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ـفـرطـة واطالق الـنـار اخملـتــصـة فـالـقـوة ا
عــلى مـتــظـاهـريـن يـطـالــبـون بـحـق الـعـمل
ة دولـية ـا يـعد جـر والـسـكن والكـرامة 
وانــسـانــيـة وتـدخل بــاجلـرائم االرهــابـيـة
ــادة 38 من وتـــطــبق تـــكــيف مـــخــالـــفــة ا
دسـتور جمـهورية الـعراق بحـرية التـظاهر
والــتـعــبـيــر عن الـراي ويــجـرم مــرتـكــبـهـا
ادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب بـا
ــــادة 406 مـن قــــانــــون الــــعــــقــــوبــــات وا

العراقي).
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ـعلنـة من احلكومة عـادا (تنفـيذ القرارات ا
ستحيل بعد ما جرى ووجود بـالصعب وا
ــــرتــــبـــات الــــكم الــــهــــائـل بــــالـــتــــرهـل وا
ـســؤولـ فــقـدت الــضــــــــــخــمـة لــكـبــار ا
الــعـدالــة االجــتـمــاعـيــة وان جتـمع االالف
امـام دوائر الرعاية االجتماعية شاهد على

الفقر والبطالة).
ي والباحث عـلى حد قوله ووصـف االكاد
عـبـد الـستـار اجلـمـيلي اجـراءات تـضـييق
حـــريـــة الــــصـــحـــافـــة وقـــطع االتـــصـــاالت
ـة الدولـيـة وقـال (لن جتدي نـفـعا بـاجلـر
تـصاعدة التي بـايقاف حـدة التظـاهرات ا
مــنــذ الــيــوم االول اخــطـأ مـن امـر بــاطالق
تـظاهـرين وفتح الـطريق الـرصاص عـلى ا
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رفض مـحتجون غاضـبون خرجوا االثن
لـليوم السايع على التوالي القرارات التي
هـدي مشددين على ان اعـلنها عـادل عبد ا
الحقات لن (الـدماء التي سفكت والقمع وا
تــوقـــفــهــا اال انــهــاء احلـــكــومــة احلــالــيــة
وجتـميد مجـلس النواب وادارة البالد من
سـلـطـة قـوية تـتـمـكن من حل االزمـات التي
ســـبــبــهــا االحـــتالل االجــنــبـي واالنــظــمــة

السابقة 
وجـــاءت حـــكـــومـــات عالوي واجلـــعـــفــري
ـهـدي لـتـكـمل ـالـكي والـعـبـادي وعـبـد ا وا
ـــال الــعـــام  وان احملـــاكـــمــات ســـرقـــات ا
تــنـتــظــرهم ثـائــرا لــلـعــذاب الــذي يـعــيـشه
اجملـتـمع والـسـراق الـفـاسـديـن يـتـفـرجون
وان جــمـيع مــا يـطــلق من وعــود بـاتت من
ـقــاتــلـة ــاضي ولم يــذهب الــعـراقــيــون  ا
الـتطـرف واالرهاب من اجل بـقاء الفـاشل
يـنـهـبون خـيـرات الوطـن وعوائل الـشـهداء

تأن من الفقر والعوز واحلرمان).
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واكـــد احملـــامي احــمـــد عـــبــد الـــعـــزيــز ان
ـــواد الــدســـتـــوريــة (احلـــكـــومــة خـــرقت ا
اخلـــاصــــة بـــاحلـــريـــات والــــصالحـــيـــات
ـــقــاضـــاتـــهـــا امــام احملـــاكم ومـــاضـــون 

وطــالب اجلـمـيـلي (احلـكــومـة بـاالسـتـقـالـة
لـلمحـافـــــــــظة عـلى ماء الوجه افضل من
ان تـطـيح بـها اجلـمـاهيـر الـغاضـبـة) عادا
(تـــــضـــــارب مــــــواقف زعـــــمـــــاء االحـــــزاب

التــسـاع االحـتـجـاج ولن تـقـضي االزمـة اال
بـــحل جــذري وخـــطــوات فـــوريــة تـــعــالج
ـاضـي وتـضـع حـدا لــلــفــسـاد تــراكــمــات ا
تراجع للبالد). والظلم واالداء احلكومي ا

ــعـــيب وانــذار والـــكــــــــــتـل بــاخملـــجل وا
لــلــدول االقــلــيــمــيــة والــعــالم بــقــوة ارادة
الــشــعب الــعـراقي الــتي لـن تـســتــطـيع ان

ترتفع فوقها اي ارادة بحسب قوله).

رور هذه الرسوم في ضوء قانون ا
اجلـديـد الـذي تـضـمن مـواداً ثـقـيـلة
ــنح صالحــيــات واســعــة جـــدا و
زاج رور بـحـيث يـلـعب ا لـضـابط ا

في فرضها وحتديدها. 
رور العام تكثيف وناشدوا مدير ا
ــراكــز الــتي تــشــهــد زيــاراته الى ا
راجع وسط انعدام يوميا آالف ا
اخلــــدمــــات وانـــقــــطــــاع الــــتــــيـــار
الـكــهـربـائي في الــغـالب فـضال عن
وجود موظف متلكئ ال يشعرون
سؤولـية وال يقيمـون وزنا لكبار با

السن او النساء. 
كـمــا تــفــتــقــر الى امــاكن وقـــــــوف
ــسـقــفـات خالل ايـام الــسـيـارات وا

الصيف). 
ونــوهــوا الـى (قــرب حــلـــول فــصل
الـشتـاء وسـقـوط االمـطار في وضع
ـا قــد نـشـهـد ال يـحـتـمــله انـسـان 
راجع ومنتسبي احتكاكات ب ا
ـراكـز). ولم يـتسن ـرور في هذه ا ا
لـ (الـــزمــان) امـس احلــصـــول عــلى
ـرور الـعـامـة تــعـلـيق من مـديــريـة ا

بهذا الشأن.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـركـبـات من رسـوم شـكــا اصـحـاب ا
ـرور بـاهــظــة تـفــرضـهــا مــديـريــة ا
الــعـامـة لـتـرويـج مـعـامالت جتـديـد
الـــســـنـــويـــات واجـــازات الـــســـوق.
وكشف هؤالء عن غرامـات مفروضة
دون اشــــعـــار وتـــبـــلــــيغ اصـــحـــاب
ركـبات جتـري عمـليـة مضـاعفـتها ا
ــراجـعـة بـحــجـة عـدم الــتـســديـد وا
خالل شهر من فرضها. واكد سواق
ـــراكــز مـــركــبـــات انـــهم راجـــعــوا ا
ـروريــة في الـكــاظـمــيـة والــتـاجي ا
والـرسـتمـيـة وهالـهم حـجم الـرسوم
ــفــروضـة عــلى مــعـامالت جتــديـد ا
ســـنــويـــات مـــركــبـــاتـــهم واجــازات

السوق. 
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ـا وقــالـوا انـهـم (يـدفـعــون رسـومـا 
يـعـرف بصـنـدوق شـهداء الـداخـلـية
بلغ 20 الف دينار 10 االف دينار
للطـرق واجلسور). ويتـساءلون (ما
عالقة السائق بعمـلية رعاية عوائل
ا ان مـسؤوليـتهم تقع الشهـداء طا
على الـدولة وانـهم يجب ان يـكونوا

ضمن اولوياتها ولـيسوا عبئاً على
ـركـــبـات الن بـعضـهم ال اصـحـاب ا
ركـبات الواسطة لك سوى هذه ا

لتأم معيشة عوائلهم). 
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كــمـا تـسـاءلـوا (مــا عالقـة اصـحـاب
ا ـركـبـات بالـطـرق واجلـسـور طـا ا
هي لـم تــــــــخـــــــــضع الـى االدامــــــــة
والـتأهـيل مـنذ سـنـوات طويـلة وان
اغــــــلـب الــــــشــــــوارع في بــــــغــــــداد
واحملافظات غير خاضعة الجراءات
ـــروريــة بــســبب كــثــرة الــسالمــة ا
طبات واحلفـر والتآكل). وطالبوا ا
ـــوضـــوع هــذه بـــاعـــادة الـــنــظـــر 
الـرسـوم لـتـكـون واقـعـيـة وال تـرهق
ـــركــبـــات حــيـث تــصل اصـــحــاب ا
احـــيـــانـــا الـى اكـــثـــر من  350الف
ديـنار اذا مـا اضيـفت الـيهـا رسوم
الـغرامـات الـتي هي غـير دسـتـورية
في كل االحـــوال النــهـــا مــجـــهــولــة
الــتـهـمـة وعـدم صــوابـهـا في ضـبط

 . اخملالف
ـــركـــبـــات عن واعـــرب اصـــحــــاب ا
خـشـيـتـهم من احـتـمالـيـة مـضـاعـفة

بغداد
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يـدان والـسـاحات الـعـامـة تـنبئ بـالـكـثيـر عـمـا يـكتـنـفـها من مظـاهـر الـشـوارع وا
معايـير او تـعابيـر تدل عـلى حالهـا اجملتـمعي واحلكـومي واحلضـاري .. فحيـنما
ـظاهر مـترسخـة معبرة ـستقـرة سياسـيا وامنيـا جند هذه ا نزور اغلب الـبلدان ا
بـصـورة جـلـيـة وان لم تـكن األوضـاع االقتـصـاديـة ذات مـغـزى مـنـسجم .. اذ ان
الـنـظافـة والـتـنـظـيم وحسـن احلال اجملـتـمـعي الـعـام يدل عـلى حتـضـر بـعـيدا عن
كن ان تتفق عـليه جميع الفلسفـات والشعارات والثقافات التصـحر .. وهذا ما 
ـادي ـعـنـاهـا الـعـام ا ـان .. والـنـظـافـة  بل حـتى الـديـانـات .. فـالـنـظـافـة من اال
ــــكن جلــسـد نـظـيـف تـلـفه روح مـيــتـة والـعـكس ـعـنــوي هي األسـاس .. فال  وا
صحـيح .. في العراق اجلديد لألسف ظلت االوسـاخ والقاذورات واكوام القمامة
دن والـشوارع وال سـيـما الـفـقرائـية شـهـد تتـصدر اغـلب عـناويـن ا سـائـدة في ا
منـها التي ضحت وعانت بارواحهـا  واجسادها واغلى ما تـملك من اجل التغيير
قـراطي وتصـحيح مـسار عـراق يسـتحق األفـضل .. لكن عـلى ما يـبدو ان الـد

اجلدد لألسف الـشديد لم يتـعلمـوا الدرس ولم يعوا الـعبرة احلقـيقية من ذلك ...
ن ظلوا لذا فـضلوا مـصاحلهم وحـسن بيوتـهم واحوالـهم على حال الـعراقيـ 

يعانون االمرين في ظل شعار ال ينسجم مع واقع وتنفيذ  ..
ـشاهـد التظـاهرية لم هنا تـكمن لـوعة التـظاهـر التي تسـود العـراق كل ح .. فا
ـقـصـود بـهـا تـلك اجلــمـعـيـة الـتي تـعم الـشـوارع تـركن ولم تـهـدأ يـومـاً .. لــيس ا
وتسـود احملافظـات فحسب .. فـهذه وان هدأت بـنوايا طـيبة او اسـتجابـة لنداءات
وطـنيـة او مـرجـعـية او حـكـومـيـة العطـاء الـفـرص .. فان اخلـيـبـة نـائمـة بـالـصدور

ومعشعشة بالعقول جراء ما عاناه العراقيون منذ 2003 حتى اليوم ..
 اغـلب شـوارع منـاطق العـاصمـة الـشعـبيـة او ذات الكـثافـة الـسكـانيـة فضال عن
عـمـوم مـحـافـظـات الـعـراق عـدا كـردسـتـان . تـشـكـو اإلهـمـال وانـعـدام اخلـدمـات
عززة ببطالة مقنعة ال تدر اال وانحسـار فرص العمل وحتشيد جيوش العاطلـ ا
ال العام على حساب مصلحة الوطن ن استغنوا من ا ستفيدين  على جيوب ا
ـكن لها ان تـتقد مع العـليا .. وهـذا ما جعل الـنار تـغلي متـأهبة حتت الـصدور 
اول هـبـة ريح ..  ومـا اكـثـر هبـوبـهـا في ظل مـواسم الـفـقـر والـتـهـمـيش والـبـطـالة
ا يظـهر على شكل واالستـغالل والفساد الـعام واحملاصصـة وغير ذلك الكـثير 
اكـوام قـمــامـة في الـشــوارع ويـسـود في اغــلب دوائـر الـدولـة لــدرجـة اصـبح من
قـراطية فـضفاضة ـسؤول متـخم جراء د العـسير على مـواطن ان يجدد الـثقة 

لم جتلب لنا غير أوهام احللم ..
حـيـنمـا نـرى بـعض النـسـوة الـعراقـيـات او األطفـال او الـعـجزة وهم يـبـحـثون في
قززة اخملـزية احملزنة في نـاظر ا القمـامة .. نشـعر بقشـعريرة العـار جراء هذه ا
بـلـد نـفـطي وقـيـادات تـنـهب وال تـعـطي .. تـدعـوا لـلـتـسـاءل هل يـعـقل من رجـاالت
ـوظف الكـبار واألحزاب والكتل ان تـرى وتسمع وتعي ... الدولـة واحلكومات وا
كل يوم مـشاهد القمـامة وضحايـاها ومن يتلـون بلونهـا .. وال حترك ساكناً ? ...
وهم نائمـون بقصور على التبريـد صيفا وعلى التدفئة شـتاء ياكلون طعم السم

والــدهــ ويــكـــوشــون هم واقــاربـــهم عــلى افـــضل مــواقع
ـنـاصب والـسـلـطـة .. الـوظـائف واالمــتـيـازات وبـحـبـحــة ا
ـشـاهـد اجلـمـاهـيـريـة تـغـرز بـالـضـمـير ويـتـركـون هـذه ا
اضي واحلاضر كل ح وتنـكأ جروح العراقي في ا
ـقـراطـيـ او .. بــرغم كل ذاك يـسـمـون انـفــــــسـهم د
مـحـاربي الـدكـتـاتـوريـة .. احقـا مـا تـدعـون .. ام عـلـيـنا

تضحكون ?

ـكن ان يـشــكك بـعـفـويــة الـتـظـاهـرات الــتي انـطـلـقت لــيس هـنـالك  من مــنـصف 
شـراراتهـا في بغـداد الثالثاء 1/10 ما يـردده البـعض من تهم جـاهزة بـتبـعيـتها
ـنطقي ان ال لهـذه اجلهـة اوتلك باتـت محل سخـرية  واسـتهـجان لـذا فمن غـير ا
تـلـقى الـتأيـيـد والـدعم من ابـنـاء الشـعب كـافـة . فـقد انـطـلـقت بـاسمـهم ومن اجل
ة حـرة في وطن اضعـفـته واوهنت قـوته احزاب ـشـروعة بـحيـاة كـر تطـلعـاتهم ا
كن من سيـاسية لم تراع مـصلحته حـتى تكالبت عـليه الدول كل يريـد قضم ما 

ثخن باجلراح ..  جسده ا
كل من تابع سـير التظاهرات في بدايتـها يجدها سلميـة خالية من مظاهر احلرق
تظاهـرين ابعد ما يكونـون عنها النها والتخـريب للمتلـكات العامة التي نـثق بان ا
ليست في مـصلحة تنفيذ مطالبـهم كما انها تشوه طبيعـة احتجاجاتهم السلمية .
ثل هذه االفعال الـتي تتقاطع وما ؤكـد ان هنالك مندسـ تعمدوا القـيام  ومن ا
دعت الـيه اللـجان الـتحـضـيريـة للـتظـاهرات واكـدت على سـلمـيتـها .. لـذا فمـثلـما
كن اال ان تـظاهـر وبقيـة ابنـاء شعبـنا مـظاهر الـتخـريب فانه ال رفض الشـباب ا
ـفرط ضـد شـبـاب عـزل يـرفـعـون عـلم الـعراق نـدين و نـرفض اسـتـخـدام الـقـمع ا
ويـهـتفـون من اجل سـيـادته وعـزته ويـطالـبـون بـاجراءات عـمـلـية تـضع حـدا لـعبث
ساواة  وحماية ثرواته من الفـاسدين بحقوق العراق وكرامته وحتقـيق العدالة وا
ـقـيـتة ـنظـم وهذا اليـتـحـقق من دون تـغـيـيـر جـذري ينـهي احملـاصـصـة ا الـنـهب ا
واطـنـة .. وبغض الـنـظر عن االقـاويل والـتحـلـيالت  التي ويـعـيد االعـتـبار لـقـيم ا
بالغ البـعض فيهـا واعطاهـا اكثر من حقـيقتـها السباب وغـايات بعـيدة عن جوهر
االسـبـاب احلـقـيـقــيـة  نـقـول بـغض الـنـظــر عن كل ذلك فـان اسـبـاب خـروج هـذه
التـظاهرات وبهذا احلجم والطريقة  التي ظهرت بها  معروفة لدى اجلميع وهي
ـواطـنـ خـاصة الـشـبـاب مـنـهم خـريـج ام بـاختـصـار تـتـلـخص بـنـفاذ صـبـر ا
سواهم من العـاطل  فقد ارتفـعت نسبة الفقـر والعاطل واستـمرار ضياع هيبة
ـسلـحـة الى اكثـر من مـائة ـيـليـشيـات ا الـقـانون وانـتـشار الـسالح وزيـادة عدد ا
وباعـتراف رئيس الـوزراء السابق حـيدر الـعبادي في اكـثر من منـاسبة  وانـتهاك
احلقـوق  واحلرمـان من ابسط اخلـدمات  وتفـشي اخملدرات بـشكل غـير مـسبوق
ـواطـنـ عن انتـهـاكات مـتـكررة واالهم مـن كل ذلك  تسـاؤل مـشـروع يثـيـر قلق ا
لــلــسـيــادة من كل حــدب وصــوب. ان اســتـخــدام اســالــيب قــمـعــيــة وصــلت حـد
ـكن تبريرهـا حتت اية ذريعة فـقد ادت الى سقوط استـخدام الرصاص احلي ال
ــصــلــحــة اعــداء الــعـراق ــئــات وكل هــذا يــصب  شــهــداء شــبــاب وجـرحـى بــا
والفـاسدين من السـياسـي الـذين اليروق لهم اجـراء اي تغـيير يـهدد مـصاحلهم

النفعية الضيقة وينهي احملاصصة والفساد وهما وجهان لعملة واحدة !
كن ان لقد سـئم شعبنا البرامج والوعود ومطلوب االن اجراءات عملية للتغييرال
تـتـحــقق بـوجـود احــزاب تـتـــحــمل مـسـؤولــيـة كل هـذا اخلــراب الـذي حـصل في
الـعـراق . ال نـدعي ان رئيـس مجـلس الـوزراء عـنـده عصى سـحـريـة لـكنـنـا ايـضا
النـعـذره حـيث لم نلـمس كـمـواطنـ ايـة خـطوة بـاجتـاه الطـريق الـصـحيح .. ومن
ـعـيب واخملـجل ان الـبـعض يـدعـو وسـائل االعالم  الى تـذكـيـر الـغـريب  بـل من ا
ـنـجـزات الـتي النـدري اين ومـتـى حصـلـت وفي اي قـطـاع  !!.. وهذا ـواطن  بـا ا

منتهى االستخفاف واالستهانه بعقلية شعب صبر طيلة ستة
عشـر عاما وحتـمل وضحى بـالكثـير.. ويكـفي ان يطلع اي
سيـاسي عـلى صـور واسمـاء الشـهـداء ليـعـرف انهم في
الغـالبـييـة الـعظـمى من شريـحة الـشـعب الفـقيـرة وليس

سؤول !! فيهم احد من ابناء واقارب ا
الـتــظـاهـرات حق مـشــروع كـفـله دسـتــور مـلـغـوم وقـمع
تـظاهريـن مرفوض وعـذرا لكل متـظاهـر فكل الكـلمات ا

التساوي قطرة دم شهيد وعذرا لوطن لم نفه حقه .

تظاهرين تقدم لشغل وظائف ورواتب اعلنتها وزارة العمل يراجعون دوائر الوزارة من الصباح الباكر استجابة خلطة احلكومة بشأن تنفيذ مطالب ا V∫ آالف ا UD
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نـظـمت اجلـمعـيـة الـعراقـيـة حلـقوق
االنسان بالتعاون مع احتاد النساء
االشـوري ومــنــظــمـة دعم وتــنــمــيـة
ي نـدوة ـركـز االكــاد الــشـبــاب وا
بـعــنــوان (دور مــنـظــمــات اجملــتـمع
.( ـــدني فـي دعم مــلـف الــنـــازحــ ا

وحــاضــر في الــنــدوة الــتي اقــيـمت
ــاضي ســنــان سـالم يــوم الــسـبت ا
قيصـر بشأن (الـشباب في مـخيمات
الـنــزوح) وســعــديـة فــلــيح حــسـون
ـرأة والـطـفـولـة في مـراكـز بـشـأن (ا
الــنــزوح) وفــيــصـل مــحــمــد بــشــأن
(االوضــاع الــعــامــة لــلــنــازحــ في

الـعـراق). وكــان مـجـلس الـنـواب قـد
ناقش خالل جلسة مشتركة احللول
والتوصيات واحملددات التي تسهم
بانهاء ملف النـازح غير القادرين
ــنـاطـقــهم بـعـد مـرور عــلى الـعـودة 
عامـ على انـتهـاء معـارك التـحرير

والقضاء على تنظيم داعش.

ونقل بيـان تلقـته (الزمان) امس عن
النائب االول لرئيس مجلس النواب
حــسـن الــكـــعـــبي الـــقـــول ان (مــلف
النـازح غيـر العائـدين يعد قـضية
انـسـانـيـة تـنـطـلق من قـلـوبـنـا جتاه
األســر والــنــســاء واالطــفــال وكــبـار
ـوجـودين بـاخملـيـمـات التي الـسن ا
تـؤثــر فـي نــفــوسـهـم  والســيــمـا ان
قبل هناك توقعات ببرودة الشتاء ا

مصحوبة بكثرة االمطار).
 UO uð  UIOI%

ـــا يـــطـــرح من واضـــاف (نـــعـــمـل 
نـقاشـات واراء لـنـحقـق التـوصـيات
الـنــهـائــيـة لــتـتــبـنى هــيـئــة رئـاسـة
ـسـتـطـاع عـودة مـجـلـس الـنـواب بـا
ـــتـــبـــقـــيـــة من الـــعـــوائل اإلعـــداد ا
ــتــابــعــة مع اجلــهـات الــنـازحــة بــا
احلــكــومـــيــة اخملـــتــصــة) ,واوضح
الكـعبي ان (الـعراق تعـرض لهـجمة
شرسة إقـليمـية دافع شبـاب القوات
ـــســلـــحـــة عن االرض والـــكـــرامــة ا
وقدمـوا تـضحـيات بـالدمـاء ننـحني
ونقدس بطوالتها) ,متعهدا (باكمال
الـــتــــضـــحـــيـــات عـن طـــريق اعـــادة
اجلـــمـــيع لـــديـــارهم من اجـل عــودة
االســـتــــقـــرار األمـــني والــــتـــمـــاسك
ديرة اجملتمعي). من جهتها اكدت ا
ــؤســســة بــرج بــابل الــتــنــفــيــذيــة 
للـتطـوير االعالمي ذكـرى سرسم ان

(جـهــودا مــشــتـركــة من صــحــفــيـ
وبـاحــثـ بــالـتــنـســيق مع الــنـائب
ـــان واجلـــان االول لـــرئـــيـس الـــبـــر
الـنـيــابـيــة اخملـتــصـة واحلــكـومـات
احملــــلـــيـــة واجلـــهــــات االمـــنـــيـــة و
بالتعاون مع مركـز بحوث احلكومة
ــانــيــة ومـــنــظــمــة كي  ,اي ,اس اال
الــدولــيـة   اعــداد دراســة انــتـهت
بــبــحث شــمل خــمس مـنــاطق وهي
احلـويـجــة وتـلــعـفــر وبـلـد والــقـائم
قدادية). بدوره رأى رئيس مركز وا
الدراسات والبحوث بجامعة الدفاع
الـعــسـكــريـة الــعــلـيــا الـلــواء الـركن
وســــام عـــــبــــد الــــرزاق ان (هــــنــــاك
خــطـوات تــسـيـر بــهـا اجلــامـعـة مع
اجلــهـات الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة
ـعـوقات واالمـنيـة من اجل حتـديد ا
الــــتـي تــــقـف امــــام عــــدم الــــعــــودة
لـلــمـنــاطق الــتي شــهـدت عــمـلــيـات
عـــســكـــريــة ونــزوح) ,الفــتــا الى ان
ــعـلــومـاتي مع قــيـادات (الــتـبــادل ا
العمليات مستمرة لتحقيق خطوات
سـتـراتـيـجيـة والسـيـمـا ان اخلـطوة
ـــدني الـــتي قـــام بــــهـــا اجملـــتـــمع ا
واالعالم مـهــمـة لــتــحـقــيق تـعــاونـا
يـــســــاعـــد عـــلـى عـــودة اخـــر نـــازح

لدياره).  
ــفـوضــيـة الــعـلــيـا وكـشف عــضـو ا
حلـــقـــوق االنـــســان انـس اكــرم  عن

(صـعــوبـات وجتـاذبــات وصـراعـات
وأسـبـاب مـخـتـلـفـة تـقف امـام عودة
تـبقي من الـنارخـ بعد ان العـدد ا
عاد العـدد األكبر لـلمدن الـتي تشهد
حــالــيــا نـــشــاط بــاحلــيــاة الــعــامــة
واسـتـقــرار ألوضـاعـهـا) ,مـبـيـنـا ان
ــفــوضــيــة يـعــمل (فـريـق اعـضــاء ا
ـشتركة بجهـود مكثـفة مع الـلجان ا
ــانــيــة  وعــلى احلــكــومــيــة والـــبــر
ــســتــوى مع وزارة تــنــســيق عــال ا
الـــــهــــجــــرة والــــعـــــمل والــــشــــؤون
االجـتـمــاعـيــة ومـنــظـمـات اجملــتـمع
ـدني ووسـائل االعالم والـقـيادات ا
ــلف ــشــتــركــة النــهــاء ا االمــنــيــة ا

اإلنساني). 
5Š“U½ …œuŽ

في غــضـون ذلك ,اعــلن قــائـمــمــقـام
ـحـافـظة قـضـاء عامـريـة الـصـمود 
االنبار شاكر الـعيساوي عودة 272
اســــرة نــــازحـــــة الى مــــنـــــازهم في
احملــافــظــة. وقــال الــعــيــســاوي في
تـصـريح امس ان (حكـومـة الـقـضاء
وبــدعم من رئــيس مــجـلس الــنـواب
مـحمـد احلـلبـوسي وبـالتـنـسيق مع
ـــشــــرفـــة عن الــــقـــوات االمـــنــــيـــة ا
مـخـيــمـات الـنـزوح  , اعادة 272
اسـرة نازحـة بـالـعودة الى مـنـازلهم
احملــررة في قـــضــاء الـــقــائـم غــربي

االنبار).

كاتيوشا
ÂUNH²Ý≈ W öŽË —«c²Ž≈

بغداد
 wLOL² « s Š rýU¼

اعتذر  للـشهداء واحملتجـ  وعموم القراء االعـزاء عن كتابة مقالي
ـلـثـم لـهـذا الـيـوم النـني ال اسـتـطـيع ان اقـول احلـقـيـقـة في زمـن ا
ـتـاجرين  بـدمـاء االبـريـاء واضع عالمة والـقنـاصـ واالنـتهـازيـ ا
استـفهـام  بحـجم  الكون ? جذورهـا في ساحـة التحـرير وفـروعها

العـالي الـسـماء  تـغـطي االرض  كـلهـا وسـنـعلن
ــنــاسب ....واليصح اال الصحيح     ?  ? كــلــــــمــة احلق مـــدويــة في وقـــتــهـــا ا
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الكياياد عالوي حيدر العبادينوري ا

œuŽ…∫ نازحون يعودون الى ديارهم في محافظة نينوى


