
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

تفصيلي عن االعمال اخلاصة باالزياء
ومــا يـــرافــقـــهــا من عـــروض اخــرى),
واضــافـت (انــا حـــريــصـــة جـــدا عــلى
االســتـــفــادة من خـــبــراتك فـي مــجــال
الــعـمـل الـصــحــفي والســيــمــا لك بـاع
طويل في هـذا اجملال  ,كمـا ونأمل ان

تـفـسح اجملـال امــام االخـرين من قـسم
اعالم الـــــدار لـالطـالع ايـــــضـــــا عـــــلى
التـفـاصـيل الـتي تـطرقت الـيـهـا بـشأن
التعامل مع االخـبار واعداد صيـاغتها
بـشـكـل احـتـرافي) وفـي خـتـام الــلـقـاء
اطـلـع الـوفــد عـلـى شـعب الــصــحـيــفـة

الـصـحـيـفـة لـلـجـمـهـور شـبـيه بـعـرض
سلعة تشهد تنافساً ومقبولية بالشكل
ولـــذلك نـــحـــرص فـي اجلـــريـــدة عـــلى
اظـهـار عـنــاصـر جـاذبـة وفـق تـصـمـيم
الفت لالخــــرين) واكـــد ان (اجلـــريـــدة
حـرصت ولـسـنـوات طـويـلـة عـلى فـتح
ابـوابــهــا امــام طــلـبــة كــلــيـات االعالم
وتدريـبهم وصـقل مواهـبهم إلشـراكهم
في الـــعـــمل الـــصــحـــفي حـــيث كـــانت
جتـربـة صـعـبـة ولـكـنـنـا جنـحـنـا بـرفد
الصـحـيـفـة بـطاقـات شـابـة قـادرة على
مواصـلـة الـعـمل وتـغـطيـة الـنـشـاطات
اخملتـلـفة) ,وتابع ان (الـزمـان اصدرت
في وقت ســابق مـجــلــة شـهــريـة حتت
عنـوان الـزمان اجلـديـد وتصـدر ايـضا
مـطــبـوعــاً فـصــلــيـاً بــعـنــوان الف يـاء
وكـذلك جـريـدة تتـكـون من  12صـفـحة
خــاصــة بــالــريـاضــة ولــكـن االوضـاع
االقتصادية وسياسـية التقشف عطلت
ـعــلـنــ مـا ـشــاريع نـتــيـجــة  قـلــة ا ا
انــعـــكس عـــلى تــقـــلــيـل الــصـــفــحــات
وتسريح عدد من العامل بطلب منهم

لقلة الرواتب). 
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اعــربـت عــبـــدالـــله عن من جـــانــبـــهــا  
(امـتـنـانـهـا لـلـمـعـلـومـات الـتي قـدمـهـا
رئــيس الــتــحــريــر فـي تــســهــيل عــمل
ـهني محـرري الـدار وتـطويـر ادائـهم ا
بشكل يصل الى احلرفية بالتعامل مع
صـــيـــاغــة اخلـــبـــر او اعـــداد تـــقـــريــر
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واقـــســـامــهـــا فـي مــا يـــخـص مــطـــبخ
الـــتـــحــــريـــر واقـــســـام الــــتـــصـــحـــيح
والــتــصــمــيم والــريــاضــة وغــيــرهــا ,
ـتـمـيـز الـذي تؤديه واشادوا بـالـدور ا
(الزمـان) عـلى مـر السـنـوات والـتي ما
زالت حتافظ عـلى االبـداع الذي تـقدمه

 ÊU e « ≠  œ«bGÐ

ضـيفـت (الزمـان) امـس وفدا مـن الدار
الــعــراقــيــة لالزيــاء الــتــابــعــة لــوزارة
الـثـقــافـة والــسـيـاحــة واآلثـار لالطالع
عـلى واقع الـعـمـل الـصـحـفي ومـراحل
اصدار اجلـريدة الـيومي. وقـدم رئيس
التحرير احمد عـبد اجمليد خالل لقائه
ية جليلة بالوفد الذي ترأسته االكـاد
عـبـدالـله  الـربـيـعي ضـمن ورشـة عـمل
لتطوير قدرة محرري الدار على تقد
نتـاجات صـحفـية مـتمـيزة (شـرحا عن
مراحل اعداد اجلريدة وكيفية التعامل
مع االخبار في مطبخ التحرير وعملية
التـصـحيح الـتي تـرافقـهـا وصوال الى
تـصـمـيم واخـراج الــصـفـحـات لـتـكـون

بشكلها النهائي وجاهزة للطبع).
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واضـاف ان (طـبــيـعـة عـمـل الـصـحـفي
تــعــتــمـــد وبــشــكل اســـاس عــلى حــبه
للـمهنـة وشغـفه بالـصحـيفـة ليـساعده
ذلك عــلى تــقـــد كل مــا هــو جــديــد),
واوضح عـبــد اجملـيـد ان (الــصـحــيـفـة
تـعـتـمـد عـلى مــراسـلـيـهـا ومـصـادرهـا
اخلاصـة في تـغـطـية االخـبـار بـصورة
عــامــة وبــعض االحـــيــان نــعــمل عــلى
تــطـــويــر اخلــبـــر الى تــقـــريــر مــوسع
واطن) مـشيرا الهمـيته والرتـباطه بـا
الى ان (هناك بـعض الصحف الـدولية
بــدأت تــصــدر نــســـخــا ورقــيــة ضــمن
طـبـعـاتـهــا الـعـربـيـة وبــالـتـالي تـقـد

أربيل
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هناك مـوضوع زاد فضولي أن أتابـعه منذ فترة لـيست بالقصـيرة. وعندما وجدته

شائعا ب معظم األقرباء واألصدقاء واجليران العراقي أال وهو موضوع :
•األنــحـراف فـي األنــوف والــتـعــرض لــصــداع شــبه دائم مـع عــدم أسـتــقــرار في

موضوع ضغط الدم !.
•اجليوب األنفية وموضوع الصداع الدائم في اجلبهة !.

ولـنخـرج من الـسيـاسـة ومشـاكـلهـا  ونـذهب لنـنـاقش هـذه الظـاهـرة  التي هي من
ـالـيـة لـصـالح األطـبـاء ظـواهــر كـثـيـرة  فـتـكت بـجـيـوب الـعـراقـيـ ومــيـزانـيـاتـهم ا
ـئة منهم ليسوا أطباء بل جزارين وجشع وغير الـعراقي ( والذين نسبة  90 با
ـئة  من مقومات الـطب احلقيقي وحالهم تلكون 20 با إنسـاني ومتكـبرين  وال 
هني واألخالقي جمـلةً وتفـصيالً) وايضا حال السـياسي حـيث حنثـوا بالقـسم ا
جلـيـوب مالـكي الـصـيـدلـيات الـتي حتـولت الى سـوبـر مـاركت  والـذين هم شـركاء
بـقتل الـعراقيـ فيـما لـو اعتـمدنـا تصريح وزيـر الصـحة والـبيـئة الـعراقي احلالي
ذاخـر هو ـئـة  من الدواء في الـصـيدلـيـات وا قـبل أسابـيع عـندمـا قال ( أن 75 با

دواء مغشوش ومنتهي الصالحية وليست  هناك رقابة)!!.
نظمة ضد ة ا وهذا يحـتاج الى سلسلة مـقاالت النه يدخل حتى في صلب اجلـر
الـشعب الـعـراقي وفِي صلب احلـرب السـرية لـلتـالعب بجـينـات العـراقيـ وحرب

بيلوجية سرية ضد العراقي اصال .
وضوعنا والسؤال: ونعود 

ـاذا معـظم الـعراقـيـ لديـهم انـحرافـات في األنـوف ولديـهم مشـاكل في اجلـيوب
األنفية ?
اجلواب:

وطبعا اجلواب ال يخلو من الكوميديا السوداء .
1- ال تنسـون الگماط " الـقاتل" الذي تستـعمله امهـاتنا العـراقيات والذي لدى عن
مـعـظم  الـعـراقـيـ االنـقـبـاض الـنـفـسي والـكـآبـة الـوراثـيـة  وحتـديـد وعـدم مـرونـة
الـعضالت والـعظـام..  مع شد قـطعـة الـقمـاش ( العـصّابـة) على اجلـبهـة والعـيون
لألطفال بـطريـقة تعـذب الطفل وال تـرحمه  ودائـما كانت تـترك اجيـال واجيال من
االطـفال سـاعـات طـويلـة في مـكـان نومه والـذي مـعـظمه غـيـر صـحي اصال  حتى
تـفرغ امـهـاتـهم من اعـمـالـهن وتـأتي الـيه لتـعـطـيه " رضـعـة حـليـب" وحتى دون ان
تعـالج االم  تـلك " الـعـصـابة " الـتي فـتـكت بـجـبـهته وعـيـونه وأنـفه بـسـبب احلـركة

والبكاء واالستغاثة!!. 
2-يـنــمـو الــطـفل الــعـراقي (يــزحف ويـگــوم ويـوگع) وال احــد يـراقــبه وسط أجـواء
صوبات عالء الـدين  والبطـل ابو الفتـيلة "أبـو تمرة"  والـفوانيس نـصف السوداء
التي كـانت حتول اجواء الغرفة والبيت الى جحيم .ناهيك ان الكرسي  واألثاث 
واع  والـگدورة  ومواع الـشاي والفـانوس احلار  واجلدار  والطـشت وا
وحافات الـسرير  والقـوري احلار كلهـا أخذت حصتـها من األجيال الـعراقية في
طفـولـتـهم وأغـلـبـها الـسـقـوط عـلى الـرأس والوجـوه واألنـوف واالصـطـدامـات التي

جميعها تبقى دون مراقبة وعالج !!.
3- ال تـوجـد ثقـافـة وضع غـطـاء الـرأس بالـنـسـبـة لألطـفـال ال في الصـيف وال في
الشتـاء فولد " صـكعات" مـا انزل بهـا من سلطـان من البرد واحلر بـحيث خرجت
اجـيال عـراقـية تـسمى " طـفـره ونص"   بحـيث فـتكت بـاغلب الـعـراقيـ  أمراض
التـيـفوئـيد وأنـواع احلمى واحلـصـبة والـعصـبـية وقـلة الـصبـر  وامـراض مخـتلـفة

بسبب نقص الثقافة الصحية وعدم االكتراث باجيال عراقية كثيرة!!.
ـعـلم 4- عـنـدمــا يـكـبــر األطـفـال يــسـتـلــمـهم االب واألخــوان واالصـدقـاء وصــوال 
ـدرسة " بـالـراشـديـات  والـضربـات اخملـتـلـفـة والدفـرات وضـربـات احلـجارة / ا
بحيث نادرا ما جتد عراقياً رأسه صافي بال حفر وبال آثار !!!! " بحيث لم يسلم
ـدرسـة كـان شـاقـاً في اال مـا نـدر من جـسم األجـيـال الـعـراقـيـة .وحـتى وصـول ا
البرد واحلر واألنوف جتري مختلف السوائل والوجوه جامدة من البرد واألنوف

تنزف عند الكثيرين من البرد دون مراقبة !!.
5-عندمـا يكبـر الطفل ويـصبح شابـاً يبدأ مـوسم السبـاحة في األنهـر  والسواقي
والتي جمـيعها أغالط واخطاء حيث الـقفز من القناطر واجلـسور واألماكن العالية
عـلى الــرأس واألنــوف وسط تـســابق بــ األجـيــال دون تــوجـيه ودون وعي ودون

ثقافة !!.
6- حتى جاءت مـواسم العـسكـرية واحلـروب ورائحة الـبارود واألسـلحـة اخملتـلفة
واحملرمـة دوليـا  التـي قذفـوا بهـا العـراق والعـراقيـ والتي جـميـعهـا  استـقبـلتـها

انوف العراقي كاول عضو في اجسامهم كان ضحية الفتك من الداخل!!.
7-حـتى جاءت حـكـومـات مـابـعـد عام 2003 فكـسّـرت أخشـوم الـعـراقيـ وجـففت

مراجلهم وجعلتهم يركضون والعشا خباز!!.
بعد ما تقدم !!.

ابربـكم اشلون مـا تصـير في أنـوف العراقـي انـحرافات
ومصايب وجيوب ومالجيء وحفر وطسات وكمائن!?

تقبلوا حتياتي 
ضروري جدا ان تكون هناك ابتسامة قبل النوم !.
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عاد خوان غـوايدو الذي أعـلن نفسه رئـيسا انـتقالـيا لفـنزويال إلى العـاصمة
كاراكـاس وسط استـقبـال بحـفـاوة شديـدة من قبل اآلالف من أنـصاره وذلك

وقفه. بعد جولة خارج البالد قام بها طلبا للدعم الدولي 
ويــواجه غــوايــدو خــطــر االعــتــقـال
نعه خملالفته قرار احملكمـة العليا 
من الـسـفـر وسـعـيه لـلـحـصول عـلى
دعم دولي. وقال الرئـيس االنتقالي
الـذي يـتنـازع مع نـيـكـوالس مادورو
عـلى قـيـادة فـنـزويال "لـقـد هـددونـا
لـكنـنـا اآلن جئـنـا إلى هنـا واضـع
فـنـزويال قـبل كل شيء" وذلك وسط
حــشـــد غــفـــيــر مـن مــؤيـــديه. وكــرر
غوايدو مطالبته الرئيس الفنزويلي
باالستقالة وذلك بعد أكثر من شهر
يتنازع خالله الرجالن على السلطة
في الــبالد. واعــتــرفت أكــثــر من 50
دولـة حـول الـعالم بـغـوايـدو رئـيـسا
لفـنـزويال لكن مـادورو يتـلقى دعـما
من الـص وروسـيـا وكوبـا كـرئيس
شـــــرعي لـــــلـــــبالد. وأعـــــلـن خــــوان
غـوايدو رئـيس اجلـمعـيـة الوطـنـية
التي تسـيطر عليـها األغلبـية نفسه
رئيسا انتقاليا لفنزويال عقب إعالن
الــسـلــطــة الــتـشــريــعــيـة فـي الـبالد
نـيــكـوالس مـادورو رئـيــسـا شـرعـيـا
لــلــبـالد عــقب إعـــادة انــتـــخــابه في
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وجـــاءت األزمـــة الـــســـيـــاســـيـــة في
فـنـزويال نـتـيـجة النـهـيـار االقـتـصاد
الـذي خـلـف تـضـخـمـا مـفـرطـا أحلق
دخرات أضرارا بالغة بالرواتب وا
ا أدى إلى نـزوح أعداد كـبيرة من
الفـنزويـليـ خارج الـبالد. اُستـقبل
غـوايدو بـحـفاوة في مـطـار سيـمون
بــــولـــيــــفــــار الـــدولـي في حــــضـــور
ـتـحدة دبـلومـاسـيـ من الـواليات ا
ـؤيـدين واالحتـاد األوروبي وآالف ا
مـرددين هــتـافـات أبـرزهـا "غـوايـدو
غـــــوايــــدو" و"نــــعم نـــــســــتــــطــــيع".
واصطحب غـوايدو زوجته إلى حي
الس مـــرســيــدس شـــرقي كــاراكــاس
إللـقــاء كــلــمــة وسط جتــمـع حــاشـد
ـؤيــديه بــيـنــمــا اسـتــخــدم وسـائل
الــتـواصل االجـتــمـاعي عــنـدمـا كـان
خـــارج الـــبالد حلث أنـــصـــاره عــلى
االحــتــشــاد. وبـــعــد أن صــرح بــأنه
تـلـقى تـهـديـدات "بـالـسـجن والـقـتل"
قــبل عــودته إلى الــبالد أكــد خـوان
غوايـدو أنه لقي مـعامـلة حـسنة من
ـطـار قــبل مـســؤولي الـهــجـرة فـي ا
الـذين ألـقـوا عـلـيه الـتـحـيـة مـرددين
عبـارة "مرحـبا بـالرئـيس". وأضاف:

ـــســـاس "بـــحـــريـــة أو من شـــأنـه ا
سـالمــــــة أو األمـن الــــــشــــــخــــــصي
لـغوايـدو سـوف يـؤدي إلى تصـعـيد
لـلتـوتـرات." وقال دبـلومـاسـيون من
مجموعـة ليما الـتي تشكلت من 14
عاجلـة األزمة في فنزويال إن دولة 
حـيــاة غــوايــدو أصــبــحـت "عــرضـة
لـــتـــهـــديــدات خـــطـــيـــرة ومـــؤكــدة".
وحـــذرت اجملــمـــوعــة مـن أي "عــنف
ارس ضد غـوايدو أو زوجته أو
أسـرته سـوف يــواجه بـكل اآللـيـات
الـقــانـونـيــة والـســيـاسـيــة." بـيــنـمـا
يتعـرض نيكوالس مـادورو لضغوط
دولــيـــة مــتـــزايــدة رفض الـــرئــيس

ـطالبات بتنحيه الفنزويلي جميع ا
ا وصفه من منصـبه معـلنا رفـضه 
بأنه "انقـالب ضده". وقالت سـلطات
الــهـجـرة في كــولـومـبــيـا إن حـوالي
 500جندي من اجليش الفنزويلي
غـــادروا صــــفــــوف اجلــــيش والذوا
بــالـــفــرار في األســـابــيـع الــقــلـــيــلــة
ــاضـيـة مــا يُـعـد مـؤشــرا خـطـيـرا ا
سـلحة على تـعرض أفـراد القـوات ا
ـعــيـشـيــة بـالـغـة لـنـفس الــظـروف ا
الصعوبـة التي يعانـيها الشعب في
هــذا الـــبــلـــد الــذي تـــلــتــهـــمه أزمــة
اقتـصادية طـاحنة إذ تـشير تـقارير
إلى أنه على مـدار نفس الفـترة نزح

حــوالي ثالثــة ماليــ مـن مـواطــني
فـنــزويال خـارج الــبالد. رغم ذلك لم
تظهر بعد أيـة إشارة إلى التغير في
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كمـا ال يـزال عدد كـبـير من مـسؤولي
ـــــادورو ـــــؤيـــــدين  احلــــــكـــــومـــــة ا
يـسـيـطرون عـلى الـنـظـام الـقـضائي
اجلمعية الدسـتورية الوطنية وهي
جـــــهــــاز أســـــسـه مـــــادورو من أجل
جتـاوز اجلــمــعــيـة الــوطــنــيــة الـتي
عـارضة.  وظـهرت تـسيـطر عـليـهـا ا
تــقـاريــر غـيـر مــؤكـدة تــشـيـر إلى أن
ديوسـدادو كابيـلو رئـيس اجلمـعية

"مـن الـــــــواضـح أنـه بـــــــعـــــــد هـــــــذه
الـــتـــهـــديـــدات خـــالف شـــخص مـــا
األوامر وتبعه كثيرون. لقد انكسرت
سـلسـلـة الـقيـادة". كـما دعـا الـرئيس
االنتـقالي الـذي عاد إلى الـبالد بعد
جـــولـــة خـــارجـــيــــة لـــطـــلب الـــدعم
ـواطـنــ في فـنـزويال إلى الـنـزول ا
في مـــظـــاهـــرات فـي عـــمـــوم الـــبالد
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قبل وقال: "سـوف نسـتمـر السبـت ا
في الــنـزول إلى الــشـوارع فــنـزويال
كلها سوف تنزل إلى الشارع متخذة
الـقرار احلـاسم باسـتـعادة حـريتـها.
ولن نـذوق طعم الـراحـة ولـو لثـانـية
واحـدة حتى نـحـصل عـلى احلـرية."
ونعى غـوايـدو ضحـايا االشـتبـاكات
الذين لقـوا حتفـهم على حدود بالده
مع الــــبــــرازيل بــــعــــد أن اعــــتـــرض
اجليش الفنزويـلي طريق مساعدات
إنـسـانــيـة أثـنــاء مـحـاولــة إدخـالـهـا
توقع أن يـحدث اعتقال البالد. من ا
غـوايـدو حـالـة من الـغـضب الـشـديـد
لـــيس في فـــنـــزويـال فـــقط بل عـــلى
سـتـوى الدولي. وقـال مـايك بنس ا
نائب الرئيس األمريكي االثن قبل
مـــغــادرة غـــوايــدو إلى فـــنــزويال إن
التهـديدات التي تـلقاهـا غوايدو "لن
يـــكــون هـــنــاك تـــســامـح جتــاهـــهــا
وســـوف تــقـــابـل بــرد ســـريـع" حــال
حتـققـها. وأكـد مايـك بومـبيـو وزير
اخلــارجــيـة األمــريــكـيــة عــلى نـفس
وقف الذي اتخذه بنس عندما هنأ ا
غـوايدو"عـلى جـهوده الـدبـلومـاسـية
ـــا إلى ـــنـــطـــقــة وعـــودتـه ســا في ا
فــــنـــــزويال." وأضـــــاف: "الــــواليــــات
ـتـحـدة وغـيـرهـا من الـدول احملـبـة ا
لــلــحـــريــة حــول الــعـــالم تــقف وراء
ؤقت غوايـدو واجلمـعية الرئـيس ا
قـراطـية الـوطنـيـة وكل القـوى الـد
الـــــــتـي تـــــــعـــــــمل مـن أجـل إجــــــراء
انــتــخــابـــات حــرة ونــزيــهــة تــعــيــد
ـقـراطـيـة إلى فـنزويـال." وتابع: الـد
"اجملــتــمـع الـدولـي البــد أن يــتــوحـد
ويدفع في اجتاه نهاية حكم مادورو
ـقـراطـيـة الـوحـشي واسـتـعـادة الـد

سلميا في فنزويال".
وقـالت فــيـدريـكـا مـوغـريـني كـبـيـرة
مـسـؤولي الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة في
ـفـوضـيـة األوروبـيـة إن أي إجراء ا

الدسـتـورية الـوطنـية أرسل أطـفاله
االثــنـ إلى هــوجن كـوجن مــا تـراه
ـعــارضــة إشــارة إلى الــعــصــبــيـة ا
ـتـزايـدة التـي يتـصـرف بـهـا نـظام ا
مــادورو. ويـــبــدو أن احلــكــومــة في
فنزويال في الوقت الراهن تستشعر
األزمـة االقتـصـادية الـطـاحنـة بـقوة
إذ أشـار تقـريـر نـشرتـه وكالـة أنـباء
ــاضي إلى أن رويـــتــرز األســبـــوع ا
احلـكـومــة الـفـنـزويـلـيـة سـحـبت من
ركزي حوالي ثـمانية أطنان البنك ا
مـن الـذهـب بـغــرض بــيــعــهــا خـارج
ـلـحة الـبالد لـتـوفيـر االحـتـياجـات ا

من السيولة.

لـلـجـمـهـور وتـعـد من الـصـحف االولى
محـلـيا نـظـرا للـمـستـوى الـذي وصلت
الـيه بــرغم الـظــروف الـتـي واجـهــتـهـا
لـكـنـهـا والـتـحـديــات الـتي مـرت بـهـا  ,
ــخــتــلف تــبــقى مــنــبــر الــعــراقــيـ 

انتماءاتهم . 

ـصــرف الـزراعي الـتـعــاوني الـبـالغ ا
سـتة عـشـر ملـيار ديـنـار وقد تـسـلمه

ذكور). صرف ا ستفيدون من ا ا
ـوظف ــفــتش الـعــام أن (ا وأضـاف ا
الـثـاني قـد أهــمل في مـهـام وظـيـفـته
من خالل عــدم حتـديــد مـوقع الــعـقـار
في مــحــضــر الـكــشف إذ  تــأشــيـر
الــــعــــقــــار عــــلـى أنه أرض زراعــــيــــة
ومجـاورة لبـلدية آل بـدير بـينـما هو
فـي الـــــواقـع مـــــجـــــرد أرض جـــــرداء
وكــثــبــان رمــلــيــة بــعــيــدة عـن حـدود

الـبـلديـة). وتـابع الـغـزي بـالـقول: (
تـوجــيه عـقـوبــات إنـضـبــاطـيـة بـحق
اخملـــالــفــ وإحـــالــتــهم الـى هــيــئــة
النزاهة والـتوصية بإسـترجاع مبلغ

( (16مليار دينار).

الزراعي والتوصية بإسترجاع مبلغ
ـثل قيـمة الـقرض  16ملـيار ديـنار و
ــذكــور. وقــال ــصـــروف لــلــعــقــار ا ا
الغزّي فـي بيان تـلقـته (الزمان) امس
ـوظفـ احملالـ الى هيأة أن (أحد ا
الــنـزاهــة لم يــراعِ أقـيــام الــتـســجـيل
ـعـتـمـدة في تـقـديـر قـيـمـة الـعـقـاري ا
الـعقـار الـبـالغـة مـسـاحـته ثالثة آالف
دو في محافظـة الديوانـية إذ تبلغ
قــيــمــة الــدو الــواحــد ســبــعــمــائــة
وخمـس الف ديـنار فـيمـا  تقـدير
قيـمته بـ( 15.000.000دينـار) خمـسة

عشر مليون دينار للدو الواحد".
وبــيّن أنه (عــلى أثــر ذلـك  تـقــيــيم
العقار بـخمسة وأربع مليار دينار
وهــو مــا يــغــطّي قــيــمــة الـقــرض من

ـحافظـة صالح الدين ما قضاء بـلد 
واطن أدى الى استشهاد عدد من ا

واصابة اخرين).
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ـدانــ خالل واضــاف الــبــيــان أن (ا
اعتـرافاتـهمـا اكدا أن الـهدف من هذه
ــة حتــقـيـق غـايــات إرهــابــيـة اجلــر
وزعــــزعــــة االمـن واالســــتـــــقــــرار في
الـبـالد" مـشــيـرا إلى أن "احلــكم جـاء
ـادة الرابـعة/ 1من استـنادا ألحـكام ا
قانون مكافحة االرهاب رقم  13لسنة
ـفـتش الـعـام لـوزارة .(2005 وأعـلن ا
العـدل الـسيـد كـر الغـزّي عن إحـالة
مــوظـفــ أثـنــ الى هـيــأة الـنــزاهـة
غـاالة في تـقديـر قيـمة لـتسـببـهمـا بـا
ـــصــرف عـــقـــار  رهـــنه لـــصـــالـح ا
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أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما
ـدانـ ـوت  بـاإلعـدام شـنــقـا حـتى ا
ــة االشـــتـــراك بـــتــفـــجـــيــر عن جـــر
ــرقـد انــتــحــاري اسـتــهــدف زائــرين 
حافظة صالح ديني في قضاء بلـد 

الدين.
ركز االعالمي وذكر بيان صادر عن ا
جملـــلس الـــقـــضـــاء األعــــلى تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس أن (محـكـمـة جـنـايات
الــكــرخ الــتـابــعــة لـرئــاســة مـحــكــمـة
اسـتــئـنـاف بـغــداد الـكـرخ االحتـاديـة
ـدانــ اثــنــ بــعـد نــظــرت دعــاوى 
قـــيـــامــهـــمـــا بـــاالشـــتـــراك وإســـنــاد
انــتـحــاريـ ارتــدوا احـزمــة نـاســفـة
ـرقـد ديـني في واسـتـهـدفـوا زائـرين 
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مبنى قصر العدالة في الكرخ

تظاهرين في كراكاس غوايدو يعتلي عموداً لتحية ا
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ـقـراطي الـكـوردسـتــاني واالحتـاد الـوطـني) اتـفـاقـا شـامال تـوقـيـع احلـزبـ (الـد
هد الـطريق ويـجعله سـالكا لـتشكـيل حكومـة إقليم بـينهمـا يوم االثن  4.3.2019
كوردستان والتي طال انتظارها بعد ان  اجراء االنتخابات في  30أيلول .2018
ـهم قـد حتـقق وهـو ان تــشـكـيل احلـكـومـة وبـعـيــدا عن تـفـاصـيل االتـفــاق اال ان ا
ـكن ان يتـحجج الـقادمـة في اإلقـليم صـار قريـبـا وانه لم تعـد تـوجد ايـة عراقـيل 
ـواطن وحيـاتهم اليـومية قد تـأثرت كثـيرا بهذا بها احـد الن مصالح وتطـلعات ا
ـباحثات والتي التأخـير والتجـاذب السياسي الذي شـهد عشرات االجـتماعات وا
كانت تدور في حـلقة دائرية تـنتهي في النقـطة التي تبدأ مـنها اال ان إرادة العقل
واحلـكـمـة ومـجـاراة الـواقع الـذي يـقــول ان كل مـا يـجـري في الـعـراق واالقـلـيم ال
تقدم ـنطق والسـياسة ونـتائج االنتـخابات الـتي تب من هـو ا يسيـر وفق قواعد ا
او األول ومن التـالي والذي بعـده ومن الذي سـيكـون جالسـا في موقع الـعارضة

مراقبا ومنتقدا ومقوما أداء احلكومة.
الن الــطـبـقــة الـســيـاســيـة كـلــهـا تــريـد ان حتــكم ويـكــون لـهـا دور مــهم وبـارز في
عارضة وتتبنى وجهات نظرها رغم احلكومة وهي في ذات الوقت تنطق بلسان ا
انـهـا جـزء ومـكـون أسـاسي من اإلدارة واحلــكم لـذلك اخـتـلط االمـر عـلى الـنـاس
عيشـية وحياتـهم اليوميـة التي تتاثـر كثيرا واصبحوا اكـثر ما يهـتمون بأمـورهم ا
ـوجـودة والتي ال بـد ان تطـوى صـفحـتهـا في اقرب بـحاالت االخـتالف والـتنـافر ا

. ح
ـتــطـلــبـات جـمــاهـيـر هـدف االتـفــاقـيـة هــو تـوحــيـد الـبــيت الـكــردي واالسـتـجــابـة 
ــضي قـدمـا بـتـشـكــيل حـكـومـة اقـلـيم كـوردسـتـان وسـوف تـسـهـم بـفـعـالـيـة في ا
ـانـية من اجـل الوصـول الى واقع كوردسـتـان واسـتـكـمـال تـشكـيل الـلـجـان الـبـر
ـفـروض بـها أن ـان وحـكـومة ومـؤسـسـات من ا مـستـقـر في اإلقـلـيم من خالل بـر

تخدم االنسان قبل األحزاب التي جائت منها.
ان الواقع في إقـليم كوردستان والعراق يفرض على اجلميع قبول اآلخر واحترام
ـشـتـركـة الـقـائـمـة عـلى ادامـة احلوار اخلـصـوصـيـات من اجل إمـكـانـيـة احلـيـاة ا
والتـواصل بالرغم من كل العراقيل والتدخالت اخلارجية واالمالءات التي تفرض
من هنـاك او هناك وان يتنازل األخ الخيه وشريكه في الوطن اشرف وافضل من

ان يكون هناك تنازل لآلخر من خارج احلدود.
تشكيـل حكومة قـوية في اإلقلـيم تستطـيع تلبـية حاجات الـناس وتوفـر لهم أسباب
ـتقـابلة واقع ا واقف وا وامكانـيات الـعيش بعـيدا عن اخلالفـات والتـخندق فـي ا
ــشـاكل مع احلــكـومــة االحتـاديــة بـقــلب وعــقل وافق مـفــتـوح عــلى أسـاس وحل ا
ـصالـح العـليـا لـلشـعب التـي تتـطلب الـوحـدة واالستـقرار واالمن ا
قـوالت التي ا يـؤكـد ا ـواطن و واألمان وحـمـاية الـوطن وا
تـقـول انه كـلـمـا حتـسـنت االوضـاع في االقـلـيم كـلـمـا كـان
تـاثــيـرهــا عـلى حتــسن األوضـاع فـي الـعـراق وان “اقــلـيم
كـوردســتـان مـفــتـاح اسـتــقـرار الـعــراق والـعـراق مــفـتـاح

نطقة. االستقرار في ا


