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عــلى صــعـيــد آخــر اسـتــقــبل رئـيس
حــكــومـة إقــلــيم كــردسـتــان مــسـرور
الـبارزاني في مـكـتـبه اليـوم الـسبت
16 تشـرين الـثـاني (نوفـمـبر) 2019
ـكـونات الـدينـية ـثل جـميع ا وفداً 
في إقــلــيم كــوردسـتــان. وقــال بــيـان
تلقته (الـزمان) امس ان (الوفد تألف
ــثـــلي الـــديــانـــات اإلسالمـــيــة مـن 
ـسيـحـيـة واإليزيـديـة والـكاكـائـية وا
ـنـدائـية والـزردشـتيـة والـصـابـئيـة ا
والبهائيـة. وجرى خالل اللقاء بحث
سـبـل تـعـزيـز الــتـعـايش والــتـسـامح
الديني في إقـليم كوردسـتان وأشار
رئـيس احلــكـومــة الى أن كل األديـان
مـكـمـلـة لبـعـضـهـا الـبـعض وهـدفـها
هداية اإلنـسان إلى جـادة الصواب).

وقال رئـيس احلـكومـة (إن التـعايش
بــــ األديــــان فـي اإلقــــلــــيم هــــو من
ــشـرقـة الــتي يـشـيــد بـهـا ــظـاهـر ا ا
اجملـتـمع الـدولي وهـذا مـبـعث فـخـر
لـــنــا). وأضـــاف ان (كــردســـتــان هي
وطـنــنـا وبـيـتـنـا الــكـبـيـر وال بـد من
تـــرســـيخ االعــــتـــدال والـــوســـطـــيـــة
والــتــعـايش ويــتــعـ أن نــتــسـامح
ونتـعـايش في أيـامنـا كـافة). والـيوم
ي لـلـتــسـامح هــو الـيـوم الـذي الـعــا
تـحدة لـلتـربية أقرته مـنظـمة األ ا
والـعـلـم والـثـقـافـة (الــيـونـسـكـو) في
الــسـادس عــشـر من تــشـرين الــثـاني
(نـوفـمــبـر) عـام 1995 لالحـتـفـال به
فـي كل عــام عـــبـــر إقــامـــة مــخـــتــلف

النشاطات والفعاليات.

ـدخـر لـلـوجــبـات الـتي لم تـسـتـلم وا
دخر). ا
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ـدير من جانـبه اكـد خالـد الشـاه ا
ـديـريـة الـعـام لـتــربـيـة نـيـنـوى إن (ا
ــتـعــلــقـة أكــمــلت كــافـة اإلجــراءات ا

ــاســتـر كــارد بــعـد أن  بــبــطـاقــة ا
دارس  توزيع استمارات جلميع ا
ـعـلـومـات من قـبل جـمـيع مـلـؤهـا بـا
منـتسـبي الـتربـية وبـكافـة العـناوين
صـرف حسب الوظـيـفيـة واختـيـار ا
الرغـبـة) مشـيـرا إلى أن (هـذا الشـهر
سـيــشـهـد صـرف الــرواتب ألكـثـر من
5000 مـــوظف فــيــمـــا يــكــون شــهــر
ـقبل الـتوزيع للـجميع كانون األول ا

استر كارد). من خالل ا
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ـنـتـفض  مـنـذ انـطالق حـركـتـهم في لـقـد ارتـفع سـقف مـطـالب الـشـبـاب ا
ـؤازرة وتايـيـد باقي اضي في مـحـافظـات الـوسط واجلنـوب  و اكتـوبـر ا
احملــافـظــات  وبــعـد تــقــد مــئـات الــشــهــداء وآالف اجلـرحـى  حـصــيــلـة
ـطــالـب وصـلـت الى مــســامع احلــكــومــة والـعــالم ــاضــيــة   االســابــيع ا
يـة. في الـغاء الـطائـفـية والـعـرقيـة واعادة ومنـظـمات حـقوق االنـسـان اال
للـوطنيـة معـناهـا احلقـيقي ولـلشـعب العـراقي انتـماءه الصـحيح من خالل
شعـارات حضـارية " بروح بـالدم نـفديك يـاعراق" و " نـريد وطن " ورفص
احملاصصة الطائفية واحلـزبية حتت راية العراق وليس رايات اخرى الى

شعار " الشعب يريد  تغيير النظام"..
فمنذ اكـثر من ستة عـشر عاما عـجافا  ونحن نـسمع بالتـغيير واإلصالح
ونـرى حكـومـة تـسـتـنـسخ أخـرى من نـفس األحـزاب إلطـالـة بـقـائـها  عـلى
كــرسي احلــكم والــشــعب  يــتــحـمـل األلم واألذى وهــو يــرى إن أصـابــعه
الي واإلداري والـتراجع  في تكـتوي في مـوقد الـتغـييـر نـتيـجة الـفسـاد ا
احلياة االقتـصادية والـسياسـية واالجتمـاعية وانـعدام اخلدمـات والتكالب
كـاسب واالستـئثـار بالـسلطـة وإلغـاء األخر.وكم نـتعجب ـناصب وا على ا
قراطيـة التي صدعوا رؤوسـنا بها والتي عندما يتـبجحون ويـتغنون بـالد
زورة! التي جعلت الناس تكفر بها  بعد كل عملـية انتخابية وصناديقها ا
تديـرها وتـشرف عـلـيهـا اغلب هـذه األحزاب اجلـاثـمة عـلى صدور الـناس
قـاطـعـة الـكـبيـرة لـهـا من قـبل الـشعب طـيلـة  الـسـنـوات العـجـاف. وبـعـد ا
ـئـة وهم يضـحـكـون على عـقـول العـراقـي والتي تـصل الى نـسـبة 80 با
بـاالنتـخـابـات  آيـة انـتـخـابات و أمـريـكـا ودول اجلـوار تـتـبـجح بـتـع من
تـشــاء عــلى رئس سـلــطــة الـعــراق! ورغم ذلك نــراهم يــطـبــلـون ويــزمـرون
نـجـزات خـرافيـة الوجـود لـها عـلى الـواقع إال في مـخـيلـتـهم..فـما يـتـمـناه
ـعـانـاة هـو الـعـيش بـسـعـادة وكـرامـة وتـوفـيـر لـقـمة الـنـاس بـعد كـل هذه ا
العـيش والدواء والـتعـليم والـسكن وان يـنعـموا بـنعـمة األمن واألمـان التي
عـانــوا مـنـهــا كـثـيــرا. هـذه األحـزاب والــكـتل أقــامت الـدنــيـا ولم تـقــعـدهـا
بالتـهريج والتـطبيل قـبل وبعد االنـتخابـات األخيرة بـان احلكومة سـتشكل
هـنـي ومن ذوي االخـتـصاصـات واخلـبرة وبـعـيدة عن احملـاصـصة من ا
ـفـسـديـن واذا بهـا تـعـيـد نـفس احلـزبـيـة والـطـائـفـيـة ومـحـاربـة الـفسـاد وا
التـوافقـات واحملـاصصـة بشـكل مـغلف عـلى انهـا تـضم كل ألوان الـطيف
ناصب ـال وا العراقي.! واذا يـتقـاتل احزاب وأشـخاص على الـسلـطة وا
ـزاد علني) حتت مرأى ومسمع التي تباع وتشتـرى في أشبه مايكون ( 
اجلميع بـحيث أصـبح لكل منـصب سعـر يقابـله يتم دفعه لـلكـتلة الـتي لها
ـنــصب أو ذاك وعـلـيه فــان االصالح يـتــطـلب  تـغــيـيـر احلـصـة فـي هـذا ا
ــفـســدين ورفض احملــاصـصــة  وجــمـيع االحــزاب الـفــاسـدة الـفــسـاد وا
والـفـاشـلـة واقـتالعـهـا من جــذورهـا. فـحـذار ثم حـذار من االلـتـفـاف عـلى
باركة التي انطلقت من حقوق  الشعب  من خالل االنتفاضة التشـرينية ا
الم الفقراء  الـذين اليجدون  ما يـسد رمقـهم  بل ترى أبناءهم حـفاة تبدو
ـرض واجلـوع والضـعف  يـفتـرشـون االرض في مدارس علـيـهم  معـالم ا
طينـية  او يفتـشون في اكوام  الـقمامـة ليسـدوا رمقهم  وتـقاطع الشوارع
تـمـتالء بـالـشــحـاذين .و وضع اقـتـصــادي واجـتـمـاعي  وتـردي االوضـاع
البيئية وتدهور اخلـدمات العامة ادخلت البالد في ازمة عـميقة.  انتفاضة
تـوحـد العـراقـيـ وحتـاصـر الـفـاسـدين بـعـدان  جنح الـشـبـاب الـثائـر في
حتـويل الــغـضب ضــد االحـزاب الــفـاســدة الى احــتـفــالـيــة في كل الـبالد
وجـددوا  االمل البـنـاء الـشـعـب  و فـجـروا في نـفـوسـهم
ؤازرتـهم وابـهروا الـعالم بـصـحوة شـبابـية احلمـاس 
عراقـيـة  سـطـرت اروع الـصـفـحـات في عـراق اجملد
واالصـــالــــة وكــــشــــفت زيــــيف مــــدعي  شــــعـــارات

االصالح التي تبقى اقوال باال افعال?!. 

عرض االول للمنتوجات الزراعية dF÷∫  مديرية زراعة نينوى تفتتح ا
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أعــلــنت دائـرة االراضـي الـزراعــيـة
بوزارة الزراعة االنتهاء من تعديل
واقـرار قـانـون (24) لـسـنـة 2013
ــتــفــرغـ الــزراعــيـ اخلــاص بـا
ـعــاهـد وخــريـجي الــثـانــويــات وا
وكــــلــــيـــات الــــزراعــــة في بــــغـــداد

واحملافظات. 
وأكد مدير عام الدائرة محمد كر
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(القانـون صدر من هيـئة الرأي في
الــوزارة بــعــد اجــراء الــتــعــديالت
عـلــيه في مــجـلـس شـورى الــدولـة
وأحــــيـل الى مـــــجــــلـس الــــنــــواب
للـموافـقة عـليه) ,واضاف ان (هذا
الـقـانـون يعـد افـضل تـشـريع يسن
ــعـاهــد والــثــانــويـات خلــريــجي ا
الـزراعيـة وكلـيـات الزراعـة والطب
الـبـيطـري حـيث سـيشـمل اكـثر من
200 الف زراعي) ,مـــــبـــــيـــــنــــا ان
ـيــزات هـذا الــقـانــون تـتــضـمن )
ـتــفـرغ الـزراعي الى عــدم حـاجـة ا
الـوظـيــفـة نـتـيـجــة احـتـسـاب مـدة
الـتـفـرغ من تـاريخ تــسـلـمه قـطـعـة
االرض الــزراعــيـة وبــدون مــزايـدة
مقـارنة بـالسـنوات الـسابـقة فضال
عن عـدم دفـع اي بـدل مـالي لـذلك),
ـــــشــــروع واشـــــار الـى ان (هــــذا ا
سـيـسـهم في امـتـصـاص الـبـطـالـة
لــدى الــزراعــيــ وزيــادة اإلنــتـاج
احمللي ودعم العمـلية الزراعية في
الــعـــراق اضــافــة الـى رفــد الــريف
بــالــعــقــول الـزراعــيــة والــكــفـاءات
الـعـلـمـيـة) ,ودعـا كـر اخلـريـج
الـــــزراعـــــيــــ الـى (زراعـــــة هــــذه
االراضي واســـتــثــمــارهـــا كــونــهم
مـتـعـيـنـيــ بـالـوظـيـفـة من تـاريخ
اســتالمـهم لألرض بــنـاءً عـلى امـر

مبينا ان (احملـاصيل هي الطماطة
واخلـيـار والـبـطــاطـا والـبـاذجنـان
والــلــهــانــة والــقــرنــابـيـط واجلـزر
والـنـبق واخلس والـذرة الـصـفـراء
والـتـمـر والـرقي والـبـطـيخ والـثوم
والـــبــــصل االخــــضـــر والــــشـــجـــر
والـرمــان اضــافـة الى مــحــصـولي
احلــنـــطــة والـــشــعـــيــر فـــضالً عن
ـنــتـجـات احلــيـوانـيــة من بـيض ا
ائـدة والدجـاج واالسمـاك وبذلك ا
يـــعــد هـــذا الــعـــام حــافـالً بــزيــادة
االنـــتـــاج الـــزراعي كـــمـــاً ونـــوعـــاً
وبــأمــتــيــاز). وتــابع ان (ســيــاسـة
نـتج احمللي الـوزارة هي حمـايـة ا
ـسـتـهـلك من من جـانب وحـمـايـة ا
جــــانب آخــــر من خـالل تـــطــــبـــيق
الـــروزنـــامـــة الــزراعـــيـــة من خالل
الــبـيــانــات الـواردة من مــديــريـات
الـزراعـة والـتي تـوضح مـدى وفرة

نتج الزراعي احمللي). أوشح ا
ــــنـــافـــذ  ودعــــا  نـــايف هــــيـــئـــة ا
نظمة ة ا احلدودية ودائرة اجلر
واجلـهـات الـرقـابيـة الـصـحـية الى
(تشديد االجراءات من أجل حماية
ــــنـــــتـج الــــزراعـي احملـــــلي). في ا
غـضـون ذلك أقامت مـديـريـة زراعة
نــيــنــوى وبـالــتــعـاون مـع الـكــلــيـة
الـتــقـنـيـة الــهـنـدسـيــة / اجلـامـعـة
الــتـقــنـيــة الـشــمـالــيـة ورشــة عـمل
بـشـأن إمـكـانـية اسـتـخـدام الـطـاقة

الشمسية في اجملاالت الزراعية.
 وقال البيان ان (الـورشة تضمنت
ثـلى لالستخدام توضيح الـطرق ا
األمــثل لــلــطــاقــة ومـنــهــا الــطــاقـة
الشمسيـة نظرا للتحـديات البيئية

التي تواجه العراق).
ــديـــريــة ذاتــهــا كــمــا افـــتــتــحت ا
مـــعــرضـــهـــا األول لـــلــصـــنـــاعــات

ـشـاركة ـنـتـوجـات الزراعـيـة و وا
عـدد من الشـعب الـزراعيـة ومحـطة
بـسـتــنه نـيـنـوى وأقــسـام الـوقـايـة
والثروة احلـيوانية واالسـتثمارات
الـزراعيـة ودائـرة اإلرشـاد الزراعي
واجلـمـعــيـات الـفالحــيـة وعـدد من
مـــنــتــجي األغــذيـــة والــصــنــاعــات

الغذائية.  
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ـزارع وفي الـنجـف هدد احتـاد ا
في احملـافظـة بغـلق الـسايـلوت في
ـــطــالب حــال عـــدم االســتـــجــابـــة 
الفالح بتسـليم محصول الشلب
ـوجودة. وقال عضو واصفاته ا

اجلـمعـيات الـفالحـية جـبار حـس
في تـصــريح امس إنه (سـيـتم غـلق
الــسـايــلــوات في الــنــجف والــبـالغ
عـــددهـــا اربـــعـــة أن لم تـــســـتـــجب
طالبات الفالح بتسلم محصول
ــوجـودة), ــواصــفــاته ا الــشــلب 
مـشيـرا الى ان (مركـبات احملـصول
تــــقف امــــام األبــــواب مــــنــــذ أيــــام
وترفض اخملازن اسـتالم احملصول
بحجة عدم مـطابقته لشروط وزارة

التجارة). 
وتـــــنـــــاقــــلـت مــــواقـع الــــتـــــواصل
االجـــتــــمـــاعي صــــورا العـــتـــصـــام
زارع أمام السـايلوات ومخازن ا

١تصريحات وزير الدفاع الـعراقي عن وجود طرف لم يزد على ان حدده
بانه الثالث عقد الوضع مع انه شكل اعترافا مريحا للجمهور.

لم تكن تصريـحاته فلتـة لسان ببـساطة الن الرجل لم يـرد ان يتحول من
مشـتبه بـنظـر النـاس الى متـهم فـمدان بـالقـتل فاعال رئـيسـيا كـما يـفصل
القانون اجلنائي و كـما يحكم قانـون العقوبات الـعراقي ولذا فأن الوزير
دنـي الـعزل وامام طـول واتسـاع االحتـجاجـات وكثـرة ضحـاياهـا من ا
اكتفى بـتأكيـد اقوال شهـود رددت ان القتل واجلـرح كان في اغلـبه بأيد

غير عراقية.
قـبل الـذهـاب لــتـكـمـلـة الـكــلـمـة البـد من ادراك ان االحـتــجـاجـات قـضـيـة
ادي و التـجريبي اال انه جيل متوقعـة فاجليل الـفتي ومهـما كان فقـره ا
من نتاج جتربـة ما بعد الـسقوط جيل يـعتقد و يـؤمن انه منهوب بـتنظيم

و جيل يريد التغيير.
ن زاروا او استـقروا في ايـران ايام عـارضة الـعـراقيـة  العـاملـون في ا
زاج الرسـمي االيراني اذا ما ارتبط االمر معارضتهم هم اكـثر دراية با
ظاهرات مثل مـظاهرات العـراق االخيرة والدلـيل قريب و ابن البارحة
فلـقـد تعـاملـت ايران بـقسـوة مع مـتظـاهـرين قسـمت ظـهورهـم قضـية رفع
اسعار الوقود حـيث ان اجراءات الدولة غـير مقنعـة لشعب تشـبه طبقيته
طبـقيـة العـراق اما الـغنى الـفـاحش او الفـقر الـكافـر مع طبـقة مـتوسـطة

قريبة من االنقراض.
الوزيـر العـراقي بـالتـأكيـد لم يـقصـد بالـطـرف الثـالث مرتـزقـة افارقـة مثل
الـذين استـعـان بـهم مـعـمـر الـقذافي اول ايـام الـقـمع و لم يـقـصـد ايـضا
ن يـحــمـون عــوائل حتـتــكـر جتـارة مـســلـحـيــ من امـريــكـا اجلــنـوبـيــة 
اخملـدرات كـمـا انه بـعـيـد ان يـزج حزب لـبـنـاني بـعـيـنه نـفـسه فـي سـاحة
العراق حـاليا لـقمع شبـاب منـتفض بل اراد الوزيـر ان يقول لـكنه خشي
السباب سياسية و منـصبية و طائفية ان فـصيال مسلحا خارج كل اطر
ـسـتـخـرجة من االنصـيـاع لـلـدولـة هو مـن استـخـدم مـقـذوفات مـثل تـلك ا
جثام الـضحايـا ومعروف عـند العراقـي و غيـر العراقـي معنى كالم

الوزير حتى و ان لم يصرح الوزير.
وقف الرسـمي سيكـون محرجا الن الـطرف الثـالث قتل من الطرف لكن ا
ئـات و تسـبب بأعـاقات مـزمـنة لـلمـئات و جـرح االلوف فـهل فعل االول ا
نـفس الــشيء بـالــطـرف الــثـاني? فــأن كـان اجلــواب نـعم فــكـيف يــسـكت
الطرف الثاني? وهل ان الطرفـان االول و الثاني تسببوا بـخسائر للطرف

الثالث?.
ـوقف الرسمي يـتعامل مع ؤلم في االحـتجاجات ان ا ـبكي وا ضحك ا ا
االحداث وكـأنـها حـرب حـيث يـصدر بـيـانات تـقـول احملـتجـون عـند خط

الصد االول و نحن خلف خط الصد الثاني.
مالحـظة: الـعــــوائل الـسـاكـنة قـرب سـوح الـتـظـاهر
تــدفع ثــمـنــا كل يــوم من صــحــتــهــا و مـعــيــشــتــهـا
الـضــنـكـــــــة فـالــغـازات ال تــفـرق بــ مـتــظـاهـر و

ساكن.

محمد كر
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ـديـريـة العـامـة لـلتـربـية في أعـلنت ا
محـافظة نـينـوى عن شمـول اكثر من
خمـسة االف مـوظف بـصرف راتـبهم
استر كـارد لشهر عن طريق بطاقـة ا

تشرين الثاني اجلاري.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
مديرية العالقات العامة واالعالم في
الوزارة اكدت إن (هذه اخلطوة تأتي
ضمن  حرص معالي الـوزير لضمان
ـاليـة بـسهـولة سـتـحقـات ا صـرف ا
لــلــكــوادر الـــتــربــويــة  مـــبــيــنــةً إن
مـعـالـيـهـا تـهـتم بـالـنـهـوض بالـواقع
الـتربـوي في احملـافـظة وتـعـمل بـجد
ـتـعـلـقـة من أجل إكـمـال اإلجـراءات ا
ــهـنـيــة والـتـرفـيــعـات والـعالوات بـا
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مـجــلس الـوزراء بـتـوفـيـر االراضي
الشاغرة وبدون مزايدة). 

وافـادت الـوزارة بتـحـقيق االكـتـفاء
الــذاتي لــســبـعــة عــشـر مــحــصـوالً

نباتياً لوفرتها محلياً . 
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وقـال النـاطق بـاسم الـوزارة حمـيد
النابف في بيان سابق أن (الوزارة
ونـــتـــيـــجـــة لــلـــدعـم الــذي قـــدمـــته
ــزارعــ ســواء كـان لــلـفـالحـ وا
ــســـتــلــزمــات الـــزراعــيــة بــذور بــا
واسمدة ومـبيدات وتقـانات حديثة
ـنـتج احملـلي من جــانب وحـمـايـة ا
والتخطيط العلمي السليم وأعطاء
مستحقات الفالح من قبل وزارة
الـتـجـارة من جـانب اخر فـضالً عن
ـائـيـة قـد اسـهـمت تـوفـر احلـصـة ا
فـي تـشـجـيع الــفالحـ عـلى زيـادة
االنتـاج الزراعي كـماً ونـوعاً والتي
افـــضـت نـــتـــائـــجـه بـــتـــوفـــيـــر 17
محصـوالً زراعياً طـوال العام وهذا
الول مـرة يـحـدث نـتـيـجـة عـدم فتح

االستيراد وحمايتها محلياً).

تـسـلم احلبـوب في الـنـجف بـسبب
عـدم تـسلـمهـا احملـاصيـل الزراعـية

وخاصة محصول الشلب. 
وقـال رئــيس فــرع الــنــجف الحتـاد
الفالح احمد سوادي حسون في
ـــــزارعـــــ تـــــصـــــريـح امس إن (ا
اعــتــصــمــوا أمــام الــســايــلــوات و
مخـازن تـسلم احلـبوب في الـنجف
بـســبب عـدم تـســلـمـهــا احملـاصـيل
الزراعية والسيما محصول الشلب
بـحـجــة مـخـالـفــته شـروط الـوزارة
الـتي تـنص عــلى أن يـكــون نـسـبـة
احلـــــبــــة احلــــمـــــراء اليــــتــــجــــاوز

ئة).  12با
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تظاهرين في ساحة التحرير d¼UEð∫ اسرة عراقية تشارك ا

ـطعم الـتركي- نـقول ويقـيم في ا
تظاهرون بعد االستقـالة سارع ا
 بــــالــــســـــيــــطــــرة عـــــلى (مــــآرب
لـلــسـيـارات) قــرب جـســر الـسـنك
ليـطلـقوا عـليه اسم (جـبل شهداء
الـــتـــحـــريـــر) اكـــرامـــا لـــشـــهــداء
االحــتــجــاجــات ولـيــكــون نــقــطـة
انــــطـالق اخــــرى في عـــــمــــلــــيــــة
ـلل اســتـفـزاز احلـكــومـة وجـعل ا
واخلـوف يـتمـلـكـها بـعـد ان كانت

هي التي تراهن على ذلك.
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كان الـكثـير يـخاف من اطـالة مدة
االحـــــتـــــجــــاجـــــات ومـن بــــرودة

الــــشـــــتــــاء!
وهــــــــــــــــــــذا
يــــــذكـــــرنـــــا
بــــروســــيــــا
واحلـــــــروب
الــــــــــــــــــــتـي
خـــاضــتــهــا
ضــــــــــــــــــــــــد
نـــابـــلـــيــون
وهــــــتــــــلـــــر
وكـــــــــــــــانـت
تـــــعــــتــــمــــد
بـــاالضـــافــة
الـــــــــــــــــــــــــى
الـــصــــمـــود
والـــتـــحــدي
والتـضحـية

الـــرصـــافـــة والـــكـــرخ ومـع هــذه
شــــاهــــدنــــا ونــــحن فـي ســــاحـــة
الــتــحـــريــر كــمــيـــات كــبــيــرة من
الـتـبرعـات لـلبـطـانيـات واالفـرشة

واجهة موجات البرد. االخرى 
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كنت في ساحة التحرير وقد لفت
انـتــبـاهي وجــود مـكــان لـغــسـيل
البس ومـعرض لـلـكتب لـتوفـير ا
(الــقـــراءة اجملــانــيـــة) وشــاهــدت
بـاالضــافـة الى حــضـور الــطـلــبـة
بـشـكل كـبيـر في سـاحـة التـحـرير
وكــذلك ازديـاد عـدد الــعـوائل فـلم
ـتـظـاهـر يـخـرج لـلـتـحـريـر يـعـد ا

وحده بل يـصطـحب معـه العـائلة
وكــأنه في نــزهــة! لــذلك جتــد في
ســاحــة الـــتــحــريــر الـــكــثــيــر من
ــــتـــظـــاهــــرين) وهم االطـــفـــال (ا
يــحـــمــلـــون االعالم ويـــلــبـــســون
وقمنا بتصوير اصغر الكمامات 

متظاهر! 
لـم تـعـجـبــني اضـافـة االنـارة الى
نــصب الـتـحــريـر فـكل شيء قـد
يــتالعب بــشـكــله يــفــقــد جـزء من

قيمته التراثية. 
ـرابــطـون وســاحـة الــتـحــريــر وا
ـتـابـعة فـيـهـا يـجهـزون انـفـسهم 
ــنـــتــخب الـــوطــني مع مـــبــاراة ا

فــهـي تــعــول عــلـى حــلــول فــصل
الشتاء وسقوط الثلوج وصعوبة
بـقـاء الـقوات احملـتـلـة في روسـيا
فـهي تــطـلـق عـلى فــصل الـشــتـاء
(جـنـرال الشـتـاء) نـحن في بـغداد
ليس ليـدنا ثلـوج وال برد قارص
وقـد ال يــسـتـغــرق فـصل الــشـتـاء
ــكن اكــثـــر من شـــهــرين لـــذلك 
تـنـزيل رتـبـة  جـنـرال الـشـتـاء في
بـغداد الى (نـائب عـريف الشـتاء)
وهــو ال يــؤثـــر كــثــيــرا عــلى أداء
احملـــتــجـــ في اعــتـــصــامـــاتــهم
ـسـتـفـزة الـسـلـمـيـة وصـوالتـهم ا
ـــمــــتـــدة بـــ عـــلـى اجلـــســــور ا

¡U²A « WNł«u*  «dOC%Ë W¹uMF  W U{≈ d¹d×² « ¡«bNý q³ł
مـــنـــتـــخب الـــبــحـــرين  ولـم يــكن
ا كان رة شبيه  حماسها هذه ا
ـــواجـــهـــة مع ايـــران !و مــا في ا
زالت تـداعـيـات فـوز الـعـراق على
ايـــران مـــوجـــودة فـي كل حـــديث
ومــنـاسـبـة ريـاضـيـة حتـولت الى
مـوضـوعات سـياسـيـة فيـهـا طعم
الفوز للـجماهيـر واعادة األعتبار
وخـلق الــفــرحـة لــعـوائل شــهـداء
الـتحـريـر قطـعا لم تـكن (مـنافـسة

رياضية) فقط!
ÂöJ « dš¬

حينما يـتحول اجلار الى هاجس
يحدث كل هذا!
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يبدو ان انظمة احلكم الفاسدة ال
بـد ان تــكـون ايــضــا فـاشــلـة فال
ـــكـن ان جنـــمع بـــ الـــفـــســـاد
والــــنـــــجــــاح في الــــنــــشــــاطــــات
األقـتـصاديـة والـسـياسـيـة وحتى
االجتماعية! وهذا ما يخلق حالة
من الـــــيــــــأس وعـــــدم قـــــنـــــاعـــــة
ـتظـاهـرين بالـطبـقـة السـياسـية ا
فـي أن تــكــون قـادرة عــلـى إجـراء
ـطـلــوبـة ومن هـنـا االصـالحـات ا
يـبـرز مـطـلب اجلــمـاهـيـر بـرحـيل
هــــذه الـــوجـــوه ألســــتـــبــــدالـــهـــا
بـــشــخـــصــيــات قـــادرة اوال عــلى
مــحــاســبــة الــفـــاســدين وثــانــيــا

أصالح الوضع!
¡«bNA « q³ł

ال احد يستطيع تـفسير أنسحاب
الــقــوة الــعــســكــريــة الــتي كــانت
ـتـظـاهرين تـسـتـميت فـي ضرب ا
وهم يـــحــاولـــون  الـــوصــول الى
ســاحـــة اخلالنـي ومن ثم عـــبــور
جـــســـر الـــســـنك! وقـــبل يـــوم من
تـحـدث بـأسـم الـقـائد اسـتـقـالـة ا
ـســلــحـة "عــبـد الــعــام لـلــقــوات ا
الـــكـــر خـــلف"  –والـــذي اســـاء
كـثـيـرا الى مـســيـرته الـعـسـكـريـة
حـينـما اصـبح يـدافع عن الفـساد
تظاهرين والفشل ويقف بـوجه ا
ـواصـفــات مـفـبـركـة ويـنـعــتـهم 
bŠ« q³ł∫ متظاهرون على سطح جبل احد يلتفون باالغطية جتنباً للبردواجـرامــيـة خـاصــة من يـســيـطـر


