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االســــتـــئــــنـــاف االحتــــاديـــة وفق
ــــقــــدم مـن رئــــاســـة ــــقــــتــــرح ا ا
االســــــتـــــئــــــنـــــاف) وأضـــــاف أن
(اجمللس صوَّت على تثبيت نائب
ــدعي الـعــام عــلي حــمـيــد عــفـر ا
دة القانونية نصبه النقضـاء ا
احملددة للـتجربـة) مشيرا الى أن
(اجملـــلس نــــاقش طـــلب الـــصـــدر
اخلــاص بــحل مــجــلس الــنــواب
ووجــد انه يــتــفق مع الــطــرح في

تــــشـــخــــيص ســــلـــبــــيــــة الـــواقع
الـســيــاسي الـذي يــشـهــده الـبــلـد
ـستمرة واخملالفات الـدستورية ا
ـتـمـثـلـة بـعـدم اكـتـمـال  تـشـكـيل ا
السـلـطـات الدسـتـوريـة بانـتـخاب
رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة وتــكـــلــيف
رئـيس مـجـلس الـوزراء وتـشـكـيل
دد الـدستـورية احلكـومة ضـمن ا
وهي حـالـة غـيــر مـقـبـولـة ويـجب
معاجلتها وعـدم تكرارها) مؤكدا

ان (هــذا االمـــر شـــخــصـه رئــيس
اجملــلس في أكـــثــر من مــنــاســبــة
ووضع احلـلــول الالزمـة لــتـجـنب
تكرارها مستـقبالً باقتراح تعديل
بـــــعض مـــــواد الــــدســـــتــــور ذات
الـصـلـة) مـبـيـنـا ان (مـا طـلب من
الــقـــضــاء حل مــجـــلس الــنــواب
ـــــعـــــاجلـــــة هــــذه اخملـــــالـــــفــــات
الدستورية فــــإن اجمللـس سبـق
وأن عـــــــــرض عـــــــلــــــيـه هــــــــــــذا
قـتـــرح نـفسه فـــي شـهــــر آذار ا
ـاضي  قــبل اسـتــقـالــة الـكــتـلـة ا
الصدرية من قبل بعض منظمات
ــــــدنـي وعــــــدد من اجملـــــــتــــــمـع ا
الـــشــــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة
ـــيــة وكــان واإلعالمـــيــة واالكــاد
جـوابه فـي حـيــنه ان الـقــضـاء ال
ــلك الـــصالحــيــة حلـل مــجــلس
الــنــواب ذلك أن مــهــامه مــحـددة
ادة ثـالـثـا من الـقـانون ـوجب ا
ـجـمــلـهـا تــتـعـلق الـنــافـذ الـتـي 
بــإدارة الــقـضــاء فــقط ولــيس من
بــيـــنــهــا أي صالحـــيــة جتــيــز له
الـــتـــدخل بـــأمـــور الـــســـلـــطـــتــ
التشـريعيـة أو التنـفيذيـة تطبـيقاً
بدأ الفصل ب السلطات الثالث
ـادة 47 ــنــصـوص عــلــيه فـي ا ا
من الــدســتــور) داعــيــا اجلــهـات
السـيـاسيـة الى (عـدم زج القـضاء

ـــنــافــســات في اخلـــصــومــات وا
الــســـيــاســـيــة) مــشـــددا عــلى ان
(القضاء يقف على مسافة واحدة
من اجلـــمــيع ألن األســـاس الــذي
يرتكز عـليه هو تطـبيق الدستور
والــقــانـــون وهــذه قــواعــد عــامــة
ـعــيـار تـنــطـبـق عـلى اجلــمـيع بــا
نـفـسه وغـيـر قـابـلـة لالجـتـهـاد أو
الـــتـــأويل). وقـــدم األمـــ الـــعـــام
للكـتلة الـصدريـة نصار الـربيعي
دعــوى قـــضــائــيــة إلـى احملــكــمــة
اإلحتاديـة الـعلـيـا ضد الـرئـاسات
الــثالث مــطــالــبــا بــحل مــجــلس
وذلك اسـتــجـابـة لـدعـوة الـنـواب 
الـصـدر.وتـضـمنـت الـدعوى الـتي
قــدمـهــا الــربــيـعـي (احلـكـم بـحل
مجـلس الـنـواب بدورته احلـالـية
والـزام رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صــالح بــتــحــديــد مــوعــد إلجــراء
االنـتــخـابـات الــتـشــريـعـيــة وفـقـا
ـــادة  64 ثـــانـــيـــا من ألحـــكـــام ا
الــدســتـــور). واكــد قــيــاديــون في
ان موقف القـضاء العالقة التيـار 
له بالـشكـوى الـتي قدمـناهـا لدى
ان احملكـمـة االحتـادية حلـل للـبـر
التي سيـنظر بـها نهـاية االسبوع
مؤكدين ( اذا لم تستجب اجلاري
فـسـيــكـون لـنـا مـوقف االحتـاديـة 

من خالل التصعيد الشعبي). 
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{ هـــور احلــــويـــزة (أ ف ب) -
بـات هــاشم مـرغــمـاً عــلى قـطع
عشـرة كـيـلومـتـرات عـبر أراضٍ
قــاحـلــة لــلــحــصــول عـلـى مـاء
وعـلف جلـوامـيـسه وحـمـايـتـها
من الــــهالك بــــســـبب جــــفـــاف
يـضــرب األهـوار بــعـدمــا كـانت
آلالف الــســنـــ مــضــرب مــثل
ــيــاه فــيــهــا .اخـتــفت بــوفـرة ا
اليـوم مسـاحـات مائـية واسـعة
جـداً من هـور احلـويـزة الـواقع
عـــــــلـى احلـــــــدود مع اجلـــــــارة
الـــــشــــرقـــــيـــــة إيـــــران وهــــور
اجلـبــايش الـذي يــعـدّ مــقـصـداً
ســــيـــــاحـــــيــــاً إلى اجلـــــنــــوب
ــســتــنــقــعـات وحتــولت هــذه ا
أرضـا جـافـة مـتــشـقـقـة خـرجت
بــيـــنــهــا شـــجــيـــرات صــفــراء.
والـسـبب هـو اجلـفـاف وغـيـاب
شــــــبه تــــــام لألمــــــطــــــار خالل
السـنوات الـثالث األخيـرة لكن
ـياه كذلك انـخـفاض مـسـتوى ا
تـدفقـة من األنهـار التي تـنبع ا
مـن دولــــــتـي اجلـــــــوار إيــــــران
وتـركــيــا مـا أرغم بــغــداد عـلى

تـــــــــقـــــــــنـــــــــ اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام
احتيـاطاتـها.يـعيش هـاشم كاصد
( 35عـامـاً) في قــريـة فـقــيـرة عـنـد
هـور احلـويـزة. ويــقـول (اجلـفـاف
أثــر عــلـــيــنــا جــداً عـــلى الــبــشــر
ـنـطـقـة لم واحلـيـوان). في هـذه ا
يبقَ من هور أم النعاج سوى برك
مياه موحلة هنا وهناك وخطوط
جافـة جلـداول ميـاه كانـت تنـحدر
عـبــر مـســتـنــقـعـات األهــوار الـتي
كـانت خـصـبـة ذات يـوم وادرجت
ي من قبل على الئحة التراث العا
ـتــحـدة لـلــتـربـيـة مـنـظــمـة األ ا
والثـقافـة والـعلـوم (يـونسـكو) في
 .2016كمـا والـده من قـبل يـعمل
هــاشم مــربي جــوامـيـس. ويـروي
(كنـا نـعيـش من األهوار. نـصـطاد
ياه السمك واحليوانات تشرب ا
وترعى ب القصب). لـيس لعائلة
هـــاشـم الـــيــــوم ســـوى خــــمـــســـة
جــــوامــــيـس من أصـل أكــــثــــر من
ثالث رأسا كـانت تملـكها نـتيجة
نفوق بـعضهـا وبيع أخرى خالل
اضية لتغطية السنوات القليلـة ا
نفقات العائلـة. وأصبحت العائلة

ا بقي لديها مجبرة على االنتباه 
من مـاشيـة حلـمـايـتـها مـن الهالك
في حــــــال ســـــقـــــطـت بـــــالـــــوحل.
نـهكة والتي تعاني فاحليوانات ا
سـوء الــتــغــذيـة لن تــكــون قـادرة
عـلى انــتـشـال نــفـسـهــا. وشـهـدت
األهــــوار ســـنــــوات ســــابـــقــــة من
اجلفاف القوي قبل أن ترويها من
جـديــد مـواسـم األمـطــار الـغــزيـرة
2022? .بــــــــ عــــــــامي  2020و
ياه والرطوبة انخفض مستوى ا
ئـة من مسـاحة األهوار في  41با
في جــنــوب الــعــراق من بــيــنــهــا
احلويـزة واجلـبايـش فيـمـا جفت
ئة من مسطحات مائية في  46با
مـســاحـة األهــوار بـحــسب مـسح
قـــــامت به مـــــنــــظـــــمـــــة (بــــاكس)
الهولندية غير احلـكومية معتمدةً
عـــــــــلـى صـــــــــور مـن األقـــــــــمــــــــار
االصطناعية. وفي ظل االنخفاض
احلــــاد في مــــيـــاه األهــــوار دقت
منظمة األغذية والزراعة في األ
ـتــحــدة (فـاو) نــاقـوس اخلــطـر ا
مـحذرة في تـقـريـر نـشـر مـنـتصف
تـمـوز مـن أن األهـوار (واحـدة من

ـنـاطق في الـعـراق وأحدى أفقـر ا
ــنـاطق تــضـرراً من تــغـيـر أكـثـر ا
ــيــاه). وأشـارت ـنــاخ ونــقص ا ا
إلى (آثار كارثـية عـلى سبل عيش
أكثر من ستة آالف أسرة ريفية إذ
إنهـا فقـدت جوامـيسـها التـي تعد
مـصــدر رزقـهم الــوحـيــد). ويـقـول
الناشط البيئي أحمد صالح نعمة
( 40عامـاً) الذي يـقـطن في مديـنة

الــعــمــارة اجملــاورة إن (اجلــفــاف
قـضى عـلى الـتــنـوع الـبـيـولـوجي
بشـكل كامل. ال وجـود ألسماك وال
ـاء وخنازير حيوانـات مثل كلب ا
برية أو طيور). على موقعها على
االنـتـرنت ذكّـرت الـيـونـسـكـو بأنّ
األهوار موطن (أنـواع متعددة من
ـهـددة بـاالنـقراض) احلـيـوانـات ا
وتـمــثل كــذلك (أحــد أكــبــر مـواقع

الـتـوقف الـشـتوي) لـلـبط و(مـوقع
توقف رئـيسـيا) لـنحـو مئـتي نوع
ـهــاجــرة.ويـتــغـذى من الــطـيــور ا
هـور احلــويــزة بـحــسب الــنـاشط
أحـمـد صــالح بـشــكل أسـاسي من
رافدين لنـهر دجـلة الـذي ينبع من
تــركــيــا. لــكـن الــســلــطــات قــنّــنت
تدفـقهـما فـي إطار خـطة حـكومـية
ـيـاه تـلـبـية لـتـرشـيـد اسـتـخـدام ا

لــــكــــافــــة احــــتــــيــــاجــــات الــــبالد
منـها.ويـقول صـالح إن (احلكـومة
تــريـد احملــافــظــة عــلى أكــبــر قـدر
ــــــيـــــاه حلـــــمـــــايـــــة ـــــكـن من ا
احـتـيـاطـيـاتـهـا االسـتـراتـيـجـيـة).
لــكــنه يــنــتـــقــد في الــوقت نــفــسه
ـــــــــلف (اإلدارة اخلـــــــــاطــــــــئـــــــــة 
ـيــاه)و(الـتــقــسـيم غــيـر الــعـادل ا

للمياه). 
حتت ضـغط الـتـظـاهـرات فـتـحت
ـياه قبل السلـطات جـزئيـاً تدفق ا
أن تــــوقــــفــــهــــا من جــــديــــد وفق
الــنــاشط.ومـن اجلــانب اإليــراني
تـعـاني هـذه األهوار الـتـي تسـمّى
بـ(هور الـعظـيم) كـذلك من تراجع
ــيـــاه. فــقـــد جفّ نـــصف اجلــزء ا
اإليراني منـها كمـا أفادت مؤخراً
وكالـة األنـباء االيـرانـيـة الرسـمـية

(ارنا).
ــديـر الــعــام لــلــمــركـز  ويــحــمّل ا
ــائـــيــة ـــوارد ا الــوطـــني إلدارة ا
حــــا حــــمــــيــــد اجلــــارة إيـــران
مـــســؤولـــيـــة األزمـــة. ويـــقــول إن
(التغذية الرئيسية لهور احلويزة
هي من اجلــــانب االيــــراني لــــكن

النهر مـقطوع تـماماً مـنذ أكثر من
ــــســـؤول إن ســــنــــة). واضــــاف ا
ــائـيــة لألنـشــطـة االحـتــيـاجــات ا
الزراعـية واألهـوار مغـطاة جـزئياً
ياه من فقط في ظلّ التـقنـ في ا
اجلـانب الـعـراقي أيـضـاً بـنـيـنـما
هـــنــاك بـــ األولـــويـــات ضــرورة
تــأمـــ مـــيــاه الـــشـــرب.ويــوضح
ـــســــؤول أن (قــــطـــاع الــــزراعـــة ا
واألهـوار هـمـا األكـثر تـأثـراً بـشح
ــيـــاه ألنـــهــمـــا أكــبـــر قــطـــاعــ ا
مسـتهـلكـ للـميـاه). ومع درجات
حرارة تـتـجاوز  50درجة مـئـوية
يشـير أيـضًا إلى (الـتبـخر الـعالي
الــــذي يــــحــــدث في األهــــوار) وال
ـــــيــــاه ـــــكـن تــــعـــــويـــــضـه بـــــا
ـتــاحــة.ويـضــيف (ال نــسـتــطـيع ا
ئة يـاه) للزراعة  100با تأم (ا

ئة). وال لألهوار 100 با
 من جهـته يـقول مـديـر عام مـركز
انعـاش األهـوار حـسـ الـكيالني
إن هــنــاك بــرنــامــجــا هــذا الــعــام
لتـوسـيع وتـعمـيق وإعـادة تـأهيل
ــائــيـة و االنــهــار الـتي اجملـاري ا
تـروي األهــوار مــوضــحـا أن ذلك

ساعد في احلد من هجرة مربي
اجلــامـــوس وتـــمـــركــزهـم عــلى
غذية لألهوار. ضفاف األنهار ا
وتمتـد األهوار ب نـهري دجلة
والفرات في جـنوب بالد ما ب
الــنــهــرين يـــصــفــهــا الــبــعض
بـ(جـــنـــات عـــدن عـــلى األرض).
لــــكـن هــــذه األرض الــــغــــنــــيــــة
بــاحلـــيــاة تـــعــرضـت جلــفــاف
متكرر ومعاناة خالل فترة حكم
النـظـام السـابق. فـمن أجل قمع
مــعــارضـ اتــخــذوهــا مــلــجـأ
جفف صدام حـس األهوار في
اضي. ومنذ تسعيـنات القـرن ا
ذلـك احلــــــــ انـــــــخــــــــفــــــــضت
مساحاتها الـرطبة إلى النصف
تـقـريـبـا.وفي أهـوار اجلـبـايش
يـلـخص عـلي جـواد ( 20عـاما)
الـــظـــروف احلــالـــيـــة بـــالـــقــول
(سابقاً عندما كنا ندخل الهور
كــنـا نــرى مــســاحــات خــضـراء
ومـيـاهـا وسالمـا داخـلـيا.. اآلن
صــحــراء). عــشــرات الــعــائالت
ـكان كـما يـقول (بـحثاً هجرت ا

عن أماكن فيها ماء).
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وصـف رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الــكـاظـمي شـاعـر الـعـراق والـعـرب
االكــبــر مـحــمـد مــهـدي اجلــواهـري
همة في تأريخ ـواقفه الوطنية ا
الـــعـــراق. وقــال في بـــيـــان تــلـــقــته
(الـــــزمــــان) امـس ان (الــــكـــــاظــــمي
اسـتـقـبـل عـائـلـة اجلـواهـري الذي
تــغــنت قــصــائــده بــأجــمل الــشــعـر
لـــلـــعـــراق والـــتي كـــانت مـــواقـــفه
الــوطـنـيـة إضـاءة مـهـمـة في تـأريخ
الـعراق فـكان صوتـاً وطنـياً هادراً
وقـامة شـعريـة يفـخر الـعراق بـها).
في وقت سـابق وافــتـتح الــكـاظــمي
نطـقة القادسية بـيت اجلواهري 
فـي بغداد بعد إعـادة تأهيله. واكد
ـنـاسـبـة (حـرص احلـكـومـة خـالل ا
عـلى رعـايـة الـثـقـافـة واسـتـحـضار
ـــســيــرة الــفـــكــريــة والــثـــقــافــيــة ا
لـــلـــشـــعـــراء) مـــوضـــحـــاً ان (هــذا
اإلفــــتــــتـــاح يــــعــــد مـــهــــمــــاً كـــون
اجلـواهـري مـن الـقـامـات الـشـعـرية
والـصحفية) واشار الى ان (شعره
مـفعـم بالـوطنـية واإلنـسانـية الذي
يــــدعـــونــــا الـــيــــوم لـــلــــخـــروج من
الـتـخنـدقـات الشـخـصيـة والـذهاب
نـحو الوطنية الـواسعة والشاملة)
وحــضــر اإلفــتـتــاح وزيــر الـثــقــافـة

طبعة العراق 
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صر قدّم العراق امس التعازي 
بــضــحــايــا حـريق كــنــيــســة أبـو
سـيــفـ الـذي اسـفــر عن مـصـرع
 41شـــــخـــــصـــــا. وذكــــرت وزارة
اخلـــارجـــيـــة في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الزمـان) امس ان (العـراق يعرب
عن خـالص تــعـازيه إلى األشـقـاء
في مــصـر  جــرّاء احلــريق الـذي
وقـعَ في كـــنــيـــســة أبـــوســيـــفــ
ــنـطــقـة إمــبــابـة في مــحـافــظـة
اجلـيزة الـذي أودى بـحـيـاة عددٍ
ــواطـــنــ وجــرح آخــرين) من ا
وأضـــاف (نـــشـــاطِــــر أشـــقـــاءنـــا
ــصـريّــ حـكـومــةً وشـعــبـاً ألم ا
ونُــقـدم احلــزن في هــذه األوقــات
تـعــازيــنــا الــقــلــبــيّــة الــصــادقـة
وخــالـص مــواســاتــنـــا لــعــائالت
الـضحـايـا وندعـو لـهم بالـرحـمة
والــرضــوان والــشــفــاء الـعــاجل
للجـرحى). وقتل  41شخصا في

حـــــريـق كـــــبــــــيـــــر انـــــدلـع أمس
بــالـكــنــيـســة أبي ســيـفــ غـرب
صرية أثـناء القداس العاصمـة ا
الــــصــــبـــــاحي وفـق مــــا ذكــــرت
الكنيسة القـبطية األورثوذكسية.
ونقل بـيان الـكـنيـسة عن مـصادر
ــصـــريــة أن بـــوزارة الــصـــحـــة ا
(الـوفـيـات وصـلت حـتى اآلن إلى
بــيــنـمــا بــلغ عـدد  41 شــخــصـا 
ــصـــابــ 14). وأفـــادت وزارة ا
الـداخـلـيـة في بـيـان نـشـرته عـلى
صـــفــحـــتـــهـــا الـــرســـمـــيــة عـــلى
فــيــســبــوك بــأن (احلــريق انــدلع
الــســـاعــة الـــتــاســـعــة صـــبــاحــا
بـتوقـيت الـقـاهـرة) وأشارت الى
أن (بـــ اإلصـــابــات ضـــابـــطــان
وثالثـة أفـراد من قـوات احلـمـاية
ـــدنــــيـــة) مـــؤكـــدة أن (فـــحص ا
أجهزة األدلـة اجلنائـية أسفر عن
أن احلـــــريق نـــــشب فـي جــــهــــاز
ــبـنى تــكـيـيـف بـالـدور الــثـاني 
الــكـنــيــسـة الــذى يــضم عـددا من

قــاعـــات الــدروس نــتــيــجــة خــلل
كهـربائي وأدّى ذلك الى إنـبعاث
كـمــيـة كـثــيـفـة من الــدخـان كـانت
الــــســــبب الــــرئــــيس فـى حـــاالت
اإلصــابـــات والــوفـــيــات). وكــتب
الـرئـيس عـبــد الـفـتـاح الـسـيـسي
على صـفحته الـرسمـية فيـسبوك
(أتابع عن كثب تـطورات احلادث
حـافظة ـنيـرة  األليم بـكنـيسة ا
اجلـــيـــزه وقـــد وجـــهت أجـــهــزة
ــعـــنــيــة ومـــؤســســات الـــدولــة ا
بــاتـخــاذ كل اإلجــراءات الالزمـة
وبـشـكل فــوري الـتـعـامل مع هـذا
احلـادث وآثـاره وتـقـد الـرعـاية
). واتـصل الـصـحـيــة لـلـمـصـابـ
الـسـيسي هـاتـفـيـا ببـابـا األقـباط
تـــواضـــروس الـــثــانـي بــحـــسب
تحـدث الرسمي بـاسم الرئاسة ا
ـصــريـة بـســام راضي وأكـد له ا
(قــيــام كـافــة مــؤسـســات الــدولـة
بتقد الدعم الالزم الحتواء آثار

هذا احلادث األليم). 

). فـيمـا اكد وزيـر الصدر الطـرف
ــعـــروف بــأسم صــالـح مــحــمــد ا
إن بعض اطراف اإلطار العراقي 
ينـعـتون اإلحـتـجاجـات الـسلـمـية
اإلصالحـــيـــة احلــالـــيــة بــــفــرض
اإلرادات. وكتب في صفـحته على

فـيــسـبــوك امس (لـنــراجع بـعض
احلوادث ونقف على حقيقة الذي
يفـرض إرادته عـلى اآلخرين  مَنْ
ولـنتذكر القائل بعـد ما ننـطيها? 
إعــــتــــصــــامــــهـم أمــــام بــــوابـــات
اخلـــضـــراء بــــعـــد إعالن نـــتـــائج

اإلنــتـــخــابـــات الــتي كـــانت قــوى
اإلطـــار اخلــاســـر األكــبـــر فــيـــهــا
ـــعــــطل أو مـــا ألــــيس الـــثــــلث ا
أســـمــوه بـــالــضـــامن هـــو فــرض
إرادات?) واضــــــاف انـه (بــــــعـــــد
إعالن حتـالف إنـقـاذ وطن تـوالت
الـصــواريخ عـلى أربـيل واألنـبـار
ـــكم قـــد نـــســيـــتم ومن احملـــال أنّ
الـتـسـريـبـات الـتي كـان جـوهـرها
احلـقيـقي فـرض اإلرادات بـالـقوة
ومـن حــــــــرق والــــــتـــــــهــــــــديــــــد 
ستـشفـيات ومحـطات الكـهرباء ا
وصــنــاديـق اإلقــتــراع ال يــنــبــغي
اإلغـــــــفـــــــال عــــــــنه) وتــــــــابع ان
(اإلنـــســـحــاب مـن اإلنــتـــخـــابــات
وسحب 73نـائـبـاً ومـا ال يـقل عن
عـــشـــر مــبـــادرات حلـــلــحـــلـــة مــا
أســــمـــــيـــــتــــمـــــوه بــــاإلنـــــســــداد
تّ ؤكد أنه ال  فمـن ا السـياسي
الى فرض اإلرادات بصـلة). ودعا
رئـيس الــتـيـار الـصــدري مـقـتـدى
الى تــــظـــاهـــرات الـــصــــدر امس 

مـلـيونـيـة في سـاحـة الـتـحـرير لم
يـعـلن مـوعــدهـا حـتى االن. ونـقل
العراقي عنه القول (انني اخاطب
الــشـــعب بــعــشـــائــره وشــرائــحه
وطـــوائــفـه وانه يـــعــول عـــلـــيــهم
ـــنـــاصـــرة لـــلـــعـــراق من أجل بـــا
اإلصالح وإنــقــاذ مـــا تــبــقى مــنه
لكي اليكون لقمة سـائغة للفــساد
يـلـيـشـيات والـتـبـعـية والـظلـم وا
واهـــــواء االحـــــزاب الـــــفـــــاســــدة
فهي نـهايـة الفـرصة تـسلـطـة  وا
األخـــيـــرة) واضــاف (انـــتـــظــروا
الــــتــــوقــــيت والــــتــــعــــلــــيــــمــــات
عـتصمون واالستعـداد). واعلن ا
تـايـيـدهم لـلـدعـوة ـان  قـرب الـبـر
الـــتـي اطـــلـــقـــهـــا وزيـــر الـــصــدر
ـــلــيــوني الى ســاحــة بــالــزحف ا
الــــتــــحـــــريــــر مـــــؤكــــديـن انــــهم
(مسـتمـرون بـاالحتـجاجـات حتى
حتقـيق االصالح وايصـال رسالة
الى الــعـالـم بـان الــشــعب يـرفض

الفساد والتبعية). 
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اســـــتــــــعـــــرض رئـــــيس احلـــــزب
قراطي الكردستاني مسعود الد
مع رئــــيس حتـــالف الـــبــــارزاني 
الـــــفـــــتـح هـــــادي الـــــعـــــامـــــري 
مسـتجـدات االزمة الـسياسـية في
اعــقــاب مــبــاحــثــات اجــراهــا مع
ان مـحمد احللبوسي رئيس البر
في بـغداد بـشـأن االزمـة الـراهـنة.
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ان (الــــبـــــارزاني اســــتــــقـــــبل في
الــعـامـري مـصــيف صالح الـدين 
ــــرافق له مـن االطـــار والــــوفــــد ا
وجــــرى بــــحث الــــتــــنــــســــيــــقي 
الــــتـــــطـــــورات الــــســـــيــــاســـــيــــة
ومــســتـجــدات األزمــة الــراهــنـة).
ـنـزله  في والـتـقى احلـلـبـوسي 
وقت سابق العامـري. وذكر بيان
تــــــلــــــقــــــته (الــــــزمــــــان) امس ان
(اجلـــــانــــبــــ بــــحــــثــــا الــــوضع

الــســـيــاسـي في الــبـالد). وكــانت
مــصــادر مــطــلــعــة قــد اكـدت  ان
الـعـامـري سـيـطـلق مـبـادرة يـدعو
فــيــهـا كـل األطـراف الــســيــاســيـة
للجلوس على طاولة احلوار حلل
االزمـــــــة الـــــــراهــــــــنـــــــة. ولـــــــوح
ــقـراطي الــكـردســتـاني الى الـد
وسـاطــة كـرديـة جــديـدة لــتـقـريب
وجهات النظر ب االطار والتيار
ــتــحــدث بـاسم الــصـدري.وقــال ا
احلــزب مــهــدي الــفــيــلي انه (من
ـــــتـــــوقع ان يـــــتم خـالل االيــــام ا
ـقـبـلــة تـدخل االطـراف الـكـرديـة ا
كوسـاطة لـتقـريب وجهـات النـظر
بـ االطـار والـتيـار) واشـار الى
ان (مقبولية االحتاد الكردستاني
ـقـراطي اكـبـر لـدى واحلـزب الـد
ــؤكــد ان الـدور الــطـرفــ ومن ا
ـقـبل ســيـكـون لـلـبـيت احملـوري ا
الــكـــردي في تــهـــدئــة االوضــاع)
مـؤكـدا (وجود نـيـة حـقـيـقـة لـتلك
اخلــطــوة لـفـك االخـتــنــاق مــابـ
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أكد مـجـلس الـقضـاء األعـلى عدم
امــتـالكه صالحـــيــة حل مـــجــلس
وانه يـــتـــفق مع رئـــيس الـــنـــواب
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر
في تــشــخــيص ســلــبــيـة الــواقع
ـــــدد الــــــســــــيـــــاسـي وجتــــــاوز ا
الـــــــدســـــــتـــــــوريــــــــة في اجنـــــــاز
االستحقاقات التي وصفها بحالة

غير مقـبولة حتـتاج الى تعديالت
دسـتـوريـة جتـنب تـكـرارهـا. وقال
بــيـان تــلــقــته (الــزمـان) امس  ان
(اجملـلس عــقـد جـلــسـته بــرئـاسـة
جرى خـاللهـا ترقـية فائق زيـدان 
عدد من القـضاة وأعـضاء األدعاء
العـام  وانتـداب عـدد منـهم ومنح
ــــنـــاصب الــــقـــضـــائــــيـــة الـــتي ا
يــــســــتــــوجب مــــنــــحــــهــــا إقـــرار
الـتــشـكــيالت في بـعـض رئـاسـات
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ضــــمن تــــخـــصص الــــدراســـة في
اجلـــامـــعـــات الـــعـــراقـــيــة ضـــمن
ـــوازي تــــعـــلـــيـــمـــات وضـــوابط ا
الـدولي حل مـتـعلـقـات اخلريـج
ـعـهد الـتـاريخ الـعربي الـسـابـق 
والـــتـــراث الـــعــلـــمي لـــلـــدراســات
الــعــلــيــا).  و شــدد الــوزيــر نـبــيل
كــاظم عـبــد الـصـاحب عــلى تـقـدم
ـطـلوب في األداء وفق ـسـتـوى ا ا
ي الــرؤيــة والــتــخــطــيط األكــاد
خـالل اإلجـتــمـاع الــسـابع لــهـيــئـة
الــرأي الــتـابــعــة لـلــوزارة. واوعـز
عـــبــد الــصــاحـب الى اجلــامــعــات
كـافة بدعم التدريسي وتمكينهم
مـن ارتـــقـــاء مــــنـــصـــات الــــبـــحث
الــعـلـمي واعــتـمـاد الــتـحـديث في
ـــســار الــتــعــلــيـــمي ومــتــابــعــة ا
ـنــاهج كــافـة داخل مــتــطـلــبــات ا
اطـــــار الــــســــيـــــاقــــات واألعــــراف
ــــضي بـــإجتـــاه ـــيـــة وا األكــــاد
اإلبــــتـــكـــار وتـــطـــويـــر األنـــظـــمـــة

ناهج). وا

والــســيـاحــة واآلثـار حــسن نـاظم
وامـ بـغـداد عـمـار مـوسى كـاظم
وعــــائـــلـــة الـــشـــاعـــر الـــراحل. في
قـررت وزارة التـعـلـيم غـضـون ذلـك
وافـقة الـعـالي والبـحث الـعلـمي ا
عــلى تـعـدد الـعـمـلـيـة اإلمـتـحـانـيـة
لطلبة الدراسات األولية الناجح

عدلة. بـالتحميل وفق التـعليمات ا
وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الـــوزارة وافــقت عــلـى اســتــمــرار
ـي لـــلـــعــام اإلمـــتـــحـــان الـــتـــقـــو
ــقــبل لــكـلــيــات الـطب الــدراسي ا
والــتـمـريض واعـتــمـاد اإلمـتـحـان
ـنـتـهـية ـراحـل ا الـشـامـل لـطـلـبة ا
لــلــطب الــعــام وطب األســنــان مع
شـمول تـقنيـات اخملتـبرات الطـبية
ي مــعـاجلـة بــاإلمـتــحـان الــتـقــو
حــاالت الــطـلــبــة احلـاصــلــ عـلى
ن شـــهــادات جـــامــعــيـــة اولــيــة 
تـــخـــرجــوا مـن اجلــامـــعــات غـــيــر
ــعــتــمــدة من الـــواردة في األدلــة ا
خـالل التحاقهم في السنة األخيرة 6
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مـحققـ من الشرطة الـفدرالية "اف بي
ـة آي" يــعـمـلـون عـلى تــفـاصـيل اجلـر
ذات البُعد الدولي.وأثار الهجوم موجة
إدانـات دولية واعتـبره البيت األبيض
"عـــمـل عـــنف مـــروّعًـــا".ودان الـــرئـــيس
األمـيـركي جـو بـايدن الـسـبت "الـهـجوم
الــشـــرس" عــلى رشــدي.وأشــاد بــايــدن
بـرشـدي "لرفـضه التـرهيب واإلسـكات"
مـــؤكّــدًا أنه وزوجـــته الــســـيــدة األولى
جــيـل و"جــمــيع األمــيــركــيّــ وجــمــيع
الـنـاس حـول الـعـالم" يـصـلّـون من أجل

"تعافيه".  
وأعـــلــنت صــحـــيــفــة "شـــارلي إيــبــدو"

الـفـرنسـية الـساخـرة والـتي استـهدفـها
هـجـوم إسالمي أقدَم مـنـفّذه عـلى إعدام
جـمـيع أعضـاء هـيئـة حتـريرهـا تـقريـبا
عـام  2015 أن "ال شـيء يُـبــرّر فـتـوى ال
شيء يُـبرّر حـكمًـا باإلعـدام".وأشار علي
قـاسم حتـفـة رئـيس بـلـديـة قـريـة يارون
في جنوب لبنان إلى أنّ هادي مطر "من
أصــول لـبـنـانـيّــة".وتـابع في حـديث مع
وكــالــة فــرانس بــرس "وُلــد ونــشــأ في
ـتـحـدة ووالده ووالـدته من الـواليـات ا
يــارون". وهـــنّــأت صــحــيــفــة "كــيــهــان"
ـتـشـددة الـسـبت اإليـرانــيّـة احملـافـظـة ا
مـنفـذ الهـجوم. وكتـبت الصـحيـفة التي

عــمـا يــخـتـلــجـهم مـن أحـاسـيـس وعـمـا
حـصل". وعلى تـويتـر دعا مـستـخدمون
إلى شـراء كـتب سـلـمـان رشدي تـعـبـيرا
عـن الـــتــــضــــامن مــــعه.وتــــروي "آيـــات
شـيطانـية" مغامـرات هنديـ استُهدفت
طـائرتهمـا بهجوم إرهـابي ووصولهما
إلى شـاطئ في إنكلتـرا واتّخاذ أحدهما
هـيئـة مخلـوق شبيه بـالشيـطان واآلخر
الك.وفي سياق هـيئة مـخلوق شبـيه با
الــروايـة يـطـلـق الـكـاتب عــلى بـائـعـات
هـوى أسماء زوجـات النبي مـحمد.وفي
الــروايــة ظـهــور لــنـبـي اسـمه مــهــاونـد
يــبـيـح بـاد األمــر الـصالة آللــهـة غــيـر
الـــــلـه لـــــيـــــعـــــود ويـــــقـــــر بـــــعـــــد ذلك
بــخـطــئه.والـســبت كــان رشـدي ال يـزال
يـرقد في مستشفى في بنسلفانيا بحال
خـطرة بسبب تعرّضه للطعن في العنق

والبطن.
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ــســتــشــفى حــيث ويــرقــد رشـــدي في ا
وُضـع عـلى جــهــاز تـنــفّس اصــطــنـاعي
بــعــدمـا طــعــنه رجل في عــنــقه وبــطـنه
خـالل مـؤتـمــر في واليــة نـيــويـورك مـا
أثـار سـلسـلة إدانـات دولـية.ولم تُـكشف
أيّ مــعــلــومــات بــشــأن تــطــوّر الــوضع
ــوصــول بــجــهـاز الــصــحي لــلــكــاتب ا
تـنفّس اصـطناعي في مـستشـفى بوالية
ــهـاجـم فـورا بــنــســلــفـانــيــا.واعــتُــقل ا
وأوقِف قـيـد التـحـقيق. ولـفـتت الشـرطة
إلـى أنه يـدعى هــادي مــطـر وعــمـره 24
عـامـا ويقـطن مـدينـة فيـرفـيلـد في والية
نـيـوجـيـرزي.وأعـلـنت الـنـيـابـة احملـلّـيـة
الـسبت أنّ مـطر "مالحق رسـميًـا بتـهمة
مـحـاولـة القـتل واالعـتـداء" مضـيـفة أن
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ــرشـــد األعــلى آيــة الـــله عــلي يـــعــيّن ا
خـامـنئي رئـيـسهـا "مـبروك لـهـذا الرجل
ـدرك لــلـواجب الــذي هـاجم الــشّـجــاع ا
ـــرتـــدّ والـــشــرّيـــر ســـلـــمـــان رشــدي". ا
وأضـافت "لـنقـبّل يَد من مـزّق رقبـة عدوّ
".في ســـوق الـــكـــتب في الـــله بـــســـكّـــ
طـهـران السـبت كان اجلـميع عـلى عِلم
بــالـــهــجــوم الــذي تــعـــرّض له الــكــاتب
ـتـحـدة لكنّ الـبـريـطـاني في الواليـات ا
مـؤيّـدي الـعـمـلـيـة فـقط هم مـن يـعـبّرون
عـن آرائهم.وقـال مـهـراب بـيـغـدلي الذي
يــقــدّم نــفــسه عــلى أنه شــيــعيّ مــتـديّن
"ســررتُ جــدا لـســمـاع الــنــبـأ. أيًــا يـكن

{ نـيـويـورك-(أ ف ب) - عـزّزت عـمـلـية
الـــطــعـن الــتـي تــعـــرّض لــهـــا الـــكــاتب
الــبــريـطــاني ســلــمــان رشـدي اهــتــمـام
الـــقــراء بــروايــاتـه وخــصــوصــا "آيــات
شـيـطـانيـة" الـتي أصدر عـلى خـلـفيـتـها
مـؤسس اجلمهوريـة اإلسالمية آية الله
روح الـــله اخلــمـــيــني فـي الــعــام 1989
فـتوى بـهدر دمه إذ ارتـفعـت مبـيعـاتها
الـسـبت.وعـصـر الـسـبت تـصـدّرت ثالث
طـبـعـات من الـروايـة مـقـيـاس مـبـيـعـات
الـكـتب في مـوقع أمازون الـذي يـحصي
ـؤلــفـات الـتي سـجّـلت أعـلى قـفـزة في ا
ـــــبــــيــــعـــــات في الــــســـــاعــــات األربع ا
والـــعــشـــرين االخـــيــرة.وحـــلّت رابـــعــة
روايـته "أطـفـال مـنـتـصف الـلـيل". وأثار
االعـتداء الذي استهـدف رشدي اجلمعة
في نـيـويـورك صـدمـة في أنـحـاء الـعالم
واسـتدعى إدانات دولـية.ومنـذ االعتداء
بـيـعت في مـكـتبـة "سـتـراند بـوكـسـتور"
الـشهيرة في نيويـورك نسخا كثيرة من
روايــاته نــاهــيك عن تــلك الــتي بــيـعت
عـبر اإلنـترنت.وقـالت كايتي سـيلـفرنيل
ــكــتــبــة لــبــيع وهي مـــديــرة قــسم في ا
ـــســتـــعــمـــلــة في الـــكــتب اجلـــديــدة وا
تـــصــريح لـــوكــالــة فـــرانس بــرس "أتى
أشـخاص يـبحـثون عن أي من نـتاجاته
ـتـوافر األدبـيـة أرادوا أن يـعـرفوا مـا ا
مــنــهــا لــديــنــا". وأوضــحت "بــعض من
مــوظـفـيـنــا األصـغـر سـنــا لم يـسـبق أن
ــثــيـر ســمــعــوا عــنه وأمـس كـان مـن ا
لالهـتـمـام الـتـحـادث مـعـهم بـعـدمـا أتى
زبـائن يـبحـثون عن كـتـبه حول هـويته
وتـأثيره بـالعالم األدبي".وقـالت "صدقا
أعـتقـد أن كثرا أتـوا أمس فقط للـتحدث
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ـوظـفـ حتت مـسـوغ عـدم اقرار رأى خـبـيـر قـانـوني  انه ال صـحـة اليـقـاف رواتب ا
ـاليـة وال يـتـماشى مع كـون ذلك يـخالف نـص قانـون االدارة ا موازنـة الـعام اجلـاري 

فلسفة حكومة تصريف االعمال والتي الغرض من وجودها تسيير االمور اليومية.
وقــال وائل مــنـذر لـ (الــزمـان) امس ان
ــالــيـة يــؤكــد انه في (قــانــون االدارة ا
ــصـــادقـــة عــلى قـــانــون حـــالــة عـــدم ا
فـيـصـار ــوازنـة اي عـام من االعــوام  ا
ـــــوازنـــــة الـى االرقـــــام الـــــواردة فـي ا
الـسابقة االنـفاق على اساس  1/12كما
حـيـث اسـتـند ورد في الـقـانـون الـنـافـذ
ـا ورد فـي الـســنـة الــبــعض حـرفــيــا 

السابقة).
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واضــاف ان (هـــذا االلــتــزام بــحــرفــيــة
الـنص اي االنـفـاق علـى اساس الـسـنة
ـكن الركـون اليه بـالشكل الـسابـقة ال 
ذلك ان هـذا يعني الـقانوني الـصحيح 
تـوقف كل مـؤسسات الـدولة عن الـعمل
 وبـــالـــتــالي فـــإن ذلك يـــتـــعــارض مع
فـسلفة حكومة تصريف االعمال والتي
الــغـرض من وجـودهـا تــسـيـيـر االمـور
ؤكلة للدول الـيومية واجناز االعمـال ا
مـن خالل احلــــــفــــــاظ عــــــلـى االمـــــوال
والـنـظـام الـعـام حل تـشـكـيل حـكـومة
جـديدة) مـؤكدا ان (االصل فـي تفـسير
ادة ال يكون بااللـتزام في السنة هـذه ا
ــــا يـــكـــون الــــســـابـــقـــة اي  2021 وا
هـو اقرب لـلـسـنة ـفـهـومهـا الـواسع 
لالعــتـمـاد الــتي كـانـت فـيــهـا مـوازنــة 
ـوازنات عـلـيـها فـي انفـاق الـرواتب وا
ـؤسـسات ـا يـتـعـلق بـا الـتـشـغـيـلـيـة 
وكل ووزارات الــدولـة الجنـاز مـهـامـهـا
مـــا يــشــاع بــشـــأن عــدم وجــود رواتب

ــأجــورة غـايــتــهـا أبــواق وصــفــهـا بــا
تـضليل الرأي العام في محاولة يائسة
لـبث شائعـات مغرضـة لتحـقيق غايات

مشبوهة).
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ــوظــفـ مــؤمــنـة وتــابع ان (رواتب ا
ـكن إيـقـاف صـرفـهـا بـأي حال من وال
األحـــــوال حــــتى مـع عــــدم تــــشـــــكــــيل
ـوازنــة الــعــامـة احلــكــومــة أو إقــرار ا
ـكن صـرف لــلـبـلـد) واشــار الى أنه (
الـرواتب وتـسيـيـر بقـيـة شؤون الـدولة
ـالـيـة الـنـافذ مـن خالل قانـون اإلدارة ا

الــذي تــســيـر عــلــيه الــبالد وفق مــبـدأ
صـــــرف 12 /1) مـــــؤكـــــدا انه (هـــــنــــاك
برغم وظف  سـنوات صرفت رواتب ا
فــضــلًـا عـن هـذا عــدم وجــود مــوازنــة 
الــعـام مـع حـكــومـة تــصـريف األعــمـال
احلـالـية). وكـانت اطراف سـياسـية من
اإلطــار الـتــنـســيـقي قــد حـذرت من أن
ــان وإقـرار عــدم عــقــد جــلـســات الــبــر
ـوازنة سيـتسبب بـعدم صرف رواتب ا

وظف وباقي فئات اجملتمع , ا
وقــال الــنــائب الــســابق عـن صــادقـون
نـعيم العـبودي في تغـريدة علـى تويتر

(نـــحن أمـــام فـــراغ تـــشــريـــعي يـــخص
ـوازنـة) مـؤكـدا ان (عدم عـقـد جـلـسة ا
ـوازنـة يـوقف جملــلس الـنـواب القـرار ا
ــــوظـــــفــــ وبـــــاقي شـــــرائح رواتـب ا
ادة 13 اجملـتـمع) عازيـا ذلك الى أن (ا
الية لم تنظم كيفية من قـانون اإلدارة ا
الـصرف في حـال عدم وجود مـوازنت
ـا لـسـنـة واحدة لـسـنـتـ مـتـتـالـيـة إ

فقط). 
وفـي الـــســـيــــاق ذاته  اكـــد اخلــــبـــيـــر
الـقانوني جمال االسدي دخول العراق
بـــفــراغ تـــشــريـــعي ســـيــؤدي لـــتــوقف

يتنافى قبلة  للموظف خالل االشهر ا
مع فــلـسـفــة الـقـانـون ووجــود حـكـومـة
تـصريف االعمال اليـومية). ونفى وزير
ـــالــــيـــة عـــلي عــــبـــد االمـــيـــر عالوي ا
احـتــمـالـيـة تـعـطل الـرواتب أو تـأثـرهـا

باألزمة السياسية.
وقـــال فـي تـــصـــريح امـس إنه (يـــنـــفي
شـائعات حتدثت عن تعطل الرواتب أو
تــأثــرهــا بــســبب األزمــة الــســيــاســيــة
الــقـائــمـة) مـشــيـرا الى ان (الــدولـة لن
تـتـوقف بـسبـب عدم وجـود مـوازنة ألن
هـنـاك موازنـة أخرى هي مـوازنة 2021
وتـستـطيع من خـاللهـا تمويـل النـفقات
ــــبـــلغ يــــتـــراوح بـــ مــــئـــة الى120
تـريـلـيـون ديـنـار) مـؤكـدا انه (فـي حال
دخـول العام  2023 مـن دون موازنة أو
قــانـون شـبــيه بـقـانــون الـدعم الـطـار
لألمـن الـغـذائـي والـتـنــمـيـة ســيـفـرض
ـوازنـة عــلى احلـكــومـة اإلنـفــاق وفق ا
واشـار الى ان (احلـكـومة لن الـسـابـقة)
تــســتــطـيـع الـتــقــدم بــاجتــاه مــشـاريع
واســتــثــمــارات جــديـدة فـي ظل غــيـاب
ـوازنـة ألنـها سـتـكـون مـقيـدة بـبـنود ا
ـاضي). وأكـد ـوازنـة الـعـام ا االنــفـاق 
سـتقـيل عن الكـتلـة الصـدرية الـنائـب ا
عـــلـي حـــســـ الـــســـاعـــدي أن رواتب
ــكـن إيــقــاف ـــوظــفـــ مــؤمــنـــة وال ا
صـرفها حـتى مع عدم تشكـيل احلكومة
ـوازنــة.وقـال الــسـاعـدي في أو إقــرار ا
بـيـان (تخـرج علـينـا ب احلـ واآلخر

ـالية نـتيجة وازنة ا الـنفقـات لغيـاب ا
تأخر تشكيل احلكومة. 

وقال االسدي في تدوينة على فيسبوك
إنـه (اليـوجـد نـص قـانـونـي في قـانـون
ـالية يسـمح بصرف اي مبالغ االدارة ا
مــالــيــة من وحــدات االنــفــاق لــتـمــويل
ــوازنـة بـعــد انـتـهــاء الـسـنـة نــفـقـات ا
ـالية الـتي ليس فيـها موازنة اصالً) ا
واضـــاف ( نــحن فـي فــراغ تــشـــريــعي
ـكن جـداً فيه ان تـتوقف كل الـنفـقات
وظف من شهر ومن ضـمنها رواتب ا

قبل). كانون الثاني ا

مــنـفّـذه (الــهـجــوم) أقـبّل يـده لــعنَ الـله
ســلـمـان رشـدي". وفـور وقـوع االعـتـداء
عــــلـى رشــــدي ومُــــحـــــاوِره في قــــاعــــة
مــــحـــاضــــرات في مــــركــــز ثـــقــــافي في
تـــشــــوتـــوكـــوا بـــشــــمـــال غـــرب واليـــة
نـيويورك نُـقل الكاتب في مـروحية إلى
أقـرب مـسـتـشـفى حـيث خـضع جلـراحة
ـيجور في شرطة طـارئة وفق ما أفاد ا
والية نيويورك يوج ستانيزيفسكي.
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وكـانت الـشـرطـة أعـلـنت قـبـيـل الـسـاعة
 15,00( 11,00ت غ) أنّ رجــــلًـــا "انـــدفع
ــدرج) وهــاجـم ســلــمـان إلـى مــسـرح (ا
رشـدي ومـحاوره" مـوضحـة أنه "طعن"
الــكــاتب "فـي رقـبــتـه" و"بـطــنـه".وصـرّح
وكــيـل أعــمــال الــكــاتب أنــدرو وايــلي
ز مساء اجلمعة لصحيفة نيويورك تا
بــأنّ "األنــبــاء لــيــسـت جــيّــدة".وقـال إنّ
رشـدي الـبـالغ  75عـامـا "سـيـفـقـد إحدى
عــيـنـيه عـلى األرجـح وقُـطِـعت أعـصـاب
ذراعه وتـعـرّض كـبـده للـطّـعن والـتلف"
مـشيـرا إلى أنّ الكـاتب مـوصول بـجهاز
تــنــفس اصــطـنــاعي.أمــا احملـاور رالف
هـــــنــــري ريس ( 73عـــــامــــا) فــــأصــــيب
"بــجــروح طــفــيــفــة في الــوجه" حــسب
ـسـتـشفى. ـصـدر نـفـسه وخـرج من ا ا
رشـدي مولود في  19حـزيران 1947 في
بــومـــبــاي قــبل شــهـــرين من اســتــقالل
الـهند ونشأ في عائلة مـثقّف مسلم
. وأثار غـضب الـعالم أثـريـاء وتـقدّمـيّـ
اإلسالمـي بروايته "آيـات شيـطانـيّة" ما
دفـع آيـة الــله روح الــله اخلــمـيــني إلى
إصـــدار فـــتـــوى في  1989 تـــدعـــو إلى

قتله.  W∫ حلظة محاولة قتل سلمان رشدي في نيويورك ËU×

مـقـابل الـشـارع عـلى أسـوار اخلـضراء
"أظــهــر هــشــاشــة الــنــظــام الـســيــاسي
العراقي في مرحلة ما بعد العام 2003.
وتــرى أن تـظـاهــرات الـطـرفــ "لـيـست
ثـورة شـعب بـقـدر ما هي تـنـاحـر نخب
بــ الـصـدر وداعــمـيــــه الـســيـاسـيـ

ـالـكي ومن يــدعـمـونه ســيـاسـيـاً ضــدّ ا
أيضاً".

W Ëb «  «—bI

صلحة العـميقة" للنخب وتـضيف أن "ا
"األولـيغارشية" احلـاكمة في العراق "ال
تـزال نــفـسـهـا رغم كل الـشـعـارات الـتي
يــرفـعــونـهــا وهي "احلــصـول عــلى مـا
ـــكـن من مـــقـــدّرات الــــدولـــة من أجل
تــوســيـع شــبــكــات احملــســوبــيــة الــتي
يـحتـاجون إلـيهـا إلعادة انـتخـابهم".من
مـتجـر أخيه لـلهـواتف في بغـداد يقول
أحـمد طـالب القانـون البالغ  23عـاماً "ال
اتـابع الوضع السيـاسي كثيرا ألن ذلك
يـشـعرني بـتعب نـفـسي" فيـما عـليه أن
يـواجه في احلـياة الـيـوميـة الـكثـير من
ـصاعب.ويـضيف "بال كـهرباء نـضطر ا
الـى أن ننام إلى جانب قالب ثلج... لكن
ان".رغم ذلك الـكهرباء ال تطـفأ في البر
يـقـول الـشـاب إنه يدعـم مقـتـدى الـصدر

ألنه "ليست لديه مصلحة سياسية".

"تـتفق عليها كل القوى السياسية" كما
يـــرى جــابـــر من مـــكــافـــحـــة الــفـــســاد
بكـرة لكن الفـرق أنهما واالنـتخابـات ا
يـطـرحـانـهـا "كشـعـار السـتـهالك مـحلي"
فــقـط.ويـرى الــرجـل أن "الــصــراع الـذي
يـدور ب القـوى السيـاسية" اآلن "ليس
صراعاً من أجل بناء الدولة أو اجملتمع
بـل هو صراع سياسي بامتياز من أجل
مــصــاحلــهم". ويــضــيـف "حــ دخــلـوا
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة اسـتـحوذوا عـلى
مــال ســيــاسي وعــلى مــنــاصب وعــلى
نــفــوذ وبــدأوا يــكــرســون كل مــدخـرات
الــــدولــــة مـن أجل أحــــزابــــهم وبــــنــــوا
ــال والـنـفـوذ"."هم امــبـراطـوريـات من ا
ــكـان" كــمـا يــقـول. ــكـان والــشـعب 
وبـدأت األزمة احلـاليـة مع رفض الـتيار
ــرشح اإلطــار الــتــنــســيــقي الــصــدري 
لـرئاسة احلكومة لكن الشلل السياسي
مـــتـــواصل مـــنــذ  10 أشـــهـــر أي مـــنــذ
ـبـكـرة.ويضمّ ـانـية ا االنـتـخـابات الـبـر
اإلطـــار الـــتــنـــســـيـــقي رئـــيس الــوزراء
ــقــتــدى األســـبق الــعــدو الـــتــاريــخـي 
ـالــكي وكـتــلـة الــفـتح الــصـدر نــوري ا
مثلة للحشد الشعبي حتالف فصائل ا
مسلحة موالية إليران.بالنسبة للمحللة
الـسـيـاسـيـة لهـيب هـيـجل فـإنّ الـشارع

الـطرفان شـعارات قد تـستقـطب كثيرين
في بـلد نـسبة الـبطالـة ب الشـباب فيه
نظمة ئة وفق تقريـر  تـبلغ نحو  35 بـا
الـعمل الدولية في 2021. وبـينما يشكّل
ـئـة من إيـراداته يـعـاني الـنـفط  90 بــا
الـعراق انقطاع الكهرباء واجلفاف على
وقع تــغــيــر مــنــاخي بــات مــؤثـراً عــلى
احلـياة الـيوميـة للـسكان.ويـقول الـتيار
الــصـدري إنه يــريـد مــكـافــحـة الــفـسـاد
وتـــغــيــيــر الـــنــظــام في حـــ يــطــالب
مـنـاصـرو اإلطـار الـتـنـسـيـقي بـحـكـومـة
تــــؤمن اخلــــدمــــات الـــضــــروريـــة.لــــكن
ـصــطـفى فــإن هـذه األزمـة بــالـنــسـبــة 
"وهـذا الـتـوتـر الـسـيـاسي قـائم مـنذ 19
سـنـة. منـذ الـعام  2003 لـم نرَ سـياسـياً
فـارقة جـيـداً حكم هـذا البـلـد". وتبـقى ا
بــالــنـســبــة لـلــشــيـوعي عــلي جــابـر أن
احــــتــــجــــاجـــات تــــشــــرين األول 2019
ـئات فيما شـهدت قمعـاً دامياً أودى با
نــظم مــعــتـصــمــو الـقــوى الــسـيــاســيـة
الـتـقـلـيـديـة "بـانـسـيـابـيـة" تـظـاهراتـهم.
ويــضـــيف "نــحن لم نــتـــمــكن حــتى من
الــــوصــــول إلى اخلــــضــــراء لـــنــــوصل
صـوتنا. هم دخلوا خالل  8دقائق... أي
أن هـناك تسهيال من القوى األمنية".في
الــشـارع اآلن يـرفع الــطـرفـان شـعـارات

ويـضيف األب لستة أطفال فيما جلس
ابـنه ذو الثمانـية أعوام خلـفه يتصفح
الـــهـــاتف الــذكـي "هــنـــاك تـــخــوف من
احـتمال حـصول صدامات بـينهم نحن
نــخــشى هـذا األمــر" في بــلـد لم يــعـرف

الهدوء واالستقرار منذ عقود.
¡«dCš WIDM

وتـشـهـد بـغـداد اعـتـصـامـ مـضـادين
ـناصري األوّل مـستـمرّ مـنذ أسبـوع 
ــان الـــتــيـــار الــصــدري بـــجــوار الـــبــر
الـعراقي واآلخر انطـلق قبل يوم واحد
يـــقــيـــمه خـــصــوم الـــصـــدر في اإلطــار
ــنـــطــقــة الـــتــنـــســيــقـي عــلى أســـوار ا
اخلـضراء. يـواصل الطـرفان الـتصـعيد
بينهما منذ أشهر وسط مطالبة التيار
ــــان وإجـــراء الــــصــــدري بـــحـلّ الـــبــــر
انـتخابـات تشريعـية مبـكرة. أما اإلطار
الــتـــنــســيــقي فـــيــرى أن األولــويــة هي
ـان وتشـكيل حـكومـة. لكن انـعقـاد الـبر
هــذه الـشـعــارات الـســيـاسـيــة ال تـعـني
صطـفى الذي يعتبر أن كالً من الـكثير 
الطرف "يدافع عن مصاحله اخلاصة".
ـبـكرة ال ومع الـدعـوات لالنـتـخـابـات ا
يـشـعـر الرجل بـحـماسـة كـبـيرة لـتـكرار
اضي. ويقول "انتخبت مرت أخطاء ا
فــــقـط في حــــيــــاتـي ونــــدمت".ويــــرفع

البس األطــفــال الـكــائن في الــصــغـيــر 
شــارع حــيـوي من شــوارع الــعـاصــمـة
مـروحة وحـيدة تـغيّـر أجواء حـرّ بغداد
اخلـانق. ويقول الـرجل البالغ  40 عـاماً
"جـالسون ال نعمل بسبب التظاهرات.
هـــؤالء خــرجــوا بـــتــظـــاهــرات وأولــئك
خــــرجــــوا بــــتــــظــــاهــــرات واحلــــركـــة
ئة االقـتصادية تأثّرت كثيـراً بنسبة  با

{ بـغداد-(أ ف ب) - بينما تقف القوى
الـسيـاسيـة في العـراق وجهـاً لوجه في
الـشـارع دفـاعـاً عن مـصـاحلـهـا يـنـتـظر
مـصطـفى في متجـره في بغـداد الزبائن
الــنـادرين الـذين قـد يــشـتـرون مـنه هـذا
اليوم مترقّباً بقلق ما إذا كان سيتمكّن
مـن تــأمــ قــوته في مــســتــقــبل يــزداد
غــمـــوضــاً يــومــاً بــعـــد يــوم.في مــحــلّه
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أكملت كل مـتطلبـات السفـر الى لبنـان للعالج واسـتلمت تـذاكر السـفر وموعد اقالع
الـطـائـرة الى بـيروت  وبـعـد ان جـهزت حـقـيـبـتي وطرحت عـلـيـهـا عكـازي اسـتـعدادا
غـادر عادة حسب مـا تقتضي ـوعد احملدد لـوصول ا غادرة الـبيت كي اتوافق مع ا
تـوقـيـتــات الـرحـلـة  وفي الــوقت الـذي افـكـر فــيه بـاخلـروج واالتــصـال بـأحـد سـواق
سـيارات االجـرة الذيـن اعتـدت التـعامل مـعهم  أثـنـاء ذلك رن هاتـفي واذا بصـديقي
احلـميم ابـو أسامـة يـودعني ويـتمـنى لي عـودة بالـسالمة والـشـفاء ويـسأل عن مـوعد
ــطـار ــ في ســيـارات االجـرة الـســفـر  وبـعــد ان شـكــرته جـاء رده كــيف سـتــصل ا
عـتاد ـ فجاء الـرد ال يا أخي انت رجل مسن وفي الـعقد الثـامن ومريض وال تعلم كا
ان سـيارة االجـرة تـصل بك الى سـاحة عـبـاس بن فرنـاس  بـعـدها سـتـواجه تعـقـيد
وصعـوبة ال يـطيـقهـا شخص مثـلك تمـر بعـرقلـة متعـبة وتـنقـلك سيـارة اجرة اخرى بـ
ـطــار ومن أجل راحـتك أنـصـحك بـاالتـصـال عـشـرة آالف ديـنــار تـنـقـلك الى مـبـنى ا
ـمـيز) الـتي اعـدت لـتقـد خـدمة مـتـميـزة من بـاب البـيت الى قـاعة بهـاتف شـركة ( ا
غادرة دون عـناء وتـضمن راحتك وبـرسالـة سأبعث لك رقم هـاتف الشـركة  وفعالً ا
ارسل رقم االتـصال بـالـشركـة وشـكـرته بعـد ان اثـنـيت علـيه وثـمـنت مسـاعي اخلـير
غـادرة اتـصـلت بهـاتف الـشـركة واقـفه الـطـيبـة  وعـنـدما اقـتـرب مـوعـد ا لـصـديقـي 
وذكرت لهم الـعنوان ونقطة داله فـي ألكرخ العامريـة غرب بغداد والتي ال تـبعد كثيرا
مـيز ) نـزل منـها ـطار  وصـلتـني سيـارة معـلّمـة بخط يـحمل اسم الـشركـة ( ا عن ا
طـار دون توقف إال مرة واحدة في شاب رحب بي وحـمل احلقيبـة  وانطلـقنا نـحو ا
كـشك يجـلس عبر نـافذة موظف يـبدو تـابع للشـركة وطلـبوا مـني اجرة النـقل التي ما
فاجأة ـبلغ الواجب دفعه  40000 أربـعون ألف دينار ا كنت اتـوقعها مـوثقة بوصل ا
بـلغ كبـير لو قـورن باخلـدمة ومنـطقة ـسافـة وجدت ان ا ادهـشتني قـياسـاً بالوقت وا
السكن الـتي هي اقرب من سواها للمطار ولم أكـتم حنقي سألت السائق كيف جرى
ــبـلغ  قــال : يـا حــاج انــا رجل سـائق حــســاب اجـرة نــقل من مــكـان قــريب بـهــذا ا
وتـعريـفـة الـشـركة  50000 خـمـسون الف ديـنـار اجـرة الـنـقل من الـرصافـة يـقـابـلـها
ـطـار ـطـار وهـذه الـشـركـة لــرجل اعـمـال تـعـاقـد مع ا اربـعـون الف مـن الـكـرخ الى ا

بتقد خدمة للمغادر والقادم وبهذا السعر.
غادرة دون ــ رغم ان اخلدمة جـيدة والسيـارة حديثة مـبردة وتصل الى بوابـة قاعة ا
كن ان تعني األنسب  األفضل او ميز ) التي  عناء  واسـتغربت اختيار تسمية ( ا
ا يـوحي ان العـقود ـبلغ الـكـبيـر الغـير مـنصـف ومحـمل  األحسن لـو لم تـبتـز هذا ا
دائماُ ال تـخلو من رائـحة الفـساد واللـه أعلم  أنا عـندما اسـافر الى النـاصرية 360
كم جـنـوب بـغــداد وتـسـتـغـرق ثالث سـاعـات في سـيـارات الـنـقل اخلـاص ال تـتـجـاوز
األجرة  20000 عشرون الف دينار وسيارة حديثة مبردة  في
اضي عنـدما كانت هـناك حكومـة اتذكر حـينها عـند مغادرة ا
ـطار سـافـرين مـجـانـا من ا ـطـار كان هـنـاك بـاص يـنـقل ا ا
يـز األمس عن الى الـصـاحلـيـة وسط بـغـداد هـذا مـا كـان 
ميـز ) اليوم  عـندما تـكون عدالـة ومراقبـة تراعي حقوق (ا

واطن يختفي تعاقد الفساد واالبتزاز . ا

كلمـا اعلنت وزارة العدل اعداد قرارات الطالق في محـاكمها في مختلف احملافظات
العراقية اصاب بدهشة ما يجري في اجملتمع العراقي احملافظ !!!

فنحن امـام مشكلة كبيرة نـغض الطرف عنها بتـعمد او بدونه  ومع اختالف اسباب
ـدونـ وبعض الـطالق ب الـزوجـ الـتي يعـزوهـا بـعض عـلمـاء االجـتـماع وبـعض ا
دني انهـا تنحـصر بـاسباب اخلـيانة الـزوجية واالنـترنت والزواج مـنظمـات اجملتـمع ا
ـبكـر وصعـوبـة احلالـة االقتـصاديـة ومع هـذه االرقام اخملـيفـة اقـول ان اجملتـمع بدأ ا
ـرحـلــة هـدم االسـر وضــيـاع مـســتـقـبـل اطـفـال الذنب لــهم فـقط ان الــوالـدين قـررا
االنفصـال عن بعـضهمـا واغرب بل واتـعس ما تـداولته وسائل الـتواصل االجـتماعي
هـو طـلب لـزوج عـراقي اثـبـات نـسب اوالده من خالل فـحص احلـامـض الـنووي ال (
زعـوم من اصل اربعـة ال يعودون له اصال  DNA) واثبـات ان ثالثة من اطفـاله ا
طيب السـنا نحن مجتمع اسالمي محافظ وهل ضاعت القيم واالعراف والتقاليد ب
لـيـلـة وضـحــاهـا واين دور االب واالخ واالم واالسـرة بـشـكـل عـام وهل احلـريـة الـتي
جاءت لـنا عـلى ظـهر الـدبابـة االمريـكيـة ( الله يـهجـمهـا ) سمـحت لنـا بهـذا االنحالل
اخلـلـقي واجملـتـمـعي الـيس من االفـضل ان تـكـون لـلحـكـومـة والـدولـة قـرار في هـكذا
مـجـاالت تـخص احلـيــاة االجـتـمـاعـيـة لـلـشـعـب الـعـراقي  نـاهـيك عن عـشـرات االف
ئـات االلوف الـنـساء من الـذين لم يـحصـلن عـلى فرص الـزواج ان لم تـكن االعـداد 
ومع جـيش من االرامل بــسـبب احلـروب الـتي عـاشــهـا الـبـلـد من ثـمــانـيـنـيـات الـقـرن
اضي وليـومنا هـذا  ومن خالل متابـعتي لصـفحات بـعض اجلامعـات االهلية ومن ا
ـمـوله وهم يـعـرضـون صـور لفـتـيـات يـقـولـون انـهن يـحـصلـن على خالل اعالنـاتـهـا ا
ناسبة حصولهم على فرص التعي في الوقت الذي نسمع شهادات تأيـيد للتخرج 
فـيه بـان احلـكـومـة اوقـفت الـتعـيـيـنـات بـشـكل عـام والـذي لـفت انـتـبـاهي هـو هل فـقد
الـشاب الـعراقي من فـئة الـذكور حقه فـي فرص التـعيـ والعـمل في القـطاعـ العام
ـا دفعـه امـا البـحـث عن الـهـجـرة او العـزوف عـن الزواج فـهـو يـبـلغ سن واخلـاص 
ــوظف او من راتب الــثالثـ وهــو يـأخــذ مــصـروفه الــشـهــري امــا من راتب والـده ا
الـتقـاعـد اخلاص بـوالـديه كل هذه االسـئـلة تـبـحث عن اجابـات من وزارة الـعمل ومن
اجلهات احلـكومية النه اذا بقى احلال على مـا هو عليه فلنـقرأ على اجملتمع العراقي
والـسالم واقول وبـصـراحة انه يـجب عـلى احلـكومـة حتـديد الـنـسل لالسـر العـراقـية
ـتقـدمة والتي نـقولهـا بالعـراقي ال تخـلف وتذب بالـشارع وان البـطالة اسـوة بالدول ا
ة كـالسـرقة وغـيرها قد رفعـت بشكل مـلحـوظ من نسب اجلـر
ـساندة يجب عـلى اجملتمع ومـنظمـاته الوقـوف وقفه جادة و
شـاكل قبل ان يـحدث ما حكـومية اليـجاد حـلول لكل هـذه ا
اليـحـمد عـقـبـاه وحتيـة لـكل اسـرة حتافظ عـلى قـيم اجملـتمع
وتــتــابع ابــنــائــهـا وحتــرص عــلى تــعــلــيـمــهم والــله من وراء

القصد. 
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أمـضـيت شـطـراً البـأس به من حـيـاتي في الـوظـيـفـة الـعـامـة ثم في الـقـطـاع اخلاص.
إلـتقـيت بكـثيـرين جداً فـنشـات بينـي وب البـعض منـهم عالقـات تطورت الـى صداقة
ثابتة األركـان لم تتزعزع يوماُ ما. كـنا نسافر معاً ونـغامر سوية ونتناقـش فيما بيننا
فـنـخـتـلف في الـراي او نتـوافق ولم يـكن هـذا مـهـماً بـحـد ذاته. عـنـدما دخـلـنـا فـضاء
. احلـيـاة الـزوجيـة وانـشـانـا أسرنـا الـصـغيـرة إنـتـقـلت عالقـاتنـا الى افـراد االسـرت
صـارت الـهـمـوم واحـدة فـمـا ان يشـتـكي عـضـو مـنـا من عـارض مـا حتـى يتـداعى له
االخـرون بالـسهر والـعنـاية. كـانت اسمـاؤنا خلـيطـا من روبرت وعـلي وخالـد ومادل

وسناء وسعد  وفاطمة وغيرها. لم تكن األسماء تعني لنا كثيراً. كانت مجرد أسماء.
كـانت جتمـعنا الـهمـوم العامـة: حتديات بـإستثـناء الهـموم الـفردية وهـذا أمر طـبيعي
ـرأة وضـرورة بــنـاء الــدولـة اجلـديــدة ومـاهــو اجلـديـد فـي الـثـقــافـة والــفن وحـقــوق ا
إنخراطـها أكثر فـأكثر في الفـضاء العام والـتواصل مع العالم. بـعض األسماء كانت
تـشـيـر الى الـدين أو الـطائـفـة لـكـننـا لم نـذهب مـعـها الـى ماهـو أبـعـد من هـذا. بعض
األسمـاء كـانت مـحيـرة ولم يـكن يـعنـيـنـا فك خيـوط هـذه احليـرة. لـتـكن أي شيء لكن
مـعـرفـة هذا الـشيء لم تـكن تـشـغل أي مـساحـة من تـفـكـيرنـا. لـو قـدر لهـذا الـبـلد أن
يسيـر في اإلجتاه الصحـيح لكنـا وجدنا أنـفسنا اآلن في فـضاء واسع ومفـتوح. لقد
دفـعـتنـا الـسيـاسـات الـرعنـاء الى مـكـان آخر تـتـصاعـد مـنه رائـحة الـعـفـونة واألقـبـية
عن نـية مسـبقة هذه الـبيئـة العفنـة. صارت األسماء والسراديب. لـقد خلق اإلحتالل
تـعـني كل شيء ألنـهـا تـشـيـر الى إنـتـمـاءيت ثـانـويـة أريـد لـهـا ان تـرتفـع الى مـصاف
وبـوء تـعرفت اإلنـتمـاء األول بل وأن تـقـتل اإلنتـمـاء احلـقيـقي األول. في هـذا اجلـو ا
ن كانت أسـماؤهم التـكشف رغـماً عـني على الـهويـات الثـانويـة لبـعض األصدقـاء 
عـنهـا ولم يـكن يهـمني الـبـحث عنـهـا رغم السـنوات الـطـويلـة التي
أمضيـتها معـهم. عليـنا مقـاومة اجلهـود احلثيـثة التي تـبذلها
ـسـمومـة التي جـهـات عديـدة من أجل إشـاعة روح الـثقـافة ا
تـريـد طـمس مـعـالم هـويـتنـا الـوطـنـيـة اجلـامعـة وإسـتـبـدالـها
ـسـنــا مالمـحــهـا الــقـبــيـحـة خالل بــأخـرى مــفـرقـة وقــاتـلــة 

السنوات العجاف التي بدأت مع اإلحتالل.
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حـــقـــقـت وزارة الـــزراعـــة امس
االكـــتــفـــاء الـــذاتـي لـــنـــحــو 15
مــحــصـــوالً فــيــمــا أشــارت الى
أنـــهـــا تــــقـــتـــرب مـن حتــــــقـــيق
االكــتــفــاء الــذاتي لــلــمــنــتــجـات

احليوانية.
ـتحدث ا وقال هـادي اليـاسري 
بـاسم الوزيـر في تـصريح امس
إن (حتقـيق االكـتفـاء الذاتي من
الــــنـــاجت احملــــلي بــــالـــنــــســـبـــة
لــلـمــنـتــجـات الــزراعـيــة يـقــتـرن
ـتـطـلـبات ومـسـتـلـزمـات يجب

توفرها).
تطلبات واضاف انه (من هذه ا
الية والتخصيص هي الوفرة ا
ــالي الــســنــوي الــذي يــنــدرج ا
ضـــــمن تــــخـــــصــــيـــــصــــات دعم
ــزارعـ لــتــوفـيــر الــلـقــاحـات ا
بـيدات) واألدوية الـبيـطريـة وا
واشـــــــــار الـى انه (مـن ضـــــــــمن
ــدخالت ــتــطــلــبــات تــوفــيــر ا ا
السـليـمة لإلنـتاج الزراعي وفي
ائـية الالزمة مقـدمتها الـوفرة ا
لتنفيذ اخلطط الزراعية وزراعة
ــسـاحــات الـكــافــيـة لــتـحــقـيق ا
إنـتـاجيـة تـلـبي االكتـفـاء الذاتي
ــنـتـجــات) مـؤكـدا احملــلي من ا
ان (جـــمـــيع هـــذه األمـــور تـــقف
عـائـقاً أمـام االكـتـفـاء الذاتي من

احملاصيل).
ولفت الـى انه (برغم الـتحـديات
الــكـــبـــيــرة فـــإن الـــعـــراق حــقق
اكــــتــــفــــاء ذاتـــيــــاً بــــنــــحـــو 15
مـــــحــــــصــــــوالً بـــــالــــــنـــــســــــبـــــة
لـــلـــخــــضـــراوات واقــــتـــرب من
االكـــتــفـــاء الـــذاتي بـــالــنـــســـبــة
لــلــمــنــتـجــات احلــيــوانــيـة وفي
مــقــدمــتــهــا الـــدواجن بــنــســبــة

كبيرة).

ومــضى الـى الــقـــول ان (هــنــاك
انـخفـاضاً بـسبب األزمـات التي
يـتـعــرض لـهـا الــعـراق بـصـورة
خـاصـة وفي مقـدمـتهـا الـتغـيـير
ياه إضافة الى ناخي وشح ا ا
أزمــة كـورونـا وغــيـرهـا). ووجه
الـــوزيــــر مـــحــــمـــد اخلــــفـــاجي
ــالــيـة ــســتــحــقــات ا بــصــرف ا
سـوقي بذور احلـنطـة للـموسم

اجلاري .
وذكر البيان ان (اخلفاجي وجه
ــالــيـة ــســتــحــقــات ا بــصــرف ا
لـكــافـة مـســوقي بـذور احلــنـطـة
حيـث سيكون للمـوسم اجلاري 
ـــســـتـــحـــقـــات حـــسب صـــرف ا
اسـبـقـيـة الـتـسـويق بـالـتـواريخ
ــواقع الــدفــعــة ــوجــودة في ا ا

ئة).  الثالثة وبنسبة 50 با
في غـــضــــون ذلك أكـــدت وزارة
التجارة تـسويق أكثر من 200
ألف طن حــنــطــة فـي مــحــافــظـة
كركـوك فيمـا أعلنت عن انـتهاء

عملية التسويق.  
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وقــــال مـــــديــــر شــــركــــة جتــــارة
احلبوب في كركوك حس قنبر
عـــــزيــــز في تــــصـــــريح امس إن
(منافذ الشركة تسلمت أكثر من
200 الـف طن مـن مـــــحـــــصــــول
ــوسم احلـــنــطـــة مع انـــتــهـــاء ا
الــتـســويـقي احلــالي) وأضـاف
أنـه ( تــــســــويق أكــــثــــر من 5
آالف طـن مـن مــــــــــحــــــــــصـــــــــول

احلنطة).
وتـابع أن (مـا حتقق مـن عمـلـية
الــتـــســـويق رقـم غـــيــر مـــتـــوقع
بسبب تقلـيص اخلطة الزراعية
من قــبـل الــوزارة نــتـــيــجــة شح

ياه). ا
وقــــال عـــزيـــز ان (الــــدعم الـــذي

قـــدمــتـه احلــكـــومـــة لـــلــفـالحــ
ـــبـــالغ وســـرعـــة تـــســــــــــلــــيم ا
ــالــــــيــة اسـهـم بــاالقـدام عــلى ا
تــســويـق احلــنــطــة إلى مــنــافــذ

التجارة). 
أكــــدت وزارة وفـي الـــــبــــصـــــرة 
ائية تعرض مقر تابعٍ وارد ا ا
لها لهجوم برمانة يدوية.وقالت
الوزارة في بيان تـلقته (الزمان)
امس (مـن جــــديـــــد تــــتـــــعــــرض
مـالكــــــات وأبــــــنــــــيــــــة الـــــوزارة
لالعـتـداء واالسـتـهـداف من قـبل
مـجـمـوعـة خـارجـة عن الـقـانون
حــــيث تــــعــــرض مــــقــــر شــــركـــة
الـــــرافـــــديـن الـــــعـــــامـــــة - إدارة
مــــشـــــاريع الـــــبــــصــــرة إحــــدى
تـــشـــكـــيـالت الـــوزارة لـــهـــجـــوم
برمانة يدويـة من قبل مجهول
ومـا زالت الـتـحـقـيـقـات األمـنـيـة

عرفة اجلناة). جارية 
مـــؤكـــدا ان (هـــذا االســـتـــهـــداف
يـــأتي بـــالــتـــزامن مع مـــبــاشــرة
الــشـــركــة بــأعــمــال مــد أنــابــيب
مـــــشـــــــــــروع مــــاء الـــــبـــــصــــرة
األنــــبـــوبي والــــذي يـــهـــدف إلى
ـياه الـصاحلـة للـشرب إيـصال ا

إلى أبناء احملافظة). 
اعــــــلــــــنت ادارة ــــــثـــــنـى وفـي ا
احملـافـظـة بانـهـا تعـيش جـفـافاً

غير مسبوق.
وقـال مــعــاون احملــافظ لــشـؤون
ـيــاه عـبــد الـوهـاب الـزراعــة وا
الـيــاسـري في تـصـريح امس ان
(احملـافـظـة تـشـهـد حـالـة جـفـاف
شديدة غـير مسبـوقة منذ اعوام
واثرت بصورة عـامة وانعكست
ســلــبــا عــلى اخلــطــة الــزراعــيــة
لـلـمــوسم الـشـتــوي الـســــــــابق
ــئــة الــتي نــفــذت مــنــهــا 50 بــا
فـــقـط).واضـــاف ان (تـــداعـــيـــات

مــوجـــة اجلــفــاف عـــلى ايــردات
احملــافـظــة ونـســبــة الـتــسـويق
وتــأثــيــرهــا ســلــبــا عــلى حــيـاة
الــــفالح واحملـــافـــظـــة بـــصـــورة
عــــامــــة) وحـــــمل الــــيــــاســــري
(الـسـدود اخلـارجيـة مـسـؤولـية
ـباشـر وبـشكل كـبـير تـأثـيرهـا ا
عـــلـى وارادات الــبـــلـــد ومـــنـــهــا
احملـافــظـة كـونــهـا من الــذنـائب
وضـــررهــا اكـــبـــر مـن الـــشـــحــة

ائية واالضرار بالزراعة). ا
وتــــابـع ان (الــــقــــرى واالريــــاف
تـفرعة الواقـعة على اجلـداول ا
من نــــــهـــــر الــــــفـــــرات وشـــــــط
الــرمـيـثـة انــحـرمت من الـزراعـة
نـــهــائــيــاً وحــتـى عــلى ضــفــاف
االنهـار باسـتثـــــــنـاء البـسات
حـــيث مـــنـــعت زراعـــة الــشـــلب
والــذرة بــنـــوعــيــهـــا الــصــفــراء
والـــبــــيـــضـــاء واالن الـــواردات
ــــائــــيـــــة هي فــــقط لــــلــــشــــرب ا
وبالـتالي فـإن احليـاة اصبحت

قاسية في الريف). 
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شـركة نـفط ذي قـار ومـنـذ تاسـيـسـهـا عام
2016  تـــعـــمـل عـــلى اكـــتـــشـــاف الـــنـــفط
واســتـخــراجه وتـشــغــيل ابـاره وادارتــهـا
الكــاتـهــا الـفــنــيـة والــهـنــدسـيــة حـيث
تـسلـمت من شـركـة نـفط اجلـنوب في ذات
العـام ثالثة آبـار نفطـيه هي حـقل الغراف
الـنـفـطي وحـقل صـبه بـاإلضافـة إلى حـقل
النـاصرية الـنفـطي.وقال مـدير شـركة نفط
ذي قار عـلي خـضيـر الـعبـودي لـ(الـزمان)
أن (كـوادر الـشركـة تـواصل عـمـلـهـا سواء
في حــقـــول الــنــفط او لــتــهــيــئه الــدورات
الـتدريـبـيه حـيث شـرعت كـوادرنا لـتـهـيأة
حقل صبـة تمهـيدا لتـشغيل مـبينا أن من
بـــــ األعـــــمـــــال الــــتـي أجنـــــزت هي رفع
الــصــمــامــات الــيــدويــة وربط صــمــامــات
االوتو (SDV) لغرض الـتهـيئة لـلتـشغيل
االوتــومـاتــيــكي األمــر الـذي مـن شـأنه ان
يساهم بتسهيل عمليات التشغيل للحقل.
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واضــاف" كـمــا  تــنـفــيــذ الـقــطع الــبـارد
النبوب التصدير قياس  16عقدة  لغرض
ربط الــعــداد اجلــديــد ورفع صــمــامــات و
مقـاطع انـابيب عـلى اخلط واعـادة ربطـها

الحقا  
فـيـما قـامت كـوادر الـقـسم بـعمـلـيـة الـعزل
يـكانيكي لالنابـيب النفطية الكهربائي وا
لغرض اكمال اعمال اللحام من قبل شركة
scop في الضفة االولى والثانية ومنطقة
الـــضخ والـــتــصـــديــر فـــضال عن اعـــمــال
اضافـيه منهـا ربط وصيـانة وتهـيئـة كافة
صـمـامـات االبـار الـنـفـطـيـة وهي الـصـمام
الـبــوابي والــصـمــام اخلـانق اضــافـة الى
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ــركــزي صــمـــام االمــان في حــقـل صــبــة ا
والشـمـالي. وأشار إلى ان األعـمـال جتري
بوتيـرة متـزايدة لغـرض إعادة حـقل صبة
الى العمل وهـو من شأنه ان يسـهم  برفد
عـمـلـيـة االنـتـاج. وأشـار العـبـودي الى أن
(الشركة وضمن خـطتها لتـطوير كوادرها
ـخـتلـف اجملاالت اخـتـتمت في النـفـطـية 
جـمـهوريـة مـصـر الـعـربيـة دورة تـدريـبـية
على نظام األتمتة الصـناعية للعامل في
قـسـم الـسـيــطـرة والـنــظم  عـلـى االنـابـيب
نـشـآت الـنفـطـية حـيث أقـيـمت الدوره وا
فـي مــقــر شـــركــة شــنـــايــدر في الـــقــاهــرة
وتضمنت كورس تدريبي مكثف في مجال
ـراقـبة مـنظـومـة األتـمـتة scada ونظـام ا
ــتــطـور HMI. وهي من شــركــة فـوكس ا
بــورو حــصــرا وهي أحــدى فــروع شــركـة
شنايدر في مصـر كونها مطـابقة لألجهزة
ـــواقع ـــوجـــودة لــــدى شـــركـــتـــنـــا في ا ا

الــنـفـطــيـة مــبـيــنـا أن الـهــدف من إشـراك
الكوادر في هذه الدوره هـو لغرض تعزيز
ــهــارات الـتــقــنـيــة لــكـوادرنــا  وكــيـفــيـة ا
تـطورة التـعامل مع األنـظـمة احلـديثـة وا
فضال عن إمـكانيـة إجراء أعـمال الصـيانة
الـدوريــة الـطــارئـة مـن أجل احلـفــاظ عـلى
ــومــة عــمل هــذه األجــهــزة بــالــصـورة د

طلوبة). ا
وأشار إلـى أن شركـة نـفط ذي قـار وضمن
اخلطط التي تنفذهـا وزارة النفط لتطوير
وتــهــيــئــة الـعــامــلــ في مــجــال االنــتـاج
وصنـاعـة النـفط ان اكـثر من الـفي مـتدرب
اكـمـلـوا دوراتـهم خالل الـنـصف االول من
عام 2022 بالـتـعـاون مع دائـرة الـتدريب
والتطوير في مقر الوزارة حيث  تنفيذ
قـر الـشركـة والـفروع   دورات تدريـبـيـة 
التابعة لها الفـتا إلى أن كوادرنا مستمرة
بـعـمـلـهـا بـالـتـنـسـيق مع مـراكـز تـدريـبـيـة

خـارجــيـة وإقــامـة دورات مــوقـعــيـة داخل
وظفـ ونوع تلك الشركـة حسب حاجـة ا

الدورات.
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أفــتــتــاح مــبــنى جــديــد لــقــسم الــبــحـوث
والسيطرة النوعية واستدرك العبودي أن
الـشـركـة مـاضــيه بـدعم بـدعم كل اجلـهـود
التي تسهم باسـتدامة العمـليه اإلنتاجية
حيث  افتتـاح قسم البحـوث والسيطرة
ا ـهمة جداً  النوعيه ويـعد من األقسام ا
يقـوم به من اعـمال فـحـوصات مـخـتبـرية

سواء تلك النفطية منها أو اإلنشائية".
مــــوضـــحــــا أن الـــشــــركـــة وفــــرت كـــوادر
مـــتــخــصــصـــة في مــجــال الـــفــحــوصــات
ــا يـسـهـم في تـقــلـيل الــكـلف ــتـنــوعـة  ا
ـالــيـة وأيــضـاً يـقــدم خـدمــات الـفـحص ا
للـشركـة وتشكـيالتهـا بشـكل مسـتمر.وزاد
العـبودي إلى أن شـركتـنا بـاشرت بـتنـفيذ

محمد اخلفاجي

ـــتـــد من جنــانـــة ـ طــوز الـــثــالث 
ـر الـذهـاب بـطـول 46 خـورمـاتـو 
كـيـلـومـتـراً حـيث  اجنـاز اعـمـال
القشط لـ 20 كيلومـتراً من الطريق
 فــضالً عن تـنــظـيف وتــسـلـيك 38
قنطرة و 30 منهوالً مع فرش طبقة
ــسـافـة 18 االسـفــلت الـتــعـديـلــيـة 

قطع كيـلومتـراً). وتابع ان (طـول ا
ـتد الرابع يـبلغ  162كيـلومـتراً و
من قضاء الـطوز الى كركـوك بطول
ـــمــري الـــذهــاب 58 كــيـــلــومـــتــراً 
وااليـــاب ومن جنــانــة الى الــطــوز
ــمــر االيــاب فــقط  بــطــول 46 كـم 
حــــيث يــــتـم تـــعــــريض اجــــزاء من
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ركـبـات ومسـافرون سـخر سـواق ا
دائمو النشاط ب بغداد وكركوك 
من بطء اعــمــال صــيــانــة الــطــريق
الـذي تقـوم بتـأهـيله شـركات وزارة
االسـكـان واالعـمـار ووصـفـوا هـذه
االعـمـال بـ(السـلـحـفاتـيـة) وجتاهل
جــســـامــة االضــرار الــنـــاجــمــة عن
التلكؤ وضـعف االمكانات احملشدة
الجنـاز مـشـروع بـخـطـورة وأهـمـية
ــتــصل طــريق بــغــداد  –كــركــوك ا
بـأربـيل والـسـليـمـانـيـة . واكدوا ان
فـشل الــوزارة وتـواضع امـكـانـيـات
شــركـتــهــا ادى الـى وقــوع حـوادث
ســيــر مــدمــرة جنم عــنــهــا ســقـوط
ضـحـايـا مـن عـوائل كـامـلــة غـالـبـاً
بـــالـــنـــظـــر لـــقـــيـــام رب الـــعـــائـــلــة
بـاصطـحاب افـرادها في مـركبـاتهم
اخلـاصـة في الـسـفرات الـسـيـاحـية
أو قــضـاء االعـمـال فـي احملـافـظـات
ــشـــمــولـــة بــاخلـــدمــة عـــلى هــذا ا
الــطــريق. واشـاروا الـى ان طـريــقـاً
بـهــذا الـطـول ال تـتـوفـر في اجنـازه
سوى مكائن ومـعدات بعدد اصابع
الــيـد  فــضالً عـن قـيــام الــشــركـات
ـكـلـفـة بـالــواجب بـكـشط الـطـريق ا
ـــتـــرتــبـــة عــلى دون ادراك االثــار ا
ـطـلـوبـة  ـراحل األخـرى ا تـأخــر ا
ـقـابـلة ـقـاطع ا حـيث يـتم تـدمـيـر ا
وتـعــرض الــطــريق الى الــتــخـريب
ـركبات وزيادة نتيجـة كثرة مرور ا
حـمــولـة الــشـاحــنـات بــوصـفه أهم
الطرق الدولـية في البالد.وناشدوا
احلــكـــومــة بــالــضـــغط عــلى وزارة
االسـكــان واالعـمــار حلـمــلـهــا عـلى

تــسـريع عـمـلـيـات الـتـأهـيل وزيـادة
طـلوبـة وتوفـير االسـفلت االليـات ا
ــنـــجــزة ـــقــاطـع ا الالزم  وفـــتح ا
ا يدفع السواق الى وعدم غلقهـا 
ـقابـلـة ووقوع ـقـاطع ا اسـتـخدام ا
حوادث مؤسفة أو حوادث عرضية
مـثـل سـقــوط حـمــولـة الــشـاحــنـات
والـتـسـبب بـاخـتـنـاقـات أو حوادث
مؤسـفة.من جهـتهـا اكدت الوزارة 
استـمرار مالكاتـها بتـنفيـذ مشروع
تــأهــيل وصــيــانــة طــريق بــغــداد ـ
كــركــوك  مـشــيـرة الى ان الــطـريق
تــضــرر بــصــورة كــبــيــرة نــتــيــجـة

االحمال واالعمال االرهابية.
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وذكـــــر بـــــيـــــان أمـس ان (الــــوزارة
وحـــرصــا عـــلى ســالـــكي الـــطــريق
ـقـاطع عـدة  وسالمـتــهم احـالـته 
قطع االول من بغداد باجتاه يبدأ ا
قـــــضــــــاء اخلـــــالـص بـــــطـــــول 32
كيلـومتراً ذهـاباً وايابـاً  حيث يتم
تـعــريض الــطـريـق واجـراء اعــمـال
الــدفـن بــطــبــقـــات تــرابــيــة وفــرش
ـنــطـقـة طـبـقــات احلـصى اخلــابط 
ــقـطع الــتــعــريض). واضــاف أن (ا
ــتــد من اخلــالص جتــاه الــثــاني 
العـظيم بـطول 50 كيـلومـتراً ومن
الــعـظــيم جتــاه جنــانــة بــطـول 30
كـيـلـومـتـراً ذهـابـاً وايـابـاً وشمـلت
ــتــضــررة االعــمــال قــلـع االجــزاء ا
ــر االيـاب والــتــخـددات و قــشط 
وتعويض طبـقة احلجر مع احلدل
اضــــافـــة الى اجنـــاز  14قــــنـــطـــرة
بـالكامل والـعمل مـستـمر بـالقـناطر
قطع تبقية".واوضح أن "ا العشر ا

الــطــريق والــعــمل جــارٍ بــاالعــمــال
الــــتـــرابــــيــــة  واعـــمــــال احلــــجـــر
ـقـلـوعة  التـعـويـضـيـة للـمـنـاطق ا
واعمـال الـقنـاطر وصب مـقاطع من
الــطــريق ضــمــنـهــا مــدخل مــديــنـة
الـــطــوز وبـــوشــر بـــاعــمـــال فــرش
ــقــطع من الــطــبـقــة الــتــعــديــلــيــة 

الـطـريق). وقامـت (الزمـان) بـجـولة
ــقــاطع الــتي مــيــدانــيــة لــتــعــقب ا
حتــدث عـنـهــا بـيـان الـوزارة ورأت
ـواطـن ان مالحـظـات السـواق وا
دقــيــقــة وان الــوزارة بــحــاجــة الى
جديـة اكبـر في اجنـاز مسـؤوليـتها

ازاء هذا العمل.

l∫ طريق متهالك ومقاطع يجري تأهيلها UI
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بـــرنــامــجــهــا الــصــيــفـي لــتــدريب طــلــبــة
اجلامعات والـكليـات احلكوميـة  واألهلية
لتـخصـصات هـندسـة تقـنيـات احلاسـبات
وبــــواقع (51) مـــــتــــدرب. وفـق مــــنـــــاهج
متخصصة وذلك حـرصاً من الشركة لدعم
طلـبة كـليات هـندسـة احلاسـبات وتـطوير

مهاراتهم".
مبـينـا آن الطـلـبه تلـقوا خالل تـلك الدوره
الكـات واألجهزة معـلومـات كافـية لعـمل ا
نهج ستـخدم باالضـافه إلى تزويـدهم  ا
تدريبي متكامل  تـضمن األمن السيبراني
وشــبــكـات احلــاســوب ومــركـزالــبــيــانـات
وانـتـرنـيت األشـيـاء. يـذكـر أن شـركـة نـفط
همة شـاريع ا ذي قار قامت  بالـعدد من ا
في احملــافــظــة مــنــهــا تــعــبــيــد الــشـوارع
ــــدارس فــــضال عن وتــــأهــــيل عــــدد مـن ا
جتهيز دائرة صـحة احملافظـة بالعديد من

األجهزة الطبية واخملتبرية. 
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اشــــرف مــــحـــافـظ بـــغــــداد حــــمـــد
جـابــرالـعــطـا عــلى سـيــر األعـمـال
نفـذة في مشروع تطـوير وتأهيل ا

وصل . مدخل بغداد ا
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الــعــطــا اجــرى جــولــة مــيــدانــيــة
يـــرافـــقه الـــوكــيل الـــفـــني لــوزارة
اإلعـــمــار واإلســـكــان والــبـــلــديــات
الـعــامـة جـابـر احلـسـاني لالطالع
ـدخل حتت عــلى أعـمــال تـطـويــر ا
إشراف مباشـر من رئيس واعضاء
ــقـيم لـلـمـشـروع ـهـنـدس ا دائـرة ا
عــدنـان حــمــد فـرحــان) مــؤكـدا ان
توسعة (أعمال الـتطويـر تضمـنت 
الـــــــطــــــريـق من جـــــــانب اجلــــــزرة
الــــوســـطــــيـــة واألكــــتــــاف حـــسب
الـــتــصـــامـــيم احملـــددة لـــيــصـــبح
العرض الـكلي للـطريق الواحد 14
مـــتـــراً لـــكل جـــانب وكـــذلك قـــشط
الــطـريق اخلـارج من بــغـداد وقـلع

الــطـريق الـداخل بــإجتـاهـهـا الـذي
يـبـدأ مـن مـنـطقـة الـنـبـاعـي وصوالُ
الـى مـجــســر الـســايــلــو تـمــهــيـداً
ألعمال الـصب الكونكـريتي بعرض
سبة امتار) الفتا الى (رفع جسور
شـاة وإنشـاء حتويالت نـظامـية ا
مـع نــــــصـب عالمـــــــات مــــــروريــــــة
وإرشـاديــة) مــؤكـدا (قــرب إنــشـاء
هندس معمل اإلسـفلت في دائـرة ا
ـقيم الـتي تتـكفل بـإعمـال إكساء ا
تد شروع  الطريق) مبينا ان ( ا
بــطــول 33 كــيــلــومــتــراً يــبــدأ من
مــجــســـر الــســـايــلــو فـي الــتــاجي
وصــوالً إلى نــاحــيــة الــعــبـايــجي
وتـتـضـمن أعـمـاله تـوسـعـة الـطرق
ــرات وتـــخــطــيــطــهــا وإضــافــة 
جديـدة مع نصب عالمـات مرورية
وإسـتـرشـاديـة وتـأثـيث اجلـزرات
ونـــصب احلـــاجــز الــكـــونــكـــريــتي
الـنـيوجـيرسـي بإرتـفـاع متـرٍ واحد

في اجلزرة الوسطية).
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ـساهـمة في تـقد اذا قـادك الشـعور االنـساني يـوماً مـا في ان تلـبي دعوة ا
مـا لديـك من خبـرات عـلـميه تـخـصـصـية مـهـنـية بـكل امـانـة وصدق واخالص
شكالت تـأزمة او التي تـعتـريهـا ا ـواقف اخلطـرة او ا جتـاه معاجلـة بعض ا
ؤسـسات ولم تصل في تلك الدعوه الى حلول في جـوانبها كافة في اي من ا
او نـتائج متوقعه ولم يستجيبوا خلـبراتك او ان يستفيدوا منها واساؤوا اليك
ـنـطـقـيه  بـقـول غـريب هـجــ لم تـسـمـعه من قــبل ثم ال يـنـطـبق وتــصـوراتك ا
وقف ال يـشير الى الـقيمـية والـعلمـية.  عـندها يـنبـغي ان تدرك مـلياً ان هـذا ا

ـشكـلة ـا ا ان خـبراتك لـيـست كمـا يـنبـغي في اهـميـتـها وا
تـكمن في الضعف االداري للسلطة القائمة وتوجهاتها
ــنـحــرفــة عن الــقــيم الالئــــقــــــــــة وانــهــا ال تــقـدر ا
اهـميتـها وال تـدرك معـانيهـا فال تســــــتحق اذن تلك
اخلـبـرات وال هي اهالً لالدارة في ان تـستـمر او ان

تقود .
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الــفـســاد في احلــديث عن الــفــسـاد عــبــارة عن هــلــوســة

العقود واضح وتـدار من الدولة موازيـة الفساد هو
تخـادم مـنظـومة إدارة احلـكم والـتوافـق على إلـغاء
ــفــتـشــ الــتي كــانت تــرفض إجـراءات مـكــاتب ا
ـال الــعــام رغم حتـكم الـعــقــود والـتــجــاوز عـلـى ا

الوزراء وإستخدام النفوذ السياسي الفاسد.
مأجورين.

ذات مـرة وفي سـنة 2015 كـان عمـري آنذاك ال يـتجـاوز الثـانيـة والعـشرين
ـسـتـنـصـريـة كــلـيـة الـتـربـيـة ـرحـلــة الـثـانـيـة في اجلـامـعــة ا عــامـاً كـنت في ا
وصل األسـاسية صادف هنالك مهرجاناً شعرياً بحب العراق وعن مدينة ا
حتـديداً التي كانت بـيد تنظـيم داعش فحضـر العديد من الـشعراء آنذاك من
ـظـلومـة الـتي لم ترَ الـراحـة ابداً ـديـنة ا جـميع االقـسـام وتغـنـوا بحـب تلك ا
والـتي حالها كحال اغلب مناطق العراق فأردت ان اقرأ قصيدة بلسان حال
ظـلـوم اعالميـاً كان قـد نظم ـدينـة الـشاعـر عمـر الغـريب ا احـد ابنـاءِ تلك ا
قـصـيدة عـن حال اهـله الـنـازحـ الـذين عاشـوا االمـرين والـتي فـيـهـا اجمل
الـصور الـشـعريـة ذات الـطابـع الوجـداني احلـزين وفي منـتـصف القـصـيدة
يـخرج قصاصة ورقية بيـضاء ليقول للحـاضرين: "اذا بلغت الثالث فأجعل
لـنفـسك ذاكرة من ورق" كـونه لم يحـفظ القـصيـدة فكـتبت جـميع مـا قرأ في
ـنـصة ـفردة فـتـرجلت الى ا مـفكـرتي الـتي احمـلـها مـعي دائـمـاً حتى تـلك ا
ـمــتـزجــة بـاأللم واحلــزن والـشـجن نــاقالً حـال ابــنـاء نــيـنـوى ألقـرأ أبـيــاته ا
قالي النازح في اخمليمات حتى وصلت الى جملته التي وضعتها عنواناً 
وجتـاهلـتهـا كون العـمر لم يـبلـغ الثالثـ بعد فـبقـيت اتسـاءل مع نفـسي يا
? وهل سـيأتي ذلك اليـوم? فالـعمر بـطيـئاً جداً تـرى متى اكبـر وابلغ الـثالث
كـسرعـة الـسـلـحافـة الـكـبـيرة في الـسن والـتي ال تـسـتـطيع قـطع طـريـقـها اال

باجلهد الكبير. 
ومـرت األيــام وركـضت الــسـنـ وهــا أنـا الـيــوم في األول من عـامي الـ30
ـريرة الـذي ال اعلـمه كـيف مر? وكـيف مـضت تـلك السـنـ العـجـاف واأليام ا
ـتعبة والـشيب قد غزى الـرأس راسماً بياضه فـي رأسي بعد ان كان اظلم ا
ــعـارف من ايــامي ســواداً رحل كل شيء فـي هـذه الــســنــ االصــدقــاء وا
واحملـبـ كل مـنا قـد ذهب حلـيـاته اخلـاصـة باحـثـ عن مـسـتقـبلٍ في وطن
ـا انـا مـحظـوظـاً قـد كـسـبت وظيــــــــفـة بـعـد تـخرجي لـيس فـيه مسـتـقـبل ر
ـرتبـها الـدنـانيـر التي ال تـكفي لـســـــــفرة خـارج البالد اعـان الله اعـتاش 
سـكـ الـذي يـعـاني مـا يـعانـيه من اهـمـال حـكـومي ومـعـيـشة هـذا الـشعـب ا
ضـنـكـا شـعب يـفـني جل ايـامه وسـنـيـــــــنه لـيـحـصل عـلى لـقـمـة حالل تـقـيه

جوعه. 
نـسـأل الـله تـعــالى ان يـجـعل الـبـركــة في اعـمـارنـا وان يـقــيـنـا سـوء الـعـمل

ويـجــعل اعــوامــنـا مــبــاركـة في ذكــره وحــسن عــبـادته
ا نـحن فيه من فـ وتناحر ويـفرج همـنا ويخـرجنا 
عـلى كرسي السلطة ويجعل ذاكـرتنا قوية ال نحتاج
لـذاكرة من ورق.  كتبت هذه الكـلمات في ليلة الـ13

. من آب 2022 ساعة دخولي الـ 30 ربيعاً

-1-
ال نغالي اذا قلنا :

وارة ـواقف الناصـعة وا بـانّ كُلّ ورقة من أوراق ( ملـف الطفـوف ) زاخرة با
بـعبق الـشمم الـذي يـنطـوي علـيه أهل البـيت (ع)  ال يـختـلف في ذلك النـساء
ـعـسـكـر األمـوي احملارب ـصـطفـ في ا عن الـرجـال  فـيمـا تـزخـر مـواقف ا

للحس (ع) بأكبر ألوان اخلسة والنذالة والتنكر للقيم..
-2-

ومن مـشــاهــد الـعــزّة واالبـاء الــتي رواهــا الـتــاريخ مـوقـف ( ألم كـلــثـوم ) مع
ـته ومـا بـاء به جـيـشُه في الـطـاغـيـة الـلـعـ ( يـزيـد ) الـذي أحَسَّ بــعـظم جـر
كـربالء من اجملازر والـفظـائع فأراد أن يبـدأ بعـرض االغراءات الـتي قد تؤدي
حـسب تصـوره الى تخـفيف الـوطأة على األسـارى من أهل البـيت الذين جيء

بهم اليه  
فأمر بالذهب والفضة أنْ تصب على أنطاع االبريسم ونادى : 

" هلمي يا أم كلثوم 
وتسلمي هذا الذهب 

وهذه الفضة  
واجعليني في حِلٍّ مِنْ دماء أخيك احلس واهل بيته "

فـمـا كـان من ( أم كـلثـوم ) االّ أن ردّت عـلى عـرضه الـقـبـيح بأنْ صـرخت في
وجهه قائلة :

" مـا أصلب جلدة وجهـك يا يزيد تقـتل أخي احلس سيـد شباب اهل اجلنة
طلب وتعطينا عوض دمائهم ذهبا وفضة  وجنوم األرض من آل عبد ا

والـله لـو مألتَ االرض من تـخـومـهـا الى عـنـان الـسـمـاء ذَهَـبـةً حـمـراء وفـضـة
بيضاء على أنْ نَهَبَك قطرة واحدة من دم جون  –مولى ابي ذر ما فعلنا 
فكيف تطمع أن نهبك دماء سيد شباب أهل اجلنّة  واهل بيته األطهار "

وهـكذا اسـتـطـاعت (ام كـلثـوم ) أن تـسـدد الصـفـعـة الـقويـة لـلـطـاغيـة وألـقَـمتْهُ
حجراً وتركَتْهُ يجر أذيال الفشل واخليبة .
-3-

ال هم في هـذه احلـياة هـو ا يـخيّل لـعـبيـد الـدنيـا ( ويزيـد ) من أكـبرهـم ان ا
الـوفـير وبه يـسـتـطـيـعون الـوصـول الى مـا يـريـدون  أيا كـانت الـصـفـقـة التي

يريدون ابرامها.
انـهم بـعيـدون عن إدراك مـعـاني القـيم الـرسـالـية والـروحـيـة وما تـعـكـسه على
أصـــحــابــهــا من الـــصــمــود واالبــاء والــشـــمم ورفض الــعــروض واالغــراءات

الشيطانية التي ال تساوي عندهم قُالمة  ظفر من أظفارهم .
وقف واحلديث ليست بِعَجِيبةٍ وبالغـةُ ( أم كلثوم ) في ا

 فهي ميراثها من أبيها الذي هو سيد البلغاء .
وقف  فباء " يزيد " باخلزي وقـد احتفظ التاريخ با
والـعار وانـفرجت الشـفاه جـيال بعـد جيل عن اسمى

كلمات التعظيم والتبجيل ألم كلثوم .
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رقم ١٠٥٨ في ٢٠٢٢/٧/٢١ احلاقا باعالننا ا
(W¹«Ëb «Ë d−H « WOŠU?½ w  ”—«b  ¡UMÐ …œUŽ«Ë Âb¼ wŽËdA* W?OKOLJ² « ‰UL?Žô«) تعلن محافظة ذي قار (العـقود احلكومية) عن مناقصة مشروع
ـعـدلة الـصادرة من وزارة ضـمن خـطة تـنـميـة االقالـيم لـعام ٢٠٢٢ واسـتـنادا لـتعـلـيمـات تنـفـيذ الـعقـود احلـكومـية رقـم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
ـوازنة العامـة االحتادية لـعام ٢٠٢١ ان وثيـقة الدعـوة لتقـد العطاء (االعالن) عن لحقـة بها وتـعليـمات تنـفيذ ا التخـطيط والضـوابط ا
ـعتـمدة ـشـروع سوف تـنـشر في اجلـرائـد الوطـنيـة. وسـيتم الـعـمل عنـد فـحص وتقـيـيم العـطـاءات وفق االليـة ا نـاقـصة الـعـامة لـهذا ا ا
ؤهـلة االشتراك فـيها كمـا هو محدد في الـنشرة التـوضيحية قـدمي العطاءات كـافة من الدول ا لـلمناقـصات الدوليـة العامة والـتي تتيح 

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا الصادرة من اال ا
قدمي العطاء وبإمكان مـقدمي العطاءات شـراء وثائق العطاء بـاللغة العـربية بعد تـقد طلب حتريري الى الـعنوان احملدد بالـتعليمـات 
ؤتمر اخلاص شـاريع في ديوان احملافظـة وسوف يتم عقـد ا وجب وصل شراء يـقطع من قبل قسم حـسابات ا ان اسلوب الدفع سـيتم 
ديريـة العامة صـادف ٢٠٢٢/٨/٢٣ في ا ناقـصة عند الـساعة (١٢) ظـهرا من يوم الـثالثاء ا شاركـ في ا بـاالجابات على اسـتفسـارات ا
ذكـورة ادنـاه على االقل ـصنـف مـن الدرجـة ا ـؤهلـ وا ـقـاول الـعـراقيـ ا لـتـربيـة مـحافـظـة ذي قار فـعـلى الراغـب مـن الشـركات وا
والـشـركات الـعـربيـة واالجنـبـية من اصـحـاب االختـصـاص مراجـعة قـسم الـعقـود احلـكومـية حملـافـظة ذي قـار لـشراء نـسخـة من الـوثائق
شروع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان يتم تقد هوية التصنيف االصلية للشركات اخلاصة با

ستمسكات التالية:- العراقية واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-                                                                      

الية: تطلبات ا ب- ا
بـلغ اكبـر او يساوي (٦٨٫٠٠٠٫٠٠٠) شـروع  ـاليـة لتـنفـيذ ا ـاليـة (السـيولـة النقـدية)  من خالل تـقد مـا يثـبت القدرة ا وارد ا اوال:- ا

ثمانية وستون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ج ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم وضع الـشركة ا اوال:- االهليـة وتشمل (جـنسيـة الشركـة مقدمـة العطـاء - ال يوجد تـضارب با
ـملوكة للـدولة (ان تثبت انهـا مستقلـة قانونيا ومـاليا وانها تـعمل وفق القانون الـتجاري وان ال تكون وكـاالت تابعة لصاحب الشركات ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا العمل) غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
ثـانيا:- لم تظهر عقـود غير منفذة خالل ال (٥) سنـوات السابقة ولغايـة موعد تسليم العـطاء  لم يصدر بحق الشركـة مقدمة العطاء قرار

دة ال (٥) سنوات السابقة. ناقصات بدولة صاحب العمل استنادا الى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه و شاركة في ا نع ا
ـانعة (نسـخة اصلـية + نسخـة مصورة) ونافـذة صادرة من الهـيئة العـامة للضـرائب ومعنـونة الى ديوان محـافظة ذي قار ثـالثا:- عدم 

ونسخة من الهوية الضريبية للشركة.
رابعا:- شـهادة تأسيس الشـركة مع مالحظة في حـال كون الشركة مـقدمة العـطاء اجنبيـة تقوم بتـقد اوراقها كافـة ومصدقة لدى وزارة

اخلارجية العراقية.
ـقاولـة حـسب ما ـقاول او الـشركـات ا قـاولـ صادرة من وزارة الـتـخطـيط وتـكون درجـة وصـنف ا خـامسـا:- هـوية تـسـجل وتصـنـيف ا

مطلوب في اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا

وجب خـطاب ضمان بـنكي او صك مصدق او قدمي العـطاءات  ٢- كل العـطاءات يجب ان تتـضمن ضمـان للعطـاء (التأميـنات االوليـة) 
سفتـجة صـادرة من مصرف مـعتـمد في الـعراق وبنـسبة  ١ % من مـبلغ الـكلفـة التـخمـينيـة للـمشروع ومـعنـون الى جهة الـتعـاقد (ديوان
ـناقـصـة وعلى ـدة ١٥٠ يوم من تـاريخ غـلق ا نـاقـصة ويـكـون نافـذ  مـحـافظـة ذي قـار/ قسم الـعـقـود احلكـومـية) ويـذكـر فيه رقم واسـم ا
ناقـصة مباشـرة بعد اصدار كتـاب االحالة قبل توقـيع العقد تقـد خطاب ضمان قاول) الذي ترسـو عليه ا ناقص الـفائز (الشركـة او ا ا
صـارف الـعراقـية فـي بغـداد او احملافـظات بحـسن الـتنـفيـذ بـقيـمة ٥ % من مـبلغ االحـالة عـلى ان يـكون خـطاب ضـمـان صادر من احـد ا

اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ـعايير ناقصـ مستجـيبة عـند تلبـيتها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتمـاد الوثائق الـقياسيـة الصادرة من وزارة التـخطيط وتـكون العطـاءات ا
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ناقـصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء طلوبة في شروط ا ـالية ا التأهيـل احملددة فيها بفروعها كافة والـشروط القانونية والفنية وا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 
٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة وان تتحمل الـشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة نـاقصة اجور النشر واالعالن والخر اعالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عليه ا
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا ا

٨- في حـالة اشتراك اكـثر من مناقص في تـقد عطاء واحـد لتنفـيذ العقـد تكون مسـؤوليتهم تـضامنيـة تكافلـية في ذلك لتنـفيذه على ان
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.

وقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا
ثال لرب العمل ـعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعتبارها  ـستفيدة مسؤولية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا

قاولة. بعقد ا
 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.

قدم على العـطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بـها التعليمات خالل سبعة ايام من قاول واجملهزين ا  ١٢- تلتزم الشركـات وا
كن قبولها. تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 

صـنعة واجملـهزة داخل العراق لـلمشـروع مع مراعاة االلـتزام بالضـوابط السعـر والنوعـية اجملهزة  ١٣- تـكون االولويـة للمواد االولـية ا
طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مدى مطابقتها للمواصفات ا

تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا
ـصادف ٢٠٢٢/٨/٢٨ الى العنوان التـالي محافظة ذي قار -  ١٥-ان اخـر يوم لتقد العـطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االحد ا
قسم العقود احلـكومية في مقرها الكائن في النـاصرية  - االدارة احمللية - قرب مصرف الرشـيد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار
قـدمة بـالديـنار الـعراقي حـصـرا رقمـا وكتـابة وان يـوقع على جـميـع مسـتنـدات العـطاء وتـكون الـكتـابة سـابقـا) على ان تـكون االسـعـار ا
ـقاول مع ذكر الـعنوان الكـامل للشـركة ورقم الهـاتف والبريد واضحـة وخاليـة من احلك والشطب وتـكون جمـيع االوراق مختومـة بختم ا
قـاول بصـحته ويعـتبـر التبـليغ من خالله مـلزم واصـوليا وكـما يـقدم البـطاقـة التمـوينـية وما يـؤيد حـجبهـا وهوية االلكتـروني ويلـتزم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن وال يـسمـح التـقد عن طـريق البـريد االلـكتـروني وسيـتم فـتح العـطاءات بـحضـور مقـدمي العـطاءات او االحوال ا
ـتأخرة. واذا صادف يوم ة وسوف ترفـض العطاءات ا ثلـيهم الراغبـ باحلضور الى ديـوان محافظـة ذي قار - مبنى احملـافظة القـد
نـاقصة عطلـة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يـليه على ان تقـدم العطاءات داخل ظروف مـغلقة ومخـتومة ومثـبت عليها رقم واسم فتح ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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ذكور انفا والتي بيـنة (باللغة الـعربـية) ضمن الـوثيقة القيـاسية للمشـروع ا واصفات الـفنية وجداول الـكميات ا وفق ا
كن احلصـول علـيها بـعد تقـد طلب حتـريري الى قسم الـعقـود العامـة في احملافـظة / وحدة بـيع التـنادر مقـابل مبلغ
قاول الـية في احملافظة فعـلى الراغب من ا قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف ديـنار غير قابل للـرد يدفع لدى قسم الشؤون ا
ستوفية لـلوثيقة القياسية ن لهم هوية نـافذة بدرجة التصنيف ®»½dýUŽ Ø WOzUA…© تقد اعـطيتهم ا والشركـات العراقية 
ـركزية لـفتح العـطاءات الـطابق الثـاني من بنايـة قسم الـعقود الـعامة في احملـافظة للـمشـروع انفا الى سـكرتيـر اللجـنة ا
ـناقـصة ادنـاه مع وصل الـشراء (بـأسم مقـدم العـطاء) الـنسـخة ـذكورة ضـمن شروط ا مـرافق معـها الـتأمـينـات االوليـة ا
ـبينة في الوثيقـة القياسية للـمشروع انفا. وان اخر موعـد لتقد وتسليم طلوبة وا ستمسـكات االخرى ا االصـلية مع ا
?¦Ø∏Ø≤μ ·œUB?*« ©fOL?)«® Âu¹ «d?Nþ d?A?Ž WO?½U≥≥∞≥ وستـرفض اي عطـاء متـأخر عن « WŽU? االعطـية (مـوعد الـغلق) هو »

وعد انفا. ثليهم الراغب باحلضور في ا موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 
ØWB UM*« ◊Ëdý

ـبـلغ قـدره ـذكـورة في ادنـاه و ١- تـقـد الـتـأمـيـنـات االولـيـة بـنـسـبـة ال تـقل عن (١ %) من مـبــلغ الـكـلـفـة الـتـخـمـيـنـيـة ا
(٤٫٤٥٤٫٧٣٠) اربعة مالي واربـعمائـة واربعة وخمـسون الف وسبعـمائة وثالثـون دينار عراقي عـلى شكل صك مصدق
ـناقصة (وبـالعملة دة ١٢٠ يـوم) من تاريخ غلق ا ـقدسة ( او خطـاب ضمان معـنون الى حسابـات مديرية بـلدية كربالء ا
ؤسس (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر فوض او احد ا دير ا ) او ا احمللية وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاول

قدسة. عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صدقة وكالـته النافذة لدى كاتب الـعدل وبعكسه لن يتم ـقاول نفسه او وكيلـه اخملول وا ٢- يتم تـقد العطاء من قبل ا

استالم االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
انعة من الهيـئة العامة للـضرائب ٢٠٢٢ وشهادة تأسيس ـقاول والشركات تـقد (براءة ذمة او كتاب عـدم  ٥- على ا
ـقدمي العطاءات الـشركة والسيـولة النقـدية وحسب ما مـذكور في الوثيقـة القياسـية للمشـروع انفا ) وال يوجد افـضلية 

. احمللي
قـاول) السـلفة فال يـحق له ان يطالـب باية تـعويضـات وعليـه االستمـرار بتنـفيذ ٦- في حـال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
سـتحقـاته اصوليا دون االخالل اليـة التي قدمهـا ابتداء عـند االحالـة وتستمـر مطالـبته  شـروع اعتمـادا على كفـاءته ا ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ضمون ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

 Uþu×K*«

شروع (٤٥) خمسة واربعون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٤٤٥٫٤٧٣٫٠٠٠) اربعمائة وخمسة واربعون مليون واربعمائة وثالثة وسبعون الف دينار .

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقاول تـدوين االسعار في جـدول الكمـيات رقمـا وكتابـة وبشكل واضح وان يـكون خالي من ٤- عـلى جميع الـشركات وا

احلك والشطب.
pL Ð ÍdOI « ”UÝô« s  WI³Þ ‘dHÐ ÂUO?IK  W “ö « WK UF « Íb¹ô«Ë  «bF*«Ë  UO? ô« W¾ONðË œ«u*« eON&) شروع عبارة عن ٥- ا
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رفقة. ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ناقشة اراء ¦dNþ dAŽ WO½U»© في قسم العقـود العامة  «® W?ŽU « ≤∞≤≤Ø∏Ø±∏ ·œUB*« ©fOL)«® Âu¹ ؤتمر ٧- موعد انعقاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـل والراغب في احلـصول على معلـومات اضافية ارسـال االسئلة عبـر عنوان البريد ٩- بامكان مقـدمي العطاءات ا
االلكتروني لـقسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفـساراتكم من الساعة الثامنة

صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ١٠- العناوين ا
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تعلن عمادة الكلية / بغداد الكائنة في الزعفرانية عن اجراء مزايدة علنية الستثمار النادي الطالبي والتصوير الفوتوغرافي وكافتريا الصيفية ومكينة استنساخ مكتبة استنساخ.
ـاليـة / الستالم الـشروط اخلاصـة بذلك مـقابل مـبلغ وقدره (٢٥٫٠٠٠) خمـسة وعشـرون الف دينـار الغيـرها غـير قـابلـة للرد ن تتـوفر لديه الـرغبـة مراجـعة عمـادة الكـليـة الشعـبة ا فعلى الـراغبـ 
زايدة اال بعد جلب قدمة كأساس للمفاظلة وال يجوز دخول ا زايدة اجور النشر واالعالن وستراعي طبيعة اخلدمات ا زايدة بعد اسبوعـ من تاريخ النشر وسيتحمل من ترسو عليه ا وستجري ا

القيد اجلنائي واحلساب الضريبي.
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إن الص والعراق صديقان حميمان
وشــريـكـان عــزيـزان يــتـبــادالن دائـمـا
االحـــتــرام لـــســيــادة اآلخـــر وسالمــة
أراضـــيـه وال يـــتـــدخـالن في شـــؤونه

الداخلية. 
خالل هـذه الـفـتـرة أعـربت احلـكـومة
الــعــراقــيـة واألصــدقــاء في مــخــتـلف
ــوقف أوســاط الــعــراق عـن دعــمــهم 
اجلـانب الصـيـني من مـسالـة تـايوان
بــأشــكــال مــخــتــلــفــة. ونـحــرص مع
ـا فيـها األصدقـاء من جـميع الـدول 
الــعـراق عـلـى حـمـايــة مـبــدأ الـصـ
الـــواحـــدة والــــدفـــاع عن مــــقـــاصـــد
ـــتـــحــدة ومـــبـــاد مـــيـــثـــاق األ ا
وحماية االستـقرار اإلقليمي والسالم

ي. العا

{ تــسـوي وي ســفـيــر جـمــهـوريــة الـصـ
الشعبية لدى جمهورية العراق

الـسبب األسـاسي لـذلك إلى اسـتـمرار
سلطـة تايوان واجلـانب األمريكي في
تـغيـيـر الوضع الـقـائم حيث تـتـشبث
سلطة تايوان بنهج "حتقيق استقالل
تــايـــوان بــاالعــتــمــاد عــلى الــواليــات
ـتـحـدة" وتـدفع بـ"اسـتـقالل تـايوان ا
بــالـــتــدرج". أمــا اجلـــانب األمــريــكي
فـيـحاول "احـتـواء الـصـ بـاسـتغالل
تـايــوان" ويـقـوم بـتــحـريف وتـشـويه
وتـــفـــريغ مــــبـــدأ الـــصـــ الـــواحـــدة
باستمرار ويعزز الـتبادالت الرسمية
مع مــنـطــقـة تــايـوان ويــؤازر ويـدعم
األنــشــطــة االنــفـصــالــيــة لـ"اســتـقالل
تـايـوان". فـلن يـقف اجلـانب الـصيـني
مـكـتـوف الـيــدين بل سـيـرد عـلى ذلك
بــالـــطــبـع ردا حــازمـــا. إن مـــوقــفـــنــا
مـــــشــــروع ومـــــعــــقـــــول وقــــانـــــوني
ــضـادة حـازمـة وقـويـة وإجـراءاتـنـا ا
ومالئــمـة وتــدريـبــاتـهــا الـعــسـكــريـة

خـــطــيــرة إلى الــقـــوى االنــفــصــالــيــة
لـ"استقالل تايوان".

ال يــــوجـــد فـي الـــعـــالـم ســـوى صـــ
واحـدة وتــايـوان جــزء ال يـتــجـزأ من
األراضي اإلقــلـيـمــيـة الـصــيـنـيـة وإن
حـكومـة جـمـهوريـة الـصـ الشـعـبـية
هي احلكومة الشرعـية الوحيدة التي

تمثل الص بأكملها. 
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وهذا أسـاس إلقامـة الصـ العالقات
ا فـيها الدبلـوماسية مع 181 دولة 
ــتــحــدة كـمــا أنه تــوافق الــواليــات ا
ـــبــدأ األســـاسي لــلـــعالقــات دولي وا
الدولية لقد أكد قرار اجلمعية العامة
ـتـحدة رقم 2758 الـذي صدر لأل ا

عام 1971 على ذلك بشكل واضح.
في الوقت احلالي يواجه الوضع في
مــضــيـق تــايــوان جــولــة جــديــدة من
التوتر والـتحديات اخلـطيرة ويرجع

ــتــحــدة بـــ الــصــ والــواليـــات ا
ويشـكل صدمـة خـطيـرة على األسس
الــســيــاسـيــة لــلـعالقــات الــصـيــنــيـة
األمـريـكـيــة ويـعـتـدي بـشـكل خـطـيـر
عـــــلى ســـــيـــــادة الـــــصـــــ ووحــــدة
أراضــيـهــا ويــخـرب بــشــكل خـطــيـر
الـــسـالم واالســـتـــقـــرار في مـــضـــيق
تــايــوان ويـبــعث بــرســالـة خــاطــئـة

زارت رئــــيــــســـة مــــجــــلـس الــــنـــواب
األمـريـكي نـانــسي بـيـلـوسي مـنـطـقـة
تــــايـــوان الــــصــــيــــنــــيـــة فـي يـــوم 2
ـعــارضــة الـشــديـدة أغــسـطـس رغم ا
واالحــــتــــجـــاج اجلــــدي من اجلــــانب
الـصـيـني األمـر الـذي يـخالـف بشـكل
خــطـيــر مـبــدأ الـصــ الـواحــدة ومـا
شتركة الثالثة تنص عليه البيانات ا

مـفتـوحـة وشفـافة ومـهـنيـة تـتوافق
مع القانون احمللي والقانون الدولي
ـمــارسـات الـدولـيــة وتـهـدف إلى وا
حـــمــايـــة ســيـــادة الــصـــ وسالمــة
أراضــيــهــا وردع مــخــطط الــواليــات
تحدة لـ "احتواء الص باستغالل ا
تايـوان" وكسـر أوهام سـلطـة تايوان
بـ"حتقيق استقالل تايوان باالعتماد

تحدة". على الواليات ا
أصدرت احلـكـومة الـصيـنـية مـؤخرا
كتـابا أبيض عـنوانه "قـضيـة تايوان
وإعـادة تـوحـيـد الـصـ في الـعـصـر
اجلـديـد" الذي يـبـ بـصـورة كـامـلة
سـألة تايوان البسات الـتاريخـية  ا
وسياسات وموقف اجلانب الصيني
ــســالــة ويــظــهـر اإلرادة إزاء هــذه ا
ـة الـقـوية لـلـحزب الـراسخـة والـعز
الـــشـــيـــوعي الـــصــــيـــني والـــشـــعب

الصيني على توحيد الوطن. 
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عّـلـم الـدنـيـا بـأسـرهـا دروس اإلصرار و
األقــدام و الـنـجــاح. انه شـعب لم تــقـيـد
ارادتـه عــمــلــيــات األنــفــال و لم يــخــنق
انـفـاسه السـالح الكـيمـيـاوي و لم حتز
رقـبته مـشانق اجلالدين و ال نضب دمه
فـي زنـازين الــتــعــذيب و ال ذاب مــعـدنه
الـقـومي في مـصـاهـر رعونـة مـغـتـصبي

ارضه و حياته.
أي مـعـجـزة نـضـال ادل من امـتـنـا و من
زعـامتها التي اختـارت الرئيس مسعود
ناضل الـبارزاني ليكمل درب ابـيه و ا
مـعه الذين يفوح منـهم طهر نهر ئاراس
و تــنـطــوي نــفـوســهم عـلـى وهج يـنــيـر

الدروب متى حل ظالم.
الـرفيقات و الـرفاق األخوات و األخوة
إن كل مـسيرة التاريخ النضالي الكردي
تـعــتـز بـروح الـنـضـال و في تـلك الـروح
يــنـبض حـزبـكم حـيــاة مـتـجـددة حـيـاة
قـطـافهـا الكـرامة و االزدهـار على ارض
ـواجـهـة جــرى إحـراقـهـا عـلى امــتـداد ا

ب اخلير و الشر.
ـقــراطي الـكــردسـتـاني ان حــزبـكم الــد
أيـتــهـا األجـيـال الـتي ضـحت لم يـخـيب
آمـالـكم ولن يخـيـبهـا فـقد أزاح كـابوس
الـشوفينية بـعد ان نازله بجوالت شرف

كبرى كتبها التاريخ بأعتزاز.
حـزبكم بعد سبـعة عقود و ست سنوات
لـه اجلــــهـــــد و اإلرث األكـــــبــــر دفـــــاعــــا
وضـحايا و له الـهدف األسمى واألسس
األعــمق و اعــلى الــبـنـى و ان جـمــهـور
حــزبـكم لــيـنـتــشـر بـأتــسـاع األرض بـ
كــردســتــان و بــ مــهــاجــر عــدة كــانت
وتـبـقى حتمل تـفـرد هذا الـشـعب معـدنا

نباهي به االخرين.
ـقـراطي الـكـردسـتـاني ان حـزبــكم الـد
أيـها اجلـيل الذي سـيواصـل الدرب هو
حـــزب مـــنــــاضـــلـــيـــكم ابـــاء و امـــهـــات
وأجـدادا حزب الـثورات و االنتـفاضات
و الـوثبات فتـسلحوا بـنفوس أسالفكم
الـذيـن قـارعـوا الـقـوى الـكـبـرى لـتـشـرق

الــبــارزاني الــعِــلـم و الـسـالح لــيــقـارع
االسـتبداد و الـقهر غـير مبـال بجيوش
أنــظــمـة الــدول الــتي ركــنـهــا الــتـاريخ
لــوحـشـيــتـهــا في زاويـة الـذل و ادخل
الـبـارزاني و أمـته في وسيع الـرفـعة و

الشموخ.
ان حـزبكم الذي ال زال بع همة قائده
يــواصل الـعـمل في طـريـق مـكـتـسـبـات
الـــشـــعب يـــطـــوي األرض و يـــســـابق
الــنـهـار و الـلـيل حــتى ال تـرجع امـتـنـا
إلـى ما كـانت علـيه زمن سـيطـرة أعداء
احلـريـة على مـقـاديرهـا لـتصـهـرها في
مـشـاريـعهـا الـعـبثـيـة الـتي ال جتلب اال

اخلسران.
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ان حــزبــكم حـزب الــكــفـاح و الــنــضـال
واجلهاد حزب خنادق الصبر و الذود
و اإليـثار و االنتـصارات ال زال ويبقى
ــــنــــجـــزات و الــــتــــقـــدم بــــكم حــــزب ا
واالزدهـار يعتز بـكل جهد قدمه رجاله
و نسوته و شبابه و شيوخه و أطفاله
سـيـرة الـعـظمى من الـذين جـمـعـتـهم ا
عــلـى امــتــداد عــمــره و عــمــر حــركــات
ـا نــضــالــنــا وقت وعـى اجــدادنــا قــد

معنى التحرر و هبوا اليه.
ان شـــعــبــنــا الـــصــادق األصــيل الــذي
ته سياسات عارك و آ أثخنته جراح ا
الـالهـثـ لــعـروشـهم اخلــاويـة شـعب

بــصــفـتـي پـيــشــمــركـة فـي حـزبــنــا فـأن
قـال عن ذكرى تأسيس احلزب كـتابتي 
تـوجب عليّ ان افتـتح بكلـمات هي نداء
درجـنـا عـلـيه فـي بـيـانـاتـنـا الـنـضـالـية
وعـليه صـادر شرعـيـتنـا حـيث نـتوجـه 

ابدأ:
شعبنا في اجزاء كردستان

ذوي الـشـهـداء الـذين تـراتـبت أجـيـالهم
على امتداد تاريخ نضالنا اجمليد

ـطــمـئــنـة الــتي رجـعت إلى الــنـفــوس ا
ربــهـا راضــيـة مـرضــيـة بــعـد ان جـادت
بأغلى ما وهبها ربها قربانا للحرية

الـبـارزاني اخلـالـد و إدريس الـبـارزاني
احلي في الوجدان

ــانه رئـــاســة اقـــلــيـم كــردســـتــان و بـــر
ثـليه وحـكـومته و كـتلـته النـيـابيـة و 

في السلطات االحتادية
پـيـشـمـرگـة كـردسـتـان الذيـن لم تـرتخي
هـــمـــمـــهم عن زنـــاد سـالح الــدفـــاع عن

قدسات ا
قـــواعــد حـــزبــنــا و فـــروعه و مــكـــاتــبه

ناضلة واحتاداته ا
ـقراطي الكردستاني هـاهو حزبكم الد
يـشعل شـمعة جـديدة في عمـره. حزبكم
الـذي ولـدته امتـنـا فشب سـريـعا لـيرفع

راياتها للعطاء.
ان فـخر حزبنا ليزاحم اآلفاق أسطورة
تـتجـسد في حـياتـنا مـذ حمل مـصطفى

لـلـحـكـومـة الـتي يـتـشـرف حـزبـنـا بـأداء
واجـــبه الـــتـــنــفـــيـــذي فـــيــهـــا من خالل
رئيسها فقد احرز اكبر النجاحات على
كل صعد العمل بخاصة ان تسنم دوره
في مـرحلة حتديات داخلية و إقليمية و
دولـية كـبرى ما تـطلب من بذل مـجهود
ضـخم للـحفـاظ على استـقرار كـردستان
ومــتــابـعــة كل الــقــضـايــا الــتي تــتـصل
بـحياة شعبنا الذي جهدت حكوماتنا و
حـزبنا لسنوات لدرء اخملاطر عنه و عن
أســبـاب عــيـشه.يــؤدي الـســيـد مــسـرور
الـبارزاني دورا قياديـا أثيراً في الترقي
ـراحل مـقـبـلة ـنـجـزات و الـتأسـيس  بـا
تـواكب العـصر و احـتيـاجاته بـتخـطيط

واقعي بالغ الدقة.
ايتها الرفيقات و الرفاق

ـقــراطي الـكــردسـتـاني ان حــزبـكم الــد
وهــو يـسـتـعــد لـفـصل جــديـد من عـمـره
ؤتمره الـتنظـيمي باالسـتعداد لـلتوجـه 
الــرابـع عــشــر مــصــمم عــلى اســتــمــرار
ـــســيــرة الـــتي دأبت ان تــنـــســجم مع ا
ـستجدات بعـمق و واقعية رؤى قائده ا
ورفـــاقه من الـــرعــيل األول مـن قــيــادات
احلـزب بحـنكـتهم و جتـاربهم ومـتفائل
بــــروح الـــتـــجـــديــــد حـــيث دام احلـــزب
واســـتـــدامت نـــضــاالتـه إلى مـــا حتــقق

اليوم و إلى ما سيتحقق غدا.
انــنــا اذ نـســتــذكــر الـشــهــداء الـعــالــقـة
ذكـراهم العـطرة في وجدانـنا و نـتمعن
بـالـطريق الـوعـر الطـويل الـذي سـلكـناه
من اجـل امـتــنــا فــأنــنـا لــنــزداد ثــقـة و
واصلة انا بقضيتنا و حث اخلطى  ا
الـدرب.بكم و بـحزبـهم صارت كـردستان
مالذا امـنا لكل باحث عن بـيئة يسودها
الـــقــانـــون و االحـــتــرام و اإلنـــســانـــيــة
والـتنـوع وإقليـما له ثـقله الدبـلوماسي

و السياسي و الشعبي.
ـثلـيه في بـكم و بـحـزبـكم و قـيـادته و 
ــانــ الــكــردسـتــانـي و الـعــراقي الــبــر
وســـلــطـــات الــقـــضــاء و احلـــكــومـــتــ
كن االحتـاديـة و اإلقلـيم نـعمل أقـصى ا
و نـتـحـاور بخـبـرتنـا لـنـوضح للـشـركاء
اجنـع احللـول و اسـلـك الـسبـل لـتـجاوز
ـلمـوس لشـعارتـنا األزمـات و لـلوفـاء با
ـقراطي الـتي رفـعـنـاهـا بثـقـة لـعـراق د
احتـــــــادي فـي الــــــواقـع ال فـي حـــــــبــــــر
ــقـــراطي الـــدســـتـــور.ان حـــزبــكـم الـــد
الــكـــردســتــاني الــذي يـــقــوده الــرئــيس
مـسـعـود الـبـارزاني يـجـدد عـهـده لالمة
ولـشـعوب الـعـراق انه سيـبـقى كمـا كان
دومــا نـــبــراســا عــلى درب اإلنــســانــيــة
ــواكـبــة مــحـافــظــا عـلى والــعــدالـة و ا
مــنــجــزات أمـته طــامــحــا سـاعــيــا بــهـا
لـألفـــضل وان حـــلــــفـــاءه و أصـــدقـــاءه
يـبادلـونه ع الـثقـة التي يـعامـلهـم بها
ويــعــمــلــون بــتــنــســيق لــلــحـفــاظ عــلى
كـردسـتـان و الـعراق مـؤمـنـ بـاحلوار
وتـكافؤ األدوار ال تثـنيهم التـصريحات
ـــتـــشــــنـــجـــة عـن إكـــمـــال و األفـــعــــال ا
مـسـيـرتهم الـنـضـاليـة.لـتبـقى كـردسـتان
عـامرة مزدهـرة بتظـافر جهـودكم شعبا
ـانـا و حــكـومـة يــتـلـقــون دعـمـكم و پــر
ـنـاضل الـواعي وتـبـقى كـوار حـزبـكم ا
مـثـاال لـلـتـضـحيـة و الـعـمل وفـاء مـنـها
عاني المـتهم و قـيادتـهم وأدركا مـنهـا 
احلـيـاة الـتي دفع أثمـان عـودتهـا مـئات
األلـوف من الـضـحـايـا.اجملـد لـلـبـارزاني
مــــــصــــــطــــــفى و إدريـس الــــــبــــــارزاني
ولشهدائنا و شهداء احلرية.مباركة لكم
و ألمـــتــنـــا و لـــذوي شــهـــدائــنـــا ذكــرى
ــــقـــــراطي تـــــأســـــيس حـــــزبــــكـم الـــــد
الـكــردسـتـاني.عـاشت كـردسـتـان بـسالم

قراطية و تعايش. ود
كتب السياسي { سكرتير ا
قراطي الكردستاني للحزب الد

وگـوالن الـتقـدمـيـة و في مفـصل الـعمل
شـترك على كل خـطوة على ـعارض ا ا
األرض و بـــكل صــوت و لـــغــة خلــدمــة
حتـقيق أهداف تليق بـشعبنا وبأوطان
صــار ســيــاســيــا مــنــهــا دون مــســاس
بـالقـوميـة التي خـلقـنا الـله علـيهـا لكن
بال شــائــبــة إقــصــاء او ادانــة تــقــلــيـد

جلالد.
لـقد عـلمنـا البـارزاني اخلالد مـا مكـننا
مـن الـــتـــغـــلب عـــلـى كل الـــصـــعـــاب و
اإلرادات و الـــتـــوجـــهــات الـــتي ارادت
احلــؤول دون الــوصـول إلى حــقـوقــنـا
الــتي مــنــحــهــا الـلـه لـنــا و إبــاحــتــهـا

القوان السليمة.
ان لـكـم ايـتـهـا الـرفـيـقـات و الـرفـاق ان
تــعــتـزوا بــتــاريخ حـزبــكم الــذي عـرف
احلـق فــعــرف اآلخــرون مــكــانه حــزب
جـمـاهـيـري ال يـجـامـل و ال يـساوم و ال
يـتأخـر بالـتضـحيـة و ال يؤخـذ بدعـاية
األعـداء مجـابها قـويا أصيال ال يـغامر

و يقود و ال ينقاد.
ان اهـلنا في كردستان الـغالية يذكرون
عـالـي هـمم ابـنـاء حـزبـكم الـذي صـارع
ــســتــحــيل حــتى تــتـعــافى األمــة من ا
ويـالت األنظمة السـابقة و جاس خالل
دروب قـاسية في واقع إقـليمي و دولي
صـعب ليرفع رايات لها أسس أسس
بـنـى حتـتـيـة و اسـتـثـمـار في االنـسـان

الذي هو رصيد مضمون لالزدهار.
لـقد كان حزبنا و يبـقى مؤثرا مصلحة
أمـــته عـــلـى كل مـــصـــلــحـــة وكـــان مع
ـوذجا واحـداً لـلـمـطـاولة و شـعـبـنـا ا
الــــســـيـــر لـألمـــام مــــضـــحــــيـــا دومـــا
ـكتـسبـات حزبـية قـد يسـلكـها غـيرنا
لهثا لنيلها حتت الفتات غير حقيقية.
ابـنـاء شعـبـنـا الكـر لـقد قـدم حـزبكم
وعـبر حكومة اقلـيم كردستان منجزات
كــبــرى اولـــهــا تــقــد فــكــر الــشــراكــة
احلـقـيقـة في اتـخـاذ القـرار الـتنـفـيذي
ــثـابــر اجلـاد ولــيس آخــرهـا الــعــمل ا
الـواعي حلـاجـات الـفـرد الـكـردسـتاني
امــنــا و عــيـشــا و عــمال.كــانت رئــاسـة
حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان الـتي تـوالها
الـسيـد نيـچيـرڤان الـبارزاني قد أرست
قــواعــد عــمل ارتــفــعت مــتـحــقــقــاتــهـا
بــرؤيــته و مــعـاضــدة فــريــقه الـوزاري
لــتـــتــحــرك بــكل االجتـــاهــات داخــلــيــا
وخــارجـيـا لـتـعـود بـالــنـفع عـلى حـيـاة
شـــعب اقــلــيـم كــردســتـــان في الــقــرى
دن والقصبات مستخدما كل طاقته وا
ومـسـتـحـدثا كل الـوسـائل الـتي تـسرع

بتقد حاجات مواطنينا.
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لــقــد اتـــســعت و انــتــظــمت اخلــدمــات
الــتـعـلـيــمـيـة و الـطــبـيـة و الـقــانـونـيـة
والــــثـــقـــافـــيــــة و ازدادت و تـــرســـخت
الـعالقات مع اجملتمع الدولي حكومات
ـــــتـــــحــــدة و هـــــيـــــئـــــات و مـع األ ا
ومـنظمات اإلغاثة وتمكنت احلكومات
الــتي شـــكــلــهــا الــســيــد نــيــچــيــرڤــان
الــبـــارزاني من مــراكــمــة خــبــرات اداء
ـهـمـلة ـسـتـعـلـيـة و ا أزاحت الـنـظـرة ا
لــلـحــكـومـات الــسـابــقـة الـتـي حتـكـمت

بحياة الفرد الكردستاني قبل 2003.
لـقد نـالت حكـومة كردسـتان ثـقة اهـلنا
ـا أجنزته و إعـجـاب اجملـتـمع الـدولي 
مـن نــــهــــضــــة عــــلـى ركــــام ســــنــــوات
الـديـكـتـاتـوريـة ولـقـد احـتفـظ سيـادته
ــســـانــد لــلــمــواطن بــدوره الـــكــبــيــر ا
والـــشــرعــيــة و تـــعــزيــز الـــعالقــة بــ
الــهـيـئـات الــتـشـريــعـيـة و الـقــضـائـيـة
والــتـنـفــيـذيـة و الــسـيــاسـيـة من خالل
مــوقــعه رئــيـســا ألقــلـيم كــردســتـان.ان
الـســيـد مـسـرور الـبـارزاني إذا انـطـلق
مـن خالل خــبــرتـه الــريــاديـــة رئــيــســا

عـــلـــيـــكم شـــمس الـــيـــوم وأنــتـم ســادة
انـفسـكم و لكي تـورثوا جـيال بعـدكم ما

حزتموه من عزة.
ـنـاضل لم يـبق شـاغـلة في إن حـزبـكم ا
مـجـتـمعـنـا اال و عـمل لتـلـبـيتـهـا فـأنتم
أيــهـــا الــرفــاق عــيــنـه و لــســانه و يــده
وحُـــمـــاته عـــمــلـــنـــا و نـــعــمـل ألســمى
ــنــجـزات بــكم في األهــداف و افــضل ا
ــــــــدن في احلــــــــقـــــــول الــــــــقـــــــرى و ا
واجلــامــعــات وفي ســوح الــعـمـل عـلى

تنوعها.
لـقد اثمر نضال حزبكم بزعامته التي ال
تــدانى مــصــطـفـى الـبــارزاني اخلــالـد
والرئيس مسعود البارزاني (مد الله له
الــعـــمــر) أســفــار فــوز جــبــرت الــضــرر
واحلــيف الــعــظــيــمــ الــلــذين أحــاطـا
ـعــصم فــكـان ان بــأمــتـنــا كــالـقــيــد بــا
كـسـر بهـمـتكم و هـمة قـيـادتكم أغالل

تكاد ال تُقد.
لـقـد صنـعتم ايـتهـا الـرفيـقات و الـرفاق
مـضـامـ مـؤصـلـة و ظـاهـرا عـزيزا من
أبــهى صــورة احلــيــاة و اسـتــمــرارهـا
فــلــقــد صــارت حــقــولــنــا الــتي زرعــهــا
الـطـغـاة الـغـامـا تـطـرح بـهـمـة فالحـيـنا
خـــيــرا نـــعــمـل عــبـــر الــتـــشــريـــعــات و
احلــكـومــة ان يـكـثــر وان تـكــون حـيـاة
فالحـيـنا عـلى أ ما تـكـون.لقـد جعـلتم
مـدنــنـا مـعـاصـرة ال يـعــكـر صـفـوهـا مـا
يـضر الـسلم االجـتمـاعي فلـقد رسـختم
قـيم مجتـمعنا و مـباد امتنـا و منهاج
حـــــزبـــــنــــا فـي قـــــبــــول اآلخـــــر ورفض
الـتعصب.ان نظـرة متعمقـة منصفة إلى
عـــمــر حــزبــكم من  1946 و إلـى يــومه
هـذا كـفـيـلـة ان تـكـشف بال مـواربـة انه
حــزب وأكـبـر من حــزب هـو أمـة ذائـبـة
في جـــسـم أمــتـه الـــقــومـــيـــة الـــكـــبــرى
ووطـنيـته أين كـان للـوطنـية مـكان فأن
انــحـرفت الـوطــنـيـة فـهــو من يـعـمل مع

اخليرين لتصويب مسارها.
لــقـد عـمـلـنـا في ثــورتي أيـلـول الـكـبـرى
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تــعــلن #كـلــيــةالـنــخــبـةاجلــامـعــة عن فــتح بـاب
الـتــعــيـ لــلـتــدريــسـيــ من حــمـلــة شــهـادتي

ا يلي: اجستير والدكتوراة وفقاً  ا
طلوبة: اوالً: االختصاصات ا

- طب/ امراض عامة (دكتوراة فقط)
- التقنيات الطبية (ماجستير ودكتوراة)

- طب اجملتمع (دكتوراة فقط)
- تقنيات االشعة (ماجستير ودكتوراة)

ـيـكـانـيك/ احلـراريـات (مـاجـسـتـير - هـنـدسة ا
ودكتوراة)

ـيـكـانـيك/ الـتـطـبـيـقي (مـاجـسـتـير - هـنـدسة ا
ودكتوراة)

- صناعة االسنان (دكتوراة وماجستير)
- معاجلة االسنان (دكتوراة وماجستير)

- تــــقـــنـــيـــات صـــنــــاعـــة االســـنـــان (دكـــتـــوراة

وماجستير)
- التخدير (دكتوراة فقط)

ثانياً:
- ان تكـون شهـادات تخرجه وتـرقيـاته العلـمية
من جـامعـة عراقـية او من جـامعـة معـترف بـها
من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- يــرجى ارســـال نــسخ من الــســـيــرة الــذاتــيــة
وشـهـادة الــتـخـرج والـتـرقـيــة ومـعـادلـتـهـا (ان
كـانت من جــامـعــة خـارج الــعـراق) وشــهـادات
اخلــبـرة (ان وجــدت) والــوثــائق الــشـخــصــيـة
ـدنـيـة ـوحــدة او هـويـة االحــوال ا (الـبـطــاقـة ا
وشهادة اجلنـسية العراقية والبطاقة السكنية)
على صفحة كليـة النخبة في فيس بوك او على

يل التالي: اال
Job@alnukhba.edu.iq
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بـشران بـاجلنة مع كـن ان يجتـمع طلـحة والزبـير ا سؤل االمـام علي (ع) .. أ
ـكن مــعـرفـة احلق بـأهــله وال الـبـاطل ـؤمــنـ  عـلى بـاطـل .. اجـاب (( ال  ام ا
بأهـله .. اعـرف احلق لتـعـرف اهله  واعـرف الـباطل لـتـعرف اهـله  وهـذا كان
ن نـصحـني ان اغـيـر عنـوان اطروحـتي لـلـدكتـوراه (الـفكـر الـعسـكري جـوابي 
ـقاتل علي بن ابي طـالب ع )) كوني سأحـرج عندمـا اصل الى معركة لألمام ا

اجلمل . 
ا ـتصارعة  ولكن و التـهدئة لدرء الفتـنة وحقن الدماء مـهما كانت االطراف ا
ـتـبـادل) والذي ـتـصـارعـة وصـلت الى كـسر الـعـظم (االقـصـاء ا ان االطـراف ا
سـبوق سمي تـدليال (انـسداد سـيـاسي) كمـا سبق ان دلـلنـا (الـفرهـود) غيـر ا

اضي وأسميناه (فساد اداري ومالي) . خالل العقدين ا
هنا نسأل : هل التهدئة (غاية) لشعب العراق حتت ضغط اخلوف او التخويف
ب (الـفـوضى) ?? وهل هـنـاك مـرحـلـة في تـأريخ الـعـراق اكـثـر (فـوضـيويـة) من
الـفـوضى الـتي نـعيـشـهـا مـنـذ عـقدين ?? وهـل ان قبـائل الـزولـو لم تـعـد مـوازنة
خـتامية منذ 2005 حلـد اآلن سوى مرة واحدة خالل والية الـسيد العبادي ??
قـدم شــعـبـنـا الـعــربي في اجلـزائـر مـلــيـون شـهـيـد لــلـتـحـرر من (الــتـبـعـيـة) وال
صـطلح فـاالستـعمـار هو التـبعـية  والـتبـعيـة هي االستـعمار  تـستـغربـوا من ا
ليون شهيد ويهدون فهل كـنا سننصح ثوار اجلزائر بالتهدئة كي ال يخسروا ا
اجلـزائـر الى فـرنـسـا ?? الـيـس الـشـعـوب وثـوراتـهـا هي الـتي صـنـعت الـتـأريخ
اإلنسـاني كالثـورة الفـرنسـية وثـورة يولـيو في مصـر والثـورة السـورية الـكبرى

وثورة 14 تموز في العراق .
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ـغـطى (تبـعـية ثـورات جـياع وثـورات كـرامـة ضد االحـتالل بـشكـلـيه الـظاهـر وا
تـضـعف اإلرادة الـوطـنـيــة وأحـيـانـا تـنـهـيــهـا ) وثـورات ضـد (الـفـرهـود) وضـد
االستـبداد  وهذا كله ليس دعوة لنبذ احلوار ولكن ??? احلوار ب من ومن ??
قـراطي واالحتـاد ?? ام السـيادة التـيار الـصـدري واإلطار الـتنـسـيقي ?? والـد
ئـة من اصوات الـشعب ?? وهل سـيدخل وعـزم ?? وكلـهم حـصلـوا على 20 بـا
ـئة  في احلوار ومـن سيـمـثـلـهم ?? هل تـمثـلـهم الـنـقـابات بـاقي الـشعب 80 بـا
ـهلـلـة للـحكـومات والـتي قـسم منـها سـجلت بـأسـماء اشـخاص في الـتسـجيل ا
العقـاري كمـا سجلت الـطبـقة السـياسـية الـتي معظـمهـا طوبت العـراق باسـمها

وكأن ارحام اناث العراقيات قد جفت 
جـلـسـنا الـى الطـاولـة لـنـسـتـثـمـر دمـاء شـهـداء تـشـرين وغـيـر تشـرين .. مـاهي
ـتـخـاصـمـ ?? الـيس اول مـطـلب لـلـثـوار سـيـكون مـطـالـبـهم ومـا هي مـطـالب ا
انصاف قتلة الثوار قضائيا ?? او سيطلبون من اطراف احلوار تدقيق تصريح
تـظاهـرين كانت من طرف السـيد وزير الـدفاع بـأن قنـابل الدخان الـتي قتـلت ا
ة كلـية القوة اجلـوية  وليس الغـازي سبايكر ثالث ?? كـيف سيتم تدقـيق جر
وهل سـنـتحـاور عـلى ضحـايـا الـتسـمـيات عـمـر وعلي  ام عـلى الـتسـريـبات ام
نافذ ام السالح خارج اطار الدولة ام غياب الدولة ام الكرمة ام الرزازة على ا

نهوبة  ام ماذا ??      ليارات ا ام جرف الصخر ام الزركة ام ا
ارادة الشـعوب هي الفيصل  وشعب العراق هو األول في االحتجاج والرفض
مـنـذ تشـكـيل اول حـكومـة حلـد اآلن وكـلهـا كـانت ضد (الـفـسـاد) كون الـفـساد
ــسـمـيـات اصال  ــسـمـيـات الــسـلـبـيـة األخــرى وال داعي لـتـلك ا يـخـتـزل كل ا
فالـتبعية فـساد  واحملاصصـة فساد  والطـائفية فـساد والسالح خارج اطار
الدولـة فسـاد  ونقص اخلـدمات فـساد  والـتوافق فـساد  والـشراكـة فساد 
ـكون) هـو فـسـاد ألنه يـعصف والـتـوازن فـساد . وحـتى مـجـرد كـتابـة كـلـمـة (ا
ــواطــنــة الــدســتــوري واالنـســاني .                                        بــحق ا
لعـله من صالـح كل عراقي ان ال يـشخـصن موقـفه ولـنتـرك االسمـاء والعـناوين
فـبـشكل عـام كـلهـا تقـريـبا  لم تـقدم اال الـفـشل  والذي لم يـقـدم الفـشل هو لم
ـتـوالـية تـعـمـلق  يـقـدم شـيئـا ذي بـال ألنـفـاذ شـعب الـعـراق من ذلك الـفشـل ا
هنـدسية  وبات اإلصالح حلما شعبـيا.. فال نقول نحن مع التيار او االطار او
ضد اي مـنهمـا.. بل نحن مع االغـلبـية ضد الـتوافق او الـعكس  والدنـيا كـلها
تعـرف موقف الدستور مـنهما  وكذلك الـدنيا كلهـا سمعت او قرأت (( اجملرب
فـسدين مـعروف دولـيا واقـليمـيا ولـيس عراقـيا فقط  ال يجـرب)) والفسـاد وا
ـسلـحة)  ومـوقف النـظام الـقانوني وموقف الـدستـور واضح من ( الفـصائل ا
الـعـراقي واضح من عـمل الـعـسكـر في الـسـيـاسـة بـضمـنـهم احلـشـد الـشـعبي
ـــادة (5) من قـــانـــونـــهم  وعـــلـى ضـــوء كل ذلك يـــقـــدم ـــوجب ا الــــرســـمي 
ؤتـمر وطـني موسع او بـاستـفتاء تـخاصمـ برامـجهم بـجدول زمـني يقـدم  ا
شعبي دون التفكير بالوقت فقد اضعنا سن جيل كامل (اجليل= 20سنة) .
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اال ان خيـار احلوار يبدو بـعيدا ومـا على انصـار حكومة األغـلبيـة - وأنا منهم
ـان لـيس فـيه تـيـار - اال ان يـعـوا ان الـطـريق لـيس مـعــبـدا  خـصـوصـا والـبـر
صـدري وصـارت مـقـاعـده من حـصـة اخلـصـوم  وأن مـقـولـة ال حل اال بـاحلل
ـكـنــة دسـتـوريــا بـســبب ان رئـيــسي اجلـمــهـوريـة والــوزراء فـقـدا بــاتت غـيــر 
ان  وبقت صالحية الثلث لتقد الطلب وصالحية النصف صالحيـة حل البر
زائـد واحـد لـلـقرار عـلى احلل  وال نـنـسى ان الـدسـتور سـيـمـنح شـهـرين فقط
لالنـتـخابـات الـتـاليـة  وهـذا يـعني عـدم الـقـدرة على تـعـديل قـانـون االنتـخـابات
ـعطل قـائمـا  ويبـقى تفـسيـر االحتادية لـلكـتلـة االكبـر الذي جاء ويبقى الـثلث ا
الـكي بـدال من الدكـتور ايـاد عــــالوي قائـمـا  فمـا الفــــائدة من كل بالـسيـد ا

ذلك ??? 
هذه هي الـفرشة ال غيرهـا  فال رئيس مجلس القـضاء بيده حل خالل اسبوع
ـان لـفـشلـه في انـتـخاب وال  سـنـة  وهـنـاك حل االحتـاديـة احملـتـمل بـحل الـبـر
ا اسـلفته فـيما سـيحصل دة الـدستوريـة  وأذكر  رئيس اجلـمهوريـة ضمن ا

بعد احلل .
جـروح الــعـراق غــارت  وال مـنــقـذ  وال ســبــيل  اال الـشــعب نــفـسه  ونــخـبه

الوطنية الشريفة.
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مـكاسـب الفـريق وكـان االفـضل ب
الفـرق عندمـا تلقى21هدفـا ماشكل
دعما لـنتائج الفـريق وزيادة رصيد
الــنـقـاط اضـافــة الى اسـتـقـرار خط
الـــوسط وشــكـل حــلـــقــة االتـــصــال
بـــفــاعــلــيــة واضـــحــة بــ الــدفــاع
والـهــجـوم كـمـا تـألق خط الـهـجـوم
وسط حــمــاس الالعــبــ جــمــيــعـا
وفـرظوا أنـفسـهم بفـضل مهـاراتهم
وعطائـهم وحتقيق حالـة االنسجام
ـسـتـوى مـدعـومـا وبــفـضل ثـبـات ا
بـــالــظـــهـــور الـــهـــجـــومي االفـــضل
ــــتــــواصل وسط والـــتــــســـجــــيل ا
تـميـز متـقدما الـظهور الـهجـومي ا
بــــعــــدد االهــــداف  64 مـــــارفع من
مـعــنـويــات الالعـبــ واالسـتــمـرار
ــبـــاريـــات بــافـــضــلـــيــة بــدخـــول ا
واضـحـة قـبل ان ينـعـكس مـسـتوى
اداء الـفــريـق عـلـى بــعض االعــبـ
واالسـمــاء لـلـظـهـور حتت األضـواء
وبــانـتـظــار الـدعــوة لـلـمــنـتــخـبـات

الوطنية.
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واســتـمـر الـفـريـق يـتـقـدم من خالل
اسـتــقـرار االداء وحتـقـيق الـنـتـائج
التي تـقدم بهـا للصـدارة واالمساك
بــهــا بــثــقـــة من وقت مــبــكــر وسط
طـمــوحـات الــتـقـدم بــخـطى ثــابـتـة
لــبـــلـــوغ الـــلـــقب وهـــو مــا حـــصل
ـهمـة عـلى افضل وحتـقق وانهـاء ا
مـايــرام وبـوقت مـبـكـر حتت انـظـار
االعـداء اللـدودين اجلويـة والـطلـبة
والزوراء والسـيطرة وحـسم نتائج
ـباشـرة مـعـهـا ذهـابا ـواجـهـات ا ا
وايــابــا والـفــوز في ست مـبــاريـات
وسم الـوحيد ـا يكـون ا بتـفوق ر
ثل هـذه الكبوات الذي يتـعرضون 
من فــريق واحــد والــتــأخــر بــفـارق
كـبــيـر من الـنـقـاط عن الـبـطل حـيث
اجلـويــة الـوصـيف والـوقـوف عـلى
بعد 21كمـا لم يشـعر الـشرطـة باي
تـــهـــديـــد حـــقــيـــقي طـــيـــلـــة فـــتــرة
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رحـلة الثـالثـة لبطـولة انـدية العـراق للـدراجات فريق "ضـد الساعـة" في مديـنة أربيل اخـتتمت مـنافـسات ا
نافـسات جرت كـتب االعالمي لنادي اربـيل هيـمن هوليـري ان ا عاصـمة إقلـيم كوردستـان.وقال عضـو ا
ركزي لـلدراجات.واضـاف ان فرق نادي عـلى الشارع 150 الـدولي بأربـيل بإشراف اإلحتـاد العراقـي ا
ـدرب اماجن اربـيل حـقـقت نـتـائج جـيـدة في الـبـطـولـة اذ حـصل فـريق الـنـاشـئـ لـشـبـاب اربـيل بـقـيـادة ا
درب ركـز االول.وتابع هوليري ان فريق سيدات اربيل حصـلن على مركز الثاني بقيادة ا شيرزاد على ا
ــدرب جـوفــان تــومي فــريق الــرجـال الــذي حــصل عــلى مــركـز الــرابع في زانــا خـســرو  بــيــنـمــا قــاد ا
تـبقيـة ولباقي األنـدية .يذكر أن البطـولة.واشار الى ان البـطولة مـازالت متواصـلة ليـومها الـثالث للفـئات ا
رحلة الرابعة واألخيرة تقدم في ا ركز األول لفئة ا فريق أربيل حقق في آخر بـطولة لألندية العراقية ا

ثلون جميع أندية الدولة. شاركة ستة عشر فريقاً  من بطولة العراق للدراجات الهوائية التي حظيت 
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ــبــيــة أعــلـــنت الــلــجـــنــة الــبـــارا
ــنــتــخب الــعــراقــيــة مــشــاركــة ا
الـــــعــــراقي لــــتـــــنس الــــطــــاولــــة
ـبي في بـطولـة الـسعـودية الـبارا

الدولية.
وقــــال الــــنــــائـب االول لــــرئــــيس
ــبـيــة الـعــراقـيـة الــلـجــنـة الــبـارا
رئــيـس الــوفــد الــعــراقي ســمــيــر
الكـردي إن البـطولة هي تـأهيـلية
بية لكأس العالم و الدورة البارا

في باريس 2024.
ــنــتـخب وأضـاف الــكــوردي ان ا
الـــعــراقـي لــلـــعـــبـــة من الـــرجــال
ــتــلــكــون خــاصــيــة والــنــســاء 
الــتـفـوق عـلى العــبي غـرب آسـيـا
وكـذلك الدول الـعـربيـة ويـحتـلون

الصدارة بتميز.
واوضـح ان االحتــــــــاد الـــــــــدولي
ـبي يـعـد لـتـنس الـطـاولــة الـبـارا

الالعب مـنـتـظـر فـاروق والـالعـبة
ــــتــــمـــــيــــزين رسل فـــــاضل مـن ا
سـتواهما لعام باللعبـة استنادا 

.2022
ــشـاركـة وأكــد رئـيس الــوفـد ان ا
في بـطولـة السـعوديـة تعـد مهـمة
تنافس فيها جدا والسيما ان ا
يـــســعـــون الى حـــصـــد الـــنـــقــاط
بية لضمان التأهل للدورة البارا

قبلة. ا
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وفي سياق منفصل أعلن االحتاد
الـــعـــراقي لـــرفع االثـــقـــال لـــذوي
االحــتـيــاجـات اخلــاصـة انـطالق
بـــطــولــة الـــعــراق لـــرفع األثــقــال

في العاصمة بغداد. بي البارا
ـكـتب االعالمي لـلـجـنة إن وقـال ا
ــؤتــمـر الــفـني لــلــبـطــولـة عــقـد ا
ـنــاقـشـة اجلـوانـب الـتـنـظــيـمـيـة
لـلـمنـافـسات مـؤكـداً أن البـطـولة

ســتـشــهـد مــنـافــسـات قــويـة بـ
الــربـاعـ الـذيـن سـيـشـــــــاركـون
في الــــــبــــــطـــــولــــــة من بــــــغـــــداد

واحملافظات.
وأضاف الـسلـمان أن احتاد رفع
األثـقـال أطـلق اسمـا عـلى بـطـولة
هـذا الـعـام لـيـكـون اسـمـهـا عـلى
ـــؤسس والـــبــطـل الــدولي اسم ا
حـسن رضــا الـســعـدي) لــغـرض

استذكارهم وهم أحياء.
وأوضـح أن فــــريـق الـــــلـــــجـــــنــــة
التحضيرية للبطولة في االحتاد
تـطلـبات اخلـاصة أنـهى جمـيع ا
إلقــامــة الـــبــطـــولــة في الـــقــاعــة
ــــقـــر الـــلـــجـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة 
ــبــيــة الــعــراقــيــة ضــمن الــبــارا
مـنطـقـة البـنوك شـرقي الـعاصـمة
بــغـداد لــتــعــد بـاكــورة بــطـوالت
ــوسم لــريــاضـة الــعــراق لــهــذا ا
.وأشــار الـى ان الــوفــد ــعـــاقــ ا

الـعـراقي يـضم 15 العـبـا والعـبـة
ـدرب  اضـافة الى االداريـ وا
وسيـكون موعـد انطالق البـطولة

سابقات بتسجيل  11هدفاً في مختلف ا
مع سـان جرمـان مـا انعـكس سـلـباً خالل
اخــتـيــار مـجــلـة "فــرانس فــوتـبــول" الـتي
تنظـم حفل الكـرة الذهـبية في  17تشرين
ــقــبل.كــذلك غــاب زمـيل االول/اكــتـوبــر ا
ميسي في سان جرمان البرازيلي نيمار
الـذي سـجّل 13 هـدفًـا في 28 مـبـاراة عن
الـقـائمـة االولـيـة بـينـمـا تـواجـد زميـلـهـما
ـهـاجم الـفـرنـسي كـيـلـيـان مـبـابي.ويُـعد ا
ــة من ابــرز مــهــاجـم ريــال مــدريــد بــنــز
رشح للفوز بجـائزة هذا العام بعدما ا
ـلـكي الى لـقـبه الـرابع عـشر قـاد النـادي ا
في دوري االبــطــال مــحـرزاً  15هـدفــاً في
ـتوقع أن يـصبح سـابقـة القـارية.ومن ا ا
ون ـة خامس فـائز فـرنـسي بعـد ر بنـز
كوبا (1958) ميشال بالتيني (84 1983
و85) جـــان-بــيـــار بـــابــان (1991) وزين
ـــهــاجم الــديـن زيــدان (1998). وأحــرز ا

الــفــرنــسي في مــوسم 44-2021-22 
هدفًا في  46مباراة مع نادي
الـعاصـمـة االسـبـانـيـة حيث
ـــوج مــعـه ايــضـــا بـــلــقب تُ
الـــــــدوري اإلســـــــبـــــــاني
والحـــــقـــــاً فـي بـــــدايــــة
وسم احلالي بكأس ا
الـســوبـر االوروبــيـة
بـــــــــفــــــــــوزه عـــــــــلى
أيــــــــــنــــــــــتــــــــــراخت
اني فرانـكـفـورت األ
-2صــــــــــفــــــــــر.ورفع
ـــة مــــجـــمـــوع بــــنـــز
اهـــــــدافه مـع ريـــــــال الى

324 هــدفًــا بـــعــد ان ســجّل
أحــــــد هـــــدفي الــــــفـــــوز عـــــلى
فـرانــكـفــورت لـيـتــجـاوز جنم الـ
"مــيــريــنـغـي" الــسـابـق االسـبــاني
راوول غــــونـــزالــــيس فـي قـــائــــمـــة
الهدّاف التاريخي للنادي حيث
ــركـز الــثــاني خـلف بــات يـحــتل ا
الـــبــــرتـــغـــالـي رونـــالـــدو (450).
وضـــمن هــذا الـــســيـــاق صــرّح
االيــطــالي كــارلــو انــشــيــلــوتي
ـــة "في مـــدرب ريـــال أن بــــنـــز
طـريــقه لـلــفـوز بــجـائــزة الـكـرة
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ان اخـتـيـار قطـر كـبـلـد عـربي وخـلـيـجي وشـرق اوسـطي لـتـنـظـيم بـطـولـة كاس
الــعـالم 2022 احـدث ضــجـة لم تــتـوقـف عـلى كل األصــعـدة مــنـذ يــوم الـفـوز
بـالـتصـويت حـتى مـا بـعـد انـتهـاء احلـدث .. وذلك بـحـد ذاته يـؤكـد استـثـنـائـية
ائـة عـام اال ان الـقرن حـدث مع انه يـتـكـرر كل اربع سـنـوات منـذ مـا يـقـارب ا

اضي شيء وما بعد القرن القطري العربي شيء آخر .. ا
القضـية ال تـتعلق بـعنصـرية عربـية او انتـماء شرق اوسـطي او تعبـير عن بوح
عربي إسالمي بـقدر ما تعـنيه الكمة من اسـتثنائـية خيار وحتـمل مسؤولية من
قبل دولـة وقـيادة وشـعب ... نـذر نفـسه مـنذ ذلك الـتـاريخ الى اليـوم وهـو على
أهـبـة االسـتــعـداد الي طـاريء فـضال عــمـا يـقـدمه من طــواريء ومـفـاجـئـات لم
ا ينتظر من مفاجئات الدوحة نظم من قبل . هذا وغيره  تخطـر على بال ا
الــتي اعـلن عـلى لـسـان اعـلى سـلـطـاتـهــا بـان مـونـديـالـهـا ال تـقـلـيـديـة فـيه وانه
ـفـردة ومـحـتـويـاتـهـا بل وتـوسـعـاتـهـا االنـيـة سـيـكـون اسـتــثـنـائي بـكل مـعـنى ا

ستقبلية . وا
نـتظر على صـعيد آخـر ضمن جـملـة طوابـير العـمل واالستـعداد لـذلك اليـوم ا
دير التنفـيذي إلدارة اإلسكان في اللجنة الـعليا للمشاريع اعلن عمـر اجلابر ا

واإلرث عن مفاجئة مشروع جديد بعنوان قرية الكرفانات .
فاجئات واخلدمات النموذجية التي ينتظر ان تسفر عن الهدف يـصب بخانة ا
نفـسها خالل أيام قبل االنطالق لتسهم بتعـزيز عنوان االستثناء الذي نوه عنه
ـشـروع يـكـمن بـتـوفـيـر خـيـارات سـكـنـيـة .. فـقـد قـال اجلـابـر أن الـهـدف من ا
مـتـعـددة لـلــجـمـاهـيـر الـتي سـتـحـضـر الـبـطـولـة بـاعـداد هـائل من جـمـيع بـقـاع

عمورة وما يتطلب من استعدادات تليق باحلدث والقائم به . ا
ـشروع مـنـوهـا الى ان اللـجـنـة بـاشرت مـنـذ وقت بـهـدوء وتؤوده بـالـعـمل في ا
وهي تـعــيش اخـار أيـام اإلجنـاز - ان شــاء الـله - اذ سـيـرى الــنـور بـالـقـريب
ـراحل النهـائية لـلمرافق الـسكنـية التي العاجـل للتـدش فهم بـصدد إجناز ا

تعمل اللجنة على حتويلها إلى فنادق سكنية خالل البطولة.
ـشـروع بـرمتـه عبـارة عن إيـجـاد وسـائل راحـة لـلـحضـور سـيـمـا مـا يـتـعلق  ا
بـالسـكن اذ يـعمـلـون على اقـامـة مراكب عـائـمة بـاخلـليج تـقـام علـيـها مـشاريع

ناطق التي تقع فيها. اسكانية كغرف تصنف من 3 إلى 5 جنوم حسب ا
وستـكون هـناك عـدد من اخليارات السـكان اجلـماهـير .. اذ سـتصل الـبواخر
الفـندقية تبـاعا وستكون أولـها وصوال بسعة 9500 شـخص اذ سيتم تدش
قـبل كما ان احلـجز سـيكون عـبر بـطاقة اول بـاخرة سكـنية في 13 تشـرين ا

جوبها قريبا . هيا التي سيتم اإلعالن عنها والعمل 
 في ظل هذا الـزخ الي اجلميل وما يعتقد من فلسفة قطرية الغناء احلدث بكل
حطـة معـينة فـاجئـات  ما هـو جميل واحـدث .. لذا يـتوقع ان ال يـقف طريق ا
وتـاريخ مـحـدد .. فـكل األنـظـار تـتـجه صـوب الـدوحـة
لـتــكـون مــعـجــزة عـربـيــة من خـضـم رحم صـحـراء
العـرب .. تـذكرنـا بـحضـارات كانـت هنـا واجنبت
واسسـت لتبقى فكرا واليات وشخوص شاخصة
ـــحى مـن الـــذاكـــرة ـــكـن ان  عــــبـــر تــــاريخ ال 

بسهولة !!
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متاز uH·∫ فريق الشرطة يسعى لبى للتفوق بعد تتويجة بالدوري ا

{ بــــــاريس (أ ف ب) - غــــــاب الـــــنــــــجم
االرجنتيـني ليونـيل ميسي العب باريس
ســـان جـــرمـــان الـــفـــرنــسـي عن قـــائـــمــة
رشـح الـ 30 جلـائزة الـكـرة الـذهـبـية ا
لعام 2022 في سابقة من نـوعها منذ 16
ـا فـيـمـا يـعـتـبـر مـهـاجم ريـال مـدريـد عـامً
ـة أبـرز االسـبـاني الـفــرنـسي كـر بـنـز
رشـحـ الحـراز اجلائـزة.وكـان مـيسي ا
ــاضي الــفــائــز بــلــقب اجلــائــزة الــعـام ا
رشـح مـنذ احلاضـر الدائم في قـائمـة ا
عــام 2006 حـــيث تــواجـــد بــ الـــثالثــة
االوائـل بـــاســــتـــمــــرار مـــنــــذ عـــام 2007

باستثناء عام 2018. 
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ـوج جنم بـرشـلـونـة االسـبانـي السـابق وتُ
بـاجلــائـزة سـبـع مـرات وهـو رقـم قـيـاسي
مـتــقـدمــاً عـلى مــنـافـسـه االبـرز تـاريــخـيًـا
البرتـغالي كريـستيـانو رونالدو (5) الذي
ـاضي اخمليب ورد اسمه بـرغم مـوسـمه ا
-اجلــديـد بــعـد عــودته إلى فــريـقه الــقـد
مانشستـر يونايتد االنـكليزي حيث فشل
فـي حــــجــــز مــــقـــــعــــد في دوري أبــــطــــال
أوروبــا.ويــغــيب مــيــسي ( 35عـامًــا) عن
رشح جلائزة عام  2022بعدما قائمة ا
ـــا أقل مـن عـــادي مع نـــادي قـــدّم مــــوســـمً
العـاصـمة بـاريس الذي انـتـقل اليه الـعام
ـا مـن الـنــادي الـكـاتــالـوني ـاضـي قـادمً ا
كــلـله بــالـفــوز بـلــقب الــدوري.كـمــا اسـهم
الـتـعديل عـلى نـظـام اخـتـيـار االسـماء في
اجلائـزة بـاقصـاء الـبرغـوث االرجـنتـيني
حـيـث لم تـعـد اجلــائـزة تــعـتــرف بـأفـضل
ي.بدالً من العب عـلى مدار الـعـام الـتـقـو
ذلك بـــاتت تــعــتــمــد عـــلى احــصــائــيــات
ـــــــــوسـم مـن خـالل "األداء الـــــــــفــــــــردي" ا
ـــثـــيــرة و"الـــشـــخـــصــيـــة احلـــاســـمــة وا
لإلعجاب" للمرشح وفقًا للمعايير.ومذ
رحيـله عن الـنـادي الكـاتـالـوني في صيف
عـام 2021 لم يـــتــمـــكن مــيـــسي من تــرك
بـصـمـته كـأحــد أفـضل الالعـبـ عـلى مـرّ
الـتـاريخ مع الـنـادي الـبـاريـسي الـبـاحث
ـسـابـقة بـاسـتـمـرار عن الـتـتـويج بـلـقب ا
القارية األم حيث أقصي من ثمن النهائي
عـلى يد ريـال مـدريـد االسـبانـي في طريق
األخــيــر الحــراز الــلـقـب.واكــتـفـى مـيــسي
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ــفــارز شـكــلت أســاس عـودة قـوة ا
فريق الـشرطة للـمنافـسة احلقـيقية
واســتـــعــادة الـــلـــقب بـــعــد غـــيــاب
موسم حيث موسم 2019 عندما
ركـز احلادي عـشر والذي حل في ا
بـــعــده رابـــعــا قـــبل ان يــظـــهــر في
موسم اسـتثنـائي من خالل خطوط
مــتــكـامــلــة وفــاعـلــة حــافـظـت عـلى
قـوتـهـا من الـبـدايـة حـتى الـتـتـويج
وقبـلها كـان الفريق قـد وجه رسالة
تفـاؤل جلمـهوره في انـهاء الدوري

صلحته عبر عملية متكاملة .
’U  r u

وكـــان مـــوسم الـــشـــرطـــة له طـــابع
خاص وجـيد بكل مـا تعـنيه الكـلمة
و بـاسـتــثـنـاء جــولـتـ خــسـرهـمـا
تـواليـا امـام نوروز والـكـرخ عنـدما
ــر بــحـالــة اســتــرخــاء بــعـد كــان 
خـــــطـف درع الـــــدوري فـي مـــــوسم
استثنـائي الى ما قبل سبع جوالت
على نهايته كـما حقق للمرة األولى
الـرقم الــقـيــاسي جملـمــوع ورصـيـد
النـقاط الذي قـد اليكسـر لفتـرة غير
قــصـــيــرة بــعــدمـــا حتــلى االعــبــ
بــالــتــركــيــز حـيـث الــتـشــكــيل ومن
يــجـلـس عــلى دكــة االحــتـيــاط وكل
اجملــمــوعــة الـــتي بــدأت وضــمــنت
النـتائج اجليـدة ولم يعـرف الفريق
طــعم اخلــســارة اال بــعـد 25جــولـة
االولى الــــتي مـــني بــــهـــا من نـــفط
الـوسط في الـنـجف لـكنـهـا لم تـبدد
من امال الفريق الذي استمر يلعب
يــروح حـمـاسـيـة ويـنـسج الـنـتـائج
والسيطرة على األجواء بثقة عالية
وكــبـــيـــرة والـــرغـــبــة فـي حتــقـــيق

الصدارة.
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 وسـاعـدت الــفـوارق الــفـنــيـة الـتي
عــلـيـهـا العـبـي الـفـريق وبـ اغـلب
فـــرق الــدوري فـي الــتـــهـــام اقــرانه
عـنــدمـا ظــهـر بــدفـاع قــوي من بـ

ـنـطقـة و الـتـطـلع إلى عـمل افضل ا
وال يبقى االهتمام بفريق كرة القدم
واهمال البنى التحتية وكانت اكثر
تـعـاقـبة من فـرصـة امـام اإلدارات ا

كن ان تستغل ولكن?. كان 

يـاتـي الـتــفـكــيـر والــتـحــرك اجلـدي
بــالــتــنــســيق مع وزارة الــداخــلــيـة
إلنـشـاء ناد مـتـكامـل وملـعب وقـاعة
مـغـلـقة والـدخـول في اجـواء الـعمل
احلـقيـقي كـمـا هو احلـال في أنـدية

التعاقد مع الالعب وتشكيل فريق
قــوي مــتــكــامل ومــعــلــوم أن نـادي
الـشرطـة يضم اكـبـر عدد من الـفرق
اجلـمـاعـيـة والـفــرديـة وفي مـقـدمـة
ــوذجــا لــهــا ومـهم ان االنـديــة وا

ـــنــافـــســات كــمـــا لم يـــتــراجع بل ا
استمر مواصلةالسير بخطى ثابتة
فـقط مــر بـحـالــة اسـتـرخــاء بـعـدمـا
حــصل عـــلى درع الــدوري عـــنــدمــا
خـسر مـباراتـ توالـيا امـام نوروز
في اجلولة 33بهدف لثالثةوخسر

بهدف من الكرخ في اجلولة34.
»—b*« U{—

وبــالــتـأكــيــد كــان مـؤمـن سـلــيــمـان
راضــيـا عن اداءالـفــريق والالعـبـ
وان حصول اللقب مكسب شخصي
ــنــحه الــضــوء األخــضــر له وقــد 
قبل كما تألق عدد للبقاء للموسم ا
ـقـدمة من االعـبـ مع الـفـريق في ا
احلارس احمد باسل هداف الفريق
والدوري احملـتـرف السـوري محـمد
واس هداف الفريق والبطولة 22 ا
هدفا وسعد ناطـق وبقية احملترف
وظـهـر اجملـمـوع عـلى قـدر الـتـحدي
درب عندما عولت عليهم االدارة وا
واجلـــمــهـــور الــســـعــيـــد بــاإلجنــاز

والنجمة السادسة.
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ا حتـقق باسـتعـادة اللـقب الذي و
كــــــان قـــــد حــــــقـــــقـه الـــــفـــــريـق في
مـــوسم 2018 وكـــانت حـــصـــيـــلـــة
ــوسـم االخــيــر بــتــقــدم الــشــرطــة ا
ــجـــمـــوع الــنـــقــاط 91 اجلـــمـــيع 
ونـــتــائـج الــفــوز 38 والـــتــعــادل 7
وخــســارة ثالث مــو اجــهــات وكـان
االكثـر تهـديفا  64 واالقل تلـقيا21
وبـذل االعـبـ مـا بـوسـعـهم خلـدمة
الفريق الذي حفز االدارة للتحضير
ـقـبل بـعـدمـا بـدأ مـبـكـرا لـلـمـوسم ا
أول وحــدة تــدريــبــيــة ومــو اصــلــة
الــبـحث عن الــنـجـوم لــدعم الـفـريق

بحثا عن اللقب للموسم القادم .
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والبد من اإلشارة لدور االدارة التي
دعــــمت االمـــــور بــــوقت وحـــــقــــقت
موسـمـا كان له طـعم خاص ولـعبت
دورا كــبــيــرا وســابـــقت الــوقت في
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نــظّمَ االحتـادُ الـعـراقـيّ لـكـرةِ الـقـدَم
اجـتـمـاعـاً لـرؤسـاءِ ومُـمـثـلي أنـديـةِ
ــثلِ رابــطـةِ ُــمــتـازِ مـع  الــدوري ا
الـدوري اإلســبـاني لــكـرةِ الــقـدم (ال
لـيـغــا) لـلـحـديثِ عن آلــيّـةِ وطـريـقـةِ
عــمل الــرابــطــةِ وإدارتــهــا لــلـدوري
اإلســبــاني لــتــطــبــيــقــهــا في دوري
ُــحــتــرفـــ الــذي ســيــنـــطــلقُ في ا

وسم 2023-2024. ا
 وحــضـرَ االجــتــمــاع الــنـائبُ األول
لـرئيسِ االحتـاد عـلي جـبار وعُـضو

ُ ــوســوي واألمـ االحتــاد أحــمــد ا
الـــعــامّ مـــحـــمــد فـــرحـــان وخــبـــيــر
الــتَـــســويق والــتــطــــــــــويــر تــامــر

يسري.
ورحّبَ الــــــنـــــائبُ األول لــــــرئـــــيسِ
االحتـاد بــاحلُـضـورِ مُــتـمـنــيـاً لـهم
: إن ــوفـــقــيــة مــؤكــداً الـــنــجــاحَ وا
الــــتـــــعــــاونَ مـع رابــــطــــةِ الــــدوري
اإلسـبـاني لـكـرةِ الـقـدَم من شـأنه أن
يـــلــقـي بـــظاللهِ اإليـــجـــابـــيّــة عـــلى
اجلــــوانب اإلداريّـــة واخلـــطـــطـــيّـــة
: إن آلـيّـة التـعاون والـفـنيّـة.مضـيـفاً

بــ اجلـانــبـ ســتـشــهـُد الــرعـايّـةَ
الـيّة ـوارد ا والـتسـويق وتَعـظيم ا
ُـــشــاركـــةِ في لالحتـــادِ واألنـــديـــة ا

. دوري احملترف
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من جهته قالَ عُـضو االحتاد أحمد
ــوسـوي إن الــتــعــاونَ مع رابــطـةِ ا
الدوري اإلسـبـاني سيـتضـمنُ ثالثةَ
مَــحــاور أســاســيّــة مــنــهـا اإلداري
الي والـفني مـا يعـزّزُ اإليراداتَ وا
ــســابــقـةِ ويــطــور اجلـانـبَ الـفــنيّ 
ُـــحــتـــرفـــ وإعــداد آلـــيّــةٍ دوري ا

ُسـابقة محـددةٍ ومعـلومةٍ لـتنـظيمِ ا
مـــوضـــحـــاً: إن احتــادَ الـــكـــرة قــرّرَ
تــــطــــبــــيـقَ لــــوائح الــــتــــراخــــيص
ُقبـل ما يعني اآلسيـويّة للمـوسمِ ا
دخـولَ أنـديـتـنــا مـرحـلـة االحـتـرافِ
ُـحـتـرفـ الدي وصـوالً إلى دوري ا

قبل. وسمَ بعد ا سنطبقهُ ا
ــــثـــلــــو رابــــطــــة الـــدوري وقــــدّمَ 
اإلسـبـاني لـكرةِ الـقـدم (ال لـيـغا) في
الــشـرق األوسـط "لـويس كــاردنـاس
ومحـمد عـيسى" شـرحاً مُـفصالً عن
طــبـــيــعــةِ عــمل الــرابــطــةِ ومــراحل

الــتــعــاونِ بــ الــرابــطــةِ واالحتـادِ
الــــعـــراقيّ لـــكــــرةِ الـــقـــدم من خالل
الـتـعـاونِ بـ الطـرفـ لـوضعِ آلـيّةِ
نظام دوري احملـترف وفق األسسِ
ُــعـتـمـدةِ في (ال لــيـغـا) فـضالً عن ا
الـسـعي لـتـحـويلِ الـدوري الـعـراقي
السمٍ وعالمـةٍ جتــاريّـةٍ مــهـمــةٍ عـلى
ـي والـعــمل عــلى الــصــعــيــدِ الــعـا
تــطـويــرِ الـعــامـلــ في األنــديـةِ من
الكـفاءات اإلداريّة واألجـهزةِ الفـنيّة
والالعـــبــــ لـــلــــوصـــولِ بــــهم إلى
االحـتـرافـيّـةِ الـتـي نـنـشـدهـا والـتي

ســتـعـودُ بــالـفــائـدةِ عــلى مُـســابـقـةِ
دوري احملــتـرفــ وكــذلك تــطــويـر
حـــقــــوقِ الـــبث واالرتـــقـــاء بـــوضعِ
ــواهب الـعـراقـيّـةِ ونـقل اخلـبـراتِ ا
ووضعِ األسسِ الـسـلـيــمـة لـتـنـظـيمِ
دوري لـلـمحـتـرفـ وتطـبـيق لوائح
ُـــعـــتـــمـــدة وزيــادة الـــتــراخـــيص ا
إيـــرادات الـــدوري الـــعـــراقيّ الـــذي
نسعى إلى أن يعكسَ االيجابيّةَ في

اجملتمعِ العراقي.
ُ الــــعـــامّ لـالحتـــاد وحتــــدثَ األمــــ
"مــــحــــمــــد فــــرحــــان" عـن األفــــكـــارِ

ُـبــاشـر بـ والــتـواصـلِ ا
وزيـرِ الـشَبـاب والـريـاضة
رئيــــــــس االحتاد "عـدنان
درجـــال" ورابــطــةِ الــدوري
اإلســبـــاني لــشـــرحِ الــبُــنى
الـتحـتـيّة ألنـديتـنـا وطريـقة
عملها وتـوفير فكرةٍ واسعةٍ

ُنافسات. عن إدارةِ ا
ــثـلـو األنـديـة عـدداً وطـرحَ 
من األسئلةِ على مُمثلِ رابطة
الــــدوري اإلســـــبــــاني أجــــابَ

عليها بصورةٍ مُفصلة.

لـــلــــمــــدة من الــــرابع عــــشـــر الى
احلـــادي والــعـــشـــرين من شـــهــر

قبل. ايلول ا
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وجه االحتـــاد اإلفـــريـــقـي لـــكــرة
نتخب مصر القدم صدمة قويـة 
ــبي بــشــأن بــطــولــة كــأس األو
األ اإلفـريـقـية حتت  23عـاما
ــغـرب في ـقــرر إقـامـتــهـا في ا ا
الـــفــتــرة بــ  26-2نـــوفـــمـــبـــر
2023.ولن يشارك منتخب مصر
مـبـاشـرة في نـهـائيـات الـنـسـخة
ــقـبــلـة مـن الـبــطـولــة بـصــفـته ا
حـــامـل الـــلــــقب وســـيــــخـــوض
الـتـصـفـيـات الـتي قـد يعـفى من

شاركة في مرحلتها األولى. ا
وأوضـح مــصــدر من الــكــاف إذا
شـــارك فـي الــــتـــصــــفــــيـــات 14
مـنـتخـبا سـتـقام الـتـصفـيات من

مــرحـلــة واحـدة وإذا شـارك 28
. منتخبا ستقام من مرحلت
وتابع أمـا إذا شارك عـدد ما ب
 28و 56مـــنـــتـــخـــبـــا ســـتـــقـــام
الــتـصـفـيــات عـلى ثالث مـراحل
ـشـاركـة 7 ألن الـبـطـولـة تــقـام 
مـــنـــتـــخـــبـــات فـــقط إلى جـــانب

ستضيف. منتخب البلد ا
وكـان االحتــاد الــتـونــسي لــكـرة
الـــقـــدم أعــــلن قـــبل أيـــام أن 39
مـنـتـخـبـا أكــدوا مـشـاركـتـهم في
الـتـصـفيـات حـتى اآلن كـمـا ذكر
في بــيــان رســـمي أنه  إعــفــاء
بـي لنسور قرطاج نتخب األو ا
ــرحـــلــة األولى من مـن خــوض ا
الــتــصــفــيــات.وتــعــاقــد االحتـاد

ـــصـــري لـــكــرة الـــقـــدم األحــد ا
ـــــديــــر الـــــفــــني ــــاضـي مع ا ا
دة البـرازيلي روجـيرو مـيكـالي 
بي ـنتـخب األو عـام لـقيـادة ا

خلفا لشوقي غريب.
ومن جــهــة اخــرى أثـار تــشــافي
هـيــرنـانـديــز مـدرب بـرشــلـونـة
حــالـــة من اجلــدل حـــول مــوقف
بـــعض جنــوم الـــبــارســـا الــذين
يــتــوقع خــروجــهم من الــفــريق
هــذا الــصـيف.وقــال تــشـافي في
ؤتـمر الـصحفي: تصـريحـاته با
"أنــا أعــتــمــد عــلى أوبــامــيـاجن.
الــذين ال أعـول عـلـيــهم يـعـرفـون
بــــالـــفــــعل بــــيـــنــــمـــا اآلخـــرون
مــوجـودون في الـنــادي وعـلـيـنـا

الـــتـــنـــافس .وأضـــاف مـن هـــنــا
وحــــــــتى  31أغـــــــســــــــطس/أب
اجلـاري ال أعــرف مـا سـيـحـدث.
أنـــــا أحب (أوبـــــا) وســـــعـــــيــــد
كن أن بتـواجدنا مـعًا لـكن ما 

يحدث ال أعلمه أنا.
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وعن وضـع فــريـنــكـي دي يـوجن
ــدرب "األمـر نــفــسه مــثل عــلق ا
أوبامـياجن. دي يـوجن العب مهم
كنـني استخـدامه لكن سوق و
االنتقـاالت ال يزال مفـتوحًا حتى
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر ال أعـــرف مــا
سـيـحدث لـفـريـنكي وأوبـامـياجن

وللفريق بأكمله.
وواصل نـــــحـن ال نـــــعـــــرف مـــــا

سيحدث مع العديد من الالعب
حتى نهاية سوق االنتقاالت.

وحــــول الــــصــــافــــرات ضـــد دي
يــوجن قـــال تــشــافـي لــقــد رأيت
تــصــفــيـقًــا. اجلــمــهــور صـاحب
السـيادة واجلمـيع يبـذل اجلهد
كن أن يـساعد جلعـلنا أفـضل. 
الـفريق والـنادي وبـيـكيه أيـضًا
نـــفـس الـــوضع لــــيس لـــدي أي
شـــكــوى.وســـئل تـــشـــافي حــول
مــوقـف ديــبـاي أيــضًــا وأوضح
دعـونـا نـرى مـا سـيـحـدث. الشئ
كن أن يحدث هو ثالي الذي  ا
أن يــغــلق الــســوق الــيــوم لــكن
حـتى نـهايـة الـشهـر هـناك وقت

. للصفقات اجلديدة والراحل

الذهبية. هل هنـاك من شك? بالنسبة اليّ
كال".واخـتــيـر من ريـال مــدريـد إلى جـانب
ـة كال من احلارس الـبلجـيكي تـيبو بنز
ـيـرو الـكرواتي كـورتوا الـبـرازيـلي كـاز
ـتــوج بـاجلــائـزة عـام لـوكــا مـودريــتش ا
2018 الـبـرازيـلي فـيـنـيـسـيـوس جـونـيور
ـاني أنتـونيو والعب تشـلسي الـسابق اال
روديغـر.امـا ليـفـربول االنـكـليـزي وصيف
بـــطل دوري االبــطـــال (خــســـر أمــام ريــال
صفر-1) فقد سُـمّي منه سـبعـة العب هم
تــريـنت ألــكـســنـدر-أرنــولـد الــكـولــومـبي
لـــويس ديـــاس الــبـــرازيــلـي فــابـــيــنـــيــو
ـنــتـقل الى الــسـنــغـالي ســاديـو مــانـيـه (ا
ـاني) األوروغـويـاني بـايـرن مـيـونــيخ اال
ـصـري مـحـمد صالح داروين نـونيـيس ا
والـــهـــولـــنـــدي فــيـــرجـل فــان دايـك.ولــدى
السيدات اختيرت 20 العبة ضمن قائمة
ــرشـحــات لــلـفــوز بـاجلــائــزة فـحــظـيت ا
انــكـــلــتــرا بــثالث مـــرشــحــات هن لــوسي
بـرونـز مـايـلي بـرايت وبـيث مـيـد هـدّافـة
كـــأس أوروبــا االخــيـــرة الــتُي تـــوج بــهــا
نتخب االنكـليزي.و ترشيح 4 العبات ا
فـرنــسـيـات فــيـمـا اســتُـبـعـدت
االسبانية أليكسيا بوتياس
الـــــــفـــــــائــــــزة عــــــام 2021
والــغــائـــبــة عن الـــنــســخــة
األخــيــرة مـن كــأس أوروبــا
اثــر تـعــرضــهــا الصــابـة في
حــــــــــــــــــــــــــ ادرج اســم
الـــــنــــــروجـــــيـــــة آدا
هـــيــــغـــربـــيـــرغ
ـــــــتـــــــوجــــــة ا
بــالــنــســخــة
األولـى فـي
الـتــاريخ
عــــــــــام
.2018
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أعــلن مــهـرجــان األمل الــسـيــنــمـائي
الدولي في دورته الـثانـية عن تـكر
الــنــجـمــة الــلـبــنــانـيــة كــارمن لـبّس
سيـرتها التمثيـلية الطويلة. تقديراً 
ــهـــرجــان وقـــال مــؤسـس ورئــيـس ا
الفنـان اللبـناني األصل فادي الـلوند
إن (الـنـجـمة الـلـبـنـانـيـة كارمـن لبّس
تسـتحق التـقديـر لدورهـا الفاعل في
إغـنـاء الـدرامـا اللـبـنـانـيـة والـعـربـية
بــكل األدوار الــتي قــدمــتــهـا وكــذلك
أعـمـالهـا الـسـيـنمـائـيـة الـتي تـخطت
حدود لبنان والوطن العربي وكانت
مـن الــفــنــانــات الــقــلــيالت الــلــواتي
اسـتـطـعن تـرك بصـمـة في الـسـيـنـما
األجـنــبـيـة بـاإلضـافــة إلى تـأثـيـرهـا
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بــعــد انــشــغــالــهــا عــلى مــدار االســابــيع
ــاضــيــة فـي تــصــويــر مـــشــاهــدهــا في ا
ــمـثــلـة مـســلــسل "روز ولـيــلى" اجنـزت ا
ـئـة من ـصـريــة يـسـرا مـا يـقـارب 90 بـا ا
إجــمــالي جــمــيع مــشــاهـدهــا حتت ادارة
اخملـرج مـانـدو العـدل. روز ولـيـلى" يـجمع
ـمــثـلــتـان يــسـرا ونــيـلــلي كـر ويــتـوقع ا
ـقـبـلة عـلى مـنـصة عـرضه خالل الـفـترة ا
كون من عشر حلقات سلسل ا شـاهد وا
تـدور احداثه في اطار اجتـماعي كوميدي
ـغـامرة إذ مـليء بـاألكـشن والـتـشـويق وا
تـدور األحداث حول مـحقّقتـيْن مستـقلّتيْن
يـتمّ التعاقد معهما; لـكشف عملية احتيال
مـصرفي كبرى يجـري التخطيط واإلعداد
ــسـلــسل الى جـانـب يـسـرا لـهــا.يـجــمع ا
ونـيلـلي كـر كل من عارفـة عـبد الـرسول
هــشــام عــاشــور أحـــمــد وفــيق وهــو من

تأليف البريطاني كريس كول.

الكبيـر في الدراما وفي العـديد منها
مـــرتـــبط بـــاحلـــاالت اإلنـــســـانـــيـــة).
ـهـرجـان بـدورته الـثـانـية ويـنـطـلق ا
من العـاصمة اإليـطالـية روما في 27
أيـــلــول  حـــيث ســـيــجـــول في ثالث
عواصم أوروبية ليختم فعالياته في
 4تشـرين األول 2022.  ويـشارك فـيه
أعـمــال سـيـنـمــائـيـة روائـيــة طـويـلـة
وقصيرة موجهـة بسياقها لإلضاءة
على احلاالت اإلنسانية وذوي الهمم
ـرأة واحلـاالت اخلـاصــة والـطـفل وا

واجملتمع. 
ـصرية أسماء أبو مثلة ا وشاركت ا
الــيـزيـد مــقـطع فــيـديـو عــلى وسـائل
الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي تـــرويـــجــاً
قرر عرضه لفيلـمها "الدعوة عـامة" ا
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االديب العـراقي صدر له عن دار الصـادق الثقافـية كتاب
جــديـــد بـــعـــنــوان (إشـــتـــغـــاالت في الـــشــعـــر والـــقـــصــة
ـيثولوجـيا) بواقع  236 صـفحة وعلـى جزئ حوارات وا
ومــقــاالت نـقــديــة نـشــرت اغــلـبــهــا في جـريــدة (الــزمـان)

الدولية.
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الــشــاعــر الـعــراقي تــلــقى تــهـاني
ـركز االوسـاط الـثـقـافيـة لـفـوزه بـا
الثالث بجائزة أثير للشعر العربي
الـتي اقــيـمت في ســلـطـنــة عـمـان

متمن له دوام االبداع.

 wðUO³ « —UHG «b³Ž b Uš

الــضــابط في اجلـيش الــعــراقي تـلــقى مـواســاة االوسـاط
الـعسـكريـة لوفـاة عقيـلته (ام سـيف)  سائـل الـله تعالى

ان يسكنها فسيح جناته.

 ÊUDK « ÊU e « l¹bÐ

الـشـاعر الـيـمـني شـارك فـي امـسيـة اقـيـمت عـلـى مـسرح
ـزار الـشـمـالي اجلـديدة بـاالردن ضـمن فـعـالـيات بـلـدية ا
مـهـرجـان الـقـيـصـر الـدولي الـسـادس لـلـشـعـر الـفصـيح/

دورة الوفاء إلربد.
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الكاتب العراقي تلقى تعازي االوساط الثقافية واالعالمية
ـوت فـي الـعــاشـر من بــوفـاة أخــيه صـبــاح الــذي غـيــبه ا

الشهر اجلاري سائل الرحمة لروحه الطاهرة.
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ي االردني نـاقشت ندوة في مجمع اللغة العربية االكاد
ــعــنــون (مـــجــامع الـــلــغــة الـــعــربــيـــة في عــهــود كــتــابـه ا

ي علي محافظة. ) ادارها االكاد الهاشمي

wFOÐd « ÂöÝ

ـهـنـدس ي الـعراقـي ضيـفـته الـسـبت جـمـعـيـة ا االكـاد
الـعــراقــيـة في نــدوة بـعــنـوان (الــتـطــبـيــقـات الــرقـمــيـة في

الصناعة النفطية - افاق جديدة).

ÊUÝdŽ WKIŽ wKŽ

ـفـكــر الـسـوري صــدر له عن الـهـيــئـة الـعـامــة الـسـوريـة ا
للـكتاب كـتاب بـعنوان (رؤى واراء في احلـوار احلضاري

والعالقات  الثقافية العربية واألجنبية).

UN¹b Ë V×DBð «dO Uý
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وثـالثــــة من اعــــضــــاء فــــريق الــــدودجــــرز
وشـاركت الـصـورة عـلى وسـائل الـتـواصل
االجــتـمــاعي مـعــلـقـة: " شــكـراً لــلـدودجـرز
جلـــعـل ولَـــدَي يـــشـــعـــران وكـــأنـــهـــمـــا في
وطـنـهـمـا". انـهـا الـصـورة االولى لـشـاكـيرا
بـرفقـة ولديهـا منذ انـفصالـها عن جنم كرة
الـقدم جيرارد بيكيه الذي حصل في شهر
ــاضي ويــبـقـى ان يـتــفـقــا عـلى حــزيـران ا

حضانة ولديهما.

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت - بــــرغم
مــشـاكـلـهـا الــقـضـائـيـة الــتي تالحـقـهـا في
اسـبانيا حيث ادعت عليها السلطات بتهمة
ية الـتهـرب الضريـبي اخذت الـنجمـة العـا
شــاكـــيــرا بــعض الــوقت لـالســتــمــتــاع مع
ولـديـهـا مـيالن وساشـا في لـوس اجنـلوس
تـحدة. واصطحـبت شاكيرا فـي الواليات ا
ولـديـهـا حلـضـور مـبـاراة بـايـسـبـول لفـريق
الـدودجــرز.وتـصـورت الـنـجـمـة مع ولـديـهـا
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أحـــيــا صــالــون جــيــهــان الــثــقــافي
ـــنــبــثـق عن مــجـــلس "أرض بــابل" ا
الــــثــــقـــــافي ذكــــرى الـــــعــــاشــــر من
عاشـوراء بـجلـسـة نخـبـوية حـملت
عنـوان (احلـس في ضـميـر الـثقـافة
اإلنــشــاديـــة) حــاضــر فــيــهــا كل من:
الـبــاحث في الـشــأن الـديـني الــسـيـد
ــوســوي عن "احلـزن في مــرتـضى ا
وذجاً" ـية.. الـطف إ الثـقافات الـعا
ي سامي والباحث التراثي.. األكاد
هــــــيــــــال عن األداء الــــــتــــــجــــــاوبي
والـتـناوبي فـي الردات احلـسـيـنـية..
أدارتـهـا اإلعالمـيـة جـيـهـان الـطـائي
اضي. في منزلها مـساء اخلميس ا
وقـالت الـطـائـي: (الـصـالـونُ.. يـشـكلُ
قنـاةً في مجمـوعةِ مـنصـاتٍ تنبعُ من
مـــجــــلسِ "أرضِ بــــابلَ" الــــثـــقــــافي
..ِ وتــصبُ فــيهِ.. نــتـبــاركُ بــاحلــسـ
عــلـيهِ الـسـالمُ مُـسـتــهالً لـفـعــالـيـاتِ
الـصـالـونِ) مـؤكـدة: (إنـتـدبـنـا هـات
ِ; كي الــشــخـــصــيــتـــ الــفــكـــريــتــ
نـستـقـصي حقـائقَ تـنـيرُ دربَـنـا على
ـوسوي خـطى الـشـهـادةِ). وتـنـاول ا

{ بـومـبـاي- وكــاالت: كـشـفت الـنـجـمـة
الـهـنـديـة ديــبـيـكـا بـادوكـون انـهـا عـانت

لـسـن مـن االكتـئـاب وكانت
حتـــاول ان تــخـــفي االمــر عن

والــديـــهــا وتـــضع قـــنــاع الـــشــجـــاعــة
والـتـمـاسك خالل زيـارتـهـمـا لـهـا في مـومـبـاي
ــؤسـســة الـتي وذلك خالل احــدى فـعــالــيـات ا
انـشأتـهـا لالعتـناء بـالذيـن يعـانون من مـشاكل
في الــصـحــة الــنــفـســيــة والــعـقــلــيــة. شـاركت
بـادوكــون احلـضـور مـعــانـاتـهــا من االكـتـئـاب
قـائـلـة: “كـنـت أفـشل دون سـبب واضح كـانت
هـناك أيام لم أرغـب فيهـا في االستيـقاظ كنت
ثـابة الـهـروب كنت أنـام فـقط ألن النـوم كـان 
أفـكر في االنتحار في بـعض األحيان". عندما
أجـرت بادكون مقابلة وناقـشت علنا مشاكلها
احلـزيــنـة والــعـقــلـيـة فـي الـعـام 2014  كــسـرت
األغالل والـقـيود وصـراحتـهـا هذه كـانت سبب
. وبدأت ـضي قـدمـاً الـتـحـول وسـاعـدتـهـا في ا
ـــوضـــوع وفي نــــقـــاشـــا عـــامـــا حـــول هـــذا ا
الــعــــــــام 2022  حتــولت ديــبــيــكــا إلى بــطــلــة
لـنـاحـيـة زيـادة عـدد الـفـعـالـيـات حـول الـصـحة

النفسية والعقلية.

حـاول أن تـستـوعب الـشـريك وصـاحله وأغـفـر له قدر
ما استطعت.رقم احلظ 9.
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التـدع خــوفك من جتــربــة أى شىء جــديـدة يــجــعـلك
تخسر كل فرصة.
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حـاول أن حتـافظ عـلى حب حـيـاتك وال تـخـسـره .يـوم
السعد االربعاء.
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ال تـــبـــحث عن احلب وحـــاول أن تـــنـــسى الـــتـــجـــربــة
ة رقم احلظ 7. القد
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ـعرفة النظام الغذائى يجب أن تستـشير طبيب تغذية 
ناسب لصحتك. ا
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اء ـشروبـات الـغـازيـة وأحـرص عـلى شـرب ا جتـنب ا
باستمرار مع تناول اخلضروات.
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اهـتم بـالـطـعـام الـصـحي حـتى تـسـتـعـيـد نـشـاطك من
جديد ولياقتك مرة أخرى.
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حدوث تـغيـرات إيجـابـية فى حـياتك الـصحـية نـتيـجة
التزامك بالتعليمات الطبيب والرياضة.

Íb'«

ـهـنـيـة نـتـيـجة حدوث تـغـيـرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
اهتمامك بتنظيم وقتك .

bÝô«

ـواجـهـة أوقـات أكثـر تـوتـرًا عـنـدما تـصـبح مـستـعـدًا 
تصعب األمور.
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تتـمـيـز بـالـهـدوء ولـديك طـموح تـسـعى لـتـحـقـيـقه كـما
لديك حساسية وعاطفة مفرطة.
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ـكـنـك االعـتـمـاد عـلى تـأيـيـد من هم حـولك و يـجب  
ترد اجلميل فورًا.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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عاند  وانا ادله وهو يقـلني بسيارته الى حفل اشهار كتابي قـال لي صاحبي ا
اخلـامس : التـسـوي نـفـسك ابـو العـريف  .انت مـحـاور نـعم اشـهـد بـأنك تـكتب

حلو  ;  زوجتي تقرأ لك .. لكن ان تمشينا وفق خرائط دماغك ال.
ـذيع  وانــا مـثل الـســوري  وائل عـدنـان حــبـال (هـو ســمـعـهــا درجـال ) ذلك  ا
ـعـتمـد لـلـناطـقـ والسـامـع بـالـعـربيـة عـلى خرائـط غوغل والـذي تـمرس في ا
شـركات فـيلـيبس ; سـامسـوجن ثم جاكـوار ..والذي صار رهـن اشارة كل قادم
ـعـود خـلــيـنـا نـسـتـخـدم الـتـطـبـيق..الاثق الى مـديــنـة بالخـرائط مـثل عـمـان :( 
علق الصوتي العربي بـخرائطك انها متاهة) . على الفـور اجاب (وائل حبال) ا
نعقد في بريطانيا عام   2010 بصوت اعرفه واستطيع ان ـؤتمر ا االول  في ا

قصود ! كان ا اقلده : لقد وصلت ا
كـثـيـرون يـتـمـنـون اال تـأتي في ذات الـتـوقـيت ; بـعـد ان اطـلـقت عـلى نـفـسك ان
غـريـنـتش في الـتـوقـيت انـكـلـيزي  –حـسب سـاعـة بـيغ بـن .. تصـلـهم وفـي يدك

فنجان بن العميد!
وسوم (انتربيت لـلطائرة والبيت)  مـاعلينا : في حـفل اشهار كتابي اخلامـس ا
اجدي اصـدر بصمت قـال بعضـهم (حييـيل خامس كتـاب) ونسوا ان خـزعل ا

كتابه رقم 100.
ه زعل طــــيف واسع من قـــال مـن قـــدمـــني : ســـادتـي االفـــاضل ثـم ا تـــقـــد

النسوان اجلالسات امامي في الصف االول !
وفي غـمرة السـعادة شـكرت من له الفـضل في تنظـيم هذا الكـرنفال االحـتفالي
من قـبل مشروع ابـداع في مجلس االعمـال العراقي بعـمان  لكنـني في الغمرة
تـلقيت اكثر من غمـزة ومؤاخذه على تناسي اصـحاب الفضل حسب التراتب .
انيا قال في ـتنبي على اسم ولده الـبكر في ميـونخ في ا الـناشر صاحب دار ا
ي لك في الـكـتــاب ولم تـذكـرني انت في الــتـقـريـر   الـســطـو عـلى نص تـقــد
ونتاج اظهر مايـراه القائمون من قبيل ماقل ودل الـتصريح الحدى القناتـ . ا
ا .اطـول احلاضرين بشـعر طويل معقـوص الى اخللف قال : لم تقم بـتحيتي 

قامي وقامتي وقيمتي .. يليق 
ـدهش وكـانت زوجـتـي قـد مـكثـت بـعـمـان اطـول فـترة حـ شـكـرت احلـضـور ا
تــتـنـاسب وتــوقـيع الـكــتـاب  .في ذات الـلــحـظـة كـان صــديق ومـحب الاشك في
ــقـاعـد الـشـاغـرة لــكن الـقـادمـ الـتــمـسـوا مـني قـبـول نـزاهــته يـحـصي عـدد ا
اعــذارهم الن الـطـرق مـزدحـمـة; لـم يـبق كـرسي اال وعـلـيـه جـلـيس ; اسـتـظـرف
مـاقـرأته من نصـوص ساخـرة تنـفي عن وجـهي صفـتي الوجـوم والتـجهم !رغم

اني مثل ام اجلبان الاحزن وال افرح !
 لـكني فـرحت وشعرت بـدخولي  مـنطقـة الراحـة التي حتدث عـنهـا دانيال اتش
صـاحب كتاب (عقل جديـد كامل ). قال من اهداني نسـخة منه :   انت ماتزال
في مـنـطـقـة اخلوف  عـقـلك يـريد أن يـحـافظ عـلى سالمـتك: لـذلك يحـفـز عـندك
اسـتجابة اخلوف داخلك فيتراجع عن اتخاذ أي مخاطرة للتجديد. وألن البشر

ــيـلــون إلى تــوقع الـســيـنــاريـو األســوء فـيــحـاول عــقـلك
حمايتك من خالل الثبات السلبي ومقاومة أي تغيير.

قــلت له وانـا  فـي اعـالي مــنـطـقــة الـراحــة  : اهل الـهـوى
مثل السـفينة بال دائـما وابدا مـكتوب عـليهم قـلة الراحـة 

وج سباحة ! قبطان يلعب بها ا

متد في اإلرث اإلنساني من احلزن ا
عــمق الــزمن مـتــجــلـيــاً مـرة بــنـزول
وزيه الى الـعـالم السـفلي وبـكاء د
البابلي عليه خالل جدب الصيف
ومـرة بــإنـتــشـار ظـاهــرة احلـزن بـ
األ األخرى.وقـدم  هـيال تـطـبيـقات
مــشــوقـة لـألداءات احلـســيــنــيـة من
ردات وأهـازيـج وقـصــائـد تــر بـهـا

احلــاضـرون مــســتـجــيــبـ جلــمـال
صــــــوتـه وحـــــسـن أدائه مـع شـــــرح
مـعــرفي عــمـيـق ألصل تـلك األداءات.
وأسهم احلـاضرون بـإضاءةَ ما ورد
في حــديــثـي احملــاضــرين من خالل
منـاقشـةٍ جديـةِ إستفـاضت الى إنارة
ـعــانيَ الـقــيــمـيــةَ الـتي الــثـوابـتَ وا

تأسستْ عليها واقعةُ الطفِ.

لقطة من اجللسة الثقافية              عدسة: مازن الرماحي
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نـفسـه قامت بـعمل ازيـاء سامـكو لـلمـخرج
ـن زيـــدان ومــــســــلــــسل داعـش وازيـــاء ا
اوبـريت رايت بغداد ضـمن فعالـيات بغداد

عاصمة الثقافة العربية.
التقتها (الزمان) وكان هذا احلوار معها:

{ عالم االكسسوار ماذا يعني لك?
ا يـحـمـله من ابداع في - انـه عالم جـمـيل 
يـتـمـيـز مــجـال االنـاقـة ومـكــمال لـلـديـكــور 

غاالة. بالبساطة وعدم ا
{ هل االكسسوار بحاجة الى دراسة او خبرة?
- االكـسـسوار يـحـتاج الى خـبـرة وموهـبة
والــدراسـة صــقل لـلـمــوهـبــة واخلـبـرة من

خالل مزاولة االعمال الدرامية.
{ اصعب عمل بالنسبة لك?

-اوبــريت بـغـداد ضــمن فـعـالــيـات بـغـداد
لــكـــثــرة عـــاصــمـــة الــثـــقــافـــة الــعـــربــيـــة 
الــشـخـصـيـات الـتـاريــخـيـة فـيه مع وجـود
وكـنت اعــمل لـيل ونـهـار لــوحـات راقـصـة 

الجنازه.
{ أحب االعمال اليك?

-هي االعـمال البغدادية كون لدي خبرة
فـيـهـا اخـذتهـا من الـفـنـان عـزيز

-الــداعم االول لي زوجـي الـفــنــان حــسـ
وهو كـرم نـعمـة فنـحن واحد مـكمل لالخـر
يـعـمل فـي الـديـكور كـونـه مـهـنـدس ديـكور
حــيث قـدمــنـا اعـمـال وكــنـا نـعــمل سـويـة 

كثيرة اخرى.
{ اصعب موقف مررت به?

-وانـا احضـر بروفة اوبـريت  رايت بغداد
في هذا  الـيوم كان لـلمـخرج قاسم زيـدان 
عـقد قران ابنتي في احملكمة وعند عودتي
ــمـثــلـ في ــســرح وجـدت جــمـيع ا الى ا
انـتـظـاري احسـست بـخوف شـديـد وخفت
ان اليتم العرض لكن الله وفقني واتممت

العمل بنجاح.
{ واخيرا .. كلمة عتاب?

- عـــتــبي عــلـى وزارة الــثــقــافـــة ونــقــابــة
الفنان نعم نحن نعمل خلف الكواليس
وعــمـــلــنــا يــبــدا مـن قــراءة الــنص الى ان
يتم دعوة كل يـنتهي اخر مشهد في العمل
زمـالئي الفنـان في كل جتمع ومـهرجان
اليتم لـكن لالسـف طيـلـة مـشـواري الـفنـي
ــهــرجــانــات وال نـذكــر في دعــوتــنــا الى ا

ناسبات. ابسط ا

احلــجـيــة الــذي عـلــمــني كل تـفــاصــيـلــهـا
وتاريخها اجمليد.

{ ماهي امنيتك?
-عــلى الــدوام افـكــربـعــمل مـخــزن لالزيـاء
لـكن لالســتـفـادة مــنـهـا في اي عــمل قـادم 
لـالسف لم يـــســاعـــدني احـــد في ذلـك فــلم

تتحقق هذه االمنية.
{ هل مرافقة اخملرج امر ضروري في اي عمل

فني?
-نــعم ضـروري خـصــوصـا في الــتـصـويـر
ـمثل اخلـارجي لتـحضـير كل مـايحـتاجه ا
من اكـسسوارات وازياء ومتـطلبات اخرى
...واتـذكـر عنـدمـا عمـلت مع اخملـرج حسن
وكــــــذلك حــــــســــــني كــــــان دقــــــيق جــــــدا 
ـــنـــتـــجـــ كـــارلـــوهـــارتــــيـــون كـــان من ا
وعـمــلت مع الــراحل وجـيه عــبـد ــهـمــ ا
الـغـني حـيث كان يـوفـر لي كل مايـحـتاجه

العمل.
{ من الداعم االول لك?

صبيحة عبدالستار
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الـفـنـانة صـبـيـحة عـبـدالـستـار خـريـجة
ـية الـفنـون اجلمـيلـة عام 1977- اكـاد
1978 عملت في االذاعة والتلفزيون
بدات مشوارها مصممة اكسسوارات 
الـفـني بـعـمل اكـسـسوارات تـمـثـيـلـية
(حـكـايـة الـرجل الـفلـسـطـيـني)والتي
فـازت في مهـرجان فـلسـط الدولي
لـــلــمــخــرج الــراحـل جــاسم شــعن
وتـوالت االعمال بـتصمـيم الديكور
لـــبـــرامـج كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا عـــالم
ـسـيـرة والـطالئع في ا ــوسـيـقى ا
ــســلــسالت فــكــثــيــرة مــنــهــا امــا ا
الـهـاجس وخـيط الـبـريـسم والطب
عــنــد الــعــرب وظــرفـاء ولــكن
بـعـدهـا  نـقـلـها الى وزارة
الـتربـية واصـبح عنـوانها
مـشرف فـني اول مـديرية
ـدرسي حيث الـنـشاط ا
عـمـلت بتـصـميم جـميع
مــســرحـيــات الـنــشـاط
ـدرسي وفـي الوقت ا
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{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - يـحــضـر
ي دينيس فـيلـنوف لـفيلم عن اخملـرج العـا
ــصــريــة كـــلــيــوبــاتــرا ومن بــ ــلــكــة ا ا
ـرشـحـات لـلــدور لـيـدي غـاغـا ـمـثـالت ا ا
وأجنــلــيـــنــا جـــولي. وقــال فـــيــلـــنــوف في
تصريح ان (الفيلم اجلديد الذي سيحكي
صـرية كليـوباترا في مراحل ـلكة ا عن ا
اإلعـداد األوليـة ولم يبدأ تـصوريـره بعد).
لكة كلـيوباترا كانت دائـماً ملهمة وحـياة ا
لـلــسـيــنــمـائــيــ لـعــبت فــيـفــيـان لي دور
كـلـيـوبـاتـرا في فـيـلم عام   1945 (قـيـصـر
وكـليوباترا) والذي تـدور قصته حول لقاء
كـليـوباتـرا بالـشاب يـوليـوس قيـصر أثـناء
ـصــر. بـدورهـا قــدمت صـوفـيـا حـكــمـهـا 
لـورين شخصية كليوباترا في فيلم "ذا تو
نـايـتس ويـذ كــلـيـوبـاتـرا" الـذي انـتج عـام
1954. ولــعـــبـت إلــيـــزابـــيث تـــايـــلــور دور

كليوباترا في فيلم (كليوباترا) عام 1963.

فـي دور الـــعــــرض هــــذا الـــشــــهـــر.
وعـلقت أبـو الـيـزيـد على الـفـيـديو
قـائــلـة: "تـوكـلــنـا عـلى الــله فـيـلم
الـــدعـــوة عـــامـــة 17 أغـــســـطس
بجميع دور العرض". الفيلم عن
قــصــة مـن تــألــيف كــر ســامي
وأحمد عـبد الـوهاب وفكـرة تامر
نــــــادي ومـن إخــــــراج وائـل فـــــرج
وبـطـولـة أحمـد الـفـيـشـاوي وأسـماء
أبـو الـيـزيـد ومـحـمـد عـبـد الـرحـمن.
وتدور قـصة فيـلم الدعـوة عامة في
إطـــــــــار مـن األكــــــــــشـن واإلثـــــــــارة
والـكـومـيــديـا ويـقـوم مـحـمـد عـبـد
الـرحـمن بـدور شـاب يـتـشاجـر مع
والدته فتنقلب حياته رأساً على

عقب بسببها.  أسماء أبو اليزيد
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شـارك وزير الـثقافـة والسـياحـة واآلثار حسـن ناظم في احتـفالـية افـتتاح
بــيت شـاعــر الـعـرب األكــبـر مــحـمـد مــهـدي اجلـواهــري في بـغــداد بـعـد
االنـتهـاء من عمـليـات جتـديده وتـأهيـله بحـضـور رئيس الـوزراء مصـطفى
قتـنياته ويتـكون منزل الكاظـمي. حيث حتول منـزل الشاعر الى مـتحف 
الـشاعـر الذي اسـتـملـكتـه أمانـة بغـداد مـنذ اعـوام من عـدة غرف قُـسمت
فـيـهـا مـقـتنـيـات اجلـواهـري ومـكـتـبـته وصـور عن مـخـتـلف مـراحل حـياته
داخل الــعــراق وخالل ســنــوات غــربــتـه خــارجه وأنــواعــاً مــخــتــلــفــة من
ـتنـوعة من عـدة مـنظـمات دولـية ومـحلـية ـية ا األوسمـة والـدروع التـكر
فضالً عن أوسـمـة بلـدان حكـومـات عربـية وأجـنـبيـة..وتضـمنـت احتـفالـية
ـصغـرة فـيـلـمـاً قـصـيرة تـنـاول حـيـاة الـشـاعـر ومراحـل عمل االفـتـتـاح ا
ـنزل بـحضـور أسرة الشـاعر وأمـ بغـداد عمـار موسى وعدد تـأهيل ا

. سؤول من ا
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{ بـــــــومـــــــبـــــــاي (أ ف ب) - تـــــــوفي
لياردير الهندي راكيش جوجنونواال ا
الــــذي جــــنى ثــــروتـه من الــــبــــورصـــة
وأطلـقت عـلـيه وسـائل اإلعالم احملـلـية
لقـب "وارن بافـيت الـهـنـدي"  بـحسب
مــا أعـــلن مــكــتــبـه األحــد.ونــعى أبــرز
ـلـيـارديـر الراحل ـسـؤولـ الـهنـود ا ا
البالغ  62 عـاماً وفي مقدمهم رئيس
الوزراء الـهنـدي ناريـندرا مـودي الذي
وصف عــــبـــر تــــويـــتــــر خـــبــــر رحـــيل
جـــوجنــونـــواال بـــأنه "مـــحـــزن". وكــان
الـراحل يــوصف بـأنه "الـثـور الـكـبـيـر"
في "دالل ســتــريت" وهي الــتــســمــيــة
التي يـشـار بهـا إلى بورصـة بومـباي.
وكــــانت ثــــروته تــــقــــدّر بــــنــــحـــو 3,5
تلك حـصصاً ملـيارات دوالر وكـان 
كبـيرة من أسـهم نحـو ثالث من أبرز
الـــشـــركـــات الـــهــــنـــديـــة في الـــســـوق
ـالـيـة.وهـو اســثـمـر أخـيـراً نـحـو 35 ا
ملـيون دوالر للمساهمة بنحو  40 في
ــئــة في رأســمــال شــركــة الــرحالت ا
ـنـخـفـضـة الـتـكـلـفـة الـهـنـديـة اجلـويـة ا
"أكــاسـا ايــر" الـتي دشــنت رحالتــهـا
األحــد وانـضـمت إلى ســوق الـطـيـران
ـــزدحــــمـــة أصالً فـي الـــهـــنـــد.ورأى ا
نـــاريـــنـــدرا مـــودي أن جـــوجنـــونـــواال
"النـابض باحلـياة والذكـاء والبـصيرة
يـتــرك وراءه مــســاهــمــة ال تـمــحى في
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اإلذعـان للـقواعـد هو الـعامل احلـاسم الستـقرار الـنظـام عدم الـتزام
القيـادة بالقواعـد بشكل محـدود وغير مـرئي للشعب قـد يحافظ على
اإلسـتــقـرار الـنــسـبي لـلــنـظـام لـكـن إنـتـهـاك الــقـواعـد بــشـكل مـرئي
ومــســـمــوع ومـــتــداول ومـــخــجل ومـــحـــبط عــلـى مــســـتــوى الـــنــخب
ـتخـصصـ والـشعب يـؤدي إلى ارتبـاك النـظام وعـدم اإلستـقرار وا
ـكن عالجه إال بــالـرجـوع واإلحـتـكـام والــصـراع الـسـلـبـي الـذي ال 
لـلـقـواعد واإلمـتـثـال لـهـا وإرسـال رسـالـة مطـمـئـنـة لـلـشـعب مـفـادها:
الـقيـادة مذعنـة للـقواعـد وترفض من يـخالـفهـا وتقـاضيه وتعـمل على

رعاية مصالح الشعب.
ــواطـنـة مــصـالح × الـقــواعـد: الـوطــنـيــة الـعــدالـة ا
ــال الـــعــام واخلــاص الــشـــعب احلــفـــاظ عــلـى ا
احـتـرام احلقـوق واحلريـات النـزاهـة الشـفافـية
األمــانــة تــمــكـ األصــلح الــصــدق احلـرص

هنية الوالء اإلنتماء حب الوطن. ا
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رة سـأزاوج ب العـلم واخمليالت الشعـبية بـ تفسـير العلم هذه ا
ومــنـطق الــتــحـلــيل والــتـفــســيـر وبــ االعـتــقــاد الـشــعـبـي لـلــنـاس
ا يخُص تـعلق اجلـماهيـر بالبـطل الفردي وسخريـتهم من الـواقع 
وهـوس االجنـذاب لـألوهـام واألفـكـار اخلــيـالـيـة والــغـيـبــيـة وتـلـذذهم

آسي واإلحزان.  با
ـقـهـور ـواطن ا في الـتـاريخ نــرى سـجالت تـهـوي فـيـهـا شـخـصـيـة ا
ومـكـانـته إلـى احلـضـيض بـيـنـمـا تـتــعـاظم صـورة احلـاكم وتـتـزايـد
نـقذ وال أحـد غيـره قادر ُـلهَم واخملـلص وا نـرجسـيته ويـصـبح هو ا

على حماية أسوار الوطن. 
وبـتـفـسـيـر العـلـم يرى (غـوسـتـاف لـوبـون) في كـتـابه (سـيـكـولـوجـية
اجلماهـير) بأن بـناء (الـقطيع الـرعاع) يتـم من خالل حقنه بـاألفكار
ـا يـجعل ـريضـة الـتي تـدخل ضمـن عقـله الالواعي  ـعتـقـدات ا وا
اجلـماهـير في كثـير من األحيـان تقـوم بأمور خـطيرة أو غـير متـوقعة
ومتقـلبة وهـذا ما يحـولهم إلى " قطـيع" هامشي وشـاذ عن اجملتمع

سؤولية.  حيث يعانون من نقص االنتماء وعدم ا
وهـذه اجلـماهـيـر عـادة ال تـبحث أبـدا عن احلـقـائق إنّـمـا عن األوهام
ـضخّـمة فـقط إذ يتمّ إقـناعـها والـسّيـطرة عـليـها من خالل الـوعود ا
مــثال أو من خالل عــبـارات تــضـرب أوتــارا حـسّــاسـة تــنـسلّ إلى ال
ـعـتـقـدات الّـذي تـنـتـمي إلـيه لـكـنّ احملـاجّات وعـيـهـا بـحـكم الـدين وا
الـعقالنـية ومـحاولـة معـاملـتها بـاحلقـائق والبـراه لن يـؤدّي إلّا إلى

تنفيرها وليس جذبها.
بـاخملتصـر فالصـفات اخلـاصة للـجماهـير الـنفسـية تـتمثل; بـالتوجه
الــثـــبــوتـي ألفــكـــار وعــواطف األفـــراد الــذين يـــشــكـــلــونـــهم وذوبــان
شـخصـيتـهم فـيهـا والالوعي يـهـيمن دائـمـا على اجلـمـهور وإمـحاء
احلـيـاة الدمـاغـية أو الـعـقلـيـة وهـيمـنـة احليـاة الـنخـاعـية وانـخـفاض

مستوى الذكاء والتحول الكامل في العواطف.
بـيـنـمـا "مـيـكـافـيـلي " في كـتـابه (األمـيـر) يـعـلم احلـكـام فـنـون مـهـارة
الـسيطـرة على عقـول الرعيـة وتنوميـها مغـناطسـيّاً من مبـدأ "الغاية
تـبــرر الـوســيـلــة" و"الـســيـاســة ال عالقـة لــهـا بــاألخالق". فـاذا أردت
الـوصول إلى غـايتـك; البد من الـسيطـرة علـى احلشود بـاللـعب على
الـعــواطف واالنـفــعـاالت والــغــرائـز ســواء بـاألكــاذيب والـتــزيـيف أو
بــاحلــقــائق وأنــصــافــهــا. واألهم جــعل الــدين أداة ضــروريــة إلدارة

الناس. 
شهـد العراقي ال يختلف عن صوّر التاريخ اخملتلفة هنا وهناك وا
ـا يعود إلى تـراكمات لكنه يـتسم بالـغرابة واإلثـارة والتنـاقضات. ر
الــوجـع واحلــزن والــصــراعــات واحلــروب والــفــيــضــانــات واألديــان
ــتـنــافــرة واحلـادة الــتي أصــبــحت تُــشـكـل شـخــصــيـة والـطــقــوس ا

العراقي وجيناته االجتماعية. 
ـا كان الـوردي محـقاً في تـوصيف الـشخـصيـة بأنـها تـعاني من ور
ثل العليا االزدواجية والـتناشز االجتماعي فـالعراقي أكثر هيامـاً با
ـراس نرجسي ال وأكثـرهم انحرافـا عنـها في واقع حيـاته. صعب ا
يـعـجـبه الـعـجب وال الـصـيام فـي رجب كـمـا يقـولـون وال يـرضى في
الـواقع حـتى ولـو تشـعل لـه عشـرات الـشـمـوع. شـعب مـتـنـاقض حد
ــعـلـقــة وصـواريخ احلــسـ ويــخـتـرع له الــتـطــرف يـبـنـي اجلـسـور ا
السيوف لـلتطبـير ومآ األحزان والـنحيب بحـجة الوفاء والـتضحية

واجلهاد. 
ومثلما قلت في مقاالت سابقة بأن الشخصية العراقية متطرفة جداً
في الــصـبـر واالحــتـمــال والـطـيــبـة تـثــور بـسـرعــة وتـنــطـفئ أسـرع
واقف; فـتجـد شيوعـياً أصـبح صدرياً ومـزاجهـا متقـلب بانـتهازيـة ا
وبعثـياً دعـوجياً وشـيخ عشـيرة يرقص في كـل األنظمـة بدون شرف
العقـال ومعممـاً يشرب الـشاي صبـاحاً واخلمـر ليالً وشيـخاً يهدم
جامعـاً للصالة لبناء موالً جتارياً وأحزاباً دينية تبكي ليل نهار على

راقص وتنهب اخلمس وخزائن الدولة.  احلس وتبني ا
شعب ال فواصل ب فئاته ونخبه إال ما ندر كثير منهم مصاب بداء
الـعـظـمـة وجـنـون الــنـرجـسـيـة بل جتـد أحـيــانـا فـقـيـراً من أصـحـاب
البسـطات أكثر رقيـاً في أفكاره من مثقف تـفوح منه رائحة الـطائفية
الـعفنـة. لكن اجلـميع يـشترك بـالشـكوى والـتذمر; نـخب منـكفـيّة على
ـعـتـلّـة نـفـسـهـا بـارعــة في حـذلـقـة الـواقع بـالـتـنـظــيـرات الـثـقـافـيـة ا

وجمهور مغيّب بالفتاوي والطقوس الكاذبة 
ستقبل عليه وعلى مع األسف; شعب يعـبث باحلياة ويغلق منافـذ ا
ـمارساته الفوضوية والـعاطفية شعب يـفترس نفسه ويفتك أجياله 
قت ذاته. ويذبح بعضهم البعض بال شفقة باسم الطائفة أو طمع و
ـآسي واألحزان والفـواجع في جينات ال. ال أدرى كـيف تتناسل ا ا
هذا الشعـب كما لو أنه يستعيد أساطيـره السومرية ويستعيد نواح

اضي.  ا
قصود مـا نراه حزيناً بنظـرة أوسع للمشـهد وليس من باب الـذم ا
يــفـطــر الـقــلب حتــول شـعب إلـى "قـشــة" يـتــحـرك بــقـصــاصـة ورق
ـذاهب والطوائف. حتـركه هلوسة وتغريـده عابرة وفـتوى مريـضة با
اضي ونوبات جاهل يكـره اجلمال فتـجعله يـعيش غيـبوبة ساديـة ا

اجلنون األعمى. شعب حير العالم ودوخ الدنيا!
وبـعـيــداّ عن الـعــلم وقـريــبـاّ من تـخــيالت الـشــعب وأفـكــاره ونـظـرته
لـلواقع فـأنك جتد غـرائب التـعلـيقـات واألفكـار والسـخريـات الالذعة
في مــواقع الــتــواصل االجـتــمــاعي الــتي تـعــكس شــخــصـيــة الــفـرد
الـعـراقي وطـمـوحـاته وآمـاله مـثـلـما جتـد تـنـمـراً في األلـفـاظ وعـنـفاّ
مـتـطـرفـا وكذلك تـهـذيـبـاً في سخـريـة الـقـول; كوكـتـيل عـجـيب غريب

مطرز بالوجع واليأس واألمل.
كتـب أحدهم يـقـول " كـيف تريـد من شـعب يـغـرق بالـطـقـوس الديـنـية
واخملدرات وحلم احلـمير أن يستيقظ مـبكراً وعقله في رأسه. العقل

مغيّب ياسيدي!"
ويــرد أحـــدهم عــلــيه:" أخــوي األرجــنــتــ هـي الــســبب أمس الــقت
الشرطـة العراقية عـلى الالعب ميسي ومارادونـا وبحوزتهـما كيلوين
هيروين على احلدود وتب إنها من جمهورية األرجنت اإلسالمية 
وتقرأ تـدوينات الذعة تنتقـد السياسي مسـتخدم اسم "حمد" بدالً
قـصودة فـلم يسـلم الكـاظمي من من اسم الـشخـصيـة السـياسـيـة ا
الـسـخـريـة; "حـمـد عـاف الـريـاسـة وكـاعـد هـنـانـة حـمـد سـوة الدرب
بـغداد حـنانه " وآخـر أنتـقد جـميع الـساسـة في العـراق: "حمـد يذبح
بـولــدي لـعـ جـيـراني. حـمـد عـاف الـعـراق وصـار إيـراني ويـضـيف
آخر:  حمـد طول النهار ينادي باإلصالح. حـمد بالليل سرق اخلزنة

فتاح "  وا
واقع اإللـكتـرونيـة هو ـتداولـة في ا لـكن أغرب األخـبار والـتعـليـقات ا
موضوع حلم احلمير الذي انتشر في مطاعم العراق مؤخراً حسب
سـيس تـقـاريـر الـشرطـة واألمـن الوطـني حـيث  ربـطه مـع الديـن ا

واخملدرات ليكون العامل الثالث في سر غيبوبة الشعب.
ومـلخص الـقصـة احلـقيـقيـة الـتي  روايتـها من قـبل طـبيب أسـنان
بـأنه أكـتـشف أنه أكل خالل سـنـوات "زمـال ونـصف" كـبـاب من أحد
ـعـروفـة رغم وجـود الـقــانـون الـصـارم لـلـنـظـام مـطـاعم الـكـاظـمـيــة ا
الـسـابق لذلك من احملـتـمل في ظل فوضى الـيـوم وانعـدام القـانون
أن يـــكــون كل فـــرد عــراقـي قــد تـــنــاول "درزن حلم
ـا كـان هـذا حـمــيـر" من االحـتالل حلـد اآلن. ور
هو الـسر الـعجـيب الذي يـجعل الـعراقي يـصفن

أربع سنوات لينتخب نفس احلمير!
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هــذا الـشيء سـيــجـعـلــهم يـسـألـون
ــهـارات أســئـلــة أكـثــر وتـطــبـيق ا
ــدرسـة الــتي يــتــعــلــمــونــهــا فـي ا
بـأشـيـاء يدويـة عـلـميـة ألن تـطـبيق
ــشــاريـع الــهــنــدســيــة بــأيــديــنــا ا

جتعلنا نتحب اجملال أكثر.
Arabian حدثينا عن مشروعك انت }

Stargazer
- هي صــفـحــة عـلــمـيـة بــالـلــغـتـ
الــعـربــيـة واإلنـكــلـيــزيـة أحـاول أن
أوصـل عـلـوم الــفـضـاء مـن خاللـهـا
بـطـريـقة سـهـلة ومـبـسـطة النـفـتاح
الـــــشـــــارع الـــــعـــــربي عـــــلـى آخــــر
ـستـقبل الـتـطورات ومـانسـتـثمـره 

الفضاء.
ـــــا يـــــحـــــصل في { مـــــا هـــــــو رأيك 

العراق?
- مـن أكـثــر األشــيــاء الــتي أحـاول
مــنـذ  3 ســنــوات أن اتـقــنــاهـا هي
ـفـردات الـعـلـمـيـة بـالـعـربي تـعـلم ا
ألشـــرحــهـــا ألبــنـــاء بــلـــدي ألنــني
درسـت الـــعــــلـــوم بــــاإلنـــكــــلـــيـــزي

فالترجمة الفورية صعبة لدي.
{ تتابع أخبار العراق?

- حــلـمي الــعـودة لــلـعـراق ولم أره
مـنذ  2004 أتـمنى زيـارتهـا وألتقي
تـابـع لي ـوجوديـن ا بـالـطالب ا

. هناك أشتاق لبلدي كثيراً

بــالـــصــفــوف وتـــطــبــيــقـــهــا عــلى
مـــشـــاريع عــلـــمـــيــة يـــدويـــة لــيس
بــالـضــرورة في شـركــة فـضـاء ألن

الهندسة مجالها مفتوح ومتعدد.
{ من خالل شـركـتـكم يـسـتـطـيع الـفـرد
التـوجه إلى الفضاء كم سـفرة استطعم

تسييرها حلد اآلن?
- 22 رحــــلــــة عن طــــريق صـــاروخ
جتـــاري يــنـــقل رواد فــضـــاء لــيس
بــالــضـرورة يــكـونــون مــحـتــرفـ

ـــدة  11دقــــيــــقـــة إلى يــــذهـــبــــون 
الـفـضـاء ويـجـربـون هـنـاك مـجـمل
اآللــيـات ويـشـعـرون بــسـمـة فـقـدان
اجلـاذبية في الـكبسـولة ويعودون
وبــعــد عــدة أيـام ســيــرســلـون أول
فـتاة مـصرية بـالعـشرينـيات حيث
سـتكـون أول رائدة فـضاء مـصرية
وعــــدد الـــنـــســــاء في هـــذا اجملـــال
أصــبح اكــبــر عــمــا كــان عــلــيه في

السابق.
ـكن أن الـعـمل في مـجـال الـفـضـاء  }
يــكـــون حــلــمـــاً آلالف الــنـــاس وخــاصــة

األطفال وماهي نصيحتك لهم?
- عــــلى األهـل أن يـــتــــحــــدثـــوا مع
أطـفالهم حول هذه األشياء بطريقة
مـبـسـطة سـهـلة من خالل مـحـاولة
فــهم اجملــرات عن طــريق الــغـوغل
ومـن خالل شراء كتب عن الـفضاء

{ خالل  17 عـــامــــاً اســـتـــطــــعـــتي أن
تــكــوني مـــهــنــدســـة دفع صــاروخي في

إحدى أكبر شركات العالم.
ال أفــكـر بـهـذه الـطــريـقـة فـقط أقـوم
بـإحاطة نفـسي بأشخاص يـعملون
عــلى تـطــويـر خــبـراتـهـم لـكن هـذا
اجملـال الذي أعمل فيه غير موجود
بــالـشــرق األوسط لـذلك يــظـهـر أنه
شـيء كـبــيــر جــداً لـكـن أحـاول من
خـالل الصفـحة اخلـاصة بي والتي
أريــد مـن خاللــهــا أن نــكــســر هــذه
الــقــاعــدة وجنــعل الــدخــول لــهـذا

اجملال وخاصة للنساء أسهل.
تـداول أن لقب السندي في العراق { ا
ذو أصول كـردية وغالـبيـتهم في دهوك

هل لقبك له بعالقة بهذا الشيء?
- كال.

{ عـمـلك في نـاسا وبـلو أوريـجـ كيف
تصف جتاربك في مجال الفضاء?

ـهـمـة لـلـدخـول من أكـثـر األشـيـاء ا
فـي هــكـــذا شـــركـــات الــعـــمل عـــلى
مــشـاريع عـلــمـيـة يــدويـة كـنت في
ـشاريع اجلـامـعـة أركـز عـلى هـذه ا
ـعـدل الـعالي بـدالً من االهـتـمـام با
شـاريع اليدوية مع النـشغالي في ا
الـفرق الطالبـية في اجلامـعة لذلك
أكـثر نـصيحـة للـشباب أقـدمها هي
ـهارات الـتي يتـعلـمونـها تـطبـيق ا

الذي جتعل الصاروخ يعمل.
{ عـــنـــدمــا تـــعـــمـــلــون عـــلى صـــنـــاعــة
الــصـاروخ الــواحـد كـم تـســتـغــرق مـدة

إكماله?
- أقـــصــر فــتــرة  10 ســـنــوات ألن
الــشــركـات حتــاول أن تــخـلـق عـلى
الدوام شيئاً جديداً مثالً الشركات
ـوجـودة في كـالـيـفـورنـيـا يـبـنـون ا
صــواريخ من نـفس أنــواع الـوقـود
تـقريـباً فالـتلـسكوب يـبنوه في 20
سـنة والصواريخ التي نـبنيها مع
نــاســا أو الــشــركــات الــفــضــائــيــة
األخـــــــرى من  5 إلـى  15 ســـــــنــــــة

تستغرق مدة إجنازها وإكمالها.
{ كـيف كـانت بـدايـة حـيـاتك في بـغـداد
مــنــذ الــطـــفــولــة وكــيـف اتــخــذ قــرار

الهجرة إلى أمريكا?
- بـقينـا في بغداد حتى  2004 كما
عشت  4 سـنوات في عمان فعندما
كــان عـمـري  14عــامـاً انــتـقـلت إلى
جرد حتـولنا إلى هناك أمـريكا و
ــدرسـة الــتـحــقــنـا عــلى الـفــور بـا
وكـــنت اصــطــحب مـــعي قــامــوســاً
كـــبـــيـــراً حـــيث كـــنت الـــعـــراقـــيــة
الــوحـــيــدة في الــصف وأصــبــحت
دراستي لها األولوية لذلك حاولت
كن أن أتـعلم الـلغـة بأسـرع وقت 

إلى أن أتقنتها.

عـمري  16 عـاماً قـمت بقـراءة قصة
ريخ فـتاة تـعمل في مـجال مـناخ ا
عـرفة وشـكل هـذا األمر حـافـزاً لي 
الــــفـــضـــاء والـــدفـع الـــصـــاروخي
والــكـون واجملــرات واكـتــشـفت أن
الـفضـاء مجـاالته كثـيرة كـما أنني
مــنــذ الـصــغــر كـنـت أحب أن أكـون
مـــهــنــدســة لـــكن دون مــعــرفــة أي
تــــــخــــــصـص أي لـم يــــــكن لـي في
طــفــولـتي أي طــمـوح ألكــون رائـدة

فضاء أو ما شابه.
{ أنت حـالـيـاً مـهـنـدسة دفـع صاروخي

ماذا يعني ذلك?
- هــــو مــــثل أي عــــمل في مــــجـــال
الــهــنــدســة لــكن هــنــا حــول بــنـاء
ـعـقـد فـيه أن أي صـاروخ واألمـر ا
مــشـكــلـة تــصـادفك في الــصـواريخ
همـة حينـها تتـوقف لذلك يجب فـا
أن يــكـون الــنـظــام يـعــمل كـله وفق
مـسـار دقـيق كـمـا أن عـمـلـيـة بـنـاء
الـصـواريخ تـسـتـغـرق مـدة طـويـلـة
جـداً فـالـصـواريخ الـكـبـيـرة غـالـية
جــداً والـــوقــود غــال جــداً وغــيــر
مـتـوفـر بـكثـرة وعـمـلي أنـا حتـليل
وتـصـمـيم أجزاء الـصـواريخ مـنهم
األنــابــيب فــصــنــاعــة الــصــواريخ
عـــبــارة عن مـــرحــلــتـــ أو أربــعــة
مـــراحل وأنــا أعــمل عــلى األدوات

{ كـالـيفـورنـيا  –وكـاالت - أعـربت
مــهــنــدســة الـدفـع الـصــاروخي في
شــركـة بــلـو أوريـجــ األمـريــكـيـة
ديــانــا الـســنــدي عن رغـبــتــهـا في
ـنـفـعـة لـلـشـعب فـي مـجال تـقـد ا
اســتـكـشـاف الـفــضـاء وتـشـجـيع ال
سـيـمـا الـنـسـاء مـنـهم عـلى حتـقيق
ـضمار مشيرةً طـموحهم في هذا ا
إلى أمــلــهــا بــالــعــودة إلـى بــلــدهـا
الـــــعـــــراق الــــــذي غـــــادرته مـــــنـــــذ
.2004وقـــــالت فـي مــــقـــــابــــلـــــة مع
رووداو( انــــا مــــهــــنـــدســــة الــــدفع
الـصـاروخي في شـركـة تـدعى (بـلو
) في كـاليـفورنـيا انـتقلت أوريـج
لـلــعـيش في أمـريـكـا مـنـذ نـحـو 13
عـــامـــاً وأكـــمـــلت دراســـتـي هـــنــا
تـــخـــصـــصـت بـــدراســـة هـــنـــدســة
الـكـيـمـيـاء وعـمـلت خالل دراسـتي
ـشـاريع عـديـدة فمـجـال الـفـضاء
ـفــضل لــدي لـذلك واســتــكـشــافه ا
قـــررت أن أخــوض هــذا اجملــال من
خـالل فـــتـح مــــوقع خــــاص بي في
ــســاعــدة الـشــعب مــحــاولــة مــني 

العربي.
{ كــيـف بــدأ شـــغــفك فـي هــذا اجملــال

وأنت في بغداد?
- بـدأ هذا احللم عنـدما انتقلت من
الــعـراق إلـى أمـريــكـا عــنـدمــا كـان

»öD « ¡UI Ë ‚«dFK  …œuF « wLKŠ

w  5FÐU²*«

الـــذي عــــادة مـــا يـــحـــصل في
احملـــاكــمــات لـــكــنـــني كــنت
مـصمماً على االستمرار في
الــــقـــضـــيــــة حـــتى صـــدور

احلكم".
ــيـة وتــقــدم الـنــجــمــة الـعــا
بـريـانـكـا شـوبـرا هـذا الـعـام
مــهـرجــان مـنـظــمـة غــلـوبـال
رور سـيتيزن الذي يحتفل 
عــشــر سـنــوات عــلى إنــشـاء
ـنـظمـة الـتي تـعمل من أجل ا
مــحـاربـة الـفـقــر حـول الـعـالم
وتـمـكـ الـنـسـاء وغـيـرها من
ــواضــيع اجملــتـمــعــيـة ذات ا
اهـــمـــيــة قـــســـوى.وصــرحت
ـــــعـــــروفـــــة ـــــنـــــظـــــمـــــة ا ا
بـإسـتقـطابـها الـتبـرعات من
كـــبــار الــنـــجــوم ان احلــدث
الـذي سـيـقـام يوم  24أيـلـول
الـقـادم في سـنـتـرال بارك في
مدينة نيويورك سيضم بعضًا
مـن أكـبــر الـفــنــانـ والــقـادة و
"صـنـاع التـغـييـر" في الـعالم. في
ــاضي نــظــمت غــلــوبــال الــعـــام ا
ســيـتـيــزن أحـد أكـبــر األحـداث عـلى
اإلطـالق  وكان عرض افتراضي على
مــدار  24 ســـاعــة  جلــمع األمــوال من

ي بعد جائحة كورونا. أجل التعافي العا

{ نــيــودلــهي-(أ ف ب) - فـاز مــحــام هــنـدي في
دعـوى قضائيـة استمرت  22عـاما كان قـد أقامها
عـلى شركة السكك احلديد التـابعة للدولة بسبب
بـيعـهـا تذكـرة له بسـعر يـفوق سـعرهـا األساسي
ـعـركـة بـعــشـرين روبـيـة وأكّـد أنّه اســتـمـر في ا
الــقـضـائــيـة بـهــدف تـبـيــان احلـقـيــقـة. واشـتـرى
تــونـغــنـاث شــاتـورفــيـدي عـام  1999 تــذكـرة من
مــسـقـط رأسه مـاثــورا الـواقــعـة في واليــة أوتـار
ـيالد إلى بـراديـش (شـمـال) لـلـذهـاب يـوم عـيـد ا
نـطقة مـوراداباد التـي تبعد  300 كـيلومـتر عن ا
ــسـؤول عن ـوظف ا الــتي يـتــحـدر مــنــهـا.لــكنّ ا
الــتـذاكـر بـاع احملـامـي تـذكـرة مـقـابل  90 روبـيـة
( 1,12 دوالر) بــدل سـعـرهـا األسـاسي الـبـالغ 70
). وبـعدمـا رُفـضت طـلـباته روبـيـة ( 87,23 سـنـتـاً
ـبـلغ أقــام شـاتـورفـيـدي ــتـكـررة السـتـرجــاع ا ا
ـستهـلك في ماثورا دعـوى أمام محـكمة حـماية ا
والـتي توصلت هـذا الشهـر إلى حكم يـلزم شركة
سكك احلديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة 15
). وقـال شـاتورفـيدي ألـف روبية ( 186,78 دوالراً
فـي تــصـــريح لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس مـن أمــام
احملـكمة إنّ "األمر لم يـكن يتعلق بـاحلصول على
تــعـويــضـات بـل بـحــقـوقي" مــضــيـفــاً "يـحق لي
كـــمـــواطن أن أطـــلق عـــمـــلـــيـــة إعـــادة نــظـــر في
ـمـارسـات الـتعـسـفـية والـفـاسـدة من الـدولة أو ا
إحـدى مـؤسـسـاتهـا".وتـبـرز هذه الـقـضـيـة البطء
ـزمن في النظام القضائي في الهند الذي تنظر ا
مـحـاكمـه في نحـو خـمسـ مـليـون دعـوى. وقال
شـاتورفـيدي "شـعرت بـاإلحبـاط نتـيجـة التـأخير
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"ثـينك" ("فـكّر") بـهدف "احلضّ على
الـتفكـير". وقالـوا "من يفكّـر يكتسب
ــعـــرفـــة هي مــفـــتــاح ـــعــرفـــة وا ا
ــتــســامح الــتــعــايـش الــســلــمي وا
والـدائم". وأقيم اول "ستريت باريد"
ـــشـــاركـــة فـي زوريخ عـــام  1992 
نــــحـــو ألـف فـــحــــسب من عــــشـــاق
مـوسيـقى التـكنـو لكـنه بـات يُعـتبر
اهـم احـتــفــال راقص لــلــمــوسـيــقى
االلـكتـرونيـة في اوروبا مـنذ توقف
. وألــغت "لـــوف بـــاريــد" في بـــرلـــ
الــســلــطـات نــســخـتـي عـامي 2020
و 2021 بـسبـب جائـحة كـوفيد-19.
وصــــدرت عـــام  1994 دعــــوات إلى
مــنع إقــامــة الـعــرض. وقــال رئـيس
شـــرطـــة زوريـخ روبـــرت نـــيـــوكــوم
يـــومــهــا أن "الـــعــرض كــبـــيــر جــداً
وصــــاخب جــــداً ويــــلــــوث شـــوارع

دينة. ا

 30 شـاحـنة "لـوف مـوبايـلـز" مزيّـنة
بــاأللـوان الــزاهـيـة حتــمل مـنــسـقي
ـوسـيـقى االلـكـتـرونـيـة (دي جاي) ا
وعــدداً مـن احملــتــفــلــ وتــخــتـرق
ــســـار.وإلى هــذه احلـــشــود عـــلى ا
ــتــنـقــلـة ــوسـيــقــيـة ا ــنــصـات ا ا
تـوزعت ثـماني مـحطـات ثـابتـة على
طـول الـطـريق تـولى فـيهـا مـنـسـقو
أسـطـوانـات متـعـددو اجلنـسـية بث
أحلــان رقــصت عـلــيـهــا الــعـاصــمـة
االقـتـصـاديـة الـسـويـسـريـة بـيـنـهم
أدريــاتـيك وآنـا تــور وإيـدا أنـغـبـرغ
وريـنييه زونـفيلـد وسيريـتا.وشارك
أكـــــثــــر من  200 دي جـــــاي" من كل
أنــحــاء الــعــالم من دون مــقــابل في
إحـياء النسخة الـتاسعة والعشرين
مـن "ســـــتـــــريـت بـــــاريـــــد".وأطـــــلق
ـنــظـمـون عـلى هـذه احلـفـلـة الـتي ا
تــقـام بـعـد عـامَي اجلــائـحـة عـنـوان

ب  750 ألـــفـــاً ومــلـــيـــون شــخص
ـوسـيـقي .وامــتـد مـوكب الـعــرض ا
ـلوّن نحو كيـلومترين وأقيم على ا
الــطــريق نــفــســهــا الــتي درج عــلى
ســلـوكـهـا في الـســنـوات الـسـابـقـة
عـــلى طــول الـــبــحـــيــرة الـــتي حتــد
زوريـخ  وهي مـــديـــنــــة مـــعـــروفـــة
ـصـارفـهـا وقـطـاع الـتـأمـ فـيـها
ـضـادة. ولــكن أيـضًــا بـثــقـافــتـهــا ا
واحـتــشـد هـواة مـوسـيـقى الـتـكـنـو
عـلى ضـفـاف الـبـحـيـرة ولـم يـتوانَ
كـثر مـنهم عن االسـتمـتاع بـالغطس
والـسـبـاحة في مـيـاهـها. وانـتـشلت
شــرطـــة زوريخ بــعــد الــظــهــر رجالً
غــرق في مـنــطـقـة قــريـبــة من مـكـان
إقـامـة "سـتريت بـاريـد" ولم يـتضح
ـشـارك في بـعـد مـا إذا كان أحـد ا
احلــــفــــلـــة. وارتــــكـــز
الـــعـــرض عـــلى

{ زوريـخ  (أ ف ب) - رقص مــئــات
اآلالف الـسبت عـلى إيقاع مـوسيقى
التكنو اإللكترونية في زوريخ خالل
أول نــسـخـة من مـهـرجـان "سـتـريت
بـاريد" الـشهيـر تشـهدها كـبرى مدن
سـويـسـرا مـنـذ جائـحـة كـوفـيد-19.
ـاجـسـتـيـر في زوريخ وقـال طـالب ا
بـاتريك الـبالغ  26 عـامـاً والذي زيّن
رأسـه بــــأزهـــــار ووضع نـــــظــــارات
مـتـعـددة اللـون إن "الـكـلمـات تـعـجز
عـن وصف اجلو. إنه رائع. اجلـميع
كن راغـبـون كثـيـراً في االحتـفـال. 
ــرء أن يـشــعـر بــذلك".  وكـان آخـر ا
مـهـرجـان "ستـريت بـاريـد" أقـيم عام
 2019اســـتـــقــطب نـــحــو  850 ألف
ــنــظــمــون أن شــخـص  ويــتــوقع ا

يُـــقــبل عـــلــيه هــذه
الــســنــة مــا
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تـلكـاتها الـقيمـة وهي السيـارة التي كـانت تقودهـا مع األمير سيـتمكن عـشاق األميـرة ديانا أخيـراً من احلصول عـلى إحدى 
ويليام واألمير هاري من عام  1985 إلى 1988. وبحسب موقع "يـاهو" أن دار سيلفرستون للمزادات عرض للبيع سيارة فورد
إسكـورت التي قادتـها ديانا بـأكثر من  100 ألف جنـيه إستـرليني. وشـرح أخصائي الـسيارات الـكالسيـكية في سـيلفـرستون
لكيـة ولكن سيارة األميرة ديانا تتفوق أرويل ريتشاردز أنهم قاموا بـبيع العديد من السيارات التي امتلـكها أفراد من العائلة ا

قطوعة. سافة ا على سابقاتها من حيث التاريخ والندرة واحلالة وا
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بريانكا
شوبرا


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


