
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

‚uI(« wÒEAð ¡«—Ë WOŽ«d « WKE*« »UOſ ∫©ÊU e «® ‡  WDýU½
…√dLK  W¹—u²Ýb «  U UI×²Ýù« 5 Qð w  wC*« b R¹ œuL;«

دهوك

ÍdA³ « ¡U³G « a¹—Uð

Í—U³¹e « vO×¹ .dJ « b³Ž

هلسنكي
œ«d  rÝUł

n u*« bO¹Qð

ثـقيلة هي مهمة رئيس الوزراء  ,حتـتاج الى تضامن فعلي من كافة فصائل
الـتـأثيـر في اجملـتـمع ونـقصـد بـهـا الفـئـات والـطـبقـات الـواعـية من مـثـقـف
ـواجهـة ضد ـي ومـتـنورين  لـكي تـصطف في جـبهـة ا واعالمـيـ واكاد
جـبـهـات الفـسـاد واالنـتـهـازية . كـثـيـرة هي الـوعـود  واالكثـر مـنـهـا دعوات
االصالح  ولـكن لم يتحـقق منهـما شيئـا  لذا اصبح الـتباعـد واضحا ب
الـنـاس من جـهـة  وب مـكـونـات سـلطـات احلـكم من اجلـهـة االخرى  ولم
رحلة حرق الزمن دون حتقيق نتائج تذكر  فباالمس يـعد مقبوال في هذه ا
ـذهـبيـة  وبـعد أن كـان الـكل يتـحـدث عن عبـور احملـاصصـة الـسيـاسـية وا
حـطت النتائج االنتخابية صوب مراكز السلطات  اصبح كل طرف يتمركز
في جـهـويته دون اعـتبـار لـلمـشروع الـوطنـي اجلامع لـلشـخـصيـات العـابرة
ـا إن السـلطـة صارت فـوق االنانـية الـشخـصانـية واحلـزبيـة والكـتلـوية . و
هـدفا مركزيا لكيـانات شهوانية احلـكم  يصبح عمل رئيس الوزراء الجناز
مـشـروعه الـذي طـرحه أمـام مـجـلس الـنـواب لـيس سـهل الـتـحـقـيق  إذا لم
تـتحد طبقات الفعل الـوطني والشعبي معه  فبعـد هذه السن الطويله  لم
ــكـنـه ان يـرسم ولــو جـزئــيـا في يــعـد مــقـبــوال لـكل رأي ومــوقف وصـوت 
االحـداث أن يــبـقى صـامـتــا  أو مـنـتـظــرا وحـتى مـتــكـئـا عـلى مـن يـعـيـنه .
تـوقـفة عن الـعـمل  وحالـة الـتردي في ـشاريـع ا اجلـمـيع يعـرف إن االف ا
الـبنى التحتـية والصحية والـتربوية والصنـاعية والزراعيـة واجملتمعية  هي
ـا نـتـيـجـة فـعـلـيـة السـتـفـحـال ـوارد كـمـا يـزعـمـون  وإ لـيس بـسـبب قـلـة ا
الــنــهـابــ في مــؤســســات الــدولــة  وبــســبب طــغـيــان احلــزبــيــة االنــانــيـة
ـقدور واحلـصـصـيـة اجلـربـاء والـطائـفـيـة الـعـمـيـاء  وهـذه الـعـوامل لـيس 
ـا يحـتاج الى قـوى شجـاعة وهـيئات رئـيس الوزراء وحـده مواجـهتـها  وإ
عـمل مـقـدامـة  وبـالـطـبع هـذا لـيس من الـسـهل حتـقيـقه إذا لـم تتـفـاعل كل
ي في الـقـوى الوطـنيـة واخليـرة في كل مـجاالت الـتـأثيـر االعالمي واالكاد
خط شــروع مـوحــد . اخلــطـورة في األمــر إن الــنـهــابـ والــفــاسـدين  في
الـسلطة وعـلى حافاتهـا  هم ايضا يزعـمون بانهم ضـد الفساد ويـشتغلون
حملـاربته  ومثل هذا الـسلوك االدعائي  هـدفه خلط االوراق  وإذا مابقيت

ـالـيـة التي  االمـور عـلى مـاهـو  علـيه جتـنب كـشف الـفـاسدين واالرقـام ا
نــهـبــهـا وحتــويـلــهــا خلـارج الــبالد  فـأن الــوضع يــزداد سـوءا واالمل في
عـاجلات تـتبخـر والبالد تـنهـار  والشـعب عامـة والفـقراء على الـنهـوض وا
وجه اخلصوص لم يعد أمامهم سوى حتطيم حصون الفاسدين مهما علت
مـراتـبـهم ومـواقـعـهم . ال نـعـتـقـد عـاش الـعـراق مثـل هـذا الوضـع  النـاهب
نهوب في حالة اتهام مشتركة  وكأن هناك مجموعات نزلت من السماء وا
 تـنهب مـوارد البالد وتـفقـر حالة الـعبـاد  ولكن في حـقيـقة االمـور هذا هو
ـذهبية والعرقية  واالخطر في سـلوك أي بلد يقع حتت وطأة احملاصصة ا
قـراطية) سالحـا بيد سـلطة احلـرامية . االنـتظار االمـر عندمـا تكون ( الـد
ـبادرة  فـليس الـطويل لـلبـدء بالـعمل  هـو تعـبيـر عن ضعف اجلـهد وقـلة ا
عاجلـات وتشكل اللجان دون مـستساغا يـكثر احلديث عن ا
مـبادرات فعـلية بالـعمل  فالـفقر يزداد  والـعاطل عن
دن والشوارع والـبنى التحتية على الـعمل تكتظ بهم ا
حـالـهــا  والـنـهـابـون يـزدادون شـراسـة  فـمـتى إذن
يـــرى الــنـــاس شـــيــئـــا من الـــبـــرنـــامج الــوزاري ...?

ـلف حـيــدر الـعـبـادي تـعـامل مع هـذا ا
ـنح حـقوق بـصـورة انـسانـيـة ووجه 
واسـتـحـقـاقـات الـنـسـاء الـلـواتي فـقدن
مــعــيــلــهن خالل احلــرب ضــد داعش),
واكـدت اخلفـاجي (طالـبنـا في اكثر من
مــنـاســبــة بـضــرورة ايـجــاد مـؤســسـة
ـرأة حتى تركز وطـنية تعـنى بحقوق ا
عــــلى االحــــتـــيــــاجـــات ضــــمن االطـــار
ـــســـاواة وان الـــوطـــنـي مع ضـــمـــان ا
وجودة داخل تـشرك بخـطط التنمـية ا

البالد).
UOKŽ WM'

واشــارت الى ان (وجـود دائـرة تـمـكـ
ـرأة في مجـلس الوزراء مـسؤولة عن ا
مـلف الـنـساء  ولـهـا مكـاتب تـمـثيل في
احملـافـظـات وايضـا وجـود جلـنة عـلـيا
ـراة ولــهـا امــر ديـواني لــلـنــهـوض بــا
تـــضم مــعـــظم الـــوزارات احلــكـــومــيــة
اضــافـة الى  شــخـصـيــات اجـتـمــاعـيـة
ومـنـظـمـات مـجـتـمع مدنـي تتـابع رسم
ــراة الى الــســـيــاســيــات اخلــاصــة بــا
ـرأة الـريفـيـة فضال عن جـانب  جلـنة ا
قـــرار مــجــلس االمن 1325 الــذي دعــا
عـدم انتهاك حرمات النساء واحملافظة
عــلـيــهن اثــنـاء الــنــزاعـات واشــراكـهن

ـهيـمنون كـان أسوأ األزمـان عصر حـماقـات اخلضراء الـسادة األغـبياء ا
ـال الـعـام يــظـنـون بـكل حَـمـاقـة أنَّ األمـور سـوف تـظلُّ عـلى حـالـهـا عـلى ا
الـراهـن أبـدَ الـدهــر! وفي عـصـر احلــمـقى كــلـنـا كــذلك فـالــنـاس عـلى دين
مـلـوكـهم! مـا هي احـتمـاالت أنْ يـصـيـر اإلنـسان غـبـيـاً في حـالـةٍ مـا بغض
ظـر عن مـهـنـتـه أو درجـته الـعـلـمـيـة أو الـوظـيـفـيـة? هـكـذا وجـدتـني دومـاً الـنـَّ
بصحبة مَنْ ال يجب أنْ أكون معهم وأتركُ أعماالً كان يجب عليَّ إجنازها
ألجنـزَ أعماالً كـان عليَّ تركهـا. قُمتُ بأفـعالٍ ال يُفتـرض بعاقلٍ إال أنْ يـبتعد
عـنـهـا. الـعـاقل ال يـقـوم بـأي نـشـاط يـنـتـهي إلى صـراع.  بـحـاجـة إلى وقتٍ
أطــول لـلــجـلــوس مع نـفــسي بـصــمت. الــذين سـرقــوا أوقـاتي هــا هم قـد

اختفوا تماماً من حياتي ليتهم فعلوا ذلك من البداية. 
سـيـقول لك أحـد األغـبيـاء: هل أنتَ غـبي? تـقضـي أوقاتك كـلـها تـعـمل? هذا
الـذي يـفتـخـر بـأنَّه قـد صار من مـحـتـرفي لـعبـة الـبـوبجي والـبـام ال يـعرف
ه احملـيط! ووجـدتـني أعــاني صِـراعـاً داخـلـيـاً شـيــئـاً عن نـفـسهِ وال عن عــا
كن لها أنْ تتطور وأغـني: أنا مش أنا! كدولةٍ تعاني حرباً أهلية عنيفة ال 
أو تـتقدم كـالغبي ال يـفعل أشياءً غـير تلك الـتي ال يريدهـا وبسبب احلرب
!! تـفقد احليـاة كل جمال ويعـتبر النـاس القاتلَ اخلائن الـلص النَّاهب بطالً
ـفــكـرون واألدبـاء عــلى بــحث الـغــبـاء الــبـشـري كــنـكت درجَ الــفالسـفــة وا
وطـرائف ال غيـر تقـليًال من خـطورة األغـبيـاء أو وصول أحدهـم إلى مركز

القرار أو قريباً منه. 
! ألنَّهُ يهدم دوماً حتى الـغبي أكثر خطورةً من القتلـة واللصوص واجملرم
ا رقابـة دقيقـة يعزف ـا يبـدأ األغبيـاء بالعـمل دو وهـو يريد أنْ يـبني. حا
اني سـمفونـيته الثالـثة التي أهداهـا لذكرى رجلٍ عظـيم ويقصد بـتهوفن األ

به نابليون كلحظة أخيرة لبداية انبعاثِ اخلسائر. 
فــون روتــردام إرازمـوس (1466-1536) بــدعــوة شــخـصــيــة من هــنـري
الـثــامن عـاد إلى لــنـدن وفي بــيت تـومـاس مــور لـسـبــعـة أيــام كـتبَ (مـديح
كن أنْ توجد حَماقة احلماقة/ 1509) مـستنطقَاً احلماقة لتتساءل (هل 
ــرء بـنـفـسه واإلشـادة بـهـا وحـرق الـبـخـور حـوالـيـهـا?/ أكـبـر من إعـجـاب ا
ص33).و(الـكــتّـاب الـذين يــريـدون أنْ يـؤمـنــوا ألنـفـسـهم اخلــلـود... عـمـاالً
حض مـأجورين لدي  –أنـا احلماقة- أولئك الذين يـخربشون على الورق 

العبث والهذر/ص80). 
ـلــوك والـقــسـاوســة وكـثــرة ألـقــابـهم وعـلـى لـســان احلَـمــاقـة يــسـخــر من ا
نعون العقل عن وظيفـته: التفكير. (احلكمة جعلتهم ال ومـسمياتهم الذين 
يـنالون سوى الـفقر والعـار فيعـيشون مجـهول فقـراء أما احلمقى فـينالون
الـثروات ويـجالسـون األمراء ويسـكنـون القصـور... واحلكـيم ال يناله شيء
ألنَّهُ لن يـقبل بـالربـا وال الغش وال الـكذب كـما أنَّ األحـمق ينـجح في جذبِ
ال لـن يصلَ إلى فـتـاةٍ صـغيـرة ويـجـعـلهـا حتـبه أمـا احلـكـيم فال... وألنَّ ا
احلكماء فإنَّ احلكم في يدي أنا احلَماقة... من السعادة أنْ تفعلَ احلَماقة
ناسب... فإنَّ معظم الـروايات تقصُّ حكاية الشعب األحمق مع في وقـتها ا

لك األحمق/ص61). ا
انـطلق إرازموس إلى باريس صادر الـكمرك العشـرين جنيهاً الـتي منحها
له أصـدقـاؤه (ألن الــقـانـون اإلنـكـلـيـزي يـحــرم تـصـديـر الـذهب أو الـفـضـة.
أحـدهـم أشـار عـلــيه خـطــأ بـأن الــتـحـر ال يــسـري إال بــالـنــسـبـة لــلـعــمـلـة
ـتـعـثـرة وال التـينـيـته اإلجنـلـيـزيـة فـغـيـرهـا إرازمـوس ولم جتـدِ إنـكـلـيـزيـته ا
اخملـتـلة في االنـحـراف بصـرامـة الـقانـون الـتي ال ترحم واسـتـقل إرازموس

سفينة إلى فرنسا وهو خالي الوفاض بالفعل. 
قـال: "لقـد عانيتُ الـغرق قبـل أن أذهب إلى البحـر"). صرامة
القانون اإلنكليزي انتــــــــقدها اجلميع آنذاك ووثَّقها
تحدة. ورخاوة ملكة ا ديـورانت صنــــــعت أمجاد ا
الـقــانـون الـعـراقي صـنــعت لـنـا هـذه الــرفـاهـيـة الـتي

نعيش!!!

سالمة اخلفاجي

dJð.∫ الطالبة العراقية اآليزيدية دالل غا حتمل شهادة تخرجها

ية اجلميل توزعت صوره باالسود واالبيض على جدران ملونة ÕU²²∫ رئة جديدة تتنفس منها منطقة الكرادة ببغداد بافتتاح مقهى (أنا وليلى) التي يديرها الفنان مقداد عبد الرضا وحتمل سمة من ماضي السينما العا «

وقــالت اخلــفـاجي لـ (الــزمـان) امس ان
ـتـابـعـة حـاجـات (هـنـاك حـاجـة مـاسـة 
ـرأة داخل العراق والسيـما النازحات ا
والـلـواتي فـقـدن مـعـيـلـهن وان ال تـكون
فـقط مـسـاعـدات مـالـيـة بـقـدر مـا تـكـون
اســتـثــمـاراً جــذريـاً لالنــسـان لــتـعــزيـز
قـدرات الــنـسـاء لـيـنـعـكس ذلك ايـجـابـا
عــلى حتـفــيـز االمـكــانـات االقـتــصـاديـة

وتنمية اجملتمع).
واضــافت ان (رئــيس الـوزراء الــسـابق

مـن األحكام على هذا الصعيد) ,وأشاد
ـرأة الـعـراقـيـة عـلى احملـمـود بـ( دور ا
ـــــا قـــــدمـــــتـه من وجـه اخلـــــصـــــوص 
ر تـضـحـيـات في ظـل الظـروف الـتـي 

بها العراق). 
Í—u²Ýœ rJŠ

ـتــحـدث الــرسـمي لــلـمــحـكــمـة وكــان ا
إيــاس الـسـامـوك قـد اعـلن عن (أصـدار
ـــاضي 11 احملـــكـــمـــة  خالل الـــعـــام ا
رأة في حـكمـاً دستـورياً يـعزز مـكانـة ا
احلــيـاة الــسـيـاســيـة واالجــتـمــاعـيـة).
وأضـــاف أن (خــمــســة أحـــكــام مــنــهــا
تـتـعـلق بـضـمان حـصـول الـنـسـاء على
ـئـة من مـقـاعـد مـجـلـس الـنواب  25بـا

وفق نظام الكوتا). 
تـبقية قضت وأشـار إلى أن (األحكام ا
بــدســتـــوريــة الــتــعــويض عن الــطالق
ــؤجل ـــهـــر ا الـــتـــعــســـفي وتـــقــو ا
للمطلقة تعسفاً بالذهب وأحكام أخرى
ـتـوفى وأوالده تــمـنع تـشـريــد زوجـة ا
ــورثـة). الــقــاصــرين من دار الــســكن ا
ولـــفت الــســامــوك إلـى أن (جــمــيع مــا
يـصدر عن احملكمـة من قرارات وأحكام
ادة بـات وملزمـاً وفق ما نصت عـليه ا

94 من الدستور).
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خـالل عــمــلــيــات الــسالم) ,واوضــحت
ـؤسـسـات اخلـفــاجي ان (جـمـيع تـلك ا
رأة مـتشضية والـفعاليـات اخلاصة با
وال تــوجــد مـــظــلــة عــلــيــا حتــمي تــلك
ــؤســسـات وتــنــسق  بــيــنـهــا بــشـأن ا
ـــــطـــــالـــــبـــــات وحـــــتى احلـــــقـــــوق وا
االســتـحــقـاقـات) ,مــطـالــبـة بـ (تــفـعـيل
رأة كـما كـانت سابـقا وزارة خـاصة بـا
او تـشكـيل هيئـة عليـا للنـهوض بواقع
الـــنـــســاء ومـــراعـــاة احــتـــيـــاجـــاتــهن

عنية).  لفات ا والتنسيق في ا
تـحدة ان عـدد النـساء واعـلـنت اال ا
والـفـتـيـات العـراقـيـات الالتي يـحـتجن
ـــســـاعــدات إنـــســـانــيـــة خالل الـــعــام
اجلــاري بـلـغ نـحـو 3.3 مـاليـ . وقال
ــتــحـدة لــلــمـرأة مــكــتب هــيـئــة األ ا
وصـنـدوق األ لـلـسـكـان بـالـعراق في
بــيـان مـشــتـرك (نــلـتـزم بــالـعــمل نـحـو
ـرأة ـســاواة بــ الــرجل وا تــعــزيــز ا
وتــمـكـ الـنــسـاء في مـجــال احلـمـايـة
االجـتــمـاعـيـة وتـسـهـيل وصـولـهن إلى
اخلـــدمـــات الـــعــامـــة لـــرفع مـــســـتــوى
مــعــيــشـتــهن وحتــسن نــوعــيــة حــيـاة
الـيـافـعـ والـشـبـاب من خـالل احلراك

السكاني وحقوق اإلنسان).

واضـاف ان (النـساء فـي العـراق عان
ستمر و مـآسي كثيرة نتيجـة النزوح ا
الـصــدمـات الـنـفـسـيـة وأشـكـال الـعـنف
ـزمـنـة الـتي اخملـتــلـفـة بـسـبب األزمـة ا
أثــرت ســلــبـــا عــلى قــدرتــهن في بــنــاء
مـسـتقـبل أفـضل ألنفـسهـن ولعـائالتهن
ومـــجـــتــمـــعـــاتـــهن). مـــشــيـــرا الى انه
(مـازالت احلاجـة قائمـة إلعطاء الـنساء
والـفـتيـات الفـرصة لـلـمشـاركة بـصورة
فــاعـلــة في وضع الــسـيــاسـات وإجـراء
الـتغيـيرات والسيـما أن العـراق يحاول
اآلن الـتعافي من آثار النزاع مع داعش
ـدة ثالث سـنـوات). الى الــذي اسـتـمـر 
ذلك  ,أكــد رئــيس احملــكـمــة االحتــاديـة
الـعليـا القاضي مـدحت احملمـود أهمية

تأم احلقوق الدستورية للمرأة.
 ونــقل بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس عن
احملــمــود خالل احــتــفــالــيــة أقــامــتــهـا
ي للمرأة نـاسبة اليوم الـعا احملـكمة 
قـوله إن (الـقـضـاء الـدسـتـوري حـريص
عـــلى تـــامــ احلـــقـــوق الــدســـتـــوريــة

والقانونية للمرأة).
مـشددا على  (أهمـية تمثـيل النساء في
جــمــيع مـؤســسـات الــدولــة وفي أعـلى
ناصب حيث أصدرت احملكمة العديد ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

عــزت الــنـاشــطــة في حـقــوق االنــسـان
شاريع سـالمة اخلفـاجي سبب تأخـر ا
ـرأة الـعراقـيـة والـنـهوض اخلـاصـة بـا
بــواقــعــهــا  الى تــشــظـي الــفــعــالــيـات
عنية بالتنسيق ظلة العليا ا وغـياب ا
نظمات اخلاصة بها  ,فيما شدد ب ا
رئــيـس احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا
مــدحت احملــمــود عــلى أهـمــيــة تــأمـ

احلقوق الدستورية للمرأة .

مدحت احملمود

سـيفتـضح أمرنا). ويروي جـابر البالغ
مـن العـمر ( 11عـامـاً) الذي يـنـحدر من

مــديــنـة ســنــجــار الـعــراقــيــة (كـيف 
خــطـفـه عـنــدمـا كــان عـمـره  6ســنـوات
ونـــقل بـــ مـــدن عـــراقـــيـــة وســـوريــة
وخــــضـع لــــدورات وأُرغم عــــلى حــــمل
الـــسالح وكـــيـــفــيـــة تـــنـــفــيـــذ هـــجــوم

انتحاري).
وتـابع  (كانوا يـقولون لـنا إننـا أشبال
داعش ذراع الـــتــنـــظــيم الـــعــســـكــريــة
ودربـــونــا عـــلى اســـتــخـــدام األحــزمــة
الـــنـــاســـفـــة وحــمـل الـــسالح وايـــضــا
نـتعرض لـلضرب كـثيراً لـيشد سـاعدنا
حـيث كنا نـعيش في معـسكرات مـغلقة

لتلقي التدريبات).
وال يـــزال الـــطـــفل جـــنــدو (13 ســـنــة)
ـنحدر من قرى جبـال سنجار يعيش ا
حـــالــة من الـــصــدمـــة والــذهـــول بــعــد
سـنـوات أمـضاهـا في قـبـضة الـتـنـظيم
ـــتــطــرف و ال يـــصــدق أنه وصل إلى ا
نــقـطـة آمـنــة خـاضـعـة لــقـوات سـوريـا
قراطـية الكـردية - العـربية وقال الـد
(أجـبروني على كثير من األمور و كنت
أتـعـرض للـسجن كـلـما حتـدثت بلـغتي
األم الـــكــــرديـــة خالل األيـــام األخـــيـــرة

بالباغوز).
ولـفت الى انـه (يجـهل مـصـيـر عـائـلته
واكـد لقد قتلـوا والدي واختطفت أمي
أمـا شـقيـقاتي الـبـنات مـختـطـفات مـنذ
ذلـك االحــتالل كـــمــا لـــدي أخ صــغـــيــر
مـختطف بـحثت عنه كـثيراً ولم أجده).
وعــاش عـشـرات األالف من اإليـزيـديـ
في قـضاء سنجار حالة من التشرد إثر

حـصار فـرضه داعش ب عامي 2014
و2015 عـليهم . وتعرّض الـكثير منهم
إلـى مذابح في حـ لم يتـحـدد مصـير
ـئات من الـرجال والـشبـاب وبحسب ا
مـصـادر إيـزيـديـة فـأن (هـنـاك أكـثـر من
 500فـــتــاة وامــرأة إيــزيـــديــة ال يــزلن
رهينات ومختطفات لدى داعش يرجّح
أن يـكن في الـبـاغوز). وأفـادت مـصادر
امـس  بأن العشـرات من داعش سلموا
ـصادر أنـفـسـهم في الـباغـوز. وقـالت ا
فـي تــصــريح امـس أن (الــعــشــرات من
مــقــاتـلي داعش ســلــمـوا أنــفــسـهم في
الــبــاغــوز بـعــد تــمــديـد الــهــدنــة حـتى

صباح امس السبت). 
W¹d(« `Ðc

فـــيــــمـــا رأى نـــائب رئــــيس اجلـــبـــهـــة
الـتـركمـانيـة الـعراقـية حـسن توران ان
ــكــون قـدم االالف مـن الـقــرابــ عـلى ا
مـذبح حريـته وانتزاع حـقوقه القـومية
واالداريـــة في الـــوطن واحلــفـــاظ عــلى
وحـدة البلد. وقال توران خالل الذكرى
الـثـالثـة لقـصف ناحـية تـازة خورمـاتو
بـاألسـلحـة الـكيـمـيائـيـة من قبل داعش
ـدنـي فـي تصـريـح امس ان (قـصف ا
بـاألسلحة الكيمـاوية والغازات السامة
كـاخلـردل والـكـلـور في تـازة خـورمـاتو
هــو وصـمــة عـار عـلـى جـبـ مــجـرمي
االرهـاب الـداعـشي باسـتـخدام اسـلـحة
مـــحـــرمـــة دولـــيــا وقـــتـل االبــريـــاء من
االطـفـال والـنـسـاء والـشـيـوخ وان مثل
هــذه االعـمــال اجلـبــانـة واالســتـهـداف
االخـيـر لـقـوات احلـشـد الـتـركمـاني في
مـخـمور لن تـؤثـر على الـروح الـقومـية

واتـــســاب) ,مـــشــيـــرة الى ان (والــدتي
وشـقـيـقـتي وأخي الـصـغيـر اخـتـطـفوا
وتـــمــكن أبي وأخـي االخــر من الــفــرار
وهـم يـعــيـشــون في أربــيل أمــا أخـتي
اخملـتـطفـة فـشاهـدتـها مـرة واحـدة قبل
ثالثـة أعـوام بالـرقة من بـعـدها اخـتفى

أثرها). 
وتــمـكــنت مـراد من الــفـرار من قــبـضـة
مـــــســـــلح كـــــان يـــــنـــــحـــــدر مـن دولــــة
ساعـدة وشجاعة طفل طـاجكستان 

عـــراقــيــ من مــديـــنــة صالح الــدين ,
حــيث ادعى األخــوان أنـهــا والـدتــهـمـا
وبــعــد خـروج احملــاصــرين قــبل ثالثـة
أيـام من الـباغـوز سـارت معـهـما نـحو
الـتلة حيث تقف الـعجالت التي أقلتهم
نـــــحــــــو مـــــنــــــاطق قــــــوات ســـــوريـــــا

قراطية. الد
واضــافت مـراد (كـي ال يـفـتــضح أمـري
ذهب األخ األصغر وصعد إلى السيارة
وبـقي األكبر بـرفقتـي عندمـا كان يسأل
الــدواعش من مــعك كــان يــجــيب إنــهـا
والـدتي وهي مريضة وهكـذا تمكنا من

الهرب).
أمــا األخــوان صـهــيب ومـنــيب فــنـقال
ـقـاتل الـطـاجـيـكي كـيـف عـرضـا عـلى ا
ـراد ـال لــقـاء الــسـمــاح  مــبـلــغــاً من ا
بـالـفرار وقـال صـهيب يـبلـغ من العـمر
(16 عـــامـــا) (دفـــعــنـــا له 3 آالف دوالر
لــكــنه رفض بــعـد خــروجه وانــشــغـاله
بـــــالـــــقـــــتـــــال وأثـــــنـــــاء خـــــروج آالف
احملـاصرين ذهبنا إلى منزله وأخرجنا
مـراد واجتهـنا نحـو  التلـة لكن احدهم
طــلب الــبــطــاقــات الـشــخــصــيــة وكـان
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ناطق).  الى ذلك ألبـنائنا  في جـميع ا
تـنـاقل ناشـطون عـلى مواقع الـتواصل
االجـتـمـاعي صـورا لـلـطالـبـة الـعـراقـية
االيـــزيــديــة دالل غــا الـــتي اجــتــازت
مـــرحــلــة االعـــداديــة بـــعــام واحــد و
ـهــا من قـبل جــامـعــة اوتـريـخت تــكـر

الهولندية .
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تـــمــكــنت امـــرأة ايــزيــديـــة الــفــرار من
عــنــاصــر داعش في مــديــنــة الــبــاغـوز
ساعدة طفل عراقي بعد السورية 
ادعـائهما بانها والدتهما  ,حيث شقت
تشحة بـالسواد طريقها سـلوى مراد ا
ــقــراطــيــة نــحـــو قــوات ســوريــا الـــد
لـتـعــرف عن نـفـسـهـا بـأنـهـا مـخـتـطـفـة
إيـزيــديـة كـانت مـحـتـجـزة لـدى داعش.
وروت مــراد الــبــالـغــة من الــعــمـر (21
عــامــاً) قــصــة اخـتــطــافــهــا من قــضـاء
شنكال واغتصابها من عناصر داعش.
وقالت (اختطفت مع والدتي وشقيقتي
الــصــغـرى واخي ذي  12ربــيــعـا بــعـد
اخــــفــــاء زوجـي وبـــاعــــنـي  داعش في
ـوصل يــوم فـرزوا أســواق الـســبي بــا
الــنـســوة حـسب أعــمـارهن ثم فُــصـلت
ــتـزوجــات عن الـفـتــيـات ومن مــعـهـا ا
طـــفل عن الـــتي لــيس لـــديــهـــا أطــفــال

واشتراني مقاتل عراقي).
W³OBŽ ·Ëdþ

واضـافت (اتـذكـر تلك األيـام والـظروف
الـــعــصـــيــبـــة الــتـي مــررت بـــهــا خالل
اضـية حيث نُقلت الـسنوات اخلمس ا
مـن سـنــجــار إلى تــلــعــفــر ومن ثم الى
ـــوصل ومــنـــهــا إلى مـــديــنـــة الــرقــة ا
ارسة أمور وتعرضت وأجـبرت على 

لالغتصاب مرات عدة).
مــؤكـدة (لن أنــسى تـلك الــلـحــظـات مـا
حـييت عندمـا كنت سبيـة يبادلني قادة
داعش بـ بعضهم بعضاً حيث  كانت
هــنــاك مــزادات عـلـى مـوقع الــتــلــغـرام
االجـتمـاعي وغرف مـغلقـة على تـطبيق
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وبـحـسب ما ذكـره الـناشـطـون ان (هذا
الــتـكـر جــاء نـتـيــجـة  اجـتــيـاز غـا
مـرحلة االعدادية بعام واحد والتي من
ـــــفـــــتــــــرض ان تـــــكـــــمل خـالل ثالث ا
ســنـوات) ,واكــدوا ان (غــا مـتــمــيـزة
ومـتفـوقة علـميـاً في كليـة الصـيدلة في

ذات اجلامعة). 

الـتــعـلـيم الــعـالي والــبـحث الــعـلـمي
ـقــبل كـآخـر حددت  11من نـيــسـان ا
مـــوعــــد لـــلــــتـــقـــد عــــلى االجـــازات
قبل  الدراسية داخل العـراق للعام ا
ـنـتـسـب ـنح ا بـعد ان اعـدت خـطـة 
الراغبـ بالـتقد شـهادات الـدبلوم
ــاجــسـتــيــر والـدكــتـوراه الــعـالي وا
والتي بدأ التقد لها مع بداية شهر

آذار اجلاري). 
WM' qOJAð

وافــصح عن (تــشـــكــيل جلــنــة في كل
مــــديـــريـــة بــــبـــغـــداد واحملــــافـــظـــات

ــتـقـدمـ حـيث  لـلـمـفــاضـلـة بـ ا
طلـوبة التي حتديد االخـتصاصـات ا
من خاللـــهــا ســـيــتم دعـم الــعــمـــلــيــة
التربوية منوها انه  التشديد على
ديرية التابع لها انعة ا كتاب عدم 
نـتسب في الـوزارة حيث انه سـيتم ا

اعــــــتـــــمــــــاده في اداء االمــــــتـــــحـــــان
الــــتــــنــــافــــسي).  ولــــفـت حــــسن الى

(االلـــتـــزام بــاالخـــتـــصـــاص الــذي 
حتــديـده وفــقـا لــلــخـطــة الــتي اعـدت
مــسـبــقــا مـبــيــنـا انه ســيــتم تــدقـيق
ومــطــابــقــة الــعــنــوان الــوظــيــفي مع
االختـصاص فـيمـا سـتتـولى مديـرية
ــديـــريــة االجـــازات الــدراســـيــة فـي ا
الـعـامـة لـلـعالقـات الـثـقـافـيـة بـديـوان
ــتـابــعـة الـوزارة مــهـمــة االشـراف وا
ديـريـات الـعامـة كـافة الفـنـيـة علـى ا
ـؤمل قـريـبـا تـشـكيل مـنوهـا انه من ا
جلان من االجازات الـدراسيـة بديوان
ــتـابــعـة آلــيـة مــنح االجـازة الـوزارة 
ـديرية الـعامة الدراسيـة). وب ان (ا
لـلــعالقـات الـثــقـافـيــة سـتــتـولى مـنح
ديـريـات الـعامـة لـلتـربـية منـتـسـبي ا
في محافـظات: نيـنوى وصالح الدين

الــعــقــود بــالــتـقــد عــلى الــوظــائف
قررة). ا

 وأكـد أن (بـغــداد تـضم نـحـو  6آالف
من احملاضـرين ضـمن قطـاع الـتربـية
والــذين قــدمــوا خــدمــة كــبــيــرة جــداً
دارس العاصمة وخاصة في أطراف
بغـداد والـتي تعـاني كـثيـراً من نقص
كبـير في الـكـوادر التـدريسـية) مـبيـناً
أنه (مـن الــــصـــعـب الــــزج بـــجــــمــــيع
احملــــــاضـــــريـن ضـــــمـن الـــــوظــــــائف
الك الدائم) تاحة على ا احلكومية ا
وحـددت وزارة الــتــربـيــة آخـر مــوعـد
لــلـتــقــد عـلـى االجـازات الــدراســيـة
ــنــتــسـبــيــهــا داخل الــعــراق لــلــعـام
قبل. وقـال مدير العالقات الدراسي ا
الــعــامــة واإلعالم في الــوزارة فــراس
مـــحــمـــد حـــسن بـــتــصـــريح امس ان
(الـــوزارة وبــــالـــتـــنــــســـيق مع وزارة
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الدراسية). 
واشار الى ان (وزارة التـربيـة نسقت
مع الـسـفارة الـكـوريـة لـتـقـد مـنـحة
ــنــتــســبي الــتــربــيــة لــنــيل شــهــادة
ـية جـال الـقـيادة الـعـا ـاجسـتـيـر  ا
لــلــتــعــلـــيم مــؤكــدا حتــمل اجلــهــات
الــكـوريــة نــفـقــات الــدراسـة كــامــلـة)
موضحـا ان (الوزارة حـددت الشروط
تـقدمـ للـمنـحة الواجب تـوفرهـا بـا
الكورية بان ال تقل خبرته عن عام
ويــجـيــد الــلـغــة االنــكـلــيــزيـة كــتــابـة
ـتقدم وحتدثـا وان ال يتـجاوز عـمر ا
عن 40 عــامــا الفــتــا الـى انه ســيــتم
ترشـيح مـرشـحـ اثـنـ عن الوزارة
ومرشح واحد عن كل مديرية عامة).
ـــديــريــة الـــعــامــة لـــتــربــيــة اجــرت ا
ئـت من محـافـظة الـنـجف اختـبـارا 
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أعـلن مـعـاون مـحـافظ بـغـداد لـشؤون
سـاري أن احلكـومة التـربيـة صبـار ا
أطلقت  13ألف درجة وظيفية جديدة

في بغداد. 
ـسـاري في تـصريح امس إنه وقال ا
(لدينا تـعيينـات وظيفيـة ضمن قطاع

التربية في محافظة بغداد). 
مــشــيـــراً إلى وجــود (13 ألف درجــة
وظـيـفـيـة بـعـد وضع ضـوابط مـعـيـنة
ـــتـــقــــدمـــ عــــلى هـــذه لــــقـــبـــــــول ا

الوظائف).
ـؤمل أن يـتم  وأضـاف أنه (كـان من ا
الـــفـــرز والــتـــخـــصـــيص لـــلـــدرجــات
الـوظـيـفـيــة قـبل شـهـر من اآلن; ولـكن
حصل التأخير بـسبب إتاحة الفرصة
لـــعـــدد أكــبـــر من احملـــاضـــرين عـــلى
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الـدارس حملـو االمـيـة في  مـحـافـظة
النجف وقـام مديـر قسم محـو االمية
ـــوســــوي بـــزيــــارة مـــركـــز احــــمـــد ا
ية شرطـة احملافظة حيث اطلع اكاد
عـلـى سـيــر االمـتــحـانــات الـنــصـفــيـة

للمرحلة التكميلة.
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وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
ـتابع عبـد الكر الـبديري شرف ا (ا
اجـرى زيــارة لــلـمــركـز مــطــلـعــاً عـلى
دة اربـعة ـكثـفـة  تشـكـيل الدورات ا
?اشـــهــر مـــتـــوزعــة عـــلى مـــرحـــلــتي
االساس والتكميل بواقع شهرين لكل
ـواد مـرحـلـة من الـدراسـة. يـذكـر ان ا
?الـدراسـيـة الـتـي  فـيـهـا االخـتـبـار
هي الــقـــراءة واحلــســاب والـــثــقــافــة
الـــــعــــامـــــة عن طـــــريق االمـــــتــــحــــان

التحريري.


