
ان اجـيـال اخلـمسـيـنات والـسـتيـنـات لـغايـة مـنتـصف الـسـبعـيـنات من
ـنــصـرم  تــتـذكــر مـاذا تـعــني الــوحـدة بـآمــرهـا والــتي كـانت الـقــرن ا
ــدارس الـعـسـكـريـة في زمن الـنـظـام ـراكـز وا تـعـتـمـدهـا الـوحـدات وا
ـقولـه تنـسب لـلرئـيس الـسـابق صدام عـنـدما زار الـسـابق ويقـال ان ا
تـقدمه في ثمـانيـنات عنـدما كانت عـجلة احدى الـوحدات العـسكـرية ا
احلـرب الـعـراقـيـة االيـرانـية تـطـحن االخـضـر والـيـابس مـعـا فـوجد ان
الوحدة الفالنية تعمل وفق اليـة ونظام دقيق بدءاً من بوابة النظام الى
اخـر ركن من الـوحـدة فـالـتـقى بـضـبـاط ومـراتب الـوحـدة ودار حـديث
معهم عن مـهام الوحدة والـية عمـلها مبـينا نقـاط الضعف والقـوة فيها
وشاكرا امرهـا وضباطهـا  وفي ذات اليوم توجه الى وحـدة عسكرية
اخــرى فـتــفــاجـأ ان الــوحــدة الـعــســكـريــة تـعـج بـالــفـوضـى والـهــمـوم
شاكل الـتي انسحبت عـلى ضباط ومراتب الـوحدة الذين غالـبيتهم وا
تـغـيـبوا عـن احلضـور بل ان الـبـعض دخل الـهـروب لتـكـرار غـيـاباته 
فامـر باجـتماع فـوري جلمـيع منـتسبي الـوحدة بـاستثـناء آمـرها الذي
كـان يـتـمتع بـاجـازته الـدوريـة  فـدار احلديث عـن اسبـاب عـدم الـتزام
ـراتب الـتـي انـسـحــبت عـلى كــافـة مـفــاصل الـوحـدة الــتي تـدهـورت ا
عـنوية فـقال ان الـوحدة بآمـرها ومتى مـاكان آمر امورهـا االدارية وا
بدا احملسوبية الوحدة قويا ومحافظا على النـظام وصادقا واليعمل 
ـنــسـوبـيــة ويـعــامل اجلـمـيـع عـلى اســاس اسـرة واحـدة فــاكـيـد ان وا
الـوحدة سـتكون نـاجحـة بعـملـها بل تـنتج ابـطاالً ورجـاالً يعـملـون بثقه
وصدق  وهـكذا بدات الـوحدات العـسكرية كـافة تعـمل بنـظام الوحده
بـآمرهـا وبدات وقـتهـا تكـتب الـشعـار الذي عـمم على جـميع الـوحدات

العسكرية  (الوحدة بآمرها).
ومـازلت واالجـيـال التي ذكـرت نـتـذكر الـشـعـار الـذي نتـمـنى ان يـفعل
الـيـوم وبـعــيـدا عن مـنــسـوبـيــته الى فالن وعالن وانـنــا جنـد الـيـوم ان
غالبية الدوائر الرسميـة والشبه رسمية في العراق بل الوزارت تعاني
الفـوضى الـعـارمـة مـثـلـمـا الـعـراق اليـوم يـعـاني عـدم تـفـعـيل الـقـوان
واالنظـمة الـتي مهـدت للمـواطنـ التـجاوز على الـقانـون وعدم خـشيته
ــســؤول اذا كــان يــعــمـل في وزاره او في دائــرة مــادام الــوزيــر من ا
ـاديـة ـسـؤول ضـعـيـفـا واليـعـالج هـمـوم دائـرته او وزارته ا ـديــر وا وا
عنـوية واالدارية  بل يعـطيها االذن الـطرشة بالـتالي ادت الى تفاقم وا
هـمـوم ومشـاكل تـؤدي في النـهـاية لـى سقـوط وفـشل  اجلمـيع والـيوم
ونـحـن نـعـيش مـرحـلـة مـاقـبل االنـتـخـابـات اذا مـاعـمل كل مـسـؤول او
ـهـنــيـة ومـصـداقـيـة وشـفـافـيـة مـديـر الى رئـيس الـدولـة 
ويـضع الـوطنـيـة اسـاسا له واالهم ان يـكـون قـويا
دير او وعادال مع اجلميع فقط سيكون النجاح 
رئيس او وزير او قـائد عسـكري كان او مـدنياً

الن الوحدة بآمرها .

بغداد

 œ«uł ezU

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

  ±π∑¥ ÂUF  œuF¹ ‚UHðSÐ ‰u³I « vKŽ qOz«dÝ≈ d³−¹ Í—u « ÂbI² « ∫—œUB

ــوت.وذكــرت عـــلــيـــهــا مـــثــلـث ا
مـصـادر اسـتخـبـارات غـربـية أن
ـنطـقة هي معـقل مقـاتل هذه ا
تـدعـمـهم إيـران ومــنـهم جـمـاعـة

حزب الله.
وأشـارت إســرائـيل إلى أنـهـا لن
تـعـرقل وجـود اجلـيش الـسوري
ـا ظل بـعـيـدا في الـقـنـيـطـرة طـا

نطقة منزوعة السالح.  عن ا
وقـالت إنـهـا ستـواصل تـصـعـيد
الـهــجــمـات عــلى حــدودهـا وفي
أنـحاء أخـرى من سوريـا تـعتـقد
بـتــمـركــز قـوات تــدعـمــهـا إيـران

فيها.
wKOz«dÝ« Œu{—

وقال قـيادي في حتـالف إقلـيمي
مؤيد لألسد إن انتصار اجليش

في جـنــوب غـرب ســوريـا أجــبـر
إســـرائــــيل عــــلى قــــبــــول عـــودة
اجلـــــــيش الـــــــســــــوري حلــــــدود
مــــــــــعــــــــــاهــــــــــدة .1974وقــــــــــال
ان(اإلســرائــيــلي رضخ ...ومــلف
اجلنـوب انتـهى لصـالح اجليش
توقع السوري) مضـيفا أن من ا
اســــتـــعــــادة الـــســــيـــطــــرة عـــلى
الـقـنـيـطـرة بـالـكامـل خالل األيام

قبلة.  ا
ـعـارضـة وقــال بـعض مـقـاتــلي ا
إن روسيـا حتاول إثـناء اجليش
ـــســلـــحـــة الــتي واجلــمـــاعــات ا
تـــدعــــمـــهـــا إيـــران عـن الـــقـــيـــام
بــــتـــجـــاوزات فـي بـــلـــــــــــــــدات
كـــانت تـــخــضـــــــــع لـــســيـــطــرة
ــــعــــارضــــة. وقــــادت روســــيــــا ا

احلـمـلـة الـعـسـكـريـة وتـفـاوضت
عـلى أغـلب اتـفـاقـات االسـتسالم
ووعــــدت بـــإشــــراف الــــشــــرطـــة
العـسكريـة على تـنفيـذها.وتوقع
عـارضة تنفـيذ بقية مصدر في ا
مـــــراحل االتـــــفــــاق األخـــــرى في
ـقـبـلـة ومن ذلك تـسـلـيم األيـام ا
األســـلــــحـــة ودخـــول الــــشـــرطـــة
الـعـسكـريـة الروسـيـة إلى بعض
القرى. وجلـأ عشرات اآلالف إلى
مـــنــطـــقــة احلـــدود مــنـــذ أن بــدأ
اجلــيش الــســوري بــدعم روسي
حــمـلــة قــصف جـوي قــبل شــهـر
ــعـــارضــة بـــأنــهــا وصــفـــتــهـــا ا

سياسة أرض محروقة.
وقــــــال مـــــســــــؤولــــــون في األ
ـــتـــحـــدة إن روســـيـــا تـــمــارس ا

نيوزيلندة
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روحـــــاني قـــــولـه أمــــام حـــــشـــــد من
: “يا سيد الدبلـوماسيـ اإليراني
ترامب ال تعبث بـذيل األسد فهذا لن
يـؤدي إال لــلـنــدم.وقــال: (يـنــبـغي أن
تـعــلم أمـريــكـا أن الــسالم مع إيـران
هــو الــسالم احلـقــيــقي واحلـرب مع

إيران هي أم كل احلروب).
i¹d×² UÐ ÂUNð«

وأضاف: لستم في موقع يسمح لكم
بـتـحريـض األمة اإليـرانـيـة ضد أمن
ومصالح إيران ”في إشارة على ما
يــبـدو لــتـقــاريـر حتــدثت عن جــهـود
أمريـكية لـزعزعة اسـتقرار احلـكومة

في إيران.
وفـي واشـــنـــطـن قـــال مـــســـؤولـــون

أمريكيون مطلعون إن إدارة ترامب
أطلقت حـملة من اخلـطب والرسائل
وجهة عبـر اإلنترنت بهدف إثارة ا
االضـطـرابـات والـضـغط عـلى إيـران
إلنـهـاء برنـامـجهـا الـنووي ودعـمـها

جلـــماعات مسلحة.
وقال مـسؤولون أمـريكيـون حاليون
وسابـقون إن احلمـلة تسـلط الضوء
عــلى عــيــوب الـزعــمــاء اإليــرانــيـ

مستخدمـة أحياناً معلـومات مبالغاً
فـيـهـا أو تـتـنـاقض مـع تـصـريـحات
ــــــا فـي ذلك رســــــمـــــــيــــــة أخـــــــرى 

تصريحات إلدارات سابقة. 
علـى صعيـد آخر مـدير مـطار مـدينة
زجنــان اإليـرانــيـة مــحــمـد قــاسـمي
تسـبب اخلطوط اجلـوية السـعودية
بتأخير احلجاج اإليراني متجه
دة  12سـاعة في ـنـورة  لـلـمـدينـة ا

طار. ا
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وقـــال قـــاســـمـي في تـــصـــريح امس
األحـــد لـــوكـــالــــة أنـــبـــاء فـــارس إن
ـقـررة مـسـاء الـسـبت عـند الـرحـلـة ا
الـســاعـة  15:50) 20:20ت غ) قـد
تـــأخـــرت  12ســـاعـــة بـــســـبب عـــدم
ــنــاسب وضـعف إدارة الـتــنــسـيق ا
اخلـطوط الـسعـودية وامـتنـاع قائد
الــطـــائــرة عن الـــتــحــلـــيق لــتـــلــقــيه
تـعــلـيـمـات بــعـدم الـطــيـران لـيالً من

زجنان.
طـار قدّم كل اخلدمات وأضاف أن ا

الـالزمــة إلنـــفــاذ الـــرحــلـــة غــيــر أن
الــطـيــار أعـلن عــــــــــدم قــدرته عـلى
ـنـطـقـة الـطـيـران لـعـدم مــــــــعـرفـة ا
.وبيّـن أن مطـار زجنـان يـتابع جـيـداً
ـــوضـــوع بـــالـــتـــنـــســـيق مع هـــذا ا
منظمتي احلـج والزيارة والطيران
ـدني اإليرانـيتـ منـتقـداً اختـيار ا
اخلـطـوط اجلـويـة الـسـعـوديـة لـنقل

ـسـتوى احلـجـاج اإليرانـيـ بـهذا ا
الضعيف من األداء.

يـــــــذكـــــــر أن  85 ألـــــــــــف حـــــــاج
إيـــراني ســـيـــــــــــؤدون مــنـــاســــــك
احلج هـــذا الــعــام ويـــنــقــلــــــــــــون
تــبــاعـاً عــبــر اخلـطــوط الــسـعــوديـة
ونــظــيــرتــهـا “إيــران إيـر ”(الــنـاقل

الرسمي).
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ضـغـوطا عـلى اجلـيش الـسوري
لـــتــســـهـــيل عـــودة الــكـــثـــيــر من
الــنـازحــ وإنــهــا طــالـبت األ
ـــــتـــــحـــــدة بــــــإرســـــال قـــــوافل ا
مـســاعـدات مـنـتــظـمـة لــتـخـفـيف
األزمـة اإلنــسـانــيـة الـنــاجتـة عن
الــــــهــــــجــــــوم. وقــــــال مــــــصــــــدر
دبـــلـــومـــاسي غـــربي كـــبـــيـــر إن
مـــــوســـــكـــــو الـــــتـي تـــــوصـــــلت
لـتفـاهمـات مع إسـرائيل واألردن
أتــــاحت اجملــــال لــــلــــمــــضي في
الـــهـــجــوم تـــســـعى لـــتـــحــقـــيق
االسـتـقــرار في مـنـطــقـة احلـدود
لـتـثــبت أن تـدخـلــهـا في سـوريـا
يـــهـــدف لــــلـــتـــوصل لـــتـــســـويـــة
سـياسـية لـلـحرب الـتي جتاوزت

عامها السابع.
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قــال وزيــر الــدفــاع اإلسـرائــيــلي
أفـيـجـدور ليـبـرمـان إن إسـرائيل
ـعـبــر الـتـجـاري سـتــعـيـد فـتـح ا
الــــــرئــــــيـس فـي قــــــطــــــاع غــــــزة
وســــتــــوسـع رقــــعــــة الـــــصــــيــــد
اخملـصصة لـلفـلسـطينـي قـبالة
سـاحل الــقـطــاع احملـاصــر  يـوم
غــد الـثـالثـاء إذا صــمــد الــهـدوء
عــبـر احلــدود. وكـانت إســرائـيل
ـــعـــبـــر وقـــلـــصت قـــد أغـــلـــقت ا
ـساحـة اخملصـصة لـلصـيد من ا
 17كيلومترا إلى  11كيلومترا
فـي الــتـاسـع من تــمـوز ردا عــلى
إطالق الـفـلـسـطــيـنـيـ طـائـرات
ورقيـة وبالونـات هيلـيوم حارقة
عبر احلـدود.وحتول التـوتر ب
ـــقـــاومـــة إســـرائــــيل وحـــركــــة ا
اإلسـالمـــــــيــــــة (حـــــــمـــــــاس) إلى
ــاضي اشــتــبـــاكــات األســبــوع ا
لــكــنه هــدأ اول امس الــسـبت. و
قــــال الــــتـــلــــفــــزيـــون الــــســـوري
عارضة إن اجليش ومقاتلون با
السـوري وحلفـاءه حققـوا تقدما
فـي جـــــــنــــــــوب غــــــــرب الــــــــبالد
وأصــــبـــحـــوا أقــــرب إلى حـــدود
هـضـبـة اجلـوالن الــتي حتـتـلـهـا
إسـرائـيل فـيـمـا صـعـد مـقـاتـلون
ــعـارضــة رفــضـوا الــعـودة من ا
حلـكم الــدولـة عـلى مـ حـافالت
لــتـنـقـلــهم إلى مـنــطـقـة تــسـيـطـر
ـعـارضــة في الـشـمـال. عـلـيــهـا ا
ويـــتــقـــدم اجلـــيش بـــدعم جــوي
روسي إلى مــشـــارف مــحــافــظــة
الـقــنــيــطـرة بــعــد حــمـلــة بــدأهـا
ـــــاضي وأخـــــرجت الـــــشــــهـــــر ا
ـعارضـة من مـحـافـظة مـقـاتـلي ا
درعـا اجملــاورة.وأعــاد الــهــجـوم
سيـطرة احلكـومة السـورية على
قـطــاع من جــنــوب غــرب الـبالد
في مـنـطــقـة اسـتـراتــيـجـيـة عـلى
حــدود األردن وإسـرائــيل.ويـأتي
إعالن اجلــيش يــوم الــسـبت عن
سيطرته على عدد من القرى في
مـنـطــقـة بـ احملـافـظــتـ فـيـمـا
استـؤنفت عـملـية إجالء مـقاتلي
ـــعــارضــة وعــائالتـــهم لــلــيــوم ا
الــــثـــانـي من قـــرى عــــلى حـــدود
اجلـوالن إلـى مـنـطـقـة في شـمـال

ســـوريـــا خـــاضــعـــة لـــســـيـــطــرة
ـعـارضـة.وقـال مـاهـر علي (38 ا
ـغادرة عـامـا) وهـو نـاشط قـرر ا
هــو وأســرته بــدال من اخملــاطـرة
بـالـتعـرض لـعـمـلـيـات انـتـقـامـية
بــــســـبـب ســـجــــله الــــطــــويل في
ـــعـــارضــة الـــســـلـــمـــيــة حلـــكم ا
الـــرئــــيس بـــشـــار األســـد (نـــحن
بـــالـــبـــاص هـــنـــا نـــحـــو ســـتــ
.. عــــوائل وشــــبــــاب شــــخــــصـــــاً
وستتـحرك احلافلة ونـتهجر من
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وبــحـكم اجلــيش سـيــطـرته عـلى
سـلـسـلـة مـرتــفـعـات مـهـمـة تـطل
عـــلى احلـــدود مع اجلـــزء الـــذي
حتــتــله إســـرائــيل من اجلــوالن
وهي نـــقـــاط مـــنـــحت مـــقـــاتـــلي
ــــــعـــــارضــــــة اإلسالمــــــيـــــة في ا
األســــــــاس والــــــــذيـن كــــــــانــــــــوا
يــســيــطــرون عــلــيــهــا يــومــا مــا
ــــنـــطــــقـــة وضــــعــــا قـــويــــا في ا
احلــدوديــة احلـــســاســة.ويــقــول
ــعــارضــة إن اتــفــاقـا مــقــاتــلــو ا
تفاوض بـشأنه ضباط روس مع
ـعارضـة في مـنطـقة الـقـنيـطرة ا
ـــــاضي يــــــســـــمح األســـــبــــــوع ا
بـــالـــعــبـــور اآلمن لـــلـــمــقـــاتـــلــ
الـرافـضــ لـلـعــودة إلى سـيـادة
ـنح من يـخـتارون الـدولـة كـمـا 
الـبـقـاء ضـمـانـات روسـيـة بـعـدم
حــــدوث تــــعـــــديــــات مـن جــــانب
اجلــيش.ويــســمح هــذا االتــفــاق
أيــضــا بـعــودة وحــدات اجلـيش
الــسـوري الـتي كــانت مـوجـودة
قـبـل تـفـجـر الـصـراع عـام 2011
إلى مناطق تمـركزها بالقرب من
تفق ـنزوعة الـسالح ا نـطقة ا ا
عـلـيـهـا عـام  1974مع إسـرائـيل
والــــواقــــعــــة عــــلى احلــــدود مع
اجلـــــزء احملـــــتـل من هـــــضـــــبـــــة
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ويــــــريــــــد اجلــــــيش الــــــســـــوري
الــــســـيـــطــــرة عـــلى مــــحـــافـــظـــة
الـــقــنــيــطــرة بـــالــكــامل في حــ
تساور إسرائيل مـخاوف عميقة
بـشـأن وجـود مـقـاتـلـ تـدعـمـهم
ــنـطــقـة الـتـي يـطـلق إيـران في ا

تموجة شاعرنا ا نطقة العربـية تعيش شهراً ساخناً¨ فالبد  ا ان ا
ان تتـحرك تبـعاً لـلطقس¨ فقـبل ستـ عامـاً ونيف حدثـت في مثل هذا
الـشـهـر ثـورة  23 يـولــيـو في مـصـر. وهـذه الــثـورة الـتي هي بـاالصح
ـعاصر¨ وال انقالبـاً مغلف بـلون ثوري اثـرت بتأريخ مـصر احلديث وا
يقتصر تأثير "انقالب" الضباط االحرار في تأريـــــــخ مصر فحسب¨
بل امـتد شـرقـاً ليـصل الـعراق¨ حيث قـام بـعض الضـبـاط في اجليش
ـلك الـقـاصـر الـعــــــــراقـي بـإنـقالب عـســـــــكـري راح ضـحــــــــيـته ا

وذويه. 
ـصـريون وهـو مـثالـنا بـينـمـا جند ان االنـقالب الـذي قام به اخـوانـنا ا
ـراشـقات الـيـوم انه كـان انقـالبً خالـيـاً من الـدماء بـأسـتـثـناء بـعض ا
االسـتـثـنـائيـة الـتي ادت بـدورهـا الى مـقتـل خمـسـة جـنـود من احلرس
ُقاد بزعامة الـلواء محمد جنيب انذاك صـري ا لكي ومن  اجليش ا ا
والذي خُـفيَّ من التأريخ! ان الـتحرك الـعسكـري ترادفه الدمـاء دائماً.
هذا مـعروف¨ لـكن جند ان حـجم الـدمـاء التي سُـكـبت في الـعراق في
الــرابع عــشــر من تــمــوز لــعـام  1958تــفــوق حــجم الــدمــاء لـو قــورنت
بإنـقالب الفـراعنة¨ ومن الضـروري هنـا التـوثيق بـأن العـراقيـ قلدوا
ـصـريـ بـأنـقالبــهم بـأدق الـتـفـاصـيل بـأســتـثـنـاء افـول الـدمـاء عـنـد ا
ـلك فـارق االول الى ايـطـاليـا وحـافـظـوا على ـصـريـ والذيـن نفـوا ا ا
ارواح ذويه وعـامـلـوهم بـكل احـترام¨ بـيـنـمـا العـراقـيـون سـفـكـوا دماء
ـالكة الـكة بـأطفـالها¨ لستُ هـنا بـصدد الـدفاع عن الـعائـلة ا العـائلـة ا

التي حكمت العراق قرابة االربع عقود. 
شروع الذي قام وايضاً قام عبد الكر قاسم و "رفاقه" بأستنساخ ا
ـصريـ اعلـنوا ـصـريون بـأعالن اجلـمهـورية¨ بيـد ان ا به اخـوانهم ا
اجلـمـهوريـة بـعد سـنـة من انقالبـهم بـعكس الـعـراقيـ الـذين اعـلنـوها

صبيحة االنقالب. 
. ثـورة اخـرى قـلــدهـا الـعـراقـيـون.. وهـذا يـدل عـلى عــجـلـة الـعـراقــيـ
ـصري في اخلامس والعـشرين من يناير 2011 فعندمـا قام الشباب ا
بثورتهم ضـد النظام اجلمـهوري الذي يرأسه حسـني مبارك واطاحوا
باالخير وحـاكموه وانتـهوا بنفـيه في داخل بالده في فيال على ساحل
الـبـحـر االحـمـر وبـالـتـحـديـد فـي شـرم الـشـيخ. وفي نـفس الـعـام  قـام
قراطي الفاسد لكنها اثلة ضد النظام الد الشباب العراقي  بثورة 
فشلت. فـالشباب كـانوا يطـالبون احلكـومة بتوفـير اخلدمات من خالل

مظاهراتهم التي حتولت الى ثورة مُقلدة. 
ـصريـة  كـإنقالب الـلـواء محـمد ولـستُ هـنا ايـضا المـجـد احلركـات ا
ا ¨ وا جنيب وزمالئه من الضباط االحرار¨ وال ابخس غيرة العراقي
ـكر والـغدر لـو درسـنا ثـورة يـوليـو في مصـر لـوجدنـا انـها مـحـاطة بـا
ـصـريـ انفـسـهم. فـقائـد االنـقالب هو بـشـكل ال يشـعـره احـد حتى ا
اللواء جنيب ومـعاونه الشاب جـمال عبد الـناصر الذي مـكر الصداقة
والـزمـالة امـام كـرسي الـسـلـطة¨ حـيث قـام االخـير بـوضع االول حتت
لفـات التأريخية والـبطولية والتي االقامة اجلبريـة  وشُطب اسمه من ا
ظـفــر بـهـا عــبـد الــنـاصـر حــتى يـومـنــا هـذا. امـا مــحـمــد جنـيب فـإلى

سراديب النسيان... 
بدأ مـختلـفت هكـذا كانت الـثورتان الـعربيـتان متـطابقـت من حـيث ا
من حيث التفاصيل. وما حلقتها من ثورات شبابية ايضاً¨ ففي مصر
وصل السيسي الى كرسي السلطة وبـقي الشباب يهاجر مصر لعدم
وجود احلياة الهانئة التي ظنوها بعد ثورة يناير التي اكلتها الثعالب.
 العراقـيون يحاولـون هذه االيام الـعودة الى التأريخ¨ وبعجـلة شديدة¨
ألنهم بأمس احلاجة للتغيير. فهم يعانون من فساد لم يشهده التأريخ

وتون عطشاً..  قط. هم ابناء وادي الرافدين و
فـقـبل ايــام تـوفي شـخص في مــحـافـظــة ذي قـار واطـلـقــوا عـلـيه اسم
اء الفراد عائلته العطاشى واذا أل خزان ا اء¨ ذلك انه كان  شهيد ا
ــاء والــدمــوع بــان واحـد. الــظــروف الــتـي يــعــيــشــهـا به يــوفــر لــهـم ا
ـوسوعـة حتى. فسـاستهم قـال او كتاب وال  العـراقيون ال تـوصف 
تلـك سوى مشاعر تثور وقت احلر وتنطفئ مستهترون. والشعب ال 

بعودة التيار الكهربائي. 
¨ فـظـهـر احد واحلـكـومـة ومن عـلـيـهـا يـستـهـزئـون بـعـواطف الـعـراقـي
رجـاالتـهـا قـبل يـومـ وهـو يـعـتـذر لـلـعـراقـيـ دون ان يـذكـر خـطـاياه
وحـكـومـته الالرشـيدة. واخـر يـحـاول ان يـركب عـلى اكتـاف الـبـسـطاء
ويـحــظى بــرضـاهم¨ وقــلـدهُ الــكـثــيـرون ظــنـاً مــنـهم ان
يـصـنـعـوا من شــخـصـيـاتـهم الــركـيـكـة نـاصـراً او
قاسـماً..  ولـكي ال يقع الـعراقـيون عـليـهم بالـتأني

واالبتعاد عن العجلة التي ترافقهم دوماً. 
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حـذر الـرئـيس حـسن روحـاني حذّر
نــظـيـره ا ألمـريــكي دونـالـد تـرامب
امـس األحــــــــد مـن مــــــــواصــــــــلــــــــة
السيـاسات العـدائية لـطهران قائالً:
“ينـبغي أن تـعلم أمـريكـا أن السالم
مـع إيـــران هـــو الـــسالم احلـــقـــيـــقي
واحلـــــــــــرب مـع إيــــــــــران هـي أم كـل

احلروب.”
وتـواجه إيــران ضـغــوطـاً أمــريـكــيـة
مـتــزايـدة وعــقـوبـات وشــيـكــة بـعـد
قـــرار تــرامـب انــســـحــاب الـــواليــات
ـبرم ـتـحـدة من االتفـاق الـنـووي ا ا

عام .2015
ونـقـلت وكـالـة الـطلـبـة االيـرانـية عن
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إجالؤهـم مـن جـــــــنـــــــوب غــــــرب
ســــوريـــا حـــيث حتـــرز الـــقـــوات
احلـكـومـيـة تــقـدمـا عـلى حـسـاب
ــعــارضــة فــيــمــا قـال مــقــاتــلي ا

مـســؤولـون إســرائـيــلـيــون إنـهم
ـهـمـة. وذكـر (قـامـوا بـتـســهـيل ا
اجليش اإلسرائيلي أنه استكمل
عــمـلــيـة إنــسـانــيـة إلنــقـاذ أفـراد

ـدنـي الــسـوري بــاسم الــدفــاع ا
لـكنـها تـشـتهـر بخـوذها الـبيض
ـمــيـزة. وتـقــوم تـلك اجلــمـاعـة ا
ناطق التي بعمليـات إنقاذ في ا
عارضة يسيـطر عليـها مقاتـلو ا
بسوريا وأنقذت آالف األرواح.م
ن جـــــهـــــة اخـــــرى قـــــالت وزارة
اخلـارجـيـة الـروسـيـة إن الـوزيـر
ســـــيـــــرجي الفـــــروف بـــــحث مع
نـظـيره األمـريـكي مـايك بومـبـيو
اجلــــهـــود الـالزمـــة حلـل األزمـــة
اإلنــســانــيـة فـي ســوريـا وكــذلك
الـتــحـديـات “في شــبه اجلـزيـرة

الكورية.
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واضـــافت الــوزارة فـي بــيــان أن
رأة (الفروف أبلغ بـومبيـو بأن ا
الـــتي اعــــتـــقـــلـت في الـــواليـــات
تحدة في اتهـامات بالتجسس ا
حلـسـاب روسـيا احـتـجـزت بـناء
عــلى اتــهــامــات مــلــفــقـة ويــجب

اإلفراج عنها) .
وتــابـعت أن (هــذه الـتــعــلـيــقـات
جاءت فـي اتصـال هاتـفي أجراه
الفـــروف مـع بــومـــبـــيـــو بـــهــدف
حتـسـ الـعالقـات الـثـنـائـيـة مع

واشنطن).
وكان قاض أمريكي أمر األربعاء
ـــاضي بــاحــتـــجــاز الــروســيــة ا »½UI–∫ احد افراد جماعة اخلوذ البيض ينقذ طفالً
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اعـــــــــــلـــــــــــنـت  األردن إن  800من
ـــســعـــفــ فـي جــمـــاعــة اخلــوذ ا

دني  البيض السوريـة للدفاع ا

مـاريـا بـوتـينـا حلـ مـحاكـمـتـها
ـثــلـو ادعـاء إنـهـا بـعـد أن قـال 
عـلى صلـة باخملـابـرات الروسـية
وقــــد تـــفــــر من الـــبـالد.وتـــواجه
بــوتــيـنــا اتــهـامــات بــالـعــمل مع
مسـؤول روسي كبيـر واثن من
ـواطـنـ األمـريــكـيـ حملـاولـة ا
اخـتــراق مـنـظــــــــــمـة تـدافع عن
حق حــمل الـسالح فـي الـواليـات
ــــتــــحـــــدة والــــتــــأثـــــيــــر عــــلى ا
الـــســــيـــاســــــــــــــة اخلـــارجــــيـــة
تحـــدة جتاه روسيا. للواليات ا

وقـــــال الفـــــروف إن (اإلجــــراءات
الـــتي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات
األمـريكـيـة التي اعـتقـلت بـوتيـنا
عـلى أســاس اتـهـامــات مـلــفـقـة“
غـــيــر مـــقـــبـــولـــة داعــيـــا إلطالق
ســـــــــــراحــهـــا بــأســــــــــــرع مــا
ـــــــــكـن) و نـــــــــاقـش الفـــــــــروف
وبــومــبـــيــو حتــســ الــعالقــات
الـثــنـائـيـة عــلى أسس مـتــكـافـئـة
تـعــود بـفــوائـد مــشـتــركـة “عـلى
اجلانـب بعد الـقمة الـتي عقدت
بـ الـرئيـسـ األمريـكي دونـالد
ـيـر تــرامــــــــب والـروسي فـالد
بـــــوتـــــ في الـــــعــــــــــــاصـــــمــــة
الـفـنــلـنـديـة هـلــسـنـكي األسـبـوع

اضي. ا
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مـنـظمـة مـدنـية سـوريـة وأسرهم
بـــســـــــــــبب تـــهـــديــــد مـــبـــاشـــر
حلــيــاتـهـم وانه تــــم نــقل هـؤالء
األشـخــاص إلى بــلــد مــجـاور لم

يحدده.
وقــــال مــــتـــــحــــدث بــــاسم وزارة
ـمـلـكـة اخلـارجـيـة األردنـيــة إن ا
ــتــحـــدة بــتـــرتــيب أذنت لـأل ا
دخول ومرور  800 من العامل
ــــدني الــــســــوري في الــــدفــــاع ا
مضيفا أن حياتهم في خطر بعد
هـــجــوم لـــلـــقـــوات احلــكـــومـــيــة
السـتعـاد الـسيـطـرة على مـناطق
كـانت خـاضــعـة لـلــمـعـارضـة في

جنــــــــوب سوريا.
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تـحـدث محـمـد الكـايد وأضـاف ا
أن (األردن وافـق عـــــــــلى طـــــــــلب
ــانـيـا وكـنـدا مـنح بـريـطـانـيـا وأ
أعـضـاء اخلـوذ الـبـيـضـاء جلوءاً
ــمــلـكــة قــبل إعـادة مــؤقـتــا في ا
تــوطـيــنــهم في الــغــرب ألســبـاب

إنسانية).
وأشـــار إلى أن (عــمـــال اإلغـــاثــة
سيـبقون في مـنطـقة مغـلقة  وأن
ـانيـا وكنـدا وافقت بـريطـانيا وأ
على إعادة توطـينهم خالل ثالثة

أشهر).
وتُـعـرف هــذه اجلـمـاعــة رسـمـيـا

 t¹uMð
نـشـر في جـريـــــــدة الـزمــــــــان الـــــعـدد  ٦٠٩٣ في
١٨ / ٧  / ٢٠١٨ اعـالن بـــــيـع عـــــقــــــار حـــــيث درج
الـــتـــســـلـــسـل او رقم الـــقـــطـــعـــة ١ / ١٠٥٧ خـــطـــأ

والصحيح ١ / ١٠٥٧٩ لذا اقتضى التنويه.
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