
حينما يكون مقاتل اشجع من كتيبة في جيشك  حينما يكون العب واحد
امهر مـن نصف فريـقك  حيـنمـا يكـون بوق عـند االخـر اصدح واعلى من
كل ابواقك .. حينما تكون انت مسؤوال اعلى .. عليك ان تعلم ان خلال ما
ــؤسـسـة هـزا ـســاءلـة وهـز ا ــصـارحـة وا ــراجـعـة وا يـدعـوك لــلـتـوقف وا
تـوفرة.. ذلك ال يسـتـوجبه وجع اإلحـسـاس باالخـفاق مـع كل اإلمكـانـات ا
حاسبـة الذات واالحساس بشـرف التكليف قـبل طعم التشريف يتم اال 
على ان تكون اخلـطوات ثورية حتمل مـعالم التغـيير من اجل األفضل واال

ستبقى اغلب امنيات فضل الله بالقلب وبع الله..
ركز الـوطني لالعالم العراقـي بشأن بنـاء الدولة حتدث في ندوة أقامهـا ا
األسـتــاذ فـضل فـرج الــله مـديــر عـام شــبـكـة االعـالم الـعـراقـي عن هـمـوم
الشـبـكـة الـتي حـدد بـعض أسبـاب عـدم ارتـقـاء الـعمل فـيـهـا الى مـسـتوى
الـطـمـوح بـثالث نـقـاط (تـرهل اجلـهـاز الـهـيـكـلي نـقص الـتـمـويل رسـمـيـة

الطرح) .. 
ـسـتـبـطـن الـوجع عـمـا اسـمـاه (إمـكـانـيـة اذ حتدث  –بـأسـلـوب الـعـارف ا
ـهـني  –وهي مـهـمـة لــيـست سـهـلـة الـتـحـول من اخلـطــاب الـرسـمي الى ا
وبذات الوقت غـير عـصية  –كما تـطرق الى قلـة الدعم مع انه ذكـر ارقاما
تكـاد تـكون هـائـلة (93 ملـيـار ديـنار شـهـريـا مع إضافـة خـمـسة مـلـيارات
دينار من اإلعالنات) مقارنة مع بقية الـقنوات االهلية التي ال تمتلك خمس
ئة من ميزانية الشبكة وامكاناتها علما انها قد توازيها ان لم تفقها في با
ـعـنى حتـقيق ـفـاصل ( ـا الـتاثـيـر بـبـعض ا االنـتشـار واالسـتـقـطـاب ور
االهداف اإلعالمية للمؤسـسة) وليس اخرا تناول مسـالة الترهل الهيكلي
وما يتبعه من بطالة وظيفية حتمية في ظل اكثر من أربعة االف موظف في
الشـبكـة واكثـر من أربعـة وثالث مـكتـبا في الـداخل واخلارج تـكلف نـحو
ـضـحك تـسـعـ مـلـيـارا رواتب مـوظـفـ في مـشـكـلـة تـبـدو من الـــــنـوع ا

بكي او الصبر على ما ال يطاق . ا
رة األولى التي اواجه مـباشرة األستاذ فرج الـله لكني رايته قد مع انها ا
ـلـسـوع لـكـنه ـعـانـاة والـتـركـة بـحـرقـة ا ـلم الـواثق وابـلغ ا تـطـرق بـهـدوء ا
مـتـســلح بـالــعـمل والـرؤيــة واحلس لـبـلــوغ اهـداف مـحــددة وفـقـا لــلـظـرف
عطيات والـواقع  أراد ان يقول انه ال يفـكر بطوبـاوية وال يسرح خارج وا
قصود فيه وظف سارع الى توضيح ا البيئة .. حتى حينما ذكر اعداد ا
ا يؤمن ليس قطع االرزاق بـقدر مـا هو البـحث عن بدائل لـتطويـر العـمل 
ـستـطـاع ووفـقا زيادة االرزاق وحتـسـ األداء واسـتـقاللـية الـقـرار قـدر ا

رعية  . للضوابط ا
ركـز الـتـقـيت فـرج الـله سـريـعـا فـقـلت له: (قـبل كل قـبل ان نـغـادر قـاعـة ا
شيء نحن وانت والـله يـعـلم ان الواقع الـقـائم في الـشبـكـة هو لـيس ولـيد
اليـوم او نتـائج مـرحلـتك بل هـو امتـداد لسـنوات خـلت وركـود وتراكـمات
تمكنت حتى ترسـخت وان اإلصالح فيــــــها يستـند على اربـــعة محاور
ـكن جتـاوزهــا (أوال ضـرورة احلـصـول عــلى قـرار بـأهــمـيـة الـتــغـيـيـر ال 
تعـارف عليه وان عنونت ـعنى ا وحتميته  –الن الشبكة لـيست مستـقلة با
ـكن له ان يسهل بلوغ ا  هـيمنة  هكذا  –ثانيا تغـيير العقـلية واالليات ا
ال بطريقة مـقلوبة يكون فيها للتـــــــطوير قترحة ثالثا إدارة ا األهداف ا
ال يدور بطـريقة عـطائية والتوسع والتـاثير حـصة األسد  وجــــــــــــعل ا

ال وظيفية..
 ورابعا واالهم  العمل لله وبـع الله عند ذاك فقط
كن ان نـتحـسس رؤية الـنـور بدايـة النـفق وليس
اخــره .. والــله ولـي الــتــوفــيق وصـــاحب الــفــضل

والفرج).
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{ الــــقـــدس) ,أ ف ب) - اتّــــهم رئـــيس
األركـــان اإلســرائــيـــلي األســبـق بــيــني
ــنــافس األبــرز لـبــنــيــامـ غــانــتس ا
نـتانـياهـو في االنتـخابـات التـشريـعية
ــقـبل ــقــرّرة في  9نــيــسـان/أبــريل ا ا
اإلثــنـ رئـيس الـوزراء بـقـبض رشـوة
ـاليــ الـدوالرات فـي صــفــقــة شـراء

انيا. غوّاصات من أ
وقـال غانتس خالل مؤتمر صحافي إنّ
نــتـانـيـاهـو قـبض مـن شـركـة مـرتـبـطـة
بـصـفـقة الـغـوّاصـات رشوة بـقـيـمة 16
مــلــيــون شــيــقل (حــوالي  3,9مــلــيــون
ّ يــــورو) وهي قــــضـــيــــة ســـبق وأن 
استجواب رئيس الوزراء فيها لكن من

. دون أن يتّهم فيها أبداً
 wH×  dLðR

وغـانتس الذي يـترّأس في االنـتخابات
قبلة قائمة "أزرق-أبيض" التشريعية ا
دعـا في مـؤتمـره الـصحـافي إلى إعادة
فـــتح الـــتـــحـــقـــيق في صـــفـــقـــة شــراء

الـغواصات وهي قضيـة يشتبه بتورّط
أقارب لنتنياهو فيها بالفساد.

وقـال رئـيس األركـان السـابق "سـنـشكّل
جلـنة للتـحقيق بهـذه القضيـة وبجميع

عني فيها". ا
وحتــوم شـبــهـات فــسـاد حــول صـفــقـة
ــانـيــا غـواصـات شــراء إسـرائــيل من أ
عـسكرية وسفـناً حربية أخـرى صمّمها
ــــــاني الــــــعــــــمـالق الـــــصــــــنــــــاعـي األ
ــبــلغ إجـمــالي بــلـغت تــيــسـنــكـروب 

قيمته حوالى ملياري دوالر.
وفـتحت السلطـات اإلسرائيليـة حتقيقاً
ّ خالله بـــــشــــأن هـــــذه الــــصـــــفــــقـــــة 
اسـتجواب نتـانياهو من دون أن توجّه

إليه أي اتّهامات.
ويــخـوض نـتــانـيـاهــو مـعـركــة حـامـيـة
الــوطـيس لـلـبـقـاء فـي الـسـلـطـة لـواليـة
جــديـدة عــلى الــرّغم من خــطـر تــوجـيه
تــهـمـة الــفـســاد رسـمـيــاً إلـيه في ثالث
قـــضــايــا أخــرى.ومـــســاء اإلثــنــ شنّ

نتانياهو هجوماً مضادّاً على غانتس
مــســتــغالً قــضــيــة الــهــاتـف احملــمـول
لـرئيس األركـان السـابق الـذي تعرّض
وفـــقــاً جلـــهــاز األمـن الــداخـــلي "شــ

بيت" لعملية اختراق.
u¹b  j¹dý

وقـال نـتـانيـاهـو في شريـط فيـديـو بثّه
مـكـتبه "إذا كـان غانـتس ال يعـرف كيف
ـكنه يـحـمي هـاتـفه احملـمـول فـكـيف 

حماية دولة إسرائيل?".
وكــانـت الــقــنـاة 12 فـي الـتــلــيــفــزيـون
اإلســــرائــــيـــلـي أفــــادت اخلـــمــــيس أنّ
االســتـــخــبــارات اإليــرانـــيــة اخــتــرقت

الهاتف احملمول لغانتس.
وأكّـد غـانـتس اجلـمـعـة تـعـرّض هـاتـفه
لـالخـتـراق من دون أن يـأتي عـلى ذكـر
اجلـــهـــة الـــتي تـــقـف خــلـف عـــمـــلـــيــة
الـقــرصـنـة هـذه مـؤكّـداً أنّ "الـهـاتف ال
ــكن أن يـســتـخـدم يــحـتــوي عـلى مـا 

البتزازي".

UDš«∫ رئيس

األركان
اإلسرائيلي
السابق بيني

غانتز في خطاب
ألقاه خالل حملته
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وكـانت استطالعـات الرأي توقّعت فوز
ــ وسط) قـــائـــمـــة "أبــيـض-أزرق" (
ـقـاعـد في انـتـخـابات بـأكـبـر عـدد من ا

الــتـاسع من نــيـسـان/أبــريل لـكنّ آخـر
اسـتطالع لـلرأي نـشرت نتـائجه الـقناة
الـعـمـومـيـة مـسـاء األحـد أظـهـر تـراجع

ـرتبـة الثانـية خلف هـذه القـائمة إلى ا
) بــزعـــامــة ـــ قـــائـــمــة الـــلـــيــكـــود (

نتانياهو.
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{ اوتـــــاوا) ,أ ف ب) - أعــــــلن وزيـــــرا
الــدفــاع واخلــارجـيــة الــكــنــديّـان امس
تـمـديـد مـهـام الـبـعـثـتـ الـعـسـكـريـت
الــتـدريـبـيـتــ الـكـنـديّــتـ في الـعـراق

وأوكرانيا.
ـــقـــرّر أن تـــنـــتـــهـي مـــهــام وكـــان من ا
الـبـعـثـتـ في نـهـايـة آذار/مـارس لكنّ
اخملـــاوف األمــــنـــيـــة الـــتـي اســـتـــدعت

إرسالهما ال تزال ماثلة.
وفي الــعـراق ســتـحـتــفظ كـنـدا لــغـايـة
آذار/مــارس  2021بـ 250عـــنــصــراً من
الـــقــوات اخلــاصــة مـــهــمّــتـــهم تــدريب
الـقوات األمنية احمللـيّة وتقد النصح
إلـيـها كـما سـتحـتـفظ بعـدّة مروحـيات
هـجـومـيـة تـشـارك في االئتـالف الدوليّ
ــتــحــدة ضـدّ الــذي تــقــوده الــواليـات ا

تنظيم داعش.
ــكن زيــادة عــديــد وعــنــد االقــتــضــاء 
الــقـوات الـكـنــديـة في الـعـراق إلى 850
عــســـكــريــاً ســيــســـاهــمــون أيــضــاً في
مــســاعــدة كل من األردن ولــبــنــان عـلى
تــعــزيـز قــدراتــهـمــا األمــنـيــة بــحـسب

. مسؤول
وقــال وزيـر الــدفـاع الــكـنـدي هــارجـيت
سـاجان في مؤتمر صحافي مشترك مع
وزيـرة اخلارجـية "حـقّقـنا تـقدّمـاً كبـيراً

ـزيد اً لـكـنّـنـا ندرك احلـاجـة  ومـسـتـد
مـن الــعـــمـل. اآلن يــجـب أن نــضـــمن أالّ
يــسـتـطـيع داعـش إعـادة بـنـاء (قـدراته)

وتهديد أمن العراق".
وفـي أوكـرانــيــا ســيــواصل نــحـو 200
جـندي كندي توفير األسـلحة والهندسة
الــعـــســكــريــة واألمــور الـــلــوجــســتــيــة
والــتــدريــبـــات الــطــبــيــة حــتى نــهــايــة
آذار/مــارس 2022. ومــنــذ الــعـام 2015
درّبـت كــــنــــدا نــــحـــو  11ألـف جــــنـــدي

أوكراني.
W¹u  W UÝ—

وتـســتـضـيف تـورونـتـو الـكـنـديـة من 2
ـقبل مـؤتـمراً ولـغـاية  4تـمـوز/يـوليـو ا

ثالثاً حول اإلصالح في أوكرانيا.
من جــهــتــهــا قــالـت وزيــرة اخلــارجــيـة
كـريستيا فريالند إنّ "أوكرانيا بوسعها
أن تــواصـل االعــتــمــاد عــلى دعم كــنــدا

الراسخ".
ــهمّ جـدّاً أن نــبـعث وأضــافت أنّه "من ا
بـرســالـة قـويـة إلى أوكـرانـيـا والـشـعب
االوكـراني واجملتـمع الدولي مـفادها أنّ
غــزو (شـبه جـزيـرة) الــقـرم وضمّ الـقـرم

انتهاك خطير للقانون الدولي".
ــوقـراطـيـة وتــعـمل قـوات ســوريـا الـد
اإلثــنــ عـلـى تـضــيــيق اخلـنــاق أكــثـر

فــأكــثـر عــلى مــقـاتــلي تــنـظــيم الــدولـة
اإلسـالمــــيــــة احملــــاصــــريـن في شــــرق
سـوريا تزامنـاً مع خوضها اشـتباكات
عـنيفـة واستهـدافها بدعـم من التحالف
الـدولي بقيـادة أميركـية جيـبهم األخير

في الباغوز.
عارك جددت دمشق وتـزامناً مع هذه ا
تـأكـيـدهـا اإلثـنـ أن اجلـيش الـسـوري
"سـيحـرر" منـاطق سيـطرة هـذه القوات
فـي شــــمــــال وشــــرق ســــوريــــا عــــبـــر

صاحلات" أو "القوة" العسكرية. "ا
ـوقراطـية وتـخوض قـوات سوريـا الد
مـعارك مـستمـرة ضد التـنظيم مـنذ ليل
تحدث باسم الهجوم في األحد. وقال ا
ديـر الزور عدنـان عفرين لـفرانس برس
"االشــتـــبــاكــات مــســـتــمــرة حــتى اآلن

وثبتت قواتنا نقاط تقدمت إليها".
وتــمــكــنت هــذه الــقــوات وفـق مــا قـال
مسؤول كردي لفرانس برس من التقدم
"داخـل اخمليم ليالً وسيطرت على مبان
عــدة قــبل أن تــتـابع تــقــدمـهــا صــبـاح
اإلثـــــنــــــ وتـــــطـــــوق داعش مـن ثالث
جـهــات" ولم يـعـد لـديـهـا مـنـفـذ إال نـهـر
الـفرات الذي تسيطر القوات احلكومية

قابلة. السورية على ضفته ا
ويــقـتـصـر وجــود الـتـنـظــيم حـالـيـاً في

ترامية األطراف. ا
وتــشــكل جــبــهــة الــبــاغــوز دلــيالً عــلى
تــعـقــيـدات الــنـزاع الــسـوري الــذي بـدأ
اجلـمعـة عامه الـتاسع مـخلفـاً حصـيلة
قـــتــلى تـــخــطت  370ألـــفــاً من دون أن
تـــســفـــر كــافـــة اجلــهـــود الــدولـــيــة عن

التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وفـي دمـــشق اعــــتـــبـــر وزيــــر الـــدفـــاع
الـســوري الـعـمـاد عـلي عـبـد الـله أيـوب
خـالل مــؤتــمــر صــحــافـي مــشــتــرك مع
رئـيس أركـان اجلـيش الـعـراقي الـفـريق
ي ورئيس أركان أول ركـن عثمان الغا
سلحة اإليرانـية اللواء محمد الـقوات ا
تبقية بيد بـاقري أنّ "الورقة الوحيدة ا
األمـــيــركــيــ وحـــلــفــائـــهم" هي قــوات

وقراطية. سوريا الد
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وأضـــاف "ســــيـــتم الـــتـــعــــامل مـــعـــهـــا
ــعــتــمــدين مـن الــدولـة بــاألســلــوبــ ا
ــصـاحلــات الــوطــنــيـة أو الــســوريــة: ا
حتـرير األراضي التي يسيـطرون عليها
بـالـقوة".وال تـنظـر دمـشق بعـ الرضى
إلـى الــدعـم األمــيـــركي لـألكــراد الـــذين
يـعـدون ثـاني قـوة عـسـكـريـة مـسـيـطـرة
عـــلى األرض بــعـــد اجلــيـش الــســوري
وتـضم مـنـاطق سـيـطـرتـهم أبـرز حـقول
الـنفط والغـاز وأراضي زراعيـة شاسعة
وثـــروات مــــائـــيـــة.وبـــدأ األكـــراد خالل
الـــصـــيـف مـــفـــاوضـــات مع دمـــشق لم
حتـقق تـقـدمـاً بـعـد. ويـقـول مـسـؤولـون
أكـراد إن احلكومة السـورية تريد إعادة
الـوضع في مـناطـقـهم إلى مـا كان عـليه
قـبل اندالع النـزاع في العام  2011وهو
ــكـنـهم الـقـبـول به مع رغـبـتـهم مـا ال 
باحلفاظ على مؤسسات اإلدارة الذاتية
.وأكد أيـوب كذلك أن الـتي بنـوها تـباعـاً
"الـدولة السورية ستعـيد بسط سلطتها
الـتامة عـلى كامل جغـرافيتـها عاجالً أم
" مـوضـحــاً أن مـحـافــظـة "إدلب لن آجـالً

." تكون استثناء أبداً
وتـسيـطر هيـئة حتريـر الشام (الـنصرة

سابقاً) على مجمل احملافظة. 
وتـــتــواجــد فـــيــهـــا فــصــائـل إسالمــيــة
ومــــعـــارضـــة فـي مـــنـــاطـق مـــحـــدودة.

ويـــــحـــــمـي اتـــــفـــــاق روسي تـــــركي 
الـتوصل الـيه في أيلـول/سبتـمبر إدلب
ــا لـــوحــت دمــشق مـن هــجـــــــوم لــطـــا

بشنه.

وقراطية كان الـبري لقوات سوريا الـد
فـعاالً لـلغـاية" موضـحاً أن هـذه القوات
"تـــواصـل اتـــبـــاع مــــقـــاربـــة مـــدروســـة
ومـنـهجـيـة النـهاء آخـر مـناطق سـيـطرة
داعـش".وبــعـــدمــا كـــانت هــذه الـــقــوات
تــوقـعت نــهـايـة كــانـون الــثـاني/يــنـايـر
حـسم مـعركـتهـا ضد الـتـنظـيم في مهـلة
تـحدث باسمها أقـصاها شهر أوضح ا
كـيـنو غـابرئـيل األحد أنه مـا من "جدول
زمـنـي دقـيق إلنـهـاء الـعـمـلـيـة" آمالً "أال

تستغرق أكثر من أسبوع".
عـلـى وقع تـقـدمـهـا الـعـسـكـري أحـصت
هــذه الــقــوات خــروج أكـثــر من 66 ألف
شـخص من جـيب التـنظيـم منذ الـتاسع
من كـانون الثاني/ينـاير بينهم 37 ألف
مـدني و 5000 جــهـادي ونـحـو 24 ألــفـاً
مـن أفــراد عـــائالتـــهم. كـــمـــا أفــادت عن
اعــتــقــال " 520إرهــابــيــاً فـي عــمــلــيـات

خاصة".
ويــرتب هـذا الــعـدد أعـبــاء كـبــيـرة عـلى
ـــوقـــراطـــيـــة مع قـــوات ســـوريـــا الـــد
اكتظاظ مراكز االعتقال التي يُنقل إليها
ـــشــتـــبه بـــارتــبـــاطــهـم بــالـــتــنـــظــيم ا
دنـيون واخملـيـمات الـتي يُرسل إلـيهـا ا
وأفـراد عائالت اجلهاديـ وبينهم عدد
كـبير من األجانب ال سيما مخيم الهول
شــمـاالً.وأفــادت جلـنـة اإلنــقـاذ الــدولـيـة
اإلثــنــ عـن وصـول 3500 شـــخص في
أيــام قــلـــيــلــة إلى اخملــيم مــا رفع عــدد
الـــقـــاطـــنـــ في اخملـــيم إلى أكـــثـــر من
ســبـعـ ألـفــاً بـيـنـهم 25 ألـف طـفل في
ـدرسة.وقـالت مـديرة سـن الذهـاب إلى ا
الـلجنة في العراق وشمال شرق سوريا
ويـندي تـايوبـر "تصل الـنسـاء واألطفال
إلـى مخـيم الـهول وهـم في حالـة خـطرة
لـلغـاية" مـشيـرة إلى "إصابـة العـديد من
الـوافــدين اجلـدد بـجـروح بـلـيـغـة جـراء
ـعارك في الباغوز". وأعـربت عن قلقها ا
"لـوفاة أطـفال ورضع بعـد وصولهم إلى
اخملــيم بـسـبـب سـوء الـتــغـذيـة أو شـدة
اجلــفـاف".وأحـصـت الـلـجــنـة وفـاة 123
شــخــصـاً غــالــبـيــتــهم من األطــــــــفـال
خالل رحلتهم الى مخيم الهول أو بعيد
ـعـركـة في وصــولـهم.وال يـعـني حــسم ا
مـنطقة دير الزور انتـهاء خطر التنظيم
فـي ظل قدرته على حتـريك خاليا نـائمة
ــنــاطـق اخلــارجـــة عن ســيـــطــرته فـي ا
واسـتمرار وجـوده في الباديـة السورية
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الـباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية
لــنــهـر الــفــرات عـلى مــخــيم عــشـوائي
مــحـــاط بــأراض زراعــيــة تــمــتــد حــتى

احلدود العراقية.
ودعـــا الـــتـــنــظـــيم اجلـــهـــادي اإلثـــنــ
عـناصره في شمال سوريا وشرقها إلى
"الــثـأر" من األكــراد مـؤكّــداُ أنّ "اخلالفـة

انتصرت".
ــتــحـــدّث بــاسم الــتــنــظــيم أبي وقــال ا
ـهـاجـر في تـسـجـيل صـوتي احلـسـن ا
نـشـرته حسـابات جـهـادية عـلى تطـبيق
تـلغرام مخـاطباً اجلهـادي في مناطق
سـيطـرة األكراد "اثـأروا لدمـاء إخوانكم
وأخــواتــكم وأعــلـنــوهــا غـزوة لــلــثـأر..
فـأحكموا العبـوات وانشروا القناصات

فخّخات". وأغيروا عليهم با
ورغم اخلـسائر التي مني بـها التنظيم
ـــهــاجـــر أنّ "اخلـالفــة فـــقـــد اعـــتـــبـــر ا
انــــتـــصـــرت يــــوم أن ثـــبت جــــنـــودهـــا
وأبـنـاؤهـا" عـلى تـمسّـكـهم "بـعـقـيـدتهم"

وباتوا "ألوفًا" بعدما كانوا مئات.
ومـن عـلى جـرف صــخـري مـرتــفع مـطل
عــلى الـبـاغـوز شـاهــدت صـحـافـيـة في
وكـالـة فرانس بـرس سـحبـاً من الـدخان

حاذاة النهر. تتصاعد من اخمليم 
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وكـــان أحـــد مـــقـــاتـــلـي قـــوات ســـوريــا
ـنظـار حتركات وقـراطيـة يرصد  الـد
ـتـوارين بـ خـيم مــقـاتـلي الـتـنـظــيم ا
وشـاحـنات صـغيـرة مـتوقـفـة قربـها ثم
يـنادي زميـله ليسـارع إلى اطالق النار.
يـفـرغ األخـيـر ذخـيـرته ثم يـأخـذ مـقـاتل
آخـر مـكـانه بـيـنمـا يُـسـمع دوي طـلـقات
رشــاشـة وقـذائف مــدفـعـيــة من مـحـاور
أخــرى. في الـوقت ذاته شـنت طـائـرات
ـحاذاة الـتـحالف ضـربـت عـلى األقل 
ـقـاتـل من الـنـهـر بعـد رصـد حتـركات 
الــتـنـظـيم قـرب جــسـر مـدمـر كـان يـربط
ضـفـتي الفـرات.وأبطـأت هـذه الفـصائل
ـــدعـــومــة من الـــكـــرديــة والـــعـــربــيـــة ا
الــتــحــالف مــراراً وتــيـرة عــمــلــيــاتــهـا
وعـــلّــقــتــهـــا أحــيــانــاً خـالل األســابــيع
ـــاضــيــة إفـــســاحـــاً في اجملــال أمــام ا
خـــــروج عـــــشـــــرات آالف األشـــــخــــاص
غـالبـيتـهم من عائالت مـقاتـلي التـنظيم

وبينهم عدد كبير من األجانب.
ـتـحــدث بـاسم الـتــحـالف شـون وقــال ا
رايـن لفرانس برس اإلثـن إن "الهجوم
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{ كـرايـست تـشـيـرش (نـيـوزيـلـنـدا)) ,أ ف
ب) - وعـدت رئيسـة الوزراء النـيوزيلـندية
جــاســيــنــدا أرديــرن امس الــثالثــاء بـأن ال
تـــلـــفظ أبـــداً اسم مـــرتــكـب اجملــزرة الـــتي
اسـتـهـدفت اجلـمـعـة مـسـجـدين فـي مـديـنة
كـرايــست تـشـيـرش مـؤكّـدة أنّه "سـيـواجه

كل قوة القانون".
ـان وخالل جــلــســة طــارئــة عـقــدهــا الــبــر
وافـتـتحـتـها بـتـحيـة "الـسالم علـيـكم" التي
نـطقـتـها بـاللـغة الـعربـية قـالت أرديرن إنّ
مـنـفّـذ اجملـزرة "سـيـواجه كل قـوة الـقـانون

في نيوزيلندا".
تـطرّف االستـرالي بريـنتون وأضـافت أنّ ا
تـــــــــارنـت الـــــــــذي ألـــــــــقـت قـــــــــوات األمن
الـنـيوزيـلنـديـة القـبض عـليه عـقب تـنفـيذه
ــسـالم أســوأ مــجـزرة في تــاريخ بــلـدهــا ا
"ســعى من عــمـلـه اإلرهـابي إلى احلــصـول
عـلى أشيـاء كثيـرة أحدهـا الشهـرة ولهذا

السبب لن تسمعوني أبداً أذكر اسمه".
وأضــــاف "إنّـه إرهــــابي. إنّـه مــــجــــرم. إنّه
مـتـطرّف. لـكـنّه عـندمـا أتـكلّم سـيـكون بال

اسم!".
وتـارنت مـدرّب الـلـيـاقـة الـبـدنـيّـة السـابق
الـبـالغ مـن الـعـمر  28عـامـا جـاهـر بـكـونه
فـاشيـاً من دعاة تفـوق العـرق األبيض وقد
مثل السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة
الـقـتل بـعدمـا أطـلق الـنار داخل مـسـجدين
في كـرايست تشـيرش أثنـاء صالة اجلمعة
مـا أدّى إلـى مقـتل  50شـخـصـاً وجـرح 50

آخرين.
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ان وقـالت أرديـرن الـتي حـضرت إلى الـبـر
مــــرتـــديـــة مـالبس ســـوداء "أنــــاشـــدكم أن
تــلـفـظـوا اسـمــاء الـذي قـضـوا ولـيس اسم

الرجل الذي قتلهم".
وأشــارت في خـتــام كـلــمـتـهــا إلى ان "يـوم
اجلـمعة سيـصادف أسبوعـا على الهجوم
سلمون ألداء الصالة في ذلك وسـيتجمع ا

اليوم. فلنقر بحزنهم".
وجـاءت كــلـمـتـهـا فـيــمـا بـدأ الـعـشـرات من
أقــارب الــضـحــايــا بــالـوصــول من أنــحـاء
الــعــالـم لــلــمــشــاركــة في اجلــنــازات الــتي
تــؤخـرهـا عــمـلــيـات الـتــأكـد من الــهـويـات

وإجراءات الطب الشرعي.
ووعــدت أرديــرن بــإصالح قــانــون حــيـازة
األســلــحــة الـذي ســمح لــلــمــســلح بــشـراء
األسـلحـة الـتي استـخدمـها في الـهجـوم
عــلى مــســجـدين فـي كـرايــست تــشــيـرتش

. ومنها بندقيت شبه آليت
ـــواطـــنــــون الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــون وبـــدأ ا
بــاالســتــجــابـة لــنــداء احلــكــومــة تــسـلــيم
أسـلحتهم. لـكن الشرطة قـالت إنها ال تملك

بـــيــانـــات حــول عـــدد األســـلــحـــة الــتي 

تسليمها منذ اجلمعة.
وأصــدرت الــشــرطــة بــيـانــا قــالت فــيه أنه
كـثفة والـبيئة "بـسبب اإلجراءات األمـنية ا
واطـن االتصـال بنا احلـالية نـرجو من ا

قبل القيام بتسليم سالح".
وقــالـت أرديــرن إن تــفــاصــيل الــتــعــديالت
ـقـتـرحـة لـلـقانـون حـول حـيـازة االسـلـحة ا
ســيــتم اإلعـالن عــنــهــا بــحــلــول األســبـوع
الـقادم لكنها أشارت إلى أن احتمال إعادة
شـراء األسـلـحة ومـنع الـبـنادق شـبه اآللـية

مطروحان.
وقـــالت "كـــحـــكـــومـــة نـــحن مـــتـــكـــاتـــفــ
وواضــحـــ جــدا: الــهــجــوم اإلرهــابي في
كـرايست تشـيرتش يوم اجلمـعة كان أسوأ
عـمل إرهابي عـلى أراضيـنا في الواقع من
األسـوأ في العالم في التاريخ احلديث. لقد
كــشف عن جـمــلـة من مــكـامن الــضـعف في

قوان األسلحة في نيوزيلندا".
وقـــتل شــخص واحــد عـــلى األقل وأصــيب
آخــــــرون فـي حــــــادث إطـالق نــــــار وصف
ــــديــــنـــة بــــاالرهــــابي فـي حي ســــكــــنـي 

. أوتريخت وسط هولندا صباح االثن
وأوضـحت الـشـرطـة أن دوافع إرهـابـيـة قد
تـكون وراء احلادث فيمـا طوقت السلطات
مــيـــدانــا في مــحـــطــة لــلـــتــرام حــيث وقع
احلـادث وانـتـشـرت خـدمـات الـطـوار في

كان. ا
وأفـادت الشـرطة بـأنه  إرسال مـروحيات
ــواطــنـ إلـى مـكــان احلــادث ونــاشـدت ا
االبـتعاد للسماح للـمسعف ورجال اإلنقاذ

بالقيام بعملهم.
وكـتبت الشرطة على حسـابها على "تويتر"
تـقول: (حادث إطالق نـار هناك تـقارير عن
عـدة جـرحى) مـضـيـفـة: (إنه حـادث إطالق
نـــــار داخل تـــــرام. لــــقـــــد  إرســــال عــــدة

ساعدة). مروحيات لتقد ا
وانـــتــشـــر أفــراد مـن الــشـــرطــة في مـــكــان
ـسلح الذي طاردة ا الـواقعـة في محاولـة 
ــا نــقـلــته صــحــيـفــة مــيـرور هــرب وفــقـا 

البريطانية.
وعـــــقـب احلــــادث قـــــال رئـــــيـس الــــوزراء
الـهـولـنـدي مارك روته إن احلـكـومـة جتري
مــحـادثـات أزمــة بـعـد هـجــوم إطالق الـنـار
الـذي لـم يـتـضح بـعـد تـفـاصـيـله أو دوافع

منفذه.
وذكـرت صحيفة (أخلـم داخبالد) احمللية
ــا في ذلك وحـدة مــكـافـحـة أن الــشـرطـة 
اإلرهـاب  اسـتدعـاؤهـا إلى موقع إطالق
دن دينة الـتي تعد رابع أكبر ا الـنار في ا

الهولندية من حيث الكثافة السكانية.
وعـــلى وســـائـل الــتـــواصـل االجــتـــمـــاعي
انــتـشــرت صــور تـظــهـر تــوقف الــتـرام في
ركـبات خدمات مـنتصف تـقاطع محـاطا 

 . الطوار
وقـال جـيمي دي كـوسـتر الـذي يـعيش في

مـكان قريب من الـواقعة إن عـدة طلقات 
إطالقها ورأى امرأة مستلقية على األرض
وهـي تــــــــصـــــــــرخ: (لـم أفــــــــعـل أي شيء).
وأضـاف: (كنت عائدا من عملي للتو عندما

حدث ذلك).
W¹—U½  UIKÞ

ــرور في وتــابع (أنــا أقـف عــنـد إشــارات ا
سـاحة 24 أكـتوبـر وأرى امرأة مـستـلقـية
وأعتقد أنها تتراوح ب 20 و35 عاما).
ومـضى يـقـول: (في تـلـك الـلـحظـة سـمـعت
طــلـقــات نــاريـة ثالث مــرات هـرول أربــعـة
ـرأة وحاولـوا جرها رجـال بسـرعة نـحو ا
بــعــيـدًا ثـم سـمــعت طــلـقــات رصــاص مـرة

أخرى).
ويــأتـي هــذا احلــادث بــعــد ثالثــة أيــام من
هـجـوم إرهـابي عـلى مـسـجـدين فـي مـديـنة
كـرايـست تشـريش النـيـوزيلـنديـة اجلمـعة
ـــاضـــيــة راح ضـــحـــيــته 51 قـــتــيال 50 ا
مـصابـا. واثار الـرئيس الـتركي رجب طيب
اردوغـــان غـــضب نـــيـــوزيـــلـــنـــدا االثـــنـــ
بـاستـخدامه تـسجـيل فـيديـو مثـيرا لـلجدل
ـــســـجـــدين في صـــوره مـــنـــفـــذ مــجـــزرة ا

كرايست تشيرش في حملة انتخابية.
وقــــدم إردوغـــان الــــذي يـــقــــوم بـــحــــمـــلـــة
لالنـتـخابـات احمللـية هـذا الـشهـر الهـجوم
بـوصـفه جـزءا من هجـوم أكـبـر على تـركـيا
ـــصــور واالسـالم وعــرض الـــتـــســجـــيل ا
لالعتداء في جتمعات في نهاية االسبوع.
واحـتـج نـائب رئـيـسـة الـوزراء ويـنـسـتـون

بـيترز االثنـ محذرا بأن تـسييس اجملزرة
"يـعرض لـلخـطر مـستـقبل وسالمـة الشعب
في نـيوزيلـندا واخلارج وهو غـير منصف
إطالقـا".وأعلن بيترز الـثالثاء أنه سيتوجه
إلـى تـــركـــيـــا هـــذا األســـبـــوع بـــدعـــوة من
ـنظمة اسـطنبـول حلضور اجتـماع خاص 
الـتـعـاون اإلسالمي.وجـرح ثالثـة أتراك في
صل في اجملـزرة التي قتل فيها  50من ا
مــسـجـدين فـي مـديـنــة كـرايـست تــشـيـرش

جنوب نيوزيلندا اجلمعة.
ـنـادين ــسـلح وهـو اسـتـرالي من ا وقـام ا
بـتـفوق الـعرق األبـيض بتـصويـر الهـجوم
ونـقـله بـشـكل مـباشـر ونـشـر بـيـانا من 72
صـفحـة على وسـائل التـواصل االجتـماعي
قـــال فــيـه إنه ضــربـــة مـــوجــهـــة "لــلـــغــزاة
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ويـشير البـيان إلى تركيا ومـآذن كاتدرائية
آيـا صـوفـيـا في اسـطنـبـول الـتي أصـبحت
مـتـحـفـا بـعـد أن حـولـهـا الـعـثـمـانـيـون إلى

مسجد.
وسـارعت سـلـطـات نـيـوزيـلـنـدا إلى الـعـمل
ـصـور مـحذرة لـوقف انـتـشـار الـتسـجـيل ا
ستخدم من أن تـشارك التسـجيل يعـرض ا
لـلمحـاكمة فـيما أزال فـيسبـوك الصور عن

مئات االف الصفحات.
لـكن خالل جتـمـعـات انـتـخـابـيـة في نـهـاية
االسـبوع عرض إردوغان التسجيل وأشار
مـرارا إلى الـهـجوم بـاعـتـباره مـؤشـرا على
تــصـاعــد مــوجـة عــداء لإلسالم جتــاهـلــهـا

الغرب.

وقــال خالل جتـمع انـتـخـابـي في شـنـقـلـعـة
بـغرب تركـيا "إنه ليـس حادثا مـعزوال إنها

مسألة أكثر تنظيما".
وأضـاف "إنهـم يخـتبـروننـا بالـرسالـة التي
يـبـعـثــونـهـا لـنـا من نـيـوزيـلـنـدا عـلى بـعـد

 16500كلم".
ـصـور ولم يــعـرض إردوغــان الـتــسـجـيـل ا

. خالل فعالية االثن
وقـال بيـترز إنه اشتـكى مباشـرة لدى نائب
الـــرئــيـس الــتـــركي فـــؤاد اوكــتـــاي ووزيــر
اخلـارجـيـة مـولـود تـشـاوش اوغـلـو اللـذين

زارا نيوزيلندا.
سؤول التركي قال وعن مـحادثاته مع ا
"اوضـــحــنــا أنـــنــا نــعـــارض اإلرهــاب بــكل

أشكاله وأننا مجتمع حر ومنفتح".
وأضـــاف "أجـــريــنـــا حـــوارا مــطـــوال حــول
ضـرورة حـرص أي دولة أو تـركيـا في هذا
اخلـصوص على عدم تشويه صورة بلدنا

نيوزيلندا"
وقـــال "نــحن لـم نــبــدأ أو نـــتــســبـب بــهــذه

الكارثة وقد فهموا ذلك بوضوح".
وعن اجــتـمـاع مـنـظـمـة الـتـعـاون اإلسالمي
ــرتـقـب في اسـطــنـبــول قـال بــيـتــرز "هـذا ا
ـــهم ســـيــســـمح لـــنـــيــوزيـــلـــنــدا احلـــدث ا
بــاالنــضـمــام إلى شــركـائــنـا فـي الـتــصـدي
لـإلرهـاب والــدفــاع عن قــيـم مـثـل الــتـفــاهم

والتسامح الديني".
وقــال "مـوقــفـنــا واضح جـدا بــأن الـهــجـوم
اإلرهـــابي فـي كـــرايـــست تـــشـــيـــرش الــذي
ارتـكـبه شـخص ليـس نيـوزيـلنـديـا نـقيض

تام لقيمنا اجلوهرية".
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dDOÝ…∫ دخان يتصاعد من ب خيم وسيارات متوقفة داخل آخر بقعة حتت سيطرة تنظيم داعش في بلدة الباغوز 

كربالء
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في أقـصى األرض ..حــيث نـيــوزالنـدا ... الـتــطـرف األســود يـضـرب من
جديـد...فـيـزهق األرواح ..ويـسفك الـدمـاء ويـرمل الـنسـاء ويـيـتم األطـفال
..أنه شيء غايـة بالـبشـاعة أن يـقتل اإلنـسان أخـاه اإلنسـان إلنه يخـتلف
ــوسـيــقى أرتـكب مـعه بــالـفــكـر واإلعــتـقــاد ..!! بـدم بــارد وعـلى أنــغـام ا
سلم خالل صالة صل ا األسترالي (برينتون تارانت) مذبحة ضد ا
ديـنـة كـرايـست تـشـيـرش بـنـيـوزيـلـنـدا اجلـمـعة اجلـمـعـة في مـسجـديـن 
اضية متذرعاً باإلنتقام لضحايـا هجمات أرتكبها مسلمون ومهاجرون ا

في أوروبا .!!
نتهى الهدوء من داخل سيارته ته الهمجية   بدأ (تارانت) تصوير جر
ة :  مرتدياً دروعاً واقـية وزياً عسكـرياً وخوذة ..وقال قبل تـنفيذ اجلر

[ دعونا نبدأ هذه احلفلة ]..!
 ثم سحب واحدة من الـبنادق اآللـية وعـدداً من خزائن الذخـيرة متـوجها
دينـة حيث كانـت شعائر صـالة اجلمعة مباشـرة صوب مسـجد النور بـا
صـل ورؤوسهم وهم قد بدأت لـتوها ..ثم بـدأ إطالق النار عـلى وجوه ا
في حالة السجود ..ولم يتوقف عن إطالق النار طوال الفيديو الذي أمتد
لـنحـو ربع سـاعـة  ثم بـدأ الـقـاتل بـأطالق الـنـارعـلى كل من صـادفه في
ــنــاطق احملــيــطـــة به  حــتى إنـه طــارد الــفــارين من ــســجـــد وا أروقــة ا
سجـد... ثم دخل مصـلى النسـاء واألطفال وأطـلق النـار عليـهم بغزارة ا
وهـو يـضـحك ...لـيــسـقط مـا ال يـقل عن 100 ضـحيـة بـ قـتـيل وجـريح

بحسب أحدث اإلحصائيات..!! 
قبل فتـرة أعتـرض عليـنا بـعض األصدقاء حـينـما نشـرنا مـقاالً وقلـنا فيه
ـكن أن يقـتل النـاس بدم بـارد .. ولكن ـتـطرف  ـتدين ا بإنه لـيس فقط ا

 !!.. ا يفعل ذلك أيضاً تطرف (الالديني) ر ا
فـكـتب لـنـا بـعـضهـم : أعـطنـي الديـنـيا - واحـدا أرتـكب قـتـل النـاس مـثل
ة البشعة مجرم متدين ..!!?. طبعاً حتى اآلن لم أسمع إدانة لهذه اجلر

من ذلك الصديق (الالديني) العتيد..!! 
قاييس يجب ة بشعة وعمل بربري بكل ا إنها جر
إدانتهـا والتـبرؤ من فـاعلـيهـا مهـما كانـت دوافعهم
وظـروفـهم .. فالمـبـرر لــقـتل اإلنـسـان وهـو عـاكف

على عبادة ربه في محراب الصالة  ..!
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خرج عـليـنا في اآلونـة األخيـرة مايـــــــــــعرف بـالذباب اإللـكتـروني الذي
يـشن حـمالت تـضـلـيل وتـشـويش واسـعه هـدفـهـا األساسـي كـسب اكـثر
ـغفـل لـقد اسـتـخدمت هـذه الـذباب مـبدأ اكـذب اكذب ـكن من ا عدد 
ــسـتـمـر الــــــــــذي ال حـتى يـصــدقك اآلخـرون الحـظـنــا الـتـــــــــكـرار ا
يستـند عـلى أي معـلومات صـحيـحه أو واقعه حـقيقــية لـتــــــــشويه اسم
رجعية الـدينية العـليا وقد اعتـمدت هذه الذبــــــــاب علـى نشر حلقات ا
متعاقبة على صفحات التواصل االجتماعي التي أتيحت له فرصة كبرى
بنشر أكاذيب هو من اصطنعها من أجل كسب الــــــــشهرة ولفت انتباه
أنظار الـناس إلـيه كمـا جعل من صـمت من يكـتــــــــبه عـنهم وسـيلة من
وسائل اإلصـرار عـلى تـصديـقـة حتت مـسـمى لو كـان هـذا كـذباً لـقـالوا
لكـنه يـعـلم جـــــــــــيداً قـبل غـيـره عن يـتـهمه هـو ابن مــــــــــدرسـة الـعلم
عـرفـة مدرس أهل الـبـيت علـيـهم الـسالم التي أن خـاطـبهم اجلـاهـلون وا
ا ـعقول أن نـرمي الناس  قالوا سالمـا سالما التي تـرى أن من غير ا
ن هي ـنـطـق أن تـنــــــــــزل إلى مـسـتـوى أدنى  يـرمـون به ومن غـيـر ا
ـرجعـيـة التي تـكظم الـغـيظ وتبـتسم فيه وهـذه الذبـابه أعـلم جيـداً بـتلك ا
بوجه قـائـله اقـولـلمـن يدعى  سـلـيم احلـسـني دع عنك كـل ماكـتب ظـلـماً
وزوراً عـلى هـذا الـبـيت الـشريـف وارجع لـرشـدك وأهـلك واتـرك الـتهـجم

رجعية الدينية وال تفتري عليهم الكذب والبهتان. على ا


