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أعلن محافظ ذي قـار عادل الدخيلي
عـن دخــــــــول حـــــــــزم االصـالحــــــــات
ــعـلـنــة حـيـز الـتــنـفـيـذ احلــكـومـيـة ا
الـفـعلـي مؤكـداً اسـتـكـمـال اجراءات
توزيع  20الف قـطعـة أرض سـكـنـية
على مسـتحقـيها كـوجبة أولى. وقال
الدخيلي في مـؤتمر صحـفي مشترك
عــقــد فـي مــبــنى ديــوان احملــافــظــة
بـحــضـور رئـيـس مـجـلس احملــافـظـة
هندس رحيم اخلاقاني  فضالً عن ا
 نــائــبي احملـافــظــة وعــدد من مـدراء
الـدوائـر الـرسـمـيـة في احملـافـظة أن
(احلـــكـــومــة احملـــلــيـــة شـــرعت فــور
تسـلمـها حزم االصـالح الصادرة من
احلكومة االحتادية بالتنفيذ الفوري
لــهــذه اإلصالحــات الســيــمــا الــشق
تعـلق بعملـها حيث وجـهنا دوائر ا
الـبــلـديـات كـافـة بــإكـمـال افـراز قـطع
األراضي الـسـكـنـيـة لـتـوزيـعـهـا عـلى
ـواطـن السـيـما شـريـحتي عـموم ا
ـشـمـولـ بـاإلعـانـات االجـتـمـاعـيـة ا
وذوي االحتـيـاجـات اخلاصـة) الفـتاً
الى (إجنـاز الـوجبـة األولى مـن قطع
األراضي الــســكـنــيــة بـواقع 20 الف
قـطعـة أرض سـكنـيـة سـتوزع قـريـباً
عــلى مـســتـحــقـيـهــا). وأشـار الى أن
(احملـافـظـة شــرعت أيـضـاً في مـجـال
ـتفـاقـمـة لـتـخـصيص أزمـة الـسـكن ا
300 دو لغرض بناء 2000 وحدة
سـكنـيـة واطـئة الـكـلـفة سـتـوزع على
ــسـتــحـقــ وفق مــعـايــيـر وزارتي ا

الــــعــــمل والــــتــــخــــطــــيـط من حــــيث
االستحقاق ونسبة احملرومية". وأكد
أن " احملــافــظــة وجــهـت بــالــتــنــفــيـذ
الــفــوري لــكــافـة دوائــرهــا بــتــحـويل
االجــراء الــيــومــيـ الـى عـقــود وفق
اسـتمـارة خـاصـة وصـلت من االمـانة
الـــعــامـــة جملــلس الـــوزراء  كــمــا أن
ــتـعـاقـدين وجـهت بــتـوطـ رواتب ا
ـصارف احلـكـومـيـة". وأضاف " في ا
كمـا وجهـنـا مديـرية زراعـة احملافـظة
إلعــــفــــاء اكــــثــــر من 4 آالف فالح من
ــتــراكــمــة حـيـث بـلــغت الــقــروض ا
ــطــفــأة الــتي بــذمــة هـؤالء ــبــالغ ا ا
الـفالحـ اكثـر من 7 مـلـيــار ديـنـار).
ـديـرية ولـفت احملافظ الـى (توجـيه ا
الــعـامــة لـتــربـيــة احملـافــظـة لــغـرض
حــصــر اعــداد احملــاضــرين بــاجملـان
لـغـرض تـخـصيـص اجور لـهم ضـمن
الـتخـصـيـصات احلـكـومـية الـطـارئة
فــضـالً عن حتــديــد نــســبــة احلــاجــة
الـفـعـلـيـة لـهـا من الـكـوادر الـتـربـويـة
لغـرض تنظـيم عقـود للخـريجـ غير
عيـن الستيـعاب ابنـاء احملافظة). ا
وتــابع (كــمــا وجـهــنــا دوائــر الــعـمل
والشؤون االجـتمـاعية لـغرض اجناز
مـشـروع تـأهـيل وتـدريب اخلـريـجـ
وغـيـر اخلـريــجـ لـغـرض زجـهم في
دورات لثالث أشهر مقابل مبلغ مالي
مــــقـــطــــوع بـــواقع 175 الف ديـــنـــار
شـــهــريــاً عـــلى أن تــقـــوم احلــكــومــة
االحتاديـة بتـوفـير فـرص عمل دائـمة
). من جـانــبه أكـد رئـيس لـلــمـتـدربــ
مــجـلس احملــافـظــة رحـيم اخلــاقـاني

(سـعي احلـكــومـة احملـلـيـة بـشـقـيـهـا
الــتـشــريـعي والــتـنــفـيــذي لـتـســهـيل
اجــــراءات تـــنــــفـــيــــذ حـــزم االصالح
ـعــلـنـة) مـشـيــراً الى (أن احلـكـومـة ا
احملــلـيــة تـســعى ايــضـاً الســتـكــمـال
االجـــراءات بـــشــكـل ســريـع وحــاسم
خالل الفـتـرة القـادمة لـيـنعـكس على
ــواطن واقع احملــافـــظــة ويــلــمــسه ا
بـشــكل ســريع). ولـفت الى أن (ادارة
احملــــافــــظـــة تــــتــــطــــلع الـى ابــــقـــاء
التـظاهـرات الشـعبـية ضـمن نطـاقها
الـــســلــمي وســتــعـــمل عــلى تــوفــيــر
ناسبة للتظاهرات االجواء األمنية ا
ـا يـؤمن وصـول صوت الـشـعبـيـة 
ـؤسـسـات ـواطن وكــذلك حـمـايــة ا ا

الرسمية واخلاصة).
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وكـــشف عــضــو مــجـــلس مــحــافــظــة
ديــالى عــامـــر الــكــيالني عن وجــود
قـرى زراعـيـة داخل احملـافـظـة ( قـرى
حــوض الــنـدى ) تــوقف الــزمن بــهـا
ألنـهـا تـعـيش وضـعـا مـأسـاويـا مـنـذ
سنوات بسبب ارتفـاع معدالت الفقر
احلـــادة واهـــمـــال شـــديـــد في مـــلف
اخلـدمـات نـاهــيك عن انـقـطـاع مـيـاه
الشرب وسقي احملاصيل الزراعية. 
وقـــال الـــكـــيالنـي لــ (الـــزمــان )  ان
(اغـلب مـنـازل هـذه الـقـرى من الـط
حـــتـى اآلن)  الفـــتـــا الى  ( ضـــرورة
اعتـماد خطط تـنميـة حقـيقيـة للريف
في محافظة ديالى وخلق معادلة في
ــــــشـــــاريع االســـــاســـــيـــــة تـــــوزيع ا

للخدمات) . 

واشــار الـكــيالني  الى ان  ( تــلك لم
تـــشــهــد أي مـــشــاريع خـــدمــيــة ومن
الضـروري دعم الريف لـتفـادي حركة
دن ستمر لألهالي صوب ا النزوح ا
خــاصـة وان مــعـدالت الــفـقــر احلـادة
بــلـــغت مـــســتـــويـــات قــيـــاســـيــة في
الــســنــوات األخــيــرة ) . ومن جــانب
آخـر اعلـنت دائـرة  صـحـة ديالى ان
الكات الصحية في شعبة الرقابة ( ا
الـصـحـية فـي قطـاع بـعـقـوبـة الـثاني
بـالتـنـسـيق مع مـفـارز االمن الـوطني
وخالل جــوالتـهـا الــرقـابـيــة ضـبـطت
كميات من مـواد غذائية غـير صاحلة
لـالســتـــهالك الـــبــشـــري في كـــاطــون
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وجه خــــبـــــيــــر ســــيــــاسـي عــــراقي
انــتــقـادات شــديــد جملــلس الــنـواب
بـشأن مـعـاجلـته ألزمة الـتـظـاهرات
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ان الـلبناني الذي مقارنا ايـاه بالبر
خــصـص جلــانــاً تــعــمـل لــيل نــهــار
لتـشـريع قوانـ جديـدة فـيمـا فشل
ـان الــســبت في عــقـد جــلــسـة الــبــر

نـاقـشة تـطـورات التـظـاهرات لـعدم
اكتمـال النصاب. وغـرد سميـر عبيد
عـلى تــويـتـر قـائال(مــجـلس الـنـواب
اللـبـناني خـصص جلـانا تـعـمل ليل
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ــســتــهــدفـة الــعــراق في جــهــودهـا ا
تـثـبـيت األمـن واالسـتـقـرار وحتـقـيق
تطلعـات الشعب العـراقي واحملافظة
تحقـقة في النصر كتسـبات ا على ا
عـلى عـصـابـات داعش االرهـابيـة في

العراق).
كــمــا بــحث الــوزراء الــتــحــضــيـرات
ــؤتـمــر إنـشــاء مـنــطـقــة خـالــيـة من
األسـلـحـة الـنـوويـة وأسـلـحـة الـدمار
الــشــامل في الــشــرق األوسـط الـذي
سيـعقـد في  الثـامن عشـر من الشـهر

قبل في نيويورك.  ا
من جـهة اخـرى دعـا احلكـيم اعـضاء
حــركــة عــدم االنـحــيــاز إلى تــضــافـر
اجلـهـود في مـواجـهـة األزمـات الـتي
ـنـطقـة عـبـر حسن إدارة تـواجهـهـا ا
اخلالفات واعتمـاد مبدأ احلوار في

إيجاد حلول  مستدامة لها.
وقـــال احلــكـــيم لــدى الـــقــائه كـــلــمــة
العراق نـيابـة عن رئيس اجلمـهوريّة
ؤتـمَر بـدورته الـثامـنة عـشرة ( في ا
أؤكّد لـكم انه التزال أمـامنـا حتدّيات

ــتـأزّم كــبــيــرة في خِــضَمّ الــوضـع ا
ــتالحِــقـة وفـي بـيــئـة والــتــطـوّرات ا
إقــــلـــيـــمــــيّـــة ودولــــيّـــة مـــحــــتـــدِمـــة
بــــاالضـــطـــرابـــات واألخـــطـــار ومـــا
يشهـده محِيطـنا اإلقلـيميّ من تفاعل
وأزمـات دوليّـة قـد تـنـذِر بـحروب إذا
لم نــحــسِـن إدارتـهــا وقــد تــنــعــكس
حيـنئذ إلى خـطر مـواجَهـة جترّ على

بلداننا الويالت).
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مـــضـــيــــفـــا ان (الـــعــــراق تـــؤكّـــد أنّ
ســيــاسـته اخلــارجــيّـة مــبـنــيّــة عـلى
مباد دستـوريّة ثابـتة حترص على
إقامة عالقـات متيـنة ب الـدول كافة
ـتبادَل قائـمة على أسس األحـترام ا
وعدم الـتدخل في الشـؤون الداخـليّة
لـــهـــا ورفـض الـــتـــدخّل في الـــشـــأن
العـراقي وتـوطيـد أواصـر التـعاون
وتــــوثـــيق عــــوامل االســـتــــقـــرار مع

محِيطنا اإلقليميّ والدوليّ).
وشـــدد احلـــكــيـم عــلـى أنّ (تــرســـيخ
االستقرار في العراق يـتطلّب تعاوناً
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إتـفـق وزيـر اخلـارجــيـة مـحــمـد عـلي
ن احلــكــيم مـع نــظــيــريه االردني ا
ــصـري سـامح شـكـري الـصـفـدي وا
ـقبل في على عـقد لـقائـهم الوزاري ا
قـبل حتضيراً عمان مـطلع الشـهر ا
للـقمـة الثالثـية عـلى مسـتوى الـقادة
ــزمع عــقـــدهــا في بــغــداد في وقت ا

الحق.
جـاء ذلك خالل عـقـد الـوزراء الثـالثة
إجتماعاً مشـتركاً على هامش أعمال
القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم
اإلنحياز في العاصمة األذرية باكو. 
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وبــحث الــوزراء خالل الــلــقــاء ســبل
تنـفيذ مـخرجات الـقمـة الثانـية التي
جـمـعت الـرئـيس بـرهم صـالح ومـلك
االردن عــبـد الــله الــثــاني والــرئـيس
ـصـري عـبــد الـفـتـاح الـسـيـسي في ا
ـاضي وذلك في نـيـويـورك الـشـهـر ا
إطار الـعمل الـثالثي الذي يـستـهدف
ـشــتـركــة لـلـدول ـصــالح ا حتــقـيق ا

صالح العربية. الثالث وا
وإتـــفق الــوزراء عـــلى عــقــد الـــلــقــاء
ــقـــبل في عـــمــان مـــطــلع الـــوزاري ا
ــقــبل حتــضـيــراً لــلــقــمـة الــشــهــر ا
ــقـبــلــة عــلـى مــســتـوى الــثـالثــيــة ا
ؤمل عـقدها في بـغداد. كما القادة ا
بـــــحث الــــوزراء خـالل اإلجــــتــــمــــاع
ــشـــتــركـــة بــ الــدول (الـــعالقـــات ا
الـــثالث وســبل تـــطــويــر الـــتــعــاون
اإلقــتـصــادي والـتــنـمــوي والـثــقـافي
ـمـكنـة لـتـفـعيل ـشـترك واآللـيـات ا ا
عمـل القـطاعـات الـفنـيـة ذات الصـلة
بـاإلضــافـة إلى مـواصــلـة الـتــنـسـيق
والــتـــشــاور الــســيــاسي بــ الــدول
الـثالث).ونــاقـشـوا ايــضـا (تـطـورات
ــا في ذلك ـنــطــقـة  األوضــاع في ا

الـقــضــيــة الــفــلـســطــيــنــيــة واألزمـة
ــشــتـركــة عـلى الــسـوريــة واحلـرب ا
اإلرهاب ومستـجدات األزمة اليـمنية
والـلـيـبـيـة). من جـهـته أحـاط شـكري
ستجدات نظيريه خالل اإلجتماع با
ـفـاوضـات سد الـنـهـضة ـتـصلـة  ا
ومــخـــرجـــات الـــلــقـــاء الـــذي عـــقــده
السـيـسي ورئيس الـوزراء اإلثـيوبي

آبي أحمد في سوتشي. 
وأكــــد شـــكـــري أن (مـــصـــر تـــســـعى
لـلـتـوصل حلل يـحـفظ حـقـوق الـدول
الثالث على أسـاس القـانون الدولي
وقــواعــد الــشــرعــيــة الــدولـيــة ومن
ـــا ال يــؤدي خـالل اتـــفـــاق مـــلـــزم 
ــصــالح مــصــر وأمــنــهـا لإلضــرار 
ـــائي).بـــدورهـــمــــا أكـــد احلـــكـــيم ا
والصفدي وقوف العراق واألردن مع
مـصـر (في سعـيـهـا حـمايـة حـقـوقـها
فاوضات ائية وحل اخلالف عبر ا ا
ـا يـحفظ وفق الـشرعـيـة الـدوليـة و
).وأكـــد شـــكــري حـــقـــوق الـــدولــتـــ
والصفـدي  ( دعم حكـومة جمـهورية

ودعـــمــــاً مـن األشــــقــــاء واجلــــيـــران
واألصـدقـاء والـوقـوف إلى جـانـبـنا
وتـــكـــثــــيف الـــتــــعـــاون بـــ الـــدول
األعـضـاء في احلـركـة) الفـتـا الى ان
(أمـن الــعـــراق يـــعَــدّ  مـــرتـــكَــزاً ألمن
ـنـطـقــة وإنّـنـا نـرى أنَّ أيَّ تـصـادم ا
في منطقة الـشرق األوسط سيعرض
أمن العراق للتهـديد; لذا فإنّ العراق
سيعـمل على بـذل قصـارى جهده من
أجل فــــتح بــــاب احلــــوار الــــبــــنّــــاء

باشر ونبذ العنف) . وا
ورأى أن (صــــون األمن اإلقـــلــــيـــميّ
والدوليّ يبـدأ من اعتـماد السالم في
العـراق والتـكـاتف ب دول احلـركة
في مـــواجَــهــة اإلرهــاب والــتــطــرّف
واحـــتــــرام ســــيــــادة الــــدول وعـــدم
التدخّل في الـشأن الداخـليّ وتعزيز

وشائج الصداقة). 
ــبــاد الـتي ودعــا إلى (االلــتـزام بــا
قـامـت عـلـيـهــا حـركـة عــدم االنـحـيـاز
الــتي مــثّـلت مــنــظـومــة عــمل مـهــمّـة
تـــرشـــد مـــواقف الـــدول األعـــضــاء)

مـؤكـدا دعم العـراق لـرئـاسـة احلـركة
ـقـبـلـة في (تــطـلّـعـاتـهــا لـلـمـرحـلــة ا
وأهمـية منـاقشة سـبل تعـزيز عمـلها
عـبــر تـوحــيـد الـرؤى والــتـوافق في

القرارات). 
وجــدد اإلعــراب عن مــواقف الــعـراق
الثـابتـة حيـال ما تـعانـيه بعض دول
ـنـطـقــة ومـنـهـا فـلـسـطـ ومـوقف ا
الــعـراق إزاء االحــتالل اإلســرائــيـليّ
لـلـجــوالن الـسـوريّ وحـرص الـعـراق
على إنـهاء مـعـاناة الـشعب الـسوريّ

كما دعا إلى حلّ أزمة اليمن. 
في مـسـار آخـر تـلـقى صـالح اتـصاالً
هاتفـياً من رئيس الـوزراء الفاتـيكان

 . الكاردينال بييترو بارول
وبحسب بيان رئـاسي تلقته(الزمان)
امـس فـــــــقـــــــد(أكـــــــد رئـــــــيس وزراء
الـفاتـيـكـان دعمه لـلـعـراق وتمـنـياته
لـلشـعب الـعـراقي بـالعـيش في سالم
ووئام وأن تـتـحقق جـمـيع تـطلـعات
الـــعــــراقــــيــــ في احلــــيــــاة احلـــرة
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فرق غرب بعقوبة) . الرحمة وا
وقال مديـر اعالم صحـة ديالى فارس
الـــــعــــزاوي لــ ( الـــــزمــــان ) امس ان
(شــعــبــة الــرقــابــة الــصــحــيـة قــامت
بــضـبـط وإتالف مـواد غــذائــيـة غــيـر
صاحلة لالستهالك البشري في غرب
بعقوبة  حيث  ضبط واتالف اكثر
ــواد الــغــذائــيـة من نــصف طـن من ا
غــيـر صــاحلـة لـالسـتــهالك الـبــشـري
ـنـطـقـة الـطـمـر الـصـحي عن طـريق
حـرقـهـا ومـن ثم طـمـرهـا ) . واضـاف
الــعــزاوي  ان  ( الــفــرق  الــرقــابــيـة
مستمرة بحمالتها الصحية ومراقبة
ـطـاعم من اجل اخملـازن واحملالت وا

ـــواطـــنــ ) . صـــحـــة وســــــالمــة ا
واشـار الــعـزاوي ايــضـا  إن  ( فـرق
ـقـداديـة نـفّـذت حـمـلة رقـابـة قـطـاع ا
مشتـركة مع قـاطع االمن الوطني في
ــواد الــقـــضــاء عــلى مـــحالت بــيع ا
ـتـابـعـة ــفـرد  الـغــذائـيـة اجلـمـلـة وا
ــــواد مـن حــــيث تــــاريـخ االنــــتـــاج ا
واالنتـهـاء ) .وأضـاف الـعزاوي  انه
(  خالل احلـــمـــلــة اتـالف عــدد من
ـــنـــتـــهـــــــــيـــة ـــواد الـــغـــذائـــيـــة ا ا
الـصالحــيـة وبـكــمـيـة 81 كـغم مـواد
صـــلـــبــة و75 لـــتـــرا مــواد ســـائـــلــة
ـــــحـــــاضـــــر إتالف اصـــــولـــــيـــــة و

وبحــضور صاحب العالقة ) .

ولنـدن وايران ) مـضيـفا ان(رئـيسه
ارس مسرحياته تارة في النسور
وتارة في كربالء) على حد تعبيره.
وبحـسب عبـيـد فإن اعـضاء مـجلس
النـواب(غـير مـكتـرثـ اصال للـدماء
وازهــــــاق االرواح الـــــتي تــــــطـــــالب
بحقـوقهـا).  وكانت النـائبة الـكردية
ســــروة قـــادر قــــد غــــردت عــــشــــيـــة
تظاهرات اجلمعة قـائلة (اذا الطبقة
الـسـياسـيـة حـتى االمس ولـسـاعات
مـتـأخرة يـبـحـثـون تـوزيع الـدرجات
اخلــاصـــة من الــوكـالء  والــســفــراء
كـــيف نـــتـــوقـع مـــنـــهم ان بـــيـــنـــهـم
ـتـظـاهرين?) طـالب ا يـستـجـيـبـوا 
مــضـــيــفــة (اي حـــديث عن االصالح
وتـــغـــيــيـــر الــواقـع عــلى يـــد هــؤالء
)وتـــابــعت انـــهــا(كــذبـــة يــجب عــدم
تـصـديـقــهـا). وقـرر مـجـلس الـنـواب
ـقرر الـغـاء اجلـلـسـة الـتي كـان من ا
عـــقـــدهـــا امس الـــســـبـت اخلـــاصــة
ــتــظــاهــرين. ــنـــاقــشــة مــطــالب ا
واعـرب الـنـائـب عن سـائـرون امـجـد
الــعــقـابي عـن اسـفـه لـعــدم حــضـور
ـان بـسبب الـكثـيـر من النـواب لـلـبر
األوضـاع االمنـيـة.وقـال في تـصريح
ان ان (نواب سائرون حضـروا للبر
ــشــاركــة بــعــقــد جــلــســة مـن اجل ا
اجملـــلس بــعـــدد كــامل وكـــان ســبب
حـــضــورنــا هـــو لــلــتــصـــويت عــلى
قــــرارات ومــــطــــالـــــبــــات الــــشــــعب
تظـاهرين) مضـيفا (انـنا نأسف وا
لــعـدم حـضــور الـكــثـيــر من الـنـواب
بـســبب األوضــاع االمـنــيـة).وافـادت
مــصـادر بــحــضـور 90 نـائــبــاً فـقط
ـان امس. وكـان مجـلس ـبـنى الـبـر
الـنواب قـد أعـلن اول امس اجلـمـعة
عن تــخـصــيص جـلــسـته الــتي كـان
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ـقـدسـة  وكـذلـك لم اقل الـشـعـبــيـة ولم اقل اجلـمــاهـيـريـة ولم اقل لم اقـل ا
ـتواضع .. لم اقـيمـها الـعـظيـمة رغم انـها حتـمل كل هـذه الصـفات بـرأيي ا
واسـميها ألسبـاب عدة اولها ان من يقـيمها ليس انـا ألنها اكبر مـني بكثير
واي شـاب فيـهـا يقـيمـني وليس الـعكـس  والثـالثـة انهـا عبـرت عن وصفـها
بـأعـلى وسـائل الـتعـبـير وهـي بذل الـدمـاء دون تـردد وبالـتـالي حـصل ما لم
يـحصل منذ زمن حـيث اثبتنـا اننا شعب صـنع التاريخ يومـا واننا عازمون
ا فعله شباب االنتفاضة يدير الـيوم على اعادة صنعه من جديد . الكثير 
الـرؤوس ونـقـف لـهم إحـتـرامـاً ويـؤخـذ له (سالم االمـراء) وأهـمه تـمـسـكـهم
ثلـون العراق كأبناء له وليس ابناء ظاهرة  بـعد ان اثبتوا انهم  بـسلمية ا
لـكتلة او حزب او تيار او طـائفة   وهذه النقطة يـكمن فيها سر جناحهم ..
ا اين يـكمن جنـاحهم ?? لقـد هزوا عـروش دهاقنـة احملاصـصة والفـساد 
باني ليـرتكبوا واحدة من جرائم االبادة اجلماعية تطون اسطح ا جـعلهم 
الـبـشـعة والـتي تـوفـرت فيـهـا ثالث صـور من اربع حـددها الـقـانـون الدولي
ـسؤول عن محـاكمة جلـرائم االبادة اجلـماعيـة ويكون الـقضـاء الدولي هو ا
اجملـرم والشركاء واحملرض سواء كـانوا رؤساء دستوري ام مواطن
عـاديـ ويكـون تـسلـيم اجملـرمـ فيـهـا ملـزمـا . خصـوصـا وأن ضحـايـاها
ـدنـيـ .واعـداداً اخـرى كــانـوا 1295 مـن الـقـوات االمــنـيـة و4356 مـن ا
حـسب تـقريـر اللـجنـة الـرسمـية اي فـرقة مـدرعة نـاقص عـندمـا نتـحدث عن
الـقناص او غيرهم من الـعصابات فأننا نـعي ان احلكومة لم تقنص احدا
سـؤولة ألنهـا حكمـت هي وسابقـاتها ولم تـوعز بـقنص احد ولـكنـها تبـقى ا
بـالطـريـقة الـتي ابقت الـسالح خارج سـيـطرة الـدولة لـضعف مـنهـا او سوء
ـسـبـوق ـاذا هـذا االســتـخـدام غـيـر ا ادارة او غـيــر ذلك مـا الـذي حـصل و
لـلـقـوة ?? اجلواب في الـعـودة الى الـتـأريخ البـعـيـد والقـريب حـيث قـال احد
شـيـوخ بني امـيـة عنـدمـا صارت اخلـالفة لـهم (( تـلقـفـوها بـني امـية بـيـنكم
لك ..ال جـنة بعـدها وال نار )) بـعدها قـال احد ابناء تالقـف  الكرة...انـها ا
اخلـليفة مـعاوية له ان فالنا جيـد .. اجابه انه ينافـسني على اخلالفة والتي
والـله لـو نافـستـني عـليـها وأنت ابـني لـقطـعتك اربـا .. وفي الـتاريخ الـقريب
ـرة بـكــلـمـة واحـدة وهي (مـا ـالـكي كل تـلك احلــقـائق ا اخــتـصـر الـسـيــد ا
نـنطيهـا) . يختـلف السياسـيون ويرحبـون بالتظـاهرات شريطـة ان ال تقترب
هم ان من مـوضـوع اسقـاط الـنـظام وتـكـون مسـيـطرا عـلـيهـا من اي كـان ا
يـكون جـزءاً من النظـام  ولذلك لم يـقلقـوا كثـيرا عنـدما اخـترقت اجلمـاهير
مـجـلس النـواب كونـها كـانت حتت الـسيـطرة .. وظل الـكل يـصيح الـتظـاهر
الـسـلـمي حق مـكـفـول وأن مـن واجب الـقـوات االمـنـيـة حـمايـتـهـا .... ولـكن
عـنـدمـا تـكون تـظـاهـرات قـويـة غاضـبـة وبال قـيـادة وتـهتـف بسـقـوط الـنـظام
سـنا وبوضـوح شديد حـيث يصبح احلق فـاألمر يكـون مختـلفا تـماما كـما 
مـؤامرة شعـبية ومـندس وقـناص وقـوات منفـلتة  والـدليل تقـرير اللـجنة
الـرسـميـة التي اكـدت وجود حـالة (عـدم سـيطـرة) للـعديـد من قادة وضـباط
اجلـيش واألجهـزة األمنـية على قـطعـاتهم . ومـنهم اثـنان من قادة الـعمـليات
راجعة طريقة بناء اجليش وهـذا ما ينبغي بل يجب ان يستحق وقفة جادة 
والقوات االمنية ان كانت جتربة احلرب ضد داعش االرهابي لم تكن كافية
سؤول راجعة . النظام (نظام احملاصصة والفساد) هو ا ألن تـقودنا الى ا
ألنه اجنـب حكـومـات اما قـويـة ودكتـاتـورية قـادرة عـلى شل مجـلس الـنواب
وتـكـمـيـم االفـواه  وأمـا ضـعـيـفـة ورمـزيـة الـوجـود ... ولـنـتـذكـر الـفـرق بـ
هدي .. اخلـطاب مختلف الكي والسـيدان العبادي وعـبد ا خـطاب السيـد ا
تـماما مع االول ولكنهما لم يعبرا اخلطوط احلمر للنظام  ولعل اية حكومة
تـأتي بـعدهم ضـمن هـذا النـظـام ستـكـون غيـر قـادرة على اجـتـياز اخلـطوط
احلـمر للنظـام  ولذلك فأن دعوات ووعود االصالح لن تـكون جدية ومؤثرة
وسـتقتصر على اجـراءات ادارية لن تمس جوهر النـظام ألن النظام ركائزه
هي احملـاصصـة والفـساد والـلتـان سقـوطهـما يـعني سـقوط ركـائز الـعمـلية

السياسية وبالتالي سقوط العملية نفسها . 
كــفـانـا الـله شــر يـوم اخلـامس والــعـشـرين ولن يــكـفـيـنــا الـله الـشـر اال اذا
ئة امـتلكنا االرادة احلرة وجعـلنا قضية التظـاهرات قضية عراقية 100 با
ئة وأن نـكون مستـعدين ألن( ننطـي) جزء مالئما من الـسلطة وليس 99 بـا
ـثليه دون ـنحه الـسلـطة الـكامـلة من خالل تـركه ينـتخب  لـلشـعب وصوال 
مـال سيـاسي وتزوير لالنـتخابـات اودون سيـاسة جتهـيل واستخـدام للدين
ــذهب ونــعــتــرف امـام شــعــبــنــا  بـكـل االخـطــاء الــســتــراتـيــجــيــة وغــيـر وا

الــسـتــراتـيـجــيـة ونــبـدأ من جــديـد وفق اسس وطــنـيـة
عـراقـيـة ونـقـول كـفى افـقــــــــارا ألغـــــــنى الـبـلدان
وكـفى هـدرا لـكـرامـة شـعب هـو من ارقـى الـشـعوب
كـــرامــة حــيث ال يــوجـــد شــعـــب نــزف دمــاء الجل
كـــرامــته دون جــدوى بـــقــدر هــذا الــشــــــعب والــله

وفق. ا

-1-
نـسي بـعض الـنـواب انهم وصـلـوا الى مـجـلس النـواب عـبـر انتـخـابـات قال

سؤول التنفيذي االول ابان اجرائها : عنها ا
انها انتخابات مُزَوّرة ..!

-2-
ا وصلوا بعمليات تزويريه .... انّ هذا ال يعني بالضرورة انهم جميعاً ا
ولـكنَّ أحداً ال يستطيع أنْ ينفي عملـيات التزوير وإحراق الصناديق وبيع

البطاقات االنتخابية ...
شارك في االنتخابات ..! واطن العراقي ا واألهم : انخفاض نسبة ا

-3-
وبــغض الـنـظـر عــمـا أوردنـاه فـانَّ مــجـلس الـنـواب البُــدَّ أنْ يـكـون في حـال
انـعقاد مستمر ح تمر البالد بظروف استـثنائية صعبة كالظروف احلالية

..
وحـ يُـدعى الى انـعقـاد مـجلس الـنـواب وال يكـتـمل الـنصـاب في مـثل هذا
ـؤشـرات عـلى الـفسـاد الـسـياسي في الـظـرف الـراهن فـانّ ذلك من أبرز ا

البالد .
والغريب :

ـطـروحـان عـلى صـعـيـد عـام  بـيـنـما ـالي واالداري هـمـا ا ان الـفـسـادين ا
ستشري أيضاً مسكوت عنه في غالب األحيان ..! الفساد السياسي ا

-4-
والسؤال االن :

اذا غاب مَنْ غاب من النواّب ?
واجلواب :

انّ بـعــضـهم اعـتـاد عـلى أنْ يــكـون خـارج الـبالد مـكـتــفـيـا بـقـبض الـرواتب
واخملصصات..

وعلى البالد والعباد السالم ..!
والـبعض االخر يرتبط حضوره بـحضور كتلته النـيابية وهذه لم تَتَخلَ حتى
ـصــلــحـيــة وهي عــلى كل حــال تـريــد أنْ تُــقـايض االن عن حــســابـاتــهــا ا

كاسب تطمح اليها ..! احلضور 
ـا قد يسـفر عـنه انـعقاد ـا غاب بـعض النـواب األخرين ألنـهم خـافوا  ور

شاركة باقرارها ..!! مجلس النواب من قرارات ال يرغبون في ا
وهكذا تتعدد االسباب ..

ـؤكد لـلغـياب وعـدم احلضـور فهو أمـا االستـهجـان واالستـنكـار والرفض ا
بررة واحـد يُالحق الغائـب اينمـا كانوا وأيّـاً كانت أسبابُ غـيابهم غـير ا
ـسؤولية وهذا الـتهرب يُكتب في حـيث ان الغياب ال يـعني االّ التهرب من ا

الصحائف الداكنة يقينا ..�
-5-

ان حـــــــُزَمَ االصالح التي تــــــــتقدّم بها احلــــكومة المتــصاص غضب
اجلماهير بغية حلـــــحلة االوضاع حتال الى مجلس

النواب لتتحول الى قوان قابــــلة للتطــــــبيق
وعـــــدم اكتمال النصاب يَفّــــــت في عَـــــضُد
قترحات احلـــــكومة من جانب  ويحول ب ا

قدّمة وب التنفيذ ا
وهنا تكمن الطامة . 

برهم صالح ن الصفدي ا سامح شكري محمد علي احلكيم

ـنــاقـشـة ســيـعـقــدهـا امس الــسـبت 
تظاهرين وقرارات مجلس مطالب ا
الـــــــوزراء وتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ حـــــــزم
اإلصـالحــــات.وقــــال في بــــيــــان  إن
(اجلـلـسـة رقم 11 سـتـكــون خـاصـة
ــتـــظــاهــرين ــنــاقـــشــة مــطـــالب ا
وقـرارات مــجـلس الــوزراء وتـنــفـيـذ
حــزم اإلصالحــات).وكــانت األمــانــة
العـامة لـلمـجلس  قـد اكدت الـثالثاء
ــــقـــبـــلـــة ـــاضي أن (اجلــــلـــســـة ا ا
قـرر ستـعقـد يوم وعـد ا وبحـسب ا
ــوافق  26 من الـــشـــهــر الـــســبـت ا
ـــتــابـــعــة احلـــالي وســـتــخـــصص 
ـتــظــاهــريـن ومــنــاقــشـة مــطــالـب ا
التقـرير الـنهائي احلـكومي اخلاص
بــالـــتـــحــقـــيق بـــاالعـــتـــداءات عــلى
ــتــظــاهــرين وبــحــضـور عــدد من ا
). في شـأن ـسـؤولـ الــتـنـفـيـذيـ ا
متصل  لـبى رئيس مجـلس النواب
تظاهرين محمد احللبوسي دعوة ا
تظاهرين لينضم صباح امس الى ا
في سـاحــة الـنـسـور بــبـغـداد. وكـان
احلـلـبـوسي قــد وعـد بـخـلع سـتـرته
تظاهرين والنزول الى الشارع مع ا
فـي حــــــــــــال لـم تــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــقـق
مـطالـبـهم.واسـتـمع احلـلـبوسي الى
ـعتـصـمـ ووعـد بـتـلـبـية طـلـبـات ا
ـــشــروع مـــنـــهـــا وفـق الـــقـــوانــ ا

النافذة. 
من جــــهـــة اخــــرى كــــشف مــــصـــدر
ــاني امس  الــســبت عـن اكــمـال بــر
الــنــائب عــدنــان الـزرفـي االجـراءات
الــقـــانــونـــيـــة الســتـــجـــواب رئــيس
ــــهـــدي في الــــوزراء عــــادل عـــبــــد ا
ـصدر فـانه (قد ان.وبـحسب  ا البـر
 تـــقــد طـــلب االســتـــجــواب الى

ان). رئاسة البر

نـــهــار لـــتــشــريـع قــوانــ لـــصــالح
االصـالحــــات واعــــضــــاء مــــجــــلس
الـــنـــواب الــعـــراقي مـــوزعـــون بــ
كــردســتــان وعــمــان وتــركـيــا ودبي

dLðR∫ محافظ ذي قار في مؤتمر صحفي


