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بــســعــة  3500خط الى مــجـــمع تــاج
الدين منطقة احلفرية سابقا . 

وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
مــديــريــة اتـــصــاالت ذي قــار تــواصل
حـملـتـهـا الـدائـمـيـة لصـيـانـة الـشـبـكة
اخلارجية واصالح الهـواتف العاطلة

لــبـــعض دوائــر احملـــافــظـــة حــيث 
اصالح نـحو  15خمـسـة عـشر هـاتـفا
تـعـود الى اذاعــة وتـلـفــزيـون االهـوار
صارف احلكـومية والدوائر وبعض ا
االمنيـة وقد تضـمنت مد مـا يقرب من
 350مــــتـــر مـن االسالك لــــتــــســـلــــيك
الــقـابــلــوات اخلــارجــيــة واحملــافــظـة
ـــؤثــرات عــلـــيـــهــا من الـــتـــلف ومن ا

اخلارجية االخرى.
–UH½  UJ³ý

وكـشـفت الـشـركـة الـعامـة لـالتـصاالت
ـعلـومـاتـيـة وشـريـكـتـهـا في مـجال وا
اسـتـثـمـار شـبـكـات الـنـفـاذ الـضـوئـية
شركة اي كـيو نتـوركس عن حتقيـقها
زيـــادة الفـــتـــة في نـــصب وتـــشـــغـــيل
خـطـوط الــنـفـاذ الــضـوئي لـلــمـنـازل .
وذكر مصدر مخـول في شركة أي كيو
ان عدد نـصب اخلطـوط الضوئـية في
الرصـافـة بـبـغـداد بلغ  2145مـشـترك
في مــنـاطـق الـبــنــوك  حي الــطــاقـة 
الــطــالـــبــيــة  ســـومــر  احلــبـــيــبــيــة
واالورفلي فيـما يـتواصل الـطلب على
خدمـات شـبـكات الـنـفـاذ الـضوئي في

مـديــنــة الــديـوانــيــة لـيــصل الى 850
شـترك في مشتـرك وارتفـاع اعداد ا
كركوك الى 1000 مشترك ونـقل بيان
ـصدر قوله تلقـته (الزمان) امس عن ا
(ان هذه الزيـادة جاءت نتـيجة لـلعمل
تواصل مع اخملتص في شترك وا ا
االقــســـام ذات الــعالقـــة في الـــشــركــة
ــعــلـومــاتــيـة الـعــامــة لالتــصـاالت وا
وتتويـجا لهذه الـشراكة الـتي حتققت
ـــســـتـــمــر عـــبـــر الـــعـــمل الـــدؤوب وا
لـــتــحـــســـ الــواقـع الــفـــعـــلي لـــهــذه
شاريع بالـرغم من جميع الـتحديات ا
الـــتي اســـتـــطـــاعت الـــشـــركـــتـــان من
جتـاوزهــا بــنـجــاح بــفـضـل الـتــعـاون
والصبـر والتـفاني في اجنـاز االعمال
وكلة لهمـا ويتم التسويق من خالل ا
مراكـز تسـويـقيـة متـخصـصـة كمـكتب
نـطـقـة االورفلي والـفـجر صـطـفى  ا

في محافظة الديوانية
ومن اجلدير بالذكر ان مشاريع النفاذ
الـضـوئي لــلـمـنـازل القت اســتـحـسـان
واطن بفضل التطور التكنولوجي ا
ـشـاريع حـيث جتـاوزت اعـداد لـهـذه ا
شـتركـ عتـبة  27الف مشـترك في ا

بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة.
على صـعـيد اخـر وقع مـحافظ االنـبار
مذكرة تـفاهم مع شـركة تراك الـكورية
ـدينـة الـذكـية في اجلنـوبـيـة إلنشـاء ا
احلـبـانـيـة وبـحــضـور نـائب الـسـفـيـر

 7500خط ضــــوئـي حــــيـث تــــواصل
العمل في الـفتـرة السـابقة بـالتـنسيق
ديـريـة مع بـ شـعبـة الـتـراسل فـي ا
ـقـر الـشــركـة بـهـدف قـسم الـتــراسل 
تـغـطـيـة مـتـطـلـبـات مـشـروع الـبـطـاقة
وحـدة في الـصويـرة فيـما الوطـنيـة ا
ـة والـتي كـانت  نـقل احملـطـة القـد
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رواتب مــــــوظـــــفـي الـــــوزارة بــــــعـــــد
ـاضــيـة. وقـال انـقـطــاعـهـا األشــهـر ا
مصـدر مـسؤول فـي ديوان احملـافـظة
أن (الـــــعـــــبــــــيـــــدي وصل امـس إلى
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أعلن وزير الشـباب والريـاضة أحمد
العبيدي خالل لـقائه محافظ ذي قار
يـحـيى الــنـاصــري عن مـوعـد إطالق

بغداد

فم مفتوح .. فم مغلق
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االمريكي في بغداد . 
وذكــر بــيـــان امس ان (احملـــافظ عــلي
فرحـان الدلـيمي وقع مع مـدير شـركة
تراك الكـورية لـلتـطويـر واالستـثمارن
تــشــونغ مــوون مــذكــرة تـفــاهـم حـول
ؤمل دينـة الذكـية الـتي من ا انشـاء ا
ان تقام على ضـفاف بحيـرة احلبانية
عــلى مـــســاحـــة من االرض تـــبــلغ 30

مليون متر مربع). 
ـذكرة نائب وحضر فـعاليـات توقيع ا
الـسـفـيـر االمــريـكي في الـعـراق جـوي
ــالــيــة وعــدد هــود فــضالً عن وزيــر ا
ـلف ـعنـيـ  ـسـؤولـ ا كـبـيـر من ا

االستثمار . 
ــــرافق ــــديــــنــــة جــــمــــيع ا وتــــضم ا
السـيـاحـيـة واخلـدميـة وفـنـدقـاً دولـياً
يــتـــألف من اثـــنــ وثالثـــ طــابـــقــاً
ومـــنــتـــجـــعـــاً ســـيــاحـــيـــاً مـــتـــطــوراً
ومـسـتـشـفى حـديـثـا بـثالثـمـئـة سـرير
ــشـروع الـى اربع مـراحل وسـيــجـزأ ا
رحـلة االولى من 640 وحدة تتـألف ا
ســـكـــنـــيـــة تـــنـــاسب رغـــبـــات ابـــنـــاء

احملافظة. 
ـــذكـــرة أولى الـــبــوادر وتــعـــد هـــذه ا
االستـثمـاريـة احلقـيقـية الـتي سـتنـفذ
في االنـــبــار بـــعـــد إعــادة حتـــريـــرهــا
ـــشـــروعــات وســـتــكـــون مـــنـــطـــلــقـــاً 
استـثـمـاريـة كبـيـرة سـتسـاهم في حل
ــواطن االنــبــاري وســتــوفــر ازمــات ا
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ـؤتمرات الـعلميـة واألنشطة يـبدأ اخلراب عنـدما تتـحول الفعـاليات الـفنية وا
عـنيون أنفسهم األدبـية الى مهرجانـات اعالمية بامتـياز من دون ان يسأل ا
عن اجلـدوى من اقــامـتـهـا  ومـقـدار تـأثـيــرهـا في اجملـتـمع  والى أي مـدى
أسهمت في حل اشكالية  او اضافة معرفة نوعية  او ترسيخ األصيل من
ـسـتـحـدث مـنـهـا لالرتـقـاء بـذائـقـة اجلـمـهـور  وما الـتـقـالـيـد  أو مـحاكـاة ا
اجلـديـد الـذي قـدمـته الـفعـالـيـة الـتي انُـفـقت من أجـلـهـا أمـواال طـائـلة  وهل
ـتـحــقـقـة ?. قـد نـصــرف الـنـظـر عن يـتـنــاسب حـجم االنـفــاق مع األهـداف ا
فـعاليات تعقدها جهـات دعائية او جمعيات ناشئـة او منظمات مجتمع مدني
كن القـبول بذلك من لم تـرتق بعد الى مـستوى مـع من اجلودة  لـكن ال 
ـهمات وطنية أو مـؤسسات يفتـرض ان تكون رصينة ويـراد لها أن تنهض 
ُـعيب ان تـنـظم فعـاليـات فـارغة من احملـتوى  وأغـلـبهـا ليس عـلمـيـة  فمن ا
سـوى مهـرجانات لـتوزيع الـدروع اجملانـية لهـواة الظـهور حتت األضواء من
ـنــظـمـون بـيــنـهم اجلـوائـز دون ان يـقـدمـوا شــيـئـا لـلــمـجـتـمع  او يــتـبـادل ا
ـشــاركـون والـشــهــادات الـتــقـديــريـة والــدروع  وعــلى هـامش ذلـك يُـكــرم ا
ـهم في جـلسـات غـير رئـيـسة  او ان الـفـعلـيـون  وفي أحيـان يـجـري تكـر
اجلـوائز من الكثرة ما يفقد التكـر قيمته وأهميته بوصفه حافزا لإلبداع 
بدعـ . بحكم عملي الـصحفي حضرت وبـالتالي نقدم الـفاشل ونخـسر ا
ستوى الذي نتطلع له س في الكثير منها ا الـعديد من األنشطة  لكني لم أ
 ولم تـكن مشـابهـة او مقاربـة لنـشاطـات تُعـقد في دول ال تـملك من الـعراقة
مـا للـعراق مـنـها بـلـدا ومؤسـسات ونـخـبا فـكريـة وثـقافـية وعـلـميـة . وأسمع
نـظـمـة يوظـفـون هـذه الـفعـالـيـات لـيس لألهداف وأرى أفـرادا من اجلـهـات ا
الـتـي عُـقــدت من أجــلــهــا  بل لــبــنــاء عالقــات ضـيــقــة مع شــخــصــيـات او
مـؤسسات داخل الـعراق وخارجه  او يـراد بها جتمـيل سيرة ذاتـية بادعاء
ـشاركة في فعاليات بعنـاوين براقة الفتة لألنظار  وتزيـينها بدروع التميز ا
والـشـهادات الـتـقـديريـة  مـا اسـتغـرب له كـيف يـرضى أمـثال هـؤالء الـكذب
عـلى أنـفـسـهم  وايـهـام النـاس والـفـخـر أمـامـهم  وهل من احـتـرام لـلـنفس
بـأفعال من هـذا القبيل ? الـبعض يظن انه شـاطر في خداع الـناس  لكنه ال
يـخدع غير نـفسه  فالناس تـعرف احلقيـقة وان جاملـوه بابتسـامة خجولة 
او طـبـعـوا عـلى خـده قـبلـة زائـفـة . مـا اسـتـغـربه ايـضـا كـيف يـقـبل الـبعض
صـلحة ـا  الـتكـر وهو يـعرف ان التـكر لم يـأت لفـعل مبـدع قام به  وا
يـراد لـهـا الـتـحـقق  يـكــذبـون ويـصـدقـون أكـاذيـبـهم  يـا لـهـول هـذا الـزيف

واخلراب .
ـبـدعـ وحترم الـبالد من نـريـد فـعـالـيات حـقـيـقـيـة ولـيـست أكـاذيب حتـبط ا
طـاقـاتـهم  ولـكـي تـتـحـقق األهـداف والـتـأثـيــرات البـد ان تـتـسم الـفـعـالـيـات
شـارك بـها  واعداد سـينـاريوهات ـستـوى عال من التـنظـيم  وانتـقاء ا
ـستـخدمـة ال نريـد فعـاليـات عشـوائية دقـيقـة  فضال عن ضـبط التـقنـيات ا
ـعـرفـة  ويـتــسـيّـدهـا الـفـاشـلــون ويُـهـمش فـيـهـا ــو اخلـبـرة وا يـديـرهـا عـد
ـبـدع جنـمـا  وجنهـد في تـسـويـقه لـلـمـجـتمع ـبـدعـون  نتـطـلع ان يـكـون ا ا
لـيـكـون مـثـاال يُـحــتـذى  فـمـا أحـوجـنـا لـلـنــمـاذج  هـذا اذا كـنـا امـنـاء عـلى
مـؤسساتـنا ومؤمـنون بـرسالتـنا ومنـتمون حـقا لـوطننـا  اما الذين ال يـخطر
في ضـمائرهم الوطن  وماذا سـيقُال عنـهم مستقبال  وكـيف سيمر ذكرهم
عـلى ألسنـة الناس ? فأظن ان مـا أحتدث به ال يعـنيهم بـشيء  ولكني اذكّر
ـدخل الـرئيس لإلبـداع  وان الـتطـلع لـلنـهوض ان الـصدق مـع النـفس هو ا
بـاجملتـمع يـجسـد حقـيـقة االنـتمـاء لـلوطن . ومع ان مـسـؤوليـة عقـد فـعالـيات
نظـمة نفسها  اال ان ذلك ال يعفي اجلهات العليا سـائبة تتحملها اجلهات ا
ـتــابــعـة والــتــغـاضي عـن االخـفــاقـات  ـســؤولــيـة بــســبب إهــمـالــهــا ا من ا
والالمـباالة ازاء ما تـخلفه مـن احباطـات لدى الشـباب  فيـراد لها الـتقصي
شـاركـ بـها  عن جـودة هـذه الفـعـالـيات ومـسـتـوى مـضامـيـنـها ونـوعـيـة ا
اذا ? وتقن التكر باحلدود كرم و وطـبيعة التكر وا
ـبـدعـ الـدنـيـا  لــيـكـون له مـعـنى  فـالــهـدف حتـفـيـز ا
ـؤسسـات التي واهب وتـثقـيف اجملـتمع  فـا ورعـايـة ا
ـبدعـون ويـرتـقي مـنصـاتـهـا الفـاشـلون يُـحـبط فيـهـا ا

يُستحسن غلقها لكي ال توغل في التخريب .

»UłU−²Š ∫ جتددت االجتجاجات في باريس ووصللت الى حد االشتباكات

{ بـــــاريس (أ ف ب)- فـي مـــــا يـــــلي
ـــســـبـــوق مـــراحل الـــغــــضب غـــيـــر ا
"للـسـتـرات الـصـفراء" من الـتـجـمـعات
ـهـمة األولى عـنـد مـفـتـرقـات الـطـرق ا
إلى اخلــطـــاب الــذي ألــقـــاه الــرئــيس
انـويل مـاكرون وأعـلن فـيه قرارات إ

تلبي بعضاً من مطالبهم.
وأســفــرت هــذه االحـتــجــاجــات الــتي
بــــدأت أســـاســــا ضــــد زيــــادة رســـوم
احملروقات وأصـبحت تـعكس اسـتياء
اجـتـمـاعـيـا عـمـيـقـا عن سـقـوط سـتـة
قتلى وأكثر من  1400جريح منذ 17

تشرين الثاني.
وفي تــــســــجـــــيل وضع عـــــلى مــــوقع
فــــيـــســــبــــوك في  18تـــشــــرين األول
وانـتـشـر بـسـرعــة تـوجه سـيـدة غـيـر
معـروفـة تدعى جـاكـل مـورو االتـهام
إلى "الـــــســـــيـــــد مــــاكـــــرون" وتـــــدين
"اضطهاد سائقي السيارات". ونشرت
ــرأة عـريــضــة عــلى األنــتــرنت هــذه ا

تطالب "بخفض أسعار احملروقات".
وشــارك في الـــيـــوم األول من حــمـــلــة
إغالق الطـرق في فـرنـسـا الـسبت 17
تـــشـــرين الـــثـــاني حـــوالى 290 ألف
مـتـظـاهــر ارتـدوا سـتـرات الــسـائـقـ
الصـفراء في حتـرك جرى خـارج إطار

األحزاب والنقابات.
وفي اليوم التـالي أكد رئيس الوزراء
ادوار فيليب أن احلكـومة مصرة على

موقفها.
استمـر االحتـجاج وخالل أربـعة أيام

سقط قتيالن عرضا و530 جريحا.
هزت جزيرة الريـونيون الفـرنسية في
احملـيـط الـهــنــدي مــوجــة من أعــمـال
الـــعـــنف تـــســــبب بـــهـــا خـــصـــوصـــا

مشاغبون.
w½U¦ « qBH «

في يوم السبت 24 تشرين الثاني في

وألــغي اجــتــمــاع بــ ادوار فــيــلــيب
ثـلي "السـترات الـصفراء" وعدد من 
الــذيـن قــال بـــعـــضــهـم أنــهـم تــلـــقــوا

تهديدات بالقتل.
ـــنـــاطق اســـتـــمـــر إغـالق الـــطـــرق وا

واقع النفطية. التجارية وا
اعـتـبـارا من الــثـالث من كـانـون األول
وحتت تـــأثـــيــــر حـــركـــة "الـــســـتـــرات
ـــدارس الـــصــــفـــراء" حتــــرك طالب ا
الـثـانويـة ضـد اإلصـالحات فـي قـطاع
الــــتـــربــــيـــة الــــوطــــنـــيــــة وشــــمـــلت
ـــدارس االضـــطـــرابــــات عـــشــــــرات ا

يوميا.
وفي الــرابع من كــانــون األول  أعــلن
ادوار فـيـلـيـب تـعـلـيـق زيـادة الـرسـوم
على احملروقـات لستـة أشهر وجتـميد
تـعــرفـة الـغــاز والـكــهـربــاء "في فـصل
الــشــتـــاء". في الــيـــوم الــتـــالي أعــلن
ماكرون أن الزيـادات في الرسوم على

احملروقات ألغيت لعام .2019
في الـسـادس من الـشــهـر نـفـسه أثـار
تسجيل فيديو لعملية اعتقال عدد من
ـدارس الثـانـويـة في ضـاحـية طالب ا
مــانت-ال-جـــولي الــبــاريـــســيــة وهم
جالـسـون عـلى األرض وأيـاديـهم على

رؤوسهم استياء كبيرا.
 lÐ«d « qBH «

في الـــــــســـــــابع مـن كـــــــانــــــون األول
استـقـبـلت رئـاسـة احلـكـومـة عدداً من
محتجي "الـسترات الصـفراء" وصفوا
". وقد دعـوا إلى الـتظـاهر ـعتـدلـ "با
السلـمي لكن لـيس في باريس حتى ال

ثيري الشغب". يتم ربطهم "
وفي الــســبت 8 كــانــون األول وعــلى
الـــرغم مـن انـــتـــشـــار أمـــنـي كـــثـــيف
اندلعت صـدامات في العـاصمة ومدن

أخرى.
وشارك في "الفصل الرابع" 136 ألف

مـتـظــاهـر وانــتـهى بــاعـتــقـال حـوالى
ألـفـي شــخص وجــرح أكـثــر من 320
شخصا وبأضرار مادية في مدن عدة.
وذكـرت مـصـادر في الـشـرطـة أن أكـثر
من 4500 شـخـص أوقـفــوا مــنـذ 17

تشرين الثاني.
ـانويل مـاكرون خـطابـا عبر وألقى إ
الــتــلــفــزيــون أكـد فــيـه أن احملــتــجـ
"محـقـون في عـدد من الـنـقاط (...) في
التـعبيـر عن غضـب عميـق". وقد أعلن
خصوصـا عن زيادة قـدرها مـئة يورو
شهـريا لـلحـد األدنى من أألجور ورفع
الضرائب والرسوم عن ساعات العمل

اإلضــافـــيــة وإعــفـــاء جــزء كــبـــيــر من
تـقاعـدين من رسم إلـزامي فرض في ا
1991 لــلـــمـــســاهـــمــة فـي الــضـــمــان
االجـتـمـاعي. وقـدرت قـيـمـة اإلجراءات
الـتي أعــلـنـتــهـا الـســلـطـة مــنـذ بـدايـة

التحرك بعشرة مليارات يورو.
ورحب بعض احملتجـ من "السترات
الصـفراء" بإلجـراءات التي اعـتبـروها
"تقدما" لكن آخرين اعتبروها "مهزلة".
وقـــد انـــقـــسـم الـــرأي الـــعـــام بـــشـــأن

مواصلة االحتجاجات.
بــعــد اعــتــداء ســـتــراســبــورغ في 11
كانـون األول/ديـسمـبـر -- قتل مـنـفذه

ـزدوج " في الـســيـاسـة وفي اجملــتـمع  حـالـة حـ تــكـون مـفـردة " الــوالء ا
ـمارسـتـها  دون خـجل  مـؤكدا مـسـتشـريه   لـدرجة ان الـبـعض يفـرح  
تـواصله لـيال مع ضفـة   هي نقـيض لضـفة اخـرى في الصـباح  فـهذا بال
شك مـرض واجب العالج  ألنه يـقع في خانة اخلـيانـة النفـسية والـروحية 
ـثل الـظالم في وسط الـنـهار  ,صـعب الـتـعـايش وهـذا "الـبـعض" بـرأيي   
مـعَه  وصعب تقـبله او حتمـله  ألن طباعه و نـفسيـته ال تكون ثـابتة  وزاوية
انـقالبه مـنـفـرجـة  ألنه يــنـتـقل من شـعـور آلخـر  مـعـتـقـدا ان احلـيـاة لـعـبـة
طــفـولــيه خــالــيـة مـن الـروح  نــاســيـا ان الــصّــدق  مع الــذات  هــو الـرّكن
ـفـعم بـالـشـجـاعـة  وطـرد اخلـوف ـومـة الـعـيش الـهـانئ  ا األسـاس في د
واخلــروج  من عــبــاءة  اخلــذالن . ان جـــمــيل الــعــيش  هــو ان يــدرك هــذا
ـواقف "الـبـعض" الـذي ال يـزال يـعـشـعش في وكـر دبـابـيـر االزدواجـيـة ان ا
الـنـبـيل  الـذي جـمّل به اإلنـسـان هـذا الـعـالم هـو الـصـدق  وعـدم الـرقص
ستقبل واعد  عـلى احلبل  والتـوجه الى السير في واحة كلـها اطمئنـان 
مـتطلعا الى غد افضل   يتـمثل بترك االوهام  متلمـساً  قلب احلقيقة التي
تـنـير الـعـقل  واثـقاً بـواقع حـال الـيوم  بـعـيدا عن هـواجس االمس  فـنـقاء
ــشـاعـر واألحالم  وهــو الـهـويـة الـواقع  يــعـبّـر عن األفــكـار والـهـواجس وا
ن األسـاسـيّــة الـتي تـعــرّفه لـلـنـاس وتــعـكس صـورته. ان  هــذا "الـبـعض" 
يـحمـلون شـخصـيتـ في جـسد واحـد  كالـطفل الـسيـامي  يـتنـقل بيـنهـما
بـسهـولة في ثـوان معـدودة  ففي حلـظة شـرود جتدهم  مع ( سـ ) ناقـل
له  مـشـاهــداتـهم  عن ( ص)  والـعـكس صـحــيح ايـضـا   لـهم تـصـرفـات
غريبة في الواقع  فإن حاججتم  بأمر ما  انتقلوا الى شخصيات مسكينة
  دامـعـة العـيـنـ متـمـتـم بـكـلـمات غـيـر مـفهـومـة  وفي ذات الـوقت فهم
ـخــالب شـرسـة ! ان مـعـاجلـة مـرضى مـسـتـعـدون  ان يــنـقـلـبـوا الى قـطط 
زدوج"  من جـانب اطباء عـلم النـفس ال يزال بطـيئـا رغم انه يشكل "الـوالء ا
ظـاهـرة مـحــسـوسـة في الـسـيــاسـة واجملـتـمع   فـهـم غـيـر مـدركـ ان عـدم
مـنطقية األشياء ومخالفتها للـسلوك العام  تؤدي الى حتطيم انسانية الفرد
ـرء عن عـقـيـدة قـويـة وفـطـرة في الـنـفس  تـغـذيـها  فـاالزدواجـيـة  تـبـعد ا
وحـدة الوجود والرغـبة في صنع مـستقبل راقٍ بـعيدا عن  الهـلع  والرجفان
امـام االوهـام ..  فـ " الـبــعض "  حـ يـتـصـرف تـصــرفـات غـيـر مـتـوازنـة 
وبـوالء مزدوج  هـو مريض يـحـتاج الى عالج  ألنه يـتعب من حـوله  بتـعدد
شــخـصــيــاته  فــفي كل يــوم تــراه عـلـى حـال   مــرة ســعــيـدا  ألنـه سـمع
بـاألمس كالمــا مـنـمـقـاَ من الــذي يـرتـاح  الـيه  وفي الـيـوم
الـتالي جتد احلـزن قد ارتسم على مـحياه  آلنه  وجد
ــرض هـذا "الــبـعض"  الــعـكس .. كـم ارثي واعـجب 
ـكن سـبـر أغـواره من قـبل إنـس والجان .. حـيث ال 

ومن الله الشفاء !

ـــديـــنـــة. من جـــهـــة اخـــرى مـــبـــنى ا
تـواصـلت مـبـاريـات الـدور التـأهـيـلي
لفـرق احملـافـظـة عـنـدمـا تـعـادل فريق
بـلـديـة الــنـاصـريــة واجلـايش بـهـدف
وتغلب فريق اكد على الرفاعي بهدف
فـيــمـا تـعــادل فـريــقـا فـريــقـا الــنـصـر
وسـوق الـشـيـوخ بـدون اهـداف وقـال
رئـيس فـرع احتــادالـكـرة بــاحملـافـظـة
جـلـيـل زغـيـر (ان الــفـرق قــسـمت الى
مـجـمـوعــتـ عـلى ان يـتــرشح مـنـهـا
فريق واحـد للـمـشاركـة بدوري انـدية
الـعــراق لـفــرق الـدرجــة االولى حـيث
يـتــصــدر الــفــرات اجملــمـوعــة االولى
بـتــسع نــقـاط واكــد الـثــانـيــة بـعــشـر

نقاط). 

مـــحــافـــظـــة ذي قـــار بــرفـــقـــة وكالئه
دراء العامـ في الوزارة والتقى وا

باحملافظ يحيى الناصري). 
موضـحـا ان (الوزيـر سـيـبقى قي ذي
ـنشأت قار عـلى مدار يـوم لـتفـقد ا
الـريـاضيـة فـي احملـافظـة) الفـتـا إلى
أن (الــوزيــر بــدأ بــجــولــة تــمــتــد من
مــنـــاطق شـــمـــال ذي قــار وتـــنـــتــهي

بأقصى اجلنوب مساء). 
وب أن (الوزيـر وعد بإطالق رواتب
موظفي الوزارة في احملافظة يوم غد
االثن بعد حل مشكلتهم) مؤكدا أن
(ســبـب تـــأخــيـــر الـــرواتب لـــيس في

الية).  ا بوزارة ا الوزارة وإ
صـدر ان الوزيـر سيـطلع على واكد ا
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أعلنت مديـرية اتصاالت واسط أحدى
مديـريات الـشـركة الـعـامة لالتـصاالت
عـلـومـاتـيـة بـوزارة االتـصاالت عن وا
نــصب مــحــطــة ضــوئـيــة جــديــدة في
منـطـقة الـصـويـرة بسـعـة كـليـة بـلغت
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"الفـصل الثـاني" من حتـركهم تـصدى
تـظاهريـن لقـوات حفظ الـنظام آالف ا

في جادة الشانزيليزيه في باريس.
وأحـــصي 106 آالف مـــتـــظــــاهـــر في
فرنـسا بيـنهم ثـمانـة آالف في باريس
في أرقـام رفعـت بعـد مـراجـعـتـهـا بـعد

اسبوع الى 166 الفا.
qýU  ¡UI

في 27 تــــشـــــريـن الــــثـــــاني  واعـــــلن
ـانـويل مــاكـرون أنه يـريــد تـكـيـيف ا
رسم احملـروقات مع تـقـلـبـات االسـعار

وعقد حوار عام.
وفي  29تــشــرين الــثـــاني اســتــقــبل
. في اليوم ادوار فيليب احد احملتج
الــــــتـــــــالي ابـــــــدى اثــــــنــــــان آخــــــران
استـعـدادهمـا للـقـائه قبـل أن ينـسحب

أحدهما.
 U×¹dB² « ‰Ë√

في 27 تشرين الثـاني وأعلن الرئيس
ـانـويل مــاكـرون أنه يـريــد تـكـيـيف إ
الـرسـوم علـى احملـروقـات مع تـقـلـبات
األسعار وتنظيم "مشاورة كبيرة" على

األراضي الفرنسية.
Y U¦ « qBH «

الــســـبت األول من كـــانــون االول يــوم
التـعـبـئـة الـثـالث حـدثت أعـمـال عنف
عـديـدة وشــهـد مــحـيط قـوس الــنـصـر
وعـدد من االحـيــاء الـراقـيــة صـدامـات
بدت أقرب إلى حـرب الشوارع. وسقط
قــــتـــــيل ثــــالـث خــــارج بـــــاريس. وفي
مرسيليا بجنوب شرق فرنسا توفيت
سيـدة في الـثـمانـ من الـعـمر بـعـدما
ـواد قــنــبــلـة أصـيــبت فـي شـقــتــهــا 
مسـيـلـة للـدمـوع. وأحصـت السـلـطات

 136ألف متظاهر في فرنسا.
وفـــور عـــودته من قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة
انويل العشرين في األرجنـت دعا إ
ماكرون إلى اجتماع أزمة في االليزيه.

بعد يوم -- دعت احلكومة والرجل
الـثانـي في الـكونـفـدرالـيـة الـفـرنـسـية
ـوقـراطيـة للـعـمل لوران بـيـرجيه الد
وسياسـيون "الـسترات الـضفراء" إلى

االمتناع عن التظاهر السبت.
في 13 كانون األول/ديسمبر رفضت
مــذكـــرة طــلـب بــحـــجب الـــثــقـــة ضــد

احلكومة تقدم بها نواب اليسار.
f U)« qBH «

للـسـبت اخلـامس عـلى الـتـوالي امس
قـرر احملـتـجـون الـتـظـاهـرات ونـشرت
السلـطات قوات أمـنية كـبيرة حتـسبا

لوقوع أعمال عنف.

الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 221-6220 السبت-االحد 8 من ربيع الثاني  1440 هـ 15-16 من كانون االول (ديسمبر) 2018م

WC¹d*« ”uHM « ·Uý rNK «

كالم أبيض

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يــضـــيف مــلـــتــقـى وزيــر الـــنــفط
الـنــائب الــســابق ابـراهــيم بــحـر
الــعـلــوم في الــســاعـة الــســادسـة
والـنـصف من مسـاء الـيـوم االحد
السـفير الـبريـطاني ببـغداد جون
ويــلـكس. وقــالت دعــوة تـلــقـتــهـا
(الـزمان) عـبـر واتـساب امس (ان
مـحــور احلــديث سـيــنــصب عـلى

(مـاذا تريـد بريـطانـيا من الـعراق
ومــاذا يـــريـــد الـــعــراق مـــنـــهــا?)
وتــعـقـبه مــداخالت من حـشـد من
ـــــيــــ ـــــدعـــــوين مـن االكـــــاد ا
والــــنـــاشـــطـــ الــــســـيـــاســـيـــ
ـلتـقى في . ويـعـقـد ا واالعالمـيـ
اول احــد من كل شــهــر ويــضـيف
ســــــفــــــراء ووزراء وبـــــاحــــــثـــــ

يتناولون قضايا الساعة.
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محافظ
ذي قار

خالل لقائه
وزير

الشباب 

فـرص عــمل مــنـاســبــة لـكم كــبــيـر من
الـعــاطـلــ وسـتـعــمل عــلى دعم مـلف
االستقرار في عموم مناطق احملافظة
ودعت نـاحـيــة الـعـظـيم فـي مـحـافـظـة
ديـالى اجلـهـات الـرسـميـة  الـى وقـفة
وطنية تنقذ ملف التعليم  فيما اكدت
أن أكــثــر من 700 طــالب دخـــلــوا مــا

نطقة احلمراء .  اسمته با
WK¹¬ ”—«b

وقـال رئـيس مـجـلس نـاحـيـة الـعـظـيم
محـمد ضـيفـان الـعبـيدي  لــ (الـزمان)
امس إن  (ثالث مـــدارس في نــاحـــيــة
العظيم آيـلة للسـقوط في أي حلظة) 
ـــدارس يـــزيـــد عـــدد الفـــتـــا الى ان (ا
طالبــــهـــا عن  700طـــالب). واضـــاف
الـعـبــيـدي أن (ذوي الـطــلـبـة حــمـلـوا
ــدارس مــســؤولـــيــة سالمــة ادارات ا
 ( أبنائـهم في حال حـصول أي طار
نـطقة ـدارس دخلت ا الفتا الى ان  (ا
احلمراء من اخلطر وان الوضع حرج
للغاية وقد يحدث ما ال يحمد عقباه).
 ودعا رئـيس مجـلس نـاحيـة العـظيم
حكـومة ديـالى وتـربيـة احملافـظة وكل
اجلهـات الرسـميـة الى (وقفـة وطنـية
تــنــقــذ مـلـف الــتــعـلــيـم في الــنــاحــيـة
نـكـوبـة)  الفتـا الى ان  (انـهـيار اي ا
صف قد يؤدي بـحياة  70طالب فورا
 فـكـيف وهــنـاك مـدارس كـامــلـة آيـلـة

للسقوط).

فقدان أربـعة نساء حـياتهن بـالقصف
الذي نفـذته القـوات التـركية. الى ذلك
توافق الـرئـيسـان الـتـركي رجب طيب
إردوغـان واالمــريــكي دونــالــد تـرامب
على تعـاون أكثر فـاعليـة ب بلـديهما
حيـال سوريـا وذلك بعـد تهـديد أنـقرة
ـقــاتــلـ بـشـن هـجــوم جــديــد عـلـى ا

األكراد في شمال سوريا. 
w2« oK

وقـالت مــصـادر في تــصـريح امس إن
(اردوغــــان وتـــرامـب تــــوافـــقــــا خالل
إتصال هـاتفي عـلى قيـام تعـاون أكثر
فـاعـلـيـة بـشـأن سـوريـا) ,واضافت ان
(اردوغـــان نــــقل الـى تـــرامـب الـــقــــلق

ــتــصل ــشــروع لــتــركـيــا وا االمــني ا
بأنـشـطـة وحـدات حـمـايـة الشـعب في
اجلــانب االخـــر من احلـــدود). ويــأتي
هـذا االتـصـال الـهـاتفـي بـعـدمـا تـوعد
اضي بشن عملية إردوغان االربعاء ا
عسـكريـة في شمـال سوريـا تسـتهدف
وحدات حـمايـة الشـعب الـكرديـة التي
تـــقــــاتل داعش بــــدعم من واشــــنـــطن
والتي تـعدهـا انـقرة وحـدات إرهابـية
وتؤكـد أنـهـا مـرتـبطـة بـحـزب الـعـمال
الـكــردســتـاني الــذي يــخـوض تــمـردا

داميا في تركيا منذ 1984.
وقال اردوغان ان (اجليـش سيبدأ في
قـبلـة عمـليـة عسـكريـة جديدة األيام ا

أمنه ومواطـنيه وعـمالً مرفـوضاً على
االصـعـدة  كـافـة ويـتـنـافى مع مـبـاد

حـسن اجلـوار التـي جتـمع الـبلـدين),
مــجــددا الــبــيـــان (رفــضه اســتــخــدام
ــراً األراضي الــعـــراقــيـــة مــقـــراً أو 
للقـيام بـأعمـال تنعـكس على أمن دول
اجلــوار واالشــقــاء) ,داعــيــا اجلــانب
الـتــركي الـى (االلـتــزام بــذلك حــفــاظـاً
على عالقـات الـصـداقة بـ الـبـلدين).
وجـرى امس االول تـشـيـيع جـثـامـي
أربع ســيــدات قــضـ بــقــصف تــركي
على مخيم لالجئ في قضاء مخمور
ضمن مـحافـظة نـينوى.وكـان اجمللس
الــشــعــبي في مــخــمــور قــد أعــلن عن
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قاتل االكراد شرق نهر ضد مواقع ا
الــفــرات).  وســبق ان شــنت الــقــوات
الـتـركـيـة هـجـومـ مـنـذ الـعام 2016
على شمال سوريا وهي تسيطر على
مـنــاطق واســعـة مـن هـذا الــبــلـد.ومن
شـأن هـجـوم من هــذا الـنـوع أن يـزيـد
تــعــقــيــد الــوضع في شــمــال ســوريــا
بـسـبب تـواجـد جـنـود أمـريـكـيـ الى
عروف قاتل األكراد  ,لكن ا جانب ا
ـتـحـدة بـلدان بأن تـركـيـا والـواليات ا
في احللف االطلسي إال أن عالقاتهما
تــوتــرت خالل الـــســنــوات الــقـــلــيــلــة
ـاضـية بـسـبب رفـض أنـقرة الـقـاطع ا
تسـلـيح واشنـطن لـلـمتـمـردين االكراد
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أسـتـدعت وزارة اخلــارجـيـة الــسـفـيـر
التركي لدى بغداد فاحت يلدز وسلّمته
رســالــة احــتــجــاج جــراء اخلــروقــات
ـنـاطق داخل ـتـكـررة عـلى ا اجلـوية ا
العـراق . وقال بـيان لـلوزارة امس إن
(الـــوزارة تـــســــتـــنـــكـــر مــــا قـــامت به
الطـائـرات الـتركـيـة من خـرقٍ لألجواء
الــعــراقــيــة واســتـهــداف الــعــديــد من
ـواقع فـي مـنــطـقــتي جــبل سـنــجـار ا
ومخـمور شـمـال العـراق الـتي أوقعت
ــمــتــلــكـات), خــســائــر في األرواح وا
تـكررة مشـيرا الى ان (هـذه االعمـال ا
تعد انـتهـاكاً لسـيادة الـعراق وسالمة

ــتــحـدث في شــمـال ســوريــا . وكـان ا
باسم وزارة الـدفاع االمـريكـية قـد اكد
تعليقا على كالم اردوغان بشأن عزمه
شن هـجـوم شـرق الـفـرات بـالـقـول إن
(أي عمل عـسكـري من جـانب واحد ).
وارتفعت حدة التـوتر خالل االسابيع
ــاضــيـــة بــعــد أن أقـــامت الــواليــات ا
ــتـحــدة مــراكــز مــراقــبــة في شــمـال ا
ـنع سـوريـا قــرب احلـدود مع تـركــيـا 
االحــتـــكــاك بـــ الـــقــوات الـــتــركـــيــة
والـكــردي وثـار هــذا الـقــرار حـفــيـظـة
تـــركـــيـــا الــتـي عـــدت هـــذه اخلـــطــوة
مــحــاولــة حلــمــايــة وحــدات حــمــايــة

الشعب الكردية.


