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بـانتاج النبيذ بشمال والية كاليفورنيا.
وانـــدلع احلـــريق فـي مــكـــان قـــريب من
قــاعــدة بـــرج مــحــول كــهـــربــائي عــالي
اجلـهد تـملـكه شركـة باسـيفـيك جاز آند

إليكتريك كو.
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وذكــرت الـشــركـة فـي تـقــريـر مــقـدم إلى
ـرافق العامـة في كاليـفورنيا أن هـيئة ا
أحـد خـطــوط الـطـاقـة لـديـهـا تـعـطل في
نـــــــــــــفـس وقــت ومـــــــــــــوقـع انـــــــــــــدالع
احلــــريق.وقـــــالت في بــــيــــان إن (أحــــد

ـوقع الـفــنـيـ بــالـشـركــة كـان يـتـفــقـد ا
نـطـقة وقـد طـوقهـا رجال إدارة فـوجـد ا
اإلطـفاء بـالوالية) مـوضحة إنـها (كانت
قـد عطلت بعض أسالك تـوزيع الكهرباء
ـنـطقـة كإجـراء وقـائي ضد الـرياح في ا
الــعـاتـيــة اخلـطـرة في ذلـك الـوقت لـكن
خـطـوط الـنـقل ذات اجلـهـد الـعـالي مـثل
ـذكـور تـرك في وضـع الـتشـغـيل اخلط ا
ــا يـكـفي لـتـحـمل ألنـهـا كــانت مـتـيـنـة 
ــتـوقـعـة). من جـهـتـهـا قـالت الـظـروف ا
إدارة الـغــابـات واحلـمـايـة من احلـرائق

واضـــــحــــــة في تــــــصـــــريــــــحـــــاتــــــهـــــا
ـيـا قـالت هـيـئـة اإلذاعة .عـا لـلـمـواطـنـ
والـتـلـفزيـون الـيـابـانيـة إن عـدد الـقـتلى
جــراء األمــطـار الــغــزيــرة الــتي ســبـبت
فـيضـانات وانـهيـارات أرضيـة في شرق
الــيــابـان ارتــفع إلـى عـشــرة اشــخـاص
ناطق وذلك بـعد أسبوعـ من تعرض ا
نـفـسهـا إلعصـار هاغـيـبيس. واجـتاحت
ـــنــاطق الــتي االنــهـــيــارات األرضــيــة ا
ـيـاه فـي مـقـاطـعـتـي تـشـيـبـا غـمــرتـهـا ا
وفـوكوشيما بـشرق وشمال شرق البالد
ـــيـــاه اول امس اجلـــمـــعـــة. وغـــمـــرت ا
ـــطــرة ـــنــاطـق في ثـــالث عـــاصــفـــة  ا
تـــتــعـــرض لـــهــا خـالل ســتـــة أســـابــيع
وهــطــلـت في بــعض األمــاكن خالل 12
ـا ـاثـلـة  سـاعـة كــمـيـات من األمـطـار 
يـســقط في شـهـر.وصـدرت أوامـر إجالء
ونـصائح للسكان بامتداد قسم كبير من
ــمـر الـشــمـالي الــذي تـعـرض بــالـفـعل ا
اضي. لـضربات إعصارين مـنذ الشهر ا
وبـلغ منسـوب األمطار الـتي هطلت على
مــديــنــة أوشــيــكــو في تــشــيــبـا 283.5
مـلـليـمـتر عـلى مدار  12سـاعـة. وحذرت
زيد من الـسلـطات من احتـمال حـدوث ا
االنـهيارات األرضية والـفيضانات.وقتل
إعــصـار هــاغــيـبــيس مــا ال يـقل عن 88
شــخـصــا عـنــدمــا اجـتــاح وسط وشـرق
الـيـابـان بـأمـطـار غـزيـرة وريـاح شـديدة
ـفقـودين كما وال يـزال سبـعة في عداد ا
أصــيب أكــثـر من   .300وفـي الــواليـات
ــرافق ــتــحــدة قـــال مــســؤولــون في ا ا
واإلطـــفــاء إن حـــريق غـــابـــات أجـــجــته
الـرياح العـاتية أرغم نـحو ألفي شخص
عـلى الفرار من منازلهم في بلدة تشتهر
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في كـالـيفـورنيـا التي أشـارت إلى نفس
ــكــان والــتــوقــيت لــبــدء احلــريق إنه ا
يــجـــري الــتـــحــقـــيق في أســـبــابه. وفي
ــكــســيك افــاد مــســؤولــون بـأن ثـالثـة ا
أشـخــاص لـقـوا حـتــفـهم ووردت ايـضـا
انـباء باصـابة اربعـة آخرين فيـما أُجلي
ـئــات إثـر انـتـشــار حـرائق غـابـات في ا
شـمـال البالد قـرب احلدود مع الـواليات
كافحة ـتحدة.وقالت اللجنة الـوطنية  ا
احلــرائق إنـهـا (رصــدت في بـاد األمـر
حـريـقـا قـرب بلـدة تـيـكـات عـلى بـعد 50
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تـوقـعت هـيـئـة االنواء اجلـويـة الـتـابـعة
لـوزارة النقل  تساقط زخـات مطر تكون
نـاطق الرئـيسـة الثالث مع رعـدية فـي ا
ارتـــفــــاع درجـــات احلــــرارة قـــلــــيال في
ـنـطقـتـ الـوسطى واجلـنـوبيـة الـيوم ا
. وجاء في تـقرير لـلهيـئة اطلعت االثـن
ـنـطـقة عـلـيه(الـزمـان) امس ان (طـقس ا
الــوسـطـى سـيــكـون غــائــمـا عــلى نــحـو
جزئي وفي االقسام الشرقية منها يكون
غــائـمــا مع تـســاقط زخـات مــطـر تــكـون
رعــديـــة احــيـــانــا ويــتـــحــسن الـــطــقس
تــدريـجــيــا بــعـد الــظــهــر) مـضــيــفـا ان
ـنطـقة الشـمالـية سـيكون (الـطقس في ا
غـائـمـا بـشـكل جـزئي واحـيـانا غـائم مع
تـساقط امـطار وحدوث عـواصف رعدية

احيانًا والتغير في درجات احلرارة).
dD   Uš“

وبـحسب الـتقـرير فان (الـطقس سـيكون
ـنطـقة اجلـنوبيـة غائـما جـزئيا مع في ا
تـســاقط زخـات مـطـر خـفــيـفـة ويـتـحـول
الـطـقس تدريـجـيا الى صـحـو ودرجات
احلـــرارة تــــرتـــفـع قـــلـــيـال). وتـــراوحت
درجات احلرارة في بغداد امس ب 18
الى  26 درجـة مئـوية والسـليمـانية من
 13 الى  25 والـبـصـرة من  20الى 29
درجــة مـئـويـة. وتــنـاقل نـاشــطـون عـلى
مـوقع التواصل االجتـماعي صورا لعدد
من شـوارع الـبـصـرة وقـد غـطـتـهـا مـياه
االمــــــطــــــار الـــــتـي هــــــطــــــلت امـس في
احملـافظة.وانتقد الـناشطون ما صرحت
ـعنيـة بشـأن استعـداداتها به اجلـهات ا
ـتـوقع هـطـولـهـا خالل فـصل لالمـطــار ا
الشتاء مطالب تلك اجلهات بان تكون
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اضي الى امتدت التظاهرات الشعبية التي عمت بغداد واحملافظات خالل اليوم ا
ناطق. دارس في بغداد برغم توقف الدوام عن معظمها في ا اجلامعات وعدد من ا

دارس والـكـلـيات في وشـهـد عـدد من ا
بـغـداد تظـاهـرات طالبيـة تـضامـناً مع
مــتــظــاهــري ســاحــة الــتـحــريــر. ورفع
الـطالب اعالمـاً عـراقـية وهـتـفـوا باسم
الـعـراق وقال طالب بـجـامعـة بـغداد لـ
(الــــزمـــــان) امس ان بــــعـض زمالئــــهم
سـاندة تـوجهـوا الى ساحـة التـحريـر 
.  ووجـهت وزارة الـتربـية ـعـتصـم ا
مــديـريـاتــهـا في احملـافــظـات بـضـرورة
انــســيــابــيــة الــدوام بــشـكـل طــبـيــعي
وشــددت عــلى ضــرورة تـوجــيه جــهـاز
االشـــراف الــتــربــوي واالخـــتــصــاصي
تابعة سير الدوام الرسمي للمدارس.
ــتـحــدث بــاسم الــوزارة فـراس وقــال ا
مــحـمــد حــسن في بـيــان امس انه (في
ظـل الــــظـــــروف الــــراهـــــنـــــة ومن اجل
اسـتقرار العملـية التربوية والـتعليمية
ومالكــاتــهـا ولــلـمــحـافــظــة عـلى ســيـر
الـعـمـلـيـة الـتـربـويـة وتـأمـ مـسـتـقـبل
أبـنائنـا الطلـبة االعزاء نـهيب باالسرة
الـتــربـويـة بـجـمـيـع حـلـقـاتـهـا االداريـة
والـتــعـلـيـمـيــة عـلى ضـرورة احملـافـظـة
عــلى ســيـر الــدوام الــرسـمي بــالــشـكل
الــصـــحــيح حــرصــاً عـــلى اســتــكــمــال
ــنـاهج الـدراسـيــة عـلى وفق اخملـطط ا
ــمــنـهج لــهــا). واضـاف ان الــدراسي ا
ــديــريــات الــعــامــة (الــوزارة وجــهت ا
لـلتـربيـة في احملافـظات كـافة بـضرورة
تـــوجــيـه جــهـــاز االشـــراف الــتـــربــوي
ـتـابــعـة سـيـر الـدوام واالخــتـصـاصي 
الــرسـمـي لـلــمـدارس واحملــافـظــة عـلى

انتظامة بصورة صحيحة).
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ــتــابــعــة في مــكـتب وأعــلــنت خــلــيـة ا
رئـيس الـوزراء امس السـبت انسـحاب
عــدد من تـنـسـيــقـيـات الــتـظـاهـرات من
ســــاحــــات الــــتــــظـــاهــــرات وتــــأجــــيل
الــــتــــظــــاهــــرات بــــســــبب (انــــحــــراف
ـسـار).وقالت في بـيان (تـواصلـنا مع ا
الـــعــديـــد من مــنـــظــمـي الــتـــظــاهــرات
وابــلـغـونــا بـانـســحـابــهم من سـاحـات
ــسـار) الــتــظـاهــر بــسـبـب انـحــراف ا

مــضـيـفــة ان(تـنـسـيــقـيـات عــدة اعـلـنت
تـــأجـــيل الـــتـــظـــاهـــرات).وتـــابـــعت ان
(تـنسيـقيات وناشـط ابلغـونا بدخول
مـــنـــدســــ وأن الـــســـاحـــة اصـــبـــحت
لــتـصــفــيـة احلــسـابــات لــذلك اعـلــنـوا
ــنــدســ انــســحــابـــهم لــكــشف زيف ا
ــــنـــتــــهـــزيـن حـــيـث  انـــســــحـــاب وا
ــتـظــاهـرين الــسـلــمـيـ مـن سـاحـات ا
الـتـظـاهـر) بـحـسب الـبـيـان الـذي اشـار
الى ان (عـــمــــلـــيـــات قـــتل وتـــصـــفـــيـــة
ــــة يــــتم حــــســــابــــات وخالفــــات قــــد

تسويتها اثناء التظاهرات). 
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مـضيـفا ان (اغـلب منـظمـي التـظاهرات
ـــا حـــصل في ابـــلـــغـــونـــا بـــأســـفـــهـم 
مــحـافـظــات عـدة نـتــيـجـة من يــريـدهـا
فـوضى) بحسب تـعبير الـبيان واكد ان
(هــنـاك انــضـبــاطــا عـالــيـا من الــقـوات
االمــنــيــة  اسـتــغالله مـن قـبـل بـعض
الـشراذم لالساءة للمـتظاهرين من جهة
ولــلـدولـة من جـهــة اخـرى).في غـضـون
ذلك أعــلــنت تــنــســيــقــيــات تــظــاهـرات
الـبصرة انـها قررت تـاجيل التـظاهرات
الى يوم .1/1/2020وقـالت في بيان ان
هـــذا الـــقــــرار يـــأتي( العـــطـــاء مـــجـــال
للحكومة بتنفيذ وعودها خالل شهرين
ــرجـــعــيــة فـــقط ونــزوال عـــنــد رغــبـــة ا
ـظـلوم الـرشـيدة وحـقن دمـاء شبـابـنا ا
واحملـروم) وأضـافت ان (موعـدنا راس
رجع األعلى يالدية) وبكفالة ا السنة ا
علي السيستاني (وبعدها سوف نزلزل
عـروشهم وقـد اعذر من انـذر) وخلصت
الى الـقـول (هـذا تهـديـد بان نـصـعّد من
واجـهة احـتـجاجـنـا من السـلمـي الى ا
ــبـاشـرة مع احلــكـومـة) مــشـيـرة الى ا
ان(مـطالب جماهـيرنا ثابـتة ومعروفة).
وفي شـأن متصل أعلنت قـيادة عمليات
بــغـداد امس الــسـبـت الـتــزامـهــا بـعـدم
اســـتـــخــدام الـــعـــتـــاد احلي واحـــتــرام
واطن ـتظاهرين السلمي داعية ا ا
ـنـدسـة ب الى تـشـخـيص الـعـنـاصـر ا
ــتــظـاهــرين.وقــال بـيــان لــلـقــيـادة ان ا

كــيـلــومــتـرا مـن مـديــنــة تـيــخــوانـا و
ـــئـــة مـــنه). وغـــطى احـــتـــواء  35فـي ا
احلـريـق نـحو 34و 600فـدان ويـكـافحه
نحو  150رجـل إطفاء.و رصد حرائق
أخــرى جـنـوب غــربي تـيـخــوانـا وكـذلك
عـلى طول سـاحل احمليط الهـادي شمال
غــربي مـديـنــة إنـســيـنـادا قــرب الـطـرف
الـشمالي لوالية باجا كـاليفورنيا.وقالت
الـســلـطـات إنــهـا (أجـلت مــا يـربـو عـلى
 1600شـخص من مـنازلـهم كـما أغـلقت

عددا من الطرق السريعة مؤقتا).

¼uD‰∫ شوارع بغداد بعد هطول األمطار أول أمس

ـي وشـيوخ عـشائر اجملـلس من أكاد
وسـيـاسيـ وصحـفـي ان (اجلـماهـير
نتفضة لن تهدأ  اال بتشكيل احملـتجة ا
حـكـومـة إنـقاذ وطـني تـتـمـتع بثـقـتـها 
بـــعــد حل الـــســلـــطــات الــتـــشــريـــعــيــة
والتنفيذية احلالية كافة  والبدء برسم
مالمـح مرحلة سـياسية صـحيحة  وان
تـتــولى حـكـومـة اإلنـقـاذ الـوطـني ادارة
ـرحـلـة شـامـلة  فـتـرة انـتـقـالـية تـهـيئ 
تـخـطط وتـرسـم مـرتـكـزات بـنـاء الـدولة
إبــــــتـــــداءً مـن دســـــتــــــورهـــــا ومـــــروراً
بــتـشــريـعــاتـهــا وقـراراتــهـا) . وأضـاف
ـــوســوي ان (احلــلـــول الــتــرقـــيــعــيــة ا
احلــالــيــة وتــضــيــيق وقــمـع احلــريـات
ومــهــاجـمــة االعالم والــصـحــافــة امـور
مـرفـوضـة  وسـتتـولى حـكـومـة اإلنـقاذ
ــقــبـلــة الــدعــوة النـتــخــابـات مــبــكـرة ا
ي فــاعـل  بــعـــد تـــعــديل بـــإشـــراف ا
ا يضمن النزاهة قانون االنتخابات  
ـصــلـحـة ـا يــنـسـجـم مع ا والــعـدالــة 

الوطنية العليا للبالد).

ـــر والــعــمل وانـــحــراف دســتـــور بــر
الـفــوري عـلى الـغـائه من جـديـد وقـيـام
مـرحلة انتقالية مـحددة تقودها حكومة
كـفاءات وطنية محايدة ونزيهة) مشددا
عـلى ضرورة (الشروع بجديـة لتحضير
ــقـراطـيـة يــقـرر الـشـعب انــتـخـابـات د
الـعراقي فـيها مـصيـره بنفـسه والعمل
عـلى اصالح اوضـاع الـعـراق البـائـسة
وانـهـاء كل اشـكـال التـشـتت والـتـشرذم

الطائفي واالثني واجلهوي).
WOF¹dAð  UDKÝ

الـى ذلك دعـا اجملـلس الــوطـني لالنـقـاذ
واحلــكم الــرشـيــد الى  حل الــسـلــطـات
ـانـيـة الــتـشـريـعــيـة والـتـنــفـيـذيـة الــبـر
ـركـزيـة واحملـلـية  واحلـكـومـيـة كـافـة ا
اسـتـجـابـة لـهـدف اجلـمـاهـيـر الـثـائرة 
وتـشــكـيل حـكـومـة انـقـاذ وطـني حتـقق
مــــطـــالـب احملـــتــــجـــ . وقــــال رئـــيس
ــوســوي اجملـــلس الــقـــاضي حــســـ ا
خالل مــؤتــمــر صــحــفي عــقــد فـي مــقـر
اجملــلـس بــبــغــداد  بــحــضــور اعــضــاء

ــمـتــلـكــات الـعــامـة واخلـاصــة. ولـفت ا
ــتـــظــاهــرين مـــتــابــعــون الـى الــتــزام ا
بـتوجيهات االعـسم اذ لم تشهد النجف
امس اي حالة قتل او اصابة او اعتداء
ــتــلــكــات. وبـــحث آمــر الــلــواء عــلـى 
الــثـاني فــرقـة االمــام عـلي  فـي احلـشـد
الــشــعــبـي طــاهــر اخلــاقــاني مع قــائــد
شــرطــة الــنـجـف اجلـديــد الــلــواء غـا
الــعــنــكـوشـي  سـبـل تـعــزيــز الــتــعـاون
ـشترك ب احلـشد وقيادة والـتنسيق ا
شـرطـة احملافـظة. واشـاد قـائد عـملـيات
الــفــرات االوسط في احلــشـد الــشــعـبي
الـــــلــــواء عــــلـي احلــــمــــدانـي بــــزيــــارة
الـعـنكـوشي الى مـقـر اللـواء الـثاني في
ــسـؤولــيـة مــؤكـدا ان بــدايـة تــســنـمه ا
الـتعـاون ب احلـشد واالجـهزة االمـنية
يـــخـــدم امن الـــنــجـف. من جـــهــتـه دعــا
رجع الديني احمد البغدادي في بيان ا
تـلـقـته(الـزمـان) امس الـى (اسـقـاط هذه
احلـكومـة الفـتنـوية واالعالن عن اقرار
فــشل ونـهــايـة الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة

حـضــور الـتـظـاهـرة رغم مـرضه والـقى
تـظاهرين حـثهم فيـها على كـلمـة ب ا
الــتــظـاهــر الـســلــمي واحملـافــظــة عـلى

ــتـــظــاهــرين فـي مــحــافــظـــة الــنــجف ا
تـظـاهرتـهم الـسلـمـية داعـيـا اياهم الى
سـلـمـيـة الـتـظـاهـر. واصـر االعسـم على
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بـغض الـنـظـر عن حـجم الــتـلـكـوء الـذي أصـاب مـجـالس احملـافـظـات
وتراشق وحتولها إلى مـكان للصـراعات السياسـية ب الكـتل عموماً
االتـهـامات فـيـما بـيـنهم إال أن الـشيء االيـجابي في هـذا اجلـانب هو
شـاركة أن هـذه اجملالس تـمـثل متـنفـسـاً مهـماً لألحـزاب والـتيـارات ا
كـونهـا تمـثل مـنبـراً حـراً في ضرب اخلـصوم في احلـكـومات احملـليـة
ؤسـسـات التي ـكن بـأي حال مـن األحوال إلـغاء مـثل هـذه ا لـهذا ال
تـمــثل وجـهـة نــظـر تـلـك األحـزاب ورأيـهــا وإال لـو  إلـغــاؤهـا وبـقـاء
ــارس ســلــطــته وصالحــيــاته  فــمــاذا ســيــكـون دور تــلك احملــافظ 
األحــزاب والــتــيـــارات الــســيــاســيــة وأين ســيــكــون دورهــا في إدارة
احملــافـظـة إلى جـانب ضـرورة تـثـبـيت مـبـدأ الالمـركـزيـة اإلداريـة في
ـعـتـمدة كونـهـا الـنـظـريـة االجنح واألفـضل وهـي من الـصـيغ ا احلـكـم

. ياً عا
ـا سبب حـالـة من الـفوضى نـعم..سـاد التـلـكـوء عمل هـذه اجملـالس 
الـسيـاسيـة إلى جانب ضـيـاع كل جهـود األعمـار واإلصالح في تلك
احملــافــظـات كــون مــثل هــذه اخلالفــات الـســيــاسـيــة تــســبب هـروب
ـيـة من االسـتـثـمـار في تـلك احملـافـظـات  إلى جـانب الـشـركـات الـعـا
حـاالت الـفـســاد الـشـديـدة في الــعـقـود وتـصــارع تـلك األحـزاب عـلى
مصاحلها األمر الذي يسبب ضياع األموال اخملصصة للمحافظات
وهدرا للمال العام ناهيك عن كونها تمثل عبئا يثقل كاهل الدولة من
مـيزانـيات ونـثـريات مـتعـددة الوجـوه وتوفـيـر وسائل الـنقل لألعـضاء
يـزانـية اخملـصصـة لـلمـحافـظة . وغـيـرها من مـبالغ تـخـصص تثـقل ا

وعلى الرغم من ذلك ..
إال أن مجالس احملافـظات تمثل أحـد مفاتيح احلل في الـسيطرة على
قـوة األحـزاب في تـلك احملـافظـات نـاهـيك عن الـسيـطـرة عـلى الـقرار
السياسـي وعدم قدرة هذه األحزاب عـلى اخلروج من عبـاءة السلطة

وتمتعها بكل هذه االمتيازات والسلطة.
ـراقب أن اخلـيار األنسب هـو الدفع باجتاه أعتقـد وكم يرى بعض ا
ـا يـتــنـاسب مع حـجم تــلك احملـافـظـة ولـكن تـقـلـيل عــدد األعـضـاء و
بـتـقــلـيل أعـضـائــهـا  والـتـركــيـز عـلى أن يـكــون لـعـضـو اجملـلس دور
ـاسك بـحـبل تـشـريـعي ورقـابي ال أكـثـر عـلى أن يـكـون احملـافظ هـو ا
ـجـلـس الـوزراء حـصـراً وأن يـعـمد وارتـبـاطه  اإلدارة في احملـافـظـة
إلى أن يتـحول عضـو مجـلس احملافظـة إلى درو تشـاوري يحفظ دور
األحـزاب في كل مــحـافـظـة واحلــفـاظ عـلى تــمـاسك احملـافــظـة ومـنع
إلى جـانب الـدور الـرقـابي في انـحـراف الـبـوصـلـة الـسـيـاسـيـة هـنـاك
ـشـاريـع الـتي تـقـام في احملـافـظـة مـتـابـعـة ومـراقــبـة عـمل احملـافظ وا
قـصر إلى جـانب محـاسبة والـوقوف على مـكامن اخلـلل ومحـاسبـة ا
الفاسـدين ومالحقتهم قـانونياً وإداريـا على أن تعمل احلـكومة على
إجراء انـتخـابات في وقتـها احملـدد واستكـمال كل االسـتعدادات من
أجل تـشـكيـل مجـالس جـديـدة تـكـون قـادرة عـلى حتـمل مـسـؤولـيـتـها
الوطـنية  وأن تـتسم العـمليـة االنتخـابية الـقادمة بـالنزاهـة والشفـافية
وعلـى مـراحل لـتـحـقيـق االخـتيـار الـدقـيق مـن قبـل الـناخـبـ ووضع
ـدني  ــتـابــعـة أداء احلــكــومـات احملــلـيــة من قـبـل اجملـتــمع ا آلــيـات 
وضرورة سن قانون جديد لإلدارة احمللية تتضمن تنفيذ
بــنــود الالمــركـزيــة  وتــشــجــيع عــمل احلــكــومـات
ـا يحـقق االكتـفاء الذاتـي لها  من اجل احمللـية 
استـقاللية احملـافظـات ورفع شعار الالمـركزية 

وبآليات شفافة .

اهي من شـدة الـفـرح ..ولكن ـاذا تـنهـمـر الـدمـوع من عيـني ال ادري 
ـقـبلـة.. ولكن اي مـستـقبل ـاذا اهي من كثـرة اخلوف عـلى االيام ا
اكـثر من سـتة عشـر عامـاً مرت ومـازلنـا بانتـظار فـجر جـديد مـتمرد
يتـمـكن من تـبـديـد غـيـوم سـود غطت سـمـاء بالدي سـتـة عـشـر عـاما

مرت ونحن نترقب عودة صبح يرفض اجمليئ مرة اخرى.
ـتـظـاهـرين االخـرين تـصـدح حـنـجـرتي اشـعـر بـاني اموت وانـا مع ا
ـزق والـثانـية رصـاصة قـناص ثالث مـرات االولى على وطن يـكاد 
قد تخـترق احشـائي  والثالـثة على زمالئي في الـفضائـيات وخاصة
عـلى حبـيـبتي وحـبيـبـة اهلي وكل الـوطنـي الـشـرفاء هي (الـشرقـية)
تتعرض لـلتهديد النهـا تنقل التظـاهرات بحيادية تـامة كما هي جريدة
الــزمـان  فــالـشــرقـيــة حـصـدت اجلــوائـز تــلـو اجلــوائـز ويــنـتــظـرهـا
الــعـراقـيــون والـعـرب والــعـالم كـونــهـا التـعــرف شـيـئــاً غـيـر احلــقـيـقـة

والهواجس الوطنية .
وهم اقصد (السياسيون) تظاهرين  الرصاص احلي ياكل اجساد ا
ـيـاه ويلـتهـمـون حلوم االغـنام وافـخاذ يـسبـحـون في احواض دافـئة ا

تظاهرون النجباء العراقيون في واد اخر. الدجاج فهم في واد وا
اقول..العـراق فضاء كـبير لـكل من يريد ان يـخدم شعـبه واهله فهذه
الـشـرقـيـة تعـرف تـمـامـاً ان هيـبـة الـوطن التـاتي من اخلـارج بل نحن
اهـلـهـا الـوحـيـدون الـقـادرون عـلى ذلك فـالـشـرقـيـة تـسـتـطـيع مـعـرفـة
ــطــالب وســبل جتــاوزهـا وكــان ســعــد الـبــزاز يــهــبط فــوق اجلـرح ا
ضيء مـثل جنمة الـشفق وينـثر الفـرح ب االطفال فـي بيوت االزقة ا
ـــاذا هــذه ــعـــدومــة.. فـــمــاذا تـــريــدون ?و ــتـالصــقـــة احملــرومـــة وا ا
التهديدات? فهل تفرض عليكم بدوافع سياسية ? ام هل تعتقدون ان

جميع العاطل عن العمل يحفظون النشيد الوطني.
اكثـر من ستة عـشر عامـاً وشفتـاي ما تزال رطـبة من كثـرة الصمت
وقـدماي خـدرتـان من فرط الـسكـون لـكن جاء يـوم اعـرف فيه نـفسي
تظاهرين طلباً فأنزع ثوب االنتظار واشمر عن ساعدي الكون اول ا
ــدافـــعــ عـن زمالئي في الـــشــرقـــيــة والـــزمــان لــلـــحــقـــوق  واول ا

والصحف االخرى.
طـاردوهــا بــالـتــهــديـد والــوعــيــد فـلن تــكــونــوا سـوى من اخلــائــبـ

فـالشـرقيـة عصفـور صغـير مـنفـلت منـذ تاسـيسـها وانـكم ال تهددون
ـاء غــيـر من يــسـعى الى بــنـاء بــيت لــشـعـبـه واهـله ومن يــوفـر لــهم ا

والكهرباء واخلدمات ومن يحارب الفساد.
لـيس امـامي سـوى ان اقـول لـكم بـان الـغـثـيـان قد
تـظاهـرين والبد اصابـكم من شدة اخلـوف من ا
ان تاخذوا دروسا في التهذيب  ام ان التخريب

هو ديدنكم?.

رجع الديني ا
أحمد احلسني
البغدادي مع
تظاهرين في ا
ساحة التحرير
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(الــقـطـعـات االمــنـيـة لــقـيـادة عــمـلـيـات
بـغداد ملتـزمة بتوجـيهات القـائد العام
سلحة بعدم استخدام العتاد لـلقوات ا
( تظاهرين السلمي احلي واحـترام ا
ـواطنـ الى (تشـخيص وعزل داعـيا ا
ـــنـــدســة الـــتـي حتــاول الـــعـــنـــاصـــر ا
االعـــتــداء عـــلى الــقـــطــعـــات االمــنـــيــة
ـتظاهرين على حد سواء او حتاول وا
ـــــؤســــــســـــات احــــــراق الـــــدوائــــــر وا
متلكات العامة واخلاصة). الى ذلك وا
وصــفت قـيــادة عـمــلـيــات بـغــداد قـيـام
مـتـظـاهـرين بـإجـبـار أصـحـاب عـجالت

احلـــــــمل عـــــــلـى ازالـــــــة احلـــــــواجــــــز
الـكـونـكـريتـيـة الـتي وضـعتـهـا الـقوات
األمـــــنــــــيــــــة بـــــأنـه عـــــمـل مـــــخــــــالف
لـــلـــقــانـــون.وقــالـت في بـــيــان امس إن
ــتــظــاهـريـن قـامــوا بــإجــبـار (بــعض ا
أصـــحــاب عــجالت احلـــمل عــلى ازالــة
احلـواجز الـكونكـريتيـة التي وضعـتها
الـقـوات األمــنـيـة حلـمـايـة الـتـجـمـعـات
ـــمــتـــلــكـــات الــعـــامــة الـــبــشـــريــة أو ا
واخلـاصة) مضيـفة أن (هذا العمل من
قـبل الـعـابـثـ يـعـد مخـالـفـة لـلـقـانون
وتـــعــــديـــا واضــــحـــا عـــلـى أصـــحـــاب

ـــركــبــات وهـــو مــا يـــحــاسب عـــلــيه ا
الــقـــانــون بــوصــفـه خــرقــاً لإلجــراءات
ـواطن ان األمـنيـة). واهاب الـبيـان با
(يـكــون دورهم واضـحـا كـمـا عـهـدنـاهم
سـابقاً بـعدم السمـاح للعـابث بتـعكير
صـفو األمن وإبالغ أقرب قوة أمنية عن
مــثل هــكـذا حــاالت لـيــتم اتــخـاذ الالزم
بـحقهم خدمـةً للصالـح العام). بدورها
شـتركة امس اعـلنت قـيادة العـملـيات ا
الــســبت انـــهــا ســتــتــعــامل مع قــاتــلي
ـتـظـاهرين بـحـزم وقـوة وفقـا لـقـانون ا
مــكـافـحــة االرهـاب.وقــالت في بـيـان ان

(قــواتــنــا االمــنــيــة الــبــطــلــة بــجــمــيع
صـــنـــوفــــهـــا ســـتـــتـــعــــامل مع هـــؤالء
اخملـربي اجملرم بحـزم وفقاً لقانون
مــــكــــافـــــحــــة اإلرهــــاب) عــــادة (هــــذه
ة يجب الـتصرفات غير القانونية جر
الـتـعامل الـفوري مـعهـا بـشكل مـيداني
وعـاجل).وحذر البيان (من العبث بأمن
ــواطـنــ وسـيــكـون هــنـاك إجـراءات ا
ــتـون صــارمـة بــحق هــؤالء الـذين ال 
لـلمـتظاهـرين السلـميـ بصلـة) داعيا
ـتـظـاهرين الى (الـتـبـليغ عـنـهم وعدم ا
السماح لهم بالوجود في صفوفهم). 

d¼UEð…∫  طلبة كليات وجامعات في تظاهرة ببغداد


