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بـاخلبـازية بخـالف االصنـاف السـابقة
نـتيـجـة دور الـبحث الـعـلمي في وزارة
الزراعـة الذي حـسن الصفـات النـوعية
واإلنتاجية للـحنطة احمللية). وبيّن إن
ـــائــدة (الـــوزارة جـــادة بـــأن تـــكـــون ا
فرداتها التغذوية من العراقية غنية 
احملـــاصـــيل احملـــلـــيـــة وضـــرورة دعم
نـشــاطـات الــقـطــاع الـزراعي من خالل
دعم وزارة الـزراعـة كـونـهـا هي اجلـهة
وجـهة واخملـططـة للـعمـلية ـعنـية وا ا

الزراعية في العراق).
وأعــلـــنت مــديــريـــة زراعــة كــربالء عن
جتـهـيـز مـربي الـدواجن بـاكـثر من 63
طـن من كـسـبـة فــول الـصـويـا كـأعالف
قدسة. للدواجن في مـحافظة كـربالء ا
وزعة 53 ألف و170 وشملت الكمية ا
فـــرخـــة مـن الـــدواجن خـالل الـــفـــتـــرة
الـواقـعــة بـ مـنـتــصف تـشـرين األول
حتى مـنتصف تـشرين الـثاني اجلاري

بسعر 460 ألف دينار
لـــلــطن الـــواحـــد وهــو
ســعـر مــدعــوم من قـبل
وزارة الـــزراعــة دعـــمــا
ــــــربي الــــــدواجـن من
اجل ســــــــد حـــــــاجـــــــة
الــســـوق احملــلـــيــة من
ائدة و اللحوم بيض ا
الــبـــيــضـــاء لــتـــقـــلــيل
االســتــيــراد مـن خـارج
البالد دعما القتصادنا

الوطني. 
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فـي ســــيــــاق مــــتــــصل
قــامـت مــديــريــة زراعـة
كـربالء بتـجـهيـز مربي
الـــدواجن بـــأكـــثـــر من
170 طـن مـن الـــــــــــذرة
الــــصـــــفــــراء كــــأعالف
لــــــلـــــدواجـن. وذكـــــرت
ــديـريـة أن الــكـمـيـات ا
ـــوزعــــة شـــمـــلت 53 ا
ألف و170 فــــــــرخــــــــة
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أكـد مــسـتـشــار وزارة الـزراعــة مـهـدي
ضـمـد الــقـيـسي ســعي وزارة الـزراعـة
لتضم محصول رز الـعنبر بالبطاقة
الــتــمــويــنــيـــة من اجل حتــقــيق األمن
الـغـذائي لـلـمـواطن الـعـراقي من خالل
ـنــتج احملــلي بــشـقـيه الــنـبـاتي دعم ا
واحلـــــيــــوانـي كــــونه أكــــثــــر أمــــانــــاً

ســـــــتورد .  واطمئناناً من ا
وأضــاف الــقـــيــسي في بــيــان تــلــقــته
(الـــــزمــــان) امس ان (الـــــوزارة تــــدعم
ــخــتــلف أنــواعه الــقــطــاع الــزراعي 
نتج احملـلي وزيادة إنتاجه وحمايـة ا
لـــتـــحــقـــيق األمن الـــغـــذائي من خالل
تـضـمـ عـدد من احملــاصـيل احملـلـيـة
بالـبطاقـة التمويـنية ومـنها رز الـعنبر
دعــمــاً لالقــتــصــاد الــوطــني وحتــريك
اجلـوانب االقــتـصـاديــة لـلـبــلـد والـذي
ـرتــبـطـة يــشـمل مــعـظـم الـقــطـاعــات ا
بــصــورة مـــبــاشــرة وغــيـــر مــبــاشــرة
بالـقطـاع الزراعي) . وأوضح الـقيسي
إن (الـــوزارة وســــعت من خــــطـــتــــهـــا
الـزراعيـة لـسـنة 2019 من احملـاصيل
الــصــيـفــيـة وعــلى رأســهــا مـحــصـول
زروعة ساحة ا الشلب  حيث بلغت ا
مـــنه 650 ألف دو بــــعـــد أن كــــانت
خمـسة االف دو في الـسنـة السـابقة
ـائـيـة لـغرض 2018 بـسـبب الـشـحة ا
ومـة اصنـاف الشـلب وهذا يـعطي د
مــؤشـر بــأن مـحــصــول الـرز ســيـدخل
بكـميـات أوسع وأشمل ضـمن مفردات
البطـاقة التمـوينية وسيـستلم من قبل
وزارة الـــتـــجــارة نـــتـــيـــجــة تـــوفـــيــر
ــســتــلــزمــات الــزراعــيــة من الــبـذور ا
بيدات وخدمات اإلرشاد واألسمدة وا
الـزراعي) . كـما أشـار الـقـيسي إلى إن
ـستـلـمة ـنـتجـة وا (كـمـيات احلـنـطة ا
من قـــبل وزارة الـــتـــجـــارة لــلـــمـــوسم
الــزراعي 2018 ـ 2019 قــد جتــاوزت
اربـــعــة ماليــ و700 الف طن وزعت
مـــنـــهـــا ضـــمن مـــفـــردات الـــبـــطـــاقـــة
الـتمـوينـية وامـتازت أصـناف احلـنطة

البيض واللحوم الـبيضاء. كما اعلنت
ــقــدســة عن مــديــريـــة زراعــة كــربالء ا
ـبـاشـرة بـتـجـهـيـز فالحـ ومـزارعي ا
احلنطة بالبذور واالسـمدة الكيمياوية
لـتـنفـيـذ اخلطـة الـزراعيـة التـي اقرتـها
الــوزارة لـلــمــوسم الـزراعـي الـشــتـوي
2020-2019 حــيث بـلــغت الــكــمــيـات
اجملـهـزة من بـذور الـرتب الـعـلـيـا أكـثر
من (2875) كــيـلــوغــرامــا اضــافـة الى
ــبــيـد الـعــمل عــلى تــعـفــيــر الــبـذور 
الــراكـــســـيل مـن اجل الـــقـــضــاء عـــلى
امـــــراض الــــتــــفــــحم الــــتـي تــــصــــيب
احملــصــول.ونــظـمت دائــرة الــبــيــطـرة
احـتـفالـيـة االسبـوع الـوطني لـلـتوعـية
ـكـروبـيـة ـقـاومـة ا بـالـسـيـطـرة عــلى ا
ي لـلتـوعـية تـزامـنا مع االسـبـوع العـا

يكروبية.  ضادات ا با
وقـال الـبيـان ان (االحـتفـالـية تـضـمنت
ـضادات عـدة مـحـاضـرات عن وصف ا

دواجـن خالل الــفـــتــرة الـــواقــعـــة بــ
مـتـصف تـشـرين األول حـتى مـنـتـصف
تـشــرين الــثـاني اجلــاري و بـلغ ســعـر
الطن الـواحد من الـذرة الصـفراء 280
لـف ديـــنـــار مـــدعـــومـــا من قـــبل وزارة
الزراعـة لتـشجـيع مربي الـدواجن على
زيـادة االنــتــاج و سـد حــاجـة الــسـوق

احمللية.
كـمـا أعـلـنت مـديـريـة زراعة كـربالء عن
تـفــقـيس مـلـيـونـ و401 الف بــيـضـة
ــــاضي عـن طــــريق خالل الــــشـــــهــــر ا
مشاريع تفقـيس البيض وانتاج حلوم

الدجاج في احملافظة. 
وقـال الـبـيان ان انـتـاج (هـذه الكـمـيات
مـن بـــيض الـــتـــفـــقـــيس  عن طـــريق
تـسـعــة مـشـاريـع لـلـدواجن عــامـلـة في
رقد احملافـظة فـيمـا بلغ عـدد البـيض ا
خالل هذه الـفتـرة ملـيون و814 الف
بــيــضـة تــســتــخــدم كــأمــهــات النــتـاج

احلـيــويـة وســوء اسـتــخـدامــهـا الـذي
يؤدي الى زيادة ظهور بكتريا مقاومة
لــهــا وزيــادة الــوعي بــشــأن مــقــاومــة
ــســاعــدة في ــكــروبــات ا مــضــادات ا
ــمـــارســة حتـــفــيـــز الــتـــغــيـــرات في ا
وحتـسـ االنـظـمـة وحتـسـ مـراقـبـة

ضادات) .  ا
واكـــد ان (الــهـــدف مـن اقـــامـــة هـــكــذا
رب للترويج احتفالية هو تـشجيع ا
ـطـلوبـة للـحد من مـارسات ا الفـضل ا
ـقـاومـة ـكـروبـات ا ظـهـور وانـتـشـار ا
لـلــمــضــادات احلــيــويــة لــدى الــبــشـر

واحليوان).
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واجرت شـركة مـا ب النـهرين الـعامة
لـلـبـذور والـتـعـاون مع مـديـريـة زراعـة
كـركـوك حتـضـيـرات من اجـل جـاهـزية
ســاحـــات اســـتــقـــبـــال حـــاصل الــذرة
ـزارعـ ـسـوق من قــبل ا الـصـفــراء ا

ــوسم احلــالي. فـي احملــافـظــة خالل ا
حـيث قـامت جلنـة مـشـتركـة من شـركة
ماب النهرين العامة للبذور ومديرية
زراعة كركوك وعـدد من مدراء االقسام
والـشـعب ذات الــعالقـة بــزيـارة مـطـار
الــضـبـاع في نـاحــيـة الـرشـاد لالطالع
على جـاهزية سـاحات محـصول الذرة
سـوق والكـشف على واقع الصـفـراء ا
احلـال ومــتـابـعـة عــمـلـيـات الــصـيـانـة
والـتـجـهـيـز واتـمـام التـحـضـيـرات من
اجـل فــتح بــاب االســتالم خالل االيــام
وقع قبلة بعـد تنظيم قبان ا القليلـة ا
وانـهـاء عــمـلـيـة االســتالم. كـمـا قـامت
ـشــتـركـة بــزيـارة مـيــدانـيـة الــلـجـنــة ا
ـعـامل الـتـفـريط والـتـجـفـيف االهـلـية
لـلـمـحـصول في نـاحـيـتي قره هـنـجـير
والـتـون كـوبـري في مـحـافـظـة كـركـوك
لـلـوقوف عـلى صالحـيتـهـا وتأجـيـرها
وجتـهيـزها لـلخـزن وحتويـلهـا مخازن
تـابـعـة لشـركـة مابـ الـنـهرين الـعـامة
واكـمــال الـتـحـضــيـرات الـلـوجــسـتـيـة
االخـــرى مـن اجل جنـــاح الــــتـــســـويق

وسم . هلسنكيواالستالم لهذا ا
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الـــتـــقى رئــــيس حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كردستان مسرور البارزاني األحد
مـع ولي الـعـهـد الــسـعـودي األمـيـر
مـحـمد بن سـلـمان وولي عـهـد أبو
ظــبي مـحــمــد بن زايــد آل نـهــيـان
وحــاكم دبـي مــحــمـــد بن راشــد آل

مكتوم وعدداً من زعماء العالم.
ويـعـد لــقـاء رئـيس حـكــومـة إقـلـيم
كردستان مع ولي العهد السعودي
وولي عــهـد أبــو ظــبي وحـاكم دبي
األول من نوعه منذ تسلمه منصبه

رسمياً. 
وزيــارة اإلمـارات هـي ثـاني جــولـة
خـارجيـة يجريـها رئـيس احلـكومة
بعـد زيارته إلى تركـيا ولقـائه كبار
مسؤوليـها.وعُقد الـلقاء ب رئيس
احلـكـومـة وولي الـعـهـد الـسـعودي
بـحـضـور وزيـر الـدفـاع الـسـعـودي
خـالـد بن سـلمـان ومـسـتـشار األمن
الـــقــومـي اإلمــاراتي طـــحـــنــون بن
زايـد. وجــاءت الــزيـارة بــنــاءً عـلى

دعــوة رســـمـــيــة تـــلــقـــاهـــا رئــيس
احلـكـومة ورئـيس إقـليم كـردسـتان
نيـجيرفـان البـارزاني من ولي عهد
ابــو ظـبـي حلـضــور مــراسم مــنح
جائزة مـسابقـة فورموال 1 الكبرى
للطيران في دولة اإلمارات العربية

تحدة. ا
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عــلى صـــعــيــد آخــر أعــلن الــنــائب
األول للـرئيس اإليراني أن أمـريكا
لم تستطع تصـفير صادرات النفط
ـــــارســــة أقــــصى اإليـــــراني رغم 
الـضـغـوط الـنـفسـيـة واالقـتـصـادية
عــلى إيــران مــشــيــرا الى ان لــدى
بالده (الطرق البديلة لبيع النفط).
وقــال إســحــاق جــهــانــغــيــري في
الـــذكــرى الـ23 لـــلــيـــوم الـــوطــني
لـلـتصـديـر الذي صـادف امس (لـقد
صمدنا وقاومنا كل الضغوط التي
فــرضـت عــلـــيـــنــا خـالل الــعـــامــ
ــاضــيــ من احلـرب الــنــفــســيـة ا
واالقتـصاديـة) وفقا لـوكالـة األنباء
اإليرانـية. وأوضح أن (األمـريكـي

ركـــزوا أقـــصى ضـــغـــوطـــهم عـــلى
ـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــشـــعب احلـــيـــاة ا
اإليـراني) مـشـيرا إلـى أن (الوضع

احلـالي في البالد هـو أحـد أصعب
األوضاع مـنذ الـثورة). وشـدد على
(ضــرورة الـتــركــيـز في االقــتــصـاد

عـلى اإلنــتـاج والــتـصــديـر وفـرص
العمل واحلـفاظ علـيها مـعتبرا أن
ــا كـان الــوضع أفــضـل بــكــثــيــر 

يــحـلم به األمـريـكـيـون وهـو نـتـاج
ــــــنـــــتــــــجـــــ نـــــشــــــاط وتـالحم ا

صدرين في البالد). وا
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ـؤقـت األول في الـعــهـد اجلــمـهـوري  مـذ بــدأ اإلعـداد لــلـدســتـور غـيــر ا
أجورة حتمّل والهجمـات تتوالى تـترا على صـانعيه  بل راحت األقـالم ا
رجعية الدينـية العليا مـسؤولية ما جاء فـيه من نصوص  وما قام عليه ا
من مباديء  ومـا تضمـن من عبارات كـان البد منـها لـطمأنت الـشركاء 
الكـوردي اكـد عـلى مبـاديء ومـرتـكزات  والـشـيـعـة لم يكن لـيـمـضوا  به
دون مـباديء ضـامـنـة ال تـعـود به مـواطن من الـدرجـة الـعـاشـرة  وحاكم
االمس الـســني لم يـكـن لـيــصـوت دون إضـافــات أقـحــمت في الــسـاعـات
سودة . ويـقيناً أن دستور تأخـرة من ليلة االنتـهاء من إعداد ا األخيرة ا
مـثـالي لن يـكـتب في ظل اجـواء تـغـيب فـيـهـا الـثـقـة وتـتـسـيـدهـا الـشـكـوك
والريبة  وفي أمد زمني حدده قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية وإال
سـتعـود الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة إلى نـقـطة الـشـروع  حـيث تُـحل اجلـمـعـية
الوطـنـية  ويـجري انـتـخاب جـمـعيـة جـديدة تـنبـثق عـنهـا جلـنة تـأسـيسـية
جديـدة تتـولى إعداد مـسودة دسـتور أخـرى  في ظل اقسى ظـرف امني
ر به العراق  حيث القـتل على الهوية  والـتهجير عـلى أساس الطائفة
 واإلرهـاب وصل إلى قـطف ارواح قـادة اخلط األول من الـدبـلـومـاسـي
األجانب والـسـاسـة العـراقـيـ  فضالً عن بـعض أعـضـاء اللـجـنـة الذين
اشـتـركوا فـي كتـابـة نـصـوصه أمـا احملـتل فـيـلـوح بـ الـفـيـنـة واألخرى
للقادة اجلدد أما السير على هدى ما رسم أو اجملهول الذي ال يعلمه اال
الله والـراسـخـون في العـلم   ويـحـدثونـك عن اخللل فـي الدسـتـور وعدم
ا خيم عـلى الدستور من خالل مثاليـة نصوصه ومبـادئه . ومع اإلقرار 
وما شاب نصوصه من قصور  فإن اخلراب ال يعود جله للخلل البنيوي
والنصي للدستور  لكن اخللل يكمن في وضع نصوصه خلف اجلدران
 وترك حـاكمـاته ومحـدداته ونـصوصه اسـيرة الـتـوافقـات السـياسـية بل
التـواطـئـات القـومـيـة - الطـائـفـية  والالفـت االتفـاق عـلى اقـحام نص في
الساعات األخيرة بتوافق قومي مذهبي يقضي بتشكيل جلنة لتعديله في
ـوجـبـه عـلى ان تـقـدم مـقـتـرحـات ـنـتـخب  بـدايـة عـمل مـجـلـس الـنـواب ا
التعـديالت خالل مدة أربـعة اشهـر  أليس في ذلك داللـة على لي الذراع
وفـرض األمــر الـواقع  ومـن هـذا الــنص بـدأ االنــحــراف والـتــوافق عـلى
ـذكورة ـدة ا ـهمـة خالل ا القـفـز عـلى اقدس وثـيـقـة وطنـيـة  ولم تـنجـز ا
فكان خط الشروع في مشوار خرق الدستور حتى اضحى وثيقة منسية
ال تذكـر اال عنـد اخلالف الـسلـطوي او اخلالف عـلى تـشكـيل احلكـومة 
بل راحت قـرارات احملكـمـة االحتـادية الـتي يـفـتـرض فيـهـا الـنـهائـيـة غـير
منفذة من قبل اخملاطـب بها من الساسة  ويـحدثونك عن اخللل بالنص
والعيب في الصياغـة . وحتملت الوثيـقة الوطنية األسـمى درجة مسؤولية
من جتاهلها وألقي عليها وزر اإلخفاق والتراجع واالنحراف  وهي برآء
من هذه التهمة  لكن ذلك ال يعني كمالها وعدم ولوج اخللل ب جنباتها
 فالـنـقص فـيـها غـيـر غـائب  والتـعـارض يـبـدو على بـعض الـنـصوص 
فـصـلـيات ال يـنـكـر  وكثـرة اإلحـالة عـلى الـقـانون وترحـيل أزمـة بـعض ا
واضـحــة  فـفي كل أزمــة كـانت تــواجه كـتـبـت الـدسـتــور كـانت اخلــلـطـة
اجلاهزة يـرحل للقـانون  واحلصـيلة أزمـات وتراكمات واخـتالفات وكرة
نار راحت تـتـدحرج ولـو سـقـطت ال قدر الـله سـتسـقط عـلى اجلـميع دون
استثناء  ولم يدخل التفكير اجلدي بـتعديل الدستور حيز النفاذ اال بعد
ـتظـاهـر طـالـبـاً الـتـصـحـيح وتـصـويب مـا انـحـرف في مـسـيرة أن خـرج ا
ـهمـة سارعت الدسـتور وفي مـجمل الـعمـليـة السـياسـية  وإلجنـاز هذه ا
ادة 126 رئاسـة اجلمـهوريـة متـوافقـة مع مـجلس الـوزراء لتـفعـيل نص ا
من الدسـتـور فـشكـلت لـذلك جلـنة لـلـتـعديل لم تـضم بـ أعـضائـهـا سوا
ــيـ  فـمــا وصل الـيـه الـواقع الــدسـتـوري لـم يـعـد اخلـبــراء من األكـاد
يحتمل التوافق السـياسي  وبالقطع أن الدسـتور وثيقة قانونـية تخالطها
السياسة  ومن الفـقه من يذهب إلى أنها وثيـقة سياسية مـوشحة بلباس

القانون .
وأيـاً كـان األمــر لن يـكـون عــمل جلـنـة الــتـعـديالت اال
مهنياً وطنياً ويبقى األمر متروكاً  للفرع التشريعي
ـادة 126 ن الـدسـتـور من الـسـلــطـة بـلــحـاظ أن ا
توجب الستكـمال التـعديالت مستـلزماتـها اقترانه
ـصـادقــة ثـلـثي عــدد أعـضـاء مـجــلس الـنـواب 
وســيـــكـــون كلٍ أمـــام مــســـؤولـــيـــته الــدســـتـــوريــة

والشعبية.
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االحــداث الـدمــويــة الــتي شــهــدتــهــا ذي قــار والـنــجف وكــربالء  وبــاقي
احملافظات  حيث وصل عدد الشهداء الى اكثر من (500) شهيد واكثر
ـا اليـدع مـجـاالً لـلـشك إن هـذا من ثـمـانـيـة عـشـر الف جـــــريح  يـؤكـد 
ــانــيــــــــة ــارس الــدكــتــاتـــوريــة الــبــشـــــــعــة بــلــبــاس الـــبــر الــنــظـــام  
ـــــقـراطـيـة في مـواجــهـة حـركـة شـعـبـيـة سـلـمــيـة تـطـالب بـالـتـغـيـيـر والـد
ومحاسبـة الفاسدين. إن اخلـطبة االخيـرة للمرجـعية الرشـيدة في النجف
االشـرف  قـد اكـدت ضـرورة أن يـعـمل مـجـلس الـنـواب الـذي شـكل هـذه
رجعية بأقالة احلكومة احلكومة على أن يعيد النظر فيـها وأن لم حتدد ا
 لـكن اشـارتـهـا واضــحـة جملـلس الـنـواب بـأن يــغـيـر مـا اتـخـذه من قـرار
ـرجعيـة التـي تشكـل صمام أمـان لكل سابق بـتشـكيل هـذه احلكـومة  وا
صـيريـة  فـأنهـا تشـعر بـقلق عـمـيق جراء الـدماء الـزكيـة التي القـضايـا ا
سـالت في الـشـوارع والـســاحـات الـعـراقـيـة  كـذلـك خـشـيـتـهـا من حتـول
ـفـرط ضد ـقيـتـة بـسـبب العـنف ا الوضع فـي العـراق الى الـدكـتاتـوريـة ا
نتفـضة .  لقد اكدت االحداث االخيـرة  إن القوى السياسية اجلماهير ا
مسكة بالسلطة  تمارس اغلب اشكال العنف ضد الشعب  واالحزاب ا
وهي ذاتها التي مارست واشاعت الـفساد والنهب للـمال العام  وبالتالي
يصبح تشـبثهـا في السلطـة عملـية خطيـرة تعيـد لالذهان عملـيات االفعال
ـرحـلة الـسـابـقة .  إن اغـتـصاب الدكـتـاتـورية الـتي شـهـدها الـعـراق في ا
رجـعـيـة يـعني (حجـر واحـد كـمـا قال االمـام عـلى (ع) واسـتـرشـدت  به ا
ـارسـات وسـيـاسـات تـلك ذلك هـدم الـدار كـلـهـا) وهـذا تـوكــيـد خـطـورة 
االطـراف احلــاكـمـة  وأن خــروجـهــا من احلـكم  والــدخـول بــانـتــخـابـات
تغييرية يقرر فيها الشعب خياراتها هو الطريق االمثل للخروج من االزمة
اخلانقـة التي يـعيـشهـا العراق .  تـفويض الـشعب بـالتـصرف في قراره 
ـؤسـسـات واحلـفـاظ عـلى مـوارد ـقـراطي لـبـنـاء دولـة ا ـشـروع الـد هـو ا
البالد عـبـر قـيادة وطـنـيـة منـحـازة قـطعـيـاً لـلعـراق وشـعـبه  وال يحق ألي
شتـركة ب صـالح ا طرف خارجي الـتدخل بـالشأن الـعراقي  إال عبـر ا
الشعوب .  إن تغيـير البنيـة السياسيـة للحكم  وإعادة الـتغيير في بعض
بنود الدسـتور وتبديل هـيكليـة النظـام من محاصصي الى وطـني تشترك
فيه كل فصائل اجملتمع العراقي عبر اجراء انتخابات بعد تغيير مفوضية

االنتخابات هو الطريق االمثل لتفكيك االزمة العراقية . 
ونــــأمل في استــــجابة بعض الكــــيانـات السياسية واالحــــزاب خلطبة
رجعـية  وتغــــيـير السـلطة الـقائمـة ومحاســـبة الفـاســـدين  واعـــطاء ا
كل الـسـلـطـة لـلـشـعب ألخـــــتـيـار مـايـريـده من الـقـيـادات الـوطـــــنـيـة هـو
الــطـــريق الــصـــحــيح  وهـــذه االســتـــجــابــة الـــســريــعـــة من تــلـك الــقــوى
ـا يـضـمن واالحـــــــزاب يـحـتم اتـخــاذ الـقـرار الـسـريع جملـلـس الـنـواب 
حقوق الـشعب .  مـحافـظة ذي قار وحـدها قـدمت في يوم واحـد اكثر من
(40) شهـيداً و(500) جريح أال يـؤكـد ذلك بأن الـسـلطـة ذهـبت للـسـلوك
الدكـتـاتـوري العـسـكـرتاري في مـواجـهـة اجلمـاهـيـر التي التـمـــتـلك سوى
العـلم العـراق  وبالتـالي االهمـية الـقصـوى السقـاطهـا  والتـأسيس لـبناء
ؤسـسات ومـعـاجلة االزمـات اخلانـقة الـتي يعـيشـها قـراطيـة وا دولة الـد
واطن الـعـراقي منـذ تـولي حـكومـات الـطوائف واالعـراق احلـكم في عام ا
2003 وحـتى االن .أنــه الـشـعب الـعـراقي  هـذا الـشـــــعب الـذي شرب

الــاريخ الــــعــريق  مـثـلــمـا شـرب حــلـــــيب االمـهـات
الـــــطـــاهــرات  اليـــرضى بـــالـــذل  ولم ولن يـــقــبل

بالعـراق أن يذهب صـوب التمـزيق لوحدة أرضه 
ونـهب ثـروات وطنـه  إنه الـشـعب الـعـراقي مـحور

نطقة كلها  وتاريخ تأسيسها.  ا
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ومخطـطات التـقسيم والطـائفية).
ـتــظـاهـرين عـلى واقــدم عـدد من ا
حــــرق االطــــارات فـي مــــنــــطــــقــــة

البلديات ببغداد.
وبـــحـــسب شـــهـــود
عــيــان ان (هــنـاك
محـاوالت لـقطع
الـــــطـــــريق في
ـــــنـــــطـــــقـــــة ا
باجتاه سريع

القناة). 
وأكـــدت قـــيــادة
عــمــلـيــات بــغـداد
عـــــــــدم وجــــــــود أي

تظاهرين احتكاك مع ا
نــافــيــة قـيــام الــقـطــعــات بــالـرمي
ــتــظــاهــرون من احلي. وتــمــكن ا
إســقــاط الـــكــتل الــكــونـــكــريــتــيــة
الـضخـمة الـتي وضعـتهـا حكـومة
ـؤديـة إلى كــربالء في الـشــوارع ا

مبنى احملافظة. 
وقـال شـهـود عـيـان ان (مـجـمـوعـة
تظاهرين تمكنوا من إسقاط من ا
الكتل الكونكريتية التي وضعتها
احلـكـومــة احملـلـيـة فـي احملـافـظـة

نعهم من السيطرة عليها).
واشاروا الى ان (اهالي احملـافظة
شـكـلـوا جلـانــا شـعـبـيـة مـهـمـتـهـا
احلــــفـــاظ عـــلى أمـن واســـتـــقـــرار
ــديــنــة ومــنع االعــتــداءات عــلى ا

متلكات العامة واخلاصة).  ا
ونـــشــرت صــفـــحــة بـــأسم صــالح
ـقـربـة من زعـيم الـتـيار الـعـراقي ا
الـصدري مـقتـدى الصـدر منـشورا
قالت فـيه (ال تأججـوا الفتـنة ايها
الفاسدون فقد اخمدها العقالء). 
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دخـــلت االعـــتــصـــامــات شـــهــرهــا
الثالث للمطـالبة بأجراء تعديالت
دســتــوريــة وانــتـخــابــات مــبــكـرة
ي تــــتـــيح البــــنـــاء بـــأشــــراف ا
ان ومواقع الشعب الوصول لـلبر
وتشهد ساحات اخرى في الدولة 
دن االخرى التظاهـر في بغداد وا
هـدوءاً حـذراً بعـد سـقـوط عدد من
الشهداء واجلـرحى في محافظتي
ذي قــــار والــــنــــجف خـالل االيـــام

ويــواصل الــطــلــبـة في ــاضـيــة  ا
ــدارس واجلــامـــعــات االضــراب ا
عـن الـــــدوام حـــــدادا عـــــلى ارواح

الشهداء. 
وقـال نــاشـطـون لـ (الـزمـان) امس
ان (االحتـجاجـات تواصل زخـمها
دن االخرى الشعبي في بـغداد وا
الجـبـار االحـزاب السـيـاسـيـة على
الـرحيل وتـرك امـر اختـيـار رئيس
قبلة للشارع الذي قدم احلكومة ا
مـئـات الــشـهـداء خالل انــتـفـاضـة

ــوصل وأعـــلن طـــلــبــة جـــامــعـــة ا
اإلضــراب عن الـدوام تـمــاشـيـا مع
الفـتـ جــامـعـات الـعــراق األخـرى
االنـــتـــبـــاه
الـــــــــــى ان
دمــــــــــــــــــاء
الـــشـــهــداء
الـــــــــــتـي
ســـــــــالت
لـــــــــــــــــــن
تــــــــــذهب
وأن سُـدى
الـشـعب قـد
وعـــــــــى كـــــــــل
مـــــــخـــــــطـــــــطــــــات

التقسيم والطائفية. 
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ناطق وصل وبعض ا وتتوشح ا
االخــرى بــالــســواد واحلــزن عــلى
ـــتـــظــاهـــرين فـي مــنـــاطق دمـــاء ا
الــوسـط واجلــنـــوب حــيث يـــنــظم
طـلـبـة اجلـامـعـات وقـفـات تـضامن

مع اسر الضحايا. 
قــالت مــنــظــمــة من جـــهــة اخــرى 
هـيـومن رايـتس ووتش في تـقـرير
إن  7أشخاص بيـنهم شاب فُقدوا

من ساحة التحرير . 
ــنـظـمــة في الـتــقـريـر أن وذكـرت ا
(خــــمــــســـة مـن هــــؤالء مــــا زالـــوا
مـــفـــقـــودين وان اســـرهم راجـــعت
ـــــقــــرات مــــراكـــــز الــــشـــــرطــــة وا
احلكـومـيـة طـلـبا لـلـمـعـلـومات من

دون جدوى).
واضـــاف  أنه (لــيـس واضــحــا إن
كــانت الــقــوات احلــــــــكــومــيـة أو
جـــهـــــــــــات مـــجـــهـــولـــة تـــقـــــوم »UłU−²Š ∫ جانب من احتجاجات الطلبة في كربالء
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سارة ليا ويتسن

بعمليات االختطاف). 
بـدورهـا قالـت مديـرة قـسم الـشرق
ـــنــظــمــة ســارة لــيــا األوسط في ا
ويــتـسن انـه (اذا كـانت احلــكـومـة
ـــســـلـــحــة وراء أو اجلـــمـــاعـــات ا
عـــــمـــــلـــــيـــــات االخـــــتـــــطـــــاف في
تــــتــــحـــــمل احلــــكــــومــــة بــــغــــداد
مســـــــؤولـية احلفـاظ على سالمة
الــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاس مــن هـــــــــــــــــــذا
ولـفــتــــــــت الى انه االســتـهــداف)
(يـــقع عـــلـى عـــاتق احلـــكـــومــة أن

تتحرك سريعا ضد االنتهاكات).
واوضــــــــحت  ويــــــــتـــــــــــــــسن أن
(مــفــوضــيــة حــقــوق اإلنـــــــــسـان
الــعـــراقـــيــة بـــدأت بـــتــعـــداد عــدد
اخملـــــــــــطـــوفـــ مـن قـــبل قـــوات
األمن والـعـنـاصـر اجملـهـولـة خالل

االحتجاجات). 

مــؤكــدين ان (تــصــحـيح تــشـرين)
ـسار ال يـكمن بـرحـيل عادل عـبد ا
ـــا يــجـب مــحـــاكــمــة ـــهــدي وا ا
الــفــاسـدين وكل مـن سـاهم بــقـمع
واضافوا ( ـتظـاهرين الـسلـميـ ا
ـنـدسـ ــبـاني عـمل ا ان (حـرق ا
الـتـابــعـ جلـهـات مــجـهـولـة  وال
ـــثل احملـــتـــجــ الـــســـلـــمـــيــ
ـطالـب بـوطن خـال من الفـساد ا
الفـت الـنـظر الى ان ـفسـدين) وا
(اردة الشعب اقـوى من التدخالت
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