
وتقول احدى �ص��ديقاتها املقربات التي روت لنا ذلك، 
ان مي�ص��اء  اغلق��ت �ص��فحتها وغادرت ع��امل “الفي�س 
ب��وك” بع��د ان �ص��ايقها احده��م اكرث من م��رة على “ 

ما�صنجر الفي�س بوك” او ما ي�صمى بال�)خا�س(.   
ويف اأواخ��ر مت��وز م��ن الع��ام املا�ص��ي تخط��ى ع��دد 
م�ص��تخدمي خدمة “ما�ص��نجر” للمرا�ص��لة الفورية يف 
“في���س ب��وك” حاج��ز امللي��ار م�ص��تخدم يف ال�ص��هر، 
ح�ص��بما اأعلن��ت ال�ص��بكة الجتماعي��ة الأكرث انت�ص��ارا 
يف الع��امل وتناقل��ت ذلك الكث��ر من و�ص��ائل الإعالم. 
و”ما�ص��نجر” هو التطبيق الث��اين ل�”في�س بوك” الذي 
يتجاوز هذا الرقم بعد تطبيق “وات�صاب” الذي ا�صرتته 
ال�رشكة يف 2014 مببلغ 20 مليار دولر. وكان نائب 
رئي�س “في�س بوك” املكلف بن�صاطات تبادل الر�صائل 

ديفيد ماركو�س قد حتدث عن هذا الرقم، مو�صحا: 
املمكن��ة يف  التج��ارب  اأح�ص��ن  عل��ى خل��ق  “ركزن��ا 
التوا�ص��ل اليوم��ي ب��ن م�ص��تخدمي التطبيق، وا�ص��ار 
اإىل اأن ال�رشك��ة �صتوا�ص��ل جهوده��ا لإ�ص��افة مزي��د 
م��ن الوظائ��ف اجلديدة وتتطل��ع للو�ص��ول اإىل املليار 
الق��ادم”. وياأت��ي اإع��الن جت��اوز “ما�ص��نجر” عتب��ة 
امللي��ار م�ص��تخدم بع��د اأن اأدخل��ت علي��ه حزم��ة م��ن 
الوظائ��ف اجلدي��دة، منه��ا الت�ص��ال اجلماع��ي ب��دل 
القت�ص��ار عل��ى مكاملة بن �صخ�ص��ن فقط، اإ�ص��افة 
اإىل اخلدم��ات الأخرى التي بات يتيحها بالتعاون مع 

خدمات خارجية. 
عبارات نابية

 وتقول �صديقة مي�صاء انها اجرت حوارا مع �صديقتها 
على “ الفايرب” ملعرفة �صبب اغالقها لل�صفحة: 

“لقد تبن ان �ص��ديقتي تعر�ص��ت لتطفل قام به احد 
ما يطلق عليهم )الزواحف(”.

 وتق��ول ال�ص��ديقة وعل��ى وجهها عالمات ال�ص��تنكار 
والتعجب: 

“ كت��ب املتطف��ل ل�ص��ديقتي عل��ى اخلا���س من دون 
�ص��ابق عالق��ة بينهم��ا ومل ت��رد علي��ه، فردت��ه ب��ادب 
ال يقتح��م حياته��ا اخلا�ص��ة، لكن��ه ع��اد ليكت��ب لها 
م��رة ثانية وثالثة ومت�ص��كت م��ن جانبها بع��دم الرد، 
فثارت ثائرة املتطف��ل، واأخذ يكتب لها عبارات نابية 
ي�صتحي حتى ابن ال�صارع من التلفظ بها، وهذا ما دفع 

�صديقتي حلظره كي ل تراه ول يراها”. 

وتوؤك��د ا�ص��تاذة علم النف�س الدكتورة  فاطمة را�ص��ي : 
“ على الرغم من كل التطورات والتغرات التي حدثت 
يف جمتمعنا من حيث طبيعة العالقة فيما بن الرجل 
واملراة وت�ص��اركهما مقاعد الدرا�صة والعمل، والتواجد 
امل�ص��رتك يف خمتل��ف مناح��ي احلي��اة، غ��ر اأن نظرة 
الرج��ل اإىل امل��راأة، ونظ��رة امل��راأة اإىل الرج��ل، لتزال 
يف بع���س مفرداتها هي ذاتها، تلك النظ��رة التقليدية 
البائدة، ولعل ال�ص��باب التي تدفع الرجال اإىل الدخول 
على اخلا�س، والتنغي�س على الن�ص��اء خ�صو�صياتهن 
والتجاوز على حياتهن اخلا�ص��ة، ويف بع�س التجاوز 
م��ن حديث، اإىل فر���س املحادث��ة اأو التحدث باجلن�س 
واقام��ة عالق��ة اأو ار�ص��ال حمتوي��ات ذات حمتوي��ات 
خاد�ص��ة للحي��اء والقائم��ة تط��ول ومن ب��ن اهم هذه 
ال�ص��باب وج��ود حالة من ح��الت احلرم��ان والكبت، 

عند كال اجلن�صن، والرجال على وجه اخل�صو�س”. 

املحادثات االلكرتونية
 وعل��ى عك���س برامج املحادث��ات اللكرتوني��ة الخرى 
الت��ي حت��دد الت�ص��ال بال�ص��دقاء فقط، ف��ان ) خا�س 
الفي�س بوك( يتيح مل�صتخدمه الت�صال باي �صخ�س كان 
حتى لو مل تكن له �صابق عالقة باملت�صل، وهذا ما يف�صح 
املج��ال للعابث��ن واخلبث��اء التطفل على امل�ص��تخدمن 
الخري��ن يف اي وق��ت.  وغالب��ا م��ا ت�ص��كو الن�ص��اء من 
الرج��ال الذي��ن يتطفل��ون عل��ى حياته��ن اخلا�ص��ة عرب 
هذه الو�ص��يلة مبختلف احلج��ج والع��ذار، وكلها تهدف 
اىل الدرد�ص��ة معهن وجرجرته��ن بالتدريج اىل عالقات 
حتوم حوله��ا ال�ص��بهات وتختفي خلفها غاي��ات مبيتة 
ي�ص��م منها رائحة ال�ص��وء، ونتيجة كرثة احلديث عن هذا 
ال�ص��لوك باتت الن�صاء تخ�ص��ى من يدخل اليهن للمحادثة 
ع��رب “ اخلا�س” م��ن دون معرفة او مقدم��ات، حتى لو 

كان الداخل يحمل نيات �صليمة ونبيلة.

ويق��ول ه��ذا الرج��ل الأربعين��ي، الذي انتق��ل اإىل كرد�ص��تان بعد 
اقتح��ام عنا���رش »الدول��ة« للمدينة عام 2014 بلهجة �ص��اخرة، 

»من الأف�صل البقاء هنا وعدم الت�صكي«.
وع��اد تاج��ر املالب���س بهن��ام بالذاك��رة اإىل ع��ام 2014 عندما 
دخل م�ص��لحو التنظيم املو�ص��ل قائال »ج��اوؤوا الينا يف حمالتنا 
التجارية وقالوا لنا لي�س لدينا �ص��يء �ص��دكم، يف حال تعر�صتم 
للم�ص��ايقات ابلغون��ا لك��ن وبعد ا�ص��بوع قالوها ب�ص��كل وا�ص��ح 
امل�ص��يحيون خ��ارج املدينة«. وخر تنظيم داع���س الإرهابي بعد 
�ص��يطرته على املو�ص��ل يف �صيف 2014 امل�ص��يحين ال�35 الفا 
يف املدينة، بن اعتناق الإ�صالم، ودفع اجلزية، اأو املغادرة حتت 

طائلة القتل.
الي��وم، وعلى الرغم من اعالن ال�ص��لطات العراقية يف العا�رش من 
ال�ص��هر احلايل ا�ص��تعادة ال�ص��يطرة على كامل املو�ص��ل، يبدو اأن 

خيار العودة ل يزال �ص��عبا اأمام الف امل�ص��يحين الذين اأعادوا 
بناء حياتهم يف مكان اآخر.

وتاب��ع بهن��ام قائ��ال بتح���رش »حتى ل��و اأردن��ا الع��ودة فاننا ل 
ن�صتطيع ذلك«.

ولعالة زوجته وولديه الثنن حتول تاجر الثياب اإىل ميكانيكي 
يعمل يف ور�صة �ص��غرة لت�صليح ال�صيارات ا�صتاأجرها يف مدينة 
اربيل، كربى مدن اقليم كرد�ص��تان ال�ص��مايل. ونبه بهنام اإىل انه 
»خالل ال�ص��نوات املا�ص��ية، ح�صل غ�ص��يل دماغ، وحتى الأطفال 
تعلموا القتل وا�صبحوا دواع�س« يف ا�صارة لالو�صاع يف املو�صل.
يف هذه الأثناء، و�ص��ل اأحد الزبائن لإ�ص��الح �ص��يارته يف ور�صة 

بهنام.
وق��ال عمر ف��وزي )29 عام��ا( وهو مهند�س م�ص��لم م��ن اجلانب 
ال�رشق��ي ملدين��ة املو�ص��ل: »ان��ا لو كنت م�ص��يحيا ملا ع��دت اإىل 

املو�صل قبل اأن يوؤكد يل �صكانها انهم م�صتعدون للقبول بي«.
واأ�ص��اف فوزي اأن والدي��ه عادا اإىل املدينة بع��د توقف املعارك 

فيها، لكنهما وجدا اأن منزلهما حتول اإىل مقر للقوات المنية.
وتابع قائال »على الفور ن�ص��حهما اجلران باأخذ منزل م�ص��يحي 

جماور«.
واأ�ص��اف: »انه��ا العقلية نف�ص��ها )…( يف امل�ص��جد تركز اخلطب 
عل��ى الهجوم عل��ى تنظيم داع���س الأرهابي)…( لكن ال�ص��لفين 

يعتربون انه مل يعد هناك من مكان للم�صيحين يف املدينة«.
وا�ص��تذكر ع�ص��ام بطر�س، تاجر املالب�س امل�ص��يحي اي�صا، كيف 
فقد كل �ص��يء لدى مغادرته املو�صل عام 2014. قال »كنا منلك 

خم�صة حمالت ومنزلن، وبات علينا الأن اأن نبداأ من ال�صفر«.
وكان عل��ى بطر���س اأن يبيع �ص��يارته ليتمكن من ا�ص��تئجار حمل 
جت��اري يف اربي��ل، ومتكن من اقناع مورديه يف تركيا بار�ص��ال 

ب�صائع له من دون دفع مقدم.
ويب��دو ان��ه جن��ح يف اعمال��ه التجاري��ة، والدلي��ل امتالكه ملحل 
موؤل��ف من طابق��ن يبيع فيهما العطور وم�ص��تح�رشات التجميل 

واحلقائب اليدوية والف�صاتن.

ورغ��م ذلك مل ين�ص��ى حمالته يف املو�ص��ل الت��ي مل يتفقدها بعد 
حت��ى الآن. وق��ال »اريد ان اع��ود اإىل العمل هن��اك، وانا متفائل، 

لكن من دون العائلة لأن املجازفة �صعبة مع العائلة«.
وتعمل البائعة امل�ص��يحية �صماهر كرياكو�س حنا يف املحل بعد 
اأن ف��رت م��ن بلدة برطل��ة ذات الغالبية امل�ص��يحية، الواقعة غرب 

املو�صل.
وا�ص��تذكرت �ص��ماهر الم لث��الث بن��ات اأكربه��ن يف ال 13 م��ن 
العم��ر، تل��ك املرحل��ة قائلة ب�ص��وت مرجت��ف »كن��ا خائفن ان 
يقتلنا التنظيم الإرهابي اأو ياأخذ بناتنا، كنا مرعوبن«. وتابعت 
ب�ص��وت مرجت��ف »راأينا ما فعل��وا باخواتن��ا اليزيدي��ات«، فقد 
اخذن �ص��بايا. واأ�ص��افت �ص��ماهر )37 عاما( قائلة »مر علي عام 
واأن��ا اأعمل هنا والو�ص��ع جي��د، ولدينا ما يكفي لن�ص��تاأجر منزل 
ونقتات«. وتابعت قائلة »اذا كان هناك �ص��مان لأمننا �ص��نعود« 
اإىل املو�ص��ل، م�ص��يفة »لك��ن ج��راين واخت��ي واخ��واين كله��م 

هاجروا، مل يبق اأحد مل يبق غري.

هزة أرضية تضرب قلعة سكر في ذي قار

األنواء: الطقس صحو والحرارة تسجل 49ْم

ذي قار � متابعة  : �رشبت هزة ار�ص��ية بقوة 2،8 درجة مبقيا�س ريخرت املوؤلف 
من 9 درجات مناطق �صمال مدينة النا�رشية ، بعد �صل�صلة هزات �رشبت املنطقة 

ذاتها يف �صهر حزيران املا�صي.
وق��ال مدي��ر دائرة النواء اجلوية باملحافظة علي طارق، ان "هزة ار�ص��ية بقوة 
2،8 درج��ة عل��ى مقيا�س ريخرت وقعت على بع��د /5/ كم جنوب غرب ناحية 
قلع��ة �ص��كر ، و/10/ ك��م غرب ق�ص��اء الرفاعي 80 ك��م اىل ال�ص��مال من مدينة 

النا�رشية".
وا�ص��اف ان "اله��زة مل تت�ص��بب باية خ�ص��ائر ب�رشي��ة او مادية ، وتع��د جزءا من 
الن�صاط الزلزايل لل�صفيحة العربية والتي بداأت ن�صاطها قبل يومن بهزة ار�صية 

يف املحيط الهندي بقوة/6/ درجات."

بغ��داد � متابع��ة : توقع��ت الهيئة العام��ة لالأن��واء اجلوية والر�ص��د الزلزايل، 
ال�صبت، اأن يكون الطق�س �صحوا حارا ودرجات احلرارة ت�صجل 49ْم.

وقالت الهيئة يف بيان �ص��حفي ، اإن "طق�س اليوم الأحد، �صيكون يف املناطق 
كافة �صحواً حاراً، ودرجة احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 49ْم".

واأ�ص��افت، اأن "طق�س غد الثنن �ص��يكون يف املناطق كافة �صحواً، ودرجات 
احلرارة تنخف�س قلياًل عن اليوم ال�صابق".

وتابعت الهيئة، اأن "طق�س الثالثاء �ص��يكون يف املناطق كافة �ص��حواً ويكون 
غائمًا جزئيا يف بع�س الق�صام من املنطقتن الو�صطى واجلنوبية، ودرجات 

احلرارة مقاربة لليوم ال�صابق".
واأو�صح، اأن "طق�س الربعاء �صيكون يف املناطق كافة �صحواً حاراً مع بع�س 

القطع من الغيوم، ودرجات احلرارة، ترتفع قليال عن اليوم ال�صابق".

ذي قار تطالب بتدقيق النازحين وتشديد األمن 
حول سجن الحوت

ذي ق��ار� متابع��ة : دع��ت اللجن��ة الأمني��ة يف جمل���س حمافظة ذي قار، ال�ص��بت، 
الأجهزة املخت�ص��ة اىل تدقيق بيان��ات النازحن القادم��ن اىل املحافظة، فيما 
و�ص��فت عملي��ة القب���س على ع�ص��ابة تتب��ع لداع���س يف النا�رشية ب��� "ال�رشبة 

الكربى" للخاليا النائمة يف املدينة.
وقال ع�ص��و اللجنة، داخل را�ص��ي ، ان "عمليات القب�س على عنا�رش داع�س يف 
املحافظ��ة تدع��و الأجه��زة المني��ة اىل تدقيق بيان��ات النازح��ن القادمن اإىل 
املحافظة، ب�ص��كل اأكرث دقة من خالل التن�ص��يق مع القوات المنية يف املو�ص��ل"، 
مبينًا ان "هناك خاليا نائمة يف ذي قار حتاول ا�ص��تغالل الفر�صة لت�صكيل خطر 
عل��ى املحافظ��ة".  واأ�ص��اف، ان "عملي��ة اعتق��ال عنا�رش داع���س يف منطقة )ام 
ال�ص��ويج( وه��ي من اق��رب املناطق على �ص��جن احلوت الذي يحوي اب��رز قيادات 
تنظيم القاعدة، ينذرنا ب�رشورة ت�ص��ديد الجراءات المنية على ال�صجن من خالل 

اختيار العنا�رش المنية الكفوءة ". 
واأعت��رب ان "عملية العتقال الت��ي نفذتها اجهزة امن املحافظة، م�ص��اء اخلمي�س 
املا�ص��ي، �ص��كلت �رشبة كربى للخاليا النائمة"، مبينا انها "�صتك�صف الكثر من 

اخليوط المنية التي تدقق ذي قار فيها منذ فرتة لي�صت بالق�صرة". 
وك�ص��ف م�ص��در اأمني عن متك��ن الجهزة المني��ة يف ذي قار م��ن اعتقال 7 من 
عنا�رش داع�س يف مدينة النا�رشية، مبنطقة )ام ال�ص��ويج(، حيث كانوا ب�ص��يافة 
اح��د اقاربه��م )م�ص��اهرة( بدع��وى انه��م نازحن ج��راء مع��ارك التحري��ر دون 

ا�صتح�صال املوافقات الر�صمية والأمنية.

اك��دت وزارة الزراع��ة،  ال�ص��بت، عزل بع���س البقار 
امل�صابة بال�ص��ل البقري يف حمافظة وا�صط، موؤكدة 

عدم انتقال املر�س لالن�صان.
وق��ال الناطق الر�ص��مي للوزارة، حمي��د النايف، يف 
بي��ان �ص��حفي، اإن "النباء التي حتدث��ت عن نفوق 
األف م��ن البق��ار نتيج��ة ا�ص��ابتها مبر���س ال�ص��ل 

البقري غر �صحيحة". وا�صاف ان "حمافظة وا�صط 
�ص��هدت وج��ود ا�ص��ابات مبر���س ال�ص��ل البقري يف 
حمط��ة ابقار الن�رش الكائنة يف ق�ص��اء ال�ص��ويرة"، 
لفت��ًا اىل "ت�ص��كيل جلن��ة خمت�ص��ة يف املحافظ��ة، 
ت�ص��م يف ع�ص��ويتها كل م��ن حمافظ وا�ص��ط ومدير 
امل�صت�ص��فى البيط��ري ومدير ال�رشط��ة ودائرة البيئة 

واجلهات ال�صاندة الخرى".
واو�ص��ح ان "اللجنة اجرت فحو�ص��اتها على جميع 

البق��ار، مبوجب قانون ال�ص��حة احليواني��ة املرقم 
32 ل�ص��نة 2013، وتبن وجود ا�صابات باملر�س 
يف ه��ذه البق��ار، مم��ا يتطل��ب تطبي��ق الج��راءات 

ال�صولية يف مثل هذه احلالت وح�صب القانون".
وا�صار اىل "عزل البقار امل�صابة يف حظائر خا�صة 
واعدم من كانت اأ�ص��ابته �صديدة بهذا املر�س، فيما 
مت حج��ر باق��ي البق��ار وفح�ص��ها للتاأك��د من عدم 
ا�ص��ابتها". وب��ن الناي��ف اأن "مرحل��ة احلج��ر تتم 

حاليًا على حمطة اأبقار الن�رش يف حمافظة وا�ص��ط، 
م��ع الت�ص��ديد عل��ى من��ع انتق��ال احليوان��ات خارج 
املحطة او ا�ص��تخدام حليبها لال�ص��تهالك الب�رشي"، 
موؤكدا "عدم وجود اية ا�صابات ب�رشية مبر�س ال�صل 
الرئوي، كما ا�ص��ر يف و�ص��ائل الع��الم"، نافيًا يف 
الوق��ت ذاته "انتقال املر�س اىل الن�ص��ان وخا�ص��ة 
العامل��ن يف املحط��ة والذين مت فح�ص��هم من قبل 

اجلهات ال�صحية يف املحافظة".

اك��دت النائب��ة ع��ن حتال��ف الق��وى زيت��ون الدليمي، 
ال�ص��بت، ان %60 م��ن املوقوفن يف مراك��ز ال�رشطة 
ب�ص��بب ت�ص��ابه ال�ص��ماء، م�ص��رة اإىل اإيداع املئات يف 
ال�ص��جون ب�ص��بب جم��رم واح��د. وقال��ت الدليم��ي يف 
موؤمت��ر �ص��حفي عقدت��ه يف جمل�س الن��واب وح�رشته 
"اجلورن��ال" ان "%60 م��ن املوقوفن ل��دى مراكز 
ال�رشط��ة واملودع��ن يف ال�ص��جون هم ب�ص��بب ت�ص��ابه 
ال�صماء"، م�ص��رة اىل انه "لي�س من العدل والن�صاف 
اي��داع املئات يف ال�ص��جن ب�ص��بب جم��رم واحد يف ظل 
الذى واملعان��اة التي يتعر�س لها املواطن من فقدان 
م�ص��در رزق��ه وعائلته وال�رشر النف�ص��ي والجتماعي 
للف��رد والعائل���ة". ودع��ت الدليم��ي "وزي��ر الداخلي��ة 
وقائ��د عملي��ات بغ��داد اىل اتخ��اذ اج��راءات عاجل��ة 
وفوري�ة واليعاز اىل جمي��ع نقاط التفتي�س ووكالت 
ا�ص��تخدام  اىل  الوطني��ة  واملعلوم��ات  ال�ص��تخبارات 
ال�ص��م الرباعي واللقب، وكذلك ا�ص��تخدام ا�صم الم اذا 
ا�ص��توجب الم��ر لكف الذى ع��ن املواطن��ن البرياء 
وجتنيبه��م معاناة العتق��ال والحتج��از وما يرتتب 

عليه من ا�رشار نف�صية واجتماعية لحقة".

خاط��ب الربملان ، ال�ص��بت ، وزارتن من اأجل حت�ص��ن 
حقوق املعلمن، م�صرا اإىل �صعية لإقرار قانون حماية 

املعلم الذي من �صاأنه تعزيز موقع املعلم.
ج��اء ذلك خالل اجتم��اع نائب ري���س الربملان همام 
حم��ودي مع جلنة الرتبية النيابية بح�ص��ور جمموعة 
م��ن روؤ�ص��اء منظمات جمتم��ع املدين الرتبوي��ة، وفق 

بيان ملكتب حمودي.
وطال��ب حم��ودي وزارة ال�ص��حة بتخفي���س الإج��ور 
الطبي��ة ال�ص��املة ل�رشيح��ة املعلم��ن، موؤك��دا وجوب 
ال�رشاع بتفعيل قرار تخفي�س اجور ال�صفر للتدري�صين 

من قبل وزارة النقل.

الزراعة تنفي نفوق آالف األبقار بمرض السل البقري

الحديث على "الخاص"  يقلق راحة النساء في مواقع التواصل اإلجتماعي

مسيحيو الموصل يشكون: ال أمن وال حماية للمسيحيين

60% من الموقوفين 
في مراكز الشرطة 

بسبب تشابه األسماء

البرلمان يخاطب وزارتين 
لتحسين حقوق المعلمين

بغداد ت متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة 

بغداد ـ متابعة

الموصل ـ أ ف ب

 ال يرى امل�سيحي العراقي، 
هيثم بهنام، الذي ي�سكن اليوم 
يف اقليم كرد�ستان العراق، اأن 
العودة اإىل منزله يف املو�سل 

�ستكون قريبة بعد اإخراج تنظيم 
داع�ش االإرهابي منها، مكتفيا 

بالقول »هناك ال اأمن وال حماية 
للم�سيحيني«.

فجاأة اغلقت مي�ساء علي 
�سفحتها على “ الفي�ش 

بوك”، وو�سعت بدال 
من �سورة ال�سفحة 

مربعا ا�سود كتب عليه: 
حتى  مغلق  “احل�ساب 

ا�سعار اخر”، ومل جتب 
مي�ساء على ع�سرات 

اال�ستف�سارات التي كتبها 
ا�سدقاوؤها يف تعليقاتهم 

عن �سبب فعلها املفاجئ هذا
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