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وحتـتـفظ تـركــيـا بـنـقـاط مـراقـبـة في
إدلب وتــسـيّــر دوريـات كــمـا تــنـشـر
قواتـها في مـدن حدوديـة عدة شـماالً

كجرابلس وعفرين.
ويـهـد الـوجـود األمـيـركي انـدفـاعـة
ـقـاتــلـ األكـراد الـذين أنـقــرة ضـد ا
) وتــــخــــشى تــــعــــدهم (إرهــــابــــيــــ
تمـردين األكراد على تواصلـهم مع ا
أرضها. كما يحول دون إقدام دمشق

على أي خطوات عملية ضدهم.
وبــعــدمــا أعــلن الــرئــيس األمــيــركي
دونــالـد تــرامب نـهــايـة الــعـام قـراره
سـحـب ألـفي جــنـدي من ســوريـا مـا
أثار مخاوف األكراد عادت واشنطن
وقـررت ابـقـاء "قــوة سالم" من مـئـتي
جنـدي مـا يوحي بـحـسب مـحلـل

بأن انسحابها ليس بقريب.
ولـــكل من الـالعــبـــ الـــدولـــيــ في

سوريا مصالح متناقضة.
ويـشـرح هـيـراس (يـريـد إردوغـان أن
يــــنــــتـــزع األكــــراد مـن احلــــاضــــنـــة
األمــيــركـيــة ويــفــرض األمن الــتـركي
عـلى شـمـال وشـرق سـوريـا. وتـرغب
روسـيا فـي تثـبـيت األسـد.. حلـراسة
قــواعـــدهــا اآلخــذة في الـــتــوسع في
نـطقة. سوريـا وعرض نـفوذهـا في ا
وتريد إيران بقـاء األسد حتى يتمكن
احلــــرس الــــثــــوري من مــــواصــــلــــة
استخدام سوريا كـعمق استراتيجي
حلـزب الــله في أي حـرب مـقــبـلـة مع

اسرائيل).
ـاء ويـحـتــاج األسـد وفق هـيـراس (ا
والــــقـــمح) مـن شـــرق ســـوريــــا لـــكن
الــســيــاســة األمــيــركــيــة تــقـوم عــلى
ـــــوارد ودفع حــــــرمـــــانه مـن هـــــذه ا

اقتصاده إلى االنهيار.
وقال األسد خالل اسـتقبـاله مسؤوالً
صـــيـــنـــيـــاً األحـــد إن (احلـــرب عـــلى
ســوريــا بــدأت تــأخــذ شــكالً جــديـداً

أســــــــاسه احلــــــــصــــــــار واحلـــــــرب
االقتصادية).

وفـي مــواجـــهــة الـــنـــفــوذ األجـــنــبي
وعقوبات أميركية وأوروبية صارمة
مــــنـــذ بــــدء احلـــرب رداً عـــلـى قـــمع
االحتجـاجات الـسلمـية بالـقوة جتد
دمشق نـفسـهـا عاجـزة عن النـهوض
باالقتصـاد بعد دمـار البنى التـحتية
وقطاعات تدر أمواالً ال سيما النفط.
ويـــقـــول النـــديـس (االقـــتـــصـــاد هــو
الــتـحــدي األبـرز بــعـدمــا أدى حـسم
احلــرب األهــلــيــة إلى تــقــويــة أسـوأ
خـصـائص الـنـظـام من فـساد وعـنف
وغـيـاب سـيـادة الـقـانـون). ويـضـيف
(فـــوق ذلك كـــله تـــفـــرض الـــواليــات
ـــتــحــدة واحــدة مـن أشــد أنــظــمــة ا
العقوبات على سوريا من شأنها أن

تواصل تعميق بؤس الناس).
بعدما امتدت خدمـته اإللزامية لنحو
ثماني سنوات يحاول شادي عبّاس

وتـســيـطـر الـقـوات احلــكـومـيـة عـلى
ـئـة من الـبالد أكـثـر من سـتـ في ا
بـعــد نـكـسـات مــتالحـقـة مُــنـيت بـهـا
ّ ذلـك بفضل عـارضة الـسورية. و ا
دعم حـليـفـتـيهـا: إيـران الـتي أرسلت
مـــــــنــــــذ انــــــدالع الـــــــنــــــزاع قــــــوات
ومـسـتـشـاريـن ومـقـاتـلـ شـيـعـة من
لـبنـان والـعـراق وروسيـا الـتي غـيّر
تدخلها العـسكري منذ أواخر 2015
مــيــزان الــقـــوى مــيــدانــيـــاً لــصــالح
دمـشق. وحتــتـفظ مـوســكـو بـقـواعـد
عـــســـكـــريـــة وتــــســـيـــر دوريـــات في
مــحــافــظــات عــدة. ويــقــول الـبــاحث
واألســتــاذ فـي جــامــعــة أوكالهــومــا
األميـركـية جـوشـوا النديس لـفرانس
ـــشـــهـــد الـــســوري بــرس (يـــتـــسم ا
بــاالنــقـســامــات والــيــأس مع وجـود
ـئـة من الـبالد أكـثـر من ثالثــ في ا
مـحتـلـة من حكـومـات أجـنبـيـة قامت
بتشكيل وتمويل ميليشيات محلية).
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نـاطق الـتي ال تـزال خـارجة وأبـرز ا
عن سـيـطرة الـنـظـام مـحـافـظة ادلب
(شـمـال غـرب) الـتي تـسـيـطـر عـلـيـها
هيئة حتـرير الشام (النـصرة سابقاً)
وتوجد فيها فـصائل أخرى صغيرة.
وهــــنـــاك مـــنـــاطق اإلدارة الـــذاتـــيـــة
دعومـة أميركـياً في شمال الكرديـة ا
وشـــمــال شــرق ســوريـــا والــغــنــيــة

ياه واحلقول الزراعية. بالنفط وا
ورغم تــكـرار األسـد عــزمه اســتـعـادة
كناً ناطق لكن ذلك ال يـبدو  هذه ا
في الـوقت احلـالي. إذ يـحـمي اتـفاق
روســي تــــــــــــركــي إدلـب مـــــــــــــنــــــــــــذ
أيلول/سبتمبر من هجوم لوحت به
دمـشق. بـيـنـمـا يـحظـى األكراد بـدعم
دولي ال سيمـا من واشنـطن كونهم
رأس حـــربــة فـي مــحــاربـــة تــنـــظــيم

الدولة اإلسالمية.
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اخلدمـيـة التي تـوقـفت بعـد أحداث
حزيران لعــــام 2014.

وقال الـدايني  لـ (الـزمان) امس أن
(مــيــزانــيـة ديــالى لــلــعــام اجلـاري
2019 تــبــلغ 185 مــلـــيــار ديــنــار
حـسـبـمـا ذكـر في الـكـتب الـرسـمـية
الــواردة إلى مــجــلس احملــافــظــة)
مشيـرا إلى أن  (أي مبالغ مـالية لم

تصل إلى مصارف بعقوبة).
وأوضح رئـيس مــجـلس مــحـافـظـة
ديــالى أنه  ( تــخــصــيص  100
ـيـزانـية لـتـمويل مـليـار ديـنار من ا
ــشــاريـع اخلــدمــيــة الــتي تــوقف ا
الـعـمل بـهـا بـعـد عام  2014 فـيـما
ــلف خـصص  40 مــلــيــار ديــنــار 
ـــتـــبـــقي ـــدرســـيـــة وا األبـــنـــيـــة ا
ـشــاريع مـســتـحـدثـة سـيــخـصص 
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كــشـف رئــيس مــجـــلس مــحــافــظــة
ديالى علي الدايـني عن تخصيص
   100مــلــيــار ديــنــار لــلــمــشــاريع

اسطنبول
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( 40عاماً) أن يـواصل حياته في ظل
ظـروف اقــتـصـاديـة صــعـبـة. ويـقـول
لفرانس بـرس (أشعر أن عـليّ العمل
فـي ثالث مـــــهن حــــتـى أعــــوّض مــــا
ـــال فـــاتـــنـي وإذا عـــوّضتُ بـــعض ا
والعمل من سـيعـوّض لي شبابي?).
ويــضــيـف (لم يــظن أحــد أن احلــرب

ستطول).
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ويـسـعى حـلـفـاء دمشـق الى إنـهاض
االقـــتـــصــاد الـــســـوري خــصـــوصــا
لـتـعـويـض أمـوال بـاهـظـة تـكـبـدوهـا
خـالل احلــــــرب. وتــــــخـــــــطط كـل من
مـوسكـو وطـهـران حتديـداً ألن تـكون
لـشــركـاتــهـا حـصــة األسـد في إعـادة
اإلعـمـار. ووقـعت كل مـنـهـمـا مـؤخراً
اتـفـاقات ثـنـائـيـة مع دمـشق وعـقوداً
دى في مجاالت عدة أبرزها طويلة ا

الطاقة والبناء والنفط والزراعة.
ــيــر وحث الـــرئــيس الــروسـي فالد
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حتدثت التـقارير عـن نية الـقوات األمريـكيـة العودة إلى الـعراق عن طريق
اختراع تـنظـيم جديد عـلى غرار تـنظيم داعش  وهـو ما يـعد مبـرراً قوياً
نطـقة عـمومـاً  إضافـة إلى أهداف أخـرى عديدة  وأن في العـودة إلى ا
طريقة التعـاطي األمريكي مع هذا التنـظيم يوحي بأن األمر يسـير بتنظيم
ـنـطـقـة وتـخـطـيط عــالي  مـا يـعـد هــدفـاً أسـتـراتـيــجـيـاً في الـعــودة إلى ا
عركة ولسنوات قادمـة  وتتحدث الـتقارير عن محـاولة واشنطن حـصر ا
بـاجلـيـش الـعـراقي  وإبــعـاد أي دور لـلــحـشـد الــشـعـبي فـي أي مـعـركـة
ورفض أي ـرات آمـنـة لــلـعـصـابــات اإلرهـابـيـة مـحـتـمــلـة قـادمـة وفــتح 
ما حصـار محـكم على هـذه اجملامـيع  وتـرك األمر سـائبـاً بدون نـهايـات
وحـريـة الـتـحرك ـنـطـقة  يـؤثر عـلى حـريـة تـنـقل اجملـاميع اإلرهـابـيـة في ا

ناطق اآلمنة عموماً .  للقيام بعمليات إرهابية في ا
ـهل الـزمـنـيـة لذلك بدأ األمـريـكـان يـتـحدثـون عن االنـسـحـاب ووضـعوا ا
فـاجئ أن هـنـاك أزمـة أخـرى هي طـريـقـة الـتعـاطي مـع الدواعش ولـكن ا
لف وخصوصاً في العـراق وكيف ستتعـامل احلكومة العـراقية مع هذا ا
ثل معرقالً بعد إخراجهم من سوريا مع وجود احلـشد الشعبي الذي 
خلطـط واشنـطن في سـوريـا والـعـراق خـصـوصاً بـعـد قـدرة هـذه الـقوات
نـطقة الحـقة جيـوب داعش في ا على التـوغل داخل األراضي السـورية 
احلــدوديــة الــعـــازلــة شــرق الــفــرات  إلـى جــانب الــقــلـق األمــريــكي من
مـسـتـقـبـلـهم فـي الـعـراق وهـو مـا جـعل واشـنـطـن تـعـيـد حـسـابـاتـهـا في

االنسحاب وجدولته .  
العـراق من جهتـه كان واعيـاً لهـذه التـحركـات  وكانت الـسلـطات الثالث
ـلف اخلـطـيـر فـانـطـلـقت حـمالت إخـراج ـسـؤولـيـة في هـذا ا عـلى قـدر ا
خـصـوصاً ـوقف األمـريـكي ـا أحـرج ا الـقوات األمـريـكـيـة من الـبالد  
وأن احلشد الشعـبي هو من يحمل الرايـة ويتنقل بهـا ب مجلس النواب
ورئاسة الوزراء واجلمهـورية  األمر الذي حفـز قيادات البالد في اتخاذ
ـوقف الـرافض لـوجـود هـذه الـقـوات عـلى األرض الـعـراقـيـة  وضرورة ا
ـغـلـقـة في الـبـيت األبـيض انـسـحـابـهـا وجـدولـته لـذلك تـســعى الـدوائـر ا
إليجاد ذريعـة في بقائهـا بالعراق  من خالل خـلق تنظيـمات جديدة على
والغاية هو البقاء في العراق من أنقاض داعش بعد إعادة ترتيب أوراقه
أجل أن تكون "خنجـر ضرب إيران " وهذا ما اليرضـاه اجملتمع العراقي

وقوه السياسية . 
ا لن تكون مواجهة عسكرية بقدر ما ور عركة ستكون شديدة الوطأة  ا
ولكن الالعب الـرئيسي صالح اجلـانب فـي العراق وسـوريا هي تهديـد 
والـذي سيكون مـقبالً على مـتغيرات عادلـة سيكـون العراق في كل هذه ا
كـبـيرة ومـهـمـة سـتـضـعه في مـحك مع الـقـوى الـغـربـيـة  مـا يـنبـغي عـلى
احلكومـة االحتاديـة والقوى الـسيـاسيـة عمومـاً أن ترعى اجلـانب الوطني
في مـوقـفـهـا جتـاه أي وجـود لـلـقـوات األجـنـبـيـة  بـعـيـداً عن الـتـجـاذبـات
ـنأى عن أي ذهـبيـة  وأن تسعـى جاهـدة الن يكون الـعراق  القـوميـة وا
جتـاذبـات ســيـاسـيــة هـنــا أو هـنـاك  والــسـعي اجلــاد من أجل أن يـعـود

نطقة. العراق معافياً ويعيد دوره الريادي في ا

دون اسالك التغذية لتعويض الكهرباء الوطنية ولدات االهلية  b» ∫  اصحاب ا u
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اكدت جلنة النفط والطاقة والثروات
الـطــبـيـعـيــة الـنـيـابــيـة ال حتـسن في
ـقبل بـسـبب سوء كهـربـاء الصـيف ا
التخطيط ووجـود اهمال في قطاعي
التوزيـع والنقل ,فيـما طالـب النائب
عن كـــتـــلـــة ســـائــرون رائـــد فـــهـــمي
احلــكــومــة االيــفــاء بــالــوعــود الــتي
واطن اطلقتهـا في وقت سابق بأن ا

سيشهد صيف بارد. 
وقـــال فـــهـــمي لـ (الـــزمـــان) امس ان
(احلــكـــومــة مــطـــالــبـــة بــتــســـخــيــر
االمــكـانــيـات كــافــة الجنـاز مــشـاريع
الـطــاقــة الــكــهــربــائــيــة قــبل حــلـول
الـــصــــيـف والـــعــــمل عــــلـى تـــذلــــيل
عوقات التي تعترض جهود وزارة ا
الـــكــهــربـــاء بــهــدف زيـــادة ســاعــات

التجهيز).
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واضـــاف ان (الــتـــصــريــحـــات الــتي
ـؤكـد اطــلـقـتــهـا جلـنــة الـطـاقــة من ا
مـــبـــيـــنـــة عـــلى بـــعض احلـــقـــائق ,
وبـــالـــتـــالي مــــطـــلـــوب من الـــوزارة
تــوضــيح الــيــات الــعــمل لــتــحــسـ

نظومة الوطنية في البالد).  ا
من جـهـته قــال عـضـو جلـنـة الـطـاقـة
الـنـيـابـيـة أمـجد هـاشـم العـقـابي في
تـصــريح امس ان (ســوء الـتـخــطـيط
في هـــذا اجلــانـب يــجـــعـــلــنـــا غـــيــر
مـتفـائلـ بـتجـهيـز كـاف للـمواطـن
بـالطـاقـة الـكـهربـائـيـة خالل الـصيف

قبل). ا
مــؤكــداً (وجــود إهــمـال فـي قـطــاعي

وكشف السليـطي عن (وجود مشكلة
تــواجــهــهــا جــمــيع وزارات ودوائــر
ـالـية الـدولة واحملـافـظـات وهي ان ا
وازنة االستـثمارية لم تطلق مبـالغ ا
بـاشرة بـأي مشروع ما يـعني عـدم ا

خاص بالكهرباء حتى االن).
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وتـــابع ان (الـــكـــهـــربــاء تـــعـــاني من
اخـتــنـاقـات كــبـيـرة في قــطـاع الـنـقل
وهـذا بـحـاجـة الى مـشـاريع سـريـعـة
ـا تـسـتـمر  6أشـهـر). وكان الـتي ر
الـوزيــر لـؤي اخلــطـيب قــد افـاد بـأن
مالكـــات الـــوزارة  جتـــتــهـــد  الى ان
يكـون صيف  2019 أفضـل حاالً من
ســابـقه من نــاحـيـة جتــهـيـز الــطـاقـة
الكهـربائيـة مشيرا الـى ان التحسن
سيكون تدريـجيا وصوالً حلل األزمة

خالل هذه احلكومة. 
وقـــال اخلــطـــيب في تـــغــريـــدة عــلى
حــسـابه الــرسـمي في مــوقع تــويـتـر
(نعـمل مع مالكات الـوزارة ليل نـهار
ا هو متاح في تنفـيذ خطة 2019 
ــوازنـة لــنـا حــسب تــخـصــيــصـات ا
االحتـادية) ,مـشـيرا الـى ان (الوزارة
جتتهد أن يكون صيف 2019 أفضل
حـاالً من سـابـقه والـتـحـسن سـيـكون
تـدريـجــيـا وصـوالً حلل األزمـة خالل

هذه احلكومة). 
ووعـد رئـيس مــجـلس الـوزراء عـادل
ـهـدي في وقت سـابق بـصيف عـبد ا
. وقـال في تـصريح بـارد لـلمـواطـنـ
ان (جلـنـة الـطـاقـة الـوزاريـة عـرضت
ـقبل وسم الـصيف ا استـعداداتـهـا 

كثرت مـشاغل فـيسبـوك  وتطورت اغـراضه و أعراضه  حـتى اصبحت
وأمـست (إدمـانــا) وقع في فـخه اجلـمــيع .. الـكـبــيـر والـصـغــيـر  الـغـني

تدين والسكير . والفقير  ا
سـاء .. رجاال ونسـاء  شيوخـا وأطفاال .. يـتابعون من الصبـاح وحتى ا
واقعهم في عـالم افتراضي يبدا وال بشغف صفحـاتهم  ويتحصـنون  
ينتـهي  يتوسـع وال يرتخي  بـحثا عن االطـراءات  ومتـابعة الـفضائح 
والرد على االتـهامـات .. حتى يـتبـ اخليط االبيـض  من اخليط األسود

.
ـلـعون .. جـعـلـنا مـوظـفـ طائـعـ  في شـركة الـسـيد( هذا الـفـيـسبـوك ا
مارك زوجـر بيـرغ)  فهـو الذي سـرق الـنوم من عـيونـنا .. والـزوجات من
اهتمامنا .. فزادنا عزلة  ونحن في بيت للجميع .. وكثرت حاالت الطالق
.. وال يزال الزواج في بداية الربيع .. اما اجلحوش االلكترونية .. فتملك

كل االسلحة و احلقول  كي تعلن هجومها على اصحاب  العقول .
اعـرف صديـقـا (فـيـسـبـوكـيا) ال يـهـدأ له بـال  واليـسـتـقـر له حـال ..فـهذا
الودود..  تفسفس وتـعسعس  وصار خفـيرا في اعلى درجات االنذار 
ـنـحـني و في حـالـة طـواريء وكـانه من شـرطـة االنـبـار  .. فـهـو اول من 
(الاليكات)   من  دون ان يـقرا ما اكـتبه من عـبارات  و اول النـاشط
بارك في جمعة في كرنفال (يا هال باخلميس) واليـوم  هو على راس ا
التقديس .. كرم فيسبـوكي ال حدود له  وإسهال في  توزيع الاليكات ال

مفر منه .
وصديق ثان .. ظن انه اصبح  ابدع من البديع   فنراه يشتري ويبيع ..
ان خرج من الكـرادة الى سوق الـشورجة .. نـرى  صوره ..وهـو يتبـختر
ب اللـوز  واجلوز والـكزبرة والـبهـارات.. وان سافر الى بـلد بـعيد يـظهر
علـيـنـا وكانه الـفـاحت لـلمـمـالك والـقارات  وان دخل مـطـعـما الكل الـبـاجة
ـساحات   واذا مـرض طلب  مـنا االستـغاثـة و الدعاء  فكرشه يـغطي ا
وان زار مرقد العباس  دعا لنـا  بالشفاء من الوسواس اخلناس .. وان
صادف و لم يدخل موال   وال سوقا    وال مطعما  .. فالصورة جاهزة
 وهـو  عـلى فـراش الـراحـة واالسـتــرخـاء  .. ولَم يـبق له  وفي اخـر يـومه
فـعم بـالـنشـاط والـعـطاء .. سـوى تـصـوير الـدوش و احلـمـام  لنـتـعرف ا

على نوع الليفة والصابونة ..ومراحل االستحمام .
والصديقات  (الفـيسبكيـات) احلسناوات .. فلهن حـكايات  وحكايات ..
فهن ومن فرط االعـجاب بانـفسهن صـار (السلـفي) لهن غوايـة وهواية ..
حتى دخلن عـالم التجـميل  والديـكورات .. فال نقـرا لهن نصـا وال حكمة
.. وال قوال وال فطنـة .. فالبركـة في ابتسـامة هوليـود .. وتسريحـة بوليود
..وعطر  ديور ..  والفلر  واالبوكسي .. ولي صديقة سريعة في ترحالها
وحـركاتـهـا  .. مـرة جـالـسـة وسط بـستـان .. وثـانـيـة عـلى سـاحل الـبـحر
فوق ظهر حـصان..وفي كل لقـطة لهـا فستـان  وكانهـا عارضة أزياء في

اليونان .
ئات .. وتعالوا معي .. وتفرجوا على عدد الاليـكات وهي تنزل  عليها با
وكأنها  طـورت نظريـة  (اصل األنواع) في مديـنة البـياع  او انهـا تنبات

بتدني اسهم مريدي في بورصة ساحة السباع  . 
اما الالتي يظهرن بصور مغايرة وأسماء مستعارة .. فليس لهن حظ وال

شطارة . 
وهـكــذا حتـول مـجــتـمـع الـفـيــسـبــوك .. من الـتــواصل االجـتــمـاعي ..الى
عـرفة .. الى التـباهي االجـتمـاعي .. ومن التـعلـيم الى التـجهـيل .. ومن ا

الزخرفة  
 و صار االدمان عليه .. مثل االدمان على التدخ .
وتسألني ايها العزيز .. وهل تالشت  فوائده ..? 
وأقــول : ان فــوائــده اكــثــر من مــضــاره .. لــكــنــنـا

ا يضر .. وابتعدنا عن الذي ينفع . التهينا 

وأضـــــاف مــــهــــدي أن  (اســــبــــاب
ارتـــــفـــــاع مـــــعـــــدالت الـــــطالق في
احملــافــظــة مـتــعــددة لــكن ابــرزهـا
مــــواقع الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي
والــوضـع االقــتــصـــادي وتــدخالت
االهل بشـؤون الـزوج بـاإلضـافة
ـسـلسالت االجـنبـية ) الى تأثـير ا
مشيرا الى (بروز حمى الطالق في
مـجتـمع األريـاف بـشـكل الفت بـعد
ــعـدالت). ان كــانت تــســجل ادنى ا
واوضح مــــديـــر مــــكــــتب حــــقـــوق
االنـسـان في ديــالى الى أن  (مـلف
الطالق بـدء يثـير قـلقـا حقـيقـيا في
مـجتـمع احملـافـظـة بشـكل عـام بـعد
األرقـــام الـــكــبـــيــرة الـــتي ســـجــلت

مؤخرا) .  
الى ذلك كشف رئيس اللجنة االنية

في مجلس ناحـية ابي صيدا عواد
الــربــيـــعي لـ ( الــزمــان ) إن  (اهم
اسبـاب انسـحـاب احلشـد الشـعبي
مـن حـــــوض الـــــوقف شـــــرقـي ابي
صــــيـــدا يـــعـــود الى عـــدم تـــعـــاون
قيـادات اجليش مع احلـشد إلكـمال
محاور خطـة الوقف العـسكرية في
انـهــاء وجـود خاليــا داعش والـتي
تــعــد اكــبـر خــطــة عــسـكــريــة مــنـذ

.(2005
واضـاف الـربـيـعي أن ( انـسـحـاب
ــثـل رســالــة احلـــشــد الـــشــعـــبي 
امـتـعـاض واحـتـجـاج في ان واحـد
من تأخـر عملـية الوقـف العسـكرية
من نـاحيـة اكمـال بـقيـة الـصفـحات
والــتي تــشــكل حــجــر الــزاويــة في
خـطـــــة انـهـاء داعش بـشكـل تام) .

سـيـتم مـنــاقـشـتـهـا قـريـبـا جـدا مع
مجلس احملافظة).

وكـشف مـكـتب حـقـوق اإلنسـان في
محـافـظـة ديالى   عن تـسـجيل 10
حاالت طالق يـوميـا في احملافـظة 
فــيــمــا اكـــد انــهــا حـــاالت مــرعــبــة
اصــبـــحـت تــؤثـــر عـــلـى مــجـــتـــمع

احملافظة .  
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وقــال مــديـر مــكــتب حــقـوق صالح
مــــــهـــــدي لـ ( الــــــزمـــــان ) امس إن
(متـوسط مـعـدل حـاالت الطالق في
ديـــــــالـى يـــــــصـل الى  10حــــــاالت
مــســجــلـــة يــومــيــا)  مـــبــيــنــا أنه
(مــؤشــر ســلــبي عن ظــاهــرة بـدأت
تـــبـــرز بـــشـــكل الفت فـي مـــجــتـــمع
احملافظة خالل السنوات االخيرة).
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رائد فهمي

{ بــيـروت (أ ف ب) - بــعــد ثــمـاني
سنوات من حرب طاحنة في سوريا
لم تعـد مسـألـة إزاحة الـرئيس بـشار
األسد عن احلكم مطروحة في الوقت
احلـــاضــــر لـــكن بـالده حتـــولت الى
حلبة منافسة ب قوى خارجية ذات
مـصـالح مـتـنـاقـضـة في ظل حـصـار

اقتصادي منهك.
وبــيـــنــمـــا يــوشـك تــنـــظــيم الـــدولــة
اإلسالميـة الـذي برز في خـضم نزاع
مدمـر بدأ بـتظاهـرات سلـميـة تطالب
بـــرحـــيل األســـد وتـــفـــرع الـى حــرب
معقـدة وداميـة على االنهـيار يدخل
الــنـزاع عــامه الـتــاسع مع حــصـيــلـة
تخـطت  360ألف قـتـيل ودمـار تـقدر
كـلفـته بـ 400مـليـار دوالر بـيـنـما ال
يــزال أكــثـــر من ســتــة ماليــ نــازح
داخل سـوريـا غـالـبـيتـهم بـال مأوى
ونحـو ستـة مالي الجىء خـارجها
ــتــحـــدة عــودتــهم ال تــشـــجع األ ا
راهنـاً. وبعـدما شكل الـوضع األمني
هـاجس الـســوريـ لـسـنـوات بـاتت
عـيشية واالقتـصادية تثقل الهموم ا
كاهلـهم اليوم. ويـضطرون لالنـتظار
في طوابير للحـصول على أسطوانة
غاز ويـتذمـرون من البـطالـة وتقـن
الـكــهـربـاء بـيــنـمـا تـرزح الــشـريـحـة
األكـبــر مـنـهم حتت خط الــفـقـر وفق

تحدة. األ ا
ويـــقـــول الـــبــــاحث في مـــركـــز األمن
األميـركي اجلـديد نـيـكوالس هـيراس
لوكالـة فرانس برس إن (الـنزاع بات
راهناً أقل تعقيداً مع وجود عدد أقل
ــسـلـحـة). لـكن في من اجملـمـوعـات ا
الــوقت ذاته أصـبح "أكــثـر تــعـقــيـداً
جـراء وجـود العـبـ أجـانب فـاعـلـ
يـسـيـطــرون عـلى مـسـاحـات واسـعـة
داخل سـوريـا ومن غـيـر احملـتـمل أن

يغادروا قريباً".
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واشـــار الــربـــيــعـي   الى أن  ( مــا
حصل امر خطير للغاية ويستدعي
حتــقــيــقــا فــوريــا وعــاجل من قــبل
الــقـــيـــادة الـــعـــــــــــامـــة لـــلـــقــوات
سلـحة لبـيان اسبـاب عدم تعاون ا
اجلــــيـش مع احلــــشــــد واســــبــــاب
التـأخر في اكـمال صـفحـات اخلطة

االمنــــية ).
 وبـ رئــيس الـلـجـنــة االمـنـيـة في
مجلس ابي صيدا الى أن  (انتشار
احلـشـد الشـعـبي الـذي اسـتـمر 15
يــوم في حـوض الــوقف ســاهم في
استقرار امني كبير ولم تسجل اي
ــاضـيـة خــروقـات طــيـلــة الـفــتـرة ا
وانـــســحـــابه قــد يـــؤدي الى ضــرر
لــلـمــلف االمـني وهــذا مـا يــدفـعــنـا

للمطالبة بعودته) .

الــتـوزيـع والـنــقل كــمـا ال تــوجـد اي
خــــطــــة مـن قــــبل الـــــوزارة لــــهــــذين
) ,وأوضح العقابي هم القطاع ا
ان (عـدم االهـتـمـام يقـابـله تـوسع في
نـاطق وزيـادة في االحـمـال من قبل ا
ـــواطـــنـــ والســيـــمـــا مع ارتـــفــاع ا

درجات احلرارة). 
من جانبه اكـد عضـو اللجـنة صادق
السليـطي (عدم وجود اي حتسن في
جتهيز الطاقة الكهربائية للمواطن
خالل فصل الـصيف) ,واشار الى ان
واطن يـأمل بـالتـحسن الـكامل في (ا

ساعات التجهيز).
واضـاف ان (الــوزيـر احلــالي حتـدث
خالل تــضـيـفه من قــبل الـلــجـنـة بـأن
نـسـبة الـزيـادة في االنـتـاج قـد تـكون
ـئـة اال انـها مـرهـونـة بـتـنـفـيذ 15 بـا

شاريع). ا
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واالطالع عـــلى نــتــائـج زيــارة فــريق
الـعـمل ألطـراف بـغـداد) ,وشـدد عـبـد
ـهــدي عـلى (ضـرورة زيــادة انـتـاج ا
الــطـاقـة الــكـهـربــائـيـة واســتـقـرارهـا
ـقبل وإيـفاء الوزارة خالل الصيف ا
ــنـظــومـة بــتــعـهــداتـهــا بـتــحــسـ ا
الــكــهــربــائــيــة) ,مــوجــهــا بـ(دراسـة
عــروض دعم الــطــاقـة الــكــهـربــائــيـة
ـقدمـة من عدد من يـاه ا والوقـود وا

ـيـة). واوعـز الـدول والـشـركـات الـعـا
بـ(تـــقــــد جــــمـــيـع الـــتــــســــهـــيالت
ــشـــاريـع زيــادة والـــتـــمـــويل الـالزم 

انتاج الطاقة الكهربائية). 
من جــــهـــة اخـــرى  ,ردّت احملـــكــــمـــة
االحتــاديــة الــعــلــيــا دعــوى لــلــطــعن
بـصــحـة عـضـويــة الـنـائـبــة سـمـيـعـة

محمد خليفة الغالب. 
ــتـحـدث الـرسـمي لــلـمـحـكـمـة وقـال ا

إيــاس الـــســامــوك في بــيــان تــلــقــته
(الـزمــان) امس إن (احملــكـمــة عـقـدت
جـلـسـتــهـا بـرئـاسـة مـدحت احملـمـود
ونـــظــرت دعـــوى لــلـــطــعن بـــصــحــة
عــضـويــة الـغالب بــحـجــة شـمــولـهـا
ـــســاءلـــة والــعـــدالــة), بـــإجــراءات ا
واضــــاف ان (احملــــكــــمــــة قــــررت رد
الدعوى لعدم استنادها إلى سند من

الدستور). 
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علي الدايني

ـاضي بـوتـ األوروبـيـ الـصـيف ا
ــشـــاركـــة مـــالـــيــاً فـي إعــادة عــلـى ا
االعـــمـــار. وتـــنــخـــرط مـــوســـكــو في
مــحــادثـات مع جــهــات دولــيـة ودول
وارد خلـيجـية في مـحاولـة لتـأم ا
الالزمـة لذلك. ويـبـدو أن الـدول التي
عارضة واستقبلت قياداتها دعمت ا
بـعــد انـدالع الـنـزاع تـتــعـاطى الـيـوم
بواقـعيـة أكبـر مع بقـاء األسد بـعدما
طالبت برحيـله عن السلطة. وأعادت
كـل من اإلمـــارات والـــبـــحــــرين فـــتح
عارضة سفارتيهما في دمشق. أما ا
الــســوريــة فــبــات صـوتــهــا خــافــتـاً
وقـيـاداتهـا مـشـتـتة. ويـقـول هـيراس
عارضـة السورية سواء في (باتت ا
ــغــتــربــ ــيــدان أم في صــفــوف ا ا
والالجئـ خاضعـة بالـكامل لـلقوى
اخلارجيـة). ويضـيف (شعلـة الثورة
تـراجـعت وهــذا بـحـدّ ذاته انـتـصـار

لألسد).


