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ــشــاكل لــذلك لــلــحــســـاســيــة بــعض ا
راوح ولكـنهم يجهلون يـلجؤون إلى ا
حـقـيـقـة أنـهـا ال تـقـوم بـتـبـريـد الـهواء
ــا حتـركه في الـغـرفـة) مـوضـحـ وا
ــنـخــفــضـة انـه (في درجـات احلــرارة ا
نـسـبـيا يـكـون هـذا االمر مـفـيـدا حيث
يـساعـد تدفق الـهواء اجلـسم في تبادل
احلـرارة بـشـكل طـبـيـعي مـا يسـهم في
تــبــخــر الــعــرق ولــكن عــنــدمــا تــكــون
سـخونة الـهواء فوق  35درجـة مئـوية
ــروحــة عــلى الـــعــكس من ذلك فـــإن ا
تـزيـد احلمل احلـراري على اجلـسم ما
قـد يـؤدي بسـرعة إلى صـدمة حـرارية).
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة قال وفي ا

ـتحـدث الرسمي بـاسم الهـيئة الـعامة ا
لألرصـــاد وحــمـــايــة الــبـــيــئـــة حــســ
ـناطق الـقـحطـاني أن إيـقاف الـعمـل با
ـفتوحة أثناء احلر الشديد يشترط أن ا
تــصل احلــرارة إلى  50درجــة.واوضح
الــقـحـطــاني إن (الـهـيــئـة تـعــمل بـشـكل
مـستـمر بالـتعاون مع جـميع القـطاعات
ـعــنـيـة مع الـظـواهـر اجلـويـة وتـعـمل ا
ــعــلــومـات عــلى تــزويــدهــا بــجــمــيـع ا
طـلوبة على مـدار الساعة األرصـادية ا
ـعـنـيـة بـالـظـواهـر وذلك وفــقـا لـآللـيـة ا
صادق عـليها).وكـانت الهيئة اجلـوية ا
قـد أصـدرت مـؤخـرا تـقـريـرا عن احلـالة
ـمــلـكـة ودول ــنـاخـيــة الـســائـدة في ا ا

احلــرارة يــوم غــد اخلــمــيـس ســيــكـون
واضـــحـــا). وبـــحــسـب الــعـــطـــيـــة فــإن
ـــوجــات احلـــرارة عــودة أخـــرى يــوم )
ـقـبل). وفي شــأن مـتـصل حـذر االحــد ا
خـبـراء من االضـرار الـتـي تتـسـبـب بـها
ـرتــفـعـة بــرغم انـهـا درجــات احلـرارة ا
كن لـيـست قـاتلـة مـشيـرين الى انـهـا 
أن تــسـبب ضــربـة الـشــمس واجلـفـاف
نـظـرا ألنه يتـبـخر من اجلـسم نـحو لـتر
مـن الــعــرق في الــســـاعــة.وذكــر بــعض
الـباحث  3حتـذيرات مـن استـخدامات
نـظن بـأنـهـا تـسـاعـد في تـبـريـد اجلـسم
ـرتـفـعـة. وقـالـوا فـي درجـات احلـرارة ا
ـشــروبــات الــبـاردة في مــا يــتــعــلق بــا
ـشـروبات ان(مـن األفضل الـتـخلي عن ا
ـشـروبـات الـبــاردة ويـنـصح بـتـنـاول ا
الـسـاخنـة في الطـقس احلار لـكن ليس
الـقهـوة). ووفقـا لدراسة أجـراها عـلماء
فـي جامعة أمريكية فـإن (جرعات كبيرة
مـن الـكـافـيــ تـزيـد مـن تـدفق الـدم إلى
الـكليت وتمـنع امتصاص الصوديوم
ــــا يـــــؤدي غــــالــــبــــا إلـى الــــتــــبــــول

كثيرا.(مضيف انه(
ـثـلـجـات لـيس ال يـنــبـغي اإلكـثـار من ا
كن أن تـسـبب نـزلـة برد بـسـبب أنـهـا 
فـحـسب بل ألنهـا الحتتـوي الـكثـير من
الـسعرات احلـرارية وعنـد الهضم يتم
ـا يـجعل إطـالق الكـثـير مـن احلرارة 
اجلـــسـم ال يــبـــرد.(واكـــد اخلـــبـــراء انه
ـكن إنقاذ أنفسنا من احلرارة بفضل )
كيفات مـكيف الهواء) مستدرك ان( ا
ـــــعــــرضــــ تـــــســــبـب لألشـــــخــــاص ا
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مـجلس الـتعـاون لدول اخللـيج العـربية
خـالل فــصل الــصــيف اجلــاري اوضح
أن (فــــصل الـــصــــيف يــــبـــدأ بــــحـــسب
روزنـــــامـــــة األرصـــــاد اجلــــويـــــة في 1
حـزيران وينتهي في  31آب  أمـا فلكياً
فـيـبدأ في  21حـزيـران وينـتهي في 23
أيـلـول ) وتـشـيـر الـتـوقـعـات الـفـصـلـيـة
لـصيف عام  2019عـلى السـعودية إلى
(احــتــمـالــيــة ارتــفـاع مــعــدالت درجـات
ـتوقعـة بأعلى من احلـرارة السطـحية ا
ـعـدل وذلك عـلى جـمـيع أجـزاء البالد ا
عدل واحـتماليـة هطول األمطـار حول ا
ـملكـة واحتمـالية عـلى معـظم مناطق ا
ــعــدل عــلى هـــطــول األمــطــار أقل مـن ا
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رجـحت هيئـة االنواء اجلويـة انخفاض
ـدة ثـالثـة ايــام بـدءا درجــات احلــرارة 
مـن الـيـوم االربـعـاء  مـحـذرة من مـوجـة
ـقـبـل. وبـحـسب حــر جـديــدة الـسـبـت ا
تـقـريـر لـلـهـيـئـة اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
ــنــاطـق ســتــشــهـد امس فــإن (عــمــوم ا
انـــخـــفــاضـــا في احلـــرارة خالل االيــام
ـقـبــلـة بـسـبب ضــعف تـأثـيـر الــثالثـة ا
ــــوســــمي ) ــــنــــخــــفض احلــــراري ا ا
مــوضـحــا ان(درجـة احلــرارة الـعــظـمى
ـذكـورة بـ 41 ســتـتـراوح في االيــام ا
نـطقـة الـوسطى و37-39 الى  43فـي ا
فـي الشـمالـية و 47-45فـي اجلنـوبية)
مـضـيـفـا ان(احلرارة سـتـعـاود االرتـفاع

قبل).  السبت ا
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وبـحــسب الـتـقـريـر فـإن درجـة احلـرارة
الـــعــظــمى بــلــغـت في بــغــداد امس 46
درجــة مــئــويــة وفي الــبــصـرة  50وفي
الــسـلـيـمـانـيـة  38مــئـويـة. بـدوره رجح
ـتنـبئ اجلوي صادق عـطية انـخفاض ا
درجــات احلـرارة الـيــوم االربـعـاء وغـدا
اخلـــمــيس  مـــشــيـــرا الى مـــوجــة حــر
ـقـبل.وكـتب عطـيـة على جـديـدة االحد ا
صـفحـته في فيسـبوك امس ان (درجات
احلــرارة سـتـنـخـفض قــلـيال ابـتـداء من
الــيــوم االربــعــاء ســتــنــخـفـض درجـات
ـــدن مع نـــشــاط احلـــرارة في عـــمـــوم ا
الـريـاح الـشـمـالـيـة الـغـربـيـة خـصـوصا
خـالل اوقـــات الـــظـــهـــيـــرة في الـــوسط
واجلـــنــوب) مــضـــيــفــا ان(انـــخــفــاض
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ـرتقبـة لبابـا الفـاتيكـان فرنسـيس الى العراق وصف خبيـر سياسي الـزيارة ا
كـونـات العـراقيـة لـلتـشبث ـثـابة رسـالـة طمـأنة لـلـمسـيحـيـ وسائـر ا بأنـها 
بـاالرض ومـواصـلــة احلـيـاة بـكـثــيـر من الـثـقـة بــالـله مـضـيــفـا ان الـعـراقـيـ

ينتظرون باهتمام ومحبة قدوم البابا.
وقـال لــويس اقــلــيــمس لـ(الــزمـان)
ـرتـقـبة مـعـلـقـا عـلى زيـارة الـبـابـا ا
لـلعـراق ان(الـعراق اجلـريح يـنتـظر
زيـارة بـابــا الـفـاتــيـكـان فــرنـسـيس
بكثـير من االهتمـام واحملبة تثـمينا
ــــواقـــفه االنـــســــانـــيـــة ومـــؤازرته
لـلــشـعب الــعـراقي بــاطـيـافـه كـافـة)
مضـيفا ان(هـذه الزيـارة هي رسالة
من اب رؤوف يــحــمل بــ حـنــايـاه
كـل اشــكـــال احملـــبـــة والـــتـــضـــامن
والــتــعــاطف مـع مـا دمــرتـه احلـرب
عـــــــلى ايـــــــدي عــــــتـــــــاة االرهــــــاب
ــتـاجــرين بــاالنــســان الــذي هـو وا
خـلـيـقــة الـله اجلـمـيـلــة الـتي تـمـثل
صــورته احلــسـنـة وسـط الـبــشـريـة
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ولفت اقـليـمس الى ان(شوق الـبابا
لــوطء قـدمـيـه بـيت الـنــبي ابـراهـيم
ابي االنـبيـاء خيـر رسـالة لـلتـعبـير
عن تقديره لـبالد الرافدين وارضها
ومن عليها من بشر وحجر). وتابع
(يـكــفـيــنـا فـخــرا ان يـبــارك ارضـنـا
ويــصــلي من اجل شــعـبــنــا ويـحث
قادة البالد على السير وفق مشيئة
الله ابيـنا السمـاوي جميعـا بعدالة
ومساواة من دون تمـييز) . ومضى
قائـال(اهال بك يابـابـا فرنـسيس في
ارض االبــاء واالجـداد فـسـيــعـانـقك
كل الــشــعب ويــصـــفق لك ويــهــتف
بــاســمـك تــمـــجــيـــدا لــرب الـــعــبــاد
ــكــونـات وتـمــثــيال لــكل االديـان وا
االصـيــلـة) عـلى حـد قـوله مـضـيـفـا

ـقــبل) بـعـد (هــذا الـعـام أو الــعـام ا
اتـخـاذ اإلجـراءات الالزمـة.  ورأى
إن (الــظــروف غــيـر مــهــيــئــة لــهـذه
الـزيارة الـتي تتـطـلب توجـيه دعوة
رســمـــيـــة من الـــدولـــة الـــعـــراقـــيــة
والكنيـسة لكن ما حـصل هو مجرد
كـالم شــفــوي). وتــابع (نــحن عــلى
يق بأنه سيزور العراق هذا العام
ــــقـــبل لــــيس من أجل أو الـــعـــام ا
سـيحـي فقط بل لـتوجـيه رسالة ا
جــامـعــة لــكل اإلنــســانـيــة فــقـد زار
ـار سـابـقـاً في حـ لم يـزرها مـيـا

أي مــرجـعــيـة إسالمــيـة) عــلى حـد
قــوله . وكــان رئــيس اجلــمــهــوريـة
بــرهم صـالـح قـد الـتــقى الـبــابـا في

الفاتيكـان خالل زيارته الى ايطاليا
اضي في تشرين الثاني من العام ا
ووجـه له دعــوة لـــزيــارة أور وبــيت

ــرتـــقــبــة لــلــعــراق هي ان(زيــارته ا
رسـالة طـمـأنة لـلمـسـيحـي وسـائر
كـونات اجلـريحة لـلتـشبث بارض ا
االبـاء واالجـداد ومـواصـلـة احلـيـاة
بكـثيـر من الثقـة بالـله اخلالق الذي
ال يــنـسى عـبـيـده). وكـان الـبـابـا قـد
أكـد رغـبـته في زيـارة الـعـراق خالل
ــقــبل واصـــفــا مــثل هــذه الــعـــام ا
الـزيـارة بـأنــهـا فـكـرة مــلـحـة. وقـال
خالل انــعــقـاد اجلــمــعــيـة الــعــامـة
الـثـانـيـة والـتـسـعـ لـهـيـئـة رواكـو
ساعـدة الكنائس الشرقية عنية  ا
امس (تالزمـني فـكـرة مـلحـة عـنـدما
أســتـذكــر الــعــراق) مـضــيــفــا (انـا
مـسـتـعـد لـلــذهـاب إلى هـنـاك الـعـام
قبل). وحتدث البابا عن األوضاع ا
في الــعـــراق وســوريــا وأوكـــرانــيــا

قدسة. واألراضي ا
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وأضاف عند حديثه عن العراق (انا
أفــكـــر في هــذا الــبـــلــد الــذي أريــد
ـقـبـلـة) مـعـربـا عن زيــارته الـسـنـة ا
امـــله في أن (يـــنـــظـــر الــعـــراق إلى
األمـام من خالل مــشــاركـة ســلـمــيـة
ومشتركـة في بناء اخليـر العام لكل
ـــا في ذلك مـــكــــونـــات اجملـــتـــمـع 
الدينية) مـحذرا من ان (يسقط هذا
الــبـلــد مـجــددا في تــوتـرات). وكـان
رئـيـس الـبـطـريـركيـة الـكـلـدانـيـة في
الـعراق والـعالم الـكـاردينـال لويس
روفـائـيل ساكـو قـد اعـلن في شـباط
اضي خالل زيارة البابا الى دولة ا
اإلمارات أن االخـير سـيزور الـعراق

إبــراهــيم اخلــلــيـل حــيث انــطالقــة
الـديـانـات الـسـمـاويـة ووعـد الـبـابا
ناسب. بتلبية الدعوة في الوقت ا

ـمـلـكة). اجلـزء اجلـنـوبي الـغـربي مـن ا
ـيـا قـالت وسـائـل اإلعالم الـرسـمـيـة عــا
بـالص امس الـثالثاء إن آالفا تـقطعت
بــهم الــســبل ولـقـي خـمــســة عـلى األقل
ــوسـمـيـة مــصـرعـهم بــسـبب األمـطـار ا
الــــــــغـــــــزيــــــــرة فـي وسط وجــــــــنـــــــوب
طر الـبالد.وتستعد السلـطات النهمار ا
ألربــعـــة أيــام أخــرى عــلى األقل.وقــالت
صــحـيـفـة تـشــايـنـا ديـلـي الـرسـمـيـة إن
ـياه أغرقت 10آالف و 800هـكتار من (ا
احملــاصـــيل ودمــرت آالف الــبــيــوت في
إقـليم جيانغشي  فـيما تضرر ما يصل
إلى  1.4مـليـون شخص ووصـلت قـيمة
ــبـاشـرة إلى اخلــسـائــر االقـتـصــاديـة ا
 2.65مــلــيــار يـوان مــا يــعـادل382.41
مــلـيـون دوالر)واضـافت الــصـحـيـفـة إن
(الـكـهـربـاء انـقطـعت عن  20ألـف مـنزل
في مـنـطـقـة قوانـغـشي في جـنـوب غرب
الـصـ وإن الطـرق واجلسـور والـبنـية
الـتــحـتـيـة األخـرى تـضـررت بـشـدة).من
جـهـتهـا قـالت هيـئـة األرصاد الـصـينـية
أن (األمـطـار في مـناطق فـي جيـانـغشي
وهــونـان بــلــغت مـســتــويـات قــيـاســيـة
بـالـنـسـبـة لشـهـر حـزيـران).وتـوقعت أن
ـطـيـرة وتـصل إلى (تـمـتـد الـعـواصف ا
قــوانــغــدونغ وفــوجـيــان وجــيــانــغـشي
ويـوننـان وسيـتشـوان وتايـوان بحـلول
يــوم غــد اخلـمــيس). وأهــابت الــهـيــئـة
بـالــسـلـطـات أن (تـتـخــذ اسـتـعـداداتـهـا
ـــواجـــهــة عـــواصـف رعــديـــة شـــديــدة
واحــتـمـال فـيـضـان أنــهـار صـغـيـرة في

قبلة). األيام ا اء هروباً من احلر الشديد ¼Ëd«∫ اإلحتماء با

اضي في بيـان إن مساعي إطالق ا
سـراح زكــا تـكـلــلت بـالـنــجـاح. لـكن
إبــــراهـــيـم قـــال إن إطـالق ســـراحه
ليس مرتبطا بعـملية تبادل سجناء

أوسع. 
وتـــــــقــــــــول إيـــــــران إن عــــــــددا من
مـواطــنـيـهـا مــحـتـجــزون ظـلـمـا في
الــغــرب بــيــنــهم  56عــلى األقل في
تحدة وتطالب باإلفراج الواليات ا
عــنـهـم فـورا. وأفــرجت الــســلــطـات
اإليــرانــيــة عن خــمــســة مــواطــنــ
أمـريكـي في تـبادل لـلسـجنـاء بعد
عـــام من إبــرام اتـــفــاق نـــووي بــ
ــثــابــة إيــران وقــوى كــبــرى كــان 
حتــــسن حــــذر في الـــعـالقـــات بـــ
واشـنـطن وطـهـران. لـكـن الـتـوترات
بـ الـبــلـدين تـصــاعـدت من جـديـد
منذ انـسحبت واشـنطن من االتفاق

النووي في عام .2018

وزارة اخلارجـية األمـريكـية في عام
 2016إلى إخالء سبـيله وقالت إنه
مــحـتــجــز ظـلــمـا. وقــالت مــورجـان
ـتـحـدثـة باسم وزارة أورتـاجـوس ا
اخلـارجيـة األمـريـكـيـة لـلـصـحـفـي
ردا على سـؤال بشـأن إطالق سراح
زكـــا (نـــأمل حـــقـــا أن تـــكـــون هـــذه

التقارير دقيقة). 
—«uŠ ¡«dł≈

وذكــرت وســائل إعـالم رســمـيــة في
عـام  2017إنه خــســر طــعــنــا عــلى
قـرار إدانـته. وقال وزيـر اخلـارجـية
اإليـراني مــحــمــد جـواد ظــريف في
اضي لـرويـترز إنه أبـريل نيـسـان ا
يــــقــــتـــرح إجــــراء حــــوار جــــاد مع
ــتــحــدة بــشــأن تــبــادل الــواليــات ا
محتمل للسجناء لكنه لم يحدد هل
ســيـكــون زكـا ضـمـن هـؤالء. وقـالت
وزارة اخلارجية اللبنانية األسبوع

شبه الرسمـية عن مصدر لم حتدده
قوله إن زكـا سيُسـلم جلمـاعة حزب
الــله الــلــبــنـــانــيــة الــتي أســســهــا
احلــرس الـثــوري اإليــراني في عـام
.1982 وبـســؤاله عن الـتـقـريـر قـال
إبـــراهـــيم إنـه ســـبب تـــشـــويـــشـــا.
وجـمـاعـة حـزب الـله هي أقـوى قوة
مسلحة في لبنان كما أنها جزء من

االئتالف احلاكم في بيروت.
وزكـــا خـــبــيـــر في تـــكـــنــولـــوجـــيــا
ـعــلـومــات ولـديه تــصـريـح إقـامـة ا
ـــتــــحـــدة دائــــمـــة فـي الـــواليــــات ا
واخـتـفى في إيـران عـام  2015بـعد
تــلـقـيه دعـوة مـن مـسـؤول حـكـومي

حلضور مؤتمر هناك. 
وأعـلـنـت وسـائل إعالم إيـرانـيـة في
وقـت الحق أن احلـــــرس الـــــثـــــوري
اعــتـقـله لـوجــود صالت بـيـنه وبـ
أجـــهــزة األمن األمـــريــكـــيــة. ودعت

لـبـنــان). وحث الـرئــيس الـلــبـنـاني
ووزير اخلارجية طهران على منح
زكـا عـفـوا. واحـتـجـز زكـا في إيران
عـام  2015وحُــكـم عــلــيه في 2016
بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة
 4.2مــلــيــون دوالر ”لـــتــآمــره عــلى

الدولة.
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وقـال إبـراهـيم (عـمـلـيـة اإلفراج عن
نـزار زكـا ســتـحـصل الــثالثـاء بـعـد
اسـتــكـمــال اإلجـراءات الــقـضــائـيـة
الــتـي شــارفت عـــلى نـــهـــايــتـــهــا).
وأظـــــهــــــرت صـــــورة وزعـت عـــــلى
وســائل اإلعـالم الــلـــبــنـــانــيـــة زكــا
وإبراهيم يجـلسان معا ويـبتسمان
وقــــد وُضع عــــلـى الــــطــــاولــــة إلى
جــوارهــمـــا الــعــلــمــان الـــلــبــنــاني

واإليراني. 
ونقلت وكالة أنـباء فارس اإليرانية

{ طـهـران- أ ف ب: وافق الــقـضـاء
اإليــراني عــلى إفــراج مــشــروط عن
لــبـــنــاني حُـــكم بــالـــســجـن عــشــرة
ســــــنـــــوات عـــــام  2016التـــــهـــــامه
بـــالــتـــجـــسس لـــصـــالح الـــواليــات
تـحدة وفق مـا قالـت وكالـة أنباء ا
إيـــرانــيـــة امس الـــثالثــاء. ونـــقــلت
ـتـحـدث بـاسم مـيـزان اونالين عن ا
الـســلـطـة الـقــضـائـيــة غالم حـسـ
إســـمــاعـــيـــلـي أنّ (احملـــكـــمــة ذات
الــــصـــــلــــة وافــــقـت عــــلى اإلفــــراج
شروط عن نزار زكا وسيسلّم إلى ا

السلطات اللبنانية).
وقـال مـديــر األمن الـعـام الــلـبـنـاني
عــبـــاس إبــراهـــيم في تـــصــريح إن
(إيـــران ســــتـــفــــرج عن احملــــتـــجـــز
الــلــبــنــاني نــزار زكــا الــذي يـحــمل
ـتــحــدة يـوم إقــامـة في الــواليــات ا
الـــثالثــاء وإنـه ســيـــعــود مـــعه إلى
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البد من قـراءة ملف مـجالس احملـافظـات  هل وجودهـا ضروري  وعـندما
وجـدت مـاذا حــقـقت  وهل هي حــقـا مـعــبـرة عن احــتـيـاجــات احملـافـظـات
وجـمـاهـيـرهــا  وإذا كـان االمـر كـذلك  مـاذا اعــطت لـهـؤالء الـنـاس  وهل
ـبـذول . هـذه جزء من يـزانـيـة العـامـة يـوازي اجلـهد ا الـي من ا حّمـلـهـا ا
ـثقـف  اسئـلة عـامة وخـاصة  يـتداولـها الـناس داخل احملـافظـات  ب ا
قاهي والفالحون  والبد ونحن في نظام والعامل في االسواق وجالس ا
سـؤولة لتلك االراء  والسيـما سماع مجلس منفتح  ان تسـتمع اجلهات ا
النواب  بوصـفه اجلهة اخملـولة باحلـكم  وبالتـأكيد مـوقف مجلس الوزراء
تـابع مـيـدانـيـا لكل حـلـقـات الـنظـام . البـد من االشـارة هـنـا .. نحن كونـه ا
عنية بتثبيت الرأي  مع مجالس احملافظات أو ضد وجودها لسنا اجلهة ا
ـهـنة  قـمـنا بـاسـتـقصـاءات في اكـثر من  بقـدر مـاتمـلـيه عـليـنـا واجبـات ا
مكـان  وسـجلـنا اراء الـنـاس على اخـتالف مـنابـعـهم ومواقع عـمـلهم . في
ـقراطـية الـشعـبية  البـدء البد من التـوكيـد  نحن بـلد يـسعى لـتحـقيق الد
ـيـسورين قـراطـيـة الى اداة بـيـد ا لـكن في حـقيـقـة األمـر حتـولت هـذه الـد
جلذب الـتـأييـد  والى سـلوك انـتهـازي لـلبـعض الخـتيـار  مـا ليس له حق 
والى تصـارعات حـزبيـة بـ الكـتل والكـيانـات لتـحـقيق الـسيـطرة عـلى تلك
اجملالس  وعندما نـقول تصارعات ولـيس تنافسات  فـالتنافس مشروع 
لـكن الــصـراع يــخـرج عن اطــار اصـوله الــسـيــاسـيــة  لـذلك جــاء جملـالس
ن يهتم بالـثراء  واالخر باخلوشيـة  والبعض بعقد احملافظات  الكثـير 
الصفقات مع الـشركات الوهمـية  وتلك العـاجزة عن الوفاء بعـملها  لذلك
ـا حـمل ) واخرون الـكثـيـر من اصـحـاب تـلك الـشـركـات هـرب ( بـاجلـمل 
ظلت اعـمـالـهم متـوقـفة ونـاقـصـة  وتبـحث الـسلـطـة االن عن مـخارج مـالـية
شـاريع  في ح تغفل بـشكل متعـمد الشركـات العمالقة للنهـوض بتلك ا
تـوقفة عن الـعمل مـنذ الـغزو وحـتى االن  السبـاب اليعـرفهـا إال من يريد ا
جـالس احملافـظات  في احلـلة ـهم نعـود لـرأي النـاس  عدم تـشغـيلـها . ا
يقول الناس إن مـجالس احملافظـات هو عبء مالي على الـدولة  ولم يحقق
شيـئا مـفـيدا لـلنـاس وال لـلمـدينـة  فـانظـروا جلسـر احلـله الرابط بـ طرق
بـابل والــديـوانـيــة والـنـجف  انــشيء حـديــثـا جـدا لــكـنه أقــرب لـلـهالك من
االسـتـمـراريـة  والحظ إن هــؤالء في مـجـالس احملـافـظــة لم يـقـدمـوا شـيـئـا
مـفـيدا لـلـنـاس واحملـافـظـة  الـلـهم سـوى ثـراءهم وبـنـاء الـقـصـور  فـعـضو
ال . إن مجالس احملافظات كما تلء بـا اجمللس يصعد ( حافي ) وينزل 
يقول ابـناء احللـة الفائـدة منهـا سوى تـعلم على الـنهب واالنـتهازيـة وفقدان
صداقـية . وفي الـناصريـة التي يـقول عنـها نـاسها بـانهـا لم تتـغير شـيئا ا
منذ عـشرات السـن  فـفي السابق كـنا نـتحدث بـان النـظام الشـمولي هو
ـدينة ـدينـة واهلـها من الـبنـاء والتـطور  أمـا االن فان ابـناء ا الذي يـحرم ا
نـتمـ لالحـزاب والكـيانـات السـيـاسيـة هم الذين يـحـكمـون  ولكـنهم من ا
مهـتـمـون بـاوضاعـهم الـشـخصـيـة واحـزابـهم  فقـد انـتـفخـوا من كل شيء
ـديـنـة الـعريـقـة لم يـحـصل عـلى شيء الالـطرق وال واطن فـي هذه ا ولكـن ا
العمل وال الصحة وحتى الـتعليم تدهور بشـكل خطير  ويؤكدون إن معظم
شاركة في االنتخابات جتـري بطريقـة غير نزيهـة حيث يحجم الـناس عن ا
ئة) . إذا ماهـو احلل .. يقولون انتخابات اجملالس ويـفوزون بنسبة ( 99با
إن احلل هو الـغاء مـجـالس احملافـظـات  ويخـتار مـجـلس الوزراء والـنواب
رشح  واحملافظ هو الذي يختار رؤوساء دوائره مثل محافظا من ب ا
هـمة على أن يـكونوا من البلـديات والصـحة والتـربية وغـيرها من الـدوائر ا
ذوي اخلبـرة والـنزاهـة واالخالص الـوطني لـلـبلـد . وفي قـضاء اجلـبايش 
اجمع الـذين التـقـينـا بهم ونـحن مـتوجـه الـى اهوار اجلـبايش واحلـمار 
بان مـجالس احملـافظـات الفائـدة منـهـا  فلم نالحظ احـدا منـهم جاء يـسأل
تردية بسبب أساويـة وحالة الشباب ا دينة ا عن احوال الناس واوضاع ا
ـدحــتـيـة  احلـمـزة  فـانه اليـخـتـلف عن عـدم وجـود الـعـمل . وفي قـضـاء ا
اوضاع الـديـوانـية  مـدارس مـتهـالـكـة  وشوارع مـهـدمة  ومـديـنـة تألـفـها
القـنـافـذ والفـئـران نـتيـجـة االوسـاخ  والغـريب لـقـد شاهـدنـا نـقطـة تـفـتيش
ـبلط  والـقـادمون بـسيـاراتـهم ينـحدرون احلمـزة يجـلـسون عـلى الـشارع ا
ـا ســالـنـا الــشـرطي مــاهي احلـكـمــة أنـتم جتـلــسـون فـوق عـلى الــتـرابي  
ارة يـنزلون عـلى الترابي  قال الشارع  في ح الـسيارات والـعربات وا
ا والله ما اعـرف ...?" ويبـدو إن االمر اليـتعلق بـتلك احملـافظـات فقط  وإ
ـوصل وقـبـله في مـحافـظـة الـبصـرة  وكـذلك في احملـافـظات ماجـرى في ا
االخـرى مــؤشــرات واضــحـة  عــلى اهــمــيـة قــراءة مــلف اجملــالس بــشـكل
موضـوعي عـقالني  ووضع التـجـربة  ومـصـالح البالد ومـواقف الـناس 
فـوق االعـتـبـارات احلـزبـيـة والـكـتـلـويـة  وهي كـان االجـدر بـهـا أن
وقف والـدراسة لـلتـجربـة  ولكن هذا تسبق الـكل في ا
لم يـــــحــــصـل  ولن يــــحـــــصل  ويـــــبــــقـى الــــســــؤال
اجلماهيـري هل ثمة ضـرورة للمجـالس  لقد اجمع
ــوقـف الــشــعـــبي الـــعــراقي عـــلى أهـــمــيـــة ايــجــاد ا

اخملرجات واحللول لهذه اجملالس? ..

ـر بـهـا بـلـدنـا الـعـراق من غـيـاب في ظل الـظـروف الـراهـنـة الـسـيـئـة الـتي 
التخطيط والعدالة والتنمية والتقـدم العلمي والتكنولوجي والبناء العمراني
يعـيش شـبـاب الـعراق اسـوأ حـالـة عـلى مر الـعـصـور الـتاريـخـيـة. حيث ان
اغلب الـشـباب مـن اخلريـجـ وغيـرهم يـعانـون الـبـطالـة في بـلد يـشـكو من
ـؤسـسـاتـة لـلكـوادر الـبـشـريـة وال سـيمـا وزارة الـتـربـيـة التي نـقص حاد 
دارس تشـكـو من نـقص كبـيـر في كل مالكـاتهـا االبـتدائـيـة والـثانـويـة في ا
احلـكـومـيـة واخلـاصـة. وبـكل مـا سـبـق من ظـروف صـعـبـة لـلـغـايـة انـتـفض
مجموعة من الشباب من خريجي كليات التربية والتربية االساسية وغيرها
دارس التي تشكو هذا من الكليات الساندة للتطوع بالتدريس مجاناً في ا
النـقص بـصفـة "مـحاضـر مـجاني" وعـلى الـرغم من وجود مـادة في الـدولة
ة العـراقـيـة تـنص عـلى:  "تكـفل الـدوله لـلـفـرد العـيش في حـيـاة حـرة كـر
الئم والــوظــيــفـة" اال ان الــدوله ــنــاسب والــسـكـن ا وتــؤمن لــهم الــدخل ا
ارتضت لنفسها بإن يعمل هؤالء مجاناً بال مقابل واستغلتهم . وبعد مرور
تـسع ســنـوات خـدمــة مـجـانــيـة ومـنــهم االقل من ذلك طــالب عـدة نـواب في
ظلومـة كون ال يوجـد قانون في كل ـان العراقي بـانصاف هـذهِ الفئـة ا البر
االديـان الـسـمـاويــة يـنص عـلى الـعــمل مـجـانـاً بال مــقـابل.  وهـذا الـرسـول
الكر (صلى الله علـيه وسلم) يقول: ( اعطـوا  االجير اجره قبل أن يجف
ـان والــتـظــاهـرات ــنـاشــدات من بـعـض اعـضــاء الـبــر عـرقه) وبــعــد هـذه ا
ـثل عـنهم يـدعى "زيـد علي" الـناشط طـالبـات الـتي طالـبوا بـهـا بقـيادة  وا
دني في حقـوق اإلنسـان جاء قرار مـجلس الـنواب باحـتسـاب مبلغ 125 ا
بـلغ الذي يـعد اهـانة لـهذه الف دينـار لكل شـهر دوام . بـغض الـنظـر عن ا
ظـلـومـة ومـا زالـت احلكـومـة تـمـاطل الـفـئـة الـتـربـويـة ا
وتغض نـظرها عـنهم ولم يـصرف اي شيء لـهم حتى
االن. هـكــذا هم ابـنــاء بــلـدي امــا ان تـرتــضي الـذل
وتعـيش عـلى هكـذا حـال او انك تهـاجـر إلى مصـير

مجهول كما فعل الكثير منهم.
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وتأتي احملاضـرة التي تقام في السـاعة اخلامسـة والنصف من مساء
قـبل  15حـزيـران اجلـاري ضـمن سـلـسـلـة مـحـاضرات يـوم الـسبـت ا
حـيـث يـحـاضــر الـدكــتـور اجلــراح مـحــمـد الـطــائي يـوم  22 حـزيـران
اجلــاري عن (اعــادة تـأهــيل الــنـظــام الــصـحــفي في الــعــراق) فـيــمـا
يـحـاضـر الـدكـتـور نـوري عــبـد احلـمـيـد الـعـاني يـوم  29 حـزيـران عن
ــنـاسـبــة الـذكـرى  99 لــثـورة الــعـشـرين (صــحـافــة ثـورة الـعــشـرين) 

التحررية.
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ضـمن الـبرنـامج الـثقـافي الـشهـري لـنادي الـصـيد الـعراقـي يحـاضر
االسـتـاذ الدكـتـور احـمـد عـبـد اجمليـد رئـيس حتـريـر جـريـدة (الـزمان)
ـستـقـلة. وقـال عضـو الـلجـنة الـثـقافـية طبـعـة العـراق عن الصـحـافة ا
خــالــد الــقــيــسي ان (احملــاضــرة تـقــام في اطــار االحــتــفــاالت بــعــيـد
الصحافـة العراقية وتهدف الى احاطة اجلمهور بخصائص الصحافة

هنية التي تواجهها).  ستقلة والتحديات ا ا
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