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حـذر اخلـبــيـر الـسـيـاسي الــبـارز سـمـيـر عـبــيـد من مـشـروع امـريـكـي قـادم سـيـقـتـلع
الـتـيارات االسالمـيـة من احلـكم في العـراق وعـادت خالفـات الطـبـقة الـسـياسـيـة على
رشـحي االحزاب ,وتـصاعـدت موجـة التـظاهرات الـكتـلة الـكبـرى وسط رفض واسع 

. طالب برحيل جميع السياسي في بغداد واحملافظات لزخم احلراك السلمي ا
واطـلــعت (الـزمـان) عــلى حتـلـيـل عـبـيـد
الــذي اكــد خـالله ان (الــكــبـــار بــقــيــادة
امـريــكــا قــرروا فـتح الــســيـنــاريــوهـات
الـصغـيرة وباشـروا فيـها الـتي أسقطت
ـــهــــدي وســـتـــتـــوج حــــكـــومـــة عــــبـــد ا
بـــالــســيــنــاريــو الـــكــبــيــر وهــو اقــتالع
اإلسالمــــيــــ من احلــــكم فـي الــــعـــراق
شـهـد الـعراقي من والـشـروع بتـنـظـيم ا
ــــا حـــــدث في دول جــــديـــــد وأســـــوة 
كثيرة) ,واضـاف ان (ذلك ليس أنتقاصاً
من تـاريخ احلركات اإلسالمـية او وحياً
من اخلـــيـــال ولـــســـنــا طـــرفـــا فـي هــذه
الـسيناريوهات وال نـثق بأمريكا اطالقا
بل نـحن نـؤشـر مـا يـجـري مـن احداث),
واشـار الـى ان (الـتـيـارات احلــاكـمـة في
الـعـراق. لم تـصـحـو بل رفـعت شـعارات

التحدي والعناد). 
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وتابع عبيد ان (الستراتيحية األمريكية
ومــنــذ عــام 1991 وحـــتى اآلن هي دعم
ـــنـــطـــقـــة احلــــركـــات االسالمـــيـــة فـي ا
وأيـصــالـهــا لـلــحــكم في بـلــدان عـربــيـة
وإسالمـيـة ومـن ثم شـيـطـنـتــهـا لـتـهـيج
ضـدها الـشـعوب واسـقاطـها) مـؤكدا ان
(الــــدور وصل لــــلــــعـــــراق ولَم تــــبق اال
مــراحل االقــتالع األخــيــرة بــعــد جنــاح
اإلسالمـي العراقي بتحقيق منجزات
شروع الصهيوامريكي في العراق من ا
خالل عـزل الـعـراق عن مـحـيـطه الـعربي
وإغـــراقـه في الـــطـــائـــفـــيـــة ومـــحـــاربــة
أصــحـــاب الـــفـــكــر والـــكـــفــاءات وفـــتح
األبــواب لـــلـــمــغـــمـــورين والـــفـــاســدين
ــــــزورين وحتـــــقــــــيق األنــــــقـــــســـــام وا
ـــــــوغـــــــرافـي واجملـــــــتـــــــمـــــــعي الـــــــد
والـنخـبوي)عـلى حد قـوله ولفت الى ان
(هـؤالء جنحوا بـطمس احلالة الـوطنية

ومـحاربة العروبة جـملة وتفصيال وهي
جــمــيــعــهــا أســلــحــة لــتــغــريب االسالم
احملـمـدي لـيـصـبح اسالمـا بال مـحـتـوى
وقــد حــدث في الــعــراق اسالمــا خــاويـا
ــاضــيــة انـتج خالل الــعــشـر ســنــوات ا
حـاالت االحلاد والكـراهية لـلدين وايضا
انـحرافات اجـتمـاعية وديـنيـة وأخالقية
وبـات لها مروجون وجمهور) واستطرد
بــالـــقــول ان (هــذه األجنـــازات حتــقــقت
لــصـالح اعــداء الـعــراق واعـداء االسالم
بـفـضل تلك احلـركـات الـتي تهـيـمن على
الـبالد مـنـذ 16عـامـا) عـلى حـد تـعـبـيره.
وكـشـفت مصـادر مـطلـعة عـن عزم الـكتل
الـسيـاسيـة عقـد اجتـماع حلـسم اختـيار
مـــرشح رئــــاســـة احلـــكــــومـــة.واشـــارت
ــــصـــــادر فـي تــــصـــــريـح امس الى ان ا
ـزمع عقده يضم (اجـتماعا حـاسما من ا
قـادة الـكــتل الـسـيـاســيـة من أجل حـسم
ـقبـلة اخـتيـار مرشح رئـاسـة احلكـومة ا
وان هـناك ترجيحـات باختيـار شخصية
مـسـتــقـلـة). ونــفت رئـاسـة اجلــمـهـوريـة
ان بشأن الكتلة تـسلم اي كتاب من البر
الـنـيــابـيـة االكـثــر عـددا . وكـانت مـواقع
الـتواصل االجـتمـاعي قد تـداولت وثيـقة
حتــمـل تــوقـــيع الــنـــائب االول لـــرئــيس
ـان حــسن الـكـعـبي بــشـأن الـكـتـلـة الـبـر
الـكـبـرى الـتي تــضـمـنت (يـتـعـ الـعـمل
رسومة في البند عـلى وفق اإلجراءات ا
ــادة  76من الــدســتــور من ثــالــثــاً من ا
خالل الــقــيـام بــتــكــلــيف مــرشح جــديـد
لـرئــاســة مـجــلس الـوزراء دون الــتـقــيـد
بـكـونه مـرشح الـكـتـلـة الـنـيـابـيـة األكـثـر
عـدداً أم من غـيرهـا). وتـصاعـدت مـوجة
الــتــظــاهــرات في بــغــداد واحملــافــظــات
احتجاجا على محاوالت تمرير مرشحي
األحــزاب. وبــحـسـب شـهــود عــيــان فـان

محسن حس وزميله أحمد حسو في دبي

العـملـيـات النـادرة  وقلـيلـة احلدوث
وبتـوفيق مـن الله  اجـراء العـملـية
التي اسـتغـرقت ساعـة ونصف  و
أل فــيـــهــا رفع الــكـــيس الــذي كــان 
الــتـــجــويف الــبـــطــني  من احلــوض
صــــعـــوداً  الى احلــــجـــاب احلـــاجـــز
ـسـتشـفى بـعد وغـادرت الطـفـلة من ا
حتسن حالتها الصحية). مشيراً الى
أن (فريق العمل الـطبي الذي رافقني
ساعد في اجراء العملية مؤلف من ا
االول حــيـــدر الــعـــوادي واخــصــائي

شـديـد في مـنــطـقـة الـبـطن مع وجـود
ضــغط شـديــد عـلى مــنـطــقـة االمــعـاء
ـــثــــانــــة مع آالم الــــبـــطـن). وبـــ وا
الـفـتالوي (بــعـد اجـراء الـفـحـوصـات
الالزمة لـلطـفلـة تبـ انها تـعاني من
ـساريق االمعاء  وان تشوه والدي 
كل مـا تـعـاني مـنه بـسـبب كـبـر حـجم
هذا الـكـيس  لذا تـقرر اجـراء عـملـية
جـراحــيـة سـريـعـة إلنــقـاذ حـيـاة هـذه
الـــطــفــلــة و تــشــكـــيل فــريق طــبي
إلجــراء الــعــمــلـيــة الــتي تــعــتــبـر من

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

جنح فـــريق طـــبي اخـــتــصـــاصي في
جــراحـــة االطـــفـــال فـي مــســـتـــشـــفى
الزهراء لـلوالدة واالطفـال في النجف
 في اجـراء عمـلـيـة نـادرة لـرفع كيس
مــســـاريـــقي كـــبـــيـــر جــداً مـن جــوف
الـرضـيــعـة عـمـرهـا  40 يـومـاً. وقـال
االخــتــصـاصي فـي جـراحــة االطــفـال
مــرتـضى الــفـتالوي في بــيـان تــلـقـته
(الــزمــان) امس ان (الـطــفــلــة وصـلت
ستـشفى وهي تـعاني من تورم الى ا
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لـقد اختلف علمـاء النفس ومنهم علـماء االجتماع على تـعريف صفة الذكاء
عـند قسم من البشر مـنهم من قال: "انه وراثي..." ومنهم من قال: "انه من
صـنع الـبـيـئـة الـتي يـتـعـامل بـها االنـسـان والسـيـمـا من كـان ذكـيـا فـطـريا"
ـا يـكون وبـيـنـمـا حـقـيـقة االمـر تـؤيـد الـوراثي والـبـيـنـوي في ان واحـد ولـر
الـفـرق بـينـهـمـا نـسـبي ويتـسـاءل الـبـعض من الـذين يـتعـامـلـون مع أصـحاب
الـقدرات هل الذكاء قدرة مستقلـة عن غيرها من القد ا رت والسمات? وهل
ـوضوع الى الـذكـاء يـخـتلـف باخـتالف عـمـر الـفـرد?. كـثيـرا مـا اثـيـر هـذا ا
نـقاش واهتـمام ذوي العالقـة بهذا الـشأن ومنـهم من قال: "ان نسـبه الذكاء
الـعـالـية تـتـركـز عـند االنـسـان األبـيض" وهـذه ذريـعة يـتـشـبث بـهـا قسم من
الـعـنـصـريـ حـيث يـدعي الـبعض مـنـهم بـأن نـسـبـة ذكـاء االنـسـان األسود
ـا قد تـكـون ضئـيلـة اذا مـا قيـست بـالرجـل األبيض وهـذه االحـكام لـها لـر
أولـيات وهـي التـعصب الـعـنصـري االعمى بـهـذا الطـرح او بهـذا الوصف.
ان الـد ا رسات أظهرت عكس ذلك ال لشيئ اال ان عامل السالالت له تأثير
يز ما ب بشرة االنسان ان كان هذا ام ذلك?. سـلبي على الذكاء وهو ال 
وهـذا ناجت عن معـرفة ودراية حيث ان الـفطرة لـها دور متمـيز لهـذه السمات
والــقــدرات. ان الــذكــاء يـقــاس بــاألفــعــال واالعــمــال واالبــداع وقــد اثـبــتت
الـتجارب بـان للذكـاء معايـير ومقـاييس وهي قبل كل شيء هي هـبة من الله
تدنية ا قد يتساءل سائل: "هل ان الظروف االقتصادية ا جلت قدرته ولر
لـها دور إيجابي في بروز صفة الـذكاء عند االنسان"? علـمتنا التجارب بان
الـكثير من الفقراء لـهم ملكات وبنسب عالـية من الذكاء ومنهم من اصبح له
مـركز مـتمـيز في اجملتـمع ومنـهم قادة وسـياسـيون وعسـكريـون ومهـندس
ورجـال اعمال... وبهـذه احلالة سوف يـكون التشـابه معدوما مـا ب البشر
ـا قـد يـكـون بــعض الـتـشـابه بـنـسب قـلـيـلـة جـد ا  حـيث ان والـذكـاء? ولـر
يسورين ا تكون اجـتماعية او اسرية. نـرى بان بعض الناس ا أسـبابها لر
مـاديا  يوفرون ألبنائهم بيئة تعليـمية تتيح لهم فرصا أكثر من غيرهم مثال

عدوم ذلك ابن الفالح وابن العامل وابن الكاسب... ا
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تـكــون فـرص الـنـجـاح اقل من هــؤالء لـهـذه الـعـوامل الــتي اشـرت إلـيـهـا وال
ـرأة التي لها مقـومات ونسب عالية يـقتصر الذكـاء عند اإلباء فقط بل يعم ا
ـكن ان نـتوقـع لهم ذريـة ذكـيـة نتـيـجة من الـذكـاء وفي االجنـاب الصـحي 
تــلك الـعــوامل واحلـديـث هـذا يــجـرنــا الى طـرح أخــر وهـو مــسـألــة تـرويض
أوالدنـا واعطائـهم دو ا ر أكثر إيـجابيـة للتعـامل معهم? وذلـك بفسح اجملال
امـامهم الى مـا هو أفـضل وأعم ونحـترم آراءهم بـصيغ تـربويـة تتـماشى مع
تـطور الزمن الذي نحن فيه والذي برزت فيه عـوامل التقدم والتقنيات التي
ـتـغـيـرات ومعـنى ذلك انـه يجـب على غـيـرت مـعـايـير الـتـعـامل احلـيـاتي مع ا
االنـسـان ان يـتفـاعل مع هـذا الـواقع?. وهـنـا حتضـرني جـمـلـة من ادب امام
ـتقـ االمام علي (عـليه الـسالم) عنـدما قال: "عـلمـوا اوالدكم على غـير ما ا
عـلمتم به فـانهم خلقـوا لزمان غيـر زمانكم.." يـا لها من كلـمة عظيـمة تخرج
من فم أبـي احلسن عليه السالم كان ذلك التعبير قبل  1400سنة فكيف بنا
الـيـوم وفي بـيـوتـنـا جـهـاز تـقـني عـفـو ا أجـهـزة ولـيس جـهـاز) وهـو الهـاتف
الـنقال( الذي يساهم مساهمة علمية في مسار التقدم والعلم وقرب البعيد
الى الـقـريب في مـحـيط الكـرة األرضـيـة وسكـانـهـا. هـنا اشـيـر انه يـتوجب
ا وصل الـيه الـعلم عـلى يـد االنسـان الذكي وان عـلـينـا ان نأخـذ ونـقتـدي 
نـرفع الـقـيـمـة لـكل انـسـان خـدم الـبشـريـة خـدمـة جـلـيـلـة ذات ابـعـاد عـلـمـية
وانـسانية في وقت واحـد حيث واحلالة هـذه ال يجوز الفـصل ما ب االثن
ومـعنى ذلك ان االنسـان هو ابن البيـئة وفي ضوء هذا
ـــضـــطـــرب حـــيث االســـتع ا رض وفـي هـــذا الـــزمن ا
االسـبـقــيـة قـد آلت الى صـراع دمـوي مـا بـ الـغـالب
ـعرفـة والـثقـافـة... لغـيـرنا ـغـلوب تـاركـ العـلم وا وا
وليس لنا متى نعيد النظر بأحوالنا? والعلم عند الله.

ـا يثـير الـعنـوان تسـاؤل البـعض عن العالقـة او الرابط بـ ميالد سـيدنا ر
وضوع ـسيح عليه الـسالم وثورة تشريـن في العراق واالحزاب ! فـفكرة ا ا
اسـتوحيتها وانا اشاهد في اسطنبـول الشباب ومن مختلف اجلنسيات عدا
يالد اجمليد .. وصادف ان سيدة عراقية الـعراقية يتهيأون لالحتفال بـعيد ا
تـزور اخـتـهـا في دبي  اتـصـلت وهي تـتـحـدث بـالم ووجع عن احـوال عـوائل
ا ن نـصبـهم احملتل االميـركي مسؤولـ وتصـرفات اوالدهم وتفـاخرهم 
ـيالد اجملـيـد  وحـمـلـتـنـي امـانة ان سـيـقـومـون به من احـتـفـاالت في اعـيـاد ا
ــوضـوع في جــريـدة " الــزمـان " فــعـادت بي الــذاكـرة الى اكــتب عن هـذا ا
نـتفضـ في ساحـة التـحرير وسـاحات االعـتصام شـباب الـعراق االبطـال ا
ن تـنازلـوا عن ابـسط حـقوقـهم بـالـنوم او االكل مع عـوائـلهم او االخـرى  
الـلهـو البـريء واختـاروا ان ينـتصـروا للـعراق الذي دمـرته  وسرقـته احزاب
نـظـرت الـيه كغـنـيـمـة  فاشـاعت الـفـسـاد وجوعـت الشـعب وعـاثت وانـتـهكت

. واطن حقوق ا
النــدري من اين نــبـدأ وكــيف نـنــتـهـي مع احـزاب وجتــار سـيــاسـة اخــتـاروا
بـارادتهم  ان يكون ضد مصلـحة الوطن والشعب الذي منـحهم الثقة وصبر
عـليهم فما ندموا بل يوما بعد اخر يتمادون في غيهم وما دروا انهم يقربون
ـتـظـاهـرين وهم الـيوم من نـهـايـتهـم ! فاصـرارهم عـلى الـوقـوف ضد ارادة ا
بـعـنـادهم بـتـرشـيح رئـيس وزراء مـنـهم  قـد يـدخل ـثل تـطـلـعـات الـشـعب 
الـعــراق السـامح الــله في مـتـاهــات الحتـمـد عــقـبـاهــا . نـعـلـم جـيـداً ان هـذه
سـدود والـتـقـاطع الـنـهـائي مع الـشعـب  حيث االحـزاب اخـتـارت الـطـريق ا
انـهـا ومـنـذ اكـثـر من شــهـرين وبـرغم كل مـا اسـتـخـدمـته من اسـالـيب قـذرة
التـريد ان تعي الدرس جيـداُ وتتيقن استـحالة االلتفاف عـلى مطالب الشعب
وانه مـاض في ثـورتـه حـتى حتـقـيق مـطـالـبه واول خـطـواتـهـا اخـتـيـار رئـيس
وزراء مـسـتـقل وشـجـاع قـادر خالل الـفـتـرة االنـتـقـالـيـة عـلى تـشـريع قـانون
انـتخابات جديـد وتعديل جوهري لـلدستور .. العـراق االن يعيش حالة فراغ
دسـتوري بـسبب مواقف احـزاب على فـرض مرشـحها عـلى الشـعب وهنالك
اخـبـار مـسربـة عن ان رئـيس اجلـمـهوريـة الى الـسـاعة لـم يرضخ لـلـضـغوط
ـرحــلـة ايـتـهـا االحـزاب الـتي تــمـارس عـلـيه وهـذا مــا نـتـمـنـاه عــلـيه حـقـا . ا
التـتحمل مزيـدا من دماء االبرياء واختـطاف واعتقـال  وتصفية نـاشط بعد
واطن يـثق بـكم وليس امـامكم ـيلـيشـيات  ومـاعـاد ا تـعذيـبـهم في سجـون ا
طالب الـشعب وان تـتخلـوا عن عنجـهيتـكم الفارغـة فانتم من غـير الرضـوخ 
ـواطن الشيء .. اال يـكـفيـكم نـسب الـفـقر الـتي تـتـركز في مـحـافـظات دون ا
ـعدل فـقر بلغ رتـبة االولى  ثـنى ا الـوسط واجلنـوب حيث حتـتل محـافظـة ا
ـئة ـئة وفـي ميـسان  45 بـا ـعدل  48 بـا ـئة تـاتي بـعـدها الـقـادسيـة   52 بـا

بـحسب مـا اعلـنته الـنـائب ماجـدة التـميـمي ..فمـاذا قدمـتم للـعراق وشـعبه ?
واطن بـعد ان جـرعتـموه انـواع القهـر والوجع ? وهل وكـيف تتـجرؤن عـلى ا

تروعون ?!
يالد واوقفوا اقامة سـيحيون توقفوا عن االحتـفال با ايـتها االحزاب اهلنا ا
الـقداسات .. وبـقية ابـناء الشـعب ينتـظرون منـكم موقفا
فـيه شيء من االنسانـية والضـمير .. فـهل نسمـع كلمة
رجل حــكـيـم ? ! نـتــمـنى ذلك مـع انـنــا نـســتـبــعـده مع
االسـف . واجملـــــد لـــــلـه فـي االعـــــالـي وعـــــلى االرض
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الورم بعد إستخراجه من جوف الرضيعة

واجلزائـر وليـبيـا ثم بـريطـانيـا حيث
يقيم ويعمل اآلن. اما انـا فقد شغلني
اخلــبـر في واع وفـي مـجــلــة الف بـاء

وفي وكالة نينا ثم وكالة اين. 
bŠ«Ë ”UÝ√

ووجدنا خالل احلـديث عن عمـلنا في
نصف الـقـرن ان هنـاك أساسـا واحدا
ؤرخ والـصحفي اخملتص في لعمل ا
اخلــبــر فـكالهــمــا يــعـتــمــد عـلـى نـقل
األحداث بصدق كـما هي دون تشويه

او تزييف.
بعـد ساعـت وجـدنا ان لـقاءنـا يعود
الفـضل فيه البـنائـنا واحـفادنـا الذين
نالحــقـهم حــيـثـمــا يـكــونـون في بالد
ا حل بنا الغربة وجنـد فيهم العـزاء 
ستقبل افضل لهم ولشعبنا واالمل 

ووطننا.
رغم الـثمـانيـنـات من الـعمـر تـعاهـدنا

قبل. ان نلتقي في العام ا
ان شاء الله

نتجات حتى باتت أسواقه مكتـظة با
ـوصل األجـنـبـيـة إلـى حـد الـتـخـمـة. ا
احلـبيـبـة اخذت جـانـبـا من احاديـثـنا
ـديـنـة فـنـحن لـنـا مـا يـربـطـنـا بـهـذه ا
ـوصل  اما انا البطـلة هـو من ابناء ا
ــــوصل فــــان ام عالء مـن مـــوالــــيـــد ا
ووالدتها رحـمها الله مـصالوية. كلنا
ـوصـل بـهـمـة ابــنـائـهـا امل تـعــمـيـر ا

والعراقي اخليرين.
كنـا قبل نـصف قـرن نلـتقي في بـغداد
كان د.أحمد قد ع سكـرتيرا صحفيا
لــــلـــرئـــيـس عـــبـــد الــــسالم عـــارف ثم
الرئيس عبد الرحمن عارف وكنت في
وكالـة االنباء الـعراقـية (واع) مـعاونا
للمدير العام وبحكم عـملنا كنا نلتقي

  . ونسافر سوية مع الرئيس
احمـد احلـسو اجته لـلـتاريخ فـأصبح
من أسـاتــذته بـعـد ان نــال الـدكـتـوراه
وعـمل أســتـاذا في جـامـعــات عـراقـيـة
ــوصل وفي األردن وعــربــيــة مـنــهــا ا
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و رغم جتـاوزنـا الـثـمـانـ من الـعـمـر
فــقـد تــعــاهـدنــا ان نــلـتــقي في الــعـام

قبل. وهكذا كان. ا
قبل يوم كلمني كـما يفعل ب فترة
واخـرى لــكـنـه فـاجــأني قـائال: عــلـمت
انك في دبي انــا ايــضــا هـنــا في دبي
في زيـارة قـصـيــرة هل تـذكـر انـنـا في
ـاضي تــعـاهـدنـا عـلى الـلـقـاء الـعـام ا

عام 2019 .
sÞu « ÂuL¼

مـفــاجـأة جـمــيـلــة ورائـعـة ان نــلـتـقي
ونـتحـدث عن هـمـوم الـوطن وشـعـبـنا
الــثـــائــر عــلى الــفـــســاد والــفــاســدين
ونسـتـذكـر وضع العـراق في مـخـتلف

العهود التي عاشها العراقيون.
 ووجـدنـا ان الـنـظام احلـالـي ال مثـيل
له فـي تـــاريخ الــــعـــراق احلــــديث في
الــفــســاد والــتــدخل االجــنــبي ونــهب
اموال الدولة وتفشي البطالة واالمية
والـفـقر وتـدهـور الـصـنـاعـة والـزراعة

بيروت

5 Š s عـاما× ـاضي  2018 وبـعـد فراق  50  في اواخـر الـعـام ا
التـقيت بـالصـديق د احـمد احلـسو في دبي جـاء هو من

بريطانيا وجئت انا من لبنان.
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ـفـكـر ي وا اسـتـقـبـلت نـائب رئـيس اجلــمـهـوريـة الـعـربـيـة الـسـوريـة جنـاح الـعـطـار األكـاد
الــعــراقي عــبـد احلــســ شــعــبـان خـالل زيـارتـه إلى دمــشق ودار احلــديث حــول شـؤون
وشجون األدب والثقافة والفكر والتنمية في العالم العربي السيّما في ظلّ العصر الرقمي
ياً تاريخ 18 والـذكاء االصطنـاعي ودور اللغة الـعربية الـذي صادف يوم االحتـفال بها عـا
ركـز الثـقـافي العـربي في أبو رمّـانة كـانـون األول. وكان شـعبـان قد ألـقى مـحاضـرة في ا
شاركـة بثيـنة شعـبان مسـتشارة رئيس ـتغيّـر في الهويّـة الوطنـية)  وسومـة (الثابت وا وا
اجلمـهـوريـة والـوزيرة الـسـابـقة وزاره فـي مقـر إقـامـته رئـيس احلزب الـشـيـوعي الـسوري
ــر  ورئـيــسـة جـامــعـة األمـة الــعـربـيــة هـالـة األســعـد وكــذلك رئـيس احتـاد ـوحــد حـنـ  ا
الـصـحفـيـ الـسوريـ مـوسى عـبـد النـور كـمـا التـقى رئـيس احتـاد الـكتـاب الـعـرب مالك
ــثـقـفـ الـعـرب صـقـور ورئــيـسه الـسـابق نــضـال الـصـالح وعــددا من األدبـاء والـكـتّـاب وا

. والعراقي
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oA œ w  ÊU³Fý الـــتــخــديــر صــالح مــهــدي الــصــبــاغ
ومساعدي الـتخدير نـور سهام وعلي
ـــســاعـــدين رغـــد شــوكت يـــوسف وا

وعبد اخلالق عبد احلر).
كما افتتح مدير مدينة الصدر الطبية
عــبـد الــعـال الــغــزالي عـيــادة  طـبــيـة
ــعــاجلـــة اضــطــراب مــتــخـــصــصـــة 

الدهون الوراثية  في الدم.
واوضح الـــغــزالي فـي بــيــان تـــلــقــته
(الزمان) امس ان (الـعيـادة وهي تعد
الثالثة عـشر من نوعهـا على مستوى
الــعـــراق  ســتــأخـــذ عــلـى عــاتـــقــهــا
رضى مسـؤوليـة متـابعـة ومعـاجلة ا
ـــصـــابــــ بـــإضـــطــــراب الـــدهـــون ا
الوراثـية في الـدم   وبإشـراف اطباء
). مــبــيــنــاً ان (افــتــتـاح اخــصــائــيــ
العيادة يأتي من اهتمام دائرة صحة
احملافظة في تـوفير اخلدمـات الطبية
ـــتــخــصــصــة). مـن جــانــبه تــنــاول ا
مـســؤول الـعـيـادة مــحـمـد ضـامن في
محاضرة اسباب اضطرابات الدهون
في الدم واثارها وعالجها .  واوضح
رضى ضامن ان (الـعيـادة تسـتقـبل ا
احملالـ من االسـتشـارية الـبـاطنـية 
ـراكـز الـطـبيـة الـتـخـصـصـية  ومن ا
ن يـعـانـون من زيـادة او اضـطراب

في نسبة  الدهون في الدم).

ـتظـاهرين في سـاحة الـتحـرير جددوا ا
رشـحي األحزاب وهم مـحافظ رفـضهـم 
الـــبـــصـــرة أســـعـــد الـــعــيـــدانـي ووزيــر
الرياضة السابق عبد احلس عبطان).
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ونـدد مـحـتـجـون في الـبـصـرة ومـيـسان
ــرشــحي االحــزاب لــرئــاسـة وكــربالء 
ــــرشـــحـــ احلــــكـــومــــة وطـــالــــبـــوا 
.واسـتــعـادت االحـتــجـاجـات مـســتـقـلــ
زخـــــــــمــــــــهــــــــا امـس االول إذ وقـــــــــطع
ـتظاهرون طرقات وجسورا باإلطارات ا
تـنـديدا بـالـطـبـقـة احلاكـمـة الـتي فـشلت
حـتى اآلن بـاالتفـاق على تـسـميـة رئيس
ـنبر الـعراقي جـديد لـلوزراء. فـيمـا عد ا
اسـتنسـاخ االليـات السابـقة في اخـتيار
رئــيس الـــوزراء انـــتــحـــاراً ســـيــاســـيــاً
واســـتـــهـــانـــة بـــتـــضـــحـــيـــات احلـــراك
اجلـماهيري. بدورها اعـلنت كتلة النهج
الــوطــني عــدم تــأيــيــدهـا لــتــرشــيح أي
شــخــصــيـــة لــرئــاســة الـــوزراء التــلــبي
تـطـلعـات الـشـارع الـعراقي وتـوجـيـهات
ـــرجـــعـــيـــة  ,مـــحـــذرة من الـــقـــرارات ا
واخلــطـــوات الـــتي تـــنــطـــلق من دوافع
حـزبـية أو فـئـويـة ضـيقـة تـغـفل حـراجة
الـوضع الــسـيـاسي واالجــتـمـاعي الـذي
تـمر به الـبالد وتفـاقم التـوتر وتـصعـيد
االحـتقـان. في غضون ذلك  نـفى ائتالف
الـنـصـرتـرشيح رئـيـسه حـيـدر الـعـبادي

لرئاسة الوزراء.

سمير عبيد

درسة ثم درس بتوديع مدرسته بالسجود على ارض ا U¡∫ مدرس من محافظة ميسان احيل للتقاعد فقام هذا ا Ë

اخذ حتية لها والدموع تسيل على خديه.


