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للتأمـ الصحي بـاحملافظة اذ وصل
عـدد مـراجـعـيــهـا في تـشـرين الـثـاني
الى  3413 وبـــــــلـغ عـــــــدد مـــــــرضى
ــــزمـــنـــة  2703مـــراجع االمـــراض ا

والعامة  710مريض).
 الى ذلك افــــتـــتـح الـــوكــــيل الــــفـــني
لــلـوزارة قــسم الــطـوار الــبــاطـنــيـة
ـــواصـــفـــات بـــواقع 53 ســـريـــرا و

ـية في مـدينـة الطب بـعد تـأهيـلها عا
ـية . وقال اجلـميلي واصفـات عا و
خـالل االفــتـــتـــاح ان (مــديـــنـــة الــطب
ـر بـها وبـالـرغم من الـظـروف الـتي 
ها البالد مستمرة بإجنازاتها وتقد
لـلـخدمـات الـتـخصـصـيـة للـمـواطـن
كافة ومن مختلف احملافظات) مشيدا
ــديـنـة بـ (اجلـهــود الـكــبـيـرة الدارة ا

ـــدراء االقـــســــام والـــشـــعب مــــوسع 
نـاقشة عـدد من القـرارات والقـضايا
الـتـي تـخص عــمل الـدائــرة (ضـرورة
ـوذجيـة خالل بـنـاء عـيـادات طـبـيـة 
عام  2020 والتـحـرك سـريعـا لـشراء
بنـايـات جديـدة اضـافة الـى االهتـمام
ـظـهـرالــعـيـادات احلـالـيـة من خالل
نـظافـتـهـا وتـرتيـبـهـا بشـكل الئق النه
تــعــطي لــلـــمــراجع ثــقــة بـــالــطــبــيب
وجـود والتـشخيـص والعالج الذي ا
يــصـــرف له وحـــسب مـــاتـــقـــتــضـــيه
صلحة العامـة) مشددا على (توفير ا
ادوية باهضـة الثمن والشـحيح منها
في الـعــيـادات الـطـبـيــة الـعـام الـقـادم
بعـد ان  توفـيـر نسـبة كـبيـرة منـها
خالل عام  2019 ). وسجلت الدائرة
 اكــــثــــر مـن تــــســــعـــــة االف مــــراجع
ـــحــافــظــة مــيـــســان خالل تــشــرين
ــاضي.  واكـد اجلـمـيـلي ان الـثـاني ا
(العيادات في ميسان استقبلت خالل
شـهـر تـشريـن الثـاني  9256مراجع)
واشار الـى (وجود  13عـيـادة طـبـيـة
شـعبـيـة في مـيـسـان تضم  18طبـيب
حـيث اسـتـقـبـلت خالل الـشـهـر نفـسه
خالل  5843مــــراجـع مــــنــــهم 2956
كـــأمــراض عـــامــة و 2887 مــزمـــنــة)
وتـــابع ان (هـــنـــاك عـــشـــرة عـــيــادات
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سـتـمر من اجل ومالكـاتهـا للـسـعي ا
الــــنـــــهــــوض بـــــالـــــواقع الـــــصــــحي
والعالجي). من جـانبه اكـد مديـر عام
الــدائـرة حـسن مــحـمــد الـتــمـيـمي ان
ثل نـقـلة نـوعـية في (هـذا االفتـتـاح 
قـدمة فضال مجال تـعزيز اخلـدمات ا
عن تــوســعــة االسـرة لــتــصل الى 53
سريرا خدمـة للموطـن والعمل على
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اكـدت وزارة الـصـحــة والـبـيـئـة خـلـو
الـعــراق مع اي اصـابــة بـالــفـايـروس
شخصة هي الوبائي  وأن احلاالت ا
ـتـحدث وسـمـيـة . وقال ا انـفلـونـزا ا
بـأسم الـوزارة سـيف الـبـدر في بـيـان
تـلـقتـه (الزمـان) امس انـه (لم نـسجل
اي إصابـة بـالـفايـروس الـوبائي وان
ــشــخـصــة هي انــفــلــونـزا احلــاالت ا
ـــعــروفــة الـــتي تــزداد ـــوســمـــيــة ا ا
معـدالت اإلصـابـة بهـا في هـذا الوقت
مـن الــســنــة بــجــمـــيع الــبــلــدان ومن
ـــمـــكن ان تـــؤدي إلـى حـــاالت وفــاة ا
لفئات عمرية ومرضية معينة) مؤكدا
ان (الــوزارة تــوفــر الــلــقــاح اخلــاص
ــؤســســات كــافـة بــاالنــفــلــونـزا في ا
ـواطـنــ ووسـائل اإلعالم ونـدعــو  ا
علومات من الى توخي الدقة وأخذ ا

مصادرها الرسمية واخملتصة). 
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واعــلــنت دائــرة الــعـيــادات الــطــبــيـة
الشـعبـية الـتابـعة لـلوزارة عن اتـخاذ
زمنة عاجلة شح االدوية ا اجراءات 
بــاهــظـة الــثــمن خالل الــعـام الــقـادم.
ونـقل بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس عن
مـديـر عام الـدائـرة حـازم عـبـد الرزاق
اجلــمــيــلي تــأكــيــده خالل  اجــتــمـاع
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ـتــظـاهــرون مـجــدداً الـثـالثـاء عــلى قـطع طــرقـات { الــنـاصــريـة - (أ ف ب): أقــدم ا
ومواصلـة إغالق غالـبية الـدوائر الرسـمية في جـنوب الـعراق احتـجاجاً عـلى ترشيح
رئـيس وزراء سـبق أن كـان جـزءاً من السـلـطـة بحـسب مـا أفـاد مراسـلـون من وكـالة
صابة بالشلل منذ أيام عدة بسبب تمسك فرانس برس.وتستأنف الطبقة السياسية ا

رشحه مفاوضاتها الثالثاء. والي إليران  احللف ا

تقد االفـضل لهم). واختـتمت دائرة
ؤتـمـر العـلمي صحـة بـغداد الـكـرخ ا
ــشـاركـة عـدد من الـســنـوي الـثـامن 
الــبـــاحـــثـــ والـــعــلـــمـــاء واســـاتــذة
اجلامـعات من داخل وخـارج العراق.
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وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف
احلجامي ان (الـدائرة قـامت باالعداد
ؤتمر منذ وقت طويل للخروج لهذا ا
بافضل النتائج باالضافة ألعطاء مدة
كـــافـــيـــة الكـــبـــر عــدد مـن الـــعـــلـــمــاء
والباحثـ من داخل و خارج العراق
ـغتـربـ لتـقـد بـحوثـهم الـعلـمـية ا
الى الــلـجـنــة الـعـلــمـيـة ة لــدراسـتـهـا
ــؤتـــمــر وعــرضـــهــا فـي جــلـــســـات ا
بــاالضــافـة الى الــقــاء مـجــمــوعـة من
احملاضـرات و الـورش العـلـميـة التي
قامت بعـرض افضل ما تـوصلت اليه
ــيــة ــســتــشــفــيـــات و الــدول الــعــا ا
تقدمة في مجـال الصحة والبحوث ا
العلـمية والـطبيـة والصحـية و نقـلها
الى اكبر شريحة لـلعامل في اجملال
الــــطــــبي والـــــعــــلــــمي) واضــــاف ان
ـؤتـمــرعـقـد بـالـتــنـسـيق مع افـضل (ا
الشركات العـلمية التي لـديها خبرات
عـلــمـيـة و فــنـيـة كـبــيـرة في اجملـالـ

الطبي والصحي). 
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صيدلية حكومية
تقدم أدوية
أمراض مزمنة
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ـأساوي احلـزين الـذي يـعيـشه الـعراق مـنـذ الـفاحت من أكـتـوبر ـشهـد ا عـلى الـرغم  من ا
اضي حـيث جـابهت الـسـلطـات احلـكومـيـة حركـة االحـتجـاج الـسلـمـية (تـشريـن األول) ا
الـشعبيـة باحلديد والنـار فثمة جـوانب إيجابية  خـصوصاً فيمـا يتعلق بـاستعادة الوعي
ة الوطنـية العراقيـة العابرة للطـوائف واإلثنيات  السيّـما ارتفاع نبرة الوطني ويقظـة الهويّ
وحد واألمـر ال يقتصر على ساحـات االحتجاج التي شملت صير ا شـترك وا العيش ا
ـة والـديــوانـيـة وكـربالء والـنـجف إضـافـة إلى بـغــداد تـسع مـحـافـظـات عــراقـيـة هي: احلـلّ
والسـماوة والـكوت والنـاصرية والـعمارة والـبصرة فـقد امـتد األمر لـيشمل تـضامن عدد
نـاطق ـثـقـفـ الـعـرب إضـافـة إلى تـضـامن سـكـان ا ـثـقـفـ الـكـرد مع أشـقـائـهم ا من ا

الغربية مع وسط وجنوب العراق.
وإذا كـان ثـمـة تـســاؤل مـشـروع أسـاسه :كـيف الـسـبـيـل السـتـعـادة الـعالقـات اإليـجـابـيـة
العـربيـة - الكرديـة في العـراق? فلـعلّ الشعـار الذي أطـلقه اليـسار الـعراقي في ثالثـينات
ــاضي "عـلى صـخـرة االحتـاد الـعـربي- الـكـردي تـتـحـطّم مـؤامـرات االسـتـعـمـار الـقـرن ا
والـرجـعيـة" هـو األحوج واألكـثـر إحلاحـاً هذه األيـام السـيّمـا في الـفضـاء الـثقـافي الذي
تـشـكـل الـلـغـة جـوهـره وروحه  بـعـد شـروخ حـصـلت فـي تـلك الـعالقـات بـسـبب األنـظـمـة
ارساتهـا الشوفينية والعـنصرية فضالً عن محاوالت االختراق الدكتاتوريـة والقمعية و
والتـداخالت اخلارجـية اإلقلـيميـة والدولـية تلك الـتي ال تضـمر للـعراق وأهله عـرباً وكرداً

ومن سائر القوميات  أي ود وخير.
ي لـلغـة العـربية  18 ديـسمبـر ( كانون وقد جـاء احتـفال جامـعة الـسلـيمـانيـة بالـيوم الـعا
تحدة رقم  3190 في العـام األول) والذي تقـرر بعد صدور قرار اجلمعـية العامة لأل ا
وجبه اعـترف باللـغة العربـية كلغـة رسمية من  1973 الـدورة الثامـنة والعشـرون والذي 
تحـدة  ليـؤكد على أهـميـة تعزيـز العالقـات الثقـافيـة واإلنسانـية بـ العرب لغـات األ ا
تحدة والكرد. علماً بـأن منظمة اليونسكو " منظمة الثقافة والعلم والتربية" التابعة لأل ا
 حتـتـفل مـنـذ الـعام   2012 بـيوم الـلـغـة الـعـربـيـة بـعـد صـدور قرارهـا رقم  190 أكـتـوبر

(تشرين األول) 2013 .
ُـغرِضـة إلبعاد الـكرد عن اللـغة العـربية وآدابـها وتدريـسها  وعـلى الرغم من احملاوالت ا
بـغض الـنـظر عن مـبـرّراتـها فـإنـهـا أحلقـت ضرراً بـلـيـغاً بـالـثـقافـة الـكـردية ومـنـعـتهم من
التواصل مع أشقائهم العرب السيّما اجليل اجلديد ناهيك عمّا ستتركه من عزلة عليهم
في عالقتهم مع عرب العراق من جهة  ومع امتدادهم العربي من احمليط إلى اخلليج من
يـة والسياسية جهة أخرى وهـو ما أدركه مؤخراً العـديد من األوساط الثقـافية واألكاد
ولـعلّ مـبـادرة مـنـتـدى الـفكـر الـعـربي ومـؤسـسه األمـيـر احلـسن بن طالل تـصبّ فـي هذا

التوجه خصوصاً في إيجاد آلية مستمرة للحوار العربي- الكردي .
ـية يتحدث بها أكثر من  430 ملـيون نسمة وهؤالء يتوزعون على إن اللغـة العربية لغة عا
ـتد تـأثيـرها إلى بـلدان مـجاورة وبـعيـدة ألنهـا لغة الـقرآن وهي أقطـار الوطن الـعربي و
ا فيـها من مـترادفات وطـباق وجـناس ومجـاز وسجع وتـشبيه ة وقـابلـة للتـجديـد  لغـة حيّ
وفنـون وبالغة وفـصاحـة وغـيرهـا وهي من اللـغات األربـعة األكـثـر استـخدامـاً لالنتـرنيت
سلم ألن الصالة واً وفوق ذلك فالـعربية لها أهـمية خاصة لـدى ا واألكثر انتـشاراً و
ـسـيحـية في ـا بهـا وهي في الـوقت نفـسه لـغة شـعـائريـة في عدد من الـكـنائس ا ال تـتمّ إلّ

العديد من البلدان العربية.
وإذا كـانت الصـ حتتـفل بـيوم الـلغـة الصـينـية تـخلـيـداً لذكـرى مؤسس أبـجديـتهـا سانغ
اً جيه وروسيا اعتـمدت يوم ميالد  شاعرها الكساندر بوشـك يوماً للغة الروسية تكر
له  أما بـريطانيـا فإنها تـعتبـر عيد ميالد ولـيم شكسبـير يوماً لـلغة اإلنكـليزية وكـثيراً ما
د الـتشـيك أن "جـدهم" الـروحي اللـغـوي  كـومنـيـسكي فـهل يـحق لـنا نـحن الـعرب أن يـردّ
فكر السوري جورج تنبي ليـكون يوماً للغة العربـية حسب ا نحتفل بيـوم ميالد الشاعر ا

جبور?
إن احتفال جامعـة السليمانية بيوم اللغة العربية يشكل أهمية خاصة للشعب الكردي في
ن فـيهم ن كـتـبوا فـي اللـغـة الـعربـيـة كـانوا من الـكـرد  ة مـحـاور مـنهـا أن الـكـثيـر  عدّ
الشعراء أحـمد شوقي وجميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي فلم تمنعهم أصولهم
الكرديـة من الكـتابـة اإلبداعيـة بالـلغة الـعربـية كمـا أسهم عـلمـاء الكرد في كـتابـة التاريخ
وإثرائه باللغتـ العربية والكردية وهناك علماء كرد يشكّلون تراثاً ضخماً باللغة العربية
ولـذلك فـإن الـعودة إلى تـعـلّم الـلـغة الـعـربـية مـثـلـما سـاهـمـوا في بـناء احلـضـارة الـعـربيـة
وإعادة تـدريسهـا كلغـة أساسيـة ثانيـة إضافـة إلى الكرديـة  فيه منـفعة ومـصلحـة الكرد
ية اجلامعية ية وهـو ما  وضعه في عدد من البرامج األكـاد قبل العرب ألنـها لغة عا
مـؤخـراً األمـر الـذي يـسـاعــد في تـعـزيـز الـتـعــاون والـتـبـادل الـثـقــافي من جـهـة والـعـيش

شترك من جهة أخرى. ا
جدير بالـذكر أن االحتفال جرى في قاعة البروفسور عز الدين مصطفى رسول أحد أهم
الشـخـصيـات الـكرديـة الـتي كتـبت بـاللـغة الـعـربيـة وكـان حتت شعـار " الـكورد يـحـتفـلون
بـالـلغـة الـعربـية صـونـاً للـتـعايش" وكـانت الـيونـسكـو قـد أقامت ثالث
مـوائـد مـســتـديـرة مـخــصـصـة لـبـحـث "الـلـغـة الـعــربـيـة والـذكـاء
االصـطـنـاعي " وتـأثـيـر األخـير فـي صون الـلـغـة الـعـربـيـة وأثر
ـعـرفـة كـمـا أطـلـقـت تـقـريـراً عـنـها حـوسـبـتـهـا عـلى مـجـتـمع ا

عارف. بوصفها بوابة الكتساب ا
{ باحث ومفكر عربي

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6541 Wednesday 25/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6541 األربعاء 27 من ربيع الثاني 1441 هـ 25 من كانون األول (ديسمبر) 2019 م

أربيل

W “_« w  wLÝd « ÂöŽù«

Ê«œdÐ q Uý

كـل شـاغـلي مـواقع الــعـمل الـصـحـفـي يـعـرفـون ان كـتــابـة الـبـيـانــات اخلـاصـة بـفـحـاوى
فترض انهـا اجتماعات مهـمة هي بيانات انـشائية نسـبة احلقيقة االجتماعات الـتي من ا

فيها ضئيلة في االغلب و منعدمة االعم.
فاجأة مع االعالن عن الذهـنية احلـزبية الـعراقية تـميل لكـتمان احلـقيقة و تـميل لتـفجيـر ا
نصب نـصب او في ا احلـدث او تبدأ بـتصـدير احلقـائق او بعـضا مـنها عـقب مغـادرة ا

لكن خالل االزمات.
الشـخصـية احلزبـية الـعراقـية في االغلب لـيست صـريحـة و ليست شـجاعـة و ال تمارس
صـدقـهـا وال شجـاعـتـهـا اال بـوجه الضـعـفـاء و تـلك خـصـلة سـوء لـهـا مـسـببـات نـشـأتـها
االجـتماعـية و لـها جناح فـي العمل بـها ضـمن االداء احلزبي الـذي يقوم عـلى عدم الـثقة

تبادل حتى داخل احلزب الواحد. ا
خالل انــتــفــاضــة تــشــرين و الــتي لـــوال وجــود اعالم فــردي مــســتــقل ادواته الــفــضــاء
االلـيـكتـروني و الـهـاتف الـذكي لـكان الـقـمع حـصـد الـوف الضـحـيـا قـتال و اضـعاف رقم
عـركـة ليـست مـعركـة سـلطـة لـبقـاء نـظام بل بـقـاء نظـام االثـراء على اجلـرحى اصابـة فـا
حساب تشـوهات الفقـراء و احلزبيون في الـعراق اغلبـهم جاهزون لفـعل اي شيء لبلوغ

الثراء حتى ال يكونوا بحاجة الحد و تلك احدى صفات عدم الثقة بالدولة.
ـول من االعالم الـوطـني رســمـيه الـذي تـمـولـه الـدولـة او رسـمي احـزابـه الـذي ايـضـا 
الدولة لكن عبـر قنوات مالية معقدة اعاد جتربة البعث االعالمية لكن بحرفية غير متمكنة
و بـصــلف و بــرود واضـحــ زاده من ذلك وجـود صــوت مــرجـعي اربك االعالم بــذكـره
تـظاهـر الصحـفي الذي جـعل هاتفه اخـطاء يحـذفهـا االعالم عن السلـطة وكـذلك وجود ا
يسـجل لالسرة الـدوليـة حـقيـقة مـا يحـصل في التـظـاهرات و مـا يتـصل بهـا من خطف و

اغتيال و تخويف.
تظـاهرين فكل القـوى الداخليـة لم تكن تتوقع ان يـضغط الشارع يـوما ليدفع بـأستثنـاء ا
بـالسـلـطة نـحو زاويـة مـغلـقـة ودون زعل فلـقـد توهـمت السـلـطة انـهـا الراعي وان الـناس
خراف جتـز صوفـها و حتـلب نعـاجهـا و تشـوي حلوم ذكـورها و تـبيع قـسمـا منهـا لكن

فارقة ان اخلراف بنظر الرعاة تمردت و نطحت ونطقت و كتبت ووقفت منتصبة! ا
حجة االعالم بتـمرير رغبات السلطـة حجة معروفة مفـادها رواتبنا من الدولة وحتت هذا
التـوصـيف جرى كل شيء فـالـرصاص بـيد مـوظـفي الدولـة ورواتبـهم من الـدولة و الـقتل

جائز!
والـهـراوات بيـد موظـفي الـدولة و الـضـرب على الـسـيقـان و الظـهـور لصـالح الـدولة مـباح

النها ام الراتب!
ن ال جتـمعه بـالـدولـة وظيـفـة و ال قـربى مع زعـامات اما الـذي له حق في امـوال الـدولـة 

غرر بهم! الدولة فهو مندس خائن وفي احسن االحوال يكون من ا
لـم يتحرك االعـالم الرسمي- ولم يـكن متوقـعا منه- ولـو لتفـسير احلـدث وهو ان العراق
ـدنية و العسكـرية احلزبية و الـدبلوماسيـة فهي منطقة قارها ا ال تختصره اخلـضراء 
عمـرهـا من عـمر الـسـقـوط وكان بـأمـكانـهـا ان تـتجـاوز اخـطاء تـلت الـسـقوط كـذلك فـقد
حتـرك االعالم لـيــزيـد مــعـنى ان الــعـراق هـو عــراق الـســلـطـة حــيث الـراتب الــشـهـري و
ـة مفـعـلة االمـتيـازات و الـصفـقـات و الفـرص الـتي تـفيـد في تـخزيـن اجليـوب قـبل الهـز

ال في الغربة وطن. مقولة احلق للباطل" ا
اله ودم لـتهم  اما الذين ارادوا للـعراق استعـادة عافيته بـعيدا عن مشـاريع اجليران ا

اوالده فهم جوكرات!
ـستفـيدون من الدولـة خصمـهم الفقيـر بانه لوطي غريب ان يصف ا
و مـنـحط اخلـلق وجـاسـوس فـتـلك سـرعـة جـمع مـعـلـومـة جرى
فـرضـهـا انـهـا صـادقــة لـكن نـفس االجـهـزة لـم تـكـلف نـفـسـهـا

. عدم مشقة توفير قاعدة بيانات عن مواطنيها ا
جد : هل كنا  ن كانوا معـارض الى العـامل في االعالم 

تضحياتنا ونشتم صدام فقط لنكون محله?

ـستـقـيـلة قـصي الـسـهيل احلـكومـة ا
لـرئاسـة الـوزراء يـرفض الـشارع أي
شـخـصيـة شـغـلت مـنـصبـاً سـيـاسـياً
ـهـندس منـذ الـعام .2003 واعتـبـر ا
مــحـــمــد رحــمن الــذي يـــتــظــاهــر في
ــتـظـاهـرين الـديـوانــيـة إن "مـطـالب ا
العراقي بـسيطة وال حتتاج إلى كل
ـمـاطـلـة والـتـسـويف: اخـتـيـار هـذه ا
ــواصــفــات مــهــنــيــة رئــيس وزراء 
ويتـمـتع بـاستـقاللـية وال يـنـتمي الى
أي حزب شارك بـالعـمليـة السيـاسية
".ومن منذ سـقوط نظـام صدام حس
أجل جتــديــد الـطــبــقـة الــســيـاســيـة
ـتــظـاهـرون بـقـانـون جـديـد يـطـالب ا
ان لالنتخاب.وبـدأت احلكومـة والبر
ــعـقـد الـعــمل عـلـى إصالح الـنــظـام ا
ـــلــتــوي الـــذي يــخـــلط الــنـــســبي وا
بـــــاألكـــــثـــــري ويـــــصـب في صـــــالح
األحـــــزاب الــــكـــــبـــــيـــــرة.ويـــــطـــــالب
تـظاهرون بـانتـخابـات على أساس ا
االقــتــراع الــفــردي "تــضــمن صــعــود

نـخـبـة من اجلـيل الـسـيـاسي اجلـديد
الـذي يـقــدر عـلى األقل أن يــصـلح مـا
افـسدته األحـزاب احلـاكـمـة" بـحسب
ان رحمن.وكان مرتقباً أن يلتئم البر
ـنـاقــشـة قـانـون بـعــد ظـهـر االثـنــ 
االنـتـخــاب لـكن  تـأجــيل اجلـلـسـة
حتى الـساعـة الـواحدة من بـعد ظـهر
الــثالثــاء لـعــدم اكــتــمـال الــنــصـاب.
ووسط تـخـوف من عـودة العـنف الى
الشـارع والـذي أسفـر عن مـقتل نـحو
 460شـــخـــصـــاً وإصـــابــة  25ألـــفــاً
آخـــرين بــجـــروح تــبـــدو الــســـلــطــة
ـوالـون مـشـلــولـة.فـمن جـهــة يـدفع ا
ان إليران بـالتـحالف مع رئـيس البـر
مـحـمـد احلـلــبـوسي بـاجتـاه تـكـلـيف
مـرشـحــهم. ومن جـهــة أخـرى يـضع
رئــيـس اجلــمــهــوريـــة بــرهم صــالح
بـــــحــــــسب مــــــصــــــدر في رئــــــاســـــة
اجلــمــهـــوريــة فــيــتــو قــاطــعــاً عــلى
الـسـهـيل الـعـضـو الـسـابق في تـيـار
الــزعـيـم الـشــيــعي مــقـتــدى الــصـدر

والـذي انــتـقل إلـى مـعــسـكـر خــصـمه
الكي رئيس الـوزراء األسبق نـوري ا
ـعسـكر والي إليـران.لكن يـبدو أن ا ا
ـــوالي إليــران بـــدأ بــطـــرح أســمــاء ا
ـــعــــضـــلـــة أخــــرى لـــلــــخـــروج مـن ا

السياسية.
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وفي انـــتـــظــار الـــتـــوافق تـــواصــلت
االحــــتـــجــــاجـــات في بــــغـــداد ومـــدن
ــتـــظــاهــرون اجلـــنــوب. واســـتــمـــر ا
باالحتشـاد في العاصمـة عند جسري
الــســنك واألحــرار.وأصــيب ثــمــانــيـة
مــــتـــظـــاهــــرين عـــلـى األقل بـــحـــاالت
سيل للدموع اختناق بقنابل الغاز ا
بـعـد مـواجـهـات لـيل األحـد مع قـوات
األمن في ساحة الوثبة وسط بغداد
ـصــادر أمـنــيـة وطــبـيــة.لـذلك وفــقـا 
فرضت قـوات األمن إجـراءات مـشددة
االثـن في بـغـداد خـصوصـاً بـعـدما
أقــدم مـــحــتــجـــون عــلى قـــطع طــريق
دينـة أعيد سريعـة رئيسـية بشـرق ا

فــتــحــهــا في مــا بــعــد.ولــيال أيــضـاً
شهـدت مديـنة الـعمـارة انفـجار ثالث
عـبـوات صـوتـيـة اسـتـهـدفت إحـداهـا
مــــنـــزل عـــنـــصـــر فـي "أنـــصـــار الـــله
األوفـــيــــاء" أحـــد فـــصـــائل احلـــشـــد
الــشــعــبي من دون وقــوع ضــحــايـا
ــــصـــدر فـي الـــشــــرطـــة.وفي وفــــقـــا 
ـدني علي الـناصـريـة قـال الـنـاشط ا
مــنــجل "ســنــواصـل احــتــجــاجــاتــنـا
الـــســلـــمــيـــة في الـــنــاصـــريــة ومــدن
احملــافـــظــة رداً عـــلى تــأخـــر رئــيس
اجلمـهورية في تـسمـية رئـيس جديد
للحكومـة".وأضاف "موقفه زاد الط
بــــلـــة وقــــد يــــعـــرض الــــبالد ألزمـــة
مضـاعفـة ومزيـد من الدم".من جـهته
ـتـظـاهـر سـعـد نـاصـر وهو اعـتـبـر ا
) في مدينة موظف حكومي ( 30عاماً
ـطـالب احلـلــة أن "عـدم االسـتــجـابــة 
الـشـعب يـؤكــد عـدم جـديـة احلـكـومـة
ــــأزق واألحــــزاب فـي اخلــــروج من ا

الوطني".

جانب من جدران نفق ساحة التحرير في بغداد

ـكـسـيك.وقـبلت طـائـرة متـجـهـة إلى ا
ــكـســيك اســتــقــالـة اخلــارجــيــة في ا
ريــــكـــــاردو فــــالــــيـــــرو األحــــد.وقــــال
مـارشـيـلـلـو إبـرارد وزيـر اخلـارجـيـة
ـكسـيـكي في تـغريـدة عـلى حـسابه ا
عــلـى مــوقع الــتــواصـل االجــتــمــاعي
تـويـتـر ان (ريـكـاردو فـالـيـرو شـخص
رائع لكـنه يـتلـقى عالجـا من مـشكـلة
صــحــيــة في األعــصــاب ونــتــمــنى له
الـــشــفـــاء الــعـــاجل.) وقـــالت وســائل
كـسيك إن (سـلوك إعالم محـليـة في ا
راقبـة من قبل أطباء فاليرو يـخضع 
مــنـذ  2013عـقب جنــاته من ورم في

خ). ا

الـكـتـاب.وتـبـلغ قـيـمـة الـكـتـاب عـشـرة
دوالرات وهــو عـــبــارة عن الـــســيــرة
الذاتـية لـغيـاكومـو كازانـوفا الـكاتب
اإليطالي واجلندي واجلاسوس الذي
سطع جنمه في القـرن الثامن والذي
ــغــامـراته الــنــســائــيـة.ورغم عُــرف 
حفظ الـقضـية بـعد اسـتخـدام فالـيرو
حـصــانـته الـدبــلـومـاســيـة اسـتـدعت
ـكسـيـكـية سـفـيرهـا بـعد اخلـارجيـة ا
تسريب الفـيديو.وقالت تـقارير الحقة
إن الـسـفـيـر حـاول سـرقة قـمـيص من
الــــســـوق احلــــرة في مــــطـــار إزايـــزا
الـدولي في الـعــاصـمـة األرجـنـتـيـنـيـة
بــويـــنس أيــرس قــبـل الــصــعــود إلى

ـكسـيـكيـة سـفيـرهـا لدى األرجـنـت ا
اضي عقب رصده بكاميرات الشهر ا
ـراقبـة وهـو يـأخذ كـتـابـا من إحدى ا
ـكـتـبـات في بـويـنس أيـرس دون أن ا
يــســدد ثــمــنه.كــمــا يــواجه الــســفــيـر
سـتـقيل اتـهـاما بـسـرقة قـميص من ا
ـــطـــارات.واحــتل مـــتـــجــر فـي أحــد ا
ــكــســيـكـي عـنــاوين الــدبــلــومــاسي ا
األخــبـــار بــعــد ضــبـــطه وفي حــوزته
كـتـاب أخـذه من عــلى رف في مـكـتـبـة
األتينـيو سـبليـنديـد في تشرين األول
ـاضـي ثم أخـفــاه في جـريــدة كـانت ا
معه وذلك قبل مـحاولته اخلروج من
ـــــــكــــــــان دون أن يـــــــســـــــدد ثــــــــمن ا

ÊU e «≠ w²Ý uJO J

ــكــسـيــكي لـدى اســتــقـال الــسـفــيـر ا
األرجنت بسبب مزاعم سرقة حتيط
به وذلك عــقب ظــهــوره في فــيــديـو
أثناء محاولـة سرقة كتاب.وبرر
ريـكــاردو فـالــيـرو  77سـنـة
اســـتـــقـــالـــتـه بـــأن حـــالـــته
الصـحيـة وراء تنـحيه عن
مــــنـــصــــبه مع تــــأكـــيـــد
كسيك اخلارجيـة في ا
أنه يتـلـقى عالجا من
مـــــــشـــــــكــــــــلـــــــة في
األعصاب.واستد
عت اخلـارجـيـة

عودة العـنف الى الشارع الـذي أسفر
عن مقتل نحو  460شخصاً وإصابة
 25ألفـاً آخرين بـجروح.ويـفترض أن
ناقشة قانون ان الـثالثاء  يلتئم البر
هد جديد لالنـتخابـات يفتـرض أن 
نشود بعدما الطريق أمام التغيـير ا
فـشـل في ذلك االثـنــ لـعــدم اكـتــمـال
الـنـصاب. واسـتـعـادت االحـتـجـاجات
زخــــمـــهـــا فـي الـــعـــراق االثــــنـــ مع
تــظــاهـرات وقــطع طــرقــات وجــسـور
ـشتـعـلة جـنـوباً تـنـديداً باإلطـارات ا
بالـطـبـقة احلـاكـمة الـتي فـشـلت حتى
اآلن بــاالتـفــاق عــلى تــسـمــيــة رئـيس
جـــديــد لـــلـــوزراء بــحـــسب مـــا أفــاد
مــراسـلــو وكــالـة فــرانس بــرس.وبـدأ
ـدني في مدن الـديـوانـية الـعصـيـان ا
والــــنــــاصـــريــــة واحلــــلـــة والــــكـــوت
والـعــمـارة في جــنـوب الــبالد حـيث
ـدارس والـدوائـر احلكـومـية أغلـقت ا
.وقال عـلي الـديواني أبوابـهـا االثنـ
أحـد مــتـظــاهـري الـديــوانـيـة لــوكـالـة
فـرانس برس "قـمـنـا بـتصـعـيـد بعض
اخلــطــوات االحــتــجــاجــيــة رداً عــلى
ترشـيح رئيس وزراء جـديد لـلمـرحلة
وقتة من قبل األحزاب احلاكمة منذ ا
ـتـهـمـة بـالـفـساد  2003حـتى االن وا
وســـرقــة ثـــروات الــعـــراق".ويـــطــالب
العـراقـيـون احملتـجـون مـنذ األول من
تـــشـــرين األول بـــتـــغـــيــيـــر الـــنـــظــام
الـسـيـاسي الـذي أرسـاه األمـيـركـيـون
عقب إطـاحـة صـدام حسـ في الـعام
 ?2003وتــــســـيـــطـــر طــــهـــران عـــلى
مفـاصله الـيوم.ويـندد هـؤالء بانـعدام
أي نهـوض اقتـصادي مـنذ  16عاماً
بــعــدمــا تــبــخــرت نــصف الــعــائــدات
الــنــفـطــيــة خالل تــلك الــســنـوات في
جيوب السـياسيـ ورجال األعمال
ـــتـــهـــمـــ بـــالـــفــســـاد عـــلى ا
قولهم.وفيما تدفع األحزاب
والية إليران وحلفاؤها ا
بـاجتــاه تـســمـيــة وزيـر
الــتــعــلــيم الــعــالي في

وتخلـى احملور السـني الذي يـتزعمه
ان محمد احللبوسي عن رئيس البر
تــرشـيح وزيــر الــتـعــلــيم الــعـالي في
ـستـقيـلة قـصي السـهيل احلكـومة ا
ـقــربـ من طـهـران داعـيـاً حــلـفـاءه ا
إلـى تـــــــرشــــــــيـح شـــــــخــــــــصـــــــيـــــــة
ــجــرد أن  تــداول اسم جــديــدة.و
مـحــافظ الـبـصــرة أسـعـد الــعـيـداني
انــتــفض احملــتــجــون في احملــافــظــة
الـنــفـطــيـة اجلـنــوبـيــة.وأفـاد مـراسل
فـــرانـس بـــرس في احملــــافـــظـــة بـــأن
ـــتـــظــاهـــرين أغـــلـــقــوا الـــطـــرقــات ا
ــؤديـة إلى مــيـنـاءي أم الـرئــيـســيـة ا
قـصـر وخـور الــزبـيـر لـسـاعـات عـدة
لـكن ذلـك لم يـؤثـر عــلى سـيــر الـعـمل
فـيـهـمـا.وقـطـعت أيـضـاً الـطرقـات في
الـــنــاصــريـــة والــديــوانـــيــة واحلــلــة

والكوت والنجف جنوبا. 
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فــــيـــمــــا أدت اإلضـــرابـــات إلـى مـــنع
وظـف من الـوصـول إلى أعمـالهم ا
ــــدارس.ويـــطــــالب وإغالق أبــــواب ا
العـراقـيون احملـتـجون مـنذ األول من
تشرين األول/أكتـوبر بتغيـير النظام
الـسـيـاسي الـذي أرسـاه األمـيـركـيون
عقب إطـاحة صـدام حـس في الـعام
 2003 وتــــســـيــــطـــر طـــهــــران عـــلى
مفـاصله اليـوم.وينـدد هؤالء بـانعدام
أي نهـوض اقتـصادي مـنذ  16عاماً
بــعــدمــا تــبــخــرت نــصف الــعــائـدات
الــنـفــطــيـة خـالل تـلك الــســنـوات في
جـيوب الـسـيـاسيـ ورجـال األعـمال
ـــــتــــهـــــمـــــ بــــالـــــفـــــســــاد عـــــلى ا
ــــتــــظــــاهــــرون قـــــولــــهم.ويــــوصـل ا
حتــركــاتــهم رغم عــمــلــيــات اخلــطف

واالغـتـيـال. وتـبـدو الـسـلـطـة
مشـلـولة وسط
تـــخـــوف
مـــــــــــن
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