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كشف زعيم ائتالف دولة القانون نوري المالكي ،اليوم األحد ،موعد األجتماع السياسي المرتقب للقوى الوطنية.

وقال المالكي في بيان  ،إن "االجتماع دعا اليه االطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم األحد ويضم جميع القوى الوطنية
للتداول في ازمة نتائج االنتخابات وموجة االعتراضات التي اثيرت حولها".

وأضاف ،ان "االجتماع سيبحث االفكار واالليات لمعالجة واحتواء االزمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم

بموجب الدستور والقانون حتى ال تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي ،مبينا ان االجتماع سيكون الجل حل االزمة
وليس تحالفا سياسيا".

تعليق :يستخدم الخبر مصطلح قوى (((وطنية))) فيما أي عاقل من أبناء الشعب يدرك

أن الخبر يتحدث عن اجتماع قوى (((الطائفية))) لتصريف حلول ترسخ عودتها إلدارة

الحكم بوصفه الكرسي الغنيمة حسب قول زعيمهم وهو القائل أيضا عن قناعة (((أخذناها
وبعد ما ننطيها))) وها هم يتشدقون بقوله بالتأكيد أن من يريد أخذها منهم عليه أن

يأخذها بالبندقية التي يحملها بيده!!! إذن الخبر عن قوى طائفية واألنكى أن االجتماع
يتحدث عن اجتماع زعامات اللعبة وجرائمها حتى على حساب (((قواهم)))!

أما حديث الخبر عن كون موضوع االجتماع العطاء (((المتضررين))) حقهم فليس سوى
إفالس أن يسمى الخاسر (((متضرر))) ال مهزوم وال طرده الشعب وال فقد ثقة الناس بل
متضرر طبعا ألن الكرسي غنيمة وخسارته تضرر يوجب على من طرده منه أن يتحمل
كلفة تعويضية لصالح المالك األبدي للصوص ولصوصيتهم أو نظام الكليبتوقراطي الفاسد
بكل مقاييسه..

لكم أن تستمروا بقراءات مصطلحات الخبر وما يريد تمريره
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الشرطة األلمانية تقبض على  31الجئا عراقيا بينهم  10أطفال عبروا حدودها من بولندا
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المصدر"world-today-news" :
ألقت الشرطة األلمانية ،أمس السبت ،القبض على

مهاجرين عراقيين ،بينهم  10أطفال ،عبروا حدودها من

بولندا عبر شاحنة نقل.

وفي التفاصيل ،عثرت الشرطة على  31شخصا على

أرضية التحميل في الشاحنة 19 ،رجال وامرأتان وعشرة أطفال ،كلهم عراقيو الجنسية ،في حين كان بعضهم بحالة

سيئة ،إذ كان األطفال يرتدون أحذية رطبة بالية ،وأصيب بعضهم في تقرحات بالقدمين.

كما تم القبض على السائق ،وهو بولندي يبلغ من العمر  34عاما ،على األرجح بتهمة تهريب البشر ،بينما تم نقل
العراقيين إلى مركز اإلبالغ ،وفق موقع "."world-today-news

تجدر اإلشارة إلى أن الشرطة وجدت العراقيين الالجئين عند والية مكلنبورغ-فوربومرن ،قرب الحدود األلمانية البولندية،

بعدما عبرت الشاحنة التي كانوا يختبئون بها الحدود.

يستمر تدفق الجئات والجئون عراقيون على الرغم من أن شهود الزور يقولون إن العراق
بلد آمن على أهله فيما يغامر (آالف مؤلفة) منهم للنجاة بأطفالهم وعوائلهم من محارق

االستعباد وانتهاك الحرمات وازدراء الكرامة التي تمارسها سلطة تأتمر بأوامر ميليشيات

فاشية الطابع واالشتغال ..وصول هذه المجموعة من طالبي اللجوء بتلك الظروف القاسية
مؤشر جد بسيط على الج ريمة المرتكبة ما يتطلب إعادة النظر بقراءة الوضع العراقي

ميدانيا وبحقيقته ال بادعاءات سلطة ال تستطيع سوى تشويه الحقيقة ألنها مأمورة

مغتصبة بتحالف مافيوي ميليشياوي أو بتسمية دقيقة طبقة كربتوق ارط ال تتوانى عن
تصفية من يقف بوجه إفسادها وفسادها الكلي بأجنحة ميليشياوية إرهابية تأتمر بمركز

اإلرهاب الدولي في دولة الموت القادم من الشرق حيث رايات الغربان السود وصلبان

النازية بأقنعة جديدة لكن بجوهر قديم تعرفه البشرية

القضية لن تقف عند مجموعة من عشرات بظروفهم اإلنسانية القاسية وبتجارة البشر
التي استغلتهم أبشع استغالل بل بكيفية النظر إلى بالدهم التي دفعت بهم إلى تلك
المغامرات التي تودي بحيوات كثير منهم في الطريق!!

أال فلننظر إلى الحقائق ولنتمعن في الجريمة ونتخذ قرار التعامل في ضوء الحقيقة
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هيئة علماء المسلمين :الفشل الذريع لألحزاب والمليشيات وراء ضعف اإلقبال على التصويت
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اعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق أن انخفاض نسبة اإلقبال على التصويت في االنتخابات البرلمانية يدل على
"الفشل الذريع لألحزاب السياسية والمليشيات العسكرية" في البالد.

وقال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين بالعراق مثنى حارث الضاري خالل مؤتمر صحفي بإسطنبول:
"الفشل الذريع لألحزاب السياسية والمليشيات العسكرية في العراق هو السبب وراء انخفاض نسبة المشاركة في
االنتخابات األخيرة (بلغت  41بالمئة)".

وأضاف أن "الشعب العراقي أثبت موقفه الرافض للنظام السياسي القائم وعمليته السياسية وانتخاباتها وتداعياتها ،التي

لم تتوقف عن جر العراق إلى مستنقع األزمات والكوارث".

وتابع أن "المشهد السياسي بعد االنتخابات يفرض تقديرات مواقف جديدة ،تقوم على إعادة االعتبار للقوى المناهضة
لالحتالل ،والتعامل معها وفق ما قدمته من جهود وطنية صادقة".

وأردف قوله" :محاولة اإليهام بأن الجناح اإليراني خسر في االنتخابات ال صحة لها ،فكل القوى التي تحظى بدعم إيران

زادت من نفوذها وقبضتها على مقاليد الحكم".

وأشار إلى أن "تشكيل مجلس النواب وحكومته ما زال رهن تحكم األطراف المسيطرة على مفاصل العراق ،وهي الواليات

المتحدة وإيران ،إذ ستفرض األخيرة نفوذ تيار الحشد الشعبي دون النظر إلى حجمه االنتخابي".

وحذر من خطورة "تغول المليشيات التابعة إليران في العراق وسيطرتها على عدد من المنافذ الحدودية مع دول الجوار،

ما قد يسبب زعزعة ألمن هذه الدول أبرزها تركيا".

كما دعا القوى العراقية المقاطعة لالنتخابات إلى تشكيل "إطار وطني للتنسيق بينها في المواقف المطلوبة للتصدي
للعملية السياسية ومليشياتها".

ليس إيهاما أن حصان إيران الغارق بدماء الناس ليس له من الناس صوت يحتفي به
ولكن لعبة (((اإلسالم السياسي))) ومجموعات المسلحة وميليشياته اإلرهابية برمتها

تتداول بتالعبات وأضاليل ليس منها وفيها سوى أباطيل الجرائم التي يعيدون إنتاجها

مجددا وإن بإخراج مسرحيات على فصال تكرس وجودهم بمستنقع الفساد والجرائم الفاشية

التي يرتكبون!

لقد صدق الخبر في تمرير وجود اصطاع دائم بين قوى الجريمة ومحاصصاتها الغنائم
ولكنه أيضا أغفل أو تغافل عن أدوار مجرمي اإلرهاب بكل أجنحتهم سواء منها بأجندة
إيرانية أم تركية وبمباركة من يحظى بشيء من كعكعة االستسالم الذي لن يدوم والشعب

بمرجل يغلي ويقارب على االنفجار بركان ثورة شعبية من أجل دولة علمانية ديموقراطية

تعيد الحقوق والحريات
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مفوضية االنتخابات تعلن رد  322طعناً جديداً
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أعلنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،اليوم ،رد  322طعناً جديداً ،فيما قررت إعادة العد والفرز اليدوي في عدة

محافظات.

وقالت المفوضية في بيان  ،إنها "واصلت دراسة الطعون المقدمة إليها ،حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني ،وبناء

عليه جرى عرض  ٣٤٠طعًنا على مجلس المفوضين اليوم السبت ،وبعد استكمال اإلجراءات التحقيقية الالزمة في
ضوء األدلة والتوصية المرفوعة ،أوصى المجلس برد  ٣٢٢طعًنا ألسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو

مخالفته ألحكام الماده / ٣٨أوالً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ ،حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو
المركز الذي يطعن بنتائجه فضالً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة االنتخابيه أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة،

وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية لالنتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وفي السياق نفسه ،أشار البيان إلى أن المجلس قرر "الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي ل  ٢٣٤محطة من

بناء على  ١٨طعنا توزعت على محافظات :صالح الدين والبصرة ،إضافة إلى بغداد،
المحطات االنتخابية المطعون بها ً
مدعمة باألدلة ،وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز
كونها جاءت
ً
اليدوي ،إذ أن فرز األصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد

وإجراءات وآليات يتم تحديدها الحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".
وأوضحت المفوضية ،أنها "ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً ،على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات
مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً لحين إكمالها جميعاً".

ويوم أمس ،أعلنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  ،عن رد  ٢٩٤طعًنا ،فيما أشارت إلى الموافقة على إعادة

العد والفرز اليدوي لبعض المحطات االنتخابية المطعون بها.

يريد الخبر إص ار ار على مناقشة الهامشي في شؤون فنية تقنية ويرفض إقرار أن الشعب

قاطع بنسبة تقارب الـ %90بخالف لعبة إعالن نسبة  %41مشاركة في ضوء اصطناع
نسبة ال تقرها دولة في عالم الديموقراطية وال حتى غير الديموقراطية إذ يتم تجاهل الموقف
الشعبي المقاطع من أصله!!!

إنهم يفصلون بطريقة ترضي المتخاصمين في العلن ولكنهم المتحاصصين في الخفاء

وكل له دوره في كعكعة البالد والعباد وما يجري لعبة لتمرير الخديعة الكبرى في إعادة

إنتاج النظام الكليبتوفاشي بأقل خسائر وبأكثر ما يمكن من عملية غش وتزوير وعبث

بمصائر الحيرى في تحليل اللعبة

لقد بات بين أياديهم إمكانات إلدارة أالعيب بمستويات كبرى بخاصة مع وجود من يدير
الجريمة من وراء الحدود
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مصدر يكشف معلومات صادمة بشأن المتظاهرين المحتشدين قرب الخضراء
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كشف مصدر مطلع ،ان قيادة هئية الحشد الشعبي اجبرت مقاتليها على المشاركة في التظاهرات الرافضة لنتائج

االنتخابات التشريعة ،مشي ار الى عقوبات مالية لكل مقاتل ال يمتثل لهذه االوامر.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان  "،الوثيقة التي سربت في وسائل االعالم حول اجبار هيئة الحشد الشعبي مقاتليها
على المشاركة في التظاهرات الرافضة لنتائج االنتخابات ،صحيحة وغير مزورة وهي صادرة من قيادة الحشد".

وتابع" ،باالضافة الى الوثيقة ،هناك تأكيدات قد وصلتنا تفيد بأن قيادات الحشد ارسلت تعميما الى جميع الويتها تؤكد

فيها على ضرورة توجيه عقوبات مالية ( قطع راتب) للمقاتلين الذين يرفضون المشاركة في التظاهرات".

واوضح "،هناك تحذير جدي وقوي من االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي للجهات التي هددت المفوضية وتدعم تلك

التظاهرات ،لذلك نستبعد حدوث مواجهة مسلحة بين المتظاهرين و القوات الحكومية ،وان مايحدث ليس سوى زوبعة في

فنجان ،وتنتهي غدا".

وتابع المصدر "،اذا ما حاولت تلك الجهات استخدام السالح ضد الحكومة ،فانها سترتكب حماقة وغباء تنهي مستقبلهم

السياسي الى االبد في العراق".

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي وثيقة صادرة من هيئة الحشد الشعبي تدعو فيها الى

تخصيص مبلغ مالي قدره ( )50الف لكل مقاتل في الحشد من اجل المشاركة في التظاهرات قرب المنطقة الخضراء.

"كتائب حزب هللا" ُّ
تعد االنتخابات العراقية "مؤامرة دولية" :لن نسكت على هذه الجريمة
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وصف المسؤول األمني لكتائب حزب هللا العراقية "أبو علي العسكري" يوم األحد االنتخابات التشريعية التي جرت في
العراق خالل شهر تشرين األول/أكتوبر الجاري بأنها "مؤامرة دولية ساهمت بها أطراف دولية" ،داعيا إلى توسيع
االحتجاجات من قبل األطراف الرافضة لنتائج االنتخابات لتشمل مناطق ومدن البالد كافة.

وانتقد العسكري في بيان له اليوم ،بيان مجلس األمن حول االنتخابات ،قائال إن هذا البيان "السيء الصيت يؤكد ما
قلناه من أن االنتخابات مؤامرة دولية ساهمت فيها أطراف محلية".

وأضاف أن "الشعب بكل أطيافه وبأكثرية واضحة قال كلمته :إننا لن نسكت على هذه الجريمة التاريخية مهما بلغت
التضحيات" ،داعيا إلى "توسعة ساحات االحتجاج ،واالعتصام من أقصى العراق إلى أقصاه".

تقارب ’الفت’ بين الحلبوسي والخنجر لتوحيد الصف
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أعلن تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر ،السبت ،وجود مفاوضات مشتركة مع

تحالف تقدم ،برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال المتحدث باسم تحالف عزم ،صالح الجبوري في بيان  :إن "تحالفي عزم

وتقدم وصال إلى مراحل جيدة في التفاوض وبناء الثقة وتحديد أولويات المرحلة
المقبلة".

وأضاف الجبوري ،أن "تحالف عزم وصل إلى مراحل جيدة من التفاهمات مع
تحالف تقدم حول خطة العمل المستقبلية واستحقاقاتها ،وأولويات المناطق

المحررة من االرهاب وتوحيد الصف للوصول إلى االهداف المركزية مثل ملفات

المختفين قسراً وإعادة النازحين ،والمناطق التي ال زالت مغلقة بوجه أهلها،
وإعمار المناطق المحررة وإنصاف أهلها".

واضاف ،أن "تحالف عزم مستمر باالنفتاح على باقي التحالفات الفائزة في انتخابات تشرين األخيرة ،وهو بصدد دراسة

جميع األفكار المطروحة ،من الكتل والتحالفات الفائزة".

تشديد أمني في بغداد إثر تصعيد القوى الخاسرة باالنتخابات العراقية
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 24أكتوبر 2021
العربي الجديد

تواصل القوات األمنية في العاصمة بغداد ،منذ مساء أمس السبت ،تشديد انتشارها الواسع ،إثر تصعيد أنصار القوى

الخاسرة باالنتخابات العراقية  ،2021والذين تقدموا نحو المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والبرلمان

ومقرات البعثات الدبلوماسية ،في وقت أعلنت فيه المفوضية المستقلة لالنتخابات قبول عدد من الطعون الجديدة

بالنتائج ،وقررت إعادة العد والفرز في  234محطة انتخابية.

وكان المحتجون من أنصار القوى الخاسرة قد توقفوا في ساعة متقدمة من ليل أمس عند حاجز الصد األول إلحدى

بوابات المنطقة الخضراء ،وهي مغلقة بالحواجز اإلسمنتية ،حيث انتشرت القوات األمنية لمنعهم من اختراق المنطقة.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير ،يستمر االنتشار األمني بشكل مكثف داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها ،ووفقاً

تحدثوا لـ"العربي الجديد" ،فإن "القوات األمنية وعناصر مكافحة الشعب ضاعفوا أعدادهم عند بوابات
لشهود عيان ّ
المنطقة الخضراء ،ال سيما بوابة الجسر المعلق ،وهم في حالة تأهب لمنع أي تجاوز ومحاولة اختراق".

وأضافوا أن "االنتشار تم أيضاً منذ الليل داخل المنطقة الخضراء بشكل عام ،وعند بواباتها من الداخل ،كما تم نشر
مفارز في الشوارع والطرق داخل المنطقة".

وتعترض قوى وفصائل مسلحة مقربة من إيران ،خسرت االنتخابات ،على النتائج ،وينظم أنصارها منذ أيام اعتصامات
أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد ومحافظات جنوبية رفضاً للنتائج.

في األثناء ،قررت المفوضية المستقلة لالنتخابات العراقية إعادة العد والفرز اليدوي في عشرات المحطات االنتخابية،

إثر قبولها عدداً من الطعون.
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ووفقاً لبيان أصدرته المفوضية ،فإنها "قامت بدراسة الطعون المقدمة إليها ،حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني ،وقد
تمت الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ 234محطة من المحطات االنتخابية المطعون بها ،بناء على  18طعناً
توزعت على محافظات صالح الدين ،والبصرة ،وبغداد" ،مبينة أن "تلك الطعون جاءت مدعمة باألدلة".

وأضافت أن "مجلس المفوضين سيقوم بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي"،

مؤكدة أن "فرز األصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات ،وفق مواعيد

وإجراءات وآليات يتم تحديدها الحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".
وأوضحت المفوضية أنها "ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً ،على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات

مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً ،لحين إكمالها جميعاً" ،مشيرة إلى "ردها  322طعناً ألسباب مختلفة أهمها
خلو الطعن من الدليل أو مخالفته ألحكام قانون االنتخابات ،كما أن بعض المتقدمين بالطعون لم يحددوا المحطة أو
المركز الذي يطعن بنتائجه ،فضالً عن مطالبتهم بفتح جميع محطات الدائرة االنتخابية ،أو لثبوت تطابق النتائج
المعلنة".

وكانت مفوضية االنتخابات قد تسّلمت ما يقارب من  1400طعن بنتائج االنتخابات من قبل المرشحين المعترضين على
نتائج االقتراع العام.

وتطالب القوى الحليفة إليران ،والتي خسرت الكثير من مقاعدها في االنتخابات ،بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل
لجميع المحطات ،وهو أمر عدته المفوضية غير ممكن ،وال مسوغ قانوني إلجرائه.

وقال سعد المطلبي ،عضو ائتالف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء األسبق نوري المالكي ،إن "المفوضية ال

نية لها بتهدئة الشارع من خالل اتخاذ القرار بإعادة العد والفرز الشامل" ،مؤكداً في تصريح صحافي أن "عملية إعادة
العد والفرز اليدوي ممكنة في حال أرادت ذلك المفوضية ،ولم تخضع ألي ضغوطات من قبل األطراف األخرى ،وأن ذلك
سيؤدي إلى كشف الحقيقة التي ستكون مقبولة مهما كانت".
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وكان زعيم "التيار الصدري" ،مقتدى الصدر ،الذي ّ
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