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{ كـابـول) ,أ ف ب) - قـتـل جـنــديـان
أمـيـركـيـان وجـرح سـتة آخـرون امس
في هـــجــوم بــرشــاش نــفــذه شــخص
يــرتــدي مالبـس جــنــدي أفــغــاني في
شـرق أفـغـانسـتـان مـا يـكـشف غـياب
سـتمـر في هذا الـبلـد منذ 18 األمن ا
عــامــا.وقــال الــنــاطق بــاسـم الــقـوات
األمــيـركــيــة في أفـغــانــسـتــان سـوني
ــعـــلــومــات لـــيــغـــيت في بـــيــان إن "ا
احلــالـيـة تــفـيــد أن فـردا يــرتـدي بـزة
عــســكــريــة أفـغــانــيــة فــتح الــنـار من
رشــاش عـلى مــجـمــوعـة من اجلــنـود
األمـيـركـيـ واألفـغـان".وكـان النـاطق
أكد قبل ذلك أن هذه الـقوات تعرضت
"إلطالق نـــــار مــــبـــــاشــــر" فـي واليــــة
ننـغـرهـار. وأوضح األحـد أن احلادث
وقع السبت في والية ننغرهار بشرق
أفــغـانــسـتـان فـي قـاعــدة في مـنــطـقـة

شرزاد. 
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وقــال حـــاكم الــواليــة شــاه مــحــمــود
مياكيل في تـسجيل صوتي وزع على
وسائل اإلعالم أن ثالثـة جنـود أفغان
جـرحـوا. وأكـد أنـه من غـيـر الـواضح
حـتى اآلن مـا إذا كــان عـمال مـتـعـمـدا
ارتكبه شخص مـتسلل أم أنه حادث
عـرضـي.وأضـاف مــيـاكــيل "لم حتـدث
مـواجـهـة بــ الـقـوات ونـحن نـحـقق
حاليـا" في الهـجوم الـذي لم تعلن أي
جهـة مـسؤولـيـتهـا عنـه.وقال الـناطق
بــاسم الـقــوات األمــيـركــيـة أيــضـا إن
ســبب الــهـجــوم غــيـر مــعــروف حـتى
اآلن.من جـهــته رفض الـنــاطق بـاسم
حــركــة طــالـبــان ذبــيح الــله مــجــاهـد
التـعلـيق على هـذا الهـجوم. وقال في
رســالــة وجــهــهــا إلى وكــالـة فــرانس
برس إن احلـركـة "حتقق" حـالـيا.وفي
تغريدة قـالت اجملموعة الـسابعة في
القـوات اخلاصة األمـيركـية إن "عددا"
من جـنـودها قـتـلـوا أو جـرحـوا.وقال
جنيب الله الـذي يقيم في شرزاد إنه
ســمع إطالق نــار من قـاعــدة الــقـوات
األفـغـانـيـة الـقـريـبة فـي وقت مـتـأخر
من السـبت تلـته عمـليـة إخالء جوي
فـــوريــة. وأضـــاف "ســمــعـــنــا صــوت
الــرصـاص وحــطت مــروحـيــات فـورا
داخل الـــــقـــــاعـــــدة وقـــــامـت بـــــنـــــقل
".وتـكبدت القـوات األميركية صاب ا
ـاضـي أكـبـر اخلــسـائــر مـنـذ الــعـام ا

انتهاء الـعمليـات القتالـية رسميا في
أواخر .2014وفي كـانـون االول قـتل
عناصر من حركة طالبان تسلّلوا الى
اجليش االفغانـي تسعة جـنود افغان
فـي وسط الــــبـالد.وفي تـــــمــــوز قــــتل
جـندي افـغـاني عنـصـرين من الـقوات
األمــيـركــيـة اثــنـاء زيــارتـهــمـا قــاعـدة
لـلـجـيش االفـغـاني في قـنـدهـار.ووقع
هـذا احلــادث بـعــد أسـابـيـع من قـيـام
جندي أفغاني آخر بقتل كولونيل في
اجلـــيش األفــغـــاني في واليـــة غــزنــة
بشرق الـبالد.وأكد الرئـيس األميركي
دونـــالــــد تـــرامب فـي الـــكــــونـــغـــرس
الـثالثـاء رغـبـته من جـديـد في سـحب
اجلـنود األمـيـركيـ من أفـغانـسـتان
ــتــحـدة مــشــددا عــلى أن الــواليــات ا
ليـست مهـمتـها حـفظ النـظام في هذا
الـبـلـد.وفي خـطابـه عن حـال اإلحتاد
قال تـرامب "دورنـا ليس خـدمة جـهاز
حـــــفظ الـــــنـــــظـــــام فـي دول أخــــرى".
وأضاف "نـعمل إلنهـاء حروب أمـيركا
في الشرق األوسط".وجتري الواليات
تـحدة مـفـاوضات مـنذ عـام ونصف ا
العام مع طالبان حول اتفاق يفترض
أن يــسـمح لــلـجـيـش األمـيـركـي بـبـدء
انـسـحـاب تـدريـجي مـقـابل ضـمـانات
في مكافحة اإلرهـاب وبدء مفاوضات
سالم مــبــاشــرة غـيــر مــسـبــوقــة بـ
ـــتــمـــردين اإلسالمـــيــ وحـــكــومــة ا
كـابــول.لـكن تــوقـيع الــنص الـذي بـدا
وشــيــكــا في بــدايــة أيـلــول ألــغي في
اللحظة األخيرة بقرار من ترامب بعد
هـــــجــــوم أودى بـــــحـــــيــــاة جـــــنــــدي
ـفاوضـات في أمـيـركي.واسـتـؤنـفت ا
قطر في كانون األول غير أنّها علّقت
مــجـدداً بـعــد ايـام قـلــيـلــة في أعـقـاب
ـتـمـردون عـلى قـاعدة هـجـوم تـبنـاه ا
بـــاغـــرام الـــتي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهــا
األمـيركـيـون.وانتـقـدت حـركة طـالـبان
مـــطــلـع الــشــهـــر اجلــاري واشـــنــطن
فاوضات بسبب واتهمتها بتعطيل ا
ـــــتــــــزايـــــدة الـــــتي الــــــطـــــلـــــبـــــات ا
تـطـرحهـا.وجـاءت الـتـصريـحـات بـعد
ـــــاي خــــلــــيل زاد أيـــــام من إطالق ز
ـــبــعــوث األمــيـــركي اخلــاص الــذي ا
ـفـاوضـات مع طالـبـان جـولة يـقود ا
كوكية من جديدة من الدبـلوماسيـة ا
خالل الــســفـر إلى كـل من بـاكــســتـان
ـسؤولـ على وأفغـانسـتان إلطالع ا

وضع احملادثات. الى ذلك أعلن وزير
االتــصـاالت اإليــراني أن بـالده بـدأت
"الـعـد الـعــكـسي" امس األحـد إلطالق
قمر صنـاعي جديد للـمراقبة الـعلمية

في غضون ساعات.
تـحـدة أعربت عن وكانت الـواليـات ا
قــلــقــهــا من بــرنــامج إيــران لألقــمـار
الصـناعـية واصـفةً إطالق الـصاروخ
النـاقل في كـانـون الـثاني 2019بأنه
"اســتــفـزاز".وكــتب وزيــر االتــصـاالت
مـــحــمـــد جـــواد آذري جــهـــرومي في
تـغـريـدة "بــدأ الـعـدّ الـعـكـسي إلطالق
الـقمـر +ظـفـر+ في السـاعـات الـقلـيـلة
ــقـبــلـة".وفـي األول من شـبــاط قـال ا
رئـيس الـوكالـة الـفـضـائيـة اإليـرانـية
الوطنية إن القمر الذي يزن  113كلغ
ــــكــــنه أن يــــدور  15مــــرة حـــول و
االرض في الــيــوم وســيــوضع عــلى
ـدار عـلى بـعد  530كلم من االرض ا
بــــــواســـــــطــــــة مــــــنـــــــصــــــة االطالق

سـيـمـورغ.وأوضـح مـرتـضى بـيـراري
ــهـــمــة لـــوكـــالــة فـــرانس بـــرس أن "ا
األســاســيــة" لـلــقــمـر ســتــكــون "جـمع
مــشـاهــد" مـؤكــدا حــاجـة ايــران لـذلك
خـصـوصا لـدراسـة الـزالزل والـوقـاية
مــنـهــا و"مـنع الــكـوارث الــطـبــيـعــيـة"

وتطوير الزراعة.
W¾OÐ dOOGð

وكـــانت طــهـــران أعــلــنـت في كــانــون
الـثـاني 2019 فـشل وضع قـمـر بـيـام
الذي كـان مـخصـصا جلـمع مـعطـيات
عن تـــغــيـــر الـــبـــيــئـــة في ايـــران في
تـحدة إن دار.واعـتبـرت الواليـات ا ا
إطـالق الـــصــــاروخ الـــنــــاقل يــــشـــكل
انـتــهـاكـاً لـلــقـرار الـدولي رقم .2231
ويــدعـو هــذا الـقــرار ايــران الى "عـدم
الـــقـــيــــام بـــأي نـــشـــاط عــــلى صـــلـــة
ـصـمـمـة بـالــصـواريخ الـبــالـسـتـيــة ا
ا للـتمـكن من نقل شـحنـات نوويـة 
فيهـا عملـيات االطالق التي تـستخدم

ركـز التـجاري تايالنـد انتـهاء أزمـة ا
ــقــتل اجلــنــدي الــذي أطــلـق الــنـار
ـا عـشـوائــيـا في مـنـاطـق مـتـفـرقـة 

أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وقتل جـاكـرافانت تـومـا وهو جـندي
بـرتـبـة صـغـيرة  20شـخـصـا وجرح
عــشـرات آخــرين في مــديــنـة نــاخـون
راتشـاسيـمـا التـايالنديـة بعـد أن قتل
قـــائــده بــاجلـــيش وســرق بـــنــدقــيــة

وذخيرة من معسكره.
ـتــحـدث بــاسم وزارة الــدفـاع وقــال ا
اذا لوكالة رويـترز لألنبـاء "ال نعرف 
فعل ذلك. يبدو أنه أصيب باجلنون"
وبـدأ جــاكـرافــانت بـإطالق الــنـار في
معبد بـوذي ثم في مركز لـلتسوق في
دينة الواقعة شمال شرقي بانكوك. ا
واخــتــبــأ مــنـفــذ الــهــجــوم في مــركـز
التسوق ونشر في الـبداية حتديثات
عــلى وسـائل الــتــواصل االجـتــمـاعي

اخلاصة به.

ــوظـفـ واحملـامـ ـوظــفـ من أسـاتــذة اجلـامـعـات وا اسـتـاء عـدد كــبـيـر من ا
واألطـبـاء من حـمـلـة االلـقـاب الـعـلـمـيـة واخلـبـرة  علـى الـقـرار احلكـومـي اخلاص
ـا يـشكـله من انـعـكـاسـات على بـإحـالتـهم الى الـتـقـاعد رقم  26لـسـنة  2019 
شـرائح كـبـيـرة مـن اجملـتـمع ويـنـذر بـأفــراغ الـبـلـد من الـكــفـاءات ويـشـجع عـلى
حورين األول الهجرة وترك البالد بعد ما  اقصاهم عنوة ليجدون اجتاههم 
من يقـدر قيمتهم خارج بلـدهم والثاني نحو العـمل في القطاع اخلاص الذي بدأ
ـثلون قيمة علـيا ينبغي االستفـادة القصوى منها وفق بدوره يسـتقطبهم كونهم 
رؤى أصـحـاب العـقـلـيات االقـتـصاديـة عـلى عـكس احلكـومـة التـي اجتـثـتهم وفق
ـنـهجـة تـستـهـدف تـخريب اجملـتـمع وتبـ حـجم اجلـهل الذي يـحـمله سـيـاسة 
ـشاكل بـصـورة اكـبـر عـنـد تـشريـعـهم لـهـذا الـقـانون ـانـيـ الـذين عـقـدوا ا الـبر
ـفـكـر الـذي يـحمل ـسـتـشاريـن ذو العـقل ا ـتـقاعـدين وغـيـاب ا اجملـحف بـحق ا

واطن ويسعى خلدمته ويقدر جهوده. هموم ا
القرار الـغير مدروس والذي ينذر بكارثة حقيـقية وتأثيراتها على اجلانب العلمي
رحلة من والطـبي واالقتصادي واالجـتماعي السيمـا وان هذه الكفـاءات وصلت 
ا الـتـطـور العـلـمي واخلـبـرة عبـر سـنـوات من الـتـعب والـشقـاء واجلـهـد والـوقت 
وصل له من مكـانة علـميـة ليقـابل بأجـتثاث غـير مـقبول لم يـسبق له مـثيل وكأنه
ـثال الـقـضاة يـتـمتـعـون بخـبرة ـهنـة وعـلى سبـيل ا ـعـنى احلقـيـقي من ا طـرد با
ـتـلـكـها تـخـتلـف معـاجلـتـهم لـلـمـشـاكل من قـضـية الـى أخرى وهـذه اخلـبـرة ال 
الشبـاب مهما بلغوا من االجتهاد وكذلك احلال بـالنسبة لألطباء الذين يحتاجهم
ـرضى وهـنـاك حـاالت تـتـطلـب خبـرة ومـهـارة ال تـتـوفـر لـدى الـشـبـاب واالمـثـلة ا
كـثيـرة كذلك احلـال بالـنسـبة لـلتدريـسيـ اجلامـعيـ من مخـتلف الـتخـصصات
والسـيـما الـنـادرة منـهـا والـذين حتتـاجـهم اجلـامعـات ومـراكز الـبـحـوث لتـطـوير
وصـقل مـهـارات الـطـلـبــة والـتـدريس في الـدراسـات الـعـلــيـا الـتي تـتـطـلب وجـود
تدريـسي جامعي بلقب أسـتاذ وهذا اللـقب ال يصله التدريـسي اجلامعي اال بعد
نح اللقب عبر سلسلة ضنية واجلهود البحثية التي تؤهله  سنوات من اخلـبرة ا

حلقات ال يصلها اال القليل.
تقاعدون هذا القانون التعسفي الذي يجبرهم على ومن جانب أخرى لم يتوقع ا
عيـشية والسـيما وان بـعضهم التقـاعد دون اعـطاءهم مهـلة لتـرتيب أوضاعـهم ا
مقـترض اموال منذ سنوات لبناء عـقار او شقق سكنية او سلف او غير ذلك من
أزق الذي التـزامات مالـية دون توقـعهم بـأن يأتي اليـوم الذين يـقعون في هـذا ا
ا يعانـوه في وطنهم الذي وضعـوا به دون سابق انذار ويبـحثون اليـوم عن حالً 
فكرين وكل االفراد االخرين جملرد بلوغهم عمر اصبح طـارداً للعلم والعلماء وا
ـهم يتـم اجتـثـاثـهم بـهـذه الـطريـقـة الـفـجـة والتي الـستـ فـبـدالً من ان يـتم تـكـر
حتــدث لـلـمـرة األولى فـي تـاريخ الـعـراق وكــأنـهم يـشــكـلـون عـبــئـاً ثـقـيـال يـنـبـغي
التـخلص مـنه مـتنـاسـ ان هؤالء الذنب لـهم في االزمـات التي يـعيـشـها الـعراق

الي. والسيما الفساد اإلداري وا
تـقاعدون قسراً والذين أفنوا حياتهم في خدمة مؤسساتهم تظاهروا أيضا مع ا
الـشـبـاب في سـاحـات االعـتـصـام مـعـبَـرين عن رفـضـهم لـلـقـانـون الـذي شـرعـته
احلكومـة رغبة مـنها بـتوفيـر فرص عمل لـلشبـاب وذوي الشهـادات العلـيا الذي
اعتصـموا احتـجاجاً عـلى احلكومـة التي انشـغلت بالـفساد دون إيـجاد مشاريع
حـقـيـقـيــة تـسـاعـدهم عـلى إيـجـاد تـوفـيـر فـرص عـمل لـلـشـبـاب كـاالسـتـثـمـار في
السـياحة او الزراعة او الصناعة وغير ذلك فاليوم نرى وان توفرت فرص العمل
ـعـمول به في  فـأنـها تـقـسم ب األحـزاب الـسيـاسـية وفـقاً لـنـظام احملـاصـصة ا
التعـييـنات او عن طريق الـرشوة واخر مـا يتم الـتعيـ عبره هـو الكفـاءة في بلد
ـشاكل الـبطـالة ثل حالً حـقيـقـيا  يـزخر بـالـثروات والـكفـاءات فهـذا القـانـون ال 
ـاهيـة الـعلم السـيـما وانه يـخـلق مـشاكل أخـرى لم تـدركـها احلـكـومـة اجلاهـلـة 
والـعـلمـاء وهي اغالق الدراسـات الـعلـيا بـالعـديـد من التـخصـصـات بعـد تقـاعد
االالف من التـدريسي وبالتـالي حرمان الكثيـر من الطلبة من الـدراسات العليا
ـشاكل الكارثيـة منها هجـرة  مضاعفة لـلشباب خارج وايضاً تـوقع العديد من ا
العـراق ألغراض الدراسة هذا ويتـب ان التعيـينات القادمـة أيضا ستكون وفق
احملاصـصة واالشاعـات تنتنـشر هنـا وهناك عن تـقاسم  الـدرجات الوظيـفية في
الـوزارات عـلى أسس طـائفـيـة وهـناك تـعـييـنـات جتـري االن وال احد يـعـرف متى
ـطالب وفـتح اسـتمارات واطن وتـسويف ا وكيف بل يـقصـدون االحتـيال عـلى ا
الكتـرونية للـتعي وفي الـنهاية اليـعرف مصيـرها وبذلك ال يتوقـع ان يتم تشغيل

الشباب وال حملة الشهادات.
ان إيجاد حـلول لـلمـشاكل التـي يعاني مـنهـا البـلد ليس بـاألمر الـصعب السـيما
وانه يـذخـر بـالكـفـاءات الـذين لهم رؤى مـخـتـلـفة وهـنـاك دول نـهضت بـالـكـفاءات
ـا والسـيـمـا من الـعـراقـيـ الـذين يـحـمـلـون ذكـاء وفـطـنـة تـمـيـزهم عن غـيـرهم 
صالح يجعـلهم محط اهتمام احلكومات الـتي تعنى بتطوير مجتـمعاتها وتهتم 
افــرادهــا عــلى عــكس احلــكــومــة الـعــراقــيــة فــاقــدة الـرؤى
شـكـلة في اجملـتـمع واقصت والشـرعـية والـتي فـاقمـت ا
تقـاعدين بال إنسـانيـة ودون التفـكير شرائح مـهمـة من ا

في استثمار عقولهم النيرة لتنمية اجملتمع ونهضته.

bŽU…∫ اجليش االمريكي في احدى قاعدة عسكرية في افغانستان

تـــــــكــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا صـــــــواريخ
بــالـســتـيــة".وتـؤكــد طـهــران أن لـيس
لـديـهـا نــيـة حـيـازة سالح نـووي وأن
بــرامـجـهـا الـبــالـسـتـيـة والــفـضـائـيـة
مـشــروعـة وال تـنـتــهك الـقـرار .2231
وأكـدت إيـران في أيـلـول أن انـفـجـاراً
وقع فـي إحــدى مـــنــصــاتـــهــا إلطالق
األقمار الـصناعـية بسبـب عطل تقني
وانـتـقـدت الـرئـيس األمـريـكي دونـالد
تــرامب لــنــشـره تــغــريــدات عن األمـر
بـنــبـرة "ابـتــهـاج".ورداً عـلـى تـغـريـدة
سُـئل فــيـهـا عـمـا ســيـحـصل في حـال
فـشل الـقـمــر "ظـفـر" عـلى غـرار الـقـمـر
السابق قـال جهرومي "سـنحاول من
جديد".وواجهت خدمات االنترنت في
إيران هجمات إلكترونية في اليوم

ـاضــيـ وفق مــا أعـلــنت الـوزارة. ا
ولم حتدد الـسـلطـات مصـدر الهـجوم

وال دوافعه احملتملة.
من جـهـة اخـرى أعــلـنت الـشـرطـة في
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في كل اإلحـتجـاجات والـتحـركات الـشعـبية تـكون هـناك نتـائج تخـتلف تـبعا
ـعني وطـبـيعـة نظـام احلـكم وقادته ـقـدمات احلـدث وظـروف األمة والـبلـد ا

وحجم وطبيعة مطالب اجلمهور التي دفعتهم لإلحتجاج..
كن مقـايستها أو مـقارنتها بـأي بلد وأمة أخرى فـقد مر ظـروف العراق ال 
ـر به غـيـره  وتـعـرض لـشــدائـد ومـحن من حـيث تـعـددهـا وتـنـوعـهـا ـا لم 
وتـكرارهـا وعـلى مـر تـاريخه مـنـذ الـقـدم.. تكـاد تـكـون ضربـا من اخلـيـال لو

رويت..
تـوقع الـعـراقـيـون أن مـا سـيـاتي بـعـد عام  2003سـيـكـون تـعـويـضـا لهم أو
لـبـضـعـة أجــيـال مـنـهم في األقـل عن مـا عـانـوه من ظـلـم وإضـطـهـاد وقـسـوة
األنظمة التي حكمتهم وخصوصا خالل فترة سيطرة البعث.. لكن ما حصل
كـان خـيبـة كبـرى لهم ال لـعدم وجـود تـغيـير.. لـكن ألن هـذا التـغـييـر لم يكن

. زروع في خياالتنا كعراقي ستوى احلدث وال الطموح ا
ن تــولــوا احلـكم عن ظــهــور جـيل لم غــفـلــة سـاســة مـا بــعـد عـام  2003
يـعـاصر سـنـوات احلديـد والـنار وال يـهـتم كثـيـرا بثـوابت ومـقدسـات أجـيال
سـبقته وفـشلـهم في حتقـيق أحالم هذا اجليل وسـوء أدائهم  ولـو بتـسويق
نـجزات كـان سـببـا جوهـريا في إنـفـجار مـا حتقق من الـنـزر اليـسيـر من ا
غـضب شعـبي إجتـاح مناطـق الوسط واجلنـوب ذي الغـالبـية الـشيـعية حيث

يفترض أنها معاقل لألحزاب التي تمسك بزمام السلطة!
هـذ احلـراك الشـعـبي ورغم  تـوسـعه لعـدد من احملـافـظات فـقـد زخـمه وبـعد
ـشارك فـترة  ليـست طويـلة من إنطالقه نـتيجـة ألخطـاء إرتكبـها عدد من ا
ــهـاجـمـة احلـشـد الـشـعـبي فـيه غـفـلـة أو عـمـدا.. خـصــوصـا فـيـمـا يـتـعـلق 
ـرجعـية الديـنيـة ولو بشـكل تلـميحي وإسـتعـداء جمـهورهم وتـمزيق صور وا
شــهـداءه وقــطع الـطــرق بــشــكل فج ومــنع الــدراسـة بــالــقـوة وغــيــرهـا من
سـتمرة لتـقد النصح رجعـية ا دروسة رغم مـحاوالت ا الـتصرفات غـير ا
لـتـقـو حتـركاته دون جـدوى.. كل هـذا دفع قـطـاعـات من اجلـمـهـور لـلـنـفور
والـتراجع في تبنيـهم لكل خطواته.. كـما أن دخول أحزاب وتيـارات سياسية
ـبالغ فـيه من قبل قـنوات مـعروفة بـشكل لم يـكن خافـيا عـلى أحد والـدعم ا
فـضائية مـعروفة التوجه وتـابعة لدول وبشكل رسـمي.. زاد الشكوك بوجود
إخـتراق لتلك اإلحتجاجات.. وهـو ما ال يختلف عليه إثنان لـكن يختلف على

نسبته وإن كانت مؤثرة في مساراته أم ال!
مـخـطـئ من يـظن أن احلـراك الـشـعـبي كـان مـؤامــرة مـدبـرة بـشـكل مـطـلق
وواهم ويـكذب على نفسه من يراه مالئكيا شعـبيا بالكامل.. فهو كان حتركا
شـعبيا حقيقيا بعد أن وصل الناس لـقناعة مفادها أن من يقود البلد حاليا
هم في أحـسن أحـوالهم فـاشـلـون.. ولنـعـترف أيـضـا أن أحزابـا وتـيارات بل
ودوال دخــلت عـلى خـط اإلحـتــجـاجـات وتـاجــرت بـهــا وبـدمــاء من ســقـطـوا
خـاللـها ولن جنـانب احلـقـيـقـة إن قـلـنـا أن هـنـاك من تـدخل لـيـدفـعـهـا نـحـو
مـسـارات غـيـر صـحـيـحـة وهـنـاك من إسـتـخـدمه كـورقـة "إبـتـزاز" سـيـاسـيـة

وإقتصادية بل وحتى دينية وعقائدية..
بعد كل هذا.. هل جنح هذا التحرك أم فشل?!

ـرجو من الـواضح أن مـقـيـاس النـجـاح والـفـشل نـسبي يـتـعـلق بـاألهـداف ا
ـكن الـوصول حتـقـيقـها والـظـروف احمللـيـة واإلقلـيـمـية والـدولـية وإن كـان 
لتلك األهداف عمليا.. بالتالي فمن اإلنصاف القول أن تلك اإلحتجاجات قد
حـققت أهدافـا مهمة خـصوصا فيمـا يتعلق بالـعملية اإلنـتخابية وهي أصل
عـمـليـة تـداول الـسـلـطـة وتـغيـيـرهـا.. وهي أيـضـا جنـحت في جـعل اجلـمـهور
يعرف أنه هـو صاحب السلطة ومن يقرر من يتوالها وأوصـلت تلك القناعة

للساسة أيضا..
هـذا يـشـــــــــبه رمي حـجـر في بركـة راكدة فـرغم أنه
قـــد يــظــهـــر نــتــائج مـــزعــجــة فـي الــبــدايــة لـــكــنه في
الـنــهـــــــــــايــة ســيــدفع األمــور لـلــتــحــرك.. بــاإلجتـاه

الصحيح.

االنبار
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عـززت تـركـيـا امس الـسـبت وجـودها
العـسكـري في محـافظـة إدلب بشـمال
غـرب سـوريـا في الـوقت الـذي أجـرى
فـــــيـه مـــــســــــؤولـــــون أتـــــراك وروس
مــحـــادثــات بـــشــأن هـــجــوم لـــقــوات
ـنطقـة أسفر احلكـومة السـورية في ا
عن نزوح ما يـزيد على نـصف مليون
شـخص في غـضــون شـهـرين.وتـقـول
تـركــيـا إن هـجــوم الـقـوات الــسـوريـة
ــدعـومــة من روسـيــا يـنــذر بـكــارثـة ا
إنــســانــيــة جــديــدة وتـدفـق مــحـتــمل
ـــوجــة جــديـــدة من الالجـــئــ عــلى
حـدودهـا اجلـنــوبـيـة. وهـددت تـركـيـا

بالتحرك إذا لم تنسحب القوات.
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وقـال شـهــود عـلى احلـدود إن قـوافل
مركبات عسكرية تركية تعبر احلدود
إلى إدلـب مــنــذ يــوم اجلــمــعــة لــنــقل
إمــــدادات وعـــادت أدراجــــهـــا لــــنـــقل
زيـد.وفشـلت التعـزيزات الـعسـكرية ا
الــــتـــركــــيــــة فـي وقف تــــقــــدم قـــوات
احلــكـومـة الــسـوريــة الـتي ســيـطـرت
عـلى مـدينـة اسـتـراتـيجـيـة قـريـبة من
الـعـاصـمـة إدلب كـمـا حـققـت مكـاسب
شــــرقي إدلب آخــــر مــــعــــقل كــــبــــيـــر
لــلـــمــعـــارضــة الـــســـوريــة.واجـــتــمع
مــسـؤولــون أتــراك وروس في أنــقـرة
دة ثالث سـاعـات في محـادثات غـير

حـاسمـة عـلى مـا يـبدو واتـفـقـوا على
ــقـبل. االجــتـمــاع مـجـددا األســبـوع ا
تـنـاحرين ويـدعم البـلـدان الطـرفـ ا
مـتدة في احلرب األهـلـية الـسوريـة ا
مـنــذ نـحـو تـســعـة أعـوام ورغم ذلك
فقـد أبرمـا سلسـلة من االتـفاقـات منذ
عــام  2017بـــهـــدف احلــد مـن إراقــة
الــــدمـــاء.وقــــالت وزارة اخلــــارجـــيـــة
الـتـركـيـة عـقب احملـادثـات إنه ”جرى
بــــــحث الــــــوضع فـي إدلب...وجـــــرى
ـــــكن دراســـــة اخلـــــطـــــوات الـــــتـي 
اتخـاذهـا إلرساء الـسالم على األرض
ــضي قـدمـا ـكن وا في أسـرع وقـت 
في العمليـة السياسية.“وتقول األ
ـتـحـدة إن الـتـصـعـيـد في إدلب أدى ا
إلى نـــزوح نــحــو  600ألف شــخص
مــنــذ بــدايــة ديـســمــبــر كــانـون األول
وعــطل الـتــعـاون الــهش بـ روســيـا
وتركيا الـتي تستضـيف بالفعل زهاء
 3.6مــــلـــيـــون الجـئ ســـوري.وتـــدعم
ـــعــارضــة تـــركــيـــا بــعض فـــصــائل ا
الــســوريــة. وهــدد الــرئــيس الــتــركي
رجب طـيب أردوغـان قـبل أيـام بـطـرد
الـــقـــوات الــســـوريـــة من إدلب مـــا لم
تنسحب بنهاية هذا الشهر.وواصلت
قــوات احلـكـومــة الـســوريـة تـقــدمـهـا
ـراقـبـة. وحـاصــرت عـددا من نـقــاط ا
وقُتل ثمانية جنود أتراك يوم االثن
في قـصف لــلـقـوات الــسـوريـة.وقـالت

راقبة وزارة الدفاع الـتركية ”نقاط ا
اخلـاصة بـنـا في إدلب سـتسـتـمر في
ـعــتـادة وهي الــقـيــام بـواجــبـاتـهــا ا
قادرة عـلى حمـاية نـفسـها “مضـيفة
أنــهـا ســتـرد عــلى أي هــجـوم جــديـد
ــا يــتـمــاشى مع ”بــأقـسـى درجـة و
احلق الــشـــرعي في الــدفــاع.“اوقـال

ــرصـد الــســوري حلـقــوق اإلنــسـان ا
الذي مـقره بـريطـانيا إن  430مركبة
عـــســكــريـــة تــركــيــة دخـــلت إدلب في
الـــــســـــاعـــــات األربع والـــــعـــــشـــــرين
رصـد أن الـقوات اضـيـة.وأضـاف ا ا
الــتــركــيــة شــرعت فـي إقــامــة نــقــطـة
ــسـطـومـة عـنـد جـديــدة في مـنـطـقـة ا

ـديـنـة إدلب.وأذاع ـدخل اجلـنـوبي  ا
الــتــلــفــزيـون الــســوري يــوم الــسـبت
لـــقــطـــات حــيــة مـن مــديــنـــة ســراقب
االسـتراتـيـجيـة الـواقعـة عـند مـفـترق
بـ طـريـقـ سـريـعـ رئـيـسيـ في
محافظة إدلب يـريد الرئيس السوري
بـشار األسـد بـسط سـيـطرته الـكـامـلة
عليهما. ويقع الطريقان على بعد أقل
من  15كـــيــلــومــتـــرا جــنــوب شــرقي
مــديــنــة إدلب. وقــال الــتــلــفــزيـون إن
اجليش بـسط سـيطـرته الكـاملـة على
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الـى ذلك  قــــالـت وزارة اخلــــارجــــيــــة
اإليـرانيـة الـسـبت إن إيران مـسـتـعدة
ــســاعـدة تــركــيـا وســوريــا عـلى حل
خالفــاتــهــمــا حــول احلــرب األهــلــيـة
ـستـمـرة مـنذ قـرابـة تسع الـسوريـة ا
ســنـوات مــضــيـفــة أن طــهـران تــؤيـد
سيادة دمشق حلـيفتها الـرئيسية في
ـنـطـقــة.وتـسـانـد تـركـيـا مـعـارضـ ا
يتـوقون لإلطـاحة بـالرئـيس السوري
بــشـــار األســد بـــيــنـــمــا تـــدعم إيــران
وروســـيــا قـــوات األســـد في احلــرب.
وتــعــاونت الــدول الــثالث أيــضــا في
ســــــبـــــيـل إيـــــجــــــاد حـل ســـــيــــــاسي
لـــلــصــراع.وقــالـت وزارة اخلــارجــيــة
اإليرانية عـبر موقعـها اإللكتروني إن
طهـران أكدت عـلى أهـميـة حل األمور

في سـوريـا عـبـر الـدبـلـومـاسيـة وذلك
خالل لـقــاء بـ مـسـؤولــ إيـرانـيـ
ـــتــحـــدة اخلــاص ومـــبــعـــوث األ ا
بــسـوريــا جـيـر بــيـدرسـن الـذي يـزور
وقع ”خالل االجتـماع إيران.وقـال ا
أكــــدت إيـــــران عـــــلى ضـــــرورة عــــدم
ـدنـيـ كـدروع بـشـرية... اسـتـخدام ا
وعـلى أن إيـران مـسـتـعـدة لـلـوسـاطـة
بـــــــ تـــــــركـــــــيــــــا وســـــــوريـــــــا حلل
ـسـألة.“ونـقل الـتـلـفـزيـون الرسـمي ا
اإليـرانـي قـول وزيــر خـارجــيـة إيـران
مـحــمـد جــواد ظـريف خالل اجــتـمـاع
مـنـفـصل مـع بـيـدرسن في طـهـران إن
إيران مسـتعدة لـلمسـاعدة في خفض
ـا يحـترم تصـعيـد األزمـة السـورية 
استـقالل سوريـا وسيـادتهـا.وحتاول
دعومة من روسيا القوات السورية ا
الـسيـطـرة عـلى مـحـافـظة إدلب وهي
ا آخر معقل لـلمعـارضة في البالد 
أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون
ســـــوري عـن ديــــــارهم مــــــنــــــذ أوائل
ديـسمـبـر كانـون األول.وكـان الـرئيس
الـتـركي رجب طـيب أردوغـان قـد هدد
بـطـرد الـقـوات الـسوريـة من إدلـب ما
لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر
وذلك بـعـد مـقــتل ثـمـانـيـة عـسـكـريـ
أتـراك يـوم االثـنــ في قـصف نـفـذته
القوات احلكومية السورية قرب بلدة
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قـدم السـيـد مـديـر عـام شركـة مـصـافي اجلـنـوب/ اضافـة لـوظـيـفتـه وكيـلـته احلـقـوقـية (اسـراء عـبـد اجلـبار
ــواد ــتـــضــمن جتــهــيــزكم ا ــؤرخ في ٢٠١٩/١٠/١ ســجل (١٣١) ا ـــرقم (٢٦٠٤٥) وا اســمــاعــيل) االنــذار ا
ـبلغ (٢٣٫٤٠٠٫٠٠٠) ـرقمـة ٢٠١٧/٦٥١ في ٢٠١٧/٧/١ و االحـتـياطـية الـتي  احـالتـهـا بطـلـبيـة الـشراء ا
ـوجب التبـليغ بـاالحالة ديـنار من مـنشأ تـايلـندي وبفـترة جتـهيز (٦٠) سـتون يـوما وبـالرغم من تبـليـغكم 
ؤرخ م. خ (٦١٩) في ٢٠١٨/٩/١٢ اال ـوجب الـتبـلـيغ ا بـالـعدد م. خ (٥٨٠) في ٢٠١٧/٧/٥ والـتـأكيـد عـليه 
وجب قرار االحـالة ولدى ـطلوبـة  واد ا ـواد حلد االن. لذا نـطلب مـنكم جتهـيز كافـة ا انه لم يتم جتـهيز ا
كـتب غير معـروف وال يوجد في سجالت ارسال اوراق االنـذار بواسطة مـركز شرطة االمـام علي اتضح ان ا
ثـبت على ورقـة التـبلـيغ. لذا تـقرر تـبلـغكم اجمللس الـبلـدي وحسب شـرح مبـلغ الشـرطة واجملـلس البـلـدي ا
بواسطـة الصحف اليومـية استنادا الى قـانون التبـليغات القـضائية والعـدلية وبناءا عـلى الطلب زود بهذا

االعالن االعالن.
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