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مـع كل الــــكــــتل الــــســــيــــاســــيـــة
والدخـول في تفـاصـيل احلكـومة
اجلديدة مـستـمرة ونحن أعـلنّا
مـــنـــذ الـــيـــوم األول بـــعـــد إعالن
الــنـتــائج أنّ أبــوابـنــا مــفـتــوحـة
لـــلــجـــمــيـع ولم نـــضع أي شــرط
إلجراء احلوار) مـضيفًا أنه (إذا
تــشـكّــلت الــكــتــلـة األكــبــر خـارج
حــدود ائـــتالف دولــة الـــقــانــون
فسنكون خـارجها).من جهته أكد
النائب عن ائـتالف الوطنـية عبد
الـكــر عـبـطــان  عـدم وجـود إي
مفاوضـات ب الكـتل السيـاسية
بــــشــــأن تــــشــــكــــيل احلــــكــــومـــة
ــقـــبــلـــة.وقــال في تـــصــريح إن ا
(الــــلــــقــــاءات الـــتـي أجــــريت مع
الـقــوى الـســيـاســيـة هي مــجـرد
حوارات خـالـيـة من إي تـفاوض
قبلة أو بشأن تشكيل احلكومة ا
الـدخــول بـتــحـالــفـات ســيـاســيـة
لــــغــــرض تــــشــــكــــيل الــــكــــتــــلـــة
ـفـاوضات األكبـر).وأضـاف إن (ا
الرسميـة ستنـطلق بعـد مصادقة
احملـكـمـة االحتـاديــة عـلى نـتـائج
االنــــتـــخــــابـــات وال تــــوجـــد إي
مفاوضات أو اتفاقات في الوقت
الـــــراهن إطـالقــــا). بـــــدوره قــــال
ركزيـة للحزب سكرتيـر اللجـنة ا
ـنضم في الشـيـوعي العـراقي  ا
حتـالف سـائـرون رائـد فـهـمي ان
(ســائـــرون لن يــكـــون جــزءًا  في
حـــكــــومـــة تـــقــــوم عـــلى اســـاس
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أعــلــنت وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والبحث الـعلمي عن تـوفر اربع
مــنـحــة دراســيــة لــنــيل شــهـادتي
ـاجــسـتــيـر والــدكـتــوراه لـلــعـام ا
ــقــبل في اجلــامــعـات الــدراسي ا
الرومـانـيـة فيـمـا حـصلت بـاحـثة
في كـــلــيـــة الــعــلـــوم بــاجلـــامــعــة
سـتنـصـرية عـلى براءة إخـتراع ا
لــتــمــكــنـــهــا من حتــضــيــر أدويــة
جــــديــــدة لــــعالج قــــروح اجلــــلـــد

ا. واألكز
دير الـعام لدائرة الـبعثات وقال ا
والـــعالقــــات الـــثـــقـــافـــيـــة صالح
الفتالوي في بيان تـلقته (الزمان)
امس  إن (احلــكـومــة الــرومـانــيـة
مـنـحت الـطــلـبـة األجـانب اربـعـ
مــنـــحــة دراســيـــة لــنـــيل شــهــادة
ــوظــفــ ــاجـــســتــيـــر لــغــيـــر ا ا
وشـهــادة الـدكـتــوراه لـلـمــوظـفـ
ـوظـفــ لـلـعـام الـدراسي وغـيـر ا
ــقـــبل فـي تــخـــصــصـــات الــطب ا
والـعـلــوم االقـتـصــاديـة واألعـمـال
والــعـلــوم الــزراعـيــة والــدراسـات
التـقـنيـة وهـندسـة النـفط والـغاز)
ــــنح وأضــــاف الـــــفــــتـالوي أن (ا
الدراسـيـة الرومـانيـة تـدرج ضمن
قناة الزماالت اخلاصة وان وزارة
الــتـعــلــيم التـتــحــمل أيــة تـبــعـات
مــالــيــة) مـــؤكــدا ان (آخــر مــوعــد
للـتـقد سـيـكون 23 من حـزيران
ـقـبل عــبـر الـرابط االلــكـتـروني) ا
عــلـى صــعـــيــد مـــتــصل حـــصــلت
الـــبـــاحـــثـــة في كـــلـــيـــة الـــعـــلــوم
ستـنصريـة الدكتورة باجلامعـة ا
فــريــال مــحــمــد عــلي عــلى بــراءة
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قـالت وكــالــة أنـبــاء الــشـرق األوسط
الـرسمية إن علي لطفي رئيس وزراء
مــصـــر في عــهـــد الــرئـــيس األســبق
حـسـني مبـارك تـوفي يـوم األحد عن
ـنصب ب  83 عـاما.وشغل لـطفي ا
عــــــــامي  1985و 1986ثـم شــــــــغل
مــنــصب رئــيـس مـجــلـس الــشـورى
ـــان في ذلك أحـــد مــجـــلـــسي الـــبـــر
الــوقت حــتى عــام 1989.وكــان قــد
ـالـيـة في عـهـد تـولى مـنـصب وزيـر ا
الرئيس الراحل أنور السادات. وبدأ
الراحـل حياته الـعمـليـة تدريـسيا في

صرية. اجلامعات ا
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اسـتـبـعـد ائــتالف دولـة الـقـانـون
امكـانـية الـتـوصل الى تفـاهـمات
مع (سائرون) تصل الى مستوى
حتـالف يـضم الـطـرفـ لـتـشكـيل
احلـكـومـة فـيــمـا قـال قـيـادي في
ســائــرون ان  حتــالــفه لن يــدخل
احلكومة اذا تشكلت على اساس
احملـــــاصــــصـــــة وســــيـــــخــــتــــار
ـعـارضـة. وقــال عـضـو ائـتالف ا
ـطـلبي في دولة الـقـانـون سعـد ا
تصريح  امس إن (احلوارات مع
جـــمــــيع الـــكــــتل الـــســــيـــاســـيـــة
والدخـول في تفـاصـيل احلكـومة
اجلديدة مستمرة لتشكيل الكتلة
األكـبـر) نـافــيـا (وجـود حـوارات
بـــ دولـــة الــــقـــانـــون وحتـــالف
ســـائـــرون). واضــــاف إن (زعـــيم
الــتــيــار الــصــدري غــرد في وقت
ســـابق عـــبــــر مـــوقع الـــتـــواصل
االجتماعي تويتر بعدم التحالف
مع دولــة الــقــانـــون في تــشــكــيل
ـقــبـلــة) مـسـتــبـعـدا احلـكــومـة ا
(الـــــتـــــوصـل الـى حتـــــالف بـــــ
الــكــتــلـتــ أو تــفــاهم فـي األيـام
قبلة). ونقـل تقرير صحفي عن ا
ــطـلــبي قــوله امـس أن حتـالف ا
ســــــــائـــــــرون وضـع شــــــــروطـــــــاً
ـشهد (تعجـيزية). واوضح إن (ا
الـــســــيـــاسي الــــعـــراقي ال يـــزال
ضـــــبـــــابــــــيـــــاً وغـــــيـــــر واضح
فاحلوارات ما زالت مستمرة ب
الــــتــــحــــالــــفــــات الـــرابــــحــــة في
االنـتخـابـات لـكن من دون إعالن
أو تـوقـيع أي ورقـة رسـمـيـة بـ
طرف أو مجموعة أطراف تتفق

في ما بينها). 
وأضـــاف أن (ســائـــرون كـــان قــد
وضع شروطـاً تعـجيـزية لـلحوار
معنا مثـل اعتذار رئيس ائتالف
ـالـكي من دولـة الـقـانون نـوري ا
ــوصل بـســبب احـتالل أهـالي ا
دينتهم تنظيم داعش اإلرهابي 
لـــــذلـك ال تـــــوجـــــد حـــــوارات مع
ســائــرون وهــذا خــيــارهم فــهم
أرادوا االبتعـاد عنـا ولسـنا نحن
من ابتعـد). وتابع أنّ (احلوارات

احملــــاصـــصــــة بل ســــيـــخــــتـــار
ـعــارضــة لـتــحــقـيق بــرنــامـجه ا

االصالحي). 
ونـــقل بـــيـــان لـــلـــحـــزب تـــلـــقـــته
(الـزمــان) امس عن فـهــمي  قـوله
ان (سـائــرون لن يـشــتـرك في اي
حـــكــــومـــة تـــقــــوم عـــلى اســـاس
احملـاصــصــة نـظــيــر مـا حل في
احلكـومـات السـابـقة) مـؤكدا ان
عارضة (سائرون سيختار دور ا
ـــان اذا مــا حــصل ذلك في الــبــر
وســتـــكـــون مــعـــارضــته بـــنــاءة
وغـايــته حتــقــيق االهــداف الـتي
وضعها في برنامجه احلكومي)
مسـتدركـا (لكن هـناك امال كـبيرا
بأن يتـم تشكـيل حكـومة تـختلف
عن احلكـومات الـسابـقة ويـكون

حتـالـف سـائــرون جــزءاً رئـيــسـاً
مـــنــــهـــا مـــا دامت بــــعـــيـــدة عن
احملـــــاصــــصـــــة). ولـــــفت الى ان
(هناك جهات تـريد ابعاد حتالف
ـقـبـلـة سـائـرون عن احلـكــومـة ا
لــــغــــرض تــــشــــكــــيـل حــــكــــومـــة
محـاصصـة) لـكنه اسـتبـعد ذلك
ألن (الـــتــــحـــالـف اصـــبـح رقـــمـــاً
ســيــاســيـــاً صــعــبــاً اآلن وخالل
). ودعـا ـقــبـلــة ايـضــاً ـرحــلــة ا ا
الـقــيــادي في ائــتالف الـوطــنــيـة
زياد اجلـنـابي الكـتل الـسيـاسـية
إلى عـــدم االنــصـــيـــاع لإلمالءات
اخلارجـية.وقـال  في تـصريح إن
(هنـاك أجـندات خـارجيـة تـتدخل
في بـــعض اجــتـــمــاعــات الـــكــتل
الـسـيـاسـيــة) مـوضـحـا ان (تـلك

األجـــــنــــدات تـــــمـــــلي عـــــلــــيـــــهم
ذلك).وطالب اجلنـابي بـ(التفـكير
ـنـاصب ـصـالح الـشـعب قـبل ا
ـصالـح الشـخـصـيـة) مـشـيراً وا
إلى أن (الــــشــــعب يــــنـــتــــظـــر أن
يــتـحــسن الــوضع وأن ال يــنــظـر
ـصالح الجتـمـاعات تـتفق عـلى ا

الشخصية). 
وأضــــــاف أن (أغـــــــلب الـــــــكــــــتل
الــســيــاســيــة تــتــفــاوض بــهـدف
ـــــنــــــاصب احلــــــصـــــول عـــــلـى ا
واالسـتــحــقـاقــات الـشــخـصــيـة)
مـشدداً عـلى الـقـول (عـلـيـنا أن ال
ننـصـاع إلى اإلمالءات من خارج
الـعـراق وأن ال نـنــصـاع لـلـغـرف
ـغـلـقـة). مـن جـهـة اخـرى تـلـقى ا
زعـيم الــتـيــار الـصــدري مـقــتـدى

الصـدر تلـقى اتـصاالً هـاتفـياً من
االمير عـلي بن احلس بن طالل
نـاسبـة شهـر رمضان لتـهنئـته 
ـبـارك وبـفـوز حتـالف سـائـرون ا
في االنـتـخـابــات وحـصـوله عـلى
ــرتــبــة االولى.وبــحــسب بــيـان ا
كـتب الصـدر  فـقد اعـربا االمـير
عـلي عن (وقــوفه مع الــعـراق في
مـــواجــــهـــة الــــتـــحــــديـــات ودعم

استقراره). من جهته
وقدم الـصـدر شكـره لالمـيـر على
التـهـنئـة مؤكـداً حـرصه الشـديد
علـى (توطـيـد الـعالقـات االخـوية
بــــــ الــــــعــــــراق ودول اجلـــــوار
ــمـــلـــكـــة االردنـــيــة والســـيـــمـــا ا
ـا يـخــدم مـصـالح الـهــاشـمـيــة 

.( الشعب الشقيق

إخـتـراع لــتـمـكـنـهــا من حتـضـيـر
أدوية جـديـدة لعالج قـروح اجلـلد

ا.  واألكز
واضـــاف الــــبـــيــــان ان (الـــبـــراءة
ــركـزي ــمـنــوحــة من اجلــهــاز ا ا
لـلـتـقـيـيـس والـسـيـطـرة الـنـوعـيـة
تضـمـنت  حتـضيـر أدويـة جـديدة
ــا لــعالج قـــروح اجلــلـــد واألكــز
باسـتعـمال الـبولـيمـرات الدوائـية
ـعــوضــة اجلـديــدة الــتي حتـمل ا
الـصــفــات الـدوائــيـة والــفــعـالــيـة

البايولوجية) . 
وتــابع ان (بـــراءة الــبــولـــيــمــرات
احملـــضـــرة شـــخــــصت طـــيـــفـــيـــاً
بـــواســـطــة طـــيـف األشــعـــة حتت
احلـــــــمـــــــراء واألشــــــعـــــــة فــــــوق
الــبـــنــفـــســجـــيــة وطــيـف الــرنــ
ـغنـاطـيـسي مـع دراسة الـنـووي ا
ســرع الـــتــحـــرر الــدوائـي احملــكم
بــدوال حـامــضــيــة مـخــتــلــفـة في
درجة حرارة  37 مئـوية وتـتمـيز
الـبــراءة بـأنـهــا تـتــكـون من مـواد
ثـابــتـة عــمـرهــا الـزمــني طـويل ال
تـتــلف بـاخلــزن أو احلـرارة  كــمـا
تسهم في زيادة معدل استمرارية
التـحـرر الـدوائي احملكـم بتـراكـيز
ـدد زمنيـة منتـظمة فضالً ثابتة و
ـة الرائـحة وليس عن كونهـا عد
لها مضـار جانبـية وتكـون شفافة

ال تترك أثراً في اجللد). 
 الى ذلك نــظــمت كـلــيــة الـتــربــيـة
األساسيـة في جامعـة ديالى ندوة
علميـة عن التطبيـقات الكيـميائية
والـفــيـزيـائــيـة في اجملــال الـطـبي
ــشـــاركــة بـــاحــثــ والــعـــلــمـي 

 . ومختص
واشــار الـــبــيــان الـى ان (الــنــدوة
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ـــواد تـــهـــدف الـى اســـتـــعـــمـــال ا
وطرائق الـكيمـياء لـلحـصول على
مواد نـانـويـة نادرة تـسـتـعمل في
التـطبيـقات الـفيـزيائـية والـتعرف
عـلى طـبـقــة االوزون وتـأثـيـراتـهـا
في احلـياة) مـوضـحـا ان (الـندوة
تـضمـنت مـنـاقـشـة اربـعـة مـحاور
بـــحـث احملـــور االول لـــلــــدكـــتـــور
وصـفي مــحـمــد  مـوضـوع طــبـقـة
االوزون وتــأثـــيــرهــا فـي احلــيــاة
وبـ احملـور الـثـانـي لـلـتـدريـسي
صالـح مهـدي مـعـقدات الـعـنـاصر
االنــتـــقــالـــيــة كـــعــوامل عـالجــيــة
مـحــتـمـلــة وبـحث احملــور الـثـالث
دور االســــــبــــــرين بــــــ الــــــعالج
والوقـاية والـذي قـدمه التـدريسي
ولــيـــد مــجـــيــد عــمـــارة  وتــنــاول
احملــور الــرابع الــتــدريـسـي نـوار
ثـامـر مــحـمـد الـذي ركــز فـيه عـلى
التطبيقات الفيزيائية في اجملالي

الطبي والعلمي).

االسـنان الـتابع لـدائرة صـحة بـغداد
الـرصافة ورشـة عمل مصـغرة  بشأن
احلـشـوات األمـامـيـة وتـأثـيـرهـا على
ـرضى  خاللـها  اخـتـيار نـفـسـية ا
حــالــتـ  األولى اســنــان مـســوسـة
يـنا نـتـيجـة ضعـف في بنـاء طبـقـة ا
ا أدى الى لـكل االسـنـان األمامـيـة  
تـسـوس االسـنـان  واحلـالـة الـثـانـيـة
كــانت لــقــاطع  عـمـل حـشــوة جـذر
ويـــحــتـــاج إلى بـــنــاء.وزار الـــوكــيل
اإلداري لــــلــــوزارة الــــدكــــتــــور زامل
الـعـريبي مـستـشـفى جراحـة اجلمـلة
ـدير الـعـصبـيـة التـعـليـمي والـتقى 
ـستشـفى سمير حـميد الـدلفي كما ا
تـفقـد سيـر العـمل وخاصـة اخلدمات
ـسـتــشـفى الــتي تـقــدم في طــوار ا

ركزة.  والعناية ا
وبحث مدير عام صحة الرصافة عبد
الـغـني سـعـدون الـسـاعـدي مـع مـدير
مـســتـشـفى ابن الـقف ومـركـز بـغـداد
لالطــراف امــكــانــيــة  انــشــاء مــركــز
مـــتــطــور في مـــجــال عــمل االطــراف
الـصـنـاعـيـة  بـسـبب حـاجـة شـريـحة
ذوي االحـتـياجـات اخلاصـة الى هذه
ـــهـــمــــة. الى ذلك بـــحث اخلـــدمـــة ا
الـساعدي امكانية افـتتاح معهد اخر
لـلمـهن الصحـية ضمن دائـرة  صحة
الــــرصـــافـــة مـن اجل ســـد الــــنـــقص
الكـات الـتــمـريـضـيـة احلــاصل في ا
ئة  فضال عن التي تصل الى  50 با
عاون االخـتصـاصات االخـرى مثـل ا

الــصـيـدلي وغـيــرهـا وحـسب حـاجـة
الـدائـرة مـبيـنـا ان افـتتـاح مـثل هذا
ــعــهـد ســيـســهم  في ســد الــنـقص ا
فـضال عن االرتـقاء بـاجلودة اخلـدمة
الـتـمـريـضـية او الـصـحـيـة .من جـهة
اخــرى أنـذرت الـوزارة بـلـديـة قـضـاء
طـوزخورماتـو خملالفـتها الـتعلـيمات
والـشـروط الـبـيئـيـة في إنـشـاء موقع
الــطــمــر الـصــحي. وقــال مــديــر عـام
دائـرة حــمـايـة وحتـسـ الـبـيـئـة في
نطقة الشمالية علي عبد الرزاق ان ا
ديـرية بـيئة (الـفرق الـفنـية الـتابعـة 
صـالح الــــــدين انــــــذرت بــــــلــــــديــــــة
طـوزخورمـاتو بـسبب قيـامهـا بحرق
الـنـفـايـات بـصـورة عـشـوائـيـة وعـدم
اســـتــخـــدام األســـالــيب الـــعـــلــمـــيــة
ـعـاجلة الـنفـايات داخل الـصـحيـحة 
مـواقع الطمر الصحي) مشيراً   الى
ان (الـــنـــفـــايـــات الـــتي تـــرمى داخل
ــوقع ال تــتم مــعـاجلــتــهـا بــصـورة ا
صــحــيــحـة اضــافــة الى عــدم وجـود

ادارة متكاملة للنفايات ).
 وأوضـح أن (الـفرق الـفـنـيـة الحـظت
وجـــود تـــلـــوث في مـــواقع الـــطـــمــر
والـناجم عن حـرق النفـايات بكـميات
ـا يـؤثـر سـلـبـا عـلى صـحة كـبـيـرة 
اإلنـسان وبيئـــــــته بسبب احتوائها
عـــلى مـــادة الـــرصـــاص اخلـــطـــيــرة
اضـــافـــة الى انـــبــعـــــــــــــاث غــازات
ســـامــة ومــواد مــســـرطــنــة من هــذه

النفايات). 
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وأزهــار وفـراشـات.وكـان الـبـنك قـد
أعـــلـن أنه ســـيـــتـــبع نـــهج الـــبـــنك
ــركــزي الــبـريــطــاني في طــبــاعـة ا
أوراق نــقـديــة بالســتـيــكــيـة لــكـنه

اتـــخــذ خـــطــوة أبــعـــد.ومن الــدول
الــقــلــيـلــة الــتي طــبـــــــــعت أوراقـا
نـقـديـة طولـيـة حتى اآلن سـويـسرا

وكندا.
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تــوقع مـنـبئ جـوي ارتـفـاع  درجـات
احلـــرارة  خالل األســـبــوع اجلــاري
لـتصل الـعظمى الى  48 مـئوية مع
تـــوجه ســحب رعــديـــة الى مــنــاطق
ــوصل واالنـبــار وأخـرى الى مـدن ا
الــوسط والــشـمــال لــتـســبب اجـواء

غائمة .
ـنـبئ اجلـوي صـادق عـطـية  وقـال ا
في صـفحته عـلى موقع فـيسبوك ان
( درجــــــات احلـــــرارة ســـــتــــــرتـــــفع
بـــالـــتــدريـج هــذا األســـبـــوع حــيث
ســتـصل الـعــظـمى الى مـابـ 46 -
 48 درجـة جـنوبـا ومـاب 43 -45
 فـي الــــــوسـط والــــــفــــــرات االوسط
ومــابـ 40 - 42 شــــمـــاال). وكـــان
عـــطــيـــة قــد تـــوقع اول امس االحــد
طرة الى تـوجه سحب رعدية غير 
مـــدن الــوسط والـــشــمــال لـــتــســبب
اجـــواء غـــائــمـــة خالل الـــلــيـــلـــتــ

) مــشـيــرًا الى (وجـود الــسـابــقــتـ
سـحب رعديـة  في حيـنه على بعض
ــوصل واالنــبـار). واشـار مــنـاطق ا
الـى (اســـتـــمــــرارا فـــرص  ســـقـــوط
ا وصل ور االمـطار في االنبار وا
تـطــال االمـطـار مـنـاطق مـتـفـرقـة من

وسط البالد وشمالها). 
وأجـتاحت موجة من الغبار الكثيف
مـسـاء اول امس قـضـاء سـنـجار في
مـحـافظـة نيـنـوى منـعت االهالي من
مـغادرة مـنازلـهم. وقال شـاهد عـيان
مـن اهالي سـنـجـار ان (مـوجـة غـبار
ــديــنـة كــثــيــفــة اجــتــاحت مــركــز ا
ووصـل االمر  الـى درجة ان االهـالي
فــضـلـوا عـدم اخلــروج من مـنـازلـهم
ـشاكـل صحـية قد خـشيـة تعـرضهم 
يــلــحـقــهــا بــهم الـغــبــار). من جــهـة
اخـــرى تـــعـــامـــدت الـــشـــمس امس
شرفة االثن مباشرة فوق الكعبة ا
وهـي اول ظاهرة تعـامد خالل العام
اجلـاري. ويحـدث هذا الـتعـامد على

الـــكــعــبــة مـــرتــ ســنـــويًــا.وكــانت
اجلـمعية الفلـكية في جدة قد كشفت
فـي تقريـر عن (حدوث هذه الـظاهرة
ـســجـد احلــرام بـالــســـــــــاعـة فـي ا
18 : 12ظــهــرًا بـالــتــوقـيـت احملـلي
حـيث تقترب الشـمس من سماء مكة
ويـختفي ظل الكعبة تمامًا ويصبح
ظـل الـزوال صـفـرًا) مـؤكـدة أن (هذه
الـظــاهـرة الـفـلـكـيـة تـعـد من الـطـرق
ة الـتي استخـدمت في حتديد الـقد
اجتــاه الــقـبــلـة بــطــريـقــة بــسـيــطـة
وفـــــعــــالـــــة وهي ال تـــــقل دقـــــة عن
تــطــبــيــقــات الــهـواتـف الــذكـيــة في

الوقت احلاضر).
 من جـهتـه قال اخلـبير الـفلـكي بدار
الـتـقـو الـقـطـري بـشـيـر مرزوق إن
(تــلك الــظــاهــرة هي إحــدى الــطـرق
الـدقيقة لتحديد اجتاه القبلة في أي
مــكـان عــلى مــسـتــوى سـطح الــكـرة
األرضـــيـــة وبـــدون اســـتـــخــدام أي
أجـهـزة فلـكيـة). وأوضح مرزوق أنه

كن حتـديد (بـسـبب هذه الـظاهـرة 
اجتاه القبلة في  اي مكان من الكرة
األرضـية وبدقـة عالية جـدا بواسطة
ظـل األشـيــاء وقـت أذان الـظــهــر في
ـشار إلـيه أعاله) مـكـة بـالـتـوقـيت ا
مــشـيـراً الـى (إن اجتـاه الـقــبـلـة ألي
مــكـان في الـعـالم يـكـون في االجتـاه
ـعـاكس تـمـامـا لـظل األشـيـاء وقت ا
ــكـــرمــة). أذان الـــظـــهــر في مـــكـــة ا
وأضــاف أن (هـذه الــظـاهــرة حتـدث
مـــرتـــ كل عــام األولـى خالل أيــار
عــنـدمــا تـتــحـرك الــشـمس ظــاهـريًـا
بــاجتـاه الـشـمـال من خط االسـتـواء
إلى مــدار الـســرطـان حـيــنـهــا تـمـر
الــــشـــمس عــــلى خط عــــرض مـــكـــة
ـــكــرمــة  21.425 درجـــة شــمــاالً ا
والـثـانـيـة خالل تـموز عـنـدمـا تـعود
الــشــمس في حــركـتــهــا الـظــاهــريـة
بـاجتاه اجلـنوب مـن مدار الـسرطان
إلـى خط االسـتـواء وتـمـر عـلى خط

كرمة من جديد. عرض مكة ا
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رائد فهمي

ـديـريـة).وأشــار الـبـيـان إلى أن ا
(التـقرير الحـظ فرض تسـلم كتب
دة منهجية ملغاة طبعت خالل ا
2013 - 2016 عـــــــلـى بــــــــعض
ـهنـية ليـتم خزنـها في دارس ا ا
ـــدارس راصـــداً قـــيـــام بـــعض ا
دارس بتثبيت حصص إدارات ا
وهـــــمـــــيـــــة فـي جـــــدول تـــــوزيع
ــــدرســــة ــــديـــــري ا احلــــصـص 
ــعــاونــ رغم عــدم قــيـامــهم وا

.( بالتدريس فعالً
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جنـح فـريق طـبي من مـسـتـشـفى ابن
الـنـفـيس في إجـراء عـملـيـة جـراحـية
نــــادرة هي األولى مـن نـــوعـــهـــا  في
الــعــراق تــطــلــبت تــصــنــيع قــصــبـة
ــريض يــعــاني من ورم  . هــوائــيــة 
ونـقل بـيان لـوزارة الـصحـة والـبيـئة
تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس عـن رئــيس
الــفــريـق  الــطــبــيب عــقــيل ســلــمــان
أخــصـائي جـراحــة الـصـدر قـوله انه
(  إجــراء عـمـلــيـة نـادرة تــضـمـنت
تــصــنــيع قــصــبـة هــوائــيــة جــديـدة
ـريض من اهـالي كـربالء بـعـمر  11
عــامـا كـان يـعـانـي من ورم كـبـيـر في
تد الى أسـفل القـصبـة الهـوائيـة و
ا سـبب انسداداً الـقصـبة اليـمنى 
فـي مجرى التنفس أوصله الى حافة
ـوت).  وأضاف أن (العمـلية جترى ا
لـلمـرة األولى على مـستـوى العراق 
اذ تـــمت ازالـــة  الــورم بـــنـــجــاح من
مـؤخـر الـقـصـبـة الـهـوائيـة من خالل
رفع أســـفـل الــقـــصـــبـــة الــهـــوائـــيــة
والــقـــصــيــبــة الــهــوائـــيــة الــيــمــنى
والــــيـــســـرى وتــــصـــنــــيع قــــصـــبـــة
والــقـصـيــبـات الــيـمـنى والــيـسـرى).
وتـعــد هـذه الـعـمـلـيـة من الـعـمـلـيـات
عـقدة ونادرة اجلـراحيـة الصعـبة وا
الكـــات احلــــدوث وهي بــــحـــاجــــة 
جــراحــيــة مــتــمــرســة. واقــام مــركــز
اســنـان الــثـورة الــتــخـصــصي لـطب

وأضافت أن (الفريق الذي أجرى
مـــجــمـــوعــة زيـــارات مـــيــدانـــيــة
ــديـريــات تــربـيــة بــغـداد بــغــيـة
االطالع عــــــلـى واقع احلــــــال في
هـذه الـدوائـر ولـغـرض الـتـعرف
ـــتــخــذة عــلى آخـــر اإلجــراءات ا
ـؤشـرة في الحـظــات ا بـصــدد ا
الـتـقـريـر الــشـامل الـسـابق الـذي
أعـــــدته الـــــدائــــرة فـي آذار عــــام
 2017 الحظ قيام وزارة التربية
بـاسـتـحـصـال مـبـلغ قـدره مـلـيـار
و 246 مـــلـــيـــونـــا و 122 ألـــفـــا
و 750 ديــنــاراً مـــتــرتب كــديــون
ـدارس األهـلــيـة; نـتـيـجـة بـذمـة ا
عدم قيامها بـتجديد اإلجازة وما
يـلـحــقـهـا من غـرامــات تـأخـيـريـة
ــا شـخـصه الـتـقـريـر اسـتـجـابـة 
الــــســــابق إضــــافــــة إلـى إعـــادة
تــــألـــيـف جلــــان الـــكــــشف عــــلى
ـدارس األهــلــيــة كـونــهــا كـانت ا
ضـــعــيـــفـــة وغــيـــر مـــخــتـــصــة).
واوضــحت أن (لـــفــريـق شــخص
عدم وجـود مـكـان مـنـاسب حلفظ
لغاة عـاهد ا القيود في شـعبة ا
ـديــريـة تـربــيـة الـكـرخ الـتـابــعـة 
الثالثة حـيث يوجد أكثر من 45
ـسـائـيـة تـصل قـيـداً لـلـمـعــاهـد ا
نـــســبـــة الـــتـــلف فـــيــهـــا إلى 80
ـئـة فــضالً عن وجـود حـاالت بـا

تـزوير في تـلك الـقـيـود وتـبـاطؤ
ــــديــــريـــات فـي إجـــراء بــــعض ا
صحـة صدور الـوثائق وبـطاقات
السكن للمشمولـ بالتعيينات)
مشـيـرة إلى (عـدم تـوفـر سجالت
الـنتـائج الـوزاريـة والـقـيـد الـعام
لــدى مـديــريــة تـربــيــة الـرصــافـة
الثـانـية لـلـمرحـلـة االبتـدائـية من
عــام  1992 فـــمـــا دون ووجـــود
حـاالت تــزويــر في تـلـك الـقــيـود
ــــــســــــؤولـــــــ في بـــــــحــــــسـب ا

ادة 61 نـصـوص عـلـيـهـا في ا ا
اوالً من الدستـور وليس فيه أي
مـخـالـفـة لـلـدسـتـور وبنـاء عـلـيه
قررت رد الدعاوى الـثالثة كونها
غـــيــر مـــســتـــنـــدة إلى ســـنــد من

الدستور). 
من جــهــة اخــرى كــشــفت هــيــئـة
الـنـزاهة عـن عدم وضـع وتـفعـيل
ــراقـبــة داخـل غـرف كــامــيــرات ا
خزن أسـئـلـة االمتـحـان الوزاري
داعـيـةً إلى تـشـديـد الـرقابـة عـلى
تـــلك الــغـــرف. وقـــالت في بـــيــان
امس إن (فــريـقــاً اســتــقـصــائــيـاً
تابعـاً لدائـرة الوقايـة في الهـيئة
شـــخّـص عـــدم وضـع وتـــفــــعـــيل
ــراقـبــة داخـل غـرف كــامــيــرات ا
خـزن أسـئـلـة االمـتـحـان الوزاري
عـلى الـرغم من تـوصـيـة الـدائـرة
بـذلك قـبل أكـثـر من عـام لـتـفـادي
أيـة خـروقـات قـد حتـصل فـيـها)
مـوضـحـة أن (قـسم االمـتـحـانـات
يـتــسـلم األســئـلــة الـوزاريــة قـبل
أيـام من بـدء االمـتـحـان الـوزاري
ــة ويــضــعــهـــا في خــزنــات قــد
وتــكــون مــفـاتــيــحــهــا األصــلــيـة
سـتنـسخـة غيـر محفـوظة في وا
مـكــان خـاص قــبل االمــتـحــانـات
ــا يـجـعــلـهــا عـرضـة وبـعــدهـا 
لالســـتــنـــســـاخ بــكـل ســهـــولــة).
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ردّت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا
دعـوى لـلـطـعن بـدسـتـوريـة مواد
في قـــانـــون الــــتـــعـــديل الـــثـــالث
ـنتظمة لقانون احملافـظات غير ا
بـاقــلـيم رقم   21  لـســنـة 2008
مـــــؤكــــدة أن الـــــغــــاء مـــــجــــالس
النـواحي ال يتـعارض مع الـنظام
االحتادي جلمهورية العراق وال
س مــــكــــونـــات احملــــافــــظـــات
الــــواردة في الــــدســــتــــور.وقــــال
ــتـحــدث الــرسـمي لــلــمـحــكــمـة ا
إيـاس السـامـوك في بـيـان تـلـقته
(الــــزمــــان) امـس إن احملــــكــــمــــة
(عقدت جلستها برئاسة القاضي
مدحت احملـمود وحـضور جـميع
القـضـاة االعضـاء ونـظرت ثالث
دعــاوى تــتــأدى بــالــطـعـن بــعـدم
دســتـوريــة مــا ورد في الــقــانـون
قــانــون رقم  10 لــســنــة  2018 
الــــتــــعــــديل الــــثــــالث لــــقــــانـــون
ـنتـظمة بـاقليم احملافظـات غير ا
 21 لـســنـة 2008 ).واضـاف أن
(قـانون الـتـعـديل الـثـالث تـضمن
فـي مـــــواده الـــــغـــــاء مـــــجـــــالس
ـــدعـــون الـــنـــواحي وقـــد اورد ا
اســبــاب الــطــعن الــتي دقــقــتــهـا
احملكمة ووقـفت على ما اذا كان

الـغـاؤهـا مـخــالـفـاً لـلـدسـتـور من
عــــدمه). واوضـح أن احملــــكــــمـــة
س (وجــــدت أن الــــتــــعــــديل ال 
الــنــظــام االحتــادي جلــمــهــوريـة
ـــنــصــوص عـــلــيه في الــعــراق ا
ـــــادة  116 من الــــــدســـــتـــــور ا
ــتـــكــون من عـــاصــمــة واقـــلــيم ا
ومـحـافـظـات ال مـركـزيـة وادارات
س مــكــونـات مــحـلــيــة وأنه ال 
نـصوص عليها في احملافظات ا
ـادة  122 أوالً من الــدســتــور ا
وهي االقـــــضــــيــــة والــــنــــواحي
والقرى وهي اسس الال مركزية

االدارية). 
واشــار الـســامــوك إلى أن (حــكم
احملــكـمــة اكــد أن وجــوب وجـود
مـجـلس الـنـاحـيـة في كل نـاحـيـة
ــدعـون ال اسـاس له كـمـا يــريـد ا
من الــدسـتــور ذلك أن الــوجـوب
الــوحــيــد الـــذي نص الــدســتــور
عـلـيه هـو وجـوب وجـود مجـلس
ــادة ــوجب ا احملــافــظــة وذلك 
 122 رابــــعــــاً مــــنه). وتــــابع أن
احملكمة ( ذكرت أن الغاء مجلس
وجـب التعديل الثالث الناحية 
ـنتظمة لقانون احملافـظات غير ا
بـاقـلـيم يـشـكل خـيـاراً تـشـريـعـياً
ـــــــوجب جملـــــــلـس الـــــــنـــــــواب 
صـالحــــيـــاتـه الــــتــــشــــريــــعــــيـــة
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 يــــســـتــــعــــد بـــنـك أولـــســــتـــر أول
األيـــرلــنــدي لــطـــرح أوراق نــقــديــة
بـــتــصـــمــيـم طــولـي وذلك لــلـــمــرة

األولى من نوعها في بريطانيا.
وبـدأ البنك طـباعة األوراق الـنقدية
الـطولية من فئة  5 و  10 جنيهات
إسـتـرلـينـيـة وسـيبـدأ تـداولـها في

قبل. أيرلندا الشمالية العام ا
وتــقـوم بـنــوك أيـرلـنــدا الـشـمــالـيـة
األربعة بطبع أوراقها النقدية وفقا
لـتقـليـد مسـتمـر منـذ القـرن التاسع
عـشر.وقد عرض بنك أولستر وهو
ـلكي صور تـابع لبـنك اسكـتلـندا ا
األوراق الــنــقــديـة الــطــولــيــة الـتي
ســـتـــحل مـــحل األوراق الــنـــقـــديــة

تداولة حاليا. ا
وتـظـهـر عـلى الـورقتـ الـنـقـديـت
بـعض مـظـاهر الـطـبـيعـة من طـيور

علي لطفي
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{ بـــــــــكـــــــــ - أ ف ب : أعـــــــــلن
مسؤولون في بـك امس االثن
أن الـــــرئـــــيس االيـــــراني حـــــسن
روحـــاني ســـيـــحـــضـــر قـــمـــة مع
نـــظــيـــريه الـــصـــيــنـي والــروسي
ـقـبل في إطـار مـسـاعي الـشـهـر ا
انقـاذ االتفـاق الـنووي الـذي بات
مهـددا بـاالنـهـيار عـقب انـسـحاب

واشنطن منه.
وتـعـمـل كل من الـصــ وروسـيـا
ـوقـعـة على والقـوى األوروبـيـة ا
ـبـرم االتـفـاق الـنـووي االيـراني ا
عام  2015 جاهدة النقاذه بعدما
أعـلن الـرئـيـس األمـيـركي دونـالـد
تـرامـب االنـســحــاب مــنه وإعـادة

فرض العقوبات على طهران.
وسيلـتقي الـرئيس الـصيني شي
جـــيـــنــبـــيـــنغ نـــظـــيــره االيـــراني
روحــاني عــلى هــامش اجــتــمــاع
"مـنــظـمــة تـعــاون شـنـغــهـاي" في
الــــــــتـــــــاسـع والـــــــعـــــــاشــــــــر من

حزيـران/يـونـيـو في تشـيـنـغداو
بـحـسـب مـا أفـاد وزيــر خـارجـيـة
بـــــــكـــــــ وانـغ يي.وأضـــــــاف أن
ير بوت الرئيس الروسي فالد

سيحضر القمة كذلك.
ولم يـأت وانغ عــلى ذكــر االتـفـاق
الـنــووي لــدى إعالنه عن أجــنـدة

القمة الرسمية.
لــكن بــكـــ الــشــريك الــتــجــاري
األبرز اليران وأحـد أكبر مـشتري
الـنـفط مــنـهـا أكـدت أنــهـا تـنـوي
مـواصـلـة الـتـعـامل مع احلـكـومـة
فـي طــــــهـــــران رغـم الــــــتــــــحـــــرك

األميركي.
ويـــرجح أن تــــكـــثف الـــشـــركـــات
لء الصينية أنشطتها في ايران 
الــــفــــراغ الـــــذي خــــلــــفه خــــروج
الشـركات األمـيركـية واالنـسحاب
احملتـمل لـلمـنـافسـ االوروبـي
خـــشـــيــــة الـــتـــعـــرض الجـــراءات

تحدة. عقابية من الواليات ا

مدحت احملمود
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