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تـــوقـع خـــبـــيــر امـــنـي  تـــصـــاعــد
الـهجمات على الـقواعد التي تضم
اسـتـشـاريـ في الـتـحالـف الدولي
نـــتــيــجـــة اشــكــال داخـل الــعــراق 
الــبــعض عــلى مـخــرجــات احلـوار
الستراتيجي ب بغداد وواشنطن
ـعـلـومـات التـي تدلي  وتـنـاقض ا
بــهــا احلــكـومــة بــشـأن انــســحـاب
الــقـوات الـقـتـالــيـة ومع مـا يـؤكـده
الـــتــحــالـف بــأنه اعـــادة تــمــوضع
ــهــمــة من الــقــتــالــيــة وتـــغــيــيــر ا
لالستشارة والتدريب. وقال اللواء
ــتـقــاعـد عــمـاد عــلـو لـ الــبــحـري ا
(الــــــزمــــــان) امـس ان (فــــــصــــــائل
ــقــاومــة اعـلــنت عــدم قــنـاعــتــهـا ا
ـخـرجـات احلـوار الـسـتـراتـيجي
بـ البلدين  بشأن خروج القوات
االمـــريـــكــيـــة من الـــعــراق  ودعت
ـــاضـــيــة ــدة ا بـــعـــضـــهــا خـالل ا
بـاشرة بـعمـليـات ضد لـلـتطـوع وا
مــصــالـح الـتــحــالـف) واضـاف ان
(هــــذه الـــفـــصـــائل تـــرى مـــغـــادرة

الـقوات الـقتالـية هي شكـلية او 
تــغـيـيـر عــنـوانـهـا من قــتـالـيـة الى
تـــدريـــبــيـــة  وبــالـــتــالـي فــأن ذلك
ـــقــاومــة نـــحــو اجــبــار ســـيــدفع ا
الـــقـــوات عـــلى اخلـــروج من خالل
اســـتــهـــداف مــصـــاحلــهـــا  حــيث
ــاضي شـــاهــدنـــا خالل الــشـــهــر ا
تـعرضات الرتال الـدعم اللوجستي
فـي الـديـوانـيــة وذي قـار  واتـوقع
ــدة تـــصــاعــد الــهـــجــمــات خالل ا
اذا لـم جتـري احلــكــومـة ــقــبــلـة  ا
حــوارا مـع هـذه الــفــصــائل لــوقف
ـسـتـمـرة) وتـابع ان عــمـلـيـاتـهــا ا
شـتركـة كان قد (نـائب العـلمـيات ا
اعـــلن في وقت ســـابق ان الــقــوات
ـدربي احملـلـيـة سـتـؤمن احلـمـايـة 
الــتــحــالف وبــعـثــة الــنــاتــو  لـكن
سـتـشـاريـن اكدوا مـجـمـوعـة مـن ا
االسـتعداد للدفاع عن انفسهم ضد
اي خــطــر يــتــعــرضــون لـه  وهـذا
عـلـومات وخالف يـظـهر تـنـاقض ا
مــا اعـلــنت عـنـه احلـكـومــة بـأنه ال
وجــود لـقــوات قـتـالــيـة عـلى ارض
الـعراق  بـينـما يـؤكد الـتحالف ان
مــــا حـــصل هـــو اعـــادة تـــمـــوضع
ـهـمـة من الـقـتـالـيـة الى وتـغـيـيـر ا
الــتــدريب واالسـتــشـارة وهــذا مـا
يـــشــكل عــلــيه الــفــصــائل ويــرونه
يــســوغ هـجــمــاتـهم ضــد مــصـالح
الـتحالف واالمريكان لعد اقتناعهم

نـتشرة بـاالنسـحاب من الـقواعـد ا
داخل العراق). وتعرّض مجمّع في
مطار بغداد يضمّ قوات استشارية
مـن الــتــحــالف بــقــيــادة الــواليــات
ـــتـــحــدة لـــهــجـــوم بـــطــائـــرتــ ا

ّ إحـباطه. مـسـيـرت مـفـخـختـ 
وتــــزامن الــــهـــجـــوم مـع الـــذكـــرى
الـــثــانــيــة الغــتـــيــال نــائب رئــيس
احلـــشـــد الـــشـــعـــبـي أبـــو مـــهــدي
ـــهــنــدس وقــائــد فـــيــلق الــقــدس ا
اإليــــراني قـــاسم ســـلــــيـــمـــاني في
ـــطــار ضـــربـــة أمـــريــكـــيـــة عـــلى ا
ذاتـه.وأفـاد مـسـؤول فـي الـتـحـالف
ــطـار إلى بـــتــعــرّض اجملـمـع في ا
هـــجــوم "بــطــائــرتـــ مــســيــرتــ

مـــفـــخـــخـــتـــ فـــجــر يـــوم امس)
وأضـاف (منـظومة سي رام لـلدفاع
ـركـز اجلـوي األمـريـكـيـة الـتـابـعـة 

الــدعم الــدبــلـومــاسي في بــغـداد 
) وتابع قـامت بـإسقـاط الطـائرتـ
ان (الـهجـوم لم يسـفر عن أضرار).
وتـــــنــــاقـــــلت مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجــــتــــمــــاعي صــــورا نــــشــــرهـــا
تـــظـــهـــر بـــقـــايـــا من الــــتـــحـــالف 
الـطائرت كتب علـيها عمليات ثأر
الــقــادة. ومــنــذ أيـام يــقــيم مــئـات
ـتظاهرين  احتفاالت في الذكرى ا
ـــهـــنـــدس الـــثـــانـــيـــة الغـــتـــيـــال ا
وسـلـيمـاني. كمـا شهـد يوم امس 
حــفل تـأبــ وإضـاءة لــشـمـوع في
ـئات من مـطـار بـغداد شـارك فـيه ا
الـــقـــيـــادات. وكـــرّر قـــيــاديـــون في
طالبة بـانسحاب القوات احلـشد ا
األجـنبية من الـبالد.وقال ام عام
عصائب اهل احلق قيس اخلزعلي
خـالل مسـيـرة شـعبـيـة في الـكرادة

(أمـا االحتالل األمريكـي كان عليكم
أن تـفـهـمـوا جـيـدا أن هـذا الـشـعب
ـــــكن أن يـــــرضى الـــــعـــــظـــــيم ال 
بـاالحـتـالل) واضـاف (كان عـلـيـكم
أن تـفهـموا الـرسائل الـتي أرسـلها
ـقـاومـة في الـعراق إلـيـكم أبـطـال ا
الــــذين وصــــلـــوا بــــأســــلـــحــــتـــهم
ــــــســــــيـــــرة وبــــــطــــــائــــــراتــــــهـم ا
وبـصواريخـهم الذكيـةإليكم في أي
مــكـان عـلى أرض الــعـراق) وتـابع
(لــكن يــبـدو أنــكم لم تــفـهــمـوا ذلك
حـتـى اآلن وحتتـاجـون إلى دروس
ـقــاومــة وأبــنـاء أخــرى فــأبــنــاء ا
احلشد سيجبرونكم على اخلروج
صـاغرين مذلـول كمـا خرجتم في
) .(2012تـــفــاصــيل ص  .(2ومــنــذ
ــهــنـدس اغــتــيــال ســلــيــمــاني وا
اســتـهــدفت مـصــالح أمـريــكـيـة في

الـــتـــحـــالف  مـــثل عـــ األســد أو
مـطار أربيل. وتراجعت وتيرة هذه
دة األخيرة التي الـهجمات خالل ا
نـــــادرا مـــــا أســـــفـــــرت عـن وقــــوع
ضـحايا وال تتبناها أي جهة لكن
واشــنــطن تـنــســبـهــا إلى فــصـائل
مـسلـحة.وأعلـنت بغداد رسـميا في
ـاضي الــتـاسع من كـانـون األول ا
أن وجـود قوات قتاليـة أجنبية في
الـــبالد انــتــهى مـع نــهــايــة الــعــام
ـهــمــة اجلــديـدة ــنــصــرم  وأن ا ا
لــلـتـحـالف اسـتــشـاريـة وتـدريـبـيـة
فـقط تـطـبـيـقاً التـفـاق أعـلن لـلـمرة
ــــــاضـي في األولـى فـي تــــــمـــــوز ا
واشـــنــطـن عــلى لـــســان الـــرئــيس
األمــريـكي جـو بــايـدن خالل زيـارة
رئـيس الـوزراء الـعـراقي مـصـطفى

الكاظمي.

ـــنــزل الــذي حــتى وإن كـــان في ا
اســتــهــدف مـطــلــوبــ بــقــضــايـا
ــكن إدراج مــا إرهــابـــيــة كــمـــا 
حـصل علـى أنهـا إبـادة جـمـاعـية.
وقـال الـبـيــاتي في تـصـريح امس
ـة جبـلـة هي عمـليـة قتل ان (جر
جــمـــاعي لـــنــحــو  20شــخـــصــاً
وبـاإلمـكـان أن تـدرج ضـمن الـقـتل
خــارج إطــار الــقــانــون وتــصــنف
كـــانـــتـــهــــاك لـــلـــقـــانـــون الـــدولي
اإلنـــســـاني وإدراجـــهـــا كـــإبـــادة
جمـاعـيـة وتـضاف إلـيـهـا أن قوة
كبيرة آتت وقامت باالعتماد على
مـعـلـومـة غـيـر صـحـيـحـة بـوجـود
مـتهـمـ ومـطـلوبـ لـلـقـضاء في
والــغـريب أن بـيت اجملــني عــلـيه 
ـواجـهـة اسـتــمـرت نـحـو اربـعـة ا
ســاعـــات بــاعـــتــبـــار أن مــخـــتــار
ـنـطـقـة كـان يـحـاول أن يـتـدخل ا
وأن يقـنع اجملني عـليه أن يـسمح
لـلـقـوة بـدخـول الـبيـت وتـفتـيـشه
ولـــكن لم يـــســـمح وقـــام بـــإطالق
النار عـلى القوة) مـؤكدا ان (قوة
كـــبـــيـــرة اســـتـــخــدمـت أســـلـــحــة
متـوسـطـة وثـقيـلـة واعـتـدت على
البـيت ولـكن حـتى لو فـرضـنا أن
مطـلوبـ بقـضايـا إرهابـية داخل
أعتـقد أن ـنطـقـة السـكنـيـة  هذه ا

( دني األولوية تعطى حلـماية ا
ولفت الى ان (احلادثة هزت الثقة
ـؤســسـات ـواطـن وا أكـثــر بــ ا
األمـــنـــيـــة فــبـــحـــسب احلـــقـــائق
وجودة هناك مشكلة عائلية ما ا
بــــ الـــشــــخص اجملــــني عــــلـــيه
وضابط بـرتـبـة نقـيب وهـو الذي
حرك هذه القـوة باعتـبار أن هناك
ـنزل) مطـلـوب لإلرهـاب داخل ا
مـؤكـدا ان ( الــقـوة حتـركت بـدون
أي اعـتبـارات لـلـقـانـون ولـلـعـدالة
ــدنــيـ وحلــمـايــة الــضــحـايــا ا

واعـــتــــمـــدت بـــكل تــــأكـــيـــد عـــلى
معـلـومات خـاطـئة وجـرى تـنفـيذ
ـــرور إلى عـــمـــلـــيــة إعـــدام دون ا
اجراءات العدالة  فالقضية ترقى
ـــة االبـــادة إلى مـــســــتـــوى جـــر
اجلـمـاعـيـة) معـربـا عن امـلـه بأن
(ال تـــتــأخـــر نـــتــائـج الــتـــحـــقــيق
باعتـبار أن قـوة أمنيـة قد شاركت
ـة). وكـان الـشـيخ في هـذه اجلـر
حـيـدر الـزنـبـورالـعـجيـلـي قـد افاد
بأن الـتـحـقيـقـات مـستـمـرة بـشأن
مــجــزرة جـلــبــة مع حــجــز الــقـوة
األمنـيـة واستـجـوابـها بـعـد تولي
جهاز األمن الوطنـي التحقيق في
احلادثـة مـشـيراً إلى أن (مـشـكـلة
شخصـية وتـضلـيل األدلة من قبل
اخملــبــر جــعــلت الــقــوة االمــنــيـة
ـهنية تتخذ إجـراءات بعيدة عن ا
والـتـسـبب بــكـارثـة). واضـاف في
تـصــريح انه (حــســبـمــا ســمـعــنـا
فـــإنــــهـــا نـــاجتـــة عـن مـــشـــكـــلـــة
شخصية وتضليل األدلة من قبل
اخملـبــر فـتـم الـلــجـوء إلى الــقـوة
الكـبـيرة بـاتخـاذ اجـراءات بعـيدة
ــهــنـيــة والــتــســبب بــوقـوع عن ا
احلــادثــة) مــؤكــدا (كــان االحــرى
ــكـــان والــلـــجــوء إلى تــطـــويق ا
ـبـاشـر مع الـتدخل االستـجـواب ا
الــعـــشــائـــري ولــكن لم يـــحــصـل

ذلك). 

قــاسم ســلــيــمــاني ورفــاقــهــمــا
اعــــــــتـــــــداء آثـم وانـــــــتــــــــهـــــــاك

للســــــيادة) 
ولــفـت الى ان (إدارة احلــكــومــة
األمريـكية الـسابـقة  كـانت تريد
جــعل الـعـراق ســاحـة لـتــصـفـيـة
احلسـابات ونـحن نرفض ذلك 
ونـــســعـى الى ان تــكـــون الــبالد
مــلــتــقى لالشــقــاء واالصــدقـاء)
أشــــاد شـــــوفــــرلـــــيــــيه بـــــدوره 
بـ(التظاهـرات األخيرة في ذكرى
وكـانت مـنضـبـطة ـطـار حـادثة ا
وجرت من دون حـوادث) مـجدد
تـاكيـده (احـتـرام بالده للـسـيادة
الــعــراقـــيــة  ووقـــوفــهــا مع أي

حكومة جديدة). 

ـــــة ورأى االعـــــرجـي ان (جــــــر
ـطـار الـتي راح ضـحـيـتـهـا أبو ا
ـهنـدس وضيف الـعراق مهـدي ا

في قــضـــاء ســنـــجــار وتـــأكــيــد
أهمية تعزيز الـعالقات الثنائية
ــا يـخــدم مـصــالح الـبــلـدين )
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صـدقت مـحـكـمـة حتـقـيق احلـلـة 
اعتـرافـات ثالثـة عـشر مـتـهـما عن
ــة قــتـل عــائــلــة كــامــلــة في جــر
مـنــطــقـة الــرشـايــد في مــحـافــظـة
بـابل.وقـال بـيـان جملـلس الـقـضاء
االعـلى تــلــقـته (الــزمـان) امس ان
صدق (قاضي التحـقيق اخملتص 
اقــوال ثالثـــة عــشــر مــتـــهــمــا من
بــيــنـــهم تــســعـــة ضــبــاط وثالثــة
مــنـتــســبـ اضــافــة إلى اخملــبـر
ـــعـــلــــومـــات غـــيـــر الـــذي ادلـى 
الـــــصـــــحــــيـــــحـــــة) واضــــاف ان
(الـــتــحـــقــيـــقـــات الــتـي جــرت مع
ـتـهـم  اتـضـح سبـب حـصول ا
احلــادث هـــو بــنـــاء عــلـى إخــبــار
كــــاذب مـن قـــــبل ابن اخ اجملـــــنى
عـلــيه وهــو زوج ابـنــته نــتـيــجـة
حـيث خالفـات عـائــلـيـة بـيـنــهـمـا 
ـعـلـومــات غـيـر صـحـيـحـة ادلى 
مـدعـيـا وجـود لألجـهـزة االمـنـيـة 
ارهابـيـ مـطلـوبـ وفـقا لـلـمادة
الــرابـــعــة مـن قــانـــون مــكـــافــحــة
االرهـــاب في دار اجملـــنـى عـــلـــيه
لــيـــتم مـــداهــمــة مـــنــزلـه من قــبل
االجـهـزة االمـنيـة) واشـار الى ان
(هناك أربـعة اوامـر قبض صدرت
وأن بــــحق مــــتــــهــــمـــ اخــــرين 
ادة 406 الـتـحقـيـق جاري وفـق ا
اوال ز من قــــانـــون الــــعـــقــــوبـــات
وبـداللـة مـواد االشـتـراك  47و48
و 49منه) وتابع ان (الـتحقـيقات
االولــــيـــة تــــشـــيــــر بـــان احلـــادث
جـنـائي). من جــانـبه  أكـد عـضـو
مـفــوضـيـة حــقـوق اإلنــسـان عـلي
الـبـيـاتي أن مـجـزرة جـبـلـة هـزت
ـــــواطن الـــــثـــــقــــة أكـــــثـــــر بــــ ا
ؤسـسات األمـنيـة مشـيراً إلى وا
أن الـــــقــــــوة حتـــــركـت بـــــدون أي
اعـتــبــارات لـلــقـانــون فـاألولــويـة
دنـي يجب أن تـعطى حلـمايـة ا
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ــوظـفــ الــشــهــريـة بــإجنــاز مــعــامالت صــرف رواتب ا
ـــالــيـــة رواتب لــلـــمـــنـــاطق احملـــررة). واطـــلـــقت وزارة ا
ــتـقــاعـدين لــشـهــر كـانـون الــثـانـي احلـالي.وذكــر بـيـان ا
للـوزارة تلقته (الـزمان) امس ان (دائرة احملاسـبة اطلقت
ـدنـي والـعــسـكـري ـتــقـاعــدين ا دفــعـات تــمـويـل رواتب ا
لــلــشــهــر اجلــاري) داعــيــا إدارات مــصــرفي الــرشــيــد
والرافـدين وهيئة التقاعد العامة الى (إستكمال إجراءات
تـقـاعدين عـبر بـطـاقات الـدفع االلكـتروني  دفع رواتب ا
صارف وذلـك بسبـب اغالق ا بـدءا من يوم غـد االربعاء 
ــصــرفي ــطـــابــقــات واجلـــرد ا الســتــكـــمــال اجــراءات ا
ــدني ــتـــقـــاعــديـن ا الــســـنـــوي) ولــفت الـى انه (عـــلى ا
مراجعة فروع ن ستصلهم رسائل نصية  والعـسكري 

صارف). ا
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ــركــزي  قــروضـا اطــلق الــبـنك ا
لشراء مـنظومات تـوليد الـكهرباء
ــــدة تـــســــديـــد  دون فــــوائـــد و
خـمــسـة اعــوام . وقـال الــبـنك في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس إن
(احملافـظ مصـطـفى غـالب مـخيف
وقّع اإلعمـام اخلاص بـالضوابط
الـــتـي ســـتـــتـــيـح لـــلـــمـــواطـــنـــ
ــؤســـســات اخملـــتــلـــفــة شــراء وا
تـولدة من منـظـومات الـكهـربـاء ا
ضــمن مـوارد ــتـجـددة  الـطــاقـة ا
مــــــــبــــــــادرة الـــــــبــــــــنـك مـن خالل
ــصــارف) واشـار الـى ان (هـذه ا
ـــبـــادرة تـــأتي انـــســـجـــامـــاً مع ا
تــــوجــــهــــات الــــدولـــة لـاللــــتـــزام
قـررات مؤتـمـر باريس لـلمـناخ

إذ أطـلق البـنك مـبـادرته لـلـتـحول
إلى الـطـاقـة الـنـظـيـفـة ضـمن هـذا
اإلطار حيث تشكلت جلنة رأسها
نـــــــائب احملـــــــافـظ وضــــــمـت في
ـثــلـ عن وزارتي عـضــويـتــهـا 
الــبـــيــئــة والــكـــهــربــاء واجلــهــاز
ـركــزي لـلــتـقـيــيس والـســيـطـرة ا
ـــثـــلي الـــنـــوعـــيـــة فـــضـالً عن 
الـــقــطـــاع اخلـــاص من اخلـــبــراء
ستثـمرين) واضاف ان (احلد وا
تعـلقة بـأقتناء االعلى للـقروض ا
نـظومـات  يكـون وفقـا للـحدود ا
العـليـا لسـعة الـطاقـة) وتابع انه
ستفيد اقتناع منظومة (بأمكان ا
ذات تـولـيـد اعـلى  عـلى ان يـدفع
الفـرق من حسـابه اخلاص او من
ــصـرف الـذاتــيـة) ولـفت مـوارد ا
الى ان (القـروض بدون فـائدة مع

استقـطاع عـمولة اداريـة قدرها 6
ـئــة من مـبـلغ الــقـرض مـوزعـة بـا
ـئة لـصالح الـبنك بواقع واحـد با
ــصــرف) ـــئــة لـــصــالـح ا و 5بــا
مـؤكـدا ان (مــدة تـسـديــد الـقـرض
خـمــسـة اعــوام  تـبــدأ من تـاريخ
صرف الـتـمـويل) ومضى الـبـيان
الى الــقـول ان (تــقـد الــطـلــبـات
يكون عـبراالسـتمارة االلـكتـرونية
ــوقـع الــذي حــدده الـــبــنك) في ا
مــنـوهــا الى (فــرض غــرامــة عـلى
ئـة على صـرف تعـادل واحد بـا ا
مـبلغ الـتـمـويل وفـائدة بـنـسـبة 5
ــئـة سـنــويـا عـلى اجلــزء غـيـر بـا
ـسـحوب  بـلغ ا سـتـخـدم من ا ا
بـــعـــد انــتـــهـــاء مــدة الـــســـمــاح 
وحتسب الفائدة من تاريخ تغذية
احلــــــســــــاب اجلــــــاري اخلـــــاص
ـفـتـوح لدى الـبـنك ـصـرف وا بـا
ــركـــزي) مــضـــيــفــا ان (الـــبــنك ا
ـمــنـوحـة كل ـبــالغ ا يـســتـقــطع ا
ـصرف ثالثـة اشهـر من حـسـاب ا
ــفـتــوح لــدى الـبــنك تــلــقـائــيـا  ا
ــــــركـــــزي وتــــــقـــــوم جلــــــان من ا
بــالـتــدقــيق عــلى الــقــروض الـتي
صـرف بعـد انتـهاء مدة منـحهـا ا
الــســمــاح الــبــالــغــة شــهــرا بــعـد
ــــا في ذلك اجـــراء الـــتــــمـــويل 
كــشـف مــيــدانـي عــلى عـــيــنــة من
نح ستفـيدين للقـروض  كما  ا
ـــــصـــــرف الــــقـــــروض مــــقـــــابل ا
ضـــمـــانـــات مـــنـــاســـبــة تـــضـــمن
ـبـلغ في حــال تـعـثـر اسـتـرجــاع ا

قترض).   ا

علي البياتي
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باشـرت وزارة الـزراعة بـصـرف الرواتب الـشـهريـة لـعدد
مـن موظـفي تـشـكيالت الـوزارة الـعـاملـ في احملـافـظات
احملـررة (نــيـنــوى االنـبــار  كـركــوك) وذلك بـتــوجـيه من
وزيــر الــزراعــة مــحــمــد كــر اخلــفــاجي وبــعــد اجــراء
الـتــدقـيق االمــني لـهم . وأكــدت الـوزارة في بــيـان تــلـقـته
(الــزمـــان) أن (صــرف هــذه الــرواتب جــاء بــعــد اكــمــال
ـبـيـنـة في الـقـائـمـة اجـراءات الـتـدقـيق االمـني لألسـمـاء ا
ـرفـقة واسـتـحصـال مـوافقـة الـوزير بـاسـتئـنـاف صرف ا
الرواتب الـشهريـة لعدد من مـوظفي الوزارة الـعامل في
احملـافـظـات احملـررة والـذين بـلغ عـددهم  13مـوظـفـاً من
الـذين لم يـرد بـشـأنـهم اي مـؤشـر امنـي) . وأضاف (أن
ـتـعـلـقـة ــتـابـعـة اكـمـال اإلجــراءات ا الــوزارة مـسـتـمـرة 
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الى ان (اجلــمــيع يــتــفق عــلى
هذه االمـور وسـيكـون الـتوجه
بـهـذا الـشـكل). بـدوره  كـشف
ـــكـــتب الـــســيـــاسي عـــضـــو ا
لـــعـــصـــائـب اهل احلق سالم
اجلزائري عن بـوادر لتسـمية
رئيس الـوزراء وإنـفـراجة في
الـدخـول بـكتـلـة شـيـعـيـة أكـبر
فـي مـــجـــلس الـــنـــواب. وقـــال
اجلـزائــري في تــصـريح امس
ان (الـلـقـاءات بـ الـتـنـسيـقي
والتيار الـصدري تتضمن اهم
االتـــفـــاق عــلى مـــحـــور وهــو 
قـبلة والكتلة شكل احلكومة ا
االكبر للمضي بـتسمية رئيس
الوزراء اجلديـد) الفتا الى ان
(الـــتــنــســيــقـي الى الــلــحــظــة
مـتـمـســكـاً بـخـيـار االحتـاد مع
الــتـــيــار الــصــدري لــتــشــكــيل
الكتلة االكبر وضـمان العملية
الـــســـيــاســـيـــة والســيـــمــا ان
اجلــمـيـع يـؤكــد عـلـى تـوحــيـد
الـرؤى بــاخلـروج في مــعـادلـة
واحــــدة الخـــــتـــــيـــــار رئـــــيس
الـــوزراء) وتــــابع ان (هـــنـــاك
بـوادر في مـا يــخص تـسـمـيـة
احلـــكـــومـــة ورئــيـس الــوزراء
وانــــهــــاء حــــالــــة االنــــســــداد

السياسي ).

االولى بكتلة شيعية متوحدة من
الـتـنـســيـقي والـتـيـار الـصـدري)
واضاف انه (البـد ان يـكون واقع
االمــر دخــول الـشــيــعـيــة بــكـتــلـة
موحدة آلن أي خيار آخر يضعنا
ا تُـبعد أمام مـشاكل كبـيرة ولـر
ـــكــــون األكــــبـــر عن أصــــحــــاب ا
اسـتـحـقـاقـهم احلـقـيـقي) واشـار

الـركـابي دخــول اإلطـار والـتـيـار
الـــصــدري بـــكــتـــلــة مـــوحــدة في
ــقــرر ــان األولى ا جــلــســة الــبــر
قبل.وقال الركابي عقدها األحد ا
في تصريح امس ان (التـفاهمات
الـسـيـاسـيـة مـوجـودة حـتى هـذه
اللـحـظة واالتـفـاقات الـسـياسـية
مــاضــيــة نـحــو دخــول اجلــلــسـة

مـن الـــتـــيــــار وصل إلـى أربـــيل 
ـنــاقـشـة مـلف والـتــقى زيـبـاري 
تـشــكـيل احلـكــومـة). واضـاف ان
(الــوفــد تــرأسه حــسن الــعــذاري
وضم كـل من نـــصـــار الـــربــيـــعي
ونـــبــيـل الــطـــرفي). فــيـــمــا رجح
عـــضــو اإلطــار الــتــنـــســيــقي عن
ائــــتـالف دولــــة الـــقــــانــــون وائل
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بحث وفد من التـيار الصدري
 مـع الــــقــــيــــادي في احلــــزب
ــقــراطي الــكــردســتــاني الــد
هوشيار زيبـاري ملف تشكيل
احلكـومة.وقال بـيان مـقتضب
تلقته (الزمان) امس ان (وفداً

الـــعــراق بــصـــواريخ أو طــائــرات
مــسـيــرة أحـيــانـاً بــيـنــهـا مــحـيط
الــــســـفـــارة في بـــغـــداد وقـــواعـــد
عــسـكـريـة عـراقـيـة تـضمّ قـوات من

عماد علو
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اكــد مــســـتــشــار األمـن الــقــومي
قـــاسـم االعــــرجي  ان الــــعـــراق
يرفض إن يكون سـاحة لالعتداء
ــا لـــلـــقــاء عـــلى جـــيــرانـه  وا
االشقـاء واالصـدقاء .وذكـر بـيان
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(االعــرجي  اســتــقـبـل الـســفــيـر
الـــفــــرنـــسي لــــدى بـــغـــداد اريك
شــوفــالـيــيه وجــرى بــحث آخـر
مستـجدات األوضـاع السيـاسية
ـــــنـــــطـــــقــــة واألمـــــنـــــيــــة فـي ا
واستـعـراض العالقـات الثـنائـية
وأهــمــيـة بــ بــغــداد وبــاريس 
سـتشفى الـفرنسي إكمال بـناء ا
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ضـبـطت هـيـئة الـنـزاهـة الـعـامة
حاالت سـرقـة وهدر لـلـمال الـعام
في شـركـتــ تـابـعـتـ لـوزارتي
الــنـــفط والــنـــقل في مـــحــافـــظــة
كــــربالء. وقـــال بــــيــــان تـــلــــقـــته
(الـــزمــان) امس ان (فـــريق عــمل
مـــكـــتب حتــقـــيق كـــربالء الــذي
انـــتــقـل إلى الـــهــيـــئـــة الــعـــامــة
للضـرائب في احملافـظة للـتحري
وتدقيق عـمل اللجنـة التحقـيقية
ــــؤلَّـــــفــــة في شـــــركــــة تــــوزيع ا
ــكـلَّــفـة ـنــتــجـات الــنـفــطــيـة ا ا
بـالـتـحــقـيق في آلـيـة الـتـحـاسب
الـــضـــريـــبي لـــوكالء احملـــطـــات
األهــلـــيــة كــشـف عن مــخـــالــفــة
للـضوابط والـتعـلـيمات في آلية
ـا أدى إلى حدوث الـتـحـاسب 
ال العام) واشار الى ان هدر با
(نـتائج أعـمـال التـحر والـتـدقيق
لـفات 17 التـي قام بـها الـفـريق 
مـحـطـة وقـود أهـلـيّـة  اوضـحت
عـدم صــحـة الـبـيــانـات اخلـاصـة
بالوكالء وتقـليل مبلغ الـضريبة
ـسـتـحق عـلى الـوكـيل) مـؤكدا ا
ان (الــفـريـق الـذي نــفـذ عــمـلــيـة
ضــبط مــنــفــصــلــة بــنــاء عــــلى
مذكرة قـضـائية في أحد مـرائـب
شـركــة الــنقل الــخـاص الـتـابـعة
للـنـقل في قضـاء الـهنـدية تـمكن
من ضبط ثالثـة مـتهـم هم كل

من رئـــــيس وأعـــــضــــاء جلـــــنــــة
ـرآب لــقـيـامـهم  اجلـبــايـة في ا
بالتالعب وسرقة أموال اجلباية
ـتـسـلـمـة من سـائقـي العـجالت ا
ـرآب) الفــتـا الى الــعـامــلـة فـي ا
(تـــنــــظــــيـم مـــحـــضـــــري ضـــبطٍ
أصــولــيــن وعـــرضــهــمــا رفـــقـة
الــمتـهـمـ في القـضـية الـثانـية
عــلى قــاضي مــحــكــمــة حتــقــيق
كـــربالء اخملـــتـــصـــة بـــقـــضـــايــا
النزاهة الذي قرر توقيفهم وفق
ــادة  339من قـــانــون أحـــكـــام ا
الــعــقـــوبــات). بـــدورهــا  اكــدت
دائــرة الـــوقــايــة فـي الــهـــيــئــة 
إفـصـاح رئــيس مـجـلس الـوزراء
مصطفى الكاظـمي ومدير مكتبه
الية رائد جوحي عن ذمتيـهما ا
لـلـعـام اجلـاري.واشـارت الـدائرة
الى انـها (تـلـقت استـمـارة كشف
ــالــيــة لــلــعــام اجلــاري الــذمــة ا
اخلاصـة بـالكـاظـمي ليـغدو أول
هم فصح عن ذ سؤول ا ا
ــالــيــة مـن رؤســاء الــســلــطـات ا
الـثالث) واضــافت انـهــا (تـلـقت
أيــضــاً اســتــمــارة كــشـف الــذمـة
ـديـر مــكـتب ــالـيــة اخلـاصــة  ا
رئــيس الــوزراء رائــد جــواحي)
واشـــارت الى (إفـــصـــاح رئـــيس
الــهــيــئـة عـالء جـواد الــســاعـدي
ونائبه مظهر تركي عبد وجميع
ــديـــرين الـــعــامـــ فــيـــهــا عن ا

الية للعام اجلاري).  هم ا ذ
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جنح فـريقٍ طـبي مـتـخصـص في مسـتـشـفى الـنـسـائـيـة والتـولـيـد الـتـعـلـيمي
الـتـابعـة لـدائـرة صحـة مـحافـظـة كـربالء  في إنـقاذ حـيـاة مريـضـة تـبلغ من
الـعمر  25 عام من مـوت محقق.وذكرت إستـشارية النـسائية والتـوليد بتول
ريـضة تُـعاني من عبـد زيد الـسلـطاني في بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (ا
آالم الـوالدة الـشــديـدة ونـزفٍ رحـمي  حـيـث  إجـراء عـمـلـيــة طـارئـة لـقـلع
ــراقـبـة في ردهـة الـرحم  واتـخــاذ اإلجـراءات الـعــاجـلـة بـعــد ان خـضـعت 
ُـسـتـشـفى ومولـودتـهـا بـصـحةٍ ـريـضة غـادرت ا اإلنـعـاش) واضـافت ان (ا

جيدة). 
الى ذلك  قــال مــديـر تـعزيـز الـصحـة فـي وزارة الصـحة  هـيثم الـعبـيدي
في تـصـريح  امس إن (عـمـليـة تـوعـيـة اجملتـمع مـسـتـمرة مـنـذ دخـول الـوباء

ـطــلـوب لـذلـك سـنـعــمل عـلى ــسـتــوى ا وحـتى اآلن ولــكن مـا زالـت دون ا
ـقـبـلـة) تـطـويـر بـرامج الـتـثـقـيف بـشـأن مـكـافـحـة الـفـايـروس خالل األيـام ا
ـلـقـحـ جتاوز  8 ماليـ أمـا نسـبـة الـشـفـاء فـقد مـشـيرا الى ان (عـدد ا
252 ـئــة) وسـجـلت الـوزارة امس  ــئـة والـوفـيــات واحـد بـا بـلـغت  99 بـا
ـوقف اصـابــة وشـفـاء   289 حــالـة وبـواقع  7 وفـيــات جـديــدة. واوضح ا
الـوبـائي الـيـومي الـذي اطلـعت عـلـيه (الـزمان) امـس ان (عدد الـفـحـوصات
اخملتبـرية الـتي اجرتـها الوزارة لـعيـنات مشـتبه اصـابتـها بالـفايـروس بلغت
اكـثـر من سـبـعــة االف  حـيث  رصـد اصـابـة  252 بـكـورونـا في عـمـوم
احملــافــظــات) واضــاف ان (الــشــفــاء بــلغ  289 حــالــة وبــواقع  7وفــيــات
ضاد جـديدة) وتابع ان (اكثر من  16الف شـخص تلقى جرعات الـلقاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). في مراكز الوزارة ا



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

w  dBM « …œU  —Ëœ Ê«d c² ¹ ÷UÒOH «Ë ` U

»U¼—û  ULN¹bBðË ÷—_« d¹d%

الــتي فــاقــمت الــفــيــضـانــات في ســبع
واليــــات مــــالـــــيــــزيــــة وفق مــــا أفــــاد
مـسـؤولون األحـد فيـما  إجالء أكـثر
من  125ألـف شــخص بــاجملـــمل مــنــذ
مـنتصف كانون األول/ديسمبر.وذكرت
الــهـيــئـة الـوطــنـيــة إلدارة الـكـوارث أن
سـتمـرة منذ أحـوال الطـقس السـيئـة ا
أسـابيع سـتتـواصل حتى الـثالثاء.و
ياه رصـد ارتفـاع خطيـر في منسـوب ا
فـي أنـهـار بـخــمس واليـات عـلى األقل
بــحــسب مــوقع رصـد حــكــومي األحـد
ـياه فـيـما سـجّل ارتـفاع في مـنـسوب ا
ناطق األخرى.وأعلنت في العديد من ا

الــشـرطــة في مـنــشـور عــلى فـيــسـبـوك
الـسبت أن حوالى  50 شـخصـا قضوا
حـتى اآلن جـرّاء الـفـيـضانـات فـيـمـا ما
زال شـخصان مفقودين.وتواجه الدولة
االســتــوائـيــة في جــنـوب شــرق آســيـا
طـقـسـا عاصـفـا في نـهايـة الـعـام عادة
وسـمية إلى فـيمـا تؤدي الفـيضـانات ا
عـمـليـات إجالء واسـعة.لـكن الـسلـطات
فـــوجـــئت بـــهــطـــول األمـــطـــار بــشـــكل
مـــــــتـــــــواصـل مـــــــنـــــــذ 17 كـــــــانـــــــون
األول/ديــســمـبــر مــا أدى إلى ارتــفـاع
مــنـســوب مـيــاه األنــهـار الــتي أحـدثت

دن. فيضانات في ا

الـتـحـلي بـاحلـذر وأعلـنت أنـهـا تـتوقع
هــطـول "أمـطـار رعــديـة" و"ريـاح قـويـة"

في مناطق عدة اعتبارًا من األحد.
فـي الــكــويت تـــوقــعت إدارة األرصــاد
اجلــويــة وفق مــا نـقــلت عــنـهــا وكــالـة
األنـبــاء الـكـويـتـيـة (كـونـا) أن تـسـتـمـر
األمـطـار "حتى مـنتـصف اللـيل (األحد)
بـكــمـيـات مـتـفـاوتــة بـ اخلـفـيـفـة إلى

توسطة".  ا
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وأعــلــنت وزارة الــتــربــيــة الــكــويــتــيـة
بـحـسب ما نـقـلت وكالـة "كـونا" تـعـليق
الـــصــفــوف واالمـــتــحــانـــات في كــافــة
ـدارس احلـكـومـيـة واخلـاصـة "نـظـرًا ا
حلـالة الطـقس والظروف اجلـوية التي

تمرّ بها البالد".
من جــانـبــهـا أعــلـنـت سـلــطـنــة عـمـان
الـسبت أنه "من احملـتمل هطـول أمطار
رعـديــة مـتـفـاوتـة الـغـزارة" في مـنـاطق
عــدة فـي الــبالد. ونــشـــر الــتــلــفــزيــون
ياه. الرسمي مشاهد لطرقات تغرق با
ـنـاخ معـتدل في تـتـمتع دول اخلـليج 
الـــشــتــاء تــصـل فــيه احلــرارة إلى 20
درجـة مـئويـة باسـتـثنـاء فتـرات نادرة
وقـصـيـرة جـدًا تـشـهـد خاللـهـا تـساقط
أمــــــطــــــار غــــــزيـــــرة بــــــ تــــــشــــــرين
الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير.
ـنـازل الـتي وفـر آالف األشـخـاص من ا
ـياه جـرّاء األمـطار الـغـزيرة غـمـرتهـا ا
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هنس وقاسم سليماني ŸuLý∫  وقفة وايقاد شموع قرب مطار بغداد في ذكرى اغتيال ابو مهدي ا
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اوقــدت ابــنــتــا نــائب رئــيـس هــيــئـة
هندس احلشد الشـعبي ابو مهـدي ا
 وقــائــد فــيــلق الــقـدس فـي احلـرس
الـثـوري االيـراني قـاسم سـلـيـمـاني 
الشموع خالل وقفة تأب قرب مطار
بغـداد  تزامـنت مع الـذكرى الـثانـية
صرع والديـهما بغارة امـريكية قبل
عــامــ فـيــمــا عـطــلت امس  عــشـر
في مـــحـــافــظـــات الـــدوام الــرســـمي 
ســابـقى رأهــا الـبــعض تــأتي خالفـا
لــقـانـون الــعـطـل الـذي اقـره مــجـلس

النواب السابق.
وقال رئيس اجلمهورية برهم صالح
في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
(في الــذكـــرى الــســنـــويــة الــثـــانــيــة
ـهـنـدس السـتـشـهــاد قـادة الـنـصـر ا
وسليـماني نـستذكـرُ بإجالل الـوقفة
الـشجـاعـة لـلبـطـلـ وتصـديـهـما في
ظــروف عــصــيــبـة ومــنــذ الــســاعـات
األولى ألعـــتـى هـــجــــمـــة وحــــشـــيـــة
جـسـدهـا داعش بــخـطـطه اخلـبـيـثـة
بــاذلــ روحـهــمــا الـزكــيــة الـغــالــيـة
ـقــدســات من دنس حلــمــايــة أرض ا

.( اإلرهابي الظالمي
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 وأضـاف ان (العـراقـيـ قد تـمـكـنوا
بـإرادتـهم الـصـلـبـة وبـسـالـة الـقوات
ـــســلــحـــة من اجلــيش والـــشــرطــة ا
واحلــشــد الــشــعـبـي والـبــيــشــمــركـة
ومكـافحـة اإلرهاب وبـفتـوى اجلهاد
الـــكـــفــائـي لـــلـــمـــرجع األعـــلى عـــلي
الــســيـســتــاني وبــدعم وإســنـاد من
اجلـــيــران واألصـــدقـــاء والــتـــحــالف
الــدولي مـن كــســر شــوكــة اإلرهــاب
واالنــتـــصــار عــلى داعـش وحــمــايــة

نطقة والعالم من شروره). ا
 وتــابع (نــحن عــلى أعــتــاب الــتــئـام

الشـهـادة) مـؤكدا ان (اجلـمـوع التي
أعـــلــــنت الـــوفــــاء من اجل خــــرجت 
هـــؤالء الــــذين ضـــحـــوا بـــوجـــودهم
ودمـائـهم وكـانـوا يـتـقـدمـون كل يـوم
لــلــشــهــادة وكــانت أعــمــارهـم كــلــهـا

منازلة مع الباطل)  
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مـشـددا عـلـى ان (هـذه االمـة ال تـقـهـر
بـــالـــســـيف والـــدم ألنـــهـــا تـــقـــتـــدي
بــــاحلــــســــ وحتــــمل كـل مــــعــــاني
ـباد ونـسـتذكـر قادة التـضـحيـة وا
هـندس وسـلـيمـاني ونربي النـصـر ا
اجــيــالـنــا عــلى مـا حــمــلـوه مـن قـيم
ــــئــــات صـــوراً نـــبــــيــــلـــة) وحــــمل ا
لــلـــمـــهــنـــدس وســـلـــيــمـــاني وأعالم
احلشـد كما افـاد شهـود عيان فـيما
تــلـيت أنــاشـيـد ديــنـيـة لــلـمـنــاسـبـة.
هندس وحضرت  ابنتا سليماني وا
وقفـة الـتأبـ واوقـدتا الـشـموع قـبر
ـطـار بـالــذكـرى الـسـنـويـة الـثـانـيـة ا
صرع والديـهما بغارة امـريكية قبل

 . عام
ـئـات وتـأتي الـوقــفـة بـعـدمـا أحـيـا ا
خالل تــظــاهــرة  الــذكــرى الــثــانــيـة
مـحافـظات لالغتـيـال. وعطـلت امس 
واسط وديالى والـنـجف والـديوانـية
وكــــربالء واالنــــبــــار وصالح الــــدين
ونــيـنــوى وكـركــوك وبـغــداد الـدوام
الرسـمي. وقال بـيان حملـافظة واسط
انه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي في
ناسبـة الذكرى الـثانية احملافظـة  
السـتـشهـاد قـادة الـنـصـر) وتابع ان
ـــصـــارف (الـــدوائـــر اخلــــدمـــيــــة وا
تستثنى من قرار العطلة). كما قررت
مـــحــافـــظــة ديــالـى تــعــطـــيل الــدوام

ناسبة الذكرى. 
ـــثـــنى وجه احملـــافظ أحـــمــد وفي ا
الــقــوات األمـنــيــة والــدوائـر مــنــفي 

ـسـلـحـة في تـصـديـهم ـواقف الـبـطـولـيـة الـتـي سـطـرهـا ابـطـال قـواتـنـا ا تـعـددت ا
عارك االخيرة مالحم لعناصر االرهاب في مختلف جبهات القتال وبرزت خالل ا
ـعارك او بـطـولـية الشـخـاص مـازالت ذكـراهم مـاثـلـة امـام كل من شـاركـهم تـلك ا
ـصرية سمع بهـا  وقد جسـد مسلـسل االختيـار الذي عرضـته القنـاة الفضـائية ا
ـسمـى " االختـيـار" جـانبـا من بـطـولة ضـابط مـصـري اسـتشـهـد خالل تـصديه وا
سـلسل حـتما سـتهـتز مشـاعرك  وتـشعر لـلعـناصر االرهـابيـة ٠٠ وانت تشـاهد ا
ـقدم الـشـجـاع مـحـمد ـسـلـسل الـبـطوالت الـتي سـطـرهـا ا بـالـفـخـر  حـيث يبـرّز ا
منـسي وهـو يـقـارع العـصـابـات االرهابـيـة في صـحـراء سيـنـاء بـبـطولـة وشـجـاعة
سلسل عادي ابـرز ا ـصر  وعلى اجلانب االخـر ا نادرة حـتى قدم حياته قـربانا 
صور من عمـلية الغدر التي مارسها  ضـابط مصري يدعى هشام عشماوي خان
ـؤسسـة العـسكـرية بـعد انـتمـائه الى عنـاصر مـباديء الـشرف الـتي درسهـا في ا
االرهـاب  حـيث  القـاء القـبض علـيه ونفـذ فيه حـكم االعدام  غـير مـأسوف عـليه
نسي  علي قدم العراقي الـشهيد ا سـلسل يذكرني بشهامـة واندفاع ا ٠٠ هذا ا
قـاومة عنـاصر االرهاب سعدي  الـنداوي الـذي كرس  عمـله  وواجبه الـعسكـري 
ـقـاتـلـ في مـنـاطق احـتـلــتـهـا داعش وكـان مـثـاال لـلـشـهـامـة من خالل تـشـجـيع ا
ـهاجـمة  في مـوقف بطـولي نادر ـقاومـة وعدم اخلـضوع لـزخم القـوة ا ـواصلـة ا
فـروض ان يسجله التاريخ باحـرف من نور ٠٠ فال يوجد فرق في قوة االندفاع ا
نـسي الـعـراقي الـشـهـيـد علي ـصـري مـحـمـد مـنسـي  وا ـقـدم الـشـهـيد  ا بـ  ا
ـشهد الـعسكـري كل يؤدي واجـبه بتفـاني ونكران النداوي فـكالهمـا  ابطال في ا
صـري لم ينسَ ذات  في مواقع مـخـتلـفة من االرض ٠٠ الـفرق فـقط ان االعالم ا
منسـي وابرز  صورة هذا الـبطل وتفـاخر بهـا امام العـالم كحالـة فريدة من خالل
ـســلـسالت واقـامـة االحـتـفـاالت  احـتـفـاءا بـعــائـلـته فـيـمـا اخـفق وفـشل االفالم وا
نسي في قدم علي النداوي  ا االعالم العـراقي في ابراز صورة البطل الشهيـد ا
العراق فـلم يحظَ هذا البطل الشجاع  صاحب الغيرة  بذلك االهتمام  حتى ليكاد
ـقدم واطـن الـعراقـيـ والعـرب يجـهلـون مالحم الـبطـولة الـتي سطـرها ا اغـلب ا
الـشـهيـد قـبل اسـتشـهـاده بنـيـران قـناص داعـشي بـعد اطـالقه ثالث اطالقات في
صـدره في مـنـطقـة االنـبـار  في مـوقف يـدل عـلى احلقـد والـغل واالنـتـقـام ٠٠ وقد
ـغاويـر الـثـالث في قـيـادة عـمـلـيات ـغـوار مـنـصب امـر فـوج ا شغـل هذا الـبـطل  ا
اجلزيرة والـبادية وخاض مـعارك رهيبة مع عـناصر داعش قبل ان يـستشهد  في

صري الشجاع محمد منسي  قدم ا عارك مثلما خاض ا احدى ا
ـاثلة في صحراء سـيناء قبل ان يسـتشهد ليـسجل ملحمـة بطولية اسوة معارك 

بنظيره  البطل العراقي النداوي الذي اصبح 
مــنـسي كــغـيــره من االبـطــال ٠٠ وكم اهـتــزت مـشــاعـري وتــرقـرقت دمــوعي وانـا
اشـاهـد احد االفالم الـتي نـشـرتـها مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي  وكـيف يـخاطب
قـدم عـلي الـنـداوي جـنوده  ويـدعـوهم الى الـصـمـود  ومواصـلـة الـقـتال الـبطـل  ا
بـتجـرد ومسـؤوليـة وهو يـحثـهم عـلى القـتال ويـصف عنـاصر االرهـاب بالـعنـاصر
تـهم من جدهم اجلـبانـة الغـير قـادرة على مـواجهـة االبطـال الذين يـستـمدون عـز
قدم ـندفعه  كـان هذا ا االمام احلـس عليه الـسالم ٠٠ بهذه الـروحية اخلالقة ا
رء يـصاب بالزهو والفرحة عندما الشجـاع يواجه عناصر االرهاب  حتى ليكاد ا
ـقـدم الشـجـاع حـياته قـربـانا يـشاهـد ذلك االنـدفـاع الذي اسـفـر عن تـقد هـذا ا
ثقف لوطن ينـسى ابنائه والعتب ليس على احلكومة حيث يتحمل مسؤولية ذلك ا
من كـتاب الـدرامـا الـذين اهـمـلوا بـطـولـة هـذا الـفـدائي وامسـكـوا اقالمـهم لـكـتـابة
االعمال الـتلفزيـونية الـتافهة الـتي تروج  لالعمـال الهابطـة  ومنهـا اقامة احلفالت
له في اجـنة  وصرف االمـوال على فنـان  عرب  اليـشكلـون موقع ا الراقـصة ا

بلدانهم ٠٠ 
بدعة تـشهر  اقالمها والسوآل احملـير الذي يتـطلب االجابة .. متى جنـد االقالم ا
مـن اغمـادهـا لـتـكـتب بـتجـرد ومـسـؤولـيـة كل مـايـسهم فـي ابراز بـطـوالت جـيـشـنا
الـبـاسل في مـعـارك الـتـحـريـر لـتـكـون هـذه االعـمـال الـدرامـيـة درسـا تـوعـويا لـكل
اجنة الـتي تبرز بطوالت الشبـاب الذي تعود مشـاهدة االفالم االجنبـية التافهـة وا
شـخصـيات خـيالـية التـقارن وبـطوالت عـناصر جـيشـنا مـثل الـشخـصيـة اخليـالية
ـزيفه التي لـ(رامبو) ومن  هـو بشاكـلته  من الـشخصـيات  االجنـبيـة الكارتـونية ا
بالغة في ابراز هذه الشخصيات وكاننا التعتـمد الواقع بقدر ماتعتمد اخلرافة وا
نـعـيش في عـصر اخلـيـال واخلـرافة والـلـعب عـلى ذقـون العـبـاد الـذين انهك اوالد
فترسة عقولنا  بها وعقول ابنائنا  ونحن نعيش في عالم غير الذئاب والـوحوش ا
قاتل الـعراقي اليقل شجاعة عن اي مستـوفي ألنا مباديء احلقيـقة اجملردة بان ا
مقاتـل  اجنبي تـلونه مـساحـيق اخلداع والتـجمـيل والتـظلـيل االعالمي  الذي بات
حرفة تـمارسه قوى االستكبار ومن لف لفها من الدول التي تضمر الشر وتشويه
ـزيـفة احلقـيـقـة لـلـمـواطن وخـاصـة اجلـيل اجلـديد الـذي تـعـود مـشـاهـدة االفالم ا
ـنافـيـة لـواقع احليـاة الـتي تـنشـد الـسالم والـعيش بـامـان اسوة بـكل الـبـشر في ا
سـؤول بـالـبحث عن عـالم تسـوده الـضبـابـية..  ومن خالل مـقـالنـا هـذا ننـاشـد ا
صيغ جـديدة للقيـام بانتاج اعمـال فنية درامـية قادرة على ابراز
ـثقف مثـلما هؤالء االبطـال وهي امانـة تاريخـية يتـحمـلها ا
تتـحملـها الـدولة التـي تنفق ماليـ الدوالرات عـلى اعمال
فنيـة هابـطة الترتـقي ومسـتوى التـضحـيات التي سـطرها
ابــنــاء الــرافــدين خالل مــعــارك الــتــحـريــر الــتي مــازالت

شاخصة امامنا

التي انكفأ اليها مقـاتلو التنظيم منذ
إعالن إسقاط خـالفته في آذار/مارس
2019 وخـــــــســــــارتـه كـل مــــــنـــــــاطق

سيطرته.
رصد مقتل 13 مقاتالً موالياً ووثق ا
لقوات النظام في كـم مشابه نصبه
تـشدد في تـشرين عنـاصر الـتنظـيم ا
ـاضي.ومع ازدياد الثـاني/نـوفـمـبـر ا
هجـمات الـتنـظيم عـلى قوات الـنظام
حتوّلت الـبـاديـة مسـرحـاً الشتـبـاكات
تتخلـلها أحـياناً غارات روسـية دعماً
للقوات احلكومـية وتستهدف مواقع
مقاتـلي التنـظيم وحتركـاته.ومنذ 24
رصد مقتل آذار/مارس 2019 وثّق ا
نحو 1625 عنصراً من قـوات النظام
ـوالـ لهـا إضـافة الى سـلـح ا وا
165 مــقــــــــاتالً مـــوالــ إليــران من
غـــيـــر الـــســـوريـــ خالل هـــجـــمــات
وتــــفــــجــــيــــرات وكــــمـــائـن نــــفــــذهـــا
التـنظيم.وتـشهـد سوريـا نزاعـاً دامياً
قـتل نحو منـذ العام 2011 تسـبّب 
نـصف مـلـيـون شـخص وأحلق دمـاراً
هــائالً بـالــبــنى الــتـحــتــيـة وأدى إلى
تهـجـيـر مالي الـسـكـان داخل البالد

وخارجها.

برهم صالح

{ دبـي (أ ف ب) - كثّفت سلطات دول
خــلــيـــجــيــة عــدة األحــد الــتــحــذيــرات
لـسكانها بسبب أمـطار غزيرة تتساقط
ـنـطـقـة ذات مـنـذ أيـام عـدة عـلى هـذه ا

ناخ احلار واجلاف. ا
وتـتــسـبب هـذه األمـطـار بـاضـطـرابـات
كـثـيـرة في احلـيـاة الـيـومـيـة في الدول
اخلـليجية إذ إن الطـرقات غير مجهّزة
ـيـاه بـسـبب نـدرة بـأنــظـمـة تـصـريف ا

هطول األمطار.
ــــتّـــحـــدة فـي اإلمـــارات الـــعــــربـــيـــة ا
تــســاقــطت أمــطــار غــزيــرة في أنــحـاء
الــبالد خـصـوصًـا في دبي وأبـوظـبي.
وأفـادت وكالة أنـباء اإلمارات "وام" أنه
ـتوقع أن يـستـمرّ الـطقس السيء من ا

حتى يوم اخلميس.
تـفاقمت األمطـار بسبب تلـقيح الغيوم
وهي تــقـنـيـة تــسـتـخـدمـهــا الـسـلـطـات
ـتـساقـطـات التي تـكون لـزيـادة كمـية ا

عادة ضئيلة ونادرة.
فـي إمــــارة الـــــشـــــارقـــــة عــــلـق مــــارة
وســيـارات فـي مـيــاه وحـلــيـة ولم تــفـد

السلطات عن سقوط ضحايا.
ملكة العربية السعودية أيضًا تـشهد ا
ـا في ذلك على هـطـول أمـطار غـزيـرة 
ـعتمرين فـي مدينة مـكة. وحذّر جهاز ا
ــدنـي من تـــواصل تـــســاقط الـــدفـــاع ا
األمطار بشكل معتدل في مناطق عدة.
في قـطـر دعت الـسـلطـات الـسـكان إلى
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من الطبـيعى ان تقـوم الدول والشـعوب  عند اقـتراب نهـاية عام وبـداية عام اخر 
بــإسـتـعـراض واسـتـذكــار مـا اجنـزته خالل عـام مـضى فـي كـافـة مـجـاالت احلـيـاة
وخصـوصـا تـلك الـتي تـمس حـيـاة النـاس وتـعـمل عـلى رفع مـسـتويـات مـعـيـشـتهم
ة لهم وعـادة مانسمع ونقرأ ورفاهيـتهم واستقرارهم وكافـة متطلبات احلـياة الكر
تقـدم بشقيه الغربي والشـرقي فهذا يحتفل بوضع ونشاهـد اجنازات دول العالم ا
شـمـس اصـطـنـاعـيـة في سـمـاء بالده وهــذا يـبـدع ويـتـفـ في ابـتـكـار طـرق اجنـاز
ـعامالت إلـكـتـرونيـا خالل دقـائق واخـرون يبـهـرون الـعالم بـتـطويـر وسـائط الـنقل ا
ــرافئ وا تـبـدع في تــطـويـر ـطـارات وا بـأنــواعـهـا وتــوفـيـر افــضل الـشــوارع وا
اليـة ودول تستغل ثرواتـها الطبيـعية بأفضل مرافقهـا السياحيـة لتعزيـز مواردها ا
نت كل حاجـات شعـوبهـا ... الى آخره الـطرق وحـكومـات تغـزو الفـضاء بـعد ان أمـَّ

ا اليعد واليحصى من اجنازات علمية وصناعية وزراعية وخدمية متنوعة.
اذا نحتفل من اجنازات خالل عام رحل وماذا سنعمل فمـاذا عنا نحن العرب  و
خالل عام آت ? فبالتأكد سنفتخر بذكرى انهيار  أَمْنِنا وزيادة حركاتنا وفصائلنا
الي من نازحينا سلـحة  وكثرة فتننا واالالف من شهدائنا واراملنا وايتامنا وا ا
ومـهـجـريـنا وسـنـحـتـفل ايـضا بـارتـفـاع مـقيـاس الـفـسـاد السـيـاسي واالقـتـصادي

واألخالقي ومئات االالف من
خـريجي  اجلـامـعات وحـمـلة الـشـهادات الـعـلـيا الـذي يـعمـلـون صبـاغي احـذية او
ـكـنه ان يـعـمل سـائق بـقـالـ او عــمـال في مـسـاطـر الـعـمل ومـحـظـوظ مــنـهم من 
اليـ من العـاطلـ عن العـمل من كافـة الفئـات االخرى ومن دواعي تكـسي عدا ا
االحـتـفـال االخرى  انـهـيـار مـنـظومـاتـنـا االقـتـصاديـة الـصـنـاعـية مـنـهـا والـزراعـية
واخلدميـة وقتل جمـيع منتجـاتنا الـوطنية بـكل انواعهـا وحتويل بلـداننا الى أسواق
مفتـوحة للبـضائع االجنـبية و سـنحتفل كـذلك باستـيراد الوقـود والغاز من اخلارج
مع إن وقودنا وغـازنا  يكفيان الـعالم بأسره لكنـهما نائم حتت سطح األرض او
ا ا تتفضل وتتكرم علينا ببعض فضالتها  مستغالن من قبل شركات اجنبية ر
تسـتخـرجه من ثرواتـنا الـطبـيعـية وقـد نحتـفل بانـهيـار نظـامنـا التـربوي والـتعـليمي
والـقضـائي والـصحـي وتفـشي الـفسـاد في جـميع مـفـاصلـهـا واخيـرا ولـيس اخرا
سـنـحـتـفل بـخالفـاتـنـا حـول االنتـخـابـات ونـتـائـجـهـا وتـصـارعـنـا عـلى مـحـاصـصة
ا يـؤدي الى تـأخـيـر تـشـكـيل حـكومـاتـنـا شـهـورا طـويـلة الـكـراسي وامـتـيـازاتـهـا 
اضافة الى انـشغـالنا بـالهم االكبـر  الذي لم يـبق لنا هم سـواه على مسـتوى األمة
الــعـربــيـة واالسالمــيــة   أَال وهـو  جــواز االحـتــفـال بــرأس الـســنـة
ـــيالديـــة من عـــدمه ... الـى آخــره مـن مــآسـي ومــصـــائب ا
ـكن حصـرها . تـرى متى سـنحتـفل بزوال كل ومفـاسد ال
ـصـائب واصـحـابـهـا ونـفـكـر في مـصـالح شـعـوبـنـا هـذه ا
وبـلـدانـنـا ونـحــاول الـلـحـاق بـبـعض مــاوصـلت إلـيه بـلـدان

وشعوب العالم االخرى?
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ـدارس ـؤســسـات احلــكـومــيـة وا وا
بـــالــوقــوف دقــيـــقــة صــمت وقــراءة
ســـورة الـــفــاحتـــة عـــلى أرواح قــادة
الــــنــــصـــر وذلك فـي بـــدايــــة الـــدوام
. كـما الـرسـمي من يـوم امس اإلثـنـ
قـررت مـحـافــظـتـا الـنـجف وكـربالء 
تـزامـنـاً مع الـذكـرى تـعـطـيـل الـدوام 
طـار واستـشهاد السـنويـة حلادثـة ا
وتـوافد جموع وحشود قادة النصر 
ــقـبـرة وادي الـسالم الداء الـزائـرين 

مراسيم الزيارة).
 ودعـا مــحـافظ مــيـســان عـلي دواي
الى تـــنـــظـــيم وقـــفـــة اســـتـــذكـــاريـــة
ــنــاســبــة ذكــرى اســتــشــهــاد قـادة

الـنــصــر. وقـال دواي في بــيـان امس
تـنظـيم أنه (وجه مـدارس احملـافـظـة 
ـنــاسـبـة بــوقـفـــــــــــة اسـتــذكـاريــة 
يــتم فــيــهـا رفع ذكــرى الــشـــــــهــداء 
الــعـــلم الــعـــراقي وقـــراءة الــنـــشــيــد

الوطني).
 وكـانت مــحـافـظـات الــبـصـرة وبـابل
وذي قـــار وبـــغــــداد  والـــديــــوانـــيـــة
واالنبـار وصالح الـدين  وكـركـوك قد
ـنــاســبـة عــطـلـت في وقت ســابق  
الـذكـرى الـسـنـويـة الـثـانـيـة الغـتـيـال
ـهــنـدس وسـلــيـمـانـي . من جـانـبه ا
قال محافظ البصرة (نستذكر شهداء
قــادة الــنــصــر وقــد يــتـفـق الـبــعض

ويـخــتـلف الـبـعـض اآلخـر مـعـهم إال
أننـا كأهـالي البـصرة نـفتـخر ونـعتز
ـــهـــنــــدس هـــو أحـــد أبـــنـــاء بـــأن  ا

البصرة).
ــاته كـانت  وأضــاف ان (حـيــاته و
حـــافــلــة بــاجنــازات لــلــحــفــاظ عــلى
الـعراق لـذلك أعـلن   تـعـطـيل الدوام
الــرســمي  إكــرامـاً لــروحه). وقــضى
ـــهــنــدس وســلــيـــمــاني  بــضــربــة ا
نـفـــــــذتـهـا طائـرة أمـريـكـيـة مـسـيّرة
بعـد خـروجهـمـا من مطـار بـغداد في

الثالث من كانون الثاني  2020.
ـوقع الـهـيـكل احملـترق  ووضع في ا

 . للمركبة التي كانت تقلّ الرجل

خطاب بـثّه التـلفزيـون احلكومي أنه
حــاول ايـجــاد تـوافــقــات لـكــنه فـشل
مشيرا إلى أن البالد تشـهد "منعطفا
خطيرا قد يهدد بقاءها". االقتصادي
تحدة الذي جنح السابق في األ ا
فـي شـــطـب ديــــون الـــســــودان ورفع
الــعـقــوبـات ضـدّه لـم يـعــرف حلـظـة
راحــــة مــــنــــذ انــــقالب 25 تـــشــــرين
األول/أكــتــوبــر.فــقــد وضع حــمـدوك
صــبــيـحــة االنــقالب في 25 تـشــرين

األول/أكـتـوبر قـيـد اإلقـامـة اجلـبـرية
بــقــرار من شــريـكـه الـرئــيــسي قــائـد
اجلــيش الــفــريق أول عــبــد الــفــتـاح
الـبــرهـان وهــو قـرار شــمل الـسـواد
ــدنـيـ في ــسـؤولـ ا األعـظم من ا
الــسـلــطـة االنـتــقـالــيـة الــتي كـان من
ــفــتــرض أن تـــتــولى احلــكم حــتى ا

تنظيم انتخابات عام 2023.
وأعلن البـرهان يومـها تمـديد واليته
ـدة عـام قـبل أن عـلى رأس الـبالد 
يـعـيد تـنـصـيب عـبـدالـله حـمدوك في
مــنـصـبه بــعـد شــهـر من ذلك بــعـدمـا
ـسـؤولـ ال اسـتــبـدال الـعـديــد من ا
جرد سيما داخل مـجلس السـيادة.
عـودته إلى منـصـبه أصـبح حـمدوك
عــدوا لـلـمــحـتـجــ الـذين اعــتـبـروه
"خائنـا" ساعـد اجليش على "تـسهيل
".وبــــدأ عـــــودة الــــنـــــظـــــام الــــقـــــد
ــتـظــاهـرون الــذين نـددوا مــنـذ 25 ا
تـشرين األول/أكـتـوبـر بالـبـرهان في

التنديد به أيضا.
وأعــلن احملـتــجــون أنـهم ال يــريـدون
شــراكـة وال مــفــاوضـات مـع اجلـيش
الــذي هـيــمن عــلى احلــكم طـوال 65

عاما تقريبا منذ استقالل البالد.

Âu¹ W¹UN½ w  t² UI²Ý≈ sKF¹ „ËbLŠ

WO «b «  UłU−²Šù« s

nD Ð 5OŁu(« rNÒ²ð W¹œuF «

dLŠ_« d×³ « w  WMOHÝ
{ الـــــــــريــــــــاض (أ ف ب) - اتـــــــــهم
التحالف العسكري بقيادة السعودية
في الــيــمن اإلثــنــ امس احلــوثــيـ

بـ(رصـنـة وخـطف بـالـسـطـو سـفـيـنة)
ترفع عـلم اإلمارات فـي جنـوب البـحر
األحـــمـــر مــقـــابـل مــديـــنـــة احلـــديــدة
الــيـــمــنــيــة. وأوردت وكـــالــة األنــبــاء
السـعـودية الـرسمـيـة (واس) نقال عن
تحدث باسم التحالف خبر "تعرّض ا
سـفـيـنة الـشـحن ذات الـنـداء (روابي)
وحتمل عـلم دولة اإلمـارات للـقرصـنة
واالخـتـطـاف مـسـاء يـوم األحـد أثـناء
إبـحـارهـا مـقـابل مـحـافـظـة احلـديـدة"
ـهـمـة بـحـريـة من وأثـنـاء قـيـامـهـا " 
جـزيــرة سـقـطــرى إلى مـيــنـاء جـازان
(في جنـوب السـعوديـة)" مشـيرا الى
يـدانية ـعدات ا أنها مـحملـة بكامل ا
ـــســـتـــشــفى اخلـــاصــة بـــتـــشـــغــيل ا

يداني باجلزيرة. السعودي ا
وقــتل تــســعــة عــنــاصــر من الــقــوات
ــوالـ في ــسـلــحــ ا الــسـوريــة وا
كم نصـبه تنظيم داعش في مـنطقة
الـبــاديـة الــســوريـة وفق مــا أحـصى
ــرصـد الــســوري حلـقــوق االنــسـان ا

. االثن
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إنتقلت الى رحمة الله تعالى 
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وتـقـام الـفـاحتـة عـلى روحـهـا الـطـاهـرة
ـدة يوم ابـتداءً من االثن 3 ولـغاية
الـثـالثاء 4 من كـانـون الـثـاني اجلـاري
فـي جـامـع احلـســنــ في الــعــامــريـة -

شارع العمل الشعبي.
إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم

 u*« WIz«– fH½ q
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مــجــلس الـنــواب اجلــديـد وتــشــكـيل
حـكـومـة جـديـدة نـؤكـد ضرورة رص
الـصف الــوطـني والـتــكـاتف من أجل
احلفاظ عـلى السلم اجملـتمعي وقطْع
الطريق أمام محاوالت بقايا اإلرهاب
الــعـبث بـأمــنـنــا واسـتـقــرارنـا وفـاءً
لـلـدمـاء الـزكــيـة الـتي سـالت من أجل
حــمـايــة الــبـلــد وسـيــادته وكــرامـته
ومـواصـلـة طــريق اإلصالح وتـثـبـيت
دعـــائم احلـــكم الـــرشـــيـــد وتــرســـيخ
مــرجــعـيــة الــدولـة بــســيـادة كــامــلـة
سـتقر اآلمن ذو سـتقل وا فالعـراق ا
ـثل مـصلـحـة لـلعـراقـي الـسيـادة 

ـــنــــطـــقـــة الـــتـي أنـــهـــكـــتـــهـــا وكل ا
الـــصـــراعــات). بـــدوره  أكـــد رئــيس
هيئة احلشد الـشعبي فالح الفياض
أن صـدى اغتـيـال قـادة الـنصـر يـكـبر

يومياً.
وقال الفياض خالل وقفة احتجاجية
إن (صدى اغـتيـال قادة الـنصـر يكـبر
كانة يومياً ومهنـدس احلشد رزق 
الــــــرجــــــال الــــــصـــــــادقــــــ أال وهي

{ اخلــــــرطـــــوم, (أ ف ب) - أعــــــلن
رئـيس الــوزراء الـسـوداني عــبـدالـله
ـدنـي لـلــمــرحــلـة حــمــدوك الــوجه ا
االنتقالية استقالته مساء األحد في
نـهايـة يـوم جتـددت فيه الـتـظـاهرات

والقمع الدامي.
في ظل انــتـشـار شــائـعـات وتــقـاريـر
صحافـية محـلية حول عـدم عمله من
مـــكــتــبـه أليــام عــدة أعـــلن حــمــدوك
تنـحـيه األحد مـوضـحا بـإسـهاب في

عبد الله حمدوك

ـرصــد أن عـنـاصـر الــتـنـظـيم وأفـاد ا
اســتـهــدفــوا األحـد عــبــر "كــمـ رتالً
عسكرياً ضمّ آلـيات عدة قرب احلدود
اإلداريـة بـ بـاديـة حـمص الـشـرقـيـة
وبــاديـــة ديـــر الــزور الـــشــرقـــيــة" في
منطقة تضم منشآت نفطية وغالباً ما
يـشنّ الـتـنـظــيم هـجـمـات فـيـهـا.وأدى
ـــرصـــد إلى مـــقــتل الـــكــمـــ وفق ا
"تــسـعــة عــنــاصـر مـن قـوات الــنــظـام
ومـسـلـحـ مـوالـ لـهـا إضـافـة إلى

إصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.
qI½ WK UŠ

من جــانــبــهــا نــقــلت وكــالــة األنــبـاء
السوريـة الرسمـية "سانـا" عن مصدر
عسكري "استـشهاد خمسـة عسكري

وإصــابــة عــشـريـن آخــرين بــجـروح"
جـراء تـعـرّض "حـافـلـة نـقل عـسـكـريـة
لـهـجـوم إرهـابي صـاروخي.. من قـبل
مجموعة من تنظيم داعش اإلرهابي.
ويـشنّ الــتــنـظــيم بـ احلــ واآلخـر
هـجـمــات تـسـتــهـدف قـواعــد وآلـيـات
ـترامية عسكريـة في منطقـة البادية ا
ــمــتــدة بــ مـحــافــظــتي األطــراف ا
حــمص (وسـط) وديــر الــزور (شــرق)
نطقة عند احلدود مع العراق وهي ا

ياه االمطار في الشارقة باالمارات  ÊUCO∫ سيارات غارقة 
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أوقـفت مـفـارز الشـرطـة اجملـتمـعـية
في دائـــــــرة الــــــعـالقــــــات واإلعالم
بـوزارة الـداخـلـيــة ثالث عـمـلـيـات
ابـــــتـــــزاز الـــــكـــــتـــــرونـي في ثالث

محافظات. 
وذكـر بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس

انه من (بـ تـلك احلـاالت الـتي 
قيام فتاة بابتزاز انقاذ ضحاياها 
شـاب في االنـبـار  فـضال عن قـيـام
شــخـصـ بـابـتـزاز فـتـاتـ في كل
من الــعـاصـمـة وكـركـوك) واضـاف
ان (الـشـرطــة اجملـتـمـعــيـة اتـخـذت
ـبـتـزين اإلجـراءات الالزمــة بـحق ا
بـــعــد ان قــامت بـــحــذف مــحــتــوى
االبـــــتــــزاز وتــــأمــــ حــــســــابــــات
الـــضــحــايــا). واعــتـــقــلت الــقــوات
االمنية 30 متهماً بجرائم مختلفة

في جانبي الكرخ والرصافة. 
W d A  “—UH

وقال بيـان لقيـادة عملـيات بغداد 
ــفـارز تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (ا
شتركة في الـقيادة  تمكنت ومن ا
ـــنـــتــشـــرة في خـالل دوريـــاتــهـــا ا
جانـبي الكـرخ والرصـافة مـن القاء
الــقــبض عــلى  30 مــتــهــمــاً  وفق
مــواد قــانـونــيـة مــخـتــلـفــة بـيــنـهم
ـواد مــتـهـمـ بـتـعـاطي وتـرويج ا
اخملدرة باإلضافة الى ضبط طائرة
مسـيرة غيـر مرخـصة) واشار الى
انه ( ضـبط اسـلـحـة واعـتـدة من
بــنــادق مــخــتــلــفــة مع بــاج مـزور
وكــــــذلـك مـــــئــــــة غـــــرام مـن مـــــادة
الـــكــرســتــال و151 حـــبــة مــخــدرة
وأجـهزة تـعاطـيـها مع ضـبط كمـية
ـرخصة متـنوعـة من االدوية غـير ا
ـسـؤولـيـة) وتـابع ضـمـن قـواطع ا
لقى القبض عليهم انه ( احالة ا
ــضــبـوطــة الى اجلــهـات ـواد ا وا
اخملــــتـــصــــة التــــخــــاذ االجـــراءات
القـانونـية بحـقهم).وجنـحت مفارز
االســتـــخــبــارات الــعــســكــريــة في

الـقــبض عـلى امــرأة حتـمل مــعـهـا
طـــفال عـــلـى احلـــدود الـــعـــراقـــيـــة

السورية. 
واوضــح بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــان امـس ان
(اسـتخـبارات لـواء مغـاوير شـرطة
الــقـائم  تـمـكـنـت من الـقـبض عـلى
امــرأه وحتــمل مــعــهــا طـفـال تـروم
عــــبـــــور احلـــــدود الى ســـــوريــــا)
واضــــاف انه ( فــــتح مــــحــــضـــر
حتــقـيق لـغـرض الـى مـركـز شـرطـة

القائم). 
ودمـرت الـقـوات االمـنـيـة  مـرصـدا
لــــداعـش بـــداخــــلـه حـــزام نــــاسف
واعتدة في محافظة االنبار. وقالت
خـــلـــيــة االعـالم االمــنـي في بـــيــان
تـلـقته (الـزمـان) امس إنه (بـعمـلـية
اسـتـخــبـاريـة نـوعـيــة ومـعـلـومـات
دقـيقـة لشـعبـة استـخبـارات الفـرقة
اخلـامـسـة إحـدى مـفـاصل مـديـريـة
إالسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة بوزارة
الــدفـاع نــفـذت كــتـيــبـة اســتـطالع
ــشـــاركــة مـــفــارز أمن الـــفــرقـــة و
الـفـرقـة واجب لـلـبـحث والـتـفـتيش
عن مــخـبــأ تـســتـخــدمه عـصــابـات
ــراقـبــة حتـركـات داعش كـمــرصـد 
وتـمــكـنت من الـقــطـعــات االمـنــيـة 
الـــوصــول الــيـه بــإحــدى الـــتــلــول
الواقـعة في منـطقـة فيضـة الغزالن
بعمق صـحراء الرطـبة) ولفت الى
ـرصـد وضبط انه (تـمت مـداهمـة ا
بــداخـله حــزام نـاسف و5 رمـانـات
هجـومـية و4 صواريـخ قاذفـة ضد
الدروع و 4 مخازن لـبندقـية   نوع
ام 4 باإلضافـة الى حقيـبة حتتوى
عــلى اسالك تــفــجــيــر) مــؤكـدا ان
(مـفـارز اجلــهـد الـهـنــدسي تـكـفـلت
ــرصــد ومــحــتــويــاته بــتــفــجــيـر ا

موقعيا). 
وفي ديـالى انطـلقت عـملـية أمـنية
لـــدهم وتــفــتــيـش قــرى وبــســاتــ
نـاحــيـة الــعـبـارة لــتـطـهــيـرهـا من
الــعــنــاصــر اإلرهــابــيــة وتــدمــيــر

مـضـافـاتـهم وافـشـال مـخـطـطـاتهم
اإلجرامية.

ـــتــحـــدث الـــرســمـي بــاسم وقـــال ا
الـقيـادة العـميـد نهـاد محمـد حسن
فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس إن
(الــقـــوة الـــتي شــاركـت بــتـــنــفـــيــذ
العملية هي من فوج طوار ديالى
الـــــــثــــــالـث والـــــــرابع واخلـــــــامس
والــسـادس والـتـكــتـيـكي وقـوة من
الرد الـسريع ومـكتـب استـخبارات
الــعـبــارة ودوريــات ومــفــارز قـسم
شــــرطـــة الــــعـــبــــارة ومــــركـــز أمن

بعقوبة). 
مـن جـهـة اخـرى  ضـبـطت الـهـيـئـة

الــعــامــة لــلــكــمــارك 5 شــاحــنــات
نطقة الـشمالية.وقال مخالفـة في ا
إعالم الــهـــيــئــة فـي بــيــان تـــلــقــته
(الـــــزمــــان) امـس إنه (بـــــجـــــهــــود
استثنائية ومستمرة من قبل مالك
قسم التـحر ومكافحـة التهريب في
ـــــنــــطـــــقــــة مــــديـــــريــــة كـــــمــــرك ا
الشمـــــــالية  ضبط 5 شاحنات
مـحــمـلــة مـواد غـذائــيـة مـخــالـفـة 
تـضـمـنت رز طـعـام وكـذلك صـفائح
حــديـد) واضـاف انه (تــمت إحـالـة
اخملـالفـات وفق مـحضـر ضبط إلى
الــــقــــضـــاء إلجــــراء الالزم حــــسب

الضوابط و التعليمات النافذة). 

Íd U'« ÊËbF  ≠ n M «

نـفـذت فـرق الـرقـابـة الـصـحـيـة الـتـابـعـة
لــلـــقــطــاع اجلـــنــوبي فـي دائــرة صــحــة
الـــنـــجف بـــالـــتـــعــاون مـع جــهـــاز األمن
الوطني عملية تـفتيش للمحال واالفران
ضــمن مــنــطــقــة خــان اخملــضــر وشـارع

الهاتف .
وقال مـدير الرقـابة الصـحية في الـقطاع
رشــاد الـــكــعـــبي لـ ( الـــزمــان ) أمس أن
(احلمـلة تـضمـنت  كشف عـدة محال من
مـخـتـلف االصـناف  وتـوجـيه الـعـامـل
فـيـهــا إلتـخـاذ الـتــدابـيـر الـوقــائـيـة ضـد
االمراض الـوبائـية  من ارتـداء الكـفوف
والـكمـامات أثـناء الـعـمل  للـحفـاظ على
سالمــتــهم مع الــتـشــديــد عــلى االلــتـزام
الكامل  بـتطبـيق قرارات اللـجنة الـعليا

للصحه و السالمه الوطنية) .
مـضـيـفـاً ( وكـذلك تـبـليـغ جمـيع احملالت
بــعـدم تــشـغـيـل أي عـامل مـا لـم يـحـصل
عــلى بــطــاقــة الــفـحـص الــطـبـي وكـارت
الـتـلـقـيح  وباإلضـافـة إلى ذلك  خالل
احلـملـة العـثور عـلى كمـية تـقدر بـواحد

طن من احلالوة الشكرية واحللقوم) .
وأكـــد الـــكـــعـــبي انه (  مـــصـــادرتـــهــا
وإتـالفــــهــــا مع فــــرض غــــرامــــات عــــلى

احملالت اخملالفة للشروط الصحية ).
عـلي صــعــيـد اخــر دعـا أمــ عـام تــيـار
الفرات النائب مـحمد شياع السوداني
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الى تــضـمـ مـوازنـة الـدولـة االحتـاديـة
ــالــيـة لــعـام 2022 الــتــخــصــيــصــات ا
الـكــافـيـة إلجنـاز مـسـتـشـفى الـشـعب في
الـبــنــوك (قــيــد االجنــاز)  مـؤكــدا خالل
ـســتـشـفى قـبل ـبـنى ا زيـارته الـثـانــيـة 
ــثل احـدى نـهــايــة الـعــام  ان اجنــازه 
ـوضوع الى اولويـاته وسيـبقى يـتابع ا
ـــســتـــشــفى وافـــتــتــاحه حـــ اكــمــال ا
الهمـيته البنـاء منـاطق الشعب والـبنوك

ناطق القريبة. وحي اور وا
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واجـرى الــسـوداني جــولـة تــفـقــديـة في
ـشروع وعـقـد اجتـمـاعا مـوسـعا مـوقع ا
الكات الهنـدسية العامـلة يتقدمهم مع ا
مـديــرة قـسم الــهـنــدسـيــة في مـحــافـظـة
ــقــيم لــلــمــشــروع ـــهــنــدس ا بــغــداد وا
ثل وزارة هنـدس االستـشاري و وا
- الـصـحه ومـديـر شـركـة (رايـة الـعـلـمـ
ـنـفـذة بـحـضـور مـديـر مــيـردي كـروب) ا
قـسم مـجـاري بـلـديـة الـشـعب  واسـتمع
ــنــفــذه واهم الى ايــجــاز عن االعــمــال ا
الــــضـــــروريــــات واالجــــراءات الــــواجب
تـوفرهـا وتـنفـيـذها التـمـام اجناز الـعمل

ــــســــتــــشــــفى وكــــذلك  وافــــتــــتــــاح ا
اســتـعـراض االعـمـال الـتي تـنـفـذ حـالـيـا
لـلـمـشــروع من صـحـيـات وكــهـربـائـيـات

والتقطيع الداخلي والواجهة.
وبـحث  الـنـائـب ايـضـا مـوضـوع تـنـفـيذ

طلـوب تنفيذها محطة رفع للـمجاري وا
شـروع  اضافه بكـشف اضـافي ضمـن ا
الـى مـشـروع مـحـطـة مـعـاجلـة مـخـلـفـات
ـتـطـلـبـات ـسـتـشـفى كـونـهــا من اهم ا ا
الـصـحـيـهـوابـدى الـسـوداني اسـتـعداده
خملــاطـــبــة جــمــيـع الــوزارات والــدوائــر
وافقات التنفيـذية واستحصـال جميع ا

اخلـاصــة الـتي من شــأنـهــا تـعــزز تـقـدم
ستشفى.و وضع العمل في مشـروع ا
نـفذة خـطة عـمل مـشتـركـة مع الشـركـة ا
واجلهات السانـدة بحسب ما ذكر اعاله
ــــعـــــوقــــات وإزالــــة من اجـل تــــذلــــيـل ا
ـعـرلـقـات وصـوال الى انـطالقـة جـديدة ا
لـــلـــعــــمل وعـــدم تــــوقـــفه حــــتى اجنـــاز
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الى اضـرار كــبـيـرة) داعــيـا الـوزارة
الى (ايجاد حلول سريعة النقاذ هور
احلــويـزة ام نــعـاج في نــاحـيــة بـني
هـاشم). وكان مـركـز انـعـاش االهوار
واالراضي الــرطـبـة فـي مـيــسـان قـد
االلـتـفات ـوارد في مـيـسـان  نـاشـد ا
الى واقـع االهـــوار ووضع احلـــلـــول
السـريـعـة قبل تـفـاقم األزمة.وأوضح
ـــوســوي في ـــركـــز سالم ا رئـــيس ا
ـركز يعـمل على ايجاد تصريح ان (ا
ـــعـــاجلـــات اآلنــــيـــة في ظل نـــقص ا
ـائيـة الـتي يـعـاني مـنـها الـواردات ا

البلد بصورة عامة).
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مــشـددا عــلى (ضــرورة اجــراء رصـد
مـشتـرك ورفع مـواقف اسـبـوعـية مع
تـأكـيد تـوجـيـهـات الـوزارة بـضرورة
ــديـريــة في اعـمـال اسـنــاد مالكـات ا
إزالة التجاوزات) واسـتطرد بالقول
ان (الــعـمـل مـســتـمــر داخل بــركـة ام
نعـاج مع تـوسيع مـجرى ام الـطوس
الـذي تـقـوم بـتـنـفـيـذه إدارة مشـاريع
اهـوار مـيـســان بـالـتـعـاون مع دائـرة
كـري االنـهـر فـي مـيـسـان) وتـابع ان
ــطـر يـؤدي الى مـشـاكل (انـحـبـاس ا
خـــطـــرة عـــلى مـــنـــاطق االهـــوار من
ســكــان و حــيــوانــات و اسـمــاك في
ياه حال اجلفاف وارتـفاع ملـوحة ا
ا يـؤدي الى تداعـيـات على جـميع
االصــعــدة االمــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة
واالقـتـصـاديـة والـزراعـيـة). واعـلـنت
الوزارة في وقت سـابق وضع خـطة

ـواجهـة الـسـيول شـامـلة ومـوسـعـة 
الطارئة في محافظة البصرة. 

ائية في وارد ا واكد مدير مديـرية ا
احملـافظـة جـمـعة شـيـاع في تـصريح
ان (الــوزارة وبـجـمــيع تــشـكـيـالتـهـا
ــواجــهـة الــســيـول عــلى اســتــعـداد 
واحلـاالت الــطـارئــة الـتـي قـد حتـدث
ــقـبــلـة) في الــبــصـرة خالل األيــام ا
مـشــيـرا الـى (تـهــيـئـة 66 آلـيـة لـدرء
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يــــنـــاقـش وفـــد فــــني تـــفــــاوضي مع
ـسـؤول االتـراك تـنـفـيـذ خـطوات ا
مــذكـــرة الـــتــفـــاهم بـــ الـــبـــلــدين 
اخلــاصــة بـــتــأمــ حــصــة الــعــراق
ائـيـة فيـمـا ناشـد زراعـة ميـسان  ا
احلــكــومـة انــقــاذ هــور أم نــعـاج من

رتقب.  اجلفاف ا
ائـية ـوارد ا وقال مـستـشار وزارة ا
عــــون ذيـــاب فـي تـــصــــريح امس ان
وتمت (الوزارة وقعت مذكـرة تفاهم 
ــصــادقـــة عــلــيـــهــا ودخـــلت حــيــز ا
التـنفيـذ) مؤكـدا ان (أهم ما جاء في
ــذكــرة هي اخلــطــوات الــعــمــلــيــة ا
وفــيـهـا نــقـطـة حــيـويــة وهي الـتـزام
تركـيا بـإعطـاء حصـة من ميـاه دجلة
والــفـرات إلى الــعــراق) وأضـاف ان
ــهــد لـلــدخـول بــتــفـاوض مع (ذلك 
ـيـاه إضـافة تـركيـا لـتـحديـد كـمـية ا
الى البنود االخـرى التي حتتاج إلى
متابـعة) وتابع ان (هـناك وفداً فـنياً
سـيرسل من قـبل الـوزارة الى تـركـيا
ـــــائي في لـالطالع عـــــلى اخلـــــزين ا
السدود واخلزانات  وبحث اسلوب

قبل).  التشغيل خالل الصيف ا
WF d  ‰uK

ونــاشــدت مـديــريــة زراعـة مــيــسـان
ـعــنـيــة بـإيـجــاد احلـلـول اجلــهـات ا
الـســريـعــة إلنـقـاذ هــور أم نـعـاج في
ناحيـة بني هـاشم من خطـر اجلفاف
الـذي سيـؤثـر عـلى األهـالي والـثروة
احلـيـوانـيـة فـيـهـا.وقـال رئـيس قـسم

ديرية تنميـة وإنعاش االهـوار في ا
ماجـد جمـعة الـساعدي فـي تصريح
ـياه في امس إن (خـفض منـاسـيب ا
االهـــــوار بـــــســــبـب شح االطـالقــــات
ـا ـائـيـة ســيـؤدي الى جـفـافـهـا   ا
ائية من الطيور يؤثر على االحياء ا
واالســـــمـــــاك الـى جـــــانـب األهـــــالي
واحليوانات الذين يعـيشون قربها)
الفــتــا الـى ان (االســبــاب الــتي دعت
ـياه تـعود الى انخـفاض مـنـاسيب ا
الى شح تـســاقط االمـطــار والـتـوجه
ــــائي لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـى اخلــــزين ا
باالضـافة الى الـتجـاوزات احلاصـلة
عـلى االنـهــر) مـبـيـنـا ان (انـخـفـاض
ـياه في االهـوار سـيؤدي منـاسـيب ا

الــفــيــضـــان ومــعــاجلـــة ومــواجــهــة
توقع حدوثها) السيول احملتملة وا
واضاف انـه ( وضع خطـة شـامـلة
وموسعة في مركـز احملافظة وجميع
األقـضيـة والـنواحي لـلـسيـطـرة على
السيول حـيث أعدت اخلطة من قبل
ـديـريـة بالـتـعـاون مع خـلـيـة األزمة ا
بــرئـاسـة احملــافظ أســعـد الـعــيـداني
والــتــنــسـيق مـع مـديــريــات الــدفـاع

ــدنـي واجملــاري ومــاء الــبــصــرة) ا
ـديريـة على ومضى الى الـقول ان (ا
ـواجهـة أي طـار قد اسـتعـداد تـام 
يحدث بسبب كثـــــــافة األمطار التي
والـــــوضع ســـــيــــكــــون قــــد حتــــدث 
مـســيـطـراً عـلــيه تـمـامــاً وفي جـمـيع
مـنـاطق احملـافـظـة ســـــــواء كـان في
ـــديـــنــــة أو في األقـــضـــيـــة مـــركـــز ا

والنواحي).

وصل b∫ جانب من سد ا

 ÊQA  ÷ËUH K  …dI √ —Ëe  Í—«“Ë b Ë

 WOzU*« ‚«dF « WB

ÃUF  Â√ —u  –UI ≈ W uJ(« b UM  ÊU O  W «—“

ــســتـشــفـى. وتـأتـي زيــارة الـســوداني ا
ستشفى ضمن سلسلة متابعاته بنى ا
ـيدانـيـة للـمـشاريع اخلـدمـية والـدوائر ا
ـدارس الــتـابــعـة لــلـدائــرة الـســابـعـة وا
ببغداد ضـمن تعهده باالرتـقاء للخدمات
ــقــدمــة البـنــاء هــذه الــدائــرة وبــكــافـة ا

جوانبها.
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يـقيناً أن ال حـديث يدور عن خلـو دولة من الدولة من آفـة الفسـاد  فالفسـاد صفة لـصيقة
بـالبـشر والـدول  بدلـيل قوله تـعـالى  " ونفس ومـا سواهـا فألـهمـها فـجورهـا وتقـواها " 
ـائز بـ فاسـد وفاسـد ودولة ودولـة  أن بعض الـفاسـدين في بعض الـبلـدان حكام لكن ا
أسـياد يـحـكمـون ويـتحـكـمون  يـنـصّبـون ويعـزلـون يقـررون ويـنفـذون  ويـناصـبـون الكـفؤ
النزيه العداء  فيصبح هو اخلائف الذي يتهدده الفاسد  فيركن للسكون والهدوء حفاظاً
تـواضع الـقـائم  أو يـركن لالعـتـزال النـهـائي  فـيـأمن عـلى نـفـسه وأسرته عـلى وضعـه ا
ـتـحـكم . وفـي بـلـدان أخـرى يـقـتـرن الـقـول بـالـفـعل  والـشـعـار بـالـعـمل  بـأس الـفـاسـد ا
فـالـفاسـد لص ضـعـيف  خـائف مـخـتـبىء  يتـهـدده الـقـانـون ويالحـقه السـلـطـان وتـتـابعه
األجـهـزة  فـيـعـمل في الـظالم  ويـسيـر بـحـذر   ويـتـجنـب الصـدام  ويـتـحـ الـفرص 
عـسى أن يظفر بـالفريـسة  ويحـصل على الغنـيمة . في الـعراق يذهب الـبعض قاصداً أو
مُظـلالً الى أن الفـساد من نـتاجـات القـابض اجلديـد على الـسلـطة  ومن افـرازات النـظام
السياسي الذي أعـقب االطاحة بالديكـتاتور  وبالقطع أن من أعـتقد ذلك على ظاللة  فقد
ـنـظـومة ـا قـبـلهـا  ـتـعـاقبـة ومـنـذ عـهد االنـقالبـات األول  ور أسست الـنـظم الـشـمـوليـة ا
ا ـنظـومة كـانت تـعمل في إطـار ضيق ال تـتـجاوز حـدود العـائلـة ور الـفسـاد  لكـن هذه ا
ـقربـة  والـفسـاد محـظور عـلى غـيرهـا  ومن يُطـاح به مـتلـبسـاً بـالفـعل يعـتلي احلاشـية ا
ـشـانق دون شــفـيع أو وسـيط  ويـتـبـرأ  مـنـه اجلـمـيع رفـاق وأصـدقـاء وأقـربـاء  حـبـال ا
خشية الـلحاق به أو اإلقصاء  لكن ذلك ال يعني مطـلقاً شرف القابض  ونزاهة احلاكم 
نظـومة  لـكنه كان يـعكس نـظرة احلاكـم للمـال العام  تـصدي  واستـقالليـة ا وعفة يـد ا
ال العـام ماله  وإيرادات الدولة عـوائده  وثروات البالد مخـتصاته  وما فوق األرض فا
الك وبـاطنها ومـا يعلـوهما  مـختص وأرث وحق خاص  من تـمتد يـده اليه تقـطع بقرار ا
نع ويـقبض ويدفع  ـنح و ـالك كان يهب ويُـكرم ويـأمر و ال بحـكم القـضاء  بـدليل أن ا
ـوازنة وبـنودهـا وتـقيـيـداتهـا  أما أجـهـزة الرقـابة بهـامش وموافـقـة وتوجـيه  بـعيـداً عن ا
ـوازنة العراقـية في عهد فـكانت في مواجـهة احملكوم ال احلـاكم  وهو ما يُبـرر مقولة أن ا
الـنـظم االنقالبـيـة كانت تـتـضمـن ثالثة بـنـود  تشـغـيلـة واسـتثـماريـة ومـوازنة أمـر الـرئيس
الـقـائد  ويـحدثـونك عن نـزاهة الـراحل وحتـييـد أسـرته  وطهـارة أوالده  وتـدين عائـلته 
وخـشوع حـاشيـته  ودوران أجهـزة الـدولة بـانتـظام بـعـيد عن الـفسـاد  فـتجـسد في بـناء
ـديـنـة الـفـاضـلـة !!!!! فـكل افـرازات الـنـظـام الـسـابق يـتـحـمـلـها دولتـه رؤيـة اجلـاحظ في ا
القـابض اجلديـد على الـسلـطة  فهـو من زج في السـجون  وذاته من هـجّر ورحّـله وسفّر
ـمـتـلـكـات  وهـو من عـبث بـعـقـارات الـبالد شـرقـاً وغـربـاً فـوضع الـيد وصـادر االمـوال وا
وانـتـزع واغـتـصب  وذاتـه الـقـابض اجلـديـد عــلى الـسـلـطـة  هـو مـن وجه مـدافـعه البـنـاء
اجلنوب والـوسط والشمال  وهو من زج العراق في حرب عبثية مع اجلارة إيران  وذاته
من احتل الكـويت  وهو من تسـبب في احلصار االقـتصادي األقـسى في التاريخ  وذاته
من سلّم الـسالح ومفـاتيح البـالد  فأطيح بـحكمـه وأستبـيحت البـالد . ويقيـناً أن احلديث
ـاضي الـقـريب ال يعـني حـتـمـاً تبـريـر تـفـشي الفـسـاد وتـغـلغـله في مـفـاصل الـدولة  عن ا
ـراتب األولى للـدول األكثـر فـساداً  فـقد حتـول الـفسـاد في تـسعـينـيات وتـفرد الـعراق بـا
ـنصرم الى رجـولة وربـاطة جـأش وحتدي لألعـلى إدارياً  وفـرض على األضعف الـقرن ا
ـا يحدث  العـتقادها أن ـواطن صاحب احلاجة  والـسلطـة تتابع مسـتبشـرة مسترة  وا
في ذلك اطالـة لعـمـرها  واضـعاف لـلمـجتـمع  وتسـيد لـطـبقـة ارتبط فـسادهـا بالـسلـطة 
ـقدرات اجملتمع  ومصير البالد والعباد  ويقيناً أن الظروف التي رافقت فراحت تعبث 
ــدني  الى إســنــاد الــشــأن لــغــيـر االحــتالل  من إدارة شــأن الــبالد من قــبـل احلـاكـم ا
اخملـتص  الى حل مـؤسـسـات الـدولـة األمـنـيـة والـعـسـكـريـة  الى اجـتـثـاث طـبـقـة  إدارة
وحتكمت وعبثـت  الى اإلرهاب والقتل على الهوية  الى تشكل اجـهزة أمنية ورقابية غير
مـتخصصـة  كلها ظـروف وأسباب أنـتهت الى تفشي الـفساد  وهـيمنة الـفاسد  وحتكّم
ـرجعيـة الديـنيـة العـليا في خـطب اجلمـعة ومـنذ وقت مـبكّر ثـلو ا الـفاشل . لـقد تصـدى 
لظـاهرة الفـساد  ونـبهّـو متـخذ الـقرار ومـصدره  الى أن هـذه الظـاهره تـساوي اإلرهاب
نصب األول بالضرب بيد من حديد على يد الفاسد خطورة إن لم تفـقه  وطالبت شاغل ا
 والالفت أن كل من تصدى راح يـشخّص ومنذ اليـوم األول لواليته ما يـعاني منه العراق
 وأصل اإلشــكـــالــيــات  وأس الــتـــراجع االقــتــصـــادي  ومــنــبت االضـــطــراب األمــني 
ومسوغات ارتفـاع معدالت الفقر  وأسباب تصاعد منحنى البطالة  وكوامن غياب األمن
الـغـذائي  وكـلهـا تـتـمـحور حـول الـفـسـاد وانتـشـاره وتـسيـده  وكل قـادم يُـحّـمل الـسابق
مسـؤولـيـة االنـتـشـار والـتـفـشي وتـصـاعد الـوتـيـرة  ويـقف مـكـتـوف األيـدي أمـام الـفـاسد
وجب صكوك نصب أو يتعهد  ومنحني أمام الـفساد  كيف ال والوزير يشتري مسبقاً ا
ـدير الـعام يأتـي بنظـام احلصة مصـدقة بالـسداد  واحملـافظ يُنصّب بـاتفـاق  والوكيل وا
ـقـاعد في اجملـلس الـنيـابي  والـنائب مـدفـوع الدعـايـة االنتـخـابيـة وشراء والنـقـاط وعدد ا
الـصوت إبـتـداءً اال ما رحم ربي  ويـحـدثونك عن اسـتـجواب الـوزيـر ومراقـبة الـتـنفـيذي 
قـصر  ومالحـقة الـفـاسد  والـرقيب لم يـعتلِ وتـتبع الـعقـود وآليـة ابرامـهـا  ومحـاسبـة ا
مقعده اال بـشراء الصوت وبـيع الذمة  اال من كـسب ثقة النـاخب  وصان النفس  وأدى
ـؤسـساتي  األمـانة  وبـر بـالـيمـ . ويـحدثـونك عن االصالح االقـتـصادي والـتـصـحيح ا
وخارطة الطريق  وشـارعة التصويب . عـلى متخذ القـرار الساعي لتخـليد اسمه  وحفظ
تاريـخه  وصـيـانة مـاضـيه  أن يـخـتار أحـد قـرارين أيـسرهـمـا عـسيـر  واحالهـمـا مر 
ـنصب بـرفـعة وسـمو  اعـتـراضاً عـلى اوضاع ورفض ومـبسـوطـهمـا وعر  أمـا مـغادرة ا
لـقائم  أو التـصدي ببـراءة ذمة  وإرضاء ضـميـر  وحفظ اسم  بالـضرب بيـد من حديد
لفات  وحماية الرقيب  ومالحقة من تسبب بخراب على رأس الفاسـد ال يده  وعرض ا
غسولة  فتلك االموال  ثروة شعب طلوبـة وا هدورة وا العراق بفسـاده  وتتبع االموال ا
 ومـؤنة قـائم وذخـيـرة جيـل  فرمي الـفـاسـد في غيـاهب الـسـجـون وخلف الـقـضـبان  ال
يــعـوض ثـروة  وال يــبـني وطن  وال يــردع لص  وعـلـى من اعـتــقـد أن غض الــبـصـر عن

الفاسد كـتلة أو فرد  ومسايرة الفاشل  والتغاضي عمن اشترى
نصب  الذ وباع الـبالد واجاع العباد  سيـطيل عمره في ا
ويعدد واليـاته  ويجمع الكتل حـوله  هو على ظالل  فرضا
ال  تطيل الرعيـة  وصيانة األمـانة  وبناء الوطـن  وحفظ ا
ــتـصـدي  وتـبـنـي الـوطن  فـمـازال حـكم ـكـوث  وتـقـوي ا ا
ورائه شــعب نــاصـر  ومــا مـكث في الــســلـطــة حـاكم نــصـر

فاسد وظلم شعب  فالظلم زائل وإن طال األمد . 
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عبر  عدد من الـعوائل الـكربـالئية
ناسبـة العام اجلديد عن فرحتهـا 
2022 مـبـتـهـلـةً  بـالـدعاء الـى الله
ســبـحـانه وتـعــالى ان يـجـعل هـذا
العام مليئـاً بالسعادة واالستقرار
وان يـعم االمن والـسالم في ربـوع

البالد. 
فيـما ذهبت الـعوائل الى احلدائق
ــتــنـــزهــات لــتــمـــضــيــة اجــمل وا
األوقـــات مـع اطـــفـــالـــهـــا وإدخــال

الفرحة في قلوبهم .
في ح تـوجهت الـعوائل االخرى
البس (الــســنــاتــر) الى مــحالت ا
لـغرض شـراء ماحتـتاجه الـعوائل
البس لــتــغـطــيـة حــاجـاتــهـا من ا

وتالفياً لبرودة الشتاء 
وقال رب االسرة احمـد عبد األمير
لـ(الــزمـان) امس (يــوم سـعــيـد مع
بـدأ الـسـنـة اجلـديـدة ورغم بـرودة
ـــضي بـــأجتــاه اجلـــو لــكـــنـــنـــا 

ـتـنـزهـات الحـتـوائـها احلـدائق وا
ــخــتـلف عــلى عـدد مـن األلـعــاب 
أنــواعـهــا من اجل تــمــضــيـة وقت
جميل مع اطفالي الـصغار السيما
وانـــهم يـــفــضـــلـــون ( االراجــيح )
والــركــوب في (دوالب الــهــواء) ثم
الـــدخــول الـى ســيـــنــمـــا األطــفــال

شاهدة أروع أفالم الكارتون )
مـضـيــفـاً ان ( ادخـال الــفـرحـة في
قـــــلب الـــــطـــــفـل شيء إيـــــجـــــابي
ولـتـخـلـيـصــهم من رتـابـة احلـيـاة
الـيـوميـة بـاإلضافـة الى ان الـطفل
يـــشـــعـــر بــالـــســـعـــادة الــبـــالـــغــة
خــصــوصــا في هــكــذا جتــمــعــات

لـلعـوائل ).  مشـيـراً الى انه (تمت
عـودتـنـا الـى الـبيـت بـعـد انـقـضاء
الــوقت مــعــهم واجلــمــيـع يــشــعـر
بـسعـادة غـامرة ). فـيـما قـالت ربة
االسرة ام حس لـ(الزمان) امس
(ذهــــبت الى مــــركـــز الــــســـنــــاتـــر
البس النسائية للتبضع وشراء ا
خـــصـــوصـــاً واني مـــســؤولـــة عن
أربعة بنات واحلاجة ملحة لشراء
البس لــهن ابــتــهـاجــاً بــالـســنـة ا

اجلديدة .)
مــوضـحـة (في كـل عـام أتـوجه مع
البس صـحـبــة بـنـاتي الخــتـيـار ا
ا يلبي اذواقهن باإلضافة لهن و
الى ان فـصل الشـتاء يـحتم عـليـنا
البس الـسـمـيـكـة لـلـوقـاية شـراء ا

من برودة الشتاء ).
مــبـيــنـة انه ( في هــكـذا مــنـاســبـة
يــتــطــلب مـــنــا مــراعــاة أبــنــائــنــا
وبنـاتنا لكـي اليشعـرون بان هناك

اهمال من قبل عوائلهم ).

-1-
ــسـلم األمـثل هـو مَنْ يـتـأسى األسـوة في الـلـغـة تـعـنـي الـقـدوة وال يـخـتـلف اثـنـان في انّ ا

برسول الله (ص) في مداراته ومروءاته  ..
قال تعالى في محكم كتابه اجمليد :

( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)
األحزاب / 21

-2-
وحيـاة الرسـول (ص) مـا هي االّ كتـاب تلـتـمعُ صفـحاتُه بـرائعِ االعـمال وصـادق األقوال 

وتعكس عمق احلس االنساني في مساراتِها كُلها .
-3-

ا حـفـلت به فصـول حـياته (ص) من دروس وعـظات ـهم لـلغـاية أنْ تـشـتد الـعنـايـة  ومن ا
ِعْطاء التي ال تنفدُ بركاتُها وال جتف ينابيعها الثرة . درسة ا ارسات ألنها ا و

-4-
وقد روي أنَّ النبي (ص) :

" صلّى بالناس الظهر  
فسمع صراخَ صَبِيٍّ  

فخفف في الركعت األخرت  
فلما انتهى من صالته قال له الناس :

هل حدث في الصالة حَدَث ?
قال :

(? (أما سمعتم صُراخ الصبيّ
ومن نافلة القول التذكير :

هداة للبشرية كلها وليس للمسلم فقط  بأنّ الرسول (ص) هو الرحمة ا
أما قرأت قوله تعالى :

( وما ارسلناك االّ رحمة للعا ) 
االنبياء /107

ومن فـيض رحـمـته الـعـنايـة الـفـائـقـة بِـكُلّ ضعـيف  ولم يـكـد يـسـمع صـراخ الـصبـيّ حتى
ا ألمّ به واعتراه . خفّف صالتَه انطالقا الى اغاثة هذا الصبيّ الصارخ 

-5-
ـا هم فيه مـهمات ـكروب النـقاذهم  ـظلـوم وا انّ الـرحمـة واحلنـان والعنـاية الـفائـقة با

أساسية ال يسوغ أنْ يغفل عنها أيَّ مسلم .
كن القول : و

ـان واحلُبّ احلقيقي للرسـول (ص)  فكلما عظُم انّ الرحمة تـتناسب طردياً مع حجم اال
ضمار االنساني والبر االجتماعي  . بذول في ا هذا احلبّ عظم اجلهد ا

-6-
ـفـتـونـ بـحُبّ السـلـطـة والـذات من سـيـاسيْ الـصُـدفـة في الـعراق والـسـؤال اآلن ألولـئك ا
واطـن من اجلديـد الذين يـسمـعون أنـ الفـقراء وصـرخات األيـتام واألرامل وشـكاوى ا
سوء اخلـدمات في شـتى اجملاالت وال يـعيـرون لهـا أي اهتـمام بل يـزدادون شبـقا اللـتهام

ة . واطن من حقوقهم في احلياة الكر الثروة الوطنية وحرمان ا
ا خطَه الرسول (ص) من مناهج في ميدان الرفق والرحمة بالناس ? أين أنتم 

-7-
نـكـتب هذه الـسطـور وقد روّعـتـنا مـجزرة ( جـبلـة ) الـتي رّاح ضحـيتـها

العـديـد من األطـفـال والـنـسـاء اثـنـاء مـحـاولـة الـقـاء القـبض عـلى
صاحب الدار ...

ـيالد واألنـكى من ذلك ان اجملـزرة تـزامـنت مع االحـتـفـاالت 
سيح (عليه السالم) وراس السنة اجلديدة ..!! السيد ا

طـاف الى اجتـراح أبشع فـهل ماتت الـضمـائر وانـتهى بـهم ا
ظالم بدم بارد ? اجلرائم وا
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رقم ٩٨٤٠ في ٢٠٢١/١١/٢٢ . الحقا بكتاب االعالن ا

≠ W K?B « ≠ W U?LD? « ÈdI  W?OzU? dNJ? « WJ? A « ¡U?A ناقـصة العـامة واخلاصة بـ (» تـعلن محـافظة مـيسان/ قـسم العقـود احلكومـية عن اعادة اعـالن ا
ÊËdA Ë W? Ë W?zUL ? WM ±≥∞≥) وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها ®∞∞∞]≤∂±]∂≥∂© ® ?  rO U ô« W?OLM? درجة ضـمن تخصـيصات ( ÕdJ© وا « ≠ b? u « ≠ W? UA?)«
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ـصنـف من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عطـاءاتهم خـالل اوقات الدوام قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
وقع البديل) بـناية مجـلس قضاء العمـارة سابقا ولـلحصول على الـرسمي الى العنـوان (ميسان - الـعمارة - الشبـانة/ قسم العـقود احلكوميـة ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ناقصة على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U© وعلى شكل خطاب ضمان او صك مصدق او dO  ô w «d  —UM œ n « Êu Ë ÊUM «Ë ÊU zU Ë 5 ö  W? ١- التأمينات االولية والبالغة ®∞∞∞]≥∂≥]∂© ®

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا سفتجة وتكون نافذة 
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقود انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمة او كـتاب عـدم 

احلكومية.
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسبة الشراكة بـ الشركاء وحسب ما محـدد في عقد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النسبة في عقـد الشراكة فيتم القـسمة بينهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل برم بينهما على ان يـكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
ناقـصة عليهما عـلى ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما اطراف الـشراكة معززا بتعـهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كاتب العـدل اخملتص بعد تـوقيع العقـد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ تـوقيع العقـد وفي حالة انـسحاب احد الشـركاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشركـة او من يخوله قـانونـا الى قسم الـعقود ـدير ا ـناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثائق ا
U غير dO  ô ©w «d  —UM œ n « Êu L Ë WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقصة والبالغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا

قابل للرد. 
ـناقصة وسيتم صادف ®±≤Ø±Ø≥≥∞≥© الساعة (الـثانية عشر ظـهرا) هو موعد غلق ا 5M ا ô« نـاقصة سيكون يوم علما ان اخر مـوعد لبيع وثائق ا
فتح العطاءات بـشكل علني في نفس يوم الغلق امـام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الـفتح عطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف
نـاقصة.  يـتحـمل من ترسو دة ®∞π© يومـا من تاريخ غـلق ا ـناقـصة على ان تـكون الـعطاءات نـافذة  ه بـعد مـوعد غلق ا يـهمل اي عـطاء يتـم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. عليه ا
©≤∞≤≤Ø±Ø≤¥® صادف 5M) ا ô«) من يوم ©«dN?  …b «u? ناقـصة عنـد الساعة ®» شاركـ في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص باالجـابة على اسـتفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wK
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عايير ناقص مـستجيـبة عند تلـبيتهـا  قدمـة من ا ?dOGB…© الـصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا « ‰UG ô« œu?I  WIO? Ë® يتم اعتماد 
ـا تتـطلبه نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طلـوبة في شـروط ا ـاليـة ا التـأهيل احملـددة فيـها بفـروعهـا كافـة والشـروط القـانونـية وا

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.
ـوازنة الـعامة االحتـادي لسـنة ٢٠٢٢ او صدور اي تـوجيـهات اخرى من كن الـدخول باي الـتزام تـعاقدي مـا لم يتم اصـدار قانون ا ?WE∫ ال  ö

اجلهات ذات العالقة.
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ـــــــشـــــــروع ١- مـــــــديـــــــر ا
/مهندس كهربائي

٢- مالحظ فني عدد (٣)

بلغ (٦٢٫٦١٦٫٣٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (١٨٧٫٨٤٨٫٩٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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رقم بالعدد ٩٥٦٤ في ٢٠٢١/١١/١٥ . رقم ٥٣٩٠ في ٢٠٢١/٧/٧ وكتاب اعادة االعالن ا الحقا بكتاب االعالن ا

U UIK « qIM  ¥≠≤ W u?L  ©…œd ® œ«d  «—UO  eO?N&) نـاقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافـظة ميسان/ قسم العقـود احلكومية عن اعادة اعالن ا
π WM±∞≥) وبكلـفة تخـمينيـة مقدارها ?  rO U ô« W?OLM? ـدرجة ضمن تخـصيصات ( رفق مع الوثـيقة القـياسية وا W© وحسب جـدول الكميـات ا Ëœô«Ë

ÆÂu  ©π∞® U b « cOHM  …b0Ë ©U dO  ô w «d  —UM œ ÊuOK  ÊËdA Ë ÊUL Ë WzUL ö ® ©≥≤∏[∞∞∞[∞∞∞®

ـصنـف من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عطـاءاتهم خـالل اوقات الدوام قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
وقع البديل) بـناية مجـلس قضاء العمـارة سابقا ولـلحصول على الـرسمي الى العنـوان (ميسان - الـعمارة - الشبـانة/ قسم العـقود احلكوميـة ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ناقصة على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U© وعلى شـكل خطـاب ضمـان او صك مصدق او d?O  ô w «d?  —UM? œ n « Êu U?L Ë ÊU? zU? Ë 5 ö  W? ö ١- الـتأمـينـات االوليـة والبـالغة ®∞∞∞]∞∏≥]≤© ®

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا سفتجة وتكون نافذة 
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقود انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمة او كـتاب عـدم 

احلكومية.
ناقصة بنسخته االصلية. ٣- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٤- تقدم شهادة ا
ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٥- في حالة ا

أ. تعتـمد نسبة الشراكة بـ الشركاء وحسب ما محـدد في عقد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النسبة في عقـد الشراكة فيتم القـسمة بينهم على عدد
الشركاء بالتساوي.

وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل برم بينهما على ان يـكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
ناقـصة عليهما عـلى ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما اطراف الـشراكة معززا بتعـهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كاتب العـدل اخملتص بعد تـوقيع العقـد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ تـوقيع العقـد وفي حالة انـسحاب احد الشـركاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشركـة او من يخوله قـانونـا الى قسم الـعقود ـدير ا ـناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٦- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثائق ا
U غير dO  ô ©w «d  —UM œ n « Êu L Ë WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقصة والبالغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا

قابل للرد. 
واد ـضـافة الـبـالغـة ٢٠ % من ا سـتوردة عـنـد حتقـيق الـقيـمة ا ٧- تـعطى االفـضـليـة لـلشـركات الـعـامة بـالسـعـر ال يزيـد عن ١٠ % عن مـثيالتـهـا ا

صنعة. عد من قبل وزارة التخطيط اخلاص بالشركات العامة ا واصفات والنوعية وحسب الدليل السنوي ا صنعة مع مراعاة ا ا
نـاقصة وسيتم صادف ®∞≤Ø±Ø≥≥∞≥© الساعـة (الثانية عـشر ظهرا) هـو موعد غلق ا ناقصة سيـكون يوم االحد ا علما ان اخـر موعد لبيع وثائـق ا
فتح العطاءات بـشكل علني في نفس يوم الغلق امـام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الـفتح عطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف
نـاقصة.  يـتحـمل من ترسو دة ®∞π© يومـا من تاريخ غـلق ا ـناقـصة على ان تـكون الـعطاءات نـافذة  ه بـعد مـوعد غلق ا يـهمل اي عـطاء يتـم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. عليه ا
©≤∞≤≤Ø±Ø≤≥® صادف b ) ا ô«) من يوم ©«dN?  …b «u? نـاقصـة عند الـساعة ®» شـارك في ا سيتم عـقد مـؤتمر خـاص باالجابـة على اسـتفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wK

ÊU O  k U

نـاقص مسـتجيبة قدمة من ا lK الصادرة عـن وزارة التخطيط وتـكون العطـاءات ا « eO?N ?  …dOGB? « WO U?OI « ¡UD?F « WI?O Ë سوف يتم اعتماد
ناقـصة في حـال عدم التـزام مقدم طلـوبة في شـروط ا اليـة ا ـعايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعـها كـافة والشـروط القانـونيـة وا عـند تـلبيـتها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. العطاء 
ـوازنة الـعامة االحتـادي لسـنة ٢٠٢٢ او صدور اي تـوجيـهات اخرى من كن الـدخول باي الـتزام تـعاقدي مـا لم يتم اصـدار قانون ا ?WE∫ ال  ö

اجلهات ذات العالقة.

±±∂π≤ ∫œbF «

≤∞≤±Ø±≤Ø≥∞ ∫ a —U «

WOMH « U KD *«WO U*« U KD *«WO u UI « U KD *«

١- مديـر مشروع (مـهندس
ميكانيك)

بلغ (٦٥٫٦٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (٩٨٫٤٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

٣- هوية غرفة جتارة نافذة.

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental 
Contracts

≤∞≤± WM  ©¥≥® r — WB UM  Êö «  …œU «
رقم ٩٨٣٨ في ٢٠٢١/١١/٢٢. رقم ٨٩١٤ في ٢٠٢١/١١/١ وكتاب اعادة االعالن ا الحقا بكتاب االعالن ا

j)« l  ©”Ø≥Â Ø ¥∞∞® WF  ¡U  lL  VB Ë eON?&) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العقـود احلكومية عن اعادة اعالن ا
—UOK ® ©±[μ∑∞[≥∑μ[∞∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها ( ≤∞≤± WM  rO U ô« WOLM? درجة ضمن تخصيصات ( ÕdA*« WO© وا U  s  w U « V U'« w  q UM? «

ÆÂu  ©≤¥∞® U b « cOHM  …b0Ë ©U dO  ô w «d  —UM œ n « ÊuF Ë W L Ë WzUL ö Ë ÊuOK  ÊuF Ë WzUL L Ë

ـصنـف من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عطـاءاتهم خـالل اوقات الدوام قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
وقع البديل) بـناية مجـلس قضاء العمـارة سابقا ولـلحصول على الـرسمي الى العنـوان (ميسان - الـعمارة - الشبـانة/ قسم العـقود احلكوميـة ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ناقصة على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U© وعلى شكل خطاب ضمان او صك مصدق dO  ô w «d  —UM œ ·ô« WF —«Ë WzULF Ë ÊuOK  dA  W ?L ® ©±μ[∑∞¥[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا او سفتجة وتكون نافذة 
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقود انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمة او كـتاب عـدم 

احلكومية.
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسبة الشراكة بـ الشركاء وحسب ما محـدد في عقد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النسبة في عقـد الشراكة فيتم القـسمة بينهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل برم بينهما على ان يـكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
ناقـصة عليهما عـلى ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما اطراف الـشراكة معززا بتعـهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كاتب العـدل اخملتص بعد تـوقيع العقـد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ تـوقيع العقـد وفي حالة انـسحاب احد الشـركاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشركـة او من يخوله قـانونـا الى قسم الـعقود ـدير ا ـناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثائق ا
U غير قابل dO  ô ©w «d  —U?M œ n « ÊU zU? ـناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومـية لغرض شراء الـوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبـلغ مستندات ا

للرد. 
ـناقصة وسيتم صادف ®±≤Ø±Ø≥≥∞≥© الساعة (الـثانية عشر ظـهرا) هو موعد غلق ا 5M ا ô« نـاقصة سيكون يوم علما ان اخر مـوعد لبيع وثائق ا
فتح العطاءات بـشكل علني في نفس يوم الغلق امـام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الـفتح عطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف
نـاقصة.  يـتحـمل من ترسو دة ®∞π© يومـا من تاريخ غـلق ا ـناقـصة على ان تـكون الـعطاءات نـافذة  ه بـعد مـوعد غلق ا يـهمل اي عـطاء يتـم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. عليه ا
©≤∞≤≤Ø±Ø≤¥® صادف 5M) ا ô«) من يوم ©«dN?  …b «u? ناقـصة عنـد الساعة ®» شاركـ في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص باالجـابة على اسـتفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wK

ÊU O  k U

عايير ناقص مـستجيـبة عند تلـبيتهـا  قدمـة من ا ?dOGB…© الـصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا « ‰UG ô« œu?I  WIO? Ë® يتم اعتماد 
ـا تتـطلبه نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طلـوبة في شـروط ا ـاليـة ا التـأهيل احملـددة فيـها بفـروعهـا كافـة والشـروط القـانونـية وا

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.
ـوازنة الـعامة االحتـادي لسـنة ٢٠٢٢ او صدور اي تـوجيـهات اخرى من كن الـدخول باي الـتزام تـعاقدي مـا لم يتم اصـدار قانون ا ?WE∫ ال  ö

اجلهات ذات العالقة.

±±∂πμ ∫œbF «

≤∞≤±Ø±≤Ø≥∞ ∫ a —U «

WOMH « U KD *«WO U*« U KD *«WO u UI « U KD *«

ـــــــشـــــــروع ١- مـــــــديـــــــر ا
/مهندس مدني

٢- مهندس مـيكانيك / عدد
(١)

٣- فني كهرباء/ عدد (١)

بلغ (١٥٧٫٠٣٧٫٥٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (٤٧١٫١١٢٫٥٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السابعة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental 
Contracts

≤∞≤± WM  ©¥±® r — WB UM  Êö «  …œU «
رقم ٨٧٢١ في ٢٠٢١/١٠/٢٦. الحقا بكتاب االعالن ا

©dO J « d:« ¡U?C  w  ÍbOMN? « w Ë ¡«uK « w  W d?N ناقـصة العامة واخلاصة بـ ( تعلن محـافظة ميسان/ قـسم العقود احلكومـية عن اعادة اعالن ا
ÊUM «Ë WzULF? Ë ÊuOK  Êu ö Ë ÊU?M «Ë WzUL ?L ® ©μ≥≤[∑≥≤[∞∞∞® وبكلفة تخـمينية مقدارها ( ≤∞≤± WM ?  rO U ô« WOLM? درجة ضمن تخصيصات ( وا

ÆÂu  ©±≤∞® U b « cOHM  …b0Ë ©U dO  ô w «d  —UM œ n « Êu ö Ë

ـصنـف من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عطـاءاتهم خـالل اوقات الدوام قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
وقع البديل) بـناية مجـلس قضاء العمـارة سابقا ولـلحصول على الـرسمي الى العنـوان (ميسان - الـعمارة - الشبـانة/ قسم العـقود احلكوميـة ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ناقصة على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U© وعلى شـكل خـطاب ضـمان او صك d?O  ô w «d?  —U?M œ n « ÊËd?A? Ë ÊUL? Ë WzU?L? ö Ë 5 ö  W? ?L ® ©μ[≥≤∏[∞∞∞® ١- الـتأمـينـات االولـية والـبالـغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا مصدق او سفتجة وتكون نافذة 
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقود انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمة او كـتاب عـدم 

احلكومية.
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسبة الشراكة بـ الشركاء وحسب ما محـدد في عقد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النسبة في عقـد الشراكة فيتم القـسمة بينهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل برم بينهما على ان يـكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
ناقـصة عليهما عـلى ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما اطراف الـشراكة معززا بتعـهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كاتب العـدل اخملتص بعد تـوقيع العقـد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ تـوقيع العقـد وفي حالة انـسحاب احد الشـركاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشركـة او من يخوله قـانونـا الى قسم الـعقود ـدير ا ـناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثائق ا
U غير dO  ô ©w «d  —UM œ n « Êu L Ë WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقصة والبالغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا

قابل للرد. 
ـناقصة وسيتم صادف ®±≤Ø±Ø≥≥∞≥© الساعة (الـثانية عشر ظـهرا) هو موعد غلق ا 5M ا ô« نـاقصة سيكون يوم علما ان اخر مـوعد لبيع وثائق ا
فتح العطاءات بـشكل علني في نفس يوم الغلق امـام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الـفتح عطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف
نـاقصة.  يـتحـمل من ترسو دة ®∞π© يومـا من تاريخ غـلق ا ـناقـصة على ان تـكون الـعطاءات نـافذة  ه بـعد مـوعد غلق ا يـهمل اي عـطاء يتـم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. عليه ا
©≤∞≤≤Ø±Ø≤¥® صادف 5M) ا ô«) من يوم ©«dN?  …b «u? ناقـصة عنـد الساعة ®» شاركـ في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص باالجـابة على اسـتفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wK

ÊU O  k U

عايير ناقص مـستجيـبة عند تلـبيتهـا  قدمـة من ا ?dOGB…© الـصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا « ‰UG ô« œu?I  WIO? Ë® يتم اعتماد 
ـا تتـطلبه نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طلـوبة في شـروط ا ـاليـة ا التـأهيل احملـددة فيـها بفـروعهـا كافـة والشـروط القـانونـية وا

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.
ـوازنة الـعامة االحتـادي لسـنة ٢٠٢٢ او صدور اي تـوجيـهات اخرى من كن الـدخول باي الـتزام تـعاقدي مـا لم يتم اصـدار قانون ا ?WE∫ ال  ö

اجلهات ذات العالقة.

±±∂π≥ ∫œbF «

≤∞≤±Ø±≤Ø≥∞ ∫ a —U «

WOMH « U KD *«WO U*« U KD *«WO u UI « U KD *«

ـــــــشـــــــروع ١- مـــــــديـــــــر ا
/مهندس كهربائي

٢- مالحظ فني عدد (٢)

بلغ (٥٣٫٢٧٣٫٢٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (١٥٩٫٨١٩٫٦٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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ـبرم مـعكم استـناداً الى الـعقـد االسـتثـماري ا
(D6-8-10-12)  ـرقمة على قـطعة االرض ا
نطقة احلرة في ®E5-7-9-11© الواقـعة في ا

القـائم ولعـدم قيـامكم بـتسـديد مـا بذمـتكم من
مبالغ مالية لصالح هيئتنا.

تـقــرر فـسخ عــقـدكـم االسـتــثـمــاري ولـكم حق
االعـتـراض عـلى قـرار الـفـسخ خـالل مدة (١٥)
خــمــسـة عــشــر يــومـاً مـن تـاريخ الــتــبــلـيغ او
اعـتــبـاركم مـتــبـلـغــ وبـخالفه سـيــتم اتـخـاذ
االجـراءات القانونـية بحـقكم وجملهـولية محل

اقامتكم تقرر تبليغكم بالصحف احمللية.

d bI « l

Êö «
ـدعي (ســعـد رشـيــد احـمـد) طــلـبـاً يــروم فـيه تـبــديل (لـقب) من قـدم ا
الـزوبـعي) الى (الـبدراني) فـمن لـديه اعـتراض عـلى الـدعوى مـراجـعة
ديرية خالل مدة اقـصاها (خمسة عشـرة يوماً) وبعكسه سوف هذه ا
ادة (٢٢) من قـانـون البـطاقـة الـوطنـية ينـظـر بالـدعوى وفق احـكـام ا

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
w FJ « ÍbM  ÷U — Ø ¡«uK «

W U Ë ØÂUF « d b*«

q Ë Ê«bI

رقـم (٢٠٠٠١٠) في ٢٠٢١/١٢/١٢ والـصادر من فـقـد الوصـل ا
(b  .d  5? (« b واطن ( مديـرية بلـدية العـمارة باسم ا
بلغ قدره (٧٥٠٫٠٠٠) سبــــــعـمائة وخمــــــسون الف دينار و
عن قــيـمــة تـأمـيــنـــــــات مـزايــدة حـانــــــوت رقم (١٥/أ) الـكـرج
ـوحـد الـقــــــــد فـعال من يـعـثـر عـلـــــيـه تـسلـيـمه الـى جـهة ا

الصادر.
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ــــشـــاركـــة نــــتـــائـــجـه امـــام ظـــروف ا
الـصـعـبـة وفـشل في مـتـابـعـة بـدايـته
ونزف النقـاط في األمتار األخيرة من
الـفـصل األول ويـحتـاج إلى إمـكـانات
مـــــضـــــافــــة مـن اجل خـــــطف نـــــقــــاط
واجـهات الـقادمـة والتـصرف مـعها ا

بشكل مقبول.
¡ö d  U «u

ومـؤكـد لـكـربالء الـوصـيف 21 الـنـية
في مـواصـلــة مـشـواره والــتـحـكم في
ـباريـات القـادمة وان يـكون واقـعيا ا
ومـنافـسا كمـا قدم نـفسه فـي احلصة
االولى انــامـوحتــقــيق مـبــتــغـاه وبال
ـتــصـدر شك يــسـعـى بـقــوة الزاحــة ا
ــطــالب الــتــعــامل عــبــر الــتــشــكــيل ا
ـــقــبــلــة اجلــدي الهــمـــيــة اجلــوالت ا
ويـتطـلب خـوضهـا بـحذر شـديد ومن
دون االســـتــــهـــانــــة بـــاي طـــرف والن
الـــــوصـــــيف واقـع بــــ كـــــمــــاشـــــتي
ـــتــــصـــدر والــــثــــالث والـــثـالثي كل ا
يــتـــربص بــاآلخــر فـي تــقــد نــفــسه
ـشاركة وقبلها كانوا لتقرير مصير ا
قــــد تـــذوقــــوا طــــعم الــــلــــــــــــعب في
ــمــتــاز مـــا يــضــعــهـم حتت تــأثــيــر ا
الــــنــــتـــائـج و اســـتــــغـالل الـــفــــرصـــة
واكــمــالـــهــا لالخـــيــر ولـــدى الــفــريق
احلـوافز حـيــــــــث اجلـمهـور الـكبـير
وأدوات الــلــعـــــــــب وخاللــهــا فـرض
نــفـــسه بــقــوة واألخــبــار تــشــيــر الى
تــــعـــاقـــد االدارة مع العـــبـــ ل جـــدد
لـــدعـــــــم الــصــفــوف لـــطـــــــــــبــيــعــة
ـــهـــــــــــمــة الـــقـــادمـــة بــعـــد الـــفــوز ا
بـســــــــــــت مـرات والــتــعــادل بـثالث
وخـــســــارة واحـــدة امـــام الــــبـــحـــري

دفعته للوصافة.

وقع الذي ولم يكن دهوك بعـيد عن ا
ـرحــلـة االولى خـســرة في اخــتـتــام ا
وعيـونه تبـقى مفـتوحـة نحـو حتقيق
رغـبـة جـمـهـوره فـي الـعـودة لـلـمـوقع
االبـــرز واالفــضـل وتــظـــهــر الـــطــريق
سالكـة وصوال للـهدف كون مـلعبه قد
تصدر وهذا يشهد لقـاء احلسم مع ا
يــتــوقف عـلى االداء والــنــتـائج ودعم
الـهجـوم لتـحقـيق التـوازن مع افضل
ـــتــاحــة دفـــاع الســتـــغالل الـــفــرص ا
الحــقـة احلــدود لـتــحـقـيق والـتــقـدم 
حـلم الــصـعــود لـلــبـطــولـة االولى من
الــبـاب الــعــريض ومـؤكــد ان جــهـازه
الــــفـــنـي ســـيــــحـــدد مــــواقع اخلــــطـــأ
ومــعـــاجلــتــهـــا بــفــتـــرة الــتــوقف الن
مـنـافـسـات اجلـولـة الـثـانـيـة سـتـكون
ـباريات التي مختـلفة بسـبب تاثير ا
ـتـلـكـون قدرات حتـتـاج الى العـبـ 
فــــنــــيــــة عــــالـــيــــة مـن اجل حتــــقــــيق
شـاركة الـتي تمـكن فيـها طـموحـات ا
الــــفـــريق مـن الـــفــــوز بـــســــبع مـــرات
والتعادل بـثالث وخسارة واحدة 24
نقطة والزال مرشـحا للصدارة معوال
عـلى جـهـود الـتـشـكيـل ونـتـائج بـقـية
نـافسـ في ايقـاف وعبـور احلدود ا
لــكـن كل شيء يـــتــوقف عـــلى جــهــود
االعبـ في تقـرير مصـير الـلعب مرة
ــمــتــاز الـــذي زين تــاريــخــة اخـــرى ا
بـاحلـصـول عـلى الـلـقب مـوسم2011

بقيادة باسم قاسم.
ÊU O  l «d

وتـــــراجـع مـــــيـــــســــــان في اجلـــــوالت
ـوقع الـثـالث االخــيـرة لـيـتـوقـف في ا
18من خـمـس مـواجـهـات فـوز وثالث
تــعــادالت ومــثـلــهــا خـســر وتــبــايـنت

الــفـوز في سـبع جـوالت مـتـتـالـيـة في
ــوازين حتـــول مــشــهـــود قــلب فـــيه ا
وسـيــطــر عـــــــــلى االمـور فـي افـضل
فــتـرة تــمـكن خاللــهـا حــصـد الــنـقـاط
وزيــادة رصــيــده 25 دون الــتــعــرض

الية خسارة .
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الــــــتـي مــــــنـــــحـت صــــــدارة احلـــــدود
لــلــمــجــمــوعـــة االولى عــنــدمــا تــقــدم
بـسـرعـة مـتـفــوقـا عـلى اقـرانه في اي
ملعب والسيطرة على االمور وازاحة
دهوك في الـدور االخيـر بفـارق نقـطة
مستفـيدا من خدمة الـرمادي بتعادله
مـع الــــوصــــيف وجنـح في حتــــقــــيق
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تصـدرا فـريـقـا احلـدود والـبـيـشـمـركة
مـجـمـوعـتـهـمـا بـعـد انـتـهـاء مـبـاريات
رحـلـة االولى لدوري الـدرجة االولى ا
الـــذي شـــهـــد مـــنـــافـــســات قـــويـــة في
اجلــوالت االخــيــرة في اجملــمــوعــتــ
الـتي تــغـيـرت فــيـهـا مـواقـع الـتـرتـيب
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وسوي نتخب الوطني السابق لكرة السله الكاب علي طالب ا هندس رافع فائق الشامي العب ا زار نائب محـافظ ذي قار ا
لال طمئنان على صحته

وسوي واالطمئنان على صحته كونه قامه من وقال الشـامي اليوم كانت لنا زياره للكاب الدولي السابق السـيد علي طالب ا
نتخبات الوطنية لكرة السله في العديد من وسوي مثل احملافظة ولعب لقرقها قبل تمثيل ا القامات الرياضيه في البلد كون ا
البطوالت الدوليه ويجب االهتمام بهكذا ابطال.و أكد الشامي ان جميع الرياض االبطال محط إحترام وتقدير لدى حكومتنا
ا قـدموه من عطاء للرياضه العراقيه عمـوماً وذي قار بشكل خاص مثمنا طالب الـتفاتة الشامي والتي تعكس اهتمام احملليه 
ا يجسد العالقات االجتماعية مع ابناء احملافظة واإلنسانية مشيدا سؤولـ باحملافظة لكل من قدم وخدم كل من موقعه و ا

تابعة وضعه الصحي والتكفل بعالجه . باهتمام وزير الرياضة والشباب عدنان درجات 
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أصيب النجم البرازيلي السابق
رونالدو بفيروس كورونا وغاب
بـــالـــتـــالي عـن احـــتـــفــاالت
فـريق بـدايـته الـكـرويـة
كـــروزيــــرو بـــذكـــرى
الـــعـــام  101عـــلى
تـــأســــيــــسه وذلك
حــــسـب مــــا أعــــلن

األخير األحد.
وأفاد كـروزيرو الذي
اشـــــتـــــراه رونـــــالـــــدو
ــاضي الـــشــهـــر ا

بـــــــــــــــــــــــــأن

ـــهـــاجم الــــســـابق الــــبـــالغ من ا
الـــعــمــر  45 عـــامــاً "فـي صــحــة
جـيـدة ويـعاني
مـن عــــوارض
طــــفــــيــــفــــة
وسيـخضع
اآلن لـفــتـرة
من الـراحة
والــتــبــاعـد
االجتماعي
 تــمـاشــيـاً
مــــــــــــــــــــــــــع
الـــنــصــائح

الطبية".

ـاضي وأعـلن رونـالـدو الـشـهـر ا
أنه اشـترى كـروزيـرو الـذي منح
بــطـل مــونــديـال 2002 فــرصــته
االحترافـية األولى إال أنه يلعب
مـنذ مـوسـم في دوري الـدرجة

الثانية احمللي.
وأفاد موقع "غـلوبو ايـسبورتي"
أن رونالـدو سيدفع 400 مليون
ريــال (حـوالي 60 لــيــون يـورو)
ــســـاهم األكـــبــر في لـــيـــصــبـح ا

النادي.
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ـلك رونـالـدو مـنـذ عام 2018 و
حصـة مسـيطـرة من أسهم نادي
بلـد الوليـد اإلسبـاني الذي هبط
ــوسم الـى الــدرجـــة الــثـــانــيـــة ا

اضي. ا
انـــضم رونــالــدو وهــو من
ريـــو دي جــــانـــيـــرو الى
كروزيـرو الـذي يتـخذ من
بـيـلـو هـوريـزونـتي مـقـراً
لــه فـي بــــــــــــــــدايــــــــــــــــتـه
االحــتــرافــيــة عـام 1993
عـــنـــدمـــا كــان يـــبـــلغ من

. العمر 16 عاماً
وأحرز 56 هدفاً في 58
مباراة خاضها بقميص

ـــا فــــتح الــــبـــاب له الـــنــــادي 
لـيـكـون ضمن تـشـكـيلـة الـبرازيل
لكأس العالم 1994 في الواليات
ــــتـــحــــدة حــــيث حــــصل عــــلى ا
ميدالية الفائز من دون أن يلعب

أي دقيقة.
وبـعـد بـطولـة كـأس الـعـالم التي
تــوجت بـــهــا الــبـــرازيل بــركالت
الـترجـيح عـلى حسـاب إيـطالـيا
بــــاع كــــروزيــــرو رونــــالــــدو الى
أيــنــدهــوفن الــهــولــنـدي قــبل أن
يــــفــــرض نــــفــــسـه أحــــد أفــــضل
الالعــبــ فـي الــعــالم بــقــمــيص
بـرشـلونـة ثم إنـتر ريـال مـدريد

وميالن.
وعــــــــــــــــاد الـى بــالده فـي 2009
لــلــدفــاع عن ألـوان كــورنــثــيــانـز
الـذي اعـتـزل الـلـعب في صـفـوفه
عـــام 2011.وفي كـــأس الــــعـــالم
2002 سـجـل رونـالــدو ثــمـانــيـة
أهداف في سـبع مبـاريات ولعب
الـــدور الـــرئــــــــــيس فـي قـــيــادة
البـرازيل الى اللـقب.و اخـتيار
رونــالـدو لــنــيل جــائــزة االحتـاد
الــدولي "فـيـفــا" ألفـضل العب في
الـــعـــالم ثالث مـــرات كـــمـــا نــال

. جائزة الكرة الذهبية مرت

وهو يكمل مسـيرة االبطال الذين
ــكــان ســبــقــوه في هــذا ا
واجملــال مــعــا و قــد
حـقق االحتاد
جنــــــاحـــــات
مــــشــــهـــودة
وهــو يــنــظم
الـــبـــطـــوالت
احملــــــلــــــيـــــة
ويــــــــــــــــــــدعـم
الـالعــــــــبــــــــ

ويـــتــحـــرك بـــكل االجتـــاهــات في
ســبــيـل ان يــبــقى الــعــراق رقــمــا
مـــهــــمـــا في ريــــاضـــة بـــنـــاء
االجـسـام من خالل حتـقيق
افــضل الــنـتــائج في هـذه
الــــبــــطـــوالت واخــــرهـــا
وليس اخيرها ماحتقق
في بـــــطـــــولـــــة اســـــيــــا
االخـــــــــيــــــــرة الـــــــــتي
اخــــــتــــــتــــــمـت في

بيروت .
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ودعـنـا بــاالمس عـام 2021 لـنـســتـقــبل الـعـام 2022 والـذي فـيه
نـودع امـالـنـا وامـنــيـاتـنـا بـان يـكـون عــامـا حملـو كل االخـفـاقـات
الـريـاضـيـة الـتي مـنـيت بـهـا فـرقـنـا ومـنـتـخـبـاتـنـا خالل الـعـام
الراحل ويكون العام اجلديد مـحطة مهمة لالنطالق من خالله
الى حتـقـيـق االجنـازات والـنـتــائج اجلـيـدة الــتي تـعـيــد لـلـكـرة
الـعــراقـيــة بــصـمــتـهــا االهم في ســفـر الــكــرة سـواء من خالل
حضورهـا العـربي او القـاري والدولي .. سـيكـون العـام اجلديد
عـامـا لـلـكـرة بـامـتـيـاز من خالل مـا سـتـشـهـده ايـامه من انـطالق
نهائيـات مونديال قطـر الذي يترقـبه اجلميع بدون اسـتثناء والشك
ـونــديـال الــذي سـيـكــون بـنــكـهــة شـتـويــة خالفـا لــنـسخ في ان ا
وندياالت التي عادة ما تقام في فـصول الصيف حيث البهجة ا
ونـديال اسـتثنـائي سيـحمل الكـثير الكرويـة واالثارة والـترقب 
عـطيات والـتي ستنـتهي باالعالن زعـيم جديد من الدالالت وا
ـية بـعد ان اعـلنت روسـيا قـبل نحـو اربعـة اعوام للـكرة الـعا
ـنتـخب الفـرنسي حـينـما ـية اال وهـو ا عن زعيم الـكرة الـعا
ـنتـخب لتـضاف الجنازه طرز جنمـته الثـانيـة على قـميص ا
االبرز بتحقيقه لكاس العالم للمرة االولى على ارضه وب

جماهيره في عام �1998.
ينطـلق العام اجلـديد وفي دوالبه تودع االمـنيات بـان يكون
عـامــا حملـو االخــفــاقـات الــتي الحــقت مـنــتـخــبــنـا الــوطـني
ووسـعت دائـرة انـتــقـاده واجلـدال الـذي دار حــول احـقـيـقـة

العبـ بتـمثـيله وتـفضـيلـهم عن اخرين لـتكـون مواقع الـسوشـيال
نتـخب ولتعـزز نقمة ـثابة الـزوبعة التي اثـيرت في (فنـجان ) ا ميديا 
سـتويـات التي اجلمـاهيـر وانتـقـاداتهـا واحاديـثهـا التي حـامت عـلى ا
نتـخب سواء في دور احلسم والتي مني بهـا بخسارت امام قدمها ا
كال من منتخب ايران وكوريا اجلنوبية لتفتح تلك اخلسارات القاسية
جروحا بقـيت دون ضماد واسـهمت مشاركـته في بطولـة كاس العرب
التي جـرت في اخـر اشهـر الـعام الـراحل لـتفـتح تـلك اجلروح مـجددا
ستويـات ابرزها عـجز من خاللهـا عن حتقيق انـتصار وحـيد يحفظ
ــتـابــعــ لـقب مــنــتـخب به مــاء الـوجه حــتى اطــلق عــلـيه احملــلــلـ وا
التعادالت او مـنتخب الـعراق العاجـز عن حتقيق الـفوز بالرغم من ان
بعض العـبـيه قـاموا بـابـراز امكـانـياتـهم الـتي رسـمت مسـتـقبال مـهـما
ـسـاتـهم الـكـروية حلضـورهم في صـفـوفه اال انـهم عـجـزوا عن انـهاء 

بوضع الكرة في الشبكة ..
ومجددا حتيط االمنيات ريـاضاتنا اخملتلفة لـتمحو هي االخرى نسيج
الـعـنـكـبـوت الـذي يقـيـد قـدرة ريـاضـيـيـهـا عـلى حتـقـيق االفـضل حـتى
بياد الذي جرت منافساته في العاصمة التكون مشاركة العراق باالو
اليابانـية طوكيو خـالل العام الراحل مـجرد مشاركة رمـزية التبرز من
خاللـهـا اي اطاللـة لالفـراح او حتـقــيق الـطـمـوح بـاحـراز وسـام ثـاني
للعراق بعد ما حقق الربـاع اخلالد عبد الواحد عزيز مـيداليته اليتيمة

نصرم .. في ستينيات القرن ا
العب ولعـل ما يـحـيط الـعـام اجلـديد اال حـزمـة من االمـنـيـات بـعودة ا
والقاعات الرياضية في محافظـاتنا العزيزة الن ترتدي ثوب اجلاهزية
العب عـبارة ـناسـبة بـحيـث التكـون بعض ا واالستـحقـاقات احملـلـية ا
عن برك مائية حتول مباريات الكرة الى مسابح مجانية لالعبي الفرق
التي تتبارى عليها مثلما عرضت بعض الفضائيات صورا عن مباراة
تعـمدت من خاللـهـا التـركيـز على صـور لالعـب يـخوضـون مبـاراتهم
عـلى مـسـاحـات مـائـيـة واسـعـة داخل مـلـعب لـيـنـبـري مـقـدم الـبـرنـامج
ديـنة التي طالـبة اجلـماهـير بالـتظـاهر ضـد صحفي مـخضـرم في ا
ــسـؤولـيـة من ان زمـيـله ـذكـور دون اي شـعـور بـا ـلــعب ا يـقع فـيـهـا ا
الـصــحـفي ومــعه الــعـشـرات مـن فـرســان الـكــلـمــة كـتــبـوا مــا يـقـارب
اجملــلــدات واالالف الـصــحف لــيــكــون مــثل تــلك الــكــلــمــات كــدعـوات
ـطلوب للحواضر الرياضية دون للمسؤول بضرورة ايالء االعتمام ا
جدوى فـهل بقـيت الـصحـافة الـرياضـيـة على واقـعهـا بـتاشـير مـكامن
اخللل فـي ظل ابراز مـلـفـات الفـسـاد و االمـوال التـي يتم قـبـضـها من
العب والـقـاعات الـريـاضـية والـكل بـات يـعلم جراء صـفـقـات تعـلق بـا
ويدرك حقـيقة مـثل تلك الصـفقات الـتي تتشـابه ببنـودها وفقـراتها مع
الفـسـاد الـذي بات يـنـخر واقع احلـيـاة الـيومـيـة ولم يـكن الضـحـية اال
ـواطـن وحـده دون ســواه الــذي يالحق لــقــمـة ا
العب عـــيــشـه بـــدون طـــائل دون ادراك ان ا
ــتـاخـرة عن مــواعـيـد تـنــفـيـذهـا والـقـاعـات ا
تـضـع ريـاضــتــنـا والعــبــيـهــا وجــمـاهــيــرهـا
ــكــنه ان يــسـعى ـتــفــرج الـذي ال ـوقـف ا
لتغيير ذلك الواقع باي حال من االحوال !
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Í—Ëœ∫ احدى مواجهات دوري الدرجة االولى بكرة القدم

عـبد احلـسن عـلى جائـزة افضل
رئــيس احتــاد وطــني بــريــاضـة
بــنــاء االجــســام عــلى مــســتـوى

قارة اسيا .
رة وأضاف حنون هذه ليست ا
االولى الذي نـقطـف ثمـار عمـلنا
نـتـخب الـوطني الـتـدريبي مـع ا
العراقي فـقد سبـقتهـا مشاركات
ســابــقـــة وهــو امــر بــقــدر كــونه
ـسؤولـية يـحمـلـني الكـثيـر من ا
ولـكــنه بــالــوقت ذاته يــشــعـرني
بـالسـعادة والـفخـر ان اقف على
رأس اجلــــهــــاز الــــفــــني ســــواء
للـمنتـخب الوطـني العراقي او
فـــريق نــادي امـــانــة بـــغــداد
الــريـــاضي واالخـــيــر كــان
ومـــــايـــــزال مـــــنـــــجـــــمــــا
للـمواهب واالبـطال وله
تاريخ مـشرف في هذه
الـــريـــاضـــة ـ مـــؤكــدا
بــــالـــوقـت ذاته  في
العـراق نعـمل باقل
االمــكـــانـــيــات ولم
تــتــوفــر الــظــروف
ـــــــثــــــالـــــــيــــــة او ا
ـنـاسـبة عـلى اقل ا
تقدير ولكننا نبذل
اجلهود الـكبير في
ســـبــيل رفع الــعــلم

ـشــاركـات الـعــراقي عــالـيــا في ا
الـعــربـيــة والـقــاريـة والــدولـيـة 

وحـقــيـقـة ان رئـيس
االحتـــــــــــــاد االخ
فـــــائــــــز عـــــبـــــد
احلسن يحاول
بـكل جـهـده ان
يـسـهم بـتـقـدم
ريـاضــة بـنـاء
االجــــســــام

—√Í∫ اجتماع هيئة الرأي في وزارة الشباب والرياضة
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عـلى ذاتهـا وقالت كـلمـتهـا بقوة
وحــقـــقت الـــنــتـــائج الـــتي كـــنــا
ــشــاركـة في نـخــطط لــهــا قـبل ا
ــفــرح ان الـــبــطـــولــة  واالمـــر ا
الـوفد الـعراقي شـارك باكـثر من
ثـــمـــانـــ شـــخـــصـــا بـــ العب
واداري ومــدرب وهــذه اول مـرة
ـثل هذا الـعدد يـشارك الـعراق 
الـكـبيـر ويـحـصد هـذا الـعدد من
االوســـمــــة ولم يــــتــــحـــقـق هـــذا
ــــمـــتــــاز اال من خالل االجنـــاز ا
ـــشــــتـــركــــة وكـــانت اجلـــهــــود ا
نـصـيب االحتـاد الـعـراقـي لـبـناء
االجـسـام احلــصـة االوفـر فــيـهـا
لــكــونه كـــان حــريــصــا مـــثــلــمــا
عــهـدنــاه ومــخـلــصــا في ســبـيل
تـوفــيـر افـضل سـبل جنـاح هـذه
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ـنتخب واشار حـنون الى ان  ا
الـوطـني الـعـراقي شـارك بـثالثة
ـــتــــقـــدمـــ فــــئـــات لـالعـــبــــ ا
ــــاســـتــــرز وقـــد والــــشـــبــــاب وا
نافسوا على خمس فعاليات وال
ــــنـــــتـــــخب نـــــنـــــسى ان العـب ا
الـوطــني الــعــراقي الــبـطـل عـلي
جليل الزركـاني حصل على لقب
افــضل العب في بــطــولــة اســيـا
فـــضال عن حـــصـــول االخ فـــائــز
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نتخب قال نوفل حنـون مدرب ا
الوطني العراقـي لبناء االجسام
 ان احلصاد الوفـير الذي خرج
به الفـريق الـوطني الـعراقي من
مـشـاركته في بـطـولة اسـيـا جاء
من خالل جـهــود مـشــتـركــة بـ
اجلـــــهـــــازين الـــــفـــــني واالداري
ــــعـــــني فـــــضال عن واالحتـــــاد ا
الــــدعم الـــذي قـــدمــــته شـــركـــتي
ــــســـتــــطـــيل زيـــونــــة كـــروب وا
االخضر وشعـور الالعب بهذه
لـقـاة على عـاتـقهم ـسـؤوليـة ا ا
وقد كانـوا عند حـسن الظن بهم
واثبتوا ان العراق مازال يتمتع
بــقــاعــدة واسـعــة مـن ريـاضــيي
بـناء االجـسـام  واضاف حـنون
 امــر مـــبــهج وحـــدث اكــثــر من
ــــنـــتــــخب مــــهم ان يــــحـــصــــد ا
الوطني العراقـي لبناء االجسام
69 وســامـــا مــلــونـــا بــواقع 33
وســامــا ذهـــبــيــا و  19وســامــا
فضيا و 17وسامـا نحـاسيا في
بـــطـــولــة اســـيـــا الـــتي انـــتـــهت
منافساتها مؤخرا في العاصمة
الـلـبـنـانـيـة بـيـروت وحـقـيـقـة ان
الـــتــــنـــافـس كـــان شــــديـــدا بـــ
الالعب وشهدت البطولة بروز
ـتـازة تـفوقت خـامـات عـراقيـة 
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ـشروع احلـلم لتـطوير أعـلنت وزارة الـشبـاب والريـاضةِ تـخصـيص قطـعة أرض 
كـرة القـدم العـراقيـة. وقالت الوزارة في بـيان  إن هـيئـة الرأي في وزارةِ الـشباب
والـرياضةِ برئاسة الوزيـر عدنان درجال عقدت اجتـماعاً تدارست فيه العديدَ من
ــديـنـةِ ـوافـقــةُ عـلى تــخـصـيـصِ قـطـعــة أرض ضـمن ا الــقـضـايــا وتـمت خاللـه ا
الـشبـابيـة في بغـداد لصـالح االحتادِ الـعراقي لـكرةِ الـقدم من أجل إجنـاز مشروعِ
ـواصـفاتِ ـواهب وفـقـاً ألحـدث ا احلـلم لـتـطـويـر كـرة القـدم الـعـراقـيـة وتأهـيل ا
يـة يـتضـمن مـركزاً كـرويـاً متـكـامالً تتـولى وزارةُ الـشـباب اجنـازه وتـنفـيذه الـعـا
ثالي مع بـالكامل ضمن خطتها للنهـوضِ بواقع الرياضةِ في العراق والتعاون ا

شروع احللم. ؤسساتِ الرياضية واحتاد الكرة حتديداً  ا
ـسـتقـبـليّـة لـتطـوير ـشروع يُـعـد من احلـلولِ ا وبـيّنَ درجـال بحـسب الـبيـان أن ا
وهوبة في برنامجٍ طموحٍ طويل األمد تُعتمد فيه كـرتنا وتأهيل الفئات العمريّة ا
ـستـوياتِ الالعـب وتوظـف له جميع ـتخصـصة لالرتـقاء  ـيّة ا اخلـبراتُ الـعا

اإلمكانات لتكون كرة القدم العراقية في الطليعة.
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ال فارق ب تشيلـسي وليفربول بكل
بـسـاطـة فــقـد انـتـهت مـبـاراة مـهـمـة
نافس على لقب جمعت اثن من ا
ــــمـــــتــــاز الـــــدوري اإلجنــــلـــــيـــــزي ا
ـيـرليغ" بـتـعادل مـثـير.سـيـطر "الـبر
ليفربول فـي البداية بتـقدمه بهدف

لكن تـشيـلسي عـاد سريعـا قبل ثالث
دقـــائـق من انـــتـــهـــاء الـــشــوط األول

لــيـتــعـادل ومع كل الــضـربــات الـتي
ـمتع تبـادلهـا الالعبـون في اللـقاء ا
فـقـد انـتهى بـصـورة مـشـرفـة.ال فـائز
عـلى مـلعـب ستـامـفـورد بـريـدج.لكن
هل انــتــهى الــســبــاق نــحــو الـلــقب?
بالطبع ال فال يزال هـناك العديد من
الــنـقـاط من أجـل الـتـنــافس عـلــيـهـا
خــاصـة مـع عـدم الــقــدرة عـلـى تـوقع
الــنـــتـــائج وهـي خــاصـــيـــة تـــمـــيــز

يرلـيغ في األغلب.وبالنظر إلى البر
جـدول الــتـرتـيب جنـد أن لــيـفـربـول
نافـسان األبرز وتشيـلسي - وهمـا ا
ــانـشــسـتــر سـيــتي حـامل الــلـقب -
أمامـهمـا طـريق شاق يـزداد صعـوبة
إذا مـا أرادا خــطف الـلــقب من فـريق
ــدرب بــيـب غــوارديــوال.ويــتــخــلف ا
تشيلسي عن مانشستر سيتي بعشر
نـــقـــاط وكال الـــنـــاديـــ خــاض 21

مـبــاراة في الـدوري بــيـنـمــا الـفـارق
ب لـيفـربول واألزرق الـسمـاوي هو
11 نقطة مع العلم أن ليفربول لعب

مباراة أقل.
ويأمل الـنـاديان فـي حدوث تـطورات
لـصـاحلـهـمـا وأن يـتـراجع مـسـتـوى
مانـشـستـر سيـتي الـذي يبـدو حالـيا
غــيــر قـابل لـإليـقــاف.وبــيـنــمــا تـدور
تنافس وتزداد احلسابات بشأن ا

ســيـــطــرة مــان ســيــتي عــلى ســبــاق
الـــصـــدارة فـــإن مــا قـــدمه الـــبـــلــوز
والــريـــدز عــلى مــلــعب ســتــامــفــورد
بـريــدج غـرب لــنـدن كــان رائـعـا من
ـلـكـان العــبـ من الـطـراز فـريــقـ 
الــعــالي وتـنــافــســا بـشــراســة عـلى
الــــــرغم مـن مــــــشــــــكـالت كل طــــــرف
فيهما.خاض تـشيلسي دون مهاجمه
البـلجـيكي رومـيلـو لوكـاكو الذي لم

يــــكـن ضــــمـن قــــائـــــمــــة الـالعــــبــــ
االحــتـيــاطي بـعــد تـصــريـحه لــقـنـاة
ســكــاي إيـطــالـيــا بـأنـه غـيــر سـعــيـد
بوضـعه احلـالي مع البـلـوز وطريـقة
ـدرب توماس اللـعب التي يـضعـها ا
انـي قرار ـدرب األ تـوخـيل.واتـخـذ ا
قـــاســـيـــا ضــــد لـــوكـــاكـــو وقـــال إن
الـتــصـريح "خــلق جـلـبــة وضـوضـاء

باراة". قبيل ا

W —U _« —UI Q‡  UHO  rN  WJ d u √ 
{ القاهرة - وكاالت- مـا يزال النقاش
حــول أزمـــات كــأس األ اإلفــريـــقــيــة
ـنصات الرقمية خاصة مستمراً عبر ا
مع جتــدد االنــتــقــادات الــتـي وجــهــهـا
العـبـون أفــارقـة لالحتـاد الــدولي لـكـرة
الـــقـــدم.وخالل الـــســاعـــات الـــقــلـــيـــلــة
ــــاضــــيــــة احــــتل وسم 'كـــأس األ ا
اإلفـريـقـية  'مـراكـز مـتـقـدمـة في قـائـمة
ـواضــيع األكـثـر انــتـشــارا في مـصـر ا
واجلزائر وغيرها من الدول اإلفريقية
.فـي حـــــ شـــــاع اســـــتــــــخـــــدام وسم
"عـنصـرية الـفيـفا ضـد األفارقـة" بالـلغة
العـربية واإلجنلـيزية عـلى مدى األيام

اضية. فما السبب? القليلة ا
طـالب نــشـطـاء ومــحـلـلــون ريـاضـيـون
بـإنـصـاف الـفـرق واألنـديـة اإلفـريـقـيـة.
وعــاب آخـرون عــلى االحتـاد اإلفــريـقي
صـمــته جتــاه مـا ســمـوه بـ"ازدواجــيـة
ـعـايـيـر الــتي تـتـبـعـهـا الـفـيـفـا جتـاه ا

الكرة اإلفريقية".
وجـهة للفـيفا على وتأتي االنتـقادات ا
خــلـــفــيــة قــرارهـــا الــســمـــاح لألنــديــة
األوروبــيـــة بـــاالحــتـــفــاظ بـــالالعـــبــ
األفـارقـة احملـتـرفــ في صـفـوفـهـا إلى
غـاية 3 يـنايـر/كـانون الـثـاني احلالي
رغم اقتراب موعد انطالق بطولة كأس

األ اإلفريقية.
وستنطلق منافسات البطولة اإلفريقية
في 9 يـــــنــــايــــر/كــــانـــــون الــــثــــاني 6

فبراير/شباط 2022.
وفي ســيــاق مـتــصل أعــرب مـعــلــقـون
مـصـريـون عن اسـتـيـائهـم من الـتداخل
في مــواعـيــد بـطــولـتي كــأس إفـريــقـيـا
وكـأس الـعـالم لألنـديـة الـتي يـنـظـمـها
"الـفـيـفـا" ويشـارك فـيـهـا نـادي "األهلي"

صري. ا
يـذكـر أن دولـة سـتـحــتـضن مـنـافـسـات

كــأس الــعــالم لـألنـديــة في 3 فــبــرايـر/
شــبـاط الـقــادم.وسـيـغـيب 9 العـب عن
صـفـوف نـادي األهـلي بـعـد انـضـمـام 6
ـنــتـخـبــهم الـوطـني العـبــ مـصـريــ 
والـــــتــــحــــاق ثالثـــــة العــــبــــ آخــــرين
ـــنـــتــــخـــبـــات بالدهم. ومـن بـــيـــنـــهم
ـغـربـي بدر الـتـونـسـي علـي مـعـلول وا

بانون.
وفي تدويـنة عـلى توتـير أشـار حساب
تابع لـلـفـرع اإلفـريقي لـلـنـقابـة الـدولـية
لالعب إلى أنه "على دراية بالضغوط
ـــمـــارســـة عـــلى الـالعـــبـــ األفـــارقــة ا
" مضيـفا بـأنه "ال يجـب إلقاء احملـترفـ

اللوم عليهم".
وبـدوره دافع الالعب الـسـابق ورئـيس
احتاد كرة القدم الـكاميروني صامويل
إيــتـو عن إقـامـة كـأس األ اإلفـريـقـيـة

في موعدها.
ـــــوقف ــــــعـــــتـــــزل  وأشـــــاد الـالعب ا
"الالعـــبـــ الـــذين اخـــتـــاروا تـــمـــثـــيل
مــنــتـخــبـات بــلــدانـهم فـي أكـبــر جتـمع

رياضي إفريقي".
وفي تــصــريح تــداوله كــثــيــرون اتــهم
صـري السـابق محـمد ـنتـخب ا العب ا
أبو تريـكة الفيـفا بـ"احتقـار" كرة القدم

اإلفريقية.
وهــاجم الالعب االحتــاد الــدولي لــكــرة
الـقـدم قـائال إن "الـفـيـفـا تـقـدم مـصـلـحة
األنـديـة األوروبـيـة مـؤكـدا "ضـرورة أن
ثل بالنسبة للبطوالت عاملة با تكون ا
الـقـاريـة في إفـريـقيـا وأوروبـا وأمـريـكا

اجلنوبية".
وجـاءت تــصـريــحـات أبــوتـريــكـة خالل
ـاضي مـداخـلـة قـدمـهـا يـوم األربـعـاء ا
ـباراة ليستر في األستوديو الـتحليلي 
سـيـتي ضـد لـيفـربـول عـلى شـاشة "بي

إن سبورت" القطرية.

درب نوفل حنون مع رئيس ا
االحتاد فائز عبد احلسن
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»UOMſ ∫ لقطات من مهرجان االغنية الكردية الذي اقيم في بغداد مؤخراً
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ـطرب عـمرو دياب حـفل رأس الـسنة أحـيا ا
أمس في دبي مــخـتـتــمـاً عـام 2021. وقـدم
ديـاب خالل حفل دبي باقـة من أجمل أغانيه
الـتي تـفـاعل مـعـهـا اجلـمـهـور في أجـواء من
الـبــهـجـة مع اسـتـقــبـال الـعـام اجلـديـد.وكـان
طــرح ديــاب أحـدث أغــنــيـاته (خــلي احلــجـر
ن بـهـجت قـمر  يـنطـق) وهي من كـلمـات أ
حلن مـحمد يحيى  توزيع تـوما  وميكساج

وديجيتال ماستر أمير محروس.
يـذكـر أن عام 2021 قـد شهـد نشـاطـا فنـيا
كـبيرا لـدياب وكـعادته تـصدر قـوائم االعلى
ــوســـيــقى اســتـــمــاعـــا عــبـــر تــطـــبــيـــقـــات ا
اخملتـلفـة.وكشف تـصنـيف موقع يـوتيوب عن
تـــصــدر ديــاب قـــائــمـــة األكــثـــر اســتـــمــاعًــا

صر في 2021. ومشاهدة 
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ـطــربـة الـلـبـنـانـيـة شـيـراز اللـغـاء أضـطـرت ا
مشـاركتها في سهـرات عيد رأس السنة في
لـبنان بـعد أن خـضعت الى فحص (بي سي
ار) لــلـكـشف عــلى سالمـتــهـا الـصــحـيـة من
فــــــــايـروس كــورونـا في مـقــر إقـامــتـهـا في
دبي لــكن الــنـتــيـجــة اتت إيــجـابــيـة رغم كل
االحــــــــــتــيــاطــات الــتي كـــانت تــعــتــمــدهــا
لالبتـعاد عن الـتجـمعـات و السـهرات الـعامة

هناك .
وعــــــــــانت شـــــــــيــراز  مـن مــضـــاعـــفــات
ـرض وجلـأت صـحـيـة صـعـــــبـة في بـدايـة ا
ـتابـعة وضـعها كي الى احـد االطبــــــــــــاء 
ـــســــتــــشـــفى او ال تــــضـــطــــر الى دخــــول ا
اســتـــــــــــــخــدام االوكــســـجــ الــذي بــدت
نسـبته غـير مـتساويـة خالل الفـحوصات في

دمها.
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اخملـرجـة الـسوريـة نـال فـيلـمـها الـروائي الـقـصـير(عـنـها)
هـرجان جائـزة أحـسن إخراج في خـتام الـدورة الـرابعـة 

غرب. الدشيرة الدولي السينمائي للفيلم القصير با
 rÝUł ÕU³

ـية ي العـراقي تـلـقى تـعازي االوسـاط االكـاد االكـاد
لـوفـاة والــده  سـائـلـ الـله تـعـالـى ان يـسـكـنه فـسـيح

جناته.
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مـثـلة الـسـورية تـشـارك في مسـلـسل (جوقـة عـزيزة) ا
تألـيـف خـلـدون قتـالن وإخـراج تـامـر اسحـق مـجـسدة

شخصية (ضاحكة).
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ثلي القـطاعات احلكومية وحضور 
واجملتمعـية ووسائل االعـالم احمللية
واخملتـصـ في الـشـأن الـرقمـي على
قـاعــة بــغــداد الــكـبــرى بــالــنـادي في
وافق اخلامـسـة من مـسـاء الـثالثـاء ا
11 كـــانـــون الــثـــانـي اجلـــاري. وقــال

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نتدى سار الرقـمي العراقي (ا يعقد ا
الوطـني لـلـتـواصل الـرقمي (22) في
ارسـة عـراقـيـة مـستـقـلـة تـعنى أول 
بــتـــنـــظــيم اجملـــال الـــرقــمـي احملــلي
بــرعـــايـــة نـــادي الــصـــيـــد الـــعــراقي

ـســار صــفـد رئـيس مــجـلس إدارة “ا
ــنـــتــدى ســيــشــهــد الــشــمــري  ان (ا
ـسار اإلعالن عن بـرامج وشـراكـات ا
ويتضـمن االحتفـاء بالـنخب العـراقية
ن مــــنــــحــــوا الــــوســـام الــــعــــراقي
لــلــتـــواصل الــرقـــمي عــبــر “مــنــصــة
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بدع  صدر في بغـداد كتاب لـلفنـان ا
حس نعمة بعنوان (قناديل العشق
السومري  حكايا وخواطر منوعة )
يــقع في 486 صـــفـــحــة مـن الــقـــطع

ــتـــوسط ومن بـــ مــا ا
يـتـضـمـنه الـكـتـاب قـصـائـد
مهـداة للـمـؤلف منـها لـلشـاعر

قـيس لـفــته مـراد والـشـاعـر عـبـد
الرزاق الزيدي .

2022. لن تكـون سنة رائـعة ومع ذلك فإنه ال بد من
اتخاذ قرار بشأن أولوياتك
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عليك أن تركـز على تعزيز القوة العاطفية ح حتقيق
ادي في حياتك.  النجاح ا

Ê«eO*«

تـــركــز انــتـــبــاهك خالل 2022 عــلى ســـبل حتــقــيق
اهدافك و سوف حترز تقدما كبيرا
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ـثل الـعلـيا تـقارب مع األشـخاص الـذين يـتشـاركون ا
شتركة معك.  ا
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ــواجـــهــة وحل   2022.ســوف تـــكــون حتـــديــا لـك 
شاكل العديد من ا
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ـعـلـقة ـشاريع ا 2022.هو عـام مـثـالي السـتكـمـال ا
شاريع جديدة قبل البدء 
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 سـوف تتغلب خالل 2022 عـلى جميـع العوائق مع
نهج إيجابي. 
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 .تـضــطــر إلى مــراجـعــة األهــداف احلـالــيــة وتـعــيـ
أهداف جديدة. رقم احلظ2
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 .ســوف تــكــون أقــوى خالل 2022وهــنــاك شــعــور
الفخر باجنازاتك .رقم احلظ 76
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ــسـاعـدة مـن شـركـائك في تـسـعى لــلـحـصــول عـلى ا
حتقيق أهدافك.رقم احلظ .5
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سوف تـضـطـر إلى مـواجـهـة الـصـراع الـعالـم احمليط
بالعائلة خالل العام. 
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سيكـون هناك تقدمـا عمليـا ملحوظا خالل 2021مع
الي  تعزيز وضعك ا

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

ـقـيـمة في الصـحـفـية الـعـراقـية ا
ـاجـسـتـيـر االردن نـالت شـهـاد ا
من جــــامـــعــــة الــــشـــرق األوسط
ـوسومة ( بـعمان عن رسـالتـها ا
ـنظـمة أُطـر الرسـائل االتصـالـية 
ـتعـلقـة بجـائحـة كوفـيد 19. دراسة ـية ا الصـحة الـعا

وذجًا). حتليلية في منصتي فيسبوك وتويتر إ

ه رئيس مـؤسسة افاق العدالة للدعم القانوني  تكر
في االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق الختياره
تمـيزة في عملـها لعام 2021 كأفـضل الشخصـيات ا
ــركــز االعالمي وذلـك في االســتــطالع الــذي قـــام به ا

الثقافي العراقي.

الكاتب االردني صدر له عن الرعاة للدراسات والنشر
في رام الله وجـسور الـثقـافيـة للـنشـر والتـوزيع بعـمان
كتـاب (لوحـات تراثيـة من قرية عـابود) يقع  في 127

صفحة من القطع الكبير.

مـثلة العراقية نائب نقيب الفنان نالت جائزة افضل ا
شـخـصـيـة لـعـام 2021 في اسـتـفــتـاء مـؤسـسـة آراي

الثقافية في النجف
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عـمـيـد كلـيـة االعالم بـاجلامـعـة الـعراقـيـة تلـقى امـنـيات
ـرتبـة االستاذيـة متـمن يـة لترقـيته  االوساط االكـاد

وفقية. له دوام ا

شيراز

ـسـابـقات لـلـمـهـارات اإلبـداعـيـة وا
الـفـنـيـة الــدولـيـة ومـقـرهـا الـهـنـد
والــتي تــتـبـع مـعــايــيـر عــالــيـة في
اخـتـيــار األعـمـال الـفـنــيـة الـفـائـزة
للفـئات العـمرية من 6 سنوات الى
 19سـنــة مـتــمـثــلـة بـ (االبــتـكـار 
ـشـاركـة  والـكـمـال  واإلبـداع  وا
وعـمـر الـفنـان  والـعـرض والـقدرة
ؤسسة الفنية).  وورد في رسالة ا

الى والدة سماء  :
(تهـنئة حلصـول سماء األمـير على
جـائـزة "الـفـنـان الـذهـبي اإلبـداعي"
في مسابقة التألق اإلبداعي 2021
 .كــان أداؤهـا جــيـدًا جــدًا في هـذه
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مع الـذكـرى الـسـنـوية
االولى لــــرحـــيـــلـــهـــا
ـلهمة فازت الفـنانة ا
الراحلة سماء األمير
بـــجـــائـــزة (الـــفـــنــان
الـــذهــــبي اإلبــــداعي
)عن لـوحـتهـا (تـبرع
بالدم إلنقاذ احلياة)
ــــــســــــابــــــقـــــة في ا
ــيــة (الــتــألق الــعــا
اإلبـــــــداعي (2021
الــــتـي أقـــامــــتــــهـــا
مـؤسـسـة بـيـكـاسو

سابقة التـي اشترك بها أكثر من ا
1600 فنان من 46 دولة).

ولــلـمــرة األولـى تـضـم الئــحـة دول
الــفـائــزين اسم الــعــراق  كــمـا في
ـسـابـقـات الـتي أشـتـركت جــمـيع ا
سـمـاء بهـا  حـيث فازت بـأكـثر من
 17جــائـزة دولـيـة في حـيـاتـهـا من
ملكة كوريا وسنغافورة والهند وا
ـتــحـدة واســتـرالــيـا وبــنـغالدش ا
ــغــرب والـــعــراق وفــازت بــعــد وا
رحــيــلــهـا بــثالث جــوائــز دولــيـة 
االولى في مسابـقة النقـطة الزرقاء
التي أقـامـتـهـا مـنظـمـة يـونـيـسيف
الـشـرق األوسط وشــمـال أفـريــقـيـا

ونُـشـرت لـوحـاتــهـا الـفـائـزة في
كـــتـــاب ألـــكـــتـــروني  وجـــائـــزة
شـــــهــــادة اإلجنـــــاز اخلــــاص من
بـــنـــغالدش الخـــتـــيـــارهــا ضـــمن
أفـضل عـشرة فـنـان يـافـع في
ي لـلـسالم وآخـرها الـيـوم العـا
جـائـزة الـفـنـان الـذهـبي . فـضالً
عن تـخـصـيص مؤسـسـة دولـية
فـي سـنـغـافــورة جـائـزة حتـمل
اسم سـمــاء بـعــنـوان (جــائـزة
ســـمـــاء اجلـــمـــيــلـــة) لـــلـــحب
واجلمال والعـدالة فازت بها
رسامتان شـابتان من روسيا

تحدة. ملكة ا وا

والـيــوم دار الـثـقــافـة والـنـشــر الـكـرديـة
تقيم مهرجان االغنية الكردية في بغداد

هذا التنوع مهم جدا ).
ـشاور ـمثـل وزير الـثـقافـة ا وفي كـلمـة 
الــقـــانـــوني جـــبــار الـــشـــويـــلي اكــد ان
ـركزية الدائم (استعداد وزارة الـثقافة ا
الحــتــضــان هـكــذا مــهــرجـانــات بــكــافـة
مــجـاالت الــثــقـافــة والــفـنــون .وفي هـذا

هرجان االغنـية الكردية اليوم نحتـفي 
في بــغــداد احملــبــة والــسالم وهــو نـوع

متميز من الثقافة الكردية).
ناسبة حتدث لـ(الزمان) االديب وبهذه ا
ـنــاسـبـة الـذكـرى حـســ اجلـاف قـائال(
ـئــويــة لــتــاســيس الــدولــة الــعــراقــيـة ا
قـامت ــتـحــدة  ودخـول الــعـراق اال اا
دار الـثـقـافــة والـنـشـر الـكـرديـة  بـتـقـد

ـبـدع ومن جـيل الخـر تـظهـر اسـمـاء ا
ن ســاهــمـــوا بــبــنــاء مـــجــد الــغــنــاء
الــعـراقي كــأحـمــد اخلــلـيل ورضــا عـلي
وصــوال جلــعــفــر حــسن وشــقـــــــــيـقــته
الــهـام حــسن والـقــائـمــة تـطــول لـهـؤالء
الـذين صـورت احلـانـهم صـورة الـعـراق
بـأعــذب االحلـان واالغـاني لــتـظل ذاكـرة
وشجن ال يـنتـهي وتـظل كردسـتان جـنة

الله على ارض الرافدين).
ثم قـدمت وصـيالت غـنـائـيـة لـلـفـنـان هه
فال خانه غـيني ووصلـة للفـنانة شـنيار
جنـــيب وعــرض فـــني لــفــرقـــة الــفــنــون
الـشـعـبـيـة في اربـيل ومـجـمـوعة اغـاني
لــلـفــنـان احـمــد الـكــردي مـنـهــا لـلــفـنـان
الــراحل نــاظم الــغــزالي ومــدلي تــوشح
بـازيـاء تـراثـيـة جـسـدت ازيـاء مـكـونـات

محافظات العراق كافة .
ــهــرجـــان كــان  تــوزيع وخـــتــــــــــــــام ا
ـشـارك هـدايا ودروع عـلى الـفـنانـ ا

ــهـرجـان واخـذ في هـذا ا
الصور التذكارية .
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في بـدايــة الـتـســعـيــنـات زارني الى شــركـتي  شـركــة بـغــداد لالنـتـاج
السيـنمـائي والتـلفزيـوني منـتج احدى الـسهرات الـدراميـة التلـفزيـونية
محمد بدوي وشريكه علي وعرضوا علي شراء السهرة التي كانت من

اخراج اركان جهاد. 
يزاً وباالمكان بعد مشاهدتهـا وجدت فيها موضوعا مهـماً واخراجاً 
حتويـلها الى فيـلم يعرض في دورالسـينما بـعد اضافة مـشاهد اجلذب
والبهرجة و ذلك وكلفنا  اخملرج الراحل علي هادي احلسون بالعمل

بعد ان عجزت عن العثورعلى االستاذ اركان. 
 اجناز الفيلم و اجزته من الرقابة وحجزت صالة سينما النجوم بعد
ضخ اعالنـات في تلـفزيـون الشـباب انذاك عـن عرض اول فيـلم عراقي

وكان اسمه (ضحايا الظالم) .
وكوني امـلك جهاز عرض الـفيلم التـلفزيوني عـلى شاشة السـينما  
الــعـرض وكــان احلـضــور مــذهال واحلــجـز مــســبق الكـثــرمن اســبـوع
واالربـاح فـاقت اخلـيــال عـنـدهـا اشـتــريت كـافـة اجـهــزة الـسـكـرين في
الــعــراق وحــولـــته الى اضــخم مـــشــروع النــتــاج وعــرض
االفالم العـراقيـة في زمن احلصـار جتاوزت اخلـمس
فـيـلـمـا.لـلتـاريخ اقـولـهـا البـد من الـتـذكيـر انـنـا صـانـعو

االفكار.
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الـــتـــواصـل الـــرقـــمي والــــكـــشف عن
ضوابط اجلـائـزة العـراقـية لـلـتواصل
الرقـمي 22 الـتي يـؤمل لـهـا ان تعـلن
قـبل بـوصـفـهـا أهم جـائزة في آذار ا
عـراقـيــة تـمـنـح ضـمن هـذا الــنـطـاق)
مـعـربــاً عن (شـكــره وتـقــديـره جملـلس
ادارة الــــنـــــادي لـــــرعــــايـــــته ودعـــــمه
الفـعالـية). من نـاحيـتهـا أكدت عـضو
ـنتدى مجلس إدارة الـنادي  رئيس ا
الثـقـافي سـناء وتـوت  بـان (مـجلس
ادارة النادي سيعمـل على تأم كافة
ــتــطـلــبــات واإلمــكــانــيــات الــفــنــيـة ا
والـتــقــنـيــة والـلــوجــسـتــيــة الـتي من
شـــأنـــهــــا االســـهـــام فـي جنـــاح هـــذه
الــفـــعــالــيـــة الــتي تـــقــودهــا الـــنــخب
الـــعــــراقــــيـــة ضــــمن نــــهج اجملــــلس
ـمــارسـات ـعــروف بــالـتــعـاون مـع ا ا
الــهــادفـــة الى الــنـــهــوض بــاجملــاالت
احليويـة في البالد وفي مـقدمتـها ما
ـهـارات يـتـعـلق بــتـنـمـيــة الـقـدرات وا
ـؤسسـات العـراقية الرقمـية لـتمـك ا
من مواكـبة مـستجـدات العـالم والتي
تتـصـدى لـهـا بفـاعـلـيـة كبـيـرة مـنـصة

التواصل الرقمي).
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اقــامت دار الــثـقــافـة والــنـشــر الـكــرديـة
مؤخـرا مهرجـان االغنـية الـكردية حتت
عــنــوان( االغــنــيــة الــكــرديــة تـشــدو في
بـغداد.. لـلـسالم نـغـني). افتـتـحه  مـدير
عـام دار الثـقـافة والـنـشر الـكـردية آوات
حـسن أمــ بـكـلـمـة قــال فـيـهـا (بـعـد ان
ـتـنـبي كـانت مـنـاســبـة افـتـتـاح شـارع ا

فعـالـيات فـنيـة وموسـيـقيـة تسـهم فيـها
فـرق الفـنـون الشـعـبيـة من الـسلـيـمانـية
ـنـاسـبـة واربـيل ودهـوك احــيـاء لـهـذه ا
الــعــزيــزة عــلى نــفــوس ابــنــاء الـشــعب
الـعـراقي والـوحـدة الـوطـنـة بـ الـعرب

والكرد).
سفير موضحا (حـضر هذه االحـتفاليـة 
فــلــســطـ احــمــد عــقل ومــديــر اجملـمع
الــعـــلــمي الــعــراقي مــحــمــد حــســ ال
يـاسـ ووزيـر شــؤون اقـلـيم كـردسـتـان

فارس عيسى واخرون).
ـهــرجـان قــدم الــبـاحث وعــلى هـامـش ا
ـوسيقي حيـدر شاكر نبذه عن والناقد ا
تـاريخ الـغـنـاء الـكـردي قـائال ان (ثـقـافـة
الــغـنــاء الــعـراقـي الـكــردي تــظل تـاريخ
وحـضــارة عـرفـهــا االنـسـان مــنـذ نـشـأة
احلضارات فما اكثر صناع هذه الثقافة
ـثــقف االزلــيـــــــــــة الــتي عــبــر فــيــهــا ا
الــكــردي واالنــسـان الــبــســيط من خالل
مــــــعـــــــانــــــاتـه ضــــــد قـــــــوى الــــــظـــــــلم
واالســتــثــمـــار.وان اجــمل تــلك االغــاني
كـانت أداة رادعـة لالضـطـهـاد وحتـشـيد
الهمم بـأصوات مؤديهـا وبروز الصوت
الــنــســائي ايــضــا مـــنــهم كــلــبــهــار

ـوسيقار زرياب وعيششان وا
وحسن زيـرك وعـلي مردان

ومر خان. 
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{ ســنـغــافـورة (أ ف ب)  –كــلـبـان
أبـيــضـان صـغـيـران من نـوع تـريـر
ألــبـسـتـهــمـا صـاحـبــتـهـمـا مالبس
أنــيـقــة لـتــلــتـقط صــورة لـهــمـا في
مـقـابل منـحهـمـا بعض الـسكـاكر…
هــذان احلـيـوانـان عــيـنـة من كالب
حتـوّلت إلى جنوم عـلى إنسـتغرام
فـي ســنــغــافــورة حـــيث بــات لــهــا

. تابع عشرات آالف ا
و ـنـحى بـفـعل  وقـد تـعـزز هـذا ا
الـتـسـوق عـبـر اإلنـتـرنت والـشغف
بــاحلـيــوانــات األلـيــفـة في الــدولـة
ـديـنـة الـواقـعـة في جـنـوب شـرق ا
آسيا منذ بدء جائحة كوفيد-.19
بـشكل مـنتظم تـظهر صـور جديدة
لـ ســـــــاشـــــــا  و بــــــــايـــــــبـــــــر  مع
اكــســـســوارات مــتــنـــاســقــة عــلى
حــســابــهـمــا  لــومــودوغـيــز  عــبـر

إنـستغرام. ودرّ هذان الكلبان آالف
الــدوالرات ألصـحـابــهـمـا من خالل
االسـتعانة بهما في حمالت ترويج
ــكــانس مــنـــتــجــات تــتــراوح من ا
الـكهربائية إلى األحذية. حتى بات

لهما وكالة تدير أعمالهما.
وتـتـولى هـذه الـشركـة أيـضا إدارة
أعـمال الـقط  بروسـي ميـوينـغتون
الـــذي يــتـــابــعه  50ألـف حــســاب
والـكـلبـة  لـونا  الـغـزيرة الـوبر من
نــوع ســبــيــتس. وبــدأت صــاحــبـة
الـكـلـبـ كاري إر مـنـذ سـنوات في
نـشـر صـور لـ ساشـا  وهي تـرتدي

أزياء مختلفة أو تلعب أو تتنزه.
تـــــوضـح مـــــديـــــرة الــــــتـــــســـــويق
األربــعــيــنــيــة  أردنــا فــقط إنــشــاء
مـدونة والـتقاط الـلحظـات الثمـينة
لــشــدقـهــا اجلـمــيل وأنــشــطـتــهـا .
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وحـققت هـذه الصـور رواجا كـبيرا
لــدرجــة أن الــعـالمــات الــتــجــاريـة
بــدأت فـي ســؤالــهــا عــمــا إذا كــان
بــــإمـــــكــــان  ســــاشـــــا  الــــتــــرويج

نتجاتها.
ثـم وصل  بــــايــــبـــــر  وهــــو كــــلب
اســـتــعــراض ســابق لـــيــشــكل مع

. ساشا  ثنائياً
 UN¼d  lOD² ¹ bŠ√ ô 

تــقــول كــاري إر خـالل الــتــقــاطــهـا
صـوراً لكـلبـيهـا النـجمـ بهـاتفـها
ـتع للكـلب ولي الـذكي  إنه أمر 
.وبـات لـدى الكـلـب اآلن مـا يـقرب
من  24ألـف متابع على  إنستغرام
ويـــــــــــدران حـــــــــــوالـى  500دوالر
سـنغـافوري ( 370دوالرا أمـيركـيا)
لـكل عرض ترويـجي.تقول كاري إر
إنـــهــا انـــتــقـــائــيـــة في الـــعالمــات
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اجملـزرة الـبـشعـة في إبـادة عـشـرين طـفالً و امرأة في
ـنـطـقـة جــبـلـة في مـحـافـظـة بـابل من الـصـعب كـوخ 
ـة ارتــكـبـهـا جـنـود أمــريـكـيـون عـنـد مـقـارنـتــهـا بـجـر
احـتالل الـعـراق او عــنـاصـر مـلـيــشـيـات مـنـفــلـتـة لـهـا
ســلـطـتـهـا اخلــاصـة اخلـارجـة عن الـقــانـون او تـنـظـيم
داعش اإلرهابي ذاته ذلك انّ كُل أولئك لهم عناوينهم
ـكلفـة حماية ـناقضة لـلسلـطات الرسـمية ا ـعروفة ا ا
ـدنـيـ الـعـراقـيـ بـحسـب دسـتور الـقـانـون وأرواح ا

البالد. 
ـة كـبـرى حتت عـنـاوين الـدولـة وسالحـهـا إحـالـة جـر
الى جلنة حتقـيقية مختـصة ومن ثم اعالن النتائج في
جتـــر واحـــد او اثــنـــ او ثـالثــة هـــو اجـــراء غـــيــر
متـنـاسب مع حـجم مـا حـدث مـطلـقـاً وانّ احملـافـظات
التي عـطـلت الـدوام الرسـمي خلـاطـر منـاسـبة إيـرانـية
ـــفـــتــرض ان تـــتـــحــرك غـــيــرة في األصـل كــان من ا
سؤول فيها ليقيـموا عطالً تكون فيها وقفة اجلميع ا
كـرجل واحــد ضـد االعـتــداء الـهـمـجـي االرهـابي عـلى
ـقـهـورة التي ـتـعبـة الـبـريـئة ا دمـاء الـطفـولـة الـريـفيـة ا
سُـــفــــكت بــــسالح الـــدولــــة وحتت اشـــراف مَـن يـــظنُ
الــعــراقــيــون انّــهـم حــمــاة الــبــلــد واالمن والــســلم في

اجملتمع. 
ــسـؤول األول في الــدولــة يـجـب أن يـحــوّل اجملـزرة ا
ــدنـيـ الـى وقـفــة سـنـويــة السـتــذكـار بــشـاعـة ضـد ا
االسـتـهـتـار بــالـدسـتـور والـقـانـون واألعـراف واألديـان
وكل الـقـيم لـكـيـال تـتـكـرر جـرائم عـرفـهـا الـتـاريخ في
إبـادة قـرى فلـسـطـينـيـة بـيـد عصـابـات صـهيـونـيـة قبل
خــمـســ ســنــة وبــقـر بــطــون الــنــسـاء فـي جـرائم ال

يطمرها التاريخ أبداً مهما تقادم الزمن. 
اذا كـنـتم تـتـمـسـكـون بـفـقـرة أربـعـة إرهـاب في قـانـون
الـطوار فـذلك شأنكـم لكن علـيكم تـطويـر هذا الـبند
ليشمل كل الذين يقترفون جرائم باسم عناوين الدولة
ومـن خالل إمكـانـاتـهـا وصالحيـاتـهـا وسالحـها  ألنّ
دني ال قِبلَ لهم بِرد هذه اجلرائم  وحماية انفسهم ا
منـها السيمـا عندما يـكونون اناسـاً فقراء كمـا أغلبية

الشعب يعيشون في اكواخ بسيطة. 
لـيتـذكر من بـيده مـسؤوليـة البالد ان هـذه اجملزرة لن

 . تمر من دون تداعيات ولو بعد ح
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قبلَ دخـولـنا إِلى حـانـة الغـابـات; حملتُ الوشقَ يـجـلسُ على
مصطبةٍ في حديقةٍ مطلَّة على نهر دجلة كان بشبهِ إغفاءةٍ;
والكـتاب الصـغيـر مازال بـيدهِ الـيمـنى مفـتوحـا; ارجتَّ قلبي
توقاً إلى لقائهِ فصرختُ مثل طفلٍ ضائعٍ عثر على أبيه: 

. - يا إلهي.. هذا الوشقُ
رتعشة على فمي; وحذَّرني بحزمٍ:  انعي كفَّهُ ا وضع ا

- اتركْ الوشق اآلن; نحنُ في أي حال?
د الـوشق وأطـمـئنَّ عن وضـعه رجـوتُ صـاحـبي حـتى أتـفــقـَّ
ـؤكد يـعـيشُ بأزمـة مالـية; وهي عـيـشي فمن ا الصـحي وا
ــعــونـــة له مــادامت جـــيــوبي حـــافــلــة فــرصـــة لــكي أقـــدَّم ا
انعـي اشتـدَّ غضبـه وأصرَّ علـى إجهاض بالـدنانـير لكـنَّ ا
رغبتي تـلك; فرؤيـة الوشق في هـذا الوقت يـعني أنَّ الوسط
الثقافي بـرمَّتهِ سيـكتشف وجودنـا في بغداد. كُـنَّا ال نعرف
ما هـو موقف زنـگــنه نحـونا بـعـد فرارنـا من رابيـة أشوان?
ا قوافـل الزيتوني تـبحث عنَّا اآلن. انسـحبتُ خطواتي فلر
مبتعدة عن الوشق ووجهي يلتفت نحوه ب شهقة وأخرى;
ـزاجٍ قـلقٍ ومتـوتـرٍ يـكتـنـفهُ اخلوف; دخلـنـا حانـة الـغـابات 
حـتى أنَّ الـنـادل ظلَّ لـدقائـق ينـتـظـر طـلـبـاتـنـا بـسـأمٍ; فـتارة
نقول له جِعـة وأخرى ويسكـي وثالثة عـرق; لم نكنْ نعرف
أي ساحـرٍ من هذه الـكـحولـيات سـيـوقف هديـر اخلوف في

دمائنا; وحسمَ األمر صاحبي: 
.. خراء على هذا الكون; عرق.. حبيبي عرق. - عَرقْ

بدأنا نحتسي حليب السبـاع بال متعةٍ; وفي الكأس الثالثة;
داهــمتْ احلــانـة مــفــرزة تــفـتــيش بــحــثــاً عن الــهــاربـ من
ر الـزبـائن في ــكـان; وتـسـمـَّ احلـرب; سـادتْ الـرهـبـة عـلى ا
ـسدَّسـات تـطـوفُ بـفـضاء مقـاعـدهم; كـانت الـرشـاشـات وا
الـصـالــة بـدالً عن الـنــدل وزجـاجـات اخلــمـر; وهـدر صـوت

تهديد ووعيد منهم: 
- ال يتحـرك أحد; الـزموا مقـاعدكم الـذي يغـادر من مكانه

سنرميه على الفور..
كـرعتُ كـأسي الــثـالـثـة دون مــاء نـتـيـجــة ارتـبـاكي; وحـدهم
َّا ظلَّ اخلمر يدغدغ مزاجهم الكهول من جُلَّاس احلانة ر
ـشــحـون بـالـرعب; وخالل ـشـهـد ا بـتـؤدةٍ وهم يـبــصـرون ا
ــــوائــــد من روادهــــا; كــــان رجــــال األمن دقــــائق فــــرغـتْ ا
يـسـحــلـون الـهـاربــ كـالـنــعـاج إِلى خـارج احلــانـة; لم تـبق
سوى مـائـدة الـكـهـول ومائـدتـنـا; بـينـمـا أخـذ بـدن صـاحبي
يرتعش من الـهلع; وفـقد الـقدرة على الـكالم; والزبـد يسيل
من زاوية فمه مغمض العين وهو يشخر; دنا مني أحدهم
; هجستُ أنَّ دبـابير تتطـاير منهما; ـشتعلت غـيظاً بعينيهِ ا

سألني باحتقارٍ: 
-  هذا صاحبك أال يخجل?

ـانـعي من هول الـذعـر قد تـرك صـنبـور البـول يـتدفق كان ا
: على بنطلونه ويسيح على أرضية احلانة; نبستُ متوسّالً

- لقدْ شربَ كثيراً ولم يسيطر على نفسهِ.
ا منحني الله تلك اللحظة من دهاءٍ: وأردفتُ 

رَّة األولى التي يشربُ فيها العرق. - هي ا
- أنتما طالبان جامعيان?

- نعم
عـلى عــجلٍ وضـعتُ هــويـتي اجلـامــعـيــة الـزائـفــة بـ يـديهِ
د في عروقي تفـرَّسَ فيـها ألكثـر من دقيـقة; كـاد دمي يتـجمـَّ
من الـفــزع; حـتى الحـظـتُ طـيفَ ابــتـسـامــةٍ عـلى وجه رجل

 : األمن; غابتْ بلمح البصر ح قال هازئاً
نْ أجنـبتْكما; من »طيزي «سوف حتصالن على - هنيئاً 

الشهادة. 
ـكــان; غـدتْ احلــانـة لـطــمـنـي عـلى وجــهي بـعــنفٍ وغــادر ا
ناضد خالية; والندل انهمكوا بتنظيف وترتيب الكراسي وا
ـانعي عينيهِ ليغمز كان من عبث رجال األمن هنا فتح ا وا

 : باليسرى وسألني بخفوتٍ
- هل انصرفوا?

- نعم.
انعي واقفاً وهتفَ بخيالءٍ:  هبَّ ا

 ? - حتى تعرف كمْ أنا فذْ
ــاء عــلى ــانــعـي كــان قــد ســكب قــارورة ا اكــتــشــفتُ أنَّ ا
ة ارتبـاكي; حـتى يـوهم رجـال األمن أنَّهُ قد بنـطـلـونه في جلـَّ
تــبــوَّل عـلـى نــفـسـه من شــدة الــثــمـالــة; بــيــد أنَّ الــشك ظلَّ
يسـاورني علـى تصـريحه; فـحـ شمـمت بنـطـلونه في شـقَّة
ـبيت عـنـدهـا تـنشـقتُ رائـحـة زنـخة أختـي بعـد أنْ قـررنـا ا
تــنـــبـــعثُ من مـالبــسه; ولـم أعــرف حـــتى الـــســـاعــة هل أنَّ
صـاحـبي تــبـوَّل عـلى نـفــسه? أمْ يـا تُـرى أجــاد تـمـثـيل دور
; فـاإلنسان الثـمل الذي بـالَ على نـفسه حـقَّاً
ـوت ح احملـطَّم ال يـشم إالَّ رائـحـة ا
يثمل; ولـكن يكفي أنَّ خـرير البول أو
اء الذي سكبهُ قـد أنقذنا تـلك الليلة ا

من إعدامٍ أكيد.
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{ بـــــــاريس (أ ف ب)  –دخـــــــلت
مــجـــانـــيـــة وســائـل مــنـع احلــمل
للـواتي تتـراوح أعمـارهن ب 18
و 25سـنـة حـيـز الـتنـفـيـذ الـسـبت
في فــــرنــــســــا بـــهــــدف احلــــدّ من
التراجع  الذي الحظته السلطات
ـعــنـيـات به بــنـحـو ويـقـدّر عــدد ا

ثالثة مالي شابة.
وأعـلن وزيــر الـصــحـة الـفــرنـسي
أوليـفـيـيه فـيـران عن هـذا اإلجراء

لـطــبــيب أو قــابـلــة ولــلـفــحـوص
البـيـولوجـيـة ذات الصـلـة وكذلك
لوسائل احلـماية نـفسهـا كبعض
احلــبـــوب وغـــرســـة مــنـع احلــمل
والــلـــولب  واحلـــجـــاب احلـــاجــز

والوسائل الهرمونية الطارئة.
رتبة واحتلت فرنسا عام  2020ا
الثـانـيـة بـعـد بلـجـيـكـا في تـرتيب
ــــاني األوروبي ـــنـــتــــدى الـــبـــر ا
لـلـحـقـوق اجلـنــسـيـة واإلجنـابـيـة

عشرة واخلامـسة والعـشرين يكنّ
معـرّضـات كـثـيـراً نـظراً إلـى أنهنّ
يفقدن الـكثير من احلـقوق مقارنة
ـرحـلة الـتي كنّ فـيهـا قـاصرات با

وغير مقتدرات اقتصاديا .
وتــطــبق مــجــانـــيــة وســائل مــنع
احلـــمل في فــــرنـــســـا أصالً عـــلى
الـــقـــاصـــرات.  وأوضـــحت وزارة
الـصــحــة أن الـتــغـطــيــة سـتــكـون
كامـلـة السـتـشـارة واحـدة سـنـوياً

في ايــلــول/ســـبــتــمــبـــر الــفــائت
مشيراً إلى  تـراجع  في استخدام
الــشــابـــات وســائل مـــنع احلــمل
عــازيــاً ذلك بــالــدرجــة األولى إلى
أسـبـاب مــالـيـة .والحــظت الـواقع
نفسه أيضاً الناطقة باسم جمعية
 En avant tousالـــــنــــــســـــويـــــة
الـفـرنــسـيـة لــويـز ديالفــيـيه الـتي
رأت في تـصــريح لـوكــالـة فـرانس
بـرس أن  الــنــسـاء بــ الــثـامــنـة

الـذي يــقـيـم درجـة  الــوصـول إلى
وســـائل مـــنع احلـــمل احلـــديـــثــة
ـيسـورة الـكـلـفة  في والفـاعـلـة وا

أوروبا.
ـنــتــدى إلى أن   35في  وأشــار ا
ئة من حاالت احلمل في أوروبا ا
غـيـر مخـطـط لـها مـع أن نـحو 60
ـئـة من الـنـسـاء األوروبـيـات في ا
في سن اإلجناب يستخدمن شكالً

من أشكال منع احلمل .
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 االنــتــهـاء من  نــصب تــمــثـال
الــكــابـــ الــراحل احــمــد راضي
امــام مـلــعب الــشــعب ولم يــبـقى
ســــوى االحــــتــــفـــــال الــــرســــمي
الفتتاحـه وهذا امر متـروك لقناة
(الـشـرقـيـة) هي من حتـدد الـيـوم
والـــــوقـت  اذ تــــــكــــــفل رئــــــيس
ـــســـتـــقل مـــجـــمـــوعـــة االعـالم ا
االسـتــاذ سـعــد الـبـزاز مــشـكـورا
بـكل مــصـاريـفـه  وقـد اخـذت كل
ـــوافــقــات الــرســمـــيــة لــنــصب ا

كان . التمثال في هذا ا
ومـنـذ اكـثـر من عـشـرة ايـام وانا
مـــتــواجـــد مع الـــنــحـــات فــاضل
مــســـيــر في مــلــعـب الــشــعب مع
عمال البنـاء حيث  بناء قاعدة
ــرمـر لـلــتـمــثــال وتـغــلــيـفــهــا بـا
واالمس ومــنـــذ الــصــبــاح كــنت
متواجد مع النحات فاضل حيث
 رفع الــتــمــثـال ووضــعه عــلى
الـقـاعدة وبـعـدهـا تـمت تـغـطـيته
بالـقمـاش بأنـتظـار يوم االفـتتاح
الـرسـمي الـذي سـتـحـدده الـقـناة

فيما بعد .
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شـخصـيـا اشعـر بـالفـرح لـوجود
تمـثـال الـنجم احـمـد راضي امام
مـلعب الـشـعب الـذي شهـد بـداية
تـــألـــقه وجنـــومـــيـــتـه واالهــداف
الرائـعة الـتي سـجلـها في شـباك
اخلـــصـــوم  وســـتـــاتـي اجـــيــال
بــعــدنــا تــشــاهـد هــذا الــتــمــثـال
اجلــمـــيل الفــضل العـب أجنــبــته
الـكــرة الـعــراقـيـة والــذي غـادرنـا
بسرعـة حتى بدون وداع .الـشكر
لـــلــــصــــديق االعـالمي مــــحــــمـــد
ابـــراهـــيم الـــنـــاصـــر الـــذي كــان
والـشكر متـواصل هاتـفيـا معـنا 
لـلـصـديق االعالمي زيـد الـسـراج
الذي هـو دائمـا مـعنـا وصور كل
مــــراحـل الــــعـــــمل بـــــكــــامـــــيــــرا
(الشرقـية). الـراحل احمد راضي

يـسـتـحق الـكـثـيـر وكل مـا نـفعـله
قليل بحقه  فـهو اسطورة الكرة
عنى العراقـية وانـسان خلـوق 
رغم الــذهــاب والــعـودة الــكــلـمــة
يـومـيـا من الــسـيـديـة الى مـلـعب
الــشـــعب وازدحــام الـــطــرق لــكن
تعب احمد راضي راحة بالنسبة

لي.
وكـان الـبـزاز في حـزيـران 2020
طـالبة جنوم الكرة قد استجاب 
العـراقـية بـاقامـة تـمثـاال تذكـارياً
لـساحـر كـرة الـقدم بـعـد ان فارق
احلـيـاة انـذاك مـتـاثـرا بـاصـابـته
بفـايـروس كورونـا. وجـاءت هذه
طالبة عبر جنم الكرة العراقية ا
الــدولـي الــســابق نـــاظم شــاكــر
بوضع رمز تذكاري لالعب احمد
راضي في مـدخل مـلـعب الـشعب
ـا حــقـقه الــنـجم الـدولـي  وفـاء 
مـن اجنــــازات ريــــاضـــيــــة عــــلى
ــــســــتـــوى احملــــلي والــــعـــربي ا
ي تغـنت بـها واالسيـوي والـعـا
بالده لسنـوات طويلـة واستطاع
ان يــضـع بــصــمـــة واضــحــة في
قـلوب اجلـمـاهـيـر العـراقـيـة على

مدار عقدين من الزمن .
وكان الـراحل الزمـته الشـهرة من
ــسـه لــلــكـرة الــبــدايــة ومن أول 
بعمر 17 سنة  في نادي الزوراء
ـواهب الـكـروية مـكان انـطالقـة ا
ومــشـروع جنـم عـكـس طـبــيــعـته
ــد الـــكــرويـــة بـــســرعـــة  وراح 
الــفـــريق بـــاحلـــلـــول  الـــفـــرديــة
وبــجــهــد واضح ومــؤثــر لــيــلـزم
األقـالم  ان تـــتــــحــــدث عــــنه ألنه
امتـلك مـوهبـة وأهـميـة عـند أهل
الـــريــاضــة عــنــدمــا ظــهــر الفــتــا
العب مــــؤثــــرا من يــــوم  دخـل ا
وظـــهــر مــركــزا عــلـى الــتــهــديف
بشـكل كـامل ما وطـد من الـعالقة
مع الـــكل ومــهــد لـه الــطــريق في
حتــقــيق االجنــازات الــتي زرعت

احملبة في قلوب عشاقه.

الـتـجاريـة التي يـروج لـها كـلبـاها.
فــهي ال تــريـد الــتـبــاهي بــأطـعــمـة
لـــلـــكالب ال تـــســـتـــوفـي الـــشــروط

ـطـلـوبـة بـنـظـرهـا فـيـمـا يـتـغذى ا
كــلــبــاهــا عـلـى أطـعــمــة مــحــضـرة

منزليا.

{ ريـن (فـــــرنـــــســـــا) (أ ف ب) –
كسـبت امرأة أربـعـينـية أكـثر من
مئتي الف يورو يوم رأس السنة
في كازينـو سان مالـو في فرنسا
بعدما راهنت بثمان سنتًا فقط
في آلــة نــقــود بــحــسـب مــا قـال
مــديـر الــكــازيـنــو األحــد لـوكــالـة

فرانس برس.
وقـال مـديـر الــكـازيـنـو فـرانـسـوا
ستيفان فيرني  إنها جديدة على
قامـرة وآالت النـقود كانت في ا
عــطـلـة وبــرفـقــة والـدتــهـا. فـازت
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ســنــتًــا بـ 209,715يـورو و20 
ـبــلغ هــو ثـاني أكــبـر ربح في وا
الكازينو منذ فـتح ماكينة النقود

قبل  30عامًا .
وبعـد رهان بـقيمـة ثمـان سـنتًا
الــسـبت قــرابــة الـســاعـة 17,00
ضـــاعــفت آلـــة الــنـــقــود األربــاح
ــكــافـآت قــبل أن يــصل وزادت ا
الـربح إلى سـقـفه الـنـهـائي. وفي
الــعـام 2011 كــسب العب مــبــلغ
425 ألف يــــورو بـــعــــدمـــا راهن

بـ60 سنتًا في الصالة نفسها.

مــجــدداً ضـمـن إجـراء مــكــافــحـة
وجة اجلديدة من كوفيد-19. ا
وألــهــمت أعــمــال أنــدرسن الــتي
ــثـابـة كــان يـعــتـبــرهـا األخــيـر 
أطفـاله عدداً ال يـحصى من أفالم
ديـــــزني  وعـــــروض الـــــبـــــالـــــيه
واألغـانـي والـكـتـب ومن بـيــنـهـا
ذي لــيـتل مــيـرمــيـد  و ذي ســنـو
كــــوين . وتـــــوضح مـــــنــــســــقــــة
الـتــسـويق في مــتـاحف أودنـسه
لــــوني فــــايــــدمــــان أنّ مــــتــــحف

ــــديـــنـــة أنــــدرسن الــــقـــد في ا
ــارك كــان الـــكــائــنــة وسـط الــد
متـحفـاً تقـليـدياً لـلسـيرة الـذاتية
ـصنـوعات ملـيـئًا  بـالكـثـير من ا
الـــيـــدويـــة والـــنـــصــوص  لـــكنّ
الـــزوار  كـــانـــوا يـــبـــحــثـــون عن
حـكايـات أنـدرسن اخلـيـالـية ألنّ
هـــذا مـــا يـــعـــرفـــونه . وأشـــرفت
ــديـنــة عــلى عــمـلــيـة ســلــطـات ا
ـتـحف الـتي اسـتـغـرقت تـرمـيم ا
سبع سـنوات فـي مجـمّع يقع في

اجلـزء الـقـد من أودنـسه. بـعـد
ُـعـاد تصـمـيمه تـحف ا دخـول ا
ـر الـزوار عــبـر كـوخ مـتـواضع
قـضى فـيه أنــدرسن طـفـولـته في
مـطلـع القـرن الـتـاسع عـشـر قبل
أن يصـلوا إلى مـساحـة شاسـعة
حتت األرض مـخـصـصـة لـعرض
قــصـصه ومــلـيــئـة بــالـتــقـنــيـات
ـــعـــروضــات الــتـــحـــريـــكــيـــة وا
وسـيـقى. ويـعتـبر الـتفـاعـليـة وا
آرا هــــالـــيــــتـــسي وهــــو ســـائح
هولندي جاء إلى أودنسه لزيارة
ــكــان يــأخــذ ــتــحف أنّ هــذا ا ا
زائره  إلى عالم مـختلف تـماماً 
مــضــيـفــاً  كم هــو رائع أن تــأتي
ــشـاكل إلى هــنــا وتـبــتــعــد عن ا
الـــتـي تـــواجـــهـــهـــا في حـــيـــاتك

اليومية .
وكانـت لقـصـة هذا الـسـائح على
األقـل نــهـــايــة ســعـــيــدة فـــبــعــد
وصــولـه بــأيــام قــلــيــلــة أغــلــقت
ـعــالم الــثـقـافــيـة في ـارك ا الــد
إطار مكافحة جائحة كوفيد-.19
حتريك احلـواس  تـتجّـسد قـصة
عروض في حياة أندرسن عـبر ا
ـــــثّل بـــــدايـــــاته ـــــتــــحـف إذ  ا
ــتــواضــعــة فــأمّه كــانت أمــيّـة ا

ـارك) (أ ف ب) { أودنـسه (الـد
ارك كـاتـبهـا األكـثر  –تكـرّم الـد
شهـرة هانـز كـريسـتيـان أندرسن
تـحف حديث في مـسقط رأسه
يدخل زائـريه إلى عـوالم اخلـيال

التي جسّدها بكتاباته.
 يعرب الزوار عن سعادتهم بهذا
تـحف الذي أُعـيد افتـتاحه في ا
الــصــيف وشــهـد أعــمــال تــرمـيم
اكـــــــتــــــــمـــــــلت خـالل كـــــــانـــــــون
األول/ديــــســـمــــبـــر قـــبـل إغالقه

وتعـمل في مـجـال غسل الـثـياب
ووالده كان صـانع أحذية فـقيراً.
وُلـد أنـدرسن عـام 1805 وتوفي
والده عندما كان عمره  11عاماً
وبــــعـــــد ثالث ســـــنـــــوات غــــادر
أودنـسه وتــوجه إلى الـعــاصـمـة
كـوبـنـهـاغن حـيث كـان حلـمه أن
ـثـالً. وأنـتـج أنـدرسن يــصـبـح 
158 قـــصــــة خــــيــــالــــيـــة و800
قــصــيــدة قـــبل وفــاته في الــعــام
1875 وحقق جناحاً بـعد رحيله
بـفـضل شعـبـيـة احلـكـايـات التي
كتبها ومن أهـمها  ذي امبيرورز
نيو كلـوث  ( مالبس اإلمبراطور
اجلديـدة ) و ثامـبـيلـينـا . ويضم
عرض اجلـديد مـقنيـات خاصة ا
بــيـنــهـا مــحـبــرة الـكــاتب وكـأس
ــغـنـيـة الــسـويـديـة قـدمــتـهـا له ا
جيـني ليـند التـي رفضت الزواج
اركـية عـلمـة الـد منه. وتـقـول ا
جــونــا فــيــنــد الــتي كــانـت تـزور
ــتــحف بــرفــقــة مــجــمـوعــة من ا
طالبــهـا إتن  الــغـرف تــشـكّل مع
ــعـمـاريــة والـصـوت الـهــنـدسـة ا
ـــوســيـــقى جتـــربــة كـــامــلــة  وا
مضيـفةً أنّ هذه الـتجربـة  تخرّك

احلواس كلّها .


	p1-sh.shf
	p2.shf
	p3
	p4.shf
	p5
	p6
	p7.shf
	p8.shf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


