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ـزيفـة قـد  اخـتالقهـا بـناء األخبـار ا
عــلـى هــذه الـــقــصـــة فـــقــد قـــال أحــد
مسؤولي اخملابرات األميركية ال شيء
صـحـيـحـاً في قـصـة الـفـديـة الـقـطـريـة

التي تناولتها وسائل اإلعالم).
عادا أن (كـل تكـرار لـقـصـة الـفـدية هي
مـحـاولـة لـوضـع قـطـر في دور الـدولـة
الـــشــريـــرة مـــتـــجــاهـــلـــ أن هـــنــاك
.( إرهابي اختطفوا  26قطرياً بريئاً
واوضح ال ثاني أن (هنـاك العديد من
األطــراف جـــاءت إلى قـــطـــر وحــاولت
ال لكن استخدام االختطاف البتزاز ا
قــطــر لم تـــدفع فــديــة ولـم تــقــدم أيــة
أموال للجـماعات اإلرهـابية) واضاف
ان ( قـطــر جنــحت في تــأمــ اإلفـراج
عن اخملــتــطــفــ من خالل الــعــمل مع
ـتـنـون احلـكـومـة الـعـراقـيـة ونـحن 
واطـنـيـنـا ونـأمل أال لـلـعـودة اآلمـنـة 
ـــثل هـــذه يـــتـــعـــرض أي بـــلــــد آخـــر 

أساة).  ا
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 وعــلـى صــعـــيــد اخـــر أعـــلــنت وزارة
اخلارجـيـة العـراقـية عن جنـاح جـهود
الوزيـر إبـراهيـم اجلعـفـري بالـتـصدي
وضوع تـرشح اسرائـيل لشغل مـقعد

WOMÞu « q²I  Ã—U)« ÊU¼—

œ«d  rÝUł Íœ«bG³ « q²I  sŽ  U uKF*« WÒ œ ÂbŽ Èdð uJÝu

 WOA U¼ Èdš_«  U¹«d «Ë ÊUJ  q  w  ·d d¹ w «dF « rKF «

ÈuI « Ê«eO  »öI½≈ bFÐ œ«d ú  ‰u−š WKLŠ ÆÆ „u d  w   UÐU ²½ù«

d¹
—U

I
ð

قواتها الستعادة الـسيطرة على احملافظة
تنازع عليها مع أربيل. ناطق ا وا

اليوم غيّر األمل معسكره ويكثّف العرب
ــنـــاهــضــون لالســتــفــتــاء والــتــركــمــان ا
حمالتهم واجـتماعـاتهم إلظهـار ارتباطهم

ركزية. بالسلطة ا
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في حي رحــيـــمــاوه حــيـث كــان صــنــدوق
االقـتـراع الـذي استـقـبـل العـدد األكـبـر من
قـترعـ في االستـفـتاء الـكردي تـنتـشر ا
ــــرشـــحـــ الـــعـــرب صـــور وشـــعـــارات ا
والتـركمـان بـشكل كـثـيف فيـمـا تبـدو تلك

التابعة لألكراد قليلة جدا.
و تقول وكالة االنـباء الفرنسـية في تقرير
لـــهــــا من كــــركــــوك انه يــــفـــضـل مـــعــــظم
ـديـنــة هـنـاك عـدم اإلجـابـة عن ـارة  بـا ا
أسئلـة تتـمحـور حول االنتـخابـات. بيـنما

{ كــــركـــوك - (أ ف ب) - بــــدا حــــضـــور
االكـراد االنــتـخــابي في كــركـوك ضــعـيــفـا
للغـاية بـعد خـمسة عـشر سـنة من الـنفوذ
ـديــنـة  حـيث عــلى الـقــلـعـة ـطـلـق في ا ا
التـاريخـية لـكركـوك شمـال بغـداد يرفرف
عـلـمـان عـراقـيـان ضخـمـان شـاهـدان عـلى
ـديـنـة. في احملـافـظـة (انـقالب اآليـة) في ا
تعددة اإلتنيـات تبدو حملة األكراد الى ا
االنـتـخـابـات الـتــشـريـعـيـة خـجـول وسط

رشح العرب والتركمان. بحر صور ا
ــاضـي كــانت في أيـــلــول/ســـبـــتــمـــبـــر ا
˙قـــــدس االحـــــتــــــفـــــاالت تــــــعم شـــــوارع 
¨الـتي سـيـطــر عـلـيـهـا األكـراد كـردسـتـان 
تدريجيـا فرحا باالسـتفتـاء على استقالل
إقليم كردستـان. لكن االحتفـال كان قصير
األمـد وانـتـهـى يـوم أرسـلت بــغـداد بـعـد
شــهــر من االســتــفــتــاء الــذي ولــد مــيــتـا

للـحـصول عـلى مـكاسب انـتـخابـية).
وبعد ظـهر اجلمـعة جتمع اآلالف من
مـــنــاصــري قـــائــمــة ســـائــرون الــتي
يتحالف فيها الزعيم  مقتدى الصدر
مع احلزب الشيوعي  وسط بغداد. 
ثل الـصـدر خالل الـتـجمع ال وقـال 
جتــرب اجملـربخل شــلع قــلع لــلـكل).
وراى  احملـلل الـسيـاسي عـزيـز جـبر
ــرجـعــيـةخل تـســتـهـدف ان خــطـبـة ا
الـــصـف األول من رؤســـاء الــــقـــوائم
ن شــغـلــوا مـنـاصب االنــتـخـابــيـة 

حكومية سابقا). 
بـدوره قـال احملـلل الـسـيـاسي هـشام
الـــهــاشـــمي أن (اخلـــطــبـــة ردة فــعل
للحفاظ عـلى احلالة الفقهـية الدينية
بعدما انغمست في السياسة فـــــــي

عامي 2005 و2014).
واصــــدر رئـــــيس الـــــوزراء حـــــيــــدر
العبادي  بيانا اكد فيه (تأييده التام
ــرجـعـيـة). في ـوقف وتــوجـيـهـات ا
غضون ذلك  رصدت وزارة الـداخلية
مـــافــيــات تـــتــنــقل مـن حي الخــر في

 . رشح بغداد لتمزيق صور ا
وقــال مــصــدر في تــصــريح امس ان
ـــراقــــبـــة في شـــوارع (كـــامـــيـــرات ا
مـنطـقـتي الـكرادة وشـارع الـسـعدون

ـتحدث جلس األمن الـدولي. وقال ا
باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان
امس  إن (جــهــود اجلـــعــفــري رئــيس
جلنة التصدي لترشح اسرائيل لشغل
مقـعد في مـجلس االمن لالعـضاء غـير
ــنــبـثــقــة عن اجلــامــعـة الــدائـمــيــ ا

العربية تكللت بالنجاح).
واضـاف أن (اجلـعــفـري قـام بــتـوجـيه
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ـواقف من الوطـنيـة الى الدول االخرى  العراق لـيس بحـاجة الى إدارة ا
ـواقف احملــوريـة  فـالــوطن مــشـبع حــتى الــتـخــمـة بــالــتـاريخ الــعـريـق وا
والـشــعب عـريق بــتـضــحـيــاته ودفـاعـه الـبــاسل عن االسـتــقالل  والـدول
االستـعـماريـة الـكولـونيـالـية تـعـرف جيـدا حـركة هـذا الـشعب الـنـضالـية 
وكانت نسبة الـفالح تتفوق عـلى كل الطبقات االخـرى وخاض النضال
بـبـسـالـة نـادرة  ويــعـرف اجلـمـيع من عـرف الــتـاريخ إن عـدة قـرون مـنـذ
ـعـرفـة والـعـلم نـشـوء الـبـشـريـة كـان الــعـراق يـتـسـيـد الـعـالم ويـتــسـيـد بـا

عمورة . والكتابة والسدود والزراعة على جميع سكان ا
كن باي حال كن القول إن االلتفـاتةعلى دول اخلارج ال على وفق ذلك 
من االحـوال ان تغـني عن االنـتـمـاء الـوطـني  من حق اي كـيـان سـياسي
وشخص ان يبني عالقات صداقـة مع قوى ودول وشخصيات  لكن ذلك
يـجب ان اليــكـون عــكـازة لـلــوصـول لــلـســلـطـة ويــجب ان ال يـكــون عـامال
واطن الـعراقي بدأ ـانيـة  ا مسـاعدا في حتقـيق الفـوز باالنـتخـابات الـبر
غـلفة باسم االسالم يتحسس ويـتخوف من تلك الـعالقات واالستدارات ا
حيـنا والـقومـيـة احيـانا أخـرى  فإذا كـان االسالم حـجة فـإن العـراق هو
منـبع الديـانات ومـركز انـتمـاء االنبـياء وقـاعدة انـطالق الدعـوة التـوحيـدية
ومن ارضه انـطـلق ابـو االنـبيـاء  وإذا كـان االنـتـمـاء الـقـومي رغـبـة  فإن
اكـانت هناك عروبة في العراق هو مصـدر اشعاع العروبـة ولوال العراق 

نطقة العربية . ا
ا هي هوية وانتماء تشمل كل فالعروبة ليست خيارا لـقومية بعينهـا  وإ
ماهـو في االرض العـربـية من مـكونـات اجملـتمع  بـغض الـنظـر عن الدين

واللون واجلنس .
فـأي تـوجه أواسـتـعـانـة بـاي دولـة وجـهـات خـارجـيـة لـتـوظـيـفـهـا لـصـاحله
ـانـيـة الـقـادمة  هـو بـالـضـرورة انـتـقـاص من الـوطـنـية بـاالنـتخـابـات الـبـر

العراقية  وضعف في التصور والسياسة والعالقات الشعبية .
ـواطن الـعـراقي الـبـسـيط رغم وجـعه وحـاجـته لـلـعون  فـأنه الحظ إن ا ا
بات يـشـخص كل مـايـجري عـلى الـسـاحة الـعـراقـية  ويـشـيـر بان من لم
ينتمي للعراق مشروعـا وبرنامجا ورؤية لالزمات وكيـفية معاجلتها  فأنه
يقيـنا اليـخدم الوطن وال يـعالج ازمـات الناس  وان وجـهته سـتكون لـغير

احلالة العراقية .
هنـاك انـدفـاع غـيـر مسـبـوق لـلـعديـد من الـدول نـحـو الـساحـة الـعـراقـية 
ـندفـع  هـو تخـريب العالقـات اجملتـمعـية الـعراقيـة أو على وهدف كل ا
سميات بغية استمرارية اقل تقدير استمرار حالة التفكك حتت مختلف ا
االنـقــسـام اجملـتــمـعي  والــثـاني الــتالعب بـالــقـرار الــسـيـاسـي الـعـراقي
ستـقل وتوجـيه السلـطة نـحو هذه الـدولة أو تلك  وجـعل العـراق يعيش ا
في دوامة الصراعات السياسية بعدما فشلت القوى الظالمية من حتقيق

ذلك ميدانيا .
العراق بعد كل هذه السنـوات من االزمات واالخفاقات في كافة اجملاالت
ـعيـشـية واالسـكـانيـة والـصـحيـة بـسبب سـلـطة االقتـصـادية والـبـنـيويـة وا
ذاهب والـعـرقيـات  فـانه بحـاجـة الى سلـطـة قويـة وبـناءة احملاصـصـة وا
ووطنـية  وبـالـتأكـيد هـذا ليس مـن السـهل حتقـيقـه في هذه االنـتخـابات 
ولكن من الضرورة االن حتقيق سلطة االغلبية السياسية  سلطة تشترك
فيـها الـكفـاءات من كل شرائح اجملـتـمع على اخـتالف انتـماءاتـهم  شرط
ان يكـون الـهم وطنـيا  ووطـنـيا بـامـتيـاز مع احـترام كل الـتـيارات والـكتل
على اخـتالف منابـعهـا الفـكريـة  ونعتـقد إن الـكثـير مـنهـا شخص اخللل

رحلة جديدة .. ويريد االنتقال 
ـرجعـية واضـحة لـلـعيـان و مؤكـدة بان ـؤشرات الـتي اطـلقـتهـا ا وكانت ا

ال اخلارجي يـساوي االرهاب الداخـلي فاالساس ا
هـو الــشــعب و الــبــرامج الـوطــنــيــة االقـتــصــاديـة و
التـنـمويـة و الـثـقافـيـة و التـربـويـة هو اسـاس شـعور

رشح جمللس النواب لقضايا الوطن . ا

جلس بـجـانـبي كـان وقوراً ذا هـيـبة; فـاسـتـثمـرت هـذه الـفرصـة وعـاتـبته
لعدم قـبوله لصـداقتي على صـفحـته في الفيـسبوك.. فـاعتدل في جـلسته

وحرك رأسه مطلقاً حسرة طويلة وقال: لقد هكرت صفحتي!!
ُـهكِـر وقريـبتي القـناعه ثمَّ يتـابع القـول: "أمس دار حوار بـ الـشخص ا

بإرجاع الصفحة"!
ُهكِر فقد وطرق برأسه مشيراً إليّ بقـراءة محادثات كانت ب قريـبته وا
ُهكِر ال يعرفه شخصياً وليس صُورت وأرسلت له تؤكد احملادثات أنَّ ا
هــا صـفــحـة مــا هـكــرت; ألنـَّ هـنــاك شيء ضـدّه أو ضــدّ مــنـشــوراته.. وإنـَّ
شخصية مرتبطة بـصفحة عامَّة وبلغ عدد اإلعـجابات بهذه الصفحة 16
ـرشح اجلـدد لالنتـخابات ألف! والصفـحات هـذه تبـاع للسـياسـي وا
ـبـالغ طـائلـة; فـهي تـسـتخـدم لإلعالن والـدعـاية ضـمن احلـمـلة النـيـابـية 

االنتخابية.
ـتـفضل عـلـيـنا ـعـلومـات وا ُهـكِـر "غـير الـضـنـ علـيـنـا بهـذه ا ويوضـح ا
باإلجابة عن االسئـلة" أنَّ سعر هـذه الصفحات الـعامة يرتـفع كلما ارتفع

عدد االعجابات فتباع هذه الصفحات بألف دوالر أو ثالثة آالف!
توسـلة" بـإرجاع الصـفحة ُهـكِر "لـلتخـفيف من رَوْع الـضحيـة ا ثمَّ وعد ا

حال االنتهاء من احلملة االنتخابية!
ـذهولـة بهذا الـكالم قلـتُ له ببالهـة محـرضةً: اعمـل شيئـاً.. اتّصل وأنا ا
.. ألــيس لــديك أقـارب?.. مــعــارف ضـالــعـ ـحــتــرفـ ومــتـخــصــصـ

باسترجاع الصفحات ?!
قال: أمس طلـبت من أصدقـائي نشر تـنويه عـلى صفحـاتهم يـؤكد تهـكير
صــفـحــتي ولــست مـســؤوالً عــمَّـا ســيــنـشــر فــيـهــا; فــكـان الــردّ تــهـكــيـر
صفحاتهم!!.. واتصلنا بجهات معينة طلباً للمساعدة.. ولم تفلح كلّ هذه
احملاوالت.. وآخر ما تبقى أمـامنا أننا عـرضنا عليه مـاالً مقابل إرجاعها

منه!
ياللهول!

ُـهكِر: أنَّه ال يحـتاج الصفحـة وليس لديه شيء ضـدّ الضحية يقول هذا ا
لكن هذه الفترة تعدّ فترة اسـتثنائية: محملـة باألرزاق ومثمرة بالصفقات
ـهملة صفـحته التي ال حتظى رشـح والسياسي ا ويجب استثـمارها; فا

بإعجاب يروم صفحات لها متابعات وقراءات!
ُـهــكِـر حـديــثه مـطـمـئــنـاً أصـحــاب الـصـفـحــات الـفـيـســبـوكـيـة ويـواصل ا
الـشــخـصــيـة أنَّه ال يــسـتــهـدف الـصــفـحــات الـضــعـيــفـة في اإلعــجـابـات
ـرتبـطـة بـصـفـحة ـــــــــــشاركـات وال الـصـفـحـات الـشخـصـيـة غـيـر ا وا

عامة!!
! رشح والسياسي الفاشل هذه آخر صيحات ا

فبعد التسقيط السياسي الذي مارسه البعض في هذه احلملة االنتخابية
عوضاً عن احلوار وعرض الـبرنامج االنتخـابي يلجأون لسـرقة صفحات
مواقع التواصل االجـتماعي لنـشر صورهم ودعايـاتهم االنتخـابية ويبدو
األمـر لـلـمـتـابـعـ واألصـدقـاء وكــأن الـشـخص صـاحب الـصـفـحـة يـروج

للمرشح باعتباره نزيه ومن ذوي الكفاءات!
تبـادر للذهن: أنت اآلن مرشح وقمت بـسرقة صفحة السؤال األخالقي ا

فيسبوك عند فوزك ماذا ستسرق?!
ـرشح وغيرهم بـعدم علمهم وقد يبرر مسـتخدمو هذه الـصفحات من ا
بالغ التي دفعوها كانت مقابل إنشاء صفحات خاصَّة بأنَّها مسروقة وا

بهم.. 
واجلـواب بـكل بـبـسـاطـة: هـذه الـصـفـحـات ألشـخـاص
ناشـط حتـوي صوراً وأرشـيفـاً كامالً إضـافة إلى
محادثات وإعـجابات وصفـحات كهذه ال تـولد بيوم
ولــيــلــة حــتى لــو كــانـت من إنــشــاء مــتــخــصــصــ

باجليوش االلكترونية!

ــــنـــافــــسه احلـــزب مـــقــــابل مــــقـــعــــدين 
ـوقراطـي الـكردسـتـاني الـذي أسـسه الـد
مـهــنـدس االســتـفــتـاء مــسـعــود بـارزاني.
حـيـنـهــا حـصل الـعـرب والــتـركـمـان عـلى
مـقـعـدين لــكل مـنـهـمـا. لــكن الـيـوم وبـعـد
ــركـزيـة ســلـطــتـهـا في فـرض احلـكــومـة ا
احملـافـظة يـتـفق اجلـمـيع عـلـى أن األمور

ستتغير.
ـقـراطي الـكـردسـتاني وأعلـن احلزب الـد
مقـاطعـة االنتـخـابات في كـركوك مـعتـبرا
أنها اآلن (أراض محتـلة). ويعتـبر العديد
من األكـراد أن سـيـطرتـهم عـلـى كركـوك لم
تكن إال إعـادة لألمور إلى نـصابـها بـعدما
طردهم منها صدام حس في الثمانينات
واستقدم عربا من مناطق أخرى ليسكنوا
فـــيـــهـــا. وســـيــشـــارك االحتـــاد الـــوطـــني
الـكـردستـانـي من جـهـته في االنـتـخـابات
رغم أن مـــنـــافــســـيه األكـــراد يـــتـــهــمـــونه
بـ(اخليانة) ح وافق على دخول القوات
الــفـــدرالــيـــة إلى احملــافـــظــة في تـــشــرين
ـــاضي. لـــكـن الـــنـــائب األول/أكـــتـــوبــــر ا
نتهيـة واليته ريبوار طـه مصطفى الذي ا
يــــــرئـس الئــــــحــــــة االحتــــــاد الــــــوطــــــني
الكردستاني في كركوك ينفي هذا االتهام
ويردد شعاره االنتـخابي وفيه (بقائي في
كـركـوك فـي األوقـات الـصــعـبـة دلــيل عـلى

وفائي للمدينة).
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ويقول مـصطفى لـوكالة فـرانس برس (ما
يــحــصل في كـــركــوك الــيــوم هــو ثــأر من
الــــــبـــــــعـض) في إشـــــــارة إلى الـــــــعــــــرب

والتركمان.
ـا حــصل في 16 ويـضــيف (تــفــاجــأنــا 
تـشـرين األول/أكـتــوبـر. كـركـوك اآلن تـدار
من مـكــوّن واحـد. هـنــاك فـرض لـســيـاسـة
األمـر الواقـع العـسـكـري وغـيـاب لـلـمـكوّن

الكردي). 
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يـقـول فريـدون رحـيـم العـامـل الـكردي ذو
السنوات األربـع (لقـد صوتت بنعم في
االسـتـفــتـاء لـكـن الـيـوم يــجب أن نـعـيش
ســـويـــا أكــــراد وعـــرب وتـــركــــمـــان لـــذا
ســـأصـــوت أيـــضـــا) من دون أن يـــســـمي

اجلهة التي سيقترع لها.
WO×O  WOK «

بـعـد نـحـو أسـبـــــــــــــوع سـيـكـون رحـيم
ب 940 ألف ناخب في مـحافـظة كـركوك
ســيــعــطـــون أصــواتــهم لـ291 مــرشــحــا
موزع على 31 الئحة. وسيسعى هؤالء
ـئــة مـنــهم وجـوه ـرشـحـون و80 في ا ا
جديـدة لـنيل 13 مقـعـدا أحدهـا لألقـلـية

سيحية. ا
في انتخابات العام 2014 حصل االحتاد
الــوطــني الــكـــردســتــاني أحــد احلــزبــ
الكردي التاريخي على ستة مقاعد في

ويـــــتـــــابـع غـــــامـــــزا من قـــــنـــــاة احلـــــزب
˙االستفتاء أدى قراطي الكردستاني  الد
إلى انــــقـالب اآليــــة. خــــلط الــــســــيــــاسي
بـــــالــــعـــــســــكـــــري. لــــكـن هــــذه احلـــــالــــة
العسكريتارية مـؤقتة جدا وسنفوز بقوة

في االنتخابات).
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ـدينـة تـغيـرت الـصورة لكن في شـوارع ا
بوضوح. فقد حـلّت قوات األمن االحتادية
مـكـان الــقـوات الــكـرديــة واخـتـفـى الـعـلم
الكـردي األخضر واألبـيض واألحـمر الذي
تـتــوســطه شــمس. وحــلت مـكــانه األعالم
الـعــراقــيـة والــتــركـمــانــيـة الــزرقــاء الـتي
يتوسطها هالل وجنمة معلقة على حبال
في كـل الــــــشـــــوارع إلـى جـــــانـب صـــــور

رشح التركمان والعرب. ا
داخل مكـتب احملافظ اجلـديد ركـان سعـيد
اجلـبــوري الـعــربي الــذي خـلـف الـصــقـر
الـكــردي جنم الـديـن كـر أزيــلت صـورة
جالل طالـبـاني مؤسس االحتـاد الـوطني
الكردستاني ورئيس اجلمهورية السابق
واستبدلت بـصورة فؤاد معـصوم الكردي

أيضا ولكن رئيس اجلمهورية احلالي.
رشـح التركـماني حسن ويقول الـنائب وا
تـوران لـفـرانس بـرس إن هـنـاك (ارتـيـاحا

كبيرا) لعودة السلطة الفدرالية.
ـقبلـة ستـظهر ويضيف أن (االنـتخـابات ا
احلـجم احلـقـيـقي لـلـمـكـونـات. كـنـا نـحذر
األكـراد قـبـل االسـتـفــتـاء من أن الــفـاتـورة
ستكون قاسيـة جدا ومن يتوقع أن تعود

األمور إلى ما كانت عليه حالِم وواهم).
ويشـاطـره الرأي الـشـيخ عامـر اجلـبوري
رشح مع (ائتالف النصر) الذي يتزعمه ا

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويــــــــــــقـول اجلـبـوري (كـركـوك عـراقـية.
من أراد أن يأتي إليها فأهال وسهال ومن
ال يـعــجــبه الــوضع فــلــيــذهب إلى مــكـان

آخر).

وتـابع الـزامـلي أن (من اتـخـذ مـنـهج
الفـساد ال يـريد لـلعـملـية االنـتخـابية
ان تـتم بـنـزاهـة وشـفـافـيـة لـتـحـقـيق
مـآرب حــزبـيــة ضـيــقـة) ,مـطــالـبـا بـ
(إلـغـاء نـتـائج احملـطـات الـتي يـثـبت
تعـطيل األجـهزة االلـكتـرونيـة فيـها).
ـرجـعـيـة الـديـنيـة  إلى فـيـمـا دعت  ا
جتــديـد الــطـبـقــة الـســيـاســيـة وعـدم
الوقوع في شـباك اخملـادع وعدهم

انتخاب الفاشل والفاسدين . 
ـرجعـيـة في كربالء في ـثل ا وقال 
ـهدي خـطـبـة صالة  اجلـمـعـة عـبـد ا
الـــكـــربالئـي إن (عـــلى الــــنـــاخـــبـــ
ـــســيـــرة الــعــمـــلــيــة االطـالع عــلى ا
لـلــمـرشــحـ ورؤسـاء قــوائـمـهم وال
ســـيـــمـــا من كـــان مــنـــهم فـي مــواقع
ــــــــســــــــؤولـــــــــيــــــــة في الــــــــدورات ا
لـتـفادي الـوقـوع في شـباك الـسابـقـة
اخملادع من الفاشل والفاسدين).
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رجعية على مسافة  مؤكدا (وقوف ا
ــرشــحــ ومن واحــدة من جــمــيع ا
الضروري عـدم السـماح ألي شخص
ـرجعـية او جهـة باسـتغالل عـنوان ا
ـكــانـة أو أيّ عــنـوان آخــر يـحــظى 
خـــاصـــة في نــــفـــوس الـــعـــراقـــيـــ
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دعت الـــنــائـــبــة عن حتـــالف الــقــوى
الــعـراقـيــة انـتـصــار عـلي احلــكـومـة
ـــفـــوضـــيـــة الى مـــنـع مـــحــاوالت وا
التالعب بنـتائج االنتـخابات من قبل
اجــنــدات مــتــنــفــذة لــصــالح جــهـات
رجعـية الدينية معينة فـيما جددت ا
حتـــذيــرهـــا مـن الـــوقـــوع  بـــشـــبــاك
ـرشـحـ اخملـادعـ والـفـاسـدين , ا
في وقـت رصــدت وزارة الـــداخـــلـــيــة
مــافـيــات في بــغـداد تــقــوم بـتــمـزيق
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وقــــالت عــــلـي لـ (الـــزمــــان) امس ان
ـعـلــومـات الـتي تـنـاقــلـتـهـا بـعض (ا
وســائل االعالم عن رئــيس الــلــجــنـة
االمــنــيـة الــنــيــابـيــة حــاكم الــزامـلي
بصـدد محـاوالت تـزوير االنـتخـابات
ـقبلـة تعد ظـاهرة خطرة ـانية ا البر
تـسـتـهـدف الـعـمـلـيـة الـسـيـاسيـة في
فـوضية البالد) ,داعيـة احلكومـة وا
ـنع ـعــلـومــات  الى (مــتـابــعـة تــلك ا
حــدوث تــلـك احملــاوالت الــتي تــريــد
احــــبـــاط ارادة الـــنــــاخب وحـــرمـــان
ـقـراطي الـذي ـرشح من حـقـه الـد ا

كفله الدستور). 

وكــان الـزامــلي قــد كـشـف عن وجـود
مـــخــطط تــقــوده جــهــات ســيــاســيــة
لتـعطيل أجـهزة االقـتراع اإللـكتروني
والـلـجـوء الى الـعـد الـيـدوي لـتـزويـر
نـتـائج االنــتـخـابـات . وقـال الـزامـلي
في بـيـان امس ان (هــنـاك مـعـلـومـات
اسـتـخـبـاريـة تـفـيـد بـوجـود مـحـاولة
ـتـنـفذة بـعض اجلـهات الـسـيـاسـية ا
تعـطـيل أجهـزة االقـتراع اإللـكـتروني
قــبل إجــراء االنــتــخـابــات بــســاعـات
معدودة) على حد تـعبيره .  واضاف
ان (الــهـــدف الــرئــيـــسي من ذلك هــو
الــلـجـوء إلـى الـعـد الــيـدوي لــتـزويـر
الـنــتـائج والســيـمـا ان تــلك اجلـهـات
اعـــــتـــــادت عـــــلى الـــــتـــــزويـــــر خالل
اضـية من أجل وصول االنتخـابات ا
الــــفــــاســــديـن إلى مــــراكــــز الــــقــــرار
السياسي في البالد) على حد قوله.
  مـــشــددا عــلى (الــتـــزام مــفــوضــيــة
سؤوليتها في احلفاظ االنتخابات 

على سالمة أجهزة االقتراع).
داعـيا االجـهـزة االمـنيـة إلى (تـشـديد
االجـــراءات واتـــخـــاذ أعـــلى درجـــات
احلــيـــطــة واحلـــذر لـــلــحـــفـــاظ عــلى
األجـهـزة اإللـكـتـرونـيـة وضـمـان عـدم

التالعب بها).

رصـــدت مــافــيــا مــكـــونــة من شــبــان
يــعـمــلـون لــيالً عــلى إزالـة وتــخـريب
ـــرشـــحـــ لـالنـــتـــخـــابـــات صـــور ا
ويـــســتـــخــدمـــون ســكـــاكــ وأدوات
حديـدية). مـبـينـا ان (أجهـزة الوزارة
بـاشرت بـتـكثـيف انـتشـار عـناصـرها
ـنع تـكرار ـنـاطق  األمـنيـة في هـذه ا
هـذه احلـاالت وإلقـاء الـقـبض عـلـيهم
ألنّ مـــا يــقـــومــون به هـــو خــارج عن

إطار القانون). 
وفي محافـظة ديـالى اعتقـلت القوات
االمــنــيــة أربـــعــة مــراهـــقــ مــزقــوا
ــرشــحــ في بــوســـتــرات دعــائــيــة 

قضاء بعقوبة.
W dH²  oÞUM

وقــال مــصـدر إن (مــفــارز أمــنــيـة من
الــشـرطــة اعـتــقـلت أربــعـة مــراهـقـ
قـامــوا بـتـمــزيق بـوسـتــرات دعـائـيـة
ــرشــحـ فـي مـنــاطق مــتــفــرقـة من
الـــقـــضــاء) ,وأضــاف أن (اثــنــ من
عـتقـل أقرا بـأنهـما جـرى دفعـهما ا
مـن قــبل بـــعض اجلــهـــات لــتـــمــزيق
ـرشـح فـيمـا كان دافع بوسـترات ا
ـعـتقـلـ االخـرين هـو الـعبـث ليس ا
اال). وبـــشـــأن اخـــر أصـــدرت قـــيــادة
ـنع شـرطـة مـحـافـظة واسـط قراراً 

اقامة اي تظاهرة او جتمع الى ح
ـانـيـة في انـتـهـاء االنــتـخـابـات الـبـر

الثاني عشر من ايار اجلاري . 
عـلـى صـعـيـد مــتـصل أكـدت الــهـيـئـة
العامة لـلمنافـذ احلدودية عدم تدخل
ـــرشــحــ واالحــزاب فـي عــمــلــهــا ا
.وذكر بـيـان امس ان (رئـيس الهـيـئة
كاظم العقابي عقد اجتماعا مع مدير
منـفذ صـفوان احلـدودي ب الـعراق
والــــكـــــويت وعـــــدد من الـــــضــــبــــاط
والـدوائـر هـنـاك نـتج عـنه تـوصـيات
مــنــهــا عــدم الــسـمــاح لــلــمــرشــحـ
ـنـافـذ واالحـزاب لـلـتــدخل في عـمل ا
احلــدوديــة).  من جــهــة اخـرى اتــهم
الـنـائب عن مـحـافـظـة نـيـنـوى مـاجـد
شنكالي عصابات منظمة  لم يسمها
تعـود لعـضو في مـجلس الـنواب في
مــنـطــقــة بـعــشـيــقـة بــاالعـتــداء عـلى
مــــواطن بـــــالــــضــــرب خـالل ذهــــابه
السـتالم بـطـاقـته االنـتـخـابـيـة. وقـال
شـــنـــكــالـي في تـــصــريـح إن (بــعض
ة قاطعي الطرق من عصابات اجلر
ة جديدة وهي نظمة ارتكبوا جر ا
ليـست االولى بـاسـتهـدافهـم مواطـنا
اثـــنــاء ذهــابـه الى الــقــضـــاء بــغــيــة
اســتـالم بـــطــاقـــته االنـــتـــخـــابـــيــة),
وأضــــاف أن (تـــــصـــــرفـــــات اؤلـــــئك
اجملرمـ الـذين استـغـلوا اسم جـهة
معينة لتحقـيق مطامع مكوناتية في
سـبـيل الـتــطـهـيـر الـعـرقي) عـلى حـد

تعبيره. 

انتصار علي

الــكــيــان االســرائــيــلي بــحق الــشــعب
ــقـدســات الــديـنــيـة الـفــلــسـطــيــني وا

 .( سيحي للمسلم وا
ــتـحـدة اعـلن وكـان مـصـدر في األ ا
ـنـافـسة ان  إسـرائـيل انـسـحبـت من ا
ـانــيـا وبــلـجــيـكـا عــلى مـقــعـدين مع أ
ـتـحـدة ـجـلس األمن الـتــابع لأل ا

. قبل للعام ا

خــــطـــابــــات لــــنــــظـــرائـه من الــــعـــرب
واألجـانـب عـلـى الـصــعــيــد االقــلــيـمي
والدولي يحثهم على التصدي لترشح
القوة الـقائـمة بـاالحتالل لـشغل مـقعد
مهم في مـؤسـسة دولـيـة تعـني بـحفظ
ـا يـعرض االمن والـسـلم الـدولـيـ 
مارسات مصداقيتـها للخطر بـسبب ا
واالنتهاكـات اخلطيـرة التي ينتـهجها
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اكـدت  وزارة اخلـارجـيـة الـروسـيـة ان
انبـاء مقـتل  زعـيم تنـظـيم داعش  ابو

بكر البغدادي تكررت 10 مرات.
 وقال نـائب وزيـر اخلارجـيـة الروسي
أولـيج سـيـرومولـوتـوف في تـصـريح
امس  إن (األنبـاء عن مـقتل الـبـغدادي
وردت حـــســــبــــمــــا أذكـــر  10مـــرات),
واضـــاف (ال نـــســــتـــطـــيـع الـــقـــول إن
البغدادي لم يعد مـوجودا ما لم نتأكد
علـومات مؤكـدة بحقائق من أن هذه ا

محددة). 
Õ«dÝ ‚öÞ«

وعلى صعيد اخر أكد السفير القطري
تحدة األمـيركية مشعل في الواليات ا
بن حــمــد آل ثــانـي أن بالده لم تــدفع
(فــديــة جلــمــاعــات إرهـابــيــة) مــقــابل
إطالق ســراح الـصــيــادين الـقــطــريـ
الـذين اخـتـطـفـوا في الـعـراق مـشـيـراً
إلى أن قطـر جنحت في تـأم اإلفراج
عن اخملــتــطــفــ من خالل الــعــمل مع
احلكـومـة الـعراقـيـة.وقـال آل ثاني في
ـقــال الـذي رسـالــة نـشــرت امس ان (ا
نـشـر في الـصـفـحـة األولى بـصـحـيـفـة
واشنطن بوست في 29 نيسان  حتت

عــنــوان األســـرى الــقــطـــريــون أطــلق
ـال يــقــدم روايـة سـراحــهم مــقــابل ا
زائـفــة أنــشــأتـهــا حــكــومـة أجــنــبــيـة

مجهولة).
ـــقـــال بــدالً من أن وأضــاف أن (ذلك ا
يــشـــيــر إلى احلـــقــائـق والــبـــيــانــات
الـرســمـيــة ركـز عــلى مـواد قــدمـتــهـا
حـكـومــة أجـنـبــيـة لم تـذكــر اسـمـهـا)
اذا لم تنشر هذه احلكومة متسائالً (
واد التي لم يكشف عن اسـمها هذه ا
أثنـاء عمـليـة االخـتطـاف وهو مـا كان
ســيــســـاعــد في اتـــخــاذ قــرار أو إذا
كـانت هـذه احلكـومـة األجـنـبـيـة قـلـقة
بشأن تـصرفات قـطر فلـماذا ال تطرح

هذه القضايا مع حكومتنا?).
وأشـــار إلى أنـه ( في حــــزيـــران عـــام
2017 بعد بضعة أيام من احلصار

فروض على قطر طلبت إحدى دول ا
احلــصــار من مــجـــلس األمن الــدولي
الـتــحـقــيق في مـا إذا كــانت قــطـر قـد
دفعت فدية إلطالق سراح اخملتطف

لكن اجمللس لم يـنظـر في هذا االدعاء
الـذي ال أســاس لـه من الــصـحــة ولم

تقدم أي دولة أدلة على ذلك).
وتـــابع آل ثــــاني (ألن الـــكــــثـــيـــر من
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