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كـشفت النائـبة عن االحتاد الوطني
الـكـردسـتـاني سـوزان مـنـصـور عن
اســتــمـرار مــبـاحــثــات حـزبــهـا مع
الــــعـــديــــد من الـــكــــتل واالحـــزاب

ووصفتها بااليجابية.
وقـــــــالت فـي تـــــــصــــــريـح امس ان
(حـضور برهم صـالح كان إيـجابياً
رشح وهذا أكـثر من غيره مـن ا
ــسـنــاه من كـلــمــته أمس وهـو مــا 
رجـل الـدولــة احلــقــيــقي وهــذا مـا
يـتـطـلـبه الـوضع الـراهـن لـلـعراق)
مـشيـرة الى ان (أبواب الـتفاهم مع
ـقـراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد
كـانت مـفـتوحـة لـغـاية يـوم الـسبت
ـاضي ولكن جميع أبوب احلوار ا
أُغــلِــقَت). مــشــددة عــلـى الــقـول ان
(ابــواب احلـوار مـفـتــوحـة من قـبل

االحتاد الوطني متى ما شاءوا).
ـبـذولـة لـرأب وفـي اطـار اجلـهـود ا
الــصــدع اسـتــقــبل رئــيس مــجـلس
الـنـواب محـمـد احللـبـوسي رئيس
اجملـلس األعـلى اإلسالمي الـعراقي
هـــمـــام حـــمــودي. وقـــال بـــيــان ان
(الـلقاء ناقش التطورات السياسية
في الــبالد والـتـأكـيــد عـلى أهـمـيـة
اســتـمــرار احلــوارات الـســيـاســيـة
الســــتــــكـــمــــال االســــتـــحــــقــــاقـــات
الـدستورية وتشكيل حكومة قادرة
ـرحـلـة). عــلى تـلـبـيــة مـتـطـلــبـات ا
واضــــــاف ان (حــــــمــــــودي هــــــنـــــأ
ـــنـــاســـبـــة إعــادة احلـــلـــبـــوسـي 
انــتـخــابه رئـيــسـا جملـلـس الـنـواب
بـدورته اخلامسة) فيـما قال عضو
االحتــاد الـوطـنـي طـارق جـوهـر ان
(هــنـاك رعــايـة خــارجـيــة لـلــمـكـون
الـسـني والـعـامل اخلـارجي له دور

كــبـيــر لـيس في االنــتـخــابـات فـقط
ـــا حــتـى في اخـــتــيـــار رئــيس وا
اجلــمـهـوريـة). واضـاف  )لـو كـانت
ا األمـور تسـير وفق إرادة عراقـية 
وصـــلـت الى مـــا وصـــلـت الـــيه من
ـكـون الـشـيـعي انـشـقـاقـات داخل ا
ـــكــون الـــكـــردي). مــشـــيــراً الى وا
ــقـراطي (االخــوة في احلــزب الــد
ـنصب الـكـردسـتاني مـتـمـسكـون 
رئـيس اجلـمـهوريـة النـهم اخـتاروا
ــصــلــحــة احلــزبــيـة عــلى طــريق ا
صالح العليا لشعب االعتبارات وا

كردستان).
ويــعـقـد الـقـيــادي في االحتـاد عـبـد
الــلــطــيف جــمــال رشــيــد مــؤتــمـراً
صــحــفــيــاً في فــنــدق بــغــداد عــنــد
الـسـاعـة الـثـانـيـة عـشـرة ظـهـراً من
الــيـوم اخلــمـيـس لـلــحـديث بــشـأن
تــرشــيـحـه لـرئــاســة اجلـمــهــوريـة
ودعـــا جــمـــيع وســـائل االعالم الى
احلــــضـــور. وقــــال مـــراقــــبـــون ان
(االحتـــــاد لم يـــــحــــسـم حــــتى االن
مــرشــحه لــلــرئــاســة بــرغـم صـدور
تـاكيـدات سابـقة بـان قيـادة احلزب
اعــلـــنت بــرهم صـــالح مــرشــحــهــا
الـــوحــيــد مـــقــابل تـــمــسك احلــزب
رشحه قراطي الكردستاني  الـد
هـوشيـار زيبـاري). من جهـته اعلن
ستقل خالد شيخ صديق ـرشح ا ا
عــــبـــد الــــعـــزيــــز احلـــســــني أمس
بـرنامـجه حتت عنوان (ارفع رأسك
يـــا عـــريق). مــتـــضـــمــنـــاً شـــرحــا ً
بــاالسـبـاب الــتي دعـته الى االقـدام
عـلى التـرشيـح و جهوده فـي انقاذ
ـوذج الـدولـة و الــعـراق من فـشل 
ـــعــانــاة من الـــفــســاد . وقــال في ا
الــبـرنـامـج الـذي أطـلــعت (الـزمـان)
عـلى بـنـوده ان ( الـعـراق بـلـد غـني

وشـعب عـريق  وهـذا الشـعب طال
بـه الـــعـــيش في مـــســـتـــنـــقع اآلالم
ـآسي السـياسيـة و االقتـصادية وا
و الـبيئية وبات ضحية الصراعات
الـطائـفية و الـقوميـة و السيـاسية.
إن مــا يــحــتــاجه الــعــراق  بـشــكل
أســـاسـي وجـــوهـــري  هـــو إعــادة
مـصداقـية مؤسـسات الدولـة بشكل
عــام ومـتــكـامل وتـفــعـيل وتــقـويـة
مـؤسسـة اجلمهـورية بـشكل خاص
 لـتتمـكن من أخذ دور أكثر فـاعلية
و إيـــــجـــــابـــــيـــــة في اإلصـالحــــات
اإلداريـــة. هـــذا بـــاإلضــافـــة إلى أن
ــطـا ســيـاســيـا الــعـراق يــحــتـاج 
جــــديــــدا يــــتــــصـف بــــالــــعــــدالـــة
والـتضامن و التوازن و يعمل على
تـوحيد الصـفوف من خالل إحترام
مـكوناته كـافة ومد جسـور التقارب
بــيـــنــهم  وفي ذات الــوقت إنــتــاج
مـبدأ احليادية في الـتعامل وبعيدا

عـن التـطـرف الطـائـفي و الـقومي).
واضــاف إن (الـعــراق بـحــاجـة الى
ـــشــــتت إلى مـن يـــحــــول بــــيـــتـه ا
مــرصـوص  كـمـا هــو بـحـاجـة إلى
ــواطن إعـــادة بــنــاء الــثـــقــة بــ ا
ودولـــته وذلـك بـــنـــاءاً عــلـى مـــبــدأ
الــشـفـافـيـة والــنـزاهـة واحلـيـاديـة
لـذالك جنـد أن هـنالـك حاجـة مـاسة
لـوجـود التـصـور الواضح خلـارطة
ــســتـقــبل والــتي الــطــريق نــحــو ا
ســتـقـود الـعـراق إلى بـر األمـان في
ضل الــتــحـديــات الــتي يــواجـهــهـا
ــكن أن يـــتم ذلك إال الـــعــالـم. وال 
بـالـعلم وبـجـهود تـشـاركيـة حـثيـثة
مـن قـبل الــعــقـول الــنــيـرة). وحتت
عـنـوان مـهـارات وقـدرات الـتـرشح
قـال إن (تـرشـحي قـد يـشـكل فـرصة
لـلـعراق وجـمـيع مكـونـاته حيث أن
تـــوجـــهــــاتي الـــفـــرديـــة وســـمـــات
شـخـصيـتي حتاكي بـشـكل متـناغم

إحــتــيــاجــات الــبـلــد ومــتــطــلــبـات
ـــكـــنـــنـي الـــقــول أن ـــنـــصب. و ا
قـــــنــــاعــــاتـي ومــــبــــادئـي رســــخت
شـخصية تتـميز بالنقـاط الرئيسية
الـتالـية:  االسـتقاللـية والـتوازن و
الــنــزاهــة والــتـصــرف األخالقي و
الـنظـرة الشمـولية الـتضامـنية إلى
الـــــعــــراق و إمــــتـالك الــــتــــصــــور
الـــواضح لــلــمــســـتــقــبل و وجــود
ـــــهــــارة شـــــبــــكـــــة الــــعـالقــــات وا
الـدبـلـومـاسـيـة. وشـدد عـلى الـقـول
(أنـــا عــراقي إبـن عــشــيـــرة كــرديــة
عـريقة عشيرة احلسني من حلبجة
ــــعـــروفـــة بــــدورهـــا في الــــعـــمل ا
اخلـيـري واالجـتمـاعي والـسـياسي
والــتي تـمـتـد جــذورهـا إلى أحـفـاد
الـرسـول صلى الـله علـيه وعلى آله
ــوقف مــســتـقل وســلم. وأتــمــيـز 
مـتـوازن مـحـايـد وقـريب من جـميع
الـــــقـــــوى واألطــــراف بـــــالـــــعــــراق
وبــــكـــردســـتــــان من اإلقـــلــــيم إلى
اجلــنـــوب. وإكــتــســبت الــتــجــربــة
الـسـيـاسـيـة واالداريـة والـقـانـونـية
مـن خالل عـمـلـي مع والـدي (رحـمه
الـله) وكـذلك من خـالل خالل عـملي
كــمــســتــشــار قــانــوني فـي رئــاسـة
الــوزراء بــإقـلــيم كــردسـتــان. كـذلك
الـتـمتع بـعالقات جـيدة مع قـيادات
كـال احلــــركـــــتـــــ الــــكـــــرديـــــتــــ

الـرئــيـسـيـتـ (الـبـارتي والـيـكـتي)
ومع الـقـوى الـسـيـاسيـة الـعـراقـية.
وأمتلك شبكة من العالقات الدولية
ــتــمـيــزة لـتــنــفـيــذ مــهـام رئــاسـة ا
اجلـمـهـورية واحـداث الـتـوازن ب
األطـــــراف اخملـــــتــــلـــــفـــــة بــــشـــــكل
مـــاهـــر.وأتــشـــرف بـــأنــنـي مــرشح
مـــقـــبــــول عـــلى مـــســـتـــوى الـــدول
اجملــــاورة ولــــدي الـــتــــفــــاهــــمـــات

ـشتركة مع الـشرق والغرب كذلك ا
احلـــرص عــلى تــعـــزيــز الــعالقــات
والـــــتــــــعـــــاون مع دول اجلـــــوار و
ــؤســســات الــدولــيــة اخملــتــلــفـة. ا
وتـتمـيز شخـصيـتي نحو اإلهـتمام
بــالـعـلم والــدراسـات الـعــمـيـقـة من
أجل صــنــاعــة احلــلــول الــفــعــلــيـة
والـــعــلـــمــيــة لـــتــحـــديــات الـــبــلــد.
وبــاالســـتــنــاد إلى فــريق اخلــبــراء
(الـوطـنـيـ والـدولـيـ والـكـفاءات
ـتميزة) بـنيت تصورات الـعراقية ا
وبــرامج حـول سـبل إنـقـاذ الـعـراق
مـن حتـديـاته وازمــاته عالوة عـلى
االســتــراتــيــجــيــات والــســيــاسـات
الــعـامـة الـتي من شــأنـهـا أن تـقـود
الـــبــلــد إلـى نــهــضـــته. من أجل أن
تـكون دور الـرئاسـة سانـدا معـرفيا
ان ولـرئـاسة مـجلس لـرئـاسة الـبـر
الـوزراء في عملـهم. وأخيـراً أتميز
بـسـيـرة نـظـيـفـة وبـعـدم وجـود أيـة
شـــبــــهـــات أو مـــواقف مـــحـــرجـــة
ــنـصب وأتــمــيـز بــنــزاهـة تــلــيق 
الـرئاسة. مختتـماً بالقول (في حال
نــــيـــلـي الـــثــــقـــة الســــتالم أمــــانـــة
ـــســـؤولـــيـــة ســـوف أبـــذل كـــافــة ا
ـمكـنـة لـتوحـيـد صـفوف اجلـهـود ا
ـــكــونــات الـــعــراقــيـــ وتــقــريب ا
بـعضها من بعض اآلخر ومعاجلة
اجلـــــروح وإعــــادة اآلمــــانــــات إلى
أهــلــهـا ومــكـافــحــة جـمــيع أنـواع
وأشــكـال الـفـسـاد. كل ذلك من أجل
بــنـاء عــراق فـدارلـي جـديــد مـوحـدٍ
تـميزة ـكانـة ا مـتمـاسك وإلعادة ا
واحلـقـيقـية لـبـلدنـا دولـيا كـموطنٍ
ـعـرفـة ومـنـبعٍ ومـلـتـقـاً لـلــعـلـوم وا
لـلثقافـات والفنون. الـعراق العريق
ـــعــــتـــرف به فـــرات ــــعـــروف وا ا

االخوة والبركة).

طـار امس واتضح انطـلقـت في ا
في وقت الحق انــهـا اســتــخـدمت
الغــراض الــصــيــانــة والـتــأهــيل.
وقــالت خـلــيــة اإلعالم احلــكـومي
انهـا (ضـبطت واحـبـطت محـاولة
تـهـريب  11حـاويـة سـبـبت هـدراً
ــبـلغ  80مـلــيـون ــال الــعـام  بـا
ديـنـار فـي مـنـفـذ مــيـنـاء أم قـصـر

الشمالي)
واضـــافت ان (عــمـــلــيــات هـــيــئــة
ـنـافـذ احلـدوديـة مـسـتـمـرة من ا
خالل تـــكـــثـــيف الـــدور الــرقـــابي
ــــيـــدانـي واإلشـــراف والــــعــــمل ا
ـــبـــاشــر عـــلى مـــنع عـــمــلـــيــات ا
ـــال الـــعـــام الــــتـــهـــريب وهــــدر ا
والعبث باألمن االقتـصادي للبلد
حيث تـمـكنت مـالكاتـها فـي منـفذ
مــيــنــاء أم قـــصــر الــشــمــالي من
ضـبط  11حــاويــة خــارج احلـرم

الــكــمــركي مــعــدة لــلــتــهــريب 
إجنـاز مـعـامـلــتـهـا من قـبل مـركـز
كـمــرك بـوابــة الـبـصــرة بـطــريـقـة
مــــخـــالــــفـــة لـــشــــروط وضـــوابط
االســتــيــراد) واشـارت فـي بــيـان
تلقـته (الزمان) امس إلى أنه (من

خـالل الــــــكـــــشـف والــــــتـــــدقــــــيق
حملتـويات احلاويـات مع ما أُدرج
عامـلة الـكمركـية تبـ أنها في ا
ــنــيــوم حتــتـــوي عــلى أبـــواب أ
ومــصــاعـــد أشــخــاص وبــحــسب
ــرفق مع ــنـفــيــست الــبــحـري ا ا
ـعـامـلـة الـكـمـركـيـة لـوحظ فـرق ا
كبيـر في األوزان وبعد احـتساب
الـقـيـمـة الـدوالريـة لـلـمـواد تـبـ
ال الـعام بـقيـمة وجود هـدر في ا
ثــمـانــ مـلــيــون ديـنــار عـراقي).
واضــافت (بـــحــسب الــســيــاقــات
الــرســمـــيــة أحــيــلت احلــاويــات
ــضــبــوطــة إلى مــركــز شــرطــة ا
كــمـرك أم قــصـر لــعــرضـهــا أمـام
أنـظـار قـاضي الـتـحـقـيق التـخاذ
ـنـاسـبـة اإلجـراءات الـقـانــونـيـة ا

( بحق اخملالف
ودانـت خــــلــــيــــة االعـالم االمــــني
القصف التركي الذي طال مناطق
مخـمور وسـنجـار وطالـبت تركـيا
بـاحـتـرام حـسن اجلـوار وايـقـاف
االنــتــهــاكــات مــؤكــدة اســتــعــداد
العراق للـتعاون مع تركـيا لضبط

احلدود ب البلدين.
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تــمـكــنت قــوة من الـلــواء الــثـاني
عــشــر الــفــرقــة الــثــالــثــة شــرطــة
احتاديـة اسـتـناداً إلـى معـلـومات
استخبارية من القاء القبض على
طلوب بـتهممة االرهاب  احد ا
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ان (الــعــمـلــيــة نـفــذت بــنــاءً عـلى
مــعـلــومـات تــفــيـد بــتـواجــد احـد
ـادة  4ارهـاب ـطــلـوبــ وفق ا ا
والصـادر بـحقه أمـر قـبض وحتر
مـن مــحـــكـــمــة حتـــقـــيق كـــركــوك
طلـوب الى الهيـئة التـحقيـقية وا
التابعة الى استـخبارات الشرطة
االحتاديـة و تسـليمـه الى جهة

الطلب اصوليا).
ونــفـت قــيــادة عــمـــلــيــات بــغــداد
اسـتـهــداف مـطـار بــغـداد الـدولي
لــــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــصـــواريخ
كــاتـيــوشــا. وقــال بــيـان امس ان
(هـذا اخلـبـر الذي اوردتـه قـنوات
طار فضـائيـة غيـر صحيـح وان ا
لم يــــتــــعـــرض الى اي هــــجـــوم).
وكــــانـت صــــافــــرات االنــــذار قــــد
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اجــتــمع االحتــاد الــعــراقي لــكـرة الــقــدم امس األربــعــاء في مــقــر االحتـاد
بحـضـور وزير الـشـباب والـريـاضة رئـيس االحتـاد عـدنان درجـال والـنائب
األول لـرئـيس االحتـاد عـلي جـبـار والـنـائب الـثـاني يـونس مـحـمـود وأعـضاء

كتب التنفيذي وتمخض االجتماع عن قراراتٍ عدة منها  ا
نـتـخب الوطـنيّ بتـروفيـتش بـعد مـناقـشة مـسـتفـيضـة لنـتائج  اقـالة مـدرب ا
ؤهلـة الى نهائيـاتِ كأس العالم نتـخب السلبـية في التصـفيات اآلسيـوية ا ا
نـتخب الـوطني إلى 2022. وكذلك تـضمن االجـتمـاع إناطـة مهـمة تـدريب ا
قبل فـضال عن تشكيل جلنة من مدربٍ مـحلي ستتم تسمـيته في األسبوعِ ا
ــدربـ ــيـ وا ذوي اخلـبــرة واالخـتــصـاص تــضم مـجــمـوعــة من األكـاد
والالعـبـ الـسـابقـ لـوضع اخلـطط االسـتـراتـيـجيّـة الـهـادفـةِ والـرامـية الى

نتخباتِ الوطنية. بتروفيتش االرتقاء بواقع ا
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ــوت فــجـــر أمس األربــعــاء غـــيّب ا
اخلـبــيــر االسـتــشـاري الــقــانـوني
ـعـروف  واحـد كـتـاب (الـزمان)  ا
طـارق حــرب عن عـمــر يـنــاهـز 77
. وواكب حــــرب احلــــيــــاة عــــامــــاً
االعالمية والسياسية في العقدين
ــثـابـرة من اجل دعم االخـيـرين 
احلقائق بأسانيـد قانونية  وكان
من اخلـــــبــــراء الـــــذين افـــــاضــــوا
بــآرائــهـم الــســديــدة فـي قــضــايــا
اشكالـية كثـيرة  عرضهـا بسالسة
لقراء (الزمان) دائما. وكان الفقيد

صـاحب رأي جـريئ. ونـعت نـقـابة
احملام العراقيـ الفقيد مؤكدة
(فــقـــدان عــلم مـن أعالمــهـــا ورمــز
كـــبــيـــر مـن رمــوزهـــا). وقـــالت إن
(احملـــامي طـــارق حـــرب يــعـــد من
هـنة وجهـابذة الـقانون القامـات ا
في الــعـــراق) وفــور اعالن الـــنــبــأ
ضـــــــجـت مـــــــواقـع الـــــــتــــــــواصل
االجتـماعي ومـجمـوعات واتـساب
ـأثر الـفـقـيد وسـجـاياه. مشـيـدة 
الـصـادح الـدائم بـاآلراء الـسـديـدة
والـعـنـاوين الـقــانـونـيـة. وكـان قـد
اعـلن نــبـأ الـوفــاة جنل حـرب في
تـدويـنــة له. وقـدم رئــيس مـجـلس

الـــوزراء مـــصــــطـــفى الــــكـــاظـــمي
الـتــعــازي بـرحــيل حــرب وقـال ان
(العراق فقد قامة قانونية وبصمة
بغدادية راسخة). مضيفاً (برحيل
األسـتــاذ والــصــديق طــارق حـرب
فقـد العـراق قـامة قـانونـيـة عالـية
وصـــــوتـــــاً جـــــريـــــئـــــاً فـي احلق
وشـخـصـيـة اجـتـمـاعـيـة مـحـبـوبة
وصـــادقـــة وبـــصـــمـــة بـــغـــداديــة
راســخـــة). وأكــد رئـــيس مـــجــلس
الـنــواب مــحــمــد احلــلـبــوسي أن
رحيل حرب خسارة كبيرة للعراق
واالســرة احلـــقـــوقـــيــة. وقـــال في
ـثل تـغـريـدة  ان (رحــيل حـرب 

خـسـارة كـبـيــرة لـلـعـراق واألسـرة
ـتـلـكه من خـبـرة ـا  احلـقـوقـيـة 
مــعــرفـــيــة وقــانــونـــيــة وتــراثــيــة
زاخرة)  وقدم رئـيس اجلمـهورية
بــرهم صـــالح الـــتــعـــازي بــوفــاة
حـرب مــؤكــداً أن الـعــراق خــسـر
جنــمـــاً ســاطــعـــاً بــســمـــاء عــلــوم
القانون. وخـاطب الرئيس صالح
عـائـلة الـراحـل  في بـيـان بـالـقول
(تـلــقــيــنــا بـحــزن بــالغ نــبــأ وفـاة
ـــغـــفـــور له بــــأذن الـــله تـــعـــالى ا
اخلـبـيــر الـقـانــوني طـارق حـرب).
وعـــزّى رئـــيس حــــكـــومـــة إقـــلـــيم
كردستان مسـرور البارزاني اسرة

الـــفـــقـــيــد وقـــال (بـــبـــالـغ احلــزن
واسـاة تلقـيتُ نبأ وفاة وعميق ا
الـشــخــصــيـة الــقــديـرة واخلــبــيـر
الـقـانــوني الـعــراقي طـارق حـرب
والذي بـرحـيلـه فقـدنـا علـمـاً بارزاً
من أعالم الــــقـــانـــون ومــــراجـــعه
وصـــوتــــاً مـــدافــــعـــاً عـن حـــقـــوق
اإلنـسـان). ونــعى مـسـعــود حـيـدر
مـــــســــــتـــــشـــــار رئــــــيس احلـــــزب
قراطي الـكردستـاني مسعود الد
البـارزاني الـفـقيـد الـراحل . وقال
في بـرقـية  (بـبـالغ احلـزن واألسى
ــغــفــور له تــلــقــيــنـا نــبــأ رحــيل ا
ـرحـوم طـارق حـرب الـشـخـصـية ا

الــوطــنــيــة واخلــبــيــر الــقــانــوني
اخملــضــرم نـــتــقــدم الى عـــائــلــته
ة واهـله واصدقـائه وبلـدنا الكـر
الــــعـــــراق بـــــخــــالـص عــــزائـــــنــــا
ومـواسـاتــنـا. ونـشــاطـركم احلـزن
ــــصــــاب). والــــراحل من بــــهـــذا ا
موالـيـد بـغـداد عام  1945حاصل
على بكالوريـوس قانون  اجلامعة
سـتنـصرية  1975 وماجـستـير ا
قـــانــــون جـــامـــعــــة بـــغـــداد1980
ودبـلــوم الـقــانــون الـعــام جـامــعـة
كـتبة االسكـندريـة. واثرى حـرب ا
الوطـنيـة العـراقيـة بعـدد كبـير من
ؤلفـات القانـونيـة والتراثـية بلغ ا

خالد شيخ صديق عبد العزيز  عبد اللطيف جمال رشيد 
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ئة مقـارنة بالعام ألكثر من 96 با
اضي لـيـصل الى أكـثر من 900 ا
مـــلـــيــــون دوالر شـــهـــريـــا حـــيث
بيعـات النقدية سجلت اجمـالي ا
 6.574 مـلــيــار دوالر بـالــرغم من
أرتفاع أسعار الصرف وانخفاض
ــــســـافـــريـن وجـــاء هـــذا أعـــداد ا
ركزي بزيادة االرتفاع بعد قـرار ا
بيعـات النقديـة اليومية) سقف ا
واعـادوا الى االذهـان سـنة 2019
حــــيث (كــــانت ذروة الــــســـفــــر لم
ـبيـعات الـنقـدية حـاجز تتـجاوز ا
 540 مــــلــــيــــون دوالر شــــهــــريـــاً

ة). وبأسعار الصرف القد

االجـــــنــــــبي 1.9مـــــلــــــيـــــار دوالر
واألرصــــــــدة و الــــــــودائـع لــــــــدى
ـيـة  26.9 مـلـيـار مـؤســسـات عــا
دوالر وسـنـدات خــزائن أجـنــبـيـة
( (31.2مــلـــيــار دوالر). واشــاروا
ــركـــزي اشــتــرى الى ان الــبـــنك ا
دة  45.9 مليار دوالر خالل تلك ا
الية بينما انخفضت من وزارة ا
مبيـعات نافـذة العمـلة بنـسبة 16
ئة عن سنة 2020 لتسجل 37 با
مــــلــــيــــار دوالر ويـــعــــزى ســــبب
ــبـيـعــات الى عـزوف أنـخــفـاض ا
ـصارف عـن شراء الـدوالر خالل ا
االشهـر االربعـة االولى من تـغيـير
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كــــشف خــــبــــراء اقـــتــــصــــاديـــون
ومـشــتــغـلــون في الــبــورصـة عن
ـركزي ارتـفاع احـتـيـاطي الـبـنك ا
ـاضي الى الـعراقـي خالل الـعام ا
 66 ملـيـار دوالر وقالـوا ان( هذا
االرتــفـــاع يـــأتي نــتـــيــجـــة زيــادة
ــركـزي من الــعـمــلـة مـشــتـريــات ا
الــصــعـــبــة الــتـي ازدادت بــفــضل
( ــيـاً أرتــفــاع أسـعــار الــنــفط عــا
واكـــدوا ان (تـــنــــوع أحـــتـــيـــاطي
ـركـزي بـأشـكـال مـخـتـلـفـة مـنـها ا
الــــذهب  96.3 طــــنــــاً والــــنــــقــــد
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رفـع مصـرف الـرشـيد امس رواتب
ــدني والــعــســكـري ــتــقــاعــدين ا ا
لـشهـر شبـاط.ودعا بـيان لـلمـصرف
ــراجـــعــة فــروعه ـــســتــفــيـــدين  (ا
ومــكــاتب الــدفع االلـكــتــروني حـال
تـسـلمـهم الـرسائل الـنـصيـة). واكد
مــــتــــقــــاعــــدون لـ(الــــزمــــان) عـــدم
اســتالمــهـم رســائل نــصــيــة بــهـذا
ـضـمون حـتى السـاعـة ويأمـلون ا
الـى حتـــقـــيق ذلـك في الـــســـاعـــات
االولـى من صباح اخلميس. وأعلن
مــــصــــرف الـــرافــــدين عـن تـــوزيع
ـــتــــقــــاعــــدين عن طــــريق رواتـب ا
أدوات الـــدفع اإللـــكــتـــروني. وقــال
كتب االعالمي للمصرف في بيان ا
ــتـقــاعـدين إنـه ( تـوزيع رواتب ا
دني والعسكري) مشيرا الى أنه ا
ـتقاعدين تـسلم رواتبهم (بـإمكان ا
مـن أي مكان يـوجدون فيه). اطالق
ـــعــ الـــدفـــعـــة األولى من راتـب ا

ــتــفــرغ لــشــهــر كــانــون الــثــاني. ا
واطـلقت هيئة ذوي االعاقة التابعة
لـوزارة العمل امـس الدفعة األولى
ــتــفــرغ لــشــهــر ــعــ ا مـن راتب ا
كـانـون الثـاني.وقال رئـيس الـهيـئة
أحـمـد هـادي بـنـيه في تـصريح انه
( اطـالق الدفـعـة األولى من راتب

تفـرغ لشهر كـانون الثاني ـع ا ا
اجلـــاري في بــغــداد واحملــافــظــات
لــــلـــــعــــام اجلــــاري مــــســــاء امس.
واضــاف ان (ذلك جــاء بـعــد اجنـاز
ـتعـلقـة باطالق جـمـيع االجراءات ا
ـتـفـرغ لـلـمـسـتـلـمـ ـعـ ا راتب ا
ســابـــقــا فــضال عن صــرف رواتب
ـستفيدين التي لم تظهر رواتبهم ا
اضي). داعية لـشهر كانون االول ا
ــــنـــافـــذ الـــصـــرف الـى (الـــتـــوجه 
السـتالم مستحقـاتهم ).على صعيد
اخـــر بـــاشـــرت مالكـــات الـــشـــركــة
ـواد الـغــذائـيـة الــعـامـة لــتـجــارة ا
الـعامـلة في مـواقعـها ومـجمـعاتـها
اخملــزنـيـة في بــغـداد واحملـافـظـات
ـواد بــعــمـلــيــة جتــهـيــز الــوكالء 
الــسـلـة الـغــذائـيـة لــلـوجـبـة األولى
لــلـعـام اجلــاري. وقـالت مــديـر عـام
ــوســوي في بــيــان ى ا الــشـــركــة 
امـس إن (مالكـــات شـــركـــتـــهـــا من
الــبـــصــرة إلى زاخــو مـــســتــنــفــرة
بـــاســتالم ونــفـــاض مــواد الــســلــة
الـــغــذائـــيـــة لــغـــرض جتـــهــيـــزهــا
لــلــمــشــمــولــ بــنــظــام الــبــطــاقــة
الـتموينية). وأكدت ان (العمل على
إزالـــة الــــعـــقـــبـــات الـــتـي تـــعـــرقل
انـسيابية التجـهيز) داعية (جميع
الـوكالء إلى مـراجـعـة مراكـز الـبيع

لغرض اتمام القطع والتجهيز).

جاسب احلجامي

ســعــر الــصــرف فــيــمــا اكـدوا ان
ـركزي عـاودت االرتفاع مبيـعات ا
خالل االشـهــر اخلـمـســة االخـيـرة
الى مــســتــويـات مــاقــبل تــغــيــيـر
ـبيعات االسعار لـيتجـاوز معدل ا
حـاجز  200 ملـيـون دوالر يـومـياً
نــتــيــجــة أعــتــمــاد الــســوق عــلى
ـســتــوردة لـتــغـطــيـة الـبــضــائع ا
أحتياجاته فضالً عن أستيرادات
احلـكومـة لـلـوقـود والـكـهـرباء من
دول اجلوار) ولـكـنهم اسـتـدركوا
ـسـتـجـدات اجلـديدة بـالـقـول ان ا
واخلـــطــيـــرة تـــكـــمن في ارتـــفــاع
بيعات النقدية الشهرية للدوالر ا
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كـشـفت مـديـريـة صـحـة مـيـسان عن
تــســجــيــلــهــا حــالــة وفــاة جــديــدة
بــفـايــرس أومـيــكـرون. وقــال مـديـر
اعالم الــصـــحــة مــحــمــد الــكــنــاني
ـديــريـة لـ(لــزمـان) امـس (سـجــلت ا
حـالة وفـاة ثانـية بـعد حـالة الـوفاة
).  مــبـــيــنــا ان االولى قـــيل يــومـــ
(احلــالـتــ كــانـتــا خــطـرتــ مــنـذ
ـســتـشـفـى وقـد بـذلت دخــولـهـمــا ا
الكـات الـصـحيـة كل مـا بوسـعـها ا
من اجـل انـــقــاذهـــمـــا لـــكـن تـــطــور
ــرض أدى إلـى الــوفــاة). واكـد ان ا
(احلـالت للمـتوفي  كانـتا نتيجة
ـضاد لـكـورونا) عـدم اخـذ اللـقـاح ا
مـنـوهـا بـان (صـحـة مـيـسـان وفرت
ـكن الــلـقـاح فـي جـمـيع االمــاكن و
لــلـمــواطـنــ اخـذ الــلـقــاح تـفــاديـا
لـــلـــمــوت ) فـــيـــمـــا أعــلـــنت وزارة
ـوقف الـوبـائي الـيـومي الـصـحـة ا
جلــــائــــحــــة كـــورونــــا فـي بــــغـــداد
واحملافظات. وذكرت في بيان امس
ســـجـــلت  8293 إصـــابـــة جـــديــدة
بــفـيـروس كـورونــا وتـمـاثل 6333
شــخــصــا لـلــشــفــاء). وأضـاف  أن
(حـاالت الــوفـاة اجلـديـدة بـكـورونـا
بـــــلــــغت  25 حـــــالـــــة في عـــــمــــوم

ســــاعـــــة من مـــــوعــــد الـــــرحــــلــــة).
واسـتــبـعـدت الـوزارة فـرض حـظـر
جتــــوال شـــامـل بـــســــبب ارتــــفـــاع
اإلصـــابـــات بــــفـــيـــروس كـــورونـــا
وتــوقــعـت ارتــفــاع عــدد الــوفــيــات
ــقــبــلـة بــاجلــائــحـة خـالل األيـام ا
مــؤكـدة انـخـفــاض نـسب الـتــلـقـيح
ــعــدل اإلصـابــات. وقـال مــقــارنـة 
ــديــر الـعــام في الــوزارة  جـاسب ا
احلـجامي إن (هـناك ارتـفاعـاً بعدد
اإلصـــابــات ونـــعـــتــقـــد أن الـــعــدد
احلـــقــــيـــقي أكـــبــــر من ذلك وهـــذا
يتطلب حلوالً واستراتيجية جديدة
ـواطن ملَّ من االسـتـراتـيـجـية ألن ا
ــة وال بــد من إيـجــاد بـديل" الــقـد
الفـتاً إلى أن "عدد الوفيات زاد ومن
ـــتــــوقع زيــــادة اكـــثــــر في األيـــام ا
الــقــادمـة). وأضــاف احلــجـامي أن
ـقـبـل لـلـجـنــة الـعـلـيـا (االجـتــمـاع ا
لــلـصــحـة والــسالمـة الــوطـنــيـة قـد
يـتخـذ اإلجراءات الصـارمة" مـعرباً
عن أمـــلـه في أن "ال تـــتـــكـــرر نـــفس
الـتـعلـيـمات). وأشـار إلى أن (نسب
الـتـلـقـيح انـخـفـضت مـقـارنـة بـعـدد
ـصــابـ الـتي زادت" مــسـتـبـعـداً ا
"وجـود حـظـر جتـوال كـامل) ولـفت
إلى أن (هــنـاك تـوصــيـات وقـرارات

واطن بتلقي اللقاح ). ستلزم ا

طارق حرب
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عددها ست مؤلفا عدد صفحات

بعضها يصل الى الف صفحة.
واعـــلــنـت عــائـــلـــة الـــراحل انـــهــا

ســتـقـيم مـجـلس الـعزاء
عـــلى روحـه ابـــتـــداء
مـن الـــــــــــــيـــــــــــــوم
ــدة اخلــمـــيـس و
يــــــــــومــــــــــ فـي
حـسـيـنـيـة قـصر
الـــــــزهـــــــراء في
الـكــاظــمــيـة من
الساعة الـثالثة
الى اخلـامــسـة

مساء.
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أعـلنت قـيادة شـرطة مـيـسان عن سـيطـرتهـا علـى نزاع عـشائـري مسـلح حدث
ـاضي في قـضـاء قـلـعـة صـالح الـتـابع حملـافـظـة مـيـسان. وقـالت يـوم االثـنـ ا
قتل القيـادة في بيان إنهـا (تمكـنت من السيـطرة على نزاع عـشائري تـسبب 
شخص وإصـابة سبعة آخرين). مـبينة بان (اجهـزتها األمنية بـكافة صنوفها
الـقتـاليـة واالجرائيـة وباشـراف ميـداني من قبل قـائد الـشرطـة اللـواء احلقوقي
ناصـر لـطـيف االسـدي  بـاشرت بـالـتـدخل الـسـريع لـفض النـزاع الـعـشـائري
الذي اندلـع في قضاء قلعة صالح ). وأوضح بان (االجـهزة االمنية تمكنت من
فرض طـوق مـحكم حـول مكـان احلـادث معـززةً بـآليـاتهـا الـعسـكريـة لـلتـصدي
إلطالق الـنـار العـشوائي  بـغـية فض الـنزاع والـقـبض على أي شـخص خارج
عن القـانون). مؤكدة انه  (إحالل األمن في الـقضاء واعتقال 23 من مثيري

النزاع و ضبط عدد من االسلحة واالعتدة). 

5B ý q²I Ë ÍdzUAŽ Ÿ«e½ vKŽ …dDO « ∫ ÊU O
مــحــافــظــات الـبـالد) الفـتــا إلى أن
(االشــخـاص الــذين تـلــقـوا الــلـقـاح
خـالل  24 ســـــاعـــــة بـــــلـغ عـــــددهم
46031 . واعـلـنت سـلطـة الـطـيران
ـــدني الــعـــراقي واســتـــنــادا إلى ا
تـعـليـمـات الـلجـنـة العـلـيـا للـصـحة
والـسالمة الـوطنـية عن اجـراءاتها
اجلـديـدة في مـطـارات الـبالد بـشأن
فــايــروس كـورونــا. وقــال بــيـان ان
الـسـلـطـة سـتطـلب بـطـاقـة الـتـلـقيح
الـدولية من عمر 12 سـنة فما فوق.
وجــلب فــحص بي سي ار لـالعـمـار
 10ســنــوات فــمــا فــوق وخالل 72
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ـــفـــارز وقــــالت في بـــيــــان امس ان (ا
ـشتركة في قيـادة العمليات من خالل ا
نـتشرة في ـفارزهـا ا ـكثـفة  اجلـهود ا
جــــانـــبـي الـــكــــرخ والـــرصــــافـــة خالل
ــاضي تــمــكــنت مـن الــقـاء االســبــوع ا
الـقبـض على اربـعة مـتهـم بـالتـزوير
وانــتـحـال صــفـة رسـمـيــة اضـافـةً الى
ضـبط طـائـرة درون غـير مـرخـصة و 7
اخـرين بحيـازة االسلحة واالعـتدة غير

ــرخــصـة) . واضــاف الـبــيـان انه ( ا
الـقبض ايـضا على 18 مـتهـماً بـحيازة
ــواد اخملـدرة فــضال الى ومــتــاجــرة ا
ضـبط اسلحة واعـتدة وبنادق مـختلفة
عـدد 8 ومــسـدسـات عـدد 44 مــسـدس
وعــتــاد مــخــتــلـف االنــواع عـدد 1673
اطـالقـة مـع عــدد من مــخــازن لألعــتـدة

مـخـتلـفـة االنواع".وبـحـسب البـيان 
ــــواد اخملــــدرة ضـــــبط كــــمـــــيــــة مـن ا
كـريــسـتـال حـشـيـشـة حـبـوب مـخـدرة

واجــهــزة تــعـاطــيــهــا وفي االثــنـاء 
ـواد ـلـقى الـقــبض عـلـيـهم وا إحــالـة ا
ـــــضــــــبـــــوطـــــة الـى اجلـــــهـــــات ذات ا
االخــــتــــصــــاص ألتــــخــــاذ االجــــراءات
القانونية بحقهم). وتنفيذاً لتوجيهات
الــفـريـق الـركن قــائـد عــمـلــيـات بــغـداد
رسومة والتي تهدف وضـمن اخلطط ا
روري لـلـمـسـاهـمـة بـتـخـفيـف الزخـم ا
واطـن في حـركتهم وتـقلـيل معـاناة ا
الـيـومـية  بـاشـر اجلهـد الـهـندسي في
قــيــادة عــمـلــيــات بــغــداد بــرفع الــكـتل

الـكـونـكريـتـيـة السـيـاج احملـيط بوزارة
ـالـيـة والـذي شـيـد مـنـذ مـدة طـويـلـة ا
لــدواع أمـنـيـة وبــهـذا اإلجـراء  فـتح
ــنــطــقــة الــســكــنــيـة طــريق خــاص بــا
عاناة عن اجملـاورة للوزارة لتخـفيف ا
ـنـطـقـة.  وقـال بـيان كـاهل ابـنـاء تـلك ا
امـس ان (اجلهـد الهـندسي احـد االزقة
في مــنــطــقــة بــغــداد اجلــديــدة الــفــرع
ــطـــعم "فــالح ابــو الــعــمــبــة" اجملــاور 
ويـذكـر ان الطـريق مغـلق مـنذ اكـثر من

ثـمـاني سنـوات و تـؤكد قـيادة
عـمـليـات بـغداد انـهـا مسـتـمرة
بــهـذا اإلجـراء ووفق ضـرورات
أمـنـيـة تخـص مخـتـلف مـناطق

وأحياء العاصمة ).
i³   «d c

وكـانت قيـادة شرطة بـغداد قد
نــفت امــتــنــاع دوريــات مــركـز
شـرطة اخلنساء تنفيذ مذكرات
الـــــقـــــبض الـــــصـــــادرة بـــــحق
.وقــالـت في بـــيــان مـــتـــهـــمـــ
ـواقع الـصـفراء (نـشـرت احـد ا
عـلى منصة الـفيسبـوك منشور
مــفـاده امــتـنـاع دوريــات مـركـز
شــرطـة اخلــنــسـاء الــتـابع الى
قــيـادة شــرطـة بــغـداد اخلـروج
لـــتــنـــفــيـــذ مـــذكــرات الـــقــبض
الــــــــــــــــصـــــــــــــــادرة بــــــــــــــــحـق
).وأضافت أن (القيادة ـتهم ا
حتــتـــفظ بــحــقــهـــا الــقــانــوني

ـشمـول بـكشف أن (عـدد استـمارات ا
ـتــســلــمــة بـلغ 1913 ــالــيــة ا الــذ ا
ـشـمـولـ بـالـكـشف اسـتــمـارة وعـدد ا
صالح الـذين ظهر لديـهم تضارب في ا
تـــســعـــة أشــخـــاص فــيـــمــا بـــلغ عــدد
الـدورات التدريبـية والورش والندوات
الــتي أقــامـتــهــا الـهــيـئــة في دوائــرهـا
وخـــارجـــهـــا 19 وبـــلــــغت احلـــلـــقـــات
الـتــلـفـزيـونـيـة واإلذاعـيـة واإلصـدارات
الـــورقــيــة ســتـــة  وبــلــغـت الــبــحــوث
والــدراسـات والــتـقــاريـر اإلحــصـائــيـة

أربعة بحوث).
 «—b  Z¹Ëdð

مـن جــهــة أخــرى نــفــذت وكــالــة وزارة
الـداخلـية لشـؤون الشـرطة حمـلة على
ـــتــســـولــ ومـــروجي اخملــدرات في ا
مـــحــافـــظــتـي بــغـــداد وواسط.وذكــرت
الــوكــالـة في بــيــان امس أن (مـفــارزنـا
األمـنيـة تمـكنت من الـقبض عـلى ثالثة
مــتــهــمــ وبـحــوزتــهم اســلــحــة غــيـر
مـرخــصـة وسـتـة عـشـر سـيـارة عـلـيـهـا
اشــــارة حــــجـــز و157 مــــتــــســــوالً في
بـــغـــداد). كــمـــا أعـــلـــنت الـــوكــالـــة عن
(الــقــبـض عــلى مــتــهم بــتــرويج وبــيع
اخملــدرات وبــحــوزته ثـالثــمــائــة حــبـة

مخدرة في واسط).
وأعـــلــنت قــيـــادة عــمــلـــيــات بــغــداد 
الـقبـض على اربـعة مـتهـم بـالتـزوير
وانـتـحال صـفة رسـميـة وضبط طـائرة

مسيرة غير مرخصة.
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ـتـضـمن مالحـقـة القـائـمـ عـلى هذه ا
الـصـفـحـة الـتي تـتعـمـد تـضـلـيل الرأي
ـــواطـــنـــ من اجل الـــعـــام وايـــهـــام ا
الــضــغط عــلى مــركــز الــشــرطــة لــعـدم
اتــخـاذ اإلجـراءات الـقـانــونـيـة الالزمـة
ــنـــظــورة امــام بـــإحــدى الـــقــضــايـــا ا
الـــقـــضـــاء) ولـــفــتـت الى أن (الـــدائــرة
الــقــانـونــيـة فـي مـقــر الـقــيــادة حـركت
ــوقع شـــكــوى اصـــولــيــة ضـــد ادارة ا
حـيث تعمد القائـم عليه الى محاولة

W∫ وزير العمل عادل الركابي يشارك في جلسة حوارية Kł 
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طـــالب الـــســكـــرتــيـــر الــعـــام لــلـــحــزب
الـشيوعي العراقي رائد فهمي بتعزيز
ــصـــانع دور جلـــان الـــتـــفــتـــيش فـي ا
والـورش النـفاذ قـانون الـعمل وشـمول
الــعــامــلــ فــيـهــا بــقــانــون الــضــمـان
االجـتـمـاعي عـاداً ذلك ضـرورة مـلـحة .
وكــان فــهــمي يــعـلـق في صــفـحــته في
فـيــسـبـوك عـلى تـصـريح لـوكـيل وزارة
الـعـمل والشـؤون االجـتمـاعـية اكـد فيه
تـــســريـح االف الــعـــمــال من مـــشــاريع

القطاع اخلاص بشكل قسري .
ــاضــيــان واضــاف (شــهــد الــعــامــان ا
تـسريح آالف الـعمـال بشـكل قسري من
مـشــاريع الـقـطـاع اخلـاص والـشـركـات

عـلى صعـيد متـصل شارك وزيـر العمل
والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة عـادل الـركابي
في اجلـلـسـة احلـوارية لـتـبـادل االفـكار
عوقات حـول قانوني العمل وحتـديد ا
والـتقـاعد والضـمان االجتـماعي ومدى
اهـمـيتـهـما في الـسـياسـة االجـتمـاعـية
ـــنــظــور االقـــتــصـــادي في الــعــراق وا
نظمات ركـز االعالمي  والـتي اقامها ا
ـدني في الـعـراق بـالـشـراكة اجملـتـمع ا
مع مـنـظـمة الـعـمل الـدولـية وبـحـضور
الـنائـبة اال الطـالبـاني وقاضي محـكمة
الـعمل في الـكرخ عـبداخلـالق البدراني
ـثــلـي احتــادت ونــقــابـات وعــدد مـن 
الـعـمـال في الـعراق واخلـبـراء بـالـشأن

االقتصادي واالجتماعي.
واكـد الـوزير (ضـرورة تطـبيق قـانوني
الـعمل والتـقاعد والـضمان االجـتماعي
لـكـونهـما مـن القـوان الـرصـينـة التي
حتـفظ حـقوق الـعمـال  وتـنظم الـعالقة
ب العمال واصحاب العمل واالدارات
ـســاواة بــيــنـهم وحتــقق الــعــدالــة وا
مــشــيـرا الى ان الــوزارة اعـدت قــانـون
جـديـد للـتـقـاعد والـضـمان االجـتـماعي
فـيه كثـير مـن االمتـيازات لـلعـمال وهو
بــصـدد الـتــشـريع في مـجــلس الـنـواب

للدورة النيابية احلالية).
وبــــ ان (وزارة الـــعـــمـل حتـــرص كل
احلـرص في تطـبيق هـذا القانـون كما
انـها نـحجت فـي شمول اكـثر من 650
الـف عـــــامل فـي الـــــقـــــطـــــاع اخلــــاص
بـالـضـمـان االجـتـماعـي وهو رقـم شكل
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أعـلــنت هـيـئـة الـنـزاهـة االحتـاديـة عن
افـصـاح رئـيس مجـلس الـنواب مـحـمد
احلــلـبــوسي ونــائـبــيه حـاكم الــزامـلي
ـــتـــهم وشـــاخـــوان عـــبـــد الـــلـه عن ذ

الية. ا
وذكـر بيان امس  أن(دائـرة الوقاية في
الـهـيـئـة أشـارت إلى تـلقـيـهـا اسـتـمارة
ــالـيَّــة لــلــعــام اجلـاري كــشف الــذمــة ا
ـة بـــرئــيس مـــجــلـس الــنــواب اخلـــاصـَّ
ة مـحـمـد ريـكـان حـديـد لـلــدورة احلـالـيـَّ
عـــلي احلــلـــبــوسـي وكــذلك تـــلــقـــيــهــا
الـية اخلـاصة اسـتـمارة كـشف الذمـة ا

بالزاملي وعبد الله للعام اجلاري).
وكـشفت الهـيئة عن عـدد أوامر القبض
سـؤول في شـهر واالسـتـقدام بـحق ا
اضي وأكدت صدور 85 كانون االول ا
أمــــر قـــبض واســــتـــقـــدام بــــحق هـــذه
الـفئة.وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان)
امـس ان (الـهــيــئـة نــفــذت خالل شــهـر
كــانـون األول 48 عــمـلـيــة قـبض فــيـمـا
أصـــدرت 85 أمـــر قـــبـض واســـتـــقــدام
قـــضـــائـي بـــحق وزيـــر ومن بـــدرجـــته
ـديــرين وذوي الــدرجــات اخلــاصــة وا
" الفتـة الى أن "أحـكـام اإلدانة الـعـامـ
دان بلغت 294 بالغا). الـقضائية وا
وأشـار الـبـيـان إلى أن (مـلـفـات تـسـليم
ـطلوبـ قضائـياً بلغت 20 الـهارب ا
مــلــفـاً فــيـمــا بــلـغت مــلــفـات اســتـرداد
هـربة خمـسة ملـفات) مبـيناً األمـوال ا
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االســتـــثــمــاريــة واألمــنـــيــة في بــغــداد
واحملـافظـات. وقد  تـسجـيل عمـليات
الـــتـــســـريح الـــقــســـري هـــذه من خالل
الـلـجـان الـتـفـتـيـشـية ومـن خالل تـقد
الــعــمــال لــشــكــوى مــبــاشــرة لــلـوزارة
لـتسـريحهم من دون سـابق إنذار وعدم
ـالية أو اسـتبدالهم مـنحهم حـقوقهم ا

بالعمالة األجنبي).
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واضــاف الــوكـيـل أن (عـددا كــبــيـرا من
الـــعــمـــال في الـــقــطـــاع اخلــاص غـــيــر
ـا سهل عـملـية مـشمـول بـالضـمان 
ـشاريع الـتـسريح من قـبل أربـاب تلك ا
ـشـاريع والــشـركـات وأن بـعـض تـلك ا
اسـتبـدلت العـمالـة الوطـنيـة بعـمال من
جـنسـيات أجنـبية وعـربية السـيما في
ـــــشــــاريع ـــــطــــاعـم والــــفـــــنــــادق وا ا
االسـتثمارية). فيـما قال فهمي ان (هذه
ـمارسات والوقائع  تب بوضوح ان ا
حـقـوق الـعـامـلـ في الـقـطـاع اخلـاص
والـتي يكـفلـها الدسـتور ويـنص علـيها
قـانون الـعمل تـتعـرض لالنتـهاك األمر
الـذي  يتطلب من النقـابات العمالية ان
ـوحد للدفاع تـرتقي بدورها وبـعملها ا
عن حــقــوق الـعــمــال والـعــامــلـ ومن
عـنية احلـكومـة والوزارات واجلهـات ا
ـتـابعـة والـرقـابة بـتـشـديد االشـراف وا
عــلى تـنــفـيـذ الــشـركــات االسـتـثــمـاريـة
االجــنــبــيـة اللــتــزامــاتــهـا الــتــعــاقــديـة
ــئـــة من الــعـــمــالــة بـــتــشـــغــيل  50بـــا

الوطنية وبقانون العمل النافذ).

لندن

خـــلط االوراق والـــضــغـط عــلى مـــركــز
الـشــرطـة ومـحـاولـة فـاشـلـة لالبـتـزاز).
واعـادت الهـيئة الـعامـة للكـمارك اعادة
اصـدار ارسالـية اسـمنت ابـيض مـنشأ
ايــــراني فـي مــــركــــز كـــمــــرك مــــنــــدلي
احلدودي لفشلها في الفحوصات التي
اجـراهــا جـهـاز الـتـقـيـيس والـسـيـطـرة
الـنــوعـيـة وتـمت عـمـلـيـة االعـادة وفـقـا
لـقـانون الـكـمارك الـنـافذ رقم 23 لـسـنة
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قـفـزة نـوعـيـة فـي اداء الوزارة   وأدى
الـى تضخم ايـرادات صندوق الـضمان
 مــركــزا عــلى االنــتــقــال مـن الــرعــايـة
ن هـم في سن الــعــمل االجــتـــمــاعــيــة 
ــــؤهـالت الى الــــضــــمــــان ولــــديـــــهم ا
االجـتـمـاعي وتـشـجـيـع وتـنـمـيـة قـطاع
الـعمل . داعيا الى تسليط الضوء على

عـمل االحتـادات والـنـقـابـات الـعـمـالـيـة
وتــقــيــيم حــقــيــقي ألدائــهم بــوصــفــهم
ـسـؤولـة عن الـطبـقـة الـعـامـلة اجلـهـة ا
ــطـالـبـة بــحـقـوقـهـم والـوقـوف عـلى وا
ـنـاسـبـة مــشـاكـلـهم وايـجـاد احلــلـول ا
لـــهــا).  وتــضــمـــنت اعــمـــال اجلــلــســة
احلــواريــة ريــبــورتــاج عن الــســيــاسـة

االجـتـمـاعـيـة ونـبـذة عن قـانـون الـعمل
ــــعــــوقـــات الــــتـي تـــواجـه الـــعــــمل وا
ثلى مارسـات ا الـقضائي ومـناقشـة ا
لـنظـام احلمايـة االجتمـاعية والـضمان
االجـــتــمـــاعي فـــضال عن الـــســيـــاســة
االجــتــمـاعــيــة في مــواجـهــة حتــديـات

التنمية.
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تحـققة عـن تصدير بـلغت الصـادرات ا
ـاضي اخلــام لـشــهـر كـانــون الـثــاني ا
أكــثــر من 8 مــلــيــارات دوالر وبــســعــر
83.246 دوالراً لـلـبرمـيل الواحـد.وذكر
بــــيـــان تــــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) امس أنه
(بـحسب االحـصائـية األولـية الـصادرة
عن شــركــة تـســويق الـنــفط الــعـراقــيـة
ســومـو  بـلــغت كـمـيــة الـصـادرات من
الــنـفط اخلـام 99 مــلـيـونـاً 286 ألـفـاً و
 78بــرمـــيالً  بــإيــرادات بــلــغت 8.27
مــلــيــار دوالر). وأضــاف أن (مــجــمـوع
ــصـدرة من الــنــفط اخلـام الــكــمـيــات ا
لـلـشـهـر ذاته من احلـقول الـنـفـطـية في
وسـط الـــعـــراق وجـــنـــوبه بـــلـــغت 96
مــلـيـونـاً و 430 ألـفـاً و 596 بــرمـيالً 
أمــا مـن حــقــول كــركــوك عــبــر مــيــنــاء
ـصدرة جـيـهـان فـقـد بلـغت الـكـمـيـات ا
مـلـيـون و 545 ألـفـاً و 656 بـرمـيالً)
وأشــــار إلـى أن (مــــعــــدل الــــصـــادرات
الـيوميـة بلغ ثالثة مالي و 203 آالف
بـرميـل فيـما بـلغ معـدل سعـر البـرميل

 .( الواحد 83.246 دوالراً
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وأعـلــنت شـركـة مـصـافي الـشـمـال عن
ــصـفى وصــول الــطـاقــة الــتــكـريــريــة 
الـقـيارة إلى سـتة االف بـرمـيل يومـياً
مــؤكــدة مــراقــبــة احملــددات الــبــيــئــيـة
واجـراء الـفـحص الـيـومي لـلـمـنـتـجات
ـــيــاه الــصـــنــاعـــيــة في والـــغــازات وا
ـصفى. وقال مـدير عام الـشركة قاسم ا
حـسـ في بـيـان  إن (مـصـفـى الـقـيارة
ـــطــابق مـــصـــمم إلنـــتــاج األســـفـــلت ا
لـلـمـواصـفـات الـقـيـاسـيـة وكذلـك ينـتج
زيت الـغـاز الـثـقـيل وخـلـيط زيت الـغاز

صفى اخلـفيف والنفثا) مـضيفاً أن (ا
فــيه وحـدتــان شـغــالـتــان حـالــيـاً هــمـا
الـثـالــثـة والـرابـعـة وبـطـاقـة تـكـريـريـة
وصـــلت إلى  6االف بـــرمـــيل يــومـــيــاً
ــنـتـجـات أعاله ومــسـتـمـر بـتــجـهـيـز ا
لـلشـركات احلكـوميـة وشركات الـقطاع
اخلــــــاص من خـالل شـــــركــــــة تـــــوزيع

نتجات النفطية). ا
وتـابـع أنه (ال تـوجـد اي مـشـاكل فـنـيـة
ـــــصــــــفـى حـــــيـث إن الــــــكـــــوادر فـي ا
الـهنـدسية مـستمـرة بتـشغيل وصـيانة
الــوحـــدات وكــذلك مــراقــبــة احملــددات
الـبئيـة واجراء الفحـوصات للمـنتجات
ـيـاه الـصنـاعـيـة بـصورة والـغـازات وا
يـــومــيــة مـن قــبل شـــعــبــتـي الــفــحص
ـراقـبـة والسالمـة واإلطـفاء ولـديـنا وا
تــنـسـيق عــال مع دائـرة بـيـئــة نـيـنـوى
ـنـطقـة الـشـمالـيـة حيث ودائـرة بـيـئة ا
يـقومون بزيارات دوريـة لتقييم الواقع
الـبيئي للمصفى). وأشار إلى أنه (يعد
ـــــصــــافي مـــــصــــفى الـــــقــــيـــــارة من ا
اخملــصـصــة إلنـتـاج االســفـلت ويــعـمل
عــلى نــفـط خــام الــقــيــارة و انــشـاء
ـصفى عام 1953 و تـطويره الحقاً ا
بـاضـافـة وحـدات انـتـاجـيـة لـتصـبح 4
وحـدات). فـيـما كـشـفت شـركـة نفط ذي
سـتـقبـلـية قـار امس عن مـشـاريعـهـا ا
في حــفـر ابـار جــديـده فـيــمـا إشـارات

لتوسعة حقل الناصرية النفطي .
وقــال مــصـدر فـي شـركــة نــفط ذي قـار
في تـصريح صحفي  ان (األيام القليلة
ـقبلة ستـباشر شركة احلـفر العراقية ا
بــــشــــراكــــة مـع شــــركــــة " وذر فـــورد "
االمـريـكـيـة بـحـفر 20 بـئـرا نـفـطـيـاً في
حقل الناصرية غرب محافظة ذي قار .
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ســـجـــلت نــتـــائج تـــصـــنــيـف الــويب
ي حـضـور وتـنافس مـاتـريـكس الـعـا
تــسع وثــمــــــــانــ جــامــعــة وكــلــيـة
عــراقـيـــــة حــكـومــيـة وأهــلـيــة ضـمن
نـــســـخـــة الـــنــصـف األول من الـــعــام
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يــومــا ســألـت ثالثــة من الــســـاســة االول ســألــته إذا ال تــقـــبل بــالــنــظــام
ا حتـجـر عـلى نـفسك في في والـثـاني  ـقـراطي وتـقبـل بالـدكـتـاتوريـة الد
مـنــطــقـة جــغـرافــيـة مــحــددة وال تـعــمل لــقـيــادة الـبالد
والـثـالث إذا تـمكـنت من تـأسـيس دولـة بأيـة فـكر كله
ستـؤسس وتبـني دولة ذات مـقومـات عصريـة. هسه

يسفرونه.
{ عن مجموعة واتساب

رائد فهمي

مــاتــريــكس نــتــائـج نــســخــة كــانـون
الـثـاني لـعام  2022الـتي غـطت أكـثر
مـن إحــدى وثـالثـــ ألف مـــؤســـســة
تــعـلـيـمـيـة فـي الـعـالم زيـادة في عـدد
اجلـامــعـات والـكـلـيـات الـعـراقـيـة في
ي حيث بلـغت تسعا الـتصنيف الـعا
وثــمـانـ جــامـعـة وكــلـيـة حــكـومـيـة
وأهـلـيـة بـالـقيـاس الى نـسـخـة تـموز

مـصـطـفى صـك إنـضمـام الـعـراق إلى
مُعاهدة التعاون بشأن البراءات .

ـمثـل الدائم خالل كـلـمة لهُ إن وقـال ا
(اإلنــضــمـام إلى مُــعــاهـدةِ الــتــعـاون
بــشــأن بــراءات االخــتــراع ســيـجــعل
نـــظــام الــبــراءات فـي الــعــراق أكــثــر
كــفــاءة وان اإلجــراءات ســتـكــون أقل
قدمي الطـلبات الذين يسعون تـكلفة 
لــلــحـــصــول عــلى حــمــايــة لــبــراءات
األخــــتـــراع دولـــيـــاً ) مــــشـــيـــراً إلى
(أهـميتها الكبيـرة لتحفيز اخملترع
ساهمـة بشكل أكبر الـعراقي عـلى ا
في الـتـقدم الـصنـاعي والتـكنـولوجي

وحماية ملكيتهم الفكرية).
ركزي للتقييس مُضيفاً إن (اجلهاز ا
والـــســـيـــطـــرة الـــنــوعـــيـــة في وزارة
الــتـخــطـيط مـنح 532 شــهـادة بـراءة
إخـــــتــــراع خالل عــــام 2021 فـــــقط 
وأكــــثــــر من 2200 شــــهــــادة بــــراءة

إختراع منذ عام 2017).
يــذكــر إن مُـعــاهــدة الــتـعــاون بــشـأن
الـبـراءات ستـدخل حيـز التـنفـيذ بـعد
ثـالثـــــــة أشـــــــهــــــــر من إيــــــــداع صك
اإلنــضـمـام وبــهـذا يـبــلغ عـدد الـدول
ُـــعــاهــدة 155دولــة األعـــضــاء في ا
ُـعـاهــدة الـرابــعـة الـتي وتــعـد هــذه ا
يــنــضم إلــيـهــا الــعـراق من أصل 26
ية للـملكية نـظمة العـا مُـعاهدة في ا

الفكرية. 

عـام 2021 الــتي ضـمت  82جــامـعـة
وكلية.

ــرتــبـة وحــصــدت جــامــعــة بــغــداد ا
األولـى بــ اجلــامـــعــات الــعـــراقــيــة
احلـكومـية واألهلـية بتـسلسل 1857
ـسـتـنـصـريـة في ـيـاً واجلـامـعـة ا عـا
ــرتـبـة الـثــانـيـة مـحــلـيـاً بــتـسـلـسل ا
ـيـاً وجــاءت جـامــعـة بـابل 2636 عــا
ـرتـبـة الـثـالـثـة مـحـلـيـاً بـتـسـلـسل بـا
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جــديــر بــالـذكــر أن تــصــنـيـف الـويب
مــاتــريـكس الــتــابع لــلـمــركــز األعـلى
لـلـبـحث العـلـمي في اسـبـانيـا يـصدر
ـؤشـرات كل نــصف سـنـة ويـعــتـمـد ا
الــتي تــقــيس احلـضــور االفــتـراضي
لــلــجـــامــعــات عن طــريق مــواقــعــهــا
ـئـة وتـأشـيـر نـسـبـة الـوضوح 50 بـا
ـئـة وقـوة وتـمـيـز والــشـفـافـيـة 10بــا

ئة.  البحوث 40 با
يــشـار الى أن اجلـامـعــات والـكـلـيـات
الـعراقية احلـكومية واألهـلية سجلت
تـصاعـد في التـصنـيفات تـنافـسهـا ا
ز ـية التي مـنها تـصنيف الـتا الـعا
الــذي تــتــواجــد فــيــهــا حــالــيــا أربع

جامعات .
ـــمــثـل الــدائم جلُـــمــهـــوريّــة وأودع ا
تـحدة في الـعراق لـدى مكـتب األ ا
جــنـيف الــسـفـيــر عـبـدالــكـر هـاشم

nO  …dD

بيروت
ÍuKF « s Š

طارق حـرب ثروة اسـكثـرتـها الـطبـيعـة عـلى العـراق .. ال اكاد اتـصور ان
افـتح اجلـهـاز وطـارق حـرب راحل وكــانه مـطـرة صـيف وهـو شالل هـادر

ووجود نادر. 
اهـكـذا هي احلـيـاة.من حق االسالم ان يـدعـوهـا..دنـيـا ..فـعـزائي لـعـائلـته
ـة ولـذويه وعارفي فـضـله .انه قـيـمة انـسـانـية ووطـنـية الكـر
ـبـاني. سـوى انـنـا مـثل سـاريـة الـعـلم  عــلى رؤوس ا

كن ان نصنع سارية كلما احتجنا اليها 
ـفـروض وطـارق حـرب سـاريــة وطن .ورايـة بـلــدنـا.ا
بـاالخ رئـيس الــوزراء ان يـعـلن عن تــنـكـيس االعالم

حزنا على احد اهم اعالمه.

بغداد
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تـلـقيـنـا نـبـأ رحـيل زمـيل مـخـلص واسـتـاذ كـبـيـر رجل طـرق ابـواب العـلم
وحارب من اجل الـوصول الى مـبتـغاه بـكـفاحه ومـصارعـته الزمن فـكنت
اسماً المعاً حتى يكـفي ان ذكر طارق حرب .. فقدانك خـسارة كبيرة لنا
حـيث يـحـلـو مــعك احلـديث بـركـنك اخملـصـص من غـرفـة الـرصـافـة وانت
ــفـيـد وصــوتك الــهـادر  وآراك الـقــانـونــيـة الــسـديـدة تـصــدح بـنــقـاشك ا
ومعلومـاتك التاريخـية والفـلكلوريـة البغداديـة وذكريات قطـار عمرك الذي
رجونا الله كما رجوته ان يطول لكي نستفيد وتستفيد االجيال من علمك
وخبرته … فكـان رحمه الله مـوسوعة علـمية وثقـافية قـلة مثيـله. .. سيبقى
ذكـرك ابــا زيـاد مــحـفــوراً بـذاكــرة االجـيــال وتـكــون مـؤلــفـاتك ومــقـاالتك
تلفزة شاهداً على رجالً شق طريـقه بكفاحه ليكون علماً ب ومقابالتك ا
ـفكـرين … نعـزي انفـسنا ـاً ب الـعلـماء وا االعالم وعا
وزمالءنا وذو الفقيد ومـحبيه وال نقول اال مايرضى
ربـنـا بـقـول انـا لـله وانـا الـيه راجـعـون واحلـمـد لـله

على قضاء الله ..
سعودي  مفتقدك زميلك وصديقك اسكندر ا

لـتهبة بـنار الطـائفيَّة ذهبي والـعواطف ا الـنَّظر الـهاد خارج التَّـحشيـد ا
ـراجـعة مـا كُـتب ومـا قـيل على ألغـراض سـيـاسيـة فـاقـعة سـيـوفـر فرصـة 
ـنـابر إلى مـسـتـوى صارت األسـمـاء مـعيـاراً في الـعقـائـد وكـأن علي بن ا
أبي طـالب لم يُسمِ أوالده: عـمر وعثـمان وأبي بكـر وأنَّ جعفـر الصَّادق(تـ:
148هج) لم يـكن حفيـد علي وأبي بكر فـوالده: محمـد بن علي بن احلس
بن عـلي ووالـدته فـروة بنت الـقـاسم بن مـحمـد بن أبي بـكـر وأمهـا أسـماء

بنت عبد الرَّحمن بن أبي بكر(الكليني الكافي).
ـواقف الـتي يـحـاول الـطـائـفـيـون سـلـخـهـا مِن لـكنَّ األكـثـر مِـن األسـمـاء وا
ـصالح ذاكـرة الـتـاريخ كي ال تـكـون عامالً فـي إطفـاء الـطـائـفيـة وتـعـريـة ا
جنـد األقـدمـ الـذين جـردنـا سيـوفـهم مِن أغـمـادهـا عـلى رقـاب بـعـضهم
بـعـضـاً وبـ أحـفادهم قـد جـمـعـتـهم األنـسـاب لـيظـهـر حـفـيـد عـثـمان بن

عفان(قُتل: 35هج) نفسه حفيداً للحسن واحلس ابني علي.
عـروف بالديباج فـوالدة محمـد بن عبد الله بن عـمرو بن عثمـان بن عفان ا
جلـماله هـي فاطـمة بـنت احلسـ بن علـي تزوجـته بعـد وفاة زوجـها وابن
عـمـهـا احلسن بن احلـسن بن عـلي الـذي ولـدت منه عـبـد الـله بن احلسن
لـتـجمع األخـوين مـحنـة واحـد(ابن األثيـر الكـامل في الـتَّـاريخ واحلمـيري

.( احلور الع
ـنـصـور(تـ: 158هـج) عـبـد الـله بن احلـسن وأوالده ـا اعــتـقلَ أبـو جـعـفـر ا
بـتهـمة الـتحـرك السـياسي ضـده اعتـقل معـهم أخوه مـحمـد حفـيد عـثمان
صير نفسه إذ  قتلـهم جميعاً السنَّة (145هج). السؤال مَن وقـد واجه ا
هـو األقرب زمنـاً ونسبـاً واألحرص ضمـيراً على احلُـس أكثـر مِن ابنته?!
ومَن هـو األقـرب نسـبـاً مِن احلُسـ مِن حـفـيده مـحـمد الـبـاقر لـيـتزوج مِن
عتمد في الرِّواية والفقه عند الشِّيعة حـفيدة أبي بكر وينجب منها اإلمام ا
وعـند الـسُّنة حـتَّى هنـاك مَن جعل فـقه أبي حنـيفة هـو فقه جـعفـر الصّادق
نـفسه(الدَّهـلوي التُّـحفـة االثني عشـريَّة)?! بال ريب يظـهر مَن يُشـكك بهذه
األنـسـاب واألصــهـار بـ أحـفـاد مَن اعـتـبــرت عـداوتـهم سـرمـديَّـة مع أنه
مـخالف لـلطبـيعة الـبشـريَّة أن تسـتمـر الكراهـية عـشرات القـرون وتضخم

تأخرة. يوماً بعد يوم وفق ما تقتضيه مصالح األجيال ا
أقـول: هل كانت فـاطمـة بنت احلُـس غـير بارة بـأبيـها وجـدها وعـشيـرتها
?! أم كي تـوافق على الزَّواج مِن حـفيد عثـمان بن عفان أحـد كبار األموي
أنَّ مـحمد الباقر(تـ: 114هج) كـان غير معني في تـلك النزاعات والعداوات
ــزمــنــة في عــصــرنــا كي يــتــزوج بال حــرج وال اعــتــراض مِن خــاصــته ا
الـعـلـويــ والـهـاشـمـيـ مِن حــفـيـدة أبي بـكـر?! مـا كــنـا نـتـنـاول مـثل هـذا
ـوضــوع لـوال أنَّ الــكـراهـيَّــة أخـذت مـعــاولـهــا تـهـدم في األوطــان حـجـراً ا
حـجراً وتُجـيش بهـا اجليوش فـغدت كلَّ روايَّةٍ تُـقرب ب الـنَّاس مشـكوكاً
فـيها! بـينـما جتد روايـات الفِرقـة الكاذبـة أمست مُـسَلمـاتٍ حتى وإن كانت
ـذاهب! إنـهــا احلـالـة اإلنــسـانـيـة ـؤرخـ ومــراجع ا مـرفــوضـة مِن كـبــار ا
الـطـبـيـعيـة أنَّ يـتـغـلب األحـفـاد علـى ب األجـداد مِن نـزاعـات بـفـعل تـقادم
األيـام وتبـدل األزمان ذلـك إذا افتـرضنـا أن النـزاعات كـانت بهـذا احلجم
وفق مـا تـرمـيه مـدافع الـطَّـائـفـيـة مِن حـمم الـتـعـصب وحـسـب ما تـقـتـضـيه
ـصـالح الراهـنـة إلى أنْ أخذ االنـتـساب إلى الـطـائفـة يحلُ ا
مــحلَ االنـتـســاب إلى الـوطن! أقـول: إذا كــان الـدِّيـبـاج
وعــبــد الــلـه حــفــيــدي عــثــمــان واحلــسن واحلــســ

أخــوين وجــعــفــراً حــفـيــد أبـي بـكــر فــمَن أنــتم كي
جتعلوا األوطان ساحات حروبٍ بأسمائهم?!
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واعلنت الشركة عن وصول ثالث
جــنـائب وسـفـيـنـتـ الى ارصـفـة

ميناء ابو فلوس .
وقـال الــفـرطــوسي ان (شــركـتــنـا
تـتــابع وصـول الـقــطع الـبــحـريـة
الـى مـــوانـــئـــنــــا وحتـــرص عـــلى
ـــكن من حتـــقـــيق أقـــصى قـــدر 
الــشـحن اآلمـن وسالمـة الــطـواقم
مشيراً الى توجيهات وزير النقل
الـكـابـ نـاصـر الـشـبلـي لـتـوفـير
جـمـيع انـظمـة الـسالمـة البـحـرية

وسرعة التفريغ والشحن).
واضــاف ان (أرصـفـة مــيـنـاء ابـو
فلـوس التـجاري استـقبـلت اليوم
ــادة ثالث جـــنـــائب مـــحـــمـــلـــة 
الــكــلــنـكــر وســفـيــنــتــ احـداهن

حتــمـل شــيـش حــديـــد واالخــرى
حتـمل حاويـات جتاريـة مـتنـوعة
وجرت عمليـات التفريغ والشحن
واالرســـاء واالقالع بـــالـــتـــعـــاون
ــيــنــاء والــتــنـــســيق بــ ادارة ا

الحة البحرية ). وعمليات ا
W uM  U ËU

وســـــجـــــلت دخـــــول ثالث ســـــفن
جتــاريــة الى ارصــفــة مــيــنــاء ام

قصر الشمالي.
وقـال الــفـرطــوسي ان (مـوانــئـنـا
تــعــمـل عــلى تــطــويــر اخلــدمــات
ينائية تنفيذا الى توجيه وزير ا
الــنـقل الــكـابــ نـاصــر الـشــبـلي
بضـرورة رفع مسـتوى اخلـدمات
ـقــدمـة الــتي من شــأنـهــا جـذب ا

شركات النقل البحري).

ــرة الــثــانــيــة الــتي ازور فــيــهــا هـي ا
تــــونس .كـــانـت االولى في
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صـــيف عــام Æ2016 قـــصــدنـــاهـــا انــا
والـــصــحـــفي الــصـــديق عــادل

العرداوي
. كـانت اجملــمـوعــة الـعــراقـيـة
الـتي قصـدت تونس  حـينـها
مــؤلـفـة من اريــعـة. اثـنـان من
مــــــحـــــافــــــظـــــة ديـــــالـى.. من
ــقـداديـة. وحــ عـدت بـعـد ا
اسبـوع من التجـوال  كتبت
في جـــريـــدة الــزمـــان. حتت
عـــنــوان : كــنـتُ في تــونس.
ســـبـــقــنـي الــزائـــر االخـــيــر
فـــــاخــــــتـــــطـف جنـــــيــــــبـــــة
حلــمـــرونـي . وهي ســـيــدة
شابة. شغلت رئاسة نقابة
. الـصـحـفـيـ الـتـونـسـي
وقـد الـتـقـيــتـهـا في فـنـدق
الـــرشـــيـــد بـــبـــغـــداد عــام

على هامش  2011
مؤتـمر دولي للـصحـفي

العرب.
هذه السفرة

رغم ذلك بــــقي احلـــنـــ
لــــلــــســـفــــر الى تــــونس

قـــائــمـــاً. وكــانـت اجــراءات مـــواجــهــة
الــوبـاء تــعـيق الــسـفــر وجتـعـلـه اكـثـر
صــعـــوبـــة.  ولـــكن كـــان الـــشـــوق الى
ــــا وصل ذروته. تــــونس يـــــزداد. ور
لـــذلك حــ اعـــلــنت رابـــطــة اجملــالس
الـبـغداديـة الثـقافـية عـن نيـتهـا تنـظيم
ســـفـــرة الى  ونس  كـــنت ضـــمن اول
الــذيـن ســجـــلـــوا اســمـــاءهم.  وعـــهــد
الـراغــبـون بـالــسـفــر الى تـونس  الى
الــصــديـق احلــاج صــادق الــربــيــعي 
رئـــيس رابــطــة اجملــالـس الــبــغــداديــة
الــثــقــافــيــة  اإلشــراف عــلى الــســفـرة
واجناز  مـا تتطـلبه من اجراءات.  من
مـطـار بغـداد الى  مّـان.. وبالـسـفر الى
تــونس  هـنـاك صـعـوبـة . اذ ال يـوجـد
طيـران مـباشـر من بغـداد الى تونس .
طار وسيط .  ثل رور  اذن البد من ا

مطار عمّان
او مــــطـــار اســـطــــنـــبــــول  او مـــطـــار
الدوحة. وكـان ان اخترنا مـطار عمّان.
رغم ان وقت االقالع من مـطار بـغداد 
هـو الثـامنـة صـباحـاً . واذا تذكـرنا ان
ــسـافــر لـلـمــطـار يــكـون قـبل وصـول ا
االقـالع بــــثـالث ســـــاعـــــات  نـــــعــــرف
الـصـعـوبـة بالـتـوجه لـلـمـطـار في مـثل
هذا الـوقت. عـلى اية حـال.. في الوقت
ــطــار والــشــركـة الــذي حــددته ادارة ا

الناقلة  كنا في مطار بغداد .
كنا 23 مـشاركـا في السـفـرة . التـنوع
ســــمـــتــــهم. نــــســـاء ورجــــال. شـــبـــاب
وشـيـوخ. وفي الـثـامـنة صـبـاحـاً  كـنا

بــداخل الــطـائــرة االردنــيــة . وهي من
نوع قد . لـكنهم حـافظوا عـليها. في
هذا الوقت اقلعت الطائرة . لنكون في
مـطـار عمـان  بـعـد سـاعة وربع. داخل
الـطـائـرة كـان الـطـاقم االردنـي  دقـيـقاً
فـي تــــطــــبــــيـق اجــــراءات الــــسالمــــة.
وبـالـذات ارتــداء الـكـمـامــة. اسـتـراحـة
دة ساعة . لنعـاود السفر على طائرة
اردنـيـة الى تـونس. اســتـمـر الـطـيـران
ثالث ساعات ونصف . بعدها حططنا
الـرحال في مـطـار قرطـاج بـتونس. في
السـاعة الثـانيـة بعد الـظهر كـنا خارج

بــــ اجلـــــانــــبـــــ و ســــتـــــســــهم
بــــــــــــشــكل كـــبــيـــر في إبــراز دور
اإلسـتــثـمــار وأهـمـيــته لـلـعــاصـمـة

بغداد . 
وتـــبــــاحث اجلــــانـــبـــان فـي آلـــيـــة
اإلستثمار وما هي التسهــــــــيالت
الــتي تـقـدمــهـا الـهــيـئـة لــلـشـركـات
سـتـــــــــثـمرين والـضمـــــــانات وا
الــتي يـكــفــلـهــا الـقــانـون لــهم ومـا
تاحة حالياً الفرص اإلستثمارية ا

ــــيــــة جلــــذب الــــشــــركــــات الــــعــــا
ــشـاريع وتـشــجـيــعــهـا لــتـنــفــيـذ ا

همة في البالد  .  اإلستثمارية ا
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و قدم األنصاري خالل لـقائه الوفد
شـرحـاً مـفـصالً عن اإلجـازات التي
مـنـحـتـهـا الـهـيـئـة مـنـذ تـأسـيـسـها
حـــتى الـــيــوم والـــتي وصـــلت الى
إجـازة إستـثـماريـة في جـميع 421
القـطاعـات . مبيـناً لـهم بأن الهـيئة
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اســتــقـــبل رئــيس حــكــومــة إقــلــيم
كــوردســتـــان مــســرور الــبــارزاني
الـقنـصل العـام اجلديـد جلمـهورية
التشيك كارل كورتانيك. وقال بيان
تـلــقــته (الــزمـان) امـس ان (رئـيس
احلـكـومـة هـنـأ القـنـصل الـتـشـيكي
اجلـديـد عـلـى تسـنـمـه مهـام عـمـله
وأعـــــرب عـن أمـــــله فـي تـــــعـــــزيــــز
الــعالقـات بــ إقــلـيـم كـوردســتـان
وجــمـهـوريـة الـتـشـيك في اجملـاالت

كافة).
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وشـكـر الــقـنـصل الـعــام الـتـشـيـكي
عنيـة في االقليم على ؤسسـات ا ا
تـنسـيقـها وتـعاونـها وأبـدى رغبة
بالده في االرتــقـاء بــالـعالقـات إلى

آفاق أرحب.
وفي بـغداد إسـتقـبل الوكـيل األقدم
لـوزارة اخلارجـيَّة نـزار اخليـرالله
تحـدة لدى العراق ملـكة ا سفيـر ا

مارك براسيون ريتشاردسون.
وتطرق اخلير الله في بداية اللقاء
إلى تـطـورات الـعمـلـيـة السـيـاسـيّة
في الــــعـــراق وجُــــهُــــود تـــشــــكـــيل
احلكومة العـراقيَّة اجلديدة  وذكر
أنه ورغم الـصعـوبات الـتي تواجه
هـــذه الـــعـــمـــلـــيـــة إال أن األطـــراف
الـسـياسـيّـة الـعراقـيَّـة حترز تـقـدماً
ملومساً في هذا اجملال. وقال بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس انه (جــرى
خالل الــــلـــــقــــاء بــــحـث اجلــــوانب
تـعلقـة بتـطوير الـتعاون الـثنائيّ ا
ـتـحدة في ـمـلـكـة ا بـ الـعـراق وا
ُــشــتـرَك اجملـاالت ذات اإلهــتــمـام ا
ب الـبلدين سـيما مـا يتعـلق منها
بـــاجملــال اإلقـــتــصـــاديّ ومــجــاالت

الــطــاقــة والـتــأكــيّـد عــلى أهــمــيّـة
ـسـتـوى هـذه الـعالقـات اإلرتــقـاء 
لـــتــتـــنــاسـب مع رغـــبــة الـــبـــلــدين
تاحة التي ومُستوى اإلمكانـيات ا

.( تلكها كال اجلانب
من جـانبه أكّـد السـفيـر البريـطانيّ
حـرص حـكـومـة بالده عـلـى تـعـزيز
التـعاون مع العـراق ودعم العمـلية
قراطيّة في البلد. السياسيّة والد
كـــمـــا بـــحــــثـــا اجلـــوانب األخـــرى
اخلاصـة بتطـوير الـتعاون السـيما
مـا يتـعلق بـالـتوقـيع على مـشاريع
ـتــعـلــقـة ـقــتـرحــة ا اإلتــفــاقـيــات ا
بتـطويـر التـعاون الثـنائيّ وأهـميّة
إكــمــال اإلجــراءات اخلــاصــة بــهــا
لــيـتــسـنى تــوقـيــعـهـا بــأقـرب وقت

كن.
ُــــتــــحــــدث بــــإسم وزارة وأعــــلن ا
ة  أحـمــد الـصـحـاف  عن اخلــارجـيـَّ
انـــضــمــام الـــعــراق إلى مُـــعــاهــدة
الــتـعـاون بـشـأن بـراءات االخـتـراع
مشيراً الى إنَّ (اإلنضمام إلى هذه
ـعـاهدةِ سـيـجـعل نظـام الـبراءات ا
في الــــعــــراق أكــــثــــر كــــفــــاءة وان
اإلجـــراءات ســتــكــون أقـل تــكــلــفــة
ـقــدمي الـطـلــبـات الـذين يــسـعـون
لـلــحـصــول عـلى حــمـايــة لـبـراءات

األختراع دولياً).
وضـمن أُطر تـوطيـد العالقـات ومد
جــســور الــتــعـــاون بــيــنــهــا وبــ
ؤسسات احلكومية العراقية زار ا
ــسـتـوى مـن الـسـفـارة وفـد رفـيع ا
البـريطانيـة  هيئـة إستثـمار بغداد
والـتـقى رئيـسـهـا حيـدر األنـصاري
الـــذي أعـــرب عن شـــكـــره وثـــنـــائه
ــمـثــلي الـوفــد عــلى هـذه الــزيـارة
همة التي ستوسع آفاق التعاون ا

تبذل كافة جهـودها ومساعيها من
أجل تـــطـــويـــر و دعم الـــعـــمـــلـــيــة
اإلسـتـثـمـاريـة من خـالل إعـتـمـادها
الـسرعـة والدقـة في مـنح اإلجازات
ـشــاريع اإلسـتــثـمــاريـة لــتـنــفـيــذ ا
عوقات إضافة الى تـذليلـها كافـة ا
والـعـراقـيل الـتي تـواجه الـشـركات
ـسـتثـمـرين بـإستـحـداثهـا نـظام وا
ــنـصــة األلـكــتـرونــيـة الــذي عـملَ ا
بـشـكل كـبـيــر عـلى إخـتـزال الـوقت

ـــوجـــود بــ وجتـــاوز الـــروتــ ا
الـهـيـئـة واجلـهـات الـقـطـاعـية ذات

العالقة بالعملية اإلستثمارية . 
كـما أوضح دور الـهيـئـة في توفـير
الـعديـد من فرص الـعمل لـلعـاطل
والــتي وصــلت الى 60 الف عــامل
ـشـاريع عن طـريق تـوظـيـفـهم في ا
اإلستـثماريـة وضمان حـقوقهم عن
طـــريـق وزارة الـــعـــمل والـــشـــؤون

اإلجتماعية .
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ونــوه الى ان (ارصــفـة مــيـنـاء ام
قـصـر الـشـمالـي استـقـبـلت الـيوم
ثـالث ســفن جتــاريـة حتــمل عــلى
مـــتـــنــــهـــا ســـيـــارات وحـــاويـــات
مـتــنـوعــة االحـجــام و احلـمـوالت
وجـرت جـمـيع عـمـلـيـات الـتـفـريغ
والــــــشــــــحن واالرســــــاء واالقالع
بـالـتـعـاون والـتـنـسـيق بـ ادارة
الحـــة ــــيــــنـــاء وعــــمـــلــــيــــات ا ا

البحرية).
واســتــقــبــلت الـشــركــة الــعــامـة 
النـاقلـة النـفطيـة بغـداد على احد
ارصـفة مـينـاء ام قـصر اجلـنوبي

لتصدير النفط .
وقـال الـفـرطـوسي (انـنـا نـحـرص
دائمـا على تـوفيـر كافـة اخلدمات
اللـوجـيسـتـيـة لتـسـهـيل عمـلـيات

الـرســو اآلمن لـلـسـفن والـنـاقالت
الــبـحــريــة مـشــيــراً الى تــوجـيه
وزيـــر الـــنـــقل الـــكـــابـــ نـــاصــر
الشبـلي التي حتث على حتديث
وتـطـويـر اخلـدمـات االلـكـتـرونـية

واللوجستية في موانئنا) .
w Ëd J « Y b%

وأضــاف ان (ارصــفــة مــيــنــاء ام
قـصـر اجلنـوبي اسـتقـبلـت ناقـلة
الـنـفط الـعـراقـية “بـغداد  “التي
تــنــتــظــر اســـتــكــمــال مــوافــقــات
ــنــتـــوج الــوطــني شــحـــنــهــا بـــا
لــتـــصــديــره وجتـــري عــمـــلــيــات
االرســــــاء والـــــــشـــــــحـن واالقالع
بـالـتـعـاون والـتـنـسـيق ب ادارة
الحـــة ــــيـــنــــاء وعـــمــــلـــيــــات ا ا

البحرية) .

ـطار لـتـسـتـقبـلـنـا مـندوبـة الـشـركة. ا
للمعـلومات : التوقـيت العراقي يسبق
تـــوقـــيت تـــونس  بـــســـاعـــتـــ .  في

الفندق.
بـعد غـداء اسـتغـرق وقتـا مـطوال نـوعا
ما  تـوجـهنـا لـلـفنـدق حـيث اسـتلـمـنا
الــغــرف. والبــد من ذكــر مــا تــتــسم به

احلياة في تونس .
نـطقـهم للـعربـية مـفهـوم الى حد جـيد.
لكن الـفرنسـية هي الـسائدة . شـاهدنا
قـلـيال جـدا من الفـتـات الـداللـة بـالـلـغـة

العربية.
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تتـبع لتاريخ العـراق السيـاسي والعسـكري  يجدده سـلسلـة متصـلة من العنف  ا
نطقـة العربـية سنة 1936حـينما قاد فإلى العـراق يعود أول انـقالب عسكـري في ا
بكر صدقـي حركة انقالبية لإلطاحة بحكومة ياس الهاشمي  وكان حينها رئيسا
ألركان اجليـش  وانتهى االنقالب الى مـقتل وزير الدفـاع جعفر الـعسكري  وعلى
ـوصل  قــائـد االنـقالب يـد عــريف في اجلـيـش " عـبـد الــله الـتــلـعــفـري " قـتل فـي ا
صدقي وشريـكه فيه  قائد القـوة اجلوية محمد عـلي جواد  وال يخفى على عراقي
ـرحـلـة أو قـرأ عـنـهـا  مـا انـتـهى الـيه عـالـم أو جـاهل  مـطـلع أو مـخـتص  عـاش ا
ـالـكـة الـتي انـقالب تـمـوز 1958 من قـتل وتـنـكـيل وتـمـثـيل بـجـثث أفـراد األسـرة ا
حـكمت الـعـراق  وهي اجـنبـيـة وافدة  وبـالـقطع أن يـد األجـنبـي لم تكن بـعـيدة عن
ـطاح به  احلـركة الـتي أطـاحت بـحـكـام العـراق  لـكن الـفـارق ب حـاكم الـعـراق ا
الـكـة في العـراق راحت مراقـة وجثـثهم وحاكم احملـرض  أن دماء حـكام األسـرة ا
ـدافع ـثل بـهـا  وامـتـطى فـاروق في مـصـر وأفـراد أسـرته الـسـفيـنـة وإطالقـات ا
ـالكة  نكّل الـبعثيـون ومثلوا تودعهم حتـية لهم  ومثـلما نكّل حـكم قاسم باألسرة ا
بـجثـته بـعد اقـل من خمس سـنـوات على انـقالبه  وراح قـبره مـبـاحا يـعـبث به قادة

االنقالب اجلدد وجثته تنقل من مثوً آلخر . 
وراحت سـلسـلـة االنـقالبـات واإلعـدامـات واالغـتـيـاالت تـتـوالى تـتـرا  فـمن مـحـاولة
انقالب عبـد الرزاق النـايف  الى محاولة انـقالب عبد الـغني الراوي فمـحاولة ناظم
گـزار  الى راجي الــتـكـريـتي  الى مـحـاولــة مـحـمـد مـظـلـوم الــدلـيـمي  نـاهـيك عن
محـاوالت الـتـيـارات الـدينـيـة الـشـيـعيـة  وفي أعـقـاب كل مـحـاولـة انـقالب أو حترك
شانق قادة ومخطط ومنفذين  أو جتري التصفيات اجلسدية سياسي  يـعتلي ا
 لقادة ديـني وسـاسة وعسـكر ورجال أمن  يـبقى تاريخ الـعراق يدون مـواقفهم 
بعضهـم ناو النظام  فشكّل تنظيمات إلسقـاطه  كالشهيد عبد الصاحب الدخيل
والشـهيـد السـعيـد السـيد مـهدي احلكـيم والشـهيـد اخلالـد آية الـله العـظمى الـسيد
محمد باقر الصدر  والشهيد اخلالد آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر
ن جرى تصفيته غدورين تطول  و  وقائمـة رجاالت األحزاب الديني الشيعـية ا
على يـد النظـام الراحل  شـركاء حكم وانـقالب ومخـطط  حتى تـرسخ في الذاكرة
السيـاسية العراقية أن خواتيم العمل السـياسي  قتل أو أغتيال أو تغريب وتهجير
أو زج في الـسـجون أو مالحـقـات  فالـعنف الـسـياسي في الـعـراق أضحى ظـاهرة
ـستحدث الـطار على اجملتمع معتـادة ترسخت في الذاكـرة وتقبلهـا العقل  لكن ا
العـراقي  العنف االجتماعي الذي راح يضرب بعنف ارجائه  حتى راحت وكاالت
ّر عليه اجملتمع مرور الكرام األنباء ووسـائل التواص االجتماعي تتناقل اخلبر  و
وكـأن األمر مـسـتسـاغ معـتـاد  أب يقـتل أبـنه  وأبن يقـتل أمه وأبـيه  وزوجة تـقتل
زوجها بـاالشتراك مع عـشيقهـا وتمثل بـجثمـانه  وزوج يخون زوجـته فلمـا يفتضح
ـؤسـاسـة الـديـنـيـة تـقف أمـره يـقـتل زوجـته بـعـد اتـهــامـهـا بـاخلـيـانـة  والالفت أن ا
شـكلة  مـترددة أمـام هذه الـظاهـرة اآلخذة بالـتزايـد  فوعـظهـا ال ينـسجم وحـجم ا
لقى عـلى عاتقها  أما وحثهـا على العودة لله وتـعاليم الدين ال يتـناسب والواجب ا
ـؤسسـة احلكـوميـة الرسـميـة فراحت تـسجل احلـدث وتعـد اإلحصـائيات  وتـطلق ا
الـتصـريحات  وتـعقـد النـدوات  وتستـضيف غـير اخملـتص لـتسـليط الـضوء على
شكـلة  بقـصد إعداد التـقارير  وتـدوين النشـاط  والتقـاط الصور  لـتأكيد اداء ا
تنـاميـة  باسـتضـافة غـير اخملتص الـواجب  وأنبـرى اإلعالم هو اآلخـر للـظاهـرة ا
ـتـوقع من ـشـكـلـة  وتسـلـيط الـضـوء عـلـيـهـا  وطـرح احلـلـول  وما ا لـتـشـخـيص ا
تداول  وطرح تشخـيصات وحـلول غيـر اخملتصـ  غير كالم اإلنـشاء  وتكـرار ا
سـاحة الـوقتـية لـلفـضائـية  ال بـقصد غيـر النـاجع  فاالسـتضـافة بـقصـد تغـطيـة ا
إيـجـاد الـعالج لـلـداء . عـلى الــفـعـالـيـات الـرسـمـيـة وغــيـر الـرسـمـيـة أن تـكـون أمـام
شـكلـة  وتشـخيص الداء  مـسؤولـيتـها الـرسميـة أو األخالقيـة  باجملـاهرة بـأس ا
ؤثـرات الـعـقلـيـة راحت سـلـعة مـتـداولـة    وجتارة ووصف الـعالج  فـاخملـدرات وا
ـقـاهي ـراهق  الـذكـر واألنـثى  تـبـتـاع في ا رائـجـة  فـي مـتـنـاول الـعـسـكـري  وا
دارس ومـحالت الـبـقـالـة الشـعـبـية  تـنـتـقل عـبـر احلدود  وجتـول احملـافـظات  وا
تعاطي  وجميعهم آمن مطمأن  فهاتف واحد دون قتني وا تاجر وا تتداولـها يد ا
تنـاول  نعم لـهاتف احلجي وقع  تكـرار  يكفي إلطالق سـراح التـاجر والنـاقل وا
عـني القـائم بـواجبه مـهدد بـاإلقالـة ودون حمـاية إن لم والتـصالـه األثر  كـيف ال وا

يستجيب . 
على متـخذ القرار أن يكون مـقداماً جريئاً شـجاعاً  قادرا على تنـصيب الكفؤ على
قدرات الحقـة جتار السـموم التي راحت جتـارتهم تعـبث  ـعنيـة  رأس األجهزة ا
مـجـتمع عـرف بتـمـاسكه وتـرابـطه االجتـمـاعي  وتاريـخه  وتـدينه وورعه  وأخالقه
التي أغاضت كل حـاسد حـقود  وبالـقطع أن تنـصيب الـكفؤ وحـده لن يكون كـافياً
للتـصدي للظاهرة الوافدة األخـطر  لكن حمايته وحصـانته وضمان االطمأنان على

مـوقــعه هــو االهم  فــلـيـس كـبــيــراً ربط جـهــاز مــكـافــحــة اخملـدرات
كن ؤثرات الـعقليـة برأس الهرم الـتنفيـذي  على نحو ال  وا
مـعه اقـالـة مـسـؤول اجلـهـاز أو نـقـله أو الـتـعـرض له اال من
قبل رأس الـهرم التنفيذي أو بـأمره وإال فالظواهر الشاذة
سـتـزداد حتـمـاً حيـث جتد الـبـيـئة اآلمـنـة  فاجملـتـمع أمـانة
ـتـصدي  وحـمـايـته مسـؤولـيـته  والتـاريخ يـسـجل  لكل ا

أداءه وتميزه وإخفاقه .
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قال الشاعر :

يبشرني الهالل بنقص عمري 
وأفرحُ كلّما هلّ الهاللُ !

ال يـدفعُ به  ويقّرُ به ا هـو أَكْل من رأس ا انّ كل يوم يـقطعـه االنسان من عـمره ا
الى أَجَلِهِ ورحيله عن سطح هذا الكوكب .

ومع ان هـذه احلـقـيـقـة ال يُـنـكـرهـا أحـد  تـرى الـنـاس يـسـتـبـشـرون بـطـلوع الـهالل
واطاللة شهر جديد عليهم ناس انّ هذه اإلطاللة تقربهم من فراق ما يُحبون..!!

-2-
قال ابو العتاهية :

أصبحت الدنيا لنا فتنةً 
واحلمد لله على ذالكا 

قد أجمعَ الناسُ على ذمّها 
وال أرى منهم لها تاركا 

لة ـفارقة في أنَّ من يـذم الدنيـا وينعـتها بـأبشع األوصاف لن يـحيد قـيد أ تكمن ا
عن التشبث بها وبكل حيلة ووسيلة 

-2-
فارقات الواضحة : ومن ا

انّك ثــد تـبـتـعــد عن انـسـان مــعـيّن وحتـاذر أشــد احلـذر مِنْ أنْ يـكــون لك صـاحـبـاً
وصديقاً ..

ُفضية الى عالقة متميزة تشعر شوار معه باللقاءات ا وح يُكسر الطوقُ وتبدأ ا
بأنه نعم الصديق وتتمنى لو كنتَ قد اتخَذْتَهُ صديقاً من أول االمر وهذا يعني :

ان احلدوس والتخمينات والظنون كثيراً ما تأتي مغايرة للواقع .
قال الشاعر :

ولي صاحب ما كنتُ أهوى أقترابَهُ 
فَلَمَا التقينا كانَ أكرمَ صاحبِ 

يعزُّ علينا أنْ يُفارقَ بَعَدَما 
تمنيتُ دهراً أنْ يكون مُجانِبي 

-4-
وقال الصافي النجفي :

أحُبكَ لكنْ ما أراك تُحبُني 
فكيف ادّعوْا أنَّ القلوبَ شواهد ?

ـتـعـارف عـلـيه بـ الـنـاس انّك اذا مـا أخـبـرت أحداً بـحـبك لـه أجـابكَ الـقـلوب من ا
شواهد .

ومعنى ذلك :
انه يحبك ايضا 

فـارقـة الـتي سـجـلـهـا الصـافي هـنـا هـو أنه مـحب لـصـاحـبه ولـكنَّ صـاحبه ولكـن ا
العاق لم يكن محبّاً له ..!!

وهذا ما يسمى باحلب من طرف واحد .
ـودة القاسم انّ أفضل صـيغ التعـايش االجتمـاعي هي صيغـة التواد حـيث تكون ا

 َ تعايشِ شترك األعظم ب ا ا
ولكنَّ نَزْغَ الـشيطـان من جانب  والـعُقد الـنفسـية الـكامنـة في أعماق بـعض الناس

من جانب آخر 
ـعاديـة لـتـمـزيق الـصف الوطـني من أخـبـار كـاذبـة وادعاءات ومـا تُشـيـعه الـدوائـر ا
ـودة من الـقـلـوب لـتُوقع بـاطلـة من جـانب ثـالث عـوامل تـتـضـافـر عـلى اختـطـاف ا

العداوة والبغضاء بينهم بدالً من احملبة واالخاء .
وهنا يكمن اخلطر ويعظم احلذر خشية من الوقوع في الفخ .

-5-                                             
انّ مـن أكـــبـــر مـــا يُـــرهب االعـــداء هـــو الـــتـــواد والـــوئــام

واالنسجام بيننا 
ومن هـنـا تـدور دوائـر مــكـرهم وخـبـثـهم وغـدْرهم وتـكـثـر
ضلة اليقاع الشقاق والفتنة . أعداد أبواقهم الضالة ا

وهنا تكمن الكارثة .
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جنحت امـانة بـغداد في  تـصريـف مياه
االمطار في عموم منـاطق العاصمة بعد
ـاضي مــوجـة شــهــدتـهــا يـوم االثــنــ ا
وذلك بـاشــراف ومـتـابــعـة امــ بـــغـداد

عالء معن .
وذكر بيان لالمانـة ان  (اخلطة تضمنت
تـشـغـيل احملـطــات الـرئـيـسـة والـفـرعـيـة
بــالــتــنـســيق مـع دائـرة مــجــاري بــغـداد
ونـــشـــر اآللـــيـــات الـــتـــخـــصـــصـــيـــة في
ــهــمــة مع الــتــقــاطــعــات والــســاحــات ا
تـقـســيم قـواطع الـدوائـر الــبـلـديـة لـعـدة

عاون او مقاطع يتولى ادارتها احد ا
مـــدراء االقــســام الـى جــانب اســـتــنــفــار
اجلـهد الـبشـري لـتنـظيف الـشوارع بـعد

انتهاء موجة االمطار).
وبـــ ان (امـــ بـــغـــداد وجـه بـــاشــراك
ـــاء  وكالء االمــــانـــة ومـــدراء دوائـــر (ا
البيئة تابعـة  االنتاجيـة  التخـطيط وا
ـــتـــنـــزهــات ا واخملـــلـــفـــات الـــصـــلـــبـــة 
والـــتــــشـــجــــيـــر  احلــــراســـات واالمن 
الـرقـابة والـتـدقـيق  االداريـة) لالشراف
عــلى خــطــة الـدوائــر ومــتــابـعــة جــهـود

التصريف).

دراء واشـار الى ان (امـ بغـداد ألـزم ا
الـعـامـ عـلى توقـيع تـعـهدات قـانـونـية
لـتــحــمـيــلــهم مـســـــــــــؤولــيـة جــاهــزيـة
دوائــــرهم وخــــطـــة الــــتــــصـــريـف الـــتي
تـتـضـمن تـهـيئـة احملـطـات وتـنــــــــظيف
ـشــبـكــات وخـزين الــوقـود اخلـطــوط وا
واصالح الـتـخـسـفات الـتي سـتـعـرضهم
للمسـائلة القانـونية في حال حدوث اي
خـلل ضـمن قـواطـعـهم الـبـلـديـة السـيـمـا
ـــتــــطـــلـــبـــات بــــعـــد تـــوفــــيـــر جـــمــــيع ا
ـالـية ـسـتلـزمـات والـتـخـصـيـصـات ا وا

لهم ).

غادرة الى عمان ومنها الى تونس œUG—…∫ في مطار بغداد قبل ا
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكـن ويكـون علـيه مراجـعة مـديريـة بلـدية تـرتبـة على ذلك من نـسبـة (٢%) مع جـلب هويـة االحوال ا ـصـاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

حانوت رقم١
٥٦ ب

سنة واحدة١٢ م٢سوق الصاغة ٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة مالي دينار

سنة واحدة١٢ م٢سوق الصاغةحانوت رقم ٤ أ٢ ٤٦٣٠٠٠٠ اربعة مالي وستمائة
وثالثون الف دينارر
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زايدة لديه خبرة في مجال مهنة الصياغة. ١- ان يكون الراغب با
فعول صادرة من دائرة التفتيش والسيطرة النوعية. هنة سارية ا ارسة ا ٢- ان يكون حاصل على اجازة 

٣- ان ال يحق للمزايدة ان يستأجر اكثر من محلي اثن في اجازة واحدة.
زايدة العلنية. زايد لديه ما يثبت التسديد الضريبي لغاية موعد ا ٤- ان يكون ا

زايـدة اال بـتأيـيد بـراءة من الـديون الـصادرة مـن شعـبة الـواردات في مـديريـتنـا بـتسـديد كـافة ٥- عدم الـسمـاح بـالدخـول الى ا
ترتبة بذمته. بالغ ا ا

حانوت رقم٣
٦ ب

سنة واحدة١٢ م٢سوق الصاغة ٤٨٠٠٠٠٠ اربعة مالي وثمنمائة
الف دينار
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هـ-تلتزم الـشركة العراقية مقدمة العطاء بتقد كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشـتراكها بالضمان االجتماعي للعمال وكذلك الشركة االجنبية التي لديها فرع في
العراق.

 و- شهـادة تأسـيس الـشركـة االجـنبـية مـصـدقة من غـرفـة التـجارة او الـصـناعـة في بلـد الـتأسـيس ومـصدقـة من السـفـارة العـراقـية في ذلك الـبلـد ووزارة اخلـارجيـة /دائرة
التصديقات اذا كان مقدم العطاء اجنبيا.

عنية . ز- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية ا
طلوبة لغرض معايير التأهيل. ط- كافة الوثائق ا

مثليها عند الشراء. ك- تخويل من الشركة 
ناقصة االصلي. ل- وصل شراء وثائق ا

ناقصة اجور النشر واالعالن واالخر مرحلة من االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد. ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا
قاولة بـشكل متكـامل ومطابق لـلمواصفات عـدات الشركة االخـرى على ان تبقى مـسؤولية تـنفيذ اعمـال ا نـاقصة ان تسـتع  شتركـة والتي ترسي علـيها ا ١٣- للشركـة ا

قاولة على عاتقها اجتاه صاحب العمل. طلوبة في ا والشروط الفنية ا
ناقصة فقط للمناقص وكذلك ناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق ا ١٤-  جلهة التـعاقد الغاء ا

: ناقص في احلالت االتيت ناقصات الى ا يتم اعادة ثمن شراء وثائق ا
. باشرة او العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين االسلوب ناقصة وتغير اسلوب التنفيذ الى الدعوة ا أ- الغاء ا

ناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد  للعام الالحق. ب- عند الغاء ا
شاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم/ مقدمي العطاء في احلاالت االتية: ١٥- يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح شركة ا

١- اذ رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
٢- اذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقد العطاءات.
مكن ان تؤثر على قرار االحالة. ٣- اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من ا

ناقصة او اجراء اي تعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا  ١٦- ال يجوز 
دون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. دون كتابة في حالة اختالفه مع السعر ا ١٧- يعول على السعر ا

دونـة ازاءها مـشمولـة بالـسعر قـدم ففي هـذه احلالة تـعد كـلفة تـلك الفـقرة او الـفقرات وبـحدود الـكمـيات ا ١٨- اذا وردت فـقدة او فقـرات لم يدون سـعر ازاءهـا في العطـاء ا
االجمالي للعطاء.

١٩ - يتم تقد العطاء في خمسة ظروف:
طلوبة . ستمسكات ا االول -  يحتوي على ا

الثاني-  يـحتوي على الـعرض الفـني + منهاج الـعمل + اجلدول الـزمني (يتم ارفـاق نسخة الـكترونـية مع النسـخة الورقـة وفي حالة وجود اخـتالف او تضارب يـتم اعتماد
النسخة الورقية).

الثالث- يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر .
ناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد. مالحظات ا

سعر . الرابع- يحتوي على العرض التجاري ا
ناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد. مالحظات ا

اخلامس- يحـتوي على التأمينات االولـية والبالغة (٦٢٫١٩٠٫٠٠٠) دينار (اثـنان وستون مليون ومائـة وتسعون الف دينار عراقي) ويجب ان تـكون بشكل خطاب ضمان  او
دة (١٢٠) يـوم من تاريخ الـغلق ويـوضع في ظرف مـنفصل مـغلق مـسجل عـليه رقم الـطلـبية صك مـصدق  او سـفتـجة صادر من مـصرف عـراقي معـتمـد على ان تـكون نافـذة 

شاريع. الية في شركة ا صارف احملظور التعامل معها حاليا من الهيئة ا واسم الشركة وباالمكان احلصول على قائمة با
وقع والـبريد االلكـتروني وعليه اشـعار الطرف االول بـاي تغيير سـؤول عن متابعـة االستفسـارات وتثبيت ا ـقدم العطـاء واسم الشخص ا ٢٠-  يتم تدوين الـعنوان الكامل 

يطرأ على العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيير.
٢١- جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن االداء (بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد) حل اصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.

٢٢- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
عاير التأهيل. طلوبة وا ٢٣- تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات ا

كن الرجوع الى موقع الهيئة على االنترنت.  -٢٤
(BAGHDAD-IRAQ-DORA/bagh oper@scop gov iq

E-Mail: bagh oper@scop go
شار اليها في اعاله في ظرف واحد: ٢٥- توضع هذه االظرف ا

غلفات الداخلية واخلارجية يجب ان تكون ا
(أ) حتمل اسم وعنوان مقدم العطاء.

قدمي العطاء. (ب) موجهة لصاحب العمل وفقا للفقرة (٢٤ - ١) من تعليمات 
شار اليه في الفقرة الفرعية ( ١-١ ) من تعليمات مقدمي العطاء او اي اشارة تعريفية مذكورة في بيانات العطاء. (ج) يظهر عليها تعريف العطاء ا

(د) موعدالغلق.
طلوبة , ضمان العطاء (كفالة مصرفية). سعر , العرض التجاري الغير مسعر , والوثائق ا (هـ) تتضمن الظروف احملتويات (العرض الفني , العرض التجاري ا

شروع ابراج التبريد ؤهل ذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم اخلاصة بـ (تنفيذ اعمال طالء احواض وابراج التبريد  شاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات ا يسر (شركة ا
وازنـة الذاتي وبـكلفـة تخـميـنيـة كلـية قدرهـا (١٫٢٤٣٫٨٠٠٫٠٠٠) ملـيار ومـائتـان وثالثة واربـعون مـليون ولـة من تمـويل ا نـاقصـة  اجلـديد في مـصفى الدورة) عـلمـا ان ا

باشرة مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: ي من تاريخ ا دة تنفيذ تبلغ (٩٠ يوم) تسعون يوم تقو ائة الف دينار عراقي) و وثما
ؤهـل والراغـبـ في احلـصول علـى معلـومات اضافـية زيـارة مقر هـيئـة مشاريـع بغداد الـكائن في بـغداد / اجملمع الـنفـطي / الدورة/ من يوم ١- عـلى مقـدمي العطـاءات ا

قدمي العطاءات. االحد الى يوم اخلميس من الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات 
طلوبة: ٢- متطلبات (معايير) التأهيل ا

عـنيـة ويؤخذ بـنظـر االعتـبار مـبلغـها نـسبـة الى الكـلفة نـجز لـعشـر سنوات االخـيرة وتـكون مـؤيدة من قـبل اجلهـات التعـاقديـة ا ـماثـلة (١) عمل واحـد وا أ- عدد االعـمال ا
ـميـزات االخرى الـتي  وصفـها في مـتطـلبات ) من قـيمـة الكـلفـة التـخمـينـية عـلى ان تقـاس على اسـاس كلـفة ونـوع وحجم الـعمل وا قدار (٣٠ % الـتخـميـنيـة للـمنـاقصـة 
اثل عـلى حدة) وتكـون االعمـال مصدقـة ومعـززة بكتـاب من اجلهات طـلوب اي ينـظر الى قـيمة كل عـمل  ـناقصـة وال يسـمح بجمع عـدد من العـقود لتـلبـية قيـمة العـمل ا ا

تعاقد معها بحسن اداء العمل. ا
قاولة.. وارد) لتنفيذ ا قترح (سير االعمال وتوزيع ا نهاج الزمني ا ت- ا

ناقصة. ث- توفر الكادر القيادي وحسب طبيعة ا
عدات التخصصية لتنفيذ العمل. ج- توفر ا

تحققة لها ضمن االختصاص . ناقص وكلفتها ونسبة االجناز ا شاريع احلالية التي بعهدة ا ح- بيان عدد ا
ناقصة. طلوبة في شروط ا ية ا خ- مدة تنفيذ العقد بااليام التقو

عـ -  يـجب ان يقـدم مقـدم العـطاء مـا يثـبت امتـالكه سيـولة نـقديـة تبـلغ (١٢٤٫٣٨٠٫٠٠٠ ) مائـة واربعـة وعشـرون ملـيـون وثالثمـائة وثـمانـون الف دينـار عراقي من مـصرف
معتمد.

و- تقد احلسابات اخلتامية التي تظهر حتقق االرباح للسنت االخيرت مدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.
ا فيها رسم الطابع الهندسي. هـ - يتحمل مقدم العطاء كافة الرسوم والضرائب 

وضوعة من قبل جهة التعاقد وكما مبينة في اجلزء الفني من الوثيقة. واصفات الفنية للعطاءات للمواصفات الفنية ا ق- مطابقة ا
ؤسسـات العراقـية خالل (٣٠) ثالثون يـوما من تاريخ الـتبليغ ـشتركـة بتقـد تعهـد يقضي بعـدم وجود مطـالبة مـالية غـير محسـومة باجتـاه ا ك- تـلتزم الـشركة االجـنبية ا

ناقصة. شتركة با بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة االجنبية ا
ؤسـسات العراقـية بعد االحـالة مباشـرة او غير مبـاشرة من خالل البيع او ل - تتعهـد الشركة االجـنبية بـعدم اجراء اي مطـالبة قضـائية او اداريـة على اي مديونـية بحق ا
باعة تـنازل عنهـا او ا ديـونيات ا ـشتركة لـلعمل في العـراق با تـقدمة او ا عنى اسـتمرار عالقة الـشركة ا التنازل لـلغير عن جـزء او كل الدين بصـفة رضائيـة او قضائيـة 

طالبات. طلوبة للمساهمة لتسوية تلك ا تقدم لبذل اجلهود ا للغير ويسعى ا
ـناقصة تلتـزم بتقد تعهـد بتسوية مرضـية للطرف (الـتسوية وفق االتفاقـية نادي باريس او التسـوية وفقا لقرار ي- في حالة وجود مـطالبات لدى الشـركة االجنبية في ا
مجلس الـوزراء رقم  ٢٨ لسنة ٢٠١٤ او شطب الـدين كليا بحـسب مقتضى احلال) الي مـنازعات او مطالـبات سابقة خالل ثالثـون يوما من تاريخ التـبليغ بقـرار االحالة علما

شتركة . ان التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة االجنبية ا
ـهـتمـ شـراء وثائق الـعـطاء بـعد تـقـد طلب حتـريـري الى العـنـوان احملدد في ورقـة بيـانـات العـطـاء وبعـد دفع قـيمـة البـيع لـلوثـائق الـبالـغة ٣- بـامـكان مـقـدمي العـطاء ا

(٢٥٠٫٠٠٠) دينار عراقي (مائتان وخمسون الف دينار عراقي) غير قابل للرد.
٤- يتم تـسـلـيم العـطـاءات الى العـنـوان االتي: (مقـر هـيـئة مـشـاريع بغـدادالـكائن فـي بغـداد / اجملـمع النـفـطي / الدورة/ / جلـنـة استـالم فتح الـعـطاءات) في يـوم اخلـميس

صادف (٢٠٢٢/٢/١٤). صــــادف (٢٠٢٢/٢/٣ ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا من الدوام الرسمي ليوم االثن ا ا
ثلـيهم الراغب بـاحلضور في العنوان االتي (مـقر هيئة مـشاريع بغداد /الكائن ـتأخرة سوف ترفض وسـيتم فتح العطـاءات بحضور مقدمي الـعطاءات او  ٥- العطاءات ا
صادف (٢٠٢٢/٢/١٤) عـلما ان في بغداد / اجملـمع النـفطي / الدورة/ / جلـنة استـالم فتح العـطاءات) في السـاعة الـثانيـة عشر ظـهرا من الـدوام الرسمي من يـوم االثنـ ا

التقد االلكتروني غير مسموح به.
٦- يكون البيع من يوم االحد الى اخلميس.

صادف ٢٠٢٢/٢/١٤. ناقصة بعد الساعة الثانية عشر ظهرا من من يوم االثن ا ٧- يكون موعد غلق ا
٨- يتم دعوة مـقدمي العـطاءات اخملولـ بحضور مـؤتمر مـا قبل تقـد العطـاء للتـوضيح واالجابـة على االستـفسارات ويـكون تاريخ االنـعقاد قـبل اسبوع من تـاريخ الغلق

ؤتمر  وعلى مقدم العطاء تقد استفساراته حتريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد ا
كتب مدير الهيئة. كان في غرفة االجتماعات العائدة  صادف ٢٠٢٢/٢/٧. ا الوقت: ١٢ ظهرا     التاريخ: يوم االثن ا

٩- تكون مدة نفاذ العطاء والتأمينات االولية (١٢٠) يوم (مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق .
سعـرة من قبل مـقدم العـطاء بالـزيادة او النـقصان ولـلعطاءات ـبية في ادنـاه والتي ال يتـرتب عليـها تغـيير في اسـعار الوحـدات ا ١٠- لـلجان الـتحلـيل استكـمال البـيانات ا

رشحة لالحالة وفي حال عدم قيام مقدم العطاء باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات االولية. الثالثة ا
(البيانات الفنية غير اجلوهرية او تصحيح االخطاء احلسابية).

أ- الشروط القانونية غير اجلوهرية:
ب- الشروط القانونية اجلوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع استبعادها في حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا.

طلوبة:- ستمسكات ا ١١- ا
ـقاول (انشـائي) نافذة صادرة من وزارة التـخطيط مع (عقـد تأسيس الشركـة ومحضر الـتأسيس والنظـام الداخلي وشهادة أ- هوية غـرفة جتارة (نافذة) وهـوية تصنيف ا

تأسيس( الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة). 
دنـية بطاقة السكن تأييد السكن مصدق اصوليا عقد ايجار او طابو للداللة على وحدة هوية االحوال ا ستمـسكات الثبوتية :( شهادة اجلنسية البطاقة الوطنية ا ب- ا

العنوان). للشركات العراقية.
قـدمة للعطاء فـرع في العراق (مكتب اقليـمي) مصدق اصوليا. وتـقد شهادة تسجيل ج- شهادة تسـجيل الشركة الرئيـسية وعنوان مركـز عملها الفعـلي اذا كانت الشركة ا

هذا الفرع والعنوان الفعلي للفرع مصدق اصوليا وفقا لنظام فروع الشركات االجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧.
الي للشركة وقف الضريبي وا ناقصة صادر باسم الـشركة من الهيئة العامة للضـرائب ويكون نافذ وقت تقد العطاء مبـ فيه سالمة ا ـمانعة من دخول ا د- كتاب عدم ا

شاريع النفطية مصدق اصوليا. ومعنون الى شركة ا
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ـواطن مع الـدول في رهـان ألول مـرة مــنـذ تـأسـيس الـدولــة الـعـراقـيـة  اتـفـق ا
مـشـتـرك عـلى الـبـقـاء وضـرورات الـدفـاع عـلى شـروط احلـضـور  والـبـقـاء في
اخلـندق األول للـدفاع عـن حاضرة الـوطن  فـبعد االحـتالل عام 2003اصـبح
ـستهدفة في احملاصرة هما الدولة عبر التجاوز على قوانينها وهيبتها اجلهة ا
واطن من خالل التـجاوز على وطنـيته ومواطنته وحضـورها الكيـاني  وكذلك ا

وعالقاته اإلنسانية واجملتمعية ودوره في صياغة اليات البناء واالعمار .
ـستـهدفـان  وهمـا اللـذان يتـنازعـان ب الـبقـاء في كيان هذان الـطرفـان هما ا
واطن ـواطن وحتقيق فـرص احلياة له  وا دولة لـها شروطـها في الدفاع عن ا
قـدورها حمايته وتـأم العيش والسالم له الذي بـات يشعر بأن الـدولة ليس 
 بعـد إن غزت عـقلـيات احملـاصصـة والعـشائـرية والـثأريـة والكـتلـوية والـفساد

ذهبية والعرقية الضيقة . منافذ تكويناته وحولتها من الوطنية الشاملة الى ا
هـذا الـوضع بـات من أهـم تـصورات االنـسـان فـي مـعاجلـة مـاتـرتـب علـيـهـا من
ـواطن تـتـفاعل  خـوانق  وهي الـتي جـعـلت عـمـلـيـة التـنـاقض بـ الـسـلـطـة وا
ا طرح ال ا يطرح من اراء وأفـكار  لكون ماسبق من  وثوقية  وخلق عـدم ا

تنافسون غاياتهم في الوصول للسلطة . يخلو من عدميته بعد أن يحقق ا
ــراحل قـد مــضت  بـعــد إن تـركت مـجــمـوعــة من الـتــراكـمـات لـنــقل إن تـلك ا
اخلطـيرة على احليـاة اليوميـة للمواطن االن ونـحن نقترب من تـأسيس حكومة
ـنتـخبـون القـادمون ـواطن بأن اا جديـدة  هل سيـتغـير االمـر ..? وهل يشـعر ا
واطنـة  وشجاعة في قيادة ان سيعمـلون لصعود قيـادة تنفيذيـة مؤمنه با للبـر

البلد وتنفيذ
قـوانـ الــدولـة وحتـقـيق مــشـروعـيــة احلـقـوق لـلــمـواطن  وهي الـعــمل والـبـنى
اء الصـافي الصالح لالسـتخدام والـصحة التـحتيـة وفي مقدمـتها الـكهربـاء وا
ـدن واالحياء ـوارد البالد والـنقل والـسكن وا واالقتـصاد واالسـتخـدام األمثل 
بلطة  وهي مطـالب مشروعة وسهلة التنفيذ  إذا النـظيفة والشوارع واالزقة ا
ـصـاحلـها مـا  اسـتبـعـاد مـافـيات الـفـسـاد والعـقـلـيات الـتي ال تـفـكـر سوى 
االنانـية ووالءاتـها الـتي تفرض عـلى الوطن مـا ال يرغب به . إن احلـالة الـراهنة
مـفـصـلـيـة لـلـسـنـوات الـقـادمـة  ب بـقـاء الـدولـة كـكـيـان جـامع ومـواطن مـؤمن
باسـترداد حـقوقـة  وب دولـة فاشـلـة ومواطن ال يـؤمن بكل وصـايا الـسلـطة 
وبهـذه احلالة يشتد التنـاقض والنزاع  وقد يكون اكثر شـمولية من االنتفاضة
ـواطن بــاقـيـة ومـزروعـة في االذهـان  لـكن الـتـشـريـنــيـة . ولـو الـشـكـوك لـدى ا
الـرغـبة في الـتـغـييـر وحتـقيـق قفـزة نـوعيـة في االنـتـخابـات الـتي سـتجـري عـبر
صعـود البعض من اخللص تبقى قائـمة  الكثير يراهن عـلى مابعد االنتخابات
واطن تبقى مـشروعه  حول إمكـانية التغـيير  لكون الـتحالفات لكن شـكوك ا
واالتفـاقات مـبنـية عـلى إزاحة اطـراف وحتقـيق مصـالح اطراف أخـرى  وليس
على أسـاس الوطنيـة العراقـية الشامـلة  ولكن واقع احلال يـشير الى إن الذي
ـكون سـيـجري مـا هـو إال تـغـييـرات نـسـبيـة قـد ال تـؤثـر في التـركـيـبـة احلالـيـة 
ؤثـرة ليس لديها الرغبة في تـغيير البناء الفاشل السـلطة  مادام عديد الكتل ا
لـسـلـطـة احملـاصـصـة واالسـتحـواذ وتـنـفـيـذ اجـنـدات خارج
صـالح الـوطـنـية اجلـامـعـة  ولـيس مسـتـغـربـاً على وفق ا
ـعـطـيـات الـراهـنـة أن يـخـرج عـلـيـنـا مـؤتـمر أربـيـل أخر ا
ى يــســمى ( بـاالســتـقــرار والــنـمــو ) أو بـوقف كــشـرط 

مشروع التقسيم واالنفصاالت ..?      

بغداد
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كن أن يوقعك بشبهةِ الثَّانية ألنّ  احلكمَ احلكمُ والـفسادُ طلبكُ لألولى بشهوةٍ 
يـزُ ب طالـبيه وال يـستطـيع تهـذيبَ سلـوكِ من تكلـمهُ نفـسهُ عن الذهابِ في ال 
طـريقِ الـشّبـهـة والـتّـعـاملِ مع مـهـلـكـاتِ الـفـضيـلـةِ والـعـدلِ وتـمـكـ الـفـساد من
ا يضـمنُ اشباعَ شـهوةَ احلكمِ وإطالق إصدار األحـكام واالختـيار والتـسييـر 
ـاديةِ الـعـنانَ لـشـبهـةِ الـفسـادِ لـتكـونَ الـفيـصلَ في احلـصولِ عـلى االمـتيـازاتِ ا
. أصدق مـا وثَّق الـتاريخُ هي الـصـورُ التي بـيـنت العالقـةَ الـقويـةَ ب والـوظـيفـيـةِ
شهـوةِ احلكمِ وشـبهـةِ الـفسـادِ والتي تـلقي بـظاللـها عـلى كل العالقـاتِ األخرى
ـتطـلبـاتهِ وشؤونهِ فـكلـما كانتْ ومنـها عالقةُ احلـاكمِ بالـشعبِ ومـدى االهتـمام 
شهوة احلكمِ متطرفةً ومرضيةً كان اإلهمالُ والفسادُ واحملسوبية والتّخادم هي
شهدَ الذي يـزداد تعقيداً وضـبابيةً وتدهوراً إلـى أن ينتهي بالزّوال من يسـودُ ا
من الوجـودِ ولكنّه يظهرُ في صـفحاتِ التَّاريخِ التي حتكي
تخـادمَ احلكمِ والـفسـادِ راسمـاً صورةً سـيئـةً في أذهان

النّاس. 
# شـهـوةُ احلــكمِ مـهـلــكـة لـصــاحـبِـهــا وسـالـبــة حلـقـوقِ
اجملتـمعِ أمـا شـبهـةُ الـفسـادِ فـهي دلـيلُ سوءِ االخـتـيارِ

واستمرارُ التَّدهورِ.

الـشعب الكـردية في تغـريدة الثالثاء أن
تـــركـــيــا "حتـــاول أن تـــكــمل الـــهـــجــوم
الـواسع الـذي بـدأه تـنـظـيم داعش " في
شـمال سـوريا وشـرقهـا. وأضافت "على
اجلـــمـــيع اتـــخــاذ إجـــراءات ضـــد هــذا
الـهجـوم اآلن". ومنـذ العام  2016شنّت
أنـقـرة مع فـصـائل سـوريـة مـوالـيـة لـها
ثالث عـمليـات عسكـرية واسعـة النطاق
في شـمـال سـوريـا ضـد تـنـظـيم الـدولة
قاتل األكراد. وأتاح لها اإلسالمـية وا
ذلك الــسـيـطـرة عـلى مـسـاحـة تـزيـد عن
ألـفي كـيـلـومـتـر مـربع. أمـا فـي الـعراق

اإلسالمـية في سجن الصناعة ومحيطه
في مــديــنـة احلــسـكــة. وأوقع الـهــجـوم
الـذي بـدأ في  20كـانـون الـثـاني/يـنـاير
واالشـتـباكـات الـتي تلـته مـئات الـقـتلى

. من الطرف
ـوقـراطـيـة وأعـلــنت قـوات سـوريـا الـد
اإلثــنـ سـيـطــرتـهـا عـلـى الـوضع بـعـد
إحـكـام قـبضـتـهـا عـلى سجن الـصـنـاعة
في مــديــنـة احلــسـكــة. وأحـصت مــقـتل
 121من مـــقــاتــلــيــهـــا والــعــامــلــ في
الــسـجن خالل الـهـجــوم واالشـتـبـاكـات
الــتي تـلـته. واعـتــبـرت وحـدات حـمـايـة

ومـعسكرات تدريب في مـنطقة سنجار
ــنـاطق اجلــبــلـيــة بـإقــلـيم وكــذلك في ا

كردستان العراق احلدودي مع تركيا.
وفـي ســوريــا تــعـــدّ أنــقــرة الــوحــدات
الـكـرديـة الـتي تـشكـل العـمـود الـفـقري
وقـراطيـة مـنظـمة لـقـوات سوريـا الـد
"إرهــابـيـة" وتـعـتــبـرهـا امـتـداداً حلـزب
الــعـمــال الـكــردسـتــاني الـذي يــخـوض
تمردًا ضدها على أراضيها منذ عقود.
وجـاء القـصف التـركي في شـمال شرق
سـوريا بعـد أيام من انتـهاء اشتـباكات
بـ الــقـوات الـكـرديـة وتـنـظـيم الـدولـة

ـوقراطـية من قـتـلى قوات سـوريـا الد
قـضـوا خالل االشـتـبـاكـات ضـد تـنـظـيم
الــدولـة اإلسالمــيـة إثــر هـجـوم مــنـسّق
شـــــنّه األخــــيـــــر عــــلـى ســــجـن في حي

غويران من الداخل واخلارج.
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فـي الــعــراق أوضح جــهـــاز مــكــافــحــة
اإلرهـاب فـي إقـلـيم كـردسـتـان في بـيـان
أنّ سـالح اجلـو الــتــركـي "قـصـف ســتّـة
مـواقع حلـزب الـعـمال الـكـردسـتاني في
جــبـل قــرجــوغ كــمــا قـــصف مــوقــعــ
ــســلّــحــ فـي حـدود آخــرين لــهــؤالء ا
ســــحـــيال وداخل األراضـي الـــســـوريـــة
(مـالدريج) ومـوقــعــ آخـريـن في جـبل
ـنطـقة احملـاذية في شـنكـال/سنـجار وا
ســوريـا". وأضـاف أنّ "الـقــصف تـسـبّب
بوقوع خسائر بشرية ومادية" لم يحدّد
حـجمها. وأفـادت القيادة الـعامة لقوات
احلـمـاية اجلـوهـرية في مـخـيم مخـمور
األربـعـاء عن مـقـتل اثنـ من صـفـوفـها
جـراء الـقـصف وإصـابـة "الـعـشـرات من
ســــكـــان اخملـــيـم" تـــمـت مـــعـــاجلــــتـــهم
و"أوضاعهم الصحية مستقرة" حالياً.
وحلــزب الــعــمــال الــكــردســتـانـي الـذي
تـعـتـبـره تـركـيـا وحـلـفـاؤهـا الـغـربـيـون
" قــواعــد خــلــفــيـة "تــنــظــيــمــاً إرهـابــيــاً

{ بـــيـــروت (أ ف ب) - شـــنّـت تـــركـــيــا
ضـربات جوية ليل الثالثاء على أهداف
كــرديــة في الــعــراق وسـوريــا مــوقــعـة
خـسـائر بـشريـة في خطـوة جاءت بـعد
أيــــام مـن ســــيــــطــــرة قــــوات ســــوريــــا
ــوقــراطـــيــة عــلى ســجن هــاجــمه الــد

تنظيم داعش في مدينة احلسكة.
واسـتهـدف القـصف وفق وزارة الدفاع
الــتــركــيــة "مالجئ ومــخــابئ وكــهــوفـاً
وأنــفـاقـاً ومـسـتــودعـات ذخـيـرة ومـقـار
عـامـة مزعـومة ومـعـسكـرات تدريب" في
ـالــكــيـة) وســنــجـار مــنــاطق "ديــريك (ا
و(جــبـل) كـاراجــاك فـي شــمــال الــعـراق
وسـوريا. وقالت إنها "تُستخدم كقواعد
خــلــفــيـة مـن إرهـابــيي" حــزب الــعــمـال
الـكـردسـتاني ووحـدات حـمايـة الـشعب

الكردية التي تعدّها أنقرة "إرهابية".
فـي شمـال شـرق سـوريـا طـال الـقـصف
رصـد السـوري حلقـوق االنسان وفـق ا
مـحـطـة الـكـهـرباء الـرابـعـة قـرب مـديـنة
ـالـكيـة في محـافـظة احلـسكـة ما أدى ا
إلـى مـقــتل أربــعـة مـن حـراس األمن في
ــنـشــأة الـتـي تـتــولى اإلدارة الـذاتــيـة ا

الكردية اإلشراف عليها.
وجـاء الهـجوم الـتركي بـعد سـاعات من
ئات في تشييع جماعي لعدد مشاركة ا
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فـقـد أقـامت عـلـى مـدار الـسـنوات الـ25
ـاضـيـة بـحـكم األمـر الـواقع عـشرات ا
الــقــواعــد الــعــســكــريــة في كــردســتــان
الـعـراق. وفي ربـيع  2021شـنّ اجليش
الــتـركي حـمــلـة عـســكـريـة جــديـدة ضـدّ
حـزب الــعـمـال الـكـردسـتـاني في شـمـال
الـعراق تـخلّـلتـها غـارات جويـة متـكررة
وفي بـعض األحيان عمليات برية. وفي
كـانـون األول الـفـائت قُـتل ثالثـة جـنود
أتـراك في هـجوم اسـتـهدفـهم في شـمال
الـعـراق وحمّـلت أنـقـرة مسـؤولـيته إلى

حزب العمال الكردستاني. 
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تــراسـلــو الــطـالــبـة الــبـالــغـة  21عــامـا
لـلــصـحـيـفـة إنـهـا ســمـعت طـلـقـا نـاريـا
ــبـنـى و"بـعــد الــطـلــقـة خــارج نــافـذة ا
الـثـانـية انـبـطـحنـا أرضـا وبقـيـنـا كذلك
ــدة ســـاعــة". وأضــافت "قــام أســتــاذي
بـتـحصـ الـباب بـطـاولة مـكتـب كبـيرة
وشـاشات كـمبـيوتـر. بقـينـا في مكـاننا.
وكـان هـنـاك باب ثـانـوي أغـلـقه الطالب
ايــضـا". وغـرد حـاكم واليـة فــيـرجـيـنـيـا
غـل يونغك عـلى تويتر "أطلعت على
الـوضع فـي كـلـيـة بريـدج ووتـر. مـطـلق
الــنـار قـيـد االحـتــجـاز وشـرطـة الـواليـة

والشرطة احمللية في مكان احلادث."
وفي مــيـنـيـسـوتــا أعـلن مـسـؤولـون عن
وقــوع إطالق نـار في بـلـدة ريــتـشـفـيـلـد
خــارج مـيـنـيـابـولــيس ظـهـرا أسـفـر عن
مـقتل طـالب وإصـابة آخر. وقـال رئيس
شــرطـة ريـتـشــفـيـلــد لـصـحـيــفـة "سـتـار
ـهـاجـمــ فـتـحـوا الـنـار تــريـبـون" إن ا
ـوجــودين عـلى رصـيف عــلى الـطالب ا
خـارج مـركـز الـتعـلـيم اجلـنـوبي قبل أن
يــــبــــتــــعــــدوا فـي ســــيــــارة. وأضــــافت
شـتـبه فـيهم الـصـحـيفـة أن اثـنـ من ا
اعــتـقال في وقت الحـق مـشـيـرة إلى أن
الـضـحـيـة هـو الـطـالب جـاماري رايس
وفـق اصدقاء لـه وقد أشـار صحـافيون
مــحــلــيـون الـى أنه ابن كــورتــيـز رايس
الــنــاشط في حـركــة "بالك اليــفـز مــاتـر"
(حـيــاة الـسـود مـهـمـة). وألـقي الـقـبض
ـاضي بـعد عـلى كـورتيـز رايس الـعام ا
ـحاولـة تـرهيب قـاضٍ يـتولى اتـهـامه 
مـحـاكمـة الـشرطـيـة السـابـقة كـيم بـوتر
الـــتي قــتـــلت رجال أســود فـي نــيــســان
وكـتب حاكم واليـة مينيـسوتا تـيم فالز
نع عـلى تويتر "يتـع علينـا التصرف 
األسلحة في الشوارع وجرائم العنف".

{ واشــنـطـن (أ ف ب) - قُـتل رجال أمن
بــالــرصــاص في حــرم كــلــيـة فـي واليـة
فـيرجـينـيا األمـيركـية امس بـينـما أدى
إطـالق نــــــــــار فـي احــــــــــدى مــــــــــدارس
مـيـنـيسـوتـا في الـيوم نـفـسه الى مـقتل

طالب وإصابة آخر وفق الشرطة.
كــتب الـرئــيس جـو بــايـدن في تــغـريـدة
"أودى إطـالق نار آخر دون مبرر بحياة
" مـضيفـاً أن "العنف عـنصرين شـجاع
بــسالح نــاري ضــد عــنــاصـر األمـن هـو

عمل دنيء ويجب أن يتوقف".
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وأعــلـنت شــرطـة واليـة فــيـرجـيــنـيـا في
بـيان على تويتـر أن رجلي أمن أحدهما
مـسـؤول عن سالمـة حـرم كـلـيـة "بـريدج
ووتـر" في فـيـرجـيـنـيـا قُـتال بـالـرصاص
ـشتـبه فـيه بـإطالق الـنار قـبل أن يـفـر ا
مـن مكان احلادث. وأضاف البيان الذي
نــشـرته الــكــلـيــة أيـضــا عـلى مــوقـعــهـا
االلــكــتــروني أن رجــال أمن مـن وكـاالت
مختلفة وصلوا الى حرم الكلية حوالي
الــســاعـة  1,20مــســاء بـعــد اإلبالغ عن
مـطـلق نـار نـشـط. وذكـرت شـرطـة والية
فــيـرجــيــنـيــا أنـهــا ألـقـت الـقــبض عـلى
ـشـتبه فـيه وهـو شاب يـبلغ  27عـاما ا
ويُـدعى ألـكسـندر وايت كـامـبل مشـيرة
الى أنـه كان مـصـابا "بـجـرح غيـر مـهدد
لـلـحـيـاة جـراء طـلق نـاري". ولم يـتضح
مـا إذا كـانت الـشـرطـة قـد أطـلـقت الـنار
ـشـتـبـه فـيه لـكـنــهـا أكـدت أنـهـا عــلى ا
وجـهت إلـيه تـهمـة الـقـتل العـمـد. وأفاد
الـعـديد من الـطالب صحـيـفة "واشـنطن
بـوست" عن سماع طلقات نارية بالقرب
من مــبــنـى الــدراســة في حــرم الــكــلــيـة
واضـطرارهم الـى االحتمـاء في مكـانهم
ألكـثـر من ثالث سـاعـات. وقـالت كـيسي
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لم يكن هـجوم تنظـيم داعش اإلرهابي على سـجن الصنـاعة في منطـقة غويران
في مـديـنـة احلـسـكـة الـسوريـة في 20 يـنـايـر/كـانـون الثـاني 2022 هـجـوما"
عاديـا اذ جاء ضـمن سـياق مـخطط واسع لـتنـظـيم داعش في محـاولة جـديدة
إلعالن قـيـام "الـدولـة اإلسالمـيـة الثـانـيـة". وبـعـد انـتـهـاء عـمـلـيـة اقـتـحام سـجن
الــصـنــاعـة من قــبل تـنــظـيم داعش اإلرهــابي في مــنـطــقـة غــويـران في مــديـنـة
ـــعـــارك بـــ قـــوات ســـوريـــا احلـــســـكـــة الــــســـوريـــة أعـــلن عن حــــصـــيـــلـــة ا
تحدة دعومـة من قبل الواليـات ا ـقراطية(قـسد) ذات الغـالبيـة الكرديـة وا الد
االمـريــكــيــة من جــهـة وتــنــظــيم "داعش" من جــهــة أخـرى إلى (373) قــتـيال
بـضـمـنـهم (268) قـتـيال لـلـتـنـظـيم و(98) من قـوات قـسـد وهي حـصـيـلـة غـير
نهـائية وتـشير تـقارير صـحفيـة الى تمكن (200) عـنصر من مـقاتلي "داعش"
من الفـرار من سجن الصـناعة. في وقت ال تـزال قوات "قسد" تـواصل تمشيط
محـيط سجن الصنـاعة في احلسـكة بحثـا عن خاليا "داعشيـة".  وهنا البد من
التـنويـه الى أن الهـجوم األخـيـر أثبت أن "داعش" ال يـزال يشـكل خـطرا داهـما
على أمن الـعالم أجمع وأظهر أن "هنـاك حاجة ماسة إلى إعادة تـقييم التهديد

الذي تشكله عصابات داعش في الساحت السورية والعراقية.
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ـنـطقـة احليـوية لـ »قـوات هم أن نـفـهم أسبـاب قوة داعش فـي احلسـكة ا من ا
قراطية - «الكيان الذي يقوده األكراد والذي أثبت أنه خصم قوي سوريا الد
لـ تنـظيم داعش االرهـابي.. فقـد أدى التـوغل العـسكـري التـركي في أجزاء من
ــمـارســة نـشـاطه شـمــال سـوريــا الى تـوفـيــر مـســاحـة أكـبــر لـتـنــظـيم داعش 
خصـوصا" في منـاطق مثل سري كـانيه/ رأس العـ وكري سبي/ تل أبيض
ـنـاطق األكـثـر أمـنـا وحـمـايـة" لـ"داعش" لـيـنـظم نـفـسه فـيـها الـتي حتـولت إلى ا
ـهـاجمـ لسـجن الـصنـاعـة قد جـاءوا من تلك ويدرب عـناصـره وكـان بعض ا
نـطقـة احملصورة نـاطق. كمـا أن داعش كان قـد عاود نـشاطه اإلرهـابي في ا ا
بـ ديـر الـزور واحلــسـكـة عن طـريق شـن هـجـمـات انــتـقـامـيــة ضـد الـقـيـادات
ـواكب احملــلـيـة ومــهـاجــمـة خــطـوط إمـداد الــنـفط / الــغـاز والــهـجـوم عــلى ا
واختطـاف الناس لـلحصـول على فديـة. وقد مكّن الـتكتـيك األخير قـيام التـنظيم
ـعـلـومـات االسـتـخــبـاريـة عـبـر اسـتـجـواب ــطـالـبـة بـتـبـادل األسـرى وجــمع ا بـا
الرهـائن. في وقت تـواجه منـاطق جـنوب غـرب سوريـا عـملـيات تـمـرد متـجددة.
ـعـارضـة احملـليـة واجلـيش الـسـوري اسـتغل ومع جتـدد الـعـنف بـ فـصائل ا
ـا يكنّون تنـظيم داعش هذه االضـطرابات في مـحاولة لـتجنـيد عنـاصر جدد ر
ية. وأفادت دعومة من دول إقليمية وعا يليشيـات ا الضغـينة لنظام األسد أو ا
بعض الـتقـارير عن وقـوع عدة هجـمات جـنوب الـقنـيطـرة وشمـال شرق درعا
ـناطـق موطـناً للـخاليـا النـاشطة لـتنـظيم وشمال غـرب السـويداء. وكـانت هذه ا
اضي وقـد حافظ الـتنظـيم على قـدرته على الـعمل فيـها حـتى بعد داعش في ا

ته على ما يبدو في كل بلدة منها.  هز
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اطـلق تـنـظـيم داعش اإلرهـابي عـلى عـمـلـيـة الـهـجـوم عـلى سـجن الـصـناعـة في
مـنـطـقـة غـويـران في احلـسـكـة االسم ارمـزي (هـدم االسـوار) وهـذا يـعـيـد الى
االذهان غـزوات او عمليات هـدم االسوار التي شنهـا داعش في العراق ما ب
2013-2012 باجتاه عدد من السجون مثل أبو غريب والتاجي وأُطلق

سـراح أكـثر من  500من أعضـاء الـتنـظيم. وقـد تـمخـَّضت تـلك العـمـليـات ب
عــامَيْ 2014-2013 عن تــنــامي قــوة الــتــنــظــيم اإلرهــابي واســتــيالؤه عــلى
األراضي الـسـوريــة والـعـراقـيـة وأخـيــرا تـأسـيس "دولـة اخلـالفـة" فـوق بـقـعـة
ة الـتنـظـيم في العـراق وسـوريا مـا ب -2017 جـغـرافيـة شـاسعـة. ومنـذ هـز
2019 تعهَّد التنظيم مرارا بتحرير معتقليه من السجون السورية والعراقية.
عتقالت في ومن أجل ذلك نـفَّذ التنـظيم نحو 22 عمـلية استـهدفت السجـون وا
سوريا ومـعظمها يـقع في اجليب اجلغرافي الذي يـسيطر عليه مـقاتلو "قسد"
تخـصصـة في حتليل أنـشطة وفق بيـانات شركـة األبحاث "جـهاد أنـاليتـكس" ا
تطرفة. حيث التزال السجون وبعض اخمليمات في سوريا والعراق احلركـات ا
تـتـوافـر عـلى قـيادات مـهـمـة لـلـتـنـظـيم واآلالف من الـنـسـاء واألطـفال مـن عوائل
داعش. أن أحــداث سـجن الـصــنـاعــة أظـهـر مــرة أخـرى "ضـرورة الــبـحث عن
حلـول جذرية لتـواجد قيادات مـهمة وعـوائل لداعش ضمن مخـيم الهول" الذي
يـتوافر على اكثر من 65 نسـمة وما شهـده من احداث داخلية يـشير بوضوح

بأنه "بات قنبلة موقوتة.
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اثـارت عـملـيـة هجـوم تـنظـيم داعش اإلرهـابي على سـجن الـصـناعـة في مـنطـقة
غويـران في مديـنة احلـسكـة السـورية مـخاوف الـشارع العـراقي الذي تـسائل
حول مـا إذا كان داعش قادر على شن عـمليـات هجوميـة في الساحة الـعراقية
مشـابه لتلك التي جـرت في احلسكة? وهل سـتشهد احلـدود العراقيـة السورية
تـصــاعــد في عـمــلــيـات الــتــسـلـل لـعــنـاصــر داعش بــاجتــاه الـعــمق الــعـراقي?
ـة حـاوي الـعــظـيم وعـمــلـيـة اقــتـحـام سـجن خــصـوصـا" بـعــد أن كـشـفت جــر
الصـناعة في غويـران والهروب منه عن وجـود حتديات جمـة في عمليـة القضاء
ــتـغــيـرات عــلى فـلــول داعش الــذين أظـهــروا قــدرة فـائــقـة عــلى الــتـكــيُّف مع ا
والظـروف األمنية في العراق وسـوريا. وهل ستكرر سـيناريو هدم االسوار من
جديـد في العراق? حيث يتوزع معتقلي تنظيم داعش اإلرهابي في العراق على

سبعة سجون موزعة على عدد من احملافظات وكما يلي:
ركزي 1- سجن التاجي ا

ركزي (غروبر) 2-سجن الكرخ ا
3-سجن العدالة / الكاظمية

ركزي (احلوت) 4-سجن الناصرية ا
ركزي 5-سجن البصرة ا

ركزي (الكفل) 6-سجن بابل اإلصالحي ا
ُحافظة نينوى 7-سجن الفيصلية 

نـطقة وقد اسـتنفـرت القـوات العراقـية ورفـعت درجة استـعدادهـا القتـالي في ا
احلـدوديـة الـعـراقيـة الـسـوريـة التـي تمـتـد الى مـا يـقارب (617) كـلم واتـخذت
ـنع أية حـالة تـسلل إلى إجراءات أمـنيـة مشـددة عـلى طول الـشريط احلـدودي 
سـافة بـ احلدود واحلـسكـة.  واعادت وحدات األراضي العـراقيـة رغم بعـد ا
من اجلـيش الـعراقي انـفتـاحـها في مـنطـقة احلـدود العـراقـية الـسوريـة بإسـناد
ـسيـرة من االسـتخـبارات الـعسـكريـة في وقت زار عدد من مفـارز الطـائرات ا
سـلـحة رئـيس مجـلس الوزراء سـؤول وعـلى رأسهم الـقـائد الـعام لـلقـوات ا ا
ـناطـق احلدوديـة للـوقـوف على حـالـة االستـعـداد القـتالي مـصـطفى الـكـاظمي ا
اسـكة لألرض في وقت قامت استـخبارات جهاز مُـكافحة اإلرهاب للـقطعات ا
بـتـفـتـيش الـســجـون الـتي يـقـبع بــهـا مـعـتـقـلي داعـش االرهـابي وحـصـلت عـلى
معـلومات هامة ودقيقـة تتعلق بخاليا اإلرهاب الـتي حتاول خلق موطئ قدم لها

نطقة. في العراق ودول ا
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كننا تباينة بـ الساحت العراقيـة والسورية  يـدانية ا استنـادا" للمعطيات ا
قـارنة بـ ما الـقول إنـنـا ما زلـنا بـعيـدين في سـاحة الـعمـلـيات الـعراقـيـة عن ا
يـجري حاليا وما جرى ب عامَيْ 2014-2013 عـندما بدأ داعش بالصعود
ـوقف و تـقـيـيم ـاضـيـة يـدفع الى إعـادة تــقـديـر ا بـيـد أن مـا حـدث في األيــام ا
الــتـهـديـد الـذي تـشــكـله عـصـابـات داعش اإلرهــابـيـة في الـسـاحــتـ الـعـراقـيـة
ـتـغـيـرات األمـنيـة اإلقـلـيـميـة والـدولـيـة وما ـسـتـجدات وا والـسـورية في ضـوء ا
نـصـرمة من قـدرات مـتزايـدة لـعصـابـات داعش علـى القـيام عـكـسته األشـهـر ا
بـعـملـيات أخـرى قـد ال تسـتهـدف الـسجـون فقـط بالـضرورة بل قـد تـستـهدف
مواقع إسـتراتيـجيـة مهـمة أخـرى في العـراق وسوريا مـثل القـواعد الـعسـكرية
دن . كما أن الدعم والبنى الـتحتية احليوية وأيـضا" التجمعات السـكانية في ا
اللـوجستي الواضح والتخادم ب داعش وأجهزة مـخابرات إقليمية ودولية في
الـساحـت الـعراقـية والـسوريـة يثـير عـدد من التـساؤالت فـيمـا يتـعلَّق بـاجلهود
الدولـية للحرب ضد تنـظيم داعش اإلرهابي والسعي إلحالل االمن واالستقرار

في سوريا والعراق.

{ لواء ركن متقاعد
{ خبير في الشؤون العسكرية ومكافحة االرهاب
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القاهرة

ــسـتـقـبل في ي. إذاً ا لـلــتـقـريـر األ
اليمن يلقى حتفه. 

لــيس ثــمــة اســـتــغــراب من مــصــرع
ستقبل وابتعاد اليمني عنه متى ا
ـاني والكاتب استحـضرنا قـول البر
الـيـمـني الـراحل عـبـداحلـبيـب سالم:
"كـثيـر من الـيمـنيـ ال يـعرفـون ماذا

ستقبل (...)". يعني ا
سـتقبل لذا ال يذهـب الفاعـلون إلى ا
ويــخـتـارونه كــذهـابـهم واخــتـيـارهم
ـاضي بـكل مـا فـيه وادعـاء إحـيـاء ا
الـــنـــضـــال ورفع شـــعـــارات إعـــادته
وجتــــديـــده ومــــحـــاولــــة بـــعــــثه في
احلــاضــر غـيــر مــتــبــصــرين ســالف
مـآسيه.بـرغم هذا كـله فـإن "اليـمنـنة"
مـهـمـا طـالت وتعـقـدت تـبـقى مـسـألةً
قـابـلــة لـلـحـل ال حـالـة مــسـتـعــصـيـة
ــــا يــــكف الــــفــــرقــــاء عن احلل حــــا
تـــقـــويـض اتـــفـــاقي اســـتـــوكـــهـــولم
والرياض حسب توصيات اخلبراء
والــــتـــقــــوا عـــلى مــــراجـــعــــة صـــيغ
ستقبل وقرروا ستقبل ال ضياع ا ا
التـخـلص من لعـنة احلـرب وإزالتـها

قاربة مرافئ #السالم_لليمن.

عقدة للتعتـيم على تسلسل العهدة ا
نـظومة أسلحة" للمكونـات احليوية 

. احلوثي
صــفــحــتــان من الــتــقــريــر تــنــاولــتـا
ـاليـة واالقـتـصـاديـة التي ـسـائل ا "ا
تشكل تهديداً محتمالً للسالم واألمن
الية سائل ا واالستقرار" كل هذه "ا
واالقــــتـــــصــــاديــــة.. الـــــسالم واألمن
واالسـتقـرار" غائـبة بـسـبب "هشـاشة
الــنـظــام الــسـيــاسي واالقـتــصـاد في
ـهدَّدة" الـتي يدرك اليـمن وطـبيـعته ا
اخلبـراء أنها نـتيـجة طبـيعـية حلرب
أطراف "الـيـمنـنة" مـحذرين اجملـتمع
الــدولي مـن تــبـــعــات عـــدم "اتــخــاذه
(اجملــتـــمع الدولي نـــفـــسه) تــدابـــيــر
ـــزيــد من ــنـع حــدوث ا مــلـــمــوســـة 
االنقـسامـات في اليـمن قد تؤدي إلى
نشـوء أمر واقع ال رجـعة فـيه.."; غير
جــلي بــعـد إذا ســتـكــون ثـمــة رجـعـة
قريبة عن واقع حاالت دفع الضرائب
احمللية لالنتقالي جنوباً واجلمارك
الــبــريــة لــلــحــوثــيــ شــمــاالً الــتي

رصدها التقرير.
ة أخرى قبل االنتقال إلى فصول مؤ

األطــراف واجلـمــاعـات الــيـمـنــيـة في
إثــبـات مــا يـلــصق بـهــا من ادعـاءات
ومزاعم أورد الـتقريـر مبـعثهـا: تعدد
غايات "تعـزيز السيـطرة". وكذا بروز
"مظـلومـيات" تهـدد باسـتخـدام القوة
كــسـابــقـيـهــا سـاعـدت اخلــبـراء عـلى
تــشــخــيص حــالــة "تــآكل الــســلــطـة"
ـشـتـرك لـسـلطـتي وأسـبـاب الـتـآكل ا
احلكومة واالنـتقالي جنـوباً. ونبهوا
إلى أن "تـــقـــويـض تـــنـــفـــيـــذ وخــرق
ا اتفاقيـتي ستوكهـولم والرياض" 
يرسي حالة احلرب شماالً وجنوباً.
ودول كــــبـــرى صــــديـــقــــة بــــحـــسب
الــتــقــريــر الــتــزمت عــدم الــرد عــلى
مــســـائل مــعـــيــنــة تــقـــررهــا أحــكــام
اجلـغــرافـيــا وتـفــرضــهـا ثــغـرات في
قدرات ضبط احلدود البـرية الطويلة
واآلفـاق الـبـحـريـة الـعـريـضـة تـعـيق
إمــكــانـيــة حــظــر تــهــريب األســلــحـة
ـــتـــحــدة. اخملــالـف لــقـــرارات األ ا
وقـف بكل بـالـتـالي فـإن من يـتـفهـم ا
أبـعــاده "اجلــغــراســيــة" لن يــحـبــطه
إحـــبــاط مــحــاوالت وصــول الــفــريق
ي إلـى فك شـــفــــرة "الـــشــــبـــكـــة األ

ية فـوفقـاً للتـقرير من تسـاؤالت أ
قــــدمت الــــســـعــــوديــــة دلـــيـالً عـــلى
ـبــاشـر لـضـحـايـا 10 تــعـويـضـهـا ا
حـــوادث ســــبق حتــــقـــيق الــــفـــريق
ـي في بـــــعـــــضــــهـــــا. ووفـــــقــــاً األ
إلجراءات صـدور الـتقـرير بـصيـغته
ـؤكد اطالع النـهائـية يـكون بـحكم ا
الـوفـد اإلماراتي عـلـيه كـونه عـضواً
ـــجــلس األمـن الــدولي غـــيـــر دائم 

للفترة 2023 -2022م.
تدفـع الدول عن نـفسـهـا ما تـواجهه
من ادعــاءات ومـزاعـم فـيــمـا تــمـعن

في "الــتــقــريــر" جتـتــمـع اخلــصـومُ..
هــكــذا نـــخــرج من قــراءة الـــتــقــريــر
النـهائي لفـريق خبـراء مجلس األمن
ـعــنـي بــالـيــمـن الـذي أرسـل عــبـر ا
عني الواتساب ثم "تواتـسه" كل ا

عني باليمن. اليمني مع ا
ي احملـايد ترى بعـيون الـفريق األ
األطــــراف جــــمــــيــــعــــاً يــــســــتــــوون
بـســلـوكـيـات احلــرب مـنـبع كل ذنب
وورطـة وانـتهـاك عن خـطـأ أو عـمد.
بـيـد أن عدداً مـن الدول كـالـسـعـودية
واإلمـارات تدفـعـان ما يـوجه إلـيهـما

من مسـرحيـة "اليـمنـنة" يـجدر تـذكر
"ضـيوف شـرف" الـتقـرير مـن السـتة
ــــقـــيــــمـــ داخل الــــيـــمن يــــهـــود ا
ـعـتـقل مع مـسـيـحـيَـ وسـابـعــهم ا
ـطـرودين من اثـنـ والــبـهـائـيـ ا
الـــيـــمـن كـــضـــحـــايـــا "االضـــطـــهــاد
ـخالب والـتمـيـيـز ألسبـاب ديـنيـة" 
مـيـلـيـشـيـات األمـر الـواقع بـصـنـعاء
الــــذين يــــتـــســــاوون مع "تــــنــــظـــيم
الـــقـــاعـــدة" بـــالـــبـــيـــضـــاء فـي عــدم
الـــتــعـــايش مـع اآلخــر ومـــســـاومــة

احلكومة.
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"فَــسْــبَكَ" ذات يــوم من عــام 2014م
فـكر اللـبناني أحـمد بيـضون على ا
حائط "فـيسـبوك" مـعلـقًا عـلى "أنباء
انــــقـــســـام الـــيـــمـن بـــ الـــقـــاعـــدة
.. هــذا يـــشــبـه قــولك: واحلــوثـــيـــ

ستقبل"!  الشعب يريد إسقاط ا
الـــشـــاهـــد األقـــسى عـــلـى "إســـقــاط
ـسـتقـبل" الـيـمـني ما بـثـته قـنوات ا
اإلعالم مـسـتـفـزةً مـشـاعر األنـام عن

نياً جندهم 1968 طفالً 
احلوثيون وأغلبـهم لقي حتفه طبقاً
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أبنـاء الـدنـيا ولـكن بـالـعمـاذ أصـبـحتم
أبــنـــاء الـــســـمــاء وأنـــتم دعـــاكم الـــله
لـتــعـمــلـوا عــلى إعـادة بــنـاء أوطــانـكم
اجلـريــحـة بــالـتــعـاون مع مــواطـنــيـكم
ــسـروقـة وتـعــيـدوا مـنــازل شـعــبـكم ا
وعــلـــيــكم أن تـــفــكــروا فـي مــســتـــقــبلٍ
ألجيـالـكم وأبـنـائـكم وأحـفـادكم وأبـناء
وطــنــكـم وال تــســتـــســلــمـــوا لــلــيــأس
والقـنـوط وال جتـعـلـوا الـتـاريخ يـكتب
عنكم إال ما هو جـميالً ومشرقاً بدل أن
يـقــول عـنــكم قـد بــعـتم أرضــكم بــأكـلـة
عـدس كمـا سـبـقـكم في ذلـك عـيسـو من
أجل مـلء مــــــعــــــدته بــــــصــــــحن مــــــنه
(تكوين34:25). فواجـبكم أن تـفتـشوا
عن حقـيـقة الـله واإلنـسان كل إنـسان
واعـمـلوا مـعـاً كـي ال تعـيـشـوا في قـلق
احلــــــيــــــاة واخلـــــــوف واإلرهــــــاب من
مـعــارفــكم أو من غــيـركم بـل الـتــزمـوا
بـالـعـمـل الـصـالح إلعــادة بـنـاء ديـاركم
وحـفظ مـســاحـة أرضــكم وكـنـيــسـتـكم
ومن خالل ذلك تكونون شهوداً للحياة

وشهداء حلقيقة الوجود.
أحــبـــائي... وصـــيــة واحـــدة أعـــطــاكم
ـــســــيـح احلي وهــــذا أرثـــكـم األمـــ ا

" (يوحنا34:13) "أحبّوا بعضكم بعضاً
فال حتبـوا الواحـد أكثر مـن اآلخر لذا
عـليـكم أن تـتـذكـروا قـول مـعـلّـمـكم وما
ذلك إال قـضــيــتـكم وقــضـيــة مــسـتــقـبل
أجـيـالـكم فـأنــتم الـوطن والـوطن أنـتم
وإن كـان الــكـثــيــرون قـد غــادروه فـذلك
شـــأنــــهم ولــــكن اعـــلــــمـــوا أن األرض
تنـاديـكم فال تـتركـوهـا أرمـلة (فـريـسة)
للـذئاب اخلـاطفـة (متى15:7) فالـذئاب
كثيرون ولكنـهم البس ثياب احلمالن
ويجعلون من أنفـسهم سماءً لآلخرين
ـــلــكــون ــا ال  فــتـــراهم يــتـــاجــرون 
ويــــــحـــــــصــــــدون مــــــا لـم يــــــزرعــــــون

(متى24:25). 
فأنـتم وبلـدكم أمـام مصـيـر مجـهول إن
عـمـلـتم عـلى ملء بـطـونـكم فـكـثـيـر من
األمـور قــد نـخــرت صـفــوفـكم وشــتّـتت
كـيـانــكم وهـدمت حـضــارتـكم وشـوّهت
شرقة وأصبح وجودكم ال مساحتكم ا
يُذكَر إال في عـدد قلـيل ولم يبقَ لكم من
ذكر في تاريخ مـسيرة الـوطن فأنتم ال
تشرحون ذلك ألجـيالكم وال في مدارس
الـعلم يـكـتـبـون عـنـهم وال هم يـهـتـمون
بــهــذه األمــور فــاألمــر احلــالي أن آكل
وأشـرب وأتنـعّـم (لـوقا45:12) وأجمع
وأبـني قـصـري... لـيس إال!! وكـمـا قال

البابا فرنسيس:
ـسـيـحي مـدعــو لـلـشـهـادة حملـبـة "إن ا
ـسـيح في كل مــكـان وزمـان وكم هـو ا
ســهل أن نــصــاب بــفــيــروس اإلحــبـاط
ولكن الله منـحنا لقـاء الرجاء إنه لقاح

فعّال ضد هذا الفيروس. 
ـسيح فال تـنسـوا أبـداً أن الـبـشـارة بـا
تـــتم قـــبل كـل شيء من خالل شـــهـــادة
حيـاة واعـلـمـوا أن الـصـعـاب جزء من
حيـاتـكم الـيـوميـة وقـربـكم من شـعـبكم
عالمــة مــحــبــة فــأنـا أشــجــعــكم عــلى
سـيح تطلب منكم أن ثابرة فمـحبة ا ا
تـضـعــوا جـانـبــاً كل نـوع من األنــانـيـة
وكل مــنــافــســة وتــكــونــوا في شــركــة
شـامـلـة مع اجلـمـيع تـرهـبـون بعـضـكم
بـبـعض وتــهـتـمــون بـعـضــكم بـبـعض.
فكلكم أبناء الله وبناته. فابقوا قريب
ـــؤمــنــ مــنه وابـــقــوا قـــريــبـــ من ا
ـــوكـــلـــ إلـى رعـــايـــتـــكم وادعـــمـــوا ا
وشـجــعــوا كل إنــســان بـقــلب مــنــفـتح
وسوف تـكـونون في ذلـك عالمة مـرئـية
لــيــســوع. وأدعــوكـم رافــقــوا اجلــمــيع
بـروح الــشــفــقـة والــتــواضع والــلـطف

أصــول أرضــكم وشـــرقــكم وفي هــذه
ـشـرقـيــة انـتـشــرت الـبـشـرى األرض ا
فــأرضــكم الــســـارة (مــرقس15:16).  
أرض الـقــداســة الـتي أحــبّــتـكـم حـتى
وت (فيلبي8:2) وحضوركم عالمة ا
فاعمـلوا كي ال يـعمل أحـد على دفـنها
وتشييعها وترحيلها وتبديلها بسبب
ـتاجرة صـالح شعـبكم وا شكوكـكم 
صاحلكم فأنتم أعرف وأقدم مراكز
شـرق اجلـريح وأنتم مسـيحـيـة في ا
ـصـائــبـكم ومـصــائب وطـنـكم أدرى 
وشـعـبـكم فـانـتـبـهوا مِـمَّـن يـغشّـونـكم
ويضـعون عـلى عيـونكم سـتارةً كي ال
تبـان تـلك احلـقيـقـة... وقـد قال الـبـابا

فرنسيس: 
"فــكــروا في مــعــنـى وجــودكم فــأنــتم
أعضاء في العائلـة البشرية الواحدة
لذا عـلـيـكم أن تـتـعـاونوا فـي وئام في
ـــدنــيـــة واعـــلــمـــوا أن مــا احلــيـــاة ا
يجمـعكم هـو هوية أبـناء الـله الواحد
واخلالـق فتـضـامـنـوا من أجل الـقـيام
بأعمال ملـموسة للخدمـة لذلك عليكم
التصدّي آلفة الفساد وسوء استعمال
سؤولة ؤسـسات ا السلطة وتـقوية ا
غـفرة من الـسماء فأنـا بينـكم أطـلب ا

ومن األخوة.
 فــلـــتــصـــمت األســـلــحـــة ولــتـــتــوقف
ـــــصـــــالح ـــــصــــالـح اخلـــــاصــــة وا ا
اخلـارجــيــة الـتي ال تــهــتم بــالـســكـان
ن يبـني ويصنع احملليـ ولنـستـمع 
الـــسالم لـــلـــصـــغـــار والــفـــقـــراء وفي
مواجهة صريـحة وصادقة وبنّاءة من
أجل إعطاء مجـال للمصـاحلة واخلير
ـــصــالح اخلـــاصــة والــعـــام ووضع ا
جانبًا فالله خلق البشر متساوين في
الـكــرامـة واحلــقـوق" (خــطـاب الــبـابـا
فــرنــســـيس في قـــاعــة قــصـــر بــغــداد

الرئاسي; اجلمعة 5/3/2021).
ـني أن ... مــا يـؤ أحـبـائي ومــحـتـرميَّ
أجد شـعـبي مـهـجَّـراً وشـارداً ونـازحاً
مـسـتـعـطـيـاً في كل الـطـرقـات وفي كل
احمليطات من أجل مـسكن آمن وحياة
ـني أن أجـد حـكـماء سعـيـدة. ومـا يـؤ
شــعــبي وأذكــيــاءَه قــد تــاهــوا في كل
القارات وتوزعوا في كـل بلدان العالم
وضـاعت احلــقـيـقــة بـســبب مـا وصل
ــــآسي إلــــيه الــــوطن وأبــــنــــاءه من ا
واجلراح والـتي تـنـتظـر مَن يـداويـها
عمـذان (يحيى بن فتمـثّلوا بـيوحنـا ا
زكـريــا) وأَصــبــحـوا صــوتــاً صــارخـاً
(متى3:3  إشـعـيـاء 3:40) وحتـى لو

لم يكن من مجيب. 
ـني أن لــدى شـعـبـي دسـتـور ومـا يــؤ
ـا قد صيغ بـهوى التـغيير وقانون ر
وهم سـاكـتـون صــاغـرون بل راكـعـون
بــتـــألم وصــامـــتــون أو مـــطــيـــعــون
ا ضد حرية وخائفون وخانـعون ور
انـهم. لذلك أوصـيكم أن ال تـعمـلوا إ
فقط لـبـنـاء دوركم وتـوسـيع قـصوركم
وزينة غرف منازلكم وسكناكم فهذه ال
يـطــلـبــهـا إال ابن الــدنـيــا فـأنــتم نـعم

سيح معكم... سالم ا
يــســرنـي أن أهــنــئـــكم في بـــدء الــعــام
ـيـالدي اجلــديـد 2022 ومن صــمـيم ا
الفؤاد أدعـو لبـلدنـا اجلريح ولـشعـبنا
األلـيم ولــكم من رب الــسـمــاء الـنــعـمـة
والـبـركــة واحملـبـة لــفـوزكم بـعــضـويـة
ان العراقـي وأمنيتي أن أرافقكم البر
في هذه الكـلمـة إذا سمحـتم ألكون لكم
كلمةً أخويةً ومُحِـبّةً وأبويةً من أجلكم
ومن أجل حقيقـة وطنكم وشـعبكم وما
ذلك إال رسـالــة ســمـاويــة فـأنــا مــعـكم
ـة ـتــأ طـالب فـي مـدرســة احلــقـيــقــة ا
وتلميذ للمسـيح احلي فهو حيٌّ بيننا
إذ سكن معنا ليقـاسمنا مآسي احلياة

كما يقول يوحنا الرسول (14:1).
أحــــــبــــــائـي وإخــــــوتـي وأخــــــواتي...
إسمـحوا لي أن أقـول وأنتم أعـلم مني
بـذلك كــنّـا وكـانت أرضــنـا وسـهــولـنـا
وجـبــالـنــا وديـارنــا عــامـرة في األمس
الـبــعـيــد بـأجــدادكم والـيــوم بـأهــلـهـا
وبكـم. فأرضـكم حـمـلـتـكم في صـغركم
وهـلـهــلت يـوم عـمــاذكم ودخـولـكم إلى
الكـنـيـسـة لـلـمـرة األولى وزغـردت لكم
سـاعــة زفـافــكم وعـرســكم وبـعــد أيـام
وسن سـترحـلون إلى الديـار اخلالدة
من أجل الــســكـنى فـي مـقــام الــســمـاء
تاركـ مـسـكنـكم ألجـيـالكم الـصـاعدة.
نعم أقولها تـذكّروا دائماً األصول من
أجـــدادكم فـــأنـــتم األصـــالـــة وعـــمــود
الـبـقـاء واعـلـمـوا أنــهـا حـيـنـمـا تُـبـاع
أصولكم فال تذكار لكم شئتم أم أبيتم
فـــمـــا أتـــعس اإلنـــســـان بـــدون جــذور
وأصـــول فال جتـــعـــلـــوا أحــداً يـــقـــلع
أصــولــكم وأصـــول أجــدادكم والــويل
ــــرائـــ لـــهم أو لـــكم إذا كــــنـــتم من ا
تــعـــمـــلــون مـــعـــهم بــوجـــوه مـــلــيـــئــة

باحلساب... ليس إال!.
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أخـــــواتي وإخـــــوتي وأحـــــبـــــائي... ال
تخـافـوا وال تمـلئـوا قـلوبـكم خـوفاً من
ـــــســـــيح احلـي يـــــقــــول "ال اآلتي فـــــا
تـخــافــوا" (مـتى27:14 يـوحــنـا20:6)
أنـتم لـسـتم مـســتـوردين نـعم ولـسـتم
جـالـيـات وال أقـلـيــات في انـتـمـاءاتـكم
كما أنكم لستم مكونات محسوبة على
عدد وال أنتم عابـرو سبيل أو أهل ذمة
أو ضـيـوفـاً عـنـد أحـد أو عـنـد شـعـوب
حـلّت في بالدكم فـارفــضـوا أن يُـنـظَـر
إليكم كـذلك أو يَعدونـكم حسب هواهم
فأنتم لستم إال مواطنون حملتم كرامة
اإلنسـانـيـة والـوطن وحـقـيـقـة اإلجنيل
ـعــتــقـد في احملــبـة واإلخــاء وســمــوّ ا
ـسـيح الـذي أحـبـكم حـتى الـعـطـاء بـا
كما أنتم لـستم كفّاراً بل أنـتم مؤمنون
بــالــذي أرســلـه الــله كــلـــمــةً إلى مــر
(سورة آ ل عـمران; 45) وهو مـن عمل
الــروح الــقــدس حــيث قــال "أنــا واآلب
واحــد" (يـــوحــنــا (30:10وفي كــتــابه
احلكيم "وأيّدناه بـروح قدسنا" (سورة
البقرة; آية 87) لهذا عليكم أن تدركوا
ــانـكم من جـيــداً أن مـسـيــحـيــتـكم وإ

فــقط وإبـــراز ذواتــكـم وعــضالتـــكم من
ـوا اجلـميع أجل صورة مـزيَّـفة بـل سا
(رومي18:12) وال تكن رغبتكم بالكالم
ـواعــيــد وتـفــكـرون بــأخــضـركم وال وا
تصاحلـوا أحداً بـأموال ليـست أساساً
مُلْـكـاً لكم لـتـربـحوا أشـخـاصاً من أجل
تمجـيد مـسيـرتكم ومـنافـعكم فـالعامل
مستـحق أجرته فأنـتم تستـحقون ذلك
(لوقا7:10). وحتمّـلـوا مسـؤولـية زرع
ـسيرة نبتـة احلقـيقـة من أجل براءة ا
ولــتــكن ضــمــائــركم يــقــظـة خــوفــاً من
هبوب العاصفة فتجدوا أن منازلكم قد
بُنيت عـلى الرمـال الكـاذبة (متى26:7)
ـرجـوّة فـيـكـون سـقـوطـها ـواعـيـد ا وا
فاعلموا عظيمـاً ال محال (متى27:7).  
أن كل شيء طاهر للطـاهرين يقول مار
بــولس الــرســول (تــيــمــوثــاوس15:1)
ـؤمنـ فـليس وأما لـلـنجـسـ وغيـر ا
شيء طاهر بل قد تنجّس ذهنهم أيضاً
وضميـرهم ويعـترفون بـأنهم يـعرفون
الله ولـكـنـهم بـاألعمـال يـنـكرونه إذ هم
رجـسون (1تيـطس16-15:1) وكـونوا
واعيد قدوة للمـظلوم في الـكالم وا
في الـــتــصـــرف والـــعـــمل في احملـــبــة
ـان في واألخـوّة فـي الـروح وفـي اإل
الـطـهـارة وفي قـول احلــقـيـقـة في وجه
األقــــويـــــاء دون خــــوف والـــــشــــهــــادة

حلقوقكم (اتيموثاوس12:14).
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ـا قاله البابا القديس ختاماً اعملوا 
يـوحـنـا بـولس الـثـاني:"ال تـيـأسـوا وال
تــســـتــســلـــمــوا أبــداً ال لـإلحــبــاط وال
للـخـوف بل عـلـيـكم أن حتـمـلـوا أمـانة
ـانكـم في قـلـوبكـم" و"سـيروا عـكس إ
ـاء اجلــارف" كـمــا قـال الــبـابـا تـيــار ا
فــــرنــــســــيس فـي خــــتــــام زيــــارته إلى
الـعـراق:"الـعــراق سـيـبـقـى دائـمـاً مـعي
وفي قــلـبـي. أطـلـب مـنــكم جــمــيــعـاً أن
تعملوا معاً مـتّحدين من أجل مستقبل
ـيز سالم وازدهار ال يُـهـمل أحـداً وال 
. وأؤكـــــد لـــــكـم صالتـي من أجل أحــــداً
ترسـيـخ روابط األخـوّة والتـضـامن في
خـدمـة اخلـيـر الـعـام والـسالم. سالم...
. بــاركـــكم الــله سالم... سالم... شــكـــراً
جمـيعـاً وبارك الـله العـراق. الله مـعكم
(كــلــمــة الــبـابــا فــرنــســيس فـي خــتـام
الـقـدس اإللـهـي في أربـيل; األحـد /7/3

.(2021
فـمــبــروك لـكم انــتــخـابــكم أعــضـاء في
ـان الـعـراق اجلريح والـله يـوفـقكم بر
سـيحيـتكم ووطنكم كي تكونوا أمـناء 
وخدمة شعبـكم. فال تبخـلوا أبداً لعمل
اخلـيــر فــأنـتم لــهــا كـمــا أنــتم حـرّاس
ــســتـقــبل لــلـوطـن وحـرّاس لــفــجــره و
أجـيــاله ال كــمــا تــشــاؤون بل كــمـا هي
حقيقة احلياة. والله يبارككم. وتقبّلوا
ـتواضـعة من أجل حتيـاتي وصالتي ا
وطننـا وشعـبنا ومن أجـلكم واجـعلوا
العراق دائمـاً في قلبـكم كما قـال البابا
فـرنـسيـس في خـتـام زيـارته لـلـعراق...

. نعم وآم
 }}}}

فالبابا فرنـسيس أحبكم وأحبّ وطنكم
وأتى إليكم ليـفتقـدكم وقد قال في بدء
زيـارته: يـشـرفــني أن ألـتـقي بــكـنـيـسـة
تـمـيّــزت بـالــشـهــادة. وأشـجـعــكم عـلى

 . ضي قُدُماً ا
فال تستسلموا لليأس. فأنا في أرضكم
كـحــاجّ رجـاء. فــمن هــنـا بــدأ إبــراهـيم
مـســيـرته. والــيـوم يــعـود األمـر إلــيـكم
لتـواصـلوا الـسـيـر معـاً (رسـالة الـبـابا
فـــرنـــســـيس إلـى الـــشـــعب الـــعـــراقي;

اخلميس 4/3/2021).

مصـاحلكم وأنـانياتـكم بل اعـملوا من
أجل كـل مــــواطن وبــــكل شــــجــــاعــــة
فالـبلـيّـة حلّت بـكـلّنـا بكم وبـنـا فكـما
دُمّــرت كـــنــائــســـنــا من داعـش هــكــذا
ـــــــعـــــــابـــــــد أُحـــــــرقـت اجلـــــــوامع وا
واحلـسـيـنـيـات وقـد سـمـعـنـا حـيـنـها
آهـات وشــكــايـات ومــا حــصل حـصل
ـاضي ولـكن علـيـنا أن فقـد ذهب في ا
ــســـيــرتــنــا جنــعــلـه درســاً مــفـــيــداً 
واعــمـــلــوا مـن أجل تـــرابــكم تـــاركــ
ـــذهــبـــيــة اخلــيـــرات الــطـــائــفـــيــة وا
صلحية والقومية خلف ظهرانيكم وا
وانتبهوا من رفع الشعارات التعبوية
والــبـيــانــات الــلــغــويــة الــتي تــدغـدغ
شاعر وال تستـهزئوا بشعوبكم وإنْ ا
كـانـوا فـقـراء احلـال لـذا أوصـيـكم أن
تنـتـبـهـوا إلى مالعـيب اإلعالم الـهدّام
(مع احترامي لرجال اإلعالم) فما ذلك
إال بـــالـــونـــات وزوابـع في فـــنـــاجـــ
مختـلفة. إعمـلوا على إصـالح الشرير
ولـيس إلى تـقـديـسه قـولـوهـا بـأعـلى
سيح يحبنا جميعاً إذ أصواتكم أن ا
قـــــال "مـــــا مـن حب أعـــــظـم من هـــــذا"
(يــوحــنــا13:15)  فــهــو أتى من أجل
جـمــيـعــنـا فــلـنــكن له شــهـوداً فــأنـتم
ـؤمـنـ الـغـيـارى الـقـديـس أحـفاد ا
وإال سيكون الضياع والفشل وداعش
أسود آخـر بـينـكم... وكـمـا قال الـبـابا

فرنسيس:
"ال تــســتــســـلــمــوا لــلـــواقع األلــيم بل
اعــمــلــوا وخــطــطــوا لــغــدٍ أفــضل من
يومـكم وعـاجلـوا قـضايـاكم وقـضـايا
شعبـكم وهمـومكم وهواجـسكم فـكما
ـثّـلـوا مـؤمـنيـكـم فـأنتـم أيـضاً أنـتم 
ـثــلــوا شـعــبــكم فـكــرّســوا مـســيـرة
حــيـــاتــكم بـــروح احملــبـــة والــرحـــمــة
والـتــســامح وقــبــول اآلخــر اخملــتـلف
ـنـبـوذ فال تـسـيـئـوا إلى ـهـمَّش وا وا
مَن أساء إلـيـكم بل أحـبّـوا وأحـسـنوا
إلى مَن يبغـضكم (متى44:5) وبعيداً
عن ثــقــافــة الــتـــكــفــيــر والــتــحــريض
والكـراهـيـة وزرع الـغـيـرة بـ مواطن
ومـــواطـن ورفع الــــسالح فــــبـــدالً من
ذهـبي فلـيكن التـحريض الـطائـفي وا
خـطــابـكم خــطـابــاً مـلــؤه روح اخلـيـر
واحــتـرام اآلخــر وامــلــئــوا عــقـولــكم
حــكــمــةً وتــفـكــيــراً بــواقــعــكم األلــيم
واجــعـــلـــوا دائــمـــاً من ســـلــبـــيـــاتــكم
ــوذجــاً إيــجــابــيــاً ودرســاً مــفــيـداً أ
ـــحــــتـــذى بـه في مــــعـــاجلــــة األمـــور يُ
والقضـاء بالتـرّوي والتعقّـل واحلكمة
وهــذا مــا يــشــيــر إلـــيه إجنــيــلــكم أن
تكونـوا رسل السالم واخليـر واحملبة
مـثل مــعـلّـمــكم الـواحــد (مـتى25:10)
فــــإنه ســــبق وأعــــلــــمــــكم بــــكل شيء

(يوحنا15:15).
إخـــوتي وأخـــواتي... نـــعم الـــشـــعب
انــتـــخــبـــكم ومن أجــلـه ومــنه كـــنــتم
وأتـــيـــتم وال زلـــتم فـال تـــخـــافــوا وال
ـسيح تـهتـمـوا مـهـمـا قـالـوا عـنـكم فـا

احليّ حالٌّ فينا وفيكم. 
واعـلــمــوا أنه مـهــمــا كـانـت اجلـمــعـة
الـعــظــيـمــة قــاسـيــة فـهــنــاك نـور أمل
ورجاء بـالقـيامـة فقـد قال "آمـنوا بي"

(يوحنا25:11). 
سـيرتـكم تكـمن حقـيقـتها فشـهادتـكم 
من أجل أحـــفـــادكم ومـــدنــكـم وقــراكم
وسهلـكم وأرضكم فـأنتم جُـعلـتم هبة
من الــله إذ يـــقــول "اذكــروا أصــحــاب
الـســلــطـان فــسـلــطــتـهم هـي من الـله"
(أفسس21:1) لذا أنتم عطـية من الله

وصورته (تكوين27:1). 
ال تتـطلّـعوا إلى أمـجادكم الـشخـصية

واحملـبـة وال تـبـتـعـدوا عن شـعب الـله
ــانـكم وال تـنــفـصــلـوا عــنه ولــيـكن إ
خـدمـةً لـقـضــيـة الـسالم والـوحـدة بـ
جميع أبناء الله فكونوا صانعي سالم
ـــصــاحلـــة والــعــيش وازرعــوا بــذار ا
األخــــوي مــــعــــاً مـن أجل والدة رجــــاء
جديد للـجميع" (كلـمة البابـا فرنسيس
في كاتدرائية سيـدة النجاة في بغداد;
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إخــــوتي وأخــــواتـي وأحــــبــــائي... إن
ـقــيــاســهـا بــنت عــشــيــرتـكم األرض 
ومـــعـــبـــدكم ومـــســـتـــقـــبل أرضـــكم ال
تسـاويـه أثمـان بل هـو أغـلى حـتى من
عيـالـكم فـالـرب أعطـاكم مـا لم تـفـكروا
فيه ومـا لم تتـعبـوا فيه (يـوحنا38:4)
ومنحكم وطـناً خيّراً ومـليئاً بـالبركات
والــــــنِــــــعَـم ورأى أن ذلك حــــــســــــنــــــاً
(تــكــوين31:1)  فال تــكــونـــوا ســلــعــة
تُــشـتــرى وتــبــاع بل كــونــوا حــكــمـاء
كـــــاحلـــــيــــــات وودعـــــاء كـــــاحلـــــمـــــام
(مـــتى16:10) وســـلـــيـــمـي الـــســـيـــرة
ومُنـشـدي احلـقـيـقـة وإن كـنتـم أضعف
من شـــمـــالـــكم وجـــنــوبـــكـم وشــرقـــكم
وغــربــكم. وانــتــبــهــوا كي ال تــكــونــوا
خـــرافــــاً يـــســــوقـــونــــكم إلـى احملـــافل
ويـطـردونـكم وتُـقـادون بـالـسالسل بل
ـيــنـكم ـان فـي  احـمــلـوا مــشــعل اإل
وتـرس الــصالة فـي شـمــالــكم وثــقـوا
بـــالــذي فـــداكم عـــلـى خــشـــبـــة الـــعــار
(مــــزمـــور10:95)  وتـــذكــــروا جــــيـــداً
ــلك وأُمّه هــيالنــة وال قــســطــنــطــ ا
تسلّموا أنفسكم لهيرودس الزمان وما
أكثرهم اليوم وال إلى بيالطس اجلائر
بحـكـمه فـكـثـيـرون يـشـوّهـون صوركم
واعلـمـوا أنـني سـأكون بـيـنـكم ومـعكم
ومن أجلكم أرفع صالتي لنعمل سويةً
إرادة اإلله ومـشــيـئـتـه من أجل الـوطن
ـــواطن وخـالصه. لـــذا واإلنـــســــان وا
عليكم أن تتماسك أياديكم وأن تكونوا
بـقـلب واحــد وانـشـدوا بــصـوت واحـد
واعـــمــلـــوا بـــنـــيّـــة واحــدة وكـــفى أن
تكونوا بضاعة يسوقها اآلخرون متى
مـا يـشـاؤون وال تـتـركـوا أحـداً يـلـعب
صيركم ومستـقبل أجيالكم وكونوا
كما قال البابا فرنسيس "ارفعوا دائماً
أصـواتـكم لــكـبـارهم بـإســكـاتـهم كي ال
تـغــيب قـيــمـكم وال تــكـونــوا ضـحــايـا
لـلـخـديعـة فـإن مَن بـيـدهـم القـرار لـهم
أسـالـيب كـثـيـرة لـيـجـعـلوكـم صـامـت
(أحــد الـــســعـــانــ 2018) وهـــذا مـــا
يجـعلـكم أن تـقولـوا احلـقيـقة في وجه
األقــــويــــاء فال تــــكــــونــــوا من الــــذين
يـؤمـنــون بـاإلنــسـان ويــشـوّهـون وجه

. الله احملب والوجود األم
تـذكـروا دائـمـاً تــاريخ أجـدادكم وكـيف
أقامـوا أوطانـكم لـتسـكـنوهـا فـأمّنـوها
واحـرســوهــا كي ال يـغــادرهــا أهـلــهـا
ـرصـاد لـلـشـريـر والـفـاسد فـكونـوا بـا
وانــتـــبــهـــوا كي ال تـــصــدقـــوا مــا حلّ
ـــعـــســول ـــا كالمـــهـم ا بـــآذانـــكم ور
ذاق الـطـيب وأنـتم لـهم مـصـفّـقون. وا
فـاالحــتــرام واجب واإلحــتــراس أكــثـر
ستقبل والتاريخ ال يرحمان . فا واجباً
أحـداً وال يـجـامالن احلـقـيـقـة فـكل ذلك
مدّون فـي كتـاب مـبـ (سـورة الـنـساء
144).  نـعم تــذكــروا جـيــداً أن ذاكـرة
الـــشــــعــــوب ال تـــمــــحـــوهــــا احلـــروب
واإلرهـــــاب فـال تـــــكـــــونــــــوا خـــــبـــــزاً
ـدمـرة بل كـونـوا أسمى للـسـيـاسـات ا
حضارة على وجه الـبسيطـة واعلموا
أنـــكم شـــعـــبـــكم وشـــعـــبـــكم أنـــتم فال
تتـقدمـوا من درجـة انتـخـابكم من أجل
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ســوى عــلى مــقـعــد واحــد بـات االسالم
ـثل تـقـريـبـاً كل الـسـيـاسي(الـشـيـعي) 
ــمــثـلــة في قــوى االسالم الــســيــاسي ا
ــــان احلــــالي. هــــذا يــــعــــني أن الــــبــــر
اخلـــســارة الــتي حـــصــلت فـي مــقــاعــد
وجـمـهـور االسالم الـسـيـاسي أكـلت من
. فبعد جـرف اجلانب (الشـيعي) أساسـاً
أن كـــــــــــــــــــــــانـــت قـــــــــــــــــــــــوى االســالم
الــسـيـاسي(الـشــيـعي) تـمـثل 85-90%
ـاني (الشيعي) طوال كل من الـثقل البر
الـدورات االنتخـابية السـابقة سواء من
بـاتت ـقـاعـد أو الـنـاخـبـ حـيـث عـدد ا
هــذه الــقــوى ال تــمــثـل سـوى %66 من
ـقـاعد اخملـصـصة (لـلـشيـعة) مـجـموع ا
كـمـا أن مـجـموع عـلى مـسـتـوى الـعراق
ـــــثل ســـــوى ثــــلث نـــــاخــــبـــــيــــهـم لم 

 . (الشيعة) تقريباً الناخب
أي ان واحــــــــــــد فـــــــــــــقـط مـن كـل ثـالث
(شيـعـة) صـوت حلزب أسالمي نـاخـبـ
وهـذه بـاعتـقادي نـكسـة كـبيـرة ستـكون
لــهــا تــداعــيــات واضـحــة عــلى االسالم

السياسي الشيعي .

مــفـوضـيـة االنــتـخـابــات ولـتـصــنـيـفـات
فـأن نـسـبـة ـانـيـة احلـالـيـة الـقـوى الـبـر
أصـوات كل الـنـاجـحـ من االسـالمـي
ـاني في االنـتخـابات األخيـرة(أي البر
) شــكـلت %34- شــيــعـةً وســنـةً حــالــيـاً
ـانـيـون - في حـ حـصـد الــبـر وكــورداً
غــــيـــر االسـالمـــيــــ أكـــثــــر من ثــــلـــثي
االصـوات كمـا هو واضح من الـشكل .1
أمــا أذا ذهـبـنــا في مـســتـوى الـتــحـلـيل
العـداد الـناخـب عـلى أسـاس توجـهات
الـــــــــقــــــــــوى الـــــــــســــــــــيـــــــــاســــــــــيـــــــــة
ـانــيـة(أسـالمـيــة\غـيــر أسالمــيـة) الــبــر
فــسـتـكـون االرقـام صــادمـة لالسالمـيـ
حـــتــمـــاً. أن مــجـــمــوع االصـــوات الــتي
ــانـيــة(ولـيس حــصـدتــهــا الـقــوى الـبــر
انيون) احلـالية تزيد عن 7 مـليون الـبر
صـوت كـانت حـصـة االسـالمـيـ مـنـها
حـوالي الربع فقط (%28) مـقابل 66%
لـغـيـر االســالمـي و %6 لــقـوى أخـرى
غــيــر واضــــــــحــة الــتــوجــهــات (أنــظـر

الشكل 2). 
هـذا يـعـني انه علـى الرغم من أن نـسـبة

الـقول بـان تأثـير االسالم الـسياسي في
ــشــهــد الــعــراقي قــد قل. أن الــســبـاق ا
احلــالي لـتـشــكـيل احلــكـومـة الــعـراقـيـة
واخــتــيــار كل الــرئـاســات يــقـوده و\أو
يــؤثـر فــيه الــتـنــافس الـقــائم بـ أكــبـر
كـــتـــلـــتــ ســـيـــاســـيــتـــ في اجلـــانب
(الــشـيـعي) وكالهـمـا-الـصـدر واالطـار-

يصنفان على قوى االسالم السياسي.
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بـكر أعـطـاء أجابـة قاطـعة ومع أن مـن ا
عـلى السـؤال الذي طرحـته عنوانـاً لهذا
اال اني أرى بـــدايــات واضـــحــة ـــقـــال ا
ــغـادرة الــنـاخب الــعـراقي واجلــمـهـور
الـــعــراقي عــمــومـــاً لــفــضــاءات االسالم
السياسي التي أما باتت منفّرة للناخب
أو عـلى األقل غير جاذبة له. أضافة الى
قـاعـد التي مـؤشـر تـدني عدد ونـسـبـة ا
حـــازهــا االسالمـــيــون فـي هــذه الــدورة
فـأن هنـاك مؤشـراً ينـبغي ان انـية الـبـر
اال يـستفـز قوى االسالم السـياسي أكثر
وهـــو مــؤشــر االحــجـــام اجلــمــاهــيــري
عــنـهــا.فــوفـقــاً لالرقــام الـتي أعــلــنـتــهـا

ربـحاً للعلمانية. فما يحصل بأعتقادي
هــو فـشل مــتـراكم لألسالم الــسـيـاسي
فـي أدارة مـقــالــيــد احلــكم في الــعـراق
وهـو ال طــيـلـة الــسـنـ بـعــد األحـتالل
ــــدنـــيـــة أو يــــعـــنـي جنـــاح الــــقـــوى ا
الـعلمانية في الـعراق بخاصة وأن تلك
الـقوى في الغالب غـير ناضجـة بنيوياً
ووظـيفياً بـعد ويصعب علـيها أن تقدم
الـبـديل الـناجح لـلـناخب الـعـراقي. أما
فهو األسـتنتاج الثـاني الذي أحذر منه

أنـتـهيت في مـقال األمس الى اثـبات أن
الـوزن النسبي لقوى األسالم السياسي
فـي الــعــراق آخـــذة في الــتـــراجع مــنــذ
أنـــتــخــابــات 2018 وأن األنـــتــخــابــات
الـعراقـية األخيـرة فاقـمت من أزمة قوى
األسـالم الـــــســــــيــــــاسي الــــــتي بــــــاتت
ان 2022. مع أقـلية(%40 فـقط) في بر
ذلك أحـذر من القفـز نحو أسنـتاج قد
. األول أن هـذه ال يــكــونـان صــحــيـحــ
اخلــســارة لـالسالم الــســيــاسي تــعــني

ـان ـانــيـ االسالمـيــ في الـبـر الــبـر
احلالي هي %40 اال أن نـسبة جمهور
قـوى االسالم السـياسي ال تـمثل سوى
الــربع فـقط. هـذا يـعــكس مـدى تـنـظـيم
جـمـهور االسالم الـسـياسي وقـدرة تلك
الـــقــوى عـــلى أســـتــثـــمـــار قــواعـــدهــا

اجلماهيرية بأفضل وأكفأ طريقة. 
لـــكـن ذلك الـــتــــنـــظـــيم وتــــلك الـــقـــدرة
االنتخابية األكفأ لالسالمي عليها ان
ال حتـجب عـنهم حـقيـقـت قـد تزيـحهم
ــشــهــد الــسـيــاسي عن الــتــأثــيــر في ا
الـــــقــــادم أذا لـم يــــحـــــسّــــنـــــوا أداءهم

السياسي. 
ن ان هـنـاك ثـلـثي الـنـاخـبـ  األولـى
قــاطـعـوا االنـتـخــابـات أو لم يـشـاركـوا
فـيـهـا وهؤالء في مـعـظمـهم لـيـسوا من
أن جـمـهور الـقـوى االسالميـة. الـثانـية
الــــثــــقل احلــــقــــيــــقي لــــقــــوى االسالم
الــــــــــــــســـــــــــــــيــــــــــــــاسـي يـــــــــــــــقـع فـي
اجلـغـرافـيـة(الشـيـعـيـة). فبـعـد خـسارة
احلـــــزب االسـالمي(الـــــســـــنـي) وعــــدم
حـصـول األحـزاب االسالمـية الـكـوردية
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الـفـريق اللـبـناني مـهـاجمـة قبل ان
يـــفــــشل فـــهــــد طـــالب رغــــبـــته في
ـبكـر عـندمـا تـمكن من الـتـسجـيل ا
ابـعــاد كـرة خـطـرة في الـربع األول
وتــــصـــدى النــــفــــرادةوابـــعــــادهـــا
ــســاعــدة الــدفــاع فــيــمــاظــهــرت
قدرات حسن معتوق الواضحة في
تــشــكـيـل اخلـطــورة طــيــلــة الـوقت
عـندمـا سدد كـرة رأسـية مـرت امام
ـــنــتــخب إلى ــرمى وفي عــودة ا ا
اجواء الـلعب واالسـتحـواذ قبل ان
يـهدر حـسن عبـد الـكر كـرة هدف
د 30بـشـكل غـريـب بـتـسـديـد الـكرة
ـرمى قـبل ان يكـفر الالعب خارج ا
نفـسه عن اخلطأ الـقاتل عنـدمامرر
ن حـسـ كــرة سـهـلـة لم يـتـردد ا
في تــــســـديـــدهـــا وهــــز الـــشـــبـــاك
الــلــبــنــانــيــة بــوقت مــنــاسب كــان
يـفـتـرض ان تـدفع الالعـبـ النـهاء
الــشــوط االول عــلـى واقع الــتــقــدم
بــالــهـدف قــبل ان يــفــشل ويــنــهـار
الـــدفـــاع في الـــرد عــلـى هــجـــمــات
ـنافـس واندفـاع اصـحاب االرض ا
وجناحهم في ادارك الـتعادل د 47
وقــد تــكـون نــتــيـجــة الــتــعـادل في
احلـــصــــةاالولى مــــقـــبــــولـــة امـــام
مــــســــتـــوى األداء الــــذي لم يــــرتق

ستوى الوسط.
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ـضـيف في الـشـوط الـثـاني وعـاد ا
ـنـظم واالنـدفـاع حلـسم لـلـهـجـوم ا
االمـور امام تـفكك خـطوط الـوطني
ــسـاحــات بـيــنــهـا لــتـدعم وزادت ا
تــوجـــهـــات االحـــمــر عـــنـــدمــا راح
ـهاري حسن ـقدمة ا العبوه وفي ا
ـباراة بـنفس معـتوق الـذي انهى ا
ـســتــوى واخلـطــورةالــتـوغل في ا

الـنـهـائـيـات الذي اخـذ يـتـبـدد امام
حتــقــيق رغــبــة الزالت بــعـيــدة في
ـلــحق اآلسـيـوي ـنــافـسـة عــلى ا ا
وهــو الـذي لم يـظـهـر ويـعـكس ايـة
طريـقة لـعب قبل ان تـبقـى االخطاء
عالقة وليتكرر سيناريو مواجهاته
ـسـتـوى الـســابـقـة ولم يـرتق الى ا
ـؤثر والـقادر فـلم نشـاهـد الالعب ا
نتـخب كذلك التشكيل على قيادة ا
ــطـلـوب والـلــعب من اجل فـرصـة ا
الــــــــتـــــــعــــــــويـض والـــــــكـل غـــــــاب
عندمااضاف الفريق نـتيجة سلببة
اخرى لـسـجله الـكارثي خالل فـترة
ــر بـهــا من قــبل قــصــيــرة قـد لـم 
وعـــجــــز من حتـــقــــيق الــــفـــوز في
12مــرة حــتى في ظــروف اجلــولــة
الـثـامــنـة الـتي فـيـهــا يـعـلم الـكـادر
الـفــني والالعــبـ قـيــمـة واهــمـيـة
الـنــتــيـجــة في دعم حــظــوظه امـام
ــتــوقــعــة الــتي مــهــمــة االمــارات ا
خــسـرت بــهــدف من ايــران وكــذلك
سـوريـا التـي منـحت جـواز الـتاهل
لكوريا اجلنوبية لـلنهائيات بعدما
خسرت في عـقر دارها بـهدف قبل
ان يـخـذل الـتـشكـيل تـطـلع الـشارع
في ان يـتـمكن الـوطـني من حتـقيق
نـتــيــجــة جــيــدة قـد تــغــيــر مــسـار
مـشـاركـته في الـتـصـفـيـات السـيـما
وانـه يـــســتـــقـــبـل االمـــارات الــدور
الـقـادم ثم يـخـرج الى سـوريـا لـكنه
درب لم يـتمكن من درب ويـبدو ا ا
حتـديـد مـواقع اخلـلل لـتـغـيـر واقع
ـنـتخب عن احلـال قـبل ان يخـرج ا
الـرغـبـة من حيـث االداء والنـتـيـجة

وكل شيء.
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بـاراة الـتي دخلـها سـار ا وعـودة 
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اعلنت ادارة نـادي الزوراء تـسميـة ايوب اوديشـو مدربا لـلفريـق الكروي لـلمرحـلة الثـانية من
الدوري الـعـراقي.وقال فـالح حسن رئـيس الـنـادي لوكـالـة شفق نـيـوز ان االدارة اتـفقت مع
ايـوب لتـسـلم مـهـمة تـدريب الـفـريق و تـوقيع الـعـقـد معه رسـمـيـا.واضاف ان ايـوب سـيـبدأ
ـهمـة من يوم غـد اذ  االتفـاق معـه على بـنود الـعقـد وكل االمـور التي يـحتـاجهـا.وب ان بـا

رحلة الثانية ونأمل ان يوفق في مهمته. ايوب مدرب كبير وسيقود الزوراء خالل ا
ركز الرابع برصيد 35 نقطة. رحلة االولى ا ويحتل الزوراء بعد انتهاء ا
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مدريد- وكاالت
يــتــنــظــر عــشـاق الــكــرة الــصــفـراء
أسـاببع مـثيـرة تتـمثل في الـصراع
ـــيــا عــلـى الــتـــصـــنــيـف األول عــا
خـصــوصـا بـعــد حـرمــان الـصـربي
ـشـاركة نـوفـاك ديـوكـوفـيـتش مـن ا
ـفــتـوحـة في بــطـولـة أســتـرالــيـا ا
الـتي بـلغ خاللـهـا الـروسي دانـيـيل

باراة النهائية. ميدفيديف ا
وأمـــــضى ديـــــوكـــــوفــــيـــــتش 358
أســبــوعــا في صــدراة الــتــصـنــيف
ركز األول ي ورغم احـتالله ا العا
في فـترات مـخـتلـفـة إال أنه استـمر

ـدة عـام في صـدارة الـتـصـنـيف 
مــتـتـالــيـ مـنـذ  3فــبـرايــر شـبـاط

2020.
ويـــبـــدو عـــرش الـالعب الـــصـــربي
مهددا أكثر من أي وقت مضى مع
ـــيــا ـــصـــنف الـــثـــاني عـــا تـــألق ا
الـروسي دانيـيل مـيدفـيـديف الذي
ا يعـد أحد أكثر الـالعب لـياقة 
يقربه جدًا من الناحية العملية من

اإلطاحة بنوفاك.
فرصة ذهبية

يدفيديف ستكون الفرصة مواتية 
لـتـهـديـد عـرش نـوفـاك عـنـدمـا يتم

خصم نـقاط بـطولة أسـترالـيا ألفي
نـقـطة مـن الالعب الـصربي في 21
فـــبـــرايـــر اجلـــاري لــــكـــونه بـــطل

اضية. النسخة ا
وسيـحـتاج الالعب الـروسي للـفوز
بـبـطـولـة روتـدرام الـهـولـنـديـة فـئة
 500نقطة التي تقام منافستها
في الــــفـــتــــرة من  7حــــتى  13من
الـشـهر اجلـاري إلزاحـة نـوفاك من

يا. التصنيف األول عا
صراع شرس

عــلى الـرغم مـن أن اجلـمـيع يــنـظـر
إلى أن مـــيـــدفــــيـــديف هـــو الالعب
ــزاحـمـة نـوفـاك عـلى األكـثـر قـربـا 
صــدراة الـتــصــنــيف إال أن هــنـاك
العـديد من الالعـب الـقادرين على
ـنـافــسـة في ظل تـقــارب الـنـقـاط ا
أكــثــر من أي وقـت مــضى عــنــدمــا
يــحل  21فــبـــرايــر شــبـــاط مــوعــد

خصم نقاط بطولة أستراليا.
ومـن جــــهــــة اخــــرى أفــــصح العب
الـــــتــــنس الــــبــــريــــطـــــاني جــــريج
ـــصـــنف الـــرابع روســـيـــدســـكي ا
ـــيـــا ســـابـــقـــا عن رأيه حـــول عـــا
الصراع ب الثالثـي الكبير نادال
ــتـمــحـور فــيـدرر ديــوكــوفـيــتش ا
حـول من سيـفـوز منـهم بـأكبـر عدد

من البطوالت الكبرى.
وقـال روسيـدسـكي في تـصريـحات
صــحــفــيـة مــا حــقــقه نــادال األحـد
اضي ال يُصـدق لقد كان بال شك ا
أعــــظم إجنــــاز حــــقــــقه نــــادال في
مسيرته الرياضية لقد كان نهائيا
رائعا أحـد أفضل نهائـيات جراند
سالم في تاريخ الـتنس لـيس فقط
ألهـمــيـته الـتــاريـخـيـة لــكن أيـضًـا
ـستـوى الـعـالي الذي دام بـسـبب ا

أكثر من  5ساعات.
وتــــابع نـــــادال كــــان يــــبـــــحث عن
بطولته  21في جراند سالم بينما
كـان مـيـدفيـديف يـقـاتل لـيـكون رقم
واحـد في الـعـالم رافـا لم يـسـتـطع
ـا شكك في ـشي بضـعـة أشهـر  ا
ـنــافـسـة مـرة أخـرى قــدرته عـلى ا
لقد فاز مرة واحـدة فقط في بطولة
ـــفـــتــــوحـــة في كل أســــتـــرالـــيــــا ا
مـســيـرتـه وتـوقع عــدد قـلــيل جـدا

فوزه بالبطولة.
وأضـاف األكـثر إثـارة لـلـدهـشة أنه
فاز بـالـلقب  21قـبل ديوكـوفـيتش.
نـادال ال يـسـتـسـلم أبـدًا إنه خارق

من الناحية العقلية.
وأوضـح مــــــا زلـت أعــــــتـــــــقــــــد أن
ديـــوكــوفـــيــتش هـــو من ســيـــنــهي
مـسيـرته بـأكثـر عـدد من البـطوالت
الـكـبــرى لـقـد قـلـت ذلك دائـمًـا ألنه

األفضل.
وأردف خـطــورة فــيــدرر تـكــمن في
ـــبـــلـــدون لــــكن ال نـــعـــرف مـــا و
ســيـكــون عــلــيه وضــعه اجلــسـدي
حــيــنــهــا ومن احملــتــمل أن يــفـوز
نــادال بــبــطـولــة جــرانــد سالم في

روالن جاروس ويصل للقب .22
وواصل أعــتـقــد أن ديــوكــوفــيـتش
سـيقـبل التـحـدي وسيـحاول الـفوز
ــبــلــدون وبـطــولــة أمــريــكـا في و
كـنة لذلك فـتوحة بـأي طريـقة  ا
ـكـنـنا أن نـشـاهد مـع نهـايـة هذه

السنة 22 لقبا لرافا ونوفاك.
واختـتم مشـددا على أنه يـتوقع أن
يـــــربح ديـــــوكــــوفـــــيــــتـش صــــراع
الـبـطـوالت الـكـبـرى ويـتـوج بـأكـبر
عـــدد مــنـــهــا عـــلى حـــســاب نــادال

وفيدرر.

مسـار بطول  200متر بـروز اسم
ـنافـسـة بـعد جديـدين عـلى سـاحـة ا
أن حقق نواف أحـمد حمـد وعبد الله
خـلـيـفـة الـشــامـسي الـفـوز في كل من
الـفـئـتـ عـلى الـتـرتـيب.كـمـا شـهـدت
سـبــاقــات بـاقي الــفــئـات مــنـافــسـات
حـــمـــاســـيـــة وســـجل داســـ لـــويل
ويلـيـامز الـفـوز في فئـة مـؤشر 10.0
فـيـمـا حــصـد حـاجي حـمــيـد مـصـبح
الـكـعـبي الـفـوز في فـئـة مـؤشر 11.0
كـمـا احـتـفظ حــمـدان جـمـعـة مـصـبح
الكعبي بصـدارة فئة مؤشر 9.0 بعد
تسجيله فوزًا جديدًا وبرفقة حمدان
الـكـعـبـي عـلى مـنـصــة الـتـتـويج كـان
الشائق الشـاب راشد البلوشي جنل
ــتـوج بــبــطــولـة خــالـد الــبــلــوشي ا
الـــعــالـم لـــعــام 2009 وحــقـق راشــد
ـركـز الــثـالث في أول أمــسـيـة دراج ا

يشارك فيها خالل مسيرته.
وقـال خــالـد عــقب مــراسم الـتــتـويج:
"أتوجـه بالـشـكـر حللـبـة مـرسى ياس
سـؤول عن هذا ـنظـم ا وجميع ا
احلـــدث الـــرائـع أنـــا ســـعـــيـــد جـــدًا
بتواجدي هـنا اليوم خالل مـنافسات
حتـدي يــاس سـوبـر ســتـريت بــرفـقـة
راشد في أول مشاركة له في سباقات

الدراج. تـساهم الـبـطولـة في تطـوير
جـيل جــديـد من ســائـقي الـســبـاقـات
وتـدعم مـواهـب الـسـائـقــ الـشـبـاب
وتـعــمل عـلـى صـقــلـهــا وتـطــويـرهـا
وتتيح لهم إبراز قدراتهم في رياضة
ســبــاقــات الــســيــارات ضـمـن بــيــئـة
احـتــرافـيــة تـراعي قــواعـد الــسالمـة
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كــــجـــزء مـن مـــشــــاركــــة فـــريـق بـــايك
إكـــســـتــشـــيـــنج الـــدولي لـــلـــدراجــات
الهـوائيـة في طواف الـسعـودية ومع
ـنظـم للـحدث إلى وصول الـفرق وا
الــعال قــام أعــضــاء الــفــريق بــرحــلـة
استـكـشـافـية لـبـعض مـعالم مـحـافـظة
قرر العال مثل مطل احلرة حيث من ا

ر الطواف. أن 
ومـحــافـظــة الـعال هـي أحـد الــشـركـاء
الـرسـمـيـ لـطـواف السـعـوديـة. ومن
ـقـرر أن يـنـطــلق طـواف الـسـعـوديـة ا
شـاركة  16 فريـقًا مـتـنافـساً اليـوم 
عـلى الـلـقب حـيث تـشـهد الـعال وألول
مرة استضافـة حدث رياضي لالحتاد

الدولي للدراجات.
رحـلـة الـرابـعـة من الـطواف أمـا عن ا
والتي تـعتـبر األكـثر حـماسـة وحتدي
ــنــتــظــر فـهـي الــتـســلق في احلــدث ا
بـطول 4 كـيـلـومـتـرات بـدرجـة % 12
مع جزئيـة تصل درجة انـحدارها إلى

تسابقون في % 22  ويصل ا
الـنـهـايــة إلى هـضـبـة هـاللـيـة الـشـكل
يـزاً للتنـافس في منظر توفر مكـاناً 

مهيب يطل على وادي العال.
وأبدى أعضاء فريق بايك إكستشينج

إعـجـابـهم الـكـبـيـر بـتـضـاريس الـعال
ــنــاســبــة بـــشــدة لــهــذا الــنــوع من ا
نـاظر الـطبيـعية السبـاقات وجـمال ا
ـــديــنـــة.وفي ســيـــاق مــنـــفــصل في ا
اختـتـمت اجلـولـة الثـانـيـة من حتدي
يـاس ســوبــر سـتــريت مــنـافــسـاتــهـا
الــشـيــقــة وســبـاقــاتــهــا احلـمــاســيـة
بحـضور نـخبـة من أفضل مـتسـابقي
الدراج في دولـة اإلمـارات لـلمـنـافـسة
عـلى لــقب الــبـطـولــة في مــركـز يـاس

للدراج في حلبة مرسى ياس.
ــعـتــمــد لـدى وعــلى مـســار الــدراج ا
ـعدلة الرابطـة الوطـنيـة للسـيارات ا
ــتـسـابـقــون في مـواجـهـات انـطـلق ا
ثنـائـية مـبـاشرة في ست فـئـات على
مدار أمسيـت حفلـتا بأجواء اإلثارة
ــنــافــســـات الــنــديــة.ومع وصــول وا
ـنتصف جدول البـطولـة إلى نقـطة ا
شـهــدت سـبــاقـاتــهـا تــتـويج فــائـزين
ــــزيــــد من ــــا يــــضـــــيف ا جــــديــــد 
ــوسم احلــافل الــتـشــويق إلـى هـذا ا
بــاألحـداث الــدرامــاتـيــكــة في جــمـيع
الفئات وشـهدت فئتـا سوبر ستريت
ـحركات زودة  آوتلو والـسيـارات ا
سداسيـة وثمـانيـة األسطـوانات على
شكل V والتي تقام سـباقاتـهما على
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حـالـيــا ضـعـفـهــا من جـولـة الخـرى
وسـط اجـتـهـادات المــعـنى بـعـد كل
مــبــاراة والن الالعـبــ لم يــعـودوا
قادرين بدنـيا وذهنـيا دون مهارات
سواء افراد او جماعـة والكل افتقد
لـــلــــقـــوة واألداء في مــــثل كل مـــرة
واخرهـا مع لـبنـان رغم التـفوق في
اللـقاءات السـابقـة لكن احلديث عن
نـــتــائج ومــســـتــوى احــداث فــتــرة
الـتـحـدي وحتـقـيق حـلم الـلـعب في

تـعـادل لــلـبـنـان مــاهـر صـبـرا د47
لـيـسـتمـر ا عـلى اسـتحـيـاء خامس
الترتيب وفشل في ايقاف مسلسل
ــتــعـثــرة و في تــراجع الــنــتــائج ا
ـتـلك مـســتـمـر و هــذا الـفـريـق ال 
نـتخبـات الوطنـية التي مسـتوى ا
شاركت بنفس الدور قبل ان يلحق
الضرر بالكرة العراقية وسمعته .
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وأكـدت الــتـشــكـيالت الــتي تـمــثـله
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مرة أخـرى يشعـر الكل بخـيبة أمل
ـنتـخب الـوطـني الـذي فشل في بـا
وضع حـدا النـهـيـاره والـتـعـثـر من
جـديـد عـندمـا خـرج بتـعـادل بـطعم
اخلـسـارة امــام نـظـيـره الــلـبـنـاني
امـس االول بـــــــــهــــــــــدف ضــــــــــمن
ؤهـلة لنهائيات كاس التصفيات ا
العالم في قـطر وتقـدم الوطني عن
ن حــســ د40 فــــيـــمـــا طــريـق ا

ـنطـقـة ونقل الـكـرة من اجلانـب ا
وفي سيطرة وبقي اجملموع االكثر
تـاثــيـر امــام حـالــة االرتـبــاك الـتي
ـنـتخـب الذين سـادت أداء العـبي ا
كــانــوا بـال حــيــلــة بــســبب الــبطء
الـــشـــديــد فـي نــقـل الــكـــرة وســوء
ــرتـدة الــتــعــامل مع الــكــرات ا
ومــــنـــهـــا م واحــــدة شـــكـــلت
خـــطــورة لــكن دون جــدوى
قـــبل ان يـــحـــرم احلـــارس
ن حـسـ من ـنــافس ا ا
الــتـسـجـيـل من كـرة قـويـة
ردها دون ان تـتـابع فيـما
اسـتمـر الفـريق الـلبـناني
اكـثــر نـشــاطـا وهــجـومـا
وبــقـي األخــطــر وكـاد أن
يحسم االمور في الوقت
الــبـديل قــبل ان يـخــتـتم
احلملـة الهجـومية هالل
احلـلوة بـتسـديد ة قـوية
ردها فـهـد طالب صـحاب
ــمــيـز لــلــمـرة الــظـهــور ا
الـثـانـيـة خالل خـمـــــــــسـة
أيـام قبل ان يـسـتمـر الـوطني

في دوامــة الــنــتــائـج الــســلــبــيـة
وســـــــــط اتـــــســـــاع الـــــهـــــوة مع
اجلــمـهــور الـذي لم يــتـــــــــوقع أن
ـشــاركـة بـطـريق مـسـدود تـسـيـر ا
ويــــــــســتـمــر الـفـريـق تـقـد اداء
مـتــو اضع المـعـــــــــنى له وخـارج
رغبتهم وبات الفريق االضعف في
اجملـمــوعـة بــتــعـادل خــمس مـرات
وثـالث هـزائم ولـه مـبــاراتــ امـام
االمارات في الرابع والـعشرين من
ــواجــهــة ــقـــبل ثم يــخـــرج  آذار ا
سـوريـا في الـتـاســــــع والـعـشرين

منه.

يونس محمود

واألمان".
وفي فئة الدفع الرباعي واصل فادي
تمـور سـلسـلـة انتـصاراتـه بعـد فوزه
في فئات V8 في اجلولة االفتتاحية
ركز األول في هـذه الفئة محتـفظًا بـا
ــفــضــلـة وســجـل فـادي الــفــوز في ا
الـسـبـاق الـنـهـائـيـة لـهـذه الفـئـة عـلى

زوجته غـيداء اسمـاعيل الـتي كانت
فــازت بـــســبــاق اجلـــولــة األولى من
البطولة لـهذه الفئة.وتـقام منافسات
عتمدة اجلولة الثالثة من الـبطولة ا
لـدى الـرابـطـة الــوطـنـيـة لـلـسـيـارات
ــــعـــدلــــة والـــتـي تـــهــــدف إلى دعم ا
ـيًـا وتـشــجـيع ســبـاقــات الـدراج عــا
يـومي الــسـبت واألحـد 5 و6 مارس
في مــركــز يــاس لــلــدراج في حــلــبــة
مـــرسى يــــاس.يـــوفـــر حتـــدي يـــاس
سـوبـر سـتـريت لـلـمـتـسـابـقـ بـيـئة
احتـرافيـة وآمنـة خلوض الـسبـاقات
واخــتـبــار مــهــاراتـهم خــلف عــجــلـة
القـيادة وسـرعـة سيـارتـهم في حلـبة

مرسى ياس في أبو ظبي.
ـشـارك في ويتـنـافس الـسـائقـون ا
البـطـولة عـلى مـحفـظـة جوائـز تـزيد
قــيـمــتــهـا اإلجــمــالــيـة عن 360 ألف
ـركز درهم إماراتـي يفـوز صـاحب ا
األول في كل مـن فـــئــات الـــبـــطـــولــة
بجائـزة نقديـة تبـلغ قيمـتها  15ألف
درهم إمــاراتي فــيــمــا تــبــلـغ قــيــمـة
ـركز اجلائـزة اخملصـصة لـصاحب ا
الثاني 10 آالف درهم إماراتي فيما
ركز الثالث على 5 يحصل صاحب ا

آالف درهم إماراتي.
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ـبـية إسـتـقـبل رئـيس الـلـجـنـة األو
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة رعـد حـمـودي
وفد مـنتخب الـعراق الوطـني بكرة

طار بغداد الدولي . اليد 
شرف سـتوى ا وأشاد حمـودي با
ــنــتــخب والــنــتــائج الــذي قــدمـه ا
تقدمةالتي حققها في بطولة أ ا
آســيــا بـالــلــعـبــة الــتي أقـيــمت في
نتـخب العراقي السـعودية.وكـان ا
ركـز الـسادس آسـيـوياً قـد حـقق ا
وإقـتـرب من الـتأهل لـكـأس الـعالم
لوال اخلسـارة األخيرة من مـنتخب
كــوريـا اجلــنـوبــيـة بــفـارق هــدفـ

إثن وبنتيجة 24-26.
وأثـــنـى حـــمـــودي عـــلى مـــا قـــدمه
ـنتـخب العـراقي داعـيا الالعـب ا

ـــواصـــلـــة ومالكـــهم الــــتـــدريـــبي 
اجلـدية بـالتـدريب واحملـافظـة على
ـواصـلة تـحـقق أمالً  ـسـتـوى ا ا
الــتــفـــوق في االســتــحــــــــــقــاقــات
ـقـبـلـة.وخـتم حـمودي اخلـارجـيـة ا
حـديـثه قــائالً لـقـد اسـتــحـقـقـتم ان

تـــــكـــــونــــوا جنـــــوم الـــــبــــطـــــولــــة
وتـأهــــــــلـكم لـكأس الـعـالم مسـألة
وقت بأذن الـله وسنـقدم لـكم كل ما
يـحـافظ عـلـى مـا حقـقـتـمـوه.ورافق

حـــمــودي في االســـتــقــبـــال عــضــو
ـبـية ـكـتب الـتنـفـيـذي للـجـنة األو ا
بــيـداء گـيالن واألمـ الــعـام هـيـثم
ـالي أحـمد عـبـد احلـمـيـد واألمـ ا

صبـري ومديـر االعالم حسـ علي
حـــــــســــــــ وعـــــــدد مـن مـالكـــــــات
الـتشــــــــريـفات والـعالقـات العـامة

بية. في اللجنة األو

∫ فريق بايك للدراجات في استعراض U «—œ
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وصف عـضـو االحتـاد الـعـراقي لـكـرة
الـقـدم كـوفـنـد عـبـد اخلـالق مـسـعـود
قـرارت جلـنـة االنــضـبـاط في االحتـاد
بالغير شـرعية وتؤدي بريـاضة البلد
إلى الهالك.واصدرت جلنة االنضباط
عـاقبـة نادي دهـوك باعـتباره قرارا 
خـاســرا امــام نــادي احلـدود 0-3 في
دوري الــدرجــة األولى عــلى خــلــفــيــة
مـخــالــفــة لـوائح االحتــاد بــاشـراك 5
العـــبـــ اجـــانـب.وقـــال كـــوفـــنـــد في
تـصريـح صحـفي ان كـل قرارات
جلنة االنضبـاط غير شرعية
النــــــهـــــا لـم حتــــــظى عــــــلى
تــصـويت الــهــيــئـة الــعــامـة
بـحــسب الـنــظـام األسـاسي
لالحتــاد وتـؤدي بــريــاضـة

البلد الى الهالك.
وأضاف ان نـادي دهوك ال
يـتـحـمل اخـطـاء غـيـره ومن
اخـــطــــا في مــــبـــاراة دهـــوك
واحلـدود عـليـه ان يـتحـمل

اخلــــطــــأ ولــــيس
احــــــــــــــد مـن

. الفريق
وأوضـــــح
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وتــابع ان االحتـاد اوقف الـالعـبـ
ـنشطـات والتي لـثبوتـهم تـعاطي ا
ضـهـرت في الـكـايـنـو في الـصدر و
وضـعي و انـتفـاخ الـبطن احلـقن ا
ــشـاركــة في بــطـولــة قـارة اثــنـاء ا
اســيــا االخــيـــرة الــتي اقــيــمت في
لـبـنـان لـلـعـام  2021حـسب ماورد
في كــتــاب االحتـــاد االســيــوي الى
احتــاد بـــنــاء االجــســام والــكــتــاب
الــوارد الى احتــاد بــنـاء االجــسـام
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أعـــلن االحتـــاد الـــعـــراقي لـــبـــنـــاء
االجـسام مـعاقـبة وحـرمان العـب

نشطات. عراقي بسبب احلقن وا
وذكر احتاد بناء االجسام في بيان
ان االحتــاد الــدولي لــلــعــبــة بــنــاء
االجـســام ابــرق االحتــاد الــعـراقي
عاقـبة الالعب الـعراقي للعـبة 
عـلي حـسـ فـرحـان وفـؤاد جـاسم

شاوي.

الــوطـني والعـبي االنــديـة الى عـدم
ــــنــــشـــطــــات و احلــــقن تــــنــــاول ا
ــوضـعـي و الـكــايــنـو و انــتــفـاخ ا
البطن وما شابه ذلك الجل االرتقاء
ستوى الـرياضي واحملافظة با

على الصحة العامة.
جتـــــــــــدر االشـــــــــــارة الـى ان
الالعــــبـــــــــــ شــــاركـــا في
بــطـولـة آســيـا االخـيـرة في

لبنان.

من قـبل وزارة الـشـبـاب والـريـاضة
العراقية.

واشـــــار الـى ان وزارة الــــشـــــبــــاب
ــالـيـة ـنــحـة ا اوقــفت ا
اخلاصة باالبطال
والــــــــــــــرواد
حـــــــــــــــــسـب
الــــقــــانـــون
داعياً العبي
ــــنــــتــــخب ا

كــوفـنــد ابـن رئـيـس االحتـاد األســبق
عبـد اخلـالق مـسـعود أنه لم ارى في
كل حــيــاتي جلــنـة انــضــبــاط تــصـدر
قـرارت بـدون ســنـد قـانـونـي مـشـيـرا
ــبــاراة إلى ان مــا حــصـل من اعــادة 
الـناصـريـة وكـربالء وصـمـة عـار على
جـبـ هـذه الـلـجـنـة وعـلـيـنـا كـاحتاد
عـدم تطـبـيـقـها.وأكـد: تـبـلـيغي االن
من قـبل نـادي نـوروز بـانـهم ذاهـبـون
للـقضـاء العادة مبـاراتهم مـع اجلوية
بناءا على قرار االنضباط اليوم حول
مـبـاراة الــنـاصــريـة وكـربالء
مــــبــــيــــنــــا أنه الـى هـــذه
الــــلــــحــــظــــة لم نــــوزع
ــســـابــقــة الئـــــــــحـــة ا
عــــــلـى فــــــرق الـــــدوري
فــــــــــــكــــــيـف لــــــنـــــا ان
نعــــــــاقبـهم عـلى عدم
درايـــتــهـم بـــالالئـــحــة
ونحن مـن سجـلـنـا لهم

. خمســـــة محترف

كوفند عبد اخلالق
مسعود
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Í—Ëd∫ جولة (كالم الناس) في شوارع بغداد  rš“

حـتى منتصف الـليل) .وأشارسائق الـكوستر
جـمـال أبـا يـوسف (هـنـاك دخالء عـلى عـمـلـنا
بـباصات الكوستر .. حيث كان عدد الباصات
بـالـكرادة  175 حـافـة ثم أصـبع عـددهـا أكـثر
من  300 واآلن أصـبح عدد الـكوسـترات على
خط الـكرادة الباب الـشرقي أكثر من  ?  500
والـشوارع نفسـها من ذلك الوقت ليـومنا هذا
وأجـرة الـراكب الـواحد  500 ديـنـار  ونـقوم
ــلــكـون ــســاعـدة بــعض الــركــاب الـذين ال
األجــرة) .مــطـالــبـاً ( مــحــافظ بــغـداد وقــيـادة
العـمليات لـتحديد عمل الـباصات وتسـجيلها
لديـهم بعد منـحنا باجات تـعريفيـة لكي تبعد

عنا السواق الدخالء على مهنتنا) . 
 فـــريق عـــمل الــبـــرنـــامج مــؤلـف من:األعــداد
مـخــرج مــيـداني والــتــقـد : عــلي اخلــالــدي
ت صـوير : ومـدير تـصـويـر : عـمر اجلـابـري 

فرجي أسامة ا
تابعة الصحفية : ا عـلي الطرفي
مـونـتـاج : سـعـدون اجلــابـري
عــــمـــر مـــظــــفـــر  وأدريس

الكعبي .
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تصـدر مؤسسة قـيم في لندن  البـروفيسور الـعراقي ا
ا له لكونه سبـرينغر كتابـا في الهندسة الوراثـية تكر

ية. احد ابرز العلماء في احملافل البحثية واألكاد
w½U)« vHDB

ـسلسل الفـنان الـسوري شـارك  بتـسجـيل حلـقة من ا
ـسـتـمـر مـنـذ 47 اإلذاعي الـشــهـيـر (حـكم الـعـدالــة) ا

خملرجه محمد عنقا. عاماً حتى اآلن 
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الـشـاعـرة الـفـلـسطـيـنـيـة صـدرت لـهـا عن دار الـشروق
لــلــنـشــر والـتــوزيع في عــمـان و فــلـســطـ مــجـمــوعـة
نـصـوص بـعـنـوان (ومـا تـورّد اخلـد إال قـلـيال) وتـضم
العديد من النصوص الشعرية تنتصر للمرأة والوطن.
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تستأنف النـجمة نيلـلي كر تصوير
ـقرر مسـلـسـلهـا (فـاتن أمل حـربي) ا
أن يـعـرض في مـوسم درامـا رمـضـان
ـقــبل بـعــد تـعـافــيـهــا من فـايـروس ا
ــــاضــــيــــة كــــورونـــــا خالل األيـــــام ا
وستصور خالل هذه األيام مشاهدها
.مـسـلـسل (فــاتن أمل حـربي) يـشـارك
في بــطـــولــته كل من الـــفــنــان أحــمــد
حـا خـالـد سـرحـان مـحـمـد ثروت
وشـريف سالمـة هـالـة صـدقي خـالد
سـرحـان مـحـمــد ثـروت وفـاديـة عـبـد
الغنى وعدد آخر من الـفنان تأليف
إبــراهـــيم عـــيـــسى فى أولـى جتــاربه
بـالــدرامــا الـتــلـيــفـزيــونـيــة وإخـراج
مانـدو الـعدل. ويـعرض حـالـيا لـكر
ــنـــصـــات الــرقـــمـــيــة عـــلى إحـــدى ا
مسلـسل (اجلسر) الـذي تدور أحداثه
في 6 حـلـقـات تتـقـاسم بـطـولـته إلى

جانب عمرو
ســـــــعـــــــد
ويــــشـــارك
فــــــــــــــــــــــي
الــبــطــولــة
مـــــحــــــمـــــد
عالء أسماء
أبــو الــيــزيـد
خــالـــد كــمــال
فـــيـــدرا ســـارة
الـشــامي ومــهـا
نــصـار وتــألــيف
مـحــمـد ســلـيــمـان
ـلك وإخـراج عـبـدا
بــيـتــر مــيــمي كــمـا
تـظــهـر نــيـلــلى كـر

كــضـــيـــفـــة شــرف فى
مـــــــســــــلـــــــسـل (وعــــــد

الشيطان) .
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أجب عن حتــديـدات الـكــلـمـات
شار واجمع حروف الدوائر ا
الـيـهـا بـالسـهم لـتـقـرأ الـكـلـمة:
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1- نحكم الوثائق
2- فالن من الناس

3- أناب
4- مدينة مغربية
5- موسيقى

6- مدينة لبنانية

هـندسـ العـراقية احملامي الـعراقي تـضيـفه جمـعيـة ا
ــقــبل في مــقــرهــا بــبــغــداد بــنــدوة صــبــاح الــســبـت ا
عنوانها(نشأة القضاء االداري في العراق وتنظيمه).

مـثـلة الـسـورية حتل ضـيـفـة على مـسـلسل (مع وقف ا
الـتـنـفـيذ) لـلـمـخـرج سيـف الدين سـبـيـعي الـذي انـطلق
تــصــويــره مـــؤخــراً في الــعــاصــمــة دمــشق مــجــســدة

شخصية سناء.

ـاضي الــبـيت ـايــسـتــرو الـعــراقي ضـيــفه الـثالثــاء ا ا
الثـقافي البابـلي مع الفنان مـحمد علي في قـاعة البيت

الثقافي.

ـقراطـي الكـردسـتـاني تـلقت رئـيـسـة كـتلـة احلـزب الـد
ــانــيـــة والــســـيــاســيـــة لــوفــاة تــعــازي االوســـاط الــبـــر
ـولى عـز وجل ان يـسـكـنـهـا فـسـيح سـائـلـ ا والـدتـهـا

جناته.
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الــشـــاعــر الــعـــراقي ضــيـــفــته
الـــثـالثــــاء مــــؤســــســــة أروقـــة
لـلدراسـات والـترجـمـة والنـشر
في الـقاهرة في امسية شعرية
اقـيمت بالتعاون مع مجلة أدب
ونــقــد ادارهــا الــشــاعــر عــبــد

ناسبة صددور كتابه (نادو). وذلك  عبداحلليم

نيللي كر

واخـــرون. يـــوسف الــــربـــيــــعي تــــراث
وقــــدمت اجلــــلـــســــة االعالمــــيـــة مالك
اخلــزعـلي قــائـلـة (ولــد الـراحل ريـاض
احــمـــد في احــدى قــرى الــتــنــومــة في
ـوسيـقى منذ الـبصـرة عشق الـغناء وا
صـغره فـاشتـهر بـصوته اجلـميل الذي
يــحـمل الــنـكـهـة
اجلـــــنــــوبـــــيــــة
الـــــعـــــراقـــــيــــة)
واضافت (كانت
بـــــــدايــــــاتـه في
ـــــــــــــســــــــــــرح ا
الـعسكري حيث
الـتقى مـجموعة
مـن الـــفـــنـــانــ
الــــذين اشـــادوا
بــــــــــــصـــــــــــوتـه
ونــــــصــــــحـــــوه
لـــلـــتـــقـــد الى
االذاعـــــة حــــيث
شـــــــــــارك راسـم
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اقـيمت مؤخراعـلى قاعة مانـدو للفنون
في بـغداد امسيـة استذكاريـة  للمطرب
ــــشــــاركـــة الــــراحل ريــــاض احــــمـــد 
ـطـربـ مـنـهـم مـكـصد مـجـمـوعـة من ا
بـالل نــــــــــاظـم االصــــــــــيـل  احلـــــــــــلـي 

اجلــمــيــلي بــعــدة مـســرحــيــات مــنــهـا
مــســرحــيـة الــشــرارة تــالــيف واخـراج
اجلـمـيلي)...واشـار احمـد جنل الراحل
ان (والــدي اسـتـطـاع ان يـشـكل ثـنـائي
ــلـحن جـعـفـر اخلـفـاف وقـدمـا في مع ا
تـلك الفتـرة اجمل االغاني منـها: مجرد
وفـــازت ومــــرة ومــــرة  ان االوان  كـالم
الـتـي كـتــبــهــا نـزار اغــنــيــة ان االوان 
جــواد كــافـضل اغــنــيـة عــراقــيـة لــعـام
1986) واضاف (قدم والدي للدراما
الـعـراقيـة الكـثيـر من االغـاني منـها في
ـديـنة سـاعـيد وقـبـلة في ا مـسـلسـل ا
كـلمات كاضم السـعدي واحلان سهيل
وتوقـفت مسـيرته الـفنـية التي شـوقي 

امتدت 25 عاما اثر نوبة قلبية ).
وحتـدث الناقد حيدر شاكر قائال ان(لم
يـنل رياض احـمد حـظه من الـشهرة اال
ـفـترض ان في مـرحـلـة متـاخـرة  كان ا
نـسـمع رياض احـمـد قبل هـذا الـتاريخ
ذياع بـكثـير من خالل التـلفزيـون او  ا
كــــونه صـــاحـب حـــنـــجــــرة مـــرنـــة في

اجلــوابـات الــغــنـائــيـة كــان يـؤدي
ـدنــيــة كـونه االغــاني الــريـفــيــة وا
يــحــمل صــوت مــثــقف احتــدث عـنه
كــون جـمـعـتـنـا االذاعــة فـتـرات زمـنـيـة
)واضـــاف (هــنــاك حـــالــة خـــوف عــنــد
ريــاض احــمـــد من كل شىء جــعــلــته
ولم يـبادر الى يـغـادر احليـاة مـبكـرا 
اكـمـال دراسـته كمـا فـعل اقـرانه لكن
رغـم كل هــذا يــبـــقى ريــاض احــمــد
ـيـزا في مـســيـرة الـغـنـاء صــوتـا 
الـعـراقي) مـوضـحـا ( قـبل مـجـيـئه
الـى بغداد ودخـوله االذاعة اعجب
ـلــحن احــمــد اخلــلــيل وغــيـر بـه ا
اسـمـه االول لـيـكـون ريـاض احـمد

.(
ـــطـــرب وخـالل االمـــســـيــــة ادى ا
مــكـــصــد احلــلي اغــنــيــة (مــجــرد
ـطـرب يـوسـف الـربـيـعي وا كـالم)
وادى ادى اغنية(بالله سلم سالم)
قــصي كــاظم اغــنـيــة (احــبك لـيش

ماادري).
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في احـدث حــلـقــات بـرنـامـج ( كالم الـنـاس )
الـذي تعـرضه قنـاة (الشـرقيـة) استـطلع آراء
ـروري الـذي تـشـهده ـواطـنـ عن الـزخم ا ا
ف بعد عام  2003 شـوارع العاصمة بـغداد 
 ?وأنــفــتـاح األســتـيــراد الــعـشــوائي ألنـواع
ـوديالت .. الـسـيــارات وبـكــافـة األحــجـام وا
ـسـتـخـدمـة ومـنـهـا اجلـديـدة  حـيث مـنـهـا ا
ـركـبات ئـات اآلالف من ا غـصت الـشـوارع 

الصالون واألجرة وباصات األجرة .
مـعد و مـقدم الـبرنامـج علي اخلـالدي قال لـ(
الــزمـان ) (كـمــا يـعـلـم اجلـمـيع بــعـد تـغــيـيـر
الـنظـام الـسـابق فـتح األسـتيـراد الـعـشوائي
دون دراسـة وتـخـطـيط عـلى الـكم الـهـائل من
ـركبـات التي دخـلت البالد  مـنهـا سيارات ا
الصالون وسيارات الدفع الرباعي وسيارات
األجـرة وبــاصـات الــنـقل اخلــاص والـعـام ..
وفي سافرين السـياحية وغيرها وبـاصات ا
ـة وال تـستـوعـب هذا ـقـابل شـوارعـنـا قـد ا

ركبات ). الكم الهائل من ا
مـحطـتـنـا األولى كـانت مع الـتكـسي الـنـهري
حـيث الـتــقى اخلـالــدي بـصـاحب في دجـلــة 
واطن يـدعى ابا أحـمد زورق لـنقل الـركـاب ا
الـذي حتدث عن مهنـته قائالً : أعمل بزورقي
هـذا ( الـتـكــسي الـنـهــري ) مـنـذ عـام  1986
ونـحن أصحاب الـزوارق العامـل هنـا نقوم
ـــواطــنــ بــ الــصــوبــ (الــكــرخ بــنــقل ا
والــرصـــافـــة )  نـــنــقـل الــنـــاس ألعـــمــالـــهم
ـدارسهم وحتى ننـقل الكثيرين ولـكلياتهم و
مــنـهـم ألجل الـتــمــتع ســيـاحــيــاً بـ الــكـرخ

والرصافة). واشار اخلالدي ان (وزارة النقل
أســست مــشــروع الـــتــكــسي الــنــهــري بــعــد
أسـتيراد عدد من الزوارق السياحية الكبيرة
ــتـخـصـصـة بــنـقل الـركـاب  وكــان عـمـلـهـا ا
األنـطالقــة من مــرسى كـورنــيش األعــظـمــيـة
ويـنتـهى في مـرسى اجلامـعة في اجلـادرية 
هـذا اخلط النـهـري كـان يـسـتفـيـد مـنه طـلـبة
اجلـامعة لـسرعـة وصولـهم للـجامـعة  حيث
سـيـر الــزوارق في نـهـر دجــلـة كـان في أمـان
وســــرعـــة أفـــضـل من الـــتــــنـــقل بــــواســـطـــة
ــشــروع احلــيــوي هــذا الــســيـــارات  لــكن ا
أســتــمــر أقـل من ســنــتــ وتــوقف ألســبــاب
مــجــهــولــة قــبـل أكــثــر من أربــعــة ســنــوات)
مـضيـفا ( كـنا نأمـل من وزارة النـقل / شركة
الـنقل البـحري العـراقية إعـادة النظـر بعودة

مشروع التاكسي النهري عبر نهر دجلة).!!
 احملـطة الثانيـة كانت بالتـوجه نحو الباص
األحـمر وعنه قال مـقدم البـرنامج (من منا لم
يــصــعـد بــالــبــاص األحـمــر وخــصــوصـاً ذو
الــطــابــقــ .. هــذا الــبــاص كــان عــبــارة عن
وسيـلة نـقل يحـبها الـكبـير والصـغير .. وذو
الـــدخل احملــدود لــرخـص ثــمن تـــذكــرتــهــا 
واجلميع كان يتسابق للصعود بالباص الى
ناظر التي يتمتع الطـابق العلوي جلماليـة ا
بـهـا الـراكب يـرى من خالل الـنـوافـذ شـوارع
بـغـداد ومـبـانـيـهــا اجلـمـيـلـة) .الفـتـاً  إلى أن
(الــبـاصــات الــتـابــعــة لـشــركـة نــقل الــركـاب
اضي أسـتوردت في بداية ستيـنيات القرن ا
 وكـان ذو طابق واحد ويسمى ( آي سي ) 
ـتدة بـجمـيع مناطق وخـطوط النـقل كانت 

بـغـداد وأطــرافـهـا .. والــيـوم أصـبح الــتـنـقل
ـنـاطق مـحـدودة في سـاحة بـهـذه البـاصـات 

يدان والطالئع بالكرخ!) النصر وا
واطن أبـا زكي ( نحن في عام 2022  وقـال ا
والبـلـد شـوارعه أصـبـحت بـائـسة تـتـخـلـلـها
ـطـبـات وميـاة اجملـاري الطـافـحة  احلـفر وا
بينما في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات
شوارع العـاصمة كانت تزهو اضي  الـقرن ا

وجميلة ومشجره أرصفتها) .
ومـواطن آخر من أهالي الديوانـية أبا عباس
يقـول (أعمل هنا بالعاصمة البلد كان متطور
ـجال الـنـقل واجلسـور الـكـهربـائـية لـعـبور
ـواطن .. لكن اليوم أصبح العكس نتيجة ا
ــســتــشـري في وزارات اإلهــمــال والــفـســاد ا

ودوائر احلكومة) .
احملطـة الـثالـثة تـضـمنت جـولة بـعـجلـة التك
ــــواطن عـــلي تك حـــيـث ركـــبـــنـــا بــــتك تك ا
وجتـولنا بـها بـشوارع بـغداد .. وسـألناه عن
عـجـلتـه فـقـال : (أشـتريـتـهـا بـأكـثـر من ثـالثة
ماليـ ونـصف ديـنــار  نـتـعـامل مع الـنـاس
بـصدق وأمـانـة لذلك عـلـيـنا إقـبـال أفضل من
ســـيـــارات األجـــرة  و أجـــرتـــنـــا أرخص من
ــلك أجـرة الــتــكــســيـات واألنــســان الــذي ال

نتساهل معة وال نأخذ منه أجرة).
وفي احملـطة الـرابـعة ركـبـنـا عربـة يـسحـبـها
احلــيـوان وعــبـرنــا فـيــهـا جـســر األحـرار من
الــرصـــافــة جلــهـــة الــكـــرخ  وأجــرة الــراكب
الـواحد بـ  500ديـنار .. وهي رحـلة أعتـبرها
الـسـيـاحـيـة .وقـال  صـاحب الـعـربـة الـصـبي
جـعفـر: (أنا أعـمل بـالعـربة من طـفـولتي مـنذ

فـيها جهاز تـبريد أيضاً اخلـاص بالسيارات
اليـابانيـة ..  ومنطقـة احلسينـية بال خدمات
وشوارعـها أغلبها غير مبـلطة  يحتاج فيها
لـسـيــارات ربـاعـيــة الـدفع والـوازات كــونـهـا

تتحمل السير في األطيان والوحل).
×وفـي  احملـطــة الــسـادســة  الــتـنــقل عــبـر
(الـكوستر) وهـي حافالت تعـمل لنقل الـطلبة
من بـوابات اجلامعات بـالعاصمة الى بعض
ــنـــاطق  وكــذلك مـــنــطــقـــة الــكــرادة داخل ا
تـشتهر بـعمل الكـوستر في شـوارعها .و ب
سائـقالكوستر أبـا محمد( نحن تعـلمنا مهنة
الـسيـاقـة من أهـلـنـا الـكـبـار الـذين عـمـلو في
الــسـتـيــنـيــات والـسـبــعـيــنـيــات في بـاصـات
ــرســيـدس اخلــشب ثم عــمــلــوا بــسـيــارات ا
(الـقــجـمـة) وسـيـارات الـ ( OM) اإليـطــالـيـة
ة  وبالـثمانيـنات عملنـا بالكوسـترات القد
حـيث تــلك الـبــاصـات أنــقـرضت واآلن

لـــديــنــا بـــاصــات كـــوســتــر
حديثة) .

ـــواطن أبــا وقــال ا
سـرمد ( نتنقل من
مـــنـــاطق الـــبـــاب
الـشـرقي لـلـكرادة
داخل وبـالعكس
بـأجرة مقدارها
   500ديــنــار 
والـكــوسـتـرات
تــــــــعــــــــمـل من
اخلــــــامــــــســـــة
فـجراً وتـستـمر

ســتــة سـنــوات واحلـمــد لـلـه .. نـحن أطــفـال
وأهــلـنـا يــعـمـلــون بـالــعـربـات الــتي جتـرهـا
اخلــيــول واحلـمــيــر  نـنــقل الــركــاب وكـذلك
نـحمـل البـضـائع فـيهـا .. وأسـعـارنا أرخص

من سيارات األجرة والبيكابات) .
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ـديــنـة  وفي احملــطـة اخلــامـســة  تـوجــهـنــا 
احلـسيـنيـة الـتي تكـثر فـيـها عـجالت الواز 
واشـار اخلـالدي الـى ان (مديـنـة احلـسـيـنـية
الــتي تــقع شــمــال شــرق بـغــداد .. تــشــتــهـر
بــســـيــارات الــنــقل وأبــرزهــا ( الــواز ) وهي
بـاألصل سيـارة عـسكـريـة كـانت لنـقل الـقادة
واآلمـرين وكبار الضبـاط باجليش العراقي 
في سـتــيـنـيـات وسـبـعـيـنـيـات وثـمـانـيـنـيـات
ـــاضي .. وهي صـــنـــاعــة روســـيــة الـــقــرن ا

وعجلة قوية جداً ).
× وقـال سـائق عـجلـة الـواز أبـا عـلي : نـعمل
بـسـيــارة الـواز مـنــذ زمن بـعـيــد ونـعـرف كل
عـطالتـهـا وهـي قـويـة واقـتــصـاديـة  وأكـثـر
مــنـاطق بــغـداد األطــراف تـتـعــامل بـهــا هـنـا
بـاحلسـينـية والـسدة و مـنـطقـة سبع قـصور

شرق بغداد خلف حي أور .
× أمـا صاحب عـجـلة الـواز اآلخـر أبا مـحـمد
فـبـ لـنـا (صـحيـح عـجلـة الـواز الـتي أعـمل
بــهــا مـوديل 1972 هي روســيـة بــإمــتــيـاز 
وكـانت تعـمل ضـمن نـطاق اجلـيش الـعراقي
لـنقل كبار الضباط في ذلك الوقت  اآلن هذه
الــــعــــجـالت  حتــــويــــرهــــا مـن روسي الى
يـاباني  احملـرك والـكـير يـابـاني نـستـخـدمة
في الـوازات .. وحتى بـعض الوازات حـورنا
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تسـتعـد دائرة الـفنـون الـعامـة إلقامـة مهـرجان الـواسطي
الرابـع عشر للـفن التشكـيلي لعام 2022 ودعت الـدائرة
ـهرجان الفـنان الـتشـكيـليـ كافة لـلمـشاركـة في هذا ا
والذي يـتضمن عرضـا متحفـيا ومعرضـا تشكيـليا يضم
( الــــرسم  الــنـحت  اخلــزف  اخلط) ونــدوات فـنــيـة 
موضـحة أن (أخر موعد لـتسلم األعمال الـفنية يكون في
شاركة اوضحت( ان 20 شباط اجلاري) وعن شروط ا
يـكـون الـعـمل مـنـجزا خـالل األعوام   2021-2020 -
2022 قيــــاس العمــــل الفنــــي (الـــرسم) ال يقل عن
- الـنـحت والسـيــــــرامـيـــك يـكــــون (70&70) ســـم 
احلـجـــــم والـقيــــــاس حـــــر .امـا الــــــخط حــــــر .و-
ال تـــقــــبـــــل األعـــمــــال ذات الـــطـــــــــابـع الـــتـــجــــــــاري
والــديــنــــي والــســيــاســــي .كــمــا  تـــرفق مع الـــــــعــمل

الفنــــي الــــــسيرة الــــــذاتية).
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ستكـون لديك القدرة التخاذ قرارات مـهمة بعد حتليل
سليم. 
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يجب أن تكـون على اسـتعداد إلنـهاء الصـداقات التي
تشكل عرقلة لتقدمك. 
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ط احلــيــاة تــتــطــلب الــعـمـل اجلـاد حتـســيــنــات في 
زيد من الوقت في عام2022.  وا
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جتنب التـردد في التعـبير عن نفـسك الن ذلك سيكون
عائقا أمام تقدمك في احلياة .
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عام  2022 يشهـد تغييرات كبيرة في حياتك وتتمتع
بفوائد عملك الشاق. 
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 2022 هـو الـعـام األمــثل لـبـنـاء عالقــات اجـتـمـاعـيـة
جديدة .رقم احلظ .3
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عالقـاتك تـتـطـلب الـتــدقـيق الـسـلـيم و قـد تـضـطـر إلى
اتخاذ بعض القرارات الصعبة. 
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هنـاك حـاجـة لالهـتـمـام بـالـتـفـاصـيل الـصـغـيـرة أثـناء
شاريع.رقم احلظ .5 تنفيذ ا
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تستـعرض أهدافك في احلـياة وتشـكل استراتـيجيات
لتحقيقها خالل .2022

bÝô«

عــلـيك جتــنب الــصــارحـة اجلــارحــة في تــعـامــلك مع
اآلخرين في عام2022.
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تـتـعـلم مـهـارات جـديدة لـتالئم االحـتـيـاجـات اخلـاصة
بك,يوم السعد االربعاء.
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ابحث عن الـوالء في الصداقات جديدة. و2022 يعد
عام لإلبداع في العمل.
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بغداد
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قبل عدة ايام تسرب خبر ليس بـالغريب في عراق اليوم..فبعد ان اصبح
بات العراق مسرحاً للفعاليات وكل مطلوب مسلوب كل مرغوب مرفوض
التي مـاأنزل الـله بهـا من سلـطان آخـرها خـبر تـسريب وثـيقة من وزارة
(الدمار والـهجمـان)كما يجب ان تُـسمى فتـسمية(االعـمار واالسكان) ال

تليق بعمل تلك الوزارة البتّة ! 
ـتمثل الوثـيقـة تنص علـى هدم االثر الـثقـافي الفنـي االشهر في الـعراق ا
ـسـرح الـرشـيـد وذلك بسـبب عـدم مـلـكـيـة األرض لوزارة الـثـقـافـة لذا

وجب هدمها واعادتها الى صاحبها!
ـعجزة إلـهيـة للـموقف واسـتردادها لألرض ورغم تدارك وزارة الـثقـافة 
اال ان اخلـبــر يــبـقى خــبـراً تــقف الـعــقـول عــاجـزة عـن اسـتــيـعــابه فـهل
استـعدنا كل حـقوقنـا ولم يبق سـوى مسرح الـرشيد ذلك االرث الـثقافي
الـذي يتـعكـز علـيه الـفن العـراقي االعـرج في ضل االوضاع الـتي هدمت

الفن والفنان حتى غدونا ساحة للجهل وملعباً للبالدة! 
هل بـنـيـنـا مـسـارحـاً وصـروحـاً عـلـمـيـة وحـان الـوقت لـنـهـدم جـزءاً مـنـها
ألن(الــزيـــادة كــالــنــقـــصــان!) هل غــدى دور وزارة االعـــمــار هــو الــهــدم

والتخريب?! 
اي اعمار هـذا الذي يهدف الـى هدم صرحاً ثـقافياً يـبلغ من العـمر اكثر

من اربعة عقود?! 
سرحية بنى الـثقافي الذي شـهد اجمل االعمـال ا مسرح الرشـيد ذلك ا
ـيـة تـاريخ الـفن الـعراقي يـغـفـو حتت قـبة ذلك الـعـراقـيـة والعـربـيـة والـعا
الــبـنــاء الـذي لم تــصـدروا قــراراً بـإعــمـار حــجــراً فـيه مــنـذ ان وضــعـتم
اقـدامـكـم الـنـحس في ارض الـرافـدين والـيـوم انـتم تـمـارسـون نـحـسـكم

لتميتوا اجمل معالم الفن والثقافة في العراق ...  
كـفـاكم يـا أحــفـاد سـومـر واشـور كـفــاكم هـدمـاً وخـرابــاً بـالـله كـفى..لم
عثـتم في االرض فساداً تتـركوا حـياً وال ميـتاً لم تـتركوا لـينـاً وال يابسـاً

حتى اشتكت االرض الى بارأها..
ولم تـزرعوا اال فـساداً ولـم تقـدموا اال مـوتاً كـفاكم فـلم تـبنـوا اال خرابـاً

وعاراً وحرمان ..
فقـد هـدمتم تـاريخـنا الى اين الـوصول الى اي خـراب اكـبر ودمـار اكثـر
وكل ساعة تصدرون كل يوم تأمرون بخراب جـديد وامجادنا وارواحنـا 

قراراً ال يرنوا اال للدمار واألذية... 
حسبـنا الله ونـعم الوكيل فـبعد ان يـتمتم االوالد ورمـلتم النـساء ها أنتم
لتهدموا التاريخ..لم يكفيكم حاضرنا الذي بات وت تتعهدون االموات با
بل كابوس ومستقبلـنا الذي لن تشرق له شمس ولن يرى النور 
اضي لتـقتلوا طمعـتم باألكثـر ومدد ايدي الشـر الى ا

التاريخ وتدفنوا اي اثر لنا على مر العصور... 
نـدعــوك بـأن تـكف الــبالء عن بالدنـا رحـمــاك يـارب 

فما عاد في العقل متسع للتصديق! 

مــــعــــطـف طــــويل من اجلـــــلــــد لــــفت أنــــظــــار
ـنــشـور .وعــلــقت دوا لـيــبــا عـلـى ا ـتــابــعـ ا
بـطـريـقـة سـاخـرة وقـالت: (كل شيءء عـلـى ما
يـرام). وكـانت دوا لـيـبـا قـد فـاجـأت اجلـمـهور
بـنـشرهـا صـورة لهـا عـلى صـفحـتـها اخلـاصة
ــزوج بــالــلــون الــبــرتــقــالي بــشــعــر أشــقــر 
واألخـضـر الـنـاعم
بعد ان كان باللون
األســـــــود.ونـــــــالت
صـورتــهـا اعـجـاب
عــــدد كـــــبــــيــــر من
ــتــابــعــ الـذين ا
اشـــــــــــاروا الـى ان
اللون األشقر يليق

بها. 
وظــهـرت دوا وهي
مــســتـــلــقــيــة عــلى
األرض أثـــــــــنـــــــــاء
تـواجـدهـا في أحـد
ــــنـــــتــــجـــــعــــات ا
مـرتــديـة بــيـكــيـني

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - نـشرت الفـنانة
ـيـة دوا لـيـبا مـجـمـوعة وعارضـة األزيـاء الـعا
صـور عفـويـة لهـا عبـر حـسابـها اخلـاص على
موقع التواصل اإلجتماعي ظهرت وهي تلهو

وتلعب على الثلج.
دوا لـيـبـا إرتـدت مالبس شـتويـة بـإمـتـياز مع
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نـتجـات غير 2021 بـلغت نـسبـة ا
ـتصـلة بـاخلدمـات اإلخبـارية 11 ا
ــــئــــة مـن إجــــمــــالي إيــــرادات بــــا
الـصحـيفـة.  وإضافـة إلى األلعاب
تــشـمل هــذه اإليـرادات خــصـوصـا
اشـتراكا مكـتوبا بوصـفات الطعام
(NYT Cooking) أو مـــــنـــــصــــة
Audm لـــلــــبـــرامج الـــصـــوتـــيـــة
تاحة أيضا بواسطة اشتراك. وا
ـديـر الـعـام لـقـسم األلـعاب وعـلق ا
ــز) جـونــاثـان فـي (نـيــويـورك تــا
نـــايـت في تـــصـــريـــحـــات أوردهـــا
الـبـيـان قائال (هـذه الـلعـبـة جنحت
فـي حتــقــيق مــا حــقـــقــته قــلــة من
األلـعاب قبال: فـقد أسرت مـخيلـتنا
اجلـــمــاعــيــة وقـــربــتــنـــا أكــثــر من

بعضنا البعض).
ز) إلى أن وأشـارت (نيـويورك تـا

(ووردل) سـتـبـقى مـجانـيـة جلـميع
الـالعبـ القـدماء واجلـدد مؤكدة
عــــدم إدخـــال أي تــــغـــيــــيـــرات في

إعداداتها.
اشــــتــــرت مـــجــــمــــوعـــة (ســــوني)
الــــيـــابــــانــــيـــة شــــركــــة (بـــاجني)
األمـيـركـية أللـعـاب الـفيـديـو مـقابل
3,6 مـــلـــيـــارات دوالر وفق بـــيــان
. وتـأتي صفـقة نـشـر مسـاء االثنـ
(سـوني) لـشـراء (بـاجني) مـبـتـكرة
لـعبة “هـالو ”الـرائجـة عقب إعالن
“مـايـكـروسوفت ”اتـفـاقـا تاريـخـيا
بـقيمة 69 مـليار دوالر لالستحواذ
على “اكـتيـفيجن بـليزرد ”مـبتـكرة
“كــول أوف ديـوتي ”الــتي حــقـقت
جنـاحــا كـبـيـرا وهـو أمـر سـيـعـزز
حــــضـــورهـــا فـي مـــجــــال ألـــعـــاب

الفيديو.
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{ جـــنـــيف (أ ف ب)  –صـــنـــفت
ـــيـــة لألرصــاد ــنـــظــمـــة الـــعــا ا
ـتـحـدة اجلـويـة الـتـابـعـة لأل ا
بــرقـــا امــتــد عــلى مــســافــة 768
ـتـحدة كـيلـومـتـرا في الواليـات ا
في 29 نـــيــــســـان/أبـــريل 2020
أطــول بـــرق  تــســجـــيــله عــلى
اإلطـالق. وصــــادقـت الــــوكـــــالــــة
ـيـة أيـضـا عـلى رقم قـيـاسي األ
آخــر ألطــول فــتــرة بــرق: في 18
حــزيــران/يــونــيــو 2020 أثــنـاء
عـاصـفـة رعـديـة فـوق أوروغواي
وشمال األرجـنتـ بقي برق في

دة 17. 102ثانية. السماء 
ويـعـود الـرقم الـقـياسـي السـابق
من حـــيـث مـــدة الـــبـــرق إلى ذلك
الذي سُجّل فـي شمال األرجـنت
في  4آذار/مارس 2019 وبلـغت
مــــدته 16. 73ثــــانــــيــــة وفــــقــــا
ــيــة لألرصـاد لــلــمــنــظـمــة الــعــا
اجلـويـة الـتي يـعـتـمـد خـبـراؤهـا
على تقنيات األقمار االصطناعية
في قــيـاســاتـهم. واجــتـاز الــبـرق
الذي سجّل رقما قياسا من حيث
االمتـداد في العام 2020 مسافة
أفـقـيـة تـبـلغ 768 كـيـلـومـتـرا في
ــــتــــحـــدة جـــنــــوب الــــواليـــات ا
(تــــــكـــــســــــاس ولــــــويـــــزيــــــانـــــا
ومـــيــســيــســيـــبي). وهــذا الــرقم
ــســافــة بــ يـــعــادل تــقــريــبـــا ا

مدينتي لندن وهامبورغ.

{  الهــور (بـاكــسـتـان) (أ ف ب) –
دعت الـشرطة البـاكستانـية االثن
إلى مـنع لـعـبـة الـفـيـديـو الـشـهـيرة
“بـابـجي ”بـعـدمـا أقـر مـراهق بأنه
قـتل أربـعـة من أفـراد عـائـلته حتت

تأثير هذه اللعبة العنيفة.
وكــــــان عــــــلي زيـن قــــــتل والــــــدته
وشـقـيـقـتـيه وأحـد أشـقـائه في 18
كـانون الثـاني/ينايـر مؤكدا خالل
اسـتجوابه من جانب شرطة الهور
(شــرق) قـبل أيـام أنه قــام بـفـعـلـته
بــســبـب تــأثــره الــشــديــد بــلــعــبــة
(بـابـجي). وقال احملـقق في شـرطة
الهـور عمران كيشاور لـلصحافي
(هـــــذه لــــيـــــست أول حـــــادثــــة من
نـوعـهـا) من هـنـا قـررنـا أن نوصي
ــــنع هـــذه الــــلـــعـــبــــة). وحتـــقق

(بــــابـــجي) رواجــــا كـــبــــيـــرا لـــدى
ــراهـقــ وأفـراد اجلــيل الـشـاب ا
وهي لــــعــــبــــة قــــتـــالــــيــــة تــــكـــون
الــشـخـصـيــات االفـتـراضـيــة فـيـهـا
مــزودة أســلــحـة نــاريــة ويــقـضي
الهدف منها بأن يقتل الالعب أكبر
عــدد من خــصــومه لــيــبــقى وحـده
عـلى قيد احلـياة في النـهاية. وقال
ـة علي كـيـشـاور إن مرتـكب اجلـر
زين البالغ  18عاما كان يعيش في
عـــزلــة تـــامــة داخـل غــرفـــته وكــان
مـدمنا على اللعبة. ونقلت صحيفة
(داون) عـن مـــســـؤول فـي شـــرطـــة
ــــراهق (أطــــلق الهــــور قــــوله إن ا
الـنار عـلى أعضـاء عائـلتـه معـتقدا
أنــهم سـيـعـودون إلى احلـيـاة كـمـا

احلال في اللعبة). 
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وسـتـواصل سـوني (الـعـمل بـشكل
مـســتـقل) عن (سـوني إنـتـراكـتـيف
إنـتـرتـيـنـمـنت) وهي شـركـة ألـعاب
فـيديو تابعة للمـجموعة اليابانية
وفـقا لـلبـيان. وقـال رئيس (سـوني
إنتراكتيف إنترتينمنت) جيم راين
عن الصفقة (إنـها خطوة مهمة في
اسـتراتيجيتنا الهادفة إلى وصول
بـاليـسـتـايـشن إلى جـمـهـور أوسع
بــكــثــيـر). ولــلــمــفـارقــة يــقع مــقـر
ــقـــر الــرئـــيــسي (بـــاجني) قـــرب ا
لـشـركـة (مـايـكـروسوفـت) في والية
واشـنــطن ويـعـتـبـر امـتـيـاز لـعـبـة
“هـــالـــو ”اخلـــاصــة بـــهــا من بــ
ألـعـاب الـفيـديـو الـتي سـاهمت في
انـــتــشــار أجــهــزة “إكـس بــوكس”
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اجلـامعـات الـعراقـية و كل شيء يـحـسب على الـبـحث العـلمي
ي منـذ سـنـوات عديـدة وهـنـاك نوادر خـارج الـتصـنـيف الـعـا
ضـائعة في قبول نشر أبحاث علمية عراقية لعدد محدود جدا
ـعـايـيـر ـيـة مـصــنـفـة بـحــسب ا من األسـاتـذة في دوريــات عـا

عتمدة. ا
الــتــدهــور يـرتــبط بــعــوامل كــثـيــرة مــنــهـا احلــروب والــنـزوح
والـهـجـرات واالغـتـيـاالت الـسـابـقـة وضـعف مـيـزانـيات تـمـويل
بـــحــوث الــعــلم و اخــتـــيــار وزراء الــتــعــلـــيم الــعــالي ورؤســاء
اجلـامعات غـير األكفاء والـواصل لـلمنـاصب بدفع أحزابهم

وأحيانا بتعضيد من مليشيات.
كـنت أتوقع ان تـكون للـبلد مـع إيران عالقات عـلمـية وجامـعية
تـوازي هـذا التـمـاهي في اخلطـاب الـسيـاسي او الـديني. ذلك
انّ إيـران الـتي جتـيـد الـضـحك عـلى الـسـاذجـ لن تـضـحك
ـفـاعالت النـووية عـلى نفـسـها أبـداً فهـي لم تقـفز الـى عتـبة ا
قـفزة مَن في جيـبه مجرد مـليارات ويـسعى لشـراء تكنـولوجيا
ـا وضـعت مـوازنـات عـمالقـة لـلـبـحث ـسـتـقـبل وا من اجل ا
الـعلمي لم يعرف العراق مـثلها حتى في الثمـانينات الذهبية
ـوازنات العلـمية اإليـرانية مـا يقرب من ثـمانية اذ بـلغت  آخرا
مـلـيارات دوالر وكـانت في طـريق الـزيـادة قـبل ان تنـال مـنـها
الـعقوبات االمريكـية. وجند في صحيفـة ها آرتس اإلسرائيلية
تـأكـيداً عـلى إن طـهران جتـاوزت تل أبـيب في الـبحث الـعـلمي

وبفارق كبير منذ العام 2008.
وذكـرت الصحيفة االسـرائيلية أنّ إيران بـذلت جهودا ضخمة
ـاضـيــ لـتـصـبح( قـوة عـظـمى) في الـبـحث خالل الـعـقـدين ا
رتبـة األولي في الشرق األوسط تـليها الـعلمي حتـتل حاليـا ا

تركيا والسعودية ثم أخيرا إسرائيل.
وفي ضـــوء ذلك جنــد ان نــحــو  36جــامــعـــة إيــرانــيــة جــرى
تـصنيـفها في تـرتيب أقوى اجلـامعات في الـعالم لعام 2019
في حـ ال يوجـد لـذكر جـامعـة عـراقيـة بل انّ بـلدان مـجلس
الـتعاون اخلليجي الغنيـة والتي تواكب العلم بسرعة لم تدرج
لـهـا سوى  14جـامعـة في هـذا التـصنـيف الذي يـرتب أفضل
ـؤسسات اجلامعية احلكومية واخلاصة في العالم من حيث ا
ـناهج والـتقـدم العـلمي والـتكنـولوجي والـبحث كـفاءة األداء وا
الـعـلـمي وجنـاعـة األنـظـمـة الـتـعـلـيـمـيـة والـقدرة عـلـى االبـتـكار

والتطوير.
الـعالقـات مع ايـران يـجب أن تـفـتح عـيـون الـعـراق عـلى نـقاط
مـضيـئة في الـتـعاون الـعلـمي لنـبنـي البـلد  ونـفكـر في ضوء
حـقيقة انّ الـنفط زائل بعد عقـد أو عقدين  ليس زواله في أن
تــنـــشف آبــاره فـي بــاطن األرض  لـــكن من خالل خـــســارته
ـعـركـة احلـضـارة والـتـحـديث لـصـالح الـبـرمـجـيـات احلـتـمـيـة 

واالبتكارات التكنولوجية ومصادر الطاقة البديلة.
أين نـحن اآلن? لننـظر حولـنا ونرى حـجمنا احلـقيقي من دون

مزايدات في التعاطي مع احلقائق.
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هـناك حكـاية تقـول إن آدم عليه السـالم سكن هيت ردحاً من
الزمن. 

والـنبي نوح عليه السالم كان قد بنى سفينته من عيون القير
في هيت. 

ومن هـذه العيون أيضاً كُسيت شوارع مـدينة بابل التاريخية
عاصمة حمورابي ونبوخذ نصر. 

وفي هـيت مـرّ أبـو األنبـيـاء إبـراهيم اخلـلـيل عـلـيه السالم في
طـريق هجرته من أور إلى بالد الـشام وفلـسط ومـنهما إلى

كرمة لبناء الكعبة!.   مصر ثم إلى مكة ا
ـؤلـفه صديـقـنا الـدكـتور وفي كـتـاب (هـيت.. مديـنـة ورجال)  
قـحطـان محمـد صالح الـهيـتي ما يسـتحق مـنك اهتـماماً. إنه
ـتعـة عـلى جنـاح طـائر لـترى مـعـالم هيت يـأخـذك في رحلـة 
وتـقف على آثـارهـا. وتتـذكر بـكثـير من الـشوق عـند أطاللـها.
ـها إلى عـيون الـقير. من الـقلـعة إلى الـشاقـوفة. ومن عـيون ا
ومن وادي الـغضا إلى وادي العيدي. ومن وادي حوران إلى
ـمـلـحة.. وكـيف سـبـقت في الـوجـود حضـارة سـومـر وباب ا

عشتار وبناء الزقورات وأبراج بابل?!.
ـؤلـف بـصـوره األدبـيــة وسـرده الـتــاريـخي من جـبل يـنــقـلك ا
(الـتــوبـاد) إلى بـسـاتـ (اخلــوضـة) ومن جـبل (الـريَّـان) إلى
(الـسهيليّة) و(الـدرستانية) و(القبـانية) و(اجملنون). فترى في
هـذه البلـدة الوديعة الـناعسـة النائمـة على ضفـاف الفرات ما

ال تراه في أجمل مدن العالم.  
وهـذا الكـتاب يجـيبك عن اسـئلـة ظريـفة مشـوِّقة. فـأنت تعرف

مثالً سرَّ (القاف) في لهجة أهل هيت?. 
ـاذا يُـسـمّـون (الـتـوت) بـالـفـرطـاس ويـسـمّـيه أهـل حـديـثة بـ و

(الفرطوس) بينما هو (تُكِّي)  في لهجة أهل بغداد?.
وتـقـرأ من احلـكـايـات والـنوادر والـقـفـشـات نـثـراً وشـعراً عن
أقـدم مـسجـد بنـاه اخلـليـفة الـفاروق رضـي الله عـنه.  وأعلى
مـئـذنـة في الـدنيـا. وأول مـدرسـة ابتـدائـيـة. وأول مـعلم. وأول
. وأول بـائع دخان. مـسـتوصف. وأول مـقـهى بـ الهـيـتاويّـ
وأطـيب أنواع البـطيخ. وأقدم شـجرة نارجن. وأطـول نخلة في

دينة?.  هذه ا
وكـان ابن هـيت أسـتـاذنـا مـدني صـالح يـقـول لي كـلـمـا تـذكّر
ــلـكــهــا في بـســتــان هـنــاك: إن اإلنــسـان بـال نـخل نــخالت 
مـعدوم في عـدم وإن من ال نخـلة له ال وجـود له وإذا أضاع

اإلنسان نخلة فقد ضاع وجوده!.
س بيل على ة اآلثار البريطانية ا دينة جتولت عا وفي هـذه ا
ظـهــور اجلـمـال وكـتــبت من هـيت أجـمـل رسـائل الـشـوق إلى
) وتـتـعـرف على والـدهـا.. مثـلمـا تـقرأ (حـكايـات رجـال طيّـب

شخصيات هيتاوية باهرة في كل مجال. 
ٍ يُولي اجلميلَ مُـحبّبُ.. وكلّ مكـانٍ ينبتُ العزَّ وألن (كلّ امـر
تـنـبي قبل ألف عـام. فإن مـؤلف الـكتـاب مدين طـيِّبُ) قـالهـا ا
ـديـنة الـفاضـلـة) بعـدما نـفحـته مـنهـا الصّـبـا بنـسيم. لـهذه (ا
رضـعات على الفطيم.  إنـها ليست مجرد وَحَـنَتْ عليه حنو ا
دار سُــعـدى في قـلـبـه أو دار عـفـراء في أســفـار عـشـقه. وال
هي دار مـيَّـة بـالـعلـيـاء وال دار عـبـلة بـاجلـواء. بل هي تـهـامته

وجنده وشامه وبغداده. 
لـقد شـعرت بـالصـديق قـحطـان الهـيتي وأنـا أنتـهي من قراءة
كـتـابه “هـيت.. مـديـنـة ورجال ”كـمن يـتـمـنى لـو اسـتـطاع أن
يــكــتب عــلى كل شــجـرة من أشــجــارهـا
وعــلى كل جـدار من جــدرانـهـا وعـلى
كل بـاب من أبـوابـها بـيـتاً من الـشـعر
لـــذلك الـــعــاشـق الــبـــدوي الــقـــائل في

حبيبته: 
إنّا تقاسمنا الغضـا فغصونــه 
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{ نيويورك (أ ف ب)  –ظهرت
الـنـجـمـة ريـهانـا بـبـطن مـنـتفخ
خالل مـشـاركـتـها فـي حدث في
هـارلم بـنـيويـورك مع شـريـكـها
مـــغـــني الـــراب ايــســـاب روكي

خالل عطلة نهاية األسبوع.
ـوندز) و وظـهـرت مـغـنـيـة (دا
(أمبـريال) الـتي أصبـحت قطـبا
ـــوضــة أيـــضــا مع في عـــالم ا
صديقـها ايسـاب روكي مرتدية
سـتـرة طـويـلـة مـفـكـوكـة األزرار
عـلى نــطـاق بـطــنـهــا الـذي بـدا
منتـفخا جـراء احلمل في صور
ـشاهيـر مايلز نشرهـا مصور ا

ديغز على إنستغرام.
وتـــثــيـــر ريــهـــانــا (33 عـــامــا)
الـغـمــوض مـنـذ ســنـوات حـول
ـقـبل. مـوعـد إطالق ألـبـومـهـا ا
وكـان آخــر عـمل لـهـا في الـعـام

.2016
ومنذ ذلك احلـ حققت روب
ـولــودة في ريــهــانــا فــيـنــتـي ا
بـاربـادوس ثروة طـائـلة بـعـدما
اســتــغــلت جنــاحــهــا في عــالم
ــوســيــقـى إلطالق مــاركــتــهــا ا
اخلــاصــة مـن مــســتــحــضــرات
البس الـداخـلـيـة الـتــجـمـيل وا

واألزياء الراقية.
وانتشـرت شائعات بـأن ريهانا
ومــغــني الــراب ايــســاب روكي
ـــــولـــــود في هـــــارلـم كـــــانــــا ا
يـتواعـدان منـذ سنـوات قبل أن
ـاضي يـؤكــد الـزوجـان الـعـام ا

أن عالقتهما رسمية.
وفي مــقــابــلــة مع مــجـلــة (جي
كــيــو) نــشــرت في أيــار/مــايــو
2021 أشـــــار مـــــغــــنـي الــــراب
الــبــالغ 33 عــامــا إلـى ريــهــانـا

بـ(حب حياتي) و(اخملتارة).
ـقـابـلة وعـنـدمـا سئل فـي تلك ا
عـمـا إذا كـان مـسـتـعـدا لـيـكـون
والـــــدا قـــــال ايـــــســـــاب روكي
(أعــتــقـــد أنــني ســأكــون والــدا

رائعا ومدهشا).
وفي باربادوس موطن ريهانا
حيث حتمل لقب (بـطلة قومية)
أعــرب ســكــان عن حــمــاسـتــهم

بشأن أخبار احلمل.
وقال رجل يـبلغ 35 عامـا عرّف
عن نـفـسه بـبــرنـسـتـ لـوكـالـة
فـــرانـس بـــرس مـــتـــحـــدثـــا من
مــــنــــطـــــقــــة ســــانت جــــيــــمس
السـاحليـة (إنه أمر مذهل!. هل
كـنـني قوله أنت جـاد? كل مـا 
هو مبـروك). وأضاف (آمل بأن
يــتّــبع (الــطــفل) خــطى والــدته
وأن يتـرك بصمـة على الـساحة

الدولية).
وأعــــــــــرب شــــــــــاب آخــــــــــر من
بـــاربـــادوس عــرف عـن نــفـــسه
بجيمس عن سعادته للمواطنة
األكثر شهـرة في اجلزيرة التي
أصــــــبـــــحت أخــــــيـــــرا أحـــــدث
جـمــهـوريـة في الـعـالم. وصـرّح
(أنا سـعيد فـعال من أجلك. آمل
بـأن يــجـعــلك هـذا الــنـبــأ أكـثـر

ا أنت عليه). سعادة 
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عـن اسـتـيـراد احملـروقـات في بـلـد
أدى فـــيه تـــراجع قـــيــمـــة الــلـــيــرة
الــلــبــنــانــيــة إلى انــهــيــار الــقـدرة
الـــشــرائـــيــة وصـــار احلــد األدنى
لـألجـــور الـــبـــالغ 675 ألـف لـــيـــرة
بـــالــكــاد يــســاوي  29دوالراً وفق
ســـــعـــــر الـــــصــــرف فـي الـــــســــوق

السوداء.
كــذلك تـراجــعت نـوعـيــة االتـصـال
بـشـبـكـة اإلنتـرنت في وقت ازدادت
حــاجــة الــنــاس إلــيــهــا نـظــراً إلى
اعـتـمـاد كثـر مـنهم الـعـمل عن بُـعد

خالل جائحة كوفيد-19.
ويـــلــجــأ الـــلــبــنـــانــيــون إزاء هــذا
الــقـــصــور في اخلــدمــات الــعــامــة
قاهي التي تتغذى احلـيوية إلى ا
كــهـــربــائــيــاً من مــولــدات خــاصــة
وتـــمـــلك بــطـــاريـــات (يــو بي إس)
تـــزوّدهــا بــالــتـــيّــار مــوقـــتــاً عــنــد

انقطاعه. 
قهى نِـيام فليمينغ وتـقول مديرة ا
فــــاريـل لــــفــــرانس بــــرس (بــــعض
األشـــخـــاص يــأتـــون يـــومـــيــاً إلى
ـقهى في أوقات عملهم على غرار ا
ــكـان أيـضـاً مــاريـا الـتي تــقـصـد ا
خلـصـوصـيـته الثـقـافـية “في وقتٍ
فـــقــد لــبــنـــان كــثــيـــراً من األمــاكن

الثقافية).
قهى الذي تمتلئ رفوفه ويـستمد ا
بـالــكـتب اسـمه من عـالـيـة صـالح
الـشـخـصـيـة الـرئـيـسـيـة في روايـة

“امـــرأة ال لـــزوم لـــهـــا ”لـــلـــكـــاتب
الـلـبـناني األمـيـركي الـشهـيـر ربيع
عـلم الدين التي حتـكي قصة امرأة
جلـأت إلى مـنزلـهـا لتـكـون محـاطة
بــكـتــبــهـا فــيـمــا احلــرب األهـلــيـة

مستعرة في اخلارج.
ويـــشــــّكل (كـــافـــيـه يـــونس) الـــذي
تـــنــتـــشـــر فــروعه خـــصـــوصــاً في
ـوذجـاً يـعـكـس بـوضوح بـيـروت 

قاهي. تزايد على ا اإلقبال ا
ــقـــهـى لـــوكـــالــة وتـــوضـح إدارة ا
فــرانس بــرس أن الــزبــائن (بــاتـوا
خـالل األزمــــــــة واجلـــــــــائــــــــحــــــــة
يـخصّـصون اجلـزء األكبر من وقت
وجـودهـم فـيه لـلـعـمل ويـفـضّـلـون
مـن أجـزائه تــلك الــتي تــوفّــر لـهم
أكـــبــر قــدر من الــراحــة). وحــرص
ــقـهى عـلى أن يـخـصّص “صـالـة ا
مـــذاكــرة ”تـــضمّ طــاوالت كـــبــيــرة
قـابس الـكـهربـائـية وتـكـثـر فيـهـا ا
في فــرع جـديـد افـتـتـحه قـبل نـحـو
عـام في شارع احلمـراء في بيروت
ـوجودة يـعجّ بـطالب اجلـامـعـات ا
عــلى مــقــربـة مــنه. ويــوفّــر مــقـهى
“بــرزخ ”الـــذي يــقع في الـــطــبــقــة
األولـى من أحـــد األبـــنـــيـــة لــرواده
رؤيــة عــلـى شــارع احلــمــراء الـذي
ــا شـكل شـريــانـا حــيـويـا في لــطـا

العاصمة اللبنانية. 
ويـقـول الطـالب في مـجال تـصـميم
األزيـاء مـصـطـفى الـسـوس بـيـنـمـا

“شـــــخـص شـــــديـــــد االنـــــفـــــتــــاح
اجـتـماعـياً ”ويـهوى “لـقـاء الـناس
والـــتــحـــادث مــعــهم  .”ويـــضــيف
(أحب عـندما يأتي الناس ليروا ما
أفـعل.. هذا ليس من قبيل االعتداد
رء بـالـنـفس بل نـابع من شـعـور ا
فـي هذه احلـال بأنه ال يـعـمل عبـثاً

ومن أجل ال شيء). 
بـينما يـنهمك بإجـراء تنقيح رقمي
لــصـورة عـلى جـهـاز الــكـمـبـيـوتـر
صـّور كر صـقر لـفرانس يـقـول ا
بـرس (عمـلت طويالً من مـنزلي ثم
ســألت نـفـسـي لم ال أعـمل من هـذه
قاهي التي اعتدت على ارتيادها ا

سابقا?).
ويــرى أن هـذا األمــر يـتــيح إحـيـاء
ـقــهى في إشـارة الى زمن ثــقـافـة ا
ـقــاهي مـكــانـا كــانت فــيه بـعـض ا
يـلـتقي فـيه األصـدقاء لـلـعب الورق
ـثــقـفــون وأحـيــانـا أو الــطـاولــة ا
الـسـيـاسـيـون للـنـقـاش والـتـبادل.
ويــــرى صـــقــــر أن (الـــلــــجـــوء الى
ـــقـــاهـي الـــيــوم “يـــعـــكـس قــدرة ا
الـــــلــــبــــنـــــاني عـــــلى الـــــصــــمــــود
واالســـتـــمــرار ولـــهـــذا حــســـنــات
وسـيـئـات في آن واحـد). ويـضـيف
(نــحــاول الــهـروب من الــوضع من
خـالل اخلــــروج مـن مــــنـــــازلـــــنــــا
ومـــقــابـــلـــة الــنـــاس والــعـــمل في
ــقــهـى. هــذه (اإلرادة) مــتــأصــلـة ا

فينا إنها في دمنا).

يـتـصـفح دفـتـر رسـومه “أسـتـطـيع
أن أرى كـل شـيء من حـــــــيث أنــــــا
ــارة في جـــالس وأتـــفـــرج عــلـى ا
الـشـارع لـكـنـني في مـكـان تـتـوافر
فـــــيه اخلــــصـــــوصــــيــــة ويـــــتــــيح

االسترخاء ”في الوقت ذاته.
وبـات هـذا الهـدوء عـملـة نادرة في
خـضمّ انـعدام االسـتقـرار في البـلد

. ككلّ
ويـروي مـؤسس “بـرزخ ”مـنـصـور
عــزيـز لـفـرانس بـرس أن “الـتـوجه
األســــاسي كــــان عــــدم الــــســــمـــاح
بــاسـتــخـدام أجــهـزة الــكـمــبـيــوتـر
ّ ــقـــهى لــكن  احملـــمـــولــة ”فـي ا
صــرف الــنـظــر عن ذلك فـي نـهــايـة
ـطاف إذ إن “الـنـاس يحـتـاجون ا
إلـى الــعــمل ”عـــلى حــواســيــبــهم.
وتـخــتـلط أجـهـزة شـحن الـهـواتف
واحلـواسيب بـالفنـاج واألكواب
الحـظات عـلى الـطاوالت ودفـاتـر ا
ــقــهى الــذي فــتح الــواســعــة في ا

أبوابه قبل أربعة أشهر. 
قهى أحياناً وتـمتلئ كل طاوالت ا
مــا يـشـكّل لــزبـائـنه فــرصـة لـنـسج
عـالقــات جـــديـــدة بـــعـــدمــا بـــاتت
خـيـارات اخلـروج مـحدودة في ظل
ــعــيــشي الــوضـع االقـتــصــادي وا
الـــصـــعب الــذي يـــثـــني غـــالــبـــيــة
الـــلــبــنــانـــيــ عن ارتـــيــاد أمــاكن

الترفيه والسهر. 
ويـــصف مـــصــطـــفى نـــفــسـه بــأنه

{ بـــيــروت (أ ف ب)  –داخـل أحـد
مـقـاهي شـارع مـخـايل في بـيروت
ـوسـيقـى الهـادئـة اخملـيّـمة تـبـدو ا
كان أقرب الى أجواء مكتبة عـلى ا
ــا هي إلى حــانــة أو جــامـــعــيــة 
مـكان يُـقبل عـليـه اللـبنـانيـون أكثر
فــأكـثـر هــربـاً من تـداعــيـات األزمـة

االقتصادية.
وتـــتــخـــذ مــاريــا بـــو روفــايل (32
Aaliya’s  عـــــامـــــاً) من مـــــقـــــهى
Books (كـتب عـالـيـة) مقـراً تـنـجز
منه عملها اليومي عن بعد لصالح

منظمات غير حكومية. 
وتــروي كــيف أنـهــا تــسـتــفــيـد من
ـتـوفّـرة وكـذلك مـقـومـات الـراحـة ا
مـن خــدمــة االنــتــرنت (واي فــاي).
ــقــهى وتـــقــول إنّ مــكــوثــهـــا في ا
ســـاعــات طــويــلــة “يـــعــود إلى أن
الـتيـار الكـهربـائي غيـر مؤمّن ”في

منزلها. 
ــتــعــددة فــمــنــذ أن بــدأت األزمــة ا
الـــوجــوه تــعــصـف بــلــبـــنــان قــبل
عـــامـــ تــــضـــاءل إلى حـــدّ شـــبه
مـعــدوم عـدد سـاعـات الـتـغـذيـة من
مـؤسـسة كـهربـاء لبـنان الـرسمـية.
وبــات تـوافــر الـتــيـار الــكـهــربـائي
يـقتـصر على سـاعة واحدة يـومياً

. وفي أفضل األحوال اثنت
ــولّــدات وأصـــبح االشــتـــراك في ا
ازوت اخلاصة التي تعتمد على ا
مـكــلـفـاً مـنـذ رفع احلـكـومـة الـدعم
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{  نـيويورك  –سـان فرانـسيـسكو
-(أ ف ب)  –أعـــلــــنت صـــحـــيـــفـــة
ـــــز االثـــــنـــــ نـــــيـــــويـــــورك تـــــا

اسـتـحـواذهـا عـلى لـعـبة “ووردل”
الـتي استحالـت ظاهرة في غضون
أربــعـة أشـهـر فـقط ويــسـتـخـدمـهـا
مـاليــ األشـــخـــاص حـــالــيـــا في
صــفــقــة بــلــغت قــيــمــتــهــا مـاليـ

الدوالرات.
وتــقــوم الــلــعــبــة الــتي ابــتــكــرهــا
ـــــهــــنــــدس جـــــوش واردل عــــلى ا
اكـتـشـاف كـلـمـة من خـمـسـة أحرف
فـي ست مـــحــاوالت فـــقط. وتـــضع
ـنـصـة كلـمـة واحـدة فقط يـومـيا. ا
ز أن الـلعـبة وذكـرت نيـويورك تـا
الــــــتـي أُطــــــلــــــقـت فـي تــــــشــــــرين
األول/أكــتـوبـر لم تــكن تـعـدّ سـوى
 90العــــــبــــــا مـــــطــــــلـع تـــــشــــــرين

الـــثــاني/نـــوفــمــبـــر. وارتــفع عــدد
الـالعـبــ إلـى أكـثــر من  300ألف
مـطـلع كـانـون الـثـاني/يـنـاير وفق
الــصــحــيــفـة الــتي أشــارت إلى أن
“ماليـ األشخاص بـاتوا يلـعبون
يـومياً ”هـذه اللعبة الـتي اشترتها
ـز في مــقـابل مـبـلغ نــيـويـورك تـا
“سـباعي األرقام ”لـكن دون خمسة

مالي دوالر. 
وتـنـدرج الـصـفـقـة في إطـار تـنويع
ــز الـتي نــشـاطــات نــيـويــورك تـا
تــتــيح أســاســاً اشــتــراكــا خــاصـا
بــاأللــعـاب أكــثـرهــا رواجــا لـعــبـة
ـتقـاطـعـة الـتي تـخطت الـكـلـمـات ا
في كــانـون األول/ديـســمـبـر عــتـبـة
ـليـون مشتـرك وفق بيـان نشرته ا

. الصحيفة األميركية االثن
وخـالل األشهر الـتسـعة األولى من

ــــيـــة لألرصــــاد اجلـــويـــة الـــعـــا
بــيـتـيــري تـاالس يــعـتـبــر الـبـرق
خطـرا كبيـرا ويتـسبب في وقوع
الــعـديــد من الـضــحـايــا كل عـام.
وهــــذان الــــرقـــمــــان اجلــــديـــدان
يضـيـئان عـلى مـخاوف الـسالمة
ـكـهـربة الـعـامـة جـراء الـسـحب ا
ـتد التي تـنـتج البـرق الـذي قد 
ـسافـات طـويـلة .”ونشـرت هذه
الـبـيـانــات الـتي صـادقت عـلـيـهـا
ـــيـــة لألرصــاد ــنـــظــمـــة الـــعــا ا
اجلـويـة الـتي حتــتـفظ بـالـسـجل

ــنــاخــيـة الــرســمي لــلــظــواهــر ا
ـتـطـرفــة في كل أنـحـاء الـعـالم ا
فـي مـــــنــــــشـــــور “أمــــــيـــــريــــــكن

ميتيورولوجيكل سوسايتي.
وقــال رانــدال سـيــرفــيــني مــقـرر
ــنـــظـــمــة لـــشـــؤون الــظـــواهــر ا
رجح أن تطرفة (من ا ناخية ا ا
تكـون هـناك ظـواهر أكـثـر تطـرفا
وسـنكـون قـادرين بـالتـأكـيـد على
مشاهدتها عندما تصبح تقنيات
الكشف عن البرق أكثر تطورا). 
 رون هـولـه اخلـبــيـر في ظــاهـرة

ـعـنـيـة الـبـرق وعـضـو الـلـجـنـة ا
ــــنـــاخ بـــظــــواهــــر الـــطــــقس وا
ــنـــظــمـــة فــإن ــتـــطــرفـــة في ا ا
الـبـرقـ الـلـذين سـجال الـرقـمـ
الـقيـاسـيـ (لم يـكونـا ظـاهـرت
مــنـــعــزلـــتـــ بل وقـــعــا أثـــنــاء
جرد عواصف رعدية) مـحذرا (
أن تسمعوا صـوت الرعد عليكم
أن حتتموا من الـبرق). وبحسب
ـــيـــة لألرصــاد ــنـــظــمـــة الـــعــا ا
اجلـــويـــة فـــإن األمـــاكن اآلمـــنــة
ــبـاني الـصــلـبـة الـوحــيـدة هي ا
الـــكـــبـــيـــرة ولــيـس الــشـــاطئ أو
مـــحــــطــــة احلــــافـالت. كــــمـــا أن
الــوجـود داخل ســيـارة ســقـفــهـا
مـعدنـي يشـكل حـمـايـة جـيدة من
الـبـرق لـكـن احلـال لـيـست كـذلك
على دراجـة نـارية. وهـنـاك أرقام
قيـاسيـة أخرى مـرتبـطة بـظاهرة
الــبـرق. فــقــد كـان الــبـرق األكــثـر
دمـــويــة (بــتــأثــيـــر مــبــاشــر) في
بابوي عام 1975 عندما قتل ز
21 شخصا بصعـقة واحدة فيما

كانوا يحتمون في كوخ.
ويعـود الرقم الـقيـاسي حلصـيلة
وفـيات ب”تـأثـيـر غـيـر مـبـاشـر”
لـبــرق إلى الــعـام 1994 عـنــدمـا
قتل 469 شخـصـا في درنـكة في
مــــصــــر بـــعــــدمــــا صــــعـق بـــرق
مــســتـودع وقــود اشــتــعـلـت فـيه

دينة. النيران وتدفق على ا

وكـــان يــــحـــتــــفظ بــــهــــذا الـــرقم
الـقــيـاسي حـتـى اآلن بـرق امـتـد
عـلى مــسـافـة 709 كـيـلــومـتـرات
فـــوق جــنـــوب الــبـــرازيل في 31

تشرين األول/أكتوبر 2018.
وسجّل هذان الرقمان القياسيان
اجلديـدان في منـطقـت تـشهدان
ـــــاثــــلـــــة في عــــادة ظـــــواهــــر 
األميركت الشمالية واجلنوبية
وهي الـسـهـول الـكـبـرى وحوض

ال بالتا تواليا.
وقــال األمــ الــعــام لـلــمــنــظــمـة


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


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

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



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

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



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

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


