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 أعـلنت زين العـراق إحدى شـركات مجـموعـة زين الرائدة في خـدمات االتـصاالت والبـيانات
تنـقّلة في منطـقة الشرق األوسط وشـمال إفريقـيا عن افتتاح مـركز ا جديدا اخـر للخدمات ا
ـبيـعـات في محـافـظة نـيـنوى  —قـضاء تـلـعفـر - شـارع حسـنـكوي  —قرب اعـداديـة تلـعـفر وا

ا تمثله محافظة نينوى من أهمية كبيرة للشركة. . لتلبية احتياجات مشتركيها  للبن
 ونقل بيان تـلقته (الزمـان) امس عن الرئيس التـنفيذي لـشركة زين العـراق علي الزاهد قوله
ان (محافظة نيـنوى حتظى باهتمامنا اخلاص باعتـبارها ثاني أكبر محافظات العراق ومع
ـعتـمدة انـطالقاً من عـودة األمـور الى طبـيعـتهـا في احملـافظـة بادرنـا إلى افتـتاح مـراكـزنا ا
حرصنا على تسـهيل حصول أهلها على بطاقات الشـحن واخلطوط ليتمكنوا من البقاء على
تواصل مع الـعالم) ,مضـيفـاً ان (هذا من ضمن سـعيـنا الدؤوب إلى الـتواصل مع مـشتركـينا
من خالل شبكـة واسعة من مراكز اخلدمة ونـقاط البيع في مختلف محـافظات العراق لتقد

.( شترك افضل اخلدمات وتلبية احتياجات ا
ـشـتـركـ وتـلـبـيـة  وتـنــدرج هـذه اخلـطـوة في سـيـاق خـطــة هـادفـة تـوسـيع مـراكـز خـدمــة ا
ـركز امتداداً لـسلسلـة مراكز تطـلقها زين ثل ا ـكنة و متـطلبـاتهم بأفضل وأسـرع طريقة 
الـعراق في مـختـلف أنحـاء البالد لـتكـون قريبـة من مشـتركـيهـا. ولتـقدم لـروّاده باقـة خدمات
تـشـمل بـيع واسـتـبـدال اخلـطـوط وبـطـاقـات الـشـحن وتـسـديـد الـفـواتـيـر إضـافـة لـلـخـدمات

االستشارية للمشترك ضمن إطار متكامل بأسعار تنافسية وبسهولة تامة. 
 يذكر أن زين الـعراق هي إحدى أكثـر الشركات تـقدماً من النـاحية التـكنولوجـية في العراق.
شتركيها ها  وهي تبحث باستمرار عن كـيفية استخدام أحدث احللول التكنـولوجية وتقد
وأبرزهـا الـتـوثـيق االلـكـتـروني لـلـبـيـانات. كـمـا تـسـعى الـشـركـة لـلـوصـول إلى كـافـة شرائح
اجملتمع وتغطية كامل احملافظات في العراق من خالل مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة
لهـا لتـضمن تأمـ اخلدمة األفـضل واألسرع. هذا وقـد ساهـمت زين العراق في إعـادة إعمار

ناطق احملرّرة من خالل إعادة تأهيل البنى التحتية لالتصاالت. ا
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قـتل عنـاصـر شرطـة احلـدود عـلى طريق
بلدروز - مندلي قبل أسابيع) .

وأضــــاف  الـــعــــبـــادي لــ(الــــزمـــان)  أن
(عمليـة إعتقـال اإلرهابي تمت في أحدى
منـاطق شرق ديـالى  مبـينـا أنه   نقل
عتقل الى مركز أمني للتحقيق وإتخاذ ا

األجراءات الالزمة بحقه) .
تحدث اإلعالمي ومن جهة اخرى أعلن ا
باسم شرطة ديالى العـقيد غالب العطيه
لـ (الزمان)  إن  (قـوة أمنيـة من الشرطة
اإلستـخبـارات تمـكنت وبـعمـليـة نوعـية
من إعـتقـال شبـكـة مكـونـة من شخـص

ــواطــنـ عــبــر مـواقع تــقــوم بـإبــتـزاز ا
الـــتــواصل االجــتــمــاعـي بــاسم تــنــظــيم

داعش االرهابي في قضاء بلدروز  ) .
وأضـاف الـعـطيه   أن  (عـمـلـيـة إعـتـقال
الشبكة تمت بكم وبناء على معلومات
إسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة مـبـيـنـا أنه  نـقل
ــعـتــقـلــ الى مـركــز أمـني لــلـتـحــقـيق ا

وإتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهما) .
تحدث االعالمي باسم شرطة فيما ب ا
ديالى  العقيد غـالب العطيه  إن  (فريقا
امـــنــيــا من الــشـــرطــة واالســتــخــبــارات
بــاشــراف مـن قــبل قــائــد شــرطــة ديــالى
الـلواء فـيـصل العـبـادي جنح في عمـلـية
نوعية باعتقـال فريق داعش االلكترونية
في اطـراف قـضـاء بـلـدروز مـوضـحـا أن
الــفــريـق  يــتـــألف من شـــخــصـــ كــانــا
يـقـومـان بـابتـزاز وتـهـديـد الـشـبـاب عـبر
مـواقع الـتواصـل االجتـمـاعي لـلـحـصول

على أموال) .
ـتـحـدث بـاسم شـرطة ديـالى  أن واكـد ا
يزا استمر (العملية تمثل جهدا أمنيا 
ايام عدة قبل التوصل الى هوية اعضاء
ـثل ضربـة قوية اخللـية وان مـا حتقق 
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قـال مـحافظ ديـالى مـثـنى الـتـمـيمي  ان
الـــقـــوات االمـــنـــيـــة في احملـــافـــظـــة هي
ــســؤولــة عن بــسط االمن في اقــضــيـة ا
ونــواحي احملـافــظـة   الســيـمــا جـلـوالء

وقرتبة .
وبـ الــتـمــيـمي  لــ (الــزمـان) امس  ان
(احلكـومـة احمللـية بـرئـاسته وبـاعتـباره
رئيس اللجنة االمنية العليا يشرف على
فرض االمن في نـاحيتي جـلوالء وقـرتبة
 ويؤكد انها تقع ضـمن سلطة احلكومة
االحتـاديـة  وال صـحـة لـلـشـائـعات الـتي
تـــتـــحـــدث عن وجـــود اتــفـــاقـــات اخــرى
ـنــاطق الــتي كــانت حتت بــخــصــوص ا

سيطرة اقليم كردستان سابقا) .
ودعى التـميـمي   الى  (عدم زج مـناطق
احملــافـــظـــة وامـــنـــهـــا ضـــمن احلـــمالت
االنــتـخـابــيـة الــتي يـقــوم بـهـا الــسـاسـة
ــرشــحــون من خالل اطالق االكــاذيب وا
غرضـة التي هدفها زعزعة والشائعات ا
االمن في مــنــاطق احملـافــظــة   السـيــمـا

جلوالء وقرتبة) .
 U UHð« œułË

واشار التميـمي   الى ان  (هناك جهات
سياسية تروج اخبار كاذبة ومفبركة عن
وجــود اتــفــاقــات تــقـوض مـن صالحــيـة
ـركزيـة واحملـليـة في مـناطق احلـكومـة ا
جــلــوالء وقـرتــبــة   مــنـوهــا بــأن هـؤالء
االشـــخـــاص مــــعـــروفـــون ولــــهم مـــآرب
انـتـخـابــيـة لـتـروجـيـهم هـذه الـشـائـعـات

الكاذبة) .
ومن جانب آخر أعـلن قائد شـرطة ديالى
اللـواء فـيصل الـعبـادي إن  (قـوة أمنـية
مـن اإلسـتــخـبــارات تــمـكــنت وبــعــمـلــيـة
نـوعـيـة من إعـتـقال أحـد مـنـفـذي عـمـلـية

وبالتـالي فأن النـفط اخلام الذي كان
كن بيعه). يستخدم بكميات كبيرة 
واعلـنت شركـة رويال داتش شل عن
سـعـيـهـا لـزيـادة الـغـاز بـالـعـراق إلى
مليار قـدم مكعب يومـيا بحلول 1.4
العام . 2020وقال مسؤول تنفيذي
كـــبــيــر لــدى الــشـــركــة إن (الــشــركــة
ـشـروعـهـا مـلـتـزمــة الـتـزامـا كـامال 
ــشــتـــرك لــلــغــاز في الــعــراق وهي ا
تـخــطط لـزيـادة إنــتـاجـهــا من الـغـاز
هـنــاك إلى  1.4مــلـيــار قــدم مــكـعب
يــومـيــا بـحــلـول  .(2020ويـخـطط
الـعــراق لـوقف حــرق الـغـاز بــحـلـول
العام 2021 إذ يتسـبب حرق الغاز
في فقدان إيـرادات بنحو 2.5 مليار
دوالر في ح أن كمـيات الـغاز التي
يــتم حــرقـهــا تـكــفي لـتــلـبــيـة مــعـظم
احـــتــيـــاجـــات تـــولـــيــد الـــكـــهـــربــاء

باستخدام الغاز. 
“Uſ ÃU²½«

ـديـر الــعـام لـشـركـة من جـهــته قـال ا
غاز الـبـصرة فـرتس كالب إن (إنـتاج
ُنـتج ـشـتـرك ا ـشـروع ا الـغـاز من ا
الـرئـيس للـوقـود في جـنـوب الـعراق
يبـلغ حالـيا 938 ملـيون قـدم مكعب
ـزيد قـيـاسيـة يـومـيـا مع التـخـطـيط 
من الـتــوسع ومـنـذ 2013 ح بدأ
عـاجلة ألكثر التشغـيل رفعنـا طاقة ا
من ثالثــة أمــثــالــهــا) مـؤكــدًا ان(شل
سـتكـون في وضع أقـوى يـسـمح لـها
بتركيز جهودها عـلى تطوير وتنمية
ـا مـشروع نـبراس غاز الـبـصرة ور
لـلبـتروكـيـماويـات بـالطـبع) وتـخطط
وزارة النفط في الوقت نـفسه لزيادة
الـطـاقـة اإلنـتـاجـيـة لـلـبلـد مـن النـفط
اخلام إلى  6.5مليون بـرميل يوميا
بحلول  2022بدالً من نحـو خمسة
ماليـــ بــرمــيـل يــومــيـــا في الــوقت
الـــراهـن. وكـــانت شـل قـــد اكـــدت في
وقت سـابـق إنـهـا سـتــركـز جـهـودهـا
عــلى تــطــويـر وتــنــمــيـة شــركــة غـاز صاحب Uſ“∫ ما تزال ابار النفط العراقية حترق الغاز ا
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في مثل هـذه الـعـقود عـالـية الـتـكالـيف (مـليـارات الـدوالرات سنـويـا) كان
الــواجب عــلى الــطــرف االول (اجلــانـب الــعــراقي) أذا كــان فــعال يــنــوي
ـؤهل ـدقق ا تـلك عددا كبـيرا من ا السيـطرة علـى الكلـفة أن يهـيئ و
ـقـدمــة من قـبـله لـلـمـواد لـتـدقـيق مـصــاريف الـطـرف الـثـاني والــفـواتـيـر ا
عـدات اجملهـزة والـعقـود الـثانـوية الـتي يـبرمـهـا واجور ورواتب الـقوى وا

برمة. العاملة التي يوظفها ألغراض تنفيذ العقود ا
واقع احلال يـشيـر الى أن الوزارة ال تـمتـلك حتى االن الـعدد الـكافي من
. ولـذلك فـإن عـمـلـيـات التـدقـيق مـا زالت مـتـأخـرة وأن حـسـابات ـدققـ ا
الـسـنـوات  2012و 2013و 2014و 2015مـا زالت تـنــتـظـر الــتـدقـيق
ـتـخـصص لــدى دوائـر الـرقـابـة في والـسـبب هـو قــلـة الـكـادر الـعــراقي ا

الوزارة وفي شركاتها االستخراجية.
لذلك فإن تدقيق عقود اخلدمة واالنتهاء مـنها كل سنة بسنتها مسألة في
غاية االهـميـة وإن تأجـيل التدقـيق الى سنـ الحقـة يفرغ عـملـية الـتدقيق

من غرضها احلقيقي. 
وفي زمن الـوزيــر الـســابق  االنــتـبـاه الـى هـذه احلــالـة ووجه من خالل
جلنة لوضع آلية للتعاقد مع شركات تدقيق متخصصة أجنبية أو عراقية
لتـقد الـدعم للـكـادر العـراقي ومسـاعدته فـي االسراع بـأعمـال التـدقيق
ـصـاريف هـذه العـقـود كل سـنـة بـسـنـتـهـا وحتـاشي الـتـأجيـل. لكـن هذه
اخلطـوة بـعد أن  وضع االلـيـة تعـثـرت ولم جتد الـتـرحيب لـدى الـدوائر
اليـة وعندما التدقيـقية في الـوزارة مرة بحـجة عدم توفـر اخملصصـات ا
توفرت اخملصـصات قيل بـإن التعاقـد مع استشـاري تدقيـقي متخصص
ال ضرورة له !!! وعليه سوف تستمر ظاهـرة تأخر االجهزة التدقيقية في
ادة (9 و 20) تدقـيق مـصـاريف الـعقـود بـحـجـة أن عقـود اخلـدمـة في ا
صلحة منها تـسمح تأخيـر التدقيق الى (3)  ثالثة سنوات الحقـة. ترى 
صلحة ـصلحة الـوزارة أم هي  ادة?? هل هي  من وضعت شروط هذه ا

قاول االجنبي??? ا
إنها مسألة مثـيرة للجدل إال أنه يعـتقد إن عمليـة تدقيق مالي لكي تكون
مجـدية يـجب إن تتم بـالتـزامن مع الصـرف أو بعـده مبـاشرة. وأن أجراء
الـتــدقـيق فـي زمن الحق وعـلـى مـدى ســنـ عــديـدة كــمـا تــبـرره اجــهـزة
الـتـدقـيق تـسـتـنـد الى نص في هـذه الـعـقـود وهـو أمـر ال مـعـنى له ويـجب

معاجلته ووضع األمور في مسارها الصحيح. وقد 
ـــالــيــة ــوضـــوع مــؤخـــرا من قــبل الـــدائــرة ا رفع ا
واالقتصادية الى السيد الوكيل األقدم لوزارة النفط
ـوضـوع وفق ما تـقـتـضيه بهـدف الـتـوجيه بـحـسم ا

مصلحة العمل.

وأضــاف الــدايــني أن  (مــجــلس ديــالى
يـولي مــلف اآلثـار اهـمــيـة كـبـرى ووجه
بدعم دائرة اآلثار بقوة وجنح في ايقاف
واقع االثرية أكثر من 40 جتاوزا على ا
في مناطق مـتفرقـة من احملافظـة)  الفتا
الى أن  (مجلس ديـالى يعتـزم دعم خطة
أحياء مـلف اعادة فتح مـتحف اآلثار في
بعقوبة باعتباره داللة مهمة لألجيال) .
ومـن جــانـب آخـــر اكــد رئـــيـس مــجـــلس
ديــالى   إن ) اجملــلس جنح فـي ايــقـاف
ابـتـالع اكـثــر من الف دو من االراضي
ـملـوكة لـلدولـة في بـعقـوبـة ومحـيطـها ا
من قـبل قـوى مـتـنـفـذة كانـت قد وضـعت
يــديـهــا عـلـيــهـا وبــدأت بـبـيــعـهــا كـقـطع
بالغ مالية كبيرة). سكنية للمواطن 
واوضح  الدايـني ارسـلنـا كـتبـا رسمـية
 الى  (رئـاسـة مـجـلس الـوزراء لـلتـدخل
ـنع اكـبر عـمـلـية اسـتـيالء على الـعاجل 

ن يـحـاول االضـرار بـاألمن واالسـتـقرار
وتهديد االهالي ) .

الى ذلك كـشف رئـيس مـجـلس مـحـافـظـة
ئـة من ديـالى عـلي الـدايني  ان  95 بـا
ــواقع األثــريـة فـي احملـافــظــة مـنــدثـرة ا
حتـت الــتــراب ولم يــتم اســتــكــشــافــهــا
مؤكـدا أن اجملـلس جنح في ايـقاف أكـثر

واقع. من 40 جتاوزا على هذه ا
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وقـال الـدايــني لــ (الـزمـان)  إن  (ديـالى
تـضم اكــثـر من  800مـوقع اثــري تـمــتـد
حلـقب وعصـور مـختـلـفة بـعـضهـا عـمره
اكـثــر من  5االف ســنـة يــعـود حلــضـارة
)  الفتا الى ان  (5 اشنونا والسـومري
ــواقع خــضــعت ـــئــة فــقط من تــلـك ا بــا
لــــعـــمــــلـــيــــات تـــنــــقـــيـب من قــــبل فـــرق
االسـتـكشـاف والـبـقـية مـا يـزال مـطـمورا

حتت التراب) .

ارض الـــدولــة فـي ديــالـى من قـــبل قــوى
متنفـذة تعتمـد اساليب وادوات مخـتلفة
في السـيطـرة على تـلك االراضي وفرض
سـيـاســة االمـر الـواقع من خـالل بـيـعـهـا
وحتــويـلــهـا الـى ازقـة واحــيـاء ســكـنــيـة

بشكل مخالف للقانون) . 
ائية ـوارد ا من جهة اخـرى  قال مدير ا
ـعـمـوري لـ (الـزمان)  في ديـالى مـهـند ا
ــيـــاه الــتـي وصــلت الى إن  (  كـــمــيـــة ا
بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى جراء
ـاضـيـ تـقـدر األمـطـار خالل الـيـومـ ا
بـ 10مــلـيــون مـتــر مــكـعب)  مــبـيــنـاً أن
(الــبــحــيــرة ارتـفــعت بــنــســبـة 6سم عن
السـابق)  مـضيـفا ان  ( خـزيـنهـا إرتفع
بـالــوقت احلـالي الى مــلـيـار و 442مـتـر
مكـعب   حـيث سيـكـون إرتفـاع خـزينـها
له آثـار إيـجابـيـة عـلى اخلـطط الـزراعـية

واسم القادمة) .  خـــــالل ا

واستـخـراجه لهـا اهـميـة اقـتصـادية
وفـنــيـة كـبـيـرة  فـعــنـد وصـولـنـا الى
طاقة انـتاجيـة تبلغ   1,4ملـيار قدم
مكعب في الـيوم بحـلول عام 2020
سيجني البلد ايرادات كبيرة تضاف
لـلـمـوازنـة). ولـفت الى ان(هـذا االمـر
ســيــؤدي  الى ايــقــاف اســتــيــراد او
شـــراء الـــغـــاز مـن ايـــران فـــضال عن
استخدام الغـاز بدال من النفط اخلام
في مــــحــــطـــات تــــولــــيـــد الــــطــــاقـــة
الـكـهـربــائـيـة مـا سـيـؤدي الى زيـادة
كــفـاءة احملـطــات عـلـى الـعـكـس عـنـد
اسـتــخـدام الـنـفط اخلــام) مـوضـحـاً
ان(الـــنــفـط اخلــام يـــقــلل مـن كــفــاءة
ـئة مـحطـة الـكهـربـاء بنـسـبة  40با
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اشــاد خــبــيــر نــفــطـي بــاخملــطــطـات
الرامية إليصال مـعدالت انتاج الغاز
في الـــعـــراق الى  1,4مـــلـــيـــار قــدم
مـكــعب يـومــيـا بـحــلـول عـام 2020
لألهمية االقتصادية والفنية الكبيرة
الـتي تـنـطـوي عـلـيـهـا  مـشـدداً عـلى
ضـرورة ايـقـاف عــمـلـيـة حـرق الـغـاز
جــراء مــا يــسـبــبه من هــدر لــلــثـروة
النـفـطيـة مـؤكداً ان  عـدم اسـتئـناف
ـنجزة وراء إستمرار نشآت ا عمل ا
ظـاهـرة حـرق الــغـاز . وقـال اخلـبـيـر
حـمــزة اجلــواهـري لـ(الــزمـان) امس
ان (شركة شل تسعى اآلن الى زيادة
انـتـاج الـغــاز في الـعـراق لـيـصل في

عـام  2020الى مــلــيـار و 400قـدم
مـــكــعب في الـــيــوم بـــعــد ان وصــلت
ـنـتجـة في الـوقت احلـاضر كـميـاته ا
لـيـار قدم مـكـعب) موضـحًا ان الى ا
(الـغاز مـازال يـحرق بـكـمـيات كـبـيرة
اضـــافــة الى عـــدم اســتــئـــنــاف عــمل
نشآت التي  اكتمل اجنازها بعض ا
من اجل الـقـضــاء عـلى ظـاهـرة حـرق
الغاز). وتابع ان(العـراق ينتج اليوم
مــلـــيــار قــدم مـــكــعـب وعــنـــد اكــمــال
عاجلة الغاز عند نشآت اخلاصة  ا
اسـتخـراجه فـسـنـتخـلص من عـمـلـية
هـدر الــغـاز بـســبب حـرقه وســيـكـون
بـاالمـكـان انـتـاج كـمـيـات اكـثـر) الفـتًا
الـى ان(زيــــــادة انـــــــتـــــــاج الـــــــغــــــاز

البصرة بعد أن سـلمت العمليات في
حقل مجـنون إلى احلكـومة العـراقية
. في غــضـون ذلك افــاد مـديــر شـركـة
غاز اجلنوب حـيان عبد الـغني بقرب
ارســــال وفـــــد الـى دولــــة الـــــكـــــويت
الستكمال االجراءات الـفنية اخلاصة
بـاتفـاقـية مـشـروع تـصديـر الـغاز من
الــبــصـــرة الى الــكــويت. وقــال عــبــد
الــغــني في تــصــريح امـس  ان (هـذه
االتــفــاقـيــة تــتـضــمن تــصــديـر 200
مـــقـــمق من الـــغـــاز اخلــام او الـــغــاز
اجلاف الى الـكـويت) معـربـا عن امله
في ان (يـــتم تــوقـــيع االتــفـــاقــيــة في
ـــســتـــقــبـل الــقـــريب).وأشــار الى ( ا
امـكانـية الـتـصديـر من حـقل الـرميـلة
أو من خـالل شــبـــكــة الـــغــاز اجلــاف
الـتي تشـمل جـمـيع احلـقول الـغـازية
في الــبـــصــرة). وفي شــأن مــتــصل 
قـررت جلــنـة الـطــاقـة الـوزاريــة قـيـام
ناقلة مبلغ تخصيص الية  وزارة ا
وتـمـويل 65 مـلـيــار ديـنـار من فـقـرة
ـستـحقات لـلكـهربـاء اجملهزة سداد ا
الـى عــدد مـن الــدوائـــر احلـــكــومـــيــة
وتوجيه وزارة الـنفط بتـجهيز وزارة
الـكــهـربـاء بـأربـعــة آالف مـتـر مـكـعب
يــومـــيــا مـن زيت الــغـــاز لـــتــشـــغــيل
احملــطــات في فــصل الــصـيـف. وقـال
ـــكـــتب االعالمـي لـــرئــيـس الــوزراء ا
حــيـدر الــعـبــادي ان الـلــجـنــة عـقـدت
أمس اجــتــمــاعـاً بــرئــاسـة الــعــبـادي
أجرت خالله(منـاقشـة موسعـة خلطة
وزارة الـــكـــهـــربـــاء لـــصـــيف 2018
وإكـمــال اســتــعــداداتــهــا لــتــجــهــيـز
ـواطــنــ بــالـطــاقــة الــكـهــربــائــيـة ا
واضـــافــة عـــدد من الـــوحـــدات الــتي
ـقـبـلة سـتـدخل لـلـعـمل خالل االيـام ا
ـواطـنـ ـا سـيـحـسن من تـزويـد ا
بالكهرباء) مضيفًا أن (اللجنة قررت
ــنــاقـلــة مــبـلغ ـالــيـة  قــيــام وزارة ا
تخـصيص وتـمويل 65 ملـيار ديـنار
ستحـقات للـكهرباء من فقرة سـداد ا

اجملــهـــزة الى الــدوائــر احلــكــومــيــة
مديريـات انتاج الـبصرة والـناصرية
والـوســطى وصالح الـديـن والـفـرات
ومـة تشغيل االوسط والشمالـية لد
ــنـظـومــة الـكـهــربـائـيــة). وبـحـسب ا
الـبـيـان فــقـد( وجـهت الـلـجـنـة وزارة
الــنـفط بـتــجـهــيـز وزارة الــــكــهـربـاء
بكمية  4آالف متر مـكعب يـوميا من
مــــادة زيت الغـاز لتشـغيل احملطات

في فصل الصيف).
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 وتابع ان (اللجنة وافقت ايضاً على
تخصيص وتـمويل مبلغ 5 مليارات
ـشروع السـابلة وإكـمال باقي دينار 
ـبــطــنـة ــشـروع الــقــنــاة ا االعــمــال 
إلرواء 90 الف دو ب مـحافـظتي
مـيسـان وذي قـار وتـسديـد الـديون)
مـضـيـفــاً أنه (جـرى خالل االجـتـمـاع
ايــضـــاً مـــنــاقـــشـــة مــشـــروع وحــدة
الهدرجة وحتسـ وقود البنزين في
مـحـافـظـة كـركـوك ونـاقـشت الـلـجـنة
كــذلـك اســتــكــمــال مــشــروع مــحــطـة
صالح الدين احلرارية وتمويل باقي
ـــشـــروع مـن مـــوارد اتـــفـــاق اطــار ا
الـــتـــعـــاون مـع اجلـــانب احلـــكـــومي

الصيني).

حمزة اجلواهري
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ؤيدة للمـرجعية الدينية تظاهرون عام 2003 شعاراتهم ا منذ ان رفع ا
ـتـحـدة وبـقـيـة الـدول وقـيـادات األحـزاب عـلى بـيت تـقـاطـر سـفـراء األ ا
رجع الديني السيد السيستاني وكانت قائمة التحالف الوطني النموذج ا
الذي اوجد (مفاسـد احملاصصة) علـى غير ما كان الـرأي العام اجلمعي
في العراق اجلديد ينتظـر مواقف سياسية للداللـة على االصلح للمجموع

الوطني االشمل.
 وهكذا كـان بيانه في (جـمعة الـوضوح) قراءة واقـعية لـلمواقف الـداخلية
نـهج الـذي البد واإلقلـيـميـة والـدولـية وتـصـديا حلـلـول إصالحيـة تـمـثل ا
للـناخب الـعراقي ان يـطبـقه الخـتيـار االصلح عـلى الدولـة ويحـقق للـعراق
ـفـاسـد احملاصـصـة مقـابل إطالق مـوقف جـديد النـمـوذج التـصـحـيحي 
اني لنمـوذج التصـدي للشـأن العام بـان صناعـة الدولة وفـقا للـنظام الـبر
التعددي تـكون عبر صـناديق االقتراع وبـرغبة النـاخب ان يقترع ام ال ?

ن?? ويقترع 
هذا الـتشـخيص الـدقيق لـ(جـاهـليـة االنتـخابـات) بعـد ان بلـورت (مفـاسد
ــوذج "حـواسم احملـاصــصــة) شــرائح اجـتــمــاعــيـة اكــثــر تـعــاســة من 
احلـروب" واخالقــيـاتــهـا اجملــتـمــعـيــة الـشــاذة ونــشـرهم من قــبل أحـزاب
السلطة فيما يوصف بالدولـة العميقة او اخلفية حتى بات أي حديث عن
اإلصالح يصدح به "حواسم جاهـلية التمـثيل السياسي ألحـزاب السلطة

" بعناوين إعالمية عبر عناوين مختلفة .
 وتنوعـت في سلطـات شتى ال تـنتـظم في" عقـد اجتـماعي دسـتوري" قائم
ـاذج من االمتـيازات على بـناء دولـة مدنـيـة عصـرية  واكـتفت بـاشـترار 
عنوية لـهذه الشرائح التي تماثل (حـواسم اجلاهلية) التي كانت الية وا ا
تـلـقي احلـجـارة عــلى الـنـبي مـحـمــد "ص" بـإشـارة من رنـ دراهم كـفـار
ـسمـيـات وصوال الى ذلك الـعـطاء قريش لـكي تـقـاتل اليـوم حتت شـتى ا
نتظر من قادة مفاسد احملاصصة في دولتـهم العميقة بعناوين قانونية ا
عن امـتــيـازات لـشــهـداء وســجـنـاء رفــحـا وغـيــرهـا  ورواتب وامــتـيـازات
ــوازنـة الــتـشــغــيـلــيــة نـاهــيك عن مــصــطـلح " تـســتــهـلـك اكـثــر من ثــلث ا
ـنتـشر وسط هذه الـشرائح من "حـواسم اجلاهلـية اجلدد" " ا الفضـائي
ـال الـعـام  وبـقاء وتـعـلـيق جـمـيع األخـطـاء واالشـكـاالت الـكـارثـيـة بـهـدر ا
تهديد اإلرهاب قـائما  بشمـاعات الغير مـرة  باتهام دول إقليـمية جعلت
العراق سـاحة لتـصفـية حسـاباتهـا وأخرى عن وجـود أميركي  تـناسوا
من يرفضونه اليـوم بانهم بال  استثـناء وصولوا الى مفـاسد احملاصصة

وامتيازاتها على ظهر تلك الدبابات التي احتلت وطنهم .
ا جـعل موازنة 2018 تمول 60 ال الـعام   وتطاولت مـفاسدهم عـلى ا
ـوظـف من خالل الـدين العـام وتـتجـاوز ديون الـعراق ـئة من رواتب ا با
مليار دوالر واجلـميع يبـتسمون لـلكاميـرات مؤكدين ان" أيـنشتاين 138

إذا ال يصلي فلن يصلح لوظيفة حكومية ".
وقفها وهل من رجـعية الدينـية  كل ذلك يطرح السؤال: مـاذا بعد بيان ا

قبلة?? تغيير مرجح في نتائج االنتخابات ا
قـدمـات اخلطـبة األولى لـ(جـمـعة الـوضوح) تبـدأ اإلجابـة هـذا السـؤال 
في بيان أسـباب االصالح الـثالثة بوجـود الفـكرة النـيرة والـقادة االفذاذ
واسـتــجـابــة اجلـمــهـور فــهل اسـتــجـابـت قـيــادات مـفــاسـد احملــاصـصـة

واقفها??
 اإلجابة بوضوح كال

اذا أغلقت أبوابها امامهم?? و
 اإلجابة واضحـة اما ان يبـادر أحدهم ويطـالب مرجعـية السـيستاني ان
تسـمي له من ينـتـخبـهم ومن ال ينـتـخبـهم فهـذا ما لم يـفـعله حـتى السـيد

اخلميني في حكمه إليران بوصفه " الولي الفقيه"!!!
نـشود انه يـبدأ في الـغاء تقـن مـفاسد   مشكـلة احلـديث عن التـغييـر ا
ـوذج  سلـطـة القـوة على احملاصـصة من خـالل اعالن دستـوري يلـغي 
األرض بـسـلـطـة فـرض الــقـانـون ويـلـغي كل امــتـيـازات ومـثـالب مـا عـرف
واطنة بـجنسيـة عراقيـة فقط ويوحد بالعدالـة االنتقـالية ويحـدد مفهـوم ا
رواتب مـوظفـي الدولـة بـنـظـام يـؤسس لـدولـة اسـتثـمـاريـة ال دولـة ريـعـية 
وذج االلزام في مراجعة البرامج  االنتخابية عبر مؤتمر شعبي وإيجاد 
عام لدعم العملية السياسية في بـناء دولة العراق اجلديد وطنا للجميع 
ان  وأركان تكون كلمة  االعالم واجملتمع األهلي مسموعة  في قاعة البر

 مجلس الوزراء.
 هـذا مـا يـقـرأ بـ سـطـور بـيـان (جـمـعـة الـوضـوح)
فـهل مـن مـدرك ??  ام ان األصــابع الـبــنـفــسـجــيـة
ســتـــقـف امــام صـــنـــاديق االقـــتــراع  وهـي تــهـــتف

حلواسم  جدد ... ولله في خلقه شؤون .
غالب العطية علي الدايني مثنى التميمي

  U b)« qC √ .bIðË 5 d²A*«  UłUO²Š≈ WO³K²

Î«b¹bł Î«bL²F  W bš e d  `²²Hð ‚«dF « s¹“
 q u*« WM¹b  w


