
وق��ال رئي���س اللجن��ة حي��در الفيل��ي يف بي��ان تلق��ت 
"اجلورن��ال" ن�س��خة من��ه، اإن "الي��وم اأثب��ت العراقيون 
االأ�س��اء جم��ددا، انهم ج�س��د واح��د ال فرق ب��ن عربي 
و ك��ردي فاالثن��ان ج�س��دهما الع��راق و اثبت��وا انهم لن 
ترابه��م"،  و  بار�س��هم  يتاج��روا  ان  للخون��ة  ي�س��محوا 
موؤكدا ان "ما �س��طره االأبطال من اأبناء القوات امل�س��لحة 
العراقية و رجال البي�س��مركة اال�ساء من �سورة وطنية 
كبرية متخ�س��ت بالتعاون االخوي و اإ�س��ناد االخ الأخيه 
حلق��ن الدماء و منع خمططات اخلونة من تق�س��يم اأر�س 

العراق احلبيب".
واأ�س��اف ان "ذلك جاء نتاجها من خال ب�س��ط ال�سيادة 

الوطني��ة يف كرك��وك احلبيب��ة وتغليب لغ��ة الوطن على 
جميع اللغات وا�س��كات االأ�س��وات الن�ساز الداعية لتنفيذ 
خمطط��ات ال�س��هيونية للتع��دي عل��ى �س��يادة الع��راق 

الواحد".
ودع��ا الفيل��ي اجلمي��ع اإىل "العودة للد�س��تور والتم�س��ك 
اأك��راده و تركمان��ه  بع��راق واح��د متما�س��ك بعرب��ه و 
وخمتلف دياناته وطوائفه وان يكون اجلميع حتت راية 
الع��راق احلبيب"، داعيًا االك��راد اإىل "اإنهاء حكم العوائل 
امل�ستبدة و املتحكمة مب�سري ومقدرات �سعب و حماكمة 
كل من �سولت له نف�سه اأن يتعدى على خريات و مقدرات 
ال�س��عب الك��ردي العراقي االأ�س��يل وتقدميه��م ملحاكمة 
عادلة و اإنهاء الدكتاتورية املقيتة و امل�سالح الفردية".
وا�س��ار اىل ان��ه "به��ذه الفرح��ة الكبرية نوجه �س��كرنا و 

احرتامن��ا و تقديرن��ا للقيادة احلكيم��ة و الوطنية لدولة 
رئي�س الوزراء، حيدر العبادي الإدارته هذا امللف بحكمة 
و ب�س��الة، كذلك �سكرنا وحبنا و احرتامنا لرجال اجلي�س 
العراق��ي و اأبط��ال ح�س��دنا ملا يقدموه من ت�س��حيات و 
عط��اء م�س��تمر للدفاع عن اأر�س العراق احلبيب و�س��عبه 

الكرمي دون متييز".
كما نوجه "احرتامنا الأبطال قيادات البي�سمركة لدورهم 
البطويل ال�س��جاع بالتن�س��يق مع القوات احلكومية ملنع 

نزيف الدم وعدم اال�ستباك مع اخوتهم".
واختتم بيانه بالقول "عا�س��ت كركوك عراقية بكردها و 
عربها و تركمانها وعا�س العراق ب�سعبه وجي�سه وح�سده 
وبي�س��مركته وقيادت��ه الوطني��ة واخلزي والع��ار الأقزام 

الدكتاتورية و جتار الدم و التق�سيم".

 
اإن م��ن يرى واقعنا الي��وم، يجد ع�رشات بل مئ��ات االأفام، التي توجه 
وتدي��ر روؤو���س مكون��ات املجتم��ع العراقي، وخ�سو�س��ا فئة ال�س��باب 
وامل�س��لمن منه��م على وج��ه التحديد، مع اأن كثريا م��ن هذه االأفام ال 
تخدم ق�س��ايا االأمة على الوجه املطلوب، بل اأنها تتجاهلها، وبع�سها 
يتعمد االإ�رشار بالدي��ن والعرف والقيم، من خال ما تبثه تلك االأفام 
من اأفكار ثقافية �سو�س��ت عقول ال�س��باب العراقين. رمبا يكون الكام 
عن هذه الظاهرة وم�س��مونها اليوم، من الظواهر ذات االأهمية الكربى، 
مل��ا لها م��ن مقومات قد قلبت حقيقة االأ�س���س التي تق��وم عليها حياة 
املجتمع��ات االإ�س��امية، اإن التوا�س��ل م��ع ه��ذه االأف��ام حتم��ل معها 
�س��لبياتها وايجابياته��ا، وم��ا يهمن��ا هنا هو ك�س��ف اجلانب امل�س��يء 
منها حتى نتجنبه ونتحا�س��اه، بعد الوقوف قدر االإمكان على اأفكارها 
وم�س��امينها اخلطرة. من �س��لبيات االأفام تلك االأفكار التي ت�س��تهدف 
االأخاق، من خال بث ال�س��موم الفكري��ة الداعية اإىل الزلل واالنحراف، 
ومنها ما ت�سبب انهيار البنية االأخاقية لاأ�رشة من خال عر�س اأفام 
اخليانة، واجلرمية، والعنف، والتربج الفاح�س املثري لل�س��باب، واأي�س��ا 
وج��ود )اأفام فا�س��حة( ت�س��كل خطراً عل��ى القيم االأخاقي��ة والدينية 
لل�س��باب امل�س��لمن، فهي ال تقل خطورة عن االأنواع االأخرى لاأ�س��لحة 
املدّم��رة، وهدفه��ا واحد هو االبتع��اد عن القيم واالأخاق، وت�س��تهدف 

كل م��ن ي�س��عى للحفاظ عل��ى تقاليده وعاداته، م��ن اأجل جني ماين 
الدوالرات على ح�ساب تدين اأخاق املجتمع وال�سباب.

العنف يف اللقطات املثرية
ومن �س��لبيات االأفام ال�س��ينمائية العنف املتواجد يف عرو�س��ها، فقد 
ب��دت ه��ذه الثقافة وا�س��حة م��ن خال جت�س��يدها يف بع���س اللقطات 
املعرو�س��ة يف الف�س��ائيات، وهناك العديد من االأفام التي حتمل يف 
طياتها العنف، والذي من املمكن اأن يوؤثر يف �س��كل كبري على امل�ساهد 
وخا�س��ة املنهمك بكرثة م�س��اهدة اأفام العنف، حت��ى برامج االأطفال 
واأف��ام الكارتون فهي ال تخل��و من العنف الذي ينقل لاأطفال �س��ورا 
م�سو�س��ة ومملوءة بالعنف، واالأفعال ال�س��لوكية العنيفة. ونظرا الأهمية 
هذا املو�س��وع قمن��ا بجولة ا�س��تطاعية ح��ول هذه الظاه��رة ملعرفه 
اأ�س��بابها و�س��لبياتها، وحماول��ة التقليل من تداعياته��ا على املجتمع، 
فتوجهن��ا بت�س��اوؤالت اإىل ع��دد م��ن املخت�س��ن، وم��ن يهمه��م االأم��ر 
واأ�س��حاب ال�س��اأن. ه��ل اأن الفلم ال�س��ينمائي ي��ربر ال�س��لوك املنحرف 
ويوؤدي اإىل اال�سطراب يف القيم االأخاقية؟ اأجابنا الدكتور )عبد الر�سا 
ال�س��عدي/ علم نف�س( قائا: اإن ال�س��ينما ذات اأثر مبا�رش يف االنحراف، 
ع��ن طريق التقليد واملعاك�س��ات لاأفام البولي�س��ية، واملغامرات التي 
متج��د اجلرمي��ة وخمالفة للقان��ون. وتوجها بال�س��وؤال الت��ايل اىل اأحد 
ال�س��باب، اأي ن��وع من االأفام تف�س��ل )االأك�س��ن( اأو الدرام��ا اأو االأفام 

الكوميدية، وهل تعتقد اأن االأفام توؤثر بك ايجابيا اأم �سلبيا؟.

اأجابنا ال�س��اب حممد اأمري البالغ من العمر 22 عاما، قائا: اآنا اأف�س��ل 
اأف��ام االأك�س��ن، الأنها حتتوي على م�س��اهد جميلة ومث��رية من العنف 
واإطاق النار، والتحديات الذي يخو�س��ها بطل الفل��م، وبالتاأكيد توؤثر 
ب��ي االأفام م��ن جانبن، االأول ايجابي: وهو حتدي ال�س��عاب ومعرفه 
ال�سرب وما نح�سل عليه اأخريا. اأما اجلانب ال�سلبي فهو: تنمي لدي هذه 
االأفام العنف والعدائية �س��د االآخري��ن، وهنا ميكن اأن اأحتكم باأفعايل 

وكيفية اأخذ اجلانب املفيد من الفلم.
واأجابتنا ال�سابة )زهراء خالد( عن ال�سوؤال نف�سه، قائلة:

م��ن جانبي اأف�س��ل االأفام الدراما وامل�سل�س��ات املدبلجة، الأنها تقدم 
ق�س�س��ا رائع��ة، بع�س��ها تكون مطروق��ة يف املجتم��ع والبع�س االآخر 
تك��ون ب�س��كل خي��ايل ناب��ع من فك��ر املوؤل��ف، لك��ن ال نن�س��ى اأن هذه 
االأف��ام توؤثر عل��ى بع�س الفتيات ب�س��بب النق�س املوج��ود يف بع�س 
ال�سخ�سيات، وي�سبح طريقا لعمل املحرمات وهذه ما توجد يف بع�س 
االأف��ام، اأم��ا اأنا فاأفكر يف الفلم الأخذ املوعظة من ق�س��ه الفلم، واأتعلم 

اأ�ساليب مواجهة ال�سعاب يف احلياة.
اأم��ا حمم��د عب��د الكرمي، وه��و رغم حداث��ة �س��نه اإال اأنه مثق��ف وقارئ 
بالدرجة االأوىل، وله وجهة نظر خا�سة عن اأفام العنف، فقال: ما يهم 
املنتج االأمريكي اليوم اأو املنتج ال�سينمائي املحرتف هو حتقيق اأعلى 
ن�س��بة من االأرباح كه��دف اأول، ثم البحث عن اجلوائ��ز املهمة من اأجل 
ال�س��هرة، اأما ما ينعك�س على النا���س من اأ�رشار فهذه ال تعنيه، من هذا 

املنطلق علينا اأن نتعامل مع هذا النوع من االأفام ونقلل من اأهميتها.
تايف وتقليل �سلبيات االأفام

اإن و�س��ع اآليه عمل اأو ا�س��رتاتيجيه ملنع �س��لبيات االأف��ام قد ال تكون 
جمدي��ه، م��ا مل نكن جادي��ن فعا يف من��ع �س��هوات اأنف�س��نا، والتحكم 
بالعقل واملنطق، يف ما يرد اإلينا منها، وحتى نتافى هذه ال�س��لبيات، 
والت��ي باتت تتغلغل يف البنية االجتماعية والقيمية بتقبلنا املنا�س��ب 

اأو غري املنا�سب لها.
لذا يجب علينا، اإن نحدد بع�س الظواهر التي من املمكن اأن تكون ذات 
مرتكزات اأ�سا�سية لتجنب �سلبيات االأفام ومنها، يجب حت�سن النف�س 
ذاتي��ا من خ��ال الوعي اجليد، مبا ه��و قادم عرب االأف��ام، والتنبوؤ مبا 
حتمل��ه يف طياته��ا من �س��موم غريبة يف الفكر املنح��رف، لذا يجب اأن 

يكون لدينا عينا فاح�سه وعقا واعيا مييز بن النافع من ال�سار.
كذلك يقع على االأ�رشة دور كبري يف عمليه �س��بط ال�س��باب، ومراقبتهم 
يف ما ي�س��اهدونه من برامج واأفام، وحثه��م على متابعه ما هو مفيد 
ومثمر ونبذ كل ما هو �سار، واأي�سا ال بد من ت�سجيع التوا�سل العاطفي 
والنف�س��ي بن اأف��راد االأ�رشة الواح��دة اإذ اأن احلل ق��د ال يكون يف البعد 
ع��ن االأفام نهائيا، وامن��ا اختيار املفيد منها، وهن��اك اأمر اآخر ميكن 
اأن ن�س��تفيد من��ه وهو ���رشورة اللجوء اإىل ال��رتاث العربي االإ�س��امي، 
باعتب��اره م�س��درا ثري��ا ملواجه حتدي��ات العومل��ة، وعاما م�س��اعدا 

لت�سكيل جتان�س ذهني وروحي بن �سباب االأمة.

بعد توقف دام 27 عامًا.. السعودية تدشن 
اليوم أولى رحالتها إلى العراق

بيرقدار: محاكم كركوك ودار القضاء في جلوالء 
مستمرة بالعمل

السماح لطلبة المراحل المنتهية “الراسبين” 
بالدوام في المدارس المسائية

بغداد � اجلورنال: اتفق العراق وال�سعودية على ت�سيري الرحات اجلوية بدءاً من اليوم 
االأربع��اء يف تد�س��ن الطريان امل��دين بن البلدين بعد توقفه 27 ع��ام “. وذكر بيان 
اع��ام وزارة النق��ل تلقت "اجلورنال" ن�س��خة منه ،ان “وزير النق��ل كاظم احلمامي، 
األتقى �سفري ال�سعودية يف العراق عبد العزيز ال�سمري لبحث تعزيز العاقات الثنائية 
ب��ن البلدين يف جم��ال النقل”. وقال احلمامي انه “يف اإطار التعاون امل�س��رتك بن 
الع��راق وال�س��عودية مت توقيع مذكرة تفاهم م�س��رتكة بن الطرف��ن لتنظيم خدمات 
النق��ل اجلوي وتقدمي كاف��ة اخلدمات االر�س��ية لطائرات اململك��ة وبالعك�س”. واأكد 
ان “الع��راق ي�س��عى لاأنفت��اح على جميع دول الع��امل وباالخ���س االقليمية” مبينا 
ان “هناك م�س��الح م�س��رتكة مع اال�سقاء ال�س��عودين ونحن ب�سدد فتح اآفاق جديدة 
للتع��اون مبختل��ف جماالت النقل”. واأ�س��اف ان��ه “مت االتفاق على ت�س��يري رحات 
جوي��ة م��ن مطارات اململك��ة العربية ال�س��عودية اىل املطارات العراقية” م�س��ريا اىل 
ان “ي��وم غد االربعاء �سي�س��هد هبوط طائ��رة �رشكة نا�س ال�س��عودية يف مطار بغداد 
الدويل تليها طائرة اخرى من امللكية ال�سعودية”. من جانبه اأبدى اجلانب ال�سعودي 
ا�س��تعداده لتق��دمي كاف��ة الت�س��هيات اخلدمية ع��رب مطاراته��ا وكذل��ك االتفاق على 
رح��ات جوية جمدولة ومنتظمة ل�رشكة اخلط��وط اجلوية العراقية اىل مطارات جدة 

واملدينة والدمام.

بغ��داد � اجلورن��ال : اأك��د املتحدث جمل�س الق�س��اء االأعلى القا�س��ي عبد ال�س��تار 
بريقدار، الثاثاء، اأن العمل الق�سائي م�ستمر يف رئا�سة حمكمة ا�ستئناف كركوك 
ودور الق�س��اء التابعة لها، الفتا اإىل اأن حمكمة جلوالء يف دياىل توا�س��ل عملها 

ب�سكل طبيعي اأي�سًا.
وق��ال بريق��دار، يف بي��ان تلقت"اجلورنال" ن�س��خة من��ه، اإن "العمل م�س��تمر يف 
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف كركوك االحتادية واملحاكم التابعة لها م�ستمرة بتقدمي 
اخلدمة الق�س��ائية". وب�ساأن دار الق�ساء يف جلوالء التابعة ملحافظة دياىل، لفت 
بريقدار اإىل اأن "العمل الق�س��ائي متوا�س��ل فيها والق�ساة واملوظفون م�ستمرون 

بتقدمي اخلدمة الق�سائية اإىل املواطنن".

بغداد – اجلورنال  قررت وزارة الرتبية، اليوم الثاثاء، ال�س��ماح لطلبة الثالث املتو�سط 
وال�ساد�س االإعدادي الرا�سبن �سنتن متتاليتن يف املدار�س النهارية ،الدوام �سنة واحدة 
فقط يف املدار�س امل�سائية. وقال بيان �سادر من مديرية العاقات العامة واالإعام يف 
ال��وزارة تلقت��ه "اجلورنال"اإن “هذا القرار �س��در باالعتماد على امل��ادة 56  من نظام 
املدار�س الثانوية رقم 2 ل�س��نة 1994 والتعديل الثالث لنظام املدار�س الثانوية رقم 2 
ل�س��نة 1977”. ووجهت الوزارة مديرياتها العام��ة للرتبية بتنفيذ هذا القرار من العام 
الدرا�س��ي -2017 2018 معزية اإن �س��بب اإ�س��دار القرار هو من اجل تنظيم اآلية قبول 
طلبة ال�سف الثالث املتو�سط وال�ساد�س االإعدادي يف املدار�س امل�سائية. وبينت الوزارة 
انها �ست�س��در تعليمات جديدة بخ�س��و�س ت�س��جيل طلبة ال�سفوف االأخرى يف املدار�س 

امل�سائية يف االأيام القادمة. 

اأكد ع�سو جلنة الزراعة واملوارد املائية يف جمل�س 
حمافظة وا�سط، كرمي البي�ساين، اليوم الثاثاء، ان 
التقارير الزراعية االخرية اكدت انقرا�س وانح�سار 
65% م��ن انواع التمور الن��ادرة والتي كانت تتميز 

بها املحافظة.
وق��ال البي�س��اين يف حدي��ث �س��حفي اإن "هنال��ك 
تراجع��ا وا�س��حا يف اع��داد التم��ور والنخي��ل يف 
حمافظ��ة وا�س��ط بع��د ان كان��ت املحافظ��ة حتت��ل 
مراتب متقدم��ة يف الباد باإنتاج التمور"، م�س��رياً 
اىل ان "اال�سباب تعود اىل جتريف بع�س الب�ساتن 

وحتويله��ا اىل قط��ع �س��كنية باال�س��افة اىل حرق 
الع��دد االخر منه��ا وكذلك العط���س واالهمال الذي 

تعاين منه تلك الب�ساتن".
وا�ساف ان "وزارة الزراعة تتحمل م�سوؤول انح�سار 
هذه االنواع والتي كان البد من اطاق الت�سهيات 
الزراعية وكذلك مكافحة املبيدات الزراعية وتوفري 

القرو���س باالإ�س��افة اىل التع��اون م��ع اجله��ات 
امل�سوؤولة لغر�س ايقاف عمليات التجريف".

وا�س��ار البي�س��اين اإىل ان "هنالك انقرا�س��ا بن�سبة 
65% من انواع التمور النادرة يف املحافظة والتي 
كان��ت تتميز بها عن باقي املحافظات وتغذي بها 

ال�سوق املحلية واخلارجية ". 

يعتزم جمل�س النواب العراقي، ا�س��تكمال الت�سويت 
على مقرتح قانون تعديل قانون املفو�س��ية العليا 
امل�س��تقلة لانتخابات خال جل�س��ته املق��رر التي 

عقدها اليوم.
وقال بيان �س��ادر عن الدائ��رة االعامية للربملان 
�سيت�س��من  النواب��ب  اعم��ال جمل���س  “ج��دول  ،ان 
ا�س��تكمال الت�س��ويت عل��ى مق��رتح قان��ون تعديل 
قان��ون املفو�س��ية العلي��ا امل�س��تقلة لانتخاب��ات 
رق��م )11( ل�س��نة ″2007، م�س��يفا ان “اجل��دول 
�سيت�س��من تقري��ر عم��ل جلن���ة اخلب���راء الختي��ار 

اع�ساء املفو�سي���ة العليا امل�ستقلة لانتخابات”.
ويت�س��من اي�سا ا�ستكمال الت�س���ويت على م�رشوع 
قان��ون التعدي��ل الثال��ث لقان��ون املحافظات غري 
 2008 ل�س��نة   )21( رق��م  اأقلي��م  يف  املنتظم��ة 
والت�س����ويت م��ن حيث املب��داأ على مق��رتح قانون 
تعدي��ل قانون انتخابات جمل���س النواب رقم )45( 

ل�سنة 2013″.
وتابع ان “اجلدول �سيت�س��من الت�س��ويت من حيث 
املب��داأ على مقرتح قان��ون تعديل قان��ون االحوال 
ال�سخ�س��ية رقم )188( ل�س��نة 1959 والت�س��ويت 
عل��ى م�رشوع قان��ون ت�س��ديق اتفاقي��ة الت�س��جيع 
واحلماي��ة املتبادل��ة لا�س��تثمارات ب��ن حكوم��ة 
اجلمهوري�����ة  وحكوم�����ة  الع�����راق  جمهوري��ة 

اال�سامي��ة االيراني��ة”.
وا�س��ار اىل ان “اجلدول �سيت�س��من الت�س�ويت على 
م���رشوع قان��ون تعديل قان��ون نقابة املحا�س��بن 
واملدققن والت�سويت على م�رشوع قانون التعديل 
الث��اين لقان��ون البن��ك املرك��زي العراقي ال�س��ادر 
باالمر رقم )56( ل�سنة 2004 عن �سلطة االئتاف 

املوؤقتة )املنحلة(”.
 ولف��ت البي��ان اىل ان “ج��دول اعم��ال الربمل��ان 
�سيت�سمن ا�ستكمال مناق�س��ة م�رشوع قانون الطعن 
مل�س��لحة القانون يف االحكام والقرارات اخلا�س��ة 
بامللكي��ة العقاري��ة وتقري����ر ومناق�س����ة م���رشوع 
قان��ون ان�س��مام جمهوري��ة الع��راق اىل اتفاقي��ة 
جت��ارة احلب��وب لع��ام 1995 ا�س��افة اىل تقري��ر 
ومناق�س��ة م���رشوع قان��ون التعدي��ل االول لقانون 
انتخاب��ات جمل�س النواب العراقي رقم )45( ل�س��نة 

.”2013

زراعة واسط تعلن إنقراض 65% من أنواع التمور النادرة في المحافظة

الكرد الفيليون في واسط يدعون إلى إنهاء الدكتاتورية المقيتة

استطالع رأي: كيف تؤثر السينما في سلوكيات الشباب؟

"الجورنال"  تنشر جدول 
أعمال البرلمان لجلسة 

األربعاء
بغداد - الجورنال

واسط ـ متابعة

بغداد – الجورنال

بغداد ـ متابعة

اإن مما ال يختلف فيه اثنان، ما 
ت�ؤديه االأفالم االأجنبية والعربية، 

من دور فعال وم�ؤثر يف ت�جيه 
املجتمعات ب�ش�ره عامه وال�شباب 

ب�ش�ره خا�شة، والتاأثري عليهم 
يف جممل ق�شاياهم املختلفة، 

يف العقائد واالأخالق وال�شل�ك 
وال�شيا�شة واالقت�شاد، حيث 

احتلت االأفالم وم�شامينها حيزًا 
كبريًا يف حياتهم الي�مية، لدرجة 

اأن ال�شباب ال ي�شتطيع�ا اال�شتغناء 
عن خمتلف االأفالم التي تعر�شها 

القن�ات الف�شائية اأو دور ال�شينما، 
و�شارت متابعتها جزءًا من تركيبة 

حياتهم ونظامهم.

دعت جلنة الكرد الفيليني 
يف جمل�س حمافظة وا�شط، 

الثالثاء، االأكراد اإىل اإنهاء 
حكم "الع�ائل امل�شتبدة" 

واملتحكمة مب�شري ومقدرات 
ال�شعب واإنهاء الدكتات�رية 

املقيتة و امل�شالح الفردية.
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