
اأعرف مايفكر به �ص���احبي فهو دائ���م االهتمام مبتابعة اخبار احلكومة 
وي���ردد )الله���م دميه���ه خيمة ف���وك رو�ص���نه( والن �ص���احبي يبحث عن 
اخليمة التي تقيه حر ال�صم�س ومتنع عنه املطر فهو م�صتعد ان يقدم لك 
ق�ص���يدة يف مزايا هذه اخليمة حتى وان كانت م�صنوعة من اجلنفا�س 
املهم ان �ص���احبي يوؤمن  باملثل القائل )بي�ص���ة اليوم اح�صن من دجاجة 
باج���ر( �ص���حك ع���واد البالم وه���و ي�ص���تمع حلديثي فقال:�ص���وف عمي 
�ص���حيح اآنه ما متعلم ب�س ال�صفر خالين ا�صوف ا�صكال وارناك..ومثل 

�صاحبك هذا �صفت هواي ذوله نا�س يعرفون اللحمه الد�صمه وين.
�ص���حيح فان معار�ص���ي احلكومات اليحق لهم احتكار �ص���فة التم�ص���ك 
باملبادئ فهناك موالون مبدئيون، التخ�ص���ع مواالتهم للنقا�س والتبدل 
م���ن حي���ث االجتاه ، فهي م�ص���وبة نح���و احلكوم���ة اأيًا كان���ت عقيدتها 
اوتوجهاتها.ه���م يوال���ون عل���ى نف����س واح���د الياأخ���ذون نف�ص���ا ب���ن 
)مواالت���ن( واليبلع���ون ريقهم بن تاأييدين  ب���ل يوؤيدون يف كل وجبة 
وقب���ل النوم وبعده ويف رم�ص���ان قبل الفطور وبعد ال�ص���حور.الوقت 
لديهم لكي يحكوا روؤو�ص���هم قبل جتديد املواالة والتاأييد وهم اليعدون 

للع�صرة واليلتفتون حولهم والترم�س عيونهم اوترف جفونهم. 
�ص���حك ع���واد وهو يلف �ص���يجارته وهي عادة مل يفارقه���ا منذ اكرث من 
ن�ص���ف قرن فهو يوؤمن بان �ص���يجارة اللف اطعم واح�ص���ن من كل علب 
�ص���جائر الع���امل واخذت���ه نوبة ال�ص���عال وهو يق���ول: �ص���وف عمي ابو 
ح�ص���ن..معلومك الدني���ا بيه���ه ال�ص���ن والزين وهاي حكم���ة ربك خلق 

الطيب وخلق اخلبيث. 
والأن ع���واد يري���د ان يح���ول احلدي���ث اىل دار الدني���ا ودار الفن���اء فقد 
قطعت عليه الطريق وانا احاول ان ا�ص���رح ل���ه فكرتي، عمي عواد انهم 
ال�صيا�ص���يون املوؤيدون وبينهم كتاب و�صحفيون وحمللون وهم دائمو 
الرتح���ال اىل حي���ث ال���كالأ وامل���اء وباملعنى املعا�ص���ر للكلم���ة اىل حيث 
املن�ص���ب والتنفيع وال�ص���يت واجل���اه والوجاه���ة ، اذا قالت احلكومة 
ان االقت�صاد هو اال�ص���ا�س حتولوا اىل م�صجعي ا�صتثمار وما االن�صان 
عندهم اال حيوان م�ص���تثمر. واذا قالت احلكومة ان التنمية ال�صيا�ص���ية 
ه���ي اال�ص���ل ارتفع���ت عنده���م اهمي���ة الناجت االجم���ايل م���ن االحزاب 

والنقابات والهيئات واجلمعيات. 
قل ماهو حزبك اقول لك من انت 

انه���م ياعواد ال�صيا�ص���يون الرحل ي�ص���همون اليوم يف قي���ادة وتوجيه 
املرحلة. 

�ص���حك عواد وهو ي�ص���حب نف�ص���ا من �ص���يجارته وقال: �ص���وف ا�ص���تاذ 
معلوم���ك ولو اين مافتهم���ت ن�س احلجيته ب�س لزمت خيط ال�ص���ليلة ، 
ذيج ال�ص���نة،جودرت املنظمة احلزبية  ب�صف حملتنا امل�صوؤول احلزبي 
ج���ان كل ي���وم طالعنة بقوانة ويخط���ب خطبة طويلة عري�ص���ة  واحنه 
نا�س نروح ويه احلكومة للك�ص���ر جنه ن�ص���فكله ون�صيح بالروح بالدم 
وراه���ا كلم���ن يروح على ب���اب الله ، امل�ص���وؤول اول ما اجان���ه جان بعد 
كدرك مثل احل�ص���يني �صعيف وم�ص���لوع  وما عده غري �صالفة التق�صف 
و�ص���د احل���زام وي���وم ورة ي���وم وكلما يجمعن���ة ويخطب بينه ا�ص���وفه 
تغري وثخن ، وكام مامي�ص���ي عله رجلية �ص���يارة جتيبه و�صيارة توديه 
، وراها ما �ص���فناه وفد يوم وانه كاعد مثل هاي الكعده وا�ص���وف رفيق 
�ص���تار هو ب�ص���حمه وبلحمه  يحجي بالتلفزيون نف����س حجاياته ، ب�س 

لغوده �صارن اكرب.. 
ما اأطولهه عليك، معلومك ابو �ص���ترية نف�صه �ص���فته قبل جم يوم �صاعد 
�ص���يارة جنهه فيل واحلماية ترك�س وراه �صاألت كالوا هذا حجي �صتار 
واحد جبري باحلزب، وانه ليه�ص���ه حمتار معلومك حزب البعث �ص���دك 
رجعوه ، ب�س ال�ص���وهه اجلماعة وباجر عكبة يلمونه من جديد بجي�س 

القد�س.
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عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

َويه احلكومة للك�شر
بغداد / علي وجيه وال�كاالت

اأث���ارت ت�ص���ريحات ع���امل الدي���ن ال�ص���عودي 
حمم���د العريف���ي يف خطب���ة �ص���الة اجلمع���ة 
املا�ص���ية يف مدين���ة الريا����س والت���ي تطاول 
عل���ي  االأعل���ى  ال�ص���يعي  املرج���ع  عل���ى  فيه���ا 
ال�صي�صتاين موجة من اال�صتنكارات والرف�س 
النّيابي���ة و االعالمية يف الع���راق من خمتلف 
االأطياف واجلهات الر�ص���مية وغري الر�ص���مّية 
حي���ث اكد نائب رئي����س اجلمهورية عادل عبد 
امله���دي ان اال�ص���اءات التي ت�ص���در من بع�س 
ائم���ة اجلمع���ة يف اململكة العربية ال�ص���عودية 
�ص���د م�ص���لمي الع���راق وال�ص���يما �ص���يعة اهل 
البي���ت )عليهم ال�ص���الم( و�ص���د مق���ام املرجع 
ال�ص���يد  العظم���ى  الل���ه  اآي���ة  االأعل���ى  الدين���ي 
عل���ي احل�ص���يني ال�صي�ص���تاين التخ���دم وحدة 
امل�ص���لمن والت�ص���ون حرمة دمائهم ، جاء ذلك 
يف ر�ص���الة اأر�ص���لها عبد امله���دي اىل امللك عبد 
الله بن عب���د العزيز اآل �ص���عود داعيًا اياه اىل 
"التدخل ال�صريع الحتواء الفتنة وملنع تكرار 

مثل هذه اال�صاءات".
م���ن جان���ب اآخر ا�ص���در رئي�س جماع���ة علماء 
الع���راق / ف���رع اجلن���وب ال�ص���يخ خال���د عبد 
الوهاب املال بيانا ا�ص���تنكر فيه التطاول الذي 
�ص���در من اح���د �ص���يوخ التكفري ال�ص���عودين 
حمم���د العريف���ي، وقال املال يف بيان ت�ص���لمت 

)امل���دى( ن�ص���خة من���ه ان���ه " يف الوق���ت الذي 
ن�ص���عى يف داخ���ل العراق وخارج���ه اإىل مللمة 
الو�صع االإ�صالمي وبث روح احلب والتعاي�س 
اجلري���ح  عراقن���ا  يف  وخا�ص���ة  والت�ص���امح 
تنا�ص���ب  الت���ي  التحدي���ات  م���ن  وخروجن���ا 
العداء لالإ�ص���الم وامل�صلمن وتعرقل م�صريتهم 
يتط���اول )حمم���د العريف���ي( واأثن���اء خطبت���ه 
يف الريا����س لالإ�ص���اءة بكلم���ات خبيثة ملرجع 
الطائفة ال�صيعية الكبري املرجع االأعلى ال�صيد 
على ال�صي�ص���تاين والذي كان وال يزال �صمام 
امن و اأمان الأبناء �صعبه من عدم وقوع البالد 
يف الف���ن الطائفي���ة والتي لع���ب التكفرييون 

والطائفيون واملجرمون على وترها.
وا�ص���اف املال:"اأّن العريفي وبدال من تطاوله 
على مق���ام املرجع االأعل���ى كان االأج���در به اأن 
يطهر موؤ�ص�صاتهم من منهج التكفري واالإرهاب 
والذبح والذي ت�ص���بب بقتل مئات االألوف من 
العراقي���ن على مدى �ص���ت �ص���نوات وذلك من 
خ���الل اإر�ص���الهم االنتحاري���ن واملجرمن اىل 
العراق" داعيًا يف ختام البيان "علماء العراق 
�صيعة و�صنة وكذلك الوقفن ال�صيعي وال�صني 
على حد �صواء كي يقفوا جميعا موقفا موحدا 
من هذه االإ�صاءة وليعلموا جميعا اأن االإ�صاءة 
لالإمام ال�صي�صتاين هي اإ�صاءة لل�صعب العراقي 

ولالأحرار يف العامل كله.

فيم���ا اكد النائ���ب عن ائت���الف دول���ة القانون 
خالد اال�صدي ان املرجعية الدينية هي الراعي 
وال  الع���راق  يف  الد�ص���تورية  للعملي���ة  االول 

ن�صمح باأي تطاول عليها. 
وق���ال اال�ص���دي ان" تطاول احد رج���ال الدين 
ال�ص���عودين على �صخ�س ال�ص���يد ال�صي�صتاين 
مرفو�س وبقوة من قبل جميع ابناء ال�ص���عب 
ومذاهبه���م  طوائفه���م  ومبختل���ف  العراق���ي 
،م�ص���ريا اىل ان املرجعية لها املوقع اال�صا�صي 

والريادي بالتوجيه واالر�صاد ملختلف اطياف  
ال�ص���عب وب���دون اأي ا�ص���تثناء وه���ي بخدم���ة 

اجلميع.
من جانبها اأكدت ع�صوة جمل�س النواب �صفية 
ال�ص���هيل  ان �ص���خ�س املرج���ع الديني ال�ص���يد 
علي ال�صي�صتاين كبري يف نفو�س جميع ابناء 

ال�صعب العراقي ومبختلف مكوناته.
وا�ص���افت ال�ص���هيل ان "م���ا ج���اء يف خطب���ة 
رج���ل الدي���ن ال�ص���عودي حمم���د العريفي هو 

اعت���داء �ص���افر عل���ى رمز م���ن الرم���وز املهمة 
جمل����س  كاأع�ص���اء  ونح���ن  العراقي���ن  ل���دى 
نواب نرف����س بدورنا مثل تلك الت�ص���ريحات 
املثرية للفن واالعتداءات والت�ص���ويهات �صد 
مراجعنا  ، مطالبة علماء ال�ص���عودية باحرتام  

م�صاعر املالين من العراقين.
فيما انتقد ع�صو جمل�س النواب عن االئتالف 
املوح���د عب���د اله���ادي احل�ص���اين رج���ل الدين 
ال�ص���عودي العريفي وا�ص���فا اإي���اه ب�:اجلاهل 
ال���ذي ال يعرف عن اال�ص���الم �صيئًا".واأ�ص���اف 
احل�صاين "نحن نرد ون�ص���تنكر هذه الفتاوي 
والت�ص���ريحات ويجب ان ي�صار اىل حما�صبة 
من يبعث الكراهية،نافيا ان يكون العراق قدم 

اأي دعم للحوثين".
واإعالمي���ا ، اأب���دى االإعالم���ي زاه���ر مو�ص���ى 
ا�ص���تغرابه م���ن م���ا اأفرزت���ه ه���ذه احلال���ة من 
اىل  :"ينتم���ى  ال�صي�ص���تاين  الأن  تط���اوالت 
منظومة معرفية متزنة ال تنفعل حتت ال�صغط 
وه���ذا الكالم لي�س غريبا من ثقافة املوت التي 
تاأ�ص���لت مع تاأ�صي�س الدولة ال�صعودية ومّدت 
اأذرعها يف افغان�صتان ودول كثرية" واأ�صاف 
مو�ص���ى :" اأن عل���ى ال�ص���عودية االإعتذار الأنها 
مل مت�س �صخ�ص���ّية م�ص���تقّلة بذاتها بل م�ّص���ت 
ب�صخ�ص���ّية متّث���ل العراق بكامله عو�ص���ًا على 

متثيل اأفراد املذهب ال�صيعي يف كل العامل".

عبد املهدي يدعو ملك ال�شعودية اإىل احتواء الفتنة
 ومنع الإ�شاءة اإىل م�شاعر العراقيني

بغداد / املدى
قال وكيل وزير النقل بنكن ريكاين: 
اإن �ص����ركة ج����ي فور ا�����س الربيطانية 
تول����ت م�ص����وؤولية اإدارة ام����ن مط����ار 
بغ����داد ال����دويل بعد فوزه����ا بعقد ملدة 
اأن  ري����كاين  واأو�ص����ح  واح����د.  ع����ام 
امل�صهورة  الربيطانية   G4S "�صركة 
قد تولت منذ يومن م�ص����وؤولية ادارة 
امن املطار بعد مغادرة �ص����ركة �ص����يرب 
االمني����ة للمطار". مبّينًا ان "ال�ص����ركة 
الربيطاني����ة فازت بعقد تناف�ص����ي مع 
�ص����ركة �ص����يرب وح�ص����لت على رخ�صة 

م����ن وزارة النق����ل الدارة مل����ف ام����ن 
مطار بغداد". 

موؤك����دًا اأن وزارة النق����ل ق����د وجه����ت 
الدع����وة اىل ال�ص����ركة الربيطاني����ة ملا 
متتلكه من �صمعة عاملية"، موؤكدا انها 
�ص����تى  "تدير اكرث من 50 مطارًا يف 

دول العامل".
يذك����ر ان وزارة النق����ل ق����د اخرج����ت 
�ص����ركة �ص����يرب الربيطانية م����ن مطار 
بغداد قب����ل يومن بع����د انتهاء عقدها 
يف احل����ادي والثالث����ن م����ن ال�ص����هر 

املا�صي.

�شركة بريطانية تت�شلم م�شوؤولية 
اإدارة اأمن مطار بغداد

بغداد / املدى 
بح�صور نائبْي رئي�س اجلمهورية عادل عبد املهدي وطارق الها�صمي �صادَق جمل�س الرئا�صة بجل�صته 
املنعق���دة اأم����س االثنن عل���ى قانون حماية امل�ص���تهلك ، واأعلن املجل�س يف بيان تلّقت )املدى( ن�ص���خة 
منه ت�ص���كيل جمل�س ي�صمى )جمل�س حماية امل�ص���تهلك( يتمتع بال�صخ�صية املعنوية واال�صتقالل املايل 
واالإداري يرتب���ط مبجل�س الوزراء و يراأ�س املجل�س �ص���خ�س متفرغ م���ن ذوي اخلربة والكفاءة يف 
االأمور املتعلقة بحماية امل�ص���تهلك ويحمل �ص���هادة جامعية اأولية يف االأقل بدرجة وكيل وزارة. يذكر 
اأن القانون �صّرع بغية حماية امل�صتهلك واإقرار مبداأ العدل وامل�صاواة بن املجهزين وم�صتهلكي ال�صلع 
ومتلقي اخلدمات واحلفاظ على �صحتهم و�صالمتهم وللحد من ممار�صات الغ�س ال�صناعي والتالعب 
بعميلة التعبئة والتغليف ال�ص���ناعية وما مدرج عليها من بيانات وموا�صفات. من جانب اآخر �صادق 
جمل�س الرئا�ص���ة اأم�س االثنن على قانون التعديل االأول لقانون اال�صتثمار.من اأجل ت�صهيل وتنظيم 
العمل يف الهياأة الوطنية لال�ص���تثمار وخلق مناخ ُم�ص���جع لال�ص���تثمار يف العراق، خا�ص���ة يف قطاع 
االإ�ص���كان واإزال���ة املعوق���ات القانوني���ة التي تعرت�س �ص���بيله ما ينعك����س ايجابا على ت�ص���ريع عملية 

التنمية االقت�صادية واإعادة االإعمار يف العراق.

جمل�س الرئا�شة ي�شادق على قانوين 
ال�شتثمار وحماية امل�شتهلك

تعيني مراقبني يف مراكز 
الت�شويت ح�شب عدد الكيانات

ت�����������������ع�����������������زي�����������������ة

مبزيد من احلزن والأ�شى تلقينا نباأ وفاة ال�شيدة

�ش��قيق��ة 
الأ�شتاذ هو�شيار زيباري وزير اخلارجية

نبته��ل اإىل اهلل تعاىل اأن ي�شكن الفقي��دة ف�شيح جناته ويلهم ذويها 
ال�شرب وال�شلوان.

فخري كرمي 
رئي�س موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

اأربيل / املدى
اأم�س   لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  م��ن  م�صدر  ق��ال 
االثنن: اأنه من اجل ان يكون لكل الكيانات ال�صيا�صية مراقبون 
يف مراكز الت�صويت، فاإن عدد املراقبن يف هذه املراكز �صيحدد 

ح�صب عدد الكيانات ولي�س التحالفات.
العليا  املفو�صية  يف  اجلماهريية  العالقات  م�صوؤول  واأو�صح 
انه  اليوم  )اآكانيوز(  بح�صب  الرحمن  عبد  لالنتخابات  امل�صتقلة 
"بح�صب توجيهات املفو�صية العليا لالنتخابات يحق لكل كيان 
�صيا�صي اأن يكون له مراقب يف كل مركز انتخابي، وبهذا يحق 
للتحالفات اأي�صا ب�صفتها كيانات اأن يكون لها مراقبون يف تلك 

املراكز".

بعد تطاول العريفي على ال�سّيد ال�سي�ستاين

)اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(


