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افــــضى اجــــتـــمــــاع الـــرئــــاســـات
والــقــضــاء االعـــلى وبــعض قــادة
الـكتـل السـيـاسـيـة الـذي دعـا اليه
رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
في وقـت ســــــابق  الى اتــــــفــــــاق
سيـاسي عـلى اجـراء االنـتـخـابات
ــــوعــــدهـــا وبــــتــــصــــويت وفق
الـبــطـاقـة الــبـايــومـتـريــة واكـمـال
نصاب احملـكمة االحتـادية واقرار
ـوازنــة الــعــامـة  فـيــمــا شـجب ا
اجملتمعون االعتداءات بحسب ما
ـرافق وصـفــوهـا بــاالثــمـة عــلى ا
الـدبــلــومـاســيــة في الــبالد. وقـال
مـكـتب الـكـاظـمي في بـيـان تـلـقـته
(الـــزمــــان) امس ان (االجــــتـــمـــاع
ناقش بـشكـل صريح وشـامل آخر
الـتـطـورات األمـنـيـة والـسـيـاسـيـة
على الـصعد الـوطنـية واإلقـليـمية

ــــوازنــــة والــــدولـــــيــــة وكــــذلـك ا
االحتـاديـة كــمـا ركـز عـلـى أهـمـيـة
إجــراء االنــتــخـــابــات الــنــيــابــيــة
قـبلـة وضـمان أن تـكون بـكّـرة ا ا
ــعــايــيـر حــرة ونــزيــهــة تــراعي ا
الدولية) واضاف ان (اجملتـمع
اكـــدوا ضـــرورة إســراع مـــجـــلس
الـنـواب بـالـتـصـويت عـلى قـانـون
االنـتــخـابــات اجلــديـد بــصـيــغـته
النـهـائيـة الـكامـلـة في أقرب وقت
واالنــتـــهـــاء الــعـــاجل من إكـــمــال
نــــصـــاب عــــضــــويـــة احملــــكــــمـــة
االحتــــاديـــة مـع لـــزوم اعــــتــــمـــاد
الـبــطـاقــة الـبــايـومــتـريــة حـصـرا
ـرتقب) للـتصـويت في االقـتراع ا
فوضية العليا ودعا اجملتمعون ا
ستـقلة لالنـتخابـات الى (اتخاذ ا
اإلجــــراءات الالزمــــة لــــتــــمــــكـــ
الـــــنـــــاخــــبـــــ فـي الــــعـــــراق من
احلــــصــــول عــــلى بــــطــــاقــــاتــــهم

االنتـخابـية في وقت مـناسب دون
ـهـجرين  اسـتثـنـاء الـنـازحـ وا
فــضال عن مــضــاعــفــة جــهــودهــا
اســتـعــدادا إلجــراء االنــتــخــابـات
ــقـــبـــلــة مع تـــكـــثــيف دور األ ا
تـحـدة في تـعـزيز قـدراتـهـا على ا
إجـراء االنـتـخـابــات و مـراقـبـتـهـا
ا يضمن نزاهتهـا وشفافيتها)
واكــــد الـــبــــيـــان ان (االجــــتـــمـــاع
اسـتـنـكـر بــشـدة االعـتـداءات عـلى
نشآت العراقـية واألجنبية التي ا
ا فـيها شهدتـها الـبالد مؤخـرا 
إطالق صواريخ استهدفت مرافق
دبــلــومــاســيــة رســمــيــة ومــنــازل
مــواطــنــ أبــريـاء) عــاديـن تــلك
اعـتــداءات (آثــمــة عـلى الــســيـادة
الـــوطـــنـــيــة ومـــصـــالح الـــشـــعب
ـان الـعـراقـي). ودعـا رئـيس الــبـر
مـحــمـد احلـلــبـوسي الــنـواب الى
ــقـبل حــضـور جــلــســة الــســبت ا

لتـمـريـر قـانون االنـتـخـابـات.وقال
احلــلـــبـــوسي في تـــغــريـــدة عــلى
تـــويـــتــر (أصـــبح لـــزامـــا إكـــمــال
الدوائر االنتـخابيـة إلجناز قانون
عادل ومـنصف إلجـراء انتـخابات
مـبــكـرة تــلـبي تــطـلــعـات الــشـعب
وتعـبـر عن إرادته) داعـيـا الـقوى
الـــســيـــاســـيـــة الى أن (تـــتــحـــمل
مــسـؤولــيــاتـهــا إلجنــاز الـقــانـون
وحــضــور جــلـســة الــســبت الــتي
سـيـكــون جـدول أعـمــالـهـا بــفـقـرة
واحدة مخـصصـة إلكمـال الدوائر
االنــتـــخـــابــيـــة). وارجــا مـــجــلس
الـــنــواب جـــلـــســـته الى يـــوم غــد
اخلـمـيس بــعـد مـنــاقـشـة عـدد من
. وقــال بــيـان مــشـاريـع الـقــوانــ
ان تلـقته (الـزمان) امس ان (الـبر
عقـد جلـسته بـرئاسـة احللـبوسي
نـــاقش فـــيــهـــا قـــانـــون تــصـــديق
ــتــحــدة بــشــأن اتــفــاقــيـــة اال ا

الشفـافية في الـتحـكيم التـعاهدي
ــســتــثـمــرين والــدول وقـرر بـ ا
تــأجــيل مـــشــروع قــانــون جــرائم
ـعـلـومــاتـيـة بـطــلب من الـلـجـان ا
مشـيرا الى ان (اجلـلسة عـنية)  ا
شـهـدت الـقراءاة االولـى لـقانـوني
وظف احلقـوقي و العيد حمايـة ا
الـوطـني لـلـعـراق كـمـا قـرر ارجـاء
مـقـتــرح قـانــون الـتـعــديل الـثـالث
لـــقــــانـــون نـــقـــابــــة احملـــاســـبـــ
ـدقـقـ رقم 185)  مـؤكـدا ان وا
(اجملـلس نــاقش قــانـون تــصـديق
اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي
ومـنع الـتهـرب من دفـع الضـرائب
ال فروضة على الدخل ورأس ا ا
بـــــ الـــــعـــــراق و هـــــنـــــكـــــاريـــــا
والتـصـويت على قـانـون انضـمام
لحق العراق الى اتـفاق بـاريس ا
تـحـدة االطـارية باتـفـاقـيـة اال ا
ــنــاخ لــعــام 1992) لــتــغــيـــيــر ا
ــان قـرر وتـابـع الـبــيـان ان (الــبـر
ــقــبــلــة يــوم غـد عــقــد جــلــســته ا
اخلـــمــــيس). مـن جـــهــــة اخـــرى 
التـقى احلـلبـوسي رئـيس الـهيـئة
الـعــلــيـا لــلــحج والـعــمــرة سـامي
ـسـعـودي . وقـال بـيـان امس ان ا
(اجلــانـــبــ نـــاقــشـــا جــمـــلــة من
ــــواضـــيـع الـــتـي تـــخـص عـــمل ا
الهيئة كما بارك احللبوسي خالل
اللقـاء للمـسعـودي تسنـمه رئاسة
تـســتــضـيف الـهــيــئـة). الى ذلك  
جلـنـة مــراقـبـة تــنـفـيـذ الــبـرنـامج
احلــــــكــــــومـي والــــــتــــــخــــــطــــــيط
الــســتـــراتــيــجـي وزراء الــصــحــة
ـاليـة خـالل االيام والـتـخـطيـط وا
ـقــبـلــة لـبــحث الـواقع الـقــلـيــلــة ا
االقتصـادي واثار جائـحة كورونا
على العراق بعد انخفاض اسعار
النـفط  فضـال عن ايـجاد اخلـطط
البديلة لتعظيم موارد الدولة غير
الـنـفـطـيـة.وطـالب رئـيس الـلـجـنـة
حازم اخلـالدي بـ(تـقد اولـويات
تـابعة ـنوطـة بالـلجنـة  االعمال ا
عمل كل وزارة ومؤسسة حكومية
مـن خالل تـــــضــــــيـــــيف الـــــوزراء

سؤول في الدولة).  وا
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وذكـر بــيــان لـلــجـمــعـيــة تـلــقـته
(الزمان) امس انه (بـعد ان ثبت
حـتى لــلـمــشـكــكـ من حــصـول
فراغ دستوري في احملكمة التي
الغت صـالحيـة مجـلس القـضاء
األعلى بترشيح رئيس وأعضاء
احملـــكـــمــة اذ تـــعـــذر تـــشــكـــيل
احملكـمة لتـقاعـد احد اعضـائها
ولـكــون إنـشــائـهــا يـعــد خـطـوة
مــهــمـــة في مــســيـــرة اســتــقالل
ـا لهـا من دور مهم في القـضاء 
ـقـراطـيـة وتـرسـيخ تـعـزيـز الـد
سيـادة الدستـور والقـانون  لذا
فالبــــد ان تـــكــــون بـــعــــيـــدة عن
ــصـالح الـشـخـصـيـة األهـواء وا

أو السياسية)
 الفــتـا الى ان (اجلـمــعـيـة سـبق
وان نـاشدت رئـيس اجلـمهـورية
وأعــــضــــاء مــــجــــلـس الــــنـــواب
الــــعــــراقي رئــــاســــة وأعــــضـــاء
بــالـــتــدخل الـــفــوري والـــســريع
لـــتـالفي الـــفــــراغ الـــدســـتـــوري
احلاصل في القضاء الدستوري
في الــــعـــراق وبـــعــــد حـــصـــوله
مــبـاشـرة عـبـر مــقـاالت مـتـعـددة

ولقاءات تلـفزيونية وقـد انتقلنا
هــنــا إلى مــرحـلــة جــديـدة وهي
مــرحـــلــة إصـــدار بـــيــان واضح
يـتــضــمن نــقـاط مــحــددة تـصب
جـمـيعـهـا في هـدف سـامي وهو
حـــمـــايـــة الــدســـتـــور وضـــمــان
اســتـقالل الــقـضـاء) داعـيـا الى
(ضـرورة االسـراع في ذلك ألنـنـا
امـام استـحقـاق انـتخـابي مبـكر
طـالب به الـشـعب وحـدد مـوعده
ــكن له ان رئــيس الــوزراء وال 
يتم اال باكتـمال تشكـيل احملكمة
 كما نطالب بأن يشمل التعديل
إلــغــاء الـنص اخلــاص بــتـأبــيـد
ـدى احلـيـاة عـضـويـة احملـكـمـة 
ألنه يتقاطع مع الفـطرة اخللقية
والــطـبـيـعـة الـبـشـريـة). والـتـقى
رئـيس مــجـلس الـقـضـاء االعـلى
في وقت سابق بالسـفير التركي
لــدى بـغـداد فـاحت يــلـدز والـوفـد
ــرافق لـه وبــحــثــا الـــقــضــايــا ا
تـهم اخلاصـة باحملكـوم وا
من حملة اجلنسية التركية على
ضـوء االتــفـاقــيــات الـقــضـائــيـة

والقانونية ب البلدين .

الفـتـا الى ان (ارتـداء الـكـمـامـات
ثـل عامال مـهمـا وذات فـعالـية
واجهة الفايروس فضال عالية 
ــعــقـمــات الـتي عـن اسـتــخـدام ا

حتتوي على الكحول).

ـيـة الــكـشف عـنه الــصـحـة الــعـا
نهـاية هـذا العـام او بدايـة العام
قـبل بعـد اعتـماده واسـتيـفائه ا
جلــمـــيع الـــشــروط مـن نــاحـــيــة
أمونية) التجارب السريـرية وا

نــطـمـح الـيه) ومــضى احلــلـفي
الـى الــــقــــول (نــــتــــظــــر انــــتـــاج
الـلقـاحات لـلقـضـاء على الـوباء
اذ يـوجـد تـنـافس بـ الـشـركات
ـنتـجة لـلقـاح وتـتوقع مـنظـمة ا

تــــطــــبـــــيق اجــــراءات احلــــجــــر
الـصـحي امـا اذا بـقـيت االعـداد
كـمـا عـلـيـها فـي الوقـت احلالي 
فـان ذلك يـعـني اكـتـسـاب مـنـاعة
قــويــة لــدى اجملـــتــمع وهــذا مــا

الــوقــايـة. وقــال مــديـر الــصــحـة
الـــعــــامـــة ريـــاض احلــــلـــفي في
تـــصــــريـح امس ان (الــــوصـــول
بــتــسـجــيل اصــابـات تــقـارب او
تــتــجـــاوز اربــعـــة االف اصــابــة
يـــومـــيـــا جـــاء نـــتـــيـــجـــة خــرق
واطـن لـلشـروط الوقـائية اذ ا
ــئـة مـنـهـم فـقط يـرتـدون  20 بـا
الــــــكـــــمــــــامـــــات) مــــــؤكـــــدا ان
(االجـــراءات الـــتـي اتـــخـــذتـــهـــا
ـواجــهـة الـوبـاء تـكـمن الـوزارة 
بـتـوسـيع الـسـعـة الـسـريريـة في
ـسـتـشفـيـات الـتي شـيـدت عـبر ا
الــــبـــنـــاء اجلــــاهـــز فـي بـــغـــداد
واحملافـظات) وتابع ان (اعدادا
قــلــيــلــة مـن االصــابــات تــتــلــقى
الـعالج في مـسـتشـفـيـات بـغداد
ــتــعــافــ حــيث تــتــقـــارب مع ا

وقف الـوبائي اليومي) ضمن ا
مـشــيـرا الى ان (الــوزارة تـراقب
عن كـثب جتمـعـات الـناس خالل
ــقـبــلـة ومــدى الـتــزامـهم ــدة ا ا
بالتـعليمـات الصحـية ففي حال
ارتـــفــعـت االصــابـــات نـــتــيـــجــة
الـــعــدوى ســـنـــتـــجه الـى اعــادة
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ارتــــــفع مــــــؤشـــــر االصــــــابـــــات
بـــفــايــروس كــورونــا من جــديــد
بــتــســجــيل  4724 حــالــة بــعــد
انــخــفــاض اســتــمــر ثالثــة ايـام
وسط تـــراجع اعــداد الــوفــيــات
وشـــفــاء  3682 حـــالـــة. وقــالت
الوزارة في بيـان تلقـته (الزمان)
امـس ان (مــخــتــبــرات الــصــحـة
ســــجـــلـت يـــوم امـس الـــثـالثـــاء
 4724 حـــالــة اصـــابــة جـــديــدة
وشفاء  3682 حالـة من كورونا
وبواقع وفيات  57 حالة). واكد
ـتـحـدث بـاسم أحـمـد مال طالل ا
رئـيس الـوزراء  ارتـفــاع نـسـبـة
الـشـفــاء من كـورونـا في الـعـراق
ـئـة  مشـيراً الى أن إلى   80 با
نــســبـــة الــوفــيــات بـــاجلــائــحــة
ـــئـــة. انـــخــــفـــضت إلى 2.7 بــــا
ولـوحت الوزارة فـي وقت سابق
بـإعـادة اتـبـاع إجـراءات احلـجـر
الـــــصــــحـي في حـــــال ارتـــــفــــاع
االصــابــات بــفــايــروس كــورونـا
ـواطنـ بـشروط وعـدم التـزام ا
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بـحث رئيـسـا اجلـمهـوريـة برهم
صالح ومـجلس الـقضـاء االعلى
فــائق زيــدان اعــداد تـشــريــعـات
وقـــوانـــ تـــصـب في تـــنـــفـــيـــذ
العدالة واحقاق احلقوق تعزيزا
لــــســــيــــادة الــــدولـــة فـي فـــرض
الـــــقـــــانـــــون وتـــــوفـــــيـــــر االمن
. وقـال واالسـتــقـرار لـلـمـواطـنـ
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(الـــلـــقـــاء بـــحث دور الـــقـــضــاء
الـــعــــراقي واســـتــــقاللـــيــــته في
تـــرســـيخ الـــعـــدالـــة وتـــطــبـــيق
الـقانـون وحـسم ملـفـات الفـساد
ال ـتـجاوزين عـلى ا ومـعاقـبة ا
العام واالقتـصاص من مرتكبي
اجلـرائم اخملتـلـفة) مـشـيرا الى
ان (اجلانب اكـدا أهمية اجراء
ــقـبــلــة وتـوفــيـر االنـتــخــابـات ا
مــســتــلــزمــاتــهــا الــتــشــريــعــيـة
والـلـوجـسـتـيـة كـافـة وفق مـبدأ
الـــنــزاهـــة والــشــفـــافــيـــة ومــنع
ـا يـحـقق الـتـزويـر والـتالعب 
الـتـمـثـيل احلـقـيـقي لـلـمـواطـن
ـثلـيهـم بعـيداً عن في اخـتيـار 
أي تأثـيرات او ضـغوط). وشدد
صـالح  بــحــسب الــبــيــان عـلى
(الــــــتــــــعــــــاون بــــــ رئــــــاســـــة
اجلـمــهـوريـة ومـجـلس الـقـضـاء
في اعداد القوان والتشريعات
الـتي تـصب فـي تـنـفـيـذ الـعـدالة
وإحـــقـــاق احلـــقـــوق تـــعـــزيـــزاً
لــــســــيــــادة الــــدولـــة فـي فـــرض
الـــــقـــــانـــــون وتـــــوفـــــيـــــر األمن
). كـمـا واالسـتــقـرار لـلـمـواطـنـ
التقى صـالح رئيس جهاز االمن
الــوطـنـي عــبــد الـغــنـي االسـدي
وناقشا خطط اجلهاز في تعزيز
اجلـهـد االمني ومـكـافـحـة خاليا
داعش . وذكر البـيان ان (صالح
اكد حالل الـلقـاء أهمـية احلـفاظ
عــلى األمن الــداخـــلي وتــوفــيــر
احلـــــمـــــايـــــة لــــلـــــمـــــواطـــــنــــ
تـلـكاتـهم ومواصـلة اجلـهد و
األمـــنـي في مـــكـــافــــحـــة خاليـــا

داعـش اإلرهـــــابـي ومـالحــــــقـــــة
مــــرتــــكـــــبي اجلــــرائـم من قــــتل
واخـتـطـاف واعـتـداء تـرسـيـخـاً
لــــســـيــــادة الــــدولـــة وحتــــقـــيق
العـدالة) الفتـا الى ان (االرتـقاء
نظومـة األمنية وتكثيف بعمل ا
اجلـهد االسـتخـبـاراتي وتعـزيز
الـتـنسـيق بـ األجـهزة األمـنـية
اخملـــــتــــــلـــــفــــــة يـــــحـــــقـق االمن

واالستقرار في البالد).
 من جـانبـه استـعـرض االسدي
خـطط اجلــهـاز في حتـقـيق هـذه
األهداف وجاهـزية اعضائه في
مـواجــهــة الـتــحــديـات األمــنــيـة
اخملـتــلـفــة مــثـمــنــاً دعم رئـيس
اجلـمـهـوريـة في االرتـقـاء بـعـمل
األجـهــزة األمــنـيــة في ســعـيــهـا
. الى ذلك  ــواطـنــ حلــمــايــة ا
حذرت جمعية القضاء العراقي
الـــرئــاســـات الــثـالث من دخــول
ـــــرحــــــلـــــة الـــــفـــــراغ الـــــبـالد 
الـــــدســـــتـــــوري فـي ظل وجـــــود
اسـتــحــقــاق انـتــخــابي مــرتـقب
وغـــيــاب احملـــكـــمــة االحتـــاديــة

العليا.
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الـــــعــــــمالق احلــــــاصل فـي خط
ســحب مـحــطـة الـقــاهـرة بـطـول
242 مــتــراً . وذكـــر الــبــيــان ان
(مالكــات االمــانـة حــقــقت نـسب
اجنـاز عـالـيـة في اعـمال اصالح
تـخـسف في مـنـطـقـة الكـم ضمن
احملــلـة 320 وكــذلك الــتــخـسف
الـــــعــــــمالق احلــــــاصل فـي خط
ســحب مـحــطـة الـقــاهـرة بـطـول
242) مـــشــيــرا الى ان (بــلــديــة
االعــــظـــمـــيـــة تــــواصل اعـــمـــال
تــنــظــيف اخلــطــوط الــرئــيــســة
بواسطـة ماكنـة الدلو في تـسعة
مــواقع مــهــمـة واجنــزت اعــمـال
اصالح 3 تخـسـفات في خـطوط
تصريف مـياه الصـرف الصحي

واالمطار).

مــنـاطق بـغـداد اخملــتـلـفـة ومـنع
الــتـقـصـيـر في الــعـمل ومـراقـبـة
األداء وتـطـويــره وحتـسـيـنه في
مـخــتـلف اجملـاالت الــتي تـتـصل
بـحــيــاة الــنـاس وســبل تــعــزيـز
ـقـدمـة لهم) اخلـدمـات الـعامـة ا
مــؤكـــدا (وضع ســتـــراتــيـــجــيــة
تـشـمل كل العـاصـمـة والتـركـيز
عـــــلى ضــــرب بــــؤر الــــفــــســــاد
ومــــعــــاجلـــة نــــقــــاط الـــضــــعف
والــــقـــصــــور فـي األداء). وكـــان
احلبوبي قد اسـتهل مهماته في
نصب بـجولة شـملت عددا من ا
شـوار بـغـداد بـجانـبـيـهـا الـكرخ
والرصافـة . واعلـنت االمانة عن
حتــقــيق نـسـب اجنـاز مــتـقــدمـة
بــــاعـــمـــال اصـالح الـــتــــخـــسف
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كـــــشف امــــ بــــغـــــداد مــــنــــهل
احلـــــبـــــوبـي عن وضـع خـــــطــــة
ســتـراتـيـجـيـة لـلـنـهـوض بـواقع
العـاصمـة اخلدمي والـعمراني .
وقـــال بـــيـــان لالمـــانـــة تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (احلـــبـــوبي
بــاشـر عـمـلـه من شـوارع بـغـداد
وفي تــوقـيــتــات مــبــكــرة وقـبل
وقت الـــدوام الـــرســــمي بـــثالث
ســاعــات كـــامــلــة لـإلطالع عــلى
ــديــنــة ومــتــطــلــبــاتــهـا واقع ا

وسبل تلبيتها).
واضاف ان (امـ بغـداد قرر أن
يــكــون الــدوام حـتى اخلــامــسـة
مـســاءا لإلســتــجـابــة حلــاجـات

وأمـريـكـا الـشــمـالـيـة والـقـطب الـشــمـالي نـحـو الـنـصف
اجلــنــوبي من األرض والــذي يــضم أســتـرالــيــا واســيـا
ونـصف أفـريـقـيـا وأمـريـكـا اجلـنـوبـيـة وبـعـضـا من شـبه
القـارة الهنديـة حيث تتراوح درجـات احلرارة في بغداد
ب  42 في الــنــهـار الى  29 عــنــد مــنــتــصف الــلـيل.
ـوريــتـانـيـة نـواكـشـوط وشـهـدت أحـيــاء في الـعـاصـمـة ا
األحـــد فــيــضـــانــات جنـــمت عن هـــطــول أمــطـــار فــاقت
يـاه الـطـرق ما ـوسـميـة.وغـمـرت ا عـدالت ا بـغـزارتـهـا ا
عــطّل حــركــة الــســيــر في عــدد من األحــيــاء األدنى من
تر واحـد وذلك على الرغم من مسـتوى سـطح البحـر 
يـاه من الطرق ـضخات طـوال الليل لـسحب ا تشـغيل ا
ــدارس حـيـث جتـري امــتــحـانــات الــبـكــالــوريـا  ومن ا
وشهـدت موريتانيا هذا العـام هطول كميات من األمطار
ـوسـمـيـة االعــتـيـاديـة. وزار الـرئـيس ـعـدّالت ا تـخـطـت ا
مــحـمـد ولـد الــغـزواني في أقـصى جــنـوب شـرق الـبالد

اللت شهدتا فيضانات مدمّرة .
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
قبلة التـابعة لوزارة الـنقل حالة الـطقس لأليام األربعـة ا
في الـبالد. وذكر بـيـان تلـقتـه (الزمـان) امس ان (طقس
اليـوم األربـعـاء سيـكـون في الـوسط واجلـنوب مـشـمـساً
حـاراً ومـعـتـدال في الـشـمال) واضـاف ان (طـقس ايـام
اخلـمـيـس واجلـمـعـة والـســبت سـيـكـون مــقـاربـا لـطـقس
االربعـاء كـمـا تـنـخـفض درجـات احلـرارة عن مـعـدالتـها
ـثـل هـذا الـيـوم هو يـوم االعـتـدال اخلـريـفي شمـاال). و
الذي يـتساوى فيه الليل والنهار تـماما في منطقتنا وهو
ايــضـا بـدء فــصل اخلـريف في الــنـصف الــشـمـالي من
الـكرة االرضـية  بـينمـا يبـدأ فصل الـربيع في الـنصف
اجلـنـوبي. واالعـتـدال اخلـريـفي هـو  يـحـصل عـادة إمـا
يـــــوم  20 او  21 او  22 او  23 ايـــــلـــــول وتـــــكــــون
الشـمس في هذا اليوم منطبقة تماما على خط االستواء
قادمـة من نـصفـهـا الشـمالي الـذي يـضم أوروبا وآسـيا
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حــــددت وزارة الـــتــــربـــيــــة يـــوم
ـــوافق  12 تــــشــــرين األثـــنــ ا
ـقـبل مـوعـداً جـديداً ألداء األول ا
امتحانات الدور الثاني للمراحل
ـا فـيـهـا مـرحـلة ـنـتهـيـة  غـيـر ا
الـــســـادس االبـــتــدائـي والــثـــالث
توسط للعام الدراسي اجلاري. ا
واطــلــعت (الــزمــان) عــلـى كــتـاب
ديـرية يحـمل توقـيع مـدير عـام ا
الـعــامـة لـلـتـقــو واالمـتـحـانـات
شـــاكــــر نـــعـــمـــة  جـــاء فـــيه انه
(استنادا الى موافقة الوزير علي

حميـد الدليمي  تبدأ امـتحانات
نتـهيـة للمـرحلة الصـفوف غيـر ا
توسطة واالعدادية االبتدائية وا
الـدور الــثـاني بـضـمــنـهـا الـصف
الـــســـادس االبـــتــدائـي والــثـــالث
ـصـادف ـتـوسط يــوم االثـنـ ا ا
ـقبـل ولغـاية  12 تشـرين االول ا
 25 من الــشـهـر ذاته بــضـمــنـهـا
ايـام الـسـبت) واضـاف انه (يـتم
حتديـد اجلـداول االمـتحـانـية من
ـــدارس مـــراعـــيـــة قـــبـل ادارات ا
بـذلك التـبـاعـد االجتـمـاعي سواء
كـان في الـقاعـات االمـتـحـانـية او
انـتــشـار الـتالمــيـذ والـطــلـبـة في

ـدارس). فـيـمـا اعلـنت سـاحـات ا
هـــــيــــئــــة االعالم واالتــــصــــاالت
اخــتـتـام جــوالتـهــا الـتـفــتـيــشـيـة
لـلتـصـدي لـلـغش االلـكـتروني في
ــراكــز اإلمــتــحـانــيــة لــلــدراسـة ا
االعـــداديـــة في  4 مـــحـــافـــظـــات

جنوبية.
 وقــال مـديــر مـكــتب الــهـيــئـة في
نـطـقة اجلـنوبـيـة صفـاء صالح ا
مـهـدي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الــفـرق الـفــنـيــة تـعـمل
مـنـذ ثالثـة اسـابـيع بـهـدف احلـد
من عـمــلـيـات الـغـش االلـكـتـروني
ــراكــز الــتـي تــشــهــدهــا بــعض ا

االمــتـــحــانـــيــة في مـــحــافـــظــات
الـــبـــصـــرة وذي قـــار ومـــيـــســـان

ثنى)  وا
واضاف ان (جـهود الـهـيئـة تأتي
في اطــار حــرصــهــا عــلى نــزاهـة
االمــتـحــانـات وحتـقــيق الــعـدالـة
ـــســتـــوى احلـــقـــيـــقي وعـــكـس ا
لـلــطـالب من خالل الــتـصـدي الي
طرق من شانها استغالل التطور
الــتـكــنــولـوجي في الــغش اثــنـاء
االمـتـحـانـات الـعـامة) مـؤكدا ان
(أكـــثــــر من  38 فــــرقــــة فـــنــــيـــة
مـتــخـصـصــة اسـتـطـلــعت مـراكـز
االمـــتـــحــانـــات في احملـــافـــظــات

اجلــنــوبــيــة االربع بــاســتــخـدام
اجهـزة رصد وحتـلـيل متـطورة)
وتــابع ان (عــدد جــوالت الــرصــد
ـمـتـدة خالل مـدة االمــتـحـانــات ا
مـن االول من ايــــــلـــــول اجلـــــاري
بـلــغت  228 جـولـة تـوزعت بـ
احملـافظـات اجلـنـوبيـة واسـفرت
عن كشف حـاالت محـدودة للغش
بـاستـخـدام االجـهزة الالسـلـكـية
فـــــــضال عـن رصـــــــد عـــــــشــــــرات
الصفـحات على مـواقع التواصل
االجــتــمـــاعي الــتي تــروج لــهــذه
االجــهـزة و اتــخــاذ االجـراءات

القانونية بحقها). 
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أعـلن اخملرج الـسيـنمـائي الكـبيـر محـمـد شكـري جمـيل تعـافيه من فـايروس كـورونا بـعد
تــلـقـيـه الـعالج في مــديـنــة الـطب .وكــان جـمــيل الـبــالغ من الــعـمـر  83عـامــا  قـد ادخل
ـشـاكل في الـكلى سـتـشـفى قـبل ايام بـعـد اصـابته بـالـفـايروس فـضال عـلى مـعانـاته  ا
وتـلقى جـميل تهـاني االوساط الـفنيـة واالعالميـة لتعـافيه  مـتمنـ له عودة سـريعة لـعمله
االبداعي. وشكـر جميل اجليش االبيض الذي حظي منه باالهتمام والرعاية الطبية. وتعد
مـسيـرة جـميل غـنـية بـاالبـداع ومن ابرز االفالم الـتي تـولى اخـراجهـا وتركـت بصـمة في
ـأخوذ عن روايـة الـكاتب عـبد تـاريخ الـسيـنمـا الـعراقـية فـيـلم (الظـامئـون) عام  1973 وا
ـسألـة الكـبرى) طـلبي و (األسـوار) عام   1979 واخـراجه عام  1982 فـيلم (ا الـرزاق ا
ي مـثل الـعا ثـلـ اجانـب من ضمـنـهم ا الـذي شارك فـيه بـجانب الـفـنانـ الـعراقـيـ 
أوليفـر ريد وهذا الفيلم يـعتبر من أضخم إنـتاجات السيـنما العراقـية والذي يتحدث عن
ـتـوجة بـثـورة الـعـشرين.ومن االفالم نـضال الـشـعب الـعـراقي ضد احملـتل اإلنـكـليـزي وا
همة الفارس واجلبل وعرس عـراقي واللعبة وا همة مسـتمرة  التي اخرجـها ايضا : ا

لك غازي. مستمرة وا
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بيروت

500 ســـنــة" ونـــحن  ســـدنــة الـــروضــة
احلــيـدريــة -"الـســرّخـدمــة" أي رؤسـاء

اخلدم ونحن نتشرّف بذلك.
قـال: نــعم نـحن نـعـرف أنـكم عـرب ولـو
كــنــتم عـجـم لـرمــيـنــاكم خــارج احلـدود

وتخلّصنا منكم
قــلت له: ال أفـهـم ذلك كـيف يــكـون إبـني
عــجــمــيــاً وهـو عــربي أصــيل مـن نـسل
قــحـطـان ومن "حِــمْـيَـر" ولـديــنـا شـجـرة

? تثبت ذلك. قال: أتقرئ
قـــلت له : نــعم فـــأخــرج كــتــابــاً "وردي
الــلـون" عــلـيه اســمك وأطـلــعـني عــلـيه
: هــذا مـا كــتـبه ابــنك وهـو يــؤيـد قــائالً

العجم ضد بالده. فخفت وسكتت!
ثم واصلت حديثها معنا: 

قـــال لي: أتـــعــلـــمـــ أن هــذا الـــكـــتــاب
مـوجود على طاولة السيد الرئيس منذ

حوالي شهر?
فسألناها ماذا قالت له?

فقالت: سكتُ ولم أنبزّ ببنت شفة.
قـال: عليك الذهاب إلى  بيروت نحن ال
نـريد شيئاً مـنه. نحن نعطيه األمان إذا
أراد أن يعود إلى  وظيفته في اجلامعة
فـــأهالً وســهالً وإذا رغـب في مــنــصب
ســيــاسـي فــنــحن نــعــده بــذلك وإذا لم
يــرغب فـي الـعــودة فــعــلــيه أن يــخــتـار
إحـدى سـفاراتـنا لـنعـيّـنه فيـها وإذا لم
يـفعل ذلك ليـعلم أن مـصيركم جـميعاً "

اإلعدام".
قـــالـت: قــلـت له نـــحن ال ذنـب لـــنــا إن
ولـدي كـبـيـر وال يـسـمع إلـيـنـا أو يـأخـذ
بــنــصــائــحـنــا وأنــا إمــرأة كــبــيـرة وال
أســتــطـيع الــســفـر واجملــازفــة في هـذه
األوضـــاع بــالـــذات ولــديّ أحـــفــاد أنــا
مـسـؤولة عـنـهم فنـظـر إليّ بشـرز وقال
عـليك التنفيذ و"إالّ" وكرّرها ثالث مرّات
و"إالّ" قــلت له نـحن نـتــبـرأ مـنه وأنـتم

حكومة فإذا أخطأ فيمكن معاقبته.
قـال: إذا لم يفعل ما طلبناه منه فيمكن
أن يــكــتب لــنــا ورقــة يــقــول فــيــهــا أنه
يـتــعـهّـد بـعـدم الـنــشـاط والـكـتـابـة ضـد
احلـكومة و"االّ " فإن مصـيركم كما قلتُ
.. ثم قال إن مـصيـركم بيـده وهو من لـكِ
يـسـتـطـيع إنـقـاذكـم واحلـكـومـة رحـيـمة
مـعكـم. قالت: بـكيّتُ وتـوسّلتُ وحـينـها
انـفجرتْ بالبكـاء بصوت عالٍ لكنه دعا
أحـد الــذين دخـلـوا عـلـيـنـا كـمـا تـقـول:
وقـال له اعمل لها جواز سفر إنْ لم يكن
لـديـهـا جواز سـفـر وأجلب صـوراً لـها
وسـألـني هل لـديـك جواز سـفـر? قـلت له

نعم فقال أين هو? قلت له في البيت.
أعـــادوني إلى مــكــانـي حــيث يــتــكــدّس
األطـــفـــال وصــراخـــهم وكـــذلك والــدك "
احلـاج عـزيـز شـعـبـان" وأخـتك سـمـيـرة
وزوجــهـا فـاضل الـريّس وزوجـة حـيـدر
شـقيقك. بعد ساعت أو ثالثة أخذوني
إلى  البيت وأحضرت لهم جواز سفري
وبـــعــد يــومـــ ســافـــرت ووصــلت إلى
بـيروت. وقد زودّوني بـعناوين ال أعرف
ـن تـــعـــود وإن قـــرأت األســـمـــاء وقـــد
وصـلت إلى  بـيـروت وبعـد تـوجهي من
ـطار بـالتـاكسي إلـى  العـنوان أوقـفنا ا
حــاجـز وبــعـد تــفـتــيش أوراقي وجـواز
سـفري قالوا لي تفضلي انزلي ونزلت
وأخـــذوني إلى  مــكـــان فــيه رشــاشــات
ومـسـدسـات ومـسـلـحـ وقـد سـألـوني
ن عـدّة أسـئـلـة من أعـطـاك الـعـنـاوين و
تـــريــدين الــوصـــول كــنت خـــائــفــة هل
أخـبرهم أم ال? ال أدري ولكنني قلت لهم
جــئت إلى  بــيـروت لــلـعالج وأعــطـوني
ــســاعــدتي هـــذه األســمــاء في بــغـــداد 

للوصول إلى الطبيب.
وبعد نحو خمس ساعات جاءت سيارة
وأبـلغوني بـالصعـود إلى  األعلى حيث
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وفـيـهـا تبـلـغـنـا أن الوالـد بـدأت صـحته
تــتــحـــسن وفي حــالــة زيــادة الــضــغط
عـلـيـهم تـكـتب أن صـحـتـه بـدأت تـسوء
وانـتــظـرنـا عـدة أسـابـيع ولم تـصل أيـة
رسـالة وعـندمـا سألت الـوالدة بـعد 20
عـاماً عن احلادث بعد مدّة الفراق الذي
اســتـمــرّ بـيــنـنــا قـالـت لي " ولـله إنــتـو
"  –إنـتو تدرون شـكو? أي أنكم بـطران
بــطـرانـ وال تـعـرفــون مـاذا يـجـري في

العراق?
خالل السنوات الثالث األولى أو بعدها
تـعـرّضت الـعـائـلـة إلـى  ضـغـوط كـثـيرة
واســتـدعـاءات عـديــدة وكـان مـسـؤولـو
ــــنــــطــــقــــة اخملــــابــــرات واألمـن وأمن ا
ـنـظمـة احلـزبيـة في زيـارات متّـصـلة وا
لـلـعـائـلـة لـدرجـة أن صالتـهـا انـقـطـعت
بـالـعـالم اخلـارجـي تـقـريـبـاً بـاسـتـثـناء
زيـــارات الـــدكــــتـــور نـــاهض شـــعـــبـــان
لالطـمئنان على أحوالها وكانت حجّته
مـعه باعتبـاره طبيبـاً وكان والدي شبه
ـنــزل بــعـد أن تــرك الــعـمل مــقــعـد فـي ا
وأجـبر نـفسه على " تـقاعـد مبكـر" فباع
مـحـلّه في سـوق الـتـجـار (خـان الـنـبكه)
فـي بــغــداد وعـــاش عــلى بـــعض أمالكه
وأمـالك والدتي ومـا وفّره من مـدّخرات
وكـــانت زيـــارات األخـــوال مـــتـــبـــاعــدة
ــتــبــقي وهي وكــذلـك الــعم الــوحــيـــد ا
زيـارات شبه خاطفـة وبرضى الطرف

ُـستَـقبَـل والكل كـانوا في ُـسـتقـبِلْ وا ا
حــالـة رعـب شـديــد ويـتــفـهّــمـون وضع

العائلة اخلاص.
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ـا في أواخر فـي مطـلع الـعام 1985© ر
شــبـــاط/فــبــرايــر) جـــاءت عــنــاصــر من
اخملــابـرات وطـلـبت مـن والـدتي الـسـفـر
إلـى  تــركـــيــا لـالتــصـــال بي من هـــنــاك
ودعـوتي لـزيـارتـها في اسـطـنـبـول لكن
والـدتي رفـضت ولـكـنهم أرغـمـوهـا على
الـرضـوخ فأخـذوا جـواز سفـرهـا وثمن
نـزل بعد الـتذكـرة منـها وجـاءوا إلى  ا
يـــومــ ومــعــهـم الــتــذكـــرة وتــأشــيــرة
الـدخـول واجلـواز وتـذكّـرت والـدتـي ما
ـا أخــبــرتــهـا به فـي بـيــروت بــأنــهم ر
يـكونـون معـها في الـطائـرة وعلـيهـا لو
حـاولـوا مـجدداً عـدم اجمليء والـتـملّص
من األمـر بـكل الوسـائل وهنـا تشـجعت
وصــــــرخـت وقــــــامـت بــــــاخلــــــروج إلى
الــشـــارع فــأوقــفــهــا رجــال اخملــابــرات
ومـنعوهـا وهي تصرخ بأعـلى صوتها
ـسـؤولـ من تـلـفون واتـصـلـوا بـأحـد ا
ـنـزل وأبلـغـوها بـتـأجيل الـسـفر وفي ا
مـــســاء الــيـــوم الــتــالـي أصــيب والــدي
بــجـلــطـة دمــاغــــيــة لم تــمـهــله طـويالً
وأظــــن أنـه تــــــوفـي فـي مــــــطـــــــلع آذار
(مـــارس) 1985.بـــاخـــتــصـــار هــذه هي
قـصة الكتاب التي دفعت العائلة بسببه
ثــمـنـاً بــاهـظـاً  وانــتـهـز هــذه الـفـرصـة
لـلقول أنـني فخور بهـذه العائـلة: الوالد
والـوالـدة اللـذان حتمّال بـسبـبي آالماً ال
حـدود لـهـا وأجـدها مـنـاسـبـة لالعـتذار
لــهـمـا ألمـر لـم يـكن لي يـدُ فــيه كـمـا لم
يـكن لي حـيلة بـه وهكـذا هي السـياسة
في بـلـداننـا وفي مـجتـمعـاتـنا الـعربـية
وبـاألخص في الـعراق الذي وصـلت فيه
الـعـقوبـة إلى  الدرجـة الـرابعـة ناهـيكم
عن الــقــتل عــلى الــهــوّيــة واســتـبــدّ به

العنف واإلرهاب إلى  درجة مروّعة.
كــنّــا نــحــلم بــأن نـســتــطــيع أن نــســيـر
بـأوطــانـنـا بـاجتـاه احلـداثـة والـعـمـران
واجلــمـال واخلـيــر والـعــدالـة والـسالم
لـــــكن بـــــعض أحـالمــــنـــــا حتـــــوّلت إلى
كــوابـيس لــعـوائـلــنـا الـتـي ال ذنب لـهـا

ا سوى ألنها عوائلنا. ر
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نـكوبات وهو وفاء لروح الـعراقيات ا
والـدي الـراحل وعـيـنه عـلى بـاب الدار
وأذنـه عـــــــلى اإلذاعـــــــة ووجـــــــهـه إلى
الـتـلفـزيـون عـلى أن يسـمع خـبراً عن "
ـرخّص" بـذكـر اسـمه الـغــائب" غـيـر " ا
ــــاءً  جــــئت عــــلى ذكــــر ذلك في إالّ إ
ـنـشـورة في حـواراتـي مع الـتـمـيـمي ا
ـــثــقف فـي وعــيه الـــشــقي- كـــتــاب " ا
حــــوارات في ذاكـــرة عــــبـــد احلـــســـ
شـعـبـان " إعداد تـوفـيق التـمـيمي دار

بيسان بيروت 2014.
لــقــد صــدر الــكــتــاب في الــعـام 1981
وبــــاســـمي الــــصـــريح ولــــو راجـــعت
األســمــاء الــتـي كــانت تــكــتب في تــلك
الـفـترة سـتجـد أنهـا قلـيـلة بل وقـليـلة
جـــــداً خـــــصـــــوصـــــاً وأن األســـــمــــاء
ـسـتـعـارة مثل أبـو فالن وأبـو فـلـتان ا
كـانـت ظـاهـرة شـائـعـة وقـد تـكـون لـهـا
مــبــرراتــهــا ال ســيّــمــا مــا تـثــيــره من
احــتـمــاالت مالحـقـات حــكـومــيـة. وقـد
سـبق نشري للـكتاب أن كتـبت مقالت
عـن احلـرب الـعــراقـيــة- اإليـرانــيـة في
صــحــيــفــة تـشــرين الــســوريــة (شــهـر
تــشـرين الــثـاني/نـوفــمـبـر/1980) أي
بــــعــــد شــــهــــرين مـن وقــــوع احلـــرب
بــالـتـوجّه ذاته وأثــارت حـيـنـهـا ردود
فــعل  مـتــنـوّعـة الســيّـمــا مـعـاجلــتـهـا

سألة من زاوية وطنية وحقوقية.  ا
ـا أشــهـر بــعــد بـضــعـة أســابــيع  ور
وكـنت قـد عدت من بـيروت إلى  الـشام
الـتي كانت مـسؤولـيتي فـيها وإذا بي
أجـد ورقة حتت الباب تقول إن الرفاق
في بــيـروت اتـصـلــوا وطـلـبـوا عـودتك
إلـى  بيـروت فـوراً ألن والـدتك وصلت
إلـى  هــنــاك وقـــد تــوجـــست خـــيــفــة
وشـعـرتُ أن أمراً جـلالً قد حـدث وكنت
أعـرف مثل هذه األسالـيب التي اتبعت
ـــعـــارضـــ عـــلى نـــحـــو مـع بـــعض ا
مــحــدود. وذهــبت إلى  مــقـر الــلــجــنـة
ـركزيـة (قرب الـسفـارة السـوفيـتيـية) ا
وهـو الـبـيت الـذي اسـتـأجـرته بـاسمي
ـكـتب لــلـحـزب وأبــلـغت الـرفــاق في ا
بــاألمـر خـصـوصـاً وأن الـوقت أصـبح
مــتـأخـراً نـســبـيـاً. وفي الــيـوم الـثـاني
حتـــرّكت بــوقـت مــبـــكّــر بــســـيــارة من
قـراطية لتحـرير فلسط اجلـبهة الد
إلى  بـيـروت ووصـلـتـهـا قـبـل الـظـهر
وبـعـد أن تـوجهت إلى  مـكـتب  احلزب
فـي بيروت عـلمت أن الوالـدة في مكان
قـريب من "جـمهوريـة الفـاكهـاني" التي
كــــانت مالذنــــا وذهب مــــعي لــــلـــقـــاء
الــرفـيـقــ فـخـري كــر وعـبـد الـرزاق
الـصـافي وعـندمـا قـابلـتـها بـكت بـكاءً
مـرًّا وقــد حتـفّـظت عن الـكالم وعـنـدمـا
حتـدثت كـانت مـتـردّدة إلى  أن طـلبت
مــنـهـا ذلك وقـد قـدمـت روايـتـهـا الـتي
عـدت ودونتها ودققت بعضها بعد 20

. عاماً
قـالت بـالـنص: لـقـد اعـتـقلـونـا جـمـيـعاً
دة بـعـد أن سـكـنـوا في الـبـيـت مـعـنـا 
خـمسة أيام وكانوا يأكلون ويشربون
مــعـنــا وبـجــيـوبــهم مـفــاتـيـح الـغـرف
السـيّــمـا غـرفـتك في الـطـابق الـعـلـوي
وصــــــادروا جــــــمـــــيـع حــــــاجـــــيــــــاتك
ـــكــتـــبــة الـــشــخـــصـــيــة والســـيّــمـــا ا
والــشـهـادات والـرسـائل واألوراق وكل
مـا يـعـود لك بـالكـامل وبـعـدهـا جاءت
الـسـيـارات وحـملـتـنـا إلى  اخملـابرات
(ال تـــدري أيـن? ولــكـــنـــهـــا تـــقـــول إلى
األمن) وكـان والـدك مـريـضـاً ومـتـعـبـاً
حــتى أنــهـم حـمــلــوه مع فــراشـه وقـد
اســتـدعـاني شــخص لم أكن أعـرف من
ـسـؤول وذلك هـو لـكـنـهم قـالـوا أنه ا
بـعـد مـقـابالت مع آخرين
الـــــــذين أخـــــــبــــــروني أن
ـدير قـضـيـتـكم يحـلّـهـا " ا
الــكــبــيــر" وهــنــاك جــرى
احلــــــوار بـــــــ والــــــدتي
احلـــاجــة جنــاة شــعــبــان

سؤول الكبير.  وب ا
قـــــالت لم أكـن أعــــرف من
هــــــو إالّ بـــــــعــــــد مــــــضي
ســـنــوات وقـــد شــاهــدته
عـــلى الــتــلـــفــزيــون خالل
مــحـاكـمـته فـصـرخت: إنه
هـــــــذا ولم يـــــــكن ســــــوى

برزان التكريتي.
تقول الوالدة: 

قــال لي: تــقـبــلــ " إبـنج"
(ابـنك) مع العجم (الفرس

اجملوس)?
قـلت له إنـنا عـرب أقحاح
وهـل سمـعت أن أحـداً في
حـضرة اإلمام علي (رض)
من العجم? ولدينا فرام
سـلطانـية كُتبت مـنذ نحو
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ـرتــكــز اخلــامس وأكــد الــبــاحث فـي ا
عـلى وقف القتال فوراً وسحب القوات
الـعـراقـيـة من األراضي التـي احتـلـتـها
ووضـع حـدّ لــلــكـارثــة بــاجلــلـوس إلى
طـاولة مفاوضات إليـجاد حل للمشاكل
الـقـائمـة وحدّد خـريـطة طـريق وطنـية

تقوم على:
إلــغـاء مــعـاهـدة 6 آذار (مــارس) لـعـام

. 1975 باتفاق رضائي ب الطرف
ــعـاهـدة أو تــعـديل بــعض نــصـوص ا
ـا يحـقق مصـالح الشـعب ـذكورة  ا

اجلارين.
ـذكـورة ـعـاهـدة ا أو إيـقـاف الـعـمل بـا
ـعـاهـدة جـديـدة تـأخـذ واسـتـبـدالـهـا 
بـنظر االعتبار مـباد القانون الدولي
بـــحــــيث ال تـــؤدي إلى  أي إجـــحـــاف
وذلك بــاتــبـاع الــطـريق الــدبـلــومـاسي
عـلى أساس اتفاقية فـيينا حول قانون

عاهدات. ا
 وإذا لـم تــتـم االســتـــجـــابــة إلـى  تــلك
اخلـــيــــارات فـــيـــمـــكـن الـــلـــجـــوء إلى
ـساعي احلـميـدة لطـرف ثالث سواءً ا
كـان ذلك دولة أم منظمة دولية خلدمة
الــغـرض األول واقـتـرح الـبـاحث دوراً
ــتــحــدة ودول عــدم االنــحــيـاز لـأل ا
هـمـة ال سـيّمـا بـعد أن لـلـقـيام بـهـذه ا
تـــنـــســـحـب الـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة من
األراضي اإليرانية أما الطريق الثالث
فـــقــد اقـــتــرح الـــبــاحـث الــلـــجــوء إلى
الــتـحـكــيم والـقـضــاء الـدولي وهـو مـا
نــصّت عـلـيه اتــفـاقـيـة 6 آذار (مـارس)
ـــســاعي ذاتـــهـــا كــمـــا نـــصّت عـــلى ا

احلميدة.
كن اللـجوء إلى محكـمة العدل وكـان 
الـدولية للحـصول على رأي استشاري
ـا يـدّعم وجـهـات بــهـذا اخلـصـوص 
ــتــعـارضــة أو يــفـسّــر بــنـود الــنــظـر ا
اتــفـاقــيـة 6 آذار (مــارس) لـعـام 1975
وبـكل األحـوال استـبعـاد خيـار احلرب
ساعي واحلـل العسـكري مؤكـداً أن  ا
يــنـبـغـي أن تـنـصب اآلن وبــعـد انـدالع
احلـرب واستمرارهـا إلى  وقف القتال
فـــوراً والــبــحث عـن حــلــول ســـلــمــيــة

تفاوضية وقانونية في اآلن ذاته.
رتـكز الـسادس- فهـو استـحقاق أمـا ا
وطــني عــراقـي يـتــعــلـق بـحـق تــقــريـر
ــصـيـر ورفـض الـدعـاوى الــتي تـريـد ا
صـلحتهـا واعتبار تلك تـغيير الـنظام 
ــهــمــة خـاصــة بــاحلــركـة الــوطــنــيـة ا
وقـواها وهي مهمة حـصرية بها وهو
ـكن أن يـؤدي إلـى إنـهـاء احلرب. مـا 
ــكن مــراجــعــة نـصــوص الــكــتـاب و
السـيّما االسـتنتـاجات األساسـية التي
ــعــتــدي في وردت فـي فــقــرة جتــر ا
ا ضـوء القانون الدولي ومـا بعدها 
فــيــهـــا اخلــاتــمــة (الــنــزاع الــعــراقي-
اإليـراني مـنـشورات الـطـريق اجلـديد
بــيــروت 1981 ص 66 ومــا بــعــدهـا

كذلك ص 72 وما بعدها).
تحاربة وحـ تغيّرت مواقع القوات ا
بـــالـــطــبـع فــإن مـــواقف الـــبـــاحث هي
األخــرى تــغــيّــرت والسـيّــمــا بــتــغــيّـر
طــبـيـعــة احلـرب وخــصـوصـاً عــنـدمـا
انـــســـحــبـت الــقـــوات الـــعـــراقــيـــة من
ة احملمّرة األراضي اإليرانية بعد هز
(خـــــرمــــشــــهــــر) 1982 لـــــكن احلــــرب
اسـتـمـرّت بل وانـتـقـلت إلى  األراضي
الـعراقيـة وخصوصـاً في العام 1983
مـن خالل مـوجـات بــشـريـة لالجــتـيـاح
وقـــــضـم لألراضـي واحـــــتالل مـــــواقع
ســتـراتــيــجـيــة عـراقــيـة حــيث انــتـقل
ـشروع احلربي والـسياسي اإليراني ا
من مــرحـلـة الــتـلــويح لـيـدخل مــرحـلـة

التطبيق.
فــبــعـد أن كــانت احلــرب عـدوانــيـة من
جــانب الـنـظـام الـعــراقي تـغـيّـرت إلى
عـدوانـية مـن جانب إيـران الـتي كانت
تـرفض وقـفـهـا بـعـد أن بـدأهـا الـنـظـام
الـعـراقي بـحـسـابـات  خـاطـئـة ولـعـدم
إدراكـه أن إيــران خـــرجت لــتـــوّهــا من
ثـورة وهي تعيش حالة ثورية حيوية
األمـر الـذي دفـعـهـا لـلـوحـدة الـوطـنـيـة
بـوجه خطر خارجي في ح أن نظام

بـغداد دخل احلـرب معـزوالً وبال حـلفاء
داخــلــيــ وعــلى نــفس الــقــدر تــطــلّب
االسـتمـرار في إدانة احلرب بـاعتـبارها
ال تـــــخـــــدم ســـــوى االمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة
والـصــهـيـونـيـة  والـدعـوة إلى  وقـفـهـا
فـوراً واجللـوس إلى  طاولة مـفاوضات
إليـجـاد حل سلـمي ينـسجم مع مـصالح

الشعب اجلارين.
بـــعــد صــدور الـــكــتـــاب في بــيــروت 
كتبات وأرسل عدداً من تـوزيعه على ا
الــنــسخ إلى  الــيــمن (مــنـظــمــة احلـزب
الــشــيــوعي) وعــدداً آخــر إلـى  ســوريـا
(مـنظمة احلزب أيضاً) وبعد نحو شهر
احـــتـــاج الـــبـــاحث إلى  نـــسـخ أخــرى
فــذهب إلى  بـيـروت وطـلــبـهـا من جـهـة
ثّـلـهـا فـخـري كر الـنـشـر الـتي كـان 

فـأخبره أنه لم يتبقَّ مـنها سوى بضعة
ـكـتـبـات كـتـب ولـكـنـهـا مـوجـودة في ا
وحــاول احلــصـول عــلى نــسخ من عـدد
ـكـتـبـات الـتي  التـوزيع عـلـيـها من ا
وإذا به يــتــفــاجــأ بـأن الــكــتــاب أصـبح

 . نافذاً
ـوضوع في الـبـدايـة اعـتـقـدتُ أن هـذا ا
احلــسّــاس قـد  تــنــاوله ألول مـرّة من
ي يـسـاري ولـذلك جــهـة مـثـقف وأكــاد
كــان الـــطــلب عــلــيه كـــبــيــراً ولــكــنــني
اكــتـــشــفت أن ذلك اعـــتــقــاداً خــاطــئــاً 
خـــصــوصـــاً حـــ عــرفت أن األجـــهــزة
الـعراقـية وبـواسطـة السـفارة الـعراقـية
في بـيروت قامت بـشراء جمـيع النسخ
ــا جــمـعت ومــا بــقي لــديّ من نــسخ إ
بـعـضهـا من أصـدقاء كـنتُ قـد أهـديتـها
لـــهم فـي وقت ســـابق وخـــطـــر بــبـــالي
عـــنــوان صــحـــفي جــمـــيل: اخملــابــرات
الـعـراقـيـة تـشـتري كـتـاب عـبـد احلـس

شعبان.
III 

ــشــهــد مــشــهــد شـــخــصي في خــضم ا
العام: الوالدة " جناة حمود شعبان"

لــكي اسـتـكـمل حـكــايـة كـتـابي " الـنـزاع
الــعـــراقي - اإليــراني" الــذي جــلب أذى
كــبــيــراً لــعــائـلــتي  وال أرغـب هـنــا في
احلــديث عن تـفــاصـيل تــتـعــلق بـالـدور
الــذي قـمـت به لـكي ال تــفـســر وكـأنــهـا
ادعـاءات إذْ كثيـراً ما نقـرأ عن بطوالت
وحتـدّيــات كـبـرى ال يـدّعـيـهـا الـبـاحث
وال يــــريــــد بــــأي شـــــكل من األشــــكــــال
تـنـاولـهـا خـصـوصـاً وأن بـعـضهم وال
سـيّما بعد االحتالل العام 2003  سطّر
مـالحم ال حـدود لـهـا وإذا كـان ثـمـة مـا
يُـذكر فرصيده ال يعود لي شخصياً بل
لــلـعـائــلـة وخــصـوصـاً لــوالـدتي جنـاة
شـعـبـان ووالـدي عـزيز شـعـبـان وأعـتزّ
ــتـحـابّـة بــأنـني ابـنــاً لـهـذه الـعــائـلـة ا
ــعــطـاءة  ــتــســامـحــة الــصــبـورة ا ا

ضحيّة. ا
وجـزء من هذا احلديث هـو وفاء لرحيل
والـدتي ولـروحهـا الـطاهـرة وعـذاباتـها
الــتي ال حـدود لـهـا طــيـلـة أكـثـر من 20
عــــامـــاً مــــثل الــــكـــثــــيـــر من األمّــــهـــات

كـــنت حتت األرض وذهــبـت مع ســائق
ووصـلت إلى  مـكـان آخر فـيه مـسلـح
أيــضــاً ولــكــنــني خــفتُ أكــثــر وبـكــيت
بــــصـــمت. ســــألـــني احلــــرّاس والـــذين
ن تـريدين قلت اسـتقـبلـوني فيـما بـعد 
لـهـم األسـمـاء الـتي لـديّ واتـضح أنـهـا
أسـماء تيسـير قبعـة وبسّام أبو شريف
(من اجلـــبــهـــة الــشـــعــبـــيــة لـــتــحـــريــر
)(هـذا ما عـرفنـاه بعـد اطالعنا فـلسـط

على األوراق التي لديها).
وحـسـبـما يـبـدو فـقد كـانت هـنـاك أشبه
بـعملـية تـبادل مع الكـتائب فتم تـسليم
الـوالـدة إلى  اجلبـهة الـشـعبـية ويـبدو
أن اجلـبـهـة الشـعـبيـة سـلّـمت مخـطـوفاً
إلـى  الـــكــــتـــائـب. وكـــانت اخملــــابـــرات
الــعــراقــيــة بــعــد مــصــادرة حـاجــيــاتي
ــا فــيــهــا صــوري قـد الــشــخــصــيــة 
وجـدوا فيها ما يوصلهم لي في بيروت
فـأعـطـوهـا عـنـاوين قـبـعـة وأبـو شريف
وآخـــرين ال أتــذكـــرهم حــالـــيــاً وكــذلك
عـنوان مكـتب بيروت وتلـفون الذي كان

. مسؤوالً فيه فخري كر
اســتــمــعـنــا إلى  هــذه الــقــصــة وكـانت
الـــــــوالــــــدة تـــــــتـــــــوقف بـــــــ احلــــــ
واآلخـرلتـقول" إنهم يـنوون قتـلك عليك
عـدم الـعـودة حـتى لـو أعدمـنـا". اتـفـقـنا
عـلى تـنـظـيم مـوعـد لـزيـارة طـبـيب لـها
وأخـذت مـعهـا بـعض األدوية وال أتـذكر
إن كـان الـطبـيب حسّـان عاكف حـمودي
أو غــيـره  (في مـسـتـشـفـى فـلـسـطـيـني
يـعود إلى  فـتح) وقـد عمـلنـا لهـا حجزاً
وهــمـــيــاً في فــنـــدق وفــاتــورة حــســاب
وهمية (مدفوعة لثالثة أيام) وقد مكثت
مـعها الـيوم الـتاليـ في بيت خاص
مع آخـرين ثم اصـطـحبـهـا أحد الـرفاق
ـطـار (ال أتذكّـره) لـتوديـعـها ولم إلى  ا
أظــهـر مـعــهـا في أي مـكــان بـاسـتــثـنـاء
كان قـريب في العـمارة ذاتها أو زيـارة 
شـقة قـريبـة ال أتذكّـر بدعـوة من عصام

اخلفاجي.
اتــفـقــنـا مــعـهــا عـلى مــا يـلي: أن تــبـلغ
األجـهزة أنـني غيـر موجـود في بيروت
بل أنــهــا ســمـعـت أنـني فـي إسـبــانــيـا
أعــيش هـنـاك وأنـهـا ظـلّت خالل األيـام
الــثـالثــة في الــفـــنــدق وأنــهــا راجــعت
ــسـاعــدتـهــا وأعـطــاهـا أدويـة طــبـيــبـاً 
وضـعتـها في حقـيبـتها الـيدويـة وأنها
مـسـتـعـدّة وكذلـك الوالـد إن طـلـبـوا منه
الـتبـرؤ مني عـلناً في الـتلـفزيون أو في
اجلـريـدة  وحتى لـو قتـلتـني احلكـومة
فـهي سـوف ال حتزن عـليّ إذا كـان األمر
ضـد الـوطن.وتسـتدرك الـوالدة احلـاجة
جنـاة شـعـبـان الحـقـاً: أن الـذي قـابـلـني
بــعـد عـودتي هـو نـفــسه الـذي الـتـقـاني
ـقــصــود هـنــا " بـرزان عــنــد سـفــري وا
الـتكريـتي" وعندما وصـلت إلى  اجلملة
األخـيرة (أي حتى لو قتلتني احلكومة
...) قـال: إي نـحن نـقتل وراح تـشـوف

ولــكـنه غــيّـر الــكالم وقـال: هل صــحـيح
أنـنـا نقـتل فـقلت له أنـتم حـكومـة ولكم
احلق فـي معـاقـبـة اخملالـفـ أو الـناس
ضـــد الــقـــانـــون فــضـــحك وقـــال نــحن
نـعـطيـكم فـرصة أخـرى لـكنـكم تـذكّروا:
أنـتم حتت مراقـبتـنا وأي شيء يـصلكم
مـن هذا "االبن الـضال" أوصـلوه لـنا في
احلـــال وإذا أرسل أحـــداً يــتـــصل بــكم
أبـلغونا فـوراً وأعطانا أرقـام تلفونات
وقـــلـت له حـــاضـــرون وكل مـــا تـــريـــده

. احلكومة ننفّذه وكنت أرجتف خوفاً
كـنّا قد اتـفقنـا معها أنـها بعـد وصولها
بــعـشــرة أيـام ولــغـرض االطــمـئــنـان أن
تـكتب لنا رسـالة وترسلهـا بالبريد دون
رسل وهي مـوجّهـة إلى  "ياس اسـم ا
ســـعـــيــد" وحتـت رقم صــنـــدوق بـــريــد
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مـوضوعـة الـفسـاد في الـعراق قـضـية كـبـيرة حتـتـاج إلى تدبـر وأفـعال كـبـيرة
تـساويها في الـوزن وتفوقهـا وتعاكسـها باالجتـاه لكي جترها إلى مـا تستحق
ـ الفـاسدين من احلـساب والـعقـاب من قـبل النـاس الـذين اكتـووا بنـار الـظا
ـا سائل يسال من غـير العـراقي (كون الـعراقيـون يتفهـمون اوضاعهم ) ور
اذ يتساءل :غيرهم  من العرب الذين كانوا يعدونهم قدوة لهم هل وصل األمر
إلى هـذا احلـال بـحـيث اسـتـفـحـلت هـذه احلـالـة في بـلـد مـشـهـود له بـالـصدق
والـنزاهـة والغـيرة? فـالعـراقي غيـور على أهـله يبـذل الغـالي والنـفيس من أجل
ة لهـم  وظاهرة الـفسـاد ظلت غـريبة سـعادتهـم  وتام احلـياة احلـرة الكـر
عـلى العراقي ولم تظـهر إال بعد االحتالل ووصل األمر إلى أن يـعتبر العراق
ــالي واإلداري وانـتــشـرت هـذه من أعـلى دول الــعـالم فـي مـعـدالت الــفـسـاد ا
ـرافق اإلداريـة في العـراق ولألسف أصـبحت الـظاهـرة الـسيـئة فـي مخـتلف ا
ـسـؤولـ في أجــهـزة  الـدولـة ومــؤسـسـاتـهـا ! تـهـمـة الــفـسـاد تالحق كـبــار ا
ـا أحلق الضرر بـاخلدمات وتـدهورت البنى وانـعدمت ثقـة الناس بـالدولة   
ـؤشرات التي بيد الشعب على الفاسدين هي الـتحتية لقطاعات اإلنتاج ومن ا
الـعقود الـوهمـية والتـي تقدر االمـوال التي اهـدرت عليـها مـا يقدر 228 مـليار
دوالر في مـشـاريع بـنـاء وبـنى حتــتـيـة عـلى الـورق فـقط  ولـسـنـا هـنـا بـصـدد
ولكنه البد من القول ان تـعداد اسماء الذين يطاردهم القضاء  فهم معروفون 
الـعديـد من الـفـاسديـن الذين نـهـبـوا خيـرات الـعـراق هم احرار لن تـطـالـهم يد
الـقانون والقضـاء  وهناك اخفاق متـعمد من قبل احلكـومات التي توالت على
سؤول عن الفسـاد بعد اصدار اوامر قضائية احلكم بعد 2003 بـاعتقال ا

ضدهم. 
ــهم هـنـا هل تــسـتــطـيع حـكــومـة الـكــاظـمي جلم حــيـتـان الــفـسـاد والــسـؤال ا
والـقـصاص مـنـهم واسـتـرجاع حـقـوق الـشـعب وأمـواله التي ضـيـعـوهـا هؤالء

الفاسدين .
 اجلواب نعم تستطيع شرط العمل باآلتي

- إطالق يد سلطة القضاء العادل والنزيه وإبعاد التأثيرات السياسية عليه 
-االحـتـكام إلـى رأي الشـعب ومـسـانـدته وتـطويـق الفـاسـدين وفـضـحـهم أمام

الرأي العام
-مـساندة ودعم جلنـة مكافـحة الفـساد وحمايـتها من عـبث العابـث ومن يريد
علومات كـنها من أداء دورها في جـمع ا ا  إفـشال دورها وتنسـيق دورها 

عن الفاسدين ومن يقف وراءهم  
- عـدم االلتـفات إلى مـا تريـده األحزاب الـتي تعـمل بإرادات وأجـندة خـارجية
مـهما ادعت ورفعت مـن شعارات حتاول أن (تالمس) بـها مشاعـر اجلمهور 
ـواطن الــعـراقي ويـفـصح به دون وعـلي مـا نــظن أن ذلك بـات مـعــروفـا لـدى ا

تردد أو خوف من سطوتها ومعلوم من قبل احلكومة أيضا .
- اإلطـاحة بأحد الرؤوس الكبيرة الفاسدة لتكون عبرة لآلخرين وبأنها ليست
ـأمن عن سـواها ومـنـعهـا من الـسفـر إلى أن يـحق احلق ويسـتـعيـد الـشعب

نهوبة . أمواله ا
- اسـتخدام مختـلف الطرق الدبـلوماسية الـقانونيـة مع الدول التي يلـجأ إليها
الـفـاســدون ومـحـاولــة إلـقـاء الــقـبض عــلـيـهـم وإعـادتـهم إلـى الـعـراق من أجل

محاكمتهم أمام الشعب . 
ـعـلـومات عن الـفـاسـدين واطالع الـرأي الـعـام أوال بـأول عن مـا يتم - جـمع ا

استرجاعه من أموال العراق الضائعة
ا يـدور في الشارع العراقي أن تواضع ومعرفـتنا  وفي رايـنا الشخصـي ا

الـقــيـام بـهــذا الـدور سـوف يــضع الـكــاظـمي مــوضع ثـقـة
ـنحه تـأييدهم ألنه أول رئـيس وزراء بعد اجلـمهور و
ـقدرات االحـتالل واجه حـيتـان الـفسـاد التـي عاثت 
الــبــلــد وأوصـــلــته إلى هـــذا احلــال والــذي البــد من
إنـقـاذه عبـر هـذه اإلجـراءات والتي ال بـديل عـنـها من
كن إنقاذه من هيبة البلد ومكانته ب أجل إنـقاذ ما 

اال وحتقيق مصالح الشعب . 
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جنود عراقيون على جبهة حرب

A fish rots from the head down :هـــنـــاك مـــثل انـــكـــلـــيـــزي يـــقـــول
وترجـمـته ان الـسـمـكـة تـتـعـفن من الـرأس إلى األسـفل ورغم ذلـك ذهب الـفـنان
سـرحي الـكبـير يـوسف الـعاني في احـد مـشاهـد تـمثـيـليـاته الى ذيل الـسمـكة ا
ـشـتـريـ ـا أثـار اسـتـغـراب الـبـائع او الــسـمـاك قـائال له: إنَّ ا وهـو يـشـمـهــا 
شـتري بازدراء يشـمّونهـا من الفم ليـتأكّدوا أنـها صاحلـة أو خايسـة ضحك ا
قـائـالً: أعـرف ذلك جـيـداً لـكـنـني أردّت الـتـأكّـد من أن الـعـفـونـة قـد وصـلت إلى

الذيل أم ال!? 
وما بـ رأس السمكة وذيـلها يكاد يـضيع البلـد وكثير من بلـدان الربيع العربي
ـستـنقع الفـساد حـينـما سقط دكـتاتـوريوهـا من اعلى الدرج الى التي سـقطت 
اسفـله والذي يـحاول ورثتـهم تنظـيفه من االسـفل مستـهدفـ موظفـ صغاراً
من (العـظامـة) هنـا وهنـاك لضـربهم عـلى طريـقة عـنتـرة بن شداد (كـنت اضرب

الضعيف ضربة يهتز لها قلب القوى)! 
ـقـدمـة الـسـريــعـة أردت أن أدخل إلى عـالم الـتـمـنـيـات الـورديـة في بـيـئـة بـهـذه ا
فاسـدة وبائسـة كانت وما تـزال تعكس شـكل اجملتمـعات في معـظم الدول التي
طـالتـهـا عـملـيـات الـتغـيـيـر الفـوقـيـة وأزالت هيـاكل أنّـظـمـتهـا الـسـياسـيّـة مـتمـثـلةً
بالـرئـيس وطاقـمه وفي مـقـدمتـهـا العـراق حـيث تراكم هـائل من ثـقـافة الـقـطيع
ـتكـلس في أدق تفـاصيل الـشخـصيـة الفـردية واجملـتمـعية نـاهيك عن واخلوف ا
منـاهج تربوية تـرّبى مالي البشـر عليهـا ديدنها اخلـضوع واالستكـانة وعبادة
ـعـلومـات بـبـغائـيـة ال تـعرف الـنـقد وال الـفـرد واألفكـار الـبـاليـة والـعـقل الوعـائي 

االعتراض وال صناعة الرأي اخملتلف.  
ال شكّ أن معـظم هـذه البـلـدان وبدرجـات تـكاد تـكـون متـقـاربة تـعـاني إشكـالـية
مـعـقــدة في تـطـبـيـق حـلـول غـيـر واقــعـيـة أو زراعـة بـذور فـي أرض غـيـر مالئـمـة
ـوها وخاصـةً ما يتـعلق بـتداول السـلطة والـهيـئات التـشريعـية التي إلنبـاتها و
تخـضع قوانينـها لسـلطات اجتـماعية لـم تنجح كلّ احملاوالت في إزاحـتها أمام
ـواطــنـة فـمــا تـزال كـراسـي غـالـبــيـة مـجــالس الـنـوّاب مــحـجـوزة تـقـدم فــكـرة ا
الصحـاب تلك السلطات االجـتماعية والـدينية إلى حدٍّ ما وخـاصًة سطوة الشدّ
ــالي (شـراء وبــيع االصـوات) نــاهـيك عن ـنـاطــقي واالســتـقــطـاب ا الـقــبـلـي وا
ـقـراطيـة تبـررهـا األعراف والـتـقالـيـد والفـتاوى ـارسـات دكتـاتـورية بـعـباءة د
الـديـنـية. إنّ الّـذين يـصـرّون عـلى عمـلـيـة التـنـظـيف علـيـهم الـبـدء من الرأس في
أعلى الـدرج فقد أثبتت التجارب وفي كلّ أشكـال األنظمة اإلدارية واالجتماعية
والسـياسية أنّ الفـساد فيروس يصـيب الكبار وينـتشر في البيـئة التي تضعف
نفـذين الصغار لبرامج الكبار تسلقون من ا فيـها الدولة ومفاصلها ويتـوالها ا
الـذين يُـطــلـقـون عـلـيــهـا هـنـا في الـدارج الــعـراقي بـ (الـعـظـامــة) وحـصـتـهم من
الصـفقات ال تتجـاوز األذن من اجلمل لقد اسـتشرى الفسـاد في هياكل الدولة
العـليا وخـاصةً في الـسلـطتـ التشـريعـية والـتنفـيذيـة حتى غـدا دولة أقوى من
الدولـة ذاتها مالـكاً كلّ أذرعهـا العسكـرية واألمنـية واالقتصـادية. هذه الالدولة

تقوم على ثالث أسس هي:
يـليـشـيات مع اخـتالف تسـمـياتـها وطـروحاتـها ـتـمثل بـا - الذراع الـعسـكري ا

ذهبية والعشائرية الدينية وا
ـيـلـيـشـيـات ـكـاتب االقـتـصـاديـة لألحـزاب وا ـتـمـثـل بـا - الـذراع االقـتـصـادي ا

والسيطرات التي تفرض األتاوات والضرائب
تمثل بأجـهزتها االستـخبارية ومعـتقالتها وسجـونها السريّة - الذراع األمـني ا

وعمليات االختطاف واالغتيال والتغييب آلالف من الشباب بتهمة كاذبة.  
ـكاتب هـذه األذرع الـثالث تـرتـبط بـهـا شبـكـة من مـئـات الـشـركات الـوهـمـيـة وا
صـرفـيـة والـسـفـر والسـيـاحـة والـقـنوات ـخـتـلف االخـتصـاصـات الـعـقـاريـة وا
ـنـافذ وتـهـريب الـنفط ومـشـتـقاته نـاهـيك عن عـملـيـات بـيع وشراء الـفـضـائيـة وا
ثلـون في معظم الوزارات احللوب ؤسسات  وتهـريب العملة ولدى كلّ هـذه ا

مثليات خارج البلد أنها شبكة بل حتـى في السفارات وا
مـعقدة بدعم إقـليمي خـطير أكبـر من مجرد إصالحات
سطـحـيـة أو جانـبـية إنـنـا إزاء عـملـيـة جـراحيـة كـبرى
تـستأصـل بقرار وقـوة رؤوس الفـساد واإلفـساد لكي
تنٍـهـار كلّ هـذه الـشـبكـات!  افـعـلـها وسـتـرى عـشرات

الي معك فال تستبدلهم ببضعة أصنام! ا
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أهم إحـصـائيـة تـتعـلق بـوباء كـورونا
(كــوفــيـد -19) هـي مـعــدل الــوفــيـات.
عــنــدمـا  اإلعالن عـن تـفــشي مـرض
كـورونا ألول مرة  بدا معدل الوفيات
قـــاتـــمًــا  حـــيث اعـــتـــمــدت أنـــظـــمــة
ــسـتـشـفـيـات عـلـى أجـهـزة الـتـنـفس ا
الـــــصــــنـــــاعي. نـــــظــــرًا ألنـه  قــــمع
ــضــادة لـــلــفــيــروســات الــعـالجــات ا
الــقـابـلــة لـلـحــيـاة (مـثل هــيـدروكـسي
)  فــقــد تُــرك الــعـديــد من كــلــوروكــ
ـستـشـفيـات للـمـوت حرفـيًا. مـرضى ا
واألســـــوأ من ذلـك: أن اســــتـــــجــــابــــة
الــصـحـة الـعــامـة احملـلـيــة والـوالئـيـة
والــفـيـدرالـيـة لـم تـوصي  نـاهـيك عن
ــواد الـــتي تـــقــوّي مـــنــاعــة تـــوزيع ا
اإلنـسان. بـدالً من ذلك  أُجبر الـسكان
في جـمـيع أنحـاء الـعالم عـلى الـعيش
في ظـل ضـوابط ســلـوكـيــة تـعـســفـيـة
ـستوى تـسبـبت في مزيد مـن الضرر 

اإلجهاد ومعيشتهم.
ـــــكن كـم عــــدد األرواح الـــــتـي كــــان 

إنــقــاذهــا إذا  تـوزيـع شيء بــسـيط
ورخـيص مثل فيتام د على السكان

في جميع أنحاء العالم?
ـرضـى خـارج # يُــبــقي فــيــتــامــ د ا
ــركــزة  ويــظــهــر وحــدة الـــعــنــايــة ا

إمكانية إنقاذ األرواح
وضـعت دراسـة من إسبـانـيا فـيتـام
(د) عـلى احملك.  إعطاء ما مجموعه
خـــمـــســ مـــريــضًـــا  نـــقــلـــهم إلى
ـستشفى مـصاب بفـيروس كورونا ا
100 مـيكـروغرام مـن فيـتام D عـلى

مـــدار أســبـــوع. في الــيــوم األول  
ـرضى  55مــيـكــروجـرام من إعــطـاء ا
الــكــالـــســيــفــيــديــول  وهــو نــوع من
فـيتـام د يـتم تصـنيـعه بسـهولة في
الـكبـد.  إعطـاء جرعـة ثانـية وثـالثة
من  27مـيكـروغرام كالـسيفـيديول في

اليوم الثالث واليوم السابع.
تـمت مـقـارنـة نـتائـجـهم مع مـجـمـوعة
مــراقــبـة مــؤلــفـة من  26مــريــضًـا من
ــســتــشــفى لم مــرضـى كــورونــا في ا

يـتـلـقـوا مـكـمالت فـيـتـامـ د. مـن ب
 26في اجملـمـوعـة الـضـابـطـة  تـطلب
نـــصف (13 مـــريــضًـــا) دخــول وحــدة
ركـزة. كـانت هـنـاك حـالتي الـعـنـايـة ا

وفاة نتيجة لذلك.
ـفـتـرض أن تـرى اجملـمـوعة كـان مـن ا
كوّنة من 50 شخصًا الذين تناولوا ا
فـيـتـام (د) 25 مـريـضًـا  إدخـالهم
ـركزة ومـا يصل إلى وحـدة الـعنـاية ا
إلـى أربع حـاالت وفـاة  ولـكن لم يـكن
هـــنــاك ســـوى إدخــال واحـــد لــوحــدة
ــركــزة  ولم يــتــوف هــذا الــعــنــايــة ا
الـشــخص. لم تـكن هـنـاك مـضـاعـفـات
مـهـددة للـحـياة بـالـنسـبـة للـمـجمـوعة
الـــتي تـــنـــاولت فـــيـــتـــامـــ د  فـــقــد
حتـسنت بشكـل أسرع ولم يحتاج 98
ــرضـى إلى مـــزيــد من ـــائــة مـن ا بـــا

التدخالت الطبية.
ـــمــكن أن يـــنــقـــذ تــوزيع - كـــان من ا
فـيتام د األقـليات التي تـأثرت سلبًا

بنقص فيتام د
إحـصــائـيًـا  أثـر وبـاء كـورونـا سـلـبًـا
عـلى معـدالت أعلى مـن األشخاص من
ذوي اخلــلــفـيــات الـعِــرقــيـة الــسـوداء
واألقــــلــــيــــات اآلســــيــــويــــة. هـــذا ألن
األشـــخــاص ذوي الــبــشـــرة الــداكــنــة
يــعـانـون بـشـكـل افـتـراضي من نـقص
فـيـتامـ د. ال تـمتص بـشـرتهم أشـعة
الـشـمس بشـكل فعـال مثل األشـخاص
ذوي الـــبـــشـــرة الــفـــاحتـــة. يـــحـــتــاج
األشـخـاص ذوو الـبـشـرة الـداكـنة إلى
ـــزيـــد من الــوقـت في ضــوء قـــضــاء ا

الـشـمس  وهو أمـر ضـروري لتـركيب
ـكن أن يـؤدي هــرمـون فـيــتـامــ د. 
ـكـمالت فيـتـام الـتـوزيع الـصحـيح 
(د) عــلى الـســكـان األكـثــر تـضـررًا من
نــقص فـيـتـامـ (د) إلى إنـقـاذ عـدد ال
يــحــصى من األرواح وتــقــلــيل مــعـدل

رض كورونا. الوفيات اإلجمالي 
لــكن ال يـتـعـ عـلى الــسـكـان انـتـظـار
احلـكـومة حلل نـواقصـهم. فـيتـام د
غــيــر مــكــلف ومــتــاح بــســهــولـة دون
وصـفـة طـبيـة. تـتـوفر أشـعـة الـشمس
ـا أن احلكـومات أيـضًـا بسـهولـة  طا
ـــســاحــات ال تـــقــيــد الـــوصــول إلى ا
اخلــارجــيـة واحلــدائق والــشـواطئ -
وهــو واقع كـابـوسي حـدث في أجـزاء

كثيرة من البالد في عام 2020.
تــتــفــاقم األوبــئــة عــنــدمــا ال يــتــمــكن

الــــســـكــــان من الـــوصــــول إلى ضـــوء
الــشــمس الــكـافـي  وخـاصــة األشــعـة
فــوق الــبــنــفــســجــيــة ب (UVB). في
ــتـحــدة وفي نـصـف الـكـرة ــمـلــكـة ا ا
الـشمـالي  ينـتشـر نقـص فيـتام (د)
وهـــو الـــعـــامل الـــدافع وراء تـــعــرض
الــســكــان لإلصــابــة بــعــدوى اجلــهـاز
ــا في ذلك عـلـى سـبـيل الــتـنــفـسي  
ـثال ال احلـصر: كـورونا. مـع اقتراب ا
أشـهر الشتاء  سيستمر تفشي مرض
كــورونـا واإلنـفــلـونـزا ألن الــعـديـد من
الـسـكــان يـعـيـشـون في بـيـئـة مـظـلـمـة
اصــطـنــاعـيــة  مـعــزولـة عن اجلــوهـر
ناعـة لديـهم قويًا الـذي يجـعل نظـام ا

وهو الشمس.
لـن يـــوقف الـــتــــبـــاعـــد االجــــتـــمـــاعي
والـضوابط الـسلـوكيـة األخرى احلمل

ليء ـناعـة ا الـفـيروسي. فـقط جهـاز ا
بـاحلـيـوية سـيـكـون قادرًا عـلى إيـقاف
تــكــاثــر الـفــيــروسـات داخـل اجلـسم 
ـــكن تـــعــقـــيم ووقـف االنــتـــشـــار. ال 
ـحاولة ـعدي من البـيئة  الـفيروس ا

السيطرة على حياة الناس.
واألهـم من ذلك  يــجب عـلـى الـســكـان
مــعــاجلــة احلـمل الــفــيــروسي  وهـذا
يــبـدأ بــضـمــان حــصـول كل فــرد عـلى
فــيــتــامــ د الــكــافي وإنــشــاء بــيــئــة
داخـلـيـة تـمـنع االرتـبـاط الـفـيـروسي 
وتـعزّز احلمايـة من مضادات األكسدة
 وتـقـلل اخملاط وااللـتـهابـات  وتـعزّز
الــقــلــويـة وتــنــوع الــكـائــنــات احلــيـة
الــدقــيــقــة  وتــزيــد من قــدرة اخلـاليـا
اخلــــلـــويــــة عــــلى إنــــتـــاج الــــطــــاقـــة
واألكـــســجــ  ويـــخــفف من تـــكــاثــر
الـفيروس. عندمـا يتم حتديد أولويات
ـكن خـفض هـذه االسـتـراتـيـجـيـات  
مـــعــدل الـــوفــيـــات إلى مــا يـــقــرب من
الــصــفــر  ولن يــضـطــر الــســكـان إلى
الـعيش في خوف  وجـعلهم يـعيشون
فـي ظل ضوابط تـعسـفية  وإجـبارهم
عـلى االعـتمـاد على االسـتخـدام الدائم
ــســؤولــيــة لــلــتــطـــعــيم اخلــالي من ا

ليء بالتجارب اخمليبة آلمالهم. وا
ـزيـد عن الـفـوائـد الـصـحـيـة ـعــرفـة ا
لـهذا الـفيتـام األسـاسي  انتقل إلى

فيتام د.
∫qLAð —œUB*«
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وسوعي عبد احلميد العلوجي  ا

ـعالم الـسيـاحيـة استـقطـاباً لـلزوار في إيـطالـيا اخـتيار درجـة على قـائمـة اليـونسـكو لـلتـراث وهي ثاني أكـثر ا تـعتـزم مدينـة بومـبيي الـتاريـخيـة ا
ـقبل عن طريق مسابـقة دولية عـلى ما أعلن وزير الثـقافة اإليطـالي داريو فرانشيـسكيني اخلمـيس. وأشار الوزير خالل مـؤتمر صحفي رئـيسها ا
سـابقة عبر اإلنـترنت إلى أن باب الـترشيـحات مفـتوح حتى الـثالث من تـشرين الثـاني على أن يعـلن اسم الفائـز في مارس. وقال (نـظن أن هذه ا
واقع استقـطاباً للزوار في يالد ثاني أكـثر ا ستحـظى باهتمام كـبير في العالم أجمـع). وتشكل بومبيي الـتي غمرها ثوران بـركان فيزوف سنة  79قبل ا
ـمتد حـالياً على  44هكتـاراً قرب نابولي. وفي  2017قضى وقع ا إيـطاليـا بعد الكـولوسيـوم في روما. وجنح علـماء اآلثار في كـشف ما يزيد عـلى ثلث ا
ثل احملكـمة اإلدارية العـليا في الـبالد بجواز أن يتـولى شخص أجنـبي إدارة متنـزه الكولوسـيوم األثري مـا يفتح اجملال مجلس الدولـة اإليطالي الـذي 
وقع نتهية واليته  دير ا اني هو إيكه شميت حالياً متحف أوفيزي في فلورنسا. وأعرب ا تاحف اإليطالية. ويقود أ أمام تعي مديرين أجانب على رأس ا
تـاحف اإليطالـية عن األمل في أن يتـمكن خـلفه من مواصـلة أعمـال التجـديد التي سـؤولة عن مجـمل ا بومـبيي مـاسيمـو أوسانا الـذي سيتـرأس الهيـئة ا
وقع الذي واجه سـابقـاً خطر راقبـة والتـفتيش. وأشـار إلى أن هذه األعـمال تأخـرت عقـوداً ما يهـدد بقـاء ا ـا يشـمل أعمـال ا أطـلقهـا خالل واليته قـبل عام 

حذفه من قائمة اليونسكو للتراث.

رسالة روما
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(تـأريخ الـطب العـراقي) لـلـمجـمع لـلنـظر
في نــشــره ســألـه هـذا الــعــضــو مــا هي
شـهـادتك? فـسـحـب الـعـلـوجي اخملـطـوط
غـضـبـان أسـفـاً قـائال لألسـتـاذ ربـاح آل
جعفـر: إن اجملمع العلـمي العراقي عامل
كتـابي هذا كمـا عومل حـذاء أبي القاسم
الـطـنـبـوري في لـيلـة من لـيـالي شـهرزاد!
يـنــظــر مــقــال (أيـام ولــيــال في ضــيــافـة
ــذكـور ـدى) ا الــعـلــوجي) في مــلـحـق (ا

. آنفاً
فـأيـة سـخـريـة مـدافـة بـاألسى هـذه الـتي
عروف يطـلقهـا األستاذ الـعلوجي هـو ا
بـسـخـريـته الالذعــة وأسـلـوبه الـفـكه في
الكتابة واحملادثة? رائيا إنه يستطيع أن
يــزرع الـــبــســمـــات في جــمــيـع الــشــفــاه
مـصـبوغـة وغـير مـصبـوغـة وأية تـورية

رائعة هذه التي يوردها العلوجي!.
÷ULŠ√Ë WŽ–ô W¹d Ý

ــــطـــبـــعي مــــهـــتـــديـــا في حـــديــــثه مع ا
ن ال يـعـرف بـتـحـمـيض- والــتـحـمـيض 
مـــعـــنـــاه: اإلفـــاضـــة فـي مـــا يـــؤنس من
حـديث واالنـتـقـال من اجلـد إلـى الـهزل-
وسخـرية ابن قتـيبة في (عـيون األخبار)
والثـعالـبي في (يتيـمة الـدهر) واجلاحظ
في جــــمـــيع مـــؤلــــفـــاته ال بل تــــبـــلغ به
الـسـخـريـة الــولـوج إلى مـوطن األسـرار
فما أوقفها كـما أوقفها أبو نواس قائال:
ورغم شــيــخـوخــتي مــا أزال قــويــا عـلى
شـريـكـة حـيــاتي نـتـذاوق الـعـسـيـلـة بال
هـوادة". وإذ شـرحت مـعنى الـتـحـميض
فـلن أذكر معـنى العـسيـلة فـارجعوا الى

عجم?! ا
وحتى وهو يذكر صروف الدهر القاسية
التـي أحالـته ركـامـاً مـا غـادر الـسـخـرية

رة والفكاهة ا
:انـــهــــمـــرت مـــقـــاالتـي مع ســـنـــة 1946
وفـاضت في الـسـتيـنـات وما بـعـدها.. ثم
نــزرت في مــعـــاقــد الــثــمــانــ بــعــد أن
وجـدتـني مشـدوداً بـأعمـالي الـوظـيفـية..
إضــافـة إلـى إصـابــة عـيــني بــالـتــقـوس
وأذني بـبـواكيـر الـصـمم ودمي بالـسـكر
والـضـغط وقـلـبي بـغـيـاب دعـد وسـلـمى
وأطــرافي بــالــرعـــشــة وفــمي بــســقــوط
األسـنان وغـدتي الـدرقيـة بـالعـطل.. كان
الـــلـه في عـــوني فـــأنــا فـي هــذا الـــواقع
أماثل خراب الـبصرة بـعد عدوان الزجن
أو ســـأعـــاني- في غـــد قـــريب- أوصــاب
الشاعر اللـبناني بولس سالمة (١) التي
صـرعـته في آخـر دنـياه". تـراجع احلـلـقة
الــثــانــيــة. جــريــدة (الـثــورة) في  24من

حزيران.1985
وإذ نـشـر الـعـلـوجـي عـديـد كـتـبه إال أنه
توانـى عن نشـر كثـير من هـذا اخملطوط
الــذي سـتـطـويه األيـام وإذا كـان له عـذر
أو بـعض عذر لـعدم نـشـر مذكـراته التي
يـقــول إنـهــا تـقع في سـت مـئـة صــفـحـة
وأودعـــهـــا جنـــلـه الـــوحـــيـــد (غـــســـانــا)
ـاذا كتـبـها وأوصـاه بـعـدم نشـرهـا إذن 
وأراق فـيـهـا حـبـر الـعـ وحـبـر الـدواة?
ولــعل الـدافـع وراء حـجــبـهــا صــراحـته

كــانت بـدايــة تــعـرفي إلــيه يــوم قـرأت
كتـابه (الشـيخ ضاري قـاتل الكـولونيل
جلمن فـي خان النـقطـة) الصـادر بداية
ســــنــــة  1968 شــــاركـه في كــــتــــابــــته
الـــــضـــــابـط في اجلـــــيـش الـــــعـــــراقي
ـــــعــــروف في الـــــتــــراث والــــبـــــاحث ا
الــــشـــعـــبـي األســـتـــاذ عــــزيـــز جـــاسم
احلجية ويكفي احلجية فخراً سلسلة

كتبه (بغداديات). 
ولـــقـــد كــــان هـــذا اإلصـــدار هـــو األول
ـا عـرف بـ(مـكـتب الـعـلـوجي واألخـيـر 
واحلجية للنشر)! إذ ألفا الكتاب وكانا
يـظـنـان أن سـيــجـد قـبـوالً من الـرئـيس
ــهــذب الـفــريق عــبـد الــرحــمن عـارف ا
ـت باخلـؤولة إلى (ت. 2007 ) كونه 
قبيلة زوبع العربيـة العريقة وشيخها
الـشــجــاع ضــاري احملــمـود(ت.1928)
لكن الكـتاب لم يصـادف هوى في نفس
الـــرئــيـس بل عــاتـب األســتـــاذ عــزيــز
عنـدمـا بـعث من يـبـلغـهـمـا بـرغـبته في
لـــقـــاء أحـــدهـــمـــا عـــاتـــبه عـــلى عـــدم
التـزامهما بـاألمانة الـعلمـية في تأليف
الـــكــتــاب- كــمــا قـــرأت ذلك في حــديث
صـحـفي لـلـعـلـوجي في سـنـوات تـلت-
كــمــا أعـــاد ســرد احلــادثـــة ذاتــهــا في
ــقــابــلـة الــتي أجــراهــا مــعه الــكـاتب ا
ـطـبـعي (ت. الـراحل األسـتـاذ حــمـيـد ا
ؤرخة  2018)  وهي احللقـة الثانـية ا
في  24 من حـزيران 1985من حـلـقات
ست حتت عـنـوان مـحـدد هـو (اجلـذور
في تـــراث الـــعـــراق احلـــديث) قـــبل أن
ـطبعي في كـتب بعيـنها قدم يبـوبها ا
من خـاللــهـــا خــدمـــات جــلى لـــثــقـــافــة
ؤسس الـعـراق إذ ارخ لـذلك الـرعيـل ا

من رجاالته على مختلف الصعد.
°—«b _« p×CðË ÊË—bIð

أقـــول: فــتـــبـــخـــرت أحالم الـــعــلـــوجي
كتب وزميـله احلجيـة فعمـدا إلغالق ا
وإلـغـاء مـشـروع النـشـر ذاك وهـربـنا-
كـمــا يـقــول الـعــلـوجي- ال نــلـوي عـلى
شـيىء جتـنـبـاً لعـتـاب الـدائنـ وكـانا
نـيان نـفسيـهما من مـقابلـة الرئيس
أن الـدنـيا سـتـمـطـر عـليـهـمـا دنـانـير ال

جرادا وتفاءال بسداد الديون!
لقد عرف األستاذ عبد احلميد (بن عبد
الــــكــــر بن حــــلـــبــــوص بن حــــســـ

ـطــيــري) الــعــلـوجي ((1924-1995 ا

ـوسـوعــيـة وقــد كـتب في بــالـكــتـابــة ا
مـناح شـتى فـكتب في الـطب الـعراقي
كـمـا فهـرس للـنـتاج الـنـسوي الـعراقي
واســـتــقـــصى مــؤلـــفــات ابن اجلــوزي
ـراجع البـغدادية) فضـالً عن (جمـهرة ا
وهــو فــهـرست شــامل عـن بـغــداد مــنـذ
تــأسـيـســهـا حـتـى اآلن ويـقـصــد سـنـة
ـطــبـعـة الــرابـطــة سـنـة  1962 طــبع 
ــفــهـرس الــثـبت  1962 شـاركـه فـيه ا
الـراحل كـوركـيس عـواد مـديـر مـكـتـبـة
ـتـحف الـعراقي أوانـذاك ولـعـله كلف ا
نـاسبـة االحتفـال بيـوم بغداد بـتأليـفه 
وفـيـلـسوفـهـا الـكنـدي الـذي عـقد في 3
من كـانـون األول 1962 تـزامــنـا مع أو
تيـمـنـا بالـذكـرى الثـالـثـة لشـفـاء رئيس
الوزراء اللـواء الركن عبـد الكر قاسم
ومـــغـــادرته مــــســـتـــشـــفى دار الـــسالم
بــالــعـــلــويــة إثــر مــحــاولــة االغــتــيــال
الـفـاشـلة مـسـاء األربـعاء  9من تـشرين
األول 1959كــمـــا كــتب الــعـــلــوجي في
الــدراســات الــقــرآنــيــة واالســتــشــراق
ـسـتـشرقـ تـردف هـذا الـفيض من وا
ؤلـفـات قـراءات مـضـنيـة ومـتـواصـلة ا
في شـتى اجملـاالت مـؤكــداً لـلـمـطـبـعي
ـا أكـتب وال انـقـطع إنـني أقـرأ أكـثـر 
عن الــقــراءة إال أثـنــاء الــكـتــابــة األمـر
ـــعــــابــــثـــته ـــطــــبـــعـي  الــــذي يـــدفـع ا

ومشاكسته قائال له:
-وأنت أيـــهــــا الـــعـــلــــوجي أخـــشى أن
يتهمك بعض النـقاد بأنك مغرم بتعداد
يـ لـتدفع الـشر ؤلـف الـعـا أسـمـاء ا

عن تقليديتك?.
∫włuKF « t³O−O

- أنـا لــست حـمــاراً احـمل أســفـاراً أو
مـعـجـمـاً يشـيـر إلى أعالم فـأنـا ال اذكر
ـؤلفـ عراقـيـاً أو عربـياً أو أحـدا من ا
أجـنـبيـاً إال بـعد أن كـانت لي مـعه أكـثر
من سـهـرة حتت قـمـر أو مـصـبـاح وإال
بـعـد أن يـحـتل كـتابه مـكـانه الالئق في
رفـوف مـكـتـبـتي اخلـاصـة وقـد اعـتدت
اال أطـــــــلـق طــــــــيـــــــراً فـي ضــــــــبـــــــاب
وبــاسـتــطــاعـتي أن أحتــدى من يــقـوى
عـلى تـكـذيـبي بـتألـيف كـتـاب عن حـياة
صـــاحب االسـم الـــذي يـــقـــال إني أدفع
الشر بذكره! "تراجع احللقة الثالثة من
عــدد جــريــدة ( الــثــورة) الــصــادر يـوم

اإلثن  1من تموز .1985

الـعلـوجي الـكرخي الـبـغدادي هـذا كان
له فـضل تأسـيس مجـلة تـعنى بـالتراث
الـــشــعــبـي قــبل أن تـــؤول إلى الــدولــة
وتـتـولى اإلشـراف عــلـيـهـا وإصـدارهـا
محاولة منها في السيطرة على وسائل
النـشـر وجـعلـهـا حتت خـيمـتـهـا فضال
ــورد) عن تـــرؤسه حتـــريـــر مـــجـــلـــة (ا
الـتراثـية الـرصيـنة والـرائدة في بـابها
هذه اجملـلة الـفصلـية الـتي كان كل عدد
قـالة افـتتـاحيـة ذات لغة مـنهـا يزدان 
ستوى تـدبجها يراعة األستاذ عالية ا
عبد احلـميد العـلوجي األمر الذي أثار
عــلـــيه حــفـــيــظـــة الــذيـن ال يــعـــمــلــون
ويـكـرهــون الـعـامـلــ حـتى أنه يـبـوح
بشكاته لألديب اللوذعي األستاذ مهدي
شاكـر العـبيدي من نـفر يـنفسـون عليه
موقـعه في إصـدار مطـبوع راق ويـعبر
أوالء عـمـا يـكـمن في نـفـوسهـم من حرد
ويسـتعـر من الغـيظ على مـا اتسمت به
ـــورد) من تـــنـــمـــيق افـــتـــتـــاحـــيـــات (ا
ـا غــدا دارسـاً ومــهـجـوراً واسـتــخـدام 
ومصـدوفاً عـنه من األلـفاظ والتـراكيب.
تـنـظـر مـقـالـة (عـبـد احلـمـيـد الـعـلـوجي
ــــوســـوعي اجملـــبـــول عـــلى الـــكـــاتب ا
ــنــشـورة في الــبــسـاطــة والــتـواضع) ا
مـوقع (النـاقد الـعراقي) بـتأريخ  27من
أيـــــلـــــول  2011فــــــضالً عـن مـــــلــــــحق
(عراقيون) اخلاص باألستاذ العلوجي.
ـدى) اخلـميس  22من أيلول جـريدة (ا

2016.
ــعـــاصــرة حــجـــاب تــوجب ـــا أن ا و
الغـبط والتـحاسد والـتنافس والـتكاره
فـإن مـخــطـوطـا تـنـاول فــيه الـعـلـوجي
ستشرق والدراسات القرآنية وفيه ا
تـــوصالت أبــهـــرت أعـــضــاء الـــلــجـــنــة
الـعـلــمـيـة الـتي ألـفــهـا اجملـمع الـعـلـمي
ـهم ـدارسـة هـذا اخملـطـوط ا الـعـراقي 
عروف األستاذ عباس ؤرخ ا يجابهه ا
الـعـزاوي بالـكـنود واجلـحود وتـطـفيف
الكـيل مدعيـاً أن اخملطوط من مـدعيات
الـــعــلـــوجـي وأن لــيـس هـــو صــاحـــبه
اذا هذا الـغ والعسف احلقيـقي أما 
واإلنــــكــــار? فألن الــــعــــزاوي قـــرأ فــــيه
مـعـلـومات لم يـطـلع عـليـهـا ولم يـسمع
ـعـروف وثـانـياً ألن ـؤرخ ا بـهـا وهـو ا
الـعـلوجي مـعـلم في مدرسـة ابـتدائـية?!
وأضيف لتساؤل األسـتاذ العبيدي: من
عـلمك في صـباك يـا رجل?! ألتسـاءل أنا
أيـضـا: مـاهي شـهـادة الـعقـاد والـشـيخ
جالل احلــنــفي وعــزيـز الــســيــد جـاسم
طـبـعي وعـبـد اجلبـار عـباس وحـمـيـد ا
ورزاق إبــراهـيم حـسـن ومـارون عـبـود
نفلوطي والـعبيدي ذاته الذي أغدق وا
على الثـقافة العـربية فرائـده وفتوحاته

وجتلياته?!
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البل أن أحــد أعــضـاء اجملــمع الــعــلـمي
تـنفج بـها نـتفخ بـالـدال وا الـعراقـي ا
يـوم قـدم الـباحـث الكـبـيـر األستـاذ عـبد
احلـمــيـد الـعـلــوجي مـخـطــوطـة كـتـابه

وســخــريــته الالذعــة- كم أشــرت آنــفـاً-
وهــذا مـــا كـــنت أطـــالــعـه في مـــقــابالت
صـحــفـيـة فــضالً عن لـقـاءات تــلـفـازيـة
فـــلــــيس له عــــذر أن لم يـــنــــشـــر بـــعض
مــخــطــوطــاته وال ســيــمــا مــوســوعــته
ــضـني الـذي الـقــرآنـيـة فــهـذا اجلـهـد ا
اشتغل عليه وفيه- كما يقول- منذ سنة
ـــا  1952وحــــتى أخــــريــــات أيــــامـه و
يــكـتــمل أو اكــتـمـل! سـيــضــيع ويـذهب
بــدداً فــاألبــنــاء ذهــبــوا كل مــذهب وال
يــكـاد يــجــمــعــهم مع تــوجــهــات أبـيــهم
الثـقافيـة جامع ترى أمـا كان األجدر أن
يــكـبـح جـمــاح نـفــسه بـاقــتـنــاء كل هـذه
األلـوف من الكـتب الـتي مـا أظنه قـرأها
كلها فالعمر قصير والعلم غزير وكثير
واالستعانـة بهذه النـقود على طبع هذه

اخملطوطات?
يـظل األسـتـاذ الـعلـوجي يـشـكو تـبـعات
الـوظـيـفـة الـتي تـأكل وقـته وهـذا األمـر
عـانـاه عـديـد األدبــاء والـبـاحـثـ فـلـقـد
أتت التـرجمة من الـروسية إلى الـعربية
عـلى وقت غـائب طــعـمـة فـرمـان واألمـر
يـشـمل الـدكـتـور سهـيل إدريس فـمـجـلة
(اآلداب) ودارهــا أخـذت وقــته وهـا هـو
محـمد دكروب الـذي تولى إصدار مـجلة
(الـطـريـق) الـلـبـنـانـيــة عـقـوداً وغـيـرهم
كــثـيــر فــأثــرت ســلـبــاً عــلى عــطــاءاتـهم
الـفـكـريـة والـثــقـافـيـة ولم يـنج من هـذه
اجلائحة سوى أساتـذة اجلامعات لقلة

ساعات عملهم.
:  يبث الـعلوجـي شكاته لـلمطـبعي قائالً
ــرض وحــده ســـبــبــاً في هــذا لـم يــكن ا
االنـــخــفـــاض وأنــا لم أذكـــره إال عــامالً
مـــســاعــداً فــيه إن الـــذي حــجــبــني عن
اإلنـتــاج هــو مــواصــلـة عــمــلي رئــيــسـاً
ورد) عـلى امتداد أكثر لتحريـر مجلة (ا
من اثـنـتي عـشــرة سـنـة وانـغـمـاري في
الـــعــمل اإلداري الـــروتــيـــني وإشــرافي
ـــســــتـــمــــر عـــلـى طـــبـع الـــلــــوامع من ا
مـنشـورات وزارة الـثقـافـة واإلعالم وقد
يــتــبــادر إلـى الــذهن أو قــد يــزعم زاعم
بـأنني كالـنعـامة أو (الـعقـعق!) أحتضن
بــيض غـــيــري وأنــسى بــيض نــفــسي".

تراجع احللقة آنفة الذكر.
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كــنت وأنــا أقـــرأ رأيه الــســلـــبي بــعــالم
الـسـرد العـربي ومـنه الـعراقي أظن إنه
نــاجت عن عــدم تـــوق لــهــذا الـــفن وقــلــة
إطالع عـلـيه لـكن إذ تطـالع مـا يـعدد لك
من روائــيـ وروايــاتـهـم الـتي قــرأهـا
حتـتــرم رأيه الــنــاجت عن تــذوق ودرايـة
وتـمـحـيص إذ جنـده قـرأ نـتـاجـات لـيو
تولـسـتـوي وتشـيـخـوف وليـرمـنـتوف
وكــولن ولـــسن وفـــرانـــســوا مـــوريــاك
وهنري دي مونترالن والبرتو مورافيا
وسـارتـر ونـابـوكـوف وديـفـيـد هـربرت
لـورنـس وارسـكـ كـالدويـل والـقـائـمة

تطول.
وإذ ال يــنــكــر ســهــوه ونــســيــانه فــإني
وجدته يذكر أكثر من مرة النحوي الذي

قــــال: أمـــوت وفـي نــــفــــسي شــــيىء من
(حـتى). وهـو لـدى الــتـدقـيق أبـو زكـريـا

يحيى بن زياد الفراء.
كمـا ذكـر مـا سمـاهـا "مـناظـرة الـكـسائي
وســـيــبـــويـه حــول مـــســـألـــة الـــعـــقــرب
والـزنبـور" وهي عـند الـتحـقـيق قضـية
نـحـوية جـدلـية أفـاضت في ذكـرهـا كتب
ـــســـألــة الـــنــحـــو والـــلـــغـــة عـــرفت بـ(ا
الـزنــبــوريــة) فــخُـذِل ســيــبــويه وخــسـر
ــنــاظـرة مـع الـكــســائي رأس مــدرسـة ا
الكوفة النحويـة فاغتم سيبويه وهاجر
نحو بلده بالد فارس ومات على األثر.
كـما نـسب العـلوجي في احلـلقـة الثـالثة
من حــلــقــات (جــذور في تــراث الــعــراق
نـشورة في جـريدة (الـثورة) احلـديث) ا
يوم اإلثن األول من تموز  1985نسب
كـتــاب (اآلجـرومــيـة) إلى الــشـيـخ خـالـد
األزهـري ووجـدتْ هـذه الهـفـوة صـداها
في احلــوار الــذي كــتــبــته الــصــحــفــيــة
أســمــاء مــحـمــد مــصــطــفى ونــشــر في
ـذكور آنـفـاً فـضالً عن احلوار ـلـحق ا ا
الـذي أجرته الـصـحفـيـة وداد اجلوراني
ـــلــحق ذاته مـع الــعــلـــوجي ونــشــره ا
وصــحـــة األمــر أن الـــكــتـــاب الــنـــحــوي
الـصـغـيـر ألـفه أبـو عـبد الـلـه محـمـد بن
مـحـمـد بن داود الـصـنـهـاجي األنـدلـسي
حمد بن آجروم ( 673-722 عروف  ا
ولـدي شرح لـلكـتـاب تواله أحـمد حـبيب
قـيــصـر الــعـامــلي وهـو من مــنـشـورات
تنبي ببغداد كتبة األهلية في شارع ا ا
لـــصـــاحـــبــهـــا الـــســـيـــد شـــمس الـــدين
احلــيــدري طــبع في مــطـابـع الـنــعــمـان
بالنـجف األشرف غير مـؤرخ أما كتاب
الـشـيخ األزهـري فـهـو (شـرح الـتـصريح
لـلـشيخ اإلمـام الـعالمة الـهـمام خـالد بن

عـبــد الـلـه األزهـري عــلى الـتــوضـيح
أللـفـيـة ابن مـالك في الـنـحـو لـلـشـيخ
اإلمـــام الـــعالمـــة جـــمـــال الـــدين أبي
مــحـمــد بن عــبـد الــله بن يــوسف بن
هـــشــام األنـــصــاري تـــغـــمــدهـم الــله
- وبهامشه برحمته ورضـوانه -آم
تف عي ا تقن األ حاشية العالمة ا
الـشــيخ يس بن زين الـدين الـعـلـيـمي
احلــمــصـي رحــمه الـــله  -الــطـــبــعــة
ـصـرية ـطـبـعـة األزهـريـة ا األولـى با
سنة  1313هجريـة وقد آل الي هذا
الـكـتاب فـضالً عن كـتـاب شرح ألـفـية
ابن مـــالك آل إلـي من خـــزانــة كـــتب
مـخـتـار مـحـلـتـنـا (الـشـواكـة) الـفـقـير
ــلــقب جـابــر بن حـاج مــحـمــد عـلي ا
كـــاظم بن ســهـــيل غبّ وفـــاته شــتــاء
سنة  1971عن طريق حـفيـده محـمد

هادي.
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(1) مـا أشــار إلـيه الــعـلـوجـي بـشـأن
مــرض بــولس سالمــة فـصّــله األديب
ــصـــري الــكـــبــيـــر الــصـــديق وديع ا
فـلـسطـ في كـتـابه (وديع فلـسـط
يتـحـدث عن أعالم عصـره) إذ ذكر أن
بـولس سالمـة أصـيب في عام 1936
ـا بــنـاسـور فـي الـعـمــود الـفــقـري 
ـبــاضع األطــبـاء اضـطــره لالذعــان 
ولــكن بــادرة من اإلهــمـال ســبــبت له
شــلال نــصــفــيـا (..) وفـي عـام 1958
جـاء مـن يـشـيـر علـيـه بـزيـارة (عذراء
لـــــورد) في فــــرنـــــســــة (..) وســــافــــر
محموالً والفى نفسه وسط آالف من
(..) وعــاد وهــو قـــادر عــلى ــرضـى ا
الــسـيــر عـلـى قـدمــيه ومـتــكـئــاً عـلى
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واطن (باسم عبد عتوي) دعوته قدم ا
الــقــضــائــيــة لــتــبــديل (اسم) وجــعــله
(مــحــمــد) بــدال من (بــاسم) فــمن لــديه
ديـرية خالل اعتـراض مراجـعة هـذه ا
عـشرة ايـام من تاريخ النـشر وبـعكسه
ـديــريــة بــطــلـبه ســوف تـنــظــر هــذه ا
ــادة (٢١) من اســتــنـادا الـى احــكـام ا
دنـية رقم (٦٥) لسنة قـانون االحوال ا
ــعــدل عــلى ان يــكـون الــنــشـر ١٩٧٢ ا

باسم مدير عام اجلنسية احملترم.
مع التقدير
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وانئ العراق/ هـيئة القرض الياباني كافة الشركات الـراغبة ذات االختصاص باعمال بناء وتوريد وحدات تـدعو وزارة النقل/ الشركة العامة 
وانئ رحلة الثـانية من إعادة تأهيل قطاع ا شاركة ضمن مشروع  PKG-3A احد مشاريع ا بحرية خدمية الى تقد رسالـة اهتمام لغرض ا
مـول من قبل الوكالة الـيابانية للـتعاون الدولي (جايـكا) ولغرض االطالع على شروط العراقـية/ إعادة تأهيل ميـناء خور الزبير ( IQ-P2O) ا
ـوقع االلـكـتـروني اخلاص ـوقع االلـكـتـروني اخلـاص بـوزارة الـنقل (www.motrans.gov.iq) او ا ـنـاقـصـة وتفـاصـيـلـهـا يـرجى مـراجعـة ا ا

.(www.scp.gov.iq) وانئ العراق بالشركة العامة 
مع التقدير
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Advertising
The Ministry of Tsportation/ General Company for Ports of Iraq/ Japanese Loan Organization wishes to invite the
interested companies to submit a letter of interest for the purpose of participating in the PKG.3A Project one of the
port Secter Rehabilitation Project IQ-P20, funded by the Japan Intemational Cooperation Agency (JICA) For more
information and datails.please visit the website of the Ministry of Transport (www.motrans.gov.iq) or the website of
the Gnerel Company for Ports of Iraq
(www.scp.gov.iq)

With our apprcciation
Farhan Mouhaisen Ghdhaib
Director Genral
Genral Company for Post of Iraq (GCPI)
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www.azzaman.com

تشرق شمس يوم غد األربعاء فيما
الــعـتـمــة الـعــربـيـة تــتـزايـد وفــيـمـا
شـعـوب األمـة اإلسالمـيـة احلـافـظـة
ـتنـاسـيـة الـنـجدات في الـود غـيـر ا
لمات ومن دون أن تطلب تشارك ا
الــشـــعب الــســـعــودي إســـتــقـــبــاله
تـسـعيـنـية يـومه الـوطني ومـشـاعر
إعـــتـــزازه بـــثـــبــات جـــيـل األبـــنــاء
لك ؤسـس ا واألحـفـاد عـلى عـهـد ا
عــبـدالـعـزيـز طـيَّب الـله ثـراه الـذي

وهــو يــصــمـد أمــام وطــأة صــحــيـة
دقيقة أصابته وهو لم يكمل الثالثة
والــسـبـعـ من الـعـمـر حـرص أشـد
احلـــرص عــلى أن تـــكــون وصـــيــته
لإلبن سـعود الـذي سـيبـدأ مواصـلة
مـسيـرة األبنـاء من بعـده متـضمـنة
عــبـارة "يـنـبــغي أالَّ تـأخـذك في الـله
لـومــة الئم عـلــيك أن تـنــظـر في أمـر
سلم عـامة أقِلْ عثرتهم وإنصح ا
لـــــهـم وإقـضِ لـــــوازمــــــهـم بــــــقـــــدْر

إمكانك...".
لم يـكن غـنـيَ مـال زمـنـذاك فــالـنـفط
في طــور إســتـــخــراجه لــكــنه كــان
غـنيّ الـعـقل وكر الـنـفس ويـعرف
مــعـنى ضــيق الـعــيش ألنه ذاق مـر
طــعم ذلك الـضــيق بـدلــيل أنه كـان
ــدونه بـالـعـطـايـا يـتـسـقط الـذين 
لـكي يـعـطي احملـتـاجـ ويعـيل مَن
حوله في مـجلسـه العابق بـالنصح
ـثـابرة عـلى مـواجـهة والـتـنـوير وا
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ـــشـــرف عــــلى الــــنـــقـــد الــــوطـــني وا
ومــعـــادلــته بــالــنــقــد االجــنــبي وهــو
ــــــشــــــرف عـــــــلـى الــــــســـــــيــــــاســــــة ا
صـارف العاملة في االئتمانيـةلكافة ا
الدولـة ويحـتفظ بـحسـابات احلـكومة

ستشار النقدي لها . ويؤدي دور ا
ــصـارف الــتـجــاريـة : تــقـوم هـذه 2-ا
ـصـارف بـقـبول الـودائع مـن االفراد ا

والهيئات التي تدفع عند الطلب .
3- مصـارف االستـثـمار : تـوظف هذه
ــشــروعـات ــصــارف امـوالــهــا في ا ا
الــتـجـاريــة والـصـنــاعـيــة المـد طـويل
اضـــافــة الى اشــتــراكـــهــا في انــشــاء
ــدة  طـويــلـة الــشـركــات واقــراضـهــا 
ـصـارف تقـبل الـودائع حالـها وهذه ا

صارف التجارية . حال ا
ـتــخـصـصـة : تـعـتـمـد ـصـارف ا 4- ا
ــــصـــارف عــــلى مـــصــــادرهـــا هـــذه ا
الــداخـلــيـة بــالـقــيـام بــوظـيــفـتــهـا اي
االعـتــمـاد عـلى مـواردهــا الـذاتـيـة وال
تـعـتــمـد عـلى الـودائـع الـتي ال تـشـكل
مــصـدر يــذكـر من مــصـادر تــمـويــلـهـا
وهي غـيـر مـهــتـمه بـتـجـمـيع الـودائع
كونـها تركـز على تـرص راس مـالها
بالدرجة االولى الـذي تعتـمد عليه في
تـنـفيـذ سـيـاسـاتهـا االقـراضـيـة وهذه
ـصـارف الـصــنـاعـيـة ـصــارف هي ا ا
ــصـــــارف ــصـــارف الــزراعــيــة وا وا

بـشكل واسع جـدا. كـمـا تقـوم مـعظم
ــصـارف بــتـقــد خـدمــات جـديـدة ا
يــومــيــا من اجل  االســتــحـواذ عــلى
اكـــبـــر عـــدد مـن الـــزبـــائن ومن أجل
ـرسـومـة بـكـفاءة حتـقـيق االهـداف ا
وفـــاعــــلـــيــــة لـــذلك جنــــد أن أنـــواع
ـصارف ـقـدمة من قـبل ا اخلدمـات ا
مـتــنـوعـة ومــتـعـددة بـشــكل يـصـعب

حصرها .
ولـغـرض خـلق جـهـاز مـصرفـي قادر
عــلى اداء دوره الــفــعـال فـي حتـريك
االقـتــصـاد الـوطـنـي والـوقـوف امـام
ـــال ــــنــــافـــســــة في ســــوق راس ا ا
ــــصــــارف الــــدولي فــــقــــد الــــزمت ا
بتطبيق قرارات جلنة (بازل) للرقابة
ـصرفـيـة وذلك بـوضع السـيـاسات ا
التمـويلـية التي من شـانها مـساعدة
البنـوك لتـكييف اوضـاعها وتـسهيل
اعـــمـــالــهـــا فـي تـــمــويـل الـــتـــجــارة

اخلارجية .
صرفي : مكونات النظام ا

وقــبل الـتــطــرق الى اسـتــراتـيــجـات
الية للمصارف دعما وارد ا تنمية ا
ـرور لالقــتـصـاد الــوطـني البــد من ا
ـصـرفي في عـلى مـكـونـات الـنـظام ا

العراق 
صرفي من االتي : يتكون النظام ا
ركزي : وهو بنك البنوك 1- البنك ا

(1)
ــــصـــارف دورا مــــهــــمـــا في تــــؤدي ا
االقتصاد الوطني  فهي تتولى عملية
ــدخـــرات من االفــراد جـــذب وجــمـع ا
ـؤسـســات والـشـركـات والـوحـدات وا
احلــكـومــيـة ثم تــوفـيــرهـا لــلـراغــبـ
بــاالسـتـثــمـار والـتـمــويل لـلــقـطـاعـات
والنشاطـات االقتصاديـة التي تساهم
في حتقيق الناجت القومي وعلى وفق
ـركزي  ضـوابط وتـعلـيـمـات الـبـنك ا
ــصــارف وهــذا يـــعــني بــان مــهــمــة ا
تـنـطـوي عــلى عـمـلـيـة جـذب وتـعـبـئـة
ــــدخـــرات مـن االفـــراد والــــوحـــدات ا
االقــتـصــاديـة مـن وحـدات (الــفـائض)
وتقدم القروض للوحدات االقتصادية
لالفــــراد والــــشــــركــــات والــــوحــــدات
احلـــكـــومـــيـــة الـــتي تـــمـــثل وحـــدات

(العجز).
ــصــرفي في حــيث يــســهم اجلــهــاز ا
امــــداد االنــــشـــــطــــة والــــقــــطــــاعــــات
ــكــونـة االقــتــصــاديــة واالنــتـاجــيــة ا
لالقتصـاد الوطني (بـاالموال) لتـنمية
ــا يــنـــعــكس في تـــلك الــقـــطــاعـــات 
الــنـهــايــة عـلى رفــاهــيـة وتــقـدم اال
ــصـارف والــشـعــوب ولـقــد واجـهت ا
نافسة الشـديدة فيما بيـنها للتحكم ا
ــركــزي ولــذلك تــوســعت بــالــســـوق ا
ـقـدمـة إلى الـزبائن أنـواع اخلدمـات ا

) ويـنـشـأ عن بـاالتـفـاق بـ الـطـرفـ
تـلك الـوديـعـة الـتـزام مـصـرفي بـدفع
مـبلغ مـن وحدات الـنـقـود القـانـونـية
لــلـــمــودع او المــره عــنــد الــطــلب او
حيـنمـا يحل االجل كـما يـلتـزم البنك
بدفع اربـاح علـى الوديـعة  وتـسعى
ـصـرفي الى جذب وحدات اجلـهـاز ا
اكـبـر قـدر من الـودائع عـدد كـبيـر من
االدوات والــــعـــــنـــــاصــــر اجلـــــاذبــــة
للمدخرين من بينها سعر الفائدة او
الــعـائــد عـلى الــودائع وكـمــا تـشــيـر
ـصارف ـصـرفـيـة فـان ا الـدراسـات ا
تـــعــاني بــشـــكل عــام مـن ضــعف في
ـصرفـيـة وفي جذب معـدل الـودائع ا
ـصرفي الودائـع من خارج اجلـهـاز ا
ـــــا ادى الى اضـــــعــــاف اجلــــهــــاز
ــصـرفي في الــنـشــاط االقـتــصـادي ا
صارف وظهور مشكلة اخملاطر في ا
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1- الـوديــعـة اجلـاريـة : وتــشـيـر الى
ذلك (االتــفــاق بــ الــزبــون والــبــنك
وجـبه بـايداع حـيث يقـوم الـزبـون 
مـبلغ من الـنـقـود لدى الـبـنك على ان
يـكـون له احلق في سـحـبـها دون اي
اخطـار مسبـقه) لذلك تـسمى احـيانا
(ودائـع حتت الــــطــــلـب) حــــيث يــــتم
الـــســحـب مـــنــهـــا بـــالـــشـــيـــكــات او
ايــــصـــاالت او اوامــــر دفع لــــصـــالح
الـــغــيـــر وتــاخــذ دائـــمــا عـــلى شــكل
حــسـابـات جــاريـة ويــعـتـبــر الـزبـون
مـــقــرضــا لــلــبـــنك الــذي يــودع لــديه
وديعه على شكل حساب جاري وفي
هـذا الـنــوع من الـودائع ال يـجـوز ان
يــدفع الــبــنك فــائــدة عــلى الــوديــعـة
اجلــاريـة حــيث تــكـون هــذه الـودائع
مضـمونـة عـلى البـنك  تمـثل الوائع
ـعروض اجلـارية نـسـبه كـبيـرة من ا
الـنقـدي لـذلك تـعـتبـر جـزء من الـقوة
الشـرائيـة لـلبـنك ويعـتبـر هذا الـنوع

وسيلة من وسائل الدفع .
2- ودائع الـتوفـيـر : وهـو عـبارة عن

العقارية وغيرها .
صارف االسالمية : تعتمد هذه 5- ا
ــشــاركـة او ــصــارف عــلى مــبــدأ ا ا
ــضــاربــة االسالمــيــة وال تــتــعــامل ا
صرفية وحـسب الشريعة بالفائـدة ا
االسالميـة حيث حتـرمهـا وتعـتبـرها
ربـا وهي مـصـارف جتـاريـة بـالـنـظـر

للصفة الغالبة على انشطتها .
ـصارف على مدى زمن وقد اهتمت ا
صدر طويل بتنمية الودائع كونها ا
االســـاسـي لــــلــــعــــائــــدات واالربـــاح
لـــشــــعـــورهــــا بـــان زيــــادة الـــودائع
ــصــرفـيــة تـتــطــلب تـفــعــيل دورهـا ا
وتـطــويـره وحتـلــيل الـعـقــبـات الـتي
ــهـــامــهــا في حتـــول دون الــقــيـــام 
ـــزيــــد من الـــزبـــائن اســـتـــقـــطـــاب ا
ـصـرفي ـتـعـامـلـ في الـقـطـاع ا وا
ــــصـــارف من ولـــضــــمـــان تـــمــــكن ا
ـــنـــافــســـة في الـــســوق مــواجـــهــة ا
ـــصــــرفــــيــــة البـــد لــــهــــا من وضع ا
اســتــراتـيــجــيـات لــتــنـمــيــة الـودائع
ــصـــرفــيـــة وتــطـــويــر خـــدمــاتـــهــا ا
ـــصــرفــيــة واالســـتــفــادة من ثــورة ا
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ــصـــدر الـــرئــيس) تـــعـــد الــودائـع (ا
ـصـارف التـجـاريـة ويـلـيـها المـوال ا
ـمـتلك وهي ال ا في االهمـيـة راس ا
ـصـارف النـهـا شـريـان احلـيــاة في ا
اهم مـصــادر االمـوال فـيـه كـذلك فـان
ــــصـــارف تــــؤدي خــــدمــــة هــــامـــة ا
لالقـتـصـاد الـوطـني بـقـبـول الـودائع
ـــا يــؤدي ذلـك الى تــســـهــيل نـــظــرا 
عمـليـات الـدفع النـاجمـة عن التـبادل
الــــتــــجــــاري وتـــــشــــجــــيع االدخــــار
واســـتـــخـــدام االمـــوال في اجملـــاالت

االقتصادية اخملتلفة .
يـقـصـد بـالـودائع ذلك (االتـفـاق الذي
ودع مبـلغا قـتضاه ان يـدفع ا يتم 
من الـنــقـود لـلـمـصــرف بـوسـيـلـة من
وسائـل الدفع ويـبـنى عـلى ذلك خلق
وديـعه حتـت الـطـلـب او الجل يـحـدد
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(اتــفـــاق بــ الــبــنك والــزبــون يــودع
ـال مقابل وجبـه الزبون مـبلغ من ا
احلـصـول عـلـى اربـاح عـلى ان يـكـون
لــــلـــــزبـــــون احلق فـي الـــــســـــحب من
الـــوديـــعــــة في اي وقت يـــشـــاء) دون
انــــذار مـــســــبق  ويــــحـــمـل صـــاحب
ــبـالغ الــوديــعــة دفـتــر يــســجل فــيه ا
ـسحـوبـة واالرباح ـبـالغ ا ـودعة وا ا
ــكن ان يـتــقـدم بــهـذا ــسـتــحـقــة و ا
ــصــرف اذا رغب في الــدفــتــر لــفـرع ا
ايــداع او ســحـب مــبــالغ من جــديــد 
تـوفر هـذه الـوديـعة مـيـزة اجلـمع ب
كن للمودع السيولـة والعائد حـيث 
احلـــــصــــول عـــــلـى عــــائـــــد مـع عــــدم
الــتــضــحــيــة بـالــســيــولــة احلــاضـرة
ــــدخـــراته خـــاصــــة مع زيـــادة حـــدة

صرفية. النافسة ا
3- الـودئع الـثـابـتـة : تـسـمى احـيـانـا
ــودعــون في هــذا ودائع االخــطــار وا
الـنـوع من الـودائع يـخـتـارون الـفـترة
الزمنية الـتي يتخلون فيـها للمصرف
عن امـوالـهم لـقـاء فـائـدة مـعـيـنـة (وال
ـــــبـــــالغ قـــــبل يـــــحق لـــــهم ســـــحب ا
اســتـــحـــقــاق الـــوديـــعــة واال فـــقــدوا
الــفـائــدة) ومن الـطــبـيــعي فـان بــقـاء
ـصارف الوادئـع لفـتـرة طويـلـة لدى ا
فان ذلك يشجع على (استثمارها) في
فــروع االقـتـصــاد الـوطــني اخملـتــلـفـة
وتغطية العوائد العالية التي يدفعها

على الفوائد . 
4- الــــودائـع الــــعــــامــــة : هي (ودائع
جــاريــة او تــوفــيـر او زمــنــيــة تــعـود
لـــلـــوحـــدات احلــكـــومـــيـــة) ومـــعـــظم
الوكاالت احلكومـية لديها ودائع لدى
الــبــنـوك الــتــجـاريــة  وحتــدد بـعض
الـتــشــريــعــات حــدود مــعــيــنــة لــهـذه
الـودائع كــمـا وتـصــنف هـذه الـودائع
على اساس الـودائع حسب مـدتها او
حــركــتـهــا وودائع حــسب مـلــكــيـتــهـا

وودائع محلية وودائع اجنبية .
5- الــودائع حـــسب اصل الــوديــعــة :
حـيث يــقـسم هـذا الــنـوع من الـودائع
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حــسـب اصل الــوديــعـــة الى الــودائع
االولـيـة والــتي تـمـثل ايــداع حـقـيـقي
ــبــلغ مـن الـنــقــود الــقــانــونــيــة لـدى
البنوك التجـارية ويكون االيداع على
شكل ارصدة نـقدية او ايـداع شيكات
او حواالت او كومبـياالت وتوفر هذه
الودائع للبنوك التجارية احتياطيات
ــشـتــقــة فـهي جــديــدة امـا الــودائع ا
الودائع الـتي تنـشأ من عـملـيات منح
الية القبول والقـيام باالستثـمارات ا
وهـي تـــرتــــبط بـــعـالقـــة طــــرديـــة مع
الــوديــعــة االولـــيــة حــيث تــرتــفع مع

زيادتها وتنخفض مع انخفاضها .
6- ودائع مـجـمـدة الغـراض مـحددة :
وهـي (عــبـــارة عن مـــبـــالغ يـــدفــعـــهــا
العميل في مـجال التجـارة اخلارجية
ــصــرف بــاصــدار كـــتــامــ لــقــيــام ا
خــطـاب الـضــمـان بــنـاءا عـلـى طـلـبه)
باصـدار خـطـاب ضمـان والـتي ال ترد
عــادة اال بـعــد اعـادة خــطـاب ضــمـان
الــبـــنك بـــعــد انـــتــهـــاء الـــغــرض من
اصداره .ويبدو انه مع تزايد النشاط
وه يقـابل عادة عملية االقتصادي و
رد بعض الـتامـينـات وردود تامـينات
ــــا يــــعــــني (زيــــادة حــــجم اخـــرى 
ـا الـودائـع او عـلى االقل ثــبـاتــهـا) 
يـــعــــني ضــــرورة وجــــود ســـيــــاســـة
ـا مــصـرفــيـة سـلــيـمــة لـتـوظــيـفــهـا 

يتماشى وهدف الربحية.
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ـواطن بـالـسـيـاسات 1- ضـعف ثـقة ا
النقدية لـلبنك ومن مظاهـر عدم الثقة
هو عدم استـقرار السياسـات النقدية
في اطـار الــسـعي لـتــحـقـيق االهـداف
ـرسـومـة لـلـسـيـاسـات االقـتـصـاديـة ا

وهي غير مستقرة.
ـــصـــرفي : ومن 2- ضـــعف الـــوعي ا
ــصــرفـي هـو صــور ضــعف الــوعي ا
ضعف التعامل بالشيكات واالحتفاظ
صـارف اذ ان هنالك ـبالغ خـارج ا با
(46) مـلــيـار من احلـجم الــنـقـدي هي

صارفية. خارج التعامالت ا
3- ضـعف الـعــائـد عـلى الـودائع : اذ
ان جــذب الـودائع يــعـتــمـد بــالـدرجـة
االســاس عــلى مــقــدار الــعــائــد الـذي
ـكن احلـصـول عـلـيه حـيث يـفـاضل
اصــحـــاب الـــودائع الـــكـــبـــيـــرة بــ
استثمار مدخـراتهم بصورة مباشرة
او ايداعهـا بالبـنوك ويكـون الفيصل
في ذلك هـو مقـدار الـعـائـد او هامش

الربح .
ـــــصــــارف ـــــنـــــافــــســـــة بـــــ ا 4- ا
لالســـتــحــواذ عــلـى الــودائع : حــيث
ــنــافـســة من ــكن ان تــكــون هــذه ا
ـقـدمة او من خالل طـبيـعـة اخلـدمة ا
خالل حتــويل الــوديـعــة من مــصـرف

الى اخر .
5- ضــعـف انــظــمــة تــوزيع اخلــدمــة
ـصـرفـيـة : اي قـلـة انـتـشـار الـفروع ا

ناطق الريفية بشكل خاص . با
ـوســـــــــمـيــة : مـثل 6- الــتـقــلـبــات ا
الـقــطـاع الـزراعي خــاصـة لـلــمـنـاطق
الـتي يـتـركـز نـشـاطـاتـهـا من مـنـاطق
جـغـرافيـة مـتـبـاعـدة وذات نـشـــــــاط
اقتصادي مثل القطاع الزراعي حيث
قــد حتـصل فــيه تــقـلــبـات مــوسـمــيـة

محتملة . 
7- عــدم االلـتـزام بــتـطـبــيق مـعــايـيـر
ـصــــرفـيــة والـتي (بــازل) لـلــرقـابــة ا
يـنــجم عن عـدم االلـتــزام بـهـا حـدوث
صرف منها اوضاع خارج سيطـرة ا
ـــال وضــعف ضـــعف كــفـــايــة راس ا
عملـية سداد الـقروض وحدوث تـعثر
مــصــرفي واعــــــــســار في عــمــلــيـات
ـا ــودعـ  تــسـديــد مـســتـحــقـات ا
صارف يتطلب تشديد الرقابة على ا
ــركـزي وتــشــجــيع من قــبـل الـبــنـك ا
انــدمـــاج فــيــمــا بــيــنــهــا ورفع رؤس
ــا يـنــاسب حـجم ــصـارف  امـوال ا

اعمالها .

((وللمقال بقية))
{ كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة

واقع احلال..
تـلك الــوصــيـة لم تــصــدر عـمَن هم
أحـسن أحـوال مـالـيـة وإقـتـصـاديـة
ـلك عـبـدالـعــزيـز. لم نـقـرأ في مـن ا
عاصر أنها صدرت وثائق الزمن ا
عن الزعيم اإليـراني وال عن الزعيم
الـتــركي حـيث أن كالً مـن سـلــطـنـة
هـــذا وأمـــبـــراطــــوريـــة ذاك أكـــثـــر
ـلكة عبدالعزيز إقتداراً مالياً من 
في إستنهاضـها الثالث الثابت. لم
يـصـدر عن الـطرفـيْن مـا يـشـير إلى
ت به لـــهـــفـــة نـــحـــو أخ مـــســــلم أ
ضائقة. قـرأنا عن سطوات من هذا
وحـاالت إسـتعـمـار من ذاك ودائـماً
ـستهدَف. سلم هو ا كان العـربي ا
ـبادرات الـتي بروحـية ما أما عن ا
ــلك عـبــدالـعـزيــز عـلى أن حـرص ا
تـــكـــون جــــزءاً من وصـــيــــة أشـــبه
بخـارطة طـريق أو عنـاوين دستور
أو مــيــثــاق فـــإنــنــا قـــرأنــاهــا في
مـــــدونـــــات عن أخـــــيـــــار األسالف
الصاحلـ في الزمن الغـابر أمثال
الـــعُــمــرَيـن (بن عــبــدالـــعــزيــز وبن
اخلـطــاب) وفي سِــفْــر من الــنـصح

والترشيد لعلي بن أبي طالب. 
وكل ما قاله هـؤالء األخيار كان من

هـــدي مــــا نـــثــــره الـــرســـول (ص)
طر على شتول ورود كحبات من ا
ظـامــئــة مـثل قــوله "مَن نــفَّس عن
مـؤمن كُـربـة مِن كُـرَب الـدنـيـا نفَّس
الـــلـه عـــنـه كُـــربــــة مِن كُــــرَب يـــوم

القيامة".
مـنـذ عـشـرة أعـوام وأحـوال بـعض
لـيار مسلم من ويل إلى ديار أمة ا
ويـل إلـى ويـالت.. وإلـى كـــــــــوارث
الطـبيعـة ومثـيلتـها كوارث نـاشئة
ـستتر بفعل الـتخريب-التـفجير ا
هـنالك الـصـراعات الـتي يـستـغرب
ــــرء عــــدم وضـع حــــد لــــواغـــري ا
الـــصـــدور الـــعـــربــــيـــة من جـــانب
ــســلـمــيْن وأيــاديــهــمـا اجلــاريْن ا
ـتــطـاولـة عــلى أشـقـاء الـطــويـلـة ا
عرب في أكثر من دولة في اجلناح
ـغــاربي وعــلى ضـفــاف اخلــلـيج ا
وضــــفــــاف الــــبــــحــــريْن األبــــيض
ــتـوسط واألحـمــر تـنـغص عـيش ا
الــعــبــاد وتـهــز بــنـسَـب مـتــفــاوتـة

إستقرار البالد.
كل هــذه الــتــحــرشــات الــعــدائــيــة
جـعـلت مـن أمـر إغـاثــة الـسـعـودي
ألخـيه الـعـربي ومن دون التـمـيـيز
ــــذهـــبــــيـــة وهـــواه في هــــويـــته ا

الـسـيـاسي واجـبــاً يـتـجـاوز وقـفـة
ــــســــاعـــــدة إلى واجـب اإلغــــاثــــة ا
وصــــــوالً فـي بــــــعـض الــــــظــــــروف
اإلحــــراقــــيـــة أو الــــكــــورونــــيـــة أو
الـكــوارثـيــة إلى الـوقــفـة االنــقـاذيـة
ـــــواسم لـألرواح واحملـــــاصـــــيل وا
الـزراعيـة. ولنـا في الذي أداه مـركز
سـلـمـان لإلغـاثـة جتـاه لـبـنـان الذي
كـادت عـاصـمـته تنـدثـر حتت تـأثـير
عمل تـخريـبي بفـعل فاعل مـعلوم _
مــجــهــول وكــيف كــانـت الــنــجـدات
الطبية واإلعاشية تصل تباعاً ومن
دون أن تــــكـــــون هــــنـــــالك نــــداءات
إســتــغــاثــة. فــالــقــائــد الــســعــودي
لك سلمـان الذي بينه وخصوصـاً ا
وبــ لـبــنــان وخــصـوصــاً بــيـروت
العاصـمة حالة من الـتناجي القد
يــــتـــســـاوى في مــــحـــتـــواه مع ذلك
الــتـنــاجي مع الـقــاهـرة ال يــنـتــظـر
طـــــــلـب غــــــوث وال إرفـــــــاق طـــــــلب
بـتـعـهـدات كـمـا ال تـرتـبط الـنـجدات
ـطــالب وشــروط. هـذا فِــعْل خــيـر
وهــذه أيــضــاً تــرجــمـة اإلبـن الــبـار
لـوصيـة األب الـذي غادر الـدنـيا من
دون أن يـفارقه إنـشـغال الـبـال على
بـني قـوم األمة. ومن هـنـا كـان قوله

لألبـنـاء مِن بـعده ومِن بـعـد األبـناء
لألحفاد الذين سيقودون دفة إدارة
الـدولــة الـتي أعـطــاهـا الــله الـثـراء
والــقــدرة عــلى الــتــحــمـل مــقــرونـة
بطول البال والـصبر اجلميل ومع
الــثــراء األخـذ تــطـبــيــقـاً لــلـوصــيـة
ـــواقف ـــطـــالب وا ـــنـــزَهـــة عن ا ا

شرطاً وسلفاً.
WOŁUſ«  ôUŠ

كـمـا لـنـا في أحـدث حـاالت اإلغـاثة
هـذه الــوثـبـة اإلغــاثـيـة وبــاألطـنـان
أدويـة وبـطـانيـات ومـواد مـعيـشـية
وحـــتى نـــوامـــيس تـــقــلـل من آثــار
إصــابــة األلــوف من الــســودانــيـ
بـعـاديـات الـفيـضـان الـنـيـلي خراب
بــيـوت وأراض وثـروات حــيـوانـيـة
وأنــــواع من أوبــــئـــة مــــحـــتــــمـــلـــة
احلـدوث. فـالـفـيـضـان اجلـديـد غـير
مــســـبــوقـــة أهــوالـه خالل قــرن من
الـفـيـضـانـات الـسـنويـة. لـقـد كـانت
ـثـال احلي عـلـى هذا تـلك الـوثـبـة ا
ـــلـك ســـلـــمــان الـــذي أداه مــركـــز ا
لإلغـاثـة ومن دون أن يـأتي الـغـوث
لـلــسـودان يــأخــذ من الـغــوث شـبه
الـيـومي للـيـمن. وكمـا ال تـميـيز في
شـأن الغـوث سـابقـاً وعـند احلـاجة

لـلـشـعب الـفـلـسـطـيـني بـ مَن هو
ـعـتـرَف بـهـا عـربـياً من الـسـلـطـة ا
ودولـــــيــــاً ومن هـم من "حــــمــــاس"
ورفـــيــقــاتـــهــا ذوات الـــرفــرفــة في
الـفــضـاءات اإليـرانــيـة والـتــركـيـة
فــإنـه لم يــكن هــنـــالك تــمــيــيــز في
الـغــوث لـلــبـنــان بـ طـيـف حـامـد
شـاكــر وقـفــة الـسـعــوديـة مــاضـيـاً
وحـاضـراً ودائـمـاً مع لـبـنـان وبـ
الــذين إســتــبــدلــوا هــدايــة الــكالم
بـسـوء الـتـخـاطب. وبـالـنـسـبة إلى
عـيار كـان هو هو. السـودان فإن ا
ــهم أن يــتــجــاوز الــســودانــيـون ا
ـصـابـون بـغضب فـيـضـان الـنيل ا
احملــنـة ويـخـرج الــذين تـأثـروا من
هذا الفيضـان وقد أفادتهم اإلغاثة
الـسلـمانـية كـما أفـادت سابـق ما
زالــــوا فـي حلـــظــــات مـن الـــتــــأمل
يدعون لـلملك سـلمان بطـول العمر
ودوام مـركزه اإلغـاثي ويـترحـمون
ـلـك عـبـدالعـزيـز الـذي لـيس عـلى ا
فقط أوصى مـن بعـده بأبـناء األمة
ـــــا وضع األســــاس الـــــثــــابت وإ
لـلــمـمـلـكــة الـتي عـلى إســتـقـرارهـا
وثـبـات دورهــا هـنـالك بــقـيـة آمـال

عربية.
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التقاعد بقـطع رواتب القائمة .. كيف
ــقـصـود ?? الـلـه اعـلم ويـبـدو عـرف ا
انهـا شيـفرة الـدولة الـعمـيقـة ... بعد
ساءلة فترة قصيرة اجتـمعت هيأة ا
فـــقـــررت الـــتـــريث واصـــدرت كـــتــاب
التـريث فتـريثت الـتقـاعد حـتى بداية
عام  2015 وفجـأة ايـضا اعـيـد قطع
الـراتب دون امـر رسـمي وبـقى كـتاب
ــفـــعــول الـــتـــريث االصـــلي ســـاري ا
وسـيـبـقى الى ان يـصـدر امـر رسـمي
آخـر ولــكن الـتـقــاعـد نـفــذت وعـنـدمـا
يـسـأل السـيـد الـسـاعـدي عن الـسبب
يـــجــيـب ( جــاني تـــلــفـــون)   ولــذلك
سـاءلة االول كـننـي توقع ان امـر ا
ـكـنـني جـاء بـالـتـلــفـون ايـضـا  بل 
ـــســــاءلـــة الـــتي ـــتــــصل . ا تـــوقع ا
يـفـتـرض ان تـكـون خـصـمـا اقـتـرحت
رســمــيــا ان كـل من لــديه تــوقــيــفــات
تـقاعـديـة من اعـضـاء الفـروع يـسـتلم
راتـبـا وغـيــرهم ال يـسـتـلـمـون وذهب
قترح القـانوني والدستوري ادراج ا
الــريـاح.. ولــكـنــهـا بــنـفـس الـوقت لم
تـنـفـذ قرار مـحـكـمـة الـقـضاء االداري
2846في  2018/11/26 بـــإن قــرار

والـقسم الـعـسـكري مـقـاالتي حـولهم
بــاألرقــام والــوقــائع عن تــعــطــيـلــهم
لـلـقـضـاء لـسـبـعـة اشـهـر واسـتـمـرت
لــتـصـبـح تـسـعــة اشـهــر رغم جـزمي
انهم اطـلعـوا علـيها كـونهـا تنـتشر 
ولكنـهم في حمـاية الدولـة العمـيقة 
وهم لم يتـوقعـوا ان الدولة الـعمـيقة
هـي حـالــة شــاذة ســتــنــهــيــهــا دولـة
العراق  واليوم فقط تأكدوا اننا في
طـريـقنـا لـبـنـاء دولة مـؤسـسـات بدال

من دولة االحزاب
Ÿu{u*« VK

وضوع ونذكر اننا نبقى في صلب ا
قلـنـا ان العـسكـر من اعـضاء الـفروع
تـــقـــاضـــوا رواتـــبـــهـم مع اقـــرانـــهم
ــــــوجـب امـــــــر ديــــــوانـي اعـــــــطى
لـلـمـسـاءلـة فـتـرة شـهـرين لـلـمـوافـقـة
عـلى القـوائم بـعـدها تـعـد مـوافقـتـها

حاصلة وانتهى االمر .
في الــــعـــام  2014 وفـــجــــأة اصـــدر
ـساءلـة السـابق كتـابا رئيس هـيأة ا
لـلـتـقـاعــد يـقـول فـيه .. نـرافق قـوائم
بــاســمــاء  اعــضــاء الــفــروع فــأعــلى
نـرجـو اتـخـاذ مـا يـلـزم .. قـام رئـيس

لـكي يـكـون كالمي الـسـابق والالحق
مفـهومـا ال بـد لي من اعادة تـوضيح
مصطـلح الدولة الـعميـقة والتي احد
صورها االحزاب فكل حزب هو دولة
عــمـيـقــة عـمـقــهـا يـكــون بـدرجـة قـوة
ـا هــنـاك سـلــطـة احـزاب احلـزب طــا
ولــيس ســلـطــة دولـة وتــتــذكـرون كم
ــالــيــة والــدولـة مــقــاال كــتــبت عن (ا
الـعـمـيـقـة) (هـيـئـة الـتـقـاعـد والـدولـة
الــعــمـيــقــة) وكـنت اوضـح ان هـيــئـة
الـــتـــقــاعـــد لـــو لم تــكـن مــفـــصالً من
ـا جترأت مـفاصـل الدولـة الـعـميـقـة 
عــــلى حتـــدي الـــقـــوانـــ اخلـــاصـــة
بـاجلـيش الـسـابق وتـلـهـوا بـهـا كـما
الـية في ا كـانت اللـجنـة ا تشـاء  و
ان الـسابق عندما تـريد صياغة البر
مــادة في قــانــون يــتــعـلـق بـاجلــيش
الــســابق تــتــصـل هــاتـفــيــا بــرئــيس
ـادة هـاتـفـيا الـهـيـئـة فـيـصـوغ لـهم ا
وتــدون حـــتى لــو كــان فــيــهــا خــطــأ
مـحـوري (مـسـمـوعـات) ولـو لم تـكن
ـا كـانت بقت الـتقـاعـد دولـة عـميـقـة 
ـا بـرمــوزهـا طـيــلـة هـذه الــفـتـرة  و
احـتـقـرت مـديـرة الـدائـرة الـقـانـونـية

ساءلـة بالتـريث وصرف الراتب ما ا
ــفــعـول وألــزمت وزارة زال ســاري ا
ــســاءلــة بــصــرف ــالــيــة وهــيــأة ا ا
الــراتب  ولــكـنــهـا (الــهــيـأة) مــيـزت
الـــقــرار الــذي يــتــطـــابق تــمــامــا مع
دعي كان مقتـرحها اعاله حـيث ان ا
يدفع التـوقيفات الـتقاعديـة لعشرات

السن  
مـــــا الــــعـــــمل ? هـل يـــــبــــقـى هــــؤالء
العـراقـيـون بال طعـام وال حـاضر وال
مستـقبل ? اال يـوجد رئيس وزراء او
وزيــــر مــــالــــيـــــة او رئــــيس جلــــنــــة
ـان ـســاءلــة في الـبــر ــصـاحلــة وا ا
يــصـدر امـرا لــلـتـقــاعـد بـتــنـفـــــــــيـذ
الـتريث  اال يـوجـد نـواب يتـحـدثون
ـان كمـا حتـدثت في هـــــــذا في البـر
ـــقـــال? اال يـــوجـــد مــــحـــامـــون في ا
اخلارج يطعنون بـهذه القوان لدى
احملاكم الـدولـية (كـإبادة جـماعـية) ?
اال توجـد منـظمـات دوليـة تنـهي هذا
الهولوكوست ? حتدثت بالس خارت
غـيبـ  وهي ال تعـرف ان قطع عن ا
االعــنـــاق اســهـل من قــطع االرزاق ..
كـلـكم : اال تـريــدون مـغـفـرة من ربـكم
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ــا ــنـــاهج الـــدراســيـــة  حتـــديث ا
يــــتـــنــــاسب مع الــــعـــصــــر احلـــالي
والـتـطـورات الـهـائـلـة التـي حصـلت
به ألن الـطالب في هـذا العـمـر على
ا االســتــعــداد ال ســتــيــعــاب هــذا
الـتــطـور من أي وقـت أخـر مع عـدم
ناهج خالل اوقـات قصيرة تغيـير ا
ـا التـحديث عـنـد احلاجـة حتى وأ
ال يـــكـــون هــــنـــاك اربـــاك لألســـتـــاذ

والطالب.
ـتازة ان وجـود عـمـليـة تـعـلـيمـيـة 
في أي بلد تساهم في تطوير الفرد
علم جتعل الطالب يقـدس العلم وا
ـعــلم نـظــرة احـتـرام ويــنـظــر الى ا
اجـالل أكــبــار تـقــديــر ال لــشيء اال
لــكـونه مــعـلــمـا وصــاحب فـضل في
تــطـويـر االجـيـال الــتي حتـقق خـيـر

البالد والعباد.
ــــهـــمـــة هي اإلهـــمـــال من األمـــور ا
األســري لــلــطــالـب وعــدم مــراقــبــته
وحــفـظه مـن اي امـور تــشـغـلـه عـنـد
االهـتـمام بـبـناء مـستـقـبلـه وتوفـير
ـــــنــــاســــبــــة لـه من اجل االجــــواء ا
الـنـجـاح والـتـفـوق االمـر االخـر هو
اإلحـبـاط النـفـسي الـذي يتـولـد لدى
الفرد عـند عدم حصـوله على فرصة
يـــحــقـق من خاللـــهـــا ذاته ويـــثــبت
إمــكــانــيــاتـه وحتــقق له مــســتــوى

معيشة جيد. 

واألســـالــــيب الـــتـــدريـــســـيـــة الـــتي
تـتــنـاسب مع الـتــطـور احلـاصل في
جميع مجاالت احلـياة ومنها جانب
الـــتــــعـــلــــيم من أجـل اســـتــــثـــمـــار
الـتـكـنـولـوجيـا احلـديـثـة والـوسائل
الــتـعـلـيـمـيـة احلـديـثـة الـتي حتـقق
نــتــائج أكــثــر فـي وقت أقل من أجل

رجوة. حتقيق النتائج ا
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اجلــمـــود في اســتـــخــدام أســـالــيب
ـة الـتي أكـل عـلـيـها الـتـعـلـيم الـقـد
الدهـر وعدم االسـتفـادة من جتارب
الـدول الـتي حـقـقت طـفـرات واسـعة
عـلى مــسـتــوى مـؤشــرات الـتـعــلـيم
ـية بل ال زلـنـا نسـتخـدم نفس الـعا
االسـاليب الـتي تـتعـامل مع الـطالب
كـأنـه إله تـســجــيل نـســجل عــلـيــهـا
ـادة الــعـلـمـيــة نـعـيــد تـشـغــيـلـهـا ا
باالمتحـان لكي ينجح بـينما الدول
تطورة تـعمل على تنـمية القدرات ا
الـعـقـلـيـة االبـداع االبـتـكـار مـهارة
الـتحـليل إيـجاد احلـلول لـلمـشاكل
كل هـذه تـسـلح الـطـالب لـكي يـنجح
في احلـياة.تـوفيـر مسـتوى مـعاشي
جـيـد لــلـمـعــلم حـتى ال يــضـطـر الى
ـؤسـسـة الـتـربـويـة الـعــمل خـارج ا
علم جيدة في للحفاظ على صورة ا
ـؤسسات نظر الـطالب يجب على ا
تـوفـيـر البـيـئـة التـعـلـيمـيـة اجلـاذبة

للطالب.

ان فـــئــة الـــطالب تـــمــثـل الــقـــاعــدة
االساسيـة التي سوف تـتصدى لكل
مجاالت العمل في مستقبل أي بلد
ولذلك فـإن االنـخفـاض في مسـتوى
ــــــراحل االجنــــــاز لــــــلـــــطـالب في ا
ي ـستـوى األكاد الدراسـيـة على ا
يــعـــد مــؤشـــرا خــطــيـــرا يــعــني أن
ــســتــقــبل مــســتــوى االجنــاز فـي ا
سـوف يكـون منـخفـضـا على جـميع

األصعدة في البلد.
وذلـك بــــــســـــــبـب أن من يـــــــجب أن
يـكونـوا سـبـبا في حتـقـيق االجناز
ال يـتـمـتعـون بـالـقدرات الـكـافـية من
أجـل االرتــقــاء والـتــطــويــر في اداء
ــؤسـســات الـتي ســوف يـعــمـلـون ا
فـيــهــا أو يـتــولــون أدارتـهــا وهـذا
االنــخــفــاض الــذي يـنــذر بــعــواقب
وخـيـمـة عـلى مـسـتقـبل الـبـلـد يـولد
حــالـــة من اإلحــبـــاط وعــدم الـــثــقــة
بـالـنفـس وتضـعف الـثـقـة في قدرة
اجليل القـادم على الـنهوض بـالبلد

وحتقيق تقدمه وازدهاره.
ان الـعــمـلــيـة الــتـربــويـة مــنـظــومـة
مــتــكــامــلـــة إذا تــمت كل اجــزائــهــا
حـققت نـتـائج باهـرة امـا إذا حدث
خــــلل فـي جــــزء مــــعــــ لم حتــــقق

رجوة. النتائج ا
نظومة التربوية كالتالي: ا
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الـذي انـتم مالقـوه يـومـا ال مـحـالـة ?
وليس فينـا وفيكم سـيواجه ربه بعد
اكــثـر من عــقـد او عــقـديـن من الـزمن
وســـــتــــــجـــــدون االيــــــتـــــام واالرامل
ظـلومـ بانـتظـاركم هنـاك اخيرا وا
اعطيكم معلومة حيث اسمع من هنا
وهــنــاك ان اعــضــاء الــفــروع كــانــوا
مرفهـ ولديهم خـزين يعيـشون منه
.. بيـنــمـا احلقيـقة الـدامغـة تقول ان
رواتبهم كـانــت تعادل  ورقتي دوالر
فـــقط امـــا (اخلــمط) فـــقــد اخــــبــرني
الــراحل مــصــطــفى ابــو مــحــمــد من
اهلنا في الفيحاء كيف انه تمكن من
لون عام 2002 امتالك التــلفزيـون ا
رغـم انه كان مديرا للخطوط اجلوية
في الـبـصـرة قـــبل ان يـرتـقي لـدرجـة
عــضـــــو فــرع وقــبــلــهــا كــان مــدرس
فيزيـاء ولنا عـودة للتـذكير بـعد ح
وأخـرى وأخـرى حـتى يـظـهـر نـصف
شـــجــاع لــيــقـــوم بــاإلجــراءات الــتي
ذكرتـهـا وابسطـها االستـفسار  وأن
في ذلك اجــرا بـيـنــمـا زيـارات االردن
والـــــكـــــويـت واحلـــــديث عـن الـــــربط

السككي فال ثم فال .
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شباب إيران وقد احرز كاظم وعل
خالل الـبـطـولة (11) هـدفـا مـكـنته
من اعــتالء قـائـمــة هـدافي الـدورة
وهــو رقم قـيـاسي عــراقي اشـتـرك
مع مــنــتــخب الــشــبــاب أيـضــا في
الـبــطـولـة الــتـالــيـة عـام 1976 في
تـايـلـند وسـجل أربـعـة اهـداف لكن
ـنـتـخـب الـعراقـي لـلـشـبـاب خرج ا
مـن دور الــثــمـــانــيــة امـــام كــوريــا
الــــشــــمــــالـــيــــة بــــفـــارق الــــركالت
الـتــرجـيـحــيـة كــمـا مـثل مــنـتـخب
الــشــبـاب في الــبــطـولــة الــعـربــيـة
الـودية لـلـشبـاب عام 1975 والتي
اشـتركت فـيهـا منـتخـبات اجلـزائر
والـسـودان ولـيـبـيـا وتـوج الـعـراق
بـلـقـبــهـا وسـجل فــيـهـا كـاظم وعل
ستة اهداف.اما مسـيرته القصيرة
نتخب الـوطني فقد بدات في مع ا
صيف عام 1975 عندمـا استدعاه
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ـسابـقات في الـهيـأة التـطبـيعـية مـواعيـد تسـليم الـكشـوفات أعـلنت جلـنة ا
شاركة في بطوالتها للموسم اجلديد 2021 / 2020. اخلاصة لالندية ا
ـسابـقـات في مـخاطـبة  رسـمـية أرسـال جلـميع األنـديـة تاريخ وحددت ا
ــقـبل  آخـر مــوعـد لـتــسـلم كـشــوفـات األنـديـة الـثـامن من تــشـرين االول ا
ــمــتــاز وكــذلـك دوري الــشــبــاب واألنــديـة ــشــاركــة في دوري الــكــرة ا ا

شاركة في بطولة كأس العراق. ا
نافسات بإرسال صورة شاركة في هذه ا وطالـبت اللجنة جميع األندية ا
الكات الـتدريبـية لغرض إصـدار الباجـات التعـريفية إضافيـة لالعبيـها وا

اخلاصة بهذه البطوالت.
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بحثت جلـنة الشبـاب والرياضة مع
االحتـادات الــريــاضــيــة الــقــوانـ
الـريـاضيـة الـتي تنـتـظر الـتـصويت

ان.  في البر
وذكــر بـيــان عن الـلــجـنــة  أن جلـنـة
الشـباب والـرياضة بـرئاسـة النائب
عـبــاس عـلـيـوي وبـحـضـور الـنـائب
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اآلســـــيـــــوي كـالمه بـــــالـــــشـــــكــــر
واالمــــتــــنــــان لــــكـل احلــــاضــــرين
والــقــائـــمــ عــلى هــذه الــورشــة
مشيـدا بالتـطور الذي تـشهده كرة
الـصـاالت خـصـوصـا في الـبـلـدان
العربية التي بدأت تولي اهتماما

واسعا بهذه اللعبة.
وعــبّــر مــدرب مــنـتــخــبــنــا هــيـثم
بــعـــيــوي عن ســعــادته الــبــالــغــة
بـــتـــواجـــد الـــشـــيخ ســـلـــمـــان بن
إبراهيم رئيس االحتاد اآلسيوي
وعدد من الـشخـصيات اخلـليـجية
ــعـروفـة في لـعـبـة كـرة الـصـاالت ا
اثـنـاء مـحـاضـرته. مـثـمـنـا خـطـوة
جلـنــة كــرة الــصــاالت في االحتـاد
اإلمـاراتي في اقـامة هـذه الـندوات

ؤتمرات والتي تواجد والورش وا
درب فيها الكثير من اإلداري وا
واإلعالمــيــ من مــخــتــلـف بــلـدان

الوطن العربي. 
مــعـــربــا عـن أمــله أن حتـــظى كــرة

الصاالت باهتمام أوسع. 
وأضاف: ان عقد هـذه الورش بهذا
احلـجم وهــذه الـصــورة الـراقــيـة
ـقايـيس كـافة يـعـد حدثـا مـهـما بـا
خـــــاصـــــة مع جنــــــــــــاحـــــهـــــا في
درب واحلكام العرب استقطاب ا
وزيـــادة الــــتـــواصل االخـــوي بـــ
األشــقــاء فــضـال عن انــهــا تــنــمي
الـعالقـات بـ االحتـادات الـعـربـية
وبـلــورة جـمــيع األفــكـار في خــانـة

الفائدة العامة.
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ألقى مـدرب منتـخبـنا الوطـني لكرة
الــصـاالت هــيـثم عــبــاس بـعــيـوي
محـاضـرة تـدريـبـيـة حـول الـتـكـتيك
الفردي الـذي ينفـذه الالعب الواحد
في إطار اخـتتام الـبرنامج الـثقافي
لـلـعبـة كـرة الصـاالت الـذي أقيم من
قبل جلنة كـرة الصاالت في االحتاد
zoom اإلمــــاراتي عـــبــــر بـــرنـــامج
واسـتــمـر عـلى مــدار أربـعــة أشـهـر
مــتـواصــلــة ألــقــيت من خالله 15
محـاضرة شـملت مـناقـشة قـضايا
الـــتـــدريـب والـــتـــحـــكـــيم واإلعالم
ـتعـلقة والـقوانـ واألمور كـافة ا
بـاللـعبـة. واستـهل الشـيخ سلـمان
بـن إبــــــراهـــــيـم رئــــــيـس االحتـــــاد

جانب من احملاضرة الفديوية لكرة الصاالت

ـدرب الــبـريــطــاني داني مـاكــلـ ا
لتمثـيل منتخب العـراق لكرة القدم
ـبيـاد مونـتريال في في تـصفيـاتاو
طــهـران فــلـعب مــبــاراته الـدولــيـة
األولى ضــد الــكـــويت بــتــاريخ 20
أغــسـطس 1975 بــعــد أن اشــتـرك
أساسـيـا قبل أن يـتم استـبداله في
الدقـيقة  79بزمـيله اراهـمبـرسوم
لــعب كـاظـم وعل في مـبــاراتـ من
اصل أربــعـة في الـتـصـفـيـات وفي
شــهـــر أكــتـــوبــر مـن نــفس الـــعــام
ـنـتــخب الـعـراقي في اشـتـرك مـعــا
تــصــفـيــات ا آســيــا الــتي جـرت
شـاركة ذهـابا وايـابا في بـغـداد 
مــنــتـــخــبــات الــســـعــوديــة وقــطــر
وأفــغــانـســتــان وانـتــهت بــتــصـدر
الفريق العراقي وبلوغه النهائيات
واحــرز خاللـــهــا وعـل أول اهــدافه
الـدولــيـة امــام قــطـر واشــتـرك في

الـــبــطـــولــة وهـــو اإلجنــاز األكـــبــر
لــلــعــراق في ا آســيــا حـتـى عـام
2007 لــتــكـون الــبــطــولـة خــاتــمـة
مـشــاركـاته الــدولـيـة... حــيث لـعب
مــــبـــــاراة وديــــة ضــــد مــــنــــتــــخب
ــبي بــتــاريخ 3 يــوغــسالفــيــا األو
ـــثــابــة ديـــســمـــبــر 1976 كـــانت 
الـتــواجــد األخـيــر له مع مــنــتـخب
العراق تعرض بعدها لإلصابة في
العب عــام 1977 لــيــبــتـــعــد عن ا
نـهـائـيـا... بـعـد أن مـثل الـعراق في
حوالي (20) مـباراة دولـيـة واحرز

خاللها 4 اهداف دولية.
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بــدا مــســيــرته احملــلــيــة مع فــريق
الــبــريــد أحــد االنــديــة الــعــراقــيــة
الشـابة والـطموحـة في تلك الـفترة
وذلـك عــــــــام 1972 وفـي مـــــــــوسم
1974/1975 وبـــعـــد إلـــغـــاء فــرق

ـباريـات ثم مـثل مـنـتخب جـمـيع ا
الـعـراق في بـطـولة كـاس فـلـسـط
الـثــالـثـة لــلـمــنـتـخــبـات في تـونس
ـركز الـثاني والتـي احتل الـعراق ا
فـيـها بـعد مـصـر في العـام الـتالي
اشــتـرك وبـفـاعــلـيـة في دورة كـأس
اخلـلــيج الــرابـعــة في قـطــر والـتي
خــســـر الــعــراق لـــقــبــهـــا لــصــالح
الــكـــويت لــيـــتم االســـتــغـــنــاء عن
ــــــدرب مــــــاكـــــــلــــــ ويــــــتــــــولى ا
الـــيــوغــسالفي لـــيــنــكــو غــارجــيج
الــشـهــيـر ب (كــاكــا) مـهــمـة قــيـادة
ـنــتـخب الـعـراقي في بـطـولـة ا ا
آســـيــــا في طــــهـــران في يــــونـــيـــو
 ..1976حــيث كــان لــلــهــدف الـذي
احـــرزه وعل في مـــرمـى مــنـــتـــخب
ـقراطـية االثـر في بلوغ اليـمن الد
نتخب الـعراقي إلى الدور نصف ا
ركز الرابع في النهائي واحـتالل ا

ـــؤســســـات  دمج الـــبـــريــد مع ا
يناء البصري حتت مسمى نادي ا
ــــواصـالت) وقــــد اشــــتــــرك مع (ا
فـريــقه اجلــديـد بــقــوة في الـدوري
الـعـراقي واحـرز لـقب ثانـي هدافي
الـدوري بعـد ثامـر يـوسف كمـا نال
ركـز الثالث في ـواصالت ا فريق ا
الــبـطــولـة بـعــد الـطــيـران والــنـقل
ـــوسـم حـــدث وبــــعــــد انـــتــــهــــاء ا
واصالت االنفـصال بـ مكـوني ا
ـا دفعه فـلم يـعـد لـلبـريـد وجـود 
إلى االلـــتــحــاق بــفــريق الــطــيــران
(القوة اجلـوية) عام 1975 ليـمثله
حتى اعتزاله اللعب نهائيا في عام
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حــكـــايــة كـــاظم وعل مـع اإلصــابــة
الـتـي افـقـدت الـكـرة الـعـراقـيـة أحد
أبرز جنـومهـا كانت في عام 1977
فــفـي أثــنــاء مــبـــاراة له مع الــقــوة
اجلــويـة ضـمن أحــد بـطـوالت فـرق
اجلـيش اصـر مـدرب الـفـريق عـلى
اشــــــــراك  كـــــــاظـم وعـل في تــــــــلك
ـتــواضــعـة رغـم كـونه الــبـطــولــة ا
يــعــاني من اإلصــابــة فــشــارك في
مــبــاراة ضـــد فــريق قــوات نــصــر
لـيــتـعــرض لإلصـابــة نـتـيــجـة كـرة
مــشــتــركــة بــيــنه وبــ الـــــــالعب
لــــطـــيـف لـــبــــيب ادت إلـى تـــفــــاقم
اصـــابــته وتـــشــوه فـي عــــــــمــوده
الـــفــــــــــقـــري بــــحـــيث أصـــبح من
تـعذر علـيه السـير بسـبب تقوس ا
ظهـره ورغم ارساله لـلعالج خارج
الـعـراق إال أن حـالـته لم تـلـــــــمس
أي حتـــسن طـــوال ثالث ســـنـــوات
لـيـقــرر بـعـدهـا تــرك كـرة الــــــــقـدم

نهائيا.
رحـيــله: رحل الــكــابـ كــاظم وعل
ـــنــــا يـــوم الــــثالثـــاء 19/ عن عــــا
ايــلــول/ 2017 م بـــعــد صــراع مع

رض عن عمر ناهز 67 عاماً . ا
رحـم الــــله كـــــاظم وعـل واســــكــــنه

فسيح جناته .
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كاظم وعـل محـسن (موالـيد 1950
19 - ســبــتـمــبـر 2017) العب كـرة
قــــدم دولي عـــراقـي ســـابـق كـــانت
اإلصـابــة سـبــبـاً في إنــهـاء حــيـاته
الريـاضيـة مبـكراً ومـنعه من أن
يـــكــون أفــضل هــداف في
تـاريخ الـكـرة الـعـراقـيـة
مــثل مــنــتـخـب الــعـراق
لـــكـــرة الـــقـــدم لـــفـــتــرة
قـــصــيـــرة امـــتــدت من
أغـــــســـــطس مـن عــــام
1975وحتى ديسمبر
من عـام 1976 حـيث
أســهـــمت اإلصـــابــة
التي تعرض لها في
1977 فـي إنـــــهــــاء
مــسـيـرته الــدولـيـة
حـــــتـى اعـــــتـــــزاله
الــلـــعب نــهـــائــيــا
أوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

الثمانينات.
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بـــدا كـــاظم وعل
مــــســــيـــــرته مع
ــــنـــتــــخـــبـــات ا
الـــعــراقـــيــة في
عـــــــــــام1975
عــنـدمــا مـثل
مـــــنـــــتـــــخب
شــــــــــبـــــــــاب
الـــعـــراق في
بطولـة آسيا
الـــســـابـــعـــة
عـــــشــــرة في
الــــــكـــــــويت
والــتي تــوج
الـــــــــفـــــــــريق
الـــــــعـــــــراقي
لــــلــــشــــبـــاب
بــــطال لــــهــــا
مـنـاصـفة مع
مـــــنــــــتـــــخب
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ــعــســـكــر الـــتــدريــبي أخــتــتـم  ا
الدولي حلملـة األحزمة السوداء
ــدربــ الــذي اقــامه األحتــاد وا
ـــــــــــــركــــــــــــزي الــــــــــــعـــــــــــــراقـي ا
شـاركة أكـثر لـلكـيوكـوشـنكـاي 
من  (400) العـب ومـــــــــــدرب فـي
قاعة الـشعب لأللعاب الـرياضية
وكـــان في الــــعـــاصـــمــــة بـــغـــداد
البـطــال نـادي ســامـراء وإبــطـال
ـية الـدولـيـة  نـصيب في األكـاد
ــشـــاركــة فـي هــذا الـــكــرنـــفــال ا
اجلــمــيل الــذي  حــضــره  نــائب
رئيس جلـنة الشـباب والـرياضة
انية  ديار برواري و حسن البر
عـــلـي كـــر مــــســـتــــشـــار وزيـــر

الشباب لشؤون الرياضة.
وقــال رئــيس األحتـــاد الــعــراقي
ـركـزي لـلـكـيوكـوشـنـكـاي عـمار ا
عـدنـان وهـيب أن هـذا الـكـرنـفـال
هــو اجنـــاز جــديــد يـــضــاف الى
سـلسـلة األجنـازات التي حـققـها
أحتـاد الـلــعـبـة  مـبــيـنـا ان هـذا
عـسكـر هو اول نـشاط رياضي ا
لألحتـاد بـعـد قـرار خـلـيـة األزمـة
بـعـودة األنـشـطة الـريـاضـيـة اثر

جائحة كورونا.

وأضــاف وهـــيـب  زيــارة نـــائب
رئيس جلنـة الشباب الـرياضية
الــدكـتــور ديـار بــرـ=واري الـذي
هـــو العب دولي وحـــاصل عــلى
حـــــــــزام األســــــــود (4)  دان في
الــكــراتــيه يــعــد دافع مــعــنـوي
زيد كبير ألحتادنـا في تقد ا
من النجاحات مشيدا بالوقت
ذاته بـــالــدكـــتــور حـــسن عــلي
ـــــــــــــثـــــــــل وزارة كـــــــــــــر 
الـشــــــــبـاب والـريـاضـة الـذي
أكـــــد دعـم وزارته لـأللـــــعـــــاب
الــــفـــرديــــة بــــصـــورة عــــامـــة
والـفــــــــــنـون القـتـالـيـة على
وجه اخلصـوص بأعـتبـارها
صــاحـبــة أجنــازات ذهــبــيـة
لــــــلــــــعـــــراق فـي احملـــــــــافل

الدولية.
وخــــــتـم رئـــــــيـس األحتــــــاد
حـديــثه بـالــقــــــــــول نــقـدم
شــكـرنـا وتـقـديـرنـا جلـمـيع
اعـــضــــاء األحتــــاد وكـــذلك
ـدربـ جلـمـيع احلـكـام وا
والالعبـ احلـاضرين في
عسكر الدولي الذي هذا ا
أقـــــيم بـــــعــــلـم األحتــــادين

الدولي واألسيوي .
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تــخـتــتم االخـتــبـارات يـوم 17 من
الــشــهــر نــفــسه والــذي ســيــكــون
مــخــصــصـا الخــتــبــارات احلــكـام
. واكــد عــبــد الــقـادر ان الــدولــيـ

االختبارات ستـــــــجري على وفق
إجــراءات الـوقـايـة الــصـــــــــحـيـة
مـن اجـــــــل ضــــــــمـــــــان سـالمـــــــة

اجلميع.
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ـركـزيـة في حــددت جلـنـة احلـكـام ا
الــهـــيــأة الــتــطــبــيـــعــيــة مــواعــيــد
اخـــتـــبـــارات احلـــكـــام حتـــضـــيــرا
ـوسم  2021_ 2020 ـنــافـسـات ا
ــــــزمـع انــــــطالقـه فـي اخلــــــامس ا

والعشرين من تشرين االول.
وقــال رئـيـس جلــنـة احلــكــام عالء
عبد الـقادر  ان اللـجنة قررت وضع
جـدول زمــني الخــتــبـارات احلــكـام
ـوقع اجلـغـرافي   عـلى ان حـسب ا
جتــــرى جـــمـــيع االخــــتـــبـــارات في
بــــغــــداد.وبــــ عــــبــــد الــــقــــادر ان
االخــتــبــارات ســتــبــدأ يـوم  13من
شـــهـــر تــشـــرين األول حملـــافـــظــات
نـطقـة الغربـية على ان الشـمال وا

تشـمل اربيل والـسليـمانـية ودهوك
ـوصل وديـالى وزاخـو وكـركـوك وا
وصـالح الـــدين واألنـــبـــار فـــيـــمـــا
ستجري اختبارات حكام العاصمة

بغداد يوم  14تشرين األول .
واضـاف ان االخـتبـارات سـتسـتـمر
بــــشــــكـل يــــومي حـــــسب اجلــــدول
الــــــزمــــــني عــــــلـى ان جتــــــري في
ـنـطـقـة الـوسـطى يوم مـحـافـظـات ا
15 تــــشـــــريـن األول في الـــــنـــــجف

وكربالء وبابل والديوانية.
واوضح ان يــــوم 16 مـن تـــشــــرين
األول ســيـكـون مـوعــدا الخـتـبـارات
ــنـــطــقـــة اجلــنــوبـــيــة في حــكـــام ا
مـــحــافـــظـــات الـــبـــصـــرة وذي قــار
ثـنى وواسط على أن وميـسـان وا

نتخب الوطني في عقد السبعينات qOL'« s ∫ العبو ا e «

متاز بكرة القدم حكام الدوري ا
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وزارة الــشــبــاب والــريــاضـة
حتـــضــيــرا لالســـتــحــقــاقــات
ــقـبــلـة بــعـد فــتـرة انــقـطـاع ا
طـــويـــلـــة بـــســـبب جـــائـــحـــة

كـورونـا.وقـال مـدرب مـنـتخب
االشــــبـــال حـــسـن كـــمـــال  ان
ـنــتـخب اسـتـأنف تـدريـبـاته ا
بواقـع ثالث وحدات تـدريبـية
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عـــاود مــــنــــتــــخب األشــــبـــال
رحوم تدريـباته عـلى ملـعب ا
علي حس شـهاب في مجمع

في األسـبـوع  بـالـتـنسـيق مع
ـنـتـخـبـات في الـهـيأة جلـنـة ا
ـنـهـاج الـتـطـبـيــعـيـة ووفـقـا 
وضـــــعــــنــــاه حتـــــســــبــــا ألي

استحقاق خارجي قريب.
واضـــاف  حـــتـى الـــلــــحـــظـــة
اليـــوجــد اســـتـــحــقـــاق قــاري
بــســـبب الـــوضع الـــراهن في
عـمـوم الــعـالم جـراء جــائـحـة
كـــورونـــا  حــيـث  تــأجـــيل
ــســابــقــات في قـارة جــمـيع ا
اســيـا  خــصــوصــا بــطـوالت
الــفـــئــات الــعـــمــريــة.واوضح
ـنـتخب سـيـعـتـمد كـمـال  ان ا
عــــلى تــــولـــدات فــــئـــة 2006
و2007 حـــسب تـــعــلـــيـــمــات
االحتــــــاد اآلســــــيــــــوي وذلك
حتـضـيـرا لـلبـطـوالت الـقـارية

قبلة. ا

االشبال
في احدى
الوحدات
التدريبية

حلزام االسود للكيوكوشنكاي
جانب من تدريبات العبي ا

ديــار طــيب نــائـب رئــيس الــلــجــنــة
والـــنــائـــبــة ارزو مـــحــمـــود مــقــررة
الــلــجــنــة والـنــائــبــة بــيــداء خــضـر
عــضـوة الـلــجـنـة عــقـدت في سـاعـة
متأخرة من ليلة أمـــــــــس اجتماعاً
مــــــوســــــــــــــــعـــــــاً مـع االحتــــــادات
نـاقشـة قـانوني األنـدية الـرياضـيـة 

واالحتادات الرياضية. 

وأكــد الـنـائـب عـلـيــوي عـلى هـامش
االجـتمـاع الـذي عقـد بـقاعـة الـشعب
في بــغـداد وفــقــاً لـلــبــيــان عـلى أن
االجـتمـاع مع االحتـادات الريـاضـية
جـاء ضـمن سـلـسـلـة الـلـقاءات الـتي
جتـريـها الـلـجـنة لـلـوقـوف على اهم
ـكـن تـصب في ــقــتـرحــات الــتي  ا
زمع مصلحة القواني الرياضية ا

الـــتـــصــويت عـــلـــيــهـــا في الـــفــصل
التشريعي احلالي. وأضاف البيان
أن جلـنة الـشـبـاب والريـاضـة قدمت
شـرحـا مـوجـزاً عن قـانـوني االنـديـة
واالحتادات الرياضـية واهم البنود
الـتي تــتـضـمـنه وضـرورة انـضـاجه
بـالـشكل الـذي يـلـبي طمـوح االنـدية

واالحتادات.
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هرجان عيون اعضاء اللجنة التحكيمية 

تـتالـية التي انـدلعت في هذه احلرائق ا
ــكـان ــنــطـقــة كـان ال بــد من تــغـيــيـر ا ا
بــسـبـب تـلــوث الـهــواء.وشــارك في هـذه
احلـفــلـة نــحـو  250مــنـشــدا من جــمـيع
نـاطق الـلبـنانـية  رافـقتـهم أوركسـترا ا
احلجـرة التي ضـمت ثالثـ موسـيقـيًا 
بــــحـــسـب بــــيـــان صــــحــــافي صــــدر عن
اجملـموعـة الـثـقافـيـة (ريـكولـكت بـيروت)
الــتـي نــظـمـت احلــفــلــة.وبــدأت احلــفــلـة
بــاســتــعـــادة ألغــنــيــة الـــســيــدة فــيــروز
لـــبــيــروت وتــضــمّن الـــبــرنــامج أيــضــا
مـشـاركـة افـتـراضـيـة لـعـدد من الـفـنـان
الـلــبـنـانـيــ بـيـنـهم تــانـيـا صـالح.وقـال
مانغي إن البرنامج عـبارة عن فسيفساء
ـوسيـقى الـديـنـية مـوسـيقـيـة تـبـدأ من ا
إلى التراثية فالـلبنانية ومن
الــــكالســـــيــــكـــــيــــة إلى
الـــــشـــــرقــــيـــــة.وفي
تـسجـيل صـوتي
رفـع الــــــكـــــــاتب
امـ مــعـلـوف
صالة للـسماء
مـــــن اجــــل ان
يـتـمـكن لـبـنان
من الـنـهوض
مــــــــــجـــــــــددا
وتـــشــــيـــيـــد
جـــــــــــــدرانـه
وتــضـــمــيــد
جــــــــــــــراحـه
وليـتـمكن من
جتــاوز حــزنه

واالمه.
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ــــيـــة ـي الـــعــــراقي نــــعـــته االوســــاط االكـــاد االكـــاد
سـائـلـ الـله تـعــالى ان يـسـكـنه فـسـيح والـعـشـائـريــة 

جناته.
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ي احتفى بـوالدة حفيدته مصـمم االزياء اللـبناني العـا
االولى صــوفــيــا  واحلــفــيــدة هـي ابــنــة إيــلي صــعب
جونيور من زوجته كريستينا مراد اللذين تزوجا العام
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الكـاتب السـوري شارك في األمـسيـة القـصصـية التي
ــركــز الـثــقـافي نـظــمــهـا صــالـون حــمص األدبي في ا
احملدث بـحي الزهراء بـالقـاء قصة عـاطفيـة واجتمـاعية

عنوانها (ذات مساء ماطر).
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اضي  خداعه واستقل طائرة الشهر ا
ظنّ أنـهـا مــتـوجـهـة إلى بـورونـدي. وقـال
بــول روسـيــســبــاغــيــنــا في مــقــابــلــة مع
الصحيفـة اليومية األمريـكية من محبسه
(لم أكن في حـضــور مـسـؤولــ روانـديـ
في الــواقع آتــيــا إلى هــنــا).وتـابـع (كـيف
وصــــــــــلـت إلـى هـــــــــنــــــــــا اآلن ... هـــــــــذه
ـنـتمي مـفاجـأة).وبـات روسيـسـباغـيـنا ا

لــعــرقــيـة الــهــوتـو مــشــهـورا بــعــدمـا 
جتـسـيــد شـخـصـيـته فـي فـيـلم من إنـتـاج
هـولـيود أشـاد بـدوره احلـاسم والـشـجاع
في إنـقـاذ حــيـاة أكـثـر من  1200شخص
معظمهم من التـوتسي جلئوا إلى الفندق
الـــذي كــان يــديـــره في الــعـــاصــمــة خالل
اإلبـادة اجلـمـاعـيـة في .1994وقـتل نـحو
 800ألف شخص غـالـبتـهم من التـوتسي
ــعــتــدلــ في لــكـن أيـضــا مـن الــهــوتـو ا
اإلبادة الـتي اسـتـمرت  100يوم.ويـعيش

{ نـيــروبي (أ ف ب) - أظـهــر تـقــريـر في
ـز األمـريـكـيـة أنّ صـحـيـفـة نـيـويـورك تـا
الــبــطل احلــقــيــقي لــفــيــلم فــنــدق روانـدا
عتـقل في كيغالي بـرواندا منذ الشهيـر ا

{  اسطـنـبـول - وكـاالت - بـعد اجلـدل الـكـبـير
اضـيـة بـالـكشف الذي أُثــــــــــيـر خالل الـفـتـرة ا
عن حـمل الـنــجـمـة الـتــركـيـة مـر أوزرلي بــطـفـلـهـا
الــثــــــــانـي من حــبـــيــبــهـــا اجملــهــول ومن دون زواج

خرجــــت أوزرلي عن صـمتـها لـتكـشف (أن والد الـطفل
هـو من اجلــنـســـــــيـة األمــريـكــيـة) رافــضـةً الــكـشف عن

إسمه.
وعن انـتـقادات حـمـلـهـا من دون زواج قـالت (إنه ال يـحق
تنة ألحد أن يحكم على أحد هذا خطـأ) مؤكدة (أنها 
لـكل مـا عـاشـته وتـشـكـر الـله عـلى كل شيء وأن كل مـا

يقال اآلن ال يؤثر عليها).
وقـالت (إن حـيــاة كل شـخص مـخــتـلـفــة عن اآلخـر لـكن
بالنـسبة لـها كـانت دائما تـشعر أن الـله معـها ويسـاندها
وأنها تستطيع تربية ابنتها فالطفل هبة من الله ومعجزة
أن حتضر إنسان آخر إلى العالم) بحسب تصريحاتها

جمللة تركية.

بـسـبب حتـكـمك وتـمـسـكك بـالـرأى فـقـدت الـكـثـيـر من
الفرص الثمينة.
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.  تـشـهـد حـيـاتـك الـعـاطـفـيـة تـغــيـيـرات جـذريـة قـريـبـاً
استمع الى صوت عقلك فقط.
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حتـرص عـلى الـوصول إلى أمـر من الـصـعب حتـقـيقه
—u¦ «

قـد حتصل اليـوم على مكـافأة ماليـة تستـحقها نـتيجة
جهودك .رقم احلظ .2
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عــلــيك أن تــبـدأ مـن جــديـد ولــكـن بـحــكــمــة وكل شئ
سيكون أفضل.

¡«“u'«

يـؤثـر وضـعـك االسـري في عالقـتك مـع الـشـريك وقـد
يدفعه إلى التخلي عنك.

”uI «

حـاول أن تتـفـرغ أكثـر لـلـحبـيب وأن تـعـطيه كل احلب
واالهتمام.

ÊUÞd «

ال تعـطي اسرارك و افكارك لـلعمل النـاس ال تثق بهم
او ليسوا محل ثقة .

Íb'«

 ال تـدع احلــيــاة تــأخـذك إلى الــطــريق اخلــاطئ يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

قابـل ال ضير من أن حتقق آمـاالً كثـيرة لديـك و في ا
تتنازل عن بعض حقوقك.

Ë«b «

حتب عـملك و تـتفـاني به و ستـجني الـثمـار قريـبا فال
تياس.يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

تــخــلّص من الــقــلق الــداخــلي الــذي يــســيــطــر عـلــيك
لتستقر أوضاعك ويتفهمك احلبيب.

 u(«
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اكـتب مـرادف ومـعاني الـكـلـمات افـقـيا
فـقط حيث حتـصل في الـعمـود الوسط

طلوبة : (نصر عربي): على الكلمة ا
قاطع احلد 1.

تدينة غطاء للمرأة ا 2.

رياح هادرة 3.

يسيطر 4.

غذاء بحري غالي الثمن 5.

من اجلهات الرئيسية 6.

كالم من العامة 7.

حلي نسائية 8.

مدينة فلسطينية 9.

لـقب لـشـخـصـيـة بـطل فـيـلم 10.
الكفرون.

تالميذ مدارس 11.

قـدم في وزارة الـداخـلـيـة الـعـراقـيـة صـدر له مـؤخرا ا
ـواطن ورجل كــتـاب بــعــنـوان (حــقــوق االنـســان بــ ا

االمن).

ــؤســسـة الــكــاتب الــســوري صــدرت له حــديــثــا عن ا
العـربيـة لـلدراسـات والنـشر روايـة  بـعنـوان (موسـوعة
الـكمال بال حتريف ) تقع في 512 صـفحة من القطع

توسط. ا

رئــيس فـــرع نـــقــابـــة الـــفــنـــانــ
الــعــراقـيــ في الــسـمــاوة غــيـبه
ــوت أثـــر إصــابــتـه بــفــايــروس ا
كـورونـا ونـعـته االوسـاط الـفـنـية
سـائـلـ الــله تـعـالـى ان يـسـكـنه

فسيح جناته.

الشـاعـر االردني ضيـفه فـرع رابـطة الـكـتاب األردنـي
في إربـد بـأمـسـيـة شـعــريـة أسـتـهـلـهـا بـقـراءة قـصـيـدة

(مشى ظال).
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البـاحث العراقي يحل ضيفا مـساء اليوم االربعاء على
اجللـسة الـتفـاعلـية ألمـانة الـشؤون الـثقـافيـة في احتاد

ادباء العراق للحديث عن (خانات باب االغا).

مر اوزرلي

والثـقافيـة).ووفقا لـصفحـة الدائرة
في (فــــيـــســــبــــوك) شـــرح مــــوسى
تــفــاصــيل مــراحـل إعــمــار مــسـرح

w b³F « sÝË ≠ œ«bGÐ

نـاقش مـديـر عـام دائــرة الـسـيـنـمـا
ـسـرح احمـد حـسن مـوسى وفد وا
جلـنـة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثار
الـنـيــابـيـة الـذي ضـم رئـيس جلـنـة
الثقافة والسيـاحة واالثار النيابية
ســـمــيــعـــة الــغالب ونـــائب رئــيس
الـلــجـنــة حـمـد الــله الـركــابي آلـيـة
مــنـهــاج افـتــتــاح مـســرح الـرشــيـد
ـقـتـرح في واعالن يــوم االفـتـتـاح ا
مــنـتـصف تـشــرين الـثـاني من هـذا
العام خالل زيـارتهم لـلدائرة االحد
ــــاضي. واشـــــار مــــوسى الى ان ا
(الـدائــرة ســتــقــيم كــرنــفــاال فــنــيـا
ـدة ثالثـة بـعـنـوان (فـرح بـغـداد) و
ايـام مـتـتـالـيــة لـيـعم الـفـرح قـلـوب
العـراقي الـذين يسـتحقـون الفرح
بـــعــد مـــعـــانـــاة االوجـــاع بــســـبب
جــائـــحــة كـــورونــا الـــتي عـــرقــلت
ــســـرحـــيـــة والــفـــنـــيــة احلـــركـــة ا

الـراهـن ..كـمـا حتـدث الـطـرفـان عن
الكــات الــعـــنــاوين الـــوظــيـــفــيـــة 
مـوظـفي وفـنـانـي دائـرة الـسـيـنـمـا
ـــســـرح  مـــشــيـــرا مـــوسى الى وا
ــعـاشي ــسـتــوى ا ضــرورة رفع  ا
ــثل لـــلــفــنـــان الــعــراقـي الــذي ال 
قــيـمـتـه الـفــنـيـة وتــاريـخه الــفـني
وطــالـب مــوسى بــتـــعــديل قــانــون
الـــــــوزارة مـن خـالل مـــــــنـــــــحـــــــهم
(مـخـصصـات فـنيـة) مـاليـة بـنسـبة
ـــــئـــــة مـن اجل تـــــأمـــــ 100 بـــــا
احـــتـــيــاجـــات الـــفـــنـــان الــعـــراقي
واحلــفــاظ عــلى مــســتـواه واســمه
وتاريخه الفني . وفي نهاية اللقاء
اصـطـحب مـوسى ضـيـوفـه بـجـولة
مـيدانـية في اروقـة دائرة الـسيـنما
ـــــــســـــــرح واطـالعــــــــهم عــــــــلى وا
اســتـحـداث مـســرح اشـور اجلـديـد
ـضـيـئـة لـبـاكورة ليـكـون احملـطـة ا

سرحية القادمة. العروض ا

الرشيد ومـا توصل اليه من اجناز
ـنـصـرمـة وبـجـهود خالل الـفـتـرة ا
اسـتـثـنـائـيـة ذاتيـة في ظـل الوضع
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رة مأ اعـلن عنـه هو ان كوكب هو لـيس اكتـشافـا جديـدا  ولكن هـذه ا
الشرق الـسيدة ام كلـثوم من أهالي مديـنة النـاصرية العـراقية  وسبب
هـذا االعـتـقـاد والـقـنـاعـة هو ان الـنـاصـريـة وصـوت الـسـيـدة هـو تـوأمة
يـة وشيوعـية في توزيع ـا هي الصوت األكـثر أ ألجمل الذكـريات ور
لـهـذا فـان صـوتـها ـديـنة  مـواسم الـعـشق واحلـن واحلب بـ بـيـوت ا
الـتـصق بـصـور احلـيطـان وأغـلـفـة اجملالت ونـعـوش الـشـهـداء ومواسم
وهي الـوحـيـدة الـتي ال يـخـتـلف عـلـيـهـا اجلـمـيع من مـعـتـنـقي الـثـورات 
ـذاهب الـديـنــيـة والـسـيــاسـيـة  لـهــذا فـأن أم كـلـثــوم تـمـثل بــالـنـسـبـة ا
للناصرية الـلحظة التي تصـنع لنا الرعشة ورسـالة الغرام واحلن الى

قهى.  طفولة الشارع وأريكة ا
ولدت أم كلثوم في مدينة الناصرية مع دخول اول مذياع نوع فيلبس ــ
صـناعـة هـولنـديـة ثم حلقـهـا راديو الـسيـرا ثم في مـنـتصف الـسـتيـنات
جــاءنـا الـغـزو الــيـابـاني مع راديــو سـانـيــو وسـوني والـنـاشــيـونـال وقـد
حـرص اإلبـاء من أولــئك الـذين يـعـتـقــدون ان األنـوثـة لن تـنـضح إال مع
راد سماع الـسيدة  والذكـور يعتـقدون ان صوتهـا يساعـد الى بلوغ ا
ـذيــاع الـذي بث اول في الــهـوى ســريـعــا .حـرصــوا ان يـقــتـنــوا هـذا ا
أغنيـاتها اليـهم في أغنيـة سلو قلـبي  ثم صنعت أغـنيتهـا يا ليلـة العيد
دافع بدأت رجع قـد رأى العيـد وان ا بهجـة لطـفولتـنا من ان العـالم وا

اطالق مدافعها . 
ـتلـك دهشـته وطـقـوسه في مـديـنة من ان غـيـر ان سحـر الـصـوت ظل 
ـسـافة احلـيــــــاة الـتي تـمـضي بـنـا من الـرحم الى الـقـبـر  وكل هـذه ا
تــشـاغـلـهــا مـحـــــطـات عــمـرٍ طـويل تـرويه أجــفـانـنـا بــالـنـظـرة واحلـرفْ

والسَماع. 
رأة (أم كلـثوم) جمعت كل حـياتنا في حـنجرتهـا . ولنتخيل ألول هذه ا
مـرة كـيف تـصـيـر احلـنـجـرة قـنـيـنـة عـطـر وجنـعل من االنـتـظـار سـلـوكاً
غامـضاً لطـرقات أقـدارنا ب مـتاهـة ورصاصة غـامضـة من قناص في
اجلـانب اآلخـر أو حـديث عـابـر في بـاص يـحـمل اجلـنـود وزوار مـراقـد
كــربالء في طـريق واحــد والـســائق يـحـمـل ثـمـالــته في شـريـط كـاسـيت
سارِ وجـهته  فيغالبنا نعاس من اللذة ويضع صوت أم كلثوم بوصلة 
وتــذكـر كل الــذين هم في قــائـمـة االنــتـظــار : األم .الـزوجـة .الــعـشــيـقـة
ـقهى .بـيت الـبـغاء .الـشـارع.البـار . سـماع تـغـريد عـصـافيـر شـجرة .ا
الـســدر في بــاحــة الـبــيت . تــنــفس رائــحــة الـنــهــر وتـأمـل مـا بــقي من
ـديـنة  الـسوق  خـربشـات ذكريـات تـدونهـا األيـام على دكـات جـسر ا
حوانيت بيع احلمام وطـيور الكناري وصاحب فـرن الصمون وسيارات
رتفعة من الفورد اخلشب التي كـانت تنقل ذهولـنا وحرارة أجسامنـا ا

ــديــنـة أذن هي حــقـيــقـة أن أم الــقـريــة إلى مــشـفى ا
ـا هي ولدت فيها كلثوم تـمت للناصريـة بصلة ور
قبل ان تـولد في كل مـدن الشـرق العـربي وتسـحر

نعشة (فكروني). أحالمنا برائعتها ا

{ بـــيـــروت (أ ف ب) - أقـــيـــمـت مـــســاء
ـاضي حـفـلـة مـوسـيـقـيـة مـزجت األحـد ا
ــوســيــقى الــكالســيــكــيــة واالغــنــيــات ا
اللبنانية في حدائق قصر تاريخي دمره
انفـجار مرفـأ بيروت حتـية الى ضـحايا
مأساة اللبـناني احملطـمي القلوب.بثت
هــذه األمــسـيــة مــبـاشــرة عــنـد الــســاعـة
 15,30) 18,30ت غ) مـــــــــحــــــــــطـــــــــات
التـلـفزيـون احمللـيـة و شبـكات الـتواصل
االجـتــمـاعي وهي األولـى مـنـذ انــفـجـار
دير الفني مرفأ بيروت في  4آب.وقال ا
للحفلـة جان-لوي مانـغي لوكالة فرانس
بـرس (لـكي نـتــمـكن من ان نـعـيش فـتـرة
احلــداد  ونــتــذكــر  كــان ال بـد مـن هـذه
ــوســيــقى والــقــصــائـد الــلــحــظــة من ا
ــكن أن تــبـلــسم والــكــلــمــات الــتي 
ـنـظـمـون دعـوا جـراحـنـا).وكــان ا
سكان بيـروت إلى اضاءة شمعة
على شرفات منازلهم ونوافذها

تضامنا.
ـوسـيـقـية وأقـيـمت احلـفـلـة ا
في حــدائق قــصــر ســرسق-
ــرفـأ ــطل عــلى ا كــوكـرن ا
وهـو جوهـرة مـعـمـارية من
القـرن الـتاسع عـشـر ويقع
في أحــــد األحـــيــــاء الـــتي
دمــرهــا االنــفــجــار.وقــال
مــــانــــغـي إن اخــــتــــيـــار
الــقــصـــر لــيس رمــزيًــا
ثله فقط من حيث ما 
من تـراث وطــني ولـكن
بـســبب الـنــدبـات الـتي

يـحـمـلـهـا بـعـد االنـفجـار في
دمر إلى إشارة إلى داخـله ا

حـد كـبـيـر.وكـان من
ــقــرر إقــامــة ا
احلـــــفــــلــــة
وسيقية ا
فـــــــــــــــــــي
ــــرفـــأ ا
ولــــــــكن
بـــــعـــــد
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صـرية بوسي عن مثـلة ا كشـفت ا
خسارتها الكبيرة للوزن من خالل
صـــورة جــديـــدة نـــشـــرتـــهــا عـــلى
صــــفـــحـــتــــهـــا عـــلـى أحـــد مـــواقع

التواصل اإلجتماعي.
وتــــلــــقت بـــــوسي الــــكـــــثــــيــــر من
الـــتــعـــلــيـــقـــات اإليــجـــابــيـــة عــلى
ـمـثـلـة شـيـمـاء سـيف الـصـورة فـا
كــتــبت لــهــا :( طب ايه الــعــسل ده
بـــقى مــا شـــاء الــله) كــمـــا كــتــبت
ان العاصي قـائلة( قمر مثلـة إ ا

يا بوبوس).
وكــان آخـر عــمل تــمــثـيــلي قــدمـته
بـوسي هـو مــسـلـسل (الــديـفـا) مع
الــفـنـانـة الــلـبـنــانـيـة سـيــرين عـبـد
الـنـور والـفنـان الـسـعودي يـعـقوب
الـــفـــرحـــان وهــــو مـــســـلـــسل بـ 8

حلقات.
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بوسي

ــنـفى مـنـذ الـرجل الـبـالغ  66 عـامـا في ا
الــعــام 1996 وهـــو يــحـــمل اجلــنـــســيــة
الـروانديـة والـبلـجـيكـيـة وأيضـا الـبطـاقة
ــرور الــوقت اخلــضـــراء األمــريــكــيــة.و
حتـوّل مـعـارضــا شـرسـا حلـكـومـة رئـيس
الـبالد بول كـاغـامي التي يـسـيطـر عـليـها
الـــتــــوتـــسـي مـــتــــهـــمــــا حـــزبـه احلـــاكم
بـالـسـلــطـويـة وكـراهـيـة الـهـوتـو.وحـسب
تــقــريــر الــصــحــيــفــة األمــريــكــيــة وصل
روســيـســبــاغـيــنــا إلى دبي من الــواليـات
تحدة في  26آب قبل أن يسـتقل طائرة ا
خــاصــة كــان يــعـتــقــد أنــهــا ســتـقــله إلى
بورونـدي.لـكنّـها حـطت في كـيغـالي حيث
 تـوقـيـفه.ونــقـلت الـصـحـيـفـة عن مـديـر
جهـاز االسـتخـبـارات الروانـدي قوله (إنّه
وصل بــنــفـسه إلـى هـنــا).ومــذاك يـواجه
اتــهـامـات بــاإلرهـاب وتــأسـيس وتــمـويل
جمـاعات مـسلحـة والقـتل واحلرق الـعمد

والـتـآمـر لــتـجـنـيـد أطـفـال في تـنـظـيـمـات
مـسـلـحـة. وقـال روسـيـسـبـاغـيـنـا إنّه كـان
مـتــوجـهـا إلى بـورونــدي بـدعـوة من قس
لــلـحـديث فـي كـنـائــسه.إال أنّ الـصـحــيـفـة
األمـريكـيـة لم يـتسن لـهـا الـتحـدث لـلقس
ونقلـت عن مسؤولـ روانديـ قولهم إنّ
روسيـسـباغـينـا كان مـتـوجهـا لبـوروندي
للتنـسيق مع جمـاعات مسلـحة تنشط في
البلد اإلفـريقي الصغيـر.ولروسيسـباغينا
نــشــاط ســيــاسي مــعــارض إذ إنّه أسس
وقـراطية للـتغيير احلركة الروانـدية الد
التي يعتقد أن لها جـناحا عسكريا يدعى
جبـهة الـتحـرير الـوطنـية.وسـبق أن أعلن
روسيسـباغيـنا مرارا دعـمه للجـبهة التي
شــنّت هــجــمــات مــسـلــحــة عــلى الــقـوات
الـروانـديـة وتـصـنـفـهـا كـيـغـالي تـنـظـيـمـا
إرهابـيـا.وينـفي روسـيسـباغـيـنا تـأسيس

جبهة التحرير الوطنية.
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اكـد رئــيس مـهــرجـان عــيـون لــلـفــنـون
عـــبـــاس اخلـــفـــاجي لـ(الـــزمـــان) امس
هـرجـان الـسـنـوية انـطالق فـعـالـيـات ا
عيـون لالبداع الـعربي بـدورته الثـانية
عــشـــر نــهـــايــة الــعـــام اجلــاري وعــلى
ـسرح الـوطني بـبـغداد وحتت شـعار ا
بدعون صنـاع احلياة ومجد الوطن (ا
) بـعـد ان تـأخـر عـقـده بـسـبب جـائـحـة

كورونا .
مبينا (ان مهرجـان عيون السنوي هو
اسـتـمــرار لـلـحــيـاة من خالل الــفـنـون
والـثقـافة وان فـعالـياتـنا الـتي ستـقام
هـي واحــدة من اولــويــات اســتــمــرار
ـهـرجـان الـسـنـوي وكـلـفـنـا بـالدورة ا
اجلديـدة فـريق ضمن جلـنة الـتحـكيم
ومن ذوي االخـتصـاص واخلـبرة في
مـــجــال الـــفـــنـــون واالعالم واالدب 
مؤمنـ بان اجلمـال ينقـذ العالم من
عتمة هذا الـزمن واللجان تتالف من

لحن الـكبيـر محسـن فرحان واخملرج ا
صـــالح الصـحن والناقد عـباس لطيف
 االعـالمي هـادي جــلــو والـفــنــانـة االء
جنم و الــــتـــأكــــيـــد عــــلى اخـــتــــيـــار
ــؤســســة ـــقــدمــة الـى ا الـــنــتــاجــات ا
ـعـايـير لـلـتـنـافس عـلى اجلـائـزة وفق ا
ـــهـــنـــيـــة مـن مـــخـــتـــلف الـــفــــنـــيـــة وا
االخــتــصـاصــات الــفـنــيــة والــثـقــافــيـة

واالعالمية ) .
واضــاف ( وحـرصــنـا عـلـى ان تـضـيف
فــنـانـ واعالمــيـ عـربــا و تـوجـيه
الـدعـوة لـهم اضـافـة الى الـشـخـصـيات
ـهـرجان من جنـوم الـعراق وان مـيـزة ا
ـر بـه من ظـروف االســتــمــرار رغم مــا

حرجة ) .
هرجان اكـثر من جلنة موضحا(شـكل ا
حتضيريـة واعالمية وجلنـة عليا تضم
عــمـــلــيــات بــغـــداد ووزارة الــداخــلــيــة

وشــبـكــات االعالم الـعــراقـيــة ونـسـعى
بذلك الى ان نتمـكن من تنظـيم جمالية
تــظـهـر ان بـغـداد مــازالت حتـمل فـنـهـا
الـكـبيـر وان الـفـنان الـعـراقي يـتواصل

مع احلياة ) .
مـضيـفا (ومن خالل جـريـدتكم  الـزمان
اوجه الـشـكـر والـتـقـديـر لـكل من سـاند
ــهــرجــان وســنــتــواصل مــعــكم وآزر ا
مـتـحـدين كل الـصـعاب مـن اجل ارساء
ـنجز االبداعي تقالـيد احتفـالية لهذا ا

السنوي).
هـرجان فـعاليـات مختـلفة و يتـضمن ا
عارض التـشكيلية والبازارات تشمل ا
الــتـــراثــيـــة واألفالم الـــســـيــنـــمــائـــيــة
ـوسـيـقـية ـقـطـوعـات ا ـسـرحـيـة وا وا
وحتـــــــمـل دورة هـــــــذا الـــــــعــــــــام اسم
ي وسـفــيــر الـسالم ـوســيــقـار الــعــا ا

نصير شمه .

عباس اخلفاجي
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{  بـــــاريس-(أ ف ب)  –في سن
اخلـــامــســـة أدرك فـــيـــكــتـــور أنه
. وبـعد  15عاماً سيـكون قـصّـاباً
” صــمّم الـــشــاب عــلى إدراج “فنّ
تــقـــطـــيع الـــلــحم “بـــالــطـــريـــقــة
الفـرنـسـية ”ضمن قـائـمة الـتراث
ــادي لـــلـــبـــشـــريــة الـــتي غـــيـــر ا
ـتـحدة تـعـتمـدهـا مـنـظـمـة األ ا
لــلــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــة
كـن أن يـكون (يـونـسـكو).كـيـف 
? ســكّــ اجلـزّار أداة لــعــمل فــنيّ
ـكـن اعـتــبــار الـذبــيــحـة وكــيف 
ـتــدلي من ــعـلّــقــة بـاخلــطّــاف ا ا
? أمــا الـــقــصّــاب الــســـقف تــراثـــاً
( الشـاب فيـكتـور دوما (21 عاماً
فال يـشـكّ لـلــحـظــة في أن مـهــنـته
هي كذلك. ويـقول فـيكـتور لـوكالة
ـهـنة. فرانـس برس “أحبّ هـذه ا
لقد كانت دائماً تـستهويني. إنها

تعني لي اجلمع والتقاسم.”
طفالً في مزرعة والديه في جبال
مــنــطــقــة لــيــون كــان نــحــر هـذه
الــــبــــقــــرة أو ذبـح ذلك اخلــــروف

ـنـاسـبـات الـسـعـيدة مـرتـبطـاً بـا
وكان اجليران يساعدون العائلة
فيما فـيكتـور يشارك وتـسنَد إليه

هام. بعض ا
وفي اخلامسة عشرة عندما شاء
معـلّمـوه تـوجيـهه إلى االستـمرار
ي واالنـتـقال في التـعـلـيم األكاد
إلى الصف األول الـثـانوي اتـخذ
قراره وفرض خياره وهو دراسة
القـصـابـة. وهكـذا تـعـلّم الـتقـنـية
والـدقــة والـســرعـة فــبـات الــيـوم
يقـوم بأصـعب عـملـيات الـقصـابة

في عشر دقائق على األكثر.
منـذ عام يـجول الـقصّـاب الشاب
في مخـتـلف أنحـاء فـرنسـا حيث
ـاشيـة واجلزّارين يلـتقي مـربّي ا
والــطــهــاة وحـتـى الــعـامــلــ في
مجـال الـدباغـة. ويسـعى فـيكـتور
إلى أن يُـبــرز الـصــورة اجلـمــيـلـة
ــنــتـجــات اجلــيـدة لــلـمــهــنـة وا
والـتـعـريف بـاألسـلـوب الفـرنـسي

في القصابة ?”وحشد الدعم.
ويوضـح أن فكـرة تـقـد تـرشيح
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ذيعة عمـارة بدأت جلنة الشـكاوي باجمللس األعـلى لتنظـيم اإلعالم التحقـيق مع ا
ذاع التلفزيونية رضوى الشربيني بشأن ما صرحت به في برنامجها هي وبس ا
على قـناة سـفرة والـتي دعت الفـتـيات إلى الـتمـسك بارتـداء احلجـاب وعدم خـلعه
ألن احملـجـبـة أفـضل مـائـة مـرة من الـسـافـرة الـتي ال تـرتـدي احلـجـاب ويـسـتـحوذ
عـلـيـهـا الـشـيـطـان  ووجـهت جلـنـة الـشـكـاوي بـاجملـلس األعـلى لإلعـالم اتـهـامات

{ بهيواندي (الهند)- (أ ف ب)  –لقي ما
ال يـقل عن  13شــخـصًــا حـتــفــهم وعـلق
نــحــو 25 آخــرين حتـت أنــقــاض مــبــنى
ســكــني مــؤلف من ثـالثــة طـوابـق انــهـار
قبيل فجر االثن في غرب الهند وفق ما

ذكرت السلطات.
ـــبــنى قـــرابــة الـــســاعــة 3,40 وانـــهــار ا
صـبــاحـا (10,10 مـســاء األحـد ت غ) في
بـلـدة بـهـيـوانـدي الـقـريـبـة من بـومـبـاي

الية للبالد. العاصمة ا
وصــرح قــائــد الـهــيــئــة الـوطــنــيـة إلدارة
الـكـوارث إيـثـاب بـانـديت لـوكـالـة فـرانس
برس أن “الـعـدد اإلجــمـالي لـلــقـتـلى بـلغ

.13
تمـكن رجال اإلنقـاذ التـابعون لـلهـيئة من
إخـراج 20 شــخــصًــا بــيــنــهم صــبــيــان
يـبـلـغـان أربـعـة وسبـعـة أعـوام من حتت
دير العام للهيئة ساتيا األنقاض. وقال ا
نـارايــان بـرادهـان في تـغــريـدة إن الـفـرق
تـخصـصة ال تزال تـبحث عن  20 دإلى ا
25 شـخصًـا يُـعتـقـد أنهم عـالـقون ”حتت

األنقاض.
وأظـهـرت الـصـور التي نـشـرتـهـا الـهـيـئة
على حسـابها الـرسمي على تـويتر رجال
اإلنــقــاذ وهم يــزيـلــون حــطــام األســمـنت
واحلـجارة فـيـما تـتـدلى أسالك الكـهـرباء

فوق رؤوسهم.

ولم يُــعـرف ســبب احلــادث لـكـن انـهــيـار
ــبــانـي شــائع نــســبــيًــا في الــهــنــد بـ ا
حزيـران/يـونيـو وأيـلول/سـبـتمـبر خالل
وسمية مع هطول أمطار غزيرة الرياح ا

في بعض األحيان.

vM³  —UON½≈ dŁ≈ ÎUB ý ±≥ q²I b½uÐ fLOł W×KÝ√ s  W Lš w —UÝ sŽ Y×³ «

القـصابـة إلى (يـونسـكو) خـطرت
في بـــاله خـالل بـــطــولـــة الـــعـــالم
لــتــقــطـيـع الــلـحـم عـام 2018 في
إيرلندا حيث حلّ ثـالثاً ضمن فئة
. وتبـيّن لفيـكتور عـندما بتـدئ ا
ـــرشـــحـــ رأى طـــريـــقـــة عـــمل ا
تـنافـس أن (لفـرنسا اآلخرين ا
أسلوباً خـاصاً في تقـطيع اللحم)
. ـيـز وغـنيّ وهـو كـمـطـبــخـهـا 
كذلك الحظ أن اجلمـيع كان يـنظر
. ـــرشـــحـــ الــفـــرنـــســـيــ إلى ا
(ويشرح فيـكتور في ذبيـحة بقرة
كـننـا استخـراج نحو 40 مثالً 
قـــطــعـــة  في حـــ أن آخـــرين لن
يعـطـوا الـذبيـحـة القـيـمـة نفـسـها
ولن يقـتطـعوا مـنها سـوى خمس
أو ست قــطع مـــخــتــلــفــة. ويــأمل
فيكتور في أن ينضمّ فن القصابة
على الـطريقـة الفـرنسـية إلى عدد
مـارسات الـثـقافـية او كبـيـر من ا
درجـة ضمن احلرف الـتقـلـيديـة ا
ي الــثــقـافـي غــيـر الــتــراث الــعــا

ادي. ا
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كــلّـمــا جـاء مــسـؤول كــبـيــر زائـر من دولــة اخـرى الى
العراق كان االيحاء االكبر لزيارته مهما بلغ التنميق
االعالمي والتـزويق الـدبـلومـاسي الـلـذان يـحفّـان بـها
هـو انّهـا زيارة تـمس سيـادة العـراق اكثـر منـها تـنفعه
وتدعمه وتأخذ بـيده لتخرجه من مـجاهل الظلمات الى

تقدمة . نور احلياة التي تعرفها الدول الغنية وا
الـرئيس الـفرنـسي مـاكرون حـ زار بغـداد على نـحو
مـفــاجىء قـبل اسـابـيع انـطـوت كـلــمـاته الـقـلـيـلـة الـتي
صــرح بـهـا عـلى اظـهــار الـعـداء خلـصـمـه تـركـيـا عـبـر
الـعـراق وأرضه وهل هـنـاك مــكـان افـضل لـكـلـمـاته?
بـالـرغم من انّ بـغـداد تـظـلـمت واشـتكـت وحتاورت مع
االتــراك حــول الــقــصف في اجلــبــال احلــدوديــة وهي

شكلتها هناك. أدرى من سواها 
وحـ يزور مـبعـوث أمـريكي كـبيـر بغـداد فإن االيـحاء
ـسـؤولـ عـلى اقـصـاء الـنـفوذ االيـراني عن هو حث ا
الساحـة العراقية وهـو نفوذ يعـاني منه البلد من دون
احلـاجـة الى ذلك الـنوع من احلث الـسـيـاسي الذي له
ــلـفــات سـاخــنـة بـ واشــنـطن مــرام أخـرى تــتـصل 
سـتحـيل حتـقيق تـلك األمنـية وطـهران وقـد بـات من ا
الـتي يـغنـيـهـا مسـؤولـون في دفـة الـسلـطـة بـبـغداد في
نـطقة. موال مـستمـر حول جتنـيب العراق صـراعات ا
وكــانت زيـــارة جــيـــمس جــيـــفــري مـــبــعــوث الـــرئــيس
االمريكي الى أربيل قـبل يوم ومنـها عَبَرَ الى شرق
سـوريـا رتوشـاً لـصـورة تـتـضح يـومـاً بـعـد آخـر على
ـتـصل مع نـحــو قـوي في انَّ ذلك اجلـزء من الـعـراق ا
ـتشـابك مع ملـفات تـركيـا وحزبـها احملـظور سـوريا وا
وداعش عــلـى صــلــة بــزج جـــديــد لــلـــبــلــد في واد من
الـصراعـات الـتي قد تـكون نـاعـمة في اطـار االحتـكاك

الروسي االمريكي في مناطق كردية عربية بسوريا.
ـاضي الــرئــيس االيـراني وكـذلـك حـ وصل الــعــام ا
حسن روحـاني الى بغداد والـتقى حكومـتها الـسابقة
الـــتي تــدري وال تــدري أنـــهــا تــدري أو التــدري كــان
الـراشح من الـزيارة هـو محـاولة مـؤكـدة جلرّ  مـا بقي
مـن الـبــســاط من حتت األقــدام االمــريــكــيــة عـبْــر ربط
ـتــهـالك بــاالقــتـصــاد االيـراني االقـتــصـاد الــعـراقـي ا

ُعاقب . ا
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جاء في الـنـبـأ الذي ال أظـنه يـقيـنـاً أن بـوابة الـبـيت األبيض
احلـصــ قـد اعـتــرضت طــرداً مـريـبــاً مـرسالً الـى عـنـوان
الرئـيس شخـصيـاً  وبعـد التـفـتيش والـتمـحيص والـفحص
اخملبـري تـبـ لـلـشبـاب الـسـاهـر أنّ الرسـالـة حتـتـوي على
مادة سـميـة عالـية اخلـطورة  وان الـرب القـدير قـد دفع ما
ـكــتـوب الى مـائــدة الـرئــيس الـقـلق كـان أسـوأ ولم يــصل ا

دوني !!
مـات هــذا اخلـبــر بـســرعـة كــبـيــرة ولم تــنـشــغل به وسـائط
ـفـتـوحـة الـدعـايـة بـأمـريـكـا وخـارجـهــا  وحـسـبه الـعـقالء ا
عيونهم بـصحن ل علـى باب الدعايـة واإلشاعة االنتـخابية
 واتـفـقــوا عـلى أن مـايــحـدث في هــذه الـدورة االنـتــخـابـيـة
القـائـمـة بسـنـة اجلائـحـة الـكورونـيـة  لم يـحدث في أي من
سـابــقــاتــهـا الــبــائـدات  مـن جـهــة ألــعـاب تــســقــيط اآلخـر
واستعمال وسائل خسيسة ودنيئة للفوز كنا قد خدعنا من
ـتـحـدة األمـريـكـية  قـبل بـأن هذا لـن يحـدث في الـواليـات ا
وهي بذلك لـيست واحـدة من دول العـالم الثـالث حتى تـبيّن
قراطية أن أرض العم سام ليست مأمـونة ومحروسة بـالد

القوية أبداً .
في باب االسـتثمـار التـرامبي لـفصل كـورونا الـرهيب  قام
الـرئــيس بـأفــعـال وحــمـاقــات قـد يــصل بـعــضـهــا الى بـاب
ة شديدة الوضوح  ففي أولـها أخبر الرئيس شعبه اجلر
ـوسـمـيــة وسـتـخـتـفي ـسـألـة ال تــتـعـدى االنـفـلــونـزا ا بـأن ا
سريـعاً  ثم عـاد قبل أيـام قلـيلـة وقال انه كـان يعـرف مدى
خطـورة هـذا الوبـاء لـكنه لم يـشـأ أن يصـيب الـناس بـالـهلع
الكبـير . جـاء هذا االعـتراف بعـد أن جتاوز عـدد الضـحايا

صاب نحو سبعة مالي !! ائتي ألف وعديد ا ا
اختار تـرامب خلصـمه بايـدن مجـموعـة من األوصاف ليس
بـيـنهـا مـا جـاء عـلـيه عـبـد احلـلـيم حـافظ الـعـظـيم في أغـنـية
(كامل األوصـاف فـتنّي) واسـتـقر أخـيـرا على تـسـميـته جو
النـعسان  الـذي لو فـاز بسـباق الـرئاسـة هذا فـان فنزويال
وايران سـتتـحكـمان بـأمريـكا  ولـعمـري أنني بـكل قراءاتي
ومسـمـوعـاتي لم أقع عـلى مـثل هكـذا صـورة رقـيعـة وغـبـية

ومهينة !!
قبل ذلك بكثيـر كان الرجل الطـرمبة قد شنَّ هـجمات كبرى
ـيـة والـصـ وروسـيا  السـعـة ضد مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
وحتى عـلى حـلـفائـه التـقـلـيديـ في أوربـا الـعجـوز  وثـرثر
كـثـيـراً في مـسـألـة اكـتـشـاف لـقـاح قـاتل لـكـورونـا الـلـع 
وحدد تـواريخ مـبـعثـرة لـنـجـاح مخـتـبـراته وأبحـاثه  وكـلـما

سقطت كذبة نسج أخرى!!
وأخــيــراً فــاجـأ الــرئــيـس نـصـف الــعــاقل الــرعــيــة اخملـدرة
ـضلـلـة الـتي كـانت تـدعـو له بـالـفـوز والـعـافـيـة كي يـتـفرغ ا
ـنفـوخ  حـينـما قـال بلـغة واضـحة الشك للـبعـبع االيراني ا
فيـهـا  انه سـيـوقع اتـفاقـاً مـجـديـاً مع ايـران ويغـلق مـلـفـها
تماما بعد شهر من فوزه بالكرسي الثم  كما فعل وطبّع
عالقـته بــطـالــبـان افـغــانـســتـان وهـو يــعـلم جــيـداً أن الـذين
صافحـهم وأعجب بهم هـو ووزيره السـم بومبـيو في بيت
ــا هم الـقــاعـدة وداعش ـريح  ا الـدوحــة ا
وأخـواتـهـا وهـؤالء سـيــنـقـضـون عـلى
قـــصـــر احلـــكم بــــكـــابل ويـــذبـــحـــون
ويـــشــــنــــقـــون كـل من فــــيه  مع أول
دقـائق خــروج آخــر دبـابــة أمــريـكــيـة

هاربة أو حتى قبل ذلك !!
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ بـــــاريس (أ ف ب) - تـــــوفي
ـمـثـل الـفـرنــسي الـبــريـطـاني ا
ــعــروف مــايــكـل لــونــســدايل ا
بـــــــأدواره في اإلنـــــــتــــــاجــــــات
الــطــلـيــعـيــة والـشــعــبـيــة عـلى
الـسـواء االثـنـ عن 89 عـامـا
بــعـد مــسـيــرة اسـتــمـرت ســتـة
عــــقـــــود شــــارك خـاللــــهـــــا في
عـشـرات األعـمـال الـسيـنـمـائـية
والــتـلـفـزيـونـيـة.وأوضح وكـيل
أعـماله أولـيفـييه لـوازو لوكـالة
ـمـثل الـذي فـرانس بــرس( أن ا
شـارك في أكـثـر من مـئتي دور
تــوفي بــعــد ظــهــر االثــنــ في
مــنـــزله في بـــاريس الـــتي ولــد
فيـها سـنة 1931 ألب عسـكري
بـريـطاني وأم فـرنـسـية).وجنح
ـمـثـل الـذي يـتقـن اإلنـكـلـيـزية ا
والــفــرنــســيــة خــصــوصــا من
خالل رخــــامــــة صــــوته وأدائه
الالفـت في أن يــــطــــبع ذاكــــرة
اجلــــمــــهــــور حــــتى في أدواره
الــثــانـــويــة.ونــال ســنــة 2011
عـشــيـة بـلــوغه سن الـثــمـانـ

جـــــائـــــزة ســــــيـــــزار الـــــرديف
الـفــرنــسي لألوســكــار ألفـضل
ــثل بـــدور ثـــانــوي عن دوره
كـــراهب يـــنــتـــهي مــقـــتــوال في
اجلــزائــر في فـــيــلم أوف غــادز
أند من (رجال وآلـهة) لكـزافييه

بوفوا.
ومـن أدواره احملــــــــفـــــــــورة في
ـشاهدين خالل الـعقود ذاكرة ا
ــاضــيــة دور هــوغــو دراكس ا
في فـــيــلم مــغـــامــرات جــيــمس
بـــونــد (مـــونــرايــكـــر)ش ســنــة
1979 من بــطـولــة روجـر مـور.
ونـشــأ لـونـسـدايل في لـنـدن ثم

ـــــــغـــــــرب خـالل احلــــــرب في ا
ـيـة الثـانـية. وقـرر خوض الـعا
غـمـار الـتـمـثـيـل بـعـدمـا اجنذب
إلى عـــالم الـــســيـــنــمـــا في سن
مـبـكـرة.وعـاد إلى بـاريس سـنـة
ــسـرح  1947حــيث اكــتــشف ا
وتــــــلــــــقى دروســــــا فـي الــــــفن
سـاعدته في تـخطي سـرحي  ا
اخلجل في شخـصيته وفق ما
قال في مقابلة سابقة مع وكالة
فــــرانس بــــرس. وانــــطــــلق في
ــسـرحي ســنـة 1955 اجملــال ا
قـــبل االنـــتــقـــال إلى الــشـــاشــة
الكبيرة في العام التالي. وفتح
له حــضــوره وصـوته الالفــتـ
أبـواب مـنـتـجـ تـعـاونـوا معه
في عـدد كبـيـر من األعـمال.غـير
أن مـفـتـاح الـشـهـرة احلـقـيـقـية
كـــان فـي تـــعـــاونه مع مـــخـــرج
ـوجـة اجلـديـدة في الـسـيـنـما ا
الـفـرنسـيـة فـرنسـوا تـروفو في
فـــيـــلــمـي ذي بــرايـــد وور بالك
وســتـولن كــيـســز سـنـة 1968.
وظـــهــر في عـــشــرات األعـــمــال
بيـنهـا ذي داي أوف ذي جاكال
(1973) وإنـــــــديــــــــاز ســــــــونغ
اينز أوف ذي (1975) وذي ر
داي (1993) كـــــــــذلـك شـــــــــارك
الـتــمـثـيل مع روبـرت دي نـيـرو
في فـــيــــلم رونن ســـنـــة 1998.
وشارك في أفالم خملرج كبار
بينهم أورسون ويـلز وفرنسوا
تروفو ولوي مال وجاك ريفيت
وجـــــان أوســـــتـــــاش.كـــــمــــا أن
ـلـتـزم ديـنـيـا قدّم لـونـسـدايل ا
مرات عدّة أدوار رهبان وكهنة
بـيــنـهـا في فـيـلم ذي نـا أوف

ذي روز سنة 1986.

لـلـمـذيـعـة بـإثارة اجملـتـمع وإهـانـة غـيـر احملـجبـات وكـانت رضـوى الـشـربـيـني قد
تـضامنت مـنذ فـترة مع الفـتيات الـتي يتعـرضن للـتحرش ودعـمت موقف الفـتيات
الالتي قـررن كـتـابـة شـهـادتهن فـي قضـايـا الـتـحـرش واالغتـصـاب .  فـيـمـا كـشفت
وكلـ عنـها نصـحوهـا بعدم مـصادر مـقربـة من رضوى الشـربيـني أن احملامـ ا
ا ـأزق الذي ر الـتحدث فـي تلك القـضية وتـرك األمر حملـاميهـا للـخروج من هذا ا

يؤدي إلى صدور قرار بايقافها عن العمل اإلعالمي وإلغاء برنامجها.
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{ لـــــــــنـــــــــدن-(أ ف ب)  –دعـت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة
ـلك معلـومات تـتعلق البـريطانـيةاإلثـن كلّ من 
بـسـرقة حـصـلت قـبل نـحـو سـتة أشـهـر عـلى بـعد
نحو  20كيـلومـتراً إلى الـشمـال من لنـدن وطالت
خمسة من األسلحة التي استـعملها جيمس بوند
ـا يـعـرفه فـي مـحـاولة في أفالمه إلى إبالغـهـا 

جديدة إليجاد اللصوص.
وكـــانت األســلــحــة اخلــمـــســة ســرقت مــســاء 23
آذار/مارس الفـائت من منزل صاحـبها في إنـفيلد
ـنزلي. فـيمـا كـانت بريـطـانـيا غـارقـة في احلجـر ا
ورغم تـنبّـه اجليـران إلى الـلـصـوص جنح هؤالء

في الفرار قبل وصول الشرطة.
وضــمّت غــلّــة الــلــصــوص مــســدســات (بــيــريــتـا
تشيتـاهه) و(تومكات) و(وولـتر بي بي) و(سميث
أنـــد ويــــسن 44 مــــاغـــنــــوم) و(المـــا) عــــيـــار 22
اسـتــخـدمت في أفالم (داي أنــاذر دي) و(إيه فـيـو
تو إيه كيل) و(ليف أند لت داي) عـلماً أن كل هذه
األسـلحـة عُـطّـلَت وليـست فـاعـلة. وعُـثَـرَ عـلى أحد
قـبض هـذه األسـلـحـة وهـو مـسدس “الما ”ذو ا
األصفـر وقد أصابه الـصدأ في حـقل على مـقربة
من مـحـطـة إسـكس لـلـقـطـارات في نـيـسان/أبـريل

الفائت إال أن األسلحة األخرى ال تزال مفقودة.
وشـدد بـول ريدلي أحـد مـسـؤولي الـتـحـقيق في
بـيـان عـلى أن “في اإلمـكـان الــتـعـرّف بـسـهـولـة”
سـروقة في حـال رآها أيّ كان أو على األسـلحـة ا

عرضها عليه أحدهم للبيع.

{ غــابــورون (بـوتــســوانـا)-(أ ف
ب)  –عُـــثــر في مـــنــطـــقــة دلـــبــتــا
أوكـافـانـغـو في شمـال بـوتـسـوانا
عــلـى مــئــات الـــفــيــلــة الـــنــافــقــة
وأوضــحت احلــكــومـة اإلثــنـ أن

نفوقها عائد إلى بكتيريا.
وشــرح الـــطــبــيب الــبــيــطــري في
وزارة احلـيـاة الـبـريـة واحملـمـيات
ادي روبن أن “سبب الـطبيـعية 
نـفـوق (احليـوانات) هـو تسـممـها
بــفـعـل الـبــكـتــيـريــا الـزرقــاء الـتي
كــــانت آخــــذة في االنـــتــــشـــار في
ـياه. وتضم بوتسوانا التي تقع ا
بــ زامـبـيــا ونـامــيـبـيــا وجـنـوب
إفـريـقـيـا نـحو  130ألـف فيـل حرّ
أي مـا يعادل ثلث الـعدد اإلجمالي
ــعــروف لـلــفــيـلــة في كل أنــحـاء ا

إفريقيا.
وبـلغ عدد الـفيلـة التي عـثر علـيها
نــافــقــة مـنــذ آذار/مــارس الــفـائت
أكـثر من 300. واسـتبـعد احـتمال
أن يـــكــون الـــصــيـــد اجلــائـــر هــو
الـسـبب ألن أنيـاب الفـيـلة الـنافـقة

. بقيت سليمة ولم تُمَسّ
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