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� مقاالت

استنكر الناس حادثة االعتداء 
اآلثم الذي ارتكبه شقيقان بحق 
وشقيقهما  ووالــدهــمــا  والدتهما 
األصــغــر، الـــذي أســفــر عــن مقتل 
حادثة  وفــي  السعودية،  فــي  األم 
أخــــــرى مــشــابــهــة قـــتـــل أخ أخــــاه 
بذريعة قد تحتل جزءا من الفكر 

األصولي! 
إلــــــى مـــتـــى نــســتــنــكــر فــظــائــع 
الــجــرائــم، ثــم مــا نلبث أن ننسى 
حـــتـــى نـــفـــاجـــأ بـــجـــريـــمـــة أفـــظـــع، 
وتـــتـــواصـــل حــلــقــات االســتــنــكــار 
مــن دون وضـــع حــد ملــا يــحــدث؟ 
من  نستيقظ  حتى  ننتظر  مـــاذا 
استحالت  التي  الوردية  أحالمنا 
ـــى كــوابــيــس، وال نــفــعــل ســوى  إل
إلقاء اللوم على مرّوجي األفكار 

السامة؟ 
باألمور  يُعبأ  لــم  إن  الفكر  ان 
الصائبة، فستجتاحه لوثة فكرية 
إثر انتشار السموم عبر وسائل 
باتت  التي  االجتماعي  التواصل 
تغزو عاملنا. إذا نظرنا إلى أعمار 
مرتكبي الــجــرائــم نــرى أنــهــم في 
أوائل العشرينات، أي انهم وقعوا 

بني براثن غسل الدماغ. 
فـــاألفـــكـــار الـــتـــي تـــكـــّون ثــقــافــة 
السلوك.  التي تصنع  هــي  الــفــرد 
فــــــإذا كـــانـــت األفــــكــــار املــتــســّربــة 
هّدامة فكيف نستغرب ما يحدث 

على الساحة؟ 
ــــيــــس  مــــــــــــا يــــــــــحــــــــــدث أمـــــــــــــــر ل
بــمــســتــغــرب، حــيــث ان مــا يــؤدي 
ــيــه مـــتـــاح، فــكــأنــنــا نــفــتــح الــبــاب  إل
مصراعيه  على  للتهلكة  املـــؤدي 
ثـــم نــبــكــي فــاجــعــة الـــدخـــول فــيــه. 
الشباب  فكر  تهذيب  إلى  نحتاج 
وتــوعــيــتــهــم، مـــن خــــالل ســالمــة 
األفكار املطروحة حتى نسد باب 

األفكار املضادة.
وسائل اإلعالم أول املسؤولني 
عـــن تــنــقــيــة الــفــكــر، حــيــث تعتبر 
امتألت  قد  لكن  الرابعة،  السلطة 
ـــشـــاشـــات بـــالـــثـــرثـــرة مــــن دون  ال
مــعــنــى، وتــزاحــمــت الــكــلــمــات من 
الــتــي  ــــبــــرامــــج  ال مـــفـــاهـــيـــم.  دون 
ـــعـــقـــل فــــاقــــت بـــمـــراحـــل  تـــغـــيـــب ال
البرامج الفكرية املثمرة، الحمالت 
أيــضــًا والــتــي تــدعــو إلى  الثقافية 
معدومة  تكون  تكاد  العنف  نبذ 
في ظل كثرة اإلعالنات األخرى. 
تــحــتــاج  ـــشـــبـــاب  ال وزارة  كـــذلـــك 
إلـــــى تــكــثــيــف أنــشــطــتــهــا الــفــنــيــة 
والثقافية الهادفة، حيث يستطيع 
وقتهم  اســتــغــالل  الــشــبــاب  فيها 
من دون االنجراف وراء السراب.

يبدو ان الفأس قد وقع بالرأس، 
ولكن حتى ننتشله ونحول دون 
غـــرســـه، عــلــيــنــا أن نــبــث أفـــكـــارا 
التي  الوحشية  مــن  بـــدًال  سلمية 

تغذي عقل املغرر بهم.

قبل أن 
ُيغرس الفأس

د. نادية القناعي

االصـــــل ان مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ال تــنــظــر بــمــوضــوع 
النظر  امــامــهــا، وانـــمـــا مهمتها هـــي  املــاثــلــة  الــقــضــيــة  
لكننا  عــدمــه،  مــن  تطبيقًا صحيحًا  الــقــانــون  بتطبيق 
نجد ذلك الدفع املوضوعي الغريب الذي يشق طريقه 
الــدرجــة االخــيــرة  رأســـًا مــن محكمة اول درجـــة حتى 
القانون في محكمة  بقبول الفــت! بل ويخترق جــدار 
بل  مــوضــوعــيــتــه  رغـــم  مــحــالــة  ال  تقبله  الــتــي  التمييز 

وتحكم استنادا اليه. 
فاملطلقة الجعفرية املذهب التي تبحث عن حضانة 
ابنائها لن تحتاج سوى ان تكرر ادعاءها امام محكمة 
التمييز  امـــام  وكـــذا  باالستئناف،  وتــعــيــده  درجـــة  اول 
لتكسب القضية، اما بالنسبة للزوج فله ان يقدم كل 
ما لديه من ادلة اثبات ومستندات وصور، وإن ذلك لن 
يغير من الناتج شيئا حتى وان افضى الى الحقيقة، 

فسيُف القانون ناحٌر دفاعه ال محالة. 
الى  في نظر تغيير مذهب الزوجة من «الجعفري» 
للمذهب  وفــقــا  بالحضانة  احقيتها  وبــذلــك  «الــســنــي» 
السني، يظل هو الدفع السحري املنتصر في ظل تلك 
االلتفافة الغريبة ملحكمة التمييز، نجد ان هناك تالعبا 
كــبــيــرا بــالــقــانــون مــن قــبــل بــعــض الــنــســاء فــي سبيل 

الحصول على الحضانة.. وتتكرر هذه املطالبة الكيدية 
يستهان  ال  كثيرة  حـــاالت  فــي  التمييز  محكمة  امـــام 
بــعــددهــا، حتى وجــدنــا انــنــا امـــام مــن يـــدرس القانون 

ويحصل على مبتغاه عبر ثغراته.
العجيب ان محكمة التمييز تنظر الى هذا الدفع عبر 
الدرجات االسبق لها في نظر القضية، فإذا ما تم الدفع 
به امام محكمة اول درجــة، وكذا االستئناف اصبح - 
وكأنما  التمييز  محكمة  بــه  تحكم  ان  لــزامــا   - بــرأيــي 
هو الحق.. حتى وان كانت املحكمة السابقة الكلية او 
ال  فذلك  ورفضته،  الــدفــع  بهذا  نظرت  قــد  االستئناف 
يعني- امام محكمة التمييز- انه غير موجود.. اما اذا 
لم ُيَثْر هذا الدفع في درجــات التقاضي السابقة، فلن 
نتساءل:  يجعلنا  وذلــك  التمييز..  امــام  الوقوف  يقوى 
هل نحن بحاجة إلى دائــرة تمييز جعفرية تنظر في 
كـــذا دفـــوع او انــنــا بــحــاجــة إلـــى اعــــادة صــيــاغــة كاملة 

للقانون؟!
برأيي، هــذا فيه نــوع من عــدم العدالة، فكيف لنا ان 
نرى كذا تالعبا بالقانون من قبل بعض النساء ونقف 
مــكــتــوفــي االيــــــدي؟! وإلــــى مــتــى يــظــل الـــرجـــل ضحية 

تالعب نساء في قضايا االحوال الشخصية؟!

يــرددوهــا على  لكي  تلقينًا جيدًا  لــكــوادرهــم  لّقنوها  عــبــارة 
الكويت متى ما حوصر أحدهم في ديوانية من  أهــل  مسامع 
دواوين الكويت. هم يقدمون أنفسهم ويعتبرونها فوق الجميع، 
وهم منزهون عن غيرهم من الناس كما قال قادتهم من قبل. 
العلن يختلف  باطنهم يختلف عن ظاهرهم، وما يقولونه في 
عما يمارسونه على أرض الواقع. هم يرون الحق معهم وحدهم 
وجانبهم هو الصواب. أما الباقون من الناس، فهم ال شك على 
أساسًا،  االعــتــذار  يستحق  ال  يزعمون  كما  فعلوه  ما  الباطل. 
فــهــم لــم يطعنوا إال بــكــل مــن شـــارك فــي االنــتــخــابــات ناخبني 
ومرشحني فقط، ولم يطعنوا بالقضاة، ولكن في بعضهم من 
الذين أصدروا أحكامًا نزيهة خالفت أهواءهم املريبة، عارضوا 
حكم املحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد وشككوا فيه، 
الفتنة بــني املواطنني ومــا زلنا نتذكر  الــشــارع وأثـــاروا  أجــجــوا 
«ربــاط ساعة في  قــال فيها:  التي  املريبة  قادتهم  أحــد  تغريدة 
والــبــالدة» يشجع  والتحلطم  الجلوس  اإلرادة، خير من  ساحة 

الناس على الخروج.. 
بمجلس  يشاركوا  لن  بأنهم  األيمان  أغلظ  أقسموا  وأخيرًا، 
جريت 

ُ
الصوت الواحد أو كما سموه «مجلس بو صوت»، ولو أ

االنــتــخــابــات عــشــريــن مـــرة، وهــاهــم يعلنون الــعــودة عــن قــرار 
العمل  مسارات  «انــســداد  ذريعة  تحت  االنتخابات  مقاطعتهم 

اإلصالحي والحالة السلبية التي وصلت إليها التنمية والحريات 
العامة ومصالح الشعب الكويتي»، وكأنهم لم يساهموا من قبل 
في انسداد املسارات والتقهقر التنموي واإلصالحي في البلد. 
عالي  الــلــســان،  عفيف  املسلم  أن  عّلمنا  الحنيف  ديننا  إن 
أو يشتمهم،  اآلخــريــن وال يسبهم  أخــطــاء  يتصيد  ال  الــخــلــق، 
البشر صلى اهللا عليه وسلم: «ليس  قــول سيد  وحسبنا هنا 

املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء».

ة:    إضاء
زالت  وما  منذ زمن  الخرباوي  لثروت  قرأتها  عبارة جميلة 
راســخــة فــي ذهــنــي: «مـــا أقــســى أن يــكــون الـــواعـــظ لــصــًا، وأن 
يكون الكاذب داعية».. ياله من تشبيه لشخص عجن الجماعة 

وخبزها لسنني طويلة.

عجيبة:
الداخلية  املخدرات في وزارة  العامة ملكافحة  اإلدارة  تمكنت 
قــبــل مـــدة بسيطة مــن ضــبــط مــلــيــون حــبــة كــبــتــاغــون مــخــدرة 
قادمة من إحدى الدول األوروبية، مخبأة داخل إحدى املركبات. 
يعطيكم العافية وعساكم على القوة دوم. السؤال أين الجمارك، 

وهل تم التحقيق في األمر؟ 

ملاذا نعتذر؟ التالعب بالقانون أمام دوائر «التمييز» 
فيصل محمد بن سبت أطياب الشطي
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الكويت دولة مدنية دستورية يقوم نظامها السياسي على أساس الفصل 
الدستوري  النظام  وهــذا  للدستور،  وفقا  تعاونها  مــع  الــثــالث  السلطات  بــني 
ال سيما حزب  السياسية،  الدينية  األحـــزاب  معظم  طــروحــات  مــع  يتناقض 
أقطار دولة  يــرون حــدودا تفصل بني  الذين ال  العاملي والسلفيون،  االخـــوان 
الخالفة التي ينشدونها.. وال يؤمنون بما ورد في الدستور الوضعي وال في 
طريقة تولي الحكم للدولة، وفق ما نص عليه الدستور، كما أنهم ال يؤمنون 
بعلم الدولة كشعار ورمز لها وال بمعظم ما ورد في الدستور من مواد بما في 
ذلك املادة 35 التي تنص على أن حرية االعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية 
القيام بشعائر األديــان، ألنهم ال يرون سوى معتقدهم. وباملطلق فإن أغلب 
هذه األحزاب التي تقوم على أساس ديني تتناقض مع بنود الدستور، فكيف 
يمكن أن يؤسس حزب سياسي ديني ال يؤمن بالدستور؟! ال سيما أنه لكي 
يصرح بإنشاء األحزاب ال بد من صدور قانون لتنظيم العمل الحزبي، ويجب 
أن يكون هذا القانون غير متناقض مع الدستور وصادر من رحمه. ومن ثم 
ال يمكن إنشاء أي حزب سياسي على أساس ديني كما ينادي به االخوان 
والسلف، ولكن يمكن أن يدرج ضمن أغــراض الحزب السياسي الذي يقوم 
وفق أحكام الدستور، على أسس وطنية ووفق قانون تنظيم العمل الحزبي 
على  السياسة  ممارسة  وليس  الدينية،  بالتنشئة  االهتمام  إلى  تدعو  بنودا 

أساس ديني. ومثل ذلك أيضا عدم جواز قيام أحزاب شيوعية أو رأسمالية 
مطلقة، ألن دســتــور الــكــويــت قــد صــرح بــأن نظامنا االقــتــصــادي هــو نظام 
اجتماعي أي نظام وسط فال هو شيوعي وال هو رأسمالي مطلق من دون 

قيود. 
ولــذا، يجب األخذ باالعتبار هذه املالحظات املوجزة بقدر ما يسع املقام، 
هنا رّدا على املتداول بني البعض بأن لدينا أحزابًا دينية أو من هم بصدد 
تأسيس حــزب ديني. وخير شاهد ما جــرى ويجري في جمهورية مصر 
العربية عندما احتالت األحزاب الدينية على نصوص الدستور وعلى قانون 
بــدأت في  إلــى السلطة  إلــى السلطة. وعندما وصلت  االنتخاب حتى وصلت 
بقوانينها  واستبدلت  قواعدها.  وتكسير  الدستورية  الــدولــة  ألســس  التنكر 
قــوانــني وفـــق طــروحــاتــهــم الــتــي تستبعد كــل مــن ال ينتمي إلـــى حــزبــهــم من 
الكويت  فــي  السلطة لحزبهم، وقــد مــررنــا  احــتــكــار  والــعــمــل على  املــواطــنــني. 
بشيء من تلك التجربة عندما نال اإلسالم السياسي أغلبية في مجلس األمة، 
فهجموا على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبدأوا في سن القوانني 
التي تتماشى مع مبادئهم حتى لو كانت ضد املصلحة الوطنية كقانون عدم 
تجنيس املسيحيني، ولكن اهللا لطف وقدر أن يبعد عنا مخاطر تلك املرحلة، 

ونسأل اهللا أال تعود ليبقى وطننا ساملًا من كل شر.

كدت أن ألتحق بالرفيق األعلى بسبب إهمال وعدم التزام أحد سائقي الحافالت 
الطرقات..  املثبتة على جــدران  اإلرشــاديــة  باللوحات  بما جــاء  املــرور وال  بقواعد 
أوقفته ألفهم ما الذي حصل وملاذا فعل هذا فاتضح أنه ال يجيد الحديث بالعربية 
البالد إال فترة وجيزة، ولذلك يجهل تماما تعليمات  ولم يمض على وجــوده في 

وإرشادات الطرق، إذ إنه لم يتعود على التعامل معها في بالده. 
لم يكذب الرجل ألنه جاء من بالد أراضيها شاسعة كان يسير فيها بكل حرية 
لعدم وجود إرشادات مرورية وال قوانني تطبق إال في املدن الكبرى التي ال يسمح 

بدخول الحافالت إليها. 
جاء هذا الرجل الى البالد وهو خالي الذهن، لم يعرف من القوانني وقواعد السير 
واإلرشادات إال قيادة السيارة التي يقودها فقط، فأعطيته العظة وعفوت عنه، وما 
أصابني من ضرر حدث كان بسبب جهله بقواعد السير، وهنا تجدر اإلشارة إلى 
أنه لو أريد تخفيف حوادث السير خصوصا في البلدان التي تضم في تركيبتها 
السكانية خليطا من األجناس مختلفي الثقافات والسلوكيات والطباع، وكما يبدو 
السلطات  املــرور، فعلى  املعرفة بأصول وقواعد وقوانني  الغالبية منهم تفتقد  ان 
تدريبية  دورات  إلــى  القيادة  إجـــازات  ان تخضع طالبي  ذلــك،  أرادت  إن  املختصة، 

وتعليمية وثقافية يتعلم خاللها طالب اإلجازة قوانني وأصول وقواعد السير. 
هــذا من ناحية، ومــن ناحية أخــرى يجب أن تأخذ السلطات املــروريــة بأسلوب 
الــطــرق كــافــة وعــنــد اإلشــــارات الضوئية واملنعطفات، رجــال  نشر رجــالــهــا عــلــى  
يملكون حق فرض العقاب على من يخالف قوانني املــرور في حينه وعند وقوع 

الحوادث، ال ان ينتظر املخالف حتى يأتي اليوم الذي يجدد فيه رخصة القيادة او 
السنة يكون املخطئ قد غادر  املركبة، وذلــك ال يحدث إال مــرة في  رخصة سير 

البالد أو بدل مهنته. 
ثم إن هناك جانبا آخر، اال وهو تطبيق القانون بحق جميع املخالفني دون تمييز 
في حينه، وذلك كما يحصل في كثير من بلدان العالم، وفي هذا حادثة حصلت 
مــعــي عــنــدمــا كــنــت أعــمــل فــي إحـــدى الــــدول وأســيــر بــســيــارتــي فــي أحـــد الــطــرقــات 
الثبوتية بعدما أصــدر وصال  أوراقــي  أوقفني رجــل مــرور طالبا  السريعة، حيث 
بقيمة الغرامة التي يجب دفعها فــورا وفــي حينه، بسبب عــدم ربــط حــزام األمــان 
وأراد من معي االحتجاج على تصرف ذلك الشرطي لكون السيارة تحمل أرقاما 

دبلوماسية، والذي يسوقها رجل دبلوماسي. 
رد رجل املرور بكل أدب وبأسلوب راق وحضاري قائال إنني أحمل تعليمات 
تتيح لي فرض العقوبة على كل من ال يلتزم بقواعد املرور، وإذا ما كنت قد أخطأت 

بتصرفي هذا فما على املتضرر إال أن يدعوني للسلطات املختصة. 
نعم هكذا يجب أن تفرض هيبة القانون وأن تطبق بنوده على األفراد كافة من 
الــدول  التزمت  لو  التي  املتواضعة  اإلجـــراءات  بعض  تلك  محاباة.  وال  تمييز  دون 
بتطبيقها فستنعكس مباشرة على التقليل من حوادث املرور التي تحصد يوميا 

الكثير من أرواح عباد اهللا.. اللهم اني بلغت.
*سفير سابق

إذا جاء  والــدتــي  عــدة: كانت  الدكتور مصطفى محمود قبل سنوات  قــال 
وال  الكهرباء  سلك  منه  وتخلع  الحائط،  جهة  إلــى  التلفزيون  تدير  رمضان 
يتم تشغيله مرة ثانية إال بعد شهر رمضان، وكنت أنا وأخوتي في شغف 
شديد ملشاهدة برنامج فوازير رمضان، فكنا نتوسل إليها بأن تشغله لنا 
بشدة،  تنهرنا  ذلــك  منها  نطلب  وعندما  تغلقه،  ذلــك  بعد  ثم  للفوازير،  فقط 
وكانت تقول: شهر رمضان للعبادة مش للفوازير. وعندما كبرت سافرت 
أتذكر كالم  لي موقف جعلني  وقد حصل  األميركية،  املتحدة  الواليات  إلى 
والدتي، واملوقف كان في قهوة كانت في محطة بنزين، والتي كنت قد تعودت 
أن أضع بنزينًا فيها وأركن سيارتي بعد ذلك وأشرب القهوة في قهوة هناك. 
وفي يوم من األيام شد انتباهي موقف، حيث وجدت صاحب القهوة منهمكًا 
بالقفل، فسألته  الخمور وكــان يريد قفلها  في وضع سالسل حول ثالجة 
وأنا في حالة استغراب، فقلت له: ملاذا تقفل الثالجة، فقال لي وهو يبتسم: 
غدًا كريسماس، وإن قانون الوالية يمنع بيع الخمور في ذلك اليوم احترامًا 
لهذه املناسبة الدينية. حينها، تذكرت كالم والدتي، وسألت نفسي ملاذا نحن 
- املسلمني - ال نحترم شهر رمضان، بحيث تمتنع وزارات اإلعالم في العالم 

اإلسالمي بمنع عرض املسلسالت في شهر رمضان والتي بعضها يسيء 
إلى هذا الشهر واملجتمع اإلسالمي، حيث أغلبيتها هابطة، حتى عرضها في 
األيام العادية ال يجوز، وأنا رأيي من رأي الدكتور مصطفى اهللا يرحمه، ألن 
شهر رمضان شهر واحد، ويجب أن يكون التقرب إلى اهللا فيه بقراءة القرآن 
بعد رمضان  املسلسالت  تلك  يكون موسم  وأن  والــدعــاء،  والقيام  والصالة 

واألعياد.
الدينية  املناسبات  تحترم  العلمانية  الغربية  الــدول  أن  األمــر  في  والغريب 
الــرســوم على  ألــغــت  أملــانــيــا  وزراء  رئيسة  ميركل  الــســيــدة  فــهــذه  للمسلمني، 
األطعمة اإلسالمية في شهر رمضان، وذلك لكي تكون األطعمة اإلسالمية 
موائد  أن  كما  املناسبة،  بأسعارها  الجميع  متناول  في  رمضان  شهر  في 
اإلفطار في بعض املدن توضع في بعض الطرق الرئيسية والتي بها كثافة 

من املسلمني، وال نجد أي مسؤول هناك يحتج على ذلك.
وأخيرًا، أتمنى أن يكون شهر رمضان بأيامه املعدودة خالصًاَ هللا بالتقرب 
إليه بالعبادة والصيام والقيام والدعاء وقراءة القرآن، يقول اهللا جل من قائل 

«الصيام لي وأنا أجزي به».

ال أحزاب سياسية على أساس ديني 

كدت أن أصبح ضحية للمرور

رمضان شهر العبادة وليس املسلسالت

 مصطفى الصراف

محمد سالم البلهان *

يعقوب يوسف العمر
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شـــهـــد الـــعـــالـــم قـــبـــل أيــــــام مــــثــــاًال نــــاجــــزًا عـــلـــى أن 
وليس  السياسي،  الفشل  يكتبه  أن  يمكن  الــتــاريــخ 
املـــنـــتـــصـــرون حـــصـــرًا كـــمـــا جـــــرت الـــــعـــــادة وســــاد 
االعــتــقــاد. دخـــل رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي ديفيد 
ــتــاريــخ مــن بـــاب خــــروج بــريــطــانــيــا من  كــامــيــرون ال
مثاًال  ليذهب  شعبي،  باستفتاء  األوروبـــي  االتحاد 
مدويًا على الفشل السياسي وعدم دقة الحسابات. 
لم يكن كاميرون في الواقع مؤيدًا لخروج بالده من 
ــــي، بــل كــان مــن الــداعــني إلــى البقاء  االتــحــاد األوروب
حزب  زعــيــم  البريطاني  السياسي  أراد  فقط  فــيــه. 
املحافظني التضييق - بانتهازية وقصر نظر - على 
خصومه فــي الــحــزب والــداعــني إلــى الــخــروج، فقام 
بإعالن استفتاء شعبي ملزم حول بقاء بريطانيا 
وتمركزت حسابات  منه.  أو خروجها  االتحاد  في 
كــامــيــرون عــلــى أن أغــلــبــيــة الــبــريــطــانــيــني ستفضل 
الــبــقــاء فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي، وبــالــتــالــي سيؤمن 
االستفتاء الشعبي مددًا جماهيريًا يحتاجه إلزاحة 
خصومه داخل الحزب الحاكم، ما يؤمن له مستقبله 
جــاءت  الشعبي  االستفتاء  ريــاح  ولكن  السياسي. 
على ما ال يشتهي كاميرون، وذهب نحو 52% من 
املقترعني إلى تفضيل الخروج من االتحاد، فانقلب 

السحر على الساحر. 
وأحدث الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي 
أو «بـــريـــكـــســـت» انـــفـــجـــارًا ســيــاســيــًا واقــتــصــاديــًا 
بريطانيا  عــلــى  مقبلة  لــســنــوات  تــداعــيــاتــه  ستمتد 
الــســيــاســيــة ومــســتــوى رفـــاه مواطنيها،  ووحــدتــهــا 
ــــــي ومــســتــقــبــلــه واســتــمــرار  وعــلــى االتـــحـــاد األوروب
الــدولــيــة. ومثل أي  الــقــوى  تــوازنــات  تماسكه، وعلى 
حدث تاريخي كبير، سيمكن في املقبل من األعوام 
التأريخ لألحداث املختلفة بتصنيفها «قبل الخروج 
ــبــريــطــانــي». فــور  الــبــريــطــانــي» أو «بــعــد الـــخـــروج ال
اإلعالن عن نتيجة االستفتاء هبطت العملة الوطنية 
(الجنيه اإلسترليني) وتراجعت األسهم البريطانية، 
وأملــحــت أســكــتــلــنــدا إلـــى رغــبــتــهــا فــي الــبــقــاء ضمن 
االتحاد األوروبــي، مما يعني ضمنًا إمكانية تفكك 
بريطانيا، التي كانت في يوم من األيام إمبراطورية 

ال تغرب عنها الشمس. 
في هذا السياق، يجب التفريق بني اململكة املتحدة، 
وليس  داخليًا  مستقلة  دول  أربــع  مــن  تتكون  التي 
وشمال  وأسكتلندا  وويلز  إنكلترا  وهــي:  خارجيًا 
ــنــدا، وبـــني بــريــطــانــيــا الــتــي تــتــكــون مــن إنكلترا  أيــرل
وويلز واسكتلندا، في حني تدل إنكلترا على ذاتها 
فقط. بعد ساعات قليلة من إعالن النتيجة الصادمة 
لالستفتاء، أبدى كثير من البريطانيني ندمهم على 
إلعــادة  توقيعات  حملة  ونّظموا  التصويت،  نتيجة 
بلغت خــالل يومني فقط ثالثة  ثانية  مــرة  االقــتــراع 
التي تجتاح  القلق  ماليني توقيع، مما يعكس حالة 
الشارع البريطاني وأوروبــا بوجه عام. ال ُيعتقد أن 
كاميرون يملك القدرة السياسية اآلن على املوافقة 
عــلــى اســتــفــتــاء ثــــان، ألن ذلــــك األمــــر ســيــنــظــر إلــيــه 
باعتباره تالعبًا بــإرادة الناخبني، مما يتصادم مع 

مبادئ الديموقراطية البريطانية العريقة. 
لم تعصم كاميرون السنوات الست التي قضاها 
رئـــيـــســـًا لـــــلـــــوزراء وال خـــبـــرتـــه الـــطـــويـــلـــة فــــي حـــزب 
على  للتكتيكي  ـــفـــادح  ال الــتــغــلــيــب  مـــن  املــحــافــظــني، 
االستراتيجي ولالنتهازية السياسية على املصلحة 
العليا. غلطة كاميرون بألف، وستدفع بريطانيا قبل 

غيرها ثمنًا غاليًا لها في املقبل من السنوات.

ديفيد كاميرون: 
التاريخ إذ يكتبه 

الفشل السياسي أيضًا

د. مصطفى اللباد
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القرى  مَّ 
ُ
أ ولتنذر  يديه  الــذي بني  مبارٌك مصّدُق  أنزلناه  كتاب  «وهــذا 

بــاآلخــرة يؤمنون به وهــم على صالتهم  ومــن حولها، والــذيــن يؤمنون 
يحافظون» (االنعام 92)

تقسيم الــدول أصبحت له هندسته وادارتــه وتخطيطه، اال انه ما زال 
تــدار فيها االمــور، وهناك اخرى  كالسابق، فهناك مدن كبيرة مركزية 
صغيرة متناثرة هنا وهناك على مساحة الدولة تتأثر بقرارات املدينة 

االكبر.
وللقرآن الكريم اصطالحاته الخاصة في توضيح االمور، حيث اطلق 
مسمى «أم القرى» على املدينة االكبر في محيطها التي نسميها اليوم 

العاصمة.
وحني يروي القرآن الكريم سيرة االولني يوضح هذا املصطلح بقوله 
تعالى في سورة القصص آية (59): «وما كان ربك مهلك القرى حتى 
إال  الــقــرى  آياتنا، ومــا كنا مهلكي  يتلو عليهم  امها رســـوًال  فــي  يبعث 

وأهلها ظاملون».
فالتركيز هنا على العاصمة التي تحتوي على الكثافة البشرية التي 

عادة ما ُيبعث اليها الرسل.
اهللا  املصطفى صلى  رسوله  اهللا سبحانه  يخاطب  نفسه  وباالتجاه 
عليه وآلــه فــي االيــة الكريمة مــن ســورة االنــعــام انــه بعثه بكتابه الكريم 
الى أم القرى آنــذاك وهي مكة املكرمة كما بعثه الى باقي القرى واملدن 

املتناثرة حولها.
لها، مع  الــقــرى» ملكة اصبح اسما علما  «ام  ومــع استعمال مصطلح 
في  كبيرة  مدينة  لكل  القرى»  «ام  الكريم يستخدم مصطلح  القرآن  ان 

موقعها، حيث هناك «أم القرى» في كل بلد.
القرى االخــرى املحيطة باملدينة االكبر  اهــل  وعــادة ما يكون اتصال 
دائــمــا النها مركز  اتــصــاال  «االم»  بـــــ الكريم  الــقــران  التي اصطلح عليها 

حاجاتهم ومتطلباتهم، وبالتالي فانها مصدر االخبار واالحداث.
ولقد برزت مكة املكرمة في تلك الفترة وما زالت كونها تحوي بيت اهللا 
الحرام الذي كان متجها لجميع القبائل العربية وتجارها، ثم اصبحت 

قبلة للمسلمني الى قيام الساعة.
واحــتــواًء  وعاطفيا  روحــانــيــا  بــعــدا  يعطيها  للقرية  «االم»  ومصطلح 
للقرارات  ومــركــزا  الــضــروريــة،  للحاجات  مــقــرا  كونها  االخـــرى،  للقرى 

املصيرية.
املــدن في كل دولــة والتي من  أمهات  اليوم هي بمنزلة  ولعل عواصم 

خاللها تنتشر االخبار وُتتخذ القرارات.
ومن ُيرْد التأثير في الدولة ال بد ان يبدأ من عاصمتها التي ان تغيرت 

رت املدن االخرى. ُغيِّ
فــي محيطها  ملــن حولها  الــقــرى  بــأم  كــل عاصمة  ان نسمي  ويمكن 
ودولتها، اما اذا قلناها بشكل مطلق، فاننا نعني بها مكة املكرمة رزقنا 

اهللا زيارتها بحج او عمرة.

إسالم محمد علي.. وإسالم عمر متني؟!

لم تمر أيام على تأبني املالكم األميركي املسلم محمد 
وطوائفه  تالوينه  بكل  العالم  تجمع  حيث  كـــالي،  علي 
فمحمد  نــعــم،  املــتــكــررة..  غير  الشخصية  تلك  ليؤبنوا 
الــتــاريــخ، فمن غيره حاز  فــي  علي شخصية ال تتكرر 
لثالث  الثقيل  الــوزن  في  املالكمة  في  العالم  بطولة  لقب 
مــــــرات؟ ومــــن غـــيـــره قـــــارع الــحــكــومــة األمــيــركــيــة بقمة 
جبروتها ورفض االنخراط في قتال «الفيت كونغ» في 
اللقب  مــن  والــحــرمــان  العزلة  عانى  غيره  ومــن  فيتنام؟ 
لسنني طـــوال بسبب مــوقــفــه األكــثــر مــن جــــريء؟ ومــن 
األســود،  ولونه  بإسالمه  واعــتــزازه  إسالمه  أعلن  غيره 
محاربًا التمييز العنصري ضد السود والــذي يقوم به 
البلد بصفة منهجية ودائــمــة؟!.. ومن  ذلــك  فــي  البيض 
غير محمد علي أّبنه العالم من أقصاه ألقصاه، األبيض 
واألســـــود، واملــســيــحــي والــيــهــودي والـــبـــوذي وغــيــرهــم؟! 
يكفينا كلمة الحاخام رجل الدين اليهودي، الذي هاجم 
أو  عــروقــهــم  أو  دينهم  بسبب  البشر  اضطهد  مــن  كــل 
إلسرائيل  مهاجمته  اليهودي  وهــو  ويكفيه  مواقفهم.. 
املريرة  ومهاجمته  وغيرهم،  املسلمني  اضطهادها  في 

وهــــو «األمـــيـــركـــي» لــلــســيــاســة األمــيــركــيــة فـــي سعيها 
القوة  باستعمال  األمــيــركــي  بالنفوذ  إســرائــيــل  لحماية 
الــعــرب ملد  األمــيــركــيــة.. وهـــذه رســالــة لبعض الجانحني 
جسور الصداقة والتعاون مع الدولة العبرية هذه األيام. 

* * *
العالم من  بــارز طافت  املشرقة ملسلم  الــصــورة  هــذه 
األصولية  ليشوهها مسلم غسلت  أقصاه،  إلى  أقصاه 
الــتــكــفــيــريــة مــخــه وتــفــكــيــره الـــقـــاصـــر.. رغــــم أنــــه تــربــى 
وترعرع «ولحم أكتافه» ـــ كما يقول إخواننا املصريون ـــ 
من خيرات أميركا، إال أنه عّض اليد التي أحسنت له! هذا 
املختل ووالــده القادم من أفغانستان، التي أحلناها إلى 
التكفيرية،  خراب ويباب بعد تصديرنا لها ألصوليتنا 
بحجة مقارعة الروس الكفار، ليغادر الروس وتبقى هي 
«القاعدة»..  ال تتزحزح، مرة باسم طالبان ومــرة باسم 
لينجب  باألميركان  محتميًا  «طالبان»  من  طفش  األب 
ذلك العاق.. الذي يعمل ويتزوج في تلك البالد، ليرسله 
وهو  للمثليني..  الليلي  امللهى  ذلــك  إلــى  املنحرف  فــكــره 
أيــام قــوم لــوط حتى اآلن،  ابتالء لهم من اهللا تعالى من 

أو غيره..  الدموي  الفعل  أن نغيره بمثل ذلك  وال يمكن 
ليرديهم قتلى بدم بارد، بحجة أن ما يمارسونه مناٍف 
ملا يؤمن به من معتقدات، فيرديهم قتلى، بدل أن يوجه 
النصح واإلرشــــاد، ويــدعــو لهم بالخالص مــن تلك  لهم 
وبئس  إلــى جهنم  ويقتل معهم  أصــابــتــهــم..  الــتــي  العلة 

املصير! 
* * *

لتنقلب الصورة 180 درجة من تعاطف مع اإلسالم 
التام  الرفض  إلى  الذين يمثلهم محمد علي،  واملسلمني 
والنظر بعني الريبة والشك للمسلمني، بسبب ما قام به 

املختل عمر متني!
فــيــا لــه مــن إســــالم مــشــرق، مـــشـــّرف، الــــذي بــّشــر به 
محمد علي كالي، ومن أثر فيه وقاده له وشربه مبادئه.. 
ويــا لــه مــن إســـالم مــخــٍز غير مــشــّرف مــا تشربه عقل 
التي اعتنقها..  عمر متني، هو ومــن كــان خلف األفكار 
وشتان ما بني إسالم محمد علي وإسالم عمر متني.. 

والفرق واضح..!
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.

سوء أخالق األبوين أو أحدهما ال يجوز بأي حال من 
األحوال أن ينقاله إلى األبناء ويلزماهم به بأي شكل من 
األشكال مباشر أو غير مباشر، ومن ذلك كمثال؛ شرب 
الخمر أو السيجارة أمامهم أو السباب واللعان بسبب أو 
إليهم؛ وذلك  املوّجه  الكالم غير األخالقي  أو  غير سبب، 
الــتــي ال ينبغي إن حصلت أن تــكــون إال بني  فــي األمـــور 
األب واألم في خلوتهما، أو كالم الرجل مع الرجل واملرأة 
مــع املــــرأة، فينبغي أال ُنــفــطــن الــصــغــار إلـــى أشــيــاء فــوق 
عمرهم من باب التحرر أو أن األمور ال تستدعي السرية 
الذميمة،  األخــالق  هــذه  الصغار على  فينشأ  الكتمان  أو 
املـــدرســـة، وكــم  فتجدهم ينقلون ذلـــك بــني زمــالئــهــم فــي 
مجتمعنا  على  غريبة  بكلمات  أحفادنا  يأتينا  مــرة  من 
األسري، وقد نقلوها منهم وال يعلمون قبحها وسوءها 

مثل السباب والشتائم، واألفعال القبيحة.
فــهــذا األب وغــيــره قــد لــّقــنــوا بــطــريــق مــبــاشــر أو غير 
إلــى غيرهم ومع  األوالد  السوء ألوالدهـــم، فنقل  مباشر 
مـــرور الــوقــت تصبح هـــذه مــن أخــالقــيــاتــهــم، وطــبــعــًا من 
ذلــك بني  ينتشر  أن  والكارثة  وأســلــوب حياتهم  طباعهم 
والــخــراب تميل  أقرانهم، واملــرء على ديــن خليله، والشر 
أو كبيرة، فشيطان كل  البشرية صغيرة  النفس  إليهما 
إنسان الذي بداخله ال يدعوه إلى خير، وإنما يدعوه دائما 

إلى الشر والباطل والفتنة.
يحدثني أحد األخوة عن بعض اآلباء التربويني أنه إذا 
قال  عنه،  بعيدة  العلبة  وكانت  يدخن سيجارته  أن  أراد 
السيجارة  اشــعــل  الصغير (عــمــر خــمــس ســنــني)  البــنــه 
ابــنــه أن يكون  بــهــا! مثل هــذا مـــاذا سيتوقع مــن  وائتني 

بعد ذلك؟ فما أجازه والده نفسه سيجيزه الطفل لنفسه، 
فــالــوالــدان قــدوة األبــنــاء فــي كــل أمــر ويقلدونهما فــي كل 
صغيرة وكــبــيــرة، وكــمــا قــيــل: اجــلــس مــع صــاحــب الكير 
إلــى صاحب  واجلس  نتنة  رائحة  منه  تشتم  أو  يحرقك 
الطيب والعطور فحتمًا سيطيبك ويعطرك أو تشتم منه 

ريحًا طيبة. واهللا املستعان. 
 

 لــم نسمع مــن ذي قبل أن ابنًا قتل أمــه أو أبـــاه، إذ كان 
األبـــنـــاء عــلــى ســوئــهــم ال يــصــلــون إلــــى هــــذه املــرحــلــة بــأي 
حال من األحــوال، واليوم كثر في كويتنا وخليجنا قتلة 
الوالدين أو أحدهما! أال تستدعي هذه الحال الطارئة وقفة 

حريصة وجادة من التربويني، بل األبوين؟! 

كــنــت أخــشــى أن يــقــود قــــرار بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة ومــنــهــا الــحــركــة 
التشرذم في  الى مزيد من  املقبلة  االنتخابات  الدستورية (حــدس) بخوض 
الشارع السياسي الذي شهد احتداما وصداما قبل صدور مرسوم الضرورة 
بنظام الصوت الواحد، وهو ما بدأ يلوح في االفق حاليا من بعض القيادات 

والقوى السياسية.
كنت أتمنى ان يؤدي كسر املقاطعة الى عودة قوى سياسية قادرة على 
ــــى، كــمــا حــصــل في  االتــفــاق نــحــو اصـــالح الــنــظــام االنــتــخــابــي بــالــدرجــة االول
اإلطاحة بعدد غير مسبوق في حكومات سابقة من دون االنحياز لقوى ضد 
اخرى، فمصلحة الكويت ينبغي ان تكون فوق اي اعتبار او موقف سياسي 
حتى لو كانت هناك مواقف مبدئية، وهي محل احترام وتقدير مهما كانت 

طبيعتها ومضمونها.
البعض  ينبري  بينما  «حـــدس»،  باعتذار  تطالب  والــقــوى  االطـــراف  بعض 

مطالب  وهــي  بالنصيحة،  مغلفة  وتحفظات  مالحظات  تسجيل  الــى  اآلخــر 
اهـــداف سياسية  الــتــالقــي حــول  الــطــريــق نحو  تقطع  ومــالحــظــات تعجيزية 
اصــالحــيــة تنتشل الــبــلــد مــن حــالــة الــتــراجــع والــقــفــز عــلــى الــقــوانــني بقوانني 
لها  املــوالــني  او  الحكومية  االدارة  البعض في  اخــرى ال تخدم ســوى مصالح 

واملستفيدين من الفوضى السياسية. 
احد باسمه وتحديد االخطاء، ألنني على قناعة  أكتب متعمدًا عدم ذكر 
بضرورة التالقي، سواء من خالل االتفاق على كسر املقاطعة او دعم القوى 
مصلحة  فــي  يصب  الــقــرار  طاملا  املقبلة  االنتخابات  خــوض  على  املستعدة 
الــهــدف املــنــشــود، وعــلــى قناعة ايــضــا بــان الــخــوض فــي التفاصيل لــن يعود 

بالفائدة على املصلحة الوطنية.
هناك شخصيات كانت وما زالت مقّربة جدا من دائرة القرار السياسي، 
وهي لم تقدم رأيا مؤيدا ملا عرفته الكويت وشعبها ابان فترة رئيس الوزراء 
رأيا  اليوم  تبدي  بينما  السابق، 
مــبــطــنــا بـــاتـــهـــامـــات لــــــ «حــــدس» 
اخــرى  وقـــوى  الشعبي  والتكتل 
ايضا، وهو امر يثير كثيرًا من 

التساؤالت.
يطالب  مــن  الــى  بالنسبة  امــا 
يــتــذكــر  ان  فـــعـــلـــيـــه  بـــــاالعـــــتـــــذار 
ان هــــنــــاك مـــلـــفـــات عـــــــدة، مــنــهــا 
مـــا هـــو طــائــفــي وقــبــلــي وفــئــوي 
وحــــكــــومــــي، ايــــضــــا، تــســتــدعــي 
االعــــــتــــــذار لـــلـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي، 
وهــنــاك ايــضــا تــمــاد فــي قـــرارات 
خاطئة خالل تشكيالت وزارية 
غير مسبوقة اثناء سنوات اكثر 
عددا من سنوات رئاسة الوزراء 

تلك الفترة!
السياسية  القبور  في  النبش 
لـــيـــس فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــكـــويـــت، 
ـــوطـــنـــيـــة تــتــطــلــب  واملـــصـــلـــحـــة ال
االصـــطـــفـــاف صـــّفـــًا قـــويـــا على 
املــســتــوى االنــتــخــابــي مـــن اجــل 
عودة قوية من شأنها تصحيح 
مسار العمل السياسي، وال اظن 
ان هناك من ينكر تاريخ الكويت 
بالتضحيات  الحافل  السياسي 
ـــــــــــدروس، الـــتـــي يـــفـــتـــرض ان  وال
نــتــعــلــم مــنــهــا، ولـــيـــس االلــتــفــات 

عنها.
الحقيقة»  اعـــالن  فــي  «الـــقـــوة 
قـــديـــم ينبغي  شـــعـــار ســيــاســي 
ان يـــتـــرســـخ مــــن خـــــالل اعــــالن 
املقاطعة،  اهــداف كسر  وتحديد 
مــــــــن اجـــــــــــل تــــــوســــــيــــــع قــــــاعــــــدة 
املشاركة، بعيدا عن القسوة في 
ليست  املقبلة  فاملرحلة  الــعــتــب، 
ســهــلــة وتــحــديــاتــهــا تــســتــوجــب 
وحــــدة املــوقــف واألهــــــداف حتى 
تــتــمــكــن الــــقــــوى الـــصـــامـــتـــة مــن 

الكالم، وإيصال رسالتها.
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مميزاتها تجعلها االختيار األمثل للعمالء
ر صناديق األمانات الخاصة

ّ
«املتحد» يوف

البنك األهلي املتحد بكثير من املميزات التي تجعلها 
االخــتــيــار األمــثــل لــلــعــمــالء، نــظــرا الـــى مــا تتمتع به 
تتوافق  أربــعــة،  بأحجام  متعددة  خزائن  توفير  من 
مــع احتياجات كــل عميل، وتــتــراوح مــا بــني الحجم 
الصغير والحجم املتوسط والحجم الكبير والحجم 
أكــثــر من  الــحــصــول على  إمكانية  مــع  الكبير جـــدا، 

صندوق للعميل الواحد. 
كما تتميز صناديق أمانات البنك األهلي املتحد 
بسهولة الوصول إلى أماكن تواجد الخزائن في أي 
وقت خالل ساعات الدوام الرسمية وفقًا لإلجراءات 
بموثوقية  تمتعها  عــن  فــضــال  الــبــنــك،  لـــدى  املتبعة 
للغاية،  دقيقة  أمنية  وسائل  على  واعتمادها  عالية 

للتأكد من هوية العميل.

واوضـــــح الــبــنــك األهـــلـــي املــتــحــد أنـــه يــقــدم خــدمــة 
صــنــاديــق االمــانــات بــرســوم رمــزيــة للتسهيل على 
ووثائقهم  مقتنياتهم  حــفــظ  فــي  الــراغــبــني  عــمــالئــه 
هذه  وتتوّفر  ومضمونة  موثوقة  أمــاكــن  فــي  املهمة 
الــخــدمــة فـــي فـــــروع املــبــنــى الــرئــيــســي فـــي كـــل مــن: 
األحـــمـــدي، الــســاملــيــة، الــجــابــريــة، الــيــرمــوك، ســلــوى، 
صــبــاح الــســالــم، جــنــوب الــســرة، الــشــامــيــة، مــشــرف، 
الفردوس،  العلي،  جابر  الصباحية،  األندلس،  الرقة، 
الرابية،  الصليبخات،  الظهر،  القادسية،  العارضية، 
خــيــطــان، والـــعـــيـــون. لــلــمــزيــد مـــن املــعــلــومــات حــول 
يرجي  املتحد  األهلي  البنك  من  األمــانــات  صناديق 
بزيارة  التفضل  أو  «حياكم»،  خدمة  على  االتصال 

أي من فروع البنك.

الــبــنــك األهـــلـــي املتحد  أعــلــن 
عــــــن اســــــتــــــعــــــداده الســـتـــقـــبـــال 
طـــلـــبـــات الــــراغــــبــــني فــــي حــجــز 
صـــنـــاديـــق األمــــانــــات الــخــاصــة 
بـــــحـــــفـــــظ الــــــــوثــــــــائــــــــق املــــهــــمــــة 
واملـــــــجـــــــوهـــــــرات واملــــقــــتــــنــــيــــات 
الثمينة. وأوضح البنك أن خدمة 
صــنــاديــق األمـــانـــات مــن البنك 
األهلي املتحد تعد الحل األمثل 
لتوفير األمان والحماية الالزمة 
القيمة  املقتنيات  على  للحفاظ 
والثمينة لعمالء البنك الراغبني 
السنوية  إجــازاتــهــم  فــي قضاء 
وهـــم مطمئنون  الـــبـــالد  خــــارج 

بأن ممتلكاتهم في أمان.
وأشـــــار الــبــنــك إلــــى حــرصــه 
صناديق أمانات باحجام متعددة ●على أن تتمتع صناديق أمانات 
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0.0620.07%00110%0.0%NM0.508.50.0820.0480.3550.00%000.0%8.4%10.30.9825.40.0000.0000.040-1.5-18%122937%0.0%12.40.4216.50.0810.037

0.0130.0-87%000.0%0.0%12.40.151.10.1280.010(9.3%)10366.5%9.70.943540.3150.0-19%000%3.0%8.70.69108.70.4300.280

0.1020.00%000.0%9.8%11.30.593.10.1020.1020.0350.0-27%2572273%0.0%NM0.2620.50.0620.0281.5000.01054%000%0.0%NM10.3769.31.5000.108

0.0703.0-15%1217435%0.0%5.50.657.30.1040.0600.052-1.0-4%971,86027%9.6%10.10.3747.10.0720.0410.0750.0-75%000%6.7%16.50.6313.50.3000.070

0.4750.0-1%16033613%6.7%10.50.63575.60.7200.3700.0941.04%3341%4.8%13.30.54111.70.1000.0820.0320.540%516482%9.4%7.50.315.60.0390.019

0.1900.0-10%001%5.2%10.21.2446.60.2700.1680.0860.00%3136014%0.0%5.10.3881.10.1080.0740.0390.05%002%12.4%NM0.3831.20.0490.035

0.0410.01%0021%0.0%28.20.2610.10.0540.0340.3700.05%7191%5.2%16.01.41189.70.3750.3000.0330.018%411,265212%0.0%44.10.324.90.0450.020

0.0472.09%0111%0.0%3.70.2412.30.0590.0360.530-10.0-13%111%1.7%22.51.81229.00.6500.4150.0230.5-27%02311%0.0%36.00.264.10.0290.018

0.1780.02%001%2.0%11.80.7217.90.2440.1620.1340.0-14%001%0.0%22.30.2023.60.1960.1220.0680.0-3%4659.4%8.1%8.50.4277.10.0800.065

1.4200.062%001.3%8.1%8.43.91173.61.5000.5500.0440.0-21%000%0.0%NM0.4010.40.0630.0410.0150.0-35%0044%0.0%NM0.3410.70.0440.015

0.1740.0-5%000%5.6%16.51.1373.30.2040.0860.0331.512%01224%0.0%14.40.2416.60.0440.0220.114-2.0-2%7565712%8.5%7.80.43155.00.1760.093

0.3050.0-5%0012%0.0%5.60.8915.30.3300.2420.0490.0-19%1633912%0.0%8.50.3321.90.0680.0480.0280.0-5%371,297138%0.0%NM0.288.40.0500.022

0.034-2.5-3%0512%0.0%NM0.441.10.1040.0230.77010.0-13%1301714%1.2%14.12.25686.91.0000.7500.0602.0-27%0125%0.0%39.00.399.90.1100.055

0.0260.519%682,700221%0.0%NM0.297.10.0300.0150.0700.0-9%0010%6.9%10.70.4324.20.0940.0630.0480.0-7%006%10.5%NM0.3635.10.0620.040

0.7000.00%000%2.6%32.72.3194.50.8200.6800.0220.5-14%803,727134%0.0%NM0.2813.80.0340.0170.0520.024%000%0.0%NM0.848.60.0590.032

0.061-3.0-9%3962330%0.0%29.00.4618.70.0850.0410.029-1.00%311566%0.0%NM0.474.50.0390.0200.0700.017%002%0.0%NM0.4410.50.0740.046

0.6900.019%002%11.9%8.01.9156.90.7800.5900.0750.01%1401,8665%6.6%6.10.49134.00.0910.0710.1140.0-27%001%0.0%16.80.79116.80.2000.110

0.2102.00%4182%0.0%14.40.80199.90.2340.1760.0330.0-27%005%0.0%NM0.394.00.0530.0280.066-2.074%22725%0.0%NM0.71148.90.0760.032

0.0600.0-16%23067%8.3%NM0.519.80.0850.0530.0610.0-15%1727510%8.2%9.40.3425.40.0920.0600.0562.02%4664%0.0%NM0.4516.00.0610.049

0.0790.036%0021%6.3%8.00.5647.90.0890.0430.0600.0-20%005%0.0%6.20.5414.10.0820.060(4.9%)2,75060,4154.1%NM0.652,219

0.0800.0-1%002%7.3%8.60.3844.20.0900.0770.0240.0-4%005%0.0%22.80.524.50.0330.0160.3550.018%003%0.0%10.71.5417.80.4950.270

0.0730.0-9%051%NM12.50.6059.90.0860.0630.1200.024%2420015%5.3%8.70.8082.60.1280.0920.108-2.041%5509%7.4%4.80.9129.00.1180.048

0.067-2.0-16%2301%8.2%NM0.4724.30.0880.0600.0110.0-59%00320%0.0%NM0.404.60.0430.0110.1040.0-4%008%0.0%10.80.638.40.1220.096

0.0740.0-1%5473017%0.0%5.40.3126.30.0770.0640.0900.00%0011%0.0%NM0.9091.10.0950.0750.0482.513%11827%0.0%20.20.474.40.0570.039

0.087-1.0-13%2221%6.6%31.30.6543.50.1180.0870.0370.0-14%002%0.0%20.80.3714.00.0480.03319.9%6683.6%6.80.9060

(2.7%)3674,8266.6%15.20.802,3140.0220.0-10%15228%0.0%NM0.285.30.0330.016(6.3%)11,698123,9234.3%15.461.0724,508
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كشف وكيل وزارة الصحة والبيئة الدكتور جاسم الفالحي عن زيارة مرتقبة لبابا الفاتيكان  البابا فرنسيس 
الى العراق، لدعم ملف ادراج ثالثة  مواقع أثرية وأربعة أهوار على الئحة التراث العاملي ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم يونيسكو». يذكر أن مسالة زيارة بابا الفاتيكان الى العراق ليست بالجديدة، وقد رحب العراق 

دائما بزيارة البابا منذ سنوات عديدة غير أن الظروف األمنية في العراق حالت دون تحقيق هذه الزيارة.

زيارة مرتقبة للبابا
إلى العراق

إلغاء إصالحات العبادي األخيرة.. واإلبقاء على رئاسة البرلمان

ر عّداد األزمة السياسية
ّ
العراق: املحكمة االتحادية تصف

20 قتيال في قصف روسي على مدينة الباب في حلب

محاكمة مهاجمي السفارة السعودية في 18 يوليو

روحاني: آمل أن نستعيد ثقة العالم بإيران
ستبدأ ايران اعتبارا من 18 يوليو املقبل محاكمة 48 شخصا 
اتهموا بمهاجمة سفارة السعودية في طهران وبإضرام النار 
جزئيا فيها في يناير املاضي. واعرب الرئيس حسن روحاني 
املفترضني  املــهــاجــمــني  ان تتيح محاكمة  فــي  االمـــل  امـــس عــن 

للسفارة السعودية تعزيز ثقة االسرة الدولية ببالده. 
وتابع روحاني في كلمة ألقاها بمناسبة «اسبوع العدالة» 

«كل بلد مسؤول عن امن السفارات االجنبية».
واعــــرب عــن االمـــل فــي ان تــعــزز املــحــاكــمــة «ثــقــة الــــراي الــعــام 
(بــــايــــران) وثــقــة الــعــالــم» ازاء بـــــالده، مــشــيــرا الـــى «املــهــاجــمــني 
واملخططني» للهجوم بانهم «عناصر خارجني عن السيطرة».

 48 ان  اعلن  بورياني  عباس  الثورية  املحاكم  رئيس  وكــان 
سيمثلون امـــام احـــدى هـــذه املــحــاكــم مــن اصـــل «121 شخصا 

اوقفوا» خالل االحداث.
وتصاعد الخالف بني الرياض وطهران في اآلونة االخيرة، 
الــريــاض قطع عالقاتها مــع طــهــران، فيما اعلنت  حيث قــررت 

االخيرة في مايو انها لن ترسل حجاجها الى مكة هذا العام.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال مـــوقـــع «ســـحـــام نـــيـــوز» اإليــــرانــــي، 
واملــقــرب مــن الــزعــيــم اإلصــالحــي مــهــدي كــروبــي، إن إيـــران هي 
والسعودية.  تركيا  ضــد  اإللكترونية  الــحــرب  وراء  تقف  التي 
وأكد املوقع، نقال عن مصادر له، إنه بعد عملية عاصفة الحزم 
إيــران بشدة، وأصــدرت  السعودية غضبت  وتقارب تركيا مع 
هذا  وقـــام  إلكتروني  بتشكيل جيش  عاجلة  بــصــورة  األوامـــر 
الجيش باختراق موقع وزارة الخارجية السعودية.(طهران- ا 

ف ب و�)

تحرير ثلث منبج ومقتل 10 {دواعش} 

       بغداد – نزار حاتم 

حالة من الترقب تسود الوسط السياسي العراقي 
قــرار املحكمة االتحادية  االمــور بعد  اليه  ملا ستؤول 
الــــذي طـــال انــتــظــاره فــي مــلــف االصـــالحـــات ورئــاســة 
البرملان  جلستي  فــي  بالطعن  قضت  حيث  الــبــرملــان، 
لــيــومــي 14 و 26  مـــن نــيــســان املـــاضـــي واعـــتـــبـــار ما 
البرملان  رئــيــس  بــقــاء  بمعنى  الغــيــا.  عنهما  تمخض 
التغيير  والغاء  موقعه  في  الجبوري  سليم  العراقي 
الوزاري الجزئي الذي كان أقدم عليه رئيس الحكومة 
حــيــدر الــعــبــادي، وبموجب ذلــك أيــضــا يحق لــلــوزراء 

املقالني العودة الى وزاراتهم.
املتابعني  الكثير من  قــرار املحكمة من وجهة نظر 
واملــعــنــيــني يــعــد صــائــبــا مــــــادام يــســتــبــطــن تــصــفــيــرا 
تفاقمت  التي  الراهنة  األزمـــة  أو  للمشكالت  قانونيا 
مــــنــــذ الـــجـــلـــســـتـــني الـــبـــرملـــانـــيـــتـــني بـــــني املــعــتــصــمــني 
املــتــمــســكــني بـــمـــقـــولـــة اإلصــــــــالح وزمــــالئــــهــــم أعـــضـــاء 

البرملان الذين يرون خطوة االعتصام ليست صائبة.
والــطــبــيــعــي يــفــتــرض أن يــرتــضــي الــجــمــيــع قـــرار 
فيصال  القضاء  باعتبار  العليا  االتــحــاديــة  املحكمة 
املتحرك ال  الــواقــع  لكن  الخالفية،  القضايا  في حسم 
الصدري مقتدى  التيار  يشي بذلك، حيث دعا زعيم 
الــصــدر عشية هــذا الــقــرار الــى استقالة الــعــبــادي بل 
الرئاسات الثالث، منوها بعودة  كتلته الى االنضمام 
مع املعتصمني، فيما علمت الـ � أن ثمة تحشيدا 
جاريا في صفوف التيار الصدري باتجاه استئناف 
الـــتـــظـــاهـــرات عــقــب انـــتـــهـــاء شــهــر رمــــضــــان، فــيــمــا لم 
يستبعد البعض تقديم موعدها عقب قرار املحكمة. 

وضع أمني متفاقم
نفسه  ناسفا  حزاما  يرتدي  انتحاري  فجر  امنيًا، 
وســـط مصلني اثــنــاء ادائـــهـــم صـــالة الــتــراويــح مساء 
االثــنــني فــي مسجد فــي قــريــة الــبــوحــريــت فــي منطقة 
الزيدان في ابو غريب غرب بغداد، مما اسفر عن مقتل 

تسعة اشخاص، واصابة 28 آخرين.

وهذه القرية ليست خاضعة لسيطرة داعش، وكان 
آخر معقل لهم يبعد حوالي ستة كليومترات باتجاه 
مــديــنــة الــفــلــوجــة الــتــي اســـتـــعـــادت الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
السيطرة عليها. وأدان الرئيس العراقي فؤاد معصوم 

التفجير اإلرهابي مطالبًا بقصاص عادل وسريع.

بسيارات  العراقية هجوما  الــقــوات  وأحبطت  هــذا 
قيادة  «داعــش» على موقع  وانتحاريني من  مفخخة 
لواء  األول  بالفوج  املتمثلة  األوســط  الــفــرات  عمليات 
16 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية في صحراء كربالء 
وقـــال مصدر  األنــبــار.  النخيب شــرق  باتجاه منطقة 
عسكري إن الهجوم نفذته مجموعة إرهابية مكونة 

من 12 شخصًا كانوا في 3 سيارات مفخخة. 
ويـــســـعـــى الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي إلــــــى الــــقــــضــــاء عــلــى 
في  زراعــيــة  أرض  في  املتحصنني  التنظيم  متشددي 
مناطق على الضفة الجنوبية لنهر الفرات إلى الغرب 
من الفلوجة ملنعهم من شن هجوم مضاد على املدينة.

ورحب البنتاغون بانتصار القوات العراقية في 
الفلوجة لكنه حذر من ان تأمني املدينة سيستغرق 
بعض الوقت نظرا الستمرار وجود جيوب مقاومة. 
وقـــال جــيــف ديــفــيــس الــنــاطــق بــاســم الــبــنــتــاغــون ان 
الفلوجة ستتيح «تحسني  السيطرة على  استعادة 
امن بغداد». من جهته، اعتبر وزير الدفاع األميركي 
آســتــون كــارتــر أن العملية هــي «نــجــاح جــديــد» في 

إطـــــار جـــهـــود الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف 
الدولي.

خطف وإعدام
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن مــصــدر أمــنــي بمحافظة 
صــالح  الدين ان تنظيم داعــش اختطف 15 شخصا 
تلول  ناحية  بــقــرب  الساكنني  شمر  قبيلة  ابــنــاء  مــن 
الباج  واعدم 4  منهم جنوب قضاء الشرقاط بتهمة 
القوات االمنية والحكومة. يشار إلى ان  التعاون مع 
مــنــاطــق جــنــوب املــوصــل ومــنــهــا قـــرى جــنــوب قضاء 
الشرقاط تشهد حركة نزوح وفــرار من املناطق التي 
يسيطر عليها تنظيم داعــش باتجاه مدينة تكريت، 

مع اقتراب تحرير مدينتي الشرقاط واملوصل.
من جانبه، قال التنظيم االرهابي إنه شن هجوما 
األردنــيــة،  العراقية  الــحــدود  على معبر طريبيل عند 
مــســتــخــدمــًا أســـلـــحـــة خــفــيــفــة ومـــتـــوســـطـــة وقــــذائــــف 
صاروخية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد 

الجيش العراقي.

12 قتيًال في هجوم 
انتحاري داخل مسجد

في أبو غريب

42 قتيًال بأربع هجمات انتحارية 
{داعش} في حضرموت لـ

فيديو جنسي ُيثير أزمة
في البرملان املصري

املــصــري، مقطع  الــبــرملــان  تلّقت مجموعة مــن أعــضــاء 
فيديو جنسيًا، عبر تطبيق «واتــس أب»، ُمرفقًا برسالة 
ُتــشــيــر إلــــى خـــالـــد يـــوســـف املـــخـــرج الــســيــنــمــائــي عضو 

املجلس، خالل الجلسة العامة التي ُعقدت اإلثنني.
وأعـــلـــن رئــيــس الــهــيــئــة الــبــرملــانــيــة لــحــزب «املــصــريــني 
األحرار» النائب عالء عابد، عن تداول ما وصفه بــ «فيديو 
غــيــر أخــــالقــــي»، عــلــى مــجــمــوعــة «واتــــــس أب» الــخــاصــة 
باألمانة العامة ملجلس النواب، حيث ُأرســل املقطع إلى 
256 نائبا من حساب النائب أسامة شرشر الشخصي، 
وفق ما نقلت بوابة «األهرام» (شبه الرسمية). وجاء في 
الــحــالوة دي يا  الفيديو: «إيــه  املرفقة مــع  الرسالة  نــص 
خــالــد بيه ابــعــت علينا شــويــه مــن عــنــدك، يــا رتــنــي كنت 

مخرج».
وشــّدد عابد على أن «مــن تسبب في نشر الفيديو ال 
املجلس، حفاظًا على سمعة  بــأروقــة  أن يوجد  يستحق 

البرملان».
إلــى رئيس مباحث  قــدم شرشر شكوى  ومــن جانبه، 
الجريمة اإللكترونية واإلنترنت، بعد تأكيده أن حسابه 
الشخصي «تــم اخــتــراقــه» مــن قبل مجهول، وأرســـل ذلك 
الشخص «رسائل وفيديوهات مسيئة وغير الئقة على 
مجموعة «واتس اب» إلى األمانة العامة ملجلس النواب 
وغيرها من املجموعات األخرى، بما من شأنه أن يسيء 

الى شخصه وصفته باعتباره نائبًا».

      صنعاء، عدن - �
الوطني  الجيش  عناصر  ومــن  قبليًا  مسلحًا  أربــعــني  نحو  قتل 
مــأرب بني  غــرب مدينة  العشرات في مواجهات  واملقاومة وأصيب 
الجيش،  مــن  ووحـــدة  الــجــالل  آل  لقبيلة  ينتمون  قبليني  مسلحني 
عــقــب قـــيـــام الــجــيــش واملـــقـــاومـــة بـــاســـتـــحـــداث مـــواقـــع غــــرب مــديــنــة 
على تجمعات  واملقاومة هجومًا  الجيش  نّفذ  وقــت  في  الحصون، 
ومواقع املسلحني الحوثيني وقوات صالح في جبل هيالن، في حني 
شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على مدينة صرواح 
ومديرية املتوب بمحافظة الجوف ومنطقة املجاوحة بمديرية نهم 
شمال شرق صنعاء، ومديريتي كتاف والظاهر بمحافظة صعدة، 
ومديرية املزرق بمحافظة حجة. إلى ذلك، أعلنت ميليشيات الحوثي 
إطالق صاروخ بالستي من نوع قاهر 1 على  قاعدة خميس مشيط 

الجوية السعودية.
إلى ذلك، قتل 42 شخصًا على األقل وأصيب 38 آخرون في أربع 
هــجــمــات انــتــحــاريــة تــبــنــاهــا تنظيم داعـــش اإلرهـــابـــي واســتــهــدفــت 
نقاط أمنية (حواجز) تابعة لقوات الجيش والقوات اإلماراتية في 
مدينة املكال بمحافظة حضرموت. ووفقًا لشهود ومصادر أمنية، 
الــهــجــوم األول بــســيــارة مفخخة مقر االســتــخــبــارات  فقد اســتــهــدف 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـابـــق الـــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه قـــــــوات الـــنـــخـــبـــة فــــي حــي 
املتضررين، في حني نّفذ الهجوم الثاني انتحاري تمكن من الدخول 
لتناول اإلفطار مع املجندين والعسكريني عند مبنى ما كان يعرف 
حاجز  عند  الثالث  االنفجار  ووقــع  الــديــس،  بمنطقة  «بامليليشيا» 
أمــنــي فـــي طــريــق خــلــف بــالــقــرب مـــن مــعــهــد بـــاشـــريـــف،  فــيــمــا وقــع 
االنفجار الرابع عند نقطة في طريق الستني بالقرب من صالة مكة.

إصالح الصندوق األسود الخاص بمعلومات الطائرة المنكوبة

القاهرة تبعد مذيعة تلفزيون مشهورة
       القاهرة – �

رّحــــلــــت الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة، مـــســـاء االثـــنـــني، 
البريطانية ليليان   - اللبنانية  التلفزيون  مذيعة 
داوود إلى بيروت بعد ساعات من توقيعها على 
إنــهــاء تعاقدها مــع قــنــاة «أون تــي فــي» املصرية 
برنامجا سياسيا،  تــقــدم  كــانــت  الــخــاصــة، حيث 
بـــحـــســـب مــحــامــيــهــا زيـــــــاد الــعــلــيــمــي ومــــســــؤول 
مــصــري. وقـــال مــســؤول فــي إدارة الـــجـــوازات في 
الى  ليليان داوود  إنه «تم ترحيل  القاهرة  مطار 

بيروت على طائرة مصر للطيران».
وكــــــــان زوجـــــهـــــا الــــســــابــــق خــــالــــد الـــــبـــــري قـــال 
لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس إنـــه تـــم تــوقــيــفــهــا مـــن قبل 
الــجــوازات  قــالــوا إنهم مــن شرطة  «ثمانية رجــال 
واصطحبوها إلى مكان ال نعلمه بعد ان اخذوا 

هاتفها وجواز سفرها البريطاني».

حملة شديدة
وجاء ترحيل داوود التي كانت تقدم برنامج 
«الصورة الكاملة» الحواري الذي يناقش قضايا 
ســيــاســيــة ضــمــن حــمــلــة مــتــصــاعــدة عــلــى وســائــل 

اإلعالم.
«أون  قناة  البرنامج على شاشة  بــث  وتــوقــف 

تــي فــي» بعد أن اشــتــراهــا، أخــيــرًا، رجــل األعــمــال 
أحمد أبو هشيمة من امللياردير نجيب ساويرس.

إلــــى حــمــلــة شــديــدة  وكـــانـــت داوود تــتــعــرض 
مــنــذ أشـــهـــر عــــدة مـــن قــبــل إعــالمــيــني مـــن أنــصــار 
السيسي وكذلك من مؤيديه  الرئيس عبدالفتاح 

كانوا  الــذيــن  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
يــطــالــبــون بــتــرحــيــلــهــا ويــتــهــمــونــهــا بــمــعــارضــة 

النظام.
والقــى برنامج «الصورة الكاملة» إشــادة كما 
للقضايا  للجدل  املثيرة  انتقادات لتغطيته  القى 
السياسية املصرية التي نادرا ما تتناولها برامج 

التلفزيون املوالية للحكومة على هذا النحو.
الصندوق األسود  

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعـــلـــنـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
املـــصـــريـــة فـــي تــحــطــم طـــائـــرة «مـــصـــر لــلــطــيــران» 
املتوسط  البحر  املاضي في  الشهر  التي سقطت 
أثناء قيامها برحلة بني القاهرة وباريس، أنه تم 
إصـــالح الــصــنــدوق األســــود الــخــاص بمعلومات 

الطيران.
على صعيد آخــر، تمكنت قــوات األمــن بشمال 
أخطر  السويركي  منير  على  القبض  مــن  سيناء 
عــنــاصــر تــنــظــيــم بــيــت املـــقـــدس املــتــخــصــص في 
وتفخيخ  الناسفة  والعبوات  املتفجرات  صناعة 
الــســيــارات داخــل إحــدى الــبــؤر فــي جنوب الشيخ 
قــــوات األمــــن مــن تصفية 12  زويــــد. كــمــا تمكنت 
إرهــابــيــًا مــن التنظيم اشــتــبــكــوا مــع قـــوات األمــن 
أثناء محاولتهم استهداف كمينني أمنيني جنوب 

الشيخ زويد.

املدرسة الكهف

ــتــلــمــيــذ  الـــــحـــــرب الـــــســـــوريـــــة جـــعـــلـــت ال
الــــســــوري عــلــي خـــالـــد ســـتـــوف مــضــطــرا 
ـــلـــنـــزول عـــــدة درجــــــــات عـــبـــر فــتــحــة فــي  ل
مــدرســتــه داخـــل  إلــــى  لــلــوصــول  األرض، 
الكهف، حيث يقضي أربع ساعات صباح 
كل يوم، يحضر فيها دروسا في اللغتني 
والدين  والرياضيات  واالنكليزية  العربية 
وغيرها، جالسا على سجادة مع عشرات 
الــكــهــف تــحــت األرض في  الــتــالمــيــذ فـــي 
قرية ترمال الخاضعة لسيطرة املعارضة 
إدلــب بشمال غرب سوريا.  في محافظة 
القادم  ابــن األربــعــة عشر عاما  قــال علي 
مـــن مــحــافــظــة حـــمـــاة «أدرس في  أصــــال 
ــــظــــروف لــيــســت صـــالـــحـــة، لــكــن  كـــهـــف. ال
األستاذ وزوجته يعامالننا معاملة طيبة 
جدا». وأضاف «نجلس على األرض وفي 
الغالب ال نرى بوضوح ألن الكهف مظلم». 

(رويترز)

اتهام رفعت األسد 
باالختالس وتبييض األموال

وجـــه االتـــهـــام الــفــرنــســي الـــى رفــعــت االســــد عـــم الــرئــيــس بــشــار 
االســـد والــنــائــب الــســابــق ألخــيــه حــافــظ االســــد، تهمة صــنــع ثــروة 
فــي الــعــقــارات عبر اخــتــالس امـــوال عــامــة. وذكـــر مــصــدر قــريــب من 
التحقيق ان مذكرة توقيف صــدرت بحق رفعت االســد (78 عاما) 
شقيق الرئيس السابق الذي استبعده عن السلطة في ثمانينيات 
القرن املاضي، واتهم في التاسع من يونيو باختالس اموال عامة 
وغسل اموال واخفاء عمل موظفني الجور غير معلنة وتدفع نقدا. 
 واضــــاف هـــذا املــصــدر ان الــقــاضــي اصـــدر املـــذكـــرة ليبلغ بها. 
واكدت منظمة «شيربا» غير الحكومية املتخصصة بالدفاع عن 
فــي 2013 و2014  الــدعــوى  االقتصادية ورفــعــت  الــجــرائــم  ضحايا 
معبرة عن  املــعــلــومــات،  هــذه  بطريقة سيئة»،  ممتلكات  «لــحــيــازة 

ارتياحها لهذا «التقدم». ( باريس- ا ف ب)

فتية سوريون يتلقون تعليمهم في الكهف هربًا من أتون املعارك                    (رويترز) ●

قــوات سوريا  إن  قالت مصادر سورية 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، اصــبــحــت تــســيــطــر على 
أكــثــر مـــن 30 فـــي املــئــة مـــن مــديــنــة مــنــبــج، 
املــرور جنوب غرب  وسيطرت على مبنى 
املــديــنــة بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة، كــمــا دخــلــت 
حــيــي الــكــرامــة والــحــزاونــة وبــــدأت عملية 

تمشيط بهما. 
إلــــى ذلــــك قــتــل 10 عــنــاصــر مـــن تنظيم 
داعـــــــش اإلرهـــــابـــــي فــــي قـــصـــف لـــطـــائـــرات 
الــتــحــالــف واشــتــبــاكــات مــع قـــوات ســوريــا 
الــديــمــوقــراطــيــة بــمــديــنــة مــنــبــج وأطــرافــهــا 
وريفها. في املقابل فّجر الدواعش سيارة 
مفخخة في تجمع للقوات العربية الكردية 
في محيط منطقة الصوامع. وفي السياق 
للتنظيم  التابعة  أعماق  وكالة  قالت  ذاته 
الــكــرديــة قتال  الــوحــدات  مــن  إن عنصرين 
عــبــوة ناسفة  إثـــر تفجير  آخــــرون  وجـــرح 

في مدينة عني العرب (كوباني).

خروقات للهدنة 
إلى ذلك، أعلن مركز املصالحة الروسي 
فــي قــاعــدة «حــمــيــمــيــم» الــجــويــة فــي ريــف 
الالذقية أنه رصد 3 انتهاكات للهدنة في 
ريف دمشق خالل الساعات الـ24 املاضية. 

في ريف دمشق وحمص وحلب. في حني 
مدنيني  ثمانية  إن  محلية  مــصــادر  قــالــت 
على األقل قتلوا وأكثر من عشرين آخرين 
جـــرحـــوا جــــراء قــصــف جــــوي عــلــى مــديــنــة 
الــــبــــاب بــــريــــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي الـــخـــاضـــع 

لسيطرة داعش.
وفـــــي الـــســـيـــاق املـــيـــدانـــي أيــــضــــا، قــالــت 
املــعــارضــة الــســوريــة املــســلــحــة إنــهــا قتلت 
ســبــعــة مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام واملــيــلــيــشــيــات 
أثــنــاء محاولتهم  لــهــا  الــداعــمــة  األجــنــبــيــة 
الــتــقــدم فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة 
فـــي مــديــنــة داريــــــا فـــي ريــــف دمـــشـــق. كــمــا 
تــــعــــرضــــت درايـــــــــا لـــقـــصـــف بــــالــــصــــواريــــخ 
والبراميل املتفجرة. وفي الالذقية (غرب)، 
أعـــلـــن جـــيـــش الـــفـــتـــح الـــتـــابـــع لــلــمــعــارضــة 
السورية سيطرته على قرية نحشبا وتلة 

رشا بجبل األكراد في املحافظة.

سفير روسيا بدمشق 
إلــــى ذلـــــك، اســتــبــعــد الــســفــيــر الـــروســـي 
لـــدى ســوريــا ألــكــســنــدر كــيــنــشــاك أن تشن 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة هــجــومــا 
قــريــبــا الســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة 
الـــــرقـــــة، واألجــــــــــزاء الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 

املــــعــــارضــــة املـــســـلـــحـــة فــــي حــــلــــب. ونــقــلــت 
قــنــاة روســيــا الــيــوم عــن كينشاك قــولــه إن 
قــــــوات الـــنـــظـــام خـــاضـــت مــــعــــارك دفــاعــيــة 
قـــرب حــلــب مــدعــومــة بــالــطــيــران الــروســي 
النصرة» لتطويقه،  لصد محاولة «جبهة 
نــصــف حــلــب يسيطر  أن حـــوالـــي  مـــؤكـــدا 
عليها النظام، فيما تسيطر على النصف 
التشكيالت  مــن  متنوعة  مجموعة  اآلخـــر 

املسلحة غير الشرعية. 
إلــــى ذلـــــك، اعـــلـــن مــكــتــب االمـــــم املــتــحــدة 
ان  (اوتــشــا)  االنسانية  الــشــؤون  لتنسيق 
من  تمكنت  قــد  انسانية  مــســاعــدات  قافلة 
الـــوصـــول الـــى مــديــنــة (قــدســيــا) فـــي ريــف 
دمــشــق لــتــقــديــم املــســاعــدة لــزهــاء 30 ألــف 
واملصنفة  املــحــاصــرة  املدنية  فــي  شخص 
امميا على انها من املناطق التي يصعب 

الدخول اليها.
في امللف السياسي، بحث أمني املجلس 
األعــــلــــى لــــألمــــن الــــقــــومــــي االيــــــرانــــــي عــلــي 
شــمــخــانــي فـــي مــوســكــو األزمـــــة الــســوريــة 
وآخــــر الـــتـــطـــورات فـــي املــنــطــقــة. وهـــي اول 
زيــــــــارة لـــشـــمـــخـــانـــي إلــــــى روســــيــــا لــبــحــث 
مــنــذ تعيينه خــلــفــًا ألمير  الـــســـوري  املــلــف 

عبدالليهان في الخارجية االيرانية.

ليليان داوود ●
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