من خالل
طـرح أسـئـلـة وفـرضـيـات ومـعـطـيـات تـكـون
ـثابـة مـدخالت: من نـحن? ومن أنتم? ومن
أنا? ومـاذا نريـد? وكيف مـرّ الزمـان وما هي
دروسه? وأين احلق والـعدل? وكيف السبيل
إلى الـــعـــيـش مـــعـــاً ? واإلقـــرار بـــالـــتـــنــوّع
والتـعدّديـة وصوالً إلى مـخرجـات أساسـها
أن اإلنسـان خلق مختلفاً وبالتالي فإن هذا
اإلخـتالف هــو مـدعـاة لــلـتــكـامل والــتـفـاعل
والـــتـــواصل مع اآلخـــر. واإلنـــســـان حــسب
أرسطـو هـو في األسـاس حيـوان اجـتـماعي

بطبعه.
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? أي ـكن قــراءة اإلمـام عـلي راهــنـيـاً كـيـف 
بـأفق مـسـتـقـبـلي من خالل قـراءة مـفـتـوحة
ـراجـعة والـتـأمل آخذاً واسـتـشرافـيـة عـبر ا
ـرحلـة الـتاريـخـية بـنـظر اإلعـتـبار سـيـاق ا
بـاعـتبـار حـركة الـتـاريخ متـواصـلة ولـيست
ساكـنة أو مـتوقـفة أو مـتجـمّدة عـند مـفصل
مـعـيّن بل تـعـتـمـد عـلى ديـنـامـيـة مـسـتـمرّة
ومتـجدّدة وتـلك قيـمة الـفلـسفـة خصـوصاً
فلـسفـة احلق التي تـعتـبر اإلنـسان األساس
الذي تـسعـى إلى رفاهه وإسـعاده وفـلسـفة
ساواة ب البشر. العدالة التي تقوم على ا
وكـان الـفـيـلسـوف اإلغـريـقي بـروتـوغوراس
يقـول: "اإلنسان مقـياس كلّ شيء" وكنت قد
اختـرت عنواناً لكتابي "اإلنسان هو األصل"
في العام  ?2002الـصادر عن مركز القاهرة
لدراسـات حقـوق اإلنسان الـقاهرة ?2002
إســـــتـــــنـــــاداً إلـى ذات األرضـــــيـــــة إلى ذات

األرضية الفكرية اإلنسانية.
أســتـــطــيع الــقــول أن اإلمــام عــلي ســبق
نـفـتح ونظـرته إلى احلـريّة عصـره بفـكـره ا
ـساواة ومفـهـومه بشـأن الـعدالـة ومـباد ا
وتـأكـيــده عـلى "إنــسـانــيـة اإلنــسـان" بـغض
النـظـر عن أصله اإلجـتـماعي. ولـذلك أصبح
مـصـدر إلـهام لـيس لـلـمسـلـمـ فـحسب بل
لـعـمـوم من يؤمـن بالـقـيم اإلنـسانـيـة وال بدّ
من التـفريق ب من يُـنسب نفـسه إليه وب
أفكـاره وآرائه ومبـادئه ومثـل هذا التـفريق
ضـــروري ألن هـــنـــاك من حـــاول الـــتـــشـــبث
بـاسـمه حلـسـابـات سـيـاسـويـة أو حـزبـوية
لـــكــنـه كــان بــعـــيــداً عـــنه حــتـى وإن أكــثــر
الضـجيج بعـناويـنه وحمل راياته لـكن ثمة
هوّة سـحيقة بـينه وب بعض من يـنسبون
أنــفــســهم إلى مـــدرســته وهي مــدرســة "آل
البـيت".ولألسف فقـد هُزمت الـعقالنـية التي
حاول تـكريسها في وسطـنا وظلّت مهزومة
األمــر الـــذي البــدّ من ردّ اإلعـــتــبـــار إلــيـــهــا
ـكن النظر إلى ذلك بصـيغة حديـثة فكيف 
في فـلــسـفـة اإلمـام عــلي خـصـوصـاً في ظلّ
الـــعــلــوم احلــديـــثــة? والــعــلـم يــحــتــاج إلى
ــعـرفـة والــتـجـربــة واحلـكـمـة ــعـلـومـة وا ا
وهـذه األخيـرة مع العـقل هي أسـاس الدين
إذ ال دين خارج الـعـقل فاألخـيـر هو الـشرع
األعـلى لإلنـسـان وبـالـعـقل يـعـالـج اإلنـسان
شـؤونه اسـتـنـاداً إلى عـلـوم عـصـره وكـلـما
تمـكن من استـيعـابهـا استـطاع أن يـتساوق
مع مـتـطـلـبـات زمـنه فـقـد كـان دين عـلي هو
دين العـقل أما الـفقه فـهو فـقه الواقع وهو

ما كان اإلمام علي يعتمده.
عرّي:  وحسب أبو العالء ا
أيها الغرّ إن خصصت بعقل

 فاتبعه فكلّ عقل نبي
فشاور العقل واترك غيره هدراً  

فالعقل خير مشيرٍ ضمّه النادي

ـكـانــة الـعـلـيـا لإلمـام عـلي وحـ نـتـنـاول ا
فإنـنا نـخصّ بـذلك فلـسـفته وسـيـرته وعدله
وتـمــســكه بــاحلق في مــثـال إنــســاني نـادر
ومـــــنـــــزّه وذلـك من مـــــوقـع خـــــارج دائــــرة
ـانيـة العقـائدية ألن القـداسة الديـنية واإل
كان والزمان فهو اإلمام علي خارج دائرة ا
مفـكّر كـوني (زمكـاني) أي أنه عابـر للـزمان
كان وما قاله وما كتبه من نصوص هي وا
ذات بعد قـيمي مستمر للبشر جميعاً وليس
لـلـمـســلـمـ وحــدهم خـصـوصــاً تـلك الـتي
تتـناول اإلنسان وحرياته وحقوقه وإن كان

بعضها ال بد أن يؤخذ بسياقه التاريخي.
Êu−ý Ë– Y¹bŠ

كـنت قــد دعــيت قـبل  30عــامـاً ( (1992إلى
ـــتـــحــــدة (ديـــربـــورن - واليـــة الــــواليـــات ا
ـنـاسـبة مـيـشيـغن) لـلـمشـاركـة في مـؤتـمر 
ذكـرى "يـوم الـغــديـر" فـاعـتـذرت بـالـقـول أن
هنـاك كثيـرين أجدر مني لـلمشـاركة في مثل
ـؤتمر خـصوصاً وهـو يتنـاول قضية هذا ا
تاريـخيـة هناك جـدل حولـها بل هي مـسألة
ــسـلـمـ ال سـيّـمـا في ظلّ إشـكـالـيـة عـنـد ا
ـذهبـية في ح اإلصطـفافات الـطائـفية وا
أنني أبـحث عمّـا هو مـشتـرك وجامع بغضّ

النظر عن الوقائع التاريخية.
ـكن سـحبه  وبالـطـبع فمـا هـو تاريـخي ال 
لــيـصـبح راهــنـيـاً وإلّــا فـإنـنـا ســنـعـيش في
ـاضي بل ونغرق فيه ألن البحث في مثل ا
ــســائل الـــتــاريــخــيــة واإلخــتالفــات هــذه ا
الدينـية والطائـفية ليس مـكانها الـتجمعات
البـشريـة بل هي من اختـصاص اجلـامعات
ومــراكــز األبـحــاث واجملــمــعــات الــفــقــهــيـة
وعلـماء التـاريخ والدارس والـفقهاء وهي
قـضـايـا ال عالقـة لـها بـالـواقع الـذي نـعـيشه
ح يـراد استـنفـار احلشـود البـشريـة التي
داخن في الـثورة الـصنـاعية تذكّـر بعـصر ا
في أوروبـا حيث الشحن والـتحريض ليس
العــتــبــارات طــبــقــيــة واجــتــمــاعـيــة ولــكن
حلـســابــات سـيــاســيــة وطـائــفــيـة ضــيــقـة.
ولألسـف فــإن هـــذا هــو مـــا يــجـــري الــيــوم
لـدرجـة إحـداث نـوع من الـتخـنـدق الـطـائفي
ــذهــبي الــذي يُــضــعف بال واالصـطــفــاف ا
ـــصــالح أدنى شـك الــوحــدة الـــوطــنـــيــة وا

شتركة العليا لعموم البالد. ا
ـؤتـمـر وفي مـقـدّمـتـهم ولـكن كـرم مـنـظـمي ا
الـصـديق صـادق بـحـر الـعـلـوم (أبـو حـيـدر)
الذي أصـرّ عـلى حضـوري فـأمـهلـته يـوم
لــلـتـفــكـيـر ثم هـاتــفـني واقـتــرحت عـلـيه أن
أتنـاول اإلمـام عـلي مـنـظـوراً إليـه من زاوية
فلسفة احلق واحلريّة وهو ما حصل فعالً.
ــؤتـمــر الـذي حــضـره الــسـيـد شـاركت في ا
اجللـيل محـمد بـحـر العـلوم والـسيـد األم

ـصري) ـفـكـر اإلسالمي(ا وفهـمي هـويـدي ا
ومــحـمـد عــبـد اجلــبـار الـشــبـوط والــداعـيـة
اإلسالمي مــحــمـــد الــتــيــجــاني الــســمــاوي
(الــتـونــسي األصل) وهــو مــؤلف كــتـاب "ثم
اهـتــديت" الــذي هــو كـتــاب دعــائي لـيس ذا
قـيـمة عـلـميـة طـبع عشـرات الـطبـعـات وأثار
ـتـحـمـس جـدالً واسـعـاً وخـصـوصاً بـ ا
. وكـان لـلــطـائــفـيــة ودعـاتــهـا من الــفـريــقـ
ؤتـمر مـهـماً في جـانب منـه جلهـة التـنوّع ا
ـشـارب الـفـكــريـة ولـبـعض مـا طـرح فـيه وا
يـتـجاوز مـا هو تـقـليـدي وتمـجـيدي بـاجتاه
إعالء شأن مـا هـو فـكري وثـقـافي وإنـساني

بالطبع.
وحـ انــتــهـيـت من إلـقــاء مــحــاضـرتي
حيّـاني التـيجـاني السـماوي وأثنـى على ما

قــدّمـته بــلـهــجـتـه الـتــونـســيـة قــائالً أجـدت
"برشـة" أي "كثيراً" وجاءني مـرحّباً بي بعد
نصّـة وسألـني: هل أنت قيادي نزولـي عن ا
في حـــزب الـــدعـــوة? وهـــو ســـؤال مــفـــاجئ
بالـنـسبـة لي  فـقلت لـه: كلّـا ثم سـألني من
أي حــــزب إسـالمي أنـت? فــــقــــلت لـه لــــست
حزبـياً ثم أمطرني بأسئـلة عديدة منها: من
أين جـــاء اهــتـــمـــامك بــاإلمـــام عـــلي? وكــان
متـأكداً بأنني "إسالمي" فأجبته أنني لست
إسـالمـيـاً فــقـال لي كـيـف? قـلت له اإلسالمي
يـدعـو لـقـيـام دولـة إسالمـيـة لـكـنـني مـسـلم

وأعتزّ بهويّتي الثقافية واحلضارية تلك.
 وألحّ عــلي: كــيف حتــصّــلت عــلى ثــقـافــتك
اإلسالمــيــة? فــقــلت له: لــقــد رضــعــتــهــا مع
احلـلـيـب وحـ كـنّـا في تــعـارف واشـتـبـاك
ودّي مـــرّ الــســـيــد بـــحــر الـــعــلـــوم فــنــاداه
: أتسمع يـا سماحـة السيد? التـيجاني قـائالً
السـيد شعبـان ليس إسالمياً كـما يقول هل
تـعـرف ذلك? قـال له بـحـر الـعـلـوم بـطـريـقـته
ه ــمـلّــحـة: أتــرك شـعــبــان وشـأنه فــله عـا ا
اخلاص ونـحن نحتـرم توجّهـاته خصوصاً
حـــ يــتـــحـــدّث عـن اإلمــام عـــلـي وحـــقــوق
اإلنــســـان في اإلسالم والــتـــســامح. إنه ابن
ـدرسة الـنـجفـيـة العـلمـيـة وحيـثـما يـكون ا
فـهـو ال يـتنـصّل عن جـذوره الـتي يـعتـزّ بـها
وعلّق: "تـلك خصوصية عـراقية فيهـا الكثير
من الــتــداخل" وضــحــكــنــا ثـالثــتــنــا وبـدأ
التـيجاني صداقة معي التـقيته بعدها أكثر
من مـرّة. مـقـصدي مـن رواية ذلـك هنـاك من
يــريــد أن يـخــتــزل اإلمــام عـلـي بـطــائــفـة أو
ـجــمـوعـة إسالمـيـة أو بـحـزب إسالمي أو

بـطـقـوس مـعـيـنـة قـد ال تـنسـجـم أساسـاً مع
ــارســات فــكـــر اإلمــام عـــلي نـــاهــيك عـن 
بـاسـمـه وهي أبـعـد مـا تـكـون عـنه في حـ
أنه مفـكّـر وفيـلسـوف له آراء سـبقت عـصره
وال ينـبغـي النـظر إلـيه من زاوية اإلشـكاالت
الــتي حـــصــلت بـــعــد غـــيــابه بـــ طــوائف
ومـذاهـب واجـتـهـادات واحـتـرابـات لـيس له
عالقـة بهـا ال من قريـب وال من بعـيد بل أنه
لـو كـانت حــصـلت في عـهـده لـوقف بـالـضـدّ
ــسـلــمـ مــنـهــا حـرصــاً مــنه عـلـى وحـدة ا
وجتــنــبـــاً إلحــداث تــصــدّع فـي صــفــوفــهم
خصـوصاً كانـوا يعانـون بعد وفـاة الرسول
من فراغ كـبير وأمـامهم مشروع بـناء الدولة
الـتي اعـتـمـدت في مـرجعـيّـتـهـا عـلى الـقرآن
والـســنــة من جــهــة فـضالً عـن الـواقـع بـكلّ

فسيفسائه وتضاريسه وتعقيداته.
إن الصـراعات الـلّاعـقالنـية والـتي استُـخدم
فــيـهــا اسم اإلمــام عـلـي بل زجّ به في غــيـر
مـوقـعه ومــقـامه كــانت ومـا تـزال مــسـتـمـرة
ـذاهب وهـو لـيس بــسـبب اجـتـهـادات بـ ا
أمــر طـــبـــيــعـي  بل اســتـــخـــدمت ألغــراض
سيـاسية وأنـانيـة ضيّـقة عـبر شـحن طائفي
أسـاسه الــتـعـصّب وولــيـده الـتــطـرّف وهـذا
األخــيـر إذا مـا حتـوّل إلى سـلـوك أي انـتـقل
من الفـكر إلى الـواقع يصـير عـنفـاً والعنف
ح يـضـرب عشـوائـيـاً يصـبح إرهـاباً وإذا
اسـتــهـدف زعـزعــة األمن واإلسـتــقـرار وكـان
عابراً للحدود نطلق عليه "اإلرهاب الدولي".
ا انـدلـعت حـروب طائـفـيـة ومذهـبـية  ولـطـا
ونـزاعـات مـســلّـحـة راح ضـحـيّــتـهـا ماليـ
الـبـشــر وحـسـبي هـنــا أن أشـيـر إلى حـرب
ــئـة عـام وحــرب الـثالثــ عـام في أوروبـا ا
الــتـي انـــتــهـت في الـــعــام " ? 1648صـــلح
ويسـتفالـيا" بحـيث  وضع حدّ لإلحتراب
والنـزاع الديني والـطائفي بـتأكيـد اإلحترام
ــتـبـادل وتــأديـة طـقــوس الـعـبــادة بـحـريـة ا
وحق التـنقل واحترام سيـادة البلدان. ولكن
لألسف فـإن هذه احلروب والنزاعات والف
مـا تـزال مـسـتـمــرّة في بـلـدانـنـا بل تـعـيش
بــيــنــنــا ونــســمع من هــنــا وهــنــاك دعــوات
إقـصـائيـة وإلـغـائـيـة وتهـمـيـشـيـة من أناس
ينـسبون أنـفسـهم إلى الشيـعة أو الـسنة أو
غـيـرهم ويـحـرّضـون ضـدّ بـعـضـهم الـبـعض
وكأنـهم أعداء وليسـوا من أتباع دين واحد
في حـ أن الصـراع الذي دام  500عـام ب
الكنـيسة الـكاثـوليكـية والكـنيـسة اللـوثرية
جـرى وضع حدّ لـه باتـفـاق في الـعام 2016
وأصبح جـزءًا من التاريخ يختصّ به علماء
اللّـاهوت والـدارسون لـعلـوم الدين وال شأن
طران منيب للناس به وهو ما حاورت به ا
يونـان في مقـالة كـتبـتهـا بعـنوان "خـمسون
سنـة حوار وال ساعة حـرب" التي نشرت في
مجـلة أفق (مـؤسسـة الفـكر الـعربي) في 10
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ال أبـالغ إذا قــلت أنــني في مــرحـلــة الـفــتـوة
ـتـابـعـة سـيـرة اإلمـام األولى كـنت مـهـتـمـاً 
علي مـثلما هو اهتمـامي باألفكار اليسارية
والتـقدميـة احلديثة وقـد جئت على ذلك في
أكـثـر من مــنـاسـبـة. وكـنتُ قــد اطـلـعت عـلى
"نهج الـبالغـة" وقرأت فـصـوالً منه ولـكـنني
عـدتُ إلـيه بـالـدرس والـتمـحـيص والـتـدقيق
واإلفادة والـتتـلـمذ بـعد أن اسـتـوقفـني على
نحـو الفت للتـفكّر والـتأمل واالستـشراف ما
ــفـكـر الـلــبـنـاني من أصـل مـسـيـحي كـتـبه ا
جـورج جــرداق في مـوســوعـته اخلـمــاسـيـة
والتي أضـاف إليها مؤلفاً سادساً وذلك في
ــاضي وكـانت أواخـر ســتـيــنـيـات الــقـرن ا
بـــعـــنـــوان "اإلمــام عـــلي وصـــوت الـــعـــدالــة
اإلنـسـانـيـة". وكـان شـقـيـقه فـؤاد جـرداق قد
أهـداه نهج الـبالغة وقـال له: أدرسه واحفظ
يّزة ما تـستطيع منه وكـانت تلك القراءة 
ونـافــذة فـانـصــرف إلى الـكــتـابــة عن "عـلي
وحــــقــــوق اإلنــــســــان" و " عــــلي والــــثــــورة
الــفـــرنــســيـــة" و " عــلي وســـقــراط" و "عــلي

وعــصــره" و "عـلي والــقــومـيــة الــعـربــيـة" و
"روائع نـهج البـالغة". وهي بـحق مـوسـوعة
مــعـرفـيـة شـديــدة الـرقي مـنـهــجـاً وأسـلـوبـاً
وتـــوجّـــهــاً تـــنـــطــلـق من رؤيـــته لإلنـــســان
سـتخلف في األرض والتغـيير في مقاربة ا
لــفالسـفـة الــثـورة الـفـرنــسـيـة الــكـبـار مـثل:
روسـو ومـونتـسـكـيـو وفـولـتيـر والـفـلـسـفة
ابــتـداءً من ســقــراط أبــو الــفالســفـة وروح
العصر واستلهاماته في تأكيد على السياق
الـتـاريـخي والـعــروبـة الـطـافـحـة الـتي كـان
ـتـاز بــهـا اإلمـام عـلي في تــأكـيـد اعـتـزازه
بأرومـته وانتـمائه ولـغته نـاهيك عن بعض
جـواهره التي وردت في نـهج البالغة. وذلك

ما تناولته موسوعة جرداق .
وألن اإلمــام عــلي مــفــكــر كــوني ورؤيــته
اإلسـتـشـرافـيـة سـابــقـة لـعـصـره فـهـو حـ
يـتــنـاول حــقـوق اإلنـســان يالمس في سِـبق
غـيـر مـعهـود مـفـكري أوروبـا إلدراكه أهـمـية
تـلك احلــقـوق لإلنـسـان اســتـنـاداً إلى رؤيـة
ـــدى وهي تـــلك الـــتي وردت في بـــعـــيــدة ا
القـرآن الـكر "وقـد كرّمـنا بـني آدم" (سورة
اإلسراء / أية  ? (70أو كما ورد في (سورة
احلـجرات/ اآلية  "   (13يـا أيها الناس إنا
خلـقنـاكم من ذكر وأنـثى وجعـلنـاكم شعـوباً
وقبـائل لتعارفوا إن أكرمـكم عند الله أتقاكم

إن الله عليم خبير". 
وحسب مـيخائيل نعيمة كان اإلمام علي من
بعـد النـبي سـيّد الـعرب عـلى اإلطالق بالغة
وحــكـمـة وتــفـهـمــاً لـلـديـن وحـمـاســة لـلـحق
وتسـامياً عن الدنيا وحسب بعض ما ينقل
عـن الــنــبي كــان يــقــول له "يــا عــلي أن فــيك

" وإضـــافـــة إلى شيء من عـــيـــسى بـن مــر
نعـيمـة تنـاوله جـرجي زيدان وجـبران خـليل
جـبــران ومـارون عـبـود وفـؤاد جـرداق وعـبـد
ـسـيح مـحـفـوظ وهؤالء كـلـهم مـسـيـحـيون ا
والــقـــائــمـــة تــطـــول من الــعـــرب واألجــانب
وحسب جـبـران خلـيل جبـران وهـذا ما كـتبه
في مـجلة العـرفان العام " 1931في عـقيدتي
أن إبن أبـي طــــالـب أول عــــربـي الزم الــــروح
الكـليـة وجاورها وسـامرهـا وهو أول عربي

تناولت شفتاه صدى أغانيها....".
لم تــكن أفـكـار عـلي بن أبـي طـالب الـرؤيـويـة
وعــلـمـه الـوفــيــر وحـدهــمــا مـصــدر إعــجـاب
وإلهـام بل كانت سجاياه الـشخصية وأراءه
في اإلجـتــمـاع واحلـكم ومـواقــفه اإلنـسـانـيـة
وشـجـاعـته ومـرؤتـه الـتي شـكّـلت مـنـظـومـة
سـلـوكيـة متـمـيّزة إلنـسان يـكـاد يكـون نادراً
خــصـوصـاً وقــد تـمـيّــز بـرؤيـة شـمــولـيـة عن
الـعــالم والــكـون واحلــيـاة واجملــتــمع وتـلك
فكّر الرؤيوي في عـصرنا فما بالك صفـات ا

ح يكون األمر قبل أكثر من  1400عام.
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أشـرت إلى فـضل جـورج جـرداق في تـعمـيق
رؤيـتي بــتـسـلـيط ضـوء كــاشف عـلى جـوهـر
فلـسفة اإلمام علي ونظرته اإلنـسانية مقارنة
بــاحملـــيط الـــكــوني األمـــر الــذي فـــتح آفــاق
جديـدة أمامي لـقراءات غـير تـقلـيديـة لسِـفْرِه
ـحاولـة تقريب اجمليـد "نهج الـبالغة" وذلك 
"النص" من مـفاهيم العـصر احلديث يضاف
إلـى ذلك مــا كــنت قــد درســته من فــلــســفــات
وأفــكـار حــديــثـة ومــعـاصــرة في الــسـيــاسـة
والقانون واحلكم واالقتصاد والثقافة ثم ما
قـــرأته واطــلـــعت عــلـــيه لــكـــبــار الــفـالســفــة
ـفــكـرين وهـو مـا كــنت أعـود إلى أفـكـاره وا
ب الـفينـة واألخرى فأسـتقي منـها مَعـيناً ال
ثل اإلنسانية. ينضب والسيّما في القيم وا
وأودّ هنـا أن أشـير إلى  ثالث كـتب مهـمة
أولهما  –كتاب "اليسار واليم في اإلسالم"
ألحمـد عبـاس صالح الـذي قرأت فـصوالً منه
صرية) التي كان نشـرت في مجلة الكـاتب (ا
يـــــــرأس حتــــــــريــــــــرهـــــــا وذلـك فـي أواسط
السـتينـيات وثانـيهما  –كـتاب "علي: سـلطة
غدور عزيـز السيد جاسم في ؤلـفة ا احلق" 
أواسط الـثـمـانـيــنـيـات وثـالـثـهـمـا  –كـتـاب:
" لـعبـد الرحـمن الشـرقاوي تـق "علي إمـام ا

الـــذي قــــرأتـه في الــــعـــام   .1986إن هـــدف
الـقـراءة اإلرجتـاعـيــة لـبـعض جـوانب الـفـكـر
الــعــربي اإلسـالمي تــتــلـخّـص في إمــكــانــيـة
اإلستـفـادة من الـتـراث احلضـاري وتـوظـيفه
ـــا يــســاعــد في دراســة أوضــاع احلــاضــر
سـتقـبل والوقوف عـند داللته واستـشراف ا
فمـا هي فلسفة احلريّـة وحقوق اإلنسان عند

اإلمام علي? 
إذا حـاولـنا اإلقـتـراب من مـصطـلـحات الـفـكر
عـاصر فسـنجـد أنه قد عبّـر عن ذلك بشكل ا
وثــيق في فــلــســفــته لــلــحــكم ومــنــهــجه في
التـعامل مع الوالة وشـؤون الرعية وتـستند
بـكرة تـقدّمـة وا فـاهيـمهـا ا تـلك الفـلسـفـة 
إلى مــبــاد الــعــدل واإلنــصــاف ومــعــايــيــر
األخالق وال يـخــضع الـعــديـد من أحـكــامـهـا
ــنــحـهــا الـصــفـة ــكــان والـزمــان مـا  إلى ا
الـشــمـولـيـة الـتـي تـسـتـمـدّ قــوّتـهـا من الـقـيم

ثل البشرية اخلالدة. اإلنسانية العليا وا
ويكـاد اإلمام عـلي يقـترب عـلى الرغم من
ـســافـة الـزمــنـيـة الـفــاصـلـة بــ حـاضـرنـا ا
والـزمـن الـذي عــاش فــيه من رؤيــة راهـنــيـة
) للـمـفاهـيم الـعصـريـة التي (بـفارق  14قرنـاً
ي حلـقـوق جـرى تـدويــنـهـا في اإلعالن الـعـا
اإلنــســـان الــصـــادر عــام  1948والــعـــهــدين
الـدولـيـ  1996الــصــادرين عن اجلــمــعــيـة
ـتـحـدة بـخـصـوص احلـقـوق الـعـامـة لأل ا
ـدنـية والـسـيـاسيـة واحلـقـوق االقتـصـادية ا
واالجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة حـيث تـكـاد جتـد

صدى بعضها في فلسفته.
ي فـــكـــمـــا هـــو مـــدوّن فـي اإلعالن الـــعـــا
حلقـوق اإلنسـان "يولد جـميع الـناس أحراراً

والـشـفـافـيـة فـقـد دعا اإلمـام عـلي  والته إلى
عدم إخـفـاء األسـرار عن الرعـيّـة وطـالب أحد
والته "بـأال يــحـتـجـز دونــهم سـرّاً وال يـطـوي

دونهم أمراً".
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كـان يـؤكـد عـلـى أهـمـيـة سـمـاع الـرأي اآلخـر
وذلـك حـ يـقـول "من اســتـقـبل وجـوه اآلراء
عرف مـواقع األخـطاء" وهـذه بـعض مفـاهيم
العصر احلديث التي راجت في أواخر القرن
العـشـرين. وعـلى الـرغم من أنه يـقـلّب وجوه
اآلراء ويسـتشـيـر لكن صـوته اخلاص يـبقى
مــتــمـيــزاً مع احــتـرام رأي اجلــمـاعــة ولــعـلّه

القائل: "إن رأياً واحداً شجاعاً أغلبية".
كان اإلمـام علي بـعيـداً عن روح التـعّصب
ـنـســوبـيــة مـحــبـاً لـلــعـلم واحملـســوبـيــة وا
ومـقــدّراً لـدوره حـيث وضــعه في قـمـة أنـواع
الشـرف وذلك بقوله "ال حـسَب كالتواضع وال
شـرف كـالــعـلم". وكــان يـدعــو لـرفض الــقـهـر
ـخــتـلف أشــكـاله ألنـه يـتــنـافى مع مــبـاد
اإلسالم احلــنــيف مـع احلــريّــة وشــروطــهــا
سـواء اإلكراه االقـتـصادي أو االجـتـماعي أو

ادي أو النفسي. ا
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وإذا قرأنـا هذه اآلراء بـرؤية حـداثيـة فيـمكن
ي حلقوق أن جند نـفحاتـها في اإلعالن العـا
ـــادة اخلــامـــســة) اإلنـــســان حـــيث حتــرّم (ا
عـامالت الـقـاسـية والـوحـشـية "الـتـعـذيب وا
ـادة التاسـعة) التي واحلاطّـة بالكـرامة" و (ا
تدعـو إلى عدم جواز القـبض على أي إنسان
ادة الـثانـية أو حجـزه أو نفـيه تعـسّفـاً و (ا
عـشـر) الــتي تـدعـو لــعـدم تـعــريض اإلنـسـان
لـتـدخل تـعــسـفي في حـيـاتـه الـشـخـصـيـة أو
أسـرته أو مـسـكـنه أو مـراسالته أو حلـمالت
عــلى شــرفه وســمـعــته... إلـخ. وإذا كـان ذلك
ــدنـي والــســيــاسي من يــخـصّ اجلــانــبــ ا
حـــقـــوق اإلنــــســـان فـــإن الـــعـــهـــد اخلـــاص
بــاحلـــقــوق االقـــتــصـــاديــة واالجـــتــمـــاعــيــة
والثـقافـية قـد فصّل اجلـانب االجتـماعي من
حـقــوق اإلنــسـان وهــو الـذي وجــدنــا بـعض
مـــنــطــلـــقــاتـه وأطــيــافـه عــنــد اإلمـــام عــلي 
خـصـوصـاً رفـضه لـلـظـلم الـذي كـان يـعـتـبره
"لعـنة كبرى" وكان أفحش أنواع الظلم عنده
هــو "ظــلم الــقــوي لــلــضــعــيف" و "احملــتــكــر
لـلـعـامـة" و "احلـاكم لـلـمـحـكـوم". وقد خـاطب
األشــــــتــــــر في أحــــــد األيــــــام قـــــائـالً "إيـــــاك
ـا الـنــاس فـيه أســوة". فـأين واالسـتــئـثــار 
بعض احلـكومات واحلركات السياسية التي
تـدّعي الـتـشـبّث بـاإلسالم أو تـنـسب نـفـسـها

إلى اإلمام علي من هذه اآلراء واألفكار?
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ولــو راجـعــنـا الـدســاتـيــر احلـديــثـة الـتي
أخذت تـتبنّى أفكار احلـريّة وحقوق اإلنسان
كـالـدسـتـور األمريـكـي عام  ? 1776ومـيـثـاق
ـــواطن بـــعــد الـــثــورة حــقـــوق اإلنــســـان وا
ـعاصرة الـفرنسـية عام  ? 1789والـثورات ا
بوجـهيهـا الوطني واالشـتراكي فإنـنا نراها
جــمـيــعـاً تــؤكــد عـلى مُــثُل احلــريّـة وحــقـوق
ــــســــاواة والـــــقــــيم اإلنــــســــان واإلخـــــاء وا
ظـلوم وإحـقاق احلق اإلنسـانيـة وإنصـاف ا
ومــنـع الــتـــعـــذيب.. إلخ بـــغضّ الـــنـــظــر عن
االلـتــزام بـهــا من عـدمه وهي مــفـاهــيم عـمّق
النـظر فـيهـا اإلمام عـلي وإن كان ابن عـصره
ــراحـل طــويـــلـــة من خالل إلّـــا أنه ســـبــقـه 
تـقدمة نظـرته اإلنسانـية الـثاقـبة وأحكـامه ا
ومـثـله األصـيـلـة. وهـو مـا أعـطـاه هـذا الدور
تميز بصفته رمزاً وقع الفكري ا الريادي وا
تاريـخياً مستمراً عـلى مدى التاريخ البشري
الـذي هــو صـراع بــ احلـريّـة واالســتـبـداد
ــسـاواة واالســتـغالل والـعــدالـة والــظـلم وا

واخلير والشر.
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واليـوم فإن العـبرة لـيست بتـسطـير هذه
بـاد أو وضعـها وتـقنـينـها في الـدساتـير ا
أو فـي بــرامـج األحـــزاب اإلسالمـــيـــة وغـــيــر
اإلسالمـية وحسب أو إطالق آيـات التـبجيل
والتـقديس عـلى روادها كـما هـو اإلمام علي
والــفــكــر الــعـربـي اإلسالمي بل في كــيــفــيـة
اسـتـلـهامـهـا وفي جـعـلـهـا مـوضع الـتـطـبيق
وتقـريبـها من الروح اإلنـسانـية في مـواجهة
حتـديــات الـعـصــر بـأخــذ سـمــاته ومالمـحه
ـــعــرفــة مــســـتــجــداته بــنــظـــر االعــتــبــار و
ا يتناسب مع ومتـغيراته والتعاطي مـعها 
خط الـتـطـور والتـقـدم بعـيـداً عن االنعـزالـية

والتقوقع حتت أي حجّة أو مبرّر.
حلـيــاة اإلمـام عــلي  ومـدرســته الـفــكـريـة
كن أن والسـياسـية مـعنىً إنـسانـياً كـبيـراً 
ـا يـسـاعـد في مـعـاجلة نـنـهل مـنه الـكـثـيـر 
ـستقـبل أيضـاً وفقاً أوضاع احلـاضر بل وا
ـا ــتـأصـلـة وذلك دو لـنـزعـته اإلنــسـانـيـة ا
استـقدام للمـاضي أو استحضـاره على نحو

يثير اخلالف والصراع العبثي.
ــا هـروب مـنه أو وفـي الـوقت نــفـسه دو
الـتـنـكّـر له أو التـرفّع عـلـيه بـحـجّـة احلـداثة
ـعـاصـرة وبـالقـدر الـذي تـشـكّل فـيه دراسة ا
الـتـراث مسـألـة مـهمـة ال غـنى عـنهـا يـنـبغي
ـا ــاضي  االبـتــعــاد عن الـوقــوع في أسـر ا
يــؤدي إلى الــتــعــصّب واالنــغالق واجلــمـود
اضي والسـلفـية الـتي ال ترى غـير تقـديس ا

كلّه من دون فرزه.
 كمـا ينبغي عدم إدارة الظـهر للتراث برفض
عاصرة أو بنظرة عدمية اضي كله باسم ا ا
ال تـقـيم وزنـاً لـلـتـاريخ. وهـنـا ال بـدّ من وقـفة
نــقـديـة جــديّـة جـريــئـة لـلــتـراث تــنـسـجم مع
أوضـاع احلـاضـر وتـسـعى لـتـغـيـيـرهـا وفـقاً
لتـغيير األزمـان انطالقاً من الـقاعدة الفـقهية
ـاً قال "تـغـيّر األحـكـام بـتغـيّـر األزمان". وقـد
اإلمـام علي  "ال تُكرهوا أوالدكم على أخالقكم

فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم".

تـنازعـوا على منـافعكم ال تقـربوا مدخـرات النـاس أفقرتـوا الشعب كفى تـنازع
الـــدولـــة مـــلك واتـــركـــوا الـــشــــعب يـــعـــيـش عـــلى مـــضـض
بدل الـنـزاع إشـرعوا ويـعـيش حـياة يـرثى لـهـا الشـعب
بخـيرهـم ما خـيروني في بنـاء إقـتصـاد وطـني محـتـرم
دخانكم عماني وطبيخكم ماجاني. بشرهم عموا علية

لسان حال متقاعد تعبان.
{ عن مجموعة واتساب

واجهة الروضة احليدرية في النجف

متـساوين في الـكرامة واحلـقوق وقـد وهبوا
عقالً وضـميـراً وعلـيهم أن يـعامـلوا بعـضهم
ـادة األولى). يـذكّـر بــعـضـاً بـروح اإلخــاء" (ا
اإلمام عـلي أن الله خـلق اإلنسـان حرّاً وتلك
قاعدة حـقوقية وإنسانيـة سامية وتستبطن
حتــريـــضــاً عــلى الـــكــفــاح مـن أجل احلــريّــة
بـاعـتبـارها الـقيـمة الـعـليـا ويتـناغم في ذلك
مع اخللـيـفة الـثاني عـمر بن اخلـطاب (رض)
الـذي يـقــول: "مـتى اســتـعــبـد الــنـاس وقـد
". وهـنـاك شـواهـد ولـدتـهـم أمـهـاتـهم أحــراراً
كــثــيــرة في الــفــكــر الــعــربي اإلسالمي عــلى
رفض إستـعـبـاد النـاس الـذين ولـدوا أحراراً
ومـتساوين وقد تـوّج هذا النص في اإلعالن
ادة ي بصـيغـة قانـونيـة حيث تـقول (ا العـا
الـرابـعـة) : "ال يـجـوز استـرقـاق أو اسـتـعـباد
أي شــخص ويـحــظّـر الــرق وجتـارة الــرقـيق

بكافة أوضاعها".
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ـادة ــسـاواة قــد ذهــبت (ا أمـا حــول مــبـدأ ا
ـي لـلــقـول: "كلّ الـســابـعــة) من اإلعالن الــعـا
الـنـاس سـواسـيـة أمـام الـقـانـون ولـهم احلق
بالتـمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة كما
لهم جـميـعاً احلق في حـمايـة متـساويـة ضدّ
أي تـــمــيـــيــز يـــخلّ بـــهـــذا اإلعالن وضــدّ أي
حتـريض عـلى تـمـيـيـز كـهـذا" وجنـد صـيـغـة
مقـاربة وعـمـيقـة في ذلك لدى اإلمـام علي في
مـخـاطـبـته عامـله في مـصـر مـالك بن األشـتر
الـنـخـعي حـ يـقـول: "ال تـكـوننّ عـلـيـهم (أي
عـلى الـنـاس) سـبـعـاً ضــاريـاً تـغـتـنم أكـلـهم
فـالــنــاس صـنــفــان أمـا أخ لـك في الـدين (أي
مـســلـم مـثــلك) أو نــظــيــر لك في اخلــلق (أي
إنـســان)". ويـذهب أبـعــد من ذلك حـ يـدعـو
ظلوم ظلوم فـيقول: "ألنصـفنّ ا إلى نصـرة ا
ـه" وهي الــفــكـــرة الــتي تـــأخــد بــهــا من ظــا
الــدســاتـيــر احلـديــثــة الـتي تــؤكــد عـلى رفع
ساواة ب الظـلم وسيادة احلق والعدالة وا

. واطن ا
ويـــجــد حـــديث اإلمـــام عــلـي ضــالـــته في
القـرآن الكر وفي السـنة احملمديـة للرسول
ا ساواة يجري تـقنينه وفقاً  (ص). فمـبدأ ا
ورد في احلـديث الـشـريـف: "ال فـضل لـعـربي
على أعجمي إلّا بالتقوى" وباحلديث النبوي

شط" ... "الناس متساوون كأسنان ا
ولم يـكن هنـاك شيء أحب إلى اإلمام علي
من أن يـــقـــيم حـــقــاً ويـــزهق بـــاطالً .. وكــان
ثل احلرية انحـيازه واضحاً وال هـوادة فيه 
ـســاواة. واحلـريّـة عــنـد اإلمـام والـعــدالـة وا
عــــــلي عــــــمـل وجــــــداني نــــــابـع مـن الـــــذات
اإلنـــســانـــيــة وتـــعــني عـــنــده أيـــضــاً رفض
الــعــبـوديــة واإلســتـبــداد . ولــيس هــنـاك من
حـــدود عــلــيــهــا إلّــا إذا اقــتــضت مــصــلــحــة
اجلـمـاعـة. ولعـلّه أقـرب إلى مـفاهـيم الـعـصر
احلديث حـيث هنـاك من يقـول "تبـدأ حريّتي
عـنـدمـا تــنـتـهي حـريّـة اآلخــرين" أو "تـنـتـهي

حريّتي بابتداء حرية اآلخرين".
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كـان اإلمـام علـي ال ينـفي "حـق اإلختالف" وال
ــنع "حـق االعــتـقــاد" أو "حــريّــة االعــتــقـاد"
باعـتبار "اإلنـسان أخـو اإلنسان" إمـا بسبب
الرابـطة الدينية أو الرابطة اإلنسانية األهم
وهــو مــا جــئــنــا عـلـى ذكـره وهـي مــفـاهــيم
متقـدمة لم يجر تطـبيقها أو تعـميمها إلّا في
حدود ضـيّقة وفي ظـروف تاريخـية مخـتلفة.
وكـنت قـد تـنـاولـتـهـا بـالـتـفـصـيل في كـتـابي
ـوسـوم: "اإلسالم وحـقـوق اإلنـسان"  ط?1 ا
ـركـز بـيـروت  ?2001و ط ?2دار بـيـسـان ا

الثقافي العراقي  بيروت . 2014
وفي نـظرته إلى العدالة أجاب اإلمام علي
عـلى تــسـاؤالت كــثـيـرة كــانت مـطــروحـة في
زمــانه رغم قــيــام اإلسالم ومــســاهــمــته في
حتــريـر اجملــتــمع من بــعض قـيــمه الــبـالــيـة
وعنـعنـاته اجلاهـليـة حيث قـال مخاطـباً من
ــاضــيه وبــامــتــيــازاته يــحــاول الــتــشــبّث 
ـة "أسفـلكم أعالكـم وأعالكم أسفـلكم... القـد
والله إنـي ألعترف باحلق قبل أن أشهد عليه
ـوت أو خـرج والــله مـا أبـالي أدخــلت عـلى ا
وفـي حــــديـث آخــــر أكـــــثــــر ـــــوت إليّ?". ا
إفــصــاحـــاً وبالغــةً وعــمــقـــاً خــاطب بــعض
"الوجـهاء" الذين طلبـوا نصرته بدعوى أنهم
"أعـزّة الــقـوم" كــمـا قـال اإلمــام عـلي "الــذلـيل
عــنـــدي عــزيــز حــتى آخــذ احلق له والــقــوي

عندي ضعيف حتى آخذ احلق منه".
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ـفـاهـيم الـعـدالة وفي الـبـعـد اإلجـتـمـاعي 
فـاهيم الـتي تدعو استـند اإلمـام علي عـلى ا
إلى شراكـة النـاس في األمور األسـاسيـة كما
هـو قـول الـنـبـي مـحـمـد  "الـنـاس شـركـاء في
ـاء والكأل والـنـار".. وكان يـشـدّد على ثالث ا
ازدرائه الفـقر ويعتبـره آفة ونقمة حتى وإنه
يـقـول "لو تـمـثّل لي الـفقـر رجالً لـقتـلـته".وقد
ـنـتج مـثـلـما فـعل مـجّـد اإلمـام عـلي الـعـمل ا
الـنـبـي مـحـمــد (ص) وكـان يـفـضّــله عـلى كلّ
صـوم أو صالة رغـم أنه من الــفــرائض وقـد
ردّد الـنـبي مـحـمــد (ص) الـقـول بـأن "تـفـكـيـر
ساعـة واحـدة خيـر من عـبادة سـنـة" والدين
عنـدهـما "مـعـاملـة" قـبل كلّ شيء أي "سـلوك
وتصـرّف وقيم ومفاهيم وحـقوق" وهو بهذا
" كـمـا أطـلق عـلـيه عـبـد ـتّـقـ ـعـنى "إمـام ا ا

الرحمن شرقاوي.
ــان اإلمـام عـلي  بــحـيـاة وعـلـى الـرغم من إ
اآلخـرة وزهـده بـاحلـيـاة الـدنـيـا إلّـا أنه كان
يـؤكّـد عـلى  اإلنـسـان أن يـعـيش لـدنـيـاه كـما
يـعــيش آلخــرته ولــعلّ قـولـه الـبــلــيغ "اعـمل
لـدنــيــاك كـأنـك تـعــيش أبــداً واعـمـل آلخـرتك
كـأنك تـمـوت غـداً" دلـيل بُـعـد نـظـره ورجـاحة

عتدلة. توازنة ا عقله ونظرته ا
وبصـدد إطالع الرعيّـة على شؤون احلكم أو
ــصــارحـة مــا يـســمى الــيــوم بـالــعالنــيـة وا
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يثـار اجلدل في االوسـاط السـياسـية واالقـتصـادية والـقانـونيـة  حول قـرار احملكـمة
االحتادية الـعليـا حول مدى مشـروعية ودسـتورية قـانون النفط والـغاز حلكـومة اقليم
كردسـتان  وكل اجتـاه بدأ يـقدم حجج  وادلـة تسـاند رأي يـطرح لـلعـامة مـدعيًا انه
عـ الـصواب  ونـحن اخملـتـصون في مـجـال القـانـون والدسـتـور  نؤيـد مـاجاء في
قرار احملكمة االحتادية العليا بشإن عدم دستورية قانون النفط والغاز  وان قرارها
ادة (  (111من الدستور العراقي جـاء موافقًا للدستور العراقي لعام  . 2005وتنص ا
(النـفط والغاز هو ملك كل الـشعب العراقي في كل االقالـيم واحملافظات) ولفظ (كل)
يدل عـلى العـموم ولـيس اخلصوص  اذاً هـو ملك لـكل الشـعب العـراقي شانه شان
ـادة (  (112من الـدسـتـور  احلق في إدارة الـنـفط والـغـاز نـفط اجلـنـوب  وجـعـلت ا
عادن  من اختصاص احلكومة االحتاديًة تتولى توزيع وارداته بشكل ستخرج وا ا
ـادة مـنـصف  يـتـنـاسب مـع الـتـوزيع الـسـكـاني في جــمـيع انـحـاء الـبالد  وبـيـنت ا
ــارسـة ـتــنع عــلى سـلــطــات االقـلــيم  ( /(121اوًال من الــدســتـور الــعــراقي  بـانـه 
الـسلـطات  الـتـشريـعـية والـتنـفـيذيـة والـقضـائـية  الـتي تصـطـدم وسلـطـات احلكـومة
االحتــاديــة  ومـنه يــفــهم بـبــطالن كل تــشـريـع أو عـمل أو قــرار يـصــدر من االقــلـيم
ركـزية أو يـتعـارض مـعهـا .واالهم أن مايـثار في ويتـعارض مع سـياسـة احلـكومـة ا
الكي وسائل االعالم ان هـنالك إتفاقًا ب حـكومتي االقليم وحكـومة رئيس الوزراء ا
حـيـنهـا  عـلى ان لالقـلـيم حق بيـع نفط االقـلـيم  نـرد أن الـنفط والـثـروات الـطبـيـعـية
ركزية حصرًا االخرى هي مـلك للشعب العراقي  وهو من اختصاصات احلكومة ا
ركزية مـثل هذا التقرير ادة ( (112من الدسـتور  والتملك احلكـومة ا بـحسب نص ا
النه يخـالف احكام الدسـتور العراقي  وان االتفـاق فهو باطل  ومـابني على الباطل
فهو بـاطل  وعلى حـكومة االقـليم ان تـنفـذ قرار احملكـمة االحتـادية العـليـا  وتعلـمنا
وعلـمنا  ان حكم القضـاء واجب االحترام والتنـفيذ  مهما تـكن االسباب  الننا دولة
قانون  البـد ان يحترم فـيها القانـون والقضاء .تـنفيذ قرار احملـكمة االحتاديـة العليا
بـعـدم دستـورية قـانون الـنفـط والغـاز إلقلـيم كردسـتان تـتم بـالوسـائل واالليـات  قال
دى موافـقة قرار احملكـمة االحتادية تعالـى (يأيهاالـذين آمنوا اوفوا بـالعقود) بـعد ا
العليا بشان قانون النفط والغاز ألقليم كردستان  وهنا يثار حول الوسائل القانونية
ركزية أتـباعها لـتنفيـذه  ب قرار احملكـمة االحتادية الـعليا  كن لـلحكومـة ا التي 
ان على حـكومـة اقليـم كردستـان تسـليم كـامل انـتاج النـفط من احلـقول الـنفطـية في
االقليم  وقـرار احملكمة قـضى بطالن كافة الـتعاقدات الـنفطيـة التي ابرمتـها حكومة
االقليم وايـقاف الـعمل بـها  كـما الـزم حكـومة االقلـيم بتـمكـ وزارة النـفط العـراقية
برمة مع حكومة اقليم الية االحتادية مراجعة كافة العقود النفطية ا وديوان الرقـابة ا
ـترتبة بـذمة اقليم ـالية ا كردستـان والشركات الـنفطـية  لتدقـيقها وحتـديد احلقوق ا
كردسـتان من جراءها . وحتى يصـار الى الزام حكومة اقـليم كردستان لـتنفيذ قرار
كن أتبـاعها تتمثل احملكمـة االحتادية العليـا  جند أن أهم الوسائل القانـونية التي 
وازنة الـعامـة لعام  2022مـتى ماكانت ـتنع عن إقـرار ا جمللس الـنواب الـعراقي أن 
بـعض بـنـودهـا أو كـلـهـا تـتـعـارض مع قـرار احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا  وفي حـال
وازنـة العامـة من دون مراعـاة انسجـامها مع مصـادقة مجـلس النـواب على قانـون ا
وازنة امام احملكمة قرار احملـكمة االحتادية  فيمكن ان يصار الى الـطعن  بقانون ا
ركزيـة ملزمة بتنفيذ قـرار احملكمة االحتادية العليا االحتادية الـعليا  وان احلكومة ا
وازنـة االحتـاديـة حلـ تسـلـيم انـتاج  ولـهـا ان تـمتـنع عن دفع حـصـة االقـليـم من ا
النفـط للسـنوات السـابقة عـلى صدور قرار احملـكمة االحتـادية العـليا  ويـقوم ديوان
ـبالغ الـصـافيـة التي آلت الـى االقلـيم عن تصـدير ـاليـة بحـسـاب مجـموع ا الـرقابـة ا
ركـزية  ـبالغ الـتي استـلـمهـا االقلـيم من احلـكومـة ا ـقاصـة مع ا الـنـفط  ثم اجراء ا

ركزية . والفائض يلتزم االقليم بتسليمه للحكومة ا
تـلك اهم الــوسـائل الــقـانــونـيــة الـتي عــلى حـكــومـة االقــلـيم
ـركزيـة الـلـجـوء الـيـها لـتـطـبـيق قـرار احملـكـمة واحلـكـومـة ا
االحتاديـة العليا  هنـالك وسائل اخرى ارجو  ان اليصار

اليها  النها اشد وطئةً  واثرًا نكتفي بهذه الوسائل .
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بعـد الثورة العـلميـة االلكتـرونية وتنـوع تقنـيات البث األرضي والـفضائي الذي
ـؤسـسات الـصـحـفـية شـهـده الـعـالم في عـصرنـا احلـديث ظـهـرت اآلالف من ا
ـية والعـربية واحملـلية اخملـتلفة واإلذاعات والقـنوات التـلفزيـونية الـفضائيـة العا
في نهجها وخطابها الصحفي واإلعالمي الذي معظمه يعتمد النهج السياسي
ـؤسسة الكـة لتلك ا التقـليـدي للسـلطة احلـاكمة أو يـحمل فكـر وثقـافة اجلهـة ا
في هـذا الـبـلد أو ذاك وبـعـد مـضي سنـوات أو بـعـد فتـرة قـلـيلـة من ظـهـور تلك
ؤسـسات  فقـد فشل الـكثيـر واندثـر فيمـا جنح القـليل مـنها وصـمد واسـتمر ا
ؤسسات التي تتفاوت ذلك تبـعا لكفاءة وتمويل ومقـدرة ومهنية أصحاب تـلك ا
ـراقـبـ في كل مـكـان وإذا ـشـاهـدين وا ـتـابـعـ وا نـسـبـة مـقـبـولـيـتـهـا لـدى ا
ؤسـسات اإلعالمية  في العـراق يلفت نظـرنا وبكل ألم وحسرة ماحتـدثنا عن ا
هنيـة احلقيقيـة في معظم األعـمال التي تقـدمها وبالذات افتـقارها الى الرؤيـة ا
الـبـرامج احلـواريـة اخملتـلـفـة سـيـمـا الـبـرامج السـيـاسـيـة الـتي أخـذت مـسـاحة
ـهـني الواضح الـذي تـعانـيه تـلك البـرامج  بـسبب واسعـة فـيهـا مع االنـحدار ا
ـهارة والثقافـة العامة لدى الـكثير من احملـاورين الذين يلجئـون بكثير ضعف ا
من األحـيـان لـلــتـهـريج والـثـرثـرة مـع ابـتـعـادهم عن احلـيــاديـة في تـبـني بـعض
ـكـن وصـفـهـا ــقـدمـة في مــثل هـذه الـبــرامج الـتي  ـواضـيع ا االطـروحــات وا
شاهد الواعي يسأم  منـها ومن تشابه أساليب وطرق بالـهزيلة بحيث جعـلت ا
مقـدميـها ومـا يطـرحونه عـلى الـضيـوف من أسئـلة اسـتفـزازية فـارغة احملـتوى
الغـرض منها لـفت األنظار حتى لـو كان ذلك على حسـاب الوعي والذوق العام
ـؤسف جدا حلـد اآلن لم يظهـر لنـا برنامـجا واحدا ـشاهدين ومن ا جلمـهور ا
شـاهـدين ويشـدهم اليه ـكن أن يسـتقـطب ا في معـظم الفـضـائيـات العـراقيـة 
ـا يتـابع اجلمهـور مثل هـذه البرامج بشـكل متـواصل وبال ملل بل بـالعكس ر
ا يجري خاللها من إسفاف ومناكفات لغـرض السخرية منها والتندر عليـها و
ـواضيع تتناقلها بعض مواقع جوج  تخـرج عن سياق الذوق العام واجترار 
ـستـندة الى مـصادر رسـميـة موثـوقة وغـير قادرة التـواصل االجتـماعي غـير ا
ـفاهـيم اجملتمـعيـة  كما كن أن يـصحح بعض ا على صـناعـة رأي عام متـزن 
ا جعـلت الشـارع العـراقي منـقسم عـلى نفسه يجـري في البـلدان األخـرى وا
ومشـتت األفكار والرؤى وهذا هو الفشل بعـينه وقد عجزت احلكومة واجلهات
ثل تـلك القنوات وبرامجـها العشوائية عـنية عن وضع ضوابط مهنـية فاعلة   ا
واضيع والضـيوف ولكـنها تخـتلف بالـعناوين  فقط الفـوضوية التي تـتشابه بـا
واألمثـلة على تـلك البـرامج كثـيرة ولكـن النريد أن نـذكرهـا كونهـا معـروفة لدى
ـهزلة عـنيـ باألمر الـذين يتـوجب عليـهم التـدخل اجلاد في إيقـاف تلك ا كل ا
ـية  مـتخـصصة من التي أخـذت بالـتفـاقم وذلك من خالل تشـكيل جلـان أكاد
ذوي اخلــبــرة  تـعــجل بــاعــتــمــاد شــروط وضــوابط  مــهـنــيــة مــلــزمــة  جلـمــيع
ـؤسـسـات اإلعالمـيـة مع وجـوب حـصـول مـقـدمي الـبـرامج عـلى تـرخـيص أو ا
شــهـادة كــفـاءة مـهــنـيــة جتـيــز لـهم حــمل تـلك الــصـفــة قـبل الــعـمل فـي مـجـال
الصـحافـة أو اإلذاعة والـتلـفزيـون وهنـا البد من  إجـراء عمـليـة قسـطرة مـهنـية
ي اخملـتص إلنقـاذ الصحافة واإلعالم من عاجـلة يتوالهـا بعض من األكاد
ـواطن اإلسـفــاف والـتــسـفــيه واالنــحـيــاز لـهــذا الــطـرف أو ذاك وإعــادة ثـقــة ا
ؤسسـات الصحـفية واإلعالمـية العـاملة في العـراقي بخطـاب وأسلوب ونـهج ا
سـؤولية الكـاملة ازاء التـردي الذي أصاب تلك العـراق التي يجب أن تتـحمل ا
ؤسـسات وإعادة هيـبة السلـطة الرابعة الـى سابق عهدها من ا
خالل فـتـح الـسـاحــة لـلـمــهـنـيــ احلـقـيــقـيـ في إدارة
الـبــرامج ومـتـابـعـتـهـا مـع ضـرورة قـول احلـقـيـقـة أمـام
الرأي الـعام بـشجـاعة وحـياديـة وتسـليط الـضوء على
ـهــمــة الـتـي تـمس مــصــالح الــشـعب كل الــقـضــايــا ا

العراقي دون تمييز .        
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“U¹—…∫ لقطات من زيارة (كالم الناس) الى مرضى السرطان من االطفال
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ية غـنية العا { لنـدن - وكاالت - توجهت ا
نــيـكي مــيـنــاج بـرســالـة حـادة إلـى الـرجـال
ونـشـرت صــورة حـديـثـة لـهـا عـبـر حـسـابـهـا
اخلـاص عـلى مـوقع الــتـواصل اإلجـتـمـاعي
ظهـرت فـيهـا وهي مسـرحة شـعـرها بـطريـقة
غريـبة وعلقت مؤكـدة أن (ليس كل ما تفعله
اإلنـاث يـكـون بـهـدف لـفت أنـظـار الـرجال أو
من أجـــلــهم) وكــتــبـت: (أعــزائي الــرجــال..
الــنـسـاء ال يــلـبــسن من أجـلــكم وال يـضـعن
ـكياج من أجلكم وال يـصففن شعرهن من ا
أجلكم.. األمر ال يتعلق بكم. إرحلوا اآلن).
اجلـمــهـور تـفـاعل بـشـكـل كـبـيـر مع مـنـشـور
مـيــنـاج وخـصـوصـاً الـنــسـاء مـؤكـدين عـلى

حديثها.
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ي الــعـراقي ضـيـفه مــنـتـدى الـصــيـد الـثـقـافي االكـاد
حـاضرةعـنـوانهـا (من صور الـداللة ـاضي  السـبت ا

.( على القلة والكثرة في القرآن الكر

 U½«b  œULŽ

االديب والــتـشــكـيــلي االردني صـدر لـه كـتــاب شـعـري
جديـد بعـنوان (عـزلة وأنفـاس أخرى) ضـمن سلـسلة
(سرد وشـعـر) التي تـصدرهـا وزارة الـثقـافة االردنـية

وتضمن  17 نصا شعريا.
w³OF  d Uý
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ــمــثل الــســوري  مـشــغــول بــتــصـويــر مــشــاهـده في ا
ــوسم ــقــرر عــرضه خالل ا مــســلــسل (الــعــائــدون) ا
ـقـبل.ويـشـاركه في بـطـولـته أمـيـر كرارة الرمـضـاني ا

أمينة خليل و هاجر الشرنوبي.
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مثلة باميال الكيك لتصوير تستعد ا
مـســلـسل عــربي طـويل مــقـتـبس عن
الـدرامــا الـتـركــيـة ومـســلـسل (حـرب
الـورود)  ويـؤدي دور الـبـطـولة فـيه
الى جانب الـكيك  الـسوري مـحمود
نـصــر في لـقـاء أول يــجـمـعــهـمـا إلى
جانب اجنـو ريـحان وصـباح بـركات
ول غرّة. ومفاجأة الـعمل ستيفاني
سـلسل صلـيبـا التي سـتشـارك في ا
ـفــتـرض أن يـبـدأ تـصــويـره قـريـبـاً ا
بــإشــراف مــخــرج تـركـي كـمــا دأبت
سلسالت التي العادة جملموعة من ا
أصـبـحت مـتـداولـة ومـطـلـوبـة مـنـهـا
(عــــروس بــــيـــروت) و(عــــاحلــــلـــوة

رة) الـذي أدّت بـطـولته وا
بـامــيال الـكــيك أيـضـاً
وحـصـد جنـاحاً
كبيراً نهاية

ÊU e « ≠ ÊU O

اقـام مــهـرجـان الـعــنـقـاء الــذهـبـيـة

تمـتـعك باجـازة سـيؤثـر عـلى حالـتك الـنفـسـية وأدائك
هنى بشكل إيجابى.  ا

qL(«

ـواعــيـد الـعــمل حـتى ال حتـدث لك حـاول ان تــلـتـزم 
مشاكل. 

Ê«eO*«

ـزيـد من اإلهـمـال من شـريك حـياتك سـوف تـشعـر 
فال تخجل أن تخبره بهذا .

—u¦ «

الـشـريك سـوف يــفـاجـئك بــهـديـة كـنت حتــلم بـهـا من
زمان رقم احلظ .2

»dIF «

تـمـسك بـالـصـراحـة إذا كـنت حتـرص عـلـى اسـتـمرار
العالقة بشكل صحى. 

¡«“u'«

أنت تـتمـتع بشـريك مخـلص حقًـا. علـيك أن تبـتعد عن
شرب الشاى والقهوة .

”uI «

حتــتــاج لــزيــارة الــطــبــيـب حــتى ال تــتــدهــور حــالــتك
رقم احلظ.2 الصحية

ÊUÞd «

تــقـابل أشــخـاصًــا سـوف يــحـاولــون اصـطــحـابك فى
رقم احلظ.7 طريق سيئ

Íb'«

تـتـعـرف عـلى أصـدقـاء جـدد تـسـتـمـتع بـالـوقت مـعـهم
ويساعدوك على جتديد طاقتك. 

bÝô«

عـلـيك اخـتـيـار اصـدقـائك جـيـدًا فى هـذه الـفـتـرة. يوم
السعد االربعاء.

Ë«b «

يوم سـتمر مديرك فى الـعمل سوف يالحظ تـأخيرك ا
. السعد االثن

¡«—cF «

تتصف بـاحلرص الشديـد على مشاعـر احمليط بك
رقم احلظ.32

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الكلمات التي تقرأ وتكتب أفقيا

وعموديا في الوقت  ذاته:
تيم باحلب 1- ا

2- أتعب وأجهد

3- جعل االمر مستغربا (م)

4- يوضع على الوجه للتمويه

لتقى العراقي للثقافة الكـاتب والناقد العراقي ضيفه ا
والفـنون بـبيت الـثقـافة والـفنـون في العـاصمـة االردنية
ـالقي عـمّـان بـأمسـيـة وحـفل اشـهار كـتـابه (بـيكـاسـو ا
)  الصادر عن دار خطوط ـستعرب االندلسـي وفن ا

وظالل في عمان.

مـثل الـسـوري يـواصل تـصـويـر مـشـاهـده في اجلزء ا
ـــؤمل عـــرضه خالل الــثـــاني من مـــســـلــسـل (ســر) ا
ـقـبل والـذي عـرض اجلـزء األول ـوسم الـرمـضـاني ا ا

منه عام 2020.

ــاضي  مــركـز ي الــعــراقي ضـيــفه االثــنــ ا االكــاد
قر العام وبالتعاون مع وسـوعة لإلبداع العراقي - ا ا
ـحاضرة دربـ العـرب فرع االنـبار  احتاد نـقابـات ا

عنوانها (فلسفة إتخاذ القرارات).

الـــضــابط الــرفـــيع الــعــراقي 
ـهــام  مــديـر خلــلــيـة تــكـلــيــفه 
ـديــريـة الــعـامـة الــصـقــور في ا

لالستخبارات االحتادية.

w³FJ « bŽ—

ي الـعـراقي تـلــقى تـعـازي ومـواسـاة االوسـاط االكـاد
ـية واالعالمـية لوفـاة  جنله الـشاب محـمد تقي االكاد

سائل الله تعالى ان يدخل الفقيد في جناته .

باميال الكيك
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حـزنـت لـبـنـان بـوم  20شـبـاط
ــغـــني ســامي كالرك لــوفــاة ا
وسبب حزن لبنان (74عاما)
ان ســـامي كالرك لـــبــنــاني
واسمه احلقـيقي (سامي
حـبـيـقـة) ولـيس اوربـيا
او امريكيا لكنه عرف
بـــــاغـــــانـــــيـــــة في
الـــــــلــــــــغـــــــات
االجــــنــــبــــيـــة
اضـــافـــة الى

العربية.
ولد سامي
كــــــــالرك
عــــــــــام
194

األوبــرالي يـعـتــبـر واحـداً من أهم
الـفنـان الـلـبنـانيـ وبخـاصة في
مـجـال األغــنـيـة األجـنــبـيـة.ومع ان

 8وتـوفي يوم   20شـباط 2022و
هــو مــوســـيــقي ومُــغــني ومــطــرب
ومـوسيـقـار لبـناني تـمـيز بـصوته

اسمه احلـقيقي هـو سامي حبـيقة
لــكــنه لــقّـب نــفــسه بــســامي كالرك
تــســهــيالً لــنــطق االسم بــالــلــغـات
األجـنـبــيـة خـاصـة أنه بــدأ الـغـنـاء
بـالـلـغات األجـنـبيـة. ولـد ونـشأ في
قـريـة ضهـور الـشويـر. نـال العـديد
من اجلــــوائــــز في مــــهــــرجــــانـــات
ــانـيـا مـوســيـقــيـة من بـلــغـاريـا وأ
وفـرنـسـا والـيـونـان والـنـمـسـا. في
أواخر الستينـات وفي السبعينات
ــاضي ســـخّــر خــامــة من الـــقــرن ا
صـوته األوبـرالـيـة لـلـغـنـاء الـغربي
الـــذي أطـــلـــقه بـــقـــوة إلى ســـمـــاء
النجومـية فأقام لنـفسه مكانة ب
أقـــرانـه األجـــانب تـــمــــيّـــز فـــيـــهـــا
خـصـوصـا بـأغـنـيـة (مـوري موري)
باللغة اإلنكليزية من أحلان إلياس
الـــرحــــبـــاني.غــــنى كـالرك أيـــضـــاً
بـالـفرنـسيـة واإليـطالـيـة واألرمنـية
انـيـة والروسـية والـيـونانـيـة واأل

زج اللغـوي في الغناء وجنح في ا
بـ الـعـربـيـة وغـيـرهـا.وشـارك في
غــنــاء شــارات بـعـض مــسـلــسالت
الكـرتون في الـثمانـينـات من القرن
ـاضي مــثل غــريـنــدايــزر إذ غـنى ا
والـنهـاية  وجـزيـرة الكـنز ـقدمـة ا
بــــــــــاإلضـــــــــــافــــــــــة إلـى بــــــــــعـض
اإلعالنات.توفي كالرك صبيحة في
مــســتـشــفى الــروم في الــعــاصــمـة

اللبنانية بيروت.
أعماله

حـصيـلـة اغـاني سامي كالرك 712
أغــنـيـة عــربـيــة وأجـنـبــيـة ومــنـهـا
الـــوطــــنـي واخلـــاص بــــاألطــــفـــال
والــصالة من أشــهــرهــا:آه آه عـلى
هـاأليـام- قومي تـنـرقص يا صـبـية
- موري مـوري- بتتـذكري -قاضي
الـغـرام - خــبي عـيـونك خــبـيـهـا -
الــلــيـــلــة بــدي أتــزوج - قــومي تــا
نــرقص -  عـطــشــان يـا صــبــايـا -

لم يـــكن بــرنــامـج ( كالم الــنــاس) الــذي
تــعــرضه قــنــاة (الــشــرقــيــة) ظــهــر يـوم
اجلــمـعــة وهــو من اعـداد وتــقــد عـلي
اخلــالــدي بــرنــامــجــاً عــاديــاً ويــصــعب
مـــقــــارنــــته مـن كل نــــواحي احملــــتـــوى
والتقـد مع برامج أخـرى  فلـكل ميزته
ـعـيّن من الـعـرض ومـوضـوعه وهـدفـه ا
ـشـاهـدين وفي اسـلوب وجـمهـوره من ا
الــتــقــد من قــبل مــقـدمـه في بــرنـامج
(كالم الناس) تـعددت الوقـفات وتنوعت
لــتُــحطَ كــلــهــا فـي حــاجــات إنــســانــيــة

يحتاجـها الناس يـتمّيز دائـما البرنامج
ـتابـعتـهـا والتـعـرف علـيـها والـوقوف
عـنـدهـا وطـرحـهـا في حـلـقـات بـرنامـجه
شاهـد فتحفّزه وكل من ليتفاعل مـعها ا
مــوقــعـه لــيــســاهم في قــضــاء احلــاجــة
لــطــالــبــيــهــا عــلى وفق حــالــته وقــدرته
ومـســتـويـاته األفــقـيـة والــعـمـوديـة  في
اجملـتــمع والـدولـة لــقـد كـان لــلـبـرنـامج
اضي الـذي عرض ظـهـر يوم اجلـمـعـة ا
18-2-2022 وقفة مثيـرة بحق تفاعلت
شاهدين ح زار معها أرواح وقلوب ا

ـتـألق عـلي ـقـدمه اإلعالمي ا الـبـرامج 
تألقة تمارا مثلة ا اخلالدي وبضيفته ا
مــحــمــود ردهــة األورام في مــســتــشــفى
حماية األطفال في مـدينة الطب للوقوف
عــلى حـال الــراقـديـن فـيــهـا وهم أطــفـال

مصاب بأمراض سرطانية.
—uB « ◊UI² «

قدم البرنامج  لقد انست فرحة اللـقاء 
ــرضى مــرضــهم وتــوقــفت وضــيــفــتـه ا
االمــهم بـحــلــو الـكالم والــدعـاء وتــقـد
الهـدايـا لهم  مع احـلى القـبالت وتـنفـيذ
رغـبــاتـهم بـالــتـقـاط الـصــور مـعـهم وهم
راقـدون على اسـرتـهم واالبـتسـامـة تمأل
وجوههم وطلبوا ما يـحتاجون كاجهزة
ــوبـايالت و ( اي بــاد) ووعــدوهم بـأن ا
كل طـلــبـاتـهم سـتـكــون يـوم غـد عـنـدهم
حـتى احلــاجـة الـتي حتـتــاجـهـا الـردهـة
على وفق قول معاون مدير مركز األورام
 وهــو جـهــاز كـاشف الــوريــد حـيث  في
ـرضى من كثـرة عدد توفـيره يـتـخلص ا
الـزرقـات بحـثـا عن الـوريـد لـسـحب الدم
مـنه فـإنه بــتـوفـيـر هـذا اجلـهـاز  ال تـعـد
هنـاك حاجة لـلبـحث عن الوريـد بطـريقة
ـة الــتي يــتــهـرب مــنــهـا ــؤ زرق اإلبــر ا
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الــكــــــــــــرخي كــان من جتــــــــــار الــعــراق وبـســبب
عـمــله الــتــجــــــــاري صــار يـتـــــــــقن احلــديث بــست
لــغــات مــنــهــا الــفــارســــيــة والــتــركــيــة والــفــرنــســيـة

واالنكليزية. 
واال ولم يــكن يــتــكــسب بــشــعــره او يــخــوي الــتــجــار
ــات نــصـفه النـفــضح ســره وكــان  مـكــتــبه  بــالـكــر
جلــــريـــــــــدة الــــكـــرخ ولــــيــــــــس لـه مـــوظــــفـــون او

محررون. 
وكـــنـــا نــراه وانـــا مع والـــدتي في
طــريـــقــنـــا لــلـــتــســـوق من ســوق

الشواكة. 
وكان بيته في الصاحلية.
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ــاضــيـــة. بــامــيـال الــكــيك الــســنـــة ا
مــتــحــمـــســة جــداً لــلـــعــمل اجلــديــد
خــصــوصــاً بــعــد أن وجــدت أن هـذا
الـنـوع من الـدرامـا مـطـلـوب ويـحـقق

نسبة مشاهدة عالية .
ـطرب وبعـد الـنجـاح الـذي حصـده ا
الـلــبـنــاني  نـادر األتـات في أغـنــيـته
األخيرة (قلي ويـنك) من كلمات إميل
فهد وأحلـان وسيم بسـتاني وتوزيع
مــوســيــقي عـمــر صــبــاغ يـتــحــضـر
األتات ألغـنيـته اجلديدة الـتي حتمل
عـــنـــوان (الـــضـــيـــعـــة )وهي من من
كـــلـــمــــات وأحلـــان حــــســـام خـــوري
وتوزيـع فادي جـيـجي.وكانت أغـنـية
قــلـي ويــنك الــتي أطــلــقــهــا الــفــنــان
الـلـبـنـاني قـبل شـهـرين حـصـدت
نسبـة مشـاهدات عالـية على
يــوتــيــوب تــخــطت الـ 4
مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة.
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نعت االوساط االذاعية االذاعي الرائد موفق
ـوت فـجـر االثـن راجي قـاسم الـذي غيـبه ا
ـــرض عن 68 عـــامـــا بـــعـــد مـــعــــانـــاة مع ا
فــالــراحل مـن مــوالــيــد بــغـداد 1955 عــمل
بداية السبعينيات باذاعة بغداد وكان رئيسا
ـكتـبة االذاعـيـة لغـاية سـقـوط النـظام لقـسم ا
الـسـابق عام 2003 وعـمل مـخـرجـا اذاعـيا
لـبرامج تنمـوية اذاعيـة و مديرا الدارة احتاد
لتقى االذاعيـ والتلـفزيونـي وعضـوا في ا
االذاعي والتـلفزيوني لـغاية اصابـته باجللطة

الدماغية التي الزمته الفراش لغاية وفاته.

صـورة الــتـقـطـت في بـاحـة قــاعـة االورفــلي في بـغـداد
جتـمع الفـنانـ :ضيـاء الراوي  وداد االورفلـي عامر
ـشـروع مهـرجان الـعـبيـدي وفـاروق هالل والتـخـطيط 

اضي. فني منتصف تسعينات القرن ا
الـــصـــورة من صــفـــحـــة الــفـــنــان ضـــيـــاء الــراوي في

فيسبوك).

الــدولي الـــرحــال بــالــتــنــســيق مع
ــان الــطـفـل الـعــراقي (بــرنـامج بـر

مواهب) الكتـشاف وتنـمية مواهب
ـاضـي تـضـمن األطــفـال الــثالثـاء ا
تــوزيع جــوائــز وهــدايــا لالطــفــال
والتـنسـيق  لسفـرات سيـاحية الى
اربــيـل والــســلــيــمــانــيــة  وحتــدث
ـشـرف على االديب مـحـمـد رشيـد ا
هـذا الــبـرنــامج مـوضــحـا ان (هـذا
الـبـرنامـج اخلاص يـسـهم في بـناء
وتنمية القدرات العقلية والروحية
والــــبــــدنــــيــــة لــــلــــطــــفـل من خالل
مــحـاضـرات و ورش عـمل تـسـتـمـر
لـفتـرة طـويلـة منـهـا  تنـميـة قدرات
الـطـفل  تعـليـم اللـغة االنـكـليـزية 
الـسـباحـة كـرة قـدم خـماسي   فن
ـوســيـقى ـســرح   فن ا الــرسم وا
والسينما  ورشات عمل للتصوير
ــــــــــوبــــــــــايـل دورات عـن فن فـي ا
راسم الـدبلومـاسية  اإلتيـكيت وا
الـعـاب تـرفـيـهيـة و سـفـرات نـهـرية
من خالل مــــدربـــ ومـــدربـــات في

هارات). مجال التعليم و تنمية ا

ـقدمه ووجع  فكل الـتقـدير لـلبـرنامج 
بـدع عـلي اخلالـدي وبضـيوفه ومعـده ا
وبـقـناة (الـشـرقـيـة) الـسبـاقـة بـالـوقوف
عــنــد حــاجــات الــنــاس لــقــضــائــهــا مـا
أماكنهـا ذلك   فأن قضاء حـاجة الناس
أجرها عند الله كبـير ويامر عباده بذلك

 بقوله سبحانه:
( وانــفـقــوا من مــا رزقــنـاكم مـن قـبل أن
ــوت فـــيــقــول ربيّ لــوال يــأتـي احــدكم ا
اخـرتــني إلى أجل قـريـب فـاصـدق واكن

.( من الصاحل

ــريض لــوجــعــهــا  فــقــد وعــد الــطـــفل ا
البرنـامج بتوفـيرها لـلردهة بـعدد ثالثة
اجـــهــزه بـــدال من جــهـــاز واحــد والــذي
سعره  12 ملـيـون دينـار فـإن البـرنامج
وعـلـى لـسـان مــقـدمه عـلي اخلــالـدي قـد
أعلن  ان  القنـاة ستقـدم مبلغ قدره  40
مــلـيــون ديـنــار لـشــراء  األجـهــزة بـعـدد
ثالثـة  الهـمـيـتـهـا الـطـبـيـة واإلنـسـانـيـة
حـيث بـهـا يـتـخـلص الـطـفل من مـعـاناة
الــــبـــحث عن الـــوريــــد من خالل تـــعـــدد
زرقـــات اإلبـــرة لــــلـــكـــشـف عن الـــوريـــد

وســـــحـب الـــــدم مـــــنه فـــــإن
ـطــلـوب احلــاجـة اجلـهــاز ا
بتوفـيره واستـخدامه يغني
عن كل ذلك اجلـهـد والـوجع
لــلــبــحث عن الــوريــد  لــقـد
تـمـيـزت زيارة بـرنـامج كالم
ـــــقــــدمـه عــــلي الــــنــــاس  
اخلـالــدي وضـيـفــته  تـمـارا
محـمـود بجـمع الـنقـيض ما
بــ دمــعــة احلــزن ودمــعت
الفـرح ليـعلـو ويسـمو األمل
باحلب عـند الـناس فـإن فيه
الــــفـــــرج وبه يـــــزول كل هم

 بغداد
w uÝd*« Õö  
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{ ســــــاو بــــــاولـــــو (أ ف ب) -
ــــــثّل يــــــدين يـــــغــــــطّي رسـم 
مـجـمـوعـتـ بـطـريـقة تـدل إلى
الصالة وحتمالن سماعة طبية
جدار مـستـشفى كـبيـر في ساو
بـاولــو حـيث ألــهـمت جــائـحـة
كــوفــيـد- 19أعــدداً كــبــيــراً من
دينة البرازيلية التي رسامي ا
بــــاتت أشــــبه بــــعـــاصــــمـــة فن
الـشـارع في الــدولـة األمـريـكـيـة
الالتـيـنـيـة.وعـادت سـاو بـاولـو
تــنـبـض بـاحلــيــاة بـعــدمـا أُدت
اجلــائـحــة إلى إجــراءت إقــفـال
وحــجــر اســتــمــرت أشـهــراً في
دينة الضخمة التي يبلغ عدد ا
سـكــانــهـا  12مــلـيــون نــســمـة
ووجـــد الــفـــنــانـــون في األزمــة
سبوقة مصدراً الصحية غير ا
جـداً لـلـوحي وزيـنت أعـمـالـهم
دينة ستلـهمة منهـا جدران ا ا
الــــتـي أصـــبــــحـت أصالً مــــنـــذ
تــسـعــيــنـات الــقــرن الـعــشـرين
أشـــبه بــــمـــتــحـف في الـــهــواء
الـــــطـــــلـق.ويـــــوضـح صـــــاحب
اللوحة الـتي رُسمت على جدار
أكـبـر مسـتـشـفى لـلـعـيادات في
أمـــريــكـــا الالتـــيــنـــيــة إدواردو
كـوبرا أنّ (الـرسم يـجـمع الـعلم
ان إلظهار عدم وجود أي واإل
تـنـاقض بـيـنـهـمـا في مـواجـهـة

عادية للعلم). احلركة ا
ويتـابع الـفنـان الـبالغ  47عاماً
الــذي حتـظـى رسـومه بــشــهـرة
واســـعـــة في ســـاو بـــاولـــو من
ــهـم جــداً في الـــوقت الــراهن ا
ـان الــتــعـبــيــر عن فــكــرتي اإل
واألمل لـيفـهم األشـخـاص أنّهم
لــيــســـوا وحــيــدين وهــذا دور
الـــفن.ويــقـــول الــطــبـــيب تــادو

كـوسـتـا (35 عـامـاً) الـعـامل في
ـسـتـشـفى إنّ (الـتـكـر مـؤثـر ا
لنا نحن من نـحارب الوباء في

أيامنا كلّها).
وأجنـــز إدواردو كـــوبـــرا كـــذلك
ـعــهــد بـوتــانــتـان في رســومــاً 
ؤسسة أوزوالدو ساو باولو و
فيوكروز في ريو دي جانيرو. 
ــؤســـســة ــعـــهـــد وا ويـــنـــتج ا
لـقاحـات مـضادة لـلـفـيروس في

ــســتـــشــفـــيــات والــعـــامــلــ ا
األساسي فيها.وتقول الفنانة
الــتي وجــدت أن الـعــامالت في
اجملـال الـطـبـي يـنـدرجن ضـمن
مــــوضــــوعــــهــــا األســــاسي عن
الــنــسـاء الــلــواتي أدّين أدواراً
في ثورات أميركا الالتينية كنّا
ـرحـلـة الـقـليل نـعرف فـي تلك ا
عن كوفيد فللـممرضة هالة من
الــضـــوء كــشــخـص قــادر عــلى

البرازيل حـيث قتل الوبـاء أكثر
من  640ألـف شـــــــــخـص وهي
احلــصــيــلـة األعــلى فـي الـعــالم
تـحدة.ورسمت بعـد الواليـات ا
بــريــســيال بــاربــوســا بــدورهــا
ـرضــة تـضع كـمــامـة وحتـمل
زهــوراً في إشــارة إلى حــمــلــة
تضامن بـعنوان زهـور لألبطال
انطلقت عام 2020 في الواليات
ـتــحـدة واســتـهـدفـت مـوظـفي ا
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ـــســاعــدة.من جــهــته تــقــد ا
رسم فـالـديــر غـريـزولـيـا لـوحـة
ــمــرضــة جـــداريــة خــصــصـت 
حتمل وروداً بـيضـاء ترمز إلى

السالم. 
ويقـول (اعتقـدت أنّ مسـاهمتي
أمـر مهم وألنـني لـست طـبـيـباً
ســـــــاهــــــــمـت من خـالل فــــــــني
ـــتــجــسّـــد في هــذه الـــلــوحــة ا

اجلدارية).

جـمـيع الـقـوى الـسـيـاسـيـة تـتـحـدث بـاسم الـوطـنـيـة اغـلـبـها
يــرتـدي مــعــطف الـطــائـفــيــة في سـلــوكه ولــيس في مـســمـاه
فـحسب ومع ذلك يضع على رأسه قـبعة الوطنـية لتكون زيه
ـناسـبات الـعامـة ولكي تـكون سـهلـة النزع الـذي يدخل به ا

متى أراد.
حـ ظهر مصـطلح حكومة األغـلبية الـوطنية رأينـا سياسيا
مـعـمـمـا يـكـاد يـبـكي نـائـحـا من اخلـوف ان تـتـحـول احلـصة
الـكـبــيـرة الى حـصـة أصـغـر بـحـكم بـروز حـصص صـغـيـرة
كـثـيرة تـشـوش علـى من خلع عـلى كـتفـيه االسـتئـثـار االبدي
ـصطـلح األغلبـية اخلـاصة به رافـضاً األغلـبيـة السيـاسية

التي تخص الوطن.
بـال شك انّ األحــزاب الــتي لـم تــعش احلــالــة الـــســيــاســيــة
ـعنـاها الـوطني ال الـطائـفي في نظـامهـا الداخـلي وحيـاتها
الـسـرية لن تـتـقبل االنـتـقال اجلـوهـري من أفكـار الـصوامع
ـنـفـتـحـة على ـعـتـمـة الى رحـاب شـمس األفـكـار الوطـنـيـة ا ا

اجلهات األربع.
اخلـائـفون مـن هذا الـتـحول يـدركـون انَّ جبـاالً من مـكاسب
مـن دون حساب حتققت حتت جنح فترة االحتالل األمريكي
ـقـار واســست حلـيــاة سـيـاســيـة مــشـوهـة مــحـصــورة في ا
ـظـلـمـة والـدهالـيـز واجـتـمـاعـات مـا وراء احلدود والـغـرف ا
أصــبــحت  الــيـوم او تــكــاد مــكـاسب فـي مـهب ريـح اجلـيل
اجلـديد في البالد التي تبحث عن مـتنفس من هذا االختناق

السياسي القاتل  وليس االنسداد كما يُسميه بعضهم .
قـلت قـبل أيـام هـنـا انّ تـغـيـير الـدسـتـور قـد تـكـون له كـلـفة
َن أراد للدستور عـالية والبدّ من دفعها من خـالل التصدي 
أن يـكون شماعة مـتأرجحة لتعـليق اثواب هالمية في الظالم
ــقـفل واجــدهـا مــنـاسـبــة لـلــقـول انّ مــفـتـاح ووراء الــبـاب ا
الـتـغـييـر احلـقـيقي هـو قـيـام تـشريـعـات يـنص على مـبـادئـها
الـدستور وتـعالج البـقية مـنها الـقوان األصـغر تعـزز فكرة
الــوطــنـيــة من خالل جتــر الــفـكــر الــطـائــفي والــتــشـرذمي
واالنـقسامي وهـي سياقات قـانونيـة ستعـزز االنتمـاء للوطن
الــواحـد الـذي ال يـتـيح قــيـام أحـزاب تـتـنــاقض افـكـارهـا مع
فـكـرة الـوطـنـيـة وتـلك مـشاكل  تـرتـد عـلى األحـزاب لـتـغـيـير
مـنــطـلـقـاتـهــا وادبـيـاتـهـا لــكي تـخـرج من مـشــاريع الـتـقـوقع

الطائفي الى هواء الوطنية احلر مهما كانت نسبة نقائه.
ال تـزال األحزاب فـي مبـناهـا ومعـناهـا طائـفيـة ال تفـتح باب
االنـتمـاء العـام اليـها او لـعل العـراقيـ انفـسهم لن يـفكروا

رسوم . باالنتماء لها من خارج التقسيم ا
نصب  والـصالحيات والفرص رؤسـاء حكومات أتـيح لهم ا
ـكّنهم من االنـتقال من دهـاليز ا  ونـالوا األضـواء والدعم 
ريـضة الى  سـاحات احلـياة الـصحـية الـوطنـية احـزابهـم ا
ولـكنـهم لم يفـعلـوا ألنّهم ال يـحسنـون االنتـقال من الـطائـفية
الـسياسية الى الوطـنية. والتناقض بـ احلالي قوي برغم
الـتـجـمـيـل الـلـفـظي لـبـعـضـهم في مـحـاولـته اسـبـاغ نـوع من

واءمة ب متناقض ال يلتقيان ابداً. ا
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