
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

ŸËdA  b{ Êœ—_« w   UłU−²Šù« q «uð

qšb « W³¹d{ Êu½U

ـان االحــرار ريــاض غــالي ان الــبــر
ناقش في جلسته امس اول السبت
مـقــتـرح الــتـعــديل الـثــالث لــقـانـون
انـتــخـابــات مـجــلس الـنــواب.وقـال
غـــالي فـي تــصـــريح امـس ان (عــدد
ــان لم احلـــضــور بـــجــلــســـة الــبـــر
يــتــجــاوز 30 نــائــبــا) ,مــبــيــنــا ان
(اجلـلـسـة االسـتـثنـائـيـة مـخـصـصة
وضوع واحد دون تركها مفتوحة
لكن ما شاهدناه هو اصدار قرار).
واضــاف ان (احملــكـــمــة االحتــاديــة
ابـــطــلـت في عــام 2010 اجلـــلـــســة
ـفـتـوحـة اضـافـة الى ان الـقـوان ا
التي ينبغي مناقشتها باللجان).

ــــان  عـــــادا (مــــا جــــرى فـي الــــبــــر
لـتـعــــــــــــديل الـقانـون هـو الـتـفاف
ــقــــــــراطــيـة) عــلـى حـد عــلى الــد

تعبيره. 
ــان من جــانــبه اعــلن رئــيس الــبــر
سليم اجلبـوري عن حصول نصاب

قــــانــــــــــونـي لــــعــــقــــد اجلــــلــــســــة
االستثنائية.

 واشــار اجلـــبــوري خـالل جــلـــســة
ــتــبــعــة امـس الى ان (االجــراءات ا
وفـقـا لـلــنـظـام الـداخـلـي صـحـيـحـة
وتــمت بـــنــاء عــلى طـــلب قــدمه 50
نــــائــــبـــا فــــضال عـن ان اجلـــلــــســـة
نـاقـشـة موضـوع مـحدد مـسـتأنـفـة 
ومـن يـــعـــتـــرض عـــلـــيه مـــراجـــعـــة
اجلــهـــات اخملـــتـــصــة)  ,وتــابع ان
(الــتـصـويت عـلى مــقـتـرح الـقـانـون
سـيـكـون بـجـلـسـة اسـتـثـنـائـيـة يوم

قبل).  االربعاء ا
وكـــشف رئـــيس كــتـــلــة الـــتــغـــيــيــر
النيـابية أمـ بكرعن حـاالت تزوير
في مـحــافـظــة الـســلـيــمـانــيـة خالل

االنتخابات.
وقـــــال بـــــكـــــر في تـــــصـــــريح امس
(حتـدثـنـا عن حـاالت الـتـزويـر الـتي
حـــدثت بـــاالنـــتـــخـــابـــات ودعـــونــا

صادقة كانت في محافظة ونسبة ا
ئة) حسب قوله. البصرة صفر با
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ـفــوضـيـة واوضح نــوري (خـروج ا
واعـالنـهــا في مــؤتــمــر رســمي بـأن
النتائج متكامـلة وسليمة  والتوجد
فــيـهــا اي خــروقــات لـكــنــهــا قـامت
الحـقا بـإلـغـاء نـتائج 1028 محـطة
انـــتــخـــابـــيــة تـــضم عـــشــرات االف
االصـــوات اضــافـــة الـى إلـــغــاء 50
ـئـة من اصوات االردن) عـلى حد با

تعبيره . 
فوضية قامت بتضليل وتابع أن (ا
الـشــارع ولـم تـتــعــاون مع مــجــلس
الــنــواب بــالــتـالـي عــلى احلــكــومـة
والـقـضــاء وهـيـئــة رئـاســة مـجـلس
فوض النواب سحب يد مـجلس ا
ا تـسبـبوا به واحالـتهـم للتـحقـيق 

من تزوير) على حد قوله. 
من جهة اخرى اكد النائب عن كتلة
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زورين ـعنـية حملـاسبـة ا اجلهـات ا
بــعـد ان  اكــتــشـاف أغــلب حـاالت
الـتــزويـر وبـالـدالئل الـقـاطـعـة الـتي
ـا تـسـبب بـسـرقـة التـقـبـل الـشك و
أصوات أعـداد كثـيرة من الـناخـب

.( نفعة حزب سياسي مع
 وأضـــــاف ان (هـــــنـــــاك حـــــالــــة 
تـوثـيـقـهـا باألدلـة من خـالل استالم
الـــهـــارد دسك اخلـــاص بـــالـــصـــور
الضوئية لألوراق االنـتخابية حيث
وجـد تـزويــر كـبــيـر وخـطــيـر حـدث
فيهـا وطبع بـعض األوراق االقتراع
ـصوت فـيهـا لشـخصـيات مـحددة ا

) على حد تعبيره . من حزب مع
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الـى ذلـك حــــــــذر نـــــــــائـب رئـــــــــيس
اجلمـهـورية ايـاد عالوي من تأخـير
االتــفــاق عــلى تــشــكــيل احلــكــومــة

والدخول في فراغ دستوري . 
ودعــــا عـالوي في بــــيــــان تـــلــــقــــته
(الزمـان) امس (القوائم االنـتخـابية
الفائزة والـتحالفـات التي تتمخض
عنـها لالستـفادة من التـجارب التي
ســــبـــقـت تـــشــــكــــيل احلــــكــــومـــات

السابقة).
مـؤكـدا ان (القـرار يـنـبـغي ان يـبقى
عـراقيـاً واالسـبقـية يـجب ان تُـعطى
أوالً لالتفاق على شـكل الدولة التي
يــجـب ان يــكــون عـــلــيــهـــا الــعــراق
واليات بنائها ثم االنطالق لتحقيق

الشراكة والتوافق احلقيقي).
مــحـذرا  مـن (تـأخـيــر االتـفــاق عـلى
تشكيل احلكومة والدخول في فترة

فراغ دستوري).
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الـعراق ليس من األ التي تـختفي حتت هـاجس النكران حملـوريته  والعراق
اليــسـتـطـيع أي أنـاني أن يــطـمـر حـضـارته  وهـو كــذلك اليـسـامح من يـحـاول
حتويل عـاصـمـته الى مديـنـة مـنسـيـة مهـمـلـة  والعـراق يـبقـى ذلك البـلـد الذي
يـرسـم لـلـعـامـلـ من أجـل تـطـوره وبـنـائه صـور عـطــائـهم  وهـو ايـضـاً يـرجم

باحلجارة من عمل ويعمل على تفكيكه ونهب موارده وافقار شعبه .
لقـد عاش هذا الوطن حقـبا معقدة منـذ زمان التكوين  لكـنه يظهر بدون إنذار
مسـبق من الركام  اكثر قـوة وفعالية وإدارة للحـياة بينه وب اال االخرى 
إنه وطن لـيس كـكل االوطان  مـشـبع بـالـتاريخ الـعـريق  والـشـهامـة والـنـخوة
وحب احلــيـاة بــكل تــفــاصـيــلــهـا  إنه وطن صــانع لــلــتـاريخ  وشــريك فــعـال
لالنــسـانــيـة  بل هــو حـقــا من كـتـب صـيــرورة نـهــوض الـبــشـريــة  بـالــعـلم 
ـعـرفـيـة  لـذلك اليـسطـيع كـائن مـن كان  أن والـقوانـ  ومـعـرفـة احلـروف ا
ـنسية  واليـقدر أي شخص أو مجـموعة اشخـاص مهما دن ا يدفع بـه نحو ا
ـمزقـة  وازقـته احملـفـورة بـتراكم ـراتب أن يـجـعـلـوا من شـوارعه ا عـلوا في ا
ـهملـة بطغـيان الـنهابـ  وشبابـه الذين اصفـرت وجوههم االهمـال  ومدنه ا
ـسـتـقــبل  أن يـسـتـمــروا في لـعـبـة من كـثــرة وجع الـتـفــكـيـر عن احلـاضــر وا
الشـعارات والفرقة بغـية التسيـد على قلب الوطن وتدميـر كبد احلياة  نعم لن

يستطيعوا .
كان  فإن ذهبية  قد رفعت من اليستحق ا واقف ا فإذا كـانت الشعارات وا
ـشبـعـة بالـتضـحـيات الـوطنـيـة  لن تسـمح باسـتـمرار حـالة رحـلة الـراهـنة ا ا
ـال العام تردي كـيان الـدولة  ولن تقـبل ان تكون اجلـيوب اخلـلفيـة تتالعب با
رحلة الـتي تعيش حالة تململ شعبي وشبه صـير الناس  حتماً في هذه ا و
انفـصـال ب الـشـعب والـسلـطـة  وحتـمـاً تبـرز شـخـصيـات وطـنيـة واسالمـية
واجـهة هذا التـردي الذي نخـر الدولة لتـعيد الـبالد الى حيث ان تكون وطنـية 

قوية مدنية حضارية .
ذاهب هـو مقـتل لـلوطـنيـة وتدمـير الشـعب والى حـد كبـير اكـتشف بـان لـعبـة ا
لبـنيـان الدولة والـوطن  وان الصـراعات الـسياسـية الـطائفـية انـتجت االرهاب
والذت حتت عــبـاءتــهـا داعـش  وهي سـبب انــهـيــارات الـعالقــات اجملـتــمـعــيـة

وخرجت من مدارسها الكراهية واحلقد  نعم عرفت اجلماهير كل ذلك .
ـواقف الـراهـنة إذا لم تـسـتجـب حلاجـات الـناس وتـلـتفت عـلى وفق ذلك فان ا
لبـناء دولة رصيـنة وحاكميـة قانونيـة على اجلميع فـان دعاتها سـينتهـون بلعنة
الـشــعب . فـمـرحـلــة مـابـعـد االنــتـخـابـات هي الــفـيـصل بـ مـن يـريـد الـعـراق
ـتصـها ـتطـلـبات الـنـاس وب من يـريـد من العـراق بقـرة حـلوبـا  ويسـتـجيب 
حتى الـثمالة  وهذا النـوع من الناس اليتصور بـانه قادر ان يفلت من العقاب

وحكم الشعب .
ذهـبيـة والتـحالـفات كن الـقـول بانه لم يـعد بـاالمكـان التـعـكز عـلى ا من هنـا 
الطـائفـية واجلهـوية النـهابـة  فالنـاس لم تعد هـي ذات الناس الـتي تلهث وراء
ـا بـاتت تسـاؤالتـهـا اخملفـيـة تخـرج لـلـعلن اشـارات واضـحة عن الوعـود  وإ

واقف العملية مابعد االنتخابات . ا
انـية ستخرج نعـتقد  عسى االعـتقاد ان يكـون صحيحاً بـان االنتخابـات البر
انـية ـواطنـ  ونـأمل ان تكـون هـناك كـتلـة بـر بشئ من االسـتـجابـة حلـقوق ا
وازنـة حتقق بكل شيء وتقف ضد النهاب ومصاصي اركان الدولة  وجتعل

صالح انانية فاسدة . ال العام نارا حترق وجوه من يتالعب به  من ا
اضـية ان يـحصـد النـاس وعود الوهم  لم يعـد باالمـكان بـعد كل الـسنـوات ا
ظـلـلة واالسـلحـة الـسائـبة والـعـشائـرية الـثـأرية والـكتل وان تبـقى الـسيـارات ا
ا صير عباد الله  وإ الكـونكترية احلافظة للفاسـدين  هي احلاكم الناهي 
واطنة  والنريد تدوير االزمات بغية حتقيق نريـد برامج سياسية تعتمد على ا
مخـرجات الـتسـلط  ونريـد مشـاريع اقتـصاديـة ومعـاجلة حـقيـقيـة للـمصـاحلة
ـنـتـجـة  وحل حـقيـقي ـصـانع الـعـراقـيـة هي ا الـوطـنـيـة  ونـطـالب بـان نـرى ا
موضـوعي لـلمـشردين عن مـدنهـم  كذلك نـريد قـضاء عـراقـيا مـلزمـا وحاكـما
ـال العـام  ونـأمل بـان نرى سـلـطـة قويـة تـديـرها يقـضي عـلى كل مـتالعب بـا
الــكـفـاءات الـوطـنــيـة  ونـتـمــنى أن يـديـر بـغــداد من يـعـتـرف
دنـية . فليس بـحضورها الـتاريخي ومـدنها وشوارعـها ا
ـا احلـقـائق التي بـعد االن مـقـبـولـبـة لوعـود الـوهم  وا
ـدن العراقـية هي يـتلـمسـها اجلمـيع في كل االحـياء وا

الفواصل احلاكمة ب احلقيقة ووهم الوعود ..

d¼UEð» ∫ االمن االردني يحاول تفريق تظاهرة احتجاجية في عمان

{ عــــــمـــــان (أ ف ب) - تــــــواصـــــلت
االحــتــجـاجــات في عــمــان وعـدد من
دن االردنية لـيل السبت االحد ضد ا
مـــشـــروع قـــانــون ضـــريـــبـــة الــدخل
وســـيـــاســـة رفع االســـعـــار في وقت
تــتــعــرض فــيه الــبالد لــضـغــوط من
صـــنـــدوق الـــنـــقــــد الـــدولي الجـــراء

اصالحات وخفض العجز.
ويــــشــــهــــد االردن مــــنــــذ االربــــعــــاء
احــتــجــاجــات دعت لــهــا الــنــقــابـات
هـنيـة ضـد مشـروع قانـون ضريـبة ا
الدخل الـذي أقـرته احلكـومة مـؤخرا

ان للتصويت عليه. وارسلته للبر
وهـــذا الـــقـــانـــون هـــو االحـــدث بــ
ســلـسـلــة تـدابــيـر حـكــومـيــة شـمـلت
زيـــادات في االســـعــار عـــلى الـــســلع
االساسية منذ ان حصلت عمان على
قـرض ائـتـمـاني مـدته ثالث سـنـوات
بقـيمة  723ملـيون دوالر من صـندوق

النقد الدولي في عام .2016
وجتـــمع نــحـــو ثالثـــة االف شــخص
قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار
الـــــرابـع وسط عـــــمـــــان من حـــــوالى
الـــســـاعـــة  18,00) 22,00ت غ) وحـــتى
الـسـاعـة  00,30) 03,30ت غ) من االحد
ـــشــددة رغم االجـــراءات األمــنـــيــة ا
بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وقــــد رددوا هـــتـــافـــات "يـــلي قـــاعـــد
عــالـرصـيف بــكـرا تــشـحــد الـرغـيف"
و"شعـب االردن ياجـبـار رفعـوا عـليك
لقي االسعار" و"هـذا االردن اردنا وا
يــرحل عــنــا" في اشــارة الى رئــيس
الــوزراء. كـمــا هـتــفــوا "الـلي بــيـرفع
بـــاالســعـــار بــدو الـــبــلــد تـــولع نــار"
و"أهتف أهتف التتذمر نحنا الشعب

اخلط االحمر".
ورفع بـعض احملـتـجـ الفـتات كـتب
علـيـها "لن نـركع" و"مـعنـاش" بالـلون
االحـمــر و"نـحن الــشـعب الــسـيـد في
الـــوطـن الـــســـيـــد" الى جـــانب اعالم

اقـتـصـادية مـتـفـاقـمـة وجتـاوز الدين
العام 35 مليار دوالر.

وزادت احلكومة مـطلع العام احلالي
أســـعـــار اخلـــبــز وفـــرضت ضـــرائب
جـــديـــدة عــلى الـــعــديـــد من الـــســلع

واد بهدف خفض الدين العام. وا
ووفقا لالرقام الرسمية ارتفع معدل
ئة فيما الفقر مـطلع العام الى 20 با
ارتــفــعت نــســبــة الــبــطـالــة الى 18,5
ئة في بـلد يبلغ فـيه معدل االجور با
الشـهـرية فـيه نـحو 600 دوالر واحلد

االدنى لالجور  300 دوالر.
ركز األول عربيا في واحتلت عمان ا
ـعــيـشـة والـثــامن والـعـشـرين غالء ا
يـا وفقا لدراسـة نشرتـها مؤخرا عا

مجلة "ذي ايكونومست".
ـهـنيـة الى تـنـفـيذ ودعت الـنـقابـات ا
قبل. وقال اعتصام جـديد االربعـاء ا
رئيس مجلس الـنقباء عـلي العبوس
في بـــيــان ان اجملــلس "قــرر تــنــفــيــذ
اعـــتــصــام أمــام مــجــمع الــنــقــابــات
ــقــبل في تــمـام ــهــنـيــة االربــعـاء ا ا
الـسـاعـة الــواحـدة ظـهـرا احـتـجـاجـا
على رفض احلـكومـة سحب مـشروع
قــانـون ضــريــبـة الــدخل من مــجـلس

النواب".
من جـــهــــته دعــــا رئــــيس مــــجـــلس
االعـيـان فـيـصل الـفـايـز اجملـلس الى

"إجتماع تشاوري" ظهر االحد.
ــلـقي صــرح بـعـد االجــتـمـاع وكـان ا
ـثلي الذي عـقده عـصر الـسبت مع 
ـــهــنـــيــة في مـــؤتــمــر الــنـــقــابــات ا
صحـافي مشـترك "أنـهيـنا أول جـولة
وسـنــسـتـمـر بــجـوالت قـادمـة الى ان
تنـعـقد الـدورة االسـتثـنـائيـة" جمللس
الـنـواب الـتي قـد تـتم الـدعـوة الـيـهـا

بعد شهرين.
واضــاف "أؤكـد لــلـجــمــيع ان إرسـال
قـانــون ضـريــبـة الـدخل الـى مـجـلس
الـــنــواب ال يــعـــني ان يــوافـق عــلــيه

مجلس النواب فاجمللس سيد نفسه
ويستطيع اتـخاذ اكثر من اجراء في

عروضة عليه". القوان ا
نائبا وكان  78نائـبا من مـجموع  130
اعــلـنـوا فـي بـيــان رفـضـهـم مـشـروع
قــانـون ضــريـبــة الـدخل الــذي أقـرته
احلـكـومـة في  21أيـار/مـايـو ويـنص
عــلى مــعــاقـبــة الــتـهــرب الــضــريـبي
وزيـــادة الـــضـــرائب عـــلى مـــداخـــيل

االفراد والشركات بنسب مختلفة.
وبرر النواب رفضهم باحلرص "على
امـــنــــنـــا الــــوطـــنـي واالقـــتــــصـــادي

واالجتماعي".

لك من جهـته دعـا العـاهل االردني ا
عـــبــد الـــله الــثـــاني مــســـاء الــســبت
احلـكــومـة ومـجــلس األمـة (مــجـلـسـا
الـنـواب واألعـيـان) الى "قـيـادة حوار
وطني شـامل وعقالني حـول مشروع

قانون ضريبة الدخل".
WO U   UŠö «

وقال خالل تـرؤسه اجـتمـاعـا جمللس
الـــســيــاســـات الــوطــنـي الــذي يــضم
مسؤول حالي وسابق "ليس من
ــواطن وحــده الــعـــدل أن يــتــحـــمل ا

الية". تداعيات اإلصالحات ا
لقي في مؤتـمره الصحافي وكشف ا

صـادق عـليـهـا وافق الـوزير عـبد ا
الـرزاق الـعـيــسى عـلى تـمـديـد مـدة
الــتــقــد االلـكــتــروني لــلــدراسـات
ـوافق الــعــلـيــا الى يــوم الــسـبـت ا
الـــتــــاســـــــع من شـــهـــر حـــزيـــران
وتــمـــديـــد مـــدة تــدقـــيق بـــيـــانــات
تــــــــقدمـ الورقـية ومـطابـقتـها ا
مع بــــيـــانــــاتـــهم االلــــكـــتــــرونـــيـــة
ـــا يـــتـــوافق مع وتــصـــويـــبـــهـــا 
الــبــيــــــــانــات الــورقـيــة في اثــنـاء
ســقف الـتــقــد لـيــكـون الى غــايـة
الـــــرابع عــــــــــشـــــر من حـــــزيـــــران

اجلاري).
واضـــاف ان ( مـــوعـــد االمـــتـــحـــان
الــتـنــافــسي لم يـتــغــيـر  وتــاريـخه
احملـدد وهـو اخلــامس والـعـشـرون

من شهر حزيران نفسه).
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ضــيــفـت جلــنــة تــقـــصي احلــقــائق
شكـلة للتحقيق بخروق انية ا البر
االنـــتــخـــابـــات الـــنـــائـب مـــشـــعــان
فوضية اجلبوري وعضو مجلس ا
سـعـيـد كــاكـائي لـتـدويـن أقـوالـهـمـا
بـشــأن مـا لــديـهـمــا من أدلــة بـشـأن

حدوث خروق في االنتخابات. 
وقـال رئــيس الـلـجـنـة الـنـائب عـادل
نوري في تصريح امس إن (الـلجنة
تضـيف اجلبـوري وكاكـائي لتدوين
أقوالـهمـا بشـأن ما لـديهـما من أدلة
بـــــشــــــأن حــــــدوث خـــــروقــــــات في

االنتخابات). 
وقـــال  نــوري امس إن (مــفــوضــيــة
االنـتـخـابـات خـرقت الـقـانـون مرات
عـدة كـونـهـا مـلـزمـة ضـمن الـقـانون
صـادقة على جـميع النـتائج قبل با
اعالنهـا االولي لـها) ,مـبيـنـا ان (ما
حــدث هــو اعالن الــنـتــائج االولــيـة
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عادل نوري

اردنــيــة. ومــنــعت الــقــوات االمــنــيــة
بـــعض احملــتـــجــ الــغـــاضــبــ من
االقـتــراب من مـبــنى رئــاسـة الـوزراء
في حــ قــام بـعـض افـراد الــشــرطـة

. ياه على احملتج بتوزيع ا
كــمـا اســتـخــدمت قـوات االمن الــغـاز
ــــســـيـل لـــلــــدمــــوع في مــــنـــطــــقـــة ا
نع مـئات الشـمـيسـاني في محـاولـة 
احملـتــجــ من الـوصــول الى الـدوار
الـرابـع قـرب مـبــنى رئــاسـة الـوزراء

بحسب مواقع اخبارية محلية.
واصيب بعض احملـتج بـاغماء من
شـدة الـزحـام والـتـدافع  اسـعافـهم

على وجه السرعة.
 u  ‰UB¹«

وجـلب بعـض احملتـجـ اركـيـلته في
حـــ جــلس شــاب يـــعــزف بــالــعــود

ويغني وهو جالس على الرصيف.
وقـال محـمـد شـلـبـية ( 28عـامـا) الذي
يـعـمل مـوظـفـا في مـصـرف لـفـرانس
بـرس "نـريــد ان نـوصل صـوتـنـا وان
ــواطن نــقــول لــلــحــكــومــة ان دخل ا
االردني اليـتـنــاسب مع هـكـذا قـانـون

وان من حقنا اخلروج للشارع".
من جهـتهـا قـالت ليـنا ارشـيدات (35
عاما) وهي ربة منزل وقد لفت كوفيه
حمراء حول عنقها "هذا القانون غير
عــــادل وســــيـــمـس الـــشــــعب االردني

ونحن ضده".
وشـــهــدت مـــدن الــزرقـــاء والــبـــلــقــاء
(شــرق) والـطــفـيــلـة ومــعـان والــكـرك
ـــفــــرق اربــــد وجـــرش (جــــنــــوب) وا
(شــمـال) ايــضـا احــتـجــاجـات شـارك

ئات. فيها ا
واتـــخـــذت احلـــكـــومــة إجـــراءات في
اضـية اسـتجـابة السـنوات الـثالث ا
لـتـوجـيـهـات صـنـدوق الـنـقـد الـدولي
ـــمــلــكـــة بــإصالحــات الـــذي طــالب ا
اقتصادية تمـكنها من احلصول على
قـــــــروض جــــــديـــــــدة فـي ظـل أزمــــــة

الــســبت ان "بــعـثــة صــنـدوق الــنــقـد
ـــاضي الـــدولـي انـــهت اخلـــمــــيس ا
اجــتـــمـــاعــاتـــهـــا في تـــقـــيــيم (أداء)
االقـــتــصـــاد االردني وأبــشـــركم بــان
الــنــتــائج ايــجـابــيــة وان الــبــرنـامج

ائة منه". (االصالحي) انتهى  70با
واضـــاف "في حــال اقــريـــنــا قــانــون
ضريبة الـدخل بشكل عـصري يحمي
ـــتــوســطــة الــطــبـــقــة الــفـــقــيــرة وا
و(بشـكل) تتـوافق عـليه جـميع فـئات
اجملتـمع فأنـنا نـكون قـد وصلـنا الى
نـهـايـة الـبـرنـامج وعـبـرنـا مـنـتـصف

عام  2019الى بر االمان".
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قدرة عـلى وضع كتاب بنـفس العنوان يؤرخ نحنـي الوقت وا رجـوت الله ان 
للوضع العراقي الذي جرى بناؤه على مخلفات حكم البعث.

الـغبـاء هـو فـطـري ومـكـتسب وهـو ضـعف في االدراك وفي الـشـعـور. والـغـباء
ـتجردة العـراقي عام ومتـنوع يقـلد الـنظام الـسابق في سيـئاته ويقـدم نفسه ا
قابر مكـشوف العـورة! داخليـا خلت البالد من خـيراتهـا البشـرية واتسـعت ا
ـعاقـ بـسـبب احلـرب او حـواشـيـهـا من تـفـجـيـرات وثارات وازدادت اعـداد ا
ومـراجل عــشـائـريـة! والـذكـاء الـبــشع كـان لـنـخـبـة الــسـراق الـذين لـو جـعـلت
ـسـروق من دم ومـال ـقـابـلــة ا احـدهـم عـلى كـفــة مـيـزان لـوجــدت في الـكـفــة ا
ن نبحت عليه اجلماعة للتفاوض معه بعد اتهامه ومسـتقبل واخرها االتيان 
بأنه رجـل القاعدة وعـائلة صـدام. الغبـاء الفكـري االخر اخذ مـنا مأخذا وزلق
تـحركة الـتي بثت الروح بـشخوص الـتاريخ التي بنـا الى وديان من الـرسوم ا
تعج بـها القصص تـلك القصص التي تـظهر ثورات الشـرفاء للتـصحيح غير
ان ابنـاء الزنى في القصص ظهروا مقارنة بالواقع اشرف واطهر فاالنشغال
نصات من فـترض بشأن مـستقـبل البالد بيـد خطبـاء ا حـاكمات الـتاريخ ا
عـيـة وبـعض مثل ـصادفـة واالخـر بـا ـزعج بـعـضهم صـعـد بـا جتار الـكالم ا
ـومــسـات كـل دفـعـة بــحـضن مــدعـو الــثـقــافـة والـفـن بـاتـوا اســوأ من قـردة ا
ـراد من اظهاره الزوراء صـورهم مع القـابهم جتمـع الشهـادة العلـميـة للقب ا
ثل نـحدر من النبي الطـاهر الذي ال يجري دمه  التـقرب للناس بـحجة الدم ا
هـذه الـعـروق. غـبـاؤنـا الـداخـلي مـفـرط فـشـعـار االخـوة بـ الـطـائـفتـ كالم
اليـسـاوي نـطـقه والـعـداء لـبـاقي مـكـونـات الـعـراق تـعـتـاش عـلـيه احـزاب تـزبد
وتبـرق وترعـد وتثيـر موجات غـبار غبـاؤنا في اتـباعهم صـحر االرض وجفف
يـاه وسود الوجوه. غـباؤنا اخلارجي جـعل اقل الدول امكانـيات افضل منا ا
ستـون علما وسبعـون مرجعا ومليـون لص ومالي االيتام واقل منها االرامل
حتت خط الـفقـر وحتت سطـوة البـاحثـ عن استـغالل حاجـات حياتـهم دماء
عوزين. ارسـوا سفالتهم مع الـفقراء ا غـدورين ال تمنع مدعي الـفحولة ان  ا

اين نحن من االسرة االقليمية? مستوردون لالزبال نحن.
واالسرة الدولية?

نردد ضحكات السفراء التي تنصب علينا.
خلـقنـا بغـبائـنا ربـا جديـدا وانبـياء في سـوابق شرك مـعاصـر وافرغنـا البالد
من كل خـير وصـارت سـمـات الوصـول ان يـكـون الفـرد جـاهزا لـذهـاب عـفته
ليـبقى وامـثال ذاهبي الـعفـة اكثر من ان حتـصى االن فهـمت مقولـة احلجاج
لـــصــحـــابي مـــفـــتـــرض: انت دوار في الـــفـــ يـــوم مع فالن واخـــر مع فالن!
شـخــصـيـا بت عـلى يـقـ ان الـغـبـاء اجلـمــاعي هـذا سـيـقـود الى مـكـانـات من
اء سـتقـبل تكـون فيـها كـلمـة كالـظلـمة تـرفا وراحـة! شاهت وجـوهكم بـقدر ا ا
الـذي قـلت مـناسـيـبه وبـقـدر الـدمـاء الـتي سـفـحت وبـقدر
الـفقـر الـذي انـتم سـببـه وبقـدر الـكـذب الـذي اطلـقـتـموه
وبـقدر جبـنكم عن مواجـهة البـاطل وتفاحـلكم على اهل

احلق.
ياسبب الغباء.
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قـــررت وزارة الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والـبـحث الـعــلـمي تـمـديـد الـتـقـد

االلـكتـروني لـلـدراسات الـعـلـيا الى
ـوافـق الـتـاسع يـوم الـــــــــــسـبت ا
مـن شــــــــــهــــر حــــزيــــران اجلـــاري
وتــــمــــــديـــد مــــدة تـــدقـــيق
ـــتـــقـــدمــ بـــيـــانــــــــــات ا
الــورقـيــة ومـطـابــقـتــهـا مع
بــيـــانــاتــهم االلــكــتــرونــيــة

وتصويبها.
 وقــالت الـــوزارة في بــيــان
تـلـقتـه ( الزمـان ) أمس انه
(حـرصـا عـلى فـسح اجملـال
أمام أكثر عدد من الراغب
بالـتقد لـلدراسـات العـليا
وســــــــــط مــــــــــنــــــــــاخ مـن
التـنـافس العـلـمي والقـبول
عـلى وفق االســتـحـقـاق في
ضــــوء خـــــطط الـــــقـــــبــــول شعار وزارة التعليم العالي
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ضـربت هـزة ارضـيـة مـنـاطق جـنوب
غربي محافظـة كركوك بقوة 3.3 على

مقياس ريختر.
واكــدت الـــهــيـــئــة الـــعــامـــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعة
لـــوزارة الـــنـــقـل في بـــيـــان تــــلـــقـــته
راصد الزلزالية (الزمان) أمس ان (ا
اعــلـنت عـن ان هـزة ارضــيــة ضـربت
مناطق جنوب غربي محافظة كركوك
بقوة  3.3 على مقياس ريختر ضربت
ناحـية الـرشاد الـتابـعة لـلمـحافـظة),
ــواطـنـ في مــنـطـقـة واضـاف ان (ا
بــشـــيــر  –طـــوزخـــرمــاتـــو شـــعــروا
بــالــهــزة) مـــشــيــرا الى انه (لم تــرد
انـبـاء عن حـصـول اضـرار) ,واوضح
الـــبــيــان ان (طـــقس الــيـــوم االثــنــ
سيـكون صـحوا مع قـطع من الغـيوم
و درجات احلـرارة تـرتـفع قـليال عن

الــيـوم الــسـابق وحــركـة الــريـاح في
االقـســام  الـغـربـيـة شـمــالـيـة غـربـيـة
خفـيفـة الى معـتدلـة السـرعة  تـنشط
عـلى فتـرات مـسبـبـة تصـاعـد الغـبار
في بــــعض االمـــاكـن  وفي االقـــســـام
الــشــرقـيــة تــكـون الــريــاح جـنــوبــيـة
شرقـية خـفـيفـة الى معـتدلـة السـرعة
ومدى الرؤية  10 -8كيلو مترات وفي
الـغـبار  6-3كـيـلـو مـتـرات) ,وتابع ان
(طــقس الــشــمــالـيــة ســيــكــون  غـائم
جـزئــيـا واحـيــانـا غـائـمــا مع فـرصـة
لـتـساقط زخـات مـطـر مـتفـرقـة تـكون
رعـديــة احـيــانـا  ودرجــات احلـرارة
مــقــاربــة لــلــيــوم الــسـابـق واضـاف
الـبــيـان ان (طـقس يــوم غـد الـثالثـاء
ســيـكــون في الـوســطى صــحـوا الى
غـــــائم جـــــزئي ودرجـــــات احلــــرارة
تـنـخـفض قـلـيال  عن الـيـوم الـسـابق
وفي الــشــمــالــيــة صـحــوا الى غــائم

جــزئـي ودرجــات احلــرارة مــقــاربــة
لليـوم السـابق وفي اجلنوبـية طقس
صــحـــو الى غــائـم جــزئي ودرجــات
احلــرارة مــقـاربــة لــلـيــوم الــسـابق 
وتــكــون الــريــاح جــنـوبــيــة شــرقــيـة

خفيفة الى معتدلة السرعة).
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شعار هيئة االنواء اجلوية

مـــشـــددا عـــلى (ضـــرورة ان تـــركـــز
احلــوارات اجلــاريــة بـــ الــقــوائم
ــطـلـوب الـفــائـزة عـلـى الـبــرنـامج ا
لـــلــنـــهــوض بــالـــعــراق ومـــعــاجلــة
ـشـــــــاكل واالزمـات قــبل احلـديث ا
عن تــــســــــــمــــيـــة رئــــيس الـــوزراء

قبل). ا
مـن جـــهــــة اخــــرى عــــقـــد اجملــــلس
الــــقـــيــــادي في االحتــــاد الــــوطـــني
الكـردستاني اجـتمـاعاً في محـافظة
ناقـشة مـواضيع عدة السـليـمانيـة 
من بـيــنـهــا حتـالــفـاته الــسـيــاسـيـة
ـــقـــبـــلـــة ومـــرشـــحـــيه لـــرئـــاســـة ا
اجلمـهوريـة والتـعامل مع إجراءات

ان بشأن االنتخابات.  البر
وقـال مــصـدر في تــصـريح امس إن
(اجملـــــــــلس الــقــيــادي في االحتـاد
عــقـد اجــتـمــاعـاً فـي الـســلـيــمـانــيـة
ــنــاقـــشــة مــواضــيع عــدة بــيــنــهــا
االنتـخابـات وما رافـقهـا من أحداث
ــــان األخــــيــــرة وإجـــــراءات الــــبــــر
والــتــعــامل مــعــهــا بــاألضــافــة إلى
ان إقـليم التـحضـير النـتخـابات بـر

كردستان).
وأضـاف أن (االجــتــمــاع ســيــشــهـد
أيـضــاً مـنـاقــشـة األمــور الـداخــلـيـة
ــقـبـلـة والـتـحــالـفـات الـســيـاسـيـة ا
ــــنـــــصب رئـــــيس ــــرشـــــحـــــ  وا
اجلــــمــــهــــوريـــــة بــــاالضــــافــــة الى
الـتـحـضـيـر لـتـحـديـد مـوعـد انـعـقاد
ـؤتـمـر الـرابع لـلـحـزب والـذي يتم ا
من خالله انــتـــخــاب االمــ الــعــام
اجلـــديــــد خــــلــــفـــا لــــلــــراحل جالل

طالباني).  اياد عالويسليم اجلبوريرياض غالي


