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الـهـفـوات الـتي يـرتكـبـهـا جـونـسون
خالل احلـملـة االنـتخـابـية اال انه ال
يـــزال يــــتـــمـــتـع بـــفـــارق مــــريح في
استطالعات الـرأي عن حزب العمال
عارض.وسـعى جونسـون لتحويل ا
السجال مع مراسل "آي تي في" إلى
نـقطـة إيجـابيـة لـصاحله عـندمـا قال
بــأن حـكـومـته "تـقــوم بـاسـتـثـمـارات
ضـخـمـة في حقـل اخلدمـة الـصـحـية
الـوطــنـيـة".لـكن زعــيم حـزب الـعـمـال
ي كــوربــ اعــتــبــر ان هــذا جــيــر

احلـادث يظـهـر أن رئـيس الوزراء "ال
يـبــالي" مـضــيـفــا "إن طــفال يـتــلـقى
ــثل عـارا عـلى عالجه عـلى األرض 

مجتمعنا".
و تشخـيص اصابة الفـتى بالزكام
والـــتــــهـــاب الـــلـــوزتــــ وســـمح له
ـنـزل بـعـد انـتـظـاره بـاالنـتـقـال الى ا
ســاعـات في أمــكـنـة مــخـتــلـفـة داخل
احـدى مـستـشـفـيات لـيـدز في شـمال
بريطانيا.وقد وعد كل من احملافظ
والــعــمـــال بــرفع مــســـتــوى تــمــويل

وبــجــواره قـــنــاع اوكــســـجــ لــكن
جونـسون رفض ووضع الـهاتف في
جـــيــبه.وفي الــنــهــايــة رضخ رئــيس
الــوزراء الـبـريــطـاني وألـقـى بـنـظـرة
على الصورة قائال انها "فظيعة" ثم
قــدّم اعـتــذاره الى الــعــائالت.وكـانت
اخلدمـة الصـحيـة الوطـنية "أن أتش
أس" التـي تديـرها الـدولـة على رأس
ــــــرشـــــــحــــــ قـــــــبل أولـــــــويــــــات ا
انــــــتـــــخــــــابــــــــــــات  12 كــــــانـــــون
األول/ديـــســمـــبــر. وعــلـى الــرغم من
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اخلـدمــات الــصـحــيــة الـوطــنــيـة في
الــبالد.وتـشــيـر اســتـطـالعـات الـرأي
إلـى أن احملــــافــــظــــ يــــتــــقــــدمـــون
بـــنـــحـــــــــو  10نـــقـــاط عـــلـى حــزب

العمل.
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كما أفادت وسائل إعالم أميركية أنه
وقراطيون توقع أن يعلن الـد من ا
امس الثالثاء عن الئحتي اتهام ضد
الـــرئــــيس دونــــالـــد تـــرامـب.وقـــالت
صـحـيـفـة واشـنـطن بـوست نـقال عن
ثالثـــة مــســـؤولــ مــطـــلــعـــ عــلى
القضية ان الئحتي االتهام ستركزان
على سوء استخدام الـسلطة وعرقلة
الــكــونــغـرس.وقــالت "سي ان ان" إن
هـنــاك اتــهـامــا ثــالـثــا حــول عـرقــلـة
ناقشة وحذّرت العدالة ما زال قيد ا
مصادر الشبكة من أن لوائح االتهام
ال تـــزال قــيـــد اإلعــداد.وجـــاءت هــذه
الــتـقـاريـر بـعـد جــلـسـة اسـتـمـاع في
مـجـلس الـنـواب اسـتـمـرت لـسـاعـات
ـقـراطـيون االثـنـ حـيث طـرح الـد
قـضـيـتــهم من أجل مـسـاءلـة تـرامب
واصـــفــ الــرئــيس األمــيــركي بــأنه
"خـــطــر حـــاضــر وجــلـي" عــلى األمن
الـقــومي.وبــعــد أربــعــة أشــهـر عــلى
ـبلّـغ عـن اخملالـفات شـهادة احـد ا
التي أطلقت التحقيقات بحق ترامب
لسعيه الى االستعـانة بدولة أجنبية
ضـد مـنـافس سـيـاسي مـحـلي أعـلن
وقراطيـون ان هناك أدلة وافرة الد
عـلى ارتـكـاب تـرامب مـخـالـفـات مثل
الـرشوة واسـاءة اسـتخـدام الـسلـطة
واعـاقـة الـعـدالـة.لـكن تـرامب يـعـتـبـر
التحقيق الرامي الى عزله منمنصبه

مجرد "عار" و"خدعة".
وتــعـتــزم كـنــدا فـرض ضــريـبــة عـلى
شــركــات االنــتــرنت الــعــمالقــة مــثل
آمازون وغوغل وفيسبوك على غرار
ضريبـة اخلدمات الرقـمية الفـرنسية
الـتي تــســبــبت بـتــوتــر بــ بـاريس

{ لــنـــدن - (أ ف ب): جتــنّب رئــيس
الـــــوزراء الــــبـــــريـــــطــــانـي بــــوريس
جـــونــســون امس مــشــاهــدة صــورة
لـفـتى مـريض مـلقى عـلى األرض في
ـستشـفيـات عندمـا حاول احد احد ا
الصحـافي أن يـريه اياها بـواسطة
هـاتـفه قـبل ان يـسـتـولي جـونـسون
عــــــلـى الـــــــهــــــاتـف ويـــــــضــــــعـه في
جـيــبه.وحـاول مــراسل قـنـاة "آي تي
في" إجبار جونسون على النظر الى
صورة الفتى وهو ملقى على االرض
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ـسـتـشـفى في مـديـنـة أوسـتـروفـا { بـراغ - (أ ف ب): أطـلق مـسـلح الـنـار 
التـشيـكيـة امس الـثالثاء مـا أسفـر عن مقـتل أربـعة أشـخاص وإصـابة اثـن
ــنـطــقــة بـافال ــتــحـدثــة بــاسم شـرطــة ا بـجــروح بــحـسـب الـشــرطــة.وقـالت ا
يـروسـكـوفـا لـلـتـلـفزيـون الـتـشـيـكي الـرسـمي "قـتـل أربـعـة وأصيـب شـخـصان
ـسلح بينما ـوقع".وأضافت أن البحث ال يزال جار عن ا بجروح خطيرة في ا

ساعدة. طلبت الشرطة من العامة ا
ونشرت الـشرطة صـورة للمـشتبه به
عـــلى تــويــتـــر تــظــهـــر رجالً أصــهب
يـرتــدي مـعــطـفًـا أحــمـر الــلـون.وقـال
وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة يـــان هــامـــاك في
كـنني التـأكيـد بأن عمـلية تغريـدة "
إطالق نار وقعت في مـستشـفى كلية
أوســتـرافـا بــعـد الــسـاعــة الـســابـعـة
صــــبــــاحــــاً ( 06,00ت غ) الــــيــــوم".
وأفـــادت صــحـــيـــفــة "دي إن إي إس"
عـلى مـوقـعـهـا اإللكـتـروني أن إطالق
الـــنـــار وقع في جـــنـــاح الـــصـــدمــات
ـسـتـشفى في أوسـتـرافا الـواقـعة با

على بعد  300كلم شرق براغ.
كــمـا أعــلن سالح اجلــو في تــشــيـلي
اختـفاء طـائـرة عسـكريـة على مـتنـها
شـخــصـا امس بـعــد إقالعـهـا من 38
جنـوب البالد مـتجـهة الى قـاعدة في
القـارة القـطبـية اجلـنوبـية. وأفاد أن
ن كــانـوا عــلى مــتـنــهـا هم من 17
أفـراد الـطــاقم والـبـقــيـة ركـاب. وأكـد
الــرئــيس الــتـشــيــلي ســيــبـاســتــيـان
بـيـنـيـيـرا الـذي تـشـهـده بالده أسـوأ
اضـطـرابات مـدنـيـة تـمـر علـيـهـا مـنذ
عقـود في تغـريـدة أنه سيـتوجّه إلى
مـديـنـة بـونـتـا أريـنـاس الـتي أقـلـعت
مــنــهــا الــطــائــرة في جــنــوب الــبالد
بــرفــقــة وزيــر الــداخــلــيــة غــونــزالـو
بـلــومل. وسـيــلـتـقــيـان هـنــاك بـوزيـر
الـدفـاع ألــبـيـرتـو إســبـيـنـا لإلشـراف
على عـملـيـات البـحث واإلنقـاذ. وقال
بـــــيــــان صـــــادر عن سـالح اجلــــو أن
"طائـرة سي- 130هـيـركـلـيـز اقـلـعت
الـــــســـــاعــــة  19,55 16,55ت غ من
مــديـنــة بــونـتــا اريـنــاس الى قــاعـدة
الــرئـــيس ادواردو فــري" فـي الــقــارة
الـقـطـبـيـة اجلـنـوبـيـة (أنـتـاركـتـيـكا).
وأعـلـن سالح اجلـو "حــالـة الــتـأهب"
إثر فقدان االتصال بـالطائرة الساعة
وأطــــلق عــــمــــلــــيــــة إنــــقــــاذ 18,13

مـخـاطـر بوقـوع انـفـجـارات بـركـانـية
إضــــافـــيـــة. مـن جـــهـــتـه أثـــار وزيـــر
اخلـارجـيـة األمـيـركي مـايك بـومـبـيـو
ـــصــري ســـامح امس مـع نــظـــيـــره ا
شـــكـــري قـــضـــيــة مـــواطـن أمــيـــركي
مسجون في مصر منذ ست سنوات.
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وقـــال بــيــان صـــادر عن اخلـــارجــيــة
األمـيـركـيـة إن بـومـبـيـو أثـار مـسـألـة
حـقـوق اإلنـسـان خالل مـنـاقـشـته مع
شــكــري "الـشــراكــة االسـتــراتــيـجــيـة
الـقـويـة" مع مـصـر. وأعـرب بـومـبـيـو
وفق الــبــيــان عن "مــخــاوف تــتــعــلق

بـحـرية الـصـحـافـة وحـقـوق االنـسان
ن وأميركيـ محتـجزين في مصر 
فيـهم مـصـطفى قـاسم". وقـاسم الذي
هـــــو مـــــصـــــري في األصـل اعــــتـــــقل
عــــــــام  2013خالل زيارته الـقاهرة
في الوقت الذي كانت السلطات تشن
فـيه حــمـلـة عــلى مـتـظــاهـرين. ونـفى
قــاسم انــضـمــامه الـى الـتــظــاهـرات
وقال انه جاء الى مصر من نيويورك
لزيارة زوجته وطفـليه وكان حينذاك
في اخلـارج لـشـراء حـاجـيات. وحـكم
ـاضي مع مـئـات عـلى قـاسم الــعـام ا
ــتــهــمــ في مــحــاكــمــة جــمــاعــيـة ا

بالسجن  15عاما بجرم محاولة قلب
النظام وفق محاميه. ويقيم الرئيس
االميـركي دونالـد ترامب عالقـة دافئة
ــصــري عــبــد الــفــتــاح مع نــظــيــره ا
السيسي الذي أطاح برئيس اسالمي
مـنـتـخب واتـبع نـهـجـا مـتـشـددا ضـد
. لـكن مــنـظــمـات ـســلـمــ االخــوان ا
حـقـوق االنـســان تـقـول إن الـسـيـسي
يكبح احلـريات وتـضع جلنة حـماية
رتبة الـثالثة الصحافـي مصـر في ا
بعـد الصـ وتركـيا بـالنـسبة لـسجن
العامل في الصحافة. ودعا بومبيو
اضي مصر بشكل علني الى الشهر ا

بــاسـتــخـدام طــائـرات وســفن تـابــعـة
لـسالح الــبـحـريـة الـتــشـيـلي. وكـانت
همات دعم لوجستي الطائرة تقوم 
وتــنـــقل مــوظــفــ إلـى الــقــاعــدة في
القارة الـقطـبية اجلـنوبـية لتـفقّد خط
أنــابــيب إمــدادات الــوقـود لــلــقــاعـدة
ـنع تـآكلـهـا جراء ـنشـأة  ومـعاجلـة ا
الصدأ. وتـأتي احلادثـة بيـنما تـشهد
تشـيـلي تـظاهـرات خـرجت منـذ نـحو
شـــهــريـن لــلـــمـــطـــالـــبــة بـــالـــعـــدالــة
االجـتـمـاعـيــة والـتـعـبـيـر عن الـرفض
للـنـخبـة السـيـاسيـة. وأسفـرت األزمة
عن مقتل  26 شخصًـا وإصابـة أكثر
من  12 ألًفا بجـروح بحسب مـنظمة

الدول األميركية.
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وأعــلــنت شــرطــة نــيــوزيــلــنــدا أمس
الثالثاء انها سـتفتح حتقيـقا جنائيا
لـلـكـشـف عن االسـبـاب الـتي أدت الى
مـقــتل نـحـو  13شـخــصـا في ثـوران

بركان جزيرة وايت آيالند.
وقــال نـائـب مـفــوض الــشـرطــة جـون
تـيمـز لـلـصحـافـي فـي أعقـاب كـارثة
اإلثـنـ "اسـتـطـيع أن اؤكـد اآلن انـنـا
سنفـتح حتقـيقا جـنائيـا في الظروف
التي أدت الى مـقتل وجـرح اشخاص
في وايـت آيالنــــد". وكــــانت شــــرطـــة
نـيـوزيـلـنـدا أعلـنت أن  8أشـخاص ال
زالـوا مفـقـودين جـراء ثـوران مـفاجئ
لـــبـــركـــان وايت آيالنـــد مـــا تــســـبب
قتل خـمسـة أشخاص مـؤكدةً عدم
وجـود مـؤشـرات عـلى جنـاتـهم. ومن
ـفـقـودين سـيـاح من اسـتـرالـيـا بـ ا
ــتـــحــدة وبــريـــطــانــيــا والـــواليــات ا
والـــصـــ ومـــالـــيـــزيـــا ومـــرشـــدين
. وسـتـدرس سـيـاحــيـ نـيـوزلــنـديـ
الشرطـة ايضـا إمكانـية إرسال مـهمة
إغـاثـة من أجل اســتـعـادة اجلـثث من
اجلـــزيـــرة الـــثالثـــاء في ظـل وجــود

"احــتـرام حــريــة الـصــحــافـة واطالق
" بـعد مداهمة مقر سراح الصحافي
مـــوقـع "مـــدى مـــصـــر" والــــطـــلب من
الــعــامـــلــ فــيه تــســلــيم هــواتــفــهم
وحـــواســــيــــبــــهم. ويــــزور شــــكـــري
واشــنــطـن الجــراء مــحــادثــات حــول
قــضــيــة ســد الــنــهــضــة الــذي بــنــته
أثــيــوبــيــا عــلى نــهــر الـنــيل. وطــلب
الـسـيـسي وسـاطـة تـرامب خـوفـا من
ان يـتـســبب الـسـد الــضـخم بـخـفض
حــصــة مـصــر من نــهــر الــنــيل الـذي
ــئـة من مــيــاه الــشـرب يـؤمن  90بــا

صر.

ـالية الكندي وواشنطن.وقال وزير ا
بـيـل مـورنـو لـلـصـحـافـيـ "لـقـد كـنـا
واضح للغاية أننا نريد ضمان أن
تدفع الشركـات الرقميـة حصة عادلة
مـن الــضــرائب في بــلــدنــا".واضــاف
"هذا يـعـني اننـا سنـمضي قـدما" في
فرض الضريـبة.ودعا رئيس الوزراء
جـــاســــتـــ تـــرودو خالل حــــمـــلـــته
االنتـخابـية التي أعـادت اللـيبـرالي
إلـى الــــــســــــلــــــطـــــــة في تـــــــشــــــرين
األول/أكــتــوبـر إلـى فـرض ضــريــبـة
ــئــة عــلى الــشــركـات بــنــســبـة  3بــا
الــرقـمــيـة الــتي تـبــلغ إيـراداتــهـا في
كـنـدا ما ال يـقل عن  40مـلـيون دوالر
كــنـدي ( 30مــلــيــون دوالر أمـريــكي)
ويـتـخـطى دخـلـهـا في الـعـالـم مـلـيار

دوالر كندي.
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ووفــقــا لـبــيــانـات حــزب تــرودو فـإن
فـرض ضـريــبـة عـلى اإلعالنـات عـبـر
اإلنتـرنت الـتي قد تـبدأ في األول من
االول مـن نـيــســانل ســتـدر مــا يــقـدر
ب 540مــلـــيـــون دوالر كـــنــدي عـــلى
اخلزيـنـة الكـنديـة في السـنة األولى
لـــتــــرتـــفع الى  730مــــلـــيـــون دوالر
بــــحــــلــــول عـــام .2023وقــــال وزيـــر
الــتـراث ســتـيــفن غــيـلــبـو إن أوتـاوا
تعتزم طرح الضريبة "في أقرب وقت
ـــكن" دون حتـــديــد جـــدول زمــني
مــــــحـــــدد. وأشـــــار الــــــوزيـــــران إلى
ـفــاوضــات مع مـنــظــمـة الــتــعـاون ا
االقتصادي والـتنميـة اجلارية بشأن
الــضــرائـب الــدولــيــة مـــعــربــ عن
أملهما بالتوصل الى توافق.وأعلنت
واشـنـطن أن احملـادثـات مع مـنـظـمـة
الــتـعـاون االقــتـصـادي هي الــسـبـيل
حلل قـضـيـة الـضـرائب الـدولـيـة في
الـــوقت الـــذي هــــددت فـــيه بـــفـــرض
ــنــتــجــات رســوم جــمــركــيـــة عــلى ا
الفرنسية ردا عـلى ضريبة اخلدمات
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بعد سـنوات من عمل اجلمعية الوطنية التي ضمت مئة شخصية جاؤا الى العراق
ـرحـلة انـتـقالـيـة كان ان مـؤقت  ثـابـة بـر بـعد دخـول الـقوات االمـريـكيـة لـيـعمـلـوا 
الـعــراقـيـون جـمـيـعـا يـنـتـظـرون مـنـهـا الـعـيش بـسالم واسـتـقـرار حتت  رايـة نـظـام
ـثل جـمـيع  أطيـاف الـشـعب ويـكون مـسـتـقال عن القـوى الـدولـية سـيـاسي جـديد 
ـسار . اال ان واإلقـلـيـمـية نـوع مـا وبـدرجـة جتـعـله قـادرا عـلى الـبـنـاء وتـصـحـيح ا
ر ) العضاء اجلمعية االمتيـازات الهائلة التي منحها احلكام األمريكي العام ( بر
ـنـتـخبـة من قـبيل احلـصـانة ـانات ا الـوطنـيـة وحتولـهـا الى سُنّـة شـكـلت بقـيـة البـر
طـلقـة واالعداد الـكبـيرة لـلنـواب ... والرواتب الـضخـمة واالمـتيـازات والسـيارات ا
واحلمـايات وغيـر ذلك ... ما حلـقهـا من حمـاية كـتلـوية وحـزبيـة جعلـت من العراق
يـتـحول الى (مـوالت ومـحطـات بـانـزين وعمـارات وكـوفيـشـوبات وسـهـرات ليـلـية ..
ال والسالح) .. هنا بدا الفراق ب لك القوة واحلصانة وا ن  وغيـر ذلك الكثير 
الــشـعب الـذي مــازال عـلى مـا هـو عــلـيه قـبل  2003 بـذات الـفــقـر وانـعــدام الـبـنى
ـان لم نـسـمع مـنه غـير الـتحـتـيـة وبـ قـيـادات سـيـاسيـة انـبـثـقت من حتت قـبـة بـر
صـالـح احلزبـيـة والـتـقـاطع الـوطـني وهـو شـاهـد عـلى مـا حـاق بـبـيـئـتـنـا وتـدمـير ا

وطننا..
لـتجـاوز عـديد األخـطاء في الـعـملـية الـسـياسـية الـتي انـبثـقت اغلـبـها من حتت قـبة
ان .. عـلينـا إعادة صـياغـة مفـردات وطريق اخلـارطة االنـتخابـية .. من خالل البـر
عدد من الـنقـاط والشـروط الـتي ال بديل عـنهـا اذا ما اردنـا بـناء الـوطن والتـخلص
ـؤسـسات كل (خـميس وجـمعـة) وذلك يتـمثل من تبـعات الـقرار اخلـارجي وحرق ا
بعدد من الـنقاط التي تمثل وجهات نظـر فئات كثيرة من الشعب سـمعتها وفهمتها

من نخب عراقية يضاف لها اراء وطنية أخرى :- 
ـثـلهم كن .. كل  250 الف  ان الى اقـصى حـد   1- تقـلـيص عدد أعـضـاء البـر

واحد .. 
طـلوبة ان من أي جهـة كانت يحق لـه اذا توافرت به الـشروط ا  2-من يرشح لـلبـر
.. شـريـطة ان يـتـخلى عن عـمـله الذي هـو فـيه ويـستـقـيل منه قـبل سـتة اشـهـر باي
ان كن ان يعـود لعـمله السـابق .. فاال مكـان كان واذا ما فـشل باالنـتخابـات ال 
ــوقع يـعـطي اســتـقـرارا نـفـســيـا وابـداعـيـا خلــدمـة الـوطن .. امـا الــتـكـالب عـلى بـا

ثل اال جشعية فارغة تفرغ الوطن من خيراته .. ناصب فال  ا
ان جهة رقابية على االداء احلكـومي وبقية مؤسسات الدولة .. ال يحق له  3- البـر

التدخل بعمل احلكومة او مؤسساتها او التصويت على أعضاء احلكومة ..
 4- رئـيس اعـلى سلـطة تـنفـيذيـة بالـبلـد يجب ان يـختـاره الشـعب بصـورة مبـاشرة
اني هو وأعضاء حكومته . بذات االنتخابات وال يخضع الي تصويت او تدخل بر
 5- مدة العمل خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة لتقليل النفقات وإعطاء مدة
عمل كافـية لتـحقيق استـراتيجيـات معينـة .. ال يسمح الي كـائن مهما كـان عبقري
ؤسسات اكثر من أي مؤسـسات الدولة كافة احلكومية واالهلية ان يبقى برئاسة ا
من دورت انـتخابيـت . للتـخلص من جمـيع أنواع الدكتـاتوريات صغـيرها فضال

عن كبيرها.
ـان لذوي االخـتـصاصـات والـكـفاءات والـشـهادات  6- يـجب ان يـكـون دخول الـبـر
عروفة والقادرة عـلى العطاء بعيـدا عن أي تصنيف حزبي او ديني او واخلبـرات ا

مذهبي او قومي .
ـكن وبالشـكل الذي يضمـن عيش النائب  7- تخـفيض االمتـيازات الى ادنى حد 
بكـرامة ووضع مقبول بعد انتهاء مدة عمله دون اسراف وبصورة ما قريبة القرانه

من بقية الدرجات الوظيفية في العراق .
ناصب الـعليا وجـبها تـوزع ا ـقيتـة التي   8- يجب التـخلص من ربقـة الطائـفية ا
(شيـعي سني كـردي ) .. فهـنا يـكمن اس الـبالء الذي حلق بـبلـدنا .. ولـيكن خـيار

ن هو األفضل . الشعب 
 9- يـجب ان يــكن الـتـمـثــيل مـنـاطـقـي قـدر اإلمـكـان دون ان يـكن
عرفـة واخلبرة والـكفاءة .. معـيارا لالختـيار .. فـالنزاهـة وا

أوال ..
 10- يجـب ان يؤدي النـائب قسـما يـدل على الـوالء للوطن
ــواطن الـعــراقي عـامــة ويــجب ان ال يـخــون وطـنه عــبـر وا

ذهب او دين او قومية او حزب مع .. العمل 
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ـبادرة أن  أسـتقـالـة رئـيس احلـكومـة وتـشـكيـلـته الـوزاريـة تؤدي الى عـودة  زمـام  ا
إلى رئيس اجلـمهورية من النـاحية الدستوريـة  ألنه هذا يؤدي إلى عودة  احلال إلى
ـسـتـقـيـلـة  وتـخـضع لـلـشـروط ذاتـهـا  الـتي مـاكـانت عـلـيه  قـبل تـشـكـيل احلـكـومـة ا
وجـبـها احلـكـومة الـسـابقـة وتـشكـيـلتـه الوزاريـة  من حـيث تكـلـيف رئيس تشـكـلت 
انية  األكثر  عدداً والتي  فسرتها  احملكمة االحتادية  وبذلك اجلمهورية الكتلة البر
ـانـيـة  األكــثـر عـدداً بـتـشـكـيل فـإن  رئـيس اجلـمـهـوريــة سـوف يـكـلف الـكـتــلـة  الـبـر

ادة  76من الدستور  احلكومة  عمالً با
اوال:ـ يكلـف رئيس اجلمـهورية مـرشح الكتـلة النـيابيـة االكثر عددا ,بـتشكـيل مجلس

الوزراء خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية.
ــكـلف تــسـمـيــة اعـضــاء وزارته خالل مـدة ثـانــيـا:ـ يــتـولى رئــيس مـجــلس الـوزراء ا

اقصاها ثالثون يوما من تاريخ التكليف.
ثـالـثـا:ـ يـكـلـف رئـيس اجلـمـهـوريـة مـرشـحـا جـديـدا لـرئـاسـة مـجـلس الـوزراء  خالل
ـكـلف في تشـكـيل الوزارة خـمسـة عـشر يـومـا عنـد اخـفاق رئـيس مـجـلس الوزراء ا

ادة. نصوص عليها في البند ثانيا من هذه ا دة ا خالل ا
ـنــهـاج ــكـلـف اسـمــاء اعـضــاء وزارته وا رابـعــا:ـ يـعــرض رئـيـس مـجــلس الـوزراء ا
وافقـة على الوزراء منفردين الوزاري على مـجلس النواب ويعـد حائزا ثقتهـاو عند ا

طلقة. نهاج الوزاري باالغلبية ا وا
خامسـا:ـ يتولى رئيس اجلمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خالل خمسة
عـشر يـوما في حـالة عـدم نيل الـوزارة الثـقة.وحـيث إن  الكـتلـة الكـبرى وفق تـفسـير
احملـكـمـة ألــتي  "احملـكـمـة ذكـرت في تــفـسـيـرهـا أن تـلك الــكـتـلـة (األكـثـر عـدداً) هي
ــكــون من أكــبــر عــدد من الــنــواب في اجلــلــســة األولى جملــلس الــنـواب الــتــجــمع ا
ـان)" وليـست الكـتـلة الـتي تصـدرت نتـائج االنتـخابـات. وبذلك فـإن  احلكـومة (الـبر
ا أتت تـوافقية دون الركـون إلى  هذا التعريف السابـقة لم تأت  من كتـلة واحدة وإ
وبـذلك تـكــون كـتـلـة سـائـرون  هي صـاحـبـة االسـتــحـقـاق  الـدسـتـوري في  تـشـكـيل
احلكومـة  ألنها  األكثر  عـدداً ولم يتم تشكيل حتـالف أكثر  منهـا عدداً في اجللسة

ان. األولى  للبر

ÀœUŠ∫ سائحان  إخالؤهما بعد حادث ثوران بركان نيويلندا
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طرابـلس برئاسـة فايـز السراج.ومع
ذلك تقول أثيـنا إن جزءا من االتفاق
الـــذي يــضـع حـــدودا بــحـــريـــة بــ
الــــــبـــــلـــــديـن ال يـــــلـــــحـظ جـــــزيـــــرة
كـــريت.وطـــردت وزارة اخلـــارجـــيـــة
الـيونـانـية اجلـمـعة الـسفـيـر اللـيبي
لعـدم كشـفه مضـمون االتـفاق. وشن
الـلـواء خـلـيـفة حـفـتـر الـرجل الـقوي
فـي شـــرق لــيـــبـــيـــا هـــجـــومــا عـــلى
طــرابـــلس مــقـــر حــكــومـــة الــوفــاق
وسرت مزاعم عن دعم مرتزقة روس
لـقواته وهـو ما تـنـفيه روسـيا.وعن
الــدعم الــروسي لــقـوات حــفـتــر قـال
أردوغــان إنه ســيــبـحث مـع نـظــيـره
ـيـر بـوتـ مـوضـوع الـروسي فالد
لـــيـــبــيـــا وحـــفـــتــر.وقـــال "آمل ان ال
تـتـحـول قــضـيـة حـفــتـر الى سـوريـا
أخرى في عالقتنا مع روسيا".وعلى
الــــرغم مـن أن أنــــقـــرة ومــــوســــكـــو
تــعـــمالن عـن كــثـب إلنــهـــاء احلــرب
األهـلـيــة الـسـوريــة إال أنـهــمـا عـلى
طـــرفي نـــقـــيض فـي هـــذا الـــصــراع

ستمر منذ ثماني سنوات. ا

بـامـكان تـركـيا أن تـوسع أنـشطـتـها
التنقيبـية الى البحر األسود وحتى
ياه الدوليـة.وكان نشاط سفن الى ا
الـتـنقـيب الـتـركيـة قـبـالة قـبـرص قد
زاد من الـــــتـــــوتــــــر مع اجلـــــزيـــــرة

توسطية واالحتاد األوروبي.  ا
 UÐuIŽ ÷d

كما هددت بروكسل بفرض عقوبات
ـنع أنـقـرة من مـواصـلـة أنـشـطـتـها
هناك.ولـفت الرئـيس التركي الى أن
أنـقرة مـسـتعـدة لـتقـد أي نوع من
ـعترف بها من ساعدة لـلحكومة ا ا
ـتـحدة فـي طرابـلس في قـبل األ ا
ساعدة.وقال "في حال حال طلبها ا
تــلـقت تـركـيـا طـلـبـا من هـذا الـنـوع
فــحـيـنــهـا ســتـقــرر بـنــفـسـهــا شـكل
ــبـادرات الــتي ســتــقــدم عـلــيــهـا". ا
وتــعــرضت تـــركــيــا النــتــقــادات من
الــيــونــان ودول اخــرى بــعــد ابــرام
اتـفـاقـات عـسـكـريـة وأمـنـيـة اضـافـة
الى حتـــديــد مـــنــاطـق الــصالحـــيــة
اضي مـع حكومة البحـرية الشـهر ا
الــوفـــاق الـــوطـــنـي الــلـــيـــبـــيـــة في

{ انقـرة - (أ ف ب) : أعلن الـرئيس
الـــتــــركي رجـب طـــيـب أردوغـــان أن
تـركـيـا وليـبـيـا قد تـقـومـان بأنـشـطة
تنـقيـبيـة مشـتركـة عن الغـاز والنفط
توسط وذلك بعد توقيع في شرق ا
أنــقـرة اتـفـاقـيـة بـحـريـة مع حـكـومـة
فايز السراج في طرابلس.ومن شأن
هـذه اخلـطـوة عـلى األرجح أن تـزيـد
غـــضـب الـــيــونـــان الـــتـي انـــتـــقــدت
االتفاقية التركية الـليبية واعتبرتها
انـتـهـاكـا لـلـقـوانـ الـبـحريـة وحلقّ
اجلــــزر الــــيــــونــــانــــيــــة بــــاحلـــدود
الـبـحـرية.وأكـد أردوغـان في مـقـابـلة
مع قـنـاة "تي آر تي" الـرسـمـية امس
أن "مـنــطــقـة الــصالحــيـة الــبـحــريـة
ستويات لتركيا ارتفعت إلى أعلى ا
عــبـر مــذكــرة الــتـفــاهم مـع لـيــبــيـا"
مشـيرا الى انه بات بـامكان الـبلدين
الـقـيام بـأنـشطـة تـنقـيـبيـة مـشتـركة.
وأضاف "لدينا اآلن سفيـنتان للحفر
واثــنـتـان لـلـتــنـقـيب واآلن نـحن في
مرحلة إبرام اتـفاقية المتالك واحدة
أخـرى للـحـفـر" مشـيـرا الى أنه بات الرئيس التركي مع رئيس وزراء ليبيا في أنقرة
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الدين لـله والـوطن لـلـجمـيع وهـوسـة ثـورة العـشـرين  ثـلـث اجلـنـة لـهاديـنـا والـباقي
كوطـر من أبرز قادة ثـورة العشرين  لكاكـة أحمد وأخـوانه  وهادينـا سيد هـادي ا
ـقـصود الـشـيخ محـمـود احلفـيـد الـبرزجني من سـادات بـرزجنة أمـا كاكـة أحـمد فـا
شـترك لعرب الـعراق وكورده  وأتمنى أن ـصير ا الهـاشمي . كل ذالك دليل على ا
نـنـعم ونـتـشـارك بـخـيـر الـعـراق الـعـمـيم وحتـويل الـعـراق الى سـويـسـرا الـشرق  ال
ن أعطاهم الله عيوناً ليروا وعقوالً ميـدان قتال وغضب بل أرض محبة وربيع وويل 

ليفكروا  ولكنهم فضلوا البكاء على األطالل حتياتي ياعراق اخلير واألمل .
كل مـا فـيك يـا عراق عـظـيم  الثـورة في الـغـة فتـنـة هوجـاء ال حـادٍ وال هدف  وألقل
أيـها الـنـاس أيهـا الـعـرب  هكـذا األنـتفـاضـة الشـعـبيـة وإال فال  األنـقالب الـعراقي
أنـطلق من ضـميـر الشارع الـعراقي حتـقيـقاً لسـيد الـثوار واألشتـراكيـ موالنا أبي
"عـجبت جلـائع ال يـجـد قوت عـيـاله كيف ال ذر الـغـفاري الـذي صـرخ بأعـلى صـوته 

يخرج شاهراً سيفه على الناس" .
خـرج العـراقي اجلائع الـذي نفـد صبـره صارخـاً بكل شـخوص الـعمـليـة السـياسـية
وكالبها وقـططهـا السمـان وبأعلى صـوته  "أنتم أعداء الـله طغيـتم ال عليـنا وال على
البشـرية جمعـاء بل عصيـتم الله أيها األقـزام  وثبة شـعب وثبة عامل وفالح وتـلميذ
يـ وحمـلة في جـمـيع مراحل الـدراسة وطـلب العـلم  ولـيست وثـبة أسـاتذة وأكـاد
شـهـداء بل ثورة شـعب صـهـر جـميع أبـنـائه في بـوتـقـة واحدة فـعـودوا يـا من تـركتم
الـعراق  ومـهمـا كـان السـبب لتـروا كـيف يصـنع شـعبـنا قـدره وكـيف يكـتب شـعبـنا
ة . وت ليصنعوا لنا حياة كر طرز بدماء شهداء أسترخصوا ا شرق ا تأريخه ا
أيها الـعرب يا أحرار جميع األقطـار العربية أوفدوا بعـضاً من شبابكم  ليروا كيف
يـبني شـبـاب العـراق جـمـيعـهم شـباب وشـابـات بـأعمـار الـورود رضوا وبـكل رحـابة
صـدر أن يلـون دمهم الـطاهر قـمصـانهم  لـيقـفوا ب يـدي الرحـمن ليـمنـحهم درجة
ان وبطـولة ثـورة حثنـا عليـها األمام الشهـداء والصديـق  في عـراق اليوم ثـورة إ

علي بن أبي طالب يوم صرخ فينا  "ال تكن عبد غيرك وقد خلقك الله الله حراً" .
وثـبـة جاءت تـلبـية لـصرخـة عمـر بن اخلطـاب  "متى أسـتعـبد
الــنــاس وقـد ولــدتــهم أمـهــاتــهم أحـرارا"  وعــلى در عــلـمي
فـأنـتـفاضـة الـعراق  وثـبـة هـذا الشـعب األبي ال سـابق لـها
وهـي أولى وأعــظم أنـتــفــاضــة شـعــبــيــة في الـتــأريخ  ومن

الشعب والى الشعب والله أكبر.


