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كلب ينقذ امرأة من جريمة اغتصاب في بغداد

 األول عربيا وآسيويا.. عراقي يسعى للظفر بلقب أطول رجل في العالم

األمم المتحدة : 3.3 ماليين عراقية بحاجة لمساعدات إنسانية

اعتداء جن�سي  ببغداد يف حادثة  ال�سلطات  حتقق 
تعر�ست لها �سيدة ، على يد عامل نظافة بالقرب 
حرا�سة  كلب  يقوم  اأن  قبل  ال��دف��اع،  وزارة  من 

باإنقاذها من اأيدي املعتدي.
هوية  ح��ددت  ال�رشطة  اإن  اأم��ن  م�سوؤول  وق��ال 
العتقاله،  مالحقته  على  االآن  وتعمل  املعتدي 
حكومي  م�ست�سفى  يف  ال�سحية  ت��رق��د  بينما 
االأمنية  القوى  اأن  موؤكداً"،  للغاية،  خطرة  بحالة 
ا�ستجوبت عدداً من االأ�سخا�ص يف م�رشح اجلرمية 
قرب وزارة الدفاع حيث تعمل ال�سحية كموظفة 

يف منطقة الباب املعظم و�سط بغداد.
احلادث  يف  حتقيق  فتح  اإىل  ال�سلطات  وا�سطرت 
على  االع��ت��داء  وتفا�سيل  ���س��ور  انت�سار  بعد 
الفتاة  اأ�رشة  وتقوم  االجتماعي.  التوا�سل  مواقع 
مب�ساندتها، وهو ما اعتربه مراقبون اأمراً اإيجابيًا 

للو�سول اإىل املجرم.
وتداول نا�سطون على مواقع التوا�سل االجتماعي 
عبد  ديانا  املوظفة  اأن  اإىل  ت�سري  واأنباء  �سوراً 
العزيز كانت خارجة من مكان عملها الواقع قرب 
وزارة الدفاع، مو�سحني اأنها تعر�ست يف ال�ساعة 
اأحد  قبل  من  حادة  باأداة  لهجوم  ظهراً   12:30
عمال اخلدمة ، فقام ب�سحبها اإىل مكان بعيد عن 

الكامريات بهدف اغت�سابها.
واأو�سح النا�سطون اأن حماولة االغت�ساب اأثارت 
للنباح  دفعه  م��ا  ق��ري��ب،  تفتي�ص  كلب  حا�سة 

والتوجه اإىل مكان اجلرمية مع مدربه.
 االإعالمية كول�سان البياتي فقد و�سفت ما حدث 
اأن  "في�سبوك"  على  موؤكدة  املروعة،  باجلرمية 
حا�سة  ل��وال  لالعتداء  تتعر�ص  ك��ادت  املوظفة 
امل�سموع  غري  لل�سوت  وانتباهه  التفتي�ص،  كلب 
الذي اعتدى عليها  ال�سخ�ص  اأن  لالإن�سان. وبينت 
التغطية  اأج��ل  من  يقتلها  اأن  املمكن  من  ك��ان 

على فعلته. وعربت النا�سطة الن�سوية �سعاد مراد 
و�سفتها  التي  احلادثة  ه��ذه  من  �سدمتها  عن 
يف  حدثت  اأنها  اأولها  اأ�سباب:  لعدة  باملفجعة 
ل�  مو�سحة  الدفاع،  وزارة  واأم��ام  النهار  و�سح 
لكون  يعود  االآخ��ر  ال�سبب  اأن  اجلديد"  "العربي 
العراقية  امل���راأة  احتفال  مع  تزامنت  اجلرمية 

بعيدها ال�سنوي.
وت�ساءلت: "اأي عيد مير على هذه املراأة امل�سكينة 
عا�سمة  يف  ت�سري  اأنها  �سوى  لها  ذنب  ال  التي 
منطقة  مثل  بالكامل  موؤمنة  منطقة  يف  العراق 
لي�ست  احلادثة  هذه  اأن  مبينة  الدفاع؟"،  وزارة 
ارتفاع  ظل  يف  االأخ���رية  تكون  ال  وق��د  االأوىل، 

معدالت اجلرمية، وغياب الرادع القانوين.
 واأقر اأحد �سباط وزارة الداخلية بارتفاع حاالت 
خمتلف  يف  واالأط��ف��ال  الن�ساء  على  االع��ت��داء 
�سهر  مير  يكاد  "ال  م�سيفًا:  العراقية،  حمافظات 
حتى ن�سمع عن حوادث اغت�ساب اأغلبها الأطفال".

في�ص  العراقي  واآ�سيويا  عربيا  االأط��ول  الرجل   
العي�ساوي يف �سباق وتناف�ص حمموم للظفر بلقب 
االأطول عامليا، حيث �سيدخل يف العا�رش من ال�سهر 
احلايل ال�سباق يف العا�سمة الربيطانية لندن، ي�سبقه 
واأمريكا،  وتركيا  اإ�سبانيا  من  كل  يف  ا�ستعرا�ص 
وذلك للمناف�سة على لقب الرجل االأطول يف العامل 
ق�سوم. �سلطان  والرتكي  جو�سكوم  االأمريكي   مع 
لالأرقام  غيني�ص  مو�سوعة  قبل  من  ينظم  ال�سباق 
هو  العي�ساوي  في�ص  العراقي  ويعد  القيا�سية، 
االأ�سغر بني مناف�سيه مع �سعبية اأو�سع متنحه الظفر 
االأر�سية. الكرة  م�ستوى  على  االأطول  الرجل   بلقب 
العي�ساوي  تقريقال  بح�سب  غيني�ص:  �سباق   
"�ساأح�سم اأمر لقب الرجل االأطول يل وفق املعايري 
الدولية املتبعة يف ال�سباق، واأنا موؤهل لذلك، طويل 
مرتان و٣٧ �سم، بح�سب االأحقية بجوانب عدة، منها 
اأنا االأ�سغر بني املناف�سنينْ امل�سجلني يف مو�سوعة 
االأم��ريك��ي  وهما  القيا�سية"،  ل��الأرق��ام  غيني�ص 
مرت.  2.41 ق�سوم  والرتكي  مرت   2.51  جو�سكوم 
اخلا�ص  الت�سويت  معجبي  عدد  "و�سل  واأ�ساف   

املناف�سان  اأم��ا  مليون،  الن�سف  قرابة  اإىل  بي 
و�سنخو�ص  ���س��وت،  األ����ف   50 ي��ت��ج��اوزا  ف��ل��م 
ال��ت��ن��اف�����ص يف ت��رك��ي��ا واإ���س��ب��ان��ي��ا واأم���ريك���ا، 
اجلاري". ال�سهر  م��ن  ال��ع��ا���رش  يف  ل��ن��دن   ويف 
 ح�����س��ل ال���ع���ي�������س���اوي ع���ل���ى ل���ق���ب ال���رج���ل 
 2005 ع�������ام  م����ن����ذ  ع����رب����ي����ا   االأط������������ول 
 م������ن ه������و ال������رج������ل االأط�������������ول ع���رب���ي���ا؟
في�ص العي�ساوي ولد يف حمافظة الديوانية جنوبي 
العراق يوم 5 نوفمرب/ت�رشين الثاين 1990، وهو 
 خريج كلية القانون من جامعة الكوفة مبعدل 98%.
عريقة  عائلة  من  وينحدر  القومية،  عربي  وهو   
و�سط العراق، ويرف�ص فكرة الزواج ل�سوء االأو�ساع 
اآخ��ر. اإ���س��ع��ار  اإىل  ويوؤجلها  بلده  يف   املعي�سية 
وعن عدم ممار�سته كرة ال�سلة واحرتافها وا�ستثمار 
الريا�سيني  دعم  بغياب  ذلك  برر  وعمره،  طوله 
 واالهتمام به رغم ممار�سته للعبة يف مقتبل عمره.
حاز العي�ساوي على لقب االأطول عربيا منذ العام 
القيا�سية،  لالأرقام  غيني�ص  كتاب  بح�سب   ،2005
وثاين اأطول رجل يف العامل يف الوقت احلايل، وهو 
الرجل  بلقب  للفوز  العاملي  التناف�ص  يف  م�ستمر 
االآ�سيوية. القارة  يف  االأط��ول  هو  وكذلك   االأط��ول، 

 وي�سري العي�ساوي اإىل اأنه اليوم ميثل العرب والقارة 
القيا�سية،  لالأرقام  العاملي  املحفل  يف  االآ�سيوية 
عاليا. وال��ع��راق  ال��ع��رب  ا���س��م  رف��ع  اإىل   وي�سعى 

 عرو�ص ملنحه جن�سيات دولية
وك�����س��ف ع��ن رف�����س��ه ع��رو���س��ا ع��رب��ي��ة ودول��ي��ة 
مل���ن���ح���ه اجل���ن�������س���ي���ة م���ق���اب���ل مت���ث���ي���ل ه���ذه 
 ال��ب��ل��دان يف امل��ح��اف��ل ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة.
وموؤ�س�سية  اإن�����س��ان��ي��ة  ط��م��وح��ات  ع��ن  واأع����رب 
ي���رغ���ب يف اال�����س����رتاك ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د 
م�ساريع  خ��الل  م��ن  وال���دويل  والعربي  العراقي 
املجتمع. خل��دم��ة  تر�سيخها  ي��ح��اول   اإن�سانية 
رغبته  مبديا  ال�سيا�سة،  ول��وج  ق��رر  العي�ساوي 
اجل���احم���ة ب��دخ��ول��ه��ا م���ن خ����الل ال��رت���س��ح يف 
االنتخابات املحلية مر�سحا م�ستقال، وذلك لقناعته 
بالت�سدي للخدمة وتوفريها الأهم �رشائح املجتمع 
منتقدا  تعبريه،  ح��د  على  وال�سباب"  "الفقراء 
برمته. العراقي  امل�سهد  واق��ع  نف�سه  االإط��ار   يف 
و�سُيحارب  االنتخابات  يف  �سيفوز  اأنه  اإىل  ولفت 
يعي�ص  اأن��ه  اإىل  م�سريا  قوله،  حد  على  ُيقتل،  وقد 
حماية  له  تخ�س�ص  اأن  ويرف�ص  طبيعية  حياة 
االأمنية  واجلهات  الدولة  عرو�ص  رغم  �سخ�سية، 

له بهذا االأمر، مربرا ذلك بالقول اإنه يريد اأن يبقى 
حياته  ميار�ص  عاديا  اإن�سانا  املجتمع  اأف��راد  بني 
البع�ص  ت�رشفات  من  تذمره  رغم  طبيعي  ب�سكل 
 جتاهه التي ي�سل اأحيانا اإىل �ستمه اأو التنكيل به.
ب���رئ���ي�������ص  ال���������س����اه����ر  ل����ّق����ب����ه ك�����اظ�����م   
 ج����م����ه����وري����ة ال���������س����ب����اب ال����ع����راق����ي����ني

رئي�ص جمهورية ال�سباب
والعراقيني  العرب  ال�سباب  اليوم ميثل  اأنه  ويتابع 
يف املحفل الدويل، وهو فخور بهذا التمثيل وحمل 
الدولية. املحافل  يف  والعراقية  العربية   الراية 
كاظم  العربية  االأغ��ن��ي��ة  قي�رش  اأن  اإىل  ويلفت 
ال�سباب  جمهورية  برئي�ص  لقبه  قد  كان  ال�ساهر 
و�سعه  ق��د  الو�سف  ه��ذا  اأن  وي��وؤك��د  العراقيني، 
متثيل  خ���ري  ال�����س��ب��اب  لتمثيل  ك��ب��ري  حت���ٍد  يف 
 يف ك��ل خ��ط��وات ح��ي��ات��ه ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة.

�سهرة دولية
هذا  م��ع  يتعامل  وك��ي��ف  ال�سهرة  طبيعة  وع��ن 
والدولية  العربية  �سهرته  اأن  يرى  املهم،  اجلانب 
له  العرب  ت�سويت  بدليل  العراقية،  �سهرته  فاقت 
غيني�ص  ت�سويت  يف  �سوت  مليون  ن�سف  بقرابة 
اخلليجية. ال��دول  من  اأغلبهم  القيا�سية   لالأرقام 

والفتيات  ال��ن�����س��اء  ع���دد  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق���درت 
العراقيات الالتي يحتجن مل�ساعدات اإن�سانية خالل 

احلكومة  داعية  ماليني.   3.3 بحوايل   2019 عام 
اإىل  كرد�ستان  يف  االإقليمية  واحلكومة  العراقية 
لتعزيز  البالد  ن�ساء  اإمكانات  يف  اجلدي  اال�ستثمار 
اأكد  االقت�ساد وتنمية املجتمع. ويف بيان م�سرتك، 

مكتب "هيئة االأمم املتحدة للمراأة" ومكتب "�سندوق 
االأمم املتحدة لل�سكان" يف العراق، التزامهما بالعمل 
ومتكني  وامل��راأة  الرجل  بني  امل�ساواة  تعزيز  نحو 
وت�سهيل  االجتماعية  احلماية  جم��ال  يف  الن�ساء 
م�ستوى  لرفع  ال��ع��ام��ة،  اخل��دم��ات  اإىل  و�سولهن 
وال�سباب  اليافعني  حياة  نوعية  وحت�سن  معي�ستهن 

من خالل احلراك ال�سكاين وحقوق االإن�سان. 
عانني  العراق  يف  الن�ساء  اأن  اإىل  البيان  لفت  كما 
وعانني  امل�ستمر،  ال��ن��زوح  نتيجة  كثرية  ماآ�سي 
ب�سبب  املختلفة  العنف  واأ�سكال  النف�سية  ال�سدمات 
قدرتهن  على  �سلبا  اأث��رت  والتي  املزمنة،  االأزم��ة 
ولعائالتهن  الأنف�سهن  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  يف 
قائمة  احلاجة  زال��ت  ما  اأن��ه  م��ربزا  وجمتمعاتهن، 
الإعطاء الن�ساء والفتيات الفر�سة للم�ساركة ب�سورة 
التغيريات،  واإج���راء  ال�سيا�سات  و�سع  يف  فاعلة 
اآثار  من  التعايف  االآن  يحاول  العراق  واأن  خا�سة 
ثالث  ملدة  ا�ستمر  ال��ذي  داع�ص  تنظيم  مع  النزاع 

�سنوات.

الجورنال - متابعة

الجورنال - متابعة

الجورنال - متابعة

بغداد - رغد دحام

يف  واملف�سدين  الف�ساد  �سلعة  رواج  مع 
من  �سكال  ا�سبح  انه  جند  الرافدين،  بالد 
واالخالقية  املجتمعية  اخلروقات  ا�سكال 
عظم  متنا�سني  املجتمع  تقبلها  التي 
واالوطان  االديان  تنه�ص  التي  االفة  هذه 

ظاهرة  وتعترب  �سيء.  وكل  واالخالقيات 
حتى  واالخالقي  واالداري  املايل  الف�ساد 
يف املجتمع العراقي من املظاهر الدخيلة 
على الرغم من قدمها، اال انها كانت �سابقا 
غري معلنة وغري مباحة اال انها يف الوقت 
الراهن ولال�سف ال�سديد ا�سبحت رائجة، بل 
ويختلقون  ومدافعني  مروجني  لها  ا�سبح 

و�رشقاتهم  ف�سادهم  على  التربيرات  االف 
باهلل  ظن  و�سوء  فكري  انحراف  والف�ساد   ،
فعاليات  جممل  على  ال�سيطان  و�سيطرة 

الفا�سد .
عدة  واجه  انه  علي  عماد  ال�سباب  يقول 
ا�سكال للف�ساد املايل واالداري ففي تقدمي 
وجد  الوزارات  احد  على  التعيني  طلبات 

مقابل  االمور  يق�سون  �سما�رشة  ا�سخا�ص 
اجر مادي كثري ما يكون مرتفعا على �ساب 
عراقي اليجد قوت يومه يف بالد اخلريات.

له  الف�ساد  انت�سار  ان  خمت�سون  اكد  فيما 
الرقابة،  غياب  اولها  اال�سباب  من  جملة 
وابتعاد املجتمع عن االخالقيات احلقيقية 
ف�سال عن ظهور جيل من الفا�سدين الذين 
ا�س�سوا قاعدة كبرية العمالهم التي انعك�ست 
ب�سورة كارثية على عموم ال�سعب و�رشيحة 

ال�سباب ب�سورة خا�سة.
اهلل  عبد  رقية  وجدت  ال�سياق  ذات  ويف 
تتنازل  ان  اما  �سعب  خيار  امام  نف�سها 
وتتقبل اجلمل الغزلية التي يطلقها م�سوؤول 
معاملتها  اكمال  من  لتتمكن  معينة  دائرة 
او  القاتل،  احلكومي  الروتني  عن  بعيدا 
ا�سهر  تنتظر  نف�سها  لتجد  ترف�ص  انها 
االمر  املدير،  ال�سيد  توقيع  على  للح�سول 
االخالقي  للف�ساد  قبيحا  وجها  �سكل  الذي 
والذي ي�سور لنا ال�سكل احلقيقي لل�سيطان 

الب�رشي.
االعالمية نور اجلبوري تقول : هناك لغط 
واالعالميني  االعالمية  املوؤ�س�سات  يف 
الفا�سدين  يتابعون  فهم   ، خا�ص  ب�سكل 
ويتكلمون عنهم واحيانا يف�سحونهم امام 
بان  جميعا  عنا  غاب  ،ولكن  العام  الراأي 
لي�ص  ال�سلبية  الظواهر  عن  والتحري  النقد 

كافيا النهائه وا�ستئ�ساله من املجتمع .
وا�سافت: علينا ان نربز الظواهر االيجابية 
اجليدة  ال�سخ�سيات  على  ال�سوء  وت�سليط 
هذه  من  بلدنا  يخلو  وال   ، والنظيفة 
حتفيز  باب  من  ذلك  فان   ، ال�سخ�سيات 
االخرين على فعل اخلري ، والنظر اىل الوطن 
احيانا  فاننا   ، مفتوحة  بعني  واملواطن 
 ، امل�سوؤولية  ثقافة  فقدنا  قد  اننا  ن�سعر 
فامل�سوؤول بدال من ان يخدم النا�ص ، فانه 

ي�رشق ويف�سد وال يهمه اي �سيء .
�سد  تعالت  التي  ال�سيحات  جميع  ومع 
املت�رشرة  ال�سفة  يف  واملف�سدين  الف�ساد 
يف  ذاتهم  املف�سدين  �سيحات  اىل  ن�ستمع 
ال�سفة املقابلة والتي تاتي من باب تغطية 
ال�سمائر  ف�سادهم، ومن باب اخر الر�ساء 

الغائبة او املغيبة، من دون اي جدوى.
تكثيف  الرقابة  اجلهات  على  فان  وعليه 
هذه  حماربة  على  كبري  ب�سكل  اجلهود 
املجتمعية  املفا�سل  جميع  يف  الظاهرة 
ان  بل  االدارية  باالمور  االكتفاء  وعدم 
الف�ساد  ا�س�ص  جميع  لهدم  ال�سعي  عليها 

التي اقامها النهاب واملف�سدين.

الساكت عن الحق شيطان... والساكت عن الفساد فاسد ومجرم وشريك 

الفساد... امتحان مغري وآفة تستشري
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