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اتـفقت اركـان االطار الـتـنسـيقي
عـلى تـرشـيح الـنائب بـاالجـماع
احلالي محمـد شياع السوداني
ـرتــقــبـة لــرئــاسـة احلــكــومــة ا
عقـب انسـحاب مـستـشار االمن
الـــقــــومي قــــاسم االعــــرجي من
فـيــمـا تــتـجه ـنــافـســة سـبــاق ا
انـظار الـقـوى الى اتفـاق الـبيت
الكردي عـلى رئيس اجلمـهورية
لــــتــــكــــلــــيـف رئــــيس الــــوزارة
اجلــــديــــدة. وقــــال مـــصــــدر في
االطــار ان (اركــان الــتـنــســيــقي
اتـفــقت بـاالجـمـاع عـلى تـشـريح
الـسـودانـي لـرئــاسـة احلــكـومـة

اجلـــديـــدة). والــســـودانـي هــو
ســيــاسي ونــائب حــالي ووزيـر
سابق عـمل منـسقا بـ الهـيئة
ـشــرفــة عــلى ادارة مـحــافــظـة ا
مــيــســـان وبــ الــســلــطــة عــام
وشغل منصب قائممقام  2003
مـــديـــنـــة الــعـــمـــارة قـــبل فــوزه
بــعــضــويـة مــجــلس مــحــافــظـة
الـتي اعقـبـها مـيـسان لـدورتـ 
ــيـسـان عـام انـتـخـابـه مـحـافظ 
2009  كــلف بـــحــقـــيــبــة وزارة
ثم اخـــيـــتــر حـــقـــوق االنـــســـان
رئـــيس الــــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة
لـلـمـسـاءلـة والـعـدالـة بـالـوكـالـة
ليـشغل بـعدهـا حقـيبـة الزراعة
بـالـوكـالـة خالل عـام ? 2013ثم

رئـــيس مـــؤســســـة الـــســجـــنــاء
الـسيـاسـيـ وكالـة لـعام 2014
حتى بـداية شهـر كانـون الثاني
2015 كما شغل حقيبة الهجرة
ــهـجــرين عـام .2014 شـارك وا
ــان عــام في انــتـــخــابــات الــبــر
2014 في مـحافـظـة بـغداد ألول
مـرة ضمن قـائمـة دولـة القـانون
عن حزب الدعوة تـنظيم العراق
ـقعـد عن بـغـداد واحتل وفـاز 
الــــتـــســـلــــسل الـــرابـع في عـــدد
األصوات ضـمن القائـمة.اخـتير
وزيـــــر لـــــلـــــعــــمـل والـــــشــــؤون
االجـتــمـاعي في حـكـومـة حـيـدر
ـالـيـة وكـالة الـعـبـادي ووزيـر ا
ورئـيس لـهـيئـة رعـايـة الطـفـولة

في العراق وجلـنة تنفـيذ القرار
رقم ثالثـــة ولــهــيــئــة احلــمــايــة
شـــغل مــنــصب االجــتـــمــاعــيــة 
وزيــري الــتــجــارة والــصــنــاعـة
بالـوكالـة عام  2016ثم انتخب
عضوا في مجـلس ادارة منظمة
الــعــمل الــدولــيـة لــثـالث اعـوام
وعـــضـــويـــة جلـــنـــة احلـــريـــات
الـنــقــابـيــة الول مــرة في تـاريخ
الوزارة انـتخب رئـيسـا جمللس
ادارة مـنـظـمـة الـعــمل الـعـربـيـة
ــدة بـــاالجــمـــاع في الـــقــاهـــرة 
أســتـــقــال مـن أئــتالف عــامـــ 
دولـة الــقـانـون في كـانـون األول
 2019بــعـد تــظـاهــرات تـشـرين
من نفس الـعام. وكـان مسـتشار

واسـتـطرد بـالـقـول ان (امـا قـناة
الشهداء والـسجناء الـسياسي
ـــئـــة من خـــصص لـــهـــا  10بـــا
اجملمـوع الكلي لـدرجات الـعقود
وبـواقع   25عــقـد لــكل من ذوي
الــشــهـــداء واحلــشــد الـــشــعــبي
واإلرهـاب وضـحــايـا الـعـمـلـيـات
احلـربـيـة واالخـطـاء الـعـسـكـريـة
ومــن الـــــــــــــــــدرجــــــــــــــــــة األولـى
ونفس االعداد لـلسـجناء حصـراً
الـسـيـاسـيـ وذويهـم) واضاف
انه (يـــخـــصص مـــئـــة عــقـــد من
اجملمـوع الكلي لـدرجات الـعقود
لـــذوي االحــتــيــاجــات اخلــاصــة
ــعـاقـ واالقــلـيـات الــقـومـيـة وا

والدينية). 
وجدد مجلس اخلدمة االحتادي
الــتــزامه بــتـعــيــ األوائل.وقـال
اجمللس في بيان تـلقته (الزمان)
ان (رئــيـسه مــحـمــود الـتــمـيـمي
ـــثـــلي اســـتـــقــــبل  وفـــداً مـن 
األوائل لـلــمــجـمــوعــة الـطــبــيـة
بـــحــــضـــور مـــديــــر عـــام دائـــرة
الــبــحــوث والــدراســات االداريـة
حـــــيث جــــرى قــــاسـم شــــغـــــيت
مـنـاقـشـة مـلف الـتـعـيـ لـلثـالثة
ـــــا األوائـل عـــــلـى األقـــــســــــام 
تــضـمـنـه قـانـون األمـن الـغـذائي
من فـقرات خـاصة بـالـتعـييـنات
اضافة إلى مناقشة ملف احلذف

واالستحداث في الوزارات). 

ــفــاضــلــة يــقـدم صــاحب عـنــد ا
الدراسة احلـكومية عـلى االهلية
سائية وعدد والصباحية على ا
ـــعـــدل بـــاألعـــشــار االطـــفـــال وا
وحـــسب الـــتــرتـــيب) وتــابع ان
ـذكــورة أعاله الـبـالغ (الـعــقـود ا
تـكون مـوزعة عددهـا الف درجة 
للـقنـاة العـامة  800عقـد بنـسبة
ــئـة مـن اجملـمــوع الــكـلي  80بــا
ـــئـــة الخـــتـــصـــاصـــات و 40بـــا
ـــــئــــة الـــــهـــــنـــــدســــة  و 30بـــــا
لـالخـــتـــصـــاصـــات الـــعـــلـــمـــيــة
واالداريـــة واالنــســانــيــة ونــفس
النسبة للـحاصيلن  على شهادة
ـئة دبـلوم الدبـلـوم بواقع  60با
ــئـــة دبــلــوم هــنــدسي و  40بـــا
عـــلـــمي او اداري او انـــســاني)

(ضـوابط الـتـقـد هي ان يـكـون
تـقـدم من سكـنة بـغداد حـصراً ا
وخـريج الـعـام الـدراسي -2020
 2021فــمــا دون  ولـديه بــطــاقـة
سـكن بأسـمه لـلمـتـزوج أو بأسم
الــزوج لـلـمــتـزوجــة وبـأسم ولي
االمـر لـألعـزب) مـشــددا عـلى ان
تقدم اي راتب من (ال يتقاضى ا
مـا عـدا ـؤسـسـات احلـكـومـيـة  ا
ـشـمـولـ بـالـضـوابط الـنـافذة ا
الـــتي جتـــيــز لـــهـم اجلــمـع بــ
وكــــذلـك ان اليـــــكــــون راتـــــبـــــ
متـقاعـدا وغيـر مشـموالً بـعقـوبة
عـزل او اقــصـاء سـابــقـة كـمـا ال
يحق للمتقـدم ان يقدم على أكثر
من قــنـاة او الـتـقــد عـلى أكـثـر
مـن اخــتــصـــاص حــيث ســـيــتم
تـقدم نهائياً في حال استبعاد ا

التكرار) 
ــتـقــدم يــخـضع ولــفت الى ان (ا
لـلـمــفـاضـلـة وفـق نـقـاط مــعـيـنـة
وبـــــــحــــــــسب كــــــــتـــــــاب وزارة
ـرشـحون كـمـا يـخـضع ا ـالـيـة ا
ـفاضلة الى اختبار بعد عملية ا
الــذكـاء واالخــتــصـاص وقــانـون
انضباط موظفي الدولة ويعتبر
الــنـجــاح فـي األخــتــبــار شــرطـاُ
وكـذلك اخـضـاعـهم إلى لـلـقــبـول
مـفــاضـلــة ثـانــيـة وفق مــعـايــيـر
وفي محددة ليتم قـبول الفائزين
حـال تـسـاوي الـنـقـاط لـلـفـائـزين
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حدد محـافظ بغـداد محمـد جابر
الـعطـا ضـوابط الـتقـد لـلـعمل
ــدة ثالثــة اعـوام بــصــفــة عــقــد 
وفق قـــانــــون الـــدعـم الـــطـــار
لألمن الـغـذائي والـتنـمـيـة. وقال
في بيان تلقته (الزمان) امس ان
(آلـيـة الـتـقـد لـدرجـات الـعـقود
ــتــضـمن ا ًــقــرة في الــقـانــون  ا
الــتــعــاقــد مع حــمــلــة شــهــادات
الـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــالـــــــــــوريـــــــــــوس
وبــــــــحـــــــــسب والـــــــــدبــــــــلــــــــوم
ـطلـوبـة للـعمل االخـتصـاصات ا
في دوائــــر ديــــوان احملــــافــــظـــة
وبـراتب شــهـري قـدره  300الف
ـدة ديـنــار لـلـمـتـعـاقـد الـواحـد و
ثالثــة اعـوام ألغــراض الــتـدريب
والـــتـــطــــويـــر) وتـــابـع انه (من
ـقــرر اطالق رابط الــتـقـد في ا
وعلى قـبل  االول من شهـر اب ا
ـواقـع والـصـفـحــات الـرسـمـيـة ا
لـلــمــحــافـظــة) مــؤكــدا ان (بـاب
دة 20 التقد سيكون مفتوحاً 
يــومـاً مـن تـاريخ نــشــر الـرابط)
واســتـــطـــرد بـــالــقـــول ان (رابط
الــتــقـــد مــرتــبـط بــبــوابــة أور
اإللكترونية للـخدمات احلكومية
في دائــــرة مـــركــــز الـــبــــيـــانـــات
الوطـني التـابعة لألمـانة الـعامة
جمللس الوزراء ) واشار الى ان
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قــتــلت قـــوة أمــنــيــة مـــشــتــركــة
عقب داعشيا قـرب جبال مـكحول
صد تـعـرض علـى قطـعـات امنـية
في سـامـراء اسـفـر عن شـهيـدين
في ســرايــا الــسالم. وقــال بــيــان
تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس انه (في
الـوقت الـذي حتــقق فـيه الـقـوات
ــخــتـــلف صــنــوفــهــا األمـــنــيــة 
إجنـــازات مـــتــواصـــلـــة في دحــر
ة ضـمن قواطع اإلرهاب واجلـر
سـؤولية تـمكنـت قوة مشـتركة ا
ـشاة ـشاة  51ولواء ا من لواء ا
الــســادس في احلــشــد الــشـعــبي
ـــشـــاة  91من احـــبـــاط ولـــواء ا
محاولة تسلل لـعناصر عصابات
داعش من جبال مكحول بعد قتل
احد عناصرها) وتابع ان (قوات
أحـبطت محـاولة تعرض احلشد 
عــلـى الـــقـــطـــعــات االمـــنـــيـــة في
ا ادى الى اسـتشـهاد سامـراء 
عــنــصــرين من ســرايــا الــسالم)
مــــؤكـــدا ان (مـــواطـــنـــ اثـــنـــ
اسـتـشـهـدا في قـضـاء الـطـارمـيـة
بأسـلـوب جبـان بـعد أن تـعـرضا
الطـالق نـــار من قــــبل عــــنـــاصـــر
ارهــــابــــيــــة الــــتـي عــــجــــزت عن
مواجـهـة القـطعـات األمـنيـة التي

اقـــســمـت ان يــكـــون الــقـــصــاص
الــــــعـــــــادل من داعـش بــــــشـــــــكل
مــــضـــاعف وشــــرعت األجـــهـــزة
ـــتــابـــعــة ومالحـــقــة األمــنـــيــة 

 .( تورط ا
وأندلـعت اشتـباكـات ب الـقوات
األمـنــيـة وأصــحـاب الــتـجـاوزات
خالل حـمـلـة لـرفـعـهـا في مـنـطـقة
الزعـفـرانيـة ببـغـداد.وقال شـهود
عـــيـــان ان (األجـــهــــزة األمـــنـــيـــة
تعرضت رافقة لها  واجلرافات ا
الـى رشـق بــــــاحلــــــجــــــارة وسط
اطـالق لــلـــنـــيـــران ومـــشــهـــد من
الــفــوضى)عــلى حــد تــعــبـيــرهم.
والــقـت مــديــريــة شــرطــة أربــيل
الـقــبض عـلى مــتـهم بــسـرقـة 26
مليون دوالر عن طريق اإلحتيال.
ــتـحــدث بــأسم الــشــرطـة وقــال ا
أربـيـل هـوكَـر عــزيـز في تــصـريح
ــتـــهم قـــام بـــإنـــشــاء امـس إن (ا
قاوالت شركات وهمية خاصة با
ـواطـنـ بـقـيـمـة واحـتـال عـلـى ا
أكـــثــــر من  26مــــلــــيـــون دوالر)
ــــتــــهم جــــاء الى وأضــــاف ان (ا
وهـو من سـكـنـة أربـيل قـبل مـدة 
مـحـافـظـة دهـوك وسُـجـلت بـحـقه
 15دعـوى قـضــائـيـة حـتى اآلن)
وتابع ان (الـشرطـة قامت بـتقد
ـــتـــهـم الى احملـــكـــمـــة التـــخــاذ ا

اإلجراءات الـقانـونية بـحقه). من
ـنـافذ اكـدت هـيئـة ا جـهة اخـرى 
ضبط  1789مخـالـفة احلدوديـة 
خالل الـــنـــصف األول من الـــعــام
اجلـــاري.وقــــال بــــيـــان تــــلـــقــــته
(الـــــزمــــــان) امـس أن (مـــــجــــــمل
فعـاليـات قسم الـبحث والـتحري
واخملالـفات الـتي  ضبـطها في
ـنــافـذ احلـدوديـة اخملــتـلـفـة من ا
بـــدايـــة وحـــتى شـــهـــر حـــزيــران
اضي  بـلغت  1789مخـالفة) ا
واضـاف ان (اخملـالـفات انـدرجت
حتت عـناوين مـتـعـددة إذ بـلغت

مجمل الدعاوى الكمركية احملالة
من قبل الهيئة إلى القضاء 880
بعنـاوين تغيـير وصف البـضاعة
وتـــهــــريب مـــركــــبـــات وتــــزويـــر
ومـــعــــامالت غــــيـــر مــــكـــتــــمـــلـــة
اإلجــراءات الــقـانــونــيــة  وكـذلك
ـكـتـشـفـة من شـكـلت اخملـالـفـات ا
قـبل مـقــر الـهـيـئـة اخلـاصـة 703
مـخـالـفـة ومـحـاضـر الـنـشـاطـات
شتركـة مع الدوائر الـعاملة في ا
ــــنــــافــــذ احلــــدوديـــة  52حتت ا
مـــــســــمى إتـالف مــــواد وإعــــادة
إصـدار بــضــائع) واشـار الى ان

(اإلحــصــائـيــة تــضـمــنت أيــضـاً
إلــــقــــاء الـــــقــــبـض عــــلى  88من
طلوب للـقضاء وإحباط ستة ا
مــــحـــاوالت لـــتــــهـــريب األمـــوال
إضــافـة إلـى ضـبط  41مـحــاولـة
تهريب اخملدرات والـقاء القبض
عـلى حـائـزيـهـا فـضالً عن ضـبط

 19حاالت مبعدين ).
مـــؤكــدا ان (جـــمــيع اخملـــالــفــات
اتُـــخـــذت بـــحــــقـــهـــا اإلجـــراءات
القـانـونـية الالزمـة وأحـيلت إلى
اجلــهــات الـقــضــائــيـة عــلى وفق

محاضر أصولية). 
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ــانـويل مـاكـرون أصــدر الـرئـيس الــفـرنـسي إ
مـرسـومـا جـمـهـوريـا يـنص عـلى تـقـلـيد رئـيس
جـهـاز مُـكـافـحـة اإلرهـاب الـفـريق األول الـرُكن
عـــبـــد الـــوهـــاب الـــســـاعـــدي وســـام الـــشــرف
الــعـالي.وقـال بــيـان تـابـعــته (الـزمـان) امس ان
جاء تثـمينًـا للدور الـكبيـر الذي لعبه رسـوم  (ا
ة الـساعدي في دحر اجملاميع اإلرهابيـة وهز
ولــلـدور داعـش ومالحــقــة فــلــوله اإلجــرامــيــة 
مـيز الـذي قام به بـتطويـر اجلهـود والعالقات ا
العـسـكريـة بـ البـلديـن). وكان رئـيس الوزراء
قـد تــسـلم وســام شـرف مــصـطــفى الـكــاظـمـي
قـدمه له السـفيـر الفـرنسي لـدى بغداد فخـريا 
ـانـويل ايـريـك شـوفـالـيـيه نـيـابـة عن الـرئـيس ا
مـاكرون. وقال بيـان ان (هذا التـكر جاء لدى
استـقـبال الـكاظـمي لـلسـفـير الـفـرنسي والـوفد
الـــذي ســـلّم الـــوســـام نـــيــابـــة عن ــرافـق له  ا
مــاكــرون حــيث يــعــد هــذا الــوســام من أعــلى
مـسـتــويـات الـتــكـر الـفـخــري الـتي تـمــنـحـهـا
اعــتـزازا فــرنــســا لــشـركــائــهــا وأصــدقـائــهــا 
بــــدورهم) واعــــرب الـــكــــاظــــمي عن (شــــكـــره
وامتـنـانه لـلـرئـيس الـفرنـسي وجلـهـود فـرنـسا

قراطية فيه).  سيرة الد الساندة للعراق وا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7336 Tuesday 26/7/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7336 الثالثاء 27 من ذي احلجة 1443 هـ 26 من تموز (يوليو) 2022م

طبعة العراق 

قـــــــد قـــــــرر األمـن الـــــــقــــــــومـي 
االنـــــســـــحـــــاب مـن الـــــتـــــرشح
لـلـمـنصـب  عقـب ضمّه مـن قبل
.واعلن رشـح اإلطار لـقائمـة ا
االعرجي  في تـغريـدة (االعتذار
عن الــتــرشح مــوجــهــا شــكــره
لـلـجـنـة الـتـنـسـيـقي الـتي قـامت
بـــتــــرشـــيـــحـه) واشـــار الى ان
(االنـــســـداد الـــســـيـــاسي الـــذي
يحيط العراق منذ تسعة أشهر
ـصالح الـشعب والـبلد) أضر 
داعياً اطـراف اإلطار الى (حسم
ا فيه مـصلحـة العباد خيارهـم 
والبالد). وبـعد ان حـسم االطار
فـإن مـرشــحه لـرئـاسـة الـوزراء 
االنــظـار تــتـجه اآلن الى الــبـيت
حلــسم االســـتــحــقــاق الــكـــردي
واخـــتـــيـــار رئـــيس ـــشـــتـــرك  ا
اجلـــمــهــوريـــة الــذي ســيـــكــلف
بــــــدوره الــــــســــــودانـي بــــــعـــــد
الــتــصــويت عــلــيه في مــجــلس
الــنــواب بـــتــشــكــيل احلــكــومــة
اجلـديـدة. وكـان مـصـدر ثـان قـد
نصب نافسة على ا افاد بإن (ا
تـــنــــحــــصـــر بــــ الــــســـوداني
ومـسـتـشـار رئـيس اجلـمـهـورية
عـــلـي الـــشــــكــــري بـــعــــد اعالن
األعــــــــــــرجــي  اعــــــــــــتــــــــــــذاره
لــلـتــرشــيح.وتـشــهــد الـســاحـة
جـوالت تـفـاوض مـتـفـائـلة بـحل
عـقـدة اسـتـكمـال االسـتـحـقـاقات
ـضــي قــدمـــاً الــدســــتـوريــة وا
بـانتـخــاب رئـيــس اجلـمهـورية
وتـــــشــــــــكــــــيل احلــــــكــــــومـــــــة
بــعــيـدا عـن هـواجس ـرتــقــبـة ا
وأجــواء االنـســــداد الـســيـاسي
ـشـــهـد مـنـذ الـتـي تـخـيّم عـلى ا
مـــــدة. وقــــــال مـــــراقــــــبـــــون ان
اتفــاق (التنســيقي ينتظر االن 
احلـــزبـــــ الـــكـــرديـــ إلعالن
مـــــرشـــــحـــــهـــــمـــــا لـــــرئـــــاســـــة
اجلــمـــهــوريـــة). وحــدد احلــزب
ــقـــراطي الـــكــردســـتــاني الـــد
شروطه لـلتـصويت عـلى مرشح
مــنـصب رئـاســة الـوزراء فـيـمـا
أكــد احلـــاجــة إلى مـــفــاوضــات
إضــافــيــة مع االحتــاد الــوطـني
حلــسـم مــلف مـــنــصـب رئــاســة
اجلــمــهـوريــة.وقـال الــنـائب عن

محمد شياع السوداني 
احلزب جياي تيمور في تصرح
ـــــــفـــــــاوضـــــــات مع امـس إن (ا
االحتــاد الـوطــني لم تــفض إلى
نتـيجـة ب الـطرفـ حتى اآلن
ـــاضي كـــانت وفي األســـبــوع ا
ـبـاحـثات هـنـالك جـولـتـ مـن ا
ــفــاوض وقــد الـــتــقـى الــوفـــد ا
ـقـراطـي بـرئـاسـة لـلـحـزب الــد
فــؤاد حـــســ رئـــيس االحتــاد
بـــافل الـــطـــالــبـــاني وقـــيــادات
الـوطـني الـكـردسـتـاني) مـؤكدا
ان (الــسـكــرتـيـر الــعـام لالحتـاد
الـوطني أجـرى بـعدهـا يـوم

زيـــــــارة إلى رئــــــــيس احلـــــــزب
قراطي مسعود البارزاني الد
لكن وجـرت مـفاوضـات جـديـدة 
ـكن لم تــكن هـنـاك مــخـرجـات 
االعتماد عليها) واشار الى انه
(مـن الـــواضح أنـــنـــا نـــحـــتـــاج
فـاوضات إضافـية سـتحدد في
رشح كل حزب ما لو سنذهب 
أو نـــتـــفق عـــلى مـــرشـح واحــد
ــنــصب) ـثـل االكــراد لــهـذا ا
مبينا ان (هنـاك شروطاً للحزب
ــقــراطي أولــهــا الــتــوافق الــد
شـاركـة فضالً عن الـشخص وا
الــذي يـــتــبـــوأ مــنـــصب رئــيس
مــجــلس الــوزراء) ومــضى الى
الـــــقـــــول ان (أي رئـــــيس وزراء
ـشـاكل نــاجح عـلـيه تـصــفـيـر ا
بـــــ اإلقـــــلـــــيم واحلـــــكـــــومــــة
االحتـاديــة ومـحــاربـة الــفـسـاد
وتــقـد الــفــاسـديـن لـلــقــضـاء
وحـصــر الــسالح بــيــد الــقـوات
األمـنــيــة وضــمــان عــدم تـدخل

اآلخرين بالشأن احمللي).
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اطلـقت حكومـة إقليم كـردستان
امـس  رواتـب األســـــــــــاتــــــــــذة
اجلـامــعــيــ واحملـاضــرين في
مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة . وقال
ــتــحــدث بــأسم نــائب رئــيس ا

االقـليم سـمـيـر هورامي انه (
تــــــــوزيـع رواتـب األســــــــاتـــــــذة
اجلــــامـــعـــيـــ و احملـــاضـــرين
بــاالقــلــيـم) الفــتــا الى (اتــخــاذ
اجـراءات جــديــة بـشــأن تــأمـ
الـسـيولـة الـنـقديـة في مـصارف
السلـيمانيـة)  مؤكدا ان (هناك
صاريف و الواردات شفافية با
حيث سيـتم اعتماد باحملافـظة 
ـصاريف الـنظـام االلـكتـروني 
وايـرادات الـدوائر احلـكـومـية).
وكــــــــان عـــــــدد مـن اســـــــاتـــــــذة
اجلــامـعــات واحملـاضــرين  قـد
نظموا تظاهـرة احتجاجا على
تاخـر صرف الـرواتب. من جهة
حــددت وزارة الـتــربــيـة اخــرى 
في حـكومـة االقـليم   14ايلول
مـــوعــدا لـــبــدء الـــعــام ــقـــبل  ا
الدراسي اجلديـد. وقال الناطق

بـأسـم الـوزارة سـامـان سـويـلي
فـي بــيــان إن (مـجــلـس الـوزارة
قرر بدء العـام الدراسي اجلديد
قـبل) مؤكدا  يوم  13 ايلـول ا
ان (الـبـرنامج الـدراسي سـيـبدأ
في االيام الثالثة األولى بوضع
اخلـطط اخلــاصـة لــلـمــديـريـات
الـعـامة وبـعـدها سـيـتم اصدار
جـــــــــداول وبـــــــــرامـج الــــــــدوام
لـلـمـدارس). وفي بـغـداد  أعـلن
تـفقـد وزير الـتربـية عـلي حمـيد
الـدلـيـمي امتـحـانـات الـسادس
االعـــــــدادي فـي اجلـــــــامـــــــعـــــــة
الــتـكــنـولــوجـيــة .  وقـال بــيـان

تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
ــــراكـــز (الــــدلــــيــــمي تــــفـــقــــد ا
االمـــتــحـــانـــيـــة في اجلـــامـــعــة
التكنولوجيـة مجرياً مناقشات
وحــوارات مع الــطــلــبــة بــشـان
نــوعــيـــة األســئــلـــة وتــدرجــهــا
ومراعاتـها للفـروق الفردية ب
الــطـلـبــة ومـا إلى ذلك من أمـور
ـناخ الـعـام الواجب اتـصلت بـا
تـوافــره لـلـمـراجــعـة الـنــهـائـيـة
ــطـــلـــوب والــثـــقــة والــهـــدوء ا
بـــــــالـــــــنــــــــفس) مـــــــؤكـــــــدا ان
(االمـــــتــــحــــانــــات تُــــعــــدّ أحــــد
هـمـة الـتي تسـتـند ـؤشـرات ا ا
ـتـابعـة العـملـية إلـيهـا الوزارة 
التعليمية وتقييمها) وتابع ان
(الــتــربــيـــة نــســقت مع وزارات
الـداخــلـيــة والـدفــاع والـصــحـة
والـــتــعــلـــيم الــعــالـي والــبــحث
الــعـلــمي والــكــهـربــاء وجــهـاز
االمن الـوطـنـي لـتـهيـئـة جـمـيع
االســـــتـــــعـــــدادات الـــــفـــــنـــــيــــة
والـلـوجـسـتـية) داعـيـا الـطـلـبة
إلى (االلتـزام واستـغالل الوقت
بـــالــدراســـة من أجـل حتــقـــيق
مــــــــعـــــــــدالت جــــــــيـــــــــدة خالل

االمتحانات).

محمد جابر العطا

سمير هورامي 
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بشـأن االستـهداف الذي أدى إلى
ــواطــنـ اســتــشــهـاد عــدد من ا

األبــريــاء في مــحــافــظــة دهـوك)
ـتـحــدة واجملـتـمع داعـيــا األ ا
الـدولي إلـى (االسـتـمــاع لـوجـهـة
الــنـظـر الــعـراقــيـة بـهــذا الـشـأن
بــالــنـــحــو الــذي يـــعــزز ســيــادة
الــعــراق عــلى أراضــيه ويــحــمي
مـــواطـــنـــيـه) بـــدورهـــا  اكـــدت
بالسخارت أنـها (ستـدلي بإفادة
بـهـذا الـشــأن في جـلـسـة جملـلس
األمن الـــدولي). واغـــلـــقت وزارة
ــهـــجـــرين في قت الـــهـــجـــرة وا
سـابق  50مــخـيـمــاً لـلــنـازحـ

فـــيــــمـــا أشــــارت إلى أن هــــنـــاك
جتـــاوبـــاً كـــبـــيـــراً من األطـــفـــال
النازح ضمن برنامج االندماج

اجملـتـمــعي. وقـال وكـيل الـوزارة
كـر الـنــوري في تـصـريح امس
إن (انـهاء اخملـيـمـات في الـعراق
يـــواجـــهه حتـــديـــات وعـــقـــبـــات

وصعوبات) 
واشــــار الى ان (الــــوزارة بـــذلت
( قصار جـهدها العـادة النازح
وتـابع ان (الـوزارة أغـلـقت خالل
ــدة احلـالــيـة  50مـخــيــمـا ولم ا
يــــبق اال مــــخــــيـم اجلــــدعــــة في
ـــــوصل و 26مــــخـــــيـــــمـــــا في ا
االقـــلـــيم) مـــعـــربـــا عن امـــله أن
(يــتــعــاون اقــلــيم كــردسـتــان مع
( الوزارة وانـهاء مـلف النـازح
وتــابع ان (اغــلب الــنــازحــ هم
من قــضــاء ســنــجــار وهـنــاك من
ـوصل وصالح الــدين) مـؤكـدا ا
ان (الـــــوزارة بـــــدأت بــــــرنـــــامج
االنـــدمــاج اجملـــتــمــعـي وهــنــاك
جتــــاوب كــــبــــيــــر من االطــــفــــال
الــنـازحــ لـلــبـرنـامـج وخـاصـة
الـذين انـتـقـلـوا من احلـسكـة الى

العراق). 
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بــحث رئـيس الــوزراء مـصــطـفى
ثـلة األم العام مع  الكاظمي 
تحدة في الـعراق جين لأل ا
بـالســـخـــارت مــلـف الـــنـــازحــ
وخـــطــــوات احلـــكـــومـــة في دعم
ــنـــاطق احملــررة . وقــال بــيــان ا
تـلقـته (الـزمـان) امس ان (الـلـقاء
شـهد بـحث مـلفـات الـتعـاون ب
ـتحدة في العـراق وبعـثة األ ا
اجملـــاالت اخملـــتــــلـــفـــة األخـــرى
والســيـمـا مـا يــتـعـلـق بـخـطـوات
غــــلق مـــــلف الــــنـــــازحــــ ودعم
ــــــنــــــاطـق احملــــــررة) وشــــــدد ا
الــكـاظــمي عــلى (مـضي الــعـراق
ـفــاحتـة مـجــلس األمن الـدولي
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اوصت وزارة الــبـيــئــة  بـاعــتــمـاد
الــبــحث الــعــلــمي والــتــكــنــلــوجي
ـشـترك كـركـيـزة أساسـيـة لـلعـمل ا
كـونهـا احـد احملاور الـشـاملـة التي
ادرجــهـــا الــعـــراق ضــمـن وثــيـــقــة
ــسـاهــمــات احملـددة وطــنــيـا  في ا
معـاجلة قضـايا البـيئة. وقـال مدير
عام دائرة التوعية واالعالم البيئي
بــالـوزارة امــيـر عـلـي احلـسـون في
كــلــمــة الــقـاهــا نــيــابــة عن الــوزيـر
ـــؤتـــمـــر جـــاسـم الـــفالحـي خالل ا
الــعـــلـــمي الــتـــاسع الـــذي اقـــامــته
ـيـة الــوزارة بـالـتـعــاون مع االكـاد
االمريكية للتعليم العالي والتدريب
حتت شــعــار الــعــلــوم االنــســانــيـة
واالجـــتـــمــاعـــيـــة بـــ الـــتــأصـــيل
ــشــاركــة والـــتــغــيــيـــر واالبــداع 
ي العـديد من الـباحـث واالكـاد
مـن داخـل الــــــــعــــــــراق وخـــــــــارجه
(ضــرورة االهــتــمــام بــالــدراســات
ـيـة الـتي تخص والـبـحوث األكـاد
عرفة من اجل ا اجلانب اإلنسـاني 
ـهـارات التي الـعلـمـيـة لـلـبيـئـيـة وا

تـمــكن من الــتـعــامل مع الــقـضــايـا
البيئية بصورة شاملة وتطبيقاتها
واسـتــخـدامـاتــهـا في اجملــتـمع من
الناحية النظـرية والعملية) مؤكدا
(اهـمـيـة  إشـاعـة الـثـقـافـة الـبـيـئـية
الضـرورية خلـلق واقع بيـئي سليم
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ـؤتـمـر ثالثة  وتسـتـمـر فـعـالـيـات ا
ضـمن جلسـات عمل صبـاحية ايام 
ومـسـائـيـة تـنـاقش خاللـهـا بـحـوث
واوراق عـمل من جامـعـات ومعـاهد
ووزارات ومــؤســـســات حــكـــومــيــة
عــراقـيــة وجـامــعــات وبـاحــثـ من
الـسـعوديـة وسـلطـنـة عمـان ولـيبـيا
غرب وتـركيا وهولندا واجلزائر وا
تـتنـاول مواضـيع مخـتلـفة بـعضـها
ــنـاخي. من جـهـة يـشـمل الــتـغـيـر ا
اخــرى افــصــحت وزارة الــتــعــلــيم
الـــعـــالي والـــبـــحث الـــعـــلـــمي عن
بادرة األمـريكية الداعمة تفاصيل ا
لـلـجـامـعات اجلـنـوبـيـة في مـجاالت
ــتـجــددة.وقـال الــبـيــئـة والــطــاقـة ا
ـــتـــحـــدث بـــأسم الـــوزارة حـــيــدر ا
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اوعز وزير الكهرباء وكالة عادل كر
باستـنفار مالكات الـوزارة وطاقاتها
ـلى الصالح اي عــطل فــنـي يـطــرا عـ
ـنظـومة الـوطنيـة. وقال بـيان تـلقته ا
ـا مع ـامـ ـان) امس انه (انــســجـ (الـــزمـ
ـتـواصل سـعي الـوزارة احلــثـيث وا
لــغــــرض تــقـــد خــدمـــة مــرضـــيــة
ـلــمــواطــنـ  مـن خالل أســتــمـرار لـ
جتهـيزهم بالطـاقة الكهـربائية وهذا
األمـر يتطـلب استـنفـار كافة الـطاقات
واالمـكـانـيـات لـدى الـوزارة لـتـحقـيق
وجه الـوزيـر  بـضـرورة تـواجد ذلك 
ـناوب شـغل وا فـرق الصيـانة وا
ومـوظــفي اخملـازن واحملــطـات عـلى
ـلــهم ـاكن عــمــ ـاعــة في امــ مــدار الــســ
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 مـشـددا عـلى (ضـرورة االسـتـجـابـة
الـفورية إلصـالح اي عطل يـطرأ على
ـنظومـة الكهـربائـية والتـعامل بكل ا
واطن مهنية وجدية مع شكاوى ا
وكذلك كن وتنـفيـذها بأسـرع وقت 
تـهــيـئـة مـســتـلـزمـات الــصـيـانـة من
ـازن خـالل تـــواجــــد مـــوظــــفي اخملــ
ـار في ـلل او طـــ وأســــعــــاف اي خـــ
ـنـظـومـة الـكــهـربـائـيـة) داعـيـا الى ا
(بــقـاء مـوظــفي دوائـر الـصــيـانـة في
لغرض الـقطـاعات كـافة لـيًال ونهـارًا 
واطنـ وتنفيذ مطالبهم استقبال ا

هـو الســتـكــمـال ـاء  وعــمـلــيـة الــبـنـ
ـشـاريع األفـقـيـة والـعـمـوديـة في آن ا
ـعروف أن الـشـركات تـتوخى واحـد وا
كل العنـاية واحلذر عند اتـخاذ قراراتها
بـزيادة مـعدل إنـتاجـها الـنفـطي) وتابع
(لـقد بدأنـا باخلطـوات الفعـلية لتـحقيق
ـة من خالل خــطــة ـتــوقــعـ ـ ـادات ا الــزيـ
هما قيام شركة نفط طموحة من شق 
شغل الرئـيس حلقل مجنون البصـرة ا
بــزيـادة اإلنـتـاج من  200 ألف بـرمـيل
ـة لـتـصـبح   400 ألف ـي قـدراته احلـالـ
قبل  2023كما برميل  بنهـاية العام ا
أن هـناك برنـامجا قـيد اإلقرار لـلوصول
ـنـون إلى  600 ألف ـة حـقـل مـجـ بــطـاقـ
ـبل حـلـول عـام  2025 ولـفت بـرمـيل قـ
ـادة إنـتـاج الى ان (الــعـراق يـســعى لـزيـ
الـنفط اخلـام في حقل الـرميـلة إلى 1.7
ملـيون برمـيل يومي قيـاسي باالشتراك
ـة بــريــتش ـقل شــركـ ـلــحـ ــشــغل لـ مـع ا
بـتـرولـيوم بـي بي في مـدة ال تقل عن 8
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ـًا أن (اخلـطـة تـضـمـنت كـذلك  ـن   مـبـيـ
ـيل يــومي عـلى ـافـة  200إلف بـرمـ إضـ
ـيــون بــرمـيل ـل ـتــاج احلـالي  1.4مـ اإلنـ
يومي قبيل حلول عام  2025 واوضح
ـاعـيل ان (شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة اسـمـ
ـشـغل حلقل ا بـالـتـعاون مع لـوك أويل 
ـروعــ ـالت مـــشــ أحــ ـة  غـــرب الـــقـــرنــ
ـام ـنـــتــصف عـ ـراجـــيــ في مـ ـتــخـ اسـ
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ـلـــكــؤ او تـــقــصـــيــر وتـــذلــيل دون تـ
الــعـقــبــات الـتي تــعــرقل عــمل فـرق
ـانــــة مـن خالل تــــوفــــيــــر الــــصــــيـــ
سـتـلزمـات  الـضروريـة لـعمـلهم). ا
خــطــوات تــتــدارس وزارة الــنـــفط 
ـاج ـلــيــة لـــرفع إنــتـ ـا فـــعـ ـالـت انــهـ قـ
ـار تــنـفــيـذ وتـصــديــر اخلـام في إطـ
هو األكبـر حجمًا على مخطط يـعد 
ي وصـوًال إلى هـدف الـنـطـاق الـعـا
إنـتـاج  8مـالي بـرمـيـل في نـهـاية
 . 2028وقال الوزير إحسان عبد
اجلـبـار اســمـاعـيل في بـيـان تـلـقـته
(الــــزمــــان) امس ان (احلـــــديث عن
زيـادة  كـمـيـات إنـتـاج الـنـفط تـقـدر
بـنـحـو  3.3ماليـ بـرمـيل يـومـيا
ـلـى نــطـاق فــنــحن نــؤكــد الــعــمل عـ
عــمالق خالل الــســنــوات اخلــمس
ـا ســيـــكــون  ــ ـلــة الـــتي ر ـــقــبــ ا
الـبـرنـامج الـسـتـخـراجي األضـخم
ـا يــعــني أن ـ في عــمــوم الـــعــالم 
هناك مشـاركة فاعلة لـشركات النفط
ـيــة في ضـخ رؤوس األمـوال ـا الــعـ
الضخمة واخلبـرات والتكنولوجيا
لـكـبـريـات الـشــركـات االسـتـثـمـاريـة
النفطية وكذلك استثمارات الوزارة
تـحـقـقة من ـتـأتيـة من أربـاحـهـا ا ا
ـاركـتـهـا الـرأسـمـالـيـة في خالل مـشـ
حقول التراخيص النفطية) واشار
الى ان (الـــهـــدف من وراء حتـــقــيق
ـاح ـاســة مـــتــوازنـــة بــ األربـ ســيــ

 2020بهدف الوصول إلى طاقة
ـر من  ـلغ أكـث ـة تـبـ ـ ـة مــسـتـد ـاجـي إنـتـ
 600ألف برميل يومي من طاقته

احلالية  500 ألف برميل يومي) الفتا
ـالـت شــركـة الى ان (في ذات الــوقت أحـ
النـفط الوطـنيـة ضـمن برنـامج مشـترك
ــشــغل ـة ا ـنـي اإليــطـالــيـ ـة ايـ مع شــركـ
الــرئـيس حلـقل الـزبــيـر غـرب الـبـصـرة
ـنتـجة أكبـر عـقد حـفـر عدد من اآلبـار ا

للنفط اخلـام التي ستضيف  200 ألف
ستهدف 700  برميل يومي لتـحقيق ا
) مـضيفا ألف برميل في غـضون عام
انه (ضــمن اخملـطط له قـبل عـام 2025
قـيام الـنفط الـوطنيـة في تنـفيـذ مشاريع
ـة في ـاجـي ـقـدرات اإلنـتـ أخــرى لـزيـادة الـ
ـيـحـاء شـرق الـبصـرة من 50  حـقل الـف
ـالي إلى مــئـة ـيل إنــتــاجه احلـ ألـف بـرمـ
ألف وكـذلك زيادة قـدرات حـقل أرطاوي

من 85  ألف بــــرمـــيل صــــعـــودًا إلى
 200ألف برميل ضمن عقد توتال

ـالــقـول ان ـرد بـ ـة) واسـتــطـ الـفــرنــســيـ
ـات ـاريـع شــركـ ـالـي إنــتـــاج مــشـ (إجــمـ
التـراخيـص والشـركات االسـتـخراجـية
للمحـافظات توضح بـأن العراق يتوافر
فيه مشـاريع محالة وأخـرى قيد اإلحالة
ـر من 3.300  ـثـ ـادرة عـــلى جـــمع أكــ قـ

مالي برميل يومي بنهاية 2028.
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الـــعـــبـــودي فـي تـــصـــريح امس إن
(الـــوزارة حــــريـــصــــة عــــلى إبـــرام
ـنـتـجـة الـتي ـيـة ا الـشـراكـات الـعـا
ـعـرفـيـة تـسـتــجـيب لـلـمـتـطــلـبـات ا
ــعـاصـرة وتـفــتح اجملـال بـاجتـاه ا
فرص التعـاون العلمي في اجملاالت
احليـوية والـعمل عـلى دعم البحث
ناسبة ناخـات ا العلمي وتـوفير ا
لتـشخيص مـا يحتاج إلـيه اجملتمع
من خــدمـات عــلـمـيــة وتـعــلـيــمـيـة)
ـنـحة األمـريـكـيـة لدعم مـؤكـدا ان (ا
اجلــامـــعــات اجلـــنــوبـــيــة تـــضــمن
وان نصف تخصيص مليون دوالر 
مـلــيـون دوالر خـصــصت لـتـجــهـيـز
مـخـتـبـر أبحـاث الـبـيئـة في جـامـعة
البصرة و 125ألف دوالر خصصت
لكل من جـامعتي الـبصرة ومـيسان
ــثـنى و ذي قـار لــدعم وتـصـمـيم وا
تجددة في برنامج أبحاث الطاقة ا
ـية وبـالـتـعاون مع ضـوء أسس عـا
اجلامعات األمريكية) ولفت الى ان
(نــتـــائج هــذا االشــتــغــال الــعــلــمي
ســيــكــون حــاضــراً عــلى مــســتــوى
اجلـامـعـات اجلـنـوبـيـة بـشـكل جـاد

ـنـحـة وبـرامـجـها كـون تـفـاصـيل ا
ركـزت على مـجاالت حـيويـة سيـفيد
مـنـهـا البـاحـثون فـي إنتـاج أبـحاث

تجددة).  البيئة والطاقة ا
افادت في وقت  وكانت الـوزارة قد 
ــنـحــة األمـريــكـيـة سـابق  إطالق ا
ــــبـــادرة الــــداعـــمـــة اخلــــاصـــة بـــا
لـلـجـامـعات اجلـنـوبـيـة في مـجاالت

البيئة.
ـنــحـة وذكــر بــيـان أنه ( إطـالق ا
ـــبــادرة االمــريـــكــيـــة اخلــاصـــة بــا
الــداعــمـة لــلــجـامــعــات اجلـنــوبــيـة
لـتــجــهــيـز مــركــز أبــحـاث الــبــيــئـة
تجددة في وتعزيز أبحاث الطاقة ا
جامعات البصرة وذي قار وميسان
ــثـنى خالل حــفل اإلطالق الـذي وا
أشـرفت علـيه منـظمـة هيـئة الـبحث
بـحـضور والـتـبادل الـدولي ايـركس
الـوزيـر نـبـيل كـاظم عـبـد الـصـاحب
ـتــحــدة لـدى وســفـيــرة الــواليــات ا
العراق آلـينا رومـانوسكي ورؤساء
ــثـــلي اجلــامــعــات اجلــنــوبــيــة و
ـكـلـفة وأعـضـاء الـلـجـنة الـوزاريـة ا

تابعة).  باإلشراف وا
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أنـا ال أخـتـار الطـريق الـذي يـروق لي إال ح أكـون مُـعـافى أما إذا اصـبت فـلـيس أنا من
يقرر بل إصابـتي  ما قاله إميل سيوران الذي يصف نـفسه إنه فيلسوف الصدفة مع إن
هـناك من ال يـؤمن بالـصدفـة ليس غـريباً أن يـشعـر أغلـبنا بـالغـربة واالغـتراب والـتغريب 
في عـالم يـدفـعـنـا الى مـا وراء الـذات واحلـرص و االحـتـماء مـن اآلخـرين في هـذا الـزمان
الـذي يبحث عن اي ذريـعة  ليصـدمنا أكثـر بعد انهـيار أخالقيات الـعالم وانقالب أحواله
شـفرة كل يوم والشحن السلبي لـنجد أنفسنا غرباء جميعنا حتت تـأثير مئات الرسائل ا
.عـنـدمـا تــكـون اصـابـة هـذا اجملــتـمع إصـابـة وعي و فــكـر يـعـتل الـوجــدان فـيه و يـتـشـوه
ـكننا التـأقلم معه والقبـول بواقعه  ما نراه و نسـمعه كل يوم من شر و ظلم الضمير ال 
 حـقد وكـراهيـة عنـدما يـحاول  الـناس مع بـعضـهم البـعض اصطـياد االخـطاء و  الـبحث
عن العـيوب و زالت الـلسان   فـكل انسان يـؤذي االخرين بـقدر النـقص الذي فـيه بتعـبير
رض و االعـتالل النفسي كل هـذا يجعـلنا نواجه سـارتر واحلقيـقة ال اجد تـفسيراُ لـهذا ا
اجملـتـمع ونـعي فـجـيـعـته   حـسب مـقـيـاس الـوعي الـعـام  فـي حـ مـا يـراه آخـرون امراُ
ل يعرض وت لكنه يفضل االنتحار .مسلسل  مألوفاً بالتعود و التكيف.. كالهارب من ا
ـرور سريع خلف شاشات  التـلفاز ال نتعـاطف ونتفاعل مع أبطاله   ل مع األداء يومياً 
ثل االعـلى يسـقط  الفـارس الهـمام و التـمـثيل  لـيسـقطـنا في حـيرة الـتأويل و الـتـحلـيل ا
ماهي اال صور في ينحني  االبـطال ليسوا ابطال و ال القاتل قتلة و ال الصادق بررة 
مُـخـيـلتـنـا نـحن نـصـنع  بـروازها حـيث ال خـيـر يـبـقى و ال شر يـدوم وال مـجـد يُـخـلد  إنه
مجرد اداء تمثـيلي  رسالة كل واحد منا يفهمها حسب رؤيته  اخلير و الشر موجود في
كل انسـان وبدرجات مـختـلفـة  نحن نـؤثر ونـتأثـر باآلخـرين هنـاك من يخرج لـك أجمل ما
فـيك وفق مـبدأ احملـبـة والتـسامي  هـنـاك من يخـرج أسـوء ما فـيك وفق درجـة التـسافل 
في االداء مشـاعر الـفرح و احلـزن االحبـاط والفـشل االمل واالكـتئـاب ثنـائيـات معـدية من
شخص الى آخر عبر مسـاراتها الطاقية تصل اليـنا ونستقبلها لـنرسلها  بالتالي االفكار
والنـيات التي نـطلقهـا ونرسلهـا لألخرين  ستعـاد الينا وبـنفس الدرجة  البـد من التعافي
من هذه اإلصابة .  إن كل مـا يصدر عنا له مـجال طاقي (هالة )حتـيط بنا وما حتمله من
نقـاء أو حقد  تـؤثر في الـكون و نـتأثر نـحن بهـا باختـالف طبائـعنـا  من شخص الى آخر
ـا يؤمن و انه بـالـله وعالقـته  لـذلك البـد من االعتـمـاد عـلى قـوة وعي االنسـان فـيـنـا وإ
يـعتقد دون خـسارة اليقـ . ما أجمل التـسامي عن األحقاد وصـغائر االمور والـتفاصيل
الـتافـهة فـالرحـمـة واحملبـة قوة شـحن و تفـعيل اجلـانب االنـساني والـروحي لهـذه الهـالة 
التـي جعـلـهـا الـله سـبـحـانه كـالبـصـمـة الـنـادرة . في هـذا الـطريق
الذي يروق لـك إذا لم تكن لك نية الوصول فال تكن ضمن نوايا

اآلخرين.
 كُـن مـعــافى  وأنـت في طــريــقك تــذكــر  الـطــريق الــذي  أوله

احتراق آخره إشراق .
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من يفـهم السـياسة يـفهم ان شرط اخلـصومة لـيس هيـنا دفعه في سـاحة الصـراع ومن ال يفهم
ــصـالح مـضـمـونــة في إثـارة أي مـشـكل او الــدخـول عـلى اخلط طـرفـا في الـسـيـاسـة يـرى ان ا

ا كان هو مع األقوى بنظره. وقف هينان طا متضامنا أم متخاصما معتقدا ان التصريح و ا
فرغة من شرطي سؤولة و ا اكتب و أنا ارجي النفـس ان ال يؤخذ اجلمهور بالتصريحـات غير ا
خـصـومة الـقـانـون و خصـومـة السـيـاسـية و هي تـصـريـحات تـكـثر في سـوح اإلعالم سـيـما في
ساحة اإلعالم احلزبي في الـعراق و الذي صار متفرغـا هذه الفترة و مثـيالتها من الفترات التي
نتظرة حلسـم رئيس اجلمهورية و تكليف رئيس مجلس وزراء تسبق و تواكب اجللـسة النيابية ا
و ال ضـيـر ان انبه هـنـا ان اخبـارا تـخص الفـرد من أمن و صـحـة و بطـالـة و اختالس و انـتـحار

يجري بثها و بث أخبار تراجع الزراعة و التصحر و الفقر و كأنها في بلد آخر!
في الـقـانون اخلـصومـة هي رابط عالقـة ب الـقضـاء و مدع و مـدعى علـيه تـوجب الفـصل فيـها
دعي ذلك ان الـقـضاء يـضع شـروطا علـمـا ان القـضـاء ليس مـحـكومـا بـشرط احلـكم لـصـالح ا
لـقبـول الـدعـوى شـكال و موضـوعـا و من بـ اهم الـشـروط في الـدعوى هي صـفـة اخلـصـومة
عنوية إذا أرادوا او ارادت الـتقاضي كما وهذا مبحث البـد ان ينتبه له األفراد و الـشخصيـات ا
ان اإلحـاطـة بهـا مـفـيدة لـفـهم مـعـنى اخلصـومـة في الـسيـاسـة مـتى مـا وقعت خـصـومـة فعال و
قبول هي نـزاع على محل( شيء يـقع عليه النزاع او ـتداول و ا اخلـصومة كمـا يجري تعـريفها ا
بسببه) و مثلمـا ان قضايا القانون بعضها يقبل الصلح بـرغم اخلصومة فالسياسية ايضا فيها
مساحات اكبر و مـساحات للصلح بوجود اخلـصومة هذا إذا كانت ثمة خصـومة حقيقية و ثمة
دربة و حنكة سيـاسية!.نحن نفهم اخلصومة سياسيا و نفهمها قانونا و عرفا ومن يتابع مسيرة
ـانـنـا و حـكـومـاتـنـا في اإلقـلـيم و يـسـتـحـضـر مـعـهـا الـنـزاع الـتـاريـخي سـيـجد ان حـزبـنـا و پـر
خصوماتنا الـسياسية لها مرتكزات قانونيـة ضمن القانون الوطني النابع من روح الدستور الذي
دعي فـيها تـتعلق صوتـنا علـيه و من روح القانـون اإلنساني فـكل اخلصومـات التي كنـا طرف ا
بسعينا لألفـضل لشعبنا إذا ال يـصح ان تغطي مجموعـة احداث مهما كانت ألـيمة و قسم منها
بفعل فاعل يبـحث عن مكتسبات على حسـاب شعوب العراق و منها شـعبنا بكردستان أقول: ال
يـصح ان يجـري دفعـنا لـنسـيان خـصومـتنـا مع الذين دمـروا حقـبا زمـنيـة من مسـيرة أمة او ان
ـة بوجوه و عـناوين جديـدة فنحن ال تـقودنا وسيـلة اعالم موجـه و ال تنطلي تتـكرر األفعـال القد
عـلـيـنا تـصـريـحـات مـفـرغـة و ال جنـز و ال نـفـزع من أقـول و حـركـات الـذين يـسـيـرون الـدرونز و
.في الشرع السمـاوي و في القانون االسمى و في الفـطرة اإلنسانية شواخص يقصفون اآلمـن
بيّنة عـلى اجلرم و البراءة و على احلق و على الباطل ومعـروف ان القضاء ال يتأثر بالرأي عامه
و خــاصه ان يــتــجه ألصــدار حــكم و احلــكم بـذاتـه قـابـل لـلــطــعن ضــمن درجــات مــعــروفـة في
التقاضي وهذا األمـر ال ضرر منه بل هو مفيد ان اسـتحضره الذين يعمـلون في السياسة فهو
ـارسة االبـتزاز الـعاطـفي عـلى اجلمـوع حلرفـها امر يـبعـدهم عن 
عن حـقـيـقـة الـواقع الــذي خـسـروا فـيه( اقـصـد اجلـمـوع) دمـا و

عمرانا و سمعة و تسببوا بإساءة للتاريخ و الدين.
كتب السياسي { سكرتير ا
قراطي الكردستاني للحزب الد
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وزيـــر نــــاشـــدت  احـــدى الـــعـــوائل 
الصـحة التـدخل وانقـاذ طفلـها الذي

يـحتـاج الى اجراء عـمـليـة للـقلب في
بعد تعذر اجرائها مستشفى الصدر
ـاء في حتت مـــســـوغـــات عـــدة. وجــ
ـنــاشـدة اطـلـعـت عـلـيــهـا (الـزمـان) ا
امس ان (مـــســتـــشــفى الـــصــدر في
احملافـظـة تؤجل والكـثر من شـهرين
مـوعد اجـراء عمـلـية الـطفل حـمودي
ـالـــة ـانـــة صـــ حتت مــــســــوغ صـــيـــ
ـا بـــعــد ذلك ـلــيـــات  ثم قـــررنـ الــعـــمــ
اذ لم اجراؤها عـلى النفـقة اخلاصة 
نـتمـكن من تـغطـية نـفقـات العـملـية 
ـا مــحـــاوالت عــدة بــعـــد ان اجــريـــنــ

بلغ أو دفع نصفه. لتقسيط ا
االمر الذي ـوافقـة  لكن لم حتـصل ا
دفعـنا للـجوء الى منـظمات إنـسانية
ـلـة وزيـر الـصــحـة واحلـصـول ـقـابـ
عـلى مـوافــقـته لـتـحــويل الـطـفل الى
مـسـتشـفى الـكفـيل أو زين الـعـابدين
في كربالء) مـؤكدة انه (بـرغم تدخل
شـخـصــيـات  عـدة لــكن دون فـائـدة
والـطـبـيب االخـتـصـاص ابـلـغـنا ان
تأخـير الـعملـية سـيؤدي الى حدوث
عـجـز قــلب لـدى الـطــفل). وتـسـاءلت
ـانـيــة يـا وزارة ـلـة (أين اإلنــسـ الــعـائـ
الـصــحـة ومـحـافظ الـنـجف عن هـذا
الـطـفـل الـذي يـعـاني من اجل اجـراء

هذه العملية). 
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رور الـعامة في وزارة وجهت مديـرية ا
ـا في بـــغـــداد ـارزهـــ ـلـــيــــة مـــفــ الــــداخــ
واحملافظات للعمل باإلشارة الضوئية
ـامـة في الــتــقـاطــعـات والــشــوارع الـعـ
وفرض غرامة مقدارها  200ألف دينار

بحق مخالفي القرار.
ديرية في بيان تلقته (الزمان) وذكرت ا
ـادة  25أوًال امس أنه (عـمال بـأحـكـام ا
ـرور الذي يـعـاقب بـغـرامة من قـانـون ا
مـاليـة مـقـدارها  200الف ديـنار كل من
رور الـضوئية أو تثـل  إلشارات ا لم 
وجه ـرور الـتـنـظـيـمـيـة إشـارات رجل ا
ـام الـلــواء احلـقــوقي طـارق ـديــر الـعـ ا
نتشرة في فارز ا إسماعيل الربيـعي ا
بـغـداد وبـقيـة احملـافـظات لـلـعـمل على
ـاطــعـات ـارة الــضـوئــيــة في الــتـقـ اإلشـ
ـان ـامـــة) واهب الــبــيـ والـــشــوارع الــعـ
ركـبات  بـ(االلتـزام الطوعي بسـائقي ا
ـالــــفــــة ـاد عـن هــــذه اخملــــ واالبــــتـــــعـــ
وســـيـــحـــاسب اخملـــالف بـــشـــدة وفق
ـديرية قد حددت في القانون). وكانت ا
ثالثــة عــوامـل مــســبــبــة وقت ســـابق 
رورية. وقال مدير العالقات للحوادث ا
ـاد الــقــيــسي في واإلعالم الــعــمــيــد زيـ
ـروريـة تــصـريح امس إن (احلــوادث ا
تــتـعـلق بـثالثـة عـوامل أسـاسـيـة وهي
ـركبـة والـطريق) مـؤكدا ان الـسائق وا
رورية التي تسجلها (أغلب احلوادث ا

تتمـثل في عدم الـتزام السائق ديـرية  ا
بـالـتــعـلـيـمـات والــضـوابط والـقـوانـ
ـارات الـــضـــوئـــيــة ـــروريـــة او اإلشــ ا
ـروريــة إضـافـة إلـى الـسـيــر عـكس وا
ــفـرطـة والــقـيـادة االجتـاه والــسـرعـة ا
بـتــهـور واالجـتــيـاز اخلـاطـئ من جـهـة
الــيـمــ واسـتــخــدام الـهــاتف الـنــقـال
والـتقـاط الـصـور الـشـخـصـيـة والـلـهو
والـلـعب والـرقص والـغـنـاء اثـنـاء سـير
ـامــور اخـرى) ــركــبــة واالنــشــغــال بـ ا
مؤكـدا ان (استخـدام الضـوء العالي أو
ـلـيل الـذي مـا يــسـمى الــزنـون اثــنـاء الـ
ـركبـات اآلخرين يشـتت رؤية سـائقي ا
ـايـد ـًا كــذلك الـوقــوف عــلى الـسـ مــؤقـتـ
ـركـبـة وعـدم وضع ن عــنـد عـطل ا األ
مـثـلث األمـان وبـالـتـالي فـإن جـمـيع ما

ذكر يسبب حوادث مرورية)
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ــئـة من  الفـتـا الى ان (  75الى  80بـا
احلــوادث تـعـود إلى الـعــامل الـبـشـري
ـركـبـة) وتـابع (أمـا ـتـمـثل بـســائق ا ا
ركبة عندما العامل الـثاني فيتمثل بـا
تـانة أو تكون ال حتتوي عـلى األمن وا
والـعـامل الـثالث إطـاراتـهـا غـير جـيـدة 
والسيما التي تكون يتمثل في الطريق 
رورية خالـية من الـتأثيث بـالعالمـات ا
ـاء مـع وجـــود تـــخـــســـفــات) واإلكـــسـ
ـديـريـة لـديـها ومـضى الى الـقـول ان (ا
مـرحلـة التـوعيـة والتثـقيف مـرحلـتان 

ـلـة الــتــعــاون مع اجلــهـات ذات ومــرحـ
الـعالقـة السـتيـراد رادارات عـلى سـبيل
رور الـعام ـثال) واضـاف ان (مديـر ا ا
والسيما على وجه بتكثيف الـدوريات 

الطرق اخلـارجية ومـحاسبة الـسائق
الـذين يقـودون مركـباتهـم عكس الـسير
وكــذلك عـدم ارتـداء وبـسـرعــة مـفـرطـة 

حزام األمان). 
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بغداد

ـنتهـية والـتي تمـثل حقـيقـة اخملرجات ـناسـبة بـدء امتـحانات طـلبـة الصـفوف ا
ؤسـسة التعـليميـة فيما بعـد التخرج لـيبدا بعون للمـؤسسة التربـوية ومدخالت ا
الله تعالى العام الدراسي اجلديد في الكليات واجلامعات بتخصصاتها كافه .
وفي ضـوء ما تـقـدم فقـد استـنتج الـكـاتب من خالل التـحلـيل للـوقـائع التـعلـيمـية
عاصـرة على وفق الصيغـت الضمنـية والصريحـة توصية اجرائـية متواضعة ا

كوجهة نظر علميه تتمثل في االتي:-
ينـبغي ان نسـعى جاهدين من االن بـان يكون هنـالك تعاون حـقيقي مـشترك ب
ـؤسسـتـ التـربويـة والـتعـليـمـية في اعـادة صيـاغـة االهداف الـتعـلـيمـية في ان ا
ـدخالت الفـاعله تـكون اولـويات اهـدافـها الـتعـلمـية مـوحده تـتمـحور في ايـجاد ا
تعـددة والتي تـتوائم مع التـطور احلـاصل في عصر هـنيـة ا ـهارات ا لصـناعة ا

ي . التكنلوجيا واحلاجة القائمة لسوق العمل احمللي والعا
وذلك عن طـريق تـنظـيم الـسـلوك االنـسـاني التـربـوي الـتعـلـيمي لـلـطـلبـة  بـطرائق
هـاري العـلـمي الالئق وليـس التـسابق نـهـجي التـدريـجي في البـنـاء ا االرتـقـاء ا
فـيـمـا بـ الـكـلـيـات واجلـامـعـات في احلـصـول عـلى مـدخالت مـتـمـيـزة لـطـاقـات
عارف محدوده استيعابية طالبية قد تمتلك بعد تخرجها على كارت لشهادات 
يتزاحم عـندهـا التـفكـير االنـساني لـلمتـخرج  نـحو الـتردد واحلـيرة واالنـسحاب
واخلوف والـقـلق والـغـموض جتـاه عـدم قـدرته في احلـصـول عـلى العـمل الالئق

ومة احلياة االنسانية . كمتطلب فاعل في د
وفي ضوء مـا تقدم فان العالم من حـولنا لم ولن يتمكن من
ـجـاالته الـوصــول الى هـذا الـتــقـدم الـعـلــمي الـتـقــني 
ا عـرفة فحسب وا ـتباينه من خالل ا التـخصصية ا
ــتـفـاعــلـة مع ــهـارات الــعـمـلــيه ا عن طـريـق امـتالك ا
ــنــطـقــيـة عــلـمــيه حتــسـيــنـيـه مـتــطـوره  في احلــيـاة 

اجملاالت كافه . 
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أكـد مـستـشـار األمن الـقـومي قاسم
األعــرجي ان الــعــراق يـدعـم فـريق
في إجناز مهمة التحـقيق الدوليـة 

جمع أدلة تدين داعش.
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس أن
كتبه  رئيس (األعرجي استقـبل 
فريق الـتحـقيق الـدولي جلمع أدلة

ـســتــشـار تـدين داعـش اإلرهـابـي ا
كـرسـتــيـان ريـتـشــر وجـرى تـأكـيـد
العـمل بشكـل مستـمر إلجناز مـهمة
جــــمع أدلــــة تـــديـن داعش  وعـــدم

إفـالت اجملـــرمــــ من الــــعــــقـــاب)
واضاف االعرجي ان (العراق طلب
تـعــاون اجملـتـمـع الـدولي لــتـحـمل
مــسـؤولـيـاته فـي مـحـاسـبـة داعش
اإلرهـــــــابـي عن جــــــــرائم اإلبـــــــادة
اجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية)
مـــبـــيـــنـــا ان (قــرار مـــجـــلس األمن
الـدولي رقم 2379 قـد حــدد مـهـام
الـفـريق الدولي مـا يـتـطلب تـعـزيز
ــشــتــرك بــ الــعــراق الـــتــعــاون ا
وفـريق الـتـحـقـيق لـتـعـزيـز جـهود
ــسـاءلــة عن جـرائم اإلبــادة الـتي ا
ارتــــكــــبـــــهــــا داعش  وإنــــصــــاف
الـضـحـايـا وعـوائـلـهم بـعـدم إفالت

هؤالء اإلرهابي من العقاب).
قــدم رئـــيس الـــفــريق من جـــانــبـه 
ـسـتـمر شـكـره لألعـرجـي لـدعمـه ا
لـــعـــمل الـــفـــريق مـــشــيـــرا إلى أن
(الـفـريق يـعـمل بـتـنـسيق كـامل مع
احلـــكـــومــة الـــعـــراقــيـــة من خالل
وزارة اخلـارجــيــة ومــكـتـب رئـيس
الوزراء ومستشارية األمن القومي
والــــــــوزارات األخــــــــرى إلجنــــــــاز

ــهــمــة) وتــابع ان (الــفــريق أعــد ا
خطـة عمل بالـتنسيـق مع احلكومة
ـكـلـف بـهـا وأنه ـهــام ا  إلجنــاز ا
مستمر بجهوده وحرصه على عدم
اإلفالت من الـعــقـاب لــكل مـرتــكـبي
اجلــرائم ضــد اإلنــســانــيــة). وكـان
ــمـــثــلــة مع ا األعــرجــيـــقــد بـــحث 
اخلــــاصــــة لـألمــــ الـــــعــــام لأل
ـــتـــحـــدة في الـــعـــراق جـــيـــنـــ ا
مــلـفي مــخـيم الــهـول بالسـخــارت 

وسنجار.  
WOÝUOÝ ŸU{Ë«

وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(اجلــانـبــ اســتـعــرضــا األوضـاع
الـــســــيــــاســـيــــة واألمـــنــــيــــة عـــلى
الــصــعــيـديـن الــدولي واإلقــلـيــمي
فضال عن بحـث ملفي مـخيم الهول
وشـــدد األعــرجي عــلى وســنــجــار)
(أهـمـيـة أن يـأخـذ اجملـتـمع الـدولي
دوره في إنـهاء مـلف مـخيم الـهول
ثـله بقاء هـذا اخمليم من خطر ا 
ــنـطــقـة حــقـيــقي عــلى الـعــراق وا
مـؤكـدا تعـاون الـعـراق مع اجملـتمع

ـــلف). في الـــدولي إلنـــهــاء هـــذا ا
تسـعى وزارة الهجرة غضون ذلك 
ــهـجـرين لـغـلق مـلف الـنـازحـ وا
وذلك من خالل قـبل  خالل الـعـام ا
تـطـبــيق الـعـودة الـطــوعـيـة لألسـر
الــقـــانــطـــة في مــخـــيــمــات اقـــلــيم
كـردســتــان .وقــال الــوكـيل اإلداري
فـي الـــــوزارة كــــر الـــــنـــــوري في
تـصـريح امس إن (الـوزارة تـسـعى
قـبل عاما لغلق ملف جلعل العام ا
النازح من خالل تطبيق العودة
الــطــوعـــيــة لألســـر الــقـــاطــنــة في
مـخـيـمـات االقلـيـم  والسـيـمـا بـعد
انـتهاء الـعمـليـات القـتالـية وإعادة
اخلـــدمــــات األســـاســـيــــة لـــلـــمـــدن
احملــــررة) مــــؤكـــدا (دعـم الـــوزارة
ــســـتــمـــر لألســـر الــنـــازحــة من ا
ـســاعـدات الــعـيـنــيـة والـغــذائـيـة ا
مـؤكـدا والــصـحـيـة في اخملـيـمـات)
ـذكورة (وجـود دعم كـبـيـر لألسـر ا
ـنـظـمـات الـدولـيـة فـضال عن مـن ا
مــســـانــدة اجلــهـــات ذات الــعالقــة

إلعادتها إلى مناطق سكناها). 
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ماذا تريد ?

والى مَ تطمح ?
وما هي أقصى غاياتك ?

اسئلـة ثالثـة لو وجـهناهـا الى عـدة شرائح اجـتمـاعية لـوجدنـا اختالفـا كبـيراً في
اجلواب .
العُزّاب :

يـريــدون الـزواج ويـطـمــحـون حلـيـاة أســريـة نـاجـحـة  وامــكـانـات مـالــيه جتـعـلـهم
يعيشون برغد ...

والطالّب :
ناصب يريدون اجـتياز مراحلهم الدراسية بنجاح ويطمحون بعد ذلك الى تبوء ا

همة ويدعون أنهم يريدون بذلك خدمة البالد والعباد ..!! ا
والعاطلون عن العمل :

وهم شـريـحة كـبـرى يطـالـبون بـتأمـ األعـمال الـتي تـكفل لـهم الـقدرة عـلى تـأم
احتياجاتهم ...

والغارقون في الديون :
تراكمة ... يطمحون الى تسديد ما تعلق بذمتهم من الديون ا

وأصحاب األعراض واألمراض :
يرغبون في أنْ تتاح لهم الفرصة للعالج في خارج العراق ..!!

وهكذا تتعدد الرغبات بتعدد الشرائح واألحوال 
-2-

وكُلُّ ما ذُكِر مِنَ األجوبة مصطبغ بصبغة شخصية خاصة
 وقلّ مَنْ تـسـمـعه طـامـحـا الى سالمـة الـوطن واسـتـعـادته لـعـافـيـته بـعد أنْ أثـخن

باجلراح .
-3-

أما الرسالي الواعي فهو ال يُقدّم على رضا الله سبحانه شيئا 
ولسان حاله يقول :

حسبي رضاكَ بِكُلّ وَجْهٍ أمكنا 
فام عليّ بذاك مِنْ قَبْلِ الفنا 
واذا رضيتَ فتلكَ غايةُ رغبتي 

نى  والقصدُ كُلّ القصدِ بل كُلُّ ا
وهذا هو اجلواب األمثل 

ـتـــــقــدمـة لـكـهـا تـنـــاولت الـشـوط األول من احلـيـاة  – وهـو الـشـوط فـاالجـوبـة ا
متد الى األبد . األقصر  –  ونسبت الشوط الثاني هو الشوط ا

-4-
وقال آخر :

فاسأل الله بلوغا الى 
مرضاتهِ آم أمينا

نعم 
انّ بلوغ مرضاة الله هو أهم ما ينشده االنسان الصالح 

سار بجميل األقوال واألعمال  طلـوب ازدان ا ومتى كـان رضا الله هو الهدف ا
و االبـــتــعــاد عن بـــؤر الــفــســاد واالهـــمــال والــولــوغ في

مستنقعات الرذيلة والعصيان.
وهـكــذا يــفــوق االنـســان الــصـالـح بـأشــواقه الــروحــيـة

الئكة ويقدم عليها  ومناقبه السلوكية ا
وهنا تكمن العظة .

ـاذا اليـابان هـكذا?.. كـتب أحـدهم إعرفـوا احلقـيقـة لتـبـكوا عـلى حالـنا مـتـساءالً 
دح جـد و وتـلك حـقائق قـد تكـون غـائبـة عن البـعض مـنا رغم أن الـكثـيـر منـا 

احلياة في أوروبا فالفارق كبير! .. 
تلك ثروات وموارد قادرة أن تنقلنا إلى مراحل أفضل إال أن وبالـرغم من أننا 
سوء إدارتـها جعـلنا نـتخـلَّف.. واألسوأ من ذلك نكـسر أجـنحة كل نـاجح وطموح
ـكـنون ـتـفـوقـ  هـمالت مـتـنـاسـ غـيـر مـراع أن هـؤالء ا ونـرمـيه في خـانـة ا
الــبالد من الــعــبـور إلـى مـراحـل األمـان والــتــطــور بــخـبــراتــهم وقــدراتــهم الــفـذة
ـبـهـرة.. والطـالـبـة زينـب علي عـبـيـد إحـدى أصحـاب تـلك الـقدرات وطـمـوحاتـهم ا
تـميزة دأبت على طريق جناحها واجتهدت إلى تفوقها الذي حصلت عليه بجد ا
ال لـعب لـكنـهـا لم جتد من يـصـفق لهـا بل من يـضحـك علـيـها ويـهـزأ بطـمـوحاتـها
وأحالمــهـا الــتي ضـاعت... وقــبل الـغــوص أكـثــر في قـصــة هـذه الـطــالـبــة نـعـود
لـصــاحـبـنـا الـذي وضع حـقـائـق صـادمـة بـالـنـسـبـة لــنـا عن دولـة الـيـابـان بـهـدف
قارنة تعد مأساة تروح تطورة وحالنا هذه ا قارنة ب حال الدول ا التـعريف وا

بنا لإلحباط واليأس عند سماع أو رؤية أي شي كالذي سنقرأه.....
في الـيــابـان تُــدَّرس مــادة من أولى إلى ســادسـة إبــتـدائي إســمــهـا الــطـريق إلى
األخالق يتـعلم فـيهـا التالمـيذ األخالق والـتعـامل مع النـاس اليوجـد رسوب من
أولى إبـتـدائي إلى الـثـالث مـتوسـط ألن الهـدف قـبل الـتـعـليـم هو الـتـربـيـة وغرس
ـفاهـيم وبـناء الـشخـصيـة بالـرغم من أن الـيابـان شعـباً غـنـياً لـكن ليس لـديهم ا
سـؤوالن عن البيت واألوالد أما األطفال يـنظفون صفوفهم خدم فـالوالدان هما ا
ـدة ربع ساعة مع مدرسيهم والهدف خلق جيل متواضع وحريص على كل يوم 
النظـافة إن هؤالء األطفال يأخذ كل مـنهم فرشاة أسنانه معه لـينظفها بعد األكل
درسـة حفـاظاً علـى صحة األسـنان أمـا عامل الـنظـافة في الـيابـان يسمى في ا
(مــهــنـدســاً صــحـيــاً) يــتــقـاضى 5000 إلى 8000 آالف دوالراً في الــشــهـر
ويخـضع قبل الـعمل إلختـبارات ويُمـنع استـخدام الهـاتف اجلوال في الـقطارات
ـغلـقة إذا ذهـبت إلى مطـعم هنـاك فيه بـوفيه سـترى أن كل طـاعم واألماكن ا وا
واحـد مـنـهم ال يـأكل إال بـقـدر حـاجـته واليـتـرك أكالً زائـداً عن احلـاجـة كـما أن
مـعـدل تـأخـر الـقطـارات في الـيـابـان إن مـعـدل تـأخـر االيـطـارات يُـقـدر بثـوانِ في
السنـة ألنه شعب يقـدر قيمـة الوقت بدقـة متناهـية كل ذلك يثـبت تعاسـتنا ونحن
نقـبع في عالم احلرب والفـساد واإلهمال الـذي يقتل احليـاة في مدننا وفـينا أما
زيـنب فـقـد قُتل حـلـمـهـا الـذي ركضت وراءه إلـى بريـطـانـيـا مـتوقـعـة أن اإلهـتـمام
والـتقـديـر سيـلوحـهـا وبأقل تـقـدير سـتـحصل عـلى وظـيفـتهـا احلـكومـيـة بعـد وعد
السـيد وزيـر التـعلـيم الذي قـطعـه لهـا ولم يف به !? ومالـذي جرى لـزينب بـعد أن
وجدت نـفسها في عالم الوهم وذوبـان احللم ? ... هنا تروي زينب قـصتها بحزن
وألم يصـاحبهمـا دموع ولوم كـبير بـعد أن رفعت عـلم العراق في بـريطانـيا لعدم
تقـديـر جـهـودها وجنـاحـهـا بـتفـوق كـبـيـر قائـلـة: حـالـياً لـدي مـاجـسـتيـر هـنـدسة
برامجـيات من جامعـة نورثامبـتون البريطـانية درست في جامـعة بابل و حصلت
على بعثة كوني من األوائل وسافرت إلى بريطانيا فكنت األولى في دروس اللغة
متفوقة على الطلبة العراقي وغير العراقي ثم انتقلت إلى مرحلة البكالوريوس
اجسـتيـر بعـدها نُـشر لي بـحثـ مهمـ لكن كل فكـنت األولى وكذلك مـرحلـة ا
هذا الـتـعب واإلجناز ذهب دون فـائـدة !  لقـد كانـت زينب جتـلس بـالسـاعات في
غـرفـتـها تـدرس لـيالً مع نـهـار لكي تـنـجح وتـكـون من األوائل تلـك كانت رغـبـتـها
ـات أن تـكون األولى حيث أعـرب لـهـا عن أمـله في إحـدى التـكـر ورغـبـة الـوزيـر 
وترفع إسم الـعراق لذا وفـت زينب بوعـدها حتـقيـقاً لـطموحـها وتـنفـيذاً لـوعدها
وبـعد الـعـودة لـلـعـراق قابـلت الـوزيـر مـتـأملـة ومـتـمـنـية أن حتـصل عـلى تـقـديـرها
حـسب قـولــهـا "هـديـتـهـا"  مـتـصـورة أن الـعـراق سـيــحـتـضـنـهـا وسـتـحـتـفل بـهـا
جامعـتها وسـيقدم الـوزير لـها وظيـفتهـا لكـنها تـفاجأت بـتحـطيم كل آمالـها التي
بنتـها بعد تعُذّر الوزير "بالتقشف" حـسب تعبيرها رغم أن أقرانها توظفوا دون
أن يـبـذلـوا مــجـهـوداً أو يــكـونـوا من األوائـل مـثـلــهـا !!!  ذلك هـو جــزاء الـكـفـاح
والنـجاح ! وفق مـبدأ مـعاكس لـقول من جـد وجد واتـعب تلـعب ومن طلب الـعلم

سهر الليالي.....
القصـة هي قصة مثابرة و وفاء لكن النجاح أحياناً ال يُقابل بالتقدير بل بالتدمير
في بـيـئة يـشـوبـها تـلـوث واسطـات الـعم واخلـال وشدات سـمـاسرة الـظـائف وبيع
الـتـعيـيـنـات واألحالم في مـوطن يؤثـر عـلـيه الفـاسـدين فـتذهب احلـقـوق إلى غـير

أصحـابها وتُـعطى التـمييـزات إلى غيـر مُستـحقيـها لتـكون زينب
وغيـرها ضحيـة لنظـام فاسد الحدود لـفساده... وفي يوم
واقع اإلخبارية من األيـام سنقرأ خبراً في الصحف وا
عن اخملــتـرعـة أو الــبـروفـيــسـورة أو الــوزيـرة زيـنب في
إحدى الـواليات األوروبية ونقول: شـوف الكفاءات كلها
بـاخلــارج ألن مــيــقـدروهم لــو يــحــاربـوهم لــو يــدمـرون

عبقريتهم والغرب مستفاد منهم .

هاشم الكرعاوي

الغذائية في مخازن الشركة) واشار
الـى ان (الـــفــــريق زار الـــنــــاصـــريـــة
ـتـابـعـة اعـمـال الـصـيـانـة والـترمـيم
الـتي تشـهـدهـا الصـومـعة واإلطالع
عـــلى دعـم الــشـــركـــة لــتـــأمـــ غــذاء
ـاديـة).والغت ـواطن بأقل الـكـلف ا ا
الوزارة 35 وكـالـة غـذائـيـة وطـح

خملــالـــفــة اصـــحــابـــهـــا لــلـــضــوابط
والتعـليمـات. وقالت مديـر عام دائرة
ــتــابــعــة في الـوزارة الــتــخــطـيط وا
ابـتـهـال هـاشم في تـصـريح امس ان
(الـدائـرة تـدور 101 وكـالـة ودمـجت
103 غيرها واستحدثت  6وكاالت)

واشـارت الى انـهـا (سـجـلت 10950
طــفل حــديث الـوالدة و65116 فـرداً
جـــــديــــداً) واضــــافت ان (الــــدائــــرة
شـــطـــبت 13815 فـــرداً مــــتـــوفـــيـــاً

ورفعت احلجب عن 2008 عائلة).
مـــشـــددة عـــلى (ضـــرورة اإلبالغ عن
ـــتــوفــ لـــيــتــســنى ــســافــرين وا ا
لــلــدائـــرة حــجـــبــهـم وشــطـــبــهم من
البطاقة التموينية حسب الضوابط
والـتـعـلـيمـات لـلـحـفـاظ عـلى  لـلـمال
الــعــام واحلـد مـن حـاالت الــتالعب)
ـــواد الـــغــــذائـــيـــة مـــحـــذرة وكـالء ا
والطـح من (مـخالـفتـهم بإسـتيـفاء
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اكـد وزيـر الـتـجـارة عالء اجلـبوري
تأم مـفردات السـلة الغـذائية حتى
نهاية الـعام اجلاري فـيما اشار الى
ان حاجة الـعراق للـمحصـول سنويا
تــبــلـغ اكــثــر من اربــعــة ماليــ طن.
وقــال وقــال اجلــبــوري في تــصــريح
تابعـته (الزمـان) امس إنه (في العام
2020 كـــانـت كـــمــــيــــات احلـــنــــطـــة
مة 5 مالي ومائة ألف طن) سـتلـَّ ا
واضـاف ان (حـاجـة الـعـراق سـنـويـاً
من احلــنـــطــة تــبــلغ 4 مالي و500
ألف طن بــواقع  10حــصص تــوزع
على مدار الـعام) مؤكـدا ان (االنتاج
بــلغ مــلـيــونـ احملــلي لــهـذا الــعـام 
و102 الف طن من احلــنــطــة وهــذه
الـــكـــمــــيـــات  إذا مـــا قــــارنـــاهـــا مع
التـوقـعات فـهي كانت أفـضل بـكثـير
ـتـغـيـرات) واشـار الى ان نـتـيـجــة ا
وسم (مؤشـر عمـلـية الـنجـاح لهـذا ا
الـتـسـويــقي كـان بـسـبب االسـتـعـداد
ـبـكـر لـعـمـلـيـة اسـتـيراد احلـكـومي ا
ـــادة) مـــبــيـــنـــاً أن (الــوزارة هـــذه ا
وضعت خطة ستيراتيجية الستيراد
احلــنـطــة في قـانــون األمن الــغـذائي
الذي خـصص مـبـالغ الستـيـراد مادة
احلــنــطــة). وتـابـع ان (مـســتــحــقـات
الـفـالحـ هـذه الــعـام اخـتــلـفت عن
ـاضـية حـيث  تسـديد السـنوات ا
بـالغ كافـة ) ومضى الى الـقول ان ا
ـئــة مـنـهـا 7 ـبـالغ سـددت 70 بـا (ا
محـافظات الى 8 محـافظـات صفَّرت
بـشــكل كـامل) ولــفت الى ان (بـعض
احملــافــظـــات األخــرى كــان تــســويق

احملـصــول بـشـكل مــتـأخـر ومـازالت
عــمــلــيــات الــتــســلُّم جتــري وهــنـاك
ـاليـة لدفع تنـسيق كـبـير مع وزارة ا
ــسـتـحــقـات بـشـكـل مـتـتـابع) هـذه ا
واســتـــطـــرد بـــالـــقـــول ان (مـــخــازن
الـوزارة حتـتـوي عـلى كـمـيـات تكـفي
ة الــغـذائــيـة لــتـأمــ مـفــردات الـســلـَّ
بشكل كامل حتى نهاية هذا العام). 
واكــــدت الــــوزارة فـي وقت ســــابق 
ـوسم الـتسـويقي حملـصول انتـهاء ا
احلـــنــطــة بــعــد وصــول الــكــمــيــات
ـســوقـة ألكـثــر من مـلـيــوني ومـائـة ا
الف طـنـاً حـتى امس واوضح بـيـان
ان (الـــتــســـويق انــتـــهى في جـــمــيع
احملافظـات بعد استـقطابه الـكميات
). وشــكــلت ــســـوقــة من الــفـالحــ ا
الـــوزارة فــريــقـــاً رقــابـــيــاً من دائــرة
ـتـابـعة ـالـية  الـرقابـة الـتـجاريـة وا
جـاهزيـة سـايـلوي كـربالء والـشـطرة

عدني في محافظة ذي قار.  ا
WOM  ÊU'

واكد مدير عـام الدائرة محـمد حنون
في تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان) امس
ان (الفريق تـوجه الى سايـلو كربالء
ــتـــابــعـــة نــسب ــعـــدني اجلــديـــد  ا
اجنـازه ومـدى اسـتــيـفـاء مالحـظـات
اللـجان الفـنية خـالل مدة الصـيانة)
واضاف ان (الـفريـق رصد مـجمـوعة
الحظات موعزاً لـلمشرف على من ا
الـعمـل باإلسـراع لـتـسلـيم الـسـايـلو
تفق عليه) موضحاً وفق التوقيت ا
تابعة ان (الفرق الرقابية مستمرة 
ـــــواد الـــــغـــــذائـــــيــــة عـــــمل وكـالء ا
والـطـحـ إلسـتالم مـفـردات الـسـلـة

ـفـردات الـغـذائـيـة  اكـثـر من مـبـالغ ا
ـقـرر والـبـالـغـة 500 ديـنـاراً فـقط  ا
ـفـردات حيث لـكل فـرد لقـاء تـسـلم ا
سيــــــعاقب اخملالف بـعقوبات تصل
الى الـــغــــاء الـــوكـــالـــة) مــــطـــالـــبـــة
ـواطـنـ بـ (االبالغ عن اخملـالـفـات ا
عبر مـنصة الـوزارة فيسـبوك وارقام
اخلطـوط الساخـنة لـدائرتـها ودائرة
ـالــيـة وقـسم الــرقـابـة الــتـجـاريــة وا
ــواطـــنــ  او عـــبــر رابط شـــؤون ا
خدمـة راقبـني). على صـعيـد متصل
وسم وصلت مـسـتحـقـات الفالحـ 
احلــنــطــة احلــالي نــحـو 16 مــلــيـار

دينــــاراً لـلعام احلـالي. وقال النائب
األول حملــــــافـظ الــــــنـــــــجف هـــــــاشم
الـــكـــرعــاوي في تـــصــريـح تــابـــعــته
(الـزمان) امس ان ( الـدفـعـة األخـيرة
سـتحـقات اخلـاصة بـاحملافـظة من ا
وصــــلت) مـــــضــــيــــفـــــاً ان (تــــوزيع
ــعــتـمــدة ســيـكــون عـلى ــصـارف ا ا
مـــواقع ســايـــلــوات الــنـــجف األفــقي
والــكـــوفــة وابــو صــخــيــر اخملــزني
ومــــــجــــــمع اخلــــــورنـق اخملــــــزني)
واوضح ان (جـمـيع مـبـالغ الـفالح
سوق سـتُمنح لـهم في منتصف وا

قبل). األسبوع ا
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الشروط :
١- تقد الطلبات بظروف مغلقة قبل نفاذ مدة االعالن 

الية آلخر سنت ومصادق عليها من مكتب محاسب تخصصة والبـيانات ا قـاول ) بالنسبة للشركات العراقية ا ٢- تقد الوثائق  ( شهادة التأسيس وهوية تصنيف ا
قانوني أو شركة تدقيق دولية على ان تصدق كافة الوثائق بالنسبة للشركات االجنبية في سفارة جمهورية العراق في بلد الشركة 

دينة الصناعية  ٣- تقد خطة العمل واجلداول الزمنية اخلاصة بتطوير ا
شروع  ٤- تقد اجلدوى االقتصادية والفنية اخلاصة با

انعة من الهيأة العامة للضرائب بالنسبة للشركات العراقية  ٥- تقد كتاب عدم 
ية متخصصة في هذا اجملال  ٦- تقد الوثائق الثبوتية مصدقة اصوليا في حال وجود تعاون مع شركات عا

اثلة مصادق عليها اصوليا  ٧- تقد اعمال 
٨- ال يتم فتح العروض اال بعد مضي (٣٠) يوم من تاريخ نشر االعالن 

يدانيـة الى موقعها في راد تـطويرها كـذلك تام الزيـارات ا علـومات الفنـية والتفصـيلية والـتسهيالت الالزمـة واخلاصة باألرض ا دن الـصناعية كـافة ا ٩- تقدم هـيئة ا
محافظة نينوى

دن الـصنـاعيـة في بغـداد وفي حالـة مصـادفة يـوم الغـلق عطـلة رسـمية يـكون الـغلق في أول يـوم يلـيه من ايام ١٠- تـودع العـروض في صنـدوق العـطاءات في مـقر هـيئـة ا
الدوام الرسمي .

فعول اعتبار من تاريخ نشره في الصحف الرسمية . ١١- يكون االعالن ساري ا
١٢- يتحمل من ترسوا عليه االحالة اجور النشر واالعالن

icc@industry.gov.iq . ١٣- لالجابة على االستفسارات حول الفرصة االستثمارية  ,يرجى زيارة موقع الهيئة  االلكتروني البريد االلكتروني
عـادن / بغـداد / الباب ـدن الصـناعـية الـكائن في مـقر وزارة الصـناعـة وا ـعلن من مـقر هيـئة ا لف ا عـلى الراغـب في االشـتراك في هذه الـفرصـة احلصـول على نـسخـة ا

الشرقي  – شارع النضال  –قرب ساحة الطيران مقابل مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد 

ـدن الصنـاعية تخـصصـة في مجال تـطوير ا ـية والعـربية والـعراقيـة ا طورين والـشركات الـعا عـادن العـراقية دعـوة ا دن الـصناعـية احـدى تشكـيالت وزارة الصنـاعة وا يـسر هيـئة ا
درجة تفاصـيلها ادناه في محافظة نينوى ) علما بان فترة االعالن (٣٠ يوم ) من تاريخ رقمة وا لـغرض انشاء مدينة صناعية متخصصة بالصناعـات الدوائية والغذائية على القطعة ا
دن الصـناعية الـكائنـة في الباب الشـرقي / شارع النظـال / قرب ساحة طورين الـراغب باالسـتثمار ان يـقدموا طلـباتهم الى هـيأة ا نشـرها في الصحـف الرسمية  ,فـعلى الشركـات وا

الطيران  

W¾ON « fOz—

رقم القطعة  

٢/٢٠

١/٢٠

ساحة ا

٥٥٣ دو و ٤٤ متر 

٦٤٦ دو و ١١ اولك

رقم القطعة  

م ٤٥ االجبلة وادي احلاج محمد

م ٤٥ االجبلة وادي احلاج محمد
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لك ت نوع ا
ورقمه

رقم العقار
وموقعه

ساحة ا
م٢

الحظات ا بدل التقدير السنوي
احلالي

١
كشك
رقم ٦

رقمة جزء القطعة ا
(٨١٨/٤ مق ١٥ علي

الشرقي / حي السالم)

منشأ قبل عام٩ م٢
٢٠٠٣

٥٠٠٠٠٠ فقط
خمسمائة الف
دينار ال غيرها

٢
محل باعة
متجول
رقم ٥٩

٣٣٥٠٠٠ فقط ثالثمائة٧ م٢
وخمسة وثالثون الف
دينار ال غيرها
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دة ا

سنة
واحدة

سنة
واحدة

رقمة جزء القطعة ا
(٨١٨/٤ مق ١٥ علي

الشرقي / حي احلرية)

ـرقم (٢٦٣) في ٢٠٢٢/٥/١٧ وبـالـنـظـر لـعـدم حـصـول راغب بـالـتـأجـيـر. تـعـلن جلـنـة الـبـيع احلـاقـا بـاعالنـنـا ا
درجة تفـاصيله ادنـاه والعائـدة الى مديرية وااليجار الـثانيـة في مديرية بـلديات مـيسان عن تـأجير (٢ ملـك) ا
عدل فعلى رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا زاد العلني استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة ا بلدية علي الشرقي با
زايـدة العلـنية مـراجعـة مديريـة بلديـة علي الـشرقي او سكـرتيـر اللجـنة خالل مدة ١٥ من يرغب بـاالشتراك بـا
ـسـتمـسكـات الشـخـصيـة مع التـأميـنات يوم تـبدأ من الـيوم الـتـالي من تاريخ نـشر االعالن مـسـتصـحبـا معه ا
ـزايدة في الـيوم قـدرة لبـدل االيجـار لكـامل مـدته وستـجرى ا الـقانـونـية الـتي ال تقل عن (٢٠ %) من الـقيـمـة ا
التالي من مدة االعالن الساعة العـاشرة والنصف صباحا خالل الدوام الرسـمي ويكون مكان اجراءها في مقر
ـزاد العلـني عطلـة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـليه من ايام مديريـة بلديـة علي الشـرقي واذا صادف يوم ا
زايدة اجور النـشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور العمل الرسمي ويتحمل مـن ترسو عليه ا

قانونية اخرى.
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فــقــــــــــــد مـــــــنـي جـــــــواز ســفــــــر بـأســــم
 BEZAWIT WALE الــصــادر من (أثــيـوبــيـا)
رقم اجلـواز  EP 696 7991 ومن يــعـثــر عــلـيه

تسليمه الى اجلهات اخملتصة.

d U  œuL  bL « Øp dA « v ≈
اقـتــضى حــضـوركم إلـى مـديــريـة بــلــديـة الــعــمـارة لــغـرض
احلـصــــــول عـلـــــى إجــــــــــازة بـنــــــاء لـلـعـقــــــار تسـلـسل
(٢/٥٥/٨٦٢٥/ مـغربـة) كونه مـنـاصفـة بيـنـنا وخالل فـترة (
٣٠ يـوم) من تـاريخ نـشر اإلعالن فـي اجلريـدة وبـعـكـسه يتم
الـسـيـر في إجـراءات احلـصـول عـلى إجـازة الـبـنـاء ويـسـقط

حقكم في االعتراض مستقبال"
p dA «                                           
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اقتـضى حضـوركم إلى صنـدوق اإلسكان فـرع ميـسان كوني
أروم احلــصــــــــــول عــلـــــــــى قـــــــرض بــنـــــــــــاء لــلـــعــقــار
تسلسل( ٢/٥٥/٨٦٢٥/ مـغربة) كونه مـناصفة بـيننا وخالل
فترة (٣٠ يـوم) من تاريخ نشر اإلعالن في اجلـريدة وبعكسه
يـتم السيـر في إجراءات احلصـول على القـرض من صندوق
اإلسكان فرع ميسان ويسقط حقكم في االعتراض مستقبال"

p dA «                                           
`O  .d  .d                                          
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rOK  WFL  5M
اقـتضى حـضوركم إلى مـديرية بـلديـة العـمارة لـغرض احلـصول على
إجازة بناء للعقار تسلسل (٢/١٢/٨١٩٩/مغربة) كونه مناصفة بيننا
وخالل فتـرة ( ٣٠ يوم) من تـاريخ نشـر اإلعالن في اجلـريدة وبعـكسه
يـتم السـيـر في إجراءات احلـصـول على إجـازة الـبنـاء ويسـقط حـقكم

في االعتراض مستقبال"
p dA «                                          
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w “ —bO  ·ö ≈ Øp dA « v ≈

rOK  WFL  5M
اقتـضى حضوركم إلى صـندوق اإلسكان فـرع ميسـان كوني أروم احلصول
على قرض بـناء للعقـار تسلسل (٢/١٢/٨١٩٩/مغـربة) كونه مناصـفة بيننا
وخالل فـتـرة (٣٠ يـوم) من تـاريخ نـشـر اإلعالن في اجلـريـدة وبـعـكـسه يـتم
الـســيـر في إجــراءات احلـصــول عـلـى الـقــرض من صـنــدوق اإلسـكــان فـرع
مـيـســان ويـســقط حـقــكم في االعـتــراض مـســتـقـبال"                        

p dA «                                       
r U  ”U  bL                                        
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سمعت بـصمة صوتية حملافظ البصرة يخاطب فـيها الشباب البصري بخصوص
عدم توفر الشواغر الوظيفية التي هدده الشباب في حالة عدم توفيرها سيقومون
آخـذ عـلى برد فـعـل يـؤذي سمـعـة احملـافـظـة.عـلى الـرغم من أن لـي الـكـثيـر مـن ا
اال أني أعطـيه بعض احلق(ولـيس كـله) فيـما ذهب الـيه من تبـرير السـيد احملـافظ

بخصوص عدم توفر الدرجات الوظيفية.
أن هناك تالعب شـعبوي مسيس(أو جاهل) بخصوص الـقضاء على البطالة التي
ـشـاكل .وتـشـيـر آخـر بـيـانـات وزارة الـتـخـطـيط أن مـعـدل الـبـطـالـة بـلغ بـاتت أم ا
ــائــة) أي نــحـو ويـرتــفع مــعــدل بــ اإلنـاث الى (28.2 في ا ــائــة  16.5 في ا
ائـة) .أما معـدل بطالـة الشبـاب فقد بلغ ضـعف معدل بطـالة الذكور(14.7 في ا

ائة). (35.8 في ا
أي أن هنـاك شاب عاطل من كل ثالثـة.وبحسب وزارة العـمل فأن هناك 4 مـليون

عاطل عن العمل حالياً.
فأذا أسـتمر مـعدل البـطالة بـهذا الشـكل فأن عدد وحسب تقـديرات البـنك الدولي
الـعـاطـلـ عن الـعـمل في الـعـراق سـيـنـاهـز 8 مـلـيـون عـاطل عن الـعـمل خالل 5
سـنوات.وفي بـلـد سيـكـون لديه 32 مـليـون شـاب في سن العـمل بـعد 5 سـنوات
ويـصل عدد من يـعيـشون حتت خط الـفقـر فيه الى مـايزيد عن 15 مـليون تقـريباً
ـا سالح دمار شامل فأن الـبطـالة فيه لـيست قـنبلـة موقوتـة فقط وأ شخص اآلن

أخطر بكثير من مكافحة داعش وما ينفق على محاربتها.
بدالً من الـضغط عـلى احلـكومـة التي زاد عـدد موظـفيـها عن 4.5 مـليـون عامل-

وهو يـسـاوي تـقـريـبـاً بل ويـزيـد عن
عـدد العـامـل فـي القـطـاع اخلاص
ــــنـــتــــظم-لـــكـي تـــزيـــد أكــــثـــر من ا
موظـفـيهـا فأنه يـجب عـلى الشـباب
و(عــقالء)الـســيــاسـة الــضــغط عـلى
احلـكــومـة لـتـوفـيــر مـزيـد من فـرص
الـــعـــمـل.هـــذه الـــفـــرص ال يـــجـــري
تــوفــيــرهــا من خـالل الــتــعــيــ في
احلـكومـة بل من خالل توفـير مـزيد
من األسـتثـمارات اخلـاصة الـقادرة

على توفير فرص العمل. 
ركزي قد أنتهى بال رجــعة ونحـــن في زمن األقتصاد احلر. أن زمن التعي ا
أن واجب الدولة هـو ليس تـعيـ الشبـاب بل توفـير الـفرص أمام األسـتثـمار لكي
يـتم تـشـغـيل الــشـبـاب. ولـكي يـحـصل ذلك فـيــجب عـلى احلـكـومـة أن تـوفـر بـيـئـة
سـتثـمرين يـتـقبـلون مـعدل مـخـاطرة(مـقبـول) لكي األستـثـمار اآلمن الـتي جتعـل ا

يجلبوا أموالهم للعراق.
ولذلك فأن أن معدل اخملـاطرة في العراق اليـوم يشابه معدل اخملاطـرة في القمار
أربــاح (رجـال األعــمـال)الــطــارئـ في الــعــراق جـنــونـيــة لـكــون الــربح هـو عــائـد

اخملاطرة.
كنه أن يقبل أن عدل مخـاطرة مقبول فـال  ستـثمر احلقـيقي وبرغم حتمـله  أن ا
يتحـول الى(قمرجي) فـيضع أمواله حتت رحـمة اخملاطر الال مـتناهـية في العراق

نفلت أدناه. وضحة في دائرة الفقر ا وا
بخـاصة سـتثـمـرين بنـاء عـلى أكثـر من دراسة أجـرتـها مـجمـوعـتي البـحثـيـة مع ا
لـيارات من الدوالرات خارج ن يـعيشوا ويـستثمـروا عشرات ا العراقـي منهم 
كـن ان تفترس تـوصلنـا الى أن هناك دائـرة متخـادمة من اخملاطـر التي  العراق
نـفلته) يتخادم يليشـيات والعصابات(ا أي أستثمـار حقيقي في العـراق.فسالح ا
ليُـنتجـوا لنا أقـتصاداً ـنفـلته) ـنظومـة القانـونية(ا ومع ا نفـلته) مع قـوى الفسـاد(ا
ا يـخلق بطـالة منـفلته تـقود الشـباب لكي يـصبحوا مشوهاً بـأنفالت ال متـناهي 

نفلته.  يليشيات والعصابات ا أعضاء في ا
نفلت الى ما ال نهاية. وهكذا نبقى ندور في فلك دائرة الفقر ا

أن مــا يـجب الــضــغط به عـلـى احلـكــومـة هــو أن تــوقف هـذا األنــفالت الــضـارب
بأطنابه في كل مناحي احلياة والذي يقودنا تدريجياً نحو األنفجار العظيم. فبدالً
ــركـزيـة من أن تـضــغـطــوا عـلى مــحـافظ الــبـصــره أو سـواه أوعــلى احلـكــومـة ا
ــثـلــيــهـا كي يــعـيّــنــوا الـشــبـاب أضــغـطــوا عــلـيــهم كي يــسـاعــدوا األقـتــصـاد و

ستثمرين على توليد مزيد من فرص العمل. وا
يليشياويـة والعصابجيه) في مدن أضغطـوا عليهم كي ينزعوا كل الـسالح من (ا
الـعـراق.واصـلـوا الـضـغط لــضـرب الـفـاسـدين ولـوضع قـوانـ ومـنـظـومـة أمـنـيـة
نع عـصابـات أو جمـاعات عـشائـرية كي ـستـثمـرين و (شـرطة وقـضاء) يـحمي ا
جتـبر شركات عـمالقة مثل شل Shell وبي بي BP وسـواها من األبتزاز ومن
ثـم األنـسـحــاب من الـعــراق. أشـمـلــوا من يـهــدد مـسـتــثـمــر أو يـبـتــزه(سـواء كـان
أو حـزب)بـقـانون األرهـاب ألنـهم أكـثـر خـطراً من أو خـط أحمـر أو تاج مـيلـيـشـيـا

داعش.أضبطوا األقتصاد بـ (أطاره) الصحيح لتمنعوه من األنفالت.
يـجب أن تـضــبط نـهـايـاته فـأقـتــصـادنـا(الـهـربــجي) الـذي ال هـو حـر وال قــومـجي
وال يـديره من ال الـسائـبـة كي ال تتـغـول علـيه مـؤسـسات لـيس واجـبهـا األقـتصـاد

ال والـ (ماالة). يعرف الفرق ب العُملة والعِملة وب ا
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عـنيـ في إدارة هذا الـقطاع حلـرص ا
الك الــوطـني في آنــذاك عـلـى إشـراك ا
ــشـــــــــاريع احملــالـة بــعــهـدة تــنــفـيــذ ا
الـشـركـات األجـنـبـيـة وتـضـمـ الـعـقود
اخلــاصـة مــعــــــــــهـا بــوجـوب حــضـور
اجلـانب الـعراقي الـفعـالـيات الـتنـفيـذية
شـاركة في إجـراء الـفحـوصات كـافـة وا
ـعدات ـيدانـيـة اخلاصـة با ـعـملـية وا ا
ـستخدمـة وذلك لتحـــــــقيق مـتطلبات ا
سالمـة التـنفـيذ عـلى وفق بـنود الـعقود
ــبــرمـــة وتــعــزيــز اخلــبــرات الــفــنــيــة ا
ـطــلـوبـة لـلـعـامـلــ في الـقـطـاع فـكـان ا
ـتـواصل لـعـمل الشـركـة الـعـامة الـدعم ا
لــلـمـشــاريع الـكــهـربـائــيـة (الـغــيت بـعـد
االحـــتالل) مــــــن أجل تـــمــكــيـــنــهــا من
حتقيق تلك االهداف وفي ظل إجراءات
ـفروض عـلى الـعـراق والتي احلـصـار ا
ـؤسـسات الـعـراقـية ـوجـبـها مـنـعت ا
واد اخملـتلـفة من اسـتيراد الـكثـير من ا
ــعـدات احلـاكـمـة لــضـمـان اسـتـمـرار وا
ا نتج عنها حدوث النقص في عملها 
اخلـــدمــات األســاس وحلــقـــبــة زمــنــيــة
صـعـبة امـتدت أكـثـر من عقـد من الزمن
وكـمـا هو مـعروف أن اسـتمـرار األزمات
يـعد حـافزا البـتكـار الكـثيـر من احللول
من هـنـا جـاء قـرار  اسـتـحـداث الـشـركة
الـعـامة لـتصـنيع وحـدات انتـاج الطـاقة
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وبـــرأس مـــال قــدره 5
مـليارات دينار كان هذا في شهر آب من
الــعــام 1999 بــاشــرت هــذه الــشــركــة
مــهــمــاتــهـا بــاالتــصــال مع مــؤســسـات

ــتـخــصـصــة وعـشــرات من الـشــركـات ا
الكات ـشاركـة ا ـعروفـة و األجـنـبيـة ا
شاريع ذات الصلة العراقية في تنفيذ ا
والـتي كانت محـصلتـها إنشاء مـنظومة
كـهـربـائـيـة ذات كـفـاءة مـتـقـدمـة ووثوق
عـالٍ ظــهـرت مالمـحـهـا في ثـمـانـيـنـيـات
ــاضـي إال أن الــعـــدوان الــذي الـــقـــرن ا
شـنـته الـقـوات األمـيـركـيـة عـلـى الـعراق
ســنـة 1991 كــان وراء حـدوث انــهـيـار
شــبه تـام لـهـا نــتـيـجـة الـضــرر الـكـبـيـر
ـتـعمـد الذي حلق بـاحملـطات الـعامـلة ا
ـــبـــاشـــر من آنـــذاك جـــراء الــــقـــصف ا
الــقـوات الــغـازيــة والـذي شـمـل مـعـدات
الــشـبـكــة الـكـهـربــائـيـة كــافـة عـقب ذلك
انـطلقت فـعاليات حـملة إعـادة إعمار ما
ـدمـرة بـهـدف ـعــدات ا ــكن من هـذه ا
تــوفـيـر الــتـيـار الــكـهــربـائي لـلــخـدمـات
واطن وذلك األسـاس الـتي يـحتـاجـهـا ا
وارد احمللية وتسخير بـاالعتماد على ا
ـــتــمـــرســة من الـــطــاقـــات الــبــشـــريــة ا
الــعـراقــيـ حــصـرا ً والــتي أبـدعت في
صـنعـة أو احملورة في إحـالل البـدائل ا
ـعدات الكـهربائـية اخملتـلفة في اعـمار ا
ظـل حـصـار اقـتــصـادي جـائـر (1991-
2003) إلـى ان وقع االحتالل الـبـغيض

سنة 2003.
إن مـا حتـقق من جنـاحات مـشـهودة في
حـمـلة اعـمار قـطاع الـكهـرباء يـعود إلى
ـتـمـيز لـلـمـهـارات الـعـراقـية ـسـتـوى ا ا
الـتي  إعدادها وتطويرها قبل حدوث
الــعــدوان ســنــة 1991 وذلـك نــتــيــجـة

اســتــغاللــهــا بــوســاطــة وضــعــهــا في
ناسبة التي تؤمن احلصول القنوات ا
عـلى نتائج واضحة ومـلموسة باجتاه
نظومة حتـقيق االداء االمثل حللـقات ا
الـوطنية للـكهرباء وتطـوير كافة وهذا
ال يـعـني غـلق األبـواب أمـام اإلمـكـانات
ـا ــشــروطــة  اخلــارجــيــة الــداعـمــة ا
ــعــروفــة في يــنـــســجم والــــــثــوابـت ا
مـفـاهـيم الـسـيـادة الـوطـنـيـة وتـغـلـيب
األهــــداف األســــاس فـي حتــــقــــيق أمن
اجملـتمع ورفـاهيـته علـى أية اعـتبارات

أخرى.
أدخل اإلنــكـلـيـز الـكـهـربـاء إلى الـعـراق
فـي الـــعـــام 1918ومــــنـــذ ذلـك الـــوقت
وحلــ اكـتـمــال الـبــنـيـة األســاس لـهـا
نظومة الكهربائية العراقية تـصدرت ا
ـنـطـقـة ـتـمـيـز عـلى صــعـيـد ا ـوقـع ا ا
وذلك نـتيـجة إلجنـاز خطـوات تنـفيـذية
ـسـارات محـكمـة ومتـعاقـبة سـاهمت
فـيها العـديد من الشركـات االستشارية

كــمــا هـو مــعـروف أن اســتــمـرار حــالـة
ستقرة للتيار الكهربائي من التجهيز ا
دون انــقــطــاع أو تــذبــذب يــعــني االداء
نظومـة الكهـربائية ـطلوب جلـوانب ا ا
الــعـامــلـة كــافــة ويـعــد هـذا انــعـكــاسـاً
ــســـتــوى كــفــاءة الــعـــامــلــ في هــذه
ـنظومة وكذلك لدرجـة الوثوق العالية ا
سـتخدمة عدات اخملتـلفة ا لـلمكـائن وا
في مــحــطـات إنــتـاج وحتــويل الـطــاقـة
الـكهربائية وما يتبعها من شبكات نقل
وتــوزيع ومــراكـز خــاصـة بــالــسـيــطـرة
وإلى حـدود مراكـز الصيـانة والتـشغيل

لحقة بها ا
ـنتشرة على امتداد الشبكة الوطنية وا
تـلك العراق قـدرات كبيرة لـلكهـرباء  
لـتأسيس منـظومة كهـرباء متكـاملة كما
ـنــظـومـة ــتـلك شــروط تـدعــيم هــذه ا
وارد وتـطـويـرهـا إذا مـا سـخـرت لـهـا ا
ـتـاحــة عـلى وفق ــاديـة والــبـشـريــة ا ا
اخلـطط الـسـلـيـمة الـقـادرة عـلى ضـمان

مــتـخـصــصـة بـهــدف الـبـدء بــخـطـوات
عـمـلـيـة في الـتـصـنـيع وأبـرمـت عـقوداً
ـعـرفـة إال أن مـبـدئـيـة لـشـراء أسـرار ا
هـذه الـشركـة اغتـيــــلت بـقرار إلـغائـها
بـعـد االحـتـالل سـنة 2003 كـمـا جـرى
في تـــصـــفـــيــة الـــشــــــــــركــة الـــعـــامــة
لـلــمـشـاريع الـكـهــربـائـيـة وبـهـذا حـرم
الـعراق من إحـدى الفرص الـعمـلية في
إحــــداث الــــتـــطــــور االقــــتــــــــــصـــادي
تـقدمة ومـواكبـة خطوات دول الـعالم ا
في بـنـاء قـاعدة صـنـاعـية تـكـون إحدى

منصات 
 االنـطالق الـضروريـة والـفاعـلـة صوب
حتــقـيق الــعـديــد من شـروط االعــتـمـاد
الـــذاتـي عـــلى الـــصـــنـــاعـــة احملـــلـــيـــة

تخصصة . ا
WIOLŽ W'UF

إن ما جرى عقب سنة االحتالل 2003
وحلـد اليوم من معاجلات عـقيمة لغلق
مــلف أزمـة الــكـهــربـاء كــان بـعــيـداً عن
احلـلول الـوطنيـة وبنحـو متعـمد حيث
تــعـاقــبت مــحـاوالت تــغـيــيب صـنــاعـة
الــكـهـربــاء الـعـراقــيـة بـوســاطـة عـقـود
اإلذعـان طويـلة األمـد الستـيراد كـميات
من الـكهـرباء اإليرانـية اجلـاهزة وعلى
وفق حـالة غريبة جتاوزت فيها شروط
الــربط الــكــهــربــائي (تــبــادل الــطــاقـة)
ــعــروفــة دولــيــاً بــاالضــافــة إلى ربط ا
ضــمـــان اســتــمــرار عــمـل الــعــديــد من
مــحـطـات انــتـاج الـكــهـربـاء الــعـراقـيـة
ـــســتــورد بـــتــوافــر الـــغــاز اإليــراني ا
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وقـيادات ووسـائط قيـادة وسيـطرة وغـير
ذلك الـكثـيـر ثم الكـثيـر عـليه ان كـان ال بد
من احلـرب فـلـتكن حـربـا .... بـعـد تـهـيـئة
مــسـتــلــزمــات الـنــصــر االســتـراتــيــجــيـة
الـشاملـة االربع (العسـكرية  االقـتصادية
 الـسياسـية  االجتـماعـية) اضيف الـيها
التـطور التقني . وسيكون النصر حليفنا
 امـا الـسـلم فـيـحـتـاج الى كل مـا ذكـرناه
ويـحـقق الـنـصـر دون دمـاء ودمـار اختـتم
ـقــولـة نــصـهــا (( تـكـون مــقـالي مــعـكـم 
الـدولة آمـنة مـتى مـا كانت غـيـر مضـطرة
لـدخـول احلـرب لـتـحــقـيق مـصـاحلـهـا او
ـصالح)) وسأسـهل فحواها حـماية تلك ا
في ان احلـرب هي فقدان األمن الى ح .
اي يـبقى امن الدولة على كف عفريت الى
نــهـايــتـهــا وأن انـتــصـرت فــهي سـتــكـون
خـاســرة  وأضـيـف ان سـر قــوة امـريــكـا
يــكـــمن في انــهـــا جتــنــبت شــرور ودمــار
ــيــة وانـكــفــأت الى الـداخل احلـرب الــعـا
لفـترة مـناسبـة بيـنما مـنافسـيهـا دمرتهم

احلروب . 

ـاذا ?? هل نـشـنـهـا سـنـخـوض احلـرب و
كون االكـبر ام االصغر ?? وهـل سيتفق بـا
شيعة السلطة وسنتها على العداء لتركيا
?? وكـيف سنـحـسب (االستـحقـاقات) وهي
األهم?? واذا قــرر مــجــلس األمن الــوطــني
الـسلـم بدل احلـرب فـكـيف يـقنـعـوا زعـماء
سـلحـة ?? وكـيف ننـفذ وصـية الـفصـائل ا
مـيكـيا فـلي لألميـر (( اذا اردت احلرب فال
حتـسب كم لديك من جـند وسالح بل اهتم
بـحـســاب كم من خـزائـنك من ذهب .. وأي
حـسـاب خـتـامي لـلـخـزيـنـة سـنـتـبع ?? هل
ـــوازنــة الــغــائــبــة ?? ام نــتــبع ســنــتــبع ا
تـخـصــيـصـات مـشــروع األمن الـغـذائي ??
وهل سـيقـود احلرب القـائد الـعام لـلقوات
سلحة بالطريقة التي يراها هو وضباط ا
يـنا او يسارا ?? ركـنه ام سيضل يتـلفت 
ام سـيصبح الكل خبراء جهابذة في العلم
الـــعـــســـكــــري?? وهل ســـنـــتــــمـــكن من زج
ــعــركــة ?? وهل هــنـاك الــفــضــائـيــ في ا
عـقـيـدة حـربـيـة نـاجتـة عن اسـتـراتـيـجـيـة
عــامـة ام انــهـا كـمــا اتـوقع نــفـســهـا الـتي

ــة تـريـد  وال احب كل امـبــراطـوريــة قـد
اعـادة بناء امبـراطوريتها عـلى ركام بلدي
وبـطريـقـة اتـقزز مـنـهـا وتـعشـقـهـا احزاب
الـدين السـياسي الـسني  وهي اسـتخدام
ـذهب كـغــطـاء  وصـار ارد وغـان لـديـهم ا
األمـام الثالث عشر  وهـذا ما ينطبق على
ايـــــران وبـــــعـض االحـــــزاب االسالمـــــيـــــة
وضوع ان الـشيعية  بينـما اللطيف في ا
بـعض االعـالمـيــ والـكــتـاب ركــزوا عـلى
قـطع تـركـيـا لـلـمـيـاه  ونـسوا قـطـع ايران
لـلمياه  ونسـوا ايضا ان جتفيف االهوار
ة كبرى تنظرها ايـام النظام السابق جر
احملـكمة اجلنـائية العلـيا  ونسوا االعالم
الــذي احتـــفـــنــا بـــعـــظــمـــة هـــذه االهــوار
ومـــســـلـــسـالت وغـــيـــر ذلـك تـــبـــكي هـــور
اجلـبــايش والـيـوم جـف وهـو يـبــكي عـلى

نفسه وحيدا .
عـذرا فـاحلـديث ذو شـجـون  اعـود وأقول
انه فــــار دمي ولــــو كـــان لــــدي مـــســــيـــرة
ـسؤولية اذا?? كوني خارج ا ألطـلقتهـا .. 
 ولـكـني لـو كـنـت مـسـؤوال لـكـنت تـذكـرت
ضـبط بــوتـ ألعـصــابه عــنـدمـا اســقـطت
تــركــيــا طــائــرة روســيـة  وقــمـت بـكـل مـا
يـفـرضـه عـلي الـقــانـون الـدولي واالعـراف
الــدولـيــة وقــبـلــهـا الــقــيم الـوطــنــيـة  من
االحـتجـاج الى دعـوة الـسـفيـر واسـتـعادة
سـفيـرنا  بـعـدها  كـذا وكذا .. وكـذا ولعل
اي طـالب في السنة االولى اقتصاد يعرف
مـاذا يعـني غـلق احلدود بـاجتـاه تركـيا ??
انه يــــعــــادل الف ضــــربــــة جــــويــــة والف
ـا قـلـت في نـدوة بـحـثـيـة صـاروخ  وقـد
عن تـركـيـا حـضـرهـا بـاحـثـ ومـسـؤول
كـبـار .. ان غــلق احلـدود سـتــجـعل صـانع
الــقــرار الــتـــركي يــفــكــر الف مــرة قــبل ان
ـياه ائـيـة  ألن تلك ا يـتالعب بحـصـتنـا ا
ــــقــــاهي ســــوف لن تـــــفــــيــــد اآلالف مـن ا
ـطاعم على طريق الشاحنات ولن اقول وا
ـــردود ســيــكـــون ســلــبـــيــا عــلى لــكم ان ا
زراعتـهم نفسهـا وعلى صناعتـهم والكثير

من االمور .
بـــعــدهـــا كــنـت انــتـــظــرت  ردود االفـــعــال
الـتركيـة ويكون لـكل فعل رد فـعل  ولكنت
قــلـت ان حــزب الـــعــمــال الـــتــركي يـــحــتل
ســنـــجــار خـالفــا لـــلــدســـتــور الـــعــراقي 
والـدالئل تقول اني ال اتـمكن من اخراجه 
وأن كـنت اتـمــكن من اخـراجه ولم اخـرجه
ــصــيــبــة اعــظـم فــكــيف ســأتــمــكن من فــا
ن قـال ارسل مـقـارعـة تـركـيـا ?? وسـأقـول 
طـائرة مـسـيـرة .... انهـا احلـرب ... والتي
ـستحيل ان تعرف نـعرف متى تبدأ ومن ا
متـى تنـتهـي وكيف ولـكنـنـا اكيـد سـمعـنا
قولة ( رابح احلرب خاسرها)  ثم كيف

علي فاضل بأنه عشريني  ..
ـكن الــقـول عـنه الـعــمل اجلـرمي الــذي 
(تـركي) بـعـد ثـبـوت ذلك من خالل نـتـائج
الـتحقيق  وليس من بـاب الرجم بالغيب
ـة او من خالل الـدالئـل االولـيـة هـو جـر
حـرب بـكل مـا تـعـنـيـه الـكـلـمـة من مـعـنى
حـتى لو لم تؤد الى اية خسائر باألرواح
ــمـتــلــكـات  فــقـد نــصت اتــفـاقــيـات او ا
جـنيف وبروتوكوالتهـا  (موقع عليها من
 195دولـة) ان لم تـخـني الـذاكـرة. نصت
ـنع الـهـجـوم قــصـفـا بـالـقـنـابل عـلى (( 
عـلى هـدف عـسـكـري يـقع في او بـالـقـرب
مـن مـــنـــطـــقـــة مـــأهـــولـــة بـــالـــســـكــان ))
ــشــروعـة ولــلــتـوضــيح فــأن االســلــحـة ا
ــسـدس ــعــاجلــة هــذا الـهــدف تــبــدأ بــا
توسطة  وتعد كل وتـنتهي بالرشاشـة ا
ـركب كـالـصواريخ انـواع قـنـابل الـرمي ا
ـــدفــعـــيـــة والــهـــواوين والـــطـــائــرات وا
والـدبابـات محـرمـة دوليـا ضد هـدف يقع
بــالــقــرب من مــدنــيــ .. وبــالــتـالـي فـأن
الـقــانـون الــدولي ال يـنــزه احملـتل من كل
قــذيـفــة اطـلـقــتـهــا طـائــرة عـلى اي هـدف
ــدن وال يـنـزه عـمـلـيـات عـسـكـري داخل ا
ـــوصـل من لــــدن قـــوات ـن ا حتــــريـــر ا
الــتـحــالف قـانــونــيـا وبــعض قـطــعـاتــنـا
قـــانـــونـــيـــا وأخالقـــيـــا  ويـــعـــد كل ذلك
اسـتـخدامـا مـفـرطـا لـلـقـوة  وهـذا نـفسه
يـنطبق على كل صـاروخ او هاون انطلق
داخل احلــدود الى داخل احلــدود مـهــمـا
عـال شـأن اجلــهــة الــتي اطـلــقت ومــهــمـا
ضروب  ويـنسحب تـدنى شأن الهـدف ا
ذلك ايضا على الصواريخ االيرانية التي
فـترض كان ضـربت اربيل كـون الهـدف ا
في منطقة مزارع مسكونة باألهالي حتى
لـو كان الـهدف صـهيونـيا  والـغريب في
وضوع تبخر وال االمر ان التحقيق في ا
نـدري هل تبخـر لصالح ايـران ام لصالح

االقليم ??? 
نـنـتــقل الى ردود االفـعـال فــأنـا كـمـواطن
خـارج اخلـدمــة فـار دمي عـنــدمـا سـمـعت
اخلبر خصوصا وأنا ال احب العثماني

كـــاتب واعالمي مــحـــتــرم جــدا قــال عــلى
الشاشة يوم العدوان يأن  الرد ينبغي ان
يـكون بطـائرة مـسيـرة او بوسـائل عنـيفة
اخــرى.. هـــكــذا فــهـــمت الــلـــقــاء .. وهــذا
بــالــطــبع يــتــطــابق تــمــامــا مع الــنــقــمـة
الـشعبيـة ومع قذارة العدوان ومع احلس

الوطني اجملرد .
الـــشــعـب قــام بـــأغـالق مــقـــرات الـــفـــيــزا
وخـرجت تظاهرات بسيـطة هنا وهناك ..
وتـصريحات هنا وهناك تندد بالضربة و
ـيـاه الـعـراق))  ((بـسـرقـة (تـركـيـا فـقط) 
وتــصــريـحــات تــنــدد بـجــ احلــكــومـة 
وبـعمـالـة الـبعـض وارتبـاطـهم بـاالحتالل
(الـــــتــــــركي) .. وال ادري كــــــيف تــــــوصل
اجلـميع بإن القصف كـان قادما من تركيا
ونـحن في بلـد واحلمد لـله الذي ال يـحمد
عـلى مـكـروه سـواه تـتـطـايـر في سـمـائـنا
سيـرات الداخلـية اكثر من الـصواريخ وا

اخلارجية ?? 
هـذا كله يذكرني بحـالت االولى عامة اال
انـهـا تـركــزت ايـام واليـتي الــسـيـد نـوري
ـفخخات) فـكلما حصل ـالكي  (مرحلة ا ا
تـفجير تصرح احلكومة بعد دقائق (انهم
) ويــتم تــبـرئـة الــبـعــثـيــ والـصــدامـيـ
داعش  وهـذا مـا يــنـطـبق عــلى تـصـريح
ألعالمي عـلـى الـشـاشـة اجــهل اسـمه قـام
بــتـقــيـيم صــاحب الــتـســريـبــات االخـيـرة
الـسيد عـلي فاضل بأنه ( داعـشي. بعثي.
تـشريـني) وتـوصـيف آخـر نسـيـته  وهذه
اول مـرة اســمع أن الــتـشــريــنـيــة صـارت
ســـبــة بل اعـــرف ان ثــورة االلف شـــهــيــد
تـشرين اخلالدة ال تقل عظمة عن ثورة ال
( (8000شـهــيـد الــعـشـريـن اخلـالـدة ....
االولى ارادت وطن بـــحـــرب ضـــروس مع
االجـنبي احملتل والـثانية ارادت وطن من
) عـــلى الــوطن .... تــاريــخــيــا (الــقــيــمــ
ســتــعـبــر تــشـريـن الـعــشــرين في وجـدان
الـشـعـب الـعـراقـي فـالـتــشـويش االعالمي
لـيس بـدائم .. قـلت في نـفـسي ان الـسـيـد
قـابلـة بعد االعالمي نـفسه لـو كان اطل 
انـتـهـاء ثـورة الـعـشريـن لـقـال عن الـسـيد

ـالـكي وضـعت واقـرت في عـهــد الـسـيـد ا
(اقصـد االستـراتيـجيـة العـامة) فـالعـقيدة
العـسـكـرية غـيـر مكـتـوبـة على حـد عـلمي
ــتــواضـع حلــد اآلن ?? وجنــدر االشــارة ا
الى ان تـلك االستراتيـجية لم تنـفعنا يوم
ـوصل وغـيــرهـا بـيـد عـصـابـات سـقـوط ا
داعش الـــتي نـــســـبـــة قـــوتـــهــا الـى قــوة
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هـذه سيداتي سـادتي هي خمس االسـئلة
ــكن اثــارتـــهــا فــاحلـــرب لــيــست الــتـي 
شـعــارات ووطــنــيــات وعــواطف زائــلـة 
بـقــدر مــا هي حــرب اخــرى مع الــنــفس 
ومــراجــعــة ومـــكــاشــفــة ومــصــارحــة مع
الـشعـب فالـدول تـهيء مـسـرح العـمـلـيات
ولكـنـنا بـحـاجة لـتـهيـئـة مسـرح عـملـيات
الـداخل اوال ونـنـهي اجـواء الـصـراع بـ
الـســاســة واالحــزاب والــكـتـل فال يــجـوز
دخـول حـرب مع اآلخـر ونحن مـتـحـارب
بـيـنـنـا . هـذا فـضال عن حـسـابـات دقـيـقة
وتـهيئة مستـلزمات وعرق تدريب وضبط
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الن احلاجـة الى الـغـيـر مـره وفي قـول لألمام
علي (ع )عن الـفقـر اذ قال لـو كان الـفقر رجال
لقـتله ويقول البـنه محمد بن احلـنفية يابني,
اني  أخـاف عليك الفقر  فـاستعذ بالله منه ,
فـان الـفـقـر مـنـقـصـة  مـدهـشـة لـلـعـقل  داعـيـة
لـــلـــمــقت ) ,فــمـــاذا يــقـــول ال نــفــســـهم  يــوم
يـوم ال يــنـفع مــال وال بـنـون اال من احلـســاب
اتى الـله بـقـلب سـلـيم  ,أولـئك الـذين افـقـروا
الـعـراقـيــ ونـهـبـوا ثــروتـهم ومـازال احلـبل
عـلى اجلرار   ,فـمن ارتـشى لص ومن حتايل
لـص ومن تــــواطئ لص ومـن خـــان صــــديـــقه
وشريـكه  او احتال عليه في جتارة او مزرعة
او بــســتــان او في ورشـــة عــمل  لص عــمل ,

ـان ومــورس عــلــيـهم في غـيــاب حــزب وبــر
الــتــعــتـيـم واعـادوا الـى احلـيــاة  اســاطــيـر
ـتـوسـطـية ـعـتـقدات الـديـنـيـة  ا االجـداد وا
ــدن هــربــا من لــذا نــزح الـــريــفــيــون الـى  ا
البؤس  في البوادي  فسقطوا في البطالة ,
وكانت كل حـركة مـعارضة تـواجه بوحـشية
نهج ,اذ ما ان تبدوا لهم وقـمع بوليسي  
حركـة قومـية  او شـعبـيـة  تهـدد مصـاحلهم
تـحدة االمريـكية حتى تـسحقـها الواليـات ا
وماليــ الـبــشـر يــعـيــشـون حــيـاة الــبـؤس
وعــيــشــة دون االنــســانـيــة  كـي يــسـتــطــيع
الـفـاسـدون  تـكـديس ثـروات الـعـالم  الـثالث
وكـمـا يـتـحـدث  رجال اقـتـصـاد ان مـلـيارات
الـدوالرات الـتي تـسـيـطر عـلـيـهـا امـريـكا  ال
ـصـلـحـة الـشـعب االمـريكي يـتم تـوظـيـفهـا 
حـيث يـعـيـش قـسم كـبـيـر مـنـهم وعـلى وجه
التـحديد السود  في حالة بؤس  وفقر مدقع
 ,وكــانت  تــعـمل عــلى اسـتــثـمــار أربـاحــهـا
الضـخمة  في الصـناعات احلـربية  لـتتمكن
يا باسـتغاللها الفـاحش ان تكون االولى عا
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وكـانت تــمـارس الـقـمع ضـد الـصـحف الـتي
تــتـــحــدث عن مـــصــالح الـــنــاس مـن عــمــال
وغـيـرهم من الـطـبـقـات الـكـادحـة وتـتـعرض
ــصـادرة  ,وفي قـضــيـة عــرضت عـلى الى ا
احملكـمة وكان هنـاك شهود مهـيؤون بالضد
ــد عي ,وقــرار الــقـاضي كــان  مــتــخـذ من ا
مسبقا  ,قال رجل دومينيكي  واستنادا الى
 مواعظ بـابـويـة  ان األغنـيـاء لـصوص  ,ان
العـمل عـلى افقـار الشـعـوب هو يـهد ف الى
اذاللهـا ولتـسهـيل  الـسيـطرة عـليـها  ,وذلك
من  خالل نــهب ثــروات الــشـعــوب وهــو مـا
حـصل  مع العراق ومـازال من قبل الواليات
ــتـحـدة االمــريـكــيـة  وادواتـهــا الـداخــلـيـة ا
واخلارجـية و من قبل دول إقـليمـية مكـنتها
امـريكـا من الـعراق  ,و األغـنيـاء الـلـصوص
لــيـس عــلى مــســتــوى الـــدول فــقط بل عــلى
مـستـوى االفراد  ,يـقول احـدهم انا ال ارغب
ا مـا ريـد لـيس اكـثر من ان اكون غـنـيـا وا
مـصـدر عـيش يـجـبني احلـاجـة الى الـغـير ,

الـروائـيـة الـفــرنـسـيـة ســيـمـون دو بـو فـوار
صــاحــبـة روايــة ( وانــتــهى كل شيء) الــتي
عــاشت مع الــفـيــلــسـوف الــفــرنـسي ســارتـر
كصديـق وخلـيل وكانت حـياتهمـا كحياة
االزواج لـكـنـهم ال يـرغـبون بـالـزواج ولـكـنهم
عــاشــوا كــاألزواج ,كـــانت هـــذه الــروايــة ب
ـتوسط  ,اهـتمت 510 صـفحـة من احلجم ا
الروائـيـة بالـتـرحال والـسـفر ومن خالل ذلك
أساوية , اطلـعت على الكثيـر من االحداث ا
كـــاجملــازر وهـــذه االحـــداث لـــهـــا روادهــا  ,
االمريـكية في فيـتنام ومـا فعلـته هذه الدولة
ـارقــة  من قـتل واذالل لـشــعب هـذه الـدولـة ا
الــفــيــتــنــامــيـة  ,واشــارت الى حــرب االيـام
الــسـتـة الـتي قــام بـهـا الـكـيــان الـصـهـيـوني
ــــــارســــــات الــــــلـــــــقــــــيط ,وحتــــــدثـت عن 
الــبــورجـوازيــة احلــاكــمــة لــلــشــعـوب الــتي
ـعـانـاة واجملازر حتـكـمـهـا ومـسـتـوى هـذه ا
الــتـي ارتــكــبت  بـــحق الــشــعــوب  واحلــرب
الفـرنسية الـقذرة على اجلزائر ,وكان بعض
قرب  منهم يعيشون احلكـام وعوائلهم  وا
الـتـخـمـة في وقت يـتـضـور الـشـعب جـوعـا ,
كـمــا كـان االقــطـاعــيـون يــقـيــمـون الــقـصـور
والقالع الـفاتـنة امـام عوز وفـقر الـشعوب  ,
ومن جهـة اخرى تساهم دول مثل  استراليا
و نـــيـــوزيالنـــدا  وكـــوريـــا اجلـــنـــوبــيـــة في
ـتوحشة الـتي  ارتكبهـا االمريكان اجلرائم ا
 ,االمـــريــكـــان مـــجـــرمـــو حـــرب بـــامـــتـــيــاز
ويـسـتـعمـلـون ابـشع اسالـيب الـتـعـذيب ضد
اعـدائهم  ,واشارت الـروائـية الـفـرنسـية عن
بـشـاعـة هذه اجلـرائم  ومـنـها مـذبـحـة  سان
مـاي san may عـام  1968حـيث بـلغ عـدد
الـضحـايا  567 فـرد منهم  170طفل  ,كـما
  قتل سـكـان قـرى بـشـكل كـامل عـلى ايدي
االمـريـكـان ,وايـد ت أمـريـكـا كل احلـكـومـات
الـقـائمـة عـلى  اسس دكتـاتـورية وبـولـيسـية
في اســبـانــيـا فــرانــكـو وحــكـومــة هــمـجــيـة
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة في الـــيـــونـــان عــام 1967
ووضـعت خـطـة حلــلف األطـلـسي  لـلـتـدمـيـر
الـداخــلي وعــلى وفق ذلك سـحــقت  االقــلـيـة
االقـتـصـاديـة  الـفـاسـدة اجلـمـاهيـر الـذين لم
تكن لـديهم   القدرة  على التـعبير السياسي

ومـن قــصـــر وتــهـــاون  في عــمـــله لص ,ومن
اسـتــغل اخـر لص  ,ومن غــمط حق  اخـوانه
او بـــنــاته او اخـــواته او اي مـن االرحــام في
يراث او البيع او حالة فيها مردود مشترك ا
هو بال جدال لص  ,ومن تـواطئ مع األجنبي
ضــد بالده لص وخــائـن ومن ســرق ويــسـرق
الـنــقط والــغـاز لص ومن يــروج لــلـمــخـدرات
ويسـهل دخولهـا لص اذا  استمـرينا الـقائمة
تطـول وجميع هؤالء االغنـياء بهذه االساليب
 هم اغـنـيـاء لـصـوص  ,نـعم مـنـهم لـصـا ولم
ا ,ولـكنه لص ايضا يلـحق ان يكون غـنيا ر
 ,ودعواتـنا ان كـفروا عن لصـوصيـتكم مازال

ن هم في اخر الرحلة . في العمر بقية 
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شتريات اخلارجية. عادن / الشركة العامة لصناعة االسمدة / القسم التجاري/ شعبة ا يسر وزارة الصناعة وا

رفقة وجب الوثائق القـياسية ا درجـة تفاصيلها ادنـاه  واد ا ـؤهل وذوي اخلبرة لتـقد عطاءاتهم لتـجهيز ا بدعـوة مقدمي العطاءات ا
مع مالحظة ما يأتي:-

ؤهلـ والراغب بـاحلصول على معـلومات اضافـية مراجعـة مقر الشركـة العامة لـصناعة االسـمدة / البصرة - 1- عـلى مقدمي العـطاءات ا
خور الزبير او االتصال بالهاتف (07802780915)  او E-mail: scf@gov.iq (من االحد الى اخلميس / من الساعة الـسابعة صباحاً حتى

قدمي العطاءات .  الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي ) وكما موضحة بالتعليمات 
الية اآلتية: تطـلبات ا الية: عـلى مقدم العطاء ان يقـدم أدلة موثوقة تثبت قدرته عـلى القيام با طلـوبة :- (أ) القدرة ا 2- متطـلبات التأهيل ا

1- احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنت مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد. 
ـاثلة من شركـات القطاع الـعام في العراق (عـقود جتهيز  اخلـبرة والقدرة الـفنية:- عـلى مقدم العـطاء ان يقدم دلـيالً موثقاً بـأن لديه أعمال 

سابقة)
هتـم شراء وثائق العطاء بعد تقد طلب حتريري الى العـنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة 3- بإمكان مقدمي العطاء ا

البيع للوثائق البالغة (500.000) الف دينار (غير قابلة للرد) / يتم ختم الوثائق.
ؤشرة ازاء كل مناقصة من اجلدول ادناه بعـملة الدوالر االمريكي على شكل صك مصدق او خطاب 4- يجب تقد ضمان العطاء بـاال قيام  ا

ركزي العراقي دة (30) يوم من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا ضمان او سفتجة نافذة 
5- تقدم العطاءات بثالثة ظروف (فني / جتاري / مستمسكات) وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشركة وترسل بيد مخول رسمي .

6- االسعار النهائية تكون DDP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية - خور الزبير .
ناقصة اجور نشر االعالن .  7- يتحمل من ترسو عليه ا

8- يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي (بناية قسم االعالم والعالقات العامة / شعبة العالقات العامة / الشركة العامة لصناعة االسمدة
/ خور الزبير / البصرة / (جمهورية العراق)

9- يـتم تـسلـيم الوثـائق اخملتـومة الـتي  استالمـها مـن قبل مـقدم الـعطـاء بعـد ختـمهـا من قبـله في ظـرف مسـتقل مع تـسلـيم وثائق الـقسم
ذكورة في الـقسم الثاني (11-1-ح) في ظرف اخـر مع نسخة اضـافية من الـقسم الرابع في ـطلوبـة ا الـرابع ومتطلـبات التـجهيـز والوثائق ا

موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا ليوم 2022/8/30 وسوف يهمل اي عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
ـتأخـرة سـوف ترفض وسـيـتم فتـح العـطاءات وفي حـالة مـصـادفة يـوم الـغلق عـطـلة رسـمـية يـكون الـغـلق في الـيوم الـذي يلـيه. الـعـطاءات ا
ثليـهم الراغب باحلـضور في العنوان االتي مـقر الشركة الـعامة لصنـاعة االسمدة / خور الـزبير / البصرة بـحضور مقدمي العـطاءات او 

في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ 2022/8/31.
كنكم زيارة زيد من التفاصيل   و

www.industry.gov.iq موقع الوزارة         www.scf@scf.qov.iq    موقع الشركة االلكتروني
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BID Bond

$ 12150

Estimated Cost

$ 1215000

Tender No

6/T/SOF/2022

Description

Catalyst for R - 105

2 $ 5400$ 5400008/T/SOF/2022 catalyst for R - 106 with Ceramic ball bed of
Catalyst 3/4"

والالزم لـــتــشـــغــيـــلــهـــا كــمــا أهـــمــلت
الــصـــنــاعــات الــداعـــمــة لــلــمـــنــظــومــة
ـصـالح الــكـهـربـائــيـة بـهـدف حتــقـيق ا
ــاديـــة الــضــيــقــة ألحـــزاب الــســلــطــة ا
احلـاكـمـة وذلك بـالـسـيـطـرة عـلـى عـقود
جتـــاريــة لـــتــجـــهــيـــز لــوازم ومـــعــدات
كــهــربــائـــيــة غــالــبــا مــا تــكــون رديــئــة
ـنشأ يـضاف إلى ذلك ما ـواصفات وا ا
 تـنفيذه من صـفقات كبـيرة استنزفت
فـيهـا أموال طـائلـة لم حتـــــــــقق شـيئاً
مـلمـوسا عـلى األرض نتيـجة لـنصوص
الـعقود الضـــــــــعيـفة التي يتم االتفاق
ــنــفــذة أو عــلـــيــهــا مع اجلـــــــــــهــات ا
الـتـعـاقد عـلى مــــــــشـاريع نـاقصـة كـما
ـــيــكـــا ديل) حـــصل فـي صــفـــــــــقـــة  (ا
ـعـروفـة الـتي نـفـذتـهـا شـركة جي. اي ا

األميركية.
إن انـــحـــراف مـــؤشـــر الـــبــوصـــلـــة في
مـعاجلـة األزمات وفي مـقدمـتهـا مشـكلة
ـسـتقـر لـلطـاقة ســــتـمر وا الـتـجهـيـز ا
الــكـهـربــائـيـة عن احلـــــــلـول الـوطــنـيـة
ــتـــاحــة يــشــيــر إلى وجــود أجــنــدات ا
خـــارجـــيـــة ذات أهـــداف اقـــتـــصـــاديـــة
وســيـاســيـة يـجــري تـنــفـيــذهـا بـأدوات
مـحلية  تـسخيرها لإلبـقاء على حالة
اسـتـجـداء احلـلول من الـدول احملـيـطة
عروف بـعد اسـتبـعاد اجلهـد الوطـني ا
بـقدراته الفائـقة في مواجهـة التحديات

الصعبة.

{ رئيس هيئة الكهرباء العراقية االسبق
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بغداد

من أسـبـاب ضـياع االسـتـقـرار في الـعراق
ـتــسـلـقـ هــو الـصـراع الــسـيـاسـي بـ ا
ــنــتــفــعــ الـذيـن بــدخـلــون الى  عــالم وا
ـال الـســيــاســة من اجل الــطــمع وجــمع ا
زيف والـثـروة وكـذلك الـبـحث عن اجلـاه ا
ـــــــســــــبـق الـى االعالم عـن طــــــريـق دفـع ا
التجاري ,هوالء ال يقدمون شئ للبلد فيما
يــخص الــتـغــيــر الــســلـوكـي لـشــخــصــيـة
االنـسان اعـتـماد عـلى نـظـريات الـتـعلم او
نـظـريـات عـلم االجـتـمـاع او نـظـريـات عـلم
ـــــتــــخـــــصــــصـــــة في دراســــة الـــــنــــفس ا
الـسلـوك.لـهذا الـسـبب نالحظ الـبلـد يـبقى
ـتـمـثـلة حتت الـوهم الـسـيـاسي الـكـاذب ا
ـال بــالــوعــود الــكــاذبــة من اجل ســرقــة ا
الـعام فـيسـبب في انـتشـار الـفقـر واجلوع

واجلهل وانعدام البنى التحتية .
يـتجه انـظـار النـاس بـشكل عـام الى رجال
الــســيــاسـة ورجــال الــدين الــذين يــعـدون
ـــؤثـــرين بـــشــكـل عــام قـــدوة لــلـــنـــاس وا
بــاجلــانب الــوالئـي في الــســلـوك الــديــني
والـسياسي ,كالهـما لم يقـدموا للـناس ما
يـشفع لهم باالستقرار او اقل شئ ما يغير
ســلــوكـهم اخلــاطئ والــغـيــر مـرغــوب فـيه
ـ بـالـتـسلط ,اكـتـفـاء الـذي يـسمـح للـظـا
ــــوعـــــظــــة رجـــــال الــــديـن بــــاالرشـــــاد وا
والـنـصـيـحـة اليسـمـن وال يغـني مـن جوع
,فـاجلــائع يـحـتــاج الى طـعــام ولـيس الى
واطن يضيع حقة ارشـاد او نصيحة  ,فـا
بـ رجال الدين وبـ رجال السـياسة فال
يـحصـل على احلـقـوق كمـواطن وال يـشبع

من النصيحة واالرشاد . 
اذا هـوالء جـمــيـعــاً لـيس لــديـهـم احلـلـول
الـضامنـة للـمواطن فقط االوهـام والوعود
الـكاذبـة واحـيانـاً يـزداد التـخـلف واجلهل
بـــ الـــنـــاس في ظل رجـــال الـــدين وبــ
ـا الـسبب ان كال من رجـال السـيـاسة ور
رجـل الـدين يــلـتــحق بـالــدراسـة الــديـنــيـة
ــيـة بــســبب فــشــلــة في الــدراســة االكــاد
,وكـذلك مـا شـاهـدنـاه في عـالم الـسـيـاسـة
بـعـد 2003 ان اغـلب من دخل الـسـيـاسة
لـم يـــكن لــــديه حتــــصـــيل دراسـي فـــاجلئ
الـكثـير مـنهم بـالتـزوير او شـراء الشـهادة

كالهما قاد البلد بعد 2003.
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ـنــظــرين الـذين فــالـعــالم تــطـور بــفــضل ا
طـرون شعوبهم بالنظـريات التي تغيير
الــواقع نــحـــو االحــسن واالفـــضل والــتي
تـرتـقي بـالسـلـوك الى مـصـاف االنـسـانـية
الــراقـــيــة .جتـــربـــة الــغـــرب خـــيــر مـــثــال
فـنظريات علم النفس واالجـتماع والتربية
هي من تـغـيـر الــسـلـوك نـحــو االنـسـانـيـة
ـذهـبيـة والـقومـية بعـيـد عن الـطائـفـية وا
الــتي من مــخــلــفـاتــهــا الــعــمى الــطــائـفي
واحلـول العـقلي الـذي يحـول االنسان الى
وحش ضاري ,فال تـعليم وال بنى حتتية .

سـجـد حاالت الـطالق التي  أصـبحت تـشـكل حالـة مخـيفـة في اجملـتمع لـكثـرتهـا وما تنـاول خطـيب ا
سجد ـعاجلات بعد دراسة معمقة . ورغم ان أمام ا يترتب علـيها من آثار سلبية تزعزع األسر وتدعو 
قدسة ـان والتهاون برابطـة  الزوجية ا قد حصر مـشكلة الطالق في محـورين األول يعود لضعف اإل
صطفى? أثور عن احلبيب ا مذكرا بقولة تعالى ?ان أبغض احلالل عند آلله  الطالق  ?مبـينا القول ا
صـلى الله عـليه وسلم ??تزوجـوا وال تطلـقوا فان الـطالق يهتـز منه العرش ?واحملـور الثاني الـلجوء
الى العنف وغـياب التـفاهم ب الـزوج البسط احلـاالت مذكرا بـأن الواعز الـديني كفـيل بشل حاالت
ـرأة على أسـرار زوجها والـتجمل له وأن ـرأة بصالة وصيـام وحافظت ا الطالق اذا تمـسك الرجل وا
تسوق له اطـيب الكالم وبذلك تكـون قد أبعدت شـبح الطالق الذي تنـعكس اثارة على تـماسك اجملتمع
وبنـيتـة ان قـدوم امام اجلـامع على تـنـاول هذه الـظاهـرة اإلجتـمـاعيـة التي تـتـنفس في أروقـة احملاكم
وتمس حياة الـناس وتقلق استقـرارهم حالة متقدمـة يزكى عليها ونـحن نضيف ان الزواج الذي يقدم
عليه الشـبان هدفة تكوين أسرة سعـيدة واجناب بنات وبن يخدمـون اجملتمع ويشاركون في عمرانة
وأن حاالت الطالق مرجـعها لهشاشة القـناعة باحلياة الزوجيـة والتي يكون زواج الشاب مبكرا أرض
خـصـبة لـهذة الـهشـاشة فـزواج الـشبـاب قبل عـبورة الـعـشرين عـاما مـثل رجل يـرتدي ثـوبا فـضفـاضا
ـادية أمـام إرتـفاع يـتـعثـر به طـيـلة يـومـة ان من أسبـاب الـطالق العـجـز في سـد احتـيـاجات الـزواج ا
ـيزانية الـبيتية شاركة الـزوجية في قرارات ا األسعار وانتـشار مواقع التـواصل اإلجتماعي وغـياب ا
والبرود العـاطفي من أحد الطرف وعدم إجادة الزوجة احيانا لطهي الطعام متناسية ان أقرب طريق
حلياة زوجـية سعـيدة هي إمالء معـدة الرجل أن احلد من شـيوع ظاهـرة الطالق تقع عـلى األسر التي
دني يتوجب علـيها إعداد الفتاة والشاب أعدادا سليما للعش الذهبي .. وان تأخذ منظمات اجملتمع ا
ومـدارس محـو األمية دورهـا في التـوعية ونـشر الثـقافـة الزوجيـة وان تسـلط وسائل االعالم األضواء
عـلى األسـر الـتي قاومـت مخـتـلف ظروف احلـيـاة وقـهرت الـصـعـاب ودخلت الـيـوبيـل الذهـبي لـلزواج
ختاما عـلى الزوج ان يتذكرا ان الزواج الناجح مشاعر متـبادلة وان طول عمرهما وقصرانة يتوقف

على طول فترة زواجهما .
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اليوم بشكل وبامكانها خوض لقاء
مــخــتــلف عن مــواجـــــهــة الــســبت
احملـبطـة التي عـجز فـيها الـالعب
من تقد ما كان منتظرا منهم .
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واهـمـيـة اخـتـيــارالـتـشـكـيل الـقـادر
عــلى قـيـادة الــفـريق إلى بـر األمـان
واالهتمـام باختـيار عنـاصر الدفاع
الــذي كـــان مــهـــتـــزا وظــهـــر بــأداء
مـتـواضع والــتـركـيــز عـلى الـكـرات
رتـدة والـضغط عـلى حامل الـكرة ا
واهـمـيـة وجـود أسـلـحـة هـجـومـية
ـقـدورهـا اسـتــغالل الـفـرص كـمـا
يجب الن  مـثل هـكذا لـقاءات تـتأثر
وحتـــسم بـــالـــفـــرصـــة الـــوحـــيـــدة
ـنتـخب سـيكـون امام ومـعلـوم أن ا
ـثير لـلقلق وامام التحـدي االخير ا
مـو اجـهة سـتـحـدد مصـيـره وحتى
لو حـقق فوز معـنويا امـام صعوبة
ـنـافــسـة عـلى صــدارة اجملـمـوعـة ا
والفرصة الضعــــيفة التي سببتها
ـــــبـــــاراة االولى الـــــتي خـــــســــارةا
انـعكـست سلـبا عـلى مجـمل االمور
في تـصفـيات ال تـتحـمل مبـارياتـها
ـطـلـوبـة حـتى جتـعل اال الـنـتـائج ا

منك داخل الصراع ولو لوقت.
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ـدرب عـمــاد مـحـمـد ويـكـون عــلى ا
حتـقـيق تولـيـفة قـادرة عـلى خوض
ــبــاراة بــشـــكل قــوي ومــؤثــر من ا
ـسـتـوى الـفـني الـعـالي الن حـيـث ا
خـسـارة موريـتانـيـا ستـبـقى عالـقة
في االذهان  كونـها اتت من الفريق
ـغــمـور لــكـنه قــدم مـبـاراة مــهـمـة ا
واســتـحق الــفـوز قـبـل ان يـزيـد من
معاناة منتخب الشباب وترك عقدة
عـجـزه عن حتـقـيق الـفـوز الذي
ال يــــتــــحــــقـق إال بــــوجـــود
مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة
مـتــفـاهـمـة وهـو مـا
مــــطـــــلــــوب من
مـــــــــــــــــــدرب
ــــنـــتـــخب ا

وجتـــاوزهــــا بـــجـــــــــدارة فــــيـــمـــا
ســيــكــون مـــنــتــخب الـــشــبــاب في
مــبـــاراة الـــدفـــاع عن الـــبـــقـــاء في
األنـفــاس األخـيـرة واالمـور لم تـكن
ــنـتـخب الــذي عـلـيه سـهـلــة عـلى ا
جتـنب نتـيجـة الـتعـادل اذا ما أراد
االبـقـاء على حـظـوظه الن غـير ذلك
سـيقـضي رسمـيـا علي ايـة امال له
ـســابـقـة ـشــوار في ا ـواصــلـة ا
الـتي زادت صـعــوبـة البل تــعـقـيـدا
اثر اخلسـارة من موريتانـيا بهدف
ليجـد نفسه امام مـفترق طريق في
لـقـاءالـيـوم األصـعب الـذي يـتوجب
الــفـوز به بــاكــثــر من هــدف لـكن ال
يــبــدو الـفــريق الــذي يــعــول عــلـيه
بعدما عـانى كثيرا امام مـوريتانيا
وعـجـز من حتـقيق الـتـعـادل وفشل
ـــــبــــــاراة لــــــعـــــدم الــــــعــــــودة بــــــا
قـدرةعـنـاصـره في الـدفـاع عنـه قبل
ــنـــتــخب الـــســعــودي ان يـــواجه ا
رشح للقب البطولة والذي يكفيه ا
الـتــعـادل لـتــصـدر فـرق اجملــمـوعـة
األولى واالنـتـقـال إلى الـدور الـربع
الــنــهـــائي كــمــا يــنـــتــظــر الــفــريق
ـــوريــتــاني فــرصـــة الــتــاهل هــو ا
االخر بانتظار بــــــــقية نتائج فرق
اجملــمـوعـات األخـرى الـتي تـخـتـتم
بـعـد غـد اخلـمـيس وعــــــنـدهـا يتم

التعرف على الفرق الثمانية .
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نتخب إيجاد ومطلوب من جهـاز ا
ــنــاسب الــقـادر عــلى الــتــشــكــيل ا
ـستـوى والنـتيـجة االداء وتـقد ا
صيري على مجاراة لكونه اللقاء ا
ــنـــافس الــصــعـب الــذي يــتــمــتع ا
بافضليـة صدارة اجملموعة اضافة
الى عــــامـــلي االرض واجلـــمـــهـــور
واالستمرا في مهمةالدفاع عن لقب
الـــنـــســـخــــة االخـــيـــرة في مـــصـــر
بـعـدمـاتـغـلب عـلـى اجلـزائـر بـهدف
ــاضي ومــطــلــوب الـلــعب الــعــام ا
بــخـطـوط مــتـفــاهـمـة ومــنـســجـمـة
وقــــادرة عــــلى إيــــجــــاد احلــــلــــول
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أكمـلت الهيـئة اإلداريـة لنـادي الشـرطة الـرياضي الـتوقيع مـع ثالثة العبـ دوليـ لتـمثـيل فريـقها
نصات التتويج. للكرة الطائرة تمهيداً وسعياً منها لعودة طائرة القيثارة من جديد 

ووقعت إدارة الـشـرطة مـع الالعبـ الـدولي عمـر عـلي والدولـي كابـ مـنتـخب الـعراق مـصـطفى
حميد والدولي الشاب منتظر محمد.وسبق لالعب الثالثة تمثيل القيثارة سابقاً ألكثر من موسم
وحـصــلـوا عـلـى آخـر لــقب بـرفــقـة الـقــيـثــارة في مـوسم 2018. وأكـدت اإلدارة وفق بــيـان وجـود
ـقبلـة ألجل تشكـيل توليـفة قادرة ـقرر إبرامـها خالل األيام ا سـتوى عال من ا تعاقـدات أخرى 

ُنافسة بقوة وإعادة لقب الدوري إلى خزائن النادي. على ا
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اجــتـمعَ االتّــحـاد الــعـراقيّ لــكـرةِ
الـقـدم الـيــوم مع جلـنـةِ احلُـكّـام
في مقرّ االحتـاد بحُضـور النائبِ
األول لرئيسِ االتّحـاد علي جبار
َــنـــصـــةِ االلــكـــتــرونـــيّــة عــبـــر ا
والـنـائب الـثـاني يـونس مـحـمود
حُـضــوريـاً مـع أعُـضــاء االتّـحـاد
غا عـريبي ورحـيم لفـتة وخلف
َـنصـةِ االلـكـتـرونـيّة جالل عـبـر ا
واألمــ الــعــامّ لالحتــاد مــحــمـد
فــرحــان.وفي بــدايــةِ االجــتــمــاع
رحـبَ الـــنـــائـبُ الـــثـــانـي يـــونس
مـحمـود بـاحلُضـور مُـثمـنـاً عملَ
ُــنـــتــهي ــوسـمِ ا الـــلّـــجــنَـــة في ا
وســعـيــهـا لــتَـطــويـرِ احلُــكـام في
ــا يـسـهمُ في جـمــيعِ الـدرجـاتِ 
االرتقاءِ بواقعِ اللُّعبةِ ومُنافساتِ
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ـركزي أعـلن رئـيس االحتـاد ا
لـــلــــقـــوس والــــســـهـم ســـعـــد
ــشـــهــدانـي انــســـحــابه من ا
كـلف بـها في جلـنة احلـكـام ا
دورة الــــتــــضــــامـن اإلسالمي
ـقـرر بـنـسـخـتـهـا اخلـامـسـة ا
إقــامـــتــهــا في تــركــيــا مــطــلع

قبل. الشهر ا
ـشهـداني في بيان انه وقال ا
قــــدم اعـــتـــذاراً رســــمـــيـــاً إلى
ــــشـــرفــــة عــــلى الـــلــــجــــنــــة ا
مـنــافـســات الـقـوس والــسـهم
بــدورة الــتــضــامن االسالمي
ــــــوقف انــــــســــــجـــــامــــــاً مع ا
احلــــكـــومي الــــعـــراقي جتـــاه
تـركيـا احـتجـاجـاً على الـدماء
العراقـية البريـئة التي أريقت
دينـة زاخو وانسـجاماً مع
ـــوقف الـــشــعـــبي الـــعــراقي ا
وتـوصــيـات مــجـلس الــنـواب
الـعــراقي بـجـلــسـته الــطـارئـة

األخيرة.
واوضح ان "االستهانة بدماء
الـــعـــراقـــيــ أمـــر مـــرفــوض
ويـــــجب ان يــــــكـــــون مـــــوقف
الـــــرفـض والــــشـــــجـب وعــــدم
ـشـاركـة من االولـويـات لـدى ا

كل عراقي مخلص".
وفـي وقـت ســــــــــابـق قـــــــــررت
بية الـعراقية في اللجـنة االو
اجـــتـــمـــاع طـــار لــلـــمـــكـــتب
الـــتــنــفــيـــذي االنــســحــاب من
دورة الـــــعـــــاب الـــــتـــــضـــــامن
ــقـررة في مــديـنـة االسالمي ا
قونيا التركـية احتجاجا على
ـنتـجع السـياحي في قصف ا
إدارة مـنــطـقــة زاخــو بـإقــلـيم

ــوسم الــكــروي لــلــعـام 2022-2021 عــلى اكــمل وجه انــقــضى ا
مـتـاز الى بـبـروز فـريق نـادي الـشـرطـة واسـتـئـثـاره بـدرع الـدوري ا
بـاراة الـنـهائـيـة لـبطـولـة الـكاس جانـب ابراز قـطـبـ مخـتـلـف فـي ا
والـتي حــفـلت بــالـكــثـيـر مـن االمـنـيــات والـطــمـوحــات بـتـالـق فـريـقي
الـكــهـربــاء والـكـرخ الــذي نـال بــطـولـة الــكـاس وسط حــفـاوة كــبـيـرة
وسعادة بـالغة نظرا الن الفريق ابرز شبابية مهمة في اغلب صفوفه
ـقارنة مع االنـدية اجلـماهـيرية الـتي لم تكن عـلى درجة كـبيرة من با
ـبـاراة النـهـائـية لـيـبـرزا من خاللـها ـنـافـسة فـغـابت عن ا مـستـوى ا
ـكن ان نـسعى لـلـقـول بكـونـهـما ـلـكان العـبـ  فريـقـان شـبـابيـ 

ثالن مستقبل الكرة العراقية ..
بطولـة الكاس التي انتهت قـبل نحو اسبوع ابرزت لقـطة في نهايتها
وسم الكـروي بتـاتا حيث تـركزت الكـاميرة التليق بـان تكـون لقطـة ا
ــكـلــفـة بــنـقل الــنـهــائي عـلى شــاشـة فــضـائـيــة الـوطن الــرئـيــسـيـة ا
(الـرياضـية الـعراقـية) بـالتركـيز عـلى تصـرف غيـر مقـبول من جانب
مدرب فـريق الكهرباء الالعب السابق لؤي صالح وهو يقتحم ارض
ـلعـب ليـجري بـكل طـاقتـه لغـرض معـاتـبة احلـكم مـهنـد قـاسم على ا
عـدم احــتـســاب االخـيــر لـركــلـة جــزاء لـصــالح فـريق الــكـهــربـاء في

باراة .. الدقائق االخيرة من ا
ــدرب صالح ــكن ان يــتـــعــامل مــعــهــا ا ــذكــورة كــان  الــلــقـــطــة ا
بـاحـتـرافـيـة دون ان تـلـتـفت االنـظـار الى هـذا الـتـصـرف الذي يـفـتح
ـان مدربي فـرقنـا الريـاضية البـاب على عـدة تاويالت من ابـرزها ا
ـباريـات لبر االمـان دون وجود مثل بقـدرة حكام الـكرة عـلى قيادة ا
ـعــاتـبـة او الـوصـول الى تــلك الـلـقـطـات الــتي تـتـحـمـل الـتـاويل في ا
ا يفتح مراحل مـتقدمة من تلك التـصرفات باالعتداء عـلى احلكام 
الـبـاب امـام جـمـاهـيـر مـحـسـوبـة لـغـرض مـواصـلـة تـلك الـتـصـرفـات
الالمـسـؤولـة الـتي نـتـمـنـاهـا ان تـبـتـعـد عن مـالعـبـنـا وتـبـقـيـهـا واحة
لـلطـاعـة واالحـتـرام واحملبـة مـثـلمـا تـعـودنـا في الشـعـارات اخلـاصة

نافسات الرياضية.. با
باراة النهائية لبطولة الكاس بتلك احلفاوة والتكر ومثلما حظيت ا
ـنافـسة فـيمكن لـقطـبيـها من الـفرق الـتي صعـدت خلوض مـثل تلك ا
ان نقـرا بعض االفكـار اخلاصـة باستـقطاب كـادر حتكـيم اجنبي او
ـباريـات حيـث من اولى تلك االفـكار عربي لـغرض قـيـادة مثل تـلك ا
ية في نح فرصـة حلكامنا في محاكاة النـماذج العربية او العا ان 
ـناسب ـستـوى التـحكـيمي ا ـباريـات ومعـرفة ا قـدرتهـا على قـيادة ا
من وراء تلك اخلـطوة اضافـة البراز هـيبة الـتحكـيم من خالل تعامل
ـدعــو لـقــيـادة العــبي هـذه الــفـرق او غــيــرهـا مع الــكـادر الــغــريب ا
ـسـتوى مـبـاريـاته العـطـائه ثـقـة اكـبـر ومـحـاولـة حتـفـيـزه بـان يـقـدم ا
االفضل كـونه حتت انظار ذلك الـكادر التـحكيـمي القادر عـلى قيادة
ـبـاراة لــبـر االمـان وانـهـاء ذلك الـفــصل الـريـاضي من دون وجـود ا
فواصل مـخدشة او مشوهة لتعامل الكادر التدريبي مع هذا الطاقم
ـكن ان حتدث في اي او مـحـاولـة معـاتـبته عـلى هـفـوات او اخطـاء 
مـباراة كـون اللعـبة تـعتمـد بقـدر كبيـر على االخـطاء وجزيـئاتـها لكي

نافس فرصة حتقيق التقدم .. تمنح الفريق ا
ا تـقدم فرصة لالنتقاص من حكامنا او التقليل من هيبتهم وليس 
بقـدر ما هي فرصة حملاولة تـقريب هذه الشريـحة من محاولة االخذ
ية مكنة في ان يكون لها نـصيب في االستحقاقات العا بفرصـتها ا
السـيـما مع مـؤشر غـيـابهـا عن التـحـكيم في ابـرز مـحافل الـكرة من
قامة خالل ابتـعادها عن قائـمة حكام بـطولة كـاس العالم في قطـر ا

نهاية هذا العام .. 
باراة والى ذلك تبـرز لقطة اخرى من هذا النهـائي تتمثل بكواليس ا
لـعب حيث اضحت قضـية اخرى تـناولها وبالـتحديد في مـدرجات ا
ـكـلـفـة بـادامة ـهـنـة بـالعـتـاب والـلـوم حـول اجلـهـة ا عـدد من زمالء ا
الئم للـنخب االعالمية وضرورة ابقاء فاصل كان ا لـعب وتوفير ا ا
ــعـاتــبــات في ســيـاقــات مــبـاشــرة مع اهل الــشــان وعـدم من تــلك ا
واقع التـواصل من اجل كونها تـعد نشرا لـلغسيل الوسخ اتاحـتها 
كـما وصـفـهـا الـبـعض خـصوصـا وان الـبـلـد مقـدم عـلى اسـتـضـافة
بطـولـة اخللـيج ومـدى اهـليـته في ان يـقدم
ـطـلـوب في تـضـيـيف بـطـولة ـسـتـوى ا ا
كـهـذه سـتـجعل اجلـمـاهـيـر اخللـيـجـية
ـــبـــاريـــات مـــقــــبـــلـــة عـــلى حـــضـــور ا
ومــتــابـعــتــهــا واالنـشــغــال بـجــزئــيـات
بسيطة التسر الناظر بشكل وباخر .
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الــــدوري.وقـــالَ عُــــضـــو االحتـــاد
ُشرف على اللجـنة رحيم لفتة: ا
يعدُّ التـحكيمُ الـركنَ األهمّ لنجاحِ
اللُّـعبـة لذلك يسـعى االحتادُ إلى
تــوفـــيـــرِ جــمـــيع مُـــســـتــلـــزمــات
َـنـظومـةِ الـتـحـكيـمـيّـة.وأضافَ: ا
جلـنة احلُـكـامِ تـعملُ وفـقـاً لـرؤيةٍ
تـــطــويــريّــةٍ تــهـــدفُ إلى تــعــزيــزِ
قُدراتِ احلُكام بطريقةٍ علميّةٍ مع
ضــــرورةِ تَــــعـــضــــيــــدِ اجلـــوانب
االيـجــابـيّــةِ لـلــوصـولِ إلى درجـةٍ
مُتقـدمةٍ من الـنجاحِ والـعمل على
توفـيـرِ مَنـظومـةِ الـفار.من جـهته
قـــــالَ الـــــنـــــائب األول لـــــرئـــــيسِ
االحتــــاد عــــلي جــــبــــار إن عـــدمَ
الـــتــدخُّل في عـــملِ الــلـــجــنَــة من
مـقــومـاتِ الـنــجـاح مع الــتـركـيـزِ
على االهـتمـامِ باحلُـكّام اجلـيدين

الــذين بـــاســتـــطــاعـــتــهـم قــيــادة
ُـبــاريــاتِ إلى بَـرّ األمــانِ وعـدم ا
ِ الــعــون لــلــحُــكـام إغــفــالِ تــقــد
.بـيـنــمـا أوضـحَ عُـضـو الــدولـيــ
االحتـــاد غــا عـــريـــبي: إنه من
ُــعــســكــراتِ الــضــروريّ إقــامــة ا
اخلـــارجـــيّـــةِ لـــلــحُـــكـــامِ من أجل
تَـطــويـرِ األداء الـبــدنيّ مع زيـادةِ

عرفةِ في اللغةِ االنكليزيّة. ا
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من جــانــبه أشــارَ األمــ الــعــامّ
لالحتـاد محـمـد فـرحان إلى: إن
اسـتقـالليّـة عـمل الـلـجـنةِ من أهمّ
عــوامل الـنــجــاحِ عـلـى الـرغم من
صــــعــــوبــــته وعــــلـى اجلــــمــــيعِ
تَــشــخـيـص الـســلــبـيــاتِ إليــجـادِ
ُـناسبـة لتصحـيحها ُعاجلاتِ ا ا
ُـقبل.وحتـدثَ رئيس وسمِ ا في ا

الــلــجـنــة الــدكــتــور جنـاح رحم
اضي وسمِ ا قائالً: جنحنا في ا
عـــلـى الـــرغـم من الــــتـــحــــديـــاتِ
وخطتنا شعـارها البقاءُ لألفضل
ألن جناحَ التَّحكـيم يعني التفوقَ
لكرتنا ولديـنا العديدُ من األفكارِ
الـــهــــادفـــةِ لـــلــــنـــهــــوضِ بـــواقع
التّحكيمِ وتوسيع قاعدةِ احلكام
اجليدين.واختتمَ حـديثه: طرحنا
الــعــديـدَ من األمــورِ الــتي تــخـدمُ
ُــعــســكـراتِ احلُــكّــامَ من إقــامـةِ ا
اخلـارجـيّـة وتوفـيـر الـتـجـهـيزاتِ
ُناسبـة وتصفيـة أجورِ احلُكام ا
وقـــــدمــــــنـــــا اخلــــــططَ واألرقـــــامَ
اإلحصائيّة عن مُستوى التحكيمِ
ـا وكـيــفـيّـة الــنـهـوض بــواقـعه 
يــتـــمــاشى مع خـــططِ االحتــادين

الدوليّ واآلسيوي.
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ــنــتــخــبــاتــنـا تــواصـل دعــمــهــا 
وتــمـنـحــنـا الـتــوقـيــتـات الالزمـة
الستثمار قاعة االلعاب الرياضية
في تــدريـبــاتـنــا واسـتــعـداداتــنـا
نتخب قبلـةوكشف الغـزي ان ا ا
العـراقي للـريشـة سيـشارك خالل
ــقـــبل بــبــطــولــة شـــهــر ايــلــول ا

أوغندا الدولية
واوضح ان مسـتـوى العبـيـنا في
تـطـور وحــصـلـنـا عــلى الـتـرتـيب
(46) ين دول العالم وهي نـتيجة
جــيــدة جــدا والول مــرة يـحــصل
عــلــيــهــا الــعــراق من بــ 1500
العـب وذلك فـي بــــطــــولــــة فــــزاع

بــــاالمــــارات بـــواســــطــــة الالعب
اشرف حسن شريف

وحتــــــدث رئــــــيـس االحتــــــاد عن
صـــنــاعـــة الـالعـــبـــ وتـــطـــويــر
مهـاراتـهم قـائال نسـعى جـاهدين
لتـطـوير جـميع الـالعبـ السيـما

االعمار الصغيرة منهم.
qDÐ WŽUM

مـوضحـا أن هـدفـنـا بـناء الالعب
الـــذي يــتـــمــتع بـــعــمــر مـــنــاسب
وصــنـاعــة الالعـبــ لـلــمـنــتـخب
ومـــنــهم الـالعب مــهـــدي حــســ
قــاسم الـذي يــتــمـتع بــالـنــضـوج
واالنــدفــاع مــا يــحــفــزنــا لـدعــمه

ومـراقـبـته من اجل صـنـاعـة بطل
مستثـمرين صغر سـنه ومستواه
ـتـصاعـد مـؤكـدا بـدورنـا وفـرنا ا
ـطـلـوبـة لـدعم ـسـتـلـزمـات ا كل ا
نتخب الوطني مشيرا نأمل من ا
العـبيـنـا مـواصلـة الـتـدريب لرفع
ستوى الفـني وحتقيق النتائج ا
االيجـابيـة في البـطوالت الـدولية
ـبــيـاد. السـيـمـا انـنـا في والـبـارا
اول مــشــاركــة وحــصل مــنـتــخب
الـريــشـة في بــطـولـة غــرب اسـيـا
على وسـامـ ( فضـة ) ومثـلهـما
(بــرونــز) ونــســـعى الى حتــقــيق
ـدرب االفـضل ومن جــانـبه قـال ا

علي صيـهود محمـد ان منتـخبنا
يـواصل اسـتـعـداداته لـلـبـطـوالت
احملــلـيــة واخلـارجــيـة ونــحـرص
عـــلى حتــقـــيق االجنــاز فــيـــهــمــا
وجـمـيـع العـبـيـنـا مــتـفـاعـلـ مع
التـدريـبات سـعـيا الـى مشـاركات
نـــاجـــحــــة مـــؤكـــدا انــــنـــا نـــدعم
الالعـب السـيـمـا الصـغـار مـنهم
الجل بــنــاء قــاعـدة مـن الالعــبـ
ومـــنــهم الـالعب مــهـــدي حــســ
قـــاسم الــذي نـــتــأمل فـــيه خــيــرا
ـقبـلة السـيما خالل مشـاركاتـنا ا
ـواصــفـات فــنـيـة وانه يــتـمــتع 

جيدة.
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أفتتح محـافظ ميسان علي دواي
الزم مـلعب شـهـداء مـيسـان سـعة
500 مــــتـــفـــرج في حـي الـــربـــيع
نفذ ضمن تخصيصات تنمية وا

األقـاليم حملـافـظـة ميـسـان وأفاد
ســيــادتـه أســتــكـــمــاالً لــســـلــســة
تـحقـقة في محـافظة االجنازات ا
مـــيــســان وجلــمــيـع الــقــطــاعــات
يـضــاف الـيــوم إجنـاز جــديـد في

مسعى حملافـظة ميـسان لألرتقاء
بواقـعـها الـريـاضي وتوفـيـر بنى
وب : حتتـية رياضـية مـتكامـلة 
لعب يـقع على مسـاحة أكثر أن ا
من 7770 مـتـراً مــربـعـاً وسـاحـة

ــلـعب بــأبــعـاد 90*120 مــتـراً ا
مـــغـــطــاة بـــالـــثـــيل الـــصـــنـــاعي
وبأسـتخدام مـواد عالـية اجلودة
كـــمـــا يــحـــتــوي عـــلى مـــدرجــات
ومـسـقـف لـلـمـتـفــرجـ تـتـسع لــ
(500) مـــتــفـــرج مع ســـيــاج ذات
اشي جـانبـية شكل مـعمـاري و
محاذيـة للمـدرجات من البالطات
ـتــداخـلــة ومـزود اخلــرسـانــيــة ا
ـولـد سـعة 250 كي في لـعب  ا
مع كـافة الـتـأثـيثـات الـكـهربـائـية
بـــاألضــافـــة إلى مـــنــظـــومــة رش
لـــغـــســـيل الـــســـاحـــة ومـــنـــصــة
أســتـراحــة الالعـبــ مع مـنــصـة
احلـــكــــام إضــــافــــة إلـى جــــنـــاح
إستـراحـة و اربعـة أبـراج إنارة ,
وأشــار ســـيــادته : إلـى اجلــهــود
الكـبـيرة نـتيـجـة تضـافر اجلـهود
ــــشــــروع والــــذي أثــــمــــر هــــذا ا
ـهـم بـالـرغـم من قـلـة الـريــاضي ا
الية لـلمحافظة التخصيـصات ا
شروع يعـتبر إضافة وب : أن ا
مــهـــمـــة في الــبـــنى الـــتـــحــتـــيــة
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واصل احتــاد الـريــشــة الـطــائـرة
ــنـتــخـبه الــوحـدات الــتـدريــبـيـة 
الوطـني والتي تُـقام عـلى القـاعة

الرياضية في مقر اللجنة
الي رئيس االحتاد وقال االم ا
العـراقي للـريشـة الطـائرة الـسيد
عبيـد الغزي ان تـدريبات العـبينا
جــــاريـــة ومــــتــــواصــــلــــة ســـواء
لـلـمــنـتـخب الـوطــني او مـنـتـخب
الشبابواضـاف التدريبات جترى
بشكل جيد ومخطط له ومدروس
قبلة استعدادا لالستحقاقات ا
بية واشار الى ان اللـجنة البـارا

يـسـانيـة ويـسهم في لـلريـاضـة ا
رفع قـدرات ونـشـاطـات ريـاضـيي
احملـــافـــظــة  ,كـــمـــا وشــدد عـــلى
ـنجز ضرورة احلفـاظ على هذا ا
ـــيـــســـاني خـــدمـــة لـــلـــشـــبـــاب ا

الرياضي .
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وتخلل االفتتاح إقامة مباراة ب
فــريق ديـوان مــحـافــظـة مــيـسـان
ورواد منـتـخب مـيسـان .يـذكر أن
مـحـافـظة مـيـسـان قـامت بـإنـشاء
ـنـشـآت الـريـاضـيـة الـعـديـد مـن ا
العب والـسـاحـات ـتـمـثـلـة بـا وا
ـثـيــــــــلـة ومـنـتـديـات لـلـشـبـاب ا
مـــوزعـــة فـي مـــركـــز وأقــــضـــيـــة
ونـــواحـي احملـــافـــظـــة وقـــاعـــات
ريــاضـــيــة مــتــــــــــنــوعــة وكــذلك
إدراج مــشــاريع نـوعــيــة جــديـدة
لـقـطـاع الـشــــــــــبـاب والـريـاضـة
في اخلـــــــطط السـنوية احلـالية
إضـــــــافة الى دعم إقامـة العديد
مـن الــنــشـــاطــات والــفـــعــالــيــات

الرياضـــية والشبابية . ÕU²²∫ محافظ ميسان يفتتح ملعب الشهداء «

كـوردستـان. و إن الـقـرار جاء
احـتــجـاجــاً عـلى االعــتـداءات
الــــتـــــركــــيـــــة ضــــد الـــــعــــراق
وتـــــضـــــامـــــنــــا مـع شـــــهــــداء
وجـــرحى االعـــتـــداء الــتـــركي
عــلى سـائــحي الـعــراق الـذين
كــانـــوا في دهــوك والـــقــصف
عـلى مـنـطقـة بـرخ الـسيـاحـية
مـن قـــبل الـــقــوات الـــتـــركـــيــة
والـتي راح بـسـببـهـا ضـحـايا

عراقي أبرياء.
وتــــعــــد نــــســــخــــة 2022 من
ألــعــاب الــتــضــامن اإلسالمي
النسخة اخلـامسة ضمن هذه
األلعاب للفترة من 9 إلى 18
ــــــقـــــــــبل آب/ أغــــــســــــطس ا
ــقــررة في مــديـنــة قــونــيـة وا
بتـركيـا حتت إشراف االحتاد
الــريـاضي أللـعــاب الـتـضـامن

اإلسالمي.
وقالت السلطات العراقية إن
مـــدفــعــيـــة اجلــيش الـــتــركي
اضي قصفت يـوم األربعاء ا
مصيف برخ في قضاء زاخو
مـــا أســفـــر عن ســقـــوط تــسع
ضـــــحـــــايــــــا من الــــــســـــيـــــاح
الـعــراقـيـ وإصـــــــــابـة عـدد
آخــر بــجــروح بــيــنـهـم نــسـاء

وأطفال.
وعـلى إثـر ذلك سـلـمت وزارة
اخلـارجـيـة العـراقـيـة السـفـير
الـتـركي في بـغـداد عـلي رضـا
غوناي مُذكرة احتجاج على
خـلــفـيــة الـقــــــــصف قـبل أن
تـنفي أنـقـرة مسـؤولـيتـها عن
احلادث متهمـة حزب العمال
الـــكـــوردســـتـــاني بـــالـــوقــوف

وراءه.

i¹uFð∫ يسعى منتخب الشباب الى التعويض امام نظيره السعودي في كأس العرب

اجملـمـوعـة االولى الـتي يـتـصـدرها
ــنــتــخب الـســعــودي بــافـضــلــيـة ا
ـوريــتـاني الـثـاني االهــداف عـلى ا
ولكل منهما ثالث نقاط فيما يحتل
ــركـز الــثـالث مــنـتــخب الـشــبـاب ا
ضـــمن بـــطـــولـــة شـــبـــاب الـــعـــرب

اجلـاريــة في ابـهــا في الـســعـوديـة
ـر امام مـوريـتانـيا بـعد الـسـقوط ا
التي تكون قد حققت فوزا تاريخيا
ـكن ان يكـــــــــون الـفوز خـطوة و
نـــحــو الــبـــــــــــقــاء بـــعــدمــا وضع
ـــهـــمـــة في احلـــالـــة الـــقـــصـــوى ا

wÐU d « rÝUÐ ≠W¹d UM «

ســيــكـون مــنــتـخـب الـشــبــاب امـام
اخــتـــبــار صـــعب عـــنــدمـــا يــواجه
ـنـتـخب الـسـعـودي عـنـد الـسـاعة ا
اخلامـسة من مسـاء اليـوم الثالثاء
في اخـر مـبـاريـات تــصـفـيـات فـرق

تـغـيــر الـصـورة اخملـيــبـة جـدا رغم
فــتـــرة االعــداد الــطــويــلــة لــكــنه لم
ـهارات ـسـتـوى الـعـام وا يـعـكس ا
الـــفـــرديـــة في اول اخـــتـــبـــار له
لـتــتــضـائل حــظــوظه ويـرى
درب واالعـبـ ان االمر ا
غــايـــة في الــصـــعــوبــة
عـــنــــدمـــا ســــيـــكـــون
الفريق امـام مباراة
الـتـحـدي احلـقـيـقي
و امــــام اهــــمــــيــــة
الــنـتـيــجـة  وعـلـيه
الـــلــــعب بــــفـــريق
يـــــريـــــد الـــــفـــــوز
وقـــبــلـــهـــا وضع
االمـــــــــــــــــــور فـي
األهـــــــــمـــــــــيــــــــة
الـــقـــصــوى وكل
شيء يـــــتـــــوقف
عــــلى مــــســــتـــوى
األداء لـتـقد االداء

ــرضـي والــنــتـــيــجــة ا
اجلـيـدة  في مـبـاراة
مــفـــصــلـــيــة وقــد
تـــكــون خــطــوة
نــحــو الــبــقـاء
وغـــــيـــــر ذلك
يـــــــــعــــــــــني
اخلــــــــروج

ـبكـر امام مـخاوف تـعمـيق االزمة ا
من الفـريق السـعودي الـذي كان قد
ـــشـــوار بــــالـــفـــوز عـــلى افـــتــــتح ا
موريتانيا بهدف ويسعى
إلـى حــــسـم االمــــور
عـنـدمـا سـيـلـعب
بــــاكــــثــــر من
احــــتـــمـــال
حــــــــــــــيـث
الــــــفــــــوز
والتـعادل
ــــــــــرور ا
مــبــاشـرة
لــــــلـــــدور

الـربع الـنهـائي الـذي ستـحـدد فرقه
الثمانية بعد غد اخلميس .

من خالل  ضــوابط االنـتــقـال لــلـر بع
الـــنــهــائـي  في نــظــام كـــأس الــعــرب
لــلــشــبــاب  الــتـي يــشــارك فــيــهـا 18
مــنـتــخــبًـا بــحـضــور كل مـنــتـخــبـات
العرب لـلشـباب باسـتثنـاء منتـخبات
قطر والـكويت وسـوريا وجزر الـقمر.
ــشــاركـة ا ــنــتــخــبــات 18  ووزعت ا
على 6 مجمـوعات تضم كل مـنهما 3
منتخـبات يتواجـــــــهون فيمـا بينهم
ــبــاراة الــواحــدة لــيـتــأهل بــنــظــام ا
ـــــــركــــــــــــز األول فـي كل صـــــــاحب ا
مـجـمـوعـة بـجـانب أفـضل مـنـتـخـب
ركز الثاني في اجملموعات يحتالن ا
الــست إلـى الــدور ربع الــنــهــائي من
الــبـــطــولـــة مـــــــــــتــوقـع ان تــشـــهــد
الـــبـــطـــولــــة تـــنـــافــــــــــســـا بـــ
ــنــتــخــبـات الــثــمــانــيـة ا
ــــــتـأهلة فـيمـا بيـنها ا
وصــــــوال لـــــنـــــهـــــائي
ـــــــسـابــقـة يـوم 6 ا

قبل. اب ا
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حـصـد مسـرحـيـو النـاصـرية جـائـزت في
مـهرجان مسرح الرحالـة لفنون الفضاءات
ـمـلكـة األردنـية ـفـتـوحة الـذي أُقـيم في ا ا
الــهـــاشــمــيــة لــلــمــدة من  22 - 19 تــمــوز
ـسـرحي اجلــاري حـيث حــصل الـعــرض ا
(مــيـت مــات) عــلى اجلــائــزة الــكــبــرى في
ـهـرجان ألفـضل عـرض متـكـامل وهو من ا
تـــألــيف ودرامــاتـــورج عــلي عــبـــد الــنــبي
مثل مخلد جاسم الـزيدي  بينما حـصل ا
ـثل عن الــعــبـيــدي عـلـى جـائــزة أفـضـل 
ــســرحــيــة نــفــســهــا .الــعــرض دوره في ا
رة لم ـسـرحي الـذي مـثّل الـعـراق هـذه ا ا
يـــأتِ من الــعــاصـــمــة بــغـــداد بل جــاء من
أقــصى اجلـنــوب ومن مـديــنـة الـنــاصـريـة
ــسـرحي حتــديـداً الــتي عــرفت الـنــشـاط ا
بـشكـل مبـكر مع تـأسيس الـدولة الـعراقـية

احلديثة عام 1921.
ـسـرحـيـة التي تـتـنـاول ثـيمـة اإلنـتـظار وا
ــتـلـقي األردني بــرؤيـة مـبـتــكـرة صـدمت ا
ـسرحيـ العرب ـهرجان من ا وضـيوف ا
 ونـافـست ثـمـانـية عـروض مـسـرحـية من
ـغـرب . وقـد األردن ومــصـر وفـلـسـطـ وا
كونة من : اخملرجة بيّنت جلنة التحكيم ا
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األردنـية جنوى قنـدقجي رئيسـاً وعضوية
اخملـرج والـنـاقـد الـسـوري عـجـاج سـلـيم 
ـمثل والـنـاقد الـلـبنـاني عـبيـدو بـاشا  وا
الـفــلـسـطـيـني كـامل الـبـاشـا  واخملـرجـ
الـعراقـي كـاظم نصـار وكر رشـيد  في
قــرارهـا أنــهـا (مــنـحت اجلــائـزة لــلـعـرض
الــذي إسـتــطــاع أن يـتــعـامـل مع الـفــضـاء
ـفـتـوح بـشكل جـيـد ويـحقـق تواصالً مع ا

اجلمهور على مدى زمن العرض) .
wŠd  e−M

ـهـرجـان الـذي ســاهـمت في إقـامـته هــذا ا
خــمس جـهـات أردنـيــة هي : فـرقـة مـسـرح
الـرحالة  ووزارة الثقافة ونقابة الفنان
األردنـي  و أمـانة عـمّان الكـبرى وهـيئة
تـــنــشــيط الـــســيــاحــة جـــاء حتت عــنــوان
(فــضـاءات عــمّـان الــثـقــافـيـة) وخــصـصت
ــســرح دورتـه األولى بــإسـم أحــد رمـــوز ا
األردنـي اخملـرج الــراحـل ( حـســ نــافع )
الـذي توفي مـطلع هذا الـعام وهـو في قمة

سرحي.  منجزه ا
ـسـرحي يـاسـر ويــقـول اخملـرج والـنـاقــد ا
ـرات عـديدة الـبـراك الـذي شاهـد الـعرض 
في عـروض بـغـداد والـناصـريـة والـبـصرة
أن (الـعرض قُدّم سابـقاً في جميع عروضه
في فــضــاء مــغــلق وهــو مــســرح الــعــلــبـة

 w½œ—√ ¡UC  w  © U  XO ® ÷dFÐ ‚ÒuH²¹ Íb¹e «

هرجان Õd ∫  لقطات من مسرحية (مت مات) واالحتفاء بالفائزين في ا

اإليــرانــيــة طـهــران والــتي تــكــلـلت
بـالـعمـل على تـعـاون ثـقـافي مـشـترك
جـمـوعة من الـفعـالـيات من بـينـها
من نــــشــــهـــده الــــيــــوم من انــــطالق
لـفـعالـيـات أسـبـوع الـفـيلـم اإليراني
في بـــغــداد).وأضــاف (ســنـــعــمل في
الــفـتــرات الـقــادمــة عـلى اســتـئــنـاف
ـشترك ب سـينمـا الدولت العمل ا
وهناك مالمح لـهذا الـعمل من بيـنها
ــذكـرة ولــعل أهـمـهــا حـضـور هـذه ا
الـسـيـنـمـا الـعـراقـيـة في طـهران وأن
يكـون هنـاك عـمل سيـنمـائي مشـترك
).ووفـقا لـصفـحة الوزارة ب االثـن
في (فـيسـبـوك ) وقع مـذكرة الـتـفاهم
عن اجلانب العراقي مـدير عام دائرة
ــســرح أحــمـد حــسن الــســيــنــمــا وا
مــــوسـى فــــيــــمـــا وقـع عن اجلــــانب
اإليــرانـي مــعـــاون وزيـــر الـــثـــقـــافــة
ـــــؤســـــســـــة واإلرشـــــاد  ورئـــــيس ا
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أعـــلن وزيــر الـــثــقـــافــة
والـــســــيـــاحـــة واآلثـــار
حـــسـن نـــاظم تـــوقـــيع
مـذكـرة تـعـاون مـشـتـرك
بـــ دائــرة الــســـيــنــمــا
ــنــظــمــة ــســرح مع ا وا
ـسموعة السينـمائية وا
ـرئيـة اإليـرانـيـة.وقال وا
ــــــؤتــــــمـــــر نـــــاظـم  في ا
الـــصـــحــفـي الــذي أعـــقب
ــذكــرة بـحــضـور تــوقـيع ا
السـفـيـر اإليـراني ووفدٍ من
الـسـيـنــمـائـيـ اإليـرانـيـ

وعــددٍ من مـــســؤولي  وزارة
الـثـقـافـة واإلرشاد فـي ايران
ـا ــذكـرة كــانت جــزءاً  إن (ا
اتــفـــاقــنــا عـــلى إجنــازه خالل
زيارتـنا األخيـرة إلى العـاصمة

السينمائية اإليرانية محمد خزاعي.
ــــؤتــــمــــر إن وقـــــال مــــوسى خـالل ا
ذكـرة تـتضـمن إنـتاج فـيلم روائي (ا
طـويل بـ اجلـانـبـ عـلى أن يـكـون
الــكــادر مــنـــاصــفــة من الـــعــراقــيــ
) مــــشـــــيــــراً إلى إن واإليــــرانــــيـــــ
(الـسـيـنــمـا اإليـرانـيـة مـهـمـة وقـادرة
وتمتلك مـن اخلبرات الشيء الـكثير
ولهـذا دأبنا في الـوزارة على حتـفيز
الــشــبــاب بــجـوانـب مـهــمــة تــتــعـلق
باالختـصاصـات السيـنمائـية الفـنية
ــاكــيــاج وكـذلك ــونــتـاج وا مــنــهـا ا
اإلنـــيـــمـــيــشـن).وأضــاف مـــوسى إن
(الـعـرض اإليـرانـي كـان سـخـيـاً جـداً
مـنــهـا إنــشـاء دورِ عــرضٍ في بـغـداد
وجتــــهـــيـــز دور أخـــرى بـــاألجـــهـــزة
عدات وكـذلك إقامة معـهد لتـنمية وا
وتـطــويــر الــقــدرات الــســيــنــمــائــيـة

الشابة).

لــلـمـســرح الـذي أقـامــته نـقــابـة الـفــنـانـ
الـعـراقيـ بـالـتعـاون مع الـهيـئـة العـربـية
لـــلـــمــســـرح لـــلـــمــدة من 2021 / 8 / 7 - 1
وعـــرضت فـــيـــمـــا بــعـــد في مـــحـــافـــظــات
الـديـوانـيـة والـناصـريـة والـبـصـرة قبل أن
يــتم إخـتـيـارهــا لـتـمـثــيل الـعـراق في هـذا
ـهـرجـان .سـاهم في هـذا الـعـرض أيـضاً ا
مُـــــمـــــثـــــلـــــ

آخـريـن هـما :
مــــــــــحــــــــــسن
خـــــــــــــــــــــزعــل
وســجــاد جــار
الــلـه  بــيــنــمـا
قــام بــإخــتــيـار
وتـــــــنــــــفــــــيــــــذ
ـوسيقى ناظم ا
حـــســـ  وقــام
بـإنـتـاجه مـشـغل
دنــــيـــا لـإلنـــتـــاج
الــــســــيــــنـــمــــائي
ـــــســـــرحـي في وا
مــــــــحـــــــافـــــــظـــــــة
الـــــــنــــــاصـــــــريــــــة
بـالتعاون مع نقابة
الـفنان الـعراقي

اإليـطـاليـة من أجل حتقـيق احلـميـميـة ب
الـعرض وجـمهوره  فـيما قُـدّم العرض في
عـمّان في فـضاء مـفتـوح ويبـدو أن الزيدي
سرحي قد مؤلفاً ودراماتورجاً مع فريقه ا
كاني في تغـير ا تـعاملـوا بذكاء مع هـذا ا
ه في حـديـقة الـعـرض فـأقدمـوا عـلى تقـد

مــتـــحف عــمّــان الــوطــني 
حـيث الـعرض يـتـحدث عن
شــخـصــيــتـ / تــمـثــالـ
جتـلـسان عـلى مـسطـبـت
وتـتحـدثان بـشكل مـسهب
عـن سـرديـة اإلنـتـظـار في
مــنــاخــهــا الــغــربي عــبـر
إســـتـــعــارة رمـــز  غــودو
والـشـرقي عبـر إستـعارة
رمــز  مـوالي  لـتـنــتـهـيـا
تــمــثــالــ جـامــدين في

تحف ). مخزن ا
سـرحيـة (ميت وسـبق 
مـات) أن حـصـلت على
جـائـزة الـنـقـاد ألفـضل
عـمل متـكامـل وجائزة
أفـــــــــــــــضــل نـص فـي
مــــهـــرجـــان الـــعـــراق
الــــــــــوطــــــــــنـي األول

ـهـرجـان ــركـز الـعـام. وفـاز بــجـوائـز ا - ا
فـضال عـلى اجلـائـزتـ الـلتـ حـصـدهـما
ــصــري "بــيت الـــعــراق كل من الــعـــرض ا
الــطـيب" لـلـكـاتب عــلي أبـو سـالم بـجـائـزة
أفــضـل نص مــســرحي وطــارق بــورحــيم
بــجـــائــزة أفــضل مــخـــرج عن مــســرحــيــة
"الـليلة" واألردنية نور أبو سماقة بجائزة
ـــثـــلـــة عن مـــســـرحـــيـــة "قـــطــار أفـــضل 
الـبـاقـورة".وسـلّم أم عـام وزارة الـثـقـافة
األردنـية الروائي هزاع البراري الفائزين
ـسرح من جـوائـزهم وأثـنى على خـروج ا
غلق إلى فضاءات مفتوحة إلعادة مـكانه ا

سرح واجلمهور. حلقة الوصل ب ا
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ــهــرجــان اخملــرج حـكــيم وأشــار مــديــر ا
حــــرب إلـى جنــــاح جتــــربــــة الــــعــــروض
فتوحة مؤكداً ـسرحية في الفضـاءات ا ا
ـسرح عـلى محـاورة اجلمـهور في (قـدرة ا
أي مـكان شرط تـوفر عنصـر اإلمتاع وهو
مــا حتـــقق).وقــال حــرب:(نــســعى من اآلن
لـلبـناء علـى ما حتقق من تـفاعل حتـضيراً
قـبـلـة وتـوسـيع أماكن ـهـرجـان ا لـدورة ا
العروض وجذب مشاركات مسرحية أكبر
كـماً ونـوعاً وقـصدنا أن تـكون لـلمـهرجان
ـبــدعـ عـلى اســتـخـراج جــوائـز حتـفــز ا

طــاقـاتـهم وأفــكـارهم واسـتـكــشـاف حـلـول
كن إضافـتها إخـراجيـة ووسائل تعـبيـر 
إلـى أعــمــالــهم). وســبق تــوزيع اجلــوائــز
عــرض فـيــلم قــصـيــر لــتـوثــيق فــعـالــيـات
ــــهــــرجــــان وتــــوزيـع شــــهــــادات عــــلى ا
هـرجان شـاركـة وضيـوف ا ـسـرحيـات ا ا
والـعـامـل تـال ذلك عرض مـسـرحـية أهل
الـهوى لـلمـخرج عمـرو قابـيل التي تـنتمي
ـسرحـية لـلـمسـرح الغـنـائي. تسـتعـرض ا
بـشكل تـفاعـلي مع اجلـمهور مـجمـوعة من
حـكــايـات احلب عـلى مـر الـزمـان وتـطـرح
تـسـاؤالت حـول مـاهـيـة احلب وتـضـمـنت
مـجموعة من األغنيات بـصوت الفنانة آية
ـــهـــرجــان شـــوشـــة. وشـــاركت في أيـــام ا
األربــــعــــة مـــســــرحــــيــــات (دوري مي) من
فـــلــســطــ و(بـــيت الــطــيـب) من مــصــر
و(مــيّت مـات) من الـعـراق و(الـسـنـدبـادة)
و(قـطار الباقورة) من األردن و(الليلة) من
ــغـرب فــيـمـا ألــغي الـعــرض اجلـزائـري ا
(اجلـار) بـعد تـعذر وصـول الـقائـم عـليه
إلى األردن فـــيــمــا عُـــرضت مــســـرحــيــتــا
(ســــــالــــــومي) مـن األردن في افــــــتــــــتـــــاح
ـهـرجـان و(أهل الـهـوى) مـن مـصـر بـعد ا
حــــفل تــــوزيع اجلـــوائــــز وهـــمــــا خـــارج

سابقة الرسمية. ا
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ـلـتـقى اإلذاعـي والـتلـفـزيـوني ـوسيـقـار الـعـراقي يـضـيـفه ا ا
فــــــي الساعـة اخلامسة من عصر غـد االربعاء للحديث عن
جتــربــته الــفــنــيــة عـازفــا مــلــحــنــا مـوزعــا قــائــدا لــلــفـرق

وسـيقية. ا
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ــــواطن رئـــيـس حتـــريــــر جــــريـــدة ا
الــبـغــداديـة تـلــقي تـهــاني االوسـاط
السيـاسية واالعالميـة بنجاح عـملية
جـراحــيــة اجــراهـا في مــســتــشـفى
ـرارة بـالــنــاصـريــة الســتـئــصــال ا

متمن له الصحة والسالمة.
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عضـومجـمع اللـغة الـعربـية األردني حـاضر في نـدوةً علـميةً
اقـامــهــا اجملـمع بــعـنــوان (الـعــدول عن األصل في الــعـربــيـة
ـضـمر وتـلـوين اخلـطاب سـيـميـائـياً: وضـع الظـاهـر موضع ا

) وأدراها عضو اجملمع محمد حور. وذجاً
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ية الـعراقية ادارت االحد الندوة التي اقـامتها اللجنة االكاد
ـنـتـسـبي جـامـعـة بـغـداد بـالـتـعاون مـع نادي ـمثـلـة  الـعـلـيـا ا
الـعـلـويـة ومــركـز اجلـنـائن الـثــقـافي بـعـنــوان (حق مـنـتـسـبي
جـامــعــة بـغــداد بــالــسـكـن في االرض اخملـصــصــة لــهم بـ

التنظير والتطبيق).
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ـطـرب الـسـوري احـيـا أولى لـيــالي مـهـرجـان قـلـعـة دمـشق ا
بـدورته الـثـالـثـة والذي يـقـام في الـعـاصـمـة الـسـوريـة دمشق
وشـهـد احلـفل حـضـوراً حـاشـداً من قـبل اجلـمـهـور ومـحـبي

زيتون.
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ــنــاخــيــة بــهــيــئـة مـســتــشــار شــؤون الــبــيــئــة والــتـغــيــرات ا
جلس الوزراء العراقي يحاضر اليوم الثالثاء ستـشارين  ا
ـناخـية ومـخرجـات مؤتـمر عـنونـة (التـغـيرات ا في الورشـة ا
ناخي) التي تـقام في قاعة الـندوات ببيت غالسكو للـتغيـر ا

احلكمة في بغداد.
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اخملـرج الـعــراقي احـتـفى بـه مـلـتـقى اخلــمـيس اإلبـداعي في
مع اخملرجـ  مالك عبـد علي و إيـاس جهاد احتاد االدبـاء 

لفوزهم في مسابقة أيام السينما العراقية.
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الـشاعـرة االردنيـة شاركـت مع الشـاعر نـاصر قـواسمي في
لتقى أمسية حواريـة شعرية موسيقية نظـمتها مغناة إربد وا
احلــضــاري الــثـــقــافي وائــتـالف نــادي الــفــنـــانــ في إربــد

صاحبة عزف للموسيقي نزار العيسى.
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لكل منـا هوايـته  وكذلك احلال مع
شاهـير اال ان الـبعض مـنهم لديه ا
هوايـات غـريـبة نـتـعـرف علـيـها في
غـنية السطـور التالـية اذ كـشفت ا
األمريكيـة بيونسـيه حقيقـة مفاجئة
ــعـجـبـون عن نـفــسـهـا ال يـعــرفـهـا ا
وقـالت: "أعـرف أن األمــر غـريب لـكن
لــــدي خـــلـــيــــتـــا نــــحل. خـــلــــيـــتـــان
حقـيـقيـتان" لـقـد احتـفـظت بهـما في
مـنــزلي لـفــتـرة من الــوقت اآلن. لـدي
حوالي  80ألف نحـلـة ونصـنع مـئات
اجلرار من العـسل سنـويًا".وأضافت:
"لقد بدأت االهتمام بخاليا النحل ألن
ابــنــتي بــلـــو ورومي تــعــانــيــان من
حساسية شديـدة وللعسل خصائص
عالجــيـة ال حــصــر لـهــا". امــا نـيــكـول
كــيــدمـــان فــهي مــدمــنـــة عــلى الــقــفــز
ظالت  وقالت لصحيفة "التلغراف" با
عـن هـــــوايـــــتــــــهـــــا: "إنـه أقـــــرب شيء

لــلــطــيــران".وقـالـت بــاريس هــيــلـتــونــفي
حــديــثـهــا إلى (ذا صـن):"أنــا أحب صــيـد
الــــضــــفــــادع. أذهب إلى مــــزارعـي. لـــدي
واحدة بـالقـرب من أوكالند كـاليـفورنـيا
وأخرى في نيفادا وأنـا أملك جزيرة. لذا
أصـطـاد الــضـفـادع وأضـعــهـا في دلـو ثم
مثل األمريكي أدعها تذهب". اما هواية ا
فـضلـة فهي صـناعـة الفـخار. براد بـيت ا
ومن الــبـــديــهي أن يـــتــلــهى مـع صــديــقه
ـــنــحــوتــات لــيـــونــاردو دي كــابـــريــو بــا
لسـاعات طـويـلة.وبـرغم ان اجلـميع يـعلم
أن كاتي بيري حتب اللـعب بشعرها لكن
غنـية قد اكتسبت ما هو غير مـعلوم أن ا
شاهـير اآلخرين. هواية في جـمع شعـر ا
اما مـايك تـايسـون فإخـتـار هوايـة غريـبة
هي سبـاق احلمام. فـهو يـحضـر مسـابقة
مــلـــكــة احلـــمــام كـل عــام في كـــنــدا. ومن
الكم الـسابق مكـرس تمامًا عروف أن ا ا
لـلـحـفـاظ عـلى طـيـوره وتـدريـبـهـا بل إنه
يـأمل في أن تـصـبح هـذه الـريـاضـة أكـثـر

شعبـية بـ جيل الشـباب.وفي عام 2008
كـشـفت أجنــلـيـنـا جـولي  جملــلـة (دبـلـيـو)
(أخذتـني أمي لـشراء خـناجـر عـندمـا كان
عــمــري  11 أو  12عــامًـــا وقــد اشـــتــريت
البــني مــادوكس خــنــاجــر وحتــدثـنــا عن
الــــســـامــــوراي وعن فــــكـــرة الــــدفـــاع عن
الـنــفس". امــا هـوايــة الــزوجـة الــسـابــقـة
لـلــمـمــثل بن أفــلـيك جــيـنــيـفـر غــارنـرهي
الـعـزف عـلى الـســاكـسـوفـون وقـد عـزفت
ــمــثــلــة األمــيــركــيــة ريـز لــصــديــقــتــهـا ا
ـنــاســبــة عــيــد مـيـالدهـا. ويــذرســبــون 
مثلة اإلسبانية بينيلوبي كروز إعترفت ا
بأنها جمعت أكثر من  500عالّقة معاطف
بــأشــكــال وأحــجــام مــخــتــلــفــة. وتــهـوى
ـليـونـيرة كـلوديـا شيـفر عارضـة األزياء ا
جمع احلشرات. ابـتداءً من الطـفولة كان
اهـتـمـامـهـا في الــبـدايـة يـنـحـصـر بـجـمع
الـعـنـاكـب فـقط ولـكن اآلن مـنــزلـهـا يـضم
مجمـوعة هـائلة من احلـشرات بـاإلضافة

وسوعة احلشرات. إلى مكتبة 
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تــقــبل عــلـى احلـيــاة بــعــد آخــر نــزهــة مع أصــدقــائك
وفرحتك من قلبك بها. 
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تسـير األمـور كمـا تـشتـهي. وال تدع الـسمـنة تـسيـطر
عليك.رقم احلظ 2.
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تـشعر بـالتوتـر قليالً لـكنك تبـدأ مسيـرة عمل تسـتمرّ
مدة طويلة.
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حــذار االنـفـعــاالت الـتي تــدفـعك إلى الــقـيـام بــأعـمـال
طائشة تثير غضب الشريك.
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تفهـمك لوضع الشريك يـترك انطبـاعاً جيداً لديه .رقم
احلظ 3.
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فــكّـر في مــسـتــقـبــلك إذا أردت احلـفــاظ عـلـى صـحـة
رشيقة رقم احلظ 3.
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سؤولـية جتاهك في حال مواجهتك الشريك يـشعر با
أمراً ما.رقم احلظ 8.

ÊUÞd «

شـاريع الواعدة امامك فـرصة لالنـخراط في بـعض ا
ربحة.رقم احلظ 4. وا
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ـغريـات التي تـكـون نتـيجـتـها أكـثر من تقـاوم جمـيع ا
سيئة وتدافع عن صحتك بشراسة. 
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ال تثق بالـشريك بسبب جتاربك السـابقة التي علمتك
 . قرب احلذر حتى من ا
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يـعـاكـسـك هـذا الـيـوم ويـحـمـلك هـمـومـاً كـثـيـرة لـكـنك
تتحرر من هذه األجواء الضاغطة.
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تـواظب على مـا بدأته عـلى صعـيد الـريجـيم وتتـحسن
تدريجياً وتستعيد رشاقتك.

 u(«
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الـكــلــمـات لــهـا مــكـانــهـا
طلوب اعادة ا نـاسب  ا
تـرتيـبـها بـشكل صـحيح
واكـتـشاف كـلـمـة اغـفلت
عــــــــمــــــــدا: (مـن انـــــــواع

التوابل):
- واشـنطن – الـياسـم
نـــورس  –ني  –أوبك

 –جند  –كهف –

شـــــائن  –جــــده –
مــيـراج  –جـو –
جري  –رطل –
مــــــثل  –ري.

{ مدريد - وكاالت - أوضحت صحيفة
اركا" االسبانية أن تعليقات نيديا ريبول "ا
والدة ?شاكيرا ?التي أدلت فيها مؤخراً

ية.وكانت شاكيرا طلبت اغضبت النجمة العا
عدة مرات من والدتها عدم التحدث مع

الصحافي الذي يخيمون حول منزلها اال ان
االخيرة لم تلتزم الكتمان وقامت باالفصاح

بأسرار عن عائلتها ما زاد االمور
.وكانت صرحت نيديا ريبول لـ "أوروبا تعقيداً
برس" بأنها ستكون سعيدة إذا  الصلح ب

ابنتها وبيكيه ونهاية البعد
واالنفصال.وأوضحت الصحيفة أن بيكيه قطع
عالقته مع النادلة التي كان يواعدها ويسعى

ياه جملاريها بينه وب شاكيرا. إلى إعادة ا
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ي سـنـوب دوغ اجلـمـهـور مقـطع { لـوس  اجنـلـوس - وكـاالت - شـارك الـفـنـان الـعـا
تابع فيـديو أحدث فيه حـالة من الضجة بـ ا

حـيـث فـاجــأهم بــنــشــر مـشــهــد من الــفــيـلم
ـــصــــري "رحـــلـــة الــــســـيـــد أبــــو الـــعال ا
الـبشـري" واسـتـعان بـه لنـشـر دعـابة
عـبـر حسـابه اخلـاص عـلى موقع
الــــتــــواصل اإلجــــتــــمــــاعي.وفي
صريان مثـالن ا ـشهد ظـهر ا ا
الـراحل مـحمود مرسـي ومحمد
تـوفيق حـيث يقـوم أحدهـما بـإزالة
ــــزيـف لــــيــــكــــشف عن الــــشــــارب ا
شــخـصـيـته احلـقـيــقـيـة وعـلق عـلى
ـنـشـور كــنـوع من الــدعـابـة وقـال ا
(عـندمـا تخـبرك أنـهـا اعتـقدت أنك
مــخـتــلف عن حـبــيـبــهـا الــسـابق).
تابعون بشكل كبير مع وتـفاعل ا
ـنشـور مـعبـرين عن إعـجـابهم ا

بخفة دم سنوب دوغ.

سنوب دوغ
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ـشاركـ في مـؤتمـر عُـقد قبل سـنـوات عـدة كنت أحـد ا
ــغــرب عن حق احلــصــول عــلى في الــدار الــبــيــضــاء بــا
عـلومـات وقدم عدد من اإلعالمـي جتاربـهم في بلدان ا
ـستمرة ب االعالم عربـية مختـلفة إزاء هذه اإلشـكالية ا
واحلكـومات. كـان هنـاك صحـافي من اليمـن احتفظ على
اســمه كــوني ال أعـــرف ظــروفه الــيــوم في بــلــد احلــروب
ـصاعب حتدث بـحمـاس منتـقداً إجراءات والتـحوالت وا
احلــزب احلــاكم آنــذاك بــزعــامــة الــرئــيس الــراحل عــلي
عبـدالله صـالح وقد كـان في وقتـها في الـسلـطة وكانت
ـســتـوى في مـشــاركـة الــصــحـفي الــيـمــني نــقال عـالـي ا
ـقتـرحـة حلريـة االعالم واالنفـتاح التـشـخيص واحلـلول ا
احلـكــومي. وحـ الـتـقـيـته عــلى الـعـشـاء قـلت له انّ من
الطـبيـعي ان يقـدم صحـفي مثـلك من حزب مـعارض هذه
االطــروحــة الــنــاقــدة إلجــراءات احلــكــومــة وحــزب آخـر
فـاجأة ان قـال لي ببـساطـة انه عضـو في حزب فكـانت ا

علي عبد الله صالح وليس في حزب آخر.
 ال ادري ماهـي دوافعه إن كانت شخصيـة او انشقاقية
او إصالحــيـة فـتــلك من الـنـيــات الـكـامــنـة في صـدر أي
شــخص لــكن الــظــاهـر مـن كالمه انه كــان يــتــحـدث عن

ني وأفكار تنحاز لوطنه قبل كل شيء . مشروع 
احلـادثـة الـصغـيـرة هـذه الـتي طوتـهـا األيـام استـدعـتـها
ذاكــرتي وانــا اشــهــد في الــعــراق أو في بــلــدان الــعـرب
األخـرى أحـيـانـا انّ هـناك جتـاذبـات وتـصـنيـفـات قـسـرية
توضـع على الـشـخـصيـات الـتي لـها رأي مـخـالف حلزب
او حكـومة فتقوم جهات مقـابلة بتصنيف صاحب الرأي
ـعـارض واحـيـانـاً بـالـعـدو الـواجب اخلالص ــضـاد وا بـا
مــنه في حـ انّ احلـقـيـقـة هـي انه الـرجل يـقـدم أفـكـارا
لنـهضة بلده قد تلتقي مع حزب او جماعة أو زعيم حيناً
وقـد تــتـعـارض مع مـنـهـجــهم أحـيـانـاً من دون ان تـكـون
الدوافع كـامنة في الشـخصنة والـتصنيف الـقسري التي
يفـترضها ويفرضها اآلخرون. ال أبالغ اذا قلت انّ هناك
ية تلفزيونيـة واذاعية أيضاً تتعامل مع وسائل اعالم عـا
أصــحــاب الــرأي اخلـــاص بــحــسب تــصـــنــيف انّ فالنــاً
معـارض حلكومة بلده جملرد انه انتقدها في مسار مع
من دون االلـتـفــات الى انّ صـاحب الــرأي سـبق انه قـال
آراء أخــرى تـــلــتــقي مـع رؤى حــكــومــيــة كـــانت نــاجــحــة
ومـفـيـدة. هـذا الـتـقـنـ في الـتـوصـيـفـات ضـد أي مـسـار
قراطية قراطي حتى لو كان البلد عريقاً في الد د

تـلــقَّتْ إدارة الـسـجن كـتـاب اسـتــدعـائي إِلى احملـكـمـة في
ـربِد انـطلقَ يوم أمس; عاتي مهـرجان ا توقـيتٍ يواءمُ تـطلـُّ
وهنـاك ستة أيام متبقـيَّة أمامي; على عجلٍ جرى إرسالي
مُقـيَّداً بـصحـبـةِ مأمـورٍ للـمثـول أمـام قاضي الـتحـقيق في
ـقــدَّسـة آمــر الـســجن تـعــاطف مـعي مـحـكــمـة مــديـنــتي ا
بــطــريـقــةٍ مــذهـلــةٍ; كــأنَّهُ حَـدسَ أنـي سـأحــضــر مـهــرجـان
ـأمــور أطـلق ســراحي بـعـد عــبـوري بـوَّابـة ِـربــد; حـتى ا ا
السـجن; لـقـدْ وعـدتهُ بكـلـمـة شـرف أنْ أعود بـعـد أسـبوع
حتـى يضع األصفاد حـولَ معصميَّ مـرَّة أخرى مع هديةٍ
; وصـلتُ إِلى منزلنا عـند الظهيرة باذخـةٍ أضعها ب يديهِ
ــام بـــعــد عـــنــاق أمّي; أللجُ بـــجـــســدي الـــرمــيـم إِلى احلــمـَّ
انهـمكتُ بجز غـابةِ شَعْـرٍ كثٍّ نبتَ في أمكنـةٍ حسَّاسةٍ من
بـدنـي كـانت شـفـرة احلالقـة تـزيـل الـقـمل وبـيـوضه أكـثـر
ا تــزيح الـشَــعْـر; هــنـاك كــائـنــات رمـاديــة الـلــون كـانت ـَّ
ملـتصقة عـلى جلدي وجدتُ صعـوبة بإزاحتـها مالمْ تترك
; تلك الدُويبات في موضـعها بُقعـاً قاتمةً كـأنَّها لدمٍ فاسـدٍ
ة العدس; السجناء يـطلقونَ عليها قـيتة كانت بحجم حبـَّ ا
تـسـمـية »الـكـالوس ?«تـشـبهُ الـقـراد إِلى حـد بـعيـد; وهي
الـتـي أحـدثتْ االلـتـهـاب الـدمـوي فـي رئـتي; كـمـا أخـبـرني
شـفى هـناك ظـنـون عنـد الـسجـنـاء أنَّ هذه الطـبـيب في ا
الدُويـبات الـدمـوية زرعـتهـا احلكـومـة في جمـيع السـجون
لـتــدمــيــر الــنـزالء واخلـالص مـنــهم. بــعــد ســاعــة ونـصف
انـتــهـيت من كــارثـة تــلك الـكــائـنــات احلـقــيـرة الــتي كـانت
رتُ لـيـالي الـسـجن الـكـئـيـبـة الـتي كـنت تـمـتص دمي; تــذكـَّ
أمـضـيـهـا بـحك جـلـدي وقـراءة الـكـتب الـتي حتـمـلـهـا أمي
عـنــد زيـارتــهـا في مــطـلع كل شــهـر. كــنتُ اقـرأ اكــثـر من
عـشـرين كـتـابـاً بـ روايـة وشـعـر ونـقـد وسـيـرة ذاتيـة في
غضـون شهـر واحـد; أحيـاناً كـانت تـصلـني بعض الـكتب
ــسـرح واألمــراض الـنــفـســيـة والــظـواهـر الـتي تــتـعــلق بـا
العـلمية اجلـديدة والتي ينتـقيها أخي األكـبر كان يتراءى
ــطــحــنــةٍ جـاءت لي كل كــتــاب أمــســكهُ بــ يــدي أشــبه 
لتـفتـيت ساعـات السـجن العـسيـرة بالوقـت الذي أهجس
أنَّ الـكـتـاب الـذي فـرغتُ من مـطـالـعـته قـد حتـوَّلتْ كـلـمـاته
إِلى شــمــوع مــضــيـئــة في مــســارب روحي ورأسي أجل
كــانت الـــكــتب مــنــقــذي احلــقــيــقـي من عــبــور خــانق تــلك
ــشـبـعـة بـالـقـمـل واجلـوع والـعـطش والـسـهـاد الـشـهـور ا
وألني كـنتُ أمـضي جُلَّ وقـتي بالـقـراءة; لمْ تـسـنحْ أمامي
فرصـة تعـلُّم حيـاكة الـصوف أو صـناعـة جزادين الـنمنم
ـارسـوا هذه ـا كنت مـن السـجـنـاء الـقالئل الـذين لم  ر
ام غـبطتُ احلـرفة داخل الـسـجن. بـعد خـروجي من احلـمـَّ
نفـسي على الـنظافـة التي يـرفل بها جـسدي اآلن; وجدتُ
باحـة الدار مـزدحمة بـاحملبـ من أهل وأقارب; لقـدْ هبُّوا
السـتـقــبـالي مع سـيل قـبالتـهـم الـتي نـثـروهـا مع احلـلـوى
عـلـى رأسي لم أمــكث طــويال مــعــهم; خــاطـبــتُــهم بــنــبـرةٍ
حبتكم واشتياقكم; لكن :  –اعتـزازي ال يوصف  خجولةٍ
أرجو اسـتـيـعـاب ظـرفي احلـرج; فـكل مـا أمـلـكه اآلن هو
ا حتـبه نفسي. مثـقال من احلـرية; والبدَّ من اسـتثـماره 
لم يعـترض اجلـميع عـلى رغبـتي تلك وشـيعـوني بـالتـحايا
ـديـنـة اكتـريتُ مـركـبـة أجرة حتـى باب الـدار; في مـرآب ا
ــنـصـور لــوحـدي ألخــبـرَ الــسـائق بــثـقـةٍ:   –إِلى فــنـدق ا
مـيليا.  –حاضـر أستـاذ; تفضَّل; تـفضل. عـندما انـطلقتْ
ــركــبــة; كـــأنَّ أســراب فــراشــات تــطــايـــرت في خــمــيــلــة ا
صــــدري; وازدحم رأسي بــــشــــدو الــــبالبـل; ألهــــمس مع
:  –أخـشى أنْ ال نـفــسي بـارتـيـابٍ
يــكــون وهْـــمــاً مــا يــحــدثُ اآلن.يــة
كانت ناجحة ومفيدة. هذا التقن
في الـتـوصـيــفـات ضـد أي مـسـار
ــقــراطي حــتـى لــو كــان الــبــلـد د

قراطية. عريقاً في الد
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{ بـــيــــروت (أ ف ب) - فـــازت
يـاسـميـنـا زيـتون مـسـاء األحد
بلـقب ملـكة جـمال لبـنان لـلعام
 2022إثر مسـابقة تقـام للمرة
األولى مـنـذ أربع سـنـوات أراد
القائمون علـيها توجيه رسالة
"أمـل" في بـــلـــد يــــعـــاني أزمـــة
اقــتــصــاديـــة صُــنــفت من بــ
.وحصـلت زيتون ـياً األسوأ عا
) وهـي من بــــلـــدة ( 20عــــامـــاً

كــفـرشــوبـا في جــنـوب الـبالد
عـلى الـلقب الـذي احـتـفظت به
ملـكة جمـال لبنـان لعام 2018
مايا رعيدي ألربع سنوات بعد
ـســابــقـة خالل تــعـذر إقــامــة ا
الــســـنــوات الــثـالث األخــيــرة
بــدايـة بــســبب االحـتــجــاجـات
الــشــعــبــيــة في تــشــرين األول
 2019ثم جـائـحـة كـوفـيـد-19

الية في البالد. واألزمة ا

ـنتـخبـة التي لـكة ا وسـتنـال ا
تدرس الصحافـة ويبلغ طولها
 167ســنـتـيـمـتـراً ووزنـهـا 51
كــيــلــوغــرامــاً جــائــزة مــالــيــة
قــدرهــا مـــئــة ألف دوالر كــمــا
سـتـمـثّـل لبـنـان فـي مسـابـقـتي
مــلــكــة جــمـال الــعــالم ومــلــكـة

جمال الكون.
وحــــلت مــــايـــــا أبــــو احلــــسن
وصــيــفــة أولى وجــاســيــنــتــا

راشــد وصــيــفــة ثــانــيـة والرا
هـراوي وصـيـفـة ثـالـثـة فـيـمـا
جــــاءت اخلـالســــيــــة دالل حب
الـله وصيـفة رابـعـة.وتنـافست
 17مـــشــتــركــة لــلـــفــوز بــلــقب
ـسـابــقـة الـتي رعــتـهـا وزارة ا
السيـاحة حتت شعار "اشـتقنا
للبنان" وتألفت جلنة التحكيم
ـوسـيـقي مـيـشـال فاضل من ا
ـــؤثـــرة" عــلـى الــشـــبـــكــات و"ا

االجــــتـــمــــاعــــيــــة كـــارن وازن
ـــديـــرة الـــعـــامـــة جلـــريـــدة وا
"الـــنـــهـــار" و مـــوقع "الـــنـــهـــار
نتج العربي" نـايلة تـويني وا
مـحـمـد يـحي ومـخـرج مـسـرح
كـركال إيــفـان كــركال ومـقــدمـة
البـرامج هيـلدا خـليـفة ومـلكة
جــمـــال لــبــنــان لــلــعــام 1993
سمايـا شدراوي وملـكة جمال
الــعــالم احلــالــيـة الــبــولــنــديّـة
كاروليـنا بيالفسـكا التي حلت
مـحـلـهـا رئـيـسـة مـجـلس إدارة
ـسابـقة مـلكة ـنظّـمة  الـهيـئة ا
جـمــال الـعـالـم جـولـيــا مـورلي

بسبب عارض صحي.
تسابـقات أوال بلباس ومرت ا
البـحر وتمـايلن بـعد ذلك أمام
اجلــمــهــور وجلـنــة الــتــحــكـيم
بــفـســاتــ ســهــرة من تــوقـيع
ــصـــمـم الـــلــبـــنـــانـي جــورج ا

حبيقة.
واخـتارت جلـنـة التـحـكيم بـعد
ـتــسـابــقـات ذلك تـســعــاً من ا
وتــولى أفـرادهــا طـرح أســئـلـة
مختلفة عليهن.وتأهلت بعدها
خــمس مــشــاركـات لــلــمــرحــلـة
النهـائية وطُرح عـليهن سؤال
موحد عن رأيهن بحملة وزارة
ــوسم الـــســيــاحــة لــلـــتــرويج 
نطقة االصطياف في لبـنان وا
الـتي يـخـتـرن اإلضـاءة عـلـيـهـا

في هذا اإلطار.
ــغـنــيــة الـلــبــنـانــيـة وأحــيت ا
نـانــسي عــجـرم احلــفـلــة الـتي
تــخــلــلــتــهــا لــوحــات راقــصــة
ــمـثــلـة ــذيـعــة وا وقــدّمــتـهــا ا

يه صياح. اللبنانية إ

بطل رياضة الكريكت.”
ولـشـجرته الـبـالغ ارتـفاعـهـا تسـعة
أمــتــار جـذع قــوي يـضـم أغـصــانـاً
سـمـيكـة وعريـضة تـوفر له ظالً من

أشعة الشمس الصيفية.
امـا األوراق فـهي عـبـارة عن خـليط
مـن الـقـوام والــروائح وتـبــدو عـلى
بـعض األغصان صفراء المعة فيما
تـظـهـر عـلى أخـرى بـاهـتـة ولـونـها
أخـضر داكن.ويوضح خان “كـما ال
تـوجـد بـصـمـتـان مـتـشـابـهـتـان في
الــعـالم ال تـنــتج الـشــجـرة نـوعـ
انـغو ?”مـعـتـبراً أن ـاثـل مـن ا
“الطبيعة وهبت هذه الفاكهة

خـصـائص مشـابهـة لـتلك اخلـاصة
بــالـبـشـر.”وتــتـسم الـطــريـقـة الـتي
يـعتـمدهـا خان لـلتـطعـيم بالـتعـقيد
فــيـا تـتـمـثـل في تـقـطـيــعه بـعـنـايـة
غـصن مـن أحـد األنواع وتـرك ثـقب
مـفـتـوح ليُـثـبت فـيه غـصن من نوع
آخــر ويُـلف بـشــريط الصق.ويـقـول
جرد أن يصبح “أزيل الشريط 
الـغـصـن مـتـيـناً ?”مـعـربـاً عن أمـله
في “أن يــصــبح الــغــصـن اجلــديـد
ـقبل وينتج نوعاً جـاهزاً للموسم ا

”. جديداً بعد عام
واكـتسب خـان بفضل مـهارته عدداً
مـن اجلـوائــز مـن بــيــنــهــا جــائـزة
ــات تُــعــتـــبــر أحــد أعــلى الــتــكــر
ــمـنـوحـة لـلـمــواطـنـ في الـهـنـد ا

( أ ف ب) يـسـتـيـقظ { مــلـيح آبـاد 
الـهـندي الـثـمانـيـني كلـيم الـله خان
يـومياً عند الـفجر ثم يصلي قبل أن
سـافـة كـيلـومـتريـن تقـريـباً يـسـيـر 
حـتى يـصل إلى شـجرته الـتي تـبلغ
 120سنة وجعلها على مر السن

تـنتج أكثر من  300 نـوع من فاكهة
ـانـغـو.وتـتـسـارع خـطـوات الرجل ا
كـلما اقترب من شجـرته فيما يظهر
الـبـريق في عيـنيـه. وعنـدما يـصبح
قـريبـاً منـها يـحدّق بـأغصـانها عن
كـــثب عـــبـــر نـــظـــاراته ثم يـــلـــمس
أوراقـها ويشم ثمارها لـيستنتج ما

إذا كانت ناضجة.
ويــقـول الـرجل الـبـالغ  82عـامـاً من
بـستـانه الواقع في بـلدة مـليح آباد
الصغيرة “هذه مكافأتي بعد عملي
الدؤوب لعقود حتت أشعة الشمس
احلــارقـة.”ويــضـيف “عــنـد الــنـظـر
الـيـهـا تـبدو مـجـرد شـجـرة. لكن إن
تـمـعّـنـتم بـهـا سـتسـتـنـتـجـون أنـها
شــجـرة وبـسـتــان وأكـبـر مـزيج من

انغو في العالم.” أنواع ا
وكـان خان مراهقاً عندما تخلى عن
دراســته وبــاشــر بــتــجــاربه األولى
انغو من إلنـتاج أنواع جديدة من ا
خـالل الــتـــطــعـــيم أو جـــمع أجــزاء
مــخــتـلــفــة من الــشـجــرة.وجنح في
إنــتــاج ســبــعــة أنــواع جــديــدة من
ـانـغـو في شـجـرة واحـدة لـكـنّـها ا

اقــتُـلـعـت نـتـيــجـة عـاصــفـة ضـربت
نطقة. ا

ومــنـذ سـنـة  1987 شــكـلت شـجـرة
عمرها  120 سنة وتنتج  300 نوع
انـغو لـكل منه مذاقه مـختـلف من ا
ومـلــمـسه ولـونه وحـجـمه مـصـدراً

لسعادته وفخره على ما يقول.
ــانــغـو وأطــلـق عـلـى أحــد أنــواع ا
األولـى تسـمية “ايـشـواريا ”تـيمـناً
سابقة بـنجمة بوليوود والـفائزة 
مـــلــكــة جـــمــال الـــعــالم عــام 1994
ايـشواريا راي باتشان. ويبقى نوع
ـانغـو هذا حـتى اليـوم واحداً من ا

انغو التي “أفضل أنواع ا
أنتجها.”

ويـــقـــول إن هـــذا الـــنــوع “جـــمـــيل

ــمــثـــلــة إذ يـــصل وزن احلــبــة كـــا
الــواحـدة إلى أكــثـر مـن كـيــلـوغـرام
ـشــحـة بــالـلـون فــيـمــا قـشــرتـهــا 

القرمزي ومذاقها حلو جدا.”
وأطــلق عـلى نـوعـ آخـرين اسـمي
رئـــيس الـــوزراء نــاريـــنــدرا مــودي
وبــطل ريــاضـة الــكــريـكت ســاشـ
تــيـنـدولــكـار. أمـا “أنــاركـالي ?”أي
زهـر الـرمان فـهي تـسمـيـة أعطـاها
انـغو فـيه طبـقتان خـان لنـوع من ا
من الـقشر واللب لـكل منهمـا نكهته
ـــمـــيـــزة.ويــقـــول خـــان وهــو أب ا
لـثمانية أبناء إنّ “الـناس يتبدّلون
ـــانـــغـــو تـــبــــقى إلى األبـــد. لـــكـنّ ا
وعــنـدمـا يــأكل األشـخـاص مــانـغـو
+ بعد سنوات سيتذكرون +ساش
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فـرانس برس إنّ فـكرة عدم الـقدرة على
ــرغـوب فـيه وضع حــدّ لـلـحــمل غـيـر ا
ـكن أن يـتـرك لـدى الـبعض “شـعـوراً
قـويــاً بـأنّـهنّ يـتـعـامـلن مع أجـسـادهنّ
”. بــطــريــقــة ال تـتــنــاسب مع إرادتــهنّ
ولــكن مع وجـود كـمــيـات مـحـدودة من
احلــبــوب فـي الــصــيــدلــيـات “ال أحــد
يــــرغب فـي إفــــراغ هـــذا اخملــــزون في
الـوقـت الـذي قـد تـكـون إحـدى الـنـسـاء
بــحــاجــة مـاســة إلى حــبــة مـنـع حـمل

طـارئة .”وتـشير مكـماهون إلى انّ هذا
االنـدفاع نـحو شـراء كمـيات كـبيرة من
ـعـلـومات حـبـوب مـنع احلـمل تغـذيه ا
ــنــتــشـرة عــبــر اإلنــتـرنت ــضــلــلـة ا ا
وااللـتـبـاس احلـاصل بـ حـبـوب مـنع
احلــمل الــطـارئــة وحـبــوب اإلجـهـاض
الــتي تـتـيح لــلـنـسـاء اخلــضـوع لـهـذه

مارسة . ا
ـوضــوع عـلى مــوقع (الـزمـان) { تـكــمـلــة ا

االلكتروني

ـبيعات التصـاعدي أليام عدة مسجالً ا
أرقـاماً قياسيـاً متتاليـة قبل أن يستقر
.إال أن االخـتـصـاصـي عـنـد رقم مـعـ
في الـصحة ال ينصـحون بشراء حبوب
اذج مـنع احلـمل هذه الـتي تـأتي في 
مـتـنـوعـة ومن خـالل حبـة واحـدة فـقط
ــرأة إنـــهــاء حــمـــلــهــا. تـــســتــطـــيع ا
ويـعتبرون أنّ تناولها غير ضروري بل
قــد يـؤدي إلى نـتـائج عــكـسـيـة.وكـانت
كرو مهتمة جداً في معرفة ما إذا كانت
واليــة تــيـنــيــسي احملــافـظــة ســتــمـنع

“توصيل الطلبيات ”إلى النساء.
لـكنهـا كانت ترغب قبل كل شيء في أن
تـكـون قـادرة على تـوفـير مـسـاعدة ألي
امـرأة في محيـطها تـرغب في استعادة
“التحكم بحياتها.”وتقول لوكالة

فـــرانس بــرس “مـن اجلــنــون أن نــرى
ـتـعـلـقـة ـسـائل ا بـلـدنــا يـتـراجع في ا
ـــدنـــيـــة وحـــريـــة إرادة بـــاحلـــقـــوق ا
األشـخاص عـلى أجسادهم .”وتـختلف
حـبوب منع احلـمل الطارئـة عن غيرها
ـــنــتــجــات الــتي تــتــيح لــلــمــرأة من ا
اخلـضوع لإلجـهاض عن طـريق الدواء

خـالل فـتــرة احلــمل إذ تُـؤخــذ جــرعـة
واحـدة منها خالل األيام اخلمسة التي
ـارسـة اجلـنس مـن دون وقـاية. تـلي 
وتـزداد فـعالـيـة احلبـة كـلمـا تـناولـتـها
ـرأة بـشكل أسـرع.وإثر قـرار احملكـمة ا
الــعـلـيـا األمـيـركــيـة انـتـشـرت دعـوات
تـشجع النساء على تخزين حبوب منع
احلــــمل الـــطــــارئـــة مـــا دفـع شـــركـــة

“أمازون ”العمالقة في التجارة
اإللــكـتـرونـيـة والــسـلـسـلــة األمـيـركـيـة
لــلـصــيـدلــيـات  CVSعــلى فــرض حـدّ
ُتاحـة للبيع أقـصى لكمـيات احلبـوب ا

على فترة وجيزة. .
ومـع أنّ االخــتــصــاصــيــ في مــجــال
الـصحة اإلجنـابية يـوصون إلى جانب
جــمـعــيــة تـنــظـيـم األسـرة األمــيـركــيـة
بـــتـــخــزيـن حــبـــة مـــنع حـــمل واحــدة
رأة السـتخدامها في حال احتاجتها ا
إال أنّ هــاتـ اجلــهــتـ ال تــنـصــحـان
بـتخزين كميـات كبيرة من احلبوب في
ـنازل .وتقول هايـلي مكماهون وهي ا
بــاحـــثــة مــتــخــصـــصــة في الــصــحــة
ـتـحدة لـوكـالة اإلجنـابـية بـالـواليات ا

{ لــــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
تـربع فـيلم الـرعب اجلـديـد "نوب"
من إنـتـاج شــركـة "يـونــيـفـرسـال"
عـــلى قــمـــة شــبــاك الـــتــذاكــر في
أميـركـا الـشـمـالـيـة مـنـذ أسـبوعه
األول مــطـــيـــحــا بـــفـــيـــلم "ثــور"
ــاضي مع مــتـصــدر األســبــوع ا
إيـرادات قاربت  44مـلـيون دوالر
بـحــسب أرقـام شــركـة "إكــزبـيــتـر
ـتـخـصـصـة.ويـروي ريـلـيـشـنـز" ا
فـيـلـم اخلـيـال العـلـمـي هـذا قـصة
عــائـــلــة ســوداء تــكـــافح من أجل
تغطـية نفـقاتها في مـزرعة خيول
في كـــالــيــفــورنــيــا وهــو أحــدث
أعـمـال الـكـاتب واخملـرج جوردان
بـيل الـذي حـاز فـيـلـمه األول "غت

أوت" الـعام  2017عـلى تـقـيـيـمات
إيــجــابــيـة.وأطــاح الــفــيــلم الـذي
يـؤدي بــطـولـته دانــيـال كــالـويـا
ـاضي "ثور: ـتصـدر األسـبوع ا
ركز الثاني لوف أند ثاندر" إلى ا
بـــعـــدمـــا تـــربع فـــيـــلـم األبـــطــال
اخلــــارقـــــ مـن عـــــالم "مـــــارفل"
أســـبــوعـــ عــلى قـــمــة إيــرادات
شــبـاك الـتـذاكــر.وبـلـغت إيـرادات
الـعـمل اجلديـد من سـلسـلـة "ثور"
 22,1مليون دوالر خالل نهاية

األســبـوع فـيـمـا أصـبح إجـمـالي
ــيـة  276مــلــيــون إيــراداتـه الــعــا
ركز الثالث فيلم دوالر.وحل في ا
"مــيـنـيـيــنـز: ذي رايـز أوف غـرو"
أحدث أجزاء سلسلة "ديسبيكابل

ـتـحـركـة. وحـصل مي" لـلـرسـوم ا
على  17,7مـلـيـون دوالر لـيـصبح
مـجـموع عـائـداته الـتراكـمـية 298
مـلـيـون دوالر.كـذلك تـراجع فـيـلم
"ويــر ذي كـرودادز سـيــنغ" مـركـزا
ـرتـبـة الـرابـعـة. واحـدا لـيـحـتل ا
وحــصل الــفــيــلم الــذي أنــتــجــته
ـــقــتـــبس مـن روايــة "ســـوني" وا
ديـلــيـا أويــنـز عن فــتـاة مــتـروكـة
تـكـبـر خالل خـمـسـيـنـيـات الـقـرن
ــاضي وســتــيــنـيــاته فـي واليـة ا
نـورث كــارولــيـنــا عــلى إيـرادات

قدرها  10,3مالي دوالر.
وتــراجع أيــضـا فــيــلم "تـوب غن:
مـافـريك" من إنـتـاج "بـاراماونت"
وهـو تــكــمـلــة لــلـفــيــلم الـشــهــيـر

الـــصـــادر ســـنــة  1986ويـــصـــور
مـجـددا توم كـروز بـدور طـيار في
سالح الـبحـريـة األميـركي مـركزا
ـرتـبـة اخلـامـسة مع واحـدا إلى ا
إيـــرادات بــلـــغت عــشـــرة ماليــ
دوالر. وبــات مــجــمــوع عــائــدات
ــيــة في أســبــوعه الــفــيـــلم الــعــا
الــتـــاسـع في دور الـــعــرض 635

مليون دوالر
.وحــــصل فــــيــــلم بــــاز لــــورمـــان
ـوســيـقي "إلــفـيس" من بــطـولـة ا
أوســـ بــــتـــلــــر بـــدور إلــــفـــيس
ركز السادس في بريسلي على ا
خامس عـطلة نـهاية أسـبوع لهذا
العـمل من إنتـاج "وورنر براذرز"

حاصدا  6,3مالي دوالر.
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حـصل عليـها سنة 2008 بـاإلضافة
إلـى دعـوات تـلــقـاهـا لــزيـارة إيـران
واإلمارات. ويقول “أسـتطيع إنتاج

انغو حتى في الصحراء.” ا
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والـهند هي أكبـر منتج للـمانغو في
الـعـالم إذ تـضم نـصف إنـتـاج هذه
ي. وحتوي مليح آباد الـفاكهة العا
فـي واليــة أوتـــار بـــراديش شـــمــال
الـبالد أكـثر من  30ألـف هكـتار من
الــبـسـاتـ وتُــنـتج نـحـو  %25من

مجموع احملاصيل في البالد.
وتــشـكل الـبـســاتـ الـتي تــمـلـكـهـا
عـائالت وتـتوارثـها مـا يـشبه جـنة
ــثل ـــانــغـــو فــيـــمـــا  لـــعــشـــاق ا
ا أحد أشهر أنواع “داشيري ”ر
لمسه نطقة ويتميز  ـانغو في ا ا
الــســلس. وسُــمــيت الــنــبــتـة كــذلك
تــيـمّـنـاً بـقـريــة مـجـاورة زُرع فـيـهـا
لــلـمـرة االولى خالل الــقـرن الـثـامن
عــــشـــر.من جـــهــــة أخـــرى يـــعـــرب
ــزارعـون عن قــلـقــهم من مــظـاهـر ا
ـنـاخي إذ أتـلـفـت مـوجة الـتـغـيـر ا
احلــر الـــتي سُــجــلت هــذه الــســنــة
 %90من احملاصيل احمللية على
ـانـغو مـا تـشـير جـمـعـية مـزارعي ا

في الهند.
ـوضــوع عـلى مــوقع (الـزمـان) { تـكــمـلــة ا

االلكتروني

– { اســالم ابــــــــــــــــــــاد (أ ف ب) 
أصــبـحت ثـمـيــنـة بـيغ أول امـرأة
بـاكـستـانيـة تـتسـلق جبل كي ?2
وهو ثاني أعلى جبل في العالم.
ووصــلت ثــمـيــنـة ( 31ســنـة) إلى
قــمــة اجلــبل عــلـى ارتــفـاع 8611
مــتــراً اجلــمـعــة في إطــار مــهــمـة
يـقوم بها فريق بـاكستاني مؤلف
مـن ســبـــعــة أشـــخــاص لـــتــصل
وراءهـا بعد ساعات الباكستانية

قيمة في دبي. نايلة كياني ا
وأشــاد رئــيـس الــوزراء شــهــبـاز
ــا حــقــقــته كل من بــيغ شــريف 
وكـــيــاني إذ غـــرد مــكــتـــبه عــبــر
ـرأت “كـانـتـا رمزاً تـويـتر بـأنّ ا

للشجاعة واجلرأة.”
ـــتــســـلــقــة إلـى ذلك أصــبـــحت ا
الـبــنـغالديـشـيـة وصـفـيـة نـازرين
أول شـخص بـنـغالدشـي يـتسـلق
اجلـــبل عــلى مــا أفـــاد فــريــقــهــا

وكالة فرانس برس.
وأصبحت كذلك اإليرانية أفسانة
حـــســـامــــيـــفـــارد والـــســـعـــوديـــة
الــلــبــنــانــيــة نــيــلــلي عــطــار أول
امـرأت من بـلديهـما يصالن إلى
قــمــة جـبل كي  ?2وفـق مـا ذكـرت
مـــنــظـــمــة “ألـــبــايـن كــلــوب أوف

باكستان.”
وتـــضم بــاكــســتـــان خــمــســة من
اجلـبـال األربعـة عـشر الـتي يـزيد
ارتـفاعـها عن 8000مـتر ويُـعتـبر
تـســلـقـهـا كـلـهــا إجنـازاً قـيـاسـيـاً

تسلقي اجلبال.
وبــــاإلضــــافـــة إلـى كــــونه أكــــثـــر
صـعوبة من الـناحيـة التقـنية في
الـــتــــســـلق من جــــبل إيـــفـــرست
تقلب ولم يُعرف كي  2بـطقسه ا
يـــســـتــــطع تـــســـلـــقه ســـوى 425
شخصاً منذ سنة 1954من بينهم

نحو عشرين امراة.
وبــعـدمــا وصل إدمـونــد هـيالري
وتـــيــنـــزيــنغ نـــورغــاي إلـى قــمــة

إيــــفـــرسـت ســـنـــة 1953 تــــســـلّق
اجلـــــبل أكـــــثــــر مـن ســــتــــة آالف
شــــخص بـــعــــضـــهم حــــقق هـــذا

اإلجناز مرات عدة.
وأصـــبـــحت بـــيـغ عــام  2013أول
امـــرأة بــاكـــســـتــانـــيــة تـــتـــســلق

إيفرست.
وخـالل هذا الصيف يحاول عدد
ـتـسـلـقـ الـوصول قـيـاسي من ا
إلـى قمم اجلبال في باكستان من
ـــعـــروف بـــيــــنـــهـــا قـــمـــة كي  2ا
بـــتــســمــيــة “اجلـــبل الــوحــشي”
ـسمّى بـ “اجلـبل ونـانـكا بـربت ا

القاتل.”
وأصـبح الـنـيـبالـي سانـو شـيـربا
اخلــمــيس أول شــخص يــتــسـلق
مـرت اجلبال األربـعة عشر التي
تـضم الـقـمم األعلى بـعـدما وصل
إلـى قـمـة جــبل غــاشـر بـرم- 2في

باكستان.
وتـسعى كـريسـت هـاريال حـالياً
لـتـسلق اجلـبال األربـعة عـشر في

وقت قياسي.
وكــانت الــنــرويــجــيــة الـبــالغ 36
عــامـــاً تــســلــقت جــبل كي  2لــيل
اخلــمـيس اجلـمـعـة وهـو اجلـبل
الــثـامن الــذي تـتـســلـقه ســاعـيـةً
لـكـسـر الـرقم الـقـيـاسي لـلـمـغـامر
الــنـيـبـالي نـيــرمـال بـورجـا الـذي
تــسـلق اجلـبـال األربع عـشـرة في

ستة أشهر وستة أيام.
وحــتـى الــيــوم احــتــاجت هــايال
إلى  70يــومـاً لـتـتــسـلق اجلـبـال
فـيـمـا يـشـكل هـدفـهـا الـتـالـي قـمة
جبل برود بيك التي ترتفع 8051

. متراً
وطــالت مـأسـاة مـتــسـلق اجلـبـال
األفـغـاني عـلـي أكبـر سـخـي الذي
تــوفي نــتــيـجــة إصــابـته بــنــوبـة
قـلـبـيـة أثـنـاء تـسلـقه كي  ?2عـلى
مــا أعـلن شـقــيـقه لـوكــالـة فـرنس

برس.
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{ واشــنـطن (أ ف ب)  –بــعــيـد إلــغـاء
احملـــكــمــة الـــعــلــيـــا األمــيـــركــيــة حق
اإلجـهـاض الذي كـان يـكرسه الـدسـتور
قيمة في لـلنساء سارعت جولي كرو ا
نـاشــفـيل بـواليـة تـيـنـيـسي إلى إجنـاز
طـلبـية الكـترونيـاً للـحصول عـلى عشر
حــبــوب مـنع حــمل خــاصـة بــاحلـاالت
الـــطــارئـــة.ولــيـــست كــرو ( 52ســـنــة)
الـوحيدة التي تفاعـلت على هذا النحو
مع قـرار احملكمة التاريخي الصادر في
 24حزيران/يونيو. ففي اليوم التالي
 ســارعت أمـيـركــيـات كـثــيـرات لـشـراء
حـبـوب مـنع احلـمل الـطـارئـة بـكـمـيات
وصـلت أحـيـاناً إلـى عشـرات احلـبوب
خـــوفـــاً من أن يـــداهـــمـــهنّ الـــوقت أو
الحـــتــمـــال أن تــفـــرض واليــاتـــهنّ في
ــســتــقـبـل قـيــوداً عــلى حــيــازة هـذه ا
احلـــــبـــــوب.وفي الـــــســــاعـــــات األربع
والــعـشـرين الـتـي تـلت صـدور الـقـرار
ســـجل مــوقع بــيع األدويــة “ويــسب”
ارتـفاعـاً غيـر مسـبوق في مـبيـعاته من
حــبـوب مـنع احلـمل الـطــارئـة بـنـسـبـة
بـــلـــغت  .%3000واســـتـــمـــر اجتـــاه

اجلمعة على تيك توك.
وقـالـت إحـدى الــشــابــات الـثالث
“نحن نرتـدي ثياب الـسهرةجن ال
بد أنهـا مزحة(..) ماذا كـان علينا

أن نرتدي?.
كـذلك صوّرت إحـداهنّ أشـخـاصاً
من أصـحـاب الــبـشـرة الــبـيـضـاء
ـطـعم بـسـهـولـة فـيـما يـدخـلـون ا
يُــمـنـع زبـائـن ســود من الــدخـول
بحجة مخالـفة قواعد اللباس في
كان. وتقول الشابة في الفيديو ا
“هــذا أمـر صــادم لـكــنه مـوجـود

بالفعل.
ــطـعم في بــيـان نـشـره واعـتـذر ا
عــلى انـــســتــغــرام عن احلــادثــة
قـائال إنه “يـحــتــرم مـيــثــاق قـيم
ــســـاواة واالحــتــرام يـــنــادي بـــا
والتـسـامح واالهتـمام ?”ومعـلنا
أن “الــعـقــوبـات الالزمــة اتُـخـذت

على الفور وبشكل دائم.”
وقـــالت الــــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إن
التحقيق في الـتمييز على أساس
األصل أو الــعــرق أو اجلــنــســيـة
أثناء تقد سـلعة أو خدمة أوكل
ــتــخــصــصــة في إلى الــوحـــدة ا
مـــواجــــهـــة االنـــحــــرافـــات ضـــد

األشخاص.

{ بـــــاريس (أ ف ب) –يُـــــجـــــري
القـضاء الـفرنـسي حتقـيقـا بشأن
مطعم قرب جادة الشانزليزيه في
بــاريس بـتــهـمــة الـتــمـيـيــز عـلى
أســــــاس األصـل أو الــــــعـــــرق أو
اجلـنـسـيـة بعـد رفـضـه اسـتـقـبال
ثالث فـتـيـات سـوداوات عـلى مـا
أفــــادت الـــــنــــيـــــابــــة الـــــعــــامــــة
اجلـمعـة.وكـانت الشـابـات الثالث
ــشـــهـــد قــد الـــلـــواتي صـــورن ا
حـــــجــــزن طـــــاولــــة مـــــســــاء 16
مانكو” تمـوز/يوليـو في مطعم “
تاخم في شارع مونتـ الراقي ا
لــلـجــادة األشــهـر فـي الـعــالم في
الـدائــرة الـثـامــنـة من الـعــاصـمـة

الفرنسية باريس.
ورغـم أنــهنّ كـنّ يــرتـــدين مالبس
أنـيـقة ويـضـعن مـساحـيق تـبرّج
مــنـــعـــهنّ أحــد حـــرّاس األمن من
الـدخــول بـحــجـة عـدم ارتــدائـهن
مالبس الـسـهـرة وفق مـا أظـهره
مــــقــــطـع فــــيــــديــــو صُــــوّر خالل

احلادثة.
وشــوهــد الــفــيــديــو الــذي نُــشــر
مـصــحـوبــا بــتـعــلـيق “جتــربـتي
األولى مع العنـصرية ?”أكثر من
 650ألف مــرة حــتى بــعــد ظــهـر

w  rFD  ÊQA  oOI%
‰U I ≈ i — f —U

 «Ë«œu  ¡U


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


<<
  /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


