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جـددت قــوى اإلطـار الــتـنـســيـقي
رفـضــهــا ألي مـفــاوضـات بــشـأن
تــشــكـــيل احلــكــومـــة قــبل حــسم
فـــيـــمــا نـــتـــائج االنـــتـــخـــابـــات  
ــفـوضــيـة الــعـلــيـا اسـتــبــعـدت ا
اعادة ـسـتــقـلـة لالنــتـخـابـات    ا
الــعــد والــفـــرز الــيــدوي جلــمــيع
احملـطــات. ويـواصل احملــتـجـون
ــــنـــــطـــــقــــة اخلـــــضــــراء امـــــام ا
اعــتــصــامــهم لــلــمــطــالـبــة بــحل
واالسـتــجــابـة االربـاك احلــالي   
لــلــطــعــون واالعــتــراضــات عــلى
الــــنـــتــــائج . (تــــفــــاصـــيل ص3)
وقــالت مـــصــادر ان (االجـــتــمــاع
الـــــــــــذي ضـم  قــــــــــوى اإلطــــــــــار
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الـعراقـيـة وتـراكـمـهـا اإليـجابي).
فوضية  1381 طعناً وتسلمت ا
على الـنتـائج األوليـة النتـخابات
مـجـلس الـنـواب الـتي جــرت فـي
الـعــاشـر مــن الـشــهـر الـــحــالـي.
ـفوضية تحـدثة بأسم ا وقالت ا
جمانـة الغالي في تـصريح امس
ـفــوضـيــة تسـلمت طـعوناً إن (ا
رشح من الكتل السـياسيـة وا
سـتـقلـ عـلى الـنتـائج األولـية ا
التي اعـلن عـنـها)   مـشيـرةً الى
1381 ان (عــــــددهـــــــا وصـل الى 
)  واضـــــافت ان (تـــــلك طـــــعـــــنــــاً
الـطــعـون ســيـنـظــر بـهــا من قـبل
هيئة قضائيـة مختصة بـالـشـأن
االنـتــخـابـي مــؤلـفــة مـن ثـالثـة
قـــضــــاة  وســتـــكــون قـــراراتــهــا

مـلزمـة لـلـمـفـوضـية)  مؤكـدة أنه
(حال انـتـهاء الـهـيئـة الـقضـائـية
من النـظر والــبـت فـي الـطــعـون
ســـيـــتـم اإلعــالن عـن الــــنـــتـــائج
النهائـية لالنتخـابات بـاألسـمـاء
ـقــاعــد وكــوتــا الـنـساء ومـن وا
ـــصــادقــة عـــلــيــهـــا من قــبل ثم ا

احملكمة االحتادية). 
من جـــانــبه  قـــال عـــضــو إعــالم
ــفــوضـــيــة عــمـــاد جـمـيل  إنه ا
(بـانــتـهــاء مــدة تـســلم الـطــعـون
سـتعـكف الـلـجنـة الـفـنـية لـلـنـظر
بــمــا جــــاء فـيـهــا من شـــكـــاوى
وســـيـــتـم رفـــعـــهـــا لـــلـــهـــيـــئــة
ــــخــــتــــصــــة الــــقــــضــــائــــيــــة ا
بــالــشــأن االنــتـــخــابـي لـتـصـدر
قــراراتــهــا الـــخــاصــة الــتـي لن
ـسـهـا الـتــغـيـيـر ألنـهـا قـرارات
قـضــائـيــة مـلــزمـة)  مـســتـبــعـدا
(إجــراء عــد وفــرز يــدوي لــكــامل

محطات البالد). 
ودعـــا مــــجـــلس األمـن الـــوطـــني
ــتــظــاهــريـن إلى الــتــعــاون مع ا
ـهامـها القـوات األمنـية لـلقـيام 
مؤكـدا أن التـظاهـر السـلمي حق
دســــتـــوري عــــلى أال يــــتــــضـــمن
الــــتــــجــــــــاوز عــــلى الــــقــــانـــون

والنظام. 
وقال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
إن (رئيس مجلس الوزراء القائد
سلـحة مـصطفى العام لـلقـوات ا
الـــكـــاظــمـي  تــرأس اجـــتـــمـــاعــاً
للمجلس الوزاري لألمن الوطني
نـــاقش األوضــــاع األمـــنـــيـــة في 
ـــتـــخـــذة الـــبالد  واإلجــــراءات ا
ـواطـنـ لـلـحــفـاظ عـلـى أرواح ا

ـمـتـلـكـات الـعـامـة واخلـاصـة) وا
وأكد الـكـاظمي (أهـمـية أن تـكون
الـهـويــة الـوطـنـيــة هي الـسـائـدة

ـتــبـادلــة بـ جـمــيع األطـراف) ا
وقـــال ان (اإلنـــتـــخـــابـــات كـــانت
وسيـلـة خلروج الـعـراق من أزمة
ســيــاســيــة كــان قـد عــاشــهــا في
مرحلـة سابـقة لذا البـد أن تسهم
نـتـائـجـهـا فـي حتـقـيق تـطـلـعـات
الــشــعب ومــطــالــبه بــاخلــدمــات
وفــرص الـــعــمـل وحــفظ الـــدولــة
وسيـادته)  مـجـددا تأكـيـده على
(ضـــرورة الــنـــظـــر بــالـــشـــكــاوى
ــقــدمـــة من الــكــتل والــطــعـــون ا
السيـاسية)  وتابع ان (الطعون
والشـكـاوى ليـست سـبيال لـتـقدم
هذه الـكـتـلة او تـراجع تـلك بـقدر
مـا هـي وسـيــلـة لــتــعـزيــز الـثــقـة
ـمـارسـة اإلنـتـخـابـيـة وإعـطاء بـا
ـقراطـية صورة نـاصعـة عن الد

الـــتــنـــســـيــقـي شــدد عـــلى انه ال
مـفـاوضــات قـبل إجنالء الــغـبـرة
وتـصــحـيح مــا خـربـتـه اربـاكـات
ــــفــــوضــــيــــة وتــــقــــد األدلــــة ا
القانونية على أي نتيجة نهائية
بـعــد االسـتــجـابــة لـكل الــطـعـون
واالعــــتــــراضــــات)  مــــؤكــــدة ان
ــوقـفه (االطــار جـدد تــمــاســكه 
ا اعـلن من نتائج). في الرافض 
غـــــضـــــون ذلك   بـــــحث رئـــــيس
حتالف قوى الـدولة الوطـنية مع
وفـد الـكــتـلـة الـصــدريـة بـرئـاسـة
مــــــــلف حــــــــسـن الــــــــعــــــــذاري   
االنـتـخـابـات. وقــال بـيـان تـلـقـته
(الـزمان) امـس ان (احلـكيـم شدد
خالل الـلقـاء عـلى أهـمـيـة الـوئام
الــوطــنـي ورســائل اإلطـــمــئــنــان

s  b d  ≠ qO —«

كـرم رئيس حـكومة اقـليم كـردستان
مـسرور البارزاني  عـددا من الطلبة
ــــــــتـــــــفــــــــوقـــــــــــــــ االوائـل في ا
الــبــكـلــوريـا. وقــال بــيـان تــلــــــقـته
(الــزمـان) امس ان (الــبـارزاني كـرم
ـــتــفــوقــ في عــدد مـن الــطــلــبــة ا
ــنـاطق الــبــكـلــوريـا فـي االقـلــيم وا
خــــــــــارج إدارة كــــــــــردســــــــــتــــــــــان
بـــــــحــــــضـــــــورعــــــدد مـن الــــــوزراء
ـسؤول وأسر الـطلبة وذويهم) وا
واعـــرب الــبــارزاني عـن أمــله بــأن 
(يـشق الطـلبة طـريقـهم في الدراسة
اجلـامـعـيـة بـنـفس الـهـمـة)  وتـابع
(سـعيد ألنكم بذلتم جهوداً من أجل
بــنـاء شــخـصــيـة قــويـة مــتـســلـحـة
ــعــرفــة)  واضـــاف انه بـــالــعــلـم وا
ـعـوقات (بـرغم مـن الـصـعـوبـات وا
واألزمـات وتفشي كـورونا  فقد بذل
الكـــات الــتــربــويــة ــعـــلــمــون وا ا
ـواصلـة الـتعـليم قـصـارى جهـدهم 
حـــضـــوريــاً أو عـــبـــر اإلنـــتــرنت) 
مـشـيرا الى ان (الـتـعلـيم يـتعـ ألّا
يـكـون من أجل الـتـعـلّم فـحـسب  بل
مـن أجل إعادة بنـاء البلـد وحتس
بـــيــئـــته وإعــداد قـــادة ومــعـــلــمــ

ستـقبل) مـتمـكنـ من أجل جيـل ا
وحـث البارزاني الطلبة على (األخذ
بـثالثـة أمور في نـظـر االعتـبار وان
يـــفــكــروا بـــأن يــكــونـــوا وطــنــيــ

وأصـدقاء للحياة وأصـدقاء للبيئة)
داعــــيـــا الى (تــــقـــبل االخــــتالفـــات

الـديـنـية والـقـومـية  وأن يـحـافـظوا
عـلى بيـئة بالدهم وطـبيـعتـها حتى
ـقــبــلـة) يــكــونـوا قــدوة لألجــيــال ا
مـبـديـا اسفه لـعـدم تـمكن احلـكـومة
من تــنــفـيــذ بـرنــامــجـهــا الـتــربـوي
والـتـعلـيـمي بالـكامـل بسـبب األزمة
ـالـيـة وتـفشي كـورونـا  مـؤكدا ان ا
(ذلـك لم يتسبب في إيقاف الدراسة
 وبــدورنــا نــقــدم الــنــشــكــر لــوزيـر
الكـات الـتربـوية الـتـربيـة وعـموم ا
على ذلك)  ولـفت الى ان (احلكومة
تـــواصل اهـــتــمـــامــهـــا بـــالــقـــطــاع
الـتـربـوي)  ومـضى الـبـارزاني الى
الـقـول (ضـرورة العـمل عـلى تـأهيل

ــدارس وإقــامــة مــشـاريـع تـدريب ا
) . وقــال ان (الـتــعـلـيم من ـعـلـمـ ا
أولــويـات حــكـومــتـنـا  وســنـواصل
ـراكـز التـعـلـيـمـية ـدارس وا بـنـاء ا
وحتـديـثـها وسـنـسـتمـر في تـطـوير
ـعلم وتدريبـهم  لتكون األجيال ا
الــقـادمـة أقـوى ولـديــهـا إمـكـانـيـات
أكـبر  وسـنعـمل بكل مـا في وسـعنا
عــلى تــطـويــر هــذا الـقــطــاع  بـرغم
ـــعـــوقـــات)  وتـــابع ان األزمـــات وا
(مــخـــاطــر كــورونــا لم تـــنــته بــعــد
ونـطـالب اجلمـيع بـتلـقي لـقاحـاتهم
وارتـــداء الــــكـــمـــامــــات وحـــمـــايـــة

صحتهم وسالمتهم). 
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ــدني امس انـــتــشــلت فــرق الـــدفــاع ا
ثــمـانــيـة ضــحـايــا من بـيــنـهـم اطـفـال
ونـساء بعد حـادث اصطدام مروع ب
عــجــلــتـ عــلى الــطــريق الــرابط بـ
قـضــاءي هـيت وحـديـثـة في مـحـافـظـة
ـديــريـة الــدفـاع األنــبـار. وقــال بـيــان 
ـدني تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (فرق ا
الـدفاع اضطـرت إلى استخـدام اجهزة
ومـعدات االنقاذ الهـيدروليكيـة لتتمكن
ـعــدن وابــعـاد احلــطـام عن مـن قص ا
جــثــامــ ضــحــايــا احلـادث  وصــوالً
لـتــحـريـرهـا واخـراجـهـا من الـعـجالت
احملــطــمــة نــتـيــجــة قــوة االصــطـدام)
وتــابع انه ( نــتـأمــ نـقل جــثـامـ
الـضحـايا إلى دائرة الـطب العدلي في
مـــســـتـــشـــفـى حـــديـــثـــة الـــعـــام وفق
تبعة)  واشار االجـراءات القانونيـة ا
الـى ان (احلــادث كــان بــ عــجــلــيـ
االولى   نـوع تويوتا صالـون والثانية
 شـــاحـــنـــة نـــوع مـــرســـيـــدس بــراد).
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وقع وزيـر العدل عبد الستار محمد مع
نـظـيـره االيـراني أمـ حـسـ رحـيمي
عــلى اتــفـاق مــشـتــرك بــشـأن تــوسـيع

الـعالقـات الـقـانونـيـة والـقضـائـيـة ب
الــبـلـدـن. وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس ان (الوزير التقى نظيره االيراني
في طهران   وجـرى خالل اللقاء توقيع
اتـــفـــاق مــشـــتـــرك  يــتـــضـــمن اجــراء

ستمرة والدورية في اطار احملـادثات ا
جلـنة قانونية مشتركة مع تأكيد تنفيذ
االتـفاقـيات القـانونـية والقـضائـية ب
الـبـلدين)  واضـاف ان (االتـفـاق ينص
عـلى تـبادل اخلـبرات في مـجال حـقوق
اإلنــسـان ومـكـافـحــة الـفـسـاد وحـقـوق
الــطـفـل اضـافــة ا لى تـبــادل احملــومـن
وازالـــة الــعـــقـــبــات في هـــذا اجملــال).
ووصـل الوزيـر إلى طهـران قبل يـوم
ـشـتـركة مع ـلفـات ا  لـبـحث عـدد من ا
. الى ذلك ــــســــؤولـــ االيــــرانــــيــــ ا
كــشــفت هــيــئـة الــنــزاهــة الــعــامـة عن
تـفاصيل قرار احلكم الوجاهي الصادر
بــــحق مــــســـــؤولٍ ســـابـقٍ في جلــــنـــة
تــعـــويض الــعـــمــلــــيــات اإلرهـــابـــيــة
ـــحــافـــظـــة الـــديـــوانــيّــة الــســابـق
دير مؤكدة صدور أمر استقدامٍ بحق ا
الــعـام األســبق لـدائــرة صـحــة ديـالى.

ونــقل بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس عن
دائـرة التـحقيـقات بالـهيئـة في معرض
حـديثها عن تفـاصيل القضـيت اللت
حـققت فـيهـما وأحالـتهـما إلى الـقضاء
بــأن (مــحــكــمــة جـنــايــات الــقــادســيـة
اخملـتـصة بـالنـظـر في قضـايـا النـزاهة
ــعـاون أصــدرت قـراراً بــاحلــكم عـلى ا
ــســـؤول جلــنـــة تـــعــويض الـــســابـق 
الــعـمــلــيـات اإلرهــابـيــة في احملـافــظـة
اسـتناداً إلى أحـكام القرار 160 لـسنة
ـة 1983   وذلـك بــعـد إدانــتـه بــجــر
الــرشـا)   واشــارت الى ان (احملــكــمـة
ُدان باحلبس ثالثة قرَّرت احلكم على ا
اعـوام   وذلك بــعـد ضــبـطه مــتـلــبـسـاً
بـالرشـا من قبل مالكـات مكـتب حتقيق
الهيئة باحملافظة)  مؤكدة ان (محكمة
حتـقيق بـعقـوبة اصـدرت أمر اسـتقدام
ُـديـر الـعـام لــصـحـة احملـافـظـة بــحق ا

األســبق  عــلى خــلـفــيـة إصــدار أوامـر
تـعـيـ عـام 2016 بــصـورةٍ مـخــالـفـةٍ
لـلـضـوابط والـتعـلـيـمات). كـمـا اعـلنت
الـهـيـئـة   صـدور قـرار حـكـمٍ حـضوري
دير العـام لدائرة الصحة في بـحبس ا
مـحافظة بـابل  نتيجة مـخالفات شابت
نفذة صرف مستحقات مالية للشركة ا
لـلـمـشروع الـوطـني لـلـديلـزة الـدمـوية.
وذكـر الــبـيـان ان (مـحـكـمـة جـنح بـابل
اخملـتـصـة بـقـضـايـا الـنـزاهــة اصـدرت
ديـر العام حـكـمـاً حضــورياً بحـبـس ا
لـدائـرة صـحة احملـافظـة  استـناداً إلى
ـــــادة  331 مـن قـــــانــــون أحـــــكـــــام ا
ـدان كـان قد الـعـقـوبات)  وتـابع ان (ا
ُـستـحـقات ارتـكب مـخالـفـات بصـرف ا
ـنــفـذة لـلــمـشـروع ــالـيـة لــلـشــركــة ا ا
ـبرم مع الـوطـني لـلـديـلـزة الـدمـويـة  ا
الــشــركـة الــعــامــة لـتــســويق األدويـة)

مــــؤكــــدا ان (الــــصــــرف   بــــرغم ان
ـشـروع) الـشــركـة تـلـكـأت في تـنـفـيـذ ا
ومـضى البـيان الى الـقول ان (احملـكمة
ـتـوفــر من أدلـة وإثـبـاتـات ونــتـيـجـة ا
ـقصـرية وصـلت إلى القنـاعة التامـة 
الــمدان; فـقـرَّرت الـحـكم عـليه استناداً
ادة احلـكمـية  في ما إلى مـقتـضيـات ا
ـتـضـررة بـطلب أعـطت احلق لـلـجـهة ا
الـتعويض حال اكتساب القرار الدرجة
الـقطعية). وكانت الـهيئة قد كشفت في
وقـت اســبق صــدور أوامــر اســتــقــدام
بــحق وزيـر الــصـحـة األســبق ووكـيـله
ة عــدم اتـخــاذ اإلجـراءات عــلى خــلـفــيـَّ
الـقـانونـيّـة وسحب الـعمـل من الشـركة
ــنـفـذة لـلـمــشـروع الـوطـنـي لـلـديـلـزة ا
ــبـرم مع شــركــة كـيــمــاديـا بــالــعـقــد ا
ـستحقات  برغم واالسـتمرار بصرف ا
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نــاقش االمـ الـعـام جملـلس الـوزراء
حـمـيـد نـعـيم الـغـزي مع مـحـافظ ذي
قـار احـمد غـني اخلـفاجي  مـلف شح
ــيـاه في قـضـاء ســيـد دخـيل. وقـال ا
بـيـان تـلـقـته (الـلـقاء بـحث مـلفّ شح
ـياه في سيـد دخيل  وآلـيات إيجاد ا
احلـلول اآلنـية وتوفـيرهـا بالتـنسيق
مع اجلـهـات القـطاعـية ذات الـعالقة)
وأكـــد الــغــزي أن (األمــانـــة الــعــامــة
لـلــمـجـلس مـسـتـمـرة بـالـتـواصل مع
ائـية  لـغرض جتاوز ـوارد ا وزارة ا
ياه األزمـة الراهـنة  وإعادة تـوفيـر ا
إلـى أهــالي الـــقــضـــاء) وأضــاف ان
(مـشـروع مـاء اإلصالح  – اجلـبـايش
الـذي كـان متـوقفـاً منـذ اعوام  وصل
ـئـة  و إلـى نـســبـة إجنـاز  98  بــا
إطـالق الـــتــــشـــغــــيل الــــتـــجــــريـــبي
ــقـبــلـة ـدة الــقـلــيــلـة ا وســتـشــهــد ا
افــــتــــتـــاحـه رســـمــــيـــاً)  وتــــابع ان

ـشـروع سيـعـمل على تـوفـير مـياه (ا
اإلسـالة إلى أقـضية عـدة من ضمـنها
قـضـاء سيـد دخـيل). وكرم اخلـفاجي
مــــديــــرة مـــركــــز انــــعــــاش االهـــوار
واألراضـي الــرطــبـــة ســمــيـــرة عــبــد
الـشبيب   بـعد احالتهـا الى التقاعد.
وذكـر الـبـيان ان (الـتـكر يـأتي بـعد
صـــدور قــرار إحــالـــة الــشـــبــيب الى

الـتـقـاعـد وبـلـوغـهـا الـسن الـقانـوني
بـعـد خـدمـة كـبـيـرة تـكـلـلت بـالـتـمـيز
واالزدهـار)  واكـد اخلـفـاجي ان (هذا
الـتـكر تـقديـراً لالعـمال الـتي قامت
بـهـا الشـبـيب طيـلـة عمـلـها في مـركز
انـعـاش االهـوار  وللـجـهـود الكـبـيرة
الـتي بـذلـتـهـا). من جـانـبـهـا  اعـربت
الــشـبـيب عن (سـعــادتـهـا بـاحلـفـاوة
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والــتـــقــديــر الــذي ابــدته احلــكــومــة
احمللية)  مؤكدةً ان (هذا التكر امرُ

مشرف ويدعو للفخر). 
وتـفقد النـائب الثاني حملافظ ذي قار
 رافـع الــــشـــامـي  دائــــرة صــــنـــدوق
اإلسـكـان لالطـالع عـلى سـيـر عـمـلـية
.وقـال الـشامي ان ـواطـنـ اقـراض ا
ــتـابـعــة عـمل وآلـيـة (الــزيـارة تـأتي 
عـمل الـصنـدوق في ترويج مـعامالت
ــواطـنـ واالسـتــمـاع لـلــمـعـوقـات ا
الـــتي تـــواجــهـــهم أثـــنـــاء عــمـــلـــيــة
االقــراض)   داعـــيــا الى (مـــعــاجلــة
ـعـوقــات وتـسـهـيـل عـمـلـيـة جــمـيع ا
 ( تــوزيع الــصــكــوك لـلــمــقــتــرضـ
وتــــابع ان (عــــمل دائــــرة صــــنـــدوق
االسـكان مستمـر ومتواصل وبوتيرة
مـــتـــصـــاعـــدة في اجنـــاز مــعـــامالت
ـواطن وتدقيقـها وأجراء عمليات ا
الـكشف عـلى الوحدات الـسكنـية قبل
ــبـالغ لــلــتــأكـد من عــمــلـيــة صــرف ا

عاملة ولتجنب التزوير).  سالمة ا
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واالبتـعاد عن كل مـا يبثّ الـفرقة
ب أبناء شعبنا الواحد) . وقال
إن (احلــكــومــة أدت دوراً كــبــيـراً
إلجــراء االنــتــخــابــات  وجنــحت
ـراكز األجهـزة األمـنـيـة بتـأمـ ا
ــــرشــــحـــ االنــــتـــخــــابــــيـــة  وا
)  مـــشـــيــداً بـ(دور والــنــاخــبــ
األجهزة األمـنيـة بصنـوفهـا كافة
حـيث جــرت االنــتـخــابـات وألول
مــرة مـن دون حــظـــر لــلـــتــجــوال
ومن دون مفخـخات أو اغـتياالت
وأعـــمــــال إرهـــابــــيـــة)  وشـــددا
اجملـتــمـعـون عــلى ان (الـتــظـاهـر
الــسـلــمي حــقــا دســتــوريـا  ومن
واجب قواتنـا األمنيـة تأم حق
الـــتــعـــبـــيـــر عن الـــرأي  عــلى أال
يـتضـمن الـتـجـاوز عـلى الـقـانون
والــنـــظــام أو الـــتــضـــيــيـق عــلى
ـــــواطــــنـــــ  وقــــطـع الــــطــــرق ا
وتـعطـيل احلـيـاة الـعـامـة). ودعا
رئـــيـس حتـــالـف الـــفــــتح هـــادي
تـظاهـرين إلى إنهاء العامـري  ا
ظــاهـــرة حـــرق اإلطـــارات وقــطع
الـطــرق  فـيــمـا طــالب مـفــوضـيـة
االنـتخـابـات بـالـنـظـر بـجـدية في

قدمة لها.  كافة الطعون ا
وقـال في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
طالبة ا ال شك فيه أن ا امس (
بــاحلـقــوق بــالــطــرق الـســلــمــيـة
واحلـــضــــاريــــة وفق اإلجـــراءات
األصـولـيــة حق كـفـلـه الـدسـتـور)
ـتظـاهـرين مـقـدمـاً الـشـكر إلـى (ا
ظاهرات حلرصهم على سلمية ا
ولـتعـامـلـهم الـعـالي مع األجـهزة
األمنية حماة الوطن)  معربا عن
امــله (االســتــمــرار بــهـذا الــنــهج
الـســلــمي وإنــهـاء ظــاهــرة حـرق
اإلطـارات و قــطع الــطـرق  فــهـذه
األمور يجب مراعـاتها بكل دقة).
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انــتــهى لــقــاء فـريــقي الــطــلــبـة
ـثـيـر والـكـهـربـاء بـكـرة الـقـدم ا
أمـس األربـــعــــاء بـــالــــتـــعـــادل
اإليـــجـــابي بــهــــــــــــدفـــ لــكل
ـباراة الـتي جرت مـنهـما  في ا
عــلـى مــلــعب الــشــعب الــدولي
وذلـك ضـــمن مــــنــــــــــافــــســـات
اجلـــولــة اخلـــامـــســة لـــلــدوري

متاز. ا
وسـجل أهداف اللـقاء من فريق
االنــيق الالعـبــون زيـد حتـسـ
بــالــدقــيــقــة 46 ومــحــمــد زامل
بـالـدقـيـقة 55  فـيـمـا سجل من
فـريق الكـهربـاء الالعب مهـيمن

سليم بالدقيقة 53 و37. 
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ســـــجــــلت وزارة الـــــصــــحــــة امس
 1388 اصـابة وشفاء  2938حـالة
وبـــواقع  26 وفـــاة جــديــدة. واكــد
ـــوقف الـــوبـــائي الـــيــومـي الــذي ا
اطـــلــعت عــلـــيه (الــزمــان) امس ان
(عـدد الـفحـوصات اخملـتـبريـة التي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر
من  18الـــــفــــا   حـــــيـث  رصــــد
 1388اصـابـة بـكـورونـا فـي عـموم
احملـافـظات)  واضـاف ان (الـشـفاء

بلغ   2938 حـالة وبواقع  26وفاة
جــديـدة)  واشــار الى ان (اكـثـر من
 78الـف شــخـص تــلـــقى جـــرعــات
ـضـاد فـي مـراكـز الوزارة الـلـقـاح ا
ــنـتـشــرة بـبـغــداد واحملـافـظـات). ا
أفــادت جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز
األمــريـكـيـة بـارتــفـاع إجـمـالي عـدد
اإلصـابـات بكـورونا في الـعالم إلى
أكـــثــر من  241 مـــلـــيــون إصـــابــة
وإجــمــالي الــوفـيــات إلى أكــثـر من
 4.9 مـليون وفـاة.وبحسب بـيانات
اجلـامـعـة فـان (إجـمـالي اإلصـابات
بــكـورونـا في الـعــالم بـلغ اكـثـر من

241  وإجـــمــالي الـــوفــيــات .(4.9
ـتحـدة قائـمة وتـصدرت الـواليات ا
الـدول من حيث عدد الوفيات جراء
الـفـايـروس بـنـحو  728192 حـالـة
رتـبة وفـاة  وتـلـتهـا البـرازيل في ا
الــثــانـيــة من حــيث عــدد الـوفــيـات
بــتــســجـيل  603855 حــالــة وفـاة
ـرتــبــة الــثــالــثـة وجــاء الــهــنــد بــا
بــتــســجـيل  452454 حــالــة وفـاة
ـكـسيك ـرتـبـة الـرابـعـة ا وحـلت بـا
مـن حــيث عــدد الـــوفــيــات بـــنــحــو
ـرتـبــة اخلـامـسـة  284477 وفـي ا
روسيا بإجمالي وفيات 221314 .

وحلـساب ذات اجلـولة تـغلب فريق
الــصـنـاعـة بـهـدف من دون رد عـلى
ــــبـــاراة الـــتي فــــريق نـــوروز في ا
جـرت عـلى ملـعب الصـناعـة  فيـما

تــعـادل ســلـبــيــا فـريق الــقـاسم
أمـــام فــريق نــفـط مــيــســان في
ـباراة الـتي احتـضنـها مـلعب ا

بي . الكفل االو
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واخـمـدت فـرق االطـفـاء  حـريـقـا اندلع
داخـل خـزانـات وقـود  في حي الـعـدل.
ـدني وذكــر الـبـيـان ان (فــرق الـدفـاع ا
سـيطرت على حادث حريق كبير اندلع
داخـل خـزانــات وقــود الــگــاز اخلـاص
بــتـشـغــيل ثالثـة مــولـدات كـهــربـائـيـة
اهـلـيـة في حي الـعـدل  وابـعـدت خـطر
ـولـدات الـكـهـربـائـية انـتـشـارهـا الى ا

الـقـريبـة وانهت احلـريق دون تسـجيل
اصـابـات بـشريـة مع حتـجـيم االضرار
ــاديـة)  ولــفت الــبـيــان الى ان (فـرق ا
ــديــريــة في مــحــافــظــة الــديــوانــيـة ا
انــقــذت عــامــلــ من حتت ركــام بــعـد
انــيــهـار ســقف مــحل قـد ومــتــهـالك
وسـط احملـافــظـة  وأمــنت نــقــلـهم إلى

ستشفى القريب لتلقي العالج). ا

ــنـطـقـتـ الـوســطى والـشـمـالـيـة ا
نـطقة بـينـما سيـكون الـطقس في ا
اجلـنوبـية صـحواً). ولـقي أكثر من
مــئــة شــخص بــسـبب فــيــضــانـات
وانــــزالقــــات تـــــربــــة في الــــهــــنــــد
والـنيبـال. ففي أوتارخـاند الهـندية
قــال مـســؤولـون إن ( 46 شــخـصـا
ـاضــيـة  في مـا قــتـلـوا فـي األيـام ا
فــقــد  11 شــخــصــا). وفـي كــيـراال
اكـد رئيس وزراء بيناراي فيجايان
إن ا(حلــصــيــلــة هــنــاك بــلــغت 39

قتيال). 
وفـي الـنـيــبـال  قــال مـســؤول قـسم
إدارة الـكـوارث هومـكاال بـاندي انه
ــاضـيــة  قـتل (فـي األيـام الــثالثـة ا
 31شــخــصـا جــراء الــفـيــضــانـات
وانــزالقــات الــتـربــة الــنــاجــمـة عن
أمـطـار غـزيـرة هـطـلت في مـخـتـلف
أنـحاء البالد  وهـناك  43 شـخصا

مفقودون). 
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رجــحت الــهــيــئـة الــعــامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقل   ان يـــكـــون طــقس
الــيـوم اخلــمـيس  صــحـوا وتــقـلب

درجات احلرارة. 
وذكـر بـيان لـلهـيئـة تلـقته (الـزمان)
امـس ان (طــقس الــيــوم اخلــمــيس
ناطق سـيكون صـحواً في جمـيع ا
 ودرجــات احلـرارة غـيـر مــسـتـقـرة
حــيث تـسـجل الـعــظـمى في بـغـداد
ودهـــــوك وصالح الـــــدين وديـــــالى
وواسط  32وفـي الـــــبـــــصــــرة 36
درجـة مـئـوية). وأضـاف الـبـيان ان
(طــقس يـوم غـد اجلـمــعـة سـيـكـون
صـــحــــواً  وال تـــغـــيـــر في درجـــات
احلرارة في جميع مناطق البالد) 
وتــــابع ان (طــــقس يــــوم الــــســـبت
ـقــبل سـيـكـون غـائـمـا جـزئـيـا في ا
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ـــرافق اخلــدمــيــة. وتـــشــهــد الــبالد وا
راهـناً أزمـة اقتصـادية خـانقة تـفاقـمها
الــعـقــوبـات الــغـربــيـة.وخالل ســنـوات
احلـرب األولـى خـسـرت قـوات الـنـظام
مــنــاطـق واســعــة عــلى يــد الــفــصــائل
ـعـارضة والـتنـظـيمـات اجلهـادية إال ا
أنــهـا مــنـذ الــعـام 2015 وبــدعم جـوي
روسـي ومن مقـاتـلـ إيـرانـيـ وحزب
الـله الـلـبنـاني بـدأت تتـقـدم تدريـجـياً
حـتى بـاتـت تـسـيطـر الـيـوم عـلـى نـحو
ثــلي مـســاحـة الـبالد.وال تــزال مـنـاطق
واســعـة غــنـيـة تــضم سـهــوالً زراعـيـة
وآبـــار نــــفط وغـــاز خـــارج ســـيـــطـــرة
احلــكــومـة أبــرزهــا مــنـاطق ســيــطـرة
األكــــراد في شــــمــــال شــــرق ســــوريـــا
وأخـــرى في إدلب ومـــحـــيــطـــهــا حتت
ســيـطــرة هـيــئـة حتــريـر الـشــام وتـلك
الـواقعـة حتت سيـطرة فـصائل مـوالية

ألنقرة في شمال البالد.
وشـــنت قـــوات الــنـــظــام آخـــر هــجــوم
عـسـكـري واسع لـهـا قـبل أكـثـر من عام
ونــــصف في إدلـب. وتـــمــــكـــنـت بـــدعم
روسي وبـعد ثالثة أشهر من العمليات
الـعــسـكـريـة من إتـمـام الـسـيـطـرة عـلى
نـــصف مـــســـاحـــة احملـــافـــظـــة.ومـــنــذ
آذار/مــــــارس  ?2020يــــــســــــري وقف
نـطقة لكـنه يتعرض إلطالق الـنار في ا
ـنـطـقـة خلـروقـات عـديـدة وتـتـعـرض ا
بـــ احلــ واآلخـــر لـــقــصف لـــقــوات
الـنـظام وغـارات روسيـة مـا يسـفر عن
ـــــقـــــاتـــــلـــــ ســـــقـــــوط قـــــتـــــلـى من ا
.واألربـعاء قتل  13شـخصاً ـدني وا
بـيـنهم عـشـرة مدنـيـ وضمـنـهم ثالثة
أطـفـال جـراء قصف صـاروخي لـقوات
الـــنــظــام اســـتــهــدف ســـوقــاً في وسط
مـدينة أريحا في ريف إدلب اجلنوبي
أثـــــــــنــــــــاء تـــــــــوجـه األطــــــــفـــــــــال إلى
مــدارسـهم.وتـواصل حـصـيــلـة الـقـتـلى
ـرصـد االرتــفـاع مـنـذ الـصــبـاح وفق ا
الـــذي أفــاد عـن إصــابــة  26شـــخــصــاً
ستـشفى الذي نقل إليه بـجروح.وفي ا

الـضحايا شاهـد مراسل وكالة فرانس
بـــرس شــخــصــاً يــصـــرخ ويــبــكي إلى
جــانب جــثـة طــفــلـة ال تــتـخــطى عــشـر

سنوات.
وقــال بالل تــريــسي الــوالـد لــطــفــلـ
ــســتــهــدفــة ــنــطــقــة ا ويــقــطن قــرب ا
لـفـرانس بـرس "عنـد الـسـاعة الـثـامـنة
صـباحـاً استـيقظـنا عـلى قصف يـنهال
عـــلـــيــــنـــا ارتـــعب األطـــفـــال وبـــاتـــوا
يـصـرخـون لم نعـرف مـاذا نـفعل وأين
نـذهب ولم نعد نرى شيئاً جراء الغبار
حـولـنا".وأضـاف "قـصفـونـا في احلارة
وفـي الـــســوق هـــنـــاك أطـــفـــال مـــاتت
وأشـخـاص فـقـدوا أطـرافـهم.. ال نـعرف

اذا ما هو الذنب الذي اقترفناه?".
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عـلـى صـعـيـد اخـر كـشف مـصـدر أمـني
ـسـتـوى لـلــزمـان أن الـوسـاطـة رفــيع ا
ـــصـــريـــة في مـــلـف تـــبـــادل األســرى ا
أحرزت تقدما كبيرا وإذا سارت األمور
حـسب ما هو مخطط لـها فسوف يعلن

عـن تــفــاصـــيل تــلك
الـــصــفـــقــة قـــريــبــا
صدر أن وأضـاف ا
مـــصـــر طـــلـــبت من
كــــــافــــــة األطــــــراف
الــتـكــتم عـلـى سـيـر
ـفاوضات احلالية ا
الـتي تـرعاهـا مصر
حــــــــرصـــــــا عــــــــلى
إجناحها خاصة أن
هــــــنـــــاك خـالفـــــات
داخـل احلــــكــــومــــة
اإلســـــرائـــــيــــلـــــيــــة
احلـالية حول إتمام

هذه الصفقة.
ـصدر أن وأعـتـبـر ا
إتـمام صـفقـة تبادل
األسـرى والـبـدء في
مـلف اإلعمار سوف
ــهــد األجـواء نــحـو

الــــنـــوع اعـــتــــقـــدنــــا أنـــنــــا ارحتـــنـــا
مـنـهـا".ويُـعـد تـفـجـيـر اخلـمـيس األكـثر
دمــويـة في الــعـاصـمــة الـسـوريــة مـنـذ
الـعام 2017 حـ أودى تـفجـيـر تبـناه
تـــــنــــظـــــيم الـــــدولــــة اإلسـالمــــيـــــة في
آذار/مـارس 2017 واسـتـهـدف الـقـصر
الـــــعـــــدلي بـــــحـــــيـــــاة أكـــــثـــــر من 30
شـــخــصـــاً.وســبــقـه في الــشـــهــر ذاته
تـفجيران تبـنتهما هيـئة حترير الشام
ة واسـتـهدفـا أحد أحـياء دمـشق القـد
ــقــتل أكــثــر مـن ســبــعـ وتــســبــبــا 
شـخصـاً غالبـيتـهم من الزوار الشـيعة
.وخالل ســنـــوات الــنــزاع الـــعــراقــيـــ
ــســتـمــر مــنـذ 2011 شــهــدت دمـشق ا
إنــفـجـارات ضــخـمــة تـبـنـى مـعـظــمـهـا

تنظيمات جهادية.
إال أن هـــذا الــنـــوع من الـــتــفـــجــيــرات
تراجع بشكل كبير الحقاً بعدما تمكنت
القوات احلكومية منذ العام  2018من
الــسـيـطـرة عـلى أحــيـاء في الـعـاصـمـة
كــانت حتت ســيــطــرة تـنــظــيم الــدولـة
اإلسالمـيـة وعلى مـناطق قـربهـا كانت
ـعـارضـة.وإن تــعـد مـعـقالً لـلــفـصـائل ا
كـانت الـتـفجـيـرات الـضخـمـة تـراجعت
إلـى حــــد كـــــبــــيـــــر في دمـــــشق إال أن
الـعـاصمـة الـسوريـة ال تـزال تشـهد في
فـتــرات مـتـبـاعـدة تـفـجـيـرات مـحـدودة
بـعبوات ناسـفة.وفي مناطق أخرى في
ســوريـا تــتـعـرض قــوات الـنــظـام بـ
احلـــ واآلخـــر لـــهــجـــمـــات عـــادة مــا
تـستهدفـها بعبـوات ناسفة إن كان في
وسـط الـبالد أو شـرقــهـا حـيث ال يـزال
يــتـوارى عــنــاصـر من تــنــظـيم الــدولـة
اإلسـالمــيـــة أو جــنـــوبــاً حـــيث طــغت
الـفوضى األمـنيـة منـذ سيـطرة الـقوات
احلـكومـية عـلى محـافظـة درعا.ودفعت
احلـرب التي أودت بـحيـاة نحـو نصف
مـليـون شخص أكـثر من نـصف سكان
ســوريـا الى الــنـزوح داخـل سـوريـا أو
الـتشرد خارجها. واستنزفت االقتصاد
ومــقــدراته ودمــرت الــبــنى الــتــحــتــيـة
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ــــان امس إن اجلــــهـــاز إلـى الـــبــــر
ـسـتـقل ـسـؤول عـن الـتـحـقــيق ا ا
والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ
تـمـوز/يـولـيـو 2017 أغـلق أبـوابه
رسـمــيـا. وأضـاف أنه رغـم تـوجـيه
 178تـهـمـة والـتـحـقـيق فـيـهـا عـبر
 55آلـــيــة مـــنــفـــصــلــة لـم تــتم في
النـهايـة مـقاضـاة أي جنـدي.وتابع

بغداد

معارضة ثقافية
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ميسان 
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ــلـفــات األخــرى  ومن جــهـته إجنــاز ا
قـال احمللل السيـاسي الفلسـطيني عبد
الـوهاب مطاوع في تصـريحات خاصة
أن أن رئــــيس الــــوزراء اإلســـرائــــيـــلي
نــفـتـالي بـيــنـيت لـيس جــاهـزا التـخـاذ
قـــرار حـــول صـــفــقـــة تـــبـــادل األســرى
ألسـبـاب داخـليـة حـتى يـضـمن أن هذه
الـصـفـقة سـتـؤثر إيـجـابـا على مـكـانته
لــدى اجلــمــهـور اإلســرائــيــلي خــاصـة
أما اجلـمـهـور ذات الـتـوجه الـيـمـيـنـي 
ـلف اإلعـمــار فـسـوف فــيـمـا يــتـعـلـق 
يــــكــــون مـــدخـال ألي ألي تــــقـــدم عــــلى
الـصعيد اإلنساني وأعـتقد أنه سيكون
مــرتــبــطـــا بــالــتــقــدم في مــلف تــبــادل
األســـرى  وفي الـــســـيــاق ذاتـه كــشف
خـلـيل احلـية الـقـيـادي بحـركـة حـماس
في تـــصــريــحــات خــاصــة لــلــزمــان أن
ـصـريـ سيـبـدأون قـريـبا في تـنـفـيذ ا
ــشـاريع داخل مــخـطــطـات اإلعــمـار وا
قــطـــاع غــزة وأضــاف إنــنـــا طــالــبــنــا
األشـقاء في مصـر بتسهـيل العمل على
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تـسـلم نـقـيب الـصـحـفـيـ األسـبق
ملكة وهو سيف الشريف وسـام ا
من ارفع االوســمــة الــتي أمــر بــهـا
ــنـاسـبـة ـلك عــبـد الـله الــثـاني  ا
ـمـلـكة ـئويـة لـتـأسيس ا الـذكـرى ا

األردنية الهاشمية.
وأقـامـت رئـاســة الــوزراء احـتــفـاالً
ـــلك وكـــبـــار كـــبـــيـــر بـــحـــضـــور ا
ـسـؤولـ لـتـوزيع االوسـمـة عـلى ا
ـنـاسـبـة. عـدد من مـسـتـحـقـيـهـا بـا
وقــال الـشــريف انـه (تــسـلـم وسـام
ــاضي االســتــحــقــاق يـوم االحــد ا
نـيـابــة عن والـده الـراحـل مـحـمـود
الشريف عرفاناً بدوره في تأسيس

ملكة). عدد من الصحف في ا
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وكان الـشريف االب قـد تبـوأ أيضا
حـقـيـبـة االعالم فـي حـكـومـة طـاهر
ــصــري في تــشــرين األول 1991 ا
وقــد أمــضى نـحــو نــصف قـرن من
عـمـره في الـصـحـافـة واالعالم قـبل
وفـــاته في  17 شـــبـــاط 2003 عن

. عمر ناهز الثامنة والسبع
وكـان مـتحـمـسـا الى ادخـال احدث
التـقنـيات الى أجـهزة االعالم ففي
عــام 1992 افــتـــتح نــظـــام وكــالــة

الـثـامنـة والـسـبعـ امـضى نصف
قـــرن من عـــمــــره في الـــصـــحـــافـــة
واالعالم  حيث أسس عدة صحف

اردنية وعربية 
أسس الراحـل الشـريف مع شقـيقه
ــرحــوم كــامـل الــشــريف في عــام ا
ـقــدسـيـة ــنـار ا 1960 صـحــيـفـة ا
الــيــومــيــة  كــمــــــا تــولى رئــاســة
حترير مجـلة االفق اجلديد وأسس
فـي عــــــام 1962 صـــــــحـــــــيـــــــفــــــة
اجلـيروزالم سـتار الـناطـقة بـاللـغة
االجنــــلـــيــــزيـــة الــــتي اســــتـــمـــرت
بـالــصـدور حـتى عـام 1963 وبـعـد
صدور قرار دمج الصحف اليومية
نـار وفـلسـط دمـجت صحـيـفتـا ا
بـصــحـيــفـة واحــدة هي الـدســتـور
وصـدر الــعـدد االول مـنـهـا في اذار

عام 1967.
و الشـريف واحد من الـقلـة النادرة
من رواد الـعــمل الــصــحـفـي الـذين
حـملـوا مسـؤولـية بـناء االعالم في
االردن. فـــقـــد حـــقق الـــكـــثـــيـــر من
االجنـازات من بــيـنــهـا الــدمج بـ
االسالم ومتطلبات احلضارة الذي
حتقق في كتابـاته التي تركها زاداً
ـن يـــعـــرف ويــقـــتـــنع ان فـــكـــريــا 
االسالم لم يـكن يـومـا ضـد احلـرية

تـكتنف حـياة النـبي محـمد صلى الـله علـيه وآله وسلم رؤى متـعددة وقراءات
أكـثر تـعددا  بـ محـب ذائب في شخـصه وسيـرته االنـسانـية الـعطـرة وب
ـا حـقـقـته تـلك الـشـخـصـيـة الـعـظـيـمـة وسـيـرتـهـا   وبـ الـرأيـ قـال كـاره 
كن نـكـرانه أو القـفز ـتنـاقضـ البـد لنـا ان بحث مـشـترك مـتفـق علـيه ال  ا

عليه ..وكما يلي 
اوال .  يـتـفق الـطــرفـان عـلى ان الـنـبـي مـحـمـد قـد حـول أمــة من بـداة جـهـلـة
يـغيرون عـلى بعضـهم ويئدون بـناتـهم ويسبـ من قبائل أخـرى ان افل من
الـوأد بعـد حـ  أمة ال يـحكـمـها وازع أخالقي وال شـريـعة مـتعـارف عـليـها
سـماوية أو أرضية  حول كل ذلك الى منظومة أخالقية سامية انتظمت فيها
تناثر الى حـياتهم الى حد بعيد وصارت لهم سمات مشتركة قلبت واقعهم ا

كنة ألمة صحراوية مطلقا. تكوين دولة حقيقية ما كانت 
 واذا كـان االنـقالب االجـتــمـاعي هـو االبـطـأ عــلـمـيـا حلـاجــته الى مـتـغـيـرات
دينة الفاضلة بعد عام من مـتصلة تتعمق زمنيا فان ما حاصـل في دولة ا

الهجرة يعد معجزة حقيقية ال ينكرها منصف وال موضوعي.
 وعـلى الرغم من اعتراف اخملتلـف بتلك التـطورات فانهم يلصـقونها بجانب
قايـيس زمننا احلالي وذلك ارضي ال دخل لـلسماء به ويقـيسون معطـياتها 
جـهل مطـبق بـآليـات الـتاريخ وتـطور احـداثه  اذ ان مـفازة كـبـيرة من الـعدل
عـاصرة قـد احدثهـا النـبي محـمد نـفسه نـظومـة احليـاتيـة ا والـتسـامح في ا
ـتـعثـرة بـالـغـزاة والطـغـاة واجلـهـلة والـقاهـا في مـسـيـرة الـتاريخ االنـسـاني ا

األكثر بدائية وتخلفا.
 لـقد حولت مـسيـرة النـبي محمـد مسـيرة االنـسانيـة واذا جاز لـنا ان نـتخيل
ــعـرفي ــســيــرة ( االنــســانـيــة )  بــدون دعــوته فال شك ان الــتــطــور ا تــلك ا
ا تـوجـهت االنسـانـيـة لتـوجـهات واحلـضاري سـيـصاب بـنـكـسة كـبـيـرة ور

يضعف فيها العامل االخالقي الى حد بعيد.
نصفة لشخصـية الرسول محمد على  ولـعل بعض القراءات االستشراقيـة ا
ؤثـر عـلى نفـسه الذي مـوضوعـيتـهـا ال تسـتطـيع ادراك الـنمـوذج االخالقي ا
جـسده الرسـول الهـاشمي وآله  فـلم يطـرح ذلك النـموذج السـلطـة بوصـفها
ـساواة مع االخـر احملـكـوم جوهـر الـعدل وسـيلـة ثـراء وجـاه بل ظلـت فكـرة ا

لك . بحوث عنه ليكون أساس ا ا
ـكن ادراك صـعـوبــة الـنـمـوذج احملـمـدي ( والـعـلـوي الحـقـا) في  ومن هـنـا 
ادي واحلـضور االجتماعي  وهو ما ارضـاء أنوات متضخمـة بفعل الثراء ا
ـلكـيـة االمـوية ـتـعـددة اكثـر انـحـيـازا للـدولـة ا جـعل اجملتـمـعـات االسالمـية ا
ال والتخـويف معا في حـ ركزت الدعوة والـعباسيـة التي تشـتري الوالء بـا
احملـمدية على احترام انسانية االنسان ومساواتها دون النظر الى الهوامش

اخلارجية .
 ولـعل اصعب ما قـاسته رحلـة النـبي هي معاقـبته في آله  فكـان أعداء دينه
ـنـظـومـتهم ـا فـعله هـو ودعـوته  يـنتـقـمـون من آله قـتال وتـشـريـدا انتـقـامـا 
اجلـاهلـيـة الـقبـلـيـة واألنكـى انهم يـنـسـبون ظـلـمـهم آلله لـدعوته هـو  ويـنـبري

ال والتزوير ليروا احاديث لم تدر بخلده الشريف مطلقا. صحابة ا
 ان تـأمل الرحلـة احملمديـة اليـوم يوقفـنا امام فـرضيـة مستـحيلـة احلدوث لو
كــان ذلك الـراعـي األمي مــجـرد راع أمـي وان الـعـالقـة بــالــســمـاء هـي الـتي
أحـدثت ذلك دون ريب  فقد جنـحت رحلـة محمـد فيمـا لم تنجح به أيـة رحلة
أخـرى حتى الـتي حاولـها بـعض االنبـياء من قـبله  وذلك مـا يجـعل بعـضهم

وضوعية وأمانة . غير قادر على تقبلها أو احلكم عليها 
 ومـصدر احلـقد واجلـهل في النـظر لـدعوته يـكمن بـنسـبتـها الى أمـة بعـينـها
طلقة لهان بغضون بانسانـيتها ا وحضـارة محددة الصقت بها ولو قـرأها ا
عـليهم االمر ولـتقبلـوها ولو جزئـيا  فهي ليـست انتصارا
ألمـة عـلى أ أخرى  بل هي انـتـصار لالنـسـان على
مـا يــكــبل انــســانــيـته  وهــذا مــا جنــحت به الــرحــلـة

احملمدية العظيمة.

ـعـركـة" عن "احلـصول في سـاحـة ا
ـطـلـوبة مـا يـعني عـلى كل األدلة ا
ـسـؤولـ قد أن فـرص مـحـاسـبـة ا
تــــكــــون ضـــاعـت".شـــارك اجلــــيش
الــبـريــطـاني في غــزو الـعــراق عـام
2003 ضـــــــمـن حتــــــــالـف قــــــــادته
تحـدة وأبقت لندن بعد الواليات ا

ذلك قوات في البالد
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.اتـــــصل أكـــــثـــــر من 400 ســجــ
عـــراقـي في الـــســـنـــوات األخـــيـــرة
ــــركــــز األوروبي لــــلــــحــــقــــوق بــــا
الدستورية وحقوق اإلنسان ومقره
بــرلــ ومــكــتب احملــامــاة "بـابــلك
انتـرست لـويرز" ومـقره بـرمـنغـهام
في شــمـال إنــكـلــتـرا مــسـتـنــكـرين
تـــعــرضــهـم لـ"انــتــهـــاكــات خــطــرة
وعـمـلـيــات إذالل عـلى أيـدي جـنـود
" مـن االغـــتـــصـــاب بـــريـــطــــانـــيـــ
والـتــعـذيب حـتى اإلعــدام الـوهـمي

وغيرها من الفظائع.
وقـال وزيـر الـدفــاع الـبـريـطـاني إن
"الــغـالــبـيــة الـعــظـمى من أكــثـر من
140 ألف عــــنـــصــــر من قــــواتــــنـــا
سـلحـة الذين خـدموا في الـعراق ا
قاموا بذلك بـشكل مشرف" لكن "من
الواضح لألسف أن حوادث مروعة

أنه تـمت إحـالـة خـمـسـة أشـخـاص
على الـنيـابة في عام 2019 لكن لم
يتم توجيه أي تـهمة إليـهم مشيرا
إلى التـحـدي الكـبيـر في مـصداقـية
ـوجـهـة إلـيـهم.وأضاف أنه الـتهم ا
في بــــعـض احلــــاالت لم تـــــســــفــــر
التـحقـيقـات التي أجـرتهـا الشـرطة
الـعسـكـرية "فـي ظل ظروف صـعـبة
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{ دمــشق (أ ف ب) - تـسـبّب تــفـجـيـر
بـعـبـوتـ نـاسـفـتـ اسـتـهـدف صـباح
األربــعـاء حـافــلـة عـسـكــريـة في دمـشق
ـــقـــتل  14شـــخـــصـــاً وفـق مـــا ذكــر
االعـالم الـسـوري في حـصـيـلـة دمـويـة
هي األعـلى في العاصمـة السورية منذ

سنوات.
وبـعـد وقت قصـيـر من انفـجـار دمشق
اســـتــهـــدفت قــوات الـــنــظــام بـــقــصف
صـاروخي مـنـطـقـة مـكـتـظـة فـي مـديـنة
أريـحا في محافظة إدلب التي تسيطر
هـيـئـة حتريـر الـشـام (جـبهـة الـنـصرة)
عـلى نـحو نـصف مسـاحـتهـا ما أسـفر
عـن مـقــتل 13  شــخــصــاً غـالــبــيــتـهم
مــدنـيـ وبـيـنـهم أطــفـال في حـصـيـلـة
تـواصل االرتـفـاع وتُـعـد األكـثـر دمـويـة

نطقة منذ عام على األقل. في تلك ا
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ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية
(سـانــا) عن مـصـدر عـسـكـري قـوله إنه
"حـــوالـي الـــســـاعــة  6,45مـن صـــبــاح
الــيــوم وأثـــنــاء مــرور حــافــلــة مــبــيت
عـسـكري في مـدينـة دمـشق بالـقرب من
جـسر السيد الرئيس تعرضت احلافلة
السـتهـداف إرهابي بـعبوتـ ناسـفت
 لـصـقـهـمـا مـسبـقـاً بـاحلـافـلة".وأدى
الـــتــفــجـــيــر إلى مـــقــتل  14شـــخــصــاً
ـصــدر الـذي وإصــابــة آخـرين وفـق ا
أفـاد أن وحدات الهـندسة فـككت "عبوة
ثــالـثـة سـقـطت مـن احلـافـلـة".وأظـهـرت
الــصــور الـتي نــشــرتـهــا وكــالـة ســانـا
ـدني يــخـمـدون عــنـاصــر من الـدفــاع ا
ـتـفـحـمـة فـيـما احلـريق في احلـافـلـة ا
كــان يــتــصــاعــد مــنــهــا الــدخــان قــرب
اجلـسـر الذي يـقع في وسط دمشق في
مـنطقة ما تشهـد اكتظاظاً خالل النهار
كـونـهـا تُـشكل نـقـطـة انـطالق حلافالت
الـنقل.ولم تت أي جهة الـتفجير حتى
اآلن.وقـال سلمان الذي يعمل في محل
نـطـقـة "لـم نـشـهد لـبـيع اخلـضـار فـي ا
مــنـــذ فــتــرة طــويــلــة حــوادث من هــذا
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االنــبــاء األردنـيــة الســتــقــبـال وبث
االخــبــار بـواســطــة الـكــومــبـيــوتـر
والــذي وضع الـوكــالـة فـي مـصـاف

وكاالت االنباء الكبرى.
وكــــان الــــراحـل عـــضــــوا فـي عـــدة
مــنــظــمــات ومــؤســســات إعالمــيــة
ودولـيـة وله نشـاط مـهم في مـجال

احلوارات ب اإلسالم والغرب.
وقـام بـتـألـيف كــتـاب عن (فـيـتـنـام)
سـتشرق وترجـم كتابـا للـمرحـوم ا
مــحـمــد اســد بــعــنـوان (احلــكم في
اإلسـالم) و انـــتـــخـــابه رئـــيـــســـا
لــــلــــجــــنــــة احلــــريــــات فـي احتـــاد
الـصــحـفـيــ الـعــرب حـيث أسس
عدة صحف اردنية وعربية وتولى
ــــــنــــــصـب الــــــوزاري ودافـع عن ا
احلــريـــة الــصـــحــفـــيــة ونـــال عــدة
أوســـمـــة وشـــارك في الـــعــديـــد من
اللقاءات الصحفية والفكرية فضال
عن كـونه مؤسـسـا لالعالم احلديث
في دولة قـطر حيث امـضى عقدين
من الــــزمـــــان في الــــســـــتــــيــــنــــات

والسبعينات.
ولد الراحل في مدينة العريش عام
1925 وانـتـقل الـفـقـيـد الى الـرفيق
االعــلى يـوم االثـنـ الــسـابع عـشـر
من شباط عام 2003 عن عمر ناهز

بابل
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اجلـوعان يـثـرد لـلـشبـعـان مـثل قـد يـب مـدى الـقـهـر واحليف عـلى الـطـبـقة
تـرفة غـلـوبه على أمـرهـا والتي غـالـبا مـا تكـون أداة بـيد الـطبـقـة ا الـكادحـة ا
حـيث تزداد هـذه الطـبقـة فقـرا وظلـما في الـوقت نفـسه تزداد نـقيـضتـها تـرفاً

..… وثراءاً
أن مـا خرجت عليه احتجـاجات تشرين هو مـطالب التتعدى كونـها إقتصادية
واطن واخلدمات ومن ثم تصـاعدت للمطالـبة بوطن مخطوف من تـمس قوت ا

ترفة حديثا . قبل الطبقة ا
كـان أهم نتـاج لـتلك الـثـورة او االحتـجـاجات اجلـدليـة ..هـو قانـون إنـتخـابات
تظاهرين مكن ان يكـون خير من ينقل مطالب ا جـديد وجيد نسبيا كان من ا
ـأجور ـان إال أن قلـة الوعي والـترويج ا من سـاحات االحـتجـاج الى قبـة الـبر
لـلمـقاطـعة اعاد إنـتاج نـفس الـطبـقة احلـاكمـة…. وهنـا نسـتذكـر قرار احملـكمة
االحتـاديـة الـذي يـنص بـان الـكـتـلـة االكـبـر هي الـتي تـتـشـكل في أول جـلـسـة
ـان لهـا احلق بتـسميـة رئيس الـوزراء وليـست الكتـلة االكـبر الـرابحة في لـلبر
االنـتخـابات ولـهذا سـوف يعـاد استـخدامـها مرة أخـرى لتـسنـم الرئـاسة مرة

ثالثة .
ـباركـة الـكـتـلة الـفـائـزة وواجـهة ـر اإل أن يـكـون  ـرة لن  أن الـرئـيس هذه ا
عـلمـانـيـة ولـونـاً شـيـعيـاً قـريـبـاً من الـنـجف وغـيـر مجـرب وهـذا سـيـأخـذ وقـتا
أطـول.. إن الرئـيس اجلـدلي سـيخـضع الربـعـة جتاذبـات (االقـليـمـية والـدولـية
والداخلية واحلوزوية)  وبذلك يكون مدار من كل جانب .
وبـهذا سوف نـكون أمام دكـتاتـورية تسـاهميـة ب قادة

الكتل وأجندتهم.
شـكـرا للـمـتـظـاهـرين للـتـعـجـيل بـتـقطـيع كـعـكـة جـديدة

.. للمتخم

ـــســــافــــرين مــــعــــبــــر رفح وحــــركــــة ا
ـشكالت التي الـفلـسطيـني وحل كل ا
تـعــتـرضـهم وأعـرب احلـيـة عن تـفـائـله
ــســتــقــبل الــعالقــة مع مــصــر حــيث
ــبـــاحـــثــات األخـــيـــرة بــ أظـــهـــرت ا
ــواقف بــ اجلـــانــبــ تـــقــاربــا فـي ا
اجلــانـبـ في مـخـتــلف الـقـضـايـا وأن
احلـركــة الـتـجـاريـة بـ مـصـر وقـطـاع

غزة قد بدأت بالفعل على األرض .
 فــيـمــا أكـد مــصـدر حــكـومي مــسـؤول
لــلــزمــان أن مــصـر بــدأت الــتــحــضــيـر
ديـنـة السـكنـيـة األولى ضمن إلنـشـاء ا
ـصرية في حي الـعطاطرة في ـنحة ا ا
بــيـت الهــيــا شــمــال قــطــاع غــزة بــعــد
انـتهاء اخملـططات والتـصاميم الالزمة
لــهــا والــتي تــشــمـل تــطــويــر الــشـارع
الـواصل من مـفتـرق الـعــطـاطرة شـرقا
وحـتى شـارع الرشـيد الـذي بدأ الـعمل
فـيه منذ أسبـوع تقريـبا وكذلك البدء
في الــتــحــضــيــر إلنــشــاء جــســر فــوق

مفترق الشجاعية.

دني يحاول اطفاء حافة عسكرية تعرضت للتفجير في دمسق   dO−Hð∫ الدفاع ا
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ـعاني عـندمـا تـصل الـشـخصـيـة االنـسـانيـة لـلـمـفاهـيم االدراكـيـة احلـقيـقـيـة 
تـطلـباتـها احلـياتـية كـافة سـواءً كانت بـتعـامالتهـا الصـادقة مع االسـتقامـة 
الــنـفـس واالخـرين واالشــيـاء من حــولـهــا بـطــرائق تـؤهــلـهــا بـان تــسـتــشـعـر
ـا قـدمـته وتـقـدمه من اجنـاز الداء واهـتـمـام االسـتـقـرار والـرضـا الـنـفـسـي 
اسـهمـا في تعـزيز نـقاط الـقوة وانـحسـار نـقاط الـضعف في الـبيـئة احلـياتـية
ستمرين في حدود احمليطة جتاه حتقيق االستقرار والتوازن ا

وكلة . مسؤوليتها ا
ـكـنـنـا الـقـول ان الـشـخـصـيـة االنـسـانـيـة قد عـنـدهـا 
ـسـمـيـاته ـثـقف الــوطـني و اكـتـسـبت حـقــاً مـفـهـوم ا

القيمية كافة .
{ عن مجموعة واتساب

وال ضد الـتقدم. فـقد كان من وزراء
نصب االعالم القالئل ح تـولى ا
وهـوليس غـريـبا عـنه بل قـادما من

هني.  نطاقه ا
وكــان الــراحل من الــسـاعــ دومـا
الى حتـقـيق اسـتــقاللـيـة مـؤسـسـة

االذاعة والـتلفـزيون ووكالـة االنباء
طبوعات االردنية وحتويل دائرة ا
الى هيـئة عامـة للصـحافة واالعالم
ومن الـداعــ الى انــشـاء مــنـظــمـة

وطنية للمعلومات . 
ولـه من االبـنــاء اضــافـة الـى سـيف

كل من نـــبــيل ومـــيــثم واالول كــان
وزيرا وعـضوا في مـجلس االعـيان
ثـم سـفــــــــــــيــرا لـبـــــالده في عـدد
مـن الــدول قـــبـل ان يـــتــوفـــاه الـــله
نتيـجة مضاعـفات كورونا في آذار

.2021
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{ لـــنــدن) ,أ ف ب) - أعـــلن وزيـــر
الــدفـاع الــبــريـطــاني بن واالس أن
ـســتــقل في أكــثـر من الــتـحــقــيق ا
 1200شـــكـــوى ضـــد عــســـكـــريــ
بريطاني متهم بارتكاب جرائم
حرب في الـعـراق بـ عامي 2003
و2009 انــــــــــــــتــــــــــــــهــى بـــــــــــــدون
مالحـقـات.وقـال الـوزيـر في رسـالـة
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محمود الشريف

وقـراطي جـو بـايدن .واعـتـبر الـد
تــــرامب الــــنـــبــــرة الــــتـــوافــــقــــيـــة
لـلسـياسـيـ مبـهـمة لـلـغايـة وقال
سـاخـرا إنه يــأمل أن يـنـال مـديـحـا
ـاثال عـنـد وفـاته.وكـتب الـرئـيس
الـــســابق في بـــيــانه "مـن اجلــمــيل
رؤيـــة الــتـــعــامـل الــرائع لـــوســائل
ـضـلــلـة مع الـراحل كـولن اإلعالم ا
باول الذي ارتكب أخطاء كبيرة في
ا العراق وال سيما في ما يتعلق 
سمي أسلحة الدمار الشامل. وآمل
أن يــــحـــــدث هــــذا لـي يــــومـــــا مــــا
أيـــضــــا".كــــمــــا اتـــهـم بـــاول بــــأنه
"جــمـــهــوري بـــاالسم فــقط" و"األول
دائـمــا في مـهـاجـمــة اجلـمـهـوريـ
اآلخـرين" وكـان ذلـك سـبب انـتـقـاد
مـــتـــكـــرر لـــلــــرجل الـــذي كـــان أول
أمـيــركي من أصل إفــريـقي يــتـولى
قـــــــــــيـــــــــــادة اجلـــــــــــيـش ثـم وزارة
ــا انـتــقــد بـاول اخلــارجــيـة.ولــطــا

دونالد ترامب بشدة. 
ــــرشــــحــــة وفي عــــام 2016 دعم ا
ـوقـراطـيـة هـيالري كـلـيـنـتـون الـد
لـيـارديـر اجلمـهـوري وبـعد ضـد ا
أربع سـنــوات أعـلن أنه ســيـصـوت
جلــو بـــايـــدن مـــتـــهـــمـــا الــرئـــيس
اجلمهوري بـ"الكذب طوال الوقت".

ومخزيـة وقعت في الـعراق".وأشار
بــن واالس إلــى "أربــع إدانــــــــــــــــات
" جاءت قبل لعـسكـري بـريطـانيـ
سـتقـلة مـضيـفا أن عمل الـلـجنـة ا
احلـكومـة "شـجبـت واستـنـكرت كل
هـــــــذه احلــــــــوادث" وأعـــــــربـت عن
"اعـــتــذاراتــهـــا بال حتــفـظ لــكل من
تعـرضوا إلى مـعامـلة غـير مـقبـولة
من الــقـوات الــبـريــطـانـيــة".وكـانت
وزارة الدفاع أعلنت في عام 2012
أنــهـا دفــعت 15,1 مــلــيــون جـنــيه
إسـتـرلــيـني ألكـثـر من 200 عراقي
اتــهــمـوا عــســكـريــ بــريـطــانــيـ

باالعتقال غير القانوني والتعذيب.
عـــلى صــعــيــد اخـــر قــال الــرئــيس
األمـيــركي الـسـابق دونــالـد تـرامب
الثالثـاء في بيـان نشـره غداة وفاة
كــولن بـــاول وزيــر اخلــارجــيــة في
عـهــد جـورج بــوش االبن إن بـاول
"ارتـكب الــكـثـيـر مـن األخـطـاء لـكن
في أي حال فـلـيرقـد بـسالم!".توفي
بـاول الذي كـان أحـد أشـد منـتـقدي
الـرئـيس اجلـمـهـوري الـسـابق عن
عـــمــــر نـــاهـــز 84 عـــامــــا بـــســـبب
مـضـاعـفــات إصـابـته بـكـوفـيـد-19
وقــد نـعـته شــخـصــيـات سـيــاسـيـة
أمــــيـــركــــيــــة بـــيــــنـــهــــا الــــرئـــيس
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اكـــــــــدت وزارة الـــــــــنــــــــــفط  ,ان اوبـك
وحـلفائها يبذلون جـهدا كبيرا للحفاظ
عـلى التـوازن واالستـقرار في االسواق
ية  ,مـشيرة الى ان ارتفاع اسعار العا
الـنفط مـؤشر جيـد سيـسهم بسـد عجز
ـــوازنـــة. وتــــواصل اســـواق الـــنـــفط ا
ــتـتــالـيــة مـدفـوعــة بـشحّ مــكـاســبـهـا ا

ــعـروض لــتالمس حـاجـز  85 دوالراً ا
تـحدث بأسم لـلبـرميل الـواحد. وقـال ا
الـوزارة عاصم جهاد في تصريح امس
ان (ارتـفاع سعـر البرمـيل الى أكثر من
ثـمـان دوالراً يـعد مـؤشراً جـيداً لـرفد
ـالـيـة  اخلـزيــنـة الـعـامـة بـاإليـرادات ا
ـا يـقلل ذلك نـسبـة العـجز) ,واضـاف
ان ( مـنـظـمـة اوبك وحـلفـائـهـا يـبـذلون

 ÊU e « ≠ œ«bG
تـوقع اخلبيـر النفـطي حمزة اجلـواهري رفد
لـيـار دوالر سنـويـاً في حال خـزيـنة الـدولـة 
ارتـفعت اسعار النفط دوالر واحد عن سعرها
احلـالي .وقــال اجلـواهـري في تـصـريح امس
إن (ارتـفـاع أسعـار الـنـفط احلالـيـة يـعود إلى
اتــــفـــاق أوبك بـــلس الــــذي أدى إلى تـــقـــلـــيل
اإلنـتـاج والــتـصـديــر بـاإلضـافــة إلى ارتـفـاع
أسـعار الـغاز) مشـيرا الى ان (خـزينـة الدولة
سـتــزيـد بـعــد ارتـفــاع أسـعـار الــنـفط وان كل
دوالر واحـد سـيـسـهم في ادخـال مـلـيار دوالر
سـنــويـاً) داعــيـاً إلـى (االسـتــفـادة من مــبـالغ

الزيادة عبر صناديق تنموية). 
rOK ô« b Ëe

وأعـلن وزيـر الــثـروات الـطــبـيـعـيــة في إقـلـيم
كـردستان كـمال اتروشي أن أزمـة الوقود في
اإلقـليم فنـية مؤكـدا ان بغداد سـتزود اإلقليم
بـأكــثــر من مـلــيــون لـتــر وقــود يـومــيــاً.وقـال
أتـروشي عقب اجتماعه بـوزير النفط إحسان
شـكلـة في نقص عـبد اجلـبار اسـماعـيل إن (ا
االنـتـاج لـلـمـحـروقـات بـاإلقـلـيم فـنـيـة بـسـبب
عـطل مـحطـة تـكريـر بـازيان) مـشـيراً إلى أنه
( االتـفاق مع الـنفط االحتـادية على إصالح
اخلــــلـل الـــفــــنـي في احملــــطــــة) وأضـــاف ان
(الـوزارة تعهـدت بتزويـد اإلقليم مـليوناً و80
ألف لـتر وقود يـوميا) وتـابع انه ( االتفاق
على تزويد اإلقليم باحملروقات األخرى يومياً
 منها 150 مليون لتر نفط أبيض على ثالثة
مــراحل بــســعـر 400 ديــنـار لــلــتـر الــواحـد 
ـرحـلـة األولى 50 مـلـيـون لـتـر نفـط أبيض وا
ناطق احلدودية و سـيتم تزويده للـقرى في ا
ـرحلـة الثـانية اجلـبلـية الـنائـية والـبعـيدة وا
50 مـــلـــيـــون لـــتــر نـــفـط أبــيـض لألقـــضـــيــة
ـرحـلـة ـدن الـصــغـيـرة  امــا ا والـنـواحـي وا
الــثـالـثــة تـكــون بـواقع  50مــلـيـون لــتـر نـفط
ـــدن واحملـــافـــظـــة). وكـــان ـــراكـــز ا أبـــيـض 
اســـمــاعـــيل قـــد اســتـــقــبـل في بــغـــداد وزيــر

الثروات الطبيعية في االقليم. 
وقـال بـيان ان (الـلـقـاء بـحث تـعزيـز الـتـعاون
ـلف الــنـفـطي) ـركــز واالقـلـيم بــشـأن ا بـ ا
واكـد اســمـاعـيـل (اهـمـيــة الـعـمـل عـلى زيـادة
ــعــلــومــات  اخلــاصـة الــشــفــافــيــة وتــبـادل ا
تـحـققـة منه وااليـرادات ا بـالنـشاط الـنـفطي 
والــعــمل مــعـــا من اجل االســتـــثــمــار االمــثل
لـلمـوارد الطـبـيعـية والـهـايدروكـاربونـية  في
عـمــوم الــعــراق دعــمـاً وتــعــزيــزاً لالقــتــصـاد
الـوطـني  وحتـقـيـقـاً الهـدافـنـا وخـطـطـنـا في
ـسـتـدامـة  خـدمـة تـرسـيخ خـطط الـتـنـمـيـة ا

للصالح العام).
مـشيـرا الى (ضرورة زيادة وتـكثـيف مشاريع
اسـتثـمـار الـغاز والـطـاقة الـنـظـيفـة في عـموم
احملـافظات  بـهدف حتقـيق زيادة في االنتاج
مـنـهـا  والـعـمل عـلى الـتـقـلـيل من انـبـعـاثات
الـغازات الـضارة حـمـاية لـلبـيـئة). من جـانبه
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,اكـد االتـروشي (اسـتــعـداد االقـلـيم لـلـتـعـاون
ـركز والـوزارة من اجل تـعـزيز واحلـوار مع ا
ـشـتــرك لـتـطـويـر الـصـنـاعـة افـاق الـتـعـاون ا
الـنــفــطـيــة). وارتــفـعـت أسـعــار الــنـفط خالل
تــعــامـالت الــبــورصـــة اآلســيـــويــة ألول يــوم
لـتـداوالت األسـبـوع مـسـجـلـة أعـلى مـسـتوى
لـهـا فى أكـثـر من ثالث سـنـوات مـدعـومة من
ـي علـى اخلام اسـتـمـرار تـعـافي الـطـلب الـعا
ومن تـداعيات جائحـة كورونا وسط تخفيف
ـطـبــقـة عـلى الــنـقل والــسـفـر.وقـال الـقـيــود ا
مــحــلـلــو إيـه إن زد في مــذكــرة إن (تـخــفــيف
الـقـيـود حـول الـعـالم من احملـتـمل أن يـسـاعد
الـتعافـي في استهالك الـوقود) واشاروا الى
ان (سـوق وقــود الــطـائــرات تـلــقى دعــمًـا من
ـتـعــلـقـة بــفـتح احلـدود األنـبـاء األمــريـكـيــة ا
ــطــعــمـ بــدايــة من لألشــخــاص األجــانب ا
قـبل). في غضون ذلك  اندلع حريق الـشهر ا
ا تسبب في في أكـبر مصفاة نفط كويتية  
وقـوع إصابات في صفوف العـامل فيها من
دون أن يـؤدي إلى تعليق عملـيات التكرير أو

يناء. التصدير من ا
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وشـوهـدت ألـسـنـة الـنـار تـتـصـاعـد من مـوقع
ــطل عـلى مــيـاه مـصــفـاة مــيـنــاء األحـمــدي ا
اخلـليـج مقـابل إيـران. وقالت شـركـة البـترول
الـوطـنيـة الـكـويـتيـة في تـغـريـدة إن (احلريق
وقع في وحـــدة إزالــة الـــكـــبــريـت من الـــنــفط
ـتـبقي في مـصـفـاة ميـنـاء األحمـدي وتـقوم ا
ـصفاة حـاليا بالـتعامل مع فـرق اإلطفاء في ا
احلــريق). وأدى احلــريق إلى وقــوع عـدد من
اإلصـابات الـطـفيـفة وحـاالت اخـتنـاق نـتيـجة
اسـتنشاق األدخنة ب صفوف العامل وقد
 تـقـد اإلسعـافـات األولـيـة للـمـصـاب في

ـوقع وجـمـيـعـهم في حـالـة جـيـدة فـيـمـا  ا
نـقل مـصـابـ آخـرين إلى مـسـتـشـفى الـعدان
وحـــالــتــهـــمــا مـــســتــقـــرة. وأكّــدت الـــشــركــة
ـصـفـاة وعـمـلـيات احلـكـومـيـة أنّ (عمـلـيـات ا

التصدير لم تتأثّر باحلريق). 

حمزة اجلواهري

بـدوره  كـشف عـضـو تـيـار احلـكـمـة
جـــاسم الــــبـــخـــاتـي عن طـــبــــيـــعـــة
االجـتــمـاع بــ رئـيس حتــالف قـوى
الدولة عـمار احلـكيم ورئيس الـتيار
الـــصــدري مـــقــتـــدى الــصـــدر. وقــال
الــــبـــخــــاتي في تــــصـــريـح امس انه
(حـتى اآلن ال تـوجـد مـعـلـومـات عـمـا
إذا افـــــضى االجـــــتــــمـــــاع إلى شيء
رسمي بقـدر ما هي تـفاهمـات أولية
لغرض تشكيل كـتلة كبرى) واضاف
ان (الـــتــفـــاهــمــات قـــائــمـــة عــلى كل
األصـعـدة فـهـنـاك تـفـاهم مع االكـراد
والـسنـة والـكـتل الـشيـعـيـة الكـبـيرة
وكال منهم لديه برنامج يعرضه ومن
ثم تتولد الـقناعـات) وتابع ان (تيار
ــلــمــة الــشـأن احلــكــمــة ســبـاق إلى 
ـالحــظـــات من والـــشـــمل وســـمــاع ا
جـمــيع األطـراف لــتـذلـيل الــصـعـاب

واجللوس على طاولة تفاهمات).
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من جانبه  اكـد رئيس حركـة امتداد
عالء الـركابي ,أن طريـقـ ينـتـظران
ـــقــبــلــة حــركــتــهم فـي احلــكــومــة ا
ـسـتـقـلـ من أحـدهـمـا اسـتـقـطـاب ا
الـفـائزين فـي االنتـخـابـات وتـشـكيل
كـتــلـة كـبـيــرة قـد تـسـتـطــيع تـشـكـيل
احلكـومة واآلخـر اللـجوء الى خـيار

عارضة.  ا
واضـاف الـركــابي في تـصـريح امس
ان (حــركـة امــتــداد لن تــشـتــرك بـأي
حــكــومـة مــحــاصـصــاتـيــة"مــقـبــلـة)
مستـدركا (إذا جنحـنا في استـقطاب
ــــســــتــــقــــلـــ الــــفــــائــــزين في كل ا
االنـــتــخـــابــات والـــبــالـغ عــددهم 45

عضوا لـلتـحالف مع بعض الـكتل قد
نـسـتـطـيع تـشـكـيل احلـكـومة). وراى
ــدرسي  ان ــرجـع مــحــمــد تـــقي ا ا
الشعب اثبت رشده في مشاركته في
اإلنتخـابات النيـابية بـنسبةٍ مـقبولة
يـاً بـرغم من مـحـاوالت ثـنيه عن عـا
مــشــاركـتـه. وقـال فـي بـيــان امس أن
ن قــامـوا ــســؤولـ فـي الـبــلــد  (ا
بــعــمــلـيــة اإلنــتــخـابــات أو أشــرفـوا
عــلــيـهــا أو الــتـيــارات الــسـيــاســيـة
شاركـة فيهـا سوف يحـاكمون غداً ا
إن قـــــصّــــروا في واجــــبـــــهم ألنــــهم
مـــســـؤولــون أمـــام الـــله أوالً وأمــام
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واصـلت الـقـوات االمـنـيـة انـتـشـارها
ـنـطـقـة بـشـكـل كـثـيف عـنـد مــداخل ا
اخلضـراء التي اغـلـقت ابوابـها بـعد
تــظـاهــرات مــؤيـدة الحــزاب رافــضـة
لــنـــتـــائج االقـــتـــراع  حـــيث بـــاشــر
مــحــتــجــون امس  بــنـصـب سـرادق
ـنـطـقـة لـلـمـطـالـبـة االعـتـصـام امـام ا
بــاعـــادة الـــعـــد والــفـــرز الـــيـــديــوي
لــصــنــاديق االنــتــخــابــات  في وقت
تواصل اطـراف سـياسـية مـسـاعيـها
للملمـة اخلالف وحل االزمة بالركون
ــبــاحــثــات ,تــمــهــيــدا الى طـــاولــة ا
لــتــشـكــيل الــكــتـلــة الــكـبــرى.  وافـاد
شـهــود عـيـان بـأن (الــقـوات االمـنـيـة
انــــتــــشــــرت بـــالــــقــــرب مـن بــــوابـــة
نـطـقـة على اخلـضراء واقـتـصـرت ا
دخولها حلاملي الـباجات فقط  بعد
نــصب مـحــتـجــ رافـضــ لـنــتـائج
االنـــتـــخـــابــات ,اخلـــيم اســـتـــعــدادا
ـنـطـقـة). واطـلـقت لالعـتـصـام أمـام ا
السفارة األمـريكيـة صافرات االنذار
تظاهرين إلى بعد وصول عـدد من ا
ـنــطـقـة . وقـال مـصـدر في بـوابـات ا
تصريح امس ان (السفارة االمريكية
فــــــعـــــــلت مــــــنـــــــظــــــومــــــة سي رام
واطلـقت صـافـرات االنذار بـالـتزامن
مـع جتــمع مــتــظــاهــرين يــطــالــبــون
بـاعادة الـعـد و الفـوز يـدويا بـالـقرب

من بوابات اخلضراء). 
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ـستقلة فوضية الـعليا ا فيما نـفت ا
لالنتخابات ,رد الطعـون على نتائج
االقـتـراع واكـدت في بـيـان مـقتـضب

(اسـتــمـرار تـلـقى الــطـعـون). وكـانت
ـــفــــوضـــيـــة قـــد كـــشـــفت فى وقت ا
سابق أنهـا تسلـمت أكثر من 1250
طــعـــنــاً عــلى نــتــائج االنــتــخــابــات
مــشـــيــرة الـى ان الــتـــعــامـل مــعـــهــا
ســيــكــون بــحــيــاديــة. ورأى الـنــائب
الــســابق عن حتــالـف الـفــتـح احــمـد
الـــكــنــاني أن اجـــراء الــعــد والــفــرز
اليـدوي حق" لكـل الكـتل السـياسـية
لالطــمـــئــنـــان عــلـى نــتـــائــجـــهــا في

االنتخابات.
وقـال الـكـنـاني في تـصـريح امس إن
(هـنـاك اعـتــراضـات من أغـلب الـكـتل
الــســيــاســيــة وكــذلك مـن مــرشــحـ
مـسـتـقلـ عـلى نـتـائج االنـتـخـابات
بــســبب االجــراءات اخلــاطــئــة الــتي
فوضـية من اعالن نتائج ارتكبتـها ا
أولــيــة الــتي كــانت فــيــهــا شــبــهـات
كـثــيـرة) واضـاف انـه (خالل يـومـ
ا أو ثالثة تغيـرت بعض األسماء 
اثار شكوك هذه القوى السياسية). 
قـاومة بـيانا  واصدرت تـنسـيقيـة ا
حــثت اجلـــمــاهـــيــر الـى الــتـــظــاهــر
ـا الــسـلــمي لــلـتــعـبــيـر عن الــرفض 
حدث في االنتـخابات. واشـار البيان
الــــى انــــه (ال شـــك وال ريــــب فـــي ان
لـلجـمـاهيـر كـامل احلق في التـظـاهر
الــســـلــمي لـــلــتـــعــبـــيــر عـن الــرفض
والـسـخط جـراء مـا حـصل ويـحـصل
من سرقة لإلرادة وأالصوات من قبل
مــفــوضــيــة االنـتــخــابــات ومــا تـقف
خلـفهـا من إرادات مـحلـية ودولـية ال
تريد اخلير للعراق  وشعبه الرافض
لــكل أشـكــال االحــتالل والـتــطــبـيع).

بــعض األحـزاب الــتي كــانت تــنـادي
قبل االنتخابات باالغلبية السياسية
لـكن بــعـد خـسـارتـهــا تـريـد الـتـوافق
الـــــســـــيـــــاسي دون ان تـــــعـــــلـن ذلك
صراحـة. وقال الـربيعي فـي تصريح
امس ان (هـذه االحـزاب  تــريـد بـهـذا
الــتــوافق ان تــبــقـي الــدولــة عــرجـاء
سـة االعمى) مـشيرا الى ,وتتلـمس 
انـه (يـــجب ان تـــكـــون ثـــنـــائـــيــة اي
ــانــنــا ــعــارضــة  إل الــســلــطــة و ا
ـعارضة بوجـود رقابة حـقيقـية من ا
ـهـا ومـراقـبـة عـلى احلـكـومـة لـتـقـو

أداءها). 
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ـــئــة من الـــتي ال حتـــقق ســوى 40 بـــا
ـوضوعـة او اخملطـطة في تـقـديراتـها ا
ــوازنـة الـتي لالسف تــسـبب ضـغـطـا ا
عـلى االنفاق السـنوي اخملطط وسقوفه
وهـي نـاجــمــة عـن تــخـلـف مــؤســسـات

الي في البالد). التحصيل ا
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وتابع ان (احملور الثالث يذهب باجتاه
ــتـــعــثــرة الـــتي يــراد ــشــاريـع ا دعـم ا
اسـتمرار تـشغيلـها وحتتاج الـكثير من
مـتعاقدي االعمال بتـعديل كلف التنفيذ
,بـــســبب تــغـــيــر ســعــر الـــصــرف قــبل
الـتعـاقد االولي او غـيرهـا من الـتبدالت
في الـــكــلف الــتــشــغــلـــيــة لــلــمــشــاريع
ـــســـتـــمــرة) ,ومـــضى الى الـــقــول ان ا
ــالـيـة لـيس (الــتـصـرف بـالــفـائـضـات ا
بــالـسـهل لـكــثـرة الـقـيــود وااللـتـزامـات
ـوازنـة الـعـامـة نـفـسـهـا ومـنـها داخل ا
ــصــروفـات تــأجــيل دفع الــكــثـيــر من ا
واجــبـة الـدفع ولـم تـصـرف في االعـوام
ـاضية) ,واسـتطـرد بالـقول ان (هـناك ا
الـكثـير من الـقوانـ التي حتـمل اعباء
مـالــيـة ال تـقـوى عـلى تـنـفـيـذ الـزيـادات
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نحن  االن.كـمـا كـنـا عام 1953ح دخـلـنا عـالم الـسـياسـة.لـسنـا فـقراء
ولسـنـا اثريـاء...لـسـنا جـبـناء ولـسـنـا جبـابـرة.ومن هذا شـانه سـيـبقى في

يدان زمنا اطول. ا
مـازلـنـا نـقـاتل بـقـلم الـرصــاص.ومـا زلـنـا نـسـمي قـلم احلـبـر بـانـدان.وانـا
احررص ان ابيع احللـوى الشترى قلم بـاندان من نوع باركر 21 الى ان
امتـلـكنـا بـاركر  51وكانت شـركـة باركـر تـمـتلك مـعـرضا لـهـا عنـد مـكان
ـسدس ثـابة ا اجلنـدي اجملهـول بالـعـلويـة. وكنت احـمل قلم الـبـاركر هـو
الـشــخــصي الـذي رفــضت حــمـله. وقــد انــتـكــست حـالــتي حــ وضـعت
ـاء حار الجـدد نشـاطه فذاب الـقلم. واقـمت علـيه العـزاء. فقـيدا البـاركر 

يساوي نخلة الدار.
في ذلك الـوقت كــان ابن خـالي ويـدعى يــتـخـاصم مع
والده ليشترى له سيارة.فاشترى اوس .واندثرت
وبـقـي قـلـم احلـبــر شــاهــدا يــسـجـل االحـداث.ولم
تـصـنع له الـسـيـارة شـأنـهـا وال مكـانـا في االرض
وصنع لي البـاركر مـجد الـكتابـة.وبهـا اقاتل حتى

اليوم طارئ وامي وادباء من تيارات اخرى.
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جـهـوداً كـبـيـرة بـغـيـة حتـقـيق الـتـوازن
ــيـة), واالســتــقــرار في االســواق الــعــا
وتـابع ان (العراق يلعب دورا بارزا في
إجنـاز اتــفـاق خـفض اإلنـتـاج الـنـفـطي
,وأبــدى تـفـهــمـاً كـبــيـراً لـكــبح الـسـوق
ــتـشـبـعـة ,بــرغم وضع الـبــلـد احلـرج ا
ـصــاعب الـتي واجـهـتـهـا احلـكـومـة وا
). وعـزا خبراء اضـي خالل الـعامـ ا

في الــشـان الـنـفـطي االرتـفـاع بـاسـعـار
الـنـفط الى زيـادة فاتـورة أسـعار الـغاز
لـدى بعض الدول مع قـرب حلول فصل
الــشــتـاء فــضالً عن تــخـفــيض إنــتـاج
عدة للتصدير النفط وتقليل الكميات ا
ي ومــا خــرجت به اجــتــمــاعـات الــعــا
مــنــظــمــتي أوبـك وحــلــفــائــهــا وهــمـا
ا تـسعيـان الى ضبط إيقـاع األسعار 
. بدوره نتج يـحقق مصلحة جـميع ا
ـسـتـشـار االقــتـصـادي لـرئـيس  ,أكــد ا
الـــوزراء مــظــهـــر مــحـــمــد صــالح ,أن
الــفـــائض من ارتــفـــاع أســعــار الــنــفط
سـيغطي ثالثة محاور مـهمة منها سد
ــتـــوقع في مـــوازنــة الــعــام الـــعــجــز ا
اجلـاري.وقال صـالح في تصريح امس
تـحقق من ارتفاع الي ا إن (الـفائض ا
اسـعـار الـنـفط ووصوله الى 75 دوالرا
لـلـبـرمـيل الـواحـد سـيـغـطي عـلى االقل
ثـالثة محاور ,مـنها الـعجز اخملطط في
ــوازنـة الــبـالغ  29تــريـلـيــون ديـنـار ا
وفـجـوة عجـز االضافي احلـقيـقي الذي
يـقل عن  10تـريـليـونـات دينـار الـناجم
عن تـعثر تقدير االيرادات غـير النفطية

الشـعب الـذي أثـبت رشده ودخل في
ـسـتقـبلٍ ـانٍ وأملٍ  اإلنـتـخـابـات بـأ
أفـضل ,وعـلــيـهم أن يـحــتـرمـوا ذلك
فــإذا كــان ثــمــة اخــطــاء في عــمــلــيـة
الفرز أو فوز نائبٍ بال إستحقاق أو
خـســارة آخـر بــغـيــر ذنب فالبـد من
تدارك ذلك وتصحيـحه بعقلٍ جمعيٍ
وتــشــاورٍ واعٍ بـــ اجلــمــيع لــكــيال
ــا يـــزعــزعـــوا ثــقـــة الــنــاس بـــهم 
سـيــؤثـر عـلى اإلنــتـخـابــات الـقـادمـة
وعــلى الــســلم األهــلي). في تــطـور 
كشف عضـو جلنة مـفاوضات الـكتلة
الصـدرية نـصار الـربيـعي عن وجود

ـتـرتـبة او مـواجـهـتهـا وفق فـرضـية ا
حتـقـيق متـوسط سـنوي لـسـعر بـرميل
النفط البالغ  75دوالرا مقارنة بالسعر
ـوازنـة الــبـالغ  45دوالرا ــثـبت فـي ا ا

للبرميل). 
وحتـــرص شــركـــة الــنـــفط الـــوطــنـــيــة
ـضي بخطط إدامة الـتابعـة للوزارة  ,ا
وزيـــادة االنــتــاج.وأكـــد بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (رئـــيس الـــشـــركــة
احـسـان عـبـداجلبـار اسـمـاعـيل ترأس
االجـتـمـاع الـثـالث جملـلس ادارة الـنفط
وازنة الـتخطـيطية ناقـشة ا الـوطنيـة 
وفـــقـــرات اخـــرى  ادراجـــهـــا ضـــمن
جـدول االعمال تضمـنت تطوير العمل
احلـقلي للشركات الـعاملة ضمن شركة
الـــــنــــفط الـــــوطــــنــــيــــة) ,واضــــاف ان
(اســمـاعــيل أكـد حــرص الـشـركــة عـلى
ـضي بخطط الوزارة اخلاصة بزيادة ا
مـعـدالت االنتـاج وصـوالً الى الطـاقات
ـــشــاريع ـــرســومـــة واخملـــطط لــهـــا  ا
تـــطــويــر احلـــقــول الــنـــفــطـــيــة بــرغم
الـتحديات االقتصـادية والصحية التي

تواجه العراق والعالم). 

بغداد

نبض القلم

يعتـذر الكاتب الصـحفي البارز طـــــــــالب سعدون للـقـــراء الكرام عن
الـتـواصل مــعـهــــــــم في عـمـوده االسـبــــــــــوعي

لهذا اليوم بسـبب مــــشاكل في االنــــترنت. 
عــلـمـــــاً انـه سـيــســــــتــأنف الــنــشــر االســـبـوع

قــــبل. ا
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ـقـاعـد إن األحـزاب الـسـيــاسـيـة والـكــتل االن مـهـتـمــة في االنـتـخــابـات وا
ـنــاصب والـعـراق ذاهب الى الــهـاويـة كل احلــكـومـات الـتي ـانــيـة وا الـبـر
نصبتها األحـزاب السياسية من عام 2003 وحلد االن لم تــــــــــهتم في
صـدر مع وجود نـهران في يـاه وال تعـير أهــــــــمـية الى هـذا ا مصـادر ا

ياه شريان احلياة . العراق دجــــلة والفرات  أما الدول تعتبر ا
مثال مـصر والـسـودان لديـهمـا نـهر الـنيـل والكل يـعلم بـأن اثـيوبـيا من 
بـنــاء الـسـد عــلى الـنــيل لم يـســكـتى وهـددى اثــوبـيــا عـسـكــريـا و طـرح

وضوع في احملافل الدولية . ا
العـراق تـنـازل عن حـصته فـي نهـر دجـلـة والفـرات ولم يـقـدم شـكاوي في

احملافل الدولية
ـئة بـا ـوسم  50  االن الـكـارثـة قـرار تـقـلـيص األراضي الـزراعـيـة لـهـذا ا

ئة. كارثة في موسم الشتاء نتوقع في فصل الصيف يكون  80 با
راج من أصحـاب االختـصاص تقـد احللـول والدراسات لـلخروح من

شكلة... هذه ا
يـاه ومـصـادرها اوال ولـيس مـغا ويكـون الـزراعة والـثـروة احلـيوانـيـة وا

ناصب الرئاسية والوزارة. قاعد االنتخابات وا ا
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ـوجـب قـرارها في قـرار حـديث لـهـا قـررت مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز االحتـادية 
رقم 12389في 2021/9/21 من أنه "  اذا تزوج الـزوج زوجة ثـانية ا
فمن حق زوجته االولـى اما ان تقـدم شكوى ضـده امام مـحكمـة التـحقيق
او تطلب الـتفريـق منه  ولكن اذا تـزوج زوجة ثالـثة فـليس من حق زوجته
الـثـانـيــة ان تـطـلب ذلك  ألنــهـا ارتـضت لـنــفـسـهـا ان تـكــون زوجـة ثـانـيـة
ـكن لـهـا ان تـتـمسك بـحق طـلب الـتـفـريق لـزواج زوجـها من وبالـتـالي ال 

زوجة ثالثة " أنتهى القرار.
يفـهم من ذلك ان مـحكـمة الـتـميـيـز العـراقيـة تـرى ان حق االعتـراض على
زواج الزوج من زوجـة اخرى امـتيـاز تخـتص به الزوجـة االولى فقط  وال
نـدري اذا كـانـت الـزوجـة االولى قــد قـدمت شــكـوى ضـد زوجــهـا نـتــيـجـة
زواجه بزوجة ثانية  فهل لـها ان تقدم شكوى اخـرى ايضا نتيجة زواجه

بـزوجــة ثـالــثــة? أم ان الـزواج الــثـالث وفـق رؤيـة مــحـكــمـة
التمـييز الـعراقيـة اجللـيلة  فـعل مباح في الـقانون 
كون ان ال حق للزوجة الـثانية ان تشـتكي احملكمة
ـشـار اليه بـخصـوصه كـمـا انـتـهى لـذلك الـقـرار ا
انفـا  ويـقيـنـا ليـس للـزوجـة االولى ان تقـدم اكـثر
من شكـوى ضـد زوجهـا سـببـهـا الزواج  فـيـكون

الزواج الثالث حالل شرعا وقانونا !!! 

لو كانت أمور البلد مستقرة والتداول للسلطة يتم بشكل سلمي وال توجد
أزمـات مــلـحـة وســوء إدارة فـاحش وفــسـاد هــائل مـؤدلج ومــقـ ضـارب
ــنـهج وال بـأطــنــابه في كل مــفــاصل الــدولـة وال وجــود لــقــتل واغـتــيــال 
أجنـدات خارجـيـة تشـتغل في الـداخل الـعراقي لـكانت األنـتـخابـات بعـيدة
عن اهتـمـام غـالبـيـة الـشعب ولـم يكن الـشـعب يـهتم لـفـوز الـفريق (س) او

ة الفريق (ص) ولم تكن األنتخابات ونتائجها لتشغل بال أحد. هز
لـكن ... اجلـمـيع كـان يـعـول عـلى هـذه األنـتـخـابـات إلحـداث إنـفـراجـة في
ـشاهد األخـرى اقتـصادياً وأمـنياً شهـد السيـاسي ينـعكس علـى كافة ا ا
وإجــتــمـــاعــيــاً ولـــكن حــصل الـــعــكس حــيـث كــرست هــذه األنـــتــخــابــات
األنقـسـامـات بل وعمـقـتهـا ولم تـأت بـجديـد في إطـار تـقلـيل هـيـمنـة الـكتل

شهد العراقي منذ 2003  م . ستكبرة التي حتكمت با ا
مخرجات هذه العملية األنتخابـية تخالف توقعات اجلميع وتوحي بخارطة
سياسيـة مرسومـة يراد أن يتم تمـريرها والقـبول بهـا شئنا أم أبـينا وهذا
ــطــالب احملــقـة واضح من خالل األصــرار عــلى عــدم اإلســتـجــابــة الى ا
واحلـقـيـقـيـة بـإجـراء عـد وفـرز يدوي لـلـتـحـقـق من أصـوات الـنـاخـبـ ولو
جزئياً في الدوائر التي  الطعن بنتائجها لغرض تطم الشارع الى أن
أصوات الـشعب لم تـزيف وأن ارادته محـترمـة وبخالف ذلك فـلن يؤسس
لعـمـليـة سيـاسـية مـسـتقـرة يـراد لهـا العـبـور بالـبـلد الى ضـفـة االستـقرار

واإلعمار .
فـوضـيـة اللـجـوء الى أي إجراء فعـلى الـعـقالء تدارك األمـر والـطـلب من ا
ـضـاد قـانـوني يـطـمـئن الـشـارع الـعـراقـي ويـقـلل من الـشـحن والـشـحن ا

قراطية  واطن في مؤسساته الد ويعزز ثقة ا
اللهم إنّي بلغت اللهم فأشهد 
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العدد:٥٤٩ / ٢٠٢١
التاريخ: ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١
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ـنطقـة اخلامـسة بـتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١ بـرئاسة تـشكـلت محـكمـة قوى االمن الـداخلي االولى ا
الـلواء الدكتور احلقوقي عمار ماهر عبد احلسن وعضوية كل من العميد احلقوقي عباس ناصر
دوالة باسم غـريب والعميد احلقوقي عادل مطشر جلـود واصدرت قرارها االتي بعد التدقيق وا

الشعب:
رقمة: (٤٩   ٥     ٢٠٢١) القضية ا

شتكي: احلق  العام. اسم ا
دان الغائب/ الرائد حسن فليح حس جبر الالمي . اسم ا

نشآت. نسوب الى / مديرية شرطة محافظة ميسان وا ا
عدل. ادة القانونية : (٢٦٥) من ق ع رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ا ا

دة (سبع سنوات) وفق دان (الرائد حسن فليح حسـ جبر الالمي ) بالسجن  ١- احلـكم على ا
واد (٦١/ اوال) و (٦٩ / اوال) عدل وبداللة ا ادة (٢٦٥) من ق ع رقم ١١١ لسنـة ١٩٦٩ ا احـكام ا
رقمة (٥٨ / ٢٠١٧ و ٥٧٢ من (ق - أ- د) رقـم (١٧) لسنة ٢٠٠٨ الختالسه االوراق الـتحقيقـية وا
/ ٢٠١٧ و٥٩٦ / ٢٠١٧) التي بذمته عندما كان ضابط حتقيق في مركز شرطة حط عام ٢٠٢٠.
ادة (٣٨ / ثـانيا) من ق ع د ٢- طـرده من اخلدمـة وتنحـيته عن الـوظيفـة نهـائيا عـمال باحـكام ا

رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ .

ته اعاله مـخلـة بالـشـرف استـنادا لـلمـادة ٢١ / أ-٦ ق.ع رقم ١١١ لسـنة ١٩٦٩ ٣- اعـتبـار جـر
عدل. ا

وظـف الـعمومـي صالحيـة القـاء القبض عـليه اينـما وجـد لتنـفيذ احلـكم الصادر ٤- اعـطاء ا
ادة (٦٩ / ثانيا وثالثا) من واطن باالخبار عن محل اختفـائه استنادا الحكام ا بـحقه والزام ا

(ق-أ-د) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.
ادة (٦٩ /رابعا) من (ق-أ-د) رقم (١٧) نـقولة استنادا الحكام ا نقولة وغير ا ٥- حـجز امواله ا

لسنة ٢٠٠٨.
) البالـغة (٢٥٫٠٠٠) خـمسة ـنتدب (خـلف حمـدان شاهـ ٦- حتـديد اتـعاب محـاماة لـلمـحامي ا

وعشرون الف دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة .
ادة (٦٠ / سـادسا) من (ق-أ-د) رقم (١٧) قـرارا غيـابيـا صادرا بـاتفـاق االراء استـنادا الحـكام ا
ـادة (٧١ /  اوال وثـانـيـا) من نفس لـسـنـة ٢٠٠٨ قـابال لالعتـراض والـتـمـيـيز اسـتـنـادا الحـكام ا

القانون وافهم بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١.
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محافظة ذي قار 
جلنة البيع وااليجار 

العدد/ ٣٦٨٢
التاريخ  ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١

Êö «
ـزايدة العلنية لـتأجير العقـارات العائدة الى امالك االدارة احمللية تعلن جلـنة البيع وااليجار في ديوان مـحافظة ذي قار عن اجراء ا
عدل درجـة اوصافهـا ادناه وفق احكـام قانون بـيع وايجـار اموال الدولـة رقم ٢١ لسنـة ٢٠١٣ ا الواقعـة في قضاء سـوق الشيـوخ وا
شاركـة مراجعة سكـرتير اللجـنة ومحاسب ديوان ـدة ٣٠ يوما تبدأ بـاليوم التالـي للنشر في الـصحف فعلى الراغـب بالتـأجير وا و
صاريف االخرى وستجري محافظ ذي قار وخالل مدة االعالن مستصحب معهم تأمينات قانونية ٣٠% من القيمة التقديرية وكافة ا
زايدة في اليوم التالي لالنتهاء مدة االعالن وفي تمام الساعة الثـانية عشر ظهرا في مبنى قائمقامية قضاء سوق الشيوخ على ان ا
زايدة دنية وبـطاقة السكن وفي حال مـصادفة يوم ا ـزايد مايؤيد بـراءة ذمته من الهيئة الـعامة للضرائب وهـوية االحوال ا يجلب ا

عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه.
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-1-
ـزاعم اذا كــانت االدعـاءات الــعـريــضـة وا
ـعلـنة مِنْ قِـبَلِ هذا الـفريق أو ذاك  ومِنْ ا
فتون بنـفسه أو ذاك تمأل األسماع هـذا ا
وتـرّن في اآلذان وتـتـسرب مـحـمـومةً الى
ــــــقــــــروء فـــــضـالً عن ــــــرئي وا اإلعـالم ا
ـسـمـوع فان هـنـاك سـؤاالً مُلِـحّـاً يـفرض ا

فنسه ويقول :
مَنْ هو خير الناس ?

ـكن أنْ ــعـيـار الـذي  ــطـلـوب حتـديـد ا ا

نـــلـــجـــأ الـــيه لـــلـــوقـــوف عـــلـى اجلــواب
الصائب.

إنَّ الـرسـول (ص) قد حـسم األمرُ وأوضح
اجلواب بِمَاال مَزِيدَ عليه 

فقد روي عنه (ص) انّه قال :
" خيرُ الناسِ مَنْ نَفَعَ الناس "

وروي عنه (ص) ايضا انّه قال :
" أقربُكُم الى الله أنفَعُكُم لِعبادِه "

-2-
انّ الـسبب الذي كان وراء تفضيل (العالِم

) عـلى (العابد) هو نـفسه الذي جعل خير
الــنـــاس من نــفع الــنــاس ألنّ الــعــابــد ال
يـسـتـهدف إالّ جنـاةَ نـفـسه وخالصـها من
الـنــار أمـا الـعـالم فـهـو يـسـتـهـدف انـقـاذ
الـنـاس مِنْ كُلّ ألـوان االنـحـرافَ والزيـــغ
وبــالـتـــــــــالي جنــاتـهم من الــنـار وبـهـذا

يكون النفع عظيماً .
-3-

ونـفع الناس عـنوان شامِلُ لِـما ال يُحصى
مِنَ األعــمــالِ اخلَـدَمــيّـة الــتي تـعــود عـلى

ردوداتها االيجابية الثرّة . اجملتمع 
-4-

قابل فانّ اإلضرار بالناس بَدَالً مِنْ وفـي ا
نَــفْــعِـهـم  يُـدخل أصــحــاب هـذه الــنــزعـة
ـــقـــيـــتـــة في قـــائـــمــة الـــبـــعـــيـــدين عن ا
اســتـحـقـاقـات األوســمـة الـرفـيــعـة كـلـهـا
ـدحون به  ا  ويـحـرمهم من االتـسـام 
البل يـــتــســمــون بــالــســـلــبــيــة ويــبــوؤن
ـبـ عنـد الـله وعنـد الـناس بـاخلـسران ا

ولن يرحمهم التاريخ أبداً .

-5-
انّ مـــعــظم الــســـلــطــويــ –فـي الــعــراق
ـنافع اجلـديد  –أعـطى األولـوية الحـراز ا
الــشـخـصــيـة والـفــئـويــة وقـدّمَـهُــمـا عـلى
مـصالح الـشعـب  وبهذا حتـوّل الى ضارٍ

مُضرٍّ بدالً مِنْ أنْ يكـــون نفّاعا ..!!
-6-

جـاء في تـفسـيـر قوله تـعـالى : (وجعـلني
مُباركا ) 

مر / 31
انّ معناها أنْ جعله الله نفّاعا .

-7-
ــهــمـــات الــنــفع طـــوبى لــلــنـــاهــضـــ 
االنـساني وهنيـئا لهم االختـيار الصائب

العظيم .
ونـسـأله تعـالى أن يوفـقنـا وايّاكم خلـدمة
ُعِ على الـبالد والعباد فهو الـناصر وا

ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل .

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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اسـتبشر الوسط الثـقافي العربي عموما
والــعــراقي خــصــوصـا بــصــدور طــبــعـة
جـديدة من ديوان اجلواهري بعد أربعة
عـقـود من الطـبعـة الـتي أصدرتـها وزارة

اإلعالم العراقية (1973- 1980)
 وصــدرت هـــذه الــطــبــعــة اجلــديــدة عن
وزارة الـــثـــقــافـــة والـــســيـــاحـــة واآلثــار
وأشرفت عليـها جلنة خـماسية الـعراقيـة
بـرئـاسـة الـوزير نـفـسه. وبـاركـهـا رئيس
اجلمهورية ووصفها الوزير في مقدمته
بــأنـهــا "أكـمل طــبـعــة عـلى اإلطالق".  ثم
حتـوّل االسـتـبشـار حـيرة وغـدت احلـيرة
خـيـبـة ظن شـديـدة فـمزيّـة هـذه الـطـبـعة
الــوحـيـدة أنــهـا أضـافت خــمـسـقــصـائـد
ومــقـــطــوعــة واحــدة مـن أربــعــة أبــيــات
لـلطبعة الـتي سبقتهـا. من هذه القصائد
اخلـمس ثالث كان اجلواهـري في حياته
يــرفض أن تـدرج في ديــوانه. وإذا كـانت
الــلـــجــنــة مــشــكــورة عـــلى مــا أضــافــته
الحظ أنها لم تبذل اجلهد الكافي في فـا
االســـتــــدراك عـــلى طــــبـــعـــات الـــديـــوان
الـسـابقـة ومن ذلك مـقطـوعـة من خمـسة
أبـيـات في مـدح أحـد أعـضـاء الـلـجـنة لم

يثبتوها. 
…b b  WF

في تـصفّحـي لهذه الطـبعة اجلـديدة لفت
" موجود في آخر نظري "ملحق للباحث
 كلّ مــجــلـد يــوثّق الــقـصــائــد من أمـاكن
نـشـرهـا األولى. واستـغـربت أنـهم ذكروا
كـل طـبـعـات ديــوان اجلـواهـري بـدءا من
ديـــــوانه "حـــــلـــــبــــة األدب" 1923حـــــتى
"اجلــــــــواهــــــــري في الــــــــعــــــــيــــــــون من
أشـعاره"1986. عـشرون طـبعة مـختـلفة
ولـكن لم يذكـروا معـها طبـعة دار بـيسان
2000 وهي أكـمـل الـطـبـعـات وأجـمـلـها
وصــدرت بـعـد وفـاته. ولــكنّ اسـتـغـرابي
حتـوّل إلى صدمـة ح اكـتشـفت أن هذه
الـطـبـعـة اجلـديـدة لـيـست سـوى نـسـخـة
طـبق األصل عـن طبـعـة بـيـسـان أضـيفت
إلــيـهـا الـقـصـائــد اخلـمس. مع الـعـلم أن
طــبـعـة بـيـســان كـانت عـالـة عــلى طـبـعـة
وزارة اإلعـالم في الهوامش والـتعلـيقات
والـشـروح ولكنّ أصـحـابهـا أشاروا إلى
ذلك فـي مــقـدّمــتــهم. أمــا هــذه الــطــبــعـة
فـــنــقـــلت كـل الــشـــروح والــتـــعـــلــيـــقــات
بــحـرفـيّـتــهـا بل بـأخـطــائـهـا الـطــبـاعـيـة
وغـــيــرهــادون أدنـى إشــارة إلى طـــبــعــة
ـبكي أنها أخذوا ضحك ا بـيسان.ومن ا
فــهـــرس الــقــوافي كــمــا هــو ونــســوا أن
ـضافة يـدخلـوا فيه الـقصائـد اخلمس ا
بل حـذفـوا منه أرقـام بـيسـان وتـكاسـلوا
عن وضـع أرقام طبعتهم لـتضاف عجيبة
جـديدة إلى عجائب الدنـيا السبع فهرس

دون أرقام!
ومـن أدلة هذا الـنقل احلـرفي ورود جُمل
ـتـأخرة" أو  "في مـثل: "من الـتـعديالت ا
األصـل" وإذا كـانت مــفـهــومـة في طــبـعـة
وزارة اإلعـالم إذ هي تـعــديالت الـشّــاعـر
نـفـسه أثنـاء عمل الـلـجنـة فهي ال مـعنى
ـدلّـسـة التي لـهـا هـنـا. أو مـثل اجلمـلـة ا
تــكـررت بــضع مـرّات "مـن شـروح طــبـعـة
بـغداد" وكأن بقية الشروح التي أثبتوها

في اجمللدات الستة من عنديّاتهم!. 
من أخــــطــــاء طـــبــــعـــة بــــيـــســــان الـــتي
اســتـنــسـخــتـهــا الـطــبـعــة األخـيـرة دون

انتباه هذا البيت:
فــتــراني مــفـكّــرا هل مــواتــاة الــتّـراضي

أحلى منَ االغتصابِ

فـقد جاء في هـامش طبعة وزارة اإلعالم
أنّ "أمْ" كـــــــانت مـــــــحـلّ "من" فـي األصل
فــأعـاد مــراجــعـطــبـعــة بـيــسـان "أم" إلى
. ولم الـبـيت ليـغدو: أحـلى أم االغتـصابُ
يـنـتبه إلى أن كـلـمة "االغـتصـاب" صارت
مــرفـوعــة في حــ أنّ الـقــصـيــدة كـلّــهـا
بـائـيّة مـجرورة فـتـابعت طـبعـةُ الـثقـافة

خطأَ بيسان حرفيّا. 
وحـ تضـيف طبعـة بيـسان على طـبعة
وزارة اإلعـالم -وقـلــيـال مـا فــعــلت ذلك-
يل إلى هـامشا غريبـا مثل : "والشّاعر 
ـهـا آخـرون" ضـمّ مـيم تــمُّـوز وعــنه ضـمـَّ
تـنـقـلـهـا جلـنـة وزارة الـثـقافـة دون أدنى
تــوقف أو اعـتــراض عـلـى هـذه اجلــمـلـة
الـعـجيـبة. ومن األدلـة الدامـغة عـلى هذا
الـسـطــو حـ تـنـتـقل مـنـاسـبـة قـصـيـدة
"ضـحايا االنتداب"  إلى قصيدة "الشاعر
والـعـود" خـطأً في طـبـعـة بيـسـان تـبقى
طــبــعـة وزارة الــثــقــافـة وفــيّــة لــنـقــلــهـا
نـاسبة إلى مـكان غير احلـرفي فتنـتقل ا
صــحــيح أيـضــا !في هــذه الـطــبــعـة من
الـديـوان الـتي ذكـر الـوزيـر أن "جلـنة من
أسـاتذة اللغة الـعربية ضبـطتها" أخطاء
جنـمت عن كلّ مراحل الـعمل في الـكتاب
(صـفّـا وإخراجًـا وتـصحـيـحًا وطـبـاعةً).
وفـيهـا كل أنواع الـسّقط من سـقط حرف
إلى سـقط قصـائد كـاملـة فسـقطت كـلمة
الـــصــور من هـــذا الــشــطـــر: وبــدت لــكم
بــعـضــالـصّــورْ وكـلــمـة هــتـافــا من هـذا
الــشـطـر: وألمـر يــدوي الـفـضــاء هـتـافـا.
وسـقـطت أبـيات كـامـلة وال أحتـدّث هـنا
عن األبـــيــات الــتي حــذفــتــهــا الــلــجــنــة
ـة قـصـدًا مـثل األبـيـات اخلـمـسـة الـكــر
احملــذوفـة لـســبب سـيـاسي مـن قـصـيـدة
"جــيش الـعـراق" دون إشـارة إلى ذلك أو
تـنــبـيه. بل أعـني األبـيـات الـتي سـقـطت
سـهـوا أو نتـيجـة سبق نـظر أثـناء صفّ
الـكتاب أو نتيـجة متابعة نـسخة بيسان
دون الــرجـوع إلى طـبـعـة وزارة اإلعالم.
ومن ذلـكسقوط أربعـة أبيات من قصيدة
وسقـوط بيت "في رثـاء شيخ الشـريعة"
في صـفحة واحدة من قصيدة "عتاب مع
الـنفس وبيت من  قصيدة "ماذا أغني"
 وقـــد أحــصـــيت ســقــوط  53بـــيــتــا من

الديوان.
وقـد وقع خـطأ ال يـغـتفـر - نتـيـجة خـطإ
ــطــبــعــة وعــدم الزم بـــا فـي جتــمــيع ا
مــراقـبـة الـديــوان- أفـسـد هـذه الــطـبـعـة
وضـرب مـصداقـيّـتهـا وأتـمنى أن يـكون
فـي بـعض الــنــسخ ال في جــمـيــعــهـا إذ
طــــارت مـــلــــزمـــتـــان (32صــــفـــحـــة) في
مـوضـع مـختـلـف آخـر اجملـلد الـثاني
وحـلّت مـحـلّهـما  32 صـفـحة مـكرّرة من
اجملـــلـــد الـــثــالـث. فــســـقـــطت بـــذلك من
الـديـوانـثـمـاني قـصـائـد بـتـمـامـهـا فـهل
يـصـدُق وصف الوزيـر بـعد هـذا الـنقص

بأنها "أكمل طبعة على اإلطالق" ? !
وغـير السّقط هناك التكرار ففي قصيدة

"تذكّر العهود" مثال كُرّر البيت التالي:
وكـيف تصـول لردّ الـصّيـال ...  لـها

عضد طائح
بـعـد ستـة أبيـات. ومـثلـهـا في قصـيدتي

تآخيان" و"يوم الشمال"   "احلزبان ا
وحــ أضــافت الـلــجـنــة قــصـيــدة "يـوم
الـتتـويج"إلى الديـوان التي كـان يصـفها
اجلـــواهــري بـــزلــة الـــعـــمــر والـــنــكـــبــة
والـهاوية- ويـرفض أن يحويـها ديوانه
غـفلتْ أنه بعد ثماني صفحات فقط جند

قـصيدة "أطـياف بغداد" من 24بـيتاوهي
جــزء مـن"يــوم الــتــتــويـج" فــكــان يــجب
حـذفها  وقد تكرّر هذا مع قصيدة "أم
ال تـغضب " الـتي أثبـتتهـا اللـجنة كـاملة
ولكنها لم حتذف قصيدة "يا دارة اجملد"

في اجمللد نفسه ألنها جزء منها.
d “Ë W UI «

ال أدري كــيف اســتــقــام لــلــوزيـر رئــيس
الـلجـنة  -إذا جتاوزنـا النقص والـتكرار
إلـى الـضــبط والــتّـشــكــيل-أن يــقـول في
مـقدمته أن هـذه الطبـعة "تالفت األخطاء
الــلـــغــويــة والــطــبــاعـــيــة" الــتي شــابت
الـطـبعـات السـابـقة لـلـديوان ولـو أقسم
شـخص أن أخـطاء هـذه الطـبعـة باآلالف
مـا كان حانثا.ويكفي أن أذكر أن قصيدة
"طــرطـرا" مـثال فـيـهــا أكـثـر من خـمـسـ
ـتكررة كـثيرا غـلطـة تشكـيل. واألخطاء ا
هي تـشديـد الفـتح (الرَّجـال) بدل تـشديد
الـكسـر (الرجـال)  ووضع حـركة واحدة
ّا ينـتج عنه كسر البيت. بـدل التنوين 
ومن األمــثـلــة الـفــاقـعــة تـشــكـيل الــبـيت

التالي هكذا:
أَوْ لَمْ يُفِدْكَ مَطْهَر .. فلقد يُفيدُ مطهران
وصــواب الـتّــشـكـيـل الـذي يـحــافظ عـلى

. سالمة الوزن:مُطَهرومُطَهرانِ
والـلجـنة اتـبعت كـعادتهـا تشـكيل طـبعة
بـيـسان ولـو كـان مغـلـوطا. فـمن أخـطاء
الـتـشـكـيل الـتي تـبـدو هـيّـنـة لـكـنّ أثـرها
كـبـير إهـمـال  الـشدة في كـلـمة وشَّى في
قـول اجلواهري ( :(1/239مـثل ما وشَى
فـوف  فاختلّ وزن البيت بـها الرّوض ا
ـعــنى وتــغــيّـر. ويــغــني هـذان وفــســد ا
ــثالن عن آالف األخـطــاء تـراوحت بـ ا
الـبـسـيط وبـ مـا يـكـسـر الـوزن ويـقلب
ـعـاني. واألسـوأ مـن أخـطاء الـتّـشـكـيل ا
أخـطـاء الــضـبـطـفـهي كـثـيـرة ومـتـنـوعـة
أيـضــا مـنـهـا: بـدت الـقـصـور الـعـامـرات
حـزينة والصّواب الغامرات وهي عكس
ـعنى الـعـامـرات ونقـطـة واحدة تـقـلب ا
أو جتـعله مستـغلقا كـما وقع في الشطر
الـتالـي: كأنّـالغـصون عـلى وجنـتيه هي
صــورة ســوريــالــيـة ال نــفــهــمــهـا إال إذا
قـرأنـا: كـأن الـغـضـون عـلى وجـنـتـيه أي
الــتّـجــاعـيـد. وأســوأ أنـواع الــضـبط مـا
يـنـتج عـنه كـسـر عـروضي فـمـا بـالك إذا
كـان في ديوان شـاعر  كاجلـواهري كتب
الــشـعـر أزيــد من ثـمـانــ سـنـة ووصف
نـــفـــسـه بـــأن الـــقـــوافي أكـــلت لـــســـانه.
ولـألسف تعددت االختـالالت الوزنية في
هـذه الـطـبـعة فـبـعـضهـا قـد من طـبـعة
وزارة اإلعالم لـم تــصـحّــحــهــا الــلــجــنـة
ــة وبــعـضــهــا اآلخــر من طــبــعـة الــكــر
بـيــسـان وأضـيف إلـيـهـا جـديـدنـاجت عن
. فمن القد الذي أخـطاء ضبط أو صفٍّ

لم يصحّحالبيت التالي:
وبـالء األديـــــان في الـــــشّـــــرق هـــــوج ...

باسمه ساموا النّفوس احتكارا
فـالتـفعيـلة الثـانيـة من عجز الـبيت (مُوا
ّا الـنّفو) يـنقصـها سبب خـفيف. وهو 
فــات طــبـعــة وزارة اإلعالم ولم يــصـحّح
في الــطـبــعـة اجلــديـدة.أمــا كـســور هـذه
الـطبـعـة فعـديدة مـنهـا خطـأ تكـرّر مرارا
وهــو وضع هـذه بــدل هـذي مــثال: زمـان
مـضت أواله هـذه أواخرهْ = والـصّواب :
هـذي. أو هذا الضبط الـذي حوّل الشّطر
مـن بــــــحـــــــر اخلــــــفـــــــيـف إلى بـــــــحــــــر
الــــرّمل:وخــــطـــوب ألــــبَـــســــتْـــني غــــيـــر
كن وصـوابه : أَلْبَـسْـنَنِي وكـان  بـردي
أن يُــعــدّ خــطـأ طــبــاعــيّــالـوال أنّـه ضُـبط
بـاحلـركـات. ومن الـكـسـر الـفـاحش الذي
تـــابـــعـــوا فـــيه طـــبـــعـــة بـــيـــســـان قــول
اجلــواهــري :نــاطف الــقــلب لنْ يُــنــغِصَ
هــواه فـإذا ضـبط هــكـذا يـكــسـر الـبـيت
وإذا جـزم الـفعل خـطـأ نحـوي وصوابه
.وكـان عـلى الـلجـنـة أن تـشـير لم يـنـغّصْ
إلى بـعض الظواهر العروضية في شعر
اجلـواهـري كـتـغيّـر الـوزن وأحـيـانا في
الـبـيت الـواحـد من قصـيـدة "أيـها األرق"
وقـــد فـــعـــلت ذلك جلـــنـــة وزارة اإلعالم.
ـا جنده ملحـقا بالكسـور العروضية و
أخــطــاء الــقـوافـي فـمـن ذلك مــا جـاء في

قـصيدة "في رثاء شيخ الـشريعة" أبِنْ ما
لـهـذا الـدّين نـاحـت مـنـابـرُهْ فـالـقـصـيدة
تـنـتـهي بـالهـاء الـسـاكـنة ولـكـنّـها وردت
ّـا مــضــمــومــة في الــقــصــيــدة كــلّــهــا 
أخـــرجـــهــا عـن أضــرب بـــحـــر الـــطّــويل
ــعـروفـة.ومن ذلك هــذا اخلـطـأ في هـذا ا
الـــشــــطـــر: أرى فـــيه لـي نـــابًـــا حـــديـــدا
وقــوافي الــقــصــيــدة كــلّــهــا: ومــخــلــبـــا
حـاصبا مراكبا غـاصبا محاسبا. ومع
أنّ رواية الشطر في طبعة وزارة اإلعالم
صـــحــيـــحــة وهي: أفـــسّــر مـــنه مــا أراه
ـشــرفـ عـلى طــبـعـة مــنـاسـبــا. إال أن ا
وزارة الـثّقـافة تـابعـوا طبـعة بـيسان في
اخـتيارٍ يـنتج عنه سـنادُ التـأسيس وهو

عيب من عيوب القافية.
ـا يدخل في الـعروض تـقسـيم البيت و
ــدوّر وهـــذا اخلــطــأ تــكــرر لألسف في ا
واضع. وما الـديوان كلّه وفي عـشرات ا
دوّرة دامـتاللجنـة ارتأت فصل األبيات ا
فـكـان عـلـيـهـا ضـبط مـكـان الـفـصـل فـهو
لــيس اعــتـبــاطــيّـا ويــكـفـي أن قـصــيـدة
"درس الــشـبــاب" فـيــهـا 30بــيـتــا مـدوّرا
أصـابوا في فـصل بيت واحـد وأخطؤوا
في  !29بـل في بــعض األحـــيــان يــكــون
الــفـصـل فـاحــشـا كــمـا في تــقـســيم هـذا

البيت:
يـا من بـشـعـرك ظـنّت األقـوام أن الـشعب

راقي
يـغلب عـلى ظنّي غلـبةً تالمس الـيق أن
الـديـوان لم يُراجع بـعد إخـراجه حتى ال
أقــول وال قـبل إخـراجه وإال فـكـيف فـات
الـلـجنـة انـتقـال تـسعـة أبـيات كـامـلة في
قـصـيـدة "األحـاديث شجـون" من مـحـلّـها
بـعد البيت  18إلـى مطلع القصيدة !! أو
 أن يــتـبــادل هـامــشـان مــوقـعــيـهــمـا في
قـصـيـدة "نـاجـيت قـبـرك"? ويـا لـيـتـهم لم
يـتـابـعـوا الـطـبـعـات الـسـابـقـة في إفـراد
الـعناوين بصفـحة تليها صـفحة بيضاء
إذن لـوفّـروا مـجلـدين كـامـلـ من الورق
ــفـردة الــفــارغ فــنـســبــة الــصـفــحــات ا
لــلـعـنــاوين بـلــغت أكـثــر من ربع اجملـلـد

الثاني. وكذلك هي في بقية اجمللدات. 
كـان فـي مـقـدور الـلـجـنـة ووراءها وزارة
ادي أن تقدم عنوي وا الـثقافة بثقلـها ا
طـبـعـة من ديـوان اجلـواهـري تـنـسخ كلّ
مـا قـبلـها من غـير  أن تـسـتنـسخ طبـعة
ألـم يــــكن األولى بــــيــــســــان بال إشــــارة
عـــوض أن يــنـــقـــلــوا شـــرح الـــكــلـــمــات
الـبسـيطة من طـبعة بـيسان مـثل:   رُقية
والـــقــنــوط ويــشلُّ  وتـــســكّع وفــراديس
وأحـجـية أن يـشـرحوا: رودة مـنـخوب
صـــحـــاصح وخـــد أغـــدف رهل بــادن
ـا صـار من الـعــضـاب نـقق وغـيـرهـا 
الـغريب فـي زمانـنا. لقـد ذُكرت فـي جلنة
وزارة الـثـقـافـة أسـمـاء جنـلّـهـا ونـحـتـرم
عـلمهـا فإن كانت لم تطّـلع على الديوان
فـمصـيبة وإن كـانت قد اطّـلعتْ وغضّتِ
ـصـيـبـة أكـبـر. وبـعـد كلّ هـذا الـنــظـر فـا
يـحقّ لـنـا أن نسـأل: لـو قـدّر للـجـواهري
أن يـــطّــلع عـــلى هــذه الـــطــبــعـــة أكــانت

تُرضيه? أترك اجلواب لضمائركم. 
{ كاتب وناقد 

wK{UH « bL

اجلزائر

غالف الديوان

ان الـعراقي انـتهـى التَّـصويت عـلى البـر
ـوسم اخلـامس لالنـتـخابـات فـظـهر في ا
ـئة  رفـضـوا التَّـصـويت بيـنـما أنَّ 59 بـا
ـــــواسم األولـى وعـــــلى الـــــرَّغـم مِن فـي ا
الـعــنف هـرعت األكـثـريـة إلى الـصـنـاديق
أمـالً في التغيير ولكن مع األمن التام في
ـصـوتـ 41 ـوسم كـانـت نـسـبــة ا هــذا ا
ـئـة  فــقط والـسـبب أنَّ الـيـأس أصـاب بـا
األكــثـريـة مِن الـتـغــيـيـر وال يـريـدون ظُـلم
أنـفـسـهم بـأصواتـهم. كـان سـبب الـعزوف
عن االنـتخاب ما حصل خـالل تسعة عشر
عــامــاً من فــســاد في الـثــروة مــصــحـوب
بـــشـــراهـــة اخلـــطف واالغـــتـــيـــال وســوء
األحـوال.كان تـوجس العـراقيـ من الدور
اإليــرانـي وراء تــداول زيــارة إلســمــاعــيل
قـآاني قـائـد فـيـلق الـقـدس خـلـيـفـة قـاسم

ـنــصب ســلــيــمـانـي (قُـتل:  2020) فـي ا
ــيــلــيــشــيــات كــان هـذا وإدارة شــؤون ا
الــوقت الــذي يـحلُ فــيه ســلـيــمــاني عـلى
الـعـراق وفي أغلب الـدورات االنتـخابـية
. ال أحد ـا راعـيَّـاً مطـاعـاً لـيس ضـيـفاً وإ
فــكّـر مـا صـلــة سـلـيـمــاني وقـآاني بـشـان
سـياسي عراقي داخلي?! وكأن لسان حال
الـعـراقـيـ يـقـول في هـذا الـعجب: »وقـد
ـهـ جـربـتــهم فـرأيتُ مـنـهم/ خـبـائثَ بـا
نستجير «(اآللوسي فصل اخلطاب).

ZzU  i —
ـرة تبنى قائد »كـتائب غـير أنه في هذه ا
ــــا تـــريـــده إدارة الـــولي حــــزب الـــله «
الـفـقـيه وهـو رفـض نتـائـج االنـتـخـابات
الـتـي لم تـفـز فـيـهـا كـتـلـة »الـفـتح «الـتي
تـعـول عـلـيـهـا إيـران فـقـادتـهـا إيـرانـيون

أكـثر مِن اإليـرانيـ أنفـسهم. كـان خطاب
مــقــتــدى الــصــدر مــفــاجــئــاً لــلـفــصــائل
اإليــرانــيــة مع أن إليــران كــانت وصــايـة
عــلـيه في مــا مـضى فــهي وراء تـأسـيس
ـفاجأة أن الصَّدر بعد هدي .«ا »جـيش ا
فــوز تـيــاره بــاألغـلــبـيــة دعـا إلى حــصـر
الـسالح بيد الدولـة وتخليـص العراقي

يـليـشيـات التي »تـقتل وتـخطف?« مِـن ا
ـقاومة .«هذا إذا ولـيتوقف االبتزاز بـ»ا
ثـبت على موقفه فله سوابق في التراجع

والتقلب.
WO «u  Èu

ــوالــيــة إليــران لــذا حتـــشــدت الــقــوى ا
يـتـقـدمـها حـزب ذوبـوا في اخلـمـيني مع
»فـيـلـق بدر «ويـتـرأسـهـا مَن مـا زال يرى
أن احلـرب والـسلم بـيـد اإلمام (!) لـلـطعن
في االنــتــخــابــات الـتـي اعـتــبــرهــا قــائـد
»كـــتـــائب حـــزب الـــله «كـــذبـــةً وســـرقـــةً
! لـكن سـرقـة الـعـراق ألصـوات الـعـراقـيـ
بــالــكـامل ومالحــقــة شـبــابه بــاالغـتــيـال
واخلـطف والـتـرهـيب يـعـتبـرهـا مـقـاومة
شـرعـيَّـة!يـتغـيـر الـعـالم يـوميـاً سـيـاسـياً
واجـتـمـاعـيـاً إال إيـران فـلم تـبـرحْ الـلـعب
ــلــفــات عن ــة; إدارة ا بــأدواتــهــا الــقــد
ـلــيـشــيـات! لم تـســتـفـد مِن طــريق قـادة ا
الـدّرس الذي لـقنه لـها شبـاب التـظاهرات
الـتـشريـنيـون وقد تُـعطى احلقَّ عـلى هذه

الــســيــاســة فــهي إن بــرحــتــهــا لـم يُــعـد
وري «قــيــمـة ولم يــعـد لــشــعــارهـا »الــثـَّ
اســتالب الـنـاس بـواليـة اإلمـام اخملـتـلف
ـذهب عـلــيـهـا داخل إيـران وبـ فـقـهـاء ا
قـــــبـل غـــــيـــــرهم ألنَّ »أهـل مـــــكــــة أدرى
ـذهب بــشِــعـابــهـا .«فــلــيس كل عــمـائـم ا
هدي عـليـهم تصـديق ما قـيل: إن اإلمـام ا
كـان جالـساً مع اخلمـيني في الـطائرة مِن
بـــاريس إلى طــهـــران الــتي بـــثــهــا أحــد
ا أتـباعه ولم تـــــــكن وهماً وسـذاجةً إ
مـــقـــصــودهـــا أنَّ اإلمـــام بـــاركه وســـلّــمه

العرش وله إعالن احلاكمية اإللهيَّة!
ـهـدي ـكن اعـتـبـار فـكـرة غـيـبـة ا أقـول: 
ــنـتــظـر واألمل بــخـروجـه مـقــبـولـةً إذا ا
ان ذهب عـقيدةً في اإل حـصرت داخل ا
لــكــنَّـهــا مـشــكــلـة كــبــرى إذا حتـولت إلى
َن اعــتـبــر نــفــسَه نــائبَ اإلمـام ســلــطــة 
ـــفــتــرســـ بــسالح فـــعــنــدهـــا مِن حقّ ا
مـيـلـيـشـيـاته الـتَّـسـاؤل عن هـذه الـنـيـابة
ــــقــــدســــة! وهــــذا مــــا جــــلــــبه اإلسالم ا
الـسّياسي ككلٍّ على اإلسالم وهو البحث
ـدقــيق في الــتَّــفــاصــيل ونــقــضــهـا والــتـَّ
ـعادي لـلدين والـسبب وقف ا وإشـهـار ا
لـطـة تـمـثـل الـسـيف ومـعـلـوم أنَّ أن الــسـُّ
/ وال ـيف ال يــخــشى إلــهــاً »طــمـــوحَ الــسـَّ
عريّ لزوم ما عادا) «ا يـرجو القيامة وا

ال يلزم)!
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لــدعم مــهـــمــة الــفــريق
امـأل فـي  انــــــــــــهـــــــــــاء
مــــعـــانـــاتـه في بـــدايـــة

اكثر من صعبة.
jHM «Ë  W U _« 

 ويــامـل االمـــانــة ثـــاني
عـــشـــر جتـــاوز ســـقـــوط
زاخـو بــالــطـريــقــة الـتي
يــحـددهــا جـمــال عـلي
و اجـهة حتـديات
الــنـفط  والــتـغـلب
عليهـا  فيما وقتل

رغــبـتـهم  الــكـبـيـرة في
اخلــروج بــالــفــوز االول
بـــــعـــــد اربـع تـــــعــــادالت
عكرت مـزاج باسم قاسم

والسلطان وابنه.

سار  عبرتشغيل عداد الدار وتغير ا
النتـائج   التي اعتـاد حصاد نـقاطها

حصرا امام االقوياء.
¡UMO*«Ë j u «

 وسيـكـون على الـوسط احلفـاظ على
تـقـدمه ومــوقف الـتـرتــيب ومـسـتـوى
االداء الـــــواضح ونـــــظـــــافـــــة ســـــجل
الـنــتـائـج  وحتـقــيق الـفــوز اخلـامس
ـتعثر ـيناءالـبصري ا عنـد مواجهة ا
من اجل  االستـمرار بـالصـدارة  ابرز
عـناوين الـبـطولـة علـى طول فـتراتـها
ــيــنــاء ســابع عــشـر فـيــمــا يــحــاول ا
تـقد االداء  وخـطف الـنتـيـجة  بـعد
تـعـثــر واضح ونـزف عـشــر نـقـاط من
اربع مـبـاريات خـاضـها بـالـبصـرة ما
يزيد من مخـاوف االنصار ومنهم من
سـيـرافقه لـلـملـعب جـريا عـلى الـعادة

ويعول الوصـيف  على عاملي االرض
واجلـمــهـور وجـهــود الالعـبــ  لـدعم
ــتـحــقـقــة   في ظل عــطـاء الــنـتــائج  ا
ـسـتـوى ــطـالب بـتـقـد ا الـتـشـكـيل ا
باراة التي لم وخلطف كامل  نقـاط  ا
تــكن ســهــلــة  امــام االخــضــرلــتـواز ن
واسـتقـرار زاخـو عبـر نـتائج  الـذهاب
واالرض ويــــبــــحث بــــقــــو ة واصـــرار
لـلــعـودة بـالـفــوز الـرابع عــبـر حـظـوظ
ـلكهـا وفي فريق منظم احلسم التي 

ويعطي من لقاء الخر.
qO —«Ë WO «u b « 

 ويخرج اربـيل للديوانـية وعزمه على
قـهــر اصـحــاب الـدار   وفي اســتـغالل
ــوقـف   واحــبـــاطه ظـــروف مـــتــذيـل ا
ـــســـاعـــدة ـــد الـــديـــواني  وا رغـم    ا
ضيف  لالستفادة من عقر لالعبي   ا

حتـديــات الـنـتــائج  واخلـســارة الـتي
ـــرشح اثــارت غـــضب اهـل الــزوراء ا
القوي حلسم االمور إليوم  واخلروج
ـبـاراة بــعـد الـتــحـضـيـرات بـفــوائـد ا
الـتي اتـخـذهـا عـصـام حـمـد لـطـبـيـعة
همة وثمن النـتيجة والبعاد الفريق ا
عن تاثير النتائج   السلبية وجمهور
الــفــريق   فـي وقت  تــراود  ســامــراء
ـــفــاجـــاة عـــبــر بـــنـــقـــطــة  حتـــقـــيق ا
اسـتغالل احلـالة الـنـفسـية لـلضـيوف

اضية. بعد الذي حصل اجلولة ا
u «“Ë W dA «

ويــعـــود الـــشــرطـــة وسط جـــمـــهــوره
مـنـتـشـيـا بــفـوزه عـلى  نـفط الـبـصـرة
الســتــقــبــال  زاخــو وكالهــمــا بـنــفس
ــــركــــزين الــــثـــاني الــــرصـــيــــد وفي ا

والثالث  بفارق االهداف
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تـسـتـكمـل الـيـوم اخلـميـس  مـبـاريات
اجلولة اخلامسة من مسابقة الدوري
ــمـتــاز بـكـرة الــقـدم  بــاقـامــة خـمس ا
مـــواجـــهــات تـــتــطـــلع فـــيـــهــا الـــفــرق
لـــلــحـــضــور والــعـــمل مـــا بــوســـعــهــا
ــرجــوة  وهي لــتــحــقــيق الــنــتــائج  ا
تلـعب  مع عودة جـماهـيرهـا للمالعب
ـسـاعـد لـهـا في دعم جـهود الـعـامل  ا

. الالعب
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ـحـو اثـار تـتـلـخص مـهــمـة الـزوراء 
ــة الـــطالب  والـــعـــودة لـــســـكــة هـــز
االنتصارات وعدم االبتعاد  عن دائرة
نـافـسـة  عـنـدما يـحل ضـيـفـا ثـقيال  ا
عـلى سـامراء  امـام جـمهـوره والـلعب
بــشــعــار  البــديل عن الــفــوز لــتــجـاوز
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بية التي اختتمت منافساتها ظهر أمس احرز نادي الـذرى لقب بطولة العراق بالرماية البارا
ـركز ـتـحدي االعـاقـة و حـلت الـلـجنـة الـفـرعـية فـي الديـوانـيـة في ا  عـلى قـاعة نـادي الـذرى 
ركـز الـثـالث  نـادي ذي قـار يذكـر ان الـبـطـولـة اقامـهـا االحتـاد الـعراقي الـثـاني وجـاء في  ا

بية الوطنية العراقية بي للرماية بالتعاون مع اللجنة البارا البارا
ـالي للجنة بـية  كوثر الـكسار واالم ا وحضر مـنافسات البـطولة االم الـعام للجـنة البارا
عبيـد عنيد  ورئيس جلنة اخلبراء   احمد العاني و مزهر غا رئيس جلنة احلكام باالضافة
الى عدد من رؤوسـاء االنـدية واالحتـادات الريـاضيـة و في خـتام الـبطـولـة  توزيع االوسـمة

راكز الثالثة االولى خملتلف الفعاليات . والكؤوس على اصحاب ا
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{ فـــرســاي (أ ف ب) - بـــدأت صــبــاح
امـس األربـعــاء فـي فــرســاي مــحــاكــمـة
ـة بغـيابه الـدولي الـفرنـسي كـر بنـز
حـاولة عن اجلـسـلة بـتهـمة الـتواطـؤ 
االبــتــزاز بــشــريط جــنــسـي عـام 2015
ـنـتـخب الـوطـني لـزمـيـله الـسـابق في ا
مـاتيـو فالـبوينـا.ولم يكن الـنجم الـعائد
ــنــتــخب "الــديــوك" الــذي لــعـب مــسـاء
الـثـالثـاء في أوكـرانـيـا مع ريـال مـدريـد
اإلســـبـــاني فـي دوري أبـــطـــال أوروبــا
حـاضـرًا في بدايـة اجللـسة عـلى عكس
صـاحب الشكوى فالبوينا وفق ما أفاد
مـــراسل وكــالـــة فــرانس بـــرس.ويُــتــهم
ة بـتـحـريضه فـالـبويـنـا على دفع بـنـز
ـال لـلـمـبـتـزين الـذين هددوا مـبـلغ من ا
بـالكـشف عن فيديـو حميم لألخـير وقد
اعـــتــرف األول حـــيــنـــهــا بـــتــدخـــله في
ـبـتزين.أدى ـوضـوع بـطلب مـن أحد ا ا
ذلك الـى استبعـاد الالعب مـن منتخب
"الـديـوك" مـنـذ أواخـر الـعام  2015قـبل
ة بعـد قرابة ستة أعوام في عـودة بنز
كــأس أوروبـا هـذا الـصـيف حـيث خـرج
أبـــطـــال الـــعــالـم من الــدور الـ 16أمـــام
سـويـسـرا قـبل أن يـحقـقـوا قـبل عـشرة
أيــام لــقب دوري األ األوروبــيــة عــلى
حـسـاب إسـبـانـيـا في الـنـهـائـي بـقـيادة

ة. بنز
ــة ــلـــعب لم يـــبــدُ بـــنــز عـــلى أرض ا
مــشــتــتًــا بــعــد أن قـاد فــريــقه الـى فـوز
كــــاسـح عــــلى مــــضـــــيــــفه شــــاخــــتــــار

دايـــــنـــــيـــــيــــتـــــسك -5صـــــفـــــر في دور
اجملــمـوعـات من دوري األبـطـال عـشـيـة
احملــاكـمــة مـســجال هــدفًـا وصــنع آخـر
ـهـاجم ـبـاراة.يـواجه ا واخـتـيـر رجل ا
البالغ  33عـامًا عقوبة سجن تصل إلى
خـمس سـنوات وغـرامة قـدرها  75ألف
يـورو في الـقـضـيـة الـتي يُـحـاكم فـيـها
أربــعـة رجـال آخـريـن بـتـهـمــة مـحـاولـة
االبــتـزاز حــيث يـحــاكم أحـدهـم أيـضًـا
ـلف بـتــهـمـة خـيـانـة االمـانــة.يـسـتـنـد ا
بــشــكل خـاص إلى مــنــاقـشــة جـرت في
تــــشــــريـن االول/أكــــتــــوبـــر 2015 ب
الـــرجــلــ فـي كــلــيـــرفــونــتـــان مــركــز
تـدريبـات منتـخب الديـوك والتي يُزعم
كنه أن ة أوضح خاللها أنه  أن بـنز
يـعرّف فالبويـنا على "شخص موثوق"
ـــا قـــاله األخـــيـــر فـي جـــســـلــة وفـــقًـــا 
ساعـدته على "التعامل" مع االسـتماع 

أي نــشـر مــحـتــمل لـلــشـريط.وســيـحـدد
الـقـضـاء ما إذا كـان هـذا احلـديث ناجم

عن نصيحة ودية أو ضغوط مؤذية.
ة الـى احملكمة عـندما تـمت إحالة بـنز
اجلـــنـــائـــيــــة في فـــرســـاي في كـــانـــون
الـثـاني/يـنـايـر نـدد مـحـامـيـه سـيـلـفان
كـورمـيـيه بـالـقـرار قـائال "لألسف نـحن
. هــذا قـرار ســخـيف لــسـنــا مــنـدهــشـ
ــكن الـتــنـبــؤ به".وبـحــسب االدعـاء و
ة لـفالبويـنا وجود الشريط كـشف بنز
فـي تشرين األول/أكـتوبر 2015 عـندما
ـنــتـخب الــفـرنـسـي في مـعــسـكـر كــان ا
باراة وديـة ضد أرميـنيا في حتـضيـراً 

مدينة نيس اجلنوبية.
ــة وقـتــهــا انه تــدخل لـدى وزعـم بـنــز
فـالـبـويـنـا بـطـلب من صـديق طـفـولـة له
ـبـتـزون الـذين كـان الـشريط جلـأ إلـيه ا

بحوزتهم.

خــــطـــــوط حــــمـــــراء عـــــلى أي اسم
بــاســتــثـنــاء الــذين عــلـيــهم أحــكـام
قــضــائـيــة مــؤكــدا الــعـمـل عـلى أن
ـحله خـدمةً لـلكرة يكـون االختـيار 

قبلة. رحلة ا العراقية خالل ا
وكان احتـاد الكرة الـعراقي قرر حل
كافـة اللجـان العامـلة وذلك لتـشكيل

قـــــــــبلة. جلان جديدة للمرحلة ا
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ــمـتـاز  صــفـقــات رعـايـة { لـنــدن- وكـاالت مــنـعت انــديـة الـدوري االنــكـلــيـزي ا
نـيـوكـاسل في ضـربـة لـلـمـالـكـ الـسـعـوديـ اجلـدد حـيث تـوحـدت أنـديـة الدوري
االنـكليزي في محاولـة للحد من قدرة نيوكـاسل يونايتد على تـأم صفقات رعاية

مربحة بعد االستحواذ عليه من قبل السعودية .
وذكرت صحـيفة االندبنـدنت البريطـانية في تقريـر مترجم صحفـيا  ان  التصويت
الـذي قامت به االنـدية والـذي فاز بـاغلـبية  18نادي مقـابل اثن فـقط يضمن
أن مـالكـي النـادي اجلدد لن يـكـونوا قـادرين على إبـرام تـرتيـبات مـبـالغ فيـها

مباراة
لشابات
بكرة

الطائرة

بعـد انـتهـاء مـباراة مـنـتخـبـنـا الوطـني لـكرة الـقـدم امام مـنـتخب
ـؤهلـة لـنـهـائـيات لـبنـان في اجلـولـة احلـاسـمة مـن التـصـفـيـات ا
) الـذين بـطــولــة كــاس الــعـالم 2022 صّب عـدد من (احملــلـلــ
ظهروا في وسائل االعالم اخملتلفة  ,جام غضبهم على الدوري
ـمـتاز  ,وقـلّـلـوا من قـيـمـته الـفـنـية  ,واشاروا الى ان الـعراقـي ا
ـقبـول للـمنـتخب الوطـني في تصـفيـات بطـولة كاس االداء غير ا
العـالم  ,هو نـتـاج الـدوري ( الـضـعـيف ) الـذي لم يـفـرز العـب
يزين ..  واالتـهام ذاته وجّه الى الـدوري بعد تـعادل مـنتخـبنا
الـوطــني مع خـصــمه االمـاراتـي في دبي بـهــدفـ لــكل فـريق ..
نـتخب الـوطني في حتقـيق الهدف واحلقيـقة ان تعـليق اخـفاق ا
ـطــلــوب مـنه  ,عـلـى شـمــاعــة الـدوري ,امـر ال يــقــره مــنـطق , ا
ـوضوعـيـة كثـيـرة منـها  ,اهمـهـا على وجه االطالق واالسبـاب ا
ـنتـخـباتـنـا الوطـنـية عـلى مدى هي ان النـجـاحات الـتي حتـققت 
أكثر من أربعة عقود  ,في البطوالت العربية واالسيوية والدولية
 ,كانت بـسبب وجـود دوري محـلي يؤدي وظـيفـته الفـنيـة بدرجة
مقـبـولـة .. مـنتـخب شـبـاب الـعراق الـذي فـاز بـبطـولـة ا اسـيا
خمـس مرات  ,كان كـل اعضـائه من الـدوري ..مـنـتـخب الـعراق
بية في سنوات ( بي الذي تاهل الى نهائيـات الدورات االو االو
1980و 1984و 1988و2004و2016) كــان كل اعـــضــائه من
ـنـتـخب الـوطـني الــذي تـاهل الى نـهـائـيـات الدوري احملـلي  ,وا
ـكسـيك عام بطـولة كـاس العـالم الثـالثـة عـشرة الـتي جرت في ا
ـنتخب  ,1986كان جل اعـضائه من انـتاج الـدوري احمللي ..وا
الوطني الذي فاز بـبطولة كـاس ا اسيا الول مرة عام 2007
والذي مثّل آسـيا في بـطوالت كاس الـقارات في جـنوب أفريـقيا
عـام 2009 كـان كل عــنـاصــره من بــركـات الــدوري احملـلي ..
نـتخب كن ربط انـتاج الـدوري احمللي  ,بتـراجع اداء ا فكـيف 

الوطني في هذه البطولة اخلارجية او تلك .
نتـخب الوطني ان من يحّمل الـدوري احمللي مسـؤولية اخـفاق ا
خطأ في البـطـوالت االسيـويـة والدولـية   ,يتـغاضـى عن تعـمد  ,
نـتخب الـوطـني لعـقود من الـزمان  ,و االحتاد في إدارة شـأن ا
ــهـنــيـة ــنـاط به  ال يـلــوم  الالعب عــلى ( عـدم) اداء الــواجب ا
..نعم لـيس بوسع الـدوري احمللي  ,أداء كل االدوار  .. إذ تبدأ
مــســؤولـيــة احتــاد الــكــرة من حــيث  ,انــتـهــاء الــنــادي في اداء
ـوكـل الـيه  ,وهـو اعــداد الالعـب فـنــيــا عــبــر  اعـداد الـواجـب ا
وتام ـبـاريات الـرسـمـيـة في الدوري  , متـواصل  ,وعشـرات ا
ـدة الـزمـنيـة الـتي يـرتدي قيـمـة الـعقـد والـرواتب الـشـهريـة في ا
فيـهـا قـمـيص الـنادي ..امـا وظـيـفـة الالعب تـتجـسـد في تـعـامله
باحـترافـيـة مع حيـاته الـرياضـية  ,واستـيعـابه الكـامل لواجـبات
ستـمر للحفـاظ على مستواه  ,وتطوير وعيه مركزه  ,والسعي ا
التكـتيكي  ,والعنـاية القصـوى براحته  ,ونوعية غذائه  ,وجتنب

ؤازرين حتت أي ضغط كان . تابع وا التالسن مع ا
وهكذا وبـالدلـيل الدامغ يؤكـد الدوري احملـلي انه يؤدي الواجب
ـكن ان ــتــاح له  ,و ال  ــنــاخ ا ــنــاط به  ,في إطــار ا الــفــني ا
يتـحمل مـسـؤوليـة الفـوضى االدارية  ,وتهـاون وتـكاسل الالعب
في اداء واجباته  ,وتخلف بعض العقليات التدريبية التي تهيمن
عــلى الــقــرار الـفــني فـي عــدد من االنــديـة
ـــمـــتــاز  ,عن ــشـــاركـــة في الـــدوري ا ا
مــواكـــبـــة جـــديــد الـــتـــدريب .. ويـــبــقى
الدوري احملـلي نـشاط تـنـافـسي يعـتـمد

مخرجاته على مدخالته .
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العب درجال يتجول في احد ا

لالمالح  بــــنـــجــــاح كـــمــــا تـــمت
ـبـاشـرة بـاعمـال الـقـالب اخلـشبي ا

لعب الرئيسي. درجات ا
واشــــار الـى ان نــــســــبـــــة الــــعــــمل
الـكــونـكــريـتي جــيـدة الظــهـار شـكل
ـلـعب والــتـقـدم لـلـطــوابق الـعـلـيـا ا

قبل. التي ستتم بحلول الشهر ا
ـلـعب يـسـتوعب 30 الف يـذكـر ان ا
مــتــفــرج وسـيــكــون اضــافـة مــهــمـة

العب محافظة نينوى.
تحدث باسم ومن جهة اخرى أكد ا
ــوســوي ان احتــاد الــكــرة أحــمــد ا
االحتـاد سـيحـسم مـوضوع تـشـكيل

اللجان خالل أسبوع .
وسوي في تـصريح صحفي وقال ا
 انه بــــعــــد حل جلــــان االحتــــاد في
االجــتـمــاع األخــيـر ســيـتـم تـشــكـيل
جلان جديـدة ستكون جاهـزة للعمل

. خالل مدة اقصاها اسبوع
واوضـح ان االحتــــاد ســــيــــحــــرص
الخـتـيـار شخـصـيات مـتـمـكنـة تـدير
ـهـنـيـة وحـيـاديـة عـالـيـة الـلـجـان 
مـبـيـنـا ان االخــتـيـار سـيـكـون بـدقـة

وتـــأن ودون اي مــجـــامالت بـــغـــيــة
اجناح عملها وعمل االحتاد.

واشار الى ان اختيار الـلجان تكون
وفق شروط ومـعايـير وال تـوجد أي
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كـــشف عـــضـــو احتـــاد كـــرة الـــقــدم
الــعـراقي فـراس بـحــر الـعـلـوم  عن
اجـتــمـاع مــرتـقب ســيـجــمع عـدنـان
درجــال رئـــيس االحتــاد مـع رئــيس
االحتـاد الـدولي جـيـاني انفـانـتـيـنو

في قطر.
وقـــال بــحــر الـــعــلــوم فـي تــصــريح
صحفي  إن االجـتماع سيـتركز على
االتـــفــاق لــنــقل مـــبــاريــات الــعــراق
قـبلـة ضمن الـتصفـيات االسـيوية ا
ــؤهـلــة لـكـاس الــعـالم من االرض ا

فترضة في قطر الى البصرة. ا
ــقـبــلـ وبـ انه خـالل الـيــومـ ا
سـيتواجـد انفـانتـينـو في العـاصمة
الــقــطــريــة الــدوحـة وســيــتم حــسم
ـــوضــوع بــعـــد االتــفـــاق عــلى كل ا
االجـــراءات االخــرى االخـــرى الـــتي
ـبــاريـات مــثل الـتــأكـد من تـســبق ا
لـعب وغـيرهـا من االمور جـاهزيـة ا

االدارية.
واشــــــار الـى انه فـي حــــــال تـــــــمت
وافقة ورفع احلـظر عن اللعب في ا

درب ادفوكات مالعبنا سيتواجد ا
ـنـتـخب بـالـعـراق لــتـدريب العـبـي ا

قبلة. استعدادا للمباريات ا
ـقـبلـة لـلمـنـتخب بـاراة ا يـذكـر ان ا
الــوطـــني الــعــراقـي امــام مــنــتــخب
سـوريـا في احلـادي عـشـر من شـهـر

قبل. تشرين الثاني ا
وعـلى صعـيـد اخر اعـلن درجال ان
ــبي ـــوصل االو مــشـــروع مــلــعب ا

يصل الى مراحل متقدمة.
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وقـــال درجــــال في تــــدويــــنه عــــبـــر
حـــســـابـه الـــشـــخـــصـي ان الـــعـــمل
ـعـدالت جـيـدة ـلـعب يـتــواصل  بـا
ونـسـبة اجنـاز مـتـقدمـة في مـشروع
ــبي ســعـة 30 ــوصل االو مـلــعب ا
الف مــتــفــرج الــذي تــنــفــذه شــركــة
اوزنالر الـتـركـيـة وشـركـة الـقـصص
حلساب وزارة الشباب والرياضة.
واوضح ان اجـراء الـفـحص الـكامل
ـواد الداخـلة في االساس لعـينات ا
احلـصـيـري الـكـونـكـريـتي واالعـمدة
ــقــاوم اخلـــرســانــيــة والــســـمــنت ا
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بـــورتـــوريــكـــو اال ان الــنـــقـــاط وضــعت
ـركز االول على مجموعته مـنتخبنا في ا
حـسب التنـقيط.ومن جانـبه وقال رئيس
االحتـاد العراقي للـعبة حسـ العميدي
ان "احتـــاد كـــرة الـــســـلـــة فـــسـح اجملــال
ـــشـــاركـــة العـــبـــاتـــنـــا الالتـي تـــتــراوح
أعـمـارهـن ب 13 و 14عــامــاً في الـوقت
شاركة حتت الذي حدد االحتاد الدولي ا
سن 16 عــامـاً وذلـك لـتــهـيــئـة الالعــبـات

تقدمة". الشابات  للمنتخبات ا
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اعـلـن االحتـاد الـعـراقي لـلـكـرة الـطـائـرة
عن اسـتضـافة عـاصمة اقـليم كـوردستان

أربيل لبطولة العراق للشابات.
وقــــال نــــائب رئــــيس االحتــــاد صـــبــــيح
حـــنـــتـــوش في تـــصـــريح صـــحـــفي  ان
االحتــاد قـرر اقـامـة الــبـطـولـة لــلـشـابـات
تـــولـــد  2003- 2004  في  27تـــشـــرين
األول/ أكـتوبر اجلاري ولغاية االول من

قبل. شهر تشرين الثاني ا
واوضح ان قـاعة اكاد في مدينة عينكاوا
بــأربـيل سـتـحــتـضن مـنـافــسـات بـطـولـة
الـشابات مـشيرا الى ان االحتاد سـيعقد
االجـتماع الفني في تمام الساعة الثامنة
مـسـاءً قـبل يـوم من انطالق الـبـطـولة في

قاعة االجتماعات بنادي أكاد عينكاوا.
يـذكر ان نادي غاز اجلنوب للرجال احرز
ـــركـــز اخلــامـس في بـــطــولـــة االنـــديــة ا
اآلسـيوية للـكرة الطائـرة التي اقيمت في
تــايالنـد لـلـفـتـرة من  4إلى 15 مـن شـهر
تـــــشــــريـن االول اجلــــاري.وفـي ســــيــــاق

مــنــفـــصل  أعــلن االحتــاد الــدولي لــكــرة
ـــنــتـــخب الـــعــراقي الـــســلـــة  تـــصــدر ا
لـلـسـيـدات مـجـمـوعـته في بـطـولـة حتدي
ـــهــــارات األســـاســـيـــة وذكـــر االحتـــاد ا
الـدولـي في بـيـان ان نـتـائج اجملـمـوعـات
ــهــارات االســاســيــة لــبـــطــولــة حتــدي ا
لــلـشــابـات حتت سن  16عــامـاً أظــهـرت
ـنتـخب العـراقي جملمـوعتـه بعد تـصدر ا
ـــنـــتـــخـــبـــ الـــتـــونـــسي فـــوزه عـــلـى ا
واالســبـاني فــيـمــا تـعــثـر امــام مـنــتـخب

أيـام سـيـكـون الـوحـيـد الـذي سـينـظم
في الـــبالد.وســيــشــارك نــحــو 2900
ريــــــــــاضـي من 85 دولــــــــــة في دورة
األلـعـاب الـتي سـتـقـام من الـرابع إلى
الـعـشـرين من شـبـاط/فـبـرايـر.وبـهذه
ـــنــاســـبــة ســـتــصـــبح الـــعــاصـــمــة ا
الصيـنية أول مـدينة في الـعالم تنظم
دورة لأللــــعــــاب الـــشــــتــــويـــة بــــعـــد
استـضافـتها دورة األلـعاب الـصيـفية
في 2008.وكـــمـــا حــــدث حـــيـــنـــذاك
أطــــلـــــقـت دعـــــوات في اخلـــــارج إلى
ـرة دفاعا بـياد وهذه ا مقاطـعة األو
عن أوضــاع الــتـيــبـتــيـ واألويــغـور
وهونغ كونغ.وكان متظاهرون عطلوا
اإلثــنـ إيـقـاد الــشـعـلــة في الـيـونـان
لـفتـرة وجـيزة. وقـد حـاولـوا رفع علم
للتيـبت والفتة كتب عـليها "ال لإلبادة
اجلماعيـة" قبل أن توقف قوات األمن
حتـركـهم.وكـان ناشـطـون سـيـاسـيون
ــبــيــة دعــوا الــثالثــاء الـــلــجــنــة األو

بياد. الدولية إلى تأجيل األو
ؤتمر وقال زومريتاي أركـ رئيس ا
ي لألويـــغــور وهـــو مــنـــظــمــة الــعـــا
ألويــغـور مـنــفـيــ يـعـارضــون بـكـ

"إنهـا عمـليـة غسـيل أموال ريـاضية"
مــؤكـدا أنه "ال يــوجــد سـبب مــشـروع

الســتــضــافــة األلـعــاب أثــنــاء اإلبـادة
اجلــمـــاعـــيــة".واألويـــغـــور هم أكـــبــر
مـجــمـوعــة عــرقـيــة في شــيـنــجــيـانغ
). وقـد شــهـدت (شــمـال غــرب الـصــ
ـنـطـقـة مـنـذ فـتـرة طـويـلـة هـجـمـات ا
نسـبت إلى انفـصالـي أو إسالمـي

أويغور. 
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وردا عـــلى ذلك فــرضت الـــســلــطــات
رقــــــابــــــة أمــــــنــــــيــــــة مــــــشــــــددة في
نطـقة.وستنـظم هذه الدورة في ظل ا

استمرار وباء كوفيد-19.
العب وسـيــكـون الــفـارق كـبــيـر عن ا
شـبه الفـارغـة في طـوكـيو إذ سـتـقام
باريات بـحضور اجلـمهور لكن لن ا
تـبـاع أي بـطـاقـات سـوى لألشـخاص
.وحـدت الــذين يـعــيـشــون في الـصــ
الــدولــة اآلسـيــويـة بــشـكـل كـبــيـر من
ـاضي وصـول األجـانب مــنـذ الـعـام ا
من أجل جتــنب عـودة ظـهــور الـوبـاء
عــلى أراضــيـــهــا حــيث تـــمــكــنت من
القضـاء على كـوفيد مـنذ ربيع 2020
بـــــاســــــتـــــثــــــنـــــاء بــــــعض الــــــبـــــؤر
ـتـفـرقـة.وسـيـكـون لـدى الـريـاضـي ا
ــبـيــاد بــكــ أحـد ــشــاركــ في أو ا
خــيـارين إمــا أن يـكـونــوا قـد تــلـقـوا
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ــبيّ الــعـراقي لــكـرةِ ــنــتـخب األو  أعــلن مـدرب ا
الـقــدم الـتـشـيـكي مـيــروسالف سـوكـوب قـائـمـةَ
ـؤهـلة لـنـهائـيات نـتـخب للـتـصفـيـاتِ اآلسيـويّة ا ا
آسـيـا حتت 23 عـامـاً لــلـفـتـرة من 25 إلى -31
10 حلساب اجملمـوعة الثالثـة والتي تستـضيفها
ــالـديف الـبــحـرين إلى جــانب مـنــتـخــبـات جـزر ا
بي 23 العـباً وأفـغانـسـتـان.وضـمت قـائـمـة األو
من بـــيــنـــهم ثـالثــةُ حـــراس مــرمـى وهم كل من:
حسن أحمـد  وعماد عـيسى  ومصـطفى عذاب 
: منتـظر محـمد جبر بيـنما ضـمت قائـمةُ الالعبـ
وأحـمد سـرتـيب  وزيـد حتسـ ووكـاع رمـضان
ومنـتـظر عـبد األمـيـر وحسن رائـد  وعمـار غالب
وصــــادق زامل  وعـــبـــاس يـــاس  ورافـــد طـــالب
ومــصــطــفى ولـيــد وحــسن عــبـد الــكــر  وعـلي
محسن وصهيب رعد  وعباس بديع ونهاد محمد

ـنظـمـة األربعـاء إن "التـتابع للـجـنة ا
التقليدي للشعلة سيجري من الثاني
إلى الـرابع من شـبـاط/فـبـراير 2022
ـــشــاركــة ــبـــاريــات  عــلى مـــواقع ا
"حــوالى 1200 حـــامـل لـــلـــشـــعـــلــة"
بــــاإلضــــافــــة إلى "الــــتــــتـــابـع عــــبـــر
اإلنــتــرنت".ويــبـدو أنـه يـلــمح إلى أن
هــذا الـتـتـابـع الـذي يـسـتــغـرق ثالثـة

{  بكـ (أ ف ب) - وصلت الـشعـلة
ــبــيــة األربــعــاء إلى بــكـ الــتي األو
ستـستضـيف دورة األلعـاب الشـتوية
في شــــبـــاط/فــــبــــرايـــر 2022 غـــداة
احــتـــجــاجــات لـــنــاشــطـــ حلــقــوق
مـعـارضـ لـلـصـ عـنـد إيـقادهـا في
الــيـونــان.واقــيم احـتــفــال رسـمي في
ــبـــنى الــفــوالذي ـــبي ا الـــبــرج األو

العـمالق الذي يـبلغ ارتـفاعه أكـثر من
مــئــتـي مــتــر ويـــشــرف عـــلى شــمــال
الـعاصـمة الـصـينـيـة حيث سـتوضع
الشعلة.واستـقبلت جوقة من األطفال
الـشــعـلـة قـبل أن يـنــقـلـهـا إلى مـرجل
كاي تشي سـكرتير احلـزب الشيوعي
.وقـــال تـــشــانغ الــصـــيـــني في بـــكــ
جـيـانـدونغ نائـب الرئـيس الـتـنـفـيذي
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لــقــاحـا كــامال أو يــخـضــعـوا حلــجـر
ـــــدة  21يــــــومــــــا عــــــنـــــد صــــــحـي 
وصــــولـــــهم.وذكـــــرت وســـــائل إعالم
مــحـلــيــة األربــعــاء أن مــديــنــة بــكـ
تــعـرض عـلى سـكــانـهـا تــلـقي جـرعـة
ثالـثة من لـقاح مـضاد لـكوفـيد.وقالت
صـحيـفـة "بـك نـيـوز" (تشـيـنيـيـباو)
الـرسمـيـة الـتي تـصدر في الـعـاصـمة
إنـه عـرض تــقــد جــرعــة ثــالـثــة من
الـلقـاح لـسكـان بـك الـذين تـزيد

أعــمــارهم عن  18عــامــا و
تـطـعيـمـهم بـالـكـامل مـنذ
ســــتــــة أشــــهــــر عــــلى
األقل.كانت الص قد
لــــقـــحـت بـــالــــكـــامل
بــحـلــول مـنــتـصف
أيـلــول/سـبـتــمـبـر
ـاضي أكـثـر من ا
مـــلــيـــار شــخص
ــئـــة من ( 78بـــا

الــــــســـــــكــــــان)
بــحـسب وزارة
الــــــصــــــحــــــة
بفـضل لـقاحي
"ســـيــنـــوفــاك"
و"سينوفارم".

تتضمن عالقات جتارية او دعائية من قبل السعودية للنادي .
واضـاف انه  وسط مـخـاوف من أن صـنـدوق االسـتـثـمـارات الـعـامـة الـسـعودي 
الـذي أكمل اسـتيالئه عـلى نـيوكـاسل قبل أســـــــــــبـوع  قـد يكـون قـــــــــادرًا
عــلى إبــرام صـفــقـات مع شــركــات تـابــعـة لــهم  دعـا
ـمــــــــــتـاز إلى فرض الـدوري اإلنـكـلـيـزي ا
حــــــظـــــــر مــــــؤقت عـــــــلى مـــــــثل هــــــذه

الصـــــــــــفقات.

 ومحمد الباقر كر  ومؤمل عبد الرضا ورضا
فاضل  وحس عمار .وخلت القائمةُ من الالعب
زيــدان إقــبــال مــحــتــرف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد
االنــكـلـيـزي حتت  23عـامـاً وذلك لـعـدم مـوافـقـةِ
ناديه على الـتحاق الالعب في التصفـيات لكونها
خـارج أيـام الفـيفـا دي فضال عن احلـارسِ ند
نـادر فــالــكـيــنـبــري الـســويـدي بــسـبب اإلصــابـةِ
وكذلك غـيـاب كـاردوا كامـيـران كـريسـتـال باالس
االنكـلـيزي لـعدمِ اجلـاهـزيّة بـسـبب اإلصابـة التي
حلــقت به مـؤخـراً بــيـنـمــا سـيـغــيبُ الالعب عـلي
احلمـادي الرتـبـاطهِ مع أحد األنـديـة بـتوقـيع عـقدٍ
ـبيّ لـكرةِ احـتـرافي جـديد.وخـاضَ مـنتـخـبـنا األو
الــقــدم  حــصــةً تـدريــبــيــةً عــلى مــلــعبِ الــشـعب
الــدولـيّ وذلك قــبل الــســفــرِ الى الــبــحــرين يــوم
ـقــبل خلـوضِ مــبـاريــات الـتــصـفــيـات اجلـمــعــة ا
ؤهـلـة لنـهـائيـات آسـيا 2022 والـتي ـة ا اآلسيـويّ

ستقـام في أوزبكستان.وتواجدَ عدد من الالعب
ــة الـتي قــادهـا ــدعــوين في احلـصــةِ الــتـدريــبـيّ ا
ـدربُ الــتـشـيـكي مـيــروسالف سـوكـوب ومالكه ا
ساعـد بيـنمـا غابَ عـدد من الالعب الـتدريبـي ا
لتـواجـدهم مع أنـديتـهم خلـوضِ مـباريـاتِ اجلـولة
الكُ ـمتاز .وسـيكتفي ا اخلامسـة لدوري الكرة ا
ـبيّ بـالوحـدةِ الـتـدريـبـية ـنـتخـبـنـا االو الـتـدريـبيّ 
الــتـي خــاضـهــا مــســاء الــيــوم قــبل الــســفــر إلى
بارياتِ البحـرين وذلك الرتباطِ جميع الالعب 
ـــمــتـــاز يــوم غــدٍ األربـــعــاء وبـــعــد غــٍد الــدوري ا
ـبيّ التـصفـياتَ اخلمـيس.وسيـلعبُ مـنتـخبـنا األو
اآلســيـــويــة في اجملـــمــوعـــةِ الــثـــالــثـــة إلى جــانب
مـنتخـبات البـحرين مسـتضيـفة اجملمـوعة وكذلك
الـديف وأفغـانسـتان وسـيخوضُ مـباراته جـزر ا
ــقــبل أمــام مــنــتـخـب جـزر األولـى يــوم االثـنــ ا
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الــكــاتب األردني صــدر لـه عن دار أمــجــد لــلــنــشــر
عـنـون (مذكـرات حرامي) والـتـوزيع كتـابه الـرابع وا

يقع في 160 صفحة.
włUH)« .dJ «b³Ž VM¹“

ــيـة الــعـراقــيــة حـاورت افــتـراضــيـا االثــنـ االكـاد
ـاضي فـي مـلـتــقـاهـا الــثـقـافي  الــشـيخ االزهـري ا
أحـمــد شـحـاتـه في مـحــاضـرة بـعــنـوان (مــولـد نـور
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الـباحث السوري مـقرر جمـعية البـحوث والدراسات
ـوت عن عمـر ناهز في احتـاد الكـتاب الـعرب غـيبه ا
الـرابـعـة والـستـ عـامـاً.والـراحل من مـوالـيـد حـماة

عام 1957.
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‰b'« dO¦ð فـي مــســـيــرته الـــفــنــيـــة قــائال (إن
لـلـمـسـرح أثـراً كــبـيـراً في حـيـاتي
حـــيــــــــث مـــنـــحـــنـي إمـــكـــانـــــيــة
اكــتــشــاف شـــخــصــيــتـي كــمــمــثل

وكإنسان).
وأشـــــــــار إلـى أن دخــــــولـه عــــــالم
الــدرامــا كــان في مــســلــسل شــوق
الـــذي شـــكّل االنـــطـالقـــة األولى له
أمـام الــكـامــيـرا مع اخملــرجـة رشـا

شربتجي.
وأضـــــــــــاف أن (األعــمـــال تــوالت
بـعـد شـوق وكـان آخـرهـا عـشـارية
شــام يــا ذا الــســيف من مــســلــسل
ألنـــــهــــا بالدي مـن إخــــراج جنــــدة
أنـزور.كـمـا أنـتظـر عـرض مـسـلسل
دفــا إخـــراج ســامي اجلـــنــادي في
رمضان 2022 ومسلـسل الضفدع
إخـــراج يــزن أبـــو حــمــدة وفـــيــلم
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ـــمـــثـل الـــســـوري فــراس حتـــدث ا
ــــســـرح احلــــلـــبـي عن أهــــمــــيـــة ا
بـالـنســــــــــبـة إلـيه ودوره الكـبـير
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ـصريـة مـنـة فـضالي ـمثـلـة ا حـلّت ا
ضـيفـة عـلى بـرنـامج تلـفـازي مـؤكدة

انـــهـــا (تــفـــضل ان تـــتـــواجــد اذا 
ـــهـــا او اذا دعـــيـت لـــتـــقــد تـــكــر
كـرم اجلائـزة ألحد مـن زمالئهـا ا

ا ال توّد ان حتـضر بهـدف التقاط ا
الصور على السجادة احلمراء).

مــوضـــحــة (ال أفــضل الـــتــواجــد في
مــكـان لــيس لي مــكـان فــيه فــأفـضل
ي أو الــــتــــواجــــد في حــــال تــــكــــر
مــــشــــاركــــتي فـي تــــكــــر أحــــد من
زمالئـي فال أرغب فـي الـــذهــــاب من
أجـل ألـــتـــقـــاط الـــصـــور وال أقـــصــد
ـا أقـوله في اإلسـاءة ألي شـخـص 
ـــاضي كـــنت أتـــواجـــد في جـــمــيع ا
ـهــرجـانـات ومع الـوقت احلـفالت وا
هرجانات بالتأكيد تفكيري تبدل وا

{ لوس اجنلوس  –وكاالت -
اثــــــــــارت عـــــــارضــــــة األزيــــــاء
جـــورجـــيـــنـــا رودريـــغـــيـــز اجلـــدل
بصورة نـشرتـها عـبر حـسابـها على
موقع الـتواصل اإلجـتـماعي ظـهرت
فيـهـا بشـفـت مـنتـفـختـ لم يـسبق
أن ظــهـــرتــا بـــهــذا احلـــجم في وقت

سابق.
وتـعـرضـــــت رودريـغـيـز الى هـجـوم
كـبــــــيــر من جـانـــــــب مـتــابــعـيــهـا
الـذيـــــن انـتــــــــقــدوا هــذه اخلــطـوة
التي أقـدمـــت علـيهـا معـتبريـن أنها
ال حتـــتـــــــــــاج الــــى أي عـــمــــلــــيـــة
جتــمـــيل ألن جـــمـــالــهـــا مـــتـــنــاسق

وطبيعي.

 اخلـبـير الـعـراقي صـدر امـر ديـواني بتـعـيـنه مـديرا
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة في وزارة عـامـا لـشـركـة تـوزيـع ا

النفط.

ـقـبل ي الـعــراقي يـحـتـفي عـصــر الـسـبت ا االكـاد
ـعـاصر  –سـلـسـلة بـتـوقـيع كـتـابه (ذاكـرة الـعـراق ا
مـقـاالت إعالمـية 2020-2021) في قـاعـة الصـياد

بنادي الصيد العراقي.

ـديـريـة مـديـر ثــقـافـة جــرش بـاألردن  اعـلن إقـامــة ا
ــشــاركـة مــعــرضــا لــلــفن الــتـشــكــيــلي لألطــفــال 
مـجمـوعة من االطفـال  اشتـمل على لـوحات و الوان
بــرســومــات عــاديــة لــتــعــابــيــر وجــوه واشــكــال من

الطبيعية . 

الــشــاعــر الــعــراقـي صــدرت له ضــمن مــنــشــورات
االحتــــــــاد الـــعــــام لألدبــــــــــاء والــــكـــــــــتّـــاب في
الـعـراق مـجـمـوعـة شـــــــــعـريـة بـعـنــــوان (كـورونـا

ربيع الكآبة)..
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جورجينا رودريغز

الـــــعـــــراقـي في إكـــــســـــبـــــو 2020 في
صـــفــحـــتـــهــا فـي (فــيـــســـبــوك) انـــهــا
اســتــخــدمت زيــنـت اجلــنــاح بــابــيـات
لــلـشـاعـر مــحـمـد مــهـدي اجلـواري( يـا
دجـلة اخلير كم من كنز موهـبةٍ - لديك

سحــــورِ مخزون) في القُمقُم ا
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افــتـتح وزيـر اخلــارجـيـة فــؤاد حـسـ
ــاضي اجلــنــاح الـعــراقي في األحــد  ا
مـعرض اكسبو الدولي 2020 في دولة
اإلمــارات الـعـربـيـة. وحــضـر االفـتـتـاح
وكـيل وزارة الثقافة والـسياحة واآلثار

ثالً عن عـمـاد جـاسم 
وزارة الــثــقـافــة والـذي
أشـــــار إلـى(أهـــــمـــــيــــة
مــشـاركـة مـؤســسـاتـنـا
الـثقافية وفرقـنا الفنية
فـي مــعـــرض اكــســـبــو
الـدولي إلظهار اإلبداع
الــــعـــراقي والــــتـــنـــوع
الــثـقـافي عــبـر أنـشـطـة
ســــتـــقــــدم عــــلى مـــدى
األشـهر الـستة الـقادمة

عرض). من عمر ا
ـــعـــمـــاريــة وكـــتـــبـت ا
الــعـراقـيــة ريـا الـعـاني
مــــصـــمـــمــــة اجلـــنـــاح

الــعـــاني فــمــا صــمـم اخلط الــطــبــاعي
الــــعـــربي وســـــــــــام شــــوكـــــت كـــمـــا
شــكــرت مــكــتــبــهــا راو في نــيــويــورك
لـتفهمـهم لشغفـها وحبهـا لدعم العراق
ـــواهب وتــــســـلــــيط الــــضــــوء عـــلـى ا

العراقية).

و(كــــان الــفـــرات يُــــمــــدّ دجــلــةَ مــاؤه
بــــجـــداول تُـــســـقَـــى بــهــا اجلــنــات)

للشاعر معروف الرصافي .
وطه الــهــيــنـي ســاعـدهــا فـي اخــتــيـار
وتــرجـــمــهــا من االبـــيــات الــشــعـــريــة 
الــعــربـــــيـة إلى اإلنــكــلــيـزيــة أبــوبــكـر
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دأب بــــرنـــــامج (كـالم الــــنـــــاس) الــــذي
تــعـرضه قـنـاة (الــشـرقـيـة) وفـي تـقـلـيـد
ســـنـــوي أحـــيـــاء ذكـــرى مـــولـــد ســـيـــد
الكـائنات رسـولنـا األكرم مـحمد ( ص )
فـي حـلــقـة خــاصــة .وقـال مــعـد ومــقـدم
الــبـرنــامج عــلي اخلــالـدي لـ( الــزمـان )
(الحـظـنـا هـذا الـعـام حـضـور احملـتـفـ
كــان يــخـــتــلف تـــمــامــاً عن الـــســنــتــ

ـاضـيتـ .. بـسـبب جائـحـة كـورونا  ا
حـــيث شـــاهــدنـــا  تـــزايــد بـــاحلـــضــور
لــــلــــمــــواطــــنــــ من بــــغــــداد وبــــعض

احملافظات) .
من جـانبه قـال رجل الـدين في الـروضة
ـشـهـداني ان الـقـادريـة الــشـيخ بـشـار ا
(الـعـالم اإلسالمي يـحتـفي بـذكـرى عـيد
ولد الـنبوي لرسـول اإلنسانيـة محمد ا
( ص )  ونحن بـالفـطره نـحب الرسول

محـمد (ص) الذي يـحمل اخلـلق العالي
والـصـفـاة احلـمـيـدة .. ويـبـقى شـعـارنـا
مـحـمـد قـدوتـنـا  عـلـيـنـا أن نتـخـلى عن
الـرذائل ونـتحـلى بـالـفـضائل ).مـضـيـفا
(الـرسـول األعظم كـان يـوصي بـالـنـساء
خـيــراً ورفـقـاً بـالـقــواريـر .. وبـعـد وفـاة
السـيـدة خديـجة قـال الـرسول أبـنوا لي
خـيـمـة قـرب قـبـر خـديجـة .. وذلك حلـبه
لـها وتـقـديره .. و مع األسف الـشـديد ..
ـتتـبع يـرى استـفـحال ظـاهـرة الطالق ا
في مــجــتــمـــعــنــا لــو راجــعــنــا مــحــاكم
األحــــوال الــــشــــخــــصــــيـــة فـي عــــمـــوم
احملــافـظـات لــشـاهــدنـا الـطالق بــتـزايـد

اذا يا ناس ). مستمر .. 
وأشــار اخلــالـــدي : عــلــيــنـــا أن نــثــقف
أوالدنا وأجيـالنا الـقادمة بـصفاة نـبينا
محـمد .. وأن نـقتدي بـالصـفاة احلـسنة
له  وأن نـترجم حـبـنا لـرسـولنـا الـكر
محـمـد (ص) وهو شـعور قـلبي وفـطري

في نفس الوقت .
وضـــمن فــقــرات احلــلـــقــة قــام عــدد من
ـنشـدين في الـروضة الـقـادرية بـقراءة ا
وشحـات الدينيـة بحب وعظمة بعض ا
ــنـشـدين تـاج رسـولــنـا الـكـر .. ومن ا
الدين ابـا صـلوات والـشيخ عـبد الـكر
عــــبـــد الــــوهــــاب الـــذي يــــعــــمل مـــؤذن

سيحي الشيعي والسني واأليزيدي وا
والصابئي .. نحن أسالم وهدفنا

.( حب رسولنا الكر
في لـــيــلــة اجلـــديــر ذكـــره
ذكـــــــــــرى والدة نـــــــــــبـي
اإلنسانيـة محمد ( ص
) وخالل االحــــتــــفـــاء
ــــنـــاســــبـــة بـــهــــذه ا
الـعــظـيـمــة .. واثـنـاء
الــنــقل الـتــلــفــزيـوني
ــــبـــــاشــــر لـــــقــــنــــاة ا
(الشـرقـية)  اسـتـغاثت
سيـدتـ همـا األرمـلة أم
أحمـد والسـيدة أم مـؤيد
بـــرئـــيس مــــجـــمـــوعـــة

بــالــروضــة الــقــادريــة مــنــذ عـام 1980
ولآلن وغيرهما .

× وقـــالت احلــاجـــة أم فــهـــد من أهــالي
الكـاظمـية لـ( الـزمان ) (نحـن مسرورين
ـنـاسـبـة الـعـظـيـمـة ذكـرى والدة بـهـذه ا
نــبــيــنـــا مــحــمـــد (ص)  ونــحن في كل
مــنــاســبــة لــلــمـــولــد نــأتي من مــديــنــة
الـكـاظـمـيـة الى مـديـنـة األعـظـمـيـة نزور
جــــامع األمــــام االعــــظـم وكــــذلك نــــزور
الـروضـة الـقادريـة  وأهـالي األعـظـمـية
قــامـوا بـضــيـافـتـنــا مع ثـلـة كــبـيـرة من

تواجدين هناك ). الناس ا
أمـــا احلــاج كــر أبــا اكـــرم من أهــالي
األعظمـية قال : (حبـنا لرسـولنا األعظم
جـعـلنـا نـحـتـفل سـنويـاً بـذكـرى الوالدة
يـمونـة للـنبي محـمد  أبـواب بيـوتنا ا
مفـتـوحة لـكافـة الـزائرين األمـام األعظم
أو زوار الروضة القادرية  نحن أسالم
نحب بـعضـنا الـبعض وننـبذ الـطائـفية

كلنا مسلم وعراقي ).
من جـهـتهـا قـالت الـسـيـدة أم غسق من
أهــالـي بـــاب الــشـــيـخ (نــحـن فـــرحــ
ـنـاسـبـة مولـد نـبي الـرحـمـة مـحـمد
ـناسـبة بـفارغ (ص ) وننـتظـر هذه ا
سلم الصبر  لـنلتقي مع عمـوم ا
ومن كــافـة الــطـوائف .. الفــرق بـ

هادفة لكـن هناك أشخـاص أصبحوا
يــظـهــرون عـلـى الـســجـادة احلــمـراء
بـــشــكل غـــريب وغـــيــر مــفـــهــوم من

األساس سبب وجودهم هناك).
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عـلـيك االسـتـمـتـاع بـاألجـواء مع أصـدقـائك. فـمـزاجك
تاز.رقم احلظ.3 اليوم 
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تــتــعـرض الــيــوم إلى مـواقـف قـد جتــعــلك تــخـرج عن
طورك احذر من التهور.
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الـذي يــراك الـيـوم ال يــقـول أن هــذا الـشـخـص نـفـسه
الذي كان في األمس كئيبا.

—u¦ «

ــفــاجــأة يــوم جتـــنب اصــدار قــراراتك حتـت وطــأة ا
السعد الثالثاء.
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الـبــسـمــة تـرتــسم عـلـى وجـهك مــهـمــا مـر عــلـيك من
مشاكل.رقم احلظ.9
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فـتـرة الـظـهــيـرة هي األكـثـر عـرضـة لــلـتـغـيـيـرات غـيـر
ستحبة.يوم السعد السبت. ا
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ساء حيث تنفذ  احلظ إلى جانبك وخصوصاً في ا
من مشكلة في العمل بسهولة.
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ساء أن تهتم بعائلتك  ألن أمراً  فضل في ا من ا
مهماً قد يحدث. 

Íb'«

يـوم تـأتـيك بـعض األخــبـار اجلـيـدة الـتي قـد تـسـعـدك
السعد االربعاء.

bÝô«

ليس هنالك داع للعجلة فأنت منذ صحوتك من النوم
وأنت مزدحم.
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ـسـاء تــفـضل جــلـسـة هــادئـة مع حــبـيـبك أو مع في ا
أصدقائك. يوم السعد اخلميس.
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تـريد أن تـنـهي كل شيء بـسرعـة وامـامك الكـثـير من
سؤوليات عليك اجنازها. ا
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أشـطب حـروف الـكلـمـات داخل
الـشـبـكـة بـكـافـة االجتـاهـات مع
امكانية شطب احلرف اكثر من
مــرة لــتـــحــصل عـــلى الــكـــلــمــة

طلوبة: (دولة خليجية): ا
كرواتيا- كرواية  –كازخستان
 –كــمــال الـــشــنــاوي  –كــامب
ديفيد  –كوكوكاال- كوكائ –
كوستاريكا  –كوريا  –كرب –
كـزابـلـنـكا  –كر  –كم  –كي
 –كيـنـيا  –كواسر  –كاذب –

كرم.
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تداول ـسمـوع وا لـيس تمجـيدا بـاوربا عامـة واليـونان خـاصة  لكن مـخرجـات التاريخ ا
يـة سيـما محـطة اثـنيا وتـوابعـها وما ارتـبط بهـا وامتد عـنها ... منه عـن احلضارات الـعا
ـا تعنـيه احلضارة كـفلـسفة وعـلم وعمران تسـتوقـفنا كـثيرا سـيمـا في اجلانب العـملي 
وفن وبيئة ما زالت تنبيء عن نفسها وتتجلى مظاهر بناتها ..  فقد وقف مثقفوا اثينا في
مثل : (يـا الله .. ان كان هناك ثمة الله ـيالد احتجاجا حينـما قال احد ا سرح قبل ا ا
ـا ينـبغي ان يـسوقه الـفن والفـكرة ـان فطـري وردت فعل واعـية  ) !! بـوقفـة دلت على  ا
ا بلغه االوربيون الحقا  .. بل وتربعوا عليه حتى اليوم ! الراجعة التي توحي بالكثير 
( أن نقول هنـاك عمل فني جيد ولكن ال يفهمه عامة الناس كأننا نقول أن هناك أكل جيد
ا يـنبغي ان جـداً لكن مـعظم النـاس ال يستـطيعـون أكله ) ..!!  هذا تـوصيف متـخصص 
يكون علـيه الفن باداء رسالته اجتاه اجملـتمع كحاجة ضرورية مـلحة  اذا ما اضفنا اليه
ا ليس باهـله ومكانه كمن يضع تحـدث  بديهـية سقراط التي ذهب مـن خاللها الى ان ا
مـائدة غذاء لـذيذ على عـتبة قـبر ما .. سـنهتـدي الى قيمـة ال ترفيـة فيهـا  اذ ان الرسائل
الفنيـة ليست تهجـريج بقدر ما هي عـليه من رسالة يـجب ان تعمم وتصل وتشـاع كثقافة
عامة تسـير بهدى لتطوير الوعي اجملـتمعي العام .  لم يعد الفن عـامة وما يذهب بتفسير
راد من خالل فنـون التمثيل مـسرحا او تلفـازا او اذاعة او اي جناس آخر .. الغراض ا
كن ان تـوظـيف ادوات تـسـتلـهم سـبل الـعـيش وقـضاء الـوقت والـتـسـليـة مـنـهـا  .. اذ ال 
تقـاس قيـمة الفـن بقدر مـا يجـلبه من الـضحك   –ذقنـيا كـان او منـبريا  –فـالتـمثيـل منذ
االف السن فن انساني سام يحمل رسالة حضارية ينبغي على الدولة ان تتولى رعايته
والـتـخـطـيط الـيه وقـيـادته الهـداف عـليـا من قـبـيل تـربـيـة وتـعـليم اجملـتـمع عـبـر  اجـهـزتـها
كن االسراف لف بـرمته بـ كفي االخـتصاص كـامانـة ال  اخملتصـة  من خالل وضع ا
بها او االبتـذال في طرحها وتهميش التعاطي من خاللهـا ..  ان الفن سيما التمثيلي منه
ـا يسـتحق فعـال ان يكن من اوليـات تبـلغ قداسة الـتعـبير هـوية ورسـالة في ذات الوقت 
كن للتهريج والتطبيل والتزييف فضال عن حداثة مـعطياته ومتبنياته ومخرجاته التي ال 
ان يكون بديل عـنه .. ان الفن قضية تطرح بـاساليب متعددة تسعى جـميعا لهدف محدد
مـبـاشرا كـان او بغـيره كـما يـلجـا الى التـرميـز كـضرورة مـلحـة احكـامهـا احيـانا: (كـثرة
اإليـضاح تُـفـسـد روعة الـفن) . فـقـد ذهب احـدهم ابعـد من ذلك كـاشف فـضح االسـاليب
ـستترة خـلف التهـريج : (الفن اجليد لـيس ما يبـدو في ظاهره بل مـا يفعله غـير الفـنية ا
في حياتنـا) . لذا فان ما يطرح عبر وسائل وميدان الـفن ال ينبغي ان يكون مجرد تطبيل
ـتدني  .. ان رسـالة السـتعـراض مفـردات رقصـية ال تـتعـدى حدود االمـية واالسـترازق ا
تلقي اجملتمعي حينما مثل تعمل وتتمخض في قلب ا الفن الهادف الـتي يحمل امانتها ا
ـمثل وراسه وقلـبه تعمل معـاً لنتـاج ما يصـلح ان يكون هويـة وطنيـة فضال عما تـبدا يد ا
ـعروف ـمثـل الـسـوري ا ـقـدم وا حتـمـله من ابـعـاد انـسـانـيـة.. االسـتـاذ عـبـاس الـنـوري ا
صري الـراحل  سيد اسـتضاف بـاحدى حلـقات برنـامج (منكم والـيكم) الفـنان العـربي ا
زيـان الـذي وقف عـلى عـتبـة الـبـرنـامج الـذي هو عـبـارة عن مـسـرح مبـاشـر مع اجلـمـهور
تـختبـر فيه قـدرات وامكانـية الـفنان ومـا يحـمله ويـقدر على ايـصاله .. وقـد تالق زيان في
ـهنـدس هو مـؤسس الـكـوميـديا احلـديـثة في الـرد عـلى اسئـلـة كثـيـرة من قبـيل ان فـؤاد ا
مصر وكـذا الوطن العربي وقد علمه ان الضحك ليس من اجل الضحك وادخال السرور
للـمـشـاهـد بل لـتـربـية وتـعـلـيم اجملـتـمع .. مـضـيفـا : ( لـيس مـهم ان تـكن فـنـان مـشـهورا
عطيات والنـتاج الفني الفارض لـنفسه .. فالفنان كن لها ان تات الحقـا مع ا فالشهـرة 
حسن عـابـدين عمل خـمسـ سنـة لم يـبلغ شـهرته اال اواخـر ايـام عمـره التي تـربع فيـها
ـمـثـلـ الـشـبـاب بـالـتاني عـلى عـرش الـفن الـعربـي .. ) .. وقد اوصى  –رحـمه الـله  –ا
صالح الـشخصيـة التي يعد والتعلم واحلـرص على اداء االمانـة الفنيـة قبل البـحث عن ا

الـتـسـلق من اخـطـر امـراضـهـا لـغرض شـهـرة مـصـطـنـعـة سـريـعة
ستفضح باقرب فرصة ...

  اخيرا قال الفالسفة : ( كل فن يحمل نوراً إلى اآلخر. فالفن
تعلم على السواء) . إذن يجب أن يكون للجميع اجلاهل وا

  اخـتم بــاجـمل مـا قـاله الـفــنـان الـثـائـر  بــيـكـاسـو : ( إن الـفن
الراقي يقيم معبدًا للجمال في القلب) .
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مـدير عـام تربيـة الكرخ االولى
في الــعــراق تـــلــقى الــتــعــازي
بــوفــاة عـــمه الــشــيـخ مــخــلف

محمد البرع.
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يعـيش النـجم السوري قـصي خولي
ـتـسارع حـالـة من الـنـشـاط الـفـني ا
فـــمــنــذ أيــام قــلــيـــلــة أعــلن عن بــدء
تـصــــــويـر مـســلـسل (الــوسم) بـعـد
أيـــام قـــلــيـــلـــــــــــة من انـــتــهـــائه من
تــصـــويــر مــســلــسل (تــوتــر عــالي)
لـــيــــعــــود ويــــعــــــــــلـن مـــجــــدداً عن
مـسلـسـله الرمـضـاني اجلـديد (من...
إلى) وهـو من كـتـابـة بالل شـحـادات
وفرح شـيـا إخراج الـتـونسي مـجدي

السميري. 
ـرجّح أن تـشـارك في بـطـولـته ومن ا

مثلة فاليري أبو شقرا. ا
ـمـثل مـاجد ويـشـارك خولي أيـضـاً ا
وسم صـري في مـسلـسل (بـابلـو)  ا

رمضان 2022.

ـسـلـسل الــذي سـبق االتـفـاق عـلـيه ا
مــــنــــذ عـــام 2018 كــــان بــــعــــنـــوان

(اجلنزال) ولكن  تأجليه.
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قصي خولي

Fake أب إخــراج أحــمــد إبــراهــيم
أحمد).

من جــهــة أخــرى أكـد احلــلــبي أن
وهـبة واحلضـور عامالن مـهمان ا
لـــلــمــمـــثل وأنــا نـــادراً مــا أفــضل
ـوهـبـة قـبل االعــتـمـاد عـلى إبـراز ا
احلـضـور.. طـمـوحي دائـمـاً الـعمل
عـــــلى تـــــطـــــويـــــر أدواتـي وطــــرق
الــتــفــكــيــر إلخــراج الــشــخــصــيـة
بـأفـضل صـورة.وأردف: كل مـخـرج
ـمـثـل وأنا له طـريـقـة تـعـاون مع ا
أســعى دومـاً لـلــتـعـاون مع اخملـرج
الــذي يــقــدمـني بــصــورة مــغــايـرة

ألوف. ومختلفة عن ا
وأوضـح أن (الــطــمـوح الــدائـم هـو
االســـتــــفـــادة من كـل جتـــربـــة أقف
خـاللــــــهــــــا مع جنــــــوم الــــــدرامـــــا

.( بدع السوري والعرب ا

W¹—œUI « W{Ëd « w  Íu³M « b u*UÐ 5H²;« „—UA¹ ©”UM « Âö ® 

سـتـقل األستـاذ سـعد الـبزاز .. األعالم ا
وســرعـان مــا أسـتــجـاب الــبـزاز
لـنـداء الــسـيـدتـ وتـكـلم عـبـر
ـــبـــاشـــر مع الـــهـــاتف وبــــا
األرمـلــة أم أحـمــد ووعـدهـا
خـــيـــراً هي والـــســـيــدة أم

مؤيد .
كـادر عـمل الـبـرنـامج : -
األعـداد والـتـقد : عـلي
اخلــــــالــــــدي مــــــخـــــرج
ميداني ومدير تصوير :
صورين ا عمر اجلابري 
فـرجي و حارث : أسامـة ا
?Drone : الـــتــــكـــريـــتي
تابعة ا علي الطرفي 
الصحـفيـة : سعدون
ـونتاج اجلابري وا
: عــمـــر مــظــفــر و
أدريــــــــــــــــــــس

الكعبي.
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{ نـــيـــودلـــهي (أ ف ب)  –جــاب
عروسان هنديـان شوارع غمرتها
ــيـاه بــســبب الــفـيــضــانـات في ا
والية كـيراال جـنـوب الهـند داخل
إناء طهي ضخم االثن للوصول

إلى مكان زفافهما.
واسـتــعـار الــعـروسـان الــقـدر من
معـبـد مـحلي واسـتـعـانا بـرجـل
ــوقـت وحــقــقت لــدفع الـــقــارب ا
صـورهــمـا انـتــشـارا كـبــيـرا عـلى

وسائل التواصل االجتماعي.
وقـالت الـعـروس لـقـنـاة  إيـجـانت
احملـلــيــة بـعــيـد الــزفــاف  لم نـكن
لـنــتـخـيل بــتـاتـا مــا حـصل خالل

الزفاف .
وتسببت الفيضانات واالنزالقات
األرضـيــة الـنــاجــمـة عن األمــطـار
الـغـزيـرة في مــقـتل مـا ال يـقل عن
 27شـخـصـا في مــخـتـلف أنـحـاء
ــيـاه الــواليـة. وبــيــنـمــا غــمـرت ا
جــزئـــيــا مــكـــان زفــافــهـــمــا كــان
الــزوجــان مـصــمــمــ عــلى عــقـد

كن قرانـهمـا في حفل صـغيـر. و
سماع رجل يـقول في خلـفية أحد
مقاطع الفيديو  كان ينبغي علينا

حجز قارب بدالً من سيارة .
وأشـارت تـقاريـر إعـالميـة إلى أن
الــعــروســ يـــعــمالن في مــجــال

الرعاية الصحية.
وأظهرت صور سيارات وحافالت
غارقـة في مـياه الـفيـضـانات بـعد
هـطـول أمـطـار غـزيـرة عـلى واليـة
كــــيـــــراال خالل األيـــــام األربــــعــــة
اضـيـة. وبـحث عنـاصـر اإلنـقاذ ا
عن نــــاجـــ االثــــنـــ وســــاعـــد
اجلـــيش والــبـــحـــريــة والـــقــوات
اجلــويـــة في عــمـــلــيـــات اإلغــاثــة
واإلنقـاذ. وقـالت حـكـومـة الـوالية
إنـــهــــا أجـــلـت آالف األشـــخـــاص
وأقـامت أكــثـر من  100مـعــسـكـر
إغــــاثـــة. فـي عـــام 2018 قـــتــــلت
الـفــيـضــانـات مـا يــقـرب من 500
شخص في مـختـلف أنحـاء والية

كيراال.
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{  بـرل (أ ف ب)  –سـلّـم متـحف
ألـته نـاشـونـال غالـيـري  في بـرل
االثـنـ لـوحـة للـرسـام االنـطـباعي
الـفـرنـسي كـامـيل بـيـسـارو نـهـبـها
الــنــازيـون من مــجــمـوعــة خــاصـة
حملــــــام يــــــهـــــودي خـالل احلـــــرب
ـــيــــة الـــثــــانـــيــــة ثمّ أعـــاد الــــعـــا
ــثـلــون عن ورثـة شــراءهـا.ووقّع 
احملـامي أرمـان دورفـيل اتـفـاقا مع
ـتـحف يقـضي بإعـادته ثم شرائه ا
مـجددا لوحة بعنوان  ساحة في ال
روش غـــــويـــــون  وهـي جـــــزء من
اجملــمـوعـة الــدائـمـة لـلــمـتـحف في
ـانــيـة. وقـال رئـيس الــعـاصـمـة األ
مـؤسسة التراث الثقافي البروسي
اني هيرمان تحف األ الـتي تدير ا
ـ جــدا لـورثـة بــارزيـنــغـر  أنــا 
أرمــان دورفـيل ألنــهم أتـاحــوا لـنـا
إمـكـانيـة شراء الـعـمل لصـالح ألته
نـاشــونـال غـالـيـري وجملـيـئـنـا إلى

{  بـــاريس (أ ف ب)  –أعـــلـــنت
منـظمة نـسويـة رائدة في فـرنسا
االثنـ أنها سـتقـاضي القـائم
على مسـابقة ملـكة جمـال فرنسا
بحـجة أنـهم استـخدمـوا معـايير
تــنـطــوي عـلى تــمـيــيـز الخــتـيـار

شاركات. ا
وقــــالت مـــجـــمــــوعـــة  أوزيه لـــو
فيمـينيـسم  (اجلرأة بالـنسوية)
إلـى جــانـب ثالث مـــتــســـابـــقــات
ـــســــابـــقـــة إن خــــاســـرات فـي ا
الدعـوى تـستـهدف جلـنـة تنـظيم
مــسـابــقـة مــلـكــة جـمــال فـرنــسـا
ــول إضـــافـــة إلى شــركـــة  إنـــد
ـسـؤولتـان عن لإلنـتـاج وهـمـا ا
سـابـقة الـتي تـعرضـها تنـظـيم ا
ســــــنــــــويــــــا قـــــــنــــــاة  تي اف 1

الفرنسية.
ـــدعـــون إن اجلـــهـــات ويـــقـــول ا

ــدعى عــلــيــهــا تــخــرق قــانــون ا
الـــــعــــمل الــــفــــرنــــسـي من خالل
اعتـماد مـعايـير اخـتيـار تنـطوي
عـلى تـمـيـيـز بـسـبب اشـتـراط أن
ــتـســابـقـات يــكـون طـول قــامـة ا
أكـثـر من 170 ســنـتــيـمــتـرا وأن
تـكون عـازبـات ولـديهن  مـعـايـير
تمثـيليـة للجـمال .وقالت فـيول
دو فـيــلـيـبــيس أبـاتـيه مــحـامـيـة
مـنــظـمـة  أوزيه لــو فـيـمــيـنـيـسم
لـوكــالـة فـرانس بــرس إن قـانـون
الــعــمل الــفـرنــسي يــحــظــر عـلى
الـشـركـات الـتـمـيـيـز علـى أساس
ـبـاد األخالقــيـة أو الـعـمـر أو ا
ـــظـــهــر الـــوضع الـــعـــائـــلي أو ا

اجلسدي .
وســــتــــتـــــوقف هـــــذه الــــدعــــوى
رفوعـة أمام مـحكمـة العمل في ا
بوبـيني بـضواحي بـاريس على

مــا إذا كـان الــقــضـاة يــعـتــرفـون
ـتـبـاريـات في مـسـابـقـة مـلـكـة بـا
جمال فـرنسـا كموظـفات فعـليات
ؤسسة ـنظمـة وا لدى اجلهات ا

التلفزيونية الناقلة للحدث.
ـتسـابقـات عقـد عمل وال توقع ا
ـدعــ يـشـيـرون إلى حـكم لـكن ا
مـؤيد فـي عام 2013 عـندمـا رفع
مـتـبـار سـابق لـلـقب  مـلك جـمـال
فرنـسا  دعـوى قـضائـية ألسـباب

اثلة.
ــنــظــمــة وامــتــنــعت الــلـــجــنــة ا
سـابـقة مـلـكة جـمـال فرنـسا عن
الــتــعــلــيق عــلـى أســئــلــة وكــالـة

فرانس برس.
ــســابــقـة ــقــرر أن تــقـام ا ومن ا
ــقـبــلــة في كــاين بــنــســخــتــهــا ا
بــشـمــال فــرنــسـا في 11 كـانـون

األول/ديسمبر.
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وحـده الـرئـيس األمريـكي الـسـابق دونـالـد تـرامب كان له رأي
سـيــاسـي بـامــتــيــاز في رحــيل كــولن بــأول وزيــر اخلــارجــيـة
األسـبق بـعد سـاعـات من وفاتـه  وقال تـرامب  في بـيانه  من
ــضـلـلـة مع اجلـمـيل رؤيــة الـتـعـامل الــرائع لـوسـائل اإلعالم ا
الـراحل كولن بـاول الذي ارتكـب أخطاء كـبيـرة في العراق وال
ـا سمي أسـلحـة الدمـار الشامل. وآمل سـيمـا في ما يتـعلق 

أن يحدث هذا لي يوما ما أيضا . 
ـــمــكن ـــفــاضـــلــة اذن هـي في كــمـــيــة األخـــطــاء الـــتي من ا ا
ـتـوفي من جوانب الـتـغاضي عـنـهـا واعالء شـأن السـيـاسي ا
أخـرى غيـر التي سـقط فـيهـا. ربّمـا يـبحث تـرامب عن ديبـاجة
رثـائيـة له من خـصومه الـسيـاسيـ ال تـشف فيـها وال تـعداد
لألخـطـاء فـهـو يـرى فـي كـلـمـته انَّ أيّ خـطـأ فـعـله بـرغم عـدم
ذكـره هـذا هـو اقل من غـزو بـلـد حتت ذرائع األكـاذيب. مـهـما
اتـفقـنا او اخـتلـفنـا مع ترامب فـإنه رئيس سـابق قاد الـواليات
ـتحدة في فتـرة صعبة واتـخذ قرارات ما كـان لسواه القدرة ا
عـلى اتــخــاذهـا. وهــو حـ يــتــنـاول مــأســاة احـتالل الــعـراق
ا يـشـهد ـكن جتـاهـله فـإ بـوصـفه اخلطـأ اجلـسـيم الذي ال 
عـلى مــسـار امــريـكي فـي مـطـلـع الـقــرن احلـادي والـعــشـرين
سـيـبــقى الـعــالم السـيــمـا الـشــرق األوسط مـتــأثـراً به بــقـيـة

سنوات القرن. 
 الـعراقـيون في اغـلبـيتـهم يعـرفون ان الـرئيس األسـبق جورج
ـر هــمـا ســبب مـآسي دبـلــيـو بــوش ومن ثم احلــاكم بـول بــر
الـبالد وانـهـيار اركـانه االقـتـصـاديـة واالجتـمـاعـيـة في صـدمة
االحـتالل وتردداتـها. الـنخب الـتي اشتـغلت عـلى تنـفيـذ اليات
الـغـزو هي الـتي تـقف عـنـد وفـاة كـولن بـاول بـوصـفه صـاحب
الـكذبة التي جلبت احلظ لهم في ايصالهم على طبق من ذهب

الى سدة السلطة. 
اليوم ال يهم العراقيون ما فعله كولن باول من دور تلفيقي في
صائب التي تحدة ألن ا تـبرير احتالل بلد عضـو في األ ا
ـرات من الوقـوف وتـذكّر اليـ ا نـزلت عـلى رؤوسـهم أكبـر 

وجوه اخلدعة التي قادت الى احلرب. 
صيبة أكبر بكثير بالرغم من ان كولن هو وصمة اآلن تـبدو ا
ا يشهد العراق ذات يوم تحدة. ور عـار في جبهة الواليات ا
قـيام نـظـام يـتـمسك بـعـراقـية الـتـراب ويـكـون له سلـطـة الـقرار
ــواقف الـتـاريـخـيـة الـتي اتـخـذت ضـد الـسـيـادي في غـربـلـة ا
دارس انّ مـجمـوعة من األسـماء الـبلـد وتعـليـم األجيـال في ا
الـدولية واحمللية أسهمت بشكل مباشر في مقتل مئات اآلالف

من العراقي حتت ستار األكاذيب. 
اجلـزائريون اجبروا بـعد ست سـنة الفرنسـي على االعتذار
عـلى قمعهم الذي اودى بحياة مائتي متظاهر. يا ترى اين هو

العراق من إمكانية الوصول الى معنى السيادة احلقيقي? 
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وأنت تـقف في حضرة الـنبي العـظيم وإلى جواره ومن أجله.
تــقـــول مــا ال تــعــرف ومـــا ال تــدري. شيء غــريـب عــجــيب ال
يُـوصف. حتى الكلمات ال جتدها. فكل شيء من حولك ينطق
ويـضيء ويقـول. وتـنتـظر طـيف احلبـيب في النـوم. والسـعداء

هم الذين يرون النبي في منامهم.
وهـنـاك عشَّـاق ومـتصـوفـة عـاشوا ومـاتـوا وحاولـوا بـالصالة
وبـالـدعاء لـكـنهم لم يـروه صـلى الله عـلـيه وسلم. وتـخـطر في
الم بــالك قـصـيــدة الـبــوصـيـري الــتي يـدفع فــيـهــا الـعـذل وا

فيقول:
يا الئمي في الهوى العذريِّ معذرةً
منّـي إليـكَ ولــو أنصفـتَ لم تَلُــمِ

والـبوصيري شاعر الهمزية النبوية الرائعة: كيف ترقى رقيّك
? شــاعـر ظـريف. ورجل طـيّب. ومـتـصـوف مـؤمن من األنـبـيـاءُ
ـصـري.. يُــقـال إنه كـان قـريــة في بـني ســويف بـالــصـعـيــد ا
نـصف مشلـول وكتب قصيـدة يستـشفع في أبيـاتها إلى الله.
ودعـا وتـوسّل. وفـي نـومه رأى الـنـبي صـلى الـله عـلـيه وسـلم
ة. فنهض من نومه معافى وخرج من َسَ وجـهه بيده الكر و
. فـكـانت بـيــته لـيـقــول: إن الـنـبي ألـقـى عـلـيه  بُـردة  أي ثــوبـاً

أشهر قصيدة قيلت في النبي: قصيدة البردة.
لـكن الـبـوصـيـري لم يـكن أولـهـم. فـهـنـاك سـلـطـان الـعـاشـق
وشـيخ العـارف ابن الفـارض كان يـشتكي احلـرمان ويـتغنّى
بـالـوجـدان في حب الـنـبي صـلى الـله علـيه وسـلم. وكل شيء
ـثل في شـعـره صـورة احلــبـيب. وكـان يـتـعـلق في الــوجـود 

نام. فيقول: الم ح يعزُّ عليه طيف ا بطيف ا
يا الئماً المني في حبِّـهم سَفهاً
المَ فلو أحببتَ لم تَلُـمِ كفَّ ا

ثم جـاء من بعده أمـير الشعـر والنظم والقـوافي أحمد شوقي
بـعذوبته ورقته يتصيّـد طيف احملبوب من عالم األرواح ليقول

في نهج البردة:
يا الئمي في هواهُ والهوى قَــدَر
لو شفَّكَ الوجدُ لم تعذلْ ولم تَلُمِ

وهـذه الـقصـائد الـثالث من أجمـل ما قـيل في األدب النـبوي.
من دالـيّة األعـشى إلى الميّـة كعب  بـانتْ سـعاد فقـلبـي اليوم
صري. من مـتبولُ  ومن أشعار حسَّان إلى رائـيّة ابن نباتة ا
جنـد إلى تهامـة وب الر والـعلم. تقـرأها فتـشعر كأنك ذرة
من الـعطر تتالشى في بحر من الضوء. كأن النجوم تريد أن
تـسـقط على األرض أو أن األرض تـقـترب من الـسـماء. إنـها
ـا يـذكي الـقلب بـأقـباس من مـدامع الـعـشَّاق ولـوعـة الـوجد 

. احلن
وابن الــفـارض كــان أرقّ وأعـدل. والـبــوصـيــري كـان أصـدق
وأجـمل. وشوقي كان أعمق وأجـزل. واحلبّ ال يكون إال على
قـدر احملبـوب بل أن احلبّ ال يكون إال عـلى قدر الـعالقة ب
احملب واحملـبـوب إذا ســكن الـلـيل بـصـبـابـته واشـتـد وطـيس
الـضرب من شدة الـشوق على الـدفوف وعلى اخلـافقات من

عاميد. القلوب ب الذاكرين والهائم من العشّاق ا
ولــيس الــشــعــراء وحــدهـم يــســألــون الــنــبي في قــصــائــدهم
الـشـفاعـة. فـكثـيـر من كتَّـابـنا يـتـشـفَّعـون بـالنـبي مـحمـد عـليه
الـصالة والسـالم في الدنـيا قـبل اآلخرة فـيؤلـفون الـكتب في
سيرته. كتب هيكل باشا  حياة محمد . وكتب عباس محمود
الــعـقـاد  عــبـقــريـة مــحـمــد . وكـتب طه حــسـ  عــلى هـامش
الــسـيــرة . وكــتب تـوفــيق احلــكـيـم  مـحــمـد .
وكـتب عبد الرحـمن الشرقاوي  رسول
احلــريـة .. فال يـريح الـنــفس ويـطـمـئن
ان. نبيّ في الـقلب أكثر من راحة اإل

األرض وربّ في السماء.
تلك عظمتك يا رسول الله.
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{ دبي (أ ف ب)  –افتتح متحف
الشمع الشهير  مدام توسو  فرعه

األول في العالم العربي هذا
األسبوع في دبي حيث تأمل
اإلمارة اخلليجية الغنية في

استضافة مالي السياح بالتزامن
ي. مع معرض إكسبو العا

تحف في دبي قرابة 60 ويعرض ا
ي تمثاال من الشمع لنجوم عا

غنية الشهيرة ريهانا والعب مثل ا
كرة القدم الشهير ليونيل ميسي
باإلضافة إلى جنوم من الشرق
غنيت اللبنانيت األوسط مثل ا

نانسي عجرم ومايا دياب.
ديرة العامة للمتحف وأكدت ا
ساناز كولسرود لوكالة فرانس

برس  افتتحنا أبوابنا في 14 من
تشرين األول/اكتوبر بالتزامن مع

اكسبو 2020 في دبي.
وأشارت الى أنه  اختيار

شاهير الذين  يتمتعون بشعبية ا
نطقة على أساسا أبحاث في ا

قمنا بإجرائها .
وتستضيف اإلمارة معرض إكسبو
ي الذي افتتح في تشرين العا
دة ستة أشهر. األول/اكتوبر 

عرض الذي وتراهن اإلمارة على ا
تأجل افتتاحه لسنة بسبب
الفيروس الستقطاب مالي

الزوار.
وتأمل إمارة دبي في إضافة إقامة
عرض إلى إجنازاتها ومنها ا
ناطحات السحاب وال سيما برج
خليفة أعلى مبنى في العالم إذ

يبلغ ارتفاعه 828 مترا.

بـرل خصيصـا لهذا الغرض. ولم
ـــبـــلـغ الـــذي دفـــعه يــــكـــشف عـن ا
ـتحف مقابل اللـوحة لكنه قال إن ا
األســرة أرادت أن تــظل مــعــروضـة
لـلجمهور و إبـرام الصفقة بروح
مـن  الــتــعـــاون اجلــيـــد . ورُســمت
لــوحـة  سـاحــة في الروش غـويـون
عام 1867 واسـتحوذ عليها أرمان

دورفيل في باريس عام 1928.
وبـعـد انـتقـاله إلى جـنوب فـرنـسا
تــوفي دورفــيل في عـام 1941 و
ـتـاحف تــوزيع مـجـمــوعـته عــلى ا

وهواة جمع التحف.
ولـم تـتـمـكن األسـرة من الـفـرار من
ــاني فـــرنـــســا خـالل االحــتـالل األ
وقُـــتل مـــعـــظم أفـــرادهـــا عــلـى يــد
الـنـازيـ الذين احـتـلـوا البالد من
1940 إلى 1944. ولــقـي الــكــثــيـر
مـن أقـــارب شـــارل شـــقـــيق أرمـــان

دورفيل حتفهم في أوشفيتز.
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