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أجل إعداد مشروع قـانون جديد
لالنـتـخـابـات سـيـجـري االنـتـهاء
ـه إلى مـــــجــــلس مــــنـه وتــــقــــد
الــــنـــواب خالل هــــذا األســـبـــوع
يـضـمن احـتـرام آراء الـنـاخـبـ
ويحقق العـدالة في التنافس من
ـــان أجـل الـــوصــــول إلى الــــبــــر
وكـــذلك تــــغـــيـــيــــر مـــفــــوضـــيـــة
ـفــوضـيـة أخـرى االنـتـخــابـات 
على أسس مهنية خالصة بعيداً
عن الـــــتـــــســـــيــــيـس والــــوالءات

احلزبية).
wLKÝ lÐUÞ

وقال صالح ان (الطابع السلمي
للتظاهرات الذي تكرست به قيم
الــــوطــــنـــيــــة احلــــقــــة وإصـــرار
الــعـراقــيــ عــلى تـقــو مــسـار
الـعـملـيـة الـسـيـاسـيـة سـيـسـاعد
ــزيـــد من الــعـــمل اجلــاد عــلـى ا
ـكن أن يـجــعل الـعـراق والــذي 
ومـــنـــظـــومــة احلـــكم فـي اإلطــار
ـا يوفر ـقراطي الـسلـيم و الد
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كـشف رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صـالح عن حـراك لتـعـديل قـانون
ـفـوضـية االنـتـخـابات وتـغـيـير ا
بــأخــرى مــهـــنــيــة وبـــعــيــدة عن
فـيـمـا اقـترح الـوالءات احلـزبـيـة 
نبـر العراقي اياد عالوي زعيم ا
ست نــقــاط لــلـخــروج مـن االزمـة
الــراهــنـــة واعــادة ثــقــة الــشــعب

بالعملية السياسية .
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (صــــــالـح الــــــتـــــــقى رؤســــــاء
ــنـظـمـات ـثـلي الــنـقـابـات وا و
واستمع إلى وجهات النظر ازاء
احلـراك االحــتـجــاجي ومـطــالـبه
وكيفية العمل على أن يكون هذا
الـــوضع الـــذي تــعـــيــشه بـــغــداد
وعــدد من احملـافــظــات مـفــتــاحـاً
لـعمل إصـالحي حقـيـقي وجذري
ـنـظـومة لـلعـمـلـيـة الـسـياسـيـة و

احلكم في البالد).
واكـد صــالح ان (الـعـمل جـار من

الـعـراق). مـضيـفـا (والـعـمل على
اجتـثـاث الفـساد من خالل وضع
ــســاعــدة مــؤســسـات قــوانــ 

تدقيق حسابي).
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مؤكدا ان (احلكـومة التي تسبق
االنـــــتــــخــــابـــــات ال تــــســـــهم في
االنــتـخـابـات اضــافـة الى اتـخـاذ
اجــراءات اخــرى مـن شــأنــهـا ان
تــعــيـد ثــقـة الــشـعب بــالـعــمـلــيـة

السياسية). 
اعـلن عضو على صـعيد مـتصل 
ــــفــــوضــــ ريــــاض مــــجــــلـس ا
الـــــبـــــدران عـن تـــــمـــــديـــــد مـــــدة

التحالفات االنتخابية.

ـناسـبـة للـقضـاء على األرضـية ا
الـفـسـاد والـشروع بـبـنـاء الـدولة

وتقدمها ورفعتها). 
نـبـر العـراقي اياد ووجه زعـيم ا
عـالوي رســـــــالــــــــة الى رئــــــــيس
اجلــمـهــوريـة يــدعــوه فـيــهـا الى
اجــــراء انــــتــــخــــبــــات مــــبــــكـــرة
وبـــأشـــراف قـــضــائـي ونــقـــابي.
وجــاء في رســالـة عـالوي والـتي
تضمنت ست مقترحات للخروج
مـن االزمـة الـراهـنــة واعـادة ثـقـة
الـشـعب في العـمـليـة الـسيـاسـية
اطلعت (الزمـان) عليها امس ان
(احلـل يـــــــــكــــــــــمـن فـي اجـــــــــراء
انتخابات مبكرة في ظل القضاء
والـنقـابـات وفي مقـدمتـهـا نقـابة
علم وخالل شهرين او ثالثة ا
اشــهــر لـضــمــان قــراءة مـتــأنــيـة
لبـعض فـقرات الـدستـور من قبل
فقـهاء الـقانـون والغـاء مفـوضية
االنـتـخـابـات وسن قـانـون جـديـد
لـالنـــتـــخــــابـــات يـــراعـي بـــنـــيـــة

وقـال الـبـدران في بـيـان امس ان
(اجملـلس وافق عـلى تـمـديـد مـدة
التحالـفات االنتخابـية لغاية 17
تشرين الثـاني اجلاري وسيكون
ـوعـد يوم 20 من الـشــهـر ذاته ا
اجلــــــــديـــــــد الســــــــتـالم قــــــــوائم
زيد رشــــــح وذلك التـاحة ا ا
من الـوقت لـالحـزاب الـسـيـاسـية
ــــــرشــــــحــــــ الـــــدخــــــول في وا
الـــتــــحـــالـــفــــات االنـــتـــخــــابـــيـــة
وتــــســــجــــيـــــلــــهــــا لــــدى دائــــرة
شــــــــــــــــــــــــــــؤون االحـــــــــــــــــــزاب
والــتـنــظـيــمــات الـســيـاســيـة في
ـفـوضيـة اسـتعـدادا لـلمـشـاركة ا
بغدادفي انــــــتـــــخـــــابـــــات مــــــجـــــالس
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تعاقبة حينما تمنح مالي الدنانير مع ال اعرف كيف تـفكر احلكومات العراقية ا
ن خدم ستـة اشهر او سـنة او اربع سنوات امتـيازات جمـة جتعل من البـعض 
ن قـضوا عمـرهم في خدمة انـية سـلطانـا في بلـدنا فيـما تـناست الكـادح  بر
اجليش مـكلفـ ومن ثم عمـلوا في مـيادين احلـياة الـصعبـة كالـبقـال واحلـمال
الي بـعد ان وأصحـاب البـسطـيـات واجلوالـ والعـمالـة... وغـيرهم بـاآلالف وا
ظلـوا خارج احلسابـات بال رواتب بال مع اال من وجه الـله .. ومن حصل منهم
عـلى راتب ما يسمى  –فـضحا وخزيا   –بـالضمان االجـتماعي الـتي توزع بعد
الذل والـهوان واالستـغالل البـشع من طوابيـر الفاسـدين مرتـبات مخـزية ال تهش
ـئة الف او مائت شهريا .. في بلد نـفطي ثرواته يعيش عليها الغرب وال تنش. 
والـشـرق فـيـمـا أبنـاؤهـا احلـقـيـقـيـون بال سـكن بال مـعـاشـات بال وطن .. بـعد ان

صادروا الوطن ..
اضي وقبل سن قانـون التقاعد في اخلمـسينات .... حتى الـستينات من الـقرن ا
كان الـعاملـون في الـشركـات االهليـة او ما يـسمـى زمن البـيكـات يحـظون بـرعاية
ارباب الـعمل الذين ال يتركون اخمللص من عمالهم حتى بعد موتهم .. وقد ذكر
الـصـديق صـباح الـسـيـاب ان والده شـاكـر محـمـود الـزمط كان يـعـمل في شـركة
ملوكة الى بيت فـتاح باشا وأوالده.. وقد توفى عام 1963 فتـاح باشا للنسـيج ا
بـعـد رحـلـة عالج الى لـنـدن علـى حسـاب ال بـاشـا الـذين مـنـحـوا راتـبـاً تـقـاعـدياً
السرته .. وقـد توقف الراتب بـعد تـاميم الشـركات االهلـية وابـعاد أصحـابها الى
اخلارج في زمن الـرئـيس الراحل عـبد الـسالم عارف.. يـضيف الـصديق صـباح
.. ان راتبـهم قد قـطع اثر ذاك .. وعانـوا كثـيرا النـهم خمسـة أطفـال وام ثكلى ..
وبعـد ان نشر خـبرهم في احدى الصـحف احملليـة .. وتسربه الى آل فـتاح باشا
وهـم خارج الـعـراق بـادروا الى إعـادة الـراتب مـن حسـابـهم اخلـاص ولـم ينـقـطع

حتى كبر األوالد ودخلوا معترك احلياة ..
(قـاسم أبـو البـصل) كـمـا يطـلـقـون علـيه في سـوق مـدينـتـنـا العـزيـزة .. يـعمل في
بسطـية مـتواضـعة لبـيع انواع اخلـضروات خصـوصا الـبصل لدرجـة غلـبت عليه
التـسمية .. كنت دائم الـتردد والشراء منه حـبا فيه وكونه انسـاناً شريفاً ال يغش
رر ويحـمل شعـورا وطنـيا عـاليـا فضال عن كـونه طريـفا في نـقده لألوضـاع اذ 
كلـمات ساخـرة دون ان يخدش احلـياء او يـسيء للذوق الـعام وقد افـتقدته خالل
ا يـحمله من صـبر وضيم أيام الـتظاهـرات التي كنت أتـوقع سيكـون اولهم فيـها 
وسـوء حـال مـر به خالل سـنـوات خـلت .. بـعـد الـسـؤال عـلـيه تـب انـه مريض ..
تواضع خمس متراً بغرفة ومطبخ ال اكثر فهـببت اسال عنه حتى وصلت بيته ا
وقــد سـر بــزيــارتي كـثــيـرا حــتى قــال  : (لـو ال مــا ورثـنــاه من والــدي لـكــنـا في
الـشــارع) . ثم حتـدث عن نـفـسـه ومـرض زوجـته وابـنـته الــتي تـخـرجت وهي بال
تعـي .. حتى ابكـاني حينمـا قال : (احمد الله عـندي صحتي اكـد على عيالي ..

وكم كـنت فـخـوراً بـتـخـرج ابـنـتي بـرغم انـهـا عـاطـلة امـامي
تبـكي كل ح بـعد ان حـجزت الـتعـييـنات الزالم الـسلـطة
ومن يــوالـيـهم) .. ثـم سـالـته عن غــيـابه عن الــتـظـاهـرات
فـقــال .. انـا مـتـظـاهــر كل حـ وفي كل مــكـان بـعـمـلي
وبـيتي وفي اجلامع ... كل من يراني يعرف سوء حالي
الذي يـستحق التـظاهر حتى تسـود العدالة االجـتماعية

ونشعر ان العراق بلدنا .

عدنان الزرفي
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اســـتـــعــــادت الـــكـــويت رفـــات 236
Æ605 مفقودا من العراق من أصل
وقـال نـائب رئـيس مـجـلس الـوزراء
وزيــر اخلـارجـيـة الـكــويـتي صـبـاح
اخلـالــد في تـصـريـح صـحـفي امس
إنـه ( خـالل الـــــــفـــــــــــــــتـــــــرة من
حزيران 2003 حتى اآلن اسـتـعادة
رفـات  236 مــفـقــودًا كــويــتــيًــا من
أصل 605 مــفــقــودين خالل الــغـزو

العراقي للكويت). 
WO Ëœ œuNł

وأضــاف اخلـــالـــد ردًا عــلـى ســؤال
ـــاني أن (اجلـــهــــود الـــدولـــيـــة بــــر
مسـتمرة لـلتـعرف على مـصير 369
مـفـقـودًا) مـشـددًا عـلى أن (الـكويت
ـــفــقــودين تــولي مـــلف األســرى وا
ــا له مـن طـابع اهــتـمــامًــا بــالــغًـا; 
إنــسـاني بــالـدرجــة األولى وأبـعـاد
شرعية وقانونية بالدرجة الثانية).
وأشــار إلى أنـه (في إطــار اهــتــمـام
ــلف احلــيـوي عــقـدت بالده بــذلك ا
الــلـجــنــة الــثالثــيـة الــدولــيــة الـتي
تتـرأسهـا اللـجنة الـدوليـة للـصليب
األحــمــر نــحـو 48 اجــتــمـاعًــا مــنـذ
مــارس 1992 وحــتى 31 يـــولـــيــو
ــاضي بــواقع اجـتــمـاع كل ســتـة ا

أشــهــر في حـــ عــقــدت الــلــجــنــة
ــنـــبــثـــقــة عـــنــهــا 109 الــفـــنــيـــة ا
اضي اجتمـاعات حتى 29 تموز ا
بواقع خـمسـة اجتـماعـات كل عام).
ولـــفـت اخلـــالــــد إلى أن (الــــكـــويت
ـتـحدة بـادرتـا بتـنـظيم والـواليات ا
زيارة رسمية ألعضاء مجلس األمن
الــدولي في نــهــايــة شــهــر يــونــيــو
ــــــــاضي إلـى كـل من الــــــــكـــــــويت ا
سائل ذات الصلة والعراق لبحث ا
ـــفــــقـــودين وحث بـــالـــبــــحث عن ا
الــعـراق عــلى الــوفــاء بــالــتــزامـاته
ـتـبـقـيـة جتـاه الـكـويت). الــدولـيـة ا
وتــابـع إن (الــكـويـت بــادرت أيــضًـا
خـالل رئــــاســــتــــهــــا جملـــــلس األمن
الدولي  – بتـقد مـبادرة إنـسانـية
دولــيـة تـمـثـلت فـى اعـتـمـاد الـقـرار
ـسـألة 2019 لـعام 2474 ـعـني  ا
فـقودين فى الـنزاعات األشخـاص ا
دني سلحـة حتت بند حمـاية ا ا
في النزاعات; وذلك لتعزيز اجلهود
الـدولـيـة الرامـيـة إلى مـعـاجلـة هذه

همة). القضية اإلنسانية ا
وأفادت صحيفة اجلريدة الكويتية
الـــســـبت بـــأن إيـــران وجـــهت أول
رســـالـــة رســـمـــيـــة مـــكـــتـــوبـــة إلى
السعـودية والبـحرين عبـر الكويت
عـرضت فــيـهــا مـشـروعــهـا لــتـأمـ

الحـة في مضـيق هـرمز وخـطتـها ا
لتحقيق السالم مـع جميع جيرانها
ـنطـقـة. ونقـلت الـصحـيـفة عن في ا
مـــــصـــــدر فـي وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
اإليـــرانــيــة أن (إيــران ســلــمت إلى
مـسـاعد وزيـر اخلـارجيـة الـكويـتـية
وقـعة من الرئيس حسن الرسائل ا
روحــاني إلى الــعـــاهل الــســعــودي

لك سـلمـان بن عبـد العـزيز وملك ا
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
بسبب عدم وجـود عالقات رسمية)
مـــــؤكــــدا أن (طـــــهــــران لـم تــــرِد أن
تــســـلــمـــهــا عـــبــر مـــكــاتب رعـــايــة
ــــــصــــــالـح). وأوضح أن (إيــــــران ا
تـــابــــعت األمــــر عــــبــــر الـــوســــائط
الـدبــلــومــاســيــة ووجـدت ردة فــعل

ـنـطـقـة في هـذا إيـجـابـيـة من دول ا
اجملال خـصوصا من نـاحيـة تأم
الحــة في مــضـيق هــرمـز وإحالل ا
نطقـة وحلحلة اخلالفات السالم با
ـشـروع مع اجلـيـران) مـبـيـنـاً أن (ا
اإليرانـي يتـضـمن حل خالفات دول
ــنـطــقــة عـبــر عــقـد مــؤتــمـر قــمـة ا
يــحـتــمل أن يــكـون في الــكـويت ثم

يتم التعاون ب دول اإلقليم).
وأعـلن وزيـر الـطـاقـة اإليـراني رضا
أردكـانـيان عن إمـكـانـية ربط شـبـكة
الـكهـرباء اإليـرانيـة والسـورية عـبر
شــبــكـــة الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة في
ــسـتـقــبل الـقـريـب. وذكـرت وكـالـة ا
ارنـا اإليرانـية نـقال أردكـانيـان على
هامش الـتوقـيع علـى مذكـرة تعاون
مع وزيــر الــكــهــربــاء الــســوري في
وزارة الــطـــاقـــة امس أنـه (ســيـــتم
أيـــضــاً مــتـــابــعــة اتــصـــال شــبــكــة
الـكـهـربـاء اإليـرانـية مـع دول أخرى
ـنــطـقــة خالل فــتـرة مــحـددة". فـي ا
وأوضـح أن "هـــذه اخلـــطـــوة بــدأت
أوالً مع الــعـراق ومـزامـنــة شـبـكـات
الكهربـاء وستستمر بـتوقيع مذكرة

التفاهم مع سوريا).
lÝ«Ë ‚UD½

مضيفـاً (نحن نحاول الـتعاون على
ـنــطــقـة في نــطــاق واسع مع دول ا
بــرنـامـج طـويل األجل ولن نــعـتــمـد
فـــقـط عـــلى تـــصـــديـــر واســـتـــيــراد
الــكـهــربــاء ولــكن أيــضــا عـلـى نـقل
ــعــرفـة واخلــبــرة). وكـان الــعـراق ا
وإيران قد وقعا أمس اجلمعة على
مـزامـنـة تشـغـيل شـبـكتي الـكـهـرباء
اإليـرانـية والـعـراقـية لـزيـادة تـبادل

الطاقة الكهربائية ب البلدين.
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ــنـــتــظـــمــة احملـــافــظـــات غــيـــر ا
باقليم). 

حـذر القـيادي في حتالف بدوره 
الـنـصــر عـدنـان الـزرفي الــطـبـقـة
السياسية من اضاعة ما سماها

(الفرصة األخيرة).
وقال الـزرفي في تغـريدة له على
تـويـتـر امس (آن االوان لـلـطـبـقـة
السياسية في العراق أن ال تكرر
وخـاطـب الـطـبـقة ـاضي) خـطـأ ا
الـســيـاسـيــة قـائال (اعــتـرفـوا ان
حــــــــاكـم هــــــــذا الـــــــــشــــــــعـب هم
فال تـتجـاهـلـوهم فـانتم الـشـبـاب
عـــلـى وشك اضـــاعـــة الـــفـــرصـــة

األخيرة). 

هنية ثلي النقابات ا UI¡∫ رئيس اجلمهورية خالل لقائه 

رياض البدراناياد عالوي

صباح اخلالدسلمان بن عبد العزيز حسن روحاني
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ومن خـالل فـــــروعه فـي صــــرف
رواتب مــوظــفي دوائــر الــدولــة
ـــتـــقـــاعـــدين وفـــئـــات اخــرى وا
فــضال عن تــوزيع مــسـتــحــقـات
ـــنـــافــــذ اخلـــاصـــة اصـــحــــاب ا

وبـــدون انــــقـــطــــاع بـــعـــد ان 
تخصـيص مبالغ مالـية كبيرة
داعـــيـــا لـــتـــغـــذيـــة فـــروعه)
ــتــقــاعـدين ــوظـفــ وا ا
الى (زيـارة احـد فـروعه
واسـتالم الـرواتب في

اَي وقت).
ـصــرف قـد وكــان ا
اعـــلن عـن مـــجـــمل
مـــــــا دفــــــعـه من
مــبـالغ مــالـيـة الى
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــروعـــه
ـــنــتــــــــشــرة في ا
بغداد واحملافظات
خــالل األيـــــــــــــــــــــام
اضية .  الثالثة ا
واشـــــار فـي بـــــيـــــان
سـابق الى ان (مـجـمل
مـــا دفـــعـه من مـــبـــالغ
مــــــالــــــيــــــة الـى الــــــفـــــروع
ـــــنـــــتــــــشـــــرة فـي بـــــغـــــداد ا
واحملــــــافــــــظــــــات خـالل األيـــــام
ــاضــيــة بــلغ نــحــو تــرلـيــوني ا
دينـار باالضـافة الى مـا موجود
فـي خـــزائن فـــروعه مـن ارصــدة

مالية).
Vð«Ë— l¹“uð

ـــــبــــالغ  مــــؤكـــــدا ان (هــــذه ا
تـوزيــعـهـا كــرواتب لـلـمــوظـفـ
ـتـقاعـدين وأصـحـاب مـكاتب وا
نافـيا (األنـباء ـنافـذ اخلاصـة) ا
الـــتـي حتـــدثت عن عـــدم تـــوفـــر
الــســـيــولــة الــكــافــيــة في فــروع

. صرف) ا

ـوقع بــالـدفــعـة الــثــالـثــة عـبــر ا
االلكتروني للوزارة). 

اكــد مــصــرف من جــهــة اخــرى 
ـالية الـرافدين تـوفر الـسيـولة ا
الكـافيـة في فروعه كـافة بـبغداد
واحملافـظات لتـوزيعـها كرواتب
ـتـقـاعـدين وحتى لـلـمـوظـف وا
ـنافذ اخلـاصة .وقال اصحاب ا
ـكـتـب االعالمي لـلـمـصـرف في ا
صـرف مستمر بيان امس ان (ا
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اطــــــلـــــــقـت وزارة الــــــهـــــــجــــــرة
ـهـجـرين الـدفـعـة الـثـالـثة من وا
مـنـحـة الـعودة لـلـنـزوح الـطار
ليون والبالغة مليون ونصف ا
مشـيرة ديـنار لـكل عائـلـة عائـدة

الى شمول 9733 عائلة.
واكــدت الــوزارة في بــيـان امس
باشرة باطالق صرف الدفعة (ا
ـنـحة ـشـمـولـ  الـثـالـثـة من ا

الـعـودة في بـغـداد واحملـافـظات
واضــاف ان (الــدفــعــة االخــرى)
شـملت 9733 عـائـلـة عـائدة من
النزوح الطار ومـسجلة ضمن

قاعدة بيانات الوزارة).
مـــــشــــــيـــــرا الى ان (الــــــعـــــوائل
ــكــنــهـا ــشــمــولــة  الـنــازحــة ا
الية عن طريق نحـة ا استالم ا
وتـابع الـبـيان الـبـطـاقة الـذكـية)
ــشــمــولـ انه (نــشــر أســمــاء ا

ـصـرف مــسـتـمـر لــفت الى ان (ا
في تـغذيـة فـروعه ووفق جداول

زمنية معمول بها سابقًا).
افــاد مــصــرف الــرشــيـد بــدوره 
بامكان

 

زبــائــنه ســحب اي مــبــلغ بــدون
ـصـرف في بـيان حتـديـد.وقـال ا
امـس إن (الــــــــســـــــــــــــيــــــــولــــــــة
الـنقــــــــديـة متـوفـرة في  فروعه
كافة عبر تغـذيتها في بغـــــــداد
الـية ـبــــــــالغ ا واحملـافظـات با
الـالزمـــــــــــة فـي تـــــــــــعـــــــــــامـالتـه

صـــــــرفية). ا
مبينا انه (بامكان زبائنه سحب

اي مبلغ بدون حتديد). 

وارتـــفــــعت مـــبـــيــــعـــات الـــبـــنك
ركـزي العـراقي ألكثر من 221 ا
مــــلــــيــــون دوالر في مــــزاد بــــيع
الــعــمــلــة االجــنــبــيــة اخلــمــيس
ــــاضي بـــعــــد ان بـــلـــغت 210 ا

مالي دوالر.
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وذكــر بـيـان لــلـبـنك امس إن
(إجمالي البيع ألغراض
تـــعـــزيـــز األرصـــدة في
اخلـــــارج حـــــواالت و
إعـتـمـادات بلغ 201
مـلـيون و413 ألـفاً
و404 دوالرات
اما إجمالي البيع
الـنـقـدي فـلـقـد بـلغ
880مليوناً و 19
ـــشــاركــة دوالرا 

مصرفاً 30
وشركة واحدة).
واضــاف ان (ســعــر
ـبـالغ احملـولـة بـيع ا
ـصـارف حلـســابـات ا
1190 فــي اخلـــــــــــــــارج 
دينـار لكـــــــــل دوالر وهو
نفس سعر البيع النقدي). 
وما زالت أسـعار صـرف الدوالر
مســـــــــتقرة في بورصة الكفاح
واألســـــــــــواق احملــــلـــيـــة عـــلى
الــــرغـــــــــم من اســــتــــــــــــمــــرار
التــــــــــظـاهرات فـــــــي بغـــداد
واحملـــافــظـــات لــلـــيــوم احلــادي

عشر علـــــــى التوالي. 
وســجــلت أســــــــــعــار بــورصــة
الــكـفــاح ســعــر الــصــــــــرف في
بــغـــداد 120 الف و500 ديــنـار
مــقـابل مــئــــــــــة دوالر وهـــــــي
نــــفـــــــــس األســـــــــــعــــار المس

االول.

شعار مصرف الرافدين
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ـئة من مواطنـيه هم من فئة الـشباب كما ـتاز وطننا احلـبيب العراق بان  60 با
دلت على ذلك االحـصاءات مؤخـراً وهي ميزة فريـدة له ب الكثـير من دول العالم

.
الـشـبــاب هم عـصـب احلـيـاة واحلــركـة وهم الــعـنـصــر الـفــاعل في رسم خـرائط

ستقبل . احلاضر وا
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ولالسف الشديد :
لم حتسب الـكتل السيـاسية التي انـهمكت في الـعمل من اجل تكريس مـصاحلها
وامتيـازاتها ومـكاسبـها على حـساب الشعب والـوطن لشريـحة الشـباب احلساب
ـكن أنْ يــخـضع لـســيـطـرتـهــا كـيف شـاءت بل الالزم  واعـتـبــرَتْهُ كـمّـاً مـهــمالً 
ـال والتـعيـينـات الوظيـفيـة واالغراءات الـبراقة ـكن ان تشـترى با اعتبـرته سلـعةً 

اضية دون انقطاع . التي ظلت تلوح بها عبر االعوام الستة عشر ا
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نـاطقية  - التي وقد فتـكت النزاعات احلـزبية والطائـفية والقـومية والعشـائرية وا
أثـيــرت بـكــثـافـة  –بــالـوطن وأنــهـكت قــواه وكل ذلك كـان عــلى حـســاب الـتالحم
ـطلـوب والـذي هو في الـواقع من أكـبر الـعـوامل في ارسـاء االستـقرار الوطـني ا

واالزدهار في ربوع الوطن .
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وتـراكـمت اخلــطـايــا واالخـطـاء حــتى أطل تـشــرين األول من هـذا الــعـام لـيــشـهـد
تظاهرين هو شترك فيها ب ا –وألول مره  –تظاهرات تميزت بانَّ القاسم ا

مارسات اجملحفة بحقه . حبهم للوطن ورفضهم لكل ا
حتى ليمكن القول باننا صرنا أمام خندق

تحالف معها تالطمة وخندق االحزاب وا خندق الشباب بأمواجه ا
وبدأ  –لالسف الشديد  –ان ثمة فِصاماً نكدا ب الفريق .
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ـتظاهـرين السلـمي ـرجعيـة الدينـية العـليا –بـحكـمة وبالغة  –عن ا وقد عـبّرت ا

بأنهم أحبتّها 
وفي هذا دعم كـبير لهم كما طالبت الـسلطات احلكومية بحـمايتهم ومحاسبة من

اعتدى عليهم 
ـصادرة ارادة الـعراقـي جـميـعاً من قـبل اية طـلق  وأضافت الى ذلك رفـضهـا ا

جهة أجنبية .
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ظاهرات السلـمية مِنْ قِبَلِ عناصر واذا كانت هـناك محاوالت مستمـرة الختراق ا
مــشـبـوهـة وخــبـيـثـة فـان ذلـك ال يـعـني الـتــطـفـيف او الـشك فـي اهـداف الـشـبـاب
ـنـدسـ ـزريـة الـراهـنـة بل ضـرب ا ـتـظـاهـر الـغـاضب عـلى مــجـمل االحـوال ا ا
ارسـاتهم واخملربـ بيـد من حديـد ومحـاسبـتهم عـلى اخـتراقـاتهم االجـراميـة و

دانة . ا
ان التـمييز ب اخليط االبيض واالسود مهمة للغاية  وهي بحاجة الى الكثير من

وضوعية والوطنية ... الوعي والفطنة والدقة وا
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ـلـفت النــظـار الـعــالم بـأسـره – ان هـيـاج الــشـبــاب الـعـراقي  –وبـهــذا الـشـكـل ا
رحـلة السـابقة سيـؤدي الى الدخول في مـرحلة جـديدة تغـاير شـكال ومضمـوناً ا

متدة من 2003-2019 عليها وا
واالبواب مـفتوحـة على التـغييـرات الالزمة والبد ان يعـود معهـا الوطن الى مواقع

القوة واالقتدار عبر تعديل للدستور 
وقانـون جديـد لالنتـخابـات بل ولالحـزاب ومفـوضيـة جديدة
ـسـيس وغـيـاب يـتـوالهــا الـقـضـاء الـعــراقي الـنـزيه غـيــر ا
ـمــجــوجـة لــلـمــحــاصـصــات واحملــسـوبــيـات ــعــادالت ا ا
نـسوبـيـات فلـكل عراقي مـهـما كـان دينه ومـذهبه او وا
ة يكون قومـيته حقه الطبيعي الكامل في حياة حرة كر
ــوقف بــعــيــداً عن االمالءات اخلــارجــيـة فـيــهــا ســيــد ا

والداخلية. 
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بغداد

أن شاء الله 
ـستقبل بعد أي رئيس جمهـورية عربي أو اجنبي أو  أي مسؤول يزور العراق با

سؤول العراقي  سؤول الزائر مع ا يصعد ا
بـالـتـكـتك  بـعد نـزوله مـن الطـائـرة  الى صـالـة الـشـرف  وأيـضـا يـسـتـبدل مـوكب

الـدراجـات الـنـاريـة الـذي يسـيـر في مـقـدمـة  مـوكب الـرئيس
ـوكب التـكتك " وتـكتب عـلى لـوجة الـتسـجيل " وضيـفه " 

وفود "
اعتـزازا من الـدولة بـكتـائب التـكتك  وأتـمنى ان يـصدر
طـابـع بـريـدي بي صـورة الـتـكـتك  لـيـعـرف الـعـالم مـاذا

صنعوا هؤالء االبطال  واللي ينقله خلي 
يكتب اسم العبد الفقير.


