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بحـسب قـوله.واكـد الـصـيـهود ان
(ائتالف دولـة القـانون بـدأ فعـليا
احلـراك عــلى الـكـتـل الـسـيــاسـيـة
التي يـعـتقـد انـها مـنـسجـمـة معه
بالبرنامج االنتخابي) مرجحًا ان
(يتم االتفاق عـلى تشكـيل حكومة
االغـلـبـيـة الـسـيـاسـيـة خالل وقت
قـــريب جـــدا مع اعالن الـــنـــتــائج
الــنــهــائــيـــة لالنــتــخــابــات ). في
غـــضـــون ذلك كـــشـــفت تـــقـــاريــر
صـحـفــيـة عـربـيــة عن ان قـيـادات
بائتالف النـصر بدأت اتـصاالتها
مع قـــوى ســـيـــاســـيـــة لـــتـــكـــوين
احلــكـــومــة اجلــديـــدة. وبــحــسب
التقارير فإنه (بعد ظهور النتائج
األولـيـة لالنــتـخـابـات الــعـراقـيـة
الــــتي أظــــهــــرت تــــقـــدم حتــــالف
سائـرون التـابع للـتيـار الصدري
ـكـن عـدّه بــدأ صــبـاح امـس مــا 
حـراكـا سـيـاسـيـا أولـيـا لـتـشـكـيل
الــكــتــلــة الــكــبــرى الــقــادرة عــلى
تــشــكـــيل احلــكـــومــة اجلــديــدة)
مـؤكــدة ان (ائــتالف الــنـصــر بـدأ
اتصـاالته مع حتـالفـات سـياسـية
أخـرى فــائـزة بــاالنـتـخــابـات من
أجل إقـنـاعـهــا بـاالنـضـواء ضـمن
الــكـتــلــة الـكــبــرى الـتي يــشــتـرط
الدستـور وجودها لـترشح رئيس
الوزراء اجلديـد).ونقـلت التـقارير
عن مصـدر مطـلع قوله  ان (هـناك
تقاربًـا كبيـرًا ب حتالفـي النصر
وســــائــــرون) الفــــتــــا إلى (فــــتح
خـطـوط لــلـتـواصل مـع حتـالـفـات
احلـكـمـة بـرئـاسـة عـمـار احلـكـيم
والقرار بزعـامة أسامة الـنجيفي
وائـتالف الـوطـنــيـة بـزعـامـة إيـاد
عالوي).واكــــد ان (هــــنــــاك نــــيـــة
ـفـاحتــة األحـزاب الـكــرديـة الـتي
قاعد حتصل على أكبـر عدد من ا
بعد إعالن النتـائج في محافظات
إقــلــيم كــردســتــان). كــمــا تـرددت
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تـلقى زعيم الـتيار الصـدري مقتدى
الـصـدر امس تـهـاني الشـخـصـيات
ـنـاسـبـة فوز والـقـوى الـسـيـاسـيـة 
حتــالـف ســائــرون بــاالنــتــخــابــات
ـــكـــتب الـــنـــيـــابـــيــة. وبـــحـــسب  ا
االعـالمي لـلـصـدر فـقـد تـلـقى زعـيم
الـتيار الـصدري اتصاال هـاتفيا من
رئـــيس الــوزراء حــيـــدر الــعــبــادي
ـرتبة مـهنـئا اياه بـفوز سـائرون با
االولـى في االنتخابات.وقال البيان
إن الـعـبادي هـنئـاً الصـدر بـ(إجراء
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة بــأجـواء
ــقــراطــيــة آمــنــة وفــوز حتــالف د
ســائـرون الـوطـنـي وحـصـوله عـلى
ـــرتــــبـــة األولى ضـــمـن الـــقـــوائم ا
ـــتـــنـــافـــســـة في االنـــتـــخـــابــــيـــة ا
انية لعام 2018). االنتخابات البر
مـن جــانــبـه قــال الـــصــدر أن (هــذا
الـفـوز هـو اجناز لـلـشـعب الـعراقي
واسـتـحـقاقه الـوطـني أوالً وآخراً)
داعـــيـــا الى (حتـــقـــيق تـــطـــلـــعــات
الــشـعـب في الـعــيش احلـر الــكـر

الذي يصبو اليه). 
الـى ذلك  تلقى الـصدر الـتهاني من
ــــــقـــــراطي زعــــــيم احلــــــزب الـــــد
الــكـردسـتــاني مـسـعــود الـبـارزاني
ورئـــيس حــكـــومــة االقـــلــيـم بــفــوز
ـركـز االول في حتـالـف سائـرون بـا
االنـتخـابات. وقـال مكـتبه االعالمي
ـاثل إن الــصـدر تــلـقى فـي بـيــان 
اتـــصـــاالً هـــاتــفـــيـــاً من مـــســـعــود
الــبــارزاني وجنــيـرفــان الــبـارزاني
(وذلك لــتــقــد الـتــهــنـئــة بــإجـراء
الــعـمــلــيـة االنــتـخــابــيـة وحــصـول
حتـــالف ســـائــرون الـــوطــنـي عــلى
ــــركــــز األول في االنــــتــــخــــابـــات ا
ـانـيـة لـعـام 2018 ) مـتـمـنـ الــبـر
ــقـابل ــوفــقـيــة والـســداد). في ا (ا
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كــثــفـت الــقــوى الــســـيــاســيــة من
اتـــصــــاالتـــهـــا فـي إطـــار ســـبـــاق
مـحــمـوم نــحـو الــظـفــر بـتـشــكـيل
الــتــحــالف األكــبــر الــذي يــخــوله
ـقـبـلة القـانـون تـرأس احلـكومـة ا
بـغـض الـنــظـر عـن هـويــة الـفــائـز
االول بــعــد ان اظــهــرت الــنــتــائج
االوليـة لالنـتـخابـات عـدم حتـقيق
اي إئـتالف نــصـراً مــريـحـاً فــيـهـا
يؤهـلة لـتسيـد السـاحة  في وقت
تـرشـحت انـباء عـن حتـرك حثـيث
إلئـتـالف دولـة الــقــانـون بــزعــامـة
ـالــكي نـحــو شـركـائه في نـوري ا
الــعـمــلــيــة الــسـيــاســيــة وحتـرك
ـاثل إلئــتالف الـنــصـر بــزعـامـة
ّح حـــيـــدر الـــعـــبـــادي  في وقت 
زعيم التيار الصدري الى امكانية
تـشـكـيل حـكـومـة جامـعـة من دون
حتـــــزب بـــــعــــد ان فـــــاز حتـــــالف
ــركـز ســائـرون  الــذي يــدعــمه بــا
االول بــاالنــتــخـــابــات. وبــحــسب
النـائب عن ائـتالف دولة الـقـانون
محمد الصيهود فإن (هنالك حالة
مـن الـــــتــــــقـــــارب فـي الـــــبــــــرامج
االنــتــخــابــيــة بــ بــعض الــكــتل
الـسـيـاسـيـة والسيـمـا الـتي كـانت
مـــنــضـــويـــة داخل ائـــتالف دولــة
الـــقــانـــون ســابـــقـــا وهي الـــفــتح
والـــنـــصــر ودولـــة الـــقـــانـــون مــا
ســيـعــطـيــهـا الــفـرصــة لــتـشــكـيل
حكومة االغـلبية الـسياسية خالل
قـبـلـة) مـؤكدًا ان دة الـقـريـبـة ا ا
(بـعض االطــراف الـسـيــاسـيـة من
الـقـوى الـكـرديــة والـسـنـيـة تـتـفق
بـالــبــرنــامج مع هــذه الـكــتل ومن
ـمكن تـشـكـيل حـكومـة االغـلـبـية ا
معـها وانقـاذ العـملـية الـسيـاسية
واالرتقـاء الى مسـتـوى طمـوحات
الـشـعب الـعـراقي)

انباء عن قيام حتالف الفتح بفتح
حوارات مع ائتالف دولة القانون
في محـاولة لـتشـكيل كـتلـة مؤثرة
ح ـــان. مـن جـــهــــته أ في الــــبــــر
الــصــدر الـى امــكــانــيـــة تــشــكــيل
حتالف واسع يـشـمل اغلب الـكتل
السياسية باستثناء ائتالف دولة
الـقانـون وحتـالف الـفـتح من دون
الــتـــصــريح بـــذلك عــلـــنًــا. وكــتب
الـصـدر   في تــغـريـدة الفــتـة عـلى
مــوقع تــويـتــر : انــنــا (ســائـرون)
بـ(حــكــمــة) و(وطـــنــيــة)  لــتــكــون
(ارادة) الـشـعب مــطـلـبــنـا ونـبـني
( (جيـالً جديـدا) ولـنـشـهد(تـغـيـيراً

نحـو (االصالح) ولـيـكـون(الـقرار)
عـراقيـا فـنـرفع (بـيـارق) (الـنـصر)
ولـــتــكـــون (بـــغـــداد) الــعـــاصـــمــة
(هــويـتــنــا ) ولــيـكــون (حــراكــنـا)
قراطي) نـحو تأسيس دولة (الد
ابــويــة من كــوادر (تــكــنــوقــراط).
ـقـبـلـة واكـد الـصـدر ان (الــدولـة ا
ستـكون خـاليـة من التـحزب). ولم
يــشــر الــصــدر فـي تــغــريــدته الى
حتــافي دولــة الــقــانــون والـفــتح.
واتــهـم رئــيـس كــتـــلــة صـــادقــون
ــنـضـويـة بــتـحـالف ــانـيـة ا الـبـر
الــــفــــتح الــــنــــائـب حــــسن ســــالم
مسؤولـ امريكـي بالـتحرك في

الــعـراق لـ(ابــعــاد حتــالف الــفـتح
ـشــهـد وقـيــاداته الــوطـنــيــة عن ا
الـــــســــيـــــاسي).وقـــــال ســـــالم في
تصريح ان (هناك حتركات اخيرة
لواشنطن للتـأثير في االنتخابات
الــعــراقـــيــة والــتــحـــالــفــات الــتي
ستحصل لتشكيل احلكومة وهذه
الـتــحـركـات جــزء من بـرنـامــجـهـا
ومخـططـها لـلهـيمـنة علـى العراق
نـطـقـة).واضـاف ان (واشـنطن وا
تـريـد عـمـلـيـة سـيـاسـيـة بـالـعـراق
تــوافق اهـــواءهــا ومــصـــاحلــهــا
وهي تخـشى دخـول قـائمـة الـفتح
للـعـمـليـة الـسيـاسـيـة بهـذه الـقوة

بـــالـــتـــالي فـــهي حتـــاول الـــلـــعب
بـجمـيع اوراقـهـا ورمي كل ثـقـلـها
ن البعـاد قـيـاداته التي اغـلـبـها 
قاتـلت عـلى الـسواتـر ضـد ارهاب
داعـش وافـــــــــشـــــــــلـت اخملــــــــــطط
الـــصــهـــيـــوامـــريــكـي) عــلـى حــد
ــبــعــوث اخلـاص وصـفـه. وكـان ا
لـلـرئيـس األمريـكـي إلى الـتحـالف
الـدولي ضـد تنـظـيم داعش بـريت
مـاكـغــورك قـد الــتـقى خالل االيـام
اضـية مع عـدد من  قادة الـقوى ا
السياسية العـراقية لبحث مرحلة
مــابــعــد االنــتــخــابــات وتــشــكــيل

احلكومة. 
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قـال قـائد الـبحـرية األمـريكـية امس
إن الـبـحـرية تـراقب جـيدا الـسـلوك
اإليـراني في اخلليج وتتوقع (فترة
) كما رفعت مستوى من عـدم اليق
الـتـأهب بـعـد قرار الـرئـيس دونـالد
تـرامب االنسـحاب من اتـفاق إيران
الــنــووي.وأعــلن تــرامـب األســبـوع
تحدة ـاضي انسحاب الواليات ا ا
ــبــرم في عـام 2015 مـن االتـفــاق ا
والـــــذي تــــفــــاوضـت عــــلــــيه إدارة

الرئيس السابق باراك أوباما.
وأغــضب الـقـرار حـلــفـاء واشـنـطن
األوروبـي وألقى بـالغموض حول
ـــيــة وزاد إمـــدادات الـــنـــفط الـــعـــا
مـخـاطـر نـشـوب صـراع في الـشرق

األوسط.
وقـال األميـرال جون ريـتشـاردسون
قـائـد عـملـيـات البـحـريـة األمريـكـية
جملـمـوعـة صغـيـرة من الـصحـفـي
(إنـــنـــا نـــدخل اآلن فـــتــرة مـن عــدم
الـيق كيف سيـرد العالم كله على

أحـدث الـتطـورات).وأضاف (عـليـنا
أن نـظل متأهب أعني أكثر تأهبا
عـتاد حـتى نكـون على بـقلـيل من ا
اسـتـعـداد ألي نـوع مـن الرد أو ألي

تطور أو شيء من هذا القبيل).
كـان ريـتشـاردسـون يتـحـدث بعـدما
زار حـــامــــلـــة الـــطـــائـــرات جـــورج
اتـش.دبـلــيــو بـوش قــبــالــة سـاحل
فـــرجـــيـــنـــيـــا حــيـث جتـــري قــوات
أمــريــكـــيــة وفــرنــســيــة تــدريــبــات
مـــشـــتــــركـــة.وقـــال إن الـــبـــحـــريـــة
األمـــريــــكـــيـــة لم تـالحظ ســـلـــوكـــا
اسـتفزازيا إيرانـيا في اخلليج منذ

إعالن ترامب لكنها تراقب جيدا.
اضية وشـهدت السنوات القـليلة ا
مــواجـهــات مــتـفــرقـة بــ احلـرس
الــثـوري اإليـراني وهــو فـرع تـابع
ـــســلـــحـــة اإليــرانـــيــة لـــلــقـــوات ا
واجلــيـش األمــريــكي في اخلــلــيج.
لـكن لم تـقع أي حـوادث كـبـرى مـنذ

اضي. العام ا
وقــــالت مــــتـــحــــدثــــة بـــاسم وزارة
اخلــارجـيــة األمـريــكـيــة االثـنـ إن

اعـرب الـصدر عن (شـكـره وتقـديره
عــلى االتــصــال وتـقــد الــتـهــنــئـة
بــالـفـوز) مـؤكـدا ضـرورة (تـوطـيـد
ــخــتــلـف أعـراق أواصــر احملــبــة 
الـشـعب وطـوائفه وفـئـاته). وتـلقى
ـاثـلـة من رئـيس الـصــدر تـهـنـئـة 
نـظمة حتـالف الفـتح األمـ العـام 
بـدر هادي الـعامـري. واوضح بيان
كتب الصدر إن األخير تلقى ثـالث 
اتـــصــاالً هـــاتــفـــيـــاً من الــعـــامــري
(لـــتــهـــنــئـــته بــإجـــراء الــعـــمــلـــيــة
االنـتـخابـية وفـوز حتالف سـائرون
ـركـز األول مـتـمـنـيـاً له الـوطـني بـا
الــتـوفـيق والــنـجـاح).بـدوره أعـرب
الــصـدرعـن (شـكــره عـلى االتــصـال
والـتهنئة) مؤكداً أن (ما حتقق من
اجنـــاز يـــدعـــو الى الـــعـــمـل بـــجــد
وعـــطــــاء أكـــثـــر من أجـل حتـــقـــيق
طـموح الشعب الـعراقي في احلرية
واالســـتــقالل ومــحـــاربــة الــفــســاد
وحقه في التنعم بخيراته وموارده
الــتي حـبـاه الــله بـهـا). كــمـا تـلـقى
الــصـدر اتـصـاال هـاتــفـيـا من زعـيم
تـيـار احلـكـمـة عـمـار احلـكـيم هـنأه
ــركــز االول في خـالله بــالــفـــوز بــا

االنتخابات. 
وعــبّـر الــصــدرعن (شـكــره اجلـزيل
عـلى الـتـهـنئـة) مـتـمنـيـا أن (يـكون
ـسـؤولـية وأن اجلـمـيع عـلـى قـدر ا
يــوفـقــوا خلـدمــة الـوطن والــشـعب
ــظـلــوم الـذي يـســتـحق الــعـراقي ا
الـتـضـحـيـة). من جـهـة اخـرى  دعـا
الـــــنــــائب عـن االحتــــاد الـــــوطــــني
الــكـردسـتــاني عـبـد الــعـزيـز حـسن
الـسيـاسي الى االفـادة من جتربة
قاطـعة اجلماهيرية االنـتخابات وا
الـــكــبـــيـــرة لــهـــا. وقــال حـــسن في
تصريح امس  إن (هناك الكثير من
الحــظـات الـتي رافـقـت الـعـمـلـيـة ا
االنـتـخـابـيـة مـنـهـا حـالـة الفـوضى
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وزيــر اخلــارجــيـة مــايك بــومــبــيـو
ـــانـــيـــا حتـــدث مـع نـــظـــرائـه من أ
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا في األيــام
ـاضـيـة لـبـحث الـتـعاون الـقـلـيـلـة ا

بشأن إيران.
ـتحـدثة هـيـذر ناورت بـعد وقـالت ا
أســـبــوع من انـــســحــاب الـــرئــيس
دونـــالــد تــرامب مـن اتــفــاق إيــران
الــنـووي (أكـد الـوزيـر أن الـواليـات
ــتــحــدة وحــلـفــاءهــا األوروبــيـ ا
لــديـهــمـا مــصــلـحــة قـويــة في مـنع
إيـران من تطوير سالح نووي وفي
الـتصـدي ألنشـطة الـنظـام اإليراني

نطقة). زعزعة لالستقرار في ا ا
وأضـــــافت (يــــحـــــدوه األمل في أن
نـــتــمــكن مـن مــواصــلـــة الــتــعــاون
الــقـوي). وكـان الـبــيت األبـيض قـد
هــدد األحـد بـفــرض عـقــوبـات عـلى
الـشـركـات األوروبيـة الـتي تـتـعامل
مـع إيران بـعـد انـسـحـاب الـواليات
ـتـحـدة من االتـفاق الـنـووي الذي ا
تـــفـــاوضت عـــلـــيه إدارة الـــرئـــيس

السابق باراك أوباما.

وحـتى اآلن ال تزال الصـ وفرنسا
ــانــيــا وروســيـــا وبــريــطــانـــيــا وأ
وإيــران مــلــتــزمــة بــاالتــفــاق الـذي
يــضع قــيــودا عـلى بــرنــامج إيـران
الــنـووي مــقـابـل رفع عـقــوبـات عن

طهران.

ö…∫ السيد مقتدى الصدر يؤدي صالة الشكر في مرقد والده وشقيقيه في النجف االشرف
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جون ريتشاردسون

ـقـاطـعـة الـواضـحـة من الـشـعب وا
الـعـراقي اضـافـة الى امـور كـثـيرة
اخـرى شابت العمـلية االنتـخابية).
ولــفت الى أن (الــعــشـائــر واحلـزب
ـــكـــون لـــهـــا قــدســـيـــة كـــبـــيــرة وا
ـان السـابق كان مـايقرب من والـبر
نــــــصـف اعــــــضــــــائـه من رؤســــــاء
الـعـشـائـر او االفخـاذ) مـضـيـفا أن
(اغـــلـب االحــزاب اعـــتـــمـــدت عـــلى
الــنــفــوذ الــعــشــائــري نــاهــيك عن
االجــنـدات االقـلـيـمــيـة الـتي دخـلت
عــلى اخلـط وخـلــقت اصــطــفــافـات
ادت الـى تـــفـــاقـم الـــوضع بــــشـــكل
كـبير).وتـابع ان (ماتمـناه ان تكون
نــتــائـج االنــتــخــابــات ومــقــاطــعــة
الـشعب لها بنسبة كبيرة هو درس
لــلـســيــاسـيــ والـقــادة في الــكـتل
الـسياسية كي يبـتعدوا عن الفساد
واحملــــاصــــصــــة) مــــشــــدداً عــــلى
(ضــرورة ان تـكـون هــنـالك خـارطـة
طـريق حـقيـقيـة النقـاذ البـلد وبـناء
دولة مدنية ينعم اجلميع بظلها).
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قـالت صحـيفـة الغـارديان الـبريـطانـية في تـقريـر امس إن شـركة أمـيركـية قـامت بتـجربـة زراعة رقـاقة تـتبع
ـيـة وتـوقعت أن يـشـارك عـدد قـليل من حتت جـلـد عدد من مـوظـفـيـها والقت اهـتـمـام وسـائل اإلعالم العـا
ـئة من عاملي الشركة سارعوا لـلموافقة في وضع الرقاقة في أجسادهم وظف في األمر إال أن  90 با ا

على سبيل التجربة. 
وظف على فتح األبواب ديـر التنفيذي لشـركة ثري سكوير ماركت أن اسـتخدام الرقاقة يساعـد ا وأكد ا
ـاضي في وضع األمـنـيـة بالـشـركـة وتـسـجـيل الـدخـول حلـواسـيـبـهم في وقت بـدأت الـشـركـة األسـبـوع ا
الرقاقـة في أجساد الـسجـناء الذين يـطلق سراحـهم عوضا عـن سوار الكـاحل الذي يعـدّ في نظر كـثيرين

عالمة مهينة.
عرفة موجات وأكدت الصـحيفة أن شركات صينية بدأت بزرع حساسات مراقبة في قبعات موظفيها من 

الدماغ وبالتالي حتديد أمور منها حالة التعب والضغط وحتى العواطف مثل الغضب.
دير أن يالحظها دوما مثل حجم ويقول مـطورو هذه التقنية إن هذه (األدوات تضيف أمورا ال يـستطيع ا

وظفون في شاشاتهم). فاتيح واألمور التي يشاهدها ا استخدام لوحة ا
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ادان رئــــيس اجلــــمــــهـــوريــــة فـــؤاد
مـــعــصـــوم امس قــيـــام قــوات االمن
االســــرائـــيـــلــــيـــة بــــقـــتـل عـــشـــرات
ـتـظاهـرين الـفلـسـطيـنـي مـجددًا ا
رفـض الــــعـــــراق نــــقـل الــــســـــفــــارة
األمـريـكيـة الى القـدس فيـما قـوبلت
ـة االسـرائيـلـية بـردود افـعال اجلـر
عــربـيـة ودولـيـة. وقــال مـعـصـوم في
بـــيـــان تــــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(الــــعــــراق يــــرفض بــــشــــكل قــــاطع
اســـتــخـــدام الـــعــنف فـي مــواجـــهــة
مــسـيـرات سـلـمـيــة تـطـالب بـحـقـوق
مـــشــروعـــة وعــادلــة) مـــؤكــدا (دعم
ـشـروعة الـعـراق الـكـامل لـلـحـقـوق ا
لـلشعب الـفلسـطيني الـشقيق وعلى
رأســــهــــا احلق فـي إنـــشــــاء دولــــته
ــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس ا
الــشـــريف).وجــدد مــعــصــوم (رفض
ــتــحــدة الـــعــراق قــيــام الـــواليــات ا

األمــريـــكــيــة بــنــقـل مــقــر الــســفــارة
األمــريـكـيـة من تل أبــيب الى مـديـنـة
الــقــدس احملـتــلـة) مــشــددا عـلى ان
ـثل انتـهاكًـا صارخًا (هـذا االجراء 
لــلـــقــانــون الــدولي ولــقــرارات األ
ــتـحــدة في هــذا الـشــأن فـضال عن ا
انـتـهـاكه لـلـحـقـوق الـعـادلـة لـلشـعب
الـفـلسـطـيني الـشـقيق). ودعـا احتاد
احلـقوقـي العـرب الى موقف عربي
حـــازم ومـــوحــد لـــنــصـــرة الـــشــعب
الــفـلــســطـيــني. وقـال االحتــاد الـذي
يــتـخــذ من عـمــان مـقـراً لـه في بـيـان
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس انـه يــتــابع
ة (بـغضب واسـتنكـار شديـدين جر
الــكـــيــان االســرائــيــلي احملــتل ضــد
ـــشـــاركــ فـي مـــســيـــرة الـــعــودة ا
ـناسـبة الـذكرى الـسبـع الـكـبرى 
لــنــكـــبــة االمــة الــعــربــيــة بــإحــتالل
ـوعـد نقل فـلـسـطـ الـتي اقـتـرنت 
الــســفـــارة االمــريــكــيــة الى مــديــنــة
الـقدس) مضـيفًا ان االحتاد( إذ دين
ــة الــنــكـراء.... بــشــدة هــذه اجلــر
يـــنــاشـــد احــرار الـــعــالم كـــافــة الى

ادانــتـهــا وايـقــافـهــا فـورًا). ونــاشـد
ـتـحـدة الـبـيـان االمـ الـعـام لأل ا
ومـــــجــــلس األمـن الــــدولـي (حتــــمل
مـسؤولياتـهما بإيـقاف هذه اجلرائم
الـوحـشـيـة) داعـيًـا (جـمـاهـيـر االمـة
الــعــربـيــة شـعــوبًــا وحـكــومـات الى
اتــخـاذ مـوقف عــربي حـازم ومـوحـد
لــنــصــرة الــشــعب الــفــلــســطــيــني).
وقــررت مـنـظـمـة الـتـعـاون اإلسالمي
عـقد قمة استثنائـية بعد غد اجلمعة
لـــبــحث الــتــطـــورات اخلــطــيــرة في
نـظـمـة في بـيان . وقالـت ا فـلـسـطـ
ــنـظــمـة تــلـقــته (الــزمـان) امس ان ا
ـديـنـة ســتـعـقـد قـمــة اسـتـثـنـائــيـة 
اسـطــنـبـول بـاجلـمـهــوريـة الـتـركـيـة
بــدعــوة من الــرئــيس الــتــركي رجب
طــــيب أردوغــــان بــــوصــــفه رئــــيس
ؤتـمـر القـمة الـدورة الـثالـثـة عشـرة 
اإلسـالمي. واوضح البـيان ان الـقمة
سـتـعـقـد يـوم اجلـمعـة عـنـد الـسـاعة

دينة إسطنبول  9:45 
وتُــــخـــصص لــــبـــحث الــــتـــطـــورات
اخلــطـيــرة األخـيـرة الــتي تـشــهـدهـا

.  وأدان اجملـــلس دولـــة فـــلـــســـطـــ
الـــنــســائي الـــلــبــنــانـي اســتــهــداف
الـفلسطـيني . وقال في بـيان تلقته
(الــزمـان) امس ان(اجملــلس رئــيـسـة
واعــضـاءً هــاله مـا حـصـل ويـحـصل
فـي فلـسـطـ وارض غـزة من جرائم
قـتل مقصـود على أيدي مـجرم في
ســلــطــة احملـتــلــة لألرض الــطــاهـرة
وآخـرهـا اسـتـشـهاد  58فـلـسـطيـنـياً
عــزالً وجـرح مــا يـزيـد عن  2500في
). ورأى اجمللس مـجـزرة يوم االثـنـ
أن (السكوت العربي نظاماً وشعوباً
واجهة امـر مخزٍ في وقت يفـترض ا
ـسـتـويات الـعـسـكـرية عـلى جـمـيع ا
ـيــة). ودعـا الــبـيـان ــقـاومــة واأل ا
إلـى( اتــخـــاذ الــقـــرارات الـــعــربـــيــة
احلـــاســـمـــة لــردع وصـــد الـــعــدوان
الحــقــة الــقــضــائــيــة الــدولــيـة) وا
مــطــالـبًــا مــجـلس األمـن بـ(الـتــحـرك
الـــــســـــريع لـــــوقف هـــــذه اجلـــــرائم
ومـحاسـبة مرتـكبيـها وعدم االكـتفاء
بــــاإلدانـــة واالســـتـــنــــكـــار). وقـــالت
صـحـيفـة الـغـارديان الـبـريطـانـية أن

الــرئــيس االمــريـكي دونــالــد تـرامب
أشــعل عـود ثـقـاب في الـقـدس حـيث
انــدلـعـت الـنــيـران لــكـنـه في الـوقت
ــتـلك خــطـة إلطــفـاء هـذه نــفـسه ال 
قال لراشيل الـنيران. وقالت كاتـبة ا
شــابي أن (أولى الـنـتـائج هي مـقـتل
عـــشــرات الـــفــلـــســطـــيــنـــيــ خالل
ـاضـية). ونـشـرت شابي الـسـاعات ا
ـــقــال صـــورة مـــركــبـــة عـــلى رأس ا
ن ينقل شـطرا من حفل جـانبهـا األ
نــقل الـسـفــارة جتـلس فـيه إيــفـانـكـا
تــرامب إلـى جــوار زوجـهــا ورئــيس
الـــوزراء اإلســـرائـــيـــلـي بـــنـــيـــامــ
نـتنياهو وزوجـته وهم يصفقون في
سـعـادة بالـغة تـصـفهـا شـابي بأنـها
مـثل سـعادة الـقط الـذي حصل لـتوة
عـلى كـمـيـة كـبـيـرة من الـقـشـدة.وفي
اجلــانب اآلخــر من الـصــورة يـظــهـر
شـاب فلسطـيني في قطاع غزة وإلى
جــوارة فـتــاة مـحـجــبـة تـرفـع الـعـلم
الـفـلـسطـيـني بيـنـمـا يرتـدي الـشاب
كـــمــامـــة ضـــد الــدخـــان والــنـــيــران
مــشـتـعـلـة حــوله وهـو يـركض خالل

االشــــــتـــــــبــــــاكــــــات مـع الــــــقــــــوات
اإلســـرائـــيــلـــيـــة.وتـــقــول شـــابي إن
مــبـعـوث الـسالم األمــريـكي الـسـابق
ــنــطــقــة مـــارتن أنــديك الحظ فـي ا
الـفـارق بـ جـانـبي الـصـورة وعـلق
عــلــيـهــا قــائال (إنـهــا حلــظـة حالوة
مــــريــــرة). ونـــــشــــرت صــــحــــيــــفــــة
اإلندبندنت البريطانية مقاال لدونالد
مـاكنتـاير من حي الزيـتون في قطاع
غـزة بـعـنـوان(سفـارة تـفـتح أبـوابـها
فـي الـقــدس وقــتــلى يــســقـطــون في
أعـــنف أيـــام غـــزة مـــنـــذ ســـنــوات).
ويــقـول مـاكـنـتــايـر إن (مـا حـدث في
يـوم يعـتبـره الفـلسـطيـنيـون الذكرى
الـسبـع لـلنـكبـة يكشـف لنا إلى أي
حـد تبعدنـا سياسات ترامب عن حل
أكـبر صـراع في العـالم). واضاف إن
(ارتـفـاع عدد الـقـتلى إلـى هذا الـعدد
أمـر يجـعلنـا نسخـر من ترامب الذي
أكـد أكـثـر من مـرة أنه يـرغب في حل
ســلــمي لــلـصــراع لــكــنه أقــدم عـلى
فـعـلته هـذه وسط إدانات واعـتراض

دولي واسع لم يبال به الرجل).
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تـوقـعت الـهـيــئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلــــويــــة والــــرصـــد الــــزلــــزالي
الــتـابــعــة لـوزارة الــنــقل ارتــفـاع
درجات احلـرارة في عمـوم البالد
عدة درجات لـتصل عظـمى بغداد

الى  33 مئوية. 
وقال بيان للهيـئة تلقته (الزمان)
امس ان (الطـقس الـيوم االربـعاء
يـكـون صــحـوا مع ارتــفـاع درجـة
احلــرارة في عــمــوم احملــافــظـات
لـيـصـل درجـة احلـرارة الــعـظـمى
في بــغــداد الى  33 مــئــويــة امـا
درجـة احلـرارة الـصــغـرى فـتـبـلغ

 21 مئوية ). 
مـبــيــنـا ان (درجــات احلـرارة في
نـطقـت الـشمـاليـة واجلنـوبية ا
يكـون الطقـس صحوا مـع ارتفاع
درجات احلـرارة عـدة درجات عن
الـيـوم الــسـابق). مــشـيـرا الى ان
(الــطــقـس لــيــوم غـــدا اخلــمــيس
ســـيـــكـــون صـــحـــوا مع ارتـــفـــاع
درجـــات احلــــرارة ثالث درجـــات
لـيصـل العـظـمى الى  36 مـئـوية
ويــــســــتــــمــــر بـــاالرتــــفــــاع خالل

ـــقـــبل ).  وأســـفــرت االســـبــوع ا
سـلـسـلـة عــواصف قـويـة جـديـدة
ضربت شمال الـهند عن نحو 40
قتـيال وتـسبـبت بـفوضى شـديدة
حيـث لقي   18 شخـصـا حـتـفهم
جراء عـواصف جـلـيـديـة ورعـدية
أســــقـــطـت جـــدرانــــا وأشــــجـــارا
وأبـراج كــهـربـاء فـي واليـة اوتـار
بــــراديش بــــحــــسب مــــا افـــادت
ســلـطــات الــطــوار وتــأتي هـذه
احلصيلة بعد أقل من عشرة أيام
عـلى مـقـتل  150 شـخـصـا جـراء
عــاصــــــــفــة رمــلـيــة عــاتــيـة  في
نطقة نفسها وقتل  12شخصا ا
اخــرين  جــراء عــواصف رعــديــة
في غـرب البـنـغـال وتـسـعـة جراء
صــواعـق في انــدرا بـــراديش في
جـــــنـــــوب الـــــبـالد واثـــــنـــــان في
الـــعــاصـــمــة نـــيــــــودلــهـي حــيث
أجــبــرت الــريــاح الــتي جتــاوزت
ســرعــتــهـا  100كــيــلــو مــتــر في
الســــاعـة السـلـطات عـلى تـغيـير
مـسار  70رحـلـة جـوية بـحـسب
.وأغــــلق ســــلـــــطــــات الــــطـــــوار
مطـــــــــــار انديـرا غانــــدي  اكثر
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جنح فـريق طـبي مـتخـصص في
مــســـتــشـــفى الـــشــهـــيــد ضــاري
الـفـيــاض الـتـابع لــدائـرة صـحـة
بغـداد الـرصـافـة باجـراء عـمـلـية
فـوق الـكـبــرى لـرفع كـيس دهـني
عن طـــــريق الـــــشـــــفط . واوضح
ـسـتـشــفى مـعـتـز مـجـيـد مـديـر ا
الـــعــــبـــودي في بـــيــــان تـــلـــقـــته
ــســتــشـفى (الـزمــان) امس ان (ا
تـسـتقـبل الـكـثـيـر من الـعـمـلـيات
ا تملكه تميـزة وفوق الكبـرى  ا
من مالك مــتــخــصص ومــتــمــيـز
بــاجــراء مــثل هــذه الــعــمــلــيــات
كونها تغـطي مناطق واسعة من

اطراف بغداد) .
واضـــاف الـــبـــيــان ان (الـــفـــريق
الطبي الذي ترأسه الدكتور علي
زيد اختصاص جراحة عامة قال
ستـشفى ريـضة راجعـت ا  ان ا
كانت تـعاني االما فـي البطن مع
تشـوه وبعـد اجراء الـفحـوصات
اجريت لها العملية بتقنية شفط
الـدهــون من خالل جــرح بــسـيط

بطـول نـصف سنـتـمتـر) .ونـفذت
دائــرة صـحــة الــرصــافـة حــمــلـة
لتلقيح االطفال والنساء في سن
االجنـــاب بـــالـــلـــقــاحـــات ضـــمن
اجلـدول الــروتـيـنـي في مـنــطـقـة
الــنــهــروان مــعــامل الــطــابــوق .
وقال مـدير قـسم الصـحة الـعامة
بــشــار عــبـــد الــلــطــيف ان (هــذه
احلـملـة الـتي اشـتـرك فـيـهـا عدد
من الفرق الـطبـية والصـحية من
قـطاع الـبـلـديـات الـثـاني وقـطاع
ـــــدائـن  و خالل الـــــصــــــدر وا
احلـمـلـة تـلــقـيح اكـثـر من 2295

طـــفال دون اخلـــامـــســـة  بـــجــرع
مخـتـلفـة من اللـقـاحات اخلـاصة
بـاالطــفــال  وتـلــقـيح 600 امـراة
فـي سن االجنــــــــــاب بــــــلـــــقـــــاح

الكزاز) . 
وواضح ان (احلـــمــــلـــة شـــمـــلت
االطـــفــــال دون سن اخلــــامـــســـة
والـــــنـــــســـــاء فـي سن االجنـــــاب
ـــنــــطــــقــــة من الــــوافــــدين الـى ا
احملـافــظـات اجلـنــوبـيــة لـغـرض
الـعــمل خالل فـصل الــصـيف في
مــنــطــقــة مـعــامـل الـطــابــوق في

النهروان).
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ـسلـم في الـعراق وحـدت الرؤيـة الشـرعيـة لـهالل غرة رمـضان هـذاا لعـام ا
راجع الدينية في النجف وبغداد والوقفان عمورة. فقد اعلنت ا وبقية ارجاء ا
الـشـيـعي والــسـني عن مـصــادفـة غـد اخلـمــيس الـيـوم االول لــشـهـر رمـضـان
ـبارك . وقـال الوقف الـسني فـي بيـان مقتـضب امس إن (الـيوم االربـعاء هو ا
مـتـمم لـشـهــر شـعـبـان وان يـوم اخلــمـيس سـيـكــون اول ايـام شـهـر رمـضـان
ـكـونــان في الـرؤيـة الـشـرعـيـة ـبـارك).  وهـذه هي ثـالث مـرة يــتـوحـد فـيـهـا ا ا

للشهر الفضيل منذ 2003.
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