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إلــقــاء عــلى عــنــاصــر عــصــابــة بــعــد
سـرقـتـهم سـيــارة في احملـافـظـة.وقـال
الـــيـــاســـري في بـــيـــان إن (األجـــهـــزة
األمنـيـة ألـقت الـقبض عـلى الـعـصـابة
التي قـامت بسـرقة مـركبـة مواطن من
اهـالي احملـافـظـة والـتـعـرض حلـفـيده
إلطالق نـــار) ,وأضـــاف أن (اخلـــبـــرة
ـتـلـكـهـا رجـال قـيادة الـكبـيـرة الـتي 
الـشـرطـة ومـديـريــة مـكـافـحـة اإلجـرام
ـاضية استطـاعوا وخالل 24 ساعة ا
من إلـــقـــاء الـــقـــبض عـــلـى عـــنـــاصــر

العصابة). 
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وافادت مـديريـة شـرطة احملـافظـة بأن
ـــهــدي رئــيس الـــوزراء عــادل عـــبــد ا
أصدر أمراً يخص أمن احملافظة وال.
ذكـــــر بـــــيـــــان إلعـالم الـــــشـــــرطـــــة ان
ـمــارســات األمـنــيـة الــتي تــنـفــذهـا (ا
جـــمـــيع الـــتـــشــكـــيـالت األمــنـــيـــة في
احملافظة هدفها تطبيق القانون بحق
روريـة والسيـما اخملالـف لـلقـواعـد ا
ـظـلـلـة حـيث جـاء في امـر ـركـبـات ا ا
هـدي تطـبيق الـقانـون وشمول عبـد ا
جميع اخملالف دون استثناء) ,مبينا
ـمــارسـات تـأتي من أجل ان (جـمـيع ا

ــواطــنـــ وتــنـــفــيــذاً أمن وسالمـــة ا
راجع ألوامر وتـوجـيـهـات عـلـيا مـن ا
األمنيـة التي تسـعى لتـعزيز األمن في
دن) ,الفتا الى ان (ما تشهده جميع ا
دن من اسـتقـرار أمـني ال يسـتوجب ا
ان تـكـون هـنـاك سـيارات مـظـلـلـة ولن
نـســمح ان يــكــون هــنـاك تــمــيــزا بـ
مــواطن و اخــر). واعــتــقــلت الــقــوات
ة قتل في االمنيـة منـتسـبا قـام بجـر
مــحــافــظــة ذي قــار.وقــال مــصــدر في
تــصـــريح امس ان (احـــد مـــنــتـــســبي
ــنـــشـــآت في ذي قـــار قــام حــمـــايـــة ا
ـة قـتل قــرب مـسـتـشـفى االمـام بـجـر
ـــاضي  والذ احلـــســــ اخلــــمـــيـس ا
واشار بـالـفـرار الى جـهـة مـجـهـولـة) ,
الى انه (بـعـد ورود مـعـلـومـات دقـيـقة
قـامـة خـلـيـة الصـقـور بـتـشـكـيل فـريق
عـمـل ومـتــابــعــة اجلـانـي حـيـث الـقي

القبض عليه في محافظة كربالء).
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الى ذلك نفذت القـوات االمنيـة عميات
مشـتـركـة في صحـراء اجلـزيـرة غربي
الـبـالد.واوضح بـيــان خلــلــيـة اإلعالم
األمـنـي ان (قـوة من قــيــادة عـمــلــيـات
نيـنوى بـالتـنسيـق مع قيـادة عمـليات

واضاف انه ( اعتقال ثالثة متهم
بالـسرقة فـي منـطقتـي الغزالـية وأبي
غريب والـقـبض على مـتـهمـ آخرين
بتـهمـة ترويـج اخملدرات في مـنطـقتي
الـبـلـديـات وحي أور) ,وتـابع الـبـيـان
انه ( اعتـقال مـتهـما اخـر بالـتهـديد
في منطقـة الزعفرانـية حيث  احالة
هؤالء الـى اجلهـات اخملـتـصـة التـخاذ
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقـهم). وفي
النجف  ,أعلن احملافظ لـؤي الياسري
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ويــبــكي  مــثل الــثـــكــالى من اين لك
ثــقــافـة تــقــديس الــشــهــيــد وانت لم
تــتــخــرجـي من احلــوزات ومــدارس
الــفـــقه...? كــيـف كــنت تـــبــتـــســمــ
ــوت تـعــبــيـرا عن وتـســخــرين من ا
ثــقــافــة وجــوديــة لـم يــرتق لــهــا كل

فالسفة االرض .... 
سالما لك ايتها العراقية اختصرتي
ــعـبـرة لـنـا  بــتـحــيـتك وبـنــظـراتك ا
القـويـة كل تاريخ الـبـطولـة الـعربـية
من  اخلـنـسـاء  حـتى  عـصـرك  هـذا
الـذي يــكـرم فــيه اجلـبــنـاء ويــهـمش
الشهـداء والله لو كـنت القائـد العام
لـوقــفت امـامـي ارد   الـيك الــتـحــيـة
واحـــني راسـي  واقـــبل تــــلك الـــيـــد
الـتي  داعـبت جـسـد  الـشـهـيـد وهو
طــفل رضـــيع راقــبـــته وهــو يـــنــمــو
ويـــكـــبـــر  حـــتـى تـــســـلـــمه  لالرض
مضرجا بدماء الـشهادة وهي تشعر
بـــالـــســـعـــادة وتــعـــلـم ان الـــنـــســاء
الـتــافـهــات خـبــان اوالدهن في مـدن
الـضبـاب فـي الـسفـارات وفـي اوكار
نطقـة  الغبراء ومكـاتب الرئاسات ا
ولـو حـدث لـهن مــا حـدث  لك لـنـزلن

يـا له من مــشـهـد رهــيب حـ رأيـته
اهتزت مشاعري وحلقت روحي  في
اعمـاق السـماء وكان الـرب ينـاديني
يــابــني  ادم انــحن وقــبل   يــد هــذه
راة  التي ادت الـتحـية الـعسـكرية ا
وهي تستقبل جثمان ولدها الشهيد
بــشـجــاعــة نــادرة جتــســدت بــالــيـد
الــقــويـــة الــتي لم تـــرجتف والــوجه
الــذي  كـــظـم كل الـــغــضـب واحلــزن
وبـنــظــرات ثـاقــبــة اســتـدعت ارواح
الـشـهـداء كــلـهم لـسـاحــة الـتـشـيـيع.
طــوبي لك يــا ام الــشــهــيــد   حــيـدر
حـســ الــذي اســتــشــهـد فـي قـاطع
سامراء في سـاحة اللواء 313حشد
شــعــبي....  ســيــدتـي من اين لك كل
هذه الـشـجـاعة وانت لـست خـريـجة
كليـة احلرب و االركان وكـنت رابطة
اجلــأش ويـــحـــســدك   حـــتى كـــبــار
اجلـنـراالت الذيـن تـزدحم الـنـجـمات
عـلى اكــتـافــهم مع  خــطـوط االركـان
احلـــمـــر  والـــنــــيـــاشـــ واوســـمـــة
ـشـهـد الـشـجـاعــة وكـانـوا في ذلـك ا
صـغــارا امـام اقــدامك وفي مـشــاهـد
بــســيــطـــة كــان  بــيــنـــهم  من يــركع
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اجلزيرة نفذتا عملية تفتيش مشتركة
لـــصـــحـــراء اجلـــزيـــرة غـــربي الـــبالد
بإشـتـراك احلـشـد الـشـعـبي وبـإسـناد
من طيـران اجليش وطـيران التـحالف
الــدولي) ,ولــفت الـى ان (الــعـــمــلـــيــة
أسفرت عن تدمير 28 وكراً و8 أنفاق
والـعـثــور عـلى 13 عـبـوة نــاسـفـة و٧
ــواد خــيــام حــيث  الـــتــعــامل مع ا
ضبوطة أصوليا). وضبطت مديرية ا
االســتـخــبــارات الــعــسـكــريــة احــزمـة
وصل.وقالت ناسفة داخل مخبأ في ا
ـفـارز العـسـكـرية ديـريـة امس ان (ا ا
في قيادة عـمليـات نيـنوى وبالـتعاون
مع فــــصــــيـل اســــتــــطالع الــــقــــيــــادة
ومفارزها الهندسية تمكنت من ضبط
مخبـأ لألحزمـة النـاسفـة واالعتدة في
, ـــــــــــوصـل) ـن مـن ا اجلـــــــــــانـب األ
واضــافت ان (الـــقــوة عــثـــرت بــداخل
اخملبـأ على 6 أحزمـة نـاسـفة وقـنـبرة
طائـرة مـسـيرة و 5 رمـانـات يـدوية و

عـدد من صـواعـق الـتـفـجــيـر حـيث 
ــواد وفق الـســيــاقـات الـتــعــامل مع ا
عـمـول بـهـا). وتـعـرضت قـاعـدة بـلد ا
اجلوية في محافظة صالح الدين الى

قصف صاروخي امس االول. 
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ربع قرن قـضيـته في الوظـيفة  وأكـثر مـنه في الصـحافـة  لكنـي لم أجد الرجل
نـاسب اال بحدود ضيـقة جدا ولضـييقهـا الشديد تـبعثرت كان ا ناسـب في ا ا
اجلهـود حتى ال تـلمس لهـا أثرا في خـضم خراب يـعم كل شيء . فال غرابة من
تخلـفنا  وتربع بالدنـا في مؤخرة البلـدان  فتلك حصيـلة طبيعـية  لكن الغريب
ـقولـة التي استـهلـكت لفرط تـكرارهـا حتى فقـدت بريـقها ان اجلميـع يرفع هذه ا
سؤول عنه وعمق معناها  والكل يدعو لها  والكل ينتقد  وكأن حالنا لسنا ا
 مع ان احلال لن يتـغير ما لم تتغيـر طريقة التفكـير  وان يبدأ التغيـير بأنفسنا
رء يسـتحي ويحـتار اذا ما دعاه  بديـهيات ليس فـيها مـا هو جديـد  حتى ان ا
األمر الى احلـديث عنـها . في دواخلـنا رغـبة عـارمة للـتسـلط  نحب االمارة وان
كانت عـلى حجارة كـما يقـال  نستـقتل من أجـلها وان كـنا غيـر قادرين علـيها 
ونـفـتـقد أدنـي اشتـراطـاتـهـا  وان عـلـمـنا ان وجـودنـا فـيـهـا يـقـود الى اخلراب 
وعـنـدمـا ينـتـهي أمـرنـا الى الـفـشل جنـهـد في ابتـكـار الـذرائع وإلـقـاء الـلـوم على
ـا فيـها من ـؤامرات  ونـنزه أنـفسـنا  اآلخرين  ونـسرد مـا تيـسر من أوهـام ا
رة ان نـقدنا ذواتـنا وجتاربـنا ومسـيرتنـا بصراحة سيـئات  لكن لم يـحدث ولو 
ورأيه األصوب ورأي وموضـوعية  الكل معـتد بنفسه  وهـو العارف بكل شيء 
درك الناضج وما عداه جاهل ال يفقه من األمر شيئا  غيره خطأ شنيع   هو ا
ال نريـد االعتـراف بكـفاءة اآلخـر وأفضـليـته  نحن شـعب كل واحد فـيه يظن في
عرفة وليس عند غيره  وليس من فوارق بينه واآلخرين  مرض مزمن  نفـسه ا
ـكن للبلدان ان تنهض وتتقدم من يسـتعصي استئصاله  وهو أول اخلراب ال 
دون قيـادات كفوءة  لكن القيادات لـدينا حتتل مناصبـها بثالثة طرق ال غيرها 
ـنسوبـية  وهمـا مصطـلحان وما عداهـا استثـناء الصـدفة  أولـها احملسـوبية وا
عرفـتهمـا االدارة في العـراق مبكـرا  وظال لصـيق بـها برغـم تبدل األنـظمة من
ــقـراطــيـة  ومـن قـيـادة ـلــكـيــة الى اجلــمـهــوريـة  ومن الــدكـتــاتـوريــة الى الـد ا
ـنصب الى ـدنيـ . وثـانـيهـا ضـربـة احلظ  اذ يـأتي ا الـعـسـكريـ الى قـيـادة ا
أشخـاص لم يخطـر على بـالهم في يوم مـا  ومنهم مـن يعرف نـفسه جيـدا بعدم
ؤهالت  وان غـيره أكـثر تـأهيال مـنه  لكـنه يقـبل به  وان كان امتالكه أي مـن ا
يعـرف مسبقا بـفشله   فالـفشل صار ظاهـرة  وهو ليس الفـاشل الوحيد  فلِمَ
رء رزقـا أتاه التـفريط بـالفـرصة  والـلقـمة قـد وصلت الى احلـلق  وهل يطـرد ا
من حيث ال يـحتسب . الـطريقة الـثالثـة هي دأب السيـاسة على احتالل االدارة 
فــالـسـيــاسـيـون لـن يـهـدأ لــهم بـال مــا لم يـضــعـون االدارة في جـيــوبـهم  فــبـهـا
ولون يتـحكـمون بـالعـباد  ومن خاللـها يـحاصـرون اخلصـوم  ومن خزائـنهـا 
فـلس في ـال سـلـطـة  وا ـشـاريع ويـلمـعـون الـصـور ويـسـتـمـيلـون الـنـاس  وا ا
القـافلـة ليس آمنـا في زمانـنا الـذي يتـنافس واألصح يـتصـارع فيه اجلـميع على
ـؤســسـات  بـل تـدوسه ســنـابك ــنـاصب  واالمــسـاك بــا الــسـلــطــة  أي عـلى ا
(احلمـير)  ولـيس أمامه سـوى مغـادرة احللـبة  او تـقد الـوالء لألقويـاء  لعله
يحـصل على فتات من وليمـة السلطة  والبعض يـرضى بالفتات مع ان له تاريخ
لك رؤية لـلمـستقـبل . تأكد ـباديء  وانه الوحـيد الـذي  طويل في الـدفاع عن ا
من دون أن يسـاورك شك أال اسـتـيـقاظ  لـلـبالد من رقـادهـا  وللـمـؤسـسات من
كبـوتـها مـالم يـتـحقق الـرضـا في الـنفـوس  وذلك لن يـكون
ـا الـفـاشـلون بـغـيـر عـلـو االنـتـمـاء  ويـضـعف االنـتـمـاء طـا
ـناصب  أعـرف ان هـذا الكالم وأمـثاله كـهواء يعـتـلون ا
في شــبك  فــلـيس ألحــد الــشـجــاعـة عــلى الــرحـيل وان

وصلت الدماء الى الركب .

W¹ULŠ∫  رجل امن سعودي يتجول في مطار ابها لتشديد احلماية 

{ الريـاض -أ ف ب- أعـلن الـتـحالف
الــعــســـكــري الــذي تـــقــوده الــريــاض
ـــتــمــردين احلـــوثــيــ في حملــاربــة ا
اليـمن أن الـقـوات الـسعـوديـة تـمـكنت
من اعـتراض خـمس طـائـرات مـسـيّرة
في ثاني هجوم جوي للمتمردين على
ـملكة طار الواقع في جـنوب غرب ا ا

. خالل يوم
وأوضح الـــتــــحـــالف إن الــــطـــائـــرات
سـيّـرة اسـتـهدفت مـطـار أبـهـا حيث ا
ـتمردون أدى سقوط صـاروخ أطلقه ا
. كــمـا األربـعــاء إلى جـرح  26مـدنــيـاً
اســتــهـدفـت مــديــنـة خــمــيس مــشــيط
الـقــريـبــة ايـضــا والــتي تـضم قــاعـدة

جوية رئيسية.
وقـال بـيـان لــلـتـحـالف نــشـرته وكـالـة
االنـبـاء الـسـعـوديـة إن "قـوات الـدفـاع
ــلـكـي الـســعـودي والــقـوات اجلـوي ا
ـلـكـيـة الــسـعـوديـة تـمـكـنت اجلـويـة ا
صباح اجلـمعة من اعـتراض وإسقاط
خمس طائـرات بدون طـيار +مـسيّرة+
لـيشـيات احلـوثيـة باجتاه أطلقـتهـا ا
مطار أبـها الـدولي ومحـافظـة خميس

مشيط".
ـــطــار يـــعــمل وأضــاف الـــبــيـــان أن ا
بـصــورة طـبــيـعـيــة ولـيـس هـنـاك أي
تـأخـيـر في الـرحالت اجلـويـة وحـركـة

سافرين. ا
ــســـيــرة الـــتــابع وكــان تـــلــفـــزيــون ا
لــلــحــوثــيـــ ذكــر في وقت ســابق أن
تمـردين الذين تـدعمهم ايـران شنوا ا
سيرة على مطار هجوما بالطائرات ا

أبها.
ـتـمـردون الـذين يـواجـهـون غـارات وا
مــســتـــمــرة لـــلــتــحـــالف مــنــذ 2015
تـسـبـبت بـخـسـائـر مـدنـيـة ثـقـيـلـة في
األرواح كثّـفوا في االسـابيع األخـيرة

طار. أطلقوا "صاروخ كروز" باتّجاه ا
ويعـتبـر خبـراء أنّه في حـال  تأكـيد
ـثـل قــفـزة ذلك فــانّ هــذا الــهــجــوم 
كــبـــيـــرة في الـــقــدرات الـــعـــســكـــريــة

للمتمردين.
ـسؤول أن بـطاريـات باتـريوت وأكد ا
ـضــادة لــلــصـواريـخ لم تــتـمــكن من ا

اعتراض هذا الصاروخ.
Ê«dND  ÂUNð«

وكـانت الـسـعـوديـة اتـهـمت اخلـمـيس
نـطقة إيران بـأنها هي تـها في ا غر
ـتــمــردين الــيـمــنــيــ بـشنّ من أمــر ا
الـهــجـوم عــلى مـطــار أبـهــا األربـعـاء

وحذرت من "عواقب وخيمة".
وكـتب نـائب وزيـر الـدفـاع الـسـعـودي
األمـيـر خـالـد بن ســلـمـان في تـغـريـدة
ــطــار عــلى تــويــتـــر أن اســتــهــداف ا
"جتــــاوز يـــوضـح لــــلــــعـــالـم فــــداحـــة
الـتــصــعـيــد اإليــراني لإلضــرار بـأمن

نطقة واستقرارها". ا
وأكـــد األمـــيـــر خـــالــــد جنل الـــعـــاهل
ـلك سـلـمان عـبـد الـعـزيز السـعـودي ا
وشــقــيـق وزيــر الــدفــاع ولـي الــعــهــد
االميـر محـمـد بن سلـمـان أن "وسائل
الـردع احلـازمـة سـوف يــتم اتـخـاذهـا
ليشيات اإلرهابية). للتصدي (لهذه ا
ويشهـد اليـمن منذ  2014 نزاعا ب
تّـهمـ بتـلقي تـمرّدين احلـوثيـ ا ا
ــوالــيـة الـدعـم من إيــران والـقــوّات ا
. عـترف بها دولياً للحكومة الـيمنية ا
وقـد تــصـاعـدت حــدّة هـذا الــنـزاع مع
تـــدخّل حتـــالف عـــســـكـــري بـــقـــيـــادة
الــســـعــوديـــة في آذار/مــارس 2015

عترف بها. دعمًا للحكومة ا
ـقـتل عـشـرات وتـسـبّب هـذا الـنــزاع 
آالف األشخاص بيـنهم عدد كـبير من
دنـيـ بـحسب مـنـظـمات إنـسـانـية ا

مختلفة.
وشــنت طــائــرات الـتــحــالف الــعــربي
الـذي تــقــوده الــسـعــوديــة في الــيـمن
اخلـمــيس غــارات جـويــة ضــد مـواقع
لــلــحــوثــيــ في مــحــيط الــعــاصــمــة
صنـعاء غـداة هـجوم صـاروخي شنه
احلـوثـيــون عـلى مــطـار أبـهــا جـنـوب
ملكة وأدى إلى إصابة  26شخصا ا
بـجــروح. وتـأتـي الـضــربـات اجلــويـة
بـعـد يــوم من هـجــوم صـاروخي شـنه
دني في احلوثيـون على مـطار أبـها ا
ـمـلـكة أمس األربـعـاء أسـفر جنـوب ا

عن إصــــابـــة  26شــــخــــصــــا. وأفـــاد
ــــســـيــــرة بـــأن غـــارات تـــلــــفـــزيـــون ا
اســتــهــدفـت ثالثــة مــواقـع تــتــضــمن
أهـدافـا عـســكـريـة لـقــوات احلـوثـيـ

على مشارف صنعاء. وأفاد سكان بأن
الـغــارات اسـتــهــدفت مـعــســكـرات في
ـديـنة. ولم يـصدر بـعد غرب وشـمال ا
تأكـيد من الـتـحالف بـشـأن الضـربات.
نـطقة تهـا في ا ـملـكة غـر واتهمت ا
إيـران بــأنــهـا أمــرت احلـوثــيــ بـشن
هـــجـــوم أبـــهـــا مـــحـــذرة من "عـــواقب
وخـيــمــة". وكـتـب نـائب وزيــر الــدفـاع

ــا يـكــون مـقــتـرحي  غــريب بـعـض الـشيء  الســيـمــا في مـجــتـمع الــطـبــقـة ر
السيـاسيـة احلاكمـة في العراق عـلى مدى دهور مـن الزمن فهـذه الطبـقة تعـتبر
تطلبات الشعب .. نفـسها هي االهم واالوعى خملرجات الدولة  واالكثر ادراكا 
ـشـكالت الـتي نـعـانـيـهـا  فـعـدم سـمـاع الـرأي االخر وهـذا  احلـال احـد ابـرز ا
ــرآة الــعــاكــســة ــعــوقــات الـــكــبــرى ... وال شك ان االعالم هــو ا يــعــتــبــر من ا
لـلـمـشـكالت الـغـاطـسـة في قـعـر اجملـتـمع  ومن خالله نـتـعـرف الى واقـع االزقة
اخللـفيـة التي حتـفل بكل مـا هو بـعيـد عن انظـار الدولـة ووزاراتهـا ودوائرها ..
وقـد الحظتُ ان االعالم الـعراقي  بـسط مـشكالت مـتعـددة االوجه من خالل ما
باشرة مع كتبـته وتكتـبه الصحف  ومـا يقدمه الـتلفـزيون السيـما في برامـجه ا
ـان .. وشخصيـا تابعتُ بانبـهار ومحبة واطنـ  امام الدولة واحلـكومة والبر ا
ـثـابر عالء ـعده ومـقـدمه الـزميل ا واعـجـاب حـلقـات بـرنامج ( اجلـدار الـرابع ) 
احلطـاب ...  فقـدم هـذا  البـرنـامج  خالل حلـقـاته في رمضـان مـعظم مـشكالت
العـراق  ومعـضالته   حـيث استـضـاف مسـؤول ومـواطـن واصـحاب خـبرة
في شتى اجملـاالت  وادلوا بـآراء جديـرة بالـتأمل  ومـقتـرحي الذي اشـرت اليه
قـالة القـصيرة  هي ان يطـلب مجلس الـوزراء من ادارة شبكة في مفـتتح هذه ا
االعالم الـعـراقي تـزويـده بـتـلك احلـلـقـات  فـأكـيـد إنـهـا مـسـجـلـة فيـدويـا  ويـتم
ارسـالـهـا الى اجلـهات ذات الـعالقـة لـدراسـة مـا جـاء بهـا من مـقـتـرحـات  مثال
احلـلـقـة التـي تخص وزارة الـتـربـية تـرسل الى وزارة الـتـربيـة  ووزارة الـتـجارة
الى مـســؤولي الـوزارة .. وهـكـذا  ثم يـصـار الى تــشـكـيل جلـان مـحـايـدة  في
مجـلس الوزراء   تطـلع على احلوارات الـتي اجراها بـرنامج ( اجلدار الرابع )
عنية التي ارسل الـيها البرنامج .. ففي ومقـارنتها مع ما خرجت به الـوزارات ا
اكـثـر من خمـسـ ساعـة تـلـفزيـونـيـة  حواريـة  ونـقاشـات تـخـصصـيـة  اكد "
اجلدار الـرابع "  مصداقـية وسائل اإلعالم في اعـطاء اجوبـة عديدة عـلى اسئلة
ظـلت خــلف الــكــوالـيـس  وقـدم ضــيــوف الـبــرنــامج  مـداخـالت وآراء من نـوع
ـا يوفر سؤولـية االجـتماعـية   خاص مـهنيًـا وأخالقيًـا ووطنيًـا انطالقًـا من ا
تـعمـقة والـتعـبيـر عن الذات بـحريـة بعـيدًا عن ـعرفـة الشـاملـة والكـاملـة وا حق ا
سيـاسة الصمت  جتاه مشاكل اجملتمع إلى جانب تنشيط اجلهات ذات الصلة
للقـيام بواجباتها ومسؤوليتهـا والقدرة على توسط العالقة ب اجملتمع وصناع
فـهومه الشامل احلق في أن يـعلم اجلميع القـرار وتفعيل احلق فـي االتصال 
رؤى اآلخر في حل الـتعقيـدات التي تشوب هـذه الدائرة او تلك . لـيس انتقاصاً
ا ان الهدف هو من احد  ح يستمع الى وجهة نظر مغايرة لوجهة نظره  طا
ـضى في سـهـولـة ..وامـتع مـا فـيه هـو ما ـواطن   فـبـنـاء الـدولـة  ال  الـوطن وا
ـسـؤول  حـتـى ال يـهـرب مـنـا يـبـذله االنــسـان من تـعب ..فال تــهـرب مـنه ايـهــا ا
ـسـتقـبل ..ألنه ال يـجيء لـلشـعب وحـده ..ولـكنه يـنـتظـره حـيث  نـقطـة الـبدء في ا
تغـيير اساليب مضت سنـوات لم نر منها سوى الذبـول. وكلي ثقة  ح يشرع
ـقتـرح البـسيط في فـكرته  مجـلس الوزراء  او من يـعنـيهم االمـر بتـنفـيذ هذا ا
والـعـميـق في فـحواه  فـانه سـيـخـرج بـنـتـيـجة كـبـيـرة خلـدمـة الـوطن  فـاألفـكار
تـجـددة  هي ربيع دائم  وان اإلنـسـان يـقرأ احـيـانا لـلـتسـلـية ,واحـيـانا يـقرا ا
بـحثا عن عمله   ,واحيـانا تصبـح القراءة مجـرد وسيلة لـسرقة الوقت  ,وأن كل
هذه الـقراءات  ال يستطيع االنـسان خاللها استـيعاب كل ما يقرأ ,فالقراءة  في
حقـيقتها غذاء عقـلي تصاحبها عـملية هضم فكري  ,ومـناخ نفسي  واذا توفرتا
إلنـسان أصبح الـسؤال اليـومي عنده ,مـاذا اقرأ اليـوم بدال من أن يسـأل نفسه
ـطيـة احلـوارات التي ماذا أكل الـيـوم .. لـقد كـسـر برنـامج ( اجلـدار الـرابع ) 
ـسـكـوت عـنه .. فـعـلى من ـديح  ودخل الى ا يـغـلب عـلـيـهـا ا
ا سكوت  فر يريـد خير الوطن .. ان يستمع الى هذا ا
هو احلل لـبـلـد ما زال يـئن  مـنـتظـرين من مـسـؤوليه ان
يعـطـوا آلذانهم فـسحـة لـسمـاع اآلخر  بـدال من يـطلـبوا

من اآلخرين .... سماعهم ! 

نـلـمس اثــر الفـعـالــهـا.. ومـاذا اقـول
بــعـــد ان  كـــرهت  ســـمـــاع  اخـــبــار
الـعـراق كـلــهـا وبـصــقت عـلى صـور
ــنــاســبــات جنــوم تــلك االحــداث وا
ـــزيــــفــــة ومـــازلـت انـــتــــشي مــــثل ا
ـتــصـوفــة االبــرار  بـقــدسـيــة هـذه ا
ــصـور الـلــقـطــة وانـا مــدين  لـذلك ا
الـذكي الــذي خـلــدهـا  فــهـذه صـورة
بألف مـقال وكـتـاب اعادت لـنا االمل
بـالـعراق الـذي نـحـلم فـيـه ويتـحـقق
حــ نــعـــيــد االعـــتــبــار احلـــقــيــقي
ــعــنـــوي لــكل  الــشـــهــداء واولــهم ا
ضحايا النظام الـسابق الذين قتلوا

غــدرا وبـــبـــشــاعـــة  وامـــتــدت  روح
الـكـراهـيــة واحلـقـد  لــتـطـارد  وتـذل

اهاليهم وتسقيهم مر العذاب .... 
ـرتـبـة االولى  فـالـشـهداء نـعم لـهم ا
دراجــات وعـــلى الـــقـــائــد الـــعــام ان
يعتـذر رسميـا باسم حكـومة العراق
لـذويـهم ويـقـيم لـهم مـراسم تـشـيـيع
مـهـيـبـة تـذكــر الـنـاس بـالـذي  حـدث
وتـقـطع ألـسـنـة الـسـوء وتـتـعـهد ان
اليـــتــــكـــرر هــــذا االبـــتالء عــــلى يـــد
السـلطـات  احلكـوميـة او احلزبـية..
ـهـدي ان هذا الـشـهـيد واذكر عـبـد ا
عــنــده ســبــعــة اوالد اخــرهم عــمــره

لـلـشـوارع  يـلـطـمن اخلـدود ويـشـقن
اجلـيــوب ويـظــهـرن عــراة  يـشــتـمن
قدسات الرئاسات وحتى العراق وا
انه غضب التافهـات فليس لك مثيال

اال امهات الشهداء...
 ومـاذا اقـول بـعـد لـلــسـيـدة رئـيـسـة
مؤسسـة الشـهداء  وأسـالهـا ببراءة
وصــدق امــهــات الـــشــهــداء وبــدون
تنكـيل هل ذهبت لـتقـبلي  تـلك اليد?
وتـعـرضـ مـشـروعـا لـتـخـلـيـد هـذه
الوقفة في نصب تذكاري يوضع في
مدخل نصب الشهـيد لتكـون التحية
مــوجـهــة لــتــلك الــقــبــة الــتي تــرمـز
لالرواح الــطــاهــرة الــتي حتــلق في
الـــســـمـــاء..وهـل فـــكـــرت عـــضـــوات
دني ـان ومـنظـمـات اجملـتـمع ا البـر
ـواسـاة هـذه واالعالمـيـات الـذهـاب 
راة بل الـصحـيح لـتهـنـئتـها بـهذا ا
ــاذا يـــهــرولن ــوقف  الـــشــجـــاع   ا
لتـقد الـتـهاني لـلسـفـير  االمـريكي
اجلـــديـــد والــــتـــزاحم عــــلى ابـــواب
السـفـارة االيـرانـيـة في عـيـد الـثورة
لـــتـــقـــد طـــقــــوس الـــوالء لـــلـــولي
تد طابور استقبال اذا  الفقيه...? 
السفـير السـعودي والقـطري ووفود
اخلليج وخميس اخلـنجر والتزاحم
في  حـفل تـنـصـيب زعـيم االنـفـصال
والداعي لـقـتل ابـنـاء الـعراق? وألف
ـاذا واجلـواب مـعـروف  هـنـالك من
كتب الـله علـيهم اجلـهاد  والـشهادة
وهـنـالك من كـانـوا عـبـيـدا لـلـسـلـطة
ال  والبحث عن االمتيازات ومن وا
احلمـاقة ان يدركـوا معـنى ان تؤدي
عـراقـيـة بـسـيـطـة مراسـيـم  الـتـحـية
البـنـهـا  الشـهـيـد وهي رسـالـة  ابـلغ
من  كالم الف فضـائيـة  واصدق من
كل الـبــرامج االنــتــخـابــيــة  وخـطب
اجلمعة الرنانة سمـعنا كلماتها ولم
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الـقت قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد الـقـبض
عــلى مــتـهــمــ بــاإلرهــاب والــســرقـة
وترويج اخملدرات في مـناطق متـفرقة
من الـعــاصــمـة.واشــارت الـقــيـادة في
امس الى إن (الـــقـــوات األمـــنـــيـــة في
الــقـيــادة تــمــكــنت من اعــتــقــال ســتـة
مـتـهمـ بـاإلرهـاب في مـنـاطـق شارع
والـهـيـتـاويـ واخلـضـير), فـلـسـطـ
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ـلك شبـرا على سبـعة ايـام وهو ال 
ارض  الـــــعــــراق الـــــتـي تــــصـــــرفت
ـلــيــشـيــات وهـيــئـات بـعــقــاراتـهــا ا
االسـتــثــمــار الـفــاســدة. هل تــمــتـلك
الشـجـاعـة انت او رئـيـسـة مـؤسـسة
الـشـهــداء  لـتـهــدي اليـتـام الــشـهـيـد
ـاً حـيـدر وفــورا بـيـتــنـا الئـقــاً تـكـر
لـشــجـاعــة االم الــتي مـثــلت امــهـات
الشـهداء عـلى كل هـذه االرض بدون
استـثنـاء...اتمـنى من الزمـيل رئيس
الـتـحــريـر اعــادة نـشــر الـصـورة مع
ـقـال وانــحـني  مــرة اخـرى  القـبل ا

يد أم حيدر الشهيد.

%WO∫ والدة الشهيد حيدر حس تستقبل جثمان ولدها بتحية عسكرية

هـجـمــاتـهم بــالـصـواريخ والــطـائـرات
سيّرة عبر احلدود. ا

ـــطـــار وأصـــاب صـــاروخ األربـــعـــاء ا
دني فـي مديـنـة أبـها اجلـبـلـيـة التي ا
تعـد مـقصـدا لـلـسعـوديـ خالل فصل
رتفعة في الصيف هربا من احلرارة ا

الرياض وجدة.
ــطـار وخالل جـولــة لإلعـالمـيــ في ا
اخلميس أعلنت السـلطات السعودية
انـهـا اغـلـقـت جـزءا من صـالـة وصـول
ـسـافــرين بـعـد أن أحــدث الـصـاروخ ا
حـفــرة في ســقــفــهـا مــا أعــاق حــركـة

الحة لساعات. ا
ـكـان وشـاهـد مــراسل فـرانس بــرس ا
مـغـطى بـسـقـاالت وقـد تـنـاثـر احلـطام

كسور على األرض. والزجاج ا
WHOHÞ  UÐU «

ـــســـافــريـن الــذين وروى اثــنـــان من ا
تعرضوا إلصابات طفيفة ان الفوضى
ـكـان بـعـد وقـوع انـفـجـار قوي عـمت ا

تسبب بحريق مأل الصالة بالدخان.
واعـتــبــرت مــنـظــمــة هــيـومـن رايـتس
طـار أبـها ووتش أن قصف احلـوثـ 
ـة ـكـن أن يـرقى إلـى مـصــاف "جــر

حرب".
ـنــطــقـة ـنــظــمــة  وقـال نــائب مــديــر ا
الشرق األوسط وشمال إفريقيا مايكل
بـايج إن "عـلى احلـوثــيـ أن يـوقـفـوا
فورا كل الهجمات على البنى التحتية

دنية في السعودية". ا
ـشـروعـة وأضـاف أن "الـغـارات غـيـر ا
للـتـحالف الـذي تـقـوده السـعـودية في
اليمن ال تـبرر أبدا هـجمات احلـوثي

." دني السعودي على ا
ــدني وقــال مــســؤول في الـــطــيــران ا
السعـودي إن السلطـات ال تزال حتقّق
ـــتـــمــردون مـن أنّــهم في مـــا أعــلـــنه ا

السعـودي األمير خـالد بن سـلمان في
تـغــريــدة عـلـى تـويــتــر أن اسـتــهـداف
طـار "جتـاوز يـوضح لـلـعـالم فـداحة ا
الـتــصــعـيــد اإليــراني لإلضــرار بـأمن
ــنــطــقــة واســتــقــرارهــا". ويــحــارب ا
ـدعـوم من الـغرب التـحـالف الـعربي ا
حركة احلوثي التي تدعمها إيران في
الـيـمن مـنـذ  2015عـنـدمـا تـدخل في
ـعترف بها محاولة إلعـادة احلكومة ا
دوليـا إلى السـلطـة بـعدمـا أطاح بـها
احلـوثـيـون من الــعـاصـمـة في أواخـر
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ولــفت الـــبــيــان الـى ان (ثالث قــذائف
هـاون سـقــطت عـلى الــقـاعـدة دون ان
تــوقع اي أضــرار بـــشــريــة). بــدوره ,
كشف النـائب عن محافـظة ديالى رعد
الدهـلكي عن تـعرض نـاحية بـهرز في
احملافظة إلى قصف بقذائف الهاون .
وقـــال الــدهـــلـــكي فـي بــيـــان امس ان
(الناحية تـعرضت امس االول لقصف
بـعــدد من قــذائف الـهــاون في حــادثـة
هي لـــيــسـت األولى من نـــوعـــهــا ولن
تــكـــون األخـــيــرة مـــا لم يـــتم اتـــخــاذ
اإلجـراءات الــكــفــيـلــة بــاحلـد مـن تـلك
التـصرفـات اإلرهابـيـة التي تـمارسـها

جماعات خارجة عن القانون). 
ونـفت الــلــجـنــة االمــنـيــة في مــجـلس
بــغــداد بــيــان خـــلــيــة االعالم االمــني
بـشـأن سـقــوط صـاروخ في اجلـادريـة
بـبـغــداد. وقـال نـائـب رئـيس الـلــجـنـة
مـحــمــد الــربـيــعي فـي تـصــريح امس
(ننـفي ما ذكـرته خـليـة االعالم االمني
بشـأن سقـوط صـاروخ كاتـيوشـا على
مـنـزل مــدني في مــنـطـقــة اجلـادريـة),
واضاف ان (الوضع االمني في بغداد
جـيــد وال يـوجـد اي صــاروخ عـلى اي

دار سكني).  »UI²Ž‰∫ عمليات بغداد تعتقل عصابة للسرقة


