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الدولة  عقارات  ملف  فتح  االحتادية  احلكومة  تعتزم 
التي  واالح��زاب  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  يقنطها  التي 
االمر   ، الدولة  اىل  لها ال�سرتجاعها  تتخذ منها مقرات 
امللف  هذا  تنفيذ  يف  �سعوبة  احلكومة  تواجه  قد  الذي 
ال�سائك لكونه مرتبط باالحزاب الكبرية والتي لها ثقل 
العراقي  لل�سان  مراقبون  ويرى  ال�سيا�سية.  العملية  يف 
ملف  فتح  على  توافق  لن  املتنفذة  واالحزاب  الكتل  ان 
 2003 عام  منذ  مغلقا  زال  ما  ال��ذي  الدولة  عقارات 
حكومة  عن  الثقة  ب�سحب  تهدد  وقد  هذا،  يومنا  وحتى 
عبد املهدي يف حال امل�سي بذلك. وك�سف النائب عن 
احلكومة  حترك  عن  الي�ساري،  ح�سني  البناء  حتالف 
تاأخريية  غرامات  وفر�ض  الدولة  عقارات  ملف  لفتح 
ان  مبينًا  ايجاراتها،  ي�سلموا  مل  الذين  امل�سوؤولني  على 
الربملان �سوت على فقرة يف املوازنة ت�سمن ا�ستعادة 
احلكومة لعقاراتها. وقال الي�ساري يف ت�رصيح �سحفي 
ان “احلكومة �رصعت بفتح ملف عقاراتها من اجل انهاء 
هذا املو�سوع وا�ستعادة مامتتلكه من عقارات يف ذمة 
ر�سا  وعدم  امللف  هذا  اثارة  بعد  خا�سة  امل�سوؤولني، 
وا�ساف  الت�رصيعية".  وخا�سة  ال�سلطات  على  ال�سارع 
تتعلق  املوازنة  �سمن  فقرة  على  �سوت  “الربملان  ان 
ا�ستيفاء  مبوجبها  و�سيتم  ال��دول��ة،  ع��ق��ارات  بايجار 
بن�سبة  وفوائد  رجعي   باأثر  امل�سوؤولني  من  االيجارات 
االيجارات  ملجموع  التقديرية  القيمة  على   20%
ان  الق�ساب  جنم  ال�سيا�سي  اخلبري  وراأى  املرتاكمة". 
ملفات  فتح  عن  يرتاجع  ان  ي�ستطيع  ال  املهدي  "عبد 
الدولة  �رصب  الذي  الف�ساد  او  الدولة  عقارات  تخ�ض 

املجتمعية  ال�سغوط  ب�سبب  االن  وحتى   2003 منذ 
ان  املهدي  عبد  على  يتوجب  ال�سبب  وبهذا  واملرجعية 
ينطلق ويرتكز على املجتمع العراقي من اجل ان يكون 
داعما و�ساندا له يف املرحلة املقبلة". وقال الق�ساب ل� 
»اجلورنال نيوز« "اذا بقي عبد املهدي ما�سكا الع�سى 
ال�سيا�سية وتارة اخرى  الكتل  الو�سط تارة الر�ساء  من 
الر�ساء املجتمع فانه قد ال ت�ستطيع حكومته امل�سي 
يف املدة الد�ستورية املكلف بها وهي االربع �سنوات ". 
ا�ستبعد م�سي  ال�رصيف فقد  ال�سيا�سي �ستار  اما املحلل 
رئي�ض الوزراء بفتح ملف عقارات الدولة ب�سبب اعرتا�ض 
الكتل ال�سيا�سية. وقال العرداوي ل� »اجلورنال نيوز« ان 
هذا  الدولة  عقارات  ملف  تفتتح  بان  احلكومة  "عزم 
بحد ذاته �سيكون حتديا كبريا امام حكومة عادل عبد 
املهدي، التي ما زالت تعاين من نق�ض اكمال كابينتها 
فيما  ال�سيا�سية  الكتل  خالف  ان  على  دليل  خري  وهذا 
بع�ض  يف  م�سلولة  املهدي  عبد  حكومة  جعلت  بينها 
بفتح  امل�سي  ال��وزراء  لرئي�ض  ميكن  فكيف   ، االحيان 
الدولة  عقارات  ملف  وهو  ملف  واه��م  واخطر  ا�سعب 
التي ا�ستحوذت عليها االحزاب منذ �سقوط النظام واىل 
امل�سي  فعال  اراد  اذا  املهدي  "عبد  ان  وا�ساف  االن". 
دعم  من  يتجرد  قد  فانه  الدولة  عقارات  ملف  بفتح 
االحزاب له وا�سبح ظهره ي�سري يف طريق مظلم ولي�ض 
لديه منا�رصين وبهذا �سيهدد حكومته و�ستكون م�سلولة 
، وبهذا �ست�ستغل الكتل  النواب  وال حتظى بدعم جمل�ض 
الذين  ال��وزراء  لبع�ض  ال�سيا�سية  اال�ستجوابات  ورقة 
عليهم ا�سكاالت فيما يخ�ض مو�سوع امل�سائلة والعدالة 
واخرين متهمني بدعم االرهاب ومن هذا اجلانب �ستقوم 

بتحريك اجنداتها ال�سعاف حكومة عبد املهدي".

بغداد - اجلورنال: قرتحت النائبة عالية ن�سيف ت�سكيل جلنة �سبيهة باللجنة التي �سكلت بعد ٢٠٠٤ الختيار اأمني بغداد تقوم 
باإجراء مقابالت مع املر�سحني كاًل على انفراد. وقالت يف بيان ، ان اللجنة التي �سكلت بعد عام ٢٠٠٤ الختيار اأمني بغداد 
الكثريون  اأن و�سعت �رصوطًا وموا�سفات حمددة، فتقدم  الرت�سيح لهذا املن�سب بعد  اأع�ساء، فتحت باب  كانت ت�سم ت�سعة 

ومتت غربلتهم حتى و�سل عددهم اىل ٨ اأ�سخا�ض متت مقابلة كل منهم ب�سكل منفرد بهدف فرز االأن�سب واالأ�سلح بينهم".
واأو�سحت ن�سيف ان "هذه االآلية قد ت�ساعدنا يف اختيار املر�سح املنا�سب لهذا املن�سب املهم، ب�رصط ا�ستقاللية اللجنة وعدم 

تدخل االأحزاب ال�سيا�سية يف عملية اختيار املر�سح، مع �رصورة اعتماد معيار الكفاءة واخلربة عند االختيار".
اأهم  كاإحدى  ورونقها  مكانتها  ت�ستعيد  على جعلها  يكون حري�سًا  لبغداد  اأمني  اختيار  اإليه هو  نطمح  ما  "كل  ان  وتابعت 
وي�سعى  بعا�سمته  يعتز  ومهني  كفوء  �سخ�ض  اختيار  يجب  وبالتايل  العريق،  بتاريخها  يليق  االأو�سط ومبا  ال�رصق  عوا�سم 

خلدمتها ب�سدق وتفاٍن واإخال�ض والتوجد اأية �سائبة اأو موؤ�رصات �سلبية يف عمله".

الفايز،  البناء عامر  النائب عن حتالف  اعترب 
ان��ع��ق��اد م��وؤمت��ر حل���زب ال��ب��ع��ث امل��ن��ح��ل يف 
ياأ�سة  حم��اول��ة  برلني  االملانية  العا�سمة 
ان  على  م�سددا  ال�ساحة،  على  نف�سه  الثبات 

عودة البعث ا�سحت م�ستحيلة.
،اإن  �سحفي  ت�����رصي��ح  يف  ال��ف��اي��ز  وق����ال 
ال�سابق  النظام  ازالم  من  جمموعة  “جتمع 
جملة  من  حماولة  برلني  يف  البعثيني  من 
حماوالت ياأ�سة الثبات وجودهم على ال�ساحة 
م�ستحيلة".  ا�سحت  البعث  عودة  ق�سية  واما 

برلني  يف  العراق  �سفارة  “على  ان  وا�ساف 
تقوده  الذي  التجمع  هذا  با�ستنكار  تقوم  ان 
اذا  االملانية  احلكومة  وتطالب  �سدام  رغد 
كانوا مقيمني مبنعهم وعدم ال�سماح لهم من 
قيام  باأي ن�ساط معاد العملية ال�سيا�سية يف 
العراق لكون املانيا متتلك عالقات جيدة مع 

العراق".
البائ�ض  الن�ساط  “هذا  ان  اإىل  الفايز  ولفت 
ان�سطة �سابقة مدعومة من دول  هو جزء من 
اجنبية معروفة ومن بينها الواليات املتحدة 
ورقة  ال�رصذمة  ه��ذه  من  متخذة  االمريكية 

�سغط لتحقيق م�ساحلها اخلا�سة".

 ك�سفت هيئة النزاهة،  اأنها �ستعلن خالل �سهر 
اآذار املقبل نتائج التحقيقات اخلا�سة مبلفات 
وامل�ساريع  وال�سجون  وال��ن��ف��ط  اال�ستثمار 
ملف  اىل  ا�سافة  املحافظات  بعموم  املتلكئة 
مكافحة  ان  على  م�سددة  ال��ع��ق��ارات،  تزوير 
وقال  �سيا�سيا  قرارا  تتطلب  البالد  يف  الف�ساد 
القا�سي عزت توفيق جعفر يف  الهيئة،  رئي�ض 
خالل  �ست�سدر  “الهيئة  اإن  �سحفي  ت�رصيح 
�سهر اآذار املقبل تقريرها اخلا�ض بالربع االول 
التحقيقات  نتائج  و�سيحوي  احل��ايل،  للعام 

مب��ل��ف��ات اال���س��ت��ث��م��ار وال��ن��ف��ط وال�����س��ج��ون 
املحافظات،  عموم  يف  املتلكئة  وامل�ساريع 
العقارات.  الذي طال  التزوير  اىل ملف  ا�سافة 
جدا،  كبري  الف�ساد  “حجم  اأن  جعفر  واأ�ساف 
يتم  ما  مع  امل�سكلة  حجم  بني  املقارنة  وعند 
ملفتة  غري  تكون  تكاد  اج��راءات،  من  اتخاذه 
الف�ساد  مكافحة  م�رصوع  عادا  ال�سارع”،  بنظر 
اقرارا �سيا�سيا واقت�ساديا وثقافيا واجتماعيا 
ان  وت��اب��ع  وتنظيميا".  واداري���ا  وا�سالحيا 
"رئي�ض الوزراء عادل عبد املهدي جاد و�سادق 
م�سريا  الف�ساد،  مبكافحة  ويريده  يقوله  ما  يف 
اىل ان دائرته ا�سافة اىل ديوان الرقابة املالية 

وجمل�ض الق�ساء االعلى، جادة يف مكافحة اآفة 
قراراً  تتطلب  “امل�سكلة  اأن  م�ستدركًا  الف�ساد”، 
�سيا�سيا، وهو اول اخلطوات واال�سا�ض مبكافحة 

الف�ساد يف البالد".
وب�ساأن قانون العفو واالثار املرتتبة عليه، لفت 
املتهمني  جميع  �سمل  “القانون  ان  اىل  جعفر 
الهيئة  م��ع��ار���س��ة  رغ���م  وق��ي��ود،  مب��ح��ددات 
م�رصوع  كان  عندما  �سده  موقفا  واتخاذها 
داأبت  القانون  �رصع  عندما  انه  مذكرا  قانون، 
ونبهتها  املعنية  اجلهات  مفاحتة  على  الهيئة 
على  خماطر هذا القانون وما يرتتب عليه من 

اثار".

غا�سبني،  مظاهرين  اقتحام  عراقيون،  نا�سطون  عد 
ثكنة للجي�ض الرتكي يف حمافظة دهوك، �سمال العراق، 
دعا  فيما  البالد،  يف  االأجنبية  القوات  "انتفا�سة" �سد 
اإخراج  باجتاه  لل�سغط  ودعمها  م�ساندتها  اإىل  اآخرون 
تلك القوات من العراق. واأعلنت وزارة اخلارجية موقفها، 
والتي  ده��وك  حمافظة  يف  وقعت  التي  االح���داث  من 
اآخر بجروح. وذكر  واإ�سابة عدد  اإىل مقتل مواطن  ادت 
"الوزارة تدين ما قامت به  اأن  بيان �سادر عن الوزارة 
اأ�سلحتها على املواطنني  القوات الرتكية من فتح نريان 
ق�ساء  �سمن  �سربيي  وجممع  �سيالدزي،  ناحية  يف 
�سحية  ل�سقوط  اأدى  والذي  دهوك،  مبحافظة  العمادية، 

الع�سكري  الطريان  قيام  اأعقبها  اجلرحى،  من  وع��دد 
ت�سبب  ارتفاعات منخف�سة؛ مما  بالتحليق على  الرتكِي 
عن  نعرب  اإذ  "واإننا  واأ�ساف  املواطنني".   بني  بالذعر 
اأ�سفنا لل�سحايا واخل�سائر فاإن وزارة اخلارجية �ستقوم 
مذكرة  وت�سلمه  بغداد،  لدى  الرتكي  ال�سفري  با�ستدعاء 
احتجاج حول احلادث واملطالبة بعدم تكراره. واأو�سح 
البيان اأن �سيادة العراق، واأمن مواطنيه تقع يف املقام 
اإدانة  العراقية، موؤكدا  االأول �سمن م�سوؤوليات احلكومة 
العراق الثابتة الأي جتاوز على اأمن العراق، و�سيادته، اأو 
ا�ستخدام اأرا�سيه لالعتداء على اأمن و�سالمة اأي من دول 
املا�سي،  ال�سبت  غا�سبون،  حمتجون  واقتحم  اجل��وار. 
دهوك،  �رصق  �سيالدزى  ناحية  يف  تركيا  ع�سكريا  مقرا 
واالعتدة  االأ�سلحة  من  ع��دد  يف  النار  اأ���رصم��وا  حيث 

ق�سف  يف  مدنيني  قتلى  �سقوط  خلفية  على  واالآليات، 
يف  الكرد�ستاين  العمال  حلزب  مواقع  ا�ستهدف  تركي 
يف  �سفحته  على  بابينت  يا�ض  وكتب  كرد�ستان.  اإقليم 
فاإن  قلنا  وكما  حدود،  النف�ض  ل�سبط  قائاًل:  الفي�سبوك، 
يطول.  لن  ال�سافرة  الرتكية  املمار�سات  على  ال�سكوت 
�سد  انتفا�سة  اإنها  بالقول:  عزيز،  دمهارت  عّلق  فيما 
املحتل الرتكي  ويرى اأيوب حاجي، اأن "الق�سف الرتكي 
ال�سافر داخل االأرا�سي العراقية، جعل  املتكرر ووجوده 
املواطنني ينتف�سون مطالبني مبغادرة البالد، وت�سفية 
الكرد�ستاين  العمال  ح��زب  مع  املزعومة  ح�ساباتها 
خارج احلدود العراقية. ويعتقد اأجمد ال�سامي، اأنه " من 
الواجب الوطني ان يتظاهر ال�سعب يف وقت الذي تعجز 
فيه احلكومة عن الرد على انتهاكات من دولة جماورة 

كرد�ستان  اقليم  �سلطات  ال�سامرائي،  حممد  حمل  فيما 
بداية  الرتكية  الثكنة  "حرق  اأن  اإىل  واأ�سار  امل�سوؤولية، 
الف�ساد  و�سد  االأجنبي  التواجد  �سد  عارمة  النتفا�سة 
اثنني  م�سوؤولني  اأن  اأمني،   م�سدر  واأف��اد  االإقليم.  يف 
ع�سكرية  ثكنة  باقتحام  اأ�سيبا،  الرتكية  املخابرات  يف 
حمافظة  �رصقي  �سيالدزى  ناحية  يف  الرتكية  للقوات 
دهوك. واأكد امل�سدر، اأن "القوات الرتكية بادرت باإطالق 
النار الع�سوائي على املتظاهرين، ما اأدى اإىل اإ�سابة 5 
"و�سول  اىل  م�سريا  حرجة.  حالة  بينهم  من  املحتجني 
قوات من االمن الكردي االأ�ساي�ض اىل الثكنة، مع �سيارات 
االطفاء واال�سعاف". ولفت، اإىل ان "املحتجني اأحرقوا 8 
دبابات للجي�ض الرتكي، ف�سال عن اآليات اأخرى ومقرات 
القوات  اأن  امنية  م�سادر  وتقول  الثكنة.  داخل  للجنود 

الرتكية عادت اىل قاعدتها يف �سيالدزي، �رصق حمافظة 
للطائرات  "مرعب  حتليق  وج��ود  اىل  م�سريا  ده���وك، 
الرتكية  "القوات  اإن  الرتكية فوق �سماء املنطقة. وقال، 
عادت اىل القاعدة الع�سكرية يف �سيالدزي بعد ان�سحاب 
النيابية،  اخل��دم��ات  جلنة  ح��ددت  منها.  املتظاهرين 
الفقرية  التي �ستمنح للعائالت  االأرا�سي  االأحد، م�ساحة 
ال�سكن  اأزمة  بحل  احلكومة  مبادرة  ب�سكل جماين خالل 
وزارة  على  ا�سرتطت  فيما  البالد،  حمافظات  عموم  يف 
وقال  للمواطنني.  املخدومة  االأرا�سي  توزيع  البلديات 
املعلومة  ل�/  ت�رصيح  يف  ال�سهالين  وليد  اللجنة  ع�سو 
البلديات  وزير  ا�ست�سافة  على  عمل  “الربملان  اإن   ،/
ملناق�سة اآلية توزيع قطع االأرا�سي للعائالت الفقرة وحل 
“املناق�سة حدد من خاللها  اإن  اأزمة ال�سكن”، الفتا اإىل 

م�ساحة 150 مرت توزع ب�سكل جماين للعائالت الفقرية 
فيما حدد مبلغ رمزي مل�ساحة 250 اإىل 600 مرت”.

وزي��ر  على  ا���س��رتط��ت  اخل��دم��ات  “جلنة  اأن  واأ���س��اف 
ميكن  وال  خمدومة  اأرا�سي  قطع  ت��وزع  بان  البلديات 
منح االأرا�سي ب�سكل غري منتظم وال حتتوي على البنى 
على  كبريا  ع��بء  �ستكون  كونها  للمواطنني  التحتية 
توفري  �ستتبنى  “احلكومة  اأن  مبينا  الفقرية”،  العائالت 
املبالغ  املواطنني  ومنح  االأرا�سي  تلك  لبناء  القرو�ض 

ب�سكل دفعات”.
“هنالك توجه حكومي ببناء جممعات �سكنية  اأن  وبني 
باب  وفتح  ال�سكن  اأزم���ة  حل��ل  املناطق  م��ن  ع��دد  يف 
بالواقع  للنهو�ض  االأجنبية  ال�رصكات  امام  اال�ستثمار 

اخلدمي جتاه املواطن”.

"ملف عقارات الدولة".. تحد جديد يواجه حكومة عبد المهدي 

النزاهة تحدد موعد نتائج التحقيق باربعة ملفات مهمة

"احداث شيالدزي" تفتح شهية العراقيين بمواصلة الضغط الخراج القوات االجنبية 

اقتراح برلماني لتشكيل لجنة الختيار امين بغداد

بغداد تفاتح برلين عن نشاط البعث
بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد – الجورنال

بغداد - يونس العراف  
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ال  النا�ض  بع�ض  ان  ن��رى  اليومية  احل��ي��اة  يف 
جيد  م��زاج  يف  دائما  لي�ض  االإن�سان  ان  يدركون 
متعكر،  م��زاج  يف  جتعله  التي  م�ساكله  ول��دي��ه 
موقف  يف  يجعلهم  ما  معه  امل��زاح  يف  فيلحون 
فقدان  مرحلة  اإىل  املقابل  و�سول  عند  حم��رج 
ملزاج  ال�سحيح  التقدير  ان  متنا�سني  االأع�ساب 
العوامل  بع�ض  فهناك  االإحراج  من  ينجي  النا�ض 
ينبغي  وال��ت��ي  ال�سخ�سية  تكوين  يف  امل��وؤث��رة 
يف  دور  من  لها  ملا  ومراعاتها  اإليها  االلتفات 
وكيفية  �سفاته  وفهم  الفرد  �سخ�سية  معرفة 
اإىل  ومير  بالنف�ض  يبداأ  فاالحرتام  معه  التعامل 

الغري عرب بوابة فهم املقابل ب�سورة �سحيحة.

جمتمع متنوع
علم  )اخت�سا�ض  من�سور  ط��ارق  الدكتور  يقول 
يعي�ض  االإن�سان  اإن  عليه  املتعارف  من  النف�ض(: 
داخل جمتمع متنوع لذلك عليه م�سوؤولية التقدير 
حوله  من  يعي�سون  الذين  النا�ض  ملزاج  ال�سحيح 
اأمام  االإح��راج  من  ينجيه  ال�سحيح  فالت�رصف 
جتارب  عن  عبارة  احلياة  ان  وا�ساف  االآخرين. 
ويبني  عالقاته  يف  يتو�سع  واالإن�سان  ومواقف 
جت��ارب  م��ن  واخل��ارج��ي��ة  ال�سخ�سية  عالقاته 
ومواقف عا�سها خالل ظرف معني وتنعك�ض عليه 
تعتمد  الأنها  �سلبيًا  اأو  اإيجابيًا  �سواء  التعامالت 
بالدرجة االأوىل على تكوين �سخ�سيته يف ذهنية 
م��روره مبواقف  وذل��ك من خ��الل  االآخ��ر  الطرف 
ومربرات تكون �سفرية له لدى فكر وذهن االآخرين 

الذين يكونوا لديهم نظرة عليه ولكن على ح�سب 
توجهاته وطريقة تعامله مع االآخرين. وتابع ان 
العام  ال�سخ�سية مظهرها  الظروف هي من متنح 
على  ال�سخ�سية  تقت�رص  ال  اإذ  عليه  يقا�ض  ال��ذي 
املظهر اخلارجي للفرد وال على ال�سفات النف�سية 
املتنوعة  وال�سلوكيات  الت�رصفات  اأو  الداخلية 
واإمنا هي نظام متكامل من هذه  التي يقوم بها 
يف  بع�سها  ويوؤثر  بع�سها  مع  جمتمعة  االأم��ور 
املعنوي  للكيان  حمدداً  طابعًا  يعطي  مما  بع�ض 

لل�سخ�ض.
ال�سفات الوراثية

نف�سية  اأمرا�ض  )ا�ست�ساري  الها�سمي  حممود  الدكتور  يرى 
ما  وغالبا  االن�سان  ت�رصفات  يعك�ض  ما  هو  البيت  ان   )
تكون ال�سخ�سية امل�سطربة هي نتاج عدم وجود اال�ستقرار 

له دور كبري يف  اال�ستقرار  البيت وذلك  داخل  االأ�رصي يف 
ذلك فكلما كانت االأ�رصة اأكرث ا�ستقراراً �سار الفرد فيها اأكرث 
. وا�ساف   اأمنًا وطماأنينة وثقة يف نف�سه والعك�ض �سحيح 
ان هناك العديد من العوامل املوؤثرة يف تكوين ال�سخ�سية  
مثل عامل الوراثة التي لها دور مهم  يف اإك�ساب ال�سخ�ض 
العجلة   ( ال�سخ�سية  تكوين  يف  توؤثر  التي  ال�سفات  بع�ض 
املوؤثرات  عن   (ف�سال  الدعابة   ، اجلدية   ، الكرم   ، الربود   ،
الثقافية واالجتماعية مثل املعلومات والعادات واالأعراف 
والتقاليد والقيم واملعتقدات ولذلك فاإن املتاأمل يف واقع 
 ، غريه  عن  خمتلفة  �سخ�سية  منهم  لكل  يجد  النا�ض  حياة 
اأن  وتابع  االآخرين.  مع  التعامل  يف  اأ�سلوبه  منهم  ولكل 
على  الدالة  واخلا�سة  العامة  العالمات  من  ع��ددا  هناك 
يف  ما  علة  وج��ود  على  تدل  ال�سخ�سية،فالعامة  اعتالل 
ا�سطراب  ن��وع  مبجموعها  حت��دد  واخلا�سة  ال�سخ�سية 

اأكدته  ما  وهو  )مرتابة-اعتمادية-انطوائية(  ال�سخ�سية 
الدرا�سات املخت�سة بعلم النف�ض وهو ما يجب االنتباه اليه 

عند احلديث مع اأي ان�سان.
التحكم يف ال�سخ�سية

هو  االن�سان  ان  يوؤكد  حم�سن  اهلل  عبد  االجتماعي  الباحث 
من يتحكم يف قيمته و�سخ�سيته لدى االآخرين بت�رصفاته 
كل  م�سوؤوال  ال�سخ�ض  يجعل  ما  وهذا  اليومية  وتعامالته 
امل�سوؤولية عن ما اآل اليه الو�سع من مكانة عند غريه فمن 
مل يحرتم نف�سه فلن يجد من يحرتمه يف احلياة ب�سبب ما 

ي�سدر منه من ت�رصفات خاطئة. 
كثرية  اإ�سكاالت  حياته  يف  يواجه  االن�سان  ان  وا�ساف 
معهم  والتفاهم  االآخ��ري��ن  م��ع  التعامل  يف  وم��ت��ك��ررة 
)كالوالدين واالأوالد واالإخوة واالأخوات واالأقارب واجلريان 
وزمالء املدر�سة اأو العمل ( كما يواجه  �سعوبات متكررة 

على  القدرة  و�سعف  النف�سية  ال�سغوط  مع  التكيف  يف 
اأو  املدر�سة  اأو  البيت  )يف  وامل�سكالت  االأزم��ات  مواجهة 
العمل ( لذلك يجب و�سع ذلك يف احل�سبان عند املزاح مع 
املقابل فلي�ض كل ان�سان قادر على �سبط املزاج والعواطف 
نف�سه  يحا�سب  عندما  الأن��ه  كيفيتها  اأو  كميتها  يف  اأو 
واأفعاله  اأقواله  امل�سوؤولية عن  م�سوؤوال كل  انه كان  �سيجد 
القول  اأن خال�سة  وتابع  الغري.  نف�سه ومع  وتعامالته مع 
ان االن�سان لكي ُيحرتم ال بد اأواًل اأن ينجح يف احرتام نف�سه 
و�سيجني  الغري  احرتام  ف�سينجح يف  نف�سه  وعندما يحرتم 
بهذا احرتام وتقدير الغري له لكن هناك نوعا من الب�رص فاقد 
وقدرناه  احرتمناه  نحن  اإن  وحتى  لنف�سه  احرتامه  حتى 
قد  العك�ض  على  بل  النبيل  التعامل  هذا  لنا  اليرجع 
ي�سل حد االإ�ساءة  لنا بطريقة اأو باأخرى ففاقد ال�سيء 

اليعطيه لذا االحرتام يبداأ بالنف�ض ومير اىل الغري.

وفد وزاري أردني يصل إلى العراق لبحث تعزيز التعاون بين البلدين


