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وبـإشراف مـباشـر من قبـل قائـد شرطة
احملـافـظـة الـلـواء أحـمـد عـلي زويـني),
وأضــاف ان (الــقــوات األمــنــيـة امــنت
قدسة ودور احلماية الكافية لألماكن ا
الــــعـــبــــادة واالمــــاكن الــــســـيــــاحــــيـــة
الي الزائـرين الوافدين والـترفـيهيـة 
إلى احملـافـظـة من مـختـلف احملـافـظات
وبـــلــــدان الـــعـــالم االسـالمي لـــتـــأديـــة
مــراسـيم زيــارة االمـام احلــسـ عــلـيه
الــسالم  اليــام مـتــواصـلــة).وتــسـتــعـد
شـركة اخلطوط اجلوية العراقية اليوم
األثـنـ بالـتـفـويج العـكـسي للـحـجاج
الـعراقي من االراضـي السعودية إلى

مطارات البالد.
وقــال بـيـان لـلـشــركـة امس ان ( الـيـوم
اإلثن سيشهد إنطالق أولى الرحالت
اجلـويــة بـاجتـاه مـطـار بـغـداد الـدولي
تـــلــيــهــا رحالت مـــجــدولــة اخــرى الى
و والـنـجف وأربـيل مــطـارت الـبـصـرة
الــســلـيــمــانـيــة وبــشـكـل يـومي),ونــقل
الـبــيـان عن مـديـر عـام الـشـركـة مـيـران
فـــريــد قـــوله ان (غــرفـــة الــعـــمــلـــيــات
اخلــاصــة بـتــفـويج احلــجــيج تـواصل
عـمـلـها بـالـتـنسـيق مع الـهـيـئة الـعـلـيا
لــلـحج والـعـمــرة واجلـانب الـسـعـودي
واجلــهـات الـســانـدة االخــرى لـتـهــيـئـة
تعـلقة بالتفويج وتـسهيل االجراءات ا
الــعـكـسي لـضـيــوف الـرحـمن وحتـديـد
مـواعيـد الرحالت واالمور الـلوجسـتية
ــوسم األخــرى) ,واضــاف أن (خــطــة ا
احلـالـي شـمـلت ايـضـاً تـهـيـئـة صـاالت

خــاصــة السـتــقــبـال لــلــحـجــاج مـزودة
بـكـافـة سـبل الـراحـة فـضال عـن تـهـيـئة
ـوارد البـشريـة واللـوجسـتيـة لتـقد ا
افـضل اخلدمات) ,مـشيـرا  الى (تهـيئة
طــائـــرات الــنــاقل الــوطـــني الــكــبــيــرة
احلــجم لإلســراع بــعــودة اجلـمــيع في
فـتـرة قـيـاسيـة). وأعـلـنت دائـرة صـحة
بــغـداد  الـرصـافـة عن عـدد اإلصـابـات
بــ األطـفـال نـتــيـجـة ألــعـاب الـصـجم

خالل أيام عيد األضحى.
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وقــال مـديـر إعـالم الـدائـرة قــاسم عـبـد
الــــــهــــــادي فـي بـــــيــــــان  أمـس انه (
تـسـجـيل 105 إصـابـات بـسـبب ألـعاب
الـــصـــجـم  بـــ األطـــفـــال خالل عـــيـــد
األضـحى) داعـيـاً إلـى (ضرورة تـفـعـيل
اإلجــراءات الـقــانــونـيــة الـرادعــة الـتي
حتــــد من انـــتــــشـــار هـــذه الــــظـــاهـــرة
ـسـاهـمة في احملـرضـة عـلى الـعنف وا
قــــتل فــــرحـــة الــــعـــيـــد) ,وأضـــاف إن
(مــسـتــشـفى ابـن الـهــيـثم ســجل أعـلى
اإلصــــابـــات حـــيث  تــــســـجـــيل 32
إصـــابـــة) ,مـــوضـــحـــا أن (أغـــلب تـــلك
اإلصــابــات كــانت فـي مــنــطــقــة الــعـ
وحتـديـدا لـدى األطـفـال  إدخـال عـدد
مـنها إلى صـاالت العمـليات اجلـراحية
لــتـلــقي الـعالج) ,وأشــار عـبــد الـهـادي
إلى أن (مـسـتـشفى الـزعـفرانـيـة سجل
22 حــالــة بـيــنــمــا سـجل مــســتــشـفى
الـشهـيد الـصدر18 إصـابة ومـستـشفى
الـكندي 11 إصـابة ومـستـشفى ضاري

بـــغـــداد عن جنـــاح اخلـــطـــة األمـــنـــيــة
اخلـاصـة بـعـيد األضـحى  فـيـمـا اكدت
انـهـا لم تـسـجل ايّ حـادث أمـني خالل
الـعـيـد . وقالـت القـيـادة في بـيان امس
انـه (لم تــــســــجل أيــــة حــــادثــــة خالل
اخلـطة األمنية اخلاصة بعيد االضحى
الـتي أعـدتهـا قـيادة الـعـملـيـات لتـأم
مـفــاصل احلـيـاة في الـعـاصـمـة بـغـداد
ـناسـبة كـما تـميـزت خطـة هذا خالل ا
ـرونــتـهـا الــكـبـيــرة وشـهـدت الــعـام 
انـــســيـــابــيــة عـــالــيـــة في الـــتــنـــفــيــذ
ــشــاركــة جــمــيع صــنــوف الــقـوات و
األمــنــيــة). وتــابع الــبــيــان ان (قــيــادة
الـعـملـيـات تـثني عـلى الـقوات األمـنـية
جلــهــودهــا الـــكــبــيــرة الــتي بــذلت في
ســـبــيل إجنـــاح هــذه اخلــطـــة وكــذلك
لـلـمـواطـنـ عـلى تـعـاونـهم الـبـناء مع
رجـال القـوات األمنـية). وأعـلنت قـيادة
شــرطـة مـحــافـظـة كـربـالء جنـاح خـطـة
عيد األضحى مؤكدة استعدادها التام
الســتــقــبــال وحـمــايــة حــجــاج الــديـار
ـقـدسـة برا بـعـد اكمـال مـناسك احلج ا
وعـــــودتــــهـم الى ارض الـــــوطن.وقــــال
ـــتــحـــدث اإلعالمي بـــاسم الـــشــرطــة ا
ي في بـيان امس الـعـقـيـد عالء الـغـا
ان (اخلــطط االمــنـيــة اخلــاصـة بــعــيـد
ليونية والتي االضـحى وزيارة عرفة ا
اشـتـرك بـهـا كافـة صـنـوف وتـشـكيالت
الــــقـــيــــادة بـــاإلضــــافـــة إلـى الـــقـــوات
واالجـهزة االمنـية والعسـكرية الـعاملة
فـي احملـافــظـة جنــحت جنــاحـا بــاهـرا
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الـنـفط والـكـهـربـاء قـريـبا) ,واوضح
جـــواد ان (الـــشــركـــة وبـــدعـم وزيــر
الصـنـاعـة مـحـمـد شـيـاع الـسوداني
باشر لـها وبجـهود دوائر الوزارة ا
الـية احلـالية ؤشـرات ا وجب ا و
ستكون من الشـركات الرابحة خالل
الــفــصل الــقــادم) ,مــشــددا عــلى أن
(الــشـركــة مــســتــمــرة بــبـذل أقــصى
اجلـهـود لالرتـقـاء بـعـمـلـهـا وتـنـفـيذ
ـــشــــاريع احلــــيـــويــــة في عــــمـــوم ا
احملافظـات). فيـما تسـتأنف حـكومة
ـشاريع إقلـيم كردسـتان الـعمل في ا
ـتـوقـفـة ومن بـيـنـهـا 57 مـشـروعاً ا
هـــامــــاً وخـــدمـــيــــاً في مـــحــــافـــظـــة
الـسـلــيـمـانــيـة بــعـد تـوقف دام أربع
ـــالـــيــة ســنـــوات بـــســبـب األزمــة ا
واحلــرب عـــلى عـــصـــابــات داعش .
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تـعـتـزم الـشـركـة الــعـامـة لـلـتـصـمـيم
ـشـاريع الــتـابـعـة لـوزارة وتـنـفـيــذ ا
ــعــادن إجنــاز بـعض الـصــنــاعـة وا
تـوقفـة وزيادة مـؤشرات شـاريع ا ا

قبلة.  دة ا الية خالل ا ا
وقــال مــديــر عــام الــشــركــة حــســ
حــــسن جــــواد في بــــيــــان امس انه
(بــــتـــعــــاون دوائــــر الــــوزارة فــــقـــد
استطاعت الشركة وبجهود اجلميع
وتـفـانـيـهم الـالمـحـدود من مـعـاجلـة
تـوقفة) تـلكئـة وا شـاريع ا أغلب ا
مـوضــحـا انه (ســيـتم إجنــاز بـعض
توقفة منذ سنوات خالل شاريع ا ا
دة  ماب 60 الى 120 يوم كـحد ا
أقصى) كاشفا عن انه (سيتم ايضا
تــوقــيـع عــقــود جـــديــدة مع وزارتي

اربيل
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صــــوت وهـي الـــــبــــصـــــرة واربـــــيل
والقادسية وذي قار وكركوك.
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رشح ومن ب ما احصيـته عدد ا
الــذين حــصــلــوا عــلى صــوت واحـد
ـا هـو صوت ابـنه او زوجته فقط ر
او امه او صـــوته هـــو وعـــدد هــؤالء
 74مـرشـحـا ( 46 ذكرا و28 انثى )
وكان اكبر عدد في االنبار (13) يليه
صالح الـــــدين (10) وهـــــكـــــذا لـــــكن
الـبـصـرة لم اجـد في مـرشـحـيـهـا من
حـــــصـل عــــلـى صــــوت واحـــــد او لم

يحصل على اي صوت.
امـــا الاصـــوات الـــقـــلـــيـــلـــة دون 10
اصوات فـحـدث عنـها وال حـرج وهو
امر يستـحق ان يناقش في االوساط
الـــســيــاســيــة وفـي مــجــلي الــنــواب
لــــوضع حـــد وقــــيـــود عـــلى
الــتــرشــيــحـات واكــرر احلل
ــالـيــة وهـذا هــو الـغــرامـة ا
متبع في العديد من الدول.
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واكــــتــــشـــــفت مـن بــــ مــــا
اكــــــتـــــشــــــفــــــته ان بــــــعض
ــــرشـــــحـــــ لم تـــــنـــــشــــر ا
اســـــمــــاؤهم واســـــتــــبــــدلت
بــعــبــارة (ال يــوجـد مــرشح)
غــيــر ان الــســيــد (ال يــوجــد
مــرشـح) ظــهــر 63 مــرة في
قوائم كتل واحـزاب مختـلفة
وحـصل عـلى  1459صـوتـا
ال يـوجـد مـا يـدل اين ذهـبت
هــذه االصـــوات وال ســبب عــدم ذكــر
االســـمــاء. والـــطــريـف ان بــعـــضــهم
يــحــتل الــرقم  1في قــائــمــته اي انه
رئــيس الــقـائــمـة مــثل كــتـلــة الـبــنـاء
واالصالح في نــيـنــوى حــيث حـصل
عــــلى  281صــــوتــــا وفي الــــيــــقـــ
الوطني في واسط حـيث حصل على
 15صـوتا وفـي الوطـني الـعـشـائري
في االنـبـار حـيث حـصل عـلى صوت

واحد فقط. 
ومن بــ من يــحــمل اسم (ال يــوجـد
مرشح) 61 ذكرا واثنان من االناث.

وبــــــــدون شك فـــــان من
بـ من حـصـلـوا عـلى اصـوات اكـثـر
لـــديـــهـم تـــرشــــيـــحـــات فـي عـــدد من

احملافظات.
نبـيل طلـعت مـرشح في صالح الدين

والسليمانية ودهوك
هــاني ابــراهــيـم مــرشح في الــنــجف
وصالح الدين واالنبار  وواسط

سلمى عبد االحـد مرشحة في كركوك
وصالح الدين والسليمانية

ـــثــنى احـالم شــاكـــر مــرشـــحــة في ا
والــســـلـــيـــمــانـــيـــة ودهــوك واربـــيل

واالنبار.
باسم حبيب  مرشح في  واسط وذي

عائدات بـيع األراضي في تنـفيذ 19
مشـروعاً آخر) ,وتابع ان ( اجـتماع
لـلــجـنـة الــعـلــيـا لــلـنـفـط والـغـاز في
االقلـيم قرر صـرف قرابة 50 ملـيون
دوالر لـلــمـقـاولــ دفـعــة واحـدة مع
العمل على تخصيص عشرة مالي
ـــشـــاريع دوالر شـــهـــريـــاً إلكــمـــال ا
ـؤمل استـئناف 57 توقـفة ومن ا ا
مشروعـاً متـوقفاً قـريبا ,وكشف ابو
ـشـاريع بـكـر عن أن (كــلـفـة إكـمــال ا
ــتــوقــفــة تـــبــلغ حــوالي 40 الـ57 ا
مـلـيـار ديــنـار وأن األمـوال تـصـرف
لــهــا نــقــداً والــعــمل مــســتــمــر  في
شاريع التي استـؤنف العمل فيها ا
منـذ شـهـرين). من جـانب اخـر بحث
وكيل الـوزارة الـفـني عـادل كر مع
وفد شـركـة هانـوا الـكـورية بـرئـاسة

مـديـر عـام قـسم االعــمـال الـتـجـاريـة
الدولية جاي جاي امـكانية التعاون
في اجملـــــال الــــصـــــنــــاعـي وفــــرص

تاحة. االستثمار ا
وقـال بــيــان امس ان (الـلــقــاء بـحث
مــجــاالت الــعــمـل واالنــشــطــة الــتي
تـخـتص بـهـا الـشـركـة واالمـكـانـيات
الــتي تـــتــمــتـع بــهــا واهـم االعــمــال
شاريع الـتي تقـوم بتـنفـيذها في وا
الـعـراق واهـمـهـا مــشـروع بـسـمـايـة
الـسـكـني ومـنــاقـشـة افـاق الـتـعـاون
ـســتـقـبــلي ومـجــاالت االسـتــثـمـار ا
ـــنـــفـــعـــة ـــايـــعـــود بـــا ـــتـــاحـــة  ا
) ,ونـقل الـبـيـان عن كـر لـلـجـانـب
قـوله ان (رغـبـة وتـوجه وزارة نـحـو
ابـرام شـراكـات واتـفـاقـات لـلـتـعاون
ـية انـسجـاما مع مع الشـركات الـعا

وقـال احملــافظ  هــفــال أبــوبــكـر في
ــالــيــة تــصــريح امس  أن (األزمــة ا
اضـية في توقف دة ا تسبـبت في ا
قرابة ثالثة االف  مـشروع في عموم
االقليم من بينها 1200 مشروع في

احملافظة وحدها).
qLF « ·UM¾²Ý«

وأوضح أبــــــوبـــــكــــــر انه (وبــــــعـــــد
بذولة مع رئيس ونائب احملاوالت ا
رئيس مـجـلس وزراء االقـلـيم ووزير

ـــعـــنـــيــ  ـــالـــيـــة والـــوزراء ا ا
إسـتـئـنـاف الـعـمل في 57 مـشـروعاً
,( هــامــاً وســتــراتــيــجــيــاً وخــدمــيــاً
واضـــاف  إن ( بــلـــديـــة احملـــافـــظــة
اســـتــطـــاعت اســـتـــخـــدام احلـــصــة
ــيــزانــيـة في اخملـصــصــة لــهـا من ا
تنفيذ 18 مشروعاً هامـاً واستغلت
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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى عن
انـخـفاض بـيع وتـداول العـاب األطـفال
الـتي علـى شكل أسـلحـة نارية فـي عيد
ـئة   األضـحى بـنـسبـة اكـثر من 90بـا
مــؤكـدة عـدم تـســجـيل أي إصـابـات او

حوادث .
وقـال قائد الـشرطة اللـواء فيصل كاظم
الــعـبـادي لـ(الــزمـان ) أمس ( سـجــلـنـا
انـخفاضا واضحا ببيع وتداول العاب
األطـفال الـتي علـى شكل أسـلحـة نارية
في عــيـد األضـحـى بـنـسـبــة اكـثــــر من
ئة  وعدم تـسجيل أي إصـــابات 90بـا
او حــــوادث ) . واضــــاف ان (  خــــطط
الـعـيـد لـلعـام احلـالي حـقـقت جنـاحات
اسـتـثنـائيـة ابـرزها االلـتـزام بعـدم بيع
وتـداول الـعاب االطـفـال احملرضـة على
الـــعـــنف بـــفـــعـل اإلجـــراءات الـــرادعــة
والــتـثــقــيـفــيـة ومــصــادرة كـمــيـات من
األلـعـاب اخلـطرة احملـظـورة من احملال

التجارية ).
»UF « ‰Ë«bð

وأوضح الـعـبـادي ( لـقـد اعـددنـا خـطـة
مــبــكـرة لـ  مــنع بــيع وتـداول األلــعـاب
الــتي تـهــدد سالمــة األطـفــال وأبـرزهـا
ــسـدسـات الــبالسـتـيــكـيـة الــبـنـادق وا
الـتي تطلق كرات معدنية الصجم  الى
جـانب مـنع أصـحـاب احملال الـتـجـارية
مـن بــيع الـــعــاب تــشـــكل خــطـــرا عــلى
الـطــفـولـة ) . وأعـلـنت قـيـادة عـمـلـيـات
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u‰∫ قافلة من احلجاج العراقي يصلون ارض الوطن Ë

الـتــوجه احلــكـومـي بـهــدف تــنـفــيـذ
مشاريع صناعية مشتركة تسهم في
نقل الـتكـنولـوجـيا وتـنمـية الـقدرات
الــبـشــريــة) مــشــددا عــلى (اهــمــيـة
االستـفادة من الـفرص االسـتثـمارية
طـروحـة لـدى شـركـات الوزارة في ا
شــتى اجملــاالت الــصــنــاعـيــة حــيث
اوعـــز الـى دائـــرة االســــتـــثــــمـــارات
بـالـتـواصل مع الــشـركـة وتـزويـدهـا
ـشــاريع االسـتـثـمـاريـة بـالـفـرص وا
ــعــلــنـة) ,وتــابع الــبــيــان ان (وفـد ا
الـشـركـة ابـدى االسـتـعـداد والـرغـبـة
ـشاريـع مـشتـركـة مع في الـدخـول 
ــشـاريـع الـتي الـعــراق وبــاالخص ا
تـــمــولـــهـــا احلـــكـــومــة الـــعـــراقـــيــة
ــايـــســهم فـي تــطـــويــر قـــاعــدته و

الصناعية).
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يذكـرني حال القوى واألحزاب الفائزة في االنتـخابات التي حتث اخلطى للتحالف
مع هـذا الـطرف او ذاك لـتشـكـيل احلكـومـة  بحـكـاية ذلك الـطفـل الذي يـأكل وهو
ـدعوين  فسـأله رجل يقـف الى جانبه يبكـي في وليمـة حضـرها جـمع غفـير من ا
اذا تبـكي يا ولـدي ? فأجابه الـطفل ان الـطعام حـار جدا  فـقال الرجل : انـتظره
حتى يـبرد  وكل براحتك  فنظـر الطفل الى الرجل باستـغراب ورد : لكن الطعام

دعون منه شيئا. ينفد ( يخلص ) ولن يُبقى لي ا
ـعـارضـة ـانـيــة راغب بـالـعــمل في ا فال أحـد مـن الـفـائـزين فـي االنـتـخـابـات الــبـر
ـان سلـطة بـحد ذاته ـانـية  الـكل يريـد ان يكـون في احلـكومـة  ومع ان البـر الـبر
حــاله حـال جـمـيع الـســلـطـات االخـرى بـضـمـنــهـا الـسـلـطـة الـتــنـفـيـذيـة  ولـهـا من
الصالحيـات ما يتيح لها مراقبة احلكومة وتقييد سلوكها  فاالفتراض يذهب الى
ان  ـقدورهـا فعل شيء من دون حصـولهـا على مـوافقة الـبر ان احلكـومة ليس 
شاركة في احلكومـة مهما كانت األثمان اال ان اصرارا غريـبا ال تفسير له عـلى ا
الـتي سـتـدفع من أجــلـهـا حـتى وان أدى ذلك الى وضع الـثـوابت خـلف الـظـهـور 
فأي برنـامج حكومي حقيـقي ذاك الذي يؤلف ب أيـديولوجيات مـتقاطعة وأهداف
مـختـلفة ووسـائل متـبايـنة  فال تـفسـير سيـاسي منـطقي لـتحـالف جهـات ال يجمع
بـيـنهـا جـامع   او حتالـفـات ولقـاءات مع قـوى كانت مـتـهمـة الى وقت قـريب بدعم
غـزى حكـاية الـطفل  يـبدو انـهم يعـرفون دسـومة ولـيمـة احلكـومة االرهـاب  اال 
ومــا تــنــطـوي عــلــيـهــا من ســطــوة ونــفـوذ  فــمــا من طــرف اال وكـان له مــوقع في
احلكومات السابقة  وبالتالي اجلميع مدرك للحيثيات والتفاصيل  وان قناعة قد
ـعارضـة سيـخرج مـنـها بـخفي حـن  تـرسـخت في أذهانـهم ان الذي يـقف في ا
ـعـارضـة  اال اذا حـدث ذلك قـسـرا  ولـذا لم يـضع أحــد في بـاله أن يـكـون في ا

وال يقبل بالقسر اال الذين ال حول لهم وال قوة .
وكأن احلال يـقول ان الطرف الذي يُقدر له ان يكون في احلكومة سيستأثر وحده
صالح حزبية وشخصية ضيقة ال العام  ويوظفها  بعنـاصر قوة الدولة وأولها ا
 ولن ينال مـنها اآلخرون اال الفـتات  ما يحرمـهم من عناصر القـوة التي تمكنهم
ـومـة حـزبه ـنــافـسـ والـتــحـصن لـلــصـراع ضـد اخلـصــوم  ود من مـســاومـة ا
واستمـراره  كمـا حتولت في سـن سـابقـة الوزارات ومخـتلف مـؤسسـات الدولة
الى ضيـاع لهذا احلزب او ذاك  ولم يكن أحد بقادر على تـسمية كبار الفاسدين
أمـام الرأي الـعام  الن الـقوة بـيد هـؤالء الكـبـار أنفـسهم  فـتعـطلت قـيمـة النـزاهة
قبل ان تتـعطل هيئتها التي استـحدثت مع أول خطوة من خطوات تأسيس العراق
ا اريـد بـها الـقول : بـأيديـنا نـؤسس من يـحاسـبنـا  هكـذا نحن ال اجلـديد  وكـأ
الي واالداري يـستشري ـال العام أحـد  واذا بالفـساد ا أنزه منـا للحـفاظ على ا
ا كالـسرطان في جسد البالد  وصار يتمدد حتى وصل الى أصغر مؤسسة  

جعل استئصاله يراد له قدرة قادر وليس الى هيئة للنزاهة .
آخر تصـريح سمعـته من شخصيـة كردية أعـلنت فيه ان األكراد ال يـريدون العمل
ـانـية  بـل االشتـراك بـاحلـكـومة  وهـذا االصـرار يـقـودنا الى ـعـارضة الـبـر في ا
ـانيـة غيـر مؤثـرة في ايقـاف سيـر العمل عـارضة الـبر أمـرين : األول يكـشف ان ا
ناسبة  او قل ان احلكومة ال تسمع لها احلكومي عندما يكون باالجتاهات غير ا
وان بُح صـوتـهـا  او ان الـنـوايـا غـيـر صـادقـة  واآلخـر ان ضـمـان احلـفـاظ عـلى
ــصـالح أجـدى عـنـدمـا يــكـون الـعـمل من داخل احلـكــومـة ولـيس من خـارجـهـا  ا
ـعنى ان الـثـقة مـفـقودة تـمـاما  وال بـد من أسـلحـة لـلتـفاوض واالبـتـزاز  وليس

شروع برمته  . قدوره تعطيل ا أقوى من الشريك الذي 
ن يقوم به مضمونا وطنيا عارضة سيعطي  ان العـمل في ا
قــد يـجــني ثـمــاره الحـقــا  ذلك انــهـا بــاب واسـعــة لـلـدور
التـاريخي  فهل يبصرونها عن بعد ? ال أظن ذلك  ألنهم
يريـدون التـهام اللـقمـة مبـكرا حـتى وان كانت تـلسع الفم

بحرارتها .

كن الـقول ان العالقـة ب بغـداد واربيل تـكون في احسن حـاالتهـا فترة مـا بعد
االنتخـابات وقبل تشكيل احلـكومة العراقـية حيث تتوالي التـصريحات والزيارات
ختلف توجهاتها وبرامجها من مختلف القوائم الفائزة واالحزاب والشخصيات 
ا االنـتـخـابيـة والـتي تـأتي الى اربـيل وهي حتـاول ان تـقدم افـضل مـا عـنـدهـا و
يـكسب اصـوات وتـأيـيد الـكـرد لـهم في سبـيل تـشـكيـل الكـتـلة االكـبـر والـتي طال
الـبــحث والـتـصــريح بـقـرب تــشـكـيـلــهـا وال يـوجـد  عــلى ارض الـواقع سـوى كالم

وتصريحات ووعود سوف تتبخر مع اول موقف عملي للحكومة  القادمة.
واد فـمنذ عام 2003 وبـعد اقرار الدستـور العراقي عام 2005 وهـناك عشرات ا
قررة لـعمـوم الشعب الـعراقي والتي لم تـنفذ ولم تـتخذ أي الدستـورية واحلقـوق ا
اجراءات عمـلية او يتم اصدار قوان لتنظيمـيها من قبل احلكومات العراقية التي
ثلوها الى اربيل واتفقوا ووقعوا واعلنوا انهم سيطبقون الدستور. جاء قادتها و
احلـقوق الـدسـتوريـة التي كـان الـكرد وال يـزالون اول واكـثـر من يطـالب بـتنـفيـذها
حتى تصـور الكثـيرون انهـا (حقوق كـردية) ومن اجل (مصـلحة الـكرد) لكـنها في
ادة حـقيـقتـها وجـوهرها هي (حـقوق عـراقيـة) لعـموم الـشعب الـعراقي فـتطـبيق ا
 140وتشكيل مجلس االحتاد واصدار قانون النفط والغاز و... وحوالي  55مادة
ا جـعلها دستوريـة  جتاهلهـا واهمالهـا وال يطالب او يلح عـليها سـوى الكرد 
مـطــالب مـكـررة في كل حـوار بـعـد االنـتـخـابــات وفـقـرات روتـيـنـيـة في كل بـرنـامج

للحكومة القادمة ال يتم تنفيذها ومجرد حبر على الورق فقط.
عليـه فان العالقة بـ بغداد واربيل يـجب ان تخضع الى مـراجعات وتصـحيحات
وصراحـة من كل االطراف التي تأتي الى اربيل او يتم لقائها في بغداد وهي: هل
انــتم مـؤمـنـون بــاالخـوة والـتـعــايش بـ ابـنــاء الـوطن الـواحـد? هـل انـتم فـعال مع
الفيـدرالية وتكوين االقاليم? ام ان كل ذلك سوف يتم نسيانه عندما تولد أي ازمة
ركـزيـة بـلغـة تـسلـطـية وخـطـاب عسـكـري عن وحدة ويـعود احلـديث عن الـسلـطـة ا

العراق العظيم من شماله الى جنوبه!.
الـواقع واحلال بـعد عام 1991 يبـ أن هنـاك اقلـيمـا اسمه اقـليم كـردستـان وهو
ذو كـيـان دسـتوري وقـانـوني وسـيـاسي وطنـي واقلـيـمي ودولي مـعـترف به اال ان
فـرسان الـعـهد اجلـديـد وقادة الـعـراق اجلديـد عـندمـا تـتوفـر لـهم اسبـاب الـقوة ال
يستـطيعون اخفاء شـوقهم وحنينـهم الى ايام التسلط والدكـتاتورية حتت شعارات

وحد. العراق الواحد ا
تــاريخ الـعالقـة بـ الـكـرد (اقـلـيم كـردسـتـان) وحـكـومـات بـغـداد حـافل بـاالزمـات
ــسـتــويـات ــعـاهــدات واالتـفــاقـات والــتـصــريـحــات والـلــقـاءات عــلى مـخــتـلف ا وا
) كـعراقـي والـشخـصـيات وهـم كرد وعـرب (رمـز النـضال) و (الـكـرد لهـم حقـ
اوال ثم كـرد ثـانيـا لكن كل شئ يـنتـهي ويكـاد يـضيع عـندمـا تصـبح احلكـومة في
بغداد قـوية وعندها دبـابات وطائرات و..و.. ولوال قوة وبـسالة الكرد والـبيشمركة

ا بقى لنا حقوق او وجود. على مر التاريخ 
ان افـضل وصف لـلـعالقـة ب اربـيل وبـغـداد مـا ورد في رسـالة لـلـزعـيم مـسـعود
ـليـئة بـالكوارث اضي "بـعد مـئة عـام من التـجارب ا الـبارزاني فـي شهر مـايس ا
من الـضـروري أن تقـتـنع بـغداد بـالـكف عن مـعاداة حـقـوق شعب كـردسـتان وأن
تـتفـهم القضـية العـادلة لشـعبنـا" و"هناك فـرصة جيـدة لكي تتـعامل السـلطات في
ـوقف الـذي تأسس الـعـراق مع حـقـوق ومـطالب شـعب كـردسـتـان بـذات الـروح وا
عــلــيه الــدســتــور" انه "كـــان من الــضــروري أن تــعــمل مـن أجل تــعــويض شــعب
كردستـان ال أن تعاقبه وتفرض عليه احلصار اجلماعي" و"نحن نفضل مواصلة
احلـوار مع بـغـداد حتى نـصل الى نـتـيـجـة ولم نـختـر الـقـتـال أبداً ولـكن لألسف

راحل كانت بغداد تختار احلرب والقتال. وفي كل ا
ان أي زيـارة او لـقـاء بــ حـكـومــة االقـلـيم واحلـكــومـة االحتـاديـة
ـبـاد الـتي اعــلـنـهـا بـارزاني وهي يـجب ان يـسـتــرشـد بـا
(الــشــراكـة والــتــوافق والـتــوزان) في تــشــكـيل احلــكــومـة
ـثل الدعم الكـردي أمراً حـاسماً العـراقية الـقادمـة التي 
في تــشـكـيـل اي حـكـومــة وخـصـوصــا بـالــنـسـبــة لـرئـيس

الوزراء اجلديد.

لبنان
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امـضــيت نــحـو 4 سـاعــات ادقق في
نتائج انتخابات مجلس
الــــنــــواب انــــطالقــــا من
اهـــتــمـــامي الـــصـــحــفي
بــاالرقـــام وعــجـــائب مــا
يحدث في بلد العجائب.
ــرشــحــ ركــزت عــلى ا
الذيـن لم يحـصـلـوا على
اي صــــــــــــــــــــــــــــــوت فــي
االنتـخـابـات فـدهشت اذ
وجـدت ان عـددهم وصل
الى75 مـــــرشــــحــــا (45
ذكرا و30 انـثى) وال بـد
ان نتسـاءل  كيف  يعقل
ان يــرشـح شــخص دون
ان يــكــون له من يــؤيــده

او عــلى االقل صــوته هــو او صــوت
زوجـته واذكـر اني كـتـبت مـوضـوعـا
ــــــاضي في (الــــــزمـــــان) فـي ايـــــار ا
اقتـرحت فـيه تـشريع قـانـون بتـغر
من ال يحصل على عدد من االصوات
مثل 500 صوت او الف صوت فذلك
يــخـــلص عــمــلــيــة االنــتــخــابــات من
الفـاسدين الـذين يبـيعـون ويشـترون
الـــتــرشــيــحــات واالنــســحــاب لــهــذا
ـرشح او ذاك او لـهـذه الـقـائـمـة او ا
تــلك وبـالــنـتـيــجـة ســيـنــخـفض عـدد
ــرشـحــ الى رقـم مـعــقــول ولـيس ا

6982 بيـنهم 2014 امرأة. الـذين لم

يـحــصـلـوا عـلـى اي صـوت مـوزعـون
في قــوائـم جــمــيع الــكــتل واالحــزاب

دون استثناء.
اكـبـر عـدد من هـؤالء كـان في االنـبـار
(25) ثم  واسط (9) ثم صالح الـدين
ثـنى (8 لـكل مـنهـمـا) ومـيـسان 7 وا
وبـغداد 5 والـسلـيـمـانـية 4 وبابل 3
وودهوك 2 وكل من نـيــنـوى وديـالى
والـــنـــجف وكـــربالء ( مـــرشح واحــد

فقط).
 لــــكن 5 مــــحــــافــــظــــات لم اجــــد في
مــرشـحـيــهـا مـن لم يـحــصل عـلى اي
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وحـــــــــــسـب
قـــــــــــــــــوائـم
الــــنــــتــــائج
فـــان هــؤالء
توزعـوا في
احملـافـظات
اخلــــــــــمـس
كـــمــا يـــلي:
11 نينوى
3 ذي قــــار
 6واســـط
11 كـركوك
22 االنـبار.
ولم تـــســـلم
مـن هــــــــــــذا
ــــــــــــرشـح ا

(الشـبح) القـوائم الكـبيرة
مـثل سـائـرون في نـيـنوى
واالنبار وفتح في واسط
وفـي كــــــركــــــوك ودولـــــة
الــــــقــــــانـــــون فـي واسط
واحلـــكـــمـــة في كـــركـــوك
واالنــبـــار والــنــصــر في
واسـط واالنـــــــــــــبــــــــــــار
والــوطــنــيـة فـي ذي قـار

وواسط.
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لـكن اغرب مـا اكـتـشـفته
واعــتـــرف اني ال اعــرف

جــيـــدا قــانـــون االنـــتــخـــابــات فـــقــد
ــواطـنــ مـتــسـاوون تــصـورت ان ا
رشح ال يجوز له امام القانون وان ا
الــتـــرشـــيح في مـــحـــافـــظـــتــ واذا
بـالـقوائم تـكـشف امـرا اخـر هـو عدد
رشـح رشـحوا في 4 كبـــــير مـن ا
ــا كــان يــصـعب او 5 مــحــافـظــات و
احـــصــاء دقــيــــــق لــكل هـــؤالء فــقــد
رشحـ الذين حصلوا رجعت الى ا
عـــلى صـــوت او او عـــلى صـــفـــر من
االصوات وهـذه اسمــــــــاء10 منهم
رشـحــوا في عـــــــدد من احملــافـظـات
ولـم يــحـــصــلـــوا اال عــلى صـــفــر من
االصـــــوات او صـــــوت واحــــد فـــــقط

قار وصالح الدين واالنبار
ماهـر بهـنام مـرشح في السـليـمانـية

وصالح الدين.
اخالص مـــتـي مـــرشـــحـــة في واسط

والسليمانية
ــثــنى دنــيــا رفــائــيل مــرشــحــة في ا
وواسـط والــــــقــــــادســــــيـــــــة وبــــــابل

والسليمانية وصالح الدين
شمـعون شـلـيمـون مرشح في واسط
والـقـادسـيـة واالنبـار والـسـلـيـمـانـية

وصالح الدين
سـعــاد مـرقــوس مـرشـحــة في ديـالى

وذي قار واالنبار.
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مــــســــتــــجــــدات األوضــــاع األمــــنــــيــــة
والـسياسية في البالد.وقال بيان امس
ـالـكي اسـتـقـبل االعـرجي وجرى ان (ا
خالل الـلقاء بحث مستجدات األوضاع
األمـنـية والـسـياسـيـة في البالد) ,وأكـد
ـالـكي (أهـمـيـة الـدور الـذي تـقـوم به ا
الــوزارة في تـعـزيــز االسـتـقـرار واألمن
ــا يــتـطــلب تــعـزيــز اجلــهـود خالل و
ـرحـلـة الـراهـنة) ,واوضـح الـبـيان ان ا
ـالـكـي  بـحـلـول عـيد (االعـرجي  هـنـأ ا
األضـــحى ) مـــؤكــدا (حـــرص الــوزارة
سؤول عـلى مواصلة دورهـا الوطني ا
ـا يحقق األمن ويحافظ على القانون
ويــسـاعـد في حتــقـيق الـعــدالـة وبـسط

األمن واالستقرار في العراق).

الـفياض 7 إصـابات ومسـتشفى اإلمام
عـلي استـقبل 5 حاالت)  ,مـوضحا  أن
ـدائـن سـجل 4 حــاالت (مــســتــشـفـى ا
بـيـنمـا سـجل مسـتـشفى الـشـيخ زايد3
ـركـز الـصـحي الـنـهـروان إصـابـات وا
األول اخلــافـر اســتـقـبل 3 حــاالت فـقط
ومـســتـشـفى الـنـعـمـان حـالـتـ فـقط)’
وتـابع أن (هذه األلعاب احملرضة على
الــعـنـف تـســهم في قــتل فـرحــة الـعــيـد
وتــؤدي إلى نــتــائج وخــيــمــة يـصــعب
مـعاجلتها) ,داعـيا إلى (ضرورة تفعيل
اإلجــراءات الـقــانــونـيــة الـرادعــة الـتي
حتـد من انتشار هذه الظاهرة). وبحث
الكي نـائب رئيس اجلمهورية نوري ا
مـع وزيــر الــداخــلــيــة قــاسم االعــرجي


