
اطلق مرشح ائـتالف دولة الـقانون (قـائمة  152تسلسل 2) مـحمد شـياع السـوداني برنـامجه االنتـخابي الذي ارتـكز على
تفعيل االقتصـاد الوطني لتطـوير اجملتمع ليصـبح محركا أساسيـا للتنمـية موازيا لالعتمـاد على واردات النفط وسيؤدي
شـاريع الوطـنـية الـكـبرى عـبر الى خـلق بـيئـة وعـدالة اجـتـماعـية تـؤسس لـتنـمـية مـسـتدامـة من خالل إقـامة نـوع مـن ا
ـهمشة التي تمتلك الطاقة استثمار اموال النفط ومحوره االسـاس ايجاد حلول حقيقية اقتـصاديا ًواجتماعيا للشرائح ا
واالمكانـية الفكـرية القادرة على اغـناء البلد ولـعب دوراً كبيراً في الـتنمية واهـميته هي استـثمار موارد النـفط في تنمية
اجملـتمع والـفـرد يخـدم شـريـحة الـفـقراء اوال بـطـريـقة مـبـاشرة او غـيـر مـباشـرة ومن ثم بـقـية الـشـرائح تـفعـيل الـبرامج
ـواطن تفعيل االقـتصاديـة (الصناعـية واخلدميـة) سيكون له مـردودات ايجابـية على البـيئة االجتـماعيـة لالرتقاء بواقع ا

القطاع اخلاص إلشراكه في تنفيذ البرامج التنموية.
وبهدف البرنامج الى : تغيير فلسفة عمل الدولة النهوض باالقتصاد تفعيل الشباب تقليل الفقر).

ـوجـبه سـوف يكـون بـاالمكـان تـفـعيل وكنـمـوذج لـلمـنـهاج  إخـتـيـار البـرنـامج االول وهـو مشـروع االسـكـان الوطـني و
مجموعة كبيرة من الفعاليات االقتصادية واالجتماعية . 

أمـا بالنـسبة لـلحقـيقة والـواقع في ضوء صيـاغة البـرنامج اإلنتـخابي للـمرشح محـمد شيـاع السوداني فـهناك الـكثير من
كن وضعها في اي جدول إحصائي .  ة التي ال  ؤ التفاصيل ا

همشة التي تمتلك الطاقة واالمكانية الفكرية القادرة على وتتمثل بإيجاد حلول حقيقية اقتصاديـة واجتماعية للشرائح ا
إغنـاء البلـد ولعب دور كبـير في التـنمية  ,مشـيراً الى ان ( أي برنـامج إنتخابي ال يـأخذ بعـ اإلعتبار هـذه احلقائق فأنه

برنامج اقل ما يوصف به بأنه شعارات إنتخابية ). 
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سـتنقع الـسياسـة وأهلها قررتُ الـليلـة أن ال أخوض 
ومـزادهـا الـكــبـيـر . سـأتـرك الـنـاس تـتـبـاطح وتـتـنـاطح
وتتـضاحك وتـتناكت حـول ماعـون طقطـوقة إنّ اجملرَّبَ

ال يجرّب .
ـسـتـعـر بــ من يـريـد الـذهـاب الى سـأهـجــر اجلـدل ا
محبرة االنتخابات البنفسجية  وتطميس اصبعه فيها

راضياً مقتنعا.
وب من يـريد أن يسـتمتع بـالعطـلة كامـلة ويبـقى نائماً

حتى أذان العشاء . 
ــتـــحــدة واالحتــاد األوربي لن أكــتـب عن أمــ األ ا
وروسـيا والـوكالة الـدوليـة للطـاقة الـذرية  الـذين قالوا
لـلـرئـيس الـتـاجـر دوني تـرامب  اذهب وحـدك وافـسخ
عـقـدك في االتـفـاق الـنـووي مع ايـران  ألنـنـا نـراه هـو
مكن األفضل الذي ما زالت إيران ملتزمة به  احلل ا
في الــــوقت الـــذي صـــمـتَ هـــؤالء األوغـــاد كــــلـــهم عن
أكاذيب أمريكا وبريطانيا ومنغلة العمالء حول برنامج
نووي عـراقي  انـتـهى تـمـامـاً بـعـد أن قـامت اسـرائيل
اجملـــرمــة بـــتــدمـــيــره في أول ســـنــوات احلـــرب  ضــد

العراق.
ـا يـحـدث في جـزيرة وأرخـبـيل سـقـطرى ال شـأن لي 
الـيـمـني  وال أدري إن عـادت جـزر حـنـيش الى الـبـلـد
الــســعــيــد . لن أجــادل في مــســألــة فــصل الــدين عن
السياسة  ألن عمـائم التضليل والتخـدير والتكفير قد

ميتة . تالزمة ا ربحت اجلولة وانتهى أمر هذه ا
لن أحتــدث عن بـاب الــرزق الــضـخم الــذي انــفـتح في
سـوق االنـتـخـابــات  حـيث الـفـائـدة الـدسـمـة قـد عـمّت
الــتـــلـــفــزيـــونــات واجلـــرائــد وعـــمـــالــهـــا  واحلــدادين
واخلــطــاطـ والــنــجــارين والــقــمّـاشــ والــصــبــاغـ
ـغـنــ والـطـبـالــ والـزمـارين ونـوادي والـراقــصـ وا

الليل والفجر .
ســأضمّ لـســاني بـحـلــقي ولن أشـتـم الـسـفــلـة األوغـاد
األنذال احلرامية الذين قتلوا البالد وأهلها بدم بارد 
ومن دون مــثـــقــال ذرة من ضـــمــيــر أو بـــقــايــا شــرف

وآدمية.
لن أنـصــــــح مصـر والـسـودان بتـوحـيـد قـلبـيـهـما في
ــائـيــة الـشــاقــة مع اثـيــوبـيــا وسـد ــفــاوضـات ا أيـام ا
رير الطويل النهضة الكبير  ولن أذكّرهما باخلالف ا
الذي كـان قـائمـاً بـ الـعراق وسـوريـا  ما أدى تـالـياً
الى ضـيـاع حـصــتـيـهـمـا مـعـاً من مـاء دجـلـة والـفـرات
الـلــذيــــــن يــنــبـعــان من حتت الــطــربـــوش الـعــثــمـاني

القوي.
سأتـــــــرك جـمل الـسـياسـة الـلـيلـة وأصـرف سـاعاتي
كــلــهــا في مـــــــــســألــة ايـجــاد حلٍّ
نــاجعٍ  قــد يــقــضي تــمــامـاً عــلى
صــوت نـــاقـــوط احلـــنــفـــيـــة الــذي
ـتعب مثل يواصل رنـينه برأسي ا

متوالية تك تك تك تك!!
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سـافـرت الـنـجـمـة الـتـركـيـة مـر
أوزيـرلي الـشـهـيـرة بـ(الـسـلـطـان
هيـام) مع ابنتـها الـوحيدة (الرا)
ــانــيــا في أجـازة عــائــلــيـة إلى أ
تــقــضــيــهـا مع والــديــهــا.جنــمـة
(حـــر الــــســــلــــطـــان) شــــاركت
محبيها بتفاصيل أسرية خاصة
من اجـــواء أجــازتـــهــا أبـــرزهــا;
صـورة جـديدة لـوالـديـهـا مـعـربة
عـن ســعـــادتـــهــا بـــالـــوقت الــذي
تـقـضـيه بـرفقـتـهـمـا كـمـا نـشرت
مقـطع فيـديو طـريف ظهـرت فيه
تــشـــاهــد مع والــدهــا وابــنــتــهــا
الـتـلـيفـزيـون. وكـان الفـتـًا طـرافة
والد النجمة الـتركية مع حفيدته
عـنـدمـا انـتـبه لـتـصـويـر مـر له
مع ابـنتـهـا.فـيمـا كـانت قـد عادت
مـر مـن اإلمـارات مــؤخـراً بــعـد
ـاركـة زيـارة دعـائـيــة تـرويـجـيـة 
اجملـــوهـــرات الــتـي اخــتـــارتـــهــا
وجــهـاً إعالنــيـاً لــهـا في الــشـرق

األوسط.

{ باريس - وكاالت - ينـتظر اخملرج
البريطاني تيري جيليام مساء اليوم
االربــعـاء مــعــرفـة قــرار مــحـكــمـة في
بــاريس إن كــان فـيــلــمه (ذا مــان هـو
كيـلد دون كـيخوتـه) الذي أمضى 20
عــامـــا في صــنــاعــتـه ســيــعــرض في
مـــهــرجــان كــان الــســيــنــمــائي الــذي
انــــطـــلــــقـت دورته احلــــالــــيــــة امس
الثالثاء. ونظرت احملـكمة االثن في
ـنع عــرض الـفـيـلم دعـوى قـضــائـيـة 
رفعـها مـنتج يـقول (إن له حـقوقا في
إنـتـاج الفـيـلم) وقـالت احملـكـمـة إنـها
سـتــصـدر حـكـمــهـا بـعـد ظــهـر الـيـوم
األربــعــاء.ويــطــيل ذلـك أمــد مــعــانـاة
جـــيــــلــــيــــام الــــذي الزم ســــوء احلظ
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مـسـاعـيه السـتـكـمـال الـفيـلم. وكـانت
نـسـخـة أولى مـن الـفـيـلم من بـطـولـة
جــونـي ديب وفــانــيــســا بــارادي قــد

توقفت عام .2000
ــقــرر أن يــعــرض الــفــيــلم في ومن ا
ختـام مهـرجان كان الـسيـنمـائي بعد
حـفل تـسـلـيم اجلـوائـز يـوم  19أيار
اجلـاري. لـكن ذلك يـعـتـمـد عـلى قـرار
احملـكـمة. وقـال مـحـامي جـيـلـيام إنه
(يـــأمـل أن تـــرفض الـــدعـــوى).وقـــال
احملــــامي بــــنــــجــــامـــ ســــارفــــاتي
لــلـصـحــفـيـ خــارج قـاعـة احملــكـمـة
(أظـهـرنـا أن هـذا التـحـامل من نـسج
خــــيــــالــــهـم).وأضـــاف (آن األوان أن
يــعـرض الــفـيــلم. إنـهــا رغـبــة تـيـري

جـيــلـيـام الـقـويـة أن يــعـرض الـفـيـلم
على اجلـمهـور). وقال بـاولو بـرانكو
الـــذي رفع الـــدعـــوى ضــــد الـــفـــيـــلم
(الـصــراع مع تـيــري جـيـلــيـام أعـمق
ا قـيل الـيـوم عن أنه مـجرد خالف
مـــالي. األمـــر لـــيس كـــذلك). الى ذلك
ــهــرجــان مع احلــكــومــة ســيـــعــمل ا
الـفـرنــسـيـة عـلـى إنـشـاء خط سـاخن
لـــــلــــنــــســــاء لـإلبالغ عن أي حــــاالت
حتـــرش جــنـــسي بـــهن.وتـــأتي هــذه
اخلــطــوة بــعــد مــزاعم حتــرش ضــد
ـنـتج األمـريـكي هـارفي ويـنـسـتـون ا
ـثلـة واتهامـات بالـتصرف من قبل 
بـطـريقـة غـيـر الئـقة لـلـكـثـيرات خالل
حــــــــضـــــــورهـن مـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات

مثـلة الفرنسية ليا سابقة.وتشارك ا
سـيدو في جلـنـة الـتـحكـيم وهي من
ـــمـــثالت الـــلـــواتي يـــتـــهـــمن بـــ ا

وينستون بالتحرش.
ـــهـــرجــان كـــيت وتــتـــرأس جلـــنـــة ا
ــمــثـــلــة االســتـــرالــيــة بالنــشــيـت ا
احلاصلة على جـائزة األوسكار كما
مـثـلـة كريـسـتـ سـتوريت تـشـارك ا
الـــتـي كـــانـت بــــطـــلــــة ســــتـــار أوف
تـــــــيـــــــويــــــلـــــــيـــــــتـس فـي جلـــــــنــــــة
الـــتــحـــكــيم.وعـــمــلت كل مـن ســيــدو
وبالنشيـت وستوريت مع وودي ألن
الــذي تـتـهــمه ابـنـتـه بـالـتــبـني ديـلن
فـارو بــالـتـحــرش بـهـا عـنــدمـا كـانت

طفلة.
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في جميع ميادين التظاهر واالعتصام .. من تونس الى القاهرة ثم ليبيا و
ـتظاهـرين موحدة في ذبـذبات الصـوت  وبقوة سوريا  لم تـكن شعارات ا
ال ميل فيها نحـو  أو يسار وال نحو شرق أو مشتركة وباجتاه واحـد 
غرب  كما تهدر أصوات العـراقي كلّما جمعـهم ميدان مشترك  بعد أن
دن الـرئيـسة في عزّت عـليـهم ميـادين ساحـة التـحريـر وشوارع  بـغداد وا
تـظــاهـرات حــاشـدة مــنــذ سـنــون طـويــلـة ألســبـاب شــتى  بــالـرغم من إنّ

الدستور يكفل حق التعبير عن الذات سلمياً من دون قيد وشرط.
كن مـنعه أو التشويش عليه أو يدان اجلديد للتـظاهر العراقي الذي ال  ا
الســيـمـا بـعـد أن حـرف مـسـاره أو بــيـعه وشـرائه هـو مـالعب كـرة الـقـدم 
العب وعاد اجلمهور الـرياضي العراقي  أعظم اجلماهير تعافت بعض ا

الرياضية في بلدان العرب الى مكانه الطبيعي احملبب الى نفسه .
العب بحسب يا ترى مـاذا هم فاعلـون  هل يتم تـصنيف الـداخلـ الى ا

الوالءات ودرجة القرب والبعد من البطانات والقيافات الفاسدة? .
العب وضـبط ايـقـاعـهـا مع حـركـة سـوق الـربـا هل  تـكـمم أصـوات رواد ا
كن أن تتوقف عجلة الرياضة العراقية ألنها باتت تسير السياسي ? هل 
على وفق مـشاعـر العـراقيـ وتعـبـيرهم الـصادق الـعمـيق في االنتـماء الى
أكـثـر مـن أي يـوم مـضى عـراق واحـد قــسّـمــته الـطـائــفـيــة وبـات يـوحــده 
الغضب الذي يعتمل في الـصدور ويفيض بقوة البـحار  وبصوت الهتاف
الواحد والشعار الـواحد والراية الواحدة .  أي عـراق هذاالذي ظنوا أنهم
ــزاد الـرخــيص  مـثل خــردة . أي عـراق سـحــقـوه وقــطـعــوه وبـاعــوه في ا
سيكون إذا عاد ونهض  ليقتلع الهيكل الكبير الفاسد قلباً وقالباً وظاهراً
وباطـنـاً  ويـقـيم مكـانه صـروح الـبـناء الـوطـني عـلـماً وعـمالً وعـدالـةً وأمـناً
.? مـلـعب الـنجـف أو ملـعب الـبـصرة أو وانتـاجـاً وحـصـانةً ومـنـعـة وسيـادةً
مالعب بـغـداد  هي السـاحـات الـسـيـاسيـة اجلـديـدة الـتي لم يـحـسب لـها
العب التي الغـارقون فـي ملـذات السـلـطة وحـواشـيهـا أي حسـاب . تـلك ا
ـوصل وصالح الدين واألنـبـار وديالى  وسـواها تزرع في نـفوس أهـالي ا
الشـعور األكـيـد بأنـهم لم يـخسـروا أي ملـعب  كـما ظنّ أو أراد الالعـبون

وهومون بالقوة الفارغة. تنفذون ا ا
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ارك بـتـشيـيـد ناطـحة تقـوم الـد
سـحـاب خشـبـيـة عـبـارة عن برج
لـلـمــراقـبـة ارتـفـاعه  45مـتـرا في
غابة جيزلفيـلد كلوسترز سكوفه
احملـــمــــيــــة الـــواقــــعـــة جــــنـــوب
كــوبـنـهــاجن ويـنــتـظـر اكــتـمـاله
قبل.وقد بدأت بحلول اخلريف ا
أعـمـال الـبــنـاء أمس في الـهـيـكل
ـشى طوله 900 ويشـمل أيضا 
ـتصل مـتر فـوق قـمم األشـجـار ا
ـراقـبـة ويـبـنى بـالـدرجـة بـبـرج ا
األولى من اخلـشـب. وذكـر مـوقع
(ذا لـــــــوكـــــــال) اإلخـــــــبــــــاري أن
الــتــصــمــيم احلــلــزوني لــلــبــنـاء
سيتيح لـلزوار رؤية بزاوية 360
درجـــة عـــلى مـــنـــطـــقـــة غـــابـــات
وأحــراش زيـالنــد اجلــنـــوبــيــة..
وسيصبح الـبرج اخلشـبي نقطة
جذب في »كامب أدفـنـشر «وهي
مــنــشــأة ريــاضــيــة قــائــمــة لــهــا
ــــــرات تـــــســــــلـق فـــــوق قــــــمم
األشــجــار. وقــال وزيــر األعــمــال
بريـان ميـكيـلسن الـذي شهـد بدء
الـبــنـاء لـلـمـشــروع إنه سـيـكـون
عـــامل جــذب هـــائال بــالــنـــســبــة
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