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نسبة تأييد الرئيس البرازيلي

وبينهم اطفائي اصاباتهم طفيفة.
وبـــعـــد أربع دقـــائق من تـــلـــقـــيــهم
اإلخــطـــار قــرابــة الــســاعــة 05,30

 10,30)ت غ) هرع نحو 200
عنـصر اطـفاء وثالثـ شاحـنة الى
بنى القريب من حديقة حيوانات ا
ـكافحـة ألسنة برونكس الـشهيرة 
ـبـنى الـلــهب الـتـي كـانت تــلـتـهـم ا
شيّد بحجارة القرميد على غرار ا

ئات من مباني نيويورك. ا
œôËô« »Ëd¼

بنى لشبكة "ان وروى أحد سكان ا
بي سي نـيـوز" الـتـلـفـزيـونـية كـيف
هـــــرب مع أوالده الــــثـالثــــة عــــراة
الصـدر ومن دون أحـذيـة في طقس
الـــفــــجـــر الـــبـــارد في وقت بـــلـــغت
احلرارة عشـر درجات مـئوية حتت

الصفر.
وبــحــسب الــشــبــكـة نــفــســهــا فـان

{ نـــــيــــــويـــــورك (أ ف ب) - أوقع
حـــريق انـــدلع فـــجـــر الــثـالثــاء في
مبـنى بـحي برونـكس الـنيـويوركي
23 جريحا بينهم تسعة أطفال في
كارثة تأتي بعـيد أيام من مقتل 12
شخـصـا في احلي نـفـسه في أسوأ
حـريق تـشـهـده نـيـويـورك منـذ ربع

قرن.
وقــــال قــــائـــــد فــــرق اإلطـــــفــــاء في
نيويـورك دانيال نـيغرو في مـؤتمر
صـــحــافي امـس "لــدى وصـــولــهــا
وجـدت فـرقـنـا نـفـسـهـا أمام حـريق
قـوي. لـقد أسـعف عـنـاصـر االطـفاء

كان". العديد من األشخاص في ا
من جـهـته قـال مـتـحـدث باسـم فرق
االطــفــاء لـوكــالــة فــرانس بـرس إن
اربـــعـــة من اجلـــرحى اصـــابــاتـــهم
بــالـــغــة وارواحــهم فـي خــطــر في
حــ ان اجلــرحى الـ 19اآلخــــرين

بغداد

أبيض .. أسود
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وفقا خلبراء في مجـال الصحة فإن هذا
ـكـافئ من الــسـجـائـر الـتي هـو الـعــدد ا
"دخـنهـا" سـكان نـيـودلهي عـبـر تنـفـسهم
لـوث في مطلع نـوفمبر/ دنـية ا هواء ا
ـاضي. وتـضـم الـهـنـد تـشــرين الـثـانـي ا
عــشــر مــدن من بــ الـعــشــرين مــديــنـة
األكثر تلوثا في العالم من ناحية جودة

الهواء.
W¾*UÐ 1600

اقـــتــربت قـــيــمـــة عــمـــلـــة الــبـــيــتـــكــوين
االفـــــتــــراضـــــيــــة من 20 ألف دوالر في
ديـســمـبــر/ كـانــون األول من عـام 2017
ــو سـنــوي بـنــحـو وســجـلت مــتـوسط 
ئة مقارنة بقيمتها في عام  1600في ا

.2016
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احـن اليك كـثيـرا وال اتـذكر مالمح وجـهك فقـد فـقدتك صـغيـرا ولم ار مـنك شيـئا
غيـر الذي سمعته عنك فأنت احلنان المثيل لك وما اذكره عنك كنت مؤمنة حتب
كل افراد اسـرتنا من جـدتي وعماتي وكل امنـياتك بان اكـبر وكنت تـذرعينني اي
تقسـيني ب احل واحل وتـقول متى تكـبر فهذا حقك وانـا ابنك الوحيد ولكن
ـوت عـلى حـ غرة الـزمن غـدار وارادة الـله تعـالت قـدرته هي الـغـالبـة فـخـطفك ا
وانـا بــأمس احلـاجـة الــيك والى االن احن الــيك واذكـرك كـلــمـا رأيت امـرأة وهي
رأة بـصـبـحة ابـنـهـا واسف النـني لم اصـحـبك يـوما لـذا قـرأت كـثـيـرا عن االم وا
فـأيـقــنت ان التـوجـد في الـدنـيـا امـرأة تـضـارع االم الـعـربـيـة في حـبـهـا وعـطـفـهـا
واهتمـامهـا باوالدها. فـاالم عادة تتـولى رعايـة االبناء وهم صـغار ثم تـبتعـد عنهم
سـتقلة ولكن عاطفـيا عندما يـكبرون ويعتـمدون على انفسـهم ويعيشـون حياتهم ا
رأة الـعربـية تـظل تتـدفق وتغـمر االبـناء والـبنـات حتى مـشاعـر االمومـة في قـلب ا
بـعد ان يـصـبـحـوا رجـاال ونسـاء فـتـظل تـسـأل عـنهـم وتفـكـر فـيـهم وحتـمل هـمهم
وتزورهم كثـيرا اذا كانـوا قريبـ منها وتـتحمل مـشقة الـسفر لـتطمـئن عليهم اذا
كن القول انـها تبالغ في حـبها وحنـانها علـيهم صغارا اقاموا في بـلد بعيـد بل 
وكبـارا. فال تـهدأ (االم) اال اذا عـاد االبنـاء من اخلـارج واليغـمض لهـا جفن اذا
لـزم احدهـم الفـراش وفي فتـرة االمتـحانـات تبـدو قـلقـة متـوترة وكـانهـا هي التي
سـتـجلس في الـلـجـنة وجتـيب عـلى ورقـة االسـئلـة وقـد قـالت لي صـديقـة مـعـروفة
بـحنـانـها الـزائـد علـى صغـارهـا انهـا جتـرعت ادوية مـخـتـلفـة كـثيـرة رغم انـها لم
ا تقـول قالت مفـسرة كالمهـا: كلما تمرض في حـياتهـا وعندمـا ابديت دهشـتي 
رات الـتي يأمر مرض احـد الصغـار ووصف له الطبـيب دواء جترعته مـعه عدد ا
بهـا الطبـيب فقد يكـون الدواء مرا فـاشارك ابني في مـرارته ألن قلبـي اليطاوعني
سلـوق وانا في صحة ان اراه طريح الـفراش يعيش عـلى السوائل او اخلـضار ا
جيـدة اكل ما لذ وطاب.. ولذلك اشاركه في شرب الدواء وتناول شورية اخلضار

حتى يتم شفاؤه!
ونعبـر احلدود الى شخصية االم االوربية واالمريكية فنجدها على النقيض تماما
من االم العربـية فهي فاترة او معتدلة في عواطفها نحو ابنائها حتى وهم اطفال.
فال جندها مـلهوفة قلـقة متوتـرة دائما. صحـيح انها حتبهم وحتـنو عليـهم ولكنها

سؤولية منذ طفولتهم. تفضل ان حتملهم ا
فاالم االوربيـة تترك اطـفالها يـذهبون الى مدارسـهم ويعودون مـنها وحدهم بـينما

تصر االم العربية على مرافقتهم في رحلة الذهاب والعودة بل وحمل حقائبهم.
وكثيـرا ما ترى االم في بيتها مـنهمكة في اعمال البـيت من طهو وغسيل وتنظيف
بينـما يجـلس االبناء مـسترخـ يقرأون الـصحف أو يصـفقون لـلفريق الـفائز في
مـباراة لـلكـرة امام الـشاشـة الصـغيـرة.. ومن الغـريب انهـا التشـكو وال تـطلب ان
ساعدة! ورغم يساعـدوها كما انها انـهم اليقدرون تعب االم واليعرضون عـليها ا
هــذا احلب الــزائـد عن احلــد جنــد االم الـعــربـيــة تــسيء الى ابــنـائــهــا في بـعض
االحـيــان عن جـهل او بــحـسن نـيــة وذلك عـنـدمــا تـفـضل احــد ابـنـائـهــا وتـخـصه
ـا يكون اشهرها انه ولد فال يزال برعايـتها واهتمامهـا السباب ليست خافية. ر
كـانة اهم من االنـثى. ويـظهـر هذا الـتمـييـز واضحا الـذكر في مـجتـمعـنا يـتمـتع 
عندمـا يكون الـولد الوحـيد او اخر الـعنقـود اي االصغر سـنا في اخواتـه البنات.
فـفي مـثل هـذه احلـاالت يصـبح (احملـروس) مـحـور اهـتـمام جـمـيع اهـتـمـام افراد
ا اسـرته حـتى اخوته الـبـنات. والشك ان مـثل هـذا االهتـمام يـضـر الولـد اكثـر 
ـيوعـة وعدم تـقدير يـفيـده ويصـيبه بصـفات سـيئـة كثيـرة مثل االنـانيـة والغرور وا
سـؤوليـة فيـتصـور مثال اثـناء دراسـته انه اذكى من زمالئه او افضل مـنهم الي ا
زعومة فيهمل دراسته ويزعج مدرسيه ويتعالى على سبب ويعـتمد على عبقريته ا
اقرانه. وعنـدما يكبر ويبدأ حياته العملية يتصور انه مخلوق من طينة مختلفة عن
ـة لسبـب بسيط ـدلل في تيـار اجلر بقـية خلق الـله بل قد يـنجـرف هذا الـشاب ا
وواضح وهـو انه لم يـعـرف في طـفـولـته اخلـطـأ من الـصـواب فـلم تـعـاقـبه امه ولم
يـحـاسـبه ابـوه عـلى فـعل او قـول واذا كـان تـفـضـيل االم لـلـولد عـلى الـبـنت لـه ما
يبرره فـأن هناك اسبابا اخرى غير منطـقية تدفع الى االم الى التفرقة في معاملة
االبناء كأن حتب ابنتها الكبرى او الصغرى اكثر من اخوتها او تفضل بنتا على
شـقــيـقـتـهـا النـهـا اجـمل مــنـهـا او تـهـتم بـأبن اكـثــر من اشـقـائه النه اذكى مـنـهم.
فـالشك ان االبويـ يتمـنيـان ان يتـفوق ابـنهـما ويـتصـوران ان التـجريح سـيدفعه
الى اجلد واالجتـهاد.. وهو تفكـير بعيد عن الـصواب فقد اصيب الـولد باالكتئاب
وامتأل قلـبه الصغير بـالكراهية. ولـو ان االم شجعت ابنها واقـنعته بأنه اليقل عن
ريض ويحول عجزات يعجل بشفاء ا اخويه ذكـاء جلد واجتهد.. فاحلب يصنع ا
ـعامـلـة وخـاصة من االم اخلـائب الى نـابه والـيـأس الى امل امـا القـسـوة وسـوء ا
فانهـا تمأل الـقلوب الـصغـيرة بالـغيـرة وجتعل االبنـاء اعداء الـداء. ان افهم واقدر
درس تـلميـذا على بـقيـة زمالئه في الفـصل النه اهدأ طـبعا او اذكى انه يفـضل ا
ـدرسة تلـميذة بـاحلب والرعايـة النها عقال او اكـثر ادبا وافـهم واقدر ان تخص ا
مجتـهدة او مهذبة او مطيعـة ولكن الننتظر من االم ان تمارس الـتفرقة في معاملة
ابنـائها فـتحب الـنابه وتكـره البـليد فـهي ام اجلمـيع ومن حقهم ان
ينعـموا بحنانها ورعايتها.. ان بذور التفرقة التي تغرسها
االم بـ افـراد االسـرة تـنـمـو وتثـمـر عـداء وحـقـدا وكـرها
ب ابـنـاء الوطن الن احلـقد مـأل قلـبه فيـمـوت وهو حـاقد
ــهل دون حق فـــحــســبــنــا الـــله ونــعم الــوكــيـل ان الــله 

واليهمل.
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60 مليون حوض سباحة أوليمبي
أسـقط اإلعــصـار هـارفي  150تـريــلـيـون
تحدة في ياه فوق الواليات ا لتر من ا
أغسـطس/ آب ونالـت مديـنتـا هيـوس

وتكسـاس النصـيب األكبر من الـعاصفة.
لء 60 ملـيون ـيـاه تلك  وتكـفي كـمـية ا
قاييس حوض سباحـة أوليمـبي وفق ا
الـرسـمـيـة وهي 50 مـتـرا لـلـطـول و25

مترا للعرض وعمق مترين.
17 شخصا

ــشـاهـيـر الــذين تـوفـوا خالل عـام عـدد ا
2017 (حتى يوم 22 ديسمبر/ كانون
أول) ما يـجـعله الـعـام األسوأ بـالـنسـبة
Death- ـوقع لـلــمـشـاهـيــر وذلك وفـقـا 
list.net وهو موقع متخصص في نعي
ــشـاهــيــر الـذين ــشــاهـيــر. ومن بــ ا ا
ماتـوا خالل العـام هيـو هيـفنـر مؤسس
مـجـلـة بالي بوي والـكـومـيـديـان جـيري

لياردير ديفيد روكفيلر. لويس وا
أظــهـــر اســتــطالع دولـي أجــرته وكــالــة
"أوراسيا بول" لالسـتشارات السـياسية
أن الــرئــيس الــبــرازيــلي مــيــشــال تــامـر
ــئـــة فـــقط من يـــحـــظى بـــتـــأيـــيــد 3 بـــا
ـسـتـطـلــعـة آرائـهم في الـبـرازيل وهي ا
سح. أقل نسبة في الدول الـتي شملها ا
وعـــلى الــرغـم من أن اســتـــطالع أحــدث
أجري في البرازيل رفع تلك النسبة إلى
ئة إال أنه لم ينقله من موقعه  6في ا

دونالد ترامب
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تتالطم قسما منها االمواج في ح
اضـطر قـسم من عـنـاصـر االنـقاذ من
اجل الـوصـول الـيـهـا لـلـصـعود عـلى
ــكـان مــ مــروحـيــة انــزلـتــهم الى ا
بــيـنـمــا تـعــيّن عـلى الــبـاقــ سـلـوك
ـنـحـدر الـوعر مـسـتـعـيـنـ بـحـبال ا
التـسـلق. واعرب الـرئـيس البـيروفي
بيدرو بابـلو كوتشيـنسكي عن حزنه
لسقوط هذا العدد الـكبير من القتلى
في احلـادث. وقـال فـي تـغـريـدة عـلى
تـويتـر "من احملـزن للـغـاية بـالـنسـبة
ـثل الـيـنـا كـبـلـد ان نـقاسـي حـادثا 

هذه الضخامة".
ويـعتـبـر الطـريق الـسـريع حيث وقع
احلـــادث من اخـــطـــر الـــطــرقـــات في
ـــــرور الـــــبـالد وهـــــو مــــــخـــــصـص 

احلافالت والشاحنات حصرا.

{ لــــــيـــــمـــــا (أ ف ب) - قـــــضى 48
شـخصـا عـلى األقل امس في الـبـيرو
جراء سـقـوط حافـلة عـلى مـتنـها 57
شخـصـا من على ارتـفـاع ينـاهز مـئة
متـر وحتطـمهـا فوق شـاطئ صخري
بــعــدمـــا اصــطــدمـت بــهــا شـــاحــنــة
وقـــذفــتــهـــا من أعــلى طـــريق ســريع
شمال ليما وفق ما أفادت الشرطة.
وقــالـت الــشــرطــة في بــيــان نــشــرته
وزارة الــداخـــلــيـــة عـــلى مـــوقــعـــهــا
االلـــكــــتــــروني ان حــــادث "ســــقـــوط
احلـافــلـة (...) اوقع  48 قـتــيال عـلى
االقـل" مـــشـــيــرة الـى ان عـــمـــلـــيــات
انتشال اجلثث تـوقفت بسبب هبوط
ــد الـــبــحــري الى الــلـــيل ووصــول ا

مكان حطام احلافلة.
وكانت حـصيلـة سابـقة اوردهـا قائد

ـــرور الــكـــولــونــيـل ديــنــو شـــرطــة ا
ــــقــــتل 36 اســــكــــوديــــرو افـــــادت 
شخصا. وقال اسكودير للصحافي
بعد حـوالى ست ساعـات على وقوع
الـــكــــارثــــة ان احلــــادث وقـع  عــــنـــد
"مــنـعــطف الــشـيــطــان" الـذي يــرتـفع
حوالى 100 مـتـر عن سـطح احملـيط
الهـاد ويقع بـالـقرب من بـاسامـايو
عــلـى بــعـــد حــوالى 45 كــلـم شــمــال

العاصمة ليما.
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وكـــانـت احلـــافــــلـــة مــــتـــجــــهـــة الى
الــعــاصـمــة الــبـيــروفــيـة مـن مـديــنـة
هــواشــو (وسط) وعــلى مــتــنــهـا 55
راكـبـا وسـائـقـان. واحلـافـلـة الـزرقـاء
الـتي حتـولت كـومـة حـديـد اسـتـقرت
رأسا عـلى عقب فـوق صخـور البـحر

{ سـيـول (كـوريـا اجلـنـوبـيـة) (أ ف
ب) - اعــــلــــنـت بــــيـــونـغ يــــانغ امس
االربـــعــاء انــهــا ســتـــعــيــد فــتح خط
ـنــاقـشـة االتــصـال بـ الــكـوريــتـ 
بية مشاركتها في دورة االلعاب االو
قبلة في كوريا اجلنوبية الشتوية ا
مــعـبـرة مـن جـديـد عـن انـفـتــاح عـلى
الـرغم من تـهــجّم الـرئـيس االمـيـركي
دونــالـد تــرامب عـلــيه في شــأن الـزرّ

النووي.

واقترح الـشمـال إعادة قنـاة االتصال
وجنوم احلدودية حيث في قرية با
وقع اتـفـاق الهـدنـة في خـتـام احلرب
الـكــوريـة (1950-1953) وذلك بــعـد
عـــرض ســـيـــول اجـــراء حـــوار عـــلى
مـسـتـوى عـال ردا عـلى انـفـتـاح عـبـر
عنه الـزعـيم الكـوري الـشمـالي. وكان

االتصال توقف في 2016.
وحتـــــــدث كـــــــيم جـــــــونـغ-اون خالل
ــنـاســبـة رأس الـســنـة عن خــطـابه 

امـــكـــانـــيـــة اجــــراء مـــحـــادثـــات مع
اجلنـوب ومشـاركة الـشمال في دورة
ـبــيــة الـشــتــويــة الـتي االلــعــاب االو
25 ســـــــــــــتــــــــــــجــــــــــــري مـن  9الى 

شباط/فبراير في كوريا اجلنوبية.
ـبـادرة في اجـواء من وجـاءت هـذه ا
ـتصـاعد بـعد اطالق كـوريا التـوتر ا
الـــشـــمــالـــيــة عـــددا من الـــصــواريخ
البـالسـتيـة واجرائـها جتـربة نـووية
سـادسة مـواصـلة بـذلك طـموحـاتـها

الـــــعـــــســـــكــــريـــــة عـــــلـى الـــــرغم من
االعتراضات الشديدة.

وردا عــــلى ذلك اقــــتـــرحـت ســـيـــول
اجراء مـفاوضـات على مـستـوى عال
في التـاسع من كانون الـثاني/يـناير
ســـتــــكـــون االولى مـــنـــذ  ?2015في
وجنوم تـتناول مشـاركة الشمال با
بية و"قضايا اخرى في االلعاب االو
ذات اهــتــمــام مـــشــتــرك لـــتــحــســ

." العالقات ب الكوريت
ـنـاسـبة رأس الـسـنة وفي خـطابه 
كرر كـيم جونغ-اون التـأكيـد ان بلده
دولــة نــوويــة مــحــذرا من ان "الــزر"
الــنــووي في مــتــنــاول يــدي دائــمـا".
وقال ان "الزر النـووي موجود دائما
تـحدة على مـكتـبي. عـلى الواليـات ا
ان تــدرك ان هــذا لـــيس ابــتــزازا بل

هو الواقع".
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ودفع هــــذا الــــتــــصــــريح الــــرئــــيس
االمــيـركي الى اطـالق حتـذيــر. وقـال
ان "الــزعـيم الــكــوري الـشــمــالي كـيم
جـــــونغ-اون قــــال لــــتــــوه ان +الــــزر
النـووي موجـود على مـكتـبه دوما+.
ـتـهالك هـلّا يـبـلـغه أحد فـي نظـامه ا
ـتـضـوّر جــوعـا بـأنـني انـا ايـضـا وا
لـدي زر نــووي ولـكـنه اكــبـر وأقـوى

من زره وبأن زري يعمل!".
وجاءت تـغريـدة تـرامب بعـدما قـللت
ـتـحـدة في اال سـفـيـرة الــواليـات ا
ــتــحـدة نــيــكي هـايــلي من اهــمــيـة ا
عـرض سـيـول اجـراء مـفـاوضـات مع
الـشــمــال مــعــتــبـرة انــهــا "هــمــلــيـة

ترقـيع". وقـالت الـناطـقـة باسم وزارة
اخلارجية االميركـية هيذر نويرت ان
كــيـم "يــحــاول االيــقــاع" بــ ســيــول

وواشنطن".
ويبـدو ان بيـونغ يانغ لم تـتأثـر بهذه
التصـريحـات واعلـنت عن اعادة فتح
اخلط الـــســـاخن مع اجلـــنــوب عـــنــد

الساعة  06,30 بتوقيت غرينتش.
من جهة اخرى صرح رئـيس اللجنة
الـكـورية الـشـمـالـية العـادة الـتـوحـيد
السلـميـة لكوريـا ري سون-غوون ان
كـيم جـونـغ اون "رحب" بـالـدعم الـذي
قــدمـته كـوريــا اجلـنــوبـيــة القـتـراحه

بشأن السالم.
ومــنــذ عــقــود تــفــصل الــشــمــال عن
اجلنوب منطقـة منزوعة السالح تعد
واحدة من احلدود االكثر عسكرة في
العالم. وتعـود آخر محادثـات ثنائية
بـــــــ الـــــــبـــــــلـــــــدين الـى كـــــــانــــــون
االول/ديـــســمـــبــر 2015 وقــد بــاءت

بالفشل.
وكــان خـط االتــصــال الــهـــاتــفي بــ
ـوجنــوم يـسـتـخـدم الـبـلــدين في بـا
لـتـقـييم الـوضع مـرتـ يـومـيـا لـكنه
قطع في 2016 مع تـدهـور العـالقات
الثنائـية على اثـر خالف حول مجمع

كايسونغ الصناعي.
ورحــــبت ســــيــــول بــــاعالن كــــوريــــا
الـشـمـالـيـة اعـادة فـتح خط االتـصـال
بـ الـكـوريتـ مـعـتـبـرة انه خـطوة
"مـــهــمــة جـــدا" الســتــئـــنــاف احلــوار
توقف مع بيـونغ يانغ. وقال رئيس ا
كـتب االعالمي لـلـرئاسـة يـو يونغ- ا

شــــان ان "اعـــــادة الــــعـــــمل بـــــاخلط
الساخن امر مهم جدا".

وأضــاف ان هـــذه اخلــطـــوة "تــخــلق
أجـــواء تـــســــمح بـــاالتــــصـــال (بـــ

) في كل االوقات". سلطات الكوريت
ويؤيـد رئيس كـوريا اجلـنوبـية مون
جــاي-ان مـنــذ فــتـرة طــويـلــة إجـراء
حــوار مـع الـــشـــمـــال لــكـــنـه يـــؤكــد
بـــاســتــمــرار انه لن يـــقــبل بــكــوريــا

شمالية تمتلك سالحا ذريا.
كنها وقالت هايلي إن واشنـطن ال 
ان تــأخـذ احملــادثـات الــكـوريــة عـلى
نع محمل اجلد "اال اذا حققت شيئا 
كـل االســلــحــة الــنـــوويــة في كــوريــا

الشمالية".
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وتؤكـد بـيونغ يـانغ انـها حتـتاج الى
هـذه االســلـحـة حلـمـايــة نـفـسـهـا من

واشنطن.
وســخـر الــرئـيس االمــيـركي دونــالـد
تــرامـب الــثالثــاء مـن اعالن الــزعــيم
الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبل
يـومـ من ان الـزر الـنـووي مـوجـود
دائما على مكتبه مؤكدا ان لديه زرا

نوويا "أكبر وأقوى".
وقال تـرامب في تغـريدة عـلى تويـتر
ان "الــزعـيم الــكــوري الـشــمــالي كـيم
جـــــونغ-اون قــــال لــــتــــوه ان +الــــزر
النـووي موجـود على مـكتـبه دوما+.
ـتـهالك هـلّا يـبـلـغه أحد فـي نظـامه ا
ـتـضـوّر جــوعـا بـأنـني انـا ايـضـا وا
لـدي زر نــووي ولـكـنه اكــبـر وأقـوى

من زره وبأن زري يعمل!".

احلــريق انــدلع في مــتــجــر لألثـاث
بنى يقع في الطـابق االرضي من ا

ثم امتد الى بقية الطوابق.
ولم تــــتــــمـــكـن فــــرق االطـــفــــاء من
الــســيــطــرة عــلى احلــريق اال بــعـد
حـوالـى ثـمـانـي سـاعــات اي قـرابـة

الساعة  18,50) 13,50ت غ).
وكـتب رئيس بـلـديـة نيـويـورك بيل
دي بالزيو في تـغـريدة عـلى تويـتر
"أصــلي كـي يــتــمــاثل كل اجلــرحى

للشفاء سريعا".
وأدى احلــــريـق الى تــــشــــريــــد 11
اسـرة مــكــونـة من 29 بـالــغـا و11

طفال.
ومــسـاء اخلــمــيس تــسـبّـب صـبي
عمره ثالث سنوات كان يلهو بفرن
مـــنـــزلي بـــأســـوأ حـــريق شـــهـــدته
نيويـورك منذ 25 عاما إذ قتل 12

شخصا بينهم اربعة اطفال.
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تـختـلف رؤية الـكثـيـر من القـيادات احلـزبيـة العـراقيـة عن تلك الـتي تقـدمهـا بعـثة
فـترضـة فيـما يـطرح من حـلول مـقتـرحة لـلمـعضالت ـتحـدة للـتسـويـات ا األ ا

التي تواجه مستقبل عراق ما بعد داعش.
ـفاسـد احملـاصـصة عـلى مـقـاليـد الـسـلطـة بـكل قوة ـتـمـسكـون  لـذلك يـقبض ا
ويـعـتـبـرون أي  طـروحـات لـتـسـويـة األوضـاع  الـعـامـة مـا بـعـد داعش  وابـرزهـا
صاحلة الوطنية  وإلغاء مظاهر احلكومة العميقة   الزام الدولة سينـاريوهات ا
ؤسـسي وغـيـرها من األمـور الـتي تـفتـرض االنـتـقال الى  بـتـطبـيـقـات  التـقـييـم ا
ـفاهيم  ما زالت هذه القـوى السياسية تطبـيقات اقتصـاد السوق االجتماعي  
ساءلـة والعدالة وعدم الـتسامح مع من تلوثت تسـوقها  حتت عناوين (( قـانون ا
يـديه بـدمـاء الـعـراقيـ )) فـيـمـا  تـسـامـحت ذات الـقـوى مع حـيـتـان الـفسـاد في
قانـون العفـو العام  وجـعلت  اجلـهات الرقـابيـة امام فراغ قـانوني  مريع  ذهب

بجهود سنوات  لتحقيق  في ملفات  كبرى الى  ال شيء  !!
  هـكـذا حترق هـذه الـقـوى مـسـتقـبل الـعـراق في مـعـادلـة تفـتـرضـهـا بـان خروج
حيتـان الفساد من الـسلطة تعـني سقوط اجنـداتها احلزبيـة في هاوية التاريخ  
ومـســاومـة اجلـمـيع عــلى  ضـمـان عـدم مــحـاسـبـة حــيـتـان الـفـســاد بـاحلـصـانـة
قبلـة  فلن تكون ـانية التي  في حـالة حصولـهم عليهـا  خالل االنتخـابات ا البر
ســفـيــنـة هــذه  االنـتــخـابــات اكـثـر  مـن  حـطــام من حـطــام في بـحــر هـائج   من
دمرة  االستـحقاقـات  الشـعبيـة تبـدأ بعودة الـنازحـ  وإعادة اعمـار  مدنـهم ا
وال تنـتهي عنـد  حسابات  عـدم ظهور  داعش  جـديدة  من معـطف الفساد ذاته

نهزمون  الى  مدن العراق . الذي  عبر منه الدواعش  ا
طروحـة للتداول وأكثر مـنها ما يسرب من   وهناك الـكثير من السيـناريوهات ا
بالونـات اختـبار إعالميـة لقـياس ردود األفعـال ب مـختلف الـفرقـاء لكن الكـثير
ـفترض مواجهته في نـعطف االقتصادي ا من هذه الـسيناريوهات تـتوقف عند ا
االنتقال الى ما وصفه صندوق النقد الدولي باقتصاد السوق االجتماعي الذي
يواجه مـفاسد احملـاصصة يـسعى لتـطبيـق نوع من العـدالة االجتـماعيـة وجميع
تـسابقـ الى مقـاعدها في ـن هم في واجهة الـسلـطة او ا الفـرقاء العـراقي 
ـقـبـلـة امـام اسـتـحـقـاق  كـبـيـر  في  االنـتـقـال الى  تـطـبـيـقـات هذا االنتـخـابـات ا
الـنمـوذج  الـذي اعـدت له  خطـة  خـمسـيـة  مـطلـوب تـنفـيـذها  فـيـمـا الكـثـير من
استـحقاقاتهـا  تتعارض فـعليا  مع مكـاسب  مفاسد احملـاصصة  ويصل  هذا
الـتـعــارض الى درجـة اإللـغـاء  والــسـؤال من يـتـمـكـن الـغـاء االخـر  خط إعـادة

االعتبار  للقانون ومحاربة الفساد  ام خطوط مفاسد احملاصصة ?
وهنـاك ثالث فـرضيـات  واقعـيـة  األول  ان  واشنـطن ولنـدن واالحتاد األوربي
يـبـحـثون عـن حلـول  عـراقـيـة تـضـمن مرحـلـة مـا بـعـد  داعش في عـراق جـديد 
ـا يـحقق  مـصـاحلهم من والـثانـيـة  مسـاع إقـليـمـية لـضـمان  لـبـننـة الـعراق   
خالل  طـيف واسـع  من الـقـوى الـسـيـاسيـة الـتي  تـمـول  مـن هذه الـدولـة  وهي
ـتـصـديـة لـلسـلـطـة في عـراق  مـا بـعد ?  2003 األغـلـبيـة الـغـالـبـة  من الـقوى ا
والـثـالث   فـرضيـة ظـهور "عـبـد  الكـر قـاسم " جديـد في عـراق اليـوم   تـبدو
الفرضـية األضعف فيما ترتبط  مساعي الدول اإلقليمية  بنتائج  موقف  القوى
ـتحـدة ومـا تـطرحه الـدولـيـة  وهي اليـوم تـضـغط بـشدة من خـالل  بعـثـة األ ا
ـا يـجـعل تـقـاريـرهـا  من تـسـويـات   سـيـاسـيـة ومـجـتـمـعـيـة مـا بـعـد  داعش  
الوكالء احملـليـون لهـذه القـوى  دوليـة وإقلـيمـية  امـام  خياريـن  األول  الفرار
ـقـبـلـة واالكـتـفـاء بـغـنـائم مـفـاسد من سـفـيـنـة االنـتـخابـات ا
احملاصـصـة   وهـذا يعـني  غـيـاب  وجوه  مـعـروفة  عن
ـقـبـل والـثـانــيـة تــصـدي هــذه الـقـوى مـجــلس الـنــواب ا
ـوذجـا جـديـدا  من احملـاصـصـة ـا يـحـقق  لـلـتـسـويـة 

ا يكون عنوانها  (( محاصصة  التكنوقراط))   ر
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مــوقع تــويــتــر لــلـتــعــبــيــر عن رفــضـهم
لالنــتــهـــاكــات اجلـــنــســيـــة في أعــقــاب
فضيحة هوليوود التي تورط فيها قطب
إنـتــاج األفالم هـارفي وايـنــسـتـ وفـقـا
لـعـدد من الـتــقـاريـر. وشـاركت نـسـاء من

 85دولة في هذه احلملة.
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ـرات الـتي أدانت فـيـهـا صـفـر هـو عـدد ا
صـــراحــة احلــائـــزة عــلى جـــائــزة نــوبل
لـلــسالم واحلــاكــمــة الــفــعـلــيــة لــلــدولـة
ار أونغ سـان سوكي الـعنف ضد ميـا
سلمـة في ذلك البلد أقلية الـروهينجـا ا
على الرغم من مطالـبات اجملتمع الدولي
ا في ذلك الـتماس من لها بـذلك مرارا 
حائزيـن آخرين على جـائزة نـوبل.ووفقا

ــنــظــمــة أطــبــاء بال حــدود فـإن 6000
شخص على األقل من الروهينجا قتلوا

خالل عام 2017.
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A68 تـتــسع مـسـاحـة اجلــبل اجلـلـيـدي
الـــذي انـــفــصـل عن نـــهــر "الرســـ سي"
اجللـيدي فـي القـارة القـطبـية اجلـنوبـية
اضي الستضافة كل في يوليو/ تموز ا
ـــبــاريـــات الــتي ســـتــقـــام خالل كــأس ا
ــقــبــلــة لــكــرة الــقــدم في وقت الــعــالم ا
واحـد. ووفقـا لـعلـمـاء فإن هـذه الـعمـلـية
ــا تــكـون قــد تــسـارعت الــطــبـيــعــيـة ر
بـــســبب االحـــتــبــاس احلـــراري لــكــوكب

األرض.
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إحـدى طـرق شـرح األحـداث الـتي جـرت
اضي هي منـذ يـنايـر/ كـانون الـثـاني ا
الـبـحث عن األرقـام الـتي قـد ال يـكـون كل
األشـــخــاص عــلـى درايــة بــهـــا. هــذا مــا
جـعـلـنـا نعـد هـذه الـتـشـكـيـلـة من األرقام

لفتة. ا
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عدد الـصواريخ والقـنابل الـتي أسقـطها
التـحـالف الدولي الـذي تـقوده الـواليات
ــتـحــدة عـلى ســوريـا والــعـراق خالل ا
الفـتـرة من ينـاير/ كـانـون الثـاني وحتى

اضي. أكتوبر/ تشرين األول ا
لكن هذا الـقصف أسفـر إلى جانب قتال
من قــوات أخــرى عــلى األرض عن طــرد
تــنــظــيـم الــدولــة اإلسالمــيــة من مــعــظم
ـناطق الـتي كـانـوا يسـيـطـرون علـيـها ا

في سوريا والعراق.
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عــــدد الـــــبــــراكـــــ الــــتـي نــــشـــــطت في
أندونيسيـا البلد الذي يـحوي أكبر عدد
من الـبـراكـ في الـعـالم. وفي نـوفـمـبر/
تشرين الثاني اندلع بركان جبل أغونغ
وأجــبــر عــشــرات اآلالف من األشــخـاص

على النزوح عن منازلهم.
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استخدمـوا وسم أنا أيضا metoo على

كيم جونغ أون
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عمال االنقاذ
يحاولون اخراج
صاب من ا
حافلة سقطت
بوادي  في بيرو

عملة الكترونية


