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مــتــردداً في الــضــغط عــلى الــرئـيس
ــــيــــر بــــوتــــ حلل الــــروسـي فالد

األزمة.
وسـتـجـري في أوكـرانـيـا انـتـخـابـات
رئـاســيــة في آذار/مـارس يــتـوقع أن
يترشح إليها بوروشنكو الذي تولى
مـنـصـبه عـام  2014لـكـنه لم يـصـدر

بعد اعالنا رسميا بذلك.
وكان الفساد ب األسباب الرئيسية
التي دفـعت األوكـرانيـ إلى الـنزول
إلى الــشــوارع واإلطــاحــة بــالــنــظـام
ـــدعــوم من الـــكــرمــلـــ أوائل عــام ا
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ـراقـبـ األوكـرانـيـ والـغـرب لـكن ا
شـــكــكــوا مـــراراً في مــدى تـــصــمــيم

بوروشنكو على محاربة الفساد.
وأثــار تـــرامب اجلـــمـــعـــة عـــاصـــفــة
صـغـيـرة عــلى تـويـتـر بـعـدمـا انـتـقـد
ـــرأة الــــتي تــــتـــهـم مـــرشــــحه الى ا
احملـكــمـة الـعـلــيـا بـاالعـتــداء عـلـيـهـا
جنـسـيا النـتظـارهـا سنـوات قبل أن

تكشف ذلك.
وأدى مـوقف تـرامب هـذا إلى ظـهـور
ــــــــاذا_لم _أُبـــــــــلّغ (واي أي وسـم #
ديـــدنـت ريـــبــــورت) عــــلى تــــويــــتـــر
ـــرتــــبــــة األولى في ووصــــوله إلـى ا

تحدة. الواليات ا
وبــعـــد ظــهــر اجلــمــعــة كــان الــوسم
اجلديد الذي يذكر بوسم (أنا أيضاً)

ــــــرتـــــبــــــة األولى ال (مي تــــــو) في ا
ـوقع لـتــوجـهـات" األمــيـركـيــة عـلى ا
االجـــتـــمـــاعـي بـــعـــد تـــدفـق كـــثـــيف

لتغريدات تستخدمه.
وتـراكـمت عـشـرات آالف الـتـغـريـدات

لـوكـالـة فــرانس بـرس إن الـهـيـئـة "ال
تستطـيع التعـليق على هذه الـقضية

التي ما تزال جارية".
ـقـالـة الـتي اسـتُـخـدمت واسـتـنـدت ا
كـــذلك في تـــقــريـــر تــلـــفــزيـــوني إلى
"مـصــادر في كـيـيف قــريـبـة من ذوي
الــصــلـة" بــاألمــر. وقـالـت إن "ضـابط
ستوى استخبارات أوكرانياً رفيع ا
بلغ سُدد إذ أن قال لبي بي سي إن ا
سـفارة كـيـيف في واشـنطن "تـمـكنت
من احلــصـول عـلـى أكـثـر مـن مـجـرد
صـــورة فـــوتـــوغــــرافـــيـــة قـــصـــيـــرة

لبوروشنكو مع ترامب".
التـقى بوروشـنكـو ترامب في الـبيت
األبيض في حزيران/يونيو 2017.
وسـرت تـكهـنـات قـبل االجـتـمـاع بأن
تــرامب سـيــرفض مــقـابــلـة الــرئـيس
األوكـرانـي. ولم تـعــلن واشــنـطن عن
اجللـسـة مسـبقـا - كـما هـو معـتاد -
وعندما جرى احلديث عنها وصفها
الـبـيت األبـيـض بـأنـهـا "لـقـاء سـريع"

مع الرئيس األميركي.
وطـوال ثالث سـنـوات هـيمـنت عـلى
الـــعالقـــات بــ واشـــنــطن وكـــيــيف
جــهـــود احــتــواء الــتــمــرد في شــرق

تهمة روسيا بدعمه. أوكرانيا ا
تــســبـب الــنــزاع في مــقــتل 10 آالف
شـخـص وبـزيـادة حــدة الـتــوتـر بـ
. وتــشـعـر كـيـيف الـغــرب والـكـرمـلـ
بالقلق من أن تـرامب غالباً مـا يظهر
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تفـيد بـتـواجد عـنـاصر داعش داخل
سالسل جبـال حمـرين حـيث شرعت
ـســانـدة من قـيـادة قـوات الـلـواء و
شــرطـــة صالح الـــدين بـــعـــمــلـــيــات
.( الحقة االرهابي تفتيش واسعة 
وأضـاف ان (قـاطع عــمـلـيــات جـبـال
ــثـل عــقــدة صــعــبــة النه حــمــرين 
يتمـيز بـتضـاريس وعرة جـعلت منه
وكراً آمنـا لعـناصـر داعشـوان جبال
حمرين حتـتاج الى عـمليـات واسعة
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أطلقت قوات احلشد الشعبي عملية
الحـقـة فــلـول عـصـابـات عـسـكـريــة 
داعش فـي جــــــبــــــال حـــــمــــــريـن في

محافظة صالح الدين.
ونقل  بيان العالم احلشد امس  عن
آمـر الـلـواء الــثـامن والـثــمـانـون في
احلـــشـــد ونس اجلـــبـــارة قـــوله انه
(بنـاء على مـعلـومات اسـتخـباراتـية

Z_alhilly@yahoo.com
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ال يخـتلف اثنان عـلى األسماء التي أعلـنها االعالمي عبد احلـميد الصائح في
مسـتهل مـشروعه الـرسالي (عـصر الـنهضـة العـراقي) والتي بـلغت الـعشرات
ـئات من الـطاقـات الـعراقـية الـتي تمـكـنت بجـهود ذاتـية من ا تـصل الى ا ور
حتـقـيـق اجنـازات نـوعـيـة أثـبـتت حـضـورا الفـتـا مـحـلـيـا ودولـيـا  بل ومن تـلك
االسمـاء من اسـنـدت لـهـا قـيـادة مـؤسسـات عـلـمـيـة في دول أجـنـبـية تـقف في
صـدارة الدول األكثر تـطورا في العـالم . للمشـروع دالالت عميـقة وأولها : ان
ا يـتعـرض له من حتديـات وعثـرات يراد له فـيها هذا الـبلـد العـظيم وبـالرغم 
ــقـدورهـا مـواكـبـة ـبـدعـة الـتي  ـلك الـكــثـيـر من الـعـقــول ا ان يـظل عــلـيال  
ومنـافسة ما لدى اجملتمـعات االخرى من ثروات علميـة بشرية  وهذا ما يعزز
ثقـة االمة بـنفسـها ويبث روح الـتفاؤل واحلـماس لـدى ابنائـها  وهمـا شرطان
ـنظـور نـفـسه دعـا مخـلـصون الزمان لـلـنـهوض مـن كبـوة دامت قـرون  ومن ا
ـشـرق من تـاريخـهـا واهـمال لـنـهـضـة االمة مـنـذ عـقـود طويـلـة الى اسـتـلهـام ا
ـعــتم  فـفي األول حتــفـيــز لـلـحــاضـر  وفي الــثـاني احـبــاط لالمـة وتــعـمـيق ا
ا علق به من شوائب وروث  لـلخالف . وكان من ب لوازم الـنهوض تنقيـة ا
وأولـها الـدين . وتـأتي دعوة الـصـائح الطـمـوحة امـتـدادا لتـلك الـدعوات  وان
قطع الزمني  فـالصائح يريد الـبدء باحلاضر وليس كانت تـختلف عنهـا في ا
تنورين في منتصف القرن قبل اضي كما سعى رجال االمة ا االنـطالق من ا
السـابق  مخططا مع من يسانده لكيفية استلهام رموز النهوض في احلاضر
ـفـكـرين والـعـلـمـاء واالدبـاء والـفـنـانـ الـتي الـعـراقـي  مـا يـحـزن في أسـمـاء ا
نشـرهـا الصـائح عـلى صـفـحته الـشـخـصيـة في الـفـيسـبـوك ان أغلـبـهم يـعمل
خارج الـعراق  ولم يتـحقق من ابـداعاتهم لـلوطن شيء يُذكـر  ولست منـطلقا
ـبـدعون مـلك لإلنسـانـية  لـكن بالدنـا وهي تكـابد واقـعا من نظـرة ضـيقـة  فا
مريـرا وخـطـوبـا كاحلـة بـأمس احلـاجـة في راهنـهـا لـهـذه العـقـول. وال يـتـحمل
ـبدعون ذنب عدم افادة بلدانهم من امكاناتهم  فالعراق وجميع البالد هؤالء ا
بدعـون حتقـيق احالمهم في العـربيـة غدت بـيئـة طاردة لالبـداع  وقد حـاول ا
بلـدانهم  لـكن الفاشـل جنـحوا في اخراجـهم منـها في ليـلة ظـلماء . لألسف
لم نتـمكن على مر تاريخ دولتنا احلـديثة من صناعة بيئـة حاضنة للمبدع اال
في حدود ضـيـقة لم يـكتب لـها االسـتمـرار  وكان الـعامل الـسيـاسي حاسـما
بدع وما زال داخل الـوطن يعاني الغـربة وشظف العيش في كل ذلك  فـظل ا
والــعـثـرات  ولــيس له من طـريق لــتـغـيــيـر احلـال اال االمــسـاك قـســرا بـأذيـال
السـلطـة التـي أذاقت البالد بـؤسا وتـخلـفا وقـتال وتهـجيـرا وأنيـنا وحـسرات 
وعـنـدمـا يـسـقط رجـالـهـا مـضـرجـ بـدمـائـهم او مـسـحـولـ فـي الـشوارع او
ـبـدع مخـنـوقـ عـلى منـصـات االعـدام  يُـحاسب اجلُـدد من الـسـيـاسيـ ا
الـذين لم تتـح لهم فـرصـة االفالت الى خارج أسـوار الـوطن  ولم ينـفع الـقول
بـدع عـلى رغيف اخلـبز  فـان لم جتهر للـجُدد : ان الـسيـاسيـ يسامـون ا
بــالـوالء يُـدار لك الـظـهـر  ويُــرمى الـرغـيفُ لـلـكـالب حـتى وان كـانت سـائـبـة 
نهج ويتـركونك هائمـا على وجهك . ومع لعـنتهم لسلـوك السابقـ  يكررون ا
ذاته وتـشتـد قـبـضـتهم عـلى الـرغـيف أكـثـر من ذي قبل. فـي سنـوات الـشـباب
قرأت كـتابـا بعنـوان ( هجـرة األدمغة الـعربيـة ) وتسـاءلت كيف يـغادر العـلماء
أوطـانـهـم ويـتـركـونـهـا حـبـيـسـة اجلـهـل والـتـخـلف  وعـنـدمـا أعـدت قـراءته في
مـنــتـصف اخلـمـسـ من عـمـري  تـبـدل الـسـؤال الى : كـيف تـعـمل الـطـاقـات
زورين   غامرين وا اخلالقة في بالد كتب لها القدر ان تُقاد من الفاسدين وا
ؤسف فـي مشروع الـصائح انه قـدم جنومـا يعـرفهـا العـالم ويجـهل بعـضها ا
العـراقيـون مع انهـا شكـلت قيـمة مضـافة لالنـسانـية  وعـندمـا يجهـل اجملتمع
ـسـيرة الـنـهضـة ان تتـواصل وألهـدافهـا ان تـتحـقق  ولذلك كن  مبـدعـيه ال 
جاءت اخلطوة االولى في مشروع ( عصر النهضة العراقي )
رجتى أمل االمة ا بدع  الـذي يتبناه الصائح تعريفا با
لالرتـقـاء بـالـوطـن من دون ضـجـيج او عـويل  قـد يـبـدو
مـشروع الـصـائح حلـمـا  لكن االجنـازات الـعظـيـمة لم

تكن في يوم ما سوى حلم .

رضة حتاول اسعاف طفل يعاني من سوء التغذية في احد مستشفيات اليمن  ∫·UFÝ«

تحدة), تحدة (الـواليات ا { اال ا
(أ ف ب) - أعـــــلن مـــــارك لــــووكــــوك
ـتـحدة مـسـاعد األمـ الـعـام لأل ا
لــلـشــؤون اإلنــسـانــيــة أمـام مــجـلس
تحدة األمن الدولي امس أنّ األ ا
تــخــســر "احلــرب ضــد اجملــاعــة" في
الـيـمن. وقـال لـووكـوك "الوضـع قا
جــدًا. نـــحن نــخـــســر حـــربــنـــا ضــد
اجملـاعـة. والـوضع تـفـاقم عـلى نـحو

مثير للقلق في األسابيع األخيرة".
ي خالل جـلسة ـسؤول األ وشدّد ا
طارئة جمللس األمن عـقدت بطلب من
تحـدة على "أننا قـد نقترب ملكـة ا ا
من نــقــطـة الـالعـودة الــتي ســيــكـون
بعـدهـا مسـتحـيالً جتـنُّب العـديد من
اخلـــســـائـــر في األرواح الـــبـــشـــريــة
بسبب اجملاعـة الواسعـة النطاق في
الـــــبالد". وأشــــار لـــــووكــــوك إلى أنّ
الـيـمن يـشـهـد "أسـوأ أزمـة إنـسـانـية
في العـالم" موضـحًا أنّ "هـناك أكـثر
من  22مـلـيـون شـخص بـحـاجـة إلى
ـــســاعــدة" فـي الــيــمـن مــنــهم "18 ا
مـلـيـونًــا" يـعـانـون من "انـعـدام األمن

الغذائي".
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" ولـــفـت إلى أنّ "أكــــثـــر من 8 مالي
يــعـانــون من "انــعـدام خــطــيـر لألمن
الــــغـــذائـي وهــــذا يــــعــــني أنــــهم ال
يـعرفـون مـتى سيـتـنـاولون وجـبـتهم
الغـذائيـة التـاليـة" مشددًا عـلى أنهم
"يحـتـاجون إلى مـساعـدات إنـسانـية

عاجلة للبقاء على قيد احلياة".
واعـــتـــبـــر لـــووكـــوك أنـه "لـــتـــجـــنّب
االنهيـار الكـامل واحلفاظ عـلى حياة
ماليـ الـنـاس" يــجب عـلى مـجـلس
األمن دعـم إجــــــراء مـــــــفــــــاوضــــــات
سـيـاسـيـة واتـخـاذ "إجـراءات فـوريـة

لتحقيق استقرار" اقتصادي.

الـــقـــنـــابل الى اجلـــوع إلـى أمــراض
كن الوقاية منها مثل الكوليرا".

ي وحذر مـدير بـرنامج األغـذية الـعا
ديفيد بيسلي األربعاء من أن "الوقت
نع وقوع "مجـاعة مدمرة" بدأ ينفـد" 
فـي الـــيـــمـن. وأضـــاف بـــيــــســـلي "ال
ـكـنـنـا حتــمل أي تـعـطـيل" لـتـوزيع
ساعدات اإلنسانية على "الضحايا ا

األبرياء للنزاع".
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وقــال وزيـر اخلــارجـيـة الــبـريــطـاني
السابق ديفيد ميليباند األربعاء بعد
أن انـــــهـى زيــــــارة إلى الــــــيــــــمن إن

"الوضع اإلنساني هش للغاية".
وتــــبـــــنّـى مــــجـــــلـس األمن الـــــدولي
بـاإلجـماع قـرارًا اجلـمـعـة يـهدف إلى
ـتحـدة على سـلوك تشـديد ردّ األ ا
قوّات حـفظ السالم وذلك في أعـقاب
سلسلـة إخفاقات من جـانب القبّعات
. وتُواجه ـدنـيـ الـزرق في حـمايـة ا
ـتـحـدة حلـفظ السالم بـعثـات األ ا
تعلقة موجة مسيئـة من االدعاءات ا
بــاعــتــداءات جــنــســيـة والــفــشل في
دنـيـ محـاصرين ـساعـدة  تقـد ا
بـالــعـنف وال سـيــمـا في جــمـهـوريـة
أفريقيـا الوسطى وجـنوب السودان.
ومشـروع القـرار كـانت قد تـقدّمت به
تحدة بهدف حتس أداء الواليات ا
قـوات حـفظ الـسالم لـكـنـها واجـهت
مــقـــاومــة كــبــيــرة من روســيــا الــتي
وجــــدت أنه قــــاس جتـــاه الــــبـــلـــدان

ساهمة في مهمات حفظ السالم. ا
ويـهدف الـقـرار إلى تـعـزيز الـتـدابـير
في حال حصـول تقصـير مثل إعادة
جــنــود حــفظ الــسالم إلى أوطــانــهم
واســــتــــبــــدال الـــــوحــــدات وحــــجب
ـتـحدة عن اجلـنود مدفـوعات األ ا
ـتـورطـ في سـلـوك سـيئ. وتـقـول ا

مـصـادر دبـلـومـاسـيـة إن بعـض هذه
الـتدابـيـر قـد  بـالفـعل تـطـبـيقه في
ـاضي غيـر أنه سـيـتم الـعـمل على ا
"تــنــظــيـم" هــذه الــتــدابــيــر من خالل
القرار اجلديد. و"يُرحّب" نصّ القرار
بـــآلـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات اخلـــاصّــة
ــوضـوعــة بــتـصــرّف األمـ الــعـام ا
ـتـحـدة ويُـشـدّد علـى ضرورة لأل ا
أن تـكـون هـذه الـتـحـقـيـقـات شـفّـافـة.
وقال دبـلومـاسيون إنّ الـنصّ خضع
ـفـاوضـات مـرارا لــتـعـديالت خـالل ا
وذلك في أعــقــاب انـتــقــادات صـادرة

خـصوصـا عن الـبـلـدان الـتي تـساهم
ـهــمـات احلــالـيـة بــشـكل كــبـيــر في ا
ـتحدة حلفظ الـسالم التابـعة لأل ا
وعـددها  14مهـمـة. وقـالت السـفـيرة
ـتـحـدة نيـكي األمـيـركـيـة لـدى األ ا
هالـي "لقـد أشركـنـا الدول الـرئـيسـية
ـــســاهـــمــة بـــقــوات في صـــيــاغــة" ا
الـــنـص. وأضـــافت "الـــنص يـــعـــكس
أفـكــاركم وانـتــقـاداتــكم. إنه قـراركم".
وأشــارت هـــالي إلى أن هـــذا الــقــرار
ــتـحـدة يُــمـثّل بـالــنـســبـة إلى األ ا
"أداةً في خـــدمــة الـــسالم وحلـــمــايــة

تـعـاقدة لـلـقيـام بـتوفـير الشـركـات ا
احلــمـــايـــة األمــنـــيـــة لــلـــمـــطــار 
وجبهـا منح الشـركة مبلغ ثـمانية
مالي و322 ألف دوالر كـــســــلـــفـــة
تـشــغـيــلـيــة). واضـاف أنَّ (الــفـريق
ــطــار لـــتــدقــيق الــذي انــتــقـل إلى ا
ســـــجالت حـــــســـــابـــــات األعـــــمـــــال
شاريع الـتي تُنـفَّذُ فـيه تمكَّن من وا
ضبط أصل معاملة التسليف ونسخ
ُـوقَّع الـكـتب واخملـاطـبـات والعـقـد ا

مع شركة احلماية).
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واوضح الــبـيــان ان (الــتــحـقــيــقـات
بلغ األولية للفـريق قادت الى منح ا
َّ ـوجب صـكـ  ـعـلن لـلـشــركـة  ا
دفـعـهـمـا خـالل يـومٍ واحـدٍ ولم يـتم
ـواد الـتي ـطـار بـأيٍّ من ا جتـهـيـز ا
َّ االتفاق علـيها عـند توقـيع العقد
رغم مــرور أكــثــر مـن ســنــتــ عــلى

ذلك). 
وضبـطت قـوة أمـنـيـة أعـدادا كـبـيرة
من أبراج االنترنت تابـعة لعصابات
ــديــنـة داعش في اجلــانب األيــســر 

وصل.  ا
وقال الـناطق بـاسم وزارة الداخـلية
اللواء سـعد مـعن في بيان امس انه
( ضـبـط اعـداد كــبــيــرة من ابـراج
اإلنترنت التابعة لداعش والذي كان

يـسـتــعـمـلـهــا خالل فـتـرة ســيـطـرته
ـــديــنـــة لــتـــأمــ ــظـــلـــمــة عـــلى ا ا
اتــصـــاالته قـــامـــوا بــتـــفـــكــيـــكـــهــا
واخفـائهـا قبل بـدء معـارك التـحرير
 ضـبــطــهـا داخل دار تــعــود الحـد
عــنـــاصـــر داعش في مـــنـــطـــقــة حي
اإلنـــتــــصـــار فـي اجلـــانب األيــــســـر

وصل). للمدينة ا
واوضح مـعن ان (الـعــمـلـيــة نـفـذهـا
الـفـريـق الـتـكــتـيـكـي الـتـابع خلــلـيـة
الـصـقــور اإلسـتـخــبـاريـة - نــيـنـوى
العـاملـة ضمن وكـالة اإلسـتخـبارات
والـتـحــقـيــقـات االحتـاديــة الـتــابـعـة
للـوزارة بـالتـعـاون مع قيـادة شـرطة
مـــحــافـــظـــة نـــيــنـــوى وبـــنــاءً عـــلى
اعـتــرافـات قــضـائــيـة لــعـنــاصـر من

عصابات داعش).
وتــــابع ان (مــــديــــريــــة الــــدوريــــات
والـنـجــدة الـتــابـعـة لــقـيــادة شـرطـة
احملـــافـــظـــة  وبـــنـــاءً عـــلى تـــعـــاون
واطـن تـلقـي القـبض على إثـن ا
من عناصر عصابات داعش الصادر
بحقهمـا أمر قبض بقضـايا إرهابية
كانـا يـعـمالن فـيـمـا يـسـمى بــديوان
سـاجـد خالل سيـطـرة العـصـابات ا

دينة). على ا
واضــــاف انه (  ضــــبط بــــحــــوزة
ـا يـسمى االرهابـيـ وثـائق تـعـود 

ومكثفة لتطهيرها من فلول داعش).
واعـلن الـنـاطـق بـاسم مـركـز اإلعالم
األمـني الــعـمـيــد يـحــيى رسـول في
بــيــان امـس عن ( إنــطالق عـــمــلــيــة
عــســكـريــة واســعــة ومن 7 مــحـاور
وبـإســنــاد طـيــران اجلــيش والــقـوة
اجلويـة وطـائرات الـتـحـالف الدولي
ــشـــاركــة احلــشـــد الــعـــشــائــري و
لــتـفــتــيش الــصــحــراء الــتي مــابـ
مـحــافــظــات صالح الــدين واالنــبـار
ونـيـنـوى بـاجتـاه احلـدود

العراقية  –السورية).
وتمكنت دائرة الـتحقيقات
في هــيـــئـــة  الــنـــزاهــة من
ضبط خروقاتٍ وجتاوزاتٍ
بـأكـثر مـن ثـمـانيـة مـالي
دوالرٍ في عــقــدٍ مــبــرمٍ بـ
إدارة مـــــطــــــار الـــــنــــــجف
الـدولي وإحـدى الـشـركات
األهلية.وقال  بيـان للهيئة
 ان امس (الــدائـــرة أكَّــدت
ـــــؤلف في أنَّ الــــفـــــريـق ا
مــكـــتب حتــقـــيق الـــنــجف
لـتــدقــيق اعـمــال مــشـاريع
ـطـار نـفَّـذ عـمـلـيَّـة ضـبطٍ ا
خلـطــابـات ضــمــانٍ وكـتب
صــــحَّـــــة صـــــدورٍ مُــــزوَّرةٍ
ــعـــامــلــة تـــســلـــيفٍ إلحــدى
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{ كــيــيف. (أ ف ب) - رفع الــرئــيس
األوكـراني بـتـرو بـوروشـنـكـو دعـوى
قـــضــــائـــيــــة ضـــد هــــيـــئــــة اإلذاعـــة
الــبـريــطـانــيـة (بي بي سـي) بـتــهـمـة
التـشهـير بـعد نـشرهـا مقـاالً يذكر ان
كييف دفعت  400ألف دوالر لترتيب
لــقـاء يــجــمـعه بــالـرئــيس األمــيـركي

اضي. دونالد ترامب العام ا
أقـام بــوروشـنـكــو دعـوى الـتــشـهـيـر
الــتي اطـلــعت عـلــيـهـا فــرانس بـرس
حـــول مــقـــال نــشـــر في أيـــار/مــايــو
 2018وورد فـــيه أن كـــيـــيف دفـــعت
حملــامي تــرامب الــشــخــصي مــايـكل
كــوهـــ "بــصــورة ســريــة  400الف
دوالر عــلى األقـل" لــتــرتــيب جــلــســة
"محـادثات" ب بـوروشنـكو وترامب
فـي الـــبــــيت االبــــيض في حــــزيـــران
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وتفيد الدعوى التي رفعت عن طريق
مـكـتب مـحـامـاة بـريـطـاني أن اخلـبر
يضر بسمعة بوروشنكو "السياسية
والــتــجــاريــة" ويــســبب لـه "ضــائــقـة
كــــبــــيــــرة وإحــــراجــــا" وأن مــــزاعم
"الفساد اخلـطير" بحـقه كانت مدمرة
بـــــشـــــكل خـــــاص بـــــســـــبـب ســـــعي
"بـوروشـنـكـو لـلـدفع بـاجتاه عـدد من
إجـــراءات مــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد في

أوكرانيا".
وقـــال مـــتـــحـــدث بـــاسـم بي بي سي
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ديـوان مــســاجــد داعش  الــقـبض
علـيـهـمـا في مـنطـقـة الـقـوسـيات في

دينة ).  ا
وحررت قـوة أمـنـية فـتـاة مـختـطـفة
في الـعـاصـمـة بـغـداد.واضـاف مـعن
ان ( مـفــارز اسـتــخـبــارات الـشــرطـة
االحتــاديــة بــالــتـــعــاون مع شــعــبــة
استـخـبارات األعـظـميـة العـامـلة في
وكالـة االسـتـخـبـارات والتـحـقـيـقات
االحتاديـة في الوزارة ألـقت الـقبض
عـلى عـصــابـة مـكــونـة من مــتـهـمـ
وامـرأة أقــدمــوا عــلى خــطف فــتـاة
حـــيث  حتـــريـــر اخملـــتـــطـــفـــة في
بـغــداد). وان قــوة امــنـيــة اعــتــقـلت
مــســلــحــا حــاول مــهــاجــمــة مــوكب

حسيني في بغداد.
وكشـفت قـيـادة عـمـلـيـات بـغداد عن
إحـــبــــاط مـــخــــطـــطــــات ارهـــابــــيـــة
ـواكـب احلـسيـنـيـة في السـتـهداف ا
أيام زيارة العاشر من محرم احلرام
في بــغــداد مــعــلــنــة جنــاح اخلــطــة
األمنـيـة اخلاصـة بـذكـرى إستـشـهاد
اإلمــام احلــســـ عــلــيـه الــسالم في
الــعــاصـــمــة بــغــداد الـــتي اعــدتــهــا
للمـناسبـة تميـزت بانسـيابيـة عالية
في الـطــرق ولَم يـتم قــطع اَي طـريق
ا سـهل عـملـية الـذهاب في بغـداد 
والعودة للزائرين بانسيابية عالية. الحقة فلول داعش في جبال خمرين WIŠö:احلشد الشعبي يطلق عملية عسكرية 

وأضــــاف انـه يـــجـب عــــلى اجملــــلس
أيضًـا أن يـدفع اجلهـات الـفاعـلة إلى
"الـسمـاح بـالـوصـول إلى األشـخاص
ـوانئ والـطرق األكـثـر ضعـفًـا" عـبـر ا
الـرئــيـسـيــة وتـنـظـيـم "جـسـر جـوّي"

لعمليات اإلجالء الطبي.
ويــشــهــد الــيــمن مــنـذ  2014نــزاعـا
دامـــيــا قــتل فــيـه نــحــو عــشــرة آالف
شـخص مـعـظـمـهم مـدنـيـون وبـيـنـهم
نـحو  2200طفل بـ قـوات موالـية
حلكـومة مـعـترف بـها دولـيا يـدعمـها
حتـالف عسـكـري بقـيـادة السـعـودية
تهم بتلقي تمردين احلوثي ا وا
الـدعم من إيـران والـذين يـسـيـطرون
عــلى صــنــعــاء واحلــديــدة ومــنــاطق

أخرى.
ــتــحـــدة ارتــفــعت وبــحـــسب األ ا
ــواد الـغــذائــيـة في الــيـمن أســعـار ا
ـئـة مـنذ 2015 الـعام بـنـسـبة 68 بـا
الـذي بــدأ فـيه الـتــحـالف الــعـسـكـري
بــقــيـادة الــسـعــوديـة عــمــلـيــاته ضـد

تمردين احلوثي الشيعة. ا
وقبل يـومـ حذّرت مـنظّـمة "أنـقذوا
األطفـال" (سـايف ذي تشـيـلدرن) غـير
احلكومية من أنّ خـمسة مالي طفل
وت في هذا البـلد معرّضـون خلطر ا

جوعا.
نظـمة في تقريـر إنّ الهجوم وقالت ا
الـذي تـشـنه قـوات الـتـحـالف بـقـيادة
الـسعـوديـة واإلمـارات عـلى احلُـديدة
شــمــال غـرب صــنــعــاء سـيــزيــد عـدد
ـهدّدين باجملـاعة في اليمن األطفال ا

إلى  5,2مليون طفل.
ديرة وقالت هيلي ثورننغ شميدت ا
نظمة "أنقذوا األطفال" إن التنفيذية 
احلـرب في الـيـمن "تـهـدّد بـقـتل جـيل
بـأكـملـه من األطفـال الـيـمـنـيـ الذين
يـــواجـــهـــون أخــطـــارا مـــتـــعــددة من

ــدنــيــ عــلى نــحــو أفـضـل". وأقـرّ ا
نـــائب الـــســفـــيــر الـــروسي في األ
ــتـري بـولـيـانـسـكي بـأنّ ـتـحـدة د ا
"الــــــعـــــــمل لـم يــــــكُـن ســــــهـالً" خالل
ـفـاوضـات. وقـال إنّ روسـيا "كـانت ا
عــــلى وشـك اتـــخــــاذ قــــرار جـــذري"
مشـيرا بـشـكل ضمـني إلى حقّـها في
اللـجوء إلى الفـيتـو بصفـتهـا عضوا
دائــــمـــا فـي مـــجـــلـس األمن. وأشـــار
ارسةً بناءة" الدبلومـاسي إلى أنّ "
ـــطـــاف قـــد ســـمـــحت في نـــهـــايـــة ا

بحصول إجماع.
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زاجية هل هي مرض نفساني ام هي عادة مكتسبة او خوف من مجهول ا
او نتـيجة لظرف طـار مع عاشه الفرد فـأصبح مزاجيا دون وعي منه او
نـوع من تأكـيد الـذات وفق طريـقة " خـالف تعـرف " ?.. هذه االسـئلـة وغيـرها
طافـت في اجوائي منذ مدة بحثتً عن اسبابها فلم اجد لها جوابا على وجه
الـدقــة .. فـآثـرت طـرح مــوضـوعـهـا عـلى الــقـراء الـكـرام  ..   لــقـد تـيـقـنت ان
ـزاجي  ,صـعب الــتــعـايش مــعَه وصــعب إرضـاءه ألن طــبـاعه و ـخصْ ا الــشـَّ
ـزاجي بـكل شيء .. وبـطـريـقـة عـنـيـفة نـفـسـيـته ال تـكـون ثـابـتـة فـالـشـخص ا
وزاويـة انقالبه مـنفـرجة ...يصـعب حتمـله ...ألنه يـنتقـل من شعـور آلخر على
حـ غرة وتقلبه يكون في كل وقت وَهذا شيء مزعجْ .. اعرفُ شخصا احب
امـرأة حد الـوله .. اجـده مرات في قـمة الـسـعادة وفي مـرات أخـرى حزيـناُ
وحــ اسـأله يــجــيب بــخــجل ان مــحـبــوبــته مــزاجـيــة تــعــيش ازدواجــيـة في
مــشـاعـرهـا وتـتــقـلب في عـواطــفـهـا .. ورغم اجـواء احلــنـان الـتي اسـعى الى
ي لها لكنها ال تستقر على حال .. فالشتاء والصيف ينقلب عندها في تقـد
هني اخلير ومثابرته في حلظة واحدة ! وايضا حدثني زميل اقدر مسعاه ا
بـاشر يـبـدأ يومه بـاالبتـسامـة واحلـبور لـكنه فـجأة العـمل قـائال ان مديـره ا
يصـبح شيئا آخـر فينقـلب مزاجه حيث العـصبية والـتهكم والتـقليل من شأن
االخـرين تـكون عـلى مـدار الـسـاعة بـحـيث لم نـعـرف رضاه مـن عدمه في اي
ـديــر هـمــا من الـشـخــصـيـات ــعـشـوقــة وهـذا ا ـرأة ا شيء نــفـعـله .. تــلك ا
زاجـية فـفي حلظـات  يكونـا في قمـة السـعادة وبعـدها يـنتـقالن الى مرحله ا
تـوتـر كــبـيـرة هـمـا انـفـعـالــيـان في الـداخل لـكن  بـلــمح الـبـصـر يـطـغي هـذا
ـبتـهج الى فوضى االنفـعـال على الـسلـوك  اخلـارجي  لهـمـا ليـحول احملـيط ا
كن ان يكون خـداعاً فيقودك إلى ـزاج   نفـسية قلـقة .. في رأيي ان تقلب ا
ا هي علـيه فعالً..  ومثالي عـلى ذلك ح  يكون االعـتقاد أن حيـاتك أسوأ 
نـظور صائب وتـتمتع مزاجك صـافيـا تبدو احلـياة رائعـة وتنظـر الى األمور 
بالـفطـنة واحلـكمـة. فمـزاج اإلنسـان عنـدما يـكون صـافيـاً ال يشـعر أن األمور
ـشــكالت  لـديه أقل صـعــوبـة وأكـثـر عــلى درجـة كـبـيــرة من الـسـوء وتــبـدو ا
طواعـية للـحل وتنساب الـعالقات واحملادثـات مع الغير بـكل يسر وإذا حدث
وانـتقـدك شـخص مـا فـإنك تتـقـبل ذلك بـصـدر رحب وعـلى العـكس من ذلك
إذا كان مـزاجك غير صـافٍ تبدو احليـاة صعبة ومـضجرة بدرجـة ال تُحتمل
ـحمل شخـصي وغالباً وتكـون نظرتك الى األمـور ضيقـة كما تـأخذ األمور 
ن حـولك وتـنـسب إلى تـصـرفاتـهم دوافع شـريـرة .. فـليس مـا تسـيء الظن 
ـزاجية عـلى أنهـا "تسـونامي " أي مثل غريـبا ان يـشبه الـبعض الشـخصـية ا
العـاصفـة فالـشخـصيات مـن هذا النـوع يعـبرون عن حـالة مـزاجيـة جيدة في
ـزاجي بــالـتـردد في أوقــات  وسـيـئــة في أوقـات أخـرى ويــتـسم الــشـخص ا

واقف وتواجهه دوما مشاكل  تؤثر على حالته النفسية. ا
على االنـسـان  أن يشـعـر باالمـتـنان عـنـدما يـصفـو مـزاجه وأن يتـقـبل األمور
ـرة الـتالـية الـتي يـشعـر فـيهـا بـتعـكر عنـدمـا يتـعـكر وفي ا
مـزاجه ألي سبب عليه أن يذكـر نفسه  "إن ذلك أيضاً
ر" كما يقول الكاتب االمريكي الكبير صاحب سـوف 
مـؤلف (ال تهـتم بصـغائـر األمور فـكل األمور صـغائر)

الدكتور ريتشارد كارلسون !

كالم أبيض
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الـتـي تـتـضــمن شـهـادات نــسـاء قـلن
أنـهن وعلى غـرار كـريـستـ بـلـيسي
فـورد لــزِمن الـصـمـت لـفـتــرة طـويـلـة
حـــول حتـــرش أو اعـــتـــداء جــنـــسي

تعرضن له.

ـوقعـات أسـماء مـعـروفة وكان بـ ا
فـي حــركــة (أنــا أيــضـــاً )الــتي تــهــزّ
ـتـحـدة مـنـذ عـام تـقـريـبـا الـواليـات ا
ــمــثــلــتــان آشــلي جــاد عــلـى غــرار ا

وأليسيا ميالنو. 


