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الـصـبـاح اشـتـبـاكـات مـتـقـطـعـة في
ـــديــنـــة. وأفــاد ثـالثــة أطـــبــاء في ا
احلديـدة أن جثث ثمـانية مـتمردين
دينة في وصلت إلى مسـتشفيـات ا
ــاضــيـة بــيــنـمــا أفـاد الــســاعـات ا
طـبيـب في مسـتـشفى مـيـداني تابع
للـقوات احلكـومية أن عـنصرين في

هذه القوات لقيا مصرعهما.
وهــذه أكـبـر حـصـيـلـة قـتـلى في 24
ــديـنــة مـنــذ مـنــتـصف ســاعـة في ا

اضي. الشهر ا
ـــدني مـن جـــهـــته أعـــلـن الـــدفـــاع ا
السـعودي على حـسابه على تـويتر
أنـه تـلـقى بـالغـا عن تـعــرض مـنـزل
ـقـذوف عـسـكـري" في جـازان قـرب "
احلـدود مع اليـمن "أطـلقـته عنـاصر
ا يليـشيات احلوثيـة اإلرهابية  ا

نتج عنه إصابة مواطن وامرأة".
ـنيـان وقد صـاب  وأضـاف ان ا
ـستـشـفـى لتـلـقي  نـقـلـهـما إلـى ا

العالج.
رة االولى الـتي يؤكـد فيـها وهـذه ا
ـدنـي الـســعـودي ســقـوط الـدفــاع ا
ــــــمـــــلــــــكـــــة مــــــنـــــذ قــــــذائـف في ا

اضي. أيلول/سبتمبر ا
ــتـمــردون عن وغــالــبــا مــا يــعـلـن ا
إطالق صـواريـخ بـالـسـتـيـة بـاجتاه

ملكة. ا
ــتــحـــدة إن الــيــمن وتــقـــول األ ا
يـشــهـد أســوأ كـارثــة إنـسـانــيـة في
الـعالم حـالـيا إذ أن  14ملـيـونا من
سـكـانه يــواجـهـون خــطـر اجملـاعـة.
وبـلـغ عـدد الــقــتـلى حــوالى عــشـرة
آالف شـخص مــنــذ بـدايــة الــتـدخل
العـسكـري السـعودي دعـما لـلقوات

احلكومية في .2015
الى ذلـك تـصـوّت اجلـمـعـيّـة الـعـامّة
ـقبل على تّحـدة اخلميس ا لأل ا
مـشـروع قـرار أمـيـركي يـديـن حـركة
قاومة اإلسالمية (حماس) بسبب ا
إطـالقـهـا صــواريخ عـلـى إسـرائـيل

في خــطـــوة تــدافـع عــنـــهــا بـــشــدة
تـحدة في األ سـفيـرة الواليـات ا

تحدة نيكي هايلي. ا
وســيـــتم الــتــصــويـت عــلى الــنص
ـتـحدة بـعـدمـا حـصـلـت الـواليـات ا
عـــــلى دعـم دول االحتــــاد األوروبي
الـ 28لــــهــــذا الــــنص الــــذي يــــدين
إطالق حـــمـــاس الــصـــواريخ عـــلى
إسـرائـيل ويــطـالب بـإنــهـاء أعـمـال

العنف.
وقالت الـبعثـة األميركـية لدى األ
ـتـحـدة في بيـان إنّـهـا كـانت تأمل ا
أن يــتم الــتــصــويت عــلى مــشـروع
الـقـرار اإلثنـ لـكنّ الضـغـوط التي
مارسـها الفـلسـطينـيون جنحت في

إرجاء التصويت إلى اخلميس.
ــعـروضـة وأضـافت أن "الـقــضـيـة ا
ـــتــحـــدة اخلـــمــيس ال عـــلى األ ا
تتعـلق بدعم خطـة سالم في الشرق

األوسط".
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وأوضـحت الـبــعـثـة األمــيـركـيـة إنّه
"سيـتعيّن عـلى كل دولة أن تـقرّر ما
إذا كـــانت ســـتـــصـــوّت مـع أو ضــدّ
أنـــــشــــطــــة حـــــمــــاس إلـى جــــانب
قـاتل مثل مجمـوعات أخرى من ا
(حــــــــركـــــــة) اجلـــــــهـــــــاد اإلسـالمي

الفلسطينية".
واضــــافت "اذا لـم تـــســــتــــطع األ
ـتـحـدة الــتـوافق عـلـى تـبـنّي هـذا ا

حـمـاس الــتي تـسـيـطــر عـلى قـطـاع
غزة منذ .2007

ويـطــالب مـشــروع الـقــرار "حـمـاس
ـا فـيـهـا اجلـهاد وكـيـانـات أخـرى 
اإلسالمي الـفـلـسطـيـني بـأن توقف
كلّ االستفزازات واألنشـطة العنيفة
ـا في ذلـك اسـتــخــدام الـطــائـرات
احلــارقــة". وحــمــاس مـدرجــة عــلى
الئـــــــــــحـــــــــــة االحتـــــــــــاد األوروبـي

رتبطة باإلرهاب. للمجموعات ا
وخـالفـــاً لـــقـــرارات مــــجـــلس األمن
الـــدولي فـــإن قـــرارات اجلـــمـــعـــيــة
تـحدة ليسـت ملزمة العـامة لأل ا
ولـكنّـها تـعكس صـورة الرأي الـعام

ي من قضية ما. العا

ضـحكت كثـيرا حيـنما قـال احدهم : (ان في العـراق ستمـائة الف شرطي -
ـقـنـعـة او هم الـبـطـانة او لالسـف الـشـديد  –الـكـثيـر مـنـهم اشـبه بـالـبـطـالة ا
ـثـلـون مـا يحل بـاألحـرى الفـسـاد اإلداري بـعـيـنه وال أخـطئ حـينـمـا اراهم 
بـالـعـراق والـعـراقـيـ من فـسـاد وتـخلـف اداري )  كـان يشـيـر الى شـرطي
كتظة بـالسيارات مختنـقة الزحام يصيح مـرور يقف بإحد اطراف السـاحة ا
عـبر عما يجري وذج ا الـناس منها الـويل كل ح  فيما هـذا الشرطي اال
في الـعراق  يـتكئ عـلى احد احلـيطـان بكـرش كبـير يدل عـلى ما يـاخذه من
طاعم حـصص يوميـة من سواق السـيارات (التـكسي والكـيات) وأصحـاب ا
الـقـريـبـة  وهم يــصـارعـون ضـيم الـعـراق اجلـديــد والـقـد  من اجل لـقـمـة
نـتفخـة بزي عـسكري وذج مهـطل البـطن ا الـعيش الشـريف  فيـما هـذا اال
غـير منتظم نصفه مدني واخر  مبهم  طل كرشه ونزل حزامه وهو ياكل لفة
ـوبـايل ال يـفارقـه وال يرفع عـنه عـيـنه  كل خمس بـيـد ويدخن بـيـد أخرى وا
دقـائق يغط ضـاحكـا بقـهقـهات مـسموعـة وبطـن متمـوجة مـرفوعـة تتـناغم مع
ارة فـآخر مـا يـفكـر بهم .. نـوع مشـاهداتـه وقوة ضـحكـاته .. امـا النـاس وا
النـهم ال يعنوه بـشيء  . حسب ما يـصرح به دوما (فهـو ينتظـر راس الشهر

ا يجري  شرقت او غربت) .  ليقبض الراتب .. فطز 
نضوية حتت نتخب كنا نزور احدى الدول ا في سـنوات خلت وبسفرة مع ا
االحتـاد السوفيتي سابـقا  وقد قضيـنا أسبوع في الـبطولة كل يوم ندخل
الــقـاعــة ونــخـرج  ونــحن نـرى تــمـثــالـ لــشـرطــيــ عـلى جــانب الـقــاعـة ..
مـبسمـرين حد الـتنحـيت .. لم يخـطر على بـالنـا انها حـقيـق اال قبل الـسفر
: ( نـعم انـهم شـرطـيـ ـتـرجـم فـأجـاب  ضـاحـكـا  بـيـوم  حـيـنـمـا سـالـنـا ا
حـقيـقـ  لكـنـهم هـنا ال يـقـومـون باي عـمل سـوى تمـثـيل قـوة النـظـام ومدى
حتـضره بزيهم ووقفتهم الـعسكرية وسلوكـهم احلسن والتزام الصمت وعدم
ـا ال يعـينـهم .. انهم هـويتـنـا الالزمة حلـفظ النـظام وهـيبـته داخلـيا الـتدخل 
وكـذا رسـالـتـنـا لـلـعـالم اخلـاجي الـذي انـتم جـزء مـنه) . هـنـا تـذكـرت الـهـرج
ـؤسـسات .  ومـا كـان مـنـها داخل الـبـنـايات ـرج الـذي يسـود في اغـلب ا وا
ـشـكـلـة حيـنـمـا ترى عـسـكـريـا او رجل امن بـزيه الواضح اسـهل واسـتر  ا
ارة يـرقص ويـتـمازح ويـعـلو صـوته ويـسب ويـشتم وفي قـلب الـنهـار امـام  ا
ثل ـكن ان ينـطقـها انـسان مـسؤول و ويـستخـدم الفـاظا غـريبـة عجـيبة ال 
عن دولـة وعـلم فـضال عـن مـجـتـمع يـدعي له عـمق الـتـاريخ واحلـضـارة  مع

انتمائه الى قيم مجتمعة عربية واإلسالمية!! 
كـان احدهم يـشـكي عـدم إيجـاد عـمل لولـديه الـذين كبـرا واكـمال دراستـهـما
ويـنبغي لـهم ان يعـيناه عـلى كبـر سنه  وفيـما كـان نتحـدث عن البـطالة وعن
سـوء اإلدارات وفـسـاد الـتـعـيـ واسـتـغالل احلـصص الـوظـيـفـية الـى الـيات
عـقمية سيئة ال تمت الخالق الفرسان وال العربان  اذ ان اغلبها  يقع حتت
ـستـعـصي في العـراق عـامة ومـا يخص رض االجـتمـاعي ا وصـاية الـيـات ا
مـنه ( اجلديد خاصة )  حيث احملـاصصة واحلزبية والـعصاباتية واالقارب
والـعــقـارب والــتـزويــر والــبـيع والــشـراء وكـل مـا لم يــنـزل بـه الـله وال عــبـاده
الـصاحلـ من سرقـة حـقوق الـناس  السـيمـا ما يـجـري منـها  حتت انـظار
سؤول واالدهى انه باسم  الـشعارات األخالقية والديـنية وغيرها الـدولة وا
ـا اسـتغـل كثـيـرا من قـبل مـرضى كل زمـان ومـكـان . فيـمـا كـان مـتـحدثي
ا يجري يـحيل النهار ظالما حالكا  ويخنق االبتسامة حد انفجار الدمعة 
ـشي في حي اجلـامـعـة بـجـانب الـكـرخ مـحـاولـ العـبـور وسط لـنـا .. كـنـا 
ـرور اخلـانق  .. واذا بإحـدى سواق الـسـيارات يـؤشر بـيـده مشـيرا زحـمة ا
الى الـســمــاح لـنــا بـالــعـبــور .. وذاك لألسف الــشـديــد نـادر
ـــفـــتـــرضــة والـــتـــاريخ ـــبـــاديء ا احلـــدوث في بـــلـــد ا
واحلـضــارة  اذ ان الــكـثــيــر من كـبــارنــا وصـغــارنـا
ونـسـائنـا ال يـسـتطـيـعـون العـبـور بـسهـولـة جـراء عدم
إعطاء السواق فرصة لهم بالعبور  –اال ما رحم ربي

 –وان خليت قلبت .

والية للحكومية اليمنية في شرق احلديدة  »)b¹b…∫ جنود من القوات ا

الـــقـــرار فـــلـن يـــكـــون هـــنـــاك شيء
ـكــنـهــا فـعـله لــيـتم إِشــراكـهـا في

محادثات سالم".
ويـقع مــشـروع الــقـرار في صــفـحـة
واحــدة ويــتــضــمن إدانــة "حــمـاس
ـتـكــرّر لـصـواريخ نـحـو إلطالقـهـا ا
إسرائـيل ولتـحريضـها عـلى العنف
ــدنـــيّــ مــعـــرّضـــةً بــذلك حـــيـــاة ا

للخطر".
ــتـــحــدة في ومـــارست الــواليـــات ا
األيـــام األخـــيـــرة ضــــغـــوطـــا عـــلى
األوروبـيـ لـلحـصـول عـلى دعـمهم
لـهذا الـنص الـذي سيـكـون في حال
تــبــنّـــيه أول إدانــة من اجلــمــعــيــة
ـــتـــحـــدة حلـــركــة الـــعــامـــة لأل ا
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هل تعـلم أن أكـثـر  من نـصف سكـان الـكـرة األرضيـة يـعـانون يـومـيـا من قلق
سياسي ونفسي سببه الصّلع وتساقط الشعر والقِشرة?

هذا إذا مـا اعتـبرنا أن الـصّلع هم األكـثر ذكاء وجـاذبية فـي حتقيق الـنجاح
والـوصـول إلى مـنـاصب علـيـا ألن هم األكـثر حـظـا وتـدبيـرا والـنـتيـجـة تـعطي
ـا الـتـصـور األولي لـلـجــديـة واالنـبـهـار. وهـذا مـا يـفـسـره الــتـحـلـيل الـنـفـسي 
يعـتبرهم أكثر شفافية ووضـوحا. إال أن التقارير العلـمية في علم النفس قابلة
بدورها لتبقى نسبية ونتيجة ال يعول عليها في ميزان السيئات واحلسنات.
ولهـذا فمشكلة الصّلع والسياسات العربية ليست بنيوية أو وراثية أو بسبب
عدوى مـرضية فالشعر صـار يتساقط من تلقـاء نفسه بشكل عادي وصاحب
ـزاج وكـثرة ـنـاخ وا ـنـصـبه نـظـرا لـتـقـلـبـات الـطـقس وا الـصـلـعـة يـلـتـصق 
التـهافت على النـيكوت واستـنشاق هواء ملـوث وهذا له انعكـاس خطير على

معنويات صناع القرار.
اذا تـكون اعتـقاد  واعتـبر أن األغنـياء صلع بـالوراثة بـينما الـفقراء هم في و
مـأمـن من داء الـصـلع  هل ألنه لــيـست لـهم مـشـاكل بــالـضـرورة لـهـا ارتـبـاط

برائحة األموال الكريهة الرائحة التي يتم جنيها من قمامة األشقياء.
ـكن أن يـعود ومن سـقط شعـره فال يـعـول عـلـيه? ألن مـا تسـاقط من شـعـر ال
ـوه كـذبـة إطالقـا ومــعـلـوم أن زرع الـشــعـر واسـتـعـمــال مـنـشـطــات إلعـادة 
جتـاريـة روجـتـهـا الـبـرامـج الـشـبه الـطـبـيـة وتـسـتــفـيـد من عـائـداتـهـا كـبـريـات
الشـركات التي تـستمـر على األغنـياء األغبـياء ويصـدقون وصالت دعايـتها

وتبتزهم بطريقة غير مباشرة.
ـصـنـعـة من جـهـة أخــرى تـضـاعف في الـسـنـوات األخـيـرة عـدد الـشـركـات ا
ـاركـات غريـبـة واسـمـها ـاركـات الـشـامبـوانـات وظـهـرت الـدعايـة واالشـهـار 
هـجــ ومـزور مــدعـيــة أنـهــا حتـتــوي عــلى زيـوت اخلــيـول واألفــاعي وبـعض
عان شـعره يتـهافت على عـطرات وصار من يـبحث عن رطوبـة و رطـبات وا ا
كل ماركـة ظهرت في السوق القتنـائها مهما كان سعـرها لكن مصير تساقط
كن الـتصدي لـها حتى لو افـترضنا أن ية ال الشـعر أمر حتـمي وظاهرة عـا

ية الثالثة قد اندلعت. احلرب العا
إذن هل فـشلت شـركات “الـشـامبـوانات ?“وأفـلسـت جودتـهـا وصار الـناس
واد الكـيماوية واد طبيـعية خالـية من ا يلـحون على ضرورة غـسل الشعـر 
ائـة ليـتربع من جـديد وهل سـيـعود  ”الـغاسول ”كمـنـتوج طـبيـعي مائـة في ا
على عـرش اجلودة لغـسل شعر الـنساء والـرجال من أجل الـرطوبة والـنعومة.
أما مـصانع البـاروكات فـهي مطالـبة الـيوم بهـندسة وابـتكـار تصامـيم جديدة
ناسبات. و قاسـات والتشكـيالت بحسب ضرورة فـصول السنـة وا خـتلف ا
اآلن فــحــلم كل إنــســان عــربي لـــيس في أن يــشــبع بــطــنه أويــدخــر األمــوال
بحـسابات بـنكيـة في سويسـرا وإنَّما أن يـتمتع بـشعر صـحي وجميل بـشكله
األصـلي والــطـبـيــعي ولـهــذا جنـد مـســؤولـ كـبــار يـتـســاهـلــون مع أجنـالـهم
ـات ــوضــة وكــر وعــقــيالتــهم لــتــبــذيــر أمــوالــهم في صــالــونــات احلالقــة وا
ومسـاحيق الـزينة ورغم صـرامتـهم في عدم تبـذير األمـوال لكنـهم في النـهاية
يـضـعـفـون أمـام تــهـديـدات تـسـاقط الـشـعـر وشــحـوب الـوجـوه ويـسـتـسـلـمـون
بسـهولة فـما يـحصـلون علـيه من أموال من الـيد الـيمـنى يسلـمونه إلـيهم بـاليد

اليسرى.
وفـي مـوضـوع ذي صـلــة أود أن أسـرد عـلـيــكم بـعض الـطــرائف فـفي بـعض
ـلة وعندما يتأخر مـوعد انطالق جلستها ؤتـمرات وخاصة تلك التي تكون  ا
االفتتاحية أحرص أن ألعب لعبة مسلية وطريفة وهي أنني أقوم بعد الروؤس
الصّـلع والتي عادة ما جتلس في الـصفوف األمامية. وهـذه الرؤوس الصلعاء
هي عادة مـا تظـهر في شـاشات الـتلفـزيون بـشكل مـألوف ولـيس مضـحكا أن

تدمن دائما على اختيار الصفوف األمامية. حتى ولو   “طارت عنزة. ”
اذا الكثير من احلكومات بالدول العربية ا ال أجد لها تفسيرا  مالحظـة.. ر
ناصب العليا وعندنا صداقية للرؤوس الصلعاء وتعينها في ا تقـوم بإعطاء ا
غـرب كنا ننتبه لهذه الظاهرة وأيضا حلالة أخرى شاذة أي حينما نرى في ا
رأسا أصـلع يـقود سـيارة فـارهـة وجتلس إلى جـواره شـابة حـسنـاء وجـميـلة
وهمـا يجـوبان جيـئة وذهـابا شارع الـكورنـيش وتبـدو هذه احلسـناء مـغرمة به
حـد اجلنـون بـالـرغم من فـارق الـسن لـذلك هل صـحـيح أن أصـحـاب الرؤوس

الصلعاء مدمنون  على تعداد الزوجات ?
ويــجب الـتــأكـيــد أن ال أحــد في الـكــرة األرضـيــة مـعــفى من أن يــكـون رأسه
أصلع فـهـذه عدوى العـالج منـهـا أبداً حـتى لـو تدخـلت كل حـكومـات الـعالم

تحدة من االحتاد األوروبي. ملكة ا من أجل التراجع على خروج ا
ستمرة في عملها ستفيد األول وا أما شركات صنع “الشامبوانات ?“فـهي ا
ـهددين وتصـنيـعـها وحتـصد األمـوال عـلى حسـاب سكـان الـكرة  األرضـية ا
جـمـيـعـا باعـتـمـار شـعـر مسـتـعـار بـسـبب الـصّلـع. وأمام انـتـشـار عـدد الـصّلع
بـالعـالم وفشل األسـلحـة واألدوية حملـاربته ضـمن حتالف
عـربي  –خـليجي  –مـغاربي فـمصـيرنا اآلن يـبقى في
يــد مـزاج وقــرارات الـصّــلع الـذين يــحـكــمـون الــعـالم
بــكـبـسـة زر أحــمـر أو بـإمـضــاء صـغـيــر عـلى بـيـاض

ا حمل. ويأتون على اجلمل 

الرباط
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{ دبي (أ ف ب) - قــــتل ثـــمـــانـــيـــة
ـنــيـ وعــنـصـران في مـتــمـردين 
ــوالــيــة لــلــحــكــومــة في الــقــوات ا
اشتباكات في مـدينة احلديدة غرب
الــــيــــمـن خالل الـــــســــاعــــات الـ24
ـــاضــيــة حــســـبــمــا أفــادت امس ا
السبت مصادر طـبية وكالة فرانس

برس.
وفي السـعودية الـتي تقود حتـالفا
عسكريا في هذا البلد دعما للقوات
احلــكـــومـــيــة أصـــيب شـــخـــصــان
بـــجــروح جـــراء ســـقــوط "مـــقــذوف
عــســكــري" أطــلق من الــيــمن عــلى
مــنــزلـــهــمــا في جــازان في جــنــوب

ملكة. ا
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ويـأتي هـذا الـتـصـعـيـد بـ أطـراف
الـــــنـــــزاع في وقـت تـــــســـــعى اال
ــتـحـدة إلى عـقـد مـحـادثـات سالم ا
ـقبل أو قبل في السويـد االسبوع ا

نهاية العام.
وتـشهـد مديـنـة احلديـدة اخلاضـعة
ـتــمـردين والــتي تـضم لـســيـطــرة ا
ميـناء رئيسـيا اشتـباكات متـقطعة
والـية للحكومة منذ وقف القوات ا
مـحـاولـة التـقـدم فيـهـا السـتعـادتـها
فـي مـــــــــنــــــــتـــــــــصـف تـــــــــشـــــــــرين
الثـاني/نوفـمبر بـعد اسـبوع من

مواجهات عنيفة قتل فيها مئات.
ـعـارك اشـتـدت من جـديـد في لـكن ا
اضية في جبهتي الساعات الـ 24ا
الــقــتــال الــرئــيـــســيــتــ في شــرق
طـلة عـلى البـحر ـدينـة ا وجـنوب ا
االحـمـر حـسـبـمـا أفـاد مـسؤول في
ـوالـية لـلـحـكـومـة فرانس الـقـوات ا

برس.
ــتــمــردون عــبــر قــنـاة كــمــا أعــلن ا
ـتــحـدثـة بــاسـمـهم عن ـســيـرة" ا "ا
دينة تخلّلها تبادل اشتباكات في ا

دفعية. للقصف با
وبـحـسب أحـد الـسـكـان تـدور مـنـذ

بسم الله الرحمن الرحيم
(ان وعد الله حق)

                                                صدق الله العلي العظيم
ـواساة تـتقـدم جـريـدة (الـزمـان) بـأحـر ا
للزميل uKŽ œULŽË uKŽ dOL?Ý بوفاة
u?K??Ž ÍœU?¼ œU??¹« ـهـنـدس ـغـفــور له ا ا
??wF??O??Ðd اســكــنه الـلـه فـســيح جــنـاته «

وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
واقيمت الفاحتة على روحه الطاهرة في
جـــامـع االمـــام عـــلـي (ع) قـــرب تــــقـــاطع
ـقـدسـة ابـتـــــداء الـصـخـرة في كـربـالء ا

. دة يوم من السبت ٢٠١٨/١٢/١ و
انا لله وانا اليه راجعون
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يــرجى من الــســادة مــسـاهــمي شــركــة فــنــدق بــغـداد
ـــالي/ شـــعــبــة مــراجـــعــة ادارة الــفـــنــدق/ الـــقــسم ا
ـسـاهــمـ السـتالم االربـاح لـعـام ٢٠١٧ والـسـنـوات ا
ستـمسكات الـثبوتية.. السـابقة مسـتصحبـ معهم ا

شاكرين حضوركم
 …—«œô« fK−  fOz—
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اشارة الى اعالن الـوارد في صحـيفة الـزمان بـالعدد
(٦٢٠٤) فـي ٢٠١٨/١١/٢٦ واخلــــــــــــاص بـــــــــــاعـالن
منـاقصة جتهيز مـادة احلنطة ٢٠١٨/٨ حيث  ذكر

االتي:
ــنـاقــصـات ـعــلــومـات ا ــوقع االلـكــتــروني  - ذكـر ا

شتريات الدولية باللغة العربية كاالتي: وا
 WWW.dgmarket.com خـــــطــــأ والــــصـــــحــــيح

WWW.dgmarket.com: Dg Market

 -ذكر نسبة السمـاح في اللغة االنكليزية هي 5% +
خطأ والصحيح % 5 +
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