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سيطرة عليه واالحزاب السياسيـة ا
ا يـرفضـون رئاسـة الوزراء  اكثـر 
ـان هـو من يـعـ او يـرفض ان الـبـر
رئـــيس الـــوزراء والــتـــصــويـت عــلى

حكومته.
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يــعــتـقــد الــسـيــاســيـون ان ســيــاسـة
الـــــــكــــــــفـــــــايـــــــة تـالئـم الـــــــشــــــــعب
واخذوا يقارنون ب رواتب العراقي
في الــــنـــظــــام الــــســـابـق والـــرواتب
احلـــــالــــــيـــــة بل حــــــتى احلـــــريـــــات
والتعـددية يحسـدون الشعب عـليها!
لــــذلك اخــــذوا راحـــتــــهم فـي تـــوزيع
ــغــا ألن فــلــســفــة (الــكــفــايــة) او ا
الــبــعض يــطــلق عــلــيــهــا (فــلــســفــة
) وتـعـني (جتـنب حتـديات الـفـاشلـ
احلـــــيــــــاة ومـــــغـــــامـــــرات االجنـــــاز
زيد) وتشكل جيل واحلصول على ا
حــديـد طــمـوح يــرى مــعـنى مــخـالف
لكلمـة (الكفاية) فـهي عند هذا اجليل
ـنــاسب تــعــني ان (تــمــتــلك الــقــدر ا
ــقـــدار الـــصـــحـــيح مـن االشـــيــاء وا
وتـــســتـــخـــدمــهـــا بـــشــعـــور عـــمــيق
بـاالمـتـنـان من دون تـدهـور لـلـمـوارد
وال لــلــجـــهــد ومن دون بــخل) هــكــذا
الشباب يرفـعون شعارهم (نازل اخذ

حقي) و(اريد وطن).
ـتــظـاهـرون يــرفـضـون آخـر الــكالم:ا

اعادة انتاج فكرة جاهزة

الـــعـــراقي من خـالل االحــتـــجـــاجــات
ـكن ألحـدهم ان احلـالـيـة- نــقـول ال 
ـقـراطـية) لـذلك هم يـلـفظ كـلمـة (الـد
يـختـبـئـون خلـف مصـطـلح جـديد من
صـنـاعتـهم ويـسـتـحقـون عـلـيه براءة
االخـتراع هـو (الـعـملـيـة الـسيـاسـية)
ا سمـعنا تلك اخلـشية واخلوف وطا
كــلــمـــا ارادوا مــحـــاســبـــة فــاســد او
محاكمة قاتل من (بـينهم) يتراجعون
ويــتــفــقــون عــلى (الــســتــر) بــحــجــة

احملافظة على (العملية السياسية)
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حـــدد الـــدســــتـــور اخملـــتـــلـف عـــلـــيه
واخلـــاضع مـن ضـــمـن مـــطــــالـــبـــات
تظاهرين ان يجري عليه (التعديل) ا
وافقـة معظم الكتل مع أنني ال اثق 
التي تسمي نفسهـا (مكونات) قومية
وافقة او مذهبيـة على التصـويت وا
ـقترحة ومن ضمن على التعديالت ا
هـذه الـتـعــديالت هي (هـويـة الـنـظـام
السـياسي) فقـد ثبت بـالدلـيل القاطع
اني في العراق فاشل ان النظام البر
ـــئـــة في ظل وجـــود الـــكــتل 100 بـــا
ـتخـاصـمة ـتنـاحـرة وا الـسـياسـيـة ا
والــتي ال تــتـفق اال عــنــد الـتــصـويت
على مصـاحلها لـذلك كان الكـثير من
ـــتـــظـــاهـــرين يـــصـــرون عـــلى (حل ا
ـان) قــبل (اسـتـقـالـة احلـكـومـة) الـبـر
ــان ألنــهم كـــانــوا يـــرفــضـــون الــبـــر
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سياسي  –جذريـا- يعـد ثورة? وعلى
ــعــيـار ســيــكــون مــا حـدث في هــذا ا
وتــــداعـــــيــــاتـه (ثــــورة) لـــــكن 2003
البعض اراد ان يطلق عـليه (تغييرا)
وقــد يــخــجـل الــســيــاســـيــون الــذين
ســـيــطــروا عــلـى احلــكم مــنــذ 2003
وبـــاالخص بــعــد ان عـــرف الــقــاصي
والــداني مـــكـــانــتـــهم لـــدى الـــشــعب
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شـهد عام  2019 العـديد من االحتجاجـات واالنتفاضـات الشعبيـة حول العالم.وخرج
اآلالف من اجلمـاهير الغاضـبة إلى الشوارع في هـونغ كونغ وتشيـلي وإيران ولبنان

والعراق وكتالونيا وبوليفيا واإلكوادور وكولومبيا.
ــــطـــالب والــــوســـائل واخـــتـــلــــفت ا
واألهداف وتشابهت الدوافع ما ب
ــسـاواة غــيــاب الــعـدالــة وإنــعــدام ا
واخلـلــفـيـات الــسـيـاسـيــة. لـكن هـذه
االحــتـجــاجـات رغم تــبـاعــدهـا آلالف
الـكـيـلــومـتـرات كـانت مـصـدر إلـهـام
تظـاهرون أفكارا متبادل وتـشارك ا

لتحقيق أهدافهم.
تـظاهرين إلى رموز وحتول بعض ا
احــتــجــاجـيــة وإن لم يــكــونــوا قـادة
االحتجـاج واكتـسب بعضـهم شهرة

ية. عا
فمـا أبرز الوجـوه االحتـجاجـية وما

خلفياتهم?
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كان صفاء السراء مـهندسا يبلغ من
الــعــمـر  26عــامــا.كـمــا كــان شــاعـرا
وناشـطا اسـتخـدم مواقع الـتواصل
االجـتــمـاعي لـرفع الــوعي بـاحلـقـوق
ـدنــيــة في الــعـراق. الــســيـاســيــة وا
ودوّن عن أزمـــــة الـــــبــــطـــــالـــــة بــــ
الـشبـاب.وفي أكـتـوبـر/تـشرين األول
ـاضي أصـيب صـفـاء الـسـراي في ا
رأسه بأحـد فوارغ قـنبـلة غـاز مسيل
لـــلــدمــوع وســـرعــان مـــا تــوفي إثــر

اإلصابة.
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دانـييال كـاراسـكـو الـتي عُرفت بـ "ال
مــيـمـو" أو "ذا مــيـمـي" كـانت فــنـانـة
ونـاشـطـة تــبـلغ من الـعـمـر  36عـاما
عنـد بدء مـشـاركتـها في احـتجـاجات
تــشـيــلـي.اعــتــقــلـتــهــا الــشــرطــة في
تشيـلي ثم عُثـر على جسـدها معـلقا
عـلى أسـوار إحـدى احلـدائق في 20
أكـــــــــتـــــــــوبـــــــــر/تـــــــــشــــــــــرين األول
ــاضي.وذكــرت تــقـاريــر عــدة أنــهـا ا
تعرضت لالغتصاب والتعذيب حتى
ــوت وقـصــد مـعـذوبــوهـا تــرهـيب ا

وتـخويف غـيـرهـا من الـنـساء الالتي
ظاهرات. شاركن في ا
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" في جتـسـدت مـقـولـة "الـعـ بـالـعـ
مــــظــــاهـــــرات هــــونغ كـــــونغ بــــعــــد
االشـتـبـاكـات الـتي وقـعت في  11آب
ــاضي بــ الـشــرطــة واحملـتــجـ ا

وأُصـيــبت فـيــهـا عــ واحـدة المـرأة
شـــابــة كــانـت الــشــرطــة قـــد أطــلــقت
ــــــــطـــــــاطي جتـــــــاه الـــــــرصـــــــاص ا
ـصـابـة كـانت وجـهـهـا.ويُــعـتـقـد أن ا
مُــســعــفــة مــتــطـوعــة. وأُصــيــبت في
عــيــنــهـــا بــعــد اخـــتــراق الــرصــاص
لــلـــنـــظــارات الـــواقـــيـــة الــتـي كــانت
تـرتديـهـا.وانـتشـرت مـقـاطع الفـيـديو
لـلــمـصـابــة وهي راقـدة عـلى األرض
والـدمـاء تـتـدفق من عـيـنـهـا الـيمـنى.
وســــرعــــان مـــــا أصــــبـح وجــــهــــهــــا
ــــا يـــــصــــفه وإصــــابـــــتــــهـــــا رمــــزا 
ـنـهج دمـوي مـتـزايـد ـتـظـاهــرون  ا
تتبعه السلطات في هونغ كونغ لقمع
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قُــــــتـل ديالن كــــــروز وهـــــــو طــــــالب
كـولومـبي يـبـلغ من الـعـمر  18عـاما
ـاضي بـعـد أن في تـشـرين الـثـاني ا
أطلقت شرطـة مكافحة الـشغب قذيفة
جتـاهه قـبل أيـام قـلـيـلة مـن تخـرجه
درسة الـثانويـة.وقال أصدقاؤه من ا
إنه أراد دراسـة إدارة األعــمـال لـكـنه

نحة. كان بحاجة 
وانــــضـم إلى االحــــتـــــجـــــاجــــات في
الــعـــاصــمـــة بــوغـــوتــا لـــيــعـــبــر عن
ـصـاعب الــتي حتـول دون حـصـول ا
الــــطـــلــــبـــة أمــــثـــالـه عـــلـى تـــعــــلـــيم
جـــامــعـي.وأشــعل مـــوته مـــوجــة من
الـــــــغــــــــضـب فـي الـــــــبـالد وخـــــــرج
ـتـظاهـرون في احـتـجـاجـات مـنددة ا

WŠUÝ∫ محتجون في ساحة التحرير ببغداد

والـدهـا بـأنــهـا تـعـرضت لالغـتـصـاب
وأنها ستبلغ الشرطة ولكنه قال لها
ــكن أن حــسب تــصــريــحــاتــهــا: "ال 
تفعلي ذلك. ال أريد أي مشاكل حاليا.
أنـا آسف ولـكـنــني أتـنـافس من أجل
زعـــامــة احلــزب".وأكـــدت ابــنــة هــوك
وقع نـيو الثـانيـة سـو في تصـريح 
ديلي كـالم أختـها قـائـلة إن الـعائـلة

كانت على علم بحادثة االغتصاب.
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وتــرجع روزلــ حــادثــة االغــتــصـاب
ـــزعــــومـــة إلى عـــام  ?1983ولـــكن ا
موقع نيـو ديلي يقـول إن التواريخ ال
ـا اختـلطت تتـفق مع ادعاءاتـها ور
عــلــيــهــا ســنــوات الـعــمل فـي مـكــتب
لنـديريـو.وقـال مسـؤول نقـابي سابق
ان من إن لنديريو كان نـائبا في البر
وكــان عـــلى عالقــة 1992إلى  1976
طـــيــــبـــة بـــرئــــيس الـــوزراء طــــيـــلـــة
واليته.وكان هوك شخصية بارزة في
السياسة األسترالـية في الثمانينات
إذ فــاز بــاالنــتــخــابــات الــعـامــة أربع
مـرات. وأدخل إصالحـات اقـتـصـادية

واجتماعية واسعة في البالد.

ثاني مرة يتولى فـيها رئاسة الوزراء
دة  22عـاما ـنصـب  بـعـد أن تـولى ا
من  1981إلى 2003 . وقــالـت ابــنــة
رئيس وزراء أسترالـيا السابق بوب
هـوك إنـهـا تـعرضـت لالغـتصـاب في
الثمـانينات ولـكن والدها طـلب منها
الـتـكـتم عــلى الـقـضـيـة حـتى ال تـؤثـر
عـلـى مـشـواره الــسـيـاسـي. وكـشـفت
روزلــــ ديــــلــــون عن احلــــادثــــة في
وثـائق قـضـائــيـة اطـلع عـلـيـهـا مـوقع
نــيـو ديــلي األســتـرالي.وتــقـول إنــهـا
تــعـرضـت لالغـتــصــاب من قــبل بـيل
لـنـديــريـو الـنـائب فـي حـزب الـعـمـال
الذي يـنتـمي إليه والـدها. وقـد توفي
الرجالن.ورفـعت روزلـ البـالـغة من
الــعــمـر  59عــامــا دعـوى قــضــائــيـة
ــبـلغ  4مالي دوالر تـطــالب فـيــهـا 
من أمالك والـدهـا. وقـالت في شـهادة
موثـقة إن لـنديـريو اغـتصـبهـا عنـدما
كانت تـعمل في مـكتـبه. وكان والـدها
وقتـهـا يسـعى لـيصـبح زعـيمـا حلزب
الـعـمـال. وتـضـيف في تـصـريـحـاتـهـا
أنــهــا تــعــرضت لالعــتــداء اجلــنــسي
رة الثالثة أخبرت ثالث مرات. وفي ا

وزراء فــنـلــنـدا سـانــا مـاريـن أصـغـر
رئـيـسـة وزراء فـي الـعـالم أن (تـسـأل
الكبـار) النـصيحـة.وكانت مارين (34
ـرشـحـة الـوحـيـدة لـلـمنـصب عـامـا) ا
عقب اسـتقـالة أنـتي رين بعـدما أعلن
أحد أحزاب االئتـالف احلاكم أنه فقد
الثـقة به.وقـال مهـاتير ( 94عاما) في
ـثـالـيـة مـقـابـلـة مـع رويـتـرز (نـؤمن 
هم كـذلك بالنـسبة الشبـان لكن من ا
لــهم أن يـأخــذوا في االعـتــبـار خــبـرة
كــــبـــــار الــــسن). وأضــــاف (في هــــذه
احلــالـــة ســيــكــون هــنــاك مــزيج بــ

اجلـيــلـ وسـيــكـون هـذا أمــر جـيـد).
وصعدت مارين سـريعا عـلى الساحة
الــســـيــاســيـــة في فــنـــلــنـــدا مــنــذ أن
أصـبحت رئـيـسـة اجمللـس احمللي في
بلدتهـا تامبيـر عندما كـان عمرها 27
عـامـا. وسـتـتـولى مـنـصـبـهـا اجلـديـد
وسط مـوجـة إضـرابـات مـدتـها ثـالثة
أيـام بدأت أمس االثـنـ ومن شـأنـها
وقـف اإلنـــتـــاج في بـــعض من أكـــبـــر
الـشــركـات الـفـنـلـنــديـة.وقـاد مـهـاتـيـر
ـعـارضـة في مـالـيـزيـا إلى فـوز غـير ا
اضي. وهذه مسبوق في مـايو أيار ا

االسـتمـاع في مـجـلس الـنـواب التي
اســتــمــرت لــتــسع ســاعــات صــيــاح
وانــتــقــادات من قــبـل اجلــمــهــوريـ
الــذين أظــهـروا اســتـيــاء شــديـدا من
ــســاءلــة االســتــمــرار في إجــراءات ا
.وأكــد رئــيس الــلــجــنـة الــقــضــائــيـة
بـاجملـلس أن هـنـاك أدلـة كـثـيـرة عـلى
مـخــالـفــات تـرامب قـائـال: "احلـقـائق
واضـحة تـمـامـا" وذلك أثنـاء الـبـيان
اخلتامي جلـلسة االسـتماع.وأضاف:
"هــذا الـســلـوك يـســتـوجـب بـوضـوح
تـوجــيه اتـهـامــات وعـلى ذلك سـوف
تـستـمـر اللـجنـة في إجـراءاتـها وفـقا
لـذلك".وحـال تـمـريـر مـجـلس الـنـواب
مواد اتهام الرئـيس كما هو متوقع
ستـنقل الـقضيـة برمـتهـا إلى مجلس
الـــشـــيـــوخ الـــذي يـــســيـــطـــر عـــلـــيه
اجلـمهـوريـون. ويتـطـلب عـزل ترامب
مـــواقـــفــة ثـــلـــثـي أعــضـــاء مـــجـــلس
الــــشــــيــــوخ وهــــو مــــا يــــعــــد أمـــرا

مستبعدا.
وقــال مـهــاتـيـر مــحـمــد رئـيس وزراء
مــالـــيــزيــا وأكـــبــر رئــيس وزراء في
العالم امس الثالثـاء إن على رئيسة

ــســـاءلــة.ووصف نـــادلــر إجـــراءات ا
ضغط ترامب على أوكرانيـا للتحقيق
في قضية تـتعلق بخـصمه السياسي
جـــو بـــايـــدن بــــأنه "واضح ويـــشـــكل
خـــــــطـــــــرا عـــــــلى األمـن الـــــــوطـــــــني
ـقبـلـة".وتخـلل جلـسة واالنتـخـابات ا
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قـال جــيـرولـد نـادلـر رئــيس الـلـجـنـة
الــقـــضـــائــيـــة في مـــجـــلس الـــنــواب
األمريـكي إن سـلـوك الرئـيس دونـالد
تـــرامب يــشـــكل تـــهــديــدا لـــلــواليــات
ضي تـحدة ويسـتوجب بـوضوح ا ا
قدمـا في إجـراءات مسـاءلـته.وأضاف
نــادلــر في خــتــام جــلــســة اســتــمـاع
ـاضي إن تـرامب انـعـقـدت االثــنـ ا
عرض االنتخابات األمـريكية والنظام
قراطي خملاطر مؤكدا أن جلنته الد
سـوف تــمـضي قــدمـا في إجــراءاتـهـا
الرامية إلى عزل الرئيس.لكن النواب
اجلمهوريـ انتقـدوا بشدة إجراءات
مـسـاءلـة ترامـب قائـلـ إن الـعـمـلـية
برمتها تقف وراءها دوافع سياسية.
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وال يــحــوز اجلــمــهــوريــون أغــلــبــيــة
تـمـكـنـهم من وقف إجـراءات مـسـاءلـة
تــرامب داخل مــجـلس الــنــواب الـذي
قـراطيـون لكـنهم يسـيطـر عـليه الـد
يــتــمــتــعــون بــأغــلــبــيــة في مــجــلس
الــشـيــوخ حـيـث يـفــتـرض أن يــحـاكم
ــــضي قــــدمــــا في الــــرئـــيـس حــــال ا
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يـحب االنـسـان بـيـته الـذي عـاش فـيه سـنـوات من عـمـره فـكـيف اذا عـاش فـيه 40
عاما واضطر لبيعه وترك وطنه كما حدث لنا في  12-9 من عام 2014 .

كـان وبقيت ـدينتـنا احلبـيبـة من حيث ا بعنـا بيتـنا في بـغداد وانقـطعت عالقـتنا 
العالقـة الروحية تشـدنا الى األهل واألصدقاء وبقـايا وطن يرتع فيه شذاذ االفاق
والــلـصــوص والـفـاســدون نـأمل زوالــهم في هـذه
الـثورة الـشـبابـية
لـنعـود ويعود كل
من تــــــرك وطـــــنه
الى الـوطن عزيزا
بــــــــــــــ اهــــــــــــــلـه

واصدقائه.
كـان بيـتنا في حي
الــعــدل  600 مــتــر
مـــــربع مـــــعـــــظـــــمه
حـــديـــقـــة امـــامـــيـــة
وخـلفـية وسـاحة و3
اشـجـار من الـنـخيل
وعشـرات من (نخيل الـسايكس) حتـبهـا ام عالء وترعاهـا كما كـانت ترعى ابنـتنا

الوحيدة زينه وابننا الوحيد عالء.
نـحو  40 عامـا بنينـا كل شيء من الصفر مـكتبة واجـهزة وادوات واثاث من عرق
اجلبـ كما يقولون في اعمال صحفية ام عالء (نوال الوائلي ) وانا. لم نرث ماال
وال عقـارا ولم تمتـد ايديـنا الى احد ولـم نعرف فـسادا في بـلدنا كـما هو االن في
بلد اخلـيرات الـذي وصفه الصـحفي الـكبيـر محـمد حسـن هـيكل (العـراق اليوم
اضحى عـبارة عن بنك استـولى عليه مجمـوعة من اللصـوص ليست لهم عالقة ال

بالسياسة وال بحكم وال بإدارة الدولة)
ر ناسبات وال  وهكذا بعنا بيتنا الذي كان مكانا للقاء االقارب واالصدقاء في ا
شهـر اال وكانت في بـيتـنـا مجـموعـة من زميالت ام عالء او مـجمـوعة من زمالئي
اذكـر مـنهم حـسن الـعـاني وسالم الشـمـاع وخـضيـر احلـميـري وحـمـيد عـبـد الله
وقحـطان جاسم. وفي مناسبات اخـرى اصدقاء اعزاء  سمير عـبد العزيز النجم
وحارث طـاقة وسعد البزاز وفـريد ايار وطه البصري وحـسن العلوي وعدنان بدر

وضوع لذكرهم. ن تخونني الذاكرة وال يتسع ا واخرون 
واذكر فـيما اذكر جيران العمر لم نكن نعرف او نسأل وال هم سألوا عن االنتماء
ـوصل والـكـوت الـسـيـاسـي اوالـطـائـفي اوالـقـومي من كــربالء وعـنه والـرمـادي وا

والفلوجة وديالى والسليمانية والنجف.
كـان اجليـران مـثل االخـوة واالخـوات وكـان في شـارعـنا  3يـكـنـون بــــ (ابوعالء)
ــنــطــقــة ابــو عــامــر وابــو عالء وصــفــاء وعــلي احلــردان ومن اجلــيــران وابــنــاء ا
والـكـبيـسي ابـو يحي وقـاسم الصـفـار ابو لـيث والـغربـاوي علي وحـسـ ومحـمد
عـبــاس (احلالق) وعــدنـان ومــبـارك وعــلي ومـاهــر صــاحب مـحل الــوزة وغـزوان

نطقة. ن بقوا او تركوا ا وحميد القصاب وغيرهم 
يقـولون اذا (الـبيت عتـبته زيـنه) يكـون مريحـا لسـكانه وقد
ـتـازة نـامل ان يـكـون سـكـانه الـذين كـانت عـتـبـة بـيــتـنـا 
اشتـروه عائلة ابـو علي سعداء فـيه. رزقهم الله كل اخلير

والصحة واالمان.
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دونالد ترامب

فــقـط عـلـى مــا تــقــوم به اجلــمــاهــيـر
تطـلعـة للحـرية والـعدالة احلاشـدة ا
االجــتــمــاعـــيــة لــتــزحـف الى مــراكــز
ومـقـرات احلكـم لتـسـتـقـر بـهم وترفع
رايـة الـثورة عـالـيـا كـذلك هي األفـكار
قـياس ما كن ان يـكون مفـعولـها 
ـــصــاف حتــقـــقه مـن تـــغــيـــيـــرات 
الــثـــورات فــهل تـــغــيـــيــر كـل نــظــام
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لــــيـــسـت الـــعـالقـــة  بــــ الــــثـــورات
ـــقـــراطــيـــة لــيـــست حـــتــمـــيــة الــد
والـتـاريخ يــثـبت بـأكـثـر من مـثـال ان
كن ان تتوفر من دون قراطيـة  الد
ثـورة وان الـثـورات احـيـانـا تـنـحرف
لــــــتــــــصـــــنـع نـــــوعــــــا جـــــديــــــدا من
الدكـتـاتوريـات وال تقـتـصر الـثورات

ـا قالـوا إنه رد فـعل مـبـالغ فيه من
قبل الشرطة.
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كان عالء أبو فخر وعمره  38عاما
مــســـؤوال مــحــلـــيــا فـي الــعـــاصــمــة

الـــلــبــنــانــيــة بــيــروت وعــضــوا في
احلـزب الـتـقدمـي االشتـراكي.وأطـلق
جندي لبـناني النار عـليه في تشرين
ـاضي بـعــد شـهـر من بـدء الـثــاني ا
االحـتــجـاجـات أثـنــاء مـشـاركـته في

نـاهضة ـسيـرات السلـميـة ا إحدى ا
لـلـحـكـومـة والـفـسـاد.وكـان أبـو فـخـر
ــــــوت في ثـــــــاني مـــــــتــــــظــــــاهـــــــر 
االحتـجـاجات لـكن طـريقـة موته هي
التـي أججت الـكـثيـر من الـغضب إذ

أطــــلق اجلـــيش الـــذخـــيـــرة احلـــيـــة
.وانتـشرت مـقاطع لتـفريق احملـتجـ
الـفـيــديـو الـتي تُـظــهـر حلـظـة إطالق
النـار عـليه وأطـلق عـليـه احملتـجون

لقب "الشهيد األول للثورة".
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صفاء السراي
عراقي رمز
لإلحتجاجات
حول العالم
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أكــدت نــاحـيــة مــنــدلي في مــحــافــظـة
ديالى زوال خـطـر الـسيـول االيـرانـية
بــعـد  48سـاعــة من مــوجــة االمــطـار.
وقـال عــضـو مــجــلس نـاحــيـة مــنـدلي
ندالوي لـ (الزمان) امس امس حيدر ا
ان (حــالــة  االســتـــنــفــار ازالت خــطــر
ــــتـــدفــــقــــة من احلـــدود الــــســـيــــول ا
الـعراقـيـة- االيـرانـيـة صـوب نـاحـيتي
مـنـدلـي وقـزانـيه بــعـد مـوجــة امـطـار
استمرت بشـكل متقطع لـ  48ساعة) .
ـــــنــــــدالوي أن (االجـــــراءات وبــــــ ا
االحـترازيـة مع بـدايـة هـطـول االمـطار

حتــســـبــا لــتـــدفق ســيـــول جــارفــة 
الـغــاءهـا وحــالـيـا الــوضع طـبــيـعي)
مـشـيـرا الى ان  (عـدة وديـان حـدودية
ياه الـسيول لكنها لم كبيرة امتألت 
تــشـــكل اي خــطـــورة عــلـى الــقــرى او
االحـيــاء او حـتى الـطــرق الـرئـيــسـيـة
والـفــرعـيــة ) . واشـار عــضـو مــجـلس
مـنــدلي إلى ان (مــنــاطق شــرق ديـالى
واحلـدوديــة خـاصــة حتـتــاج الى سـد
كبـيـر الستـثـمـار ميـاه الـسيـول بـشكل
أكبر لتـوفير خزين مـائي يؤمن حاجة
ناطق في مواسم اجلفاف ودفع تلك ا
وتـيـرة الـزراعـة لألمـام خـاصـة وأنـهـا
تشـتـهـر بأراض خـصـبـة). ومن جانب
آخــــر اعــــلن نــــائـب مــــحــــافظ ديــــالى
للشؤون الـفنية محـمد قتيـبة البياتي

ــشـروع تــنـفــيـذ صب ـبــاشـرة  عن ا
وإكساء الشارع مـن جامعة ديالى إلى
راديـة) . وقال البياتي   ان سيطرة ا
ـديــريـة (اجلـهــد الــهـنــدسي والــفـنـي 
بلـدية بـعقـوبة سـيسـتمـر حل إكـمال
عـملـيـة إكـسـاء الشـارع بـأكـمـله خـدمة
ألهالي احملافظـة الذين يعـانون وكما
ـركــبـات من يـعــاني ايــضـا ســائـقـي ا
كثرة احلفر والتـشققات واالتربة في

الشارع).
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فيـما اعـلنت  قـيادة شرطـة ديالى عن
الـقــاء الــقـبض عــلى مــتـهــمـ اثــنـ
وضــبط بـحــوزتــهم مــواد مــخـدرة في
قدادية.  واضافت القيادة في قضاء ا
بـيـان تـلـقـته الــ (الـزمـان) ان ( مـفارز
من قــسم شــؤون مـكــافــحــة اخملـدرات
ـؤثرات الـعـقـلـيـة في قـيـادة شـرطة وا
ــارســاتــهــا االمــنــيـة ديــالى وخالل 

لــلـــقـــضــاء عـــلى ظــاهـــرة اخملــدرات 
تمكنت من الـقاء القبض عـلى متهم
ــتــهم الــثـاني اثـنــ االول (م.ه.ع) وا
ـقــداديـة وضـبط (ع.ع.ن) في قـضــاء ا
واد اخملدرة و بحوزتهم كـمية من ا

اتخـاذ االجراءات الـقانـونيـة بحـقهم).
وفي نـــاحــيـــة الـــعــظـــيم  قـــال رئــيس
اجملــلـس الــبـــلــدي مــحـــمــد ضـــيــفــان
الـــعـــبــيـــدي لـ (الـــزمـــان) إن  (دائــرة
اجلــنـســيـة والــبــطـاقــة الـوطــنــيـة في
نـاحـيـة الـعـظـيـم اعـيـد افـتـتـاحـهـا من
جـديــد بـعـد مــرور أكـثـر مـن عـام عـلى
اغالقــهـا عــقب حـادثــة اغـتــيـال مــديـر
الدائـرة ومعاونـه على طـريق كركوك-
بغداد). وأضـاف العبـيدي أن  (إعادة
ـطـالـيب افـتـتـاح الـدائـرة جـاء تـلـبـية 
ــشـــقــة في إكــمــال االهــالي بـــســبب ا
ـعــامالت الـرســمـيــة والـتي تــتـطـلب ا
سافات بعيدة جدا إلجنازها). السفر 
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ــهـارة إمــرأة لــرئـاســة الــوزراء مع طـاقـم مـســتــشـارين مـن أصـحــاب اخلــبـرة وا
ن ولـوا عن احلزبـيـة الضـيقـة وأدبـروا عن الطـائفـية وأصـحـاب العـفة والـنـزاهة 
ا يعانـيه العراق حـالياً داخلـياً وخارجيـاً يذكرنا نقـذ  لـجأ وا لتـحد وا قيـتة ا ا
نـصب تـاتشـر االنـگلـيـزبة وأنـديـرا الهـنـدية وسـيـماروڤ ـرأة التي تـولت هـذا ا بـا
الـسريـالنكـية تـلبي مـتطـلبـات الشـارع الـتظـاهري واخلالف الـسيـاسي ب الـكتل
ـالي الــسـيـاسـيـة حــول شـخـصـيـة رئـيـس الـوزراء وتـقف أمـام طـغــيـان الـفـسـاد ا
ا لـم يتـحـقق لـلـشـبـاب الـعـاطـلـ وخـريجـي الدراسه واالداري وحتـقق الـكـثـيـر 
ـركب العراقي في مـسلكه الـقو وحتقق مـا عجز عـنه وما سيـعجز عنه وتضع ا
نصب ن سيتـولى هذا ا ن تولوا مـنصب رئيس الـوزراء و الكـثير من الـذكور 
وهي جتـربه قـابـلـة لـلـتـنـفـيـذ وبـسـهـولـة اذا عـلـمـنـا ان هـنـالك  84من الـنـسـاء من
رأة رئاسة ان وان هـنالك الكثـير من النواب من يـقبل فكرة تـولي ا عضـوات البر
الـوزراء خـاصة وان االغـلـبيـة الـبسـيـطة لـلـنواب كـافـية ألجـازة الـوزارة واحلكـومة
ان يتخـلفون عن حـمل بيرق وعلم اجلديـدة وال نعتقـد ان رئيس اجلمـهورية والبـر

رئاسة الوزراء للمرأة.
فيـا سـادة تـخلـوا عن أفـكـاركم وتـطلـعـاتـكم الضـيـقـة فالـنـتـيجـة قـاتـلة لـلـعراق وال
تـذكـرونـا بـتـجـربـة يـوغـسالفـيـا الـتي تـقـسـمت عـدة دول ولـقـد عـجـزت الـدولـة عن
مـعـاجلـة احلـالـة في الـشـارع حـالـيـاً مـنذ االول مـن تشـرين
فالـسـلـيم والـقو رئـيـسـة وزراء أنثى ومـسـتـشارون (أول
بـاب) يــتــوفــر فـيــهم االبــتــعـاد عن االحــزاب مع الــكــفـاءة
واخلـبرة والنزاهة بـوزارة من  عدد من الوزراء ال يزيدون

على عشرة وزراء وسترون ماذا سيتحقق.


