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دان الـعراق العدوان الثالثي الذي شنته
ـتحـدة وبـريـطـانيـا وفـرنـسا الـواليـات ا
عـلى  سوريـا فجـر امس وأحلق أضراراً
نشآت حيوية سورية. ووصفت مـادية 
وزارة اخلـارجيـة الهـجوم بـأنه (تصرف
ــتـــحــدث بــاسم خــطـــيــر جـــداً).وقــال ا
الــوزارة أحــمـد مــحـجــوب في بــيـان إن
(وزارة اخلـارجـيـة الـعـراقـيـة تـعـرب عن
قـلـقـهـا من الضـربـة اجلـويـة الـتي قامت
ـتحدة األمريـكية وبعض بـها الواليات ا
حـلفائهـا على اجلارة سوريـا وتعد هذا
ـا له من الــتـصـرف أمــراً خـطـيــراً جـداً 
ــواطــنــ األبــريـاء) تــداعــيــات عــلى ا
مــضــيــفــاً أن (اخلــارجــيــة تـشــدد عــلى
ضــرورة احلل الــســيــاسي الــذي يــلـبي
تــطـلـعــات الـشـعب الــسـوري وأن عـمال
ـنــطــقـة إلى كــهــذا من شـأنه أن يــجــر ا
تـــداعـــيـــات خــطـــيـــرة تـــهـــدد أمـــنـــهــا
واســتـقــرارهـا وتــمـنح االٍرهــاب فـرصـة
جــديــدة لـلــتــمـدد بــعــد أن  دحـره في
الــعــراق وتــراجع كــثــيــراً في ســوريـا).
وتـابع ان الـوزارة جتـدد دعوتـهـا للـقـمة
الـعربية الى (اتـخاذ موقف واضح جتاه
هـــذا الــتــطـــور اخلــطــيـــر).وكــان وزيــر
اخلارجية إبراهيم اجلعفري قد حذر من
عـواقب تـوجيه ضـربـة الى سوريـا وقال
في تـصـريحـات ادلى بهـا عـقب اجتـماع
وزراء اخلــارجــيـة الــعــرب عـلـى هـامش
الـــدورة  29 جملـــلـس جـــامـــعـــة الـــدول
الـعربية على مستوى القمة في الرياض
ان (الشعب السوري بأكمله كان باألمس
مـذعـوراً بـأطـفـالـهم ونـسـائـهم وكـبارهم
ومـرضـاهـم يـقـلـقـون من ضـربـة حـمـقـاء
مـحـتـمـلـة) مـحـذّراً من انه ( إذا وُجـهت
الـضربة لسورية فهـذه فجيعة وخسارة
بـكل االعتبارات وخـطرة على كل دولنا
فـهـذا الـنـوع من األسـلحـة والـسـيـاسات
ـــكن مـــنع تــداعـــيــاتـــهــا اخلـــرقــاء ال 
وتـأثيرها وال نسمح أن تتكرر مثل هذه
ـتـحـدة احلـمــاقـات). وشـنت الـواليـات ا
وبـريـطانـيـا وفـرنسـا فـجـر امس عمـلـية
عـسكـريـة على سـوريا ردا عـلى الهـجوم
الـكـيـمـيـائي الـذي اتـهـمت به دمـشق في
دومـا واسـتـهدفت غـارات جـويـة مواقع
ومـــقـــار عـــســـكـــريـــة عـــدة في دمـــشق
وحـــمص. بـــدوره دعــا  زعـــيم الـــتـــيــار
الـصــدري مـقـتـدى الـصـدر الى تـظـاهـرة
حـاشـدة  تنـديـداً باالعـتـداء على سـوريا
تـرفع فـيهـا االعالم الـعراقـيـة والسـورية
ــركــزيــة حــصــرا. ووجــهت الــلــجــنــة ا
ـشرفة على االحـتجاجات الـشعبية في ا
الـعراق امس سؤاال الى الـصدر من جاء
فـيه ما يأتي (اليخفى عليكم ما تعرضت
له ســوريـا الــيـوم من ضــربـة امـريــكـيـة
ـعـونـة بـريـطانـيـا وفـرنـسـا وهـو امر
يــسـهم بــالـتــنـكــيل بـالــشـعـب الـسـوري
الـشقـيق اضافـة الى ما له من تـداعيات
ـنـطــقـة عـامــة والـعـراق كــارثـيـة عــلى ا
خــاصــة ونــحن نــعــتــزم اخلــروج يــوم

اخلــارجـيــة ســيـرجي ريــابـكــوف الـذي
اوضح فـي مـــقـــابـــلـــة مع صـــحـــيـــفـــة
كــومـيــرسـانت الــيـومــيـة إن (مــوسـكـو
ـتحدة مـهتـمة بـالتـعاون مع الـواليات ا
في مـا يـتعـلق بسـوريا).ووافق مـجلس
األمن الـدولـي عـلى عـقـد اجـتـمـاع  عـند
الـساعـة الـثالـثة بـتوقـيت جريـنتش من
يـــوم امس الــســـبت بـــنــاء عـــلى طــلب
. ــيــر بــوتــ الــرئــيـس الــروسي فالد
ونـقلت وكالة سبـوتنيك عن بوت قوله
ـتـحــدة بـدعم من إن (قــيـام الـواليــات ا
حــلــفـائــهــا بـقــصف مــنـشــآت الــقـوات
ـسـلـحـة والـبـنـيـة الـتـحـتـيـة لـسـورية ا
بـالـصـواريخ دون تـفـويض من مـجـلس
تحدة يعد انتهاكاً األمن الـتابع لأل ا
تـحـدة وقواعـد ومـباد ـيـثـاق األ ا
الـقــانـون الـدولي وهـو عـمل من أعـمـال
الـــعــدوان ضـــد دولــة ذات ســـيــادة في
طـلـيـعـة مـكـافـحـة اإلرهـاب) داعيـا إلى
(عـــقــد جـــلــســـة طــارئـــة جملــلس األمن
ـنـاقـشة الـهـجوم عـلى سـوريـة). و دعا
االحتــــــاد األوربي روســــــيـــــا وإيـــــران
لـلمـساعـدة في منع احلـكومـة السـورية
من اسـتخـدام األسلـحة الـكيـماويـة مرة
ـزيـد من الـعقـوبات أخـرى مـحذرا من ا
االقـتصـادية.ودعا االحتـاد في بيان (كل
الـــدول وخــاصـــة روســيـــا وإيــران إلى
ـــنع اســتـــخــدام ـــارســة نـــفــوذهـــا 
األسـلحة الكيمـاوية مرة أخرى ال سيما
من جـانب النظـام السوري).وأضاف أن
االحتـاد فرض عـقوبات عـلى سوريا في

تـمـوز  2017 وفـي آذار من هـذا الـعـام
زيد وهـو (مستعد دومـا لبحث فرض ا
من اإلجــراءات كــلــمــا دعـت احلــاجـة).
وذكـر تــقـريـر لـلـمــخـابـرات رفـعت عـنه
فـرنسـا صفة الـسريـة  امس السبت أن
بــاريـس خــلــصـت بــعــد حتــلـــيل فــني
ـصـادر مـتـاحـة للـجـمـيع و(مـعـلـومات
مــخــابــراتــيـة مــوثــوقــة) أن الــهــجـوم
الــكـيــمـاوي في دومــا كـان مـن تـنــفـيـذ
الــقــوات احلـكــومــيــة الـســوريــة.وقـال
ــعـلــومـات الــتـقــريـر انـه (بـنــاء عـلى ا
اخملـابـراتـيـة الـتي جـمعـتـهـا وكـاالتـنا
وفي ظـل غـيــاب عـيــنـات كــيـمــاويـة 
حتـليلـها في معامـلنا تعـد فرنسا دون
شك أن هــجــومــا كــيــمـاويــا وقع عــلى
مــدنـيــ في دومـا... وأنه لــيس هـنـاك
سـينـاريو معـقول غـير أنه كان هـجوما
ـــــســــــلـــــحـــــة نـــــفــــــذته الــــــقـــــوات ا
الـسـورية).وكـشـفت فرنـسـا النـقاب عن
هــذا الـتـقــريـر بــعـد ضـربــات مـنــسـقـة
نـفـذتهـا بـريطـانـيا وفـرنـسا والـواليات
ـتـحدة عـلى أهـداف تـابعـة لـلحـكـومة ا
الــسـوريـة خالل الــلـيل.وقـال الــتـقـريـر
انه(بـعـد فـحص مـقاطع فـيـديـو وصور
ضـحـايا نُـشـرت على اإلنـترنـت تمـكنت
األجـهـزة من أن تـسـتنـج بدرجـة عـالـية
من الـثـقة أن األغـلبـية الـعظـمى حديـثة
ولـيست ملفقة) مشيراً الى أنه (ليست
هـــنــاك حـــاالت وفــاة جـــراء إصــابــات
نـــــاجــــمـــــة عن عـــــنف بـــــدني وأن كل
األعــراض الــظـاهــرة حتــمل مــؤشـرات

هــجــوم بــأسـلــحــة كــيــمــاويـة). ونــقل
الـتقرير عن وكاالت فرنسية أنه (لم يتم
ــــتــــحــــدة عن مــــخــــزون إبـالغ األ ا
احلــكـــومــة الـــســوريــة من األســـلــحــة
الـكــيـمـاويـة بـالــكـامل) مـشـيـرة الى إن
(سـوريـا لم تـعلن عن كـثـير من أنـشـطة
مـــــركـــــز الـــــدراســـــات والـــــبـــــحــــوث
الـعـلـميـة).وخـلص الـتقـريـر الى الـقول
أن (سـوريا لم ترد على تساؤالت بشأن
تـبقي أمـور بـينـهـا اخملزون احملـتمـل ا
مـن غــــاز اخلـــــردل وغــــاز الـــــســــارين
وأسـلحة كيماوية غير معلنة ذات عيار
صـغـير وغـاز األعـصاب ومـواقع إنـتاج
وحتميل غاز السارين).واعرب الرئيس
األمــريـكي دونـالـد تــرامب عن اعـتـزازه
بــاجلـيـش االمـريــكي وقــال في تـغــريـد
عـلى تـويـتـر (أنا فـخـور جـدا بجـيـشـنا
الـعــظـيم الـذي سـيـصــبح قـريـبـا بـعـد
إنـفــاق مـلـيـارات الـدوالرات الـتي تـمت
ـوافـقة عـلى اعتـمـادها أفـضل جيش ا
امـتلكـته بالدنا في تاريخـها ولن يكون
ــكن أن هـــنـــاك أي شيء أو أي أحـــد 
يـــقـــاربه). وقــال فـي تــغـــريـــدة اخــرى
(ضـربـة مـحــكـمـة  تـنـفـيـذهـا الـلـيـلـة
ـاضـيـة. شـكـرا لـفـرنـسـا وبـريـطـانـيـا ا
. حلـكمـتهمـا وقوة جيـشيـهما الـرائع
لم يـكن باإلمكـان احلصول على نـتيجة
هـمـة). وابدت إسـرائيل أفـضل. تـمت ا
تــأيـيــدهـا وقـالـت أن (الـضـربــات عـلى
ســوريــا مــبــررة) قــائــلــة إن الــنــظــام
الـسوري يواصل (عماله اجملرمة) وأكد
ـرصـد الـسـوري حلـقـوق اإلنـسـان أن ا
ـراكـز الـتي طـالـتهـا الـضـربـات كانت ا
خـالـيــة تـمـامـا إال من بـضـعـة عـنـاصـر
حـــراســة جــراء تـــدابــيــر احـــتــرازيــة
اتـخـذها اجلـيش السـوري مـسبـقا. من
جـهته أكد اجليش الروسي عدم تسبب
الــهــجـمــات بــوقـوع أيــة ضــحـيــة بـ
.وقـال اجلـنرال ـدنـيـ والـعـسـكـريـ ا
ســـيـــرغـي رودســـكـــوي انه (بـــحـــسب
ــعـلــومـات األولــيـة لــيس هـنــاك أيـة ا
دني أو اجليش ضـحية في صفوف ا
الــــروسـي). وأوضح أن (الـــــتــــحــــالف
الـثالثي الـغربيـة أطلق  103 صـواريخ
كـروز بعـضها من طـراز تومـاهوك على
سـوريا) مشـيراً الى ان (أنظـمة الدفاع
اجلــوي الـتــابـعــة لـدمــشق جنـحت في
اعـــتــراض  71 مـــنــهــا). وقـــال مــديــر
ـرصد السوري حلقوق اإلنسان رامي ا
عــبــد الــرحــمن  إن (مــراكــز األبــحـاث
ــقـرات الــعـســكـريــة الـتي طــالـتــهـا وا
الـضربـات الغـربية كـانت خالـية تـماما
إال من بــضع عــنــاصـر حــراســة جـراء
تــدابـيــر احــتـرازيــة اتــخـذهــا اجلـيش
الـسوري مـسبقـا).ونقلت وكـالة فرانس
بـرس عن عبـد الرحمن قـوله إن (جميع
ـراكز التي اسـتهدفت بـالقصف كانت ا
فـارغة تماما بعـدما  سحب العناصر
الـتي كانت موجودة فيـها قبل أكثر من

ثالثة أيام).
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ــنــطـــقــة الــتـي تــشــهــد االوضــاع فـي ا
بـاالصل تـوتـرات عدة فـضال عن اعـطاء
مـسوغ لتنظيمات ارهابـية لتنفيذ اعمال
ارهـــابـــيه) .وتــوقـع  خالف ان (تـــشــمل
الــضـــربــة مــراكــز عــســـكــريــة ســوريــة
ومــطــارات وقــواعـد لــلــحــرس الــثـوري
مسـتـبعـدا ( وقوع االيـراني في سـوريـا)
مـواجهـة امـريكـية روسـية في سـوريا) 
مـؤكدا ان( روسـيا ليس لـديها اسـتعداد
ــواجـهـة امـريـكــا) . وقـد تـبـايـنت ردود
االفـعال االقـليـمية والـدوليـة امس بشأن
الــعــدوان بـ مــؤيــد ورافض. واعـربت
دول عـربـيـة عـدة تـأيـيـدهـا لـلـضربـة من
بـيـنـهـا الـسعـوديـة وقـطـر. وعزت وزارة
اخلـارجيـة السعـودية في بـيان تأيـيدها
بـالقـول إن (العـمليـات العـسكـرية جاءت
ردًا عـلى اسـتـمـرار النـظـام الـسوري في
اسـتـخدام األسـلحـة الكـيـمائـية احملـرمة
ـا فيـهم ـدنـيـ األبـريـاء  دولـيًـا ضـد ا
األطـفال والنـساء). وقال األردن إن احلل
الـسيـاسي هو الـسبـيل الوحـيد لـضمان
اســتــقــرار سـوريــا ووحــدة أراضــيــهـا.
تـحـدث باسم احلـكومـة محـمد وشـدد  ا
ــومــني في بــيـان عــلى ان (اســتــمـرار ا
الـــعــنف يــؤدي إلـى مــزيــد مـن الــعــنف
واســتـمـرار الـصـراع والــقـتـال والـدمـار
والــتـــشــريــد الــذي ضــحــيـــته الــشــعب
الـسوري).ولم يـشر الـبيـان إلى الـضربة
اجلــويـة. من جــهـتــهـا واصـلـت روسـيـا
امس اتـصاالتهـا مع الدول التي شاركت
في الــــضـــربــــة بـــحــــسب نــــائب وزيـــر
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اســـتــجــاب رئــيـس مــجــمــوعــة
سـتـقل االسـتـاذ سـعد االعـالم ا
الــبـزاز السـتـغـاثـة سـبع عـوائل
مــتـعــفـفــة من مــنـطــقـة الــفـضل
بـــبــغـــداد بــعــد  24 ســـاعــة من
عـــرض مــــنـــاشـــداتـــهـــا ضـــمن
بـــرنـــامج (كالم الـــنـــاس) الــذي
تــقـدمـه قـنــاة (الـشــرقـيــة).وقـام
مـــقـــدم الـــبـــرنــامـج بـــتــســـلـــيم
ـاديــة لـهـذه مــعـونــات الـبــزاز ا
الــعـوائل . وقـد تـراوحت بـــــ
الــثالثــة و سـتــة ماليـ ديــنـار
ومـن ب العوائل الـتي تسلمت
ـسن (ابو علي) االغـاثة عـائلة ا
الــذي يـتـكــأ عـلى عــكـازتـ ولم
يــســتــطع حــبس دمــوع الــفـرح
وهـــو يـــتــســـلـم هــديـــة الـــبــزاز
الــبــالــغــة ثالثــة ماليــ ديــنـار
ـنون لـلـبزاز).و مـرددا (انـا 
ـواطـنـة ام احـمـد مـبـلـغا مـنح ا
ـاثال لـتـغـطيـة نـفـقات عـمـلـية
في عـينـيها. امـا عائلـة ام حن

فـــرحــة احلـــاجــة بـــشــرى وهي
تـتـسلم سـتة مـالي ديـنار بـعد
اســتـغــاثـتـهــا بـالــبـزاز لــتـأمـ
عالج ابـنـتـها حـبـيسـة الـكرسي
تحرك  مؤكدة ان (البزاز ابو ا
االيـــتـــام  وهـــو ال يــخـــيب ظن
احــدا).كـــمــا لــبى الــبــزاز طــلب
احلـــاجــة جنـــاة جـــعــفـــر الــتي
نطقة تـسكن وحيدة في غرفة 
الـفـضل و تـمـنت تـأمـ نـفـقات
عـالجها من خمسة اكياس على
كـبـدها فـضال على تـأم طـباخ
تــطـهـو به طـعـامــهـا.واسـتـلـمت
عـائـلـة احلـاجة ام بـشـرى هـدية
الــبـزاز الــبـالــغـة  سـتــة ماليـ
ديـنار كذلك احلـال مع عائلة ام
جـنات التي تـسكن في كراج مع
عـــــشـــــرين عـــــائـــــلـــــة اخــــرى 
وقـداسـتـغـاثت بـالـبـزاز لـتـأمـ
مـصـاريف عمـليـة طـفلـتهـا التي
فـقدت سـمعـها وبـالتـالي النطق
بــســبـب خــطــأ طــبي و تــمــنت
الـصـحـة والعـافـية لـلـبزاز وهي

تتسلم مبلغ االغاثة.

فـقـد سعـدت بـهـدية الـبـزاز البـالـغة
ثـالثة مـالي ديـنـار وهـذه العـائـلة
تـضم فضال علـى االم  زوجا يعمل
بـأجور يـومية كـعامل نظـافة وولدا
وثـالث بـنــات  احــداهن مــريــضـة.
وعـجـز االب عن تـأمـ الـعـالج لـها
كــمـا عـجــز عن تـوفــيـر الـكــثـيـر من
مـستلزمات البيت.وسبقت الدموع
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طــالب مــواطــنــون وزارة الــكــهــربـاء
بـــوضع حل نــهــائـي ومــنــطــقي ازاء
مـشكلـة اجور الكـهرباء (غـير القـابلة
لــلـدفع) مــؤكـدين ان الــوزارة فـقـدت
مـصداقيتها بـعد ان ظهر واضحاً ان
تـصريـحات مـسؤولـيهـا بشـأن اجور
الــكــهـربــاء ومـشــروع اخلــصـخــصـة
تـتـناقض مع واقع احلـال بـعد تـسلم
ــئـات اآلالف من فــواتــيـر كــهـربــاء 
الــدنـانــيـر بل ووصــولـهــا في بـعض
. وحـــذروا في ـاليــ احلـــاالت الى ا
احــاديـث لـ(الــزمــان) امس من انه لم
يــعـد بـإمـكـانـهم الــصـبـر اكـثـر جـراء
الـضــغـوط الـتي تـمـارسـهـا اجلـهـات
احلــكــومـــيــة الــتي تــطــالب بــأجــور
ـكن لـلـعـوائل تـسـديـدهـا بـاهــظـة ال
نـــظــيــر خــدمــات هـي بــاالصل شــبه

مـعــدومـة مـشـيـرين الى ان مـحـاربـة
تــلك اجلــهـات لــلــمـواطــنــ بـلــقــمـة
الـعـيش لن تـمـر بـسـهـولـة وقـد تأتي
بـنتائج غير مـحمودة العواقب. وقال
ــواطن شــاكــر الـعــذاري (بــغـداد – ا
مــــديـــنـــة الــــشـــعـب) لـ(الـــزمـــان) ان
ا (ادعـاءات وزارة الكـهرباء الـتي طا
رددهــا مـســؤولـوهــا خالل الــشـهـور
ــاضــيـة بــشـأن مــشــروع اجلـبــايـة ا
ومـــحــاوالتـــهم تـــصــويـــره عــلى انه
مـشروع واعد مغلفينه بإطار وردي 
قــد اتــضح بــطـالنــهــا مــؤخــرا عــنـد
تــسـلــمـنــا قـوائم اجــور الـكــهـربـاء)
مـضيـفـاً ان (القـائمـة التي تـسلـمتـها
كـانت في واقع احلال صدمة حقيقية
لـكونها غير قابلة للدفع فكيف لي ان
ادفـع نصـف راتـبي ألجـور الـكـهـرباء
وكـيف سأعيش ببقية الراتب بعد ان
ـولدة الـتـجـارية اقـتـطع مـنه اجـور ا

والـــراتب فـي االصل  اليــكـــاد يـــســد
ــعـــيــشــة). وتــابع ان مــتـــطــلــبــات ا
(الــكـهـربــاء طـرشـتـنــا خالل االشـهـر
ـــاضـــيـــة بـــاحلــديـث عن مـــشــروع ا
ـنـظـومة اجلـبـايـة ومـردوداته عـلى ا
الـكـهـربائـيـة وحتـس وضـعـهـا وقد
اتـضح كـذب ادعاءاتـها عـنـدما تـسلم
ــواطـنـون فـواتـيـر الــكـهـربـاء الـتي ا
ـكن ـبــالغ فــلــكــيــة ال صــعــقــتـهـم 
تــســديــدهـــا) مــتــســائالً (هل تــعــلم
الـوزارة ان فاتورة الـكهربـاء تسببت
شكلة اسرية ففيما قررت ان اطرق
ابــواب اصـــدقــاء لإلســتــدانــة حلــ
مــيـسـرة من اجـل تـسـديــد الـفـاتـورة
خــشــيــة عــواقب عــدم الــدفع  رفض
جــــمـــيـع افـــراد االســــرة هـــذا االمـــر
وحـذروني من تراكم الـديون التي لن
نـتــمـكن من سـدادهـا ألنـنـا سـنـتـلـقى
قـائـمـة جديـدة سـتكـون ثـقـيلـة ايـضاً

قــبل ان نـتـمــكن من تـســديـد الـديـون
الــتي ســتــتــرتـب بـذمــتــنــا لـم يــقـوم
بـإقـراضـنـا ونتـيـجـة ذلك حـدث جدل
كـبير بينـنا ). وقالت ام سالم (بغداد
اجلــــــديــــــدة) لـ(الـــــزمــــــان) أمس ان
ـواطـن يـشعـرون باسـتيـاء كبـير (ا
جـراء تسـلمـهم قوائم الـكهـرباء التي
ـــكن تـــســـديــدهـــا بـــأي حــال من ال
االحـوال) متسائلة عن (مغزى فرض
رسـوم واجـور يـصعب تـسـديـدها بل
وتــؤدي الـى خـلـق أزمــة جــديــدة قـد
ـواطـنـ الى الــتـظـاهـر كـمـا تــدفع ا
فــعــلـوا فـي مـرات ســابــقـة مــا يــنـذر
بـــعـــواقب نـــحن فـي غـــنى عـــنـــهــا).
وتـــــــابــــــعـت (هـل نــــــسـت الــــــوزارة
الـتظـاهرات الـتي عمت في مـا مضى
بـــــغــــداد واحملــــافـــــظــــات وادت الى
صــدامــات وإزهـاق دمــاء فــهل تــريـد

للمشهد ان يتكرر?). 

وقـــال ابــو نــزار (صـــاحب مــحل في
) لـ(الزمـان) انه قد يـضطر الـبتـاوي
الـى اغالق محلـه واوضح قائال ً( انا
فـي حـيـرة من امــري بل في مـشــكـلـة
حـقــيـقـيـة إذ اصـبح احملل الـتـجـاري
غــيـر مــجـد بـســبب ارتـفــاع الـرسـوم
الـتي تـفـرضـهـا اجلـهـات احلـكـومـيـة
عـلى اصـحـاب احملال وآخـرهـا اجور
الـكـهـرباء ) مـؤكـداً ان (مردود احملل
اصـبح غير كاف فإذا اضفنا الرسوم
احلكومية الى النفقات االخرى وبدل
االيـجــار فـسـيـصـبح احملل مـشـروعـاً
خـاسراً بإمتيـاز وكما نقول بـاللهجة
الـعـراقـية - مـامـنه فايـدة ومـا جايب
هـمه- فـلمـاذا امضي وقـتي في محل
قــد اليـوفـر لـقـمـة عــيش لـعـائـلـتي? )
واضــــاف ان (الــــوزارة تــــلـــجــــأ الى
ـواطن بقـائمـة اجور تـأخـير تـزويد ا
خــاصــة بــشــهــرين او ثـالثــة اشــهـر

ــا اكـثــر لــيـفــاجـأ بــرقم خــيـالي ور
يــصــعب عــلــيه دفــعه وهــذا االجـراء
مـــقــصـــود إذ انه يــتـــيح لــلـــجــهــات
احلــكـــومــيــة وضع مــبـــالغ بــاهــظــة
بــدعـــوى ان الــقــائــمــة ألشــهــر عــدة
ولــيـست لـشـهـر واحـد وهي في هـذه
احلــالــة ســرقــة في وضـح الــنــهـار)
ولـــــفت الـى ان (اصــــحـــــاب احملــــال
الـتجاريـة وكل نشاط شـمل بالـتعرفة
ـتـضـررين ألن الـتـجـاريـة هم اكـثـر ا
الـتـعرفـة الـتجـاريـة كمـا عـرفنـا تـزيد
ـنــزلــيـة بــعــشـرين عــلى الــتـعــرفــة ا
عايير التي ) متسـائالً عن ( ا ضـعفاً
ــوجـــبــهـــا هــذه وضـــعت الـــوزارة 
التسعيرة) داعياً اياها الى(مراجعة
ــعــايــيــر وتــقــلــيـل الــتــعــرفـة تــلك ا
الـتــجـاريـة خـصـوصـاً لــكـونـهـا غـيـر
مـنطـقية). ومـضى قائالً بسـخرية ان
( االجـــور الــتي تــفـــرضــهــا الــوزارة

التـتـنـاسب مـطـلـقـاً مع اخلـدمـة التي
تــقـدمـهـا لـلـمــواطن الـذي يـشـكـو من
انـقطاع الـتيار الكـهربائي بـإستمرار
وتــكـبـيــده اجـوراً اضــافـيـة يــضـطـر
ـولدة التجارية او لـدفعها لصاحب ا
يــضـطــر احـيـانــاً لـتــشـغـيـل مـولـدته
ــنــزلــيـة مــا يــعــني ايـضــاً تــكــبـده ا
مــصـاريف اضــافـيـة تــتـمــثل بـشـراء
ـولـدة فـضالً عن الـوقــود لـتـشـغـيل ا
وجـوب ادامتهـا وكذلك صيـانتها اذا
مـــا تـــعــطـــلت). بـــدورهــا تـــســـلــمت
ـبـلغ (الــزمـان) أمس قــائـمـة اجــور 
أربـعـة مالي و 500 ألـف دينـار عن
اشــــهــــر تــــشـــــرين االول والــــثــــاني
وكـانـــــــــــــــون االول مـن عام 2017
في اجـراء يثيـر االستغـراب واحليرة
فـالـوزارة تـطـالب اجلـريـدة بـتـسـديد
قـائـمة فـصلـية ولـيـست شهـرية كـما
بـلغ اقل جـرت الـعـادة حـيث يـكـون ا

ــبـــلغ في حــد ذاته وطـــأة كــمــا ان ا
خــيـالـي وغـيــر مـنــطــقي فـاجلــريـدة
تـــعـــتـــمـــد في اغـــلب االوقـــات عـــلى
تـشغـيل مولـدتهـا اخلاصـة بهـا التي
تـكلـفـها مـبالغ كـبيـرة لتـأم الـوقود
والـــزيت لـــهـــا فـــضالً عن ادامـــتـــهــا
الــدوريـة وصـيــانـتـهــا عـنـد عــطـلـهـا
ـــتــكـــرر جـــراء الــضـــغط عـــلــيـــهــا ا
واإلضـطرار لتشـغيلها اوقـاتاً طويلة
بــسـبب غـيـاب الــكـهـربـاء الــوطـنـيـة.
ـثـير لـلدهـشة ان الـوزارة وضعت وا
ـــؤســـســات اجلـــريـــدة فـي خـــانـــة ا
الــتــجــاريــة مع انـهــا مــشــروع غــيـر
ا تـؤدي رسـالـة اعـالمـية ربـحـي وا
ســامــيـة مـن خالل نـشــر الــوعي بـ
ابــنــاء الـوطن والــوقــوف الى جـانب
ـهـا الدعم الـقـضايـا الـوطـنيـة وتـقد
ــــتـــواصـل لـــقــــواتـــنــــا االمـــنــــيـــة ا
ولـلمـؤسسات احلـكومـية ومن بيـنها

ا وزارة الـكـهـربـاء نـفـسـهـا الـتي طـا
نـشرت اجلريدة اخبارها ونشاطاتها
ـواطن ا دعت ا بـل ان اجلريدة طـا
الـى ترشيد االستهالك واحلفاظ على
ــنـظـومــة الـكـهــربـائـيــة من الـعـبث ا
ـــضي والــــتـــجـــاوز وهي تــــواصل ا
قابل ترد الوزارة على بـنهجهها وبا
ـطــالــبـتــهـا وقــفــة (الـزمــان) هــذه 
بالغ خيالية وفرض تعرفة جتارية

عليها.
 وتــدعــو (الـزمــان) وزيــر الـكــهــربـاء
قـاسم الـفـهـداوي شـخـصـيـاً لـلـتدخل
ـذكور السـيما ـبلغ ا لـتعـذر تسـديد ا
وان اجلـريدة تعاني صعـوبات مالية
كـبــيـرة جـراء اوضـاع الـبـلـد عـمـومـاً
الــتي دفــعـتــهـا الـى اتـبــاع سـيــاسـة
تــقـشف شـديــدة من اجل االسـتـمـرار
فـي الصـدور وعـدم ايـقـاف الـتواصل

مع القارىء. 

االحــد بـتــظـاهــرة شـعـبــيـة فـي سـاحـة
الـتـحـريـر اسـتـنـكـارا لـلعـدوان الـثالثي
غلوب الـغاشم دعما للشـعب السوري ا
عــــلى امــــره ونــــتـــــطــــلع لــــدعــــمــــكم
ومــسـانــدتـكم).فــردَ الـصـدر قــائال (لـكم
مـنـي فـائق الـشـكـر والـتـقـديـر ألن هـذا
يـدل على حـرصكم ومـحبـتكـم للـشعوب
من جـهة ورفـضكم لـلظـلم والظـا من
جـهة اخـرى) مضـيفا (نـعم يا حـبذا لو
يـخرج الـشعب العـراقي بجمـيع اطيافه
من عــرب وكـرد وسـنـة وشــيـعـة وبـاقي
االديـان بل ومدنـي واسالمـي اجمع
لــيــتــرجــمــوا رفــضــهم الــتــعــدي عــلى
الــشــعــوب عــامــة والــشــعب الــســوري
خـاصـة بتـظـاهرة حـاشـدة وسلـمـية كل
في مـحافظته بالوقت نفسه من اجل أن
يـعلنوا رفضهم للـهجمة االرهابية التي
سـتـكــون تـداعـيـاتـهـا عـامـة وسـتـجـلب
الــويالت لــلــمــنــطـقــة عــامــة والــعـراق
خــاصـة). وشــدد الـصـدر  عــلى وجـوب
عـدم رفع اي شعار في التظاهرة (سوى
اعالم ســوريــا والــعــراق فــقط الغــيـر).
صري وكـان  مساعـد وزير اخلارجـية ا
هـــــاني خـالف  قــــد أكـــــد لـ(الــــزمــــان)
بطبعتها الدولية  ان الضربة االمريكية
واقـعـة وهي مسـألة وقت . وأوضح  إن
(مـصـر أجـرت خالل السـاعـات االخـيرة
اتــصـاالت مع اطـراف عـربــيـة و دولـيـة
ـنع ـتــحـدة  وعــلى رأسـهـا الــواليـات ا
الـضربة) مضـيفاً ان (مصـر اكدت لتلك
ـكن ان تـفـجـر االطـراف ان  الــضـربـة 
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مـلكة الـعربية تـنطلق فـي الظهـران با
الـسـعوديـة اليـوم االحـد اعمـال القـمة
ــشـاركـة الــعـراق. ووصل الــعـربــيـة 
رئــيس اجلــمـهــوريـة فــؤاد مـعــصـوم
امـس الـســبت الى الــسـعــوديــة عـلى
رأس وفد رسمي للمشاركة بالقمة.ولم
ـكتب يـدل بـيـان مقـتـضب صـادر عن ا
االعالمـي للـرئاسـة بـتفـاصـيل .ويعـقد
اجـتماع مجلس جامعة الدول العربية
عـلى مستوى القـمة في دورته العادية
الـتـاسعـة والـعشـرين وسط وحتـديات
خـطـيـرة وخـالفـات بـ الـعـرب وغداة
هــجـمـات صــاروخـيـة نـفــذهـا حتـالف
امـريـكي بريـطـاني فرنـسي مـسـتهـدفاً
مــنــشـآت حــيــويـة في ســوريــا .وكـان
مــعــصــوم قـــد تــلــقى في وقت ســابق
دعـوة رسـمـيـة من الـعـاهل الـسـعودي
ـنـتـظر ان حلـضـور  الـقـمة الـتي من ا
تــنــاقش الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيـة
ـواجهـات االخـيرة ومـلف الـقـدس وا
بـــــــ اجلــــــــيـش االســـــــرائـــــــيــــــــلي
والـفـلـسـطـيـنـيـ الـتي اوقـعـت مـئات
الـضـحـايـا من الـفـلـسـطـيـنـيـ الـعزل
بــاإلضـــافــة إلى األزمــتــ الــســوريــة
والـليبـية واألوضاع في الـيمن وملف
مـكافـحة اإلرهـاب.  ووصل إلى مـدينة
الـظـهران امس عـدد من الـقادة الـعرب
ـثـلـهم ومن  بـيـنـهم الـرئـيس أو مـن 
ـــصــري عــبــد الـــفــتــاح الـــســيــسي ا
والـرئيس الـصومـالي محـمد عـبد الله
مـحـمد ونـائب رئـيس الوزراء لـشؤون
مـجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن
ـثالً لـلـسـلـطـان مـحــمـود آل سـعـيـد 

قــابـــوس كــمــا وصل رئــيس اجملــلس
الــرئـاسي حلـكــومـة الـوفــاق الـوطـني
الـليبي فايز السـراج. وتولى إستقبال
لك الـزعمـاء العـرب في مطـار قاعـدة ا
ـنـطـقـة عـبــد الـعـزيـز اجلـويـة أمــيـر ا
الــشــرقـيــة سـعــود بن نــايف بن عــبـد
الــعــزيــز ونــائــبه أحــمــد بن فــهــد بن
سـلمـان بن عبـد العـزيز واألمـ العام
جلــامـعـة الـدول الــعـربـيــة أحـمـد أبـو
الـغيط .وكان وزير اخلـارجية إبراهيم
اجلـعفري قد اكـد أن (العراق يسـتثمر
ــؤتـمــر الـقــمـة ســواء عـلى انــعـقــاد ا
مــسـتـوى الــرؤسـاء أم عـلى مــسـتـوى
وزراء اخلـــارجـــيـــة إليـــصــال صـــوته
ــنـطــقـة بــاحلـجـم الـعــراقي وحـجم ا
خـصـوصاً أن هـنـاك إرهاصـات حادَّة
وحتـديات كبيرة).وقال في تصريحات
ادلـى بــــهـــا عــــقـب اجــــتــــمـــاع وزراء
اخلـارجيـة العـرب على هـامش الدورة
الـتاسعـة والعشرين  جملـلس اجلامعة
عـلى مـسـتوى الـقـمة ان (الـعـراق عوَّد
أشــقـاءه عـلـى أن يـحـقـق انــتـصـارات
ـتازة كـان خاتـمتـها االنـتصـار على
داعـش وهـو عــدو لــلــعــراق والــعـرب
ــســلـمــ وكل الــعــالم فـيــتــحـدث وا
تد بحجم هذه الطموحات بـخطاب 
ويـــذكــر بـــضــرورة جتــنــب األخــطــار
نطقة).وبعد ان حذر احملـدقة اليوم با
من عـواقب الـضـربـة اجلويـة لـسـوريا
أكــــــد ضــــــرورة عــــــودة دمـــــشـق الى
اجلــامـعـة الـعـربـيــة قـائالً(مـا تـأخَّـرت
يـــومـــاً عن الـــقـــول بـــضـــرورة عــودة
سـورية إلى البـيت العربي فـاجلامعة
الـعــربـيـة تـقـوم عـلى أسـاس الـشـعب
وعــدم حـضـور ســوريـة في اجلــامـعـة

الـــعــربــيـــة يــعـــني إقــصـــاء الــشــعب
الـسوري) مضيفاً  انه (على الشعوب
أن تـرسم مـسـتـقـبـلـهـا عـبـر حـكـومات
تـمثـلها).وبـشأن إعمار العراق اوضح
اجلـعـفري ان (ثالثـ مـليـار دوالر هو
اجملـموع الكلي للـمبالغ التي أُقرت في
مـؤتـمـر الكـويت الـذي شـهد خـطـابات
الـــدعـم والــوالء واإلشـــادة بـــالـــوضع
الـعراقي وهذا مكسب معنوي يضاف
ـادي).وعن الـعالقـة مع كـسب ا إلـى ا
انـقرة قال (نحن نتـمسك بعالقتنا مع
تـركيا لكنـنا نتمسك بـسيادة العراق
ونـــرفـض الـــتـــجـــاوز الـــتـــركي عـــلى
الـسيـادة العراقـية) نافـياً (حدوث أيّ
تـنـسـيق ب الـعـراق وتركـيـا لـعمـلـية
عـسـكريـة مـشتـركة ضـدّ حـزب العـمال
الـكـردسـتـاني) مـضيـفـاً ان (هـذا غـير
ـيـدان حتى اآلن لـكـنَـنا مـطـروح في ا
نـفهم أن سياسة حسن اجلوار هي أن
ال نــسـيىء لـدولــة جـارة ال نـؤوي من
يُــــسيء إلى هــــذا الـــبـــلــــد).وبـــشـــأن
الـوسـاطة بـ السـعـودية وإيـران قال
(حــيـثـمـا يـتـقــبل اآلخـرون وسـاطـتـنـا
سافـة فال نقصّـر ونحن ما لـتقـريب ا
انـقطعنا عنها وبادرنا وإن شاء الله

نصل).
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اسـتــشـاط الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد
ـدير تـرامب غـضـبا بـسـبب مذكـرات ا
كـتب الـتحـقـيقـات الـفدرالي الـسـابق 
ـــقـــرر جــــيـــمـس كـــومي الــــتي مـن ا
صـدورها في السـابع عشر مـن الشهر
اجلـــاري بــعـــد تــســريـــبــات لـــبــعض
مـــحــتــويــاتـــهــا الــتي تـــطــال تــرامب
ـذكرات بـانـتـقـادات الذعـة.وفـي هـذه ا
يــشـبـه كـومي تــرامب بـزعــيم مـافــيـا
ويـذكـر تفـاصيل الـتعـامل مع ادعاءات
بـــلـــقـــاءات تـــرامـب مع عـــاهـــرات في

فـــندق في موسكو عام 2013.
وعــــلـى الــــرغم مـن وصف الــــرئــــيس
ــذكـرات األمــريــكي مــا ورد في هــذه ا
ـرجح أن بــالــكــذب إال أنه من غــيــر ا
يـصف بـعـض مـا ورد فـيـهـا بـاألخـبار
ثال لفقـة فعلى سبيل ا الـكاذبة أو ا
يـقـول كـومي إن شـعر تـرامب حـقـيقي
ولــيس مـســتـعــارا وإن يـديه الــلـتـ
ـا كـانـتـا مـحط سـخـريـة لـيـسـتا لـطـا

صغيرت كما يشاع عنهما.
لـــــكـن تـــــرامب أعـــــرب عـن غـــــضـــــبه
وامـــتــعــاضـه من كــومي عـــبــر مــوقع
الـتـواصل االجتـماعـي تويـتر واصـفا
إيـاه بـالـضـعـيف والـكـاذب الـذي ثـبت
ـعلـومات سـرية مـضيـفا أنه تـسريـبه 
كـان له عظـيم الشـرف بإقـالته في أيار
ـــاضي.وأطـــلق الـــبـــيت مـن الـــعـــام ا
األبــيض وحــلــفــاؤه حــمــلــة شــامــلــة
ـذكرات وصلت حلد لـتشويه سـمعة ا

االدعــاءات.ويــشـيــر كــومي إلى أنه لم
يــســبق له أن رأى الـرئــيس يــضـحك
مــضـيـفـا أنه يــرى أن ذلك داللـة قـويـة
عــلى انــعــدام الــثــقــة بــالــنــفـس لـدى
تـــرامب وعـــجــزه عـن إبــداء صـــفــات
إنـسانية من خالل تقدير روح الدعابة
لــآلخـرين وهـو أمــر مـؤسف لـدى أي
شـخصـية قـيادية ومـخيف قـليال لدى
رئــــــيس.ويـــــخــــــلص كـــــومـي إلى أن
الــرئـيس شـخص غـيـر أخالقي وغـيـر
ؤسـسـية مـلـتـزم باحلـقـيقـة والـقـيم ا
فـي حـــ أن أســـلـــوبه في الـــقـــيـــادة
مـدفوع بالغطرسـة وطغيان األنا.يقول
كـومي إنه ح الـتقى بـترامب لـلمرة
ـا األولـى بـدا له في الــواقع أقــصـر 
يـبـدو عـلـيه عـلـى شـاشـة الـتـلـفـزيون.
ويـضـيف كـومي بـدا وجـهه بـرتـقـالـياً
قـلـيالً وهـاالت بـيـضـاء نـاصـعـة بـدت
حتت عــيــنــيه اعــتــقــد أنــهــا بـســبب
وضـعه للـنظـارات الشـمسـية وشـعره
بـدا أشقرا المعا وعند النظر إليه عن
كـثب اكتشفت أنه شعره الطبيعي.كما
يــــقــــول كــــومـي عــــنــــدمــــا مــــد يــــده
ـصافـحتي خطـرت لي فكرة الـتحقق
مـن حـجـمــهـا كــانت أصـغــر من يـدي
ولـكن لم تـكن صغـيـرة كمـا كان يـشاع

عنها.
ـــعــارضــة وفـي لــنـــدن شــكك زعـــيم ا
الــبــريــطــانـيــة في قــانــونــيــة الـعــمل

العسكري في سوريا.
وانـتقد جـيرمي كوربن بشـدة مشاركة
في بـريـطـانـيـا في الـضـربـات اجلـوية
ــــتـــحـــدة الــــتي تـــقــــول الـــواليـــات ا

إنـــــــــشــــــــــاء مـــــــــوقــــــــــــــع عــــــــــلى
اإلنــتــــــــــــــرنت يــحـمـل عـنــــــــــــوان
lyincomey.com. كومي الكـــــــاذب
وقـد حــصـلت وسـائل إعالم أمـريـكـيـة
ـذكـرات الــتي حتـمل عــلى نـسخ مـن ا
عــنـوان والء أعــلى: حـقــائق وأكـاذيب
ــقـرر وقــيــادة قــبل مــوعــد الــنــشــر ا
ـقــبل.وفي وقـت سـابق من الــثالثــاء ا
ـهـنيـة عـمل كمـدع عام حـيـاة كومي ا
ــافـــيــا ســـاعــد فـي جتــر عـــائــلـــة ا
الـشـهيـرة غـامبـينـو. وشـبه كومي في
ـافيا مـضيفا مـذكراته ترامـب بزعيم ا
أن تـعــامـله مـعه أعـاد لـذهـنه ذكـريـات
ــافـيــا.ويـضـيف الــعـمل كــمـدع ضـد ا
كــومي إن أشــيــاء من قـبــيل الــتــحـكم

وحـلفاؤهـا انها اسـتهدفت مـواقع لها
عالقة باألسلحة الكيميائية.

غــيــر أن رئـيــســة احلـكــومــة قـالت إن
الـعـمل الـعـسـكـري في سـوريـا صـائب

وقانوني.
وفـي بيـان رسـمي اعـتبـر زعـيم حزب
ـــعـــروف بـــأنه مـن أبــرز الـــعـــمـــال ا
ــنـاهــضـة الــنــاشـطــ في احلــمـلــة ا
لـــلــحـــرب أن هــذه الـــضــربـــات عــمل

مشكوك فيه قانونا.
وقـــال إنه كـــان يــجـب عــلـى رئــيـــســة
الـوزراء تيريزا ماي الـسعي للحصول
ـان بـدال من تـلـقي عـلـى مـوافـقـة الـبـر

تعليمات من واشنطن.
ووفـق بـيــان كـوربـن فـإن الــقــنـابل لن

تنقذ األرواح أو جتلب السالم.
وكــان حـزب الـعـمــال قـد حـاول إقـنـاع
احلــكـومــة الـبــريـطــانـيــة بـاســتـدعـاء
مـجلس العـموم من إجازته لـلتصويت
عـلى مـشـاركـة بـريـطـانـيا فـي أي عمل

عسكري في سوريا.
وتـقول حكومة ماي إنها ليست ملزمة
وفـقا لـلقـواعد الـدستـورية بـطلب رأي

ان. البر
وحــــسب مــــاي فــــإنه لـم يـــكـن أمـــام
بــريـطــانـيــا بـديل ســوى اتـخــاذ عـمل
عـسكـري لتـجريد الـنظـام السوري من
تصلة باألسلحة الكيميائية. قدراته ا
ـكن الـسـمـاح بـأن يـصبح وتـقـول ال 
اسـتـخدام األسـلـحة الـكـيمـيـائيـة أمرا
عــاديــا- داخل سـوريــا أو في شـوارع
تـحـدة أو أي مكـان آخر في ـمـلكـة ا ا

العالم.

طلقة للزعيم وأداء قسم والـسيطرة ا
الــوالء والــطــاعــة والــكــذب حــول كل
األشياء كبيرها وصغيرها في خدمة
بـــعـض قـــواعـــد الـــوالء الــــتي تـــضع
ـنظـمة فوق األخالق وفـوق احلقـيقة ا
هـي أبرز أوجه الـتشـابه.ويـكتب مـدير
مـكتب الـتحقـيقـات الفيـدرالي السابق
أنـه في أربع مناسـبات على األقل أثار
تـرامب مـسألـة مـزاعم لم يتـم التـحقق
مـنـها بـأنه كان مع عـاهرات في جـناح
فـــنــدقي خالل رحــلــة عــام  2013 في
زاعم في ملف مـوسكو.وظهـرت هذه ا
اسـتخبـاراتي قام بتـجميـعه جاسوس
بـريـطـاني سـابـق كان قـد اسـتـعـان به
ارسات قذرة في أعـداؤه للبحث عن 
مـسيـرته.ويقول كـومي إن ترامب نفى
ــــزاعـم وطــــلب أن بـــــغــــضب هـــــذه ا
يـدحضها مكتب التحقيقات الفيدرالي
ألنها مزعجة بشدة  لزوجته ميالنيا.
ـسـألة ألول ويـكـتب كـومي أنه طـرح ا
مــرة في اجـتـمــاع في بـرج تـرامب في
كـــانـــون الـــثــاني  2017 قـــبل فـــتــرة

قصيرة من حفل تنصيب الرئيس.
وفـي مقابلة مع قناة أي بي سي نيوز
األمـريــكـيـة قـال كـومي: لـقـد قـاطـعـني
بـطـريقـة دفاعـيـة وقال: هل أبـدو مثل

ومسات?. رجل يحتاج إلى ا
ويــضـــيف افــتــرضـت حــيــنــهــا أنه ال
يـنتظر ردا عـلى هذا السؤال البالغي
ولـم أجب عـــلى ذلـك بل اســـتـــمـــريت
شــارحــا أني ال اعـتــقــد أن ذلك حـدث
وأنـنا في مكتب الـتحقيقـات الفدرالية
ــهم أن تــعــرف بــهـذه رأيــنــا أنه من ا
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ترجـمة من رواية اخـتيرت الـنسخـة ا
(فــرانـكــشـتــاين في بــغـداد) لــلـروائي
الـــعـــراقي أحـــمـــد ســـعـــداوي ضـــمن
الـقـائمـة الـقصـيرة جلـائـزة مان بـوكر
الــدولـيــة الــتي أُعـلــنت اخلــمـيس في
لـندن.وبجانب الرواية العراقية ضمت
الــقـــائــمــة خــمس روايــات أخــرى من
فــرنــسـا وكــوريـا اجلــنــوبـيــة واجملـر
وإسـبـانـيـا وبـولـنـدا.وتُـمـنح اجلـائزة
ســنــويـــا ألفــضل روايــة تُــرجــمت من
لغتها األصلية إلى اإلنكليزية ونُشرت
تـحـدة.وحتصل الـرواية ـمـلكـة ا في ا
الـفـائزة عـلى جـائزة مـالـية قـدرها 50
ألف جـنيه اسـترلـيني تقـسم منـاصفة

ـتــرجم.وتــعـلن جلــنـة ــؤلف وا بــ ا
حتـكـيم اجلائـزة اسم الروايـة الفـائزة
تحف خـالل حفل عشاء رسمي يقام 
فـيـكـتـوريـا وألـبـرت في لـنـدن يوم 22
قـبل.كانـت رواية (فرانـكشـتاين أيـار ا
فـي بغـداد) فـازت بـأرفع جـائـزة أدبـية
عــــربـــيـــة في  2014 وهـي اجلـــائـــزة
ــيـة لــلـروايــة الـعــربـيــة قـبل أن الــعـا

تترجم إلى أكثر من عشر لغات.
وتـسـرد الروايـة حكـاية هـادي العـتاك
الــذي يـــقــيم في أحــد أحــيــاء بــغــداد
ويــقـوم بــتـجـمــيع بـقــايـا بــشـريـة من
ضـــحــايــا الـــتــفــجـــيــرات الــيـــومــيــة
ويــخـيـطــهـا عـلـى شـكل جـســد جـديـد
لـتـحل فيه الـروح ويتـحول إلى وحش

في جسد بشري.

وقــالت مــاي في كــلــمــة إلى الــشـعب
الـبـريـطـاني إن العـمل الـعـسـكري في
ســـوريــا كــان هــو الـــشيء الــصــائب
شـاركة كـان بالـقطع من مـشيـرة إلى ا

صلحة الوطنية لبريطانيا. ا
وأضـافت إن الضربـات التي وصـفتها
بـــأنـــهـــا كـــانت مـــحـــدودة ومـــحــددة
األهــداف أدت إلى جتـريـد سـوريـا من
الــقـــدرة عــلى اســتـــخــدام األســلــحــة

الكيميائية.
وعـبرت عن اعـتقـادها بـأن هذا الـعمل
اجلـمـاعي يـرسل رسـالة واضـحـة بأن
اجملـتمع الـدولي لن يقف متـفرجا ولن
يــتــســـامح مع اســتــخــدام األســلــحــة

الكيميائية.
ويــرى مـعـارضـوهـا أن مـا يـحـدث في
سـوريـا ال يشـكل خطـرا مبـاشرا يـهدد

بريطانيا.
ويــطـــالب حــزب الــعــمــال احلــكــومــة
بــالـعــمل عــلى وقف إلطالق الــنـار في
ــدمــر في ســوريــا ولــيس الــصـــراع ا
تـلـقي تـعـليـمـات من واشـنطن ووضع
أفـراد اجلـيش البـريـطانـيـة في موقف

يضر بهم.
ودعــا كــوربن حــكـومــة مــاي إلى بـذل
أقــصى مــا تــســتــطــيع لــدفع روســيـا
وأمـريـكا لالتـفـاق على إجـراء حتـقيق
ــتــحـدة في مــســتــقل بــقـيــادة األ ا
روع الـهجـوم باألسـلحـة الكـيمـيائي ا

اضي. األسبوع ا
ـــكن وقـــال إنـه بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة 
ــســؤولـ عن الــهــجـوم مــحــاسـبــة ا

زعوم. ا
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تــوقــعت هــيــئــة االنــواء اجلــويـة ان
يــــكـــون الــــطــــقس خالل االســــبـــوع
نطقة الوسطى اجلـاري صحواً في ا
مـع ســقـــوط امـــطـــار مـــتـــفـــرقـــة في
ــنـطـقـتـ الــشـمـالـيــة واجلـنـوبـيـة ا
وارتـفـاع تدريـجي لدرجـات احلرارة.
وقـالت الـهيـئة في بـيان لـها امس ان
(الـطـقس فـي بـغداد الـيـوم االحـد في
ــنـاطق كــافـة ســيـكـون صــحـواً مع ا
ظـهور قطع من الغيوم  فيما ستكون
درجـات احلـرارة مشـابهه لـيوم امس

لـتصل العظمى الى 28 درجـة مئوية
والـصغرى  16 مـئوية) . واضاف ان
ــنــطــقـة الــشــمــالــيـة (الــطــقس في ا
سـيكون غائماً جزئياً مع فرصة مطر

في اقسامها الشرقية).
 واوضـح البيان ان (درجات احلرارة
ـنطقة الوسطى سـتكون مقاربة في ا
عـن يـوم امس فـيـمـا ســتـرتـفع بـضع
ــنـطــقـتــ الـشــمـالــيـة درجــات في ا
واجلـنوبية منهـا) وتابعت الهيئة ان
ــنـــطـــقــة الـــوســطى (الـــطــقـس في ا
االثــنـ ســيـكــون صـحــوا الى غـائم
جـــزئي ودرجــات احلــرارة مــقــاربــة

لـليوم السابق فيـما سيكون الطقس
ـنـطقـة الشـمالـية غـائمـاً جزئـياً في ا
مـع فــرصــة لـــتــســاقط زخـــات مــطــر
مــتـفـرقـة) الفـتــة الى ان (الـطـقس في
ـنطقـة اجلنوبيـة سيكـون غائماً مع ا
تـساقط زخـات مطـر تكـون رعدية في
امـاكن مـتـفـرقـة مـنـهـا كـمـا يـتـصـاعد

الغبار). 
 واكــدت الـهــيـئــة ان (الـطـقـس لـيـوم
ـنــاطق الــثالثــاء ســيــكــون لــكــافــة ا
صــــحــــوا مـع قــــطع من الــــغــــيــــوم,
ودرجــات احلــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم

السابق).

احمد سعداوي
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