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ؤسسة كلينتون. ضمنت تبرع كبير 
من جهتها قـالت مؤسسة كلـينتون إنها

زاعم خاطئة. اثبتت بالفعل أن هذه ا
ـؤســســة كـريغ وصــرح الـنــاطق بــاسم ا
ميناسيان في بيان أن "مرة تلو األخرى
زاعم ذات تـتعـرض مـؤسسـة كـلـينـتـون 
دوافع سيـاسيـة. ومرة تـلو األخـرى ثبت
ـزاعـم خـاطــئــة. (لـكـن) أيّـا من أن هــذه ا
هـذا لـم يـجــعــلــنــا نـتــردد في مــهــمــتــنـا

ساعدة الناس".
V «dð d «Ë«

تـحدث باسم هيالري وقال نيك مـيريل ا
ـوقع "ذي هـيل" إن الـتـحقـيق كـيـلـنـتـون 
أمـر "مــخـزٍ" وإن سـيـشـنــز "يـنـفـذ أوامـر

ضي قدما في القضية. ترامب" با
ـز في واشـارت صـحـيــفـة نـيـويـورك تـا
مــــقـــال نــــشـــر عـــام 2015 الى ان وزارة
اخلارجيـة االميركـية التي كـانت تقودها
هيالري كـلـيـنتـون في ذلك الـوقت أعطت
الى جانب وزارات اخرى موافـقتها على
أن تـــقــوم شـــركــة "روزاتــوم" الـــروســيــة

بـشـراء شـركـة "يـورانـيـوم وان" الـكـنـديـة
ـسـاهــمـ فــيـهـا من الــتي كـان بـعـض ا
ـؤسسة كـليـنتون. انـح الرئـيسـي  ا
غيـر ان اوسـاط كلـينـتـون نددوا وقـتذاك

باتهامات ال أساس لها.
ودعـا تــرامب من خالل تـويـتــر وخـطـبه
الرسمية مـرارًا وزارة العدل إلعادة فتح
حتقـيقـات في قضـية الـبريـد االلكـتروني
اخلاص بهيالري كـلينتـون التي خسرت

في االنتخابات الرئاسية االميركية.
على صعيد اخر حمل الرئيس االميركي
دونـــالـــد تـــرامـب في تـــغــــريـــدة مـــســـاء
اخلـميس عـلى مـحتـوى الـكتـاب اجلـديد
الــذي صـــدر اجلـــمـــعـــة حـــول حـــمــلـــته
االنـتـخـابـية و«الفـوضى «داخل الـبيت
االبــــيض واصـــفــــا ايـــاه بـــانه »مـــليء
باالكـاذيب .«وتـعـلـيـقـا عـلى كـتاب »نار
وغــضـب: داخل بــيت تـــرامب االبــيض«
ـنع ـايـكـل وولف وبـعـد فـشل مــحـاولـة 
صـدوره قـال تـرامب »لم اسـمح إطالقـا
بدخـول مؤلف هـذا الكـتاب اجملـنون إلى
الـــبــيت األبـــيض! لم احتــدث الـــيه ابــدا
بـــــشـــــأن كـــــتـــــاب. مـــــليء بـــــاالكـــــاذيب
صـادر غـير مـوجودة.« وبالـتـحريـف و
واضاف ترامب »انظروا الى تاريخ هذا
الـــرجـل وشـــاهــــدوا مــــا ســــيـــحــــدث له
ولــســـتــيف الــقــذر .«و بــحـــسب وكــالــة
الـصحـافة الـفـرنسـيـة فإنه لم يـتـضح ما
إذا كان تـرامب يشـير إلى سـتيف بـانون
مــســؤول االســتــراتــيــجـيــا الــســابق في
الـبــيت األبـيض أو سـتــيف روبن رئـيس
دار »هندري هـولت أند كـومباني «التي
تـنشـر كـتـاب وولف. ونُـشـرت مـقاطع من
الــكـتــاب في الـعــديـد مـن وسـائل االعالم
االربعاء ما استدعى رد فعل غاضب من
البيت االبيض. وهو ينقل اقتباسات من
ن فـيــهم ســتـيف مــسـاعــدين لــتـرامـب 
بانـون يـيعـربون فـيـها عن شـكوك جـدية
ــهــام الــرئــاسـة. حــول أهــلــيــة تــرامب 
وحـــصـــلت وكــالـــة فـــرانس بـــرس عــلى
نــســخــة من الـــرســالــة الـــتي وجــهــهــا
مــحــامي تــرامب تــشــارلـز هــاردر الى
الــكــاتب ودار الــنــشـر وجــاء فــيــهـا أن
الــــكـــتــــاب يـــحــــتـــوي »الــــعـــديــــد من
الــتـصــريـحـات الــكـاذبــة و/او الـتي ال

اساس لها «حول ترامب. 
»U²  l¹“uð

وبعدمـا كلف تـرامب محامـيه السعي
لوقف تـوزيع الكتـاب قرر الـناشرون
إصداره اجلـمعـة قبل أربـعة ايام من
الـــتـــاريخ احملـــدد لـــذلك بـــاألســاس.
وكـان تــرامب اصـدر بـيــانـا نـدد فـيه
بالتصريحات التي ادلى بها ستيف
بانـون لـلكـاتب واعـتـبر ان بـانون »فقد
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بـدأ مكـتب الـتحـقـيقـات الـفدرالي اف بي
اي حتــقــيــقــا حــول أنــشــطــة مــؤســســة
الرئـيس األميركي األسـبق بيل كـليـنتون
وسط ضغوط من الرئيس دونالد ترامب
ومزاعم فساد اطلقـها نواب جمهوريون
عــلى مـا ذكــرت وســائل إعالم امــيـركــيـة

اجلمعة.
ـوقع اإلخــبـاري االلـكـتـروني "ذي وأكـد ا
ـهتم بـتغطـية شـؤون الكـونغرس هيل" ا
ومحطة "سي إن إن" وصحـيفة نيويورك
ز أن محققي وزارة العدل يفحصون تا
أمورا متـعلقة بـتبرعات تـلقتهـا مؤسسة
كـليـنتـون مقـابل خـدمات سـيـاسيـة فيـما
كــانـت زوجــة الــرئــيس االســـبق تــشــغل
منـصب وزيرة اخلـارجيـة االميـركيـة ب

عامي 2009 و2013.
ولم تؤكـد وزارة الـعدل إطالق حتـقيـقات
في الـقــضــيـة لــكـنــهــا أبـلــغت الــلـجــنـة
الـقـضائـيـة في مـجـلس الـنـواب أن وزير
الــعــدل جــيف ســيــشـنــز يــقــيّم احلــاجـة
الجــراء حتــقــيق في صــفــقــة يــورانــيـوم

مـــثــيـــرة لــلـــجــدل

ت
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غالف الكتاب

ويـعاني االقـتـصـاد السـوداني مـنذ
انـــفــصــال جــنـــوب الــســودان عــام
ــئـــة من 2011 اخــذا مـــعه 75 بـــا
انتاج النـفط الذي كان حجمه 470
الف بــرمـــيل يــومــيــا اضــافــة الي
عـقـود من الـعـقـوبـات االقـتـصـاديـة

االمريكية.
ورفـعـت واشـنــطن في 12 تـشــرين
ــاضي الـعـقـوبـات االول/اكـتـوبـر ا
الـتـي كـانت فــرضـتــهـا عـام 1997.
لكن مـسؤولـ سودانـي يـؤكدون
يـة لديهـا حتفظات ان البنـوك العا
حـــيــال الــتــعــامل مـع نــظــيــراتــهــا

السودانية.
ـئة وبـلغ مــــعـدل الـتـضـخم 37 بـا
كــمــا ان قــيــمــة الــعــمــلــة احملــلــيـة
تراجعت مقابل الدوالر خالل العام

.2017
ويـبــلغ سـعــر الـصــرف في الـسـوق
ـوازية 26 جــــنـيـهـا للـدوالر رغم ا
ان الـــســــعـــر الـــرســـمي هـــو 6,90

للدوالر.

مخزوني من الطـح ساتوقف عن
الـــعــــمل فـــفي حـــ ارتـــفع ســـعـــر
ـئـة فـان الـطـحـ بـنـسـبـة 270 بـا
ســعـر اخلــبــز تـضــاعف فــقط. هـذا

ليس عدال".
ـطــاحن اسـعـار الـطـحـ ورفـعت ا
اثـر قــرار احلـكـومــة بـالــتـخـلي عن

استيراد القمح للقطاع اخلاص.
ـــوظف في واكــــد حـــسن احـــمــــد ا
شركة خـاصة بيـنما كـان يقف امام
احد اخملـابز ان كلـفة تـوفيـر اخلبر
السـرته تـضـاعـفت من  20 الي 40

جنيها في اليوم.
œ«u*« —UFÝ«

وقــال "بــاالسـعــار اجلــديــدة يـجب
انفاق 1200 جنـيه شـهريـا لـلخـبز
من مــرتـب قــدره نــحــو ثالثــة االف
جنيه هـذا امر غير مـقبول". وبدأت
واد الغـذائية والوقود في اسعار ا
ـاضي عنـدما االرتفـاع منـذ الـعام ا
قــررت احلــكـومــة الــغـاء الــدعم من

اجل اصالح االقتصاد.

السليمانية
”U³Ž tK « b³Ž

بغداد
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عقله «بعد إقالـته من منصبه في اإلدارة
فـي آب/أغــســطـس. من جــهـــتــهـــا قــالت
ــتـحـدثــة بـاسم الــبـيت االبــيض سـارة ا
سـانـدرز ان الـكتـاب يـتـضـمن مـعـلـومات
»غير صحيحة إطالقا .ويقتبس الكتاب
الذي يصور ترامب عـلى أنه جبان وغير
كتب مستقر وعـد اخلبرة في شؤون ا
البيضاوي أقوال حلـيفه السابق وكبير
مــسـتـشــاريه سـتــيف بـانــون الـذي أمـره
محـامو الـرئـيس كذلك بـالكف عن افـشاء
معلـومات. ونقل الـكتاب عن بـانون قوله
دعي اخلاص إن التحقيق الذي يجريه ا
روبــرت مـــولـــر حـــول قــضـــيـــةالــتـــدخل
الــروسـي في انــتــخــابــات الــعــام 2016
سـيـركـز عـلى قـضـايـا تـتـعـلق بـتـبـيـيض

أموال.
من جــهــة اخــرٍى أبــدى رئـيـس فـنــزويال
نيكـوالس مادورو اجلمـعة استـياءه بعد
ـتـحـدة فرض عـقـوبات اعالن الـواليات ا
عــلى أربــعــة جــنـراالت فــنــزويــلــيـ في
اخلدمة أو مـتقـاعدين التهـامهم بالـفساد

مارسة القمع. و
وقـال مـادورو في خـطـاب نـقـلـته وسـائل
ــســمــوعــة "صــبــري ــرئــيــة وا االعالم ا
ســـيـــنــفـــد حـــيـــال حـــكـــومـــة (الــرئـــيس
األمـيـركي) دونـالــد تـرامب االمـبـريـالـيـة"

التي وصفها بأنها "حكومة معتدية".
وكــانت اخلـزانــة األمـيـركــيـة أعــلـنت في
وقت سابق اجلمـعة فرض عـقوبات على
أربعة جنراالت فنزويلي في اخلدمة أو
ارسة القمع متقاعدين بتهم الفساد و
فـي عـــهـــد مـــادورو مـــنـــددة ب"نـــظـــامه

القمعي".
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في ذكـرى تأسيس اجليش العراقي كـانت لنا محاضرة عن بـداية تشكيله يوم
الـسادس من كانون الثاني 1921 حـيث رصافة بغداد مـكانا لهذا  اجليش اذ
سكن اول االمـر في دار السيد عبد القادر اخلضيري في منطقة السنك وبعد
ـشيريـة في اجلزء الـشمالـي من بنايـة قشـلة بغـداد وبعد أيام انـتقل الى دار ا
ـعظم وبـعـد ترمـيم الـقلـعة ذلك انـتقل الى مـايـسمى دائـرة الـرديف في البـاب ا
وهي بـنـايـة وزارة الـدفـاع حـتى سـنـة 2003 في مـكـانـهـا مـقـابل مـديـنـة الـطب
لك فـيصل االول الذي احلـالية والبـد ان نالحظ ان تأسيـسه كان قبل تـتويج ا

جـرى بــعــد ســبـعــة اشــهـر في 1921/8/23 كــمــا ان الـوزارة االولـى الـتي 
تـشـكـيـلهـا بـرئـاسـة عـبـد الـرحـمن الـنـقـيـب يوم 1920/10/5 جـاءت خـالـيـة من
حقـيبـة وزارة الدفـاع وبالـتالي بـدون وزير دفـاع حتى الـتعـديل الثـاني للوزارة
في 1921/6/22 حــيث  اسـتــحـداث وزارة الــدفـاع وتـعــيـ الــفـريق جــعـفـر
العـسكري وزيرا للدفاع وان كان اول قائد عسكري للجيش كان العقيد نوري
اثل منـصب رئيس اركان ـنصب وكيل الـقائـد العام والـذي  باشـا السـعيد 
ـذكوران وجـمـيع ضـباط اجلـيش اجلـديد من اجلـيش حيث كـان الـضـابطـان ا
الـضـبـاط الـعـراقـيـ الـذين كـانـوا يــنـتـسـبـون لـلـجـيـوش الـعـثـمـانـيـة والـعـربـيـة
ية االولى وانـتهاء والسـورية الـذين عادوا الى العـراق بعد انـتهـاء احلرب العـا
لك فيـصل في سوريـا ونهايـة وجود اجليـش العربي في احلـجاز  وقد حـكم ا
 تـسجيل هؤالء الضباط وابـتدأ اجليش  بأربع شعب هي احلركات واالدارة
يـرة والطبابـة واحلسابات وصدر مـنشور اجليش وهو اول قـانون عسكري وا
حدد اخلدمة العسكرية وانواعها وهي خدمة تطوع فقط وحدد العقوبات ومدة
ـشـاة والــصـنـوف الـراكـبـة عـلى اخلـيل و اخلـدمــة لـلـصـنـوف الـراجـلـة اي ا

تشـكيل جلـان التـجنيـد ومقـر لهـا في بغداد وبـدأت عمـلهـا في حزيران 1921
وكـانت حـصيـلـة الـتـطوع في هـذا الـشـهر 334 جـنـديـا وكـان االوفـر عدداً من
ـوصل ثم الـنـجف ثم بـغداد ثم كـربالء ثم الـبـصرة ثم اخلـالص ثم احلـلـة ثم ا
ـتـطـوعـ فقـد  تـشـكـيل اول فوج الهـنـديـة ثم بـعقـوبـة وحـيث كـثـرت اعداد ا
باسم فـوج موسى الكـاظم في ثكنـة اخلياله وهي جزء من الـكرنتـينة الشـمالية
عظم يوم 1921/728وعندما ازدادت او ما يسمى باحلجر الصحي في باب ا
االعداد انـتقـل الفـوح الى خان الـكابـولي في الكـاظمـية بـعد شـهر من الـتاريخ
ذكـور وانتقل الفـوج الى احللة في الشهـر العاشر من هذه الـسنة وبعد ذلك ا
 تـشــكـيل فــوج ثـان بـبــغـداد وكـتــيـبـة اخلــيـالــة االولى في بـغــداد الـتي تـمت
تـسمـيتهـا سنة 1922 بكـتيـبة الـهاشمي وتـشكـيل السـرية النـقلـية االولى التي
وصل في اذار 1922 وتـشـكلت اول بـطـريـة مـدفعـيـة في بـغداد انـتـقلـت الى ا
ـوصل وتـأســست كـذلك دائــرة انـضـبــاط عـسـكــري في تـمـوز وانــتـقـلت الـى ا
1921  في السراي مجاور القشلة ثم انتقلت الى اخملبز العسكري وتأسست
وصل نهاية 1921 وبـانتهاء هذه الـسنة كان عدد اجليش 111 قـيادة منطقة ا
ضــابـطـا و2050 من ضــبـاط الــصف واجلـنــود وتـشــكـلت الــبـطـريــة اجلـبــلـيـة
ـعمل الـعسكـري ووصل العـدد سنة 1924 الى 405 ومـستودعـات اجليش وا
ضـباط  6835 ضـابط صف وجنـدي و تشكـيل سريـة حدود وافـواج جديدة
ومدرسـة مـدفعـيـة وبطـريـة صـحراء ومـدرسـة مخـابـرة ومدرسـة اسـلحـة ومـقر

درسـة العسكـرية اي الكلـية العسـكرية حيث  التـفتيش ومدرسـة االركان وا
ـدن و8 من ابــنـاء تــخـريـج اول ضـبــاط ســنـة 1927 وعــددهم 29 من ابــنــاء ا
الـعـشـائـر وفي 1931 تـشـكل اول رف لـلـقـوة اجلـويـة وفي سـنـة 1934 صـدر
قـانون الدفاع الـوطني رقم ٩ وهو اول قـانون قرر اخلدمـة االلزاميـة االجبارية
واسـتدعيت اول وجبة في 1939/1/1 حـيث  التنظـيم احلديث لوزارة الدفاع
بوزيـرها الفريق جـعفر العسـكري ورئيس اركان اجليش الـفريق طه الهاشمي
رافقية حـيث تتألف الوزارة من ديوان الوزارة الذي يضم سـكرتير الوزارة وا
يرة ومـجلس الدفـاع ورئاسـة اركان اجليش الـتي تتـألف من شعبـة االدارة وا
والتموين واالعاشة واحلسابات واحلركات واالستخبارات والترجمة والتموين
ـلـكي واخليـالـة وفرق واالعـاشة ويـتـألف اجليـش من القـوة اجلـوية واحلـرس ا
مشـاة والـويـة حدود وسـيـارات مـدرعة ومـسـلـحـة ومدفـعـيـة ومسـتـشـفى ولواء
ـلـكـية مـدفـعـيـة وسـرايا نـقل وهـنـدسـة ومـدرسة اركـان ومـدرسـة الـعـسكـريـة ا
ـدفعـية والـطيـران ومسـتودعات ومدرسـة ضبـاط الصف واالسـلحـة وخيـالة وا
ومـؤسسـات اخـرى ومن االمـراء خلـيل زكي بـاشـا وعبـد الـلـطيف نـوري وبـكر
صدقـي وحس فـوزي وعبـد احلمـيد بـاشا الـشاجلي ومن حـاملي رتـبة زعيم
اي عمـيد االمـير زيد وعـبد احلـميد بـك وعلى رضا بك وشـاكر بك واسـماعيل
نـامق ورمضان عـلي ومحـمد امـ وحس حـسني وامـ زكي وجمـيل فهمي
وخـالد محمود ومحـمد نظيف الشاوي ومن مـوظفي وزارة الدفاع سنة 1936
ـسـيح وزيـر مديـر الـتـرجـمة احـمـد بن عـبـد احلـميـد سـكـرتـيـر الوزارة وعـبـد ا
وابـراهيم ادهـم مديـر االشـغال وعـبـد الـلطـيف حـمـد وكيل
مديـر احلسـابات وشـوكة شـمعـون للـخزيـنة الـعسـكرية
وعـبـاس فـضـلي لـلـرواتب وفـؤاد عـبـد اجلـبـار اخلـيـاط
يـناء اجلوي وبـيرجون لورانـس ضابط حركات مـدير ا
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واعتـبر وزير اخلـزانة األميـركيـة ستيف
منـوتشـ أن هـذه العـقوبـات تؤكـد "عزم
ـتحدة عـلى محاسـبة مادورو الواليات ا
وآخـــرين انـــخـــرطـــوا فـي الـــفـــســـاد في
فـــنـــزويال". وقـــال فـي بـــيـــان "الـــرئـــيس
ـــقـــربـــة مـــادورو و(أعـــضـــاء) دائـــرتـه ا
يستمرون في تمرير مصاحلهم اخلاصة
على حساب مصالح الشعب الفنزويلي".

Èdš«  UÐuIŽ

واعـــتــبــر مـــادورو أن هــذه الــعـــقــوبــات
وعـقـوبـات أخــرى فـرضت عـلى كـراكـاس
هي "ابـتزاز" من قـبل واشـنـطن. وأضاف
"يبعثـون لنا رسـالة: سنسـتمر في فرض
عقوبات عـليكم حـتى تخضعـوا حلكومة
ــتــحـدة وحــيــنــهــا ســنـرفع الــواليــات ا

العقوبات".
وانــتــقــد وزيــر اخلـارجــيــة الــفــنــزويـلي
خــورخي اريــازا من جــهــته الــعــقــوبـات
األميركـية فكتب في تـغريدة عـلى تويتر
أن اجلـيش الـفـنـزويلـي "لن يـخضـع أبدا
إلى أي سلطـة خارجيـة وبالتـأكيد ليس
إلـى الــقـوات االمــبــريــالــيــة والــعــدائــيـة
الـــتـــابـــعـــة حلـــكــومـــة دونـــالـــد تـــرامب
تسلطة". ولن يـتمكن األشخاص الذين ا
تــســتـــهــدفــهم الـــعــقــوبــات مـن الــقــيــام
ـبــادالت جتـاريـة مع أمــيـركـيــ فـيـمـا
تـلـكات وأمـوال لهم سيـتم جتـميـد أي 
ـتـحـدة. وبـعـد مـوجـة من في الـواليـات ا
الـتـظـاهـرات تــخـلـلـتـهـا أعـمـال عـنف في
ــتــحــدة فــنـــزويال صــعــدت الــواليــات ا
لـهــجـتـهـا مــنـذ صـيف 2017 ضـد نـظـام
"الـــــديــــكـــــتــــاتـــــور" مــــادورو وفـــــرضت

مجموعات من العقوبات على البالد.

ظاهرة احتجاجية ضد قرار ترامب نقل سفارته الى القدس d¼UEð» ∫ باكستانيون يخرجون 

{  فــــيـــيــــنـــا (أ ف ب) - احــــتـــجت
مـؤســسـة خـيـريـة كـاثــولـيـكـيـة امس
عـلى ازالــة فـيـسـبــوك صـورة تـظـهـر
أول طــفـلــة مـولــودة في فـيــيـنــا عـام
2018 ألسرة مسلمة وقد اجتذبت

دعم 20 ألـف رســـالـــة بـــعـــد مـــوجـــة
تعليقات عنصرية.

وأثـــار مـــيالد أســـيل الـــتـي أشــارت
الصـحافـة إلى أنهـا "أول مولودة في
فــيــيــنــا" في الـعــام اجلــديــد مــوجـة

تعلـيقـات عنصـرية عـلى االنترنت إذ
ظــهــرت والــدتـهــا تــرتــدي احلــجـاب

اإلسالمي.
وردا عـــلـى ذلك أطـــلـــقت مـــنـــظـــمـــة
كاريـتاس اإلنـسانـية التي تـعمل مع

ــهـاجــرين والالجـئــ حـمــلـة دعم ا
للـرضـيعـة ووالديـها نـعـيمـة والبـير
تـــامــغـــا. وقــال كـالوس شــويـــرتــنــر
رئيس كاريـتاس فيـينا إن "هـذا بعدا
جديـدا تمـاما لـلكـراهيـة االلكـترونـية

 اخلــمــيس الـقــرار الـذي األمــريـكي
ذكــر عـــلى وجه الــتــحــديــد جتــمــيــد
ــدفــوعــات فى إطــار صـنــدوق دعم ا
االئــتالف لـســداد نـفـقــات بـاكــسـتـان

تعلقة بعمليات مكافحة اإلرهاب. ا
لـكن وزارة اخلـارجيـة الـبـاكسـتـانـية
ردت بحـذر مؤكـدة أنهـا على اتـصال
بـاإلدارة األمــريـكــيـة وأنـهــا تـنــتـظـر

زيد من التفاصيل. ا
ـتـكـرر فـإن ورغم نـفي اسالم أبــاد ا
واشنـطن مقتـنعـة بازدواجـية موقف
ـتـهمـة بغـض النـظر عن باكـسـتان ا
ــتــمـــردة مــثل حــركــة اجلـــمــاعــات ا
طـالـبـان األفــغـانـيـة أو حـلـفـائـهـا في

شبكة حقاني.
ويأتي هذا القرار بعـد أيام قليلة من
تهـديدات الـرئيس األمـريكي دونـالد
تــرامـب غــيــر الــدبــلــومــاســيــة عــلى

تويتر.
wJ¹d « ÊöŽ«

وقــــد كـــتـب تـــرامب فـي تـــغــــريـــدته
األولى لـــلـــعــام 2018 أن الـــواليــات
ـتـحدة وبـحـمـاقة أعـطت بـاكـسـتان ا
أكـــــثــــــر من 33 مـــــلــــــيـــــار دوالر من
ـــســــاعـــدات في الـــســـنـــوات الـ15 ا
األخيـرة في حـ لم يـعطـونـا سوى
األكـــاذيـب واخلــداع مـــعـــتـــقـــدين أن

قادتنا أغبياء.
وأضــاف إنـهم يــقــدمـون مالذا آمــنـا
لـإلرهــابــيــ الــذين نـــتــعــقــبــهم في

أفغانستان. انتهى األمر.
ولـقي اإلعالن األمــريـكي عــلى نـحـو
غـــيــر مــفـــاجئ تــرحــيـــبــا حــارا في

أفغانستان.
وقال مـتحـدث باسم وزارة الـداخلـية
نــقـــول مـــنــذ ســـنـــوات إن جــارتـــنــا
بــاكـســتـان تــوفـر مالذا لــلـجــمـاعـات
اإلرهــابـيــة كــمـا أنــهـا تــمـول أيــضـا

مجموعات إرهابية.
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{ اخلــرطـــوم (أ ف ب) - اصــطف
ســودانـيــون غـاضــبــون امس امـام
اخملــابـــز من اجل احلـــصــول عــلى
اخلبز الـذي تضاعف سـعره اللـيلة
ـاضـيـة اثــر قـرار احلـكـومـة وقف ا
اسـتيـراد الـقمـح بحـسب اصـحاب

تاجر. ا
وبلغت فـترة االنتظـار امام اخملابز
نـحــو سـاعـة في وقـت اكـد عـدد من
اصحـاب اخملابـز ان ارتفـاع اسعار
الـطحـ قـد جتبـرهم عـلى الـتوقف
عن االنـــتــاج. وقــال عـــضــو احتــاد
اخملـــابــز مـــحــمـــد عــوض الـــســيــد
لـفــرانس بــرس "كل اخملـابــز قـررت
رفـع االســـعـــار بـــعــــد ان ارتـــفـــعت

اسعار طح القمح اخلميس".
ـــطــــاحن ســــعـــر كــــيس ورفـــعـت ا
الـطـحـ زنة 50 كـلغ من 167 الى
450 جنيها سودانيا ( 65دوالر).
وقال مـحمـد عبـد الله صـاحب احد
اخملـــابــــز في شــــمــــال اخلــــرطـــوم
لــفـــرانـس بــرس "عـــنـــدمـــا يـــنـــفــد

تسـتهـدف رضيـعة بـريئـة" مؤكدا أن
"هـــذا يـــتـــعــدى اخلـــطـــوط احلـــمــر".
وأوضح ان صـفــحـة فـيــسـبـوك الـتي
ا تـكون تـعرضت نشـرت الصـورة ر

حلملة مدبرة لتعطيلها.
واضــاف "نــريــد أن نــظــهــر أن احلب
أقـوى من الـكـراهـيـة عـلى فـيـسـبـوك

كما في احلقيقة".
ÂöÝô« U¹UC

وتـــأتـي رســـائـل الـــكــــراهـــيــــة وسط
تـــصــــاعــــد الـــتــــوتــــر في اجملــــتـــمع
الــنــمــســوي حــيــال قــضـايــا اإلسالم
ــهـاجــرين إلى بــشــكل عــام وتــدفق ا

اوروبا بشكل خاص.
ويــضـم الــتــحــالـف احلــاكم اجلــديــد
ستشار الـشاب سيباستيان بقيادة ا

كورتز (31 عاما) اليم القومي.
وأشـارت أحـدى الـرسـائل ضـد أسرة
الـطـفـلة إلى وزيـر الـداخـلـيـة اجلـديد
ـتـطـرف هــربـرت كـيـكل من الـيــمـ ا
قائلة إنه "سيطردكم خارج البلد. انه

ناسب للقيام ذلك". الرجل ا
عـــلى صـــعــيــد اخـــر أعــلـن مــســؤول
ـســتـوى حــكـومي أمــريــكي رفـيـع ا
امـس أن قــــرار الــــرئــــيس دونــــالــــد
ــــســـــاعــــدات تـــــرامب جتـــــمــــيـــــد ا
لــبـاكــسـتــان قـد يــطــال مـبــالغ يـصل
مجموعها 1.9 مليار دوالر وهو رقم
ــا كـان يــعــتــقـد في أعــلى بــكــثـيــر 

البداية.
ـــســؤول إن الـــقـــرار يـــشــمل وقـــال ا
مـــعــــدات وتـــمـــويل دعم الـــتـــحـــالف
ـركز مـفصال الـتـمـويل الـعسـكـري وا
على أفغانستـان الذي سيتم جتميده
في حـال لم تالحـق بـاكـسـتـان أمـنـيـا

شبكة حقاني احد فصائل طالبان.
وقـالت بـاكـسـتـان إن الـقـرار سـتـكون

نتائجه “عكسية.”
وقــــد أعــــلـــــنت وزارة اخلـــــارجــــيــــة

iOÐ_« XO³ « W³KŠ w  ÎUÐU²  Ÿ—UB¹ V «dð

هيالري كلنتون

Àb×¹ U0 Î«dO¦  «uŠdHðô

Ê«d¹≈ w

كلمات على ضفاف احلدث

قـهـوره في مـنطـقـة الشـرق االوسط بـعضـهم مع الـبعض تتـعـاطف الشـعـوب ا
ارق (أكثرهم الـفاسدين وبعضـهم يبحثون عنـدما ينتفـضون ضد حكامـهم ا
ـذهبي والعـرقي لتجـويع شعوبهم عن الشـر وتدفعـهم عنصـريتهم و تـطرفهم ا
لكـوه العبـاد واالرض لبنـاء قوة ) مسـاله طبيـعية وكـثيرا مـايكون وصرف مـا
هذا الـتـعاطف فـقط وسـيلـة لـتنـفـيس ما في صـدورهم من الـغل ضـد حكـامهم
بـاشـرين دون تعـمق في مـا تسـير الـيـة االمور في تـلك االنـتفـاضات بـعد ان ا
تـبـدأ .. حـكـام ايـران وبـعـد انـتـصـار شـعـوبـهم في ثـورتـهـم ضـد نـظـام الـشاه
ـنـطـقـة أهـمـهـا عـمق فـقـدان االرادة أصـابـهم الـغــرور نـتـيـجـة لـظـاهـرتـ في ا
ـنطـقة العـربيـة واالسالميـة بحيث الوطـنيـة احلقيـقيـة لكـثيرين من حـكام دول ا
اصبـحـوا ودون استـثنـاء منـفـذي اوامر من مـصدر الـقـرار االمريـكي الشـرير
والثـاني تـمـاسك الـروح الـوطـنـيـة االصـيلـة لـدى االيـرانـيـ بـحـيث يـصعب ان
تـدخل اي قـوة مـعـاديـة لهـذه الـروحـيـة لـتنـفـذ مـا اليـقبـله ارادة ايـران الـوطـنـية
بـغـض الـنـظـرمن يـحـكـمـهم فـدفع هـذين الـظـاهـرتـ بـحـكـام ايـران الى جتـاوز
ـنـطـقـة فـتـوجه الى جتـويع ـسـمـوح في عالقـات شـعـوب ايـران مع شــعـوب ا ا
نـطقـة ومنـفذا لـلتـوجهات شعـوب ايران لـيبـني قوات ضـاربة مـستـغلـة وضع ا
بـاشر  في نشـر التوجـهات الطـائفيـة والظواهر الشـريرة من خالل التـدخل  ا
ا توترة تـاريخيا بـ اهل منطقـة الشرق االوسط حا العـرقية ذات العالقـات ا
بـاعـادة الـسـيـطـره االيـرانـيـة عـلـيـهم  ‘واهم من كـل ذلك اسـتـغل حـكـام ايران
ـنـطـقــة وعـدوانـيـة ذلك الـكـيـان ـنـتـشـر في مـؤســسـات احلـكم في ا الـفـســاد ا
ـسـمى (إسـرائيل)  لـيـقـدم الـنـظام االيـرانـي نفـسه بـانـه  هو ولـيس الـشـريـر ا
ـنطـقـة) ضد ذلك مـصدر الـقـوة والقـرار االمـريكي  (مـحـرر الرادات شعـوب ا
ـنحرفـ باسم االسالم ...! من هـنا أن اخلـوف من اندفاع الـكيان واحلـكام ا
الفـرح بانـتـفاضـة الشـعـوب االيرانـيـة وهم منـدفعـون وبـقوة لـتصـدي لـسيـاسة
ـنطـقـة في احلـالة الـتي اشـرنا الـيه بـحاجـة الى الـتوقف النـظـام وهم جيـاع وا

والتصفح الدقيق لنتائج ما يحدث بعد ان انتفض جياع ايران ...! 
اهم تـصـريح دقـيق ونـابـع من ذكـاء بـضـرورة عـدم الـتـسـرع ودفع االمـور الى
ــنـطــقـة) بــعـد احــداث ايـران هـو (فــوضى وتـوســيع مـســاحـات احلــريق في ا
انويل ماكرون) الرئيس الفرنسي حيث قال وبوضوح : ( إن نبرة تصريح (إ
ـتحـدة وإسـرائيل والـسـعوديـة حول التـصـريحـات الـتي تصـدر عن الـواليات ا

إيران "تكاد تدفعنا" إلى احلرب).
ـنطـقة ـتعـلـقة بـوضع ا وهذا يـعـني ان فرنـسـا تقـرأ احلدث مـن كل اجلوانب ا
الغـارقة اساسا في الفوضى و هـذه القراءه الفرنسـية تدل على ان هناك قوى
شـريرة تـتـوجه الى اسـتغـالل انتـفـاضة جـيـاع ايـران خللـق فوضى اوسع من
الـفوضى الـذي اشـعـلـوا نارهـا في سـوريـا وال يصـل الى اي نتـيـجـة اال حرق
نطقة لضـمان ادامة هيمنـة مصدر القرار االمريكي وامن اهل ارادة شعـوب ا
ـنـطـقة ـسخ من هـنا عـلى قـوى اخلـير في ا ـدى للـكـيـان االسرائـيـلي ا بعـيـد ا
نع تدخـل تلك القوى الشريـرة اكثر من شر النظام وليـس احلكام ان يوحدوا 
االيرانـي ( أمريكـا واسرائـيل والسـعوديـة ) ان يكرروا سـينـاريو سـوريا الذي
بـدأ بتـظاهـرات مـشروعـة حـوله هوالء االشـرار الى احـقر حـرب اليرى في كل
صـفحاتها شيء لصالح الشعب السوري حتى هذه اللحظة  ويدعو بل يعملوا
بان تـسير انتفاضة الشعـوب االيرانية باجتاهها الـصحيح مواجهة مع النظام
الى ان يـركع الرادتـهم او يـرحل اذا  هذا في الـتـعامل
مع تـلك االنتفاضة  ســيكون الغالب هو ارادة الشعوب
االيـرانـيـة : يـركع الــنـظـام امـامـهم او يـرحل  دون ذلك
ـنـطـقـة وزيـادة اجلـيـاع انـتـظـروا زيـادة احلـــريق فـي ا

والله اعلم.


