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ان سـحب تــرشــيح قـصـي الـســهـيل
ـنـصب والـتــفـكــيـر بـتــرشـيح بـديـل 
رئـاســة الـوزراء كـان نــتـيـجــة ثـبـات
تظاهـرون بعدم قبول اي واصرار ا
مرشح ال يكون مـستقال وهذا ثاني
مـــرشح لــكـــتـــلــة الـــفـــتح ال يـــحــظى
ـوافقـة الشـارع احملـتج- قبـله كان
مــحــمـد عــبــد الـشــيــاع الــسـوداني-
ـنـصب ويـتم اسـقـاطه قـبل تـولـيه ا
وقف االيجابي وال بد من تسجيل ا
الرافـض  لرئـيس اجلمـهوريـة برهم
ـوافقة عـلى تكليف صالح في عدم ا
اية شـخصيـة (جدليـة) حزبيـة ينتج
عـــــنـــــهـــــا الـــــفـــــوضـى والـــــتـــــوتـــــر

واالضطرابات.
WDK « »UOſ

هـــنـــاك مـــصـــطــــلح في الـــقـــامـــوس
ــقــراطي يــطــلق الــســيـاسي  –الــد
علـيه "األناركيـة" وهي (الفـوضوية-
غـياب الـسلـطـة) ويعـبر عـنهـا (كارل
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مــــاركس) بــــإســــتــــخــــدام (الـــعــــنف
والنزعة العـدمية- على ما هي ضد
ـا هي مع- ) حتـاول الـطـبـقة بـدال 
تـمـثـلـة حـالـيـا بـكـتـلة الـسـيـاسـيـة ا
الـــبــنـــاء الـــتي انـــفــردت بـــتـــرشــيح
نـصب رئاسة شخـصيـات (حزبيـة) 
ــتـظـاهـرون وال الـوزراء يـرفــضـهـا ا
يــقــبـــلــهــا رئــيس اجلـــمــهــوريــة وال
ـــــبــــــاركـــــة مـن الـــــكــــــتل حتـــــظـى 
ـان الــســيــاسـيــة االخــرى في الــبــر
تــــــتـــــســــــرب الـى االعـالم اســــــمـــــاء
شخـصـيـات قد تـكـون لـهـا مقـبـولـية
لـدى الــشـعب فــيـــــــــمـا مــضى مـثل
(عــبــد احلـســ عــبـطــان) لــكـنــهـا ال
ــواصـــفــات الــتـي حــددهــا حتـــمل ا
ــــتـــظـــاهـــرون  بـل حتـــمل بـــعض ا
ـــــــكن الـــــــصـــــــــــــفـــــــات الـــــــتـي ال 
القـــــــــبول بهـا مثل تولـيه مناصب
وزاريـة وهو من الـطبـقة الـسيـاسية
من 2003 حلـــــــد االن!ان ســـــــبـــــــاق
ارثون لـلبقـاء في السلـطة (رئاسة ا

الوزراء) من قـبل كـتلـة البـناء سوف
ال يـنجح بـل قد يـؤدي الى الـفوضى

وضياع السلطة نهائيا!
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لـيـست هـناك فـوضى خالقـة كـما 
تـسويـقهـا من قبل االمـريكـان لتـمثل
وصفة اسـتراتيـجية لسـياستهم في
الــعـراق  وبــذلك لم تــهــتم الــطـبــقـة
الـسيـاسيـة ببـناء مـؤسسـات الدولة
نـاسبة ناعـة ا وتـقويتـها لـتكـسب ا
وهـي الـكــفـيــلـة بــحــمـايــة وصـيــانـة
الــنــظــام الـســيــاسي ان االنــشــغـال
بــالــفــســـاد واخلالفــات اجلـــانــبــيــة
واحملــاصـصــة جــعل الــعــراق يـصل
الـى هـذه الـفــوضى الـتي قــد تـنـزلق
الى الكـارثة لو اسـتمر الـعناد وعدم
الـــلــجــوء الـى احلــكــمـــة في اســنــاد
شـخـصـيـة سـيـاسـيـة غـيـر مـتـحـزبـة
تـــكـــون مــحـط احــتـــرام وقـــبــول من
الــــشـــارع احملــــتج وتــــقــــنع رئــــيس
ـنصب اجلـمـهـوريـة في تكـلـيـفهـا بـا

ويــــــــــــــــتـم
تـمـريـرهـا
بـالـتـصـو
يــــــــــــــــــــت
عــلـــيـــهــا
فـــــــــــــــــــي
مــجــلس
النواب
يـــــــــجب
ان ال
تــــــــــقـع
الطبقة
الـسـيـا
ســــيــــة

ــــــوقف –ســـــوء
الــــتـــقــــديــــر- وال تــــفـــســــر مــــرونـــة
ـتظـاهرين لـتوجـيهات واسـتجـابة ا
رجـعية وجتنـب االحتكـاك بالقوى ا
االمــنــيــة واالنــســحــاب من الــوثــبــة
وشارع الرشيد والسنك (بالضعف)
ــلــون ـــتــظـــاهــرين بـــدأوا  أو ان ا

السعر الذي توفره.
واكـدت دائــرة الـتــحـقـيــقـات في
الـهـيـأة وفي مـعــرض حـديـثـهـا
عن عــمـلــيــة الـضــبط في بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس (تـمـكـنـها
مـن ضـبط  عــدد من الــســيـارات
احملـــمـــلـــة بــــالـــذرة الـــصـــفــراء
ـــــســــتـــــوردة الــــتـي يــــجــــري ا
تـسـويـقـهـا للـدولـة في مـحـافـظة
بـابل عـلى أنــهـا إنـتــاج مـحـلي;

لالستفادة من فارق السعر). 
WOK×  ‚uÝ

واشــــارت الـــدائـــرة إلـى (قـــيـــام
مالكـــاتــهــا في مــكـــتب حتــقــيق
بـابل الـتــابع لـلـهــيـأة من ضـبط
 ســيـارة حـمل وهي مــحـمـلـة27
نتوج الذرة الـصفراء متوقفة
أمــــام مــــخـــــازن تــــســــلم الــــذرة
الـــعــائـــدة إلـى شـــركـــة مـــا بــ
الــنــهــرين لــغــرض تــســويــقــهــا
بــــعـــدهـــا مــــنـــتــــجـــاً مـــحــــلـــيـــاً
واالسـتــفــادة من ســعـر الــشـراء
األعـــــــــــلـى) الفـــــــــــتــــــــــة إلـى أن
ـــادة (الــــتـــحـــريـــات أكـــدت أن ا

مستوردة).
وأضــافت إن (ســعــر بــيع الـذرة
ـائة في السـوق احمللـية تُـقدَّرُ 
وخــمـســ ألف ديــنــار بـيــنــمـا
ــبــلغ تــقــوم الـــدولــة بــشــرائه 
ثالثـمـائـة وخـمـسـ ألـف ديـنار
لــلــطن الــواحــد دعــمــاً لـإلنــتـاج

احمللي). 
ونظمت الـدائرة (محـضر ضبط
أصــــــولي والـــــــتــــــحــــــرز عــــــلى
ضبوطة في السيارات الـ27 با
الـعـمـلـية الـتي نُـفـذَت بـنـاءً على
مُذكَّـرة ضبط قـضائـيَّة وعرضه
عـلـى قـاضي مـحـكـمـة التـحـقـيق

ُـخـتص بـقـضـايـا الـنـزاهـة في ا
بـــــــابل; التـــــــخــــــاذ اإلجــــــراءات

ناسبة). القانونية ا
وفي الـوقت الـذي تتـصـاعـد فيه
ـــطـــالـب بـــإقـــصـــاء الـــفـــســـاد ا
اإلداري مـن مـؤســســات الــدولـة
يــبــرز مـن بــ ركــام احلــكــومــة
ــســتـــقــيــلــة الـــوزيــر الــتــاسع ا
لـوزارة االتـصـاالت نـعـيم ثـجيل
الـربـيـعي لـيـسـيـر عكـس الـتـيار
ويـــحـــقق أربـــاحـــا خـالل ســـتــة
أشــهــر فـقط تــقـدر ب 14مـلــيـار
و 084ملـيون و900 الف دينار
عن طــــريق تــــســــويـق ســــعـــات
دا االنـتـرنـيت ورفـعـهـا من 37 
ـــدا اذ تــقـــاس نــســـبــة الى 68 
شـروع خالل استيزاره اجناز ا
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أظهـرت نتائج اسـتطالع أجرته
هيـئة النـزاهة أن نـسبة الـفساد
في قطاعي التعيينات والصحة

والبيئة هما األكثر. 
وقــــــالـت دائـــــــرة الــــــبـــــــحــــــوث
والـــدراســـات في الـــهـــيــئـــة في
بــــــيـــــان امـس إنـــــهــــــا (أجـــــرت
استـطالعاً للـرأي للتـعرف على
ـواطـنـ بـشـأن قـطـاعـات آراء ا
الـدولة الـتي تشـهد فـساداً أكـثر
من غـــــيـــــرهـــــا) مـــــبـــــيـــــنــــةً أنَّ
(الـقـطـاعـات الـتي  اخـتـيـارها
شـــمــلت الـــتــربـــيــة والـــتــعـــلــيم
والـصـحـة والـبــيـئـة واخلـدمـات
الــعــامــة والــعـقــود احلــكــومــيـة
والـــتــــعـــيـــيــــنـــات). وأوضـــحت
ـئة الدائـرة أن نسـبة  42,58با
من األشخاص الذين استطلعت
آراءهـم أكــــــــدوا أن قــــــــطــــــــاعي
التـعـيـيـنـات والصـحـة والـبـيـئة
هي األكثر فـساداً وأشار40,83
ـــــشــــاركـــــ في ــــئـــــة من ا بـــــا
االســتـطالع إلى أن الــفـسـاد في
الــعــقــود احلــكــومــيــة أكـثــر من
ـئة غـيره فـيـمـا لفت  36,24بـا
مـــنــــهم إلى قــــطـــاع اخلــــدمـــات
الـــعــامــة أمــا نـــســبــة من حــدَّد
قــطـاع الــتــربـيــة والـتــعــلـيم أنه
األكـثــر فـســاداً فـبــلـغت 31,44.
ـئة وبيـنت أن دوائر التـعليم با
ـيَّة والـعالقات الـعـامَّة واألكـاد
ـــكــافــحــة الــفــســاد ـة  الــعــراقــيـَّ
ُـنـظَّــمـات غـيـر والـعالقـات مـع ا
احلــكــومــيَّـــة شــاركت بــتــنــفــيـذ

االستطالع ميدانيا).
وتــــمـــكــــنت مالكــــات مـــديــــريـــة
حتـقيق الـبصـرة في الـهيـئة من

ضــبط حــاالت تالعب في اثــنـ
من الــتــصـاريـح الـگــمــرگــيـة في
مـــركــز گــمــرك مــيــنــاء أم قــصــر
ـديـريـة في الـشـمـالي. واكـدت ا
حـديــثـهــا عن تـفـاصــيل عـمــلـيَّـة
الضبط أن (فـريق عمـلها الذي
ـيــنـاء قــام بـضـبط انـتــقل إلى ا
عــمــلــيــة تالعب فـي تــصــريــحـة
گـــمـــرگـــيـــة عـــبـــر ربط شـــهـــادة
ــــادة مـــــطـــــابـــــقــــة ال تـــــخـص ا
ــذكـورة في الـتـصـريـحـة الـتي ا
حتتوي على حاويت محملت
ـــادة الـــشـــاي). وأضـــافت في
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس إنه
( ضـبط تالعب في تـصـريـحة
ثـــانــيــة تـــشــتــمـل مــعــامـــلــتــهــا
الــگــمــرگــيـة الــتـي أُجنِـزَت عــلى
سـت حــــــاويــــــات فـي حـــــ إن
طابقة موجودة لثالث شهادة ا
حـــاويـــات فــــقط الفـــتـــة إلى أن
الـتــصــريــحــتــ الـگــمــرگــيــتـ
تــــعــــودان إلـى شــــركــــة واحـــدة
وتــتــعــلــقـــان بــاســتــيــراد مــادة

الشاي). 
j³{ …d c

وأشــارت إلى (تـنــظـيم مــحـضـر
ضبوطات في ضبطٍ أصوليَّ با
الـعـمـلـيَّة الـتي نُـفـذَت بـنـاءً على
مُذكَّـرة ضبطٍ قـضائـيَّة وعرضه
عـلـى قـاضي مـحـكـمـة التـحـقـيق
ُـخـتص بـقـضـايـا الـنـزاهـة في ا
مــحـــافــظـــة الــبـــصــرة; التـــخــاذ
ناسبة). اإلجراءات القانونية ا
وتــمـــكــنت هــيــئــة الــنــزاهــة من
إحـبـاط مـحـاولــة لـتـمـريـر مـواد
غـــذائـــيـــة مــســـتـــوردة بـــقـــصــد
ــنـتج ــيـزة دعم ا االسـتــئـثــار 
احمللي عبر اإلسـتفادة من فارق

ـئة بالـوقت الذي كانت ب50 با
ئة نسب االجنـاز فيهـا صفر بـا
خـالل الـــســــتــــة عــــشــــر الــــعـــام

نصرمة.  ا
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان الــــربــــيــــعي ( تـــــمــــكن خالل
اسـتـيـزاره من حتـقـيق إيـرادات
تــقــــــــدر بــسـبــعــة مـلــيـار 719
مــلـــيــون ديــنـــار في عــام 2018
عـــلـــمـــاً انه تـــســـلـم احلـــقـــيـــبــة
الوزارية في الـشهر الـعاشر من
ـــذكـــور ولم تـــكن هــذه الـــعــام ا
اإليــــرادات ضــــمـن الـــبــــرنــــامج

تفق عليه). احلكومي ا
واضـــــاف الـــــبـــــيـــــان ان (وزارة
االتــصــاالت انــفــردت بــتــثــبــيت
الك الدائم 1324 موظفا على ا

وإطالق التعيينات اجلديدة عن
طـريق االسـتـمـارة االلـكـتـرونـيـة
وتخصيص  575درجة وظيفية
وترفـيع اكـثر من 7000 موظف
وحتويل موظـفي األجر اليومي
الـى عـــقـــود خالل عـــامي 2018
و 2019وحُـقـقت نـسب االجنـاز
ـئة بـعد ان فيـها بواقع  100با

ئة)  كانت صفراً با
على صـعيد مـتصل تمت تـهيئة
الــبــنى الــتــحــتــيــة لــلــحــكــومــة
االلكترونيـة وإكمال ربط مقرات
الوزارات بـحدود 131 منـتسـبا
واجنـــــاز مـــــشـــــاريـع مـــــهـــــمـــــة
للـوزارات لتـكون نـسبـة االجناز
ـئة بـعد شاريع 100 با بهـذه ا

ئة. ان كان ايضاً صفراً با
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ــكن ويــنــخــفض عــددهم  كــمــا ال 
استخدام سياسة االمر الواقع.

ÂUFD « sŽ »«d{√
ال يـحق ألي جـهـة استـخـدام الـعنف
ـتظـاهـرين وتـتحـمل االجـهزة ضـد ا
االمـــــنــــيــــة اي اعــــتـــــداء يــــنــــال من
الـتــظـاهـرات واالســتـمـرار بــالـعـنف
يـولد الـغـضب اجلمـاهـيري وتـسقط
الشـــــــــرعـية من احلكم الـديقراطي
 ومن اجل الـــتــصـــعــيـــد الــســـلــمي
لــلــمــتـــظــاهــرين  االعالن عن بــدء
االضــراب عـن الــطـعــام وهـي احـدى
الوسائل الـسلــــــــمية لـلضغط على
الـطبـقة الـسـياسـية الـتي تصـر على
ان يــتــولى شـــــــــخــصــيـــة حــزبــيــة
رئـاسـة الــوزراء! كـمـا أنـهــا وسـيـلـة
لـكـسب التـأيـيـد الرأي الـعـام احمللي
والـــــــــدولـي وهـي مـن الــــــــوســـــــــائل

السلمية الناجحة عبر التاريخ.
آخر الكالم:- بالـــــــــفوضى يتحول
الــنــهــر اجلــمــيل الى بــحــر مــتالطم

وفوضوي.
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بغداد

نبض القلم

لــيس رجـمــا بـالــغـيب  بـل هي رؤيـة اســتـشــرافـيــة  ضـمن حــدود قـدرة
االنسـان العـادي أن يتوقع أن تـصل العـملـية الـسيـاسيـة في العراق الى
دة الدسـتورية احملددة طريق مسـدود ة في إختيار رئـيس وزراء خالل ا

15 يوما  رغم االلتفاف عليها باضافة أيام أخرى ..
والسبب ..

رة  خرج من يد الـكتل السياسيـة لتتفق أو تتوافق على أن القرار هذه ا
أي قضية موضع خالف في اللحظات االخيرة  وتخرج من االزمة  كما
رات السـابقة ليعود  الـقرار الى  الشعب .. وهذا يعد كان يحصل في ا

 إجنازا كبيرا لالنتفاضة الباسلة ..
اضي  بـعنـوان (تـيتي .. بـ الثـبات في مقـالي الـسابق  في اخلـمـيس ا
ن ذهب الى هـذا الرأي أن عـملـيـة إختـيار والتـغـييـر)  توقـعت كـغيـري 
رة في رئـيس مـجلـس الوزراء سـتـدخل في نـفق قـد ال تـخـرج مـنه هـذه ا
اللحـظات االخيـرة كمـا جرت العـادة في االزمات السـابقة  الن الـشباب
ــنـصب  ـرشح لــهـذا ا ــنـتــفـضــ لن يـتــراجـعــوا عن شـروطــهم في ا ا
ومطالبهم الوطنية التي يلتقي علـيها العراقيون جميعا .. وهذا ما حصل
ــقــدمــات تـشــيــر الى الــنــتــائج في عــدم تــمـكـن رئـيس فــعال إذ  كــانت ا
اجلمـهوريـة من االختـيار والـتكـليف  ولم حتظ االسـماء الـتي ترددت في

االعالم للترشيح بقبول ساحات االعتصام..
كما كان لضغط  الشعب  ووقـفته وإرادته في التغيير من خالل ساحات
االعتـصام صـدى في مجلـس النواب في صـدور قانـون انتـخابـات جديد
يستجيب الرادته في التغيير وترمى الكرة في مرمى الناخب  في تغيير
اخلـارطـة الــسـيـاسـيـة إن أحــسن االخـتـيـار.. وهـذا يــعـد  إجنـازا كـبـيـرا

لالنتفاضة الباسلة ..
ولـعل ذلك هـو الـدرس االول من االنـتـفـاضة الـبـاسـلـة  الـذي يـتـقـدم على
ن يعنيه االمر ا الى االن لم يستوعبه البعض  الدروس االخرى   ور
من السياسي   فقد عاد الشعب بقوة ليمارس دوره الوطني في صنع
ـعـادلـة السـيـاسـيـة  ولـيس الـكتل الـقـرار  ويكـون الـرقم االصـعب في ا
ـال  فقـد كان السـيـاسيـة  وإن كانت تـمـلك السـلـطة والـقوة والـنـفوذ وا
مسـتحـيال علـيـها أن تـمرر أي  وجه من تـلك الوجـوه السـياسـية تـرفضه
ا جـعلـها ـرشح  ساحـات االحتـجـاج  وال تنـطبق عـليه شـروطـها في ا
تقع في خـرق دستـوري  وفـوضى وخالفات وسـجاالت و (حـيص بيص
سياسية) وتصريحات متنـاقضة تنم عن حيرة وتخبط في تلمس الطريق
لـلــخـروج من االزمــة  الـتي تـتــفـاقم يــومـا بـعــد  أخـر  عـلـى الـعـكس من
نتفض فهم موحدون في الهدف  ومـتمسكون بسلميتهم  ويزدادون ا
ي لهم  ولم تنل قوة واصرارا   ويتصاعد مستوى الدعم احمللي والعا
من إصـرارهم عـلى بلـوغ  ذلك الـهـدف  جـسامـة الـتـضحـيـات والـظروف
القـاهـرة  وفي مقـدمتـهـا دماء الـشهـداء الـغالـية الـتي جـعلت االنـتفـاضة
ترتقي الى مـستوى معـركة مصـيرية من أجل إسـتعادة الوطن .. وطن ال
مكان فيه للـفساد والفاسـدين.. وطن يستعيـد عافيته علـى يد شباب ثائر
تـلك مـشروعـا وطنـيـا  وإرادة عالـية عـلى حتـقيـقه  ويـطالب بـحقه في
احلياة والـرفعة والـتقدم والـهيبـة التي عرف بـها وطنه ..وهـو ليس باالمر

العسير على االرادة الوطنية ..
 ليس مهمـا العنـوان الوظيفي  وال يـعني شيئـا أن يكون هذا أو ذاك في
ـوقع االول في الـدولـة إن لم يـحـمل  مـشـروعـا وطـنـيـا يـقـتـرن بـاسـمه  ا

ويعمل على تنفيذه بوضع خطة و برامج  زمنية الجنازه ..  
والشباب الـعراقي لم ينزل الى الـساحة  بفـورة عاطفيـة  أو تدفعه حاجة
ـلك مــشـروعــا وطـنـيــا وضع عـنــوانه الـكـبــيـر في االول من ذاتـيــة  بل 
شـروع واضـحة تشرين االول  –اكتـوبـر (أريد وطـنـا)  ومفـردات هـذا ا
ودقيقة تالمس الواقع وحتقق الطموح ويلتقي العراقيون جميعا عليه ..
وهـنـاك جتــارب  كـثـيـرة في الـعــالم تـؤكـد دور الـقـائــد  عـنـدمـا يـاتي الى
السلطـة وهو يحمل  مشـروعا وطنيا يـنهض بالبالد من كـبوتها والوضع
ير الصـعب الذي وصـلت اليه   من بـينـها جتـربة روسـيا  بـقيـادة فالد
بوتـ بعـد تفـكك االحتاد السـوفيـتي  وانفـراط عقـد جمـهوريـاته وتعرض

ا فيها االقتصادية والفقر .. االنسان الى شتى أنواع الضغوط 
لذلك ..

لم يأت  بوت الى احلكم  ليكون رئيسا  ورقما عاديا في تاريخ روسيا
الرئاسي  إذ أنه جاء في فترة عـصيبة - بعد إنهـيار االحتاد السوفيتي
 بل جاء  يـحمل مـشروعـا  باعـادة  ماضي االحتـاد السـوفيـتي  ويعـيد
ـية بعد ي كـقطب رئيس له تأثـيره في السيـاسة العا لروسيا دورهـا العا
ــكن أن تــتـلــمس ذلـك من إجــابـتـه عـلـى سـؤال االنــفــراد االمــريــكي  و
صحفي عن احلدث الـتاريخي  الذي شهـدته روسيا   وكان يـود تغييره
رد عـلى الــفـور (انـهـيـار االحتـاد الــسـوفـيـتي) ووصـفـه بـانه أكـبـر كـارثـة
جـيـوسـيـاسـية .. وانـه سيـمـنع انـهـيـار االحتـاد الـسـوفـيـتي لـو اتيـحت له

فرصة تغيير تاريخ روسيا احلديث ..
ويـوازي مـثـال روسـيا  –بـوتـ وانـهـيـار االحتـاد الـسـوفـيـتي مـثـال اخر
هـمـة وهـو إحـتالل العـراق وتـدمـيره  يـوازيه في االهـميـة واخلـطـورة  وا
فـهــو كـارثـة جـيــو سـيـاسـة أيـضــا  لـكن هل من  جــاء الى احلـكم  بـعـد
ـكن أن يـبـني الـعـراق ويـعـيـد له  دوره االحـتالل كـان يـحـمل مـشـروعـا 
ـفــردات وبـرنــامج مــقـسم عــلى الـزمن  احملــوري  االقـلــيـمي والــدولي 
ـشروع ويـحـقق النـسـانه مـا يتـمـنـاه  لـيـكـون الـقاعـدة االسـاسـيـة لـهـذا ا
النـهـضوي الـوطني الـكـبيـر  أم ال يزال الى الـيوم  لـم يسـتطع  أن يـسد
ــواطن  االسـاسـيـة ولـيس الـكـمـالـيـة  وهي حـاجـة واحـدة من حـاجـات ا
الـكـهـرباء رغـم ما صـرف  عـلـيـهـا امـوال طائـلـة .. وقس عـلـيـهـا مـفردات
أخــرى  كـثــيـرة في الــتـعــلـيم والــصـحــة والـعــمل  والـزراعــة والـصــنـاعـة
والتكنلوجيا الخ .. واالخطر أن هنـاك مشاريع مهمة  كانت قائمة أغلقت

 أو دمرت أو حلت بدل ان تعاد لها احلياة والعمل ..
لـيس مــوضـوعي بـوتـ وحـكــمه  بل هـو  مـجـرد مــثـال يـرد  في الـذهن
رحلة التي يتصدى لها الشخص االول في همة وا للمقارنة في الدور وا

السلطة  ..
عشرون عاما مضت على وجود بوتـ على راس السلطة في الكرمل 
وسيسـتمـر رئيسـا حتى عام 2024 بحكم الـدستـور  وقد ترك بـصمته
اخلاصة في تاريخ روسيـا رغم ما يطرحه البـعض عليه من مالحظات ..
فهـناك من يـتفق  مـعه  وهنـاك من يخـتلف  ولـكن هنـاك إتفاقـا على أنه
ـهـمـة في فـترة نـقـيض سـلـفه  فـقـد حقق لـروسـيـا  اجنـازات وصـفت بـا
عــصــيـبــة  وهــو مــا تـطــمح الــيه ســواء في الــداخل  أو عـلـى الـصــعــيـد
ية  سـواء في مجلس االمن اخلارجي واستـعادة هيـبتهـا ومكانـتها العـا
ـتـلـكـه من قـوة  عـسـكــريـة ونـوويـة ــا  بـاحملــافـظـة عـلـى حق الـنـقض  
ـتحـدة فـي  مسـائل يـحـسب لـهـا حـسـاب  أو في مـعـارضـته الـواليـات ا
كـثـيـرة  وانـفـرادهـا في الـعـالم وفي عـودته الى مـنـطـقـة الـشـرق االوسط
ا تـكون عملـية االستيالء كن جتاوزه  ور بقوة ليـمارس فيهـا دورا ال 
على جـزيرة الـقرم  عام 2014 كاحـد العالمـات الـبارزة في  تـاريخه  
ووصل بــوتــ بــروســيــا الى مــوقع مــؤثــر  بـحــيـث أتـهـم بـالــتــدخل في

االنتخابات االمريكية ..
ـثال ..?.. ومـا هي االجنازات االسـتـراتيـجيـة التي أين العـراق من ذلك ا
ـاضــيـة  تـعــيـد  لـلــعـراق مــكـانـته ودوره حتـقـقـت عـلى مـدى 16 عـامــا ا

ي ?.. احمللي واالقليمي والعا
- االنتفاضة أجابت  ..

- العراق كبـبر .. وليس صغـيرا  أو دولة  حديـثة أو هامشـية أو وهمية
..  وقـدر الـعـراق أن يـظل كـبـيـرا بـإنـسـانه وعـطـائه وتـضـحـيـاته.. وحـالة
الوعي السياسي واالرادة الصلبة لدى الشـباب الثائر تؤكد تلك احلقيقة

تجذرة على االرض وفي النفوس والضمائر .. ا
وكل على قدر مهمته

 } } } }              
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ـفــيـد أن تـتـحـدث عـن نـفـسك عـنــدمـا يـغـمط من ا
االخرون حقك ..
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تــقـــطع امــانــة بــغــداد مــجــســر
ملـعب الشـعب اليـوم اخلميس
واشارت الى ان القطع سيكون
جــزئـيـا. وقــالت في بـيـان امس
انه (قطع مجسر ملعب الشعب
بشكل جـزئي اخلميـس الساعة
) مــبـيـنـة ان (ذلك  10صــبـاحـاً
رحلة الثانية من جاء الطالق ا
اعمال الصيـانة والتي تتضمن
ــفــاصل احلــديــديــة صــيــانـــة ا
لــلـمــجـســر بـعــد اجنـاز اعــمـال
االكــــســــاء في وقـت ســــابق من

هذا الشهر). 
واضـافـت ان (الـقــطع ســيــكـون
جزئياً وليس كامالً اي سيقطع
جزء من اجلانب وحتديداً جزء
ــــــــتـــــــوجـه من مـن اجلـــــــانـب ا
الـكـرادة بـاجتـاه زيـونـة) الفـتة
الى ان (الــعــمل ســيــكــون عــلى
مـــدار الـــســـاعـــة وبـــواقع ثالث
نـوبــات عـمـل وبـالــتـنــسـيق مع

رور العامة). مديرية ا
وأوضــــــحت االمــــــانــــــة ان مـــــا
تـــداولـــته بــــخـــصـــوص كـــســـر
أنــــبـــــوب مــــاء أســــفـل جــــســــر
اجلــادريـة قـد يــتـسـبب في شح

اء الصافي ال صحة له.  ا
واضــــــاف في بــــــيـــــان امس ان
(احلـاصل هـو في أنـبـوب لـنقل
ـاء ـاء اخلــام وال عالقـة له بـا ا

الــــصـــــافي الــــذي يـــــجــــهــــز به
ــواطن وان الــكــســر الــذي  ا
اصـالحه فـي وقت ســــابق هــــو
بـعـيد عـن الكـسـر احلـالي الذي
لن يــسـبب شح او انــقـطـاع في

اء الصافي). ا
ونــــوهت االمـــانـــة الى ان (شح
ــــاء احلــــاصــــلــــة فـي بــــعض ا
احملالت الـسـكـنـيـة ضمـن قاطع
الــرشــيــد الــبــلــدي هي بــســبب
كسـر أنبـوب ماء رئـيسي بـقطر
50 سـنتـمـترا وبـعمق 6 أمتار
حتـت االرض أســــــفـل جــــــســــــر
اجلـادريـة من جـانب الـكـرخ من
بـــغــــداد وجـــاري الـــعـــمل عـــلى
ــاء اصالحه وســـيـــعــاد ضـخ ا
).كـمـا اعلـنت عن مـسـاء االثـنـ
ـــاء الـى بـــعض (اعـــادة ضـخ ا
احملالت الـسـكـنـيـة ضمـن قاطع
بلدية الرشيد التي شهدت شح
ــاضـيــة اثـر خالل الــسـاعــات ا
كـسـر أنـبـوب مـغـذي بـقـطر 50
سنتمترا أسفل جسر اجلادرية
حــــــيـث  اصـالح الــــــكــــــســــــر
ـــاء بــــالــــكـــامـل واعـــادة ضـخ ا

بشكل طبيعي).
وبـــــاشــــــرت أمـــــانــــــة بـــــغـــــداد
بإستحداث طريق حولي جديد
ــروري عن لــتـخــفــيف الــزخم ا

مدخل بغداد من جهة بابل .
وقــالت االمــانــة في بــيـان امس

ــشـــاريع بـــاشــرت ان (دائـــرة ا
باستحداث طريق حولي جديد
تد خلف علوة الرشيد بطول
سارين عرض 2250  مترا و
الــواحــد 12 مــتــرا لـــتــخــفــيف
ــروري عن طــريــــــــق الــزخـم ا
بـــــغــــداد بـــــابل). وأضـــــافت ان
(الـدائـرة اجنـزت فـتح الـبوكس
الـــــتــــــرابـي وفـــــرش احلــــــصى
ــبـــاشــرة بـــالــصب اخلـــابط وا
الــــكـــونــــكــــريـــتـي بـــســــمك 30
سـنــتـمــتـرا ثم اكــسـاء الــطـريق
بـطـبـقتـ من مـادة (الـبولـيـمر)
الــــرابــــطـــة) مــــشــــيــــراً الى ان
(االعمـال تتـضمن ايـضاً انـشاء
بـوابـة جـديـدة لــعـلـوة الـرشـيـد
بــعــرض 20 مــتـــرا لــتــســـهــيل
دخـول الشـاحنـات الـيهـا).قالت
ـائـيـة ان مـيـاه ـوارد ا وزارة ا
نهـر الفرات سـيغذي نـهر دجلة
بـ 200  مــــــــــتـــــــــر مـــــــــكــــــــــعب
بـــالــثــــــــــانــيـــة واكــدت زيــادة
اخلطة الـزراعية الكـثر من ستة
. واضـاف الــوزيـر ماليــ دو
جـــمـــال الـــعـــادلي في مـــؤتـــمــر
صــحــفي امس ان (الــعــاصــمــة
بـغــداد ومـدن واسط والـعـمـارة
وصـوال الى مـنـطقـة الـقـرنة في
الــبـصــرة سـتــشـرب والول مـرة
في الــتــاريـخ من نــهــر الــفــرات
بــعـد تــوجـيه الـبــعض مـنه الى

نـهـر دجـلـة بــعـد ان شـهـد نـهـر
الفـرات ارتفـاعا كـبيـرا في هذه
ـيــاه لـلـعـام اجلـاري). واشـار ا
الــعـادلي الـى ان (نـهــر الـفـرات
بـدا يــزود نــهــر دجــلـة بـ 200
مـتـر مكـعب بـالـثانـيـة بعـد بـعد
ائـيـة اجليـدة التي االيـرادات ا
وصلـت فيه) مـؤكدا ان (نـهري

الـــفـــرات ودجــلـــة ســـاهـــمــا في
ـئة من االهوار اغمار  100 با
ـاضي واحلـالي) خالل الـعــام ا
وقـــــــــال ان (الــــــــوزارة قـــــــــامت
وبــاالتــفــاق مـع وزارة الــزراعـة
عــلى زيــادة اخلــطــة الــزراعــيـة
للمـوسم احلالي كـزراعة مروية
وبواقع 6.1 مـلـيـون دو بـعد

ان كـــــــــــــــــــانـت 500 الـف دو
ــاضي). وكــان نــهــرا ــوسم ا ا
دجـلـة والفـرات قـد شـهدا خالل
ـاضـيـة بـاسـتـثـناء الـسـنـوات ا
ـاضي من شـحـة كبـيرة الـعام ا
بـسـبب شح االمـطـار فـضال عن
ــــصب مـن بــــنـــاء قــــيــــام دول ا
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