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التعيينات بفحص 79 وجلنة التربية
والـتـعـلـيم 56 شـخـصـا).  من جـانـبه
اكد  ,الساعدي ان (الدائرة تعمل على
ستـلزمات األساسية إلى هذا توفير ا
اجملـمع من اجل تـقـد اخلـدمـات إلى
) ,مـشــيـرا الـى (أهـمــيـة إن ـواطـن ا
ـواعيـد قريـبة جـدا وال تسمح تكون ا
ـواعـيـد الـبـعـيـدة وغـيـر الـدائـرة في ا
سوغة) ,مشددا على (توفير وسائل ا
راجـع من اجل تـقد الراحـة إلى ا

تـميزة لـهم). وفي الكرخ , اخلدمات ا
تمكن فـريق طبي مـتخصص بـجراحة
الــعـظــام و الــكــســور في مــســتـشــفى
الكـرخ العـام من اجـراء عمـلـية تـبديل
ن ثـــنـــائي الـــقــطب عــظـم الــورك اال

ريض يبلغ من العمر  72عاما.  
وقال رئيس الفريق سعد شايع شبرم
في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس  ان
ــــريض يــــعــــاني مـن االم شــــديـــدة (ا
وصـــعـــوبـــة الـــســـيـــر وبـــعـــد اجــراء
الفـحـوصـات الـسـريريـة و اخملـتـبـرية
واالشــعــاعـــيــة و بـــنــاء عــلـى نــتــائج
الفحوصات اتضح انه يعاني سوفان
مـتــقـدم وتــمـوت رأس عــظم الـفــخـذ),
واضـاف انه (بـنـاء عـلى الـفـحـوصات
 تــشـكــيـل فـريـق طـبـي مــتـخــصص

الجراء عمليـة جراحية لـتبديل مفصل
ن ثـنـائي الـقـطب امـريـكي الـورك اال
نشأ حـيث تكلـلت العمـلية بـالنجاح ا
ــريض بــحــالــة صــحــيــة جــيـدة). و ا
وتــفــقــد مــديـــر عــام الــدائــرة جــاسب
ـكـلف لـطـيف احلـجـامي مع الـفـريق ا
بــتــأهــيل و صــيــانــة و حتــســ اداء
مسـتشـفى اليـرموك الـتعـليمـي اقسام
شمولة باخلطة ستشفى ا ووحدات ا

قصيرة االمد.
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وقـال الـبـيـان  ان (احلجـامـي وبـرفـقة
ـســتـشـفى مـبــ عـلي ومـديـر مـديـر ا
ستـشفى الـسابق سـعد حـا احمد ا
و مـديـرة قــسم الـتــخـطـيط و رئــيـسـة
كلف دالـيا فاروق اطلع اخر الفريق ا
االعـمـال واالجنـازات اخلـاصـة بـسـير
العـمل وابدى تـوجيـهاته ومالحـظاته
بشأن االلتزام بالسقف الزمني لتنفيذ
ا اخلطة و اجنازها بالشكل االمثل 
ــقـــدمــة يــنـــعــكـس عــلـى اخلــدمـــات ا
) ,واضاف (من ـراجـع للـمـرضى وا
واجـبـنـا الـنـهـوض بـالـواقع الـصـحي
جلميع مؤسساتـنا الصحية برغم من
تـاحة ـاليـة البـسـيطـة ا االمكـانيـات ا

للدائرة). 

مــصــادرهــا ومــدة صـالحــيــتــهــا  مع
ـاذج مــنــهـا وإرســالــهـا الى سـحـب 
عرفة ركزي  مختبر الصحة الـعامة ا
مــــدى صالحــــيــــتــــهـــــا لالســــتــــهالك

البشري).
وتابع البيان ان (الفرق قامت بتوزيع
طويات والـبوستـرات على اصحاب ا
ـطـاعم مـتـضـمـنـة ارشادات احملال وا
تــوعـــويـــة صــحـــيـــة بــشـــان اعــراض
االسهـال وكيـفيـة غـسل اليـدين وطرق
الوقاية من الكولـيرا وأسباب التسمم
الـغــذائي بــغــيــة حــصـول الــعــامــلـ
ـعلـومات واطـن عـلى مـزيد من ا وا

الصحية الصحيحة). 
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بـدوره اجنـز مـجـمع الـلـجـان الـطـبـيـة
نــحــو 706 مــعــامــلـــة خالل اســبــوع
واحـد. واشـار مــديـر مــجـمع الــلـجـان
الـطـبـيــة في الـرصـافــة عـبـد احلـسـ
ضاعن خالل لقـائه بالـساعدي الى إن
(اجملمع يتكون من سبعة جلان فرعية
التي قامت بـفحص هذه اإلعداد وهي
موزعة ب جلنة الـعطل والعجز التي
قـامـت بـفــحص  167 بــيــنــمــا جلــنـة
الــســيــاقــة فــحــصت 312 والــلــجــنـة
الدائـمـيـة فـحصت 184 وقامت جلـنة
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نـــــظــــرائه. وذكـــــر بــــيــــان امس ان
(الـــزيـــارة تــضـــمــنـت الــعـــديــد من
سـؤول االيـراني اللـقاءات مع ا
بــيـنـهـم نـائب رئــيس اجلـمــهـوريـة
ووزيـر الـطـاقة االيـراني وعـدد من
ــتـخـصــصـ في مــجـال الــطـاقـة ا
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كــشـفت وزارة الــكـهــربـاء عن قــيـام
الوزيـر لؤي اخلطـيب خالل زيارته
تخصص الى ايران مع وفد من ا
من مالكـات الـوزارة الــعـلـيـا بـعـقـد
سـلـسـلـة لـقـاءات مع مـسؤولـ من

بيروت
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ـسـؤولـية صـعـبة تربـيـة هـذا اجليل ذمـة في اعـنـاقنـا وهـو مـسؤولـيـتـنا وا
والتخلي عنها اصعب منها.. 

فـعـليـنـا ان نـقـرأ جـيـدا ونـفـهم مـعـنى الـتـربيـة ومـبـادئـنـا الـنـظـريـة واقوال
حكماؤنا ورجال ديننا ومن قبلهم الرسل واالنبياء واالئمة االطهار علمتنا
الكـثير عـن تربيـة اوالدنا ولـكنـنا يـالالسف الشـديد اهـملـنا حـتى انفـسنا
وجنـد هـنـاك تـفـاوت كـبـيـر في اسـلـوب الـتـربـيـة فـالكـثـيـر مـن االشـخاص
اليولـون اهمـية كـبيـرة الى موضـوع الـتربـية ومـا ينـتج عن اهمـال او عدم
التربية عـلى اسس سليمة فـي ح ان الكثيـر ايضا يبالـغون احيانا في
قـابل في التـركيـب على تـفاصـيل التـربيـة لـدرجة انـهم يحـولون الـعالقة ا
العفوية بيـنهم وب ابنائهـم الى عالقة مبرمجة ومـيكانيكيـة منعاً الرتكاب

اخطاء في التربية. 
في الـواقع فـأن الـتــربـيـة هي عالقـة انـســانـيـة وبـالـتـالي مــهـمـا بـلـغت من
ـجـمـوعـة االهـتـمـام ومن الـدراسـة فـهي تـبـقى عالقـة انـسـانـيـة مـرهـونـة 
عـوامل حتــدد شـكــلــهـا فــاألمـومــة واالبـوة يــتـمــثالن بـالــتـربــيـة والــعالقـة
بـاد احلب والعـاطفـة احتـرام كرامـة الولد والتـواصل وتمريـر القـيم وا
واعطـائه مسـاحة لـلـتعـبيـر وتعـليـمه كـيفـية الـتعـبـير بـاالضافـة الى حمـاية
االبناء وتدربيهم عـلى حماية انفسـهم من خالل خلق مناعة نـفسية لديهم
وتعلـيمهـم التمـييز بـ ماهـو جيد او غـير منـاسب لهم بـاالضافة الى ان
التربيـة هي تمرير مـباد دينيـة لالبناء وامانـة وحرص على تعـليم االبناء

ستقبل.  والتوجيه ليكونوا ناجح وطموح في ا
في الواقع ال يوجد اهل يقومون بتربية ابنائهم بطريقة واحدة على الرغم
ـعاييـر نفـسهـا في تربـية كل االبـناء لـكن هنـاك مجـموعة من اعتـمادهم ا
عناصر تـفرض نفـسها بشـكل كبيـر وواع ومدرك من قبل االهل او حتى
غـيـر مـبـاشـر وغـيـر مـدرك من قـبـلـهم ومن ابـرزهـا تـبـدل االعـمـار ذكـاء
الـولـد الــبـيـئــة احملـيـطـة ووجــود اجـداد عـلى قــيـد احلـيــاة تـفـاهم االهل
وعالقـتـهم بـبـعض انـفـصـال االهل عن بـعض وفـاة احـد الـوالـدين. كـما
ذكرنا في ظل وجـود كل هذه العـوامل وعلى الـرغم من عيش ابنـاء البيت
الواحد نـفس الظروف فـهناك خـصوصيـة ايضا في تـربية كل ولـد ترتبط
بشـكل مـباشـر بـاحلـالة الـنـفسـيـة لالهل وبالـرابط الـعـاطفي مـعـهم وذكاء
واقف. في وادراك االهل واخللفية النفسيـة التي على اساسها يديرون ا

التربية عموما عامل التماهي يلعب دورا كبيرا.
فـاحـيـانـا وعــلى الـرغم من الـشــوائب في تـربـيـة االجــداد البـنـائـهم وعـلى
الرغم من ان امـورا كثـيـرة في التـربيـة لم تكـن تتالئم مع حـاجات االبـناء
النـفـسـيـة نـراهم يعـيـدون تـكـرار نـفس االسلـوب في الـتـربـيـة دون االخذ
باالعتبار الفارق في االجـيال واالثار السلبـية التي خلفتـها تربية والديهم
عـلـيـهم. مـفـهـوم الـتـربـيـة مــبـني عـلى االدارة اجلـيـدة والـقـيـادة الـسـلـيـمـة
والتواصل الفعال واالهم من كل ذلك تطبيق لشرعة حقوق االطفال وعدم
انتـهاكـهـا وفي ظل كل ذلك اليـوجد اهل مـثـاليـون اليقـومـون بأي اخـطاء
في التربـية ولـكن ح نـضع امام اعـيننـا اهدافـا واضحـة للتـربيـة تكون
سلوكياتنا في خدمة التربية البـناءة حتى لو قمنا باخطاء في تعاطينا مع
االبـنــاء وعـلى الــرغم من اي افــراط في الـتــعـاطـي مع االبـنــاء عـلى نــحـو
ـوازنـة في مراحل الحـقـة العـادة الـتوازن في ـكنـنـا ا ايجـاب ام سـلـبي 
التـعـاطي معـهم. كـما يـوجـد في اخللـفـية الـفـكريـة والـتربـويـة لالهل فارق
كبير في الـتعامل بـ الشاب والـفتاة وبالـتالي تخـتلف نظـراتهم انطالقا
من ذلك. في الــعالقــات بــ االهل واالبــنــاء الـتـي يـديــرهــا االهل في كل
راحل الـعمـريـة الى ح يـصل االبـناء الى مـراحل متـقـدمة من عـمرهم ا
ويـأخذون االدارة لـشـؤونـهم اخلـاصـة تـتـبدل مـعـامـلـتـهم بـحـسب جتاوب
االبنـاء مع تـربـيـتـهم لهم فـأحـيـانـا نرى االهل يـعـامـلـون ابنـاءهم بـطـريـقة
معينة وح يدركون اي تأخـر عقلي أو اي سلوك مختلف من قبل االبن

نراهم دون تفكير يبدلون طريقة تعاطيهم معه وموقفهم منه.
 صحيح ان التربية تقوم على التفاصيل اليومية لكنها مبنية على مفاهيم
ومباد على االهل تمـريرها لالبنـاء وعلى كل اهل اعتماد اسـاليب تربية
وفق اهداف طويلة االمد انطالقـا من سؤال مهم اي راشد اريد ان يكون
ــسـتـقــبل? ألنه من اســرار جنـاح االهل في الــتـربـيــة هـو عـدم ابـني في ا
راحل الـعمرية لـلولد. ففي كل ـوذج موحد في التـربية في كل ا اعتماد 
مرحـلـة جديـدة من مـراحل الـولد الـعـمريـة يـتبـدل ادراكه ويـتعـدل سـلوكه

وه الفكري واجلسدي والعقلي. ويتطور 
 لذا عـلى االهل التـنبه الى ذلـك حتى لـو اقتـضت احلاجـة الى استـشارة

من متخصص فهذه مسؤولية االهل. 
ـا يحـبه ويرضاه ونسأل الـله تعـالت قدرته ان يـعنيـنا عـلى تربـية اوالدنا 
وان يريـحنـا في سـلوكـهم العـام واخلـاص ويرضـينـا عنـهم ونـشعـر بحق
وحقيقـة انهم ابناء مـطيعـ لنا يحـترموننـا من اعماقـهم ويفرضون عـلينا
ا يرفع رؤوسنا عاليا محبتهم بسلوكهم معنـا ومع غيرنا 
داع لـهم من اعـمـاق قـلـوبـنـا باخلـيـر والـبـركـات فان
الله يـأمرنـا بـاطاعـته واطـاعة الـوالدين الـلـهم حبـبهم
لنـفـوسـنا واجـعـلنـا فـخـورين بهم فـي السـر والـعلن

ولله احلمد.

Y¹bŠ∫  وزير خازجية امريكا مايك بومبيو يتحدث لوسائل االعالم في بودابست
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يبدأ وزيـر اخلارجـية األمـريكي مايك
بومبيو امس االثن جولة في وسط
أوروبــا تــشــمل اجملــر وســلــوفــاكــيـا

وبولندا.
وقـال مسـؤولـون بـاإلدارة األمـريـكـية
إن بــومــبــيــو يـــســعى خالل جــولــته
تــعـويـض نـقص الــوجــود األمــريـكي
الذي فـتح الطـريق أمام قـدر أكبر من
النـفوذ الـصيـني والروسي في وسط

أوروبا.
وتـتضـمن اجلـولـة مـؤتمـرا يـعـقد في
الـعـاصـمة الـبـولـنـديـة وارسـو بـشأن
الــشــرق األوسط تـــأمل واشــنــطن أن

تشكل فيه حتالفا ضد إيران.
وســـتــركــز مــعـــظم زيــارة بـــومــبــيــو
ــؤتــمــر الــذي لــبــولــنــدا عــلى هــذا ا
ـــتــــحــــدة في تــــشــــارك الــــواليــــات ا
استـضافتـه بشأن ”مسـتقـبل السالم
واألمـن فــي الــــــــــشـــــــــــرق األوسـط.“
وسيحـضر مايك بنـس نائب الرئيس
ؤتمر الذي يستمر يوم األمريكي ا

ويبدأ في 13 فبراير شباط.
وتـــــأمل واشـــــنــــطـن في كـــــسب دعم
لزيـادة الضغـط على إيران كـي تنهي
مـا تـصـفه بــسـلـوك هـدام في الـشـرق
األوسط وإنـهــاء بـرامـجـهــا الـنـوويـة

والصاروخية.
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وكــان الـــرئــيـس دونــالــد تـــرامب قــد
ــاضي مـن اتــفـاق انــســحب الــعــام ا
أبـــــرم في  2015من أجـل احلـــــد من
نـشـاط إيـران الــنـووي ولـكن االحتـاد
األوروبي مــــصـــمم عـــلـى الـــتـــمـــسك

باالتفاق.
ولم يــتــضح طــبــيــعــة الــوفـود الــتي
سـترسـلـهـا الـعـواصم األوروبـية إلى
مـا وصـفه وزيـر اخلـارجـيـة اإليـراني
مــحـمــد جــواد ظـريـف بـأنه ”ســيـرك

يائس مناهض إليران.“
وسيـناقش جـاريـد كوشـنر مـستـشار
الـبيت األبـيض وصـهـر تـرامب خـطة
أمـريـكيـة لـلـسالم بـ اإلسـرائـيـلـي
والفلسطيني على الرغم من أنه من

رجح إعطاء تفاصيل. غير ا

وبدأت الـقوات األمـريكـية بالـفعل في
ســحب الــعـــتــاد من ســوريــا. وســئل
فـوتـيـل عـمـا إذا كـان ســحب الـقـوات
األمريـكية الـتي يتـجاوز عـددها ألفي
جنـدي سيـبـدأ خالل أيام أو أسـابيع
ا أسابيع. ولكن مرة أخرى فقال ”ر
هـــــذا كــــله يـــــحــــدده الــــوضـع عــــلى

األرض.“
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ـسـافــرين مـعه وقـال لــلـصــحـفـيــ ا
خالل زيـارة لــلـشـرق األوسط ”فـيـمـا
يتعلق باالنسحاب... أعتقد أننا على
ـســار الـصــحـيح حــيـثـمــا نـريـد أن ا

نكون.
نقل األفراد أسهل من نقل العتاد”

ولــذا مــا نــحــاول فــعــله اآلن هــو من
ـواد هـذا الـعـتـاد جـديـد نـقل هـذه ا

الذي ال نحتاجه.“
ـــفـــاجئ في وســـاهم إعالن تـــرامب ا
ديسـمبـر كانـون األول سحب الـقوات
األمـريـكــيـة من سـوريـا فـي اسـتـقـالـة
جيـم ماتـيس وزيـر الـدفاع كـمـا جعل
ـسـؤولـ العـسـكـريـ األمـريـكـي ا
يــهـــرعــون إلعــداد خــطـــة انــســحــاب
ـــكن من حتـــافظ عـــلى أكـــبـــر قـــدر 

كاسب. ا
وأُرسل مئات اجلنـود اإلضافي إلى

سوريا لتسهيل االنسحاب.
سـؤولـون األمـريـكـيـون مـنذ ويـقـدر ا
فترة طويلة بأن تنفيذ االنسحاب من
سوريـا بشـكل كامل قـد يسـتمـر حتى
مـارس آذار أو أبـريل نـيـسـان لـكـنـهم
أحــجــمــوا عن حتــديــد جـدول زمــني
دقيق في ضوء أوضاع ساحة القتال

التي يصعب التكهن بها.
ـهـمـة مـا إذا كان ومن بـ األسـئلـة ا
سـيتم نـقل بـعض الـقوات األمـريـكـية
من سوريا إلى الـعراق اجملاور حيث
ـتحـدة بـأكـثر من حتـتفظ الـواليـات ا
ـسـاعـدة بـغداد خـمـسة آالف جـنـدي 
على محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية

ومنع صعوده من جديد.
وقال فوتيل إنه ال يعتقد أن الواليات
ـتـحـدة ستـزيـد بـشـكل كـبـيـر الـعدد ا
اإلجمـالي لقـواتهـا في العـراق. وترك

البـاب مـفتـوحـا أمام احـتمـال تـغيـير
ـسـاعـدة الـواليـات تـركـيـبـة الــقـوات 
تـحـدة على مـواصـلة الـضـغط على ا

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وفي إشـارة إلى مـســتـويـات الـقـوات
ـسـتـقبل األمـريكـيـة في الـعـراق في ا
قال فوتـيل (أعتقد أنـها ستـظل ثابتة

تقريبا).
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وأضـاف (نـقل كـل من هم في سـوريـا
إلى العراق.. هذا ليس منطقيا).
وفــوتــيـل واحــد من بــ مــســؤولــ
أمــريـكــيـ حــالـيــ وسـابــقـ كــثـر
حـذروا مـن مـخــاطـر صـعــود تـنــظـيم
الـــدولـــة اإلسالمـــيـــة مـــا لم تـــواصل
تـحدة وحلفـاؤها الضغط الواليات ا
على الـتنـظيم في أعـقاب االنـسحاب.
ـتشدد ما ويقول هؤالء إن الـتنظيم ا
زال لـــــديه مــــا يـــــكــــفي مـن الــــقــــادة

الية ـوارد ا قاتلـ والوسطاء وا وا
لتأجيج تمرد.

لـكـن لم تـظــهـر بـعــد خـطــة أمـريــكـيـة
واضـحـة لـكـيــفـيـة مـواصـلـة الـضـغط
عـلى الـتنـظـيم. كـمـا لم يـتـضح ما إذا
ـتـحدة سـتتـمكن من كانت الـواليات ا
تــهــدئــة اخملــاوف األمــنــيــة لــتــركــيــا
شـريكـتـهـا في حلف شـمـال األطـلسي
ـقـاتـلـ ـصـالـح ا دون الـتـضــحـيـة 

دعوم من واشنطن. األكراد ا
ــقــاتــلــ األكــراد وتــعــتــبــر أنــقــرة ا

. إرهابي
قاتل األكراد وتنظر واشنـطن إلى ا
عــلـى أنــهم شـــركــاء مــخـــلــصــون في
محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية ومن
ـرجح أن تـسـتــمـر احلـاجـة لـتـقـد ا
ـسـاعدة لـهم بـهـدف احلـيـلـولة دون ا

صعود التنظيم مرة أخرى.
وأصدرت هـيئة رقـابيـة تابـعة لوزارة

ـثلث احلاكم يحكم بـغداد حـاليا ثالثـة سفـراء ليس بـينهم عـربي واحد ا
يـتـألف من ايــران وامـريـكـا وبـريــطـانـيـا. والــسـنـة يـحـاولــون الـتـفـاهم مع
بريطانيـا لتكون لهم حـصة في الضلع البـريطاني الن الشيـعة لم يتركوا
حصة لهم. والـضلع االيراني يريـد ان يكون اكبر االضـالع وليس ضلعا
مسـاويـا في مـثـلث متـسـاوي االضالع. امـا الـضلع االمـريـكي فـانه يـريد
ثلث ـثلث لـيكون شـكال لوحـده. اذن العراق مـحكـوم  اخلروج من هذا ا
تد او يتمـدد فيتمدد الـعراق او يبقى كما قد يتقلص فـيتقلص العـراق و
هـو. البـريـطـانـيـون يـبـدون انـهم يـتفـرجـون بـيـنـمـا هم فـاعـلـون وانا احب
السـيـاسـة الـبريـطـانـية فـهي سـيـاسـة تراعـي اوضاع الـشـعـوب اذ برغم
احتاللـها الـعراق فـانهـا لم تفـرض علـيه لغـة او ادارة. فصـارت توجـهات
احلكـومـة في ظـله قـومـية. كـان خـطـاب احلـكومـة بـعالقـتـها مـع بريـطـانـيا
خطـابا قـوميـا وسـياسـتهم بـريطـانـية فـيمـا كانت ثـقـافتـهم االولى تركـية.
االن كلما انـقسم العـراقيون كـلما قوي الـنفوذ االجـنبي وهم منـقسمون..
منقـسمون في الـدستور الى مـكونات. كـيف يأتي واحد له شـرف ويقسم
شـعـبه الى مـكـونـات? هـذا لـيـس له غـيـرة وال له نـهـر وال له شـرف اوال له
كون كون سني او الـنخلة  تايخ. هل يجوز عد النـخلة 
شيـعي? هـذا كاخلـطـيب االيراني الـذي يـوزع القـطة
كـون او الـنـخلـة كـذا واالخـرى كذا كـون والـكـلب 
ظنا منه ان الطبيعة خلقت من السنة والشيعة. هذا

ايغال بالفرقة والتشرذم. 

محاضر االجتماعات التي تمت في
بـغداد واالتـفـاقات الـتي  تـثـبيت
بـــنــودهـــا واخلــاصـــة بــالـــتــعــاون
ـشــتـرك وجتـديـد عــقـد اسـتـيـراد ا
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مع شــركـة

دة عام واحد). تفانير اإليرانية 
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 وأطـلـع (اخلـطـيب عــلى الـتــجـربـة
ـــعـــاجلــة االيــرانـــيـــة اخلـــاصـــة 
الـعــشـوائـيـات والـضــائـعـات حـتى
وصـولـهـا االكــتـفـاء الـذاتي كـونـهـا
مـــتـــقــاربـــة مع وضع الـــعـــديــد من
ــنـــاطق فـي الــعـــراق وكـــيـــفـــيــة ا
االنــتـــقـــال الى مـــرحـــلـــة الـــتـــقــدم
الــتــكـنــولــوجي حـيـث تُـعَــد ايـران
دولــة مـــصـــنــعـــة لــلـــمـــنــظـــومــات
الـتـكـنــولـوجـيـة في قـطـاع الـطـاقـة
ــنـتــجـات ومــصـدرة لــلـبــضـائع وا
ـا فـيـهـا لـلـعـديــد من دول الـعـالم 
ـقـايـيس االدوات االحـتـيـاطــيـة وا
الـذكـيـة وجـمـيع مـعـدات قـطـاعـات
انـــتـــاج ونــــقل وتـــوزيـع الـــطـــاقـــة
الكـهربـائـية). والـتقى اخلـطيب في
مدينـتي طهران ومـشهد بـاكثر من

عشر مؤسسات وشركات ومصانع
مــتــخــصــصــة فـي مــجــال الــطــاقـة
الـــكــهــربــائــيـــة الى جــانب مــراكــز
لـــلـــبــحـــوث واطــلـع عــلى خـــطــوط
االنتاج ذات الـعالقة). وقال الـبيان
(ان اســتــمــرار اســتــيــراد الــطــاقــة
الــكــهـربــائــيـة من ايــران هــو لـيس
الـهدف الـرئـيسي لـتـطويـر الـعالقة
بـ الــبـلـديـن كـون الـعــراق يـعـمل
جـــاهــداً لــلـــوصــول الى االكـــتــفــاء
ـقـبـلة وان ـرحلـة ا الـذاتي خالل ا
ــشــتــرك هــو تـــطــويــر الــتــعــاون ا
لالسـتـفـادة من خـبـرة اجلـمـهـورية
االسالمية في إعـمار قطـاع الطاقة
وبـنــاء مـراكـز الــتـدريب والــتـأهـيل
الكــات الـــوطــنـــيــة ورفـع كــفـــاءة ا
وصـوالً الى انــهـاء االزمــة. كـمـا ان
الــعــراق يــتـعــامل بــشــكلً مــتـوازن
ومــتـوازي مع جــمــيع دول اجلـوار
ــســائل الــربط الــتـزامــني ســواء 
وكـــذلك االســــتـــثــــمـــار وتــــطـــويـــر
العالقات والتعامالت مع الشركات

ية االخرى). العا
من جـهـة اخـرى  وافق وزيـر النـقل

وذلك خالل أربعة ايـام). وبينت ان
(الزيارة جـاءت بنـاءً على دعوة من
وزيـر الــطـاقــة االيــراني في زيـارته
االخــيـرة الى بــغــداد نـهــايـة شــهـر
ــــــاضـي حــــــيث كــــــانـــــون االول ا
تـــمـــخــضـت الــزيـــارة عن تـــفـــعــيل
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قـامت شــعـبـة الــرقـابــة الـصــحـيـة في
قطـاع بغـداد اجلديـدة التـابعـة لدائرة
صحة بغداد الرصافـة بحملة  صحية
ضمن الرقـعة اجلـغرافـية التـابعـة لها
والـتي شــمـلت اغالق مــراكـز جتــمـيل

ومطاعم مخالفة للشروط الصحية.
 وقال بـيـان تـلـقـته (الزمـان) امس انه
(اسـتـنـاداً الـى تـوجـيـهــات مـديـر عـام
الدائرة عبـد الغني سعـدون الساعدي
قامت الـشعـبـة بحـملـة  صـحيـة ضمن
الرقعـة اجلغرافـية التـابعة لـها والتي
شمـلت اغالق مراكـز جتـميل ومـطاعم
مـخـالــفـة لـلــشـروط الـصــحـيـة والـزام
اصــحــابـهــا بــعــدم فــتــحــهــا إال بــعـد
ـوافـقـات الــصـحـيـة احلـصـول عـلـى ا

الكاملة).
واضاف ان (احلـمـلـة تـضـمـنت ايـضا
يـدانـيـة على الـعـامـل في تـابـعـة ا ا
ـطـاعم والـتـدقـيـق بـحـصـولـهم عـلى ا
بـطـاقـات الـفــحص الـطـبي وشـهـادات

التـربـية الـصـحيـة) الفـتا الى انه (
ـــواد الــغــذائــيــة األولــيــة مــتــابــعــة ا
ـســتـخــدمـة في حتــضـيــر األطـعــمـة ا
ـعـروضة واد ا شـروبـات وكذلـك ا وا
لـلــبــيع في األســواق احملـلــيــة لـبــيـان
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عبـد الـله لعـيبي عـلى نـقل جثـام
الـعــراقـيــ الـذين يـتــوفـون خـارج
الـعـراق مجـانـا عـلى مـ اخلـطوط
اجلــويـة الــعـراقــيـة وتــوفـيــر كـافـة
السبل الـكفيـلة بتـذليل عقـبات هذا
ــــوضــــوع. وكــــانت الــــوزارة قـــد ا
تـكــفـلت جـثــامـ عـراقــيـ قـضـوا
خالل حــادث تــصـادم بــ بــاصـ
سـيـاحيـ في مـديـنـة شـرم الـشيخ
ادى الى جــرح ثــمــانــيــة عــراقــيـ
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وأعـلنـت الوزارة ان مـوعـد افـتـتاح
مرآب النـهضة الـكبيـر وسط بغداد
ـقبل .وقال سيكـون مطلع نـيسان ا
الكـــات الـــهــنـــدســـيــة بـــيـــان ان (ا
تــضــاعف ســاعــات الــعـمـل الجنـاز
ــــشـــــروع بـــــأقـــــرب وقت ضـــــمن ا
ـيـة حـيث سـيتم ـواصـفات الـعـا ا
افتـتاح مـرآب النـهضـة مطـلع شهر
رآب وسط ـقبل) . ويقع ا نيسان ا
العاصمة في منطـقة النهضة ويعد
عمـارية في العاصمة عالم ا احد ا

بغداد. “U¹—…∫ وزير الكهرباء لؤي اخلطيب خالل زيارته احد معامل انتاج احملوالت في ايران

وكانت وزارة اخلـارجيـة اإليرانـية قد
ــاضي الـــقــائم اســـتــدعت الـــشــهـــر ا
بـــاألعــمـــال الــبـــولـــنــدي في طـــهــران
وأبـــلـــغـــته أن إيـــران تــعـــتـــبـــر قــرار
اسـتـضـافـة االجـتـماع ”عـمال عـدائـيا
إليران “وحذرت من أن طهران قد ترد
ــثل وذلك حــســبــمــا قــالت وكــالـة بــا

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وأضافت الـوكالـة أن القـائم باألعـمال
الــبــولــنـدي ”قــدم إيــضــاحــات حـول
ــؤتـمــر وأكــد أنه ال يــنــاصب إيـران ا

العداء.“
وقــال إســـحــاق جــهــاجنـــيــري نــائب
الـرئـيس اإليـراني إن سـبب عـقـد هذا
االجـــتـــمـــاع هـــو فـــشل الـــعـــقـــوبــات

األمريكية في تركيع إيران.
ونـــقــلـت وكــالـــة أنــبـــاء فـــارس شــبه
الرسـمـية عن جـهـاجنيـري قوله ”ظن
األمــريـكــيــون أن الـضــغــوط سـتــدمـر
اقــتـصــادنـا. أرادوا وقـف صـادراتــنـا
النفـطية لـكنهم فـشلوا... واآلن قرروا
عـــقــد مـــؤتــمـــر مــنـــاهض إليــران في

أوروبا.
وكـان اجلـنـرال جـوزيف فـوتـيل قـائـد
ركـزية األمريكية القيادة العـسكرية ا
ـرجح أن قـد قــال يـوم األحــد إن من ا
ـتحـدة خالل أسابيع تبدأ الـواليات ا
ســحب قــواتــهــا الــبــريــة من ســوريـا
ــا أمـر به الــرئـيس دونــالـد تــنـفــيـذا 

ترامب.
اجلنرال جوزيف فـوتيل قائـد القيادة
ــركـــزيــة األمــريــكــيــة الـــعــســكــريــة ا
شـرف عـلى القـوات األمـريكـية في وا
الـشـرق األوسط يـدلي بـشـهادتـه أمام
ـسـلــحـة في مـجـلس جلـنـة الــقـوات ا
الشـيوخ في واشـنطن يوم  13مارس

آذار .
لكن فـوتيل الذي يـشرف عـلى القوات
األمـريــكـيــة في الـشــرق األوسط حـذر
من أن تـوقـيت االنــسـحـاب عـلى وجه
الدقة يتوقـف على الوضع في سوريا
حيث يشن مقاتلون تدعمهم الواليات
ـتحـدة هـجـوما أخـيـرا عـلى جـيوب ا
تنظيم الدولة اإلسالمية قرب احلدود

العراقية.

الدفاع األمريكية (البنتاجون) تقريرا
اضي قـالت فيه إن تنظيم األسبوع ا
ثل خطرا. الدولة اإلسالمية ما زال 
وحـــذر الــتـــقــريـــر من أن الـــتــنـــظــيم
ســيـعــود لـلــظــهـور في ســوريــا عـلى
األرجح خالل مــا يــتـراوح بــ ســتـة
أشــهـر و 12شــهــرا مــا لم يــتــواصل
الضـغط عليه وسـيسـتعيـد السـيطرة

على بعض األراضي.

ـتــحـدة اطـلـعت وقـدر تـقــريـر لأل ا
ـاضي أن عـلــيه رويــتـرز األســبــوع ا
هـــنـــاك مــــا يـــصل إلى  18ألـــفـــا من
مقاتـلي الدولة اإلسالمـية في العراق
ــا في ذلك مــا يــصل إلى وســوريــا 
ثالثة آالف مـقـاتل أجـنـبي. وحذر من
هـاجمة الـطيران أن التنـظيم مـهتم 
ـــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة واســــتـــخـــدام ا
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.
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