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{ جــنـــيف (أ ف ب) - طــالب االمــ
ـــتــحـــدة انـــطــونـــيــو الــعـــام لال ا
غـوتـيـريش امس االثـنـ في جـنـيف
بــتــطــبــيق قــرار مــجــلس االمن وقف
دة  30يوما اطالق النار في سوريا 
"فورا" فيـما يـواصل النظـام السوري
قصف الغـوطة الشـرقية آخـر معاقل

عارضة قرب دمشق. الفصائل ا
ورحب غــوتـيـريش بــاعـتـمــاد الـقـرار
مسـاء الـسـبت في مجـلس االمن بـعد
مـداوالت اســتـمـرت اليــام لـكـنه شـدد
على ان "قـرارات مـجلس االمن يـكون
لــهــا مــعــنى فــقط اذا طــبــقت بــشـكل
فعلي ولهذا الـسبب اتوقع ان يطبق

القرار فورا".
واضــــاف خـالل افـــــتــــتـــــاح الــــدورة
الــســـابــعــة والــثالثــ جملــلس اال
تـحدة حلقـوق االنسـان في جنيف ا
ـــــــكـن ايــــــــصـــــــال ان ذلـك "لــــــــكـي 
ــسـاعــدات واخلــدمـات االنــسـانــيـة ا
فــورا ولـــكي نـــتــمـــكن من تـــخـــفــيف

معاناة الشعب السوري".
ــتــحــدة "مــســتــعــدة واكــد ان اال ا
لــلـــقــيــام بــكل مـــا يــتــرتب عـــلــيــهــا"
مـضــــــيــفــا ان "الــغـوطــة الــشــرقــيـة
كنها االنتظار. لقد آن خصوصا ال 
االوان النـــهـــاء هـــذا اجلـــحـــيم عـــلى

االرض".
ـتحدة من جهته نـدد مفوض اال ا
الــسـامي حلـقــوق االنـســان زيـد رعـد
احلس االثـن بعـدم التحـرك حيال
الــنــزاعـات في ســوريــا وجـمــهــوريـة
ـوقـراطيـة وبـوروندي الـكونـغـو الد
واليمن وبـورما مـتحدثـا عن "مسالخ
لـلـبـشـر". وقـال زيـد رعـد احلـسـ ان
هذه الـنـزاعـات "اصبـحت مـثل بعض
ـسالخ لـلـبـشر في الـعـصـر احلديث ا
نع النه لم يـتم التـحـرك بشـكل كـاف 

هذه االهوال".
ـقـترحـة في سـوريا وحـول الهـدنة ا
قال رعد احلـس "لديـنا كل االسباب
لــكي نــبـقـى حـذرين" مــشــيـرا الى ان
الـقـرار يـاتي بـعـد "سـبع سـنـوات من
الـــفــــشل فـي وقف الــــعـــنـف وســـبع
روع". سنوات من القتل اجلماعي ا

وكــان مـجــلس االمن الــدولي اعـتــمـد
مـسـاء الـسـبت قـرارا طـلب فـيه وقـفـا
فـــوريـــا الطالق الـــنـــار في ســـوريـــا.
ويطالب الـنص الذي عُـدل عدة مرات
"كل االطراف بوقف االعمـال احلربية
دة  30يوما متتالية من دون تأخير 
عـلى االقل في سـوريـا من اجل هـدنة

انسانية دائمة".
وقتل عشرة مدني على األقل تسعة
مــنـهم من عــائـلــة واحـدة في مــديـنـة
دومــا جــراء غــارات لـقــوات الــنــظـام
وفـق حـصــيــلــة لــلـمــرصــد الــسـوري
. كما قتل 25 حلقوق االنسان االثن
مدنـياً على األقـل االحد بيـنهم سـبعة
أطـفـال في غــارات جـويـة اسـتـهـدفت
آخر جـيب لتـنظـيم الدولـة اإلسالمية

رصد. في شرق سوريا وفق ا
من جانب اخر اعتبر مفوض حقوق
االنـسـان ان الــدول اخلـمس الـدائـمـة
الـــــعـــــضـــــويــــة فـي مـــــجـــــلس االمن
"مسؤولة" عن استمرار هذا القدر من
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ــا يـســتـخــدمـون الــفـيــتـو وقــال "طـا
ــكن ان لـــعــرقــلــة اي عــمـل مــوحــد 
ـعـانــاة الـشـديـدة لــلـسـكـان يــخـفف ا
االبــريــاء فــانـــهم ســيـــكــونــون هم-
االعضاء الدائـمون- الذين يتـحملون

سؤولية امام الضحايا". ا
واعــتــبـر ان فــرنــسـا وبــريــطـانــيـا ال
تــسـتـخـدمـان كـثـيــرا الـفـيـتـو داعـيـا
ـتـحدة الـصـ وروسيـا والـواليـات ا
الى ان حتـذو حذوهـمـا وتـتوقف عن

ؤذي للفيتو". االستخدام ا
تـحدة الـسامي وندد مـفـوض اال ا
حلـقــوق االنـسـان زيــد رعـد احلـسـ
امس االثــنـ بــعـدم الــتـحــرك حـيـال
الــنــزاعـات في ســوريــا وجـمــهــوريـة
ـوقـراطيـة وبـوروندي الـكونـغـو الد
واليمن وبـورما مـتحدثـا عن "مسالخ

للبشر".
وقال زيـد رعـد احلسـ امام مـجلس
حقوق االنسان الذي يعقد جلسة في
جـنـيف ان هـذه الـنـزاعـات "اصـبـحت
ــســـالخ لـــلـــبـــشــر في مــثـل بــعـض ا

كان اهـديـته كـتابـاً من كـتـبي اهديـت صديـقـا صـحفـيـا وكـاتبـا ومـتـرجمـا مـرة
كـتـابي الثـالث الـصـادر سـنة 2005 بـعد مـضي نـحـو شـهـرين واجـهني في
انه مـا استـطاع ليـعلن لـي أسفه ـؤسسـة الـصحـفيـة الـتي نعـمل فيـهـا سويـة ا
ليس ضـرورة أن تقرأ كل الذي مداريا خـجله واحراجه اجبـته قراءة مـااهديته
وهـنـاطـلب مـني-في مـحـاولـة مـنه وانـامـا جـال في حـســبـاني ذلك يـهـدى إلـيك
لتـخفيف ماشعر به مـن احراج ألنه لم يقرأ كتابي- أن اتـولى أنا كتابة حديث

قال!  وهو على استعداد ألن يضع اسمه على ا نقدي عن كتابي
وهذا الـنوع من الـتدلـيس والكـذب على قلت له أنـا ال أقبل مـثل هذا الـتصـرف
اخبـرته إذا كان هذا سـائدا فأنا اوضح لي : إن هذا هو الـسائد اآلن القـار
ـكن أن اقـتـرفه.نظـر في وجـهي برهـة وسـكت.وال أدري ما وال  غيـر مـعني به

الذي كان يحدث به نفسه!
واجلـواهري الكبـير يقـول أنا نتاج نـظومة الـقيميـة للمـجتمع أقول مع انهـيار ا
وانا يطل عليـنا رويدا رويدا رايت هذا الـذي لم أقبل به منذ سنـوات مجـتمعي

سي ظاهرة مؤسفة مدمرة. غير مصدق هذا الذي يحدث حتى يكاد 
ثالثا من اني قرأت في أيام مـتتاليـة ال تتجاوز أسـبوعا ما دفـعني إلى الكتـابة
وانــا مـدمن عــلى قـراءة الــصـحف مـنــذ أن كـنت في ــؤسـفـة هـذه الـكــتـابـات ا
وابي-رحـمه الـله- يـجـلب لـنـا اجلـرائـد واجملالت: الـبالد الـدراسـة االبـتـدائـيـة
واألهالي وأنـا كنت اقتني جريدة ( احلـرية) لصاحبهـا الصحفي الرائد قاسم

حمودي-رحمه الله -.
وقـع نظري لكن وأنـا أقرأ مقـاال قرات في الـصفـحة الـثقـافيـة إلحدى صـحفنـا
نـظـرت تــامـلت ــقـال.تـوقـفت ـقـروء فــإذا هـو لـصـاحب ا عـلى غالف الـكــتـاب ا

ايصح هذا?  محدثا نفسي مليا
مقاال لدكتور في حتى قرأت في جريدة ثقافية ما افـقت من هول هذه الصدمة
وغـادر العـراق بعـيـد نيـله الشـهادة اتـابع منـذ التـسـعيـنات مـا يكـتب الـفلـسفـة
وانااقـرا تأكـدت أن احلديث الـنقـدي هذا العـليـا.كان حـديثـاً عن ثالث روايـات
مناجـياذاتي ايجوز توقفت عن الـقراءة وأنا غـضبان أسفـا عن رواياته الـثالث

هذا?!
قرات مـقـاال في جريـدة ثالـثة مـقـاال كتـبه روائي ومتـرجم حاذق وفي يوم تـال 
مقاالعن ـتابعة والـتقييم والـنقد وناقد تـلفزيوني يـوم كان ما يعـرض يستحق ا
ان وردته ثـالثة كـتب ذاكـرافي اسـتـهالل حـديـثه هـذا ثـالثة كـتـب دفعـة واحـدة
فارتأى الـكتابة عنـها وكأنه تاجر جمـلة في الشورجة اوجمـيلة! فأزددت اسفا

وحنقا سائال روحي ايقبل هذا?!
فاذا والسيما عن النساء ولن أحتدث عن مـتعهدي١ الكتابة النفعية االنـتفاعية
وان وان  احـتازت اجلـمـال مع الغـنى فـذاك أحسن كانت جـمـيلـة فـهذا حـسن
ـؤثرة فـذيـاك هو األحـسن! ولن أحتدث جمـعت اجلـمال مع الـغنـى والوظـيفـة ا
عن النـاقد اخلافر في كل اجللسات والندوات وهـو على استعداد للتحدث عن

كل شيئ وفي كل شيء!
وونسى أنـفسنا ألنـنا أيضاً- ونعـاتب األطباء ألنهم نـسوا رسالـتهم اإلنسانـية

نحن مـعاشـر الكـتاب-نـسيـنا الـنزاهـة والبـراءة وصدق الـقول
في هذا الذي نكتب

وطوبـى الصحـاب الـقـلم الـنبـيل واحلـرف الـصـادق الـنزيه
في هذه العتمة والضباب .
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ـراقمـة اعاله يطـلب فيـها تـسديد صـرف الرافـدين / اضافـة الوظـيفـة) الدعـوى البدائـية ا ـدير العـام  دعي (ا اقـام ا
ـئة وجملـهولـية محل مبـلغ (تسـعة مالي واثـنان وخـمسـون الف ومائـتان وخمـسون ديـنار مع الـفائـدة بنسـة ٢١ با
ـبلغ القـائم بالـتبـليغ وتأيـيد اجملـلس البـلدي علـيه تقـرر تبـليغك اعالنـا بصـحيـفت مـحلـيت اقـامتك حـسب شرح ا
ـصـادف يـوم ٢٠١٨/٣/٤ الـسـاعة الـتـاسـعـة صـبـاحـا وعـنـد عدم ـرافـعـة ا لـلـحـضـور امـام هـذه احملـكمـة في مـوعـد ا

رافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.  حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف جتري ا
 مع التقدير 
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تعلن رئاسة جامعة كركوك عن اعالن اجراء مزايدة علنيه لتأجير (حق التصوير) في
صادف ٢٠١٨/٣/١١ السـاعة الثانيـة عشر ظهرا كلـية التربيـة الرياضية يـوم االحد ا
زايـدة مـراجعـة شعـبـة العـقود في رئـاسـة اجلامـعة ,فعـلى الـراغبـ باالشـتـراك في ا
احلـكـوميـة في رئـاسـة اجلـامـعـة السـتالم نسـخـة من الـشـروط لـقـاء وصل مـبـلغ قدرة
(١٥٠٠٠) خـمـسـة عـشـر الف ديـنـار فقـط غيـر قـابل لـلـرد يـتم دفـعـة في كـلـيـة الـتـربـية

زايدة اجور النشر واالعالن. الرياضية ويتحمل من ترسو عليه ا
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تعلن رئاسة جامعة كركوك عن اعالن اجراء مزايدة علنيه لتأجير (حق التصوير) في
ـصـادف ٢٠١٨/٣/٢٧ الـسـاعـة الثـانـيـة عـشـر ظـهرا في كـلـيـة الـزراعـة يوم الـثالثـاء ا
ـزايـدة مـراجـعـة شـعـبـة الـعـقـود رئـاسـة اجلـامـعـة فـعـلى الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
احلـكـوميـة في رئـاسـة اجلـامـعـة السـتالم نسـخـة من الـشـروط لـقـاء وصل مـبـلغ قدرة
(١٥٠٠٠) خـمـسـة عـشر الـف ديـنـار فقـط غـيـر قابـل لـلـرد يـتم دفـعـة في كـلـيـة الـزراعة

زايدة اجور النشر واالعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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تعلن رئاسة جامعة كركوك عن اعالن اجراء مزايدة علنيه لتأجير (حق التصوير) في
صـادف ٢٠١٨/٣/٢٥ الـسـاعـة الـثانـيـة عـشـر ظـهرا في كـليـة الـتـمـريض يـوم االحـد ا
ـزايـدة مـراجـعـة شـعـبـة الـعـقـود رئـاسـة اجلـامـعـة ,فـعـلى الـراغـبــ بـاالشـتـراك في ا
احلـكـوميـة في رئـاسـة اجلـامـعـة السـتالم نسـخـة من الـشـروط لـقـاء وصل مـبـلغ قدرة
(١٥٠٠٠) خمـسة عـشـر الف دينـار فـقط غيـر قابـل للـرد يتم دفـعـة في كلـيـة التـمريض

زايدة اجور النشر واالعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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تعلن رئاسة جامعة كركوك عن اعالن اجراء مزايدة علنيه لتأجير (حق التصوير) في
صـادف ٢٠١٨/٣/٢٦ الساعة الثانيـة عشر ظهرا في رئاسة كلـية االداب يوم االثن ا
زايدة مراجعـة شعبة العـقود احلكومية في اجلامعة ,فعـلى الراغب باالشـتراك في ا
رئـاسة اجلـامعـة الستالم نـسخـة من الشـروط لقـاء وصل مبـلغ قدرة (١٥٠٠٠) خـمسة
عشر الف دينار فقط غير قابل لـلرد يتم دفعة في كلية االداب ويتحمل من ترسو عليه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
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العـصر احلـديث النه لم يـتم التـحرك
نع هذه االهوال". بشكل كاف 

ثم اتـــهم الـــدول اخلـــمس الـــدائـــمـــة
الـعــضـويـة فـي مـجـلس االمـن بـانـهـا
"مسؤولة" عن استمرار هذا القدر من

عاناة. ا
…b¹bý …U½UF

ــا يـســتـخــدمـون الــفـيــتـو وقــال "طـا
ــكن ان لـــعــرقــلــة اي عــمـل مــوحــد 
ـعـانــاة الـشـديـدة لــلـسـكـان يــخـفف ا
االبــريــاء فــانـــهم ســيـــكــونــون هم-
االعضاء الدائـمون- الذين يتـحملون

سؤولية امام الضحايا". ا
واعــتــبـر ان فــرنــسـا وبــريــطـانــيـا ال
تــسـتـخـدمـان كـثـيــرا الـفـيـتـو داعـيـا
ـتـحدة الـصـ وروسيـا والـواليـات ا

الى ان حتـذو حذوهـمـا وتـتوقف عن
ؤذي للفيتو". االستخدام ا

الـى ذلك قــتل عــشـــرة مــدنــيــ عــلى
األقل تـسـعة مـنـهم من عـائـلـة واحدة
في مـدينـة دومـا جراء غـارات لـقوات
النظـام على رغم طـلب مجلس االمن
هـدنــة في سـوريـا "مـن دون تـأخـيـر"
وفـق حـصــيــلــة لــلـمــرصــد الــسـوري

. حلقوق االنسان امس االثن
ـــرصـــد رامـي عـــبـــد وذكـــر مـــديــــر ا
الــرحــمن لــوكــالــة فــرانـس بـرس "أن
تــســعــة مــدنـيــ من عــائــلــة واحـدة
بـيــنــهم ثالثــة أطــفــال قــتــلــوا جـراء
غـارات لقـوات الـنظـام بـعد مـنـتصف
الــلـيل عـلـى مـديـنــة دومـا فـيــمـا قـتل
مــدنـي عــاشـــر صـــبـــاح االثــنـــ في

قــــصف صــــاروخي عــــلـى مــــديــــنـــة
حرستا".  وتأتي هـذه الضربات بعد
تبني مجلس األمن ليل السبت قراراً
يـطـالب بـهـدنـة "من دون تـأخـيـر" في
جــــمـــــيع ارجـــــاء ســــوريـــــا من اجل
ــــســـاعـــدات الـــســــمـــاح بــــادخـــال ا

االنسانية واجالء اجلرحى.
وقال عبد الـرحمن إنه على رغم هذه
الـغـارات "تـراجـعت وتـيـرة الـقـصف
في الغوطة الـشرقية عـما كانت عليه

في األيام الثمانية االخيرة".
وبـــــدأ اجلـــــيش الـــــســـــوري في 18
شباط/فـبراير حـملة عـسكريـة جوية
دامـيـة غــيـر مـسـبـوقـة عـلى الـغـوطـة
الـشــرقــيــة آخــر مــعــاقل الــفـصــائل
ـعـارضـة قـرب دمـشق تـزامـنت مع ا

تـــعــزيـــزات عـــســكـــريـــة الى تـــخــوم
نـطـقة. وقـتل منـذ األحد نـحو 550 ا
مـدنـيـاً بـينـهم  134طفـالً على األقل

وفق حصيلة للمرصد السوري.
رصـد ومـصـادر طبـيـة األحد وأفـاد ا
عن اصـــابــة  14مـــدنـــيــاً عـــلى األقل
بـــعــوارض اخــتــنـــاق أودت بــحــيــاة
أحــــدهـم وهــــو طـــــفل عـــــمــــره ثالث
ســـنـــوات بـــعـــد قـــصف طـــال بـــلـــدة

الشيفونية في الغوطة الشرقية.
ــقـاتــلـة قـوات واتــهـمت الــفـصــائل ا
الـنظـام بـشن هجـمـات كيـمـيائـية اال
ان موسكـو ابرز حلـفاء دمشق قالت
إن الفصـائل خططت لـهذه الهـجمات
بهدف اتهام قوات النظام باستخدام

اسلحة كيميائية.
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اقتـحم جهـاديون مـدججـون باالسـلحـة في مالبس عسـكرية
دينة صائح "الله اكبر". ا

وانكـرت الـسلـطات فـي باد األمـر وقوع عـمـليـة خطف الي
تلـميذة. لكن األمر تغير اجلمعـة إذ اعتبر الرئيس النيجيري
مـحـمـد بـخاري ان اسـتـمـرار فـقـدان الـتلـمـيـذات اثـر هـجوم

اجلهادي يشكل "كارثة وطنية".
وقـال بـخـاري في بـيـان اصـدرته الـرئـاسـة ان "الـبـلـد بـرمـته
يقف الـى جانب الـعائالت. انـها كـارثة وطـنيـة. نحن آسـفون

ا حصل ونشاطركم آالمكم".
وهـذا أسـوأ اعـتـداء جـهـادي يـضرب نـيـجـيـريـا مـنـذ وصول
ـدارس خــصـوصــا تـلك الــتي تـعــتـمـد بـخــاري لـلـحــكم. وا
منـاهج علـمانيـة غربـية مـستهـدفة من قـبل بوكـو حرام التي
يعني اسمها تقريبا في لغة الهوسا "التعليم الغربي حرام".
ـقتل  20الف شـخص وتشـريد وتـسبب تـمرد بـوكـو حرام 
 2,6مـلــيــون في نـيــجـيــريـا. وفي االشــهـر االخــيـرة ازدادت
هـجـمــات اجلـهـاديـ عــلى مـواقع عـســكـريـة ومــدنـيـة وعـلى

القرى النائية في شمال البالد.

{ ابــوجـا - أ ف ب - أكــدت احلـكــومـة الــنـيــجـيــريـة امس
األحد أن  110تلـميذات مـفقودات بـعد هجـوم شنته جـماعة
بوكـو حرام اجلهادية على مـدرستهن في دابشي في شمال

شرق نيجيريا بعد أيام من الصمت الرسمي.
وقالـت وزارة االعالم في بيـان إن "احلكومـة الفـدراليـة تؤكد
درسة العـلمية والفنـية احلكومية في أن  110تلـميذات من ا
دابــشي في واليــة يــوبي ال يــزلن مــفــقــودات بــعــدمــا دهم
مـتـمـردون يـعـتـقــد أنـهم فـصـيل من بـوكـو حـرام مـدرسـتـهن
". وجـاء البـيان بـعـدما عـجـزت السـلـطات عـن معـرفة االثنـ
درسة التي تضم  906تلميذات. مصير  110تلميذات من ا
وتثـير عـملـيـة اخلطف شـكوكـا حول إعالن الـبلـد الواقع في
تـطرف بعد ة الـتنظيـم اجلهادي ا غرب افـريقيا مـرارا هز

تواصل. نحو تسع سنوات من القتال ا
ويذكـر ما حـصل بعـمليـة خطف جـماعي لـنحو  276تـلمـيذة
فـي شـيــبـوك فـي واليـة بــورنـو الــعـام  2014اثــارت صــدمـة

ية.  عا
درسة ح ذعورات من ا ومسـاء االثن فرت التلمـيذات ا

قوات حكومية في محيط الغوطة الشرقية


