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طــهـــران فـــإن عــائـــدات الـــشــحـــنــة
ـبـلغ الــنـفـطــيـة تـســتـخـدم فـي دفع ا

انية. ترتب للشركة األ ا
وقــال مــصــدر دبــلــومـاسـي فـرنــسي
"ســتــكــون هــنــاك غـرفــة لــلــمــقــاصـة
صدرة تتـحقق من أن قـيمـة السـلع ا
ـــســـتـــوردة من قـــبل إيـــران وتـــلـك ا

تعوضان عن بعضهما".
 UIH  VM&

وهـــذه اآللــــيـــة "حتـــصن" الـــشـــارين
والــبــائــعــ عــبــر جتــنـب صــفــقـات
ـــكن أن تـــفـــتح الـــبـــاب بــــالـــدوالر 

لعقوبات أميركية.
صدر نفسه أن "النفط هو وأضاف ا
ـكن إليـران ـقــابل الـوحـيــد الـذي  ا
ه (...) واآللـــــيـــــة تـــــســـــمح تـــــقـــــد
باسـتخـدام عائـدات النـفط الستـيراد

سلع".
ويـهـدف االتــفـاق الـنـووي الـذي وقع
في  2015إلى مـنع إيران مـن امتالك
سالح ذري وإخـــراجـــهــا فـي الــوقت

نفـسه من عـزلتـها االقـتـصاديـة برفع
العقوبات التي تخنقها.

لـكن عـنـد خـروجه من االتـفـاق أعـاد
تـــرامب فـــرض عـــقـــوبـــات قـــاســـيــة
تـسـتـهـدف أيـضـا الـشـركـات والـدول
األجـنبـيـة التي تـواصل الـتـجارة مع

طهران. 
وحتت تــهــديــد الــعــقــوبـات أوقــفت
مجـموعات كـبيـرة (الفرنـسيـة توتال
ـلر..) لـديـها نـشـاطات ـانيـة دا واأل
ــتــحــدة كل واســعــة فـي الــواليــات ا
نــــشـــاط لـــهـــا في إيـــران خـــوفـــا من

إجراءات انتقامية أميركية.
وستـدخل دفعـة رابعـة من العـقوبات
حـيز الـتـنـفيـذ في الـرابع من تـشرين
الـثاني/نـوفـمـبر وسـتـطال مـبـاشرة
صادرات النفط اإليرانيـة والعمليات
ــصـــرفـــيـــة مع هـــذا الــبـــلـــد الــذي ا
ســيــنــقـطـع بـحــكم األمــر الــواقع عن

الية الدولية. الدوائر ا
قـــالت فــــيـــديـــريـــكـــا مــــوغـــيـــريـــني

مع إيران". وأضـافت أن "هذا الـنظام
سيتيح للشركات األوروبية مواصلة
الــتـجــارة مع إيـران وفــقـاً لــلـقــانـون
مكن أن ينضمّ إليه األوروبي ومن ا

شركاء آخرون في العالم".
ـوقعة ثـلو الـدول الست ا وحضـر 
لالتـــــفــــاق الــــنـــــووي -- فــــرنــــســــا
انيا وبريطانيا والص وروسيا وأ
وإيـران -- االجـتـمـاع الـذي عـقـد في
نـــيــــويـــورك عــــلى هــــامش أعــــمـــال

تحدة. اجلمعية العامة لأل ا
وقـــالـت مـــصـــادر أوروبـــيـــة إن هــذا
الـكـيان الـذي يـسـمى "اآللـيـة احملددة
األهداف" (سـبـيشل بـوربس فـيهـيكل
- اس بي في) سيعـمل كبـورصة تتمّ
ــبـادالت أو نــظـام مـقــايـضـة فــيـهـا ا
مـــتــطـــور انــطـالقــا من بـــيع الـــنــفط
اإليــــراني مـــصــــدر الـــواردات األول

للبالد.
إذا بـاعت إيـران نـفـطـا إلى اسـبـانـيا
ـــانــيـــا أجـــهــزة إلى مـــثال وبـــاعت أ
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عـمــلــيَّـتي ضــبط خــطــابـات ضــمـان
مُـزوَّرة لــعـقــدين بــلغ مــجـمــوعـهــمـا
7,616,150 مليون دوالر) ,وأوضح
الـبــيـان  أن (الـتــحـقــيـقــات األولـيـة
الــتي قــادهــا الــفــريق أســفــرت عن
ُـزوَّرة ضـبـط خـطــابــات الـضــمــان ا
لــلــعـــقــد األول اخلــاص بــتـــجــهــيــز
ُعـدَّات لـقـسم اإلطـفـاء واإلنـقاذ في ا
ــطــار فــضـالً عن أولــيــات صــرف ا
معاملة تسليف والتي على ضوئها
تعـاقد معهـا مبلغاً منحت الشـركة ا
قــدره 4,140,000 مـــلـــيــون دوالر),
واشـار الى أن (الـعـقـد الثـانـي الذي
َّ ضبط معاملة التسليف وخطابي
ُزوَّرين الضـمـان وصحـة الـصـدور ا
ـــ به والـــبــالـــغــة قـــيـــمــته اخلــاصَّ
3,476,150 مليون دوالر نص على
جتـهـيـز مـعـدات تـخـصـصـيـة لـقـسم
الـعــمــلــيــات األرضــيـة في
ــــــــطـــــــــار) وتـــــــــابع ان ا
(الشركت لم تفِ بشروط
التجهـيز التي نصَّ عـليها
العـقدان). واضـاف البـيان
ان (الهيئة كانت قد أعلنت
في  22ايلول اجلاري  عن
ـؤلف في تـمــكُّن الـفــريق ا
مــكـــتب حتــقـــيق الـــنــجف
لـتــدقــيق أعـمــال مــشـاريع
طار من ضبط مجموعة ا
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أعــلــنت هــيــئـة الــنــزاهــة عن ضــبط
ـــؤلَّف لـــتــدقـــيق أعـــمــال الــفـــريق ا
ومـشــاريع مـطــار الـنـجـف خـروقـات
وجتــــاوزات جـــديــــدة فـي عــــقـــوده
مـــشــيـــرة الى ضـــبـط خــروقـــات في
ـطـار مع عـقـدين أبـرمـتــهـمـا إدارة ا

 . شركت أهليت
وقـال بـيـان لـلهـيـئـة امـس ان (دائرة
الـتحـقـيـقـات في الـهـيـئـة كشـفت عن
ضــــبـط خــــروقـــــاتٍ وجتــــاوزاتٍ في
ـطـار مع عـقـدين أبـرمـتــهـمـا إدارة ا
اثنت من الشركات األهليَّة لتجهيز
ــــــعـــــدَّات ــــــطــــــار بــــــا أقــــــســــــام ا
التـخصُّـصية) ,واضاف ان (الـفريق
ـؤلَّف فـي مـكــتب حتـقــيق الــنـجف ا
ـطار نـفَّذ لتـدقيق أعـمـال مشـاريع ا

بغداد
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لــلـــصـــحـــافــيـــ إن قـــنــوات الـــدفع
اجلـــديـــدة يــــفـــتـــرض أن تــــطـــمـــئن

"اجلهات الفاعلة االقتصادية".
وأوضــحت أن الــهــدف هــو حــمــايــة
كاسـب االقتصـادية التـي تنتـظرها ا
إيــران مــقــابل بــقــائــهــا في االتــفـاق

a¹—«u∫  صواريخ اس 300 خالل استعراض عسكري روسي

{ مــــــوســــــكــــــو (أ ف ب) - حـــــذرت
اسرائيل روسـيا من تـداعيـات قرارها
تعـزيـز الـدفـاعـات اجلـوية حلـلـيـفـتـها
ســوريــا بــعــد أن أســقــطت األســبــوع
ــاضـي طــائـــرة روســـيــة مـن طــريق ا
اخلـطــأ في حـادثــة حـمّــلت مـوســكـو
ــنــاورة إسـرائــيــلــيـة مـســؤولــيــتـهــا 

"متعمّدة".
وبـعـد أســبـوع من إسـقــاط الـدفـاعـات
اجلـويــة الـسـوريــة من طـريـق اخلـطـأ
-20 روســيــة فــوق طـائــرة إلــيــوشـ
ـتــوسط في حـادثـة أدت إلى الـبـحـر ا
مـقــتل 15 عـســكــريــا روسـيــا صــعّـد
الكرمـل خـطابه بـشكل مـفاجئ جتاه
اسرائيل مـعلنـا انه سيـتم في غضون
أسبـوعـ تسـلـيم مـنظـومـة صواريخ

اس-300 لدمشق.
ــة هــاتــفـيــة االثــنــ مع وخالل مــكــا
ـيـر بوتـ حـذر رئيس الرئـيس فالد
الوزراء االسرائيلي بنيام نتانياهو
من ان "نقـل اسلـحـة مـتـطـورة الى أيد
غير مـسؤولة سـيزيـد من األخطار في
ــــنــــطــــقـــة وأضــــاف أن إســــرائــــيل ا
ســــتـــــواصل الـــــدفــــاع عـن أمــــنـــــهــــا

ومصاحلها".
ولـدى الـكـشف عن الــوقـائع يـبـدو أن
الرجـل كـانـا يجـريـان حوار طـرشان
مع تأكيد كل منهما روايته للحقائق.
من نــاحـــيــة تــقــول مـــوســكــو أنه 
حتذيـرهـا متـأخـرا جداً من الـضـربات
اإلسـرائـيــلـيــة ومن نـاحــيـة أخـرى أن
الـطـيـارين اإلسـرائـيـلـيـ اسـتـهـدفـوا
مــسـتــودعــات ذخــيــرة في مــحــافــظـة
الالذقـــيـــة مــســـتـــخـــدمــ الـــطـــائــرة
ــواجـهـة الــنـيـران الـروسـيــة غـطـاء 

السورية.
WIŁ bO Qð

وتنـفي اسـرائيل االتـهـامات وقـد اعاد
نتـانيـاهو االثـن تـأكيد ثـقتـه برواية
سالح اجلـــو الــذي أرسـل قــائـــده الى
موسكو اخلميـس لتوضيح مالبسات

احلادث.
لـكـن بـوتــ اكــد أنه يــرفض الــروايـة
االســرائـيــلــيــة حــول احلــادث مــركـزا
"حتـــديــدا عـــلى مـــا قـــام به" اجلـــيش

. االسرائيلي بحسب بيان للكرمل
وشـدد بـوتــ عـلى أن قـرار مــوسـكـو
بـتــعــزيـز مــنــظـومــة الــدفـاع اجلــويـة
السـوريـة هـو "في مـحـله بـالـنـظر الى
الـوضـع و(يـهــدف) قــبل كل شيء إلى

توسط". احملاذية لسوريا في البحر ا
واالثـــنـــ أبـــلغ الــــرئـــيس الـــروسي
ــيــر بـــوتــ حــلــيـــفه الــرئــيس فالد
السوري بشـار األسد بهذه اإلجراءات
خالل مــحــادثــة هـــاتــفــيــة هي األولى
بينهـما منذ إسـقاط الطائـرة الروسية

من طريق اخلطأ.
تشـكل هذه الـتوتـرات مثاال عـلى مدى
تـعـقيـد الـنـزاع الـذي انـدلع في 2011
في سوريا الـتي باتت مسـرحا لتدخل
ـصالح دول عدة أحـيـانا مـتـنـاقضـة ا
من الـقـوى الـغـربـية إلـى إيـران مرورا

بتركيا.
ŒË—U  ◊uIÝ

ـتحدث باسم الـكرمل واالثن قال ا
تري بـيسكـوف "بحسب مـعلومات د
خبرائنـا العسـكري فـإن السبب هو
تـــصـــرف مـــتــــعـــمّـــد من الــــطـــيـــارين
كنه إال اإلسرائيليـ وهذا األمر ال 

أن يضرّ بعالقاتنا" مع إسرائيل.
واضـاف أن "الـطــائـرة (الــروسـيـة) لم
تسـقط بـصـاروخ إسرائـيـلي واحلـمد
لـــــله. إال أن تـــــصـــــرف الــــطـــــيـــــارين
" هـو مـا سـمح بـوقـوع اإلسـرائـيـلـيــ
ـــتـــحـــدث أن قــرار احلـــادثــة. وأكـــد ا
تــسـلــيـم سـوريــا صــواريخ إس-300
ليس مـوجهـا ضد أي بـلد بل (اتـخذ)

دفاعا عن جنودنا"في سوريا.
ومـنذ 2015 تـنـشر روسـيـا قـوات في
سـوريـا دعـمـا لـنـظـام األسـد وهـو مـا
سـمح لـه بـاســتـعــادة قـسـم كـبــيـر من

أراضي البالد.
ويـشــكل إســقـاط الــطـائــرة الـروســيـة
أخـطـر حــادثـة تــشـهـدهــا آلـيـة "اخلط
السـاخن" الـتي  الـتوصل إلـيـها في
 2015لـتــجــنب حــصــول مــواجــهـات

روسية-إسرائيلية في سوريا.
وفي الـــســـيــــاق نـــفـــسه حـــذر وزيـــر
اخلـــارجــــيـــة الــــفـــرنـــسـي جـــان إيف
ـــنـــطـــقــة لـــودريــان االثـــنـــ من أن ا
ـكـن أن تـشــهـد احملـيــطــة بـســوريــا 
"حربا دائـمة" إذا لم يـتم التوصل إلى

حل سياسي في هذا البلد.
وقـال الـوزيـر الـفـرنسـي "هـنـاك الـيوم
خـمـسة جـيـوش تـتـواجه فـي سـوريا
واحلـوادث االخــيـرة تــظـهــر أن خـطـر
اندالع حرب إقـليمـية هو خطـر فعلي"
في اشارة الى حادث اسقاط الطائرة.
وأعلن اجليش اإلسرائـيلي اإلثن أنّ
عمـليـة تشـريح جـثّة شـاب فلـسطـيني

ـاضي بـعـيد فارق احلـيـاة األسـبوع ا
اعتقاله في الضفة الـغربية احملتلّة لم
حتدّد سـبب وفـاته لـكـنّـهـا أكّـدت أنـها
لـيـست نــاجـمـة عن تـعــرّضه لـلـضـرب

على أيدي اجلنود كما تقول عائلته.
وكـان مـصـدر أمـني فـلـسـطـيـني أعـلن
لـــوكـــالـــة فـــرانـس بـــرس أنّ قـــوة من
اجليش اإلسرائيلي نفّذت عملية فجر
 18أيلـول/سبـتـمبـر اجلاري في قـرية
ا في الـضفة الـغربيـة احملتلّة بيت ر
اعتـقلت خاللـهـا محـمد اخلـطيب (24
عـــــامــــا) لـــــكـن ســـــرعــــان مـــــا أبـــــلغ
اإلسرائيليون اجلانـب الفلسطيني أن

وقوف توفي. ا
ويومها أعلن اجلـيش اإلسرائيلي في
بـيـان أنه أوقف "فـلـسـطـيـنـيـا يـشـتـبه
بـقـيـامه بــنـشـاطـات مــعـاديـة في بـيت
ـا" مـؤكـدا ان الـشــاب " تـوقـيـفه ر
من دون عـنف أو مـقــاومـة من جـهـته.
وقد فقد الوعي". وأعلنت وفاته الحقا

ستشفى. بعد نقله الى ا
غير أن عائـلة اخلطيب قـالت إن ابنها
"  إعدامـه" مؤكـدة "قـيـام مـجـمـوعة
من اجلنود مـدججـة بالـسالح بضربه

بعد خلع باب غرفته".

واإلثن قال متحدّث باسم اجليش إنّ
"الـــتـــشـــريـح الـــذي حـــضـــره طـــبـــيب
ــشـتــبه به لم فـلــسـطــيـنـي كـشف أن ا
يتـوفّ نتـيـجة صـدمـة أو بسـبب عنف
مارسه ضدّه اجلنود (اإلٍسرائيليون)".
وأضـاف إن "مالبـســات وفـاته ال تـزال

قيد البحث".
تحدّث أنّ اخلـطيب فقد الوعي وأكّد ا
أثــنــاء تـــوقــيــفه وأن أطـــبــاء اجلــيش
كان قبل أن اإلسرائيلي أسعفوه في ا
ـستـشفى مـشدّداً على يتم نـقله إلى ا
أن نــــقـــــلـه تــــرافـق "مع أداء جـــــهــــود

إنعاش".
»dCK  ÷dFð

وكـــــانت هـــــيـــــئـــــة شـــــؤون األســـــرى
الفلـسطـينـي أعـلنت األحـد أن نتائج
تشـريح جـثـة اخلطـيب بـيّـنت تـعرضه
للضـرب في أنحاء مـختلفـة من جسده

قبل وفاته.
وقالت الهيئـة احلكوميـة الفلسـطينية
في بيـان إن "الـنـتائج األولـيـة لـعمـلـية
الـــتـــشـــريح أظـــهـــرت بـــشـــكل واضح
ـاوي لالعـتـداء تـعـرض الـشـهـيـد الـر
والـضـرب" مـشـيــرا الى "كـدمـات عـلى
ن وعــلى أمــاكن صــدره وفــخــذه األ

كـمـا اظن ال يوجـد ما هـو اكثـر قـسوة من مـتابـعة اخـبار تـشـكيل احلـكومـة التي
ـخـالـفـة دستـوريـة.وال اظن كـذلك ان كل مـا نـسـمعه من بـدأت خـطـوتـها االولى 
ـنــصب رئـاسـة الـوزراء سـوف يـخـلق لـنـا ذرة سـعـادة حـوارات وتـقـد اسـمـاء 
ـزيد من ـغـلـقة الـتي تـسـعى  واحـدة.فـهنـاك جـدار بـينـنـا وبـ غرف الـسـيـاسة ا
كـاسب.وبال مبالغة اقول ان الذين فهموا ما كتبه علي الوردي لن يكونوا جيال ا
سعـيدا بـاي شكل مـن االشكـال.انهم بـكلـمة واحـدة ومـباشـرة جيل تـعيس,وتـائه
ويقـضي يومه في قلق دائم.  لو كان الوردي مـعنا لقال لنا ان فـكرة الغنيمة هي
وصف ينـطبق على هذا الصراع الذي يدور ب الكتل ويشترك االعالم والكتاب
في متـابعته.ولعل هناك من يريد ان يصل الى احلصول على مكاسبه السياسية
شروعة االخرى ال تاتي بفائدة تذكر.اذن باقـصر طريق ما دامت طرق الكسب ا
كاسب عـلى مصاريـعها. سـؤولية الـتي تفتح ابـواب ا اقصـر الطرق هـو طريق ا
ال قبل ايـام قرات مـقاال الحـد الكـتاب يـتحدث فـيه وزيـر دفع مبـلغـا كبيـرا من ا
نصب بدأ يفتش كيف يحصل ليـحصل على كرسي وزارته.وبعد حصوله على ا
ارس في السياسة اذا لم ـال الذي دفعه. اذن عقلية الغنيمة حل واقعي  على ا
ؤسف ان نشـاهد يومـيا قصصـا وحكايات تكن هـناك قوة تنـفيذيـة رادعة.ومن ا
عن فسـاد ال احد يـستـطـيغ ان يوقـفه.وفي ظل جو كـهـذا لن تكـون فكـرة العـدالة
موجودة ابدا,وسيـكون التفكير مشلوال.ولن يتمتع احد بشيء بل ستكون احلياة
عـبارة عـن مغـامـرة يـراهن علـيـهـا بعض مـن يفـكـر بـعقـلـيـة الغـنـيـمة. اظن ان من
ثل لن يكون االفكـار اخليرة فكـرة تقول ان التـسامح يخلق تالمـيذه لكن الرد بـا
مؤثـرا بقدر ان يقف االنـسان ليـعفو ولـيسامح.هـذه هي البطـولة.وال توجـد بطولة
افضل من نـكران االنسان لذاته في سبيل تغيير طـريقة تفكير الناس. في حركة
ـوذجا اخالقيـا يغـير من طريـقة تـفكيـرنا التي السيـاسة ال يـريد احد ان يـكون 
كسب هي مـا يتقاتل تتجـه في طريق التـفكير الـبائس الذي يـقول ان الغـنيمـة وا
علـيه السـياسون.ولـن يحس اي سيـاسي بانه انـسان حـقيقـي اذا لم تكن له هذه
ـتـحررة مـن جاذبـيـة الـغنـيـمـة الى جـاذبيـة الـتـحرر الـروح ا
وخلق الـصورة اجلـميـلة االخرى الـتي تنـقذنـا من ضباب
واقعـنا القـاسي.لذا لن يقول اي مـواطن بان السـياسي
يتـعبون من اجل بـناء البلد النـه ال يرى اال الصراع على

ناصب يشتعل منذ اعوام وما زال كما هو. ا

(كـــيـــا) في مـــرآب بـــبـــغـــداد.وتـــابع
ــصــدر ان (عــبــوة نـــاســفــة كــانت ا
مـوضــوعـة داخـل الـبــاص في كـراج
الـنـهـضـة فـي جـانب الـرصـافـة وان
تـفجـرات - صقر قوة من مكـافحـة ا
بغداد  –تمكنت من تفـكيك العبوة),
وأضاف  أن (الـعمـليـة تمت دون اي
اصــــــابــــــات و فـــــــتح حتـــــــقــــــيق
بــاحلــادث).واعــتــقــلت قــوة امــنــيــة
شخـصـ بـحـوزتـهـمـا مـخدرات في
مــنــطـــقــة بــغــداد اجلـــديــدة . وقُــتل
مدنيان  جراء انفجار عبوة ناسفة.
وقال مـصـدر بـالشـرطـة في تـصريح
إن (عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة
جتمعاً للعمال في منطقة البياع ما
,( أســفـر عـن مـقــتل مــدنــيــ اثــنـ
وأضاف أن (قوة أمنيـة طوقت مكان
احلادث ومنعـت االقتراب منـه فيما
 نـقل جـثـتي الـقـتـيـلـ إلى دائـرة

الطب العدلي). 
وافـاد  مـصـدر أمـني امس  (أن قـوة
امـنــيــة من الــلــواء الـثــاني الــفــرقـة
االولى شرطة احتادية القت القبض
ــشـهـود عـلـى شـخـصـ وبـاجلـرم ا
بــحـــوزتـــهــمـــا مـــادة مــخـــدرة نــوع
كـــريــــســـتـــال مـع مـــواد لـــتــــعـــاطي
اخملدرات -  پاي بايت-  وذلك اثناء
الـتــفـتــيش في سـيــطـرة الــشـقق في
بغداد اجلديدة) ,وأضاف أن (القوة

ـتــهـمــ الى احـد مــراكـز اقـتــادت ا
االحتجاز االمني الجراء الـتحقيقات

الالزمة). 
وألــقت قــوة أمــنــيــة الــقــبض عــلى
مــطــلــوبــ من اخلاليــا االرهــابــيــة

وصل. النائمة في مدينة ا
ـــركــز اإلعـالم األمــني وقــال بـــيـــان 
امس انه (بــإشــراف وتــخــطــيط من
شـتركة نفذت قبل قيادة العـمليات ا
قوة مـشتـركـة من اجليـش والشـرطة
ضمن قيـادة عمـليـات نينـوى عمـلية
نوعـية وبـوقت قيـاسي داخل مديـنة
ــــوصل بــــجــــزئــــيــــهـــا الــــشــــرقي ا
والـغــربي) ,وأضـاف ان (الــعــمــلــيـة
أسفـرت عن الـقاء الـقـبض عـلى عدد
ـطـلوبـة للـقـضاء وفق من األهداف ا
قضايـا إرهابـية وتـعد هذه الـعمـلية
ضـرب جــديـدة لــلـخاليــا اإلرهـابــيـة

النائمة).
bA(« ·«bN²Ý«

وأعلن قائد عمليات احلشد الشعبي
حملور غرب األنبار قاسم مصلح عن
ــاركــيــة اســتــهـــداف الــقــوات الـــد
ـنـضـويـة ضـمن الـتـحـالف الـدولي ا
إحــدى مــقــرات احلـــشــد في قــضــاء
القائم بثمانيـة قذائف مدفعية حيث
سـقــطت تــلك الــقــذائف قــرب إحـدى
معـسـكـرات قيـادة عـمـليـات احلـشد.
وقـــــال بـــــيـــــان العالم احلـــــشـــــد إن

خـــروقـــاتٍ وجتـــاوزاتٍ بـــأكـــثـــر من
ثــمــانـــيــة ماليــ دوالر فـي الــعــقــد
ــنــظـومــة تــبـريــد صــالـة اخلـاص 
طـار). ودمر طـيـران اجليش سـتة ا
أنــــفــــاق لــــعــــصـــــابــــات داعش  في

محافظة األنبار.
ÍdzUAŽ Ÿ«e½

ـــركــز اإلعـالم األمــني وقــال بـــيـــان 
امس  ان (طيران اجليش بالتنسيق
مع قيادة عـمليـات صالح الدين دمر
 6أنفـاق تـسـتخـدم من قـبل عـنـاصر
إرهـابـيـة حتــتـوي عـلى 10 عـبـوات
نـــاســفـــة ومـــواد غـــذائــيـــة ومـــولــد
كـهـربــائي في جـزيــرة الـصـيــنـيـة –
حديـثـة).  وقتل مـدني واصـيب اخر
في نــزاع عـشــائــري عــلى مــنـزل في
منطقة سبع البور التابعة للعاصمة
بغداد . وقال  مصـدر أمني في بيان
امس ان (نزاعا  عشائريا  استهدف
 منـزالً ضـمن منـطـقة سـبع  تـطورت
الى اسـتــخـدام االسـلــحـة اخلـفــيـفـة
ــتـوســطــة مــا اســفـر عـن مـقــتل وا
مــدني واصــابــة آخــر) ,واضـاف ان
(قـوة امـنـيـة طــوقت مـكـان احلـادث
ونقلت اجلريح الى مـستشفى قريب
لتـلقي الـعالج فيـما فـتحت حتـقيـقا

عرفة مالبساته). 
فيما  فكـكت قوة امنية عـبوة ناسفة
موضـوعـة داخل بـاص صـغـيـر نوع
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تحدة), تحدة (الـواليات ا { اال ا
)أ ف ب) - أعــــلـن األوروبــــيــــون عن
ــواصــلـة إنــشــاء نــظــام مــقــايــضــة 
جتـــــارتــــهـم مع إيـــــران واإلفالت من
العقوبـات األميركيـة في قرار يشكل
ضــربــة لــواشــنــطن عــشــيــة خــطـاب
الرئيـس دونالد تـرامب في اجلمـعية
ـتـحــدة الـذي يـهـدف الـعــامـة لأل ا

إلى تعبئة ضد إيران.
ـــبــادرة إلى إنـــقــاذ وتـــهــدف هـــذه ا
االتـفـاق الـنووي اإليـراني الـذي وقع
في  2015عـلى الــرغم من انــسـحـاب
ـدوي مـن هـذا ــتــحــدة ا الــواليــات ا

اضي. النص في أيار/مايو ا
وفي إعالن تلـته باالشـتراك مع وزير
اخلــارجــيـة اإليــراني مــحــمــد جـواد
ظريف قالت وزيرة خارجية االحتاد
فــيـــديــركـــا مــوغـــيــريــنـي "عــمـــلــيــا
ســـتــــنــــشـىء الـــدول األعــــضــــاء في
االحتــاد االوروبي كــيــانــاً قــانــونــيـاً
ـشروعة ـالية ا ـعامالت ا تحدةلتسـهيل ا »ŸUL²ł∫ وزيرة خارجية االحتاد االوربي خالل اجتماع اجلمعية العامة لال ا

(معـسكـرا تابـعا لـلحـشد في مـنطـقة
سعـده في القـضـاء تعـرض للـقصف
ـاركية دفعي من قـبل القـوات الد ا
تـمركزة التابـعة للـتحـالف الدولي ا
في قـاعـدة الـفــوسـفـات في صـحـراء
األنبار ) ,وأضاف أن (تلـك القذائف
عسـكر) مؤكـدا (أننا سقطت قـرب ا
نعد  ذلك استـهدافا متـعمدا من قبل
القوات األجنـبية لقـطعات احلشد ).
وألــقت قــوة امـــنــيــة الـــقــبض عــلى
ثــمــانـــيــة من عــصـــابــات داعش في
وصل.وقال ـدينة ا اجلانب األيسر 
الـنـاطق بــاسم وزارة الـداخــلـيـة في
بيان امس ان (فوج طوار الشرطة
الثـاني عـشـر الـتـابع لـقـيـادة شـرطة
نــيـــنــوى وبـــنــاءً عــلـى مــعـــلــومــات
واطن ألقى استخبارية وتـعاون ا
الـقــبض عـلى ثــمـانــيـة عـنــاصـر من
عصـابات داعـش مطـلوبـ لـلقـضاء
وصـــادرة بــــحــــقـــهـم أوامـــر قــــبض
بقضايا إرهابية بـينهم مقاتلون في
مــا يـــســـمى ديــوان اجلـــنـــد وكــذلك
بيـنـهم من كـان يعـمل في مـا يـسمى
األمـنــيــة واحلـســبـة خـالل سـيــطـرة
عـــصــــابـــات داعـش عـــلـى مـــديــــنـــة
ـوصل) ,وأضـاف انه ( الــقـبض ا
عــلى االرهـــابــيــ في مـــنــاطق حي
الـزهــراء وسـومــر والــقـادســيـة  في

دينة ).  اجلانب األيسر من ا شعار هيئة النزاهة

جتــنب أي تــهـــديــد مــحــتـــمل حلــيــاة
صدر نفسه. اجلنود الروس" وفق ا
وبـحــسب الــكــرمـلــ فــإن "تـصــرفـات
اجلـــيش اإلســـرائـــيـــلـي هي الـــســـبب

أساة". الرئيسي في هذه ا
وفي خطـاب متـلفـز شرح وزيـر الدفاع
الــروسي ســيــرغي شــويــغــو في وقت
سابق اإلجراءات التي قررتها موسكو

لتعزيز الدفاعات اجلوية السورية.
وقال شويغو "لديـنا اقتناع بأن وضع
هـذه اإلجراءات قـيـد الـتـنـفـيـذ سـيردع
ـتـهــورين عن الـقــيـام بـأفــعـال تـهـدد ا
سالمـة جــنـودنــا" وإال فـإنــنـا "ســنـرد
ناسب". وسـارعت واشنطن بالشـكل ا
إلى إبداء معارضتها للقرار الروسي.
وقــال وزيـــر الــدفـــاع األمــيـــركي جــيم
مـاتـيس في تـصـريح لـلـصـحـافـي إنّ
"أيّ أسلحة إضافـية هدفها دعم األسد
في هذا الوقت لن تؤدّي إالّ إلى إبقائه
ـنطـقـة بأسـرها في موقع يـهـدّد فيه ا
نطقة والتهديد هو تدفّق الجئ من ا

وهو أيضاً قتله شعبه".
وأضــاف مـــاتـــيس "أي شيء مـن هــذا
ـكـنه الـقـبـيل يـضع األسـد في مـوقع 
فـيه بـشـكل أسـاسيّ أن يـضع مـزيـداً
من العـراقيل أمـام تسـوية هـذا النزاع

وإنهائه".
وأعــلن اجلــيـش الــروسي االثــنــ أن
روســيــا ســتــســـلم اجلــيش الــســوري
مــنــظــومـة صــواريـخ الــدفــاع اجلـوي
. إس-300 احلـديــثـة خالل أســبـوعـ
نـظومة اتّخذ وكان قرار تسـليم هذه ا
في 2010 لـــكـــنـه لم يـــنـــفّــــذ بـــســـبب
معارضة إسـرائيل التي تـقيم عالقات

جيدة مع روسيا.
نـظومة "قادرة وأكد شويغـو أن هذه ا
على اعـتراض طـائرات عـلى بعـد أكثر
من 250 لم وقادرة على ضرب أهداف

جوية عدة في آن واحد".
وتــتــولى الــقــوات الــروســيــة حــالــيــا
نـتـشرة تشـغـيل صواريخ إس- 300ا
قرب الـقـاعـدة الـبحـريـة في طـرطوس
وصـواريخ إس- 400االكــثــر تــطــورا
ـنتـشـرة في مـحـيط قـاعـدة حـمـيـميم ا

اجلوية في غرب سوريا.
الحة وقال وزير الدفاع الروسي إن "ا
عـبـر األقـمـار االصــطـنـاعـيـة ورادارات
الطائرات وأنظمـة اتصاالت الطائرات
احلربـيـة الـتي تـهاجم أهـدافـا أرضـية
ــنـاطق سـتــتـعـرض لــلـتــشـويش في ا

مــخــتــلــفــة من جــســده". كــمــا أظــهــر
الــتـــشـــــــريح بـــحــسـب الــبـــيــان أن
"طــبــيــعـــة عــمــلــيــة اقـــتــحــام مــنــزل"
اوي "وعملية االعتقال الوحشية الر
أثـــرت عـــلى عـــمل أجـــهـــزة جـــســـده
وبـالـتــالي كـانـت سـبـبــا رئـيــسـيـا في

استشهاده".
وتـمّت عــمــلـيــة الـتــشـريـح في مـعــهـد
الطب الـعدلي اإلسـرائيـلي "أبو كـبير"
واسـتـمـرت سـاعـات وحـضـرهـا مـديـر
مـعــهـد الــطب الـعــدلي الــفـلــسـطــيـني

الطبيب ريان العلي.
وكان بـشـير اخلـطـيب شقـيق الـشاب
ــــتــــوفي روى لــــفــــرانـس بـــرس أنّ ا
شــقــيـقـه تــعــرض لـضــرب شــديــد من

القوات اإلسرائيلية أثناء اعتقاله.
وأضـاف" دخــلــوا عـلى غــرفــة مـحــمـد
وهــو نـائـم وقــامـوا بــضــربه بــشــكل
عنـيف وسـمعت صـراخه ألنـني أسكن

في الطابق الثاني".
وتـابع "بـعد فـتـرة سـكت صـوته ومن
ثم قاموا بتكبيله وحمله جندي واحد
على ظـهـره وخرجـوا به وضـعوه في
سـيــارة عــســكـريــة وغــادروا. صــبـاح

اليوم عرفنا أنه استشهد".
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أسلـحة الدمـار الشامـل التي ظل يبـحث عنـها األمريـكان وجواسـيسـهم في عهد
صـدام حـسـ ..لم يـجـدوا شـيـئـاً من هـذه االسـلـحـة الـتي روج لـهـا الـغـرب بـان
عامـل اسلحة متنقلة صدام سيـغزو العالم بها ..وبعدهـا فبركوا افالما وصوراً 
من اجل اخذ ذريـعة في غزو و احتالل العراق ونفطه كل ذلك من اسقاط النظام
وحمـاية اسرائيل  لـكنهم اعـترغوا بـعده بعدم وجـود مثل هذه االسـلحة من قبل
ـتـحدة وهـم جواسـيس في الـ..CIAواعـتـرف الـرئيـس االسبق مـفـتـشي اال ا
وبعـده بذلك واعترف بلير ايضا وكل القادة الـعسكري  وجاءت جلان التفتيش
ـصـانع االنـتـاجـيـة .واثـناء ـعامـل وا و فـجـروا كل مـخـازن االسـلـحـة الـثـقـيـلـة وا
ـنـتـشرة في الـعـراق وقـصـفوا كل ـعـسكـرات ا االحـتالل نـسـفوا وقـصـفـوا كل ا
ـســتــشــفـيــات ودور الــعــبـادة ــدارس وا ــيــاه وا وســائل االتــصـال ومــشــاريع ا
واجلامـعات ومخازن الـتجارة وقصـفوا الوزارات والبـيوت وراح ضحيـتها مئات
ـطارات ومـحطات ـواطنـ وقصـفوا اجلـسور والـسدود والـطرق وا االلوف من ا
تــصــفــيــة مــيــاه الـشــرب  واســتــخــدمــوا كل انــواع االسـلــحــة احملــرمــة دولــيـاً
ـئات الـسنـ النهـا حتمل ـا تزل آثـارها بل وسـتـستـمر  ـنضب و كـالـيورانـيوم ا
ـاء والـهـواء الجـيال ـواد اجلـرثـومـيـة والـذرية والـسـرطـانـيـة وتـفـسـد االرض وا ا
ــلـيـارات من الـدوالرات عن ذلـك  وفـقـد الـبـنى بـعـيــدة . وخـسـر الـعـراق آالف ا
الـتـحتـيـة الـتي كـانت في اوج انـتـاجهـا في كـافـة اجملـاالت الـصـناعـيـة واخلـدمـية
والـصـحـيـة والـغـذائيـة والـتـربـويـة والـزراعـية والـعـلـنـيـة والـعـسكـريـة..و..الـنـفـطـية
والدوائـية ..والـتي كلـفت الـدولة تـرليـونات الـدوالرات ..كـما سـرقت كل االسلـحة
من صـواريخ ودبـابــات واعـتـدة ثـقـيـلــة ومـدرعـات وطـيـارات ومــصـانع االسـلـحـة
وسـيـارات مـصفـحـة وشـاحـنـات وادوات عـسـكـريـة واجـهـزة مـتـطـورة لـلـتـصنـيع
ؤسسات العـسكري سرقت وحـملت الى دول اجلوار  نـاهيك عن حرق جمـيع ا
ـخـتـلف صنـوفـها من قـبل الـعـمالء الذين دخـلـوا من دول اجلـوار وبقـيت الـنار
مضرمـة لشهور  وشهد العراق تصفيات طائفية ذهب ضحيتها اكثر من مليون

ونصف انسان ... 
والن احلديث يطول ويعرفه اجلميع ..اقول..

لم تـطـالب احلـكـومـات الالوطـنــيـة الـتي جـاءت بـعـد االحـتالل بـالـتـعـويـضـات عن
خــســائـر الــعــراق  بـعــد ان اعــتـرف بــوش االبن ورايـس وبـلــيــر وكـبــار الــقـادة
لك اسلحـة الدمار الشامل  العسـكري االمريـكي ومفتـشيهم بان الـعراق ال 
ــنــظــمـات الــدولــيـة ـان وا لــهـذا ادعــو احلــكـومــة الــقــادمـة والــبــر
لف امام محكمة والشـخصيات الوطنية الى حتـريك هذا ا
ــقـاضـات تـلك الــدول الـتي شـاركت في الـعــدل الـدولـيـة 
احلرب و تـدمير الـعراق  واستـرجاع حقـوقه من سرقة
الـنــفط من قـبل الـدول اجملـاورة والـعـمالء والـسـيـاسـيـ

التي استمرت خمسة عشر عاما من دون هوادة .
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وتــخـــلـــيــــــهـــا عن بـــرنـــامـج نــووي
عسكري.

وكــــان الــــرئـــــيس اإليــــرانـي حــــسن
روحـاني أكـد لشـبـكـة التـلـفـزيون "ان
بي سي" االثــنــ أن بالده اخــتــارت

البقاء حاليا في االتفاق النووي.

حتلـو حيـاة اإلنسـان بـاعمـار األوطان  فـالوطن لـيس مـجرد قـطعـة ارض جرداء
ا جـنة يخلقـها االنسان في االرض لتـكون مصدر عيش واطن وا يعـيش عليه ا
كـر وسـعـادة وامـان  لـذلك الـوطن شـرف االنـسـان وكـرامـته  وكم مـن الـدماء
سـفـكت ألجل الـوطن وكم من شـعـار رفع يـتـضـمن ضـمان حـريـته وسـمـو هـيـبته
ن يـسكـنـهـا بـفضل وقـوته .ولـكن لالسف بـعض االوطـان تـكـون سجـون كـبـيـرة 
سلـطة احلكام الـغاشم  فـيصبح الوطن ال يـطاق يحلم ابـنائه بتركه الى ارض
الله الـواسعة وكثير من احلـكام يعتبرون الـوطن ارثا تركه لهم االباء وان كل ما
وأن سكـانه عبيد لهم يحق فوقه مـلك لهم  لهم حق التصرف فـيه كيفما ارادوا 
وزجـهم فـي عـمل ال يـرغــبـون به دون أجـور  او لـهم احــتـقـارهـم والـبـطش بــهم 
زجهم في حـروب خاسرة ال طائلة منها سوى رغبـة احلاكم بالهيمنة واالستبداد
ـا طـائـفـيــة او قـومـيـة الـغــرض مـنـهـا حتـقـيق او اســتـخـدامـهم في صــراعـات ر
دن كـاسب الشـخصـية  والـنتـيجـة االف الشـهداء وااليـتام واالرامل وتـقد ا ا

زارع . وحرق ا
ان اقبح االشـياء عـندمـا يـكون الـوطن هو الـوسيـلـة الذالل ساكـنيـة واالسوأ من
هـذا كـله عـنـدمـا يكـون الـوطن خـربـة تـنـعق فـيـهـا الـغـربان حـيث اخلـراب في كل
مكـان وتصـبح االرض اخلضـراء ارض جرداء وتـصبح احلـدائق مجرد ارض ال
وان الـبـنـاء جتـد فـيـهـا اال جـذوع الـنـخل اخلـاويـة دون ورد او اغـصـان مـزهـرة 
ـتـلك هـيــبـة وجـمـال الـعـصـر  وان االنـهــار اصـبـحت مـكـبـا لالزبـال بـسـيط ال 
اء فيه اصبح مـصدرا لالمراض بعد ان اء الفارغـة  وأن ا والنـفايات وقنـاني ا

لوحة العالية. نفقت اسماكه لنسبة ا
وتـمـوت أمال عنـدهـا يـصبح الـوطن في حـالـة يـرثى لهـا 
عنـدها ل  اإلنـسان في احلـياة ويـصبح كل شيء فـيه 
يتـمنى االنـسان ترك الـوطن ويفـضل الرحـيل الى العالم

ا يجد جنة الله . االخر ر


