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الغذائية  األسعار  على  الرقابة  تشديد  يتم  ال  لماذا   [
الدولة  قيام  يستغل  البعض  أن  وخصوصًا  واالستهالكية، 
برفع  ليقوم  الفئات،  لبعض  إعطاء عالوة  أو  رواتب  بزيادة 

األسعار من دون مبرر؟

تسليم  أجل  من  ليس  جنيف  )مؤتمر(  إلى  سنتوجه   [
السلطة إلى الطرف اآلخر، ومن لديه وهم في الطرف اآلخر 

أنصحه أال يأتي إلى جنيف.

وزير الخارجية السوري، وليد المعلم

األميركي نيك والندا، أثناء اجتيازه »األخدود العظيم« في والية أريزونا على ارتفاع 450 مترًا ماشيًا على حبٍل دون 
ءات سالمة، ليصبح أول رجل يعبر األخدود على حبل مشدود من دون شباك أمان إجرا

جيم كومي
] عيَّن الرئيس األميركي باراك أوباما، يوم الجمعة )21 
التحقيقات  لمكتب  جديداً  مديراً  كومي  جيم   )2013 يونيو 
الذي  مولر،  روبرت  بسلفه  آي(، مشيداً  بي  )إف  الفيدرالي 

كان تولى هذا المنصب قبيل اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وكومي )52 عامًا(، هو مسئول سابق في إدارة الرئيس 
األمن  في  ومتخصص  عام  ومدع  بوش،  جورج  السابق 
على  الشيوخ  مجلس  صادق  حال  في  وسيصبح  القومي، 
تعيينه، سابع مدير لـ »إف بي آي«، وهو منصب سيتواله 

اعتباراً من الخريف.
- من مواليد 14 ديسمبر العام 1960 في مدينة نيويورك 

األميركية.
- حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة 

شيكاغو في العام 1985.
- عمل مدعيًا عاّمًا فيدراليًا لمدة 15 عامًا.

- خبير في شئون األمن القومي األميركي على مدى أكثر 
من 20 عامًا.

- في غمرة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في 
ُعّين جيم كومي مساعداً  دبليو بوش،  الرئيس جورج  عهد 
باإلنابة  العدل  وزارة  تولى   2004 في  وكان  العدل  لوزير 
بسبب دخول الوزير في حينه جون اشكروفت المستشفى. 
الوزارة  موافقة  إعطاء  رفض  الوزارة  توليه  فترة  في   -
سي  »ان  القومي  األمن  لوكالة  تابع  للتنصت  برنامج  على 
النظام  كشف  عملية  قلب  في  اليوم  أصبح  والذي  ايه«، 

األميركي الواسع لمراقبة االتصاالت.

الخاص  القطاع  إلى  واتجه  العامة  الوظيفة  ترك  بعدها   -
حيث عمل في قطاعي الدفاع والمال.

لمادة  أستاذاً  نيويورك  في  كولومبيا  جامعة  في  عمل   -
القانون في قضايا األمن القومي.

باراك  األميركي  الرئيس  عينه   ،2013 يونيو   21 في   -
أوباما في منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية األميركية 

)إف بي آي(.
- ومكتب التحقيقات الفيدرالي ويعرف اختصاراً بالـ)إف.

األميركية  العدل  لوزارة  تابعة  حكومية  وكالة  هي  بي.آي( 
القانون  لتطبيق  وقوة  داخلية  استخبارات  كوكالة  وتعمل 
في الدولة، وتأسست الوكالة العام 1908 تحت اسم مكتب 

التحقيقات.
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خطاب التحريض الفاشي ضد اآلخر
] منطقتنا تغلي حاليًا في كل بلد تقريبًا، ونجد أن التحريض 
الفاشي على الكراهية والقتل يخلق دوامة من التصعيد الذي 

بعواقب ربما تكون »غير مقصودة«. وسواء كان  يأتي 
أنه جنون اعترى من  ما يحدث نتيجة لتخطيط واٍع أم 
فإن  العقالء،  من  يعتبرون  األيام  من  يوم  في  كانوا 

تكون وخيمة جداً. وعندما  قد  ذلك  على  المترتبة  النتائج 
على  تحريض  نجد سوى  فال  البعض  يكتبه  أو  يقوله  ما  نتابع 

نيران  تأجيج  إلى  يسعى  متطرف  خطاب  على  مبني  تحريض  وهو  اآلخر، 
الطائفية والعنصرية من أجل االستهالك الشعبي. 

إن التحريض ضد اآلخر يستخدم حاليًا كل الوسائل المتاحة، وبأساليب غير 
فالمهم  متوهمًا،  أم  كان حقيقيًا  على كل شيء، سواء  تحريض  إنسانية، وهو 
بالنسبة لمن جنَّد نفسه في خدمة أجندات جاهلية هو تحطيم اآلخر بأي وسيلة 

انتقامية ممكنة. ومن المؤسف له أن تنتشر هذه الثقافة على كل المستويات. 
وكانت  التحريض،  مهد  هي  أوروبا  في  البلقان  منطقة  كانت  عام  مئة  قبل 
الخالفات  تلك  الكراهية، وامتدت  نفوذ دعاة  ازدياد  الخالفات هناك تشتعل مع 
إقليمية  تحالفات  معها  جرت  ثم  ومن  المباني،  من  والرمي  القتل  إلى  آنذاك 
أكلت  األولى،  العالمية  الحرب  عليها  أطلق  عالمية،  حرب  في  الحقًا  تسببت 

األخضر واليابس وراح ضحيتها الماليين من البشر. 
يتوافر  ما  باستخدام  ويتوسع  يبدأ صغيراً  اآلخرين  على  الحاقد  التحريض 
من سلطات وإمكانات للفاشيين الذين يحرضون على اآلخرين، ومن ثم يتحول 
التحريض إلى صدامات، وإلى قتل، وبعدها إلى انتقامات متبادلة، وثم تهديدات 

إقليمية، ثم يتحول كل ذلك إلى صراع دولي.
العواقب المأساوية لخطاب التحريض والكراهية كثيرة، 
العواقب  وهذه  وإقليميًا،  محليًا  أمامنا  ماثل  وبعضها 
ستزداد ويعّم شرها كل مكان ما لم يحدد كل منا خياره، 
معه،  وتتعايش  باآلخر  تقبل  تعددية  بيئة  خلق  أجل  من 

وتتجاوز أولئك الذين يعيشون في زمن الجاهلية.

إنقاذ طفل ألقته أمه في المجاري بإسبانياشواء لحم يتسبب بانفجار لغم في روسيا

 وفاة رضيعة أرجنتينية انتشلت 
من المشرحة العام الماضي

من  يبلغ  جديد  مولود  انتشل   [
مجاري  في  عالقاً  كان  يومين  العمر 
بعد  أمه  رمته  حيث  المباني،  أحد 
أمس  وأُنقذ  منه،  للتخلص  والدتــه 
الشرطة  أعلنت  ما  على  )األحد(  األول 

اإلسبانية.
  وقالت الشرطة في بيان في مدينة 
اليكانتي في شرق إسبانيا: »أبلغ أحد 
صوٍت  بسماع  اإلغاثة  فرق  الجيران 
ثمة  أن  منه  ظناً  المياه  قساطل  من 

اإلغاثة  فرق  أن  إال  فيها«،  عالقة  قطة 
المكان،  إلى  حضرت  التي  والشرطة، 
اكتشفت أن األمر يتعلق »ببكاء مولود 
الطفل  إنقاذ  إلى  فعمدت سريعاً  جديد، 
يحمل  يزال  ال  وهو   ،)...( وإخراجه 
مستشفى  إلى  ونقل  السري«،  الحبل 

محلي، إال أن حياته ليست في خطر.
  وبعد إنقاذ المولود الجديد، عمدت 
البالغة  والدته  توقيف  إلى  الشرطة 
المبنى  قرب  تقيم  والتي  عاماً،   26

أن  وأوضحت  قتل«.  »محاولة  بتهمة 
المستشفى،  في  موجودة  »كانت  األم 
في  حملها  أسقطت  أنها  أكدت  بعدما 

المنزل«.
المرأة  أن  الشرطة  وأوضحت    
أرادت  أنها  يبدو  »التي  الشابة، 
في  الطفل من خالل رميه  التخلص من 
إلى  مشيرة  بفعلتها،  أقرت  المجاري، 
لم  وأنها  به،  باالحتفاظ  ترغب  ال  أنها 

المال لإلجهاض«. تكن تملك 

أمـــس  تـــوفـــيـــت   [
الرضيعة  )األحـــد(  األول 
ــوث  ــة ل ــي ــن ــي ــت ــن األرج
أُعلنت  التي  ميالغروس، 
وفاتها العام الماضي قبل أن 
الحياة  قيد  على  عليها  يعثر 
أزمة  من  المشرحة،  في 
قلبية على ما أعلنت العائلة 

ومصدر طبي.

دانييال  خالتها  وقالت    
رسالة  في  تشياراموني، 
التواصل  شبكات  على 
يوم  أتعس  »إنه  االجتماعي 
في حياتي، لوث ميالغروس 
فيرون بوتيت القت حتفها«.

نيسان  أبريل/   10( وفي 
المولودة  على  عثر   ،)2012
وثيقة  صدور  بعد  الجديدة 

قيد  على  بشأنها،  ــاة  وف
الحياة بفضل إصرار والدتها 
في  ابنتها  جثة  رؤية  على 
مشرحة مستشفى في مدينة 

رسيستنيا )شمال شرق(. 
يومها  التحقيق  وخلص 
الجديدة  المولودة  أن  إلى 
بقيت على قيد الحياة بفضل 
أدى  ما  الجسم  حرارة  فتور 

سمح  إسبات  حالة  إلــى 
الوظائف  على  بالحفاظ 

الحيوية.
الرضيعة  وتوفيت    
في  مستشفى  في  ــد(  )األح
إلى  إدخالها  بعد  روساريو 
ما  على  الفائقة،  العناية 
في  الصحة  مسئول  أوضح 

البلدية، ليوناردو كاروانا.

إلى  الروس  من   6 نزهة  تحولت   [
أشعلوها  نار  تسببت  بعدما  كارثة 
مخلفات  من  لغم  بانفجار  اللحم  لشواء 
عن  أسفر  الثانية  العالمية  الحرب 
منهم  اثنين  وحالة  جميعاً،  إصابتهم 

خطيرة.

الروسية  األنباء  وكالة  ــادت  وأف  
سكان  من  أشخاص   6 أن  »نوفوستي« 
نقلوا  روسيا(  )غرب  بيلغورود  منطقة 
يعتقد  لغم  انفجار  بعد  المستشفى  إلى 
أنه من مخلفات الحرب العالمية الثانية، 
اللحوم.  لشواء  نيراناً  أشعلوا  عندما 

في  وقع  الحادث  أن  إلى  ــارت  وأش
وذكرت  سبورنويي،  بلدة  قرب  غابة 
شابين  »إصابة  أن  المحلية  الشرطة 
غرفة  في  وضعهما  استدعت  خطيرة 
العناية الفائقة، فيما عولج 4 من جروح 

مختلفة«.


