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عــزت الــبــاحــثــة االجــتــمــاعــيـة
الدكـتورة  فـوزية الـعطـية سبب
تـــفــــاقم حـــاالت الــــعـــنف داخل
االســـــــرة الـى فــــــــقــــــــدان االمل
ا ادى تـعاقـبة  باحلـكومـات ا
الى الــــتــأثــيـــر عــلى الـــســلــوك
الـــنـــفـــسي لـالفـــراد وانـــهـــيـــار
الـثـقـافــة االجـتـمــاعـيـة وازديـاد
حـــــاالت تــــعـــــنـــــيف االطـــــفــــال
والـنـساء فـيـمـا رحـلت الـطـفـلة
ـعنـفـة رهف الى عـالم اخلـلود ا
بعد تعرضها لضربة في منطقة
الـرأس من قــبل ذويـهـا بـحـسب

مـا جاء في الـتحـقيـقات االولـية
لــلـحــادثــة . وقـالـت الـعــطــيـة لـ
(الـــزمــــان) امس ان (اجملــــتـــمع
الـعـراقي كـان مـعـروفـا بـثـقـافته
الـعـالـيـة بـ الـشـعـوب االخـرى
لـكنـها انـهـارت نتـيجـة احلروب
والـــصـــراعـــات الــــســـيـــاســـيـــة
واحملـاصصـة بـعد  2003 التي
واطن حـياة جـديدة كان يـأمل ا
تتوافر فـيها اخلدمـات والعدالة
في توزيـع احلقـوق والواجـبات
) واضافت ان والـعـيش الـكـر
(الـــتــــعـــقـــيــــدات في تـــشــــكـــيل
احلـكـومة وكـابـيـنتـهـا الـوزارية
بـعــد كل انـتـخـابـات واسـتـمـرار

احملـاصـصـة والـصـراعـات التي
تــنـقل عــبـر وســائل االعالم بـ
السياسي تـشكل عامال نفسيا
ــواطن واثـرت ضــاغــطـا عــلى ا
على مكـوناته الفـكرية والعـقلية
بـــعــد فـــقــدان االمل بـــتــحـــقــيق
االستـقرار وتـلبيـة االحتـياجات
الـــضــروريــة) مـــشــيــرة الى ان
(تـــدهــــور قـــطــــاعي الــــصـــحـــة
والــتـعـلـيم وتــراجع الـكـثـيـر من
مــرافق احلــيـاة اثــر في تــكـوين
الـــســـلــوك الـــنــفـــسي وشـــعــور
االفــراد بــاحلـرمــان مـا انــعـكس
على شكل العالقـة ب الزوج

وعـالقــــتــــهــــمـــــا بــــاالطــــفــــال)

واوضحت العطية  ان (انشغال
ــــتــــعـــــاقــــبــــة احلــــكــــومـــــات ا
بـــالـــتـــجـــاذبـــات كــان لـه الــدور
االســاس في تـــراجع الــثـــقــافــة
االجتـماعـية والسـيمـا ان سلوك
االنـسان يـتـحدد عـنـد السـنوات
االولى لـنــشـأته ولـو كـان هـنـاك
بـــــرامـج هــــــادفـــــة فـي ريـــــاض
ـدارس لـتــمـكـنـا من االطــفـال وا
احلـد من ظاهـرة الـعنف الـناجت
ـــمـــارســـات) الفـــتـــة من تـــلك ا
(حاجة البالد لتـشكيل جماعات
ضـاغـطـة مـكـونــة من مـنـظـمـات
مــجــتـمع مــدني واخـرى دولــيـة
بــــاالضـــافـــة الى االســـتـــعـــانـــة

بــخـــبــراء في االخـــتــصــاصــات
ـعالـج الظـاهـرة التي اخملـتـلفـة 
اصــبــحت تـــشــكل خــطــرا عــلى
حلمة االسرة وتتسبب بأنحدار
الـثــقـافـة لـدى اجملـتـمع) ودعت
ــعـنـيـة الى الـعـطـيــة اجلـهـات ا
(اعـــادة الــنــظــر بـــاالتــفــاقــيــات
ـهــمـلـة ـعـاهــدات الـدولــيـة ا وا
وحتــــمل مــــســــؤولــــيــــة بــــنـــاء
خـتلف ـؤسسـات الـتربـويـة  ا
مـراحـلـهـا وايضـا اعـادة الـنـظر
بــالـوضع االقـتــصـادي وتـوفـيـر
الـــســـبـل الـــتي تــــخـــدم الـــفـــرد
ؤسـسات االجـتمـاعيـة للـحد وا
من الــظــواهــر الـســلــبــيــة الـتي
تؤثر على نـسيج االسرة وكذلك
تــتــسـبـب بـتــعــنــيف االطــفـال).
ــتــحــدث بـاسم وزارة وكــشف ا
الـصـحــة عن تــفـاصـيـل جـديـدة
ـعــنـفـة لـســبب وفــاة الـطــفـلــة ا

رهف في  بغداد.
 وقـال سـيف الـبـدر في تـصريح
امس أن (الــطـفـلــة رهف مـيـسـر
تـوفـيت إثـر تـعـرضـهـا لـلـضـرب
عــلى مـنـطــقـة الـرأس الـذي أدى
مـشـيرا إلى الـنـزيف الـدماغي) 
الى ان (اجلثة في الطب العدلي
وسـيـعلن عـن السـبب احلـقـيقي
لــلـــوفــاة رســمــيــاً بــعــد إكــمــال
الــــفــــحــــوصــــات) وأوضح انه
(عــــلـى إثــــر مالحــــظــــة وجــــود
احلــــــروق واجلــــــروح  إبالغ
الـــســلـــطــات األمـــنــيـــة من قــبل
مـــســـتـــشـــفى الـــصـــدر  وجــرى
ـرأة التي نـقـلتـها إلى اعـتقـال ا

ستشفى). ا
وتابع الـبدر أن (الـوزارة أجرت
الـتحـقـيقـات الالزمـة مـنذ بـداية
احلــادثــة وقــد زار الــوزيـر عالء
العلوان الطـفلة قبل ساعات من
وفــــاتـــــهــــا) وتـــــابـع ان (هــــذه
احلـاالت ال تـقتـصـر عـلى بـغداد
بـل حتــدث فـي كل احملــافـــظــات
وقـد حصـلت قبـل مدة في إقـليم
) مــبــيــنـاً أن كــردســتــان أيــضـاً
(الــعـدد أكــبــر لم يـعــلن عـنه ألن
هنـاك الكثـير من حاالت تـعنيف
األطـفـال التي ال يـتم نـقـلـها إلى
ــســتـــشــفــيــات). وكــان مــديــر ا

حـمايـة االسـرة والطـفل الـعمـيد
عــلي مـــحــمــد قــال في مــؤتــمــر
ــتــحـــدث بــاسم مــشـــتــرك مـع ا

وزارة الــداخـــلــيــة أمس انه (
سـتشفى التـحرك سـريعـاً الى ا
ـعــنـفـة والـتي بـشـأن الـطــفـلـة ا
تـبـلغ من الـعمـر سـبع سـنوات)
وأضــاف (الحـظـنــا وجـود اثـار
تعذيب في اعضاء جسم الطفلة
كافة واثار صعق كهربائي وكي
بـالــنـار وكـذلك فـقـدانـهـا الـوعي

بشـكل تام) مشـيراً إلى أنه (
اتخاذ االجـراءات القانـونية من
قــبل قــوات الــشــرطــة). الى ذلك
دعت الـنــائـبـة هـدى سـجـاد الى
تــشـــريع قــانــون احلـــمــايــة من
الـــعــــنف االســــري لــــلـــحــــد من
التعنيف الذي يتعرض له افراد
االســر.وقــالت سـجــاد في بــيـان
امس إن (قـــــضــــايـــــا الــــعـــــنف
ـــــــكن ان تـــــــوقف االســـــــري ال
وتــعـالج دون ان يــشـرع قــانـون
خـاص بــذلك فـان قـضـيـة رهف
الــتي اشـيــعت حــادثــتـهــا عــبـر
وســـائـل االعالم والـــتي فـــارقت
احلــيــاة نــتــيــجــة لــتــعــرضــهــا
لــلـضــرب من قـبل زوجـة ابــيـهـا
ومـايـشـابه هي واحـدة من اآلف
ــــــكـن ان تــــــوقف احلــــــاالت ال
وتــعـالج دون تـشــريع قـانـون) 
وأضــافت (نـــدعم تــشـــريع هــذا
الــقـــانــون بــعـــد ان بــدأ االعالم
يكشف لنا ولـلرأي العام كوارث
ــة يــتــعــرض لــهـا وحــاالت مــؤ

االطفال). 
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وجـه وزير التعليم العالي والبحث
الــعـلـمـي قـصي الـســهـيل بـتــعـيـ
مــيـنـا رغــيـد الـطـالــبـة األولى عـلى
ـوصـل بـعـد مـطــالـبـتـهـا جــامـعـة ا
خـالل مناشدة باحلفـاظ على حقها
العـتراض اللجنة الطبية في وزارة
الـــصـــحـــة عـــلـى ذلك كـــونـــهـــا من
.ونقل بـيـان لـلوزارة عن ـكـفـوفـ ا
ـانـا بـحـجم الــسـهـيل قـوله انه (ا
ـسـؤوليـة الـتي تـنهض وطـبـيـعة ا
بـــهــا الـــوزارة من رعــايـــة أســرهــا
الــتــدريـســيــة وأبــنـائــهــا الـطــلــبـة
واحلــفـاظ عــلى حـقــوقـهم وجــهـنـا
بـتعـي رغـيد خريـجة كـلية االداب
قــسم الـلـغــة الـعـربــيـة األولى عـلى
ـوصل لــلـعــام الـدراسي جــامـعــة ا
2017 /2018) داعــــــــــــيـــــــــــا الـى
(ضـــرورة االلــتــفــات إلى طــبــيــعــة
ــر بــهـــا طــلــبــة الـــظــروف الــتـي 
احملـافـظـات احملررة ومـنـها مـديـنة
ـــســتــلــزمــات ـــوصل وتــوفــيــر ا ا
الـضـروريـة الـتي تـؤمن اإلفـادة من
تفوق الـطاقات العلـمية للطلـبة ا
وال ســيــمـا من ذوي االحــتـيــاجـات
اخلــاصــة) مــؤكــدا (لــقــد اطــلــعت
ـتـفـوقة عـلـى مـنـاشـدة اخلـريـجـة ا
وهـي تـطالـب فـيـهـا باحلـفـاظ عـلى
حـــقــهـــا في الــتـــعــيـــ عــلى مالك
ـــوصـل كــــونـــهــــا من جــــامــــعــــة ا
ـكـفـوفـ وقـد اعـتـرضـت الـلـجـنة ا
الـطبـية في الـصحـة علـى تعـييـنها
ورغـم ذلك امـرنا بـاعـادة تـعـيـيـنـها
وحل االشكال احلاصل مع الصحة
نـــتــيــجـــة اعــتــراضــهـم عــلى قــرار
). وأصـــدرت الــصـــحــة الـــتـــعــيـــ
توضيحاً بشأن تعي رغيد.وقالت
الوزارة في بيان امس إنه (ال مانع
فـنـياً أو قـانونـياً من تـعيـ حاالت

صــحـيـة خـاصـة بـوظــائف مـعـيـنـة
ومـن ضمنـها الوظـيفة الـتي طلبت
اخلـريـجـة الكـفـيـفة أن تُـعـيّن بـها)
الفـــتــا الى ان (ضــوابط الــتــعــيــ
ن لـديـهم ظروف شـمـلت الـكـثيـر 
صــحـيـة خــاصـة لـلـعــمل بـوظـائف
تـناسب وضعـهم و توجيه دائرة
صــحـة نــيـنــوى بـهــذا األمـر). وفي
سياق متصل  نـاقشت هيأة الرأي
فـي الوزارة تـعديل نـظـام االبتـعاث
والـزماالت الدراسيـة وإعادة النظر
بـبـعض الـتعـلـيمـات والـتشـريـعات
ـنــظــومـة ــا يــسـهـم االرتـقــاء بــا
الـــتــعــلــيــمـــيــة في الــعــراق. وقــال
الـسـهـيل خالل اجتـمـاع الهـيـئة ان
(الــــقــــيـــادات اجلــــامــــعـــيــــة أمـــام
مـســؤولـيـة كـبـيـرة لـتـنـفـيـذ بـرامج
عـــمل عـن اجلــودة واالعـــتـــمـــاديــة
ي ـــســـتــوى األكـــاد لـــتـــطـــويــر ا
ـؤسـسـات والــبـحث الــعـلـمي فـي ا
ا يتناسب مع التطور الـتعليمية 
ـوجـود فـي نظـيـراتـهـا بـالـعـالم) ا
مـشـددا عـلى (ضـرورة الـعـمل عـلى
دخـول اجلـامـعـات العـراقـيـة ضمن
ـية الـرصـيـنة) الـتـصـنـيفـات الـعـا
وأضــــاف أن (الـــوزارة تـــعــــمل في
إطــار سـتـراتـيـجـيـة االنـفـتـاح عـلى
ـؤسسات احلكوميـة بشأن توفير ا
فــــــرص اإلفـــــــادة من اخلــــــبــــــرات
ـيـة في اجلـامعـات لـدراسة األكـاد
ـعوقـات الـتي يـعاني ـشـكالت وا ا
مــنــهـا اجملــتــمع وإيــجـاد احلــلـول
الــنــاجــعــة لــهـا) ووجـه الــسـهــيل
(اجلــامـعــات الـعــراقـيـة فـي تـقـد
وصل من اجل الـدعم إلى جامعة ا

أعـادة احلـيـاة الـدراسـيـة لـهـا بـعـد
تــعــرضـهــا إلى أضــرار كـبــيـرة من
ــعــدات ســـلب ونــهب األجـــهــزة وا
اخملـتبريـة التي استـخدمها داعش
األغــــراض الـــتــــخـــريـب). ونـــاقش
قررات اجملـتمـعون تـطبـيق نظـام ا
الـــدراســيــة في اجلـــامــعــات كــافــة
وأسـاسـيـات اجلـودة واالعـتـمـادية
ودخــول اجلـامـعـات الـعـراقـيـة إلى
ـيـة كـتـصـنـيف الـتـصـنـيـفـات الـعـا
شــنـغــهـاي والــتـرقــيـات الــعـلــمـيـة
لـألسـاتـذة وآلـيـات نــشـر الـبـحـوث
وخـــطـط الـــقــبـــول فـي الـــدراســات
الـعليـا وكذلك آليـات اإلشراف على
الـــرســـائل واالطـــاريح وتـــنـــفـــيــذ
مـــشـــاريع الـــبـــرنــامـج احلــكـــومي
اخلـــاص بــالـــتــعـــلــيم الـــعــالي مع
تــفــعــيل بــرنـامـج األسـتــاذ الــزائـر
ـية بـالـتـعـاون مع اجلـامعـات الـعـا

الرصينة.
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ـــثـــلي الـــوزارات واحملـــافـــظــات ــالـــيـــة  دعـت وزارة ا
ـرتــبـطـة بــوزارة لـتـسـلم ومـجـالــسـهـا واجلـهــات غـيـر ا
صادق عـليه. وقال عـدل وا وازنـة ا نسـخة من قـانون ا
مـــصــدر حـــكــومـي في بـــيــان امـس إن (الــوزارة دعت
ثـلي الوزارات واحملافظات ومجالسها واجلهات غير
ــالـيــة إلسـتالم ـرتــبــطـة بــوزارة الى مـراجــعـة وزارة ا ا
ــصــادق عــلـيه ــعـدل وا ــوازنــة ا نـســخــة من قــانـون ا
وازنه بدء من يوم وتعـليمات تنـفيذ القانـون من دائرة ا

غد االثن واأليام التي تليه من األسبوع).

واعـلن مـصـرف الـرافديـن عن  اعـادة افـتتـاح فـرعه في
ناحـية البغـدادي التابعة الى في مـحافظة االنـبار لتقد
ـكتب االعالمي للمصرف في صرفية. وقال ا خدمـاته ا
صـرف في البـغدادي بـيان امس انه ( افـتتـاح فـرع ا
ــسـؤولـ وشــيـوخ الـعــشـائـر في بـحــضـور وعـدد من ا
احملـافظة بـعد عودة االسـتقـرار األمني). وأشار إلى إن
(افتـتاح الفرع سيسهم بشـكل كبير في إنعاش احلركة
ـوظـف ـا سـيـخـفف كـثـيـرا عن أعـبـاء ا االقـتـصـاديـة 
ـواطـن فـي احملافـظـة كـمـا انه سـيـوفر ـتـقـاعـدين وا وا
الية األخرى). عامالت ا السيولة النقدية وتنفيذ كافة ا
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يـنعـقد مـنـتدى مـستـقبل الـعمل
اإلنساني ضـمن فعاليـات القمة
دة من ية للحكومات في ا العا
 10 – 12 شــــــبــــــاط اجلـــــاري
ـــشــــاركــــة وحـــضــــور وفـــود
رسـمـيـة ومـسؤولـ حـكـومـي
من مخـتلف دول الـعالـم إضافة
إلى صــنـاع الـقـرار ومـسـؤولـ
نـظمات في القطـاع اخلاص وا
ــنــتــدى الـــدولــيــة. ويــعـــرض ا
جتـــارب واقـــعـــيـــة وقـــصـــصــاً
إنسـانيـة وقصص جنـاح فردية
حتـولت إلـى حـراك مــجــتــمـعي
عـام في الـعـمل اإلنـسـانـي. كـما
ـنتـدى جـوانب الـعمل يـكـشف ا
اإلنسـاني والقضـايا اإلنسـانية
شـاهير التي كـرّس نخـبة مـن ا
والـنـجـوم حـيــاتـهم خلـدمـتـهـا.
ولـلمـرة األولى تخـصص القـمة
ــيــة لــلــحــكــومـات ضــمن الــعــا
ـنــاقـشـة مــنـتـديــاتـهــا مـنـتــدى 
مستقبل العمل اإلنساني الذي

ســيــكـون ابــتــداء من دورة هـذا
نتـديات الرئـيسية العام أحـد ا
ضـمن أجـنـدة فـعـالـيـات الـقـمة.
ـنـتـدى ويــشـارك في جـلـسـات ا
الـتي تــتــوزع عــلى مــدى ثالثـة
أيــــام الـــقـــمـــة كـل من الـــكـــاتب
تحدث في األميركي وأشهـر ا
مـجال الـتـنمـية الـبـشريـة توني
ــــمـــــثل جـــــوزيف روبــــنـــــز وا
غـوردون- ليـفـيت. ويسـتـعرض
ـنــتــدى جتــارب صــنـاع األمل ا
في الـــــعــــالم الـــــعــــربـي حــــيث
يـسـتــضـيف الـكـويــتـيـة مـعـالي
الـعــســعـوسي" صــانــعـة األمل
الــــتـي هـــاجــــرت مـن الـــكــــويت
ـساعدة أطفال مكرسة حـياتها 
اليمن ومن األوائل اخلمسة في
مــــــبــــــادرة صـــــنــــــاع األمـل في
نــســخــتــهــا األولى والــعــراقي
هـشـام الـذهـبي مـؤسس الـبـيت
العـراقي لإلبداع فـاحتاً أبوابه
ألطــفــال الـشــوارع فـي الــعـراق
مــوفــراً لــهـم الــرعــايــة الالزمــة
ـــــة لــــــعــــــيش حــــــيــــــاة كــــــر

والــســودانـي فــارس نــور الـذي
تطوع لتأم عمل مع آالف ا
 40 مــلـيــون وجــبــة عــلى مـدى
ثماني سنـوات تسد جوع آالف
األطــفـال وتـعـيــدهم إلى مـقـاعـد
ــصــري مــحــمـود الــدراســة وا
وحـــــيــــد الــــذي أعـــــاد مــــئــــات
ــشــردين مـن كـبــار الــسن إلى ا
أهـــلـــهم كـــمـــا وفـــر الـــعـــنـــايــة

الـصـحـيـة والـنـفـسـيـة لـلـمـئـات
ـــســـنـــ غـــيــــرهم عـــبــــر دار ا
اخلــــــاص بـه والــــــذي أســــــسه
ــنــتــدى أكــد لــلــغــايــة. حــول ا
ســعــيــد الــعــطــر األمــ الــعــام
ــبـادرات مــحــمـد بن ــسـاعــد  ا
راشــــد آل مــــكــــتــــوم ورئــــيس
ـســتـقـبـل الـعـمل مـجـلـس دبي 
اإلنـسـاني (أهـمـيـة اسـتـشراف

مـــســتــقـــبل الــعــمـل اإلنــســاني
ـــــتــــطـــــلــــبــــات ومـــــواكــــبـــــته 
اجملـتمـعـات) وقال ان (الـسعي
نحو االرتقاء بـالعمل اإلنساني
وتـطــويـر أدواته وآلـيـاته هـدف
نــــبــــيـل تــــتـــــفق فــــيـه ســــائــــر
اجملتمعات والـشعوب فالعطاء
ـكن لـلــجـمـيع فـطــرة بـشـريــة 
أفـــراداً كـــانـــوا أم مـــؤســـســات

ارسـتهـا).  وأضاف: (تـسعى
حــكــومـــة دولــة اإلمــارات عــبــر
تـسـخـيـرهـا لـكـافـة اإلمـكـانـيات
تـاحة وارتباطـها بالـعديد من ا
نـظمـات واجلمـعيـات العـاملة ا
في الـقــطـاع اإلنـسـاني إلى رفـد
هـذا الــقـطـاع بــآلـيــات وقـواعـد
جــديــدة تـتــيح لــلــعـامــلــ فـيه
تــطـويــر مـنـظــومـة عــمـلـه لـسـد

الـفجـوات ومـعاجلـة الـتحـديات
ا يساهم في االرتقاء الراهنة 
به واحلــد من مــعــانــاة الــنـاس
حول العالم). واعتبر العطر أن
(اجلــهـل واإلقــصـاء والــتــرويج
لــثـــقــافـــة الــكـــراهــيـــة وغــيــاب
الـشــعــور بـاآلخــر تــعـد من أهم
كن أسـبـاب الـتـطـرف الـذي ال 
مــواجـــهــته إال من خـالل نــشــر
ثـقافـة العـطـاء وصنـاعة األمل).
وأضــاف الــعــطــر: "نــســعى من
خالل مـنـتـدى مـسـتـقـبل الـعـمل
اإلنـــســـانـي إلى طـــرح جتـــارب
اذج عمل فردية حتولت إلى و
عــمل مــؤســسي مــســتــدام عـاد
بـالـفـائـدة عــلى ماليـ الـبـشـر
وإلى عــرض قـصص إنــسـانـيـة
حــقـيــقـيــة تــلـهم الــفـرد وتــعـزز
ـانه بــقـدرته عــلى مــسـاعـدة إ

أخيه اإلنسان أينما كان).
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ـنـتدى ثـالث جلـسات ويـشمل ا
تـتمـحور اجلـلسـة األولى التي

حتــمل عــنـــوان "كــيف نــحــارب
الـتطـرف بصـناعـة األمل?" حول
كيفيـة حتويل صناعة األمل في
الــعـالم الـعــربي من عـمل فـردي
إلى حــراك مــجـــتــمــعي يــواجه
الـتـطــرف والـتـعــصب وآلـيـات
مــأسـســة واســتــدامـة صــنــاعـة
األمـل وأبــرز اإلجنـــازات الــتي
حـقـقـهـا أبــطـال مـبـادرة صـنـاع
األمل في دورتيهـا بعد فوزهم
باجلـائـزة وأهمـية دعم اإلعالم
ـــبـــادرات وتـــســـلـــيط لـــهــذه ا
الـضـوء عـليـهـا لـتعـمـيم أثـرها.
وتـشــارك في اجلــلـســة مــعـالي
الـعـسعـوسي صـانـعة األمل من
الكويت وهشام الذهبي صانع
األمل من الــعـراق وفـارس نـور
صـــــانـع األمل مـن الـــــســــودان
ومـحــمــود وحــيـد صــانع األمل
من مصر يتـحدث كل منهم عن
جتـربته والـدوافع الـتي حـركته
لــتـــبــني مــشـــروعه اإلنــســاني
وكيف أثر على حياته شخصيا

. عني وحياة الناس ا

ـشـاركـة اثـنـ من أصـحـاب و
ـبـادرات اخلـيـريـة والـداعـم ا
لــلــقـضــايـا اإلنــســانـيــة تـعــقـد
اجللـسة الـثالـثة ضـمن سلـسلة
جلسات منتـدى مستقبل العمل
اإلنــــســـانـي بـــعــــنـــوان “كـــيف
شاهـير في بـناء عالم يسـاهم ا

أفضل?". 
وتــسـتـعـرض اجلــلـسـة جتـارب
الــنـجـوم في عــالم الـفن واألدب
ّن تــبـنــوا الــعــمل اإلنــسـاني
نـهــجـاً في حـيــاتـهم. وتــتـنـاول
مـحـاور اجلـلـسـة طبـيـعـة حـياة
الـنـجـوم بـ الــشـهـرة والـعـمل

اإلنساني
 ومــا إذا كــانت كل شــخــصــيــة
شــهـيـرة هي شـخـصـيـة مـؤثـرة
بـالـضـرورة وكـيـفـيـة اسـتـغالل
شاهير لـشهرتهم وحضورهم ا
اإلعالمـي خلــــدمـــــة قــــضـــــايــــا
اجملتمعـات إلى جانب التوقف
عــنــد احملــطــات الــفــاصــلــة في
حـيـاتـهم الـتي دفـعـتـهم لـتـبـني

العمل اإلنساني. فارس نور محمود وحيد  هشام الذهبي 

وهـــو الــذي نـــاضل وســـيــواصل
نــضــاله مـن اجل شــعب الــعــراق
الـكر وان امـتـنـاعه عن حـضور
ـان جــاء بــسـبب جــلــسـات الــبــر
ضـــرب احلــلــبــوسـي لــلــقــوانــ
والنـظام الـداخلي عـرض احلائط
وتـعــامـله بــازدواجـيــة) عـلى حـد

تعبيره. 
 وكـــان احلـــلـــبـــوسي قـــد أصــدر
تـنـبـيـهـاً الى عالوي يـطـالـبه فـيه
ان باحلـضـور الى جلـسـات البـر
وعـدم تــكـرار الــغـيــاب وقـال إنه
ـان سـيـضـطــر الـبـر بـخالف ذلـك
الى الـتــصـويت عـلـى إقـالـته. من
ـــتـــحـــدث جــــهـــة اخـــرى اعـــلن ا
ـكتب الـسياسي الرسـمي باسم ا
لالحتــاد الـوطــني الــكـردســتـاني
سـعدي احـمـد بـيـرة ان الـعالقات
مع حركة تغيير جيدة جدا. وقال
بــــــيـــــرة في تـــــصـــــريـح امس ان
(الـعالقـات بـ االحتـاد وتـغـيـيـر
جــيــدة جـدا وعــلى خـط سـاخن)
مـبـينـا ان (اجلـانـبـ من مـدرسة
ســيــاســيــة واحــدة وافــكــارهــمــا
ـــواضـــيع مـــتـــقـــاربـــة بــــشـــان ا
ـصــيــريـة) مــؤكـدا (اســتــمـرار ا

 .( تبادل االفكار ب اجلانب

الـنـيــابـيـة لالئـتالف عــلى تـنـبـيه
رئــيس مــجــلس الـنــواب مــحــمـد
احلــلـــبــوسي الـى عالوي بــشــأن
عـــــدم حـــــضــــــوره جلـــــلـــــســـــات
ان.وقال رئـيس الكتلة كاظم البر
الــــشـــــمــــري في بــــيــــان امس ان
(بــــــــــــــعــض وســــــــــــــائـل االعـالم
والـتــواصل االجـتـمــاعي تـداولت
كتاباً منسوباً الى رئيس مجلس
الـــنــــواب يـــخص عالوي دون ان
تحدث يصدر عن مكـتبه او عن ا
الرسـمي باسـمه اي موقف بـنفي
ـلـغوم مـا جـاء في هذا الـكـتـاب ا
والــــذي لم يــــصل رســــمــــيـــاً الى
االئـتـالف او نـوابــهـا ) بـحــسب

قوله.
وأضـــاف (لـــقـــد اســتـــغل بـــعض
ـزعـوم ـغــرضـ ذلك الـكــتـاب ا ا
في محاولة للتطاول على عالوي
مـتــنـاســ من انه مع زمالئه من
القـادة االخريـن اسسـوا العـملـية
الـــســيــاســـيــة  وكــمـــا يــبــدو ان
احللـبـوسي قـد نسي دور عالوي
وامـــام عــــشـــرات من الـــشـــهـــود
وكــيف كـان داعــمــاً له كي يــكـون
مــحــافــظــاً لالنــبـار) وأوضح ان
ـــال واجلـــاه (عالوي اليــــطـــلب ا

ـان العـربي الـذي سـيـعـقـده الـبـر
ــقـر جــامــعـة الــدول الــعـربــيـة.
وقـــال مـــكـــتـب عالوي في بـــيـــان
ـــؤتـــمـــر يـــهـــدف الى امس ان (ا
إعـداد الـوثيـقـة الـعـربيـة لـتـعـزيز
الـتـضامـن ومواجـهـة الـتـحـديات
ان الـعربي التي سـيـرفعـها الـبـر
جملـلس اجلــامـعـة عــلى مـسـتـوى
الـقــمـة الـذي سـيُــعـقـد في تـونس

قبل).  الشهر ا
وفي سيـاق متصل  ردت الكـتلة

العراقـية عـلى مستـوى التـسليح
او التـدريب). من جـانـبهـا جددت
بـــارلي (دعم بـالدهــا الســـتـــقــرار
الــعـراق وحتــقـيق تــطـلــعـاته في
الـرخـاء واالزدهـار واسـتـعـدادهـا
لـتقـد االسـنـاد لـلقـوات االمـنـية
الـعراقـيـة تـدريبـاً وجتـهـيزاً). في
غضون ذلك وصـل رئيس ائتالف
الوطـنـية  ايـاد عالوي الى مـصر
تـلبـيـةً لدعـوة رسـميـة لـلمـشـاركة
في مــؤتـمــر الـقــيـادات الــعـربــيـة
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بـحث رئـيس اجلـمـهـوريـة  بـرهم
صـــــالـح مع وزيـــــرة اجلـــــيــــوش
الـــفـــرنــســـيــة  فـــلــورنـس بــارلي
ــسـتــجـدات والــتـطــورات الـتي ا
تـشـهـدهـا الـسـاحـتـان االقـلـيـمـيـة
والــدولـــيــة. ونــقل بــيــان تــلــقــته
(الزمـان) عن صالح  خالل الـلقاء
قـوله ان (الــعـراق يـرغـب بـاقـامـة
عالقــات مـتــطــورة ومـوســعـة مع
فــــرنــــســــا وفي شــــتـى اجملـــاالت
كن لوجـود قنـاعة بـان البلـدين 
ان يلـعـبا دوراً مـهـماً ومـؤثراً في
الـكـثـيـر من الـقـضـايـا االقـلـيـمـيـة
والــــدولــــيـــة) مــــشــــيــــرا الى ان
ـشـترك (تـوسيع آفـاق الـتـعاون ا
مـع دول االحتــــــــــاد االوروبـي لـه
قـبلة اذ اولويـة في التـوجهـات ا
يـعـد الـعـراق حـلـقـة وصل مـهـمـة
مشيدا تربط دول عـدة باوروبا) 
بـ (دور فــــرنــــســــا احلـــيــــوي في
الـتــحــالف الـدولي ضــد االرهـاب
ودعـمهـا لـلـعـراق في دحر داعش
وشــدد وحتـــريـــر مـــدنه كـــافـــة) 
صالح على (أهمية اسهام فرنسا
في تـعــزيـز الـقـدرات الــعـسـكـريـة

وانــتـشــرت عـلى مـواقـع الـتـواصل
االجـــتــــمـــاعي صـــور الـــســـيـــارات
الـغارقـة في ميـاه الفـيضـانات على
طــــرق رئـــيــــســـة وكــــذلك اشـــارات
ضــــوئــــيــــة مــــكــــســــرة وأشــــجـــار
مــتــسـاقــطـة.وقــال مــتـحــدث بـاسم
خـــدمــة الـــطــوار في واليـــة نــيــو
ســاوث ويـلـز إن (عـمـلـيـات االنـقـاذ
كـانت لسـيارات مـحاصـرة في مياه
الــفــيــضــانــات). وتــوقــفت مــبـاراة
وطـنية للنساء في كرة القدم مرت
وأرجـــأت  45دقــــيـــقــــة نـــتــــيـــجـــة
انـطفاءالعديد من األبراج الضوئية

باراة . خالل ا

الــعـواصف الـقــويـة بـحـرمـان آالف
ــنـازل في ســيـدني من الـكــهـربـاء ا
مــتـسـبـبـة أيـضــا بـأزمـة في حـركـة
ــرور ومـحــاصـرة الــسـيـارات في ا
مـيـاه الـفـيـضـانـات وإرجـاء مـباراة

وطنية لكرة القدم.
وضــربت أمـطـار غــزيـرة وصـواعق
أجــــزاء مـن ســــيــــدني في ســــاعــــة
ــاضـيــة وبـلغ مــتـأخــرة اجلـمــعـة ا
ناطق منسوب األمطار في بعض ا
حـــوالى  60 مـــلـــمـــتــرا.وفـي أحــد
أحـيـاء غرب الـعـاصمـة االسـترالـية
وصـل مـنـسـوب األمـطـار إلى نـحـو
 42 ملمترا خالل  30 دقيقة فقط. 

كـافــة ويـكـون مـصـحـوبـا بـتـسـاقط
امـطار خفيـفة ومتفـرقة على بعض
االمــاكن امــا حـركــة الــريـاح تــكـون
مـتـغيـرة خـفيـفـة السـرعـة ودرجات
احلـرارة مــقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق).
وحــذر مــهــنــدســون في مــحــافــظـة
ديــــــالـى من إنــــــهــــــيــــــار ســــــد في
ــهــنــدســون في احملــافــظــة.وقــال ا
تــصـــريح امس ان (ســد ديــالى في
حــالــة خـطــر نــتــيـجــة تــعـرض 60
ـــئـــة مـــنه لـإلنــهـــيـــار بـــســـبب بـــا
فـــيــضــانـــات األمــطــار والـــســيــول
الـــقــادمــة مـن خــارج احلــدود). من
ـــقـــاولــ جــــانـــبه  اكـــد رئـــيس ا
الــعــراقــيــ والــعــرب عــلي فــاخــر
الـسنافي إستعداده لـلتبرع بجميع
آلــيــات شـركــاته األهــلــيـة بــعــمـوم
الـــعـــراق ألي طـــار يـــصــيـب ســد
ديــالى.الى ذلك ضـرب زلــزال بـقـوة
 6.1درجــــة جـــزيـــرة مــــيـــنـــدانـــاو
الـفلبينية دون وقوع اضرار تذكر .
ــسح اجلـيـولـوجي وقــالت هـيـئـة ا
األمــريـــكــيــة إن (زلــزاال بــقــوة 6.1
درجــة وقع شـرق ســوريـجــاو عـلى
جـزيـرة مـيـنـدانـاو وكـان علـى عمق
 80كــيـلــومـتــرا دون وقـوع اضـرار
تــذكـر). وفي اســتـرالـيـا  تــسـبـبت
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رجـح مـــنــــبىء جــــوي اســـتــــمـــرار
الـتقلبات اجلوية ب امطار ورياح
مـصحوبة بتفاوت درجات احلرارة
خـالل االسـبــوع اجلــاري نـتــيــجـة
انـدفاع كـتلـة هوائيـة مخـتلـفة على
الــبـالد. واشـار صــادق عــطــيــة في
صـفـحـته عـلى فـيـسـبـوك امس الى
(اسـتـمرار الـتقـلـبات اجلـوية خالل
هــذا االســـبــوع مــابــ امــطــار في
ـــدن و تـــفـــاوت في ســـرع اغـــلـب ا
الـريـاح ودرجـات احلـرارة بـ يوم
وآخـر بسـبب استـمرار انـدفاع كتل
هــوائـيــة مــخـتــلـفــة نـحــو الـبالد)
مـؤكـدا (انـعـدام الرؤيـة االفـقـية في
ـــنـــاطق بـــســـبب تـــشـــكل بـــعض ا
الــضــبـاب ويــزول تــدريــجـيــا بــعـد
شـــــروق الــــشـــــمس بـــــســــاعــــة او
).  وتوقـعت الهيئـة العامة سـاعت
لالنـواء والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لــوزارة الـــنــقل ان يــكــون الــطــقس
غـائـمـا جـزئـيا مـصـحـوب بـتـساقط
ــدن. واكـدت امــطــار عــلى بــعض ا
الـهـيئـة في بـيان امس ان (الـطقس
يـتـحول تـدريـجـيا بـعـد ظهـر الـيوم
ـناطق االحـد الى غـائم جزئي في ا
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