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بـارك  نـعـيش ذكرى الـيـمـة هي جرح واسـتـشـهاد فـي هذه االيـام  من رمـضـان ا
ـؤمـنــ عـلي بن ابي طـالب  عـلــيه الـسالم الـذي تـعـجــز كل الـكـلـمـات عن امـيـر ا
االقـتـراب من  شخـصـيـته التي جتـسـدت فـيهـا كل قـيم االنسـانـيـة  .. ومنـهـا حبه
للـفقراء وااليتام وتزخر كـتب السير بحكـايات وقصص عن مواقف خالدة واقوال
بالغية نـحتاج جـميعـا الى ان نعود الـيها لتـمثل معـانيهـا السامـية .. واكاد اجزم
الي من الـعراقـي وبـعد جتـارب السـنوات الـعجـاف منـذ االحتالل بان قـناعـة ا
الى اليـوم ترسخت باجتاه رفض احزاب اسالموية تاجرت بحب االمام علي عليه
السالم .. وان بـعض الـسيـاسـي وبـكل صـلف ووقاحـة وبـرغم  رائحـة فـسادهم
واطن ضـدهم ما زالوا يتظاهرون بالتقوى والدين !! النتـنة وسماعهم لهتافات ا
ـؤمنـ ابو احلـسنـ علـيه السالم ـوضوع لن احتـدث عن مـأثر امـير ا في هذا ا
بل ونشـعر ومن باب الـوالء والوفاء لالمـام  تسلـيط االضواء على مـعاناة الـيتامى
سـاك ومـنهم طه الـفتى  الـذي لم يـتجـاوز عمـره الثـانيـة عشـرة عامـا  والذي وا
غـابت عن مالمـح وجهه سـمـات الـسـعـادة وهـو كغـيـره من ماليـ االطـفـال نـسوا
حـنى مـاذا تـعـنـي كـلـمـة الـعـيـد !!.. وفي مـنــبـر " الـزمـان " ومن خالله نـحـاول ان
ـواطـنـ  ونـامل بـهـذا رضـا الـله نـنـتـصـر بـالـكـلـمـة ونـدافع عن  ابـسط  حـقـوق ا
ورسوله واهل بـيـته واصحـابه الـطاهـرين صـلـوات الله وسالمه عـلـيهم اجـمـع .
قصـة موضوعنـا تبدأ عـندما اقـتربت من طه وكـانت الساعـة تشير الـى السادسة
اال ربع فـجـرا .. فقـد  هـزني بشـدة منـظـر الفـتى الـصغـير وهـو في هـذا الصـباح
الباكـر يتوسط مجموعة شباب ورجل خمسيني معهم في سيارة الركاب " الكيا "
بـوجـهه االسـمر ـركـونـة امـام دار حـديث لم يـكـتـمل بـنـاؤه .. كـان طه يـحـاول    ا
تشقق كما يبدو من اثر الشمس  ان يخلع ( التيشرت ) البني النظيف البـريء ا
وبـنـطــاله لـيـلـبس مالبس الــعـمل . سـألـته بـرغم ان كـل شيء يـدل عـلى انه ضـمن
مـجمـوعـة عـمـال الـبـنـاء  مـا الـذي تفـعـله هـنـا في هـذه الـسـاعـة فـمـثلـك االن يغط
ـدرسة ? وفي اي غـالـبـيتـهم في الـنـوم ?و هل اسـتـلـمت نـتـيجـة االمـتـحـانـات من ا
صف انت ? واســـئــلـــة اخــرى حـــاولت ان ال احــرجه فـــيــهـــا ? نــظـــر الى الــرجل
اخلمسـيني وكان كما يبدو يـطلب موافقته بالـتحدث معي ثم قال بلهـجته البسيطة
اتوكل خبز .. فنحن االيتام الننام ولم اسجل ( حجي  شـعليك من هذه االسئلة ا
في مـدرسـة وال اعـرف الـقـراءة والــكـتـابـة .. ) حـبـست دمـوعي امـامه فـقـد عـرفت
الحقـا ان والده استشهد باحداث طائـفية وهو ما زال في بطن امه لم ير النور ..
وهو من عائـلة فقيرة  في منـطقة " ابو غريب "اعتادت تـشغيل ابنائها لـتوفير لقمة
العـيش لهم !!.. في تلك اللحظة تمنيت لو ان في يدي حجارة االرض كلها الرجم
ـن اثروا وجـمـعـوا مـالهم بـهـا الـسيـاسـيـ الـفاسـدين فـهم ابـو رغـال عـصرهم 
احلــرام عــلى حــســاب الــفــقــراء وااليــتــام مـن الــعــراقــيــ الــصــابــرين .. هــؤالء

الي بالعيش الكر  !  السياسيون الفاسدون سرقوا حق ا
ـثـلهـم في هـذه االيام ان فـاطـفـالنـا غـادر الـفـرح  نـفـوسـهم فـمن الـطـبـيـعي جـدا  
يــتـجــول مع عـائـلــته بـاالســواق لـشــراء مالبس الـعــيـد  في حــ انـهم ويــالـلـوجع
االنسـاني يبحث في اماكن طمر النفايات عن ما يسد رمقه ورمق اهله ومنهم من
يـسـتـجـدي في الــطـرقـات وتـقـاطـع الـشـوارع سـواء حلـسـابـه ام حـسـاب مـافـيـات
قابل متـخصصـة باستغـالل االطفال واخـر يكدح في اعـمال البـناء وسواها .. بـا
فـان عـدداً غـيــر قـلـيل مـن  سـيـاســيـيـنـا  مـع عـوائـلـهـم يـسـرحـون
اليـ ـرحـون ويــعـيـشـون عـيـشـة الـسالطـ واالمـراء وا و
جيـاع فتبا لهم !وما احوجنا اليوم لنتمثل شجاعة االمام
عـلي عـلـيه الـسالم ونـسـتـرجع صـوت ابي ذر الـغـفاري
ــة (والـذين ـ بــااليـة الــكـر وهـو يــصـرخ بــوجه الـظــا
يـكـنـزون الـذهب والـفـضة وال يـنـفـقـونـهـا في سـبيـل الله

فبشرهم بعذاب أليم). 
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{ اجلــــزائـــــر  (أ ف ب) - انــــتــــهت
هلـة القانونية منتصف ليـلة األحد ا
لـتــقـد الـتــرشـيـحـات لالنــتـخـابـات
ــقــررة في الـــرئــاســيــة بــاجلـــزائــر ا
الرابع من تموز/يوليو دون تقدم أي

مترشح بحسب االذاعة الرسمية.
وبــــحــــسـب االذاعــــة فـــــإن اجملــــلس
ـكـلف بـدراسـة مـلـفـات الـدسـتـوري ا
الـتـرشيـح "سيـجـتـمع األحـد لـلـفصل
ـسـبوق" دون في هـذا الوضـع غيـر ا

توضيحات ودون ذكر أي مصدر.
وكـان الـرئيس الـسـابق عـبـد الـعـزيز
بـوتـفـلـيـقـة ألـغى في  11آذار/مارس
قـبل أيـام من اسـتقـالـته االنـتـخـابات
الـــتي كـــان يــفـــتـــرض أن جتــرى 18
نـــيـــســــان/أبـــريل وتــــرشح لـــواليـــة
خامـسة فـيهـا رغم مرضه مـا تسبب
فـي انـــدالع االحـــتــــجـــاجـــات في 22

شباط/فبراير التي أطاحت به.
وحدد الرئـيس االنتـقالي عبـد القادر
بن صالح الـذي تـولى رئـاسة الـدولة
بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من
نــــيـــســـان/أبـــريل فـي مـــرســـوم في
العاشـر من الشهر نـفسه الرابع من
تـــمــوز/ يـــولــيـــو مــوعــدا لـالقــتــراع

اجلديد.
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ويـنص قـانـون االنـتـخـابـات عـلى أن
ـهـتـمـون خالل  45يومـا من يـقـدم ا
نــــشــــر مــــرســــوم حتــــديــــد مــــوعـــد
االنــتــخـابــات مــلـفــاتــهم لـلــمــجـلس
الـدستـوري الـذي يفـصل فـيـها خالل
عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف
بــحــسب مــا اعــلــنت وكــالــة األنــبـاء

الرسمية.
ولم يــعـــــــــلـن اجملـلس الــدســتـوري

الـــــــــذي فــــــــــــــــتـح أبـــــــــــــــــــــــوابه
حــــــــــــــتى 00 00 (00,23 ت غ) من
الـسبـت استـقـبـال ملـفـات الـتـرشيح
. إال إن عن أسماء مرشح محتمل
وســــائل إعالم ذكــــرت أن شـــخــــصـــا
واحـدا تـقدم لـلـتـرشح وهـو عـسـكري

متقاعد غير معروف.
وقـال عــبـد اجملـيـد مــنـاصـرة الـوزيـر
السـابق والقـيادي في حـركة مـجتمع
عارض إنه "سـيتب السلم احلـزب ا
بـــعــد إنــتـــهــاء آجــال وضـع مــلــفــات
ـلـفات الـتـرشح لـلـرئـاسـيـات أن كل ا
ــودعــة ال تــتــوافــر في أصــحــابــهـا ا
ـــكـــــن أن شـــروط الـــتـــرشح ومن 
تـتـوفـر فـيـهم الـشـروط تـراجـعـوا عن

الترشح".
وقبل ساعـات من انتهـاء مهلـة تقد
ـلفـات أعـلن أشـهر ثالثـة مـرشـح ا
محتـمل ب 77 شخصـا عبروا عن
نـيـتـهم في الـتـرشح انـسـحـابـهم من
السـباق الـرئاسي كـما اعـلنت وزارة

الداخلية اخلميس.
وفـي مــنــشــور عــلى صـــفــحــته عــلى
ـتـقـاعـد علي فـيـسـبوك قـال الـلـواء ا
غـديـري الــذي كـان أول من اعـرب عن
رغـــبــتـه في الــتـــرشح إنه قـــرر "عــدم
تـقـد مــلـفه لـلـمــجـلس الـدسـتـوري"

تماشيا "مع رغبة الشعب".
كــمـا أعــلن حــزب الــتـجــمع الــوطـني
اجلــمـهـوري "تــعـلــيق" مـشــاركـته في
االنـتــخـابــات وعـدم تــقـــــــــد مـلف
تــرشــيح أمــيـنـه الـعــام بــلــقـاســــــــم
سـاحلـي إلى "غايـة تـوفـر الـشـــــروط
ـنــاسـبـة لـنـجــاح هـذا االسـتـحـقـاق ا
صـيـري" بحـسب بـيان االنتـخـابي ا

للحزب.
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قـررت الشركـة العـامة لـصنـاعة االسمـدة / البـصرة بـالغاء
رقمة (41/2019) بتاريخ غلق ١٦ / ٧ / ٢٠١٩ ناقصة ا ا
ـنشـور في صـحـيفـتـنـا بالـعـدد ٦٣٥٤ بـتاريخ ٢٠ / ٥ / وا

.٢٠١٩
لذا اقتضى التنويه

من جـانـبه قـرر رئـيس حـزب جـبـهـة
سـتقبل عـبد الـعزيز بـلعـيد سحب ا
مــلـف تــرشـــيـــحه نـــظـــرا "النـــعــدام
الـتـحـضيـر احلـقـيـقي واجلـدي لـهذه
احملــــطـــة الــــهــــامــــة (...) وانــــعـــدام
ــطـلـوبـة الــتـنـافـســيـة الـســيـاسـيـة ا
ــقــراطي لــهــذه إلضــفــاء اجلــو الــد

الرئاسيات" وفق بيان للحزب.
ــــقــــابل رفــــضت غــــالــــبــــيـــة وفي ا
الــشــخــصــيــات االنـــتــخــابــات مــنــذ
إعالنـهــا عـلى غـرار عــلي بن فـلـيس
ــتــرشح مــرتــ ضــد بـوتــفــلــيــقـة ا
وكــذلـك عــبــد الــرزاق مـــقــري رئــيس
حــركـــة مــجــتــمع الـــســلم أهم حــزب

ان. معارض في البر
وإلى آخر حلظة تمسك رئيس أركان
اجلـيش الــفـريق قـايــد صـالح الـذي
حتــول بــحــكـم األمــر الــواقع الــرجل
ــــــوعـــــد الــــــقـــــوي فـي الــــــدولـــــة 
االنــتــخـــابــات مـــعــتـــــــــــبـــرا أنــهــا
"الــوســيـلــة الــوحـيــدة لــلــخـروج من
األزمــــــــــــة" بـــيــــنـــمـــا يــــرفـــضـــهـــا

احملتجون معتبرين أن اركان النظام
ـكنـهم ضمـان انـتخـابات القـد ال 

حرة ومنصفة.
شـيـر اللـيـبي خلـيـفة الى ذلك وعـد ا
ـسـلـحـ الذين حـفـتـر بالـعـفـو عن ا
يــســـلــمــون أنــفــســهم لــقــواته الــتي
تخوض منذ أسـابيع حربا مع قوات
عـتـرف بـها حـكـومة فـايـز الـسـراج ا
دولــيـا لــلـسـيــطـرة عــلى الـعــاصـمـة

طرابلس.
WOH×  WKÐUI

وقـــال في مــقـــابــلـــة مع اســبـــوعــيــة
ـــانش" أجـــريت "لـــوجـــورنــال دو د
بــبــاريس "من يــقــبــلــون رفع الــرايـة
الــبـــيــضــاء وتــســلـــيم ســــــــالحــهم
ـ لن والــعـودة الـى مـنــازلــهم ســا
يــطــاردهم اجلــيـش وســيــتــمــتــعـون

بعفو".
وأضـاف حـفـتــر الـذي تـمـارس عـلـيه
عــدة دول بـيــنــهـا فــرنـســا ضـغــوطـا
عـارك احملـتدمـة عـلى أبواب لوقـف ا
طرابـلس "بـالـطبع احلل الـسـياسي

يظل هو الهدف".
وتـابع "لـكن لـلـعـودة الى الـــسـيـاسة
يـــــجـب أوال الـــــقــــــــــــــضــــــاء عـــــلى
ـشــكـلـة فـي طـرابـلس ــلـيـشــيـات. ا ا

أمنية. 
ــلـيــشـيـات ـا اســتـمــر وجـود ا وطــا
واجملــمــوعــات االرهــابــيــة فــيــهـا ال

كن أن حتل".
واعـتــبـر ان "احلل يــتـمــثل في بـسط
الــســلم واالمن في طــرابــلـس وازالـة
ليـشيات. وفي العبء الذي تـشكـله ا
ـــلـــيـــشـــيـــات حـــال ســـلـــمـت هـــذه ا
أســلــحــتـهــا لن تــكــون هــنــاك حـتى

حاجة لوقف اطالق النار".
شير "ال نـريد لهذه احلرب أن وأكد ا

تستمر ونأمل في حل سريع".
كــمــا أوضح أن تـنــظــيم انــتـخــابـات
يبقى "هـدفه (...) لكن يـجب أن تكون

نزيهة وشفافة".
ــشــيـر حــفــتـر ب "الــهـراء" ووصف ا
مطـالبـة السـراج اياه بسـحب قواته
مؤكدا ان مقاتليه "يواصلون التقدم"

باجتاه وسط العاصمة.
وشدد حـفتـر على وحـدة ليـبيا وذلك
تـعـليـقـا عـلى مـخاطـر انـقـسـام أشار
الـيــهـا رئـيس بــعـثـة الــدعم الـدولـيـة

لليبيا غسان سالمة.
وقـال في هذا الـصـدد "تقـسـيم ليـبـيا
ا ا مـا يريـده خصومـنا. ور هو ر
مـا يـرغب فـيه أيـضـا غـسـان سالمـة.
لــكن هــذا لـن يــحــصل أبــدا مــا دمت

حيا".
وغرقـــــــت ليبــــــيا في الفوضـــــــى
مـنـــــــــذ االطـاحـة بـنـــــــــظـام مـعـمـر
الــــقــــــــــذافـي عـــام  2011 بـــتــــدخل
عــســكــري غــربي دعــمــا النــتــفــاضـة
شعبـية.ومنـذ بدء احلمـلة العـسكرية
لقوات حفتر للسيطرة على طرابلس
في الرابع من نـيسـان/ابريل خـلفت
ـــعــارك 510 قـــتـــلى عـــلى االقـــــــل ا
ونـحو 2500 جريــــــــحـا ودفعت 80
الـــفــا لــلــفــرار من مـــنــاطق الــقــتــال
بــــحــــسب وكــــاالت تــــابــــــعــــة لال

تحدة. ا
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