
ÂöÝ ôË »dŠ ô

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

ÍdOL(« rþU  ÍœUN « b³Ž

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

b  wI¹b Ë Í—Uł 5Ð

wFOÐ— lOC¹

ـوسـيـقى احلـرب  ألسـبـاب عـدة ال هـنـاك عـزف  
تــبــتــعــد كــثــيــراً عن الــنــفـط واســعــاره واالسـواق
ـتحـدة . هذه احلرب نـتظـرة للـواليات ا اجلديـدة ا
ـتــوقع وال في ــفـتــرضــة لن تـقـع في مـوعــدهــا ا ا

توقعة .   ارضها ا
احلرب حتتـاج الى اسباب كبـرى مباشرة ال لبس
فــيـهـا االن  السـيــمـا انّ فـضـيــحـة حـرب احـتالل
العراق حتت الذرائع الواهية التزال تالحق الدول

التي تورطت فيها .
ـز امس مـا تـقــوله الـتـسـريــبـات في نـيــويـورك تـا
حول خـطـة ارسال مـئـة وعشـرين الف جـندي الى
ـنطـقة  هـو مجـرد أفق مـنظـور في حال تـطورت ا
سوء االحـوال   وقام الرئيس تـرامب بنفي وجود

هذه اخلطة .
الضربات اجلوية إذا حـدثت لن تكون حرباً طويلة
 ومـن الـــصـــعب ان تــــرد ايـــران عـــلى أي هـــدف
امريكي مهم ألن احلرب ستكون حتريكية وليست
ذات اهــداف تـدمــيــريـة أو تــغــيـيــريــة لـلــنــظـام في

طهران.
هــذا كـله إذا لم يــتم الـكــشف عن أوراق تـبــريـريـة
رشد االيراني حسم لضربات أقوى . ويـبدو ان ا
االمــر بـــاعالنه انّ احلـــرب لن تـــقع مع الـــواليــات
ــتـحــدة بـرغم الــتـصــعـيــد ألن الـشــعب االيـراني ا
قـاومة  وهـو تعـبير اسـتهالكـي سياسي اختـار ا
يــشـــبه الــتــصــريـــحــات الــتي تــعـــقب الــضــربــات

االسرائيلية في انّ العرب يحتفظون بحق الرد.
مـن جـهـة أخـرى  سـتـكـون الـعـقـوبـات االمـريـكـيـة
ا بعد مشددة  وال تـساهل فيها وذات امد بـعيد 
الـوالية الثـانية لـترامب  وهي مسألـة استراتـيجية
مهـمة لواشنطن فـي السيطرة عـلى توازنات كبرى
نـطقة بـعد أن بـدت ايدي اجلمـيع مقـيدة ويد في ا
ـنـطـقـة في الـسـنوات اخلـمس ايـران مـطـلـقـة في ا

االخيرة. باختصار  الحرب وال سالم.
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شــهــد ربـيـع الـعــراق هــذا الـعــام امــتالء الــسـدود
ــاء الـوفــيـر فـقــد لـبـست والــبـحـيــرات واألهـوار بـا
ـريـحـة لألبـصار أرض الـسـواد لـبـاس اخلضـرة ا
وتـدفـقت الـيـنـابـيع في اجلـبـال الـشم خـيـراً وبـركة
ـؤكــد بــأمالح وتــخــلــصت الــبــصــرة من اخلــنـق ا
الــبـحـر بـســبب قـلـة األمـطــار في الـسـابق وسـدود
تركيا وحتويل روافد انهار العراق من قبل إيران.
كما نعم العـراق في ربيع هذا العام باألمن وعودة
أوجه كــثـــيــرة من احلــيــاة الـــطــبــيــعـــيــة الى مــدنه
ـــلــوك والـــرؤســاء وحــواضـــره وشــهـــد تــقـــاطــر ا
والـوزراء والــوفــود الـتــجــاريـة والــســيـاســيــة عـلى

عاصمته بغداد .
ــاء واألمـن ورغــبـــة الــدول فـي اإلســتـــثـــمــار في ا
مـسـتـقـبل الـعـراق حتـقق  لـلـعراق فـي هـذا الربـيع
ـنـاسـب لـنـهـضـة حـقـيـقـية ووفـر له خط الـشـروع ا
تنـتشـله من الواقع الـتعـيس  الذي هـو فيه وتـرفعه
الى مـراتـب الـتـقـدم وتـلــبـيـة احـتـيــاجـات مـواطـنـيه
ـا في ذلك عـودة مـا تـبـقي من الـنـازحـ ـلـحـة  ا
الـى الديـار وانـهـاء مأسـاة الـبـطالـة وذل الـفـقر في

ربوع البالد  .
ولـكن لـألسف فـقــد ظــهـر في هــذا الــربـيع أيــضـاً
خــطـر داهـم قـد يـؤدي الـى ضـيــاع هـذه الــفـرصـة
ن ال ــا تــفـــكــيك الــبالد وهــو زج الــعــراق  ولــر
يــضـعــون مـصــلـحــة أبـنــائه فــوق كل اعـتــبـار  في
الـصراع الـدائر بـ جـار ال يريـد (أن يـتمـدد على
ـثل العـراقي وصديق يـريد قدرغـطاه) كـما يـقول ا
أن يـــعــيـــد اهــتـــمــامـــات هــذا
اجلـار الى داخل حدوده بـعد
أن تــــــــرك له احلــــــــبل عــــــــلى

الغارب.

عــلـى مــونــســـانــتــو في 2018
مــتّـــهـــمــاً إيـــاّهـــا بــالـــتـــســبّب
بإصابته بهذا السرطان بسبب
اسـتـخــدامه مـبــيـد (روانـد أب)
ألكـثر من  25عامـاً في مـزرعته

في كاليفورنيا.
ــــدّعـي األول الــــذي ربح أمّــــا ا
دعــــــــوى تــــــــعـــــــــويض ضــــــــدّ
ــبــيــد مــونــســانــتـــو بــســبب ا
الــعــشـبـي (راونــد أب) فـيــدعى
دواين (لي) جــونـــســون وهــو
أب لـولـدين صـغــيـرين مـصـاب
بــــــســــــرطـــــان (لِــــــمْــــــفُــــــومـــــة
لَــاهـودجـكــيـنــيَّـة) في مــرحـلـته

األخيرة.
اضي حـكمت هيئة والصيف ا
مـحلّـف عـلى مونـسانتـو بدفع
 78,5مـلـيون دوالر جلـونـسون
تـــعــــويــــضــــاً عـــلـى إصـــابــــته
بالسرطان وكان ذلك أوّل حكم
يــصــدر ضــد الــشــركــة بـســبب
(راونـد أب) في وقت تـصـرّ فيه
األخيرة على أنّ مبيد األعشاب
ــصـنـوع من الــغاليـفـوست ال ا

يسبّب السرطان.

بهـمـا من جـرّاء اسـتـخـدامـهـما
ــــصـــنـــوع من ــــبـــيـــد ا هـــذا ا

الغاليفوست.
وكــــانت احملــــاكــــمـــة فـي هـــذه
الـــقـــضــيـــة بـــدأت في نـــهـــايــة
آذار/مــارس بـــعــدمـــا أصــدرت
هـيـئة مـحـلّفـ أخـرى في سان
فــرانــســـيــســكــو حـــكــمــاً عــلى
مــونـــســانــتــو بــدفع تــعــويض
تقاعد مصاب بالسرطان قدره

 80مليون دوالر.
وعـــــلـى غـــــرار احلــــــكم الـــــذي
أصدرته نـظيرتـها في أوكالند
اعـتبرت يـومهـا هيـئة احملـلّف
في ســـان فـــرانــســـيـــســـكــو أنّ
الـــســـرطــــان الـــذي أصــــيب به
ـدّعـي سـبـبه (روانـد أب) وأنّ ا
(مونسانتو) لم تقم بأي خطوة

لتجنّب اخملاطر احملتملة.
( وإدوين هـــاردمــان ( 70عــامــاً
الـذي شـخّص األطـبـاء أصـابته
بـ(لِـمْـفُـومة لَـاهـودجـكيـنـيَّة) في
 2015وهــــــــو أحــــــــد أنــــــــواع
الــســرطـانــات الــتي تــنــشـأ في
اجلـهـاز الـلـمـفـاوي رفع دعوى

{ سان فـرانسيـسكو-(أ ف ب)
 –ســـدّدت جلــــنـــة مـــحــــلّـــفـــ
أميـركـيـة اإلثـن ضـربـة ثـالـثة
إلى شركة (مونسانتو) التابعة
ـــانـــيــة جملـــمــوعـــة (بـــايــر) األ
بإلـزامهـا دفع أكثـر من مـلياري
دوالر تـــعـــويـــضـــات لـــزوجــ
يتّـهمـان مبـيد األعـشاب (راوند
أب) الذي تصـنعه هـذه الشركة
ــرض الـســرطـان بـالــتــسـبّب 

الذي أصيبا به.
وقــال مــحــامـو الــزوجــ آلــفـا
وألــبـــرتــا بـــيــلــيـــود إنّ جلــنــة
احملـلّـفـ في مـحـكـمـة أوكالنـد
قرب سـان فرانـسيسـكو (غرب)
ــبــلغ ــوكـــلــيــهــمـــا  حــكـــمت 
(مـليـاري دوالر) أي مـليـار لكل
مــنــهـمــا كــتـعــويض (عــقـابي)
ـصنّـعة فـرضته عـلى الشـركة ا

للمبيد (راوند أب).
ـــلــيــاري دوالر وإضــافـــة إلى ا
قـــضت جلــنــة احملـــلّــفــ عــلى
الـشركـة بـدفع مـبلغ  55ملـيون
دوالر لـلزوجـ تعـويضـاً لهـما
عن الـعطل والـضـرر الذي حلق
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مــســلــســله وذلك حــتـى يــخـرج
بالشكل الذي يتمناه جمهوره.
يـذكـر أن عادل إمـام لم يـتـغيب
عن الــسـبـاق الــرمـضـاني خالل
ـاضيـة حيث قدم الـ  7أعوام ا
الــزعـيم مــســلـسالت مــتــتـالــيـة
وهى كـالتـالي:  مـسلـسل (فـرقة
نـــاجـى عـــطـــالـــله) من إخـــراج
رامي إمام مسلسل (العراف) 
إخــراج رامـي إمــام مـــســـلــسل
(صـــاحب الـــســـعـــادة) إخــراج
رامي إمــام مــســلـسـل (أســتـاذ
ورئـــيس قــــسم) إخـــراج رامي
إمـــــام مـــــســــلـــــسل (مـــــأمــــون
وشـركــاه) مـســلـسل (عــفـاريت
عـدلي عالم) ومـسـلسـل (عوالم

خفية).

ـــيـــز وجـــمــيـع أعــمـــاله ألنه 
نـاجحـة. يذكـر أن الفـنان تـغيب
ــــشـــاركــــة في الـــســــبـــاق عن ا
الـــرمــــضـــاني احلــــالـــ بـــعـــد
تصويره جزء كبير من مسلسل
(فالنتيـنو) والذي يـشاركه فيه
كل من الفنـانة دالل عبـدالعزيز
دالــــيــــا الــــبــــحــــيــــرى وطـــارق
االبـيـاري مـحـمـد عـطـيـة هـدى
فـتى وعدد آخـر من النـجوم ا
تأليف أم بهجت قمر إخراج

رامي إمام.
وكشف اإلعالمي احـمد موسى
مــؤخـرًا خالل حـلـقــة بـرنـامـجه
ذاع عبر (على مسـئوليـتي) وا
فــضـــائــيــة (صــدى الــبــلــد) أن
الـــزعـــيم هـــو من قـــرر تــأجـــيل
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صـرية لبـلبة وجهت الـفنانـة ا
رسـالـة خـاصـة لـلـفـنـان الـكـبـير
عــادل إمــام والــذي يــغــيب عن
السـباق الـرمضـاني لهـذا العام
بــعـد مــشـاركــته فــيه لـســنـوات

متتالية.
لـبـلـبة قـالـت في تـصـريـحـاتـها
ـذاع لــبــرنـامج (عــرب وود) وا
عبـر فضائـية (روتانـا): (مفيش
غـــيــــر عـــادل إمـــام واحـــد بس
بــحــبـه وبــقــدره ولــنــا مــشــوار
طويل معًا ألننا نعمل معًا منذ

سنوات طويلة).
وكـشـفت سـر عـمـلـها الـدائم مع
عـادل إمـام قـائـلـة إنـهـا تـرتاح
وتفضل العمل مع الزعيم وذلك
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ــلك ـــغــربـي ا حــظـي الــعـــاهل ا
مـحـمـد السـادس بـأكـبـر تـتويج
ــسـتــوى من خالل دولي رفــيع ا
مــنـحه (مـيــدالـيــة إلـيس آيالنـد)
الــــشـــــرفــــيــــة  2019من طــــرف
(مـــــؤســـــســـــة إلـــــيس آيـالنــــد).
ويــجـسـد هــذا الـتـتــويج جـوهـر
الــــقـــيم األمــــريــــكـــيــــة من خالل
االحـتــفــاء والــعـرفــان بــخــصـال
الــوطــنــيـة والــتــســامح واإلخـاء

والتنوع.
ـلك ـغـرب بـقـيادة ا وقـد أرسى ا
محمد الـسادس سياسـة للهجرة
ذات بـــعــد إنـــســـاني تـــنـــهل من
تقـالـيد االنـفتـاح وقيم الـتعـددية

الــثـقــافـيــة الـتي يــحـمـل لـواءهـا
ـغـربـي. وقـد نـال هـذه الـعــاهل ا
ـلك مـحـمـد الـسـادس اجلـائزة ا
فـضال عن شـخـصـيـات أمـريـكـية
بــارزة حــسب مــا ذكــرت وكــالـة
غرب العربي لألنباء الرسمية ا
(عـدد من قادة الـعـالم من بـيـنهم
حـــائـــزون عـــلـى جـــائـــزة نـــوبل
وأســمــاء مـرمــوقــة في األوسـاط
ــــيــــة ومـــجــــاالت الـــفن األكـــاد
والصـناعـة والريـاضة). وتـتمثل
مـهـمـة (مـؤسـسة إلـيس آيـالند)
التي تمـنح جوائزهـا سنويا في
ـــديـــنـــة حــــفل كـــبـــيــــر يـــقـــام 
نيويـورك في تكر قـيم التنوع
وتــعــزيــز الـتــســامح واالحــتـرام

والتفاهم ب اجلماعات الدينية
والعرقية.

رموق ويذكـر أن هذا الـتتـويج ا
ــغـربي ــلك ا الــذي حــضي به ا
ــنح لــشـخــصــيــات أمــريــكــيـة
ودولــيـة تــعــود مــســاهــمــاتــهـا
ـهنـيـة واخليـرية الـشخـصيـة وا
بــالـنــفع الــعـمــيم عـلى اجملــتـمع
تـوج الدولي. وتـضم قـائمـة ا

بـ(مــــيــــدالــــيــــة إلــــيس آيـالنـــد)
الشرفية سبعة رؤساء أمريكي
هم ريتشـارد نيكسـون وجيرالد
فـورد وجـيــمي كـارتـر ورونـالـد
ريــغـان وجــورج دبــلـيــو بـوش
وبيل كلينتون ودونالد ترامب.
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{ واشـنـطن) –أ ف ب)  –أجرى
الرئيس األميـركي األسبق جيمي
كارتـر جـراحـة ناجـحـة في الورك
امس االول بــعــدمــا ســقط اثــنـاء
مــغـادرته مــنـزلـه لـلــمـشــاركـة في
صـــيــد الــديـك الــرومي عـــلى مــا
ركز في أعلن مركز كارتر. وقال ا
بـيـان إن كــارتـر الـبـالغ  94عـامـا
(يتعافى بـشكل مريح من جراحة
لـــــعالج ورك مـــــكـــــســـــور وقـــــال
جــــراحـــوه إنّ اجلــــراحــــة كـــانت

ناجحة).
وكــــان كـــارتــــر الــــرئـــيس ال39
ـــتـــحــدة من 1977 لـــلـــواليــات ا
ولغاية  1981والذي فاز بجائزة

نـوبل لـلـسالم قـد أجـرى جـراحة
عــام  2015الزالـــة ورم صـــغـــيــر

فوق الكبد.
كــمـــا خــضع كــارتـــر لــلــعالج في
الـــــعــــام  2017اثـــــر إصـــــابـــــته
باجلفاف أثناء حملة لبناء منازل
من أجل اإلنـسـانيـة في ويـنـيـبيغ
في كــــنــــدا. وذكــــر الــــبــــيــــان أن
(الـــرئــيـس كــارتـــر قــال إن قـــلــقه
الـرئـيـسي هـو أن يـنـتـهي مـوسم
صـــــيـــــد الــــــديك الــــــرومي هـــــذا
االســــبـــوع دون أن يـــتــــمـــكن من
مـــتــابـــعــة الـــصــيــد حـــتى احلــد
ـســمــوح له). وقـد ظل االقــصى ا
كـــــارتـــــر رغـم ســـــنـــــواتـه االربع

والـتـسـعـ نـشـطـا مـتـمـيـزا مـنـذ
انسـحابه مـن احليـاة السـياسـية
ومــلــتـزمــا خــصـوصــا بــقـضــايـا
ـؤسـسـة الـتي عـديـدة من خالل ا
انشـأهـا باسم (كـارتـر سنـتر) في
 1982والـــــتي تـــــعــــمـل من اجل
تشجـيع احلل السـلمي للـنزاعات
ومراقبة االنتـخابات والدفاع عن
حـقوق االنـسـان وحمـايـة البـيـئة

ساعدة على التنمية. وا
ــهــمـات وقــام مــنـذ ذلك احلــ 
وساطة كـثيرة خـاصة في هايتي
وبـنمـا وكـوبا وكـوريـا الـشمـالـية
واثـيـوبـيـا وايـضـا في الـبـوسـنـة

والهرسك.
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تعاونت الفنانة العراقية شذى
حسون مع مفوضية الالجئ
تحدة في مهمة وصفتها لأل ا
بالصعبة جداً قامت من خاللها
بزيارة  مخيمات أربيل بالعراق
والتي تضم مجموعة من
النازح العراقي والالجئ

. السوري
و نشرت  الفنانة التي تعيش في
صوراً من غرب معظم الوقت  ا
أجواء الزيارة أبرزها لقطات
جتمعها باألطفال من الالجئ

معربة عن سعادتها وتأثرها
بهذه الزيارة كما شجعت
متابعيها للتبرع من اجل.
شذى كتبت معلقة على الصور:
(أشكر مفوضية الالجئ لأل

تحدة التي أعطتني فرصة ا
لزيارة اهلنا النازح العراقي
و الالجئ السوري في
همة مخيمات أربيل العراق .. ا
كانت صعبة جدا باألخص بعد
ما رأيناه من معاناة و فقر و
حزن في عيون األطفال و
أهاليهم و حرمانهم من أبسط
االحتياجات اليومية .. شخصيا
حاولت ان أرسم ابتسامة
بسيطة في وجوه أطفالهم
ساعدتهم عبر وأدعوكم 
نظمة).  ا
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