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السـتـخـراج الــفـحم وفق مـا قـال سـعـيـد
ــســؤول احملــلي فـي اجلــمــعــيـة زروال ا
ــغـربـيــة حلـقــوق االنـســان في اتـصـال ا

هاتفي مع فرانس برس.
وشـهـدت مـديـنـة جـرادة مـنـذ 22 كـانون
االول/ديسـمبر 2017 جتمـعات سـلمـية
شــارك فـــيـــهــا آالف الـــســـكــان تـــنـــديــدا
ــــعـــيــــشـــيــــة. وجـــاءت بــــأوضـــاعــــهم ا
االحــتــجــاجــات اثـر وفــاة شــقــيــقـ في
حـادث حــ كـانـا يـسـعـيــان بـشـكل غـيـر
قانوني جلمع الفحم من منجم مهجور.
ـديـنـة بـداية وتـوجه وفـد حـكـومي الى ا
كـانـون الـثـاني/يـنـايـر الحـتـواء الـتـوتر
لكنه لم "يقـنع" احملتج الـذين يطالبون
ب"مشـاريع ملـموسـة للـتنـميـة" على قول

زروال.
وشــكل الــســكــان جلــان احــيــاء واعــدوا
ـطـالـبـهم. وقـال جـمـال آيت ابو قـائـمة 
ـــلف لــفـــرانس بــرس ان الـــذي يــتـــابع ا
"الــســلــطــات تــعــهـدت الــرد عــلى بــعض
مــطـالــبـنــا ولـكن لــيس عــلى تـلك االكــثـر
اهمـيـة". ورغم اغالق منـجم كـبيـر نهـاية
ـاضي في جرادة كان تسعـينـات القرن ا
يعمل فيه نحـو تسعة آالف شخص فان
نـاجم يواصلـون اخملاطرة مئات عـمال ا
بـحـيــاتـهم السـتـخــراج الـفـحم احلـجـري

سرا.
واصيب كثيـر منهم بامـراض ناجمة عن

تنشق غبار الفحم احلجري.
وجرادة القريـبة من احلدود مع اجلزائر
ـغـربـية ـمـلـكـة ا تـعـتـبـر من افـقـر مدن ا

بحسب ارقام رسمية.
من جهـة اخرى تـظاهـر اكثر مـن عشرين
الف شخص على االقل السـبت في فيينا
ـتـطـرف ضـد ائـتالف الـيـمـ والـيـمـ ا
احلــاكم مــنــذ نــحــو شـهــر في الــنــمــسـا
والـذي تـؤخذ عـلـيه مـواقـفه من الـهـجرة

وبرنامجه االجتماعي.

ـشـاركـ بـنـحـو وقـدرت الـشـرطـة عـدد ا
ــنـظـمـون عـشــرين الـفـا فـي حـ اشـاد ا
الــذيـن تــوقــعــوا مــشــاركــة عــشــرة االف
شخص بوجود اكثر من سـت الفا لبوا
دعوة حملت شعار "حـفل استقبال العام

اجلديد".
dO³  V u

ــديــنــة وســار مــوكـب كــبــيــر في وسط ا
وصـوال الى حـي الـوزارات حــيث جتـمع
ــتـــظــاهـــرون امــام قـــصــر هـــوفــبــورغ ا

واضاؤوا هواتفهم النقالة.
ــا كــتب عــلى الالفــتــات الـتـي رفـعت و

"مقاومة" و"لن ندع النازي يحكمون".
وتـضم احلـكـومـة اجلـديـدة الـتي شـكـلت
منـتـصف كانـون االول/ديـسمـبر 2017.
برئاسة احملـافظ سيبسـتيان كورتز (31

عــــــامــــــا) الــــــفــــــائــــــز في
انـــتـــخـــابـــات مـــنـــتـــصف
تــشـــرين االول/اكـــتــوبــر
ســتـــة وزراء من الـــيــمــ
ـــــتـــــطـــــرف فـي مـــــواقع ا
اســاسـيــة بـيـنــهم هــايـنـز
كريسـتيان شـتراخه زعيم
حـــزب حـــريـــة الـــنـــمـــســا
ـــــســــــتـــــشـــــار ونـــــائـب ا

النمساوي.
وقالت كريستا (55 عاما)
ـتـظـاهـرات "اكـثر احـدى ا
ما اخـشـاه هـو ان يـصبح
هذا الـنوع من احلـكومات
ــعــيــار امـــرا مــعــتـــادا وا
اجلــــديـــد". امــــا تـــوبــــيـــا
غـــريــتـــيـــكــا (47 عـــامــا-
ـاني) فقـال انه "قـلق من ا
رؤيـــــة تــــنـــــامي االجتــــاه
الــــقــــومـي في كل مــــكــــان

وليس فقط في النمسا".
والـــتــظـــاهـــرة هي االولى

{ بـــــروكـــــسـل (أ ف ب) - شــــارك آالف
االشــــخـــــاص امس فـي تـــــظــــاهـــــرة في
بروكسل مطالب بـاستقالة وزير الدولة
ـتـهم بـتـسهـيل والـهـجـرة ثـيـو فـرانـكن ا
طـرد سـودانـيـ من بـلـجـيـكـا تـعـرضوا

الحقا لسوء معاملة في بالدهم.
وشــارك في الــتــظــاهــرة 6600 شـخص
بحـسب الشـرطة وثـمانـية االف بـحسب
ــنــظـمــ حــامـلــ الفــتـات تــضــمـنت ا
"اصدار امر" باستقالة الوزير على غرار
ما قـام به عنـدمـا امر سـودانيـ رفضت
ــغــادرة بــلــجــيــكــا طــلــبــات جلــوئــهم 

والعودة الى بلدهم.
وجاءت التـظاهرة تـلبية لـدعوة اطلـقتها
نحو عشرين منظـمة وحزبا سياسيا من

اليسار.
ـعــارضـة الـبـلــجـيـكــيـة الـوزيـر وتــتـهم ا
فــرانـكن بـانـه دعـا في ايـلــول/سـبـتــمـبـر
ــــوظــــفـــ ـــاضـي ثالثــــة من كــــبـــار ا ا
السوداني لـزيارة بلجيـكا حيث قاموا
ـرشـح بـالـتـعـرف عـلى الـسـودانـيـ ا

للطرد النهم ال يستوفون شروط اللجوء.
و بالـفعل طرد نـحو عـشرة سـوداني
وظفـ السوداني واكدت منذ زيارة ا
مــنــظــمــة غــيــر حـــكــومــيــة ان عــددا من
ــطــرودين تــعــرضــوا لـســوء مــعــامــلـة ا

وحتى لتعذيب.
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وسـارعت احلـكـومـة عـنـدهـا الى تـعـلـيق
عمليات الطرد وفتحت حتقيقا.

على صـعيـد اخـر  تظـاهر االالف الـسبت
غرب في مدينة جرادة في شـمال شرق ا
الـتي تـشهـد حـركـة احتـجـاج اجـتمـاعـية
مــنــذ مــقــتل شــقــيــقــ في مــنــجم فــحم

مهجور قبل ثالثة اسابيع.
ــتـظــاهــرون في شــكل ســلـمي وجتــمع ا
مطالـب ب"العـمل والتنـمية" وبـخيارات
ـــنــاجم غــيـــر الــقــانــونــيــة بــديــلــة من ا
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بــهـــذا احلـــجم مـــنــذ تـــولي احلـــكـــومــة
مـهمـاتـهـا ودعا الـيـهـا ائتـالف منـظـمات
يــسـاريـة ومـنــاهـضـة لــلـعـنــصـريـة وقـد
ضمت فـئات من كل االعـمار بـينـهم كثـير

من االسر.
ورفـــعت شــعـــارات عــدة تــذكـــر بــتــاريخ
ـانـيـا الـنـمــسـا بـعـد 80 عـامـا مـن ضم ا
النازية لـلنمسا في 1938 وارساء نظام

تسلطي فاشي.
وكــتب عـــلى الفــتــة "من فــضــلــكم لــيس
مجددا" في حـ اوردت الفتة اخرى "من
يــقــبـــلــون بــكـــورتــز وشــتـــراخه كــانــوا

سيصفقون في 1938.
وقالت آنا (23 عامـا) انها تـتظـاهر ضد
"حكومة تريـد تقسيم اجملتـمع ومهاجمة
ــراة وضـرب االقــلـيــات وقـضم حــقـوق ا
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ـشـروع تــعـديل قـانـون أالحـوال طـلـعت عــلـيـنـا مــرة أخـرى إحـدى الـنـائــبـات 
الـشـخــصـيـة يُـتـيح لـلــرجل  الـزواج بـأكـثـر من زوجــة من خالل  تـقـد الـدولـة
خلمـسـة مالي ديـنـاركهـديـة تشـجـيعـيـة مقـابل إقـدام الرجـال عـلى الزواج من
ـعـلن هـو أرامل أو مـطـلـقـات أتـمـمنّ الـثالثـ ربـيـعـا من أعـمـارِهِنّ ,والـهـدف ا
مـسـاعـدة شـريــحـة واسـعـة من الـنـســاء الـعـراقـيـات الـبـائــسـات عـلى مـواجـهـة
ـا جعل نائبـة أخرى ترد عـليها مـصاعب احلياة وتـقليص أعدادهنّ الـكبيرة ,
ـشروع آلغـراض إنتخـابيـة وإشاعـة الفوضى متـهمـة زميلـتهـا بإستـغالل هذا ا
وتخـريب البناء اإلجتمـاعي لألسرة العراقية. وهنـا سأنظر الى أالمر من وجهة

نظر أخرى.
الي اخلـمسة فـإنه سيـتم إنشاء اسـة الى ا فأالكـيد وبـسبب حاجـة البـعض ا
ــطـلــقـات واالرامل ,يـتم فــيه عــقـد االتــفـاقـات سـوق مــريـدي اخلــاص بـزواج ا
اجلـانبـية بـ الطـرف ,ومـا أن يتم عـقـد الزواج وإسـتالم الـفلـوس وتـقاسـمـها

حتى يتم الطالق بعدها بأيام.
 وهنا أنا ال ألوم من يلجأ للحيلة للظفر بصك هدية الزواج بسبب الفقر

اليـ اخلمـسة والفـاقـة التي يـعـاني منـهـا الكـثـير من الـنـاس. ثم ماذا تـعـني ا
ـلـيـارات الـتي سُرقت ـتفـقـان احملـتـاجـان مقـابل ا الـتي يـتـقـاسمـهـا الـزوجـان ا
وضـاعت من خزيـنة الـدوله آلعـوام مضت?. ولـو فـرضنـا أن هـناك من هـو جاد
لـلزواج بأرملـة أو مطلقة ,فهل سـتكفي اخلـمسة ماليـ لتوفـير ظروف مـناسبة

آلتمام عملية الزواج?. 
فبـحساب بسيط نكتشف أن أبسط متـطلبات ألبسط زواج يحتاج أضعاف هذا

بلغ .  ا
ولكي نـشرع هكذا قانون علينـا أن نتساءل: في حالة إقدام رجل متزوج أصال
ـطــلــقـة أو أرمــلـة بــدافع الـفــلـوس ,مــا الـذي يــضـمن من الــزواج مـرة ثــانـيــة 
إســتــمـرار زواجه أالول نــاجــحـا دون مــشــاكل ودون أن تــطـلب زوجــته أالولى

شاركة بأزواجهنّ ?. الطالق آلن العراقيات معروفات ال يقبلن ا
 ومن يضـمن أن ال يتشرد أبناؤه ما ب بـيوتات خاالتهم وعماتهم? ,بل سيجد
ــواجـهــة زوجـته االولـى في احملـكــمـة ,وســيـضع مع الــرجل نـفــسه مــضـطــرا 
اخلمـسة ماليـ التي ربحـها من زواجه الـثاني خـمسة أخـرى أو اكثـر لتغـطية
نـفــقـات احملـكـمـة واحملـامـ ومـجــالس الـفـصل الـعـشـائـري ,نـاهــيك عن قـيـمـة
ـقررة ,فـنـخلـق بذلك مـشـكـلة مـؤخرصـداق زوجـته أالولى ونفـقـتـها الـشـهريـة ا
ربع االول? ,حـيث الرجل أجبِـرّ على الطالق من االولى جـديدة تعـيدنا لـنفس ا

طلقات ثابتا في البلد.  والزواج من ثانية ,وبذلك يبقي نفس عدد ا
ان كـان على الست الـنائـبة التي ولكي تـضمن جنـاح مشروعـها وأقـراره بالبـر
شروع أن تتبنى فقرات مهمة تتيح حصول الزوجة الثانية على إقتـرحت هذا ا
خـمـسـة ماليـ ديـنـار لهـا وحـدهـا وحـصـول الـزوج التـعـيس الـذي يـقـوم بـهذه
ـغامـرة الـعنـيـفة عـلى خـمسـة أخرى ,ومـنح خمـسـة وعشـرين مـليـونـا للـزوجة ا
أالولى مع قـطـعة أرض ركن سـكنـية  ,وراتب شـهري من الـضمـان االجتـماعي
وضـمـان تـعـيّـنهـا مـسـتـشـارة في إحـدى الرئـاسـات الـثالث مع مـنـحـهـا نصف
كـيـلــوغـرام من الـذهب وخــمـسـة وعــشـرين كـيـلــو غـرامـاً من اجلــوز والـفـسـتق
واحلـلـقوم  لضـمـان موافـقـتـها عـلى تـزويج زوجـها من أخـرى مـطـلقـة أو أرمـلة
ـزايـا وشـراء سـكــوتـهـا واألكـيـد أن الـزوجــة أالولى بـعـد حـصـولــهـا عـلى كل ا

والفلوس ستفيق من صدمتها وتنقض عهدها.
فال عهـد عند النساء وال ميثاق يلزمهنّ خصوصا في مسألة تتعلق بحقِهنّ في
أزواجِــهنّ فـتـقـوم بـإنـقالب دمـوي يـطـيح بـرأسي زوجـهـا الـغـدار ورأس زوجـته
الثـانية الـغاصـبة وتـضعـهما عـلى طاولـة أمامـها وبـيدها ألـيمـنى جوالـها لـتقوم
قطـوعة وهي مبتـسمة وبشـمالها سـكينا بإلـتقاط صور الـسيلفي مع الـرؤوس ا
تـقـطر من دمـائـهمـا وبـظهـرهـا الفتـة مـكتـوب فـيهـا : وَمَـا ظَلَـْمـنَاهُمْ وَلَــكِن كَـانُوا

. أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
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التضامن". وابدت متظاهرة اخرى قلقها
راة من الـترويج "لـنـمط اسري يـشـجع ا
ــنــزل". وهـــذا ثــاني عـــلى الــبـــقــاء فـي ا
ائـتالف بـ احملافـظـ واقـصى الـيـم

بعد جتربة اولى بداية العام 2000.
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وكـان ائــتالف احلـزبـ حـيــنـهـا مـوضع
رفض شـديـد دولـيـا واسـتـدعى عـقـوبات
اوروبـيـة. وشـهـدت الـنـمـسـا الـعـديـد من
الـــتـــظـــاهـــرات ضـم اكـــبـــرهــا 250 الف
مـتـظـاهـر. وحـصـلت الـغـالـبـيـة اجلـديدة
ــئــة من االصـوات في عـلى نــحـو 60 بـا
االنتـخـابات الـتـشريـعـية في 15 تشرين
االول/اكتـوبر 2017 بعـد عـشر سـنوات
من حــكـم ائــتالف وســطي بــ الــيــمــ

. قراطي واالشتراكي الد

»ÂöŽ∫  تونسيون يحملون علم بالدهم في شارع احلبيب بو رقيبة احياء للذكرى السابعة للثورة

{  تونس) ,أ ف ب) - اتهم الرئيس
الـتــونـسي الـبــاجي قـائـد الــسـبـسي
مـارسة امس الصـحـافة االجـنبـيـة 
"الــــتــــهـــويـل" خالل تــــغــــطـــيــــتــــهـــا
االضـطـرابـات االجـتـمـاعـيـة االخـيـرة
الــتي شــهـدتــهــا الـبالد مــشــيـدا في

قابل بالصحافة التونسية. ا
وقال الـسبـسي في مـستـهل اجتـماع
ـــركــزيــة مع االحـــزاب احلــاكـــمــة وا

دني الـنقـابـية ومـنـظـمات اجملـتـمع ا
ــنــاقـشــة ســبل جتــاوز االزمــة الـتي
اندلـعت عـلى خلـفـية تـدابـير تـقشف
"ال بد من ان نشير الى ان امورا وقع
تهويـلها. هنـاك تهويل من الـصحافة

االجنبية".
ــــقـــابل ان الــــصـــحـــافـــة واكـــد في ا
الـتــونـسـيــة "كـانت مـعـتــدلـة وعـادلـة
وابرزت االمور السلبية وااليجابية".

واعــــتـــبــــر الــــســــبــــسي ان "بــــعض
احلـساسـيـات (التـونـسـية) تـلـتجىء
الى الـصـحافـة االجـنـبـية ظـنـا مـنـها
انـهـا عـنـصـر مـؤثـر" مـضـيـفـا "فـعال

هناك تهييج ودعاية للتعبئة".
وجاءت انتقادات السبسي على وقع
حــراك اجــتــمــاعي غــاضـب تــشــهـده
تـــونس حتـــول الـى مــواجـــهـــات مع
قـوات االمن وخـصــوصـا بـعـد مـقـتل

شــخص خالل تــظــاهــرة في مــديــنـة
طبربة في غرب البالد.
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ونددت منظمـة "مراسلون بال حدود"
اجلــمـعـة بــالـضــغـوط الــتي تـمـارس
على الصحافي بعد اعتقال مراسل
فـــــرنــــسـي واخـــــر تـــــونـــــسي خالل

تغطيتهما تظاهرات.
ويــتـــزامن احلــراك االجــتـــمــاعي مع

حــلــول الــذكــرى الــســابــعــة لــلــثـورة
الـتــونـســيـة الـتي طــالـبت في 2011
بــالــعـدالــة االجــتـمــاعـيــة ومــكـافــحـة
الـفــسـاد وادت الى اســقـاط الــرئـيس

االسبق زين العابدين بن علي.
وانـدلـعت حـركـة االحـتـجـاج االخـيرة
اثر اقـرار مـوازنة 2018 التـي رفعت
الـضــرائب وفـرضت رســومـا تـطـاول
ــتـدهـورة أصال الـقــدرة الـشــرائـيـة ا

بسبب ارتفاع التضخم.
ودعت االحزاب والنقابـات التونسية
الى مسيرة امس االحد في العاصمة
ناسبة الـذكرى السابعة التونسيـة 
للثورة وذلـك بعد موجـة اضطرابات
اجـتــمـاعـيـة رددت الــشـعـارات ذاتـهـا

لثورة 2011 عمل وحرية وكرامة".
ولـئن كان الـتـمـلمل االجـتـمـاعي امرا
مـالوفـا في كـانـون الثـاني/يـنـاير في
تـــونس فــان االحـــتــجــاجـــات كــانت
اسـتثـنـائـية هـذا الـعـام. فـعالوة على
الـتظـاهـرات السـلـميـة سـجلت خالل
االسبـوع اعمـال عـنف ليـليـة في عدة

مدن.
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راجعة قانون تظاهرون  ويطالب ا
الية لعام 2018 وايضا بالتصدي ا

الناجع للفساد خصوصا.
اضي واندلـعت مـواجـهات االثـنـ ا
اثـر وفــاة رجل اثـنــاء مـنــاوشـات مع
الـشرطـة في طـبربـة غـرب العـاصـمة.
وبحـسب وزارة الـداخلـية  تـوقيف

 803اشخاص لالشتباه في
تورطهم في اعمال عنف.

ـــــتـــــوتــــرة ووسط هـــــذه االجــــواء ا
انـتـشـرت قـوات االمن بـكـثـافـة االحـد
ـنـاسـبة احـيـاء الـذكـرى الـسـابـعة ل
"ثـورة احلـريـة والـكـرامـة" في شـارع
احلبـيب بورقـيبـة في قلب الـعاصـمة
الـذي كــان شـهـد في مــثل هـذا الـيـوم
من  2011احـتشـاد اعـداد هـائـلة من
احملـتـجـ قـبـيل فـرار زين الـعابـدين

بن علي من الـبالد بـعد  23عاما من
احلكم بال منازع. و وضع حواجز

لسد مداخل الشارع.
ــركــزيـة الــنــقـابــيــة الـقــويـة ودعت ا
(االحتـاد الــعـام الـتــونـسي لــلـشـغل)
الى الــتـظــاهــر في وسط الــعـاصــمـة
وكـــذلـك احـــزاب مـــعـــارضـــة وحــزب

شارك في احلكم. النهضة ا
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وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد
الـسبـسي ان يـحـيي الـذكرى في حي
التـضامن الـشعـبي بالـعاصـمة حيث
وقـعت مـواجهـات لـيـلـية عـنـيـفـة ب
شـــــبـــــان وقــــــوات االمن فـي االيـــــام
قـرر ان يدشن نـاديا االخيـرة. ومن ا

للشباب في احلي.
وغــــذت االحــــتـــجــــاجــــات بــــطــــالـــة
مـسـتــفـحـلـة ورفع الــضـرائب مـا اثـر
عـلى الـقــدرة الـشـرائـيـة لـلـمـواطـنـ
التي تعاني اصال من التضخم الذي

ئة نهاية 2017. فاقت نسبته 6 با
وكـــانت الــثـــورة الــتــونــســـيــة الــتي
شـــكـــلت نـــقـــطـــة انـــطالق "الـــربـــيع
الـعـربي" انـدلــعت شـرارتـهـا عـنـدمـا
احــرق مـحــمــد الـبــوعــزيـزي الــبـائع
تجول الـشاب نفسه في 17 كانون ا
االول/ديـســمــبـر  2010 في ســيـدي
بــوزيــد احــتــجــاجــا وغــضــبـا عــلى
وضـــعه االجــتـــمــاعي وعـــلى اهــانــة
. واعـــقـــبت تـــلك احلـــركـــة امـــنـــيـــ
الـــغـــاضـــبـــة والـــيـــائـــســـة مـــوجـــة
احــتــجــاجـات عــلى الــبــطــالـة وغالء
عـيشـة تخلـلتـها مـواجهـات دامية. ا
وحتت الضـغط الـشعـبي فـر بن علي
الـى الـــســــعـــوديــــة في 14 كــــانـــون
الـثــاني/يـنــايـر 2011. وخـلف قـمع

انتفاضة الشعب  338قتيال.
ولـئـن تـمـكــنت تــونس حـتى االن من
ـقـراطي الـتـقــدم في انـتـقـالــهـا الـد
ـستـوي فانـهـا بقـيت تـعاني عـلى ا

االقتصادي واالجتماعي.

ـنـاسـبــة وبـدون مـنـاسـبـة إن ظـاهــرة إطالق الـنـار في جـنـوب ووسـط الـعـراق 
أصبحت مشكلة تهدد حياة البشر .

وتمـارس هذه الظـاهرة دائما  ,ففي وفــاة الرجـال يتم إطـــالق النار وال تطلق
النار في وفاة النساء .

تـوفى شـيخ عشـيرة أو شـخـصيـة مؤثـرة اجتـمـاعيـة فيـجب على إما إذا كـان ا
سكـان احمللـة أو الـقريـة أن يلـزمـوا بيـوتـهم ألن اجلو سـوف يشـتـعل ويتـساقط

الرصاص وحياتهم في خطر .
ا كـما يـتم إطالق الـنار في حـفالت األعـراس ويقـتل نـاس ويـجرح آخـرون ور

يقتل العريس نفسه باخلطأ وهذا حدث كثيرا .
كمـا تطلق النار في خـتان األطفال أو في مجـالس الطرب واللهـو للشباب ولكن
ـناسبات مـحدودة ومقتصـرة على احمللة أو الـقرية ولكن عـندما يفوز كل هذه ا
ـنـتـخب الـعـراقي بـكـرة الـقـدم تصـبح الـظـاهـرة شـامـلـة في عـمـوم مـحـافـظات ا

العراق ويفقد العشرات حياتهم .
شـاهـدت امـرأة تـمـسك بـيد طـفـلـهـا وعـمـره سبع سـنـوات وتـسـيـر في الـشارع
وصادف فـوز الـفـريق العـراقي واشـتـعل اجلو بـالـرصـاص وسقـطت رصـاصة
طائـشة على رأس الطفل واخترقت جمجمته وفارق احلياة فوراً ووالدته تمسك
ـوانئ في بــيـده  ,يــومـهــا نـقل لي ولــدي وهـو دكــتـور جــراح في مـســتـشــفى ا
ـسـتـشـفى أكـثــر من خـمـسـة وثالثـ حـالـة إصـابـة الـبـصـرة انـه وصـلت الى ا
بجـراح بعضها خطرة وهذا في مستشفى واحد في البصرة التي فيها خمسة
مـستـشفيـات حكـومية  ,فـلك ان تتصـور عدد اإلصـابات في محـافظـات العراق
في إحدى لـيالي الـصيف سـمعـت إطالق نار مـستـمر والـظاهر إن مـطلـق النار
شـخص واحـد فـذهـبت الى مـصـدر الـنـار فـوجـدت شـابـا بـيـده رشـاش وبقـربه
مجـموعة مخازن العتاد وهو مواظب على إطالق النار بحماسة فقلت له ال ارى

عرسا وال وفاة  ,فلماذا تطلق النار ?
فأجـاب اجلو حـار و( البق ) يـقصـد البـعوض كـثيـر ومؤذٍ وأنـا أطلق الـنار كي

يهرب ( البق ) .
في مبـاراة كرة الـقدم األخـيرة بـ العراق ودولـة اإلمارات الـعربـية كـنت عائداً

باراة بساعات فشاهدت رجاال يجلسون في الشارع . الى البيت قبل ا
قالوا لي هل تدري ماذا نتمنى الليلة ?

قلت لهم : ماذا تتمنون ?
قالـوا : نـسأل الـله أن ال يـفـوز الفـريق الـعـراقي في هذه الـلـيـلة حـتى ال يـحدث

إطالق نار .   
وهـكـذا أفـسـدت هـذه الـظـاهـرة عـلى الـنـاس أفـراحـهم وحـبـهم لـفريـقـهم وحـتى
باراة ومع ذلك حدث إطالق ـنتخب الـعراقي خسـر ا ضحك إن ا لوطـنيتـهم وا
نار  ,يقـول مطـلقو الـنار بـعد اخلـسارة نـحن كنـا مستـعدين ومـتهـيئـ بالـعتاد

والسالح هل نترك هذا يذهب سدى ?
هؤالء لم يـفـكـروا باألذى والـقـتلى أو اجلـرحى الـذين سـيسـقـطون ولـكن فـكروا

باستعدادهم وأنانيتهم أن ال تذهب سدى .
يـة الـثـانـية عـنـدمـا اتصل ـنـطق مشـابه في احلـرب الـعـا ـنـطق يـذكرنـا  هـذا ا
السـفير الـياباني في سـويسرا بـالسفـير الروسي فيـها وطلب مـنه أن ينقل الى
احلكـومة األمـريكـيـة رغبـة احلكـومـة اليـابانـية بـاالسـتسالم بـدون قيـد أو شرط
وإنــهـاء احلـرب  ,وعــنـدمـا نــقل الـســفـيـر الــروسي هـذا الــطـلب الى احلــكـومـة
شـروع وصـنعـنا األمريـكيـة كـان ردهم نحن صـرفـنا أمـواالً باهـظـة على هـذا ا
الــقـنـبـلـة الــذريـة هل يـذهب هـذا اجلــهـد وهـذه األمـوال سـدى  ,فـكــروا بـالـربح
واخلسـارة واألمـوال وجتـربـة الـسالح اجلـديد ولـم يفـكـروا بـالـثـمانـ ألف من
األطـفـال والـنسـاء والـشيـوخ الـذين أحرقـتـهم الـقنـبـلة الـذريـة الـتي القـوهـا على

مدينة هيروشيما .
يجب الـقـضـاء عـلى ظـاهرة إطالق الـنـار الـضـارة وغيـر احلـضـاريـة عن طريق
تـشددة بـاحلـبس والغـرامات الـكـبيـرة وأن تطـبق هـذه القـوان سن القـوانـ ا

بصرامة 
ـبـاراة بــسـاعـات اصـدر وزيـر الـداخـلـيـة قـرارا مـتـشـدداً ولـكن األجـهـزة قـبل ا

سؤولة لم تقم بتنفيذه ولم تطبقه .  ا
أملـنـا كبـيـر بـالدكـتـور حـيدر الـعـبـادي رئيس الـوزراء الـذي قـضى على داعش
اإلرهـابــيـة اجملـرمــة وأفـشل مـشــروع تـقـســيم الـعـراق وهــو يـؤكـد دائــمـا عـلى
الـتـمسك بـالهـوية الـوطـنيـة العـراقيـة ونبـذ الـهويـة الطـائفـيـة التي تـمزق الـشعب
ونهـيب به أن يدفع الى سن قوان صارمة ومتابـعة األجهزة في تنفيذها وعدم
التـهاون معهـا وان يخضع كل الشـعب العراقي لهـا دون النظر الى انـتماءاتهم

احلزبية الطائفية أو العشائرية .
يـقـول ابــراهـام لـنــكـولن مـحــرر الـعـبـيــد : ال أحـد فـوق الــقـانـون وال أحـد حتت
القـانون وإذا أصبح احلاكم فوق القانون والشـعب حتت القانون عندها يصبح

ال وجود للقانون  ,وإذا ضاع القانون تضيع العدالة ويسود الظلم .  

فــيــرن مــيــاغي اعــتــذاراته وكــذلك
احلاكم في مؤتمـر صحافي مؤكدا
انه يتحمل مسؤولية هذا احلادث.
ورفـض ان يــــكـــــشف مـــــا اذا كــــان
ــسـؤول عن هــذا اخلـطـأ ـوظف ا ا
سيعاقب. وقال "انه يـشعر باحلرج

(...) لم يتعمد فعل ذلك".
نظومة واعلن احلاكم ان تشغـيل ا
اصــبح يــتـطــلب وجــود شـخــصـ
ولـيس واحـدا فــقط كـمـا كـان االمـر

من قبل.
ويـأتي هـذا االنــذار اخلـاطىء بـعـد
ـرتـبط بـشـبه سـنـتـ من الـتـوتـر ا

اجلـزيـرة الـكــوريـة بـسـبب تـسـارع
البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

واجــرت كـــوريـــا الـــشـــمـــالــيـــة في
االشـــهـــر االخـــيــرة جتـــارب اطالق
صـواريخ وجتـربـة نـوويـة سـادسة
كانت االقـوى حتى اآلن. وقـد اكدت
انـهــا قـادرة عـلـى اصـابـة االراضي

االميركية.
ومـــنــــذ وصــــوله الـى الـــســــلــــطـــة
يستخـدم الرئيس االمـيركي دونالد
ترامب خطابـا متشـددا وحربيا مع
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ

اون.
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{ بـــــــــــاريـس (أ ف ب) - فــــــــــارق
مـراهق يــبـلغ من الــعـمـر 15 عـامـا
سـتشـفى اثر تـعرضه احليـاة في ا
للطـعن ليل الـسبت في حي مزدحم
وسط بــــاريس خالل شــــجـــار بـــ
عصابـات متنـافسة عـلى ما افادت

لف. مصادر قريبة من ا
ـــصــادر ان زهــاء وذكـــرت احــدى ا
ثالث شخصا دخـلوا في مواجهة

بحيّ "رو دي ال روكيت" .
واوضح مــصـدر اخــر ان الـشــرطـة
اعــتــقـلت شــخــصـ لــلــتـحــقق من
درجة تورطهما بالشجار الذي ادى
ايضـا الى اصـابة شـخص بـجروح

طفيفة.
واستنـادا الى العـناصر االولى من
التـحقـيق فقـد حصل الـشجـار ب
عـصــابـات من الــدائـرتــ احلـاديـة

عشرة والعشرين بباريس.
ŒË—U  ‰u Ë

من جـهـة اخــرى اطـلق انـذار خـطـأ
امس لــتــحـذيــر ســكــان هـاواي من
قـرب وصـول صـاروخ بـالـسـتي في
تـهديـد نـفته الـسـلـطات عـلى الـفور
لـــكـــنـه ادى الى حـــالـــة من الـــهـــلع

والفوضى في االرخبيل.
فبـعيد الـساعـة الثـامنة ( 18,00ت
غ) اعلن عدد من االشـخاص بـينهم
وقـراطـية في مـجلس النـائـبة الـد
الـــنـــواب تـــولـــسـي غـــابـــارد عـــلى
شــبــكــات الــتــواصل االجــتــمــاعي
مـــعــززين اقـــوالــهم بـــصــور انــهم
تــلــقـوا انــذارا عــلى هــواتـفــهم عن
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نظومة" حرفية العامـل في هذه ا
الـــتي تــســتــخـــدم بــاســتــمــرار في
ـتـحدة الطـالق انذارات الـواليـات ا
بـعـمـلـيـات خـطف لـكـنـهـا تـتـعـرض

النتقادات بسبب عدم فاعليتها.
وتــابع حــاكم هــاواي فـي بــيـان ان
"اجلمهور يجب ان يثق في نظامنا
لالنـذار لـلحـاالت الـطـارئـة" مـؤكدا
نع تـكرار انه "سيـبـذل ما بـوسـعه 

ذلك".
‰UI½ nðU¼

ـــقــيـــمــة في قـــالت الـــيــست تـــيل ا
هـــاواي في رســالـــة الــكــتـــرونــيــة
لـوكــالـة فـرانس بــرس انـهـا "كـانت
اســوأ حلـظــة في حــيـاتـي" عـنــدمـا
وجـــدت الــرســـالــة عـــلى هــاتـــفــهــا

النقال.
واضــــــافـت "هـــــرعـت الى اســــــرتي
وابــلـغـت اجلـمــيع عــلى الــشـاطىء
بـان عـلـيــهم الـهـرب. صـديـقي رمى
الـقـهوة الـتي كـان يـشـربـهـا وجرى

الى منزله".
‚bM  r UÞ

وتــابــعت "قــيل لي مــؤخــرا انه اذا
اطلق صـاروخ من كوريا الـشمـالية
فسيكون امامنا عشرون دقيقة قبل
ان يضـرب" االرخبـيل موضـحة ان
"الهـلع استـولى عـلى اجلمـيع" قبل
ان يبلغوا بان االمر خطأ بعد نحو
ساعة "كانت دهرا" على حد قولها.
من جـهــتـهـا روت لــورن مـاكـغـاون
الـتي تـمـضي عـطـلة فـي االرخبـيل
لــفــرانـس بــرس ان طــاقم الــفــنــدق

طــريق نــظـام "امــبـر الــرت" الــتـابع
لوزارة العدل االميركية.

وظــهــرت عـــلى الــهــواتف الــذكــيــة
لـســكـان االرخـبـيل رســالـة مـفـادهـا
"صــاروخ بــالـســتي يــهــدد هـاواي.
الجىء. احـتـمـوا عــلى الـفـور في ا

االمر ليس تدريبا".
لــــكن حـــاكـم هـــاواي ديـــفــــيـــد ايج
والـوكـالـة احملـلـيـة الدارة احلوادث
الـطـارئة اكـدا في الـدقـائق الـتـالـية
انه لــــــيـس هــــــنــــــاك اي صـــــاروخ
بـــالــــســـتي يــــهـــدد هــــذه الـــواليـــة
االمـــيــركــيــة الــواقـــعــة في احملــيط
الـــــــــهـــــــــادىء وذلـك فـي اجــــــــواء
جــيـوســيــاسـيــة مــتـوتــرة جـدا مع
الـتهـديـدات بـهـجمـات نـوويـة التي
يـطلـقـهـا النـظـام الـكوري الـشـمالي

ضد مصالح اميركية.
وقـــال الــــنـــاطق بــــاسم الــــقـــيـــادة
نطقة احمليط العسكرية االميركية 
ــركــز "لم يــرصـد اي الــهـادىء ان ا
تــهــديــد لــصــاروخ بــالــســتي عــلى

هاواي".
وخالل لـقـاء مع الـصـحـافـيـ قـال
حاكم هاواي ان احلادث وقع خالل
فـــتــرة تــبـــديل فــريق فـي الــوكــالــة
احملـلـيـة الدارة احلـوادث الـطـارئة.
ـوظـفون واضـاف انه بـينـمـا كـان ا
يـــتــخــذون مــواقــعـــهم ويــتــبــعــون
االجراءات االعتياديـة للتحقيق من
نظـومة "ضغط احـدهم على الزر ا

اخلطأ".
ـــهـم جـــدا ضـــمــان واضـــاف "من ا

الـذي تـنـزل فـيه "مـونـتـيج كـابـالـوا
باي" طلب مـنها التـوجه الى مقهى
ـوظـفـ في الـقـبـو. واضـافت "لم ا
يصب احـد بالـهلع لـكن عمت حـالة

من الفوضى".
واوضحت ماكغاون انه بعد دقائق
اعــلن احــد الــنــزالء الــقالئل الــذين
كـانـوا قـادرين عـلى الـتـقـاط شـبـكـة
الهـاتف في الـقبـو انه انـذار كاذب.
وتابعت "كان امرا مثيرا للقلق كما

هو واضح".
وذكــــر شـــهـــود عــــيـــان ان رســـائل
االنـــذار ظــــهــــرت عــــلى شــــاشـــات

الــتــلــفــزيــون وبــثت
عبر االذاعة.

وبـثت قـنـاة "هـاواي
ا نيوز ناو" لـقطات 
قــــالت انـه طالب في
جــامــعـة هــاواي في
مــانــوا احــد احــيــاء
هــــونــــولـــولــــو وهم
يــتــجـهــون بــســرعـة

لجأ. الى ا
ووضع مـقـدم نـشـرة
االحوال اجلـوية في
ناشفيل جيم جاغرز
في تــغــريــدة صـورة
الســرتـه وقــد جلــأت
الـى خــــزانــــة بــــعـــد

اطالق االنذار.
ـــســؤول عن وقــدم ا
وكـــــالـــــة احلـــــوادث
هوتولولو عاصمة والية هاوايالــطـــارئــة في هــاواي


