
حــصــلت مــقــارنــة بــاالعــوام الــتي
 واضــاف ان (هــدف ســـبــقــتـــهــا )
ـؤتمر هو االستمـرار بالفعاليات ا
وتــشـخــيص الـســلـبــيـات بــتـعـاون
قـيـادة الـشـرطة وضـبـاط الـتـحـقيق
والهيئات القضائية من اجل تذليل
العقبات والنهوض بالواقع االمني
فـي احملــــافــــظــــة). بــــدوره  اشـــار
قـاضي مـحـكـمة اسـتـئـنـاف ذي قار
كــــــــامـل رشـــــــاد الـى ان (الــــــــواقع
اجلـــــنــــائي لــــعــــام   2021كـــــانت
االحــصـائـيـات مــشـجِّـعـة بــاعـتـبـار

الـــعـــدد الـــكـــبـــيـــر من اجلـــرائم 
اكـتـشـافهـا واحـالـة مـرتكـبـيـها الى

مـحـاكم اخملتـصـة ليـنـالوا جـزائهم
الــعــادل ) مــشــددا عـلـى ( وجـوب
الـــوقـــوف عــلـى اســبـــاب ارتـــكــاب
ـــة لــلــوصــول الى اســبــاب اجلــر
الـتـحـلـيلـيـة الـتي قـادت اجملرم الى
ـــة لــغــرض وضع ارتـــكــاب اجلــر
ـعـاجلـات لتـقـلـيل اجلـرائم). على ا
انطـلقت من مـدينة صـعيـد متـصل 
حـملـة الف بطـانية الى الـناصـرية 
الـعوائل احملـاصرة نـتيـجة الـثلوج
فـي مــخــيم جــبـل ســنــجــار . وقــال
نـــــاشـــــطــــون فـي بــــيـــــان امس ان
(احلـملة اشرف عليها مجموعة من
شــبـاب الــنــاصـريــة  حـيث قــامـوا

ــســاعــدات ونــقــلــهــا الى بــجــمع ا
اخملــــيم) واضــــاف ان (احلــــمــــلـــة
تــمـكـنت من جـمي  4االف بـطـانـيـة
بـــدعم من ابــنـــاء مــدن احملــافــظــة
الـذين بادروا لتلبـية نداء النازح
 كـــمـــا  الــتـــنـــســـيق مع جـــهــاز
مـكـافـحة االرهـاب الـذي بدوره آمن
ــســاعـدات آلــيــات خــاصـة لــنــقل ا
وايـــصـــالـــهـــا وتـــوزيـــعـــهـــا  بـــ
) مــــؤكــــدا ان (شـــاب الــــنــــازحــــ
الـنـاصريـة يثـمـنون جـهود اجلـهاز
ـسـاهمـ من ابـناء ـتـبـرع وا وا
احملـافـظـة  ألنـقـاذ ابـناء اخملـيم من
الـبرد وتساقط الـثلوج   ونأمل ان
تــسـهم بـقــيـة اجلـهـات احلــكـومـيـة
ـيسورين ـنظـمات اإلنسـانية وا وا
لــدعم من يــســكن  في اخملــيم مــنـذ
ســـبع ســـنـــوات). الى ذلك  طـــالب
الــنــائب مــحــمــا خــلــيل عــلـي آغـا
بـاطالق حملة إغـاثة وطنيـة عاجلة
لــلـنـازحــ وبـتـمــويل من مـوازنـة
الـطوار لـلدولـة.وقال فـي بيان ان
(مـــا يــــحـــدث لـــلـــنــــازحـــ الـــذين
يـعيشون ب مطرقة البرد القارص
فـي الــعـــراء وســـنـــدان تــصـــفـــيــة
احلـسـابـات الـسـيـاسـيـة واجلـهـات
ـســلـحـة  مـا وصـفه وصـمـة عـار ا
في جـب اإلنسانية ومدعي حقوق
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خـلق احسـاساً بـأن البـلد فـي حالة
فــوضى). وكـانت مـواقع الـتـواصل
االجــتـمــاعي قـد ضـجـت مـنـذ امس
ـــطـــالـــبـــة وزارة االعـــمــار االول 
واالســكـان والــبـلــديـات واالشــغـال
ـسرح الـعـامة  دائـرة الـسيـنـما وا
شيدات على قطعة األرض بـإزالة ا
الــتي تــشـغــلـهــا الــدائـرة ومــسـرح

الـرشـيد خالل 14 يـوما بـدعوى ان
تـلك األرض تعود ملكيتها للوزارة
مـستـغرب صـدور مثل هـذا القرار
بــعـد اعـادة احـيـاء مــبـنى الـرشـيـد
بـجهود ذاتيـة من موظفي الدائرة 
اضي بعد ان لـيفتتح خالل العام ا
qO U?H?²? ظـل مهـدما مـنذ 2003. ®»
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(اإلرهـاب بـجـمـيع أشـكـاله وصوره
يـــشـــكل أحــد أكـــثـــر الــتـــهـــديــدات
خـــــطـــــورة عـــــلى الـــــســـــلم واألمن
) مـشــددا عـلى (ضـرورة الــدولـيــ
مــحـاســبـة مــرتـكــبي هـذه األعــمـال
اإلرهـابـيـة الـبـغـيـضـة ومـنـظـمـيـهـا
هم الى العدالة) ـوليها وتقـد و
وتــــابـع أن (عـــلـى الــــدول ووفــــقـــاً
ــوجب الـــقــانــون اللـــتــزامــاتـــهم 
الـدولي وقرارات مجلس األمن ذات
الـــصـــلــة الـــتـــعــاون الـــفـــعــال مع
احلـكومة العراقية وكافة السلطات
األخــرى جملـابـهـة أي عـمل إرهـابي
ــكن تـــبــريـــره بــصــرف الـــذي ال 
الـنـظـر عن دوافـعه ومـكـان ارتـكابه
وتـوقـيـته واجلـهـة الـتي ارتـكـبته)
ومضى البيان الى القول (يجب ان
جتــابه جــمـيع الــدول وبـالــوسـائل
كــافـة الــتـهــديــدات لـلــسـلم واألمن
الـدولي التي تتـسبب بها األعمال
ــوجب مـيــثـاق اإلرهــابـيــة وذلك 
ـتحـدة والتـزاماتـها األخرى األ ا
ـا فيها ـوجب القانـون الدولي 
الــقـانـون الـدولي حلـقـوق اإلنـسـان
وقـانون الالجئ الدولي والقانون
اإلنـسـاني الدولي) مـجـددا تأكـيده
(دعـم أمن الـــــعـــــراق ولـــــلـــــحـــــرب
ـا في ــتـواصـلــة ضـد اإلرهـاب  ا

ذلك احلرب ضد داعش). 

لـلعدو من حيث ال يعلم وهناك من
اسـهم بـبث الـشـائـعـات عن انـهـيار
قـواتنا األمنية). واشتبكت قوة من
فـوج الـطـارميـة بـاحلـشد الـشـعبي
مـع عــنــاصــر مـن فــلــول داعش في
الـقضاء. وقال بيـان تلقته (الزمان)
امـس ان (ذلك جـــاء بــعـــد تـــوجــيه
طــيـران الــقـوة اجلــويـة الــعـراقــيـة
ضـربات جوية في بسـتان العكيلي
ـنـطـقـة الـطـابي ضـمن الـطـارمـية
اسـفـرت عن قتل  6ارهـابيـ قبل
ان تـبدأ قوة من الفوج عملية بحث
وتـفتيش عن بقايا داعش االرهابي
اثـر الـضربـة اجلـوية) مـشـيرا الى
ان (ابـــطــال الـــفــوج تـــمــكـــنــوا من
الـوصول الى جثث قتلى الدواعش
واالشـــــتــــبــــاك مـع من تــــبـــــقى من
ـستهدفة). ـنطقة ا عـناصرهم في ا
فــيــمــا نـدد أعــضــاء مـجــلس االمن
الــدولي بـالــهـجــوم اإلرهـابي الـذي
وأعـربوا وقـع في محـافـظـة ديـالى 
عـن عـــمـق تـــعــــاطــــفـــهـم وخـــالص
تـعازيهم ألسر الضحايا واحلكومة
الـعراقيـة وعن تمنـياتهم لـلجرحى
بــالـــشــفــاء الــعــاجل.واشــار بــيــان
لــلــمــجـــلس الى انه (يــجــدد دعــمه
السـتـقالل وسـيادة ووحـدة الـعراق
وسالمـــته اإلقــلــيــمــيــة وعــمــلــيــته
قـراطية وازدهـاره) مؤكدا ان الـد

مـكان) مـضيـفا (مـثلـما جنـحنا في
حتـرير مدننا سـننجح في القضاء
نـهـائيـاً على اجلـماعـات اإلرهابـية
ونــــخـــوض يـــومــــيـــاً مــــعـــارك مع
اجلــمــاعــات اإلرهــابــيــة وقــتــلــنــا
الـكــثـيـر مـنـهم في الـطـارمـيـة وفي
مــنــاطق أخــرى بــالـعــراق) داعــيـا
الــقـوات االمــنـيــة الى (االســتـعـداد
لــلــتـحــدي ومــواجــهـة اجلــمــاعـات
اإلرهـابـيـة ويـجب اتـخـاذ احلـيـطة
واحلـذر عبر االلتـزام بالتعـليمات)
ولــفت الـى انه (مع حــادثــة ديـالى
لـألسف رأيــــــنـــــا مـن يـــــحـــــاول أن
يـخـوض بـدماء الـعـراقيـ وهـناك
من حــاول أن يـقـدم دعـمـاً مـعـنـويـاً
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دعـــا مـــجـــلس االمن الـــدولي  الى
الــتــعــاون الـفــعــال مع الــعـراق في
مـجابـهة االرهـاب الذي يـسعى الى
تـهديد الـسلم واالمن الدولـي عبر
اعـماله االجرامـية فيـما اكد رئيس
الــوزراء مــصـطــفى الــكــاظـمي  ان
اإلرهـابي لم يجدوا مـكاناً يأويهم
فـي العـراق أو خـارجه. وقـال خالل
جـلـسة مـجلس الـوزراء امس (أقدم
الـتعـازي مجددا إلى ذوي الـشهداء
األبـطـال الـذين ارتـقـوا خـالل األيام
ـاضـيـة أثـنـاء دفـاعهم عـن الوطن ا
وشـعبه وأثناء تـصديهم حملاوالت
ـــســـتـــمـــرة اإلرهـــاب الــــداعـــشي ا
لــــزعــــزعــــة األمـن واالســــتــــقـــرار)
واضــــاف (أقـــول لإلرهــــابـــيـــ إن
مــحـاوالتـكم ســتـبـوء بــالـفـشل ولن
يـــكــون لــكم مـــأوى وإن الــغــدر لن
يــصــنع انــتــصــاراً ولــديــنــا رجـال
ــة ومــا زالـوا أذاقــوكم مــرّ الــهـز
وسـيـكـررون مالحـمـهم خالل األيام
ـــعـــركـــة ـــقـــبــــلـــة) وتـــابع ان (ا ا
مــسـتـمـرة مع اإلرهـاب وسـوف لن
يـجد اإلرهـابيون مـكانـاً يأويهم في
الــعــراق أو خــارجـه وســنــتــعـاون
جــمــيــعــاً كـعــراقــيــ مع أصــدقـاء
الحـقة اإلرهـابـي في كل الـعـراق 
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ـــئـــات من ا جتـــمع صـــبـــاح امس 
الـفـنانـ في باحـة مسـرح الرشـيد
في وقــفـة احـتـجـاجـيـة  دفـاعـا عن
فـيــمـا طـمـأن خــشـبـتـهـم ودائـرتـهم
رئـيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي
ــسـرح ســيــكـون الــفــنـانــ بــأن ا
سـاحة لعملـهم وان ما أثير بشأنه
هـو مـجـرد اجـتـهـاد روتـيـني. وقال
خـالل جـلــســة مــجــلس الـوزراء ان
ــســرح ســيــكــون ســاحــة لــعــمل (ا
الـفنانـ وسندعمـهم وما أثير عن
اجـتـهـاد روتـيـني من مـلـكـيـته هـو 
دوائــر الـدولـة وال يـجب الـتـعـاطي
مـع هـكـذا حــالـة من مــنـطــلق خـلق
الــيــأس واإلحــبــاط) وتـابـع (أقـول
لـلفـنان اطـمئنـوا مسرح الـرشيد
بـاقٍ في أيادٍ أمـينة وطـلبت وزيرة
بنى اإلسـكان نقل ملكية األرض وا
إلـى وزارة الــثــقــافـــة لــكن لألسف
كـــــان هــــنـــــاك من يـــــتــــعـــــاطى مع
ا مـعلـومات غـير دقـيقـة وكاذبـة 
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وجـه محـافظ ذي قـار محـمـد هادي
القوات االمـنية من اجليش الـغزي 
والـشـرطة بـعد اسـتـخدام الـقوة او
ـــتــظــاهــرين إطـالق الــنــار بــحق ا
ــشـروعـة. ــطـالـبــ بـحــقـوقـهم ا ا
واطـــلــعت (الــزمــان) عـــلى وثــيــقــة
صـــادرة عن مـــكــتب احملـــافظ جــاء
فــــيـــهـــا ان (الــــغـــزي وجـه قـــيـــادة
ــظــاهـر ـنع ا عــمــلـيــات ســومــر 
ـسلحة ورفض اسـتخدام السالح ا
وأمن وحـماية سلمـية التظاهرات 
وتــتـحــمل االجــهـزة ــتــظـاهــرين  ا
االمـنية اخملالفة التبعات القانونية
كـافة). وكان مـصدر طبي في دائرة
صـحـة احملـافـظـة قـد افـاد بـإصـابـة
مـتـظاهـر خالل االحـتجـاجـات التي
ـصدر شـهـدتهـا النـاصريـة .وذكر ا
ــتــظـاهــر أصــيب أثــنـاء فض ان (ا
قـوات األمن للتظاهرات بالرصاص
احلـي وسط الـنـاصــريـة). ونـظَّـمت
مـديرية شرطة احملافظة  مؤتمرها
الـسـنـوي الـتـاسع لـتـحـلـيل الـواقع
األمــني واجلـنـائي  بـالـتـعـاون مع
مـحــكـمـة اسـتـئـنـاف ذي قـار .وقـال
قـائـد الـشـرطة الـفـريق الـركن سـعد
ـــــؤتـــــمـــــر هـــــو حـــــربـــــيـــــة  ان (ا
اســــتـــعـــراض لــــلـــحــــوادث الـــتي
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WH∫ فنانون خالل وقفة احتجاجية في باحة مسرح الرشيد امس Ë
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االحتادِ الـعراقي قد تـواصلٍ مع نظـيره اللـبنـاني لكن األخيـر اعتذر عن
ُـثبـتـة في األجـهـزة األمـنـية في بـحسب الـبـيـانـات ا مـنح تـأشـيـرة لالعب 
لبـنان .وعلى صعيدٍ مـتصلٍ أوضحت السفـارة العراقية في لـبنان بأنها
(عـلى علمٍ واطالعٍ بـقضـية الالعب وهي في حـواراتٍ جادة مع اجلـهات
نتخب الوطني). من سـؤولة لغرض تأم وصـوله الى لبنان مع بعثـةِ ا ا
جــانبٍ آخـر تــسـلم إدارة الــوفـد الــعـراقي فـي طـهـران تــبـلــيـغــا بـإجـراء
ياسر قاسم ومناف مسـحات بي سي ار وجلميع أفراد الـوفد بأستثنـاء 
يــونس وأمــجـد عــطـوان وأحــمـد جــاسم وغــيث مـهــنــا ويـاســ خـضــيـر

ومصطفى خالد.
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نعت األوسـاط األمنيـة العراقـية أحد اعـمدتـها التـاريخيـة  هو لواء الـشرطة
تقاعد داود سلمان الزهيري  الذي توفي عن 95 عاماً من العمر. ا

وكان الـراحل قد تـقلـد منـاصب شرطـوية عـدة قبل احـالته عـلى التـقاعد في
ـاضي مـنهـا مديـر شرطـة بغـداد ومديـر عام عـقـد الثـمانـينـيات من الـقرن ا
ـرور . وعـرف بــ مـزامـلـيـه بـاهـتـمـامــاته األدبـيـة ونــزوعه لـلـبـحث شـرطـة ا
ـكـتـبة الـتـاريـخي وله في ذلك بـحـوث ودراسـات . كـما يـحـتـفظ في مـنـزله 
ـصـادر الـنـادرة . وارتـبط اسم الـزهـيـري في مـطـلع الـسـبـعـيـنات عـامـرة بـا
باكـتشافه (عصابة أبـو طبر) . التي شغلت الـرأي العام واقلقت األهالي في
بغـداد . وتشيـر البيانـات الشخـصية الى انـه كان مدرسـاً في كليـة الشرطة

تحدة االمريكية. داود سلمان الزهيريالعراقية بعد حصوله على شهادة عليا من الواليات ا
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رداً من قـبل مديـر وحـدة التـخـطيط تسـلمَ االحتـاد العـراقيّ لـكرة الـقـدم 
والـتـنـسـيق في االحتــاد اآلسـيـوي كـيم كـونـكـريـول بـعـد مـفـاحتـةِ األول
ن حس الذي رفض اجلانب اللـبناني منحه تأشيرة بقـضية الالعب أ
الدخـول الى أراضيه بـحجةِ دخـوله الى القـدس احملتلـة.وجاءَ في هامش
على اتصالٍ مع السلطات العامة ذات ستضيف هو  الرد ان (االحتـاد ا
سـتضـيف وكذلـك االحتاد الـعراقيّ إليـجاد احلـلول العالقـة في البـلـد ا
) وابدى االسيوي (ثقته بأن أفضل اجلهود بشـأن قضية الالعب حس
عـمول بها) وكان سوف تُـبذل ب االحتادين امتـثاالً للقـواعد واللوائح ا
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اشــــادت قـــوى بــــقـــرار احملــــكـــمـــة
االحتـاديــة الـعـلـيـا  بـعـد الـغـاؤهـا
االمـــر الــوالئـي اخلــاص بـــأيــقــاف
اعـمال هيئة رئـاسة مجلس النواب
واالعــتـراف بــدســتـوريــة اجلـلــسـة
االولـى التي جرى خاللـها انـتخاب
مـحـمد احلـلـبوسي ونـائـبيـه فيـما
اكـد رئـيس الـتـيـار الـصـدر مـقـتـدى
الـصدر انه مـاض بتشـكيل حـكومة

االغلبية الوطنية.  
وقـال في تـغريـدة على تـويتـر (مرة
أخـــرى يــثــبت الــقـــضــاء الــعــراقي
نــــزاهـــته واســــتـــقـاللـــيــــته وعـــدم
رضـوخه لـلضـغـوطات الـسـياسـية
فـشكراً لله و للقضاء) وأضاف أنه
ــواقف تـــبــنى األوطــان) (بـــهــذه ا

ـــضي بـــتــشـــكــيل مـــشــيـــراً الى (ا
وبـابنـا ما حـكومـة أغلـبيـة وطنـية 
زال مـــفــتــوحـــاً أمــام من مـــا زلــنــا
نـحسن الظن بهـم) وتابع (سيبقى
اجلـــمــيع إخـــوانــنـــا وإن اتــخــذوا
ــقـاطـعــة مـا دامـوا ــعـارضـة أو ا ا
لإلصـالح يسـعـون ولهـيـبة الـعراق
يـعـمـلـون) ومـضى الى الـقول (كال
لـلـتـبـعـيـة وكال لـلـعنـف وكال خلرق
الـــــــقـــــــانـــــــون). بـــــــدوره  اشــــــاد
احلـلـبـوسي بـدور الـقـضـاء . وقال
في تــغــريــدة عــلى تـويــتــر (شــكـراً
ـسـتـقل ودوره لـلـقـضـاء الـعـراقي ا
ـهـني في حفظ مـؤسـسات الـدولة ا

والسياقات الدستورية). 
مـن جـانـبه   كــتب رئـيس حتـالف
الــعـزم تـقــدم خـمـيس اخلــنـجـر في
صـــفــحـــته عـــلى فـــيــســـبــوك امس

(نــشــكـــر الــقــضــاء عــلى حــمــايــته
قـراطيـة وقـراره العـادل الذي لـلـد
وقـف مع احلق مــــبـــارك لــــرئـــيس
ـان محمـد احللـبوسي ونوابه الـبر
انـطالق دورتهم اجلديـدة وننتظر
ــزيــد في تــصـحــيح وضع مــنــهم ا
الـبالد) مـعـربا عـن (شكـره جلـميع
الــقـوى الـســيـاسـيـة ولــكل الـنـواب
الـــذين شــاركـــوا في هـــذا الــعــرس

قراطي).  الد
كـمــا قـدم رئـيس الـكـتـلـة الـصـدريـة
حــــــــسن الــــــــعـــــــذاري شــــــــكـــــــره
لــلــقــضـاء.وقــال في تــغــريــدة عـلى
تـويـتـر (شـكـراً لـلـقـضـاء العـراقي).
وقـررت االحتاديـة في وقت سابق 
ـدعيـ الـنائـبـ باسم رد دعـوى ا
شـهداني بـشأن خـشان ومـحمـود ا
الـطـعن بدسـتوريـة اجللـسة االولى

ـان . واطلعت (الزمـان) وثيقة لـلبر
صـادرة مـن احملـكـمـة جـاء فـيـها ان
ــشـرع الــدسـتـوري قــد فـرق بـ (ا

اجلـلسـة االولى وباقي اجلـلسات 
وعـــلـــيه ولـــكـل مـــا تـــقـــدم  قــررت
احملــــكــــمـــة رد دعــــوتــــ خــــشـــان
ــدعــيـ ــشــهــداني وحتــمــيل ا وا
ـــصـــاريف واتـــعـــاب الـــرســــوم وا
دعي علـيه اضافة مـحامـاة وكالء ا
لــوظـيـفــته  والـغــاء االمـر الـوالئي
الــصـادر مـن هـذه احملــكـمــة بـشـأن
ايـــقـــاف اعـــمـــال هـــيـــئـــة رئـــاســـة
ان) واضافت ان (قرار احلكم الـبر
صـدر بـاالتـفاق ومـلـزمـا للـسـلـطات
ادة 94 كـافة اسـتنادا الى احـكام ا
ادة خامـسا ثـانيا من الـدستـور وا
من قــانـون احملـكـمـة الـعـلـيـا). كـمـا
ادلـى الـنـائب خـالـد الـدراجي الـذي

ان بدال تـرأس اجللسة االولى لـلبر
ـــشــــهــــداني بــــافـــادتـه امـــام عـن ا
احملـكـمـة. فـيـمـا أفـاد مـحـامي قوى
االطـار الــتـنـسـيـقي مـحـمـد مـجـيـد
الــسـاعــدي بـأن االحتــاديـة ســتـرد
ــقــامــة من قــبل عــالــيـة الــدعــوى ا
نـصـيف وعـطـوان الـعـطـواني.وقال
ــوكل وهــو احملـــامي ا الـــســاعــدي
بـــقــضـــيــة رفـع الــدعـــاوى من قــبل
الــــنـــواب ان (احملــــكـــمــــة ســـتـــرد
ــقـامــة من قـبل نــصـيف الــدعـوى ا
والـعـطواني كـونهـا نفس الـلوائح
شهداني ـقدمة بقضيـة خشان وا ا
). وعـلق عــضـو ـدعــ بــاخـتـالف ا
فـي اإلطـار الــتـنــسـيــقي عــلى قـرار
االحتـــاديـــة في رد دعـــوى الـــطــعن
بـــشـــأن اجلـــلـــســـة األولى جملـــلس

النواب واعتبارها دستورية.
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شـامل يـسـعى الـى تـرسيـخ سـيادة
الـعراق وضمـان بناء دولـة مواطنة
حــقـــيــقــيــة) واضــاف ان (حتــالف
الـسـيـادة سيـكـون راية لن تـخـذلكم
ابـــدا ولن تــتــخــلـى عن قــضــايــاكم
الـــعــادلـــة بــالــشـــراكــة مـع الــقــوى
الــوطـنـيــة الـتي تــعـمل عــلى انـقـاذ
ــواطن) مــؤكـدا الــوطن وخــدمــة ا
(ســنــعــمل عــلى دعـم قــواتـنــا بــكل
صـنوفها في حـربنا على االرهاب 
كـما نـعمل عـلى حصـر السـالح بيد
الـدولة ومؤسساتها الرسمية فقط
وســنــقــدم ورقــة وطــنــيــة مــوحــدة
تــرسم الـطــريق االفـضـل لـلـخالص
نـشود). وكان اخلـنجر والـتغيـير ا
قــد اكــد في تــغــريـدة عــلى تــويــتـر
ـــنــطق الـــدولــة ولن (الـــتــمـــسك 
نـنجر نحو مهـاترات سياسية يراد
مــنـهــا زعـزعـة اســتـقــرار الـعـراق 
فـثـقــتـنـا بـالـعـقالء كـبـيـرة في كـبح
مــغــامـرات مــا وصــفه الـســفــهـاء 
وســنالحـق مـثــيــري الــفــتــنـة بــكل
الـسـبل الـقانـونـيـة) واشار الى ان
(الـشعب ينـتظر منـا افعاال حقـيقية
فـي طـــريـق االعـــمــــار واخلــــدمـــات
وحتقيق االمن  لن نهزم داعش اال

بوحدة الشعب).
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اعــلن رئـيس حتـالف الـعـزم وتـقـدم
خـــمـــيس اخلــنـــجـــر عن تـــأســيس
حتـــالـف ســـيـــاسـي جـــديـــد بـــأسم
الــســيــادة. وقـال فـي بـيــان تــلــقـته
(الــزمــان) امس (نــتــقــدم بـكـل عـزم
الـتــزامـا بـتـطـلـعــات جـمـاهـيـرنـا 
وحــرصـا عـلى مـصـاحلـه بـتـشـكـيل
فـريق واحـد مـؤمـن بحـب الـعراق 
وثـابت في الـدفـاع عن حـقـوق اهله
ثـلها والجل كل وجـماهيـره التي 
نـازح او مختف قسريا او مظلوم 
نـعلن عن تـأسيس حتـالف سياسي
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وقــال وائـل الــركــابي في تــصــريح
امـس ان (رد احملــكــمــة بــالــنــســبـة
لــلـطـعن بـشـرعــيـة اجلـلـسـة األولى
ـا ـانــاً مـطـلــقـاً  مــتـوقع ولــنـا إ
يــــصــــــــــدر من الــــقـــضــــاء ســـواء
بــالـقــبـول او الــرفض) واشـار الى
انه (يـفـــــــترض بـعد قرار احملـكمة
ان تـــــــــســـــيــــــر األمـــــور بـــــشــــــكل

انسيابي). 
فـي تـطـور  يـعـتـزم رئـيس حتـالف
الـفتح هادي العـامري  لقاء رئيس
الـتيار الصدري في منطقة احلنانة

بالنجف. 
ـرتـقب وافــاد مـصـدر ان (الــلـقــاء ا
ســـيــــــبـــحث مـــســــارات تـــشـــكـــيل
احلـــكــومـــة اجلــديـــدة بــعـــد اقــرار
االحتـــاديــة دســـتــوريـــة اجلــلـــســة

ان).  االولى للبر

خميس اخلنجر
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واحملـافـظـات كـافـة) ولـفت الـبـيـان
الـى ان (ذلك جــاء بــنـاء عــلـى قـرار
الــســمــاح لـلــطــلــبـة هــيــئــة الـرأي 
ــنــتــظـمــ في الــصف الــسـادس ا
االعـدادي بفروعه كافة وللدراست
ـسـائيـة الـراسـب الـصـبـاحيـة وا
مــــنـــهـم بـــدرس واحــــد او درســـ
لــسـنـتــ او لـســنـة واحـدة لــلـعـام
ــــــــــاضـي بــــــــــاداء الـــــــــــدراسـي ا
االمتحانات ) واستطرد بالقول ان
آخر (الـعـام الـدراسي احلـالـي هـو 
عــــام يـــتـم الـــعــــمل فــــيه بـــنــــظـــام

احملاوالت). 

الـــــصف الـــــســــادس االعــــدادي او
ســنــتـ مــتــتـالــيــة ) واضـاف انه
شمول باحملاوالت (يعفى الطالب ا
من اداء االمــتــحــانــات الــفــصــلــيـة
ونــــصف الــــســــنـــة ويــــجب عــــلى
ـشمـول االحـتفـاظ بـرقمه الـطـالب ا
اضي وال يجوز االمـتحاني للعام ا
نقله الى مدرسة اخرى) وتابع انه
(تـــقـــوم مـــراكـــز فـــحص الـــدراســة
االعـــداديــــة بـــإعـــداد االســـتـــمـــارة
ـشمول بنظام اخلـاصة بالطلبة ا
ديريات احملـاوالت وارسالها الى ا
الـــعـــامـــة لـــلـــتـــربـــيـــة في بـــغـــداد
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قـررت وزارة التـربيـة  اعفـاء طلـبة
ــشـــمــولــ الـــســادس االعـــدادي ا
بـــــــنـــــــظــــــــام احملـــــــاوالت من اداء
االمــتــحـانــات الــفــصـلــيــة ونـصف
الــسـنـة . وقـالـت الـوزارة في بـيـان
تــلـقـتـه (الـزمـان) امس انـه (يـشـمل
الراسب الـطلبة بنظام احملاوالت 
بـــدرس واحـــد او درســـ لـــلـــعـــام
ـــاضي ولـــلــدراســـتــ الـــدراسي ا
ويشترط ان سـائية  الـصباحية وا
تـكون لـديه سنـة رسوب واحدة في

محمد هادي الغزي
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رصـــــدت وزارة الــــصـــــحـــــة امس 
7693 اصـــابــة بـــكــورونـــا وشــفــاء
3025 حـــالــــة وبــــواقع 9 وفــــيـــات
ـــوقـف الـــوبــــائي جـــديــــدة. واكــــد ا
الـيومي الذي اطلـعت عليه (الزمان)
امـس ان (عـــــدد الــــــفـــــحــــــوصـــــات
اخملــتــبــريــة الــتي اجــرتــهــا الــوزارة
لعـينات مشـتبه اصابتهـا بالفايروس

بـلـغت اكـثـر من 28 الـفـا  حـيث 
رصــد اصـابـة 7693 بــكـورونـا في
عـــمـــوم احملــافـــظـــات) واضــاف ان
(الـشــفـاء بـلغ 3025 حــالـة وبـواقع
تـسع وفيات جديدة) واشار الى ان
(اكــثــر من 60 الف شــخص تــلــقى
ـضاد فـي مـراكز جـرعـات الـلـقـاح ا
ـــــنـــــتــــشـــــرة بـــــبـــــغــــداد الـــــوزارة ا
ديـر العام واحملـافظـات).واستـبعـد ا
لتـربيـة الكرخ الـثانيـة قيس الكالبي
انـهاء العام الدراسي احلالي بسبب
ـــــتـــــحــــور جـــــائـــــحـــــة كــــورونـــــا وا
أومـــــيـــــكـــــرون.وقـــــال الـــــكـالبي في
تـصــريح امس (مـاضــون في إتـمـام
الـعـام الدراسي بـالـشـكل األمثل وال
نـية بـشأن إنـهائـه بسـبب اجلائـحة)
واشــــار الـى انه (يــــجب أن تــــكــــون
ـدارس آخـر شيء يـتم إيـقـافه بـعد ا
ـــرافق األخـــرى وهـــذا رأي إغالق ا

وزارة التربية). 

مصطفى الكاظمي
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سيح وما مـقامي في حانـة "الغريب" التي دلّـني عليـها صديق عـزيز إال كمـقام ا
ب اليهود. 

كـان جديد وال يحمل إسما وال رسما حلانة باب من األبواب التي تنفتح في ا
دينة على ما ليس محتمل أن تدريه. ا

طعم في مـقال لستار ـكان وتعجّب وأغـرم وكنتُ قرأت عن ا تفـاجأ الغريب با
دى وكيف رسم لوحة وعُلّقت على اجلدار وإسماعيل كاووش في عـموده في ا

فتاح الترك رسم هو اآلخر...
وبعد أقلّ من ساعة تكشّفت للغريب احلقائق واحدة بعد أخرى:

ا قاله السيسي... صاحب احلانة مصريّ ثرثار يعود ويرجع ويأتي 
صـريّ الذي يعيش خارج الطـعام بائت كما أن الـسلطة مـعمولة بـروح العامل ا

عمورة. ا
ـا يبـلـغك به اجلهـاز الـذي خربت وسـيـقى ال تصـلك إال  ا
فـيه الـريـشـة والــوتـر. أغـاني عـاطـلـة تـسـاوي حـتـمـا روحـا

عاطلة...
ـتبـحّـر فـي أمـور الـزمان ثـم يـعود الـشـاربُ والـطـاعـمُ وا

حتما إلى هوازن...
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و انـسجاما واليوم الدولي للتعليم في
الــرابع والـعـشــرين من كـانــون الـثـاني
وتـأكـيدا عـلى أهمـيـة وأثر الـتعـليم في
بـرامج الـتنـمـية وإحـداث التـغـييـر فإن
وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي مــاضـيــة في
ســيــاســتـهــا الــتي تــتــعــاطي وأهـداف
ستدامة وحتقيق متطلباتها الـتنمية ا
في العراق واستراتيجيتها في مراعاة
مــؤشـــر الــنــمـــو الــســكــانـي وتــوفــيــر

اخلــدمــات الــعــلــمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة
واالستشارية لقطاعات الدولة كافة.

وعـلى الـرغم من الـظـروف والتـحـديات
فـإن مـؤسسـاتنـا اجلامـعـية احلـكومـية
ـسـار على واألهـلـيـة جنـحت في هـذا ا
ــــتــــحــــدة في وفـق مــــؤشــــرات األ ا
اإلشـراف والتوعية والتعليم بأهداف
ــســتــدامــة وتــمــكــنت من الــتــنــمــيــة ا
اسـتيعاب أكثر من مليون ومئة وثالثة
عــشـر ألــفــا من الـطــلـبــة عــلى صـعــيـد
الــــدراســـات األولــــيـــة والــــعـــلــــيـــا في
الــتـخـصــصـات الــطـبـيــة والـهـنــدسـيـة
والـزراعية والبيطرية والعلوم الصرفة
واإلداريـــة والــتــربــويـــة واإلنــســانــيــة
ـهامـها والـقـانونـية والـفنـون حتـقيـقا 
ـعـرفـة وإنـتاج ووظـائـفـهـا في تـقـد ا

البحث العلمي وخدمة اجملتمع. 
ـــنــاســبــة نــشــارك مــنــظــمــة وبــهــذه ا
الـيـونـسـكو احـتـفـالهـا بـالـيـوم الدولي
لـلتعليم ونتـطلع إلى مزيد من التعاون
في اجملــاالت الــتــعــلـيــمــيــة والــبـرامج
ـنطقـة والعالم. الـتنـموية الـتي تخدم ا
 وبـــــرغـم مـــــرور أســـــابـــــيـع عـــــدة من
اإلنـتظار وبـرغم قيام أسـر طالبات من
مــخــتـلـف أنـحــاء الــبالد بــدفع األجـور
الـــدراســيــة الـــتي تــصـل الى عــشــرات
مالي الدنانير حلساب جامعة (وارث
األنــبــيــاء) الـتي وعــدت بــقــبـول طالب
كـليـة الطب لـلعـام الدراسي اجلاري آال
ـفـاجـأة الصـادمـة كـانت حـ أبلغ إن ا
ذوو الــطــالــبــات بــأن وزارة الــتــعــلــيم
الـعالي أغلقت نافذة القبول وإن هناك
مــحــاوالت جتــري من خالل اجلــامــعـة

قـبول  3012طـالبـا من خريـجي الـسنة
الــــــــــــدراســــــــــــيـــــــــــة  2021/2020فـي

التخصصات كافة.
…d U Ë qO

ـقـبـولـ الى ودعت الــوزارة الـطـلـبـة ا
الــــشـــروع بــــإجــــراءات الـــتــــســــجـــيل
ـبـاشـرة في اجلـامعـات اعـتـبارا من وا
ــوافق  24كـــانــون يـــوم غــد االثــنــ ا

الثاني .2022
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انسـحبـوا  من دون علـمنـا) وتابع
ان (منـصب رئيس اجلـمهـورية هو
لـيس مـلك طـرف واحـد  او شخص
ثلي واحد) عاداً (عـدم تصـويت 
ان االحتاد عـلى هيـئة رئـاسة الـبر
هــو كــســر لــلــوحــدة) وشـدد عــلى
(ضـرورة أن يـحـظى مـرشح رئـيس
اجلـــمـــهــوريـــة بـــتـــأيـــيـــد الـــقــوى
الـــكــردســـتــانـــيــة). وكـــان االحتــاد
الـوطـني قــد اعـلن في وقت سـابق
أن بـــــرهم صــــالـح هــــو مــــرشــــحه
نصب رئيس اجلمهورية.وأوضح
ـــكـــتـب الـــســـيـــاسي لالحتـــاد ان ا
(مـــجــلس قـــيــادة احلــزب اجـــتــمع
ـناقـشة بحـضـور بافل الـطـالبـاني 
الـــــوضـع الـــــســــــيـــــاسـي احملـــــلي
واالستحقاقات الـدستورية للشعب
وتــــشــــكــــيـل احلــــكــــومــــة) وأكــــد
الــطـالــبـاني خالل االجــتـمــاع عـلى
ــنـــصب رئــيس (احـــقــيـــة حــزبـه 
اسـتـحـقاق اجلـمـهـوريـة الـذي هـو 
االكراد واالحتاد  واننـا نصر على
هــذه احلــقــوق بــرغم أن االطــراف
االخرى قدمت مرشحيها بعيدا عن

بغداد
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إلقــنــاع الـوزارة بــتــمــضـيــة مــعـامالت
ـــتــقـــدمــات الـالتي جـــرى قــبـــولــهن ا
قررة ثم جرى إبالغ ودفعن األقساط ا
األســر بـــأن نــافــذة جــديـــدة ســتــفــتح
عامالت من خاللها وعـليهم تمضـية ا
عـدا عن إنتظار موافـقة الوزير التي لم
تـتحقق حـتى اللحـظة وبيـنما يواصل
ذوو الـطـالـبـات مـراجـعـة اجلـامـعـة في
ظــروف الـبـرد وبـعـضــهم يـضـطـر الى
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حــددت وزارة الـتــربـيـة  12مـن شـبـاط
ـقـبل مـوعـدا المـتـحـانـات الـتـمـهـيدي ا
لــلــمــتــقــدمــ عــلى اخلــارجـي لــلــعـام
الــدراسي اجلــاري.وقــالت الــوزارة في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (اللـجنة
الـــدائــمــة لالمـــتــحــانـــات حــددت يــوم
ـوافق  12مـن شـهــر شــبـاط الــســبت ا
ـــقــبل مــوعـــدا لــبــدء االمـــتــحــانــات ا
الــتـمــهـيــديـة لــلـمــتـقـدمــ لالمــتـحـان
ـنـتهـية) اخلـارجي لـلمـراحل الـثالثة ا
واضـاف ان (الـلـجـنة سـتـقـوم بـإصدار
ـتـعـلق بــاالمـتـحـانـات خالل اجلــدول ا
ــقــبــلـــة). فــيــمــا قــررت وزارة االيـــام ا
الـتـربـيـة في اقـلـيم كـردسـتـان تـعـطيل
ـــدارس حــتى يــوم  30الــشــهــر دوام ا
اجلـاري. وقال الوزيـر آالن حمة سـعيد
فـي بــيــان إنـه (حــفـــاظــا عـــلى سالمــة
الــهـيـئـة الــتـدريـســيـة والـطـلــبـة وبـعـد
انـــخـــفـــاض درجـــات احلـــرارة حـــسب
تـقرر تـعطيل تـوقعـات االنواء اجلـوية 
ـدارس حتى يوم  30مـن الشهر دوام ا
اجلـاري) مؤكدا ان (امتحانات الفصل
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ـصـرع تــسـبب خالف عـشــائـري 
شـخــصـ داخل ارض زراعـيـة في
حافظة ذي قار. قضاء قلعة سكر 
وقـال مـصـدر في تـصـريح امس ان
(شخص قتال داخل ارض زراعية
اثر خالف عشائري سابق في قلعة
سكر) واضاف ان (القوات األمنية
عـثـرت عـلـى عـجـلـة صـالـون عـائدة
الى احـد اجملـنـي عـلـيـهـمــا عـلـيـهـا
اثــار اطالق من جـمــيع اجلـهـات )
واشار الى الـى ان (القـوات طوقت
مكـان احلادث لـلبـحث عن اجلناة 
في مـا  نـقل اجلـثـتـ الى دائـرة
الـــطب الــعـــدلي في الــنـــاصــريــة).
ـــصــرع وأفـــاد شـــهـــود عـــيـــان  
وإصــابـة  6اشــخــاص اثــر حــادث
سير في مدينـة الناصرية ناجت عن

. تصادم عجلت
 وقـال الـشـهـود ان (حـادث تـصادم
وقع ب عجلتـ احداهما صالون
نــوع الـنـتـرا  وعـجـلـة اخـرى نـوع
مــارك عـــلى الـــطــريق الـــرابط بــ
قضـائي النـصر والنـاصريـة شمال
احملـافـظـة) ولفـت الى ان (احلادث
اســفـــر عن وفـــاة شـــخص واحــد 
واصـابـة  5آخـريـن بـيـنـهم فـتـاتـ
بــجــروح مــتــبــايــنــة اغــلــبــهم من
مــحـافــظـة الـبــصـرة  نــقـلــوا عـلى
اثـرهـا الى مــسـتـشـفـى الـنـاصـريـة

لتلقي العالج).
فـيـمـا أكـد وزيـر الـداخـلـيـة عـثـمـان
ـي عــلى ضــرورة إنــصـاف الــغـا
ـظــلـومــ وإحـقــاق احلق. وذكـر ا
ـكتـبه تـلـقـته (الـزمان) امس بـيـان 
ــــواطن ـي الــــتــــقى ا ان ( الــــغـــا
العرضحاجي وضابط برتبة نقيب
اللذين ظـهرا على مـواقع التواصل
االجـتـماعي وهـمـا يتـشـاجران في

ضـبط سـالح نـوع غـدارة مع ظـرف
فارغ في مركبة صالون نوع سايبا
صفراء الـلون) واضاف انه ( ومن
خالل الــتـحـقـيق االبـتـدائي اتـضح
ـة قـتل فــتـاة تـعـمل أنه قـام بـجــر
ـــنـــطـــقـــة شـــرطـــيـــة ورمـــيـــهـــا 

مكيشيفة).
واسـتــشـهـد أربـعــة مـنـتــسـبـ في
اجلـيش اثـر انـفـجار عـبـوة نـاسـفة
خالل قــيــام قـوة امــنــيـة بــعــمـلــيـة

تفتيش في محافظة كركوك.
وقـال بيـان امس ان (عـبوة نـاسـفة

الـــتــوافــقـــات). فــيـــمــا رأى رئــيس
حتـــالـف الـــعــزم وتـــقـــدم خـــمـــيس
اخلـنـجــر في تـغـريـدة عــلى تـويـتـر
تــــابــــعـــتــــهــــا (الــــزمــــان) امس ان
(التصريـحات الطائـفية ومحاوالت
تخويف الشـركاء بهذه الـطريقة لن
جتـدي نـفـعــا  ولن تـغـيـر قـرارتـنـا
واختياراتنا في العمل السياسي.
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نطق الدولة  واضاف (سنتمسك 
ولن ننجـر نحو مـهاترات سـياسية
يراد منـها زعزعـة استقـرار العراق
 فـثقـتـنـا بـالعـقالء كـبـيـرة في كبح
مــغــامــرات مـا وصــفه الــســفــهـاء 
وســنالحـق مــثــيــري الـفــتــنــة بــكل
الـسبـل القـانـونـيـة) واشار الى ان
(الشعب ينـتظر منـا افعاال حقـيقية
فـي طـــريـق االعـــمــــار واخلــــدمـــات
وحتقيق االمن  لن نهزم داعش اال

بوحدة الشعب). 
فـي وقت  كـــــشف االمـــــ الــــعــــام
حلــركـة عــصــائب أهل احلـق قـيس
ـــــواقف اخلـــــزعـــــلي عـن ســـــبب ا
الــهـادئــة والـرســائل الـتــصـاحلــيـة
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واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث
الـعلمي نتائج قبول الـطلبة ضمن قناة
الـتعـليم احلـكومي اخلـاص الصـباحي
ــوازي) لـلـسـنـة الــدراسـيـة اجلـاريـة (ا
لـلــطـلـبـة الـنـاجـحـ في الـدور الـثـاني

التكميلي وفئات أخرى.
نـشورة في بوابة وتـضمنت الـنتائج ا
ـتــابــعـة الــدراســات والـتــخــطـــــيط وا

ي (بعد أن العاصمة) ووجه الغا
استمع الى الطرفـ بتشكيل جلنة
حتقيقية برئاسة مستشاره الفريق
مــهــدي الــفـكــيــكي لــلــوقــوف عـلى

مالبسات هذا احلادث).
وألـقت القـوات األمنـية في سـامراء
ـتهم بـقـتل منـتسـبة الـقبض عـلى ا

في منطقة مكيشيفة.
وذكـر بـيــان لـقـيـادة الــعـمـلـيـات أن
(عناصرالفوج الـثاني لواء مغاوير
تمـكنوا من خالل الـتفتـيش الدقيق
في ســيــطــرة الـشــيخ إبــراهــيم من

االول تـــؤجل الى يــوم  31مـن الــشــهـر
ـدارس الـتي نــفـسه) وأشـار إلى أن (ا
لـديـهـا بـرامج خـاصة سـيـكـون دوامـها
اونـالين). فـي غـــــضـــــون ذلك  انـــــهت
وزارة الـتعليم العـالي والبحث العلمي
االسـتعدادات واإلجراءات في جامعات
ـــوصل ـــســتـــنـــصـــريــة وا بـــغـــداد وا
واألنـبار إلدارة نظـام التقـد والقبول
في الـدراسـات الـعـلـيـا لـلـعـام الدراسي
ـقبل.وقـال بيان تـلقـته (الزمان) امس ا
ان (الـــــقـــــرار ســـــيـــــكـــــون عـــــلـى وفق
التوقيتات التي تبدأ في األول من آذار
ـتـطـلـبـات واإلمـكـانـات الـتي ـقــبل وا ا
ــتــاحــة في تــســـتــلــزمـــهــا الــبــرامـج ا
الــتـخـصــصـات الــطـبـيــة والـهـنــدسـيـة
والـعـلـوم الـصـرفـة والـعـلـوم الـزراعـيـة
والــــبـــيــــطــــريـــة والــــعـــلــــوم اإلداريـــة
واالقــتــصــاديـة والــعــلــوم اإلنـســانــيـة
واالجـتـماعـيـة) وتابع انه (عـمال بـهذا
ــــؤســـسـي ذي اخلــــطـــوات ــــســــار ا ا
ـدروســة ووصـوال الى االســتـقـاللـيــة ا
حتــقـيق كـامل الـرؤيـة الــسـتـراتـيـجـيـة
لـتحـديث وحتس الـبرامج والـتنافس
فـي مـــجـــاالت الــــبـــحـث والـــتــــطـــويـــر
عدة في نهجـية ا فـإن ا واالرتـقاء بها 
هــذا االجتـاه تــأخـذ مـنــحى تـدريــجـيـا
ســيـوفــر لـلــجـامـعــات بـشــكل مـتــتـابع
وكـلياتـها في ضوء اإلمكـانات العـلمية
ـتـوفـرة اسـتـقاللـيـة مـلف والـبـشـريـة ا
الـدراســات الـعـلـيـا اسـتـنـادا الى رؤيـة
رصـيـنـة تـسـتـجـيب حلـاجـات اجملـتمع
ومــؤســسـاته اخلــدمــيـة وتــتــفـاعل مع

أهداف التنمية).
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رأة  جند أنها التقل ذكاء عن الرجل بل عنـدما نأتي لتقيم مستوى الذكـاء عند ا
ا يختلـفان  من حيث طبـيعة التفـكير واتخاذ إنها اجلـزء الذي يكمل الـرجل وإ
الـقـرار ويـعــود هـذا الـسـبب إلى وجــود مـئـات من اجلــيـنـات الـتى تــعـمل بـشـكل
رأة وهي تـؤثر على السـلوك وطريقة مخـتلف تمامـا في دماغ كالً من الرجل وا
توارثة في اجملـتمع عليها . ومن التفـكير باإلضافة الى تـأثير العادات والتـربية ا
رأة العـقلـيةمن خالل الـنظرة األسبـاب   التي  جـعلت الرجل يـستـه في قـوة ا
التـاريخـية ألنه يـتفـوق  علـيهـا من حيث قـوتهُ اجلسـدية وهـذا األمر غـير صـحيح
مطـلقـا ألن الذكـاء اليقـاس بقـوة العضـالت و البـنيـة اجلسديـة ونرى ان اجملـتمع
ا كـان مهـتمـا بعلم الـفراسـة الذي يقـول بأن حـجم جمجـمة الـرجل أكبر من قد
ــرأة أخف من دمــاغ الـرجل ـرأة من حــيث الـوزن فــدمـاغ ا حـجم اجلــمــجـمــة ا
بنـسـبة ١٠% اي مـايـقارب ١٤٠٠ غـرامـا  علـى هذا األسـاس وبـسبب كـبـر حجم
دماغ الـرجال فهم أذكى من النساء . علينا االعتراف بأن نسبة الذكاء التقتصر
ـرأة عــلى احــد اجلـنــسـ لــكن هـنــالك عــدة جـوانب  يــتـفــوق الــرجل بـهــا عن ا

والعكس صحيح. 
حـيث أثـبـتت دراسـات نـتـائج الـبحـوث الـتي أجـراهـا الـبـاحـثـون  في كـلـيـة الطب
جامعـة واشنطن أثبتت أن ادمغة الـنساء أكثر شبابا بـنحو ٤ سنوات مقارنة مع
ادمغـة الذكور من نفس العمر وهـذا ما يساعدها في عـمل الدماغ بشكل فعال .
رأة ودراسات أخـرى تـمثـلت بـاكـثر من ٢٠٠ شـخص كال اجلـنسـ أن دمـاغ ا
يتـفوق على دمـاغ الرجل في حدة الـذاكرة بـشكل كبـير وخاصـة عند الـتقدم في

السن. 
رأة اكثر تنظيماً من دماغ الرجل. وايضا توصل الباحث إلى دماغ ا

رأة فيها قدرتها العقلية والتألق في مجال عمالها وتتعدد اجملاالت التي اثبتت ا
ـرأة ال تـسـتـطيـع الـنـجاح ومن أبـرز الـشـخـصـيـات الـتـاريـخـيـة التـي أثـبـتت أن ا
ـا جـائـزتـ ـرة واحــد  وإ ـا تـتـفــوق لـتـحـصل عــلى  جـائـزة نــوبل ولـيس  وإ

ة بولندية في مجال الكيمياء والفيزياء حيث أنها قامت حصلت ماري كوري عا
ـصطـلح أيـضا كـذالك وقد بـتـطويـر نظـريـة "النـشاط اإلشـعـاعي" وصيـاغـة هذا ا
-٠180 (البـولونيـوم والراديوم). ويقـدر معدل ذكائـها ماب اكتـشفت العنـصري

  .200قد نستحدث السمع إلى وجود مبرمجة ساعدت في تطوير لغات
ة. بعد حصولها برمج في عصر العو تعددة وتعتبر من أوائل ا احلاسـوب ا
اجـستـير والـدكتـوراء في مـجال الـرياضـيات. وحـصلت عـلى مهـنة على درجـة ا

مؤثرة في البحرية األمريكية. 
ــرأة أقل ذكـاء مـن الـرجل? من خالل إذن  نـعــود لـنــقـطــة الـبــدايـة وجنــيب هل ا
اطالعي على عـدة بحوث عـلميـة  أكدت العـديد من الدراسـات التي أجريت حول
ـعرفـة نسب الـذكاء بـ اجلنـس وجـد أن الذكاء ال ـرأة والرجل  كل من عقل ا
خ البشـري  وأكدت األبحاث أيضا الـذكاء ال يقتصر على يتـحدد بحجم ووزن ا
جــنس مــعـ ألن نــسب الـذكــاء قــد يـكــون مـوضــوع وراثي ويــتـأثــر بـالــعـوامل

اخلارجية التى تتحكم في زيادة نسبة الذكاء كالبيئة والتأثير االجتماعي.

من مـخلـفات داعش انـفجـرت على
قــوة من الــفــقــرة الــثــامــنــة ضــمن
كـتـيــبـة االسـتـطالع خـالل قـيـامـهـا
بـعــمـلـيـة تــفـتـيش فـي احملـافـظـة)
واضــاف ان (الـــتــفــجـــيــر أدى الى

.( استشهاد اربعة منتسب
ضـربة ـسلـحة   ووجهت الـقوات ا
مــوجـعـة لـداعـش ردا عـلى مـجـزرة

العظيم .
وقــال الـنـاطق بـأسم الـقـائـد الـعـام
ـسـلــحـة الــلـواء يــحـيى لــلـقــوات ا
رســـول انه (بـــتــوجـــيه مـن رئــيس

الـوزراء مصـطـفى الكـاظـمي وثأرا
لــشـــهـــدائـــنــا األبـــرار وبـــإشــراف
وتــخــطــيط من قــيــادة الـعــمــلــيـات
ــعـــلـــومــات ـــشـــتــركـــة ووفـــقـــا  ا
اســتــخـــبــاريــة دقــيـــقــة من وكــالــة
االســـتــخـــبــارات والـــتــحـــقــيـــقــات
االحتادية في وزارة الـداخليـة نفذ
طــيـران الــقــوة اجلـويــة الــعـراقــيـة
بـــواســـطـــة طـــائـــرات اف  16أربع
ضـربـات جـويـة اسـتـهـدف جتـمـعا
مكونا من  4إرهابي شرقي جبال
مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات

صـالح الـــدين حــــيث  قـــتــــلـــهم
جـمــيـعــا). وأعـلــنت خـلــيـة اإلعالم
األمـــني الــــقـــبض عـــلـى ســـبـــعـــة

إرهابي في صالح الدين.
وقــالت اخلــلــيــة فـي بـيــان تــلــقــته
(الزمان) امس إنه (نتيـجة لتكثيف
اجلهد األمني واالستخباري وثأراً
لـدمـاء شـهـدائنـا األبـطـال تـمـكـنت
مفـارز اجلهاز في احملـافظة صالح
الــدين مـن إلــقــاء الــقـــبض عــلى 7
إرهــابــيــ مــطـــلــوبــ لــلــقــضــاء
بـــضـــمــنـــهم امـــرأة وفق مـــذكــرات
قـــضـــائــيـــة في نـــاحـــيـــتي يـــثــرب
واإلسحاقي التابعت لقضاء بلد).
وفـتـحت وزارة الـنـقل حتـقـيـقا في
حــــريق مـــرآب مــــخـــصص إليـــواء
حـافالت تـابــعـة إلحـدى شــركـاتـهـا

. بشارع فلسط
وذكر بـيان للـوزارة تلقـته (الزمان)
امس انه (في الـسـاعات االولى من
شــــهـــد صـــبــــاح امس االثـــــــنـــ 
الــــقــــطـــاع  12اخلــــاص بــــايـــواء
حـــافالت الــشــركــة الـــعــامــة لــنــقل
ـــســـافـــرين والـــوفـــود اخلـــاصــة ا
بــالــنــقل بــ احملــافــظــات انـدالع
حــريق في احــدى احلــافالت داخل

القطاع).
واضـــاف ان (احلـــريـق لم يـــخـــلف
اضراراً بشرية وجنم عنه احتراق
حـافـلتـ وتضـررهـما بـشـكل كبـير
اضـــــافـــــة الـى تـــــضـــــرر عـــــدد من
احلافالت اجملاورة جراء احلريق)
واشــار الى ان (مالكـــات الــشــركــة
هرعت الى مـكان احلـادث وتمـكنت
من عزل احلافلة احملترقة عن باقي
األمـر الذي اسهم اسطول الـشركة 
و تـبــلـيغ في تـقــلـيـل اخلـسـائــر 
ـدني لـتسـهم في مـديـريـة الـدفـاع ا

اخماد احلريق بشكل كامل). 
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ـــــقــــــراطي حــــــمل احلــــــزب الــــــد
الــكـــردســتــاني االحتـــاد الــوطــني
الـكـردســتـاني مـسـؤولــيـة تـشـتـيت
وحـدة الـصف الــكـردي  مـؤكـدا ان
مـنـصب رئـاسـة اجلـمـهـوريـة لـيس
حـكـراً على أحـد فـيـمـا اكـد حتالف
الـعـزم وتـقـدم  عـدم االجنـرار وراء
ـهاتـرات الـسيـاسـية الـتي تـهدف ا
الـى زعـــزعـــة االســــتـــقـــرار . وقـــال
قـراطي محمود الناطق بـأسم الد
مـحـمـد في بـيـان تـابـعـته (الـزمـان)
امس ان (الهدف من كل اجـتماعات
حــــــــــزبــه مـع بــــــــــاقـي األحــــــــــزاب
إعـداد الـكـردسـتــانـيـة االخـرى هـو 
بـرنــامج كـردســتـانـي وايـجـاد رأي
مـشـتـرك بشـأن مـسـتـقـبل الـعراق)
ولـــــفـت الى ان (بــــــيـــــان االحتـــــاد
ــنــصف) الــوطــنـي االخــيــرغــيــر ا
تـشكـيل وفد وتابع ان (هـدفـنا هـو 
مــــــــشــــــــتـــــــــرك من كـل األطــــــــراف
ـثلي الـكردسـتـانـية) مـؤكـدا ان (
االحتـــاد الــوطــنـي لم تــكن لـــديــهم
الــصالحـيــات التــخـاذ قــرار حـيث

دني يخمد احلريق œUL∫ فرق الدفاع ا ¬
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لإلطار التنـسيقي.وقـال في تغريدة
على تـويتـر ان (اإلطـار التـنسـيقي
قــوة ســيــاســـيــة حــقــيـــقــيــة مــثل
الي من أبناء الشعب  تطلعات ا
ومــــواقـــفـه الــــهــــادئـــة ورســــائــــله
التصـاحلية سـببهـا أن قوى اإلطار
ـــعـــادي ـــشــــروع ا تــــدرك حـــجـم ا
لـــلــعــراق وشــعـــبه وتــعــرف مــاذا
يـــخـــطـط ألبــنـــاء الـــوطـن الـــواحــد
ـــذهـب الــواحـــد وهـي حـــكـــمــة وا
وشجاعة وليست ضعفأ أو تهاونا
كمـا قد يـشتـبه البـعض) مؤكدا ان
(الــتــنــســيـقـي مـســتــمــر بــوحـدته
ــــارس لــــدوره فـي عــــمل كل مــــا
يـسـتـطـيع عـمـله لـلـعـبـور بـالـعـراق
وشــــعــــبه إلى بــــر األمــــان). وكـــان
اعضـاء مجـلس النـواب يتـرقبون 
ـقـرر جـلـسـة احملــكـمـة االحتـاديـة ا
عـــقــــدهـــا أمس الـــثالثـــاء  لـــلـــبت
ان بدستوريـة انتخاب رئـيس البر

محمد احللبوسي ونائبيه .
 بدوره  أوضح خـبيـر قانـوني ما
بـعـد قـرار االحتـاديـة  واخلـيـارات
ـطروحـة.وقـال علي الـتـمـيمي في ا

ÊU*d ∫ جانب من اجللسة االولى جمللس النواب بدورته احلالية 

تـصـريح امس (إذا ردت اإلحتـاديـة
فـســتــسـتــمــر الـســقـوف الــدعــوى 
الزمـنيـة إلستـكمـال انتـخاب رئيس
اجلمهوريـة وتشكيل احلـكومة كما
هي  ولــكـن إذا نــقــضت اجلــلــســة
فأن ـان ومـخرجـاتـهـا  األولى لـلبـر
رئيس اجلمهـورية سيـدعو مجلس
النواب الى جلسة جديدة النتخاب
ــان ونـــائــبـــيه وفق رئـــيس لـــلــبـــر

ــادتـ  54و 55من الــــدســــتــــور ا
ويكـون االنـتخـاب بـاألغلـبـية وعـبر
ا هنا باشر ور االقتراع السري ا
الن تــضــرب الــســقــوف الــزمــنــيـة 
اجلــلـسـة قــد تـتــأخـر ونــكـون امـام
ان لـكن البر مشهد سـياسي مربك 
يـسـتـطـيـع ان يـتـفـادي ذلك ويـبـقى
ضــمن الـســقف الــزمـنـي إلنـتــخـاب

رئيس اجلمهورية). 
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هناك اجماع شبه عام على ان الوقت هذه االيام ليس فيه بركة !! 
ضي مـسرعـا بطـريقـة عجـيبـة وصار انـقضـاء األيام واالسـابيع اصـبح الـوقت 
والشهور يسير بشكل متسارع الى درجة تثير االستغراب الى حد اخلوف لدى
الكثـير منا !! وفي محاولة متواضعة مني لفهم هذا األمر والبحث فيه ذهبت الى
ـثال بأني مـقارنـة تفـاصيل يـومنـا القـد ويومـنا احلـالي  فوجـدت على سـبيل ا
ـقــطـاطـة عـدة مــرات في الـيـوم كــنت احـتـاج بَــرْيَ قـلم الـرصــاص بـاسـتــخـدام ا
ـمحـاة لتـصحـيح ما قـد اخطيء فـيه من كلـمات كـان لزامـا علي أن واسـتـخدام ا

اسطرها على صفحات دفتر الواجب البيتي كل يوم !!
 حـيث كــان الـتـلـقــ وتـكـرار كـتــابـة الـكـلــمـات واحلـروف هـو االســلـوب والـنـهج
ـتـبع انـذاك فــيـمـا اصـبح الـكي بـورد ومـفــتـاح الـدلـيت بـديال سـهال الـتــعـلـيـمي ا
صاحب لتكرار االشياء واالفعال لل ا لوسائل الـكتابة اليوم  وبكل تأكيد فـأن ا
نح االنـسان شعورا بثقل وبطيء الوقت !!!واذا اخذنا مثاال آخر يتعلق بإعداد
ـايـكـروويف واخلالط وست الـبـيـت والـطـاحـونة ـطـبخ قـبل دخـول ا الـطـعـام في ا
ــعــدات الـتي والـطــبــاخ الـغــازي أو الــكـهــربــائي وجــدر الـضــغط وغــيـرهــا من ا
البس اختـصرت الكـثير من الـوقت واجلهد  ونفس احلـال ينطـبق على غسل ا
بالـطشت ومن ثم نشـرها على احلبل فـي السطح  وكذا األمـر بالنـسبة لـتنظيف
ـصنوعة من سـعف النخيل ـكناسة ا سح بـاستخدام ا البيت بـوسيلة الـكنس وا
وطريقـة مسح االرضيات باستخدام اجلردل وقطعة القماش السميكة التي غالبا
ة الـتي كـانت تدعى بـشكـيـر قبل دخـولهـا سطـلة نـاشف القـد مـاتكـون أحـدى ا

سح !!  ا
كل هذه التـفاصيل وطريـقة اجناز االعمـال اليوميـة كانت تأخذ الـكثير من الوقت
ا يـولـد شعـورا وإحـساسـاً بـثقل الـوقت وبـطئه !! واألمـثـلة كـثـيرة وال واجلـهـد 
مـجال الستـعراضـها جـميـعا ومقـارنتـها بـالتفـاصيل الـتي نعـيشهـا اليـوم .لكـننا
نح صفة البركة للوقت ا يدفعنا  اضي دون تردد  يل وننحاز الى ا باجململ 

انذاك بدال عن صفة البطيء او الثقل !!
ـكررة او الـروتيـنيـة اصـبحت الـيوم تـتم بسـرعة ويُـسر وان الشـك بأن االعـمال ا
وســائل الـتـكــنـولـوجـيــا قـد سـاهـمت بــشـكل واضح في اخــتـصـار الـوقت الالزم
ا اتاح لنـا القيـام بعدد اكـبر من الفـعاليات خـالل نفس الوقت الذي الجنازهـا 
كان يستغرقنا الجناز مهمة او عمل واحد فقط في سالف العصر والزمان !!  
اليـوم اصبح متـاحا لـنا العـديد من اخلـيارات الـتي اليتسع الـوقت الختـبارها او
ـتاح من القنوات التـلفزيونية التي ارستـها جميعا وهي تـشابه الى حد كبير ا

ئات مقارنة بقناتي تسعة وسبعة ايام زمان !!  تتجاوز ا
عروض الذي ليس بامكـاننا أن نطاله كله جلأنا لكنـنا بدال من االعتراف بكثـرة ا
الى نوع من الـتـذمـر اجلمـاعي حـول اخـتفـاء الـبـركة من

الوقت وبالتالي من العمر !!! 
ايامـنا يا اصدقائي جـميلة وملـيئة باخليـر والبركة وليس
حـبة مع علـينـا سوى ان نـعيـشهـا بـسالم مع انفـسنـا و

االخرين .. صبحكم الله باخلير والبركة

واشنطن

Í—bO(« Ê“U

X u « W d

rOKF ∫ مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7181 االربعاء  22 من جمادى اآلخرة 1443 هـ26  من كانون الثاني (يناير) 2022م
Issue 7181 Wednesday 26/1/2022



اخلالفـات الـسيـاسـية حـول نـتائـج االنتـخـابات الـتـشريـعـية ومـا تـبـعهـا من تـباين في
انيـة اولى وانتخاب مجلس الرؤى ب حكـومة توافق وحكومة اغـلبية وعقد جـلسة بر
قرات الرئاسة واعـتراض قانوني عـليها امـام احملكمة االحتاديـة وتعرضات ارهـابية 
ـان في كـركوك... امـور تـؤكد ان احـزاب ونواب في بـغـداد ومـكتب نـائب رئـيس الـبر
احلوارات الـسيـاسيـة لم تفض الى نـتائج نـهائيـة باالتـفاق حـول القضـايا الـسيـاسية

ا ينذر بخطر جسيم على البالد. اجلوهرية للمرحلة القادمة 
ثمر هـو اخليار الوحيـد امام ساسة العـراق  والركون الى طاولة ان احلوار البـناء ا
جتمع كل الفـائزين للتـفاهم حول مسـتقبل السـنوات االربعة الـقادمة وتقاسم األدوار
انية او حكومة توافق يشارك فيها ب كل الفرقـاء سواء أكانت حكومة ومعارضة بر
طروح للخروج اضية هـو اخليار الوحيد ا اجلميع مـثلما جرت العادة في الدورات ا
من عـنق زجاجـة االزمة احلـاليـة  امـا ان تبـقى االمور مـعلـقة او تـفرض رؤيـة واحدة

على الشركاء فإننا قد نذهب الى ما ال يحمد عقباه.
كـون الواحد لن تخدم كونات او داخل ا استفـيقوا ايها الـساسة  فاخلالفات بـ ا
ـطـروحـة  ولن تـخـدم الـسـاسـة انـفسـهم اذا ـواطن والـعـراق مع عـظم الـتـحـديـات ا ا
كانوا قـد نسـوا هيجـان الشعب عـلى االوضاع في اكتـوبر من عام 2019 او تـناسوا
اخلالف عـلى رئاسة احلـكومة في 2014 والـذي أدى الى خروج ثالث محـافظات من

سيطرة احلكومة االحتادية.
والـيـوم مـا زال اخلـطـر مـحـدقـا فـهـا هـو داعش يـعـيـد نـفس سـيـنـاريو 2014 بـهـروب
ارهـابـيـ من سـجن في احلـسـكـة الـسـوريـة وهـجـوم ارهـابي مـجـرم آبـاد سـريـة في

محافظة ديالى االقرب على ابواب بغداد وخلف 11 شهيدا.
اضي?  افال تتعظوا من دروس ا

وتعلموا ان هناك من يتربص باخلالفات السياسية ليربك
االوضـاع االمــنـيــة واالقـتــصـاديــة واالسـتـقــرار الـنــسـبي
ويــحـقق مــآرب ال تـصب فـي مـصـلــحـة الــبالد والــعـبـاد 
فداعش مـا زال هنـاك ينـتظـر على األبـواب فاحـذروا ايها

الساسة تعميق اخلالف.  
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صرف الـزراعي التعاوني  أحد أعلن ا
ــالــيـــة  عن الــبــدء تـــشــكــيـالت وزارة ا
بــــتــــرويج وصــــرف قــــروض الــــســــكن
يسرة في اطار والقروض الشخصـية ا
ـركـزي. وقـال فـي بـيان مـبـادرة الـبـنك ا

تلقته (الزمان) امس
(بـعـد ورود الـعـديــد من االسـتـفـسـارات
صـرف بخـصوص من فـروع ومكـاتب ا
ركزي العراقي  قروض مبادرة البنك ا
ـــــكن تـــــرويـج وصـــــرف قــــروض انه 
ــذكــورة وحــسب الــضـوابط ــبـادرة ا ا

نصوص عليها) .  والتعليمات ا
W uO  WDA «

و(إســتـمـرار مـنح الــقـروض والـسـلف 
خملـتــلف الـفـئـات وشـرائح اجملـتـمع من
ـوظف  اسـهاما منه وظفـ وغير ا ا
في دعم هـــذة الــفــئــات ورفع مــســتــوى
األنـشـطـة احلـيـوية الـداعـمـة لالقـتـصاد

الوطني). 
ـالي واحملاسبي واقام مركـز التدريب ا
ــالــيــة بـالــتــعـاون مع الــتــابع لـوزارة ا
دائـــرة الـــديـن الـــعـــام نـــدوة عـــلـــمـــيـــة

موسومة 
( السـندات الـوطنيـة ( البـناء ) ودورها

الي ) في تنشيط حركة السوق ا
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و حــــاضــــر في الــــنـــدوة صـالح الـــدين
ــالـــيــة احلـــديــثـي مــســـتــشـــار وزيـــر ا
ـوظف  متحدثاً عن بحضور عدد من ا

الية اصدار سندات البناء
الــتي أســهــمـت في تــمــويـل عــمــلــيــات
ـشـاريع الـتـنــمـيـة االقـتـصــاديـة ودعم ا

االستثمارية .وستكون السندات متاحة
لــلـتـداول وهي عـلى نـوعـ االول سـنـد
فـئــة خــمــســمـائــة الف ديــنــار بــفــائـدة
ئة آلجل سنت   سنوية مقدارها 6با
والثـاني سنـد فئة مـليـون دينار بـفائدة
ئة آلجل 4 سنوات  حيث مقدارها 7با

صارف اجملازة  يتم شراؤها عبر ا
ومن جـانـب اخـر حتــدث ولـيــد خـلــيـفـة
مــديـــر قــسم الـــعالقـــات االقــتـــصــاديــة
الــدولـيــة في الـدائــرة االقــتـصــاديـة في
ـالية الوزارة بـشأن تـطويـر السيـاسة ا
وتـعــزيـز الــفـرص الـتــنـمــويـة وان هـذه

الي Ëb…∫ جانب من ندوة مركز التدريب ا

يوسف الساري

(وبــــتـــوجــــيه مـن رئـــيـس الـــوزراء
وتصويـت مجلس الـوزراء خفضت
قدمة وحتـملت فرق السعر دفعة ا
ـشروع ولن من أجل دعم واسـناد ا
تــــــــــــســـــــــــمـح بــــــــــــأي تـالعـب مـن
الـسـمـاسـرة).واكـدت انه (سـيـجري
تــوزيع دفـعــات جـديـدة مـن الـشـقق
السكـنية عن طـريق القرعـة وبشكل
ـواطن وجلميع شفاف وجلميع ا
شـرائح اجملـتـمع والـهـيـئـة وضعت
ـشـاريع خـطـطـاً واسـتـراتـيـجـيـات 
ــا يـــتــنـــاسب مع االســـتـــثــمـــار و
ـيــاً في هـذا الـتــطـور احلــاصل عــا
ـــشـــاريع اجملـــال وبـــضــــمـــنـــهــــا ا
ـناسب الـسـكنـيـة لتـوفـيـر السـكن ا
) وقـال بـيــان لـلـهــيـئـة لـلــمـواطـنــ
تـــلـــقــــته (الـــزمـــان) امس (نـــود أن
نوضح لـلمواطـن  اتـخاذ الهـيئة
ــنع إجــراءات قــانــونــيــة وإداريــة 
ـــتـــاجـــرة والـــســـمـــســرة حـــاالت ا
ــشــروع بــالــوحــدات الـــســكــنـــيــة 

بـسـمـايــة الـسـكـني الــتي تـسـبـبت
ـا يـقـرب مـؤخـراً بـرفع أسـعـارهـا 
ئة فوق سعرها الفعلي من  40 با
ــواطـنـ األمــر الـذي أثــقل كـاهل ا
ـشـترين احلـقـيـقيـ أصـحاب من ا
ـتـوسط والذين الـدخل احملدود وا

شروع من أجلهم). تأسس ا
WOMJ  …b Ë

واضــاف انه (بــتــوجــيه من رئــيس
مجلس الوزراء  وتصويت مجلس
خـــفــضـت مــقـــدار دفـــعــة الـــوزراء 
ــقـــدمــة لــلــحـــصــول عــلى وحــدة ا
ــئــة  إلى 10 ســكــنــيــة من  25 بــا
ئة من قـيمـتهـا الكـليـة وجلميع بـا
ساحات وعمـلت على تمديد مدة ا
التسديد سعياً إلى اإلسهام الفعال
ـنع حـاالت في حلّ أزمـة الـسـكن و
ـضــاربــة والـتــربّح عــلى حــسـاب ا
ـواطـن الـكـلـفـة األصلـيـة ودخل ا

ـتـرتـبـة عن فرق ـبـالغ ا وحتـمـلت ا
ـــا ال يــؤثـــر عــلى ســعـــر الــدوالر 
ــواطــنــ الــراغــبــ بــالــشــراء). ا
واكــدت (اتـخــاذهــا قــراراً بـتــقــنـ
ـلكيـة الى اشعار عملـيات حتويل ا
اخر واقتصارها عـلى الدفع بنسبة
ـئـة حل صـدور تـعلـيـمات مـئـة با
جـديـدة بهـذا الـشـأن  وسيـتـعرض
ـتاجرة ن يـقومـون با اخملالـفون 
لــلــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة وحتــمل
مـــــســــــؤولـــــيــــــة عـــــدم االلــــــتـــــزام
ـبرم بـالـتعـلـــــيمـات ووفق الـعقـد ا
بـ الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لالسـتـثـمـار

ستفيد).   وا
واشـــارت الـى (تـــوجـــيه بـــحـــصـــر
عـمـلـيـات البـيع والـشـراء فـقط عـبر
الـهـيـئة الـوطـنيـة لالسـتـثمـار وفـقاً
ـعلنـة على لـلتـعلـيمـات األصولـية ا
واقع الرسمـية اخلاصة بـالهيئة ا
وسـتــتـخــذ اإلجـراءات الــقـانــونـيـة
ـثل الـرادعـة بـحق أي مـوظف أو 
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أعلن رئيس هيـئة استثـمار ميسان
عن اســـتـــمــرار يـــوسف الـــســـاري 
شروع مسـتشفـى العمارة العمـل 
األهــلي االسـتــثـمـاري الــعـام .وقـال
الـسـاري لـ (الـزمـان) أمس ان (هـذا
ـهـمة ـشـاريع ا ـشـروع يـعـد من ا ا
التي سـتضـيف نقـلة نوعـية لـقطاع
الصحة حيث سيوفر اختصاصات
مـــــخــــتــــلــــفــــة) مـــــشــــيــــراً الى ان
ستـشفى يقع في منـطقة عواشه (ا
مـركـز مـديـنه الــعـمـارة) مـبـيـنـا ان
ــشــاريع االســتــثــمــاريـة (من أهم ا
احلـيـويـة حـيث يــنـفـذ بـواقع سـتـة
ــسـاحــة اكــثــر من الف طـوابـق و
مــتــر مـربـع  وبـســعـة 50 ســريـرا)
ـــنـــفـــذة واضـــاف ان (الـــشـــركــــة ا
للمـشروع قد أكـملت  صب األساس
الـكـونـكـريـتـي احلـصـيـري واعـمـال
الـركـائـز بـالـكـامل واعـمـال الـطـابق

األول والعمل جاري بتسليح سقف
الـطـابق األول) ولـفت الـساري الى
ـشــروع يـتــكـون من الــبـنــايـة ان (ا
الرئيـسة بواقع ست طـوابق وستة
صـاالت لـلعـمـلـيات واثـنـان لـلوالدة
وصـالة لـلقـسـطرة وصـالة عـملـيات
لــلــيـزك فــضـال عن غــرف اإلنــعـاش
وغــرف عـامــة وخــاصــة لــلــمـرضى
واقــــســـــام االشــــعـــــة والــــطــــوار
واالسـنــان وقـسم األطـفـال واقـسـام
طـبـية وجتـمـيلـيـة أخرى كـمـا يضم
لحـقة مـثل معمل عدد من األبـنيـة ا

للغاز الطبي وغيرها).
الى ذلـك  قـــالت رئـــيس الـــهـــيـــئــة
الـوطــنــيـة لالســتـثــمـار ســهـا داود
جنــار انه (سـيـتم اتــخـاذ إجـراءات
قـانونيـة وإدارية كـفيـلة بـالسـيطرة
ـتـاجـرة والـسـمـسـرة عـلى حـاالت ا
الـتي شــهـدتــهـا أســعـار الــوحـدات
الــســكـنــيــة في مــشــروع بـســمــايـة
).واضــافت انه الــســـكــنـي مــؤخـــراً

ألي مـــؤســــســـة أخــــرى مـــعــــنـــيـــة
ـشـروع يـثـبت تـورّطـهـا بـترويج بـا
أو تـســهـيل هــذه الـتــعـامـالت غـيـر

القانونية). 
ومــــضى الــــبـــيـــان الـى الـــقـــول ان
(الـهـيئـة سـتـوفردفـعـات جـديدة من
الشـقق الـسـكـنـيـة سـيـتم تـوزيـعـها
واطـن عن طريق الـقرعة و ب ا
ــــواطــــنــــ الــــراغــــبـــ نــــدعــــو ا
بـاحلـصـول على وحـدة سـكـنـية في
مـشـروع بسـمـايـة إلى عدم الـلـجوء
إلى شـبــكـات الـســمـاسـرة وتــبـلـيغ
الهيئة عن أي حالة ابتزاز يتعرض
ــشــتــري مـن قــبل أي جــهــة لــهـــا ا
كـانت وبـعـكسـه سيـكـون قـد شارك
بـضـيـاع جهـود احلـكـومة والـهـيـئة
وكـل اجلـهـات الـسـانــدة لـلـمـشـروع
بتوفير سـكن عصري الئق ومدعوم

للمواطن). 
وتـأكيدا لـنهج الـشفـافيـة ومكـافحة
ال الـعام الـفسـاد واحلفـاظ عـلى ا
اســتــحــصــلت الــهــيـئــة الــوطــنــيـة
لالســـتـــثـــمــــار مـــوافـــقـــة اجملـــلس
الـوزاري االقــتـصـادي لـلـتـعـاقـد مع

شركة مـختصـة بتدقـيق احلسابات
الية لتدقيق ومراجعة التعامالت ا

نفذة.  جملمع بسماية والشركة ا
`O  o d

وذكر البيان ان (هذه اخلطوة تأتي
مـن أجل وضع الـــعــمل فـي اجملــمع
عـلى الـطـريق الـصحـيح ومن أجل
ضـمـان سالمـة الـتـعـامالت بـأمـوال
ـواطـن الـدولـة وحـمـايـة حـقـوق ا
عــلـى حــد ســـواء فــضالً عـن قــطع
دابـر محـاوالت الـتالعب والـتـكسب

شروع).  غير ا
وكـانت جنــار قـد اســتــقـبــلت وزيـر
الـبيـئة جـاسم عبـد العـزيز حـمادي
ونــاقــشت مـعه ـرافق له  والــوفــد ا
عـدد مـن الـقــضــايـا ذات االهــتــمـام
ـشـتـرك وفـي مـقـدمـتــهـا مـشـاريع ا
ـــتـــجـــددة . واكـــدت ان الـــطـــاقـــة ا
(الـعراق من الـبلـدان الداعـمة بـقوة
ـتـجـددة إلقـامـة مـشـاريع الــطـاقـة ا
عــلى أراضـيه وان الـهــيـئـة وضـمن
تـوجــهــاتــهــا الــرئــيــســيــة تـشــجع
ـستـثمـرين ورؤوس األمـوال على ا
عايير). شاريع وفق ا إقامة تلك ا
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ـالية السـندات تصـدر بضـمانة وزارة ا
ــواطــنـ ــسـتــثــمـرون وا حــيث دعــا ا
النــتـــهــاز هـــذه الــفـــرصــة واخـــذ زمــام
ـبــادرة لـتــحـقـيق اربــاح اسـتـثــمـاريـة ا
وســتــكــون قــابــلــة لــلــتـداول فـي سـوق

الية. االوراق ا
WOLK  …œU

و عـــرض احلــديــثي مــادة عـــلــمــيــة في
شـاشــة الـعـرض حــول سـنـدات الــبـنـاء
الـتي تـتــضـمن اوراق مـالــيـة تـصـدرهـا
احلـــكــــومــــة او الــــشــــركــــات لــــغـــرض
االستثـمار القــــــــائم عـلى الدين مقابل
فــائــدة مــتــفق عــلــيــهــا وســتــســتــخـدم
احلــكـومــة هــذه الــســــــــنــدات لــغـرض
ــشــاريـع اوالــبــنى انــفــــــاقـــهــا عــلـى ا
الـتــحـتـيـة وتــسـدد عـلى فــتـرات بـشـكل
مـنـتظم حتت مـظـلة قـانـون الدين الـعام
ـالــيـة ـلــحق (ب) من قـانــون االدارة ا ا
االحتــــادي .وفي خــــتــــام الـــنــــدوة حث
ــواطــنــ ــســتـــثــمــريـن ا احلــديــثـي ا
ـوظـفـ عـلى اقـتنـاء هـذه الـسـندات وا
لكونهـا اداة استثماريـة واعدة لتنشيط
حـركـة االسـتـثــمـار في الـعـراق وبـدوره
ـالي قــدم مـديــر عــام مـركــز الــتـدريـب ا
واحملاسبي احمـد الدهلكي درع االبداع

للحديثي ومحاضر الندوة . 
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اذا انصفتك الدنيا فيوم لك 
ويوم عليك.

رضينه بس العراقي 
كلهم جبر..

من بطن أمه للكبر...ليش?
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االمارات
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عـنى  ومـعـبر   اطـلـقه شبـاب الـعراق ال كتـلـة اكبـر هـاشـتاك جـمـيل ا كـهـرباء اكـثـر 
بوعي سياسي عميق

طاعم مايـثير  الفرح والت وا لكن البـعض بدون خجل يقول  الـعراق بخير فـيه من ا
ستقبل السعيد  ويبشر با

ـنـتهـية وبـطالـة الـشبـاب  واخلـدمات ا ـزمن  اليـتـحدث عـن فقـر النـاس  والـفسـاد ا
فقودة . والعدالة ا تهالكة  دارس ا وا الصالحية 

اليـتحدث عن 80 مـليـار دوالر ذهبت لـكهـرباء الـفسـاد دون تنـتج للـعبـاد طاقـة ضوء
وحرارة الـصـيف .فالـعـراقي اليـوم  مـصاب قادرة عـلى حـمايـتـهم  من بـرد الشـتـاء 

بقصر  نظر الظلمة القاتمة الدائمة ..
يريـد الـبـعض من االغبـيـاء ان يـبرر لـلـسلـطـة  وجودهـا االفـتـراضي من خالل اجناز

ال احلرام وغسل االموال  طاعم التي تاسست من ا والت وا ا
ال مـواطن يعيش في طاقة كهرباء  العدالة والرفاهية  الوطن 
مواطن يـعيش في ظل مـولدة كهـربائـية تـنتج له  كـيلو واط

وت و البرد واالحزان ! ا
والنــريـد  نـريــد وطــنـا مــضـاء بــوطـنــيـة من يــحـكــمـونــنـا 

ظالميون يغلقون ميزانية كهرباء احلياة
هاشتاك# نريد كهرباء وطني ال مولدة اجنبية.

-1-
تـصل الـنـرجـسـية بـبـعـضـهم الى احلـدّ الـذي يرى فـيه نـفـسه أنه الـقـادر عـلى إصدار

هارات والبراعات وتكون أحكامُه باتة غير قابلة للمراجعة..!! األحكام على ذوي ا
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من ذلك مثال القول :
بأَنَّ أبرعَ  بيتٍ قالته العرب هو ما قاله الهذلي :

والنفسُ راغبة اذا رغبْتَها 
واذا تُردُّ الى قَليلٍ تقنعُ 

وانَّ أصدق بيتٍ قالته العرب هو ما قاله احلطيئة :
مَنْ يفعل اخلير ال يُعدمْ جوائزه 
َ اللهِ والناسِ  ال يذهبُ العُرفُ ب

وانّ أرثى بيت قالته العرب هو ما قاله عبده :
فما كان قيس هلكُهُ هلك واحدٍ 

ولكنه بُنْيانُ قومٍ تهدَّما 
وانّ أمدح بيت قالته العرب هو ما قاله جرير :

طايا  ألستم خيرَ مَنْ ركبِ ا
َ بطونَ راحِ  وأندى العا

وإنّ أخنث بيت قالته العرب هو ما قاله األعشى :
ّا جئتُ زائرَها  قالت هريرةُ 

ويلي عليكَ وويلي منكَ يا رَجَلُ 
وانّ أغزل بيت قالته العرب هو ما قاله جرير :

انّ العيون التي في طرفها حَور 
َ قتالنا  قتلننا ثم لم يحي

ويالحظ هنا :
استخدام (أفعل) التفضيل 

ومن هنا قيل : (أبرع) و (أصدق) و (أرثى) و (أمدح) و (أخنث) و (أغزل) .
ـرجتـلـة الـبـعيـدة عن ـقـدور أحـد عـلى االطالق أنْ يُـطـلق مـثل هـذه األحـكـام ا ولـيس 

االستيعاب واالستقصاء على ما يستحسنه ويرتضيه من األشعار ...
قدوره ان قدوره أنْ يُـعرب عن اعجابه بهذا البيت أو ذاك  وبلسانه هو وليس  انّ 

يقول :
ان مـا أراه تراه الـعرب قاطـبةً ذلك أنّه مـهما بـلغ من الفـهم والدقـة ال يصح ان يعـتبر

ثال للعرب كلهم . نفسه 
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ـعاصـرين فـكـثـيـرا ما ـاضـ الى ا وانـتـقـلت عـدوى اصـدار األحكـام اجلـزافـيـة من ا
نسمع قول بعضهم :

فالن أفسدُ الفاسدين 
وفالن أكبرُ الفاشل 

وفالن أذكى السياسي  
وفالن أنزهُ السلطوي 

وهكذا ...
ــا يـعــوّل عـلـيه ألنّـه مـصـطــبغ بـصــبـغـة نــظـر فـرديــة حتـتــمل اخلـطـأ وكل ذلك لـيس 

والتهويل وبدوافع عديدة ..
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ومن الـواجب أنْ ال تُــتَـلـقى مــثل هـذه األحـكــام الـتي تُـطــلـقـهــا بـعض وسـائل االعالم
والـتـواصل االجـتـمـاعي عـلى أنـها حـقـائق ثـابـتـة .. بل البـد من الـتـمـحـيص والـتـدقيق
والتـثبت وهذا مـا ال يلجـأ اليه الكـثيرون  –لالسف الـشديد  –حـيث تنطلـي عليه تلك

قوالت على عواهنها  وتغيب عنهم الدوافع الكامنة وراءها ..!! ا
-5-

والسؤال اآلن :
اذن كيف يقال بانَّ الفقيه الفالني هو األعلم ?

واجلواب :
ان االعلم من الـفقهـاء ال يستـطيع أكتشـافَه االّ أهلُ اخلِبرة
ــفـاضــــــلـة بـ ــوازنـة وا وهم الـعــلـمــاء الـقــادرون عـلى ا

الفقهاء .
ـسـألـة محـكـومـة بـضوابط مـوضـوعـيـة وليـست مـتـروكة فا

لألمزجة الشخصية .

سها داود النجار
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ــيـة جــمــعـة الالمي مـنــحت اكــاد
لالداب والـثـقافـة والـفنـون شـهادة
االمـــتــيـــاز جلـــمـــهـــرة مـن االدبــاء
ــشــتــغـــلــ في حــفـل الــقــصــة ا
ــثـــلـــون ثــمـــاني دول عـــربـــيــة
شـــاركت فـي مــهـــرجـــان حــكـــمــة
الشامي للقـصة القصيرة بدورته

لسنة 2020-2021.
وقـــال بـالغ صـــادر مـن الـــروائي
الــعـراقي الــبــارز جــمـعــة الالمي
قيم في الشارقة تلقته (الزمان) ا
أمس (نــــتــــقـــدم مـن زمــــيالتــــنـــا
كاتبات القصة القصيرة ومعهن
زمالئـنا كـتّاب الـقصـة القـصيرة
في الــــــعـــــراق ودولـــــة اإلمـــــارات
ـتحـدة وسلـطنـة عمان الـعربـية ا
ــمــلـكــة الـعــربــيـة الــسـعــوديـة وا
ـغــربـيـة وجــمـهـوريـة ـمــلـكـة ا وا
ملكة مصر العربية وفلسط وا

األردنـيــة الـهـاشـمــيـة بـتـحــيـاتـنـا
الــقــلــبـيــة لــصـعــودهم إلى نــقــطـة
الــنــهــايــة األخــيــرة في مــهــرجــان
حـكـمـة الـشامي لـلـقـصة الـقـصـيرة

واضـاف  Æ©2020 – 2021 لــســنــة
أن (كل واحــد مــنــهـم حــصل عــلى
شـهادة مـنا بـاسم الـسارد الـعربي
العـراقي األشهـر "محـمد احلـريري
ـــيـــســـاني" صـــاحب الـــبـــصـــري ا

ـعروفة باسمه قامات الـشهيرة ا ا
 بـشـهـادة االمـتـيـاز الـتي تـؤهـلـهم
احلـــصــول عـــلـى هـــذه الـــشـــهــادة
ـعــمـول بـهـا في حـسب األنـظــمـة ا

ـعـطـاة لـلـمـبـدع في الـشـهـادات ا
كرمة لهم).  البلدان األجنبية ا

واهاب الالمي (بزميالتي وزمالئي
في وســــائـل اإلعالم الـــــعــــربــــيــــة
وأمــثــالــهم في وســائط الــتــواصل

االجـتـماعي الـعـاملـة عـلى الشـبـكة
ـيــة اسـتــمـرار الـتـــــــــفـاعل الـعــا
الـثـقافـي معـنـا في هـذه الدورة من
ـــــــيتنا على غرار تعاملهم أكاد
اضية معنا طيــــــــلة أيام السنة ا

من عــمــر مــؤســــــــــســتــنـا
الثقافية).

وتــضـمـن الـبالغ اســمـاء
18 قــاصـــاً من الـــعــراق
ـــــــغــــــرب ومـــــــصــــــر وا
وفـــــلـــــســـــطـــــ ودولـــــة
االمــارات وسـلــطـنــة عـمـان
مـلكـة السـعودية واالردن وا
وتــصـدرت اســمــاء الــقــاصـ
الـــعــراقــيــ عــقـــيل مــحــمــد
ومـــهــــنـــد يــــحـــيـى حـــسن
ومـــحــمـــد جـــبــر مـــحــسن
ومــهــدي يــعــقــوب كــزار 
الـقــائـمــة الــتي تـضــمـنت
أيــضـــاً اســمـــاء ضــيــوف

شــــرف من بـــعـض الـــبـــلـــدان
ــشــاركــة  بــيـــــــــنـهـم عــبـد ا
الـــرحــمن مـــنــيـف والـــــــيــاس
فركـوح واحمـد الزبـيدي ومر

جــمــعــة فــرج ومــحــمــد زفـاف
وجــمـال الـغـيــطـاني وغـسـان

كنفاني.

جمعة
الالمي
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ستشفيات حذرت وزارة البيئة ا
والـعـيـادات واخملتـبـرات االهـلـية
اخملــالـفــة لــلـضــوابط والــشـروط
الــــبـــيـــئــــيـــة من خـالل  رمـــيـــهـــا
الـنـفـايات الـطـبـية مع  الـنـفـايات
االعـتيـادية ومـا تـؤثر سـلبـا على

واطن.  صحة وبيئة ا
وقـال مـديـر عـام دائــرة الـتـوعـيـة
واالعالم الـــبــــيـــئـي امـــيــــر عـــلي
احلـــســــون ان (وزارة الـــبــــيـــئـــة
خـاطبت وزارة الـبـلديـات وامـانة
بـغداد بـتـعمـيم كـتب رسمـية الى
ـــراكــــز الـــبـــلـــديـــة كل دوائـــر وا
نـتشـرة في بغـداد واحملافـظات ا

من اجل االبـالغ عن اي نـــــشــــاط
صـحي مخـالف للـتعـليمـات التي
وضـعـتــهـا وزارة الـبـيــئـة والـتي
ــعــاجلــة الــنــفــايــات تــلــزمــهــا 

حارق معتمدة). الطبية 
وبـ احلـســون في بـيـان تــلـقـته
(الــــــزمــــــان) امـس ان (الــــــفــــــرق
الرقابية لدوائـر البيئة في بغداد
واحملـــافـــظـــات تـــقـــوم بـــجــوالت
ـــؤســســات مـــســتـــمــرة جملـــمل ا
الصحية العامة واخلاصة اال ان
هــــنـــاك جتـــاوزات حتــــصل بـــ
احلــ واالخـر واغــلــبــهــا ضـمن

اشطة القطاع اخلاص) . 
واوضـح ان (نـــــــــــــفـــــــــــــايـــــــــــــات

ـسـتـشفـيـات تشـكل خـطـرا على ا
ــا تــســبــبه من ــواطـن  صــحــة ا
تـلـويث لـلـمـيـاه والتـربـة مـشـيرا
الى ان  الوزارة تتخذ االجراءات
الــــقــــانــــونـــــيــــة الالزمـــــة بــــحق

.( اخملالف
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واكــــد ان (الــــوزارة ســــنــــتــــخــــذ
اجـــــراءات قـــــانـــــونـــــيـــــة بـــــحق
ــؤسـســات الــصـحــيــة االهـلــيـة ا
عـاجلة الـنفـايات الـتي ال تقـوم 

حارق معتمدة). الطبية 
ووجه وزيـــر الــعـــمل والـــشــؤون
االجتماعية عادل الركابي بزيارة
مـــواطـــنـــة تـــســـكن في الـــشـــارع

تحف نطقة الـعالوي مجاور ا
الـوطــني في بـغــداد. وقـال بــيـان
امـس انه (بـــنــــاء عـــلى تــــوجـــيه
الــــوزيـــر قـــام فـــريـق من مـــكـــتب
مــتــابــعـة الــوزيــر بــرفـقــة قــيـادة
الــشــرطـــة اجملــتــمــعـــيــة ومــديــر
مــــديــــريــــة الــــعــــمـل والــــشـــؤون
االجـتـمـاعيـة في مـحـافظـة بـغداد
بـــالـــتـــوجـه الى مـــكـــان تـــواجـــد
ـواطــنـة فـي مـنــطـقــة الـعالوي ا
وتـبــ انــهـا مـن مـوالــيـد 1979
و طـــردهــا مـن قــبل ابـــنــائـــهــا
وتـــعــــاني من مـــرض الـــســـكـــري
ـستشفى زمن و نقـلها الى ا ا

.( سن قبل ايداعها في دار ا

مجمع بسماية السكني

ية شعار االكاد



ـكن ان يتـحقق اال من خالل ان عمـليـة التـغيـير في الـواقع االجتـماعي ال 
ساواة الرساء الـقواعد االساسيـة لعمليات سيـادة القانون وقيم العـدالة وا

التغيير ولتثوير فعاليات التنمية النهضوية الشاملة.
ـسـؤولـيـات وفق قـواعـد ان ارسـاء اسس ومـعــايـيـر احلـقـوق واحلـريــات وا
ـستقـبلهم قانونـية عادلـة ومنـصفة تـؤمن للمـواطنـ الضمـانات االساسـية 
وامنـهم واستقـرار حيـاتهم البـد من  ان تتـوفر الـسيادة لـلقـانون ال سـلطان
عـليه لـغـير الـقـانون  ,وان يطـبق عـلى اجلمـيع دون تـميـيز(الـنـاس سواسـية
امام الـقانـون ) بـالعـدل واالنصـاف لتـحـقيق الـسلـم واالمن االجتـماعي في
ــثل الـقــانـون الـقــاعـدة االســاسـيـة كــافـة نــواحي احلـيـاة االجــتـمــاعـيـة   ,
ـثل مـظـهـراسـاسي لـسـيـادة الـدولة لـتحـقـيق الـعـدالـة االجـتـمـاعـية  ,كمـا 
وعنـوان تقدمها وهـيبتها في احملـافل الدولية  وفي الشـان الوطني الداخلي
ثل سيادة القانون  دليال ساطعا على العمق احلضاري والتقدمي , كما 
واالنسـاني الذي يتميز به اجملتمع ونـظام الدولة العام  معـا.يعتبر القانون
ركنـا اساسيا لبناء وتقدم حياة اجملتمع حيث تنظم الشؤون احلياتية
العـامة البـناء اجملـتمـع وفق االسس والقـواعد الـقانـونيـة في اجلوانب
االجتـماعيـة والسيـاسية واالقـتصاديـة والفـكرية واالمـنية وغـيرها من
ـثل الـقـانـون القـاعـدة االسـاسـية ـهمـة  في حـيـاتهم  ,كـما  االمـور ا
لـنــظـام الــدولـة الــعـام ,يــلـزم ســلـطــات ومــؤسـســات الـدولــة واالفـراد
واجلمـاعات كـافة عـلى احتـرام سيـادته وااللتـزام  بقـواعده واحـكامه
الـقـانونـيـة .ومن ابرز مـظاهـر سـيادة الـقـانون هـو مدى تـطـبيق مـبد
العـدالة ب الناس .في احلقوق واحلريات وفي الثواب والعقاب ,وان
ـشـروع ويـحـفظ لـالنـسـان كـرامـته وحـريـته يـاخـذ كـل ذي حق حـقه ا
ـلك ) . وقـيل ان الـعـدالـة االجـتـمـاعـية  ,هي وامـنه ),العـدل اسـاس ا
نـظـام اقـتـصادي يـهـدف الى ازالـة الـفـوارق االقـتصـاديـة بـ طـبـقات
ـساواة اجملـتمع من خالل اعـادة تـوزيع الدخل الـقـومي وفق قـاعدة ا
بـ اجلميع من غير تمييز   ,وتـسمى احيانا بالعدالة
ـدنــيـة . وهـي تـؤمن لــلــجـمــيع فــرص مـتــكـافــئـة ا
للـتطور االجـتماعي والشـخصي.وقيل انـها فكرة
فـلـسـفـيــة ال سـيـاسـيـة ,تـشـكل حــقـوق االنـسـان

ساواة اهم دعائم العدالة االجتماعية . وا
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مـاذا تـفـعل عـنـدمــا يـوقـضك األرق عـنـد حـدود الـســاعـة الـثـالـثـة فـجـراً
بـكر لـذاكـرتك احلبـلى من تخـمة بـتوقـيت حلم يـصـدمك هذا الـنهـوض ا
األمـس..كل شي فــيـك نــائــمــا إال مـــخــيــلــتـك وعــيــنــاك الـــتي حتــلق في

الفراغ....
ال تـدري هل تفسح اجملال لشريط األحاديث أن تعـيد إسترجاع نفسها
كـمـا شاءت مـرارا أم جتـر نفـسك إلى أعـمـاق شراشف نـومك وتـغوص

تغلغل في الذاكرة.... في وسائدك وتقطع ذاك الشريط ا
ال تـدري مـاذا تـفـعل فـي ذاك الـوقت وكل األحـيـاء في سـبـات عـمـيق إال
أنت حتـدق في ذاك السكـون وحتاول أن تنـتزع نفـسك وبقاياك من ذاك

رهق أم تواصل التحديق في هدوء األشياء نصف نائما... التوقيت ا
في ذاك الـوقت الـذي ال تـعـلم مـاذا تـفـعل فـيه حـتى إنك ال تـسـتـطيع أن
تـشرب فـنـجـان قهـوتك وكـأن كل األشـيـاء عقـدت قـرانـها عـلى الـصـباح
بـحـيث ال جتـد مـا تـفـعـله في ذاك الـتـوقـيت الـعـاجـز حتـى من احلـياة ال
شي ســوى أن ضــجــيج ذاكــرتك يــدوي في داخــلك مــحــدث إصــطـدام

مدوي وكأنها مقطورة إنفصلت عن قطار...
وعـنـدمـا تـبدأ خـيـوط الـشـمس بـغـزل الـضـوء في أنـحـاء زجـاج الـنـوافذ
وأرصـفة الطاوالت وفي اجلزء من زوايا الغرفة معلنة إنتهاء كل أشكال
.. حينها تـشعر بأنك خائر الـقوى وحدك تسير الـليل وأرق الثالثة فـجراً
نـحـو أسرة احلـلم وبـعـكس عـقـارب السـاعـات حتس إنك مـسـتـنزف من
نبه بتورة تعجز  حتى عن مد يدك لتسكت رن ا ثقل تلك الليلة ا

سلطنة عُمان 

 WOKOJA « .d

‚—√

rOEM  d UM  vK  ‚UM)« ÊuIÒOC  œ«d _«

WJ (« s  q «œ g «œ

U —u  s  «—b  V dN  WOKL  j  w œ—_« gO'«

{ احلـسـكة  (أ ف ب) - سـعت الـقوات
الــكـرديــة أمس الــثالثـاء إلـى تـضــيـيق
اخلــنـاق عــلى عـنــاصـر تـنــظـيم داعش
ــتــحـصــنــ داخل ســجن في شــمـال ا
شــرق ســوريــا بــعــد أيــام مـن هــجـوم
شـنـوه وتلـته اشتـبـاكات وفق مـا أفاد
ـــــــرصــــــــد الـــــــســـــــوري حلـــــــقـــــــوق ا
اإلنـــســان.وشـــارك أكــثـــر من مـــئــة من
ـوجــودين خـارج مــقـاتــلي الـتــنـظــيم ا
الـسجن وداخله في هـجوم منسّق بدأ
ـــرفق الــذي مـــســاء اخلـــمــيـس عــلى ا
يــــشـــرف عـــلــــيه األكـــراد فـي مـــديـــنـــة
احلــسـكـة في عـمــلـيـة تـعــتـبـر "األكـبـر
واألعـــنف" مــنــذ إعالن الـــقــضــاء عــلى
الـتنظيم في سـوريا قبل ثالث سنوات.
ـوقراطـية وال تـزال قـوات سوريـا الد
الـتي يعدّ األكراد أبرز مكوناتها تعمل
عـلى اسـتعـادة السـيطـرة الكـاملـة على
ـرصد رامي عـبد ـنـطقـة.وقـال مديـر ا ا
الــرحـمن لـوكـالـة فــرانس بـرس "تـعـمل
الــقــوات الـكــرديـة أمس الــثالثــاء عـلى
تـضييق اخلـناق على عـناصر الـتنظيم
ــتـحـصـنـ في الـقــسم الـشـمـالي من ا
ـوازاة عــمـلــيــات تـفــتـيش الــسـجـن 
حــذرة لألبـنـيـة".وأفـادت قـوات سـوريـا
ـوقـراطـيـة في بــيـان الـثالثـاء عن الــد
اســـتــسالم  250عـــنــصــراً جــديــداً من
الـتنظيم بـعد "عملـيات مداهمـة دقيقة"
لـبنـاء حتصـنوا فـيه داخل السـجن ما
يـرفع الـعدد اإلجـمالي لـلعـناصـر الذين
سـلـمـوا أنـفـسهم الى .550ولـم تتـضح
الـوجـهـات الـتي يـتم نـقـل هـؤالء إلـيـها
رصد الذي أفاد عن أن عشرات وفـق ا
ن األطـــفـــال من "أشـــبــال اخلـالفــة" 
الـتحقوا سابـقاً بالتنـظيم واحملتجزين

فـي الـــســـجن كـــانــــوا في عـــداد من 
.وحتــدّث مــديــر نـــقــلــهم مـــنه اإلثــنـــ
ــــرصـــــد رامي عــــبــــد الــــرحـــــمن عن ا
مــــفـــاوضـــات بـــ اجلــــانب الـــكـــردي
والـتنـظيم من أجل التـوصل الى اتفاق
يــنص عـلى تــوفـيـر الــطـبــابـة جلـرحى
الــتــنــظــيم مــقــابل إفــراج األخـيــر عن

بـــعـض األبــنـــيـــة ومـن وقـــوع "حـــمــام
ستمرة منذ دم".وأوقـعت االشتباكات ا
اخلـمـيس وفق آخر حـصيـلة لـلمـرصد
الـــســـوري  114قـــتـــيالً من عـــنـــاصــر
الــتــنــظـيم و 45مـن الـقــوات الــكــرديـة
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وقـــال عـــبـــد الـــرحـــمن "تـــراهـن قــوات
ــوقــراطــيـــة عــلى عــامل ســوريـــا الــد
الـوقت للـضغط عـلى تنـظيم داعش من
أجـل االســتــسالم". وأكّـــد أن "ال خــيــار
آخـر لـدى التـنـظيم سـوى الـقتـال حتى
الـنهاية أو االستسالم". وأضاف "ما لم
ـــكن أن يـــتـم لـــتـــوصل الى اتـــفـــاق 
حتـــــدث مـــــجــــزرة يـــــقـــــتل خـاللـــــهــــا
ـتــحـدث بـاسم وزارة ــئـات".وأعــلن ا ا
الـدفـاع األميـركيـة جون كـيربي اإلثـن
أن الـــقـــوات األمــيـــركـــيــة شـــاركت في

رهـائن يـحـتـجـزهم مـن حراس الـسـجن
ــرصـد يـحـتـفظ ومــوظـفـيه.وبـحـسب ا
ـتـطرف بـقـرابة 27 عـنـاصر الـتـنـظيم ا
رهــيــنـة داخل الــســجن فــيـمــا ال يـزال
.ويـعدّ مـصـيـر أربـعـ آخـرين مـجـهـوالً
ســجـن غــويــران من بــ أكــبــر مــراكــز
االعــتـقـال الــتي تـشـرف عــلـيـهـا اإلدارة
الـــذاتــيـــة الــكـــرديـــة في شــمـــال شــرق
سـوريا. وكان يـضمّ قرابة  3500مـقاتل
من الــتـنـظـيم بــيـنـهم نـحـو  700فـتى
ـعـارك ّ الـقـبض عـلــيـهم خالل ا ـن 
الــــتـي خــــاضــــتــــهــــا قــــوات ســــوريــــا

وقراطية ضد التنظيم. الد
ـوقـراطـيـة وتـتـقـدّم قـوات سـوريـا الـد
وقـــوات األمن الــكـــرديــة (األســـايــيش)
ببطء داخل السجن بدعم من التحالف
الــدولي بـقـيــادة واشـنـطن خــشـيـة من
وجـود عـنـاصـر مـتـواريـة لـلـتنـظـيم في

الـقتال عبر "سلسلة غارات (..) لضمان
دقـة استهـداف مقاتـلي" التنـظيم الذين
ـوقراطية يـهاجمون قـوات سوريا الد
ــــنـــطــــقــــة.وأوضـح أن الــــقـــوات فـي ا
" على األمـيـركـية قـدمت دعـماً "مـحـدوداً
األرض لـلـمـسـاعـدة في "إنـشـاء مـناطق
آمــنـة شــمــلت تـمــركــز عـربــات بـرادلي
ـقاتـلة عـلى طرق تؤدي الى ـدرعة وا ا
الـسجن".ومـنذ إعـالن خسارة الـتنـظيم
كـل مـنــاطق ســيــطـرتـه في ســوريـا في
آذار/مـارس  ?2019يــشنّ اجلـهـاديـون
بــ وقت وآخـر هـجــمـات ضـد أهـداف
حـكـومـيـة وكـرديـة في مـنـطـقـة الـبـادية
ـمـتدة بـ محـافظـتي حمص (وسط) ا
وديــر الــزور (شــرق) عــنـد احلــدود مع
الــعــراق الـتي انــكـفــأوا إلــيـهــا.ويـرى
خبراء في الهجوم األخير على السجن
مـــرحـــلــــة جـــديـــدة في عـــودة ظـــهـــور

الـــتــنــظــيم. أعــلـن اجلــيش األردني في
بـــيــان لــيل اإلثـــنــ الــثـالثــاء إحــبــاط
مــحـاولــة تـهــريب "كــمـيــات كـبــيـرة من
اخملـــدرات" قــــادمـــة عـــبـــر احلـــدود مع
ســـوريـــا.ونـــقـل الـــبـــيـــان عن مـــصـــدر
عـسـكـري مـسـؤول في الـقـيـادة الـعـامـة
ــسـلــحــة األردنــيــة قـوله إن لــلــقــوات ا
ــنــطـــقــة الــعــســكــريـــة الــشــمــالــيــة "ا
وبــــالـــتــــنــــســـيـق مع مــــديـــريــــة األمن
الـعسكري أحبطت اإلثن على إحدى
واجــهـاتــهـا مــحـاولــة تـهــريب كـمــيـات
ــواد اخملــدرة قـادمــة من كــبــيــرة من ا
األراضـي الــــــســـــــوريــــــة إلـى األراضي
األردنــــيــــة".واوضح أنه " تــــطــــبـــيق
قـــواعــد االشــتــبـــاك مــا أدى إلى فــرار
ــهـربــ إلى داخل الــعـمق الــسـوري ا
نـطقـة  الـعثـور على وبـعـد تفـتيـش ا
( (353,000حبة كبتاجون و( (150كف
حـــشـــيش و( (1388شـــريط جـــالـــيـــكــا
و( (86شـريط تـرامـادول ونـصف كـيـلو
غـرام من مـادة الكـريـستـال و حتويل

ضبوطات إلى اجلهات اخملتصة". ا
ــســلــحـة ــصــدر أن "الــقــوات ا وأكــد ا
األردنـــيــة ســتـــضــرب بــيـــد من حــديــد
وســـتــتــعــامل بـــكل قــوة وحــزم مع أي
عــمــلــيــة تــســلل أو مــحــاولــة تـهــريب
حلــمــايـة احلــدود ومــنع من تــسـول له
نفسه العبث باألمن الوطني األردني".
وأعــلن اجلـيش األردني في  17كــانـون
الــثـاني/يـنــايـر مـقـتـل ضـابط وإصـابـة
ثـالثـــة جـــنـــود من حـــرس احلـــدود في
اشــتـــبــاك مع مــهــربـي مــخــدرات عــلى
احلــدود مع سـوريـا. وبــعـد أيـام تـوفي
ـصابـ متـأثـرا بجـروحه.وشدّد أحـد ا
األردن الـــذي يـــســتـــضـــيف نـــحــو 1,6
مـلـيون الجئ سـوري مـنذ انـدالع األزمة
فـي ســــوريــــا في آذار/مــــارس ?2011
ــاضــيــة خالل الـــســنــوات الــقــلــيــلــة ا
اإلجـراءات عند حدوده مع سوريا التي
تمتد ألكثر من  300كلم وأوقف وسجن
قاتـل وعدد كبـير منهم من عـشرات ا
ــتــطـرفــ حملــاولـتــهم الــتـســلل إلى ا

األراضي الـسـوريـة للـقـتال هـنـاك.كذلك
أوقـف األردن الـــــعــــشـــــرات مـن جتــــار
اخملــدرات.وتـؤكــد وزارة الـداخــلـيـة أن
من اخملدرات التي تضبط معدة 85%
لــلــتـهــريب الى خــارج األردن.وعـقــوبـة
ــمــلــكــة هي االجتــار بـــاخملــدرات في ا
الـسـجن لفـترة تـراوح ب ثالثـة أعوام
ـضبـوطة. و 15عـامـا تبـعـا للـكـميـات ا
أمــــا احلـــيـــازة والــــتـــعـــاطـي فـــتـــصل
ــدة ثالث عــقــوبــتـــهــمــا إلى الــســجن 
ـانـيـة سـافـرت سـنـوات. تـمـثل شـابـة أ
إلـى سوريا عـندما كـانت تبلغ  15عـاما
لالنــضــمـام إلــيــداعش أمــام الـقــضـاء
ـــســـاعــدة أمس الـــثـالثــاء بـــتـــهـــمـــة ا
والـــــتـــــحـــــريض عـــــلى جـــــرائـم ضــــد
اإلنـسـانيـة.وتـنطـلق مـحاكـمـة ليـونورا
مـيـسـيـنغ الـبـالـغة  21عـامـا الـيوم في
ـانـيا مـحـكـمـة مـديـنـة هـاله في شـرق أ
بــتـهـمـة اســتـعـبـاد امــرأة أيـزيـديـة في
سـوريـا عام  2015جـنـبـا إلى جنب مع
زوجـهـا الـذي كان مـنـتـميـا إلى تـنـظيم
الـــــدولــــة اإلسالمـــــيــــة.وخـالل فــــتــــرة
احملـاكمة التي تقام خلف أبواب مغلقة
ـقـرر أن تـستـمـر حتى مـنـتصف ومن ا
أيــــار/مــــايــــو عــــلى األقل ســــتــــواجه
مـيـسـيـنغ أيـضـا تـهـمـتَي االنـتـمـاء إلى
مــنــظــمــة إرهــابــيــة وانــتــهــاك قــانـون

األسلحة.
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ودفـــعت هــذه الــقــضـــيــة الــبــارزة إلى
انيا حول طريقة حتول تساؤالت في أ
فــتـاة مــراهـقــة من بـلــدة صـغــيـرة إلى
الـــتــــطـــرف واالنـــضــــمـــام لـــتــــنـــظـــيم
مـتـشـدد.وهـربت مـيـسـيـنغ مـن مـنـزلـها
إلى اجلـزء الـذي يـسيـطـر علـيه تـنـظيم
الــــدولـــة اإلسالمــــيـــة في ســــوريـــا في
آذار/مـارس .2015وبـعـد وصولـها إلى
الـــرقــة الــتـي كــانت آنــذاك "عـــاصــمــة"
تــنـظـيم الـدولـة اإلسـالمـيـة في سـوريـا
بـحـكم األمـر الواقـع أصبـحت الـزوجة
ــاني يـــتــحــدر من ـــواطن أ الـــثــالــثــة 

منطقتها.
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{ نــيـروبـي (أ ف ب) - قـتـل مـا ال
يقل عن  32شخـصـا بـينـهم نـساء
وأطـفــال في هـجــمـات األحــد عـلى
منـطقة في جـنوب الـسودان تـشهد
أعمال عنف ب سـكان محلي من
إتــنــيــات مــخــتــلــفــة وفق تــقــريــر
ـــــتــــــحـــــدة أمس أصــــــدرته األ ا

الثالثاء.
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واستهدفت هـذه الهجمـات الدامية
قريـتـ تقـعـان في منـطـقة بـايديت
في واليـة جـونـقـلي (شـرق) نـفـذهـا
شبـان مسـلـحون من جـماعـة إتنـية
مـنـافـسـة أطـلـقـوا الـنـار وأحـرقـوا
مـــــــــنـــــــــازل مـــــــــا أدى إلـى فــــــــرار
الـسـكان.ومن بـ الـضـحـايـا ثالثة
أطـــفـــال غـــرقـــوا في نـــهـــر أثـــنـــاء
مـحاولـتـهم الـهـرب وفق مـا أفادت
ــتــحــدة في جــنــوب بــعــثــة األ ا

يس) في بيان. السودان (او
كما أصيب  26شخصـا على األقل
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من بـينـهم نـساء وأطـفـال وما زال
ـفقـودين.وقالت هنـاك الـعديـد من ا
الــبــعـثــة في بــيـانــهــا "بـعــثـة األ
تـحدة فـي جنـوب السـودان تدين ا
ــدنــيـ بــشــدة الــهــجـمــات عــلى ا
وحتض اجلـمــاعـات واألفــراد عـلى
اتــخــاذ إجــراءات فــوريــة لــتـجــنب
ـزيد من الـتـصـعيـد الـذي يـعرض ا
األشــــــــخـــــــاص الـــــــضــــــــعـــــــفـــــــاء
لـلـخـطــر".وأضـافت "تـدعـو الـبـعـثـة
الــسـلــطـات إلـى إجـراء حتــقـيــقـات
" عن ـسؤولـ فـوريـة ومـحـاسـبـة ا
الـهـجـوم.ونُـــــــــشـرت بـعـثـة حلـفظ
ــدة عـام الـســــــــــالم فـــــي الـبالد 
في  2011عــنـــدمــا حـــصل جــنــوب
الــــســــودان عــــلـى اســــتــــقـالله عن
السـودان ثم  تـمـديد تـفـويضـها
مع انـزالق الـبـالد في حـرب أهـلـيـة
دامية وفي أعمال عـنف إتنية.وب
كـــــــانــــــون الــــــثـــــــاني/يـــــــنــــــايــــــر
وآب/أغـســطس  ?2020قــتل أكــثـر

من  700شخص واغتصب البعض
واخــــتــــطف الــــبــــعض اآلخــــر في
جـونـقـلي خـالل هـجـمـات مـسـلـحـة
ـلــيـشـيـات إتـنـيــة.وأظـهـر حتـقـيق
ــــــتـــــــحـــــــدة أن الـــــــقــــــادة لـأل ا

الـسـيـاسـي والـعـسـكـريـ لـعـبوا
دورا في أعمال العنف التي شملت
تدمير مـيليشيـات قرى في هجمات
مـنـسقـة بـالـسـواطيـر والـرشـاشات

وأحيانا قاذفات صواريخ. 

nM∫ الشرطة تفض اعمال عنف في السودان

{ واشـنـطن (أ ف ب) - أصـيـب سـبـعة
بــحـارة أمــيـركــيـ االثـنــ في "حـادث
هـبوط" مقاتلة تابـعة للبحرية من طراز
"اف- 35سـي" على حـامـلـة طـائرات في
بـحـر الصـ اجلنـوبي عـلى ما أعـلنت
الـبحرية االمـيركية.ووقع احلـادث فيما
ـقـاتـلـة "إف- 35سـي اليـتـنـيـنغ كــانت ا
وهي قاذفة شبح حتاول الهبوط ?"2
عـلى حامـلة الـطائـرات "كارل فـينـسون"
أثـنـاء عـمـلـيـات طـيـران روتـيـنـيـة كـمـا
أوضـح األسطـول األمـيـركي في احمليط
الــهــاد في بـيــان.وكــانت حــالـة قــائـد
الــطـــائــرة الــذي تــمــكّـن من الــقــفــز من
ـقاتلة قبل أن تنقذه طائرة هليكوبتر ا
مـــســتـــقــرة.وأصـــيب ســبـــعــة بـــحــارة
بــجـروح نـقل ثالثـة مــنـهم إلى مـانـيال
لـتـلـقي الـعالج واعـتُبـرت مـسـتـقرة.ولم
يـــحــدد الـــبــيـــان تــفـــاصــيل عـن ســبب
قـاتـلة فـيمـا أشار احلـادث أو مـصيـر ا
األسـطول األمـيركي في احملـيط الهاد

إلـى أن احلادث قـيـد الـتـحـقـيـق.وبدأت
حـامـلتـا الـطـائرات األمـيـركيـتـان "كارل
فـــيـــنـــســـون" و"يـــو إس إس أبـــراهـــام
لـيـنــكـولن" ومـجـمـوعـاتـهـمـا الـضـاربـة
تـــدريـــبـــات األحـــد في بـــحـــر الـــصــ
اجلــنـوبي بــعـد تـدريــبـات مع سـفــيـنـة
تــابـعـة لـلـبــحـريـة الـيـابــانـيـة في بـحـر

اضي. الفيليب األسبوع ا
الـى ذلك   نـــفـــذت طـــائـــرات حـــربـــيـــة
صـيـنـية  39تـوغال في مـنـطـقـة الـدفاع
اجلـــوي الــتــايــوانــيـــة أمس عــلى مــا
أعـلنت حكومة اجلـزيرة في ثاني أكبر
عـــمــلــيــة تـــوغل يــومي تـــســجّل حــتى

اللحظة.
وتـعـيش تـايـوان حتت تـهـديد دائم من
احــتــمــال تــعــرّضــهــا لـلــغــزو من قــبل
الــصــ الــتي تــعـتــبــر اجلــزيـرة ذات
ـوقـراطي جزءا من احلـكم الـذاتي الـد
اراضــــيـــــهــــا وتــــصـــــر عــــلى وجــــوب

استعادتها بالقوة إذا لزم األمر.
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دخـل "جو بـايـدن" لـتوه إلى سـنـته الـثـانيـة فى الـبـيت األبـيض  وفى حـال أشد
ا كان علـيه قبل عام  فقد هـبطت شعبـيته فى استفتـاءات األمريكي ضعفـا 
إلى %33 وأصبح عـلى عتبة عـامه الثمان  وبـانت عليه عالمات الـشيخوخة
ـعلـن بإعـادة الـتـرشح لـلـرئـاسة والـتـدهـور الصـحى والـعـقـلى  وصـار حـلـمه ا

قبلة داعيا للشفقة ومثيرا للسخرية . ا
بـدأ بـايدن عـامه الـرئـاسى األول بـحـمـاسـة مصـطـنـعـة  وتـعهـد بـقـهـر مـرض

إجـتـاحـا أمـريـكـا  مـرض كـورونـا الـذى جــعل األمـريـكـيـ فى قـعـر الـكـارثـة 
ومرض االنـقسام االجتـماعى والسـياسى الذى سـبق تنصـيبه  وبدت تـقيحاته
ظاهرة فـى عملية اقتحام الـكوجنرس قبل تنصيب الـرئيس اجلديد بأسبوع 
وحــرض عــلــيه الــرئــيـس الــقــد "دونــالــد تــرامب"  وكــشف عــورات الــنــظــام
صـداقيـة وسالسة االنتـخابى األمـريكى  وأنـهى ادعـاء واشنـطن وتفـاخرهـا 
ـته فى االنـتخـابات  وامـتنع عن ثـاليـة  فـقد أنـكر تـرامب هز ـقـراطيـتهـا ا د
حضـور حفل تـنصـيب خـلفه  والتـزال األغلـبيـة فى حزب تـرامب "اجلمـهورى"
تـنـكر عـلى بـايـدن شرعـيـة انتـخـابه  بـرغم إعالنات بـايـدن اجلـهيـرة عن سـعيه
إلنـهـاء االنـقـسـام  وحـمالته الـرئـاسـيـة ضـد الـكـراهـيـة الـعـنـصـريـة و"اإلرهاب
الداخـلى"  وحظـر نشـر تـغريـدات ترامب وأنـصاره  وتـنـظيم احملـاكمـات ضد
عـتدين على الكـابيتول (قـدس األقداس)  وخطوط الـدم التى خضبت جدران ا
الـكـوجنـرس  وفـزع الـنـواب والـشـيـوخ  وفى نـهـايـة عـام رئـاسـته األول  أقـر
بايـدن بصعوبة مـعاجلة االنقـسام والشروخ فى بدن أمـريكا  تمـاما كما جرى
فى قصـة وباء كـورونـا  التى جـعـلهـا بايـدن فى قـمة أولـوياتـه  لكـنه خرج من
الـعـام األول كمـا بدأه  فـقـد كانت أمـريكـا واألمـريكـي ضـحـية كـورونا األكـبر
ـيـا وال تــزال  بـرغم تــعـمــيم الـلــقـاحــات وتـوافـرهــا  وبـرغم تــلـقــيح أغـلب عــا
ـتـحورات حـاجز ـرت وثالثـا  فقـد عـبرت اإلصـابـات اجلديـدة با األمـريـكيـ 
لـيون يومـيا فى أمريـكا  وتعـدى اإلجملى 68 مـليون مـصاب حـتى تاريخه  ا
ـضـاعـفات 855 ألـفـا  وإلى أن كـانت صـدمـة رفض ـتـوفـ بـا وجـاوز عـدد ا
وظفيها بـالتلقيح  وقولها احملكمـة العليا لقرار بـايدن إلزام الشركات الكـبرى 
ـقصـورة عـلى العـامـل بـاإلدارات الصـحـية الـفـيدرالـية  أنه جتـاوز سـلطـاته ا
وهو مـا رحب به ترامب  الذى يـوالى تصيد الـفرص  وتمـهيد الطـريق للعودة

مجددا إلى البيت األبيض فى انتخابات رئاسة 2024.
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ة ـقبـلة فى الـعام اجلـاري يبـدو بايدن ذاهـبا إلـى هز وعلى مـنحـدر الشـهور ا
قبل  حـ جترى انتـخابات التـجديد الـنصفى لـلكوجنرس ة فـى نوفمبـر ا مؤ
قراطى) جـلسيه (الشـيوخ والنـواب)  بعد هـزائم متفرقـة حلزب بايـدن (الد
فى انتـخابات فرعيـة جرت مؤخرا  فـتراجع شعبيـة بايدن مبـكرا يهزم حزبه 
قراطى" الذى بدا أنه اسـتعاد بعض حضـوره وتماسكه مع فوز و"احلزب الـد
بايـدن علـى ترامب  يـعود مـن جديـد إلى حالـة شـتات مـصـدوم بأداء رئـيسه 
الذى فـشل فى إنفاذ وعوده بإنعاش االقتصاد األمـريكى  وقيادة عملية كبرى
ـوافـقة لـتحـديث الـبـنيـة الـتحـتـيـة  واحلصـول عـلى دفـعات تـمـويل تـريلـيـونـية 
تراكمة إلى للـكوجنرس  لم تؤد إال لزيادة ديون أمريكا الـداخلية واخلارجية ا
27 تريليون دوالر  والعجز عن االنتظام فى تقد مساعدات لعشرات مالي
تصلة بتوحش جائحة كورونا  مع األمريكي  تنتشلهم من ضوائق العيش ا
ارتـفـاع  األسـعـار وزيـادة معـدل الـتـضـخم إلى  % 6.2 سـنـويـا  وهـو مـا لم
تشهـده أمريكا منـذ أربع سنـة  برغم التحسن الـنسبى فى التشـغيل بإتاحة
 6.4مالي وظـيفة  فـخطط بايـدن تواجه إعاقـة من الكوجنـرس  ومن مجلس
ـقـراطى واحلـزب الـشـيــوخ بـالـذات  الـذى تــتـعـادل فــيه أصـوات احلـزب الــد
قراطي على إدارة بايدن  اجلمهورى  مع بوادر تمرد لبعض "الشيوخ" الد
قبلة ا خـوفا على مقاعدهم التى قد تذهب مع الريح فى انتـخابات نوفمبر ا ر
ــقـراطـيـ فى مـجـلس الـنـواب  وبـإنـهـاء  الـتى تـهـدد بـإضـعـاف أغـلـبـيـة الـد
ا على نـحو عاصف  فـترامب يعـتبر التـوازن احلرج فى مجـلس الشيـوخ  ر
ـة مـنـكرة يـعـد بهـا "بـايدن" فى ـا "بروفـة " لـهز مـوقعـة نـوفـمبـر حـاسمـة  ور
قبلة   وقد أعلن بايدن أنه قد يخوضها إذا ترشح ترامب انتخابات الرئاسة ا
 ووقتـها سيكون "بايدن" إذا امتد به العمـر فى الثالثة والثمان  وهو ما دفع
قراطيـ إلى الدعوة للـبحث عن بديل رئاسى من اآلن  ال أصواتـا مؤيدة للـد
يبدو مـتوافرا بـشروط مالئمة جـالبة القتـناع النـاخب  فأصـغر مرشحـة بديلة
مـطـروحـة هى "هـيالرى كـلـيـنـتـون" الـتى هـزمـهـا تـرامب فى انـتـخـابـات 2016
قبـلة  واحلال نـفسها وستكـون اقتربت من عـمر الثـمان عـشية االنـتخابـات ا
قـراطى الكبار  وبينهم "نـانسى بيلوسى" رئيسة تنـطبق على قادة احلزب الد
مـجـلس الـنـواب  وعـمـرهـا الـيوم  81سنـة  و"وسـتـبـنـى هـومر" زعـيـم الـكـتـلة
ـقراطـية فى مـجلـس النـواب  وعمـره اليوم  82سـنة  وأصـغرهم "كـاماال الد
ـقـراطـي  هـاريس" نـائـبة بـايـدن  الـتى تـبدو كـطـفـلة بـ "ديـنـاصـورات" الد
وعـمـرهـا الـيوم 57 سـنـة  وهى قـريـبة نـسـبـيـا من اجلـناح الـتـقـدمى مـتواضع
قـراطى  الذى يـعبر عـنه السـيناتـور "بيـرنى ساندرز"  الوزن فى احلـزب الد
لـيـاردير نـافـسـة ا وعـمـره الـيوم 81 سـنـة  وال يـحظى أيـهـمـا بجـدارة تـؤهـله 
ـتـوقـع وقـتـهـا سـيـكــون عـنـد الـثـامـنـة تـرامب فى انــتـخـابـات مـقـبــلـة  وعـمـره ا
والـسـبـعــ  أى أقل من عـمــر بـايـدن الــيـوم  واألخـيــر أكـثـر رؤســاء أمـريـكـا
شيـخوخة على اإلطالق  وقـد تعثر على سـلم طائرته لثالث مـرات  وبدا نائما
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وال تبدو حـالة بايدن مختلفـة كثيرا عن ظروف السياسة األمـريكية بعامة  فهو
ثل بشخصه بؤسا يتعداه  وعجزا بات مزمنا عن جتديد وتبديل نخب شاخ
أغلبـها على مقاعدها  ليس فقط فى متوسـطات األعمار مستنفدة الصالحية 
ـقـدرة على ـتـيبـسـة  وذبول ا بل أيـضـا فى صلب الـسـيـاسة وطـرق الـتفـكـير ا
التـصرف فى سـياق مـختـلف  مع تآكل وزن الـطبـقة الـوسطى  وتـركز الـثروة
نافسة فى فى أيدى حـيتان شركات التكنولوجيا العمالقة  وتردى إمكانيات ا
مبـاراة التـاريخ احلـاضر  مع ظـهـور العبـ جدد أقـويـاء على مـسـرح القـيادة
ـيـة  فـقـد تـكـون أمـريـكـا ال تـزال علـى قـمـة الـسالح واالقـتـصـاد بـاألرقام الـعـا
اجملردة  لـكنها تـمضى قدما إلـى تراجع أكيد  بـرغم دينامـكيتهـا الناجتة عن
كونهـا بلدا للهجرة يـستنزف أفضل عقـول الدنيا  لكن هذه الديـناميكية تواجه
ـتواضـعة اقتـصاديا تـعود إلى دور حاسم فى حتديـا غير مـسبوق  فـروسيا ا
سـبـاق السالح  والـصـ الـزاحـفة اقـتـصـاديـا وتكـنـولـوجـيا ذاهـبـة إلى الـقـمة
ـوقف بـسـرعـة هـائــلـة  وحتـالف الــصـ وروسـيـا يـجــعل أمـريـكــا الـيـوم فى ا
األضعف  فـلم يعد بوسعها  أن تواصل التصرف كأنها القوة األعظم  وهنا
ـعـضلـة  التى يـتصـرف بـايدن بـعكس إيـحاءاتـهـا وحقـائقـها  ويـصر جـوهر ا
على تـكـرار وسـائل وأسـالـيب تاريـخ مضى  فـقـد تـشـكل وعى بـايدن وإدراكه
وتاريـخه فى عالم مـا بعـد احلرب الـكونـية الـثانـية  الـذى جنحت واشـنطن فى
كـسب مـعركـته بـإرهاق فـسـقوط االحتـاد الـسوفـيـتى السـابق  وهـو ما ال يـبدو
تكامـلت  فالص هى األكثر تـحالفت ا كنـا تكراره مع الص وروسيا ا
قدرة مالـية عـلى اإلطالق  وتـفوقـها الـتنـظيمـى والتـكنـولوجى بـدا قاهـرا باهرا
ـسـلـحـة مـسـنـود فى مـعــركـة كـورونـا  وسـعـيـهـا السـتـكـمـال عــنـاصـر الـقـوة ا
ـية تتأكـد يوما بعد بفوائض مـالية ال تتـوافر لغيـرها  وسيادتـها التجـارية العا
يوم  بيـنما تلجأ إدارة بايدن للحيل البالية ذاتها  كالتظاهر بزعامة ما تسميه
تسـعة عبر األطلنطى مع االحتاد األوروبى  "العـالم احلر"  وترميم الشروخ ا
ـقراطـيـة وحقـوق اإلنـسان  وبـناء وعـقـد قمم "كـاريـكاتـيريـة" حتت عـناويـن الد
"ستـار حديدى"  جديد حول روسيا والصـ  وكأن التاريخ يعيد نفسه  وهو
ة فى مـعادالتـها  فـلم تعد ال يفـعل  فى حرب بـاردة مخـتلفـة  ال تشـبه القـد
ـباشـر  وقـد انسـحـبت على لـدى أمـريكـا قـدرة وال رغبـة الـتدخل الـعـسكـرى ا
نحـو فوضوى مذل من "أفـغانستـان"  وكأنها تـهرب من "آخر عشـاء" عسكرى
 ثم أن مقـدرتهـا على إدارة حـروب بالـوكالـة تـتقـلص  فلم تـعد لـديهـا فوائض
كـافـية لـتجـنـيد وتـعبـئـة ودعم الوكالء  عـلى نـحو مـا نراه ظـاهـرا فى إخفـاقات
أمريـكا بحرب "أوكرانيـا" مثال  وحيرة واشنطن وتـرددها فى معاجلة اجملازفة
ـبـاشـر فى "كـازاخـسـتـان"  وانكـمـاشـهـا قـيـاسـا لـلـجرأة الـروسـية بـالـتـدخل ا
الـصـينـيـة فى حـرب أثيـوبـيـا األهلـيـة  وسـحبـهـا ألوراق الـتفـاوض حـول الـقوة
الصـاروخية وردع النفـوذ اإليرانى فى الشرق األوسط  وتواضـع أثر حتالفها
اجلديـد "أوكوس" فى احمليط الهـادى وبحر الصـ اجلنوبى  فأصـابع أمريكا
مـتـراخيـة  بيـنـما جـرأة "القـطب الـصيـنى الروسـى" تبـدو مقـتـحمـة  وليس من
عاقل يـتوقع تراجعا روسيا صينيا وشيـكا  بل صار التقهقر على ما يبدو من
نصـيب أمريكا  الـتى ال ترغب وال يرغب رئيسـها العجـوز بايدن فى االعتراف
بحـقائق جديـدة  أهمها أن أمـريكا لم تـعد فى وضع القـوة العظـمى الوحيدة 
وال حتى فـى وضع القـوة الـعـظـمى األولى  بل تـبدو ذاهـبـة إلى تـدنى وتـقلص
الـدور  والـتحـول إلى مـجـرد "قـوة عظـمى" بـ مـتعـددين مـتـنـافسـ عـلى قـمة
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بيروت

منغلقة ومتخلّفة. 
ـثله من إن فـكـرة حـلف الـفضـول ومـا 
ثــقـافـة وإرث تـاريـخي هي ردّ عـلى تـلك
االجتــاهـات الـســائـدة في الــغـرب الـتي
سـلـمـ مـتـنـاقـض تـعـتـبـر الـعـرب وا
كـليـاً مع فكـرة حقـوق اإلنسـان بالـفطرة
ومـتصادمـ مع مبادئهـا ثقافـياً وللردّ
ــسـلـمـ عــلى ذلك نـقــول إن الـعـرب وا
مـعـنيـون مـثل غيـرهم بـحـقوق اإلنـسان
دفـاعـاً عن حقـهم في الوجـود وهويّـتهم
اخلـاصة في االنبعاث وحتقيق التنمية
والــتـــقــدم  والــلــحــاق بـــركب الــبــلــدان
ــتــقــدمـة في الــعــيش بــسالم وحــريّـة ا
وكـرامـة وتأمـ مسـتقـبل أفضل حلـياة
شـعـوبهم  وذلك وفـقاً خلـصـوصيـاتهم
وتـــمــايــزهم الـــديــني والـــثــقــافي دون
يدان ي في هـذا ا إهـمال لـلتطـور العا
بل الـتـفـاعل مـعه واالنـفـتـاح عـليـه على
نـحـو إيجـابي ولكن دون أن يـعني ذلك
إهــمــال أو الــتــخــلي عن خــصــائـصــهم
ــيــة وهــذه بــزعم الــشــمــولــيــة والــعــا
األخـيرة بقـدر ما فيهـا من معايـير عامة
تـخصّ الـبـشـر كـكل فـإنـهـا حتـتاج إلى
احــتـرام الـهـويــات اخلـاصـة لــلـشـعـوب
ي ـشـتـرك الـعا وثـقـافـاتـهـا في إطـار ا

ية. والقيم اإلنسانية العا
{ كاتب ومفكر عربي

مــوقـفـاً إيــجـابـيــاً من حـلف الــفـضـول "
اجلــاهـلي". وحــ ألـغى الــنـبي مــحـمـد
(ص) كـل أحالف اجلــاهــلــيـة اســتــثــنى
مـنـهـا حـلف الفـضـول ويـوم سُـئِلَ عنه
فــأجـــاب " شــهــدت مع أعــمــامي في دار
عـبدالله بن جدعان حلفاً لو أنني دعيت

إلى مثله في اإلسالم ألجبت".
احلـلف الذي نعتبره أول رابطة حلقوق

اإلنسان هو تعاهد على: 
- رفض الظلم والعمل على إلغائه.

ساواة ب أهل مكة ومن دخلها من - ا
سائر الناس.

ـظــلـوم وردّ - إحــقــاق احلق ونـصــرة ا
احلقوق إليه.

- الوقوف ضد الظالم.
- احلفاظ على حياة الناس وكرامتهم.
- الــلــجــوء إلى هــيـئــة (الــفــضالء) لـردّ

الظلم.
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ـثل جـوهر فـكرة حـقوق وذلك لـعـمري 
ـــعــــاصـــر بـــرفـض الـــظـــلم اإلنــــســـان ا
والــتـمـيـيـز مــهـمـا كـان نــوعه مـدنـيـاً أو
سـياسـياً أو اجتـماعـياً أو اقتـصادياً أو
. وقــد اغـــتــنت فـــكــرة احلــلف ثـــقــافــيـــاً
باد الـتي جاء بها وتـعمّقت بالـقيم وا
طهّرة. القرآن الكر والسنة النبوية ا
فكر جورج جبّور ظّل جـدير بالذكر أن ا

وأن الـــفــكــرة اكـــتــســـبت بــعـــداً دولــيــاً
وحــظــيت بــاهــتــمــام كــبــيــر من جــانب
اجملــتــمع الــدولي وبــالــتــالي ال بــدّ من
ــا يــنــســجم مع الــبــحـث في تــراثــنــا 
تـوجّهـاتها عـلمـاً بأن الفـكرة وإنْ كانت
نـبـيــلـة وإنـسـانـيـة إلّـا أنـهـا تـسـتـخـدم
أحــيـانـاً ألغـراض ســيـاسـيـة وبــطـريـقـة
ـــعــايـــيـــر ازدواجـــيــة انـــتـــقــائـــيـــة و
تنّفذة في خـصوصًا من جانب القـوى ا
الـعالقات الـدوليـة  دون أن نتـجاهل أن
ـنا ـتـعصّـبـة في عا بـعض االجتـاهات ا
الـعربي تعـاملت معهـا باعتبـارها "بدعة
غــربـيـة" و "اخـتــراعـاً مـشـبــوهـاً" نـافـيـة
لـدرجـة اإلنـكار أيّـة عالقـة لـها بـالـتاريخ
الـعربي اإلسالمي وذلك بالـتشديد على
اخلــصــوصــيــة الــثـقــافــيــة والــقــومــيـة
واحملـلية بطريقة انغالقيه بل ومعتبرة
ا يثير الشك والريبة كلّ حديث عنها إ

شبوهية. وا
فـــمــا هـي فــكـــرة احلـــلف? ومــا عـالقــته
بـالفـكرة الـكونـية حلـقوق اإلنـسان?نـشأ
حـلف الفضـول ح اجتـمع فضالء مكة
فـي دار عبـد الـله بن جـدعان وتـعـاهدوا
عـلى أن " ال يـدعـوا ببـطن مـكّـة مظـلـوماً
من أهـلـها أو من دخـلهـا من غيـرها من
ه سـائر الـناس إلّـا كانـوا معه عـلى ظا
حــتى تُـردّ مـظـلـمــته"وقـد اتّـخـذ اإلسالم

وقــــبل نــــحـــو 12 قــــرنـــاً مـن الـــثـــورة
الــفـرنــســيـة وصــدور "مـيــثـاق حــقـوق

واطن" . اإلنسان وا
والــسـؤال الـذي يــتـردّد بـقــوة ويـطـرح
نــفـــسه بــعـــد انــتــشــار فـــكــرة حــقــوق
ــكن مـــقــاربـــة "حــلف اإلنـــســان هـل 
الــفـــضــول" لــفــكـــرة حــقــوق اإلنــســان
? وهل هنـاك جذور ـعـاصرة تـاريخـيـاً ا
ـفـاهـيم حـقـوق اإلنـسـان في تـاريـخـنا

العربي? 
فـالـعـرب كـأمـة مـثل غـيـرها من األ ال
ـــكــنـــهــا غضّ الـــطــرف عن الـــفــكــرة
الـكـونـيـة حلـقـوق اإلنـسـان خـصـوصاً

مـنذ ما يزيد عن ربع قرن وكلّما اقتربتْ
الـــذكــرى الـــســنـــويــة لـــصــدور اإلعالن
ـي حلـــقــــوق اإلنـــســـان (1948) الــــعـــا
يـذكّـرني الـدكـتور جـورج جـبـور بـحلف
الـفضـول الـذي اشتـغلـنا عـليه وكـتبـنا
فـيه وحاضرنا عنه لسـنوات غير قليلة
بــاعـتـبـاره رافــداً من الـروافـد الــعـربـيـة
حلــقـوق اإلنــسـان فـلــمـاذا يــتم اهـمـال
رافـدنا في ح تتـسابق األ والبلدان
لـتـأكيـد روافـدها? وعـلى أغـلب الظن أن
احلـلف تـأسس بـ أعوام 595 – 590
م أي مـــا يــزيــد عـن ســتــة قـــرون عــلى
ـاغنـا كـارتا "الـعـهد الـعـظيم"  صـدور ا

ــتـحــدة والــعــديـد من يــخــاطب األ ا
ـنـظمـات الـدوليـة احلـقوقـيـة حتى  ا
االعــتــراف به فـي الــعـام  2007 حــيث
وردت اإلشــارة إلـيه في بـيـان أصـدرته
ـفـوضـيـة الـسـامـيـة حلـقـوق اإلنـسان ا
بـاعتـباره أحد مـصادر الفـكرة الكـونية
حلــقــوق اإلنـســان.ومـثل هــذه اإلشـارة
ـهــمـة فــهي تــعـني أن لــهـا دالالتــهــا ا
الــعـرب قـاربـوا فـكــرة حـقـوق اإلنـسـان
مــنـذ مـا يـزيـد عـلى  1400سـنـة ولـهم
رافــدهم الــثـقــافي إســوة بــبـقــيـة األ
والـشــعـوب الـتي تـبـحث في تـاريـخـهـا
عاصرة بدالً وتـراثها ما يدعم الفكرة ا
من الـتنـكّر لـها أو جتـاهلـها. كـما أنـها
تــردّ عـلى الـذين يـتــهـمـون الـعـرب بـأن
ديـنـهم يـحضّ عـلى الـكراهـيـة والـعنف
واإلرهـاب بدلـيل سجّـل بعض الـبلدان
الـعـربـيـة بـخـصـوص حـقـوق اإلنـسان
ا يـعطي وهـو غـير مـشـجع بالـطبـع 
ـهـ وسـواء كـان ـبــرر" ا مــثل هـذا "ا
األمـــر بــــحـــسن نــــيّـــة أو بـــقــــصـــديـــة
واسـتهداف وهـذا هو الغـالب الشائع
فــإن الــنــتــيــجــة واحــدة وهي الــفــكـرة
الــســائــدة لــدى قــوى وجــهــات دولــيـة
ومـــفـــادهــا أن الـــثـــقــافـــة الـــعــربـــيــة-
اإلسالمـيـة أسـاسهـا الـتعـصّب وولـيده
ـسلـم الـتـطرّف وأن حـيـاة العـرب وا

تــضــررا هي الــصـومــال حــيث يــعـاني
%59,5 مـن السـكـان مـن اجلـوع بـيـنـما
تـواجه احلـكومـة الهـشة تـمردا مـسلـحا
مــنــذ عـام 2007 والــيــمن الــذي يـشــهـد
حــربــا مــنــذ ســبع ســنــوات حـيـث طـال

اجلوع %45,4 من السكان.
كــمـا ســجل الـيـمـن الـرقم الـقــيـاسي في
عــدد اإلصـابـات بـفـقــر الـدم الـذي عـانت
مــــــنه %61,5 مـن الـــــنــــــســـــاء فـي سن

اإلجناب حتى عام 2020.
وأضـاف التقرير أنه "عانى 141 مـليون
ــنـطــقـة من انــعـدام األمن شــخص في ا
عـتدل أو الـشديـد عام 2020 الـغـذائي ا
بزيادة قدرها 10 مالي عن العام الذي
ســبـقه".وبـذلـك يـكـون اجلـوع قــد تـفـاقم
بـنسـبة %91,1 فـي العالم الـعربي على
ــاضـيـة حـسب مــدى الـعـشــرين سـنـة ا

تقديرات منظمة األغذية والزراعة.
وتـرافق ذلك مع مشاكل تتعلق بالصحة
الـــعـــامـــة حـــيث يـــعـــاني % 20,5 من
ـنطـقة األطـفـال دون سن اخلامـسة في ا
مـن الــتــقــزم و%10,7 مـن هــذه الــفــئــة

العمرية من زيادة الوزن.
ومـا تزال مشـكلة الـسمنـة لدى البـالغ
تـمـثل مـشـكـلـة صحـيـة عـامـة كـبـيرة في
ـنـطقـة والسيـما في الـبـلدان الـعربـية ا
الـغـنـيـة.وفي عام 2020 بـلـغت الـنـسـبة
لـــدى الــبــالــغــ %28,8 أي أكـــثـــر من
ي البالغ 13,1%. توسط العا ضـعف ا
وتـنتشر السمـنة بنسب أعلى في الدول
األغــنى وفي مــقـدمــتــهـا دول اخلــلـيج

وعلى رأسها الكويت بواقع 37,4%.
ــنــا الــعـربي يــعــيش مــواطــنـو في عــا
الـيمن هياكل عظـمية أشبه بـالعصافير
و مــواطـنـو اخلـلــيج يـعـانـون الــسـمـنـة
ـفـرطـة أشـبه بـالـدبـبـة ولـكن هـياكل ا
الـــيـــمن ســـطـــروا بـــطـــوالت أقـــرب إلى

عجزات.. ا
ربنا قنا العوز والفقر.

وامدنا باخلير و الستر.. 
{ عن مجموعة واتساب

ـواطن العربي يـحمل كرات قـضية.. ا
ـشـاكل مــلـيـئـة  بـأعــبـاء الـعـبــوديـة وا
جتـــــعـــــله ال  يـــــفـــــكـــــر في إصالح وال
كـل هـمـه هـو تــأمــ الــطــعـام تــغــيــيـر
ــســكن  ألسـرته. ــلـبس وا والــدواء وا
عـمـومـاً ….تـعـددت كـراتـ الـبـيض في
العالم العربي ولكن النتيجة واحدة !!
و يـــبـــقى صـــوت الـــثـــائـــريـن الـــعــرب
مــــبــــحـــوح امــــا دعــــوة الــــفـــاســــدين
لـإلصالح فهي أشبه بـدعوة اخلرسان

للغناء.
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قــد يــكـون اجلــوع في الــعــالم الــعـربي
ســبـب في فــقــدان الــشــعب الــهــويــة و

التنازل عن القضية.. 
ي صـدر مـؤخرا" أن 69 ذكـر تـقـرير أ
مــلــيــون شــخـص في الــعــالم الــعــربي
عــانـوا مـن سـوء الــتـغــذيـة عـام 2020
ـنطـقـة البـالغ عددهم وأن ثـلث سـكان ا
420 مـلـيون نـسـمة لم يـحـصلـوا على
غــذاء كـــاف.وقــالت مــنــظــمــة األغــذيــة
ـــتــحــدة والـــزراعــة الـــتــابــعـــة لأل ا
(الــفـاو) في تـقـريـر لــهـا إنه بـ عـامي
2019 و2020 عـــــانى 4,8 مـــــلـــــيــــون
شــخص في الــعــالم الــعـربـي من سـوء
الـــتـــغــــذيـــة "في جـــمـــيـع الـــطـــبـــقـــات
تضررة أو غير االجـتماعية والبلدان ا

تأثرة بالنزاعات". ا
ـنـظـمـة إلى أن أكـثـر الـدول وأشــارت ا

جتـمـهـر مـحبي الـشـيخ كـشك (من اكـبر
ــعـارضـ  اإلسالمـيــ لـنـظـام  أنـور ا
السادات)  عقب اإلفراج عنه عام 1982
بـعـد صالة اجلـمـعـة مطـالـبـ بـعودته
لـلخـطابـة في مسـجده وبـقي اجلـمهور
يـهتف  مطالبا بعودة الشيخ للخطاب..
وفــجـأة ظـهــرت سـيــارة شـاحـنــة تـبـيع
الــبــيض بــنــصف الــســعــر فــإنــصـرف
ـتـظاهـرون لـشراء الـبـيض! وبعـدها ا
حـضرت قوات مـكافحـة الشغب لـتفريق
ـتظاهرين الذين كانو يحملون كرات ا

 البيض.
 فـوقف كل مـتـظاهـر ينـظـر للـجـنود ثم
يـنظـر للـبيض الـذي بيـده والذي حصل
عــلــيه بــســعــر رخــيـص (لــقــطــة بــلــغـة
ــصـريــ الــدارجـة) مــحـاوالً تــصـور ا
مـصـيـر هذا الـبـيض في حـالة مـواجـهة

قوات مكافحة  الشغب!!!
والـنتيجـة التي لم يتوقـعها حتى قوات
مـكافحـة الشغب كانت مـفاجئة لـلجميع
تـظـاهـرين بدون …..  كـانت انـصـراف ا
صـدام فاجلميع اقـتنع بأهـمية احلفاظ
ونـسوا الشيخ عـلى البيض  (الـلقطة)!!
والــقـضــيـة في مــجـتــمع كـان االنــفـتـاح
ــصــري أنــور الــذي ارســـاه الــرئــيس ا

السادات جعلهم بال هوية .
ــكن في مــجــتــمــعــنــا الـعــربي كــيف 
لــصـوت الــضــمـيــر الـشــعـبي أن يــكـون
ــواطن بال هــويـة و ال قــويــا" أن كـان ا
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ســتــدفع ثـــمــنــا بــاهــضــا في االرواح وعــزلــة

ي .  صرفي العا محتملة عن النظام ا
التلويح بالعصا هل اخليار االوحد باستخدام
الـقــوة ام ان هـنـاك خــيـارا اخــر ?   يـبـدو ان
لـبـايدن خـيـارا اخـر يـكـمن في فـرض مـزيد من
الـعقـوبات وبـالتوافـق مع الدول الـغربـية  لذا
هـو اكـد عـلى مـحـاربـة روسـيـا اقـتـصـاديـا عن
ية  صرفية العا نضومة ا طريـق عزلها عن ا
مع بـقـاء بـاب احلـوارات مـفـتـوحـا مع الـروس
وحــتى تــتـمــة الـقــنــاعـات بــاتــخـاذ الــقـرارات
الصعبة .بذات السياق وزير خارجية الواليات
تحدة االمريكية  بلينكن قال خالل مؤتمر له ا
بـرلـ امس االول " في حـال تـوغـلت اي قوات
لـروسـيـا سـنـرد علـى ذلك بـاسـتـجـابـة صـارمة
ومـوحدة . مـشـددا ان هـذا االحتاد سـيـعطـيـنا
ـكن ان الـقـوة الالزمــة واعـتـقــد ان روسـيـا ال
وقف االوربي تـواجه هذا التضامن ". وحدة ا
ا سـيـقوض احـالم روسيـا بـغزو االمـريكـي ر
اوكــرانـيـا يــضـاف لـهــا ان دوال مـثل لــتـوانـيـا
والتــيــفــيـــا وبــولــنــدا وحــتـى عــبــر طــائــرات
بريـطـانيـة كـانت قد اوصـلت اسـلحـة امـريكـية

متطورة الى اوكرانيا .
ومع هـــكـــذا حــدة فـي اخلــطـــاب االمـــريــكي -
االوربي اال ان امـريــكـا تــركت فـســحـة كــبـيـرة
لــلـدبـلـومـاسـيـة لـلــتـحـاور مع روسـيـا  يـقـول
انـتوني بلـيكن :  " ان روسـيا سـتدفع ثمن اي
تـصعيد ضد اوكرانيا "   مـستدركا " سالتقي
البـروف غدا في محاولة خلفض التصعيد ضد

الدفاع عن النفس فنحن ها قد عددنا العدة .
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مـا ذا بشأن الغاء معـاهدة انتشار الصواريخ
ـدى الــتي الـغــاهـا تــرمب ونـشـر الــبـعــيـدة ا
الـصواريخ في دول اوربـا الـشرقـيـة كبـوالندا
ولـتوانـيا والتـيفـيـا ? اما تـهدد االمن الـقومي
الـروسي ? ايــضـا مــاذا عن  مـنــاورات حـلف
ــتـخـام لــلـحـد الــنـيـتــو في الـبــحـر االسـود ا
الـبحـري الـروسي امـا يشـكل ذلك تـهـديدا من
الـنـيـتـو نـحــو روسـيـا ? وغـيـر هـذا مـا ذا ان
انـضـمت اوكـرانــيـا حلـلف الـنــيـتـو ? .. كـيف
لـروسيا ان تقف مكتوفة االيدي واذن بات من
حــقــهـــا هي ايــضــا ان تـــتــحــسـب لــكل تــلك
ـواقف االمـريـكـيـة وحتـركات الـتـغيـرات في ا

حلف النيتو .   
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حـــذر بــــايـــدن الـــرئـــيس بــــوتن من ان بالده

بـايدن حمـاسته باتت اكـثر من اي وقت مضى
ــزمع اجتــاه روســـيــا في مـــســألــة غـــزوهــا ا

اذا  االن ?    الوكرانيا  .. لكن 
يـــقـــول بـــايـــدن  : " اي دخـــول لـــلـــروس الى
اوكـرانيـا سـيعـتبـر غـزوا وان امريـكـا لن تقف

مكتوفة االيدي" . 
تلـويح بالعصا االمريكـية للروس وبهكذا حدة
ــا تـكــون سـابــقـة في الــعالقـات الــروسـيـة ر
االمـريكيـة . لكن هل فـعال روسيـا عاقـدة العزم

لغزو اوكرانيا ? .. 
مـا نـشر من مـعـلـومـات في الـصـحف ووسائل
االعالم الـدولية ان روسيا قامت بتحشيد اكثر
من  100الف مقاتل و 13 الف دبابة و1800
قـطعـة مـدفعـيـة واذن فروسـيـا وبحـسب هـكذا
ـنطـقي ان نقـول عنـها انـها سـلوك يـكون من ا
تـرغب باستفـزاز امريكا واوربـا او انها ترغب
ان تـدخل اوكرانـيـا في مرحـلـة احلسـابات في

اجـتـمـاع جملـمـوعـة دراسـات عـقد اجلـمـعـة في
نــيــودلــهـي إن مــا يــريــده الــرئــيس الــروسي

ير بوت هو "االحترام". فالد
وتـابع "من السـهل منـحه االحتـرام الذي يـريد
والـذي يسـتـحـقه أيضـا عـلى األرجح" واصـفا
فــكـــرة أن روســيــا تــريـــد اجــتــيـــاح قــسم من
أوكـرانيـا بـأنهـا "حـماقـة".وقـال متـحـدث باسم
وزارة الـدفــاع في اتـصــال أجــرته مـعه وكــالـة
فـرانس برس أن هـذه الـتصـريـحات "ال تـطابق

انية". إطالقا موقف وزارة الدفاع األ
وتــابع أنه ســيـتـحــتم عـلى شــونـبــاخ "اتـخـاذ
مـوقف" وتبـريـر تـصريـحـاته "أمـام قائـد هـيـئة

أركان اجليوش".
ـتـحدة وفي تـطـور مضـطـر اوعـزت الواليـات ا
االمــريـكـيـة لـرعـايـهـا الــقـاطـنـ في اوكـرانـيـا
غـادرة فـيمـا سنـلـحظ في االيـام القـادمة ان بـا
ــتـحـدة تــسـيــر دوال اخـرى مــسـار الــواليـات ا
االمـريكـيـة في اجالء رعـايـاها من هـذا الـبـلد 
وان لم تـنحـو تلك الـدول منـحى امريـكا مـعنى
هــذا ان هـنــاك الزال بــصــيص امل فـي ارجـاع
بـوصـلــة احلـرب الى ان تـقـف عـنـد احلـوارات
الـدبلوماسية . نشوب حرب شاملة مع روسيا
لـيس باالمر الـسهل وقـوعه وان كان حصـولها
سـتـعـبـد لـكن مـا يـقـلق الـعالـم اجمع لـيس بـا
ودول اوربـا بـالذات هـو ان يـتـطـور الـنزاع من
ــا يـكـون مــاهـو تــقـلــيـدي الى نــزاع نـووي ر
ية ثـالثـة تدخل اوربا ثابـة حرب عـا حيـنهـا 

والعالم في ظالم دامس ولعشرات العقود  .

لـلسـياسـة الروسـية من جـهة وزيـادة في عدد
قـواعدها العسـكرية  في دول الشرق االوسط

من جهة ثانية  . 
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مـشــهـد الــدمـار واخلــراب الـذي اجــتـاح دول
اوربـا الزال شاخصا امام االوربـي فخسارة
55 مـلـيون مـواطـنـا اوربـيـا وحتـويل مـدنهم
كن ألي ذاكرة الطالل دثـار في تلك احلرب ال
من مـحــوهـا . مع هـذا جنــد ان هـنـاك اجـواء
عـسكـريـة لم نـعهـدهـا من قبـل . ففي الـسـويد
مـثال  ارسال تـعزيـزات عسـكريـة  سويـدية
ثـقيلة الى جزيرة غوتالند ومشاهدات جلنود
بـدأوا بتسيـير دوريات على الـساحل الشرقي
. وحـسب مــواطـنــون سـويـديــون نـقــلـوا عن
االعالم الـسـويـدي كـشــفه عن حتـلـيق طـائـرة
جتــسس درون عـســكـريـة مــجـهـولــة الـهـويـة
سـوداء الـلــون في سـمــاء الـسـويــد كـانت قـد
حـلـقت فـوق مـنـشـآت حـسـاسـة ومـنـهـا ثالث
محطات نووية لتوليد الطاقة وكذلك حتليقها
ــان الـــســويــدي في قــلب فــوق مــبـــنى الــبــر

العاصمة ستوكهولم.
ــانــيــا وخــيّــمـت االزمــة االوكــرانــيــة عـــلى ا
ثـيـرة للـجدل خصـوصـا بعـد التـصـريحـات ا
انية " كاي اشم الـتي اثارها قائد البحرية اال
شــونــبــاخ " والـتـي بـســبــبــهــا قــام بــتــقـد

اســـتـــقـــالــــته بـــعـــد ان وصـف حـــديـــثه ب (
االرعن). فـبحـسب مـقطع فـيديـو انـتشـر على
اإلنـترنت قـال نـائب األميـرال شونـباخ خالل

اوكرانيا " . 
الـتخـوف الـروسي من حتـركـات الـنيـتـو نـحو
االقـتراب اكـثـر من مـراكز الـقـيـادة والسـيـطرة
الــروســـيــة بــدى اكـــثــر وضــوحـــا في حــديث
الرئيس بوتن عن االزمة احلالية  فيقول بهذا
الــصـدد أن "الــنــيـتــو قـد يــسـتــخـدم األراضي
طـاف لـنشـر صواريخ األوكـرانيـة في نـهايـة ا
قــادرة عـــلى الــوصـــول إلى مــراكـــز الــقــيــادة
الروسية في غضون خمس دقائق فقط". 
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وقف ـتحـدة االمـريكـيـة ان ا تـعلم الـواليـات ا
تعـنت في مفاوضـات فييـنا ما كان االيـراني ا
الـتشبث به هكذا لوال مـا تقدمه لها روسيا مع
الـصـ عــلى حـد ســواء من مـعــلـومـات ودعم
عــلى الــصــعــيـد الــدبــلــومــاسي والــسـيــاسي
لـلجـمـهـوريـة االسالمـية االيـرانـيـة  . من هـنا
ـا حتاول امـريكـا ومن خـلفـها اسـرائيل ان ر
لف نزاعها احلالي تضغط اكثر على روسيا 
مع اوكـرانـيـا لـلـوصـول بـالـنـهـايـة الى اتـفـاق
قدم يـفضي الى تخفيف شدة الدعم الروسي ا
اليـران وحتى الوصول الى اتفاق يرضي دولة
اسـرائيـل واجملتـمع الـدولي او بـتقـلـيم اظـافر
ايـران بتوجيه ضربـة تكتيكـية الهداف محددة
وتــكــون ذات اثــر وعــمـق كــبــيــر  وفــيــمــا لم
تـتوصل دول الـتـفـاوض التفـاق نـاجز مـعـها 
تحدة االمريكية حتاول كسر ايـضا الواليات ا
شـوكـة الـدب الـروسي  بـعد جنـاحه فـي قضم
جـغـرافــيـة سـيـاسـيـة سـجـلت كـمـكـسب كـبـيـر
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عمان

االرقــام عن تــبـريــر الــعـنف الــســيـاسي
تــتـآزر وتــتـعــاضـد مع  نــتـائـج مـحـرار
IOT الــرأي الــعــام الــعــراقـي األخــيـرة
ــسـتــقـلـة الــتي اطـلــقـتــهـا اجملـمــوعـة ا
ــاضي والـتي لـالبـحـاث في الــصـيف ا
أظــهـرت أن ثــلـثي الــعـراقــيـ تــقـريــبـاً
يــتـفـقـون ان االنــتـخـابـات ال تــتـيح لـهم
صـــوتـــاً مـــســـمـــوعــاً فـي أدارة شــؤون
بـلدهم! كمـا أظهرت نتـائج استطالعات
أخرى أجرتها نفس اجملموعة أن نسبة
الـعراقـي الـذين يؤمـنون ان بـأمكـانهم
أحـــداث تــغـــيــيــر ســـيــاسـي عن طــريق
االنـتخابات أقل من %20 وانـها تتدنى
اكـثـر لـتصل الى %11 فـقط في مـناطق
يل لـلعنف عـنى ان ا جـنوب الـعراق. 
الـسـيـاسي كـسـلـوك مـقبـول مـجـتـمـعـياً
االمــر الــذي صــار ظـــاهــرة مــلــمــوســة 
ســيــؤدي غــالــبــاً الى صــعــود حــركــات
ا يعني ان النظام شـعبوية أو عنيفة 
ـوقـراطي(ان وجـد) يـواجـه حتـدياً الـد
خــطـيـراً وان احــتـمــاالت الـدكـتــاتـوريـة

والطغيان أقرب من أي وقت مضى.

عـام 2004 لــتـصـبح %20 عـام .2019
أي أن واحـــد من كل  5عــراقــيــ يــبـرر
اســتـخـدام الــعـنف ضـد اآلخــر خملـتـلف
األسـباب. قـد تبدو هـذه النسـبة مقـبولة
لـــلــبــعض لـــكن كــون هـــذا الــســؤال من
social ـرغـوبيـة االجـتـمـاعـية أسـئـلـة ا
desirability وهـي كــمــا قـــلت من قــبل
انـهــا األسـئـلـة الـتي يـود اجملـيب عـنـهـا
ـا ـظـهـر الـشـخص اجلـيـد  الـظـهـور 
يـــدفــعـه الى الــتـــخــفـــيف من ســـلــبـــيــة
أجتــاهـاته الــفـكـريــة والـســلـوكــيـة(مـثل
تـــــأيــــيـــــد األرهـــــاب أو الــــتـــــطــــرف أو
ــتـوقع جـداً ان الــعـنف...الـخ) فـأن من ا
بـررين للعـنف ضد اآلخر تـكون نسـبة ا
بـ العـراقي أعـلى من ذلك. من جانب
آخـر فـعنـد مقـارنـة نسـبة تـبـرير الـعنف
فـي الـعـراق مع بـقـيــة دول الـعـالم الـتي
ــسح(بـحـدود 60 دولــة) فـأن شــمـلــهـا ا
الــعـراق جـاء كـثـامن أعــلى شـعب يـبـرر
الـعـنف ضـد اآلخر. فـفي الـوقت الذي لم
يـبرر فيه سوى أقل من %2 العنف ضد
و %3 في االردن و اآلخــــر في تــــونس

الحـظـة وحـدهـا ال تـكـفي مـع ذلك فـأن ا
لــتــشــخــيص الــظـاهــرة ومــعــرفــة مـدى
وال بـد من االسـتـعـانـة بـلـغة انـتـشـارهـا
االرقــــام في هـــذا اخلـــصــــوص.ســـيـــتم
الـتركيز هنا على قيمت من قيَم العنف
حـسـبمـا وردتا في مـشـروع مسح الـقيم
الــدولـي الـذي شــمـل بــحـدود 60 دولــة.
هــاتــان الــقــيــمــتــان هــمــا الـعــنـف ضـد
اآلخرين بشكل عام والعنف السياسي.
مـثلة لكل  سـؤال العيـنات الوطنـية ا
شـــرائح اجملــتـــمع في تـــلك الــدول(ومن
ضــمــنـهــا الــعـراق) عـن مـدى تــبــريـرهم
وكـذلك لــلــعــنف ضـد اآلخــرين عــمــومــاً
تـبـريرهم السـتـخدام الـعنـف السـياسي.
ؤشـرين هـناك نـسبـة أكـبر من في كـال ا
ن يـبررون الـعـنف مقـارنةً الـعـراقيـ 
ا عظم دول العالم التي  مسحها 
يـؤكــد وجـود خـلل قـيـمي يـنـعـكس عـلى
سـلوكيـات العنف في اجملـتمع العراقي.
لـقـد قـفـزت نسـبـة من يـبـررون بـشدة أو
الـى حــد مــا أســـتــخـــدام الــعـــنف ضــد
اآلخـــرين في الــعــراق من %8 فـــقط في

الــظــاهـرة األكــبــر الــتي يُـشــتق مــنــهـا
الــعـنـف األسـري الــذي أشـرنــا الـيه اال
وهي تـنامي الـسلوك الـعنيف وتـبريره
. ومـثـلمـا يـصعب أنـكار بـ الـعراقـي
تــنــامي ظـاهــرة الــعـنـف ضـد األطــفـال
والـنساء في مجتمعنا حيث الكثير من
احلـوادث العنيـفة  نشرهـا وتداولها
فـأنه عــبـر مـخــتـلف وسـائل الــتـواصل
يـــصــعب عــلى أي فـــرد عــدم مالحــظــة
تـنامي السلوك العنيف داخل اجملتمع.

في احلـــلــقــتــ الــســابــقــتــ من هــذه
الـسـلـسلـة الـتي تـتـبع تغـيـيـر الـقيم في
اجملـــتــــمع الـــعـــراقي خـالل الـــعـــقـــدين
ــــاضــــيـــ تــــنــــاولت مــــوضــــوعـــ ا
أجـتـماعـي يـرتبـطان بـالعـنف االسري
وهــــــمــــــا ضــــــرب األبــــــنــــــاء وضــــــرب
الــزوجــات.وأزحت الــغــطــاء عـن تــزايـد
مــعــدالت الــعـنـف بل وتـزايــد الــســلـوك
رأة الـتـبـريري لـلـعـنف ضد األطـفـال وا
في مـجـتـمـعنـا. هـذا يـقود الى مـنـاقـشة

و%7 فـي النمـسا كان %12 فـي أيران
%20 مـن الــعـــراقـــيــ يـــبـــررون هــذا
الـسـلـوك!! كـمـا ان القـفـزة الـكـبـيرة في
تــبـريـر الــسـلـوك خالل 10 أعــوام فـقط
تـثير القلق عن األجتاه الذي يسير فيه

اجملتمع العراقي.
√u « ÂU —«

أمـا بخصوص تبرير العنف السياسي
ا يـؤكد أن فـقـد كانت األرقـام أسـوأ و
الـعـنف بـات ثقـافـةً مبـررةً يـتم تـبنـيـها
بـشكل مـتنـامي في اجملـتمع. فـقد أشار
مــسح الـقـيـم الـشـامل فـي الـعـراق عـام
2019 ان %22 مـن العـراقيـ يجدون
الـعـنف الـسـياسي مـبـرر تـمـاماً أو الى
حـد مـا. هـذه الـنـسـبـة هي سـابع أعـلى

ياً من بـ كل الدول التي  نـسبة عـا
مـسـحـهـا(86 دولـة).هـنـا يـبـدو الـفـشل

ـوقراطي) الذي  الـذريع للنـظام(الد
تـأسيـسه بعد 2003 والـذي ينـبغي ان
تــكـون أحـدى أهم أهـدافه هي الـتـداول
الــسـلــمي لــلـســلـطــة ومــنع أسـتــخـدام
الـعنف لـتحـقيـق أهداف سـياسـية.هذه
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عن الـقـواعـد الـعامـة جـاء لـتـحـقـيق اكـبر
قـدر مـن الـردع الــعـام ومــحـاربــة ظـاهـرة

االنتحار عقابياً .
—U ô« …d U

ــعــول عـلــيه في وهي حــالــة عالجـيــة وا
نظومة مـعاجلة ظاهرة االنتحار تتمثل 
اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة وثـقـافـيـة تـقوم
بــدراســة الــظــاهـــرة بــشــكك عــام ووضع
ـــآخـــذ احلـــلــــول لـــلـــحــــد مـــنـــهــــا وان ا
ـشـرع تـتمـثل واالنـتـقـادات عـلى مـوقف ا
ــا نص عــلــيه قــانــون الــعــقــوبــات في
ـادة (408) مـن قـانـون الــفــقـرة (3) مـن ا
الـعقوبات والـتي تنص (ال عقاب على من
شـرع في االنتحار) ونرى ضرورة ان يتم
ايـداع شرع بفعل االنـتحار وذلك بإيداعه
مـؤسسـة طبـيـة عالجيـة ومراقـبة سـلوكه
ويـكـون ذلك حتت اشـراف اطـباء من اهل
اخلــبــرة واالخــتــصـاص واخــتــصــاصي
بـالتـحلـيل النـفسي وعـلم النـفس وباحث
اجتماعي وال يتم السماح بإخراجه منها
#تابـعوا اال بـتقـارير االطـباء واخملـتصـ
أوالدكم فـاألخالق تغيـرت... واحلب تغير
....وااللـتـزام الـديـني تـغـيـر.... والـتـربـيـة
تـغيـرت ....ومفـاهيم الـعالقة أو الـصداقة
أو احلُب أو الـعـشق كـلـهـا تـغـيـرت إال ما
قـدر الــله  .إيـاكـم واإلسـتـسـالم والـوقـوع
في كـــبــائـــر الــذنـــوب والـــله ال راحــة وال

وت . إستراحة وال طمأنينة بعد ا
{ محام

ن لم يـتم عـنـاصــر االهـلــيـة بـالــنـسـبــة 
الـــثـــامـــنـــة عـــشـــر من عـــمـــره  تـــدفـــعه
لـالنـــســــيـــاق وراء مـن يـــغــــريه بــــفـــعل
االنـتـحـار لــعـدم تـقـديـره عـواقب االمـور
كـمـا هـو حـال الـشـخص الـبـالغ الـرشـيد
ونقص االدراك او االرادة كان يكون ذلك
لـعـيب طار  او مـرض نـفسي او عـاهة
عـقــلــيـة انــتـقــصت من ادراكه او حــريـة
اخــتــيـاره فــاقــدم عــلـى فـعـل االنــتــحـار
ادة (136) قتضى ا ـكن للمحكـمة  و
عـقوبات احلـكم بأكثـر من احلد األقصى
ة وهي (السجن قررة للـجر لـلعقوبـة ا
ـدة ال تـزيـد عن 7 سـنـوات او احلـبس)
بــشــرط عــدم جتــاوز ضــعف هــذا احلــد
ـنتـحر .احلـالة الـثـانيـة تـتمـثل بـحالـة ا
فـاقدا لإلدراك واإلرادة وعلة التشديد أن
ـنـتـحر ال يـقـدر نـتـائج أفـعاله شـخص ا
ولـــيـــسـت لـــديه إرادة حــــرة وان قـــيـــام
ـسـاعدة اجلـاني بـتحـريـضه او تـقد ا
له هـو من قـبــيل تـسـخـيـر شـخص غـيـر
مـسـؤول جزائـيـا من اجل انهـاء حـياته,
ــســاعــد وعــلــيه يــعـــاقب احملــرض أو ا

بـعـقـوبــة كـعـقـوبـة الــقـتل الـعـمـد اذا 
االنـتــحـار امــا اذا اقـتــصــر الـفــعل عـلى
الـشروع فان اجلـاني يعـد كأنه شرع في
شرع ة قتل عمد وبـذلك نرى بان ا جـر
ساعد قـد ساوى ب فعل احملـرض أو ا
ة الـقتل الـعمد من عـلى االنتـحار وجـر
شرع حـيث العقوبة. ونرى بان خروج ا

أصـبح اإلنــتـحـار عــنـد الـبـعـض وسـيـلـة
لـــلـــخالص وخـــصـــوصـــا في صـــفـــوف
الـشــبـاب  وأضـحت هـذه اآلفــة الـسـامـة
كـأنـهـا تـقـليـد أو مـوضى ! هي كـانت من
ه لـكـنـها عـرفت قـبل في الـعـصـور الـقـد
إنـتــشـارا خــطـيـرا  فـي زمـنـنــا احلـالي !
ــوت ; وقــد يــلــجــأ اإلنــتــحــار يــعــني #ا
اإلنـسـان لإلنـتـحـار أل سـبـاب ال نـعـلـمـهـا
لــــكن اهـم هــــذا األســــبــــاب هي ( احلب
واإلهــمــال األســري والــبــطــالــة والــفــقـر
وكـثـيـرة هي األسـبـاب اليـسـعـني ذكـرهـا
تــمـامــا ) وحــسب عـمــلي واطالعـي عـلى
كــثـــيــر من اجلـــرائم الـــتي الــتـي يــذهب
ضـحــيــتـهــا شــبــاب وكـبــار سن ونــسـاء
ــنـتـحـرين لم وحـتى اطــفـال فـإن أغـلب ا
ـتعـاط يـكونـوا بـكامل وعـيـهم أو من ا
لـلــمـواد اخملـدرة أو بــعض األدويـة الـتي
ـؤثرات الـعـقلـية. تـندرج ضـمن مـفهـوم ا
قـبل فترة لـيست بكـثيرة صـادفني مقطع
فـيديو لشـاب ينتحـر بسبب ترك حـبيبته
ــة لم يـضع الــقـانـون له.الن  هــنـاك جـر
ـــة االنــتــحــار عــقـــوبــة لــهــا ,وهي جــر
الـتــيـيـرتــكـبــهـا اإلنــسـان فـهــو في نـفس
الـوقت جاني ومـجني عـليه. إن اإلنـتحار
إثم وخـسران وهـوان ومـكيـدة شيـطانـية
وفخ إبـليسي للوقوع فـيما نهى عنه الله
ورسـوله لقـوله تـعالى في سـورة النـساء
اآليـة :29: التـقتـلـوا أنفـسكم إن الـله كان
بــكم رحــيـمــا " وفي احلــديث الــصــحـيح
يـقول الرسول صلى الله عليه وسلم [من
قـتل نفـسه بشيء عـذب به يوم الـقيـامة ]
أمـا مــوقف الــقـانــون الــعـراقـي  قـانــونـاً
الـقـانـون ال يـعـاقب من يـحـاول االنـتـحار
ــا يــعــاقب مـن حــرّض اآلخــرين عــلى إ
االنـتحار أو سـاعدهم في ذلك الـفقرة (2)
ـادة (408) من قــانـون الــعـقــوبـات مـن ا
ـــشـــرع شـــدد الــــعـــقـــوبـــة في وهـي ان ا
حـالــتـ هــمــا :االولى : تـتــمــثل بـحــالـة
ـنـتـحـر الـذي لم يـتم الـثـامـنـة عشـر من ا
عــمــره او كــان نــاقــصــا االدراك واالرادة
وعـلـة الـتــشـديـد تـكـمـن في عـدم اكـتـمـال
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نتخب الـوطنيّ تبذل قصارى مـحمود ان إدارة ا
ِ وصـــول الـالعـــبــ جـــهـــودهـــا من أجـل تـــأمــ
ـنـتخـب الوطـني احملـتـرفـ لاللـتـحـاقِ بـبـعـثـةِ ا
مــوضــحـاً ان مــوضــوع إلـغــاء رحالتِ الالعــبـ
خـارج إرادتـنـا وهو حـدث طـار حـيث سبق أن
 تـأكيد احلـجوزات جلمـيع الالعب
مـنذ وقتٍ سابق مبيناً ان االحتاد
الـــعــراقيّ لم يـــدخــر جــهــداً في
ِ تــــذلـــيـلِ الـــصــــعـــاب وتــــأمـــ
وصـولـهم.عـلى صـعـيـدٍ مـتصلٍ
ـــديــــرُ اإلداري: انه أمّن كــــشفَ ا
احلـــجـــوزاتَ الــبـــديـــلـــة جلــمـــيع
ـؤمل وصــولـهم الـالعـبــ ومن ا
غـداً.جتدرُ اإلشارة إلى ان اجلهاز
الــــفـــنـي واإلداري لـــلــــمـــنــــتـــخبِ
الـوطني ال يزال يتـريث في قضيةِ
اســتـــدعــاء الالعب ســعــد نــاطق
وضـوع ما بـعد حـيث  تـداولُ ا
نـهــايـةِ الـوحـدة الـتـدريـبـيّـة الـتي
نـتـخبُ الوطـني عـصر أجـراهـا ا
الـــيــــوم االثـــنـــ و االتـــصـــالُ
ـعرفـةِ مدى جاهـزيته إذا بـالالعبِ 
مـا تطـلب أمر اسـتدعـائه لالنـضمامِ
ـــنــتـــخبِ بـــشـــكلٍ رســـمي مع وفـــد ا
الـوطني وأبـدى الالعب سـعد ناطق
جـاهزيـته واستعـداده في تلـبيةِ
ـــنــــتـــخبِ تــــمـــثــــيل ا

الوطني.

شـهدت اضي  الـكـرة النـجفـية عـاشت عصـرا ذهبـيا فـي تسـعيـنيـات القـرن ا
والدة طاقـات تدريـبيـة وادارية وظـهور العـب شـباب وانـدالع ثورة تـشجـيعـية
ـعـارك واحـدة من اهم الـبـطـوالت االولى في زرقـاء واحلـصـول عـلى درع ام ا

العراق آنذاك.
 ان سبب استذكار هذه الفترة الذهبية في هذا الوقت نتيجة استفسار زمالء
ــهـنـة في دول اخلـلــيج الـعـربي عـن اسـبـاب غـيـاب الــشـخـصـيــة الـريـاضـيـة ا
تألق في عالم التدريب واالدارة الـناجح ناجح حمود وجرى حديث عـروفة ا ا
وقراءة سـريعه ألهم اللقطات في كرة الـنجف التي شهدت والدة جنم التدريب
النـجفيـة ناجح حـمود الذي قـاد النادي بـامتـياز في الدوري الـعراقي وحصل
على نـتائج مـشرفـة واصبح رقـما صـعبـا في مسـيرة الـدوري وكذلك حـصول
ـعـارك وفي ظل وجـود حـمـود ظـهـرت اسـمـاء شـابـة الـنـجف عـلى بـطــولـة ام ا
مثلـت الكرة النجـفية واصبـحت تالميذ ناجح حمـود امثال عبـد الغني شهد و
حــيــدر جنم وعــلي هــاشم وحــيــدر عــبــودي وفالح حــسن وجــاسب ســلــطـان

واخرون جميعا من مدينة النجف.
ـاقدمـه النـجف بـقـيـادة حـمود  واهـتـمت الـصـحافـة ووسـائل االعالم كـثـيـرا 
ــاء الـذهـب وتـوج جــهـده والـتــألق في عــالم كــرة الـقــدم وكــتب اسم حـمــود 
نتخب الوطني العراقي وكانت قيادته ناجحة ايضا وامتدادا اخلالق بقـيادة ا
درب رة طـاقة تـدريبيـة شابـة لقـيادة الـنجف  ا ظـهر هـذه ا للـعصر الـذهبي 
الـشـاب عـبـد الـغـني شـهـد وقـاد الـنجـف افـضل قـيـادة وحـقق نـتـائج مـتـمـيزة
وأحـرج الـفرق الـكـببـرة في الـدوري الـعراقي وكـانت مـشاركـة الـنجف بـقـيادة
شهـد في بطولـة كأس االحتاد االسـيوي رائعـة اجتهت االنظـار صوب النجف

شرفة التي هزمت خاللها متصدر الدوري القطري السد. حول النتيجة ا
ـبي وقـاد مـسـيـرته ـنـتــخب االو وبـعـد عـام ٢٠٠٣  اخـتـيـار شــهـد لـقـيـادة ا
بامتـياز وحقق نـتيجـة رائعة امـام البرازيل وعـندما تـذكر الكـرة النجـفية البد
من ذكـر الـشـخصـيـة الـريـاضـية الـنـجـفـيـة محـمـد جـواد الـصـائغ الـذي شغل
رئاسـة النادي في ظروف صـعبة والـدولة في حيـنها لم تمـنح االندية الـعراقية
ـليارات دينـارا واحدا بل االعـتماد عـلى التـمويل الـذاتي بيـنما اآلن تـصرف ا
بـاالنـديـة وال حـسـيب والرقـيـب لـذلك تـرى تـهـافت الـفـاسـدين والـطـارئـ عـلى

ادارات االندية لشغلها بوجود مال سائب والرقابة عليه.
وجلـمـاهــيـر الـنـجف قــصـة مـشـرفــة من خالل دعم اهـلــهـا وجتـارهـا في دعم
ـتـابعـة الـتـشـجيـعـيـة لـنـادي النـجف في جـمـيع مـحـافـظات مـسيـرة الـنـادي وا
العـراق وسجل جلـماهـير الـنجف انـها كـانت السـبب في صعـود جمـيع اندية
ـمتـاز بـعـد ان اتـخـذت الـسلـطـات الـعـلـيا احملـافـظات الـعـراقـيـة الى الـدوري ا

انذاك بلهو الشباب في هذه الساحة.
ـعروفـة نـاجح حـمود في  وبـعـد عام  2003ظـهـرت الـشخـصـيـة الـرياضـيـة ا
االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم لـيـشـغل الـنـائب االول في ظـل ظـروف عـصـيـبة
ـتلك من ـا  شـهـدهـا العـراق وكـان متـالـقـا ايضـا كـعـادته في مجـال االدارة 
يـة في قيـادة الكـرة العراقـية مع زمـيلـه النجـم حس مؤهالت ثـقافـية واكـاد

سعيد.
 الـنـاجح حـمـود صـاحب كـلـمـة ومـوقف وقف كـنـخـلـة عـراقـيـة شـامـخـة بـوجه
الـطــارئـ والـفــاسـدين واجلـهــلـة من اعــضـاء الـهــيـئـة
الــعـامـة في جـمـهـوريــة الـقـدم لم يـــــــطـأطئ رأسه
وودع االحتــاد وظـــهــر حــمـــود في االنــتـــخــابــات
االخـــيــرة وهـــو يـــدلي بــصـــوته لـــيــــــــــقـــول انــا
موجـــــــود هنا من يسأل عني في قلب جمهورية

القدم.
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{ مـاتـقـيـيــمك لـلـتـغــطـيـة االعالمـيـة الــتي تـقـدمـهـا
وسائل االعالم ألنشطة هذه اللعبة?

-  دور االعـالم جـيــد وايــجــابي وفــعــال في
نشر اللعبة وتغطية اخبارها.

عـوقات التي واجهت مشاركتكم في بطوله { ما ا
العالم?

الي وبـعد - عـانـينـا من عدم تـوفر الـدعم ا
ـنـاشدات الـتي اطـلـــــــقـنـاها عـبـر وسائل ا
االعـالم حــــصـــــلـــــنــــا عـــــلـى دعم من وزارة
الـشبـاب بتـوجيه من مـكتب رئـيس الوزراء

مصطفى الكاظمي.

 ? الالعب
- نـعم البطوالت التي يقيمها األحتاد ضمن
مـنـهـاجه السـنـوي كـافيـة لـتـطويـر مـسـتوى
ــهــاري مــثـل بــطــولــة االحتــاد الالعـــبــ ا
الـــعـــراق وبــطـــولـــة بـــغــداد وبــــــــــطـــولــة
عسكرات التدريبية. الناشئ فضال عن ا
ــبــيــة { كــيف تــقــيم دعم االحتــاد والــلــجــنــة االو

? للرياضي
-  الــواقع لــيس هـنــاك تـقــصـيــر من جـانب
ا الـتقصـير من قبل وزارة أحتـاد اللعـبة ا

بية. الشباب واللجنة االو

النـها تـمنـحـهن القـدرة على الـدفاع لـنـسوي
عن أنفسهن.

{ ما السبيل الى تطور هذه اللعبة في العراق ?
عـنوي من قبل ادي وا  - اعـتقد ان الـدعم ا
اجلـهات احلكومية عامل اساسي في تطور
الــلــغــبـة لــكن لـألسف لــيس هــنـاك اي دعم
البـــطـــال هــذه الـــريـــاضــة عـــلى الـــرغم من
االجنـازات الكبيرة التي حقـقها الرياضيون

العراقيون في البطوالت الدولية.
{ مـا الـبـطـوالت الـسـنـويـة الـتي يـنـضـمـهـا أحتـاد
اللـعبـة وهل تعـتقـد انهـا كافـية لـتطـوير مـستـويات

مـــقــدمــتــهـم مــدربي االول حـــســ عــويــد
ـدرب علي عمار ومع ـدرب زيد جهاد وا وا
األخــيــر حــصــدت الــكــــــــثــيــر من األلــقـاب

وحققت العديد من االجنازات .
{ كيف تقيم واقع اللعبة في العراق?

- الـلعبة تـشهد انتشـارا واسعا ب اوساط
الــشـبـاب الــطـامـحـ الـى الـتـمـتـع بـالـقـوة
ــكن والـــقــدرة في الـــدفــاع عـن الــنـــفس و
الـقـول انـهـا تـأتي بـعـد كـرة الـقدم مـن حيث
اجلـماهيرية لكنـها تعاني من عدم االهتمام
ـســؤولـ في من الــقـيــادات الـريــاضـيــة وا

الدولة.
{ مـاهـي االلـقـاب الــتي حـصــلت عـلــيـهــا مـحــلـيـا

ودوليا?
- حـصـلت عـلى لـقب بـطل الـعـراق مـنـذ عام
2013 وحتى هذا احل وعلى الصعيد

االســيــوي حـصــلت عــلى لـقب بــطل الــقـارة
الــصــفــراء لــعــامي 2016 / 2015/ وبــطل
صــــاحب اســــرع ضـــربـــة الــــشـــرق االوسط

. قاضية لسنت متتاليت
ي الـذي تـاثـرت { من هـو الـبـطل احملـلـي او الـعـا

به?
- تــأثــرت بــأبــنــاء عــمــومــتي فــهـم ابــطـال

دوليون.
{ ماذا تعني لك اخلساره وهل تذوقت مرارتها?
ــسـارات - اخلــسـارة مــهــمـة لــتـصــحـيح ا

وتصويب األخطاء.
ــســتـوى { ايـن تـضع االبــطــال الــعــراقـ عــلى ا

العربي واالسيوي في هذا اللعبة?
ـستـوى الـعربي ـتصـدر عـلى ا - الـعـراق ا

ستوى األسيوي. والوصيف على ا
ارسة العنصر النسوي لهذه { كيف تنـظر الى 

الرياضة وهل تعتقد انها رياضة مناسبة لهن?
- اعــتــقـد انــهــا ريـاضــة مــهـمــة لــلـعــنــصـر
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قـام في مديـنة أنطـاليـا التركـية حـيثُ خاضَ مـرانه األول صباح بـاشرَ مـنتخبُ الـشبـاب تدريـباته في مـعسكـره ا
ـدرب عمـاد محـمد عـلى التـدريباتِ الـتنـشيـطيّـة وتمـارين احلديد الكُ التـدريبيّ بقـيادة ا الـيوم والـذي ركزَ فـيه ا

سائية  التركيزُ على بعض التدريبات التكتيكيّة . وفي الوحدةِ التدريبيّة ا
وشـهدت الـتدريـباتُ تـواجد جـميـع الالعبـ باسـتثـناء االي عـلي احملتـرف في الدوري الـسويـدي بداعي اإلصـابةِ
ؤمل وصول العب وكذلك كرار حـيدر محمد الذي أكـدت الفحوصاتُ الـطبيّة إصابته بـفيروس كورونا بـينما من ا

ملبورن ستي األسترالي شربل شمعون قادماً من أستراليا.
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منح وزيرُ الشبـاب والرياضة رئيس
االحتـاد الـعراقيّ لـكـرةِ الـقـدم عـدنان
ُـشـاركـة في دورةِ درجـال شـهـاداتَ ا
تـنـظِـيـم الـفـعـالـيّـات الـريـاضـيّـةِ الـتي
أقـيمت عـلى مـدى ثالثـة أيـامٍ في مـقر
ُحاضر احتادِ الكرةِ وحـاضرَ فيهـا ا
مـلـكةِ األردنـية أحمـد قـطيـشـات من ا
الـهــاشـمـيّــة وحـضـرَ عـمــلـيـة تـوزيع
ــشــاركــة عــضــو االحتـاد شــهــادات ا
ــــوســـوي واألمــــ الـــعـــامّ أحـــمـــد ا

لالحتادِ محمد فرحان.
وقـالَ درجـال: إن احتــاد الـكـرة سـاعٍ
الكـات وبـقـوةٍ لـتـطـويـرِ الـقُـدراتِ وا

الــشــبــابــيّــة مـن حــمــلــةِ الــشــهــادات
الدراسـيّة الـعـليـا وإعدادهم بـصورةٍ
تطلـباتِ الدوليّة إلعدادِ يزةٍ وفق ا
جـيلٍ إداري قـادرٍ علـى إدارةِ األحداث

ُسابقاتِ الرياضيّة ببراعة. وا
ـتـلك الـقدراتَ وأضـافَ: ان الـعـراق 
والـــكــــفـــاءاتَ الــــشـــبــــابـــيّــــة من كال
اجلنـسـ القـادرة عـلى أن يـكون لـها
شـأن كبـيـر في تـنـظِـيم األحـداثِ التي
نــســعى إلى تَــضـيــيــفــهـا فــضالً عن
إشراكهم في الدوراتِ اخلارجيّة وفق

اتــفـــاقـــيّـــاتِ الـــتـــعـــــــــاونِ الـــتي 
إبــــرامـــهـــا مع االحتـــاداتِ الـــقـــاريّـــة

والدولية.

ـــســـتـــوى بـــجـــمـــيع مـــبـــاريـــاته ا
واحلديث عن لقـاء الغد يـحمل معه
غـــضـب الـــشــــارع وفي ان يـــكــــفـــر
الالعــبـــ ويــقـــدمــوا مـــا عــلـــيــهم
وتغيير الـصورة الباهتـة للمنتخب
الذي خـضع لـتغـيرات في الالعـب
والـــكــادر الــفــنـي امــام طــمــوحــات
ــلـحـق اآلسـيـوي ـنــافـســة عـلى ا ا
وهي مـهـمـة صـعــبـة جـدا لـكن لـكل

مباراة ظروفها.
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ــــيــــنـــاء وقــــال العب الــــوطــــنـي وا
ـدرب عـمـار حـسـ لالن الـوضع وا
احلـالي لــلـمــنـتــخب قـلق جــدا بـعـد
ـتـتـالـيـة بـسـبب تـغـير االخـفاقـات ا
درب والالعب ولم يظهر بشكل ا
يـطــمـئن حــتى امـام أوغــنـدا والزال
شـاركـة التي بـعـيد عن طـمـوحـات ا
تعثر فـيها كثيـرا قبل ان يجد نفسه
امــــــــــــــام واقــع اخــــــــــــــر حــــــــــــــيـث
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أكـدَ عـضـو االحتـاد الـعـراقيّ لـكـرةِ الـقـدم فـراس
بــحـر الـعـلـوم أن إجـراءات الــفـحص الـثـانـيـة 
ُـعتـمدة في إجـراؤها من قـبل أشـهر اخملتـبراتِ ا
طـهران وجـاءت نتـائجهـا سلـبيـةً لالعبـ ياسر

قــاسم ومـنــاف يـونس بــاإلضـافـةِ
ــــديـــــر اإلداري غــــيث إلـى ا

مــهـنــا بـيـنــمـا جـاءت
الـنـتـائج ايجـابـيةً
لــــــكـلٍ مـن مـــــدربِ
احلــــراس أحــــمـــد
ــعـــالج جـــاسـم وا
يـــاســـ خـــضـــيــر
واحملــــــــــــــــــــــــاســب

مصطفى خالد.
وأضـــــــافَ بـــــــحــــــر
الــــــعــــــلـــــوم: تــــــمت
مـــخـــاطــبـــةُ االحتــاد
البـساتِ اآلسـيـوي 
مـــــا حـــــدثَ الـــــيــــوم
وبـــــانـــــتــــظـــــار الــــردِّ
الــــنــــهـــائـي .من جــــهـــةٍ
أخـــرى أوضحَ مـــشــرفُ

ـنتـخب الوطنيّ ا
يـــــــــــــونـس
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ــــنـــــتـــــخب الـــــوطـــــني يـــــواصـل ا
ـهم اســتـعـداداته خلـوض الــلـقـاء ا
صيري امام نظيره اإليراني غد وا
اخلـــمـــيس بـــعــد وصـــول الـــثالثي
احملـتــرف من قــطـر امــجـد عــطـوان
ن حــســ حـيث وبــشــار رسن وا
نظمت وحدة تدريبية للفريق داخل
الفندق شمـلت تمارين القوة خارج
مــــدرب احلــــراس احـــــمــــد جــــاسم
عالج دير اإلداري غيث مهنا وا وا
يـــاســر خــضـــيــر واحملـــاسب بــعــد
ظــهـــور فــحــوصـــاتــهم ايــجـــابــيــة

بكورونا .
وكــان رئـــيس الــوفـــد فــراس بــحــر
الـــعــلــوم قـــد طــلب احلـــاق ثــنــائي
الـشـرطـة مـيثم جـبـار وسـعـد ناطق
ــدافع مـنـاف بـعـد ثــبـوت إصـابـة ا
يونس بـفيـروس كورونـا ويامل ان
تتكامل عـملية التحـضير كما يجب
امام الشارع الـرياضي في ان يقوم
نـتـخب بـانـتـفاضـة بـعـدمـا تـأخر ا
ـر واخمليب كـثـيرا جـراء سـقـوطه ا
والــــغــــيــــر مــــتــــوقع فـي خــــســـارة
مبارات والتعادل في اربع وبدون
وقع اخلـامس باربع فوز ويـحـتل ا
نــقـاط ويـواجه االمــور بـصـعـوبـات
نـافسـة فقط بـالغـة الـتعـقيـد امـام ا
ـلـحق وقـد يـتـحدد ذلـك على عـلى ا
ضـوء مـا تـسـفـر عـنه نـتـيـجـة الـغد

امام ايران.
واســـتـــطــــلـــعت الــــزمـــان عـــدد من

باراة الشخـصيات الكـروية حول ا
حــــيث أكـــــد الــــتــــربــــوي واإلداري
واحلــكـم الــدولي األســتـــاذ الــرائــد
ســامي نـاجي انـهــا مـبـاراة لـيـست
بــالــســهــلــة وحتــتــاج إلى تــنــظــيم
درب اخلطوط وان تـاتي خيارات ا
بــتــروفـيــتش دقــيــقـة وان يــتــحـمل
ـســؤولــيـة في تــقـد الــتـشــكــيل ا
مبـاراة مخـتلـفة وخـوضهـا بافضل
طـريــقـة بـعـد الــتـراجع الـكــبـيـر في
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لحق وهو نافسةمحصورة على ا ا
بـعــيـد عـنه وســيـكـون امــام مـبـاراة
احلسم نكون او ال نكون ولها طابع
خـــاص وفـي الــفـــوز يـــعـــنـي عــودة
ـنتـخب بـعـد التـغـيرات في الـروح ا
صـفـوف االعـبـ وبـوجـود تـولـيـفـة
العب من اخلبرة والـشباب اضافة
ــــنـــحــــدرين من الى احملـــتــــرفـــ ا
دوريـات مـهـمـة واجلمـيع يـرغب في
الـتـعـويض امـام الــفـرصـة األخـيـرة
ويعـلم الكل اهـميـة مواجـهة ظروف
ـتــتـخب الـلــقـاء ويــجب أن يـقــطع ا
ــنـافس في خــطـوة ايــجــابـيــة الن ا
وضع جيد ومتحفـز حلسم النتيجة
في ظل ظــروف الـلـعب والن احلـسم
سيطيربه الى قطر بغض النظر عن
نتـائج اخـر مبـارياته الـثالث ونأمل
أن يـــكـــون الالعـــبـــ عـــنـــد رغـــبــة
ـــتـــرقــــب اجلـــمـــهـــور الـــعــــراقي ا

للنتيجة.
وأعـرب الـزمـيل كـاظم الـعـبـيـدي عن
ـنــتـخب بــقـوة أمـله فـي أن يـعــود ا
وبــصــورة مــغــايـرة عــمــا قــدمه في
باريات السابقة وان يحسم مهمة ا
ايـران بعـدالـتعـثر الـكـبيـر كمـا نأمل
أن التبدد النتائج السابقة من رغبة
ـنـتـخب في قـول كـلمـته في واجب ا

معقد.
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واصل فريق احلـدود صدارته لـفرق
اجملـموعـة االولى في دوري الـدرجة
األولى بـعـدمــا عـاد بـتــعـادل سـلـبي

لكنه بطـعم الفوز من مالحقه دهوك
ضـمن مـباريـات الـدور الثـالث عـشر
لـيـرفع رصـيده الى27 نـقـطـة لـيرفع
ـــــرور نـــــحــــو من حـــــظـــــوظـه في ا
ــوقـع االول بــعـــدمــا الــتـــمـــسك بـــا
تـــــــخــــــلـص مـن اقــــــوى واصـــــــعب
نـافسـ في مهـمة جتـاوزها باقل ا
اخلـــســـائــر والـــتـــعــادل افـــضل من
اخلـســارة في سـبـاق الـصــــــــــدارة
التي كـان دهوك قـد تخـلى عنـها في
االدوار االخــيــرة وظــــــــــل بــعــيــدا
عـنـهـا عنـدمـا فــــــــقد الـسـيــــــــطرة
علـى مبـارياته داخل وخـارج ملـعبه

.25
 وحافظ ميسان على موقعه الثالث
اثــر فـوزه عـلى صـلــيخ بـهـدفـ في
نتيـجة مهمـة رفعت رصيده الى 22
على بعد نقــــطت من الوصيف ما
يـدفـعـه لـلـمـنـافـسـة بــقـوة لـتـحـقـيق
طــمــوحــاته في الــعــودة لــلــمــمــتـاز
وتـقـدم الــرمـادي لـلـمــركـز الـسـادس
مـسـتـفيـدا من نـقــــــــاط تـقـدمه على
ــرور بـهــدف وتــمــكن الــكــوفـة من ا
حتــقـيق الــفــــــــوز الــثــاني تـوالــيـا
عـــلى ســـوق الــشــــــــــيــوخ بـــثالثــة
اهــداف لـــواحـــد واخلـــامـــــــس في
الـبـطـولة فـيـمـا استـمـر اخلـاسر في
مـكــانه قـبل االخـيـر وجنح مـصـافي
اجلــنـوب بــالـــــــــفــوز عـلـى عــــــفك
ـدني عـلى بــهـدف وتـغـلب الــدفـاع ا
ــتـــذيل الــعــــــــلـم بــثالثــة اهــداف ا

لواحد.

ضمن منافسات وزن 63.5 كغم.
وفي اليوم الـثالث من مـنافسات
الكم الـبـطـولـة الـقــاريـة تـغـلب ا
مـــوسى جـــعــفـــر عـــلى نـــظـــيــره
الــســيـرالنــكي واضــعــا الــوسـام
الـــثـــالث فـي حـــصـــيـــلـــة الـــوفــد
الـعـراقي بـتـأهـله الى الـدور قبل

النهائي في وزن 51كغم.

الكم وفي وزن 54 كـــغم حـــقق ا
مـحـمـد عـبـد احلـكـيم الـفـوز عـلى
منافـسه االردني مضيـفا الوسام
الــرابـع وســيـــواجه نــظـــيــره من
اوزبـــكـــســـتــــان في مـــواجـــهـــات
الـنــصف نــهــائي.جتــدر االشـارة
ركزي للمالكمة الى ان االحتاد ا
اخـتـار سـبعـة مـالكـمـ لتـمـثـيل

الــعـراق في هـذه الــبـطـولـة وهم:
مـــوسـى جـــعـــفـــر وزن 51 كـــغم
ومــحـمــد عــبــد احلــكـيم وزن 54
كغم ومحمد انور وزن  57كغم
وعـــــــلي قـــــــاسم وزن 60 كـــــــغم
ويـحــيى هـشـام وزن  63.5كـغم
وكـــــرار نــــعــــمــــة وزن 67 كــــغم

ورضا طالب وزن 75 كغم.
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ـــــنـــــتـــــخـب الـــــعـــــراقي حـــــقق ا
لـلـمالكمـة اربـعة اوسـمـة ملـونة
في بــطــولـة اســيـا حتت سن 22
قامة حـاليا في العاصمة عاماً ا

االوزبكية طشقند.
ـالكم عــــــلي قــــــاسم وتـــــمــــــكن ا
حـمــدان من الـفــوز عـلى نــظـيـره

الــيـــابــانـي والــتـــأهل إلى الــدور
نـصف الــنـهــائي ضـامــنـا إحـدى
ـلـونـة في وزن 60 ــيـدالـيــات ا ا
الكم يــحــيى كــغم كــمــا حــقـق ا
هـشــام الـفـوز عــلى مـنــافـسه من
ـنـتخـب السـعـودي مـتأهال الى ا
الـــدور نــصف الـــنــهــائـي ايــضــا
لـيـضـمن مـيـدالـيـة مـلـونـة اخرى
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منذ ان ابصر النور وجد الناشيء الصغير
مــصـطـفـى مـحـمــد وهـيب نــفـسه في بــيـئـة
عـاشقة لرياضة الكيوكوشنكاي فعمه عمار
يـعد بـطل اللـعبـة ورئيس احتـادها ومـعظم
ارسـونـها فـبدأ اخـوانه وابـناء عـمـومتـه 
ا ـفـرده وحـا نـزل  يـؤدي حـركـاتـها فـي ا
اشـــتــد عــوده وبـــلغ سن الـــصــبــا الـــتــحق
ـدرب حـسـ عـويــد لـيـتـعــلم ابـجـديـات بــا
اللعبة وفنونها على يديه بعدها انتقل الى
ض وقـتـا طـويال ــدرب زيـد جـهـاد ولم  ا
حـتى بـدأ يـقطـف ثمـار اجـتهـاده ومـثـابرته
لــيـعـتـلي مـنــصـات الـتـتــويج فـحـصل عـلى
بـطولة الـعراق عام 2013 وواصـل احرازها
فـي السـنـوات الالحـقـة وفي عامي / 2015
2016  وحصل على بطولة العرب وفي

عــامي 2018 /2017 حــصـل عـلـى ذهــبــيـة
الـقارة الـصفـراء .. التـقيـنا وهـيب وكان لـنا

معه هذا احلوار.
{ حـدثــنـا عن الـبـدايـات وكـيـف دخـلت الى لـعـبـة

الكيوكوشنكاي
- دخـــلت الى ريــاضـــة الــكــيــوكـــوشــنــكــاي
بـتشـجيع ودعم من األهل والـعائـلة السـيما
واني مـن عائلـة تعـشق هذه الـرياضـة ولها

تاريخ حافل باالجنازات.
اذا اخترت هذا الرياضه وليس غيرها?  }

- الـواقع ولعـلي بـهذه الريـاضة مـتأت من
الــوسط الـذي أنـتــمي الـيه فـعــمي عـمـار
عـــدنــان بــطـل هــذه الــريـــاضــة ورئــيس

ركزي. أحتادها ا
{ علـى يد مـن تعـلـمت اسـاسـيـات الـلـعـبة

لتصبح بطل ذهبي?
- تـعلـمت اساسـيات الـلعـبة على
ـدربـ وفي يـد الـكـثـيـر من ا

واجهة الذهاب ب العراق وايران في التصفيات االسيوية ∫ لقطة  UOHB

العب منتخب
الكمة العراق با
اثناء نزاله في

البطولة االسيوية
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{ يـــاونـــدي (أ ف ب) - لـــقي ثـــمـــانـــيـــة
أشـخــاص عـلى األقل حــتـفــهم وجـرح 50
آخـرون في تدافع اإلثن أمـام ملعب لكرة
الـقــدم في يـاونــدي قــبل انـطالق مــبـاراة
الـكاميـرون مضـيفة كـأس أ إفريـقيا مع
جــزر الـــقــمــر فـي الــدور ثــمن الـــنــهــائي
بـحسب السـلطات الـرسميـة.وحاول حشد
ـبي في ـشــجـعــ دخـول مــلــعب أو من ا
الــعـاصــمـة يـاونــدي من بـوابــة جـنــوبـيـة
ــبــاراة الــتي انـــتــهت بــفــوز ــشــاهـــدة ا
الـــكـــامـــيـــرون  1-2وتـــأهـــلــــهـــا إلى ربع
ـلـعب الذي الـنـهائي.ورغـم خفض سـعـة ا
يــتـــسع لـــســتـــ ألف مـــشــاهـــد بـــســبب
اجـــــراءات كــــــورونـــــا فـــــإن الــــــطـــــاقـــــة
االسـتيـعابـية تـرفع من ستـ الى ثمـان
ـئـة عـندمـا يـلـعب أسـود الـكـامـيرون في ا
عـلى أرضهم.وأفـاد تقـرير أولي صادر عن
وزارة الـصحة الكاميرونية حصلت وكالة
فـرانس بــرس عـلى نـســخـة مـنـه "سـجـلت
ثـمــاني وفـيــات المـرأتــ وأربـعــة رجـال
جــمــيــعــهم في الــثالثــيــنــات من الــعــمـر

إضـافـة الى طـفل وجـثـة أخـذهـا أفراد من
الـعــائـلــة".وأضـافت الــوزارة أن اجلـرحى
نـقلـوا "فـورا بواسـطـة سيـارات اإلسـعاف
ـسـتــشـفـيــات لـكن ازدحـام الــسـيـر الى ا
أبـطأ عـمـليـة النـقل".وأشـارت الوزارة الى
أن حـــوالى  50شـــخـــصـــا أصـــيــبـــوا في
الــتــدافع بــيــنـهـم شـخــصــان جــراحــهــمـا
مـتعددة واثنان آخران اصابـتهما خطيرة
في الــــرأس".وورد أيــــضـــا أن رضــــيــــعـــا
تــــعـــرض لــــلــــدهس مـن احلـــشــــود وفق
الـوزارة لـكـنه "انـتــشل عـلى الـفـور ونـقل
إلى مـسـتــشـفى يـاونــدي الـعـام" وهـو في
حــال "مــســتـقــرة طــبــيــا".وكــان مــنــظــمـو
الـبــطـولــة أكـدوا في وقت ســابق لــوكـالـة
فـرانس بــرس أنه  تــســجـيل ضــحــايـا
دون إعــطــاء مــزيـد مـن الـتــفــاصــيل.وقـال
نظمة لكأس األ الـناطق باسم اللجنـة ا
اإلفـريـقـيـة أبيـل مـبـينـغـي لـوكالـة فـرانس
ـكن أن يـحدث بـرس "حـصل تـدافع كـمـا 
عـندما يكـون هناك ازدحام. نحـن بانتظار
احلـصـول عـلى مـعـلـومـات مـوثـوقـة حول

عـــــدد الـــــضـــــحـــــايــــا فـي هـــــذا احلــــادث
ـأسـوي".وأعــلن االحتـاد االفـريـقي الـذي ا
ــســابـقــة الــقــاريــة في بــيـان إنه يــنــظم ا
"يـحـقق فـي الـواقـعـة ويــحـاول احلـصـول
عـــــلى تــــــفـــــاصــــــيل أكـــــثــــــر حـــــول مـــــا
حـدث".وأضــاف االحتـاد في بــيـان نــشـره
عـــلى االنــتــرنـت أنه أرسل أمــيـــنه الــعــام
ـســتــشـفى في ـشــجــعـ فـي ا "لــزيــارة ا
يـــاونــدي" الفـــتــا إلـى أنه "عــلـى اتــصــال
مــســتــمــر مع احلــكــومــة الــكــامــيــرونــيـة

نظمة احمللية". واللجنة ا
ونـشر وزير الـصحة الـكاميـروني ماناودا
مـاالشي صـورا له عـلى تويـتـر وهـو يزور
ــــصـــابــــ في مــــســــتــــشـــفـى يــــعـــالـج ا
ـا يــلـزم لــتـأمـ احلـادث.وكـتـب "نـقــوم 
عــنـايـة طــبـيــة مـجـانــيـة لـهـم اضـافـة الى
الـدعم األفضل".وسيعقـد االحتاد "اجتماع
ـنظمـة صبـاح الثالثاء أزمـة" مع اللجـنة ا
الــسـاعـة 09,30 صــبـاحـا ( 08,30ت غ)
مـخـصصـا حـصـرا لـلـمـسـائل األمـنـية في
فـترض أن تسـتضيف العب.وكـان من ا ا

الـكاميرون كـأس األ اإلفريقـية في العام
2019. لــكن احلـــدث نـــقل إلى مـــصــر في
كـانون الثاني/ينـاير من ذلك العام بسبب
مـــخــــاوف حــــول عـــدم جتــــهـــيــــز مالعب
الــكــامـيــرون لــلـمــبــاريـات.وجــرد االحتـاد
اإلفـريـقي لـكرة الـقـدم الـبالد من الـبـطـولة
العب مـشـيـرا إلى تـأخـيـرات في إنـشـاء ا
ومــشـاريـع الـبــنـيــة الـتــحـتــيــة فـضال عن

تساؤالت حول األمن.
وأدى االكـتـظـاظ في مــبـاريـات كـرة الـقـدم
حـــــول الــــعــــالـم إلى ســـــقــــوط عــــشــــرات
الــضـحــايــا.في الــعـام 2015 حــاول آالف
ــشــجــعــ في الــقــاهــرة دخــول مــلــعب ا
ــشــاهــدة مــبــاراة مــا أثــار الـذعــر ودفع
ـسيل لـلدموع الـشرطة إلـى إطالق الغاز ا
وطـلـقـات اخلـرطـوش مـا أسـفـر عن مـقـتل
 19شـخــصـا.وفي نــيـســان/أبـريل 2001
لــقي 43 شـخــصـا حــتــفـهم فـي تـدافع في
مـلعب إليس بـارك في جوهانـسبرغ خالل
مــبــاراة بــ أورالنــدو بــايــرتـس وكــايـزر

تشيفز.

ياسر قاسم 
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ـسـرح الــعـربي فـضالً عن خـمس ـهـرجـان ا
ـســرح الــعــراقي.و شــهـد ــهــرجــان ا دورات 
ـسرحـيـة سواء احملـلـية عـشرات الـعـروض ا
منـها الـتي قدمـتـها الـفرقـة القـوميـة للـتمـثيل
الـعراقـيـة أو الـعـروض العـربـيـة الـتي قدمت
في الثـمانينات والـتسعينات عـبر مهرجانات
ـسـرح الـعــربي ووقف عـلى خـشــبـته كـبـار ا
الـفـنانـ الـعـرب من مـصـر وتـونس وسـوريا
ولـــبــنـــان واإلمـــارات: أمــثـــال فـــريـــد شــوقي
وحـــســــ فـــهــــمي ونـــور الــــشـــريف
ومـــحـــســـنــة تـــوفـــيق والـــطـــيب
ـسرح الـصـديقـي كمـا ضـيّف ا
اخملـــرج الـــعــربـي الــكـــبـــيــر
يـوسف شـاهـ وعـرضت
فــيه أهم أعــمــاله مــثل
فــيــلـم (إســكـــنــدريــة

ليه).
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ـغتـرب افـتـتح امس الـثالثاء في التـشـكـيلي الـعـراقي ا
عـنون (من تور الفرنسية قاعـة حوار ببغداد معرضه ا

الى بغداد).
  U UA « uÐ√ ÊU½bŽ
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الكـاتـبة االردنـية حتـتـفي مسـاء الـيوم االربـعـاء بتـوقيع
كتـابهـا (كـما ال يـحب أبي أن يراني) بـجلـسة تـقام في
مـكـتـبـة عـبـد احلـمـيـد شـومـان الـعـامـة بـعـمـان  ضـمن

كتبة. برنامج قراءات في ا
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نعت االوساط الفـنية امس الثالثاء
الــفـــــنـان فـالح عــبــود الـذي غــيــبه
ــوت فـــجــرا بــعــد ازمـــة صــحــيــة ا
ارقـــدته في احـــد مـــشـــافـي بـــغــداد

مؤخرا.
وقالت نقابة الفـنان العراقي في
بـــيــان نــعـــيــهــا ان (عـــبــود عــضــو
سـرحية في الـنقابة .وان الشعـبة ا
الراحـل اشتـرك ببـطولـة العـديد من
األعــمــال الـــفــنــيــة ومــنــهــا: فــيــلم
ــنــفــذون عــام 1987  ومــســلــسل ا
الـسـلـطـان والـشـاه عـام 2017 كـما
عــمل مــديـرا لإلنــتــاج في مـســلـسل
رجل فــوق الـــشــبـــهــات عــام 2000
وانـتخب مـؤخراً لـعضـوية الـشعـبة

سرحية في النقابة ). ا

تــسـلـمت (الــزمـان) الـرســالـة ادنـاه من
الدكتور علي داود العطار:

ـوقـرة فـي عـددهـا نــشـرت جــريـدتـكـم ا
الــصـادر يـوم الـسـبت ( 2022-1-22)
عــلى الـصــفـحــة قـبل االخــيـرة ( زاويـة
حــديث الـصــورة ) صـورة من جــامـعـة
بـغـداد يـظـهـر فـيـهـا عـدد من االسـاتـذة
األجـالء  مع شرح للـصورة يـشير الى

انـها خالل مـناقشة اول
رســالـة مــاجـســتـيـر في
احلـــــدود والـــــقـــــانــــون
ـا الـدولي عام 1972 
اسـتوجب تصـحيح هذه
ـعـلومـة غيـر الـدقيـقة  ا
حتـريـاً لألمـانـة العـلـمـية
والــتـاريـخــيـة  فـالــسـيـد
داود الـــــعـــــطـــــار (وهــــو
الـشخص الثالث من جهة
الــيـسـار في الـصـورة) قـد
نـــــــــــاقـش رســـــــــــالـــــــــــتـه
لـلــمـاجـسـتـيـر في الـكـلـيـة

{ بــــــاريس - وكــــــاالت - نـــــشـــــرت
عـارضــة األزيــاء اإليـرانــيــة مــاهالغـا
جـابـري مـجـمـوعـة صـور جـديـدة لـها
عـبــر حـســابــهـا اخلــاص عــلى مـوقع
الـــتـــواصـل اإلجـــتـــمـــاعي وظـــهـــرت
البس كالسيـكية جـابري بالـصور 
حـيث ارتـدت سـترة بـيـضـاء وسرواالً
بــالـــلــون الـــبــيـج كــمـــا وعــلـــقت عــلى

تـابـع قـائـلة: (شـعـر قصـيـر أم طويل نـشـور ألخـذ آراء ا ا
تابـعون بشكل دعونـا نصوّت). وفي رصـد للتـعليـقات تفـاعل ا
كـبـيـر مع الـصـور مـعـبـرين عن حـبـهم الـكـبـيـر لـعـارضـة األزياء
ـوقع الــفن أن إطاللـتـهـا بـدت مـثـيـرة اإليـرانــيـة مـؤكـدين وفـقـا 
ـيــزة وأن الـشـعـر الــقـصـيـر مـالئم إلطاللـتـهــا كـثـيـراً وقـال و
أحدهم :(تـبـدين في غايـة اجلمـال بـالشـعر الـقصـيـر لكن يـبقى
دائـمــاً لـلـشـعــر الـطـويل نــكـهـة خــاصـة) وعـلق عــدد كـبـيـر من

تابع على إطاللتها ومفضل إطاللتها بالشعر القصير. ا

اهـتـمـامك بـسلـوكك سـيـجـعـلك مـحـتـرمـا من اجلـميع.
تمتلك أفكارا بناءة.
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ـقـبــلـة تـهــتم بـعــمـلك أكــثـر وتـنــتـبه حلل في الــفـتــرة ا
شاكل التي تواجهك . ا

Ê«eO*«

تـــعــامــلـك بــحــدود مع مـن حــولك ســـيــجــعل قـــيــمــتك
تتضاعف .يوم السعد االربعاء.
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ــثـابــرتك حتـقق تـنــطـلق الــيـوم نــحـو آفــاق جـديـدة و
جناحا.رقم احلظ .4
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طـــاقــتك الـــعــاطــفــيـــة تــمــدك بـــالــقــدرة عـــلى احــتــواء
. اجلميع.يوم السعد االثن
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حتـصل عــلى تــرقـيــة أو مـكــافـأة فى الــعـمل نــتـيــجـة
للمجهود  الذى بذلته.
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الـتـفـاؤل والنـظـرة اإليـجـابـية لـبـعض األمـور سـيـجعال
منك شخصاً براقاً مبهجاً .

ÊUÞd «

ـهـام فى حتـرص عـلى مـسـاعــدة زمالئك فى إجنـاز ا
طلوب . الوقت ا
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فاجآت كن على استـعداد للحصول على الكثير من ا
بهجة . السارة ا

bÝô«

جتـذب كــثـيـرين وتـؤثـر فـيـهم بـلــبـاقـتك وتـفـهـمك. نـظّم
أعمالك ووقتك كي تتقدم.

Ë«b «

اليوم يجب أن تعطي لكل مسألة حقها من الوقت.رقم
احلظ.9
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تــتــصـرّف بــحــكــمــة  إزاء مــا يـســتــجــد من تــطـورات
مالية.يوم السعد االحد.
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اكـتب أجـوبـة الـتـحـديـدات الـتي
تــســيـر عــكـس دوران الــســاعـة
لـــــتــــــصـل الى ربـط صـــــحــــــيح

للكلمات:
1- عكس محمول
2- مدينة لبنانية
3- يقيم البناء

ثل السيرك  -4
5- طائر ذكره القرأن الكر

6- صوت احلمام
7- من احليوانات االليفة

8- خليل وصاحب
9- يضرب على الوجه

ـطرب الـعـراقي صـدر له ديـوان شـعـر (الـودق وعـطر ا
) يتضمن مجموعة من القصائد قدم لها الشاعر الط

موفق محمد.

القـاص العراقي صدرت له مجـموعة قصصـية بعنوان
ـكـوّرة  –بـاقــة سـردريــة بـاجتــاهـات ( الـســمـفــونـيــة ا

قصصية مختلفة لكاتب واحد).

ـمـثـلـة الـسـوريـة انـضـمت مـؤخـراً ا
إلى بـطـولة مـسـلـسل (كـسـر عظم)
إخـراج رشا شربتجي وتأليف علي
لــيـــكــون بــاكــورة مــعــ الـــصــالح 

قبل. أعمالها للموسم الرمضاني ا
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ماهالغا جابري

ــطــربــ خاللـــهــا بــرز الـــكــثــيــر مـن ا
ــطــربــات بــأصــواتــهم احلــقــيــقــيـة وا
اجلـميلـة فلحن لـزهور حسـ أكثر من
60 أغـنيـة منهـا (غريـبة من بعـد عينج
يـيمه) و( عيـون حراكه) و(جيت يهل
الــهــوه) والـســبب الــذي جـعــله يــلـحن
أكـثـر أعمـاله لـزهور وانـسـجامـه معـها
يـــقــول في احـــد لــقـــاءاته عـــنه (كــانت
تـربـطـني بزهـور حـس عالقـة روحـية
حــمـيــمـة.. وهــذا مـا جـعــلـني انــسـجم
مــعــهــا فـي الــلــحن الــذي أقــدمه لــهــا)
ومـائدة نزهت أغنـية (يا كا األسرار)
ولـعفـيفـة اسكنـدر (يا كـلبي) ولـوحيدة
خــلـيل ونـاديـة حـمــدي وعـبـد الـرحـمن
خـضر حتى حلن ألغـلب مطربي الريف
أمــثــال وحــيــدة خــلــيل في أغــنــيــتــهـا
الــشـهــيــرة (جـاوين أهــلــنـا) كــمـا حلن
لـــلــمـــطــرب داخل حـــسن ( يــا طـــبــيب
أصـــواب داللـي كـــلف) وكـــذلك لـــعـــبـــد
مـحـمد وشـهيـد كـر و(أمي) لسـعدون
ـيــعـة تــوفـيـق وأحالم وهـبي جــابــر و
ـة تــوفـيق وصــبـيــحـة إبــراهـيم وعــز
ولـلــمـطـربـ الـعـرب أمـثـال لـيـلى عـبـد
الــعــزيــز وعــبــاس الـدري مـن الـكــويت
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ــوســيـقــار الــكــبـيــر وعــمــيـد ــتــلك ا
األغــنــيـة الــعــراقــيـة عــبــاس جــمـيل ..
تــاريــخـــيــا فــنــيــا حــافال بــاالجنــازات
اللحنية والنغمية على امتداد أكثر من
ـا هــو جـمـيل نــصف قـرن.. قــدم فـيه 
إلى الـذائـقة الـعراقـية من خالل عـطائه
عاش الـزاخر الـذي نهـله من واقـعهـا ا
بــهـمـومه وأمـاله وطـمـوحـاته وال زالت
عــالـقــة في ذاكـرة الــنـاس تــوقـد فــيـهم
احلـن جلـمـاليـتهـا احلسـية لـكونه لم
يـطعم أحلانه (أنـغام غربيـة) فاتسمت
بــطــابـعـه احملـلـي الـبــغــدادي األصـيل.
وهـــذا هــو الــســبب الـــرئــيــسي الــذي.
جـــعـــلـــهـــا في أذهـــانـــهم ووجـــدانـــهم
وذكـريــاتـهم مـنـذ األربـعـيـنـات كـمـا في
أغـانـيه (علـيمن يـا كلـب تعـتب علـيمن)
و(بــســكــوت اون بــســكــوت) فــكـل هـذا
جـعل من عـباس جـميـل يتـميـز في هذا
ـلـحـنـ ـضــمـار الـرحب عن اقـرأنه ا ا

في تلك احلقبة. 
وتــــألق اســـمـه في ســــمـــاء األغــــنـــيـــة
الــعـراقـيـة حـتى بــلغ رصـيـده أكـثـر من
400 أغـنية (بغداديـة وريفية) التي من

ـتذوقـ للـغناء مـا تقـدمه للـمتـلق وا
الـــعــراقي األصــيـل.. لــقــد أدى عــبــاس
جــمــيل أكــثـر أحلــانه بــصــوته لــكـونه
ـتـلك صوتـا جـميـل منـذ صـباه فـكان
الـطالب الوحيد الذي يختارونه لقراءة
الــنــشــيـد عــنــد رفع الــعــلم في ســاحـة
ــدرســة صــبــاح كل يــوم لــكـونـه كـان ا

ولــيــلى حـلــمي من مــصــر وسالمـة من
لبنان.

 لـقـد كـان جـمـيل حـريـصـا مـنـذ بدايـته
عــلى الـتـعـامـل مع أصـوات ذات نـكـهـة
عـراقيـة أصيـلة.. غيـر مفـتعـلة. تـتفاعل
مع الـــكــلـــمــة والـــلــحـن.. فــكـــانت تــلك
األصـوات حـريـصة أشـد احلـرص على

ـوذجـيـا في مـلبـسه ودروسه. طـالـبـا 
فــــمـــنــــذ ذلك الــــيـــوم شــــجـــعـه زمالئه
وأســـــــاتــــــذته حلـالوة صــــــوتـه.. وأنه
ــا حـدا به إلى أن يــصــلح لـلــغـنــاء.. 
يــسـتــمع إلى أصـوات كــبـار الـفــنـانـ
الــعــرب من خالل افالمــهم الــتي كـانت
تــعـرض في دور الــسـيــنـمـا فـي بـغـداد
وخـاصة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب
وريـاض الـسـنـبـاطـي وفـريـد األطرش..
فـأخذ  يحفظ أغـانيهم جميـعا لشعوره
بــأن هـذه األغـاني قــريـبـة إلى صـوته..
ـــضـــمـــار ـــا أخـــذ شــــغـــفه بـــهـــذا ا
اجلـــمــيل.. حـــتى تــعـــلم رويــدا رويــدا
ــتـعــددة من ــقــام وأنــغــامه ا أصــول ا
خالل سـمـاعه حملمـد القـبنـجي وحسن
خـــيـــوكه.. والــبـــيـــاتي عـــبــد الـــهــادي
واسـتمع كذلك للغـناء الريفي األصيل..
ـــطـــرب الــكـــبـــيــر الـــذي كـــان يــؤديه ا
الــطـورجـاوي عـبـد األمــيـر وتـعـلم مـنه

أطواره اجلميلة. 
ت عـنـده الـرغـبـة الـشـديدة فـبـعـد أن 
لــدخـول مــجـال الــفن.. وعــزم عـلى ذلك
ـوسيـقى دراسـة علـمية دخل لـدراسة ا
ذكور  ,حيث تعلم الضرب عهد ا في ا
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ــئـــات من جتـــمع صـــبـــاح امس الـــثالثـــاء ا
الـفنـان في بـاحة مـسـرح الرشـيد في وقـفة
احـــتــــجـــاجـــيــــة  دفـــاعـــا عـن خـــشـــبــــتـــهم
بـعــد ان ضـجت مـواقع الـتـواصل ودائـرتـهم
االجـتـمـاعي مـنـذ امس االول بـخـبـر مـطـالـبة
وزارة االسـكـان والتـعـمـيـر دائـرة الـسـيـنـما
شـيدات على قطعة األرض ـسرح بإزالة ا وا
الـتي تشغلـها الدائرة ومـسرح الرشيد خالل
14 يـــومـــا بـــدعـــوى ان تـــلك األرض تـــعـــود
ملكيتها للوزارة مستغرب صدور مثل هذا
الـقرار بعد ان  اعـادة احياء مبـنى الرشيد
بـجـهـود ذاتـيـة من مـوظـفي دائـرة الـسـيـنـما
اضي بعد ان ـسرح ليفتتـح خالل العام ا وا

ظل مهدما منذ .2003
وعــلى اثــر هــذا الــقــرار الــذي شــكل صــدمـة
للـجـمـيـع أجـرى نـقـيب الـفـنـانـ الـعـراقـي
جـبـار جـودي صـبـاح امس الـثالثـاء اتـصـاالً
هـــاتـــفـــيـــاً مع وزيـــرة األعـــمـــار واالســـكـــان
والـبلـديات واالشـغـال العـامة نـازنـ محـمد
اسـو  حيث اكـدت الوزيرة في هـذا االتصال
ـــوقع الــنــقــابـــة ان (هــنــاك لــبس في وفــقــا 
ـوضـوع  تـنـاوله احـد مـوظـفي الـقـانـونـيـة ا
وهي ســـائــرة عـــلى اخــذ مـــوافــقــة مـــجــلس
الــوزراء لــتـمــلــيك مــســرح الـرشــيــد لــدائـرة
ـسـرح احـدى تـشـكـيالت وزارة الـسـيـنـمـا وا

الثقافة والسياحة واآلثار) .
وكـانت الـنـقـابـة اصـدرت امس االول االثـن
بــــيـــــانـــــا عـــــنــــونـــــتـه بـ(سالمـــــا مـــــســــرح

الـــرشــــيـــد)اشـــارت فــــيه (في الــــوقت الـــذي
استـبشرنا كفنـان ومثقف عـراقي ومعنا
األشـقـاء الـعـرب بــعـودة احلـيـاة الى مـسـرح
الـرشيـد الذي شـهـدت خشـبته أهم الـعروض
سـرحيـة العـراقيـة والعـربية هـرجانـات ا وا

والدولية. 
w UIŁ Õd

وبينما كنا ننتظر إكمال صروح فنية جديدة
كـمـدن الثـقـافـة ودار األوبـرا تـفـاجـأنـا بـقرار
ـطـالـبـة بـوضع وزارة األعـمـار واإلسـكـان بـا
يــدهـا عــلى هـذا الــصـرح الــثـقـافـي الـعـراقي
الكـبيـر. وأننـا كنـقابـة إذ نتـفهم الـتداخل في
الـعمل بـ وزارات الـدولة الـعـراقيـة وبغض
الـنظـر عن صحـة اإلجراءات الـقانـونيـة التي
قـامت بهـا وزارة األعمـار واإلسكـان نأمل من
كل اجلـهـات احلـكـومـيـة والـسـيـاسيـة وعـلى
ــسـتـويــات الـتــدخل الـفــوري حلـسم أعـلى ا
ـا يــضــمن وضـعه مــلف مــســرح الـرشــيــد 
احلـــالي من خـالل نــقـل مــلـــكــيـــته من وزارة
األعـمار واإلسـكـان الى وزارة الـثـقافـة وبـقاء
ـسـؤولة ـسـرح  اجلـهة ا دائـرة السـيـنـما وا
سـرح الـذي سـيـشـهد عن ادارة ونـشـاطـات ا
خالل الـعـام احلالي نـشـاطـات على مـسـتوى
ـكـانـة الـثـقافـة الـعـراقـية دولي رفـيع يـليق 

الرفيعة).
نــوهت الـفـنـانــة عـواطف نـعـيم فـي كـلـمـتـهـا
خالل الـوقفة االحتجاجية ان (هوالء يريدون
ـسـرح ازالـة مـسـرح الـرشـيـد والـسـيـنـمـا وا
ـسـرحي كـمـخـطط لـتـدمـيـر الـثـقـافـة والـفن ا

الـــعــراقي وثـــني الـــفــنـــانــ من اداء دورهم
ورسالتهم االنسانية في تنوير اجملتمع).

واكـدت الفـنانـة شذى سـالم ما جـاء في كلـمة
ـكن ان يكون الن نـعيم واضـافت (ان هذا ال 
ـسرح هي البـيت الرسمي دائـرة السيـنما وا
للـفنانـ ومن ضمـنها مـسرح الرشـيد ويعد
اذ تصحـو صباحا هـذا االمر صدمـة موجعـة
وجتـد من يــقــول لك ان بــيــتك يــجــري هـدمه

وازالته)!
وقــال الــفــنــان عــزيــز خــيــون عن هــذا االمــر
وعـينـاه مـغـرورقتـان بـالدمـوع ان (هـذا االمر
ـكن فـاجـعـة او قـنـبـلــة مـوقـتـة وهـو امـر ال 
ا ليس فـقط تهديد لـلفنان وا الـسكوت عنه 
هــو اعــتــداء عـــلى اجملــتــمع بــشــكل عــام الن

الفنان واجهة اجملتمع).  
وحتـدث الفنـان والتدريـسي في قسم الـفنون
ـسـيـرحــيـة بـكـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة كـاظم ا
ـهـزلة فـي ظرف الـعـمـران قـائال (والـله انـهـا 
عــصـيب تـعــاني مـنه الـثــقـافـة الــعـراقـيـة من
تـهميش الـفن والفـنان عـندمـا تنادي وزارة
االســكـان والـتــعـمــيـر وتـهــدد بـازالــة مـسـرح
سرح خرابا ويعاني الـرشيد  وعندما كـان ا
من االهـمـال لم يـلتـفت الـيه احـد فـيـمـا هـناك
جهـة تنادي به بـعد نفض الـغبار عنه مـثقفو
الـعــراق تــعــالت االصــوات الــضالمــيـة دون
خـجل او استحياء مطالـبة بهدم هذا الصرح

الكبير).
ونـادى احتـاد أدبـاء الـعـراق حلـمـايـة مـسرح
الـرشـيــد في بـيــان قـال فـيه (يــنـادي االحتـاد

وأعـمـال الـسـلب والـنـهب. وكـانت مـسـرحـية
(األرض والـعطش واإلنسان) تأليف وإخراج
قـاسم مـحمـد رشـيد اول عـرض يـعـرض على
ه خـشبته  وآخـر عرض مسرحـي قبل تهد
كـان (وللـحب بقـية) تـأليف عـبداخلـالق كر
وإخـراج الـفـنـان كـاظم الـنـصـار. وعلـى مدى
ثالثــة وعــشـرين عــامــاً اسـتــضــافت خـشــبـة
ـســرح الــعــديــد من روائع األدب الــعــراقي ا

ـي فـــــــــــضـالً عـن والـــــــــــعـــــــــــا
ــهــرجــانـات. حــيث ا
شــهــد افــتــتـاح
أربـع دورات

الـعـام لألدبـاء والكـتّـاب في الـعـراق حلـمـاية
مـسرح الـرشيـد الذي تـهدده قـضيـة رفعـتها
وزارة اإلعــمــار واإلســكـــان بــدعــوى أنه في
تـلكه ـا  أرض تـابعـة لهـا. ويجيء الـنداء 
مـسرح الـرشيـد من قيـمـة حضـارية وثـقافـية
سـرحـية الـعراقـية فـهو ارتـبطت بـاحلركـة ا
الذ الذي جمع كبار الفنان والبيت الذي ا
تـخرّجت مـنه الكـفـاءات األصيـلة. ولـضرورة
دعم الـثـقافـة في الـوطن وإيالئـهـا االهـتـمام
األكـبـر يـنـبـغي أن تـذلل هـذه الـعـقـدة بـقـرار
عـاجل يتّخذه مـجلس الوزراء يسـجّل ملكية
ــســرح كــامــلــةً لــشــاغــلــيه من أربــاب هــذا ا
ــسـرح الــعـراقي). مــضـيـفــا (دافـعــوا أيـهـا ا
ثّلها ـثقّفون من أجل الذاكرة احليّة التي  ا
ــسـارح والــقــاعـات مــســرح الـرشــيــد وكل ا
الــعـراقــيـة الــثـقــافـيــة. واحـرصــوا عـلى رفع

الصوت لتمتلك البالد مدناً للثقافة).
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تـأسس مسرح الرشيد عام  1981وبـتصميم
شــركـة فـرنــسـيـة بــطـوابــقه الـتـســعـة وكـان
حـيـنـهـا يـعـد مـن أهم وأكـبـر مـسـارح بـغـداد
وثــاني أكــبــر حتــفـة مــعــمــاريــة في الــشـرق
سـرح عـلى صالـة كبـيرة األوسط. يـحتـوي ا
تـتسع لـنحو  700مـشاهد فـضالً عن قاعات
البس كــبــيــرة لإلزيــاء واإلكــســســوارات وا
اخملـصصة للممثل ومعدات خاصة باحليل
ــسـرحـيــة الـتي تـقــدم أكـثـر من مــئـتـ من ا
ـؤثـرات الصـوتـيـة والـبـصـريـة. وقـد دمرت ا
جـميعها بشكل تام بفعل القصف عام 2003

ذاتـها عام 1970 مـايعـني ان الصورة
ـنشورة ليست ألول رسالـة ماجستير ا
 مـناقـشتهـا  ولعله تـوجد منـاقشات

ألطاريح اخرى سبقتهما.
وارسـل اليـكم صـورة لـلصـفـحة االولى
من رسـالـة السـيد داود الـعطـار (رحمه
الــله) مـوضـح فـيــهـا عــنـوان الــرسـالـة
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ـنـصـرم وضـمن اطـراف حـديث مـجـيد تـابع جـمـهور ( الـشـرقـيـة ) مـسـاء االحـد ا
ـوسيقي الـذي تابع وبشغف شاهـدين واجلمهور ا السامرائي الـلقاء الـذي امتع ا
وسـيقى الذي هـني وهو يـبحر في عـالم ا وسـيقي عالء مـجيـد العلـمي وا حديث ا
اضفى سحرا ومعلومات موسيقية على حديث السامرائي الذي كان مهنيا ودقيقا
في اختيار شخصية موسيقية عراقية تبوء باقتدار منصب مدير عام دائرة الفنون
وسيقي بعد ان وسيقية الـتي كانت بحاجة الى شـخصية تتـمتع باالختصـاص ا ا
ـهــني حـ ادار دفـة االدارة ــوسـيـقـي الـعـلــمي وا فـقـدت الــدائـرة االخــتـصـاص ا
ـوسيـقار حسن هـني فبـعد ا وسـيقي ا وسـيقيـة غالـبيـتها تـفتـقر لالخـتصـاص ا ا
وسيقى الى هنيـة وبالتالي جنح بدفع عـجلة ا الشكرجي الذي ادار دفة الـدائرة 
ـوسيقى ـهني في عالم ا االبداع والتـطور لتـبقى الدائـرة تبحث عن االخـتصاص ا
وبـعــيــدا عن االســمـاء الــتي قــادت دفـة الــدائــرة بـقــيت تــتــطـلع الـى االخـتــصـاص
وسيـقي ليـستـلم الدفـة موسيـقي كبـير ومـايسـترو مهـني نال جـائزة االبـداع بعد ا
ـتميـزة واالبداعـية ليـحصل على اجلـائزة من االسـتاذ سعـد البزاز راعي جهوده ا
ـبدعـ  والـيوم وبـعد جنـاحه بـقيـادة  فرقـة طيـور دجـلة وفـرقة الـتراث االبداع وا
وسيقية ليتواصل مع الدائرة هنية دفة دائرة الفنون ا وسيقي العراقي ليقود و ا
ـوسيـقي ويـحـاول عـودة االمور االداريـة الى نـصـابـها باحـثـا عن زوايـا االبـداع  ا
ـوسيـقى الـعراقـيـة ومشـهـدها ويبـدا مـشوار ابـداعه في امـواج ا
ـرض  نعم شـكرا لـلسـامرائي اطراف الذي سيـبقى حـيا وال
حديـثك وشـكرا لـعالء مـجـيد الـذي امـتعـنـا بحـديـثه ومعـلـوماته

وسيقى وجمور (الشرقية).  التي امتعت طلبة واساتذة ا

مـثل السوري شـارك متابعـيه على (فيـسبوك) صورًا ا
من كـواليس تصويـر اجلزء اخلامس عشـر من سلسلة
(بقـعـة ضـوء) الذي تـنـاوب عـلى إخراجه مـجـمـوعة من

اخملرج وظهر فيها بـ3 شخصيات مختلفة.
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ــوســيــقي الــعـراقـي يـقــود أوركــســتـرا الــسالم لــلــعـود ا
ركـز الثـقـافي النـفـطي ببـغداد العـراقي بـحفل يـقام فـي ا

قبل بعنوان (رسائل سومرية). في الرابع من الشهر ا

ـي العـراقي بحـاضر مـساء الـيوم االربـعاء في االكاد
ـركــز الـعـراقي الـنـدوة االفــتـراضـيــة الـتي يــقـيـمــهـا  ا
لـتــوثـيـق جـرائم الــتــطـرّف - قــسم الــشـؤون الــفـكــريـة
عـنونـة (التكـفيـر:أسبابه والثقـافيـة بالـعتبـة العـباسيـة ا
ومنـهجه وأثره في قتل اتباع أهل الـبيت عليهم السالم

وعلماء الشيعة االمامية ).

ـوسـيـقى عــلى الـعـود وتـعـلـم أصـول ا
الغربية والصولفيج.

ــبـدع أوســمـة هــذا وقـد نــال الـفــنـان ا
كـثرة مـنهـا لقب (مـوسيـقار) منـحته له
اجلـامـعـة العـربـية في احـتـفـال أقيم له
بـهذا اخلـصوص فـي القـاهرة عام
 1995وقـبل رحـيـله كـرم من

قــــــبل احتـــــاد ديـــــوان
الــــشــــرق وقـــدم له
وســـام اإلبـــداع

الثقافي. 

ـنــاقـشــة وخـتم تـقــديـر درجـة وســنـة ا
الــشــهـادة ( جــيــدا جـدا ) من جــامــعـة
بـغـداد كـلـيـة اآلداب  راجـ تـفـضـلـكم
سـاهـمة طـريقـها الى بـأن تـأخذ هـذه ا
شــاكــرين جلــريــدة (الــزمــان) الــنــشــر 
ــفــكــرين اهــتـــمــامــهــا بـــالــعــلــمـــاء وا

العراقي . 

بنى الذي يضم مسرح الرشيدنازن محمد اسو الوقفة االحتجاجية للفنانا



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 7181 Wednesday 26/1/2022 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7181 االربعاء 22 من جمادى اآلخرة 1443 هـ 26 من كانون الثاني (يناير) 2022م


	p1.shf
	p2
	p3.shf
	p4
	p5.shf
	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


