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اكـد خــبــيـر نــفـطي  ان مــشـاريع
كن ان حتل تـجددة ال  الطاقـة ا
بــديـال عن الــنـــفط في عــمـــلــيــات
نتجات حتى التطوير وصناعة ا
بـعد اربـعـة عـقـود مقـبـلـة  داعـيا
اوبك الى احلــفــاظ عــلى الــزيـادة
التدريجـية لالنتاج  حـفاظا على
ية  التي استقرار االسواق الـعا
دة القادمة رجح ان تشهد ا من ا
 ارتـفاعـا بـأسـعـار الـنفط اذا زاد
الـطـلـب عـلى احملـروقـات نــتـيـجـة
نـاخـية. وقـال بـيوار التـغـيـرات ا
خنس لـ (الـزمان) امس ان (ابـقاء
تواضع اوبك على هـذا االنتـاج ا
 سيـسـهم في اسـتـقـرار االسواق
يـة وزيادة االسعار  نـتيجة العا
ـناخية الـتي يشهدها التغيرات ا
العالم  التي قد تزيد الطلب على
احملــــروقــــات) واضــــاف ان ه (ال
كن االسـتغـنـاء عن النـفط الذي
يعـتمـد علـيه في عـملـية الـتطـوير
ــنــتــوجـات وفي صــنــاعــة االف ا
اخملـــتــلــفـــة  كــون الــلـــجــوء الى

الطاقـة البديلـة امر مكـلف مقارنة
فـــضال عن ان بـــاســـعـــار اخلـــام 
تـــولــيـــد الــطـــاقـــة عــبـــر اخلاليــا
الـشـمـسـيـة غـيـر نـاجح سـوى في
ناطق القريبة من خط االستواء ا
 وارى ان بعد مرور اربـعة عقود
مـن االن  لـن حتـل الــــــــطــــــــاقـــــــة
ــــتــــجــــددة مـــكــــان الــــنــــفط في ا
الصـناعـة وغـيرهـا من اجملاالت)
ودعـا خـنس احلـكـومـة الـعـراقـيـة
الـى (االســـــتـــــفـــــادة من الـــــغـــــاز
ـصـاحب لـعــمـيالت االنـتـاج في ا
تـغطـيـة حـاجـة مـحطـات الـتـولـيد
الـتي بـدات تـتــأثـر بـنـقص الـغـاز
سـتـورد من ايران). ويـتوقع أن ا
ـنـتـجة حتـافظ الـدول الرئـيـسـة ا
لـلـنــفط عـلى مــسـارهـا في زيـادة
اإلنــتـاج بــشــكل مــتـواضع إذ إن
مــــتــــحـــور أومــــيــــكـــرون ســــريع
االنـتــشـار لم يـؤثــر بـشـكـل كـبـيـر
عـــلى الـــطـــلب حـــتـى اآلن.وقــاوم
ـصـدرة أعـضـاء مـنــظـمـة الـدول ا
للنـفط (أوبك) وحلفـاؤهم العشرة
في الــتــحـالف  الــضــغط لــزيـادة
اإلنـــتــاج بـــشــكـل إضــافـي بــرغم

ارتـفـاع أسـعـار الـطـاقـة الـذي بدا
يفـاقم مشـكلـة زيادة التـضخم في
كل أنــحــاء الـعــالم. وقــال خــبــيـر
الـــطــاقـــة في شـــركـــة يــو بي إس
جــوفــاني سـتــونــوفــو  انه (مــنـذ
اجــتــمــاع أوبك األخــيــر تــعــافت
أسـعــار الـنــفط بـشــكل كـبــيـر مـا
يشير إلى أن الالعب في السوق
أصبحوا أقل قـلقا من مـدى تأثير
مـتـحـور أومـيــكـرون عـلى الـطـلب
على الـنفط). وخـفضت الدول 13
نظـمة وحلفاؤها  األعضاء في ا

اإلنـتـاج بـشـكل كـبـيـر في ?2020
ــر الــوبــاء ســـلــبــا عــلى فــيـــمــا أثّ
ـاضـي قـررت الــطــلب. والــعــام ا
الدول األعضاء بدء زيادة اإلنتاج
مجددا بشكـل تدريجي مع تعافي
األسـعــار ومع مــراجـعــة الـوضع
شــهـريــا. فــيـمــا أعـلــنت مــنـظــمـة
ـصدرة لـلـنفط  تـعـي البـلـدان ا
الـكــويـتي هــيـثم الــغـيص أمــيـنـا
عـامــا لـلـمــنـظــمـة بـحــسب بـيـان
صـــــدر عـــــشـــــيـــــة االجـــــتـــــمـــــاع
الشهري.وسيتولى الغيص وهو
من اخملـــضـــرمـــ فـي الـــقـــطــاع

ـــقــبـل لــثالث مـــنـــصــبـه في اب ا
ســـــنــــوات حـــــتى يـــــحل مـــــكــــان
النيـجيري محـمد باركـيندو الذي
ـنصب منذ .2016ويأتي يتولى ا
تعي هيثم الغيص فيما تواجه
أوبك حتدي انتعـاش الطلب على
الـــنـــفط بـــعـــد صــدمـــة جـــائـــحــة
كورونا. وكان اخلبير االقتصادي
نـــبـــيل جـــبـــارالـــعــلـي قــد طـــالب

بـاالنـتـبـاه لــلـمـخـاطـر احلـكـومــة 
ـالـيــة احملـتـمـلـة االقـتـصــاديـة وا
واالســــــتـــــــفــــــادة من االيــــــرادات
الـنـفـطـية لـتـحـقـيق عـجـلـة الـنـمو
االقتصـادي بالقطـاعات التـنموية
اخملــــتـــلــــفـــة قــــبل فـــوات االوان.
وتسـائل الـعـلي في حتلـيل نـشره
في مجمـوعة الـواتساب  تـابعته
(الــــزمــــان) امـس (اين يــــنــــتــــهي
صدر?  استهالك بـرميل النـفط ا
ي يــبـلغ والسـيــمـا االنــتـاج الــعـا
حاليـا مئة ملـيون برمـيل يوميا 
ـئة من اذ يشـكل انـتـاج اربعـة بـا
ي بـحــدود اربــعـة االنــتـاج الــعــا
مالي بـرمـيل يومـيـا ويسـتـهلك
ــئــة من الــنـفط في الـعـالم  55بـا
ـــئــة ــواصالت   25بــا قــطـــاع ا
ـئة للـمـركـبات الـصـغـيرة و 20با
ــئــة لــلـــشــاحــنــات وخــمـــســة بــا
لـلـبــاخـرات ونـفـسـهــا لـلـطـائـرات
ـئـة لـلــصـنـاعـات الـعـامـة و 30بـا
والــبـيــتـروكــيـمــيـاويــات وعـشـرة
ـئـة تقـريـبا لـلـتدفـئـة  وخمـسة با
فقط النـتاج الـطاقـة الكـهربـائية)
واشــار الى انه (مــا يــهــمــنــا هـو

تـوجه صــنـاعـة الـســيـارات نـحـو
الـطــاقـة الـنــظـيـفــة الـتي مـا زالت
مـــحـــدودة جــدا حـــتى االن الـــتي
تـبـلغ نـحـو عـشـرة ماليـ مـركـبة
كـهـربـائـيـة حـول الـعـالم يـقـابـلـها
١٫٨ ملـيار مركـبة تـعمل بـالوقود
وهي تــــشــــكل اقـل من الــــواحـــد
ـركـبـات الـكلي) ئـة من عـدد ا بـا
ولــفت الى ان (بــعض الــشــركــات
تـتـســابق لالسـتــفـادة من الـثـورة
ــتـعــلـقـة الــصـنـاعــيـة اجلــديـدة ا
ــركـبـات لـلـدخـول في بـصـنـاعـة ا
ـزمع مـبـكـرا  فـوضعت الـسوق ا
لـنفـسـهـا توقـيـتـات جديـدة لـلـبدأ
بـهــذه الـصـنــاعـة كـمــا حـصل مع
شركـة فـولفـو التي تـعـتزم ايـقاف
مـــركـــبـــات الـــبـــانــزيـن والـــديــزل
والـتوجـه للـصـنـاعـة الكـهـربـائـية
بحلول عام ٢٠٣٣) مؤكدا ان (ما
تـزال اهــمـيـة الــنـفط قـائــمـة عـلى
االقل من الـــيــوم حــتى  20ســنــة
مـكن ان تتـزايد مقـبلـة لـكن من ا
االبـــحـــاث اخلـــاصـــة بـــالـــطـــاقــة
وها تجـددة وان ترفع نـسبـة  ا
ـــا يــزيـــد عن واحــد الـــســنــوي 
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"كــــــــــــــــــــــــــنــتُ أُســــــــــــــــــــــــــــقــى وأغــــــــــــــــــــــــــنّــى 

كـــــــــــــلّــــــــــــمـــــــــــــــــا غــــــــــــنّــــــــــــيــتُ حلــــــــــــنــــــــــــــــاً

واســــــــــــتـــــــــــبــــــــــــاحـــــــــــوا ســــــــــــورَ بــــــــــــيـــــــــــتـي

وإذا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــتُ ســـــــــالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً

كـــلّ ذنــــــــــــــــــــــــــبـــي كــــــــــــــــــــــــــنــتُ دومـــــــــــــــــــــــــــــاً

أمــأل الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاريـــخ فــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــراً

وألنــــي مُــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــز فـــي

قــــــــــــــــــطّــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــونــي بــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــرديٍّ

وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا كــــلّ شــــــيء

غـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر أنّــي ســــــــــــــــــــــوف أبــــــــــــــــــــقــى

فــــــــــــــهـــــــــــــــو مــــــــــــــجــــــــــــــد وهــــــــــــــو حِــــــــــــــصـن

وأصـــــــــــــــــــــــــــلّـــي فــــي خـــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــوعٍ

ثـــمّ زِدْنـــي فــــــــــــــــــــــــــيـــــه حــــــــــــــــــــــــــبـــّــــــــــــــــــــــــــــاً

فـــــــــــــــالــــــــــــــعِــــــــــــــراقُ احلــــــــــــــرّ نـــــــــــــــبــــــــــــــضـي

ـئــة في مــخـتــلف الــقـطــاعـات بــا
ـــســتــهـــلــكـــة لــلــطـــاقــة  وهــذا ا
يستوجب الـوقوف من القـائمي
على الـسيـاسة الـعراقـية االنـتباه
ـالـيـة لـلـمـخـاطـر االقـتـصـاديـة وا
احملــــتــــمــــلــــة واالســـتــــفــــادة من
االيرادات النفطية لـتحقيق عجلة
الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي لـــلـــبـــلـــد
بـالـقطـاعـات الـتـنـمويـة اخملـتـلـفة
قــبل فــوات االوان ). في غــضــون
ذلك  أوضـــــحت وزارة الـــــنــــفط
تـفـاصـيل مــشـاريع شـركـة تـوتـال
الـــفــرنـــســـيــة فـي الــعـــراق.وقــال
ــتــحــدث بـاسـم الـوزارة عــاصم ا
جـــــهـــــاد في تـــــصـــــريح امس إن
(شـركـة تـوتـال الـفـرنـسيـة دخـلت
فـي تـــطـــويــــر أربـــعـــة مــــشـــاريع
وباستثـمارات مقدارها  27مليار
تـتــضـمن مــشـروع مـد خط دوالر 
االنـــبـــوب الـــبـــحـــري ومـــشـــروع
تـطـوير حـقل ارطـاوي فـضال عن
استثمار الغاز بطاقة  600مليون
قدم قياسي على مرحـلت اثنت
ومشروع استثمار واحد كيكا من

الطاقة الشمسية). 

(األفـــضل أن يـــتم إطـالق مـــســار
محاكمة ترامب ووزير اخلارجية
الــــســــابق مـــــايك بــــومــــبــــيــــو 
تهم وفي ومعاقـبتـهم على جـر
ــــمـــــاطــــلــــة أقـــــول لــــكل حــــال ا
ـــســــؤولـــ األمــــريـــكــــيـــ ال ا
يــــســــاورنّــــكـم الــــشك فـي أن يـــد
االنــــتـــقـــام ســـتـــخـــرج من األمـــة
اإلسـالمــــــــــــــيــــــــــــــة). ورفـع آالف
ــشـاركــ  االعالم اإليــرانــيــ ا
االيرانـية وصـور سـليـماني كـما
حضـر إحيـاء الذكـرى مسـؤولون
ســــيــــاســــيــــون وعــــســــكــــريـــون
ـثــلــون لـفــصـائل إيــرانـيــون و
إقـــلــيــمــيــة مــقــرّبــة من طــهــران.
وتراجعت وتـيرة الهـجمات التي
تـستـهـدف قـوات الـتـحالف خالل
ـــدة األخـــيـــرة الـــتـي نـــادرا مــا ا
أسـفــرت عن وقــوع ضـحــايـا وال
تتـبنـاهـا أي جهـة لكن واشـنطن
تــــــنـــــســــــبـــــهـــــا إلـى فـــــصــــــائل
مسـلحـة.وأعلـنت بغـداد رسمـيا 
أن وجـود قـوات قتـالـيـة أجـنـبـية
في البالد انتـهى مع نهايـة العام
ـهـمـة اجلـديـدة ـنـصــرم  وأن ا ا
لـلـتحـالف اسـتـشـارية وتـدريـبـية
فـقط تـطـبـيـقـاً خملـرجـات احلوار

الستراتيجي. 

مــغــادرة الــقـوات الــقــتــالــيـة هي
شكلـية او  تغـيير عـنوانها من
قـتـاليـة الى تـدريـبـيـة  وبـالـتالي
ـقــاومـة نـحـو فـأن ذلك ســيـدفع ا
اجـبـار الـقوات عـلى اخلـروج من
خالل اســـتــهــداف مــصــاحلــهــا 
حـــيث شـــاهـــدنــا خـالل الــشـــهــر
ـــاضي تـــعـــرض الرتــال الـــدعم ا
الـلـوجـسـتي في الـديـوانـيـة وذي
قـار  واتوقع تـصـاعـد الهـجـمات
اذا لم جتري قـبـلـة  ـدة ا خالل ا
احلـــــكـــــومـــــة حــــــوارا مع هـــــذه
الــفــصـــائل لــوقف عـــمــلــيـــاتــهــا
ــســـتــمــرة). فـي غــضــون ذلك  ا
تعـهّـد الـرئيس اإليـراني ابـراهيم
باالنـتقـام لسـليـماني ما رئيـسي 
لم يُـحـاكَم مـسؤولـون أمـريـكـيون
عن اغـــتــيــاله أبـــرزهم الــرئــيس
الـــســابـق دونــالـــد تـــرامب.وقــال
رئيـسي خالل إحيـاء ذكرى مـقتل
أبرز قـادتهـا العـسكـري بـضربة
جويـة في العـراق قبل عـام انه
 يــتـــعـــيّن عـــلى خـــلـــفـــيـــة هــذه
روعة إنـزال العـقوبة ـة ا اجلر
وحــكم الــقــصــاص الــعـادل عــلى
الـــقـــاتـل واجملـــرم الـــرئـــيس أي
رئــيس االمــريـكي فـي حـيــنه في
إشـــارة الى تـــرامب. وأضــاف ان

ــقـاومــة اعــلــنت عـدم (فــصــائل ا
ــخــرجــات احلــوار قــنــاعــتــهــا 
الستراتيجي ب البلدين  بشأن
خــروج الــقـــوات االمــريــكــيــة من
الــعـراق  ودعـت بـعــضــهـا خالل
ـباشرة اضـية للـتطوع وا دة ا ا
بعمليات ضد مصالح التحالف)
مــؤكـدا ان (هــذه الـفــصــائل تـرى

عسـكـرية عـراقـية تـضمّ قوات من
الــــتـــحــــالف  مـــثـل عـــ األســـد
ومـــطــار أربـــيل. وكــان اخلـــبــيــر
ـتقـاعد الـلـواء البـحري ا االمني 
عـــمــاد عــلــو قــد تـــوقع تــصــاعــد
الــهــجـمــات عــلى الـقــواعــد الـتي
دة تضم قـوات الـتحـالف خالل ا
ـــقــبـــلـــة. وقــال لـ (الـــزمــان) ان ا

استشارية من الـتحالف  لهجوم
ّ بطائرت مسيرت مفخخت 
إحباطه. ومـنذ اغتـيال سلـيماني
ـهــنـدس اسـتـهــدفت عـشـرات وا
الـهـجـمـات مـصـالح أمـريـكيـة في
الـعــراق بــصـواريخ أو طــائـرات
مـسـيـرة أحــيـانـاً بـيـنـهـا مـحـيط
الـــســفـــارة في بــغـــداد وقــواعــد
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أُحبط هجوم بطائرت مسيرت
مـفــخـخـتــ حـاولـتــا اسـتـهـداف
قـــاعــدة عـــ االســد الـــتي تــضم
قـــوات مــحــلــيــة ومـن الــتــحــالف
ــكـافـحــة داعش بـقـيـادة الـدولي 
واشـــنـــطن . وقـــال مــســـؤول في
التـحالف أنه (الـقدرات الـدفاعـية
قـــامت فـي قـــاعـــدة عــــ األســـد 
بــتــدمــيــر طــائــرتــ مــســيــرتـ
مفـخخـت امس). وهـذا الهـجوم
الثاني خالل أقلّ من يـوم بعد
ـاثـل اول امس تـزامن هـجــوم 
صرع القائد مع الذكرى الثانيـة 
الــــعــــســــكــــري االيــــراني قــــاسم
سـليـمـاني ونـائب رئـيس احلـشد
ــهــنـدس الــشــعـبي أبــو مــهـدي ا
بــضــربـة أمــريــكـيــة عــلى طـريق
سؤول أن مطار بغداد.وأضاف ا
(محاولة الهجوم لم تكن ناجحة
وال يــــوجـــد ضــــحـــايــــا) وتـــابع
(نـحــافظ عـلى حــضـورنــا بـاحلـدّ
األدنى في القواعد العراقية ولم
يعـد للـتـحالف قـواعد خـاصة في
الــــعــــراق). وتـــعــــرّض اول امس
مــركـز دبــلــومــاسي أمـريــكي في
مــــطـــــار بـــــغـــــداد يــــضـمّ قــــوات
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اكــــــدت وزارة الــــــصــــــحــــــة  ان
ـــتـــحـــور اجلـــديــد مــواجـــهـــة  ا
اومـــيـــكــرون  تـــتــطـــلب الـــتــزام
ــواطــنــ بـإجــراءات الــوقــايـة ا
واالقـبـال عـلى الـتـلـقـيح مـشـيرة
الـى ان مـــســـتـــوى الـــشـــفـــاء في
العراق مطمئن  ولم نرصد حتى
تحـور اجلديد. االن اي صابة بـا
ــتـــحــدث بـــأسم الــوزارة وقـــال ا
سـيف الـبـدر في تـصـريح مـتـلـفـز
تــــابـــــعـــــته (الـــــزمـــــان) امس ان
(مـتـحور اومـيـكـرون يـخـتلف عن
السالالت االخـرى التي اجـتحات
الــعــالم  كــون يــتـمــيــز بــســرعـة
تـفـشـيه  وان مـواجـهـته تـتطـلب
ــواطــنــ بــاالجــراءات الــتــزام ا
الـــوقــائــيــة كــالــتــبــاعــد وارتــداء
الــكــمــامــات  اضــافـة الـى تـلــقي
ـضـادة) واضاف ان اللـقـاحات ا
(مـســتـوى الــشـفــاء في الـعـراق 
ـــتـــاز ومـــطـــمـــئن). وســـجـــلت
الــــوزارة امس    318اصـــــابــــة
وشــفــاء   326حــالـــة وبــواقع 8
ــوقف وفـــيـــات جــديـــدة. واكـــد ا

الـوبــائي الـيـومي الــذي اطـلـعت
عـــلـــيه (الـــزمـــان) امـس ان (عــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من تـسـعـة االف  حـيث  رصـد
اصـابة  318بـكـورونـا في عـموم
احملافظات) واضـاف ان (الشفاء
بلغ  326حـالة وبـواقع  8وفـيات
جـديــدة) مـشــيـرا الـى  ان (اكـثـر
من  31الـف شـــــــخص تـــــــلـــــــقى
ـضاد في مراكز جرعات الـلقاح ا
ـــنـــتــــشـــرة بـــبـــغـــداد الـــوزارة ا
واحملــافــظــات). بــدورهــا  أكـدت
ــيـة ان مــنــظـمــة الــصـحــة الــعـا
كـتشف جنوب تحور اجلـديد ا ا
فــــــــرنـــــــســــــــا ال يـــــــزال قــــــــيـــــــد
نظـمة في بيان الدراسة.وقـالت ا
ـتحـورات يزداد بـشكل إن (عدد ا
ــتـحـورات سـريـعـة لـكن ا يـومي 
االنــــتـــشــــار هـي الــــتي تــــشــــغل
ـتـحـور الـعـلـمـاء) واضـاف ان (ا
اجلــديــد الـــذي  تــســجــيل أول
حالة إصابة به لـدى مسافر عائد
من الكاميرون إلى فرنسا ال يزال

قيد الدراسة). 

(الـبـارزاني اسـتـقـبل في مـصـيف
صالح الـديـن  الـعــذاري والـوفـد
ــــرافـق له  وجــــرى تــــســــلــــيط ا
الضوء على العملـية السياسية 
ونتـائج االنـتـخابـات واخلـطوات
الالزمـة لـلــجـلـسـة األولى جملـلس
الـــنـــواب وتـــشـــكـــيل احلـــكـــومــة
اجلـــــــــديــــــــدة) واشـــــــــار الى ان
(االجــتــمـاع ركــز عــلى مــواصــلـة

اجلهـود لـبـدء مرحـلـة جـديدة من
الـعـمـلـيــة الـسـيـاسـيـة واجـتـيـاز
الـتـحـديــات واالسـتـجـابـة إلرادة
شاكل واطن وحل ا ومطالب ا
بـــ اقــلــم كــردســـتــان وبـــغــداد
ضـــمن إطـــار تــعـــدـل الــعـــمــلـــيــة
الـسـيـاسـيــة والـنـظـر في مـطـالب
ــكـونــات). كــمــا الــتـقى جــمــيع ا
رئـــــيـس الـــــسن في الـــــبـــــارزاني

ـــان اجلــــديــــد مـــحــــمـــود الـــبــــر
ــشــهــداني  ونــاقــشــا عــدد من ا
الــقــضــايــا الــتي تــخـص الــشـأن
السـياسي الـداخلي.وذكـر البـيان
أنه ( خـالل االجـــتــــمـــاع الـــذي
جـــمــعـــهــمـــا في اربــيـل  تــبــادل
وجــهــات الـنــظــر بــشــأن الـوضع
الــــســـيـــاسي فـي الـــعـــراق بـــعـــد
االنــتـخــابــات وآخـر الــتــطـورات

الــــســـــيـــــاســــيـــــة) وأضــــاف ان
(اجلــانـبــ اكـدا اهــمـيــة تـنــفـيـذ
باد الثالثة الشراكة و مباد ا
الــتـســويـة و الــتـوازن ومــراعـاة
ـواطـن حـقوق واسـتـحـقاقـات ا
كونات كـافة). فيمـا اكد عضو وا
ــــكـــتب الـــســـيــــاسي لـــلـــحـــزب ا
ـقـراطي مـحـمـود مـحمـد في الـد
تــصــريح امس ان (وجــهــة نــظــر
التيار الصدري للحكومة القادمة
هـو  أن تـكــون حـكـومـة أغــلـبـيـة
وطــنــيـة تــشــارك فـيــهــا األحـزاب
الـــفـــائــزة مـع وجــود مـــعـــارضــة
قـــويـــة) واشــار الـى ان (احلــزب
لـــديـه خـــصـــوصـــيـــة ورؤيـــة في
وهناك مـشروع خاص كردستـان 
مـع االحتـــــــــــــاد الـــــــــــــوطــــــــــــنـي
الـــكــــردســــتـــانـي) مـــبــــيــــنـــا ان
بـاحثـات بشـأن منـصب رئيس (ا
اجلـمـهـوريـة لم يـجـري الـتـطـرق
الـــيــهـــا حــتـى اآلن مع االحتــاد)
وتابع ان (هناك تفـهماً مع التيار
سـنعمل بشـأن تشكـيل احلكـومة 
ــقــبــلـة قــبل عــلــيه خالل األيــام ا
انـعــقـاد اجلــلـســة األولى جملـلس

النواب).
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صــــــــــــــــــرتُ أســـــــــــــــــقــي وأُغــــــــــــــــــنّـي

كـــــــــــسَــــــــــروا عُــــــــــودي ولَـــــــــــحــــــــــنـي

وتــــــــــمـــــــــــــادَوا فـي الــــــــــتـــــــــجــــــــــنّـي

قـــــــــــلــــــــــــبـــــــــــــــوا ظَـــــــــــهـــــــــــرَ اجملـــن

 شـــــــــــــــــامــخَ الـــــــــــــــرأسِ بــــــــــــــــأنّـــي

فـــــــــاقــــــــــرأوا الـــــــــتـــــــــاريـــــخَ عــــــــــنّي

كــــلّ إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعٍ وفـــــــنّ

وشِــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــعـيٍّ وسِـــــــــــــــــــــــنّـي

ـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــئـنّ فـي الـــــــــــعـِــــــــــــراقِ ا

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذالً مـــــن دُون مـَــــــن

لـــــــيــــسَ يُـــــــبــــــــنــى بــــــــالـــــــتـــــــمــــــــنّي

رب هـــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــنــــي وأعِـــــــــــــــــــنّـــي

وإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زادَ زِدنـــــــي

أنــــــــــــــــــا مـــــــــــــنــــهُ وهـــــــــــــو مــــــــــــــنّـي
}}}

ِجَن: التّرس ا
: أسقطَ احلياء وفعل ما شاء ويُقال قَلبَ فالن مِجنَّهُ
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(الـعطـلـة الربـيعـيـة ستـبدأ بـعد
انتهاء امتحـانات نصف السنة
وافق الثامن أي يوم الثالثـاء ا
ـقبل  وتـنتـهي يوم من شـباط ا
ــــــوافق الـــــواحـــــد االثـــــنـــــ ا
والــعــشـرين مـن الـشــهـر ذاته و
سيبدأ دوام النصف الثاني من
الـعــام الــدراسي يــوم الــثالثـاء
ـوافق الثـاني والـعـشرين  من ا
شـــهــر شـــبــاط عــلـى ان يــكــون
امـــــتــــحــــان نــــصـف الــــســــنــــة
رحـلـة االبتـدائـية لـلـمؤجـلـ ا
ــتـــوسط الـــســادس الـــثــالـث ا
االعــدادي في االسـبــوع الـثـاني
ـدة من بــدء الــدوام الـرســمي و

اسبوع واحد فقط) .

ــراحل االبـتــدائـيــة بـدءا من بـا
ـوافق األول من يـوم الــثالثـاء ا
ـقبل وتنتهي يوم شهر شباط ا
االثـــنــ الـــســابـع من الــشـــهــر
نــــفـــسه عـــلـى أن يـــكـــون يـــوم
الـــــــســـــــبـت من ضـــــــمـن ايــــــام
االمــتــحــانــات أمــا بــالــنــســبـة
لــلـدراســة الـثــانــويـة فــسـتــبـدأ
امتحانات نهاية الكورس االول
ونــصف الــســنـة بــدءا مـن يـوم
الثالثاء 25 من الـشهـر اجلاري
وتـنـتــهي يـوم االثـنــ الـسـابع
ــــقــــبل عــــلى أن مـن شــــبـــاط ا
يُحسب يوم السبت كذلك ضمن

أيام االمتحانات) .
 ونــــــــــوهـت الــــــــــوزارة الى ان
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حددت وزارة التربية أمس عن
مـــوعـــد إجـــراء االمـــتـــحـــانــات
اخلــاصــة بــالـــنــصف األول من
الــســنــة وامــتـحــانــات نــهــايـة
الـــكــــورس األول لــــلـــصــــفـــوف
ــنـــتــهــيــة ــنـــتــهــيـــة وغــيــر ا ا
لـلمـراحل الدراسـيـة كافـة للـعام

الدراسي اجلاري.
وذكـر بــيــان لـلــوزارة في بــيـان
امـس أن ( االمــــــتــــــحــــــانــــــات
الـشفـهـية تـبـدأ قبل أسـبوع من
عـملـية االمـتحـانات الـتحـريرية
وأثـــنــــاء الـــدوام الـــرســـمي إذ
تــكــون االمـتــحــانــات اخلــاصـة
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أنـتهى لـقـاء رئـيس حتـالف تـقدم
مــحـــمــد احلــلــبـــوسي  بــرئــيس
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصدر
في منطقة احلنانة  دون االعالن
عن مـا تــوصـلت الــيه مـبــاحـثـات
الطرف بشأن الـكتلة االكبر  في
ح تـتسابـق وفود االحزاب الى
اربيل  لبحث خارطـة التحالفات
ــان قــبـل انــعــقــاد جــلــســة الــبــر
االولى. وقـال مـصـدر ان (الـصـدر
استقبل في احلنانة  احللبوسي
 ضــــــمن مـــــشـــــاورات الـــــقـــــوى
الـســيـاسـيـة لــتـشـكــيل احلـكـومـة
ـقـبـلـة) مـؤكـدا ان (الـصـدر اكـد ا
دعــمـه لــلــحــلـــبــوسي  النه جنح
ان الـسـابق بطـريـقة بأدارة الـبـر
حـــكـــيـــمـــة). وفي اربـــيل  بـــحث
ــــقــــراطي رئــــيـس احلـــزب الــــد
الكـردسـتـاني مسـعـود الـبارزاني
مع وفـــد مـن الـــتـــيـــار الـــصــدري
برئاسة حسن العذاري  خطوات
تــشـكــيل احلــكــومـة. وقــال بــيـان
تـــــلــــــقــــــته (الــــــزمــــــان) امس ان
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ÂUDŠ∫ بعض حطام الطائرت اللت استهدفتا ع االسد

UI¡∫ رئيس التيار الصدري خالل لقائه في النجف رئيس حتالف تقدم

احلرارة فـسـتكـون مـقـاربة لـلـيوم الـسـابق) واشار الى
ان (طقـس يوم غد اخلـميس سـيكـون صحـواً في جميع
ــنــاطق  ودرجــات احلــرارة تــرتـفـع قـلــيـالً عن الــيـوم ا
السـابق) وتابـع البـيان ان (حـالة الـضبـاب ستـستـمر 
نطقة ولم يؤشـر هطول امطارا هذا االسبوع بإستثناء ا
الـشـمـالـيـة). وتـعرضـت العـاصـمـة األمـريـكـيـة واشـنطن
ـقار الـفـدرالـية ـا أدى إلى إغالق ا لعـاصـفـة ثلـجـيـة 
ـدارس وتوقف احلافالت والـتسـبب باضـطرابات في وا

الحة اجلوية. حركة ا
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
التـابـعـة لـوزارة الـنقـل  ان يكـون طـقس الـيـوم االربـعاء
ـنـطــقـتـ الــوسـطى والـشــمـالـيــة غـائـمــا جـزئـيـا  في ا
واحلــرارة تــعـاود االرتــفــاع مـجــددا بــدءا من يــوم غـد.
وقالت الـهـيئـة في بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (طقس
ــنـطـقـتـ الـيـوم االربـعــاء سـيـكـون غـائــمـاً جـزئـيـاً في ا
ـنـطـقـة الـوسـطى والـشـمـالـيـة  بـيـنـمـا سـيـكـون طـقس ا
اجلــنـــوبــيــة صــحــواً مع بــعض الــغــيــوم  أمــا درجــات



َهَر? االبن: ما معنى ا
رأة التي يريد الزواج منها. ال الذي يعطيه الرجل إلى ا األب: هو ا

ال? اذا يعطيها ا االبن: و
األب: ألن عليها أن تعمل بيتاً يسكنان فيه.

االبن: لكني ال أفهم...
األب: ال تفهم ماذا?

االبن: ال أفهم معنى الزواج?
رأة من بيت أبيها للعيش مع زوجها. األب: إنه انتقال ا

االبن: بقي سؤال أخير يا أبي.
األب: تفضّل...

. االبن: أريدك أن تقول لي شيئاً عن احلبّ
األب: احلبّ يـا ولـدي هـو خرافـة جـاء بـها الـشـيوعـيـون كي يـتزوجـوا بـنات

! الناس مجاناً
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فـاروق شـابّ إيزيـديّ من أهل دهـوك تعـرّفت علـيه نـادال في إحدى حـانات
ـقاوالت وصرت أزوره عندما يستقر بـغداد وانتقل إلى مدينته يعمل في ا
مـقامي في دهوك. بناء وإعمـار وكلّ السعادة وصارت أحوال فاروق في

ة لم تفارقه. وهي: العاللي كل هذا والالزمة الكالمية القد
- قُلْ يا علي!

اتّصل الليلة بي وحمّلني أمانة أن أبلّغ اجلميع تهانيه بالعيد:
ـسيح ومـيالد مـر العـذراء ومـيالد محـمّد - مـيالد ا

وميالد علي. قُلْ يا علي!
رّ فـاروق يـتأتئ في أثـناء كـالمه وب الـيا وعـلي 

ما يقارب دهر من الزمان!
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الـــعــدل و مــســـتــشــار األمـن الــقــومي
تــتـولى تــوسـيع نــطـاق الــتـحــقـيق في
ــة الـــظــروف الــتـي ســمــحت بـــاجلــر
ـــــعـــــلـــــومـــــات وتـــــعـــــدد مـــــصـــــادر ا
االسـتــخـبـاريـة واالسـتـمـرار في تـلـقي
إبـالغــات كـــيـــديـــة والـــتـــصـــرف عـــلى
أسـاسـها من دون إخـضـاعهـا لـلتـدقيق
قـصرين إلى ـوضـوعي وإحالـة كل ا ا
الـقضاء وتقد تقرير إلى القائد العام
سلحة خالل أسبوع واحد). للقوات ا
 وتــابـع (إقــالــة قــائـــد شــرطــة ومــديــر
اسـتخبـارات بابل ومدير اسـتخبارات
جبلة وإحالتهم إلى التحقيق الفوري
ـة إلى ـتـورطـ بـاجلـر وتــقـد كل ا
الــقـضــاء لـتــنـفــيـذ أقـصـى الـعــقـوبـات
ـعني في بـحقهم اضـافة الى إحالة ا
ـعـلـومـات األمـنـيـة وإعالنـهـا في نـقل ا
الـداخـلـيـة وخـلـيـة اإلعالم األمـني إلى
الـتحـقيق بـشأن مـا نشـر من معـلومات
مـــضـــلــلـــة عن احلـــادث) ومـــضى الى
الـقول (تـكليف مـستشـار األمن القومي
بـتقـد تقريـر نهـائي إلى القائـد العام
ــســلــحــة  بــشــأن تـنــظــيم لــلــقــوات ا

سـاحـات العـمل األمـني واالسـتخـباري
ـؤسـسـات األمـيـنـة كـافـة لـلـوزارات وا
والــثــغــرات الــتي تــتــيح الــتــداخل في
سـاحات الـعمل األمـني واالستـخباري
نع بـشكل بـات تكـرار مثل هذه ـا  و

اجلرائم مستقبال). 
بدوره  أكد الناطق باسم مكتب القائد
تهم الـعام اللواء يحيى رسول أن ا
ــة جـبــلـة جــمـيــعـهم مـن الـقـوة بــجـر
ــنــفــذة ومن قــدم مــعــلــومــات كــاذبـة ا
ومـــضـــلـــلـــة مـــشـــيـــراً إلى أن اخلـــلل
ة األسـاسي الذي سمح بحدوث اجلر
ـــداهــمـــة مـــنــزل جـــاء بـــخــروج قـــوة 
ـعـلـومـات الـضـحـايـا دون الـتـدقـيق بـا

الواردة. 
WOB ý n «u

وقــال رســول في تــصـريـح مـتــلــفـز انه
ــة (مـــنــذ الــلــحـــظــات األولى لـــلــجــر
الـبشـعة في منـطقـة جبلـة  كان الـقائد
الـعـام يـتـابع بـاهـتـمـام مـا جـرى وعلى
الـفـور أمر بـتولي جـهاز األمن الـوطني
الـتــحـقـيق لـبـيـان سـبب اخلـلل األمـني
بــنـقل مــواقف شـخـصــيـة ومـعــلـومـات

لـلــتـوصل إلى احلـقـائق وتـفـاصـيـلـهـا
ـتورط بـها وأيضاً تـأشير اخللل وا
ـنظـومة األمنـية الذي سـمح بنقل في ا
مــعـلـومــات اسـتــخـبـاريــة غـيـر دقــيـقـة
ألغـراض شـخـصـيـة وتـسـبب بـسـقوط
راجع أبـريـاء أو الـسـمـاح بـتـضـليـل ا
األمــنـيــة والـرأي الــعـام حــول حـقــيـقـة

احلادث ومالبساته).
WŽËd  W1dł

 مــؤكــدا انه (تــلــقى مـن رئـيـس جــهـاز
األمن الـوطـني تـقريـراً  تضـمن شـرحاً
ة بـشـأن الـظـروف الـتي رافـقـت اجلـر
ـا يشمل تـأشيـر التقـصير ـروعة و ا
ـنــظـومـة األمــنـيـة الــواضح في أداء ا
و بـالتعـاون مع السلـطة القـضائية 
حـي الــــــقي الــــــقــــــبـض عــــــلى  14مـن
ـة سـواء بــنـقل ــشـتــركـ في اجلــر ا

معلومات كيدية أو في التنفيذ).
 مــشــيــرا الـى انه (عــلى وفق كل ذلك 
تـــقــرر تــشــكـــيل فــريق حتـــقــيق امــني
بــــرئـــــاســــة رئــــيـس أركــــان اجلــــيش
وعـضـويـة وكالء جهـاز األمن الـوطني
والــداخـلـيــة لـشـؤون الــشـرطـة ووزارة
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اي تـغيـيـر منـذ عام 2017 ولـغايـة عام
2020 حـيـث اتـخــذ مــعــالـيـه قـرارا مع
كن صـنع العادة مـا ادارة الـشركـة وا
اعـادتـه وفق خـطـط سـلــيــمــة بـدأت مع
ــائي لـرفع ـتــحـدة اال بـرنــامج اال ا
وازالـــة االنــقــاض واخملــلـــفــات وخــلــو
ـواد اخلـطرة والـتخـطيط ـنطـقة من ا ا
ـــــعــــامل الـــــســــلـــــيم العــــادة بـــــعض ا
واخلـطوط اإلنـتاجـيـة)  مشـيرا الى ان
(الـيوم يشهد افتتاح معمل الغزول بعد
ـكــائن من اعــادة تــأهــيـلـه وتـعــزيــزه 
مـصــنع نــســيج وحــيــاكـة واسـط تـمت
صــيـانــتـهــا وتـشــغـيــلـهــا بـايــد ابـطـال
ــصـــنع ومــشــغل الـــســجــاد الــيــدوي ا
العــادة احــيــاء واســتــمــراريــة احلــرف
الـيـدويـة الـتـراثـيــة حـيث وجه مـعـالـيه
بـتـدريب كـوادر شـابـة عـلى هـذا العـمل
اضـافة الى خط انتاج االحـزمة ايطالي
ـــنـــشــأ النـــتـــاج كل انـــواع االحـــزمــة ا
وحـسب رغبـة الـسوق)  واكـد ان (هذه
ـشـاريع سـتـسـهم في تـشـغـيل االيـدي ا
الــعــامـلــة وتـدويــر عــجـلــة االنــتـاج في
ــصـــنع واعــادة احلــيــاة الى مــديــنــة ا
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اوصى مـركز بغـداد للتنـمية القـانونية
واالقـتصاديـة  بأنشاء حتـالف اقليمي
ـنع تـهـريـبـها يـكـافح افـة اخملـدرات و
عـبر احلدود  واستحداث مراكز تعنى
بـالشـباب لتـساعد عـلى تقو الـسلوك
وتـعـزز الـتـمـاسك والصـالبة الـنـفـسـية
واالجــتــمـاعــيــة لـديــهم  مــشــددا عـلى
ــنــظــومــة الــعــســكــريـة اهــمــيــة دور ا
واالمـنية الوطنية في مكافحة االفة من
خـالل مسـك احلـدود ومنـع دخـول هذه

واد.  ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ــركــز عـقــد نـدوة عن بــعــد بـعــنـوان (ا
حتــــــديــــــات مـــــواجــــــهــــــة اخملـــــدرات
وانـعكاساتـها على التنـمية في العراق
بــضـرورة ــشــاركـون   حــيث اوصى ا
ـا يتناسب تـغييـر اخلطاب االعالمي 
مـع الدعوة للعالج  وحث االسرة على
ـفـاهيم ـدمن  وتـصـحـيح ا مـعـاجلـة ا
ــغـلـوطــة عن طـبـيــعـة مـرض االدمـان ا
ـدمن ومـكـافـئـته فـي حـالة وتـشـجـيع ا
تــركه لــلــمـخــدرات بــشـرط اســتــقــبـاله
كـمريض عادي ولـيس نفس فضال عن
اعــتـــراف الــدولــة بــأن االدمــان مــرض
والـسـماح بـفتح مـصـحات عالجـية في
ـدمني جـمـيع احملـافـظـات مـخـصـصـة 
ــدمن اخملـــدرات تــســهم في تـــأهــيل ا
وعالجـه تــمــهــيـــدا لــعــودته لـــلــحــيــاة

الـــتـــمـــاسك والـــصـالبـــة الـــنـــفـــســـيــة
واالجـتـمـاعـيـة  وتـشـجـيع الـنـشـاطات
دارس واجلامعات من الالصفية في ا
بــيـنــهـا افــتـتــاح الـنــوادي الـريــاضـيـة
اجملانية الستقطاب التالميذ والطلبة 
وانــشـاء حتـالف اقـلـيــمي يـكـافح االفـة
ويــســهم بـنــشــر الـتــوعــيـة بــ االسـر
ـسـانـدة واالهــتـمـام بــتـقـد الـدعـم وا
لـــلــمــدمـــنــ من اجـل الــتــخـــفــيف من
مـعـانـــــــــاتـهم وايـجـاد آلـيـة لـتـمـويل
بــرامج مـكـافـحــة اخملـدرات مع ضـمـان
ابـتـعـادهـا عن سـيـطرة فـئـة مـعـيـنة او
ــذاهب او تـــخــنــدقــهــا عـــلى اســاس ا

القوميات).
واضــاف انه (البــد من الـتــشـديــد عـلى
ــنــظــومــة الــعــســكــريـة اهــمــيــة دور ا
واالمـــنــيـــة الــوطــنـــيــة فـي مــكـــافــحــة
اخملــــــدرات من خـالل مـــــسك احلـــــدود
ـــواد  واعـــادة بـــنــاء ومـــنـع دخـــول ا
ـنـظـومـة االخالقـية الـتي كـان يـتـمتع ا
بـها اجملـتمع الـعراقي سـابقا من خالل
ـراحل ـدرسـيـة في ا ـنـاهج ا تـغـيـيـر ا
وتوضيح مـضار اخملدرات االبـتدائيـة 
والـــتــلــوث الــبـــيــئي وزرع الـــوطــنــيــة
والــوحــدة بـ افــراد اجملــتـمـع ولـيس

الطائفية واحملاصصة ).
 مـــشـــيــر الـى (ضــرورة  تـــفـــعــيل دور
الـــقـــطــاع اخلـــاص بـــاتــبـــاع قـــوانــ
واطن من استغالل وتعليمات حتمي ا

ــعــدات اإلتــصـاالت الــشــركــة الــعـامــة 
والــــــقــــــدرة الــــــتـــــــابــــــعــــــة إلى وزارة
ـعـادن عن حـصـولـهـا الـصـنــــــــاعـة وا
عــــلى بــــراءة إخــــــتــــراع من اجلــــهـــاز
ـركزي للـتقـييس والـسيطـرة النـوعية ا
عن حتـــضـــيـــر تـــطـــعــيـــمـــات الـــعـــظم
الـصناعي الهـيدروكسـيباتـيت النانوي
ـمزوج من صـدف الـبـحـر مـنـفـرداً أو ا

بالذهب.
وقـالت الشركة في بـيان تلـقته (الزمان)
امس انه (بـــجــهـــود عــلــمـــيــة كـــبــيــرة
وجتــــارب مـــخـــتـــبـــريــــة مـــتـــواصـــلـــة
وبـالتـعاون بـ مـصنع الـكـندي الـتابع
لـلشـركة وتـدريسـيي كلـية طب االسـنان
ـوصـل  حـصلت الـشـركة في جـامـعة ا
عـــلـى بـــراءة اخـــتـــراع عـن حتـــضـــيـــر
تــــطـــعــــيـــمــــات الــــعـــظم الــــصــــنـــاعي
الـهيدروكـسيبـاتيت النـانوي من صدف
ـمـزوج بـالـذهب) الـبـحـر مـنـفـرداً أو ا
واضـــــاف ان (الـــــبــــراءة تـــــهـــــدف إلى
حتــضـيــر مــادة الـهــيـدروكــســيـبــاتـيت
وهي مـادة طــبـيـة تُـسـتـخـدم الـنـانـوي 
لـتــعـويـض الـفــقـد احلــاصل في عــظـام
جــسم األنــســان ومــنـهــا عــظــام الـوجه
والـفكـ واجلـمجـمة فـي خطـوات عمل
تـضمـنت حتـضـيـر مادة الـهـيـدروكسي
ابـتـايت من صـدف الــبـحـر وحتـويـلـهـا
إلى الـــــنـــانــو هـــيـــدروكـــسي ابـــتــايت
وإجــراء الــفـــحــوصــات الــفـــيــزيــائــيــة
ادة والـكيمياويـة والبايولـوجية على ا
ومـن ثُمَ مـــزجـــهـــا مع الـــذهب لـــزيـــادة
فـعالـيتـهـا في تعـويض الـفقـد احلاصل

في العظام).
مـشيرا الى ان (التجارب اثـبتت فعالية
ـــاديــة ــادة وكـــذلك الـــكـــلــفـــة ا هـــذه ا
ستوردة ادة ا ـناسبة قياساً بـكلفة ا ا
إذ ـا سـيوفـر عـمـلـة صـعـبـة لـلبالد   
تــــعــــد هــــذهِ الــــبــــراءة من اإلجنــــازات
اإلبـداعـيـة الـنــاجتـة عن الـتـعـاون  بـ
ي والــصـنــاعي الــتي اجلــانب األكــاد
سـتسهم في تطوير الـقدرات الصناعية

الوطنيـة ). 

ـوصل  الفتا بذات الـوقت الى اهمية ا
ان نكون منافس في السوق من خالل

نافسة السعرية). نتج وا تطوير ا
وكـشف اخلـباز عن (مـشـاريع ومـصانع
جـديـدة منـهـا مـصـنع النـتـاج احلـقائب
بــكل انــواعــهــا قــيــد االجنــاز ومـصــنع
انـــــــتــــــاج اقــــــمــــــشــــــة ال(SMS) ذات
االسـتـخدام الـواحـد والـذي  التـعـاقد
عـلى انــشـاؤه قــبل ايـام وســيـتم وضع
حـجر االسـاس له قـريـبـا لـلبـدء بـبـناءه
خالل 300 يــوم فـقط حــيث يــعـد االول
من نـوعه ويشكل اضافة كبيرة للوزارة

واحملافظة).
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ـعادن واكـد (خطـط وزارة الصـنـاعة وا
ــصــانع فـي عــمــوم الــعــراق الحـــيــاء ا
بـــاالمــكـــانــيـــات الــذاتـــيــة وعـن طــريق
الـشـراكـة مع الــقـطـاع اخلـاص الـكـفـوء
مـالـيـا وفـنـيـا كـمـا اكـد اصـرار الـوزارة
عـلى اعادة الـصنـاعة الـعراقـية مـجدها
وقـيمتهـا رغم ماتتـعرض اليه من ضرر
مـتـعـمــد ومـاحتـتـاج الـيـه من تـخـطـيط
وتـمويل وبنى حتتـية وتفاصـيل كثيرة
تـــتــطــلب الـــكــثــيـــر من الــوقت
والـــصـــبـــر)  مـــشــيـــرا الى ان
(الــــعـــجــــلــــة بـــدأت تــــدور في
ـوصل على اسـتحـياء بـسبب ا
حـجـم الـدمــار وان هـنــاك عـمل
ومـــســـاعي جـــادة لـــتـــشـــغـــيل
مــصــانع االلــبــان والــســكــر) 
الفــتــا الـى (تــوجه احلـــكــومــة
والــوزارة نــحــو الــشــراكــة مع
ـستـثمرين الـقطـاع اخلاص وا
عـطلـة وبناء صـانع ا العـمار ا
ـصـانع اجلديـدة وان الوزارة ا
لن تـــتــخــلـى عن مــصـــانــعــهــا
وســـتـــســتـــمـــر ولن تـــتــوقف 
مـــعــربـــا عن امــله بـــان يــكــون
مـسـاهـم وعـامل مـهم لــتـطـويـر
ــــــدن في عـــــمـــــوم وازدهـــــار ا

العراق).
مـن جـــهــــة أخــــرى  أعــــلــــنَـت
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أكـد رئــيس مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى
ـتــسـبـبـة الــكـاظـمي أن كـل األطـراف ا
ــجــزرة بــابل الــدامــيــة والــتــضـلــيل
بـقبـضة الـعدالة  يـنتـظرون الـقصاص
الــعـادل.  وذكـر الـكـاظــمي في تـغـريـدة
(تـابـعـنـا بـدقـة مالبـسات عـلى تـوتـيـر 
مـجـزرة بابل الـدامـية و الـكشف عن
مــحـاولــة تـضـلــيل لـلــحـكــومـة والـرأي
ة بحد ذاتها) مشيرا الـعام وتلك جر
ـــــتــــســـــبــــبــــة الـى ان (كل األطــــراف ا
بـاجملـزرة والـتضـلـيل بـقـبضـة الـعـدالة
اآلن وشـكّـلنـا جلـنة عـلـيا لـلـتوسع في
الـتحـقـيق لن نتـسامح مع أي تـقصـير
ــنـظــومـة األمــنـيـة حــفظ دمـاء داخل ا

األبرياء واجبنا الوطني). 
وأصـــدر الـــكــاظـــمي في وقـت ســابق 
قــرارات تــتـــعــلق بــحــادثــة جــبــلــة في
مــحـافـظـة بــابل.وذكـر في بـيــان تـلـقـته
(الــزمــان) أنه (يـتــابع بــاهـتــمــام بـالغ
تـفاصيل اجملزرة الدامـية التي ارتكبت
وأمـر بـتـولي جـهاز في مـنـطـقـة جـبلـة 
ة األمـن الوطـني الـتحـقـيق في اجلـر
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ــارســة مــســؤولـيــاته الــطــبــيــعــيـة و
والــقـــيــام بــدوره الــفــاعـل في تــنــمــيــة
اجملـتمع) مـؤكدا (اهمـية تـعديل بعض
ــواد الـقــانــونـيــة الـواردة في قــانـون ا
اخملـــدرات   لــضـــمــان شـــمــول كل من
يـتـاجـر او يتـعـاطى او يـدمن اخملدرات
مع سـد الـثـغـرات الـتي من اهـمـهـا عدم
ـلحقـة بالـقانون الـتكـرار في اجلداول ا
ــؤثـرات واحملــددة لــلـمــواد اخملـدرة وا
الـعـقلـيـة مع ازالـة الغـمـوض في بعض
ـــواد وضـــمــان تـــطـــبــيق الـــقـــانــون ا
ـتـعـاط واجـهـة ا بـالـسـرعـة الالزمـة 
اذ جنـد تــلـكـؤا في تــنـفـيـذ ــدمـنـ  وا
اغـلب بـنود الـقانـون مع تـاكيـد تطـبيق
ـنــصـوص عـلـيــهـا بـحـدهـا الــعـقـوبـة ا
االعــلى بــحق من يــتـعــاطى او يـتــاجـر

باخملدرات).
Ã–u/ ÕdÞ

داعـيـا الى (مـراقبـة االطـباء  والسـيـما
وذج وطرح  الـنفسيـ والصيدلـيات 
لـلـوصـفـة الـدوائـيـة يـتم اعـتـمـادهـا من
قــبل االطــبــاء مـع تــزويــدهــا بــبــاركـود
خـاص يـصعب تـزويره  وكـذلك تفـعيل
ــدارس دورالـــرقــابــة الـــتــربـــوبــة في ا
واجلــامـــعــات احلــكــومـــيــة واالهــلــيــة
والــنـــوادي اجلــامــعــيـــة ومــراقــبــة من
ـركـز عـلى يــتـولى ادارتـهـا) واقــتـرح ا
احلـكومة (انشاء مراكـز تعنى بالشباب
لـتـسـاعد عـلى تـقـو الـسلـوك وتـعـزيز

بغداد
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ـــنع وهـــنــاك تـــوجـــيه  ـــة  بـــاجلـــر
الــتــداخـل األمــني واالســتــخــبــاراتي)
ـــتــهـــمــ واســـتــطـــرد بــالـــقــول ان (ا
نفذة واالعترافات جميعهم من القوة ا
اآلن أمـــام الـــقــضـــاء وهـــو قـــادر عــلى
احـقـاق احلق و االستـمـاع للـشـهود

من جيران عائلة الضحايا).

يحيى رسول

رب الــعــمل لــلــعــامل وتــوفــيــر فــرصـة
لــلـــعــاطــلــ  لــتــحـــقــيق االســتــقــرار
وفتح عالقات مع االقـتصادي واألمني 
ـــصـــالح دول اجلـــوار عــــلى أســـاس ا
ـشتركـة وليس االضرار بالـبلد اجلار ا
مـن خالل تــصــديـــر اخملــدرات) ولــفت
الى (اهــمـيـة فـسح اجملـال لالسـتـثـمـار
احمللي واإلقليمي والدولي على اعتبار
صالح انـها الـبوابة األسـاسية لـربط ا
احملــلـيـة بــالـدولـيــة وإيـجـاد احلــمـايـة
واالسـناد وفتح افاق الـعالقات الدولية
ـتـوازنـة مع ضرورة ان تـرعى الـدولة ا
الــقـوانـ والـتـشـريــعـات االقـتـصـاديـة
الـتي حتـافظ عـلى مـصالح وقـيم الـبـلد

احمللية وال تتجاوزها).  
بــدورهـا  أعــلـنت وزارة الــصـحـة عن
افـتـتـاح ردهة نـفـسـية لـعالج مـتـعاطي

اخملدرات في مستشفى الرشاد.

وقـالت الوزارة في بيان تـلقته (الزمان)
امـس ان (الوزير هاني موسى العقابي
تـرأس اجتماعا للهيئة الوطنية العليا
ـؤثـرات الـعـقـلـية لـشـؤون اخملـدرات وا
بـحضور مدير عـام دائرة الطب العدلي
تحدث ومـستشـار الصحة الـنفسيـة وا
الــــرســـمـي بـــأسم الــــوزارة الـــصــــحـــة
ــثــلـي وزارات الــداخــلــيــة والــعـدل و
والــــــزراعــــــة والــــــعـــــمـل والــــــشـــــؤون
االجــــتـــمـــاعــــيـــة واخملــــابـــرات واالمن
الــوطــني وهــيــئــة الــكــمـارك وعــدد من
اخملــتــصــ فـي الــوزارة) واضـاف ان
(االجـتماع ناقش اخلـطة الستـراتيجية
الــتـنـفــيـذيــة لـلــسـيـطــرة عـلى انــتـشـار
اخملــدرات وتــقـو عــمل الــهـيــئـة وفق
ـؤثرات مـاجـاء في قـانون اخملـدرات وا

العقلية).
ودعـــا الــعـــقــابي الـى (افــتـــتــاح ردهــة

تـعاط في مـستشفى نـفسيـة لعالج ا
الية وتوفـير التخـصيصـات ا الـرشاد 
وذجية) وتابع الالزمـة لتكون ردهـة 
الـبيان انه (جرى الـتاكيد عـلى تنسيق
الـتــعـاون مع اقـلـيم كـردسـتـان في هـذا
اجملـال  وبـحث أولـويـات عـمل اخلـطة
الـذي تضمن انشاء الـوحدات الصحية

عاجلة االدمان).  اخلاصة 
÷Ëd  ‚öÞ≈

فـيــمـا اطـلـقت وزارة الـعـمل والـشـؤون
االجـتـماعـيـة قروضـاً بـقيـمة  8مالي
تـعاف هـجر وا ديـنار لـلعائـدين من ا
مـن اخملدرات.وذكـرت الوزارة في بـيان
امـس أنه ( اطالق قـروض لـلـعائـدين
ـهـجــر بـقــيـمـة 8 مـاليـ ديـنار  مـن ا
وايــضــاً اطالق 50 قــرضــاً بــقــيــمــة 8
مـاليــــ ديــــنــــار إلنــــشــــاء مــــشــــاريع

للمتعاف من اخملدرات).
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احــال مــحــافظ ذي قــار مــحــمــد هـادي
الغزي  أربعة مشاريع كبرى لصندوق
إعـمار احملافـظة. وقال الـغزي في بيان
تـلقته (الزمـان) امس انه (التقى االم
الــعـام جملـلس الـوزراء حــمـيـد الـغـزي
بــرفــقـة مــديــر صـنــدوق االعــمـار رزاق
ــوافـقــة احـالـة الــركـابي حــيث تـمت ا
ـعلق مـشـروع انـشاء جـسـر الـزيتـون ا
اجلـديـد في النـاصريـة وكذلك مـشروع
ـديـنـة أور اجلـديـدة الـبــنى الـتـحـتـيـة 
ضـمن صندوق اعمار احملافظة) ولفت
ـوافــقــة عـلـى احـالــة مــشـروعي الـى (ا
ــشـــهــد احلـــضــري لـــشــارع تـــأهــيـل ا
احلــبـــوبي وكــورنــيش الــنــاصــريــة)
واضــاف ان (الـلــقـاء تــطـرق الى وضع
مــعـايــيـر وأسس جــديـدة القــرار خـطـة
الــصــنــدوق لــلــعــام اجلــاري). وتــفــقـد
دار الـــدولـــة الــــغـــزي فـي وقت ســـابـق
والــتـــقى بــعــدد من لــرعـــايــة االيــتــام 
قيم فـيها. وذكر البيان ان األطـفال ا
(الـغزي قام خالل الـزيارة  توزيع عدد

مـن الــهـــدايــا بـــ االطـــفــال) مـــؤكــداً
(حـرص ادارة احملـافـظـة عـلى مـتـابـعـة
شــؤون هـــذه الــشــرائح الــتي حتــتــاج
لــرعـــايــة وإســنــاد الــدولــة). كــمــا اكــد
احملــافظ  اسـتــحـصــال مـوافــقـة وزيـر
على الـشباب والرياضة عدنان درجال 
ــنــفــذة ســحـب الــعــمل من الـــشــركــة ا
ـبي.وقـال الـغـزي ـلـعب االو ــشـروع ا
أنـه ( اسـتــحــصــال مـوافــقــة درجـال
بـعـد مـطـالبـة االدارة احملـلـيـة بـسحب
ــشـروع ــنـفــذة  الــعــمل من الــشـركــة ا
ــلـعب واحــالـة مــلـفه الى الــنـزاهـة . ا
نـتـيـجـة تـلـكـؤ الـشـركـة الواضـح وعدم
ـشروع) الفـتا الى اجلـديـة في اجناز ا
(قـرب احـالته الى شـركـة اخرى الكـمال
اجنــــازه) مــــؤكــــداً (اســــتــــمــــراره في
شـاريع الـتي تدعم ـطـالبـة بـتـنفـيـذ ا ا
الــشـبـاب واحلـركـة الــريـاضـيـة في ذي
عـدداً من قــار). فــيــمـا الــتــقى الــغــزي 
عتصـم امام شركة نفط اخلـريج ا
ـــــطــــــالـــــبــــــ بـــــفـــــرص ذي قــــــار  ا
عــــمل.واوضح الــــبـــيــــان ان (احملـــافظ
ــتـظــاهــرين ووعـد اســتــمع مـطــالب ا
ـناسـبة بـالـعمل عـلى ايـجـاد احللـول ا
ـعـنـيـة بذلك) بـعـد مـفـاحتـة اجلهـات ا
مــــشـــددا عــــلى ( تـــكــــثـــيـف اجلـــهـــود
ـتابعة لقضيتهم). من جانبه اعرب وا
ــتــابــعـة ــعــتــصـمــون عن (شــكــرهم  ا
احملـافظ قضيـتهم مع اجلهات الـعليا).
الـى ذلك  بـــــحث الـــــنـــــائب الـــــثـــــاني
لـــلـــمـــحـــافظ رافع فـــائق الـــشـــامي مع
ـوظـفـ مــسـتـثــمـر اجملـمع الــسـكـنـي 
عوقات التي تواجه ديوان احملافظة ا
ــشـروع. وقـال الــبـيــاان ان (الـشـامي ا
ــعـوقـات وجـه خالل الـلـقــاء بـحل كل ا
ـــشـــروع من مـــشـــاكل الـــتـي تـــواجه ا
عـشائرية وقانونية وادارية  وضرورة
ــشـــروع ضـــمن تـــذلـــيـــلـــهـــا الجنـــاز ا

التوقيتات احملددة).
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ـعـادن مـنهل افـتتـح وزير الـصـنـاعة وا
عـــزيــز اخلــبـــاز االثــنــ ثـالثــة مــواقع
ومـشاريع انـتاجـية في مـصنع االلـبسة
ــــوصل الـــــتــــابع الى اجلــــاهــــزة فـي ا
الــشـركـة الــعـامـة لــصـنـاعـات الــنـسـيج
واجلـلود بـعـد تـأهيل الـقـاعـات ونصب
اخلـطـوط االنــتـاجـيــة بـايـادي عــراقـيـة
خـالصـة وبامـكانـيـات ذاتيـة وتضـمنت
مـعمـل انتـاج الـغزول بـطـاقـة طن واحد
يـومـيـا من الـغـزول الـتي تـسـتخـدم في
انــتـــاج انــواع االقـــمـــشــة الـــقـــطــنـــيــة
ــنــاشف واخملــروطــة واخلـاولــيــات وا
ـعدل انتاج ومـشغل السجـاد اليدوي 
اربـعـة سـجـادات في الـيـوم اضافـة الى
خط جـديد النتاج االحزمة يحتوي على
نشأ مـكائن حديثة ومتطـورة ايطالية ا

بطاقة 800 الى 1000 حزام يوميا.
وقـال اخلــبــاز في مــؤتـمــر صــحـفي ان
ـوصل (مـصــنع االلـبــسـة اجلــاهـزة بــا
تـعرض الـى تدمـيـر وضـرر كبـيـر اثـناء
دخـــول عـــصــابـــات داعش االرهـــابـــيــة
ـصنع وعـملـيات الـتحـريـر ولم يشـهد ا
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لـلمرة الثانية  ,يـأخذني خطأ في اجتاه الـسير الى وسط كركوك. كنت في
رحــلـة الــعـودة الى بــغـداد مـن أربـيل  قــاصـداً الــطـريق احلــولي عــنـدمـا
رحوم جنم ديـنة الـتي ترك محـافظـها السـابق ا أخـطأت االجتـاه ودخلت ا

الدين كر معالم مهمة من االعمال العمرانية والبلدية فيها.
رة األولى مـديـنـة مفـعـمة بـاحلـيـاة ويغـمـرها ومـثـلـما وجـدت كـركوك فـي ا
ـرة نظـيفـة حافـظت عـلى طرقـها الـتـطور الـنسـبي فـاني رأيتـها في هـذه ا
الـعـريضـة وانفـاقـها ومـجسـراتـها. ولـعل الـصدفـة (السـعـيدة) وحـدها هي
الــتي وضـعت هـذه الــصـورة في ذاكـرتـي ازاء كـركـوك الـذي لــفت نـظـري
رورية في ـرور واعتمـاد نظام االضـاءة ا فـيهـا االلتزام الـصارم بقـواعد ا
ركبات والسيما عبر الـساحات العامة والتقاطعات. كان رور ا الـسماح 
ـرور يـنـتصب في ركن الـسـاحة ذلك فـي الصـبـاح البـاكـر ورأيت شرطي ا
ـراقبة اي خـرق للقواعـد. وهو مشهـد اضفى مزيـداً من االلتزام بالـنسبة
ـرور في احملـافـظـة تـتـولى حـمـلـة لـتأثـيث لـلـسـواق. وتـمـنـيت لـو أن أدارة ا
الـطرقـات السريـعة والرئـيسـة بالعالمـات الدالة لـتجـنب بعض االختـناقات
ديـنة بسـبب توهم االجتـاه كما ـركبـات داخل ا الـناجـمة عن كـثرة مرور ا
حـصل معي وصـادف اني وجدت سـواقاً عـائدين من أربـيل وقعـوا مثلي
يالدية اجلديدة نحو صير.وكانت أربيل قد استقلت عـشية السنة ا بـهذا ا

76 ألف سائح من مختلف احملافظات.
ــرور بـأســتـخـدام واســتـغــربت ان مـدنــاً ومـنــهـا كــركـوك تــطـبق قــواعـد ا
األشــارات الـضـوئـيـة فـيــمـا تـرزح بـغـداد حتت وطــأة االهـمـال والـفـوضى
ـرورية وأرى ان واحداً من االسباب يـكمن في وجود ادارات حازمة في ا
تـلك احملافظات نفتقـدها في بغداد كما اظن ان االسبـاب التالية تكمن في
ـرور وصـبـره عـلى ـواطن ومـدى اســتـعـداده لاللـتـزام بـقــواعـد ا طـبــيـعـة ا
االنـضـباط الـواجب اعـتـماده ازاء عـمـليـة تـشغـيـلهـا. وفي كل االحـوال فان
تـأخـر العـودة الى نظـام االشارات الـضوئـيـة سيـكرس نـوعاً من الـنسـيان
ـزعـوم ازاء أهمـيـة ووجوب تـوافـرها في بـيـئة حـضـارية. والـسـؤال موجه ا
ـرور بشـأن دوافع هذا الـتأخـير في تـطبـيق نظـام األشارات الى مـديـرية ا
رور الـذين غالبـاً ما رأيـنا جتاهالً وتـرك تنـظيم السـير مـنوطـاً بيد رجـال ا
مـتـعـمداً في االلـتـزام بـأشاراتـهم في الـتـقـاطعـات الـعـامة مـا يـضـفي على

. صورتهم في اذهان السواق مفهوماً سلبياً
ـفــقـودة فـي كـركـوك ـروريــة ا وفي مــقـاربــة بـ وضـع اشـارات الــداللـة ا
فأن روري في أربـيل وأنـطـفاء االشـارات الـضوئـية في بـغـداد والنـمـوذج ا
ط تـاز بتـطور مـلحـوظ جداً ونـوعي. وقـد جربت االعـتمـاد على  األخـيـر 
نتشرة في الطرق السريعة (100 و 120 تـوزيع وارشاد هذه العالمات ا
او 150) في أربـيل فحـققت غـايتي في الـوصول الى مـبتـغاي بأقل وقت
ـرور في عـمـوم احملـافـظـات الى وأسـرع طـريـقـة. ومن هـنـا أدعـو ادارات ا
االقـتداء بتجربة اربيل وكذلك الـسليمانية ودهوك والـقيام بزيارات ميدانية

الـى مـدن االقــلــيم لالطـالع عـلـى االسـالــيب الــتي 
اعتمادها ونقل ايجابياتها بأسرع وقت.

اذج مشرقة يجب االقتداء بها وتعميمها... أمـامنا 
يا جماعة اخلير.

شعار مركز بغداد للتنمية القانونية واالقتصادية

مصطفى الكاظمي

كـيديـة ومضلـلة ضد الـضحايـا)  الفتا
ـعلومة االستـخباراتية يجب الى ان (ا
أن تــدقق قــبل أن تــخــرج قــوة وتـداهم
كـما حصل في احلادثـة وهذا خلل مهد
حلـدوثـها) مـؤكـدا (تصـديق أقوال 14
ن نــقل ـــتــهــمــ بـــالــقــضـــيــة  من ا
ـــشـــاركــ ـــعـــلــومـــات الـــكـــاذبــة وا ا

وصل ÕU²²∫ وزير الصناعة خالل افتتاحه مشاريع انتاجية في مصنع البسة ا «

بغداد
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لــكـوني انـسـان احـتـرم االخــرين ومن الـطـبـيـعـي ان اصـغي الي مـا يـريـده
ـرة هو مني وانا مـنه ولكون ذلك من صلب االخـرين لكون طالب احلـقيقة ا
الـواقع وبـعـيداً عن مـسـار الـترا جـيـده ألنه احلـالة احلـالـيـة تتـطـلب مـنا ان
سته ان الهاوية اخذت علول وهذا ما  نـعالج بسرعة العلة قبل ان نعالـج ا
ان تـتـسع وتـتـعـاظم ..حـتى  ان الـرؤيـا قـد انـتـهت?! ومـهـمـا يـكـون السـبب
ـا ان الشـعوب اصـبحت ـسبـبات لـعالج هذا احلـال وحيث  واالسـباب وا
عـازمة عـلى معـاركة احلـياة من اجل االفـضل واالسمـى والبـقاء والتـعاطي
بـعيدي عن حالة النفاق السيـاسي الذي اخذ البعض يتاجر به ضننا منه
ـنـقــذ  في ذاته ونـفـوسه .هـذا مــا نـلـمـسه من بـواطن او يــتـصـور انه هـو ا
الـشـعـارات الـتي يـتـغـنى بـهـا والى هـنـا ال اريـد ان ازيـد في نـقـل الـصورة
رحـوم الفقـيه والعالمة ا هـو ويحـضرني موقف خـالد تطـرق اليه ا اكـثر 
ــرحـــوم عــلي الــوردي( طــيـب الــله ثــراه ) وانــا اخــتـــصــر مــا قــاله .ألنه ا
ـوضوع له بـدايات ونـهايـات ولكـونه قد اخـذ يلـمس ما تـسيـر اليه االمور ا

وهو لسان حال االخرين .امس واليوم..? 
((ثـلث لـله وثـلـثـ الـسـيـد طـالب وثلـث اللـه يطـالب به
ـا ســيــد طـالب)) .ونــحن نــريــد ولـو جــزء يــسـيــر 
يـصـبـوا الـيه السـيـد طـالب. هـذا في ذلك الـزمن اما

رة وعجائبه . اليوم فانه مرهون بإحداثه ا
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اجنـزت هـيــئـة الـتـقـاعــد الـوطـنـيـة
نـــــسـب عــــالـــــيـــــة من مـــــعـــــامالت
اســتــحــقــاقــات ضــحــايــا االرهــاب
وصـــلـت الى اعــــداد مـــتــــقــــدمـــة 
وبـــحـــسب الـــعــوامـل الــتـي حتــدد
مــــســــارات االجنــــاز وهي تــــوفــــر
الـــــتـــــخـــــصـــــيـــــصـــــات وسـالمــــة
االجـراءات.. وكـشف جـدول بـيـاني
صـدر عن هـيـأة الـتـقـاعـد الـوطـنـية
ــصـروفـة ــبـالغ ا يـبــ االعـداد وا
ــــتـــقـــاعــــدي ضـــحــــايـــا االرهـــاب
للـسنوات (2021 - 2020) لتحتل
ديـــالى اعـــلى عــدد لـــلــصـــرف بــلغ
(4088) وتلـيهـا محـافظـة بغداد بـ
(4082) لـــتــحـــتل االنـــبــار ثـــالــثــاً
جـموع (3220) وتـلـيهـا نـيـنوى
(2311) وتـــــأتـي بــــابـل بـــــاجنــــاز
مـجـموعه (1667) تـعـقـبـها صالح
الدين (1451) مـعــامـلـة مـصـروفـة
وتـأتي بـعـدهـا مــحـافـظـة الـبـصـرة
بـصـرف (1190) مـعــامـلـة .. فـيـمـا
جاءت محافظات الوسط واجلنوب
صـروفة ـعـامالت ا بـاقل عدد من ا
ستحقـ فيها قليل جداً الن عدد ا
ذكورة اعاله قيـاساً باحملـافظـات ا

فــقــد  صـرف (70) مــعــامــلـة في
ـثـنى من مـجـمـوع (74) مـعـامـلـة ا
وصـــــــرف (591) فـي كـــــــربـالء من
مــــجـــمـــوع (603) وصـــرف (428)
مـعامـلة في الـديوانـية من مـجموع
(688) وصـرف 178) مـعــامـلـة في
مـيسـان من مـجـموع (182). وجاء
نشـور ان احملافظات في اجلدول ا
احملـررة حـازت عـلى اعلـى عدد من
ـــعـــامالت الـــتـــقـــاعـــديــة صـــرف ا

لــضــحـــايــا االرهــاب .. وقــد ذكــرت
ـعامالت مـصـادر مـطلـعـة ان عـدد ا

ـــــصـــــروفــــة ا
يتـوقف بشكل
اســاسي عـلى
صـــــــــــحـــــــــــة
االجـــــــــراءات
واكــــتـــــمــــال
ـــــعــــامالت ا
بـدون نـقص

بــعــد الـتــدقـيـق لـيــشـكـل الـتــمـويل
الي مرحلة ثـانية تعتمد من اجل ا

الصرف وبشكل متساوي وعادل.
وأســـتـــقـــبل

مـحافظ الـنـجف لؤي الـيـاسري في
مــكــتــبه وزيــر الــعــدل ســاالر عــبـد
الستار محمد  حيث تمت مناقشة
ــهــمـــة بــعــمل ــلـــفــات ا عــدد من ا
الـدوائـر الـتـابـعة لـلـوزارة وأهـمـية

التعاون لتطوير العمل فيها .
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عموري برهان ا

ديــالى رحـــلــتـــهــا فــي تــصـــحــيـح
سار لبعض احلاالت االجتماعية ا
واحلــد مـنهـا قـبل ان تـتــحول الـى
ظـواهـــر تـفـتـك بـاجملـتـمـع  حـيـث
اجمــع شـيـوخ ووجـهـاء احملـافظة
ــا تــعــرف بــالــدكــة عــلى جتــر 
الــعـــشــائـــريــة الــتـي تــنــتـــشــر في
اجلنوب ومناطق الفرات االوسط 
خشيـة ان تنتشـر فـي  احملافظة. 
مديـر شؤون عـشائـر ديالى الـشيخ
عــلي مــحـــمــود الــعــلـي الــربــيــعي
اوضــح لــ (الــزمــان)  ان ( هــيــئــة
الرأي فـي مديريـة شؤون العشائـر
وشـــيـــوخ ووجـــهـــاء احملــافـــظــة 
اجــــمــــعـــوا عــــلى جتــــر الــــدگـــة
الـعشـائـرية لـلحـد مـنهـا التي تـكاد
ان تـكون مـعدومـة في احملافـظة او
بنسب قليلة جـداً خشية انتشارها

في احملافظة ) .
شـيـوخ ووجهـاء عـشـائر احملـافـظة
ـــثــابــة (اعــتـــبــروا هــذا الـــقــرار 
حـــمــايــــة اجـــتــمـــاعــيــــة جملـــتــمع
احملـافـظـة  خـشـية من تـسـلل هذه
الظاهـرة الى احملافظة الـتي تتميز
بـــنــســـيج اجـــتــمـــاعي مـــتـــمــاسك
وشـيوخ عـشائـر حكـيمـة تلـجأ الى

العـقل والعـرف العـشائري في حـل
جميع القضايا االجتماعية) .

وتـســعى مـديــريـة شــؤون عـشــائـر
ديـالى   الى (  حتـصـ وحتـس
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أعـلن الـنـائب  عـن مـحافـظـة ديـالى
ـــعـــمـــوري  عن (  قــرب بـــرهــان ا
ــبــاشـرة بــأكــبـر عــمــلـيــة تــأهـيل ا
ـــار لـــطـــريق بـــغـــداد - كـــركـــوك ا
ـــحـــافـــظــــة ديـــالى بـــطـــول 400
ـعموري  إن ( كيـلومتـر ) . وقال ا
هـذا الطـريق سيـشـهد أكـبر عـملـية
تــأهــيل تــقــوم بــهــا دائــرة الــطـرق
واجلسـور مـنذ أكـثر من 30 عامًا 
كاشفًـا عن استخدام مـواد محسنة

قاومة األحمال الثقيلة ) . 
ــعـمــوري ( كــمـا ســتـتم وأضـاف ا
ـنـتــشـرة عـلى صـيــانـة اجلـســور ا
طــول الــطــريق فــضالً عن تــنــظــيم
ــــر بـــهـــا  ــــدن الـــتي  مـــداخل ا
مــشــيـرًا إلى أن عــمــلــيـة الــتــأهـيل
ستكون على يد شركات وطنية) . 
ـشروع ـعمـوري  إن ( ا وأوضح ا
قـسم عـلى أربـعـة مــقـاطع مـتـفـرقـة
تــوزعت عـلى عـدة شــركـات  الفـتًـا
إلى أن مــدة اإلجنــاز ســتــكــون في
ـقاطع 400 يومًـا ومـقاطع بـعض ا

أخرى 800 يوم تقريبًا ).
 ومن جانب آخر قال النائب الفائز
عن محـافظـة ديالى همـام التـميمي
لــ ( الــــــــــزمــــــــــان )   ان (  اإلدارة
احمللية في محافظة ديالى  وقعت
عــقـد بــنـاء مــسـتــشـفى مــنـدلي في
نــاحــيـة مــنـدلي الــتــابـعــة لـقــضـاء

بــلــدروز 50 ســريـــر من ٥ طــوابق
وبـــحـــضـــور مـــديـــر الـــعـــقـــود في
فـوض للـشركة ـدير ا احملافـظة وا

نفذة ) . ا
وأضـاف  الــتــمــيـمـي  ان  ( مـوقع
ـستـشـفى في ناحـية مـندلي بـناء ا
يــخـدم نــاحـيــتي مـنــدلي وقـزانــيـة
والـــقــرى اجملـــاورة لــهـــا  في هــذه
ــعـــانــاة الــظـــروف الـــصــعـــبـــة وا

احلالية للمواطن ) .
الى ذلك أعـــلن الـــنــاطق الـــرســمي
باسم قيـادة شرطة محـافظة ديالى
الــعــمــيــد نــهــاد مــحــمــد حــسن لــ
(الـــزمـــان )  إن  ( عــــمـــلــــيـــة دهم
وتــــفــــتـــيـش انــــطـــلــــقت فـي قـــرى
وبــــســـاتـــ نــــاحـــيـــة الــــعـــبـــارة
لتطهـيرها من العنـاصر اإلرهابية
وتــدمــيــر مـــضــافــاتـــهم وافــشــال

مخططاتهم اإلجرامية ) .
وأضـــــاف   أن  ( الـــــقــــــوة الـــــتي
شـاركت بـتـنـفـيـذ الـعـمـلـيـة هي من
فـــــوج طــــوار ديـــــالـى الــــثـــــالث
والـــرابع واخلــامـس والــســادس
والتكتيكي وقوة من الرد السريع
ومــكــتب اســتــخــبــارات الــعــبــارة
ودوريـــات ومـــفـــارز قـــسم شـــرطــة
العبارة ومركز أمـن بعقوبة مكتب

العبارة ) 
فـيمـا قال مـدير اعـالم صحـة ديالى
فـارس الـعـزاوي لــ ( الـزمـان )  ان
( ديــالى ســجــلت اول حــالــة وفــاة
بفعل مضاعـفات اإلصابة بفيروس
كـــورونـــا خالل 2022 وهـــو مـــسن
يــــعــــانـي بـــاألســــاس مـن امـــراض
مـزمــنـة عــدة  الفــتـا الى الــطـواقم
الـطـبـيـة حاولت انـقـاذه لـكن مـعدل
تــغـلـغل الـفـيـروس في جـسـده كـان

كبير) . 
واضـاف الـعـزاوي  ان  ( اجـمـالي
حاالت الوفـيات حتى اآلن بلغ 526
حــالـة % 70 مــنــهم هـم بــاألسـاس
ن يــــعــــالـــون من كـــبــــار الــــسن 
امراض مزمـنة مؤكـدا بان اجمالي
اإلصـــابــــات كـــانت  77434حـــالـــة

والشفاء 76774 حالة ) . 
وتـواصـل مديـريـة شــؤون عشـائـر

مــجـتـمع احملـافــظـة عن طـريق سن
الــقــوانــ الـــعــرفــيــة الـــتي تــدعم
الـنـسـيج اجملـتـمـعي  ودعم بـعض
الــقــوانــ الــتي تـقــرهـــا مــديــريـة

شــــــؤون الـــــعـــــشــــــائـــــر في وزارة
ــســار الــداخــلــيـــة  وتــصــحــيح ا
لبـعض السنـائن العـرفية اجملـحفة

والدخيلة من مناطق اخرى ) .

o∫ آلية تبدأ العمل في طريق ديالي كركوك d
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وبـيّن الــيـاسـري في تـصـريح أمس
الكـــات ان (مـــشـــكـــلـــة الـــنـــقص 
الدوائـر التـابعـة لوزارة  الـعدل في
احملـافـظة  وأثـر هـذا الـنـقص على
طــبــيــعــة اخلــدمــات
قـدمة لـلمـواطن  ا
حـــــيـث أن إيـــــقـــــاف
الـتـعــيـيـنــات بـنـظـام
احلذف واالسـتحداث
أثـــــــر عـــــــلى إعـــــــداد
ـوظــفــ الـعــامــلـ ا
فـيــهـا  وقــلل نـوعــيـة
ــــقـــدمـــة اخلــــدمـــات ا

للمواطن ).
مـســتـدركـاً بـالـقـول (إال
أن احلـكــومــة احملــلــيـة
تـــقـــوم بـــســـد الــنـــقص
احلــــــــــاصـل  مـن خالل
تـنــسـيب وتــكـلــيف عـدد
وظفـ في الدوائر من ا
ــــــــــكـــــــــتــــــــــفــــــــــة وفق ا
ــطـــلـــوبـــة في االخـــتـــصـــاصـــات ا
ـوافـقة الـدوائـر الـعـدلـيـة  وتـمت ا

بهذا اخلـصوص).الفتاً إلى أنه (
مـــنـــاقـــشــــة آلـــيـــة تـــوزيع االراض
السكنية عـلى منتسبي الوزارة في

احملـافظـة  الى أن عمـلـية الـتوزيع
ـقـبـلـة سـتــشـهـد شـمـول مـوظـفي ا

دوائر الوزارة) .
مـوضحـاً ان (تـمت منـاقـشة مـجمع
الدوائر العدلية في قضاء الكوفة 
ـشاكـل والعـقـبات .. فـقد لـتـجاوز ا
أوجـد الـوزيـر احلـلـول الـقـانـونـيـة
ــنــفــذة  واإلداريــة مع الـــشــركــة ا
وخالل أيــام ســـيــعــود الـــعــمل في
ـشــروع الـذي يــعـد مــهم لـقــضـاء ا

الكوفة) .
من جـهـتـة أكد الـوزيـر عـلى حرص
ـشترك ب الوزارة على الـتعاون ا
اجلـانــبـ  من أجل تـقـد أفـضل
اخلـدمات جلـمـيع الدوائـر الـعدلـية
الــــتـــابــــعـــة لــــلـــوزارة فـي عـــمـــوم
احملــافـظــة خـدمــةً لـلــصـالح الــعـام
كــذلك  االتـفـاق عــلى تـخـصـيص
قـــطع أراضي الى كـــافـــة مـــوظــفي
الدوائر الـعدليـة في احملافظة  من

أجل توزيعها عليهم .
ـباشـرة فـــــــــوراً بـإكمال ووجه با
بــنــاء اجملـــــــــــمع الـعــــــــــدلي في
مــديــنــة الـكــوفــة  بــعــد تـوقـــــــف
ـــشـــــــروع مــــنــــذ مـــدة وتــــلــــكــــأ ا

طـــــــويلة.
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فـيـمـا يـلي قـائـمـة كـامـلـة انـقـلـهـا من
مـصــادرمـوثـوقـة بــتـواريخ األحـداث
ـمتعـة التي ستـشهدها الرئيـسية وا

سنة 2022:
الـقـمـر اجلديـد :تـصف عـبـارة الـقـمر
رحـلة الـقمـرية الـتي تكون اجلديـد ا
فـيهـا الـشـمس واألرض عـلى جـانبي
ـثل الـقـمر الـقمـر. وفي عـلم الـفلك 
ــرحـلــة الــقــمــريـة األولى اجلــديــد ا
ـــكن رؤيـــة الــقـــمــر في عـــنـــدمــا ال 

السماء.
ووفــقـا لــتــقـو مــوقع(سي ســكـاي)
الــفــلـكي لـألحـداث الــســمـاويــة فـإن
التواريـخ الرئيـسية لـلبـحث عن قمر
جــديـــد هي: 2 كـــانــون الـــثــاني و1
شــبــاط و2 اذار و 1نــيــســان و30
نــيــســان و30 ايـار و29 حــزيـران
و28 تـــمــوز و27 أب و25 ايـــلــول

و25 تـــشــــرين االول و23 نـــشــــرين
الثاني و23 كانون االول.

زخــات الــشــهب هــو حــدث ســمـاوي
يُـرى فيـه عدد من الـنـيـازك تـنـشأ من
نقـطة واحـدة في سمـاء اللـيل. وهذه
الــــشـــهـب نـــاجتــــة عن تــــيـــارات من
احلــطــام الــكــوني تــســمى الــنــيـازك
تـــــــدخل الـــــــغالف اجلـــــــوي لألرض
بسرعات عـالية للغـاية على مسارات

متوازية.
ـتـوقـع حـدوث عـدد من زخـات ومن ا
الشهب في عام 2022 على الرغم من
أنه لن تــكـون جــمـيــعـهــا مـرئــيـة من
األرض. ومن األفضل مالحـظتـها في
الليل حتت سـماء مظـلمة بـعيدا عن
الــتـــلـــوث الـــضـــوئي لـــلــمـــدن. ومن
ـعـروف أن كـوادرانـتيـدس هي أول ا
حـدث انـهـمـار نـيـزكي سـنـوي وكـان

عــشــاق الــفـــلك عــلى مــوعــد مع هــذا
احلـدث في 3 و4 كـانـون الــثـاني ثم
تــتـوالى عــروض زحــات الـشــهب في
والـيـة ليـكون خـتامـها في األشهـر ا
21 و22 كــــــانـــــون االول مـع زخـــــات

شهب التوأميات.
وسـيـشـهـد سـكـان األرض خالل سـنة
2022 خسوفان كليان لـلقمر أولهما
في 16 ايـــار 2022 والــــثــــاني في 8

تشرين الثاني 2022.
وفي كثير من األحيان رئي عطارد ا
ـكـنك رؤيـته من دون تـلـسـكـوبات  
حيث يصل كـوكب عطارد إلى أقصى
استطالة شرقية تبلغ 19.2 درجة من

الــــشـــمـس. وهـــذا هـــو أفــــضل وقت
ـشاهـدة الـكـوكب حـيث سـيـكون في
أعـــــلى مــــوقـع له فـــــوق األفق.  ومن
األفـضل مـراقـبـة عـطـارد بـعـد غـروب
الـــشـــمس مـــبــــاشـــرة في الـــســـمـــاء
كن مـتابعـة هذا احلدث الغربـية و
في 4 فـرص عـلى امـتـداد العـام  في
ـواعيـد الـتـالـية: 7 كـانـون الثـاني ا
16 شــبـاط  6 حــزيـران 31 كــانـون
االول 2022 .كـــــــــســـــــــوف جـــــــــزئي
ـر الـقـمر أثـنـاء الـكـسوف  لـلـشمس
نع ضوء ب األرض والشمس ما 
الـشـمس من الــوصـول إلى كـوكـبـنـا
وهذا ما يؤدي إلى ظاهرة الكسوف.

وســيـــكــون كــســوف الــعــام اجلــديــد
جزئيا ما يعني أن القمر سيمر أمام
جـزء من الـشمـس بدال من تـغـطـيـتـها
ـــعـــنـى أوضح يـــحـــدث كـــلـــيــــا. و
الكـسوف اجلـزئي لـلشـمس عنـد عدم
اصـطفـاف الـشـمس والـقـمر واألرض
في خط مبـاشر فـيغـطي القـمر جزءا
ـكن عــادة مالحـظـة من الـشــمس. و
هذه الـظـاهـرة من األرض. وسيـشـهد
العـام اجلـديـد حدثي كـسـوف جزئي

األول بــتـــاريخ  30نـــيـــســان ?2022
والثاني في 25 تشرين االول 2022
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رغم أن بدايـة الـعام اجلـديـد ستـكون
هـادئــة من حـيث األحــداث الـفـلــكـيـة
لكنها سـتنطلق بـتجمع ثالثة كواكب
في سمـاء الـصبـاح البـاكـر في نهـاية
ـريخ شـهـر اذار. وسـيــظـهـر كل من ا
وزحل والـزهـرة قـريـبـ لـلـغـاية قـبل
شــروق الــشــمس خالل األســبــوعــ
األخـيــرين من شــهـر اذار. وســيـكـون
الـــثالثي قــريــبـــا جــدا لــدرجــة أنــهــا
ســـتــكــون فـي نــفس مــجـــال الــرؤيــة
ناظير. ولكن لبعض التلسكوبات وا
ــكـنـا رؤيـة حـلـقـات زحل لن يـكـون 

من دون تلسكوب.
ـنـتـظر أن تـشـهـد األرض الـقـمر من ا
األسـود الـوحــيـد لـعـام 2022 في 30
نـيــسـان والــذي لن يـكـون بــاإلمـكـان
ساعدة الـتلسكوبات. رؤيته حتى 

ويحـدث الـقمـر األسود كل 32 شهرا
تــقـريـبــا وفي بــعض األحـيــان يـؤثـر
فــقط عــلى مـنــاطق زمــنـيــة مــعـيــنـة.
ويـشـار إلى أن القـمـر األسـود لـشـهر
نــيــســان هــو نـظــيــر الــقــمـر األزرق
ويـســتـخـدم لــوصف الـقــمـر اجلـديـد
كن مالحظة الثاني في الشهر. وال 
األقــمـار اجلــديــدة حـيث إنـه الـوقت
ضيء من الذي يـكون فـيه اجلـانب ا
القمر متجـها بعيدا عن األرض. على
ــكن رصــد الـقــمـر الــرغم من أنه ال 
األسـود في الـســمـاء إال أن هـذا هـو
شـاهدة ـنـاسب من الشـهـر  الوقت ا
النجـوم حيث ال يوجـد تلوث ضوئي
نح مـراقبي طبـيعي مـن القـمر مـا 

السماء مناظر أكثر قتامة للكون.
ظهور أول قمر عمالق في عام 2022
ســيــبـــدأ أول عــرض من أصل ثالثــة
لـلـقـمـر الـعـمالق في 14 حزيـران من
العام 2022. وحتدث األقمار الفائقة
أو العمالقـة عندمـا يكون هـناك قمر
مـكـتـمل بــالـقـرب من احلـضـيض أو
أقـــرب نــقــطـــة في مــدار الـــقــمــر إلى
األرض. والنتيـجة هي اكتمـال القمر
يـكـون أكبـر قـلـيال وأكـثـر إشـراقا من
غيره على مدار العام على الرغم من
صـعـوبـة مالحــظـة الـفـرق. وسـيـتـبع
قـمـر حزيـران الـعـمالق تـوهج الـقـمر
العمالق الثاني في 13 تموزوالثالث

يوم 12 اب.

ومـرافــقـهــا مـع الــبـاحـة االمــامـيـة
للبناية).

مبيـنا ان (جمـيـع الـقـراءات  كانت
ضـمن حـدود اخلـلـفـيـة االشـعـاعـية
ـسـموح بـهـا واليوجـد اي مـؤشر ا
الى وجــــود تــــلـــــوث اشــــعــــاعي).
واضاف (هذا الكشـوفات وعمليات
ــسح ضــمن اطــار اجلـهــود الـتي ا
يـبذلـها مركـز الوقـاية مـن االشعاع
في احلـفاظ عـلى االنـسان والـبيـئة

من مخاطر التلوث االشعاعي).
واعـلـنت الوزارة عـن (اتالف حلوم
غـيـر صـاحلـة لالسـتـهالك الـبـشري
واحـالة اخملـالـف إلى الـقـضاء في

محافظة واسط).
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اكــد مــركــز الــوقــايـة مـن االشــعـاع
الـتابع لـوزارة البـيـئة خـلو  شـركة
حـكـومـيـة في بغـداد تـابـعـة لوزارة
األعــمــار واالسـكــان مـن اي تــلـوث

اشعاعي. 
واكـد مـديـر عـام مـركـز الـوقـايـة من
االشــعــاع صــبـــاح احلــســيــني في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) أمس ان
(الـفـرق الـفـنـيـة االشـعـاعـيـة اجرت
تـقــيـيــمـا بـيــئـيـا  لـــوزارة االعـمـار
واالسـكـان والــبـلـديـــات واالشـغـال
ـنـصـور الـعـامـة الـعـامـة/ شـركــة ا
ـسح لـلـمـقـاوالت حـيث  اجـراء ا
االشـعاعي جلـميـع طوابق الـبنـاية
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بغداد

ـكانة في كل قوان ودسـاتير الـعالم وضعت نـصوص تعـطي للمـحاماة ا
ـتـ لـيتـمـكن من اداة ـركـز الـقـانـون ا الـتي تـسـتحـق وتعـطي لـرجـالـهـا ا
رسـالتـه بالـدفـاع عن احلـقـوق والـذود عن احلـريـات الـعـامـة واخلـاصة ..
تحدة قد وردت بنصـوصه ما توكد على استقاللية البل ان ميثاق اال ا
بدأ احملاماة وحتث الدول عـلى تشريع الـقوان احمللـية التي تعـزز هذا ا
ـشــرعــون االوائل عــلـى هـذه  وكــان الــعـراق مـن الــدول الـتـي حــرص ا
ـبـاد واعــطـاء احملـامــاة الـدرجـات االولـى من االهـتـمــام ومـازالت هـذه ا

النصوص متوافرة في قانوننا النافذ … 
ـوسـســات واحـتـرام يـقـال ان احملــامـاة تــزدهـر في ظل دولــة الـقـانــون وا
حقـوق االنـسان بـخالف ذلك تـضـمحل وتـنـحصـر مـهنـة احملـاماة في ظل
دني االنظـمة الـدكتـاتوريـة واحلكام الـعسـكر الـذين يعـسكـرون احملمـتع ا
خلـدمـة مـصـاحلــهم وبـقـائـهم فـي الـسـلـطـة  فال جتــد لـلـمـحـامي اال دور
محـدود في العـمل واداة رسـالته وكـذلك لـلظـروف االستـثـنائـية كـاحلروب
التي تـخوضـها الـدولة مع دول اخـرى واحلروب االهـليـة وفرض االحـكام
ــسـتـقـرة الـعـرفــيـة سـبب اخــر  لـضـعف مــهـنـة احملـامــاة  .. امـا الـدول ا
سياسياً واقتصادياً باحملاماة واحملام بخير …واحلمد لله الذي اليحمد
 الضـراء والـسراء سـواه فـبـلدنـا الـعراق ابـتـلى بكـل ذلك على مـدة اربـعة

عقود او يزيد .. 
فمنذ عام  1980وبدأ احملاماة تـضعف فبسـبب احلرب استقـطعت منها
ـالـيـة من الـدولـة بـدواعي اجملـهـود احلـربي وبـسـبب احلـرب قـلة ـعونـة ا ا
الـعـمل االقـتـصـادي ومن ثم حـرب الـكـويت  1990ومـا تـبـعـهـا احلـصار
ـقـيت الـذي انهى االقـتـصـاد فـبـالكـاد يـحـصل احملـام قوت االقتـصـادي ا
يومه  وتدهـور العـملة الـوطنـية وتـرك الكثـير من احملـام مهـنتـهم ومنهم
من هــاجــر الى اخلــارج لــيــحـصـل عــلى عــمل اي عــمل ولــو كــان خـارج
اخـتـصـاصه  وبـعـد عـام 2003 عـانى احملـامـون من الـفـراغ الـسـيـاسي
ـدة عام تـقـريـبـاً وبـعـد ذلك وجـدت لـهم فـرصـة بـتـحسن وتـوقف احملـاكم 
الوضع االقتصادي وتغيير العمـلة ولكن لم يدم طويالً فتوقف العمل شبه
دة سـنتـ او ثالثة وهـجرة الـكثـير مـرة اخرى نـازعات الـطائـفيـة  تام بـا
فعند دخولك احملكمة قد الترى زميل او زميل في غرفة احملام فتخيل
أساة .. رغم كل ذلك صمد احملامون امام كل تلم  الظروف التي حجم ا

لو مرت على اي شعب في العالم لتفكك وانهار وتقسم .. 
ولـكن الن شعـب العـراق شـعب أصـيل مـتـجـذر وتـشـبث بـارضه مـتـمسك
بوطنه وقيمه االجتمـاعية فظل صامداً متـماسكاً  واحملامون هم من ابناء
هذا الـشعـب االصيل وطـليـعـته التي تـدافع عن حـقوقه امـام اعـتى هجـمة

وحشية عرفها التاريخ احلديث … 
وهنا البـد من االشادة بـأوالءك الزمالء الـكبار لـهم الفـضل باحلـفاظ على
استقالل النقابة وموقفها الوطني امام تلك الظروف التى ذكرناها خاصة
وخـصـوصـاً مــوقف الـنـقـابـة مـن رفض الـتـعـامل مـع االحـتالل االمـريـكي
واصــدار اول بــيـــان وطــني يــوم  12/ 2003/4  واعــتــبــارنــا ان هــذا
االحـتالل غــاشم ومـخــالف لـكـل الـقـوانــ واالعـراف الــدولـيــة ضـد دولـة

سيادة .. 
وكــان هـنــاك رجــال مــحـامــون لــهم مــواقف مــشــرفـة بــثــقل االجــتــمـاعي
واصـحاب فـكـر ومـبـاد راسـخـة بالـوطن وسـيـادة الـقـانـون واحـترام من
زمالءهم الذين انتخبوهم وكـانوا يعتبرون  ذلك وحـده شرف يكفي للعمل
الـطـوعي وخــدمـة زمالئـهم وهــو امـتـيــازهم الـوحـيــد االسـمى  ولم تـدنس
ايدهم ولم تمتد الموال نقابتهم وحافظوا عليها وعلى استقالليتها من اي
تــدخل وكــان احــدهم كــاجلـبـل االشم ( وبــاالمــكـان الــرجــوع الى تــاريخ
عرفة اسماء هوالء النقباء واالعضاء لم يرغب ويبحث عن مواقف النقابة 
الـبـطـوليـة لـلـرجـال  ) .... … فـهل مـازالت الـنـقـابـة كـمـاهي بـعـيـون اهـلـها

وبعيون اجملتمع ?? 
سوال يخـفي خلفه الف الف جـواب مخضـباً باالسى

والدموع على قلعة كانت حصينة .. 
التـدخـلـهــا بـومـاً جلــان حتـقـيق او فـرق مــكـافـحـة
الفساد او هيئة نزاهة …. لله درك يا نقابتي وهي

تصرخ انقدوني 
فهل من مجيييب ?

-1-
ـر بـهــا الـفـرد واجملـتــمع من الـكــثـرة بـحـيث الـصـعــاب والـشـدائـد الــتي 

يصعب على الباحث إحصاءها .
شكالت حتى قال فيها كارة وا وتلك هي طبيعة احلياة الدنيا احملفـوفة با

الشاعر :
كارةُ جملةً  تأتي الشدائدُ وا

وأرى السرور يجيء في الفلتات
إنّ األيام الصـعبة قـد تفوق أيام الـرخاء والصـفاء كثـيراً  ومع ذلك كله ال
ينـبغي ألحـد أن يغـسل يديه من الـفَرَج الـذي ال يُدرى مـتى يُطل في غـمرة

تلك الشدائد .
يقول الشاعر :

ما ب غمضةِ عَيْنٍ وانتباهَتِها 
يبدّلُ اللهُ مِنْ حالٍ الى حالِ

-2-
وجاء في التاريخ :

عروف  –أحضروا له انّ جالوزة (يزيد بن الـوليد)  –السلطـان األموي ا
رجالً كانوا يتهمونه فبادر الى إصدار األمر بقتله  

فقال الرجل :
عسى فرج يأتي به اللهُ إنّهُ 
له كُلَّ يومٍ في خَلِيقَتِه أمرُ 

فقال يزيد :
الضربنَّ عُنُقَكَ 
اقتلوه الساعة 

وعندها دَخَلَ على يـزيد (الهيثم بن األسود)  –وهو من أشراف العرب –
فقال :هَبْهُ لي 

فقال يزيد :
هُوَ لكَ 

فخرج الرجل وهو يقول :
" من غالبَ الله غلبه "

-3-
سجون يعانـون ما يعانون من أوضاع نفسية صعبة وهناك الكثير من ا

ولكنهم يتوقعون الفَرَجَ فتهون عليهم تلك الشدّة .
وبالفـعل فنـحن نسـمع ب احلـ واحل إصـدار أحكـام العـفو عن بعض

السجناء.
-4-

ة  –كالنظـام الدكتـاتوري البـائد  في العراق وفي االنظمة الـشموليـة الظا
ـنـاهـضـ لـهـا  وحـ يـتـهـاوى  –تـكـثـر أحـكـام االعـدام بـحق االحـرار ا
ـعتقلون الكيان الغـاشم بفعل ثروة شـعبية أو انقالب عـسكري  يسارع ا
عتقالت في الزنزانات من احملكوم باالعدام وغيرهم الى كسر بوابات ا

واخلروج منها .
-5-

سـتشري في (العراق اجلـديد) جعل الكثـيرين آيس من رؤية والفساد ا
اناً ـن ينتـظر الفـرج ا الفرج ونـحن لسنـا مع هؤالء اآليـس بل نحن 

منّا بـانّه ال يصح اال الـصحـيح والبد في غـمرة هذا
ـأزوم مـن يـومٍ تـنـتــصـر فـيه األمــانـة عـلى الـواقع ا
اخلـــيـــانـــة ويـــهـــزم فـــيه الـــلـــصـــوص والـــســـراق
والـقــراصــنـة ولن يــفــلت مــنـهم أحــد من حــسـاب

الشعب في الدنيا ومن حساب الله في اآلخرة .
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حلَمَاقـات الشرق الـفرعون إذا مـات جعلـوه نبيـاً حتت شِعار (اذكـروا محاسن

موتاكم) حديث ضعيف لم يصحْ عَقْالً وال نَقْالً. ولن يحكمنا إال األسوأ!
الــعــراق قــاســمي 1958 عــارفي  1963 بــعــثي 1968مــالــكي 2003 أربــعــة
انقالبـات لـتـربـة الدولـة وسـطـوتهـا حَـطَـمت قـابلـيـة الـدولة عـلى احــتـكـار السالح
ووســائل اإلكــراه واالسـتـئـثـار بـهـا. وكـلـمـا ظـلت قـابـلـيـة اإلكـراه الـتـابـعـة لـلـدولة
متمـاسكة وفعالـة ازدادت قدرتها على امـتصاص السخط اجلـماهيري وحتاشي
تغلـغل باحلرمان الالشرعيـة البغيـضة وتقلـيل عدم تكافـؤ الفرص واإلحسـاس ا

النسبي لفئة معينة من الشعب. 
ـيـتـافـيـزيـقي ـاذا ال يـفـهم الــشـرقي ضـرورة الـتـمـيــيـز بـ الـديـني الـروحـانـي ا
ـديـر ــاذا مـا يـزال (الـرئـيس/ احلـاكم/ الـوزيـر/ ا ـادي الـعـقالني?  والـدنـيـوي ا

عصوم الذي ال يخطئ أبداً?  العام) يُمَجَّد كإله أو متحدث باسم اإلله ا
ـستورد القـرشي في تفضـيل العقل اذا لم نـتوقف طويال ونـتأمل كثـيراً حديث ا
الغربي عـلى الشرقي (إنهم ألحلمُ الناس عـند فتنة وأسرعهم إفـاقة بعد مصيبة
سك ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم 
لوك)? جنحَ الـغرب في تنشـئة جيل عقالني قـادر على التحرر وأمنـعهم من ظلم ا
مـن االنفعـاالت والعـواطف واستـبدالـهما بـالفـهم مصـدر الفـعل القـصدي وإعادة
ان والـتـاريخ بالـفـلسـفـة واالهتـمـام بنـقـد العـقالنـية ظـر في عالقـة العـلم بـاإل النـَّ
كن ـانـية الـتي ال  ـثالـية األ والتـنـوير الـفرنـسـي والـتجـريب اإلنـكلـيزي أنـتجَـا ا
ـانيـة بل هي (أفق متـنوع ـكان اعـتبـارها ظـاهرة تـاريخـية خـاصـة بالـقومـية األ
األشـكـال مـن الـتـأثـر والـتـلـقي والـتـثـاقف أشـكـال صـنـعت تـاريخ أوربـا الـثـقـافي
انية ج-1 ثاليـة األ والروحي والـعلمي واحلقـوقي والسياسي) هـنس زندكولـر ا

ص.33
قـبل مئـتي سنـة تقـريبـا شاعـر إنكـليـزي افتـرضَ حواراً (قـال األمير: وكـيف كان
األوربيـون أقوى منـا إلى هذا احلد? وإذا اسـتطـاعوا في سهـولة ويسـر أن يغزوا
آسـيا وأفـريقـيا فلـماذا ال يـستـطيع اآلسـيويون واألفـريقـيون أن يـغزوا شـواطئهم
فــالـريح الـتي تـعـيـدهم إلى بالدهم هـي نـفـسـهـا الـتي تـوصـلـنـا إلى هـنـاك. أجـاب
عرفة تتغـلب دائما على اجلهل كما يحكم إمالك: إنهم أقـوى منا ألنهم أحكم. وا
اإلنـســان بـعــقـله وتـمــيـيــزه األنـواع األخـرى مـن احلـيـوان/ صــمـويل جــونـسـون

راسالس أمير احلبشة ص.(84
انتشـر فيديو أمنية الطفلة شهد للعام اجلديد  :2022أريد خـيمة تبرَّعت جمعية
شكـلة? لديـنا مئات آالف خيريـة عربية بـبناء بـيت لعائـلة شهد لـكن ليست هـذه ا
شكلة جـاهلية العقل العربي الشهـد(ات) ال يَجدَن سقفاً وال طعامـاً وال ملبساً ا

لوك بل يصنعه ويغذيه ويبرره! نعُ ظلم ا ال 
الشـرق األوسط ظلَّ حتت السـيادتـ الفـارسيـة والرومـانيـة آلالف السـن وكان
احلاكم إلـهاً. ألم يكفِ الـفشل في سـوريا ولـيبـيا وتونس والـيمن والـعراق ولـبنان
ومـصــر كــدلـيل اســتــحـالــة حتــول دول الـشــرق األوسط وشــمــال أفـريــقــيـا إلى

قراطية?  الد
هل تـكمن أسـبـاب الـفـشل في الـعوامل الـثـقـافـية واالجـتـمـاعـية واالقـتـصـادية أم
ـؤسـسـات الـعـشـائـرية تـكـمن في طـبـيـعـة الـشـخـصيـة الـشـرقـيـة أم في طـبـيـعـة ا
تـعـسـفــة وتاريـخهـا في قمع احلـريـات أم تكـمن في اختـزال القـطَّاع اإلقـليـميـة ا
العام بـخدمة األسرة احلاكمة وحاشيتها أم تكمن في سيطرة القطَّاع العام على
ـتراكم من اإليديـولوجيـات العصـبية اجلـاهلية فرص العـمل أم تكمن في اإلرث ا
ـتحـجرة أم تـكمنُ في حـالـة الفـقر الـتي يـعيـشهـا الرَّافـض الطـائـفيـة القـوميـة ا
حـمل الـسالح أم تـكـمنُ في ارتـفـاع مـسـتـويـات اجلـهل الـتي الـعـقـل األسـطوري
ـادي جِزافاً وقـدرة هذا الرَّيع ـنطقـة على الريع ا للـعوام  أم تكـمنُ في حصول ا
وازيـة للدولة الـسطحية الـضعيفة على بنـاء الدولة العـميقة ا
ـنــتـفــعــ من هـذه أم تــكــمن في دعم األســيـاد اجلــيــران ا
الفـوضى? وبدوننا لن يعرفوا أنهم األفضل فاألسوأ شرط
تـطورة ـدنهم اآلمـنة الـنـزيهـة ومسـتشـفـياتـهم ا األفـضل. 
ومؤسسـاتهم احلديثة يسحبون أموالنا وعقولنا وكفاءاتنا.
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اصبـحت الكهـرباء مع مرور الـعصر شـريان النـهضة الـصناعـية وحاجـة ضرورية الدامة
احلـياة في الـتـعلـيم وتامـ قوت االنـسان ولـكن عانى هـذا القـطاع في الـعراق مـنذ بـداية
واد نع اسـتـيـراد ا احلـصـار االقـتصـادي عـلى الـنـظام الـبـائـد من الـتدهـور الـتـدريجـي 
ـولـدات االهـليـة لـتـغـطـيـة النـقص احلـاصل في االحتـيـاطـيـة لالدامـة واسـتـعان الـنـظـام بـا
ـولدات االهلـية التـصل الى الف دينار لالمـبير منـظمومـة توزويع الـكهربـاء وكانت اجور ا
الواحد شهريـا في احملافظات وكان النـظام يعول حججه على احلـصار ولكن بعد سقوط
ـنظـومـة من سيء الى اسـوأ يومـيـا في ح الـنـظام في  9نـيـسان  2003تـدهورت هـذه ا
وصـلـت واردات الـثـروة الـوطــنـيـة من الــعـمـلــة الـصـعـبــة الى اقـصى حــد فـ تـاريخ الـبالد
ووضعت ميزانيات سـنوية سميت باالنفجارية لالعمار وخصصت مبالغ ضخمة للكهرباء
تـفوق حـاجـة الـبالد اضـعافـا مـضـاعـفة مع تـطـورهـا في اسـتخـدام االجـهـزة الـكهـربـائـية
ـسـؤلـ وتـصـديـر الـفــائض مـنـهـا الى اخلـارج  هـذا بـتــصـاريح واقـوال من وزراءهـا وا
ـقصـود التـاحـة الفـرصـة للـفـاسدين الـعـاملـ فـيهـا ضـربوا الـكبـارفـيهـا ولـكن االهمـال ا
مصـلـحة الـشـعب والوطن وسـمـعة الـدولـة باحلـائط لـثراء انـفـسهم بـالـتعـامل مع شـركات
نظـومة دون خوف من الـسلطة وهـمية واستـيراد مواد مـغشوشـة إآل ما ندر الدامة هـذه ا
الن كما يقـال بأن ( السمجة جايفة من راسها ) وكذلك دون اخلجل من الناس كما يقال
ـسلـط على ( الـلي مـايـسـتـحي يـفعل مـايـشـاء ) و دون خـشـية مـن العـقـاب الن الـسـيف ا
زيفة التي قراطـية ا رقاب الفاسدين من االنـظمة السايـقة قد ولّى دون رجعة بـسبب الد
حـلت بـالـبالد لـصـالح الـفـاسـدين ونـقـمـة عـلى الـنـزيـهـ لـلـوصـول الى مـفـاصل الـسـلـطة

الصالح البالد .
واخـر مراحل الـتطويـر هي الفـاجعة االخـيرة تلـقيـناها عـند مـا تنقـطع الكـهرباء بـسبب ما
شترك فيها تقد فاتورات دفع الكهرباء واستنساخها الى قسم من محلة يجب عـلى ا
الصيانة واال تمتنع عن اصالحها وهذه حالة تعجيزية تسيء الى سمعة الوزارة والعقلية
كن الي مواطن ان يجبر أي مشترك على دفع االجور او يطلب منه التي تديرها حيث ال
ـكنها احالته الى احملاكم او تـع جهة عدلية الفاتورة إآل اجلهـات اخملتصة واذا امتنع 
ديـنـ لـها حلـ دفع االجـور بنـظـام او قـانون او بـتـخويل داخل دائـرة اجلبـايـة بحـجـز ا
عاملة دافـعي الفاتورات مع غيرهم صالحية  واذا استـمرت الوزارة على هذا التـعميم 

بغير حق فليس اال وسيلة تصد لدافعي الفاتورات وإندامهم على ما دفعوها حتما  .
كن حتصيلـها بواسطة وبدال من هذا االجراء  ان تـنوي الوزارة حل مشكـلة اجلباــات 
ـقايـيس الـذكيـة تـربط على االعـمدة احملـاكم او أي جهـة قـانونـيـة كمـا ذكر او عن طـريق ا
ـقـايـيس حتت سـيـطرة الكـهـربـائـيـة تـكون بـعـيـدة عن االيـادي اخلـبـيـثة لـلـتالعب وتـكـون ا
مـنـظــومـاتـهـا االلـكـتـرونـيـة وكـذلك تـمـكـنـهـا من الـسـيـطـرة عـلى كـافـة خـطـوط الـتـوزيع من
التجاوزات كما فـي الدول الكثيرة وتكون لهـا سيطرة كاملة على الـتسرب وقطع الكهرباء

من قبلها مباشرة عن عدم دافعي اجلبايات .
ـواطن اليـتـحـمل اكـثـر من هذا االعـبـاء والـعـقل الـسـليم في ادارة أي ا
تـطورة مؤسـسة اهـم من مافـيـها من ايـدي العـامـلة واالحـهـزة ا
ـنــظـومـة وبــدونه تـكــون عـالــة عـلــيـهــا واال كـيف وصــلت هــذه ا
ـبـالغ الـطـائـلة الـتـي خصـصـت لهـا الى احلـيـويـة بـالـرغم من ا
واطن حـالة يـرثى لهـا وهي عاجـزة عن ازالة الـفسـاد وتطـلب ا

االهلي مقدم شكوى جمع الفواتير لها مقابل التصليح   . 
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{ اخلـــرطــوم( أ ف ب) - انـــتـــشــرت
قــــوات األمن الـــســـودانـــيـــة صـــبـــاح
دن الـثالثـاء في أنـحـاء اخلـرطـوم وا
اجملاورة بالتـزامن مع دعوات جديدة
لــلـتـظــاهـر ضـد االنــقالب الـعــسـكـري
الذي نفذه قائد اجليش وبعد يوم
ـدني من اسـتـقــالـة رئـيس الـوزراء ا
حــسب مــا أفــاد شــهــود عــيــان.وقـال
الــــشــــهـــود إنـه  إغالق الــــشـــوارع

ـؤديــة إلى مـقــر قـيــادة اجلـيش في ا
وسط الـعاصـمـة وسط تـواجـد كـثيف
لـشــرطـة مـكــافـحـة الـشــغب والـقـوات
شـــــــبه الــــــعـــــــســــــكــــــريــــــة وأفــــــراد
اجلـيش.والــثالثـاء انــتـشـرت دعـوات
لـلـتـظـاهــر والـتـوجه في مـسـيـرة إلى
الـقــصـر الــرئـاسي بــوسط اخلـرطـوم
"حــتى يـــتـــحــقق الـــنـــصــر".ويـــكــثف
نـاشـطون سـودانـيـون داعـمـون حلكم

ـــــوقــــــراطي دعــــــواتـــــهم مـــــدنـي د
لالحـــتــجــاج عــلـى انــقالب اخلــامس
والعـشرين من تـشرين األول/أكـتوبر
الـذي نـفـذه الـفـريق أول عـبـد الـفـتاح
الـبـرهـان حـ أطـاح بـشـركاء احلـكم
دني وأوقف آنذاك االنتقالي من ا
رئــيـس الــوزراء عــبــد الـــله حــمــدوك
وغـــالـــبـــيــة وزراء حـــكـــومـــته.وأثــار
االســتـــيالء عــلى الــســـلــطــة من قــبل

الــعــسـكــريــ إدانــة دولـيــة ومــوجـة
جديدة من االحتجاجات في الشوارع
ومـوجـة مــقـابـلـة مـن الـعـنف األمـني
ـئات حيـث قُتل  57شـخصـا وجُـرح ا
وتـــــعـــــرضت  13امـــــرأة عـــــلـى األقل
حلـــــوادث اغــــتــــصــــاب خالل جتــــدد
االضـطـرابـات.وأعـاد الـبـرهان رئـيس
الــوزراء حـمــدوك خــبـيــر االقـتــصـاد
وجب الدولي السابق إلى السلطة 
اتـــفـــاق ســـيــاسـي أُبــرم فـي احلــادي
والــعـــشــرين من تــشـــرين الــثــاني لم
يرض اجلـمـيع ووصفه الـبـعض بأنه
"خيانة". وبـعد االتفاق  االفراج عن
بــــعض الــــوزراء والــــســــيــــاســــيــــ
وقوف وحتـديد موعد االنـتخابات ا
في .2023وفي األسابيع الالحقة على
االتــفـاق فــشل حــمـدوك في تــشــكـيل
حـــكــومـــة جــديـــدة  وكــانـت وســائل
اإلعالم احمللية تـتداول أخبارا أنه لم
يــــحــــضــــر إلى مــــكــــتــــبه فـي األيـــام
األخـيــرة.ولـيل األحــد أعـلـن حـمـدوك
في خطـاب متلـفز تنـحيه في مـحاولة
ـــــنع الـــــبالد "مـن االنـــــزالق نـــــحــــو
الكارثة" إال أنها اآلن تشـهد "منعطفا

خطيرا قد يهدد بقاءها".
WO UI²½« WKŠd

رحلة انتقالية هشة ر السودان  و
باتّجاه حكم مدني كامل منذ اإلطاحة
بــــالــــرئــــيس عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر في
نيـسـان/أبريل  2019بعـد مـوجة غـير
مــســبــوقــة من االحــتــجــاجــات الــتي
قـادهـا الشـبـاب.ومـنـذ االنـقالب تـقوم
الـسـلـطـات الـسـودانـيـة في كـثـيـر من
األحـــيـــان بـــقــطع خـــدمـــة اإلنـــتــرنت

وتــعــطــيل االتــصــاالت حملــاولـة مــنع
الـتــجـمـعـات.ويـثــيـر مـرسـوم أصـدره
اضي مـخاوف من البـرهـان الشـهـر ا
نح قوات األمن مزيد من العنف إذ 
وجب بنود "قانون كل الصالحيات 
ـوروث من عهـد الـبشـير " ا الطـوار
مـــثل "دخــول أي مـــبــنـى وتــفــتـــيــشه
ـوجودين فيه" وتفتـيش األشخاص ا
و"القيام بعمليات مراقبة ومصادرة".
الى ذلك  قـال الـرئــيس الـتـركي رجب
طــــيـب إردوغــــان امس إنه ســــيــــزور
ـــقــبل وهي الـــســعـــوديــة الــشـــهــر ا
الـــــزيـــــارة األولى لـه مــــنـــــذ مـــــقـــــتل
الــــصـــحــــافـي الـــســــعــــودي جــــمـــال
ــمــلــكـة في خــاشــقـجـي في ســفـارة ا
اسطنـبول عام .2018ساءت العالقات
الصعبة ب تركيا والسعودية بشكل
ـــة قـــتـل جـــمــال كـــبـــيـــر بـــعـــد جــر
خاشـقـجي الوحـشـية الـتي نـفذت في
القـنصـلـية الـسعـودية في اسـطنـبول
يـــوم  2 تــــشــــرين األول .2018وقـــال
إردوغـــان المـــرأة لم يـــذكــر اســـمـــهــا
شـكالت الـتي يـواجـهـها سـألتـه عن ا
ــــصــــدّرون األتــــراك مـع اجلــــمـــارك ا
السـعوديـة على هـامش حدث جتاري
في اسطنبول "يـتوقعون وصولي في
شــبـاط. لـقــد قـطــعـوا وعــدا وسـأقـوم
بـزيــارة لـلـســعـوديـة في شــبـاط".قُـتل
جمال خـاشقـجي الذي كان مـقرًّبًا من
الـقـيـادة السـعـوديـة ثم صـار مـنـتـقدا
لـــهــا في مــقـــر قــنــصـــلــيــة بالده في
إســطــنــبــول عــلى يــد فــريق أتى من
ــمــلـكــة. وعــمـد الــفــريق إلى خــنـقه ا
وتقـطـيع جثـته التي لم يُـعـثر عـليـها

في قضـية شـوهت سمـعة ولي الـعهد
الـسـعـودي األميـر مـحـمـد بن سـلـمان
رغم نـــــفـــــيه الـــــشـــــديـــــد ألي تــــورط
فـيـها.وألـقى إردوغـان في ذلـك الوقت
بــالـلــوم عــلى مـســؤولــ سـعــوديـ
بــارزين إال أنه لم يــسمّ مــطــلــقـا ولي
الــعـــهـــد.في الـــســـنـــوات الـــتي تـــلت
ملكة للضغط بشكل احلادث سعت ا
غـيـر رســمي عـلى االقـتــصـاد الـتـركي

الذي عانى بالفعل أزمة في 2018 .
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وأطــلـــقت دعــوات إلى الـــســعــوديــ
لتـجـنب زيـارة تركـيـا وشراء عـقارات
صدرون األتراك فيها فيمـا اشتكى ا
من تأخيـرات في اجلمارك الـسعودية
عـام .2020لــكن تــركــيــا تــســعى مــنـذ
عــــــامـــــــ إلصالح الـــــــعالقـــــــات مع
خــصـومـهــا اإلقـلــيـمــيـ من بــيـنـهم
اضي مصـر والسـعوديـة.ففي أيـار ا
زار وزيـر اخلـارجـيــة الـتـركي مـولـود
تـشـاويش أوغــلـو الـسـعـوديـة لـلـمـرة
األولى مـنـذ مـقــتل خـاشـقـجي.وتـأتي
الــزيـارة اخملــطط لــهـا لــلـمــمـلــكـة في
مـرحـلـة حـرجــة لـتـركـيـا الـتي تـواجه
عملـتها الـوطنيـة أزمة جديـدة ناجمة
عن سـيـاســات إردوغـان االقـتـصـاديـة
غير التقليدية.وكان إردوغان استقبل
في تشرين الـثاني/نـوفمبـر ولي عهد
أبـوظــبي الـشــيخ مـحــمـد بن زايـد آل
نــهــيـان في أنــقــرة في زيــارة فــتـحت
صـفـحـة جـديـدة بـ الـبـلديـن تـكلّـلت
بـإعالن إمـاراتـي عن إنـشـاء صـنـدوق
استثمـار بعشرة مـليارات دوالر لدعم

االقتصاد التركي.
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ـتـعـمـد" بـتـهـمــة "الـسـطـو واحلــريق ا
وسيمثل أمام القضاء الثالثاء.واندلع
احلـريـق فـجــر األحـد فـي أقـدم جــنـاح
بنى الذي اجنز بناؤه العام .1884 با
ويضم اجلـناح الـتاريـخي نحـو أربعة
آالف قــطــعــة فــنــيّــة وتــراثــيــة يــعــود
بعضـها إلى الـقرن الـسابع عـشر وقد
دمـر ســقـفـه بـالــكـامل مــخـلــفـا فــجـوة
كـبـيــرة.في اجلـنـاح الــذي يـضم غـرفـا
ـة مغـطـاة بـخـشب ثـمـ ومـزيـنة قـد
بسجاد وستـائر فاخرة كانت درجات
احلـــرارة ال تــزال مـــرتــفـــعــة اإلثـــنــ

بنى واقتربت مـن مئة درجـة.يتـألف ا
الضخم من ثالثـة أجزاء يـضم أحدها
مــقــر اجلـمــعــيــة الـوطــنــيــة والــثـاني
اجملـلس الـوطــني لـلـمــقـاطـعـات الـذي
ـان ــثّل الـغــرفــة الـعــلــيـا فـي الـبــر
واجلـزء الـتـاريخـي وهـو األقدم حـيث
ـــــانـــــيــــون كـــــان يـــــجـــــتــــمـع الـــــبــــر
ســابـــقــا.بـــحــسب احملـــقــقـــ انــدلع
احلــريق في مــكـانــ مــخـتــلــفـ ولم
يـعمل نـظـام االطـفـاء التـلـقـائي بـشكل
ــــــــــيـــــــــاه كـــــــــان صـــــــــحـــــــــيـح الن ا
راقبة أن مقطـوعة.أظهـرت كاميـرات ا

الـــرجل الـــذي أوقـف حـــضـــر حـــوالى
الــســاعـة  2,00فــجــرا. وقــالت وزيــرة
األشـغـال الــعـامـة بــاتـريـســيـا دو لـيل
لــوكــالــة فــرانـس بــرس "لــكن األمن لم
يــراه اال حـــوالى الـــســاعــة  6,00ح
نـظــروا الى الــشـاشــات وبــعـد ظــهـور
الـــدخــان".وأضـــافت لـــلـــصــحـــافـــيــ
ـشكـلة هي "الكـاميـرات كـانت تعـمل ا
انه لم يـراقبـهـا أحـد خالل تلك الـلـيـلة
شـؤومـة". وتـابعت "هـذا جـزء أيـضا ا
من الـتـحـقـيق. كـيف لم نـعـلم في وقت
بـنى? لقد سابق بوجـود شخص في ا

حصل خرق أمني بالتأكيد".
الى ذلك  أعـــلـن الـــرئـــيس األمـــيـــركي
السـابق دونـالـد ترامب اإلثـنـ "دعمه
طلق" إلعادة انتخاب رئيس الوزراء ا
اجملـــري فــيـــكــتـــور أوربــان واصـــفــاً
ـتـطـرّف بـأنّه "قـائـد الـزعـيم الـقـومي ا
عظـيم يحـظى باحـترام اجلـميع".وقال
تــرامـب في بــيـــان مــطـــوّل إنّ أوربــان
"يـحبّ بـلـده من صـمـيم قـلبـه ويسـعى
لــتــوفــيــر األمن لــشــعــبه" داعــيــاً إلى
إعـــادة انــــتـــخـــاب الـــزعــــيم احملـــافظ
ـقـرّرة في ـتـشــدد في االنـتـخــابـات ا ا
نـيـسان 2022والتي يـتـوقّع أن تـشـهد
منـافـسة حـادّة غـير مـسـبوقـة مـنذ 15
لـيـاردير اجلـمـهوري .وإذ شـدّد ا عامـاً
عـلى أنّ أوربــان قـام بـ"عــمل رائع" في
"حـمــايـة اجملــر وكــبح الـهــجـرة غــيـر
الــــشــــرعــــيـــة وخــــلـق فـــرص عــــمل"
وضوعات الثالثة العزيزة جداً على ا
قــلـب الــرئــيـس الــســابـق أكّــد "دعــمه

الكامل" له.
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وقال ترامب في بيانه إنّ أوربان "قائد
عــــــظـــــــيـم يــــــحـــــــظـى بــــــاحـــــــتــــــرام
قراطي عسكر الد اجلميع".وسارع ا
ــتّـــحــدة إلى انـــتــقــاد في الـــواليــات ا
تــــرامب عــــلـى هــــذا الــــدعم.وقــــال بن
ـسـتــشـار الـسـابـق لـلـرئـيس رودس ا
األسبق باراك أوباما في تغريدة على
تويتر إنّ "كل ما يـفعله ترامب هو أنّه
يـقــول بــصـوت عــالٍ مـا قَــبِــله احلـزب
اجلــمـهــوري مــنــذ فـتــرة طــويــلـة: إنه

وقـراطية يفضّـل االستبـداد على الـد
الـلــيـبـرالــيـة". فـيــمـا أعــلـنت الـنــيـابـة
دّعية العامة في نيويورك اإلثن أنّ ا
العامة للوالية ليـتيسيا جيمس طلبت
االســتــمــاع إلى أقـــوال كلّ من تــرامب
وابنه دونالد جـونيور وابنـته إيفانكا
بـــصـــفــتـــهم شـــهـــود وذلك فـي إطــار
حتقـيق جتريه بـشبـهة تـورّط "منـظمة
تــــــــرامب" بـــــــجـــــــرائـم احـــــــتـــــــيـــــــال
ضــريــبي.وأودعت جــيــمس مــحــكــمـة
واليـة نيـويـورك الـعـليـا وثـيـقـة طـلبت
فــيـــهــا االســـتــمــاع إلـى أقــوال هــؤالء
الـشـهـود الــثالثـة في إطـار الــتـحـقـيق
الـــواسـع الـــنــــطـــاق الـــذي بــــدأته في
آذار 2019لــــتــــبـــــيــــان مــــا إذا كــــانت
ــمــلـوكــة من اجملــمــوعــة الـقــابــضــة ا
ترامب وأسـرته متـورّطة فعـالً بجرائم
احتـيـال ضريـبي.وقـال متـحـدّث باسم
ـدّعــيـة ــدّعـيــة الــعـامــة إنّ "ا مـكــتب ا
العامة جيمس تريد من دونالد ترامب
ودونـالــد تـرامب جـونــيـور وإيـفــانـكـا
تـــــــرامب اإلدالء بـــــــأقـــــــوالــــــهـم حتت
الـقــسم".وأضــاف أنّه "عــلى الــرّغم من
احملـاوالت الــعــديـدة الــتي تــقـوم بــهـا
منـظمـة ترامب لـتأجـيل حتقـيقـنا (...)
ستـتمّ اإلجـابـة على أسـئـلـتنـا وسـيتمّ
الكـشف عن احلـقـيـقـة ألنّ ال أحـد فوق
الـقانـون".وفي  7كانـون األول كـشفت
صحيفة "واشـنطن بوست" أنّ جيمس
طلـبت من الـرئـيس السـابق احلـضور
شــخـصــيـاً إلى مـكــتـبـهـا بــعـد شـــهـر

تماما .
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{ جـــوهــانـــســـبــرغ (أ ف ب) - تـــمت
السيطرة صباح الثالثاء على احلريق
ـان جنـوب افريـقيا الـذي اندلع في بر
عـلى مـدى يـومـ كـمـا أعـلن الـنـاطق
ـــديـــنــة بـــاسم جـــهـــاز االطـــفـــاء في ا
جــيــرمــايـن كــارلــيــز لــوكــالــة فــرانس
برس.وكان احلـريق اندلع مجـددا بعد
ظــهــر االثــنــ بــعــدمــا خــمــد لــفــتــرة
وجــيــزة وعــمل رجــال االطــفــاء عــلى
إخماده مـساء وسط رياح قـوية. وقال
كـارليـز "لـقـد تـأججت الـنـيـران بـسبب
الــريــاح الــقـــويــة من جــهــة اجلــنــوب
الشرقي لكن رجال االطـفاء تمكنوا من
السيطرة عليها قبيل منتصف الليل".
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وأضـاف أن الـنـيـران "جتددت لـبـعض
الوقت قبل خمس ساعات لكن عناصر
االطـــــــــفــــــــــاء تـــــــــمــــــــــكـــــــــنــــــــــوا من
إخـمــادهـا".وصــبـاحـا تــواجـدت أربع
ـكـان شـاحــنـات جلـهــاز االطـفــاء في ا
ـتــابـعـة وحـوالى عــشـرين إطــفـائــيـا "
تــطـــور الــوضـع خالل الــنـــهــار" كـــمــا
تـحدث.واألحـد كـانت القـاعة أوضح ا
الــتي يــجـلس فــيــهــا الـنــواب مــدمـرة
بـالـكـامل. فـي هـذا الـقـسم األحـدث من
ــبـــنى الــشـــاسع الــذي يـــضم ثالثــة ا
مـبـاني شـيّـدت في حـقـبـات مـخـتـلـفـة
اضـطـر رجـال االطـفـاء في بـاد األمـر
الى التراجع االحد في مواجـهة كثافة
النيران قـبل ان يعملـوا على اخمادها
ليال.ألـقي الـقـبض عـلى رجل يـبلغ من
ــان األحـد الـعــمـر  49عـامــا في الــبــر
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ـــراة الـــتي دخــلـت في الــســـتــ مـن عــمـــرهــا ايـن احــتـــفــلت بـــراس الــســـنــة  ســألت ا
ت منـذ الساعـة السابـعة.قلت لهـا:حسنـا فعلت.وفي احلـقيقة لم اجلديـدة?اجابتـني لقد 
ـر.واهم ما يـشغل اكن اواسـيهـا لكـني كـنت اقول لـها مـا افكـر فيه عـند نـهايـة كل عام 

تفكيري هو:فقدان زمن ال اعرف كيف اعوض ما فاتني عمله فيه.
 بــدون شك لم تــكن تــكن اجــابـة عــجــوز الــســتـ حتــمل شــيــئــا غــريـبــا كــمــا قــد يـظن
الـبـعض.كانت اجـابـتهـا صـادقة ومـنطـقـية وعـاديـة الى ابعـد احلدود,ألقل كـانت اجابـتـها
ـنـازل,وال تـمـلك ـرأة تـعـمل في تـنـظـيف ا طـبـقـيـة ورافـضـة لـلـواقع الـذي تـعـيـشه.فـهـذه ا

تقاعدا,وتعول احفاد ابنها الوحيد الذي يعمل في اعمال حرة مختلفة.
راة من جديد.تنتقل من بيت الخر,تركض في عملها,وهي نحيفة جدا   يوميا تبدأ هذه ا
رات بعد ان الى درجـة ان هبة ريح قـوية قد تقـذفها بضـعة امتـار كما قالت في احـدى ا

كادت عاصفة ريح قوية تسقطها ارضا.
  حترق هـذه السـيدة الـعجـوز كل ما تـتنـاوله من طـعام في وقت قـصيـر حتلم ان حتـققه
فـتـاة حتـافظ عـلى رشـاقـتـها,وتـشـكـو من قـسـوة احلـمـيـة الـتي تـقـوم بهـا.اظن ان افـضل
نـصيحة تقـدمها هذه السـيدة العجوز جلـميع الباحثـ عن الرشاقة هي ان يـطبقوا نظام
الريجيم الـذي تتبعه.وجبات تأكلها على عجل ثم تعمل باقصى طاقة,وحتمل مزاج افراد
العائلة الـتي تعمل عندهم.وبـكل تأكيد فال احد سـيقوم بهذا الـعمل ولو صار في رشاقة

غزال.
 رفضت سيدة الـست ان حتتـفل.لقد اوصدت بـاب بيتهـا  البسيط,وغفـت سريعا تاركة
ـتابعة ما احملـتفل وااللعـاب النارية تـنفجر لثـوان في السماء.لم يكن لـديها ذرة فضول 
يفـعـله سعـداء هـذا العـالم.فـحـزب التـعـساء ال شـأن لـهم بكل مـا يـجري من حـولـهم.انهم

يكتفون بجزء صغير يخفون اجسادهم فيه رافض فرح العالم وصخبه.
  بـدايــة عـام جـديــد يـعــني بـقــاء احلـال عــلى مـا هــو عـلـيه.دورة
قـاســيـة من الـعـمل في خــدمـة امـزجـة مـخــتـلـفـة دون ان تـبـدي
اعتراضا يـذكر.هذا يعني ان العام اجلديد ال يعني شيئا على
ن يغـلقـون ابواب بـيوتـهم بوجه االطالق بالـنسـبة لـلكـثيـرين 

العام اجلديد.
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{ الــقـدس (أ ف ب) - أعــلن اجلــيش
اإلســرائـيــلي فـجــر امس الــثالثـاء أنّ
اثن من ضـباطه قـتال وأصيب ثالث
بــجــروح مــتــوســطــة اخلــطــورة لــيل
اإلثــنــ إثـر حتــطم مــروحــيـتــهم في
توسط أثنـاء رحلة تـدريبية البحـر ا
مـــشــيــراً إلى أنّـه فــتح حتــقـــيــقــاً في
احلــادث.وقــال اجلـــيش في بــيــان إنّ
ــروحــيـة الــبــحــريـة وهـي من طـراز ا
"أتـالـيـف" كـان عـلى مـتــنـهـا طـاقم من
ثالثـة أفراد حـ حتـطّـمت في الـبـحر
قـبالـة سـواحل مـديـنـة حيـفـا (شـمال)
أثنـاء مهـمـة تدريـبيـة.وأوضح البـيان
أنّه فــور وقــوع احلــادث هــرعت فــرق
ـا فـيـها طـواقم من الـبـحـرية إنـقاذ 
اإلسـرائـيلـيـة النـتـشـال أفـراد الـطاقم
الثالثة وهم طياران و"مراقب جوي".
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وأضـاف أنّه بــعـد انــتـشـال الــضـبـاط
الـــثالثـــة جـــرت مــحـــاوالت إلنـــعــاش
الـطيـارين لـكـنّـهمـا فـارقـا احلـياة في
ــــراقب اجلـــــوي "أصــــيب حـــــ أنّ ا
بــــــــــجــــــــــروح مــــــــــتــــــــــوســــــــــطــــــــــة
اخلـطـورة".والـضـابـطـان الـلـذان لـقـيا
مصـرعـهمـا همـا اللـفـتنـانت كولـونيل
إيـــرز ســـحــــيـــاني والــــكـــابـــ حـــ
فـوغـيل.واعـلـن مـسـتـشـفى رامـبـام ان
صاب حالته مستقرة.وإثر الضابط ا
احلـــــادث أمـــــر قـــــائـــــد سـالح اجلــــو
اإلسرائـيلي اجلـنـرال أميـكام نـورك
بــتــجــمــيــد كـل الــتــدريــبــات اجلــويـة
وبوقف اسـتـخدام مـروحـيات أتـاليف
مــؤقــتــاً كــمــا شــكّل جلــنــة بــرئــاسـة
ضابط كبير للتحقيق في أسباب هذا
احلـادث.ولم يـشــر اجلـيش في بـيـانه
إلى األسـباب احملـتـمـلة لـهـذا احلادث
الــذي نــادراً مـــا يــشــهــد مــثــله سالح
اجلو اإلسـرائـيلي.ووفـقـاً لقـنـاة "كان"
التـلفـزيونـية اإلسـرائيـليـة فقـد أُخطر
بـــــاحلــــادث كـل من رئـــــيس الــــوزراء
نفتالي بينيت ووزير اخلارجية يائير
البــيـد.وقــدم بـيــنت تــعـازيه لــعـائالت

الطـيـارين بـاسم دولة اسـرائـيل وقال
"هذه لـيلـة حزيـنة جـدا".واضاف "كان
طـيارا سالح اجلـو الـلـذان سـقـطا من
خيرة ابنائنـا. الشعب اإلسرائيلي لن
يـنـسى ما قـدمـاه لـيل نـهـار من عـطاء
في سبيل تعـزيز أمن الدولة" مـتمنيا

الشفاء العاجل للضابط اجلريح.
الى ذلك قـضت مـحـكـمـة كـنـديـة بـدفع
تــعــويــضــات مــقــدارهـا أكــثــر من 80
مــــلــــيــــون دوالر إلى عــــائالت ســــتـــة
أشــخــاص قـــتــلــوا في طــائــرة ركــاب
أوكـرانيـة أسـقطـتـهـا إيران قـبل نـحو
عــــامــــ وفق الـــقــــرار الـــذي نُــــشـــر
.وأُســقــطت طــائـرة اخلــطـوط االثــنـ
اجلـويـة الـدولـيـة األوكـرانـيـة الـرحـلة
"بي اس  "752بــعــد وقت قــصـيــر من
إقالعها من مطار طهران في  8كانون
الثاني 2020ما أسفر عن مقتل جميع
ركـابـهـا البـالغ عـددهم  176شـخـصاً
وبـينـهم  85مـواطـنـاً كـنـديـاً ومـقـيـمـاً
دائماً.وبـعد ثالثـة أيام أقـرت القوات
سـلـحة اإليـرانـية بـإسـقاط الـطـائرة ا
الـتي كـانت مـتـوجّـهة إلـى كيـيف "عن
طريق اخلـطأ".وحـكم قـاضي احملكـمة
الكبرى في أونتاريـو إدوارد بيلوبابا
في وقت ســـابق بــأن الــضــربــة الــتي
دنـية "شكّـلت نشاطا طالت الطـائرة ا
إرهـــابــيـــا" مــا مـــهّــد الــطـــريق أمــام
ـــنــكـــوبــة لـــلــمـــطــالـــبــة الــعـــائالت ا
بتـعـويضـات.وبنـاء عـلى القـرار الذي
نــشـر عــلـنــا االثـنـ أمــر بـتــعـويض
بـلغ مـقداره لـلمـتـقدمـ بـالشـكـوى 
أكثر من  107مالي دوالر كندي (83
مـــلـــيــون دوالر) زائـــد الـــفـــائــدة.ولم
تــتـــضح الــطــريــقــة الـــتي ســيــتم من
ـــبــلغ من خاللـــهــا احلـــصــول عـــلى ا
إيـران لـكن بـيـلـوبـابـا قـال إنه يـشـعر
"بالرضا نظرا إلى وجود احتمال إلى
حد ما من التطبـيق (للقرار) وحتقيق
درجــــة مـــعـــيــــنـــة من الــــردع".وكـــتب
دع القاضي في قراره أن مـحامي ا
أشــــار إلى "أصـــول واســــتـــثـــمـــارات

كن الـوصول حيـوية تـابـعة إليـران 
إلـيهـا لـيس في كـنـدا فحـسب بل في
الـــعـــالم بـــأســـره".ولم يـــرد مــحـــامي
ـدعــ مـارك أرنــولـد لـدى مــحـاولـة ا
فـــرانس بـــرس االتـــصـــال بـه مـــســاء
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وفي بيـان نـشـر على اإلنـتـرنت شدد
احملــامــيــان عــلى اخــتــصــاص كــنـدا
الــــــقــــــضــــــائي فـي مــــــا يـــــتــــــعــــــلّق
بالـتـعويـضات.وقـال احملـاميـان مارك

أرنولـد وجـونا أرنـولـد "عام  2012
تــعــديـل قــانــون الــعــدالــة لــضــحــايـا
اإلرهــاب وقــانــون حــصــانــة الــدولــة

لــلـــســمــاح بــإقـــامــة دعــاوى من هــذا
القبيل ضد دول أجنبـية مصنّفة على
أنــهـــا راعــيــة لـإلرهــاب".وأضــافــا أن
"كـــنـــدا صـــنّــفـت جــمـــهـــوريـــة إيــران
اإلسالمية عـلى أنهـا كذلك".وفي أيار
خــلص الـــقــاضي بــيــلــوبــابــا إلى أن
إيــــران ارتــــكـــبـت عـــمـال "إرهـــابــــيـــا"
بإسقاطها الطائرة األوكرانية.ونددت
طهـران حيـنذاك بـاحلكم واعـتبرت أن
"ال أسـاس" له بـيــنـمـا شـددت عـلى أن
احملــكــمــة الـكــنــديــة ال تـمــلك ســلــطـة
ــدعــون إصــدار قــرار كـــهــذا.وطــلب ا
تــعــويــضــات تـبــلغ  1,5مــلــيـار دوالر
كــنــدي.وفي تــقــريــر أخــيــر صــدر في

إلخفاء األسـباب احلـقيقـية" للـمأساة
في ح قـالت كـندا إنه "غـيـر مكـتمل"
وال يــحــتــوي عـلـى "أدلـة مــلــمــوسـة".
وأعـــلـــنت مــجـــمـــوعــة مـن الــدول في
مقدّمها كنـدا في حزيران أنها تقدّمت
بـدعــوى ضـد إيــران لـلــحـصــول عـلى
تـعـويـضـات لـعـائالت الـضـحايـا.وفي
كـانون األول 2020عرضـت إيران دفع
مـبــلغ " 150ألف دوالر أو مــا يــعـادله
بـــــــالــــــــيـــــــورو" لـــــــكـل مـن عـــــــائالت
الـــضـــحـــايـــا.وانـــتـــقـــد مـــســـؤولــون
أوكـرانيـون وكـنـديـون بـشدة اإلعالن
مشيرين إلى أن على طهران أال حتدد

التعويضات عبر إعالن أحادي.

روحية العسكرية في حيفا %rD∫ الضابطان العسكريان اإلسرائليان اللذان قتال خالل حتطم ا

دني آذار أشارت مـنـظمـة الـطيـران ا
االيـــرانـــيـــة إلى أن أنـــظــمـــة الـــدفــاع
اجلـوي الـتـابـعـة لـهـا كـانت في حـالـة
تأهب قصوى حتسبا لهجوم أميركي
مـــــضـــــاد ردا عــــلـى إطالق طـــــهــــران
صــواريخ عـلـى قـاعــدة عـســكــريـة في
الـــعـــراق تــــســـتـــخـــدمــــهـــا الـــقـــوات
األمـــيـــركـــيـــة.وكـــانت اجلـــمـــهـــوريــة
اإلسالمــيـة حــيــنـذاك هــاجــمت لـلــتـو
قـاعـدة أمـيـركـيـة في الـعـراق انـتـقـاما
قتل القائد الـعسكري اإليراني قاسم
ســـلــيــمـــاني وكــانت تـــتــوقع ردا من
واشـنطن.ونـددت أوكـرانـيـا بالـتـقـرير
الــذي رأت فــيـه "مــحــاولــة ســخــيــفــة

ان جنوب افريقيا ÊU*dÐ∫ اثار احلريق في بر
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الـــعــام 1960 أن اإلحتــاد الـــســـوفــيـــيــتي
ســيــدخل مــرحـلــة الــشــيـوعــيــة في الــعـام
1980. وفي إطار رؤيـة تـبـشـيريـة دعـائـية
قـلوب. لم تزكـها احلـياة .وحـصل األمر بـا
حــيث بـــدأ الــتــراجع الـــذي بــلغ ذروته في
الثـمـانيـنـات باإلنـسـداد اإلقتـصـادي وعدم
ـتـحـدة في الـقــدرة في مـجـاراة الـواليـات ا
سباق التسلح. وال سيما في حرب النجوم
الـتي خـصــصت لـهـا واشـنـطن تـريـلـيـوني
دوالر .نــــــــاهــــــــيـك عن شـح احلــــــــريــــــــات
ـنـفـصـلـة عن والـبـيـروقـراطـيـة احلــزبـيـة ا
همـوم الناس.وهـكذا كان التـصدع والتأكل
داخلـياً وخـارجياً عـبر زعـزعته من الداخل
وفقـاً لنظرية بناء اجلـسور التي ستعبرها
ط األفكـار والبـضائع والـسواح لـتعـميم 

احلياة األمريكية!
2-وأكــد الــســيـــد شــعــبــان عــلى خــســارة
الــيـــســار لـــلــمــعـــركــة  مع الـــرأســمـــالــيــة
واألمــبــريــالــيــة. وكــانت خــســارة فــادحـة.
ــركــزيـــة اي الــدولــة وخـــســرت الــدولـــة ا
ــــفــــكــــر الــــقــــاعــــدة حــــسب تــــعــــبــــيــــر ا
ية شعـبان.فضعفت وتراجـعت النزعة األ
نـحـو احلــالـة  الـذاتـيـة وجتــسـد الـتـقـوقع

وبات حالة سائدة !
3-بحـيث سارع الـشيوعـيون في في اوربا
ورفعـوا شعار ( ال تصلح شيوعية موسكو
في أوربـا) فـأسـسـوا " األوروشـيـوعـيـة"من
خالل ثالث احـــزاب كــبـــرى " الــفـــرنــسي 
وااليــطـالي واألسـبـانـي".وفـسّـر احملـاضـر
شعـبـان هذه الـظـاهرة بـأنـها  حتـول نـحو
الـذاتية ومن اجل رضـا النـاس . وأكد بأنه
ال شـرعــيـة بـدون رضــا الـنـاس فــأنـدفـعـوا

نحو ذلك لكي ال تهجرهم الناس  !
4- وكــان هــنـاك مــرور ذكي  من الــدكــتـور
شـعــبـان عــلى الــيـســار الــعـربي. فــأكـد ان
ـعـركة اليـسـار العـربي  هـو اآلخـر خـسر ا

عام 1967وهو عام النكسة!
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ــفــكـر عــبــد احلــسـ 1-فــعــنـدمــا  عــرّج ا
شـعـبـان على الـيـسار الـعـربي مـتهـمـا أياه
بـالــكـسل الــفـكــري وبـاألتــكـالــيـة وذلك ألن
العـرب اليسـاري والشـيوعيـ من وجهة
نـظـر شـعـبـان كسـالى الـفـكـر. ألنـهم عـولوا
وبشكل مطلق على السوفييت ولم يفكروا
ـا يتالئم سـتـقبـلـهم وال حـتى يفـكـروا 
مع شــعـوبــهم واوطـانــهم فــضـاعت مــنـهم

البوصلة  !
2-وأكــد  الـــســيـــد شــعـــبــان بـــخــصــوص
الـيــســار بـأنه لــيس له ســيــاسـة واضــحـة
وراسـخــة. بل كـانت ســيـاسـاته ضــبـابـيـة.
فكـانوا يعطون الـتضحيـات اي اليساري
ولـكن بال اسـتــراتـيـجـيـات .ومـنـهـا تـعـامل
اليـسـار مع الـقوى الـديـنيـة . والـسبب الن
الـيــســار لم يـســتـطـع قـراءة الــواقع قـراءة
دقيـقة . فكانت هناك مبـالغة في التقديرات
الذاتـية بـالنـسبـة لـليـسار. فـقاد هـذا األمر

من وجهة الدكتور شعبان الى :
أ:-الى حتـالــفـات مع حـكـومــات مـسـتـبـدة.
وتارة نـكـاية بـالتـيـارات االسالميـة وتارة
بـزعم مـجـابهـة االمـبريـالـيـة وتارة بـحـجة
عـــدم األنــــفــــراد خـــارج دائــــرة االجــــمـــاع
السياسي مثل (الرأي حول غزو العراق) !
ـاضي بــحـيث انــتـقل ب:-االنــقالب عـلـى ا
الـــبـــعض من مـــاركـــســـيــة مـــتـــزمــتـــة الى

الليبرالية الفاضحة! 
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1-بـتـاريخ 15ديـسـمـبـر 2021 ومن قـاعـة
كلـية العلوم السياسية في جامعة النهرين
العـراقية رُتبت محاضرة قيّمة ومهمة وفي
تــوقــيـت دقــيق بـــعــنــوان (الـــيــســـار:فــكــر
ـفـكر ومـعـضلـة سـيـاسيـة) والـتي ألـقـاها ا
الـعـراقي الــدكـتـور عـبـد احلــسـ شـعـبـان
الــذي عُــرف ب "سـنــدبــاد الــعــراق الـذي ال
يشـيخ" .والذي قضى اكثر من نصف عمره
وهـــو يــجـــوب اجلــامـــعـــات ودور الــفـــكــر
ـراكـز االسـتـراتـيـجـيـة الـرسـمـيـة وغـيـر وا
الــرسـمــيـة في الــعـالم الــعـربي واالسالمي
وكـذلـك في الـدول الـعــربـيـة حــامال هـمـوم
والـعراق بـشكل األمة الـعربـيـة بشـكل عام 
خـــــاص. نــــاهـــــيك عن دفـــــاعه ومـــــواقــــفه
التـاريـخيـة في الدفـاع عن حـقوق االنـسان
وتنـوير االجيـال العـربية.فـكانت مـحاضرة
قيّـمة  حضرهـا لفيف من النـخب العراقية
وأسـاتــذة اجلـامـعــات وطـلـبــة الـدراسـات

العليا. 
2-وعنـدما أطلقـنا لقب "السـندباد العراقي
ـفكر شـعبان فـهي تسمـية تليق به " على ا
كونه يـجول العواصم العـربية واالسالمية
 واألجـنـبـيـة وهـو يـحـمل الـعـراق في قـلـبه
ولـسـانه ولـبـاسه كـسـفـيـر عـراقي مـتـجـول
يُـذكّـر الـنـخب الـعـربـيـة بـالـعـراق والشـعب
العـراقي الـذي أراد اعداء الـعراق أسـرهما
وابـــعــادهــمـــا عن مــحـــيــطـــهــمــا الـــعــربي
فكر شـعبان بحصد واالسالمي. فأسـتمر ا
اجلوائـز تلـو األخرى كمـفكـر عراقي نـفخر
ـن ال يـعـرف طـريـقـة به جــيل بـعـد جـيل. و
ـفكر فـكر شعـبان نـقولـها له( ا واسلـوب ا
شـعــبـان وعــنــدمـا يــحـاضــر في مــوضـوع
ـشـاهــد وكـأنه يـشـاهـد يـجـعـل الـسـامع وا
حبـال كثيـرة والسـيد شعـبان يعـلق علـيها
افكـاره واحدة بعـد اخرى للـتبسـيط  ليشد
ــســتــمع ومن ثم يــجــعـلـه مـتــمــتع بــهـذا ا
ديد تتابع !) فدعائنا  له بالعمر ا نظر ا ا

.
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أول مابدأ به الدكتور عيد احلس شعبان
هو تـثبـيت نقـطة في غـاية األهـميـة كونـها
خلـقت حالة جـدلية داخل  الـنخب العـربية
بشـكل عام وداخل النـخب  العراقـية بشكل
خاص  وعلى حد سواء. وبدأها بالسؤال:
هل الـســيـاسـة قــبل الـفــكـر أم الـفــكـر قـبل

السياسة?
فأجاب : أن الفكر قبل السياسة !

ـها 1-ألن أي سيـاسـة بال فكـر وعنـد تـقد
لــلــنــاس فــهي مــادة ســيــاســة عــشــوائــيـة
وضـارة .وعــنـدمـا اســتـهــوى  الـكــثـيـر من
الـــنــــاس في الـــعــــراق والـــوطن الــــعـــربي

السـيـاسة وخـصـوصا في الـعـقود االخـيرة
راحوا فـأسسوا  أحزابا وحركات بأموالهم
بادىء التي يفترض فتشوهت السياسة وا
ـوجــبـهـا الـسـيـاسـة . والـسـبب ان تـعـمل 
ألنهـا سبقت الـفكر بل نحـرت الفكر ان صح
التـعبـير فـباتت غـيـر نافـعة بل كـانت سبـباً

في التشظي .
2-فأكد الدكتور شعبان ان هناك فوضى قد
حــصـــلت وسط الــيــســار بــصــورة عــامــة 
وهنـاك مؤشرات غـير مطـمئنـة وهي انتقال
النـاس من طـرف اليسـار الى الـطرف اآلخر
وبطـريقة الفوضى. ووصف  السيد شعبان
أسبـاب  تـلك احلالـة  بانـها هـروب أو عدم
أو نــتــيــجــة اجلــدل الــفــكــري والـذي ثــقــة 
فـاجـأة الـتي أشر احـيـانـا بات عـقـيـمـا . وا
اليـهـا احملاضـر شـعبـان هي ارجتـال بعض
االوساط الـيسـارية. بـحيث ان مـاحصل من
تداعـيات ومتغيرات  ال يعنيها وشيء عابر
ولــــيـس زلــــزاالً شــــمل الــــكــــرة االرضــــيـــة.
وبالـتالي فـبدال من نقـد التجـربة واالنطالق
من جــديـد ذهــبت االوسـاط الــيـســاريـة الى
الفـوضى مـؤكدا عـلى موضـوع الـفكـر الذي
ـراجعة والتجديد! يُفـترض يؤمن بالنقد وا
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ـفــكـر عـبـد احلـســ شـعـبـان عـلى وعـرّج ا
مــصــطــلح الــيــســار " فــهل هــو عــقــيــدة أم
مـصــطـلح سـيــاسي ?" . فـأكـد ان مــصـطـلح
اليـسار يـكاد يكـون مصـطلح فـضفاض النه
مـيل وتـوجه نـحـو الراديـكـالـية والـتـجـديد.
ولـيـس عـقــيـدة. بــحـيـث وصل الـيــسـار في
مراحل عـديدة وأصبح حالة فـوضوية فيما
لـو عـرّجـنـا لـفـصـول من الـثـورة الـفـرنـسـية
التي يـعتـبرهـا العـالم النـموذج بـاالهداف .
فـــحــتـى في هــذه الـــثـــورة حــدثت فـــصــول
فوضـوية قـام بـها ( الـيـعاقـبـة)الذين كـانوا
االكثـر فوضوية والتي دفـعت مجموعة من
الــنـــخب لـــتــؤسـس ( دين الــعـــقل) واغالق
الكنائس وعبادة العقل. وجميعها تثبت ان

الفكر يجب ان يكون قبل السياسة .
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ـفـكر عـبـد احلـسـ شعـبـان وبـشكل عـرّج ا
ـتعـلقة هـمة وا سريع عـلى بعض احلـقب ا
بالـيسار وازمـاته ليعـطي امثلـة مهمة وهي

:
١-حــــقــــبــــة  1945- 1985وهـي حــــقــــبـــة
األنــــــتــــــقــــــال من الــــــرأســــــمـــــالــــــيــــــة الى
االشـتـراكـيـة.فــكـانت األدبـيـات اإلشـتـراكـيـة
تـروج أن ســمــة عـصــرنـا هـي اإلنـتــقـال من
الــرأســـمـــالـــيـــة إلى اإلشـــتـــراكـــيـــة .بل أن
خروشـوف زعيم اإلحتاد السوفـييتي نفسه
هـــو من ذهب أبـــعــد مـن ذلك حـــ قــال في
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ــرجح أن يـؤدي االنــتــقـاء الــتــطـوري إلى ا
انتـشار متـغيـر جديد مـع توليـفات لـطفرات

الئمة. مالئمة للكائن أكثر من غير ا
من الـواضح أن اوميـكـرون شديـد الـعدوى.
كانت هـذه مجـرد فـرضيـة عنـدما ظـهر ألول
مــرة  لـكــنــهـا أصــبـحت مــؤكـدة في بــدايـة
ديسـمـبر بـالـنظـر إلى الـوضع الـوبائي في

العديد من البلدان. 
تغـير على مدى قوة ارتباط تعـتمد عدوى ا
ــوجــودة عـلى ـســتــقـبالت ا الــفــيـروس بــا
اخلاليا الـبشرية ولكن أيضا على استقرار
ــمــرات الـــفــيـــروس حــيـث يــتــكـــاثــر فـي ا
الهـوائية. يحتوي اوميـكرون على مجموعة
من الـطـفـرات التي تـشـتـرك جـميـعـهـا بربط
أقوى بـاخلاليا الـبشريـة. لكن بـالعـمل معا
قــد يـكـون لـهـمــا تـأثـيـر مـخــتـلف نـوعـا مـا.
كـنه التنـبؤ بكيـفية عمل ولهـذا السبب ال 

تغير في اجلسم. ا
{ كـيف ســيـتــغـيــر كل هـذا مع ازديــاد الـتــطـعـيم

زيد من الناس? وحماية ا
- نــظـرًا ألن كل شــخص عـلى هــذا الـكـوكب
كــان عـــرضــة لإلصـــابــة بــــكــوفـــيــد 19 في
تـغير األسـرع انتشارا البـداية فقد تـمكن ا
ــتــغــيـرات االخــرى. ولــكن مع من جتــاوز ا
تغـير البـيئة فإن الـعوامل التـي تساعد في
انـتـشار بـعض الصـفـات الفـيروسـيـة يظـهر
كن تأثـيرهـا. فبـدالً من متـغـير مـثل دلتـا 
أن يــظــهـر مــتـغــيـر اكــثـر مـالئـمــة لـلــبـيــئـة

اجلديدة مثل اوميكرون.
ـثال. ظـهرت خذ بـيتـا وجـاما عـلى سبـيل ا
ــتـغـيــرات عـلى الــتـوالي فـي جـنـوب هـذه ا
إفـريـقـيـا والـبـرازيل في مـنـاطق كـانـت بـها
مـوجات أولى ضـخـمـة. أدى ذلك إلى ظـهور
ـتغيرات انـطلقت ألنها فرضـية مفادها أن ا
ـــكن أن تــــنـــتـــشــــر بـــشـــكـل أفـــضل بـــ

األشخـاص الـذين أصيـبوا بـعـدوى سابـقة.
الــفــيــروســـات الــتي ال حتــتــوي عــلى هــذه

يـزات تراجعت النها لم تتمكن ا
مـن الــعــثـــور عــلى الـــعــديــد من

اخلاليا اجلديدة إلصابتها.
كن للعلماء أن يقولوا على ال 
وجه الــيــقـ أن هــذا مــا حـدث
ــا كــانـا مع بــيـتــا وجــامـا- ر
أكـثـر قـابـلـيـة لالنـتـقـال بـطـرق
أخـرى. لكن ال يـزال هـناك رأي
ــتــغــيــرات الــتي مــفــاده أن ا
لــديــهــا بــعـض الــقــدرة عــلى
االلــتـفــاف عــلى االسـتــجــابـة
ـنــاعـيــة سـوف تــكـون لــهـا ا
اليـد الـعـليـا في اجملـمـوعات

قابليته لالنتقال. تساءل بعض العلماء عما
تـغيـر سيـستـمر بـاالنتـقال عـندما إذا كان ا
يقـترب الفيروس من مرحـلة االستقرار. لكن
ــشــكـلــة هــو انـنــا ال نــعـرف أيـن نـحن من ا
مكن إذن حيـث حدوث هذا االستقرار. من ا
أن يتعثر الفيروس بالطفرات التي تساعده

على االنتشار بشكل أكثر كفاءة.
ـكن لـلــفـيـروس أن يــتـغـيــر بـطـرق أخـرى
أيضـا. إذا كـان هـناك جـانب إيـجـابي واحد
حـول مـتـغيـر دلـتـا فهـو أنه قـابل لالنـتـقال
تغيرات األخرى األكثر إلى حد أنـه يزاحم ا
نـاعة وبالـتحديد إثارة لـلقلق من مـنظور ا
مــتـغـيـر بـيـتـا وكـذلـك جـامـا. لـكن الـعـلـمـاء
يــحــذرون من أنـه ال يــوجــد ســبب أســاسي
لـعـدم ظهـور مـتغـيـر يجـمع بـ براعـة دلـتا
في االنــتـــشــار وقــدرة بـــيــتــا عـــلى تــفــادي

ناعية. االستجابات ا
تـغيـر مختـلفا عـما نتـخيله. قد يبـدو هذا ا
في بــــعض األحـــيـــان يــــؤدي اجلـــمع بـــ
الـطـفرات الـتي يـبـدو أنهـا تـزيـد من قابـلـية
ــنــاعي إلى االنــتــقـــال وقــدرات الــتــهـــرب ا
فـــيـــروس يـــتـالشى بـــســـرعـــة. قـــد تـــكـــون
ـــكــنــهـــا الــهــروب من ـــتــغــيـــرات الــتي  ا
نـاعيـة غيـر كفؤة فـي اختراق االستـجابـة ا
ــتــغــيـرات اخلاليــا إلحــداث عــدوى. لــكن ا
كـنة احلـدوث ويقول األكثـر إثارة لـلقـلق 
ـنعـهـا هي قطع اخلبـراء إن أفـضل طريـقـة 

انتقال العدوى.
اذا اوميكرون شديد العدوى?  }

- يـحـمل اومــيـكـرون حـوالي 50 طـفـرة في
ـــا في ذلك مـــا ال يـــقل عن 26 اجملــمـــوع 
زيـد ال يعني طفـرة فريدة من نـوعهـا. لكن ا
بـالــضـرورة األسـوأ حــيث تـعـمل الــطـفـرات
أحيـانا معـا جلعل الـفيـروس مرعبـا لكـنها
بدأ قد تـلغي بـعضـها الـبعض. من حـيث ا
ــكن لــلـطــفــرات أن تـعــمل ضــد بـعــضــهـا
الــبـــعض. ومـع ذلك في هـــذه احلـــالــة من

ستويات أعلى من السـكانية التي تتـمتع 
احلـمـايـة. قـد ال تـسـبب مـرضـا شـديـدا لدى
األشخـاص احملـميـ - سـواء من التـطـعيم
أو عدوى سـابقـة - ولكن إذا كـان بإمـكانهم
الـتسبـب في حدوث عدوى فـي بعض هؤالء
األشخـاص عـلى األقل واالنـتـقـال من هـناك
تغيرات فسـوف يزداد انتشارهـا مقارنة بـا
األخرى الـتي تواجه وقتًـا أكثر صـعوبة في

. تسبب العدوى في األشخاص احملمي
اآلن قــد تـتـسـاءل: إذا كـان هـذا هـو احلـال
فـــهـل هـــذا يـــعـــني أن الـــســـكـــان الـــذين 
تــطــعــيــمـهم إلـى حـد كــبــيــر سـيــشــجــعـون
الــفـــيــروس فـي الــواقع عـــلى الــتـــهــرب من

احلماية?
هنـا تلعب قـوى مختـلفة. لكـن أحد العوامل
الـرئـيـسـيــة هـو أنه من خالل تـقــلـيل كـمـيـة
الـفـيــروس الـذي يـتـكـاثـر - سـواء من خالل
مـنع الــعــدوى أو عن طــريق تــقـصــيــر عـدد
اإلصابـات التي حتدث- فإن الـلقاحات حتد
من احتـمال وجـود متـغيـرات إضافـية أكـثر
ــكن لألشـخــاص احملـمــيـ من خـطــورة. 
ــثـــابــة طــرقــات الـــفــيــروس أن يـــكــونــوا 
تــطـــوريــة مــســدودة. الـــفــيــروس يــجب أن
يتـكاثر من أجل أن يتـحول لكن كل فيروس
ال يــحــصـل عــلى الــكــثـــيــر من الــفــرص في

شخص ملقح.
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ـستقـبلي للـفيروس على { كيف سـيؤثر الـتطور ا
درجة حماية اللقاحات?

- الـسـيــنـاريـو اخلــطـيـر هــو أن الـفـيـروس
يـتـغيـر بـطـرق تفـلت تـمـاما مـن االستـجـابة
ـنـاعـيـة ولـكـنــهـا حتـافظ عـلى قـدرته عـلى ا
الفـتك واالنـتشـار. لـكن الـعديـد من اخلـبراء
ــثل هــذه ــفــاجئ  يــقــولــون إن الــظــهـــور ا
كن أن الـساللـة يبـدو مـسـتبـعـدا لـلغـايـة. 
تغـيرات عـلى بعض الدفـاعات التي تؤثـر ا
توقع ان تمـنحها لـنا اللقاحـات ولكن من ا
نـاعيـة قـادرة بشـكل عام تظل االسـتجـابـة ا

عـلى حــمـايـتـنـا مـن األمـراض الـشـديـدة فال
ـــكن لـــلــفـــيـــروس الـــتــهـــرب تـــمــامـــا من

ناعية بالكامل. االستجابة ا
يعـتبر خط الـدفاع األول لدينـا هو األجسام
ـضـادة والـتي يـتم تـدريب بـعـضـهـا عـلى ا
الـتـعـرف عـلى أجـزاء مـعـيـنـة من الـفـيروس
ومــنــعــهــا من إصــابــة اخلاليــا. إذا غــيـرت
الـطــفـرات بـعض اجــزاء الـفـيــروس بـحـيث
ا يـتم خداع يتـقمص شـخـصيـة اخرى فـر
ـوجـهـة لـلـتـعـرف عـلى ـضـادة ا األجـسـام ا
الفـيروس فيمكـنه حينئـذ أن يكتسب موطئ
قـدم ويـبـدأ الـعـدوى. لـكن الـلـقـاحـات هـيأت
أجـسـامـنـا لــلـتـعـرف عـلى أجـزاء أخـرى من
كن الفـيروس واحلـصول على اسـتجـابة. 
ـضـادة الــتي تـلـتــصق بـأجـزاء لألجـســام ا
أخـرى من الــفـيـروس أن تـبـدأ في الـظـهـور
ــكن ان تــصل ــنــاعــيــة  وكــذلـك اخلاليــا ا
كــتــعــزيــزات تــســاعــد عــلى الــتــخــلص من

العدوى قبل أن تسبب الكثير من الضرر.
باحلـقيـقة ال يوجـد لقـاح مثـالي. يتم إدخال
ـســتـشـفى عـدد قــلـيل من األشــخـاص إلى ا
ـوتــون بـعـد بـسـبب كــوفـيـد  19أو حـتى 
ن يـعـانـون من الـتـطـعـيم وهـؤالء غـالـبـا 
مكن أن حاالت صـحية أخرى سـيئة. ومن ا
ــتـغـيـرات في فـقــدان الـلـقـاحـات تـتـسـبب ا
لبـعض فعاليتـها. تثيـر هذه اخملاوف بشأن
ـنـاعــيـة جـنـبـا إلى تـضـاؤل االسـتـجــابـة ا
جـــنـب مع إمــــكـــانـــيــــة الـــهــــروب اجلـــزئي
عـززات اللـقاحـية للـفيـروس اجلدل حـول ا
عـلى األقل بـالـنسـبـة جملمـوعـات معـيـنة من
الـنـاس. ولــكن بـشـكـل عـام فـإن الــلـقـاحـات
وقائـية للـغايـة لدرجـة أن العـديد من عـلماء
الــفــيــروســات - مع حتــذيــرهم من أنــهم ال
يـسـتـطـيـعـون ضـمـان ذلك - ال يـرون بـعض
كنها تـغيرات التي تصل إلى هذا احلد  ا

من قلب الصورة احلالية.
{ ما هو مستقبل فيروس الكوفيد?

- هـنـاك عدة سـيـنـاريوهـات حـول مسـتـقبل
الفـيروس احدها تتمثل في أنه سيصل إلى
بـعض االســتـقـرار

ولكـنه بعـد ذلك يسـتمـر في التـغيـير بـطرق
كن أن يصبح األشخاص عرضة صغيرة. 
رور الوقت (سواء كان لإلصابة بالعدوى 
ذلك كل عـــام أو بـــعــد عـــدة ســـنــوات غـــيــر
مــعــروف ومن احملــتــمل أن يــتــغــيـر) ولــكن
سيـظلـون محـميون بـشكل عـام من النـتائج
األســــوأ. ومع كـل تــــعــــرض لــــلــــفــــيـــروس
ـا حتى سـتـتـحـسن أجـسـامـنـا في درءه ر
بدون أعـراض. وبـهذه الـطريـقـة  سيـصبح
ســارس كــوفــيـد  2في الــنــهــايــة فــيــروسـا

تنفسيا مستوطنا آخر.
وجدت دراسـة مخـتـبريـة أنه حتى إذا ظـهر
ناعية كن أن يفلت من احلـماية ا متـغير 

كن مـن خاللها فإنـنا سـنجـد مادة مـعززة 
ان يـــرفع الـــلــقـــاح مـــســتـــويــات األجـــســام
ـكن فـيه الـنـاس ـضــادة إلى احلـد الـذي  ا
ثل إذا تـطور. وبـا أن يصـدوا الـفيـروس ا
اسـتــمــر الـفــيـروس فـي الـتــطـور وأدى إلى
ــزيـد مـن الـتــآكـل الـتــدريــجي لــلــحــمــايـة ا
ـنـاعـيـة فـيـمـكن أن نـتـعامـل مـعه بـجـرعة ا
ا  تـعديلها لتالئم إضافـية من اللقاح ر
الـتـغــيـيــرات في الـفــيـروس بـشــكل أفـضل.
اخلـالصـة انه حـتى إذا اكـتــسب الـفـيـروس
ـمـكن تـولـيـد ـقـاومـة هــذه فـمن ا طـفـرات ا

استجابة مناعية تتكيف مع ذلك.
بـحـسب تـقريـر نـشـر هـذا الشـهـر في مـجـلة
الطبـيعة تـقدم اإلنفـلونزا سـيناريـو محتمل
لـتـطور وانـتـشار فـيـروس الـكوفـيـد. يتـمـيز
فـيـروس األنـفــلـونـزا (أ) الـذي يـتـسـبب في
ية ـوسمية الـعا انتشـار أوبئة األنـفلونزا ا
كل عـــام بـــالــتـــطـــور الـــســريع وانـــتـــشــار
مـتـغــيـرات جـديـدة قــادرة عـلى الـهـروب من
ـنـاعة الـتي أحـدثـتهـا الـسالالت السـابـقة. ا
والنـتيجة هي أوبـئة موسـمية يـدفعها إلى
حـد كـبـيـر انـتـشـارهـا بـ الـبالـغـ الـذين
كن ان تـظهـر علـيهم أعـراض حادة. تـقلل
رض وتبطئ لقـاحات اإلنفـلونزا من شـدة ا
انتـقاله ولـكن الـتطـور السـريع لإلنـفلـونزا
(أ) يـعــني أن الـلــقـاحــات ال تـتـوافـق دائـمـا

نتشرة. بشكل جيد مع السالالت ا
نـاعة ولكن إذا تـطور كـوفـيد لـلتـهـرب من ا
بـشـكل أبــطـأ فـقــد يـشـبه اإلنــفـلـونـزا (ب).
مـعــدل الــتـغــيـيــر األبـطــأ لـهــذا الـفــيـروس
مـقـارنـةً باإلنـفـلـونزا (أ)  يـعـني أن انـتـقاله
مدفـوع إلى حد كبير بالعدوى لدى األطفال

. الذين لديهم مناعة أقل من البالغ
{ هل سنحتاج الى تطوير مستمر للقاحات?

إن مــدى سـرعــة تــطـور كــوفـيــد اســتـجــابـةً
لــلـــمــنــاعــة ســيــحـــدد أيــضــا مــا إذا كــانت
الـلـقــاحـات بـحـاجـة إلى حتـديث وكم مـرة.
من احملـتـمل أن حتـتـاج الـلقـاحـات احلـالـية
إلى التـحديث في وقت مـا. في ورقة بحـثية
نُشـرت في سبتمبر وجدت عالمات على أن
سارس كوف   2يتـطور بشكل أسرع بكثير
وسمية وحتى أنه من فيـروسات كورونا ا
يـفـوق اإلنـفـلـونــزا (أ). يـتـوقع الـعـلـمـاء أن
يـتباطأ فيروس سارس كوف  2في الـنهاية
كن إلى حالـة تعتبر اكثـر استقرارا. لذلك 
ان يكـون األمر شـبيـها بـفيـروس االنفـلونزا
(أ) حــيث حتـتــاج إلى حتــديث الـلــقـاح كل
عـــام أو عـــامــــ أو حتـــتـــاج إلى حتـــديث
ـا يـكون اللـقـاح كل خـمس سـنوات أو لـر

األمر أسوأ.
عـــلى الـــرغـم من أن فـــيــــروســـات اجلـــهـــاز
ـا في ذلك فـيـروسات التـنـفـسي األخرى  
ـوسمـية تـقـدم العـديـد من اآلفاق كورونـا ا
سـتقـبلـية احملـتمـلة لــسارس كوف  ?2إال ا
أن الـفـيـروس قـد يسـيـر في اجتـاه مـخـتلف
تمامـا. يشـير تقـرير مـجلة الـطبـيعة الى ان
تـغير دلتا - وظهور يوفـر االنتشار الهائل 
ــسـاعـدة عـدم تــوفـر الـلـقـاح اومـيـكـرون و
بــصــورة كــافـــيــة في الــبــلــدان ذات الــدخل
نـخفض وتدابير التحكم الدنيا في بعض ا
ـتــحـدة الــبـلــدان الـغــنـيــة مــثل الـواليــات ا
ـتحـدة - أرضا خـصـبة لـسارس مـلكـة ا وا
كـوف  2التـخــاذ قـفـزات تــطـوريـة إضــافـيـة

مفاجئة.
مـــســتـــقــبل الـــســارس كــوف  2ال يــزال في
تفائلـة تكمن في أن يؤدي أيديـنا. النظـرة ا
ـكن من األشـخاص إلى تلـقـيح أكـبر عـدد 

تغيرات اخلطرة اجلديدة. منع ظهور ا
{ بروفسور في انتاج االدوية

ـواضـيع التـي دأبنـا على بضـمن سـلسـلة ا
طـرحـهـا حـول وبـاء الـكـورونـا نـحـاول هـنـا
تعلقة بنشوء االجابـة على بعض االسئلة ا
وتطور فيروس الكوفيد وانتشاره وظهور
الـــطـــفـــرات اجلــديـــدة وتـــأثـــيــر ذلـك عــلى
مسـتقبل الـلقاحـات وعلى ضوء الـتطورات
واالكــتــشــافــات والــبــحــوث ومــا جتــيــد به

النشريات العلمية احلديثة.
اذا تـزداد قـابلـيـة فـيروس الـكـوفـيد لالنـتـشار  }

رور الوقت? واالنتقال 
- عنـدما بـدأ فيروس كـورونا بـالظـهور ب
الـناس في أواخر عام 2019 طـغى انتشاره
بالـفعل على مقاطـعة ووهان ودفعت الص
إلى فــرض مـا كــان آنــذاك عــمــلــيـات إغالق

مذهلة.
لكن بـالنـسبـة للـفيـروس كان الـبشـر مجرد
مــضـيـفـا جــديـدا. إن الـتــغـيـيـر فـي جـيـنـوم
احلــامض الـنــووي الــريـبي اخلــاص به قـد
مكّـنه من إصابة خاليانا والتـكاثر داخلها
والـقــفـز إلى أشـخـاص آخـرين لـكن لم يـكن
لــدى الــفــيـــروس قــبل ذلك فـــرصــة كــبــيــرة
الكـتــشــافـنــا بـعــد. كــان لـديه مــجــال كـبــيـر

للتحسن في استخدام اجسامنا للتكاثر.
وهــذا يــعــنـي أنه كــان هــنــاك الـــكــثــيــر من
كن أن يكتـسبها الفيروس الطـفرات التي 
والتي من شـأنها أن تـمنحه مـيزة تنـافسية
عــلى الـفــيـروســات األخـرى. لــيس األمـر أن
الفـيروس يـعرف عن قـصد أي من الـطفرات
سـتـجـعــله مـنـتـشـرا بــصـورة أفـضل. ولـكن
نظـرا ألن الفيروس يقـوم بنسخ نفسه فانه
يــــرتــــكب أخــــطـــــاء في بــــعض األحــــيــــان.
وبـالــصـدفــة تـعــطي بــعض هـذه األخــطـاء
ا يـساعد افضـلية عـلى االخطـاء االخرى 
فيـروسهـا الذي يـحمـلهـا على الـتغـلب على
الـفــيـروســات االخـرى الــتي حتـمـل اخـطـاء
اخــرى في مــســيــرتـهــا بــاصــابــة االنــسـان

وبانتشارها.
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{ كيـف اثرت التـغيـرات االولى بعـد الظـهور على
االنتشار?

- حدث الـتغيير طوال فـترة الوباء فقد أدى
ــبــكــر الـذي أطــلق عــلــيه اسم الــتـغــيــيــر ا
(دي (614إلـى ساللــــــة كـــــانـت أفـــــضـل في
ـا مـكّن االنـتـشــار من الـساللـة االصــلـيـة 
هذا الـبديل من االنتشار حول العالم. لفترة
من الـوقت كانت تلك الساللة هي السائدة
ولـكن بـعـد ذلك ظـهـرت ألـفـا وبـعـدهـا دلـتـا
واليـوم اومـيـكـرون. كـانت كل ساللـة الحـقة
تـنـتشـر بـصـورة أكثـر فـاعلـيـة من السالالت
التي سبقتها لذا فهي تتفوق على اآلخرى.
تـتـمـثل إحــدى االراء حـول قـابـلــيـة انـتـقـال
الـفـيـروس بـانـهـا تـزداد بـسـرعـة ال سـيـما
دة عنـدما يكون هناك انتقـال غير منضبط 
ـكن أن يـســتـمـر عـام ونــصف وخاللـهــا 
تطـور الفيروس مع عدد أقل من التركيبات
اجلـديــدة من الــطـفــرات الـتـي قـد تــزيـد من
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لـقـد نـقـد  الـدكــتـور شـعـبـان أصـحـاب نـهج
ـاركـســيـة لـكل زمـان. وقـال ان الـتـشــبث بـا
ــاركـــســيــة عــلم"ولـــكن افــكــار مــاركس ال "ا
تصلح الى عهده وليس في عهدنا .ال سيما
وان هـنـاك مـاركـسـيـات ولـيـست مـاركـسـيـة

واحدة ومنها :
1-ماركـسيـة سلـفيـة:-وهي التي ال تـختلف
عن الـسلـفـية في االسـالم السـيـاسي والتي
تـــريــد الـــعــودة الى الـــدين الــصـــحــيح أو
االسـالم الــــصــــحــــيح واحملــــمــــدي أو الى
االسالم الراشـدي. فهؤالء ينتهـجون سلفية
مـاركــسـيــة من خالل  الــعـودة الى لــيـنـ 
. ولم يـستـوعبـوا ان الزمن جتاوز وستـال
راحل كثيرة! اركسية  هذه االفكار وتلك ا
2-مـاركـســيـة مـتـحـولـة :-وهـؤالء من دعـاة
النـيولـيبـراليـة ومن دعاة أقـتصـاد السوق.
بــحـيـث هـرعــوا الى الــتـبــشـيــر بــاقـتــصـاد
السـوق واالنتماء الى النـيوليبـرالية بحيث

صدموا حتى قواعدهم  !
اركـسيـة الطـهرانـية :- هي تـقترب من 3-ا
اركـسـية الـسـلفـيـة لـكنـهـا نـظّرت لـعـذريـة ا

وتقديس كالم ورؤى ماركس !
اركـسيـة الطقـوسيـة" االدارية" :-وهذه 4-ا
ـاركـسـية. ومن مـال لـها هم ال عالقة لـهـا با
ـــدرســة ـــثـــقـــفــون الـــســـطـــحـــيـــون في ا ا

اركسية! ا
5-ماركـسيـة حيـويـة مرتـبطـة بالـواقع على
ـستـجدات نـحو عـقالني ومن خالل قراءة ا
تغيرات والتي الزالت مرنة ومتجددة ! وا

6-الطامة الكبرى ! 
فكر د. عبـد احلس شعبان ومن لقـد أكد ا
خالل محـاضرته في كلية العلوم السياسية
في جــامـعــة الــنـهــرين في بــغــداد وهـو في
حالـة امتعاض مـعلنا (اسـتفحال الـسياسة
عــلى الــفـكــر ) اي تــقـهــقــر الــفـكــر لــصـالح
الــــســــيــــاســــة .ولــــهــــذا حــــصل االخــــتالل
ـــاركــســيــة في الــقــرون ( واالخــتالف في ا
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نــحــو الــيـــســار وخــصــوصـــا في امــريــكــا
الـالتـــيـــنـــيـــة وهـــو الـــذي نــــتج عـــنه فـــوز
اليـساريـ بـخمس دول التـينـيـة قبل عـشر
سـنــوات واكـثـر  .وآخـرهــا قـبل شـهـرين أو
اكثـر  عندمـا فاز الـزعيم الـيساري أورتـيغا
في نـــيـــكـــاراغــوا وعـــلى اثـــرهـــا أصــدرت
واشـنــطن عـقـوبـات ضــد أورتـيـغـا واسـرته
خـوفـا ان يــشـكل  ظـاهـرة يــسـاريـة جـديـدة
جتـتـاح امـريـكـا الالتــيـنـيـة والـعـالم مـقـابل

يا . تحدة عا ضعف الواليات ا
ـفـاجـاة جـاءت من تـشـيـلي قـبل 2- ولـكـن ا
ايام قـليلة . تشيلي  الـتي حولتها الواليات
ـتــحـدة الى قــاعــدة امـيــركــيـة من وجــهـة ا
نـــظـــرهــــا. واذا بـــالـــيـــســــاري "غـــابـــريـــال
ـــنــتـــخب عــلى رأس بـــوريــتش"الـــرئــيس ا
حتالف يـسـاري يكـتـسح صنـاديق االقـتراع
تحدة  . وسط صدمـة كبيرة في الـواليات ا
وفي اول خـــطـــاب له  أكـــد بــوريـــتش  (أنه
ــفـــرط في يــريـــد وضـع حــد لـــلـــنـــمـــوذج ا
الــلـيـبــرالـيــة الـذي يــحـكم تــشـيــلي بــعـدمـا
أصـبحت واحـدة من الدول التـي تعاني من
ـلك أكـبـر تـفـاوت اجـتـمـاعي في الـعـالم و
ـئــة من أغـنــيـائــهـا أكــثـر من ربع واحـد بــا

تحدة). ثرواتها حسب وكاالت لأل ا
ـستـوى الشـخصي 3- فلن اسـتبـعـد على ا
ان يعـود اليسار العـربي ايضا  بقوة خالل
الــســنــوات الــقـادمــة  في الــدول الــعــربــيـة
خصـوصا بـعد فـشل االسالم السـياسي في
ادارة الـبــلـدان واجملـتــمـعــات الـعــربـيـة من
جــهـة وبـعـد تــغـول الـرأســمـالـيـة وبــنـتـهـا
ـتــوحـشـة في الـدول ـدلـلـة الــلـيـبـرالــيـة ا ا
واجملتـمعـات العـربيـة والتي دمـرت الطـبقة
الوسـطى فيها تماما. فبات هناك حن الى
 التـغيير نحو االشتراكية واليسارية وحال
تبلور قيادات ومشاريع يسارية في االقطار

العربية . 
وبالـتالي لن نـستبـعد والدة نظم يـسارية ال
تتـصادم مع اقـتصـاد السـوق اي اليـسارية
السـلسة التي تـؤمن باالشتـراكية والتـنمية

االجتماعية  !

لــقــد أشـعــر  الــدكــتــور شـعــبــان احلــضـور
بــانــتــفــاضــته  ضــد واقع الــســيــاسـة قــبل

الفكر.فأكد ان اليسار بحاجة الى :
1-يحـتـاج بـرنامج عـمل ولـيس شـعارات ال

تنطبق على الواقع 
2-يحـتـاج الى قوى عـامـلة  وقـوى جـديدة
ــة لم تـــعــد قــادرة عــلى ألن الــقـــوى الــقــد

التغيير !
3- يـحــتـاج الى آلــيـات جـديــدة ومـعــقـولـة

وواضحة 
4-اعـادة الـنظـر بـفـكـر احلـزب ذاته ألنه لم

يعد كتاب ليني صاحلاً !
5- علـيه نـبـذ العـنف نـهـائيـا. ألن احلـقد ال

يجلب غير احلقد 
# وطرح سـؤالً كبـيرا بـعنـوان "ماذا يـحتاج

اليسار العربي" ?
أي كيف النهوض باليسار العربي ?

فــالــنــهــوض بــالـيــســار الــعــربي من حــيث
ماأكـده الدكـتور عـبد احلـس شـعبـان فهو

يحتاج الى :
ــوقـــراطــيــة مـــتــدرجــة 1-يــحـــتــاج الى د

وروث  وتتالئم مع الظروف وا
2- يحتاج الى العدالة األجتماعية 

3-يـــحـــتـــاج الى دراســـة الـــتـــراث بـــشـــكل
صحيح 

4-األحتـاد والتنسـيق مع البلدان من خالل
شاريع الناهضة لألمة  ا

5- يحتاج الى تنمية مستدامة  
 —U O « U “√

وذهب السـيد شعبـان الى مفصل آخر وهو
: من ماذا يعاني اليسار? فأجاب:

1-يعاني من أزمة قيادة 
2-ويعاني من أزمة تنظيم
3-ويعاني من ثقافة التبعية

ولــلــخـروج من تــلك االزمــة أو االزمــات هـو
فتوح والذي الشروع  باحلوار الواسع وا
ويحتوي على النقد البد وان يـكون  شفافاً 
الــصــريـح واجلــريء.وقــبل كل هــذا وجــود

الثقة بالنفس!
1-ان هنـاك حنـيـناً اخلالصـة بات يـتجـسد
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أربيل

ا راجـعة مخـتصـرة لتـاريخ العراق مـنذ الـفتح االسالمي يـظهر ان كل مـرحلـة اسست 
يلـيـهـا مع فارقـة واضـحـة هي ان البـنـاء الالحق ال يـتقـيـد بـاالسس التي يـبـني مـكمال او
ـا  بنـاءه فمن حـكم راشـدي الى قبـلي اموي الى ايـديولـوجي عبـاسي ثم مزيـجا مزيال 
ب الـعباسيـة و القوميـت الفارسـية على اتـساع مناطـقها خارج ايـران احلالية و الـتركية
ايضـا ثم القـرن السـابق الـذي ابتـدأ بريـطانـيا ثم انـتهـى عسـكريـا فحـزبيـا شمـوليـا حتى

جرى الذي نعيشه منذ  19سنة.
ـتوسطة فيها اتذكر ان منهج الـدراسة السابقة كانـت تعتمد مادة الـهندسة في الدراسة ا
ـخـتـصـر(و. ه .م) و تـعـني ( وهو مـنـطـوق لـنـظـرية حتـتـاج اثـبـاتـا عـبـر تـطبـيق ثم تـنـتـهي 

طلوب اثباته). ا
لـيـست الـسيـاسـة او االداء احلـزبي احمللـي بدقـة ارقـام زوايـا الهـنـدسـة فاحلـزبـيـة تعـتـمد
ـنـاورة وسـيـلـة و االعالم مـساعـدا و تـراجع مـيالنـهـا ان خـالف خط الـتـخـطـيط و تـتـخـذ ا
اساسـها- هـذا االمر في الـكيانـات التي تـدرك معـنى الربط بـ االساس و الـبنـاء ومقدرة

التحمل-.
ـا ال يجـعلـنا ـا كان يـعمل  دون مـواربة نـحن ال نـفرض شـيئـا على شـريك في الـوطن طا
شـركـاء في اخلـسـارة وغـيـر شـركــاء قـرار وبـخالفه فـنـحن كـنــا و نـبـقى و ال نـنـكـر عـلى
رحلة احلالية االخرين بل و نؤيد كـل تصريح صادق و عمل موفق في سبيل ان ال تكون ا

ا يجلب مزيدا من التلف للمجتمع العراقي و مقدراته. مؤوسسة 
ـعاصـرة اجـد كثـيرين عـندمـا اطـالع االبحـاث و الدراسـات و اعـايش التـجارب احلـزبـية ا
يـتفـقون عـلى تراجع دولـة االيديـولوجـيا حلسـاب الدولـة القـوميـة و ال اعني الـفكـر القومي
ــوارد ألدامـة الــتــجـارب الــضـيـق و ان كـان هــذا الــفــكـر لم يــزل نــشــطـا كــمــا ان ضخ ا
ن يقدم نفسه االيديولوجيـة ال يتجاوز سبب ادامـة سلطة ال نهـوض مجتمع ولذا فـحري 
درسـت االيـديولـوجـية و الـقومـية ان يـراجع مـسيـرته و الواقع فـهو و كـيانه بـواحـد من ا

يتصدى اليوم جلزء من قرار يحكم دولة هي العراق.
شعب الـعراق بقـوميـاته و طوائـفه يحـتاج يـد ضمان قـبل يد امـان و التـحالـفات ان كانت
قبلة فهي انية للدورة ا جتهد نفسهـا و جمهورها فقط ألدارة مرحلة تضمن لها مقاعدا بر

تريد مقابال بال واجب.
ان اجـراء احـصـاء سـكـاني و سـيـادة قـانـون و االلـتـفـات الـسـريع لـتالفـي انـحـدار الوف
النـاس نحـو الـفقـر سيـجعل مـبدأ الـضـمان و الـثقـة بالـضامن اشـبه بـتحـرك وطني يـخلي
مسؤوليـته عن اي انحراف مستـقبلي بل و يقلل فـرص حدوث انحراف اقول ذلك حتى ال

سـتـقـبل جـرحا في يـجيء يـوم و يـوجه لـنا جـيل من اجـيـال الـيـوم و ا
فـهـمـنـا و مـسـعـانـا لـتـصـويب االمـور فـيـعـرف من كـان حـريـصا
قـنع بأي شعار نـاصحا عـامال على بيئـة ال ينهـشها الفـساد ا
سـائلة ان هلك استهالكي و ان الـضامن عليه الـتعويض و ا

ال بيده لسبب تعمد او اهمال. الناس و ا

كتب السياسي { سكرتير ا
قراطي الكردستاني للحزب الد
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بغداد

اللّـافت للـنَّظـر أننـا في نهـاية كُل سـنة أصـبحـنا نُـعد أنـفسـنا السـتقـبال مُـتحوّر جـديد من
عمورة. الفيروسات وقلق ومخاوف ترافقنا وجميع السّاكن على بِساط ا

تحـوّر أن تكون تـوقيتات ظـهوره مع بدايـة كل سنة ونـبقى نعـيش هذا الهاجس إذ يُـصر ا
الذي يُطيح بكل أمل للخروج من هذه القوقعة التي يبدو ال نهاية لها!.

ـيّـة يجـب أن ال يقـتـصـر عـمـلـهـا عـلى أخـبـار الـناس عن ونرى أن األوسـاط الـعـلْـمـيّـة الـعَـا
تـحوّرات ومدى فتكها بهم وال عن السبـاق من أجل إيجاد اللقاحات ومقدرتها انتشار ا
في مُـقـاومة الـتحـوُّر أو حـثّنـا عـلى اتـباع طـرق الوقـايـة بل مُـطالـبـة اليـوم بتـفـسيـر عـلمي
تـحوّر بالتـحوُّر هل هي ربّانِية كـما تُريد الـسماء لَنا هل ومـنطقي عن أسبـاب استمرار ا
هي نزاع دولي سـياسي صـامت? أهنـاك ظاهـرة مُعـيّنـة تسـبب هذا الـفيـروس? خصـوصاً
أننـا لم جنـد منـذ نهـاية (2019)  ولغـاية الـيوم تـفـسيـر علـمي لـظهـور وباء كُـورونا وكـما

ؤامرات. يقول أجْدادنَا (تاهتْ احلسبة) ب اخلفافيش والقرود واخلنازير واالتهام با
ليس مـنطـقيـاً أن يكـون العـالم بعـلمـائه وتقـدّم تكـنولـوجيـته عجـز عن معـرفة الـسبب قد ال
ية تكون هناك شفـافية في أخبار الناس أسباب الـوباء كما أن علماء مُنظـمة الصّحة العا

ركز انطالق الفيروس. ؤدية للوباء رغم زيارتهم  اختلفوا فيما بينهم بشأن األسباب ا
هل فعالً أن لقاح التخلص من كُورونا يوصلنا إلى لقاح لفيروس جديد وهذا يوصلنا إلى
لقـاح آخر لفـيروس آخر وهـكذا نبـقى ندور في دائـرة مُغلـقة إلى مـا ال نهايـة نفقـد خاللها

إخوة وناس أعزّاء وعوائل ومبدع في كل اجملاالت.
هل قُدر لَـنا أن نـهرب من فـيروس لـيطـاردنا فـيروس آخر وبـ الشكِ والـقنـاعة نـبحث عن
لـقـاح لـنـصـحـو بـأنـنـا مُـطـالـبـ بـلـقـاح آخـر حـقـيـقـة أنـهـا مُـشـكـلـة بل كـارثـة قـد ال نُـدرك
مخاطرهَا احلـقيقية ومقـاديرها خاصة إذا تصـورنا- ونتمنّى بل ندعـو أن يكون  تصورنا
غير صحيح- أن العالم انقسم إلى مُخْتلق ومخْتَرع وضحايا فاخملْترع يخترع اللّقاحات

 . ساك لفيروسات اخملتلق التي تنهش الضحايا ا
َـا كسبتْ أيدي الناس) ويا هل وصلنا إلى قـوله تعالى: ( ظهر الفسـاد في البرّ والبحر 

لها من يدٍ آثمة.
ومع إطاللـة الـعام اجلـديـد نـأمل أن يـسود الـسالم واحملـبّـة واألمان

ـريضة بالدنـا وأن يَقِـينـا وإياكم شرّ الـوباء والـدّاء والنـفوس ا
ـفـسدين عالم خـالٍ من تُـجـار احلـروب والعـهـر الـسّيـاسي وا

جتمعنا. والكوارث والظواهر التي تفتك 
 احملَـبــة والـسالم لـلــعـراق بـلـد احلــضـارات والـثــقـافـة والـفن

. بدع والنُور واألدب واإلشعاع الفكري بلد اإلبداع وا
 وعاماً سعيداً بعيداً عن التّحورات.  

مهما حاولنـا جتنب احلديث عن اشياء كان لها الدور االعظم في سقوط احلياة االجتماعية التي
ـر فيهـا االن بكافة نـواحيهـا وحيثـياتها  –من السيـاسة واالقتصـاد واالجتماع واالخالق وكل
مايـتعلق بحياة االنسان  –فـاننا جند انـفسنا امام حـقيقة ثـابتة التقـبل اجلدل او السجال  –اال
كن لـتلك الـطاقـات ان تغـير مـجرى حـياة وهي ان في االنسـان طاقـات كبـيرة لـيس لـها قـرار و
الـفـرد الـبـشـري  بـكل مـاتـعـنـيه هـذه الـعـبـارة من مـعـنى لـغـوي دقـيق ,عـلى شـرط ان تـكـون تـلك
الـطاقـات تـصب في هـدف واحـد وهـو خدمـة االنـسـان واجملـتـمع البـشـري الـذي يـعيـش فيه ذلك
االنسان بغـض النظر ان كـان في منطـقة قريـبة او منـطقة تـبعد ماليـ االميال عن مـكان تواجد
ذلك االنسان . اجملتمع الـعراقي كان واليزال يرضخ ويتألم ويعاني من صـفات تلبدت شخصية
كل من جـاء حلكم الـعـراق في الـسابق واحلـاضـر وتـلك الصـفـات جمـيـعـها تـنـحصـر في اشـياء
نـطـلق عـلـيـهـا  –اجلــشع والـطـمع والـغـطــرسـة واالنـانـيـة وعـشق الـذات  –وال اعـرف سـبب تـلك
الصـفـات التي كـانت تسـيطـر على اؤلـئك وهـؤالء االشخـاص هل هي حالـة احلرمـان التي كـانوا
رون بها ام حاالت نفسـية اخرى جتعلهم يتنمرون في اللحظة التي يصبح القرار في ايديهم .
حينما صرنا حتت رحمة  –صدام  –قبل سنوات بعيدة كنا نخاف  –نحن العراقي  –كل يوم
سؤول عن اصدار القرار قد ينام الليلة هذه او التي تليها وعلى ح غرة ينهض ر علينا ..فا
اليـ من الشعب  –قـرار غير من فراشة الـوثيـر ليمـسك القـلم ويكـتب قرار قد يـصادر حـياة ا
مـدروس واليـصب اال فـي حـالـة واحدة  –وهي ارضـاء شيء دفـ عـمـيق فـي مـحيـط شـخـصـية
ا تسبـب حلظة زهو وسـعادة مفتعـلة في روح تلك الـشخصية مريضـة ومناجاة رغـبة عميـقة  ر
لكنها تسبـب لي ولك ولكم ولنا جمعيا ساعات وشهور وسن من ان وبكاء الينتهي . لو كانت
ـا وصل احلال بنا الى هذه احلالة التي وضوع من كافة اجلوانب  تلك الشخصـية قد درست ا
نـعيش حزنـها ساعـات الليل والـنهار. كـلما شـاهدت مقابـلة في بـرنامج تاريـخي يتحـدث فيها –
مسؤول كـبير  سابق في حكومة سابقة  –عن معاناته في سجن مرعب كان  –القائد الضرورة
ـزعـوم  –انهـا تـضـر بـاحلـزب والـدولـة  اشـعر  –قـد وضـعه فـيه ألسـبـاب يـعـتـبـرهـا  –الـقـائـد ا
قابالت اكتشف كم ان بالـقرف من كل شيء كان اسمه  –القـائد الضرورة  –ومن خالل تلـك ا
ـسـؤول في ذلك الـزمن كـان اليـساوي  –جـنـاح بعـوضه  –في قـياسـات االنـفـعـاالت الـبـشـرية ا
والـقـوان االنـسانـية واجملـتـمعـية واالخالقـيـة وكل شيء يتـعلق بـحـياة االسـان . انا ال اقـصد –
القـائد الـضرورة  –فـقط ولكـن كل من كانت لـديه مسـؤولـية مـؤثرة عـلى حـياة االنـسان . اشـعر
اننا كـنا نعـيش امام غابة من الـوحوش الضـارية التي التـعرف كيف تبـني عشا جـميال لكل فرد
ـثل شـعب كامل  –شـخص يـعدم قـدسة . كـان شـخصـا واحدا فـقط لـكنه  عـلى هـذه االرض ا
باجلملـة ويعذب باجلـملة ويـسجن باجلمـلة لكنـه لم يستطع ان يـبني بيـتا بسيط لـكل انسان على
ـتص فـرحـنـا وسـعـادتـنا كـل يوم ارض الـعـراق . مـات ذلك الـشـخص ومـات مـعه كل من كـان 
حتت مـسميات  –االمة العـربية واحلريـة واالشتراكية  –وكانت االمـة العربية اول من تخلت عنه
وت  –سـنـوات الثـمـانـيـنات  –كـنتُ في حلظـات االخـطـاء الـفادحـة . في  سـنـوات اخلـوف من ا
شابـا يافـعا احـلم احالما التـنتـهي مع بقـية الشـباب الـذين هم في عمـري..ولكن مـطحـنة احلرب
مـزقت كل حلم ولم نـعد نـحلم اال بـشيء واحد اسـمه البقـاء على قـيد احلـياة. حـينـما كنت اصل
الى الـبـصرة  –زمن احلـرب  –في الـلـيل تظـل عيـنـاي تنـظـران في كل زاويـة من زوايا الـبـصرة
ادقق الـنظـر في وجه كل عسـكري شـاب او كـهل لعـلي اشاهـد بالـصـدفة وجه صـديقي ابـراهيم
اجلنابي او وجه شـقيقي الصـغير عـامر او وجه ابن عمي كر  –اعرف انـهم ماتوا جـميعا في
احلرب ودفناهم ولكن احـاول ان اتخيل انهم الزالوا على قيد احلياة ...ساعات كانت تسبب لي
اذا مـات الشـباب ومن اجل ـرات.  لـكه صدام واوالده االف ا حلظـات بكـاء تعـادل كل ماكـان 
اي شيء  مـاتـوا !  لم يـكن هـناك اي شـيء نقـاتل مـن اجله  –كل مـاكـنـا نـفـعلـه هو اخلـوف من
االعـدام ان لم نـذهب الى احلــرب. ..رغـبـة مـقـيـتـة لــشـخص مـريض يـعــتـقـد انه يـدافع عن االمـة
العربـية ولـكنه اليعـرف انه يحـطم كل شيء . لم اتصـور حلظـة واحدة انني سـأكتب يـوما ما كل
هـذا الكالم عن ذلك الـشخص الذي كـان ظهوره يـسبب لـنا اخلوف من كل شيء ,لم اتـصور ان

كل تلك الـشـعارات الـتي كان يـطـلقـها لم تـكن اال زيـفا بـغيـضـا يضـحك فيه
ريـضة. عجيب هذا الزمن ..لم على كل من كان يـؤمن به وبعقيدته ا
اتصـور انني سـادون حلـظات صـدق هـنا تـنبـع من الروح والـقلب
ا كان مصدر خوف دون اخلوف من  –قائد لم يكن ضرورة وا
لـلـجـميع  - ال احتـدث عن الـزمن احلـاضـر في هـذه الـلـحـظة الن
ـرات من ذلك العصر احلديث عن هذا الـعصر مخـيف عشرات ا
ا سـنتحـدث باسـهاب عن هـذا العصـر حيـنما ولكن من يـدري ر

ناسبة . عاش العراق وسالما لفقراء العراق . حتل الفرصة ا

W'UF∫ اطباء يعاجلون حالة طوار
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وقــد تــمــنح الــوصــافــة لــلــجــويــة
ـوقع الـثـالث ما وتـعـطي الـوسط ا
يـضـعـهـمـا حتـت ضـغط الـنـتـيـجـة

واليريدان ان تتكرر اخليبة.
ÊU O Ë qO —«

ويـتطـلع اربـيل الذي ال زال يـعاني
ـوسـم وتــدور الـشــكــوك في هــذا ا
ضمان البقاء في البطولة لتحقيق
الـفـوز الثـالث تـوالـيا عـلى حـساب
هدد نفط مـيسان لـتعـزيز موقـعه ا

وتــــشــــويـه الــــســــجل الــــنــــظــــيف
وسيـصب الـنوارس تـركيـزهم على
ـلـعب بشـعار لـقاء الـيـوم ودخول ا
الـفـوز و الكـسب عـبـرتسـيـر االمور
بــافـــضل طـــريـــقــة كـــون احلـــاجــة
تــتـــطــلب حتــقــيـق الــفــوز من اجل
تــــقـــلــــيص الــــفــــارق والـــرد عــــلى
ــسـتـوى ـشــكـكــ بـعــد تـراجع ا ا
ــهـدد من اجلـويـة ـوقع ا الــعـام وا
ــتــعـا في والـوسـط كـمــا لم يــكن 

مثل كل مرة .
n MK  W u'«

وبـعـد نـكسـة الـنـفط وجتـرع مرارة
ـــــة الــــرابـــــعــــة اليـــــريــــد الـــــهــــز
جـــمــهـــوراجلـــويـــة الــذي يـــشـــعــر
بـاإلحــبـاط ان يـســتـمـر ضــعـيـفـا و
يكون ضـحية جـديدة عنـد مواجهة
الـــــوسط اخلــــامس  30واالمل في
انـتـفـاضـة فـريـقـهـم وامـرا هـاما ان
يـقـدم الالعـب مـا لـديـهم والـعودة
ة بالـفوائدبـعد تعـادل زاخو وهز
ـعـاجلـة الـضـرر الذي حلق الـنـفط 
بـالـبـطل الـبـاحث عن كـامل الـنـقاط
الن غــيـر ذلك ســيــعـرض شــنــيـشل
والكل للمشـاكل من اجلمهور جريا
عـلى الــعـادة كــمـا يــامل في تــعـثـر
قدور الزوراء للعودة لـلوصافة و
ـضـيف الــبـطل قــلب االمـور عــلى ا
ـعـروفة اذا مـا اسـتعـادة الـوجوه ا
دورها الـفني في استـغالل الفرص
الـتي يعـول علـيها كـثيـرا في حسم
ـــوسم ـــهـــمـــة كـــمــاوحـــدث في ا ا
اضي اخملتلف تماما عن احلالي ا

تصدر. وبفارق  12عن ا
من جانبه يبـحث غني شهد في ان
يتمكن التشكيل من جتاوز نكستي
زاخـو والـزوراء واسـتـغالل ظروف
ـيدان من الـلقـاء والعـودة لفـوائد ا
خالل رفع االداء امام مـهمـة ليست
بـالــسـهــلـة والــصـراع عــلى خـطف
الـنقـاط وخدمـتـها الـفريـق سـوية

ÊU e « ≠œ«bG

أعلن نادي الـنفط الريـاضي تعاقـده مع محترف جـديد لتـعزيز صفـوف فريقه الـسلوي.وقال
مـدرب الـفـريق خـالـد يحـيى في تـصـريح صـحـفي إن إدارة نـادي الـنفـط قدمت الـدعم الالزم
ـمتاز.وأوضح أن للنـادي من أجل تعـزيز الـصفـوف فيـما تبـقى من مبـاريات بـدوري السـلة ا
إدارة النادي أكـملت التعاقد مع االمريكي كيف ويـر كمحترف ثاني في الفريق مشيراً الى
طـلوبـة للـفريق.يـذكر أن كـيفـ والذي يـبلغ من الـعمر ان الالعـب سيقـدم االضافـة النـوعيـة ا
 28عامـاً خاض عدة جتـاري احتـرافيـة في الدوري الـفنـلنـدي والدوري الـتشـيكي والـيوناني

وفي كندا وانكلترا وصربيا.
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أبــدى ســتــيــفـانــو دومــيــنــيــكــالي
الــرئــيس الــتـــنــفــيــذي لــســبــاقــات
سيارات فورموال 1 ترحيـبه بعودة
اني إلى سباق اجلائـزة الكبرى األ
جـدول مــنـافــسـات بــطـولـة الــعـالم

وكـــشف أنه يـــعــتــزم
إجــــــــــــــــــــــــــراء
محـادثات
فـــــــــــي

هـذا الـشـأن. وقال دومـيـنـيـكالي في
مـقــابــلـة مع مــوقع "شــبـورت 1 إنه
يـبـدو أن هــنـاك اهـتـمــامـا مـحـدودا
ــانـيــا رغم وجـود بـالــسـبــاق في أ
فريق كبير مثل مرسيدس وسائق
بــارزين مــثل ســيـبــاســتـيــان فــيـتل
ومـــــيك شـــــومـــــاخـــــر إلى جـــــانب
احلــــمــــاس جتــــاه ريــــاضــــات
احملــركـات بــشــكل عـام في

انيا. أ
وتــــــابع: "أشــــــعـــــر
بخيـبة أمل وحزن
أيــــضـــا ألنــــنـــا
لــيس لـديــنـا
ســــــــبــــــــاق
جــــــــائـــــــزة
كــــبــــرى في
ـــــــانــــــيــــــا أ
حــــــالــــــيــــــا..
لـكـنـني أيـضـا
ال أرى أي
اهتـمـام حقـيقي

ـانـيا بـالـتواجـد ضـمن جدول من أ
نافسات مجددا". ا

ويـعـرف دومــيـنـيــكـالي األجـواء في
ســبـاقــات اجلــائــزة الـكــبــرى الـتي
انـيـا سـابـقـا عـلى كل أقـيـمت فـي أ
من مـضـمــار هـوكـنـهــا ومـضـمـار
نـوربـرجـريـنج مـنـذ أن كـان رئـيـسا
لـفـريق فيـراري ومن خالل مـعـرفته
ـانـي مـايـكل شـومـاخـر بـالـنـجم األ

توج بطال للعالم سبع مرات. ا
وأقــيــمـت آخــر نــســخــة من ســبــاق
ــانـي عــلى اجلـــائـــزة الــكـــبـــرى األ
مــضـمـار نـوربــرجـريـنج عـام 2013
وجرى االنسحاب من إقامة السباق
على مـضمـار هوكـنهـا عام 2019
نــظـرا ألســبـاب عــلى رأســهـا قــيـود

مالية.
وقال دومينـيكالي إن إدارة فورموال
1 كـان لـديهـا الـعديـد من الـعروض
التي تمكـنها بسـهولة من إقامة 30
سـبـاقا في الـعـام الـواحد وإنه "من
انـيا أبدى ؤسف" أن ال أحـد من أ ا

اهتماما.
وأضــــــاف أنـه ســــــيــــــتــــــواصـل مع
ـعنية األخرى روج واألطراف ا ا
"في نــقـاش مــفــتــوح لــبـحث
كيفيـة عودة فورموال 1 إلى
ــانـــيــا."وخـــتم: "األمــر ال أ
ال فـالسـيولة يتـعلق بـا
ـا يـتـعلق مـوجودة وإ
بـاســتــعـادة االهــتــمـام
الذي يـجب أن حتظى
به فــــــورمـــــوال 1 في

انيا..  أ
هــــــــذه أولــــــــويـــــــة

بالنسبة لي".

التقرير وجود جتاوزٍ من قبل العب
نــادي مــيـســان ذي الـرقم 5 حـس
ــبــاراة عــبــد الـــرضــا عــلى حــكمِ ا
وقـررت الـلجـنـة حـرمـانَ العب نادي
مــيــســان ذي الــرقم 5 حـســ عـبـد

ـادة الــرضـا ثالث مــبـاريــاتٍ وفق ا
1/ 51 انـــــضـــــبــــاط قـــــراراً قـــــابالً
دة الـقـانـونـية لالسـتـئـنـافِ خالل ا
الـــبــالــغــة ســبـــعــة أيــامٍ من تــاريخ

التبليغ.
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وصل وفـد منـتخـبنـا الوطنـي لكرة الـيد إلى
العـاصـمة الـقـطريـة الـدوحة إلقـامـة معـسـكر
تدريبي يستمر لغاية 9-1-2022 استعداداً
للـبـطولـة اآلسـيـوية الــعـشريـن التي سـتـقام
مـلكة العـربية الـسعوديـة خالل الفترة في ا

من 18 -2022-1-31.
وقــال رئــيس االحتــاد الــعــراقـي لــكــرة الــيـد
مــحــمــد األعــرجي في تــصــريح صــحــفي إن
منـتـخـبـنا الـوطـني بـقـيادة كـادره الـتـدريبي

الكمة W∫ نزال للعراق في حلبة ا K
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متاز Í—Ëœ∫ احدى مواجهات فريق الشرطة في الدوري ا

بغداد

الـــبــالــغــة ســبـــعــة أيــامٍ من تــاريخ
التبليغ.

واضـاف ان الـلـجـنة نـاقـشت تـقـرير
حـكم مـبـاراة زاخـو والـزوراء ضمن
ـمـتـاز والحـظت الـلـجـنـة الـدوري ا
من خـالل االطالع عـــلى الـــتـــقـــريــر
وجـــود جتـــاوزٍ من قـــبـل جـــمـــهــور
ــبــاراة وعـلــيه زاخــو عــلى حــكم ا
قررت اللجنـة حرمان جمهور زاخو
من الدخـول للـملـعب مـباراة واحدة
ــــادة 5 / 67 ب انـــضــــبـــاط وفق ا
دة قـراراً قابالً لالسـتـئنـافِ خالل ا
الـقـانـونـية الـبـالـغة سـبـعـة أيامٍ من

تاريخ التبليغ.
وتـابع أثـنـاء مـنـاقـشـة تـقـريـر حـكم
مـــبـــاراة الـــقـــاسم والـــكــرخ ضـــمن
مـتاز الحظت الـلجنة من الدوري ا
خالل االطالع عـلى الـتـقـريـر وجـود
جتـــــاوزٍ مـن مــــدربِ الـــــكــــرخ رزاق
فـرحــان عـلى الــطـاقم الــتـحــكـيـمي
وعـلـيه قـررت الـلجـنـة فـرضَ غـرامة
مـــالـــيــة عـــلى مـــدربِ الـــكــرخ رزاق
فـرحـان قـدرهـا (4000000) اربـعـة
ادة 51 مالي دينـار عراقي وفق ا
1/ انضباط قراراً قـابالً لالستئنافِ
دة القانونيـة البالغة سبعة خالل ا

أيامٍ من تاريخ التبليغ.
وتـابع االحتـاد ان الـلجـنـة نـاقشت
أيـضـاً تـقريـر حـكم مـباراة مـيـسان
ــرور مـن دوري الــدرجــة األولى وا
والحــــظـت من خـالل االطالع عـــــلى

d…∫ جماهير فريق زاخو بكرة القدم
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يسعى فريق الشرطة حصد النقاط
الـــثالث لـــتـــوســيـع الــفـــارق الــذي
يـفصـله عن الـوصيف الى14نقـطة
عندما يحل ضيفا على الزوراء في
توقع ان قمة الدور السـابع عشر ا
ـلعـب الشعـب عند تـكون سـاخنة 
الساعة السابـعة مساء اليوم التي
حتـضى باهـتـمام جـمـاهيـري ليس
مـن طــرفي انــصـار االثــنــ بل من
الـــــوسـط الـــــكـــــروي واالمل في ان
ـباراة ـردود الـكـروي وا يـقـدمـان ا
تـعــد فـرصــة امـام بــقـيـة الـالعـبـ
ـنتـخب لـلـمهـمة لـلـدعوة لـتـمثـيل ا
الـقـادمـة في نـهايـة الـشـهـر احلالي
مـا سـيـدفـعـهم لـلـظـهـور في تـقـد
سـتوى ومن جـديد يـعلق االداء وا
ـتصـدر االمـال عـلى التـشـكيل في ا
حتقيق الفوز واحـكام قبضته على

الصدارة.
نفرد بالصدارة 44 من والشرطة ا
اربـعــة عـشـر انــتـصـارا وتــعـادلـ
ـسـابـقـة الـذي مازال الـوحـيـد في ا
مـــحــــتـــفـــظــــا بـــســـجـل خـــالي من
اخلسـارة ويظهـر فريق صلب وفي
افــضل مـــســتــويــاته ويــقــوم الــكل
بـعمـلهم ومـواصلـة العـطاء في ظل
القـوة الهـجومـية 32هدفـا وتوازن
الدفاع ما وفر له االستمرار بصنع
ــتـكـامل في كل الـنـتـائـج لـلـفـريق ا
شيء وبـــوجــــود مـــدرب يـــتــــمـــتع
بـــخـــبـــرة واضـــحــة لـــكـن الـــريــاح
الجتــري دومــا كــمـا يــشــتــهي اهل
الشرطة رغم ان فـريقهم الزال يقدم
ـيزة احتات له التقدم مستويات 
بـثــقـة لــلـصــدارة والـتــفـوق في كل
شيء و سـيـكـون في لـقـاء الـتـحدي

احلقيقي.
ومع كل الـذي حتـقق لـكـن الـشـرطة
سيـكون حذرا لـلغايـة في ظل رغبة
اصحاب االرض33 في قلب االمور

مـن الـكـرخ ونـوروز والــديـوانـيـة و
الـعـمل لـتـحــصـيـنه بـإضـافـة كـامل
الـــنـــقـــاط احلل الـــســـريع لـــتــدارك
الــعـــودة مــرة اخــرى لـــلــمــنـــطــقــة
احلــمــراء مـا يــتــطــلب من الــفــرقـة
ـطـلوب الـصـفـراء القـيـام بـالعـمل ا
هـمـة علـى اكمل وجه في وانـهـاء ا
هــذه االوقــات الــذي يــحــاول نــزار
ـــســــتـــوى مـــحــــروس حتـــســــ ا
ـنـافـسـة عـلى آخـر ثالث جوالت وا

رحلة القائمة . ا
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ويـســعى الـنــفط مـواصــلـة الــتـألق
ودعم الـتـقــدم لـلـواجــهـة في اسـرع
وقت بـتـغلـبه عـلى الـزوراء والـنفط
والـــــتـــــعـــــادل مـع الـــــوسط وزادت
خـطــوطه قـوة وانــسـجـام والــلـعب
بــروحــيــة اخـــتــلــفت عـن الــبــدايــة
ــرفـــوظــة من الـــســـلــطـــان وابــنه ا
ويـــكــــون الـــيــــوم في اجلــــاهـــزيـــة

ة دعـومة بهز عـنوية ا واحلالة ا
الــبــطل عــنـــد مــواجــهــة اجملــتــهــد
ـتـــــــــــوعــد بــالــنـفط الــصــنــاعــة ا
ـتـألــقـة الـتي بـفــضل مـجــمـوعـتـه ا
الزالت تــــقـــــدم مــــا عــــلــــيـــــهــــا في
الــــــظــــــــــــــهــــــور الــــــواضـح خالل
اجلــوالت االربــــــع بـــإضــافـــة ست
نـقاط من ثـالث تعـادالت وفـوز على
ـو اجـهة اربـيل ويـعلن اسـتـعداده 

كل العناوين .
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اصـــدرت اجــــنــــة االنــــضـــبــــاط في
االحتاد الـعراقي بكـرة القدم جـملة
من الـقـرارات عـلى خلـفـيـة األحداث
الــتي رافــقت دوري الــدرجـة االولى

متاز. والدوري ا
وذكر احتاد الكـرة في بيان صحفي
ان جلــنـــة االنــضــبـــاط في االحتــادِ
الــــعـــراقيّ لــــكـــرة الـــقــــدم عـــقـــدت
اجـتـمـاعـاً لـدراسـةِ عـددٍ مـن تـقـارير
ــبـاريـات الـتي احلــكـام في بـعض ا
جــــرت خاللــــهــــا بــــعض األحــــداث
ـؤســفـة وأصــدرت الـلــجـنــة عـدة ا

قرارات فيها.
واوضح عـنـد مـنـاقـشـةِ تـقـريـر حكم
مـبـاراة نـادي نفط الـبـصـرة والـقوة
اجلوية ضمن دور الـ 16 من بطول
كــأس الـعـراق الحـظت الـلـجـنـة من
خالل االطالعِ عـلى الـتـقـريـر وجـودَ
جتــاوزٍ مـن قـبـل العبِ نــادي الــقـوة
اجلــويـة أحـمـد إبــراهـيم عـلى حـكم
ــبــاراة وعــلـــيه قــررت الـــلــجــنــة ا
حـرمــانَ العب نـادي الـقـوة اجلـويـة
أحـمـد إبراهـيم مـبـاراة واحدة وفق
ـادة 1/51 انــضــبـاط قــراراً قـابالً ا
دة الـقـانـونـية لالسـتـئـنـافِ خالل ا
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في مـحــافـظـة الـنــجف وحتـديـدا في
قـاعة الـكـوفة في الـعـاشر من الـشـهر
ــؤتـمــر الــفـني في احلــالي إلقـامــة ا
تـمـام الـســاعـة الـسـابـعـة مـسـاء.كـمـا
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ـركـزي للـكرة حدد االحتـاد الـعراقي ا
الـــطــائــرة آلـــيــة ومــواعـــيــد انــطالق
مـــســـابــــقـــاته لــــلـــعـــام 2022  خالل
اجتـمـاع عقـده في مـقره ونـاقش فيه

العديد من األمور.
ووافـقت الهـيـئة الـتـنـفيـذيـة لالحتاد
قدمـة من قبل االندية على الطلـبات ا
ــــمــــتــــاز ــــشــــاركــــة في الــــدوري ا ا
ولـلــمـجــمـوعــتـ ( A, B) لــتـكــمــلـة

رحلة الثانية مباريات ا
وقـررت الهـيـئـة إقامـة جتـمع األنـدية
راكـز اخلامس السـتـة التي احـتـلت ا
والسـادس والسـابع من اجملـموعـت
ـــراكــز من الـــتــاسع الى لـــتــحـــديــد ا
الرابع عشر وحسب الفقرة السادسة

ادة 15. من ا
واألنـــديــة هـي الــصــنـــاعــة ومـــديــنــة
الـشهـداء وحـديـثـة وبسـطـامـلي وقره
قوش ودوكـان وستـتجـمع تلك الـفرق

وســــتــــلــــعب بــــطــــريــــقــــة الــــذهـــاب
واإلياب.وحددت 12/1/2022 موعدا
لالجتماع الفـني لفئة النـاشئ تولد
ناطق إلى  2006 - 2005وقسمـت ا

ـمـتـاز يـوم وقـررت إنـطالق الـدوري ا
16/1/2022  عــلى أن حتــدد األمـاكن
والتـوقيـتـات الحقـاً لالنديـة الثـمانـية
الــــتي تــــأهــــلت عن اجملــــمــــوعــــتـــ

نطقة الوسطى) وتـقام منافساتها (ا
في مــحـافــظــة بـغــداد وتـضم أنــديـة
بــــغــــداد واالنـــــبــــار وصـالح الــــدين
نطقة الشمالية فستقام وديالى.أما ا
منـافـساتـهـا في أربيل وتـضم أنـدية
أربــيـل ودهــوك ونــيــنــوى وكــركــوك
بينـما منطـقة الفـرات األوسط ستقام
منافـساتـها في كربالء وتـضم أندية
ـــثـــنى بـــابـل وكـــربالء والـــنـــجف وا
والـــقــــادســـيــــة في حــــ ســـتــــقـــام
ـنــطـقــة اجلـنــوبـيـة في مــنـافــسـات ا
كـربالء وتـضم أنـديـة الـبـصـرة وذي
قار وميسان وواسط.وحـددت الهيئة
التنفيذية لالحتاد الساعة السادسة
مـســاء مـوعـداً لــلـمـؤتـمــر الـفـني إذ
نـطـقة سـيكـون مـقره مـكـانا ألنـديـة ا
الــوســـطى فـــيــمـــا ســتـــكــون قـــاعــة
عيـنكـاوا للـمنـطقـة الشـمالـية وقـاعة
ــنـــطــقــتـي الــفــرات األوسط كـــربالء 

واجلنوبية.

منافسات
دوري كرة
الطائرة

أجـرى أولى وحــداته الـتــدريـبــيـة يـوم أمس
على صالة نـادي الدحيل القـطري استعداداً
لــلـــقـــاء مـــنــتـــخب قـــطـــر يــوم غـــد األربـــعــاء
ــبــاراة الـثــانـيــة ســتـجــمـعه مـوضــحـاً أن ا
ـنـتـخـب الـقـطـري يــوم اجلـمـعـة أيـضــاً مع ا

قبل. ا
وأوقــعت الــقــرعــة مــنــتـخــبــنــا الــوطــني في
ــنــتــخب اجملــمــوعــة الـــثــالــثــة الى جـــانب ا
ــنــتـخب ـنــتــخب اإلمــاراتي وا الــقــطــري وا

العماني.
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ـركـزي يــسـتــعـد االحتـاد الــعـراقـي ا
للـمالكمـة لبطـولتـ آسيويـت لـفئة
قرر إقـامتـهما الشـباب والنـاشئـ ا
فـي الـــنـــصف األول من هـــذا الـــعـــام
اجلـاري بــطـولـة آسـيـا لــلـشـبـاب في

أوزبكستـان والثانيـة لفئة الـناشئ
ــمــلـــكــة األردنــيـــة.وقــال نــائب فـي ا
رئــيس االحتـاد الــعـراقي لــلـمالكــمـة
عـــلي عـــبــــد الـــزهـــرة فـي تـــصـــريح
صـــــحـــــفـي إن االحتـــــاد الـــــعـــــراقي
ــنــهــاج لـــلــمالكــمــة شــرع بــإعــداد ا

الـــســـنـــوي لـــعــام  2022وتــضـــمن
أنشـطة داخـلية جلـميع الـفئـات وفقاً
عــلى مــنـاســبــات االحتـاد اآلســيـوي
مشيراً الى أن بطولة آسيا والدولي 
لــلــشـبــاب سـتــقــام في أوزبــكـســتـان
نتخب في معسكر تدريبي وحالياً ا
و إجراء ـحـافـظة الـسـلـيـمـانـيـة 
و أكـثر من اخـتـبـار لفـرز األسـماء 
وسـتــكـون اخــتــيـار الــعـديــد مــنـهـم 
أســـمــاء صـــعــبـــة في االســتـــحــقــاق

قبل. اآلسيوي ا
وتــابع أن عــبــد الــزهــرة أن الــعــراق
حــقـق خــمــســة أوســمــة مــلــونــة في
الـبـطـولة اآلسـيـويـة األخـيـرة لـفـئات
الـناشـئـ الـتي أقـيـمت في اإلمارات
مـا جـعـلنـا هـذا أمـام مـســــــــــؤولـية
ــشـاركــة الـقــادمـة الـتي كــبـيـرة في ا
ونتمنى ملـكة األردنيـة  ستقـام في ا
ـــســـؤولـــيــة أن نـــكــون عـــلـى قـــدر ا
الكمة الى بر والتخطـيط للذهاب بـا

األمان.
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نتخب الوطني بكرة اليد b∫ ا

 ستيفانو
دومينيكالي

لـلريـاضة فـوائد جـمة لالنـسـان  بهـا نحـافظ على صـحة وقـوة اجلسم 
ونـقوي بهـا الثقـة بالـنفس  وتعـد الريـاضة وسيـلة ترفـيهـية  جند  فـيها
نافسة في االلعاب الرياضية اجلماعية والفردية   فعندما أيـضاً متعة ا
ـاضي وسلـفـنا الـسابق نـتـذكر الـشبـاب والـرجال كـانوا نـستـذكر أيـام ا
ـارسون ريـاضة الزورخـانة في مـحالتهم الـشعـبيـة البـغداديـة  لتـقوية
واجهة مصاعب ومعاناة احلياة  حتى أجسامهم وزرع الثقة بنفوسهم 
ـارسون الريـاضة  حيث اصـبح البـعض    منهم االطـباء أنذاك كـانوا 
أبطال في بعض االلعاب الرياضية  ومن خالل قراءة كتاب  قراءات في
ؤلفه االستـاذ الراحل  شكري صبري احلديثي مـرآة االدب والسياسة  
 تـوقفـنا عـند موضـوع  العـقل السـليم فـي اجلسم الـسليـم  يحتـوي على
وضـوع مقالتنا  . معلومة تاريخية جديرة باالطالع عليها ولها عالقة 
أن اشـهـر أطبـاء الـعـراق في اخلـمـسيـنـيـات كـانوا ريـاضـيـ  فـفي عام
 1949شـارك في الـيـوم الريـاضي لـلـكـلـيات في سـاحـة الـكـشـافة حتت
رعـايـة الـوصي عـلى عرش الـعـراق االمـيـر عـبد االلـه بن علـي مع رؤساء
وعـمداء جـميع الـكلـيات وبـضمـنهـم الدكـتور هـاشم الوتـري عمـيد الـكلـية
الـطبـية  وقـد ضم الفـريق الريـاضي للـكلـية الـطبـية أثـناء االسـتعراض 
عبـد القادر الطلـباني في الكليـة الطبية وبعـده طالب الطبيـة بديع صبحية
شية العسكرية وبعده ثالثة صفوف هم لبيب حسو و بيتر شي ا وهـو 
عـجو وعـليم حـسو وهـاشم مكي الـهاشـمي وسعـدون البـصري وجـلبرت

توما وسعدون خليفة وفاروق نوري فتاح وآخرون .
فـقد كـان بديع صـبـحيـة بطل الـزانـة والطـفر الـعـريض  والثالث طـفرات
الـثالثيـة  وبيـتر عـجو بـالقـفـز العـالي   اما في سـباق الـبريـد فقـد فازت
كـلية الـطب باجلـائزة االولى النهـا أنزلت جـميع أبطـالهـا مثل لبـيب حسو
رتبة وبـيتر عجو وعليم حـسوان أما هاشم مكي الهاشـمي فقد فاز في ا
الـثـانيـة  لـقـد كـان هـؤالء الطـالب هم أشهـر أطـبـاء الـعـراق  انتـهى نص

الكتاب .
وفي اخلـتام نقـول بأن أطبـاء االمس يستـحقون االسـتذكار والـثناء النهم
خـدموا العراق وشـعبه وكانوا يـتمتعـون بروح رياضيـة وأنسانيـة عالية 
ـواقـفــهم االنـسـانـيــة وتـواضـعـهم في دخـلـوا فـيـهــا الـذاكـرة الـعــراقـيـة 

راجع  وما أشبه اليوم بالبارحة . رضى ا تعاملهم مع ا
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لـعب األوروغـوياني لـويس سواريـز مهـاجم أتـلتـيكـو مدريـد دورًا بارزًا فـي إفسـاد انتـقال ألـفارو مـوراتا
يركاتو الشتوي اجلاري. جنم يوفنتوس إلى برشلونة خالل ا

وحـاول برشـلونـة ضم موراتـا بأكثـر من صيـغة لـكن يوفـنتـوس اشترط الـتعـاقد أولًـا مع مهـاجم آخر قبل
السماح برحيل الالعب اإلسباني.

ووفـقًا لـصحـيـفة "كـوريري ديـلـلو سـبـورت" اإليطـالي فإن يـوفـنتـوس وافق عـلى إعادة مـوراتا إلى أتـلـتيـكو
وسم. مدريد الذي سينقله إلى برشلونة لكن بشرط احلصول على خدمات سواريز حتى نهاية ا

ـاضـيـة مع وأشـارت إلى سـواريـز رفـض االنـتـقـال إلى يـوفـنــتـوس رغم أنه دخل في أزمـة خالل الــفـتـرة ا
مدربه دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد.
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{ مــــدريــــد- وكــــاالت-  بــــدأ الــــعــــد
التنازلي وتنتظـر جماهير كرة القدم
في فرنسا وإسبـانيا مصيـر الصفقة
ـرتقـبـة بـشـأن كيـلـيـان مـبابي وهل ا
ســيــوافق عــلى جتــديــد تــعــاقــده مع
بـاريس ســان جـيـرمــان أم تـأتي هـذه
اجلوهـرة الشـابة عـلى طبق من ذهب

إلى ريال مدريد بدون مقابل?.
 فــمـع بــدايــة الـــعــام اجلــاري 2022
ـبابي التـفاوض بـشكل حر مع يحق 
أي نـاد آخـر النتـهـاء تـعـاقـده احلالي
ـقـبل لكن في  30يـونيـو/ حـزيـران ا
بـشــرط إبالغ نـاديه الـفــرنـسي وفـقـا

للوائح كرة القدم.
 مـــا زاد األمـــر تـــعـــقـــيــدا أن طـــرفي
الـصــراع بي إس جي وريــال مـدريـد
سـوف يلـتـقيـان وجـهـا لوجه في دور
الـ 16لــــدوري أبــــطــــال أوروبــــا مـــا
يفـرض على "كيـليـان" التـزام الصمت

التام.
ezU  VŽô

ؤشرات تنذر بأن مبابي  إال أن كل ا
بدأ يجهز حقـائبه للرحيل عن جدران
حــديــقــة األمــراء خــاصــة أن الالعب
الــفـائــز مع مــنـتــخب فـرنــسـا بــكـأس
الـعــالم 2018 جتــرأ كـثــيــرا وكــسـر
ـا أنف إدارة بي إس جي الــتي لـطــا
تـعامـلت بـكل قـوة مع جنـوم سـابـق
فكروا في الرحيل مـثل ماركو فيراتي
في 2017 ونــــيـــمــــار جـــونــــيـــور في

.2019
قبل عامـ فجر مـبابي مفـاجأة بأنه

يــــفــــكــــر في حتــــد جــــديــــد وحتــــمل
مسـؤوليات جـديدة ليـثيـر التكـهنات
بـشـأن إمكـانـيـة رحـيـله إال أن مـوقفه
كان ضـعيـفا لـتبـقي موسـم كـامل

في تعاقده.
لـكن كـيـلـيـان مـبـابي بـقى ثـابـتا عـلى
مـــــــوقــــــــفـه ورفـض كـل اإلغـــــــراءات
ــمـكــنــة لــزيــادة راتـبه واحملــاوالت ا
ووصل األمـر بـه إلبالغ إدارة بـاريس
بــرغــبــتـه في الــرحــيل صــيف الــعــام
ـاضي 2021 في ظل عــروض ريـال ا
مدريد للنادي الفرنسي التي وصلت

قيمتها إلى 180 مليون يورو.
ــاضـــيــ كــان  وخالل الـــعــامـــ ا
نــاصـــر اخلـــلـــيـــفي رئـــيـس الـــنــادي
الـــبــاريــسي يـــتــحــدث بـــكل ثــقــة عن
الــنــجــاح في جتــديـد عــقــدي نــيــمـار
ـئـة وتارة ومـبـابي بـنـسـبـة 100 بـا
ئـة ومـؤخـرا تـراجعت يـقول 200 بـا
نسبة ثـقة اخلليفي إلى 100 باللمئة
إال أن مبابي لم يلتفت بينما جنحت
احملاوالت في جتديد عقد نيمار حتى

صيف 2025.
ــديــر �أمــا الــبــرازيــلي لــيــونــاردو ا
الرياضي لبي إس جي فبدأ التعامل
لف بلهجة حادة وصلت به مع هذا ا
لـــلـــتـــصـــريح بـــأن "إدارة بـــاريس لن
ـــبـــابي ونـــيــمـــار من أجل تـــتـــوسل 

جتديد التعاقد".
لــكن مع ثـبــات كـيــلـيــان مـبــابي عـلى
ـــلــعب مـــوقــفـه وتــألـــقه في أرض ا
انـــخــفـــضت حـــدة لــيـــونــاردو وبــدأ
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{ ســـدني- وكـــاالت -٠ أعـــلن جنم
الــــــتـــــــنس الــــــصـــــــربي نــــــوفــــــاك
ـصـنف األول عـلى ديـوكــوفـيـتش ا
الـــعــالم أنـه بــصـــدد الــتـــوجه إلى
وجب إعفاء طبي وهو أستراليا 
مــا يــؤكـــد مــشـــاركــته في بـــطــولــة
ـفـتـوحـة الـتي تـنـطلق أستـرالـيـا ا
فـي وقـــــت الحـق مـن الـــــــشـــــــهــــــر

اجلاري.
وكـان ديوكـوفـيتش قـد انـسحب من
ــشـاركـة مع الـفــريق الـصـربي في ا
ــيـة بـطــولــة كــأس الــرابــطــة الــعــا
ـقـامـة لـالعـبي الـتـنس احملـتـرفـ ا
حــــالــــيـــــا في مــــديــــنـــــة ســــيــــدني
األســـتــــــــــرالـــيــــة دون تــــوضـــيح

السبب.
„uJý …—UŁ«

وجـاء ذلك الـقــرار لـيـثـيــر الـشـكـوك
حـول إمـكـانـية تـوجه ديـوكـوفـيتش
إلى مــــلـــبـــــورن لـــلــــمـــشـــاركـــة في
ـفـتـوحـة خـاصـة وأنه أسـتـرالـيـا ا
رفض اإلفــصــاح عن تــنــاوله لــقــاح
فـيــروس كـورونـا من عـدمه مـؤكـدا
أنه أمــر شــخــصي رغم أن تــنــاول
الــلـــقــاح إلـــزامي لــلـــمــشـــاركــة في

البطولة.
لـكن ديوكـوفـيتش قـال عـبر حـسابه
على "إنستجرام": "عام جديد سعيد
لـلـجــمـيع! أتــمـنى لـكم كـل الـصـحـة
واحلب والــســعـــادة في كل حلــظــة
حــــاضـــرة وأن تـــشــــعـــروا بـــاحلب
واالحـــتـــرام إزاء كل مـــا عــلـى هــذا

الكوكب الرائع".
ونقـلت وكـالـة األنـبـاء الـبـريـطـانـية
"بـي إيه مـيـديــا" عن ديـوكــوفـيـتش
قـوله: "لـقـد قـضـيت وقـتـا رائـعـا مع
أحـبـائي خالل اإلجـازة والـيـوم أنا
مــتـجه لــلـجــنـوب (إلى أســتـرالــيـا)

بإذن إعفاء. لنبدأ 2022.
ودع النجم البريطاني آندي موراي
مـنـافسـات بطـولـة ملـبـورن للـتنس
بــعــدمـــا خــســـر من األرجــنـــتــيــني
فـاكــونـدو بـاجـنـيس  6/ 3 و 7/5 
و 3/6  ضـــمن مــنـــافــســـات الــدور

األول للبطولة.
وارتـكب موراي  34عـامـا الـعـديد
ـــبـــررة أمــام مـن األخـــطــاء غـــيـــر ا
ـصنف  76على الـعالم باجـنيس ا
ليواجه كبوة في أولى مبارياته في
ـــوسم وســـيــكـــون عــلـــيه إجنــاز ا

أخبار النجوم
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- وكـاالت - دعمت إدارة تـشيـلسي القـرار التـأديبي الـذي اتخذه { برل
هـاجم الـبـلـجـيـكي رومـيـلو ـاني تـوماس تـوخـيل مـدرب الـبـلـوز ضـد ا األ
هـمـة ضـد ليـفـربول في ـبـاراة ا لوكـاكـو. واستـبـعـد توخـيل الالعب من ا
متاز بسبب إجرائه حلوار دون إذن النادي واإلدالء الدوري اإلجنليزي ا
بتصريحات مثيرة للجدل. وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقاالت الالعب

ـوقع الـتـواصل االجـتمـاعي "تـويـتر": دربـ في أوروبـا عـلى حـسابه  وا
"عمل روميلو لوكاكـو بكل قوة في مران تشيـلسي بعد أن أجرى احملادثة
". وأضـاف" "يـأمل لـوكـاكو أن يـسـمح لـه توخـيل مع تـوخـيل أمس اإلثـنـ
بـالعـودة في مـواجـهـة تـوتـنـهام بـكـأس الـرابـطـة بـعـد أن سار احلـديث مع
ــسـؤولـون في إدارة ـاني بــشـكل إيــجـابي". واخـتــتم: "حتـدث ا ـدرب األ ا
تشـيلـسي مع لوكـاكو وأبـلغـوه بأنهـم يدعـمون قرار تـوخيل ضـده لكن ال
مـجال لـرحـيـله في شـهـر يـنـاير/ كـانـون ثـانٍ اجلـاري". وجـاء ذلك بـعد أن
أجرى لوكـاكو مقابـلة صحـفية مـنذ عدة أسـابيع لكـنها بثـت يوم اخلميس
ـاضي وشـهـدت قـول الالعب الـبـلــجـيـكي إنه غـيـر راضٍ عن وضـعه في ا

"ستامفورد بريدج".
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ــعــرفـة احلــســابــيــة في اخلــلــفــيــة 
الــشـكل الــذي يـجب أن تــبـدو عــلـيه
خـطـة الـتمـرين وعـلى الـرغم من أن
ــدربـ يـعــتـبــروا عـوامل حتــفـيـز ا
كـبـيرة لـلـمـتدربـ إال أنـهم لـيـسوا
محترف في العمليات احلسابية".
ا ليس من الـغريب أن تـعترض ور
ي فـــيـــكـــتـــوريـــا لـــونغ مـــدربـــة إ
شخصية في لندن على هذا الطرح.
ــدربــون الــشــخــصــيـون وتــقــول: "ا
تـكلـفـتـهم أعـلى ولكـن عنـدمـا تُـنظم
كـنك التـحقق من جلـسات فـرديـة 
هــيـئـة الــفـرد الـبــدنـيـة لــتـرى أنـهم
يــؤدون الـتــمـارين بــشـكل صــحـيح
هـذا يـضـمن بـالـفـعل عـدم تـعرضـهم
ألي إصابـات بسـبب الـتمـارين التي
كن أن ارسـونهـا األمر الـذي ال 
يـــحــدث بــالـــفــعل حـــال اســتــخــدام

تطبيق".
WO H½ W×

وتضيف: "ال أعرف صحتهم البدنية
فحـسب بل صحـتهم الـنفـسية ألنه
في بـــــــعض األحــــــيــــــان يــــــتــــــدرب
األشـــخــاص طـــوال الـــوقت وقــد ال
يكون ذلك جيـدا لصحتهم الـنفسية.
األمــــــــر الـــــــذي ال يـــــــكـــــــتــــــــشـــــــفه
كن التطبيق".وعلى الرغم من ذلك 
أن تساعد تطبيقات اللياقة البدنية
في بـعـض األحـيــان من خالل طـرح
ــسـتـخـدم قــد يـشـعـر أسـئــلـة عـلى ا

هـذه الـتـطـبــيـقـات لـيـست بـديال عن
درب الشخصي من البشر. ا

ويـــضـــيف بـــابـــاثـــومـــاس كـــبـــيــر
ـــركــز الـــوطـــني احملـــاضـــرين فـي ا
لــــلــــطب الــــريــــاضي والــــتــــمــــارين
الـريــاضـيـة بــجـامـعــة لـوبـورو: "من
خالل العالقة الشخصية ستكتشف
ـتـزايـد الـنـابع من هـذا اإلحـسـاس ا

االحتياجات.
WOł«e  W UŠ

إذا كـنت ال حتب اجلـلـسـة أو إن لم
تـكن في حالـة مـزاجـية جـيـدة فـهذا
هو احلال غالـبا ال سيمـا مع تغيير
سـلــوك الـتـمــرين لـست مــتـأكـدا مـا
كن أن نـوع إشعـار الـتنـبـيه الـذي 
حتصل علـيه على هـاتفك مع األخذ
فـي االعــتــبــار أنــنـــا بــشــر ولــديــنــا
اهــتــمــامــات أخــرى غــيــر الــصــحــة
ولـــيـــاقـــتـــنـــا الـــبـــدنـــيـــة". ويـــقــول
ـدرب "الـبـشـري" بـابـاثـومــاسى إن ا
ــرجح أن يـتـعــاطف أكـثــر كـمـا من ا
"أن التمرين قـد يكون مسـتداما فقط
إذا اسـتــمـتـعــنـا به". ويــضـيف تـوم
بــورلـيت مــسـتـشــار الـتــسـويق في
ــــارســـة بـــرايــــتـــون إنه اعــــتـــاد 
الــريـاضــة لـكــنه فـقــد احلـافــز بـعـد
ارتــبــاطه بــعالقــة.وتــلــقى بــورلــيت
وشـــريـــكــتـه دعــوة حلـــضـــور حــفل
زفــاف وقــرر كالهــمــا إنــقــاص قـدر
مع من الوزن الستعادة لياقته في
احلـفل. واكــتـشف بـورلـيـت تـطـبـيق
"فــيـتــنس إيه آي" الــذي يــسـتــخـدم
طـــريــــقـــة مــــشـــابـــهــــة بـــتـــطــــبـــيق
"فــريـلـيــتـكس"والــبـحث في بــيـانـات
سـتخـدمـ لتـحسـ وتخـصيص ا
ـــنــــاســــبـــة جــــمــــيع الــــتـــمــــاريـن ا
لــهم.ويــقــول: "غـالــبــا مـا أســتــخـدم

ـعـلـومات ـدرب االفـتـراضي هـذه ا ا
لــــلـــــتــــوصــــيــــة بــــنـــــظــــام تــــدريب
شــخــصي.وفي نــهــايــة كل تــمــرين
يطلب تطـبيق "فريلـيتكس" من وينر
الءمة تقـد مالحظـاتها عـن مدى ا
والــصــعــوبــة ثم يـســتــخــدم نــظـام
الـذكــاء االصـطـنــاعي في الـتــطـبـيق
إجــابـاتــهـا فــضال عن إجــابـات 53
مـلـيـون مـسـتـخـدم آخـرين في شـتى
أرجــاء الــعــالم لــتــعــديـل جــلــسـات
ستقبل. وتقول وينر: التدريب في ا
"الــــذكـــاء االصـــطـــنـــاعي كـــان أحـــد
األشــيــاء الــرئــيــســيــة الــتي أثــارت
ـاضي اهــتـمــامي. كــنت أذهب فـي ا
إلى صــالـة األلــعـاب الــريـاضــيـة كل

يوم لكني لم أحصل على نتائج".
وأضافت: "عندما اكـتشفت (تطبيق)
ــثــابــة مـدرب فــريــلــيــتــكـس كــان 
شــخــصي في جــيــبي ورفــيــقي في
صالـة ألـعاب ريـاضيـة".وتـقول إنـها
ـتـعـة نـظـرا لـعـدم رأت الـتـمـارين 
تماثـل اثن عـلى اإلطالق ونتـيجة
لــذلك ســـاعــدهـــا الــتـــطــبـــيق عــلى
إنقـاص وزنـها (24.4 كجـم).وتصل
ــدرب الـشـخـصي تـكــلـفـة تــطـبـيق ا
الـــــرقـــــمي اخلـــــاص بـــــتــــطـــــبـــــيق
فـريـليـتـكس الـذي يـطـلق عـليه اسم
"كوتش" 1.78 جـنـيهـا إسـتـرلـيـنـيا
في األسـبــوع.ويـقـول كـورنــيـلـيـوس
ـنـتـجـات بـرونــر كـبـيـر مـســؤولي ا
والــتــكــنــولــوجــيــا في الــشــركـة إن
التطبيق "أصبح أكثر ذكاء وأفضل"
زيد من سـتخدم ا بفضل تقد ا

الحظات. ا
وعـلى الـرغم من ذلك يـقـول أنـتـوني
بــابــاثــومـاس خــبــيــر عــلم الــنـفس
الرياضي والـلياقـة البدنـية إن مثل

{ روما - وكـاالت -  ارتـبط األرجـنـتـيـني آنـخـيل دي مـاريا جنـم باريس
يركاتو الشتوي اجلاري. سان جيرمان باالنتقال إلى ميالن خالل ا

قبل وتزعم بعض وينتهي عقد دي مـاريا مع سان جيرمان في الـصيف ا
ـيــركـاتـو الـشـتـوي ــانع رحـيـله في ا الـتـقـاريـر أن الــنـادي الـبـاريـسي ال 
اجلاري. ووفـقًا لـصحـيفـة "ال ريبـوبـليـكا" اإليـطالـية فـإن دي ماريـا عُرض
عـلى مــســؤولي مـيالن فـي شـهــر يـنــايـر/كــانــون الـثــاني لـكن ردت إدارة

الروسونيري بأنهم ليسوا مهتم بالصفقة.
وأشارت شبكـة "كانال بـلس" الفرنـسية إلى أن دي مـاريا يحـلم بأن يجدد
وسم آخر ثم يعود إلى نادي روزاريو سنترال الذي سان جيرمان عقده 

نشأ معه الختتام مسيرته الكروية.

ـــدرب الــــبــــشـــري بــــحـــرج عــــنـــد ا
طرحها.مثال ذلك تـطبيق "جينيس"
وهـو تـطـبـيق لـيـاقة بـدنـيـة لـلـبـطـلة
ــبـيــة الـبــريـطـانــيـة جــيـســيـكـا األو
إيــنــيس-هــيل يــطــلب بــيـانــات من
ستخدمات عن دوراتهن الشهرية ا
من أجل بــــرمــــجــــة تــــدريــــبـــاتــــهن

الرياضية بشكل أفضل.
وتـفــسـر ذلك إيـنـيـس-هـيل وتـقـول:
"احملـادثـات الـيـومـيـة الـتي جنـريـها
(عبـر الـتطـبيق) مـع كل امرأة تـعني
أنـنـا جنـري حتـديـثـات لـلـتـوصـيات
لــهـن بـــانــتـــظـــام بـــحـــيث حتـــصل
ستـخدمة دائـما على تـمارين أكثر ا
ـلفـها الـهرمونـي".وتضيف: مالءمة 
"يــعــني ذلك أنك تــفــعل مــا يــنـاسب
جـسمك وحتـقق أكـبـر اسـتـفادة من
الـتمـرين كـما تـسـتـفيـد من نـشاطك
الـهـرومـوني كل يـوم".الـفـكـرة تـروق
لـراشــيل كـاري جـنــديـة بـريــطـانـيـة
سـابــقـة تــبـلغ من الــعـمـر 37 عـامـا
وتـقـول إنـهـا حتصـل علـى مزيـد من
تمارين القوة بعد عملية التبويض
بيـنمـا حتصل في أول  14يوما من
الــدورة الــشــهــريــة عــلى مــزيــد من
الـتـمـارين عـالـيـة الـكـثـافـة.وتضـيف
كاري: "توصيات التمارين بناء على
خـــارطــة الـــدورة الــشـــهــريـــة أكــثــر
مالءمــــة بـــكــــثـــيـــر مـن الـــنــــاحـــيـــة

الفسيولوجية بالنسبة لي".

{ لـنــدن-وكــاالت عــاد نــادي آرسـنــال حملــاولــة احلـصــول عــلى خــدمـات
يركـاتو الشتوي الصربي دوسان فالهـوفيتش مهاجم فـيورنتيـنا خالل ا
اجلاري. وينتهـي عقد فالهوفيـتش مع فيورنتـينا في صيف 2023 وتزعم

وسم. العديد من التقارير بأن الالعب يعد هدفًا لكبار أوروبا هذا ا
ووفـقًا لـصـحـيـفـة "الجـازيتـا ديـلـلـو سـبـورت" اإليطـالـيـة فـإن آرسـنـال قدم
عـرضًـا جــديـدًا لــفـيـورنــتـيـنــا خالل شـهــر يـنـايــر/كـانـون الــثـاني اجلـاري
للـحصـول علـى خدمـات فالهوفـيتـش.  وأشارت إلى أن الـعرض يـبلغ 55
عار إلى مليون يورو باإلضافة إلى بطاقة لوكاس توريرا العب آرسنال ا
الفـيوال. ويـبلغ بـند الـشراء في عـقد تـوريرا 15 ملـيون يـورو ما يـعني أن

إجمالي عرض آرسنال يبلغ 70 مليون يورو.
ـيـركـاتـو احلالي ويـسعـى آرسنـال بـقـوة لـلـتـعاقـد مع مـهـاجم جـديـد في ا
ـيريـك أوبامـياجن مـن الرحـيل في الـشهـر اجلاري. بسـبب اقـتراب بـيـير إ
وأوضحت الـصـحـيـفة أن فـيـورنـتيـنـا يـدرس العـرض لـكن فالهـوفـيتش ال
يبـدو مـسـتـعدًا لالنـضـمـام إلى آرسـنال ويـخـطط لـلـبقـاء مع الـفـيـوال حتى

وسم. نهاية ا
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مع بـــدايـــة عـــام 2022 يـــســـتـــأنف
كـثيـرون مـعركـتـهم من أجل إنـقاص
الوزن واحلصول عـلى لياقـة بدنية
وفي ظل توافـر مجـموعـة كبـيرة من
تـطـبـيـقـات الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة عـالـيـة
ــســتـخــدمـ ـســاعـدة ا الــتــقـنــيــة 
لـتـحـقــيق الـهـدف يـبـرز سـؤال: هل
هي بـالـفـعـل أشـبه بـتـوظـيف مـدرب

شخصي بشري
?كــــانت جــــيـــني ويــــنـــر قــــبل أربع
سنـوات تعـاني من تـراجع ليـاقتـها
الـــبــدنـــيــة.وأرادت ويـــنــر حتـــســ
صحـتـها اجلـسـدية والـنفـسـية بـيد
أن الـتـمـارين الـتي كـانت تـمـارسـهـا
كــانت غـيــر مـكــثــفـة فــضال عن عـدم
اتــــبـــاعــــهــــا لـــبــــرنـــامـج تـــدريــــبي
مـنـاسب.وقـالت إنـهـا عـنـدمـا ذهـبت
إلى صــالـة ألــعـاب ريــاضـيــة كـانت
غـالـبـا تخـتـار اخلـيـارات "الـسـهـلة"
ــشي مـــثل الـــركض عــلـى جــهـــاز ا
زيـد من التـمارين ـمارسـة ا تفـاديا 

الشاقة.
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كــمـا لم يــتـوفــر لـديــهـا االســتـعــانـة
ـدرب شــخـصي يــرشـدهــا بـسـبب
الـتــكـلـفـة الــعـالـيـة إذ تــبـدأ أسـعـار
الــــســـاعـــة الــــواحـــدة عـــادة من 30

جنيها إسترلينيا.
واكتـشفت ويـنـر البـالغـة من العـمر
32 عــامــا وتــعـمل مــديــرة تــنــظـيم
أنــشـطــة في مــديـنــة ســانت ألـبــانـز
الـبـريـطـانيـة تـطـبـيق "فـريـلـيـتكس"
للياقة البدنية. والستخدام التطبيق
يــتــعـ أوال إدخــال مــعــلــومـات عن
جتاربك السابقة في اللياقة البدنية
وتفـضيالتـك وأهدافك ثم يـستـخدم

البيـانات في عمـلي وأجدها مـفيدة
بـشكـل رائع للـتـأكـد من إحـراز تـقدم
بـاستـمـرار لـذا أعجـبـتـني الطـريـقة
كن أن يـكون بأكـملـهـا".ويضـيف: "
أحـد أوجه االعـتــراض في الـتـدريب
هــــو االســـــتــــمـــــرار في أداء نـــــفس
) أو األشـيــاء (تـكــرار تـمــرين مـعـ
األوزان كل أسبوع وعـدم التحـفيز
في كل مـــرة. وعـــلى الـــرغم من ذلك
ساعد الـتطـبيق في حتديـد ما يجب
عـــلـيّ أن أســــعى لــــتـــحــــقــــيــــقه كل

أسبوع".
وعــلى الــرغم مـن اعــتـيــاد بــورلــيت
عـلى أخـذ فـتـرات راحـة طـويـلـة من
دقــيــقـتــ إلى ثـالث دقـائـق بـ كل
مـجــمـوعـة مـن الـتـمــارين في صـالـة
األلــعـــاب الــريــاضــيــة فــإن الــذكــاء
االصطناعي للـتطبيق حافظ له على
الـهـدف وأعطـاه فـتـرة راحـة دقـيـقة
واحــدة وفـقــا لــلـتــمــرين احملـدد أو
جـــلــــســـة رفع األثــــقـــال وطــــريـــقـــة
األداء.ويـقـول إن الـتـطـبـيق سـاعده
بــشــكل عــام في حتــقــيق هــدفه في
إنقـاص وزنه (19 كيـلـوغـرامـا) قبل
شهر تقريبا من احلفل.ويعتقد جيك
مـور مـؤسس تـطـبـيق "فـيـتـنس إيه
آي" أن الـطريـقـة احلسـابـية لـلـذكاء
االصـــطـــنـــاعـي جتـــعـــله أفـــضل من
ـدرب الـشـخــصي.ويـقـول: "يـجـري ا
الــتـطــبـيـق الـكــثـيــر من الـعــمـلــيـات

s¹—ULð∫ فتاة تنفذ تمارين الليقاة من تطبيقات الهواتف النقالة
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الكـثير من الـعمل لالسـتعداد
قبل خوض بطولـة أستراليا
ـفتـوحـة التي تـنـطلق في ا
وقـت الحق مـن الـــــشـــــهـــــر

احلالي.
وأشـــارت وكـــالـــة األنـــبـــاء
البـريطـانيـة "بي إيه مـيديا"
إلى أن مــوراي كــان يـتــطـلع
إلى حتــقـيق بـدايــة قـويـة في
ــوسم اجلـديــد خـاصــة بـعـد ا
وصــوله إلى نـــهــائي بــطــولــة
أبــوظــبي االســتــعــراضـيــة في
كــــانـــون األول/ديـــســــمـــبـــر
ــاضي عـــنــدمــا خــســر ا

أمام أندريه روبليف.
لــــــــكن مــــــــوراي واجه
صـدمة مـبـكرة بـعد أن
غاب عن مـسـتواه في
مباراة اليوم وحطم
مـــــــضـــــــربـه فـي ظل
شــعــوره بــاإلحــبــاط
والــــــــغــــــــضـب خالل
اجملـمـوعـة احلـاسـمـة

باراة. با
وكان موراي قد حصل
عـــلى بـــطـــاقـــة دعــوة
(وايـــــــــلـــــــــد كــــــــارد)
للمشـاركة في بطولة
ـفتـوحة أسـترالـيا ا
ـقــبـلـة وذلك بـعـد ا
عـــامــــ من إعالنه
خالل التـواجد في
مـلبـورن أنـهـا قد
ــشـاركـة تــكـون ا
األخــــــــيــــــــرة له
بـسـبب حـاجته
لــــعـــــمــــلـــــيــــة
جــراحــيــة في
أعلى الـفخذ.

نوفاك ديوكوفيتش

الك التدريبي لباربيس سان جيرمان مع الالعب مبابي VŽô∫ االدارة وا

مـؤخـرا في مـخـاطبـة كـيـلـيـان مـبابي
بتـصريـحات دبـلومـاسيـة ومحـسوبة
حــرفـيــا بــأن "نـاديه يــريــد اسـتــمـرار
مـبــابي لـسـنــوات طـويـلــة وعـلـيه أن
يقـدر تمـسك الـنادي بـخدمـاته ليـكون

ستقبل". حجر أساس في مشروع ا
 وقـوف مبـابي عـلى أقـدام ثـابـتة لم
يـأت من فـراغ فـهـو الـسالح األخـطـر
فـي الــهـــجـــوم الــبـــاريـــسي وهــداف
ــواسم األخـيـرة الـفــريق عـلى مـدار ا

(ســجل 147 هـــدفــا إضـــافــة إلى 76
تـمــريــرة حـاســمـة في 195 مـبـاراة)
ويصنفه الكثيرون أنه سيكون أفضل
العـــبي الــعـــالم في حـــقــبــة مـــا بــعــد

"ميسي ورونالدو".
ـــهـــاجم ورغـم صـــغـــر ســـنـه إال أن ا
الفرنسي الشاب يتسم بالنضج التام
بــاعـتــراف كل زمالئـه أو مـدربــيه في
بـاريـس سـواء بـوكـيــتـيـنــو أو سـلـفه

ـيل إلثـارة أي مـشـاكل تـوخـيل وال 
أو ضــجـة حــوله خــارج حـدود أرض

لعب مثلما يفعل زميله نيمار. ا
 لذا لم جترؤ إدارة النادي الفرنسي
عــلى الـتــضــحـيــة به أو جتـمــيـده أو
مــعـــاقـــبــتـه أو اســتـــفـــزاز مــشـــاعــر
اجلماهيـر ضده مثلمـا فعلت من قبل
مع جنوم آخرين مثل فيراتي نيمار
إديـنـسـون كـافـاني وتـيـاجـو سـيـلـفا.

تــمـريــرات حـاســمـة وأضـاف زمــيـله
جرو هوليداي 29 نقطة لكن الفريق
ة الـرابـعة عـشـر له هذا تـلقى الـهـز

وسم مقابل 25 انتصارا. ا
وحـقـق شـيــكــاغــو بـولــز االنــتــصـار
الثـامن له عـلى التـوالي وتغـلب على
أورالنــــــــدو مـــــــــاجــــــــيك 98 / 102
ـار ديـروزان مـسـتــفـيـدا من تـألق د
الـــذي ســجل 29 نــقــطــة وزاك الفـ
الذي سجل 27 نقطة. ورفع شيكاغو
وسم إلى بولز عدد انتصاراته في ا
25 مـقابـل عشـر هـزائم بـينـمـا كانت
ـــة هي احلــاديـــة والــثالثــ الــهــز
ألورالنــدو مـــاجــيك مـــقــابل ســـبــعــة
انـتــصـارات. وحـقق جــولـدن سـتـيت
واريورز الفوز التاسع والعشرين له
ـــوسم مـــقـــابـل ســـبع هـــزائم هـــذا ا

{ واشــــــنــــــطـن- وكــــــاالت - قــــــطع
ديترويت بيـستونز سلـسلة من ستة
انـتـصــارات مـتـتـالـيـة حلـامل الـلـقب
ميـلواكي بـكس وتغـلب عليه / 115
106 ضـــمن مــنـــافــســات دوري كــرة

. السلة األمريكي للمحترف
وحـــقق صـــادق بــاي أفـــضل رقم في
مـسـيـرته وسـجل 34 نـقـطـة لـيـحـقق
ديترويت بيستونز االنتصار الثامن
ـة ــوسم مــقــابل 27 هــز له هــذا ا
ـة وقــد قــطع ســلــســلـة من 12 هــز
مــتـتــالـيـة في ســجل مـبــاريـاته أمـام

نتظم. وسم ا ميلواكي بكس في ا
 وكـــــــان الــــــنـــــــجم جـــــــيــــــانـــــــيس
ــبـــو أبــرز عـــنــاصــر أنـــتــيـــتــوكـــو
باراة وسجل ميلواكي بكس خالل ا
31 نــقـطـة وعــشـر مـتـابــعـات وسـبع

وتــغــلب عــلى مــيــامي هــيت / 115 
 108كــمـــا تــغـــلب بـــورتالنـــد تــريل
بـلـيـزرز عـلى أتالنـتـا هـوكس / 136
131 مــسـتــفـيـدا مـن تـألق أنــفـيـرني
سـيـمـونـز الـذي حـقق أفـضل رقم في
مـــســيـــرته وســجل  43نــقـــطــة.وفي
ــفــيس مــبــاريـــات أخــرى تــغــلـب 
جريـزلـيس على بـروكلـ نتس 118
 104 /ومينيسوتا تـيمبروولفز على
لـوس أجنـلـيس كـلـيـبرز 104 / 122
وفيالدلـفيـا سيـفنـتي سيـكسـرز على
هيـوس روكتس 113 / 133. كذلك
تــــغـــلـب واشــــنـــطـن ويـــزاردز عــــلى
تــشــارلـوت هــوريــنـتس 121 / 124
يوتا جاز على نيو أورلـيانز بليكانز
 104 / 115 وداالس مافريكس على

دنفر ناجتس 89 / 103. احدى مواجهات دوري السلة للمحترف
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حكومـة األغلبية الوطنية التي يدعو لها السيد الصدر ال تعني حكومة أغلبية
يـة وتكنوقراط طـلق بل هي حكومة تـضم كفاءات علمـية وأكاد سياسـية  با
ستـقل باإلضـافة الى السياسـي الكفـوئ والوطنـي تنقذ من الوطنـي ا
الوطن من الـهاوية السحـيقة التي أوصله إلـيها الفاشـلون والفاسدون وخدم
األجـنـبي  فلـماذا يـتـخوف مـنهـا اإلطـار التـنـسيـقي علـمـاً ان احد قـادته وهو
ـالـكـي كـان يـدعـو الى حـكــومـة األغـلـبـيـة الـســيـاسـيـة عـنـدمــا كـانت كـتـلـته ا
ا بدا وما الذي اضـية فما حـدا  شهـد االنتخابي في الـسنوات ا تتـصدرا
تغيـر بعد ان تصدرت الكتلة الصدرية القوائم الفائزة في االنتخابات وتدعو
الى حـكومـة أغـلبـيـة وطنـية ,ان مـعارضـة  بـعض الكـتل واألحـزاب  حلكـومة
كـاسب في احلـكومة نـاصب وا األغلـبيـة الوطـنيـة هو اخلوف مـن فقدانـهم ا
اضـية والـتي وضفوهـا خلدمة والدولة الـتي حصـلوا علـيهـا  طيلـة السـن ا
ـنـاصب ومـواردها كـتـلهـم وأحزابـهم وعـوائـلهم و تـمـتـعـوا بامـتـيـازات هذه ا
الـية ومـنـافعـهـا وحرمـوا الشـعب من أمـواله وثرواتـه ومن ابسط اخلـدمات ا
وأبـسط احلـقـوق وقـادة هـذه الـكـتل واألحـزاب عـمـلـوا وال زالـوا يـعـملـون من
اجل مصـاحلهم الشـخصـية واحلـزبية والـفئـوية ومصـالح دول إقلـيمـية على
ــلــيــارات حــســاب مــصــالح الــشــعب والـــوطن فــأصــبــحــوا من أصــحــاب ا
والـشـركات والـعقـارات يضـاف إلـيهـا السـلـطة والـنفـوذ فكـيف يـتنـازلون عن
ـهم التي حـصـلوا عـلـيهـا بـالتـوافق واحملـاصصـة ويـقبـلوا مـكاسـبـهم ومغـا
ـغـا ــنـاصب وا بـحــكـومـة األغـلــبـيـة الــوطـنـيـة الــتي سـتـحــرمـهم من هـذه ا
واالمتـيازات إنهم يـدركون جـيدا أنهم سـيفـقدون سلـطتـهم ونفوذهم ولم ولن
غا الـتي حصـلوا علـيها فـي حكومـات التوافق كـاسب وا يحـصلوا عـلى ا
الـسابـقـة ان قبـلـوا بحـكـومة األغـلـبيـة الـوطنـيـة وهذا يـعـني  ليس خـسـارتهم
ناصب الوزارات ووكالء لسـلطتهم والواسعة ونفوذهم الكبير بل خسارتهم 
ـناصب اخلـاصة األخرى ـدراء العـامون وا ـستقـلة وا الوزارات والـهيـئات ا
ــصـدر الـرئـيـسي ألمـوالـهم وثــرواتـهم الـتي سـرقـوهـا من أمـوال الـتي هي ا
الشـعب كمـا سيـخسـرون رصـيدهم الـشعـبي واالنتـخـابي في أية انـتخـابات
قـادمـة حـتـمـا  كـمــا يـتـخـوف بـعض قـادة األحـزاب والــكـتل من فـتح مـلـفـات
ـوصل واخلـسـائـر ــتـورطـ فـيـهـا وفـتح مــلف سـقـوط ا الـفـسـاد الـكـبـيـرة ا
ة التي  حفظ ادية التي تكبدها أبناء شعبنا بسبب هذه اجلر البشرية وا
ة سبـايكـروما تالهـا من معـاناة مالي ملف جلـنة التـحقـيق فيـها وفي جـر
العـراقي من النزوح عن مدنهم واخلوف أيضاً من فتح ملف قتل متظاهري
تشريـن وملف التغـييب القسـري وغيرها لـهذا فهم ال يريـدون حكومة أغـلبية
وطـنـية تـفـتح علـيـهم أبـواب جهـنم و حتـقق آمال الـشـعب وتقـدم له اخلـدمات
اً وتزيل عـنه ظالم الفقـر واجلوع  والـبطالـة واألمراض وتوفـر له عيشـاً كر
آمنـاً وتؤمن لـه حقـوقه وتوفـر له اخلدمـات األسـاسيـة ومن أمواله الـتي تأتي
من تـصـديـر الـنــفط  هـذه األمـوال الـكـبــيـرة الـتي تـنـهــبـهـا األحـزاب والـكـتل
الفـاسدة والفاشلة منذ أكثـر من ثمانية عشر عاماً  ,حـكومة حتارب الفساد
ـال الـعـام ,أمـا مـا تـريــده األحـزاب والـكـتل وحتـاسب الـفـاســدين وسـراق ا
الفـاشلة في العـودة الى حكومـة التوافق التي يـعني العـودة الى احملاصصة
احلـزبـيـة والـطائـفـيـة الـتي دمـرت الـشـعب وضـيـعت الـوطن حـيث سـتـتـقاسم
األحزاب والـكـتل منـاصب احلـكـومة وكل مـنـاصب الدولـة (هـذا لك وهذا لي
وغـطـيـلي وأغـطـيـلك ) ولـيـذهب الـشـعب الى اجلـحـيم و سـتـسـتـأثـر األحزاب
والكـتل الفاشـلة والفاسـدة التي سرقت أمـوال الشعب ونـهبت ثروات الوطن
بـالـسـلطـة والـنـفـوذ وبـأمـوال الـشـعب من جـديـد وتـعـود حـلـيـمـة الى عـادتـها
ة حيث ال خدمات وال بـناء وال أعمار وال تعلـيم وال خدمات صحية وال القـد
رعايـة اجتماعية وال قانون وال نظام وال حريات شخصية بل فساد وسرقات
وفوضى وسالح خـارج سلطة الدولـة وميليشـيات متنفـذة واغتياالت وخطف
ـية والـعـلمـية وتـغيـيب قـسري وإقـصـاء تهـمـيش لـلكـفـاءات الوطـنـية واألكـاد
ـنـاصب في ـتـعـلمـ كل ا ـزورون وأنـصـاف ا الـوطـنـيـة وليـتـبـوأ اجلـهـلـة وا
احلـكــومـة والــدولـة  ,هـذا هــو الـتــوافق الــذي يـصــرون عـلــيه والـذي يــحـقق
أهـدافـهم ويـبــقي عـلى سـلــطـتـهم ونـفـوذهـم ويـزيـد من سـرقــاتـهم وفـسـادهم
ــسـائـلـة لـيـبـقـى الـوطن في فـوضى والـشــعب يـعـاني الـظـلم ويـحـمـيـهم من ا
واجلـور والــفـقــر والـعــوز واحلـرمـان مـن ابـسط حــقـوقه وهي الــعـيش اآلمن
ـغا الـكـر في وطـنه ان حـكـومة الـتـوافق حـكـومـة احملاصـصـة وتـقـاسم ا
ـاسي والـكـوارث الـتي حـلت بـالـشـعب يـرفـضـهـا اجلـمـيع ألنـهـا ســبب كل ا
ـاسي ثم ان والـوطن ولم يـعــد شـعـبـنـا يـتـحـمل مــزيـدا من هـذه الـكـوارث وا
الـشـعب قـد جـرب حـكـومات الـتـوافق واحملـاصـصـة وعـرف مـاهي نـتـائـجـها
أساة وبالويهـا ومآسيها وأين أوصلت الشعب والـوطن وال يريد ان تتكرر ا
بــعـودة احملــاصـصــة من جــديـد فــشــعـبــنــا لـيس حــقل جتــارب لـلــفــاسـدين
ال الـعـام وناهـبي ثـروات الوطن لـيـعودوا الى والـفـاشلـ والـقتـلـة وسـراق ا
تقـاسم الكـعكـة وتقـاسم السـلطـة والـنفـوذ ويعـودوا الى فسـادهم وسرقـاتهم
ـهم ومكـاسـبهـم مرة أخـرى وعـلى حسـاب مـعانـاة الـشعب غـا ويـتـنعـمـوا 
ـزيـد من ظلـمـهم وجـورهم وفـسادهم الـذي حتـمل الـكثـيـر ولم يـعـد يتـحـمل ا
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وانه والــصـحـفـي تـوفـيـق الـتـمــيـمي 
الـتـقى عـاءلــته ووعـدهم..لـكن تـوفـيق
والـنـاشر مـازن لـطـيف وآخـرين ظـلوا
مغيب واألرجح انه تمت تصفيتهم.
هـمة الـثالـثة هي(اتـخاذ اجراءات  وا
حـاسـمـة بـحق الـفـاسـدين واسـتـعادة
ــنــهـــوبــة)..وقــد بــدأهــا ـــلــيــارات ا ا
الـــكـــاظــمي فـي الــعـــاشــر من ايـــلــول
(2020) باصـدار قائـمة بـاسمـاء ستة
ورئيس وزراء سابق ومدراء عام
ورئيس هيئة التقاعـد العامة السابق
وآخـرين..تـسـارعت بـعد هـيئـة ديـنـية
خمسـة أيام لـتشمل اكـثر من خـمس
مـســؤوال كـبـيـرا ومــصـرفـيـ ورجـال
اعــمـال..قـام جــهـازمــكـافــحـة االرهـاب
بتنفـيذ القرارات الصـادرة عن اللجنة
ـكافـحة الـفسـاد. وبهذا التي شـكلـها 
األجراء يكون الكاظمي قد بدأ بتنفيذ
ـحــاسـبـة اســتـراتـيــجـته في الــبـدء 
اخلـط الـــثـــاني من الـــفـــاســـديـن ومــا
ــا يـــفــتــرض انه ســـيــمــهــد دونـــهم 
سـياسـيا واجـتـماعـيـا وسيـكـولوجـيا

الوصول الى (احليتان).
 لقـد بـارك الشـارع العـراقي في حـينه
هذه اخلطـوة الشجـاعة لكـنها أثارت

تساؤل وأشكالية:
هل تــكــتــمـل هــذه اخلــطــوة بــاصـدار
قرارات حكم تديـن  من  اعتقاله من

الفاسدين?
وهل سـيتم اعـتـقال (حـيـتان) الـفـساد
واسـتــرجـاع  مـا نـهـبــوه من خـزيـنـة

الدولة?.
هل تتولى احملاكم العـراقية اخملتصة

يـــســـتــطـع حتـــقـــيق ذلك لـــقـــوة تـــلك
ــــــلــــــيــــــشـــــــيــــــات ســــــيــــــاســــــيــــــا ا
وألرتـبـاط بـعـضـهـا بـجـهة وعـسـكـريـا
خــــارجــــيــــة لــــهــــا نــــفــــوذ قــــوي في
الــــعـــراق..وانـــهــــا حتـــدته في 2021
ـــنـــطـــقـــة اخلـــضـــراء ـــحـــاصـــرة ا

واستهدافه بصاروخ في بيته. 
وفـــيــمـــا يـــخص مـــحـــاســبـــة قـــتـــلــة
فأن مـنـهج الكـاظـمي هو ـتظـاهـرين ا
ان يـــكـــون الـــقـــرار الــــفـــصل فـــيـــهـــا
وهـذه حتــتـاج لـوقت طـويل لـلــقـضـاء
وفـيــهـا اشـكـالـيـات مــعـقـدة قـد تـطـال
بــضـعــة اشــخـاص مـن رجـال الــقـوى

األمنية. 
 ورأيــنـــا في وقــتــهـــا ان الــذي اطــلق
ـتـظــاهـرين هـو في الـرصــاص عـلى ا
حـقـيـقـته الـيـد الـتي نـفـذت قـرارا اتاه
من سـلـطة اعـلى..مـا يـعـني ان الـقاتل
احلـــقـــيـــقـي هم قـــيـــادات في احـــزاب
الــســلــطــة لن يــســتـــطــيع الــكــاظــمي
مـحـاسـبـتـهم مـبـررا ذلك بـعـدم وجـود
ادلـــــــــــة تــــــــــكـــــــــــفـي الدانـــــــــــتــــــــــهـم
سيفـسرها الشارع أنه يخفي قضائيا
ان ب خلفهـا خشيته مـنهم.واألخطر
القتلة من ينتمي لفصائل مسلحة لها
نـفــوذ عـسـكــري وسـيــاسي يـكـون من
األفــضـل له جتــنــبـــهــا خالل األشــهــر

القليلة الباقية من مدة حكمه.
ـأخــذ عــلـيـه في حـيــنه انه لم وكــان ا
يــــــــــتـــــــــمــــــــــكـن مـن اطـالق ســـــــــراح
.فــبـرغم أنـنــا كـنـا قــدمـنـا اخملــطـوفـ
مذكـرة حـمـلت تـوقيع 374 شخـصـية
وطـنيـة تـدعـوه الطالق سـراح الـكاتب

كـنـا اجـريــنـا اسـتـطالعـ األول بـعـد
مـئـة يوم عـلى تـولـيه رئـاسـة الوزراء
اسـفرا والـثـاني بـعـد خـمـسـة اشـهـر 
عن ثالثة استنتاجات في احلكم على
أداء الــكــاظــمي مــا اخــتــلف عــلــيــهـا

هي: العراقيون في حينه
انـه افــــضل رئــــيس وزراء مــــقــــارنـــة

بالذين سبقوه بعد التغيير
ان نـسـبـة غــيـر الـراضـ عن عـمـلـيـة
اخــتــيــاره رئـــيــســا لـــلــوزراء وغــيــر
الـراضــ عن ادائه في الــشـهـر األول
لتـولـيه احلكـم انخـفضـت في الشـهر

الثالث لصاحله
ــقــبـولــيـة وانه مــا يــزال ال يـحــظى 

. عالية ب العراقي
واشـرنـا في حـينـهـا الى أن أهم أربع
قضـايا في احلـكم على اداء الـكاظمي

تتحدد باآلتي:
استـعادة هـيبـة الدولـة بنـزع السالح

نفلت وفرض سلطة القانون ا
تـاظـاهرين واطالق مـحاسـبـة قتـلـة ا

سراح اخملطوف منهم

ام يــقــتــضي مــحــاســبــة الــفــاســدين
تـشــكـيل مـحــكـمـة خــاصـة من قـضـاة
..تتـخطى الروت كفوئـ ومستقـل

في القضاء العراقي?  
 ونـــعــــيــــد الـى األذهـــان أن الــــكــــتل
شـاركة بحكومة الوحدة السياسية ا
الـوطـنـيـة كـانت قـد اصدرت  فـي عام
2014(وثــيــقـة األتــفــاق الــســيـاسي)
تـضـمــنت بـنـدا صـريــحـا يـنص عـلى
ــالي واالداري (مــحــاربــة الــفــســاد ا
ـــفــــســـدين واجـــراء ومـــحـــاســــبـــة ا
االصـالحــــات الالزمــــة في اجلــــهــــاز
االداري لــــلـــدولــــة واعـــتــــمـــاد اسس
ا في ذلك واستـراتـيجـيـات جديـدة 
ـنـظـومـة مـكـافـحة مـراجـعـة واقـعيـة 
الـــــفـــــســــــاد وجتـــــاوز الـــــثـــــغـــــرات
الـذي أثبت اعتـرافا ضمـنيا القائـمة)
يـــؤكـــده تــصـــريح لـــرئـــيس الــوزراء
األســــبـق ايــــاد عالوي بــــأن "هــــنـــاك
كيـانـات منـظـمة لـلفـسـاد تديـر البالد
وال تـوجــد سـلـطـة فـي الـعـراق قـادرة
عــــــلـى اتــــــخــــــاذ أي خــــــطــــــة ضـــــد
الفـساد"..لـيـأتي الكـاظمي  في ايـلول
2020 بـتـلك الــسـلـطـة!..مع أن هـنـاك
من يـــرى أن احلــيــتــان ســتــكــون في

أمان!
وننوه الى ان مكافحة الفساد ليست
اجــــراءا يــــنــــهــــيه بــــضــــرب رؤوس
الــــفــــســــاد(وخــــلص) بل يــــتــــطــــلب
استـراتيجـية وطنـية بـأهداف عمـلية
ــا فـــيـــهــا الـــتــربـــيــة والـــتــوعـــيــة
بــاعــتــبــارهــمــا ضــروريــ حملــاربــة
الـــفــســاد لــدى األجــيـــال الــنــاشــئــة
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ـضــمـار  بــانـهــا تـعــبـر عن في هــذا ا
ـسـؤولــيـة الـتي تـرى اعـلى درجــات ا
في االسالم مفتـاحاً انسـانياً في ح
غيبت ذلك تفسـيرات سلفيـة  حتكمها
الـــضاللــيــة والـــتــجــاوز عـــلى الــقــيم

االنسانية النبيلة   .
ان الـــــوصف الــــــدقـــــيق لـــــفـــــتـــــاوى
وتـشـخـيــصـات الـسـيـد الـسـيـسـتـاني
انهـا تنـطـلق من اعتـبارات اصالحـية
تتطـلع الى  حتقـيق الكرامـة واحلرية
والــقـــيـم الــتـــضـــامـــنـــيـــة   من خالل
مــنـصـات فـلــسـفـيــة وسـايـكــولـوجـيـة
واخالقـيـة شــرعـيـة شـفـافـة  في اطـار
اسـئـلـة   حتـلـيـلـيـة جـوهـريـة  مـنـهـا
مـايـتـعـلق  بـأشـكـالـيـة كـيف يـسـتقـيم
زواج طـــفالت صـــغـــيـــرات مـن رجــال
نـاضـجـ يــفـتـرض بـهم ان يـقـتـرنـوا
بــنــســاء عــلى فــهـم نـســبـي بــحــقـوق
الـــزواج    واالســبق كـــيف تــتـــحــمل
طـفالت  مــعـاشـرة جـنـســيـة تـقـتـضي
الـتـنـاسب اجلـسـدي  والنـفـسي وفي

ــشـرّف لم تـقــتـصــر عـلى الــسـاحـة ا
ـا  تـتـابـعت عـربـيـاً الـعـراقـيـة   وا
ــيـــاً  في اشـــادات  اعــادت الى وعـــا
ــزيــد من الـتــشــخـيــصـات الــذاكـرة ا
والـفـتـاوى الــتي صـدرت عـنه وظـلت
مـــحط  اجـــمــــاع في الـــتــــقـــديـــر من
شــخــصــيــات ومــؤسـســات مــعــنــيـة
بحـقوق  االنـسان  واصـفة اجنازاته

ـــربي حــصـــد الـــســـيـــد اجلــلـــيل  وا
تـمـرس عـلي السـيـسـتاني الـروحي ا
ــزيــد من االصــداء االيــجــابـيــة  في ا
توجـيهه  الـسديـد  بأسـتنـكار وادانة
ثل من انتهاك ا  زواج القاصرات 
حلـقـوق الـطـفـولـة في كل احلـسـابات
اجلسدية والنفسية واالجتماعية  . 
ـــوقف ـــرحـــبـــة بـــهـــذا ا  االصــــداء ا

حـوادث  مـفـزعـةً  مـتـكررًة  ولـكن يـتم
االلـتـفـاف عــلـــــيـهـا  بـذرائع الـقـضـاء

والقدر  .  
ان قليل من احلياء االجـتماعي وقليل
من الـــشــرف االنـــســاني كـــفــــــــــيالن
بوضع حد لهـذا التجـاوز على حقوق
الـــطـــــــــــفـــولــة  واذا كــان الـــبــعض
يتـذرع بعـينـات تاريـخيـة شرعـية فان
هــذا الــتــوظــيف ال يــســتــقــيم في ظل
ــة مـخــــــــتــلف عـلى مــعـلـومــات قـد
مـدى حــقـيـــــــــقـتــهـا  ثم اين ذلك من
قـيم الــرفق الـتي يـنــادي بـهـا االسالم
لقـد انتـخى الـسيـد السـيسـتاني حـقاً
حلــــقـــوق الـــطـــفــــــــــولـــة في اطاللـــةٍ
حــاســمـةٍ وبــصــيـرةٍ غــايــة في االبـوة
الـنقـيـة الـتي ترى في مـخــــــــافـة الله
رأس احلــــكـــمــــة وتـــرى فـي احلـــنـــو
والــتـــرفع عـــلى الـــشـــهـــوات جـــوهــر

التربية.

{ كاتب وصحفي

انساني   وحتـضرني هنـا شهادات
مـــوثـــقـــة لـــطـــفالت ورّطـــهم ابـــاءهم
صـير احملزن  ففي وامهاتهم بـهذا ا
مـكـاشفـات حـواريـة مع اغـلـبـهن كان
االجـماع لـديـهن االمل بـالـذهاب الى
ــارسـة فــرح الــلـعب مع ــدرسـة و ا
اقـــرانـــهن مـن الـــبـــنـــات  والـــعـــودة
االمـــيــنـــة الى  كــنـف اســرهن  ومن
ـفـارقـات  ان طـفـلـةً  خـضـعت لـهذا ا
ـصـير كـانت تـغـتـنم غـيـاب زوجـها ا
لــتــلــعب (الــتـوكي) مـع صـديــقــاتــهـا
ـا دفع الـزوج بـعــفـويــة جـامـحــة   
الى اغالق  باب الـدار عـليـهـا  وعيّنَ
احــــدى قـــريــــبـــاتـه اجملـــاورة لـــدارهِ
سجّاناً عليها االمر الذي دفع الطفلة
ا  اشعل لترتيب عملية هروب لها 
نـزاعاً بـ عـائـلـتي الزوج  والـطـفـلة
 مــشـهـد  اخــر لـطــفـلـة كــانت تـدخل
بــنــوبـات بــكــاء عـاصـف بل وصـراخ

كلما حاول الزوج مراودتها .   
اما اشـعـال النـار انتـحـاراً فقـد باتت

ـتـعـة ايـضا   وكـأني فـي حتلـيالت ا
السـيـد ان مَنْ يفـعلـهـا ويتـزوج طفـلة
ـــا يــــعـــلن بــــصـــورة او بــــاخـــرى ا
يل تصـنيـفه  صاحب نـزعة سـادية 
الى تعـنيف االخـرين ألرضاء شـهوته
وبــذلك يــســتــحق ان يــتــلــقى عـالجـاً
نــــفـــســــيـــاً  فـي كل االحــــوال ولـــيس
الـسـكــوت عـلى مـا فـعــله االعـتـبـارات
الـتـحـلـيلـيـة االخـرى الـتي  تـضـمـنـها
توجيه السـيد السيـستاني انه كشف
عن ضـعف فـي الـقـوانـ احلــكـومـيـة
اخلاصـة بـاالحوال الـشـخصـيـة ودعا
الى مـــحــاســـبــة رجــال الـــدين الــذين
بـوا انــفـسـهم حــكّـامـاً شــرعـيـ نــصـَّ
للترويج الى  هـذا النوع من االقتران
ــتــكــافئ   بـل نــســتــطــيع ان غـــيــر ا
نـــلـــمس في تـــوجـــيـــهه عـــتب  ولــوم
وتـنـديـد بـاولـيـاء امور تـلـك الطـفالت
الذي ارتضوا ان يسوقوا بناتهم الى
رجـال اليــسـتــحـضـرون حلــيـاتـهم اال
ـــتع الـــغـــارغــــة من اي مـــضـــمـــون ا
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ســـوى انـه يـــتـــولى تـــرشـــيح رئـــيس
الوزراء القادم إلى رئيس اجلمهورية
الــذي سـيــكـلــفه بـتــشـكــيل احلــكـومـة
ادة (/76أوال) من وعلى وفق أحكام ا
الدستور التي جـاء فيها االتي (يكلف
رئــيس اجلـمـهــوريـة مــرشح الـكــتـلـة
النيابية األكثـر عدداً بتشكيل مجلس
الوزراء خالل خـمـسة عـشرَ يـوماً من
تـاريخ انـتخـاب رئـيس اجلـمـهـورية.)
ــيـزة لـلــكـتـلــة األكـثـر عـدداً ال وهـذه ا
تعني إنها ستكـلف بتشكيل احلكومة
الن تــشـــكــيــلــهــا يــجب ان يــتــرك إلى
ـــكـــلـف من رئـــيس رئـــيـس الـــوزراء ا
ادة اجلـمهـوريـة وعـلى وفق أحـكـام ا
(/76ثــانـيــاً من الــدسـتــور الــتي جـاء
فــيــهـا االتي (يــتــولى رئــيس مــجـلس
ــكــلف تــســـمــيــة أعــضــاء الـــوزراء ا
وزارته خالل مــدةٍ أقــصــاهــا ثالثـون

يوماً من تاريخ التكليف).
اذا افــــتـــرضــــنـــا ان رئــــيس الـــوزراء
كلف سيـكون في دائرة الكـتلة التي ا
رشـحـته فـهل تـتـمـكن تـلك الـكـتـلـة من
ـطـلـقـة في مـجلس تـوفـيـر األغلـبـيـة ا
النواب لنيل احلكـومة الثقة اجلواب
يـأتي من الــواقع الـدســتـوري الـراهن
بــعـــدم إمـــكـــانــيـــة ذلك الن مـــفـــهــوم
وجب اخر تـفسير طلـقة  األغلبيـة ا
للمحكمة االحتـادية العليا في قرارها
الـعدد /90احتـادية/2019 في /28/4
2021 بـانــهـا أكـثـر مـن نـصف الـعـدد
الــفــعــلي ألعــضــاء مــجــلـس الــنـواب

إلى حــكــومــة تــوافــقــيــة وألســبــاب
ومبررات يستند اليها كل فريق لكن
كل هــــذا الـــضــــجــــيج الــــذي صـــدع
الرؤوس وهذا التزاحم والتنافر ب
الفائزين في االنتـخابات التي كانت
مـــحـل شك وطــــعن فـي نـــزاهــــتــــهـــا
وشــفـافـيــتـهــا هل مـنــحـنـا حــكـومـة
أغـلــبـيـة ام حــكـومـة تـوافــقـيـة وهل
ستـشـكل فرقـاً في عـطائـهـا في ضوء
الـــواقـع الـــدســـتـــوري أرى إنـــهــا ال
تــشــكل أيُ فــرقٍ وانـهــمــا ســيـان في
العـطاء أو الـعـمل وال يوجـد بيـنهـما

فرق واضح لألسباب اآلتية:
ان الـتـزاحم لـلـحـصـول عـلى الـكـتـلـة
ن الــنــيـابــيــة األكـثــر عــدداً سـواء 
انفرد بهـا من فريقٍ او حتالفٍ واحد
لـــلـــوصـــول الـــيـــهـــا او من عـــددٍ من
الفـرقاء حـتى وان كانـوا على شـقاق
ونفرة فان من يـصل اليها سوف لن
يــحـصل عــلى أي امـتــيـاز دســتـوري

في ظل أزمــة االنــتــخـابــات احلــالــيـة
جند انفسـنا نتـنقل من حالٍ إلى اخر
حـــيث بــدأنــا فـي تــعــديـل الــقــوانــ
االنــتـخــابـيــة ثم دخـلــنـا في ضــجـيج
الــدوائـر االنــتـخــابـيــة ووصـلــنـا إلى
الــطــعن بـتــزويــر االنـتــخــابـات وزاد
مــنــســوب الــضــجــيج إلى ان اصــبح
ضـجيـج قضـائي بـدل مـا كـان شـعبي
وســـيـــاسي واالن وبـــعـــد ان شــارف
ـثالً باحملـكـمة الـقضـاء الـدستـوري 
االحتادية الـعليـا على حسم الـطعون
جنـد ان مــرحـلـة جـديــدة من ضـجـيج
السيـاسة قد بـدأ في الظهـور ويتمثل
في تــشـكـيل احلــكـومـة حــيث يـسـعى
اجلــمــيع لــلــحــصـــول عــلى الــكــتــلــة
الـنـيـابـيـة األكـثـر عدداً حـتـى يكـسب
فرصة ترشـيح رئيس الوزراء القادم
وكل فـريق قـدم مــا يـسـاعـد مـشـروعه
مـنــهم من طـلب الــكـتـلــة األكـثـر عـدداً
ليـشكل حـكومة أغـلبـية واآلخـر يدعو

ـلـك يـســعى إلبــقـاء من الن من كــان 
ــلك يــســعى ــثــله ومن يــريــد ان 
ثله ومن ن  للحـصول عـلى مقاعـد 
ــــلك واصــــبح اآلن فـي زيـــادة كــــان 
ـلـكــيـته يـسـعى لـتــعـظـيـمـهـا ومن ثم
الهيمـنة على كل مقـدرات البلد حيث
لم يذكر أي ائتالف او كتلـة انتخابية
في بــرنــامــجــهــا إنــهــا ســتــغــيــر من
شهد احلكومي أدواتها الفاعلة في ا
بـل عــلى الـــعــكس إنـــهــا قـــدمت هــذه
األدوات عــلـى إنــهــا أســاس عــمــلــهــا
ـا ولــد االنـطـبـاع لـنـا بـانـنـا الـقـادم 
ا في لسنا في طـور التـــــــــغـيير وإ
طور التدوير وبذلك ان كانت حكومة
تـوافـقـية أو حـكـومـة أغـلـبيـة فـانـهـما
سـيـان في ضـوء واقـعـهـا الـدسـتـوري
والـفــعـلي وأمــا عن الـعـــــــالج لـهـذه
ـغــلــــــــــقــة والــتي تـدور في األزمــة ا
فــــــلك ضــــــيق فــــــهـــــو الــــــتـــــعــــــديل
الـدســــــــــتـوري أللــيـات االنـتـخـابـات
وشـكل الـنظـم السـيـاسي وكـيــــــــفـية
اخـــتــــــــــــيـــار احلــــكـــومــــة وســـائـــر
ـــفــــــــــاصل األخـــرى في ســـلـــطــات ا
الـــدولـــة كـــافــة بـــعـــد ان تـــتم دراســة
شــــــــــاكل التي ولـدتهـا النـصوص ا
الــدســـتـــوريـــة احلــالـــيـــة بـــدراســات
مــســتـــــــــفــيــضـة وعــلــمــيـة من ذوي
االخـتـصــاص بـعـيـداً عن األهـــــــــواء

السياسية.

{ قاضٍ متقاعد

ـتنـافـرة ولنـا في جتـربة وتيـاراته ا
ـهـدي ومـا تـولي الـسـيـد عـادل عـبـدا
بـعــده ومن ثم الـكــاظـمي خــيـر دلـيل
ـهــيـمن عـلى عـلى ان الــتـوافق هـو ا
ـشهـد الـدستـوري في الـعـراق وما ا
ســيــاتـي ال يــخــتــلف وال يــحــيــد عن
سابقـاته وسوف لن يـعطـينا أي امل
فـي تــغــيـــيــر الـــواقع ومــا يـــطــرحه
اجلـــمــيـع هــو شــعـــارات لــتـــســويق
شخـوصهم لـيس إال النـهم اسهـموا
بــشـكـل أو بـآخــر في إنــتـاج قــوانـ
انتـخـابيـة تـراعي مصـاحلـهم وليس
مصلحة الشعب ويقول بعض كتاب
الــفـــقه الــدســتــوري (بــان األكــثــريــة
الـــنــاجــمـــة مــبــاشــرة مـن صــنــاديق
االقــتـــراع عــقب حتــالـف او مــيــثــاق
انـتـخــابي بـ تـشـكــيالت سـيـاسـيـة
مـتـعـددة تعـتـبـر اكـثـر صالبـة واكـثر
دواماً من من االكثـريات الـناجتة عن
ائتالفات نيابية) وعلى وفق ما ذكره
اولـيـفـيه دوهـامـيل و ايف مـيـني في
عجم الدستوري) وهو من كتابهم (ا
ــؤســســة اجلـامــعــيـة (مــنــشـورات ا
لـلـدراسـات والـنـشـر ـ طـبـعـة بـيروت
األولى عـــام 1996ـ صـــفـــحـــة 120)
وجمـيع من فـاز بـأصوات انـتـخابـية
في االنتخابات األخيرة سوف يذهب
إلى أكـثـريـة نـيـابـيـة ولـيس ألكـثـريـة
انـــتــخــابــيــة وبــذلـك هــشــاشــته هي
الـسمـة الـغـالبـة عـلـيه ومن ثم تـكون
صالح احلزبـية والفئـوية متوفرة ا

ــعــنـى ان حتــصل احلــكــومــة عــلى
أصوات  اكثر من (163)  نائب فهل
ــــتـــــنــــافــــســــ حـــــصل في أي من ا
االنــتـخــابــات عـلى (163) مـقــعـد في
مجـلس الـنواب الـقـادم? اجلواب كال
ادن سوف يـعود لـلتـوافق مع كتل أو
انـية أخـرى للـوصول شخـصيـات بـر
إلى هـذا الــعـدد وبال شك ومن خالل
ــــعـــلـن عـــبــــر وســـائـل اإلعالم فـــان ا
اجلمـيع لـديه مـطالب لـلـحصـول على
مـــكــاسب في الـــتــشــكــيـل احلــكــومي
ـقبل والبـد من تـوفـيرهـا لـهم حتى ا
ـــضي رئـــيس الـــوزراء نـــحــو نـــيل
الثقـة. وبذلك عـدنا إلى مبـدأ التوافق
من جــــــديـــــد وهــــــو الـــــوجـه اآلخـــــر
لـــلــمــحــاصـــصــة ومن ثم لـم نــحــقق
الـــغــــرض من ثـــورة احملـــتـــجـــ في
وصــول حـكــومـة وطــنــيـة تــمـثل رأي
انية التي بدورها تمثل األغلبية البر
رأي األغـلـبـيــة الـشـعـبـيـة عـلى فـرض

نزاهة االنتخابات!! 
ومن خالل مـا تـقـدم جنـد ان التـوافق
ـكن هـو اصل الـتـشـكـيل الـقـادم وال 
لـنـا الـوصــول إلى حـكـومـة األغـلـبـيـة
عـبرة عن طـموح الـشعب الوطـنيـة ا
الن اآلليـات الـدسـتوريـة رسـخت هذه
األعـراف الـدسـتــوريـة عـنـدمـا جـعـلت
دور الكـتـلة األكـثر عـدداً يـنحـصر في
ترشـيح شـخص رئيس الـوزراء فقط
وتــركت امـر تــشـكـيـل احلـكـومــة الـيه
وحتت رحـمـة مـجـلس الـنـواب بـكتـله
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تسامحة وتغيير النظرة اجملتمعية ا
مــعه أو الــتي جتــعل مــنه شــراً ال بـد
مــا يـعــني أن الــفــسـاد لم يــفــقـر مــنه
الــنـاس فــقط بل افــسـد الــقـيم ايــضـا
وهرّأ الضميـر األخالقي بتحويله من
فـــــــــعـل كـــــــــان يـــــــــعـــــــــدّ خـــــــــزيـــــــــا
الى"شـطـارة"..وهـذا يــتـطـلب تـشـكـيل
هــيــأة اسـتــشـاريــة من كــبــار عـلــمـاء
الــنــفس واألجــتــمــاع والــتــربــيــة في
ـهـمـة األكـبـر الـتي الـعراق ,وتـبـقى ا
ســـتــحــدد مــســـار الــعــراق اخلــاصــة
بــتــأمــ اجـراء انــتــخــابـات مــبــكـرة
نزيـهة.والـيقـ عنـد الشـارع العراقي
ان الكـاظمي يـريدهـا ان تكـون نزيـهة
فـــعال فــــهـــو ال يـــنــــتـــمي ألي حـــزب
سياسي ويسـعى في حقيقته الى ان
يــنــهي او يــضـعف ســلــطــة األحـزاب
والــكـتل الــتي اسـتــفـردت بــالـســلـطـة

والثروة. 
وكــــنــــا اشــــرنــــا في حـــــيــــنه الى ان
ــسـلـحـة سـتـسـتـخـدم كل الـفـصـائل ا
وسائـلهـا لتـزوير االنـتخـابات..فضال
عن مـشكـلـة فـنيـة هي ان لـدى احزاب
الــســلـطــة اكــثـر مـن مـلــيــون ونـصف
وما لم يتم بطاقة انتـخاب الكتـرونية
الـغــاء االلــكــتــرونــيــة واســتــبــدالــهـا
بــبــطــاقــة بــايــومــتــريــة فــان فــوزهـا
سيـكون مـضمـونا..لـيتـمكن الـكاظمي
ـشكلـة بتحـقيقه في من جتاوز هذه ا
(10 اكـتـوبـر 2021) اول انـتـخـابـات
تشـريعـية بـعد 2003 حظـيت بتـاييد

عربي ودولي.
{ رئيس ومؤسس جمعية علماء النفس
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ستوى الثقافي والعلمي والتعامل يعتمد استقرار الوضع االجتماعي على ا
االنسـاني ب افراد اجملتمع وهذا بطبيـعة احلال يؤدي الى استقرار جميع

نواحي احلياة اخملتلفة.
كذلك حـكم القانـون وقوة تنـفيذه من خالل ادواته يـساهم بشـكل مباشر في
احملـافـظـة عـلى االمن اجملـتـمـعي وهـو الـغـايـة االسـاسـيـة الـتي تـنـطـلق مـنـها

ساندة. الفعاليات االخرة ا
ـشـوهـة وتُسـيـطـر عـلى فئـات مـعـيـنة ـنحـرفـة وا وقـد تـسود بـعض االفـكـار ا
ـا يـؤدي مـعـهـا الى احــداث ثـغـرات في االطـار اجملـتـمـعي داخل اجملـتــمع 
تـؤدي الى اخالل الـتـوازنـات الـفكـريـة وتـولـد مـسـارات منـحـرفـة جتـر مـعـها

اصحاب النفوس الضعيفة.
وهذه االفـكار عادة ما تكـون دخيله واخرى تنـشأ مع الشخص ذاته وضمن
تكويـنه النفساني فأما الدخيلة والـتي غالباً ما تدخل العقول التي تكون في
بواطنـها ازمات نفسية عادة ما تكون مستقبلة لكل موضوع من شأنه يُشبع
واقع والـقنوات الـغير رغبـات داخليـة ونخص مـنها هـنا ما احـدثته بـعض ا
مسيـطر علـيها والتي تُـعتبر ذات وقع كـبير عـلى انحراف من يُتـابعها ال بل
حـتى بـعض االلـعـاب االلـكـتـرونـيـة الـتي قـتـلت روح الـطـفـولـة وخـلـقت افـكـار
عدائـية ال تبـالي عندمـا ترى الـدماء تتـناثر في لـعبـة (البوبـجي) اي ان هناك

تنمية للنفس االجرامية بطريقة محترفة.
وامـا التي تـكـون ضمن الـتكـوين النـفسي فـهذه في الـتفـسيـر العـلمي تُـعتـبر
ا يُساهـم في حماية حاالت مـرضية حتـتاج الى عالجهـا او استئـصالهـا و

ستقبلية. اجملتمع من مخاطرها ا
ت داخل اجملتمعات والتي ان التـطورات الفكرية الشيطانية التي تزايدت و
ادت الى حـدوث جرائم من نـوع اخر واحـدثت حالـة من االشمـئزاز وغضب
جـمـاهـيـري عـارم ومنـهـا حـالـة شـاذة في اغـتـصـاب طـفـلـة بـريـئة وكـذا في
اتفـاق عشيقـ لقتل زوج عـشيقـته او حرق اب لعـائلته او الـصاق التهم من

صديق لصديقه بسبب خالفات بسيطة تؤدي في نهايتها الى كارثة.
وضوع فـي حقيقته يـحتاج الى مساهـمة مجتـمعية مشـتركة مع الدولة في ا
وضع احلـلـول الـتي تُسـاهم في اسـتـئصـال اصـحـاب هذه الـعـقـول وتنـفـيذ

القانون العقابي بأقصى فقراته ليكونوا عبرة لغيرهم.
ا يـتنـاسب والوضع احلالي كذلك نـحتاج الى جتـديد الـثقـافات اجملتـمعـية 

لألجيال اجلديدة تتناسب واسلوب تفكيرهم.
سـامحـة والتـعاون وذلك من طبـعاً هـذا يعـتمـد في اساسـه على خـلق روح ا
خالل اقرار قـانون التـسامح اجملتـمعي والذي مـعه سنخـلق افكاراً مـتجددة

تساهم في السلم واالمن اجملتمعي.
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السـيــمـا ان احـزمـة الـفــقـر لـلـمـدن مع
انتشار العشوائـيات او اقفاص الفقر
ـهـمـلـة بـلغ اربـعـة االف أي اكثـر من ا
عـشــرين الف  قـفص أذا مــا كـان عـدد
أفــراد االســرة خــمــســة افـراد ... تــلك
االقفاص تـزخر بالبـطالة و الـتهميش
و احلـرمـان الـذي يـعـد أحـد االسـبـاب
التي أسهمت بأنتشار اخملدرات ليس
ــا في بــيــئـات في تــلك الــبــيــئــة و ا

أخرى ايضاً.
و هـذه الــنـسـبــة  أكـدهـا ايــضـا وزيـر
الـداخــلـيـة قـبل بــضـعـة ايـام وهي ان
كـــانت اكــثــر او اقـل  فــهي حـــقــيــقــة
مـرعـبـة و صـادمـة تـؤكـدهـا االرقام إذ
أن 11,789 ألـف شــــخص مــــوقــــوف
ومــحــكــوم عــلى ذمـــة الــتــحــقــيــقــات
بـقــضـايـا تـعــاطي اخملـدرات و اخـرى
تتعـلق بتجـارتها خالل الـعام احلالي
 –رغم ســــــريــــــة تــــــداول اخملــــــدرات
اســتــنــاداً العالن مــفــوضــيــة حــقـوق
االنـسـان في الــعـراق و بـيـان مـجـلس
القـضاء االعلى  –ويتـوزع دخول تلك
اخملـدرات حـسب نـوعـهـا الـكـريـسـتال
مـن أيــران و الـــهــيـــروين مـن تــركـــيــا
والــــكـــبـــتـــاجـــون من ســـوريـــا  و ان
واد االحـصائـيـات تشـيـر الى كمـيـة ا

اسـتـشـراء تــلك الـظـواهـر  أي لـيس
ـا بــاسـتــخـدام الـقــانـون فــقط  و ا
ـشـكـلـة أيـضاً  ألن مـعـاجلة جـذور ا
إهــمـــال بــدايــات الــتــلــوث ال يــنــهي

رضية . النهايات ا
ــاضــيـة فــقط نــشــرت خـالل االيــام ا
نسب و ارقام من جهات معينة حول
اخملــدرات الــتي أخــذت تـتــفــشى في
اجملـتمع الـعـراقي  فـقد بـلـغت نسب
ـدمــنـ لـلــمـخـدرات ــتـعـاطــ و ا ا
اســتــنــاداً لـبــيــان مـجــلس الــقــضـاء
ـاضي  أن االعـلى في شـهـر أيـلول ا
نسـبة االدمـان بـ الشـباب الـعراقي
بـلـغت %50 و تـرتـفع تــلك الـنـسـبـة
الى %70 فـي االحـــيـــاء الــــفـــقـــيـــرة

في الغالب تـقدم السلـطات التنـفيذية
ـسـتقـلة و و القـضـائيـة و الـهيـئات ا
الرسمـية حصـادها في نهـاية كل عام
ـعاضل  نـجز إزاء ا ا يـتعـلق بـا  
واالجراءات الـتي أتـخـذت . بيـد إنـها
ــا يــجـري في تــكـشـف الـوجـه االخـر 
اجملــتــمع  و سـلــوكــيــات االفـراد  و
الــتــحــديـات الــتي تــدب في الــواقع 
الســيــمــا الــظــواهــر مــنــهـا  الــتي ال
يــنــبــغي مــعــاجلــتــهــا بــالــســيــاقـات
ـا االفادة بـاشـرة  و إ الـتقـلـيـديـة ا
من اجلهـات العلـميـة التي تـتابع تلك
ــشـكالت أمـبــيـريــقـيـا و نــظـريـاً  و ا
انتـاجـها لـلبـحـوث و الدراسـات التي
تـــشـــخـص االســـبـــاب الـــتي أدت الى

لم تشفع دون اعدامهم.
ـا يتفاقم أكثر و إزاء هكذا انحدار ر
دون صـيــاغـة حـلــول تـتـعــلق بـضـبط
احلــــدود  تـــوفـــيـــر فـــرص الـــعـــمل 
االرتـــقــــاء بـــالــــواقع االقـــتــــصـــادي 
مــعــاجلـــة تــمــدد الـــفــقــر و انـــتــشــار
احلرمان و احياء الصناعة و الزراعة

 .
خاطر اخملدرات  جلم و و التوعية 
ـالي  و فتح مـنافذ تطـويق الفـساد ا
أخرى للترفيه و التسـلية مثلما كانت
ـانــيـة الــتي قـادهـا قــبل احلـمـلــة اال
ــؤمن ) عـام  1995و كل (عـبــد الـله ا
ــؤمــنــ بــعــده  و اصــدار الــقـــادة ا
قــوانــ رادعـة لــلــمـتــاجــرين و لـيس
ــتــعــاطــ الـذين يــعــدون ضــحــايـا ا
بــتــوفــيــر مــراكــز تـأهــيـل تـهــدف الى

اندماجهم باجملتمع .
و بخـالف ذلك فأن الـسـنوات الـقـليـلة
القادمة ستشـهد شعب نصفه مخدر 
و النصف اآلخر مغبون لتشابه ايامه
((ومن لم يــعــرف الــزيــادة في نــفــسه
فــــهـــو في نـــقـــصــــان  ومن كـــان الى
وت خير له من احلياة)) النقصان فـا
(االمام الكاظم (ع) ) ميزان احلكمة .
ي { صحفي واكاد

حـمـايتـهم  ومـسـاعـدتـهم عـلى عـبور
احلدود و ترويج بضاعتهم لألسهام
بتخريب و أغتيـال طاقات الشباب و
االيــغــال بــانــحــرافـهـم . أضـافــة الى
صـدور الـقانـون اجلـديـد لـلـمـخدرات
رقم 50 لـســنـة 2017 في مـادته 32
خـفف عـقـوبـة الـتـعـاطي الى جـعـلـها
جـنـحـة عـقــوبـتـهـا احلـبس من سـنـة
واحـدة الى سـنــتـ و غـرامـة مـالـيـة
تصل الى عشـرة مالي ديـنار فقط .
فـيـما كـان قـانـون اخملـدرات الـعراقي
رقم 68 لسنة  1965يعاقب بالسجن
15 ســنــة عــلى تــعــاطي اخملــدرات 
الــتي لم تــكن مــنـتــشــرة  انـذاك  بل

راً الى دول اخرى . كان العراق 
و أذكر فـي عام 1993 الـقي الـقبض
عـــلى جتـــار مـــخـــدرات يـــحـــمـــلـــون
اجلــنـــســـيـــة االردنـــيـــة بـــحــوزتـــهم
800كــــــغـم مـن اخملـــــــدرات  الـــــــقي
الــقــبض عــلــيــهم في اطــراف بــاديـة
السـمـاوة  قرب احلـدود مع الـعربـية
الــســعــوديـة مــتــوجــهــ الى خـارج
الــعـراق . و يــبـدوا أنـهـم يـرتــبـطـون
بجهات نـافذة في السلـطة االردنية 
إذ إتــــصـل حــــيـــــنــــذاك مـــــلك االردن
بالرئيس العـراقي  غير ان وساطته

اخملـدرة الـداخـلـة لـلـعـراق خالل أخـر
ســنـــتــ تــزيــد عن (30) ألف كـــغم .
وتــهــدف الى ابــقــاء الــعــراق مـعــطالً
مخدراً سوقاً لبضائعهم االستهالكية

و واطئة اجلودة .
الــثـابت ان نـســبـة الـشــبـاب لـلــفـئـات
العمرية ب 35-15 تشكل %60 من
اجملـــــتـــــمـع الـــــعـــــراقـي ووفق هـــــذه
ـــعــطـــيــات فــأن %30 من الـــشــعب ا
مــخــدر   يـــعــانـي من الـــتــشـــوهــات
الـنـفـسـية  بـسـبب الـبـطـالـة و الـفـقر
ـــتــراكم و فـــقــدان االمل واالحـــبــاط ا
الـــــذي أفـــــضـى الى ارتـــــفـــــاع عـــــدد
نتـحرين الى 772 منـتحـراً في عام ا
2021 بزيـادة بلغت 106 منـتحر عن
الــعـــام الــســابق . فــضـالً عن نــتــائج
أخرى ادى الى ارتـفـاع نسـبة الـعنف
ـسلـحة و الـزنا ة ا االسري و اجلـر
بـاحملـارم و غـيـرهـا من الـرذائل الـتي

أخذت تقتحم اجملتمع .
و ثمـة اسبـاب اخرى أدت الى تـفشي
هـذه الـظـاهــرة يـشـيـر الـيـهـا عـدد من
اخملـتـص  تـتـعـلق بـعدم الـسـيـطرة
على احلدود الدولـية  و تواطؤ قوى
سيـاسيـة ومسـلحـة و شيـوخ عشـائر
مـع جتـــار تـــلـك الـــســـمــــوم من خالل
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السماوة

اتــــخـــاذ اجـــراءات حـــاســـمـــة بـــحق
ــلــيــارات الــفـــاســدين واســتــعــادة ا

نهوبة ا
تـــأمــ اجــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة

نزيهة
ـــواطــنـــ بــشــكل والـــتــواصل مع ا
ـــــمـــــكن من مـــــبـــــاشــــر وتـــــأمـــــ ا

احتياجاتهم.
فــفــيــمــا يــخص هــيــبــة الــدولــة فـان
الكاظمي بدأها بـنزع سالح العشائر
في الـبـصـرة ومــيـسـان وفي مـنـطـقـة
احلــســـيــنــيـــة (بــغـــداد)في مـــعــركــة
أسـتــخـدمت فـيــهـا قـاذفـات ( اآلر بي
جي 7) وقـنـابــر الـهـاون واألسـلـحـة
توسطة..يفترض ان تمهد الى نزع ا
سالح فصائل مرتبطة بكتل واحزاب
سياسيـة واخرى مرتبـطة بعالقة مع

دول اجلوار. 
ـرجعـيـة كـانت حددت في   ومع ان ا
خـارطـة الــطـريق الـتي اعــلـنـتـهـا في
(13/9/20) شـرط ان يــكــون الـسالح
اال ان الـكـاظـمي لم بـيـد الـدولــة فـقط



 —uJM  5 (« b³Ž

بغداد

Èdš√ WO dF   ôU−  …—UF²Ý≈

نعم حمندي  تهجدات عبدا

عن دار صفاء لـلطباعـة في العاصـمة األردنيـة عمان .. صـدر للكـاتب الدكتور
يـوسف حـجـيم الـطـائي عـميـد كـلـيـة االدارة و االقـتـصـاد / جـامـعـة الـكـوفة ..
ــنــظــمـة الــذكــيــة في جــذب الــزبــون ) و ( الــتـســويق كــتــابـان مــوســومــان ( ا

االجتماعي ) ومن القطع الكبير  . 
وقـال الـطـائي لـ (الـزمـان ) أن (الـكـتـابـ  تــألـيـفـهـمـا مع الـدكـتـور بـاقـر احلـدراوي
مـارسـات اإلداريـة احلـديثه في والدكـتـوره سـهى الـبرزجني  و قـد تـطـرقـا الى أهم ا
ؤلـفـة والتي األلفـيه الـثـالثـة). واضـاف ان (هذه الـكـتب كـانت ضمن سـلـسلـة الـكـتب ا
قاربت  25 كتابـاً  متـنوعـاً في مجـال إدارة األعمال  لـيكـونا إضـافة مـعرفيـة للـمكـتبة

كتبة العربيه بصوره عامة) . العراقية بصوره خاصة وا
ÍdÐU'« ÊËbFÝ
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ـتــمــيـزة ( أول الــنـار ) في مــجـمــوعــته ا
كـــانت عــلـى الــتــوالي : ? 29 ? 33? 43
 ? 19اال أن مفردة ( الـزمن ) بتنويـعاتها
اخملـتـلـفـة  حصـدت عـدداً من الـتـكرارات
بلغَ  31تــكـراراً  في قـصــائـد اجملـمـوعـة

اجلديدة .
ــتـعــلق بــحـوار أمــا الــفــضـاء الــثــاني ا
ـــخـــتـــلف الـــذات مع الـــنـــفس واالَخـــر 
تنـويـعـاته وتـصـنيـفـاته وظـواهـره  فـقد
تناول الشاعر فيه اسئلةً وجودية تتعلق
بالنفس الـبشرية و ( عمرانـها ) بصيغة
قصـيـدة مـلمـوسـة  تـعتـمـد (الـثنـائـيات)
ــبـاشــرة  بـخــطـاب ــبـاشــرة او غـيــر ا ا
لــغـــوي يــســـعى الى ايـــصــال ( قـــصــد )
ـتلـقي مع احملـافظـة على " الـشاعـر الى ا

الوظيفة الشعرية " لذلك اخلطاب : 
((أنبَأتكَ أن العمران سجايا 
وج البحرِ  وهيام العشاق 

بعضُ ركوب الصعبِ 
ا يرضاهُ الصعبُ ))
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ان حوار الذات مع نفسها ومع االَخر في
مع تـأثير األحـساس بـالزمن ع الـوقت 
 تَـطَــلَبَ من الــشـاعـر اعــتـمــاد اسـلـوب "
ـستـند الـتمـاثل " في اخلطـاب الشـعري ا

الى " الثنائيات " :
((الساعةُ اَتية 

وغدي اسوء من امسي ))
-----------------

(( اخلارج غابْ 
الداخل غابْ 
وزئير الغابْ

مذئبة وكالب ْ ))
ومع ذلك  تبـقى االسئـلة احلـادة  حتتل
عقل الـشـاعـر ونـفـسه بـأعتـبـارهـا افـكاراً
تعالج هماً انسانياً وجودياً في كل زمان

ومكان : 
(( وأنا ليلُ ثعالب ْ

فأوزعُ نفسي كاألنخابِ
على الناسِ

ودم ازرقِ يعوي في 
الرأسِ 

مدخنة وعقارب ْ ))
ان عـــنــصـــري " الــتـــأمل " و "احلـــكــمــة "
اللذَّين يزخر بهما هذا ( الفضاء ) جعال
الـــشـــاعـــر يـــلـــجـــأ الى " افـــعـــال األمــر "
ـسـتوى لـلـوصـول الى غـايـته من حـيث ا

التعبيري  لغةً وكثافةً وعمقاً :
(( وأزرعْ في كل الربوات الراياتْ

وأعلمْ ان الباطنَ أعمى 
والظاهر ماتْ ))

تُثيـر قصائـد هذا ( الفضـاء ) تزاحماً في

نـعم حمندي )  ليس مثل حال ( عبد ا
عـنــد قــراءته او حــال أي شــاعــر اَخــر 
الـكـتـابـة عـنه . يـضـطـركَ الى اسـتـعارة
مجـاالت معرفـية اخـرى مع ادواتها كي
ـعـرفي . هذا تَـسـبـرَ عـمقـه الشـعـري وا
األمــــرُ  لمْ يــــأتِ من فــــراغ أو صــــدفـــة
عــابــرة بل جــاءَ عَــبْــرَ وعــيه الــعــمــيق
ـفــهـوم اخلـطـاب الــشـعـري ووظــيـفـته
ـعارف واسـاليـبه ولغـته وتـداخله مع ا
االخرى  اضافـةً الى  خبرته وجتاربه
ـــنـــشــورة فـي ثــمـــانـــيــة الـــشـــعـــريــة ا
مجموعـات شعرية : أولـها " أتيتك غداً
" عام  ? 1986واَخـرها " مـعـراج اَخر "
الـصـادر عن بـيت الـشـعـر الفـلـسـطـيني
فـي رام الــــــــلـه عــــــــام  . 2009تـــــــــأتي
مجموعته الشعرية اجلديدة " تهجدات
دم الـقرنـفل " في هذا الـسيـاق لتـضيفَ
ــشــروعه الــشـعــري  اضــافــةً جــديـدة
وتـراكـمـاً معـرفـياً  بـعـد اجـتيـازه لـتلك
ــســافــات الــتي فَــصَــلَتْ بــ مـدارات ا

انتاجه األبداعي .
ال أريــدُ في هــذه الــكــلــمــة أن أتــنـاول 
ـنعم تـاريخـيا  تـطـور الشـاعر ( عـبد ا
حــمــنـدي ) الــشـعــري عَـبْــرَ مــجـامــيـعه
الثمانية السابقة  لكن يكفيني القول 
ــتـمـيــزة " أول الـنـار " ان مـجــمـوعـته ا
الصادرة في بغداد  ? 1993تُعَدُ عالمة
ـبـكـرة لـهـذا الشـاعـر  وعـلى الـنـضج ا
رسـمـهـا  توالتْ مـجـمـوعـاته األخرى .
تـلك اجملمـوعة بَـشَّرتْ وأسَـسَّتْ لشـاعر
حديث  مؤظر بقيَّم فنية  غير متهاون
مـاســكـا جــمــرة الـشــعـر  (( في لــغـتـه 
مـاضـياً قُـدُمـاً في مسـيـرته الشـعـرية ))
ـــرحــوم الـــشــاعــر ( عـــلى حــد وصف ا
خـــلــيـل خـــوري ) في مـــقــدمـــتـه لــتـــلك

اجملموعة .
اجملـــمـــوعـــة اجلـــديـــدة " تـــهـــجّـــدات "
تـتـقـاسـمـهـا ثالثـة فـضـاءات : أولـهـا 
ــاضـي واحلــاضــر جـــدل الــزمن بـــ ا
ـــخــتــلف تــنــويــعــاته ــســتــقــبل   وا

وتصـنيفـاته وظواهره  الـثاني  حوار
الــذات مع الــنـفس واالَخــر بــتـجــلــيـاته
تباينة  نفسياَ و اجتماعياً ودرجاته ا
وسياسـياً وتأريـخياً  والـثالث  محور
احلب  بـــــتـــــجــــاربـه ومــــفـــــهــــومـــــاته
ـا  وأجتـاهـاته . لـذا كـان الـشـاعـر  ر
مُنْصفـاً مع نفسه وشعـره  عندما قَسَّمَ
قـصائـد مـجمـوعته حتـت ثالثة عـناوين
أو محاور رئيسة هي : " وادي األسى "

و " وادي عشتار " و " وادي الشاَم " .
ـــــاضي في فـــــضـــــاء ( جــــدل الـــــزمن ا
سـتقـبل )  يلـجأُ الـشاعر واحلاضـر وا
الى تقنيات وأساليب شعرية  منها  (
جــدل األصـوات ) وتــداخــلــهـا  بــبــنـاء
شــعــري مُــحْـكَـم وزاد مــعـرفـي عـمــيق :
يُشـيرُ مـرةً ويُلَـمّحُ في اخرى  ويُالمسُ
ثالثةً  بقوة مكامن (اجلدل) و ( الوجع
) في ( زمـــانٍ جـــبــانٍ )  تُـــغْــسـلُ فــيه (
الذ : ( كأس يتيم األوجاع ) بالنار  وا

وغناء ) . 
ــوت ويـدخل يــطـرقُ الــشــاعـر ابــواب ا
عــوالم مــجـاهــيــله من نــافـذة احلــيـاة 
بـــنــفـس الــوجع واجلـــدل بــ حـــاضــرٍ

مُرعبٍ وماضٍ يناديه الشاعر :
(( هل يستطيع ااألمسُ أن بأتي 

ويرجم من تَعَهَّرَ بالعفاف ? ))
أ  أحسن وصف نطـلقه على تعامل ر
الـــشـــاعـــر مع هـــذا (الـــفـــضـــاء ) هــو "
الـشمـولـيـة "  من خالل اثارته األسـئـلة
ـــوجـــعـــة وغـــيــاب األجـــوبـــة في زمن ا
اخلــــوف والــــرمـــــاد الــــنــــازف  اذ : ((
لـلـخـوف رائـحـة تُـعَّـرِشُ في الـبـيـوت ))
في لـــيـل احملـــنـــة الـــطــــويل . لـــذا فـــان
ــوت  الــوجع  الــتــرقب  مــفــردات : ا
الـصراخ  الـعمى  الـنـهش  العُـهْر  و
الشـطّار والـعيّـارون ......الخ ....  كلـها
مـخـتلـطـة  تـنـشـرُ رائـحـة خـوفـهـا على
بـــقـــاع الـــوطن / الـــرمل  و الـــتــراب /
الـــبالد الــــتي لـــكـــأنَّ (( فـــجـــرهـــا كـــان

اعمـــــى )) .

ــا يـنـبـغي األشـارة الـيه  أن الـشـاعـر
استـخدمَ اسـلوب ( الـسرد ) او ( القص
) بـرؤيـة وادوات شـعـريـة خـالـصـة لـكي
يُـبْـرز حدة اجلـدل الـكـائن ب تـداعـيات
ـــــســــتـــــقــــبل ــــاضـي واحلــــاضــــر وا ا
وتـفـرعاتـهـا . لهـذا الـسبب  كـان تـبادل
ـواقع واسـتعـارة االدوات وتـناقـضـها ا
الـدائم  واحـدة من التـقـنيـات الـشعـرية
الـتي فـرَضَـهـا الــبـنـاء الـسـردي لـبـعض
الــقــصــائــد  مــثل : ( طــائــر)  ( الــرمل
ورائـــحـــة اخلـــوف )  (هـــرج ودخـــان )

وغيرها.
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طرحَ الشـاعر حيرةً اضافـة الى ما تقـدم
وجــوديــة عــمــيــقــة تـتــنــاسب مع عــمق
أسـاة الواقـعيـة بأفق زمـاني / مكاني ا
مـعـروف ومحـدد  من خالل اسـتـخدامه
ـتـأمل الـذي يرى ل ( قـنـاع ) الـرائي / ا
في ظـل ظــــلــــمــــة وعــــمــــيـــان كل شـيء 
يـتعـثرون بـ الـظلـمة والـضوء : (( في

الظلمة ابصرهم 
هل أَغمضُ عيني ليراني العميان ?)) .
ذاتُ الـــرائي  هــنــا  مُــتـــخــاصــمــة مع
نـفــسـهـا ومع االخـرين في جـدل حـيـوي
ستـقبل في ( غيمة حب )  يقوده الى ا
حتمله نحو ( سماء ناصعةٍ ) من ( لوث
ونـــعــيـق الــغـــربــان )  والـــعــودة الى (
األنـــســــان األنـــســــان )  ألن احلـــاضـــر

الراهن ( محضُ دخان ) .
ـستـقـبلي من خالل وجع األسـتشـراف ا
ــاضي وظـلـمـة احلـاضـر  كـان واحـداً ا
من االدوات التي استدعاها الشاعر كي
يُـبــرز قـيـمـة الــتـبـادل الــزمـني في جـدل

واقف واحلياة والكون . ا
ـتأمل ) الـذي أكْثَرَ ان قنـاع ( الرائي / ا
الشاعـر من استخدامه في سـياق لغوي
فردات  يكشفُ وعالقات ايحائية ب ا
عـن مـــقــــدرته فـي تـــوظــــيف ( الــــلــــغـــة
اجلمـالية )  عبْـرَ تراتيـبه في التواصل
الـــبالغي  وصـــوالً الى ( الـــشــعـــريّــة )

اخلالصة :
((أفتشُ عنها ..

بالدي التي ال تراني 
و مَنْ ال يراها .. يرانيَّ اعمى ))

------------------
((أصيحُ بالدي ... بالدي 
أضاعوها ...وأني ضعتُ

وفي لـيـل كـرخٍ يــنـامُ بـصــبحِ الــرصـافـة
موتُ ))

وت  احللم  الدم اذا كانت مفـردات : ا
 الــعـمى  تــتـقــاسم مــعـظم مــجـامــيـعه
الـشـعـريـة السـابـقـة  فأن عـدد تـكـرارها

األيــحــاءات والـــدالالت ضــمن ســيــاقــات
وتركيبات لـغويِة مُختـارة بعناية  األمر
الـذي يـجــعل الـقـاريء يــعـيش مـدلـوالت
تــــلك احلـــوارات ويــــلــــمس حـــرارتــــهـــا
وتنـوعها وتـناقضـها بنـفس الوقت . لذا
كـان الشـاعر مـتمـكنـاً من ايجـاد شفـافية
واضـحـة تـكـشـفُ عن الـتـوازن والـكـثـافة

فيها : 
(( اَتٍ أليكِ 

فـي الـنـبع ال مـاء ســوى حـجـرٍ وأحـسـبهُ
راكب واخليول  ا

وأشقُ من صهواتها نهـراً يُلَملِمُني أليكِ
. ((

يضمُ الـفضـاء الثـالث في اجملمـوعة عدة
قــصــائـد  يُــعَـدٌّ الــبـعـض مـنــهـا  مــثـاالً
ــا يـــســـمى ب ( األســـلــوب ــوذجـــيـــاً 
احلــسي ) في كــتـابــة الــشــعـر  _حـسب
الدكـتـور صالح فضل  ? _اذ ان األيـقاع
اخلارجي ( الـوزن العـروضي ) وااليقاع
الداخـلي ( الهالـرموني ) يحـتالن احليز
االكبر في تقنية هذا االسلوب  بالتالزم
ـالمــسـة) الــفــعّــال مع مــا يــســمى ب ( ا
ـعتـمدة عـلى ( احلـواس ) . يقـول نزار ا
فـبـاني في كـتابـه ( قصـتي مع الـشـعر –
 "" : (-- 1986لــكي يـكــون الـلــون لـونـاً
البـد ان يالمـس الـعــيـون  ولــكي يــكـون
الــــلـــحـن حلـــنـــاً البــــد ان يُالمس األذن 
س ......... ويجعلُ الشعرَ حينئذٍ مجرد 

بالكلمات )). 
ا  في قـصيـدته ( شـوق مفـاجيء )  ر
ـنـعم حـمـنـدي مـا تـرجمَ الـشـاعـر عــبـد ا

نظَّرَ له القباني  في قوله اعاله :
((اليكِ أبثُّ هوايَ شذى االقحوانْ

وهذا احلن الى قبلةٍ
شَهْدُها في رضابي وحتت اللسانْ

هواكِ أحتراقي 
بحمى العناق 

ولهف أشتياقي ))
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ان التوازن ب ( الوزن ) و ( الهارموني
) داخل القصـيدة  يعـطي طابعـاً حيوياً
لـلـنــسـيج الـشـعــري  وهـمـا مـتالزمـان 
متفاعالن  ال تناقض أو تباعد بينهما :

((في الليل ترفأُ بردَ شتاءٍ مقلوبْ
غلوبْ وترتقُ حباً مزقّهُ احلب ا

ما أجملها .. ما أجملها 
َ تَزمُّ شفاه ...االه ح

هل انسى كيفَ توزعُ بسمتها
يوم تنامى اجلوع على األفواه ? ))

تـبـقى هـنـاك مالحـظـة عـامـة  ذات صـفة
ــفـيـد تـوثــيـقــيـة لــيس اال  وجـدتُ من ا
االشارة الـيها وهي بـأجتاه : االول 

ان بـعض قـصـائـد اجملـمـوعـة اجلـديـدة 
تضمنتْ مقاطع من قصائد منشورة  او
ـقــاطع بـطــريـقـة اعــادة صـيـاغــة لـتــلك ا
جــديـدة  وهــذا ســيــاق ادبي  اجــدُ من
ــارسه فـي طــريـــقــة حـق الــشـــاعـــر ان 
تعامله مع نتاجه الشعري  ‘خصوصاً 
اذا مـا وجــدَ في مـقــاطع تـلـك الـقــصـائـد
ــنــشــورة )  مـــا يــنــســجـم مع فــكــرة (ا
شـعريـة جتول في خـاطـره تعـالجُ موقـفاً
راهـنـاً او تتـعـلق به بـصيـغـة او اخرى 
ـقاطع هي نبوءة سابقة كأن تكون تلك ا
للـموقف الراهـن او غيرهـا . اما االجتاه
فـقـد الـثـاني  فــيـتـعـلـق ب ( الـعـروض) 
تــوزعتْ قــصــائـد اجملــمــوعـة عــروضــيـاً
بـالــشـكل الـتـالي :  8قـصـائـد من بـحـر (

تقارب الكامل )  ومثلـها من بحر ( ا
تدارك –فاعلن -- )  و 7من بحـر ( ا
تدارك –فعلن -- )  و  6من بحـر ( ا
قــصـيـدة واحـدة مـن بـحـر ( الـرمل ) (
واخـرى من بــحـر ( الــهـزج ) وهــمـا (
لزوم ما ال يلزم ) و ( نقوش ) اضافة
الى ان قصـيدة ( عـواء الظل ) تـناوب
ـتـقـارب ) في ـتـدارك ) و ( ا فـيـهـا ( ا
نـفس الـوقت . اخيـراً  يـبقى الـشـاعر
نـعم حـمـندي  صـوتـاً متـمـيزاً عـبـد ا
بــ مــجــايــلـيـه  عـراقــيــاً وعــربــيـاً 
وثــقــتي عــالـيــة انه ســيــبــقى ويـزداد
... متمنياً  ان اكونَ قد ابداعاً وتميزاً
وُفِـقْتُ  في تـقـد ابـداعه لـلـمـتـلقي .

محبتي للجميع .
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مـنطـقة الـشتم والـقـذع مشـوه احلـقائق
ومـــوارين االمـــور ال يــســـمـــون األشـــيــاء
باسمائها. وهذا ما اتسم به احلوار الذي
أُجـــــري مــــــؤخـــــراً مع د. الهــــــاي عـــــبـــــد
ـدى احلــســـــــــ فـي ثـقــافــيــة جــريــدة ا

بتاريخ .21/12/2021
ويـقـيـنـا أال جدوى مـن حوار تـتالشـى فيه
ــوضـوعــيــة ويــطـغى عــلــيه الــتــشـاكس ا
والتنابز والتـناكد كما ال طائل يرجتى من
وراء حـوار تــهــيـمـن عـلــيه روح الــتــبـجح
واإلدعـاء والـتـسـطـيح والـتـهـلـهل..مع ذلك
ــــثـل هــــذه احلـــوارات فــــإن الــــتــــصــــدي 
تنـمرة مسؤوليـة ثقافية ال الفضفـاضة وا
تخصصون من ينبغي أن يتثاقل الـنقاد ا

تأديتها. 
فــقـد يـكـون من هـؤالء الـكـتـبـة من يـحـتـاج
تـوجيـهاً وتـعلـيمـاً وهو ال يـدري ذلك وقد
يـكـون مـنـهم من يـعـاني من عـقـد ال بـد من
مــكـاشـفـته بـهـا كـي يـرعـوي ويـعـلم أن مـا
ا هي اسـقـاطات يـتقـوله عـلى االخـرين إ
نفسية تكشف عما في داخله من نواقص
وقـــد ال يـــفــيـــد من الـــنـــصح والـــتـــوجــيه
فينـطبق علـيه من ثم قول الشـاعر( رمتني

بدائها وانسلت) 
ولـيس ببـعـيد ذلك الـيـوم الذي طـلـبتْ فيه
شورة في مني أن أسدي إليها النصح وا
مــسـائل تـتـعـلق بـالـروايـة الـعـراقـيـة وأن
أرشـــدهـــا إلى كـــتب تـــتــزود مـن خاللـــهــا
يـدان لتتـعرف على أهم عرفـة في هذا ا
الــروائـيــات والـروائـيــ فـقـمـت بـواجـبي
جتـاههـا بيـد أنـها لم تـفـصح عن نوايـاها

يَكثـر الكتـبة الذين توهـمهم معـلوماتهم
تـنـطعـة بـدخول ـتواضـعـة وذواتـهم ا ا
مـيـادين الــكـتـابــة اخملـتـلــفـة وبـاألخص
ميدان نقـد القصة والـرواية متصورين
ــيــدان من الــســهــولـة امــتالك أن هـذا ا
ا التوفر على أدواته. فهو ناصيته دو
ـــ من وجـــهــة نــظـــر هــؤالء الــكـــتــبــة ـــ
كن مـتـيسـر اتـقـانه وسـهلـة مـسـاراته 
ألي واحــد مــنــهم أن يــخــبط فــيه خــبط
عــشــواء من دون أن يــنــاله قـدح وال ذم.
ـارسون لـيس ألن هنـاك كـثيـرين مـثله 
الــفـعل عـيـنه بل ألن الــتـعـلـة الـتي بـهـا
يــــــــحـــــــتـج عـــــــلـى من يــــــــؤاخـــــــذه من
ــتـخـصـصـ جــاهـزة وهي أن الـنـقـد ا
ثقافة عامـة ويحق لكل من شاء أن يدلو
بدلـوه متـناسـ أن النـقد عـلم ومـعرفة
وهــــو بــــحـث عن اجلــــمـــــال عــــلى وفق
نـظـريـات مـخـتـبـرة ومـعـادالت مـعـتـبرة
مـحـصـتـهـا عـقـول مـتـخـصـصـة بـجـهود
مارسة الـنقدية تقوم جادة مخلصـة. فا
ـكن الـقـفـز عــلى جـمـلـة مـقـتـضـيـات ال 
عــلـيـهـا أو جتـاهــلـهـا; وإال صـار كل من
يـعرف تـدبيج الـسـطور أن يـكون نـاقداً
ـتطيـها بال دراية والنقـد عنده مـطية 
مـــــنــــازالً أهـل الــــدرايـــــة من الـــــنـــــقــــاد
ـتـخـصـصـ مـنـاوراً إيـاهـهم شـاهـراً ا
سيـف اجلهل بـوجهـهم مسـقطـاً علـيهم

كل عقده واخفاقاته ونواقصه.
ـارسـها إن الـنـقد األدبـي ليس هـوايـة 
مـن رغب فــــيـــهــــا وال هــــو نـــشــــاط من
مجـموعـة أنشـطة آنـية تـفرضـها ظروف
مـعيـنة بـل هو عـمل يكـرس له من يـريد
تـأديته كلَّ جـهده كي يـكـون متـخصـصا
كن فـيه وقـد امتـلك نـاصـيـته الـتي ال 
للمـرء أن يظفـر بها بـ ليلـة وضحاها
بـل يـتـحـصـلـهـا عــبـر مـشـوار طـويل من
ــــكـــــانــــيــــزمــــات ــــران و الــــدربـــــة وا
سنـخصص للـحديث عنـها مقـاال خاصا

بها في مناسبة قادمة. 
عمـوما تـتلون أسـاليب الـكتـبة من مدعي
النقد الشـعري والنقد الـقصصي ولكنهم
يـتفـقـون عـلى الغـايـات وهي جعل الـنـقد
طــريــقـــا به يــصــلـــون إلى مــآرب ذاتــيــة
رخــيـصـة وهي تـوجــيه أضـواء الـشـهـرة
نــحــوهم والــتـي عــجــزوا عن احلــصــول
عـلـيهـا في مـسـاعيـهم الـفـاشلـة وبـحـثهم
الالئـب عــنـــهـــا بــأنـــشــطـــة أخـــرى تــلك
األضــــواء الـــتي فــــاتـــهم قــــطـــارهـــا ولم
يـتمـكنـوا من نيـلـها بـالتـخصص الـدقيق
الـذي لـم يـقـدمـوا فـيه شـيـئـاً ذا قـيـمـة أو
يـــأتـــوا بــجـــديــد خـــاصـــة أولــئـك الــذين
وضعتهم الـوظيفة التـدريسية في طريق
الــــشـــعـــريـــات والـــســـرديـــات فـــراحـــوا
يـــتــعـــلــمــون مـن طالبــهـم أبــجــديـــاتــهــا
فاستـسهلـوا أمرها غـير متـصورين أنها
من الــعــلــمــيـة مــا حتــتــاج مــنــهم حــفـراً
يـزون به بـ مفـهوم ومـفهوم معـرفيـاً 

ونظرية وأخرى. 
ومـع ذلك فـــإن الـــكــــتـــبـــة يـــســـوغـــون ـــ
ألنفسهم ومن على شاكلتهم ــ استسهال
األمــر مـعــتـقـدين أن عــمـلـهـم لن تـشـوبه
شائـبة مـا دام اجليـد ضائـعا في الرديء
. واليابس في اليانع والغث في السم
وهذا وهم كـبيـر وظن سيء بالـنقـد ليس
توهم على فيه من جناية سوى جـناية ا
نـفـسـه قـبل أن يـجـني عـلـيه غـيـره. ولـقـد
ــاً (رحم الــلـه امــرأً عــرف قــدر قــيل قـــد
ـعـنى أن من لـم يـعـرف مـقـدار نـفــسه) 

امكانياته فهو مهان ذلول.
ـا كان الـنقـد هو الـغايـة فإنه لن يـكون و
الـوسـيـلـة إال عـنـد من هم أنـصـاف كـتـبـة
وأشبـاه متـناقدين وال أقـول أشبـاه نقاد.
ـفارقـة أن عـدد هؤالء الـكتـبـة الظـان وا
بــأن الــنــقــد وســيــلــة لــلــشــهــرة صــاروا

يزدادون يوما بعد يوم. 
فــكـيف بــعــد ذلك يــسـتــقــيم حـال الــنــقـد

األدبي عندنا ?!! والكثـرة الكاثرة ال تميز
كـوع القـصـة من بـوع الروايـة وال حتـفر
ا تشطح من دون عاول مفاهيـمية وإ

وعي وتتسطح بخلو وفاض. 
ومـثـل هـؤالء الـكـتـبـة كـمـثل الـذي يـسـدل
ــيــز احلـــجــاب عــلـى عــيــنـــيه فال هـــو 
احلــقـــيــقـــة عن الـــزيف وال اجلــمـــيل من
حو اجليد وهو يتصور شوه فتراه  ا
ـمــحـو حـاكـمــاً عـلى نـفـسه أنـه يـجـوّد ا
بــاجلـهل قــبل أن يـحــكم عـلــيه اآلخـرون
ولـسـان حالـه يقـول: ( رب رمـيـة من غـير
رام) يصـيب بـها الـهدف بـشكل عـشوائي
وكـــيـــفــــمـــا اتـــفق بال كـــد وال جـــهـــد وال

مؤاخذة أو اعتراض.
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ـقروءة وتـعد احلـوارات في الـصـحافـة ا
مـيـدانـاً سانـحـاً يفـيـد مـنه هـؤالء الكـتـبة
فــيـضــخـمـون ذواتــهم هـاشــ عـلى هـذا
وناشـ علـى ذاك مصـورين أنفـسهم هم
وحـدهم الـعـارفـون وغـيـرهم اجلـاهـلـون.
ــعـــروف أن احلـــوارات عـــلـى أنــواع وا
ومجراها يكون بحـسب االسئلة وطبيعة
النـقاش بـ السـائل واجمليب خـصوصا
حـ ال يــعـرف اجملـيب طـبـيـعـة االسـئـلـة

التي سيحاوره فيها السائل.
وعادة ما يكـون الهدف من احلوار إعادة
االنــتـاج ولـيـس االجـتـرار. أمــا أن يـكـون
هـدف احلوار الـتـمـادي نـيالً من االخرين
فـهذا هـو شأن الـكـتبـة الذيـن ال منـهجـية
تـوجـه أجـوبـتـهم وال عـلـمـيـة لـديـهم بـهـا
يحتـجون ويناقشـون فيهربـون منها إلى

من وراء مـا سـألـتـني عـنه وهـو الـكـتـابة
ا في هذا اجملال ولو افصحت لزودتها 
ـا زودتهـا به. ومـا تزال هـو نافع أكـثـر 
الــروايـــات ومــجـــامــيـع الــقـــصص الــتي
عـيتها. زودتها بـها حتى هـذه اللحـظة 
يدان يـوما ما علـما أنهـا لم تقرب هـذا ا
ال من قـــريب وال مـن بــعـــيـــد حـــتى بـــعــد
وصــولـهـا سن الـتـقـاعـد الـوظـيـفي بـعـدة
سنوات. وليس من نفع توخيته من وراء
ذلك ســـوى أال جتــــحـــد حق مـن تـــفـــضل

. عليها فتتهجم عليه زوراً وبهتاناً
—uNE « WONý

ـتـقـاعدين والـغريـب أن هؤالء الـدكـاترة ا
تنـتفض شـهيـتهم لـلظـهور بـعد خـمولهم
ــمـــيت في ســـني خــدمـــتــهم الــدائـم أو ا
اجلـامــعــيـة وكــأنـهـم في سـعـي مـحــمـوم
إلثبات أن( (expireشهـاداتـهم وألقـابهم
نافع الـشخـصية ما زال صـاحلاً جلنـي ا
ــكن لــكن األغــرب من الـى أقــصى حــد 
ذلك تـصـورهم أن بـاسـتـطـاعـتـهم خـوض
أي مـــيـــدان حـــتى لـــو كـــان بـــعـــيـــدا عن
ــتــشــقـون تــخـصــصــهم; ولم ال?!..فــهم 
الـدكـتـرة!! وقـد يـذهب اخلـيـال بـبـعضـهم
إلى أن يـدخـل صـالـة الـعـمـلـيـات الـطـبـية
ويـــتـــنــــافس مع اجلــــرّاحـــ في إجـــراء
عـمـلـيـات في الـقلب والـكـلـيـة والـدماغ ..أ

ليس هو( دكتور)?!!
إنـنـا ال نـقول إن مـن بلغ مـن العـمـر عـتـياً
يـعـسـر عـلـيه امتـالك أدوات النـقـد لـكـنـنا
نــقـول إن الـنـقـد لـيس يــسـيـرا لـكي يـأتي
تـلك أدواته ويـشـرع فيه من إلـيه من ال 
لم يـفـهم مـقـدمـاته وأبـجـديـاته..ومن دون
ذلـك ال نــقـــد ســـوى تــعـــابـــيــر مـــزاجـــيــة
وتــنـمــرات صــبــيـانــيــة ال تــخـلــو من غل

قام بذكرها. وأخطاء ال يليق ا
إذن فــلــيـــتــعـــلم الــكـــتــبــة حـــ يــحــاول
ـتــخـصص مــسـاعــدتـهـم في تـصــحـيح ا
مـــســاراتــهـم في الــكـــتــابــة كـي ال يــكــون
حـوارهم الـصـحـفي في جـريـدة مـحـتـرمة
ـدى مـوضـع الـتـنـدر وهـم يـظـنـون مــثل ا
مــثال أنـهم أول من قــدم (دراسـة تــتـنـاول
الـــروايـــة الـــعـــراقــيـــة من وجـــهـــة نـــظــر
اجتماعيـة ) أو أن علم اجتماع األدب(هو
ــيــدان الــذي األول مـن نــوعه من حــيث ا
يدخل فـيه. يعـود االهتـمام بـعلم اجـتماع
األدب عــمــومــاً والــقــصــة والــروايــة إلى
اضي في العـالم بيد سبـعينـيات القـرن ا
إنّ نـهــضــة مـلــحـوظــة رصــدت مـنــذ عـام

 (2015وهـذا يـعـني أال فـارق لـديـهم بـ
ـنهـجـية اجـتـماعـيـة ذات منـظور الـنـقد 
مرجـعي ووثـائقي خـالص وب الـدراسة
االجـتمـاعـية عـلى وفق عـلم اجتـماع أدب
الـــذي ردم الــهــوة في فـــهم عالقــة الــذات
ـــوضـــوع والــــوعي بـــالــــعـــالم بل ال بــــا
يــعـرفـون عـديـد الـدراســات الـعـراقـيـة في

ضمار.  األقل التي اجنزت في هذا ا
وهــو أمـر فــصــلـنــاه في مــقــالــنـا( أغالط
البحث االجتماعي وهفوات الالتخصص
الــنـقــدي في كــتـاب من االدب إلى الــعـلم)
نـشور في صـحيـفة "" الـقدس الـعربي"" ا
اللـندنـية بـتاريخ  14كانون االول 2021
وفـيه تـنـاولـنا كـتـابـهـا بالـنـقـد والـفحص
والتقو وبيّنا كيف يتهجم الكتبة على
ـنـهـجـيـات الـنـقد مـن يـريـد أن يعـرفـهـم 
الـتي غـفـلـوا عـنـهـا وال يـنـسـبـون الفـضل
ألهـله الـذين صـدقـوا مـعـهم بل يـصـرون
عــلـى أخـــطــائـــهم خـــالـــطـــ الـــتـــصــور
ــنــهــجــيــة الــتــقــلــيــــدي الــذي تــمــثــلـه ا
االجتـماعـية بـالتـصور الـبنـيوي احملايث
ــثـله عـلم اجـتـمـاع لـالجـتـمـاعـيـة الـذي 
األدب.. ظـــانـــ أن األمـــر ســـيـــان غـــيــر
مكترث بتوظيـف مفاهيم السرد كوجهة
الـنـظــر واخملـيــلـة الـســرديـة وجـمــالـيـات
الـشـكل ومـغـزى الـوظـيـفـة الـسـرديـة. أمـا
مفـاهيم علم اجـتمـاع االدب فال يدرون ما
هي مـن قــبـــيل رؤيـــا الــعـــالم والـــكــلـــيــة
ــــمـــكـن والــــزمـــرة والــــوعـي الــــقـــائـم وا
االجتـماعـية واحملـايثة الـسوسـيولـوجية
والبنـية الداللـية وتمـاسك البنى الـلغوية

وغيرها. 
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وكيـف لبـاحث يريـد أن يكـون ناقـدا وهو
ــنــجــز الـنــقــدي والــسـردي بال درايــة بـا
العراقي وال يعرف ما كتبه مؤرخو األدب
ونـقاده عن الـقـصة والـروايـة وجمـالـيات
كـل جـنس وعـنـاصــره وعالقـته بـالــبـنـيـة
االجــتــمـــاعــيــة وأن اإلبـــداع الــقــصــصي
والروائي لـيس انعـكاسـا لوعي جـماعي
بل احلــيــاة االجــتـمــاعــيــة ــ كــمـا يــذهب
مــنـظــرو عـلم اجــتـمــاع االدب ــ هي الـتي
تـعبـر عن نـفسـهـا من خالل حلـقـة الوعي

اجلماعي.
إن الـــضـــرر كل الـــضــرر هـــو في كـــتـــبــة
يريـدون أن يكون نـاقدين وهم ال يـعرفون
ــزاجــيـة كــيف يــتــركــون الــعــصــبــيــة وا
سـالكـ سـلوك الـتطـفل والـلف والدوران

والـتــنــمـر بــالــسب والـشــتم واالتــهـام
واالنتقاص. 

وال خـير فـي من يريـد أن يـتـعلم الـنـقد
وهــو ال يــعـرف كــيـف يــصـغـي لــلـرأي
اخملتـلف مع رأيه متـخذا من الـتباكي
والتمـسكن طريـقاً لالنتـصار لرأيه في
اسـم عَـلَم عــراقي مـتــوهـمـاً أنـه مـلـكه
الشـخصي وليس لـآلخرين أن يـقولوا
فيـه خالف ما يـقـوله هو. وقـد صورت
له أنـاه الـواهـمـة أنه الـوحـيـد الـسـائر
عــلى خــطــا ذاك الــعَــلَم أو هــو وحــده
اخلـلــيـفــة له مع أن هــذا اخلــلـيــفـة لم
يسـتطع أن يأتي بـأي جديـد في مجال
تـخـصصـه متـحـجـراً عـلى آراء صارت
ناسبة مستـهلكة من كـثرة ذكره لهـا 
ومن دون مــنـــاســبــة ..مــتـــنــاســيــا أن
العلماء ال يُقدَسون وال يرغبون في أن
يــكـونـوا أصـنـامــا ولـهم سـدنـة ألنـهم
أصال مـا كــانـوا لـيــكـونــوا عـلــمـاء لـو
قـبلـوا بالـتصـنـيم بل بالـعكس سـعوا
إلـى إشــاعـــة الـــنـــقــاش والـــتـــشــكـــيك

ا هو معتاد وثابت.  والالتسليم 
ولـيس غـريـبـا أن اجـتـمع لـدى الـكـتـبة
مرضان: مرض التناقد أي ادعاء النقد
ومــرض الــتــصـنــيم كــمــا ال عـجب إن
كانـت تقـوالتهم حـجـر عثـرة في طريق

أي معرفة موضوعية. 
ـرض الـتـنـاقد عـالج فإن ال وإذا كـان 
رض التـصنيم  والعـياذ بالله عالج 
كونه يجعل الفكر يتقوقع ويجمد عند
حد بعينه ال غـير. وما من نفع في فكر
نـع صاحـبه عن الـتطـور حائال دون
( أن يـتـجـدد راضيـاً أن يـكـون (سـادناً
السـم أو مـنــصب أو نــظـريــة مـتــخـذا
مــنـهـا صـنــمـا. وكل ظـنه أن احلــقـيـقـة
ــنـصب أو تــقف عــنــد هــذا االسم أو ا
الــنـظـريـة حـتى ال حــقـيـقـة غـيـرهـا وال

بعدها.  
وأخـيــرا ولــيس آخـراً هــنــيـئــاً لـلــغـة
الـعــربــيـة فـي عـيــدهــا الـزاهــر بـوالدة
نـاقـدة أدبـيـة طـغتْ األخـطـاء الـلـغـويـة
عـــلـى مـــقـــالــتـــهـــا; فـــرفـــعـت اجملــرور
نـصوب ال ـرفوع وجـرت ا ونصـبت ا
في جـملـة أو جمـلـت أو ثالث بل في
عـشرات اجلـمل; أخـطـاء ال نقـبـلـها من
توسطة. نصيحتنا لها أن طالب في ا
تـذهب إلى من يـصـحح لـهـا كـتـابـاتـها

قبل أن تقوم بنشرها. 
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بـــوجــود حتــركـــات مــريــبـــة من قــبل
اجلـيـش دون ذك أيـة تــفـاصــيل. كـان
عبد االله قد قرر استدعاء مدير األمن
ــعـلـومـات ومـدى ـنـاقــشـة مـصـادر ا
ـوقف الالزم صـحــتـهــا ثم اتـخــاذ ا
لـكـنه وجـد آن الـوقت مـتـأخـر فـأرجأ
ـوضـوع في الـيـوم الـتـالي مـتـابـعـة ا
وعاد إلى القصر. في ح كان اللواء
العـشـرين بقـيـادة عيـد الـسالم عارف

على طريق جلوالء بغداد
وصار قـريبـاً من قـصر الـرحاب. بـعد
ذلـك شــاهــد اجلـــمــيع فـــيــلم (لـــعــبــة
ـمـثلـة األمـريـكـية الـبـجامـا) تـمـثـيل ا
ـلك العشاء دوريس داي أثم تناول ا
مع خاالته وقـريـباته من األمـيرات ثم
عانقهن عناقـاً وكأنهن الوداع األخير
ـلـكي األخـيـر. ثم تـوجه أو الـعـشـاء ا
ــلك إلـى جــنــاحه آمالً بــالــنــهــوض ا
مبكراً استعداداً للسفر عند الصباح.
عـنـد مـنـتـصف الـلـيل أطـفئـت األنوار
في القصـر وخلـد اجلميع لـلنوم دون
أن يـعـلمـوا مـا يـخـبـئه لـهم الـقدر في

اليوم التالي. 
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في الــسـاعــة اخلـامــسـة صــبـاح يـوم
االثــنــ ١٤ تــمـوز اســتــيــقظ ســكـان
الـقـصـر عـلى أصـوات عـيـارات نـارية
مــزقت هــدوء الــقــصـر. هـب اجلـمــيع
ـــلك واألمـــيــر واألمـــيــرات : ا فـــزعــ
لكي واخلدم وخـرج أفراد احلـرس ا
ـعــرفـة مــصـدر إلى حــدائق الــقـصــر 
الــنـــيــران. بــعـــد دقــائق ازداد إطالق

الرصاص ولكن نحو جهة القصر. 
ـــلك إلى شـــرفـــة جــنـــاحه ثم خـــرج ا
خـــاطب احلــرس مـــســتــفـــســراً عــمــا
يـحـدث. أمـا عـبد االلـه فـقد خـرج إلى
الــــشـــرفــــة وأمــــر حــــراســــاً آخــــرين
باخلـروج خـارج القـصـر واستـقـصاء
لك الوضع. عـاد احلراس لـيخـبروا ا
الـواقف عـلى الشـرفـة مع بـقـيـة أفراد
ــالــكـة وأخــبــروه بــأنـهم الــعــائـلــة ا
شـاهـدوا عـدداً من اجلـنـود يـطـوقـون
ــلك بـآمــر احلـرس الــقـصــر. اتـصل ا
لـكي فأخـبره بـأن أوامر قـد صدرت ا
ــرابــطــة لــهـم بــتــطــويق الــقــصــر وا

أمامـــه. 
تــصــاعــد تــدهــور الــوضع بــانــطالق
رشـــقـــات الــرصـــاص عــلـى الــقـــصــر
فـأصــابت جـدرانـه وشـبـابــيـكه. أدرك
األميـر عبـد االله أنـها حـركة مـسلـحة
لـقــلب نـظــام احلـكم في الــعـراق. قـام
لك وخـاله بـاتـصاالت من الـقـيادات ا
الـعـســكـريـة حـول الــوضع فـسـمـعـوا
ــوالـيـة تـطــمـيـنــات بـأن الـقــطـعـات ا
ـتمردة للـقصـر ستـتصـدى للـقوات ا
وطلبوا من العائلـة البقاء في القصر
وعــدم الــتــحــصن !!! واالخــتــبــاء في
أمـاكن أكــثـر أمــنـا !!! ويــبـدو أن تـلك
الـتــطـمـيــنـات صـدرت إمــا جـبـنـاء أو
. وكـانت مـتــواطـئــ مع االنـقالبــيـ
قـوات عـبـد الـسالم عـارف قـد بـاغـتت
ـواقع اجلـمـيع وسـيطـرت عـلى أهم ا

الهامة في بغداد. 
ــلـكي بــعـد حــ دخل آمــر احلـرس ا
ـلك بأن اجلـيش قام القـصر وأخـبر ا
ـلكي. بحـركة عـسكـرية ضـد النـظام ا
ـلك لــفـتـح الـراديــو لـســمـاع ســارع ا
الــبــيـان رقـم (١) لالنــقالب وبــصـوت
لك عبـد السـالم عارف وسط ذهـول ا
وأسـرته ومــرافـقــيه. تـوالت بــيـانـات
االنـــقالب وشـــعـــاراته الـــثـــوريـــة مع
عتدي) أنشودة (الله أكبر فوق كيد ا
دى) ون ا و أغنيـة (أخي جاوز الظـا
حملمد عـبد الوهـاب و أنشودة (والله
زمن يــا سالحي) ألم كــلـثــوم وكـانت
قـــد أنـــشــدتـــهـــا عـــام ١٩٥٦  والــتي

أصـبــحت الـنـشــيـد الـوطــني لـلـعـراق
. ومصر وسوريـا لقرابة عـشرين عاماً
حـــاول عـــبـــد االله االتـــصــال بـــعـــبــد
الـسالم عــارف لـلــتـفـاوض مــعه لـكن
ـلك واألمـيـر فــوجـئـا بـإذاعـة بـغـداد ا
لك ناجي طالب قد تعلن بأن مرافق ا
ورد اسـمه ضمن احلـكـومـة اجلـديدة.
اشـتــد الـرمي وشـعــرت الـعـائــلـة بـأن
وت تـخيم على الـقصر. وصار راية ا
الــقــرار بـــأنه ال مــانع لــدى الــعــائــلــة
ـالـكـة من مـغـادرة الـعراق إذا كـانت ا

هذه رغبة قادة االنقالب. 
عـنـد الـسـاعـة الـثـامـنـة صـباحـاً أعـلن
ــلك اســتــسالمه  فــدخـل الــضــبـاط ا
لك هاجمون إلى القصر الستقبال ا ا
لك فيصل الثاني وعائلته. خرج مع ا
ـلـكـة كل من األمـيــر عـبـد االله وأمـه ا
ـلـكـة عـالـيـة والدة نـفـيسـة وهي أم ا
لك واألميرة هـيام زوجة عبد االله ا
واألمـيـرة عـابـديـة شـقـيـقـة عـبـد االله
والــوصــيــفــة رازقــيــة وطــبــاخ تــركي
ــرافـقـ واثــنـان من احلـرس وأحـد ا

لكي.  ا
قـدم محـمد خرج اجلـميع يـتـقدمـهم ا
الشـيخ لطـيف والعـقيـد طه والنـقيب
مصـطـفى عبـد الله الـذي كـان متـوترا
وبـــعض الــضـــبــاط االخــريـن. وبــعــد
جتـمع االسـرة في بـاحـة صـغـيـرة في
احلــديــقــة فـتـح الـنــار الــنــقــيب عــبـد
الستـار سبع الـعبـوسي الذي كان في
ـــعـــروف عـن هــذا هـــســـتـــيـــريـــا  وا
الضـابط انه كـان مريض نـفسـياً مـنذ
كان في الـكلـية الـعسـكريـة  بدون أي
اوامر من الضباط االرفع رتبة والذي
عيتهم وهو خلف اجلمع ومن كان 
ثم تاله بـقيـة الضـبـاط ظنـاً مـنهم انه
ـالـكة كـم لـهم فـأصـبحت الـعـائـلة ا

في وسط النيران. 
ويقال ان الـعبوسي عـانى في ما بعد
ـلك من كـوابـيس لــيـلـيـة يـرى فـيـهـا ا
ــنـام ويــقـول له فــيـصل الــثــاني في ا
ــــاذا قـــتـــلــــتـــني انــــا لم اؤذيك قط .
وتــعــرض الى اضــطــرابـات نــفــســيـة
واكـتآب  مـا ادى في الـنـهـاية الى ان
يـطـلق الـنـار علـى نفـسه مـن مسـدسه
الشـخـصي وهو امـر القـوة الـبحـرية
الـــــعــــــراقـــــيــــــة في الــــــبـــــصــــــرة في

شباط/فبراير (١٩٧٠).
ــلك (٢٣ ســنـــة) في مــقــتل  أصــيـب ا
بـــرصــــاصـــتـــ في رأسـه ورقـــبـــته 
وأصـيب األمـيـر عـبـد االله (٤٥ سـنـة)
في ظــهـره ثم لــفي حــتـفه هــو اآلخـر.
لكة نفيسة (٧١ وتوفيت على الفور ا
سـنــة) واألمـيــرة عـابـديــة (٥١ سـنـة)
وجـرحت األمــيـرة هـيـام فـي فـخـذهـا
لـكـنهـا رمت نـفـسـهـا خـلف سـياج من
الـنبـاتـات فلم يـدركـهـا أحد. وتـمـكنت
من النجاة وغـادرت العراق فيـما بعد
 وأقـــــامـت في األردن وتـــــزوجـت من
ثري عـراقي  وأجنبت مـنه ثم توفت
في سن مـتــقـدمـة. كــمـا جنت األمـيـرة
بـديــعـة الـتي كــانت تـســكن في مـنـزل
آخر هي وزوجها الـشريف حس بن
زيـد وولديـهـا أحـدهمـا الـشـريف علي
بن احلــســ الـذي مــا زال عــلى قــيـد
احلـياة ويـقـيم في لـنـدن. أمـا األمـيرة
بديعة فقد توفيت عام 2020 عن عمر
مائـة عـام. كمـا جنت اخلـادمة رازقـية
بــــــنت صـــــالـح بـن هـــــاشم وهـي من
احلجـاز  بعـد اصـابتـها بـرصاصـت
ونـــقـــلت بـــســـيــــارة مـــجـــهـــولـــة إلى
ـــلــكي وخـــرجت مــنه ـــســتــشـــفى ا ا
مـتــعـافـيــة وبـقــيت عـلى قـيــد احلـيـاة
وتـســكن لـدى عــائـلـة الــسـيـد مــحـمـد

وبــعــد عـودة الــبــعث لــلــسـلــطــة مـرة
أخرى في ١٧ تـمـوز ١٩٦٨ صـدر قرار
رئــاسـي بــاســتــعــادة الـــقــصــر حــيث
أشـرف صـدام بـنـفــسه عـلى عـمـلـيـات
ـضي نـهـاراته في الـتـعـذيب. وكــان 
الــقـــصــر اجلــمــهــوري مــشــرفــاً عــلى
شــؤون احلــزب ولـــيــالــيه في قــصــر
النهاية بتعذيب وتصفية معارضيه. 
وسـمي بــالـنــهـايـة ألنـه من الـنـادر أن
يـــخــرج مـــنه أحـــد بــســـبب صـــنــوف
الـتـعـذيب الــتي يـلـقـاهـا هـنـاك. وقـيل
عــنه (الـداخل إلــيه مــفـقــود واخلـارج
منه مـولود). وفي عهـد البـكر وصدام
كــان نـــاظم كــزار أشــهـــر شــخــصــيــة
. وتذكر عـتقل أشرفت على تعذيب ا
مـذكـرات بـعض الـسـجـنـاء فـيه قـرابة
(٨٠) وسـيـلـة تــعـذيب. وكـانت تـوجـد
هـيـئـتـان لــلـتـحـقـيق: األولى بـرئـاسـة
علي رضـا  والثـانيـة برئـاسة حـس
ـــطـــيـــري. ويـــعـــاونـــهــمـــا (٧٥) من ا
اجلـالدين واجملـــــرمــــ وأصـــــحــــاب
الــــســـوابق. ويــــقـــال ان قـــســــمـــاً من
الــســـجن كــان مــخــصــصــاً لــلــنــســاء

عتقالت.  ا
وقد كتب عن قصر النهاية العديد من
ذكرات منها الشهادات والقـصص وا
(ليلة الهرير في قـصر النهاية) ألحمد
ـنـظـمـة الـسـرية) احلـبـوبي و (دولة ا
ـة  حلـسن الـعــلـوي و (أوكـار الـهـز
جتــربــتي فـي حــزب الــبــعث) لــهــاني

الفكيكي. 
بــعــد فــشل مــؤامــرة نــاظم كــزار عـام
١٩٧٣ وحتميـله جميع جـرائم النظام
 وأنه كـــــان يـــــقــــوم بـــــالـــــتــــعـــــذيب
والتـصفـيات دون عـلم السـلطـة تقرر
هـــدم الــقــصـــر ودعي الــصـــحــفــيــون
شاهـدة عملـية الهـدم. حيث شاهدوا
آثار التعذيب وما كتبه السجناء على
جــدران الـزنــازين. بــعــد ذلك  بــنـاء
دائــــرة اخملــــابــــرات بــــعــــدة طــــوابق
وبـنـايــات في مـوقع قــصـر الـرحـاب 
حـيث اسـتـخـدمت أجـهـزة احلـاسـوب
ألول مـرة لــفــتح مـلف عـن كل مـواطن
عراقي وحزب وحـركة مـعارضة. وفي
عمـلـيـة عاصـفـة الصـحـراء عام ١٩٩٠
ـبـنى إلى قـصف الـطـائرات تـعـرض ا

األمريكية. 
بــــذلك أســـدل الـــســـتـــار عـــلى فـــتـــرة
تـاريـخـيـة مـزدهرة مـن تـاريخ الـعراق
ـالكة احلديث وبـدأت لعنـة العـائلة ا
تالحـق االنــقـالبــيـــ فــقـــضـــوا قــتالً
وإعــدامــاً بــدءاً بــعــبــد الـكــر قــاسم
وعــبـد الــسالم عــارف وأحــمــد حـسن

البكر وانتهاءاً بصدام. 
لآلسف تقوم الدول مثل مصر وتركيا
وإيـران بتـحـويل قـصور مـلـوكـها إلى
ية  متاحف ومعالم سيـاحية وأكاد
حتــول قـــصــر الــرحــاب إلـى مــعــتــقل
تــــزهق فــــيه أرواح أبــــنـــاء الــــشـــعب

األبرياء.  
—œUB*«

موسوعة ويكيبيديا -
لكي األخير)  مجلة ألف - (العشاء ا

باء في 14تموز 2020
ـطـر في 29 مـوسـوعــة شـذرات ا -

تشرين الثاني 2016 
رازقــــيـــة  آخــــر الـــنــــاجـــ من (-
مجزرة قصر الرحاب)  وكالة احلدث

اإلخبارية في 14 تموز 2019
ـــعـــلـــومـــات وشـــهـــادات أخــرى -
يراجع (قـصـر النـهايـة.. الـرمز األكـبر
لفاشية البعث) بقلم حس الهنداوي
ـتــمـدن الـعـدد: 4158  في احلـوار ا

في 19 تموز 2013.

الية / الهيـئة العامة للضرائب ذي العدد 2644 مالحظـات حول كتاب وزارة ا
فروضـة على االطباء بنسبة في 2021/12/21 اخلاص بـتخفيض الضرائب ا

ئة للسنوات التقديرية : 2020 - 2021 - 2022 50 با
اوال: ان التـخفيض اعاله يـخص عيـادات االطباء ومـا في حكمـها من مخـتبرات
او غرف اشـعة وسونار وتخـطيط قلب وعمـليات داخل العيـادة وغيرها وان هذه
عدل وجب قانون ضريبة الدخل رقم  113لسنة  1982 ا االعمـال وكما هو 
يكون الـتحاسب الضريـبي عنها في الـسنة التقـديرية ويقصـد بالسنة الـتقديرية
ـالـيــة اي ان الـتـحــاسب الـضـريـبـي في الـسـنـة هي الــسـنـة الــتي تـلي الـســنـة ا
ـالية وفي هذه ـتحقق في الـسنة  2020ا الـتقـديرية  2021يـكون عن االيراد ا
ـكن ربط ذلك مع حـالـة كـون الـطبـيب خـاضع لـلـضـريـبة عـن الراتب احلـالـة ال 
الـذي يـتـقاضـاه الن الـتحـاسب الـضـريبي عن الـراتب يـكـون خالل نفس الـسـنة
وبـالـتـالي ان الـطـبـيـب يـتـحـاسب ضـريـبـيـا عن راتـبه لـسـنـة  2020خـالل نفس
ـتحقـق عن عيادته ومـا في حكـمها الـسنة  2020بيـنمـا يتحـاسب عن االيراد ا
ـالية في سنة  2021 التـقديرية وبالتالي فـان الطبيب في السنة لسنة  2020ا
الثـانية قد يكـون متقاعـد او مستقـيال من وظيفته والـكتاب اعاله ربط ب امرين

. مختلف
ثـانـيـا: لم يـحدد الـكـتـاب اعاله الـراتب الـذي يـتـقاضـاه الـطـبـيب هل يـشـترط ان
يكون فـي الدوائر احلكوميـة (جامعات ومستـشفيات وغيرهـا) او يشمل القطاع

اخلاص ايضا الن الراتب في القطاع العام واخلاص يخضع للضريبة.
ـوظـفـ يـخـضع راتـبـهــا لـلـضـريـبـة ولـكن لم ثـالـثـا: هـنـاك شـرائح اخـرى مـن ا
هـنـدس يـخـصص لهـا تـخفـيض بـنـسبـة مـعـينـة ومن امـثال هـؤالء احملـامـ وا
ومـراقـبـو احلسـابـات ومـكـاتب تـنـظـيم احلـسابـات والـبـايـلـوجي وغـيـرهـا والذين
لديهـم مكاتب ومختبرات خاصة ويتم التحاسب الضريبي عنها بنسبة 100%
وبدون تـخفيض وهنـا حتصل مخالـفة الهم قواعد الـضريبة وهي قـاعدة العدالة

الضريبية.
رابعـا: عندمـا ينص الكـتاب عـلى عدم شمـول التقـديرات الـتي اكتسـبت الدرجة
القـطعـية مـعنـى ذلك ان الطـبيب الـذي راجع دائرة الـضـريبـة و التـحاسب عن
الية خالل سنة  2021التقديرية لن يتمتع تحققة له سنة  2020ا االيرادات ا
ـا يتمتع بـذلك فقط الذي لم يـراجع وان ذلك يعني بـالتخـفيض البالغ  %50وا
تهرب من راجعـة خالل الفترة احملددة ومكافأة لـلمتخلف او ا لتزم با معاقـبة ا
دفع الـضـريـبـة في الوقـت الذي يـنـبـغي ان يـدفع غـرامـة تاخـيـر ولـيس تـخـفيض

بلغ الذي يدفعه الى النصف. ا
الية والسيـاسة الضريبية خامسـا: ليس من احلكمة وضـمن مباد السياسـة ا
ـا االجراء بـشـكل خـاص ان يـتم تـخفـيض الـضـرائي لـثالث سـنوات قـادمـة وا
الـسـلـيم ان يكـون قـرار الـتـخفـيض بـشـكل سـنـوي حـسب مسـتـجـدات الـظروف
الـية واالقتـصادية وان ذلك يـرتبط بشـكل مباشـر مع الضوابط الـتي تعتـمدها ا

الهيئة العامة للضرائب والتي هي باالساس سنوية.
 سـادسـا: هل ان الـشريـحـة الـتي يشـمـلـها تـخـفـيض التـحـاسب الـضـريبي الى
النـصف هي فعال تسـتحق ذلك وال نقـصد باالستـحقاق من حـيث طبيـعة العمل
ـا من حـيث ـكـانـة في اجملـتـمع وتـعب احلـصـول عـلى الـشـهـادة واخلـبرة وا وا
ـساعدة عـلما ان هـناك شرائح الـي واحلاجة الى ا االستـحقاق طـبقا لـلوضع ا
ـكــلـفـ بــوضع مـالـي يـسـتــحق فـعال تــخـفـيـض مـبـالغ ـوظــفـ وا اخــرى من ا
ـتـرتـبـة عـلـيـهم والـتي تـكـون مـرتـفـعـة جـدا ومـنـهـا الـضـريـبـة ا
ضرائب نـقل ملكية العقار والذي قد ال يكون بسبب اليسر
ـلــحـة الـتي ـا الــعـكس من ذلك او الــضـرورة ا ــالي وا ا

تدفع لذلك التصرف بالعقار.
{ عن مجموعة واتساب

لك فيصل الثاني ا

الـقيـمـاقـجي في األعـظـمـية. وقـتل في
اجملــزرة أخـــو رازقــيــة واســـمه عــبــد
الرزاق كان يـعمل حارسـاً في القصر.
وقــد اســتــيــقظ فــجــراً عــنــدمـا ســمع
صوت إطالق الرصاص فهب مسرعاً
إلى القـصر وجنـدة أهله لكـنه أصيب
بـــــرصـــــاص أدى إلـى مـــــصـــــرعه في

احلال وال يُعلم أين دفن.  
 نــقل اجلــثــامــ إلى دائــرة الــطب
ــدني في ــســتــشـــفى ا الــعــدلـي في ا
ــعـــظم حــيـث ووريت جــثث الــبـــاب ا
ـقــبـرة اجملــاورة. وأمـا الــنـســاء في ا
جثـة األميـر عبـد االله فقـد  سحـلها
من قــبل الــنــاس فـي شــارع الــرشــيـد
ـيدان ثم تعـليقـها على باب وساحة ا

وزارة الدفاع .
ـــلك إلى إحــدى غــرف نــقـــلت جــثــة ا
الــعـــمــلـــيــات مــســـتــشـــفى الـــرشــيــد
ـلك. الـعـسـكـري لــلـتـحـقق من وفـاة ا
وفي مساء الـيوم نـفسه حفـرت حفرة
ـســتـشـفـى في مـعــسـكـر قــريـبـة مـن ا
الرشـيـد وأنزلت فـيـها اجلـثـة واهيل
عـــلــيـــهـــا الــتـــراب ووضــعـت بــعض
الـعالمــات الـفـارقـة مـعــهـا لـتـدل عـلى
مـكانـهـا فـيـما بـعـد ثم  نـقل اجلـثة
لكية قبرة ا بشكل خفي ودفنها في ا
في االعــظـمــيـة في مــكـان خـفـي يـقـال
ـــــمــــرات خـــــوفــــا من حتـت إحــــدى ا

العابـث من نـبش القبـر. بعد ذلك 
ـــلك فـــيـــصل األول إلى نـــقـل جـــثـــة ا
ـلــكـيـة في األعـظـمـيـة حـيث ـقـبـرة ا ا
ــــلك غـــازي دفن إلـى جـــانـب والـــده ا

لك فيصل األول.  وجده ا
تعرض قـصر الـرحاب للـنهب من قبل
الـلصـوص فـنـقلـوا حتـفه ومـقتـنـياته
وأثـاثه فــضـاعت بــذلك ثـروة وطــنـيـة
وتراثيـة. في ح حـافظ سكـان مصر
وايـران وتـركيـا عـلى قـصـور مـلـوكهم
وحتـــــولـت إلى مـــــتــــاحـف ومــــعـــــالم
سياحية. شخصـياً شاهدت دلة قهوة
ـلـكي في مـنزل عـليـهـا شـعـار التـاج ا
سيدة بغـدادية فسألـتها عنـها فقالت
اشتريتـها من أحد الذين نـهبوا قصر

الرحاب. 
في عام ٢٠١٢ أقـمت معـرضاً لـلعـائلة
ـركـز الـثقـافي الـبـغدادي ـالكـة في ا ا
فلـم أجد من مـقتـنـيات الـعائـلـة شيـئا
يــذكــر بل أوســمــة وصــور وصــحـون
ـلـوك وكـتب وأكـواب عـلــيـهـا صــور ا
ومجالت. وقمت بـاستضـافة الشريف
علي بن احلـسـ ابن األميـرة بديـعة
ـلــكــيــة ووضــعــنـا ــقــبــرة ا وزرنــا ا
ــلـوك. أكــالــيل الــزهـور عــلى قــبــور ا
واسـتلـمت رسـالـة من األميـرة بـديـعة
تشـكرني فـيهـا على االحـتفـاء رسمـياً
بعائلتـها ألول مرة منذ مـصرعها عام
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بـــعـــد جنـــاح ثـــورة تـــمــوز 1958 
ترمـيم القـصر وحتـول إلى مسـتشفى
لـــكن بـــعــد انـــقالب 8 شـــبــاط 1963
واعــدام عـــبــد الــكــر قـــاسم ورفــاقه
ومــجيء عــبــد الــسالم عــارف وحـزب
الــبـــعث لــلــســلـــطــة  عــاد صــدام من
الــقــاهــرة واتــخــذ الــقــصــر مــعــتــقالً
. وبعـد حركة ـعارضـ للـسياسـي ا

18 تـشـرين الـثـاني 1963 عـنـدمـا 
القـضاء عـلى احلرس الـقومي وحزب
ـــعـــتــــقل وعـــاد الــــبـــعث  إغـالق ا
القـصـر للـدولـة للـفـترة 1968-1964
ـعارض حيث اتـخذت مـنه مـصلـحة ا
مـقـراً لــهـا. ثم صـدر كــتـاب أسـود عن
جـرائـم احلـرس الـقــومي السـيــمـا في

قصر النهاية. nÝú  UMMJ Ë UNÐUN¹ r UF «
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لـغة القرآن الكر  لغة النبي اخلا  لغـة الضاد لغة العرب لغة الفضيلة والقيم
ـعـرفة والـعـلم والـشـريعـة الـلـغة الـتي انـزل الـله تـعالى بـهـا الـقرآن النـبـيـلـة لغـة ا
ـشرك بل الكـر ليتـحدى رسـول الله به الـشعـراء والفصـحاء والـلغـوي من ا
ـثـله بـقـوله تـعـالى: (قُلْ لَـئِنِ اجْـتَـمَـعَتِ كل االنس واجلن مـجـتـمـعـ ان يـاتـون 
الْإِنْسُ وَالْـجِنُّ عَلَى أَنْ يَـأْتُوا بِـمِثْلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لَا يَـأْتُونَ بِـمِثْـلِهِ وَلَوْ كَـانَ بَعْـضُهُمْ
ـسلم لِـبَعْضٍ ظَهِـيرًا) االسراء:  88 . نعم انـها اللغـة التي يغـبطنا عـليها كل ا
ن من غير الـعرب ويتمـنون تعلـمها ويعتـبرونها مـباركة وتاتي بـاخلير كل اخلير 
يـتـحـدث بهـا كـيف ال والـذي يـجـيـدهـا يسـتـطـيع حـفظ الـقـرآن الـكر فـضال عن
تالوته اناء الـليل واطـراف النـهار ويـعي معـنى اخللـق واحليـاة واالكوان والـبشر

الحظة واالستمتاع بعظمة اخلالق وما خلق. من خالل التفكر وا
الثـقافة العربـية قبل االسالم كانت تـلهم رجاالت القـبائل العربـية ارسال ابناءهم
روءة والكرم الن الى البـادية لتعلم الفـصاحة والبالغة والـشجاعة والفـروسية وا
من اهم ما يـهابه العرب بـالرجال بالغتـهم وفصاحتـهم وسرعة بدائهـهم وتكتمل
ـقاتل الذي يدافع بقدرتـهم على نظـم الشعر لـيحتـفل بهم ويكـونوا السـيف غير ا
عن العشـيرة ومكانتها وهيبتها وعـلو شانها. اليوم لالسف وصلنا الى تصحيح
االغالط االمالئـيـة لـيس لـلمـبـتـدئـ بـتـعـلم القـراءة والـكـتـابـة ولـكن لـبعـض الذين
رحلة اجلامعية وال زلنا نشدد راحل وصـوال الى ا يعلـمون طلبتنا وفي جميع ا
على تـعلم العلـوم واللغات االخـرى ولكن من خالل الركـيزة االساسيـة التي تلهم
متعـلمها حـدة الذكاء ومهارات الـتفكيـر وسرعة البديـهة والفطـنة من خالل تعلمه
) عـلــمـوا أوالدكم وأحــفـادكم الــقـرآن في بــواكـيـر لــكـتــاب الـله (الــقـرآن الـكــر
اعمـارهم (اربع او خمس سنوات) لتـحفيز مهـاراتهم وقدراتهم الفـكرية وترسيخ
روءة والشجاعة والكرم واخللق الرفيع ليكونوا ابناء قيم ا
برره السـتدامـة اعمـالـكم الصـاحلة مـصـداقا لـقول نـبيـنا
: (إِذَا مَـاتَ ابنُ آدم انْـقَــطَعَ عَـنْهُ عَـمَـلُهُ إِلَّـا االكـرم اذ قَـالَ
: صَدَقَةٍ جَـارِيَةٍ أو عِلْمٍ يُنْـتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ مِنْ ثَـلَاثٍ

.( يَدْعُو لَهُ
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هذا حلم من أحـالمنا الـتي ما فـتئت تـتطلـع لتشـييـد مصـانع لصنـاعة الـعقـاقير
ــسـتـلـزمـات الـطـبـيــة عـنـد مـلـتـقي نـهــري دجـلـة والـفـرات في مـديـنـة واالدويـة وا
(الـقـرنـة) بالـبـصـرة عـلى مـسـافـة ليـست بـعـيـدة من شـجـرة آدم. فـاسـمـحوا لي

صانع:- باصطحابكم في جولة افتراضية في هذه ا
ـديـنـة الطـبـيـة عـلى أربعـ مـلـيون دوالر 1- نـحـلم ان ال تزيـد تـكـالـيف انشـاء ا
يــتـحــمـلـهــا الـقـطــاع الـعـراقـي اخلـاص من مـوارده مـن دون ان تـتـحــمل الـدولـة

. العراقية فلساً واحداً
صانع التي شيـدتها شركة اخلليج 2- نحـلم ان تكون مواصفاتهـا على غرار ا

للصناعات الدوائية (جلفار) فى مصر.
3- نحلم ان تشغل مساحة عشرة آالف متراً مربعاً.

كمالت الغذائية. 4- نحلم ان تنتج كل انواع األدوية والعقاقير والفيتامينات وا
5- نحلم ان يعمل فيها أكثر من  5,000 عراقي باختصاصات مختلفة.

ـئة من حاجة العراق من األدويـة بنحو خمسة دينة 85 با 6- نـحلم ان تغطي ا
ـعـدات مع االلـتـزام بـأدق الـنـظم آالف صـنـف باسـتـخـدام أحـدث وأدق آالت وا

. . راقبة الدائم ية والتفتيش وا العا
ا ال يقبل الشك ان الـقطاع الصناعي ختـاماً وبعيداً عن أحالم الـيقظة نؤكـد و
باشرة بتـنفيذ مشروع العراقـي اخلاص تتوفر لديه جـميع مقومات النـهوض وا
ستثمرين العراقي االموال الالزمة مدينة (القرنة) النتاج الدواء وتتوفر لدى ا
للتـنفيـذ وال تنقصـهم الرؤية واإلرادة لـتسخيـر جهودهم الوطـنية من أجل تـلبية
احـتـيـاجـات الـشــعب من األدويـة آخـذين بـعـ االعــتـبـار قـدراتـهم عـلى خـوض

عارك إلنشاء مصانع أخرى موازية في محافظات اخرى. ا
وكل مــا يـحــتــاجه الـقــطـاع الــصـنــاعي اخلــاص هـو مــوافـقــة وزارات الـصــحـة
والصـناعة بهامش مختصر مؤلف من بضـعة كلمات يقول: (موافق وعلى بركة
ـعايير الصـحية الدوليـة القياسية) الله شـريطة االلتزام با
ـستـوردة للـمديـنة واد ا واصدار قـرار يقـضي بـاعفـاء ا

من الرسوم الكمركية. .
وليس هذا احللم على الوطني ببعيد. .

{ عن مجموعة واتساب
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لم تـكـن خـسـارة األدب الـعـربي هـيّــنة
لِمـنْ يعرف جنـدة فتحي صفوة رحمه
الله بعـد أن فارق احلياة في /18/12
ع الدبـلـومـاسـي  2013إذ كان مـن أ
الـعراقـيـ مـنــذ تسـنـمه الـوظـيـفة في
وزارة اخلارجية عام  ?1945وتدرجه
في عــمــله لــيـصـل الى مــنـصـب وكـيل
الـوزارة بـالـنـيـابـة ثم رئـيـسـاً لـلـدائرة
الــســيــاســيــة الـــتي تُــعــنى بــعالقــات
الـــعــراق مـع غـــيــرهـــا من دول.        
           وخالل مــــهـــامـه في اخلـــارج
كـانت له مـواقف ومـبـادرات مـشـهـودة
في أهـم الـــعـــواصم ومــــنـــهـــا لـــنــــدن
وباريس وواشنطن وموسـكو وأنقـرة
أضـافـة الى دول عـربــيـة هي الـقـاهـرة
ـــمـــلــكـــة األردنـــيــة والـــســـعــوديـــة وا
ـلك عبد الله الهاشمـية وفيـها منحه ا
األول بن احلــســ وســام االســتــقالل

األردني عنـد انتهاء مهام أعماله. 
     وفي عــام 1967أعــتـــزل اخلـــدمــة
وهُـيّء لـه أن يــبـــدأ مــســيــرة جــديـدة
وافـرة العـطـاء من الـبـحث والـتـدقيق
حيث أخرج أسفاراً قيّمة في الشـؤون
ـعاصـر وألّـف ما الـدولـيـة والـتاريـخ ا
يـــزيــد عـن عـــشـــرين كــتـــابـــا كــان من
أمتـعهـا (حـكايـات دبلـومـاسـيـة) الذي
طُبع  5مرات و(خـواطـر وأحاديث في
الـــــتـــــاريخ) طـــــبع  3مـــــرات وكل من
(الـعـراق في مـذكـرات الـدبـلـومـاسـي

األجـــانب) و(مـن نـــافــــذة الـــســــفــارة)
مرت كما حقق مذكرات لشـخصيات
عــراقــيـــة وعــربــيــة كـــان لــهــا دور في
األحداث التاريخية. وخالل أقامته في
لـنــدن الـقـى الـعـــديـد من احملــاضـرات
ــعــروف بـدار ــركـز ا الــثـقــافــيــة في ا
احلـكـمــة وكـان مــنـهـا عن الـشـاعـرين

الــكـبــيــرين جـمــيل صــدقي الــزهـاوي
ومعروف الـرصافي وعـن أزمة األدب
ـــعــاصـــر وغــيـــرهــا من في الـــعــالم ا
ـثـقـف ـواضيع الـتي كـانت تـشــد ا ا
الــعــرب هــنــاك حــتى صــار يُــلــقب بـ
) بينما وصف آخرون ؤرخ (أديب ا
أسلوبه فـي الكتـابة بـ (كـاتب التاريخ

بروح أدبية)!           
     في تـــلك الـــفـــتـــرة أيـــضــا رفـــعت
احلـكـومـة الــبـريـطـانــيـة احلـظـر عـلى
االطالع على الوثائق البريـطانية بعد
أن  مــرّ عــلـيـهــا ثالثـ عـامــا  فـأخـذ
ــــراسالت الــــتي كــــانت يــــنـــقّـب في ا
جتـري بــ الـســفـارات الـبــريـطــانـيـة
ومــراجــعــهـــا في لــنــدن وخــاصــة مــا
يــتـعــلـق مــنـهــا بــالـعــراق واجلــزيـرة
الــعـربــيــة فـالّف كــتــابه (الــعـراق في
الــوثــائق الــبــريــطــانــيـة) كــمــا وضع
مـوسـوعــة عن اجلـزيـرة الــعـربـيـة من
خالل تـــلـك الـــوثـــائق الـــتي  صـــدرت
بـســبـعـة أجــزاء ضـخــمـة عـنــوانـهـا (
اجلـــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة فـي الـــوثـــائق
الـبــريـطــانـيــة) وتـعــتـبـر أغــزر مـرجع
تاريـخي لـدور بـريـطانـيـة في اخلـليج
الـعـربي وهـو بـذلك يـسّــرَ لـلـبـاحـث
كــــــشف األســــــرار الـــــســـــيــــــاســـــيـــــة
واألجــتـمــاعــيـة لــفــتـرة حــســاسـة من

عاصر.  التاريخ العربي ا

وفي مــســـعـى عــلــمي آخـــر دأب عــلى
كــتــابــة عــمــود يـــومي خــصــصــته لـه
صـحـيــفـة الـشـــرق األوسط الـلــنـدنـيـة
أســتـمــر في حتــريــرهــا ست ســنـوات
( 1988ـ  (1995وكـان حتت عــنـوان ـ
هــــذا الـــيــوم فـي الــتـــاريـخ ـ تــضـــمن
( (2520حـلـقــة عن أحـداث تــاريـخـيـة
صادف حصولهـا في نفـس ذلك اليوم
ومنها ســير لشخـصيات لعبت أدواراً
مـــهـــمـــة في األحـــداث الـــتي دارت في
الــــعـــالـم وبـــعـــــد وفــــاته بـــادرت دار
جـلدات من السـاقي للـنشــر طبـعهـا 
( (12جزء صـدر منـها حتـى اآلن ستة

أجزاء.     
جنـدة فتحي صفوة

 في آخر صورة له مع أخيه جنيـد
جنـدة فتحي صفوة

 في آخر صورة له مع أخيه جنيـد
وبـــعـــد أن جتـــاوز الــتـــســــــــعــ من
الــــعـــمـــــر أنــــتـــقـل الى رحـــمـــــة الـــله
تــــــــاركاً آثارهِ التي بقيت في متناول
ـثــقـفـ لــتـجــدد ذكـراهُ الـبـاحــثـ وا
الــعــطــــرة لِــمـــا قــدّمه فـي حــيــاته من
ـا تــركه من أثــر هـو ــرء  أعـمــال وا
احلديث الـذي يـدور بـعـد انـتـقاله الى

رحمة الله. 
أسكـنه البـاري عز وجل فـسيح جـناته

وعطر بالطيب ثراه.

امستردام
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رحوم جندة في أخر صورة جتمعهما جنيد مع شقيقه ا

لك فيصل الثاني الى مستشفى رشيد العسكري نقل جثمن ا

يقع قـصـر الـرحاب في جـانب الـكرخ
بجوار معرض بغداد الدولي احلالي
وكـان يـطل عــلى نـهـر اخلـر. واألرض
التي بـني علـيهـا القـصر تـعود لـلملك
غـازي وأهـداها البـن عمـه وخال ابـنه
ـلك عـلي وتقع األميـر عـبـد االله بن ا
مـقـابل قـصـر الـزهور الـذي أنـشئ من
قبل. بينمـا يقع قصر الزهور في حي
احلارثيـة فإن قـصر الـرحاب يقع في
ـنصـور. وكـان الـهـدف من بـناء حي ا
الكة التي القصر هو إلقامة العائلة ا
كانت حلد ذلك الوقت تسكن في منزل

مستأجر في منطقة السكك. 
ويـعـود ســبب تـسـمــيـته ب(الـرحـاب)
نــســبـة إلـى قـصــر كــبـيــر في مــديــنـة
الـطـائـف الـسـعـوديـة كــانت الـعـائـلـة
ــالــكــة تــمــتــلـكـه قـبـل قــدومـهــا إلى ا
العراق وانتـهاء سلطـتها في احلجاز
فـي عــهـــد عـــمــيـــد األســـرة الـــشــريف
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كان القـصر يشـبه فيال مصـرية راقية
حــيث قـام بــبـنــائه مـهــنـدس مــصـري
ـصـري في الـعـراق رشـحه الـسـفـيـر ا
الـذي كـان صـديـقـاً لألمـيـر عـبـد االله.
وكــان الـــقــصــر بــســيــطــاً عــمــومــاً ال
يختـلف عن بيـوت الوزراء والـوجهاء
الـعـراقــيـ في تـلك الــفـتـرة.  بـنـاء

القصر عام ١٩٣٩ . 
يـتـألف الـقـصـر من طـابـقـ األرضي
يــضم صـاالت االســتــقـبــال والـطــعـام
وجلـوس العـائـلة ومـكتب األمـير عـبد
االله. والـطابق الـعـلـوي لغـرف الـنوم
وجـلوس الـعـائـلـة وسكن األمـيـر عـبد
االله وزوجته هيام بنت أمير ربيعة. 
ال يــبــعــد مــدخل الــقــصــر كــثـيــراً عن
ســيـاج الــقـصــر وبـوابــته احلـديــديـة
الــقــصــيــرة الــتي تــزيــنت بــالــشــعـار
لـكي. وعـلى جانـبي الـبوابـة يـرتفع ا
عـــمــودان مـــربــعـــان عــلـى كل مــنـــهــا
مصبـاح كهـربائي على شـكل فانوس.
وإلى جــانــبـيـه تـوجــد غــرف احلـرس
. وكـانت تـوجـد ـرافـقـ والـسـواق وا

سرية مشاة تابعة للجيش العراق.
 أما واجهة القصر فتتوسطها طارمة
تـستـنـد عـلى أربعـة أعـمـدة  تعـلـوها
أقــــواس بـــ عـــمــــود وآخـــر. وأمـــام
الطـارمـة توجـد نـافورة بـشـكل صحن
ــيــاه مـــنه نــحــو مـــرتــفع تــنـــســاب ا

األسفل. 
وقــد رفـعـت في مـدخـل الـقــصــر اآليـة
القـرآنيـة (قُلِ اللَّهُـمَّ مَالِكَ الْمُـلْكِ تُؤْتِي
الْـمُــلْكَ مَن تَـشَــاءُ وَتَـنـزِعُ الْــمُـلْكَ مِـمَّن
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَـشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ـ
بِـــيَـــدِكَ الْـــخَــيْـــرُ ـ إِنَّكَ عَـــلَـــيـ كُل شَيْءٍ

قَدِيــــر ).
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ــلك فــيـصل ســكـنت الــقــصـر بــنـات ا
األول وهن األميـرات عـابديـة وجـليـلة
ـة والـسـيــدة نـفـيـسـة وزوجـته حــز
ـلك عــلي ووالــدة عــبـد االله. زوجــة ا
كمـا انتـقل إليه األمـير فـيصل الـثاني
بــعـــد وفــاة والــده غــازي عــام ١٩٣٩.
مـقـارنــة بـقـصـر الــزهـور  كـان قـصـر

الرحـاب عـمومـاً هادئـاً قـليل احلـركة
ـنـاسبـات كـعيـد ميالد إال في بعض ا
أحد أفراد العـائلة أو مـناسبة عـائلية
كــاخلــطــوبــة وعــقــد الــقــران. وكــانت
ســيـدات الــعـائــلـة نــادراً مـا يــخـرجن
خـارج الــقـصـر وإذا خــرجن يـرتـدين

العباءات العراقية السوداء. 
في عـــام ١٩٤٦ اســتـــضــاف الـــقــصــر
حفلة للسيدة أم كلثوم حيث حضرها
الـوصي عــبـد االله وعــدد من الـوزراء
والـســيـاسـيــ والـسـفــراء وأصـدقـاء

الوصي. 
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أساوية التي حلّت بالعائلة النهاية ا
الـكة في قـصر الـرحاب كـانت أبشع ا
اجلـــرائم الــتي بـــدأ بــهــا حـــكم عــبــد

الـكـر قـاسم ورفـاقه الـضـباط. إذ 
قتل جـميـع أفراد الـعائـلة ومـرافقـيهم
بـوحـشـيـة وبال رحـمـة. و إعـدامـهم
بال مـحــاكـمـة وال تــهـمـة وال دفـاع وال
ـلك قــاضي وال مــحـامـي. إذ  قـتـل ا
فــيـــصل الــثــاني واألمـــيــر عــبــد االله
وأخواتـه وأمه العـجـوز نـفيـسـة التي
كــانت تــمــسك بــالــقـرآن الــكــر بــيـد
ومسبـحتـها بيـد. حفل اعـدام جماعي
لم يسـتغـرق سوى دقـائق نفـذه نقيب

في اجليش ورفاقه. 
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ــــوافق ١٣ تــــمـــوز فـي يـــوم األحــــد ا
ــلك في قــصــر الــرحــاب ١٩٥٨ كــان ا
ـنـاســبـة عـيـد يـجــتـمع مع عــائـلـتـه 
ميالده الـذي تخـللته فـقرات تـرفيـهية
. وبعد ألحد الـسحرة االسـتعـراضيـ
احلــفـل تــداول مــوضـــوع ســفــره إلى
تــركـيــا ولــنــدن في ١٤ تـمــوز لــزيـارة
خـطــيـبـته األمــيـرة فـاضــلـة واالتـفـاق
ـلك خـجوالً عـلى موعـد زواجه. كـان ا
وهـــادئـــاً ومـــتــعـــلـــمـــاً فـي جـــامـــعــة
بريطانية. كـما تناول احلديث خططه
ـلـكي اجلـديد لالنـتـقال إلـى القـصـر ا
. وكـانت زوجــة خـاله في كـرادة مــر
هيام مـحمد احلـبيب تقول لـلملك: قل
إن شاء الله وتـكررها بـعد كل حديث
: للمـلك الشاب. عنـدها قال لـها مازحاً
نعم نـعم  إن شـاء الله إن شـاء الله
ـــاذا هـــذا االحلـــاح وكـــأنـــنـــا ولـــكـن 

سنموت غداً?
عـنـد الـغـروب وصـلت سـيـارة توقـفت
أمــام الــقـصــر وتــرجل مــنــهــا ضـابط
يـحـمل رسـالـة سلـمـهـا لـلـمـلك. قـرأها
ـلك واكــتـسى وجــهه بـالــوجـوم ثم ا
ـلك اخلـاص طـلب االتـصــال بـطـيـار ا
ـقـدم جسـام جلـلب طـائـرة مـروحـية ا
لك الـرسالة في باحة الـقصـر. ناول ا
إلى األمـــيــر عـــبــد الــله الـــذي قــرأهــا
وأصـابه االرتـبـاك  ثـم الـتـفت لـلـمـلك
: ال حـاجـة لــلـهــرب بـالــطـائـرة  قـائـالً
ـعـاقبـة الـقطـعات الـعـسكـرية ووعد 
ــــتـــمـــردة بـــعــــد أن أيـــقن مـــصـــدر ا
ـشبـوهة التي انطالقـها والـعنـاصر ا
ـكث األميـر سوى قـليالً تقـودها. لم 

ثم غادر القصر. 
كـانت الـرسـالـة من مـديـر األمن الـعام
تـتـضـمن مـعـلومـات مـخـتـصـرة تـفـيد
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نـــعت االوســاط الـــفــنـــيــة الـــفــنـــان ســعــدون
ـوت امس الـثـالثاء الـعـبيـدي بـعـد ان غـيـبه ا
ــرض وفـقـا لـبـيـان بـعـد صـراع طـويل مع ا

لنقابة الفنان العراقي .
والـعبـيـدي من مـوالـيـد الـعـمـارة عام 1933
ــســـرحـــيــ يـــعـــد احــد ابـــرز اخملـــرجـــ ا
العـراقي  شارك في تشـكيل فرقة (مسرح
الـرسالـة ) عام 1972 واصـبح رئيـسا لـها
لـسنوات طوال  وقبل ذلك كـان العبيدي من
ؤسـس لـلمـعهـد العـالي للـتمثـيل في دولة ا
صري زكي مثل ا عية اخملـرج وا الـكويت 
طـليـمـات   كـمـا سـاهم في تـأسـيس الـنواة
ــعــيـة ــســرح الــطــفل فـي الــعــراق  االولى 
الـفنان قاسم محمـد ومؤلف االطفال الراحل
عـزي الـوهـاب وأخــرج الـعـديــد من االعـمـال
سـرحيـة مع الفـرقة الـقومـية لـلتـمثيـل.نشر ا
كــتب عـدة مــنـهــا اربع مـســرحـيـات عن دار
الـشؤون الثقافية عام 1988 ومسرحية نور
والساحر عن دار ثقافة األطفال عام 1990
 فضال على إقامته معارض رسم جتسد
ـفضـلة. وفي عام مـوهبته وهـوايته ا
 2005تـولى مـنـصب مـديـر عام
سرح لكن دائـرة السينـما وا
الـسن الـقـانـونـية لـم يسـمح
له بـقـيـادة الـدائـرة لـفـتـرة
طـــويـــلــــة. أحـــيل عـــلى
الـتقـاعد بـعد مـسيرة
مــــتــــمــــيــــزة عــــرف
خاللــــهـــا كـــاتـــبـــاً
ثالً ومـخرجاً و

وإدارياً. 
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ــســلــسل ســوري اخملــرج الــســـوي بــدأ الــتــحــضــيــر 
ـزهـرية) تـأليف كومـيـدي جديـد حتت عـنوان مـبدئي (ا

صري. زياد ساري  بطولة سلمى ا
d¼U « rþU

ــطـــرب الــعــراقـي تــلـــقى تــعـــازي االوســاط الــفـــنــيــة ا
واالعالمــيـة لــوفـاة شــقـيــقه االكــبـر عــلي جـبــار االحـد

اضي سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. ا
vHDB  wKŽ b Uš ÊU OÐ
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اخملرج الـســــــوري حصـد فيـلـمه القـصـير ( مـذكرات
أول رصــــاصـــــة ) جــــائـــــــــــــزة أفــــضل إخــــراج في
مــهــرجـان الــدار الـبــيـضــاء الـدولي لــلــفـيــلم الـوثــائـقي
والروائـي القصيـر في الدورة الرابعـة التي اقيمت  في

غرب. ا

vE×¹ UO³O  «Ëb  u¹bO
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ـنـاسـبة وكـتب(كل عـام وانـتم بـخـيـر 
الـعام اجلديـد). اجلمهور تـفاعل بشكل
كـبــيـر مع الـصـورة مـتـمـنـ من عـادل
إمـام مـشـاركـتـهم صـور أكـثـر وظـهوره
أكـثـر علـى مواقع مـتـواصل.كمـا هـنّأت
صـريـة ياسـم عـبـد العـزيز ـمـثلـة ا ا
مــتـابــعـيــهـا بــعـيــد رأس الـســنـة عــبـر
صـــفـــحـــتـــهــــا اخلـــاصـــة عـــلى مـــوقع
الـتـواصل اإلجـتـماعـي.ونشـرت فـيـديو
قـائـلـة فيه: (كل سـنـة وأنـتم طيـبـ يا
رب تـبـقى سنـة سعـيـدة علـينـا كـلنـا يا
ـتابـعون مع عـبدالـعزيز رب).وتـفاعل ا
وتــمــنــوا لــهــا عـامــا ســعــيــدا مــلــيــئـاً
بـالنجاحات بأعمالها الفنية وأن تكون
ــمـثــلـة بــصــحـة جــيـدة.كــمــا نـشــرت ا
الـلـبـنـانيـة نـادين نـسـيب جنـيم صورة
جـديدة لها عـبر حسابـها اخلاص على
مــوقع الــتــواصل اإلجــتـمــاعي هــنـأت
فـيـها اجلـمهـور بحـلول الـعام اجلـديد
وكـتـبت: (كل عـام وانـتم بخـيـر ان شاء
الله السنة اجلديدة حتمل معها أخبار
حـلوة اكـتر بكـتير من االخـبار البـشعة

ÊU e « ≠ …d¼UI « 

بـعــد إنـقـطـاع فـتـرة طـويـلـة عن مـواقع
ـمـثل الـتــواصل اإلجـتـمـاعي نـشـرت ا
ـصري عادل إمام صـورة عبر حسابه ا
ــتـابــعـ اخلــاص هـنــأ من خاللــهـا ا

بـنهـاية عام 2021  وحـلول عام 2022

و نــخـلص من وبـاء الـكـورونـا ويـرجع
الـعالم حلياته الطبيعـية الله يبعد عنا
الـكـوارث واالمـراض ويـسـامـحـنـا على
كل أفـعـالـنـا ويـكـتـبـلـنـا أيـام أجـمل من
الـسـن الـقبل ويـحقق احالمـنا ويّـسر
أمــورنــا). وظـهــرت جنــيم وقــد إرتـدت
فـستاناً باللون الزهري من دون أكمام
يـزة كـما ردت شـعـرها عن وبـقـصـة 
وجــهـهـا وطــبـقت مـاكــيـاج نـاعم أبـرز
ـصـرية ـمـثـلة ا جـمـالـها.كـمـا عـايدت ا
وقع الفن نـبيـلة عبـيد اجلمـهور وفقـا 
ـقطع صـوتي قائلـة: (كل سنـة واحنا
طـيـبـ كل سـنة واحـنـا فـرحـان كل
) ثم تـضـحك سـنــة واحـنـا مـبـسـوطـ
? نبـيلة عبيد).كما وتـقول: (عرفتو م
طربة اللبـنانية نانسي عجرم نـشرت ا
فـيــديـو جـديـد عـبـر حـسـابـهـا اخلـاص
عـــبــر مــوقع الـــتــواصل اإلجـــتــمــاعي
اســتـرجــعت فـيـه أبـرز أعـمــالـهــا الـتي
أطــلـقـتــهـا واحلـفـالت الـتي أحـيــتـهـا 
تابـع وكتبت: (مع وشـكرت عجـرم ا
إقـتراب نـهايـة ستة 2021 أتـقدم مـنكم

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - نشرت
ية وعـارضة األزياء دوا الفنـانة العـا
ليـبا مـقطع فـيـديو لـها عـبر حـسابـها
اخلـــــاص عـــــلى مـــــوقع الـــــتـــــواصل
سرح اإلجتماعي وهي تـرقص على ا
فـي حــــــفــــــلـــــــهــــــا األخــــــيــــــر الــــــذي
أحيته.وظـهرت دوا لـيبـا وهي ترتدي
ـسرح مالبس المـعة وتـرقص عـلى ا
بــعــفــويـة تــامــة.اجلــمــهــور عـبــر عن
إعــجــابه الــكــبــيــر بــرقص دوا لــيــبـا

سرح. وبحيوتها على ا
الى ذلك تألقت جنمة تلفزيون الواقع
كورتني كارداشـيان ليلـة رأس السنة
حــيث شـــاركت الــعــديـــد من الــصــور
ـــثــــيـــرة عـــلـى وســـائل الــــتـــواصل ا
االجـتـمـاعي. لـبـست الـنـجـمـة حـمـالة
صدر فـضـية وسـروال قـصيـر صـممه
مصـمم األزياء داني مـيشـيل واخذت
لــقـطــات مــتـقــاربــة تُـظــهــر سـاقــيــهـا
تناسقـة. زينت عنقهـا بقالدة كبيرة ا
مصنوعـة من االحجار البـراقة يتدلى

رقم لـيـس من الـسـهل دائـمًـا أن تـكـون صـريـحًـا جـدًا
احلظ.9
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رقم  حتـافظ عـلى صـحـتك بـاتـباع نـظـام لـيـاقـة بـدنـية
احلظ.8
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 قـوة إخالصـك الـيـوم تـثـير إعـجـاب صـديـقـك وتـقوي
صداقتكما.رقم احلظ .2
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ؤجلـة منـذ فترة طـويلة حتـرص على إجنـاز أعمالـك ا
رقم احلظ .9
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ـتــعـلــقـة يـوم جــيــد لـلــتـعــامل مع األعــمـال الــورقـيــة ا
الية. بالشؤون ا
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انت ال تهتم باإلجهاد الذي يعاني منه عقلك يجب أن
تبحث عن االسترخاء.
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يـوم مثالي لـلقيـام برحلة طـويلة.قـد تأتي أخبـار مفيدة
من نوع ما .
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 قم بـالـتـسـجيـل في بـعض األنشـطـة الـتـرفـيـهـيـة التي
ستكون غذاء لعقلك.
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ناسب لالستثمار أو البدء في خطة  هذا هو الـوقت ا
ادخار جديدة.

bÝô«

أدخل التـغـيـير فـي روتيـنك الـيـومي قد يـجـذبك نـظام
اللياقة البدنية.
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فـكـر في االهـتـمـام بصـحـة عـقـلك جـنـبًا إلى جـنب مع
جسمك.
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 تــقـوم بـعـمـل جـيـد ودقـيق هــذا سـوف يـلــفت انـتـبـاه
رؤسائك .

 u(«
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اكـتب أجـوبـة الـتـحـديـدات الـتي
تــســيـر عــكـس دوران الــســاعـة
لـــــتــــــصـل الى ربـط صـــــحــــــيح

للكلمات:
1- رقم فردي

2- وكالة االنباء السورية
3- مدينة سعودية

4- من أجزاء اجلسم الداخلية
5- أتعب

6- مذنب شهير
7- واحة اماراتية

8- من الــعـــمالت في الـــشــرق
االوسط

9- موجع

التـدريسية  في قسم علوم الـقرآن بكلية التـربية للبنات
بــاجلــامــعــة الــعـراقــيــة تــقــدم غــدا اخلــمــيس الــورشـة
االلكـترونيـة التي تـقيـمهـا الكلـية بـعنـوان (ثقـافة الكالم

وقيمة الصمت).

الـفـنـانـة الـعـراقيـة حتـدثت مع الـفـنـانـ ريـاض موسى
واحمـد حسن موسى في جـلسة االحـتفاء الـتي اقامها
ـــســرح في االحتـــاد الــعـــام لألدبــاء والـــكــتّــاب بـــيت ا
ـسرحي للـمكـرم بـجائـزة صالح القـصب  لإلبداع ا

ومهرجان قرطاج. 

الـكـاتــبـة االردنـيـة احـتــفت بـإشـهـار كــتـاب الـنـصـوص
النـثـريـة واخلواطـر (صـمود رغـم االنكـسـار) في دائرة

كتبة الوطنية بعمان وهو االصدار االول للكاتبة. ا

جنل الـضابط الـعـراقي في احلقـبـة اجلمـهـورية االولى
عبـدالكر اجلدة نعته االوساط  الـسياسية واالعالمية

سائل الرحمة لروحه الطاهرة.

 »UD(« œ«uł

الـشاعر العـراقي سجل بصوته
قـصيدة بعنوان (تطبيع عراقي)
في فـــيـــديــو ضم مـــشـــاهــد من
مـديـنـة بـابل االثـريـة  بـعـثه الى

اصدقائه ومعارفه .

دواليبا

ـوت واحلــيــاة بـ اجلــدلـيــة بــ ا
سـرحية احلب واحلرب كمـا تدين ا
وت احلـروب العـبـثيـة الـتي تنـشـر ا
والكراهية وخطـورة تداعياتها على

اجملتمعات واألجيال الالحقة).
مضيـفا ً(وفيـها إشارات إلى سـلسلة
احلـروب الــتي شـهــدهـا الـعــراقـيـون
منذ أربـع عامـاً وحتى اآلن وكيف
ظهـرت تداعـيـاتهـا على شـاب عراقي
عانى من طفـولة معذبـة حتى اضطر
للهجرة واحلن احلارق إلى ماضي
طــفــولـته اآلســر حــ كـان يــســاعـد
والده في صـناعـة تمـاثيل من الـط
ــســرحــيـة احلــري).مــوضــحـاً ان ( ا
ــنــظــور عــبــارة عن ســيــرة حــيــاة 
ــتـــزج فــيـــهــا الـــيــومي مــســـرحي 
باخليـالي مع مشـاهد لتـداعيات من
الـــذاكــرة بــصـــورة شــعــريـــة تــقــود
شاهـد من خاللهـا إلى عالم تـتفتح ا
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يـشـهــد الـقـصـر الـثــقـافي في مـديـنـة
ـنــاســبـة الــديــوانـيــة اخلــمـيـس و
إعــادة افـتــتــاحه تـقــد مــسـرحــيـة
(طــ حــرّي) الــتي كــتـبــهــا الــفــنـان
ـغـتـرب صالـح حسـن فارس والـتي ا
ســـــبق أن فــــــازت في مـــــســـــابـــــقـــــة

ـــســـرحـــيــة الـــتي  الــنـــصـــوص ا
إجـراؤهـا في الـديـوانـية مـن ب 67
نـصاً مـسـرحـيـاً.وسوف يـعـاد تـقد
الـــــعـــــرض فـي بـــــغـــــداد وعـــــدد من
احملـافــظـات .وكـانـت بـنـايــة الـقـصـر
الــثـقـافي مــهـمـلـة وأعــيـد تـأهــيـلـهـا
بجـهد من قبل الـفنـان صادق مرزوق
وأصـبـح صـاحلـاً لــتـقــد الـعـروض

سرحية. ا
ــســرحــيـة(فـي مـا وقــال فــارس عن ا
وسيقى يشبه ورشة فنية للنحت وا
ـسـرحـيـة الـثـنـائـية احلـيـة تـتـناول ا

فيه الـفـرص ليـمـتلئ بـاحلب واألمان
والسالم).

و(طـــ حـــري) من إخــراج الـــفـــنــان
ـسرحي صـادق مـرزوق وتـمـثيل : ا
مــيــثم هــاشم وعــلي جنــاح وقـيس
الكناني سيـنو نحت : زينب ميران

وإضاءة: علي السوداني.
ثل ×و الكاتب صالح حسن فارس 
ـــســـرحـــيــ ومـــخـــرج وهـــو أحــد ا
ـعنـيـ بصـياغـة عرض العـراقـي ا
بـصـري يعـتـمـد في الـدرجـة األساس
على لغة اجلسد ويـقيم منذ سنوات
في امـــســـتـــردام وســـبق لـه أن قــدم
مسرحيـات (أين الهنالك) من تـمثيله
واخـراجه و(اشـتـعـال/ انـطفـاء) من
تــمــثــيــله واخــراج (كــيــتــا هــاخـام)
ـثال وغـيـرهـا وسـبق له أن شـارك 
ـــســرحــيــة في عـــدد من الــعــروض ا

الهولندية.
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عند محاورتنا الي مبدع يدور احلوار
في اطـار عــمـله االبـداعي. اال انـنـا في

سلسلة لقاءات مع فنان ابتعدنا عن
الفن  مقتـرب من الوجه االخر لهم 
والـــــيــــــــوم ضــــيـــــفـــــنــــا
الــــتــــشـــــكــــيــــلي خــــزاف
السيراميك  سعد العاني

عبر هذا احلوار:
ماذا { عـدا فن السـيرامك 

تعشق ?
ــوســيـقى - انه عــشق ا
الـــــكالســـــيـك خـــــاصــــة

الغربية .
{ مــــاهــــو الــــشـىء الـــذي

تتمناه?
- ان ارى الــــــــــعــــــــــالم

يبتسم .
{ مـــــــــتــــــــــى تـــــــــذرف

دمعة?
- عـنـدمـا ارى شخص

مظلوم.
{ حــــدثـــــنــــا عـن  حــــلم

حققته ?
- عـــــنـــــدمــــــا اثـــــبت
حـــــــــــضـــــــــــوري فـي

الساحة الفنية.
{ أبــــــرز صــــــفــــــة في

شخصيتك ?

- التواضع وحب الناس .
{ تاريخ التنساه ?

- ذكرى وفاة والدي .
{ هل شعرت بالندم على شىء اجنزته ?
طلوب بـشكل جيد - كال الني ادرس ا

قبل تنفيذه .
{ ماذا علمتك احلياة ?

احلياة مدارس علمتني كل شىء.
{ آخر كتاب قراته ?

ـوذج - رســالـة اطـروحـة بــعـنـوان (ا
تـقـييم طـلـبـة مـعـهـد الفـنـون اجلـمـيـلة

نتهية) . للصفوف ا
{ اول شىء تقوم به صباحا ?

-اســــــتــعــيــد نــشــــــاطي  لــصــنــاعــة
النجاح .

ن تقول شكرا ?  }
- للذي يستحق الشكر .
{ هل انت انسان عاطفي ?

- نـــــــعـم انــــــا عـــــــاطـــــــفــــــــي جــــــدا
ورومانسي .
ن تاثرت?  }

- تـــاثــــــــــرت بـــالـــفـــــــــنــان قـــاســـــم
سبتي .

{ هل لـــديك الـــقــدرة عـــلى حل مـــشـــاكــلك
بنفسك ?

- نعم وبدون تردد.

بـــرعـــايـــة جـــمـــعـــيـــة الــفـــنـــانـــيـــسن
. التشكيلي

كــلــفـت بــتــمــثــيل الــعــراق في تــونس
ــــهــــرجــــان دولـي عــــربي اجــــنــــبي
خلزافـ العـالم عام 2019 الـعمل مع
) في اهم خــزاف اوربي (لـــيــو هــانــ
هـولـنـدا لـفــتـرة عـام واقـمـنـا مـعـرضـا
مشـتركا في مـشغـله في (ايخت) لديه
الـــكــــثـــيــــر من االعـــمــــال الـــكــــبـــيـــرة
واجلــــداريــــات فـي قــــصــــور بــــغــــداد
يـشـغـل حـالـيـا مـنـصب االمـ ـهـمـة ا
ـــالي جلـــمـــعـــيــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيــ ا
لـديه مـحتـرف فني العـماله الـعراقـي

الفنية.

{ نـــصــيـــحـــة من والــديـك ســمـــعــتـــهــا في
الطفولة?

- كن مــتـــواضع وســاعـــد كل الــنــاس
وابتسم لهم.
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وتـشيـر الـسيـرة الذاتـيـة للـعاني  انه
من موالـيد بـغداد 1964 حاصل على
دبلوم فـنون تشكـيلية خـزف من معهد
الـــفـــنـــون اجلــمـــيـــلــة (1981-1985)
بكالـوريوس فنـون تشكيـلية خزف من
ـية الـفـنـون اجلـمـيـلـة بـجـامـعة اكـاد
بــغــداد مـاجــســتــيــر طـرائـق تـدريس
2009 له مـشاركـات في مـعـارض عدة
ــعـرض الــشـخــصـيـة فـضال عــلـــــى ا

منها:
مـــعــرض في نـــادي الــعـــلــويــة 1990
گــالـيـري عـالـم اخلـزف بـبـغـداد 1991
قاعة الـفينـيق بعمان  1992 مهرجان
الـشـعـوب االول دبي 2001 مـهـرجـان

ي 2002.  التسوق العا
ــــشــــــــــــــــاركــــة فـي كل مــــعــــارض ا
جــمـعــيــة الـفــنــانـيــ الــتـشــكــيـلــيـ
ـعرض الـسنوي الـعراقـي واخـرها ا
ــاضي ومـــعــرض قــاعــة في ايـــلــول ا
كـــلــمــات عــام 2019 فـي اســطــنــبــول
بتـركـيـا مع كـبار الـفـنـان الـعـراقـي

بــأكــبـر الــتـشــكــرات) حـظـي بـإعــجـاب
وجي قلب أحمر واستخدمت عجرم إ
. القى مــعـبــرةً عن حـبــهـا لــلـمــتـابــعـ
الـفـيـديـو إنـتـشـاراً كـبـيـراً  حـيث عـبـر
ـتـابعـ عن حـبـهم لهـا وتـمنـوا لـها ا
زيد من النجاحات في العام القادم. ا
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ـصري الشـهيـر محـمود سعـد زار العـراق قبل اسـابيع بـرغبة االعالمي ا
وود شـخـصي وقـد سـجل انــطـبـاعـات الـزيـارة ومـارافـقــهـا عـبـر سـلـسـلـة
فديوهات بثـها عبر قنـاته الشخصية لـقيت اقباال واسعا ومـشاهدات طيبة
هــو يـطــمح لـزيــارة الـعــراق مـرة اخــرى لـعـدم تــمـكــنه من تــكـمــلـة مـهــمـته

الصحفية لضيق الوقت.
 نعم يريد ان يعود الى العراق مـرة اخرى حسب ماصرح به مؤخرا فقط
يتمنى ان توجد تأشيرة دخول وان يفسح له اجملال بشكل جيد وان تقدم
له تسهيالت التصوير حتى ينجز مهـمته التوثيقية عبر ارجاء العراق وهو
ال يـريـد اي اسـتــضـافـة له ولـكــادره بـقـدر تـســهـيل مـهـمــته االعالمـيـة في
احلـديث عن الـعـراق ومـواقـعه الـســيـاحـيـة واثـاره ومـراقـده وهـذا مـدعـاة
صلحة العامة ان للفخر والزهو ويجب على الدولـة ان تلبي ذلك النه من ا
يــعـرف الــعـالم وشــعـوبــنـا الــعـربــيـة وضع الــعـراق االقــتـصــادي واالمـني
واالجــتـمــاعي وان تــكــون الـصــورة الــراهـنــة حــاضــرة  في اذهـانــهم عن

العراق.
عنية في شـبكة االعالم العراقي (وسبق ان  ومن هنا ادعو كل اجلهـات ا
زارته فـي كـربالء) ومـؤسـسـات اعالمـيــة وعـتـبـات مـقـدسـة ان
ترسل له (فيزا) او دعوة لدخول العراق الستكمال جهده
الـتوثـيقي لـلـتعـريف بالـعراق وحـضـارته من شقـيق محب

واليريد منا جزاء او شكورا فقط افساح اجملال له.
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بغداد
»dſ —U³ł bLŠ«

مـنــهــا قالدة صــلـيب
بــــــــراقــــــــة.ووقـــــــــفت
بالصور بجوار ساعة
خـــشـــبـــيـــة طـــويـــلــة
واســـــتـــــفـــــادت من
شكل حقيـبة يدها
لــــــــــتـــــــــخــــــــــلق
موضـوعـاً ذكـياً
وهـــــــــــــو رمـي
النـرد. ابهرت
الــــنــــجــــمــــة
مـتـابــعـيـهـا
ـــاكـــيــاج
فـــــــــــــــاتـن
اكـــمــــلـــته
بـــأحـــمـــر
شــــــفـــــاه
ذات لون
قــــــــــــوي
وظاهر.
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هــنـاك أســئــلــة كــثـيــرة تــتــصل بــعــمـلــيــات الــقــصف عــبـر
ـسيّـرة ضـد قـواعـد عراقـيـة فـيـها الصـواريخ والـطـائـرات ا
مستـشارون أمـريكـان يعـملون بـحسب اتـفاقـية خـاصة ب

تحدة.  حكومتي العراق والواليات ا
وقف اجلـديد للـحكومـة في بغداد  السؤال األول مـا هو ا
من عـــمــلـــيــات الــقـــصف واجلـــهــات الـــتي تــقـف خــلـــفــهــا
َّ والـشــخــصـيــات الــتي حتــرّض عـلــيــهـا عــلــنـاً بــعـد أن 
االنسحاب األمريكـي من حيث القوات القـتالية وبقي الدور
ـوقف احلـكومي االستـشـاري فـقط وهل يـجوز ان يـكـون ا

هو ذاته بعد االنسحاب األمريكي كما كان قبله ? 
السـؤال الـثـاني الى مـتى تـبقى اجلـهـات الـقـاصفـة تـتـكتم
على اسمائـها وعناويـنها احلقيـقية وهل الدور( اجلهادي)
صالح احلكومية العليا يتطلب التخفي? االفتراضي ضد ا

 السؤال الـثالث تـبدو الـهجـمات تقـترب من أهـدافهـا يوماً
بعـد آخر وتـزداد دعمـاً بتـقنـيات تـوجيه األسـلحـة لذلك ال
ـكن بــأي حـال من األحــوال اسـتــبـعــاد احـتــمـاالت عـدم
إصابـة هدف مـباشـر ضد اشـخـاص أمريـكيـ وعراقـي

قد يـفقـدون حياتـهم في الـقواعـد وهنا كـيف يكـون موقف
احلـكومـة امـام تـعـهـداتهـا بـتـوفـيـر احلـمايـة لـلـمـسـتـشارين
االمريكان الذين طلبت بقاءهم خلدمة العراق وحمايته ضد
الـتـهـديـدات اإلرهـابيـة? وهـذا يـقـودنـا الى الـسـؤال الـرابع
ـتحـدة اذا فـقدت وهو عـلى أي األهـداف سـترد الـواليـات ا
ضبّاطاً وعسكري ومدني ذات هجوم مقبل مَن سيتلقى

ضربة الرد وهل ستكون داخل العراق أم خارجه?  
أمّـا الــســؤال اخلــامس فــهـو مــاذا ســيــحــصل اذا قـررت
تحدة في حـال خسرت أرواحاً في بغداد حتت الواليات ا
واحـدة من الـهـجــمـات سـحب مـســتـشـاريـهــا وتـرك الـبـلـد
بـوضـعه احلـالي يالقـيه مــصـيـره امـام مـتـغـيـرات ال يـراهـا
الالعبون بالوكالة في العراق? نـعلم يقيناً انَّ االمريكان اذا
أرادوا ضرب هـدف داخل الـعـراق مـسـتقـبالً فـلن يـكـونوا
بـحاجـة الـى أي وجود لـهـم علـى أراضيـه. حـتى انَّ هـجوم
طـار الذي ابـتـلي العـراقـيون بـتبـعـاته بعـد مـقتل اجلـنرال ا
اإليراني لم يكن بـحاجـة الى انطالق الصـواريخ القـاصفة
من أراض عــراقــيـــة فــحــامالت الـــطــائــرات وقــواعــد دول

اجلوار في خدمة أية عملية أمريكية دفاعية. 
هناك أسئلـة أخرى اكثر حـساسية سـيح وقتـها عندما
تــتــحـــقق واحــدة أو أكــثـــر من احــتــمــاالت هـــذه األســئــلــة

اخلمسة. 

Ò

¡


	p1-sh- A.shf
	p2.shf
	p3
	p4.shf
	p5.shf
	p6
	p7.shf
	p8.shf
	p9.shf
	pp10.shf
	pp11.shf
	pp12.shf


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

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



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

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



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

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



<<
  /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


