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مـشـترك بـسبب عـدم تـضامن جـيرانـها
هـاجرين الى ـواجهـة وصـول ا مـعـها 
ســـواحـــلـــهـــا. وعـــلق رئـــيـس الــوزراء
االيـــطــــالي جـــوزيـــبـي كـــونـــتي بـــعـــد
ـوافـقة "تـوصـيـات" الـقمـة الـتي تـمت ا
عـلـيـها بـاالجـمـاع في الـساعـة الـرابـعة
والـنصف فجرا ( 2,30ت غ) اثـر تسع
ــفــاوضـات الــشــاقـة ان ســاعــات من ا

"ايطاليا لم تعد وحدها".
ــانــويل وقــال الــرئـــيس الــفــرنــسي ا
مـاكرون "انه اتـفاق للـبنـاء عليه انه ال
يــعـالج االزمـة الــتي نـعــيـشـهــا" فـيـمـا
ــانــيــة انــغــيال ــســتــشــارة اال اقــرت ا
مـيركل بان االوروبـي "لم يصـلوا بعد

طاف". الى نهاية ا
بـدوره اعتبر رئيس اجمللس االوروبي
ـبـكر دونـالـد تـوسك اجلـمـعـة ان "مـن ا
جــــــدا احلـــــديث عـن جنـــــاح" اوروبي
مـوضحا ان االتفـاق السياسي هو "في
الـــواقع اجلــانب االكـــثــر ســـهــولــة من
ــا يــنــتـظــرنــا عـلى ــهــمـة مــقــارنـة  ا
االرض حـــــ نـــــبــــاشـــــر تـــــطــــبـــــيق"

االقتراحات.
يــقــتـرح االتــفــاق خـصــوصــا "مـقــاربـة
جـــديــدة" تـــقــوم عـــلى انـــشــاء "نـــقــاط
وصــول" لــلـمــهـاجــرين خــارج االحتـاد
ــنع عـمـلـيــات عـبـور الـبـحـر االوروبي 
ــــتـــوسط فـي مـــوازاة دعـــوة الـــدول ا
ـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـيـة االوروبـيـة ا
الى "عـــدم عـــرقـــلـــة عـــمـــلـــيـــات خـــفــر

." السواحل الليبي
لـكن مـسـؤولـة الـعـمـلـيـات الـطارئـة في
منظمة اطباء بال حدود كارل كاليجر
الحـظت بـاسف ان "العـناصـر الوحـيدة
الـتي يبدو ان الدول االوروبية توافقت
في شـانها هي من جهـة جتميع الناس

عـــلى ابـــواب اوروبـــا (...) ومن جـــهــة
ــــنـــظـــمــــات غـــيـــر اخــــرى مـــعـــاداة" ا

احلكومية التي تنشط بحرا.
ـهــاجـرين الــذين يـتم بــالـنــسـبــة الى ا
ـيـاه االوروبـيـة يـقـترح انـقـاذهم فـي ا
االتـفـاق ان تـقـيم الـدول االعـضـاء عـلى
اســـــاس طــــوعـي "مــــراكـــــز تــــخـــــضع
لـلمـراقـبة" لـكن غيـر "مغـلقـة" كمـا كانت
تـأمل فرنسـا. وسيتم الـتمييـز "سريعا"
هاجرين غيـر الشرعي الواجب بـ ا
طــردهم ومن يــحق لـهم طــلب الــلـجـوء
عــلى ان يــتم تـوزيــعــهم داخل االحتـاد
االوروبـي ولــكن ايـــضــا "عـــلى اســاس

طوعي".
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وقــال رئـيس الـوزراء اجملـري فـيـكـتـور
اوربــان "من الـواضـح ان اعـادة تـوزيع
ـــكن ان تـــتم من دون ـــهـــاجــرين ال  ا
عنية" معتبرا سبقة للدول ا ـوافقة ا ا
ان "اجملـر سـتـبقـى مجـريـة ولن تـصبح

بلد مهاجرين".
وراى نــظــيــره الــبــولــنــدي مــاتــيــوش
مـورافـيـسكـي انه "جناح هـائل" بـعـدما
رفــضت بـالده عــلى غــرار اجملــر مــبـدأ
ـــهـــاجـــرين بـــحـــسب اعـــادة تـــوزيـع ا
حــصص  تـبــنـيه مـوقــتـا بـ 2015

و2017.
ثـمـة سؤال يـطـرح ايضـا حـول االمكـنة
ـراكـز الـتي نصت الـتي سـتـقام فـيـها ا
عــلــيــهــا الـتــســويــة االوروبــيــة. وذكـر
رئـــيـس الــوزراء االيـــطـــالـي بــان "دوال
ابـدت استـعدادهـا ولكن لـيس ايطـاليا"
ـــســــتـــشــــار الــــنـــمــــســـوي ومــــثـــلـه ا
ســيــبـاســتــيــان كـورتــز الــذي اعـلن ان

راكز. بالده غير معنية باقامة تلك ا
بـدوره قـال ماكـرون ان "فرنـسا لـيست

ــهـــاجــرين الــذين يــتـم مــنــحــهم حق ا
اللجوء ومن يتع طردهم.

ـغــرب نـاصـر وأعــلن وزيـر خـارجــيـة ا
بـــوريــطــة اخلــمـــيس أن بالده تــرفض
فــكـرة إقــامــة مـراكــز اسـتــقـبــال خـارج

االحتاد االوروبي.
وأكــد نـــائب رئــيس حــكــومــة الــوفــاق
الـوطني الليبـية احمد معـيتيق االثن
بــحــضـور وزيــر الــداخــلـيــة االيــطـالي
مـاتـيـو سـالـفـيـني ان لـيـبـيـا "ستـرفض
بـشكل قطعي إقامة مـخيمات مهاجرين

في ليبيا".
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وحـذر "اجليش الوطني الليبي" بقيادة
ـشـيـر خـليـفـة حـفتـر اجلـمـعـة "بعض ا
األطــراف الــدولـيــة" من "إنـشــاء وجـود
عـسكري لـها" في جنوب الـبالد "بحجة

التصدي للهجرة غير الشرعية".
مـن جهـة اخرى لم يـتـمكن االوروبـيون
مـن جتــــاوز خالفــــاتــــهـم حــــول مــــلف
الــهـجــرة رغم اتـفــاق صـعب تــوصـلـوا
الـــيه اجلـــمــعـــة في بـــروكــسـل يــثـــيــر
تـســاؤالت عـدة حـول كـيـفـيـة تـطـبـيـقه
فـضال عن االنـتقـادات التي طـاولته من

منظمات غير حكومية.
وذكـرت مـأسـاة جـديـدة اجلمـعـة قـبـالة
الــسـواحل الــلـيــبـيــة بـضــرورة ايـجـاد
حــلـول دائـمـة. فـقــد قـضى ثالثـة رضع
فقودين واعـتبر مئة اخرون في عداد ا

بعد غرق زورق مطاطي.
واعـــتــبــرت دول وسط اوروبــا االكــثــر
ـهـاجـرين انـها مـنـاهـضـة السـتقـبـال ا
حـقـقت انـتـصـارا اثر الـقـمـة مـؤكدة ان
الـــتـــســـويــــة لم تـــتـــضـــمن اي اجـــراء
اسـتقـبال الزامي وذلـك بعدمـا توعدت
ايــطـــالــيــا بــتــعـــطــيل صــدور اي نص
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بـلـد وصـول اول بـالـنـظـر الى وضـعـها
اثلة". ولن تقيم مراكز 

ويـدعـو االتـفـاق ايضـا الـدول االعـضاء
الـى "اتـخـاذ كل االجــراءات" الـداخــلـيـة
هاجرين ب الـضرورية لتفادي تنقل ا
دول االحتـــــــاد االوروبي وهـــــــذا مــــــا
ـانـيـا التي يـحـصل غـالـبـا في اجتـاه ا
تــشـهـد جـدال سـيـاســيـا يـضـعف مـوقع

ميركل.
انـية اجلـمعة ان واعـلنت احلـكومـة اال
"الــيـونـان وايـطـالـيــا ابـدتـا اسـتـعـدادا
السـتـرداد طالـبي اللـجـوء الذين سـيتم
اعــتــراضــهم مـســتــقــبال عــلى احلـدود
ـــانــــيـــة الـــنـــمـــســـويــــة من جـــانب اال
انيـة" وذلك اذا كانوا قد الـسلطـات اال
ســجـلـوا اسـمــاءهم مـسـبــقـا في هـذين
الــــبــــلـــديـن. وكــــانت مــــيـــركـل وعـــدت
اثـلـة القنـاع وزير بـاتـفاقـات ثـنائـيـة 
ـاني هـورست سـيـهـوفـر الـداخــلـيـة اال
ـثل اجلـنـاح الـيـمـينـي احملافظ الـذي 
فـي ائتالفـها بـالـتخـلي عن دعوته الى
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ليس هناك  أكرم من الذي يـجود بنفسه  ولـيس هناك أقسى من الترمل
في الـعـشـريـن من الـعـمـر  وال أكـثــر احـبـاطـا من الــذي افـنى عـمـره في
ن خـدمـة الـبالد  ووجـد نـفـسه مـطـرودا ولـيس مـتـقـاعـدا  وال أوحش 
وقـفـنـا من هـؤالء  اولئك يديـر لـهم الـظـهر  فـمـسـتقـبل الـبالد مـرهـون 
الذين زهـدوا باحليـاة وكبـرت في عيـونهم األوطـان ورخصت في سـبيـلها
ا ـا تنـعـمنـا  األرواح واألبدان   فـهل من كـر بهـذا القـدر  فـلوالهم 
ــا فـي احلــيــاة من مـــبــاهج  فــهل نــحن فــيـه من أمــان   وال الــتـــمــتع 
أوفينـاهم حقهم  وهل تـتبعـنا كيف تـعيش عوائـلهم ? اهمـال الشهداء او
العـنـاية بـعـوائـلهم  درس لألحـيـاء قبـل ان يكـون وفـاء للـشـهداء  مع ان
ـواقف التي الوفـاء لـهم دين في األعـناق يـجب اال نـنسـاه .  ان أصـعب ا
كن ان تمـر بهـا البالد تلك الـتي جتد فـيها األبـناء يـتهربـون من الدفاع
عـنـهـا  وذاك يـحـدث عـنـدمـا يــرى األحـيـاء مـا طـال عـوائل الـشـهـداء من
اهمال  لذا ال تبخلوا بشيء على هذه العوائل  أعطوهم ما نحن بحاجة
له  وهذا هو الـعطـاء  أغدقوا عـليهم حـتى يبـتهجـوا باحلـياة أكثـر منا 
عندها توقن االم انهـا لم تخسر عنـدما نذرت ابنهـا للوطن  مع ان حبها
لـلـوطن راسخ بــوجـدانـهـا مــثل هـذا الـسـلــوك هـو الـذي يـنــمي الـشـعـور
باالنـتمـاء  وال دفاع حـقيقـي عن األوطان عـندمـا يضـعف هذا الـشعور 
وال بديل لسد فراغه  مهما أعلينا من شأن والءات الطائفة والعشيرة .
وهل فـكـرنا بـتـلك الـفـتـيـات الـلـواتي فـقـدن أزاوجـهن في حـروب الـنزوات
والطوائف ? ما ذنبـهن وقد سُرقت حيـاتهن وهي في أولها  كـيف للحياة
ان تكون وقد توسدن الوحشة  والتحـفن بحيرة تربية األطفال  تصوروا
ــأسـاة  لــقـد خــلـفـت حـروبـنــا الـعــبـثــيـة مــا يـتــعـذر تــصـوره من حـجم ا
ـشـكالت االجـتمـاعـيـة والـنـفـسـيـة  وهي وان بـدت راكـدة االن  لـكـنـها ا
قنابل موقـوتة البد لـها ان تنفـجر بعد حـ المحالـة  وشظاياهـا ستطول
اجلـمـيع  ان لم تـطـلـك فـأنـهـا سـتـطـول ابـنــاءك  فال تـظن انك بـعـيـد عن
اوارها . أذهلني ما رواه صاحـبي عن قريته التي لم يتجـاوز عدد بيوتها
ـائـة بـيت  لـكن خـلـف جـدرانـهـا عـشـرين أرمـلـة مـن الـلـواتي لم يـبـلـغن ا
الثالثـ من العـمـر  وبدل ان يـكونن بـبيـوت مسـتـقلـة  صرن عـبئـا على
ا يثـقل كواهل اآلباء فـوق ما يحمـلوه من هموم  آبائهن مع أطفـالهن  
ـشـكالت او ولـنـا ان نـتــسـاءل عن  االجـراءات الــتي اتُـخـذت حلـل هـذه ا
التخـفيف من حدتـها  اتوقع وهـو اقرب الى الـتيقن مـنه الى التوقع  ان
ـآسي االنسـانيـة لم تدخل في دائـرة اهتـمام اولـئك الذين شـغلـتهم هذه ا
آسي ليس بـقائد  ـان واحلكومـة  ان الذي ال تـشغله هـذه ا مقاعـد البر

ان . بل ال يستحق ان يجلس على أي مقعد وليس مقاعد البر
ـشكالت الـتي خلـفـها االرهـاب وسوء ادارة الـدولة ال يـفيـها مـقال  هذه ا
في صحـيـفة او بـرنـامج في تـلفـزيـون  أظنـهـا بحـاجـة الى مؤتـمـر وطني
عـني لكـيفية حقيقي ولـيس مهرجان اعالمـي  للوقوف عـلى تصورات ا
حلها واالجـراءات التي يوصـون بها  وبـعدها تُـلزم احلكـومة بوضع تلك
االجراءات موضع التطبـيق  وقد يكون من بيـنها منح مبالغ مـالية مغرية
لتـشجـيع الـشبـاب على الـزواج من األرامل  وتـخصـيص رواتب شهـرية
لـلـذين يـتـكـفـلـون االيـتـام سـواء أكـانـوا أهل األرمـلـة او زوجـهـا اجلـديـد 

ومنحهما قطعة ارض سكنية وقرض لبناء منزل .
ـأسـاة في الـنـفـوس ـشــكالت سـيـعـمق ا ـؤكـد ان اهـمـالـنـا لـهـذه ا ومن ا
ويخـلف عـقـدا نـفسـيـة تـتـجه باجملـتـمع نـحـو مسـارات بـعـيـدة عن االجتاه
ة السليم   او تدفع  لالنحراف عن األخالق التي نريد لها ان تكون قو
 او االسهام في صنـاعة مجـرم  واالجرام ظاهـرة اجتمـاعية باألصل

 لذلك  يقول علماء االجتماع : 
ان اجملرمـ غيـر مسـؤول عـمـا هم فيه  بل اجملـتمع
. وكـيـف يـصـنع اجملـتـمع هـو الـذي جـعـلــهم مـجـرمـ
شكالت مجرميه ? يحدث ذلك عنـدما تترك الدولة ا
االجتمـاعية سـائبة  وتـتيح الـفرصة لـلعشـوائية ان

تشكل األطفال .
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أكد خبـير اقـتصـادي استـحالـة تنـفيذ
الـــطـــلب األمـــريـــكـي من دول الـــعـــالم
بـالــتـوقـف عن شـراء الــنــفط اإليـراني
لسبب إنساني واقتصادي موضحًا
ان مثل هذا الطلب هو محاربة لشعب
كامل في قـوته اليـومي ما يتـنافى مع
مـبــادىء حـقــوق االنـســان فـضالً عن
كونه يـؤدي الى ازمة في سـوق النفط

ية.  العا
وقال بـاسم جمـيل انـطوان لـ(الـزمان)
امس ان (الـطـلـب االمـريـكي هــذا يـعـد
اعتـداءً عـلى حق االنسـان في الـعيش
بادىء الدولية الكر الذي تضمـنه ا
وهــو قـــتل لـــشـــعب كـــامل عن طـــريق
حـصـار دولي والسـيـمـا ان النـفـط هو
الـعـمـود الـفـقـري لإلقـتـصـاد االيـراني
ويشـكل جـزءاً مـهـمـاً من دخل الـشعب
االيـراني ) مـتــسـائالً (كـيف ســيـمـكن
لـلـشــعب االيـراني ان يــعـيش من دون

وارداته النفطية ). 
ورأى ان (احلـصــار عـلـى احلـكــومـات
امر غـير مـقبـول فكـيف اذا حتول الى
حـصـار علـى الـشـعوب) مـشـدداً عـلى
ان(من حق ايــران ان تــبـــيع نــفــطــهــا
ولــيس مـن حق واشـــنــطن ان تـــكــون

شرطيًا يحاكم الشعوب).
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واشــــار الى ان (إليـــــران حــــصــــة من
الــصـــادرات في الــســـوق الــنــفـــطــيــة
وجب اتفاقيـات منظمة االوبك وأي
ــقـــررة يـــحــدث اخالل بـــاحلــصـص ا
ازمـــات في الـــســــوق وأوبك التـــوافق
عـلى مـثل هـذه الـطــلـبـات الـتي تـعـود

بالضرر عليها).
مـوضـحًـا ان(الــتـلـكــؤ في مـد الـسـوق
ـا حتـتـاج اليـه يؤدي الى النـفـطـيـة 
خـلـق ازمــة اقـتــصــاديــة ) مــؤكـداً ان
كن ان توافق على مثل هذا (اوبك ال

وزارة اخلارجـيـة العـواصم االجـنبـية
ـــنح اول امس الـــثالثـــاء قـــائال (لن 
اعـفــاءات) ووصف تــشـديــد اخلــنـاق
على طـهران بـأنه (احد ابـرز اولويات

امننا القومي).
ـــســـؤول بـ(نــعـم) ردا عــلى واجــاب ا
سؤال عـما إذا كـان عـلى جمـيع الدول
الـتـوقف تــمـامــا عن اسـتـيــراد الـنـفط
ــذكـور. االيـرانـي بـحــلــول الــتــاريخ ا
وانهى هذا الدبلوماسي مؤخراً جولة
شـمـلت الـعـديـد من الـبـلـدان االوربـيـة
واآلسيوية وسيجري قريبا اتصاالت
مع الـصـ والـهــنـد الـلـتــ سـيـطـلب
منهـما الطـلب ذاته.واضاف (سـنطلب
مـنهـم خـفض وارداتـهم الـنـفـطيـة الى
الـصـفــر) مـشـيــرا الى ان الـتــخـفـيض
يــجب ان يــبــدأ (اآلن) حــتى تــتــوقف
عـمــلــيـات الــشــراء بـالــكـامـل بـحــلـول
الـــرابع مـن تـــشــــرين الـــثــــاني.وكـــان
الـرئـيس دونــالـد تـرامـب قـد اعـلن في
الثـامن من ايار انـسـحابه من االتـفاق
ــوقـع عــام 2015 الـــدولي الـــنـــووي ا
بـهـدف مـنع ايـران من احلـصـول عـلى
السالح الـنووي ألنه يـعـده متـساهال

للغاية.
واعـــاد فـــرض جـــمـــيـع الـــعـــقـــوبـــات
ـوجب هـذا االمـريـكــيـة الـتي رفــعت 
ـا في ذلـك فـرض عـقـوبـات االتـفـاق 
موازية ضـد الشـركات االجـنبـية التي
ستواصل التعامل مع طهران.وخيرت
واشنطن الشركـات ب االستثمار في
إيــران وبــ وصــولـــهــا الى الــســوق
االمريكـية ومـنحـتها من  90الى 180
يــــومــــا لالنـــــســــحــــاب من الــــســــوق

االيرانية. 
وحتـاول بـعـض الـدول االوربـيــة مـنـذ
ايــار الـــتــفـــاوض عــلى إعـــفــاءات في
بعض القـطاعـات او العقـود لكن هذا
ـتشدد سؤول االمـريكي اكد اخلط ا ا

الـــذي التـــزال تـــتـــخـــذه ادارته حـــتى
اآلن.وقــــال (لـــقــــد دهــــشـت ازاء عـــدد
الشـركـات التـي تغـادر ايـران لكـونـها
تعد ايران مكـانا يشكل مخـاطر كبيرة

جدا على االستثمار). 
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ورأى ان ذلك يـــؤكـــد فـــعـــالـــيـــة قــرار
ترامب الذي يـسعى الى تـنظيم حـملة
ضغط دولـية جـديـدة ضد ايـران حتى
التكـتفـي بإيـقاف انـشـطتـهـا النـووية
ا ايضـا تصـرفاتـها الـتي (تزعزع وا
االستــقرار) فـي الشرق االوسط.ولدى
ســــــؤالـه عن االضــــــــــراب في بــــــازار
ـظــاهـر اجلــديـدة طـهــران وهـو مـن ا
لـلـصـعـوبــات االقـتـصـاديـة في ايـران

اجـاب الـدبلـومـاسـي االمريـكـي الـبارز
ان االيـرانـيــ (يـصــيـبـهم الــتـعب من
هـــذا الـــوضـع) بـــســـبـب (تـــصـــرفـــات

نظامهم).
وتـابع ان(هـنـاك احـبـاطًـا مـعـيـنًـا لدى
الــنــاس في مــا يــتـــعــلق بــتــصــرفــات
وانـشـطــة الـنــظـام ومن اثــراء الـنـخب
العـسـكريـة والـدينـيـة وكل شهـر يـبدو

ان هناك احتجاجات جديدة تندلع).
ــــســــألـــة وخــــلص الى الــــقــــول ان (ا
االسـاسيـة تـبـقى هي ذاتـهـا وهي انه
كن لاليراني ان يقبلوا بعد اآلن ال 
بـاهــدار الـثــروة الــوطـنــيــة من جـانب

النظام) بحسب قوله. 
وكتب وزير اخلـارجية االمـريكي مايك

ائتمنني عـلى خبر سرني به  وتـمنى عليّ عدم نشـره او تسريبه  حتى
يـصـدر من جـهـة الـقـرار  ومن مـقـرهـا االجـنـبي  لـيـكـون تأثـيـره اعـمق
واكثـر جدوى وفـرحاً لـلعـراقيـ .. شكـرته على الـثقـة  فالـصحـفي ليس
صـدى  لـكل مـا يـصـلـه من مـعـلـومـات  لـكـنـه  صـدى عـمـيق الـثـقـة أليـة
معـلومة ائـتُمن عـليـها  السـيما ان كـانت من جهـة رصيـنة  وكـان للـخبر
ـواطن ومؤسـسات الـدولة .. لكن ثقال مـجتمـعيـاً  ينـعكس ايـجابـا على ا
هذا اخلـبر  وجـدته مـنشـورا  قبـل االعالن الرسـمي  ففـقـد مفـاجأته 
لكـنه لم يـفقـد فـرحة الـعراقـيـ به .. وح ابـلـغت صديـقي الـعزيـز الذي
ـقـالـتي .. قال ائتـمـنـني علـى اخلبـر  اجـابنـي بكـلـمـة  جعـلـتهـا عـنـوانا 

معقباً هذه هي الـ ( خفة مال البعض ) ..وصدق في وصفه ..!
ـدة االخــيـرة  زيــادة في نــشـر االخــبـار  بــداعي مـا لـقــد الحـظـتُ في ا
عـتمدة يسـمى بالسـبق الصـحفي او االعالمـي  دون اكتمـال حيـثيـاتهـا ا
اضي  من على مصادر حقيقية وسليمة  ولعل ما جرى في االسبوع ا
نشـر معـلومـات بشـكل مـوسع عن ( اطالق ) سراح اخملـتطـف من ابـناء
كـربالء واالنـبـار  حـتى وصل االمـر الى اقـامـة االهـازيج ونـحـر الـذبـائح
ابتهـاجاً من قبل عـوائلهـم  ثم تب عـدم صحة هـذا اخلبر حـيث نشرت
االجـهـزة اخملـتـصـة مـعـلـومــات تـؤكـد ان اخملـتـطـفـ اصـبـحـوا في عـداد

الشهداء بعد ان نفذ بهم اجملرمون قرار االعدام .. رحمهم الله .
وذج واحـد  من مئـات االمثلـة التي حتـفل بها الـصحـافة ووسائل هذا 
التواصل االجتماعي  وهي ما تنطبق عليها عبارة صديقنا ( اخلفة مال
البـعض) .. فـهذا الـبـعض يـعتـقـد ان القـصص واألخـبـار التي تـنـشر في
غير أوانـها  حتظى بـفرصـة االنتشـار أكثـر من األخبار الـتي تصدر في
معهد  MIT وقتهـا الصحـيح - بحسب الـتقريـر الذي أعده بـاحثون في
ماسـاتشـوسـتس للـتكـنـولوجـيا بـجامـعـة كامـبريـدج -  لـكن احلل يحـكمه
دائمـاً مـسـتوى الـوعي واإلدراك والـفـهم لـكيـفـيـة التـعـاطي الـصـحيح مع
ــراد تــســويــقه  فــكم من خــبــر  نــشــره  ثم في وقت اطالق اخلــبــر ا
اللحـظات االخيـرة   الغاؤه  فـعند ذلك  يـفقد االعالمي او الـصحفي
ـعـلـومـات ـؤكـد  إن تـداول األخـبـار وا مـصـداقـيـته عـنـد الـقـار .. من ا
عتمدة من قبل اصحاب القرار   أصبح منتشراً  وجند السريعة غير ا
عـلـومات ال يـركـزون على احملـتـوى  بل يـنسـاقـون الى ما متـابـعي تلـك ا
يطالعـون  ويعتبـرون االمر واقعـا  مسلمـا به . لنجعل
من اخلـبـر الـصـحيـح  الـنابـع من مـصـدر مـوثوق 
ــنــاسب الــذي ال يــتــســبب فـي احـراج وفي وقــته ا
اآلخرين  هـدفـاً .. نـســـــــعى الـيه بـقـوة مبـتـعدين

عن (اخلفة مال البعض) .. كفانا الله شررهم !

الـى ذلك اصدرت دائـرة صـحة بـغداد
الــكــرخ مـجــمــوعـة من الــتــعـلــيــمـات
واالرشـادات و االجراءات االستباقية
لــــلـــوقـــايــــة من احلــــمى الـــنــــزفـــيـــة

الفايروسية . 
واوضـح مـديــر عـام الــدائــرة جـاسب
لــطــيف احلــجـامـي في بـيــان تــلــقـته
ــرض يــعــد من (الــزمــان) امس ان (ا
االمـراض الـفـايـروسـيـة الـتي تـصيب
االنــســان النــتــقــاله مـن احلــيــوانـات
احلـاملـة للـمرض الـتي تشـمل االبقار
اشـية عن طريق ـاعز واالغـنام وا وا
ـوجـود عــلى جـلـود حــشـرة الـقــراد ا

احليوانات).
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مــؤكــدا ان (الـدائــرة قــامت بـتــوفــيـر
ــســـتــشــفــيــات ردهــات الـــعــزل في ا
ـناسـبة لـلوقـاية وتـطبـيق الـتدابـير ا

والسيطرة على العدوى).
الفـــــــتـــــــا الـى انـه (مـن بـــــــ  تـــــــلك
االجـراءات هي لبس الـكفوف الـطبية
ـــطــاطــيــة ووضـع اغــطــيــة الــرأس ا
والــكــمـامــات خالل اجــراء عـمــلــيـات
الــتـحـري الــوبـائي بــالـلـتــنـسـيق مع
مـستشفيات و وحـدات البيطرة لرش

االمــاكن الـتي يـعـتـقــد بـأنـهـا حـامـلـة
لـلمرض او التي حتـوي على القراد),
داعــيــا الى  (ضـرورة اجــراء حـمالت
تـثـقيـفـيـة و ارشاديـة لـلمـواطـن من
خـالل اقـــــامــــــة الـــــنــــــدوات و طـــــبع
الــبـوســتــرات الـتــوضـيــحــيـة بــشـأن
ـرض االمـراض االنـتـقـالـيـة ومـنـهـا ا

واساليب و طرق الوقاية منها). 
كــــمـــــا نــــفت دوائــــر الـــــصــــحــــة في
مـحافـظات كربالء والـبصـرة واالنبار
تـــســـجــيـل اي اصــابـــات بـــاحلــمى .
وشــكــلت وزراة الــصــحــة  في اقــلـيم
نع كـردستان غرفة عملـيات مشتركة 
ـرض الى مـنـاطق االقـلـيم . وصـول ا
وقـال الـوزيـر ريكـوت حـمه رشـيد في
بـــيــان امس انه ( تـــشــكـــيل غــرفــة
عـمليات مشـتركة مع وزارتي الزراعة

رض). واجهة ا واحملافظات 
نع الفـتـا الى (اتخـاذ التـدابيـر كافـة 
ـرض إلى إالقــلـيم) ,نــافــيـا وصــول ا
ـرض (تـســجـيل أي حـالـة إصـابـة بـا

في الوقت الراهن). 
وتـــؤدي اإلصـــابــة بـــالـــفـــيــروس في
غـضـون أيـام إلى حمى نـزفـيـة يلـيـها
رض تـقـيؤ وإسـهال وال لـقـاح لهـذا ا

ـركز الـشـعبـية عن تـشـغيل مـشروع ا
الــوطـني لـطب االعـشـاب بـعـد الـدوام

الرسمي . 
ونـقل بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس عن
مـدير عام الدائرة عبد الغني سعدون
الــســـاعــدي خالل تــرأس اجــتــمــاعــا
لــلــجــنـة الــعــلــيـا اخلــاصــة بــحـاالت
احلــمى الـنـزفــيـة الـقــول ان (الـدائـرة
اتــــــخــــــذت االجــــــراءات اخلــــــاصـــــة
رض الـعالجـية والـوقـائيـة من هـذا ا
مـن خالل تـــهـــيـــئـــة ردهـــات الـــعـــزل
وتـــوفـــيـــر اصــنـــاف الـــدم  واالدويــة
ـــرض) ,واضــــاف ان اخلــــاصــــة بــــا
(الـدائـرة لم تـسـجل اي حـالـة اصـابة
ــرض اال انــهــا  تــعــمل عــلى بــهــذا ا
اتـــــخـــــاذ االجـــــراءات الـــــعـالجـــــيــــة
والـوقائية كافة) ,مـشددا على (اهمية
الـتـوعـيـة وتـعـزيـز الـصحـة من خالل
تــــــوضـح االعــــــراض والـــــــعالمــــــات
ــــــرض عن طــــــريق اخلــــــاصـــــة بــــــا
ـــطــويـــات والــرســـائل الـــصــحـــيــة ا
واقـــــامت  الـــــلـــــقــــاءات الـــــفـــــرديــــة
واجلـــمــاعـــيـــة والســيـــمــا مـع مــربي
احلــــيــــوانــــات  واصــــحــــاب اجلـــزر

العشوائي). 
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باسم انطوان جميل

{ الــقـاهـرة (أ ف ب) - أعــلـنت مـصـر
امس رفـضهـا إقامة "مـعسـكرات ايواء"
لـلمهاجـرين على أراضيهـا بعد توافق
االحتـاد االوروبي على اقـامة "مـنصات
اســتــقــبــال" لــلــمــهــاجـريـن خـارج دول

االحتاد االوروبي.
واتـفق قـادة دول االحتـاد األوروبي في
قـمـتهم اخلـميس واجلـمعـة على إقـامة
"مـنـصـات" لـلـمـهـاجـرين خـارج االحتاد
االوروبـي ســعــيــاً لــردعـــهم عن عــبــور
ـتــوسط. ولم حتـدد الــبـحــر االبـيـض ا
نصات. الدول التي ستقام فيها هذه ا
ـتــحـدث الـرســمي بـاسم وزارة وقــال ا
صريـة السـفير احـمد ابو اخلـارجيـة ا
ـوقف زيــد لـوكــالـة فـرانـس بـرس إن "ا
ـــصـــري في مــا يـــتـــعـــلق بــقـــضـــيــة ا
هـاجرين واضح للـجميع الالجـئ وا
ــصــريـة مع وتــتــسق فــيه الــقـوانــ ا
الـقـانـون الدولي واالتـفـاقـيات الـدولـية

وضوع". نظمة للتعامل مع هذا ا ا
وأكــد أن مــوقف بـالده "يـتــأسس عــلي
رفـض إقـامـة أي مــعـســكـرات إيـواء او
جتــمـيع لـلـمــهـاجـرين عــلي أراضـيـهـا
ورفـض عـزلـهم بـأي شـكل من األشـكـال

سميات". وحتت اي مسمى من ا
واشـــــار الـى أن بالده تـــــتـــــعـــــامل مع
ـــهـــاجـــرين عن طـــريق "دمـــجـــهم في ا
اجملـــتــــمع وتـــوفـــيــــر االحـــتـــيـــاجـــات

االساسية لهم".
وتــرتـكــز اخلــطـة االوروبــيـة اجلــديـدة
عـــلى اقـــامـــة "مــنـــصـــات اســتـــقـــبــال"
لــــلـــمـــهــــاجـــريـن خـــارج دول االحتـــاد
االوروبي و"مـراكـز خاضـعة لـلـمراقـبة
عــــلى أســــاس طــــوعي" بــــالـــنــــســــبـــة
لــلــمـهــاجـرين الــذين يــتم انــقـاذهم في
الـــبـــحـــر يــتـم فـــيــهـــا بـــســـرعـــة فــرز
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الـذي قد تـبلغ نسـبة الـوفيات بـسببه
ئة ب البشر. من ب 25 الى 90 با
جــهـة اخــرى قـررت دائـرة الــعـيـادات
الـطـبـيـة الـشـعـبـيـة الـتـابـعـة لـلوزارة
ـركز الـوطني لطب تـشغـيل مشروع ا

االعشاب بعد الدوام الرسمي . 
ŸËdA  qOGAð

وذكــر مـديـر عـام الــدائـرة حـازم عـبـد
الــرزاق اجلــمــيــلي في بــيــان تــلـقــته
(الـــزمـــان) امس انـه (اســتـــنـــاداً إلى
بـــيـــان الـــوزارة دائـــرة الـــتــخـــطـــيط
وارد قـررت الدائرة تشغيل وتـنمية ا
ـشـروع بـعـد الـدوام الـرسـمي وفـقـاً ا
لـقانـون الدائرة رقم 89 لـسنة 1986
ــركـــز خالل ـــعـــدل من خالل ربـط ا ا

سائي بالدائرة). الدوام ا
ـــشــروع يـــتـــضــمن مـــوضـــحــا ان (ا
ــركـز األعــداد لــدورة تـأهــيــلـيــة في ا
نح إجازة فتح ومـدتها تسعـة اشهر 
مـحالت بيع األعشـاب الطبيـة للفئات

شمولة). ا
كـما عقـدت الدائرة االجـتماع الدوري
ـشـكالت ــنـاقـشــة ا جملــلس ادارتـهـا 
الـتي تـواجه الـعـمل وايـجـاد احلـلول

ناسبة لها. ا WKLŠ∫ فرق صحية تبدأ حملة تفتيش على محال القصابة في بغداد

شروع).  ا
وفي طـهـران  أكـدت مــسـؤول بـقـطـاع
النفط استـحالة تـنفيـذ  طلب الواليات
تمثل إخراج النفط اإليراني تحدة ا ا
ـيـة بـحـلـول تـشـرين من الـسـوق الـعـا

قبل.  الثاني ا
ونـقلت وكـالـة تـسـنـيم شـبه الـرسـمـية
ـســؤول قــوله االربــعـاء لألنــبـاء عـن ا
سـتحـيل إخراج الـنفط امس إن (من ا
يـة نـوفمـبر اإليراني من الـسـوق العـا
تشرين الـثاني مثـلما تـطالب الواليات

تحدة). ا
وأضاف ان (إيران تصدر إجماال كمية
قـدرها 2.5 مـلـيـون بـرمـيل يـومـيـا من
ـكـثــفـات والـتـخــلص مـنـهـا اخلـام وا
بسهولة وفي غـضون أشهر قـليلة امر

مستحيل). 
ـتــحـدة دول الـعـالم ودعت الـواليـات ا
أجـمع الـى الـتــوقف عن شــراء الــنـفط
اإليـراني بــحــلـول الــرابع من تــشـرين
الثاني حتـت طائلـة مواجـهة عـقوبات

اقتصادية امريكية جديدة.
ــســتــوى في وحــذر مــســؤول رفــيـع ا

بـومـبـيـو في االيـام االخـيـرة عـددًا من
التغريدات بهدف تسليط الضوء على
(اجتاه تصاعدي في االحتجاجات في
ايران) منـددا بـ(االوضاع االجتـماعية
الصـعبـة وانتـهاكـات حقـوق اإلنسان
وفــســاد الــنــظــام اإليــراني واحلــرس

الثوري). 
الى ذلـك قــــــال مـــــســــــؤول في وزارة
اخلارجية األمريكية إن (وفدا أمريكيا
سـيزور الـشـرق األوسط فـي األسـبوع
نتجـ اخلليجي على قبل حلث ا ا
ــيـة ألن تـأمــ إمــدادات الـنــفط الــعـا
إيران ستخرج من السوق عندما يُعاد
فرض العـقوبات األمـريكـية في الرابع

قبل). من تشرين الثاني ا
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طــرد اي طــالب جلــوء بــشــكل احـادي.
الـى ذلك دعـــا االتــــفـــاق االوروبي الى
"الـتـوصل لـتـفاهم حـول تـسـويـة دبلن"
الـتي تـثيـر خالفا كـبيـرا ولكن من دون

حتديد جدول زمني.
qLF « n Ë

ـفـوضـيـة االوروبـيـة ان يتم وتـقـتـرح ا
وقف الــعــمل بــهـذه الــقــاعـدة بــصـورة
اســتــثــنــائــيــة في فــتـرات االزمــات مع
تــوزيع طــالــبي الــلــجــوء انــطالقــاً من
نــقـطـة وصـولـهـم لـكن دوال مـثل اجملـر
وبولندا ترفض ذلك بدعم من النمسا.
وتـطــالب ايـطـالـيـا بـنـظـام تـوزيع دائم
والـتـخلي بـشـكل نهـائي عن مـسؤولـية

دول الوصول.
واعـــتــبــر رئـــيس الــوزراء الـــســويــدي
فـاوضات في شان شـتيـفان لـوفن ان ا
تـسـويـة دبـلن "كـان يـنـبـغي ان تـنـتـهي
االن ولــكن مــســارا طـويـال ال يـزال في
انـتظارنا" مؤكدا "انها مشكلة رئيسية

يجب ان يعاجلها االحتاد االوروبي".

كـــمــا اصــدرتــا ارشــادات واجــراءات
رض ,فـيـما اسـتـباقـية لـلـوقايـة من ا
اعــلــنـت دائــرة الــعــيــادات الــطــبــيــة
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نـفت دائـرتا صـحة الـكـرخ والرصـافة
تسجيل اي اصابات باحلمى النزفية


