
شير { طرابلس (أ ف ب) - أعـلن ا
خليفة حفتر الذي يتمتع بنفوذ كبير
في شـرق ليـبـيـا امس اقتـراب سـاعة
الـنـصـر والــتـحـريـر في مـديـنـة درنـة
الــتي يــســيــطــر عــلــيــهــا مــقــاتــلـون
اسالمـيـون وتـشـهـد ازمـة انـسـانـيـة
خــطـيــرة. وتـشن قــوات حـفــتـر مــنـذ
الشهر الـفائت هجوما لــتحرير درنة
دينة الوحيدة التي ال تزال خارج  ا
سـيـطــرة "اجلـيش الـوطــني الـلـيـبي"

شير الليبي. الذي يقوده ا
ويقول حفتر في تسجيل فيديو نشر
عـلى يـوتـيـوب إن قـواته تـمـكـنت من
"تــطـــهـــيـــر ضـــواحي مـــديـــنـــة درنه

ومحيطها من جماعات االرهاب".
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وتـقع درنـة عـلى بـعـد ألف كـلم شرق
طـــرابـــلس ونـــحـــو 300 كــلـم شــرق
بنـغازي ويـسيـطر عـليـها اسالمـيون
وجهـاديـون منـذ سـقوط نـظـام معـمر
القـذافي في 2011. وحتـاصـر قوات
دينة شير مـنذ نحـو سنت هـذه ا ا
السـاحلـيـة البـالغ عدد سـكانـها 150
ــدفـعـيـة الف نــسـمـة وتــقـصـفــهـا بـا
الــثـقـيـلــة كـمـا تــسـتـهـدفــهـا بـغـارات
ـاضـي اعـلــنت جــويــة. واالســبــوع ا
منظمـة الهجرة الـدولية ان االوضاع
االنـسـانيـة في درنـة خـطـيرة لـلـغـاية
وان اكـــثـــر من الـــفي شـــخـص فــروا
"هــــربــــا مـن الــــقــــصـف والــــغــــارات
ـاضي اعـلـنت اجلـويـة". واجلـمـعـة ا
ـتحـدة في ليـبيا ان 17 بعـثة اال ا
مــــدنـــــيــــا عــــلـى االقل قــــتـــــلــــوا في
االســبــوعـــ االخــيــرين في مــعــارك
درنـة وان تـصعـيـد الـقتـال فـيـهـا بلغ
"مــســتــويــات غــيــر مــســبـوقــة خالل

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

U ½d  w  Ê«d¹≈ b{ t²KLŠ q «u¹ u¼UO½U²½

وافــــادت الـــوكــــالـــة ان  125مــــقـــاتــــلـــة
سوفـياتـيـة  اسقـاطهـا في افغـانسـتان
خالل احلرب التي اندلعت اواخر 1979

واستمرت حتى 1989.
ولدى انـسحاب الـقوات السـوفيـاتية في

1989 اعتبر 300 جندي في عداد
فقـودين. ومذّاك عـثر على نـحو ثالث ا

منهم عادوا بغالبيتهم الى الوطن.
وافـادت صحـيـفة "كـومـرسنت" الـروسـية
ان طــيـارا روســيـا اســقـطت طــائـرته في
1987 هو سيرغي بانتليوك من منطقة
روستـوف في جـنوب روسـيـا وكان فـقد
اثـــر طــائــرته بــعــد اقـالعــهــا من قــاعــدة
بـاغـرام الـتي حتـولت حـالـيـا الى قـاعـدة

اميركية في شمال كابول.
من جهـة اخرى حتـطمت طـائرة صـغيرة
تـقل أربـعـة أشــخـاص في احملـيط قـبـالـة
تحدة جزيرة لونغ آيالند في الـواليات ا
مــا أســفـر عن مــقــتل اثــنـ من ركــابــهـا
وفـقـدان اثـنـ آخـرين بـحسـب ما أعـلن

خفر السواحل األمريكي السبت.
وأفـاد بـيان خـفـر الـسـواحل أن الـطـائرة
من طـراز “بـايــبــر بـيه إيه-31 نـافــاجـو
حتـطمت عـلى بـعـد نـحو 1,6 كـلم قـبـالة

لـونغ آيالنـد وكـان “عـلى مـتــنـهـا أربـعـة
أشخاص.

و انـتـشـال جـثـتي شـخـص فـي ح
وقع عـملـيات جتري فـرق (االنقـاذ) في ا
بــحث لـلـعــثـور عــلى شـخـصــيت آخـرين

فقدا.
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وأكد خـفر السـواحل أنه يجـري عمـليات
البحث بـاالشتراك مع عـناصر من حرس
اجلـو الـوطني والـشـرطـة ومـراكب صـيد
محلية. ولم يحدد سبب حتطم الطائرة.
مـن جـــهـــة اخـــرى قـــال مـــســـؤولـــون إن
عـاصــفـة من الـبــرد تـسـبــبت في تـصـدع
الـزجـاج األمـامي لـطائـرة تـابـعـة لـشـركة
أمريـكان إيـرالينـز كانت في طـريقـها إلى
ـا اضطـرهـا لتـحويل مديـنـة فيـنـيكس 
مـسـارهـا إلى مـديـنـة إل بـاسو فـي والية

تكساس.
وقالت شركة الطيران في بيان إن طائرة
الرحلة رقم 1897 من سان أنطونيو في
تـكـساس إلـى فيـنـيـكس حـولت مـسـارها

”بسبب ضرر سببه الطقس أثناء
الــرحـــلــة .“لـــكن الـــبــيـــان لم يــتـــضــمن
تفاصـيل أخرى بخالف تـسبب البرد في

{  موسـكـو (أ ف ب) - عـثر عـلى طـيار
حربي روسي حيا بعد نحو ثالث عاما
عـلى فــقـدان اثـره جـراء اســقـاط طـائـرته
خالل االجتيـاح السوفـياتي الفغـانستان
واعــتـبــاره في عـداد االمــوات حـســبـمـا

اعلن امس قدامى احملارب الروس.
ــظـلــيــ فـالــيـري وقــال رئـيـس احتـاد ا
فــوسـتــروتـ لــوكـالـة "ريــا نـوفــوسـتي"
الـروسـيـة "ال يـزال حـيا. انـه امر مـدهش

للغاية. انه اآلن بحاجة للمساعدة".
ورفض فوستروتـ الذي يرأس اجلانب
الروسي في الـلجنـة الروسـية االميـركية
ـفـقـودين في ألسـرى احلـرب واجلـنــود ا
عارك الكشف عن هـوية الطيار بداعي ا

السرية.
»dŠ ÈdÝ«

وقـال فيـاشـيسالف كـالـينـ وهـو نائب
رئــيس مــنـظــمــة لـقــدامى احملــاربـ إن
الـطــيـار الـروسـي أسـقـطت طــائـرته عـام
 1987ويرجح انه تخطى الست من

العمر ويريد العودة الى الوطن.
وأشـــار الى ان الـــطـــيـــار قـــد يــكـــون في
بــاكــســتــان حــيث اقــامـت افــغــانــســتـان

معتقالت السرى احلرب.
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تـوفـيـت تـوأمـتـ مـلــتـصـقـتـ في
تـنــزانـيـا عن عــمـر نـاهـز 22 عـامـا

جراء اإلصابة بسكتة قلبية.
وكـــــانـت الـــــفـــــتــــــاتـــــان مـــــاريـــــا
وكـــونــــســـوالتــــا مـــواكــــيــــكـــوتي
مـــلــتـــصــقـــتــ من مـــوضع أســفل
الـــســرّة. وقـــد عــاشـــتــا بـــأعــضــاء
مشتركة كـالكبد والرئـة وكان لهما
قــــلــــبـــان ورأســــان وذراعــــان لـــكل

منهما.
ودخلت الـفتاتـان مسـتشـفى محلي
اضي في ديسمـبر/ كـانون األول ا
ــرض بـــســبب شـــكــوى تــتـــعــلق 
القلب لكنهما توفيتا يوم السبت.
وتسببت أنبـاء وفاتهما في حدوث
حـالــة حـزن عـمت أرجـاء تــنـزانـيـا
نـظرا لـشـهـرتهـمـا ومـحبـة اجلـميع

لهما.
…dÝô« W¹eFð

ـسـتخـدم كمـا نـشر الـعـديد من ا
ـــواقع الـــتـــواصـل االجــتـــمـــاعي
رســــائـل تــــعــــزيــــة ألســـــرتــــهــــمــــا

وأصدقائهما.
وكــتب الــرئــيس الــتــنــزانـي جـون
ـوقع "تويتر" ماغوفولي تـغريدة 
أعـرب فـيـهــا عن حـزنه لـوفـاتـهـمـا
وأضــاف أن كــونــســوالتــا ومــاريــا

كانتا "حتلمان بخدمة األمة".
وخـالل مـــقــــابـــلــــة مع بـي بي سي
ـاضي قـالت الــفـتـاتـان إن الـعــام ا
لـديهـمـا رغـبة في الـعـمل مـعلـمـت
بعد االنتـهاء من مرحلـة دراستهما

اجلامعية.
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أضـــرار في أنـف الــطـــائـــرة وزجــاجـــهــا
األمامي. وجاء في الـبيان أن الـواقعة لم
تـسفـر عن إصـابـة أي من ركاب الـطـائرة
الـــبــــالغ عـــددهم 130 راكـــبــــا أو أفـــراد
كون من خـمسـة أشخاص وأن الطـاقم ا
الطائرة استطاعت الهبوط بشكل عادي.
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  الشك ان اجلـمـيع مـتـفق عـلى تـوصــيف بـنـيـة الـتـكـوين الـعـشـائـري في
مـجتـمع وادي الـرافـدين بـحـاضـرته وبـداوته وريـفه بـانه الـوعـاء الـصحي
لتـجـمعـاتـنا االنـسـانيـة انـطالقا" من قـاعـدة " اجملالس .. مـدارس " فـهذه
عـاصـر واحلـديث اعـطتـنـا الـشـواهد اجملالـس وعبـر الـتـاريخ الـوسيـط وا
االكيـدة على حـضـور العـشيـرة في حيـاتـنا الـيومـية وكـان لـقوة الـعشـائر
االثـر الـبـلـيغ في انـطالق جـذوة الـثـورات وفي مـقـدمـتـهـا ثـورة الـعـشـرين
ا دفعـنا الى ادامة آصرتـنا بعـشائرنـا والتغني عروفة الـتفاصـيل ...  ا

بامجاد اآلباء واالجداد وابناء العمومة ...
تكأ حينما يشيح هذه العشيرة التي ترافقـنا في وثائقنا الرسميـة وهي ا
ـيز مـجده الزمن بـوجهه عـنا ويـغادرنـا االحبـة واالصدقـاء .. هي شأن 
الدين االسـالمي " وانذر عـشـيـرتك االقـربـ " وهي صلـة رحم مـحـفـوظة
بـاحملـافـظــة عـلى االنـســاب واالصالب بـالـرغم مـن  " كـلـنـا آلدم وآدم من
تـراب " .. وال نــخـتــلف عــلى دور الـســابـقــ في سن قــوانـ الــعـشــائـر
وتمييزهم ب الصالح والـطالح وتشجيعهم مبـدأ التحكيم و " الفراضة "
ـنــازعـات عــلى اسـاس من الــطـيــبـة والــكـرامـة ورضــا الـله تــعـالى حلل ا

والضمير ... 
وازيـن مختلفة والـعدالة مفقـودة ب اغلب عشائـرنا ويتسيد اما اليوم فا
عقدة شاكل " البسيطة وا عامل القوة والفظاظة في فك النزاعات وحل ا
" حيث فرض الشروط التي ال يسـتسيغها اي منـصف ومنها االستحواذ
عـلى امـوال الـنـاس مـقـابل حل مـشــاكـلـهم مـعـهم وقـد يـفـرضـون تـرحـيل
االخرين من مـساكـنهم عـنـوة وافتـداء اخلصـوم باخـذ بنـاتهم " فـصلـية "
واشـيـاء اخـرى مـا انزل الـلـه بـها مـن سـلـطان حتـت نـظـر ومسـمـع رجال
دارس واجلامعات واالسر الفاضلة .. الدين واحلكومة والتربوي في ا
ومن عجـائب الـعهـد الـعشـائـري احلالي ان جنـد اشـخاصـا" كـثر يـكـنون
انفـسهم  بـ(الـشيخ) حـيث لم يكـلفـوا نفـسهم عـناء قـيادة ابـناء عـمومـتهم
ـا حـصـلـوا عـلـيـهـا بـاعـتـمـار كوفـيـة وعـقـال ولـبـس عـباءة ال رسـمـيـا" وا
يــتـــجـــاوز ســـعـــرهــا الـ ( (75الف ديـــنـــار ويــذهـب الى دور اخلـــصــوم
أجورين " لـيفرضوا شروطا" مستصحبـا" عددا" من معتمـري العقال " ا
زور سـا بالباطل .. واالنكـى من هذا ان هذا " الشيخ ا على الناس ا
" يضع حتت يـديه عددا" من االوالد الـطائـش يكـون دورهم زرع الرعب
في قـــلـــوب خــصـــومـــهم بـــاطالق عــيـــارات نـــاريـــة عــلى الـــدور البـــتــزاز

اصحابها... 
احلـقـيــقـة ان الـعـرف وهــو من مـصـادر الــتـشـريع يــشـوبه الـيــوم الـعـطب
ساجـد ينـهضون واالنحراف وال يـجد من يـتصـدى الصالحه فال ائمـة ا
ـدرسة واجلـامعة بدورهم االرشادي والـتحـريضي عـلى نبذ الـباطل وال ا
تـمــتـلك ادوات الــتـصــحـيـح امـا االســرة فـتــاركـة احلــبل عـلى الــغـارب ..
ـنـاســبـات الـديـنــيـة وطـرق احــيـائـهـا واقــامـة مـواكب فـاخلـطــبـاء هـمــهم ا
العزاءات وتـسيـير الراجـلة الى االربـعيـنية وابـتداع طـرق التطـبيـر واللطم
عـلى الــصـدور .. واجلـامــعـة لم تـعــد كـمـا كــانت حتـرص عــلى الـعـلــمـيـة
ـدارس يـشـطب يـومه لـيـنـتـظر راتـبه واالخالق فـالـتدريـسي بـاجلـامـعـة وا
الـشـهــري اجملـزي .. واالســرة ال تـسـأل الــشـاب من افـرادهــا عن ذهـابه
ـهم انه خـارج اهـتـمـام وايـابه وقـضـاء ســاعـات الـنـهــار وحـتى الـلـيل  ,ا

االبوين ... 
من هنا علينا ان نضع للعشائر قوان محددة ونعالج الشطط في سلوك
ـشايخ الـذين خـلقـتهم الـصـدفة وعـزوف الشـيـوخ احلقـيقـي عن بعض ا
ـرض او صعوبة ادي او ا ارسة قـيادتهم لـعشائرهـم بسبب الـضنك ا
التنقل وان تـتوحد الـس العـشائريـة على اساس من الدين
االسالمي احلنيف ووازع الـضميـر االنساني الـنبيل
ــيــثـــاق شــرف عـــشــائــري وان تــضع الـــضــوابـط 
باشراف ومـباركة الـقضـاء .. وان الله تعـالى يهدي

ا هو اقوم    سبحانه ... 
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وذكــرت الـشــركـة أن الــطــائـرة وهي من
طــراز إيــربــاص إيه ?319هــبــطت بــعــد
الـثامـنـة مسـاء بـقلـيل بـالتـوقـيت احمللي
وأن أطـقم الـصـيـانـة تـعـكف عـلى تـقـيـيم
حالـتـها. ونـقل جـميع الـركاب فـيـما بـعد
إلى طائرة أخرى للذهاب إلى وجهتهم.

W²∫ متظاهرون مؤيدون للفلسطيني في باريس يرفعون الفتة عليها صورة ماكرون ونتنياهو وعليها كلمة مجرم ô

{ بــــــــاريس) ,ا ف ب) - يــــــــواصل
رئيس الـوزراء اإلسـرائيـلي بـنيـام
نتـانـياهـو امس الـثالثـاء في باريس
حملته سـعيا لتـشكيل جبـهة موحدة
ضـد إيـران في احملــطـة الـثـانـيـة من
جولـة أوروبـية يـقوم بـهـا بعـد ثالثة
أسـابــيع عـلى مـواجــهـات دامـيـة في

غزة.
وحـدد نــتـانـيــاهـو هـدفه مــنـذ الـيـوم
األول من جولته االثـن في برل إذ
ـستـشـارة أنـغـيال مـيـركل بأن حـذر ا
بالدهـا ســتـشـهـد مــوجـة جـديـدة من
الالجــئـ الــســوريـ في حــال عـدم
اتــخـاذ أي خــطـوات الحــتـواء نــفـوذ
تزايد في الشرق األوسط. طهران ا
ـــتـــوقـع أن يـــؤكـــد الــــرئـــيس ومـن ا
ـانـويل مـاكـرون بدوره الـفـرنـسي إ
الــثالثـاء لـنــتـانــيـاهــو عـلى ضـرورة

احلـــفــــاظ عـــلى االتــــفـــاق الــــنـــووي
اإليــراني الــذي يـــشــكل رغم ثــغــراته
بـرأي األوروبــيـ احلــاجـز الــوحـيـد
ـنع انـتـشــار االسـلـحـة الـنـوويـة في

نطقة. ا
ـــوقع في ـــوجب هـــذا االتـــفــاق ا و
 2015والذي خرجت منه الواليات
تـحدة في  8أيار/مـايـو في خـطوة ا
كـــان لـــهــا وقع صـــدمـــة في الـــعــالم
تـــتـــخــلـى إيــران عـن أي طــمـــوحــات
نــوويــة عـــســكــريـــة لــقــاء تـــخــفــيف
الــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيــة الـــتي تـــشل

اقتصادها.
نع ويؤكد نتـانياهـو أن االتفاق لن 
إيران من حيازة الـقنبلـة الذرية وهو
يـسـاعـدهـا من خالل دعم اقـتـصـادها
على تمويل سـياستها الـتوسعية في
ـا يـشـمل سـوريـا ولـبـنـان ـنـطـقـة  ا

والعراق عـلى حسـاب أمن إسرائيل
وقف األميركي. وهو ما يلتقي مع ا
ـــتــوقع مــرة جـــديــدة أن يــقــر ومن ا
مـاكـرون ونتـانـيـاهـو اللـذان يـعـقدان
ثـالث لـقـاء بـيـنـهـمـا في بـاريس مـنـذ
تموز/يـوليو  ?2017باخلالفات في
وجـهـات الـنـظـر بـيـنـهـمـا حول سـبل
ـنـطـقـة رغم إعـادة االسـتـقــرار إلى ا
أنــهــا يـــتــشـــاطــران الـــتــقـــيــيم ذاته

للمخاطر.
وأعـلـنت الــرئـاسـة الـفـرنـسـيـة (إنـنـا
نــتـــقـــاسم الـــتـــشـــخـــيص ذاتـه بــأن
الـــوجــــود الــــعـــســــكــــري إليـــران أو
جملموعـات مواليـة إليران في سوريا

ا). يشكل خطرا مستد
لــكن بــاريـس تـدعــو إلـى اســتــكــمـال
ـــــوقع مـن خالل إجــــراء االتـــــفــــاق ا
مـفـاوضـات جــديـدة مع إيـران بـشـأن

أنــشــطـتــهـا الــبـالــســتـيــة ونـفــوذهـا
اإلقـلـيـمي فـي حـ تـدعـو إسـرائـيل
واجـهة إلرغام إلى نهج يـقوم عـلى ا
طـهـران عـلى مـعـاودة الـتـفـاوض في

االتفاق النووي.
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ورأى الـــبــاحـث في مـــعــهـــد (اآلفــاق
واألمن في أوروبا) في باريس دافيد
خلفة أن هدف نتانياهو هو اخلروج
من اخلـــلـــوة مـع واشــنـــطـن وإرغــام
األوروبــيـ عــلى األقل عــلى تـعــزيـز
االتـفـاق الـقـائـم" من خالل تـضـمـيـنه

إذا أمكن عقوبات ضد إيران.
وقـال إن الـدولـة الــعـبـريـة تـعـول من
أجل ذلك عـلى وسـيـلـتي ضـغط هـمـا
الـتـهـديـد بـفـرض عـقـوبـات أمـيـركـية
تـعـامـلة عـلى الـشركـات األوروبـيـة ا
مع إيــران وهي عــقــوبـات لـم تـدخل

بعد حيـز التنفـيذ واحملور األميركي
اإلسرائيلي السعودي.

ـلف اإليـراني الـداهم عـلى ويـطـغى ا
النزاع اإلسرائـيلي الفلـسطيني الذي
لم يـعد يـتـصـدر االهـتمـامـات بـالرغم
من أن الرئـيس الفـلسـطيـني محـمود
عــبــاس سـيــزور بــاريس قــريــبـا وأن
ماكرون يعتـزم بدوره زيارة إسرائيل
واألراضي الـفـلـسـطيـنـيـة قـبل نـهـاية

العام.
وكــــان الـــرئــــيس الــــفـــرنــــسي حض
نتـانيـاهو في كـانون األول/ديـسمـبر
2017 على القيام بـ"خطوات" جتاه
الـفـلـسـطــيـنـيـ لـكن عـمـلـيـة الـسالم
تـــبــدو مــتـــعــثــرة أكـــثــر من أي وقت
مــضـى مــنــذ أن اعــتـــرفت واشــنــطن
بــالــقـدس عــاصــمـة إلســرائــيل ونـقل

سفارتها في إسرائيل إليها.
وتــــفـــــاقـم الــــوضـع مع مـــــقـــــتل 61
فلسطينـيا على األقل بنيران اجليش
اإلسرائـيلي في  14أيار/مـايو خالل
تــظـاهــرات عـلى احلــدود بـ قــطـاع
غـــــزة وإســـــرائــــــيل وقــــــد وصـــــلت
احلصـيلـة اإلجمـالية إلى  125قتيال
مـــنـــذ بــــدء االحـــتـــجــــاجـــات ضـــمن
مسـيـرات "العـودة" التـي انطـلقت في

30 آذار/مارس.
وندد مـاكـرون بـ(أعـمال الـعـنف التي
ـــســــلـــحـــة تـــقــــوم بـــهـــا الــــقـــوات ا
اإلسرائيلية" مشددا في الوقت نفسه
عـلى "تـمـسـكه بـأمن إسـرائيـل) وهو
مـوقف اعـتـبـرت الـدولـة الـعـبريـة أنه
يـنم عن نـظـرة تـبـسـيـطـيـة ويـنـطـوي

على مراعاة لليسار الفرنسي.
rÝu  ÂUM²ſ«

ودعت جمعيات مؤيدة للـفلسطيني
إلى التـظاهـر عـصرا في مـدن فرنـسا

الكبرى ضد زيارة نتانياهو.
كـمـا اعتـبـرت ثالث نـقـابات فـرنـسـية
قبول" أن للصحـافي أنه "من غيـر ا

يستقبله ماكرون.
ـوسم ـسـؤوالن اغـتـنـام "ا ويـعـتـزم ا
ـــشـــتـــرك اإلســـرائــيـــلي الــثـــقـــافي ا
الــفـرنـسي" الــذي يـفــتـتـحــانه مـسـاء
ـناسـبـة الذكـرى الـسبـع الثـالثاء 
لـقـيــام إسـرائـيل لـتــسـلـيط األضـواء

على ما يجمع ب البلدين.
وقـال دافــيـد خـلــفـة بـهــذا الـصـدد إن
"مــاكـــرون يــعـــتــمـــد نــهـــجــا شـــديــد
الـــبــراغــمــاتـــيــة مع نـــيــة في فــصل
مــــوضــــوع الـــنــــزاع اإلســــرائــــيــــلي
الــفــلــســطـــيــني عن مـــلف الــتــعــاون
الــثــنــائي" مـــشــيــرا إلى اهـــتــمــامــا

الـرئــيس بـنــمـوذج "األمـة الــنـاشـئـة"
اإلسـرائــيـلـيـة. كـمـا يــفـتـتح مـاكـرون
ونــتــانـيــاهـو مــعــرضـا لـالبـتــكـارات
التكنولوجية اإلسرائيلية في متحف

"غران باليه" (القصر الكبير).
ــديــريــة عــلـى صــعــيــد آخــر قــالت ا
الــــعـــامـــة لألوقــــاف في الـــقـــدس إن
الـقـوات اإلسـرائـيـلـيـة اعـتـقلـت عددا
ـــصــلـــ مـن إحـــدى ســـاحــات مـن ا
ـسجـد األقـصى يـوم الـثالثـاء الذي ا
ـا يـطـلق يـوافق الـذكـرى اخلـمـسـ 

عليه العرب (النكسة).
ديـريـة في بـيان ”شـرطة وأضافـت ا
االحـتالل والـقـوات اخلـاصـة تـعـتـقل
مـا يــقـرب من  12مــصـلــيــا من أمـام
ـســجـد األقـصى اجلـامـع الـقـبــلي بـا
تطرف أثناء اقتحام مجـموعة من ا

قبل حلظات.
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وكــانـت قــوات األمن اإلســرائـــيــلــيــة
ترافق سياحا يـتجولون في ساحات

سجد األقصى. ا
ونـشـرت مـديــريـة األوقـاف تـسـجـيال
مـصـورا قـصـيـرا يـظـهـر قـوات األمن
اإلسـرائيـلـية وهي تـعـتـقل مجـمـوعة
من الــشــبــان كــانــوا يــجــلــســون في
ـســجــد ويــقـرأون إحــدى ســاحــات ا

القرآن بصوت مرتفع.
ولم يــصـدر تــعـقــيب من قـوات األمن

اإلسرائيلية عن سبب االعتقال.
ويــوافق يــوم اخلــامس من يــونــيـو
مرور  50عـاما عـلى احـتالل الـضـفة
ـا فيـها القـدس الشـرقية الغـربية 
وقــطــاع غــزة وهـو مــا يــطــلق عــلـيه
(ذكـــرى الـــنـــكـــســـة). ودعت الـــقــوى
الــوطـنــيــة واإلسالمــيـة إلى تــنــظـيم
تظـاهرات واحـتجـاجات في مـختلف
األراضي الفلسطينية في هذا اليوم.
وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال
شـتـايـنـتـز إن أفـكـارا جـديدة طـرحت
عـبر قـنـاة سريـة أمـريكـيـة للـوسـاطة
في نزاع بحري ب إسرائيل ولبنان

بشأن التنقيب عن النفط 
واضــاف شـتـايــنـتــز في مـقــابـلـة مع
رويـــتــــرز (هــــنـــاك بــــعض األفــــكـــار
اجلـديــدة عـلى الـطـاولــة. إنـهـا أكـثـر

كنني مناقشته). ا 
وتـابع (هنـاك مـجـال للـتـفـاؤل احلذر
لــكن لـيـس أكـثــر من ذلك. أتــمـنى أن
ـقــبــلـة أو نــتــمـكن خـالل الـشــهــور ا
بحلول نهـاية العام من التوصل إلى
حـل أو عــــــــــلـى األقـل حـل جــــــــــزئـي
للنزاع... لم تتم تسوية شيء بعد).

الـتـعـلـيم طـوال عـمـرهـمـا وهـو مـا
يرجع بدرجة ما إلى احلصول على
تـــمـــويل من احلـــكـــومــة احملـــلـــيــة

وتبرعات خاصة.
وكانت مـاريـا وكونـسوالتـا اللـتان
عـارضتـا فـكـرة فصـلـهـما جـراحـيا
تـأمـالن في الـزواج مـن رجل واحـد
في يـوم من األيـام حـسـبـمـا قـالـتـا

قابلة مع بي بي سي. في ا

وكفـلت جمعـية "مـاريا كونـسوالتا"
اخلــيــريــة الـــكــاثــولــيـــكــيــة الــتي
منـحتـهمـا اسمـها تـربيـة الفـتات
بـعد وفـاة والـديهـمـا وهـما في سن

صغيرة.
ـــرحــلــة وقـــوبل جنـــاحــهــمـــا في ا
ـاضي بـعـاصـفة الـثـانـويـة الـعـام ا
من رسائل التهنئة في شتى أرجاء

البالد.

وأضافتا "سـنتخصص في تدريس
استخدام أجهزة العرض الضوئية

والكمبيوتر".
والحـظ الــــــــنـــــــاس فـي وقـت الحق
إصــرارهــمــا عــلى احلــصــول عــلى
مــؤهالت عــلـيــا بــغض الــنــظـر عن
التحديات وصعـوبة التأقلم بسبب

ظروفهما.
واســتـطــاعت الــفـتــاتــان مـواصــلـة
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ـياه في الـعراق بال حـلول جـذرية.. أزمـة غدت تـداعيـاتها وتتـفاقم أزمة ا
تـهـدد بــلـداً كـامالً وحـضــارة عـريـقــة عـرفت بـبالد وادي الــرافـدين. فـقـد
ا أدى إلى انخـفضت بـصورة واضـحة مـناسـيب ميـاه دجلـة والفـرات 
اضي انحـسـارهمـا بشـكل شـبه كامـل كمـا حصـل في فبـرايـر/شبـاط ا
بعدد من مدن وقرى محافظة ميـسان جنوبي البالد فعدم وجود سياسة
ياه وعدم جود خزانـات مياه داخلية وعدم استغالل طوارىء حللّ أزمة ا
ـيــاه اجلــوفــيـة وقــلــة الـســدود والــنـواظـم مع ارتـفــاع درجــات احلـرارة ا
وارتـفـاع نسـبـة الـتـبـخـر فـاقم األزمـة بـشـكل خـطـيـر. ومـا زاد الـطـ بـلة
إعالن احلـكـومـة التـركـيـة أنـهـا أكـمـلت الـعـمل األسـاسي بـسـد "ألـيـسو"
ـتلك طاقة تـخزين هائـلة تقدر سـعتها بـ الواقع جنوبي األنـاضول الذي 

ائية لنهر ا سيؤثر على اإلطالقات ا  10.4مليارات متر مكعب 
دجلـة وسـيـكون تـإثـيره شـامل عـلى الـنظـام الـبـيئي الـعـراقي خـاصة في
ـئـة من إيـرادات نـهـر دجـلـة. الـوسط واجلـنـوب فـتـركـيـا سـتـقـطع 45 بـا
ـيـاه ـاضـيـة بـتـخـفـيض واردات ا فـضالً عن قـيـام إيـران خالل األعـوام ا
لروافـد  نـهر دجـلـة (الـزاب والعـظـيم وديالـى) إلقامـتـها مـشـاريع وسدودٍ
عــلى مــنــابع الــروافــد هــذه. وإنــطالقــاً من واجــبــنــا اإلعالمي والــوطــني
ـا بعـضهـا ليس ـواجهـة األزمة ور واإلنسـاني اقتـرح بعض اإلجـراءات 

بجديدٍ لكن أكرره لتأكيد لضرورته:
: قيـام مـثـقـف ونـاشـطـ وإعالمـي بـإطالق حـمالت لـتـرشيـد كـمـية أوَّالً
سـتهلكـة في الدوائر والـبيوت وعقـد جلسات ونـدوات توعوية عن ياه ا ا
يـاه مع توزيع إعالنات مصـورة تب األساليب أهمية ترشـيد استهالك ا
ـياه كـترك احلنـفيـة مفـتوحة اخلاطئـة والعـادات الذمـيمـة في استعـمال ا
ياه تـكفي ـياه بـسرعـة وغسل الـسيـارات  وعدم إصالح كـسر أنـابيب ا
بـردات التي يـصب ماءها صـباً عـند إمـتالئها حلي كامل وعـدم مراقبـة ا

. وهو كافٍ إلغراق شارعاً
قـاطـعة الـبضـائع الـتركـية واإليـرانـية ومـقاطـعة ثانـياً: الـشـروع بحـمالت 
الـسـفـر والـسـيـاحـة لـهـذين الـبـلـدين ومـقـاطـعـة اخلـطـوط اجلـويـة الـتـركـية
ائيـة. إذ يرى البعض واإليرانية لـلضغط عـليهمـا إلطالق حصة الـعراق ا
أنَّ إيـران وتـركـيـا يـرومــان ضـرب الـقـطـاع الـزراعـي في الـعـراق; فـيـزيـد

االستيراد منهما.
ـياه اجلـوفية في الـعراق إذ يـؤكد خـبراء أنَّ أشد : االستـفادة من ا ثالثـاً
ياه اجلوفية في إشارة واضحة الى مناطق العراق جفافاً ال تخلـو من ا
ــيـاه الــضـائــعـة بــسـبب عــدم تـوفــر آلـيـات الـكــنـز الــهـائل من مــصـادر ا
الستـخـدامهـا وتسـخـيرهـا في خـدمة الـزراعـة والتـنـميـة في الـعراق كـما
يشـيرون إلى االسـتخـدام غـير الـعقالني لـبـعضـها واإلسـراف في سحب
ياه منـها; لذا يـحتاج العـراق إلى مسح جيـولوجي حديث لـلوقوف على ا

ياه اجلوفية ووضع اخلطط الكفيلة باالستفادة منها. حجم ا
ــائـيـة من وزارة وجلـان بـزيـادة ـوارد ا ـعـنـيـة بـا رابـعـاً: قـيـام اجلـهــات ا
الـتــوعــيــة واإلرشـاد فـي ري احملـاصــيل الــزراعــيـة بــالــتــعـاون مع وزارة
الزراعـة واحملـافـظات ومـجـالسـهـا وتـوفيـر مـسـتلـزمـات احلـفر والـتـخزين

والترشيد في استخدام وسائل الري والسقي احلديثة.
خامـساً: قـيـام الدولـة بـإعداد خـطة طـواريء لـتفـادي األزمـة وكان يـجدر
بها القيام بوضع سياسات خـاصة من بناء سدود ونواظم وخزانات قبل
سـنوات لـتـجـنب حـدوث كـارثـة إنـسانـيـة وبـيـئـيـة ستـمـحق احلـيـاة الـبـرية

والزراعية واحلضارية في العراق.
ـياه وعـرضها : حترك الـدولة دبـلومـاسيـاً وتدويل قـضيـة أزمة ا سادسـاً
ــتــحـــدة ومــطــالــبــة الـــدول بــالــتــدخل أمــام األ ا
والضغط على تركيا وإيران وإلـزامهما باالتفاقيات
ـبـرمـة مع الـعـراق فـقـد أحلـقت هـاتـان الـدولـتان ا

. اجلارتان ضرراً بيئياً وإنسانياً
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ـاضي مع تـزايـد االعـمال األسـبوع ا
الــقــتــالـيــة ووصــولــهــا إلى مــنـاطق

مكتظة بالسكان".
ــشـيــر حـفـتــر االثـنـ انه واضـاف ا
بــعـد "حتــريـر درنــة" سـتــدخل قـواته
دينة لـ"بسط السـيطرة التامة على ا
كامل احيائـها ومرافقـها وفك قيود
عـزلـتـهـا واعادة احلـيـاة الـطـبـيـعـية
إلـيـهـا و حـمـايـة اهـلـنـا واشـقـائـنـا
فـيــهـا والـقــضـاء عـلى مــا تـبـقى من
زمــــر االرهــــاب". واعــــطـى حــــفــــتــــر
توجيهات لقواته بـ"اتباع االجراءات
الــقــانــونــيــة لــلــتــعــامل مـع األسـرى
وتـسلـيـمـهم إلى اجلهـات اخملـتـصة
وعـدم اتخـاذ أي اجـراءات انـتقـامـية
ضدهم والـتـعامل بـاحلـسنى مع كل
من يـــلــقي الـــسالح من االرهـــابــيــ
ويـــســـلم نـــفــسـه الــيـــكم". وتـــطــاول
اتـهــامـات عـنــاصـر من قــوات حـفـتـر
بـــارتــكــاب اعـــمــال اجـــرامــيــة خالل
معارك سـابقـة على غرار قـائد كتـيبة
الــصـاعــقــة مـحــمــود الـورفــلي الـذي
أصـدرت احملكـمـة اجلنـائـية الـدولـية
مذكـرة توقـيف بحـقه بتـهمـة ارتكاب
"جرائم حرب" خالل معارك بنغازي.
وفي 2017 سيـطر "اجليـش الوطني
الـلــيـبي" عـلـى بـنـغـازي بــعـد مـعـارك
اســـتــــمــــرت ثالث ســــنــــوات وطـــرد
ـقــاتـلـ االسالمـيــ واجلـهـاديـ ا
مـنهـا. ويـحـظى حـفتـر الـذي يـتـهمه
خـــصـــومه بـــالــســـعي إلقـــامـــة حــكم
عــســكــري جــديــد في لــيــبــيــا بــدعم
حكومـة موازية تـمارس سلـطتها في
شرق ليـبيا وتعـارض سلطـة حكومة
ـعتـرف بهـا دوليا الوفـاق الوطني ا
والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.


