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هدي الكربالئي عبد ا

باألحداث التي رافقت التظاهرات. 
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وقـال في بـيـان تـلـقـته(الـزمان) امس ان
اجملــلس عــقــد  جــلــســة اســتــثــنــائــيــة
ـؤسـفة لـ(مـنـاقـشـة وتـدارس االحـداث ا
الــــتي رافــــقت الــــتـــظــــاهـــرات وحــــجم
ـــصــابـــ في صــفــوف الــضـــحــايــا وا
ـواطنـ ومنـتسـبي القـوات االمنـية  ا
ومـصـيـر الـتـحقـيـقـات االولـيـة وحتـديد
ــتــورطـة بــذلك) ــسـبــبــة وا اجلــهــات ا
مـضيفـا ان(اجمللس وجه بتشـكيل جلنة
حتـقــيـقـيــة بـرئـاسـة قــيـادة الـعــمـلـيـات
ــشـــتــركـــة وعــضــويـــة اجلــهــات ذات ا
الـعالقـة للـتحـقـيق بحـاالت االسـتشـهاد
ـــتــظــاهــرين واالصــابـــة في صــفــوف ا
ومــــنــــتــــســـــبي االجــــهـــــزة االمــــنــــيــــة
ــنــشــآت والــبــنى واالعــتــداءات عــلـى ا
الـتـحــتـيـة ووسـائل اإلعالم ومـحـاسـبـة
خـالل مــدة خــمـــســة ايــام ــقـــصــرين  ا
اعـــتــــبـــارا من تـــأريخ 12مـن الـــشـــهـــر
اجلـاري كمـا قرر مـجلس األمن الـوطني
االسـراع بـاسـتـكمـال تـشـكـيل قـوة حفظ
الــقـــانــون)  مــشـــيــرا الى ان (اجملــلس
بــحث مــوضــوع ضــبــاط وزارة الــدفـاع
ــتـســربـ من اخلــدمــة والـعــمل عـلى ا
اعـادتهم الى وحداتهم السابقة  ووجه
بـان تـتولى وزارة الـدفـاع التـنـسيق مع
ــالـيــة لـغــرض إيـجــاد احلـلـول وزارة ا
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ـهــدي قــد اعــلن االربــعـاء وكــان عــبــد ا
ـــاضي عن تـــكــفل احلـــكــومـــة بــعالج ا
جـــرحى الـــتـــظـــاهــرات واطـالق ســراح
ـــوقــــوفـــ عــــلى خـــلــــفـــيـــة جـــمــــيع ا
الــتـــظــاهــرات. من جــهـــته وجه رئــيس
مــجــلس الــقـضــاء االعــلى فــائق زيـدان
قـضاة مـحاكـم التـحقـيق بحـسم قضـايا
وقوف والتحري الفوري تظاهرين ا ا
.وقال عـمن تسـبب باستـشهـاد محتـج
اجملـلس في بيان ان هذا الـتوجيه يأتي
انــسـجــامـا مع مــبـادرة رئــيس الـوزراء
وقـوفـ على بـ(سـرعـة حسـم قضـايـا ا
ذمـة الـتـحـقيـق في قضـايـا الـتـظـاهرات
ـنـاسبـة عـلى ضوء واتـخـاذ القـرارات ا
ــصــابــ وذوي كل قــضـــيــة) داعــيــا ا
الشهداء الى (مراجعة محكمة التحقيق
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أكـد النائب عن حتالف سائرون صباح
الـطـلـوبي امس االحـد ضرورة اخـتـيار
مــســتـشــارين امــنــيـ اكــفــاء  داعــيًـا
ـــهــدي رئـــيس الـــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
الرســـال مــســـتــشـــاريه االمــنـــيــ الى
دورات حلــقن الـدمــاء. وقـال الــطـلـوبي
ـسـتـشارين في تـصـريح ان (اخـتـيـار ا
االمــنــيــ االكـــفــاء اصــبح حــلــمًــا في
الـعـراق) مـضـيـفـا انه(لـو طـالـعنـا الى
جـــمـــيع مـــاحـــدث من مـــظـــاهـــرات في
الـعراق مـنذ  2003لـغايـة اآلن لوجـدنا
فـشال كـبـيـرا لـلـحـكـومـات علـى مر تـلك
االوقـات في مـعرفـة كيـفيـة التـعامل مع
ــتــظــاهـــر). وعــزا ذلك الى (اعــتــمــاد ا
احلـكومات على مـستشارين عـسكري
لم يــتـدربـوا ولم يــفـهـمـوا كــيف يـكـون
الـتعامل مع متظاهرين وهم ال يعرفون
حـتى ابـسط انـواع التـصـرف) بـحسب

تعبيره.
هدي امس ان تشكيل وأكد عادل عبد ا
جلــنـة عــلــيـا مــكــلـفــة بــالـتــحــقـيق في
االحـــداث الــتـي رافــقـت الــتـــظـــاهــرات
ـقـصـرين جـاء إسـتـجـابة ومـحـاسـبـة ا
ـرجعـية الـدينـيـة العـليـا يوم خلـطبـة ا
هدي في اضي. وقـال عبـد ا اجلـمعـة ا
ـرجعـية بـيان انه (إسـتـجابـة خلطـبة ا
الـدينية العـليا يوم اجلمـعة واستكماال
لـلـتـحـقـيقـات اجلـاريـة قـامت احلـكـومة
بـتـشـكـيل جلـنـة حتـقـيـقـيـة عـلـيا تـضم
الـوزارات اخملـتصـة واالجـهزة االمـنـية
ـثـلــ عن مـجـلس الـقـضـاء األعـلى و
ومــجـلس الـنــواب ومـفـوضــيـة حـقـوق
االنــــســــان لـــــلــــوصــــول الـى نــــتــــائج
ـتـسبـب مـوضـوعيـة واكيـدة إلحـالة ا

الى الـقضـاء ليـنالـوا جزاءهم الـعادل)
مــؤكـدا (عــدم الـتــواني في مالحـقــتـهم
هم الى العدالة مهما واعتقالهم وتقد
كـانت انتمـاءاتهم ومواقـعهم). وحمّلت
ـرجـعيـة الـديـنيـة في خـطـبة اجلـمـعة ا
سؤولية احلـكومة وأجهزتها األمنية ا
عن مـقتل عـشرات احملـتج وأمـهلـتها
أســبـــوعــ لــلـــكــشف عن الـــعــنــاصــر
اخلــارجــة عن الــقــانــون الـتـي أطـلــقت
ـرجعـية في ـثل ا الـنـار علـيـهم.وقال 

ـــهــدي الـــكـــربالئي في كـــربالء عـــبــد ا
ـرجــعـيـة (تــطـالب بـقـوة اخلـطــبـة إن ا
احلـكـومـة واجلـهـاز الـقـضـائي بـإجـراء
ـصداقـية ثم الـكشف حتـقيق يـتـسم با
أمـام الــرأي الـعـام عن الـعــنـاصـر الـتي
أمــرت أو بــاشـرت بــإطالق الــنــار عـلى
ــــتــــظــــاهــــرين وعــــدم الــــتــــواني في ا
ـهم إلى مالحـقـتـهم واعـتـقـالـهم وتـقـد
الـعـدالـة مـهـمـا كـانت انـتـماءاتـهم). من
جـهـته اسـتنـكـر خـطـيب جـمعـة الـكـوفة
ضـياء الشوكي االعمال االجرامية التي
ـتــظـاهــرين.وقــال في خـطــبـته طــالت ا
ـــمــنــهج (نــدين ونـــســتـــنــكــر الـــقــتل ا
والـتـعدي الـصـارخ على االبـريـاء وقمع
احلــــــريـــــات وحــــــتـى قــــــطع وســــــائل

االتصال).
ــشـتـركـة واعـلــنت قـيــادة الـعـمــلـيـات ا
تـشكيل اللجنة العليا للتحقيق برئاسة
وزيـر الـتـخـطـيط لـلـتـحـقـيق بـاالحداث.
وقالت في بيان تلقته(الزمان) امس إنه
ـهـدي جـرى (بـتــوجـيه واشـراف عـبـد ا
تـشكيل  جلنة عـليا للتـحقيق باالحداث
بــرئـاسـة  وزيــر الـتـخــطـيط وعــضـويـة
وزراء الــعــدل والــصــحــة والــداخــلــيــة
والـــدفــاع ونـــائب قـــائـــد الـــعــمـــلـــيــات
ثلـ عن مجلس  القضاء ـشتركة و ا
االعــلى ومـجــلس الــنـواب ومــفـوضــيـة
حــقــوق االنــســان واألجــهــزة االمــنــيــة
واالسـتـخـبـاريـة لـلـتـحقـيق الـكـامل  في
احلـــــوادث الــــتـي  حـــــصــــلـت اثـــــنــــاء
الـــتــظـــاهـــرات وادت الى اســـتــشـــهــاد
ـتــظـاهـرين واصــابـة عـدد كــثـيــر  من ا
ومــــنــــتــــســــبـي الــــقــــوات  االمــــنــــيــــة
والـتجاوزات التي حصلت على األمالك
الــعـامـة  واخلــاصـة واقــتـحــام مـقـرات
الــــقـــنــــوات  االعالمـــيــــة  واألحـــزاب)
مـوضحة ان على اللجنة(بيان  اجلهات
ـــتــــورطـــ بــــهـــذه او االشـــخــــاص  ا
االحـداث واتخاذ االجراءات  الـقانونية
بـحقـهم عـلى ان تكـمل اللـجـنة اعـمالـها
خالل خــمــســة ايــام). وبــحــسـب بــيـان
لــلـــمــكــتب اإلعـالمي لــرئــيـس مــجــلس
الوزراء فقد وجه مجلس األمن الوطني
خالل جـلـسة اسـتـثنـائـية بـرئـاسة عـبد
ـهدي بتشكيل جلنة حتـقيقية برئاسة ا
ـشـتـركـة لـلـتـحـقيق قـيـادة الـعـمـلـيات ا

اخلـاص في حـال جـرى تـعـيـيـنهـم على
الك الــدائم وفـق اآللـيــات االصــولــيـة ا
ـذكورون الحـتسـابهـا  على ان يـكون ا
ــضـمــونـ وقــيـام آنــفـاً من الــعــمـال ا
ــــهــــني دائــــرة الــــعــــمل والــــتــــدريب ا
هنـدس حديـثي التخرج بـاستيـعاب ا

وتدريبهم. 
ـالـية امس من جـهـتـهـا أعـلـنت وزارة ا
بـاشرة بـتـهيـئة  13 الـفاً الـسـبت عن ا
و750 قــــطــــعــــة أرض ســــكــــنــــيــــة في
مــحـافـظـات الــبـصـرة وواسط وديـالى
و33 الـف دو في بــــغــــداد واالنــــبـــار

. واطن لتوزيعها ب ا
وقــالـت في بــيـــان  إن (دائــرة عــقــارات
ــعــدة ضـمن الــدولــة وضـمـن اخلـطــة ا
الــبـرنــامج احلـكــومي لـرئــيس الـوزراء
بــاشــرت بـــتــهــيــئــة الــعـــديــد من قــطع
ـثـال ال االراضي ومــنـهـا عـلى ســبـيل ا
احلــصـر 4 آالف قــطــعــة ارض جــاهـزه
لـلتـوزيع في مالـبصـرة وكذلك  8 آالف
و500 قـطعة في واسط وما يقارب 23 
الف دو في األنبار و1250 قـطعة في
ديالى اضافة الى نحو  10 آالف دو
في مـــنــطـــقـــة احلــســـيــنـــيه- الـــزهــور
وابــوغـــريب والــتـــاجي والــلـــطــيـــفــيــة

والنهروان).
وأضــافت أن (الـعــمل جـاري في اجنـاز
وتــهــيــئــة جــمـيـع االراضي الــصــاحلـة
لــلـــتــوزيع فـي جــمـــيع مــحـــافــظـــاتــنــا
الــــعـــزيــــزة) مــــشـــيــــرة الى أن (وزارة

االعـمـار واالسـكـان والـبـلـديـات الـعـامة
جـــاهــزة اليــصـــال اخلــدمـــات الى تــلك
االراضي لــتــكــون مــخــدومــة وجــاهـزه

للسكن). 
ـرعيد واعـلن محـافظ نيـنوى منـصور ا
عن الـــتــخــطــيط لــبــنــاء 12الـف وحـدة
ــعــاجلــة ازمـة االســكــان في ســكــنــيــة 

احملافظة.
sJ « W “√

وقـال في بيـان ان (حصـة احملافـظة من
الـ100الف وحـــــدة ســــكــــنــــيـــــة الــــتي
عاجلة ازمة خـصصها مجلس الوزراء 
الـــســكن ضــمـن الــبــرنـــامج االصالحي
لـلـحكـومـة االحتـادية سـتـكون  12 الف
وحـدة سـكـنـيـة سـيـتم بـنـاؤها فـي مدن
احملــافــظــة بــحــسب حــاجــة االقــضــيـة

والنواحي).
وتـابع انه (سيـتم بـناء وحـدات سكـنية
ـواطـنـ واطـئــة الـكـلـفـة السـتــيـعـاب ا
الـذين يعـانون من مـشكـلة الـسكن التي
ســيـــتم مـــعــاجلـــتــهـــا بـــالــتـــعــاون مع

اجلمعيات التعاونية).
ودعـت و وزارة الـــــعـــــمل والـــــشـــــؤون
تـقـدم لـلحـصـول على االجـتـماعـيـة ا
وقع مـنحـة الوزارة إلى الـتقـد عبـر ا
اإللـكتروني للوزارة  molsa.gov.iqأو
ـــــعـــــرف (176.241.95.142:8079) ا
اضـي لغاية ابـتداء من يوم اخلـميس ا
2019 /24/10) مــؤكــدة انـه(ال حــاجـة

راجعة الوزارة).
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ؤتمر الوطني لوزارة النقل االردنية ½qI∫ وزير النقل في ا

نـظـر الذي جتـد فيه الـشعب يـقف طـوابيـر امام الـدوائر  كم مقـزز ذلك ا
وظـفـون يـتبـخـترون ـاطرة فـيـمـا ا بهـذه األجـواء احلـارة وقبـلـهـا البـاردة ا
ثلجـة يستمتعون في الفيس ـاء والعصائر ا حتت السبالت والتبريدات وا
ـسـكـ اخر ـواطن ا ـا يـجـعل ا وتـوتيـر والـيـوتـيـوب وغـيـر ذلك الـكثـيـر 
اهتـمـاماتـهم .. واذا مـا تذكـروه فـان مفـردة تعـال بـعد أسـبـوع اسهل من
ـاذا ـاذا هـذا الـتـفـاوت الـسـلـطـوي  الـعـلك في افـواهـهم . والـســؤال هـنـا 
ــســمــيـاته ــوظف  الــشـعب يــقف حتـت اشـعــة الــشــمس وحتت رحــمـة ا
ـقراطية ـتعددة مـنذ أيام الـدكتاتوريـة البغـيضة حتى عـهد الد وعناوينه ا

الغريبة .
ـقراطـية واالشـتراكيـة والعـدالة االجـتمـاعية تـداولة كـالد فـاهيم  ا (ان ا
ـساواة وتزيل الـفوارق الـطبـقية ... ال قيمـة وال معـنى لهـا  ان لم حتقق ا
الــشـاســعــة  كــمــا يــوضح ذلك في شــعــر راسي االصــلع وذقــني الــكث
الـطـويل . فـكم تــمـنـيت ان يـكـون الـتــوزيع عـادال بـ فـروة الـراس وشـعـر
ـفـارقات اللـحـيـة .. حـتى ال يتـشـوه مـنظـر الـوجه). تـلك كـانت من جـملـة ا
الــطـريــفــة الـتـي خـطـب فـيــهــا بـرنــارد شـــــو امــام اجلـمــوع عن الــعــدالـة

االجتماعية . 
ـرضى وهم يفـترشون نـظر الكـبار والـعجزة وا كم تشمـئز الـنفس االبيـة 
الشـوارع واالرصفـة قرب بـعض الدوائـر يـبحـثون عن جـنسـية او شـهادة
ستمسـكات األربعة) التي ما جنسية او عن أي أوراق ثـبوتية من قبـيل (ا
تخلصنا من تبعـاتها حتى االن  فقد استـخدمت في دوائر العهد اجلديد
واطن فضال عن استغالله  فما اسهل ان يقولوا كابسط وسيلة النهاك ا
لـلــمـراجع بــرغم احلـر والــزخم واجلــهـد والـبــذل والـتــعب : (هــات صـحـة
صدور  او اسمك خـطا صـححه بـاجلنـسية او هـات بطـاقة سـكن جديدة
وهلم جرى .. من مـتاعب وأساليب رخـيصة غـير نزيـهة تقـبض على حلية
ضحي تـستنزف جيـبه دون رجاالت السلطة او ـسك ا واطن الفقير ا ا
سلح او األحزاب التي تمشي معامالتهم على عجالة وهم في البيوت ا

اذ ال يتجرا احد ان يقل لهم ثلث الثالثة كم) .
يــبــقى ابــو ذر الــغــفــاري  ذلـك الــصــوت الــعــربي - الــقح - بــضــمــيــره
الـصحـراوي االسالمي   الـذي تـفـجـر عـلى الـواقع الـفـاسـد في اشـراقة
صدر االمـة ومن عـلى منـابـرها وفي شـوارعـها  بـجهـارهـا بال موانع وال
تلك قوت عياله وكيف ال يخرج حامال سيفه?!) . ن ال  كوابح : (عجبت 
ـؤسسـات والتـعدي انهـا  ليـست دعوة لـلصـوصيـة والـقتل ونـهب وحرق ا
على النظام العام  فـان الله جل مقامه يعي ويـعرف تماما من هم اولياؤه
ـاذج صنـيعـة كل زمكان  الصاحلـون . فال حاجـة الى ازياء واشـكال و
دني بـاحلى ابهـته واشرف مـقامه وتـفانيه لقد اعـلن الغـفاري الـعصيـان ا

ــنــظـومــة االخـالقــيـة وبــذل مــهــجــته  عــصــيــان عـلـى ا
احلاكمـة  التي جعـلت التفـاوت الطبقـي ديدنا حتى
جتـلت اجلـاهـلـيـة اجلـديـدة بـاسـوأ اشكـالـهـا  في
وقت ما زالت دماء شـهداء صدر االسالم و حـملة
مشاعل الـنور واهل الـتنـزيل والتبـشيـر والتـطبيق

عطرة حية لم تندثر بعد ) .

اخملــتـصــة حــسب سـكــنــهم لـتــســجـيل
الـشـكـاوى بخـصـوص ذلك).في غـضون
ذلك اكــد نـائب رئـيـس الـوزراء لـشـؤون
الـطــاقـة وزيــر الـنـفط ثــامـر الـغــضـبـان
امس الــســبت مــضي وزارته بــتــوفــيـر

فرص العمل في القطاع النفطي.
وقـال في بـيـان إن الوزارة (مـاضـية في
تـنـفيـذ الـقرارات الـتي اتـخذهـا مـجلس
الـوزراء بـخـصوص تـوفـيـر فـرص عمل
خلريجي الكليات التخصصية ومعاهد
الـتـدريب الـنـفـطي وغـيـرهـا بـاإلضـافـة
إلى الـــقـــرارات واإلجـــراءات اخلـــاصــة
بـــتــعـــيـــ اخلــريـــجـــ من مـــخـــتــلف
االخـــتــصـــاصــات الـــهـــنــدســـيـــة الــتي
اصـدرتــهـا مـنـذ بــدايـة الـعـام احلـالي)
وأضــاف أن (قـــرارات الــتــعـــيــ الــتي
اضية من العام صـدرت خالل األشهر ا
احلـالي  شمـلت توفيـر أكثر من 3200 
فـرصــة عـمل خلـريـجي هــنـدسـة الـنـفط
والــهــنـدســة الــكــيـمــيــاويــة وخــريـجي
الــعـلـوم اجلــيـلـوجــيـا واخـتــصـاصـات
هــنـدســيــة أخـرى  تــعــيــيـنــهم وفــقـاً

لتخصصاتهم في شركات الوزارة). 
ــهــدي قــد اصــدر مــطــلع وكــان عــبــد ا
الـشهر اجلـاري توجيـهات بشـأن نسبة
ــــشـــــاريع األيــــدي الـــــعـــــامـــــلــــة فـي ا
االســـتــثـــمـــاريـــة واحــتـــســـاب خـــدمــة
هندس في القطاع اخلاص تضمنت ا
حتـديـد حـجم االيـدي الـعـامـلـة احملـلـية
ــئــة من ــا ال يــقل عـن نــســبـة 50 بــا
ـشـروع اجـمـالـي االيـدي الـعـامـلـة في ا
االستثماري  وقيام الوزارات واجلهات
رتبطة بوزارة واحملافظات بأخذ غير ا
الئــمـة بــشـأن زيــادة عـدد اإلجــراءات ا
ـهــنـدســ والــفـنــيـ الــعـامــلـ مـن ا
وأصـحـاب االخـتصـاص الـعـراقـي في
ــتــعــاقــدة مع الــشــركــات األجــنــبــيــة ا
ــذكـورة آنــفــاً وقــيـام وزارة اجلــهــات ا
الــنـفط واجلــهـات احلــكـومــيـة االخـرى
بــتــضـمــ الــعـقــود الــتي ســتــبـرم مع
الـشـركـات االجـنـبـيـة نـصـوصـاً تضـمن
ـئة من حتـديـد نسـبـة ال تقل عن 50 بـا
كــوادرهـــا الــهــنــدســـيــة واخملــصــصــة
ــــهن لــــلـــمــــهــــنــــدســــ واصـــحــــاب ا
ـــتــخـــصـــصـــة  واحــتـــســـاب خـــدمــة ا
ــهــنـــدســ الــعــامــلـــ في الــقــطــاع ا

في حلظـات .. ال تسمع فـيهـا أزيز الـرصاص .. هـذا يعنـي انك  في هدنة
.. وهي اسـتـراحـة مـحـارب .. ومـنـهــا  تـبـدأ حـسـابـات  وحـجم اخلـسـائـر

والبدائل .
ان  مجـابهـات أسبـوع كامل من االنـتفـاضة الـباسـلة ..  قـد أفرزت وجود
ـكـر ــال  والـسـلـطــة  والـسالح  وا ـتـلك ا العـبـ بـفــريـقـ  .. فــريق 
ـتـلك واخلـداع .. لـكـنـه عـار من غـطـاء الــوطن والـشـعب .. وفــريق ثـان ال
ـكـتـسـبـة من الـقـهـر  واحلـرمـان  مع تـراكم في سـوى اإلرادة الـوطـنـية ا

الوعي  وحقوق االنسان  .
ـتـلفـز مع  قـناة T R T التـركـية (عـربي)   الـذي اجـري قبل في لقـائي ا
ــعــطـيــات  اجلــديــدة .. اذكـر مــنــهـا االن أسـبــوع  .. ذكــرت جــمـلــة من ا

بالتفصيل واإلضافة .
ان  اوال/ .. ان سر جنـاح االيّـام  السـبـعـة  التي هـزت احلـكـومة والـبـر
وأدهشت وسـائل االعالم .. تتـلخص بـوعي تراكـمي  وحتد جـريء  ظهر
ا جـعل الرؤوساء  والوزراء   والنواب على سلوك الشبـاب الثائر  . . 
 في حـالـة ذعـر  وارتـيـاب    خـوفــا  وارتـبـاكـا    خـضـوعـا وانـقـيـادا ..
ـتظاهـرين باتوا تـظاهرين بـقطعـة ارض  أو عقـد عمل  وكأن ا الرضاء ا
ـتـســـــولــ والـضـالـ  وهم الــذين تـمـيـزوا  بـالــقـدرة عـلى صـبـر من  ا

السن  .
كنت أصغي .. الى الـشبـان الثائـرين   وهم يتـحدثون  عـن انتفـاضتهم 
يـوعة بحـماسـة وثقـة قل نـظيـرها  .. في زمن  من االرتـخـاء الوطـني   وا
السياسيـةً  حتى خَيل لي ان هـؤالء الفتية نـزلوا من كوكب اخر .. أو من
ه االفتراضية . فضاء سيبراني ال يقتصر على تكنولوجيا االتصال  بعوا
ـظـاهـرات ــظـاهـرات   في حــالـة  حـراك مــتـنـقل  تــنـتـهـي  ( ان جـعل ا
منـاطـقيـة)  فـكـرة ذكيـة .. الن تـركهـا تـتـجمع في سـاحـة الـتحـريـر  بوقت
ـوافـقــة احلـكـومـة   ال يـخـدم  الـقـضـيـة .. كـمـا ان عـسـيـر  و بـعـلم و و
استـمـرارها  في حـالـة تـنقل دائم  .. يـعـد  حتـوال نوعـيـا و مهـمـا   جعل
ـتـظـاهـرين في حل من مـوافـقـات الـسـلـطـة   فـهم  االن  يـتـحـكـمـون في ا
ا يـناسب جتـمعهم وانـسحـابهم .. وهذا  وحـده ينهك ـكان    الزمان وا

السلطة واجهزتها األمنية .
ـطـيـة / هـؤالء  الـفـتـيـة من الـشـبـان الــثـائـرين .. ولـدوا وامـامـهم صـورة 
لسياسي فاسدين و لصوص  تناوبوا  على صناعة الظواهر السياسية
ذهبية  عقيدة   ثم الطائفية ذريعة  وأخيرا  لعبوا  على  .. استثمروا  ا
ـقراطيـة نهـجا مزيـفا .. واتخـذوها هـزوا   كي  يحافـظوا على  حبل الد

امتيازاتهم  وفسادهم  . 
ثـانـيــا / .. سـبب مـهم  يــكـمن في الــتـغـيــيـر اجلـذري  في عــقـول  وفـكـر
قدس) الذي الشباب الـثائر     نضـجت  معه قناعـة راسخة  باسـقاط (ا
كان يقودهم وفـقا ألجنـداته    وغيبيـاته   ونزواته .. وقد أعـلنوا فك هذا
ـقـدس  صــراحـة ..  مع الــذين لم يــقـفـوا مــعـهم   فـي سـاعـة االرتـبــاط ا
العسرة  / يـوم جرفت بيوتـهم  الواهيـة   وسحقت بسـطياتهم الـبالية  ..

وما من مع  و ال من  منقذ أم .
ـتـظاهـرين من خـريـجي الكـلـيـات .. وجدوا  أنـفـسـهم يقـطـنون ان معـظم ا
داخل عشوائيـات    و مصدر رزقـهم من البسطـيات .. ولم تلـتفت  اليهم
جمـيع احلـكـومات .. وال  الى إمـكـانـية تـعـيـينـهم ..حـالـهم حال اآلالف من

سؤول في الداخل والشتات . اوالد ا
رة للمـطالبـة  باخلدمـات .. انهم خرجوا ثالثا /  لم يـخرج  الفـتية  هـذه ا
لتغـيير بـنية الـنظام وتـفكيـكه .. وتشـكيل حكـومة جديـدة باستـفتاء مـباشر

من الشعب .
الـبـعض .. ظل يـتـحـدث عن ضـرورة وجـود الـبـديل .. أظن ان الـتـغـيـيرات
ناسبة .. السياسية واالجتماعية الكبيرة   تفرز معها  وبسرعة البدائل ا

وارد الطبيعية  . يز العراق كثرة العقول العلمية   و ضخامة  ا وما 
اخيراً .. ان  الـثورلت العـظيمـة  تبدأ بـسلسـلة من االنتـفاضات  الـقوية ..
ـهـدي .. فـهـنـاك  فـكـرا والـيـو م لم يـعـد الـوقت في صـالـح حـكـومـة عـبـد ا

سياسيا بدأ  يتجذر .. مقابل سلطة ضعيفة  تتبخر .
ـهـدي  سـقطـت بأول امـتـحـان شـعـبي قـاس .. لم تـسـتطع حـكومـة عـبـد ا
مـعه احلـفـاظ  علـى شرعـيـة وجـودهـا وتـوازنـهـا  امـام اإلعـصـار الـشعـبي
الذي هز أركانـها .. حتى  تركت أمـور الدولة  لفـصائل مسلـحة  ال تفكر
ـرافق االقـتـصـاديـة  وشل عَـصّب الـدولـة اال  بـأحـكـام الـسـيـطـرة  عـلى ا

عـارضيـها ومؤسـساتـها  الـسيـاسيـة ..   والـقتل الـعمـد 
..فـظـهــرت احلـكـومــة  وهي في حـالـة  يــرثى لـهـا ..
التستطـيع حماية نـفسها  وال حـماية مواطـنيها ..
لهذا أصبحت األفكار  جاهزة للتغيير  .. واصبح

اخلالص.
رير  .  شعارا  إلنهاء هذا  الواقع ا
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كـشف قائمـمقام قضـاء القائم أحـمد جديان
عن عـائق حال دون تبادل دخـول الشاحنات
نـفـذ احلدودي الـعـراقيـة والـسـورية عـبـر ا
ــفــتــتح قــبل  12 يــومــا. ونــقــلت تــقــاريـر ا
صـحـفـيـة عن جـديان قـوله إن (مـنـفـذ الـقائم
الـبوكمال ب العـراق وسوريا حاليا فقط
ــسـافــرين ولم يــشـهــد عـبــور أيـة حلــركـة ا
شـاحنـة ب الـبلـدين). وب جـديان أسـباب
تـأخر حـسم أمر دخول وخـروج الشـاحنات
ـنــفـذ إلى الــتـجــاريـة بــ الـبــلــدين عـبــر ا
(القرار الصادر حسب االتفاق ب اجلانب
الــعــراقي والــسـوري والــذي يــنص عـلى أن
سـائـقي الـشـاحـنات الـسـوريـة يـجب عـلـيهم
مــراجــعـة الــســفــارة الـعــراقــيـة فـي دمـشق
لــلـحــصــول عـلى فــيـزا مــتـعــددة األطـراف).
وأضــاف ان (الــقــرار طــبق أيــضـا يــجب أن
راجعة يـقوم سائقو الشاحنـات العراقية 
الـسفارة السورية في بـغداد للحصول على
فـــيــزا مــتــعـــددة األطــراف كي يــســـمح لــهم
نفـذ وكذلك الـشاحنات بـالعبـور من خالل ا

السورية). 
‚dÞ ‚öſ«

وعــزا جــديــان (ســبب الــتــأخــر أيـضــاً إلى
األوضــــاع الـــتـي شـــهــــدتـــهــــا بــــغـــداد من
تــظـاهــرات وإغالق لــلـطــرق وتـوتــر أمـني
ـنـفـذ مطـلع الـشـهر بـالـتـزامن مع افـتتـاح ا
اجلـاري) الفتـا الى (اننـا حاولـنا أن نـنسق
مع وزارة الـداخلية العراقية كي يكون منح
ـنفـذ الـعراقي والـسوري الـفـيزا من داخل ا
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لــكن الــظــروف الــراهـنــة في بــغــداد أخـرت
احلـصـول عـلى نـتـيـجـة). وأكـد وزيـر الـنـقل
عـبـد الـله لـعـيـبي الـسـبـت اهـمـيـة مـواكـبة
ي في مـجال الـنقل باسـتخدام الـتطـور العا
احلــاويــات مع اعــتــمــاد االنــظــمــة الــذكــيــة
ـختلف القطـاعات ودعا لتنـفيذ االتفاقات
الـــتي تـــوصل رئـــيس الـــوزراء عــادل عـــبــد
ـهــدي مع نـظـيـره االردني عـمـر الـرزاز في ا
ــــاضـي الســــيــــمــــا في اجلــــانب شــــبــــاط ا

االقتصادي.
wMÞË dLðR

وقــالت الـوزارة في بـيــان امس إن (لـعـيـبي
ـؤتــمـر الــوطــني الـرابع حــضـر الــســبت ا
الــذي نـظــمـته وزارة الــنـقل االردنــيـة حتت
عــنــوان حتــديــات واقع الــنــقـل وتــطــلــعـات
ار ـستقبل برعـاية وزير النقل االردني ا ا
ـصـري اخلـصــاونه وحـضـور وزيـر الـنـقل ا
الـفـريق كـامل الوزيـر وسـفـيرة الـعـراق لدى
األردن صــفـيـة الـسـهـيل). وأضـافت الـوزارة
أن (زيـارة وزير الـنقل لن تسـتغـرق اكثر من
24 ســـاعـــة عـــمل النـــشـــغـــال وزارة الــنـــقل
ـلــيــونــيـة بــتــطــبـيـق خـطــة نــقل الــزيــاره ا
باشر على تفويج الوافدين من واالشـراف ا
داخـل وخـارج الــعــراق الـى مـديــنــة كــربالء
ـقدسة). ونفلت الوزارة عن لعيبي تأكيده ا
ـؤتــمـر (اهــمـيـة مــواكـبـة خالل كــلـمــة له بـا
ية في مـجال النقل بـاستخدام الـتطور الـعا
احلــاويــات مع اعــتــمــاد االنــظــمــة الــذكــيــة
ـختـلف القـطاعـات وما يـرافقه من تـطوير
ـعـلــومـاتـيــة لـتــسـهـيل الــعـمل في لــلـبـنـى ا
ــوانئ الـعــربـيــة كـافــة واتـاحــة الـفــرصـة ا

لـلـقـطـاع اخلـاص بـتـمـويل مـشـاريع الـنقل).
شترك واشـار لعيبي الى (ضرورة الـعمل ا
لـتنـفيذ االتـفاقـات والتفـاهمـات التي توصل
الـيها اجلانبان خالل اجتـماعهما في شباط
ـاضي بـرئاسـة رئيس الـوزراء عمـر الرزاز ا
ـهـدي والتي ونـظـيـره الـعراقـي عادل عـبـد ا
ــســتــوى الــتــعـاون تــســتــهــدف االرتــقـاء 

السيما في اجلانب االقتصادي). 
وبــ أن (الـعـراق واالردن ومـصـر تـربـطـهم
عالقــات أخـويـة مـتـيـنـة والبـد من الـوصـول
الى مـرحلة متـقدمة من التـعاون االقتصادي

شـتركة ـصالح ا ـا يخدم ا
وتـــــعــــظم االســـــتــــفــــادة من
ـــتــــاحـــة والـــتي الــــفـــرص ا
ســتــشــكل رافـعــة لــلــعالقـات
االقـــتــصـــاديــة مع الـــبــلــدان
الـشقيـقة). وأكد عـلى (اهمية
وضـرورة وجـود نـظـام فـعال
ومــوحــد يــســتــوعب الــنــمـو
ـجال النقل في الـتصاعدي 
بـــلــدانـــنـــا وعــلى مـــخـــتــلف
مـستويات النقل سواء كانت
بـــــضـــــائع واحلـــــمــــوالت او
مــســافـرين) مــشــيـرا الى ان
(عــــلـى اجلــــمــــيـع الــــســــعي
بـــخــطــوات واثــقــة من خالل
وضـع خطط مدروسة اضافة
ـــشـــتــرك الـى الــتـــنـــســـيق ا
وتـبادل اخلبارات فيما بيننا
لـألرتــقــاء بــواقع الــنــقل الى
مـستـوى الطمـوح. يشار الى

أن رئـــيــسي الــوزراء الــعـــراقي عــادل عــبــد
ــهـدي ونــظـيــره االردين عـمــر الـرزاز اكـدا ا
خالل لـقاء لهـما في في العـراق االتفاق على
ـبـاد الـعامـة لـتسـويـة الـقضـايـا العـالـقة ا
ــطـلــوبـة وقــيـام اجلـانب ــالـيّـة ا ــبـالغ ا وا
األردني بـتزويد اجلـانب العراقي بالـكهرباء

من خالل الربط الكهربائي. 
وأعـلن لـعيـبي اجلمـعـة عن إطالق الشـركة
الـــعــامــة لـــلــخـــطــوط اجلــويـــة الــعـــراقــيــة
ئة على تـخفيـضات كبـيرة تصل الى 50 بـا
اسـعار رحالتـها من والى مومـبي وكراتشي

وبـاكو واحمد آباد والكويت للمسافر البالغ
والـطفل بالتـزامن مع ذكرى اربعـينية االمام

احلس عليه السالم. 
وقـال لـعـيـبي في بـيـان إن (الـعـرض سـيـبدأ
الــعـمل به من تـاريخ 10/12/ 2019والـذي
يـشـمل تـخفـيض سـعـر تذكـرة الـسفـر ذهـاباً
من مـحـطـتي مـطـار بـغـداد الـدولي والـنجف
االشــرف الى كل مـن: احـمــد آبــاد ومــومـبي
بـــقــيـــمــة  $125والـى كــراتــشي  $85والى
الكويت $50 واخـيرا الى باكو  $70ويكون

هذا السعر باجتاه واحد).
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عـثـرت الشـرطة عـلى جثـة رجل مقـتول
صدر طـعنـاً بالـسك في بـغداد.وقـال 
فـي تــصـــريـح امس ان (قـــوة امـــنـــيــة
عـثـرت على جـثة رجل مـجهـول الهـوية
مـــقــيـــدة االيــدي فـي ســاحـــة تــرابـــيــة
مــــتـــروكــــة ضـــمـن مـــنــــطـــقــــة االمـــ
الثانية.واضاف ان (اجلثة بدت عليها
آثـار طـعـنات سـكـ في بـطنـه) مبـيـناً
انـه ( نــــقــــلــــهــــا الـى دائــــرة الــــطب
الـــــــــــعــــــــــــدلـي). دون مـــــــــــزيـــــــــــد مـن
الــــتــــفــــاصــــيـل.واعــــلــــنت مــــديــــريــــة
االسـتخبـارات العسكـرية امس القبض
عــلى ارهـابـي في احملـمــوديـة بــبـغـداد
ضـمن خطة حماية الزائرين.وقالت في
بــيـان انه (ضــمن مـسـاعــيـهـا حلــمـايـة
زائـري اربـعيـنـية االمـام احلـس عـليه

الـــسـالم تـــمـــكــــنت مـــفــــارز مـــديـــريـــة
االســتــخـبــارات الــعــسـكــريــة في لـواء
ـشاة 25 الـفرقة 17 مـن القاء القبض ا
عـلى أحـد االرهـابيـ في مـنـطقـة سـيد
عـبد الـله بقـضاء احملمـودية) مـوضحة
ـعـتقل هـو احد االرهـابيـ الذين ان (ا
شـاركـوا بـالـقـتـال ضد قـواتـنـا األمـنـية
ـطلوبـ للـقضاء في الـفلـوجة  ومن ا
ـــوجب مـــذكـــرة قــبـض وفق أحـــكــام
ـــادة٤ إرهــــاب). واصـــيب مـــدنـــيـــان ا
بــجـروح لــدى انــفـجــار عـبــوة نـاســفـة
ـوصل بحـسب مصدر جـنوب مـدينة ا
أمـــني اوضح إن (الـــعــبــوة انـــفــجــرت
مـسـتهـدفة عـجلـة مدنـيـة ضمن مـنطـقة
الـشـورة مـا أسـفـر عن إصـابـة مـدنـيـ
). وألقت قـوة أمنيـة القبض على اثـن
تــــاجـــــر مــــخـــــدرات في مــــحـــــافــــظــــة

الـبصـرة.وقال بـيان لقـيادة الـشرطة ان
ة (مـفـارز مـديـريـة استـخـبـارات اجلـر
ــنـظـمـة في الــبـصـرة الـعــامـلـة ضـمن ا
وكـــــالــــة االســـــتــــخـــــبــــارات في وزارة
الـداخلـية ألقت الـقبض عـلى أحد جتار
اخملــــدرات والــــسالح في الــــبــــصـــرة)
عتـقل كان (مـتابعـا منذ مـوضحـة  ان ا
6 أشـهـر وجرت مـداهـمة داره أكـثر من
خــمس مــرات).وبــحــسـب الــبــيــان فـإن
(عـمليـة إلقاء القـبض تمت بعـد تشكيل

فريق مختص جنح في أداء مهمته). 
وأعــــلـــنـت خـــلــــيـــة اإلعـالم األمـــني أن
طـائرات اف  16 الـعراقـية دمـرت ثالثة
مـواقع لـتنـظيم داعش وقـتـلت من فيـها
شــمـال غـربي بــحـيـرة حــمـرين. وقـالت
اخلـلـية إنه (بـإشراف قـيـادة العـملـيات
علومات اسـتخبارية ـشتركة ووفقـاً  ا

دقـيقة نـفذت طائرات اف 16 الـعراقية
ضــربــات جــويـة اســتــهــدفت خاللــهـا
ثـالث أهداف مـعـاديـة لـعـنـاصـر داعش
عـبــارة عن مـخـزون رئـيـسي لألسـلـحـة
واألعـتدة وأوكـار شمـال غربي بـحيرة
حـمرين فـي محافـظة ديـالى). وأضافت
فـي بـيان امـس أن (الـضـربـات أسـفرت
عن تـدمير هذه األهـداف وقتل من فيها

من عناصر إرهابية) . 
¡UCIK  »uKD

وأعــلـنت قـيــادة عـمـلــيـات سـامـراء عن
اعـتـقال  148مـطـلـوبا لـلـقـضاء بـيـنهم
 37 بــتـهـمـة االرهـاب فـضال عن حـجـز
عـشـرات العـجالت والـدراجات الـنـارية
الــتي ال حتـمل ارقـامـا ومــسـتـمـسـكـات
رســمـيــة فـيـمــا نـوهت الـى أن اخلـطـة
االمـنيـة اخلاصة بـحمايـة زائري زيارة
االربـعـ تـسـيـر بـشـكل جـيـد وجـمـيع
. وقالت واطن الـطرق مفتوحـة امام ا
الــقـيــادة في بـيـان امـس إنه  (الـبـدء
بتنفيذ اخلطة االمنية اخلاصة بزائري
نـاسبة االمـام احلسـ علـيه السـالم 
االربـعـينـية الـتي بـلغ عدد الـزوار فيـها
لـلفـترة من 9 تـشـرين االول ولغـاية 12
تــشـرين االول اجلـاري 540 الـف زائر
ـشــاركـة عــراقي وعــربي واجــنـبـي و
17500 من قـواتنا االمنية التابعة الى
وزارتـي الــدفــاع والــداخــلــيـة و7000
مــقـاتـل من فـصــائل احلـشــد الـشــعـبي
ضـــمـن قـــاطع عـــمــــلـــيـــات ســـامـــراء).
وأضـــافـت أن (طــيـــران اجلـــيـش نـــفــذ
ضـمن اخلطـة اخلاصة بـتأمـ الزيارة
11 طـلـعـة جـويـة مـنهـا ثـمـاني لـيـلـية
لـــضـــرب اهــداف مـــحــددة بـــنـــاءً عــلى
مــعـلـومـات اســتـخـبــاريـة دقـيــقـة كـمـا

نـفـذت الـقـوة اجلـوية طـلـعـتـ لـضرب
اهـداف ارهابـية مـنتخـبة) مـشيرة الى
(الـقـاء الـقـبض عـلى 37 مـطـلـوبـا وفق
ـــــادة 4 /ارهـــــاب وأكـــــثـــــر من 111 ا
ـواد اخرى وحـجز عـشرات مـطلـوبا 
الـعـجالت والـدراجـات الـنـاريـة الـتي ال
حتـمـل ارقـام ومـسـتـمـسـكـات رسـمـيـة
كـــمــا  تـــنــفــيـــذ عــشـــرات الــكـــمــائن

والسيطرات). 
من جـهـة اخـرى أعـلـنت هيـئـة الـنـزاهة
عن تــمــكــنــهــا من ضــبـط مــديــر دائـرة
ـدنـيـة واجلـوازات واإلقـامـة األحـوال ا
ـة الرشوة. بـالديـوانيـة متـلبـساً بـجر
دائـرة الـتـحقـيـقات فـي الهـيـئة إلى أن
(فـــــريق عــــمـل من مـــــكــــتب حتـــــقــــيق
الـقـادســيـة الـتـابع لـلـهـيـئـة انـتـقل إلى
ـــدنــيـــة واجلــوازات دائـــرة األحـــوال ا
واإلقـامـة  وقـام بضـبط  مـديـر الـدائرة
ة الرشـوة أثناء تـسلمه مـتلبـساً بجـر
مـبـلغ الـرشوة داخل مـكـتـبه). وأضافت
إنه ( تـنـظـيم مـحـضـر ضبـط أصولي
بـالـعمـلـية الـتي تـمت بـناءً عـلى مـذكرة
ــتـهـم عـلى قــضـائــيــة وعــرضه رفـقــة ا
قـاضي التحـقيق اخملتص اسـتنادا الى
أحـكام الـقرار 160/1لـسنة 1983). في
سـياق آخر حـذر خبيـر أمني من هروب
قــــيـــادات في  داعـش من ســــوريـــا الى
الــعــراق بــســبب الــتــوغل الــعــســكــري
الـتـركي في شـمال شـرق سـوريـا.وكتب
فــاضل أبـو رغـيف في تــغـريـدة له عـلى
تـــويــتـــر ان(مــا حـــدث في ســـوريــا من
هـــــجــــومٍ تـــــركي أدى إلخـالل الــــوضع
بـسوريـا امن العراق يـرتبط بأمن دول
اجلــــوار رغـم اســــتـــــعــــداد الـــــقــــوات
شتركة ألي الـعراقية/قيادة العمليات ا

طـــارىء).وأضــاف ان (هـــروب قــيــادات
بــارزة مـن داعش يــشــكـل خــطــراً لــيس
عـلى العراق حـسب بل على أمن العالم
بـرمته لذا ينبغي أخذ التدابير الدولية

واحمللية). 
من جـــهــته طــالب الـــنــائب عن ائــتالف
دولـة القانـون منصـور البعـيجي رئيس
ــهــدي بـتــوجــيه الــوزراء عــادل عــبــد ا
وزارة الـدفاع وقطـعات احلشـد الشعبي
بـتكثيف اجلـهود على احلدود الـعراقية
ــنع تـســلل االرهـابــيـ الى الــسـوريـة 
االراضي الـعـراقيـة.وقال في بـيان امس
ان (هــــجــــوم تــــركــــيـــــا عــــلى االراضي
الــســوريــة هــو تــدخل ســافـر واحــتالل
جــديــد تـقــوم به تــركــيـا عــلى االراضي
الــــســـوريــــة حتت ذريــــعــــة مـــحــــاربـــة
ـــنـــاطق ـــوجـــودين بـــا االرهـــابـــيـــ ا
الـــســـوريــة دون مـــوافـــقـــة احلـــكـــومــة

السورية).
 WO «dŽ œËbŠ

واضـــاف انه (يــجـب ان حتــكم احلــدود
الـعـراقــيـة مع دول اجلـوار بـقـبـضـة من
ـــنع اي تــــســـلل ارهــــابي الى حـــديــــد 
اراضـينـا وهذا االمر يـجب ان يكون من
اولـويـات احلـكـومـة حلـمـايـة اراضـيـهـا
حـتى التكون مالذاً آمناً لالرهابي كما
حـــصل ســابـــقــا مـع عــصـــابــات داعش
االرهـابية التي دمرت وقتلت بدم بارد).
وتــابع انه (يـجب تـقــد الـدعم الـكـامل
حلـمايـة احلدود وتـوفيـر كل مايـلزم من
كــامـرات حــراريـة وقــطـعــات عـســكـريـة
ناطق لضمان وعجالت مختصة بتلك ا
حـمايـة احلدود من اي تسـلل او اعتداء
خــارجي حلمايــة اراضــيــنـا وشــعــبــنـا

وامن بلدنا الداخلي).
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