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تحالـفة مع إيران مسـؤوليتها عن ا
سـؤولية. الهجـوم وحمـلتا طـهران ا
وتــنـــفي إيــران أي ضــلـــوع لــهــا في

الهجوم.
وتدخل حتالف تقـوده السعودية في
احلرب األهـلـية بـاليـمن ضـد جمـاعة

احلوثي عام .2015
ونـــظم اجلـــيش عـــرضــا عـــســكـــريــا
شـــاركت فـــيه قـــوة قـــوامـــهــا 2000
ديـنة أبـها في جـنوب غرب جنـدي 
ــمـلــكـة حــيث اسـتــهـدفت طــائـرات ا
مــســـيــرة لـــلــحـــوثــيـــ وهــجـــمــات
ـدني. بـالـصـواريخ مـرارا مـطـارهـا ا
وحلـقت طائرات مـقاتـلة وهلـيكـوبتر
ســعـوديــة فـوق الـقــوات رافـعــة عـلم

ملكة بلونيه األخضر واألبيض. ا
وفي مدينة جدة والـعاصمة الرياض
شـاركـت طـائـرات مــقـاتــلـة من سالح
اجلو وفريق لأللعاب الـبهلوانية في

التشكيالت.
قررة على مدى وتشمل االحتفاالت ا
خمـسة أيـام حفالت غـنائـية وألـعاباً
نــاريــة وعــروضــاً ضــوئــيــة وأخـرى

لسيرك دو سوليه.
وقال زيـد اليـامي وهو فـنان شـعبي
من جنــران يـشــارك في االحـتــفـاالت
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مـــــقــــابـل الـــــبــــنـــــاء واإلعـــــمــــار
واالستثمار حيث الص خيارنا
األســاسي كـشــريك اسـتــراتـيـجي

دى البعيد على ا
بلغ ـالي  3- لقد بـدأنا اإلطار ا
عشرة مليارات دوالر مقابل كمية
مــــحــــدودة من الــــنــــفـط تــــكـــون
الـــصـــنــدوق األســـاس لـــتـــمــويل
مــجــمــوعـــة من مــشــاريع الــبــنى
الــتـحــتـيــة لـكن حــجم الـتــمـويل
الصيني مرشح لـلصعود بتنامي
االنتـاج النفـطي العـراقي ليُوظف
اضي بطريقـة مغايرة لـسياسة ا
من خـالل الــبــنــاء واالســـتــثــمــار
وتـــــفــــعــــيل مـــــجــــلس االعــــمــــار
خصوصاً ان مهمة اعادة االعمار
ليارات اذا ما حتتاج الى مئات ا
اردنـــا لــلـــعـــراق ان يــكـــون دولــة
مـــزدهــرة نـــبـــاهي بـــهـــا الــعـــالم
ولـشـعـبـنـا الــرفـاهـيـة مع ضـمـان
حـــقـــوق األجــــيـــال في الــــعـــيش

الكر
4- ذهـبـنـا الى الـصـ بـحـثاً عن
السرعة في التنفيذ والكفاءة في
االداء و اجلــــودة في االنــــتــــاج
نافـسة في العـروض والتقدم وا
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـي وشـــــراكــــة

مـــبـــادرة احلــــزام والـــطـــريق في
عصرنا احلالي.

ـــا اُســـتـــخـــدِم الـــنـــفط 2- لـــطـــا
الـعـراقي في تـمـويل احلـروب ثم
فــتــرة الــنـفـط مــقـابـل الـغــذاء في
سني احلـصـار وكذلك الـنفط في
ترسيخ الريعية بغياب رؤية بناء
الـدولـة لـكن بـقـيـادة الـسـيـد عـبد
ــهـــدي وحـــكـــومــة االقـــتـــصــاد ا
اخملـتــصـة: ثـبـتــنـا شـعــار الـنـفط

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ثمة سؤال يطرح نفسه باحلاح :

هل يــخــتــــــــص االفــــــالس بــالــشــركــات الــتــجــاريــة أم أنه
يســــــــري لـيشـمــــــــــل الـشخـصـيات الـشـهيـرة الـتي عرفت
ـسـتـوى ـسـتــويـات الـدولـيـة واالقــلـيـمـــــيـة فــضالً عن ا عـلى ا

احمللي ?
واجلواب :

الي فقط  فهناك : ان االفالس ال ينحصر باجلانب ا
االفالس السياسي 
واالفالس األخالقي 

واالفالس االجتماعي 
واالفالس الروحي 
واالفالس الثقافي 
واالفالس التربوي 

هني  واالفالس ا
-2-

يــكــفــيك ان تــعــلـم ان الــعــامـلــ فـي شــركــة ( تــومــاس كـوك)
الـبـريـطــانـيـة لـلـسـيـاحـة بـلـغـوا نـحـو 22 ألف شـــــخص حـول

العالم .
ومـثل هـذا العـدد الـضـخم من الـعـاملـ يـكـشف عن ضـخـامة

الشركة وامتداداتها .
ولقد قيل :

ان افالس الـشـركــة اعـتـبـر ضــربه قـاسـيــة لـقـطـاع الــسـيـاحـة
األوربيّ 

بل ان تركيا قدرت خسـائرها من السواح ما ب 700-600
شكلة اآلن كيفية تأم عودة 600 الف سائح الف سائح وا
ـتعـامل مـعهـا حول الـعالم ومن بـينهم 150 ألف سائح من ا

بريطاني ..ِ
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قالة الوجيـزة ال نستطيع ان نبسط الكالم في كل تلك وبهذه ا
األقــســام وحــســبــنــا أنْ نــقـف وقــفــة قــصــيــرة عــنــد االفالس
الـسـيــاسي  وهـو مـا مُـني به مـعـظـم الـسـلـطـويـ في الـعـراق

اجلديد .
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هــنـاك من لـم يـعــد يُـذكــر الـيــوم عـلى االطـالق في كل احملـافل
السيـاسية واالعالمـية وكأنه لم يكن قـد احتل موقعـا عاليا في
الــســـلــطـــة  واكــتــفـي بــابـــتالع رواتــبـه الــضــخـــمــة دون وجه

استحقاق ..!!
اليس هذا افالسا سياسيا واجتماعيا ?!

وهناك من احتل مكانة مرموقـة في وجدان اجلماهير العراقية
االّ انه بــفــشــلـه الــذريع في األداء  وانــتـــفــاخ أوداجه بــغــرور
الــسـلـطـة أصـبح مـورداً لـلـنـقــد الـشـديـد نـاهـيك عن احلـاجـز
ـفيـد- الذي فصل السـميك –الذي أقـامه عجـزه عن االجناز ا

واطن . بينه وب ا
أليس هذا افالساً سياسيا واجتماعيا ?!

-ومن يـــتـــابع مـــا يُـــكـــتبُ فـي الـــصـــحف ومـــواقع الـــتـــواصل
االجــتــمــاعـي يــجــد الــعـــجب الــعــجــاب مـن الــقَــدْح واالتــهــام
ـن تولوا السـلطة وغادروهم صـداقية الـكثيرين  والتـشكيل 

والذين قال في احدهم الشاعر 
توّالها وليس له عدو 

وغادرها وليس له صديقُ 
ن تشـبث بهـا  وبكل الـوسائل  غافـالً عن تدحرجه الى أو 
الـقـاع النه انشـغل بلـذاته وامـتيـازاته ولم تشـغـله همـوم الوطن

واطن وا
اذا تسمّى ذلك كله ?  و

أليس هو االفالس الـسياسي واالجـتماعي
بعينه ?

ستهلكة في الديوانية qLF ∫جانب من معمل تدوير االطارات ا
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رأى الـنائب مـحـمـد شيـاع الـسوداني
ان عـلى قانون هيئة ان تصويت البر
الـــتــصـــنــيع احلـــربي ســـيــدعم االمن

واالقتصاد الوطني في البالد. 
وقـــال الــســـوداني في بـــيــان تــلـــقــته
ــان صــوت (الــزمــان) امس ان (الــبــر
عــلى مـــشــروع  قـــانــون الـــتــصـــنــيع
ـادت احلربـي استـنـاداً الى احكـام ا
61/البـند اوالً و80/ البـنـد ثانـياً من
الــدسـتــور). واضــاف ان (الــهـدف من
تـشـريع القـانـون يـأتي النـشـاء قـاعدة
للصـناعات احلـربية في الـعراق وسد
سلـحة واألمنية احتياجـات القوات ا
من األسلحـة والعتـاد والذخائر ودعم
االقـتصـاد الـوطني مـن خالل التـقـليل
عدات فـضال على من استـيراد هـذه ا
حتقيق األمن الوطني واالستفادة من
اخلـبرات الـوطـنيـة وتـعـزيز الـسـيادة
الـوطنـيـة واالسـهام في تـأمـ الـعمل

احلربي للوزارات األمنية).
مـشــيـرا الى ان (الـقــانـون يـهـدف الى
إنـشــاء قـاعـدة مــتـطـورة لـلــصـنـاعـات
احلــربـــيــة من خالل اقـــامــة مــصــانع
مـتـخـصـصـة في هـذا اجملـال وتـأهـيل
الــقــائم مــنــهــا وجتــهــيــزهــا بــأحـدث
وســائل الـتــكـنـولــوجـيــا والـتـقــنـيـات
الالزمــة واالســتــفـادة من إمــكــانــيـات
الـقـطـاع اخلـاص وإتـاحـة الـفرصـة له
لـلــمـشـاركـة الــفـعـالـة فـي الـصـنـاعـات
ــدنـــيــة ـــواد ا احلــربـــيـــة وانــتـــاج ا

وتصدير الفائض منها).
واكــد الـســوداني انه (ســيــتم تــأهـيل
مصانع الـتصنيع الـعسكري الـسابقة
ـــــصـــــانـع الـــــعـــــائـــــدة الى وزارة وا

والــقــوات األمــنــيــة من الــصــنــاعــات
احلربية ومتابعة تنفيذها).

وتــــابع الــــســــوداني ان (الــــهــــيــــئـــة
ســتــتــضـــمن شــركــات الـــصــنــاعــات
احلــربـيــة والـصـنــاعـات الــنـحــاسـيـة
ـعادن يـكـانيـكيـة من الـصنـاعة وا وا
وجب احكام هذا ؤسسة  وترتبط ا
القانـون وتنقل حـقوقهـا والتزامـاتها

وموظفيها كافة الى الهيئة).
واشـار الى ان (الـقـانـون كـان قـد أُعـد
فـي زمن احلــكــومــة الـــســابــقــة  وقــد
أشـرفـنا عـلى إجنـازه اثـنـاء تكـلـيـفـنا
ـعـادن بـالـوكـالة ـهـام الـصنـاعـة وا
وتـمت مــنـاقـشـته مع مــجـلس الـدولـة
وعـرضه في مـجـلس وزراء احلـكـومة
وافقة عليه السابقة  حيث حـصلت ا
وبـعدهـا عـرض في مـجـلس الـنواب ,
إذ تــمت قـراءتـه قـراءة أولى وثــانــيـة
و الــــتـــصــــويـت عــــلــــيه وهــــو من
ـهــمـة الـتي ســتـسـهم في الـقــوانـ ا

حتقيق السيادة الوطنية). 
وكان مـجـلس الـنواب قـد صـوت على
الـــقــانـــون خالل جــلـــســة امس االول
التي تـرأسهـا محـمد احلـلبـوسي كما
ناقش اربـعة قـوان من بـينـها الـغاء
ـنحـلة ـؤقتـة ا امر سـلـطة االئـتالف ا

رقم 57 لسنة 2004.
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عل« صــعــيــد آخــر شــارفـت الــشــركـة
ــطـــاطــيــة الــعـــامــة لـــلــصـــنــاعـــات ا
واالطارات على اجناز مشروع تدوير
سـتـهـلـكـة االول من نوعه االطـارات ا
في الــــــبالد وذكـــــر بــــــيـــــان لـــــوزارة
عـادن امس ان (الشـركة الصـناعـة وا
شـارفـت عـلى اجنــاز مـشــروع تـدويـر

ـستـهلـكة الـذي تنـفذه في االطارات ا
مصنع اطـارات الديوانـية التـابع لها

شاركة مع القطاع اخلاص).  با
وأكــد (حتـقــيق مــراحل مـتــقــدمـة في
ـــشــروع نـــصب مـــكـــائن ومـــعــدات ا
بجـهـود الكـوادر الـهنـدسيـة والـفنـية
في مصـنع إطارات الديـوانيـة) الفتا
شروع سيـعمل على تدوير الى ان (ا
االطــــــارات من خـالل اســــــتــــــخـــــدام
ــسـتـهــلـكـة كــمـادة اولـيـة االطـارات ا
طاط وفرمها وحتويلها الى مفروم ا
وانــتـاج مـنــتـجـات مـخــتـلـفــة تـشـمل
ـطـاط بـقــيـاسـات مـخــتـلـفـة مـفــروم ا

ــطـحـون بــطـاقــة خـمــسـة طن في وا
الـسـاعـة والـزيـوت مـخـتـلـفـة االنواع
وبـنـوعـيـة عـالـيـة اضـافـة الى إنـتـاج
ـطاطـيـة الـتي تـسـتـخدم الـبالطـات ا
العب الــــريــــاضـــيــــة وريـــاض فـي ا
طـاطي مـخفف ـقـرنص ا االطفـال وا
ـطاطية ـطبات ا الصدمـات وإنتاج ا
بــنـــوعــيـــات عــالـــيـــة وعــمـــر طــويل
وبقياسـات مختـلفة).  وأشار الى ان
ــشــاريع ـــشــروع يــعـــد من ا (هــذا ا
الــرائــدة والــفــريــدة من نــوعــهــا في
ـشـاريع الـبـيـئـيـة الـتي الـبالد ومن ا
سـتسـهم في الـتـخـلص من االطارات

احملـررة. هـذا باإلضـافـة الى عـقد
االجــتـــمــاعـــات احلــكـــومـــيــة مع
اجلـانـب الـصـيـني عـلى مـسـتـوى
رئــاســة اجلــمــهــوريــة و رئــاســة
مــــــجـــــلـس الـــــدولــــــة و رؤســـــاء
قاطـعات والتي كانت إيـجابية ا
حـيث بــادَلَــنـا اجلــانب الـصــيـني
ذات االهــتــمــام بــثـقـل الــزيـارة و
جـــديـــة الــــبـــرنـــامـج احلـــكـــومي
والــتــوجه الــقــيــادي الــنــاضج و
الـواعــد لــلــحــكــومــة الــعــراقــيـة
خـصــوصـاً بــعـد مـرور عــام عـلى
احلــكـــومــة بــنـــتــائج إيــجـــابــيــة
ـــســتــويــات ومــلــمــوســـة عــلى ا
الـــــســـــيـــــاســــــيـــــة واألمـــــنـــــيـــــة
واالقـتـصاديـة محـلـياً و إقـلـيمـياً

ياً وعا
6- في مــوضــوع تـــطــويــر مــلف
الـطـاقـة طـرحــنـا رؤيـتـنـا لـعـراق
عـام 2030 وأولــويـات الــبـدايـة
عـــلى أسس ســلــيـــمــة وكــيــفــيــة
تــوظـــيف الــشــراكــة الــعــراقــيــة-
الــصــيــنــيــة في إحــداث نــهــضــة
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة تـــرفع من واقع
االنـتـاج وتـطـويـر شـبـكـات الـنـقل
والتـوزيع بأنـظمة ذكـية لـتحديث
شـبـكــتـنـا الـوطـنـيــة لـتـرتـقي الى

ـستقـبل وجعل العراق حتديات ا
ســوق كــهــربــاء واعــدة ورابــحــة
مـحـليـاً وإقلـيـميـاً وكـذلك تطـوير
ــشـتــرك مع دول اجلـوار الــربط ا
وصـــوالً الى شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا

واوربا. 
ـنــظـومـة هـذا يــتـطــلب تـطــويـر ا
الــكــهــربــائـــيــة وتــأمــ اخلــطــة
الـوقــوديـة الـتـقــلـيـديــة مـسـنـودة
ا ـتـجـددة  ـشـاريع الـطـاقـة ا
يواكب النـمو السـكاني والتوسع
شاركة فاعلة ب االقتصادي و
الـــشــريـك الــصــيـــني و الـــقــطــاع
احملـلي بـشقـيه: الـعـام واخلاص
مـع حـــــــفـظ الـــــــتــــــــوازن في دور
الـشـركــات األوربـيـة واألمــريـكـيـة

واإلقليمية.
7- كما ركزنا على االستثمار في
احملتوى احمللي من خالل تطوير
الـكـفاءات الـعـراقيـة وبـناء مـراكز
الــتــدريـب والــتــطــويــر والــبــحث
العلمي ونقل التـكنولوجيا وبناء
صانع وورش الصيانة ومراكز ا
االعمال التي ترفد إعداد منظومة
الـــطــاقــة الـــوطــنــيـــة عــلى أسس
رصــيــنــة ومــسـتــدامــة مع خــلق
فرص عمل تسـتوعب الشباب في

اسـتـراتـيـجـية صـادقـة ومـتـوازنة
طويلة األمد.

5- كانت مدينة خيفي الصناعية
أولـى مـحــطــاتــنـا في 19 أيــلـول
ي ـؤتـمـر الـعـا حـيـث شـاركـنـا با
للصناعة لإلطالع على أحدث ما
وصـلت الــيه الــتـكـنــولـوجــيـا في
جـــمــــيع مــــجــــاالت احلـــيــــاة ثم
ركز التجاري تبعتها زيارة الى ا
لـــلــصـــ - شــنـــغــهـــاي - حــيث
الــتـــقــيــنـــا كــبــريـــات الــشــركــات
واطــلــعـنــا عــلى مــشــاريع الــنـقل
الــعــمـالقــة وفي خــتــام اجلــولــة
حـــلــلـــنــا في الـــعــاصـــمــة بـــكــ

ـنـتدى الـعراقي- لـلمـشـاركة في ا
الصيني الـثالث حيث كان رئيس
الــوزراء ضــيف الــشــرف ولــقــاء
الـشـركـات الـصـيـنـيـة الـعـمالقة و
عـقـد اجتـمـاعات مـعـمقـة تـبعـتـها
تـوقـيع االتـفـاقــيـات الـتـجـاريـة و
ـذكـرات الـرسـمـيـة بـ الـبـلدين ا
حـيث كـانت اولى ثـمـارهـا تـوقيع
مـــذكــرة تــمـــويل مــحـــطــة صالح
الــدين احلـراريـة والــتي سـتـدخل
اخلـــدمـــة فـي صـــيف عـــام ٢٠٢٠
بـطاقـة إنـتاجـيـة تصل الى ١٢٦٠
ـنـاطق مـيـگـا واط تـخـدم سـكـان ا

5B « v ≈ WKŠ—

ÊU e « ≠ ÷U¹d «

 تـوافـد ألـوف الـسـعـوديـ حلـضـور
ـنــاسـبـة احــتـفـاالت عــامـة نـظــمت 
ــاضي الـــيـــوم الــوطـــني االثـــنـــ ا
تضمنت عرضـا عسكريا نادرا وسط
شاعر الوطنية أجواء تغلب عليهـا ا
ـاضي في أعـقـاب هـجـوم األسـبوع ا

عاجلة النفط. على منشأت 
ملكة احملافظة لالنفتاح ومع تطلع ا
تــوســـعت االحــتـــفــاالت الـــســنـــويــة
لـــتــــتـــضــــمن مــــزيـــدا من األعــــمـــال
وسيقـية والعروض الـفنية تـمشيا ا
مـع بـــرنــــامج إصـالح واسع يــــتـــيح
ـثابـة احملرمات ترفـيهـاً عامـاً كان 
ـــنح مـــزيـــدا من فـــيــــمـــا مـــضى و

احلقوق للنساء.
نزعة وطنية

وتــضــخــمت فــيـــمــا يــبــدو الــنــزعــة
الـوطنـيـة الـتي تتـزايـد بـالفـعل مـنذ
تولي األميـر محـمد بن سلـمان والية
الــعـهــد في أعـقــاب هـجــوم يـوم 14
أيــلـول اجلــاري عـلى مــنـشــأتي نـفط
تـابـعتـ لـشـركـة أرامـكـو تسـبب في

ملكة. وقف أكثر من نصف إنتاج ا
تحدة ورفضت الرياض والـواليات ا
إعالن جــمــاعــة احلــوثي الــيــمــنــيـة
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مــــشـــــاريع الـــــقــــطــــاع اخلــــاص
واخملـتـلط وتـنهـي أزمة الـبـطـالة
طية االعتماد على التعيينات و

احلكومية
8- هــذا و كـان لــزمالئي الـوزراء
واحملـــافــظـــ ذات الـــنــشـــاطــات
ـــــاراثــــونـــــيـــــة في واجلـــــوالت ا
مـفــاوضـاتــهم ومـبــاحـثــاتـهم مع
اجلــانب الــصـــيــني في اجملــاالت
كــافــة الــتي ركــزت عــلـى مــلــفـات

االعمار االحتادية واحمللية.
خـتـامـاً لـعل شـهـادتـي مـجـروحة
فـي تــقــيـــيم هــذه الــرحـــلــة الــتي
تعرض لها احملـللون والنقاد ب
مــادح و قــادح حــتى قُـبَــيل إقالع
الطـائرة من مـطار بـغداد الدولي
لكن قليالً من حسن الظن مقروناً
ـســؤولـيـة ومـشــروطـاً بـتــحـمل ا
الـتــضـامـنـيــة: حـكـومــةً وشـعـبـاً
لـبــنـاء الـوطن واســتـعـادة هــيـبـة
الـدولة سـيكـون مسـتقـبلـنا زاهراً
ومــزدهـراً ال مـحـال وسـتـشـكـرنـا
األجــيـال اذ سـتـكــون احلَـكَم عـمـا
فعله اآلبـاء في إعادة امـجاد مهد

احلضارات بالد الرافدين.

{ وزير الكهرباء

ـا ــعـادن واجنــازهـا  الــصـنــاعـة وا
يـضـمن الــوصـول الى مـنـتـجـات ذات
مــواصـفــات او مـنــتـجــات جـديـدة او

بديلة).
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مــبـــيـــنـــا ان (الــهـــيـــئــة تـــتـــكــون من
تشكيالت مرتبطة بـها منها الشركات
واخلـبـراء عـبـر مـجـلس ادارة يـتـولى
ـــارســـة الـــصالحـــيـــات وفـق  هــذا
الـقانـون وستـتـشكـل جلنـة التـنـسيق
احلـربي وتــتـألف من رئـيس الــهـيـئـة
ـثـلـ من االمـانـة الـعـامة جملـلس و
الـوزراء ووزارتي الـدفـاع والـداخـلـية
ومـسـتـشـاريـة االمن الـوطـني وهـيـئـة
احلشد وجـهاز اخملابـرات فضال على

جهاز مكافحة االرهاب).
واردف ان (هــذا الــلــجـنــة ســتــتــبـنى
وضع ســتـــراتــيــجـــيــة الــصـــنــاعــات
احلـــربــــيــــة في الــــعــــراق وحتــــديـــد
سلحة أولويات احتياجـات القوات ا

ــسـتــهـلــكـة بــشــكل نـهــائي وبـدون ا
مـخلـفـات خـاصـة وان هـذه االطارات
تــشــكل عــبــئــا عــلـى الــبــيــئــة حــيث
يـتـجـاوز عــدد االطـارات الـتي تـدخل
الى الــعـراق الــعــشـرة مــلـيــون اطـار
ســنــويـا والــتي تــراكــمت عــلى مـدى
اعـــــــوام عـــــــديـــــــدة).  واضـــــــاف ان
شروع سـيكـون له مردود وجدوى (ا
اقـتـصـاديــة من خالل تـصـنـيع مـواد
ـكن بـيـعـها في مـطـاطـيـة مخـتـلـفـة 
ـيـة الـسـوق احملـلــيـة والـسـوق الـعـا
وتـشـغـيل ايــدي عـامـلـة اضـافـيـة في

صنع والشركة). ا
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1- هــــــــدف هـــــــــــذه الـــــــزيـــــــارة
الــتـأريــخـيـة هــو لـتــأطـيــر عالقـة
اســـتــراتــيــجـــيــة بــ الــعــراق و
الـصــ عــلى جـمــيع األصــعـدة
تـكون امـتداداً لـلـعمق احلـضاري
ـــشــتــرك بــ بــلـــدين عــريــقــ ا
وشــعــبـ حــمــيـمــ يــتـمــتــعـان
بـــــعالقـــــات ضــــاربـــــة في عـــــمق
الــــتــــأريـخ ابــــتــــداءً مـن طــــريق
احلـريــر ووصـوالً الى مــسـتــقـبل

ـشاركـة بوفد لقـد كان لي شرف ا
دولة الـسيـد رئيس الـوزراء عادل
ــــهــــدي خالل الــــزيــــارة عــــبــــد ا
ــعــيـة الــرســمــيـة الى الــصــ 
مـجمـوعـة من زمالئي في مـجلس
الــــــــــوزراء واحملــــــــــافــــــــــظــــــــــ
ستشارين وفـيما يلي أهم ما وا
ورد من مـشاركـاتـنا في حـلـقاتـها
ــتــعـــددة بــ الــفــتــرة 23-19 ا
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ــــة إن (احــــتــــفـــــاالت الــــيــــوم هــــز
ألعـدائـنـا). مـضـيـفـا أن (هـنـاك حـالـة
تـــوحــــد بـــ الــــشـــعـب والـــقــــيـــادة
واجلـيش جـمـيــعـهم عـلى قـلب رجل

واحد).
 «bF  ¡«dý

وبـعـد الـهــجـوم الـذي فـشل اجلـيش
الـسعـودي في اعـتـراضه عـلى الرغم
من انـفــاق مـلـيــارات الـدوالرات عـلى
شـــراء مـــعـــدات مــــتـــطـــورة يُـــصـــر
ـسـؤولـون الـسـعـوديـون علـى قدرة ا
ــمــلـكــة عـلـى الـدفــاع عن نــفـســهـا. ا
ـــتــحــدة أكــبــر وتـــرسل الــواليــات ا
حـــلــيف لـــلــريــاض قـــوات وتــســرع
تــسـلـيـم مـعـدات عــسـكــريـة لـتــعـزيـز

دفاعاتها.
وفي احـــتـــفــال بـــالــشـــارع في وسط
الـريـاض قـال ســعـوديـون إنـهم غـيـر
مــنـــزعــجــ من الــهــجــوم وأشــادوا
بـاحــتـفـاالت هــذا الـعـام بـاعــتـبـارهـا

استعراضاً للقدرة.
وقــالـت امــرأة تُــدعى بـــشــايــر (هــذه
رســـالــة قــويـــة مــنــا نــحـن الــشــعب
الـسعـودي ألعـداء السـعـودية بـأنـنا

جميعا متوحدون. لن يوقفونا).
وقــال رجل يــدعى حــسـن مــحــجـوب

هـاشم ”ال نــخــاف أي شيء. احلــمـد
لـله أننـا بـخـيـر وسالم. وعـلى الرغم
من كل هـــذا فـــنــحـن هــنـــا نـــحــتـــفل

ورؤوسنا مرفوعة ألعلى.“

وذكـرت وكالـة األنـبـاء السـعـودية أن
خـطـبـاء صالة اجلـمـعـة شددوا عـلى
(أهـــمــيــة االلــتــفــاف حــول الــقــيــادة

احلكيمة للبالد.

ويـحـتفي الـيـوم الـوطـني الـسـعودي
لك عبد الـعزيز آل سعود بتوحيـد ا
جد األمير محمد بن سلمان للمملكة

عام 1932).


