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{ لـــنــدن -( أ ف ب)  –تـــعــرض
جنم ارســنــال االنــكــلــيــزي العب
ــاني مـســعـود اوزيل الـوسط اال
حملاولـة سرقـة بالـسالح االبيض
امس االول في شـمــال لـنـدن في
مشهـد تنـاقلته وسـائل التواصل
االجـتـمــاعي بـكـثـافــة وظـهـر فـيه
زميـله وصـديقه الـبـوسني سـياد
ــعـتـدين كـوالشــيـنـاتـس يـقـاتل ا

بيديه.
ــكــنى وظـــهــر كــوالشــيــنـــاتس ا
(الــدبـابــة) في فـيــديـو كــامـيـرات
ـراقبـة يـقـفـز من سيـارة مـتـرفة ا
ربــاعــيـــة الــدفع يــقــودهــا أوزيل
ــواجــهــة مـــعــتــدين مـــلــثــمــ

انـقـضـوا عـلى الـسـيـارة بـدراجة
نارية في منطقة غولدز غرين في

العاصمة بعد ظهر اخلميس.
ـعـتديـان بـالسـكـاك في ولوح ا
وجـه ظــــــــهــــــــيــــــــر ارســــــــنــــــــال
كـوالشـيـنـاتس (26 عـامـا) الـذي

ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

واشـارت صــحـيــفـة (ذي صن)ان
عـتديـان حـاولوا الـوصول الى ا
سيارة أوزيل التي كانت متوقفة

خارج منزل كوالشيناتس.
عتديان لنحو ميل طارد بعدها ا
سيارة أوزيل التي تـوقفت الحقا
بعد رمي احلجارة والطوب على
نـوافـذهــا. وتـابـعت (ذي صن)ان
رعـوب) وزوجته أمـينة اوزيل (ا
غــولــشي مــلــكــة جــمــال تــركــيـا
السابقة نزال من السيارة وهربا
الى مـــطــعم تــركـي في الــشــارع
ساعـدتهما وظـفون  حيث هب ا
ومـطاردة الـعـصـابـة قـبل وصول

الشرطة.
وقـــال مــــتــــحــــدث بـــاسـم نـــادي
ارســنــال (كـنــا عــلى اتــصـال مع

الالعب وهما بحال جيدة).
وأكدت الـشـرطة انـهـا استـجابت

لطلب محاولة سرقة.
وقــال مــتــحــدث بــاسم الــشــرطـة
لــوكــالـــة فــرانس بــرس (ذكــر ان
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يومـا بعد يوم تـترسخ الـقناعة
بــــفــــائــــدة تــــنــــاول االســــمـــاك
وضــــرورة جتــــاهل الــــلــــحـــوم
احلـمـراء   فـقـد كـشـفت دراسة
جديـدة أن تنـاول ثالث وجبات
من السـمك أسبـوعيـاً من شأنه
أن يــــقـــــلل خـــــطــــر اإلصــــابــــة
بــســرطــان األمــعــاء (الــقــولـون

ستقيم). وا
وبيـنت الدراسة االسـتقصـائية
التي أجـرتها جـامعة إكـسفورد
والـــوكــالــة الــدولــيــة لــبــحــوث
الـــســـرطـــان IARC وشـــمـــلت
نحو 476 ألف شخص أجابوا
عن أسـئـلـة تتـعـلق بـعـدد مرات
تــنـاولــهم أطـعــمـة مــعـيــنـة أن
تـناول 359 غـرامـاً من الـسـمك
في األسبوع أدى إلى انخفاض
خطر اإلصابة بسرطان األمعاء
ــئــة مــقــارنــة بــنــســبــة 12 بــا
بـــــتـــــنـــــاول أقـل من 63 غـــــرام

باألسبوع.
وفي الــــوقت نــــفــــسه أشـــارت
الـــدراســـة إلى أن األشـــخـــاص
الـذيـن يـتـنـاولـون  123 غـرامـاً
أســبــوعــيــاً فــقط من األســمــاك
الـــزيـــتــيـــة (مـــثل الـــســـلـــمــون
والـسـردين) يـتـعـرضـون خلـطر
اإلصـــابــة بـــســرطـــان األمــعــاء

بنسبة 10.
وذكــرت صــحــيــفــة (تــلــغـراف)
الــبــريــطــانــيــة األربــعــاء بـأن

الـوضع ونــذكـر وسـائل االعالم
البريطـانية العـاملة في روسيا
بأنه سـيكـون عليـها االسـتعداد
ــارســات ــواجـــهــة عــواقـب 
لندن). وتابـعت (لسبب ما فان
ـــنـــهــجـي الــذي الـــتــضـــلـــيل ا
تـــــــمـــــــارسـه وســـــــائـل االعالم
الـبــريـطــانـيـة ال يــلـفت انــتـبـاه

الهيئة البريطانية).
وقـــال مـــتــــحـــدث بـــاسم ار تي
اجلمعة أنه (ليس من العدل أن
يـصـدر اوفـكـوم عـقـوبـة ضـد ار
تي عـلـى أسـاس خالصـات هي

مــوضع اجـــراء قــضـــائي أمــام
احملــكــمــة الــعــلــيــا بــلـنــدن في
اشـارة الـى رفع الـقـنـاة قـضـيـة
أمـام الـقـضـاء الـبـريـطـاني بـعد

لفت انتباه سابق).
وعـالوة عـــــــــــلـى ذلـك أشـــــــــــار
تحدث الى (الغـرامة الباهظة ا
ـــتـــنـــاســـبـــة) وقــال ان غـــيــر ا
(قنوات تلفزيون كانت بثت في
تحـدة برامج كـراهية مـلكـة ا ا
وحتض عــلى الـعــنف وفـرضت
عــلــيــهــا غــرامــات أقل أهــمــيــة

بكثير).

{ لندن-(أ ف ب)  –قرر مكتب
االتـــــصـــــاالت الــــبـــــريــــطـــــاني
(أوفـكوم) وهـو هـيئـة اعالمـية
ناظمة فرض غرامة مالية على
قـنـاة (آر تي) الـروسـيـة بـداعي
(االنـــحـــيـــاز) في الـــتـــغـــطـــيـــة
خـــصــوصـــا بــشـــأن قــضـــيــتي
اجلــاســوس الــروسي الــسـابق
سـيــرغي سـكــريـبــال وسـوريـا
ـــقـــابل وهـــددت روســـيـــا في ا
وسـائل االعالم الـبـريـطـانـية ب

(عواقب).
كـتب في بـيـان اجلمـعة وقـال ا

بـاحــثـ في الـوكــالـة الــدولـيـة
ألبـــحــاث الــســرطـــان جــمــعــوا
بــيـانــات نـحــو نــصف مـلــيـون
شــخص عــلـى مـدار  15عــامـا

في الدول األوروبية.
وأظــهــرت الـــدراســة اخلــاصــة
بــالــوكــالــة أن خــطــر اإلصــابـة
بــســـرطــان األمــعـــاء انــخــفض
ئـة ب أولئك بنـسبة  12في ا
الــذين يـواظــبــون عــلى تــنـاول
الـسمك عـلى نـحو أسـبوعي 3

مرات على األقل.
وضـرب الـبـاحثـون أمـثـلـة على
األســــمـــــاك الـــــتـي حتـــــمي من
ســـرطــــان األمـــعــــاء ومـــنــــهـــا
اإلسـقــمـري والــسـلـمــون الـتي
يـعـتـقد أنـهـا تـقلل أيـضـا خـطر
اإلصابـة بأمـراض القلب وذلك
بسبب احتوائها على أحماض

أوميغا 3 الدهنية.
ووفـق الـــبـــاحــــثـــ فـــإن هـــذه
الدراسة تعـد األولى من نوعها
والـــتـي تـــربط بـــ اســـتـــهالك

األسماك وسرطان األمعاء.
وقــــالت الـــدكــــتـــورة آنـــا ديـــاز
ي فــونت من الـصـنــدوق الـعـا
ألبـحـاث الـسـرطـان الـذي مـول
الــــبــــحـث إن هــــذه الــــدراســـة
الـضـخـمـة تضـيف أدلـة عـلـمـية
جـــديـــدة تـــؤكـــد أن اســـتـــهالك
ـــكن أن يـــقـــلل من األســـمــاك 
خـــطــــر اإلصـــابـــة بــــســـرطـــان

األمعاء.

ـــمــــولـــة من إن قــــنـــاة آر تـي ا
الــدولـة الــروســيــة عـلــيــهـا ان
تـدفـع غـرامـة بـقـيـمـة 200 الف
جــنـيـه اســتـرلــيــني (225 الف

يورو).
ـــكــــتب أن وجــــاء في بــــيــــان ا
(حتقـيقـنا توصل الى أن ار تي
لـم حتــــتــــرم مـــــبــــدأ احلــــيــــاد
الــضـروري فـي ســبـعــة بــرامج
اخـــبـــاريــــة بـــثـــتـــهـــا بـــ 17
آذار/مارس و 26نيسان/ابريل

.(2018
وتـــــتـــــعـــــلق هـــــذه الـــــبـــــرامج
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خــصـــوصــا بـــرد الـــســلـــطــات
البريطـانية على قضـية تسميم
ــزدوج اجلـــاســوس الــروسي ا
الــســابق ســيــرغي ســكــريــبـال
وابــنــته لــولــيــا في الــرابع من
آذار/مارس في جنوب انكلترا.
وتعلقت باقي الـبرامج بتغطية

النزاع السوري.
وعـلى الـفـور ردت روسـيـا عـبـر
بيـان لوزارة اخلارجـية (نعـتبر
قـرار اوفــكـوم عــمـلــيـة مــراقـبـة

مباشرة).
وأضافت (نتابع باهتمام تطور

{ الـرباط –الـزمان -(أ ف ب) –
لقي  15شخـصا جـميـعهم ركاب
سيـارة طمـرتـها الـوحول جـنوب
مــراكش مـــصــرعــهم في انــزالق
تربـة نـاجم عن أمطـار غـزيرة في
ـغــرب وفق حـصــيـلـة رســمـيـة ا
نشرت امس. وعثرت فرق االنقاذ
عـــلـى جـــثث  11امـــراة وثـالثـــة
رجال وطفل داخل الـسيارة التي
كـانـوا فـيــهـا والـتي وجـدت عـلى
عمق عشرين مترا حتت الوحول
والـــصــــخـــور بــــحـــسب بــــيـــان
لــلـــســلــطــات احملــلــيــة. وأوضح
البيان الرسـمي انه لم يعثر على
نــاجــ في حــ قــالـت الــقــنـاة
العامة 2ام ان احلادث خلف 16
ــأســاة مــسـاء قــتــيال. ووقــعت ا
االربـعـاء عـلـى طـريق عـامـة قـرب
قريـة اسـني (اقلـيم احلـوز) التي
تـبعـد نـحـو خـمسـ كـلم جـنوب
مــــراكـش إثــــر زوابع وأمــــطــــار

غزيرة.
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مـشــتـبـهـ عــلى دراجـات نـاريـة
حــاولــوا ســـرقــة شــخص يــقــود
سيـارة). تابع (جنح الـسائق مع
راكب معه بـالـفرار دون اصـابات
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ــشــهــد انــتــهى الــعــام الــدراسـي من دون أن يــســتــطــيع ا
السيـاسي العراقي –التـعبان –اختيـار وزير لـلتـربية . مَن
له امكانـية أن يتـحمّل مسـؤولية أن يبـقى العراق مـعاقاً في
ـكن أن تـبــقى سـائـبـة بـيـد أهم مـفـاصـله أم أنّ الــقـضـيـة 
ـسؤولـيـة التي ـانـي كـغـثاء الـسيـل اليدركـون خـطورة ا بر
تـعــنـيــهـا صــفــة نـائب عن الــشــعب  وال يـزالــون يـنــظـرون
للـمـسـألـة من بـاب تمـثـيل أحـزابـهم الـتي جـرت عـلى البالد
ـتـتابـعـة من اكـثر من عـقـد ونصف والعـبـاد هذه الـويالت ا

العقد ?
كن الـتسـاهل معه  الفـشل في اختـيار وزيـر للـتربيـة  ال
وهو ال يشبه فـشالً في اختيار وزيـر للكهـرباء مثالً  فذلك
ملف اليعلم به سوى الله والراسخون في العلم  وال يشبه
فـشالً في اخـتـيـار وزيـر لـلـدفـاع  فـالـبـلـد مـحـمي من قـبل
تحـدة ويحتمل البقاء اجلمعية التعـاونية الدولية االقـليمية ا
بال تلك احلـقيـبة سـنة وسنـت  وكـذلك ال يشـبه فشالً في
اختيـار وزير لـلتجـارة  فتلـك مهمـات يجيـدها أبـسط تاجر
عراقي مسـتجد فـالبـلد مدمن اسـتيراد  وال يـعرف سوى

النفط للتصدير .
وحتى حـقيـبـة النـفط ال يقـلق غـيابـها الـعراق فـيـما لـو تعـثر
تـعــيـ وزيـر لــهـا  فــالـنــفط قـصــة دولـيـة شــرحـهــا يـطـول

العالقة لها بوزير وال أمير وال غفير .
وكذلك مـعظم الـوزارات لو أردنـا الـدخول في تـفاصـيلـها 
باسـتثـناء الـصحـة التـي يجب أن تـكون هـناك اربع حـقائب
دولة داعمـة لوزارة الـصحـة لكي تسـتطـيع انتـشال الوضع

ناسب. تردي باستمرار شرط توفر االختيار ا ا
لـفات لكن وزارة الـتـربيـة سـتبـقى حـقيـبـة عراقـيـة موغـلـة 
سالمة االجـيال  والـتي يـتأسس عـلى مـنجـزها بـنـاء البـلد
في وزاراته وهـيـئـاته مـسـتــقـبالً . صـحـيح انّ تـعـيـ وزيـر
للتربية ال يعني أنّ في البلد تربية متقدمة لكن هذه احلقيبة

البدّ لها من مسؤول أمام الشعب .
ـعـنى أنه باالمـكان االسـتغـناء عن البـلد بال وزيـر تربـية  
ــجـــالس مـــجـــمل  وجـــود وزارة  الــتـــربـــيـــة واحلـــاقـــهـــا 
احملـافظـات عـمـلـيـاً وتـأسيس مـجـالس تـربـويـة خـاصـة لكل
مدينة  ومن خالل هيئة تنسق العمل في رئاسة الوزراء .
عقول في تشخيص علّة ا يتجاوز الوقت ا التفكير كثيراً 

ريض يؤدي الى قتله  وليس وفاته وحسب . ا
ـشهد الـسياسي “مربّىً ? “لعرف خـطورة بقاء لو كان ا

ملف التربية سائباً .

 WDK « WMB ýË „u³ O

ـنـفـذ الوحـيـد الـذي يرى يـعـد االعالم بـجـميع أدواته  ا
ـــثـــلـــوه في جـــمـــيع ـــواطن مـــا يـــفـــعـــله  مـن خالله ا
ـتـصـديـن مـخـتـلف الــسـلـطــات ولـهـذا انـتــهج جـمـيـع ا
الوسـائل واآلليـات ليسـوقوا نـشاطـاتهم كي تصل الى

واطن الذي يعتبر هو السلطة العليا في البلد . ا
ان تــــطـــــور وســــائـل االعالم مـن الــــتـــــلــــفـــــزيــــون الى
(الـسـوشـيـال مـيديـا) لـيـتـربع الـسـوشـيـال مـيـديـا على
نجزات نصة االولى لتسويق ا عرش االعالم ليكون ا
ا فيها والنشاطات لـيرتبط بها تسويـقاً كل اجملاالت 

السياسية واحلكومية .
ـتــابع لــصـفــحـات الــسـوشــيــال مـيــديـا اخلــاصـة ان ا
ــؤســســات احلــكــومــيــة ويـقــارنــهــا بــالــصــفــحـات بــا
ـؤسـســات يـكـتـشف ان ـســؤولي هـذه ا الـشــخـصـيـة 
ؤسسات تقـليدية وال جتيد ابجديات ادارة صفحات ا
االدارة االعالمـيـة احلـديـثــة بـيـنـمـا يـكـتـشف ان ادارة
ـؤسـسـات ـسـؤولي نــفس ا الــصـفـحـات الــشـخـصـيــة 
ــعــنى الــكــلــمــة تــعــتــمــد احـدث ادارات احــتــرافــيــة 
األســالــيب الــتــقـنــيــة واإلعالمــيــة في صــيــاغــة اخلــبـر
ـؤسسـة وصفـحة والـصور االحـترافـية وبـ صفـحة ا
سـؤول عـشرات الـسـنوات الـضـوئيـة تعـكس الـعـقلـية ا

تصدية إلدارة الدولة العراقية . ا
ـكن اسـتنـتـاج جـمـلـة مالحـظات مـهـمـة تـعـكس حال
الصفحت ويومـا توحي بها من أمور أعمق من مجرد

االختالف :
١ –ان الفكر الـذي تدار به الدولة ينـطلق من شخصنة
تصدين ؤسسات احلكومية ال مأسسة الشخوص ا ا
ؤسـسات ـا يـنتج تـغوالً لألشـخـاص على حـسـاب ا
قراطي. وهذا يتناقض جملة وتفصيال مع النظام الد
٢ –الـــتـــعـــامـل مع احملـــتـــرفــــ الدارة الـــصـــفـــحـــات
الـشخـصـية بـينـما تـهمل مـواصفـات مدراء الـصفـحات
الـــرســـمـــيـــة وهـــو مـــا يـــعــــكس عـــدم احلـــرص عـــلى
ـؤســسـات احلـكــومـيـة بــقـدر احلـرص عــلى تـسـويق ا

سؤول !. ا
٣ –التـمويل اخملصـص لصفـحات الشـخصيـات اكبر
من الـتمـويل اخملصص لـلصفـحات الـرسمـية والـطامة
ـؤســسـة الــكــبـرى ان كــان هــذا الـتــمــويل من أمــوال ا

احلكومية !.
٤ –اهمال اجلانب االعالمي احلـكومي إهماالً شديداً
الن االدارة تــنـظــر لــلـجــانب االنـتــخــابي الـذي يــفـرض
رشـح بدل فـكر بـنـاء الدولـة الذي تـسـويق الشـخص ا
ؤسسة بعيدا عن اجلانب االنتخابي. يفرض تسويق ا
وظف احلكـومي ينطـلق من قاعدة ٥ –ال يزال سلـوك ا
( اشطب يومك ) من دون تـطوير االمكـانيات والقدرات
هارات الـوظيفيـة وهو ما يتـضح من خالل التعامل وا
ــتـــاز بــالــركــاكـــة وعــدم الــفـــاعــلــيــة االعـالمي الــذي 
وظف احلكومي مجبر والتقليدية التي تشعرك وكأن ا
ـمـكـنـة واخلالص عـلـيـهـا ويـريـد إتـمـامـهـا بـالـسـرعـة ا

منها!.
ــســؤولــ عــلى شــخــصــيــات اعالمــيـة ٦ –اعــتــمـاد ا
ـــؤســــســـة مــــحـــتــــرفـــة من خــــارج ا
احلـكومـية لـتـسويق انـفسـهم بدل
تـطـويـر الفـرق االعالمـيـة اخلـاصة
ؤسـسات احلـكومـية والـنهوض بـا
ــتــواضع . ــتـردي وا بــواقــعــهــا ا
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زروعات خصوصا هكتار من ا
من الـقـصب و100 هـكـتـار من
الغـابات ووصلت الـنيران الى
كيـلومـترين احيـانا كـما ذكرت

ديرية. ا
واضــاف بــيــرات (مع اجلــفـاف
تراكم فإن أدنى واحلرارة ا
شرارة تؤدي الى اندالع النار).
واحـتـرقت أيـضـا اربـعـة مـنازل
من دون ان يسفر احتراقها عن
سـقـوط ضحـايـا و استـنـفار

250 رجل اطفاء.
وفي أور (غرب) حيث جتاوزت
درجـــــات احلـــــرارة 42 درجـــــة
مــئـــويـــة (اتت احلــرائـق عــلى
حــــوالى 800 هــــكــــتــــار مــــنـــذ
الـــســاعــة 13,00) كـــمــا ذكــرت

ديرية في بيان. ا
فيما  تنـفست أوروبا الصعداء
اجلمعـة بسبب تـراجع ملحوظ
في درجـــات احلـــرارة بـــعــد أن

{ رين (فرنسا)لندن –الزمان -
(أ ف ب)  –ذكــرت الــســـلــطــات
احملـــلـــيــة ورجـــال االطـــفــاء ان
حـــــــــرائـق اجـــــــــتـــــــــاحت آالف
الـــهــــكـــتـــارات من احملـــاصـــيل
والـنـبــاتـات في عـدد كــبـيـر من
ـنـاطق الـفـرنـسـيـة اخلـمـيس ا

بسبب احلر واجلفاف.
وهــــــــــــذا مــــــــــــا حـــــــــــصـل فـي
ــــعــــروفــــة الــــنــــورمــــانــــدي ا
ــــروجــــهــــا اخلــــضــــراء في
الــــوسـط وفي الــــشــــمــــال وفي

اللورين في الشرق.
وفـي تـصــريح لــوكـالــة فـرانس
بــرس قــال لــودوفــيك بــيــرات
ـديـريـة ـسـاعـد  األمـ الـعـام ا
لواريه (وسط) (هـذا وضع غير
ـديرية). واضاف مسبوق في ا
(كـنا تـوقعـنـا حرائق لـكن ليس

بهذا احلجم).
واتى حـريق عـلى حـوالى 500

ضـربـتـهـا مـوجـة حـر قـيـاسـيـة
اخلـــمـــيـس جتـــاوزت مــــعـــهـــا
احلـرارة 40 درجــة مـئــويـة في
فــرنــســا وبـلــجــيــكـا وهــولــنـدا

انيا. وأ
وبــــعــــد أن ســــجــــلت درجــــات
احلـرارة بــعــد ظـهــر اخلــمـيس
42,6 درجـة مئـويـة في باريس
ولـيــنـغـن في سـاكـس الـســفـلى
ــانــيــا شـــهــدت بــلــجــيــكــا بــأ
وهولـندا أيضـا حرارة قيـاسية
تاريخية مع 41,8 درجة مئوية
في شمال بلجيكا و40,4 درجة

مئوية في جنوب هولندا.
وصبـاح اجلمـعة رفـعت فرنـسا
حـالـة االنـذار الـقـصـوى بـسبب
احلـرارة الــشـديـدة لـكن االنـذار
(الـبـرتـقـالي) ال يـزال قـائـما في
ــعـنــيــة عـلى نــصف الـدوائــر ا

األقل (31 مقابل 60).
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ل{ نـــدن  –وكــــاالت - أحــــيـــا
غـني البريـطاني إلـتون جون ا
شاهير  خالله حفال امتأل با
جــمـع أكــثـــر من ســتـــة ماليــ
دوالر لـدعم كــيــنـيــا في جــهـود
مــكـافـحــة فـيـروس إتش.آي.في

سبب لإليدز. ا
ويــرجع جــانب من الــفـضل في
ــزاد عـــلى ـــبــلـغ  جـــمع هـــذا ا
ـهور سـيـارة فـاخرة وبـيـانـو 
بتوقيع جـون سبق واستخدمه
ـوسـيـقي (روكـيت في الــفـيـلم ا

مان).
وكــان من بــ ضــيــوف احلـفل
الــذي أقـــيم يـــوم األربـــعــاء في
ـديـنـة كـاب دونـتـيب في فـيال 
ـغني كريس فرنـسا الشـاعر وا
مـارتـن وعـازف اجلــيــتــار بـيت
ــمـــثــلــة جــوان تــاونــســـنــد وا
ــــمــــثـل تـــارون كــــولــــيــــنــــز وا
إجـــيـــرتـــون الـــذي يــلـــعب دور
إلتون جون في (روكيت مان).
وقـال جـون لـلـصـحـفـيـ (نحن
هــنـا من أجـل مـؤسـســة إلـتـون
كافحة اإليدز أول حدث جون 
نـقـيـمـه بـجنـوب فـرنـسـا جلـمع
ال التبرعـات نأمل أن جنمع ا
من أجل من يـحـتـاجـونـه بـشدة
في حــــربــــنــــا ضــــد فــــيــــروس

إتش.آي.في واإليدز).
واشـتـرك احلـاضـرون في مـزاد
عـلى قـطع مـنـها سـيـارة بـنـتلي
فــاخــرة وســتــرة من دار أزيــاء
جوتـشي ارتداها إجـيرتون في
أحـــد األفالم وتـــذاكـــر جلـــولـــة

ية األخيرة. جون العا
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وانــتــقال الى مــطــعم فـي غــولـدز
غرين حيث حتدث اليهما ضباط

الشرطة).
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