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{ رام الـــــــــــــــــــــــــــلـــه (االراضــي
الـفلـسطـينـية)) ,أ ف ب) - أدت
احلكومة الفلـسطينية اجلديدة
بـرئـاسـة محـمـد اشـتيـة الـيـم
الـقـانـونـيـة امس أمـام الـرئـيس
مــــحــــمــــود عــــبــــاس فـي مــــقـــر

الـرئـاسـة بـرام الـله.  ولم يـطـرأ
ــنـاصب تــغــيـيــر مــؤثــر عــلى ا
الــــوزاريـــــة الــــرئــــيــــســــيــــة في

احلكومة اجلديدة.
وقـــال مـــحـــلــلـــون أن تـــغـــيـــيــر
احلكومة يهدف إلى زيادة عزل

حـركـة حـمـاس االسالمـيـة التي
حتـكم قطـاع غـزة ويدور خالف
بـيـنــهـا وبـ حـركــة فـتح الـتي
يـتـزعـمـها الـرئـيس عـبـاس مـنذ
أكـثـر من عـقـد وأن عـباس (84
عــامـا) الــذي يــتـولى الــرئــاسـة

×W∫ الرئيس الفلسطيني محمود عباس  يصافح رئيس الوزراء اجلديد محمد اشتية في رام الله  UB

ـــســـكــا مـــنـــذ 2005 مـــا زال 
بسلطة صنع القرار.

وتــــضم احلـــكــــومـــة اجلـــديـــدة
ــوالــ لــعــبـاس الــعــديــد من ا
وأعـــضـــاء حـــركـــة فـــتح الـــتي
يـنـتـمي إلـيـهـا اشـتـيـة كـمـا أن
الــــــعــــــديــــــد من الــــــفــــــصــــــائل
ثلة في الفلسطيـنية األصغر 

احلكومة.
…bŠË W uJŠ

ورفـضت أحـزاب أخـرى بـيـنـهـا
اجلـبــهــة الــشـعــبــيــة لـتــحــريـر
ـــــشــــاركـــــة في فــــلـــــســـــطــــ ا
احلــكـومــة ودعت إلى تـشــكـيل
حــكــومـة وحــدة وطــنــيــة تـضم
جـــمـــيع األحـــزاب والـــفــصـــائل

وضمنها حركة حماس.
وتـسـيــطـر حـركـة حــمـاس عـلى
قــطــاع غــزة بــيــنــمــا تــســيــطــر
الـسـلـطة عـلى الـضـفة الـغـربـية
احملــــتــــلــــة.وأكــــد اشــــتــــيـــة أن
حـــــكــــــومـــــتـه "ســـــتــــــخـــــدم كل
الـفلـسطـيـنيـ وأن برنـامجـها
يلبي أولويات مختلف مكونات
اجملــتـمـع الـفــلــسـطــيــني وهـو
بـــرنـــامـج الـــرئـــيس وبـــرنـــامج
منـظمة التـحرير الـفلسطـينية"
بـــــحــــــسب وكــــــالـــــة االنــــــبـــــاء

الفلسطينية (وفا).
ـالكي واحـتفظ كل من ريـاض ا
بـــوزارة اخلـــارجــيـــة وشـــكــري

الية. بشارة بوزارة ا
وســيـتــولى عـاطف ابــو سـيف
الــفــلــســطــيـنـي من قــطــاع غـزة
الــذي تـعـرض مـؤخـرا لـلـضـرب
عـلى يد مـجهـولـ في القـطاع
وزارة الــثــقــافــة.وكـلـف عــبـاس
اشـتـيـة بـتـشـكـيل احلـكـومة في

العاشر من اذار/مارس.
من جـهـته رحب مـبـعـوث األ
ـــتــــحــــدة لــــلـــشــــرق األوسط ا
نـيـكـوالي مالديـنـوف بـتـشـكيل
احلـــكــومـــة.وقــال في بـــيــان إن
تـحدة مـا زالت ملـتزمة "اال ا
بـشكل كـامل الـعمل مـع القـيادة
والـشـعب الـفـلــسـطـيـني النـهـاء
االحـتالل وتــعـزيـز تــطـلــعـاتـهم
ـشروعـة لقـيام دولة الـوطنـية ا

تحدة". طبقا لقرارات اال ا
وفتح وحمـاس على خالف منذ
أن ســيـــطــر اإلسالمـــيــون عــلى
قطاع غزة في حرب شبه أهلية
عام  2007بعد سنة من فوزهم

انية. في االنتخابات البر
وتـعــطـلت احلـيــاة الـسـيــاسـيـة
الـفــلــسـطــيــنـيــة فــعـلــيــاً مـذاك

ـصــاحلـة وفـشــلت مــحــاوالت ا
.وانتقدت تعددة ب الـطرف ا
حـــمــاس تـــشـــكـــيل احلـــكـــومــة
اجلديـدة متـهمة فـتح بالـتمسك
بــالـســلــطـة.وقــال هــيـو لــوفـات
مـحــلل الـشــؤون االسـرائــيـلــيـة
الــفـــلــســـطــيـــنــيـــة في اجملــلس
األوروبي لـلـعالقـات اخلـارجـية
أن احلـــكــومـــة عـــلى مــا يـــبــدو
"استـمـرار لـلـحـكـومـة الـسـابـقة

وليست بديال جذريا عنها".
W¹—U ¹ qzUB

وأضــــــاف أنـه "رغـم شـــــــمــــــول
احلكومة الفلـسطينية اجلديدة
لــلـتــكـنــوقــراط والـشــخـصــيـات
الـــســـيـــاســـيــــة من الـــفـــصـــائل
الـــيــســاريــة األصــغــر حــجــمــا
ــؤيــدي فــإنــهــا ال تــزال تــعج 

الرئيس عباس".
وقــال إن ذلك يــثــيــر تــســاؤالت
حــــــول مـــــــدى الـــــــســـــــلـــــــطــــــة
واالسـتـقاللــيـة الـتي ســيـتـمـتع

بها اشتية.
وشارك اشـتـية في الـسابق في
عـــــدد من وفـــــود الـــــتـــــفــــاوض
الــفـلــسـطــيـنــيـة في احملــادثـات
الــــــتـي جـــــرت مـع إســــــرائــــــيل

تحدة. بوساطة الواليات ا
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{ اخلـــــــرطـــــــوم (أ ف ب) - قــــــدم
مـنـظـمـو الـتـظـاهـرات في الـسودان
خـالل اجـــــــتــــــمـــــــاع مع اجملـــــــلس
االنـتـقـالي الـعـسـكـري احلـاكم لـيـلة
األحــد مـــطـــالب تـــشـــمل تـــشــكـــيل
حـكـومـة مـدنـيـة كـمـا أعلـن حتالف
"قــوى إعالن احلــريــة والــتــغــيــيـر"

الذي يقود االحتجاجات.
ـتظـاهرين مـتعـصم وبقي آالف ا
أمـام مـقـر القـيـادة الـعامـة لـلـجيش
في العاصمة السودانية ليال إلبقاء
الـضـغط عــلى اجملـلس الــعـسـكـري
االنــتـقـالي الـذي تــولى احلـكم بـعـد
إقــصــائه الــرئــيس عــمــر الــبــشــيـر

اخلميس.
وقــال حتـالف "قــوى إعالن احلـريـة
والـــتــغـــيــيـــر" إن وفــدا مـن عــشــرة
ـــثل احملـــتـــجـــ عـــقــد أعـــضــاء 
اجـتــمـاعـا مع اجملــلس الـعــسـكـري

وسلم مطالبهم السبت.
وصـرح أحــد قـادة الــتـحـالـف عـمـر
ـطالب شـملت الدقـير في بـيان أن ا
"إعـــــادة هــــيــــكــــلـــــة جــــهــــاز األمن
واخملـابـرات" الـذي اسـتـقـال مـديـره
صــالح قـوش الـسـبـت بـعـد إقـصـاء

البشير.
ÈuI « n U%

وقــــال الـــدقـــيــــر "ســـنـــواصل (....)
اعــتـــصــامـــنـــا حــتى تـــتــحـــقق كل
ا فـيها تشـكيل حكومة مطالـبنا" 

مدنية.
ويصـر حتالف "قـوى إعالن احلرية
والــتــغــيــيــر" عــلى قــبــول اجملــلس
ــمـثــلـ مــدنـيــ فـيه الــعـســكـري 
وتـشـكـيل حـكـومـة مـدنـية بـالـكـامل

إلدارة الشؤون اليومية للبالد.
وصـرح أحـد احملـتـجـ "بـالـتـأكـيـد
نريد أن تتـحقق مطالـبنا لكن يجب
ـــرونــة أن يــتـــحــلى الـــطــرفـــان بــا
للـتوصل إلى اتـفاق".وتعـهد رئيس
اجملــلـس الــعـــســـكــري االنـــتـــقــالي
اجلـديـد الفـريق الـركن عـبد الـفـتاح
الـبـرهـان الـســبت "اجـتـثـاث" نـظـام

الــبــشــيــر وأعــلن عن ســلــســلــة من
الـــــقــــــرارات في شـــــكـل تـــــنـــــازالت
لـلـمـتـظـاهـرين وسط ضـغـوط لـنقل
.وكـان الـسـلــطـة سـريـعـا لــلـمـدنـيـ
الـبــرهــان تــعــهـد فـي كـلــمــة بــثــهـا
الــتـلــفــزيــون الــرسـمـي إن اجملـلس
ســيــعــمل عــلى "مــحــاربــة الــفــسـاد
واجــتـثـاث الـنــظـام ورمـوزه". وأمـر
بــإطالق سـراح كل الـذيـن حـوكـمـوا
شـاركة في التـظاهرات في بتـهمة ا
حـاكـمـة جـميع الـسـودان وتـوعـد 

تظاهرين. تورط في قتل ا ا
وقتل عشرات االشخاص منذ بداية
حــــركـــة االحــــتـــجــــاج في كــــانـــون
االول/ديـــــســــمــــبــــر 2018 والــــتي
انـطـلــقت كـرد فــعل عـلـى رفع سـعـر
اخلــــبـــــز ثم حتـــــولت الـى حــــركــــة
احـتـجـاج تـطـالـب بـرحـيل الـبـشـيـر

الذي حكم البالد لثالثة عقود.
وأعلنت اإلمارات لـيل السبت األحد
"دعمـها وتأيـيدهـا" لإلجراءات التي
اتّــــخـــذهـــا اجملــــلس الـــعــــســـكـــري
االنــتـقــالي فـي الــسـودان ورحــبت
بـــتـــســـلم رجل الـــســـودان الـــقـــوي
اجلـديـد الـفـريق الركن عـبـد الـفـتاح
البـرهان رئـاسة اجملـلس العـسكري
االنـتقـالي.وقـال بيـان رسـمي صادر
عن وزارة اخلـارجـية اإلمـاراتـية أن
أبو ظبي "تتابع باهتمام التطورات

ر بها السودان". التي 
وأكدت "دعمها وتأيـيدها للخطوات
الـتـي أعـلـنــهـا اجملــلس الـعــسـكـري
االنـتـقالي في الـسـودان للـمـحافـظة
ـمتـلكـات والوقوف على األرواح وا

إلى جانب الشعب السوداني".
وبـعــد تـظـاهــرات اسـتـمــرّت أربـعـة
أشــهـر أطــاح اجلــيش الــســوداني
اخلـمـيس بـالـرئــيس عـمـر الـبـشـيـر
( 75عـامـاً) الـذي حـكم الـبالد طوال
عـاماً وشـكّل "مجـلـسا عـسكـرياً 30
. " سيتولى السلطة لعام انتقالياً
والــــســــودان شــــريك رئــــيــــسي في
الـتـحـالف الـعــسـكـري الـذي تـقـوده

ـتمرّدين الريـاض وأبو ظـبي ضدّ ا
احلـوثيـ في الـيمن. ويـقاتل آالف
اجلــنـود الـسـودانــيـ في صـفـوف
قـــوات هـــذا الــتـــحـــالف الـــذي بــدأ

عملياته في آذار/مارس 2015.
…bŽU  W eŠ

من جـهـة اخـرى أعلـنت الـسـعـودية
مساء السبت "تـأييدها" لإلجراءات
الــتي اتّـخـذهـا اجملـلس الـعـسـكـري
االنتقالي في السودان مشيرةً إلى
أنّها ستقّدم لهـذا البلد بتوجيهات
ـلك سـلـمــان بن عـبـد الـعـزيـز من ا
ـسـاعـدات اإلنـسـانـيـة "حــزمـة من ا

أربــــعــــة أشـــــهــــر أطــــاح اجلــــيش
السـوداني اخلميـس بالرئـيس عمر
البشير (75 عاماً) الذي حكم البالد
طـوال 30 عـامــاً وشــكّل "مــجـلــسـا
" سيتولى السلطة عسكرياً انتقالـياً

. لعام
والــــســــودان شــــريك رئــــيــــسي في
الـتـحـالف الـعــسـكـري الـذي تـقـوده
ـتـمرّدين احلـوثـي الـريـاض ضدّ ا
في الــيــمن. ويــقــاتل آالف اجلــنــود
السـودانيـ في صفـوف قوات هذا
الــتـحــالف الـذي بــدأ عـمــلــيـاته في

آذار/مارس 2015.

الـشـريــفـ (...) بـتـقــد حـزمـة من
ــســـاعـــدات اإلنــســـانــيـــة تـــشــمل ا
ــشــتـــقــات الــبــتــرولـــيــة والــقــمح ا
واألدوية". ولم يـوضح البـيان حجم
ساعدات أو قيمتها وال متى هذه ا

سيتم إرسالها إلى السودان.
وأكّــد الــبـــيــان أن الــريــاض "تــعــلن
دعــمــهـا لــلـخــطـوات الــتي أعــلـنــهـا
اجملـلس في احملـافـظـة على األرواح
ــمـتـلـكـات والـوقـوف إلى جـانب وا
الشعب السوداني وتأمل أن يحقق
ذلك األمن واالســتـــقــرار لــلــســودان
الـشقـيق".وبعـد تـظاهـرات استـمرّت
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ـشتقّـات البترولـية والقمح تشمل ا
واألدوية".وأفاد بيان رسمي أوردته
وكـالة األنـبـاء السـعوديـة الـرسمـية
ا ملكة "تـؤكّد تأييدها  "واس" أنّ ا
ارتـآه الــشـعب الـسـوداني الـشـقـيق
حــيـــال مــســـتــقـــبــله ومـــا اتّــخــذه
اجملـلس الــعـســكـري االنـتــقـالي من
إجـــراءات تــــصبّ فـي مـــصــــلــــحـــة
الـــشـــعب الـــســـوداني الـــشـــقـــيق".
وأضـاف الــبــيـان أنّه "إســهــامـاً من
ـعـانـاة عن كـاهل ـمـلـكـة في رفع ا ا
الـشـعب الــسـوداني الـشــقـيق فـقـد
صـدرت تـوجـيـهـات خـادم احلـرمـ
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{ طــرابــلس (أ ف ب) - أعــلــنت مــنــظــمـة
ــيــة لــيــلــة األحــد أن 121 الــصــحـــة الــعــا
شـــخــصــا عـــلى األقل قــتـــلــوا وجــرح 561
شيـر خليفة آخـرين منذ بدء هـجوم قوات ا
حـفتر عـلى العاصمـة الليـبية في الرابع من
نـيــسـان/ابـريل.من جـهـة أخـرى دان مـكـتب
ـنظـمـة في ليـبيـا في تغـريدة عـلى تويـتر ا
ــتـكـررة عــلى طـواقم الـعالج" "الــهـجـمـات ا
وسـيارات اإلسعاف في طرابلس.من جهته
ـــتــحــدة لــتـــنــســيق حتـــدث مــكــتب األ ا
الــشــؤون اإلنــســانــيـة عـن نـزوج  13 ألــفــا
و 500شـخص بـيـنهم  900 اسـتـقـبـالهم
في مـراكـز إيواء.وتـدور مـعارك عـنـيفـة مـنذ
الــرابع من نــيـســان/ابــريل في الــضـاحــيـة
ـوالـية اجلـنـوبـيـة لـطرابـلس بـ الـقـوات ا
ـعــتـرف بــهـا حلــكـومــة الـوفــاق الـوطــني ا
ـشـيـر خـلـيـفـة حـفتـر رجل دولـيـا وقـوات ا

شرق ليبيا القوي.
W¹uł  «—Uſ

وشن "اجلـيش الوطنـي الليبـي" الذي أعلنه
حــفـتــر ويـقـوده هــجـومــا لـلــسـيـطــرة عـلى

العاصمة الواقعة في شمال غرب البالد.
ـعارك الـبريـة يـشن الطـرفان وإلى جـانب ا
غـارات جـويـة يومـيـا ويـتبـادالن االتـهـامات
.الى ذلك  دعـا رؤسـاء بـاســتـهـداف مـدنـيـ
الـدول واحلكـومات في جتـمّع دول الساحل
والـصـحراء (س-ص) في خـتام قـمة طـارئة
عـقـدوهـا في جنامـيـنـا السـبت إلى "انـتـقال
ــعــارك في ســـلــمي" في الــســـودان ووقف ا
لـيـبيـا.وتلت وزيـرة خارجـيـة مالي كـاميـسا
كـامـارا أمام الـصـحـافيـ الـبيـان اخلـتامي
الــصـادر عـن مـؤتــمـر الــقــمـة وجــاء فـيه إن
ـؤتمر يدعو كل األطـراف السياسي إلى "ا
إعـطـاء األولـوية لـلـحـوار والتـشـاور بـهدف
إرسـاء انـتـقـال سـلـمي لـلـعـودة إلى الـنـظام

الـدسـتـوري" في الـسـودان.واخلـمـيس أعـلن
اجلـــيش الــســـوداني عـــزل الــرئــيـس عــمــر
الـبشير بعـد انتفاضة شـعبية غيـر مسبوقة
ضـد حكمه الـذي استمر 30 عـاماً وتـشكيل
"مـجلس عسكـري انتقالي" قـال إنه سيتولى
.وفي الــشـأن الــلـيـبي ـدة عــامـ الــسـلــطـة 
وجّـهت القمة في بيـانها اخلتامي "نداءً إلى
جـميع األطـراف اللـيبـية اللـتزام وقف فوري
إلطـالق الــنــار وإحـــيــاء احلــوار" وطـــالــبت
أيـــضــاً بـ"الــوقف الـــفــوري لــلــقـــصف عــلى
الـعاصمة".ودارت معارك عنيفة اجلمعة ب
عـترف بها قـوات حكومـة الوفاق الـوطني ا
شـيـر خـلـيـفة من األسـرة الـدولـيـة وقـوات ا
حـفتر في ضاحـية طرابلس اجلـنوبية حيث
ـواجـهـات عــشـرات الـقـتـلى وآالف خــلّـفت ا
.وكـان الـرئـيس الـتـشـادي إدريس الـنـازحـ
ديـبي إتنـو قال في خطـاب ألقاه في افـتتاح
الــقـمـة "ال بــد من الـتــنـويه بـأن الــعـديـد من
الـبلـدان في مـنطـــظقـة السـاحل والصـحراء
".وحـضر تـواجه تـهـديـداً إرهـابـياً مـتـنـامـيـاً
اجلـلسـة االفتتـاحية لـلقـمة السـبت الرئيس
الـنيـجـيري مـحمـد بخـاري ورئيـسا الـنيـجر

محمد يوسف وتوغو فور غناسينغبي.
Âö « …—U

وقـال رئـيس االحتـاد اإلفـريـقي مـوسى فـقّي
إنّ "إفـريـقـيـا الـيـوم هي الـقـارة التـي يواجه
الـــسالم واالســـتـــقـــرار فـــيـــهـــا تـــهـــديــدات
مـتـواصـلة خـصـوصـاً في مـنطـقـة الـساحل
والـصحـراء".وأضاف أنّ "األزمـة السـياسـية
والـعـسـكريـة الـلـيبـيـة (...) والـوضع األمني
في شـمـال مـالي والنـيـجر وبـوركـينـا فـاسو
وتـهـديـد بـوكـو حـرام كلّـهـا تـذكـرنـا بـحجم
الـتحديات الـواجب مجابهـتها".وجتمّع دول
الـسـاحل والـصـحـراء هـو أحـد الـتـجـمّـعـات
اإلقـلـيـمـيـة االقـتـصـادية الـثـمـانـيـة الـتـابـعة
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في العشرينات من القرن العشرين قام االستعمار البريطاني بتفكيك العراق
وبنـائه من جـديـد بـعد اسـتالمه من االمـبـراطوريـة الـعـثمـانـيه حـيث صدر في
عام 1925 قرار مـن عصبـة اال طالب في توصـيته بـتشكـيل جلنـة حتقيـقية
مهـمتـها صـياغـة استـقالل العـراق والسيـما الـبنـد الثانـي منه يـتضمـن (يدعو
وجـبة موظـفو الدولة الى االعـتراف بحكـم ذاتي لالكراد في منـاطقهم يـكون 
ـنــاطق من ابـنــائـهـا حــصـراً عــلى ان يـتــاح لـلـطــوائف االخـرى كل في هــذه ا
ؤسساتي للدولة) ا يسهم في اشراكهم في البناء ا اسبـاب العيش الكر و
ويـنــطـبق هــذا تـمـامــاً بـعـد احــتالل الـعـراق مـن قـبل قـوات الــتـحـالف بــقـيـادة
رقم (71) ـتحـدة االميـركية في 2003/4/9  حـيث صدر االمـر ا الـواليات ا
ـركزية لـسنة 2004 وكان الـغرض من هـذا القـرار تقـليص هـيمنـة احلكـومة ا
ناطق والبلـديات واتاحة الفرصة الالزمـة لتشكيل مجالس على احملـافظات وا
ـانـات مـحلـيـة) تـتـولى ادارة الـشـؤون ضـمن اقلـيم كل ـدن (بـر احملافـظـات وا
ـادة (119) من دسـتـور مـحـافـظـة ثم (كل ثالث مـحـافـظــــــات) كـمـا نـصت ا

العراق  2005.
يحق لـكل محافظة او اكـثر تكوين اقـليم بناء على طـلب باالستفتـاء عليه يقدم

: باحدى الطريقت
:- طـلب من ثـلث االعـضـاء في كـل مـجـلس من مـجـالس احملـافـظـات الـتي اوالً

تروم تكوين االقليم 
:- طـلب من عشـر الـنـاخبـ في كل مـحافـظـة من احملـافظـات الـتي تروم ثانـيـاً

تكوين اقليم
ان هذا الـقرار يدعم تفكيك الـدولة ويساند االحتراب الـطائفي والعنصري من
ـركزيـة في عـزل او اقـالـة اي من اعـضاء خالل قـطع الـطريق عـلى الـسـلـطـة ا
ـعــيـنــ في هـذه اجملــالس وبـذلك حتــولت هـذه هــذه اجملـالس واحملــافـظــ ا
ـانـات الى دكـتــاتـوريـات مـحــلـيـة و اضـيف الــيـهـا صالحــيـات تـتـجـاوز الـبــر
ـديــرين الــعـامــ وقـادة الالمــركـزيــة االداريـة كــتــعـيــ وعـزل احملــافـظــ وا
الــشـرطـة وبـذلك حتــولت الـصالحـيـات احملــلـيـة الى عالقــات في احملـسـوبـيـة
نسوبية التي خلقت البؤر العائلية والعشائرية والقبلية والطائفية ثم رفض وا
هـذه اجملـالس تـعـيـ اي مـوظف من قـبل اي وزاره اذا تـبـ خالل اسـبـوع
نح) الى من الـتحاقه انه غيـر مؤهل لشـغل هذه الوظـيفة وبـذلك حتول هذا (ا
زقان اجلـسد االداري للـدولة وحتولت (صـكوك) من الكـيد واالنتـقام اللـذان 
ـطلقة ثم الى الـفدرالية ومن الالمركـزية االدارية الى الالمـركزية السـياسية ا
خالل هذا االمـر البـغيض يتـب لنـا ان هناك من الـسلطـات في الدولة سـلطة

. احلكام الفدرالي وسلطة احلكام احمللي
ان سيـئـات مجـالس احملـافظـات بـسبـب عدم وجـود مهـارات ومـؤهالت عـلمـية
كـبـيـرة من الـقـائـمـ باالمـور االداريـة وسـيـطـرة االحـزاب الـسيـاسـيـة عـلـيـها
ـنـافع احلـزبـيـة جــعـلـهـا عـاجـزة عن سـد واسـتــغاللـهـا لالغـراض الـفـرديــة وا
احلاجـات العامة التي حتـتاج اليها احملافـظات حيث استغلت الـتخصيصات
سـيطرة عـليها الـية وذهبت في جـيوب وحسـابات هذه اجملـالس واالحزاب ا ا
واصـبح ضررها اكـثر من نفعـها وانعـكس ذلك على الوضـع االقتصادي في
ؤسـسات تفـشي الفـساد وازديـاد الـبطـالة وتـفتـيت الـبنـية الـتحـتـية وتـعطـيل ا
اخلدمـية عـليه فـأن الغاء هـذه اجملالس بـعد اخـفاقاتـها في جـميع احملـافظات
بالـرغم من عدم نزاهة مجـالس احملافظات التـابعه القليم كردسـتان محافظات
(اربيل  الـسليمانية  دهوك) لكنها حققت تطوراً وتقدماً في البناء والعمران
فهـي تعد اقـل فسـاداً من محـافظـات العراق االخـرى. وهنـا يحـضرني مـاقاله
لي احـد اصدقائي من الـكرد ( ان جـماعـتنـا ويقصـد السـياسـي من االكراد
سـرقوا جـزءاً اي اكلـوا االذنـان في ح الـسيـاسـي من احملـافظـات االخرى
سرقـوا الكل واكلوا االذن والقـلب والكلى) لقد اصبـحت مجالس احملافظات
ــالي واالداري النــهـا بــنـيت عــلى اسـاس نــظـام الـبــوابـة الــكـبــيـرة لــلـفــسـاد ا
ـشــاركـة في الــعـمــلـيـة احملـاصــصـة الـطــائـفــيـة والـعــنـصــريـة بــ االحـزاب ا
السـيـاسـية وهي تـرشح لـنـا مشـكالت كـبـيـرة يعـاني مـنـها اجملـتـمع والـدولة
فمـسألة الغائهـا سينقذ الـعملية السـياسية من االنهـيار اضافة الى كون هذه
ـوجــودة عــلى ســطح الـكــرة االرضــيـة اجملــالس التــوجـد في جــمــيع الــنـظـم ا
عروفة في العالم وانها ادخلت علينا والتوجـد مثيل لها في النظم االحتادية ا
وفرضـت من احملتل لـغـرض حتقـيق تـفكـيك الـوحدة االداريـة لـلدولـة الـعراقـية
دن ـركـزية عـلى احملـافظـات وا وتـقلـيص هيـمـنة احلـكـومة ا
والـبلديات. فلـماذا ياسادة حتاورون وتـناقشون قانون
انـتخـابـات مـجالس احملـافـظات والنـنـاقش فـشل هذه
اجملـالس واتخاذ قرار الغـائها واعادة الـعمل بقانون
(159) لـــســـنــة 1969 الــذي يـــتـــضـــمـن االحـــكــام

الالمركزية االدارية. ?
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ــتـفـرد Lion في مـتــاهـات حــيـاة الــبـؤس واحلــرمـان والــغـنى يـبــحـر الــرائع ا
لكنه والرخـاء وهو يـعيد بـطريـقة مذهـلة حـكاية تـقلـيدية قـد حتدث في كل يـوم 
يصـوغـهـا بـطـريقـة أخـاذة تـلـمس الـوجـدان بعـمق وتـهـز االرواح الـبـيض بـقوة

ووجع.
التـائه سـارو االسطـورة في لغـة اجلـسد والـذي اتعب عـينـاي قـرابة الـساعـت
وانا ال اريـد ان ارمش لتضـيع ثانيـة في متابـعة هذا السـرد احلساس عـبر لغة
ـعـظم مادة ـذهلـة لـلـطفل الـذي لم يـبـلغ العـشـرة اعـوام  ويقـوم  جسـد فـوق ا

الفلم وهو يعكس اختيارا وتدريبا اسطوريا للمخرج الذي اجنز العمل.
في قريـة هندية نائية موطن سارو/ شورو/ االسد حـيث يفتح عينيه للحياة ب
عـدد من االخــوة واالخـوات يــكـبـرونـه سـنــا وابـرزهم اخــوه االقـرب هـودو وام
ارمـلــة تـعـمل فـي جـمع الـصـخــور وبـيـعــهـا وهـو الـوحــيـد من بـ االوالد الـذي

يساعدها في حملها.
ة الـتي تمر في الـقرية يـصعد في يوم لـعب مع هودو وفي مـحطة الـقطار الـقد
سارو الـقطار للـعب لكنه ياخـذه بعيدا بـعيدا وهو يـصرخ للنـجاة دون ان ينقذه

احد لتدوم رحلة الضياع ثالثة عقود.
سارو الـذي يخـطئ بنـطق حرف الـش ويـلفـظه سيـنا لـطفـولته حتط به االرض
تـائها في البـنغال الغـربية بعد 15 سـاعة من الطـريق ثم تقذفه رحـلة التيه الى
ـهانـة والـتنـكيل ا يـتعـرض له االنـسان من ا حيـاة تـكشف احـد اقبح الـوجـوه 
ـشردين والـبائـس وهـو يعـزل نـفسه بـعيـدا ليـاتي ليال فيـفتـرش االرض مع ا
غزاة الـبشـر الذين يـخطفـون هؤالء االطـفال لـيبيـعوا اعـضاءهم وتـشاء االقدار
ان ينـجو فيكمل رحلة التيه وهو يـبحث عن امه التي لم يفتأ يردد اسمها واسم
لمس كوسـتيمـاال االسم اخلطأ لقـريته وفي رحلة الـتيه تصـطاده حية رقـطاء 
ناعم اذ تـستـدرجه نـور اجلمـيلـة وتـظهـر له حنـاناً خـبـيثـاً ليـكـتشف انـها تـريد
اصطـياده لعشيقهـا الذي يريد بيعه ايضـا فترن اجراس احساسه ويهرب ثم
ـشـردين والـذي كـان اقـبح من تضـعـه االقـدار في مـعـسـكـر احتـجـاز لـرعـايـة ا
احللـقات الـسابـقة حـيث يرى بـعيـنــــــيه كـيف يتم تـســــــلـيم االطفـال من قبل
ال على ان يتم اعادتــــــهم قبل الصباح السـجان لشذاذ جنـــــسيا مقابل ا
ولـم يـنــــــــقـطـع نـدب سـارو المه ثم تــضـحك اقـداره قــلـيال فـتــــــــنـقـذه امـرأة
مدافـعة عـن حــــــقـوق االنسـان تؤمن له فـرصة الـعيش لـدى عائـلة مـتبـرعة في

استراليا.
ـطار تـسـتـــــــقبـله االم واالب االسـتـــــــرالـيان الـلـذان يـكـــــشـفـان وجـها في ا
مذهال النـسانية تشـــــــعـر كل التائه باالمـان حيـــــث يتم تبني طــــفل اخر
مــعـه ولــكــنه كــان ســـيــئــا في تــصـــرفــاته كــمــا هــو ســـارو مــعـــــــشــوق ابــويه

. االسترالي
يـة لتـعلم ادارة الـفنادق وبعـد خمس وعـشرين سـنة وبـعد ان الـتحق في اكـاد
ومن خالل عالقـة حميمة مع حبيبته واصـدقائه والصراره العجيب على العودة
الرضه وامه وبـبركات بـرنامج كـوكل ايرث وبـرحلـة مضـنيـة  يسـتطـيع حتديد
اسم قريـته كوتشاي باالي ويصل الـيها ليجد امه قد اضـناها البحث والسؤال
وشـاخت وجعاً لـفقـده وان هودو قـد اخذه الـقديـر ومازال اجلـوع يحيـط باهله
ويـكـتب الـى امه االسـتـرالـيـة بـانه لن يـنـسـاهـا ولن يـتـركـهـا وان امه احلـقـيـقـيـة

تشكرها جدا.
ـاذا ســمي هـذا الــعــمل الـرائع ( Lion) اي االسـد وبـعــد ان كـنت اتــســاءل 
اكــتـشف ان اسم سـارو هـو شـورو وتـعـني االسـد بــالـهـنـديـة ولـكـنه لم يـحـسن

نطقها بلسانه.
في حـكـايـة االسـد تـتـكـثـف صـور مـتـنـاقـضـة النـسـانـيـتـا احملـمـلـة بـالـكـثـيـر من
العذابات جراء سياسات خاطئة وحكام ظلمة وتوزيع جائر للموارد وتنــــــاهب
وتــغــالب ثـم يــشــعل بــعض االوحـــــــــديــ بـــصــيــصــا من نــور مــــــن خالل

ستهترة. ارواحهم الطاهرة لتخفف من غلواء هذه الهمجية ا

dI∫ متظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش في اخلرطوم

لالحتـاد اإلفريقي والرامية لتعزيز االندماج
والـتــنـمـيـة االقـتـصـاديــة واالجـتـمـاعـيـة في

دولــة فـي مــنــطــقـة 24 فـي طـرابــلس 1998
الساحل والصحراء.

d¹bIðË dJý
ا ابدوه يسرني أن اتقدم بالشـكر والتقدير للمالكات الطبية في مستـشفى  الشهيد الصدر في مدينة الصدر 
من عـنـايـة فـائقـة واهـتـمام كـبـيـر عـند مـراجـعـتي لـلمـسـتـشـفى حيث مـنّ الله عـليّ بـالـشـفاء بـبـركـته وبـفضل
جهـودهم. واخص بالذكـر الطبيـبات واالطباء فـرح نوري مسـلم ومصطفى ريـاض سعدي وصـفاء علي حسن
وياسـر عـبـد الـرزاق وعـلي زكي فـياض ومـسـاعـد طـبـيب غـفران جـبـار مـسـاعـد ومـساعـد طـبـيب جـابـر غازي
تابعته الـشخصية لشؤون ستشفى الـطبيب فالح حسن العنـبكي  ـدير ا العبودي.  كما اتـقدم بشكر خاص 

راجع .. وفقهم الله وأطال في اعمارهم وما جزاء االحسان اال االحسان .... رضى وا ا
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تـعلن رئاسـة جامعة كـركوك عن تمـديد اجراء مزايـدة علنـية لتأجـير (مكتـب االستنسـاخ) داخل كلية
ـصادف 4/25/ 2019 السـاعة الـعـاشرة صـبـاحا في رئـاسة اجلـامـعة فـعلى الـزراعة يـوم اخلـميس ا
ـزايـدة مراجـعـة شـعبـة الـعـقـود احلكـومـيـة في رئـاسة اجلـامـعـة الستالم الـراغـبـ باالشـتـراك في ا
بلغ قدره (15.000) خمسة عشر الف دينار غير قابل للرد يتم دفعها نسخة من الشروط لقاء وصل 

زايدة اجور النشر واالعالن. الية في كلية الزراعة ويتحمل من ترسو عليه ا في الشؤون ا
—U−¹ô«Ë lO³ « WM'

الـقـارة الـسـمراء.ويـضمّ هـذا الـتـجـمع الذي
أعــلـن عــنه في الــرابع من شــبــاط/فــبــرايــر
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