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الـبــصــرة صالح الــدين الــنـجف
ــثــنى بــابل ذي بــغــداد واسط ا

قار وكركوك).
موضحا ان (بعـضا من احملافظات
ـصــادقـة عـلى ـذكـورة قــد تـمت ا ا
خـــطــــطـــهـــا الســـيـــمـــا اخلـــاصـــة
ـــــدارس وارســـــلـت الى وزارة بــــــا
ـالـيـة الطالق الـصـرف وبـعـضـهـا ا

قـيـد الـتـدقــيق وبـعـضـهـا االخـر 
الحـظـات بـشأنه تـأشـير عـدد من ا
ـعـنيـة معـاحلة وعـلى احملافـظات ا
الحـظات واعـادة اخلطة الى تلك ا

مكنة).  الوزارة بالسرعة ا
ودعا الـهنـداوي (محـافظـات ديالى
ونــــيــــنـــوى وكــــربالء ومــــيــــســـان
والديوانـية الى اإلسراع في اجناز
خــطــطـــهــا لــلــمـــشــاريع اجلــديــدة
وإرســالـهــا الى وزارة الــتــخــطـيط
القــــــرارهـــــا) مــــــشـــــددا عــــــلى ان
(إجراءات الوزارة سريعة ويسيرة
بــعـيـدة عن الـتـعـقـيـد فـضال عن ان
ابــوابــهــا مــفــتــوحــة أمــام جــمــيع
احملـــافــــظـــات عـــلى مـــدار الـــوقت
ـعـاجلـة أي اشـكـالـيـة او مالحـظـة

بشأن اخلطط السنوية". 
ولـــفت الـى ان (الــتـــخـــصــيـــصــات
ـالـيـة لـلـمــشـاريع اجلـديـد سـيـتم ا
قلة اطالقها خالل االيـام القريبـة ا
صـادقة بـعد اسـتـكمـال إجـراءات ا
عـلى اخلـطط السـنـوية) مـشـيدا بـ

عـام الــقـطــاعـات وعــدد من رؤسـاء
االقسام). 

وأضـاف ان (تـشـكـيل هـذه اخلـلـيـة
جـاء في إطـار مسـاعي وتـوجـهات
الـــوزارة لــــتــــســــهـــيـل اإلجـــراءات
واخــتـصــار الـزمن إلجنــاز اخلـطط
الـسـنـويـة في وقت مـبـكـر لـتـمـك
احلــكــومــات احملــلــيــة من تــنــفــيـذ
خـطـطهـا وفق التـوقـيتـات الـزمنـية
احملـددة وبـالـتـالي ضـمـان تـوفـيـر
زيـد من فرص اخلـدمات وتـوفيـر ا
الـعمل) مـضيـفا ان (الـوزارة سبق
ـشــاريع ان صــادقـت عـلـى خـطـط ا
ــسـتـمـرة جلـمـيع احملـافـظـات في ا
وقت مــبـكــر من هــذا الــعــام األمـر
الــذي اسـهم في اسـتــئـنـاف الـعـمل

شاريع).  في الكثير من تلك ا
وأشــار الى ان (اغــلب احملـافــظـات
شاريع وقد قدمت خططهـا لهذه ا
الحظات اشّرت الوزارة عددا من ا
الـفنـيـة بـشإن عـدد من تـلك اخلطط
بـغيـة استـكمـالهـا من قبل اجلـهات
ــكن ـــعــنـــيـــة في اســرع وقـت  ا
صـادقة عـليـها لـيتـسنى لـلـوزارة ا
ومن ثـم إطالق الــتـــخـــصــيـــصــات
ـــصــادقـــة عــلى ـــالــيـــة و تــمت ا ا

كتملة).  اخلطط ا
وبـ ان (احملافـظـات الـتي أرسلت
ـشاريع دارس وا خـططـها لـبنـاء ا
اجلـديــدة لـعـام 2019 هي االنـبـار
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ــالــيــة الــدولــة الــتــابــعــة لــوزارة ا
شـــكـــرهـــا وتــــقـــديـــرهـــا جلـــريـــدة
(الـزمـان) وذلك عبـر رسـالـة رقـيـقة
ديـر العام وكالة احمد تلقتها من ا
حـسن عبـد الـله قـال فيـهـا (تـتوجه
دائــرة عـــقــارات الــدولــة بــالــشــكــر
والتقـدير الى مالك ورئـيس حترير
ـستـمر جـريدة الـزمـان لتـعـاونهـا ا
في مواكبـة ونشر تطـورات دائرتنا
واجنــــازاتــــهـــا. وهــــذا يــــدل عـــلى
ـتـميـزة والـعـمل الدؤوب اجلـهود ا
ــصـلــحـة الــعـامـة) وتــمـنى الجل ا
عــبـــد الــله لـ (الــزمـــان) مــزيــدا من

االبداع.
وكرمت مـحـافظـة الـنجف بـشخص
محافظها لـؤي الياسري  نخبة من
ثلون وسائل االعالم الصحفيـ 

بشهادات تقدير لتميزها.
وقـال الـيـاسـري لـ (الـزمـان) (قررت
حكومـة النـجف احملليـة وبأشرافي
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ـقـرفـة الـتي يـسـمـيهـا اإلعالم ـوضـوع احملـاصـصـة ا  قـد تـكون نـظـرتي 
ـناصب مـختـلفـة في عـنوانـها لـعدة أسـباب أولـها أنـنا لم نـر حلد حمى ا
لك عقال اللحـظة أي مبادرة خـاصة من مسـؤول تنفـيذي تدلل عـلى أنه 
ذا خـطط سـتـراتـيـجـيـة يـسـتـطـيـع به أن يـفـرض إرادته عـلى الـكـتـلـة الـتي
رشحته ويخدم الشعب وذلك ألغراض موضوعة في اإلستفادة من غنائم
ـتحـاصص نـصب الذي تـدور حوله حـكايـات وتعـرض إتهـامات من ا ا
أنفسهم عبر أبواقهم وفـضائياتهم التي لم تبق من الغـسيل قطعة لشرها
ـفــضــوحـة حــتى إرتـســمت في أذهــانـنــا صـورة ــهـاتــرات ا عـلى حــبل ا
سؤول اخلـانع اخلاضع لكـتلته وهـو دمية حتـركها خـيوط ترتـبط بزعيم ا
ـسـؤول نـكتـة تـافـهـة مـكررة مـلـلـنـاها كـتلـته ومـنـهـا أضـحت إسـتقاللـيـة ا
وفقدنـا الثقـة بكل شـخصيـة تترشـح لتسـتلم منـصبـا مهمـا كان تاريـخها
وخبرتـها وعـلميـتهـا ولم نعـد نطيق سـماع أسس اإلخـتيـار فهي حصص
ــة بـحق الـشـعب وغـنـائم من جــثـة مـتـفـســخـة يـنـخـرهــا الـفـسـاد واجلـر
ستك الـذي تقاسمته الـكتل على شكل أسهم بـتصنيفه لـصاحلها ب ا
مسميـات مقرفـة فأنت سني مـرغم على قبول سـنيتك وإن كـنت ال تعترف
هم نحن بها وأنـا شيـعي مرغم عـليهـا رغم عدم قـناعتـي بكل القـضيـة وا
أرقام بخدمة كتل احليتان وهذا أسوأ ما أنتجته العملية السياسية طوال

عمرها منذ  2003.
ـنـصب فالن وعالن ألنه قـريب أو صديق أو من عودة لـهـؤالء الـفرحـ 
حزبي أو فـئتي أو مـدينـتي أقول لك إنـها حـصة دقـيقـة جدا حتـسب على
الوزير أنفاسه فمكتبه معه جاهز بكل شخوصه وأوراقه ومحكوم بحصة
ـانية عـليه ضـمان مـصاحلـها وفـيها تـضحـيات كـبيرة كتـلة سيـاسيـة وبر
ـناصب مـهمة نتيـجة مـساومات مـسبـقة والدلـيل تأخـر تسمـية مـسؤول 
ـهازل الـتـي بـاتت ظـواهـر عـامة بـسـبب مـضـاربـات الـسـوق واإلتـاوات وا
ومـعــــــــــتــادة كـنت أحـاجج من يــسـمـيه الــزمن الـرديء لـبــقـايـا أمل في
ــا شـهـدنـاه من بــيع لـلـوطن نـفـسي أمــا اآلن فـأنـا أسـمــيه الـزمن األردأ 
واطن بال حيـاء وليس أدلّ عـلى ذلك من كالم ألحد الـنواب احملـترم وا
ح قال : انـها إستـبدال دولة عـميقـة بالوكـالة بدويالت عـميقـة باألصالة
ــنـاصب !! ويـا لـذل من يــطـلـبـهـا !! ويــا لـذل الـوطن بـهـؤالء !! فـيـا لـذل ا

الدمى !!
إن كان ثمـة معتـرض على تـسميـتي فليـثبت أن قراره
مستقل عن كـتلته ويعـمل لصالح الـشعب فقط حتى
وإن تعارضت قـراراته مع طمـوح ومنـافع ومصالح

من رشحه ..

W¹—Ëœ∫  زوارق ايرانية خالل دورية لها في مضيق هرمز

هـــو قـــلــيـل بــحـق هــذا اجلـــمع من
الصحفي واالعالمي بالنجف) .
مـــوضــــحـــاً ان (مـــوضـــوع اراضي

الصحفي قد تأخر ألسباب عديدة
 واوعــــــــدكـم بــعــد فـــتــرة اقل من
شــــــــهــر ســـنــقــوم بـــتــســلـــيــمــكم

ومـبادرة مـن مكـتـبي االعالمي  ان
الـــتــقي اصـــدقــائـي الــصــحـــفــيــ
ـــهم واالعـالمــيـــ وجـــرى تـــكــر
بـــشــهــادات تــقــديـــريــة جلــهــودهم
ـــتـــابــعـــة نـــشــــاطــات الـــكــبـــيـــرة 

احملافظة.
واضـاف الـيـاسـري (سـروري كـبـير
ان اقـدم لـلـصــحـفـيـ واالعالمـيـ
ـــــثــــلــــون وســـــائل اعالم الــــذين 
مـختـلـفة شـهـادات الـتقـديـر  وهذا

تاعب). قليل بحق رجال مهنة ا
مــؤكـــداً (طـــبــعـــاً كـــان دور كــبـــيــر
لصحيفة الزمـان ومدير مكتبها في
احملافـظة سـعدون اجلـابري  الذي
يــحـرص عــلى مــتـابــعــة نـشــاطـات
احملـــافظ وكـــذلك اخـــبـــار مــجـــلس

احملافظة ودوائرها كافة).
مـــضــيــفــاً ان ( صــحــيــفــة الــزمــان
ـهـنـيـة عـاليـة من الـدولـيـة تـعـمل 
خالل نقل االخـبار  وهذا  الـتكر
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أعـــــلـن مــــــحــــــافظ بــــــغــــــداد فالح
اجلـزائــري قــرب افـتــتـاح مــشـروع

مجاري اللطيفية االستراتيجي.
وأشـــار اجلـــزائــــري خالل زيـــارته
ـيـدانـيـة لـلـمـشـروع انه (يـعـد من ا
ـهـمـة بـطـاقـة إنـتـاجـية ـشـاريع ا ا
تـبــلغ نـحـو 1000 مــتـر مــكـعب في
الـساعـة ومـجهـز بأربـعـة مضـخات
عمالقة لألمطار والصرف الصحي
وبــطــول شــبــكــات تــصل الى 100

كيلو متر).
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وأضــــاف ان (احملــــافـــظــــة أدرجت
إنــشــاء ثــمــانــيــة مــدارس جــديــدة
ـنـطـقـتـي الـلـطـيـفـيـة والـيـوسـفـيـة
فـضال عـن مـشـاريع أخـرى الكـسـاء
الـطـرق داخل وخارج حـدود بـلـدية
اللـطيـفيـة تأتي ضمن حـملـة خدمة

بغداد شرف لنا).
وشـكــلت وزارة الـتــخـطــيط خــلـيـة
ـتـابـعـة اإلجـراءات اخلـاصـة عــمل 
ــشـاريع ــصـادقــة عـلـى خـطط ا بـا

دارس للمحافظات. اجلديدة وا
تحدث الرسمي للوزارة في وقال ا
بـــيـــان امس ان (اخلـــلــيـــة تـــألــفت
بـرئــاسـة الـوكــيل الـفــني لـلـوزارة
وعـضــويـة مــديـر عــام االسـتــثـمـار
احلــــكــــومي ومــــديــــر عــــام دائـــرة
تـخطـيط القـطـاعات ومـعاون مـدير
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W∫ محافظ بغداد فالح اجلزائري خالل جولته في مشروع مجاري اللطيفية uł

اراضـــيـــكم  وهي اســـتــحـــقـــاقــكم
ومـــكــرمــة رئـــيس الــوزراء لـــكــافــة

الصحفي اعضاء النقابة).

محافظ النجف
يقدم شهادة
راسل الزمان

Issue 6405 Thursday 18/7/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6405 اخلميس 15 من ذي القعدة 1440 هـ 18 من تموز (يوليو) 2019م

ـلـوكة مـن قبل وقـال "الـناقـلـة غـيـر 
تـحدة ولم دولة اإلمـارات الـعربـيـة ا
يتم تـشـغيـلـها من قـبل اإلمارات وال
حتمل على متـنها أي طاقم إماراتي

ولم ترسل أي طلب استغاثة".
وأضاف "نـحن حـاليـا بصـدد مراقـبة
الـــوضع عـن كـــثـب مع شــــركـــائــــنـــا

." الدولي
…dO³  —«d{«

وفي  12أيار/مـايـو أعلـنت اإلمارات
أن أربع نـاقالت استـهـدفت ب"أعـمال
تــخــريب" في مــيــاه اخلــلــيج قــبــالـة
سـواحلـهـا. وقالت الـسـعوديـة الحـقا
ان نـاقـلـتـ تـابـعـتـ لـهـا تـعـرضـتـا
ل"أضـــرار كــبـــيـــرة" لــكن لـم تــقع اي

اصابات أو تسرب نفطي.
وألــــــقـت واشــــــنــــــطن والــــــريــــــاض
ـسؤولـيـة عـلى طـهـران التـي نفت بـا

اي عالقة لها باحلادث.
وفي الــوقت نـفــسه تـوصل حتــقـيق
اإلمـــارات إلى أن "فــاعـال" مــرتـــبــطــا
بدولـة كان مـسـؤوالً على األرجح عن
ا تـكون قـد نفذت الهـجمات الـتي ر
بــاسـتــخــدام ألـغــام الصــقـة دون أن
ــســؤولــيــة بــشــكل تــتـــهم ايــران بــا

محدد.
وبـــعــد شـــهــر من هـــذه الــهـــجــمــات
الغامضة أصيبت ناقلتان محملتان
بـالـنـفـط إحـداهـمـا نـروجـيـة وأخـرى
يـابـانـيـة كـانـتـا تـمـران عـبـر مـضـيق
هــرمـــز بـــاجتـــاه احملـــيط الـــهـــنــدي

بانفجارات تسببت بحرائق كبيرة.
واتــهــمت واشـنــطن والــريــاض مـرة
أخرى طـهـران بـأنهـا تـقف وراء هذه

الهجمات.
وتصـاعد الـتوتر في  4تموز/يـوليو
ـلــكـيـة عــنـدمــا سـاعــدت الـبــحـريــة ا
البريطـانية سلـطات جبل طارق على
احــتـجــاز نــاقــلــة إيــرانــيــة يــعــتــقـد
مــسـؤولــون أمـيــركـيــون انـهــا كـانت
حتـــاول تــســـلــيم شـــحــنـــة نــفط الى

سـوريا فـي خرق لـعـقـوبات أمـيـركـية
وأوروبية وهو ادعاء نفته طهران.
ــرشـد األعــلى لــلــجـمــهــوريـة وأكــد ا
اإلسالمـيــة اإليـرانـيـة عــلي خـامـنـئي
ـرّ الــثالثــاء أن إيــران لن تــدع ذلـك 

من دون ردّ.
وقــال مــتــحــدثــا عن الــبــريــطــانــيـ
"أصبح خبثـهم مكشـوفاً للجـميع فقد
اختـطفـوا ناقـلتـنا الـنفـطيـة بقـرصنة
بحرية إال أنهم يسعون إلضفاء صفة

قانونية على ذلك".
من جهة اخرى أعـلن وزير اخلارجية
ي هانت اإلثن أن البريطاني جير
مــقــاربـــة إيــران في الــشــرق األوسط
"مزعزعة جـدًا لالستقـرار" معربًا عن
األمل فـي "خــــــفض الــــــتــــــوتــــــر" مع
اجلمهوريـة اإلسالمية قبل مـباحثات

. مع نظرائه األوروبي
وغرّد هانت الذي يـشارك اإلثن في
الـعـاصـمـة الـبـلـجـيـكـيـة في اجـتـمـاع
لـوزراء اخلــارجــيـة األوروبــيـ "في
ــبــاحــثــات الــطـــريق إلى بــروكـــسل 
عاجلة حول سبل خفض حدة التوتر

مع إيران".
dðuð iHš

وأعلن "مقاربـتهم في الشرق األوسط
مزعزعـة جدًا لالسـتقرار لـكننـا نريد
خـفض التـوتـربـشأن نـاقـلـة غريس 1
وتفادي مـنطـقة نوويـة". أضاف "لكن
االتــفــاق اتــفــاق وفي حــال انــتـهــكه
طـــرف ..." فـي إشـــارة إلى االتـــفـــاق
الـــنـــووي اإليـــراني في 2015 الــذي

وقعته بريطانيا.
والـتوتـر في مـنطـقـة اخلـليج يـتـفاقم
ـتـحدة في مـنذ انـسـحـاب الواليـات ا
مـــــايــــو 2018 مـن هـــــذا االتـــــفــــاق
وفــــرضت عـــقـــوبـــات مـــشـــددة عـــلى
طـهـران. واالتفـاق مـهـدد بـعـدما ردت
طــهـران عــلى االنــسـحــاب األمــيـركي
بــــاإلعالن أخـــــيــــرًا عن الـــــتــــخــــطي

التدريجي لبعض تعهداتها.

ومـطـلع الـشــهـر أوقـفت الـشـرطـة في
جــبل طــارق قــبــطــان نــاقــلــة الـنــفط
اإليرانية (غريس 1) التي احتجزتها
ـنـطـقـة البـريـطـانـية سـلـطات هـذه ا
إضافـة الى مساعـده وهمـا متـهمان
بانتهاك العقوبات على سوريا وفق

ما أعلنت الشرطة.
وأوقفت شرطة وجمارك جبل طارق
لكيـة البريطانية التابعة للـبحرية ا
ســفـــيــنـــة "غــريس  ?"1الــتي يـــبــلغ
طـولـها  330مـتـرًا وبـإمـكـانـها نـقل

مليوني برميل نفط في  4يوليو.
وتقول سلطات جبل طارق إنّ شحنة
النفط كـانت في طريقـها إلى سوريا
في انتهاك للعـقوبات األوروبية على
دمـــشـق. والـــســـبت أعـــلن هـــانت أن
السفينـة ستعاد إلى إيران إذا قدمت

"ضمانات لوجهتها".
وقالت وزارة الدفاع البـريطانية يوم
الثالثاء إن بريطانيا سترسل سفينة
حـربيـة ثـالـثـة إلى اخلـلـيج وأضافت
أن اخلطوة ال عالقة لـها بأزمة إيران

احلالية.
وقـــالت الـــوزارة إنه ســـيـــتم إرســال
الــســفـيــنــة احلـربــيــة دانــكـان وهي
ـنـطـقـة فـرقـاطــة من الـفـئـة 45 إلى ا
لـضــمـان اســتـمـرار الــوجـود األمـني
الـبحـري الـبـريطـاني بـيـنمـا تـخضع
السفـينة مـونتروز وهي فـرقاطة من
الـفـئة 23 ألعـمـال صـيـانـة مـخـطـطة
ســـلــفـــا. وفي وقـت الحق من الـــعــام
سـيـتم إرسـال الــسـفـيـنـة كـنت وهي
ـنـطـقـة فـرقـاطــة من الـفـئـة 23 إلى ا

بدال من السفينة دانكان.
وذكــرت أنه ســيــتم إرســال ســفــيــنـة
اإلمــداد ويف نـايـت إلى اخلـلــيج في

بداية أغسطس آب.
وقــالت الــوزارة ”تــلـك الــتـــحــركــات
اخملطـطة منـذ فترة طـويلـة ال تعكس
تـحدة في ـملـكـة ا تعـزيـزا لتـمـركز ا

نطقة وهي روتينية.“ ا

ان الـذي نـراه لم يـكن حـريـة بل هي فـوضى والـفـوضى مـرعـبـة ومـخـيـفة
ونتائـجها مـدمرة فـهؤالء اليفـهمون احلـرية فـللحـرية حدود وكل شيء بال
حـدود فـوضى فـهل رأيت بـلــدا بال حـدود أو دار بال حـدود او مـلـكـا بال
حـدود لـكل شـيء حـدود يـاعـزيــزي ودعـني اعـطــيك نـبـذة مــخـتـصـرة عن

احلرية واسألك وانا اجيب.
رات مـاهي احلـرية? وكـم يبـلغ عـمـرهـا? ومـا هـو مـضـمـونـها.? وكـم من ا
جـرى تــعـديل مــفـاهــيـمــهـا وتــغـيــرات تـصــورات الـنــاس حـولــهـا? اذا مـا
تصـفـحنـا كـتب التـاريخ الـبشـري احلـافل الطـويل نـرى االنـسان يـخوض
حربـا عـوانا في سـبـيلـهـا متـحـمال في ذلك اآلالم والـتضـحـيات اجلـسام.
فــمن اجـل احلــريــة ثــار الــعـــبــيــد عــلـى اســيــادهم واقــتـــحم الــفالحــون
ستعبدون قالع النظام االقطاعـي ودعت البرجوازية الفتية -التي كانت ا

لم تزل ثورية- اجلماهير الشعبية لاللتفاف حولها.
وكبدايـة عصر جـديد لـتحرر االنـسان من االضـطهاد واالسـتغالل اطاح
العمـال والفالحـون الروس في عام  1917بالنـظام القـيصري الـبغيض
ية وحققت اجلماهير الشعبـية حتت قيادة البروليتاريا –بعد احلرب العا
الـثانـيـة- الـسـيـطـرة الـشـعـبيـة في الـعـديـد من الـبـلـدان وثـارت الـشـعوب
ضطـهدة منذ مـئات السـن وتخـلصت من نيـر السيـطرة االستـعمارية ا

الثقيل.
كانت احلرية مـنذ اقدم الـعصور هدفـا ساطعا وهـاجا بذلت الـبشرية في
سبيل حتقيقه اغلى التضحيات واعظم اجلهود. وقد بدأ هذا الهدف في
كثير من االحيان سرابا او غاية او غنيمة في يد حفنة من الناس اساءت
ـصـاحلـهـا االنـانـية اسـتـخدام مـفـهـوم احلـريـة وزورته وشـوهـته خـدمـة 
الذاتـيـة. افال يـعـطـينـا الـتـاريخ احلـديث امـثلـة كـافـيـة علـى ذلك? اال تزعم
ـا يـحـدث بـأسم االمـبـريـالـيـة االمـريــكـيـة بـان عـدوانـهـا عـلى الــفـيـتـنـام ا
تواطئـون معهم بان حربهم ـعتدون االسرائيـليون وا احلرية? اال يتبجح ا
اللصوصية الهمـجية ضد البلدان العـربية ماهي في الواقع سوى نضال
شعب صغير ومضـطهد لنيل حـريته? اال يشير العـالم الرأسمالي بأسرة

ثل "العالم احلر"? –ويتبجح- الى انه 
ـا يـنـبـغي علـيه ان يـتـحرر? اذن ماذا يـفـهم االنـسـان من كلـمـة حـرية? و
رء ان يـوجهـها اذا يـنبـغي علـيه ان يتـحرر.. هـذه اسـئلـة ينـبغي عـلى ا و
يز اجلـوهر احلقـيقي لكل حـرية ينـادى بها هـنا وهناك. اذا ما اراد ان 
ـرء ان يـسـتـنـتج ان تـفـسـيـر مفـهـوم احلـريـة مـاهـو اال مـسـألة وبـامكـان ا
شخصية صرفة تتـوقف على العوامل الزمنية الـبحتة. فهل هذا صحيح?
نطق عندئـذ يعتقد اولئك الـناس الذين يطلبون اذا افترضنا صحـة هذا ا
احلـريـة الـشـخصـيـة بـطـريـقـة فـرديـة انـهم عـلى صـواب وانـهم عـلى حق
ــرء مـا يـشــاء وانى يـشـاء عـنـدمــا يـنـادون بــأن احلـريـة هـي ان يـفـعل ا
وكـيـفمـا يـشـاء. وهـنـالك الـعـديـد من الـنـاس الـذين يـتـعـلـقـون بـهذا احلـلم
رء ان تؤيـدهم في ذلك مـختـلف الـنظـريات الـعـلمـيـة اخلاطـئة. يـسـتطـيع ا
ينال حريته عن طريق اجملتمع الذي يعيش فيه فقط وهذا يعني ان يعمل
ويعـيش في اطـار شـعـبه ودولـته وطـبقـته الـتي يـنـتـمي الـيهـا اقـتـصـاديا
وسياسيـا. وان كل انسان يـتطور ويتـشكل بجمـيع خاصيـاتها عن طريق
اجملــتـمـع كـمــا انه تــابع لــلــمــجــتـمـع في جــمـيـع تـصــرفــاتــهــا واعــمـاله.
وخصائص النظام االجتماعي هي التي تقرر نوع احلرية التي يتمتع بها
لكـها من اجـل تطور االنسـان في مجـتمـعه وحتدد ابـعاد احلـرية التـي 

شخصيته تطويرا كامال. 
وان كفاءات وقـدرات البـشر الـكبيـرة التسـتطيع ان تـأتي بنـتائج طـيبة اال
في مــجــتـمـع خـال –بــالـدرجــة االولـى- من جــمــيع اشــكــال االسـتــغالل
واالستعباد. وهـذا موجود في اجملتـمع االشتراكي فقط. وقـبل ان تتحقق
كن سـاواة التـامـة في احلقـوق من الـناحـية االقـتـصاديـة لـكل انسـان  ا
للحـرية الـشخـصية –السـياسـية مـنهـا والثـقافـية- ان تكـفل حـياة مـفيدة
للجـميع.. حـياة مفـعمـة باغتـباط داخـلي نفسي عـميق.. فال مـوجودة هذه
احلـريـة هــا هـنـا في وطــني الـذي دعـوت من الــله ان يـكـون
امــنــا وال احــلـى واجــمل من االمـــان.. فــاألمــان هــو
االساس لـلرقي والـتـقدم اسـاس احليـاة اساس كل
ان له.. ـان ومن ال امن له ال ا شيء.. اساس اال

ان لم ال عقيدة له. ومن له ال ا

{ طــــــــهــــــــران, (أ ف ب) - أعـــــــــلن
ــتــحـــدث بــاسم وزارة اخلــارجــيــة ا
اإليرانية عباس موسوي الثالثاء أن
اجلـــمــــهـــوريـــة اإلسـالمـــيــــة تـــقـــدم
ــســاعــدة ل"نــاقــلــة نــفط أجــنــبــيـة ا
واجـهت مــشـكـلـة فـنــيـة" في اخلـلـيج

بعد تلقيها نداء استغاثة منها.
وتـطــرق مـوسـوي الى الـنــاقـلـة عـلى
حـــســاب رســـمي في مـــوقع تـــويــتــر
بالـقـول انه "باالسـتـناد الـى القـواعد
الـــدولــــيــــة (...) اقـــتــــربت الــــقـــوات
اإليـرانـيـة وبـاسـتـخـدام زورق لـقـطـر
يـاه االيرانية السفن سـحبتـها الى ا

للقيام باإلصالحات الضرورية".

ــتـحــدث أنه ســيــتم نــشـر وأضــاف ا
زيد من التفاصيل في وقت الحق. ا

وكـــــان مــــوقـع "تــــانـــــكــــر تـــــراكــــرز"
االلــكـــتــروني الــذي يــتـــتــبع نــاقالت
النفط قـد ذكر سابـقا أن النـاقلة التي
ترفع عـلم بـانامـا وحتـمل اسم "رياه"
ـــســتــخـــدمــة في مــضـــيق هــرمــز وا
ل"تزويد السفن األخرى بالوقود" قد
ــيــاه اإليـرانــيـة في 14 عــبـرت إلى ا
تـمـوز/يـولـيـو "لـلـمـرة األولى بـعد أن

تباطأت سرعتها".
ـوقع انه في تـلك الـلـحـظة وأضـاف ا
تــوقف نــظــام حتـديــد الــهــويـة اآللي

للناقلة عن إرسال اإلشارات.

وآخـر مـوقع مـعروف لـلـنـاقـلـة "رياه"
كـان قـبـالـة جــزيـرة قـشم في مـضـيق
هرمـز. وتصـاعـد التـوتر في اخلـليج
في األســابـيع األخــيـرة حــيث ألـغت
تـحـدة ضربـة جويـة ضد الواليـات ا
إيــران فـي الــلــحــظــة األخــيــرة بــعــد
اســـقــاط طــهــران طــائــرة أمــريــكــيــة
مسيّرة كـما حمّلت واشـنطن طهران
سؤولـية عن سلـسلة من الـهجمات ا
عـــلى ســفن الـــنــقل قــبـــالــة ســواحل

االمارات.
والثالثاء أفاد مسؤول اماراتي طلب
عـدم الـكـشف عـن هـويـته ان الـنـاقـلـة

"رياه" لم ترسل نداء استغاثة.

(الــتـــعـــاون اجلــيـــد الـــذي تـــبــديه
مــجـالس احملـافــظـات واحملـافـظـ
مع وزارة الـتخـطيط واسـتجـابتـها
ـــعــاجلـــة أي مـالحـــظـــات بـــشــأن

شاريع واليات االدراج).  ا
وشــدد عــلى (ضــرورة االسـراع في

اجنـاز اخلطط مـن قبل احلـكـومات
احمللية األمر الذي ينعكس ايجابا
عــــلى ســـرعـــة إكـــمـــال اإلجـــراءات
اخلـــــاصـــــة بــــاإلعـالن واإلحـــــالــــة
والــشـروع بــتـنــفـيــذ اخلــطط الـتي
ـشـاريع ـدارس وا تـتـضـمن بـنـاء ا

ــــاء اجلـــــديــــدة فـي قــــطـــــاعــــات ا
واجملــــاري وإكـــــســــاء وتــــبـــــلــــيط
الـشـوارع  باإلضـافـة الى مـشاريع
اعـــــادة االســـــتــــقـــــرار  وتـــــأمــــ
مـــتــطــلـــبــات الـــعــودة الــطـــوعــيــة
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في الـتــفـاتـة ذكـيــة ازاء الـصـحـافـة
ــسـتــقـلــة وجــهت دائـرة عــقـارات ا


