
يبدو ان فصول السنة التتسـاوى ب اشهر السنة في العراق وعندما
كان معلمنا في درس اجلغرافية يشرح لنا عن فصول السنه الصيف
واخلريف والربـيع والشتاء ويـقسمهـا تقسيـما عادال على اشـهر العام
االثني عشـر بات كالما في كالم خـاصة وعندمـا كبرنـا وصرنا ندرك
 12 صـار فيـها  فـصل الصـيف يحـتل احلصـة الكـبرى بـ الفـصول
االربـعه  نـعم واذا حـسـبـنـاهـا حسـاب عـرب فـنـجـد ان الـصيـف يحل
عـلى الـعـراقـيـ في نـهـايـة شـهـر نـيـسـان فـيـشتـد مـع  شـهـر ايار اي
اخلـامس من السـنة ويـستـمر بـاللـهيب صـعودا لـغايـة الشـهر احلادي
ـائل الى ـكن عــنـدهـا نــتـنـفس نــسـيم الــهـواء ا عـشـر تــشـرين ثــاني 
البرودة ليال لغاية دخولنا الشتاء في نهاية الشهر الثاني عشر كانون
اول ومايسمى بالشتاء الذي يخطفنا خطفا دون ان نشعر به اال اليام
ـدة شـهـرين او اكـثـر بـقـلـيل بـ بـارد وعـاصف مـعـدودات فـيـسـتـمـر 
ـطــرومـزعج لـغــايـة مــايـحل الــربـيع فـاخلــريف قـبـل دخـول فـصل وو
الصـيف الطويل والـعريض  نعم اين الـقسمـة التي كان يـعلمـنا اياها
مـعـلم اجلغـرافـية وكـنـا نعـقـد ان فصـول الـسنـة االربـعة تـقـسم وتوزع
ا يزيد واحد ويـنقص آخر واليوم نرى ان ثالثة اشهر لكل فـصل ور
فصل الصيف اخـذ احلصة الكبـرى ب فصول السـنة وصار خمسة
سك التتجاوز الشهرين فادركنا ا اكثر وحصة الشتاء ا اشهر ور
ـنـاخ في الـعـالم بـسبب ـا تغـيـر ا ان حسـبـة مـعـلـمـنا غـيـر دقـيـقـة ور
ر به من متغيرات باالجرام السماوية واالقمار الظروف الطبيعية وما
الـتي حلت عـلينـا حرارتـها بـفصل صـيف صار يـحمـلنـا اعبـاء وهموم
تــضــاف الى هــمــومــنــا ويــقـول لـك فــصل الــصــيف قــاتل لــلــجـراثــيم
واالمـراض بل هو قـاتل لـنا في ظـل فقـدان كافـة اخلـدمات كـالـكهـرباء

اء. وا
ر بـفـصل اب اللـهـاب قالـو (شـهر اب وفي امـثـالنـا الـشعـبـية والنـنـا 
الـلــهـاب) و (اب يــحـرك الــبـســمـار بــالـبــاب) و (اب في الــشـته جالب
والنهار لهاب ) و(في آب بتخلق السحاب) و(في آب اقطف العنب وال
تهاب) و(في آب فوت على كرمك وال تهاب)  (آخر آب الصيف عاب)
و(آخـر عـشــرة أيـام من آب تــفـتح لـلــشـتــا بـاب) وغـيــرهـا من االقـوال
الشـعبـية نعم شـهر اب الـذي الحتتمـل حرارته عنـدما تـصل الى اكثر
من خـمـس مـئـويـة هو اشـد واقـسى الـفصـول عـلى الـعراقـيـ الذين
يـعــانـون االن من انــعـدام اخلــدمـات واولــهـا الــكـهــربـاء واضــاف الـيه
مشاكل وهموم التناحرات والصراعات السياسية التي اخرت واجلت
رتـقبه حـتى صارت مـحور احـاديث العـراقي في تشـكيل احلـكومـة ا
كل مكان بل لـيكتبـوا مثال شعبـيا يضاف الى امـثال شهر اب وهـــــو
ـتع الـنـواب) ( آب يـقـلل االعـنـاب ويـزيـد االرطـاب و
عــنــدمــا صــار بــعـض اعــضــاء مــجــلس الــنــواب
وعوائلهم يختارون دوال عربية واجنبية يقضون
فيهـا اجازاتهم  مع عـوائلهم هـربا من اب الذي

تع النواب.

بغداد

œ«uł ezU

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

Ê«d¹≈ s  rNH u  w  Êu ËeF  u¼UOM²½Ë ÊULKÝ sÐ bL× Ë V «dð ∫n¹dþ

الرئيس األميركي دونالد ترامب في موريستاون

الـــعـــالم "ســـاعـــات هي األطـــول في
تــاريخ أي مــفـــاوضــات" لــلــتــوصل
إليه. وأضاف "هل تعتقدون أن هذا
الشخص (ترامب) هو شخص جيد
ومناسب ليتم التفاوض معه. أم أن
مـــــــا يــــــفـــــــعـــــــلـه هـــــــو مـــــــجــــــرد
االسـتــعــراض?"وشـكك اإليــرانــيـون

بعرض ترامب إجـراء محادثات "في
أي وقت" ودون شروط مسبقة.

ـرتــقـبـة لــلـعــقـوبـات ومع الـعــودة ا
األمـيركـية بـحق إيران الـثالثاء بـعد
ــتــحــدة من انــســحــاب الــواليــات ا
ـوقع عام ?2015 االتـفاق الـنـووي ا
أقـــر ظــــريف بـــأن بـالده ســـتـــواجه

مرحـلة صعـبة في قـادم األيام. وقال
"بــالــتــأكــيــد ســـيــتــســبب الــتــنــمــر
والضـغوطات الـسياسـية األميـركية
بـبعض االضـطـرابات لـكن احلـقيـقة

أن أميركا معزولة في عالم اليوم".
والـســعــوديـة وإســرائـيـل خـصــمـا
ـنطـقة هـما إيـران الرئـيسـيان في ا
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{ واشـــــنــــطـن (أ ف ب) - أقــــر
الرئيس األميركي دونالد ترامب
امـس بــأن ابـــنه الـــبــكـــر الـــتــقى
محـاميـة روسيـة في برج ترامب
في " 2016لــــلــــحــــصـــول عــــلى
مـعـلـومــات عن مـنـافــسـته" لـكـنه

اعتبر أن ذلك "مشروع تماما".
وهــو االعـتـراف األكــثـر صـراحـة
من قبل تـرامب بأن الـدافع لـلقاء
الذي حـصل في حزيـران/يونـيو

 2016كان احلصول على
مـعـلــومـات من شـأنــهـا االضـرار
بـهــيالري كـلـيــنـتـون مـنــافـسـته
ـــوقــراطـــيــة فـي الــســـبــاق الــد

الرئاسي.
وفي تــغـريــدة عــلى تــويـتــر كـرر
تـرامـب أنه لم يـكن حـيـنـهـا عـلى
عـلم بــالـلـقــاء بـ جنــله دونـالـد
جــونــيــور واحملــامــيــة نــاتــالــيـا
ــرتـبــطـة فــيـســيـلــنــيـتــســكـايــا ا
بـالـكـرمـلـ وهـو مـا كـان أعـلـنه

مرارا.
¡UIK « ·b¼

وأعـلن تـرامب عـلـى تـويـتـر "كان
الهدف من الـلقاء احلـصول على
معـلومـات عن منـافس وهو أمر
ـارس طـوال مــشـروع تـمــامـا و
الــوقت في الــســيــاســة ولم يــؤد
الى أي شـيء. لم أكن عـــلى عـــلم

به".
وتوسّع احملـقق اخلـاص روبرت
مـولـر بـالـتحـقـيق في االجـتـماع.

الــــذي حـــضـــره صــــهـــر تـــرامب
جـاريـد كـوشـنــر ومـديـر حـمـلـته
حــيـــنـــهــا بـــول مـــانـــافــورت في

تموز/يوليو 2017.

وكـــان دونــالـــد جـــونــيـــور أعــلن
ز" في لـصـحـيـفة "نـيـويـورك تـا
تموز/يوليو  2017أن االجتماع
تـركـز بــشـكل خـاص عــلى تـبـني

أمـيـركـيـ ألطـفـال روس.والحـقا
أقـر دونـالـد جـونـيور بـأنه وافق
عـلى لقاء فـيسـيلـنيتـسكـايا على
أمل احلـصــول عــلى مــعـلــومـات

تـضـر بــكـلـيـنـتــون لـكـنه قـال أن
الـــــــلـــــــقــــــــاء لـم يُـــــــفـضِ الى أي
شيء.وأعـــلــنت الـــصــحـــيــفــة أن
الــــرئــــيـس هــــو من أمـــــلى هــــذا
الــــبـــيـــان مـــا نــــفـــاه مـــحــــامـــو

الرئيس.
لــكــنــهم عــكــســوا تــوجــهــهم في
مـــذكـــرة وجـــهـــوهـــا الى مـــولـــر
أعلـنوا فـيهـا أن الرئـيس هو من
أمــلى الـبـيــان الـذي لم يـشـر الى
السعي للحصول على معلومات

تضر بكلينتون.
WÞuKF   U uKF

وأوردت الــصـحـيــة أن احملـامـ
وصــفـوا الـبـيـان بـانه "مـقـتـضب

لكن دقيق".
ولـدى ســؤاله األحــد عــمــا دفـعه
لنفي تدخل الرئيس قال محامي
تـرامب جــاي سـيـكــولـو لـشــبـكـة
"إيـه بي سي" األمــيـركــيــة "كـانت

معلوماتي مغلوطة حينها".
وتــابـع احملــامي "لـــقــد ارتـــكــبت
خطـأ في تصريـحي. هذه األمور
حتـــصـل عـــنـــدمــــا تـــكـــون أمـــام

قضايا كهذه".
ويقـول محـامو تـرامب إن اللـقاء

في ذاته ال يخرق أي قانون.
واألحد قال سيكولو إن "السؤال
ــطـــروح هــو كــيـف يــكــون ذلك ا
غــيــر مــشــروع?" مــتــســائال "أي

قــانــون أو نـظــام أو قــواعـد 

ـؤيـدة بـشدة بـ الـدول الـوحـيـدة ا
إلعادة فرض العقوبات األميركية.
أمــا األطــراف األخـــرى في االتــفــاق
برم في  2015)بريـطانـيا النـووي ا
انـيا والص وروسيا) وفرنسا وأ
فـتـرى أن طهـران أوفت بـالـتزامـتـها

متعهدة بإنقاذ االتفاق.

ــهـجــرين في اخلـارج إلـى مـدنـهم ا
وقـراهم الـتي هـجــروا مـنـهـا بـفـعل
اإلرهـــاب" بــــرئـــاســـة وزيـــر اإلدارة

احمللية والبيئة حس مخلوف.
وكان الرئيس الـسوري بشار األسد
أعلن في بداية تموز/يوليو أن من
ضـــــمـن أولــــــويـــــات بـالده "عـــــودة
الالجـــئــ الـــذين غـــادروا ســوريــا

هرباً من اإلرهاب".
ويـأتي تــشـكــيل هـذه الــهـيــئـة وفق
سـانا "تـأكيـداً عـلى أن سوريـا التي
انـتـصرت فـي حربـهـا عـلى اإلرهاب
وحتـــمــلـت مــســـؤولـــيــتـــهـــا جتــاه

ـهـجـرين في الـداخل ستـتـخـذ ما ا
يلـزم من إجراءات لـتسـوية أوضاع
ـهـجـرين وتـأمـ عـودتـهم جـمـيع ا
في ظـل عـــــــودة األمـــــــان وإعـــــــادة
اخلــدمـات األسـاسـيـة إلى مـخـتـلف

ناطق". ا
WK³I  WKŠd

ــؤلــفــة من وســتــتــولى الــهــيــئــة ا
ـعــنـيـة" في "الــوزارات واجلـهــات ا
ـقـبلـة "تـكثـيف الـتواصل ـرحـلة ا ا
مع الــدول الــصــديــقــة لــتــقــد كل
الــتــســهــيالت واتــخــاذ االجــراءات

الكفيلة بعودتهم".

وتـشكل اعـادة الالجـئـ السـوري
ـتــحـدة الــبــالغ عـددهـم وفق األ ا
 5,6مـلـيـون شـخص مـحـور مـبادرة
اقـتـرحـتـها مـوسـكـو عـلى واشـنطن
ـاضـي. وتـقـضـي اخلـطـة الـشــهـر ا
بإنـشـاء مجـموعـتي عمل في األردن
ولـبـنـان تـضـم كل مـنـهـا بـاإلضـافة
ـثلـ عن الـبلـدين مسـؤول الى 

تحدة. من روسيا والواليات ا
بعوث وفي إطار هذه اخلطة زار ا
الــــرئـــاسـي الـــروسي الـى ســـوريـــا
ألـكــسـنـدر الفـريــنـتـيـيـف قـبل نـحـو
أســبــوعــ كـل من دمــشق وعــمــان
ـــبــعــوث وبـــيــروت.وأبـــلغ األســد ا
الـروسي خـالل الـلـقـاء وفق مـا نـقل
مــوقـع الــرئــاســة عـــنه أن "ســوريــا
حريـصة على عـودة جميع أبـنائها
ـنـطـلق فـقـد رحـبـت بأي ومن هـذا ا
ـــكـــنـــة لـــلـــســـوريــ مـــســـاعـــدة 

النازح في الداخل واخلارج".
ونـاشـد الفـرنـتـيـيف من بـيـروت في
 26تـمـوز/يـولـيـو اجملـتمـع الدولي
ـــســـاهـــمـــة في عـــودة الالجـــئــ ا

السوري الى بالدهم.
واستعادت القوات احلكومية خالل
الـعــامــ األخـيــرين بــفــضل الـدعم
الـروسي الــسـيـطــرة عـلى جــبـهـات
عـــــدة في الـــــبـالد عــــلـى حـــــســــاب
ـعـارضـة والتـنـظـيـمات الـفـصـائل ا
اجلهادية. وباتت تسيطر على أكثر
ــئـــة من مــســاحــة من ســـتــ في ا

البالد.
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وتـطالب دول تـسـتضـيف الالجـئ
الــســوريــ وعــلى رأســهــا لــبــنـان
وتــركـيـا بـضــرورة عـودة الالجـئـ
إلــى بـالدهــم فـي وقــت حتــــــــــــــــذر
مـنـظـمـات حــقـوقـيـة ودولـيـة من أن
عــودتــهم "لــيــست آمــنــة" بـعــد رغم
ــعـــارك في مــنـــاطق عــدة تــوقـف ا
مـشـددة عــلى أنـهـا يــجب ان تـكـون

طــوعـيــة ولــيـست قــســريـة. وخالل
الـنـصف األول من الـعام  2018عاد
 13ألف الجـئ إلـى ســـــوريــــــا وفق

تحدة. األ ا
وأسفر النزاع السوري منذ اندالعه
في الـعام  2011عن نـزوح وتـشـريد
أكـــثـــر من نـــصـف الــســـكـــان داخل
البالد وخارجـها كما تـسبب بدمار
هائل وأدى الى مقـتل أكثر من 350

الف شخص.
الى ذلك دارت اشــتـبــاكـات عــنـيــفـة
مـسـاء األحـد ال تـزال مـسـتـمـرة بـ
قــوات الـنــظــام الــسـوري وتــنــظـيم
الـدولـة االسالمـيـة عـلى مـحـاور في
بـــاديـــتي الـــســـويـــداء الـــشـــرقـــيـــة
والـشـمـالـيـة الـشـرقـيـة بـحـسب مـا
ــرصـــد الــســـوري حلــقــوق أعـــلن ا

االنسان.
ـــرصـــد رامي عـــبــد وقـــال مـــديـــر ا
الـرحــمن لــوكـالــة فــرانس بـرس إن
"اشتـباكـات عنـيفة تـدور منـذ مساء
الـيــوم (األحــد)... عــلى مــحـاور في
بـــاديـــتي الـــســـويـــداء الـــشـــرقـــيـــة
والـشـمـالـية الـشـرقـية بـ عـنـاصر
من تــنـظــيم الــدولــة اإلسالمــيـة من
ـسـلـحـ جـهـة وقـوات الـنـظـام وا

وال لها من جهة أخرى". ا
وتابع عبد الرحمن أن "االشتباكات
مـستـمـرة وهنـاك تقـدم لـلنـظام عـند
األطــراف الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة

الشرقية من السويداء".
ـرصـد الـسوري أن وأضـاف مـدير ا
هـذه الـتـطـورات تــشـيـر الى "بـدايـة
عــمـلــيـة عــسـكــريـة واســعـة لــقـضم
مناطق التنظيم وإنهاء تواجده في
ـــنــطــقــة" مـــشــيــرا الى أن قــوات ا
الـــنــظـــام "اســـتــقـــدمت تـــعـــزيــزات
عــــســـكـــريــــة ضـــخـــمــــة إلى ريـــفي
الـــســويـــداء الــشـــرقي والــشـــمــالي

الشرقي".
ويـأتي ذلـك بـعــد فـشـل مـفــاوضـات

dLðR∫ وزيرة خارجية االحتاد االوروبي فيديريكا موغيريني تتحدث خالل مؤتمر صحافي في بروكسل  

{  بـــــروكـــــسل (أ ف ب) - أعـــــرب
االحتـاد االوروبي امـس االثـنـ عن
"أســفه الــعــمــيق" لــقــرار واشــنــطن
إعـادة فـرض الـعـقـوبـات عـلى إيران
ابـــتــداء من الــثـالثــاء مــعـــلــنــاً أنه
اعتبارا من  7آب/اغسطس سيطبق
ؤسسات األوروبية قانون حلماية ا

الناشطة في هذا البلد.
انيا وقال وزراء خارجية فرنسا وأ
وبــريـــطــانـــيــا وهي الـــدول الــثالث
وقـعة على اتفاق 2015 األوروبية ا
في بيان مشترك مع وزيرة خارجية
االحتــــاد االوروبـي فــــيــــديـــــريــــكــــا
مـوغــيــريــني "نــأسف إلعــادة فـرض
الــعـــقـــوبــات األمـــيـــركــيـــة بـــســبب
انسـحاب واشـنطن من خـطة الـعمل
شتركـة".وجاء في البيان الشاملـة ا
"إننا مصممون على حماية اجلهات
االقتصـادية األوروبية الـناشطة في
أعــمـال مــشــروعـة مـع إيـران طــبــقـا
لـلـقـانـون األوروبي والـقـرار الـدولي

رقم 2231."
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ـــــوقـــــعـــــون عـــــلى اإلعالن وقــــال ا
األوروبي "لـهـذا الـسـبب تـدخل آلـية
التعطيل األوروبية حيز التنفيذ في
 7آب/أغسطس حلماية الشركات

األوروبــيــة الـــتي تــقــوم بــأنــشــطــة
شــــرعــــيـــــة مع إيــــران مـن عــــواقب

العقوبات األميركية".
وأضـافوا "نـتـوقع أن تـستـمـر إيران
في تـطـبـيق كل الـتعـهـدات الـنـووية

وجب االتفاق". بالكامل 
وتـــابع الـــبـــيــان "رفـع الــعـــقـــوبــات
النووية عنـصر أساسي في االتفاق
ويــــرمي إلـى أن يــــكــــون لــــديه وقع
إيــجـابي لــيس فـقط عــلى الـعالقـات

التجارية واالقتصادية مع إيران بل
على حياة الشعب اإليراني".

وأوضـح "اجلــــــهــــــات األخــــــرى في
االتـفـاق (الـصـ وروسـيـا) تـعـهدت
بـالعـمل على احلـفاظ عـلى القـنوات
الية الفعالة مع إيران واالستمرار ا
في تـصديـر النـفط والغـاز اإليراني.
حول هـذه النـقاط كـما حـول قضـايا
ا في ذلك أخـرى عـملـنـا يـتواصـل 
ـــعـــنــيـــة دعم االتـــفــاق مع الـــدول ا
الـــنــووي واحلـــفـــاظ عــلـى عالقــات
اقـــتـــصـــاديــة مـع إيـــران". وأضــاف
"ســتــتــكـثـف هـذه اجلــهــود وتــتــمـر
سـتـوى الوزاري مـراجـعتـهـا عـلى ا

قبلة". في األسابيع ا
w½«d¹« n u

واعــتـبـر وزيـر اخلــارجـيـة اإليـراني
محمد جواد ظريف امس االثن أن
تـحدة والـسعـودية قـادة الواليـات ا
وإسـرائـيل "مـعـزولـون" في مـوقـفهم

من بالده.
وقـال ظـريف بـحـسب مـا نـقـلت عـنه
وكالة أنبـاء الطلبة اإليـرانية "اسنا"
شبه الـرسميـة "أعلن العـالم بأسره
اليوم أنه غـير متفق مع الـسياسات
األمـيــركــيــة حـيــال إيــران".وأضـاف
"حتــــدثـــوا إلـى أي شــــخص في أي
مـكـان فـي الـعـالـم وسـيـقــول لـكم إن
(رئـــــيس الـــــوزراء اإلســـــرائـــــيـــــلي
) نــتــانـيــاهــو و(الــرئـيس بــنــيـامــ
األمــيــركـي دونــالـــد) تــرامب و(ولي
العـهد الـسعـودي األميـر محـمد) بن
ســـلـــمـــان هم مــــعـــزولـــون ولـــيس
إيــران".وأشـار ظـريف إلى صــعـوبـة
تصـور إجراء مفـاوضات مع ترامب
بـعـدمــا تـخــلى األخـيــر عن االتـفـاق
الــنــووي الـذي قــضت إيــران وقـوى
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الجئة سورية وطفالها في مخيم األزرق لالجئ السوري في شمال األردن
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خاصة في جـانبها أحدق في احلـــــــيـاة  منذ الـقدم وانا صـــــــبي
األكثر جـاذبية وهـو اجلانب السـياسي وما يـتعــــــلق بـالدولة وكيف

تقاد? 
ذياع تـعرفت وانا اتـابع ا وماهي أسس وضـوابط تقدمـها وتطـورها
كان لـرئيـسها ان والـتلـفاز عـلى دولة اسـمهـا يوغـسالفيـا االحتاديـة
جوزيـــــــف بروز تيتـو دور بتأسيــــــــس حركـة عدم االنحياز ذاك 
 وتـقـويـة عالقـتـهـا الـسـيـاسـيـة مع الـعـالم الـعـــــــربي وعـلى راسـهم
الـعــراق آنــذاك  فـضـال عن أهـمــيــته في الــشـارع الــســيـاسـي عـلى

مستوى العالم الثالث .
يـوغسالفـيا هـذه تـفتت كـما تـفــــــــتت االحتـاد الـسوفـيتي  الـسابق
فـخرج من بـ ظـهرانـيــــــــها دول اجلـبل االسـود و صربـيـا ودولة
اخرى نـحن بصـدد احلديـث عن قيـادتهـا النـسوية الـرائعـة هي دولة

كرواتيا .
كرواتيا دولة صغيرة بقياس العمق السكاني اذ يبلغ تعداد سكانها
تـعاطـفت مع كـرواتـيا لـيـون نـسمـة  بـحـدود اربعـة ماليـ ونـصف ا
كـان فـريـقـا  رائـعـا بأدائه خالل مـبـاريـات كـاس الـعالـم في روسـيا 
ـتـعـة الى نـفـوس مـشـاهـديه اسـتـطـاع بـجـهـود اعـضـائه ان يـدخـل ا
تلـقي الذي يعـشق اللعب فكـان اداؤه محط اعتـزاز وثناء من قـبل ا
ــبــاريــات حــتى وصـل الى ا واصل مــســتــواه بـــأداء رائع اجلــمــيـل
الـنـهـائيـة مـتجـاوزا بـذلك اكـبر دول الـعـالم سـمعـة وهـيـبة كـالـبرازيل
ـانـيــا حـتى انه فـاز عــلى انـكـلــتـرا صـاحــبـة الـشـأن واالرجـنـتــ وا

ي الكبير.  الكروي العا
تعاطفي مع الفريق الكرواتي لم يـقف عند حد االداء البطولي لفريق
فهناك أداء اكبر وأهم واعـمق واكثر أهمية على مستوى كرة القدم 
الـســيـدة كـولـيـنـدا الـدولـة والـشـعـب في كـرواتـيـا هـو أداء رئــيـسـته 
ـرأة اجلميلة اجلـذابة ليس بشكـلها فقط - وان كان غرابار... تلك ا
جذابـا بحق- اذ كان أداء يـنسجم كـثيـرا مع دورها كمـسؤول اعلى

في الدولة .
االداء هنا جاء من الفهم احلقيقي لدور القيادة فالقائد عليه اوال ان
ـلقى يـفهم مـا مـعنى الـقيـادة  ومـا هو الـواجب االساس الـرئـيسي ا
سؤولية الـتي يتحملـها امام الشعب اوال وامام على عاتقه ومـاهي ا
الله ثـانيـا عندمـا ينـتقل لـلعالم االخـر فتـتم محاسـبته عـلى ما قام به
البد ان من أعمال تـنسجم مع مـوقعه او ال تنسـجم وبعد هـذا الفهم
ـارسـات واسـاليب تـنـطـلق قـدراته الى اقـصـاهـا مـبتـكـرا افـكـارا و
ـصلحـة العـليا لـلدولة والـتي بدورها سـتقربه الى تقـربه الى خدمة ا
ــوذجـا يـحــتـذى به .هـذه الــرئـيـسـة انــطـلـقت الـشـعب وجتــعل مـنه 
مارستها ـنطلق فأجادت وافادت وكان  بقيادتها لكرواتيا من هذا ا
فقد ذكرت الـتقارير من انها عملت يدانية صدى كبـير لدى الناس ا
ما يـلي  :اوال خفضت لغـرض حتس الـوضع االقتـصادي لـبلدهـا 
وهذا ئـة ليتسـاوى مع متوسط دخل عامـة الناس راتبها الى  30 با
الــعـــمل ذاته دلــيل عــلى عــظـــمــة نــفــســهــا الــتــواقــة الى خــلق دولــة
ثـانـيـا وثـالـثـا كـان لـهـا مـكـاسب ال حتـصى فـقـد قـلصـت عدد راقيـة
الـسـفارات والـغت الـعالوات للـقـيادات الـتي حتـكم الـبلـد وقـللت الى
وفضـلت مصـلحـة الدولـة على مـصالح الـقيادات حد مـا امتـيازاتـهم

بكل اجملاالت. التي تقودها
بقي ان نقول ان السيـدة رئيسة دولة كرواتيـا متزوجة ولديها ولدان
وكما هو معروف فمن تبدع  بخدمـة وطنها ستبدع ايضا بعالقتها
فالبيت والوطن صنوان وستكـون زوجة جذابة واما مثاليـة الزوجية 

ال يفترقان.
وعـودا على بـدء فـعنـدما نـقـول انهـا صاحلـة ليـس الذي نـقصـده هو
وان كـان ذلك مـهـمـا في ـفـاتـن  الــلـبس واالحـتـشـام وعــدم اظـهـار ا
إال ان االصل هــنــا هـو الـفــكــر االسالمي  عــلى مــســتـوى األســرة 
صالح الـعقـل السـيـاسي  الـذي يـنـتج فـعال  تؤديه صالح الـقـيـادة 
فخـدمـة الـشــــعب تـعـني خـدمـة االسر جـمـيـعا الين الـنـاس خـدمـة 
وحتــقـيـق مـصــاحلــهـا ورغــبـاتــهــا وطـمــوحــاتـــــهــا ثم تــقـدم الــدولـة
ن يقودون بالد وتطورها. وهنا اقول على احلكام العرب وخاصة 
ان يـتــعـلـمـوا من تـلك الـسـيـدة الـشـريـفـة الـرافـدين  مـنـبع الـشـعـوب
االصـيــلــة كــيـــــــف يــخــدمـون بــلــدهم وشــعــبـهم
ـوذجـا صـاحلـا وكـمـا قـال الـرسـول لـيـكــونـوا 
صـطـفى( ص) :( اذا صلح الـراعي  صـلحت ا

الرعية).                                     

ويـــنــــظـــر مـــولـــر فـي احـــتـــمـــال
حــصــول تـواطــؤ بــ أفــراد في
حملة ترامب مع روسيا لترجيح
ـرشح اجلمـهوري في كفـة فوز ا
االنـتـخــابـات. و جـاءت تــغـريـدة
تــــرامب حــــول الــــلــــقــــاء ضــــمن
سـلـسـلـة تـغـريـدات انـتـقـد فـيـهـا
مــولـر واصــفــا الــتـحــقــيق الـذي
الحـقـات يـجــريه بـأنه "حــمـلــة ا
االكــــثــــر انــــحــــيــــازا في تــــاريخ
بـالدنـــا" يـــتــــخـــلـــلــــهـــا "فـــســـاد

وأكاذيب". 
واألحــــــد أوردت صــــــحــــــيــــــفــــــة
"واشــنــطن بــوست" أن الــرئـيس
يــخـفي اكـتـئــابه من احـتـمـال أن
يـكـون دونـالـد جـونـيـور ابـنه قـد
عــــرض نــــفــــسه لــــلــــمــــســــاءلــــة
الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة بـــــلـــــقـــــائه مع

فيسيلنيتسكايا.
ووصف تــرامب الـــتــقــريــر بــانه

"مفبرك بالكامل".
وتولى ترتيب االجتماع في برج
وسيقية ترامب منتج لألعمال ا
يــدعى روب غـولـدســتـون اتـصل
بــدونـالـد جـونـيـور وأبـلـغه بـأنه
لديه "وثـائق رسمـية ومعـلومات
تـــــــســــــمـح بـــــــإدانــــــة هـــــــيالري
وتـــعــامالتـــهــا مع روســـيــا وقــد

تكون مفيدة لوالدك".
ورد دونـالـد جـونيـور "يـعـجـبني

ذلك" وقبل الدعوة.
وانــتـشــرت األخــبـار عن الــلــقـاء

{ دمــــــشـق (أ ف ب) - أعــــــلـــــــنت
احلـكـومـة الـسـوريـة تـشـكـيل جلـنـة
تنسـيق للعمل عـلى عودة الالجئ
الــــذين دفــــعــــهم الــــنــــزاع الــــدامي
ستمر منـذ أكثر من سبع سنوات ا
الـى مــغــادرة الـــبالد وفق مــا أورد
االعالم الــرسـمي في خــطـوة تـأتي
بـعد اطالق روسـيـا مبـادرة في هذا

الصدد.
وأوردت وكــالــة األنــبــاء الــســوريـة
الرسمية "سـانا" أن مجلس الوزراء
وافق خـالل جــلـــســـته األحـــد عـــلى
"إحــداث هــيـــئــة تـــنــســيـق لــعــودة

تولـتها روسـيا من أجل االفراج عن
 36مـدنــيـا بــ نــسـاء وأطــفـال من
محـافظـة السـويداء خطـفهم تـنظيم
الـــــــدولــــــة االسـالمـــــــيـــــــة أواخــــــر
ـاضي خالل هـجوم تـمـوز/يولـيـو ا

أوقع أكثر من  250قتيالً.
ـــرصـــد وشـــبـــكـــة واألحـــد أعـــلن ا
"السـويداء  "24احملـليـة لالنـباء أن
الــتـــنــظـــيم قـــام بــقـــطع رأس أحــد
اخملــتـطــفــ وهـو طــالب جــامـعي
يــبـلـغ من الـعــمـر  19عــامـا كــان قـد
اخــــتــــطـف مع والــــدتـه من قــــريــــة

الشبكي.
ـرصـد الى أنه أول رهـيـنة وأشـار ا
من مخطوفي السويداء يتم إعدامه

منذ الهجوم.
Â«bŽ« WOKLŽ

ـرصــد إن "عــمـلــيــة اإلعـدام وقــال ا
ـفـاوضـات بـ جـاءت بـعـد تـعـثـر ا
تـنــظـيم الــدولـة اإلسالمــيـة وقـوات
الـنظـام حـول نقل مـقاتـلي الـتنـظيم
إلى الـبــاديـة الــسـوريـة مـن جـنـوب
غــــرب درعـــا وبــــســـبـب عـــمــــلـــيـــة
اإلعدامات التي تـمت بحق أكثر من
 50من مــقــاتــلي +جــيش خــالــد بن
ـبايـع لـلتـنـظـيم ومـقـتل الـولـيـد+ ا
مــدنــيــ في ريف درعــا اجلــنــوبي

الغربي".
ــاضـــيــ مُــني وخالل الـــعــامــ ا
تـنـظـيـم الـدولـة اإلسالمــيـة بـهـزائم
مــتالحـقـة في ســوريـا بـعـد ان بـرز
بـــقــــوة في عـــام  ?2014ولـم يـــعـــد
يــسـيــطـر سـوى عــلى أقل من ثالثـة
ــئـــة من مــســاحـــة الــبالد هي في ا
عبارة عن مناطق مـحدودة متناثرة
فـي أقــصى مـــحــافـــظــة ديـــر الــزور
شـرقـاً وفي الـبـاديـة شـرق حـمص

فضالً عن اجليب اجلنوبي.
وأوقع النزاع فـي سوريا مـنذ العام
 2011اكــــثــــر من  350الـف قــــتــــيل

هجرين. ومالي النازح وا
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