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ــؤتــمـر ــشــاركــ فـي ا واحــدا من ا
قُــتل. وقــال مــوظف في الــفــنــدق في
اتـــصــال هـــاتـــفي مع فـــرانس بــرس
طالـبـا عـدم كشف هـويـته ان حراس
الــفــنــدق "فـروا بــدون ان يــتــصـدوا"

. للمهاجم
وصـــرح هـــذا احملـــاسب الـــبـــالغ من
العمر 24 عاما وكان في الفندق عند
وقوع الهجـوم "انهم حراس جدد من
ـشكـلـة الكـبرى هي شركـة خـاصة وا
انــهـم لم تــكن لــديـــهم أي خــبــرة في
مــراقــبـة" االفــراد والــســيــارات الـتي
تـــدخـل اجملـــمع. وأوضـح انه فـــريق
وجب عـقد منـذ مطلع جديد يـعمل 
العام مع فنـدق انتركونـتيننـتال غير
التابع لـشبـكة الفـنادق الدولـية التي

حتمل االسم نفسه.
…b¹bł W «dý

وكـان نــاطق بـاسم وزارة الــداخـلـيـة
االفــغـانــيـة صــرح ان شـركــة خـاصـة
جــديــدة تــولـت أمن الــفــنــدق مــطــلع
كـــانـــون الـــثــانـي/يـــنـــايـــر. وتـــعــذر

االتصال بادارة الفندق للتعليق.
والشـاب الذي يـعمل في الـفنـدق منذ
سن السـادسة عـشرة جنـا من هجوم
بنى أسفر عن سابق لطالبـان على ا
سـقوط 21 قـتـيال. وقـال "كـنت هـناك
رة عندمـا وقع الهجـوم االول. هذه ا

كنني الهرب". عرفت من أين 

يصرخون ويجرون مثل اجملان مع
ــسـبح قـبل ان آخـرين بــالـقـرب من ا
يـــتم انـــقــــاذهم. أصـــيب بــــعـــضـــهم

بالرصاص وسقطوا أرضا".
ـديــر االقــلـيــمي لـشــركـة جنح هــذا ا
ـطاف "أفـغـان تيـلـيـكوم" فـي نهـايـة ا
في االخنـباء وراء عمـود ثم هرب مع
ــسـبح قـبل ان آخـرين بــالـقـرب من ا

تتم إغاثته.
وقــــال بـــصـــوت مـــضــــطـــرب انه من
مخبئه "كنت اسمع دوي انفجار تلو
اآلخــر قـنــابل يـدويــة.. اسـتــخـدمـوا

الكثير من القنابل اليدوية".
واضاف "رأيت خـمسـاً او ست جثث
خارج الفندق بينمـا كانوا يرافقوننا
الى اخلــــارج (...) كـــانت الــــطـــوابق
الــــثـــاني والــــثـــالث واخلــــامس (في
ـبــنى) تـشــتـعل. الـطــابق اخلـامس ا

دمرته النيران".
وظهر في لـقطات بـثتهـا شبكـة تولو
نــيــوز اشـخــاص يــحـاولــون الــهـرب
بـالـنـزول مـن الـشـرفـات مـسـتـعـيـنـ
بــأغـطـيــة ربـطت بــبـعـضــهـا. وسـقط

واحد من هؤالء على االقل.
وبـعد ذلك كـتب الـطـيب "خـرجت لكن
نحـو مـئة من زمالئي وأصـدقـائي ما
ـوت. زالــوا عـالــقـ بــ احلـيــاة وا

ادعوا لهم بالنجاة".
وقـالت وزارة الـداخـلـيـة ان شـخـصـا

بغداد
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لـلصحـافة دور مهم في صـياغة حـياة احلضـارة االنسانـية حيث ان تـأثيرها
يـصب في صـالح كـافـة فئـات وشـرائح  اجملـتـمع ألنـها وسـيـلـة اسـاسـية في
هم وضع تـوعية االفـراد وارشادهم نـحو فهم االحـداث والقـضايا لـذا فمن ا
اركـان ودعائم صحافة جيدة في اجملتمع ايا كان تصنيفه ونوعه لكي تصنع
ا يحـصل حوله وحول االخرين فمـثلما يقال ان جـيالً واعياً ومثقفـاً ومدركاً 
ثابة صـديق االنسان الوفي واخمللص هو الكتاب فأن الصحافة ايضا هي 
تمثل بهيئة ( ـكمل الفكري واالدبي والسياسي والـفلسفي لهذا الصـديق ا ا
عادالت الـكتـاب ) حيث ان الـعمـليـة الثـقافـية مـثلهـا مثـل العـملـية االداريـة وا
االقـتصادية والـنظريات احلـسابية لـها عوامل كـالتخطـيط والتنظـيم والتوجيه
ادة الصـحفـية هدفـا فكريـا يتـابعه الفـرد وبالتـالي استـيعابه في جتـعل من ا
كـتلة الـعقل وتـوظيفـها بـهدف التـوعيـة لتنـشيط عـمليـات االدراك حلدث ما او
مـشهـد ما فـالصـحافـة بجـميع صـنوفـها وتـشكـيالتهـا بدايـة بأجـهزة االعالم
ـرئية والسمعية مرورا بالدراسـات والبحوث التي اجريت عنها و توظيف ا
نـتـائـجـهـا لـغـرض تـخـريج افـراد اصـحـاء صـحـفـيا وصـوال الـى دور الـنـشر
والـطـبـاعـة كل هـذا له مـفـهـوم واحـد اال وهـو تـوجيـه رسـالة فـكـريـة الى وعي
عرفـة واالفكار في كل زوايا اجملـتمع هنا علـومات وا االنـسان بهدف نـشر ا
تـسمو قيم واخالقيات الصـحافة حيث تنهض اجملتـمعات من سبات التخلف
واجلـهل وبالتالي خلق مجتمعات مثقفة تستطيع مواجهة كل ما يحصل على
الـــكــرة االرضــيـــة من خالل الــكـــلــمــة من خـالل الــصــورة من خـالل الــفــهم
الـصحـيح للـواقع لذا فـأن الـصحـافة احلـرة اجليـدة هي الـتي تبـني مجـتمـعا
انـسانـيا ناضـجا وهـذا ما حـصل منـذ بدايـات احليـاة العـصرية عـلى كوكب
االرض حـيث تشكلت ارقى اجملـتمعـات فكريا من خالل الـصحافة فـلقد كان
لـها دور بارز في خلق اجـواء ثقافية بـ كل طبقات اجملـتمع واذا ما اقتربت
الـذاكـرة اكـثـر فـأن مــعـظم الـدول والـشـعـوب في الــقـرن الـعـشـرين والـواحـد
والـعشـرين الـتي امـتلـكت صـحـافة جـيـدة هي دول ناجـحـة اسـتطـاعت اقـامة
اركانها ودعائمها بقوة الفكر والعقل وفي ذات الوقت خلقت شعوب ناضجة
اسـتطاعت تـوظيف قدراتـها في سـبيل تطـوير احلـياة العـصرية الفـرادها لذا
ـلك صيـغـة كيـميـائـية فـريدة ـعرفي الـذي  عـلومـاتي وا فـأن هذا الـعنـصـر ا
سـمى ( الصـحافـة ) مر بصـعاب وعـقبات كـثيـرة منذ مـصنوعـة من الفـكر ا
نـشؤه حيث تأثر بكل مـا حدث في اجملتمع االنساني عـبر الزمن فتارة كانت
الـسـلـطـة تـفـرض قـيـودهـا وتـارة كـانـت الـعـادات والـتـقـالـيـد عـقـبـة في طـريق
ازدهـارهـا وتــارة لـعب االقــتـصـاد دوره فـي زعـزعـة مــسـارهـا وفي الــعـصـر
احلـديث اصبح االرهاب يستهدف الصحـافة بقوة احلديد والنار كي ال تنقل
ـشهـد واحلدث لـلـجمـهور لـكن مـا حدث لم يـؤثر في مـسـيرتـها وان تـهاوت ا
جنـومـهـا من سـمـاء االبـداع االنـسـاني اال انـهـا عـادت بـقـوة كـلـمـتـهـا احلـرة
وصـورتها الـصادقـة وهدفهـا السـامي والنبـيل ورسالـتهـا الفكـرية الى الـقمة
من جـديد لـذا فأن الـصحـافة بـتركـيبـتهـا الفـكريـة عالم مـتمـرد شرس مـقاتل
مـناضل مـتمـيز بـتخطـيطـه وتنظـيمه وهـي في ذات الوقت عـنصـر ثائـر مجرد
عـاديـة لالنسـانيـة فاحلـريـة فيـها ارقى صـفاتـهـا والثـورة فيـها ـفاهـيم ا من ا

ارفع سماتها.
لـذا فأن الـصحـافـة اجليـدة هي صـحافـة حرة واحلـريـة هنـا تكـمن في الـنقل
الـصحيح لـلكـلمـة والصورة دون قـيود وشـروط حيث يـتخذ اخلـبر الـصحفي
قال الصحفي واحلوار الصحفي والصورة الصحفية والتقرير الصحفي وا
والـتـغطـيـة الـصـحـفـية وغـيـرهـا عـلى رغم اخـتالف كل واحـد مـنـها مـن حيث
ـفهـوم شـكال ومضـمـونا اال انـهـا تتـخذ قـوتـها مـن عمق رسـالـتهـا الـفكـرية ا
ـلـون بـألوان احلـرة اليـصـالـها لـلـفـرد او االفـراد او اجملـتـمع وهـذا الـتـنـوع ا
ـثابة الـتغيـر لكل مخـارج ومداخل العـقل وبالتـالي تنمـية الوعي الـطيف هو 
ـكن وصـفه بالـوعاء حـيث يتـخـذ الوعي شـكال واحـدا في عقل الـفـرد حيث 
ـعرفـة حول حـدث ما على ـعلـومة الـقصـيرة ويـنظمـها لـزيادة ا الـذي يخزن ا
ر بذات العملية لكن مـعلومتها تكون طويلة حيث حتلل عـكس الكتاب الذي 
وتـفسر احلـدث بكـافة جـوانبه ومع الـتطور الـهائل الـذي اجتـاح البـشرية من
كـافة االجتـاهـات بـاتت احلـاجة الى الـصـحـافـة احلديـثـة شـيئـا اسـاسـيا في
حـياة الـفـرد حيث الـتـنوع في االحـداث وسـرعتـهـا جعل من الـصـحافـة مادة
اسـاسيـة تتـناولـها مـعظم فـئات اجملـتـمع والهـدف هو مـواكبـة ما يـحصل في
الـعالم سيـاسيـا وثقـافيا وريـاضيـا وادبيـا واقتصـاديا والـرأي والرأي االخر
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـميـة الى حـيث ازدهـرت دور الـطـبـاعة والـنـشـر وسـارعت ا
االهـتمام بفتح جامعات وكليات ومعاهـد للصحافة لكي تقوم بدورها في بناء
ي صـحـفي نـاضج وصـرفت االمـوال عـلى الـبـعـثـات الـصـحـفـية جـيل اكـاد
ؤسـسـات الـصحـفـية لـغرض نـقل مـا يـحدث عـلى ارض الـواقع واصـبـحت ا
ــعـرفــة وبـهـذا اصــبـحت ــعـلــومـة وا تــنـافس بــعـضــهـا في ســبـيل ايــصـال ا
الـصحـافة شـيئـا ال يتـجزأ من ثـقـافة الـدول والشـعوب واحـتلت مـوقعـاً بارزا
فـيـهـا وحـظـيت بـسـلـطـتـهـا الـتـي تـشـرعـهـا قـوانـ الـكـلـمـة احلـرة والـصـورة

احلقيقية.
ـضي يوم دون ان تـظـهر الـصحف ووسـائل االعالم بـحلـة فـكريـة بهـية فال 
سـلسة متـغيرة وفق الواقع الـذي يتغيـر بحكم ما يـحدث فيه وهذا الـتغير هو

ثابة ادامة محرك بحث وحتليل وتفسير عالم الصحافة.
ا وضعت هـنا البد من االشارة الى ان لكل مـهنة مخاطرهـا ومشاكلهـا فلطا
الـصحافة قـاب قوس او اكـثر امام دائرة اخلـوف والرعب والتـرهيب بحكم
االنـظـمــة الـدكـتــاتـوريـة وعـدم تــقـبل الــرأي والـرأي االخـر وعـدم الــرغـبـة في
ايـصـال احلـقـيـقـة والـكـشف عن االحـداث ومـا وراء الـكوالـيس بـل وجتاوزت
مـخاطر مهنة الصحافة الى ابعد من هذا لكن الصحافة
احلـرة هي الــتي ال تــمـوت بل تــبـقى حــيـة بــكـلــمـاتــهـا
وصـورها واخـبـارها وتـقـاريرهـا ألنـها رسـالـة سامـية
هـدفها نقل ما يجري بـحيادية واستقاللـية تامة بعيدة

تاجرة بعقول وقلوب الشعوب . عن الربح وا

 d¼UEð…∫ متظاهرون امام نصب ابراهام لنكولن خالل مسيرة مناهضة لدونالد ترامب

{ لـــــــوس اجنـــــــلـــــــيس (أ ف ب) -
تظاهرين احتلت حشود كبيرة من ا
شوارع مـدن اميـركيـة كثـيرة الـسبت
حـامـلـ الفـتـات مـنـاهـضـة لـلرئـيس
دونالد ترامب وقارعـ على الطبول
ومـعـتـمـرين قـبـعـات زهـرية فـي اطار
ـنـاهـضة مـسـيـرة الـنسـاء الـثـانـيـة ا
للرئيس االميركي في الذكرى االولى

لتنصيبه.
ـتـظـاهـرين وقـد جتـمع مـئـات االف ا
فـي لـــوس اجنــــلـــيـس ونـــيــــويـــورك
وواشـــنــــطن وشـــيــــكـــاغــــو ودنـــفـــر
وبـوســطن ومـدن اخـرى عــبـر الـبالد
وقــد اعـتـمـر الــكـثـيــر مـنـهم الــقـبـعـة

الــزهـــريــة الــشــهــيــرة الــتي ســمــيت
"بـوسي هـات" فـي اشـارة الى شـريط
مصـور لتـرامب يتـبجح فـيه انه قادر
عـــلـى مـــداعــــبـــة نــــســـاء فـي امـــاكن

حساسة من دون اي عقاب.
تظـاهرون الفتـات كتبت عـليها رفع ا
ـرأة: في شـعـارات من قـبـيل "مـكـان ا
الـــبــيت االبـــيض"  "عــنــد انـــتــخــاب

مهرج يجب توقع قيام سيرك".
ـدن وجــرت اكـبــر الــتـظــاهــرات في ا
الـتي لم يــحـقق فـيـهــا تـرامب نـتـائج
جيدة. واشارت بلدية لوس اجنليس
الى ان 600 الف شــــخص شـــاركـــوا
دينة فيما قدرت شرطة في تظاهرة ا

ئتي نيويورك العـدد في شوارعها 
الف.

في مانهاتن جتمعت حـشود متنوعة
فـي جـــادة ســـنـــتـــرال بـــارك ويـــست
ــحـــاذاة احلــديــقــة الــشــهــيــرة في
ـؤديـة الى فـنـدق "ترامب ـدينـة وا ا
انـــتــرنـــاشــونـــال هــوتـــيل" وهي من
ــتـــلــكـــات امـــبــراطـــوريـــة تــرامب
العـقـارية. وقـالت الثـيـا فوسـكو (67
عـــامــا) الــتـي اتت من شـــمــال واليــة
نيويورك مع جارت لـها "اننا نشهد
وقـراطـية. هـذا امر سيء تآكال لـلـد

جدا".
تحدث في تظاهرة نيويورك ومن ا

ــمــثــلـة روزي بــيــريـز الــنــاشــطـة وا
ــمــثـلــة ومــقـدمــة الــبـرامج ووبي وا
غـــولــدبــرغ الــتي اكـــدت "نــحن هــنــا
لنـقول بـصفـتنـا نسـاء اننا لـن نقبل

بالوضع بعد االن".
وفي لوس اجنـلـيس ضمت احلـشود
ـمـثـلــة نـاتـالي بـورتـمـان الـغــفـيـرة ا
الـتي قــالت "بـفـضـلــكم الـثـورة بـدأت

وتتواصل".
·uH  bOŠuð

امـا الـفـنـانـة هـيـذر ارنت (44 عـاما)
فـقــالت "يـجـب ان يـدرك تـرامـب انـنـا
نوحـد الـصفـوف ونشـكل قـوة هائـلة
لـنـغـيـر الــوضع بـعـدمـا انـتـخب رغم

طريقة معاملته للنساء".
وتــهــدف هــذه الــتــظــاهــرت الى دعم
ـاضي احلــركـة الــتي ولــدت الـعــام ا
عــنـدمــا نـزل اكــثـر من ثالثــة ماليـ
شـــــخص الـى الــــشـــــارع في ارجــــاء
الــبالد لــلــتــعـبــيــر عن مــعــارضــتـهم

النتخاب ترامب.
ـمـتـدة طـوال وتـهـدف الـتـظـاهـرات ا
عـطـلـة نــهـايـة االسـبـوع الى تـرجـمـة
هـذه احلــمـاسـة الى حتــرك سـيـاسي
يحفـز الناس عـلى تسجـيل اسمائهم
في الــلــوائـح االنــتــخـابــيــة ويــكــثف
رأة في انـتـخابـات نصف مشـاركـة ا

الوالية العام 2018.
ــقـابل غــرد الـرئـيـس االمـيـركي في ا
ــــنـــاهـــضـــة حـــول الـــتــــظـــاهـــرات ا
لـــســـيـــاســــاته داعـــيــــا الـــنـــاس الى
ــحــطــات "الـــتــظــاهــر واالحــتــفــال 
تاريـخيـة وجنـاحات اقـتصـادية غـير
مـسـبـوقــة سـجـلت في االشـهـر ال12
االخـيــرة". واضـاف "الـطــقس جـمـيل
في كـل ارجــاء الـــبالد ويــوم مـــثــالي

لتتظاهر كل النساء".
جـرت غالـبـيـة التـظـاهـرات في طقس
ـتـظـاهـرين جـمـيل ومـشـمس اال ان ا
في بارك سيـتي في والية يـوتا حيث
يـقـام مـهــرجـان سـانـداس لـلـسـيـنـمـا

ـان يوم 2018/1/20 بالـعـودة الى احملـكـمـة االحتـادية حسـنـاً فـعل الـبـر
العليا حلسم مـوعد االنتخابـات ذلك ان قرارات احملكمة االحتـادية العليا
ادة (94) من الدستور وما باتة وملزمة لـلسلطات كـافة كما قررت ذلك ا
ـذكور بـشأن ـان ا يصـدر عن احملـكمـة االحتـادية بـشأن اسـتـفسـار الـبر
موعـد االنتـخابات هـو قرار ذلـك ان كل ما يـصدر من احملـكمـة االحتادية
ذكورة والتي اشارت ادة (94) من الدستور ا العليا هو قرارات بحكم ا
الى نتيجة ما يصدر من احملـكمة بالنسبة جلـميع اختصاصاتها احملددة
ـــــادة (93) من الــــــدســـــتــــــور وســـــواء أكــــــان ذلك اي واحــــــد من في ا
االختـصـاصـات والـصالحـيـات والسـلـطـات الـتي خـولهـا الـدسـتـور لـهذه
ـادة من تـفـسـيـر نـصـوص الـدسـتـور او الرقـابـة عـلى احملـكـمـة في تـلك ا
نازعات الدستوريـة او تطبـيق القوانـ والقرارات واآلنظـمة االحتاديـة وا
ب احلـكـومـة االحتـاديـة واالقالـيم واحملـافـظـات وبـينـهـا الـبـعض  ونـتائج
االنتخـابات واالتهـامات للـمواجع العـليل وتنـازع االختصـاص ب جهات
القـضاء  اي يـصدر قـرار من احملكـمة سـواء كان هذا الـقرار قـرار حكم
او قرار تـفـسيـر او قـرار فصـل في نزاع او في اتـهـام او قرار مـصـادقة
على النـتائج االنتـخابيـة او قرار حتديـد االختصـاص ب جهـات القضاء
فـفي جـميع هـذه االحـوال  يـصـدر قـرار وفي جـمـيع هـذه االحـوال يـكون
قرار احملـكـمة بـات اي نـهائي غـيـر خـاضع للـطـعن او االلغـاء او الـتمـيـيز
ان او اقـليم او اية ويكون الـقرار مـلزما لـلجمـيع في سواء حـكومـة او بر
سلطـة اخرى والـذي نراه ان الـقرار التـفسـيري بـشأن موعـد االنتـخابات
ادة (56) من الدستور التي حددت 45 يوما قبل سوف يلتـزم باحكام ا
انـية يوم 2018/7/1 ومن ثم يؤيـد قرار احلـكومة في انتهـاء الدورة الـبر
حتديـد يوم 2018/5/12 موعـدا لالنتـخـابات السـيمـا وان قـرار احملكـمة
اجلديد سيـكون اكماال لقـرار سابق اصدرته احملـكمة سنة 2010 عندما
اصــدرت قـرارا تــفــســيـريــا بــشــأن حتـديــد االربع ســنــوات مــدة الـدورة
ـيالديـة والذي ـية اي ا االنتـخـابيـة االربع سـنـوات التـقـو
ان بـهـذا الـقرار الـتـفسـيـري في حـساب التـزم الـبـر
ــانــيــة الـتـي يـتم مـدة االربـع سـنــوات لــلــدورة الــبـر
انتخاب النواب على اساسها بدون زيادة حتى ولو

يوماً واحداً. 

ــديــنـة الــطـبــقـات الــتي تــطل عـلى ا
يسورة. ا

والفـندق يـعمل مـنذ أيـلول/سـبتـمبر
.1969

مـــنـــذ الــــهـــجـــوم االول  تــــعـــزيـــز
اجـراءات االمن فــيه. لـكن صــحـافـيـة
مـن وكـــالــــة فـــرانس بــــرس الحـــظت
السـبت قبل سـاعات من الـهجوم انه

كن جتـاوز عملـيات التـفتـيش عند
ــبـنى بـسـهـولــة عـبـر الـقـفـز مـدخل ا

فوق احلواجز.
وصـــدرت حتـــذيـــرات عـــدة قـــبل 48
سـاعــة من احـتــمـال وقـوع هــجـمـات
عـلى اماكن يـرتـادهـا أجـانب ودفعت
تحدة وبـعض السفارات الى اال ا

اعالن حالة تأهب.

ورغـم خــــوفه يـــــقــــول الــــشــــاب انه
سيـبـقى في عـمله "فـلـيس لدي خـيار

آخر".
يـستـقـبل انتـركـونتـيـنتـال كـابول --
غير التابع لسلسـلة الفنادق الدولية
الــتـي حتــمل هـــذا االسم -- حــفالت
زفـــاف ومـــؤتــمـــرات واجـــتــمـــاعــات
ـضاءة سـيـاسـيـة. وجتـذب شـرفـته ا
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{ كــــابـــول (أ ف ب) - اكــــد عـــزيـــز
الـطـيب الــذي جنح في الـفـرار اثـنـاء
الـهـجوم الـذي تـبـنتـه حركـة طـالـبان
على فـندق انـتركـونتـينـنتـال بكـابول
ان "الـــبــقـــاء عــلى قـــيــد احلـــيــاة في
أفغـانسـتـان مسـألة حظ" مـؤكدا انه
أمضـى اللـيل وهـو يتـضـرع إلى الله
أن يـــنــجِّي مــئـــة من زمالئـه عــلــقــوا

بنى. طوال الليل في ا
كــان الـــطــيب الــذي يـــعــد من كــوادر
شركـة االتصـاالت "تـيلـيكـوم" وأصله
من هـــرات غــرب افــغــانــســتــان مع
زمالئه يـسـتــعـدون حلـضـور مـؤتـمـر
ســنــوي في الــفــنــدق الــذي هــاجــمه

. أربعة مسلح
l²2 X Ë

بدأ الـهجـوم مسـاء السبت ولـم ينته
اال صـبــاح امس االحـد بـعــد قـتل كل
. وتـفيد حصيـلة موقتة ان هاجم ا
ســتـة اشــخـاص هـم خـمــسـة افــغـان
وأجنبية لم تعرف جنسيتها قتلوا.
وكــان عـزيــز الــطـيـب يـعــتــقـد انه لن
يـنجـو. فـقد كـتب عـلى صفـحـته على
موقع فيسبوك لـلتواصل االجتماعي
بعـيد بدء الـهجـوم "ادعوا من أجلي

لن أخرج من هنا حياً".
ووصـف مـــا حــــدث بــــعـــد ســــاعـــات
لــفــرانـس بــرس قــائالً "كــان الــنــاس
ـتـعاً وفـجـأة راحوا ضـون وقـتاً 
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قر العام تدعو نقابة احملام العراقي  –ا
عن رغبتها بتأجيـر نادي احملام (كافتريا)
والــقــاعـة الــكــبــرى مع احلــديــقـة اخلــلــفــيـة
اخلاصـة بالـنقابـة وعلى الـراغب بـالتـأجير
مـراجعة الـنقـابة / قـسم احلسـابات الستالم
الـتـنـدر اخلـاص لـقـاء مـبلـغ قـدره (مائـة الف
ديـنـار) غــيـر قـابــلـة لـلـرد وتــقـد الـعـروض
بظرف مغلق الى احلسابات اعتباراً من يوم
االثـن 2018/1/22 ولـغـايـة نـهـايـة الدوام
الـرســمي لــيـوم 2018/1/25 ويــتــحـمل من

يرسو عليه العرض اجور نشر االعالن .
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تـنفيـذاً لقرار مـجلس نـقابة احملـام بجـلسته
نعقـدة بتاريخ 2018/1/18 عن بـناء ملحق ا
في احلـديـقة اخلـلـفـية لـلـنـقابـة وإعـادة تـأهيل
بـعض الـغرف عـليه قـرر مجـلس النـقابـة دعوة
كاتب الهندسية الستالم اصحاب الشركات وا
التـندر من حسـابات النـقابة لـقاء مبـلغ مقداره
(خمـسـون الف ديـنـار ) غـير قـابل لـلـرد وتـقدم
ـشكلة لهذا الغرض في العروض الى اللجنة ا
الــنـقــابــة اعــتــبـاراً من 2018/1/22 ولــغــايـة
نـــهـــايـــة الــدوام الـــرســـمـي لــيـــوم اخلـــمـــيس

2018/1/25 ويتحمل من ترسو عليه
ناقصة اجور نشر هذا االعالن .  ا
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ـســتـقـلــة جـابـهـوا الــبـرد وتـسـاقط ا
ـتـواصل السـمـاع صـوتـهم الـثـلـوج ا
وعــلى رأسـهم مــشــاهـيــر من بـيــنـهم

مثلة والناشطة جاين فوندا. ا
واتخذت الدورة احلالية من مهرجان
ساندانـس منحى سـياسـيا عل ضوء
نـاهضـة للـسلوك حركـة #انا ايـضا ا
نـاسب والتي ظهرت اجلنسي غـير ا
ـنتج الـنافذ بعـد انكـشاف فـضيـحة ا
هـــارفي وايــــنـــســــتـــ في تــــشـــرين
االول/اكـــتـــوبــــر ومـــا تـــبــــعـــهـــا من
اتــهـــامــات بـــالــتـــحــرش واالعـــتــداء
اجلـنــسـيـ طـالـت اسـمـاء بـارزة في

اوساط السينما والترفيه واالعالم.
واســـتـــمـــعت احلــشـــود في مـــديـــنــة
شارلوت في كارواليـنا الشـمالية الى
كلمة القتها اول امرأة سوداء تتولى
ديـنة في حـ جتمع رئاسـة بلـديـة ا
تظاهـرون في واشنطن امام نصب ا
لــيــنـكــلــون وسـاروا بــاجتــاه الــبـيت
االبـــيض واســـتـــمـــعـــوا تـــمـــحــورت
ـــســاواة بــ مـــواضــيـــعــهـــا عــلى ا
االعـــراق واالعـــتـــداءات اجلــنـــســـيــة

هاجرين. وحقوق ا
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وقــالت فــيــتــيــســا ديل بــريــتي وهي
ضـــابـــطـــة مـــتـــقـــاعـــدة في اجلـــيش
االميركي اتت مع ابـنتها الـبالغة 14
عـامـا "لـقـد شـهـدت عـقودا مـن حاالت
الــتـــحــرش اجلــنـــسي والــوضع بــدأ
يـتــحـسن االن لـكــنه بـعـيــد جـدا عـمـا

ينبغي ان يكون عليه".
تـعلقة بـالنساء واضافت "القـضايا ا
ال تــطــرح كــفــايــة في بالدنــا لــذا انـا
ســـــعـــــيــــدة جـــــدا بـــــان اشـــــارك في
الـتظـاهـرة وان احاول الـقـيـام بشيء
ما كـمواطنـة". ونظـمت اكثر من 300

مدينة مسيرات وتظاهرات.
قرر ان تـقام تظـاهرات جديدة ومن ا
االحد ال سيما في الس فيغاس ومدن

. اوروبية كثيرة منها برل

ــكــنــنـا ان وقــالت بــام مــوريس "ال 
نـتــوقف االن. يـجب ان نــحـافظ عـلى
انــدفــاعـنــا حــتى نـتــغــلب عــلى هـذه

االدارة".
من جـــهــة اخـــرى يــجــري تـــصــويت
جـديد امـس االثنـ عـلى االرجح في
مجـلس الـشيـوخ االمـيركي لـلـتوصل
الى اتــــفــــاق بــــ اجلــــمــــهــــوريـــ
ــوقـــراطــيـــ حــول مـــوازنــة والـــد

احلكومة الخراجها من الشلل.
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فــبــعــد عــام عــلى تــنــصــيـب دونــالـد
ترامـب رئيـسـا واجه االخيـر الـسبت
مــشـكـلــة شـلل احلـكــومـة الـفــدرالـيـة
ــوازنـة ـفــاوضــات حـول ا بــسـبـب ا
اجلارية في الكونغرس. وقال ترامب
ســاخـــرا فـي ســلـــســـلـــة تـــغـــريــدات
صـــبـــاحــيـــة "انــهـــا الـــذكــرى االولى
لرئـاستي واراد اجلمـهوريـون تقد
هـديـة جــمـيـلـة لي". ومــسـاء الـسـبت
اعلن زعـيم الغـالبـية اجلـمهـورية في
مجلس الشـيوخ ميـتش ماكونيل انه
يـدعو الى تـصـويت جـديد بـعـد فشل
تـصــويت مـسـاء اجلــمـعـة الـذي ادى
الى شـلل احلــكـومـة. وقــال في بـيـان
"اؤكــد لـكم ان الــتــصـويت ســيــنـجح
االثن في الـساعة  6,00) 01,00ت
غ) االثـنـ اال اذا كـانت هـنـاك رغـبـة

بان يتم قبل ذلك".
في مــوازاة ذلك تـظــاهـر مــئـات االف
االشـخاص في واشـنـطن ونـيـويورك
وشيكـاغو في اطار "مـسيرة الـنساء"
الــتـجــمع الــذي حتـدى تــرامب غـداة

تنصيبه.
في الـوقت الذي اجـتـمع فـيه اعـضاء
الكونغرس اعتبر الزعيم اجلمهوري
جملــــــلس الـــــــنــــــواب بــــــول راين ان
ـوقـراطـيـ يـتـحـمـلون وحـدهم الـد
ـأزق الــسـيـاسي. وقـال مـســؤولـيـة ا
"نـقوم بـاشـيـاء غريـبـة في واشـنطن.

لكن ما حصل ضرب من اجلنون".


