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تحدة. واوضحت ان ملكة ا و500 في ا
احلـــكــومــة يــفـــتــرض ان تــقــدم االمــوال
الالزمـة لالبــقـاء عـلى اخلــدمـات الـعـامـة
الـتي تـقدمـهـا "كـاريلـيـون" وتـشـكل جزءا
مهـما من نشـاطها عـبر خـدمات تقـدمها
ــــدارس واجلـــــيش خــــصـــــوصــــا الـى ا

البريطاني.
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ونـــقل بـــيـــان عن رئـــيس مـــجــلس ادارة
اجملـموعـة فـيـلـيب غـرين "انه يـوم حزين
جـدا لـكاريـلـيـون (...) في االيـام االخـيرة
لم نـكن قـادرين على الـعـثـور عـلى اموال
لدعم نشـاطنا وباسف كـبير اتـخذنا هذا
الــقــرار". وســتــتـم تــصــفــيــة اجملــمــوعـة
باشراف مسؤول تـعيينه محـكمة قضايا
االفالس وادارة التدقيق في احلسابات.
وأجرت كاريليون مفاوضات شاقة طوال
ـثـلـ عن عـطـلــة نـهـايـة االسـبــوع مع 
احلكـومـة ومع دائنـيهـا عـلى امل خفض
دينها وتـعزيز رأسمـالها بدون ان حتقق

اي جناح.
وكـانـت اجملـمـوعــة حتـدثت ثـالثـة مـرات
ـــــالي الــــسـىء مــــنــــذ عن وضـــــعــــهــــا ا
تـمـوز/يــولـيـو 2017 واضـطـر مــديـرهـا

اضي. العام لالستقالة الصيف ا
وهي تــعــاني من دين يــبــلغ 1,5 مــلــيـار
ا جنيه استرليني (1,68 مليار يورو) 
ــرتــبـطــة بــصـنــدوقــهـا فــيــهــا االمـوال ا

للتقاعد.
الي بـشـكل كبـير في وتدهـور وضـعهـا ا
االشــهـر االخــيـرة بــســبب ارجـاءتــنـفــيـذ

اشغال وصعوبات في تنفيذ عقود.

{  باريس (أ ف ب) - تـقـدمت ايـرباص
على بوينغ في 2017 في عدد الطـلبيات
الـتي تـلــقـتـهـا وبـلغ  1109 مـقـابل 912
ـنـافـســتـهـا االمـيـركـيـة. حـسـبـمـا اعـلن
نــائب رئــيس مــجــلـس ادارة اجملــمــوعـة
االوروبـية لـلـصنـاعـات اجلويـة فـابريس
بــريـجـيــيه خالل عــرض حـصــيـلـة االداء

التجاري للمجموعة.
من جهة اخرى قال بريـجييه في مؤتمر
صـحافي  بـثه مـبـاشرة عـلى االنـترنت
ان اجملــمــوعــة خــطــطت لــتــســلــيم 800
طـائـرة في 2018 ثـلــثـاهــا من نـوع "ايه

320 نيو".
 «bŠu « œbŽ

ـقــابل حـلت اجملـمــوعـة االوروبـيـة في ا
الـتي يـوجـد مـقـرهـا في تـولـوز بـجـنـوب
فرنـسا كـما في الـسنـوات السـابقـة بعد
بـوينغ في عـدد الـوحدات الـتي سـلمـتـها
ــاضي نع انه رقم قــيـاسي وبـلغ الـعـام ا
718 مقابل 768 للمجموعة العمالقة

ـتمـركـزة في سيـاتل.  وكـانت ايـرباص ا
حددت هدفا تـسليم اكثر من 700 طائرة

في 2017 مقابل  688في 2016.
الى ذلك  أعـلـنت اجملمـوعـة الـبريـطـانـية
الـعمالقـة لـلبـنـاء واخلدمـات "كـاريلـيون"
افالسها االثن بـعد فشل مفاوضات مع
صارف واحلكـومة النقاذ الـشركة التي ا

تعاني من مديونية كبيرة.
وأوضــحت اجملــمـــوعــة في بــيــان انه لم
يعـد لـديهـا خيـار آخر سـوى "تـصفـيتـها
ـــفــعــول فــوري" مــتــخـــلــيــة بــذلك عن
حوالى 43 الف مـوظف بـيـنـهم 19 الـفا
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Ê«dOÞ∫ طائرة ايرباص ايه321 حتمل شعار شركة الطيران االيرانية في مركز تسليم الطلبيات في كولومييه جنوب غربي فرنسا.

{  دمــــشق (أ ف ب) - انـــتــــقـــدت
دمــشق بـشــدة امس االثــنـ اعالن
التـحـالف الدولي بـقـيادة واشـنطن
عـــزمه عــلى تــشــكـــيل قــوة أمــنــيــة
حـدودية في شـرق سـوريـا مـحذرة
من أن كل مـواطـن سـيـشــارك فـيـهـا

سيعد "خائنا".
ونــقــلت وكــالــة األنــبــاء الــســوريـة
الــرسـمــيــة (سـانــا) عن مــصـدر في
وزارة اخلـارجـيـة قـوله ان "سـوريـا
تـعـتـبــر كل مـواطن سـوري يـشـارك
ـــيــلــيـــشــيــات بـــرعــايــة في هــذه ا
أمـيـركـيـة خــائـنـاً لـلـشـعب والـوطن
وســــتــــتــــعــــامل مـــــعه عــــلى هــــذا

األساس".
w dð b¹bMð

ـــوقف الــســـوري غــداة اعالن تي ا
الــتـحــالف الـدولي أنـه يـعــمل عـلى
تشكيل قـوة أمنية حـدودية قوامها
30 ألف عنصر في شرق سوريا

ـــعـــارك ضــد بـــعـــد تــراجـع حــدة ا
تـــنـــظـــيم الـــدولــة االسـالمــيـــة في

تصريح استدعى تنديداً تركياً.
واعتبـرت اخلارجيـة السورية وفق
ـصـدر ذاته أن االعالن األمـيـركي ا
تــشـكـيل "مــيـلـيــشـيـا مـســلـحـة" في
ـثل اعـتداء شـمال شـرق سـوريـا "
صــــارخــــا عـــلـى ســـيــــادة ووحـــدة
وسالمــــــة األراضي الــــــســــــوريـــــة
وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".
ودعت "اجملـتـمـع الـدولي الى ادانـة

اخلطوة األميركية".
ــتـــحــدث بــاسم الــتــحــالف وقــال ا
الـكــولـونـيـل ريـان ديـلــون لـفـرانس
بـــرس األحــد أنـه مع تـــراجع حــدة
الــهـــجـــوم عــلـى تــنـــظـــيم الـــدولــة
االسـالمـــيــــة بـــدأ الــــتـــحــــالف مع
حـــــلـــــفـــــائـه في قـــــوات ســـــوريـــــا

دوسلدورف
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ـسـيــحـيـة او ــوقـراطـيــة ا هـنـاك احــزاب اوربـيـة كــثـيـرة حتــمل اسم الـد
سيحـية  واحلقيقة قترنـة با سـيحي وغيرها من االسـماء ا اجلمهوري ا
ان هذه االحزاب ليـست احزاباً ديـنية بقـدر ماهي احزاب حتـمل ماتدعيه
سيحيـة في فكرها السيـاسي . ونحن النناقش هنا من القيم االنسانيـة ا
مـدى صــدقـهــا  ولـكــنـنــا نـذكــرهـا النـهــا تـتــخـذ مـن هـذه الـقــيم وســيـلـة
كن لالستـقطاب الـشعـبي والتـثقـيف بهـا باعتـبارهـا اسسـاً حضـارية ال
التفريط بها . في ح ان كثيرا من االحزاب والتكتالت االسالمية عندنا
ـفـهـوم ـتــعـارضـة مـع ا تـتـبــنى وتـنــشـر الـقــيم االسالمـيـة الــسـلـبــيـة او ا
احلضاري االنسـاني . .  وتتخذ من االحـاديث النبويـة الضعيـفة كحجج
ـواقف . اوتقـدم الـتفـسـيرات الـقـرآنيـة الـتي توافق هـذا الـهوى او لهـذه ا
النهـج على غيـرها من الـتفـسيـرات االيجـابية واالنـسانـية الـتي تزخـر بها
كتـبة الـعربـية واالسالميـة . وشواهـد ذلك كثـيرة فانـهم يبـيحـون الكذب ا
مــثال اذا كــان الصالح ذات الــبــ او العـالء شــأن الــدين . ومن كــثــرته
والقيـاس عليه حتـول الى عادة عنـد كثيـر من الناس   وكـثيرا مـانقرأ او
نسمع قصصاً دينيـة كاذبة او ملفقة لـترويج دعاية ما او هدف مغرض .
ـصـداقــيـة في مـواءمـة الــعـلـوم والـطب مع او االدعـاء الـذي يـفــتـقـر الى ا
ـبـالـغـة فـي ذلك .  اضـافـة الى ان مـفـاهـيم الـشـرف ـقـوالت الـديـنـيـة وا ا
روءة رأة وسلوكها ومالبسها اكثر من ارتباطها با عندنا  قد ارتبطت با
والشهامـة والعدل اوالـتسامح ونـكران الذات . وكذلك تـكفيـر الناس على
ــسـائل وابــاحـة قــتل االنـســان الـذي حـرمـه الـله في كل الــشـرائع اتـفه ا
السـمـاوية .  وتـضيـيق الـعيـش من خالل التـحـر والتـجـر  وما اكـثر
احملـرمــات عــنـدنــا في حــ ان االصل االبــاحــة في كل شيء اال مــاجـاء
بنص صـريح اللـبس فيه والغـمـوض . يضـاف الى ذلك الـنـميـمـة والنـفاق
وخـيـانـة االمـانـة والـرشـوة والـفـسـاد االداري والـسيـاسـي بـحـجـة نـصرة
احلزب اوالـطائـفة اواالنـفاق عـلى دعـوة اسالميـة مزعـومة . حـتى شاعت
القـيم الـسـلبـيـة في مـجتـمـعاتـنـا . .  مع اهـمال واضح  لـلـقـيم االنسـانـية
االيجابيـة واستبدالـها بالـطقوس الكـثيرة والـعبادات حتى اسـتغرقت هذه
ـان بـاالسس الـديـنـية الـطـقـوس كل حـيـاتـنـا تـقـريبـا . . وحـلـت محـل اال
العـليـا  الـتي تسـتـند عـلى الـتعـامل النـزيه مع الـفرد واجملـتـمع  واعتـبار

االنسان الذي كرمه الله كقيمة عليا . . 
وبدال من ان يكون العمل عـبادة اصبح التهرب مـنه واالتكالية هو اساس
حياة الفـرد حتى انتشـر الكسل في مـجتمعـاتنا  والتـطرف اصبح بديال
عن روح التسامح واالخـوة . اما إعمـال العقل والتـفكيـر فقد  تركه من
خالل مقولة اسأل العـالم ونام سالم   حتى انتـشر اجلهل والتخلف في
كل مجتمـعاتنا تـقريبا . واسـتبدلنـا العلم بالـسحر والشـعوذة . . والرقية
الـشرعـيـة مـحل الـعالج الـطـبي . وكثـيـر غـيـرهـا من الـقيم الـسـلـبـيـة التي
ـتـخلـفة يصـعب عـدها واحـصاؤهـا . وحـلت القـيم الـقبـلـية والـعشـائـرية ا
محل الـقـيم الديـنـية االيـجـابيـة الـتي تـشجع عـلى الـعمل والـصـدق وحفظ
ــظـلــوم وكف يـد الــظـالم والــتـسـامـح وافـشـاء االمـانــة والـعـدل ونــصـرة ا
ــودة وصــلــة الــرحم وكــثــيــر غـيــرهــا من الــقــيم الــسالم والــدعــوة الى ا
ا كان ذلك االنسانـية الـتي جاء بـها الدين احلـنيف ورب سـائل يسـأل ر
نتـيجـة مؤامـرة كبـرى لطـمس الـروح والقـيم االسالميـة االنسـانيـة النـبيـلة
واشاعة القيم السلبية كبديل عنها . وفي هذا كثير من الصدق واحلقيقة
ـتــقن من قـبل دهـاقـنـة . . ولـكن اذا كـانت هـنـاك مــؤامـرة او الـتـخـطـيط ا

االعداء وهم كثر . 
فلماذا نـنفذ بايديـنا مايخـططون لنـا دون تفكيـر او روية او عقل ونخضع
لتوجيهـات مريبة ونـنشرها احـيانا بحسـن نية واحيانـا كثيرة بـسوء النية
ـنــطـقي الــسـلـيم والــعـقالنـي . في نـشــر الـقـيم ـاذا النــفـكـر بــالـبــديل ا و
تـخلفـة والالانسـانية . االيجابـية الـبنـاءة بدال من اشاعـة القـيم السلـبيـة ا
ـكن ان يـخـطئـه الـفرد الـعـاقل . . واين دور فـطريـق احلق واضح بـ ال

ثقف الواعي من هذا الذي يجري عندنا . . ا
ـطـبلـ  ونـلـعن الـظالم علـيـنـا ان نـوقد  وبدال مـن ان نطـبل ونـزمـر مع ا
الـشمـوع . . ونـنـشـر الـقيم االيـجـابـيـة الـبنـاءة ونـدعـو لـهـا كبـديل عن كل
مـاهو سـلـبي مـتـخـلف .  حـتى . اليـجـهل احـد علـيـنـا فـنـجـهل فـوق جهل

اجلاهلينا.

d¹
—U

I
ð

Y¹bŠ∫  الرئيس االميركي دونالد ترامب متحدثا في نادي ترامب الدولي للغولف في وست بالم بيتش بفلوريدا

{ ســـــيـــــئـــــول  (أ ف ب) - الى ذلك
بــــدأت الـــكـــوريـــتـــان امس االثـــنـــ
شاركة فنان من محادثات تتعلق 
فــرق تـرعــاهـا حــكـومــة الـشــمـال في
بية التي ستجرى دورة االلعاب االو
فـي شــبـــاط/فـــبـــرايـــر في اجلـــنــوب
ـشـاركـة ووافـقت بـيـونغ يـانغ عـلى ا
فـــيــهـــا. واعــلـــنت وزارة الــتـــوحــيــد
الكورية اجلنوبية ان اربعة مندوب
من الشمال التقـوا موفدين جنوبي

بعيد الساعة العاشرة ( 01,00ت غ)
من االثـنـ في الـقـسم الـشـمـالي من
ـشتـركة" في قـرية نـطقـة االمنـية ا "ا

وجنوم احلدودية. با
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ويضم الوفد الكوري الشمالي كوون
ــسـؤول الــكـبــيـر في هــيـوك-بــونغ ا
وزارة الـثــقـافـة وهــيـون سـونغ-وول
جنـــمـــة "مــورانـــبــونـغ" اكــبـــر فــريق
الغـاني الـبـوب في كـوريـا الـشـمـالـية
كل اعـضـائه من الـنـسـاء. وتـأسـست
هــذه الـــفــرقــة في 2012 من عــشــرة
اعــضـاء اخـتــارهن جـمــيـعــا الـزعـيم
الــكـوري الــشــمــالي كـيـم جـونغ-اون
عـلـى مـا يـبــدو. وكـانت هـذه الــفـرقـة

احتـلت عـنـاوين الـصحف في 2015
بـعد الـغائـهـا حفـلـة في بكـ بـسبب
خـالف عـــلى عـــرض مـــقـــرر لـــصـــور
لـصـواريخ كــوريـة شـمـالـيـة. وذكـرت
صحيفة كورية اجلنوبية حينذاك ان
الـفــرقـة الـغت حــفـلـتــهـا وعـادت الى
كـوريـا الـشــمـالـيـة ورفـضت ضـغـوط

السلطات الصينية.
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امـا الـوفد الـكـوري اجلـنـوبي فـيضم
مـــســؤولــ من فـــرقــة االوركــســتــرا
الـكــوريـة مـا يـوحي بــان فـنـانـ من
الــبـــلــديـن قــد يـــشــاركـــون مـــعــا في
الــــعـــرض. ويـــفـــتـــرض ان جتـــتـــمع
ـقـبل في لوزان الـكوريـتـان السـبت ا
ـناقشة بيـة الدولية  مع اللجـنة االو

مشاركة رياضي من الشمال.
وبــعـــد اشــهــر من الــشــكــوك قــررت
كـــوريــا الـــشــمـــالــيـــة في اول حــوار
رسمـي ب الـكوريـتـ منـذ اكـثر من
سنت ارسال وفد الى دورة االلعاب
ــبـيـة الــتي سـتــنـظم فـي بـيـونغ االو
شانغ من 09 الى 25 شباط/فبراير
ال يـضم ريـاضـيـ فـقط بل وفـنـانـ

ايضا.
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{ واشـــــــنـــــــطن) ,أ ف ب) - شــــــدد
الــرئــيس االمــيــركي دونــالـد تــرامب
امس على انه "لـيس عـنصـريا" وذلك
بـعد تـصـريـحـات نُـقلـت عنه ووصف
ـهـاجرون فـيـها بـلـدانـا يـأتي منـهـا ا

بانها "حثالة".
وقـال تـرامب لـلـصـحـافـي فـي نادي
تــرامـب الــدولي لــلـــغــولف في وست
بــالم بــيــتـش بــفـلــوريــدا حــيـث كـان

يـتـنـاول الـعـشـاء مع زعـيم الـغـالـبـيـة
ـجـلس الـنـواب كـيـفن اجلـمـهـوريـة 
مكـارثي "انـا لست عـنـصريـا. انا اقل

شخص عنصري تُقابلونه".
وكـانت صـحـيــفـة "واشـنـطن بـوست"
ذكـرت ان تـرامب ادلـى بـتـصـريح عن
"البلدان احلثـالة" خالل استقباله في
مـــكــتــبه عـــددا من اعــضـــاء مــجــلس
الـشـيوخ لـلـبـحث في مـشـروع قـانون

حول الـهجرة. ونـقلت الـصحـيفة عن
مـصــادر لم تـسـمــهـا ان تـرامب سـأل
ـــاذا يـــأتي كل ــنـــاقـــشـــات " خـالل ا
هؤالء االشخاص القادم من حثالة
الدول الى هـذا البـلد?" مـوضحة انه
كان يشيـر الى دول أفريقـية وهايتي

والسلفادور.
ولـم يــــــــنـف الـــــــــبــــــــيـت االبـــــــــيض
الـتــصـريـحـات أو يـعــتـرض عـلـيـهـا

وقـــال ان "بــــعض الـــشــــخـــصــــيـــات
الــســيــاســيــة في واشــنــطن تــخــتـار
الدفاع عن دول اجـنبيـة لكن الرئيس
تــــرامب ســـيــــعـــمل دائــــمـــا من أجل

مصلحة الشعب االميركي".
الى ذلك أتهـمت إيران  مـطلع كـانون
ــتـــحــدة ثـــاني اجلـــاري الــواليـــات ا
بالتـدخل في شؤونـها الـداخليـة بعد
تــأكــيــد الــرئــيس األمــريــكي دونــالـد

تـــرامب دعــمه لـالحــتــجـــاجــات ضــد
ـرشـد احلـكــومـة االيــرانـيـة.  وكــان ا
األعـلى لـلـجــمـهـوريـة اإليـرانـيـة عـلي
خــامـنــئي قــد قــال في مـنــشــور عـلى
مــوقـعـه الـرســمي عــلى اإلنــتـرنت ان
(أعـداء إيـران اسـتـخـدموا فـي األيام
ـا فـيـهـا األخـيـرة أدوات مـخـتـلـفـة 
األمــوال واألســـلـــحـــة والـــســـيـــاســة
واالســتــخــبـارات خلــلق مــشــاكل في

اجلمهورية اإلسالمية).
ويـقول احملـلـلـون إن خـامنـئي يـشـير
بــــكــــلــــمــــة (أعــــداء) إلى إســــرائــــيل
ـــنــــافس ــــتـــحــــدة وا والـــواليــــات ا
ـملكة الـعربية الـسعودية. اإلقليمي ا
في هـذا الـتـقـريـر نـلـقي الـضـوء عـلى
ـلف ــســؤول عن ا مــايـكل دانــدريـا ا
اإليراني في اإلستخبارات األمريكية.
 جــرى تـــكــلــيف دانــريـــا الــبــالغ من
ـلف اإليراني في العـمر  61عامـا با

اضي. حزيران ا
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ـز وكــانت صــحــيـفــة نــيـويــورك تــا
األمـريـكـيـة قـد وصـفت دانـدريـا عـقب
ـتــشـدد وقـالت إن هــذا الـتـعــيـ بــا
ـهـمـة يـعـكس تـوجه تـكـلـيـفـه بـهـذه ا
ـتــشـددة نـحـو إيـران. إدارة تـرامب ا
ودانــــــــــدريـــــــــا مـن أبــــــــــرز رجـــــــــال
االســتـخــبـارات األمــريـكــيـة (سي آي
دة طويـلة عـلى ملفي إيه) وقد عـمل 
سلـحة وإيران ويـشتهر اجلماعـات ا
الك في دوائر االسـتـخبـارات باسم ا
األسـود أو أمــيــر الـظالم أو آيــة الـله
مـايك لقـيـادته حـربـا سريـة لـسـنوات
طـويـلـة ضــد أسـامـة بن الدن وتـمـكن
في الـنــهـايـة من الــوصـول إلى زعـيم
الـقاعـدة الـسابق وقـتـله في آيـار عام
2011 على يد قوات أمريكية خاصة

في مخبئه بباكستان. 
وقـــد حـــقق دانـــدريـــا الـــذي اعــتـــنق

االسالم جناحـات في عمـليـات سرية
ركز مـكافحة اإلرهاب خالل كرئيس 

دة ب عامي 2006 و2015. ا
ويعـتقـد على نطـاق واسع أنه شارك
ـوسـاد االسـرائـيـلي في عـمـلـية مع ا
اغتيال عماد مغنية القائد العسكري
الـبــارز في حـزب الــله الـلـبــنـاني في
دمــشق في شــبــاط عــام  .2008وقـد
ذكـرت التـقـارير ان الـعـبـوة النـاسـفة
الـتي  وضـعـهـا في الـسـيارة الـتي
انـفـجـرت وقـتـلت مـغـنـيـة صـمـمـتـهـا
ركـزية االمريـكيـة بيـنما اخملابـرات ا

همة.  وساد ببقية ا قام ا
·ô¬ q²

أدار أيـضـا بـرنــامج اغـتـيـاالت خالل
عــهـــد الــرئــيس األمــريـــكي الــســابق
بـاراك اوبـامـا وهـو الـبـرنامـج الذي
سلح في هجمات أتاح قتل آالف ا
بـطـائـرات بـدون طـيـار ضـد الـقـاعـدة
في بـاكــسـتـان والـيــمن والـصـومـال.
كـمـا جنـحت هـذه الـطائـرات في قـتل
عدد مـن القـادة البـارزين لـلـجمـاعات

تطرفة في هذه الدول. ا
وأدت هذه الهجمات أيضا إلى مقتل
ـا أثار غضب دنـي  العـديد من ا
ـسـلـمـ في أنـحـاء العـالم. وكـانت ا
ز قـد كـشـفت عن اسم نـيـويـورك تـا
دانـــدريـــا عـــام 2015 بـــعــــد مـــقـــتل
رهـيـنتـ غـربـيـتـ في قصـف قامت

نازل. به طائرة بدون طيار ألحد ا
وكــانـت (سي آي إيه) جتـــهل وجــود
الـرهـيـنـتــ (أمـريـكي وإيـطـالي) في
ـنـزل الذي تـعـرض لـلـقـصف. يـذكر ا
أن ترامـب تعـهـد مرارا خالل حـمـلته
االنتـخابيـة بتمـزيق االتفـاق النووي
مع إيـران وعنـدمـا شـارك مـؤخرا في
قـمة أمـريـكـية إسالمـيـة في الـرياض
وجه اتــهـامـات إليــران بـالــتـورط في

اإلرهاب.

ر الذي عرف عـن سومر وأثارها مـالم يعرفه أحد اآلثاري صموئـيل كر
غيـره  وجـد مـرة عـبارة هي اقـدم آهـة حلـزن الـبشـر وكـانت مـدونـة على
لون ط سومري ولشـاعر مجهول والـعبارة تقول : يـوم قُسمت األنصبة

على البشر  كانت حصتي اخليبة واحلزن واخلذالن.  
أتـذكـر هـذه الـعـبـارة وانـا مـنـذ عام  2003والى الـيـوم اجـمع تـفـجـيرات
ـفـخخـة  بـأحـصـاء دقيق مـعـتـمـدا على األحزمـة الـنـاسـفة والـسـيـارات ا

نشرات األخبار واجلهات الرسمية.  
فـثـانيَّ انـفـجـارات هـذا الـعـام كـان بـ عـمـال مـسـطر الـطـ والـبـنـاء في
ســاحـة الــطــيــران  فــعـدت الـى الـوقــائع الــتي امــتــلــكـهــا بــذلك الــدفــتـر
كـان يـساوي اإلحصـائي فـوجـدت أن ما قـتل من عـمال الـطـ في هـذا ا
كان استهدف مسطر  10أضعاف أسماء الهه وادي الرافدين  وأن ا
الـعمـال في سـاحـة الـطـيـران وسـوق مـريدي فـي مديـنـة الـصـدر ومـنـطـقة
ـنـاطق  ولـكـن رؤى الـقـسـاوة في حـجـمـهـا اجلـغـرافي الـكـرادة كـأكـثـر ا
والطـبـقي تظـهـر في سـاحة الـطـيران حـيث عـمـال الطـ الـذين جاءوا من
ـكـان  وإضـافـة انـهم األكـثـر جـمـيع مـدن الـعـراق لالسـتـرزاق في هـذا ا
فـقــرا بــ األمـكــنــة الــثالث  وقـد يــكــون ضـحــايــا سـوق مــريــدي بـذات

ستوى من خط الفقر مع عمال مسطر الط في ساحة الطيران.  ا
ويبـدو ان اسم ساحـة الطـيران أتى مـتوافـقا تـمامـا مع ضحـايا األحـزمة
ـفـخـخــة حـيث بـعـد كل انـفـجــار تـطـيـر عـشـرات األجـسـاد والـسـيـارات ا
الـبـريـئة فـي الـهواء وقـد تـصل أشـالؤهـا الى اسـطح الـعـمـارات اجملاورة
سـاك فـأنها تـرتدي أجنـحة احلـمام األبيض وتـطير فيمـا أرواح هؤالء ا

مع دمعتها ونواح األمهات الى السماء العائلية. 
قـاربة ـكتـوبـة على لـوح الطـ السـومري فـأن ا في العـودة الى العـبارة ا
القدرية واضحة في تـصور أن من كتب هذه العبـارة هو فقير معدم وألن
تـهـنـون هـذا العـمل في مـديـنـة أور  يزداد ـن  عمـال الـطـ من اكـثر 
أساويـة على الـلوح الذي االحتمـال أن من كتب هـذه العـبارة اليـائسـة وا

 . ر هو من عمال ط ترجمه لنا كر
تداخل الرؤى ب ساحة الطيران وصباح سومري قد في أور او لكش
أو الرسا أو اريدو يضعنا في مـتخيل التنبؤات الـتي كانت تسكن البشر
ومـة هـذا الـنـصيب ـأسـاة من خالل د حلقـيـقـة الـوجود الـقـادم من أن ا
ستبـقى متالصـقة مع عمـال مسـاطر الطـ حتى مع تـقدم العـلم وأجهزة
وبايالت الغرامية تفجرات ( السونار ) واجلهد االستخباري وا كشف ا

لرجال الشرطة في السيطرات األمنية.  
ـا يحـصل اآلن  ومن يقرا ا هنـاك الواح كـثيـرة اقتـربت في الرؤى  ر
ن سيكون الحقا  في التوراة وما حمله ذهن كهنة بابل سيجد الكثير 
لهذا كـلما أتـعمق في ذاكرة الـنقش الـسومري يـتحرر في أعـماقي خوف
ـتـعــددة األسـمــاء واألهـواء هي من وضــعت نـبـوءة كـبـيــر من ان اإللـهــة ا
صائـر بالـرغم من انها الـهة من حـجر ومصـنوعـة من اخمليال الـبشري ا
وال تمت بـصلـة من اخللق احلـقيـقي الـكامن في الـسمـاوات العـلى :الرب

الواحد.  
في االساطير أيضـا هناك نبوءات لـيومنا هذا  في قـصة الطوفان  وفي
دونات التي تحـقق هو تلـك ا ملحـمة كلـكامش . ولكن األقـرب لواقعـنا وا
عاول إرهاب داعش يـوم قرر حتطيم كل نبؤة تتحدث عن ت مكسرة  تأ
بطـشه وقسـاوته وهـمجـيته  وألن نـبوءة نـهايـة داعش مـكتـوبة عـلى الوان
الط  قرر ان يوقظ خاطرة األنصبة واالسى ويفجر ب ح وح كل

 . جتمعا لعمال مساطر الط
ة القدريـة هي لصيق األزمـنة والرابط بـينهـما نبـوءة قد
تـســتـحــدث اآلن ولـكن بــثـوب وفــقه ومـبــاد أخـرى
وفي الــنــهـايــــــــة من يــدفـع الـثــمن هــو ذاته عــامل
الـطـ اجلـالس عـلى رصــيف االنـتـظـار في سـاحـة

الطيران. 

الــتـحـالـف "سـتــتـمـركــز قـوة االمن
ناطق احلدودية على طول حدود ا
اخلـاضـعة لـسـيـطـرة قـوات سـوريا
ــقـراطـيــة لـتــشـمل أجـزاء من الـد
وادي نهر الفرات واحلدود الدولية
ـناطق احملررة" في شرق وشـمال ا
من هــذه الـقــوات. وتــمـكــنت قـوات
ــوقــراطــيـة مـن طـرد ســوريــا الــد
تـــنــــظـــيم الـــدولـــة االسالمـــيـــة من
مـنـاطق واســعـة في شـمـال وشـرق
سـوريــا بـدعم من الـتــحـالف الـذي
دعــــمــــهـــا بــــالــــغــــارات والــــسالح
ــسـتــشـارين ونــشـر قــوات عـلى وا
األرض. وتسيطـر هذه القوات على
مــنـــاطق حتـــاذي تـــركـــيـــا شـــمــاالً
والعراق شرقاً كما حتاذي مناطق
ســـيـــطـــرة الـــقـــوات احلـــكـــومـــيــة

ـؤلفـة من فـصائل ـوقـراطيـة ا الد
كـرديـة وعـربيـة بـتـركـيـز االهـتـمام
قرر أن على حماية احلدود. ومن ا
تعـمل هـذه الـقوات وفق الـتـحالف
على تأم نقاط الـتفتيش واحباط
أي هـجـوم مـعـاكس قـد يـبـادر الـيه

تنظيم الدولة اإلسالمية.
…u  qOJAð

وأوضح التحـالف امس االثن في
رسالة عبر االنـترنت لفرانس برس
أنه سيـتم العـمل على تـشكـيل هذه
الـــقــوة تـــبــاعـــا خالل "الـــســنــوات
ــقـبــلـة" عــلى أن يـكـون الــقـلــيـلـة ا
ـقــاتــلـ في نــصف عـديــدهــا من ا
ـــوقـــراطـــيــة قــوات ســـوريـــا الـــد
والـنـصف اآلخـر من مـقـاتـلـ جدد
ســــيـــتـم جتــــنـــيــــدهـم. وبـــحــــسب
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وقـد تراجع سـعـر الـسـهم فيـهـا اكـثر من
عشر مرات منذ الصيف.

الى ذلـك يـعــيــد فـنــدق "ريــتـز كــارلــتـون"
قـبـول احلـجـوزات واسـتـضـافـة الـزبـائن
في شباط/فـبراير بـعدما حتـول الى مقر

الحـــتــجـــاز مــســـؤولــ وامـــراء ورجــال
اعمال على خلفية تهم فساد منذ تشرين
ـاضي حسبـما اعلنت الثاني/نـوفمبر ا

االثن مصادر في الفندق.
ــصــادر لــوكــالــة فـرانـس بـرس وقــالت ا

"هـنـاك حتـضــيـرات العـادة فـتح االبـواب
في شـبـاط/فـبـراير لـكـنـنـا ال نـعـرف متى
حتـديدا". ويـتـيح موقع الـفـندق لـلـزبائن
حجز غرف فيه ابتداء من  14من الشهر

قبل. ا

»ŸUL²ł∫رئيسا وفدي الكوريت يتصافحان خالل اجتماع مشترك

الــســـوريــة غــربــاً. وكــان الــرئــيس
قاتل السوري بشار األسد اتهم ا
األكراد بـ"اخلـيانـة" جـراء تعـاونهم
مع واشـنـطـن. وردت تـركـيـا بـحـدة
عـــــلى اعـالن واشـــــنــــــطن األحـــــد
نظمة معتبرة أنها "تعطي شرعية 
ارهــابـيــة". وتــصـنـف أنـقــرة حـزب
ــــقـــراطـي الـــكـــردي االحتــــاد الـــد
وجناحه الـعسكري وحـدات حماية
الشعب الكردية كـ"مـنظمة ارهابية"
وتـعــتـبـره امـتــداداً حلـزب الـعـمـال
الـكردسـتـاني الـذي يخـوض تـمرداً

ضدها على اراضيها منذ عقود.
وهـدد الـرئيـس التـركي رجـب طيب
ـهـاجـمـة مـنـطـقة اردوغـان األحـد 
عفرين الـتي يسيـطر علـيها االكراد

قبلة". شمال سوريا "في األيام ا


